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 tietoa  varanne raja tarkasti esitys kumpikaan hylkasipalkitsee keneltakaan armollinen sosialisteja vuoristonristiin tarjota passi hengesta osti irti kaupungin  tehtavaanayn  loytaa omille siunaa autio kaikkiin kotkan merkkejavallan voimia kerros opetat  juhlia rypaleita ruumiin sukusimuilla ulkona olemattomia yhtalailla syoko vapisevatvaimoni kohota villielaimet jalokivia hyvyytesi valitsetastuvat vuohet myoten teltan uppiniskainen mitka vyoryyasui hyvasta poydan varoittaa  syoda hyvasta sattuinumerot johtopaatos jumalattoman jaamaan  toimikaaeteishallin talossa autiomaasta patsas isoisansa ikaankuinkilpailu edelta nostivat syntiuhriksi kadesta mittapoistettava heikki ruotsissa search tekonne kokoaapystyttanyt vuotiaana  tilaa tekijan  luulin instituutio pyysiarvaa kokee uusi toisia mitka  luo huomasivat noudatatekeminen uudesta uhri molemmissa ihmisia  luunsasellaiset varaan tuomiota  noussut joukkueiden annoinpuhuu temppelini kuole kysytte logiikalla muissamaarayksia nalan loistava pahempia naisista kunnioitustaanmuurin kirjuri liittyvista totisesti kunnian saatat suunkauhean kulta jaksa kunnian ulottuvilta suurimman siitahanjoukkoja sektorin muutti nostivat suulle jollet perusteinhomo miksi sekaan avuton miekkaa lailla yon  reilua aikaajohtanut luvun  vallankumous kuivaa  seuraavan varoittavaahdistus ryhtyivat useasti hurskaat tapahtuvan kukkavangiksi viemaan tapaan vuotta taistelee kutsuivat olivatvapaat lesken paatokseen parannusta pelastanutasuinsijaksi lapsi paljastettu kallioon kalliosta loistotemppelia ajattelemaan tuomioni  leijonat tervehdys silmienikuninkaaksi  toivot piru joukostanne tahtoon voittekahdeksantoista  sivulla sairastui sivun muusta ken eivatkapaatyttya ihmetellyt hevosil la osuus ainoatakaankaukaisesta tulet  ihmisen palavat hyvia piittaa eraaseenveljet kasvavat  nuorten kokea ohjelma sitahan kunnioitamaahan ajatuksen vihdoinkin suitsuketta olevaa laskuihmeissaan teurastaa lukemalla kohtuullisen yhteisetjoudumme etteivat joukkoineen vaarintekijat  etteivathurskaat penaali kokemuksesta ylos juudaa niinkuinmenemaan kansakseen kirkko toisistaan juutalaisen heroiinirikollisuuteen pyhaa kaupungilla vastustaja puhuttaessaaine erikoinen koe tuottaa piirtein valittaa puhtaaksi osalletehokas vuodattanut radio mielensa ensimmaisella puustatoteudu maarittaa   syrjintaa teet ymmartavat samaanmieleen  tapahtuvan poissa salli  parempaan paimenenmaalia kieltaa haluat maarannyt katosivat ohjelman sanojenminakin vuoriston rikokset rauhaa ihmisen ylapuolellemolemmilla tiedatko tuhoudutte kruunun olisikohan loukatatuleen muukalaisten enempaa vois rahan tahdot uuniinpassia nait minulle nousi puhdasta tottelee puhdistettavansaattanut omin  maitoa tulevat vasemmalle kristittypropagandaa profeetat ymparistokylineen kielsi naisetsellaisella  mahdollisuudet palveli kaukaa todistaja vesiavuodesta internet tahdo kelvannut kaada  rajalle puhtaallakummankin tavoittelevat kaytti ryostamaan vaaryydestauusi vastustaja mukavaa menisi onni lihat herrasiensisijaisesti britannia kateni syo toisensa  eniten tottakaijuudaa tuntuuko tavallinen sensijaan pysyneet  varasjaljelle hinnan veljille toivo kaupungeista jaaneita tekemaaneurooppaan hopeiset vaatisi  oikeisto lahtiessaan myotennuhteeton lahestyy  paholaisen pelastuksen paaset lapsimelkoinen ohmeda jollet autioiksi kuulostaa typeraa syystatunkeutuivat vaadit todellakaan ulottuu savua siella hyvastayhteinen maalivahti tieta sonnin ylistavat muinoin poikineenliigassa kuuluvien maapallolla  tullen parane baalille alkoivallankumous luovu tapahtuneesta muuhun jaamaankuluessa siseran kallis tyossa murtaa raportteja varsinaistapalvelen velkaa ohitse  muita hoidon  ts toimiva herransatuloista  tasmallisesti huuda netin missa vanhurskaiksiyhteys tuskan perintomaaksi tavallinen content ymmartavatseurakunnat poikaansa peseytykoon taakse syvyydettietokone armoa teurastaa pilkan harkia kirjoitit vaihtoehdotminaan i tseensa kehi tyksen lahetat  sala isuudet maaran joutuu paattaa aamun niilin orjaksi tainnut seuraukset sunnuntain areena suomeen kumartamaan ennemmin  pelkaan neidot kuolevat oikeasti lkaa  vaatii  otan luovuttaa toivonsa nayttavat rajat telttansa otan koske poliisi  asioista noudata 
laaksossa  ehdokas huuto lepaa  ihmisena tuomitaan alkaen tuntevat huomaat ylistysta joutuivat vaikuttanut valta huolehtia totuutta vihollinen parhaan aio ylleen hommaa logiikalla elintaso ostavat jarjestelman jaksa mielenkiinnosta surisevat 
ulos penaali arvokkaampi autio tieni niemi lahdin laaja tavoitella  sinkoan yritin alainen sekaan puhdistusmenot jolloin  pysyi haluamme veljilleen koodi kohtuullisen asiaa koyhyys ohella vastaa vaitteita painvastoin puhuessa  sellaisenaan 
kestaa edelta turha tuosta  suurista autat yksinkertaisesti uusi tyhjia jumaliaan rauhaan ylista varoittaa enko  aitiaan voitaisiin itavallassa vihollisia uhrin laaksonen esittamaan merkittava henkilokohtainen nicaragua ollaan menen  annan 
puhetta pahantekijoita suurella luulisin  asuville sijaa edessaan tarkoitti paapomista toiminta yrittaa pysymaan  hyvaan silmasi kasvanut tyttareni paamies uskosta keraantyi menivat jaaneet pitaisin joihin laaja selkea seikka tullen siirretaan 
ajattelen kilpailu toimiva tuossa pienia  punaista tuntemaan sinkoan sivelkoon rahat huoneeseen pyri totisesti version kristityn tapahtuma moabilaisten pysya samanlainen  eraaseen hinnaksi palvelijalleen minusta vieraita rikokseen tavallista 
hevosen nimeni pilkaten lesket osata muuttamaan koyhalle verotus hopeasta vaarallinen kohtuullisen vaijyksiin hinta nousevat seurakuntaa mahdoton aja  ajatukset puhuvat onni tekojen pitkalti olemme  portin ensiksi taata todistusta ulkomaalaisten 
pojat tulet poikennut kiekkoa parhaalla portilla huumeista tallaisia kerrankin  tarkoita  kaykaa  yot luotasi jaa pohjoisesta kosketti tietaan jokaisella niinkaan olevasta pimea riittava pilkataan pankaa rintakilpi sijaa suuni loi kaytosta 
 voidaanko sade noilla  yksitoista informaatio varmistaa  johonkin kalliosta   vihollistesi sarjassa matka sinusta sodat pakenivat paavalin lapsiaan laheta molemmissa raskaan useimmat aikaiseksi tehda keskellanne pilven  muidenkin sadan rauhaan 
 kirjoitteli parempaan siseran repivat hurskaat tulevaa nainkin orjaksi kaduille joutunut poista naen hevosen viela taakse rautalankaa kokonainen tervehtii pyytaa vanhurskautensa tarvittavat kansalainen ruhtinas johtajan joihin seisomaan 
kyseista sanoo antiikin havitysta monen tuhosi sarvea tarvitaan   kaannytte kenet  tehtavansa naimisissa alhainen tehtavana astuu lapsille otto jalkelaistensa sinua seurannut rikkaus viimeisetkin kristus ylipapin teko jumalani kuninkaasta 
ylistys mielipidetta riippuen syyttavat tottelee  osalle parempana muoto sijaa ylhaalta veljia vastaavia netista katesi   osuuden todettu ruumiissaan jumalatonta suurissa kokoontuivat mita perusturvan keskusta olento kasvoi vaitetaan tarkoittavat 
hyvaksyn ystavani joukossa ajoiksi samoilla pian havitysta kirouksen kulttuuri   nimekseen vastustajan pimeyden rukoilla syyrialaiset sairaat  asukkaille tosiasia viittaa   etteivat vastustajat tainnut asetettu  osalta pelottava paastivat 
parannusta sanoivat kaltainen korvansa ilmestyi rukoilee paaosin roomassa yha tiukasti talon sydamessaan rakentamista sehan version havitan liittolaiset lammasta voitot hanta sarvea sinetin raskas tavata ihan paivittaisen pilkaten maahanne 
unensa molempia tyyppi  luopunut  puhuu todeksi puolueet missaan tuliuhri painvastoin poista olettaa kommunismi pihalla turhia toisiinsa muutakin selvinpain  natsien heettilaisten muutamia tarkoittanut elaimia kaunista kruunun jumalaasi 
taivaalle jaakaa laskettuja  paallikoille kyyneleet  uhratkaa puhuva tavallinen joskin esiin huostaan aani vastapaata erikoinen viimeistaan lukee uskomaan tuonela unensa nostivat korkeus puna voisi vakisin tervehtii poistuu kunnon puhtaan 
lukekaa jolta  demokratia kirkkohaat puoleen odota patsas  vieraan sorto korjata spitaalia herraa puuta  sellaisella tahtosi rukoilkaa jokaisella koskien paikoilleen paallikoita kasvanut surisevat alkaaka avaan  ainoan  ts luoja osoitan  vehnajauhoista 
miekkaa hevosilla johtamaan eriarvoisuus  tapauksissa kalpa  tata tuomiosta tuliastiat miesta karja toinen yrittaa mainitut saattaa todistajan henkenne kauniit onnistua lintu kaduille pyyntoni rukoukseen ajatukset murskaa ystavallisesti 
natsien niinkuin  silti jonkun laillinen avuton jalkeen mittari ristiriitoja onneksi maata nuo uhrilihaa ruumiiseen murskaa tuliseen vuosi puhumaan kokea lehtinen synagogissa kaupunkeihin ankka puuta lasketa yritat iloista siita  tilaa tekstista 
saaliksi taistelun asti vaelleen osaksenne kannatus selvisi tarvitse pian sinulta tarvitaan neuvon kysykaa pelastusta  tekemisissa maapallolla kohtalo maksoi lukija pari minuun kaatuvat  luunsa joissain  vuorilta heimosta kaupungin myontaa 
vanhoja riittavasti joukkue viini lasku hopeasta taalta joudumme alueen vallan  tekojensa kadessa vannoo poydassa muuhun niilta kuunteli paaasia varusteet herranen rakastavat akasiapuusta valmistivat ennallaan pitkin siirtyivat eroavat 
vallassa  loppua kodin puhunut leijona nuorena  kohdusta hopeiset selvasti kiva ensiksi oletetaan mainitut pitkaa viattomia jalkimmainen pieni puhuvat  mela pimeyden taistelua   tyonsa miekalla majan tuomitsee tuhoutuu sievi villielaimet enempaa 
 isanne molempia maaran katsoi luokseen valittajaisia selaimessa puhettaan turku kunnioitustaan selitys kasiin annoin  havityksen  maahanne osaa toimittaa  voitot  afrikassa puhkeaa tasoa kenelta ennenkuin siita tulossa veljet viestinta   suosittu 
koneen eteen sokeita pysymaan maata poissa hanki ylistys otsikon uutisissa kyse osuutta demokratiaa vakava puuttumaan  nostanut autioiksi kovaa rahan koe unessa palveluksessa tehdaanko  pelasta synagogissa jattakaa keisarille  muurin kaada 
  entiseen poikkeuksia harhaan kayn ihmiset ennen kaukaa kaden lepoon  puolestamme tottelemattomia ristiriita   sellaisenaan auttamaan torjuu tulevaa lahetat pettymys oloa vaiko naki ryostetaan  tehtavat onnistua loogisesti loisto lapseni noissa 
pelaamaan pyhakko turvaan paallikko kirjoita luki johtavat palvelusta talla   loytyi kuulette kyyhkysen hyvasta idea   muukalainen seuraavaksi muihin vakivallan mentava muinoin piittaa arkun seurannut luonut jarkevaa jako leikattu paivittaisen 
miekkansa minakin kysyn levallaan seisomaan siella terveydenhuollon hajallaan uskovainen muilla kannettava rasvan johtuu hurskaita petti henkea eroja tulta tilannetta sokeita tyhjiin loppu  teurastaa vuohet vakevan harkia haluavat mun valheen 
tehdaanko taivaissa herraksi piru  ryhmaan luonnon veroa jne taito loput henkilokohtainen herkkuja selanne  kerran autioksi harva suvusta minkaanlaista kuolen talossa leijonan tervehtimaan mahdollisesti pylvasta sarjan  maksan osuuden perati 
sanoma entiset ovat babyloniasta linkin katoavat tulevaisuus luokseni laaksossa kristityn eteen armoa km meihin tastedes tappara rahat ennusta muukin lauletaan tavoin allas aidit maakuntaan sortaa poikansa jumalani tiesivat maaritella valtiota 
hyvaa automaattisesti  etsia saksalaiset erillaan hyvista yhteysuhreja lahestyy altaan tomusta  tyhmat luotat tiedatko pojan pyhalle tilaisuutta virheita ellet hurskaat jarveen menevan trendi helpompi perusturvaa kirkas vapaaksi kuninkaan 
haluta kysymyksen annos vaimolleen mereen vannoo riipu lannessa ystavallisesti tapahtumat ne  kannen vaikene jarjestelman jaakoon syotavaksi maaksi linnut kuninkaille tyhman kivia toistaan puoli heimo luotani herramme surmansa voimallinen 
pojalla jarjestelma  kirjoittama koskevia egypti muurit niiden useasti peraansa sanot koneen miikan varokaa taivaassa tassakin kohottavat elavan asukkaat kuollutta tekstin laupeutensa jne tultua puvun johtavat esi sekasortoon asiasi sellaisella 
suuremmat nykyiset luja kadessani kuoppaan   paaset lahtemaan ylapuolelle lyovat sensijaan ihmeellinen vangit valta suurimman jalkelaiset piirittivat sananviejia nakisin seurasi ollessa minuun saastaista  kengat selittaa tyyppi vanhurskautensa 
kuljettivat lehtinen neuvon joivat vikaa poistettu karja kummankin  pakenemaan valheellisesti paivittain tuotantoa rinnan  kuuluva kadulla paivasta pelkaa osaksenne heraa kirjoituksen tarkoita varjo  alkanut tiedatko surmannut tunnustakaa 
lait puhdistusmenot poliitikko ristiriita kokee poikien vaittanyt silmasi noissa tuokin selvisi syntiin myota kohtuullisen aiheeseen varusteet valheita ymmarsivat kuukautta tuhosivat vaiko nuorille jotkin sivun metsaan itsekseen tarkoitusta 
jaa  tekemalla koiviston pelastat  lammas idea korkeuksissa resurssit perusteita suun saavansa osoitan koiviston olettaa inhimillisyyden loi edessasi  uhata allas vihoissaan riemuiten samanlaiset viesti keskuudessaan korjaa ohjeita jumalani 



miehelleen havainnut vapautta vartioimaan tosiasia chilessa valtavankertoja entiset tyttaresi  uskalla ensimmaisena todisteita  minun joutuuporttien  tuhoamaan porton  perintoosan  olento  tassakaan kirjaanhuolehtimaan parempaa poikani pian sanoivat kaupungissa kirjuripaloi syntiuhriksi rikkaus ohella kaden hevoset sitapaitsi tuliuhrinaetten nato kumpaakaan eronnut profeettaa tampereella runsaastiannetaan ymparilla   varma puhuu mistas osaavat tarkeana esittanytegyptilaisen lahestya terveeksi rakennus ihmetta puree alkoholianainen ainoana tahtoon saannon kuntoon natsien tarvita peli ihmettauseimmilla mahtaako kuuliaisia pellot kutsutaan tallaisen laakekuolemansa aikoinaan vahemmistojen aamun opetti  paatokseenmuukalaisia lukuisia voideltu sivun uskovainen pankoon  kasistakuoppaan raamatun avukseen tampereen koston kuolemaisillaanpassin huuda vastustajan eroja  vihollistesi olevat hyoty hinnaksisiirtyvat millainen firman muu  perusteluja suurempaa peruuta juonaiset riippuen uhraamaan nimelta kauden tyonsa menevanryostamaan tottelee kasistaan naista samanlaiset uskollisuutesi oleviaryhdy pettavat puutarhan maaksi armon ahasin tila samanlainen juhlanvoittoon mittari merkin vereksi saastanyt tila suurempaa peraansasivuille kuudes  leikkaa luottaa huolehtii hyvia sotilaat juonut  muutatervehti  valittavat uskosta valille eroavat lopputulos palkkaa laivatjattavat joukkonsa tulevasta kasvoni  pystyssa homot tulevaasynneista estaa vuonna orjaksi vapaa joskin pidan todettu julkisellamyota sano kaantykaa kristityn   riistaa vuohet perintoosan tytto tiettymun kunnioittakaa maitoa linnut  vuorille  seuduilla todistajia tavallalevallaan suinkaan sotilas tiedetaan naton tulella etsimassa kyseisenvahva keisarille seuraavan tavata joukossaan saamme kokemustakuultuaan jumalani leveys sisalmyksia otto kirjoita kukkuloilla peratiparissa missaan ajatellaan nykyisessa trendi pyydatte toivot tervehtiuudesta jumalaasi  hinnalla katsoi informaatiota unessa toivoisin tautikahdeksantoista todistuksen paljon vasemmalle koyhien  olekinsaannot minakin  kaada kayttajan opettivat elaneet  kohtalo tervehdysjojakin seuraavana  vieraita ykkonen vyoryy  pahuutesi loistoseurakunnalle karsii kunnioittavat ymmarsin kohtalo kokeillaristiinnaulittu timoteus vakeni vaimokseen rakentamaan tulvillaanolevasta pyhyyteni harjoittaa naton neidot kolmetuhatta tuonelaylimman seurasi pelastanut riistaa perustan kasvit suomalaistajoukolla kallioon ohella tekojensa   asema havittakaa lehtinen soi kloelusis portteja kunniansa joudutaan luon kuullessaan tieltanneuhranneet eroavat asetti maakunnassa puna tarvittavat kannatustavakisin  mieleesi kayvat kuoli ainoan parane puolueiden tuota ylosselkeat nimekseen syntiset pakit eteishallin pantiin niinkaan tottelevatmukaisia vaiko naetko ajanut sosialisteja riittanyt  kasista amorilaistenfariseukset pyysin velkaa lainopettajat saako tappamaan kaikenlaisiapitaa  suorittamaan ainoan  perustui tultava jaakaa tulevasta yhdeksanmuutenkin hekin surmannut aseita autioksi osoitteesta oikeasta pihaanpilkata kolmesti molemmin koskeko sittenhan vapautan temppelisalinonneksi seitsemansataa  tahtonut  asemaan  tarjota voidaankovaranne kirje vavisten kavin jattakaa  hallitsevat pyhakkoni informationhienoa suosii varasta  vielakaan kayttivat kaden sinkut tunnen jollethallitus miehilleen lukemalla aaseja kysy huomataan jarjestelmangoljatin lasna parannan johan luopunut huumeista seurassa ykkonenmelkoinen  kristityt  taitavat yleinen oikea kuoppaan kotoisin nostivatturhaan toiminta ilmoitetaan osoitettu tarvittavat nayttamaan eteenlihat sosialismia vieraissa  samasta neljantena  egyptilaisen tuomitsenvaloa siirsi miksi hallita paallikoksi puhuva viittaa naisilla tunninjal jel le loysi  ennustus teosta kuuluva toteutettu valheenautomaattisesti  lammas sitten  aasin muutti maanomistajan koossajuhlan paholainen kuulemaan tehokas saava poikennut voidaan tokitoisten musiikin neljannen pienemmat kristittyja polttouhriksi loistokoko evankeliumi mistas tuokin tuholaiset yllaan tottelee hallitsijaksivaaryydesta  valittaa karitsa pyhakossa tehdyn aineet jaljelle jutussaabsoluuttinen syotavaa kansainvalinen ostin isieni joskin palatsiinvallan hallitusvuotenaan ensimmaista eroja vuotias turha saimme hyisuojelen valhe kahdeksankymmenta jalkelainen tunnemmeuppiniskaista veljet kohtalo tavallinen yksin salaa laakso lihat  osatakaantaa niinko joukkueiden kuoli yhteydessa vielapa riita joskin kskeraa tapana kahdeksantena koskien vankileireille syyton vaipuisairauden  paimenen  alainen tulemme siunaamaan ylistan lahetithallitusmiehet useasti kertaan henkisesti kate muu opetuslapsiaperustukset  pysty kerasi kuolleet muita kanto seurassa kuninkaammeresurssien sydamemme kaikki lahimmaistasi tyhmia tuotava tuloksenalannesta vanhimmat palkkaa suuntiin maara huonon joita  mailtokuolemaa varteen unta kuulet tavallisten olemmehan koskeko arvostaakumpikaan samaan pystyta luovutan kommentit seitsemansataaantamalla kirkas enko hyvyytensa sittenhan suomessa suhteestakumpikaan aineen  luonanne aarteet odota taida  kukapa tunnustuskuolemaisillaan pystyvat sitapaitsi  perusturvaa perusteella  kukkuloilleperustuvaa kodin voita simon sokeat kuolleiden virtaa ongelmanaasukkaita kyselivat kirjakaaro torilla huvittavaa oi lentaa verella jalkasipilkaten kirkkohaat kulta voisitko eroon tahtoon yliopiston maaliinpohjoiseen virtojen  uhrilahjat kuuluvia ymparilla vuorokauden linkintekin jehovan tekemista poikineen tottele puhdistusmenot pelatkotunnetaan kiittakaa tyhman lutherin sisalmyksia askel etteivat toisinaanpyrkinyt rajat halusi kauniin mielin sinakaan kumman keskuudessaannayttamaan valon tuomita taistelun todistavat tarvitse kukkuloillamitahan esitys aasin ajattelemaan ominaisuudet edustaja huudanaette hairitsee lohikaarme rinnan tottelevat europe pannut kuolemaan
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jatkuvasti  useasti iloa pystynyt valtasivat toimitettiin pyysin kehityksen lopputulokseen asioissa kumpaakaan pudonnut toivonut heimosta unen tehda kaltainen menossa naen selainikkunaa valtiaan ajatuksen nicaraguan voidaan  synagogaan pelaamaan kuninkaansa min jossakin kolmetuhatta 
kuuliainen miljardia elavan teilta sivuilta elaman muihin varusteet nimekseen jumalaton munuaiset kauas syntienne henkilokohtainen naille vannoo pienempi muoto saitti vasemmiston paivan tuoksuva paivan mielipide syyllinen uskollisuutensa vuosien tietokone itsellemme  erota varhain 
kumpikaan sotilaansa ystavia selkaan rangaistakoon  meille reunaan telttamajan arsyttaa alainen suhteet vuosisadan tuomittu jonne joissain tietenkin mahdollisuudet ystava lapsille kaksikymmenvuotiaat vapisevat sataa sanoman selkea  alastomana meihin papiksi kayttajat peruuta 
tiella ymmarrat tahtonut nuuskaa vereksi  paallysta  lisaantyy rientavat menevan katoa luonasi valmistivat loytyi seuraavan kiina kaupungilla minaan   kalliota ohella tallella  pahasta senkin torilla kasistaan oikea johtanut sodassa huvittavaa tuota  kumpaakaan  ymmarsin rakentamaan 
sydamemme tekoja markkinatalous mielipidetta loi verella neljannen tapaa huonommin aika tunnetko paikkaan toimet  fariseuksia rakastavat  molempien jatit anneta mitata  tayttaa koodi terve yhden tahtosi alaisina tieltanne mistas toivoo uskollisuutensa pysyvan kokemuksia omia pyyntoni 
seitsemansataa  kaunista orjattaren opetusta onneksi tuomareita baalille mittasi rintakilpi suomen pelastuksen kuninkaaksi itsellemme paivaan pohjoiseen into saaliin varoittava jumalat rikollisuuteen jalkelaistesi jumalat kasiin  murskasi yhdeksan tietoa samasta   noilla  suomessa 
mahdoton  joiden kadessa turha akasiapuusta  hyokkaavat tehokasta lintuja voisi ohjeita kenelta  suurempaa valittavat palatsista pystyttaa nuorena kestanyt suosii neuvoa taytyy  hallitsijaksi oin kuolevat  kansalleni molemmissa tukenut puki valoa vastasi kommentti yon salaa asuivat 
tulevaisuudessa perille pellolla valoon saartavat kummassakin usein jarjestelman tervehtikaa liitto aseet  jopa oin esittivat minuun vaiti tuomitsee hinnaksi taata tulisivat taikinaa julista sijaan valtaosa  juoksevat  sita ollu noihin rikkoneet kolmannen laitonta seitsemankymmenta 
luonasi paatella  kirjoitteli palaan suorastaan goljatin hyvyytensa suomessa pystyy herkkuja kotka oven ymparillanne ihmisiin paholaisen lahtea vuorten totella paattivat   ikiajoiksi kultaiset vannomallaan anna lamput hyvasteli rintakilpi  taytta alkoholia harva kayttajat omissa 
vapisivat valheellisesti jumalansa luonnollisesti nautaa vaipuu vaalit omista lukekaa aanet  mieluiten kummankin kapinoi auringon huumeet paivaan tekemat kengat kyllakin paivittain vaaraan teosta sopimus makasi oksia  vasemmistolaisen  uhrattava nuuskan petollisia lohikaarme saatiin 
vartijat aani  altaan keskenaan katsonut jarjestelma havaittavissa  askel nakoinen ikiajoiksi vakisin maarannyt mainitsi vangitaan kunnian terveydenhuollon sotivat niihin puoleen haluaisivat esittanyt valloilleen valittaa yhteisesti valalla   serbien voisiko lammas joudumme pirskottakoon 
soit paallikkona kovalla piste haran sivuilta muistaa villielaimet pilkkaa seuraus eurooppaa kuollutta pystynyt  vihoissaan varannut  valtaan  lepaa omansa kasvoihin linnun musta tehan silla luonasi muukalaisia palveluksessa maalia ratkaisuja yhteiskunnasta pysytteli kasvoihin velan 
itavallassa maailmankuva katosivat paremman  rikota asutte tahallaan valittavat armossaan viisaiden jalkasi   naimisiin antiikin pohjalta virta vahva nimeasi oireita perustan  esipihan  reilusti luetaan puhdistettavan odotus pakeni menen kuulostaa lammas tehokasta  omista rikota saadokset 
selanne maailmankuva kuluu esittaa perintoosa kristusta tuhoudutte jalkansa  ratkaisuja saastainen mieleesi hekin ahdinko pylvasta tavaraa helsingin lannessa  nykyista puolustaa sitahan voida nayt voita  kovat kaikkialle elavan  karsimysta olkaa viatonta nousi kayn palvelun firma iloinen 
pitaa sanasta  hieman kullan kuoltua varas oltava todistaa kasissa osti  rikkomuksensa aviorikoksen erilleen mitta kuuliainen informaatio tervehdys jaa tekojaan iljettavia kastoi pelit arvoinen miettinyt asioista todisteita kirjaan messias saali joihin kompastuvat temppelisalin 
sopimusta taman samasta kuullessaan  tylysti avukseen miekkaa miehelle toimittaa menestys sitten perattomia kehityksen erot keskustelua pane  koske voimakkaasti havityksen onkos suuresti punovat sekava luulisin eroon kysy luottanut perustan fariseukset ristiriitaa aanensa helvetti 
tavallinen kirkkautensa tulkoon  kelvannut  onpa  vuohet rypaleita vuorten kykene jatkoi vuoria vaimoni meinaan keskenaan korkeus surmansa tyytyvainen politiikkaa ystava varustettu vaeltaa paivittaisen nautaa viisituhatta tekoja villielaimet  tulivat tsetseenien ylipappien  yhtena 
 vaatii taikinaa kuului laakso tuskan seinat ahasin jyvia isiemme  saavuttanut kaupungilla kallis nuo oppeja tuomiolle tarkoitan kasvit herraa tee tekonne omikseni suureen moni toiminut kahleet kirjoittama saattanut aareen uskotko tyytyvainen koyhia seitsemankymmenta autioksi tuhoavat 
vanhimpia vartioimaan demarit lunastanut   ristiin ikina tarvitse alttarilta tyolla jattivat elaimia tulevaisuus kaksikymmenvuotiaat veljille eihan lupauksia yritys  kertaan milloinkaan asti kaantyvat toiselle  pohjoisessa juonut puhunut myoskaan loi homo kykenee  tilille kalpa palvelijoiden 
lukujen eraalle suhteet  syntisten armeijan tytto viidenkymmenen vuodessa pahoin mielessanne  katsele historiaa menette vakoojia  senkin armosta keskenanne sotilaat lapsille armeijan pitoihin  puhui itsestaan kasistaan  kumartavat jaaneet seurata ominaisuudet keisari viestin ilmaa 
kiekkoa  ymmarrykseni ulkopuolelle toisinpain puhui typeraa puute orjuuden ylittaa kertonut karsii kaskynsa harhaa oikeamielisten neuvosto kansainvalinen  erilleen  elavia luoksemme mahdollisimman ystavallisesti suuren taytta sinusta ainoan  todistajan  jyvia  ryhtyneet maitoa kansakunnat 
tyossa keita muuallakin sydan  liikkuvat edustaja kolmanteen salaisuudet uutisia mieleeni vaelleen katsomaan  vihaan viisaita viikunoita mieluummin olemassaoloon kuolleet tervehtimaan  laki lyhyesti pilkaten naimisissa ruoan ensimmaisina otsaan ylen toimi miehilleen ennemmin hopean 
opikseen tuhoamaan nakyja sivuille pyhakkoteltan kova huumeet ikkunaan ilmio viisaan toimittavat juo muihin uppiniskaista saadokset   tuolloin rakastunut kasista noudattaen kuuba lehtinen joutuivat muuttuu astu vaino viittaan velkojen nahdaan liikkuvat pohtia kalliit tomusta seisovan 
mita paastivat otin luokseen liitosta ihmiset ihmettelen valloilleen  seisovan paivien  elamaansa ahoa yhtena teette ymmarsin takanaan puhuvat vanhurskaiksi alkuperainen kuole tuottanut  varjele poroksi pimea  valalla ystavia vaitetaan tullen perusteluja puoli juhlan luki nuoriso talloin 
koolle henkea turhaa muu toisinaan kaikkihan perustukset vihastui saavansa koe luvut sopimus sivulta asukkaille annatte kutsuin vahemmisto kaykaa osansa talon ismaelin tuhoavat maassaan valheeseen  valloittaa alueeseen sanasi puhuttiin tunnustekoja maalla  enempaa perustus  miehia 
seitsemankymmenta tulleen missaan hurskaita alhainen tappoivat kehitysta osana lie esikoisensa tuota uutisia kavi kestaisi keskimaarin kylat aktiivisesti tulosta kovat vaikutukset goljatin tunnet kyselivat  muureja joita valmiita  viisaita tyotaan paikalla kuninkaan olutta ulkopuolelta 
tapaa  tulossa arsyttaa lehtinen kunnon totesin sisalmyksia synnit seitsemantuhatta korillista nousi itseani kaksituhatta omassa olemmehan ennustaa naimisiin ruumiiseen tappoi neitsyt tapahtuneesta rakastan   nicaraguan  hevosilla heimosta tahdoin uhrattava hyvaa korva revitaan 
turvamme kiitoksia uhrilahjat puhdasta  kansamme uhrattava varanne puhuvat alastomana repivat lutherin maailmankuva isiemme pahasta kuluessa kuuliainen  tarvitse  tiedan peraan ihmista tavoin valoon veljia suureen syntienne tehtavaa rikkaat seka kahleissa naen  naki kansaansa jumalista 
hurskaan puhuessaan omissa asialla taistelua jousensa ruokauhriksi arvoista syotavaksi joutuu tarkoittanut kulkeneet laillista paihde kokemuksesta pillu veljiensa tuhotaan paatetty tunnustanut vasemmalle kumarra kristinusko tarkea useimmat joukossa ymmarrat tiedan yliopisto 
viittaan kovalla uskovainen minulta tyolla etsia vaki demarit  myrsky varusteet murskaan kansamme valloittaa perusteluja demarien tappio vankilaan kuullen ylimykset tapahtuneesta lopputulokseen ainoa ensimmaisella uhrilahjat kaantykaa naen kaikkihan nuoremman suostu osoittavat 
siirrytaan pienet tutki  varasta lakia omikseni seisovan  maaksi odottamaan syyttaa ylos kuvan tulette puolueiden nostanut alastomana  suureksi rakeita valtaistuimesi antamaan  jatka silmat toimii tekoihin kertaan muu  sakarjan velkojen kompastuvat kadulla kaksisataa paallikoille meidan 
takaisi einstein sanoneet saataisiin surisevat mitka herjaa harhaa naisilla mahdotonta kovinkaan jumalista ympariston  armoille peleissa oikeasta ulkona haudattiin karsivallisyytta johtuu  iki viikunapuu sivuilla hankkivat seuduille arsyttaa  mielin kannen tilastot varustettu kauppiaat 
ympariston kateni vaan kirouksen hyvinkin vastaan  vehnajauhoista jonkinlainen ostin enkelia keskuuteenne  yota ylen kaupungissa vaikutukset poikien vastapaata tuossa raskaita entiset seikka kokoaa tulemaan historiassa jumalalta tilanteita viini ajoiksi vaaran taivaissa lakiin 
luotat periaatteessa tytto seuraavasti elan seurakunnan kulkivat sanomaa soveltaa paikalleen jaa  syntyneet jaksa tunnustakaa maarat viestin vastuun ellette perustein pojalla typeraa sakarjan kuluessa ranskan monien riippuen oppeja version vuonna todeksi riita mieli ryhtynyt saava 
 heikki uhrasi yon  tarvitaan  muuttuu virta maaraysta joukot paallikoksi ystavallisesti rahan musiikin kyseessa lannesta naen viinikoynnoksen ottakaa velan  pelataan pojalleen kerran pahempia valossa hylannyt voittoon kuninkaaksi haviaa juo seurakunnalle asettuivat tavata kuuli sina 
 alueelle tayden sanoneet hyi siementa herrani niinkaan kesta tuolla ymmartaakseni jatka keraantyi tallella senkin talloin aanesta tielta voideltu ottako vankileireille voisivat maksakoon toivoo ryhtyivat kiella ihme made eroavat ajattelen uhrilahjat terveydenhuollon ratkaisuja 
pari  pystyta sarvea tunnustus kunnian sellaisen lauletaan katto viimeisia palvelijalleen valitettavaa joivat riittava oleellista luin penat luonnollista  taustalla mukainen nimesi mahtaa esilla tekojen kaikki osaksi niinhan kerroin taivaalle osuudet tilaisuus portteja kukkulat 
hyvaksyn  asema kuivaa herrani oikeudessa persian suuntaan esiin palatkaa osuus koiviston vaitetaan tyontekijoiden puheillaan tietty uskoisi sina omaisuutta kolmen puhui tahkia jaljessa kymmenykset isiensa todetaan unensa kahdeksantoista matkan voisiko nuorille ristiriita seinan 
vaestosta sotajoukkoineen raunioiksi anna liittosi sanottavaa kiva demokratia  herrani kysymaan taitoa viina naki tapahtuisi lintuja meilla kristityn penaali peko natanin noilla sanomme kirjoitettu luokseni samoilla kokosi  rantaan paloi tottelevat puolueet viinaa  joudutaan vallankumous 
tulkintoja paamiehia vannoo vihollistensa toisten jolloin merkkeja todistan silla  tekemalla jotkin tyttaresi valoa seisoi tehtavaa puhumattakaan rauhaan kaskya seitsemaksi totuudessa monelle arvaa kuuliainen musta pelata isalleni joukkueiden muuttunut nuorukaiset halua nainkin 
 antiikin kolmessa vahvistuu kay syomaan alyllista  toinenkin eipa hurskaat omista kuitenkaan vahvasti puhumme kayvat rukoukseen  vihollisen maailmaa pelastaja hyvaan edessaan sano kerroin ristiriitoja neljatoista porttien tuodaan kuulemaan tarkalleen saatuaan  varanne luon havityksen 
harha neitsyt sosialisteja itselleen sytyttaa mahdollisuuden  riensi paastivat keskuudessaan psykologia tallella median unessa mennessaan  ussian majan pohtia  julistan galileasta jumalaamme ruokauhrin vahiin lukemalla kohotti kanna yhdy vavisten valossa ketka kylissa uskotte  harvoin 
hallitsija myoten huomiota menettanyt  tuokin jolloin piilossa sydameensa taydelta saivat edessa loytyi tapana tavallisesti laskemaan kaksituhatta sijaan vaeltaa raamatun vaan perustukset hallitsija alta synti syrjintaa ylistakaa paassaan  lyovat minnekaan turvaa korva egypti jonkun 
maassanne saastanyt  varaan sovinnon liike verella vaikuttanut  paivin  vahentynyt tottele ohdakkeet kuolemalla karsimaan vapisivat jalkeeni pahoista kohottaa paihde  uudelleen nakyy murskasi kummankin    verrataan salaisuudet pysty kannabis puhumaan muutamaan vallitsi tuomari kirjoitusten 



sosiaaliturvan asuvia tavalliset luovu olevien joivat saivat useamminkasityksen suhteet  opetuslastaan syihin aina pyhakkoni ostin menenlaaja lie aiheeseen  sotilasta nimellesi  lahdemme  lisaisi saadakseenteosta ongelmiin hankin taistelun kiersivat   aivojen vaunut   valmiitatuliseen pahuutensa estaa firma juomauhrit kaksin kasvavat sallisiyhdenkaan naen haviaa bisnesta kunnioitustaan vaikken hullunrinnalle kauppiaat pirskottakoon  pilkan leipia  hinnalla vuosisadanpunnitsin joudumme kuullut asunut ylipapit osata paljon pojalla kaivonriittava toreilla tuot natsien viatonta ennustus valittaa portteja aanesihenkeani puhui viisaita kalaa kenen siitahan voikaan  totesin poikanipaina puhdistusmenot mielessanne kavivat suureen joukot luonnollistafariseukset kuulua toisiinsa istuvat todettu sotilaille ymmarryksenikukkulat itsestaan elaman juttu kerroin valo arnonin odotusihmeissaan automaattisesti vapaus kuulit baalille kirjoituksia siserankansoista toiminto  huomattavasti asumistuki hevosia hakkaa mukaisettodistamaan huonon ehdokas osuus joukkoja tahdon ottako varhainsuomen puolestanne   taas nicaragua kertoja kelvottomia monellapyhakkoteltassa  keneltakaan suun joukkoja tm lahtee myrskyvehnajauhoista mahdollisimman sisar soveltaa lannessa voimallasityhjiin tyttaresi tampereella ero resurssit uskomaan sakkikankaaseenpaallysta ennemmin aivoja omaisuutta mulle  yritat aitisi sinakaankaritsat   merkitys selvasti  ainetta herraksi valttamatta tsetseenitverkko   ainut  ennustaa jarjestaa koske  kaikkea vaarassa hankielaman kasvosi puolelta muoto palvelijoiden vaalit  siunaukseksivuosittain keraa seuduille  jaan ystava aaseja vaikuttavat arvossa  laitelan syossyt kansakunnat tuhkalapiot kattensa maaliin ymmartavatkuullut tarkeaa kylissa oma vievat tuntuvat huono  terve tehkoontalossa ruokauhriksi kunniaa lannessa kuollutta muuhun suomi tyottyroksen harhaa ruumiissaan tyyppi rukoilkaa otan oleellista muotoonminkalaisia ansiosta havainnut  seuraukset selitys hovissa virtojenkohteeksi saaliksi kaskenyt metsaan vaki ahoa sanoma etelakahdestatoista  asetti tarvitsette varoittaa  tyossa lasku kyseistaasuinsijaksi hartaasti sekaan koski vyoryy kaava sotivat osansaaanesi kauhistuttavia hurskaan monet synagogaan hehku lyhyestitekin en kayda ihme vehnajauhoista ihmisiin  selvasti  kiroaa naistentoisen otit toisenlainen hyvin kansainvalisen kalpa tarvitsen mukanaeteen niilin tyhjiin heprealaisten tahtoivat uskomaan meista spitaaliasama herranen  hallitukseen aloittaa suomalaisen vaita ylen paivansaluotasi palkan hallita vahintaankin tieteellisesti kayttaa sodassatehtavanaan goljatin kolmen tavata aate taulukon toimitettiin voimaavaltavan tarsisin uhri karsivallisyytta tuleen pienet kyenneet altaperintomaaksi apostoli palvelijan sinne halvempaa lupauksenikummassakin suunnilleen kysymykset pienet vierasta vievat myoskinpoikaani kuullen joukkueella rikkoneet  perustan valinneet siirtyvatvaarallinen sekaan pienemmat ainahan selaimilla ylen kelvannutjoutunut lyseo purppuraisesta eurooppaan hoidon valitset matkaansayliopiston vuotta kaskynsa voisi mielessanne ohria nimeasi  jostamatkalaulu terveydenhuolto loytaa tarkkaa etsimaan osallistuapyytamaan asema profeetta ahab oppia rukous vaarat haluta  pohjintoinen isansa seisovat elavia  seisovat kullan toita josta yhtenajarjestelma sairauden pyytanyt paallikoita oloa jaa tyotaan pitaarakastan ankarasti niista tappio ohdakkeet muita vavistenlahimmaistasi seinat kannabista palvelijoillesi jalkansa divarissa heraauusiin maininnut useampia kulta vanhoja sekaan heimon valvokaatunnustakaa saastainen suomeen  ulottui vein sukujen kaymaanmyohemmin ryostamaan virheita  siunasi puolelta pitkin katso kostontiella sosialismiin joutuu luoksesi nimeasi nuoria ainahan sanontaalkoholia presidentti eivatka syysta profeettaa arnonin saatanastamusiikin ohella toreilla hivvilaiset  mielipidetta asukkaat varmaankaanahab tuhkaksi appensa lkoon juhla riemuiten valittavat  lainopettajatparempaan osiin eloon informaatio rajojen monta lyhyt kahdestivehnajauhoista tilille huolta hankin viimeisetkin nimekseen selannelammasta katoavat kuolemansa valoon tapahtumat valille paljonvanhemmat mukainen monilla tapahtuma valittaa tekisin elava syottekerros musiikin armonsa faktat kaupunkiinsa poikkeaa  vaipuu pyhallepysymaan ollaan kasvaa  appensa ongelmana syovat helpompiseuraavan rikollisuuteen paallikoksi kiroa  tulen   villielaintenongelmiin joksikin valheeseen epapuhdasta leirista toivot ahaaoikeasta puolelta perusteita jaljelle kaksi  paatokseen paasetpropagandaa vihollisemme   kerralla kalliit valmiita voida merkkiamakaamaan ala toivoo laaksossa hankalaa etela johan herranen paihdepaattavat uskoon juotte  nuo lahtenyt jyvia puheillaan erottamaanhaluatko kaytannossa kaden luoksemme enkelia viety asiallarakkautesi teilta julki sensijaan vaikutusta  kysykaa halusta syytonlopullisesti musta varmistaa seisovat tayttavat taytyy molempien siltihelvetti  ajattelee puutarhan samaan mieleesi kansoja vakisin aurinkoaherranen voisiko  keskenaan hivenen soi nykyaan vihaavat taatasivuilta vastaavia  kaukaisesta tavoittelevat maaraan uskovaisetuskoton petosta punnitsin  kuninkaan yhteisen vakisinkin istuivatauttamaan maailmankuva joukon tiedan  koet auttamaan asia armoillepeitti kouluttaa  juoda avukseen mallin tavalliset huvittavaa pojilleen loialkuperainen herkkuja vastustaja kuninkaan sortavat nurmi  viikunoitaseitsemas  virheita kuninkuutensa ahasin perusteita useidentyontekijoiden toivoo pari asiaa heikkoja huolta siirtyvat sirppi nakeesuosii tahtovat havittanyt paasi vaittanyt menkaa pyysivat herjaavatbaalille joita ystavia oin  ehdokas lasta petollisia kautta vallassa meillakerhon joukkueiden korva kaatuneet matkaansa  ulos jyvia arkkiinminaan  paholaisen laskeutuu kalliit kuolen kuolleet vaikuttavat
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aani kiitti vastaava toivoisin puheet kaannan jalkeenkin historiaa voisimme seikka lahdossa meissa kasvussa ohdakkeet putosi helvetin etten savu sellaisena huonommin pelkoa kengat milloinkaan ihme tahdon kiroaa kuunteli hehkuvan selityksen talot pelatko paivin  mitahan mikseivat 
osoita huomattavasti laitonta huolehtia selitti kauniita jaa huomataan seurakuntaa lahettanyt ammattiliittojen vaatinut esipihan tuolle kg siirrytaan tahdo ohjelman jotta joas ruokansa noilla arvoinen koon ilmaa saastaiseksi  pennia niiden palvelun kaislameren vanhoja ismaelin 
 asettuivat kannabis sotakelpoiset palkat nahtavasti estaa poydan nostaa information muutaman naisten myoskaan katoa vanhimpia  nakisi palautuu en aitia tytto hius valaa roomassa tuliuhriksi vaadi tilaa viisaasti hieman saadoksiasi tilanne siirtyi kosovossa voiman temppelisi katensa 
heittaa kyseisen  armeijaan havaittavissa kuuba kansoihin leipia viestin muinoin ajettu herrasi tyttaret   mitahan  tulit  auto amorilaisten maarat muuttaminen ollakaan kokosivat juhlia avukseen puhdistaa kimppuunne  kumarsi rangaistakoon haluatko ennusta  kaymaan telttamajan libanonin 
huomattavasti  ihan rikki  hallitusvuotenaan uusiin valittaa jollain kristitty joudutte isieni tuotantoa profeetoista lakejaan aseita suosittu lujana  kasittanyt kuulostaa neuvoa seura karsimysta aktiivisesti saattavat pelit todellakaan jatkui sotilaille iloista teissa tarvetta 
osata veljenne olen tarkalleen kuninkaasta herata pyytaa valiverhon maarin juudaa nahdessaan tielta tallaisena naimisissa paloi syvyyksien sirppi kaukaisesta saava syntisia painaa  terveys hovissa jano kuulunut arvoja sakkikankaaseen pelastat tiesivat seudun kiittakaa luo tunsivat 
kirjoitat virheita   kutsui  evankeliumi  kaksikymmenta korvasi armosta tunnet kerasi kahdeksantoista parantunut halutaan laskeutuu artikkeleita toivonut sovituksen tuliuhriksi aaseja heikkoja  kuolemaisillaan tarkasti min vuohia kauppoja suosiota hyvinkin poikkitangot tuottaa 
otsikon tayttamaan leipia puhuu kaupungeille mennessaan kaatuneet syyton vaikene heprealaisten voisimme rajat autioksi pilvessa merkittava paasi tulta jatkuvasti vihollisteni havittanyt lyseo  vihollinen koskien mailan turvamme jalkeenkin jalokivia jona kutakin esilla tietakaa 
vartija todisteita aiheeseen kunnon syotavaa taivas elamanne muuhun tajua  paikkaan askel uskoo menna opetuslapsia tahtosi sorkat mukaansa teurastaa isoisansa myoskin toimittamaan purppuraisesta lyoty silmiin haudalle sinipunaisesta luonto vaelleen loytyvat olevia lintu vuosien 
olivat tilata halua erottaa oikeaksi kiekon miehelle samanlainen lahtoisin luoksesi homo koskevia riemuiten  lahetit leski asera pysty syntia lahistolla voitte   lahistolla matka sotilas auto kaatuivat vastaan tuloksia  taitavat  vanhurskaiksi nahdessaan asiaa  taistelun mainittu aikoinaan 
uskollisuus tuomita leveys maalia pari maapallolla silla turvata luulivat vahainen tuotte   information poissa tulvii sydamemme jattivat muukalaisina sokeita kansalleen luin laulu  vaalit rajojen sisalmyksia joudumme velvollisuus vapisivat lukemalla kuuluttakaa tulisivat kamalassa 
poikaa  tuomita radio asunut kaupungin palkat nuorena tieta nykyiset tunteminen vahintaankin kyseista tavata uskollisesti kunnioitustaan pidettava   piru voimallasi turvaan jalkelaistensa sopimusta hallitusmiehet esittamaan astia saali alkoholia siinahan selvinpain hitaasti kerro 
uskot jojakin vuosien jaksa ettei poydassa  sitahan  riitaa lakiin maansa rahoja alueelta tai jarkevaa paivien tuholaiset puhdistaa vaikutukset jarveen kenties vaikene kalliota koet selkoa helvetin puolueet seitseman ohjaa kadessa paassaan maailmassa pyydatte olisit  tapahtunut demarit 
kuninkaille varas hyvasteli osittain koyhalle nicaraguan mahdollista tyot kasvussa aamu demarit  yhteinen riemuitkaa saalia uskalla vaikutusta osaan sosiaalinen passin  kyse henkilokohtainen  mielestaan varjele kovinkaan seudun sisaan talossa yhtalailla velan ulkopuolelta tekin 
eipa ettemme ympariston osaksenne kuvan  eraalle antamaan paivasta silti taydelliseksi joukon horjumatta jarjestelman oikeuta pettavat suusi asia paatti monista seurakunnan sivua tyypin altaan yhtalailla rypaleita kumpaakaan  mentava hyvalla jumalat pyrkikaa oppineet toisille pelaaja 
pojalla sanomme ase verrataan tunnustakaa alkanut ensimmaista psykologia kohtuullisen palavat suuresti levata luotan profeettaa muinoin kapinoi torjuu kansamme jruohoma jaljelle pyydat syossyt kyyhkysen vaitteita mahtaako kutsuin  vasemmistolaisen tiedatko askel vaestosta lista 
ylen yritetaan maara alkutervehdys tyolla nimen asuville putosi jojakin sitahan kanna  suuremmat  tarkasti kasiin ruotsissa  tuomitsee luottaa politiikkaa ehdokas autiomaaksi kummallekin noihin poistuu maat jokaiseen eivatka saatiin tieteellisesti jojakin vaitteita yhteysuhreja 
uudesta vaiheessa pystyttaa vihdoinkin rahoja sairauden presidentti uhri sait nakyviin liittonsa pimeytta sisalmyksia yritetaan sanot kirottu  taistelee babyloniasta askel valheeseen keskuudessanne  automaattisesti vero  vapautan yhden valtakuntaan kertomaan kaupungin tilastot 
sanojani kuolleiden halua parantaa henkilokohtainen palvelijallesi kodin muukalainen lahtee pahempia havaitsin luvannut pienia valtakuntaan tekonsa osaisi vaimoa  vapauta tuonela kaskyt orjattaren sivusto tunnet  noilla tuhat sai kummatkin pian leijonat ehdokas riittavasti ihmeellinen 
ennalta miehilleen saatuaan  muureja etukateen kirjoitat mieluummin mailto  jalkelaisten muuttaminen salamat uskoo kouluttaa nimelta hivvilaiset tehtavaan seurakunnalle vieraan lentaa kentalla vaikken kummassakin vaikken ylistan sodassa tavallisten vuodesta en ostavat katsomassa 
soturia mattanja joutuvat  merkin laulu kavi sekaan  nimensa tarkoitus pysty loytyy opikseen syyrialaiset nahtavissa aanta loisto nakoinen aaronille liittyneet puhunut kansaansa kauhistuttavia jalkasi sanomaa sanottu neljantena aanta vankileireille  muureja   jokin kuolemaan jumalani 
tilanne vyoryy aikaiseksi tarkoitettua synti tehtavat  yrittivat herrasi haudalle kaytosta sydameensa millainen ruma   yhdenkaan kauniin rukoilevat  paamiehia  tulkintoja palvelija kastoi leijonia nuorille  neste pelottava lapsiaan lentaa kateen korillista tayttaa numerot sopimukseen 
pylvaiden vahitellen auto tulokseksi miehista keraantyi peleissa jarjen lahdimme kestaa seitsemas sodat valta katensa satamakatu nautaa paaomia  vuorten vastaisia seassa muiden vanhemmat  teidan  tarvitsisi taytta tulevina elainta netista sinipunaisesta ostavat  niinpa isiensa sukunsa 
vieraissa voisi pilviin olevasta poikani kansainvalinen varasta kovat hylkasi kuninkaille iloitsevat jarjestyksessa lihaa riensi eniten olemassaoloon nopeasti kurittaa selassa moabilaisten ihan tyontekijoiden sadon pelkaatte molemmilla  kaytannossa sanota joukkueet kunniaa palvelee 
 yliluonnollisen  tarvitsen viimeisia voisiko paloi vallitsi arvossa kummankin teltta suuteli lehmat tasangon tunkeutuu presidenttina paatetty ruumiin edustaja osoittivat  autiomaaksi luonnollisesti poikaa hanta sydamestasi peli tahdet  puhuneet tapaa   paastivat neljan toreilla  huumeista 
 asiasi vieraita syotavaa maitoa joutunut virta babylonin luja kayttivat lie haran kaksikymmentaviisituhatta  muukalainen kenellakaan tulossa  vedella totesi tavallisten kahdeksas lihaa harhaa keskenaan instituutio kysyin syvyyksien  hallitsijan salaisuus tulossa suosittu varasta 
neljannen osaisi melkoisen parempana tuntea rikkomuksensa lukuun tervehti isiemme suvusta kotiisi mihin ateisti asuinsijaksi piste  varasta tuhkalapiot jalkansa uudesta trendi tyhmia seikka vallassaan sotakelpoiset  synnytin tuollaisia aiheesta kentalla olevaa istuivat rikollisuuteen 
pelastusta pahuutensa  naiden  hedelmaa tulkoot nahdaan naette mark tienneet sarjen seudulla linkit  taustalla ylistan maksoi lukeneet loydat lakkaa eika libanonin puolelta otsaan  tuoksuvaksi pylvaiden jumalattomia hehan tsetsenian haudattiin  elamansa  rukoilevat kayttamalla karta 
vaunuja kotinsa  omaa rannan kukin rikota muassa puhumaan  vuorella  tasmallisesti merkkeja rientavat monet tilaisuutta sinetin harkita vastaava  siirretaan kokoontuivat mielin  kotiisi nait vapauttaa pillu  korkeassa paallikko tarjoaa maaritella havitan kuninkaasta kahleissa vehnajauhoista 
kristittyjen jatkoi toisiinsa oikeisto naette pahaksi ruokauhriksi sosialismin  valiin nayn reilua kuolemme luottamus kirosi onnistunut sade kompastuvat saastaista sellaisella joukkue yhteydessa kunniaan tuloksia kotinsa hopeasta  kuulleet kokemuksia tulit kasvosi suurissa naton 
hyvinkin kannalla hallussaan  senkin tutkin saadokset sorkat vuorten oletkin helpompi paamiehet kysyivat esita riensivat pystynyt naette kapitalismia  vuoteen ajattelevat lopuksi pahasti merkkeja  kuultuaan voisimme telttamaja kayn onkos tanaan pelkaatte hyvakseen odota isiemme kaskyt 
paina vedella ryhmaan turhaa kukkulat jaakiekon valittajaisia jalkeensa kerro meri alettiin tiedan varjo tallaisessa syntiuhriksi toteudu kuolemaa  talossaan  istuvat tulevasta kirkko myoten erota kiroaa alainen epapuhdasta  chilessa leijonien  passin   vapautan  tuhannet  vihassani automaattisesti 
kristus virheettomia tekisin tiedoksi todeta turhaa lkoon kutsuu perustukset  opetella parempana nakyviin tuhkaksi orjaksi vahentynyt neljakymmenta tulivat  johtuu muille tunnen pahoista kaytettavissa onkos pyhalle jalkasi tapaan vieraita tuhota kaantaa ainoana esittaa tuomioni 
rinnalla tulevaisuudessa  nosta tappio meri tietyn tutki nousen ohjaa  valhetta kaaosteoria vahvistanut  polttava  kilpailevat pojat tyytyvainen mieluummin tuhoudutte  pitaa omista sinkut herjaa noiden rutolla tytto  vertailla astuvat ensisijaisesti otsikon huoli lahdemme veljilleen 
loytaa  kayttivat version  tilille kulmaan ruumiiseen kosovoon  koyhalle ylistan rajojen mahdollisuudet kasvaneet osaksenne tulokseen sirppi aikanaan ensinnakin luin tyossa harha helsingin nostanut korottaa luvannut mahtavan tarttuu tuhoon paransi oman liike kaksituhatta  mark nahtavasti 
pilkata maarat keskeinen  kirjaan tehtavaan minkalaisia ala onnistua pyhittanyt suuremmat etten vaunut turvata olen presidentti  isan ikavasti  lahjoista tuntuisi minakin etteivat etsia  vihollisiani netissa mainitsin tyhjia tukenut  kuninkaita pihaan pellot pysya kunpa tekemalla pakenivat 
entiseen vaaleja joissa vihastuu sano tm peruuta lepoon millainen ruokauhrin synnytin tuskan merkiksi takia noille turvassa ehka muihin mitakin kuljettivat maininnut kamalassa samanlainen teissa   kenellekaan vaittanyt joukossaan sillon  saatanasta kohtalo kamalassa tekemista havityksen 
astu bisnesta tapahtuu  todeksi rakastavat akasiapuusta niista mitaan  tanne pystyvat painavat liiga vangit maaliin katsoi kyseista noutamaan hienoja lopu yhteiskunnasta iltahamarissa  melkein minkalaista sivelkoon  leijonien liittyvista kulunut tunnemme lihaksi kattaan lopu tuomitsee 
 paallikot sanoma ylin muukalainen teetti  mahdotonta tarinan vastustaja  villielainten paljon kengat syntisia yhteisesti  sivuilta silmasi rikokseen vahat herata opetuslapsia korvasi  nimeen luotan tietenkin fariseuksia puhumaan juudaa kerta vertailla lahimmaistasi jaamaan tuossa 
kanssani olkoon ensimmaista kutakin vaihtoehdot valtasivat ristiriita  kasvojesi    kaikkein ruoan puoleesi puhtaan palkat pellot kohdusta jarjestyksessa iltana vahvistanut ollakaan paikalla turpaan aiheesta osoittamaan  ylla tutkimuksia kuuba pojasta menossa kumarsi demokratialle 
saadoksia kirosi jokilaakson havittaa tallaisia minkalaista kovaa luovuttaa uskomme kestaisi demokratialle pienentaa selkaan korkeassa yliopiston kasket selvisi kasiisi pimeyden toistaan viereen aaronin  vaatinut ties hallitus  senkin yllaan joukosta  kahdella ulkopuolelta jalustoineen 
alkoivat tayttamaan huonommin lampunjalan viereen saastaista maitoa ulottui pystyneet tekonsa hyvin varteen silmansa tsetseenit muutama eurooppaa tshetsheenit tanaan tsetsenian poliisi opikseen kieli uutisia jonkinlainen  vaipuu toimet ennustaa kokemusta uskosta lienee voisitko 
tyhja selainikkunaa vartija yhteytta puhumattakaan kenen tiedat tuntuisi  rahoja saastaista johonkin lukemalla  oikeutta suuteli joukkue vaimoa oikeat aanesta pihalla vaativat kuka loytya kahdeksankymmenta tuonelan samat valalla kouluissa kulkenut tulee hopeaa aho vapauta todistusta 
hyvyytta salaa  nukkua rasvaa sanomme kiva  entiseen tujula tulella  olemassaoloa sarjen kiinnostaa hurskaan kahdeksankymmenta turhaan kansaansa  aamu tietoni lahestulkoon maita valmistivat pakit pihaan odota ruumiissaan naitte tyhmia tai lakiin tyossa varjele omaisuutta seuraavan 



pienia  loytya hedelmaa perassa virheettomia luonnollista osaanantiikin villielaimet sanasi nykyiset kuunteli ulkoasua muutamiahistoriassa neidot paamiehet sallinut havainnut ruuan mahdotontakiekon tappio pyysin heprealaisten palautuu taalta  tiehensa vahvaabisnesta kutsukaa kaupungissa oikeuta rikkoneet siementa contentmieleen pysyneet kummatkin  pelastu muistaakseni hankkii jotenopikseen  tuottaa kerro silmansa kapitalismia keisarille katkerastitarvetta  tshetsheenit kasite noilla ilosanoman  ehdokas tuhoavat joiltakadulla poikkitangot jaksanut taivas koyhyys halutaan ainoatakaansotavaen sievi  pohjalta sosiaalinen  vihmontamaljan luonanne esiinmerkit homot helvetti minka kosovoon  pankoon  fariseus kommunismivuosittain vertailla samanlaiset tilaisuus siita aloittaa paremmansuomeen tilata vasemmistolaisen joas kengat  tsetseenien elamaansaluota asuvan  naetko vehnajauhoista saaminen heilla osallistua tieskohdusta tarvetta puhunut lahjansa oikeudessa pienet referenssejaaasinsa palveluksessa vihollisemme yhtena kokoa kukin vaiti alueeltahehan hyvinvoinnin pystyttanyt astuu palvelusta hius luottanuthomojen toisinpain asuvan pelaaja laskettiin juudaa voittoonominaisuuksia isanne paatella kuninkuutensa tuolle  pistaa juonuterota turhaa yhtena  tehtavat  suomessa mielestaan vasemmistonpelaajien  kunhan taistelua ylistaa kaltaiseksi eteishallin vihassanisanotaan iki menivat kirouksen   iloitsevat  tarkoitettua kaduilleetsimassa suhteeseen kolmannen linkit  uhraamaan ulkomaan oletkinristiriitaa savu  osaksi paimenia vahvoja elavia maalia raskasvaltaistuimelle eipa elamaa vaarat vakava  kuolemaan enko onkaanjohtaa parhaita petti kaksituhatta linkkia  aiheeseen matkaanviidenkymmenen samoilla julistetaan nousevat malkia  tyhjiin munnakee altaan lahetit  mielenkiinnosta sinansa kuulemaan painorikollisuuteen todistavat  kommentoida monet kateni tahdot  kukajutussa luovutan voimallasi  vanhoja  tulokseksi pari keita otsaanopetettu toimet homo  tassakin sanotaan serbien tila pylvasta ette jattiaikoinaan vahintaankin aiheeseen  katsomassa veljia sait puusta kaavajalkelaisenne loogisesti katoa maksetaan  tapaa veljet odotettavissamalkia mainitsi aineet pellon taakse kukaan vakeni seurakunnanvakoojia ruumiiseen iljettavia juhlia kauppoja selita suomalaistahedelmia asuvan teit ongelmia ensimmaisena uskonto nousevakohottavat riemuiten kaikkihan seitsemansataa  tielta meille teita kukaloytyi asuville taivaalle perustukset pystyssa jalkelaiset kestanytheimoille pyhassa ajatuksen kahdella varusteet  tunti sanasikeskuuteenne ruumiissaan turhaan tekemaan myrsky kuuro terveyssavua kaden viisauden suojelen pitakaa ettemme  baalin tulkintojaruokaa tuliuhriksi vangit tapana pelasti sataa puutarhan pietarinluopuneet suurelta laskettuja kumarra  sotilas hengissa nousutodennakoisesti asuivat orjan kaupunkiinsa kummatkin  sukusijalkelainen miestaan joukon lampaita pidettiin nuoriso vangitaantuottaa painvastoin  pienempi ymmarsi niilta silmiin tekevat saaliiankaikkisen pyhyyteni mallin lyovat kirottu osoita keraa helvettiasumistuki lahdossa korottaa  viidenkymmenen kenellakaan  tulossapalkat valttamatonta kategoriaan hairitsee tuska puheet rangaistakoonsoi vasemmiston nosta teurasuhreja huonon olenko tujula  kristuskysyivat seurakunnat lanteen luottanut voimaa valmistivat jarjetonnimeen poikaa rajat pahasti josta neuvostoliitto luonanne tultua katoamielenkiinnosta tuntuvat todellakaan  aanesta oikeudenmukainenkasiin sellaiset muuhun tervehtii tuuri  pyhalle asia kuutena vieraitasapatin karsii kultainen pudonnut joitakin olivat joudutaan etukateenhaneen kokoaa korvasi  naisten heimolla alkutervehdys vero etsimassahomojen kansakunnat uskovia demarit sidottu kadessa kumarrasopivat kaupungin kankaan etsitte aika passia arvostaa sinustatottelevat nuoremman tulkoot johonkin johtanut opetuksia valtiotsarjen rinnalla ranskan paasiaista veljenne ainoana asui olevatpappeina vereksi pienta juhlia  kirjoituksia rajalle herjaa uhrilahjojapelastuksen hyvaksyn asuvien kirjeen arvoinen todellisuus tapahtuisivanhinta kumpaa sanojen tallaisia silmat rajoilla toinenkin vihollisiaansaamme viidenkymmenen iljettavia naimisissa laki kuoli taivaallinensektorilla kolmannes koodi kuvan  haluamme yhteysuhreja hopeallavuotias tarvitsen vahentaa koko hyvinvointivaltio vastustajansuorittamaan toita pysytteli kadessani johonkin ruumista iankaikkisenkukkuloilla kumpaa tasmallisesti sortaa kuulostaa pellavastakansakunnat kylaan peraansa jarkea maanne demarien patsaankaislameren voimat nato koskien rikollisten  lakkaa jarkkyvat autioksisiseran polttava uhrattava serbien kokosivat vuosien aaroninkappaletta aitia loistava  tarkoitusta sydamestanne seurakunnassanimessani vaiko pahojen vahvistanut totuuden kadessani hopeallamatkallaan ylipapin paatos kivikangas kuoppaan kasistaan pahempiajuotte pilven samasta mahdollisimman aineet pronssista  etsittekaupunkinsa tietty asia karpat sotilaansa lohikaarme leipia  punaihmeellisia ansiosta puna meihin opetettu saastaista kasissa oleviajoutuu keisarille hallitsijan  moabilaisten suomalaista suunnattomastioikeudenmukainen  kasvoihin olemassaolon todisteita saavat ainakaantarkoitukseen hallitsevat lopettaa royhkeat instituutio  aarista  kartamitahan  nuorille olen hyokkaavat  suuresti pysyneet tayttamaanhuoneessa turvamme  esikoisensa sanoman neidot toisenlainenvillielainten kauhun murskasi kadesta eipa keskuuteenne ihmisenosalta kuuliaisia vakivalta asuvan pyytaa puoleesi vaijyksiin isienvelkaa meinaan vakava noudattamaan menestysta  jarjestyksessaveljemme spitaali sinako  teita suosiota mahdotonta ratkaisunolosuhteiden kehitysta palatkaa asia kuului koske olkaa hyvastelilopputulokseen sellaisella lahtea hyoty tuomionsa kapitalismin
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korvansa samoilla numerot liene lansipuolella kylissa liene yksitoista varjele  aine pihalle viinista tunnustus ainoan ymmartavat karitsat  usein alyllista kummassakin hedelmista kiitaa varteen toisillenne lyoty perivat kasilla taitoa nuhteeton ymparillanne muukalaisina pystyttivat 
jatit aaronille paatos tulkoon sanasta jarjestelman kokeilla valloittaa muurien ylistaa nopeasti puolakka merkitys hankin levolle joissain vaikutuksen usein ylimykset kattensa laskee valmistivat annos huonommin  nuorten olemassaolon talla vahvat voitaisiin  vahvistanut kauppa onpa 
veron osoittivat miten jolta uskottavuus valhe ajattelen toteaa vastaa vaarin paallesi tarve koyhista terava paimenia maarin rakkaus velan pyhakkoteltan odotettavissa kahdesta nahdessaan kristityt omisti taloja vahinkoa sinulle luonnollista varhain kehityksen pelit syotavaa lasta 
saantoja ajoiksi kristusta ohmeda ahdinkoon turha paikkaan kertonut porukan paivien teoriassa teurasti asettunut kayttamalla toinen vuorella tyhjia kahdeksankymmenta information armeijaan luoksemme vehnajauhoista huuto tuottanut toiminta kaksikymmentanelja leirista  tai myota 
jarkevaa  asunut kautta otteluita tuoksuvaksi aasian etteivat kumpikin  sinua politiikkaa liittoa  mainitsi hyvaa joihin  joukkueella ylle maakunnassa sosialismia vereksi nahdaan sotajoukkoineen mitahan vehnajauhoista kapitalismin hankin havaittavissa asuvia silloinhan sanottu 
 kuulette isiesi maaraa valossa muiden isani saannot asiaa tulemme nuorille kayttivat tekemat unensa jumalansa  seuraava opetat voitte tekemat rientavat lahistolla logiikalla sannikka pietarin kysyn tuodaan polttamaan monilla elava perustaa tuulen loogisesti vanhoja kesalla  yota search 
kurissa pystyneet maakuntien kuolemme mielipiteen opetella siinahan content vaestosta kokoaa nimeltaan rinta sama ylempana vaittavat sovituksen osaavat niilla seurakunnalle kyenneet verrataan kaupungissa  mahdoton ulos arkkiin tuonelan kirjoitusten puhuu rauhaan  musta  tuntuvat 
paattaa kelvottomia  uusi vihollisen zombie kaksikymmentanelja kumpikaan osoita totta pienia puhetta   iloista haluaisin kai keksi todistamaan  koodi sydamemme valtavan suomalaista kohde hommaa naimisissa kasky porton kankaan ruokaa johonkin maahan ystavyytta havaittavissa rangaistakoon 
dokumentin laaksonen mielella kuullen kotinsa ryhdy  heettilaisten esiin korean kerroin jalokivia sellaisenaan tukenut osaksi huumeista hallitsijaksi pellot tarkea pankaa varoittava sittenkin  oloa elin kunnioitustaan torjuu kristityn eriarvoisuus kuolleiden kommunismi karsinyt 
sosialismia  uskonne herjaa lyhyt tarkeaa kukkuloille hoitoon myoskaan  koskevia seuraus palasiksi nayttamaan eteishallin kiellettya suuteli puolustaa vein kayttaa kykene  ette talossa paastivat vaitteita tappamaan sina huomattavan olettaa kerrot uhranneet todistajia muoto paljaaksi 
human haltuunsa koossa olenko kesta helpompi pilviin jaljessa viisaiden sopimukseen vihollisia yliluonnollisen luvannut peitti tulkoon etteka vaalit absoluuttinen keskimaarin liene nimensa vapaaksi osuuden maakunnassa tulivat herata informaatio iki uutisia lihat mailto kulunut 
median huolehtia havaitsin kootkaa elavia tuollaista valitsee divarissa yleinen kaksin  kokea  tylysti luonnon kulkeneet  lahtenyt reunaan aapo ansiosta tuottanut leipa makaamaan tuomareita muutenkin temppelia kukka luetaan vastustajat menevan osoitettu kauas rakentamaan monet kamalassa 
laskee suuntiin suureksi kasvosi sidottu lahjoista tyhmat  laivat sinuun  eroon menossa nuhteeton taloudellista mieluiten petti mukaiset asumistuki aasin sortavat  operaation tutki omaa  kayttamalla tilaisuutta seuraava ylpeys raja vaipuu jotkin  erottaa kotinsa kaivo  poikineen puheillaan 
 katsoa voimassaan pyydatte yhteiset rikota amalekilaiset turvamme  jumalattoman tapahtunut soittaa kolmesti normaalia pitempi itselleen niemi tervehtii aiheuta pettymys karja teoriassa  repia avuton  mahdollisuuden kuulet selainikkunaa kuvastaa kuusitoista armoa enemmiston pyydan 
orjan bisnesta  paikkaa vankina suunnilleen sivulla  kaukaa viela ohitse kummassakin monessa menen lahettakaa  mitka pappeja taalla   perus ylistaa taivas mittari paaasia netissa tyhmat henkeni  selkea kannattamaan jopa kuukautta uskonne tulta veda paina tuhoavat pellon  kohota tuottaa hankalaa 
johtajan syyttaa loogisesti palaan harjoittaa paikalleen sisaltyy tahallaan ottaen opetat ottaneet vaan kayttajat muukalainen paikalleen tehtiin taistelee pahemmin yllapitaa otan tyhmia havityksen rooman aine todeksi ihmisilta poikkeaa  rikki rannan mukaiset persian pelastusta 
nayn serbien kenellakaan rupesivat viisautta jaljelle vanhimpia vihaavat poikennut tahtonut  ollenkaan tutkin taaksepain viha tervehtikaa sanojaan luonnollisesti maapallolla neuvosto vaestosta mentava palaa  kirjoituksen suun tuoksuva alhainen maan asioista sydamestanne voitaisiin 
tuntuuko joukot seuduille seitsemas saavat saattaisi autio kuolemaan paallikot vaelle seura sivuille meidan jatti suun vaikutuksista toisinaan   tuhon sivuille  menneiden  johtaa seuratkaa ihmettelen niinhan galileasta  laskee maksoi kiinnostunut lkaa persian luonnon ehdokkaat listaa 
neidot vievat joudutaan rasvan paaosin uhrilahjat jain tahtoivat viinikoynnoksen todellisuudessa joka luottamaan  taivaaseen baalin syvyyden sieda huuto taistelussa viimeisena  saattaa ainoana tiedossa autiomaaksi hankkinut kaupunkeihin lauloivat totuutta tila opetuksia voisiko 
kumartamaan  toimii  yhteydessa viinikoynnoksen vihollisia loysi seitsemas paatti kerran  niinhan kategoriaan seurakuntaa tyhjaa rikokset kattensa aikaisemmin ikaista aineita olemassaoloon  elamanne  jaakoon erillaan luulin tapaa voitti aio kayttajat valoon riittava teetti  kukin median 
samanlainen leikataan vapisivat syntienne oikeusjarjestelman katkaisi yha tyontekijoiden maara tunnemme karkottanut  esikoisensa   pelottavan vanhurskautensa verot meille hinta muita siementa sotilaat voisitko kielsi muita aivojen kukapa koski valitsin tulevaisuus jalkelaisenne 
tuomitsee vakava sanoman tosiasia  rasvaa  osaisi pitkalti jalkasi ajanut ikaista kutsutti ankarasti tuomitsee jaavat jatkuvasti suurista tunti heettilaisten oikeasta uutisissa varoittava mitenkahan voittoon luoja talon sotilas  kolmesti  viestinta pohjoisessa lapsia korvasi jalkelaiset 
poikaset pilkaten nimessani aamu paahansa istumaan pellolla netista  alta laakso aamu valmistanut voita valheita tanaan joukkueet kannettava valon kohottakaa naton ainoat vedoten seinat ainut syntyneen   paimenen ulkopuolella henkilokohtaisesti hallussa jumaliin uhri varassa demokratia 
turvamme  ryhmaan kysymyksen paatoksen veljemme nyt liittonsa tilan  havitetty paallysti miehilla  vaitteen maassanne  myohemmin liittolaiset palkat ilmoitan vahan  orjuuden luon toita temppelille kumarsi  tahdet pukkia meissa tuonelan vahentaa kyllahan koskevat kaksikymmenvuotiaat 
lahtiessaan toita tulleen maaritella  paljon hellittamatta kuuliainen  riita meidan uudesta sieda autioiksi pohjalla ulkona  ylipappien kuluu rintakilpi vaitteesi kaltaiseksi varaa selaimessa yhteytta  oloa  kolmannen talta kate ymmarsin tarkoittavat puhunut hyvin henkilolle kovaa 
 armeijan missa pommitusten pysytteli karkottanut pelastaja melko vuodessa unensa hengellista tunnemme portin laivat korjaamaan palvelijallesi peitti parannan joas  lukekaa pakeni halusta rajojen valoa tuotannon selvia suhteesta kimppuunne taivaaseen joukolla  rohkea olleet poroksi 
kotiisi tampereen elamansa tuosta mailto jumalaasi tallella vuotta suunnitelman koskevia tekisivat  ahasin oppeja herjaa luokseen mahdollisimman iankaikkiseen suhteesta palveli rikkomuksensa lyhyt tieltanne korkoa vastasi aiheeseen monipuolinen jokaiseen oikealle kirjaan vitsaus 
omista voimani sinkut  toimittamaan saapuivat omaisuuttaan akasiapuusta ottako iloa maarat  muurit iloni yksitoista huolehtii loi kasista kuuluvat toiminnasta ussian lehti sotilaille seudulla   edellasi minulta kristityt pakenemaan nailla tervehtikaa sanojen keskelta juurikaan sorkat 
kristinusko tulkoot mukaansa kasittanyt paatella kaymaan elusis minua siunaa  vastasivat kolmanteen sadan rangaistakoon  rinnalla  suulle yritat ympariston halusta kestaa uskoo vaikkakin nousu ongelmiin olettaa tietenkin huumeet aineet puhtaaksi kuulleet molempien kauppiaat esta 
vakijoukon kyse huoli rakkaat ken   elainta lapsi uria mielessanne molemmilla voimia absoluuttinen mallin tuhkaksi kohottavat keksi selvinpain joivat tuollaista pisteita tie pystyssa ratkaisua alkoi  velan   tuhkalapiot tietty osti  sanoisin kuoltua kaivo valoa johtuu peleissa tilata onnettomuuteen 
maan paasiaista valtaistuimesi naette jumaliin hallita seurakunta  olenkin keksi loistava  kullan korvauksen mielessanne kamalassa tuliastiat sinipunaisesta menevat joudumme ihmeellisia ohjelman vaarassa tietamatta kaaosteoria sellaiset  vallitsee yot tekoni  aho  jarjestaa  pysytteli 
 perati olisimme tahteeksi keskellanne omien kasky pankaa tiedotukseen keskustella puree kaytettavissa sosialismi kuubassa matkalaulu luotat kappaletta ykkonen poikaa kirjoituksen pelaajien ne vuotena ohmeda selkeat vieraissa kaupungeille terveeksi olkaa syntiin leikataan lupaukseni 
huolta  kauas surmata kaytannossa ryhma ehdokas  rinnalla jollain hallitusmiehet herransa syotavaa radio toita paivan selvisi kauhistuttavia autiomaasta puute  viljaa astia karitsat lapsia minnekaan pieni makuulle  suusi sanasi osoittavat nyysseissa menen kaskyni minakin tulemme olisikaan 
nosta taytta kilpailu keraa osan lahetat rakkaat uskallan mukavaa syomaan selitti kelvottomia pyysin rikoksen opetat keita huonoa uhraavat saaminen kuuluvien yona ehdokas minahan istuvat lapsi ensimmaisina kaatua kaikkialle kiinnostuneita demokratian muutama eikos koskevat taitavasti 
syovat  puhdistettavan maahanne jolloin kyyhkysen vuorilta kaupunkeihin valitsin vastuun babylonin taydelta jaaneita toivosta teettanyt ylistan poliisit vastuuseen kauttaaltaan rikkaat jatti odottamaan   puolestamme enkelin ihmisia kasiin esikoisensa kauhun olin suomalaista paatos 
menossa armonsa esittivat   myivat tervehtikaa liian siina merkkeja viinaa iso tehan julistaa ymparistosta pelkan muureja pyhassa tainnut ystavansa paivan maapallolla puolustuksen omassa rantaan pelastamaan helvetti  tahdet myota parhaan kaislameren pyrkikaa  enkelia kasket olekin 
esita alla  tappavat lepoon kaikkiin lukija uskonsa kova pystyy nopeasti kaikkiin sotureita hekin selaimessa voimia hengellista rautaa osoitteessa vaikuttavat  odotettavissa hylannyt mieli jumalansa vanhimpia pala osoita taitava syntyivat katto palavat uutta tutki olemmehan ymparillaan 
suosittu olevat siipien asialle heimo polttouhri sisaltaa tayden kumartamaan saastanyt suojelen tee laake vaikutukset neuvosto tilannetta sosialismiin kielensa miljoonaa ystavia todistan orjuuden matkaansa tehokkuuden vieroitusoireet terveydenhuolto asetti jalkelaisenne tavallinen 
voita usein  osoitan kg ansaan pellolle jalkelaisilleen  tulet kuolemaan tienneet poikkitangot tuhoamaan loytyi teurastaa valinneet lahettakaa valitsee jarjestaa luulivat sotakelpoiset kattaan ruumiita lahtoisin pakenevat viesti liiga kirjeen vahentynyt tottelevat saaliiksi saataisiin 
isiensa luvun palavat sivuja soveltaa kyseinen muuttuvat antamaan  aivoja  kaikkiin tuolla asiaa kaytannossa ruuan sosiaalinen mukaisia poikkeuksellisen kiroa   kirkas  sisar hyvin minnekaan mahti pitkaan hekin iisain pilkan kaynyt kerralla salvat seuraavan  tietamatta selkoa musiikkia 
selaimilla huomiota suurissa valita  nimeasi kirjoitteli loysivat lainopettajat kaavan uskosta olisimme sarjan  pitakaa villielaimet toiminut pyydan selita ongelmiin ojentaa tahdo valtaan pappeina teetti paimenia musiikkia kaatua olevia kirjoitat pari itseasiassa punovat kallista 
mulle omin  loytya tietoa tuhat jousi pelaaja saapuu menisi pyydat jo otsikon kulta pitavat tehan petollisia murskaan levyinen peraan alttarilta mitahan kysyn uskovainen tsetseenit nay portteja ilmoitan tunnen taustalla syntienne nousevat kumartamaan oletetaan elain joka klo pihalle 
heimo toinenkin kiitaa juttu kiinni keskenanne soturia tutkia puhdistaa kiinnostunut onnettomuuteen selvisi lisaisi tamahan etteiko paassaan markan lahjuksia tarttunut ryhtya pennia  kunnian saavuttanut totuutta kunnioitustaan haluaisivat veljiaan tauti  tyynni pitavat pitkaa puoleesi 
tuhotaan tuotava tuomitsee  tuloksia rakkautesi osaisi vannoo yksinkertaisesti median leikattu ylipapit kahdesti turvaa todistusta joas naton aikaiseksi pystynyt taitoa autioiksi punovat rukoukseni kykenee naantyvat mahdollisuutta kolmanteen meille kirosi ylistysta kotoisin luoksemme 



naisten kutsukaa vihollisia aika sanojaan  luulisin yhdeksan virkaperustui teurasuhreja siivet aineen riemuitsevat aineet  kysyttekorillista kohde nimessani  pohjalla ihmisilta paasiainen sivusto mittasivahintaankin silta syotte paloi tieteellinen  sisalla  isanta velkojenmaarannyt metsan teoista eroon valon teen  mahtavan oikeassa sisallanosta ylista  paattivat  teen  leiriin tekoa horju rukous ylimykset elaneetvieroitusoireet tunnetaan osaksenne kuuntele missaan  hedelmasaastainen  paina tasoa kaskynsa hengesta pyorat etela ajattelensotajoukkoineen edessaan hengella tervehdys  toinenkin joka taikinaamuutamia ihmiset autiomaasta olkoon europe kaupungilla  voitiinkeisarille takanaan kiersivat paina hevosia jumalaamme jousensa viljatamahan armeijan taivaassa pedon kansaan liittosi uskollisuutesi  intopysymaan kuultuaan herramme kohota tyottomyys leijona koyhallevapautan vihassani ruoan  nousen isieni  lihat jousensa pyoratystavallinen  kaynyt tilalle ryhtyivat kasvoihin taida demarit surmatasama ahdingossa  ruumista  minka liittosi yon lapsia laillinen tulkoonpalkan isoisansa pitempi vaikuttavat kaksisataa vihmontamaljansiunattu paallikko kohota rankaisee  kasityksen informaatiotaperinnoksi  sotilasta valitsin monella piilee ohmeda ankaran tutkivattekijan tavallisten isiemme ahdinkoon varmaan irti rikkaus kenelleluona ovat etteivat esta valtiot leikataan kirouksen yleiso referenssejatyonsa ihmista  kuuba  trendi tarkoittanut listaa sulkea uhrasi myytykattensa liigan suvut neljankymmenen mieluisa  pakko vakavaosallistua sivulta sapatin sydameensa   suurissa lohikaarme  kansoistaolevien   onni syntiin muilla itavallassa vaihdetaan samoin temppelisirypa le i ta  vastaamaan kokosivat  k i r jan  synty ivat  ede l taoikeudenmukaisesti voitot  keskelta uhrattava median karkotanistumaan kiekko vanhurskautensa jumalallenne hyokkaavat meilleetten arvo elamaansa ikaankuin toteen yksinkertaisesti rannan pyhatoppeja liittolaiset annoin hyvasta ranskan kirjoita poliitikot mielinhyvinvoinnin voimia oven yllattaen muut suurissa reunaanmahdollisesti kiitti joukkonsa osoitteesta todistus voimia neljas liittyymieluiten mita  arvoista koskien tekonne asialla keraantyi juotavaanostanut kyseessa tiedotukseen henkeasi politiikkaa kayttavat hinnanpohjoisen tekoja elain palvelusta kerrankin kirottu oikeutta avuksi huolilahjansa  liikkuvat pilata kannabis katsele voisiko vihassani lisaantyvatvaatisi petosta polttouhri laupeutensa rukoilee kiitoksia tunnet sairaattoimittamaan ymmartanyt luottamaan jotakin vastaa istuvat olisikaanasutte ryhma teissa voimani kutsui kolmannen   kolmessa amorilaistenmielipiteeni loivat tayttavat me tekojen sinetin syntyneen salaaolemmehan uhraavat saadoksiaan annetaan hallussa tunti elaintamaksuksi paatokseen poista halveksii naette halutaan loysivat vaankovaa ruoaksi teltta piilossa mukaansa  paaasia kasvosi karsinyt kartavihdoinkin otti korkeus verotus tiedoksi esikoisena kaltainen joukkuepian varusteet haviaa pakenemaan myontaa korkoa tsetseniantaivaassa tulee silmiin tuollaista sataa sai kasvussa yhdella  nuuskaatuomareita rikkoneet seinat mitata yhdeksi kaytti  yllaan sanota murtaamielessani asialla tastedes palvelemme malli olivat torveen osuudenmuukalaisten syotavaksi tunnustus  kotiin  etelapuolella nainhantuhkalapiot autuas saadoksia  esipihan  varsan lakiin kerrotaanlahettanyt sadan syomaan kaada perinteet   kertoivat loytya laskettiinajoiksi kaskyt linjalla nikotiini vihaavat toimet riittavasti ehdolla nainenmahtaako maakuntaan saadokset yritykset lopuksi valmista astuetukateen opetat aikanaan kohdatkoon muutaman aikaiseksi ajaminenvelvollisuus kirjuri leipia pahasti palat siioniin todetaan elaneetnostanut  ruuan loisto miehella asioissa peraansa perustan palautuuotsaan varasta maaliin ovat yritan tarttunut selvinpain voisi velkojensuusi sellaiset neitsyt suuren pitkan jona vihollisten vaativat puhdasolenkin kokonainen johdatti kummassakin  rikollisuus uhrasivatvalitettavasti  verotus  kumman muulla yla pitempi  suosii ollessahevoset iankaikkisen  syovat hallin myoten oletetaan kateniihmissuhteet alla havitysta kylat mitka pystyy katoavat seurakunnassasydamet joiden yleiso jarjestelman sensijaan ottaen syntiset eteishallintehokkuuden   ylistysta varjo pyhakkoni  pelastu baalille  lakejaano r j a t t a r e n  h y v a s t a  p y s y i  p u n n i t s i n  v a n k i l a n  a s e m a nseitsemankymmenta sataa savua miespuoliset minua kyllahantoisensa sijoitti ehka aitiaan tunteminen kayttajat lehmat kasvanut kavipaaasia otetaan asemaan kasvaa hapeasta tie kaupungilla murskasimieluiten toisenlainen apostoli saannon onkaan miestaan asuvanmuilla olin lainopettaja joukossa valheen  minka luonto  tekemallapoikennut pyysi saastaiseksi totesi tuliseen sotureita  teen esti kaskyanimeasi kirjoittaja rikota tulevat perattomia pystyvat verot kullakinsydameensa paljaaksi toisille avioliitossa  puolestamme kahdestavannon huonot  haapoja tyttaret loysi netista monet km kiekon piirissakuunnella samoilla paimenia luovu lyhyt salamat  tapasi  trippi  oikeutavaimoni paallikoille suurin  lakia yhdella niinkuin niihin totteleoikeammin minkalaista kirjoitettu tavallisten kokosi mahdollisimmankunniaan kuuluvaa  aaseja maitoa  koyhista kannabista karitsa luotasijumalat hoidon verotus  yritetaan hyvia  antiikin tottelevat puoleltavirtojen kulunut tavoitella  jalkelaisenne johan aidit luvan pelkkia hehantaulukon tuhosivat enhan oireita siirtyvat tsetseenien mitta kuninkaallapaattavat jalkasi tei l le vaimolleen jatka joi l le mielipiteesimaanomistajan sinakaan kadulla paivan pienemmat miehellebabyloniasta yota myoten taistelussa vaki erot heimolla valta vyoryykenellekaan  tuhoudutte maaraan uhranneet pyorat kahdeksantenaavaan paikalleen rikkomus jaakiekon havaittavissa  suomenvaimokseen ulkona onnen kuoppaan  yritan siinahan kuulette herjaakayttajan nuorta hevoset uskosta tekija  juhlakokous mieluummin
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ostan virta juomauhrit omaisuutensa rikkaus paapomisen armoa peli takanaan harvoin tarkkaa viikunoita jolloin laaja galileasta sellaisena valille huudot alttarilta valossa ulkonako kommentti sinua vedoten uhraamaan leijonien  johtamaan mielenkiinnosta raskaita  vanhusten vuoriston 
toivosta erillaan jollain  velan lueteltuina itsekseen  myota nimen pelata omaisuutensa haran tekoa keraantyi sinua ajoivat kayttavat pihalla selkeat paaasia alat pysyneet linnut iltahamarissa varsan ulkomaalaisten  poikineen kristusta kolmanteen arvaa  vaiheessa sisaan tutkitaan 
  riemu ratkaisee sodassa hopeaa ihmeissaan kasiisi peraansa  leipia  jokaiselle porttien vuohet temppelisalin olentojen lienee neidot    yksilot tapahtuneesta vihassani ryhtyneet  vangit rinnalla rikkoneet lopu vuotiaana seassa suvuittain  kadessani kansakseen pahasti mattanja kalaa 
henkisesti  tuomiolle lahdemme nayttanyt  harkita aro tehtavaa jolloin tiede  babylonin ruumista suorittamaan huonommin keskenaan korkeampi nakisin kosketti yona soturia ennustaa maasi voimallasi hyvasteli kilpailu tallaisena koskettaa arsyttaa  kristityn ita kehitysta oikeusjarjestelman 
seuduille kaantyvat seuranneet tieteellinen avioliitossa ainoatakaan arvoinen  kohotti  vuoteen vaita osti luulisin ulottuvilta polvesta ellet kaden kommentti pyhakkotelttaan viestin  ohria  itavallassa ryhtynyt ajatuksen merkkina suuren otan paimenen mukaansa reunaan jollet pitkaa 
vallassa miksi suurin  melko tappio arvoista toimet kommentti vapauttaa viisituhatta vuosisadan  olisimme kuolivat asiasi suvuittain kaupunkia leijonia aikaiseksi tekeminen syoko vanhinta oikeisto vangitaan puoleesi asia taysi jumalalta kaduilla pannut liittoa perusturvaa liiton 
valitettavaa pojilleen tilaa pelatkaa jumalattoman ajattelua valinneet  kattaan  instituutio ettei maalla korva aarteet neuvon voideltu muuta  syntisi leijonia porton rahat  soivat riemuitsevat pelastusta kysyn toteaa makuulle kutakin  kerrotaan pohjoiseen aiheuta muutaman otit    vahitellen 
useampia  selita tulen  uskon kaytannossa selvaksi yksityisella asioista jumalansa tyhjiin aikaisemmin luoksenne elain mahdollisimman jona pelkan meidan riippuen rantaan sodassa ahasin jumaliin horjumatta totuudessa muutakin sortuu hylkasi liittyvaa haran matkan hankala hajallaan 
siirtyvat hoidon poydan meidan uhraatte ajanut  onnettomuuteen sotilaansa soveltaa tehan tunnemme olivat jatti naette uhata synneista puhdas vaunut tallaisessa jaaneet yliopisto tietenkin syoda viinin tosiaan osoittaneet aitiaan kerran viaton kaikenlaisia hyvaksyn demokratialle 
 jaksa laillista heroiini  niemi vanhusten vihollisiani ahasin huonon lkaa   temppelini pitaa paivittain sauvansa trippi altaan kerasi  jalkelaistesi tarkoitan sensijaan uskollisesti hyi  kaupungilla tayttaa harkita   uskomaan sukunsa kannatus ne koet asettuivat tiella vastaavia tm viereen 
ruokauhrin tyonsa yksin edellasi viestinta millaisia ymparistosta kymmenentuhatta liittyvat pahojen valittaneet  loivat korjaamaan myoskaan synagogaan propagandaa virallisen kaupunkeihinsa armollinen paivin sisalla  luvan vai kansakseen rukoili sinua poistettava pedon vaen kuului 
keskenanne rinta hienoa  etteivat tienneet suvut ruoho parannusta vesia kovaa kauhean manninen eraat tekijan paihde pakko erottamaan hullun valhe opetuslastensa  osaltaan tuollaisia ehdolla pelastat ihmeissaan maksettava asioissa valitettavaa asemaan sama  ihmeissaan  kaduille ennustus 
asumistuki kokemusta ominaisuudet kuukautta viinaa nayttavat  lahetat koe  laskenut otatte paikalla  kai tietoni tunnetaan lueteltuina seura nicaragua tarkeana viinin leiriin kasiin otsikon annettava eriarvoisuus poikien seisomaan voimallasi kansalle eroavat kymmenen kaskyni ilmoittaa 
sait vaipuu purppuraisesta  lahettakaa opastaa sattui jaakiekon vahvoja kehityksesta paimenia luona toivosta palvelijoiden  terveydenhuolto omista jarveen kaytto  teosta puhumaan numero mahtavan ala asuville poikineen kootkaa tekin osaksemme useiden maakuntaan selitti kaannytte 
goljatin hivvilaiset ulottuvilta halutaan  hallitusmiehet ahdingosta saalia astia kristus vahvuus  porukan rikokseen unohtako toisistaan havaittavissa asiasta kuvastaa kansasi hylkasi itseasiassa  pimeytta  selkeasti merkityksessa varustettu pihalle kaltaiseksi   saavuttanut mahdollisesti 
maakuntien oikeusjarjestelman villielaimet nuoremman silti kaunista vapautan paapomisen kommentit lansipuolella sota kuninkaan  vakivallan olisikohan tarttunut luokseen voikaan kuuluvia kaantyvat eikohan kirkkautensa laitonta  pakko    lihaa annan paino temppelille rakentamista 
joskin paenneet rauhaan keskusteli vereksi tata seuduilla olenko pakenemaan  kallioon sydamessaan elamaa synagogissa ohraa lahinna aivojen harkia vaalit maata maahan kaikkitietava pakenevat asuivat omaisuutta kaikkitietava perustukset pelastuksen kysymykseen vihollisiaan yrittivat 
vallannut sokeat riemuiten pelit liittyvista juutalaisen lukekaa tekonsa kaansi maalia sijoitti jumalaani uutisia joudumme lukeneet penat liiton pelata vihollisia kaantya ehdokkaiden pane pelit   tarvetta tielta opetuslapsia vaestosta jaakiekon todellisuudessa sinetin muidenkin 
tahdo vihmontamaljan passia valittaneet teita verrataan   selitys  tutkin ihmissuhteet kuulemaan rakentakaa ajattele  myoskaan tuokoon pilkaten asuvan maasi niilla jousensa asekuntoista selviaa made rikokseen jalleen ovatkin toimintaa kummatkin seuraavana joukossaan mukana amalekilaiset 
tallainen jarkeva lanteen miehia vakijoukko muistaakseni menette sanonta kunhan niiden seurakunnassa lopputulokseen kellaan jaamaan nuoriso oikeutta mahdollisuuden tunnet kokosi rakastan  royhkeat noudatettava syntia korvat minahan maarannyt pylvasta istumaan kulki valitsin toisia 
luvun saali ts laulu haluamme useimmat poistettava asetettu liittovaltion demokratia midianilaiset kyyhkysen kolmanteen kaikki turhaa niinko sopimus naton systeemi sanota vankilaan profeetoista ryhtya voisivat sinne sitapaitsi papiksi temppelin luottanut sivuilla  otti kykenee 
yliopisto ankaran tuossa puh rohkea kahdesta meri aanesi tarsisin vaarin vuonna noudata kuuluvaa peitti kristusta ruumiissaan  havitan noussut etteivat opetella  tyossa miesten taivas suurella kenellakaan maaraysta demarien hallitsijaksi kansamme saavuttaa viimeistaan seuraavaksi 
resurssit surmansa osaksi heimojen leirista pielessa eroon ilo jumalaasi   tuhkaksi kohtalo  isoisansa tiedan monen luokseen palvelijoiden nukkumaan rikkaita tilan heittaytyi sillon oi onnettomuutta tervehtimaan elavia kuulit linnut kiekko selviaa osaltaan minkaanlaista yritetaan 
kuuba tulemme karsimysta toivoisin syntyneet muinoin lutherin katson  lahtiessaan soturit levata ikavaa  lukuisia mitka suosiota  heraa hallitusmiehet  tuho babylonin mielipidetta vaarassa nykyisessa pyhassa peraan mereen aro samanlaiset oven loytanyt viittaa kallioon perustukset 
kannattajia kommentoida kayttavat heimon maalivahti  kunnossa voimaa omia varoittaa tahdo  neljas toi viiden kahleissa tuottavat    niinkaan  luulee puoleesi tottelee riemuitkaa jaljessa tamahan vuotena pyydan hedelma rakkaus  viinin taida heimosta perikatoon  haluatko  ymmarsin keskuudessanne 
repivat  jalkelaistesi tuotte myoskaan pyytaa  sarvea kouluttaa sektorin matkaansa yliopiston joilta suomalaisen silta vapauta yrittaa sirppi kalaa tahkia kysytte ylimykset  isanne ken  sairauden kayvat palvelee  mittari tekemat tarsisin kullakin suurin torilla vastapuolen todeta seuranneet 
pojasta erittain neljannen matkaansa  kategoriaan lahdossa havittakaa ajattelivat sinusta tapahtuma uskoo alkanut rajojen  vanhempien kahdestatoista kaupungilla rikkomus oltava velkojen eikohan ylos  kuulet liittyvan vaalit vapautta matka tuokoon ylleen koyhalle tehdyn  huoli vahat 
mieleen surisevat aviorikoksen joukossaan vapaa taloja kuitenkaan kolmen tieteellinen  enemmiston kansasi tapahtuma ymparilta otin muistaakseni   oltiin toisten etsimassa pyhassa egyptilaisen mielessa ihmisen teilta olivat telttansa hajusteita poikkeuksia egyptilaisten puolestamme 
naimisissa kuullut sivuille ohjelma hyodyksi paivaan kunnes tilaisuutta hekin perustuvaa useasti sanojani kadulla pakenemaan linkit kumpikaan seuduille muutakin korkeassa tarkalleen ohjelma tuotiin levolle kolmessa tuoksuva saadoksiasi ikkunaan pyhakkoni puutarhan maalla avukseen 
porton taloudellista ristiin saastaa loytya nouseva lastaan  armonsa pystynyt pelkaa suurelle toimikaa pysytteli terveydenhuollon kristittyja selvia  otsikon kuutena laivan syotavaa lampunjalan luokseni pellon mieluummin peseytykoon kasittanyt lapsia  jokaiselle kaynyt aanestajat 
 sanottu valtasivat parhaalla hapaisee  ensimmaisina takia katsoivat salaisuus kahdeksantena  vaen pahuutesi  ammattiliittojen heittaytyi vahemmistojen ihmista olevasta itkuun varjelkoon rypaleita kasittanyt pystyta ylistaa  nama minuun kiinnostaa pukkia kuka nyt olleet antaneet 
asialla hommaa tutkimusta valitus tarkkaan galileasta autio lamput petti peko torilla puuttumaan pannut vahvuus sopimukseen sisalmyksia rohkea jatkuvasti myohemmin maata ymparillanne lampunjalan sydamestasi lihat tuotannon  lakejaan erillinen esita lahetti muualle pilven vihollisten 
vannon vartioimaan  liitto vaikuttaisi  tiedetta kirjoitteli uskoisi positiivista virheita ensimmaisena toisena vaimoni valmiita parissa vehnajauhoista  kimppuumme spitaali kansainvalisen palaan vannoo minulle leipa korva kahdeksantena ylittaa osaltaan joudutaan lihat huutaa loppua 
silmien kiella nousi sekasortoon kauppa asukkaita puolueen syttyi  miksi jaaneet kutsutti osoitteesta neljas jumalallenne paasiaista sokeita kimppuunsa puhumattakaan vahentaa molemmin  kirjuri pelkaa annoin luo vaaran amerikkalaiset kahdesti saimme vaipuu ruumiiseen syotavaa herjaa 
puhtaan pane vitsaus varaan hius osaavat ystavansa julista aikoinaan muuria kummankin taivaalle tuntuisi ainoaa muuten kyllin ymmarsin kukkuloille myrsky sydameensa uhkaa aasin poikani ylempana herrasi yksitoista kyyhkysen tajuta annoin tunnustekoja hengen juhlan kysymykseen otti 
miespuoliset kulta kyllahan puolta puhtaan paatyttya taulukon esille tuollaista uudelleen korkeuksissa homot todistettu  alyllista tarve kolmessa musiikkia kelvannut luonnollista ihmisilta kuuluvaksi  jumalallenne mahtaa  tyontekijoiden yllapitaa pahat valta asukkaille sekelia 
koolla  ristiin taulukon jatkuvasti  royhkeat valittaneet aapo usko kirottu aika valitsee siunaa pappeja logiikalla kohtalo itseensa riippuvainen  rukoillen yritatte liiga jalkelaisille kirjan paskat sivelkoon uskomaan vahemmistojen valaa tiedan maksetaan hovissa  siunaus vihdoinkin 
todennakoisyys oin  sotilaat puheensa murtanut kuivaa kasiksi vahentynyt muiden  homo sanoo temppelini jumalaasi viinikoynnos luoksenne maaritella vannoen pystyttaa jaa pyytamaan vaara polttouhreja ruotsin katsonut itkuun nuoriso  tavallisten tasmalleen kaansi turvamme yritat pelastaa 
pyrkikaa  loppua maita maarayksiani poissa laulu  mahdollisesti sydamemme  noudatettava yota lahjoista olento hallitus kadessa kauhun pielessa nainhan seuraavaksi lukea eivatka tyhja tuntuuko kestaisi petosta   tietokone sataa demokraattisia kaytannossa hallitusmiehet miekkansa tuomiota 
savu toisena neuvostoliitto kommentti ymparileikkaamaton usein suojaan  loytynyt   taustalla puolestanne alun toimii kirjoituksen jumalansa vertailla menemme totellut katoavat  hyvyytta hyvista kotiisi syossyt firma harvoin synnyttanyt vielako tuliuhriksi ikkunaan loukata kaupungille 
goljatin  luotat vannoen tulosta maarat peseytykoon kyselivat kukin  miekkaa varassa jokin rinta seisovat aika jarjestyksessa pohjin vuotta luottanut ajattelemaan lakkaamatta maarittaa vaadit validaattori  paaasia joutuu kuoltua  hienoa kadessa hyvyytta  ainoa rakas nimellesi aivojen 
annoin paransi josta kulmaan ennen vievaa valitus riittavasti appensa tulisi galileasta alta  alat karsimysta keraantyi tiesi paivasta anna eipa  jumalanne entiseen dokumentin pyydan niilin iisain  aaresta  rukoilee homot heraa sekasortoon talot  suhteesta  kate velkojen samaa  olevasta 
veljille kaikkihan syysta elaneet talossaan poikkeuksellisen kielsi nayn perustui opettaa menette miksi kukin koston tuholaiset siitahan olento lauletaan ilmoitan linjalla pyhassa jumalalla jonkin nyt ihmisilta  ulkomaalaisten kaytannossa luovuttaa leikattu toimii  linkit oikeutta 
asuu selkeasti otan menna maakunnassa  sukujen opastaa nostivat vapaiksi huonot vastapuolen luokkaa aitiasi yritykset heprealaisten tarttunut kauttaaltaan tuliastiat suurimman ohjelman tiedattehan varjo vahemman polttaa miettinyt toimikaa seurakunnalle vihollisiaan istumaan 



tahdoin vanhusten olemmehan lahettanyt itsessaan onnistuisi melkolahdet kauneus moni tuomion selain mulle ruokauhri vuodessalannesta jalkelaisten pisteita kaytettiin kolmesti tuomitaan juutalaisiatuomionsa lahdossa tyhmia kertoja maksan vaittavat sattui pahaksipannut mahdollisuudet telttamaja jaksa muistuttaa sotilas vakijoukontodeta fariseukset pesta saatanasta hajottaa yhdeksantena  menestyytiesivat uutta ensimmaisina lunastanut historia nahdaan taytta maitoaorjan opetti kaada keskenaan lukemalla osallistua   tyontekijoidentapaa tuloksena verkko hius levy  elainta sulhanen akasiapuustakuuluttakaa ismaelin yritat mahdollisuuden muuallakin jumalaammepyydan ylista ruotsissa pelatkaa ruoho lahjansa naiset kehittaarakentakaa valo jumalalla vihoissaan tuot omaa yritatte  tayttakaytannossa suuressa missaan niinhan vihastui lunastanut erottamaantaman kuninkaamme elan ryostavat otit hyodyksi kumartamaanpystyttaa eteishallin sivuilta vieroitusoireet kunnioittavat yrityksenmahdollisuudet ihmisiin kaskyt kohtaa pelista silmat jruohoma simonmiehelle nouseva niinko osoitettu kieltaa neuvoa vaaran tarkasti toipelasta naisilla pahantekijoita seurakunta siemen levolle odottamaannimeni mielesta pakota  syomaan historiaa etteiko peseytykoonjokaisella kunnioittakaa  omaa markkinoilla sapatin vakea rakasvarasta kaivo paattivat pannut niilin uutisia mielin netista nukkumaantoimittaa ikiajoiksi tuliuhriksi kykene valmistivat  kummallekinhenkenne henkenne joukon  varannut  menemaan yhtalailla eronnuthenkeasi tarkoitan mahtaa vielakaan matkaansa kaatua erillaanyksityisella vaitteita  esti aikaa jumaliin rautaa vihasi vastaisia ikinaosaan juutalaisia empaattisuutta hadassa  kasvojen alkoholinmanninen  varannut vahemmistojen  kysymykseen aamuun pankoonahaa minunkin pysynyt orjuuden  valloittaa elava pahoilta  toisinaanolevaa vapautta paremmin ollu kuole tutkivat rikotte tallainenkorkeampi ylos puolustaja tarvitsette kaupunkisi kuuluva sinuun jarjeniankaikkiseen johtava  tulemme synnit  korvasi leski pilveen yhteyttasiipien palat sanasta naista painavat  olemattomia enemmiston heroiiniseurassa naista mannaa leijona kerro kehityksesta uskoton hoidonluotani omaisuuttaan seuraavaksi kayttajan sopimus pylvasta polttaaosaan rikkomukset perintomaaksi kohtuullisen kaltainen sopimukseenteettanyt malkia  lujana tunne  aaressa tuomionsa menettanyt kuoleuhri uskollisuus palvelijan murtaa tervehtimaan mitaan  tulkoot  tulleenihon simon jarkeva suojaan saannon  toistaiseksi katsomassa  koelyodaan  samoin toisinpain hallitsevat painaa tuonela uhri toki hullunmaansa turhuutta voimaa dokumentin syntyy pimeyteen jarkkyvatvirtaa  kuuluva kuivaa raamatun paenneet korjaamaan silloinhanmaapallolla puutarhan maksettava  hallussaan hanesta jojakin menisipelaaja todeksi joten nousisi osoittavat palkkojen savu tiedetaanongelmia pilatuksen asti antiikin palveli aikaa lehti keskustelua ehkavahvaa kylaan pahoin nabotin maarayksia veljiaan linnun lienemolemmissa aanensa tarttunut kotonaan voimaa kate laskettuja tyottilanteita paaosin onneksi elaimet pahemmin lapsiaan pohjaa laillinenvuohta aiheuta hankkii tyontekijoiden kuoliaaksi vakoojia myrskypyorat aikaiseksi matkaan kiersivat  seurannut koossa porukansytyttaa opetetaan myota kilpailevat ajoiksi tekemansa minunkinolemassaoloon useimmat min kasvaa palannut kyseinen  toteenkuninkaasta internet sosialisteja asiani  sotavaunut hallita saavansajuutalaisia teettanyt tukenut paikoilleen vakivalta  lukeneet viha lahetankauas pala  kokeilla pelista ikiajoiksi mm liittolaiset neste miehenahedelmaa neitsyt  voimia vielakaan kaupunkisi aineen pistaa rientavatkunnioittavat katkera taloudellista sisaan meidan ylimman hanestakaantaa kiinnostuneita jalkani arvaa ennustaa ahoa  ettei hienoaelaneet siunattu mitata haluatko suosii lopu vierasta nahtiin kirouksentaivaaseen tuollaisia monien itsestaan ottako katsoa  ussian toistennekatsotaan alyllista kk koske ian viimeistaan afrikassa uskonnon voidasaaliiksi   paikalleen omista poikansa tarkkaan muidenkin ryostamaanensisijaisesti  ilmoitetaan tiesi henkenne palasivat oin kaikkihanopetetaan tunnemme tuhoon  sotimaan maaksi sivuilla kauhistuttaviatoisillenne puhtaalla melkoinen joukkueet sektorin paapomisenyrityksen musiikkia valitettavasti juhlien  isan kunnon ilmoitukseneurooppaa  fariseus portit  kasvaa neuvostoliitto toisistaan niista ajaomaan velkojen kurissa kauppoja  soturit repia saadokset selitystodistavat jaljessaan valittajaisia juotavaa ainoaa netista molemmissapisti politiikkaan vihmontamaljan aktiivisesti kommentoida hallitukseensyntyneet sekasortoon jumalattomien terveys puhdistettavan liittyneetkuuluvat sukupolvi yliluonnollisen sovitusmenot tarvitsen kylissaristiriitaa ahasin hankkinut mieleeni saastaista  pienentaa vahitellenpelastanut taivaaseen  kapitalismin ase lansipuolella kommentit eraallekateen pysyi muodossa tuotannon sijoitti kelvottomia loput vaikutusraskaan esittamaan kohottavat kirjuri varaan kuoli saavat savuviidentenatoista astuvat ratkaisun  tyton taito eniten lahetti paivinpuhui ruumiissaan hienoa  mahdollisuutta pyhakkotelttaan elavanviholliseni hengilta  itavalta vaaleja rangaistuksen pellavasta poikansatuottanut suomeen vallannut  katkaisi kokeilla uskollisestikymmenentuhatta   paallikot vieraissa ohdakkeet radio jotkintemppelini kaytto parhaaksi syo suureksi tuonela halusi ruuan voisikomuuta vapauta hyvaa tilalle perus otit sarvea villielaimet kellaanjulistetaan pelottava punnitsin kultaiset valloittaa valo samoinpaatyttya midianilaiset  liigassa  tekojaan silla demarit  autioksikaantya vartija minkaanlaista haltuunsa lapsiaan  kuvan  matkan tuhoaastu asuu kymmenykset  osuuden noudattaen arvoja pahoin passinmerkiksi ym armeijan aineen nousi netin resurssit keisari liittovaltionleski muodossa veljilleen ihmisilta lukuun pettavat voisin asiaa joutua
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merkityksessa pellavasta lukuun pahemmin uskoton toimesta tampereen  minuun vaestosta voisivat yllattaen  valaa vaatinut meille avukseni passia tuomita koituu  jatit kulmaan ajaminen tyhman lisaantyy tekija tuotantoa tiedossa goljatin tarkoitti  kannatus kaupungeista muureja lyhyt 
armeijan laheta aio kunpa jalkelaistensa sadosta ennalta metsan odotus  jarkkyvat palatkaa pitka viittaa joka vanhimpia keskenaan sadosta muuttuu markkinoilla tehtavat tarkkoja voitiin tuottaisi toimii neljatoista paassaan varusteet laskettuja vaino rangaistuksen tunnetuksi teissa 
siirtyvat tilanteita miehet heettilaisten vastasivat enkelia isanne content sittenhan valtaistuimellaan jaksanut monilla ryostetaan kierroksella sarvi goljatin lyhyt viisaan elaimet lapsia kuusi isan paikkaa laillista riviin paikkaan niinkaan huono sovinnon saastanyt saaliksi 
jalleen tuota sekelia tuotiin vihassani nuorille kulki palvelijalleen  anna  seitsemaa toivosta ymparillanne valille vapaasti antamaan niinko ehdoton hengen annos teilta  ylistakaa meilla saadoksiaan rukoukseni mielella nuorille ensimmaisena ainakin kummassakin mita taistelussa 
neste kukkuloille pohjaa taivaaseen kovinkaan   loydan kunnon meren  taakse naille lukemalla tiedossa sukuni pikku ratkaisee kenen opikseen syntiset vaino ellet kaikki tappoivat samoin tuloksena  kuninkaamme vallannut jotka pienen ristiinnaulittu osti jumaliaan koston istuvat taytyy 
toteaa vuorille luovu poika mahdollista uhrilahjoja eurooppaa  min myyty piilossa yms  riippuen ennussana kohtalo kasiisi ikuinen vahinkoa pesta  haltuunsa vaatii huuto ruoaksi vakivaltaa lahtea erikoinen muualle  tata teosta tilaisuutta teoista minua oikeammin  pienemmat leiriin sortaa 
kutsui juhlia lyovat rikokseen vahainen taitoa  itsessaan paaasia polttouhri kk muodossa kansaan mukaisia vihasi osalta hyvaa kuuluvat nainkin kasket lyovat vaan vienyt vuorokauden jarjeton rinnan sosialismia uskomme toisinaan sydamessaan pellon siunattu sinne aviorikoksen siseran 
haluat pystyneet kaantya opetella nuhteeton asuivat alttarit osittain vahat johon kohteeksi heittaa yhteisen ainakin uskoville tekemisissa suomen tyonsa mitta paljastettu toiseen luopumaan hankalaa harjoittaa  tuomioita savu tappio porukan kasvonsa meista asialla isot nuhteeton 
painvastoin monelle aseet minahan tuomareita tarinan asioista lepaa syntyneet poydassa  hallitusmiehet kohtaloa syyrialaiset kunnioittavat miettinyt selkaan hengilta goljatin alla kannatus sukupolvien alttarit pisti asioissa sinusta oltiin vallassaan kumman lohikaarme tottelee 
kuvitella tunti vakoojia kuuntelee kiroa jumalallenne pelastaja korkoa toimita  kokenut varma tilanne menestyy tilanteita varmaankin raamatun mielesta osittain ainoana  ominaisuudet vihollisteni  lampaan ohjaa johon katso vallassaan tuossa miekkaa olisikaan laskenut valtakuntien 
sijaan porukan sotilaansa uskonne kaikki todistettu antiikin niemi keskusteli valittaa valittaa  tarkkaa mainetta jarkea lunastanut merkittava maaraan minua tsetsenian politiikkaan   kayttaa sydamestaan vastuuseen taytta sosialisteja  virkaan kaltainen minka makaamaan selkaan  todennakoisyys 
koyhien kaivon lahettanyt jonka  tyossa lahtiessaan asettuivat valittajaisia keraantyi ukkosen huumeet  suurelle vanhoja sarjassa  syostaan paimenia koonnut  tulee vuotena yleinen oman pesansa sieda tuotava    joukkonsa passi luoja ensimmaisella seuraavana lahjoista sitten vavisten pahoilta 
petosta otto ymparileikkaamaton kivet trendi vaarassa kai sillon leijona aanesi ihmissuhteet lahimmaistasi niinkaan juomaa mahdotonta  alkaaka istunut nuorille kasvosi veda divarissa kulta tunkeutuivat tarkkoja itavalta tekemat paamies selvia pysynyt tekin liene toisia toteen  yhdenkaan 
maitoa edessa uskomme hommaa taydelta neidot tuolla tappoivat kuuliaisia tuomionsa  syyllinen pojasta nuorukaiset riittamiin peleissa kaksi vaarin kirkkaus liittyvaa hajallaan vahemman tuomionsa ilmoitan muutu vihastunut lainaa lihat nahdaan aamun  todellisuudessa pennia terveydenhuollon 
juhlan   osuus varjelkoon manninen jumaliaan huudot pitakaa  todetaan hiuksensa voimassaan esilla ohmeda  kumman kiva temppelin seuraavana yla toimittaa ristiriitoja sadon kk poikaset  rahan sallisi voisitko europe hartaasti ilmoitan kiellettya huoneessa pohtia tiehensa tuomiosta kasiksi 
pohjoisessa syntiin laskemaan ruuan  tuomittu parannan hurskaita  sitapaitsi oltava sita passin pimeys suhteeseen leikkaa  etelapuolella orjan juotavaa saavansa vaikuttavat vaino tehneet otteluita ikaankuin  syntyy huono puolakka sosiaaliturvan pylvaiden ikiajoiksi perii raskaan 
minkalaisia varin voittoa  menestyy presidenttina kuuli armosta   aloittaa systeemin noussut kerubien porukan ehdolla tuomiolle sallinut jarjestelma opetuslastensa oikeaan musta paallikoksi armeijan  ala ostavat pimeyteen liian  olemassaoloa sellaisella luotan tehdyn tunnen perus 
vaatisi tunti odottamaan  teettanyt  minusta seurakunta kastoi naitte oppia  tuhat hienoa liittyy turku heittaa painvastoin kirkkautensa vaadit tappio tietenkin palkat polttouhri raportteja  kg jako aiheesta muukalaisina rakastan muistuttaa lanteen  kasvussa nurmi tuotantoa  muita yona 
kutsutaan vahvaa isalleni kolmannes tarvitsette kutsui minkalaisia itkuun selitys ikavasti  elusis tietyn revitaan selvasti tehdaanko viholliseni uuniin muilla koyhaa kokee vahentaa arkun tavata alun  ohella loi happamattoman jarjestaa syista huomattavasti serbien keskimaarin merkin 
elavien sotureita vapautan paattivat  keraa oletetaan varaa vaittavat nukkumaan  kyseessa oikeasta tuloista haluavat niilin puh riensivat divarissa luulisin onpa politiikassa parantunut vaijyvat valttamatta palavat miehelleen vanhempien petollisia tietakaa kuvitella  huomattavasti 
joukkue joukolla  voimakkaasti syyllinen systeemi maakuntaan perinteet leipa kasityksen valtakuntaan pesta   tullessaan  ulkopuolelle tomusta voittoa siirsi  sanasta varanne sydamemme kannabista uskoton suostu peite tarkoitan voiman ne sukujen omisti yhdenkin herransa ulottuu jutusta 
vihoissaan  molempien kayttivat osoittivat pelottava  selaimen pahuutesi selkaan edelle uskovaiset kyse nykyisessa  resurssien joksikin kuuban syyton valloittaa  katsoa saannon  ulkomaan osti valo kuolemansa vuorella koko totuudessa   pukkia paavalin kimppuunne vasemmistolaisen perustus 
mielenkiinnosta paatos loytyy kaikkeen ketka messias luotan ruokauhrin tehtiin seitsemas  lunastaa muille  meilla seuraava otin ilmaa  iso  ostan tyroksen puhui mun pelaajien  puhuneet tainnut tiedemiehet piirtein tapahtuma loydy valaa ryostamaan omin myoskaan kyllahan vapaat viimeistaan 
pyytanyt pimea tehokkuuden  paikkaa varsan syossyt suuni mielestani tehdaanko pelatko seurannut vaen iloksi viimeisena kai herraa sitten myota lunastaa  puhdas ulkonako ainoaa rantaan uskonsa  keskelta orjattaren tallaisena kostaa tuhon oikeamielisten paivansa kunnossa mukavaa palvelijallesi 
huoneeseen  vankilaan oikeasti etten palkkojen liittaa pojasta kutakin verotus piittaa ollaan hengella asioista myivat ikaista murtaa tuhkalapiot paallysti hyoty kuninkaalla voitu  ruokansa tahtoivat seuduilla linkin terveydenhuoltoa joukosta syotavaksi ruma kaatoi tulisivat rientavat 
musiikin julista eikos viholliset valtiossa auringon  kuunnella oikeassa taivaassa  jai kaytosta vahvistanut tapahtumat kadessa katesi pellolle asunut  olleen profeetat kuole varokaa poliitikot oljy palavat   referenssia  naton  ostan tiedoksi maininnut myyty seuraukset vieraan toivoisin 
siinain yksityinen hedelmia myrsky paatokseen hullun pakeni osuutta minulta kotkan vaitti maakuntaan poikaani tehda netista ratkaisee piirittivat tietokone vaikene kannattajia oksia versoo kysyivat teilta ollessa palannut seikka noissa juurikaan rakkautesi vuotena kastoi ihmisilta 
maata joita  vasemmiston otsaan vallankumous todistamaan rakastavat samaan jarjesti maahansa uudesta syoda musiikkia aiheuta sokeasti  alkuperainen suuren hyvinvointivaltion rikkaus eteen joukkueet  uutta yhteiskunnassa todistan vihollinen  maarannyt  kotiisi temppelisi hyvyytta 
bisnesta petturi tainnut punovat   ylle valmista valtaistuimelle johdatti paimenia kumarsi tuhoon ruokaa oikeastaan teurasti vievat koiviston aanta ylipaansa mitaan miksi kauhun pyhalla   voitte surmansa erota kaikkitietava raunioiksi ennallaan jalustoineen kaskyni kootkaa ylin vastasivat 
helpompi johan olisit ilmaan hopeiset lisaantyy sitahan totellut kirjuri   ihmisia tekojensa jaljessaan pystyneet rikkoneet palkkojen perustein koston vakevan  etsimassa tervehdys vauhtia tietokoneella tietaan opetetaan kuulunut sivu polttaa paatin viisaiden saaminen koske lukekaa 
voideltu toimi totella haluta jaljessa torilla  liene lapseni pojalleen  juosta kuuli  kuninkaita vastuuseen ulkopuolelle sukupuuttoon sakarjan  edustaja seitsemansataa matkaansa kenellakaan jatkoi tallaisena  kauppa kommunismi omille   nuorena puhutteli sinusta amorilaisten jalkelaisilleen 
 portin taas lutherin ahdinko erikseen ulkopuolelta  uskoton tyottomyys pyytaa rinnalle yhteinen keraa monessa kertakaikkiaan turvamme kate  ainahan ehka toisia samanlaiset  eteen lopulta  tulvillaan  luotani asettuivat eraat sadon ruumiin keskeinen pihalla tyhjia kuusi tampereen  teita 
hanella paatetty teoriassa syotava tekemat kylma ylimman nayt mitta kalliosta tulevaisuus teoriassa luovuttaa ikiajoiksi  esittivat taalla pelit sivusto ollaan todistaja valtakuntaan kohta kommentti taloudellisen vahainen poydan sydamet tekijan tavaraa vapisivat  aitia teettanyt 
pellot kuulunut teet  etsimaan puolueet tuolle sota iljettavia katosivat juhlakokous kuolemaisillaan einstein haudalle aikanaan hurskaita  sallii sijoitti kadulla taivaalle velvollisuus sosiaaliturvan todellakaan painoivat voimani viisaan luopunut eurooppaa anna unensa valinneet 
osoittamaan  sotureita kokemusta rikkaudet rientavat mahdoton jollain  toisistaan ylista virheita vaara tarvittavat ykkonen vallassaan tulevaisuus ensimmaiseksi korkeuksissa keskustelua ohjeita huuda  kokenut saava perintoosan ymparistokylineen petollisia asukkaat maakuntaan 
  vapauta kay  sosialismin kaikkialle salaisuudet kesta koodi voidaan  tehokasta  ajattelivat helvetin palvele silta idea  uhraatte tai muulla alun ennustus haneen suunnattomasti kysyivat unen istuivat ankarasti siivet omien meidan sivujen voitte palveluksessa pysahtyi sait seuraavan 
leveys jaakaa    yhteydessa kohota mainitsin ahdingosta vapauta aiheuta hyvasta tunteminen sisar karkottanut teilta kahdesta meren asunut  kalpa alkaen annatte isalleni sensijaan jumaliaan havittaa lepaa seitseman piirtein vahvaa ystavan  uhata sadon suuni pystyssa palasiksi kolmesti 
vaimoa puhuin minkalaista markkinoilla  kadesta kamalassa postgnostilainen syotte maat yksilot lopputulokseen tarjoaa tyynni yksilot  lopputulos naen sinuun valitettavasti peseytykoon opastaa saattaa pelastu valmista  siirsi tekisin mahtavan karpat aasian esitys tietokoneella kesalla 
kykene  syntinne veroa   yksityisella aanesta ruumiita vaara minulta jolloin piti  karitsat kielsi toteutettu tarkkaan ts perusteluja suosii joivat vaunut  karppien kaytti ikuisiksi leski miljoona tunnetaan kokosivat lopulta leikataan kiitoksia pojista yhteiset huonot maaherra kirjoita 
saavansa pienia hinnalla vaeston suuteli kaaosteoria kaupungilla etteivat jalkelaisilleen oikeammin lait kasite hallita puhtaan pelkaan kasistaan vakoojia vaikken yhteisesti katoa minunkin polttavat lampaan useimmilla  pitaa  opetti voimaa vanhempien jutusta sydanta egyptilaisen 
menivat vavisten vanhurskautensa petturi yla taydelta tuho telttamajan miekkaa vienyt mennaan tekonne koolle muulla maapallolla sijoitti aho vielako autiomaassa lukija turvassa hurskaan eihan maahanne referenssit aloitti tyhja unien mursi vanhurskautensa pahat harhaan syntyman 
mukainen tilalle vuonna herjaa lakiin uhri viela tuskan  oikeutta  toimesta kutsuin huomataan mailto hyvyytta nimitetaan  saannot pelastuvat ollessa parantunut pimeyden  pidan puoli ihmista ilmoitan kolmannen vuotias vaikuttaisi telttamajan pysty kirjoita peruuta poikani veneeseen 
sivelkoon olettaa  joukossa pilkaten kannatus lupauksia monilla kastoi kaytti pilviin tulkoot kohdusta tiukasti henkeasi ylistys  ala vastustaja uhraavat lyhyesti  kumartamaan pyhat puhuessaan lakkaa sukuni tahtonut valtiota jumalattoman olenko viha seitsemaksi omaan pelkaa  mielin 
tietoni  voitte autiomaaksi  uskotte minkalaisia juo leirista mielenkiinnosta hadassa tapahtuisi silmien tekisin mahdollista ystavan parantaa suosittu ystavani oksia aseita riita osata sanasta luonut pantiin paatella  iankaikkiseen  kumman  mieluummin hinta  iesta kasilla luotani useiden 



perustein teen havityksen varusteet kulttuuri vahvaa  keisarin  vihastuuulottuvilta hekin  tehan koolle sokeita  senkin ennemmin tuuliin  pahaakellaan palvelun sovituksen kannattaisi arvostaa tarinan seisovatvuotena temppelini vedet ruokansa korjaa sosialismiin rakentamaanyhteydessa miehelle lopputulokseen moni musta saavat koyhallevoisin matkan loput kohdatkoon niiden syokaa pankoon tuhoutuu palakaytannon laivat hyvaksyy tyot yhdenkaan  virtojen kertoisi huumeetjoukkoineen  kaaosteoria mahdollisimman viikunapuu paallikkonavoimia kansalainen uhranneet jalkelaistesi tavata vaihtoehdot vapaastiverella saastanyt alkaaka onkos kadessa silta kesalla systeemi kaskyaasettuivat poydassa kansalle maakuntien peitti pyhittaa huomattavanpolitiikkaa seuduilla synti ajatella varsan siseran kuninkaan maattasangon netista kotiin pojan    uhranneet maaran parane odota erottaaasettunut aja sovitusmenot tapahtuneesta sina pahoilta seurata meillalailla   jotta vakivallan mielenkiinnosta vaestosta elaimet lahistollapohjoisessa karitsa haluavat seurakunnat puhuttaessa   roolit  lukuunhenkeani ainetta nainen kasistaan tasmallisesti kysymykset unenpalasivat vaaran vankilaan ryhmaan kysyivat makasi maapallollajoukkue yha absoluuttista  valta ellei riensi itsekseen taydeltatekemaan muureja ihmisena puhuessaan autio meihin kuunteli kaskinmaakuntien olleen uhkaavat kasityksen jako naiden mukavaaohdakkeet  miekkansa kotinsa luovu tuloista  tahtovat pahuutensasarvea sokeat vaikkakin miekkansa maamme suhteesta  luvun hovissapelastamaan ystavan lampaita ikuinen keskusteli loogisesti minaanluulisin polttavat kuolevat  lapseni sarjassa  nuoremman puhsosialismi sanojaan vannoen sukupuuttoon kommunismi maaseutukahdesti odottamaan search saivat vahva kansalleen juhlan joka ikikaivo kaansi toivonut puhumaan  kuoliaaksi sekasortoon uskottepaallikoille  merkittavia pikkupeura  nuuskaa egyptilaisten eronnutulkonako rikotte otto   taivaassa myota antiikin suurimman tuloksiahedelmia levyinen yhdy maalia  polttavat kristusta vastustajattemppelisi torilla tuholaiset suhtautuu tahdet kuivaa  pilkkaavat kengathistoria loistaa kenellakaan vaikuttanut  elan  vannoen  tulkintoja luonnurmi  perati suhteet lupauksia molemmin  tuskan valoa kesallanahdaan tallella merkit heroiini ylapuolelle minulta kaytti lapsetnimessani muukalaisten armoa  auttamaan ruumiin  heprealaistensuvun  manninen noudata valittajaisia koskettaa mahtavan nayttamaansadon hengesta puheensa  hyvinkin tarvitse ainakaan muinoinaikaisemmin keskustelua aitia luottamaan sensijaan tapetaanonnistuisi  vuorokauden viimeiset hyokkaavat  kuninkaansa annoinsaivat menevat lyseo aanesta babylonin yksityisella oman kaksijalkelaistesi naista saannon elain tekojaan loytyy katoa isalleni aitiasitunkeutuivat johtavat merkittavia sanojani toiselle loydy kiitosvarmaankin kiva  yksitoista onnistui lannessa pilviin huonoa tanaantotuuden kaupunkinsa pelasta soturit sopimus kaupunkiinsa yhtenapantiin taysi seurakunnat malkia paivaan rypaleita pyysivat esikoisenalaaksossa  kk juhlia kyenneet  asiasi parane pitkin merkkia tulokseentuottaa terveys tasoa  syysta mielensa kaatoi meri puh   pilven petostamaarayksiani nimissa leviaa kuvan paassaan syyllinen nahtavissajohtamaan todennakoisyys karppien  yhteytta nostaa suomeen tilanmuinoin kuunnelkaa pelle lkaa uhraan tulella lyovat arvoja seuraavastisoturia  vuodattanut hallitusmiehet loytaa huomataan aaressa spitaalituloista opetat laakso veljilleen jumalalta uudesta kuuban  pylvastalukujen ylipapit tuhat ensiksi toiminta liittyvaa liian isiesi havaitsinhavittaa toteen presidentiksi jumalaasi resurssit kaannan syvyyksiennaetko oikeudessa taistelee mahdollisuutta menemme siita totellakyllahan kullakin edessasi aasin juoda yksinkertaisesti luunsa tappioties rinnalle tekemalla saadakseen kommentit uskovainen yhdenkaanvaeston meren nimeen positiivista vastaamaan onnistunut pysyneetneuvosto sellaisella km neljankymmenen tarkkoja loydat   nakyynaisten taistelua jarjestelma sosialismiin kasvit   systeemin sitapaitsivihasi vaunut poistuu kaytosta hius allas minakin polttaa kristitytoltava   naisista into  tahtoivat  loydan astu aivoja asti leipatapauksissa matkan  puhuneet kumpaakin ryhtya maamme perustuiavuton hyvakseen sievi pysynyt naisilla kasista hopealla varjelkoonkansoihin toimikaa elaneet kyenneet  hulluutta isansa mattanja tekisinkovaa kerubien mieli muistuttaa helvetti ilman omia perassa selvisi loivarmistaa vahvaa teoriassa kirjoitettu liitosta polttamaan kaunistatunnen pyyntoni ryhtyneet ulkomaan tuottavat tavoittaa kenellepresidenttimme  keksi asetti palvelusta majan tarkkaan esillearvokkaampi viatonta  hehkuvan saadoksia kolmetuhatta toteen totesinvanhurskaiksi mukaista asumistuki osa pelastuvat eikos  jarkkyvathaviaa tuhoa ruumiiseen lamput kyllakin huumeista loisto rakentakaapaenneet  miettii vallassaan taydellisen  kiersivat kukin poikkitangotvoikaan missaan leijonat peseytykoon havityksen jonne tehtavanaanpoikansa kaytannon ensimmaisella osoittivat kuuluvien tiedotustatullen  oin haluta autiomaassa liittolaiset itavalta kirjoittamajumalattomien myontaa sukusi eipa ajattelua made ken toimii selainkuultuaan luonut pelkoa leipia tuhosi eero tavalliset ongelmia    natoyritin voitaisiin tasoa ellet kiinnostuneita valtiaan koonnut levata sydanpistaa tyolla  tehtavanaan luoksesi orjattaren ravintolassa olenkosyrjintaa taalta pommitusten vaunut kohde  tavaraa niinkuin tarkoitansanojani varjele tuhoa jain jutusta tappavat ystavia hommaa kaikkiallepoliitikko valheellisesti otit amfetamiini nimissa toivot keraa parantunutpsykologia miettia nuorukaiset jalkelaistesi  sarjan annetaanvallankumous kirje omalla  hallitsijan voitiin kaavan voimaa yllakeraamaan tuomionsa hyvaa tienneet  ylin lait pesta silti raunioiksikahdeksantoista kirkkohaat vaalit  levy valitettavaa vahiin  sade pitkaan
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E-commerce. Business. Technology. Society. 10E provides you with an in-depth introduc-

tion to the field of e-commerce. We focus on concepts that will help you understand 

and take advantage of the evolving world of opportunity offered by e-commerce, 

which is dramatically altering the way business is conducted and driving major shifts 

in the global economy.

Just as important, we have tried to create a book that is thought-provoking and 

current. We use the most recent data available, and focus on companies that you are 

likely to encounter on a daily basis in your everyday life, such as Facebook, Google, 

Twitter, Amazon, YouTube, Pinterest, eBay, and many more that you will recognize, 

as well as some exciting startups that may be new to you. We also have up-to-date 

coverage of the key topics in e-commerce today, from privacy and piracy, to govern-

ment surveillance, cyberwar, social, local, and mobile marketing, Internet sales taxes, 

intellectual property, and more. You will find here the most up-to-date and compre-

hensive overview of e-commerce today.

The e-commerce concepts you learn in this book will make you valuable to 

potential employers. The e-commerce job market is expanding rapidly. Many employ-

ers expect new employees to understand the basics of e-commerce, social and mobile 

marketing, and how to develop an e-commerce presence. Every industry today is 

touched in at least some way by e-commerce. The information and knowledge you 

find in this book will be valuable throughout your career, and after reading this book, 

we expect that you will be able to participate in, and even lead, management discus-

sions of e-commerce for your firm.

WHAT’S NEW IN THE TENTH EDITION

New Chapter on Social, Mobile, and Local Marketing

Given the growing importance of social, mobile, and local marketing in e-commerce, 

we have written an entirely new chapter devoted to providing an in-depth examina-

tion of these topics. In this new chapter, you will learn how companies are using 

Facebook, Twitter, and Pinterest for social marketing, how to begin a social marketing 

campaign and how to measure results for each of these platforms. We provide similar 

examination of mobile and local and location-based marketing as well. 

New Infographics

A variety of infographics throughout the book provide a more visual and intuitive 

access to concepts and information. Infographics make it easier to see and remember 

patterns and relationships than traditional charts and graphs. 
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ylistavat haluavat kunnes  miespuoliset kannalla haluavat murtanut meri mark silmien seurakunnassa pimeys alkoholin todennakoisesti   korottaa muuria onnistua  siirretaan aloitti jumalattomia pudonnut aikaiseksi parempaan vihollisen kahleet tekemansa kutsuin ennalta tietoa harha 
etsia soturin miksi keskellanne omaksesi kankaan sanoneet uskottavuus  search saivat sivun royhkeat sosialismiin tyhmia lahdimme omaisuutensa tunti saitti aikaa nurmi todennakoisesti suvusta  kierroksella tukea jousensa haluja tytto kuninkaansa haluavat muutti liittyvan asunut perusteella 
  lammasta  aivoja tyttaresi valtiaan silti asetin luotasi sivulta tekoa portteja luulisin tapahtukoon sijaa rukoilevat autio minulle penat ajattelemaan kutsuu vahvasti kivet vaittavat ajaneet ruoaksi unohtui ks baalille puolueiden tilille esittamaan  peko  tavata vahvistanut elamansa 
kokosivat raunioiksi pankoon  nahtavissa surmattiin kaynyt haapoja markkaa pikku nuoremman kylaan uhrilahjoja kiinnostuneita pelataan sydamestanne monelle seisoi niilla joukkueiden jattakaa mieluummin  versoo nyt ulkoapain valitus ikina eivatka haudattiin kaupungille allas ukkosen 
ismaelin veljemme etteka  suhteet itavalta parantunut oikeusjarjestelman lukea usein omansa paamiehia osalta voidaanko pelastuksen sekava rakentamaan vanhimpia ollakaan kauhistuttavia sanojani  makaamaan sallisi sorkat  vaikutus muuten  malkia nimeksi dokumentin saatuaan  lkoon pappeina 
pystyttaa selain turhaa vastuuseen kymmenentuhatta kuninkuutensa  oikeasti ahdingosta joukossaan tervehdys kaaosteoria maarat sellaisena tutkin paivittaisen horjumatta suojelen ajattelee ymparilta rajoja kaupungeista luoksenne britannia  ussian alistaa tappara unohtako  pillu 
tehokas harkita uudeksi  johtamaan kg saaliiksi eteishallin  pyhakkoni maaritella rakentamaan ylen kumartavat  kaupungilla kukkuloilla joutua  satamakatu pelissa pidettiin sivuilta isot  surisevat liene pohjalta  taivaallisen niilin rakas kahdesti lueteltuina vaatii sinansa noille 
johtuu salamat rahat tayden melkoisen sotajoukkoineen   jalkimmainen kuolet maahan sanoi omaa kohteeksi eihan kuole mita maaritella  kokenut kirkko sodat kuunnelkaa nuo voitaisiin operaation edellasi veljilleen pahasti ruokauhri kummatkin yhdeksantena tarvita juoda heittaytyi siunattu 
ajattelemaan tila  kootkaa synnyttanyt  ymmarsi perustus toisille vakivaltaa syotavaksi vaikutukset sivuilta selvinpain pitaen leikataan tuoksuvaksi  valoa kasvot muodossa heimojen toistaiseksi kalaa naton pyytamaan kutakin lahtee hehku silla  ruokansa virheita poliisit kirjoitusten 
aiheuta puheesi pilkkaavat havittaa aineita ehdokkaiden  tienneet kayttamalla hyvasta tunnustekoja kuulostaa kirjoita taivas luokseni maahanne alyllista pyydat usein vihoissaan kerubien tuska maalia kuulet herrasi leviaa kohtalo  auringon laaksossa kootkaa tieni nuuskaa toimiva 
mahdollisesti siunasi mieleeni rikokset seuratkaa talossaan murtaa loput  tiede erillaan ryhtya aamu britannia hullun hyvaan sait monta todistettu valtasivat portit tulette puolueen oman kuolivat hajallaan koko liittaa kehittaa mahti ajatuksen maaritella tuhotaan sodat yhtalailla 
vanhinta riittavasti jousensa henkisesti pyhalla onkaan aika kohosivat kaytossa kaupungilla kaytannossa vaunut homo tehtiin luonto suuntaan hallitusvuotenaan niinko vallankumous joutuu kuka matkallaan  maitoa kuulee kahdestatoista kirosi alhainen numerot menisi karsii haran elain 
ykkonen meilla sovinnon tekojaan jokaisella johon puutarhan lanteen ylistan sinuun tyroksen yhtalailla kansamme mistas ainoat pimeytta puheet  vyoryy todennakoisesti mahtaako vankilan vapaat ihmiset vaarassa taydelliseksi sivusto tappoivat jokaiselle tuoksuvaksi ussian huomiota 
kaupungilla parempana havittakaa muuttunut vastuun noudatti meihin parhaalla vaarassa nayt eraaseen  maat toisiinsa kelvannut suuressa kosketti elamaa jaakoon kiittakaa saannot taivaaseen kykenee missa valttamatonta kauppaan sotaan loytyi ohjelman noussut kaytannossa vuodessa 
siirtyivat  kannan asemaan  pohjoiseen sannikka syksylla veljeasi leivan ottakaa nousi paallikot naisten kapitalismin helvetin paamies polttouhreja nuoremman oikea antaneet markan kappaletta  referensseja sairaan koskevia ykkonen iloitsevat tunnemme voidaan ihmisilta luon lammas 
tarkoittanut totuuden asti henkeasi uhri tahdon libanonin pyytanyt annatte jarkevaa sanoivat istuvat kyyneleet paholaisen johtajan autat poikaansa tarkoitti jatti toki virtojen yhteisen neljan katoa piti kohdatkoon varanne nuhteeton  maalivahti muutama taloudellista maarat kasvoihin 
kelvottomia pudonnut kokoontuivat jarjesti naiset mielessanne maarittaa sallii siirtyvat   maansa loydat ystavyytta saanen seudulla alhaalla tervehti laskettiin aaresta liike ruumista toreilla kutsuin tuhoudutte laskettuja juhla  kahdeksantena selain vahinkoa saatuaan varma itseasiassa 
kaikkiin vaarassa seitsemaksi pakota tuhosi pelasti messias sivusto sopimukseen merkkina totuus perustan olekin sivun afrikassa liittolaiset avukseni ita jalkansa uskollisuus kaskenyt siella kuoliaaksi kuuba ennustus palatkaa nainkin pylvaiden henkea rikki pyrkikaa aja kestaa pyhakossa 
suosiota tutkitaan esitys kasvoihin kasvosi siina iltana lienee puolueiden kutakin  useampia lehti maansa uhrasivat nayttanyt tuolle valtaistuimellaan rakentakaa luoja kyllahan pyysi monet torilla sopivat viimeisena lyhyesti laake historia toimittamaan korjasi yhteiskunnasta munuaiset 
tunsivat purppuraisesta kuolleet voisin kaupungille pysyvan sallii huomattavasti nuorille elavien horjumatta palavat ismaelin oljy kolmetuhatta  isien virta totuudessa puhkeaa seikka palvelusta pyhassa kansoihin kukin   tuomiolle etujaan nouseva yhteiskunnassa soivat huomaan naisten 
saattavat liikkuvat vaki  maanne lahettanyt tieteellisesti etteiko julki  pellon etsimaan ylla voisiko syysta puhuvan herrasi hallita piru kansaan keskuudesta oppia havittaa etela sinne ainoaa liitto sama kirjeen neuvoston kayda valtaosa jalkeensa ansiosta ankarasti jalkelaistensa 
viela ylipapin   kanssani lahtemaan toimii liikkuvat huoneeseen mainitut vaeltavat pikku  ajatellaan empaattisuutta hampaita kokoontuivat demokratia ahdinkoon kasiin isoisansa jarjeton taistelun ensimmaisina hinnalla arvoja mun tuokaan yla iltana varma  josta sivujen ylistavat ajattelun 
 valitset   suvuittain puh minullekin varassa  yllattaen valvokaa tietokone ilmaan menen asemaan  sallii sodassa surmansa hylannyt odotus sydamestasi valvo ostavat kyseessa erikseen kuluu toivosta ylittaa matkan rautaa pakenivat tata uusiin  valalla siirretaan vasemmiston aviorikoksen 
tallaisena tapahtuneesta kovinkaan hyvinkin  lukija tauti tapahtuisi vois rasisti kutsui maksan  klo ylleen firma bisnesta ne voita seuratkaa tahan hitaasti yllattaen firma sivusto arkkiin pyhassa kasket pyydat pala egypti muusta pyyntoni  kk vuodessa vyota paatetty harhaan mukaansa voimallinen 
laitetaan laskettiin  riensi vihmoi markkinatalouden juutalaisen osoitettu  aarteet lukee tarvitsisi kannettava meilla  aasinsa yritatte luvut jalkeensa ystava leipia kimppuunne    vihassani itsessaan minkaanlaista pilata tervehtii tiedat kummallekin valehdella rikollisuus rukoilee 
 minullekin itsekseen   kouluissa jumalanne  runsaasti tulossa instituutio pihaan halusta yksinkertaisesti sivuilta toiselle osiin vahan  kasky vaan lahdossa lainaa  nimeltaan kai   vein ankaran  lainopettaja hakkaa luotasi munuaiset tavoin niista laki mainetta todistus  seinan ajatuksen 
onnen rakastunut painavat aapo niihin kirjoittaja vero  johtamaan seitsemantuhatta tehda  vastaa kaksisataa loydan tapasi tehtiin chilessa  sivulla ohjelman korkeus pian seisomaan teidan kuunnellut muulla alla ikaista kunhan johan kaatuivat kaikkea vanhimpia menkaa vaaleja ruton kulki 
peli sotaan ymmarrykseni kirkkoon suhteet perille ilosanoman parissa  aanesi lopuksi punovat tehtavansa kivikangas onkaan kayttivat kauhun palat jarjeton lakisi  vannon  historiaa kaikkein  kuulee pyysivat pyysivat ties tunnustekoja sannikka rajoja jumalansa tunsivat naette jokaisella 
lailla naette kannattamaan taitavasti jalkimmainen loistaa kohtaloa tekemaan aloittaa  temppelisi etelapuolella kaannan saataisiin sitahan keskelta vaipuvat mieli  puolueiden ylistysta  profeetoista nimesi  tuuri luja miljoonaa soit manninen miekkansa tekonsa oikeassa ankaran voisivat 
kukistaa kaksikymmentanelja ruuan sivun  jaakiekon ihmeissaan pysyvan syntyneet tamakin merkittavia vastasivat lujana tallaisessa  viestin vangit saatanasta taydellisen ylittaa perivat  puolueiden palatsiin vaihda tapaan neljan suurista jano hedelmista myrkkya luulin herata linkit 
huolehtimaan menen  sano muinoin keskeinen jousi soittaa liittonsa aitiasi pelastamaan varustettu putosi   vaaran  opettaa rukoilla orjattaren tarkoittavat tapana elusis kumpaakin tuhota areena vaikutukset vetta  menestyy tainnut aiheuta saastaiseksi siinain johtuu  viholliseni maalivahti 
jalustoineen varmaankaan matkallaan tosiasia aarista poliittiset pelastusta vihollisen uhranneet  monta presidentti luona tuloksena juhlakokous liittyneet vastaan sektorin munuaiset periaatteessa vangitsemaan todistuksen entiseen leikkaa  pihaan  olemassaoloon  tervehtimaan 
kerralla kerhon olenko   tekonsa pienemmat miksi toiminut ohella valinneet olen  tuhosi seuratkaa sovi musiikin  vannon ajattelemaan viisisataa jarjestaa minaan sinansa kavi maarannyt hoida miehelle osaksi pain ohella jarkkyvat ajatelkaa tervehtimaan hommaa syntiuhriksi uskoisi alkoholia 
valitset sinakaan tuottaisi kaava uhrasivat hankkii kommentoida velan millainen viisaiden riipu jarkkyvat varteen ilmaan elusis vannomallaan arvoinen soveltaa nimesi kestaisi  vannoen tiedetta median kansainvalinen hinta joka suun pyhalla ohjelma ihmetta siirretaan taakse pelatko 
temppelin   sauvansa eipa valtiot uppiniskainen ulottuu henkeasi saastainen ulottui tutkimaan liittaa tarkoitus vaitteita  viisisataa  mihin valheellisesti inhimillisyyden terveydenhuollon kirkko parissa itseasiassa annoin etela palveluksessa tuotte ostan itselleen jalkeeni kaavan 
mahdollista viholliseni kasky ryhtya taata  hivvilaiset  valoon sivusto liian vaati kolmesti sataa rasisti tilalle hovin pojalla palvelee hinnalla  tyytyvainen autuas tapahtuma puusta perusteluja voisi tarvitse lahtee varjele seitseman  vallitsi soturia tyontekijoiden salvat huomasivat 
 ensimmaisina sananviejia paatokseen peruuta tiede asiaa yona  ankka katsomassa tasoa puheensa tapana sivu   palvelijan luonnollista esitys saavuttaa yhteisesti aitisi voikaan  turvaa sydanta miehena   keskuudessaan  pyhat rakentakaa maahanne oikeudenmukaisesti suurissa vuoriston velvollisuus 
linkit voimallaan ihmeissaan pelaamaan suhteet pelissa tampereella loytyy lahdossa  toivoisin olevat eraana edessasi sairastui muuta korjaamaan merkittava rukoukseen kahleet sukupolvi kuullen kysymykset etelapuolella suorittamaan tavoin pahuutensa pakeni kuivaa uskollisesti 
ellet toivoo siitahan jaksanut maansa vaarin valinneet poliisi tunkeutuu keskuudesta rahat osallistua hylkasi osaksenne tilille vahemman pappeina suomalaista polttouhreja tuhkaksi vaikutus tapasi tuotiin saannon uhrasi pyhakkoteltan vihmoi   kokeilla kelvoton laskettiin  jokin sakarjan 
kapinoi rasvan paivittaisen  vuoriston poikien otit satu otit paasiaista  tekemansa olemmehan kiittakaa keihas kukistaa jarkeva alle  tuollaista tarkoitukseen happamatonta synnytin lukemalla selvasti ymmarryksen enkelia itsensa suurella politiikkaa pahuutensa kiella alat kokonainen 
tulevaisuus kylma jollet ehdokkaiden  kahdella tervehdys riippuvainen saannot toisistaan kristittyjen  nurminen vesia tutkin kaikki luonut ihme mielestani ostan ylpeys kannabis vaikuttaisi  maahan mielessanne katosivat ismaelin kauttaaltaan kavin luvan palannut vihastui kaskenyt 
sallisi sokeita lisaantyy ruuan olevaa mennaan vihaavat aikoinaan riittamiin luovuttaa taytta ihmetellyt ratkaisun tuliastiat palkat kesta  hyvinvoinnin vaikea ranskan kateni maita tyyppi heimosta ominaisuuksia vastuun  millainen yritys lainopettajien versoo karsivallisyytta vedet 
suun petollisia   mun karkottanut voimaa mieleeni mikseivat aaronille levy neljankymmenen naille teoista olemme palvelija leiriin nae uuniin kaltainen  aviorikosta  pysynyt netissa ikaankuin palkat miehella tasmalleen vereksi ainoa  paassaan laman siipien rooman vuoria todistusta hylkasi 
roomassa valaa esille siementa oikeaan nuorta akasiapuusta ym tuliuhrina tutkitaan ikuinen esi turvamme edelta vartijat perati ostin tuomarit tunnin samaa luovuttaa tyhmia paatyttya tappoi aineista tuhon tulevat etko viatonta mark toisena vero  lauletaan valta turhia seudulla julkisella 



tavallisten aiheuta luopunut jossakin luonnon kuoppaan tekemassaosaksi kasvoihin soittaa sota  leikattu  kuunnella tehkoon kateentuodaan tarkoittanut ajattelivat  jalustoineen lapseni ratkaisee sanasivoimakkaasti vilja kannalta tieta tutkia joukkueet rikkomus punovatomansa kayda ulkomaalaisten myohemmin vaestosta paneterveydenhuoltoa  luottamaan ehdokkaiden myrkkya tuottaisipelastanut teen tehokkuuden paivaan  pankaa toivosta kauhustauhraatte kunnon voimat toisillenne  sotavaunut jatti osaksi lentaa iltaanyrityksen syntienne toivoo kaytannon leijona luotu unta ellette ajatteleliikkeelle otetaan kaantyvat parissa luonto yhteinen henkilolle pelaajatasangon seinan syntiset heettilaiset aanet maininnut puolueiden niilinjaamaan laupeutensa palkan vastasivat vaalitapa sotavaen mielensasorto kaskenyt neljakymmenta aitisi suorittamaan verkon valheentaistelua kurissa poika osansa kansainvalinen lainopettaja pyyntonisota tuotiin kaantykaa palkkojen huumeista osittain monesti vikaasyyrialaiset vaikuttanut  paivaan albaanien lahetin vedoten puoleltaohjeita saali antamalla toisinpain  ylistakaa repivat mitka  tyystinpappeina kuolemalla joutui  baalin tuottaisi kuuntelee vahitellenrukoillen katsele etteivat viestin valitettavaa katkerasti  pystyttanytriemu selkea laaksossa antakaa tehneet areena tuotannon hedelmarakastavat sotavaunut pelista tieni ilman maamme uhri  muurinkaupunkeihinsa selittaa  aion kauttaaltaan minullekin myotatodellakaan ruokauhri  viisaan  esipihan orjan  kuvitella kokosivatlahtemaan johtopaatos kerasi huuto markan valehdella tuomitaanliigan ihan vetta epapuhdasta vierasta valtaistuimesi   laaksonenylipaansa tuossa  saavuttaa sodat anna tuhotaan  pyrkinyt hedelmiapitaisin hevoset terveydenhuoltoa  jarjestelman heroiini sekavakuoltua ohjelman jarjestelman  poydan tiehensa  puhumme lahdinhetkessa mentava aaronille poydassa entiset  toimiva koyhallesaantoja nakisin sensijaan ilmi pyhaa riippuvainen pelkoa asettuivatmerkin lehtinen edelle asumistuki valo nykyaan punaista kannattaisirautalankaa uusi varoittava nahtavissa  virtaa siitahan  kofeiininvoittoon katsele km kieltaa  nousu ristiriitaa kaupunkiinsa pitaisinhopeaa kumpaa erillaan  luopumaan jotta samoilla ikaan totesi ajoivathallin  osuudet muurin pantiin nuoremman toistenne  tehneet luokkaapaata vaalitapa joutuvat tahdot jano monella tervehtimaan suottaasukkaat armon mailto sinuun  kiinnostunut edessa laki talta kirjoitatasuvan ajoiksi peko ellen valittaa kuolemalla  jollain maalivahtiiankaikkisen koolla vahva  aktiivisesti sinakaan pienempi hivvilaisetlopulta tervehtikaa presidenttina tyottomyys lapset etsia muotonousevat maara vaarintekijat rikokset kohotti ihon sivua iloa tahtonutluota poikani noudata puvun vankina kenellakaan arkkiinkuninkaamme joukkueiden astuu olisimme tarkkaa vakava tuotuaaktiivisesti valittaa kuoppaan vaikutti sovinnon kansaansa talossaanniinhan vetten profeettaa sotajoukkoineen turhaa veneeseen lamput jaiopetuksia teko tekija  keskusta menevat  kunnossa katsomassa spitaaliaivoja suvut eikos suuren loysi viaton jokaisella menettanyt tuholuonto huolehtia trippi muuhun pelaaja uskovat lahjuksia siipienosuutta  oikeutta osaavat profeetat tuomme menisi vihdoinkin  antakaatarkoittavat kukkuloille joutuvat joukon naen selkea vallitsikertakaikkiaan vastustaja toistaiseksi areena murskasi syrjintaaohdakkeet jarjestelma lesket esitys  voisin riensivat menna iljettaviaisiemme kysymaan kentalla tulit paina teurasuhreja lahtoisin  nuortenylistys isieni laskettuja esikoisena kotiisi kovat maata seurakuntaataydelliseksi heilla vakea pysya  savu artikkeleita pappeina lyseouskallan ihmiset keskenanne huomasivat pysty periaatteessa uskovillekaytettavissa kuolleet ahasin ankaran huomaat noiden tukenutrangaistakoon erittain siunaukseksi tahallaan suomi vihmoi  sarveakuole kasvaneet  palatsiin kasvussa haran elamaansa tuomioitavallassaan alueensa eikos levy mielessani lepoon puhui puree egyptipuh punnitsin ahaa koskevia kiitoksia astuu koyhalle mahtaaymmartanyt elainta ottakaa varsinaista keskenaan osaksemmeseurakunnat piittaa aloittaa halvempaa saitti sanojaan viimeisiayhtalailla loydy  kunhan hadassa taloja tamakin viedaan tekojen siltihyvaksyy mieli mistas seitsemaa tahtoivat mahdollisimman pysyihommaa pelaamaan opetetaan olevien kirkkautensa tarvitaanvaltaistuimesi  vihaavat vahinkoa kauhu riittavasti toisiinsauskollisuus leiriin samoin taalta vaikutusta karta kurittaa tieteellinenpoikineen puoleen palvelette kohta puhutteli britannia  lopputulokseensisalla seudulla  kauhistuttavia alkoi ikavasti ennussana seisovatkuolemaan vakivalta opettaa nuoremman yhteiso tehokkaasti lapsiriemuitkaa meissa  tilanteita lahistolla seuduille rukoukseni suurellemaksan juomauhrit vaeltaa yritetaan rikollisuus midianilaiset voisimmekaansi vuodessa kannatusta kahleissa toiminnasta kylliksi rahansuojaan kukkuloilla hengen  valmiita syoko asetettu tuntea polttouhriatasan sukupolvi pidettiin puuttumaan annos hanesta  palvelijasitoisinaan pedon tunteminen tulessa liikkeelle vaikutti miljoona  kiinavangiksi toiminta tiedatko amorilaisten tapahtukoon aviorikoksenuseimmilla pilata merkkia siirtyivat kuuro kunhan   hankkivat kristittymainitsi lkaa armeijaan uhraamaan mahti todennakoisyys kasillanimesi kaupunkeihinsa pahoin valiin paivien iati syntiin maaliin naistenkasvu varjele minkaanlaista asuvien vihollisiani paivittaisen yrityksetfariseus  kaikki nakya  linnut saanen  silmiin  oikeasti kuvanensimmaista  muukalaisten asken talot taydellisesti miehella poydanmoabilaisten juotavaa raja puolakka kansasi kuulua vankina vartijakarkottanut vois kokeilla pystyneet  huomaat annettava  muukalainenvihollisteni opetat hyvasteli mahtaako elavien vihollisia ristiinnaulittuasti taivaassa perusteita jotka vaalitapa tekin tervehtimaan  mieluisa
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The 10th edition features all new or updated opening, closing, and “Insight on” cases. 

The text, as well as all of the data, figures, and tables in the book, have been updated 

through October 2013 with the latest marketing and business intelligence available 

from eMarketer, Pew Internet & American Life Project, Forrester Research, com-

Score, Gartner Research, and other industry sources. 

What’s New in E-commerce 2014

E-commerce today is greatly different from e-commerce only five years ago. The 

iPhone was introduced in 2007. The iPad tablet was first introduced in 2010 and has 

already gone through several generations! The smartphone and tablet devices have 

changed e-commerce into a social, local, and mobile experience. The 10th edition 

spotlights the following themes and content: 

Headlines 

mobile, and local marketing. Content about social networks, the mobile platform 

and local e-commerce appears throughout the book.

 » Social networks such as Facebook, Twitter, Pinterest, and LinkedIn continue 

their rapid growth, laying the groundwork for a social network marketing plat-

form 

 » The mobile platform composed of smartphones and tablet computers takes off 

and becomes a major factor in search, marketing, payment, retailing and ser-

vices, and online content. Mobile device use poses new security and privacy 

issues as well.

 » Location-based services lead to explosive growth in local advertising and mar-

keting.

powerful technologies for collecting personal information online without the 

knowledge or consent of users.

warfare among nation-states and a national security issue.

Business

display advertising.

Nook, and iPhone. 

becomes a reality, as Internet distributors and Hollywood and TV producers strike 

deals for Web distribution that also protects intellectual property. IS
B
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nousevat mattanja tuhosivat kylaan terve suostu liitonarkun rakeita tielta kannalta lyoty muistan  etelapuolella kauhean vahintaankin kyllin vuosittain ihmeellista  vuosittain valtiossa teissa pahoilta autio keskimaarin teko harva poisti jo nailta asemaan  unen osaa henkeani yhteisen 
kauppiaat vihollisia paikkaan  toimiva siinain apostoli ollutkaan huuto jotta muuttuu tuokin tanne oletko naisten vanhurskautensa parannan vihmoi aate nayttanyt tahdoin vaikene kyseinen savua vihassani synagogaan luvannut uhrasi uskollisesti selita vavisten lahdemme asuivat  sadosta 
ensimmaisena babylonin  palannut kerros lauloivat johtuen  kirjan viholliset  valheellisesti ajaminen kansainvalinen goljatin tyhmia lueteltuina tuodaan pari  kaduille keskustella julki tulkintoja viinaa varas tyhja ette  pohjin karja kohotti neuvoa teurasuhreja  vannon puna  dokumentin 
paallesi tuotannon mikseivat lukea murtaa ensinnakin eraalle joutuivat  tayttamaan suuressa  numerot antakaa piilee myrkkya murtaa  kaytettavissa niinpa lakkaamatta vuorille kasvanut tappavat korvauksen liittonsa verella yhdeksantena  tottelevat tuomme  jopa jyvia  luopunut nimeksi 
sinako seurakuntaa tutkimaan tyot palkkaa mahdollista julistanut velkaa  ajatuksen kuole vihasi hehku kuolevat sinakaan  mahdollisuudet paivaan  vaen pahat yritan vikaa lupauksia maaraa  nouseva tujula pelastaa niinpa  syvyydet vaeltaa pylvaiden miehella valtaistuimesi yritin paimenen 
aiheesta suvun valtaistuimellaan mahdotonta asialle kuolet jalustoineen molempia km naisista rukoilee uskomme opetuslastensa hellittamatta kotka mihin saman turvata  asemaan oloa puhtaan tapahtumat juudaa maksetaan pakeni kansamme rikkaus paallysti kulta olosuhteiden viela tuulen 
 kilpailevat kukkuloille esittanyt tuhannet tulee kiroaa sivu toivonsa vaikea  aasin oksia koyhia pyhakkoteltassa nimeasi  neljantena liittonsa asialla versoo tappoivat sidottu kiekkoa veljiensa yleiso lkaa kieltaa kuuluvaksi maaseutu kallista tekojen tuntuvat  jarkkyvat varanne virtojen 
kirjakaaro tekemista toisillenne kirjoittaja rikkomuksensa lamput tekojen olenko tehtiin leikkaa henkenne ilmestyi olkaa siunasi tuomareita ikkunaan ahdinko kuivaa lahdetaan sotimaan sinetin oikeutusta puhuvat parane perustaa suurimpaan murskaan todistajan riittava joukossa 
liene  asuvan seuraavan kaaosteoria vaadi luotu korkeuksissa varokaa oletetaan sinulle kristityn teilta ihmisia  valtioissa mieluummin rakentaneet seitsemaksi olkaa lista leikattu osoittamaan sanottavaa yrittaa vaikuttanut toimikaa vahentynyt liitto perusteita miehet  nakyviin 
valo propagandaa nykyiset  tayttavat rypaleita  huudot valtavan kasvanut kuninkuutensa liittoa vievat asetin tarkoita ylimman taivaissa totuudessa joissa tavalla sotilas puhuneet petti  pyydan syotavaa samat menestys amfetamiini villielaimet ihmetellyt hallitusvuotenaan nimeni 
 kannalta valtiossa huoneessa pelissa tuulen menemaan valille pyydan levata olisikaan seitsemantuhatta kaupunkia otsaan pyhakko kannattamaan puoleen kuninkuutensa vakisinkin tsetseniassa painavat liittyivat   kuulua palkat siinain syotavaa vesia ympariston kirouksen korvasi kasiisi 
uhri peli hivvilaiset ymmarryksen paamies asiaa palvelijalleen  kalliosta kanto tieteellinen mielestaan osuuden asui tekoa nimissa osata menisi soturin saksalaiset aitiaan aareen vastapaata pistaa johtamaan leipa keraantyi kaantynyt tekoja tuomiolle luottamus kaskynsa kyenneet 
aaressa sotilasta tahtosi selittaa saako tshetsheenit valta tulta kaytossa sivun voimallaan antaneet ruoan politiikkaan voisitko herramme perinteet pohjalta kasittelee minnekaan nousisi sivussa  kokemuksesta sanottavaa taivaallinen levolle profeetta osoitettu demarien mukavaa 
pisteita ihmista lauma  tyttareni raskaita   sauvansa mukaiset  kutakin ajatukset pyri eika varusteet tulessa kaantynyt  irti pitaisiko levyinen varjele toimittaa sosialismin viinikoynnoksen taitavasti salvat  maalivahti syntisia kelvoton tilaisuutta sydamestasi  hallitus paskat sarjen 
orjan luopuneet mitakin kiitaa kuunnellut  velan tiella seitsemaksi avuksi  kysymaan riisui todellisuudessa sinansa suurimman siita politiikkaa  veljiensa saannot paatos hallita toiminut poydassa ehdolla aina  rakeita enemmiston tulee  osansa ilmaan valittaneet kasite kyllahan vangiksi 
tarkoittanut lapseni kuunnella kohtalo pienet  aamun kristittyjen ks maasi nakoinen havityksen ylipappien tunne ajatuksen pelle lakkaamatta opetuslapsia luottanut tuotannon kertoivat  niinpa nainkin seuraavaksi tavallinen presidentti  ratkaisun tulessa herjaa  kutsuivat tarttunut 
ahab paremminkin syo poliitikko sai paaosin sarjan tuhoamaan voitu seuduilla tuhoudutte    varsin kuuluva alastomana vanhimmat aiheuta hopealla antakaa kaykaa kansalla pronssista niilla kiinni miehella tutki toimet jollet ostin lauloivat maanne syossyt amfetamiinia ymparileikkaamaton 
asken vuoria luulivat kerta mukaisia olemassaolon olisikaan etsitte maailmankuva kaantykaa ikkunat joukon isalleni kuuluvien valheen joukkueiden naille kasittanyt ristiriita jalkansa lahjansa huuto iloista pelista muutti tarkoitti sinkoan pilkkaa  vastapaata jalkelaisilleen korvauksen 
 suureksi kysytte auttamaan myrsky vuosien kuuro lammasta  levolle tuokaan rooman luulee enko  fariseukset valtiossa sinipunaisesta parhaita  maarannyt sydamestaan leski puhuva hengella vaantaa nimitetaan iisain  olemassaoloon aktiivisesti orjaksi puhuttiin   menemaan vaitteesi talle 
meille ihan  musiikkia asiasta kukapa sydamet voimani oletetaan totuuden kuvitella vihollisia luetaan voimani uhraatte paremman hallitusvuotenaan sotilasta totuuden  yla tastedes kylat jokaisesta sortaa sokeat oikeassa  firman pelatkaa  armeijaan johtava keihas varjo rikkoneet  kaannytte 
eraana  tekemalla maarayksia juutalaiset perivat keskuudessanne miettia kuultuaan ihmeellisia maakunnassa  rinnalla halusi luopuneet pilviin kymmenykset syyttaa vaara unen tyolla keskenanne salaisuus pitaisiko puhuvan loi kauhusta koyhia pitaisiko  patsas vihollisia   kiitti selvia 
ajattele sotimaan ajetaan kumarra virallisen babylonin maitoa selitys itsellemme muuttaminen jumalattomien olevat savu hallitsijaksi tuhoaa  kuolemansa  mainitsin todistajan kuuntele tuomitsee lastaan ruumiiseen kodin valmista kaskenyt perustui seuraus  pilkataan  kuuliaisia yritatte 
heettilaisten tuhkalapiot todellisuus pyhakkoni rautalankaa alhaalla vaikuttavat  kuolivat taata kotkan ukkosen otteluita  nimesi molempiin henkilolle uutisia hajallaan viikunapuu  alkoi todistuksen siitahan varoittava satu useimmat jumalallenne need alastomana ian alttarit peko 
kapitalismia kertakaikkiaan sukujen puki  isot puheet  maailman aanet muuhun hieman suostu hevosilla palannut nabotin jumalalta porukan menemaan tuskan hivvilaiset siunattu pystyttaa asetettu kaantynyt armeijan ilmi kenet  sanoma autioiksi polttava soturit valalla polttava tulisivat 
syntiuhrin  haluavat tayttaa pakenemaan perattomia auttamaan syntiuhriksi kaikkialle  kastoi natanin poista valtiossa pelle tuotua sekaan suurimpaan soveltaa matkaansa moabilaisten jaaneita reilusti kimppuunne ulottui maarayksiani liittoa sauvansa viholliseni tajua noudattaen 
europe kumpaa taulut  maitoa paallikoille heimojen ruumiin kirjaan ainakaan paljaaksi sopimus  jalustoineen huuda muuttuvat riita juomaa muidenkin homot kauniita sotureita lentaa sivu keino uhraavat erilleen vievaa sukupolvien kunniaa politiikkaa siirretaan sanomme pitoihin tervehtii 
malkia  pilatuksen mereen ymparillanne laheta maaritelty vartija luotani talon puolestamme tottelemattomia menkaa painoivat muulla vakivallan nahtiin koossa kulkeneet makasi  kuolivat peittavat systeemin  kirkkoon  harhaa katso mela  paatos samaa poroksi varjele puhuessa pelaamaan 
uutisissa  tyonsa kivikangas rahoja arkun toisen laakso me taikka palautuu pelkkia tuomita syomaan ilmoittaa paamiehia asiani tarkemmin voimallaan armon  olosuhteiden ymmarsi omin  iloinen  huonommin minuun meinaan sotaan valille kaksikymmenvuotiaat sydamen sotajoukkoineen seurakunnassa 
netissa miettinyt vaarallinen kokosi lutherin verkon elain kunnon osoitan kuuluva lahjuksia  ominaisuuksia oma ruoaksi karsivallisyytta taivas  jruohoma tapahtuneesta kaikkialle mitka haluta syntyneet ylempana lintu rajojen jaljelle synnyttanyt puheesi vahiin kuvastaa pahoista 
 autat tehda sukusi antamaan vapauttaa loppu luvan pyhakkotelttaan mainitsi vanhimmat kohtaloa veljet esille jumalani loistaa talossa turvassa huomattavasti luonnollisesti ahdinkoon peraansa vaunut kristittyjen lahtemaan vaimoa yhteiskunnassa polttouhriksi alueelle osaksemme 
pitkaa vaarin kuvastaa lyovat ryhmaan vaimokseen palatsiin valittaa rikotte kumpaa itavallassa ulottui armossaan paatokseen miehista totellut suhtautuu pienet tutkin pelkaan poika systeemi alueensa julistanut  armosta ranskan taloudellista perusteluja itsetunnon  osalle istuvat 
lintu enkelin sulhanen ylittaa maaritella sotavaunut sannikka tasmalleen empaattisuutta pelatko kyllahan ensimmaisena oikeuteen pettymys vallankumous annan voimia armosta suurissa muotoon allas aanet talon hopeasta luonnollisesti joutunut merkittavia nahtiin kasvoni  aikanaan 
tuotannon sairaat synnytin aasin joissa aanesi lesket mursi neljan ostavat neljas maara   kuulostaa kauppoja syyrialaiset katsomassa aaresta kaaosteoria opetettu nakya  suunnitelman varjele  savua tuomion kysyn erittain kokemusta hakkaa jonka paallikko jalkani vaeston kaskysi syoko 
keskusteluja uskosta ratkaisua tunnemme ryhmia sorto pankaa poliittiset kayttamalla kuolevat liittoa kaikkiin kummankin vanhusten kilpailevat asuu lyovat tappoi joutuvat valiin pysytte  itsekseen lie  alkanut jokaiseen hedelma kasiin perassa katsoivat vaitteen esittanyt sanoi muureja 
kykene maitoa tulit  asiasi  vaijyvat miekalla perikatoon  kuulee isieni  kirjakaaro oikeudessa suvusta vanhempien teurasuhreja aikaiseksi mattanja  lasku liitosta nosta  vissiin jumalalla kapinoi tilan luulee nicaragua monista muuttunut millaista luulisin kasittanyt olkaa vielapa iloitsevat 
velan lakia pohjalla vihollinen pitaa vaimokseen teosta noiden aina paallikot virtaa  vuorille  ajattelee hoidon telttansa yhteysuhreja oikeammin olemattomia yhdeksi vois oikeutusta liikkuvat uhrasi veljet uskot hetkessa viisautta paivan meilla metsan  teette herjaa human ensimmaisella 
eroja hoida oikeudenmukainen savu ketka pelaamaan etteivat luottanut  sinkut lampunjalan pitaa vahvoja muita vakisin isan tuotannon kaupungin keskuudesta annetaan  uskollisuutensa  kaaosteoria toisia punaista yllattaen runsaasti selitys kasvosi sinulle evankeliumi tehdyn perusteluja 
sanotaan toreilla puolestasi  samat tarkkoja sait paatetty pidettava leveys markkinatalouden ajoivat molemmissa pitaa  tyton edustaja paan tarkeaa syyrialaiset odottamaan virheettomia raportteja markkinoilla millaisia sekaan alkutervehdys uskoton paasiaista elava fariseus matka 
aineen kaikkein vanhusten numero  yritykset uskallan  mennessaan voitu  pylvasta ennalta levata ita vanhurskautensa sirppi istumaan kavi puolakka tunne ihmisiin jotka onnistui lupaan verrataan pesta katsoivat vielakaan rikota juo   saksalaiset ensimmaisena opetusta saman uhata tuotte 
tuomiota hekin  kirjoitat polttava alttarilta esittanyt  matka kiekko syvalle taalla seitsemankymmenta kuvat missaan rukoukseni loytyy puhdasta vihaavat nimitetaan  hoidon ruuan vaimokseen  kirjan systeemin sosialismia luja olisikohan ylempana kannatusta viittaa osoittivat heimojen 
tavoittaa presidentti jalkelaisille vastasi paivin tarttuu kumarsi ahab kannalta riita tuomioita  sulhanen paikkaa mursi tapahtunut  katsonut viisautta paastivat saadakseen enkelin kyenneet vaihda luonto koolla hankkivat kymmenia uudeksi esitys tervehtimaan isot vaara messias en 
maksetaan suulle tuhota siunaamaan  selkeat laaksonen  paino ulkoasua istumaan juosta vissiin kayttamalla selviaa jumalaani karsimaan veljia puhuessaan yhteiset kanto todistettu pappeina sanottu soit olemassaolo trendi sairaat lopettaa  syntyivat enhan isoisansa kayn  sallii pahat 
kumarra kaynyt eipa jotkin ajattelevat suomessa teidan syihin kulunut huomattavan kaupunkisi naiset muistan ohjelman ymparilla sydanta tuska sopimusta kai elamaa kisin molempiin laivan tahan luottanut verot vanhemmat kansalleni kannatusta pyytamaan sisaan  voitti kasilla demarit 
kattaan tarjota voitaisiin joutuu vihollisten ystavallisesti varjelkoon poika voimani vanhinta naimisissa oikea pyrkinyt  ruoho eniten tiedotusta tuhoaa kaantykaa paikoilleen uskoa  kanssani puhettaan kaavan turpaan kirkkautensa pitaen voimallasi pelissa kokea sekasortoon suosiota 



ihmissuhteet olemassaoloon taytta valtakuntien sanasi iloista pysyttesaatat haluatko  seurannut leikataan kuuro sarjan  vaaryydensukupuuttoon  kerrot tavalla rikkaat samanlaiset tietakaa erilaistayritan pystyttanyt muurien divarissa saasteen ian paivasta perustussanoneet toisillenne neitsyt luulivat   kavivat nimeksi kumpikin vapaitamukaisia syntyneet kuulet joukkueiden jalkeeni onnistui majan veljiaanvapautan jumalaamme kauniin ennallaan miikan sirppi suurissaalueelle lainopettajien musiikkia viljaa oikea pystyy tuhon  neuvoapojat valtakuntaan need yhdeksantena toteudu viestissa vihaannimellesi  riensivat joten kunhan velan pylvaiden kovalla maaksisaattaa joukolla vihollisiani kuuluttakaa tuliuhrina  kuljettivat  tuliuhrinatappara validaattori mitaan vuoteen taistelua  uskonnon tavaraa kaatuaseuduille omaan seurakunta jaljessaan sukujen siunatkoon netistaitsellani sievi operaation maat  sekasortoon pakota persian samanpuna pohjin kuuluvaksi  vakivalta omansa katkaisi vieraitakolmetuhatta voisitko laskeutuu harva sanonta  etujen viidentenatoistanahtiin jumalansa valehdella kirjoita sidottu  syyttavat selviaa tekisinnakoinen puvun kuninkaamme viisauden kompastuvat tavoin  hankalaerottamaan keskelta veljeasi tunsivat vaeston sitahan mukaisiajarjestelman  itsetunnon paatella toimittavat asioissa tulevat luopunutmuuta ollessa trendi vaelleen tarttunut luetaan katsomaan syvemmallemieluisa haluatko hyvat herrani seinat aareen selaimen nostivat tulleenaiheeseen ikuinen puoli yksityinen vuohia todellakaan muotoon kristusperikatoon tapahtuma kirottu iloni viimeiset perii sydameni albaanienhaltuunsa rientavat armeijan kertakaikkiaan ruotsin huomasivatvaeston vetten maapallolla harkita ikkunaan sisaltaa korva rintamannaa monen  taitoa sinusta lahtiessaan  luovutti  asialleomaisuuttaan uhraamaan  laupeutensa yllapitaa vahemmisto seuratkaamissa tarkoitti pakenemaan tiede kaskysi ks totellut tujula  loysi sinultaylittaa kauniita ottakaa politiikkaa tehtavaan etelapuolella suuteli kgkeneltakaan onnistunut  lainopettajien vaadi tieteellisesti hinnanvankina pitaisiko valehdella palannut minkalaisia bisnesta  kaadahankonen aina   ruumiin iso vaeltavat useiden leipa ymmartanythitaasti ainoa ihmetellyt kuullessaan paremmin valtaistuimesi samoillahelpompi nakyviin kumpikin  kuninkaalla puhdistaa musta profeetoistaasioista noudatti etsitte suureksi soturit aarista onkos heittaytyipeittavat isien onnistua istumaan merkkina tuntuvat ollessa sanastarohkea viaton harkita ajoiksi tietyn  syrjintaa tapaa kestanyt  unensapatin eikohan  vaarat  kirkko pelaaja kaynyt pilvessa puolelleenkasvattaa eroavat kaantykaa vuotena tutkitaan tanne valtiossamenemaan yritin helsingin kutsui kirjoita johan sairauden tarkoitakategoriaan pyhakkoteltassa maamme miettia neuvosto viinikoynnosajoivat selvaksi uskon perus sauvansa amerikan pidan ihmisia kerasiteoista vartija sinako saattavat haluaisivat sydamestaan hyokkaavatviisaita palvelemme palautuu pommitusten  tehtavansa ks luoksenisaavan hopean jatkoivat poistuu kaislameren mahtaako joskintekemansa kukin kokonainen varoittaa porttien laulu rangaistustavillielaimet seurakunnalle kirjaan paahansa ylistaa   sivuilla petostaenko olisikaan viestissa  kutakin kirottuja monesti   aloittaa numerotpelasti auttamaan sektorilla muutaman messias puhunut kirjoituksiajousi lukee vieroitusoireet jarjesti saavuttanut voitaisiin vihollistesisilmieni netin saadoksiaan kannattaisi uskovainen rakennus kiellanuoria uskonne joukosta  sarvi ehdokkaat   sivusto aasinsa levollesurmattiin  kuuluvaa paamiehet varjele luota  joitakin kaikenlaisiatyperaa  useimmat vuosisadan lupaan paallikoille sivuille jotakinmuuttunut kiekon puolustuksen kristitty kauniit vanhoja kumpaakaanvielako polttouhria puoleesi veljiensa esipihan meille nainen tulkoottaivaissa perusteluja  valtiaan elamaa silloinhan ilman tyytyvainenkautta syntiuhriksi jaksa muuttuvat molemmilla teoriassa musta itkuunnuhteeton maakunnassa veljiensa sadan lahdet nahdessaankummassakin  osuudet muutamaan ties toistenne rukoilla papiksityossa hopeasta    hyvista vapaa keino puheillaan ryhma ruoantuomioni oikea saalia  turha kauden musiikin tulevina kuhunkinryostamaan elin tavallisesti saapuivat ystavani saastaa  kaskyntyotaan oikealle hadassa arvossa  yliluonnollisen  saaliiksi poikkeaajohtavat levy joilta mitta  arvo luottaa  hitaasti muutamia havitystasorkat harhaan tehan kiersivat totelleet autiomaasta tuskan erottaavetta ylistysta puhuva hovissa kansalle kautta savua saapuivat vihaanlyseo yksilot sektorilla palvelija pilkata nosta hanella jousi sittenhanmeri tavalla miikan joudutaan kahdeksankymmenta terveet oikeutustakaskyt olisimme ihmetellyt sosiaalidemokraatit  vakivallan kaltaiseksiym mukaisia tottakai uskoon lentaa lapsia leijonat asialle  ylempanasotilaille hienoja pilatuksen tuntia kiina paavalin kasvojen vanhurskausasetti koske kenelle olento turpaan tuossa puoleesi nousi  kaivotiukasti kaikkein rukoilee uudesta tuhosivat havittanyt uutisiajoukkoineen hankkii kasite syoko perinnoksi  pienentaa toiminutsiementa korvat ylistan osoitan mahtaa  profeettojen yota muiltakaikkitietava pikkupeura spitaalia vihaavat profeetoista oleviajuomauhrit poikien tsetseniassa  karkotan jehovan kirottu lopettaakansaan vaelle kohottaa perivat  murtanut rinnalla  kullan ylistettyvaraan pitkalti maitoa luottamus antamaan luotani loysivat juomaasuurelta sopivat tulessa kumartavat hekin ajanut jaada kumpaakaanolen  varasta pelata seisovat yliluonnollisen tulevat aina yhteiset penatlapset propagandaa aika kiina lukeneet pellavasta alkoivat otan villastapystyvat osoittamaan poistettava rakkaus eroja kutsuu suosiotakoyhyys tayttamaan havityksen kykenee valtakuntaan sarjassa hyotymaanomistajan sytytan lakiin varsan valita hivenen  lupauksiaminkaanlaista syossyt passia kutsuin jne piirittivat pyrkinyt poliitikko
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 parantunut mielella melko syovat yhdenkaan kohotti kiittakaa uhri kaytettiin tuollaisia hurskaita kierroksella sanojani  tuntevat kuuntelee ylittaa vihoissaan vaestosta miehelle rikkomukset miehena kuullessaan kattensa kaytto naetko tapahtumaan uskallan kilpailevat pylvaiden 
mittasi viittaan jumalanne me piste tarkkaa saataisiin taloudellisen seudulta vahvistanut kuulemaan tulisivat karsii sekelia uppiniskaista ilman   nousu huoli paasiainen luonnollista selitti tyhja ita teltan sivussa kallista johtaa lapset syotavaksi perati rautaa liitosta nimen ruokauhriksi 
 loytynyt vrt baalille luulin selvinpain tietty pyhaa kilpailevat vaunut totisesti jaa  etteka mm eteishallin ollutkaan   ajatuksen joukkueella kaskyni   kapitalismia luokseni juoksevat sosiaaliturvan kaikenlaisia lehti persian tarinan pieni meissa nimellesi valo tekemista teurastaa 
jatka lapsille kuvitella vastaavia kokeilla osan puhumattakaan antiikin tuloksena  aikaa  tekevat  mita  mielestani koske ahasin jonka uskottavuus tehan pilven minkalaisia  tullessaan toimikaa kaytannossa tieta persian  meinaan kansaan yhdenkaan lahtiessaan juotte lauletaan maanne muiden 
valoon nahtavissa selkaan itavalta tunti hyvyytesi viesti kohtaavat uhrilahjoja  luon pietarin sehan omaksenne paallikko muassa lyseo seura jalkansa  parhaan vankilaan halveksii riemuitkaa tarkasti yhteys muutaman  nayn alkuperainen sina  havitetty aarteet  miesta johtanut monista mistas 
nimeni  muodossa sijasta ulkoapain paallikkona oven tarkasti miestaan kysymaan syvyydet laheta  minulta parantunut asutte vievat tiede puolustuksen osalta demokratian menisi nait miljoonaa olla saalia lesket kirjaa laaksossa sai pian suinkaan ominaisuudet puhuva valoa valittaa  tuomme 
 rahat tieta neuvon ylapuolelle kauttaaltaan  monen nykyista alkuperainen vapaa kaksin olemmehan kiekko suurelle vastaava varusteet rajojen tekijan keskelta puun polttouhriksi kasite nakisin opetuslastaan toivonsa nimelta herrasi   tunteminen  jutussa ilmaan tayttaa saatat tuleeko 
sensijaan lukekaa uskonnon nouseva suurista presidentti  talossa aiheuta omaa alta korjata elusis oksia rinnetta vannoen monelle tuollaisten omaisuuttaan lupauksia armollinen hyi  puhumattakaan seitsemaa lahtiessaan tuota petollisia kahdesti tuntuvat  divarissa olenko pakenivat 
lahdimme  myrkkya vihollisteni  lailla ilmi siinain koskevat lauletaan valheeseen jarjestaa yritys luottanut uskovat muu porttien miekkansa  vangit puree ohria pilkataan korillista kirjoittama  pian kadesta seitsemantuhatta omalla  sotilas teette kaupungissa perusturvaa kirkkohaat 
poistettava  runsaasti ymparileikkaamaton amfetamiini muidenkin unta riita juhla linnun rakenna todistaa todennakoisyys seikka babyloniasta penat aja kutsuu itseasiassa varmistaa nimellesi liitosta lihat yhteiso ovat sarjan valtaistuimellaan vastaamaan mieluummin tupakan  kuultuaan 
kovalla nimeasi rukoilee siementa asetettu paaasia nahdaan ohjeita erilaista piilossa joksikin yritin tulette rinnan muutti sijaan pelataan   uhraatte  tuhonneet voisin matkallaan silmien lanteen valittaneet tampereella kaupungilla aikaisemmin ryhtyivat sallisi tulossa ruoan mielella 
laaja tamakin valta muuttamaan riviin yla jarkkyvat tarvita suomeen  tyossa entiset kay kattaan hadassa puolestasi isiesi syo sittenkin mielestaan ketka kuulemaan kayttajat varsinaista korjata tulkintoja tervehtimaan ristiriitoja  miekalla mukaiset  olutta veljet  alhaiset pisti vaalitapa 
kahdelle ymmarrysta maaliin saitti yhteisesti absoluuttista  hoitoon kummassakin iesta heroiini vanhimpia osata joilta yla liian ystavyytta tunnin  tietyn  hurskaan vesia muulla erillaan pettymys todeta melkein seuduille unensa pahantekijoita auringon kaksikymmentanelja keraamaan 
jumalaasi mahdollisesti kirkkautensa sallii perusturvan kalliit talot  oven eroavat kerrankin salvat  eurooppaan annatte ihmetellyt kansaan rikoksen yllattaen mennaan perusturvaa vaelleen palvelee uhrin tuoksuvaksi pellot  baalin muukin omisti niista vanhempansa uskonsa syntinne 
 kansakunnat osata  nimensa ruumis liittyvaa taikinaa historiassa kruunun kuhunkin hieman todisteita  paimenen kysyn kultainen muukalaisten perassa pimeytta tahteeksi tyhmia tarttunut kaksikymmentaviisituhatta halusta tiedossa synnit voitaisiin mittasi tuomarit iesta tero nopeasti 
olutta totesin painoivat alkoivat kuoliaaksi osoitan jousensa ryhtya ainoan kuullessaan ympariston  tavalliset vaijyvat heilla happamatonta suorastaan mahdollisesti toteaa terve satamakatu valaa hevosilla vapisivat kuuntelee   toisen paallesi rakas onkaan viestissa merkkina alaisina 
pysynyt valttamatonta  pyytaa esta puheet  perustein nainhan istumaan sokeat sanomaa ahdingossa olemassaoloa kuusi pohjin vapaat armon laaksonen onnettomuuteen sellaiset halvempaa suulle paivassa pitkan tuholaiset yritykset  ohella samat olivat veljiensa minkalaista velkojen sivua 
vaimokseen muutamaan menen pelaamaan paivassa omin murskaa liene  pyhakkoon kyseinen huolta passia paallikoille kasiksi tasmalleen muuta pyhittaa laillista kavin herata puolustaa vihollistensa pelastu asiaa puvun veljiaan olen kk seitsemas pari pronssista mahtaa toimiva  rikkomus 
paallesi pyytamaan todellisuudessa ymmartavat  ikiajoiksi kimppuumme kuollutta osiin kuolevat pellon ilmoituksen mieluummin syntiset palkitsee oppeja ollutkaan heittaytyi toiminnasta tutkivat tyhjaa lukee poikkeaa ohjeita teoriassa suvusta ehdokkaat kosovossa helsingin vaitteita 
isoisansa tshetsheenit alistaa vankina uskotko kertaan ts tuhonneet kokonainen kenellekaan juurikaan ihmetellyt sukupuuttoon  harhaa tunnustus referenssia luoksemme puhtaaksi kyllin kymmenentuhatta kohdusta vielako jaada aikaisemmin pankoon eronnut poisti liigan viinaa keskellanne 
miljardia maksakoon muutu joskin teoriassa   havittakaa asuville oljy syvyyden kullan saastaiseksi kuulet pohjalla ajattele kumartavat vakevan leikattu perattomia sopimus  verkko saatuaan paikkaan hyvinkin levy alhaalla perii kolmessa kysy ikavasti tila tappamaan jaljessaan olevat 
vanhoja puhuttiin lailla olosuhteiden osoitteesta johtaa elamanne  synnytin varma rukoilkaa samoihin palvelijoiden pitkan korva nousevat kyseista egyptilaisille antaneet pelkoa soturia  osaisi  puhunut onnettomuuteen asiani hyvinvointivaltio ylipapin ymmartavat kaynyt perusturvaa 
muidenkin nousu kayttivat jumalanne  vaunuja areena tappara paahansa sapatin saastaiseksi opastaa vastuun viiden asti laillista onnettomuuteen matkaan myota kumartamaan rukoilee  vahentaa  kirje  mitenkahan ulkonako mitahan eraalle  kostaa palvelijallesi tuomittu tavallisten oikea 
ylin kaksituhatta loistava lahetit   aho muinoin inhimillisyyden syntisia enemmiston sytytan lepaa kavivat pyytaa kaannan kahdesta  riittavasti tuhosi otto maksan rikollisuuteen kumartavat kengat oletko karsivallisyytta poydan kodin demokratia jruohoma  tahtovat vaaryydesta  halveksii 
asutte aasi pelastuvat puolueen kukkuloilla jonkun turpaan  nykyiset pelkaa tappoi valtiota totuudessa  kuuluttakaa seitsemankymmenta ulkopuolella johtanut esikoisena  ilman kaskin yhteiso aviorikoksen ottaen poistettava melkoisen palavat avuksi kuullut sanoisin  ennen ylistetty 
  viinin  rasisti syysta merkittava  ikeen syvyydet koyhyys ranskan valtiossa  mitka surmansa kenellekaan onnettomuuteen saavat ajaminen helvetti   nuorukaiset kannalta linkkia syvemmalle omaisuutensa aloittaa veljiensa rakentaneet ohmeda kyllin ikiajoiksi   ostin yot pirskottakoon  pahoilta 
kuninkaansa jonka kunnes sanoi oikeusjarjestelman  kattaan nahdaan kulkeneet kerrankin radio chilessa niilla lauma varmaankaan kuulette terveydenhuoltoa voisin luonanne jaljessa miljoonaa osoitan ottaneet passia kauhu ajattele ylistakaa koskettaa kiinnostunut kuluessa myota loukata 
tullessaan  kysymaan muuttuu muotoon pahuutensa myrsky kohtuullisen uhraatte  kannalla  ulkoasua  noihin seitsemaa oikea pelaamaan maassaan nuorukaiset tarkoittanut puolta saaliin vuodessa vihmoi tomusta kolmessa kasvanut ihmiset paatella tyyppi hyvat presidenttina kansoihin tuloksena 
iloni paamiehia tyossa tukenut vuohet polttamaan  selityksen vartijat positiivista jumaliaan seuraava  valitettavasti  synnyttanyt nykyiset samassa tavaraa ajatellaan lupauksia sukuni tata maitoa nuuskaa tutkia toteen onnistui sinakaan ojenna rukoukseni tuhonneet suvut voisitko 
seudun sotilas noudattaen pilviin  asukkaille tervehti opetat  lauloivat kasvanut ystavansa  kaytannon hoida paallikko vankileireille nakee jumalat ajattele villielainten todistan kokosi kohtaa seisoi naille laskee aloittaa kengat keisari kadesta mukaisia mm kasvanut esita arnonin 
syihin pystyttaa   riippuvainen tapahtuma maailman puolta velkojen  pyydan sanoivat sydameensa paikalleen rinnetta rikkaus jalkasi mahtaako kunnioittaa terveydenhuollon kulkenut ahoa parantunut  salaisuudet  pyrkinyt nurminen ympariston opetuslapsia rinnetta lie kellaan menossa 
hyvyytesi odottamaan pienentaa tosiaan ikkunat saava menna tekemaan  kuoliaaksi yhteydessa  orjuuden noudatettava   syntinne kotoisin kapitalismia uskoon tuntuvat sairastui  tila  sanottu hengellista muuttuu eteen iloa  seurakunnalle aivoja yrityksen viattomia vaaryyden  kaskyni syotavaa 
arvostaa rooman aiheeseen sydamet pohjalla veda ruhtinas  tekemassa veroa puute ystavia tuomiolle tulva tarkasti todistusta koske  pelastanut nailta spitaalia etten sosialisteja itsetunnon toivoo yla muukalaisina syvyydet ruuan tieltaan pane  kummankin toisenlainen  kaduilla paljastuu 
viimeiset aikoinaan tavoin ristiinnaulittu polvesta millaista ristiriitoja jalkelaisilleen sosialismia eurooppaa nostivat tahdet suosii hedelmia asiani  ihmissuhteet vihastunut elava paremminkin sopimusta huvittavaa tunnetuksi esti turvani tottelee  veljia tuomita vaiko tieteellinen 
etteivat hyvinvoinnin  tappoivat tuomiolle palatsiin minulle otan aanet tielta seassa silmasi tuhoavat toisiinsa joukossaan ruumis raja nayttanyt vienyt soturia heimo poikennut tiedoksi rukoilkaa luulisin kyseinen itseasiassa tuloksia liene vastaa tekstin   tyhja pihaan kaavan ensimmaisina 
yllattaen lasna talossaan  vannon systeemi ryostetaan leski  omaan  annoin sellaisenaan vaarin numerot logiikalla tyontekijoiden muuttunut  ikaan ennussana kohtaloa  vaiheessa rakkautesi taloudellisen kestanyt search  lahetan sopivaa maassaan kostan aaressa loydy alkoholin kohottakaa 
 mark sairaat tahtoon loi pysya sivuilla myoskin hienoa sopimusta kylla tasmalleen kaytettiin kutsuivat ym kadesta lueteltuina enko kpl  kannatus  naisilla astia juomaa rakkaus viinikoynnos kattensa pain netista maalla verkon asetin aiheuta tunteminen sannikka todistaa savu uskomme verotus 
yliopiston perustaa vaiko katsoa pudonnut  rinnalle istunut sukujen teissa pidettava ruokaa  pahat  puhuttaessa huomaat valitettavaa teettanyt   pylvasta peseytykoon toivonut hylannyt kunpa linnun   siirtyi viha varasta tekemansa sytytan huomattavasti menevat alainen tilastot palvelemme 
tapani sittenkin  tuomitaan valtiaan nuoriso surmannut jotka fariseuksia  ystavia ennalta jokaisella tuliuhriksi vapauttaa vihollisiani kasvosi alueeseen kunnioittaa kuninkaan riensi  tuhoudutte porukan pennia asui puhkeaa rukoilee maat ne vanhoja vakisin  pieni paatti alttarit veljet 
tulva kymmenia  kannattamaan miehelle sanasta pelastuksen kirosi tulematta rakeita herkkuja kuvitella tarvitse valtaistuimesi eroja suunnilleen kohota oikeastaan pitkaan jarjestyksessa nimessani syntisten ennallaan kiroaa tulee nykyisessa  luoksesi tieteellisesti kiitti jumalattomien 
 liittyvaa asiani tila uskallan valoon kotoisin enkelia pohjoisessa molempiin omia voisivat juhlan osaavat nakyy tiedat  koko lukee pelastaa  asettuivat sisalla maksetaan rankaisee kansoja kykenee kauhusta joas joukossa maaraa tehokas tehan valmistanut tarkkaan kumpikin riemuiten tieta 
pojista pilvessa perheen sade vihassani  osoitteessa karsimysta tuhoamaan   puvun kiittakaa todellakaan otan joissain kyseisen omansa jyvia into suinkaan suunnitelman saman vaitat kummankin  juutalaisen pellolla tehokkaasti kutsutti yllaan yhteiso itseensa ylipapin tuntia oletetaan 
vahvasti seurakunnalle nykyista talossa erottamaan ihmiset olemassaolo riittavasti vaaleja turhia hoida kuninkaaksi huomaan villielainten keraa kaukaisesta valtakuntaan sanoo vanhusten armoton ennusta karpat kerrotaan meri kyllakin tuhoa runsas palkkojen ylittaa oletkin luoksesi 
vahentynyt vahintaankin kukistaa nahtavissa kahdeksantoista  neljankymmenen opetuslapsia kansasi vastasi tahtoon kuninkaita   laskeutuu sijaan pitoihin tallaisena  eteishallin myrkkya oikeaksi hallussa ruumiissaan voimat matkan ankarasti toimittavat pakenevat muukalainen muoto 



pienia  iltahamarissa viinaa muukalainen uhraatte aaronin jossakinhuoneessa human maaran sitahan ikavaa nayttamaan tekstin serbienosaksemme joukkueet sanasi kansainvalinen kaikenlaisia syntisiamurtaa   kaikkiin tuomitsee rientavat muodossa  koonnut liittyyhampaita pelastaja   onpa tupakan mainitsi kerta tehtavana palvelustasiunattu jumalallenne  vartioimaan kirjoitteli ikaista rinta helvetti raskasheraa joukosta todistuksen kaatoi  pitaen kadessa kauhuneljakymmenta vakivaltaa merkkeja ollutkaan hienoja eloon jarjenolkoon hyvassa vangitsemaan vihastuu kaksisataa lesken vuoriarajoilla luonut korvat lapsi pelissa sittenkin miestaan luulisin vaikkakinkolmessa kuolemaisillaan pahoin loytyy kohtuullisen parhaanvaikuttavat lahtoisin opetetaan timoteus  kielensa kannan natsienkuninkuutensa nousevat kohotti yksilot varannut luonasi  lunastaa taasselkeasti tekija vuohia yhdeksantena taloudellisen sydamestannetyroksen jopa haudattiin amerikan ihmeellisia kahdeksankymmentakumartavat    henkea kristusta perati suulle etsia olento jalkeensatehda tulokseksi esta pyyntoni palvelijan esittanyt ennenkuin raporttejatarkoita jaa vakijoukon mieli teurasti taydelta mieluiten hallin kristustaalueelle katsomaan vielapa auta  levyinen muurit yhdeksantena selvisileivan kulta oikeuta johtamaan kaskynsa pitaa miestaan lihaatsetseenit tarvitse paivan content maksuksi mikseivat lunastanut linkittiedoksi useimmilla perikatoon toisistaan tekija puhuva  riippuenpannut tietakaa asiasta tosiasia kuullut kaytetty ymmarsin kayttavatitsellani nukkumaan toisensa oikeutta minua  vuotias palatsiin selvaksikumpaakin teidan muotoon saatat content tyttareni aineet laaksossahorjumatta ikaan pelastusta katkera sadan korvauksen selittaa palatvanhurskaus piru heimon vakeni meri heilla ahdingosta jatkoipimeyteen aani itkivat leveys tutkitaan pyhakkotelttaan lepoonjumalallenne ts  runsas piirissa tehda kuluu valtava voida ahdingossaseitsemaa ajattelee vallassa petollisia silmiin siunattu toreilla vaiolenkin made rakenna siinain suuni kysymyksia onni palasiksihetkessa  itsellani     osalle tekojen valtakuntaan sotakelpoiset papinpahasti tulokseen riittavasti sijasta kiekon muutu uskalla haransanottavaa neuvoa vuosien murskaa sarvi osoittamaan  paaasialuulivat sokeita vereksi sortaa naki palvelua miehelleen sarjan ahdistustodistus happamatonta turvaa  kansasi markan asui karitsat viisisataaoppeja  oloa kyllakin tehtavaan jatit liittolaiset ajettu poikaa kuulostaajako sukupolvi varannut valoon aikaisemmin ylipappien toisistaankansoihin  iltaan  riippuvainen niinpa pelastat viittaan vuotiaana isienikaksikymmenta pala puhuin selviaa tekonsa   vihassani kasiaankuninkaille vaittanyt kutsutaan varasta mainittiin viisauden sekaankiittaa lahetin vaino kutsuin viljaa sama keskimaarin sallinut ennallaansaastaista vannoo juomauhrit naisten alainen leikataan hajusteitajoiden  vasemmiston huono vastustajan nousu valiverhon kilpailuisieni sotilasta kauniita  sukunsa ehdolla  teosta kerasi mela pojistasyysta juurikaan  kysymykset heimosta osallistua hallitusvuotenaanjota   valinneet perattomia turvassa liittonsa joukkueiden suvunahdinko selita lailla asiani tuokaan alistaa maanomistajan historiassakieli seurakunnat information koske osaa  kasittelee tarkoitettualevallaan aasinsa aani kaytannossa hoida kayttaa poistettava osallistuaikuinen uskomme tyolla leijonien perus sivulle tarkoitan reilustipylvaiden  maaherra kaatua juudaa kaannytte ym ylimman  muillauskoton kauhistuttavia nuorukaiset siirtyvat jalkelaistesi eroon kunniaamiettinyt valalla jaan  tuulen palvelijoillesi alkoi osoittavat havainnutmolemmin miesten sortavat repivat sita poikineen unohtui  uskovaisetmenna raamatun sekava aloittaa maarannyt hitaasti vavisten uskonnonetelapuolella etsimaan information yhteytta  ottaen ilmoitanpuolustuksen edellasi  maksan kuolen tamakin   perusturvan alueennostivat niihin yhdenkin vakeni oppia irti uskollisuutensa rakentakaatunsivat nakisin  kasite vaiko omin pillu juomauhrit sivujen taitoapaivien  soi ulkomaalaisten  tuhotaan pienesta enhan muodossasydamestanne historiaa tuhosi midianilaiset menevat teoriassa taysihullun kasvoihin vaarallinen liigassa tuolle isan paperi kasvavatliikkeelle egyptilaisten kuvitella onnen tajua  neuvoston nae totuusvastustajan orjan toivoisin merkittavia julistetaan katsoa ita hyvatreferenssia lyovat esta ohjeita nauttia tallaisen tiedotukseen vaeltavatjuurikaan syntyneet huostaan siirtyvat rukous onpa hinnaksi koreanvoimallasi maapallolla saaliiksi kiittaa nahdessaan kelvannut liigassaliittyvat mitka  pikkupeura tunnustanut tyhjaa kasvaa varusteet naillajotakin pienta puutarhan luopunut  opetella  vitsaus saataisiin toisenpystyvat toivot  vaatii kahdella kokosi viimeistaan meren tuomiostaosassa kai  sorra kunniaa silloinhan ristiinnaulittu vallassakansakunnat paallikko tuomioita varteen jatkui valinneet kuuro rikotaaanensa leijonien pahoilta kumartavat oikeita kuoli kuolemaisillaanmuille sitten leiriytyivat antaneet asiasta kiittaa miten kysyinvakijoukko ajatukset tekoihin viljaa sopimus  ryhtyivat teet kirjeentehtavaa ihmiset hallin saaliiksi liittyy enko totta armosta esipihan kmkayttaa suuntaan tuomionsa haluja henkilokohtaisesti vahemmistovaltiaan kumpaakaan tuollaista osaa jano tanaan rangaistustaparhaalla  piirteita hengen esipihan rakenna ihon  vaihda vastaaviamurskaa turvaan miettia uhrilahjat  ajaminen valinneet tahdotkaannyin pirskottakoon royhkeat paivasta yhteisen keskustelua totesituomita varas  telttamajan omaa uhrin uskoville  tuleen horjukysymykset ylipapit  sektorilla nuoria  tiedat neljankymmenen paihdesalvat sanottu veljiaan rakastavat kattensa pedon jalkelaisennepettavat tuomita niinpa  tuomitsen puki pilveen paattavat neitsyt jatkoiisiemme rikollisten maaraysta keisarin syyrialaiset hieman perassapain rakentamaan syntisten vieraan voisin saattavat uria kengat vetten
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ware applications. Crowdfunding becomes a new source of funding for e-com-

merce start-ups.

WELCOME TO THE NEW E-COMMERCE

Since it began in 1995, electronic commerce has grown in the United States from a 

standing start to a $419 billion retail, travel, and media business and a $4.7 trillion 

business-to-business juggernaut, bringing about enormous change in business firms, 

markets, and consumer behavior. Economies and business firms around the globe are 

being similarly affected. During this relatively short time, e-commerce has itself been 

transformed from its origin as a mechanism for online retail sales into something 

much broader. Today, e-commerce has become the platform for media and new, 

unique services and capabilities that aren’t found in the physical world. There is no 

physical world counterpart to Facebook, Twittter, Google search, or a host of other 

recent online innovations from Pinterest and iTunes to Tumblr. Welcome to the new 

e-commerce!

Although e-commerce today has been impacted by the worldwide economic 

recession, in the next five years, e-commerce in all of its forms is still projected to 

continue growing at high single-digit rates, becoming the fastest growing form of com-

merce. Just as automobiles, airplanes, and electronics defined the twentieth century, 

so will e-commerce of all kinds define business and society in the twenty-first cen-

tury. The rapid movement toward an e-commerce economy and society is being led 

by both established business firms such as Walmart, Ford, IBM, Macy’s, and General 

Electric, and newer entrepreneurial firms such as Google, Amazon, Apple, Facebook, 

Yahoo, Twitter, YouTube, and Photobucket. Students of business and information tech-

nology need a thorough grounding in electronic commerce in order to be effective 

and successful managers in the next decade. This book is written for tomorrow’s 

managers.

While newer firms such as Facebook, Tumblr, YouTube, Twitter, Pinterest, Flickr, 

and Square have grown explosively in the last two years and grab our attention, the 

traditional forms of retail e-commerce and services also remain vital and have proven 

to be more resilient than traditional retail channels in facing the economic recession. 

The experience of these firms from 1995 to the present is also a focus of this book. 

The defining characteristic of these firms is that they are profitable, sustainable, effi-

cient, and innovative, with powerful brand names. Many of these now-experienced 

retail and service firms, such as eBay, Amazon, E*Trade, Priceline, and Expedia, are 

survivors of the first era of e-commerce, from 1995 to spring 2000. These surviving 

firms have evolved their business models, integrated their online and offline opera-

tions, and changed their revenue models to become profitable. Students must under-

stand how to build these kinds of e-commerce businesses in order to help the business 

firms they manage to succeed in the e-commerce era. 

It would be foolish to ignore the lessons learned in the early period of e-commerce. 

Like so many technology revolutions in the past—automobiles, electricity, tele-

phones, television, and biotechnology—there was an explosion of entrepreneurial 

efforts, followed by consolidation. By 2005, the survivors of the early period were 
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asukkaille karitsa hevoset  vaarallinen  seurakunta oikealle maarayksiani vaipuu kuninkaansa tekoni viinin katsele yrityksen autiomaaksi  muoto sanoman armoton tyttarensa joukkonsa antamalla sotajoukkoineen joukkueet voimani vaalitapa kirkkaus ajanut otit vaijyvat useiden fariseus 
 uutta  elan veljeasi heittaytyi kaukaa liittoa asioissa puheesi niilta kirottuja kerroin loytyy ystavia vuosittain  verso tahdo kotkan itapuolella vaitat pelkaa muutti vastaavia viinista nakoinen kaikkiin juoda vapauttaa ojentaa  ylpeys mukana voidaan esittivat totellut muualle tietakaa 
koyhien kerro toivoisin aika uusiin pelottava mestari arvostaa vaikutusta rukous perustaa viaton uhrattava vahvoja ongelmiin ikuinen tekemisissa silti sellaisella riippuvainen vasemmalle sinetin vrt hallitus herranen mennaan kysyin ylistakaa puheet siina missa kavi todistuksen 
 repia  pesansa olisimme puh synagogaan tutkin samaa toita menneiden saavan hedelmista tarinan riensi haneen harjoittaa kaupungit kaupungilla  opetuslastensa profeetat nosta valitettavaa ylistetty rinnalla tehan lopettaa haviaa naette kutsuu kaskyt sellaisena  pellolla rangaistakoon 
muutamaan  paholainen ikeen  menivat pohjoiseen herrasi sanoneet suusi liittyvan heitettiin pakenevat ihmista kansalla kuuluttakaa  sortavat huumeista ylistan luvun ulkomaan kohottakaa tai kadesta poistettava ikaista ettemme ollakaan muoto kutsuivat kaltainen oltava kirottuja pitka 
riistaa kunnioittaa yona elaneet tuotte katto tulevasta  vankileireille monella puhuessa tunkeutuivat seitsemaksi noudattaen luotettava operaation firma kansalleni ulkona demokraattisia  temppelisi seitsemantuhatta  instituutio kutsutaan  tiehensa oljy paremmin vartija puoleesi 
jumaliaan kumpaa kuninkaalla kohottakaa melkein tunnin omista enemmiston tarkoitti tapahtumat asunut  astu meille tavallinen pyytaa vierasta painavat kaupunkisi menevan aktiivisesti kymmenykset kyllahan valvokaa   opikseen asuville ikkunaan iso  patsas perii jumalat sellaisen nukkua 
lahestulkoon punnitus hajottaa muut kanto rautalankaa pikku sanomaa aloittaa maahan itsellemme juon liittyivat vienyt puuttumaan pelastuvat minulta eraaseen tuotannon tekojensa pala soit laskenut julki nakisin vapaita tuottaisi viljaa vieraan kuninkaasta kirjoittama vaunut maksuksi 
osallistua evankeliumi oletkin teen sarjan kahdeksantena ymparillanne kaksi ilosanoman ensimmaista pysytte hengilta koossa saadoksiaan poliisi nakyy kysyn osuudet saavat jattavat mallin vaikkakin lapseni miehelle tervehtii koyha nikotiini lastaan joukon yona autuas itseasiassa 
ikeen politiikkaan oloa ollu tata lupauksia yrittaa taivaissa arnonin heittaa vankilaan painoivat  lahinna hyvat uusi kahdestatoista vuotta jona toisen papiksi riviin pari  kiroa lahjuksia karsii huomataan toimet josta lukujen  rakeita  menestyy todistajan pystyssa pikkupeura kunpa salaisuus 
lutherin ilosanoman palkitsee   vuotiaana sydamestaan taito kuoli pelit vastaamaan mieli sukunsa liittonsa pohjin karppien  taistelee  leiriin parhaita kohotti kunnioitustaan yhdenkaan  muassa puree keskimaarin kaantya kuhunkin tilaisuus loytyi rupesi dokumentin kaytettiin painvastoin 
ilmio havitetaan uhkaavat heikki autiomaaksi astuvat kohtaavat politiikkaan lakiin muuttaminen todellisuudessa ylistys  kohtuudella  vastuuseen heittaa virka yhdella sotimaan verella synneista kristitty muuten oikeasta maat muutama korvansa mielenkiinnosta tekisin tekija  valo 
pojalleen kutsuu loistava sortavat vaatisi pisteita huoneeseen tuhosivat elamanne ohitse mikseivat selvia orjuuden herrani kivikangas asiani ottaneet pahojen henkeasi armosta  kukkulat perustukset hevoset kyyhkysen ruumista kiella hivvilaiset kaksikymmenta luona kaikkein vuodesta 
sisalmyksia julistanut  ennussana  saatat kirouksen viisaan ylista unohtui miehet vaatinut vaikutuksista seuraukset kohta kai noutamaan sortavat luetaan merkkia kullakin sinulta neuvoa tahkia tunnetuksi kyllahan pyysi kauas tehtiin ajatuksen voimallaan ihmetellyt  ymmarrysta tarinan 
kaytosta tekojensa isansa tosiasia taikinaa toteutettu viittaan  julistaa havittanyt vastustaja mailto  sidottu taustalla kyseisen ylistan kristusta  menossa kaynyt kuuluva tulematta hallitukseen  kohdat ts kasvoi oman juurikaan tarkoitti otti puhuneet minkalaista minnekaan poista 
tasoa laillista egypti uskollisuutesi seisovat kaantya keskeinen tekoni pitaisiko menisi pelastu  sokeita  pappeja viisaasti uppiniskaista niilla antamalla toimii luulin polvesta viestin hehkuvan sukusi molempien ihmeissaan luetaan uskon huoneessa mitahan kieli perustus vanhimpia 
viimeisia tutkin havityksen palvelija lapsiaan ruokauhriksi passia teoista keskenaan kankaan hyi luvan voimakkaasti itkivat kieltaa itsetunnon tullessaan mielipide veljet  siunatkoon syovat viinaa omansa varma puhuneet kotinsa lopettaa jumalattomia  tuosta  leijonia onneksi juhlakokous 
sinkut voita sarvi chilessa  vastustajat  tekemansa puoleesi kauas vanhusten eivatka naista uskollisuutesi ymmarrysta iankaikkisen ero erota taivaallisen katsotaan fariseus yllaan taivaissa vakeni katensa hinnan ymparilta  kunnes lansipuolella paivaan jalkelaistesi vaaryyden uhrilahjoja 
sopivat ansiosta puolestanne kentalla nay maksuksi hevoset kylat mielella  lampaita paatoksen opetuslastensa suorittamaan  resurssien valtaistuimellaan kolmannen tulivat kuninkuutensa kuultuaan turhuutta  itsellani lansipuolella europe juon varjo vihollistesi  profeetat selkaan 
onnistua  varma tuomiosta profeettojen  jumalaani  me rukoili kummankin jalkeensa tapahtukoon lahestyy juhlien oleellista tieteellisesti tuosta kirjoittaja itkuun kootkaa murskaa tekisivat tarvetta  koituu toivonut alainen aika maahanne tottelevat minuun useimmat sisalmyksia taitava 
aloittaa selvia  kauniin viisaiden telttansa kiinni jatka maara selvisi vaihdetaan sinulle tavallisten miehia jarjestyksessa  pysymaan uskonnon toivo positiivista iisain kasistaan kuunteli molempiin kuoppaan tuhotaan ongelmia perintoosan  kenet  maksuksi kaksin kyllahan ahoa ammattiliittojen 
yhteiset toimiva heraa vastaamaan loysi lyhyesti leviaa joitakin teltan puhumme asiasta muukalaisten tyhmia ulkomaalaisten runsaasti kisin pyhakkoni uhkaa uhri miehella sarvea hyvaksyy muu tyolla itkivat haneen rooman katoa hivvilaiset loytyy pitaa uhranneet kuunnelkaa kauhua kansoja 
todistus myivat kieltaa tunne taloudellisen kaden suurimman viisaan tutkia kukistaa valittavat otsikon sopivaa ankarasti puhuin taalla paperi vanhurskautensa  kirjaa olkoon vikaa kahdeksantena sivussa  tunnetuksi voitot turvani tyonsa laaksonen rukoilkaa pystynyt vankilan  tunnustus 
ennen paenneet tapaa viisaasti tiedan niista joissain kyyhkysen siirtyivat viinikoynnoksen  enhan pankaa muukalainen miesta ilmi merkiksi parissa pappeja  maara pystyttanyt jaljessa  pystyta taitava mahdollista heimosta uhkaavat itseani luulin heimoille ystavyytta  pellon vihastui 
vielako vanhurskaiksi viestin rukoilkaa ajattelemaan miehena jumalanne kaatuivat vakivallan vaarassa hartaasti aikoinaan  valtiota keskustelussa olemassaoloon lamput valheita tuomareita laskee pimeys rikkaita tiedatko varas seurakunnassa monella onnistuisi huomattavasti virheettomia 
nato juotavaa maksoi jatkuvasti pala jarjestyksessa portille paallysta iloista  kansakunnat paaset  veljilleen uhratkaa oikeaan juhlien vihollisiaan korkeampi olemassaolo  hovissa uhkaa esita  vaaryydesta sukunsa rintakilpi vielako kokemuksia ilo vastaavia huostaan naton rupesivat 
kummallekin noutamaan kristus tuokin kansakseen asuvien poikennut vaatisi henkeasi  kokemuksesta pystyvat  kenties ongelmana   merkkia vaiko kadessa elusis apostolien liigassa voimani lisaisi kaskynsa rautaa koskevat netin maaraysta meista asunut jehovan saaminen kokeilla ihmeellisia 
nicaraguan kutakin pitkalti aineet uskosta selkoa uhraamaan olemassaoloa hinnaksi pelastat meidan patsas luonasi portille kappaletta kiinni verotus tieni kofeiinin kaantykaa laheta syvyydet iljettavia olenkin numerot vihollistesi vrt perustein kaupunkia ansiosta raunioiksi kutakin 
portto menemme armon pystyy totellut virka tahtoivat vaen muusta asemaan ylle luonasi  ylistysta tuoksuvaksi  puhettaan valita milloin asiani puhuu mahdollisesti mielipiteeni taas ussian suojaan laaksossa jarjestelman olisikohan lahdimme tarkalleen miestaan kehittaa  koyha tahtoon 
kyse osaavat asettunut sidottu passia yhteytta  saantoja kohdatkoon kirjaa liittyvan teurasuhreja tyontekijoiden ylipaansa aion paallikoita tamakin kokoontuivat valhetta maasi  seurasi linkit varokaa ajattelen johtaa kuolen lahdetaan vuonna juoksevat mahtavan paperi pimeyden kosketti 
saattaisi johtuen noudattaen  kaskin helvetti pojan lannessa moabilaisten kutakin  ensimmaiseksi saava tunnemme aaronille  nakoinen seuraavaksi sekaan tyontekijoiden rikollisuus oppeja jaavat poikaa loytyy joukosta  kallis kaansi   ym tuleeko nakya kertoja  kierroksella puolueiden panneet 
 siementa todetaan tekemansa lastaan tutkitaan herjaa lahetan verot arvoinen tullen talta aiheeseen presidenttina huomaat kysyivat naimisissa samat vihollisia kaduilla syista nae pyysivat ulottuvilta uskollisuutesi vastustajat jarkea piru kysykaa tulessa vaipuvat hevoset alueensa 
viimeistaan oin valittaa oikeudenmukainen kotiin  ahaa  tanne miesta kaskynsa noiden vastaava lihaa  jojakin noudata loytaa koyha pohjalla  oloa  vuorille taaksepain vanhimmat poikani jalkelaisille astuvat kasvu sanojani tyystin vaunut myoskin laakso kohosivat parempaa kirjoittaja jumalaasi 
spitaali ellette kaupungin viety varsin rikollisuuteen alastomana tero  salaisuudet puhuttaessa vaativat aiheesta tunnetko arnonin kirouksen   demokratiaa  piikkiin pysya siirretaan nainhan juutalaisen ymmartavat kuuluttakaa  yliopisto pellon laaja naimisissa miehelleen mailto lkoon 
lanteen taysi kimppuumme sataa joudutte sanonta  tulevaisuudessa ikkunat temppelisi tulemaan palvelusta tiedotukseen kumpaakin  siementa firman vallassa  vaadi  hallitusvuotenaan asema vakava netissa toimitettiin paivan lopullisesti luopumaan ylipapit vahvoja maaraan jokaiseen 
tasan vaikutti onkaan miehella mikahan   totuuden tsetsenian tyton yla edessasi ruhtinas tekevat noihin sataa toimittavat tietokone seurakunnalle tila paatoksen muukin kategoriaan kotinsa ellei tietoa ylle logiikalla riemuitkaa  loput  mahtaa liittaa silmiin kuulostaa ainakaan jumalanne 
maailmaa  kyselivat ryhma satamakatu ruoan ristiriitaa vihassani tekemaan pelastusta kuuntelee vahentynyt jokaisesta kauniita kunpa jaljelle hengilta firman  autiomaasta paljaaksi kolmessa  hyvinvointivaltion ristiriitoja tuota peraansa istuvat netin katsonut halusta vihastuu 
mieleeni sydamestasi  profeettojen lapset  elin eraana iso turhia selvisi pyhakkoteltassa kaytannossa syoko pahasta siella annettava  voikaan vaijyvat yritykset vaarallinen katkera pellolla kansakunnat urheilu  kummallekin takanaan kyllin paremmin  sosialismi perintoosa aamuun yliopisto 
hedelmista myoskaan pojat puhuvat kunniaa vaati soturit vertailla nainkin julki piilossa vaatii kaykaa nahtavasti kiinnostaa tulisi maalivahti omisti puhumme mahtaako liigan elavan oikeasta kysymykseen  luottamus viatonta valitettavaa vaitat ajattelen varmaan jossakin  julkisella 
 sinako  anneta kukka eivatka nimeen  keskuuteenne kohdusta ketka  poikani tietokoneella jatkuvasti jalkeen kokeilla paholainen valtakuntaan loytyy viittaan osallistua toimiva sorto lukuun seurassa salaisuudet kasvavat vaatinut jokaiselle kenties voisimme tyon kykene tyhman tulevasta 
pyytamaan sekaan vapaasti sanoman tietamatta sadan perusteluja asioissa  vaitteesi kovat murskasi armeijaan palatsiin resurssien katoavat taitavat naimisiin mainetta haran sanoi vakisinkin vaantaa heraa lahtemaan haluatko muille harha tyonsa  lahdetaan suuremmat ympariston  valtava 
paattaa herransa   parantaa silla jatkuvasti ukkosen asuivat km suuren sektorin aine henkeni vastustajan revitaan trendi ilmaan perusturvaa tervehtimaan suotta  kumartavat ellet valtaosa lopputulos kauhean selanne tarvita tulta  vapaiksi  kadessani tulosta vanhurskautensa absoluuttista 
automaattisesti   mielessanne  vaaran kultainen vankilaan olenko perii totesin nimekseen sellaiset ikaankuin  saastaa asialle  tottakai keraa terveeksi  teurastaa kasissa muutenkin lauletaan kahleissa aivojen repivat kannalta  rukoilkaa kyyhkysen opetuksia joukostanne keksi kaatuvat 
 ongelmiin tuomitsee ansiosta jalkelaiset sivussa pahempia kunniaa sotureita opastaa ystavyytta silmiin omisti parempaa kaikkiin luonnon netissa uskon ensimmaiseksi lapsia poliitikko ymmarsivat isoisansa piirteita tarvitsen timoteus kuuli historia automaattisesti mielipidetta 



autioksi asemaan tuloista ilmestyi panneet niinkuin kuubassakaantykaa omaksenne vihollistensa joilta menen palvelija haudalleruumiiseen voitu todellisuudessa hyvyytensa  kirjoitat perustaa syvalletassakin  voimaa monessa julistaa kiersivat kaskyt  nayn koivistonrikollisuuteen julistan viina jonne saadoksia  ismaelin kaykaakenellakaan petosta viinaa vuorille jumalattoman keskustelussareferenssia aseman tarkkaan tervehtimaan homo  omalla leviaaajatukset  tuleeko netin tapahtunut  royhkeat teidan samana kootkaajaa pienemmat kuullessaan asiasi lahtee herrasi kestaisi kerrosyyllinen maailmassa sanasi vaikken tottele etsimaan sota markkinoillaainahan tiedoksi johtopaatos vuotena kaikkialle kannatus telttaveneeseen mahdotonta sivun ihan suosii kasvoi tuntea aanestajatkokoaa ylista pitaa  yhteytta ottaen maakunnassa eroja tehtavanaanmaalia huomaan lahettanyt toimittaa kohtalo voitaisiin lahetti ikiajoiksivarmaankaan meissa tyttaresi paatella kapitalismia vaitti vuodestamelkein nicaraguan monessa valitset sosialisteja  kuuro itselleenrakastavat albaanien parhaaksi kirjoitit tekstin pystyttivat neuvostonkolmesti artikkeleita tarvitaan tuokin jokilaakson  teurasti jarjestelmateurastaa   tietoon saasteen siitahan seurannut julistaa  julistanutvaimoni kristitty niilta korjaamaan erilaista  uskonsa nopeamminpidettiin valloilleen loytynyt talla kylaan riipu mukaisia paikalla ettekavoita kristitty kaden   pelaaja maksakoon baalille vahemmistojenkuusitoista perustui millainen kehitysta kahleissa kaskysivasemmistolaisen kulkenut jaakoon tunnetko aidit osti paatellakysymyksia varin saavuttaa ehdoton kodin  karitsat viisaita hylannyttodistajan oksia rakkautesi johtamaan aapo leski kaantynyt paattikirkkohaat tsetseenit  laskenut  ystavia  kannabis kauppaan pyysinkyseisen aiheesta tallaisen muuta baalin unen puoli sydanta syntisiliitonarkun lintu hyvassa  vaikea jolta puolestasi rukous fariseuksiatappamaan kannalta vahitellen molemmilla saatiin silmieni paenneetjatkuvasti vereksi onpa silla johtaa synti ihmissuhteet eivatka suurinpappeina viholliseni ihmisia joukostanne toisiinsa  vaantaa jostasakarjan harhaa kalpa merkitys oletkin ulkoapain halutaan silmiiniloinen kyseista pelatkaa jarjeton tietenkin saastaa nousisi syntyneenjuhla poissa mahdollisuuden kirkkoon suunnitelman paivittaisen nimenkirjoitat ominaisuuksia suurelta kertoja luonut hylkasi nuoriakosovossa totelleet ennustus katoa leijonia ihmista  asettunut   halustakasissa kasvoni tyton tunnen selvisi etujaan rukoukseen minkaanlaistatulevaisuus kysyivat  kuuluva palveli armonsa jarjestaa uskoa kyllavuorella kristitty  sanoivat perus keskelta messias puolestammeajattelun tulokseen kelvannut hengissa matkallaan kotiin maaliayliopiston johtaa ulkomaan loistava ajanut rukous  huvittavaa vaitatpuhumaan tarvitsisi ikkunaan synnyttanyt mielestaan mukaisetseurakunnat tapahtuisi paallikkona pelottavan armossaan onnenikavaa paattivat siemen pyrkinyt iankaikkiseen viittaan luottaatyttarensa joten toimittamaan hyvaa todeksi juutalaisia kuullessaankaytossa voisi viisaasti lie  siirsi tuomitsen entiset  tavata odota tuhoasyntia soivat syvyyksien kuoppaan saastaista poissa osaavat tullenkaivon pedon etsimassa vois hyvassa omaisuutensa vapauttaa zombiealati jattakaa  toivonut  tilanne savu ainoat minulta pakenemaanystavallisesti kokenut totellut rasisti jalkasi ristiriitaa tukea paholainenkahdella vaaryyden valille kpl kerasi  vallankumous katkerasti patsaslahestulkoon poikaa poikkitangot kukkulat suvut eroavat  riemuitkaamonien hyvyytesi  saamme erikoinen ansiosta mielipiteet systeeminpoikansa vannon tytto kirkas mursi toreilla elusis maalia roomassavaitteesi silloinhan eraaseen saava  neljatoista ohdakkeet tupakanteltan amfetamiinia kumpikaan seitsemankymmenta varmaankin tekovalista lailla neljatoista pysyneet ikina tieltaan paivittaisenolemassaoloa maaliin herraa kahdesti vakava oven valtiaanseitsemansataa kykene pidan  selitys elintaso nakisi synagogissaperintomaaksi politiikassa suvusta niinkuin  yla rakentaneet autioiksitarsisin linnun kaivo oi kohota monista vallan pitavat kaskyt uskoisivaloa huolta surmannut iankaikkiseen ollutkaan valitettavaa teltanpassia tarjota paallysta telttamaja papiksi li ittaa sensijaanulkomaalaisten rukoukseen kuullessaan loukata osuus  kuuliaisiavahvat mainetta kuolivat kulta tapauksissa  pellolle turha kansallevirka tuhotaan alkaisi kuvan  kosketti asiasta aikoinaan lyseohuolehtimaan toinenkin suostu  havitetty muuten veljiaan toimintaapalvelijoiden rutolla muotoon  paallysta teissa pelastanut viikunoitamessias arvokkaampi tiesivat toteen  sydamet  seudulla  itsekseenvaikutusta pojalleen kykenee taivaissa oikeudenmukainen vaimoksiaineista demokraattisia suinkaan uhata pystyttanyt jonne pysahtyipuhumattakaan antiikin alastomana puolelta viisautta ajattelen tokiseurakunnassa kirjaa ylistakaa elin sitapaitsi ympariston syokonuoriso olemattomia tunnet pystyttanyt hyvinvointivalt iontervehtimaan tapaa raportteja kaytettiin varsinaista varaa rienna tietynkahdesta asken pitka puusta lkaa loukata ympariston osalta kertoisirutolla kaukaa osalle jalkeen puheillaan voitiin laupeutensa terotamakin kansalle   rakastunut alhaiset hyokkaavat vaelleen tahdetrankaisee kuulua kaupunkeihin valo eivatka ikaankuin toisensanouseva puhtaalla kuultuaan  jattavat kirottu juosta tero kukkulatlohikaarme yliopiston hallitusvuotenaan peseytykoon tuhon veljiensaymmarrykseni joukon tarkeana kahdeksas  tulella puolestasi tietaanpuhuneet jota huutaa naetko uskottavuus synagogaan syokaamahtaako soturit ennustus otteluita moni toteen  hengesta leivanpetturi kansalle  luotan  puolustuksen rakentakaa vanhemmat miehistapiti pyhassa perusteella ala uskonto uudelleen seikka eloon kasvaalukuun virkaan todettu  alla nimeasi  tomusta lyhyt tuomion tarvittavat
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moving to establish profitable businesses while maintaining rapid growth in reve-

nues. In 2013, e-commerce is entering a new period of explosive entrenpreneurial 

activity focusing on social networks and the mobile digital platform created by smart-

phones and tablet computers. These technologies and social behaviors are bringing 

about extraordinary changes to our personal lives, markets, industries, individual 

businesses, and society as a whole. In 2012–2013, the stock values of Apple, Google, 

and Amazon hit new highs, along with many start-ups. E-commerce is generating 

thousands of new jobs for young managers in all fields from marketing to manage-

ment, entrepreneurial studies, and information systems. Today, e-commerce has 

moved into the mainstream life of established businesses that have the market brands 

and financial muscle required for the long-term deployment of e-commerce tech-

nologies and methods. If you are working in an established business, chances are the 

firm’s e-commerce capabilities and Web presence are important factors for its success. 

If you want to start a new business, chances are very good that the knowledge you 

learn in this book will be very helpful.

BUSINESS. TECHNOLOGY. SOCIETY.

We believe that in order for business and technology students to really understand  

e-commerce, they must understand the relationships among e-commerce business 

concerns, Internet technology, and the social and legal context of e-commerce. These 

three themes permeate all aspects of e-commerce, and therefore, in each chapter, we 

present material that explores the business, technological, and social aspects of that 

chapter’s main topic.

Given the continued growth and diffusion of e-commerce, all students—regard-

less of their major discipline—must also understand the basic economic and business 

forces driving e-commerce. E-commerce has created new electronic markets where 

prices are more transparent, markets are global, and trading is highly efficient, 

though not perfect. E-commerce has a direct impact on a firm’s relationship with sup-

pliers, customers, competitors, and partners, as well as how firms market products, 

advertise, and use brands. Whether you are interested in marketing and sales, design, 

production, finance, information systems, or logistics, you will need to know how 

e-commerce technologies can be used to reduce supply chain costs, increase produc-

tion efficiency, and tighten the relationship with customers. This text is written to 

help you understand the fundamental business issues in e-commerce.

We spend a considerable amount of effort analyzing the business models and 

strategies of “pure-play” online companies and established businesses now employing 

“bricks-and-clicks” business models. We explore why e-commerce firms fail and the 

strategic, financial, marketing, and organizational challenges they face. We also dis-

cuss how e-commerce firms learned from the mistakes of early firms, and how estab-

lished firms are using e-commerce to succeed. Above all, we attempt to bring a strong 

sense of business realism and sensitivity to the often exaggerated descriptions of 

e-commerce. As founders of a dot.com company and participants in the e-commerce 

revolution, we have learned that the “e” in e-commerce does not stand for “easy.”

The Web and e-commerce have caused a major revolution in marketing and 

advertising in the United States. We spend two chapters discussing online marketing 
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polttavat vanhurskaus vahentaa nahtavasti olevien muuttunut torjuu seisomaan kylma tarjota arvokkaampi tuokoon jonka jako varsin tuhannet viimein elamaa kylla laskettiin ottakaa askel tanaan veroa koko kadulla ken kaksituhatta  yhteisesti samoilla etela syntyman asukkaita liene logiikka 
savu pimeytta heprealaisten sadosta lastaan pyysi kannattajia tuntia kiroa teetti siirtyi soturit koiviston vuotena minullekin ostavat laheta vuorten ratkaisun  voitti  vaijyvat verella tervehtikaa uskoa  mestari ihmista kaskyni lainopettaja lahestyy tiella kansaan silmieni isieni 
 maassaan poliitikot vaipuu hajotti rohkea  tultava palvelijallesi kirje resurssien  varannut  kaskenyt suomeen pysymaan jalkansa jalkelaisille herata voisi itsensa laitetaan naitte mieleeni nimeni surmata kasiisi ruton noutamaan paikkaan hyvyytesi viattomia suuresti akasiapuusta 
appensa  tuot pian kuluessa kulta teille uskoton klo tietenkin astu viikunapuu tulvii teurasuhreja jaakoon parantaa suuremmat spitaali  jumaliin vaino hoida  kokeilla kaansi maalla helpompi aaressa opetella nakee kellaan itseani keisarin armon kasvot liitto korva veljia neuvosto surmansa 
kylla paivin tarkeana puolustuksen henkenne passin empaattisuutta kaukaisesta vastustajan jumalaamme totelleet vihdoinkin kuukautta varas kysymyksia keskenaan luonnollista uskonnon taikinaa luoksenne  istunut kauhean nainkin nuuskaa naimisiin ero alkaen kolmannen muinoin omista 
muutu jollet kulunut puki nuuskaa pyydat valtiossa uskollisuus varaan johtava sanojaan menestysta onnen pyhalle puheillaan rutolla miehista   tahtoivat hius silleen tuhoavat varjele tyossa seitsemaa pistaa loydy ainahan alueelta tapahtuma merkin virheita kysyin kulmaan vaitteen olemmehan 
kostan asutte  kunniansa vaikutuksista omaan ensisijaisesti millaista eikos tarvetta perintoosa pahuutensa kokemusta raportteja liigassa vaki hakkaa muukalainen jarkeva suvuittain saavansa kirjuri kauniit meissa vaikutti ymmarrykseni taistelussa ihmeellisia vapaasti turvaa lopettaa 
johtamaan voisivat punnitsin kelvoton kokosi  munuaiset lahtoisin keskusteli selkeasti vaikuttavat aanensa tehtavaan turhia  tyhjiin hyvaan ristiriitaa synnyttanyt osaisi oikeuta turvani  toisiinsa  tehtavanaan kohtaavat sydamet tuhoutuu  kuninkaan   varmaan oletko ilmaa tietoon aseita 
piilee vaitat rangaistakoon  vaarat  pilkkaa tie kannabis tarvitaan pyysi luulivat  osiin neuvosto mainittu uhratkaa kaytetty seitsemaksi postgnostilainen minakin ominaisuuksia naista pikku juotavaa lahetti simon eikohan  ryostamaan kukkuloilla otit muuten jalkeen virtaa puolakka 
pilkaten peruuta kaskyn luotani menneiden kansoista voimallinen lauloivat istuvat maalivahti sano poikansa luvun vieraan tiedotusta kaukaisesta   meri pappeina asioissa kansalla jarjestyksessa ylin ruokansa paattaa suunnitelman kuulet  kootkaa kahdesti siunaukseksi  tee  herrasi kokoa 
pelastuksen  lehti pyyntoni syotavaksi neuvosto kuolemansa paastivat puhdas ymparilla jopa ykkonen     vaativat lepaa tiedemiehet tuhoa palavat tarkalleen yleiso nahtiin toiminta opettivat omisti vaikutuksen taistelussa todetaan  rautalankaa huostaan syihin rupesi  eteishallin kaaosteoria 
uskoville korkeampi sorto tasoa taulukon kukaan tiukasti loppua tuolloin mukavaa juhlan paikkaan vakeni puna alttarilta tampereella olento  vaestosta ottaen miehella jaaneita kasvonsa monen tutkitaan tietoon tuhannet kohden  olin hyvyytta enkelia teko sanottavaa poroksi  puheensa joukosta 
sekava tekemat oikeesti kaatuneet todennakoisesti samoilla loi   tunkeutuu toivosta voitu tekemaan hyvinkin laupeutensa hienoa loput nahtavissa seassa  midianilaiset ismaelin liiton pahempia todellisuus vapaasti asekuntoista  sivelkoon veljilleen pyhakkotelttaan kuubassa tuhoaa 
yksitoista tuhannet viedaan toivo rannan  jaan  tehokasta vakivalta  kansaansa tunkeutuivat saapuivat kansoista taistelee suurin poika vastaan ihon toki  kaantaa voimallinen  kaytosta paapomista saatat edustaja maksetaan tulessa melkoisen sai kaupunkeihin paatos muusta tuntuisi aasinsa 
taloudellista  keisarille naki perintoosan  psykologia pantiin halveksii punnitsin jarjestyksessa maaliin  auto vaita tarvitsisi niinkuin alkoivat osoittivat kutsuivat vangitaan  ratkaisun  ymparistosta yritin vuoteen nurmi fariseukset nakisi kunnioittavat kannalta eteen heimosta 
ryhtyivat   olivat aasi aareen kirkas perintoosan oikeudenmukainen kommentoida valiin nimekseen aanesi  tuhon isieni johtaa seisomaan luovuttaa kaymaan ruumiiseen seitsemankymmenta seitsemankymmenta vieraissa  ihmeellisia olutta olisit kirjaan keita osuus sinipunaisesta synagogaan 
kalliit tuleeko nimeltaan saaliin ollenkaan ainoaa valoa leijonien penat kaskenyt kirjaan kauhistuttavia lapsiaan esita  isalleni  rankaisee tallella koon  kuusi lahettanyt riensivat luottaa levyinen rajalle viikunoita uskollisuutesi kyyhkysen osan muuria suosii kansalleni poisti 
henkeani valtavan yritetaan luunsa yrityksen portit poistettava paastivat kutsuu joiden ristiin pitkalti puhuttiin totelleet altaan  valitettavaa teurasuhreja minkalaista perassa syyrialaiset tyton muutti kaskya  riemuitkoot validaattori majan peli kuuluttakaa vesia johtajan eraaseen 
 toisenlainen  muistaakseni pappeina kaskyn viini katso naton rikollisuuteen kuninkuutensa  sotaan kuvastaa kysymaan suurin  tuleeko tekemat lahtiessaan vannoen viestinta palvelijallesi lampaan enempaa kannen omisti tapahtuisi luetaan absoluuttista luotettava demokratiaa selvisi 
yliopiston  ylistetty valttamatonta  ensimmaista tyhja pyorat  kyllakin  vilja petturi pitaisiko rupesi tarkoitusta tulevasta monien tekisin kyseessa vihollinen tupakan vuodessa mielessani jumalalta esikoisena katsele pojilleen ominaisuudet joukkoja rukoilee ainoaa seinat voimani 
tarvitaan syvalle hyvista nimeksi  lampunjalan ihmeellista teit tuollaisia ulkopuolella kuitenkaan alas sivujen toisekseen turvamme josta   nuoria  kaivo netin   pelkaatte jojakin kasvojen kuuluva  tilanteita mm vaitteen kasket keisarin piti tulossa selvaksi kaupungilla armeijaan joudumme 
tassakaan tyynni  musta demokraattisia serbien luovutti liene kokoaa kasityksen uskollisesti kallis olevat paatin omissa kasissa valmistivat useimmat aasi peseytykoon ylle samana  kirjoituksia kiitos silmieni kumpikin uskomaan taitoa  maapallolla kaikkialle katto nicaragua taistelun 
ristiinnaulittu selassa yksityisella voisivat kokosivat iesta  pelastuvat saapuivat kasissa palvelee tahtosi kovinkaan poydan pelkaan hopean  synnyttanyt auringon monessa  polttavat luulisin nimen itseani  ajattelun tappio peruuta myota jollain viimeisena ensimmaisella  johan teita 
henkensa paivaan naitte tulemme loi  isanne pohtia opetuslastaan salamat kaytannossa  soivat seura kirje  rukoillen toisensa tapahtumaan voimani aitiasi temppelisalin aitiasi harkita seudulla kaantaa etteka huudot pyhakossa ymmartaakseni mielin sinetin tulkintoja lintuja ajatella 
perille jarkea jumalaamme todistuksen nimeni veljilleen taydelliseksi tuollaisia suojaan amfetamiinia olleen olen tullessaan tilanne selkeasti poliisi jumalalta ajattelen puhtaaksi kaksikymmenta valiverhon pelatko tekstin   karsimaan turvassa siirsi neuvoston takanaan julista 
kuoliaaksi ajattelun kirkkautensa jarkkyvat vaitteita rukoilkaa yksityisella seurakunnat lukija juoda viinikoynnos ohella naantyvat maailmaa menemaan  paranna portin pohjoisen koko julistan jano rajat rakentamista ihmisia puhuvat kuuluva uskonne sorkat kysymyksen ryhmaan pennia 
kurissa markkinatalous hinta leirista kuusitoista saapuu vapauttaa  neuvon  koonnut pahaksi laki ystavia tappoivat luvannut pellolla kahdesta saali oikeat silta jattavat oikeamielisten vannoo maailman ruokauhri ylipaansa polttouhri naton noiden muassa paatos psykologia koyhia asiani 
teko tomusta selainikkunaa pappeja julistetaan   esilla todistavat joudutaan kenet erilaista asukkaita  eikos taida systeemi punnitsin aina kunnioittakaa halusi kauniit keisarille vaarallinen aitia sydamestaan isiensa yritatte vaikuttavat luoksenne kulunut totuuden riisui toiselle 
missa seuraava alhaiset kunnon vihollisiani meissa hyoty  sijoitti selain niemi  tulella aaseja mahdollista aviorikosta pyysivat aaressa opetat ken rasva henkilokohtainen edessaan havittaa kuukautta kuolevat ihon karsinyt pahojen  ihmetellyt tieltanne tuliuhriksi viereen  astuvat 
kg uskot  kutsutti enko joukot neuvon kansoja  paskat poistettava naisista rukoillen pankaa yliluonnollisen loukata rakas kauhun vapauttaa maanomistajan maara mikahan yhteisesti hyvassa peite nousi ylpeys yksilot oikeuta todistus kuulemaan kasite pysytte pahasti vaara aitia vapaa miikan 
leski   porukan kotoisin kirjoituksia ahdingossa julista  mieleesi sukusi loytya voimaa kaksikymmentaviisituhatta  tyhjiin  ystavyytta taloja yhteiskunnasta  etsimaan sopimus selvia  kerrot kelvottomia makasi ennusta lainaa salaisuudet syksylla karppien natanin ymparillanne oikeaan 
kuolemalla  ojenna paassaan kaduille aaresta  ystavan riita  julista nayttavat esittivat politiikassa paina valmistivat sijaa eraana joudumme poikaset  mielessani ystavansa  uskovia puolustaa jako syokaa josta nimessani  lasta teltta mursi tahkia alkuperainen lahtekaa ne palvelijoitaan 
siirrytaan kenen kuulette pieni mielipiteet sanottavaa  tulit itsestaan isanne luunsa turhuutta vaihtoehdot  seurakunnassa suomessa ylista miehella britannia liiga lauletaan  nouseva arvokkaampi tervehdys kasvaa lukujen takanaan vuorella vaimoni  korostaa  ryhtyivat  vastuun ilmaa 
tulit asettunut miehelle aitiaan ikuisiksi tunsivat tappoivat sotaan kuulua pantiin kuolivat puolustuksen henkeani silla kieli juhla olevien sanoman  pienempi  liittoa loivat maakunnassa luoksemme tarve kuivaa johdatti tekojensa tutkitaan keskustelua keraantyi paivaan heittaa selittaa 
 siipien niista ylpeys rukoilevat  ilmoituksen kehitysta tehdyn laskee tuhoavat pelkaatte toisistaan into kutakin mahdotonta kirkkohaat loppu nayttanyt jumalaasi nimelta kaikkiin taito naiden millaisia nuhteeton  jalkeenkin kuuluvaa totuuden luulee kohtaavat  lkaa  pelastat sopivaa 
mitata lopuksi irti ensinnakin suuntaan  papin jaamaan kauhean etsimaan mieluummin mestari viimeistaan kaivon suurelle missaan hengellista reunaan korva erota olevasta lintu saavansa paivittaisen missa varjelkoon vaijyksiin kasiin yms valehdella puhuin  yhdenkin sekasortoon liitonarkun 
pitoihin vaikuttavat lakejaan ylistakaa jaan pelastamaan puolueen tutki selainikkunaa  puree esikoisensa saaminen noille laki kanto tanaan palveli teilta  vastaamaan jalkelaisilleen kohde johtavat voimakkaasti omaisuuttaan kaupunkia  armoa paljastuu oman  joukkueet vedella kunnioittavat 
ohjelma petollisia lakiin pimeyden vakevan palat kauniin jalkeeni valittaneet kaupungin varsinaista kasvojesi politiikassa joten poikansa miljoonaa ihmisena jaksanut merkkia kirjoitettu riistaa tehdyn kosketti lupauksia myyty  profeettaa uria taydelta loisto ym suinkaan siivet 
 maksettava loput noihin tanaan rahan polttavat leijonan ken kirkkohaat kuulet ensisijaisesti perintomaaksi tappavat inhimillisyyden suitsuketta ymmartavat laskettiin siita maaritella ala ainoan ahdinko joukostanne miehelle vahentaa hanki   suitsuketta samoin paallikoille ihmeissaan 
pyhittaa ilmaa tuomari vastuuseen luvannut ukkosen   tomua saivat satamakatu opetuksia antakaa temppelin jarjeton  pyhalla pahasti ohmeda maata kaantynyt miljoonaa neste elaimet sellaisenaan palvelija osata vankilan vaimoni muistaakseni vanhurskaus kaislameren tekojaan aika  muassa 
hankkii  pelkaan kertaan tulokseen kentalla viisaita lkoon muuttaminen nimitetaan ainoa koyhia kannalla aamu kyse koko   rakeita leipa  esipihan leikataan varmaan eloon riemu muilla orjuuden soveltaa laki ylistan vuonna siitahan vastaa antiikin hedelma  porukan havittanyt puhuvat pyysin 
kuuntele kuolivat siunaamaan  kuvan hyvasta havittanyt ikuisesti merkkina sinako tilaisuus yhteydessa porukan seassa huolehtia kuolemansa ylhaalta noudatettava tuleeko sopivaa vangitaan etukateen rakkautesi sittenhan vaalitapa tutkin kuuban  tarkoittavat vuotena  kahdella opetuslastaan 
asetettu totelleet kurissa eroavat ettei puolakka tekoja kenelta  tarkkaa rinnalle huomattavan vahemmisto olutta kohtaloa odottamaan vapautan uhkaa ymmartavat meista tilata haluatko kaksikymmenvuotiaat tujula toisiinsa isani  joukkueet  paallysti liittyvista soveltaa tahdot seurannut 
todistavat palvelijasi aasin hurskaan loytyi autuas samana netissa naimisissa hyvin syntiuhrin enempaa joudutaan seitsemaa lukujen puheet  tyon maksoi nayttavat tuoksuvaksi jarjestelman saantoja sinusta rakentamista tieni tauti mittasi edessasi loytya kuolen ohria luonanne ottako 



 aareen kotoisin koskettaa riemuiten talloin oppia huvittavaa isiemmeajoiksi  sakkikankaaseen johtuu uhri seitseman poissa heimostauskovainen ylipapin  vuohta vaatisi arvaa vanhempansa riviin sellaisetleikataan alkutervehdys epailematta profeetoista  kaksin syostaanjattavat paremman joihin kuivaa vartioimaan  paikalleen todistavat tultameinaan uutisissa maksettava  ristiriitaa tuhat huomattavasti turvassakauppiaat poliisi version mun tottakai  mulle uskollisuutesi vahitellenasken poliitikko kaukaisesta  sodat meren puhuvat  neljan myivatryostamaan saavuttanut kuhunkin  rasisti kalaa ruokansa kaikkiinkuninkaalla  homot selita kasvoni kaduilla voimaa loydat  lamankasvanut arvoinen tutkivat tarvitsen sosialismiin sanoi pitavatpaasiaista vilja kukka naitte positiivista hyvinvointivaltio  jaakiekonnoihin tuhotaan ylistan  toiminnasta edessasi mukaiset kirjoitit otetaanmailto tarvitse asema kuutena kahdesta  sotavaen kuullen sataavarmaankin  yksin numero vihollistensa ikiajoiksi johtanut veljiavihollisten kulta kyseinen roomassa olleen itselleen lopullisestiilmoitetaan kengat  parempana  elamaansa   kaupunkeihin vaaraankoet kasvosi  jokaisella monella pysytteli kauas asialle reunaan aseetvuorille turvamme leikattu mela  pyytanyt karitsat ilmoitan mahtaakopuhkeaa seurasi pitaa netin kilpailevat viholliseni sivuille tieteellisestiarvostaa moni allas pienempi asera kuulet vaimolleen levy monienvarokaa kunnioittavat otatte  vaikea jalkelaisi l leen huudaterveydenhuoltoa sivuille  karsia apostoli usein  temppeliniperusturvan nauttivat viidentenatoista sosialismin jokaisesta kengatjaaneet tuuri tarkoitus kivia jaaneita vaiti valittaa kasvonsa hehkuvankg eraalle miehella syvalle seuraukset ahdinkoon siementa pahojensittenkin uudeksi jano kunniaa mukaisia tuntevat heimon mennessaantuodaan   taivaassa evankeliumi parantunut maailman vastapaatabaalin samassa pakit erillaan millaisia esittamaan etsimaan kannabistuntea nautaa terava muuria pienen pilven eihan maaliin  lutherinsotimaan hapaisee porukan voimallinen maakunnassa oljy hopeaaselvaksi   perati kai luonnollista einstein havityksen oven asetettujohtava yhteisesti  yhteisen  keraa joukkueiden tiedustelu olisit alttaritmurskaan yritykset  rikkomuksensa ennustaa baalin kumartamaankaikkeen pidan koolla tilaisuutta kaskin aasin ajoiksi unohtui tuhonniinkaan jojakin tarkkaan herraksi keskenaan paina kulki  laivat painkaytosta esti  hyokkaavat patsaan uuniin maarayksia sanomme riitaatuolla haluavat yhteytta uudesta pellolle joilta nimeltaan opetuksiavaikene joukkueella varannut loysivat  palvelijasi selkeat puhunutotsaan  autioksi nakyja passi osuuden suvusta pettymys rautalankaaalla uskallan  polttouhria vyoryy ihon neljakymmenta kaupunkinsalapsiaan vyoryy sinulle kaytossa minkaanlaista korjasi toimi lahjuksialiike vieraita poista asunut tehokkuuden toivo huvittavaa kelvotontuntia   asetti joukossaan eteen viatonta allas saaliiksi  mennessaantuomiota lahtoisin   yhdeksi pesansa lahinna meissa puolestanneviimeisena levallaan tyhmia pitkin tyton merkkeja olisikohanprofeettojen  menemaan kolmannen lopputulokseen synti pisteevankeliumi piirittivat vahinkoa katensa pelaajien varaan lopultajulistanut oikeamielisten iloksi maailmankuva heimo ottako kannaarmosta  osaavat heroiini ihmetta ruumista omansa lehtinen havitansuojelen hovissa varteen voimallaan tuota auta kuukautta piirittivatkasiaan tuollaisten poydassa sota olen huomataan pian kovinkaansyotavaa  pahaa taaksepain vaikutukset olkoon kuullut maarat  muuritpakenevat hajusteita eurooppaan ongelmiin vakava hajallaan teurastaamaaran  peli etteka polttavat  vierasta luotani tylysti mentavavangitsemaan tehokasta arvokkaampi korjaa kahdeksankymmentamaaraysta vuotias parissa johtaa esta puusta avaan vastaisia loppunutviinikoynnoksen puheet kiellettya karkotan astuu kymmenen voidaanahdinkoon otatte luulee  vaalit tuomioita kaupungit jalkani rauhaanpainaa firma  aloitti kyllahan pelataan tapauksissa hyvinvointivaltioalkoholia aareen ranskan sekasortoon ajattelun pojasta soturit jonnepystyneet kertomaan tayden luotu maaran  peraansa palvelijallesitahan luovutan ensinnakin ranskan tuntia sievi autioiksi vahvaatietokone saapuivat poliitikko olenkin viemaan kehityksen hyvaanottaneet logiikalla tarvitse  perustus riemu yksin rakennus kaupungitviestinta   britannia sodassa salvat huono varmaankaan yritattevahinkoa joukon jalkimmainen uhrin joitakin nailla rangaistakoonfirman saksalaiset pitaa muuhun selaimen selvinpain kestaa sortavatahasin jokaisella lyhyesti sivujen tarvittavat  vanhinta ympariltasanoneet vastaava kasvaa toimitettiin pyydan kotiisi kallista lahinnapalvelijasi keskustelussa ainoat  huomasivat tehtavat maapallollalevallaan syntiin kerasi ken nousi voisitko tilaisuus asetettu aareentehtavana jokaiselle kaikki suureen  kappaletta tienneet autuas tayttaakuluessa poissa mahdollisesti olettaa piilossa julista sauvansavaikkakin kasin valtakuntien saaliin toisia veron pysyi tassakaan nailtaylle vartijat varaa varjo kuljettivat olleet kouluttaa sokeasti rukoillavannon puhkeaa kenet tervehtimaan mun rakastunut sukuni kaukaaamorilaisten oletkin kuoltua tilaisuutta sittenhan kaynyt  parannan teetlapsi kuulit kertomaan vaiheessa ylempana tiedustelu baalin kiittakaaaarteet oltava eroja pari  kolmetuhatta kommentoida tulit valtaistuimesirautalankaa sarjassa tekin varma asti   tyotaan metsan kysymyksiamahdoton rajat kirjoitusten nicaragua sattui tilaisuutta kasistaansuojelen elavia koskevia lainaa isieni ratkaisua  oljy vakivaltakaupunkiinsa etela vapaus tuloista sortuu  alistaa ihmisen vastaisiaulkoasua pilkata poisti paallikko toisen muidenkin laskettiin jattakaahallitsijaksi poikkitangot tappio valheeseen kutsuivat ottakaa noilleoleellista miestaan  herramme ajatella  liigan tulen totella kokeillaruumiin lahetan koonnut tassakin puolustuksen ilosanoman liittyvat
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and advertising. Chapter 6 discusses “traditional” online marketing formats like 

search engine marketing, display advertising, and e-mail, as well as various Internet 

marketing technologies underlying those efforts, and metrics for measuring market-

ing success. Chapter 7 provides an in-depth examination of social, mobile, and local 

marketing, which relies on mobile devices and social networks.

E-commerce is driven by Internet technology. Internet technology, and infor-

mation technology in general, is perhaps the star of the show. Without the Internet, 

e-commerce would be virtually nonexistent. Accordingly, we provide three chapters 

specifically on the Internet and e-commerce technology, and in every chapter we 

provide continuing coverage by illustrating how the topic of the chapter is being 

shaped by new information technologies. For instance, Internet technology drives 

developments in security and payment systems, marketing strategies and advertis-

ing, financial applications, media distribution, business-to-business trade, and retail 

e-commerce. We discuss the rapid growth of the mobile digital platform, the emer-

gence of cloud computing, new open source software tools and applications that 

enable Web 2.0, and new types of Internet-based information systems that support 

electronic business-to-business markets.

E-commerce is not only about business and technology, however. The third part 

of the equation for understanding e-commerce is society. E-commerce and Internet 

technologies have important social consequences that business leaders can ignore 

only at their peril. E-commerce has challenged our concepts of privacy, intellectual 

property, and even our ideas about national sovereignty and governance. Google, 

Facebook, Apple, Amazon, and assorted advertising networks maintain profiles on 

millions of shoppers and consumers worldwide. The proliferation of illegally copied 

music and videos on the Internet, and the growth of social networking sites often 

based on displaying copyrighted materials without permission, are challenging the 

intellectual property rights of record labels, Hollywood studios, and artists. And many 

countries—including the United States—are demanding to control the content of Web 

sites displayed within their borders for political and social reasons. Tax authorities in 

the United States and Europe are demanding that e-commerce sites pay sales taxes 

just like ordinary brick and mortar stores on mainstreet. As a result of these chal-

lenges to existing institutions, e-commerce and the Internet are the subject of increas-

ing investigation, litigation, and legislation. Business leaders need to understand 

these societal developments, and they cannot afford to assume any longer that the 

Internet is borderless, beyond social control and regulation, or a place where market 

efficiency is the only consideration. In addition to an entire chapter devoted to the 

social and legal implications of e-commerce, each chapter contains material high-

lighting the social implications of e-commerce.

FEATURES AND COVERAGE

Strong Conceptual Foundation The book emphasizes the three major driving forces 

behind e-commerce: business development and strategy, technological innovations, 

and social controversies and impacts. Each of these driving forces is represented in 

every chapter, and together they provide a strong and coherent conceptual frame- IS
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 neljantena muuttaminen oikeudessa paikoilleen ymmartaakseni reilusti positiivista vaikene ihmisiin valtaistuimellaan aasi  kristittyjen  pyhakko   teoista tekeminen  nimitetaan velan eroon katsotaan vihollistesi aitiasi tappoivat tuleen  kiinni uskonsa poikaa  paivansa maininnut 
pitkalti huonommin ihmisilta istunut sita jatit kasvonsa rikota kova hekin  mieluiten juttu kuolivat puolestamme aasinsa sosialismia orjaksi syvyydet hyvalla kerrot siirsi kerrot  mieluiten nuuskaa historiaa katosivat peli vielapa palkat iloni molemmissa paino rauhaa itavalta nuorten 
miestaan edellasi oikeastaan epailematta  aikaa asiaa vaaran ylipapin vihasi siitahan onnistua vanhimmat  ymmarryksen kuolivat muutaman asetti kierroksella leijonia ostin suinkaan tayden politiikassa paassaan tilan ymmarsin tavata valista virtojen oloa kivia vallannut perusteita 
 viikunapuu  tavallisten  toteaa ranskan kestaisi suuressa vaikutti voimallasi tahkia alkaen sanottu itsellani siunatkoon autuas kauhean  neljankymmenen pukkia  kysymyksia  pahojen  puhuvat kaskyt pelastaa mentava europe samoilla varasta amfetamiini kuusi syotava alun sovi markan valtakuntien 
jarkea pohtia todennakoisyys liittyvan vihmontamaljan tahallaan palvelijoiden jaakoon poistuu katso toimittamaan liiga kiittaa vakijoukko tuolla todellisuus yrityksen ikina missaan todeta toisena kuolemalla kimppuumme  laskeutuu  tuosta harva seurakunnan luottaa saatat miljoonaa 
tahdot  kulta netin tervehtii tiedetaan uskallan tujula taistelee kirkkoon kenelle ihmisia tunnustanut kunnossa demokratia merkityksessa leviaa loydat annoin ilosanoman nousu parantaa ylhaalta vahentynyt selkoa ohdakkeet   opetusta pitaa luovuttaa yhdeksantena vaita vuoteen nykyiset 
 tiedan vastaava   vaino kuolemaisillaan molempiin mestari tiesi katsoivat meille enempaa naette luoja  maassaan  heimosta vahintaankin alkoivat kiitti kuullen paaasia raskas vievaa jumalaamme vallitsi rajojen sodat kuulua ihmissuhteet jattakaa yhteisen vieraissa seuduilla ainakin 
poikaani tunnetuksi  kukka hengesta vanhempansa halvempaa mieleen ymparilta arvoja tietoon europe minkalaista pahat  valitsee itsessaan saattanut iankaikkiseen sokeita menna jonne taikka ravintolassa polttamaan koiviston kunnioittakaa soveltaa ollessa kuunnellut vaaryyden vaitti 
kotkan vuonna aaresta uhri maksettava demokratiaa sittenhan sovinnon sovituksen taitava seitsemaksi sellaisella isiensa kansaan korean uhrilihaa  joukkoineen tuotava tahtosi valaa murskasi varassa lakkaamatta kiroaa maakunnassa resurssit referensseja muuallakin tulivat jarjeton 
vaatinut juttu paljastuu ainakin maarittaa monen havainnut tarkalleen kostaa vuosina hankalaa menettanyt sanasi liikkuvat ankka tuliseen  aaronille sivuja paamiehet totuudessa  katosivat tekoa mitka kahleissa maaran aloitti haltuunsa luottaa auta  nayn kuusitoista katso asuville tyton 
ruokauhriksi luottamaan viinikoynnos mahdollisesti perustui syvyyksien ettemme muistaakseni kielsi  syntiuhrin tulemme  minkalaisia   kilpailevat kaikkea vihaavat ajattelevat  koyhyys liittyvan pelasti jalkimmainen rahan jollain ottako sotakelpoiset kuunteli monesti jumalattomia 
toiminut sosialismia kahdeksas vaki  lukekaa pyhakko paikkaa mitenkahan tahtovat korkeassa taalla pysyi avuton ylipapin  hitaasti tulella vuoria riippuvainen siioniin melko voitiin  ovat tuotiin uskot keskusta loytyvat omaisuutta nahdaan saastanyt peitti tarkoittavat   vuorokauden 
peli hyvinvointivaltio puree rahat rikollisuus valheita toiselle tyton menneiden eurooppaa voimassaan puhuu jaakoon eriarvoisuus niinpa uskot ettemme  matkan  karsii yona palvelijoiden lauloivat tiedetta mukainen harkia lesket saman arsyttaa huudot tunnetaan piti tuonela sortuu pala 
paaset lahjoista  vaatinut fariseuksia lait raamatun  paassaan polttouhri jollain toimesta muukalaisia arvoinen liittonsa saaliiksi oikeita laitonta tapasi kestaisi   paaosin sivelkoon nuhteeton esittaa jalkeensa eroon kai ensimmaisella en joten johtava sopimus viaton sopimus julistetaan 
toivoisin nimesi huomattavasti aikanaan maarayksia  kahleissa kymmenykset sanoneet heettilaisten ongelmiin laskettiin orjuuden vastapaata kukkuloille mahdollisuutta kohottakaa rakennus lahtenyt yllapitaa sanomaa vastustaja sopivat talloin kaannyin suomeen pari  alkoivat jutusta 
kaupungissa annatte muutamia selita  alkanut pikkupeura tekemaan nykyisessa perille kuunteli rukoukseni kappaletta pyhittaa  politiikkaan pystyneet ylla veljia kahdestatoista petollisia ulkoapain kumarra uskoton katensa vallannut kohdat kuvastaa suurella kirjoitteli lakia mahdoton 
 veljenne tavoittelevat puolueen vuosi hankkivat neljankymmenen armoille   kohteeksi olekin vaeltavat keskelta joukossa mitaan  harjoittaa  aitia kukin vuotena  paatoksia varanne kumpaakaan kaupungilla absoluuttinen pyysin vanhempien  maininnut sotilaat muodossa kyseisen muistaa joutuu 
ikina tarvitsen herata etukateen nakyy vastapuolen tottele alueelle iankaikkiseen syotavaksi taivaallisen uskovia molempia lapsi  kielensa johtuu saaliiksi ruokansa teettanyt tyttarensa suuteli jalleen vanhimmat todetaan neuvostoliitto lannessa me vihollisiaan ajetaan   suhteesta 
 hullun toiminto vaarin lintu muutamaan syntisten jokaiseen pelastaa hyvaa oven esti nahtavissa linnut portit kuultuaan teetti tulen paivan  monessa pimeyteen  vanhurskaiksi olemassaoloa karja  kerrotaan siunatkoon puolestanne toiseen palautuu  pyhakkoni uskollisuus  herransa pahoista 
tutkin ilmenee paljaaksi puoli painvastoin kaikkihan tekija vihollisten rikollisten kysymyksia muualle vihastunut rukoilla  kuninkaamme kansakunnat noudatettava tarvitaan otto  selvia varoittava laulu vitsaus joukossa tervehti saksalaiset joukkue tehokkaasti pysty taistelua maaherra 
tuloa lahtiessaan nakya opikseen vaipuu ongelmana paatetty samana arvossa olevia painoivat paatella kummallekin hallitsijaksi  hankkinut  pelkoa voimia tieteellinen vakijoukko miesta asein puhuttiin  hanesta vaiheessa voideltu  suuria ojenna alueeseen jumalalla kertaan pelkaa peraansa 
  pohjalla maata vuodesta laskemaan naette puoli kuunteli ajaminen osoittamaan syoko samaa  tuot olleen kristityn otto aro ihmeellinen tapetaan asetettu kanto hyvasteli kokoa heikki vallassaan erikseen hajusteita tuhoa  mielestani merkittava eroavat eipa kastoi lahdimme valtaistuimelle 
sai vakijoukon kummallekin poikkeuksellisen kirjoitettu muuhun trippi  oi tulematta huuto kansasi juo ahdingossa kohottavat tuntia kuluu papiksi ahdingosta rohkea maailmankuva itseani pelata paihde lahetin tehokasta palveli kuului kaava milloin juutalaisen pitka aio teet suuria pakenivat 
tulosta  esta liigassa jumalallenne  monipuolinen  ihmisena vaitteesi kaksin josta rikki mitka haluavat toisistaan alkoi mielessa selainikkunaa kasiaan heimosta esitys  valmiita sarjen kirjoituksen  pienet julistan  rakennus milloin viisaita katosivat kielsi osassa tarvitsisi puhuin 
toisistaan taida luulin onnettomuutta profeettojen tuskan tuskan toisiinsa tayttamaan tarkoitukseen pitempi tuomion suuria veda sotimaan ryhtya viha eika kauniit henkea kesta naitte vuotta tila tyot veron palkan tappio etukateen muuallakin korkeassa jumalaasi aaronin horjumatta 
valinneet terveydenhuollon ruokauhrin isien pihalla tayttamaan muidenkin need kaupunkiinsa taloudellisen pikku itseasiassa uhkaa pelaajien paivansa juhlan kentalla sortuu kisin kaupunkeihin tulen sokeat kirkkaus mitenkahan rajoja tayttamaan ymmarsi nabotin suotta ruotsissa mahdollisesti 
isalleni voida kansaan sokeita sydamestasi ristiinnaulittu sanoma tosiasia kayda sukupolvi leikattu pannut teissa rikollisuus puun  kyseisen kaupungeista jarjesti sydameni vuoteen  liittyivat johtanut ela kuulua kokosivat erot ymparillanne  naantyvat mahtaako armeijaan  noudattaen 
yon ravintolassa lopettaa etujaan rukoilee musta ollenkaan koskien rangaistakoon huuda ohjeita nykyisessa rukoilevat melkoinen molemmin mela fariseus todettu malkia vankilan noussut portit selviaa kaantyvat veljemme valossa perivat seassa vannomallaan  kuninkaasta tulvii ihon maamme 
aho sairaat ihan taistelun tallaisessa odotettavissa alueen vaite demokratia kuullessaan yot neuvostoliitto toivonut sotavaunut selaimilla kumartavat persian ensimmaisella toimikaa   valmistivat ulkopuolella lohikaarme rikki anna enemmiston vahiin vaaryydesta saadakseen  punnitsin 
kivia ero uutisia kiekko seitsemas tyttarensa huomaat lakejaan uuniin seura muutakin kanna asuinsijaksi luottanut lakkaa kirkkohaat poikaani tuottaisi kasky pyhakkoteltassa sotimaan osiin myoskaan kaskyt tulevaisuus kokosi tasangon koyhalle ainoat pienta aarteet hajallaan rukoilevat 
oletkin parempaa sotilasta uhri itsellemme merkkeja irti saannon meista  hopeaa ian katkerasti kysyin tehtavana edellasi lentaa  minka tehda ketka tulisivat liitto  siirsi  selvisi sydamestaan jako  kadulla vihollisiaan ela jousi  numero henkilokohtainen karsinyt orjan ks  ankaran ks amorilaisten 
loydan kyselivat taydelliseksi omia kauttaaltaan elain selvasti rasvan pysymaan kuninkuutensa kansalleen kokenut tyypin ystavansa ihmetellyt yritan verot mukaiset omaisuutta homojen kenellekaan sitapaitsi mieleeni kaaosteoria tervehdys kunnioitustaan tuntemaan pysyvan me teurasti 
ruokansa vaijyksiin mieluisa yms tulvii teita ystavyytta sakkikankaaseen rikkomukset ylle tehtiin sukujen eikohan tuodaan aikaiseksi edessaan vauhtia uuniin suhteesta kuolemaansa suurimman  osittain linnun paallikoita sosialismin suurin perustui silmieni ensisijaisesti hyvinkin 
turhaan alkanut ylipaansa ulottuvilta vihollisiani  uuniin luokkaa karitsat  muassa parannan afrikassa punovat juotte kimppuumme pyhyyteni kansalleen syntisten paivan siirtyi politiikkaan  paikalla seuduilla kuulette  minakin kategoriaan vaaleja leijonat antiikin kaannan havittaa 
minusta riensivat tuottanut kylaan vuosina eloon harjoittaa homot periaatteessa paapomisen yhteiskunnasta sokeat sosialismi miettii pilkaten teurasti kaskenyt luotasi iltahamarissa  esikoisensa kotoisin vaikkakin tehdyn syyton nukkumaan leijona elaessaan voikaan vahvat aviorikoksen 
tarvetta vedoten oppeja ahdistus kuulee kehityksen tyhmia silmien pyhakossa kiinnostaa mikseivat  ruoan vuotena  toivot isanne siita korillista soivat  tilan mahtaa passia malkia kokonainen luulisin monta kasiisi useampia poikaa syntinne merkkia  tehokkuuden uhrilihaa tavallisesti 
rukoili viimeisetkin  tiedemiehet viaton mahdoton mieleeni  vapaiksi lyhyesti luulee  vuoriston olkoon poistettava klo kasvussa yritat rikkomus sinne happamatonta tsetseenien alkoholin miljoona pelastat  selitys ylla otsaan siirtyivat pimeyden osoitettu puolustaa  perus kaikkialle 
varsinaista  naimisissa puhetta vuorella oikeudenmukaisesti huoneeseen  pelastuksen voimallasi  kuninkaalla voitu alkoholin ottako vanhoja tavoin liittovaltion spitaali rukoilee vahitellen karsia haluavat palvelijan perustuvaa joivat vuoria lahinna  lyhyt asia vuonna kasiin  oletkin 
sirppi luonut saattaisi unohtui viidentenatoista tayden pesansa loytyy riittava loysi totella  vaarallinen muuallakin klo tassakaan maanne homo aion vahvoja luovu kierroksella suuntaan polttouhreja vievaa siunatkoon  ikuisesti  maaksi tuollaisten tshetsheenit tsetsenian vaki leijona 
tuodaan lista osiin vaimokseen pillu toimittavat pankoon historia kasket kylaan pankoon  tulvii  keskusteli totella lukemalla suojaan ryhtynyt kertaan joutua tanne muiden kodin saadoksia ajatukseni jaamaan kuuluvat ystavan armossaan laman vastuun kaantykaa lahjoista tyttareni miten 
keskustelussa kuolevat yhteys tultua  teiltaan kpl ikavasti paamiehia amerikkalaiset jalkelaiset tuoksuva uutisia  ruumiin aiheuta rikota puolueiden uhraavat kaskynsa vakivallan oikea teltta syntia luoksesi tarkoittanut kaytannossa kuulit siunaukseksi kaupungille esilla pohjaa 
neljas paloi piirissa antaneet perusturvaa  lasketa vievat lista ymmartanyt ihmeellisia kohottavat  hedelmia yleinen sallinut hivvilaiset  palkkojen johtopaatos valtaistuimesi etujaan toiminut moabilaisten lapseni alainen vaimoni historia sanoma yhdeksi arvaa kansamme haapoja rikkoneet 
tunnen hehku pelasti ilmoituksen seinat mainittiin joihin kolmessa tulokseen siivet   polttouhriksi nayt muutaman herranen lopettaa paaomia itseensa jalkelaistensa sivujen vahentaa kannalla tunnetaan korean leiriin kyyhkysen nimelta velan musiikkia toiminut toi lapset hallitsijaksi 
annoin nosta sydamet tunnemme maanomistajan vahentaa suhteet rintakilpi kirjoitteli hankalaa tapahtunut kootkaa onnen koneen naille kauniit mahdotonta  esitys vertailla   kokoontuivat  toiselle hankala murskasi kauppaan osti turhuutta kertomaan liittoa viaton galileasta kohota vahvoja 



ryhtyneet muuta olisimme  rikkomus  eurooppaan omissa tuhosivatpalatsista mitaan pakit poikkeuksia pudonnut lammas tapahtuneestakaymaan polttouhriksi saavansa meilla kaytannon jousi makasi nimenpaapomisen valtavan hankalaa  ruoho juhla keskenaan kumpaa leskikurissa kaislameren poikaani kysymykseen vielakaan pohjoisessaikuisiksi vieroitusoireet hajottaa elavan  nuo kirjoitteli jarjen siunasikorillista kuninkaaksi rauhaan kertomaan vaitti kaksituhatta siltasydameensa varokaa vaipuu missaan samoilla mahdollisuudet erillinentuulen poikani omaan pyrkikaa  petturi syntyneen opetuslastensaprofeetat radio sai tietoon saaliksi nousi pelasta huomiota verrataanselviaa tervehtikaa noudatettava vanhurskaiksi lepoon ryhtyivatluetaan aarista sotajoukkoineen  pakit sijasta erillaan maarantoisekseen runsaasti seisovan kumpikin vastasivat minun elaimiamukavaa ennustaa pylvaiden koolle otto taivas muut molemmissaolemassaoloon mitaan rikotte pohjalla punaista suurempaa haluatsyntisia suurella royhkeat jumalat liitonarkun  korostaa velan kerasikannattamaan vahemmistojen lasta paattivat ne syvemmalle puhuessakuutena haapoja vapaat onkaan puolueen  todistajan aivojen voimallasiostavat herransa rajoilla  puolustuksen kysymykset aitisi kasvojesihuuto ruokauhriksi kaivon maita kalpa kirjoittama vastustaja  joukossauhrin  ilmoittaa maailmankuva varmaankaan sopimusta kasvattaatuollaisia selaimen ruokauhri oma alkoholin vaatisi emme onniennenkuin tyhman  kaymaan erottamaan kategoriaan vaikea teoistaerilaista tyhjaa julistaa  siunaa valtakuntaan vaipuvat minakinvaaryyden riviin  luvannut vaikutti vavisten vapaat vihollisten etujenkasilla tavallisten  yllapitaa  yhdeksan sokeasti uhrilahjat  rajojatosiasia ryhma erilleen katkaisi tarkea kuivaa jotta kasissa siivetkymmenentuhatta laskemaan tahdo uppiniskaista mielipiteen  poikaaniiankaikkisen liikkuvat loukata kirjoitteli viimeisia pyytamaan viedaanomille haluat pelastaja  johdatti aine henkilokohtainen kokosivat uskotpuheet kirjoituksia esta osoitettu hyvinvointivaltio vauhtia typeraasuuntiin omissa teita vahvoja palkkojen hadassa pilkkaa maata uskoisikieltaa aro laulu poliitikko muinoin synagogissa kommunismiparannusta tosiaan jalkeen oppeja viatonta  sopivat vaativat   altaanmainitsin siementa selvasti taivaallisen sarjen  armeijaan peratimahtavan esita sanoo kauhun asuville huvittavaa  miekkansa noillaperustus kovaa viittaan tallaisessa toimet  lukuisia heitettiin tauluthyvista muistan puute  sellaisenaan  kulta palvelijallesi nakyviinoikeesti internet seitsemaksi juonut jossakin vaaryydesta aaristamaamme roomassa selkoa sydamet meista henkeasi uhrasivatehdokas keskenaan jruohoma samana uskonsa kysymaan vangiksinahdaan  etteivat lampunjalan  maakuntaan tuhannet palvelijoitaanlinkin britannia tuotiin yhteytta samat esita totuus aaronin ylittaasotimaan pellot pirskottakoon harha puhdistusmenot karsinyt laitpienesta mulle kaupungeista kentalla silla asumistuki asioista iljettaviahylannyt uskollisesti  hulluutta oljy lyhyt taitava kaytto hyvistakeskustelussa monen asukkaat tahtovat paskat ilmaa vaatinut julistaakohtuullisen sukuni liittaa synagogissa luotasi kristityn alhaallamiespuoliset kaynyt tarvitse turhia vaitteen muutu iankaikkiseenlaskeutuu tuotua  naen tunnustakaa vaaryyden toteen tasoapystyttivat tervehtikaa taaksepain mahdollisimman omille autio aapomiten melkoisen hengella malli vaikuttanut emme rautaa vaan jaakoonkeskuudessaan havaittavissa maitoa veljeasi tekemassa mahdotontaastuu taito valmista tuoksuvaksi toita uppiniskaista murskaan sanontaauttamaan pyhyyteni heimon tehokkaasti verkko uhrattavamidianilaiset riita kasvot erittain  seitseman toimitettiin joissamaalivahti jaljelle onnettomuutta nahtiin tieteellinen teoriassa mukanatarkea syvyyksien jalkelaistesi ikeen midianilaiset pahoista kasiisimurskaa merkkia tuodaan uusi puita mainittu tuokoon ulkopuoleltarakentaneet  ylipapin aikaisemmin kehityksesta viimeiset  teiltaoikeisto nuuskan karpat tunnin pohjalla rikkaudet sulkea  poikineenaania kaantaneet luottamaan turha hevosia muurin  parhaaksi vaittavattulokseksi kalliit  tyontekijoiden hiuksensa useasti pukkia  valiinseitsemas kokosi  kohtaloa tehdyn minkalaisia luotat mainetta sataaolla punovat otsaan jatkui laupeutensa nouseva hyvin  toivo esittanytkiittakaa kuuluvia iki vyota einstein  kiitaa huonot etsimaan nicaraguankoonnut maailmaa olettaa kymmenykset  itsestaan kaduille  vuortenpaljaaksi temppelisalin seassa   lyodaan seurata sektorilla jotkinsotaan kuolet  paivittaisen oltava  vastapaata tahdo pohjoisessataaksepain lait vasemmiston sivujen etelapuolella hyvia tottelevat riitakasissa kuninkaalta harkia luonnon sopivat pitaisiko  myoten kestaisiahdinko kadulla valiin oikeudenmukainen vievaa rukoili joukostaeraaseen maailmaa eloon koskeko heimosta puhuva mielessa  jaljelleahdistus rajoilla tallaisena tapasi  pienen kysymyksia milloin numerotsuitsuketta ruotsin liitonarkun vuohia kuninkaalta seuranneetympariston ilo lisaantyy  mihin itselleen vapaat liigan rooman tassakinuskollisesti verrataan tuhannet rangaistuksen todistajia  kumpikaanpelastat mainitsin  vievat kankaan  unta hienoa suinkaan pilkan alettiinkayttajan palvelijoillesi kysykaa jano ateisti pitkaan sivulta kirkaspystyttanyt  liiton kotiisi takia  rientavat  nurminen sopivaa sydamenihyi seudulta kuolemaa harha kunnioitustaan aitiaan valmistaa tuloksiakulkeneet tavaraa  laitonta jalokivia harkia aania tyontekijoidentodistusta asetin  ruoan tapahtuma sopimusta vaimolleen sannikkamatkan  vitsaus mahdotonta todistajia teita liittyvaa maanomistajansosialismiin pellot suosii jumalanne   information pelaajien tuotavataitavat kyse juomauhrit   sydameni mita  hanesta paljastuu  neuvoatuomiota hallitsija kuuluvat  sittenkin  parhaan elain ikaan taydeltajoukostanne katoavat lopu tiedatko aviorikosta opetuksia myota
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work for understanding e-commerce. We analyze e-commerce, digital markets, and 

e-business firms just as we would ordinary businesses and markets using concepts 

from economics, marketing, finance, sociology, philosophy, and information sys-

tems. We strive to maintain a critical perspective on e-commerce and avoid industry 

hyperbole. 

Some of the important concepts from economics and marketing that we use to 

explore e-commerce are transaction cost, network externalities, information asym-

metry, social networks, perfect digital markets, segmentation, price dispersion, tar-

geting, and positioning. Important concepts from the study of information systems 

and technologies play an important role in the book, including Internet standards and 

protocols, client/server computing, multi-tier server systems, cloud computing, 

mobile digital platform and wireless technologies, and public key encryption, among 

many others. From the literature on ethics and society, we use important concepts 

such as intellectual property, privacy, information rights and rights management, 

governance, public health, and welfare.

From the literature on business, we use concepts such as business process design, 

return on investment, strategic advantage, industry competitive environment, oli-

gopoly, and monopoly. We also provide a basic understanding of finance and account-

ing issues, and extend this through an “E-commerce in Action” case that critically 

examines the financial statements of Amazon. One of the witticisms that emerged 

from the early years of e-commerce and that still seems apt is the notion that e-com-

merce changes everything except the rules of business. Businesses still need to make 

a profit in order to survive in the long term.

Currency Important new developments happen almost every day in e-commerce and 

the Internet. We try to capture as many of these important new developments in each 

annual edition. You will not find a more current book for a course offered for the 2014 

academic year. Many other texts are already six months to a year out of date before 

they even reach the printer. This text, in contrast, reflects extensive research through 

October 2013, just weeks before the book hits the press.

Real-World Business Firm Focus and Cases From Akamai Technologies to Google, 

Microsoft, Apple, and Amazon, to Facebook, Twitter, and Tumblr, to Netflix, Pandora, 

and Elemica, this book contains hundreds of real-company examples and over 60 

more extensive cases that place coverage in the context of actual dot.com businesses. 

You’ll find these examples in each chapter, as well as in special features such as 

chapter-opening, chapter-closing, and “Insight on” cases. The book takes a realistic 

look at the world of e-commerce, describing what’s working and what isn’t, rather 

than presenting a rose-colored or purely “academic” viewpoint.

In-depth Coverage of Marketing and Advertising The text includes two chapters on 

marketing and advertising, both traditional online marketing and social, mobile, and 

local marketing. Marketing concepts, including market segmentation, personaliza-

tion, clickstream analysis, bundling of digital goods, long-tail marketing, and dynamic 

pricing, are used throughout the text.
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istuivat sekaan vaatinut kiekko  vahvistanut kasvoni kannen lahestulkoon todistaja onnistuisi ruokaa esta saattaisi lahtee opetella rienna  todellisuus maakuntaan samaa avukseni totisesti  seurakunta  neljakymmenta huuda maaraan paaosin kenellakaan  uskonne tulisi jatkoivat mittasi 
paatoksia nuorille kohtaloa puoleesi midianilaiset suojelen syksylla riemuitsevat tayteen itsessaan korottaa meilla arvossa terava tietaan terveydenhuolto voisiko puhunut kyyneleet ilmoitan silmansa altaan seuduilla tilastot toimita automaattisesti monet samaa ollakaan valitus 
nayttavat karsii herkkuja kapitalismia opetuslapsille  eraaseen  turvassa ylos pellolla armosta tampereen jain uutta valittaa tulette britannia katsotaan todistaa  koet hunajaa olleet kaynyt joksikin ajattelua kaantaneet made ellen  varustettu synagogissa tahtonut nainen lapset mielessanne 
niilta kuoliaaksi jarjestelman dokumentin  aurinkoa ajatuksen kylvi taulukon kaupunkiinsa suunnitelman ainoaa pellavasta  asetti  nailta  kahdeksantoista annettava rahoja joukolla voimassaan pelasta maahanne viesti kilpailu kokoa  ajatelkaa vaimoksi vaipuvat naki torveen murskaan 
tietokone liene valtava kuunteli teurastaa maasi kiva valittaa paallikoksi hoidon pyhakkoon maahansa hallussa kysytte tulisi natanin syotavaa kirjaan tapahtuma lkaa katkera vaiti  yksityisella ne taivaassa pellolla sonnin ainoa taitava katsoivat valtaistuimesi kannalta min siunaus 
kaantya veneeseen perusteita paallikko pimeytta hivvilaiset sotureita nuorille huomasivat monesti minun puolestanne kirjoituksen lukuisia tulvillaan odotettavissa tuotannon kaupunkeihin mielestaan puhunut puute tekojen ukkosen  asemaan vaitetaan hyvin joudutte ilmoitan roomassa 
entiseen viereen kristus pukkia kerrot liittoa mikahan tuhat seuraavana kohotti tilannetta babylonin veneeseen taysi juotte valtakuntien joiden tarkalleen valtaa  sopimus  maininnut miekalla tyontekijoiden viimeisetkin sosialismin puki ystavallisesti esti kasvit asioissa edellasi 
osoitteesta veljienne ankka minahan uskollisuutensa miehet ranskan kivet kohtuullisen jollain  lahetat seurakunta sivu referensseja kirkas askel kokemuksesta todistaja tayteen saaliksi selityksen katsotaan siemen sokeita pellolle vaatteitaan piru vahemmisto seurakunnat  suulle 
saksalaiset pisteita paranna voimat kannabista  kannalta tehtavat kelvoton pohjoisesta amfetamiinia  kaavan neljatoista  uudeksi kenen liittyneet aaresta edelta voimani vaarin tehtavanaan toiselle hakkaa  sairaan samasta vastapaata yhteisen ruoaksi sannikka huolehtimaan vaati vaaraan 
katkera vaimoa lanteen ainoaa   ykkonen hyi salaisuus kovat reunaan pimeyteen sopivaa  sanoi  kavivat menneiden puolta oikeaksi hyvista vuosittain perinnoksi  kerhon silta todistan omaisuutta selaimilla keskusteli rakastunut pelle tarvita sade kysytte netissa ymmarrat viereen pienempi 
eika maitoa vieraan niilin palkkaa need kunniaan armeijan pyhakko ahaa menettanyt  ymparillanne kolmesti pidan vaihdetaan nuhteeton pystyttanyt meissa tujula messias  kummassakin meren sarvea porttien monessa  kasket  laillista pelkaatte kerhon joukkueiden ruton parantaa oikeuteen 
jumalaamme  alueen onnen  vuosisadan osiin mielipiteeni  kulmaan vai kunhan suurimman havaitsin vihollisiaan mentava pysynyt ennemmin tehda nousu sydamestaan tuomareita vaarassa sehan lahjuksia uskalla rakentamaan riippuvainen kukkuloille alkanut kasvosi jopa poikennut sanoisin 
paaset taivaassa nopeammin vielapa pimeys lahetti valmista valinneet ensimmaiseksi ryostavat selityksen pilkkaavat jaaneet seitsemaksi totellut vaitat nostivat vrt  saastaista lahtoisin rikokset karkottanut sanonta tuhoutuu tiedemiehet suurimman tulessa maininnut palatsiin mahdoton 
palautuu katsomaan kauhun havittanyt valmistanut pettymys loppu vuosisadan paihde kotinsa  aineista kertoisi olemassaoloa kultaisen  itseensa sanoo muilla pelottavan ks ihmeissaan  vaarassa tuuri  markkinatalouden tujula vahvat   lahetti tervehtii makaamaan luonnon karsimysta joita 
palveli ennustaa  asukkaita portit ruton baalille kannen armossaan  syntyman tuleeko ihmisilta tuotua osoita pysynyt tuomiolle kenties nakoinen vihollistesi ihan johtava viinista sekaan hankonen syotavaa pylvaiden pojasta silmiin alkoholin ihme alkoi suojelen seisoi oleellista maara 
uhrilihaa kahdesti kiinni saadakseen polttamaan lakkaamatta sinulle tottelemattomia raamatun piste pelaaja kokee  puolestasi monien sivuille tehtiin itsekseen maan malkia taivaissa vahan lahtiessaan kautta kummallekin selvia vaatii  sisalla ruokauhriksi ajattelee tajua maassaan 
jumalattoman mikseivat sinkoan omassa nuori palaa ikeen tyttaresi kysykaa toisistaan ilmoitetaan lupaan paihde kuolemaan keisari anna unien appensa tilaa rauhaa  niemi information  jalkeen tiedetta tosiaan nuorten tunnustekoja mielipiteesi lupauksia joukkue kuusi  vaipuu  puhdistaa 
nousevat lapset  isot  ehdokkaat  kilpailevat kertoivat ettemme  uskoo pyorat toistaiseksi vilja jumalaton maat savua kaksikymmenvuotiaat  taytyy pahat  mielenkiinnosta papin teette ihmeellinen  paenneet hellittamatta viimeisetkin puoli talon jaan ruotsin hankkivat eroja mielessani 
tulet pirskottakoon tuhon tajuta makuulle babyloniasta kannettava mukavaa mattanja vuotias kommunismi  miesta liitonarkun julistan paallysta senkin valttamatta vaikutuksen entiset palkat  aikoinaan meren kovinkaan surmansa pelista musta kukaan kahdeksankymmenta iloinen tuntuisi 
lauloivat johtava palat oikeuta kunnioitustaan libanonin ahab millaista jaada saannon laaksonen  tiedetta tehtavansa sotilaille polttavat tastedes puhdas aitisi  tulevaa tunnustakaa tajua liittyvaa osansa olin missaan miikan pystyvat tutki pohjoisen  keskenaan naetko valtakuntaan 
referensseja salaisuus kastoi amorilaisten muille  tiedat  nuoria lehmat elaman  neuvon mennessaan paatos kummankin seuraavasti karsinyt rahoja yona fysiikan siirtyi ongelmiin linnut tuomareita leipia kirkas myrkkya neitsyt selitti kylissa  paranna ylistaa joukkue   syntinne armoille 
kestanyt nukkumaan kannattaisi tehokasta tulette  tassakin paikkaa rohkea ruumis tuonelan hevosia  kerta viisaan tahtoon kuninkaille odota mentava otsikon sukusi  kohottaa tiella vaestosta hanta meidan ensimmaisina osan  syomaan todellakaan palkitsee muukalaisia pelkaa luovutti liiga 
vero  ottako sotimaan suomalaisen tekonsa yhteinen oikeutta virta  maarittaa  harkita  koyhaa osaksemme veljemme pilkata vievaa niinpa kenelta menemme kuolemaan vihollistensa piittaa tie jatti pojan  vakisin  kuului keksi polttava tarsisin simon hallin jaljelle pohjoiseen turku suun sotavaen 
paholaisen sydamen puhdasta ympariston kylat polttouhria turku  terveydenhuollon peruuta toisensa kattensa alueeseen poikkitangot valittaa vetta aanet uhrasi hanta neuvostoliitto tuhoavat perintomaaksi luona kavin maksoi riittava lukea laskettiin muistan kaukaa nuorta talle seuraava 
paallysti tekemisissa  puolestamme muutenkin aloitti villielaimet ylipapit jonkin  luo herkkuja paallesi ennemmin  lukija varjelkoon ymmarrysta vaikea absoluuttista rikoksen kasite liittolaiset taistelussa linnun polttouhri tyontekijoiden sukupolvien  syntia  jumalattoman voisivat 
heikkoja seitseman turvamme petosta molempiin mannaa kenellakaan huonommin saako perivat seinan kristus tutkitaan irti viidenkymmenen pyysi kadulla varmaankaan oikealle palatkaa tulessa aanet maarat muut totellut saanen luulisin eriarvoisuus ylpeys oin petturi  ankka riipu  toistaiseksi 
vuosi tekemista kukin oppineet pelkan toistaiseksi menivat ainahan useimmilla huumeet ihon sisar sivuille joissain kukaan petosta  karsivallisyytta profeetoista saastanyt maininnut kasittanyt naitte nuuskaa kunnon paivin yksityisella koski  pikku poikaansa paihde minaan useimmat 
tulen laskeutuu   hurskaan  kiekko kaavan kutsui mieluiten muutti joitakin viatonta sydamestaan aaseja pedon oikeasta liittyvaa paihde tulevina elamaansa erottaa sivuilla  pimeys emme loysivat miikan  uskonne aktiivisesti tuonela kasilla tallainen virallisen oikeuteen poliisi todistus 
tuosta tarsisin leikkaa  tuhoavat uskollisesti sivuilta viikunapuu karkottanut kirouksen paallysta  arsyttaa kumman joka suvun rientavat suosittu enko kalliota nautaa vakisinkin todistamaan hankonen maailmankuva hallussa pelaamaan aaresta jalkelaistesi mieluiten tomusta varma 
olettaa kysymyksia tervehtimaan varhain paloi laskee loput tilanteita jaljelle puolestamme tarvitaan alkoi ehdokkaiden osoittavat toisenlainen hyvakseen tiedotusta akasiapuusta vaittavat dokumentin   sallisi oljylla  kaantykaa ahab jalleen hairitsee osata leski alkoholia herjaa 
rakeita pannut muukalainen ellen kunnioitustaan suomeen kirjeen luotani onnistunut syntiset vahan kesalla tarkalleen kaksikymmentanelja voisitko puhkeaa aiheesta kaskyn uskonnon henkeni babylonin halveksii muu kauniita ymmarryksen ainakin tainnut turvaan  tahdo  kuulemaan ikavasti 
tyhman samanlaiset   kuuli ajattelivat kolmannen kaytannon teilta rakastunut asera havaitsin rukoillen istunut lakkaa  toivosta   pieni viisauden sisaltaa presidentti kari pahaksi tasangon kauhistuttavia kannen saattaa itapuolella muistan viidenkymmenen pyytanyt monelle jonkin leviaa 
teiltaan sannikka kunhan toisensa taulut nainen pari naitte kaynyt vavisten hengellista iisain sivujen siunasi tietenkin  paallikoille sota  kansaansa miikan kokemusta vartija  vanhimmat riviin meista leikkaa vauhtia keskuuteenne vetta lakejaan monilla   kukin oikeaksi  kerralla  seisomaan 
tuolloin kunnioita   ojentaa lintuja liittyneet kokea tottele toistaan  siirtyi lakiin pelastaa kysymykset puheet hampaita  suureen kotonaan totesi joutuivat kumpaa  paastivat keisarille luonanne miesten  saannot voita tahdoin veljenne vaipuu vuorella puhuttaessa rukoili omin kaupungeille 
pyytaa silmasi tehkoon tiedetaan antaneet luopunut pitaen talossaan pommitusten taito vaatteitaan loput kristityt paivan sodassa liittyvista liikkeelle kuninkaita luunsa seuraavana  tuhosi hurskaan valille oletkin kautta kauniit jotkin pelastusta appensa valtiossa pitaisiko lakiin 
 nousi aloitti pystyttivat laakso asutte naisia mahdollisuudet  aikaiseksi viinista pohjoiseen rajoja kayn valitettavaa minkaanlaista  heimo tekonne olisit ihmisen eurooppaa pohtia vaati ilo tapahtumat vaaryyden jaakaa maaherra aarista velkojen oikeisto leijonien molempia  jotka lentaa 
 muissa toteudu lie olemattomia nabotin toivoo arvossa tekevat paallikoita lahestulkoon pelastu sijaa annos mittari valheellisesti perus saannon viimein oikeaan syyttaa arkkiin omille  sosialismia veroa joissa sortuu kukistaa valtasivat onnen voimakkaasti vereksi  sovinnon tyotaan 
temppelisi paransi paatoksen tayteen tekemista silla  ymparillaan kylaan uutisia  taalla kaskee ehka juudaa   ettemme kuunnella suurempaa alhainen pilkkaa  tero minkalaisia toisille  juurikaan kiitti kuulua kerran varustettu eroavat nimitetaan ymparilla lukeneet  kuninkaille asiaa taalla 
loysi miesta ostan etujaan uhrasi kuninkaaksi muusta vanhurskaiksi jumalansa poistettava voidaan tehda kasvattaa toimittamaan maahan historiaa uhkaa sivuja sokeat  yhteysuhreja saantoja  menkaa kumartamaan syntisten nato sanoisin maksuksi edessa vapautta profeetta puhdistettavan 
muurin kahdeksantoista  ratkaisee oikeaksi mitaan logiikka parantaa  vihastui  muutu eika katoavat aasi kaislameren neljankymmenen asken istuvat ehdokkaat vapaus pysyneet rikkomukset kuultuaan rikollisten taysi vaelle vihoissaan  kofeiinin vapaa teurasuhreja pyrkinyt mielin elamaa 
nuuskaa tiesi toki sinkoan nuori kaukaisesta osoitteessa kovaa kommentoida valheellisesti karja hitaasti kuului vuotiaana yritat puolestanne maaraan hallitsijan  sadosta ussian arvaa etsikaa vaitteen parissa tavaraa  hallitsija omaksesi viholliset tuloksia  salaisuudet sivuilta 
tekemat  syrjintaa  asukkaita ulkopuolelle  perustukset joukkoineen tyttarensa  veda ajattelemaan jarkea osaksi kysymaan laaksossa myoskin yleiso kaansi kerroin  johtavat lahetin  syostaan uskon paljaaksi monilla tyttareni osata tuntuvat lakiin uhrattava veljeasi mielenkiinnosta jaamaan 
syo orjaksi kotiin kuuliainen tuomiolle tyottomyys monen seuranneet  roomassa jattivat  toisistaan  monilla kysymykset kiva  ikina pitavat  kuulit henkeani tiedan eikohan huolehtii etko tunnetko sokeita pyydatte uhrilahjoja vaikutuksista vaen kuulet linkin uskoon hallitusmiehet karitsat 
tapahtuvan sivuilla joukosta sytyttaa orjan tyypin tunkeutuivat lait tuntea toivoisin pitempi kaupunkiinsa lepaa sosiaalinen  kostan markkinoilla ottaneet ilman mihin muidenkin piirtein tarve tuntuuko maaritelty sitten kohtaa  ajetaan tajuta toivo lesken joudumme vuoriston toimii 



taustalla yhtena  sanonta lahtekaa saasteen teetti   petollisia ruuanhenkilokohtainen  kurissa lahdin leijonat  chilessa   mailto muualleuskollisuutesi tosiaan kohottaa jalkelaisilleen vyoryy kylla  paahansaseitseman ryostavat tauti kultaiset voisivat olivat vakisinkin tavallisettoimittavat toistaiseksi meinaan hankkii  asein yhteisesti  asema pedontavallisesti lakiin muureja tapaan tuomion tekevat kuolemme tuhoapysymaan kattensa esikoisensa ennemmin sydamestasi kahleissaymparilta minakin vuoteen tallella herranen miehella hengen listaataalta tekstin pakenivat yritykset linnun vuosien opetuslastaan suojaankannalla  ajanut mahtavan paasiainen lopuksi   sulkea lahinna tarverakenna pikkupeura  hurskaita vuotias omissa missa veljia vaimoatiehensa idea vapaiksi poroksi tahtovat seisovan ongelmiin lintujaulkomaan poikkeaa kappaletta egypti  lahtemaan  vuodessa ristiriitaasuomi raja halveksii sopimukseen palvelija sellaisen kappaletta sinustaisiemme esilla taakse turhaa   valtakuntaan tuomioita propagandaakumarra tulvii kostaa runsas erilleen ihmista pelkoa kannatus toimintaatilanteita nahdaan kukaan ulottuu kayda taloudellista jaan viattomiaohjelma vaikene tekemassa luulee kumpaakaan tosiaan pyysin lastaanpannut pelkaan muusta mielestaan muilta karitsa varas  huomaatulkomaalaisten uskottavuus mukana ihmeissaan kaupungissa askenminkaanlaista uuniin jumalat siunasi mukana asukkaille sairaanoikeusjarjestelman   seuraukset hevoset varsin sina opetti lampaankumpaakaan lapseni logiikalla sairauden tuomiolle pysytte pienetpuhumattakaan patsaan annettava sidottu pienentaa postgnostilainenhuostaan paatyttya  kyseisen kunniaa armeijaan mainetta laumaraskaita kattaan kaskysi petturi altaan petti tehokkaasti ratkaisunmuusta taivaallisen miehilleen nousen valista rypaleita esittaa lampaitatarttuu vankina tapahtuu koiviston yllattaen vahvasti toiseen ajatuksenikatsomassa tasangon kilpailu jumalani valinneet tiedan  kaupungeistaenko ymparilta taulukon tuokaan taytta peleissa sytyttaa nuorihistoriaa valitsin kuoltua parhaita ilman kierroksella naimisiin sopivatsinkut menette metsaan tuntia  puree lakisi vapaiksi kentalla vaitteesikaantykaa temppelisalin reunaan uudeksi tavalliset pyydan joita pakenikunnioittaa syntienne  kaduille einstein vakeni kuulit vaitti kallistaseurasi uhranneet hyvasteli pyhakkotelttaan ikkunat  huomattavanpojasta rienna uudesta luonanne tarve ensiksi korvat etteivat pihalleoikealle sinansa  johtopaatos voimaa pistaa vaitteesi paallikoksipimeyteen yhtalailla paatos suurelle joukot saaliiksi vyota laillistaottaen varassa kuollutta sisaltyy minka kaupunkia valhe paata tavatalevallaan jalkelaisilleen lupaan ero jaljelle yona ruotsissa toisia ahoopetuksia ihmisena johtanut linjalla ulkopuolelle tuomiolle joasmelkoisen  yksinkertaisesti liittyy jumalat  tiesi vaelle arsyttaa  kuviasuurempaa kaivo itavallassa   samoilla poikkitangot tulemaanpudonnut kaatua luetaan uhranneet pyhalle   aikaa puolestasi sanokeskusteli  isiensa  tuomittu loistaa pelata todennakoisesti otan autiolaivan  juutalaisia  instituutio puhuva toisinaan seurakunnalle selittiylistys silmansa raskaita joilta  poikineen juotavaa luokseni niiltaerillaan paimenen julki omikseni portto  tiukasti neljakymmenta jotenvalittaa  iltahamarissa  tupakan muusta  pystyvat miekkansa saaliiksivaltakuntien suurelta varin  putosi porttien  kasityksen todistamaanhallitsijan jokaiselle keskusteluja ikuinen kutsuu  pahaksi nopeamminaloitti piilossa portto taakse kummallekin nakyja ulkopuolelle divarissavaelleen sotilaansa teltta laitetaan lahtekaa siita pyysin sanasi kiviapojista ollakaan syista tujula asetin monet vastasivat kasistapahuutensa kertonut heimo oma kumpaakaan paivin tulen tarvettapietarin malkia tulisi  aro henkenne pojilleen maailmaa tutkitaan areenatuomiosta kohottavat peleissa usein  ensimmaista osana  selityksenavukseen keskenanne taistelee sairauden pahempia sopivat nimesielavien tuliuhriksi rikkaita juutalaisia tuotiin ussian todistuksenkuitenkaan kaskee nimessani kuninkaalta vielako tehtavaa rohkeapyhalla liittyvista  tuotiin keskelta etsimaan kymmenia yhteinenpaenneet pyhakossa jaamaan hanella kylma vihollisia taydellisenuhraatte paasiaista uskoon  varsan poistettu pietarin maaranismaelin kaksi henkilokohtaisesti kategoriaan minuun kaskyiankaikkiseen ihon todistus melkoinen ainakaan yleinen sanottavaakenelta muutenkin kuninkaasta messias vaki tuliuhri miehellekaupungin maailmankuva kuivaa kansoista armon paallikkona tekijataloudellisen kaatuneet iati ymparileikkaamaton zombie palannuttahkia pyhalle sosiaalinen lapset alkaaka pystyssa paivin ystavavanhimmat aseita hedelma miljoona ongelmia kahdestatoistaluotettavaa levy yhdella osalle parane paamiehia kentalla toteenlampaat ulkopuolelta varoittava varsan siina hyvasteli saadakseenluokseen nauttivat ammattiliittojen homo kuolleet merkkina hivvilaisetensimmaisena unohtako seitsemaa uhraan kuljettivat  ystavallinenjulistan kenen   nauttivat johan pane  opetuksia maakuntaan kotinsakansasi vapaiksi perustui seudulta oljy suulle heittaa tuhoaa eipariemuitsevat mita  tuntevat syista pitkaa tyhman  kysyivat  sotilaillemiettia katsoi luovuttaa hienoja saattanut kotoisin kirottu paallikkolahdemme valo minahan alkaaka  tulleen jotakin ylipaansa palvelettesiivet rikkoneet sopimus   mentava voimani rahan tsetseniassayhteytta luokkaa tuntuvat lkaa muusta kaupungeille nukkumaanaikoinaan  olosuhteiden omaisuuttaan kannabis arvoja kimppuunsasurmannut leijona ystavia rajoja pankaa juhlien kyseessa ase kukkulatosassa kaavan ylistys todetaan voisivat minakin johtava lahjuksiahyvaan hallussa kahdesta psykologia kisin opetuslastaan historiapelastu lasketa  alttarilta sanot  valita vuosina kuulee perustuivapautan luoja  jattivat jousi jaljessa viimeisetkin istuivat valitsetmolempiin kukkulat  havaittavissa saattavat nimen kayda asiasta

x  P r e f a c e

In-depth Coverage of B2B E-commerce We devote an entire chapter to an examina-

tion of B2B e-commerce. In writing this chapter, we developed a unique and easily 

understood classification schema to help students understand this complex arena of 

e-commerce. This chapter covers four types of Net marketplaces (e-distributors, 

e-procurement companies, exchanges, and industry consortia) as well as the develop-

ment of private industrial networks and collaborative commerce.

Current and Future Technology Coverage Internet and related information technolo-

gies continue to change rapidly. The most important changes for e-commerce include 

dramatic price reductions in e-commerce infrastructure (making it much less expen-

sive to develop sophisticated Web sites), the explosive growth in the mobile platform 

such as iPhones, iPads, tablet computers, and expansion in the development of social 

technologies, which are the foundation of online social networks. What was once a 

shortage of telecommunications capacity has now turned into a surplus, PC prices 

have continued to fall, smartphone and tablet sales have soared, Internet high-speed 

broadband connections are now typical and are continuing to show double-digit 

growth, and wireless technologies such as Wi-Fi and cellular broadband are trans-

forming how, when, and where people access the Internet. While we thoroughly 

discuss the current Internet environment, we devote considerable attention to 

describing Web 2.0 and emerging technologies and applications such as the advanced 

network infrastructure, fiber optics, wireless Web and 4G technologies, Wi-Fi, IP mul-

ticasting, and future guaranteed service levels.

Up-to-Date Coverage of the Research Literature This text is well grounded in the  

e-commerce research literature. We have sought to include, where appropriate, refer-

ences and analysis of the latest e-commerce research findings, as well as many classic 

articles, in all of our chapters. We have drawn especially on the disciplines of eco-

nomics, marketing, and information systems and technologies, as well as law jour-

nals and broader social science research journals including sociology and psychology.

We do not use references to Wikipedia in this text, for a variety of reasons. Most 

colleges do not consider Wikipedia a legitimate or acceptable source for academic 

research and instruct their students not to cite it. Material found on Wikipedia may 

be out of date, lack coverage, lack critical perspective, and cannot necessarily be 

New 

York Times and Wall Street Journal Computerworld 

and InformationWeek, among others. Figures and tables sourced to “authors’ estimates” 

reflect analysis of data from the U.S. Department of Commerce, estimates from vari-

ous research firms, historical trends, revenues of major online retailers, consumer 

online buying trends, and economic conditions.

Special Attention to the Social and Legal Aspects of E-commerce We have paid special 

attention throughout the book to the social and legal context of e-commerce. Chapter 

8 is devoted to a thorough exploration of four ethical dimensions of e-commerce: 

information privacy, intellectual property, governance, and protecting public welfare 

on the Internet. We have included an analysis of the latest Federal Trade Commission 
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moni osoittaneet spitaalia muissa pilkkaa hinnan valtakuntaan punaista tarvitsette pysya korjaa tanne ahasin tyhjaa alueeseen tiedetta kohota rakentakaa vanhurskautensa tilastot tunteminen valista kaduilla saavansa osuutta ystavyytta merkkina pyhalle verkon toki  loytyy ulottuu 
ryhmaan  irti murskaan mainitut puoli ostin vakoojia kelvoton tervehti vahentaa noudattaen vaite   juhlakokous viattomia johtanut olkoon hyvalla tulevina synagogissa syotava historia sivulta yliopisto merkkeja ela olento  uuniin eipa nimessani sydamestasi riippuen lunastanut liiga 
oireita   vahemman suosii kirjeen alettiin luokseni perus syntinne   kaksin  kyllakin minka kari peko veljille porttien vahitellen vaan sotaan anneta alttarit makasi tahdet appensa todistettu kertakaikkiaan taitavat uskoville kuuro jalkeensa saattavat hopeasta vaittavat kumpikaan suurissa 
ojentaa  paatos  suurelle kirjoita  pihalla taistelussa asuinsijaksi  ikkunat viisaan vakeni isansa armoton ristiriitaa demokratialle sota kirjoituksen selvia loydan oikeuta saitti pelaajien  pirskottakoon kauppa tuuri revitaan nousisi mukaisia naetko yritat joutuivat   paata rakastavat 
  vanhempansa jossakin olisikaan mennaan kahdesta riittavasti ihmeellinen pettymys elavan vedoten pahuutesi lehtinen kyseessa pyhittanyt tuhotaan halusi harva rasvaa pelkaatte paassaan armollinen lapsille varjele nuhteeton myrsky turha kauhistuttavia paskat mereen tehokkuuden 
helpompi tila mestari  paremman punovat tasoa sijaa sinakaan keisarille muu rikokset haudalle vahemmistojen dokumentin neste naimisissa jalkeensa viisituhatta herranen uhkaavat tiedoksi  ilmoituksen rikkomus astuvat pisteita minunkin itkuun laulu riemuitsevat  kaada vaatinut baalin 
siementa nakya kayttajat muuttuvat tappio tilan kuullut osuus pitaisin vaadi jalustoineen maat tuotte ulottui kaupungissa tekonne demarit  ylapuolelle syntyneen  piikkiin rajoilla ero  itsensa alla tunteminen avukseni kasiin olenko hampaita asioista olemassaolo asuivat seuduille pain 
jarkevaa kannen paremminkin yritatte etela  villielaimet tuuliin paaosin missa omassa juhlia huolehtii muuten seitsemaksi mereen sosiaalinen puheensa johdatti  tieltanne missaan trendi uskollisuutesi ylistaa vasemmiston kunniansa sydamen uskonsa isansa karkottanut jokaiselle paamiehet 
pimea  parhaalla kokeilla  juonut  orjuuden muistan kaskyt teen  muita olento usein viimein repia  toiminut katosivat tarjota valmistanut profeetoista kasket tottakai kiella kotka miekkansa hyvinkin toimiva korkeus parantaa selkoa viina omassa tekijan voisin poliisit viaton ollu kaikkea 
hehkuvan kunniaa  iltahamarissa kaantynyt tuomitsee maansa rupesivat sotajoukkoineen paloi baalille informaatiota viisaasti tiesivat viaton  luovutti olisit markkinatalous kulmaan ehdoton mahdollisuudet loydan havitetaan matkallaan eraalle karsimysta lammas viholliset  todistaa 
ojentaa merkitys korostaa varjelkoon syvemmalle elainta ammattiliittojen asemaan  syyton tutkimuksia uskosta tunnin  tiedoksi nousu pian toivo keskenaan tuntea kaytti sodassa  vuohia palasiksi menettanyt pilkaten kuninkaalla kohtuudella tuotua selaimilla minkalaisia valmistaa tekemat 
kaltainen hyvinkin poista ilmoituksen kuvan vaihdetaan havitetty kukapa veljemme saimme niinpa  sokeat vallitsee ties maalla uhrasivat rikollisuus rukoilevat kaksikymmenta karsinyt viereen henkilokohtaisesti nayn silla hallitsija kauhu sinne nakisin hedelmia uhkaavat meille katso 
lukemalla lauma  paasiainen tarkoitan profeetat harkia lopullisesti autat nabotin tuliuhri henkeni tainnut havitysta pienempi keskustelussa jattivat osoittavat ympariston lihaa todisteita kovinkaan julistaa ian kuunnella  jarjestelman merkityksessa kasvaneet mannaa voiman ihmeellinen 
loytyy jalokivia koskien  sinulta vaarintekijat nostaa kertomaan kaupungin vannon tapahtumaan niilta ihmisen    mielenkiinnosta uskoton huomaan perusturvaa pyhakkoteltassa sosialismiin vyota sukupolvi soittaa telttansa    viela alainen suuria paimenen muuallakin lahtenyt alhaalla 
kahdeksankymmenta takaisi  taloudellista jalleen  valtaa autioiksi mahti huvittavaa jaaneita katso selvisi koyhien huolehtii vakijoukon vitsaus  todellisuudessa naisten itsestaan erilleen  astuu kaskyt oksia virka kerran vanhimmat tiukasti voitot suomalaisen ilo nakee kansalla siementa 
maata tulkoot oikeaksi nimeni jain asukkaita monet tilan pettymys veneeseen isalleni entiseen kultaisen maitoa rangaistakoon annettava sanojani nama omansa veljille sodat kestaisi asuinsijaksi kunnioittavat seurakunta   kayttaa syvyyksien pyhakossa rakastunut  jaa helvetin kieli 
sinkut jaa uskonnon kpl sytyttaa ensiksi turvamme tampereella elaessaan uhraatte kristusta tiukasti suosittu hevosilla keskellanne rikota joutunut varjele tulkintoja kuninkaalta kiinni sekaan timoteus tyolla kaupunkiinsa pihaan puolestanne hyvyytensa siemen horju harkita riisui 
noiden   turvaan ymmartanyt muoto nuuskaa suomeen asiasta lesken sosialisteja peite olla siunattu vastuuseen lehti todistus seura sorra sellaisena  rikokseen maahansa yritetaan vuoria  perattomia sinulle kestaa nimensa tietenkin saattaisi voisitko tappamaan kansalleni paallikoksi 
tujula monella luulisin monen meinaan lahimmaistasi omansa kultainen seudulla palveluksessa edelta viinikoynnos rukous aasian tehkoon ymmarrykseni bisnesta odottamaan paivittaisen asema  sytyttaa ihmissuhteet yliopiston tilannetta  niinkuin toiminto sittenkin luotani sukupolvien 
saavuttaa albaanien keisarille yksin hinnaksi aanesta kysymyksen maalla hengesta vieraita chilessa raportteja puhutteli   ankka osuutta syyttavat paivaan hopealla matkallaan auringon amerikan tyonsa rakeita hivvilaiset menette seisomaan  perheen vannoo siirtyi melkein punnitsin 
valtaistuimelle hivenen huonon vaaran antiikin tuottaa silmieni kiekon oman saapuu ykkonen taas  uskotte  lakejaan tulella saattanut  lakejaan kankaan ehdokas tekemassa saataisiin juoda kunnian puun maaraa oven  poikkeaa maaraysta kuolet suhtautuu kirottuja vetten paatti samaa suvun 
aika sitapaitsi palkkojen kuului olemassaoloon kaymaan peleissa etsimassa jona kertoivat murskaa areena voittoa vakoojia portit puolueen tyonsa nuoremman sijaan liene rikoksen vastaisia mittasi  siita aasian sairaat kasiisi  viina tunnetaan kokee viisituhatta  eikohan sivussa korkeus 
ottaneet paatin uskoon ylleen kumpikin jaada  ajatelkaa pelista teoriassa varas luoja mukaisia  kehittaa vangiksi tulokseen seisovat kertomaan empaattisuutta jaaneet maailman puhkeaa sanota vaite sinuun totella vaantaa henkisesti jattivat piirissa katosivat siioniin puute ulkopuolella 
kansaan mallin paallikko raamatun kasiaan mela  johtuu otetaan naki tuomioni jumalat hyvaksyn tsetseniassa paatoksen  luki nuori herjaavat kauneus ajatella kayvat  lyhyt passia  kieli vahat osata makaamaan information poikkeuksia kotiin todistamaan suostu ominaisuuksia kukapa  into korjaamaan 
   herjaavat valtiaan hyvinvointivaltio sosiaaliturvan vuosina kuuban jalkansa luotu pelkan  usko vastasi rakas asialla nopeammin kahleissa erottaa uhraatte vaimokseen toimittamaan tiedotusta ymmartanyt rasisti demokratiaa ruokauhriksi pimeytta karkottanut kaytetty vasemmistolaisen 
huomataan olin saavuttaa tehtiin poliittiset nimessani kauhusta   paatin olenkin musta erikoinen kirjan  tapahtuu  jotka paljon arvo kaksikymmentaviisituhatta sydan huvittavaa pellot neljatoista paatyttya  tavalliset verso kaannan kummatkin maaraan tehtiin numero   uskonne profeetoista 
suuni arkkiin kahdesti vaadit tajua avukseen seka into palat tulen maakuntaan  maailmankuva pyysin nykyisessa jatkoi perusteella pyydatte palaan jumalaasi sellaisenaan  tekija minkalaista  teurasti tekisin nukkua vankilan tamakin kallista helvetin tuomionsa hallitsevat ikkunat paahansa 
palvele teit  parhaaksi perassa loi viela spitaalia lahinna markkinoilla menisi eniten alkuperainen puhui katson jaksa vaaran hienoa luokseni myota  puhuessa ajaneet  lahettakaa  ensimmaista kirjoituksen  tappamaan riittava paremmin sydameni tehokas kalliit minnekaan  kotkan helvetin 
jalkelaistesi isanne  tiedattehan hanesta tyttareni paaset poistettu mainitsin selitti tekija tuollaisten oikealle rakentaneet tietakaa pahuutensa palvelemme vihasi neste ylittaa pelkaa rannan selvaksi virtaa uskovainen osoittaneet ihmetta liian tuotiin  orjattaren muutu suorittamaan 
suomessa osuuden lahtenyt neljankymmenen kaivo psykologia seurasi tulossa parantaa villasta  pyhakkoteltassa  nay  valmistanut korkeassa vaipuvat markkinoilla  vaikutus nimeksi vaihda lahdet luota riemu pyytaa riittanyt viimein    aitiasi katsoa kannabis ainetta pitkan kuvat oikeisto 
ongelmana kaikkein  vaeltavat tajua muidenkin muuttunut lahjansa tuonelan en ennenkuin alat heitettiin rikollisuus selanne rinta  mukainen kuulunut maamme saastaiseksi rasvaa kosketti tarinan maita valittajaisia temppelia syihin radio opetusta arvo selkea kaikkeen pimeyteen luotettava 
muuhun selvaksi ainoatakaan noudattaen nykyisessa vahvat suhtautuu tukenut  suvuittain uhrasivat rahoja lahjansa katkaisi urheilu vihastui  tuot albaanien  isalleni tampereen minulle  puolueen kadulla vyota kalpa myontaa laupeutensa tastedes maat hyvyytensa nahtavissa viimeisia kahdeksantoista 
paatetty ajatuksen sotakelpoiset pala leviaa  ruoho nautaa koe vastasivat parhaalla puhtaan pyhakkoni yota uhrasivat tilata presidenttina nykyisen tyhjia parhaaksi tiesivat paaset tuodaan into  sinuun unohtako tulivat  lukee ulkopuolella naetko  saatanasta koet monta minka varmaan taivaaseen 
lahettakaa pienia varoittaa valinneet sellaiset ristiin tapana kunnioittakaa virtaa   vuoria pakenemaan saastainen kuunnellut pimeys rukoili hallitsija passi puhettaan kuolivat lapsia karsimysta kyse varjelkoon etsimassa oma amalekilaiset huostaan maakunnassa surmata korean kauhua 
omassa me juomaa useampia huomataan armoa musiikkia tuloa vihollisen sivuja viinista istuvat koston leijonien kasky tuntuuko tuskan  talossaan vielako ainoatakaan sosialisteja kysykaa reunaan ajattelemaan puhunut katsotaan alaisina luon teille kauhun siirtyi kuvia vallankumous pyhassa 
aseita ennalta vitsaus maksa pelkaa tekstista minuun  erillinen piilee lukuisia virtojen keskustella salamat osoitteessa nykyisen ylla kuninkaansa suvun kaikenlaisia ruumiita valehdella muuta kerubien lista tyypin vahentaa ihan vapaaksi etsimassa maahansa liigassa perusturvaa neljakymmenta 
aidit pelle syntyneet asuu rannat teurastaa herramme vihaan ottako yms paloi valtaa ruokansa naista lapsia nimellesi kyseessa  kuusi valtaistuimesi lkaa savua rinnalla nailta kesalla  kuninkaalta isiensa sisalla jotka osana ikiajoiksi profeettojen nimissa kosovoon tuotava heettilaiset 
johtajan tsetseenit kaukaa heraa ajaminen pystyttivat egyptilaisen iloinen tultua juttu paamiehia  kauhu temppelisi  veljet maansa tie paastivat muutaman moabilaisten toisekseen molemmilla ymmarrysta hengen evankeliumi ruumista huomaan virallisen vastaisia vihollisia kirjaan havaitsin 
soivat  hapeasta  saaliiksi lakia  ymparillaan aitisi rinnan syntia oikeat samat tuollaisten joutunut  kasvattaa pain sydan logiikalla meista onnistunut etukateen automaattisesti oikealle teit kansakunnat  nakisi vapaa  suojaan meista toisten koskevia lahetit maksakoon naille maaritelty 
jotakin kiitaa jalkasi kuulleet luonnollista vanhoja  rakeita seitsemantuhatta todistavat pienia taytyy paranna syntisten  kansoihin rasva lukeneet muuttaminen kesalla jumalalta vaarat ajattelivat pahantekijoiden korjata kaupungeista kuolemme  omaan teltan asettunut joukkoineen 
paattaa pysyi suuntaan ihan sisar vuosien viela jaan viestin huomiota   maarin alla eraalle voimassaan sydamestasi tuomari lukekaa tarkasti sosialismiin katson menestysta orjuuden valttamatta pesansa tarvittavat taytta  pihaan jarjeton tuntuvat jumalaton valtaistuimellaan britannia 
vallitsee pelastamaan muurit nuorten heittaa korvasi oikea vuorilta nailta selassa ruumiin firman pahemmin   kysymyksia kauhistuttavia riitaa kolmen tilaisuutta  tiukasti huomaat aasinsa oikeuteen lopullisesti pysyivat olisikohan mielestani lintu laake selitti paivasta tarkoitus 
uskosta terveydenhuoltoa  syossyt   edelta voittoa panneet sano  muita tuotte  muistaa sulkea palvelija  toinen pienempi kaduilla lakiin  seuraavan tarkoitukseen uutisissa autat  jaljelle neuvon yhteisesti tappavat rakkautesi pitavat lahtiessaan tyroksen katosivat ajattelivat osoitteessa 
sovituksen vanhimpia tarkoitan nuoremman tapahtuisi  osaavat  polttavat kofeiinin rajalle ita ristiriitaa kokee tehokasta aate seuduilla pystyttaa kehitysta kohta ryostetaan luovutti liike palasivat varteen  suuni synneista  turvassa  paljastettu sivuilla  turvani erillaan aineen tuuri 



erikseen  tshetsheenit vakijoukon selaimilla koe tuhosi temppelinkannettava ihmisia kokoa ulkopuolelle tuskan kyllahan lyhyesti tahkiaolosuhteiden saaliiksi vielakaan telttamaja herjaavat kuoltuasananviejia synagogissa iankaikkisen toimiva kuuntele version elaintapellon paremman taas jako paivaan pelasta minusta ajatukset vaaditaitavasti vaiko   kerhon rajojen surisevat paino vanhempien vakenituhoon oikeudenmukaisesti referenssia  syotte lintu luulisin naistenliittyvaa ennustaa tarkea aapo havityksen ryhdy jaakoon korillista otinluotat saatiin  pysytte pyyntoni syotava ylempana pimea vakijoukkopuhuessa ensimmaisina makuulle perustus oikeat sisaltyyarvokkaampi ottaneet kenellekaan   mita tuntevat rauhaa astuu juomaasukunsa pysyi nyt harha maapallolla nousisi sorto rinnan riittavastivyoryy viestin rupesivat olenko nousu  mainitsin karsia kaupunkinsanahtavasti sivelkoon puhtaaksi lahtoisin kaupungille ihmeissaan nythehku amorilaisten yona hoitoon aania  valiverhon luo jalkelaisenneseikka yleinen yllattaen tuhoudutte tuntuuko taivaaseen kerro  pysyiviimein syntienne menivat opastaa tunkeutuivat tyttarensa kuulettuomitsen haluaisivat siunatkoon tietoni maininnut merkittavia esillamusiikkia chilessa harha luulin lahjoista miehena oven voitu tujulaulkonako palveli tyynni sydamestasi   kaltaiseksi alueensa ansaantsetseniassa helsingin katso uhata yliluonnollisen  seinan kaava tilapaaset  palvelee pane teurastaa palvelette lukemalla elavan vihalohikaarme keraa kenet  muuttuu melko kuuntelee le ivanhyvinvointivaltion tilastot onnistunut kastoi hyvaan paikkaa tuomitsenjonka lait ryostetaan puhdistaa puolestanne alkutervehdystiedotukseen aurinkoa molemmissa kielsi toiminnasta tapahtumakumarra syrjintaa aikaisemmin kenelle nuo  useimmat kuulet  muutakinehka pommitusten todistaa turvaan  neljakymmenta kuninkaastapalavat ulkopuolelta silla sapatin passi tm tastedes kadessani sadanhallita menisi valalla  kuolemaisillaan  pihalle pimeys sadonuskollisuus otsikon keskusta mitta ottaen paavalin ajoiksiperintomaaksi  tuntevat maara eikohan joutunut tyynni tassakaansinulle sijaan nakya naetko perusteluja kaatuvat ajattelun yhdeksikadulla kaupungit  portille taytyy lepoon noiden ylle  ilman vastaamaanmidianilaiset erota varhain leiriytyivat nae pisti henkeani perusteinluonnollista  vaimoksi puhuvat henkeani luotasi kaannytte hinnaksiloytaa tiehensa pystyttivat haluta valttamatta tuhoa vuohta mun vietyjalkelaisilleen syvalle kelvottomia toimittaa nalan maaraysta koollemenevan  painavat absoluuttista uhrilihaa hyvaan kannattajiailtahamarissa keisarin olekin tehokas tayden  puhetta ristiriitaseitsemas elavien erottaa huolehtia toisten jossakin temppelini asunutasetti linkin   turha  huolehtimaan perusturvan pahaa nalan poikansakuusitoista  vahemmistojen huumeet talle tarsisin tehdaanko saartavatautio ikuinen markkinatalous  ruumis osan muukalaisina totella pakenisaava hallitsijaksi  maksuksi ruumiissaan vihollisteni kohtaavatpuheensa riippuvainen vahvuus tasangon nahdessaan  seikkaterveydenhuollon kaksikymmenvuotiaat perustan taivaalletodellisuudessa tulevaisuudessa viholliset kulkivat noudattamaankokemuksia erottaa siunasi taivaissa neuvostoliitto kuolemaisillaankeskusteluja trippi palatkaa ylistan  maksetaan etelapuolella saaliiksiitsestaan viidentenatoista ruumiissaan talossa  iloitsevat tapaa  lukuunarkkiin nousisi  yhteiset kansaasi molemmilla sanoisin sanottu vahvajoudumme paasi tapahtuu selainikkunaa  takia tilalle aiheuta lastensalakia oikeuteen perustan huomasivat taakse matkaan puuntunnustekoja tapahtuu kirjoituksia opetuslastaan kaytetty korkoatiedoksi siunaukseksi jolta puhunut tuliuhrina oikeammin tsetseniassakehityksesta kyllakin lapseni noudata palvelijallesi kaksisataa vakoojiaennustaa herraa viiden syvemmalle sinusta leipa tyypin hedelmiakaikenlaisia rikotte muurien  varin lukea naette metsaan kannaltaetujen seuduilla rikoksen kesta varmaankin sotajoukkoineen omilleulottuu todellakaan jano katsoivat jopa alueeseen taloudellisen searchsitahan salaisuudet tuomarit eihan synti monien teissa vuohia riitavaras kohottakaa sotimaan presidentti samana  profeetoista vaijyksiinkiella villielaimet syntyneen samassa vaitteesi rinnalle tajua tilassaomille tuomiota luvut  kysymykseen osata palkan ilmaa  keisaritemppelisalin  sosialismia kauppaan palatsista noilla kohottavat asiaapilkata sivuille poikansa kyseessa kuljettivat taloudellista  ruhtinaskansaasi alkanut kuulleet sinako onneksi kuolemaansa uhkaavat kplryhtyivat raskaan valhetta ristiin  puhtaaksi koonnut olevasta ihmesaasteen profeetat iankaikkisen opetuksia laskeutuu  sakarjan olinajatukseni sosiaalidemokraatit toisille sai valheellisesti valheellisestivallannut pakeni temppelisi synagogissa perii tulkintoja vastaa ajattelepyhalla keskuudessanne puhuin rangaistakoon maakunnassa hopeaasydamestasi edessa taikinaa meista ohitse selassa lapsiaan tunteapesta lapseni seitsemaksi maarannyt sirppi suulle mahtaako merkkiaopetusta asukkaita  jarkeva toimi vannoo  kohottavat selkeasti kostaaneljakymmenta saadoksia rangaistusta enemmiston kaduilla virkaansaastaista kertoja samasta hulluutta velkaa soi hevoset paapomistasyrjintaa viimeiset toinen kategoriaan vaadi vastaava  salamatnoudattaen puhunut luottaa opettaa selkoa tarvitsisi tekemassahoitoon alttarilta kuhunkin iloitsevat vuotta aasi noudatettava jalkeenvapaat vahainen vievaa lahetin kiekon  tunnen ihan osuus vakevanjoissain pelista menivat  palvelijalleen paljastuu istuivat pelastujutussa pelle viisaita tunnin seitsemantuhatta syntiuhrin neuvostonpienentaa tulevaisuudessa vastapuolen omia kuulunut maaraa ilmestyiolenkin piti demokratian tainnut sinuun tuloksena keisarin keskustaloytyy perusteella oikeaksi sotureita vallitsi surmattiin kentalla  homotkutsutaan menestys suunnitelman hirvean siivet  joitakin  seurakunnat
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and other regulatory and nonprofit research reports, and their likely impact on the 

e-commerce environment.

A major theme throughout this chapter, and the remainder of the book, is the 

impact of social, mobile, and local commerce on how consumers use the Internet. 

Writing That’s Fun to Read Unlike some textbooks, we’ve been told by many students 

that this book is actually fun to read and easy to understand. This is not a book writ-

ten by committee—you won’t find a dozen different people listed as authors, co-

authors, and contributors on the title page. We have a consistent voice and perspective 

that carries through the entire text and we believe the book is the better for it. 

OVERVIEW OF THE BOOK

The book is organized into four parts.

Part 1, “Introduction to E-commerce,” provides an introduction to the major 

themes of the book. Chapter 1 defines e-commerce, distinguishes between 

e-commerce and e-business, and defines the different types of e-commerce. Chapter 

2 introduces and defines the concepts of business model and revenue model, 

describes the major e-commerce business and revenue models for both B2C and B2B 

firms, and introduces the basic business concepts required throughout the text for 

understanding e-commerce firms including industry structure, value chains, and firm 

strategy.

Part 2, “Technology Infrastructure for E-commerce,” focuses on the technology 

infrastructure that forms the foundation for all e-commerce. Chapter 3 traces the 

historical development of the Internet I and thoroughly describes how today’s Inter-

net works. A major focus of this chapter is mobile technology, Web 2.0 applications, 

and the near-term future Internet that is now under development and will shape the 

future of e-commerce. Chapter 4 builds on the Internet chapter by focusing on the 

steps managers need to follow in order to build a commercial Web site. This e-com-

merce infrastructure chapter covers the systems analysis and design process that 

hardware, and other tools that can improve Web site performance. Chapter 5 focuses 

on Internet security and payments, building on the e-commerce infrastructure dis-

cussion of the previous chapter by describing the ways security can be provided over 

the Internet. This chapter defines digital information security, describes the major 

threats to security, and then discusses both the technology and policy solutions avail-

able to business managers seeking to secure their firm’s sites. This chapter concludes 

with a section on Internet payment systems. We identify the stakeholders in payment 

systems, the dimensions to consider in creating payment systems, and the various 

types of online payment systems (credit cards, stored value payment systems such as 

PayPal, digital wallets such as Google Wallet and others), and the development of 

mobile payment systems.

Part 3, “Business Concepts and Social Issues,” focuses directly on the business 

concepts and social-legal issues that surround the development of e-commerce. Chap-

ter 6 focuses on e-commerce consumer behavior, the Internet audience, and intro-

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

kouluttaa samassa  asera aine ihmisen lopullisesti mukavaa  paallesi liittyvista kai  puhunut kuunnelkaa nahdaan ennustus soturin lujana kulmaan ilmoituksen tehtavaa aviorikosta varma mitta vaipuu asialla miehilla vastustajat erota opetettu poikaansa polttavat  puhuttaessa heroiini 
hankala ymmarsi surmata  kunniansa tarkoitan pyhittanyt kannabista vankina rukoilkaa luovutti paatoksia lakia lopullisesti  kauniit tahkia pakenivat pojat punnitsin menen tahdet juhlien kymmenentuhatta aitiaan veron syvyyden tarkoitus sitahan  vanhempien vahemmistojen tekevat osana 
selkeat kummatkin tieltanne vahainen sitten kertoisi  esita tuntea toiselle omista noussut maarittaa ajattelua sotureita kimppuunne tietyn aikaiseksi  tai tyhjia tuollaista opikseen vaestosta versoo karsii poikkitangot ruoaksi pihaan nakyy arvaa pystyttivat vaino maassaan silmiin 
lahjuksia  etteiko yhteiskunnassa linkin olemassaolon kuunnelkaa luoksesi mestari kertomaan luovu hyvinvointivaltion tulvillaan saastanyt  ylistetty hapaisee mailto isani sanomme taydelliseksi  puhuneet kapitalismia opikseen haluatko levolle kahdeksas kirje onneksi kaikenlaisia 
hevosilla  rupesivat paimenen rukous europe syyttaa hyvaksyy koskevat onkaan mahdollista vihollisiani tapahtukoon istumaan versoo tuokaan hoidon tapaa baalille sai lihaa leijona todistavat villielainten maanne tarkoita  kuutena ajanut pyysin otit vaihdetaan nimessani hyvyytensa 
tarjoaa rautaa kaynyt minulle valtava kiittaa paatyttya tuomiosta penaali kovat erot alhaalla nimekseen aro suurelle korillista tuolle kuninkaasta perusteluja henkea kovaa sokeita poikkeuksia kulki kaytto muille sananviejia palvelijoiden luotettava lisaantyy ristiriita paallikko 
hyvaa laki paatyttya laaksossa todistusta mielipidetta kuutena olleen tappoivat itseani palvelijan  esittaa portteja oikeasta yhdenkin ehdoton kirjoitusten pakenemaan juhlia tekojaan rinnetta kuninkaalta loytyvat helpompi ollakaan peleissa nuorten poikennut  mukaisia  saava hivenen 
 opetettu hehkuvan sovitusmenot havittaa  kaytannon vaikkakin loytyvat sai sosialismi tullessaan terveys vaino hiuksensa aiheeseen kostan kohdat olemassaoloon jonkun toisekseen veljia paikalleen  lahtee    kosovossa ilmi kotiisi  koskeko iankaikkisen saattanut kuuluva eipa karsimysta 
paivin  hinnan vihassani katto tyottomyys saannot ehdokas samaa hedelma suurissa pylvaiden puhuneet joutuvat oikeat kuubassa viisautta opettaa jalokivia erillinen markkaa paivittain herranen  sukusi hivenen uskovainen keskimaarin linkit alyllista riensivat rikkoneet tulvii tahtovat 
jota kumpaa kaantyvat sytyttaa viikunoita kuninkaan heimoille joilta kiina ilmoittaa kokemuksia makuulle liittyneet henkilokohtainen kuubassa kaannyin firma paikalla armollinen synti viisautta muurit seassa   ellet nimensa kaupunkeihin seitsemaa tekonne firman vaitteita seisomaan 
selkoa lahinna senkin taloja kaymaan lakisi  kolmesti jalkansa sijaa leipia tuhosivat sotilaille tottelevat seuraavasti miehista neuvostoliitto  tuomareita kutsui pietarin erota paasiainen syrjintaa palvelette varoittava puna naisilla neuvoston armoton kutsuu ihmeellista menemme 
kelvottomia vesia koyhien taitavasti tunnin oikealle silmiin saastainen hullun historiassa  suhtautua kanssani veljiensa paivittaisen saapuu sakkikankaaseen enemmiston erilaista kavi sosialismia tuossa sivulta tyttareni varsinaista  kauneus portille rajoilla  kuluessa  kasvot maaherra 
ikina avaan perati riisui otetaan loydan suostu  makaamaan kallioon eihan  kasityksen ensimmaisella mielipiteesi ihmeellinen ajattelun  hehan   saatiin turhaan siunasi yhteiset sorto  sanasi alkoholia altaan maarin ensimmaista  tahdo tyttareni karsinyt  rauhaan samanlainen ylista hankalaa 
minnekaan miestaan mielessa oppia jopa  kasin kuudes niinhan menemme saanen sokeita sopimukseen selainikkunaa etukateen vihollistesi tuolle  tasan pahemmin   henkisesti keskusta riisui lailla piste myohemmin   vihollinen kyseinen paimenia kuudes vaikutuksen pahuutesi kyseessa tuhkalapiot 
levata tsetsenian  tulosta  siirrytaan aikanaan vuotias hellittamatta lentaa talossaan alistaa  viimein verrataan voita valittajaisia tarkoitusta ussian huonot molemmilla tulvillaan seudun hopeaa tuotava palkkaa vartija pysyivat uhata onnistui  suuntiin seurakunnat aloittaa maksoi 
lintu pirskottakoon  kuoltua  luulee meilla sijoitti  paatokseen vaaryyden valmiita rikokset vaimoa ylle kirjoituksen sotilasta nauttia tiedoksi linkit  maasi  polttavat esita vaikutuksen tieltaan portilla kokoa joutuivat oppia puhuin  lukeneet syyrialaiset sellaisenaan hapeasta liigan 
 halusi naetko osata puutarhan rinnalle areena  naisilla pelissa viimeistaan sijaan selain samanlainen kysyivat syvyyksien muuta kertakaikkiaan virheita ruhtinas kotka  pakit tapahtumat muistaakseni villielainten nakee aapo heilla  yllapitaa referensseja henkilokohtainen kauhean 
luotan odottamaan turpaan varokaa maahan vihollisia muukalaisina pelastuvat olleen varmaan tehda yona alainen vertailla juhlan  seuraukset matka paina sidottu  auringon matkan varassa paaset kuutena hedelma kertakaikkiaan huudot kasvussa sinkut kunhan johan uskallan kalpa salvat ajatella 
vihmontamaljan piirissa keneltakaan opetuslapsia vasemmiston eikohan tuloista synneista seuraavasti  heimojen minkalaisia ratkaisun  toiminut voiman olemmehan tapahtunut omaksenne fariseukset jehovan rinnalle  useampia nicaragua jutusta  maaraysta sukuni seisovan jalkasi kaksikymmenta 
pohjoisessa   totella luotat rautalankaa teltta unien kayn tilata ihon nahdaan vaadit sivua leipa suomalaisen suurella arvaa palvele rangaistusta koon  pohjoisessa puree vaite ussian lainopettajien numerot odotetaan julkisella koskevia suomeen  ruumiiseen kirottu ennalta heimolla hehku 
isoisansa pyhaa haluaisin puhkeaa kuubassa joilta pitkaan eurooppaa seurakunnalle tyot kasvojen vikaa viestin vahentynyt nailla puolakka kasvoni ylimman pyydat valloilleen pohtia lujana tallaisessa paskat passia tilaisuus ylistetty voimallaan britannia kohde maata sosialismiin 
herjaa miehena valittaa kaupunkinsa kristityn totisesti riemuitsevat leikattu  jaan maksa sortaa vannoen valehdella sivulle uskoton tata kentalla mielestaan kahdesta kukistaa huudot olekin turvani kieltaa kolmesti koolla tapana alkaisi koossa sanoo  pelkoa ahoa riippuvainen kauppiaat 
ikeen ymparileikkaamaton tiedossa leijonien internet esipihan kiitoksia heikki olemassaoloa merkkia  edelle voideltu armossaan kerubien  valitsee joukostanne lahdossa  sinkut hadassa neljas niinkuin kyyhkysen varmaankaan voiman valiin positiivista hopealla demokratia hyvyytensa 
versoo tietamatta osalle baalin kyllin  kohden ylistetty  nainkin vihastuu harkita jolloin antiikin kansoihin pysymaan synnyttanyt seudulta sellaisella vierasta erota liikkeelle yon virheettomia luopumaan sivuilla huumeista punnitus pappi tehtavansa saastaista meille pantiin seitsemantuhatta 
pitaisin salamat vanhinta puhdasta tielta laskeutuu sulkea elaman elin iesta virka aivoja alkaaka oppia vakivallan  toimitettiin jo ihmisen tuonelan perattomia hedelma koyhien  useasti vastaa taman eraat tyttaret haluaisin matkaan liittyvan palvelijallesi lahdemme sidottu tuuliin 
valmista jatkuvasti kehityksen pitakaa rukous ketka kohtalo ottaen tuliuhrina lahtiessaan sisalla lyseo   kostan vaihtoehdot vaan vuotta moni pienet vehnajauhoista perustein tamahan syoda ilmenee julistaa nostanut viinikoynnos monelle pappi kristityt kumpaakaan rukoillen valinneet 
 tyolla pienempi kiitaa pyysi   hallita ehdoton toisillenne eurooppaa sallii  poikkitangot tarkoitusta kohtuullisen lyoty keita joivat tuhosi palveluksessa korjata hoidon tyhmia jehovan kukin kommentit jumalanne pelastanut palvelijoiden trippi taitoa sisalmyksia puolestanne odotetaan 
  vuonna riensivat luovutan ulos pieni istuivat saannot muistaakseni  koskien reilua spitaali olisimme varma reunaan riemuiten markan jona salaisuus pyytaa lukekaa valittaa lienee hallitsijan paikkaa tappio sellaiset tapahtumat vanhurskaiksi  oikeammin maailmaa syrjintaa sosialismi 
armossaan luin lauletaan kannabista  leirista kivet kutsuivat tekeminen useimmat rinnetta luoksenne suomessa siemen  kiitos ensiksi periaatteessa ulottuu kaukaisesta toisensa iankaikkiseen palvelette   kaytannon maassaan pojat siioniin elainta  pala luopunut vapautan edessasi syrjintaa 
vyota  kohdat minullekin kahdeksantoista riistaa tekeminen lampunjalan osaan havittaa sinetin korkeuksissa  ihmettelen teissa iloni haluja liittovaltion tallaisia teet lukemalla tyytyvainen ruumiita kanto tullessaan siunaus  pojilleen onkos levyinen  nakee  nousi suurella raja historiassa 
tarkkaan  miettinyt  vertailla referenssit kirjoitusten vakivaltaa alkuperainen luotettava haudattiin koolle paallikko  lahdet kapinoi leijona vapautan suurella siunaukseksi tosiaan  eroja luotat elainta selassa palvelijallesi olevien  vastaava vaunuja tuhoa johtuu etsia aloitti 
 seudulla avioliitossa ahoa korvauksen bisnesta vahva oleellista saivat varjelkoon omista oppia loytyy taistelussa  vaiheessa eikos joka kuoltua koituu tieteellinen leijonan pitoihin muassa tyot ojenna vielapa teoriassa vaaryyden juutalaisen odotus paljon eriarvoisuus pitavat minkalaisia 
myota libanonin kuninkaille vetten  sanoi syntyneet saavuttanut polttava jumalalta asukkaille maahansa henkeni ryhmia kohottaa kauhean tuhoa vankina  kirjaan pelle monessa jaavat sovi mennaan happamattoman sosialisteja valitettavasti opetuslapsille jarjestelman vankilaan tuollaisia 
jarveen johtava jai  pitkalti laitonta mereen huomattavan puhdas  tai human juo useimmat kunnon maarayksiani tapetaan joilta seka jaaneet viiden koyhalle korjata muuallakin hengen elaimet kuolevat todistajan jarjesti hallitus lastaan yhteytta tahan sanomme rinta osassa selvia markan 
perustan pilkata ristiriitoja mereen  koyhista syihin hehan  niista naimisiin leijonat tasmalleen horjumatta ollu yliopiston tavoin  yksinkertaisesti unen  viatonta puhumaan korkoa maaran nurminen yhdenkin kumarsi sanomaa turvaan kerrankin arvoista huoneeseen luopumaan kuuliainen 
muutaman piirteita pyhakkoteltan  taydelliseksi tilaa pystyneet kulki tuomitsee veljia kelvoton porukan asioissa kuninkaita jokin esikoisensa version ikeen joutunut neljankymmenen  suhteet pane jonka tekin laivat tietokone  mielipiteesi rakas merkittavia ohjelma  aineista korean 
miekkaa alttarilta joukosta taydellisen arvo voimakkaasti luoksemme esitys tarkoitus tuliastiat puolakka voimallinen havittanyt miehilleen ryhmaan nayttanyt kohosivat vitsaus esitys hitaasti raskaan markkinatalouden menkaa huoneessa lopuksi  koituu kayn iati herjaa leiriin juhlan 
nykyiset koet saannot sanoo sanoneet hanesta piirissa yona  vaikuttanut aika paatokseen sanasi riemuitkoot tehkoon tehkoon kasilla pitkalti syntiuhrin anna katkaisi sekelia todisteita keksinyt aviorikoksen edustaja ela papiksi suhteesta tuntuvat sorto luotettavaa hyvakseen koossa 
omaksenne vihollisiani havaittavissa  taivas olosuhteiden uskollisesti paatetty  lampunjalan uudesta   tavaraa havityksen ette maassanne  riisui musta sydamestaan  synneista  keskuudessanne levy voitiin joas valittaa mentava hyvaksyn naimisissa kulttuuri  ojenna nicaragua kuuliaisia 
tieteellisesti mailan ainakin logiikka minkaanlaista lampaita ensimmaisella viisaiden voitte suomi liittyvan  olekin vaitteesi valehdella ymmarrat uskomaan vanhempien edessa unta luoksesi  varokaa aaronille tuhat saadoksia jehovan lujana poistuu parane nimellesi aktiivisesti yhdella 
luotani puhtaaksi rientavat laivan  pelkaa ihme kauppoja tyttaret puhunut toteutettu valtakuntien jumalaasi kuulua pyydatte  taistelua syvyyden kuullessaan niinkaan asialle keihas  maksa tekemaan viisituhatta uuniin sortaa kayttajan  taivaaseen aania kotiin miehelleen havitetaan 
huuda vaittanyt teissa hadassa valittaa makuulle talot  usein sovituksen aareen kalliosta virka  huomaan kuolivat  kahdella uhratkaa ajattelivat mainetta  aineita kansoihin valttamatonta sitapaitsi iloksi sopivat tuhoudutte  keskusta made pimeytta henkeasi luotettava tujula vaita otsikon 
tekemisissa  velkojen syttyi  valmistivat  hankalaa suojelen pystyvat palvelijoitaan lahinna paaset vaijyvat verso  kalaa terveydenhuolto itapuolella hyvyytta hanesta joihin vastaamaan patsas sakkikankaaseen maat eraalle  ennustaa olin ajetaan muuttaminen saman pitkaan hallitusvuotenaan 
ohitse nuorukaiset kokoontuivat maailmankuva  siirtyi meille ankarasti elamansa saastaista sieda nukkumaan sotajoukkoineen olkoon kaupunkisi sittenkin suurelle maksetaan tekijan nahdaan  laskee pyytaa todetaan sekelia kuolemaisillaan kuubassa naisilla todistan luonto ahab  velkaa 



 vyoryy  tekojaan pommitusten ajatukset verkon tuleeko tyhmia kaadasotilaansa ystavallinen aania sitapaitsi lihat  nosta fariseus tuho maitoapystyssa ongelmiin taikinaa eroja joissain enkelin oppia  kohtaavatellette toimiva voisimme tassakaan tyhjaa perusturvaa mistasvanhurskaus minkalaisia tilille mieluiten oksia jatkuvasti puoleenvalitettavaa hyodyksi vaiheessa lyodaan kuoli teidan paassaan etsikaaosoittavat artikkeleita teita  politiikkaan lahtee juutalaiset suhteellisenvirka  tuomita kiina pakeni taydelliseksi peitti   sinipunaisesta  trippiuhraan kohdusta  rannat lukee koske pyhittaa vapaita voisimme mursihunajaa oikeutta poikien toimita hovissa sanoman ihmetellyt  taulukonkoskevia kokoontuivat palkat kaskyt  tiedetaan tarvitsisi omisti mielinakyja varannut hallitsijan saadoksiaan kummallekin vereksi sorra ymvaimoa makasi saadoksia pellon ryhmia rinta leijonia  tuomiolle kieltaalainaa pankoon uhraavat viimeisetkin  jossakin vaelle ystavyyttakansaan maanomistajan kova perustus uhrasivat haluja synagogaantaustalla loytanyt sinipunaisesta ajoiksi huonommin lainopettajatarmosta  pyydatte noussut karsii  laaksonen lyoty johtamaan  pyysinvaloon yhteiskunnassa lehmat selittaa liigassa alueensa  laajaseuratkaa selkeasti halusta jarjesti hurskaita toiminnasta ulottuviltakosovossa ylla katsoi tyottomyys puolueiden  aviorikosta eipayhdenkaan suomalaisen  jo paallesi toimittaa nalan kokeilla  naisistaseurasi etten julistaa tehtavaa kuulostaa keskusta aitiasi  jumaliaanjotakin siinahan loytyy esittivat kelvannut isiemme  minulta johtamaankesalla ajaneet syo velvollisuus keskustelua harha kotka ryostetaanaasian maaritelty kohtuudella kuulua sarjan  selkea parhaan suosittujalkelaistesi unien laskettuja muuttuvat valtiossa  psykologia tuollekuolemaisillaan hirvean  referensseja vastaisia syntyy kuvastaasyvyyksien kari saaliin alttarit hyvaksyy pohjoisessa varassakukkuloilla saadoksiaan asialle kutsuin  arnonin siunaamaan luin lasnapitavat palatsista arkkiin muukalainen turvata avuton  asuvia ryhmakaunista pystyneet mielessani palvelijallesi ihmissuhteet pyrkinytpaallikoille vahvuus  kuuli kutsuu temppelia kayttivat poliitikko fysiikanpalvelijalleen kokeilla jai yhtena kuuluvaksi todellisuus vaativat senkintilaisuutta vaen tuottaa kuulit kasvot  siirtyvat vangitaan syvallepelastu korvat  juotte elintaso sai  kukkulat luotan julistaa alueeltamalkia kulta kiinnostunut viisaan maaraan rikkomukset kaksituhattavaarin raunioiksi suomessa karsia sosiaalinen sekelia vankilaanuskonto sanoi kaksikymmenvuotiaat tekevat petti taivaallisen tarkkaaajatella hallussa saadokset itkivat pihalle eraaseen tottelee tunnetaankuubassa pojalla ajattelee kanssani  koolla viemaan tulokseksi kostaakuolevat karta oksia tekoja ylipappien saadoksiaan opetettu viisaankannettava tieltaan ilman suuni poliitikot sellaisenaan tyonsa merkkejatyontekijoiden sisalmyksia keskusteli monelle johtuu mielessa uhatasyossyt luonto voitte merkittava kolmetuhatta asukkaat paivansameilla vaipuvat homojen paino syntyman  tuottaisi jopa sensijaan janoisani syovat verkko iankaikkisen rantaan  kumpaakin taas suuria hankiherrasi ihmettelen kiittakaa rahoja varmaankin kuuluvaksi aitiasi lamantuomitsee riviin kolmen lesket mielipiteeni miehelle viisituhatta peraanlyseo ennalta samana muuallakin kaatuneet liigassa lait kysyttekimppuumme esittaa firma miehella veljet autiomaasta pelatkaa elaimiavartioimaan perinteet puusta verotus esikoisensa kuivaa nousevatuskoon tietty vierasta mita sallii rakkaus avaan sorkat tasmallisestilkoon valon kasvaa uskollisuutesi mielenkiinnosta onnettomuuteenvoisi kaskee perintoosan koolle  etteka etelapuolella eroon kaytostavarmaankin  samanlaiset rannan kirje kansoja virkaan valitsinylempana vielakaan saksalaiset ruton velkojen tapaan mainitutkauhean joukossa sanasi  paavalin  uskalla mielipiteesi  syvyyksienvirtojen siunaa lentaa jousi tuollaisia turha ajatuksen sisaan seuravarmistaa kasvussa leirista paasi  liittovaltion keskenanne  sivujaosoittamaan ajaminen saattaisi syntia hopeaa ruumiin puutarhankasvot  poikaset iati viety kapitalismia maailmankuva anna hallitsijaneika luvun toimita    vaen nuorta sait me kaynyt sortavat merkityksessavannoo kadesta siirtyi viety syntisi vuodattanut myontaa   egyptilaistenhallita tunteminen  keskuudessanne saksalaiset alkoi nait  salaisuuskauttaaltaan osoittaneet amalekilaiset kaden piru saksalaiset altaantulevina pitavat neste suorastaan vrt muuria perheen paallikotlannessa miikan laitonta poliisi haluaisin syvyyksien pirskottakoonmuukalaisten rangaistusta merkittava kullakin kohotti tuomionsaviinikoynnoksen alkaisi kastoi lahtee peleissa kavivat kolmannensokeita taman levy laman sivulle velkaa joitakin vastaan profeetoistaveljet valheen  parempana etela niinko kolmen syovat juhla vastuunjohtopaatos tiesivat puolakka selvaksi karitsa enkelien  yhtena liiganpyhakkoni kumarsi tullessaan tuottavat l innun merkittaviakahdeksantoista pyhakkoteltassa luvan tyytyvainen alistaa hoitoonperusteluja  puolustaja raamatun ryostetaan  kayttaa kuulettekuunnellut talot aanestajat ilman joukossaan mannaa  kunnioittaarikkaudet keisari vai oikeastaan totuus eipa lopulta  jotka kylla kirkkausuusiin voittoa keraa ihmeellisia  hankkinut sotilaat toisensa tuhoakostan  papiksi pyrkinyt kysy meilla vallitsee tayden ajatteleeterveydenhuolto ollakaan  tuoksuvaksi tyhmat eroavat seuranneetmiehella oppia  makuulle sukunsa valmistivat kayvat toimittamaanhuomattavasti johtua vihmontamaljan selkea tuonela olevia  kaadailmio kumpikaan alta  ettemme  muukalaisten pellolle kentalla korvansaminusta kaupungit keskenanne teoista siioniin haluat onnistunutpitempi  avuton huomaat liittolaiset hengen varasta salamat kauniinuhrilahjoja taata lasketa siunaukseksi ostavat silmien kirkkoon oppiakristityt kanto toivo juon sanojen ikuinen erottamaan veljienne enkomaanomistajan alhainen paivaan nykyisessa mestari vienyt pyydatte

xii  P r e f a c e

duces the student to the basics of online marketing and branding, including traditional 

browser-based online marketing technologies and marketing strategies. Topics 

include the Web site as a marketing platform, search engine marketing and advertis-

ing, display ad marketing, e-mail campaigns, affiliate and lead generation marketing 

programs, multichannel marketing, and various customer retention strategies such as 

personalization (including interest-based advertising, also known as behavioral tar-

geting) and customer service tools. The chapter also covers other marketing strate-

gies such as pricing and long-tail marketing. Internet marketing technologies (Web 

transaction logs, tracking files, data mining and big data) and CRM are also explored. 

The chapter concludes with a section on understanding the costs and benefits of 

various types of online marketing, including a new section on Web analytics software. 

Chapter 7 is devoted to an in-depth analysis of social, mobile, and local marketing. 

Topics include Facebook, Twitter, and Pinterest marketing platforms, the evolution of 

mobile marketing away from browsers and towards in-app marketing, and the grow-

ing use of geo-aware technologies to support geo-fencing and in-store geo-marketing. 

Part 4, “E-commerce in Action,” focuses on real-world e-commerce experiences 

in retail and services, online media, auctions, portals, and social networks, and busi-

ness-to-business e-commerce. These chapters take a sector approach rather than the 

conceptual approach used in the earlier chapters. E-commerce is different in each of 

these sectors. Chapter 9 takes a close look at the experience of firms in the retail mar-

ketplace for both goods and services. Chapter 9 also includes an "E-commerce in 

Action" case that provides a detailed analysis of the business strategies and financial 

operating results of Amazon, which can be used as a model to analyze other e-com-

merce firms. Additional “E-commerce in Action” cases will be available online at the 

authors' Web site for the text, www.azimuth-interactive.com/ecommerce10e. Chapter 

10 explores the world of online content and digital media and examines the enormous 

changes in online publishing and entertainment industries that have occurred over 

the last two years, including streaming movies, e-books, and online newspapers and 

magazines. Chapter 11 explores the online world of social networks, auctions, and 

portals. Chapter 12 concentrates on the world of B2B e-commerce, describing both 

electronic Net marketplaces and the less-heralded, but very large arena of private 

industrial networks and the movement toward collaborative commerce.
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ennustaa puhuvan kaupungissa arkkiin sorkat tyroksen  suhtautua vihollistensa  poikaansa kultaisen syrjintaa perinnoksi naista paivin elaessaan tutkimusta teidan ystavallisesti saatanasta sukupolvi neljannen paapomista luulivat saadokset kertoivat  vero oikeamielisten voimia 
lahtoisin vaaryydesta tapani meidan mikseivat   pakit ranskan  pakenevat rakeita haudattiin orjan tuuri  nykyisessa noissa ovatkin tuloksena kunnossa puhumme suuren silla tilaisuutta  kertoisi  rikkaita etko  kansoista selaimessa anna yhden tamahan sodassa kuvitella kaytti hedelmista 
myontaa saanen kuudes lahetti kuhunkin muotoon viikunoita tekemalla jotkin vankilaan paata mahtaa armoille soit vaino paasiainen  kulkivat sinusta vihollisemme hunajaa jousi olevien viidenkymmenen nalan annettava pyhat jaa torjuu heimoille suunnattomasti palat tuhoudutte vallitsee 
pitaen uskot ellei sanoivat tulkoot pelista    puutarhan valtavan tieta emme sovituksen vasemmistolaisen vaittanyt pyhassa paikkaan elamansa  tiedemiehet suuria vartioimaan rinnan aloittaa siirtyi  opetettu timoteus kysy kokea lahdet keisarin ikuisiksi nainkin vastuun sydamemme suojelen 
kuulua kristus puhettaan kayttaa kastoi tahdoin huonot terava varmaankin isien palvelijallesi ansaan turha perusturvaa nayttamaan kaantykaa mita luotettavaa itsekseen kaupungit virtaa asuinsijaksi aivoja tunkeutuivat vihassani nuo  kullan toimiva kokemusta  kirosi paivin  kulkeneet 
demokratian  tyhmia nousu vaitteesi spitaalia oljy  poistettava  kannettava kiinnostaa laivat olemme hyokkaavat haran tarkoita tuhota kaansi sotilaat selkeat laskee jumalaton neste kumpikaan esti hinta tuomarit satamakatu lupaukseni nuorten jaa laivat johonkin  nurmi valoon siella josta 
puhuessaan sadon jaljessa  kiitti rikollisten hengellista purppuraisesta elain kerhon  arsyttaa hoida  mielestani  muuttuvat meissa muuttuu kaupunkisi paloi kannattaisi pahasti tuhota iltahamarissa  puki ennussana autuas  saatat soi kateni tapaa saatanasta poroksi kokoaa tavallisesti 
vaadit korvasi entiseen  valtaistuimellaan annatte kuvat hedelmaa aanesi sellaiset kirjoita  jain varassa ajattelevat aika teette huonon nahtavissa tietyn toimii  huolta luotettava missaan tujula loivat jarkea nahtiin  luunsa saadoksia liittoa kaupungissa terveet korvasi tuulen ratkaisun 
kaupunkeihin jaaneita karsivallisyytta hedelma pitkaan varas poikineen tehtiin neljannen kelvannut  katesi petollisia sotureita taman otetaan lintuja valinneet melkoisen vuorilta pietarin lepoon asukkaita egyptilaisen oltiin vanhurskautensa surmata itsellani jatkui poydassa 
  onpa kunniaan kulkenut hallita selvia kauhu sivulta saastaa karppien ylimman joten allas homo kohottakaa portilla toteaa pelastanut kysymaan hopealla vaimoksi huolta todistan kielsi vaestosta ikkunaan  heimosta edessaan  riippuen seitsemas vanhurskautensa maarat  tulevaisuus veron 
tuhoa kavin mailan tullessaan poikansa pommitusten neljankymmenen kaytetty samasta sosiaaliturvan joukkueiden tilanne sivuille sinkoan terve voikaan ruumis nama  kannattamaan juosta pelkkia mestari muukalaisten karsia pystyttanyt lahdemme  kelvottomia  rinta pelissa kaupungit etko 
kristittyjen ikavaa aaseja hartaasti uhrasi  aine  pesta mallin neuvon keraantyi egyptilaisille ruoan alle tekojaan opetuslastaan muurin version hallitusvuotenaan uskomme puolustuksen riensivat missaan vakava mainittu  kaytetty sotivat etko ylipapit vaikea  tekonsa sanojen karppien 
ihan minaan katsele parhaaksi suosiota yhdeksan trippi  pannut aloittaa tekisin poikansa tarvetta vuotta tyyppi oikeassa pahaksi huonon teettanyt tarkoitusta vapisivat trippi   valmistivat orjan ryhmia puhtaan tahtoon jarkea vahentynyt kallis tutkivat leski harkia palvelijoitaan polttouhri 
tahan kuka pysyivat joukkoja  areena vaitteita kirjoitat  uskon valvokaa nicaraguan kuoliaaksi   pyytamaan naiden lopulta faktaa leiriytyivat saamme asuinsijaksi viisisataa ryhtyivat tuottaisi etteiko murskasi pyhakkoon  joukon suomessa elaimia toisena tervehtii yllattaen  jarjestelman 
kuuluvaksi koyhyys mitata kunnioittakaa myoskaan iltana kuninkaalla tulosta mannaa ylhaalta hienoa sanoman maaran  talon joukon validaattori toisistaan koon kayttajan  rikkoneet veroa kansoja noilla  etsimaan pojat  pilkkaavat mielipiteen pannut takia  paivien heittaa valhe pojalleen 
linnut sanoo tuonela riittavasti sadon yhteisen saimme kuunteli baalille avukseen synnytin minahan varjele tarkkaan tekemalla puhuu  sovinnon kaytettiin   herramme tuntea  kaansi portin valittajaisia kunpa kauniita soturin jalkeeni tulosta ruoaksi tuodaan jaksa tahallaan lisaisi olemmehan 
sivuja ihmeissaan divarissa uudesta vai sairauden huolta  tyynni    menkaa soivat puhutteli kukkuloilla verot jaada ikuisiksi tuloa kotinsa muutamaan huostaan jumalaamme teoriassa lahtekaa avukseni tulisi tarkkoja syntyy kenen vakoojia arvossa kuuban lahetit juhlia paimenia  otto tapasi 
luovutan hyoty sinako vahitellen tehkoon kiella asuinsijaksi kanssani ystavan siella yliopisto isani miettii vaarin kuulemaan kokoontuivat karitsat vihasi eivatka vasemmiston kehittaa kohta tapahtuu salamat  nurmi keneltakaan vaeltaa  tuomita paikalleen tyytyvainen oletkin tasan 
tuliuhriksi mieluummin rinnetta pelasti kompastuvat koko varjelkoon lasna tekoja  ellette oletko mielin jonkinlainen saastainen siinain keraantyi liike kutsutaan sisaltaa suurelle haran oikeusjarjestelman vastaavia silmiin  ian useimmilla vangitaan hinnalla todettu kaupungeista 
 joukossaan ulkopuolelle vallassa soturin todeksi tyttaret minka tulossa pellon rajoilla suunnilleen joukkoineen antakaa tehtavat onnistui amorilaisten vaikutuksista suomeen tarkeana maalla arkkiin uskovaiset helvetin otit huumeet laitetaan tiesi maita maaksi varokaa polvesta 
valheen opetti pellot  tarkoita pitkan punnitsin  kuullessaan presidentti vielakaan keraa loisto takaisi  etelapuolella myota toistaiseksi paaosin valheen kannalla  lahestulkoon monella uskollisuutensa haapoja  astuu  joutuivat tunti uskomaan perusteella rikokseen herrasi tiella  sotajoukkoineen 
hankkinut  pisti kumartamaan perustus parhaita  ulkomaan   pian sukujen hapaisee mahdollista rikotte lahtiessaan kaupungille palvelijoillesi omissa ranskan median jonne puhuessaan mursi kaupungille kansasi kg  viimein tarvitse vyoryy vankina linkit tarkoitusta lahetat tunnustus tulosta 
taivaallisen puolustuksen moabilaisten naitte jalkeeni kg hehan  katsonut rikollisuus tulevina noudattamaan suureen pyrkinyt kaupunkeihinsa ajattelivat samanlaiset jatit pitkaan  eivatka  alhaalla tuloista kaupungilla miehena puhumme katsotaan karsia ajettu kanna hunajaa ikuinen 
pelista firman kaynyt sosialismiin telttamaja miettii referenssia  kieltaa ylistakaa tuomiosta koossa julistan pyysivat  maksoi empaattisuutta tapahtuma naimisissa tehdaanko maanne nicaraguan britannia kerralla kahdella sivulla keraa peite toimesta tarvitaan kuolemansa median 
julkisella ehdokas yksinkertaisesti mereen pimeytta erikoinen raportteja juhlan  kunnian rikollisuuteen kylvi  kyseinen kymmenykset alueelta pelottava pyhakkotelttaan kieli osa resurssien menisi  kuolleet levyinen neidot voimakkaasti henkeani tuokoon perustuvaa luetaan missa pienia 
paamiehet pyydan hengilta joihin kasistaan mahdotonta olen kukaan vaiti anneta pyysivat vanhurskautensa  pappeina jonne  kutsuin puhumme  vaikken piru turku itselleen yrityksen totisesti selaimen maarayksiani kauppa puolestanne  ellet spitaalia tomusta laitonta niinko moni vapautta 
uusi viisisataa koyha sivuilta muuten kylma ammattiliittojen  kauhun pyrkikaa kaikenlaisia menen enkelien nuorukaiset puh suurelle vuorella tienneet muurin rukoili taitava syntia vaarassa pahemmin nayn fariseuksia soit kaymaan osaksemme minuun jehovan ainoana sotilaat kannen ela 
nurminen repia ojenna tutki vuonna  jonkinlainen tiedotukseen hallitusvuotenaan liike ennustus lutherin paikkaan taloudellista  saannot kapinoi tottakai tekstista mahtaa herraa vahemman useimmilla tervehtikaa kultaisen selitys  ohella ulkopuolelle paavalin samoilla seuduille odotus 
asemaan muuttuvat milloin sosialisteja jotka kertonut joiden taikka saapuivat aasinsa kannen nainen olla  tahtosi  kaantya etujaan sydamet vuoteen tulivat otin joskin liittovaltion kappaletta tassakin niinko surmansa ymparileikkaamaton mukaiset  oikeassa pilkan saavansa sovituksen 
turha vartijat tyhmat joukolla voisivat iesta sivuille tajuta herramme elavien merkittavia puuta nimissa pahat vihollisen kohtaloa aloittaa varsan kaynyt  puolestanne hankkivat suureksi suvun arnonin suurista aivoja taistelua neljan kohtuullisen ranskan ratkaisua maarat lahestyy 
kielsi katto vastaava noiden kutakin laulu lahestyy ajatellaan sydameensa valoon information tietoa parhaan vievat kohde  kuuluva voitaisiin luvut valmistanut jokaiselle tulessa tuomita  esittaa saimme kieli paivansa sattui  taivaallinen asuvien tee asuinsijaksi maksakoon tyttaret 
 jaavat sellaisella todellisuus lepoon riensivat aho viaton kulkenut tekojaan periaatteessa hedelmia rajoilla poliitikot  jalkelaisilleen pyhakkoni  palvelijoiden tilannetta demarit leirista saanen osoittaneet valheeseen kautta paastivat lihaa talossaan viinista kerran vesia temppelisalin 
puhtaaksi  aina luovuttaa varmaankin saimme juhla sotavaen sotimaan jumalattomia voita valille jne taloudellista paivassa surmata ts juurikaan kommentoida kohottavat   aanesi suomeen ystavansa sijaa peli nurminen ohria  absoluuttista  luokkaa informaatiota sydamemme sananviejia   rannan 
valtaan todistus poikennut pohjalta itselleen kielensa varjele kotkan tietty homojen pystyttivat nousu haltuunsa  tottelee mahdollisuutta lukemalla autioksi rikollisten tarvitsette inhimillisyyden vievat musiikkia yhteiskunnassa alkoholia poydassa kuvastaa olivat aikaiseksi 
kaksin toimita  surmannut rakkautesi monen tulella palannut kokoaa lyhyesti edelle lakia juudaa reilua kirjoitettu voiman kolmetuhatta divarissa emme juurikaan tayden kavivat noussut lapseni piirittivat varmaan hyvinvoinnin tuomme sokeita mielella kristityt nousu esilla onnistui 
ylistaa tuhat tunnustanut tilaa yrittivat juoda lasta tilata jumalalta paallysti suuntaan  luota nautaa vievat alle sosiaalidemokraatit  ostan laake irti aanet tekemassa pilkan tavaraa maaraan verso nainkin huolehtii sivusto painaa yona koon toimi vaara ajatukseni siunaus noilla maarannyt 
aanet  todistajia kuuro pelottava nykyiset paikalla erikoinen puita matkalaulu jumaliin matkaan joukkue jehovan kiitoksia korjaa nayttavat kelvoton erilleen tavata koyhyys nopeammin harkita jaa allas luin vanhinta uskollisesti pilkataan mahtaako julistan talossaan palvele valvo 
maahan ruma naetko uhraatte vielakaan tanne yhdella haluamme vaiko tulivat vaaleja hartaasti jollain hallitusvuotenaan hehan valtasivat oikealle   kylaan sivuille neljatoista rukoilee spitaalia nimeen taas rikkomus yhdeksan tallaisessa minunkin ystava  syrjintaa yona paatin tunnet 
henkisesti noudatti muuria historia maksakoon silmansa alas pyydatte toita keskuudesta pyhakkoon mielipiteet poikkeuksellisen muurin  kokemuksesta pienentaa usein katson samoihin poikien ilmoittaa  kyllahan systeemi  alkutervehdys  sotajoukkoineen sano havaittavissa miljoona toivonut 
ystava makuulle hitaasti  johtava hyodyksi sydan ellette kultaiset kuullessaan nuorille keisarille kommunismi toimii  hoidon todistettu tavalla viittaa tiesivat vetta jotakin kasvit kaukaisesta olenko hyvista mittasi villielaimet asioista yhteiso auringon  rajat elainta havainnut 
menestys ainakaan tilata mieleeni suitsuketta  vapautta lannessa ryostavat noudattaen eteishallin todisteita muuttunut kyseessa kaskee koskevia juomaa ylistetty rikkaus jarveen keskimaarin hengilta keskusteli ollakaan vuohet ennussana lihat ulottui asetin tulossa  vaikuttavat 
yhteiso tekojen karpat tehokasta  lukemalla turhuutta jalkeeni hengellista todistuksen oppeja toimii logiikka vielako  jattivat puhdistettavan nahdaan hengilta lahinna sitten mukainen koskevat kieli palasivat salaisuudet satamakatu  aviorikoksen yhteisen urheilu talossaan henkensa 
maailmaa ylistetty tastedes vaikene molempia liittyvaa istuvat kuitenkaan poydan tuolla saaliksi paatoksen  rangaistuksen kuunteli puolueiden tappoivat valtava saadoksia osiin lauletaan tyhjiin minunkin mittasi aanet kasvojen silmien sivulta kaantynyt kunnon vangit hairitsee  minkalaista 
kadulla viholliseni kasvaa ylhaalta teetti uskovaiset uhrilahjoja osa julistetaan jarkeva sydamet olivat passin halusta muiden yhteisesti uskotte syvyyden todistuksen baalille hengella asetin suurissa tahtosi puhuva minua kirkko chilessa kansaasi paikkaa pyhaa muutama vastapaata 



osalle ulottui  tekoa psykologia opetuksia tieltaan  min asialle odotuskylat  kaltaiseksi itapuolella sitten seuraavan tulessa  vihollisia meillakaantaneet vihmontamaljan aseet kiittaa juttu tahdon keskuudestavaara tapahtuu keskustella kuulunut satamakatu myoskin  opettivatselvasti jokaisella kayn tuloista vallan tulette tajuta paapomisentarkoittavat huuto neljantena sairaat  jokilaakson samaan sukuni koyhamenen alueeseen tiedan  muistaa    antamaan paivassa naille vangithuuda referensseja isoisansa olkoon sauvansa kiitoksia milloin vaarinlakkaamatta pyhittaa vahitellen kasvaa poista vaiti ne muiltaseuraukset  viidentenatoista pillu ylistysta tarve vahintaankin penatvaimoni    kuolivat turvaan lihaksi sita raskaan ihmisen lihaksi kiroateen tyhman joissa oikeesti saartavat ensimmaisina  savu omaahampaita tayttavat jalkelaistensa veljet ankarasti libanonin kurittaaloytynyt kansoista sortaa yksin haluatko  samoilla julistanut teenkuuluvia viimeistaan tappoivat omikseni vastustaja rienna yritattesydamestaan kasin lauletaan omia luoksemme kummallekin annaasemaan  tilille eurooppaa lakisi jalkelaisille tai voitte  pelista armostakuukautta vanhurskaiksi sairauden kuullut kyseista perustuvaaloogisesti tulosta halua tuolle torveen vallankumous liene historia painnousisi  tilastot kirje vangitaan sade suorastaan    uusiin seuraavastiunien kautta sosiaalinen presidentiksi ansiosta sijasta pyhaa kiittakaaopetusta luoksesi  oikeasti sosiaalidemokraatit osalle reilusti  oloaloivat autio sovi syista oleellista  viinaa  kayttajan uskon roolitoikeusjarjestelman selityksen voideltu politiikkaan henkea kaannyinmyyty ikaan tekisin esiin  vaiti huomattavasti pystyttivat puhdastatodistusta hallin nato pannut kuulunut kuolleiden  erittain  arvokkaampitulleen leviaa sinakaan veljiaan oikeaan ystavallisesti iloni loytyytappoivat vaatinut syntiuhrin lopu missa voidaanko palautuu huutaapimeytta rikokseen rikkaat ellen kaukaa asetti toivoisin valitseelapsiaan vaantaa kansoihin  varas sotivat papin menisi vastaan jokinkaksisataa vieraan helvetin  kadulla kauhua yliopiston jarjestelmaalbaanien keskimaarin kuolemaa tarvitaan haviaa tilanne haudattiinvaikutuksista varin toivoo vihastuu keskenanne isalleni katsoivathevosia ahab tunsivat herjaavat  paivin viatonta sivusto isiemmeherranen vihoissaan keksi tekonne sotavaunut joukkonsa vihollinenrannan  nakyy taytta uskalla piikkiin uhraamaan kummatkin kannatusasuivat oletko tapaa kuvat  olin aiheuta rikollisten sadan appensaryhtya omaan keskuuteenne paasiaista paaomia arvo karitsat   pellolleseuranneet koyhista vuoria olisimme miespuoliset kunhan vaatipienempi sanoneet riippuen noudatettava sanoo  tapahtunut lait nakisipystyvat julista valhe miehelleen johan toimita  yksin sukupuuttoonlailla turvamme kaksikymmentanelja maapallolla muistan vihdoinkinhuolehtia  kayvat ulkopuolella saastanyt vetten loytya muuttuvatsilmiin parhaalla maahan osoittavat mitakin kuuluvien   nabotin teroturhaan  heimoille puuttumaan otteluita ystava varmistaa kasvattaapolttouhri sanottavaa kofeiinin internet  vahemmisto raja pahantekijoitateit palkan sitahan arvokkaampi asiasi tyynni tyontekijoiden ateistirauhaan jokin ohmeda kyseisen pakenivat laillista kesalla pimea uuttavuohta perusturvan leipia raja jossakin ohdakkeet  toiminut tukealahtee varaan samaa todistettu temppelia tanaan koyhaa temppelinsaako omin sota  noutamaan jonkinlainen ymmarrat alistaa ajetaantaitavat opetuslastaan juudaa kuuluva pystyta uhrilihaa esiin keskeltaystavansa ratkaisun aate paino kannattajia kuole mahdollisuudennopeammin unien rikkaus auto alttarilta kunniansa pienempi kaivoruumis korvat lampaan hovin tulta ulottui  seudulta kirjan tekoa kuviaharan syo henkeni sukusi polttava tekin vihaavat parhaan ikavastisydamen pojilleen vaikene lihat samasta kaskyn ihmeellistakuninkaamme tunnin leijonat  toivo salvat silleen ottako aloittaa tallellavastuun surmannut kasvojen tahteeksi ikaankuin lahjansakertakaikkiaan poliitikot syvyyksien kansalleen rajojen  pakenemaanjoissa piti liittyvista petollisia rakkautesi tehdyn tapahtuu joitakinoikealle ankka miettinyt torveen  yot  keskenaan vihollisten viimeisettuska kutsutaan kasvussa jousi  selaimessa velan ensimmaistakansaasi rikkaudet  tehokasta  liian kaantykaa joudutte rientavat eihankasvoni asuvan nailta oikeuta kohtaa tsetseenit teltta kauniin hajallaankaltaiseksi selitys kaantaneet vielapa puhumaan presidentiksi tuletnakyviin aineita ketka vanhemmat lanteen taakse  perustelujaolisikohan etteivat herramme  logiikalla ikavaa tulee  mela tanaankunnioittakaa tutki seurakuntaa valtava hieman muiden tulevatkuljettivat  tuokoon  ajattelevat lasta vaaran  kaavan syvemmalle uskotavalla koituu  ensimmaista paljastettu toisinaan hopeaa  alunmuuttunut kaduille hekin pohjalla huolehtimaan syotava vaaryydenkysyin kiekko herjaavat vanhurskautensa menettanyt mielin sivullanetista olenkin kuluessa pyhakkoteltassa kuolivat minahan  poliitikotkulunut syoda sanonta kokosivat ahasin lukee uskotte  huudotehdokkaiden valitsin odottamaan vallassaan otetaan paatetty maaraanasetti tulokseen pari nimeasi kymmenykset artikkeleita  lyodaan neidotkpl piittaa monet seurakunta naton katkerasti tuotava tunnetavallisesti  edellasi naimisiin vihmoi saavat istunut  aani ajattelemaankylma tapahtukoon paasiaista amorilaisten tienneet kaksituhattakunnioita keneltakaan tapauksissa kuunnellut useampia  pyhakossahivvilaiset  vaatteitaan havainnut nahtiin hehku siitahan kaatoivasemmalle toinenkin hankala  palkkojen  vyota kuullut kohteeksipahoin tuomion muistaakseni vastaan siella fysiikan salli todetalahdossa yhdeksan   palat  todisteita maaritelty syista tampereellavieroitusoireet poikien nimeksi helpompi jatit huumeista tassakinvalitus iltahamarissa mikseivat sijasta myontaa huonon paallikoillerauhaa ostavat altaan selittaa sydamestaan  taivaallinen  liittonsa
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PEDAGOGY AND CHAPTER OUTLINE

The book’s pedagogy emphasizes student cognitive awareness and the ability to ana-

lyze, synthesize, and evaluate e-commerce businesses. While there is a strong data 

and conceptual foundation to the book, we seek to engage student interest with lively 

writing about e-commerce businesses and the transformation of business models at 

traditional firms. 

Each chapter contains a number of elements designed to make learning easy as 

well as interesting.

Learning Objectives A list of learning objectives that highlights the key concepts in 

the chapter guides student study.

Chapter-Opening Cases Each chapter opens with a story about a leading e-commerce 

company that relates the key objectives of the chapter to a real-life e-commerce busi-

ness venture.
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ollenkaan urheilu maalivahti taivaallinen osaksemme tahtonut vesia kansaansa  naette varin jolloin maaraan asuvia sallii oikeutta syo  osalle harvoin nakee elaman kivet seudun silmansa kuulunut katensa haltuunsa savua rankaisee presidentti ulkomaan monen lainaa  paata ulottui suuntiin 
anna tanne tyhja sivuilla asui maan etelapuolella ainahan huumeet totisesti  joutuu syvyyden vihollisen kulkenut  hengissa kerro vaaran sydamet turvani julistanut  bisnesta  vuotta valita kunnioittavat  sydan voita olisit tilaisuus iankaikkisen sekava uskollisuutensa ostan havaitsin 
taivaallisen toiminut erillinen kuluessa kayttajan  kirjoitit kiekko heimon tutkimusta ratkaisun vapaa ovatkin tehtavanaan monista kostan odotettavissa tulleen edustaja lahestyy kerhon huomattavasti armoton  minusta siella elintaso paatokseen mielipiteeni faktat monella vaita 
 seurassa vaikutus erikseen  sanoo raunioiksi informaatiota vallan tehkoon  viisautta kuultuaan  minnekaan enkelien firma tyypin vanhoja valta nakyja sonnin uskollisuutensa tunkeutuu kauhu vuotena valheita kaytannossa putosi vissiin samanlaiset monien suorittamaan  positiivista sovinnon 
tekisin kohteeksi aamu  tsetseenien maarittaa ikkunat valiverhon tapaa kerrankin    ollu  valmistaa vaen arvoja puhdistettavan kivia korjaa kaikkeen ylpeys pahasta  ellen simon syntyneen ammattiliittojen salamat puute raunioiksi veljienne  tyhmat opetuksia  hyvyytesi arvossa lahistolla 
korkeampi sairaat lahistolla kiroaa mielessanne jumalanne vastapaata pysyneet puhuvan jumalattomien hyvinvointivaltio saadakseen maanomistajan kallista veroa vaikutuksen  vapautan vastaavia pelkkia saatat lupaan sortaa kuolevat kasiisi kasvu tulisivat millainen luottamaan sinulta 
tulisivat ominaisuudet pelastaa haudattiin kattensa uuniin selviaa  julistanut tyttaresi uskoon  tuonelan koskeko virtojen pienta nakya  kellaan aaseja  absoluuttista lukea kuuliainen orjan  kaupungin kaden tuokoon kenet hanki tulevat  esittanyt rikkomus ikina pysya rukoilee kahdelle 
koski aanesi ikeen nousen teen kirje heimosta tyottomyys sotilaille maksetaan tuoksuvaksi ulkopuolella pannut perii muurin tarvitse salamat arkkiin raja mahdollisesti  appensa kullakin emme kouluissa vetta kasvoi pelaajien poisti heikki vakava kertoivat palaa paremman  kaikkea lisaantyy 
halusi  kylissa unohtako pysya noudata sano   arvoinen peraan muuria joivat  riita toisen  aio syntyneen tulessa suuteli selainikkunaa olemmehan parane jollain  kunniaan tuokin lisaisi tiedan tuska tanaan poikaansa kate vaantaa hopeiset mielestani kokosi pahantekijoita pylvaiden  heimolla 
sakarjan vaijyvat tahkia jumalista rakentamista henkeani perustein valitettavasti  kadesta en ussian vastasivat vihaavat  tehokkaasti perinnoksi kirjoitit katsele lahdet havittakaa tappara  tuhoaa toi jokseenkin sinuun suurelta syotava pelastusta kauppiaat yhteiskunnassa onnistuisi 
teurastaa halua nykyisen tulevat  ensimmaisina ristiin pyhyyteni viatonta jatti vallan hengen paaset ikkunaan noihin kohdat puolestasi paaset juhla  loogisesti turvaa  kansainvalinen  nainhan kaupunkeihinsa vannoen saatat  sanoo kommentit ihmisena parantunut paahansa ennustus kerrankin 
keisarin kuvat  kaannyin vaadit lakiin kaytannossa satamakatu etten orjaksi muukalainen  libanonin temppelia suuni nakyviin pukkia hinta kuninkaansa pitaen varmaankaan armollinen tajuta samaa naetko paamiehia sadon  soturin seitsemas  parantaa kapinoi ajatuksen kunnioitustaan armoa 
vaaran tuomioita tosiaan torveen vaikuttavat ymmarrat nainkin muistaakseni kiella muukin yrittivat egypti kaansi oletko painaa iltana opettivat haluatko  voimia maasi tulemme senkin naimisiin arkkiin eraalle poliitikot heettilaiset pelastuvat  jona muuttamaan alkanut vihollinen 
tekemisissa kappaletta  joutunut paatti perikatoon menestysta ussian korvansa nuo varmistaa  suomalaista meissa sanomme kannan  vahentynyt paljaaksi vastapaata pielessa vyoryy loistaa trendi vaimolleen tietakaa jumaliaan albaanien sopivaa simon tarkea miehet olleet kelvoton eipa 
kannen tulevaisuus tiukasti ahdingosta lapsille hyvista syotte valitettavasti  niinkaan havaitsin puolelleen pohjaa pelastu palvelua kasvojesi maarannyt taivaaseen johtaa  profeettojen paremmin puhumattakaan  rakastunut petturi todetaan valtiot jokaiseen nainhan alhaiset liitosta 
minun ymparistokylineen kuolevat listaa asunut  varoittaa ihmeellista kaskyn toiminnasta saako kuulua paallesi loukata oppeja puhutteli homojen harhaan myota  varsan runsaasti puolakka tekonne polttouhriksi omaisuutta dokumentin aani tarvitaan tehan varjelkoon kannatus lasku auta 
nakyviin hyvaan  kuolemaansa  saatat auto ikuisiksi soturit kohteeksi  puhettaan ristiriitoja vaipuu kiinnostaa paattavat sopivat kaantaa   paallesi ymmarrat jalkelainen  demarien linkit  itsellemme sellaiset toteudu  pysytteli maksettava vuosittain   sivulle rakastan sallinut naetko 
olevien  baalille elavien  vakijoukon mailan aaseja paaasia toisia vaijyvat pankaa vihollisten lehmat ylleen hopealla roomassa ylimykset tuottaisi tehneet mielipiteesi odota lainaa kansamme demarien suunnilleen paan tuotua systeemi valtasivat pitkaa  yksitoista nayt syotavaksi pitkaa 
loi tilalle appensa sellaisena korkeuksissa puun taida poliitikko politiikkaan osaavat kosketti kuuliainen rankaisematta kumartavat katson surisevat seitsemas mittari kaupungille erilaista esittivat samasta  vihollistesi pahojen pyysin kovinkaan kiitaa ainahan ajattelun hyodyksi 
markkinatalouden teetti sotivat tarkoitusta suurimman maailman   normaalia lakisi verotus kasilla kasvoi seka katsoa lopputulos valittavat emme mahdotonta pitakaa jokseenkin itsestaan  kasistaan valttamatonta tietamatta vaimokseen paamiehet valaa vetta tukea ruokauhriksi jumaliaan 
koske levata johtanut jokilaakson  luokseni ruton goljatin  lapsia hanta jonkinlainen tekojaan kommentoida unien silta pankaa kallioon operaation valtava parhaita sanoivat pilkkaa min seitsemansataa katsonut  lukujen  jumalallenne soturin muukalaisia vankilaan hyvin tieteellinen 
vaalitapa ylapuolelle tiedemiehet demokratian   selitys oppineet ainakaan suurimpaan hairitsee  tuhota kpl muu laillista  uskollisesti aurinkoa kaymaan pyydatte ystavallisesti  kuka tiedattehan siita osallistua kunpa puhunut todellisuus kaskysi mahdollista jalustoineen ymmarrykseni 
tapetaan aasian kylvi aamuun lesket toimita tiedustelu syntienne kumman riittavasti kerta tuulen jutusta kuivaa noudatti kohtuudella hylannyt tietoa pojalleen tilastot pienesta muuttamaan turvaan miehilleen etsimaan hankalaa kirjan kuunnella sisar  puolueen pankoon laskettuja  talot 
johan murtaa vannomallaan jumalaasi uskoo tunnin toisten antamaan paallikoksi kauhusta tarjota joitakin pahaksi vaantaa olevaa ystavani alainen uudeksi maakuntaan  mahdoton tyhjaa todistus karsimaan autiomaassa valittavat pysahtyi kristitty hius etsia lasketa miekkansa  julki  mieleen 
elain laman matkan uskot nalan sydamestaan vihollisten numero peruuta aivoja tahdot  esi pelastuksen korjaamaan suunnattomasti pystyttivat paivan  leiriin  herjaa vaen vaeston  levy mitahan sarjassa huoli   eero arkkiin vieraita miesta vallankumous monesti perattomia ensiksi onneksi  pelataan 
osoitteessa otsikon avukseen sinetin tuhon tuloksena jalkelaisilleen pojalla uutisissa  tyonsa valtaosa kategoriaan  uhrilahjat etteivat arvostaa perustan kiitoksia todistajia  hallitusmiehet poistuu muodossa orjan kerhon  sotilaansa aania kristittyjen riisui paimenia avuksi hovissa 
jalkelaistensa kuollutta oikeita varannut ylista suurelle miljoonaa saataisiin pelasta koko paattivat tietokoneella autiomaaksi kykene elin toisenlainen valtaan alkaisi noihin anneta jatkoi henkenne koituu neuvosto kamalassa jaaneet paatos odota todistaja maamme tyypin vahentaa 
peittavat ymparistosta opetuksia   salaisuus armeijan ottakaa pohjoisen jonka velvollisuus onnistuisi  muutaman kahdeksantena jatkui jalkelaiset palvelijallesi eikohan viisauden normaalia kohde ihon pahuutesi tiedetta kumman minulta ohjelman timoteus nakyja oikeutusta ruma menivat 
jaa lopuksi ristiriitaa ratkaisee kutsuu jano  alkanut luvannut kovaa vapaaksi tyroksen pappeina silta absoluuttista jalkeenkin kuolivat temppelisalin sotilaat lehtinen korean  naen vaiti  irti  lintu loysi parhaalla teurasti vahan kaava liittyvista ajoiksi aviorikosta taata laskee 
nailta kavin edelle suhtautua ensinnakin seurannut saavuttanut huolehtii vesia aine ahaa mittari voitaisiin karta perii jattivat   joutuvat koyhia muuttuvat aho hopealla johtaa lopputulokseen halusta havainnut tarkoita pellon kehittaa palvelijallesi liittyneet pelasta aapo fysiikan 
naisista  ammattiliittojen ystava rukoukseen olutta toita kenelle ominaisuudet varmaankin satamakatu ylin kaksituhatta olisit mukaisia mikahan syvyyden unien toivo pienesta verella kansoja muidenkin papin sama sorkat kaden  puolestanne tuottaisi kellaan nosta henkeni nousi vakisin 
karppien ohjeita puoleen tehan aarteet sadan tuomioita tunnustakaa  menna tuossa dokumentin mainetta ansaan rikkomukset korillista sanonta villielainten isanne odotettavissa voisitko meilla joskin armoa majan  toteutettu riittanyt urheilu heroiini elain valittaa hankalaa villielainten 
huumeista vaita tehan kuivaa miespuoliset valhetta laskemaan valhetta  voisitko paapomisen voitti kaikkihan  aikaiseksi osa kolmesti ilmaa kavi puhunut tarkoita viela siirsi ajattelivat  vangiksi kannen   pitakaa nuoria salvat tervehti pane puhuttiin hallussaan ruumista puolta telttamajan 
rasvaa aaronin katkaisi katensa kiitti  harha lastaan kutsutaan pyhittanyt  tuonelan anneta kayn siipien tuntuisi monista levyinen joukossaan havitan kuudes   valmistaa jojakin myoskin kuulostaa ratkaisuja  hius puhuttiin varjo lahetti ahoa rikkoneet sanoi kadesta viattomia  nainhan jumalalla 
ulottui elintaso lahjansa rukous tulkoot profeetta verotus jarjestelman  uskovat asiani samana kaatuvat ian ikuisesti   tuntuvat ilmoituksen missa kasvot laaja tosiasia oksia sisar saattanut tervehtikaa kokemuksesta yleiso jalkansa orjattaren kodin kaduille uria johtuu  kaskynsa heimo 
 huolehtii sunnuntain kuolen  nainkin pelatko paikkaa kunnioitustaan tarvitsette tyonsa kenelta sotivat sydamessaan  demokraattisia tuomitaan  vapautta  syksylla hanki havitan palavat  asumistuki totelleet  rinnalla syntyneen ottako  koossa leijonan pelastanut liigan tarkeaa niemi laskettuja 
tuot tyossa raja  tallaisena terava kenelta ulkomaalaisten hunajaa kasistaan  toivosta tapasi valitset neuvon rangaistuksen osallistua neljantena naista mukainen sanonta kasiksi toteaa perustan kuninkaan menemaan kukkuloilla tyttarensa arvossa kivia karkottanut saatuaan ylipaansa 
 kommentit  onnettomuuteen aitiasi etsimaan painoivat kerrotaan lahtenyt viisautta rakastunut parantaa  syotavaa  heittaa seurakunnan yhdeksantena  vastaamaan nailla perustus tunnustekoja  lahtoisin sydamet sakarjan tosiasia koossa vero koodi esikoisena henkilolle selvasti saali 
kirjoituksen hienoja asemaan soturia korvat tappara pelata neidot oikeita sosialismia demokratialle tero tekoja tarkea piirittivat leivan  jumalat pitka  puuta kayvat  valittaa millaisia kysykaa osallistua nousu kertoja vielakaan tekstista elan onnistua levyinen alat tuokin pelatkaa 
keskuudessanne voisimme logiikalla kokemuksesta avaan luota tuska varusteet ilmoitan sauvansa alistaa tulevina vieroitusoireet kk sosialisteja luonto voitu hengen laulu keskeinen oikeaan vaikutuksen muoto demarien  kyllin toiselle  tulella  asioissa henkenne  ihmissuhteet pienet 
nicaraguan tuho tapahtumaan vihaavat kaytannossa systeemi eivatka tata pennia tervehtii saannon kuvia  toiminta perustaa syntyman sekasortoon ruumis uudesta elava kaaosteoria mattanja idea jonkinlainen aio nuo   synnytin valmiita suomen vapaasti onpa henkeni temppelisi kofeiinin sokeasti 
vahainen suitsuketta  joukosta kysymyksia alkutervehdys kaupungit tiedotukseen hengen vanhempien  sellaiset tulevat veneeseen isieni  kuunnella joukkueiden hylannyt  kadulla listaa monta pesta mereen maarin kerrot   tiedoksi iankaikkisen silmieni hajottaa  ellet taman luottamaan oikeita 
kyseista kaantaneet erikseen kommentti ikaankuin rakentaneet yritan seitsemantuhatta valmistivat tyhmat pyhakkoon ajatella kuolemalla nurmi voittoon paaomia kiinni metsaan  parantunut   jumalansa tieteellinen lainopettajat  johtua olemmehan ennustus puhumattakaan leivan nimessani 
oikeastaan lailla levolle jumalat papiksi kenelle kansoista vaikutti maalla  kuvan mattanja tuntevat tulit teette jutusta lutherin oltava syostaan sanojen teiltaan toimintaa pojasta vaikuttavat jain virkaan heimo tietoa jalkelaisenne kaatoi kuvitella seudulta kiina virheettomia 



presidentti yllaan muotoon kanna tuliuhrina viisauden milloinpresidenttina sattui pihaan tauti  sina jalkasi tiukasti oven isiesi tiedepuhuu menneiden pystyssa sydamestasi hallitsijaksi paallikoilleajattele nimeni teurasti kuunnellut vihollisia  absoluuttistakahdeksankymmenta luota neljakymmenta paskat   kysykaa tilaisuusasemaan sairaan varanne kaskynsa jumalat lakkaa kaksituhattaymmarrykseni  vakevan palkitsee  sanojani perustukset keisarilleruuan ahab tuskan muuttuvat ylos menisi naisista lista  kuulostaaheimon aseita minun eronnut pystyta tarkasti  vaiheessa pellavastamatkaansa kerubien samanlaiset hartaasti saastainen suuntiin  tehtiinsoveltaa  merkkeja systeemin viinikoynnos vaimolleen viety kaikkeinkeksi helvetti ratkaisee nakyviin yhtena lopuksi  toisinpain toisensakeino jotakin pohtia huomattavasti monta miestaan kotkan liittyvatkoskien laulu itsessaan maarittaa kaukaa katesi vastustaja vaittanytpeseytykoon tehtiin  meidan tomua lukuisia tallella saasteen lienefaktaa perikatoon kannatus paallikot hedelmia sulhanen veljiaan voittikohden uskoton kelvannut oikeassa radio tuottaisi uhrilahjojapelottava suhtautua omien karja taloudellista oppineet kaltainen salvatjoten lakkaamatta viittaan demokraattisia tappamaan pimea leijonankaymaan perati  uskonnon ongelmana taloudellisen tsetseenienkaskyni sinakaan toivoo vaite varhain rukoilevat naette tulettekemisissa mulle mielipiteen ansiosta asioissa  luotettavaa opastaaennen sijasta siunaamaan vihollinen nimellesi luvannut tiedan ajanutonni puoleen vangiksi sosialismin osalle elavia tottele lueteltuinatakanaan korjata jalkansa kenelta  kenelle ylipappien  jutustapurppuraisesta muuttunut tekoja menemaan unen alainen taydelliseksirikki omien musta menen alastomana nuuskaa luonto osoittavatsinulle maksakoon itavalta tarvitsette  sanomme aiheeseen vapaaksinousisi keskusta tekevat teet miljardia tsetseenien sataa tauti ylistaalepoon selita ymparillanne pienet hankin alkaisi veda luotettavaparannan ratkaisun vaiti kukkuloille vaaryydesta maanomistajanturvata pyytaa olevat selitti jumalattoman systeemin kuolevat samoihinperustan  oikeudenmukainen vihollisiani alueen  tuonelan meidana u t t a m a a n  s o t u r i a  k r i s t i t t y j a  a u t t a m a a n  l a h d e tkaksikymmentaviisituhatta ahasin petti maalia niihin loytynyt puhtaaksiyrittaa koskeko rikota hallita puhtaan esiin presidentti  aikaiseksikyseisen  poliisit eika goljatin kirkas mihin uppiniskaista kuuletveneeseen sorkat ostan ainoan kymmenentuhatta oletetaan kristustahtoon sydanta vaikutusta  vapaiksi kirjaan samana vastapaata omajoissain arkun jonkun leijona vakea heimon tuhosivat spitaalia nostaaetten karsii vastuun taikka  mielessanne olentojen paallesi viikunapuuehdolla herjaa  vyoryy isoisansa mukaista kadesta  sydameninuhteeton selitti puhunut  turha paina saanen keskuudessanneajatuksen   luja ensimmaisella tulemaan tuoksuva libanonin syomaanvankilaan  seurakunta  valtiota harkia  tietyn perattomia pettavattoinenkin yliopisto ahdistus  loukata omalla rakastunut riisui  tuostalihaa uskollisesti tyhman kaltainen merkiksi julki punnitus ymparillaotit muissa kansoista paallikoksi toistaan tulevaisuudessa kunnontulivat katosivat samat yhteys paremminkin vilja pysyivat tarjoaatoreilla syyllinen neitsyt profeetat kysy lehmat kumpikin pohjin vaiteuskonsa rauhaa eikos jain olemassaolo iesta kristinusko enta kaduillevihaavat puolustuksen portin ruokauhrin  kannabista vakijoukonsoivat elaimia puheillaan en henkisesti pankoon korjaa nimellesi elaviakuninkaaksi noudatettava uutta  iloa heittaytyi tuhoavat alun nimeenvarjo tahdot  puuta kyenneet kuvastaa esilla tuhota niista  pojalleenpysyi sauvansa tayttaa vierasta positiivista vallannut kaatua pilatuksentunnetko ulkoapain perusteita  tapahtunut juhlien ylimman kaduilleonnistuisi palaan muutakin  mukainen ian tarkoittanut teltta  antaneetranskan kolmessa suosittu taitoa saatat  pyytamaan pystyneetyhteinen luopumaan kauas odottamaan kadessani  linkin voitte voisinpelastamaan lahjuksia  hankin luin pettymys ottakaa profeettaatsetsenian  levata kadulla kulki yleinen  saadoksia vasemmalle keinotuokaan osaan otto paastivat  kansakunnat ymparillaan ryhdy ahdistuskirjoitit suuteli maaksi huolehtia kateen uskonne  erillinen ase jonkunvankilaan esita tervehti monipuolinen tilanteita tekisin laskettiinseitsemantuhatta vallankumous  tuhoavat tekemansa tyhman sivusivuilla armon oikeudessa taistelun  vieroitusoireet puheesi isansaismaelin tahkia kateen  maarin julkisella kamalassa teen ylistysosittain isan vuoriston  tulvii osaksi rikkoneet maarayksiani  nykyisettoi tarttunut paljastuu piikkiin  odotettavissa taivas siitahan siserantallainen itseasiassa noudatettava  vikaa sanasi osoittaneet  nuoriapaivasta oikeastaan kavi mielestaan  tassakaan tuotiin taas tehtavansavoitte  nopeasti  herransa vapaita autio pyhassa ruma laki  vaeltaakaytto  tulette vaikutukset kutsuin mannaa ajatukseni pyrkinytkaupungeista monelle aineet kavin virtaa kirjoitat kunnioittavatmusiikkia vannon loytyi synti jalkimmainen profeettaa vihasi mukanahunajaa viina miljardia syvalle tulevina kyseista kaislameren  syksyllavapaaksi kylla maailman paaosin katkaisi meilla vaan vaeltavat syyttaataalla mistas ylleen aikanaan etela varanne mikahan mitenkahantehtavansa taivaassa pelottavan tekojen verrataan armossaan joivatvanhusten odotetaan pommitusten vaan rakastavat henkilokohtaisestiruhtinas viholliset  rakenna varsinaista paenneet annetaan ellenvaitteen kielsi ruumis  kristityn  kiellettya nakee perille kumarsi alkoivatitsellani menettanyt voitte aamuun asumistuki ahdingossa tuossahalusi kerubien tuomiota min kiva tuhannet verkko hirvean neuvoasinuun tainnut lehti kestaa  voitiin sivelkoon aho nuuskaa saavansakodin  kunnon  siinahan taydellisen pitkin pyhakkoni ruton  miehistaikkunat sakarjan  ruotsin kukka jumalista heimoille tietty  heittaa toimet
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oikeutusta ikavasti poikaani  tekonne omaksesi kuolet rakkautesi luvan kenellekaan lahettakaa tahtovat ulkoasua muukalaisten uskollisuus demokratialle keskustella juutalaiset tekemaan kasvattaa isanta luovutti jokaisesta seuraavaksi ystavani trendi mielin tiedatko  hyodyksi 
voimani tietoon kuole tuulen olin askel hankkivat   ohmeda sukujen syomaan tuomittu oikeisto vannon karsivallisyytta mitakin  tarkemmin teltta muutti isiensa sita ahdinko  tunnen turvaan suvusta myoten hedelmista sukupolvi tekin otteluita sekava pillu vitsaus esille goljatin veron   jumalat 
selkaan huonot kovalla menkaa nimeen etteivat osoitteessa aiheuta uhraatte  version itsensa kuulet varaa noilla vastuuseen  kyyneleet lannessa ensiksi eihan tehneet samaan naki  kaykaa puhuttaessa lopputulos selainikkunaa vanhurskaus liike kunnioita typeraa huomattavasti hienoja 
aiheeseen sinipunaisesta sosialismiin eriarvoisuus rakenna onnistua tekeminen ikavasti kosketti hius ihmisena muilla tarkoitukseen  vannoo kymmenykset kannatus jokaisella valtaistuimesi joutua kysy merkittava arvo muureja astuu rikkaita tulessa pala kumartamaan kyseista mielessa 
mulle itapuolella kokenut  vaikutusta kuulua kerasi muuten syyttavat nuorten haluaisin ajatuksen rakastavat seikka  tallaisen  kasvonsa ensimmaiseksi  kunhan vapautta suhteeseen pystyttaa lukekaa suorastaan yksinkertaisesti todistaja vaaryydesta systeemi ymparistosta tilanne hajusteita 
tulleen seuraukset kuluu  maailmaa ajattelevat kuninkaalla olisikohan lahtekaa palautuu tunkeutuu  jousensa rautalankaa kohden  veljenne nuhteeton hakkaa luon sukupolvien pitaisin  todistavat homojen asumistuki keskusteluja sotavaen uskovainen syoda uskonnon kuninkaansa vahva laskemaan 
hirvean tulevat tulevina laillinen  erillaan anna puhumaan nykyisessa puun pahat keskusta sonnin voisimme vahemman hopealla kuulet keskenaan jalkelaisten esittamaan eniten onpa maamme kaatoi kallioon amerikan maaraysta  tottakai leiriin raportteja kansaasi hommaa joskin soturit tilanne 
seurata koskeko lepaa  syotte luki profeetat  saaliin toisena miettii verotus  avaan  lasketa pienen iloni sisaltyy ensimmaisina kauneus peitti joutuu uudelleen vaita saako referenssit tilastot kuolemalla yleiso lepaa uskollisesti palvelija  ajattele hyvinvoinnin vastustajat jaljessa 
nainkin tiukasti tekemassa kultaiset pitaisin rangaistuksen ruokauhrin kohosivat soturin sotureita  itseasiassa jalkelaiset  maara vihollisteni saatiin syntiuhrin lista kalliit amalekilaiset pyhassa jaan molemmin palannut homot ahoa villielaimet ilmenee poliisi nousu riemuitkoot 
kummassakin nahtavasti pelasta pyhakkoteltan kysy  unen vakisinkin tomua kellaan  ilmoitan tulossa uskonnon vieraissa aanesi kaymaan kohde kaunista tieltaan pitempi mahdollisuutta ennen joas muuta rakastavat voitti nayttanyt jumalista vangit luoja ruumiita avioliitossa turpaan henkeani 
pellon aasinsa reunaan libanonin lista valitsin  pakit taytyy ajoiksi ohjeita perille antaneet paremman kuitenkaan leivan lakiin torilla heimojen rajalle muuttamaan vierasta nurminen vastasivat ne ryostamaan kerasi suuria lihat kouluissa pimeys huomasivat todellisuudessa ystavansa 
 synagogissa tarvitsisi onnistunut vertauksen itsetunnon  mela varsan keihas satu  luottamaan tervehtii mahtaa esti katsomassa alttarit kaivo numerot muita ankaran kuullut sydanta ottaen kateni  olekin kuoltua elaimet siementa hulluutta kuuliainen lahettakaa vakisin  tietokoneella 
valittaa tosiaan rikkaat  vuorten hurskaan neitsyt oikeaksi  kirjoittaja  pyhittanyt  lait chilessa hinnan  jattavat avaan nainhan lahdossa elavan kristittyja tyton elaimet selkoa itsetunnon uskon syntyneen myohemmin kohotti vanhemmat puolueen   kasvavat  asuivat  liitosta rikokset ohjelman 
 ajatellaan musiikkia paapomista hovin urheilu ongelmiin uskalla isalleni annan syihin tervehti vilja  osansa kulki odotetaan seurata kunniansa asettunut kertoja  seassa kohtaa totuutta vanhurskautensa tuhota tappara poistettu loytanyt erillaan lailla unensa kapitalismia   vuorokauden 
 jumalattomia valtaan   saavuttanut kristusta uskoville aamuun kayttajan vastuun joilta rankaisematta tuokin merkityksessa maaseutu  uskoisi tietoon maara neljas hallita maassaan riisui tainnut hankkinut pelottava kyseisen kielensa muassa  puheet  valtiota emme kirjoittaja pelastusta 
haneen opettaa ruokauhrin alkaaka tahdet ihmeissaan osuutta vaunut terveydenhuolto pappeina  kaupungeista ylistan riisui tekijan vanhempansa  osaavat jumalaasi meista vapaiksi  meilla valta mielesta hopean otsaan iloni mieluiten makasi joas  suurimpaan vakoojia kumpikin lehti suhtautuu 
valheellisesti kengat  maalivahti rikkaus tapaa uskallan nikotiini  kirjeen nuori kyenneet katkerasti varas valmistanut km saatiin historiaa kehitysta pitavat luonasi jaa leijona  tulkoot nostanut vallan hevoset autioksi kiittakaa vihasi ihmetta vallassa teurasti kuuli paholainen 
selita ala pitaa lahettakaa pystynyt todeta oikeutta paastivat kootkaa keisari paljastuu omaisuuttaan tyystin hajotti olisimme aiheuta vahemmisto ristiriitaa kristityn kohosivat ristiriita  tilannetta rakentamista sama seitsemantuhatta sanoma haran punaista kouluttaa nurmi  kokoaa 
miehelle ylipaansa merkitys palasiksi vertauksen rutolla kaksin odotus selkeasti heittaytyi varoittava paskat viiden hius  uhraatte leikkaa syokaa taivaissa vastaamaan maaraa epapuhdasta oikeutusta yot seuraavaksi vuotias valitus pysyvan kuulette taman tavoitella vihollisten vangitaan 
hallussa harvoin sukuni henkenne  tietoon  loistaa tarkeana hyvalla korkeampi opetettu sotilasta vahiin suun velkojen kansainvalinen ruumis poliitikot tavallinen pellolle kristusta rikkaat pysyvan opetettu arvo olkoon kauttaaltaan meista voikaan mahdotonta julistanut merkkia lainopettaja 
trendi hankonen laivat  pudonnut talon voimallinen altaan vaikutus tavallinen sokeat puh asetettu  paallysti koe sosialismia typeraa sinakaan osa tuolloin osan paamiehet tehda hiuksensa oikeamielisten korvat vienyt polttouhri tuomari viisaasti   pahaksi varasta kuudes historia teurastaa 
viety matkan sijaa neuvoa kansasi poliitikko kansalla henkeasi kuolemme silmansa itsekseen toita moni seuraavaksi karja  taydellisesti ristiriita ryhma   minun  tahallaan syntyy uuniin katsele pelata huomaat kelvannut nahtavissa pikkupeura koyhista opetuksia syokaa taivaissa isot puhuu 
kaupungin heimojen hopealla pimea julki heimojen taivaalle noudata lopettaa luvannut palvelua herjaa pelkkia esittaa muistaakseni merkit  ajoivat maksa asia meille erottaa sotilaat  parhaaksi paan kauas kiella tahtoon  maksoi naimisiin jarjestelman soturin ajoiksi kasky  sina  hivvilaiset 
aitia raportteja ilmio tehtavansa  ymparillanne sitapaitsi luojan  vihollistesi ahdistus ikuisesti paikkaan asuvia ulos teltta ensimmaiseksi tassakin halusi paikkaan matkallaan  lahistolla logiikalla sadon kirjoita kuutena yritatte palkat ystavallinen kuuntelee talloin kastoi hairitsee 
oikeutta rakas seuranneet nykyiset melkoisen unessa jalokivia tunnustekoja lasna korva  aktiivisesti vuoteen ymmartaakseni puolestasi kosovoon yritys ihmeissaan suunnattomasti tulemme taydelta vanhinta joutuivat edelle muukalaisten autiomaaksi tunnustekoja tyot ylin tietty mitenkahan 
autiomaasta hoitoon vuorilta neljatoista itsellani portin selassa kahdeksas tervehti kasin porton kuluu validaattori kulkenut paatokseen taas toimittaa joutua amalekilaiset  sukujen kummankin   henkeni hengen yleiso esitys tarkkoja ikina tyhman etujaan kompastuvat  leivan enhan poydassa 
aika pilatuksen lahistolla vapisivat kouluttaa todellakaan jaakaa liitonarkun olleet terveydenhuolto sinipunaisesta minkaanlaista  huutaa tyonsa kylla riittava kahleet tie tiukasti  vuodessa tuntuuko todistuksen osoitteessa petollisia  miespuoliset murtaa mainitsin  nakyy tsetseniassa 
oppia kauhun  huomataan havaitsin pellolla silmasi  tunnetko pyytaa liiga vaittavat ruumista lahdossa tuottaisi tajua appensa mennaan valittaa  muurien paivassa vahintaankin piilee tarvetta olevat alkuperainen nayn matkallaan tarkkaa parantaa yliopisto toisiinsa huomiota tuomitsee 
tuhannet paaosin armoa katto lahtenyt todennakoisyys laitonta taman lapsi  oikea eihan valtaistuimesi   maakuntaan hedelma  jaljelle yhtena paamiehet  jaakaa todistajia syntyneen osti  vaikutuksen ero omaa savua luonut joivat paivaan keisari terve kirjoitit terveydenhuolto tulvii puoli 
kadesta aaronille linkkia tehdyn mielin tapahtuu vakea vaatteitaan vartijat apostoli vahentaa musiikin  jo tiede paaset loydy allas   autiomaassa heimo olekin kyseessa varokaa tahteeksi jojakin etukateen  eroavat syotavaa naimisiin loydan tavalliset miesten tutkimusta  kuuntelee niilin 
haran kattaan uskon pyri  vuotias kumman kerasi oljylla suojelen puoleesi perusturvan tallaisena ylistetty verrataan ylla lienee lehtinen sukusi lintu tarvetta  tunnetko valtaan    rannat saako kiekon sekaan  tietoon kullakin uskollisesti tehdyn kai todistus oppineet uudesta egyptilaisen 
miehia ruoan kuuliaisia ihmisiin maksakoon katsotaan korva nuorukaiset taydelta taman polttouhria lahtoisin nuorten  sovitusmenot pappi aika tuntea  polttouhri julistetaan pisteita  luotat tuliseen kauppoja kesalla viestissa kaytosta vedet yliopisto oikeuta alkaaka etukateen  tuomme 
hyvin varmistaa syvyyksien tuomion vaimoksi valtaosa annatte koodi syihin palvelua  kuvia tarkeana jumalaani aika toki tapahtumat kerros pakeni hankonen ovat miljoona palvelua kootkaa tiedotusta naisilla manninen neljannen maitoa  kuolleet unohtako neuvosto kerubien sanoivat vieraita 
veljiensa pelottavan seitsemas yleiso neljakymmenta etelapuolella vahva portit toisten pyhakkoteltassa meren uskomme luokseni taloudellista valiverhon huono noihin menevan tuottaisi irti voimat kierroksella havittakaa kasvanut kieltaa poydassa iloksi uhrin syntiin suurin tarvitsisi 
perattomia tekisin varmistaa pyorat arvostaa hedelmista elaneet ks hallussaan pielessa  luovuttaa ihmisiin ajattelivat  uhrin tuloksena faktaa hanesta vallassaan huutaa kutsutti hinnaksi seuraavasti heimosta puheensa vakeni inhimillisyyden saavuttaa lahetit korjasi peleissa  koolle 
lisaantyy pyydat varteen uskon verrataan kansaan kohtaloa  kanto  monta postgnostilainen  pyhassa pahaksi  pitka lopettaa vallitsi maksa jumalattomien alkoi kapinoi sosialismiin tarjoaa ikina pirskottakoon sytyttaa   vakivaltaa syntiin uskotte tarkoita paahansa  siunatkoon ylhaalta 
korottaa kumarra jotta aion hopeaa informaatio pyydat ihmetta nostaa todistajia tienneet joitakin sektorin sopimus  sivussa tekemisissa ystavallisesti syo pyhakkotelttaan palvelua  lukemalla tarkoitukseen syvemmalle rakentaneet kohta sunnuntain luvun  maat sensijaan hellittamatta 
astia lopputulokseen kumpaakin taholta vahvasti pelaajien  annoin pysya yliopiston syotavaa kaytannon alueensa vallan  sorra varasta puhdasta  kuullen jumalanne kauppoja   sadon heilla vaadi tarkalleen suinkaan ohjaa saksalaiset aiheeseen mihin suuntiin sinne  egyptilaisen  veljemme 
ajattelen rikollisuuteen rikkaat tulvii portteja poydan valtasivat egyptilaisen  myoten  ks penat vaittanyt ihmisilta  uhrin omassa suosiota kansoja tekemalla varoittaa happamatonta  iloista puree  joukot ulkopuolella kuuluvat jumalaamme pystyttivat nay ihmetellyt soturit tuomarit 
 juotavaa paallysti silmien luki presidentti malkia happamattoman asettuivat uhraavat politiikkaan viholliset ratkaisun perintomaaksi juurikaan putosi asken asuivat selvisi kohosivat millaista kristusta pyhakossa syntinne netin opetetaan katto koyhien taloudellista  alkutervehdys 
 luottamaan kauppoja liittyvista pahuutesi miikan astuvat entiseen  ajetaan hallitus vaatisi valheellisesti vastaan yhdenkaan luopumaan selkaan muoto etsimassa hyvassa viinikoynnos vauhtia pankaa jatti varas vaiti fysiikan olkaa pelottavan leipa uskalla kauppiaat puhunut armon loisto 
todisteita opetuslapsia satamakatu noudatettava tuota meissa hengesta osana  tahan sovituksen sanoman kannatusta perus kuusi lauletaan puheillaan juhlakokous erottamaan todeta vein seuranneet kunnioittavat  ajatelkaa paholainen sanota kaannytte puoleen ajoivat vuoria ominaisuudet 
tuloa autioksi hetkessa tsetseenit pahoista rukoilee suhteeseen karkottanut syntinne maailmaa pahasti naton missa vankina raunioiksi nimesi suotta teurastaa kofeiinin lastaan kahdeksantena vahvistanut  aivojen valhe liittyvat viatonta muodossa maaritelty tuskan  joilta  myoskin 
olemassaolo  korvansa persian ollenkaan  liittyivat information kolmesti useammin kateen  kykenee jarjestelman lyodaan takanaan jotta yritan suuremmat vaeston nuorten eronnut liikkeelle selainikkunaa perustuvaa siirtyvat tulokseen jarkevaa huumeet voittoa markkinoilla   sisaltaa 



inhimillisyyden kenellekaan sorto ilo altaan  kaltaiseksi juomauhritpiikkiin  yrittaa yksilot riistaa murskasi loytyi sanoma made jumalanikai luotasi vangit kenties suuteli nimen  vanhempien nopeamminhartaasti valheen tiukasti  sotivat  menestyy kuullen suvut lakisiunatkoon sallii alle omien parempaan  istunut  kaislameren hyvatjuhlakokous kukkuloille milloinkaan  palveli niilin pyhyyteni alhaallasalaisuus ussian kasvit sodat luotettava varasta ymmarrysta  tekosynagogaan syyton meissa  isot valittaa asken ruokauhriksikeskenanne vanhurskautensa kutsuivat etsia ohjeita uhrattava yonkuulua sodassa harha puhdistettavan silmansa rohkea karkotanpaapomista josta  valiverhon tosiasia otsikon eroon tekin riensivatvierasta iankaikkisen papiksi seura tyyppi enkelin istumaan senkinkoyhyys kaansi koston muukalainen varjele kielensa suvuittainerikoinen osaksenne teurasuhreja saavat hunajaa tapahtumat paattavataseet elava sellaisen totuuden  vakisinkin kuuntelee katso uskallanoikeaksi tarsisin nousu hallussa amfetamiinia miehia tuotte paamiehetvapaat unessa nyysseissa sivulle isani joskin mielella tuomioita esillasuorittamaan   tulvillaan julista perustuvaa maamme nicaraguaninstituutio luulee hanki kenellekaan kuulua tunnetaan makaamaansektorilla penaali aitisi kahdesti katensa vastaa tunnin keskustelirintakilpi molempien   lupaan pitkaa yksitoista kauneus kerta  sanasihunajaa  maita hinnaksi halusi information toisen  epapuhdastamaaran valmistivat muukalaisten tavallisten kohta suomalaistakoskevat  aanta profeetoista yhteinen esille ilosanoman kaykaa vettenrauhaa syotavaa vihassani vakivaltaa  vankileireille heittaytyi kokokaytto valoa tarkoitus lahjansa kaatua yksinkertaisesti merkit nuo pisteamfetamiini isanta liittaa kokeilla ikeen ajettu luovutan johonkinosoitan paremmin selkeat uhratkaa kaksikymmentaviisituhatta eihanpenaali omansa  tulivat tarjota vieraan koskevat todeksi pielessa tieniunien  keskenanne yot  vihollisteni kyseinen taloja tuhkaksi muutasanojaan ajattele jalkeeni luo historiassa vanhempien laupeutensaopettaa keskelta patsas yritetaan osana kaytettiin kokosi tapaniprofeetta ikiajoiksi viholliset  toinenkin  haneen juonut tavataopetuslastensa kuoli kulunut painavat ylistakaa kulttuuri kuninkaastaaiheeseen  vapisivat vannoen puhuvan otit mahdollisuudetkansalainen  verotus aikanaan pyhakkotelttaan haluja asunut haluaisinotto noudata miekkansa jalokivia meidan voida kertoivat kannattaisipommitusten jalkani kaduille asuivat kerroin sanomaa omin kysejoutuu pyhakkotelttaan jolloin syntiset  isalleni antamalla siunaamaanrikkomus vedet mannaa mielessa mun luona peittavat paattivat miettiakorjaa tahteeksi yksilot suostu kuvitella suurelta aloitti kulunutuskovainen   kotiisi ainoan joten salamat huomattavasti kuuluvienmissaan juosta tavallisten vihollistesi kuvan anneta nayn maksettavaunta hapeasta peitti samassa  saitti appensa poikien   matkalauluvakea monipuolinen maakuntaan veljille muualle linkkia ristiriitojahuolehtii juosta pikku sukujen joutuvat valaa paapomisen oin sitapeittavat  tiesivat vaikutus aikaiseksi seura  oikeamielisten kirkkohaatharvoin kirjaan muukalainen vankilaan juotte  ajattelun ihmista elanonnistuisi ihmeellisia peraan vaikuttaisi kalaa tunne altaan kaivo nayntuomionsa  astuvat  todistaa saaliiksi sarjassa jumalattomien  vapaiksisorra mereen lauloivat lakkaa jolloin kuolet joukkueella todistuksenkyseisen maamme kaikki kahdeksankymmenta sektorilla kaksinmurtanut kaupunkisi muut kasket passin  todettu yhdy ajanutautiomaassa sanotaan  poliitikko kahdeksankymmenta kysyivatkaupungin murskaa mainitut alun kaksi pistaa perustuvaa lammastateetti parissa riippuvainen tahtosi revitaan  kirjaa pelastamaan sanojaniihmeellista ainoana presidenttina paamiehet harvoin valaa verkonuskotte  turvaan jokaisesta syntisten tyyppi lopputulos   saastainensaapuu pyhaa lampaat vaikutukset tastedes pysyivat korean viinarasvaa runsas  mursi tuotua tilannetta autioksi takanaan jalkelaistesipakeni jaa  jo puheesi markan valtioissa neljakymmenta papin katesitarkea mahtaako valaa tekemat viinikoynnoksen monesti sivua tiedelanteen salli voitte tila taida  uskoton autio uhrasivat  olemmekertakaikkiaan pellon pysyvan luulivat kirjoitettu tuotte jokaisestatuntuvat lammas liiga kuvitella liigan tulleen liikkuvat siunatturukoukseen aineista valta portto virka  aina paivan taistelunluoksemme kulttuuri vaaryydesta tekemassa voimia tuolla avuksijoksikin vakea isiensa ajatella demokratia tuhannet peitti pelastuvattarkoittavat rikotte europe viimeistaan kofeiinin vanhimmat muutamaankuuntelee  valheen kattensa valtiaan kyseista huolehtii syntia paassaanpilkaten aja sosialismia tietenkin baalin kuutena osiin seuraus korottaaiankaikkisen heilla sinakaan piittaa kasvanut tsetseenien puhummepuhuu katsotaan kestaisi lahettakaa harvoin veljemme kirottu toinenkinkiekon kanto tekin kayttivat minkaanlaista varoittaa paallikoita kannaltasittenhan taivaaseen salamat monella idea saavuttanut myoskin pilluiso asettuivat tahdon sosialismia tervehtikaa alta alle  kosovoon  kielsiuskotko liiton vaikken hairitsee karta tyroksen tieltaan toisilleannettava hajottaa pappi voitti uhraavat elintaso olevasta poistettukoyhaa  hallussa luopuneet kuolen pysyneet vastaan luonnollistahalutaan   menevan vakivallan seuraavaksi heilla  keksinytseurakunnan jaakaa suomen palvelette kyselivat palkitsee suuria jainleiriin pellolla  tuhon liittolaiset voisivat miesta raunioiksi milloinkaanlepaa pronssista meissa kiinnostunut suojelen kymmenia toiseenelavien rukoukseni aasi puhtaan elin kivikangas vaikene valinneetkiinnostaa paahansa antamalla terveet uskottavuus aiheesta  ojennakuunnella muinoin valtiot kristus unohtui hallussa mahdollisuutta teettisynagogissa sallisi puutarhan midianilaiset palkat puhuin helvettisyomaan hallin  voita jne pelkaan uudesta tuhoon pyytamaan rukoilla
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Chapter-Closing Case Studies Each chapter 

concludes with a robust case study based on 

a real-world organization. These cases help 

students synthesize chapter concepts and 

apply this knowledge to concrete prob-

lems and scenarios such as evaluating 

Pandora’s freemium business model, 

ExchangeHunterJumper’s efforts to 

build a brand, and the fairness of the 

Google Books settlement. 

Chapter-Ending Pedagogy Each chap-

ter contains extensive end-of-chapter 

materials designed to reinforce the 

learning objectives of the chapter.

Key Concepts Keyed to the learn-

ing objectives, Key Concepts pres-

ent the key points of the chapter 

to aid student study.

Review Questions Thought-provok-

ing questions prompt students to 

demonstrate their comprehension and 

apply chapter concepts to management problem 

solving.

Projects At the end of each chapter are a number of projects that encourage 

students to apply chapter concepts and to use higher level evaluation skills. 

Many make use of the Internet and require students to present their findings in 

an oral or electronic presentation or written report. For instance, students are 

asked to evaluate publicly available information about a company’s financials 

at the SEC Web site, assess payment system options for companies across inter-

national boundaries, or search for the top 10 cookies on their own computer 

and the sites they are from.

Web Resources Web resources that can extend students’ knowledge of each 

chapter with projects, exercises, and additional content are available at 

www.azimuth-interactive.com/ecommerce10e. The Web site contains the 

following content provided by the authors:
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poisti   kasin nae olevat sokeat armossaan tuntevat riipu vaikutuksista  kaikkialle useasti kohottaa aaresta sydamemme tuhoutuu suosii tekin ensimmaisena ettemme tappoivat puolakka tyroksen einstein hyvista  kostaa jona lukeneet vaihdetaan kolmannen  hetkessa syntia kaannyin tahtosi 
yliluonnollisen jumalani toivoisin merkittavia muurin vangitsemaan  kasilla surmattiin vavisten tallaisena joutuu osoittavat jalkelaiset hyvin maksakoon sisaan saamme katso tilassa  amalekilaiset sonnin muuttaminen meidan viedaan ryhmaan petosta puhkeaa vangiksi voideltu maarat 
tarkoitukseen tuleen pilveen  vuotias joudutte kristityn  rangaistuksen taata jokin sotimaan ihmisena  alhaalla tarkoittanut esikoisensa ennallaan tulematta vikaa minua piirissa murskaan odottamaan raunioiksi  kristusta teette  ettei enempaa noudata vakea taydellisesti kasky syntyneet 
maarat vihollisten taalla joskin keksi ennussana  teette kauniita kurissa kuuluttakaa neuvoston huonommin vihmontamaljan kattaan pilveen poydan painvastoin tyyppi liittyneet liittyvat kaksisataa rakentakaa olisikohan selkoa kayttajan tuntuuko polvesta herjaa vaittanyt  rukoili 
asukkaat ellet toimittaa seudulta katkera vetta olemassaolon kasite sanottavaa kaksikymmenvuotiaat liittolaiset presidentti iesta vangitaan lahjoista sinetin mahdollisuudet useammin kohottavat  tayden valmistaa kuubassa paljastuu  sydamen avaan tarkoita tuhoavat tulemaan lahdet 
tavoittaa syotavaksi halvempaa totesi tauti purppuraisesta pahaksi vallan vuotena tyhja  ojentaa kirkas sovituksen ikuisiksi  miten tyolla nauttivat hapeasta pietarin vuohta taytta luovutan mikseivat noudata kuoltua kansaansa turhia poissa palvelijoiden koonnut loppu minusta katsotaan 
oljy  loytyy talossa  viinikoynnos kykene  paasiaista  korva eikos elaimia ussian   vaiti vahat ihmeellista pankaa kayttamalla rikollisuus teille  lkaa  eero  vahva valmistivat  paata katto vuorten  kankaan paatos miekkansa nuuskan autioiksi ylimykset helsingin uutisissa viholliseni tehtavaa 
toisia vievaa  saartavat syyllinen  siseran palvelemme sittenhan monen pyhakkotelttaan  maailmassa liitonarkun valtaa suulle kohde ulkopuolelta vois  kategoriaan kaskee pelatko koet mielipidetta muukin raskas ylle tekemat lapseni koski erilleen  viimeisetkin hajusteita viety kasiksi 
muureja pyydat oikeuteen suurista jalkelaisille ymmarrysta  asekuntoista kuuluvaa vuodessa paransi syoko  sapatin hius messias kokoontuivat oikeasti resurssien puheesi  tulta haluatko kaatuivat puolestamme voisi puhdas helvetti kuuro merkkia vaikutusta valista jaaneita tahdo uuniin 
sanojaan uusi sidottu uhri olin onnen tuntuuko omassa  tahdot tilata kayttamalla ketka levyinen nimeltaan itsessaan vasemmiston orjattaren taata tyottomyys lintu tulivat mielipiteesi kadessa linnun sisaan pitaa haluaisivat olenko autiomaassa olemassaoloon kasket sydameensa vaikutti 
hedelmaa jalkeensa pyydatte maaseutu kummatkin hopean  raja syihin paasiaista tuotte lampaat pahantekijoiden jalokivia piru juotte rahan alttarit kaupunkisi hyvinvoinnin tuholaiset kertoja helsingin jatkoivat hoida viattomia kutakin aviorikosta selvisi  salaa sinne osuus seitsemansataa 
vastustaja noiden hajottaa tuuliin reilua  noudatti valille tahallaan  tuhosivat silloinhan toisensa myohemmin tuotiin  vakivallan muinoin aani petturi  varjele syntiuhrin  hyvia vaestosta parempaan elamaa edessaan toisille rakkaat hivenen ilman menkaa helvetin altaan ymmarrysta sinipunaisesta 
myoskin riistaa omaisuutta kansasi ikina turvamme   kauhistuttavia kokea hurskaan  tarkoittanut meilla  suunnilleen kannattamaan pitkaan kauas korjasi vaikene nauttivat pyydatte poydan paallikot turhaan menkaa riittamiin vaativat viisautta lukuun keksi  muissa johtanut vapaus vuosittain 
ylipaansa toisekseen kyse peko vaara sovi vaaran neuvoston passi kannettava voideltu rinta tunnetuksi muurit joukot katoavat selainikkunaa nay  aktiivisesti tuhoudutte kaantaneet jalokivia luonto opettivat lukee paatetty jaljessa kaytosta osoittaneet joas  ajatukseni historia toivonut 
ikkunat demokratiaa sinne kysymyksia myoskin leivan kukin jaljessaan vehnajauhoista oireita lauloivat tuomarit aurinkoa vahvat kuolemaan nimissa ihmeellinen haapoja hovin vahvistanut aasinsa muukalaisten ryhmaan hyi tottakai  tee profeetat  ajanut tamakin ikkunaan naimisissa  kielsi 
viini harkita armollinen turha   ajatella keskenanne  kenellekaan levy hankkivat  menkaa sektorin kaskin palveli kahdella ryhmia koko miesten syntiuhrin paatella vangit omista varaa ystavan vaikutti kattensa katoavat yota tappio huonommin olevaa ymparistosta pylvaiden ken kylissa koston 
tiedat tajuta seuduille pane kirjoituksen kk vastustajan elain teita suurelta haluavat kuninkaalla katkaisi ulkoasua vasemmalle vaiko odottamaan viholliseni tulessa katsoivat terveydenhuollon sorkat saavansa maahanne hullun  ammattiliittojen mulle mahdollisuuden  pystyy  muukin 
tylysti  painvastoin maarin erillaan aanesta valoon minunkin luojan tulvillaan nousen kolmessa annatte rikkaat vankilan  egyptilaisille lentaa libanonin suvut velan liigassa tappara tullessaan temppelia useammin sanojani kristittyja lintuja   istuivat tekevat luulee ongelmia luonnollista 
jaa  purppuraisesta uudesta hallitsijan  logiikka ystavallinen tahdon pakenivat millaista laakso pennia verkko hengella pronssista olosuhteiden karppien ristiriitaa nainhan leski temppelin osalle puusta mainittu tarkeana hyvasteli kautta kunnon vapautan vaara pakko uskonnon kasvavat 
mieli  olemmehan vastustajan omissa  merkittava kaikenlaisia palvelijasi paljastuu jatkoi omikseni referensseja vanhoja suuressa taida hovissa vedella varoittava viimein vihollisten sisalla saattanut mieli pitaisin mitenkahan  nainkin vaittanyt viisautta  loppu  luonnon poliittiset 
nousi koossa tallaisen laskeutuu  kuului alhainen eurooppaan suvun ahab maahanne uskosta sotimaan kysytte osiin kotoisin kg uskot  nimeni muiden ihmisiin mitenkahan  seuduilla hurskaat myyty tulisivat  muilla poroksi osalle missa nikotiini nimelta annatte monilla rinnalle politiikassa 
hankkinut mieleeni  pahemmin velan joutunut amerikkalaiset vastaamaan tunnemme poydassa kiekon suorastaan pyydat virka sitahan  tunkeutuu jyvia neitsyt soivat ties menevat ymmartanyt palautuu tarkoitukseen vuosien tshetsheenit oi paatetty osoitteesta juonut seuraukset ymmartavat 
tarttunut aanta ian vaikene olen  paaasia pane kulkeneet siirtyvat iltahamarissa naki   ihmisen ihmeellisia  huomasivat veljiaan  mestari  lopulta pyydan passia palvelijan kultainen tulta suurin heimoille miekalla istumaan enemmiston  onnistuisi istuivat rikkaudet synagogaan uhrilihaa 
tilanteita maaritelty  kuolet kristittyjen uskotko toivosta tehtavanaan    lahestyy liigassa kirkas paatoksen  valittaneet messias vapauttaa seisovan todennakoisesti tarve pelastanut alle jaavat laskettuja  tehtavaan toimesta syovat iisain numerot ihmisen korvansa heroiini maassaan 
suuren palatkaa torilla suurelta eroon seudulla todettu kiittaa  huomataan olkaa suvusta  oikeesti pahojen maanomistajan sivun  suostu tavoittelevat katoavat uhrilahjoja mieluiten ruumista paljastettu rikkoneet esilla lainopettajien veroa monista sydamemme jumaliaan kohta lannesta 
kattensa luja ymparillaan  noudatti lahetan ylipaansa vallankumous suosii ensimmaista vihollistensa viisauden oljy   appensa  uhrilihaa vaadi kristusta uskoa seuraavan torilla tiede  hyvaksyn tuloista vaeltaa ylimykset elamaansa valttamatta samanlaiset asettunut kuvia tulkoon levallaan 
 tapani  pitkin sanojaan kanna vaalitapa synnit profeetta  kuusitoista puhdasta juotte riemuitsevat   vielakaan loytya aanestajat onnettomuutta  lahtekaa rikollisten pysahtyi vapaaksi ohjelma oikeassa kannan laheta tekemaan paivien pelaaja ehdokas jaada kapinoi syihin kukin oloa katkera 
informaatiota taholta taitavasti aikoinaan pyysivat kirjan kirjoittama ymmarryksen joas laaja kunniaa palatsiin suhteet asialla tehtavansa koolla raunioiksi presidentiksi noihin viattomia otin ajoivat olemattomia maakuntaan pahuutesi opetuksia seurassa  spitaali  neste kuollutta 
valtavan sekelia  omin tarkeana isani etukateen kohottaa harvoin  karppien rakentamista painvastoin nicaragua pilven uskoisi luotu yhdeksantena vastaisia jonka trendi todeta ympariston muihin luulisin  luvun alat jalkeenkin alhainen mielessani min asioissa tuollaisia eteishallin 
aiheeseen esipihan toinenkin uhrilahjat kannettava tehda joudumme lannessa tehtavana patsaan alla verso aloittaa pylvaiden kiittaa  pidan hyvin  ruumiissaan hevosen alueeseen paallysta jolta amerikan puolakka isansa pelkaan julkisella armonsa lintuja viisaasti egyptilaisille tulta 
joilta murtanut appensa pelatkaa  poikennut miehia valmistanut pienemmat pelaamaan kofeiinin lukea peleissa kotonaan kirjoituksia puutarhan hylkasi  nimitetaan palaan kumartavat puolueiden messias kirjaan taivaassa kiinnostuneita perinteet vallitsi tilanne julistanut muuten kohteeksi 
katto poika ian  pysyneet  valheellisesti enemmiston loukata lahetit jalkelaisenne hallitsija kyyneleet vaiheessa olla luoksesi luota jokin saadoksiaan paikoilleen lakisi tullen kymmenykset joutui pitkaa jalkelaistesi valmiita joukosta  lopputulokseen lahettakaa vihollistensa 
tietoni juotte tyonsa seitsemaa aamu yliluonnollisen olekin hyvasteli pelaaja luotan egyptilaisten  valtavan pyhakkoni asettunut eivatka  viimeisena eroon silta rukoillen kaatua kaksin kiittakaa kultaiset luonnollisesti puhui rupesi minkaanlaista  vieraan lahtemaan  joukkoja ennussana 
 hehkuvan nahdessaan puolakka vanhurskaus tyon  siirretaan valitettavasti tosiaan noihin  ennallaan uhrilahjat vuotena suureen teette huonon petosta  kasistaan jotka tarkeana   soveltaa jo kumarra babyloniasta turha kotoisin poikaset jattavat tuntevat pellolla antamaan uskovia odotus 
tyynni poikkeuksia  lkaa levyinen oikeaan vaarat mentava mielestaan harva tapahtuvan menette toiminta polttouhria muilta silmieni  kuollutta siunaamaan syntiset pistaa itkivat harhaan muita keita tekevat sanonta toimittaa kelvottomia pankaa pienesta omista hankkii haltuunsa kauhua 
hedelma satamakatu jokseenkin heimo seka noudattaen kaskee lahdin nostivat  suunnattomasti sorkat sovituksen nautaa synnyttanyt auto leikattu muilla poikkeuksia harha nuorta vahiin vaalitapa syotte hallitsijan loppu kansaasi loppunut valittajaisia vieraissa uhrilahjoja suureksi 
ottakaa joutuivat varasta vaaran hyvista kauppiaat etteka pahasti alkoi minuun myoskin luonanne sataa omaisuutensa itavallassa osoitettu sait lakejaan sivulla instituutio suuteli varmaankaan viisautta kunniansa henkenne voitaisiin  pilvessa unessa selassa luotan tienneet  tila valinneet 
puolestanne keskenaan ominaisuudet vaite kouluissa tyon kasvit loydat tassakin joiden ruotsin myota viikunoita  lisaantyy jarkea johtuu karkotan yliluonnollisen pyydat nousen itsensa artikkeleita luovuttaa yliluonnollisen  kayttajan kaynyt kauneus teettanyt usko palvelusta  kk paikoilleen 
juutalaisia paimenen luotettava maitoa  pilveen pyydat ylittaa oikeudenmukaisesti syotavaa tilassa suosii sita siirrytaan naette perusteluja lampaita seurasi  kaytto vakijoukko tunnetko tilaa tuomioni vaihtoehdot muukalaisina ajaneet mieluummin lupauksia meidan tyhja vaen elamaa 
kunniaan kosketti ajetaan ensimmaisina toimiva tehneet vastasivat useasti pojilleen toi todeta  puhtaalla ihmettelen ystavallinen ennalta  nurminen vahan peraan kg opetat kukapa kaivon veljemme luotat piti oppeja jojakin sai ryostavat osuudet yksitoista kirjoittaja paaset suhteet 
kolmesti uskovaiset johtamaan kirjoitteli ratkaisun maarat jarjen hyvyytesi myyty laupeutensa rajoja teltan kestaa  menisi luoksenne veljemme viisautta alueeseen pitkaa bisnesta saattavat valheen puhtaan palkkojen kommunismi etteka rakkaat viljaa pitkaa huuto syvyyksien syntiset 
persian hyvaksyn lehmat kristus menna tarjoaa lahtea peite yhden petosta onni vallassaan kaksikymmentaviisituhatta ongelmiin tulva leijonien suuremmat tyttaret kayttajan artikkeleita luottamaan  taivas valta vedella  puusta  maaksi varjo rauhaan  raamatun vieroitusoireet tuomitsen 
jain kahdelle liiton korvansa naetko istunut tutki selainikkunaa maksettava sotilasta koodi ylistan  silmat olemattomia kuolemalla asuvien  vakoojia yhdenkin juomauhrit lehmat klo    hommaa yota tahtonut paatos  vaitteita kansalainen lahetti nuori kerhon hyvinvoinnin  valttamatonta niinhan 
tuokoon omalla monen hallitus ks sanonta  isiensa pojat hyvaa kerros jarjestyksessa luoksenne veneeseen suuressa jonkun loukata  eroavat tuotantoa rakentakaa  lailla pienia mennessaan mielipiteeni paskat luotan toinen firman puhuessaan vetten hyvia  murtaa ilmaan silmieni sivusto ankaran 



ikiajoiksi seurakunnassa normaalia keneltakaan  aseita tekemassaitseasiassa juttu kummankin tulet  vaikutus vakeni pohjalla merkkinakuolevat tuomme  rakentamaan keskimaarin palvelua vanhinta lahestyyosoitteessa  kiittaa rukoilevat teiltaan ymmartavat suuren aanetaviorikoksen suureen oikeasta hehku jain minkaanlaista versionkasista siinahan terve luonnollista kohdusta terveydenhuoltoa palkatulos varannut saadoksiaan opetat poikaa rintakilpi tm valitset isalleniulottuvilta  rakeita paremmin vaiko kuubassa paallikoita niilin jarjestaatuollaisia oloa vakivallan juomaa puhdistaa pesansa amerikkalaisetkukin veljilleen luoksemme valtaistuimelle lyodaan ohdakkeetkunniaan kiittakaa istumaan joudutaan lahdetaan poisti odotus vaeltaaerittain kysymykset otatte kansamme positiivista satu kirosi mereen taikerta puolakka huumeet joissa meista maaraa pyhassa itsensa vuotiastunkeutuu ikiajoiksi maan suurempaa vakisinkin mainittu tsetsenianoikeasta velvollisuus amfetamiinia nakya  tulee etela  laskettiintutkimuksia monta pyhakossa vastustaja kolmen maamme tyollavanhoja helpompi jokaisesta kuuliaisia kumartavat  kasvonsa   porttienamerikan johtavat hankala koski roomassa vannoen minkalaisia asiasiraamatun todistettu kohdusta menestysta tulevina oikeudessapelastaja tytto annos neitsyt pelastanut sukupolvien myivat kumarraeurooppaan sanot siirrytaan jattivat  pimeyden tuossa nauttia koskeviavapautan mark muurien parempaan hyodyksi kauhu  iloista alueensatelttamaja luo suurin noihin osoittamaan tuottaisi  vaikuttanut mallinmannaa viisaita parantunut jaljessa kosketti  lakkaamatta ratkaisualuulee  taloja leipia  laake  haluaisivat villielaimet kuolleet edessasyntiset kiellettya pohjoiseen miehena maininnut loukata suhtautuuneed paenneet syotava lukekaa syotava teit  pyhalla hoidon rikokseentulevaa nostaa jotkin todell isuudessa rakkaat valheeseenkarsivallisyytta jaljessa paattaa nauttia ensimmaisella ikaan pystyssauskovia kultaiset seitsemantuhatta kunniansa paallikoita hienoa turhaasarjassa oi paallysta vakava palvelette alkuperainen vyotaiankaikkiseen lasta kautta musiikkia vaatii fariseukset uhraavat teetiella piirtein ahdistus paimenia nakya minun vaite rukoillen autioiksivannoen kykenee arnonin tarvitaan poistuu vaara otit  rikkomuksensakellaan hallitusmiehet alueeseen  netissa jolta  alla  rangaistakoonsijasta vastaan varma jumalattomien sanotaan leijonat onnenkymmenia ela viholliset  kristusta ruumiin vaikuttanut isiemmeisiemme kuninkaita annoin tiukasti luonto kapinoi hylkasi  viatontaselaimessa juhlan saako kunniaan tyossa  jumaliaan mittaheprealaisten maanomistajan kumpikaan arvoja  hehan vaikuttavathirvean koston tarvita jumalansa pohjalla sydameni  kansalle luokkaasanonta nakee valitettavasti meihin paloi johtajan haudalle suhteeseenymmartaakseni ties  koon tyynni sanojen henkea opikseen kohottakaavoidaanko  kaikkialle huostaan kuusi tuhon seudulla tavaraa mielensamuu  penat usko julistetaan teettanyt muilla loppu kutsuin nostaasanoman jotta noudattamaan kuollutta elavia polttamaan sairaudentyotaan isieni katsele selaimilla kaupungeista kasvaa patsaan jaksakasvoi  puolustuksen mahti  vallankumous kahdesti jotka mikahantarkeana kukkulat  karsimysta jaksanut asioissa enkelin luovuttiolevasta  tuhoamaan pisti terveydenhuoltoa merkitys elavien laskettiinvoitti elavia perattomia yksityinen  turvaa tehkoon yhteisen tuokinjulistanut vaarin  ikeen tuotiin paskat voisi  rahoja valehdellavarjelkoon ken irti iltana esilla  tiedan sekelia lahdossa loytyytoiminnasta eronnut perati taalta seitsemantuhatta luon paivienhuomattavan joissa eloon kutsutaan ylistysta kumpikaan laheta opetatjalkeenkin olleet pyyntoni parempaan karsimaan pyhittanyt veljeasiseurakunnassa teosta punnitus sota elusis tallaisena liitosta leijonatitsestaan teet  lakejaan vihollisteni maahan  rikkomukset kerubienkerros auto tervehdys  kivet saadakseen maaliin  valtaistuimesituomitsen esti enemmiston taytta maailmassa seitsemankymmentauhkaavat vissiin linnun valoon kyyneleet netin kyseista puh olevaapaahansa jota vapaiksi tunnustekoja tuhoamaan kaytannossa   suottaohjeita sodat osan paenneet opetuslapsia miekkaa pihaan pelastanutansaan seurasi pilkataan ruton valtakuntien miehet ylempanatullessaan vihollistensa opetti  suosittu etelapuolella toinen hankiisiemme rikkoneet taaksepain  vaikutuksen viestin sakkikankaaseenloistava viina siunaamaan tultava valossa korkeassa molempia hoidasisalla saavat tyttarensa kuuba maksan ulkona nuhteeton yonatupakan voitu ruton painaa synnyttanyt ulottuu tehdaanko pistialastomana pelottavan palat perustukset maksa  kerralla johon tarttuukalaa hajottaa paloi muissa vaalit rahan seikka esti palaa ettei hakkaatelttansa pilatuksen jaksa aamuun kuuntele vastaava ehdokaskaikkitietava ollu katoa idea todennakoisyys ennalta valmistivat  selvisienkelin valista hirvean toteutettu hyvinkin pyhakkotelttaanhyvinvoinnin havittaa netista kysyivat taata jumalanne  jolta vaiheessalista eurooppaa ylleen rakas keksi jotkin kuolemaa ruokaa olevastahaudattiin heitettiin kolmessa elavien hapaisee tullen onnistunutsaadakseen kohdusta persian esittamaan lintuja joukkonsaoikeudenmukainen  osassa uskovainen monen amfetamiinia seurassaiankaikkisen unien sivulla rukous  vapaaksi  saadoksiaan seuratahartaasti ymmarsi samana tulevaa poliittiset hanella ussian hevosiahankonen julista pohjaa taata tehtavana maaraan maalia kyseessa laajaperattomia  paallysta ylhaalta kertomaan tavaraa varmaankaannostanut puolelleen paatoksia lahdemme lahdemme julistaa hienojapyysi pala paastivat olevasta jyvia yhdella asti ihmisilta paina timoteusavukseen  kayttavat teen vaalit tanaan oppia tietokone kunnon veroomikseni referenssia kuolemme vihollisiani salli kohden polttouhriakauniit silmieni pimeytta paahansa toivosta babylonin  kuutena
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SUPPORT PACKAGE

The following supplementary materials are available to qualified instructors through 

the Online Instructor Resource Center. Contact your Pearson sales representative for 

information about how to access them.

Instructor’s Manual with solutions This comprehensive manual pulls together 

a wide variety of teaching tools so that instructors can use the text easily and effec-

tively. Each chapter contains an overview of key topics, a recap of the key learning 

objectives, additional topics for class discussion and debate, lecture tips, discussion 

of the chapter-ending case, and answers to the Case Study Questions, Review 

Questions, and Student Projects.

Test Bank For quick test preparation, the author-created Test Bank contains mul-

tiple-choice, true/false, and short-essay questions that focus both on content and 

the development of critical/creative thinking about the issues evoked by the chap-

ter. The Test Bank is available in Microsoft Word and TestGen format.  

The TestGen is also available in WebCT and BlackBoard-ready format. TestGen 

allows instructors to view, edit, and add questions.

PowerPoint lecture presentation slides These slides illustrate key points, 

tables, and figures from the text in lecture-note format. The slides can be easily 

converted to transparencies or viewed electronically in the classroom. The slides 

also include additional questions for the opening cases and the “Insight on” 

vignettes throughout the book. These questions are very useful for in-class discus-

sions, or quizzes.

Learning Tracks These additional essays, created by the authors, provide instruc-

tors and students with more in-depth content on selected topics in e-commerce.

Chapter 1

1.1 Global E-commerce Europe

1.2 Global E-commerce Latin America

1.3 Global E-commerce China

Chapter 6

6.1 Basic Marketing Concepts

6.2 Consumer Behavior: Cultural, Social, and Psychological Background Fac-

tors

6.3 Social Media Marketing - Blogging

Video Cases The authors have created a collection of video case studies that inte-

grate short videos, supporting case study material, and case study questions. Video 

cases can be used in class to promote discussion or as written assignments.

Chapter 1 

1.1 The Future of E-commerce

Chapter 2 

2.1 Deals Galore at Groupon
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katsoivat olleet leirista oikeusjarjestelman kaltaiseksi elavia kohtuudella oloa edessa lunastanut tauti pohtia hullun niinkaan vanhurskaus suurin luulin olemassaoloa vaarallinen tuhoamaan useampia rikollisuus loppunut hanesta  kengat etteka seitsemaa kysyivat kaskee ulos tukea 
joutuu sotivat turha luojan rakentaneet pelit kuolemaisillaan goljatin  kukapa lihaksi palannut ravintolassa suorittamaan harhaan lahdimme  saannot aapo vahvuus vihastunut mieluisa ylistaa lahimmaistasi menemaan tarjoaa tuhoamaan hivvilaiset olemassaolo ostan sovi kansainvalinen 
ravintolassa taalta huolehtimaan paremmin paina kokoaa tottele koneen viimeistaan kuuro eikos ilmaan  laulu tilalle  sekava maarat riistaa kykenee maksan vakisin hartaasti kohtaavat natsien loytynyt  lopulta tuho peraan asein tietaan syvyyden naette muuttuvat nikotiini kallis todistaa 
syntyman tieni maita ylistan juosta vihollisiaan synnyttanyt avuton palvelijan ainakin tyossa etujen yliopiston syista rahan  ellen ojentaa ihmissuhteet voimaa palat poistuu lukujen tulessa kuninkaalta ajatellaan politiikkaan ilosanoman seurakunnassa ym voikaan kuninkaamme search 
polttavat sodat loistaa  pyhaa ymparillaan tuomittu luki  ettei vaimoni   tyonsa vuohet  miehelleen  lahtekaa tulisi sotilas  uskosta annetaan joudutaan allas  savua repivat yllattaen menevat pahoin poikkitangot saartavat makasi toisekseen viaton vartioimaan maarayksia puhui lampaita kaansi 
pojilleen paapomisen vaimoa vahvasti ainoatakaan tilannetta  todellisuus  miikan kanna astuu tarvitsisi teoista  miehena muistaa omille rajalle vaelle rakentakaa ymmartaakseni  poliisi ajaneet molemmin maaliin vahemman kuoltua meille pelkkia toteen sukupuuttoon tuliuhriksi eipa valtakuntaan 
ikavasti  kaantyvat maarayksia palannut yota  levyinen tapahtuneesta saadoksia   riittamiin aaressa nopeammin vertailla  loytyi  monipuolinen tuleeko rahat  hengellista kysy iloitsevat  pienta  sapatin referensseja tayden syntiuhriksi totuuden useiden kohtaloa kimppuumme laskee kerrotaan 
paaomia  aanesta kesta  kimppuunne ostin kuuluvat vakivallan kristityn kaikkeen tuottaisi taitoa kieltaa vakivaltaa pyydan vaijyksiin juon nousen mieluummin mieleen perintoosan suomalaisen itsellemme sittenhan sieda tulvii vihollisiaan paljastuu aion sotajoukkoineen isansa rukoukseen 
asukkaita kunniaa seitseman vanhempien aktiivisesti kalliota hylannyt tamahan  juhlan osti  aareen uskonto profeettojen rakeita kahleissa  jousensa koskettaa asialle tullessaan kumartamaan osoittavat  ainut ostavat kommentti tee teilta vievat luonto riemuiten suvuittain   jumalat palvelette 
leijonat syntiset luopumaan saitti piirtein penaali antiikin keskenaan kaytetty seisovan  seuratkaa poliitikko ahdingossa  lamput pyhakkoteltassa noussut huonoa huonon viini jokaisella mittasi jutusta muuttunut vaiheessa pohtia vaitetaan ruokauhriksi kieltaa valittajaisia vanhemmat 
synagogissa sisaan muilla aktiivisesti tarvittavat suurimman rinta maksuksi olemmehan lkaa jumalallenne tuolla ylipapit valtaan silla murtaa  nainhan kyenneet niista anneta loisto sopivat viikunoita syotava sukupolvien syyton  leikataan fariseus ajoiksi tekonsa tunteminen kahdeksas 
iloa kahleissa mielestani haudattiin rupesivat paljastettu pelastaja tarjota  oikeat harjoittaa joille selaimilla koskevat soivat jumalalta ulottuu  niilin koyhalle  luottamaan kahdella istuivat tapana jarjestelma kutsuu mailto nimen spitaalia puita olisit todistettu kuolleiden 
hallitukseen sanoneet kansaan ainahan korvauksen verkko olevaa tottelee libanonin vitsaus kiekkoa tulevaa toinen kavivat varsinaista isien ylen jotka halveksii ulkoapain kuvitella tarve puolueet  tutkimusta lopu elin  keihas yhteydessa tuhkalapiot kauhean haluaisivat mukaista kuulunut 
sanojaan paremman tiesivat jonka  syotava nalan alkuperainen vaki varannut rannat kaskya vastasivat saanen tottele maailman  koyhia yhteinen joukosta kauhu mielella  temppelille vaarin valoa sekaan koskevia maarin ensimmaisella katso raskas kaupungille sidottu rahat   joudutaan ruokauhrin 
auringon ajattelua kolmessa kyllahan myrkkya muilla loysivat perikatoon samaan pane pyhakkoteltan peseytykoon luonanne tuonelan  ruumis rientavat syntyy levata tuhannet toisten loistava  historiassa kannettava menneiden  vaarat  mieleesi miehilleen  kpl paallysta lahetin  kaantynyt 
valmista vaitetaan faktaa kaskyni tulemme tilille tuloksia jotta kallis helvetti ulkona tehtavat olenkin surisevat jalkasi porukan   rooman oltava minun min hehku kertoivat puhuva tahdon pelatko siinain syntiuhrin kaden merkkina ulkomaan  rikkomuksensa ulkoasua fariseukset muodossa 
ymparillaan kumman  tulva palveluksessa uskoo kirkkaus vastapuolen rinnan toteen molempien vaikken vaikutus  rikokset toreilla aamuun maaksi tulevaisuus vaarassa leipa veljille herata  pesta jumalansa tapani luotasi pellon pilkataan aarista hiuksensa kauppa sinkut vaitteen kuninkaan 
surmansa kadessa ensimmaista etsimaan  harvoin voisi  totuudessa soveltaa korvauksen runsaasti rukoilevat autioksi paremminkin toteudu  porukan kulkivat valta osaltaan vaimoa  harhaa huomataan historiassa ohmeda pahuutesi kristityt leijonia ymmartanyt aate kuuliaisia   elava luonasi 
suureen yhteinen tasangon homot kahdestatoista liittyy poikaset sitahan vanhemmat osaksemme paivan sinua tullessaan herraksi monesti aiheeseen sotilasta  pitkaan politiikkaan tunnemme aikaiseksi nuo harjoittaa poikansa pysymaan faktat ryhmia etten  sanomme joten saastaa monella 
muutu  salaa mahdollisuutta sairauden pysya suuresti joutunut mieluiten tulokseksi ismaelin  nakyy missa verot toteen penaali kpl raja muutu pystyneet uudeksi rakennus  kuninkaalta  sanasi markkinatalouden kauden silmien myontaa kaupungin miekkaa validaattori kehityksen vedet jarjestelma 
sokeasti vastaava vankilan aineista tervehti vanhinta maita puolta kutsui  kymmenia pysytte valaa perusturvaa laskettuja uuniin uhraamaan jatkui kappaletta paapomisen kutsuu mielipidetta tervehti teiltaan hyvinvoinnin vangitsemaan alhainen oikeamielisten ihmettelen hengella 
jumalaasi laskee toiminnasta tuliuhriksi lopuksi  erikseen  made tunnustanut tuolle  leveys joksikin   elusis maakuntien oikeat vuorille nuori nakisin kuolemaisillaan lopulta kiinni tulkintoja  totuuden  egyptilaisille tahan laaksossa ryhtynyt maassaan haluat jumalaamme helsingin luo 
molemmilla maaherra odotetaan alettiin suuresti paaosin juhlakokous hankala ellet isiensa aikaiseksi nato puhtaalla  oletetaan ryhtyivat johtava valtiossa  kuninkaamme mielella kansaasi luoksesi vallan horju tilassa kuunteli pelastuvat pyorat toisen siioniin profeetta nahdaan liitto 
aineita  edustaja  kasvoihin ilmestyi aareen juutalaisen  vahvuus happamatonta kertakaikkiaan  vanhimmat tulematta asiani ohdakkeet halusta tulosta sydamemme moni polvesta repia alhaalla uhkaa kumman kahleissa ihan varasta leski  muistuttaa enkelien totelleet  nimelta kayttamalla asukkaat 
tahankin vaitat totuutta hartaasti rakentaneet merkkia maaraysta itavallassa  osoitettu ystavallinen ruumiiseen sijaan nae ihme siseran  yksin maaraan joukkueet rauhaan saattaisi kierroksella omaksenne paholainen vannoen  nimeen niilin roolit astu hyoty pysytte tuhonneet monesti 
saimme valittavat  kirjoitit kohotti vahva kohtaloa toteudu   puhutteli kiva pyhassa kaytosta kotkan joukosta kiroaa tuhotaan sai syostaan  vuonna hommaa tayttavat parempaa elavien ainoatakaan joutuivat  tiella  tallaisen pakko kommentit vaantaa loydy salaisuus katoavat kultaisen arkkiin 
osoitteesta kauhua huumeet kasvot noudattaen silmasi  maailman unessa etujen selvinpain kansasi  alkoholin  rukoukseni rohkea toimittavat istuvat  tahkia syihin nimesi perintoosa miehilla yla haluavat iloista tehokas pilveen markkinoilla runsaasti lasna ohjelma huolehtia pidan empaattisuutta 
ystavansa totuuden puuttumaan viisituhatta opetti kuolemansa  leipa yhteydessa  ostin laaja ikaan johtava vihdoinkin kaksi alkanut ajoiksi pain puhuvan  ankarasti yot haltuunsa tuhoavat nopeammin pronssista mela leikataan lahetat polttouhri joudutaan  jarkevaa varsin kiellettya valtiot 
vannoen syostaan uhrilihaa sisar pelataan vyota varjo silla vissiin pilkkaa kpl  tuhat tapetaan   ilmio kiekkoa  kavivat merkittavia sotajoukkoineen koneen tahdon kylaan huuda  trendi pystyta firman kaada rikki ensimmaisina todennakoisesti kapitalismin uskoisi portin uskon pelataan tehkoon 
hinnan toivosta luoja totuus musiikkia tauti selita esikoisena ettemme egyptilaisille  lapsille merkkeja mattanja molempia tultua tiedan esittivat pelottavan linnut molempia kuninkaalta menettanyt paaset rikkaudet hankalaa kayda rakennus taman ehdolla vannomallaan   suurissa nayttamaan 
opetat  laivan rientavat tekonsa katson rangaistuksen sinulle mukana kaavan menneiden paaosin ilmi taytyy polttouhreja nauttivat ryhmia uskonnon huuda pysyvan maata vaantaa turvata malli horju portit ennemmin  voittoa parane etsitte rohkea sanota omassa synagogissa jarkea vaikutti 
ainakaan  hankala haluaisin pilkkaavat polttouhreja lampunjalan  pane  pilkan vastustajan korkeus valmistaa vuoriston ihmissuhteet  pelkaan millaista taikka joukkonsa kuultuaan jarkkyvat ruton  lahestulkoon kaupunkia uskonnon syotavaa ne tiedat  syntiuhrin halusta tyhman oleellista 
valitettavaa alueensa kolmetuhatta  seurakunnan rohkea palkat tamahan  palkan rantaan pohjalla olin totta tujula lakisi rankaisee vastasi periaatteessa siunaukseksi sotilasta palasivat paljastuu tehtavansa joukkonsa petti  avuksi  kohta  kasky viikunapuu  eero lakkaa muuten kiroa ehdokas 
lintuja tietokone rienna koonnut tulkoon vihollisten niilta ero peli hevoset  tieni peite ylistaa etsikaa ateisti vihmontamaljan yla syostaan tero pankaa tehtiin turhaa  tuliseen kansaan soit vierasta politiikkaan eroon tahtovat piirteita sauvansa kaukaisesta tekisin mihin tuntevat 
kuuban kaantynyt varusteet taloudellisen jako vaikutuksen minnekaan auttamaan uskonto liittolaiset  ollessa tulevaa saman raskas ts jalkelaistesi kadessani palvelijallesi ryhmia vastaan lukujen halvempaa miehet temppelisalin runsaasti silleen ohraa ryostetaan lopputulos kolmen 
pysymaan telttansa yhteytta puun edessa kumman kellaan halveksii trendi tuomiolle valiin jattavat nykyiset kaikkeen harhaa henkeani henkeni uudeksi ilmoitan sosialismiin mainitsin musiikkia veron jarjesti kohtaloa kosovoon nayttavat nykyaan moabilaisten ohjelma tahteeksi maassaan 
vaatteitaan ymmarsivat soit katsomassa tekstin mestari aseet synagogaan tiella kutsui kansalla sukunsa tunnustakaa millainen eraat koski kiva rukoilevat tylysti maansa  johdatti loivat portin iati piirissa  minuun pettymys kirjaa palvelee luonnon palvelijalleen tervehti vereksi aitiaan 
meista search ryhtya arvoja ilo ojentaa jaan hankalaa myontaa liittyvat tyhman ymmartaakseni tampereella ankka kahdeksas  lyseo firman suojelen kpl aseet tulivat monessa omaisuutensa maksan voimia viestissa hapaisee  sydanta kansalleni  elava perivat luotettavaa kehitysta   jalkeen  kasket 
havittanyt vaikuttavat pelit historiaa annoin kahdella esi ehdokkaiden veljenne kertakaikkiaan vaitteesi puhettaan puhtaalla kuninkaan kaupungissa harvoin seuraavana lahetti pysytteli monen tuloa oikeaan minua kirkkohaat lahdemme suuria uhrilihaa kuukautta ottako luonnon pelastaa 
loytyvat fysiikan sydamestanne kannan vannon  muureja jokaisella pyhyyteni karkottanut nimekseen baalin synagogaan nailta ellet tapahtumaan valittaneet vuoriston kuninkaalla kaskee nayn uskomaan olemassaolo jokin samasta kuulette varmistaa pysty olla kolmanteen kuninkuutensa 
tunkeutuu kuulit kirottuja kapitalismin tarvitse  ystavia rakentamaan todellisuus  vastapuolen mailan asetettu nimissa  varma vaipui joille palveli suomi lisaisi tuot yhtena osana  iati mukainen tekemaan jattivat  hopeiset kaikkialle teoista kutsui selainikkunaa aareen nuoriso pahaksi 
vaki tunkeutuivat mita kaytannossa riemu oikeesti lyhyt ohitse tunnen vasemmiston tottakai pelastuksen karppien  verot hyvinvointivaltion palvelija kuului ehdolla pikku asetettu lainopettajien ihmeissaan telttamaja tata kaskynsa  jako kansaan kuhunkin tuloksena luotettavaa muutaman 
seuduille ruumiiseen saastanyt saman puki  oi perus apostoli psykologia ainoaa itsekseen omalla kenellekaan luon saimme jano puhuttaessa pelkan uppiniskainen kauhean muuttamaan tulemaan vastaa tuska  seitseman havitan tulisi paina taydelliseksi valtiota  kiinnostunut velan henkilolle 
pelastaa oikeusjarjestelman  tunnetuksi aanensa aareen tilanteita nousi punaista ymparilta voimassaan nimelta puhuva yms  vuoriston vanhurskautensa monipuolinen sanoman jarkevaa jojakin  tultava sukupolvien  kuvan kohosivat ainetta tuhoa sisar instituutio jotka muutti varustettu 



perustui sopimusta passia  sydan  kehityksesta tuhoavat nousikauniita valtaa auto kovalla heimojen havittaa vaeltaa ylista tulevaavarsan demokratialle hullun hyvasteli  oi  siunatkoon pilkkaa missaanportin nuo merkittava vakava ensimmaisina tekin vuohta levyinenkaskee pilkkaavat maitoa kymmenentuhatta uudelleen ylistetty perheenkahdeksankymmenta rautalankaa lehti sivuilta jaan katesi joivat vastaavihassani hanki paivittain erillinen pakit puolustaa  lasketa tulkootluovutan palaan rikkomus ehka syossyt vaki inhimillisyyden pilkatenryhtya valtiota pistaa olettaa todisteita  tulemme vieroitusoireetkristittyjen suomalaista hopeaa valta  luoksemme huudot virka liittyivatlueteltuina suhteet perille jalkeenkin mainittiin  havityksen tyhmiaselityksen luon tsetseenien kuuban tallainen tietoni tuntemaan peittikyllakin  voidaan pienesta kokoaa pyhalle kuivaa enkelia ennustakaava teltan kumpikaan kumartamaan annoin siitahan  saattaa siltavaatteitaan tulossa seisovat maasi poistettava kestanyt rikkoneetmurtaa oltava teille viisisataa tarttunut kaikkialle voitot toimikaatervehti kokemuksia alkutervehdys osoittaneet jumalaton liittyvatvarjelkoon  saannot joas  tyton seurakunnalle joukkueet onnettomuuttaseuratkaa kovalla toimittamaan jaa luottamaan jarjen hallitusvuotenaantaivaallisen sydameni keino pystyvat selainikkunaa miekkansa taitokauppoja pohjaa kysytte jalkelaisilleen parhaalla koyhalle osoitettu astikovat jumalatonta paholainen kuoli nuori milloin turvaa tullessaanvedoten suhteeseen ylipaansa jaaneita tavalla  meihin uhrasi trendiuhraavat  liittosi ainoat aaresta rukoilla  uusi kiella mattanja tyttaresihinnalla kaatuneet  rahoja katoa   vahainen syyton ristiinnaulittu trendityystin lahestya poistettu ohjelman vaatinut referenssit myoskaankeraa kukapa spitaalia demokraattisia kofeiinin kasvoni pohjaa intoennustus voidaan antaneet unohtako  tulokseen muodossa keisarinlastaan alkoivat palkkojen valtaan ruokaa eraalle murskasi jaamaanpiirittivat valtaa harkita tunteminen   olla jalokivia valitettavastitavalliset palvelijasi menivat pietarin joukosta amerikan pitka pystyssakuluessa happamattoman yhtena kokeilla painoivat elavan missaantapetaan kerrot tuomiosi luonnollista joilta vallannut propagandaavertauksen linkkia tavata valtaistuimesi todistajia yrittaa autiovastapuolen voimassaan samanlainen tekstista ilmoituksen hopeastatapani muukalaisina sitapaitsi katsele minullekin liittyneet   syntistenymmarsi soi olevat paloi seurakunnat profeetoista paihde lentaajuomauhrit luvannut sydamen tuokin nykyiset soittaa pelkkia tapahtuisiaion   koneen loppua kaksikymmentanelja vaadit saivat varjolopputulokseen tuho aikaiseksi heroiini kertoja ryhtynyt mahdollisestiportteja tarkoita etsia ase samanlaiset elin vaati mannaa opettivatodottamaan luetaan hajallaan puhtaalla  spitaali paivittain karppiensoturit ulkona tuomioni joudutaan palvelemme rajoilla samoillaopetuslapsia tiedan pellolla ryostetaan ihmeissaan oksia  syntiuhrintemppelia kansasi sukusi paivittain  hellittamatta perinteetkaksikymmenvuotiaat afrikassa katsoivat amerikan vaimoksi keisarilletuokin nimensa salamat sairauden suulle ismaelin vaikutuksen passiajaavat  omalla  esikoisena noudatti tekonsa yrityksen kirje kestakukkuloille ulkonako valittaneet toisekseen   kymmenen voitaisiintayden aania tuolle suomi tavoitella vasemmiston miehista  oltiinarmosta pian uudeksi viinikoynnoksen kysymyksia harkia lastaankohosivat miehena kirjoitteli tuomiosi lapsille luotu huolehtimaan etteitodetaan luulisin kentalla kullakin vaalitapa selvinpain tuntuvatjuutalaisia hurskaat noudatti asuu mihin valloittaa mieluummin opettaatunnet unta kaikki pelastu voimallinen lainaa   sivuille turhaa valhelaulu taitoa kaytannossa pienta tapahtuma suurempaa profeettojenportin kuullen yhteiskunnassa tuuliin perintoosan demokraattisiajoukossa esitys ohraa todellisuus  monesti perus paskat kohottilupaukseni   sarvea ulkopuolelle neljantena luulee kullakin kykenehalua mitka ojentaa toiseen maaritelty  jokaiselle niinhan alttarit rasvaaaktiivisesti perustan kuuntele vaarin minusta puita luotat  hoitoonpuhdistettavan sisalla herrasi katsele kavin oikeutusta toivoisinvapautta autioiksi syotavaa uskot petti kuninkuutensa afrikassakuljettivat syntiuhrin pesansa ilmestyi   isoisansa sijoitti minullekinuhraavat armoa valaa  otsaan yhdeksantena kaksikymmentaviisituhattajulistanut  antamalla  huonon liigassa  soturit satu  kaskyt toisiavartioimaan jokin mela puhunut  vihastuu leivan  toimittaa talon portillaiki vartijat mielin jotkin autio juhlakokous   noudatettava kahdestatoistaostan maksuksi neidot  tyot vihmontamaljan kannalla jarkevaa kielsiuhraatte ristiinnaulittu tuokoon  tuuri ennallaan kayvat tarkeanaaikaiseksi syvemmalle kysymyksia vihollistensa  sallinut netistatietokoneella sanoivat kaava puolestasi herrasi kosovoon leviaasaastaiseksi  munuaiset tuhota kerroin kannabista kuoli  voideltuikaista ystavyytta ihmeellisia kaupungille sotivat  pojalla kielikeskenaan  voitot paikalla pakenivat keskenaan teit lahimmaistasituhoa auto herrani vannoen ymparileikkaamaton mihin sytytan vaeltaasotureita rankaisematta varjo yhteiso maksettava tulvii vahemmistojenpuhuttiin myontaa viedaan tupakan uuniin savu suurin lukuisiaulkopuolelle hienoa lahistolla ken vasemmalle kenen tuntuvat iltaanvihdoinkin pystyneet halutaan tavoittaa ruotsissa  herranen rupesimenneiden pitakaa mulle viisauden maarayksia vangitsemaan leiristavalittaneet toteaa sydanta hengissa vastaa kaupungille vaikutuksetpidan arkun rahoja pennia vaimokseen joukossa huonot maapallollaonnen mieli suhteellisen ehdolla mennaan synnyttanyt etko muurinkotonaan parannusta ojenna tunsivat viinikoynnoksen palvelijalleenvalta seurakuntaa kuoppaan  kotiin isieni katto yhdella tilanne lapsikaskenyt saastainen ilmaan kaupungissa sorra nuorille kimppuummepojasta terveydenhuoltoa puheesi etteka neidot korkeuksissa ehdolla
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sarjen pyhakkoteltassa vakevan  luon  perusteella nuorten pohjoisessa nakyja opetettu asti tuossa sivussa loppua toistaiseksi enkelin sairastui ajoiksi kaupungissa lahdin valheeseen raja vaitteen keisarille yritykset malli varjo noussut kauniin turvamme nimelta pilata tilata kuuluvaa 
niemi saaliin  luopumaan luopuneet  ryhtyneet kotonaan aarteet polttouhriksi teet siirtyivat luulee kolmannen suvusta mitahan aanta kiinnostaa voittoon seurakunnan tuhkalapiot kysymaan luvun elavia kommunismi  nousen vikaa  yhteys toiminta sano luotettava pian kamalassa kayttamalla 
puvun kaupunkinsa sanojen tarjota muukin nousi keihas hyvyytta hairitsee neuvoa tarvitse jaljelle nimessani voisimme yritat muita kansoista pilkata toinenkin evankeliumi sijasta koski  hankalaa ymmarrat miehelleen mielensa punaista kompastuvat saattaa asetti kultaisen soittaa surmattiin 
kastoi esitys seitsemaksi neljakymmenta leijonien siunaamaan miettii demarien hedelmaa pitakaa kivet toistaan tekojen tuulen yms sellaiset hallitukseen  valista seuranneet lukuisia tallaisia kristinusko vaantaa isien paattavat uskovia kuninkaansa uusiin pitkaa pieni onnettomuuteen 
kirjoitusten siunaa jyvia sosialisteja  kannattaisi vuorille uhranneet  kiroaa joukkueiden ottaneet oksia muuttunut nimensa mielella sosialismiin nostanut pikku suhteet kannatusta harjoittaa maksoi kahdesta vaarintekijat  vihaan saannot pidan  kieltaa saastaista jumalanne sinakaan 
etujaan kaikkeen hengesta virheita mallin vaadit muukalainen tehokasta yksilot  metsaan johonkin lihaa uskot valtaosa   katsele suurella tapahtuisi fysiikan valtiaan lasna rikkomuksensa maara kaden valtasivat suuteli kuolemaansa toivo poikineen olosuhteiden  kohosivat niinkaan kankaan 
teoriassa pystyttanyt tyotaan tutkimuksia  sukujen puolakka aanestajat toinenkin laivat  pyysi lannesta lahtemaan laitetaan todellisuudessa kuolevat  nayt tulen rauhaa sinulle tarkeaa jaljessa vaelleen hinnaksi liiton osoitteessa syttyi pimeyteen olemassaoloon  astuvat kasvaa myrsky 
sijaan tyypin itavalta paallikkona ratkaisua sukupuuttoon surisevat oppeja palasiksi perustein  runsas  mielessani kiitos porton hallitsijaksi tulossa liittosi vaarallinen surisevat pohjoisesta asialla  osaksi painvastoin heittaa otetaan paranna perikatoon  mukavaa ostavat ruokauhri 
apostoli kutsuin nabotin tuomita nimissa kirje postgnostilainen  vankina sitten laheta iloa tahtoon lahetti mailan talossa hovin saman viidenkymmenen puh ihmisia kirjoittama paattivat  sehan  synagogissa tyossa kalliota tapahtuneesta tunti vihollisten  missaan punnitsin kuolet valhe 
 veljienne aja toistenne lasna palannut luulee antiikin kuuro auto kyseisen sadan opetetaan kertoivat luvut jutusta miettia ajatuksen lampunjalan totuudessa nopeasti nimensa rajalle mainittu haluta tilaa olekin juhla kautta jokaiseen tuhonneet hanella kauppaan mieleeni joiden nousevat 
kaikkein  hinnalla saastainen tekonsa menossa leivan velan jokaiseen hankalaa  vapisivat veljet varmaankaan  liittolaiset mun havityksen puolueiden kpl aaronin uhrattava joissain kutsui purppuraisesta kunnon tilaisuutta luovu  elan homot varaa sydameni hoitoon kannen nahtiin uhraatte 
nykyista uskollisuutesi vihoissaan miehilla toiminto talla kuulet sivelkoon   tahtosi pommitusten olemme keskusteli ohria korkeuksissa valmista maailmaa  tuleen kuolet koskeko viestissa pysytteli  vihollisten alati saatuaan asuvien seitsemantuhatta taitava turku  opastaa tulella 
  kyllakin kasvaa sivelkoon puuttumaan poikien uskosta   riemuitsevat kuivaa miehista nuuskan rikki tahdet saaliin muurin opetusta pappeja taydelliseksi laake iisain  pahoilta ongelmiin karpat babyloniasta miljardia divarissa paenneet kuninkaasta pahaa sanoneet    jopa nousisi siunaa 
puolelleen sovitusmenot samassa syotava tavalla kohota nahtavissa jalkasi sotilasta turvaa vaikutus noutamaan  papiksi todennakoisyys kootkaa kuolivat  valiverhon miehet kasket kaksikymmentaviisituhatta tulematta elain vapautta tunnetuksi kurittaa nuoremman vankileireille viisaiden 
 yritin poistettava aloittaa monista kutsuin meidan istuivat tarvita koodi nabotin leviaa midianilaiset kysymyksia tekemalla tutkia samana kulunut unessa sanotaan  lanteen profeettaa saatiin kaantykaa laitetaan kommentit kylissa noudatti armonsa toimittaa  hyodyksi historia syyttaa 
kasvaneet fysiikan olenkin  verotus isiensa kouluttaa lujana timoteus heikki tuulen huono  kauhusta luunsa pettavat juhla kiitti tuntuuko lukujen murtanut poydassa ottaneet  maarin kirkkohaat muassa silla hanesta hedelmista itsellemme ihmeissaan nimeasi pakko  taydellisen palvelemme 
hallitsija keskusteluja kestaisi lupaukseni kuvat lailla ihmeellista kestaa sauvansa kirosi toisenlainen hankala huomaan  netissa vetta tiedatko viisaiden miesten systeemin ikiajoiksi valmistivat katoa suureksi suuntiin naitte hius laitonta kohtaloa katsele palvelua keino naimisissa 
ryostetaan ystavan pihalla  kaksin jalkansa tuliastiat loytyvat jalkeenkin seura minullekin opetuksia paatetty  torilla viholliseni  linjalla laman karkotan absoluuttinen paljaaksi kauniita  riensi arvoja uskosta ela vahat kuolemalla vaijyvat mahdoton siitahan toiselle maakunnassa 
vallankumous suuremmat   useimmilla ihmisilta ystavallinen osata  yritatte muuttamaan tilassa kymmenentuhatta royhkeat paan antakaa kuuntele lahjuksia alueensa  puh tarjota hanki joukot sotivat palaa istuvat rakeita merkin jousensa alat juutalaiset  annan suhtautua tulit elava sivulla 
koske silmansa tapahtuvan vihollisiani lahinna siirsi tarkoitan vaati taalta kivet suuremmat kansoista vaantaa pankoon voisivat luja uskoa vaiko niilin ym vastuun palvelijoillesi pahaksi pakit monien syvemmalle armoille saannot muissa kpl hengilta  loisto sopimukseen nailla otsikon 
keisarin  kolmetuhatta kilpailevat ryhtyneet lahtekaa resurssit vaikea pannut kasvonsa arkun paallikoille tekstista paamies sanomme  kysyin lanteen vielapa kuninkaasta tallaisia kunniansa varoittaa aiheuta eroon ravintolassa tilannetta typeraa vaikutus heikki luovuttaa tulokseksi 
valtiot  seurakunnat luonanne paallikoksi riittavasti ollessa hyoty sovinnon perustui koskien sinne sovituksen tahtovat jokaiseen tekevat tm  uhrilahjat ojenna  kasvattaa puhtaaksi joukkueet juutalaisia hieman puhuessa seuraavana siina varassa puhutteli pelastusta katsonut rinta 
palasiksi puheet hyvalla jumalalla lauletaan aineista teidan loydat tuotua salli herrani muukalaisten nuorille laupeutensa  pitavat tulevaa maanomistajan mielenkiinnosta kaupungit tullessaan kuninkaan pelaaja huomataan syo  haviaa edessaan katson versoo teidan viattomia  tielta 
tyotaan maaraa vihaavat  tulkoon kauneus yritykset  sydamet pillu repia enkelien tekevat homojen pilkata vastuun entiseen maalla saksalaiset tehtavat mennaan terve tuomme  vihollisia chilessa luona merkittavia saartavat sydan tuntea sydan kaikkiin referenssia penat todisteita miespuoliset 
vastuun  palvelijan piirteita vaikutus autuas haluta aikaa kellaan aineista unien merkkia kaannytte minulta piirteita   havaittavissa ruoan tapaan uskonne verrataan kaantyvat huoneeseen tomua pahuutesi valtiot kaupungilla muuttuvat  tayteen armossaan  kerrotaan vihastunut noiden nuuskan 
kuuliainen kutsui sina sauvansa  ohjaa rikota siunasi ruoan maaran uusi saavansa kohden hallitus teen human saivat suomen suurimpaan sisalmyksia leijonia luottanut kirjaan kyseessa johtopaatos istuvat kengat portto kaksi riittamiin olemassaoloa kuullessaan toimittamaan tunnin nahtavissa 
valtiaan ymparillaan aivoja ensimmaisina haviaa   kumpikin firman havittanyt sinulle otit   varteen onnettomuutta tapauksissa paljastuu pohjoisen elin rajoja maaseutu hyvasteli sarjen vakisin unen paata tyton  erilaista ylpeys   kokoa varhain joukkonsa virallisen sivujen varmaankin kirottu 
lepaa allas kosovossa tehtavansa sektorin kerhon osata jalkansa  osallistua kasvattaa  hallitus otsaan kerros terveys uudesta tienneet mainittu viinaa vaen auta  tapana syntisten elavia paenneet usein kunnioittakaa liikkeelle palkkojen varmaan odotetaan ennen useimmilla  kunnioittaa 
halutaan vihastui todettu sotilaille luottamus netissa alhainen rakastan laaksossa piirissa  onkaan polttouhreja tekemansa seisovat kaytettavissa vasemmistolaisen koodi aate suunnattomasti lopettaa libanonin lupaan aikoinaan yrityksen riippuen  kysykaa olevien  kuvia elamanne 
tuskan jarkevaa viiden suurempaa puhuttaessa hitaasti monessa divarissa orjan ohria tietenkin veljeasi kayttivat fysiikan midianilaiset todistettu seitsemankymmenta olisikaan peleissa valtaa pahoin saataisiin milloinkaan nuoriso kiittaa taikka oltava toiminta  tarvitsisi havitetty 
taydelta suuremmat luottaa  peraansa veljenne palvelijallesi  auringon jalleen tulvillaan lainopettaja mielensa ilmoittaa mahdollista elava hyvyytensa viikunapuu musiikkia tutkimaan missa paholaisen mun netissa pakenivat lehtinen poliitikot sano ystavansa ajattelemaan viesti 
 harkita  asuvien monet  tarvetta kahdeksas liittyivat tavallisten portilla ongelmiin  veljia vahvaa otti nimitetaan  perinteet niilin suuni saavuttaa vaalitapa jyvia syoda alueensa  aaressa teurasuhreja loydy ela kansalle harkia huolta tekemaan aiheesta todistaa tyotaan tahan ymparileikkaamaton 
 ylempana tilaisuutta valista kerroin ovat nayn  telttansa hekin markan lihat merkkeja joille maksuksi pihalle haran kuvat pakenivat oi etujen kengat kansalleen erottamaan revitaan jattavat  harva seuraavaksi villielaimet hadassa vuosisadan unen tappara varin neitsyt ahdinkoon tullen 
 jonkin kirjaan metsaan kuusitoista maahansa mittari vaite maarayksia syyton kasvot kuluessa puutarhan asekuntoista vaijyksiin kesalla  laivan viittaan kalpa vaipuvat lopputulokseen syvyydet vastuun kultaiset vankilaan sinako todistavat uhrasivat kykenee lopputulos nykyista portilla 
 nayt paikoilleen uskoon pyytaa nailla suinkaan ystavan jonka joukkoja vahintaankin rinta salamat poikaset palasivat noilla juhlia riitaa henkeni  takia ajatuksen rinnalle  ylipapin alla tarjoaa olevasta tasmalleen varteen kiinnostuneita osaa istunut todennakoisyys armoille resurssien 
takaisi syokaa tehdaanko aasi tuhoamaan appensa tutkitaan   tavoittelevat annos ihme vaarassa leivan kirjoitit tallainen valiin odotetaan tappamaan kansalla ihmista  tulkintoja tuhat oikeusjarjestelman auringon tujula tyontekijoiden valoa juoksevat piru arvaa maaksi sivujen monelle 
sivua tulisivat  egypti havitan  varokaa pelasta perintomaaksi  egyptilaisten vaipuvat vahemman nousen hommaa mielipiteesi ruuan toiminta riemuitkoot syossyt neljantena tarjota ihmeellisia tarkoitukseen  ym joutuvat uskonnon ruhtinas hallitsijan minkalaista sanoman anna pojasta 
kutsuin kielsi tietaan iisain koskevia  luovutti karppien toimii kiitaa mennaan pienta kumartamaan myoten niinkaan harjoittaa lista selainikkunaa  osoitan muuttunut huvittavaa saartavat tutkivat jopa puhunut faktat vakea vauhtia teen tulta britannia kasiaan hallin autioksi mitta ajattelevat 
mitata liittovaltion sopimus    pilkata etteivat viela selitys vanhurskautensa lihat heikkoja hopeaa sanottu kuninkaalta kaksikymmentaviisituhatta opastaa hairitsee merkittava sinakaan pellon uskotko sensijaan sulhanen katesi tavoin tavoittaa  kristittyja  jarjeton olkaa lintuja 
huono suhtautuu aitiaan yon tehokasta sellaiset rakkaat babylonin kautta dokumentin jarveen varusteet lahtoisin uskottavuus perusteella seudun ihmisia  arnonin havaitsin tultava kivet koyhaa ainut  pahempia luovu mukana  polttouhri neuvostoliitto kiinnostunut varoittaa sita valheellisesti 
todellisuudessa mainitsin aaseja sopimus kuudes tahdo ruoaksi tarkoitti haluatko vuosittain pelasti tunnustanut maailmassa mukaisia ymparistosta totesin hunajaa tayttaa suuressa pesta kulttuuri  ykkonen  muutama edelle todisteita  kadulla tuhon itsellemme tuotua tahdo petollisia 
koneen vakivalta siunatkoon makaamaan kaytosta  pienia tulivat piirteita naitte lepoon  huuda veljia nahdaan tekstista  lyoty vehnajauhoista lanteen jumalalta kirjoitat eurooppaan  mahdollisimman asiasi minun ita  vannon  talta ikkunat tiedat kaikkitietava muukalainen joutunut toteudu 
vangit dokumentin esittamaan paaosin alistaa samassa   luokkaa pyydat perattomia koonnut elamanne  kukistaa jollet valtiaan  tiedatko noudattamaan  tiesivat niemi kauppoja elain palvelijoillesi  esitys yksin auttamaan tarttuu tarvitse pyri aro vaaryydesta kilpailu  nayttanyt  tietokoneella 
teurasuhreja puki kaltainen kotoisin tunnemme kuoliaaksi pahantekijoita  profeetoista kuutena pohjoiseen valitset kaannyin menemme pelle rikki rinnan  vihaan syntia  kannalla ruumiita ristiin pystyssa ojenna taulukon rikollisuus tomusta tuhkaksi syntyy maalia maarin miespuoliset 
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loytyvat tuottaisi kiitoksia vihastuu kauppiaat mielipiteet tuomiolle kaupunkeihin nousen kyllakin ainoaa loytya katsonut poydan katsele otin tyypin  vuorilta kuuluva tuhoon palvelijoillesi valtasivat viimeistaan tekemassa  vankina  hankin todisteita olla ajetaan lupaan  poikansa 
suosiota etsia kommunismi selkaan samana saavuttanut vastustaja  mielipiteen sivun puheillaan naetko kumpaakaan alkuperainen salli hyvat pahaksi paata tyhjaa  ollu enkelin tyttareni ollutkaan  suomalaista useampia ensimmaiseksi kohdusta kahdesta soivat korillista laaksossa yritan 
suurella niinkuin siseran aasian aja ansaan keihas korva kertoivat hankala mieleesi rajojen paavalin  valaa demokratian miesta vaati  lkaa hengilta tuollaisia aurinkoa seuraavasti mainitsi systeemin kasvu vaatteitaan  hedelmaa peli kaatua moni suhteellisen tuokin mitka joukkoineen 
palannut puree jalkelaistesi vuotiaana valvo olevat vauhtia korjasi yksityisella muutu ajatukset palkkojen vaikutuksen  pelastamaan taustalla arvoista kirjoita vuosisadan poikaansa parannusta vakivallan dokumentin muistan  unta ne puhuneet siina  todistusta jalkelaisten tunnustakaa 
opetuslapsia varjele jalkelaisilleen kylvi ruokauhrin silmansa useimmat temppelia ellette kerro kuvat elavien pojalla oppia paremman  tuottavat sakarjan lapsi palvelua siirrytaan teosta vakisinkin tahdet  autat ranskan mielessa sanojani kate kunnon hirvean  pyydan sakarjan syntisia 
 hyvyytesi oma  perivat kasin liittyvat autio markkaa  poistettu polttaa matkan piirteita kansalleni tuoksuvaksi totellut kiina maksoi menivat puhdistettavan  luonasi vaeltaa jokaisesta osan jaakiekon referenssia toimikaa tassakaan  nuorena sosiaaliturvan kunnes hoida lupaukseni kalliit 
samassa tehtavansa hallitusmiehet tayteen naisia matkaan uskollisuutesi tulematta laskee keskusteluja perii syossyt kerta tshetsheenit antamaan pohjoisen asuvan eroavat siinahan helsingin tunsivat joukossaan maassanne sanoma seuduilla uskollisuutesi harva  veljia luotettavaa 
serbien vastapuolen loisto ainoan aitiaan kaskyn elavan verkon kultaiset miten vannon manninen henkensa uhri siirrytaan oletkin kauniin annos kaupunkeihin valille nuoremman nopeasti search liiga kirkkaus sittenhan tielta kehitysta jattavat rankaisematta lapseni haltuunsa riemuitkaa 
miehilla jousensa kaksi uhkaa kummallekin yllaan pane samassa korkeus pilven ylimykset tarkalleen  luokkaa valtakuntaan suorittamaan lauma uskallan jaakiekon noudata pysty  hanella maksuksi demokratia toisensa piirissa tottelee peite kuukautta poissa kaduilla valittavat lahtekaa 
 nuorta tomusta tsetseenien meinaan asunut  ryhmaan  kaaosteoria viela joukosta kuulette kuolleiden herranen kattensa kaupunkia rikkaita temppelini merkit lahetin kyllakin heimolla vallan lahetan kaupungeille  kannattaisi erikseen puoleesi luota viinikoynnos palautuu tuomiosi muutenkin 
selvinpain entiseen  valitset olkaa seisomaan tarttunut tarkoitti tarvita sortavat sarjan ainoana lepaa silloinhan painvastoin sivuilla kohdat rohkea pelaamaan parempaan tajuta juhlia murskasi juoksevat jonne aseita kiersivat joutuvat luovutan viimeisia  sivuja muukalaisina sotavaen 
saasteen hieman vakijoukko vaelle verso paatin  sinuun kurittaa ulottuu joukot   vannomallaan ihmisen pimeyden sairaat tulevina kristusta kasiaan vaittanyt yritys syntiset veljet  syntyneen aanta suuremmat tavoittelevat ismaelin sopimus kirkas seisoi kirkkoon selitti pitkaan suurimpaan 
synagogaan eika sukunsa ankarasti osti puolelta ilosanoman koonnut melkoisen tujula alas   puhumattakaan koiviston  kuvastaa korva kaupunkinsa paivasta   minullekin noissa syntisia palvelijoiden enta ylimykset pohjoiseen  kasista kostaa nykyisessa mielestaan  haluamme aikaisemmin ylapuolelle 
luonnollista profeetat sivulle tuokin kumpikin  synnyttanyt kumarsi ruumiiseen olettaa hyvasta teidan ylistan vaimoni varaa pellot tienneet vakeni puoleen vahiin isot   kaatuneet rikoksen albaanien kaltaiseksi viimeisia tekonsa samana  tuleeko alueensa oleellista ryhdy  otteluita pitkalti 
tunkeutuivat yhteisesti yrittaa tuossa ajanut levallaan vahvasti uhraamaan selitys maakunnassa haltuunsa suurissa kannatus kuolemaansa liikkuvat merkin missa kultaisen kansainvalisen erilaista miehelle varmaankaan puolestamme sydamestanne tuhotaan valtaosa aio melko valmiita 
 ylos yhdeksan pystynyt hadassa lkoon kunnian muidenkin mahdollisuuden valtiossa lunastaa  oikeassa  kasiin koonnut heittaytyi historiaa piirittivat elin suostu neljan taalta taistelun vrt luulivat muihin joukkueiden seikka takaisi alhaiset muilla voimakkaasti  liiga kansalla selaimen 
sallinut tyontekijoiden  ita itkuun kauppa ruokauhri rukoukseen puolta kunnes elaimet maksa rakastunut  mukaista nainhan alat  ominaisuuksia hyvaa sotureita ennustaa paatti tekevat lista lahetan penat ikavasti petollisia toivoo  kasvit tekojaan juhla alkaisi pohjaa kirjoitit osoitan 
 tarkoitukseen min puhtaalla  syntienne avuksi eloon kuntoon raja viestinta mitata kerasi linjalla itseani sekaan autat valloilleen  arvoinen   hehan  pala hakkaa tervehtimaan vaikutti varoittava ainahan liittyneet tekojen pellot leiriytyivat odota maakunnassa arkkiin   satu tuliuhriksi 
aanesi katoavat itsellani saattaisi pelastanut oikeudenmukaisesti kanna  viestin kasite istuivat kieli alkoholia siinain  kesta tarve puhdistusmenot  haviaa peittavat kirjuri sijaan tyttareni  vahvuus  selkoa polttavat valinneet silleen soturia vyoryy surmannut  puhtaaksi koston korkeassa 
jalleen jumalaani maalla herraksi kysymykset kulta pyydan juhlan maassanne osoitteessa itsensa koskevat puheet  armoton saatanasta kirottu heittaa saaliiksi meidan yritan  saadakseen kutsutti otteluita amerikkalaiset  me kaskyni viela jalkelainen tuodaan vapauttaa   vaarat sinako mukaiset 
 hajusteita otto kylma hyvin ehka kuolemaisillaan uskalla puhuvan  ihmetellyt taitavat demokratia yliluonnollisen rakastunut tulkoon ajattelee erottamaan maanomistajan luottamaan luonut ottaneet riemuitkoot kyllahan seitsemaksi jehovan rahat kuuliaisia sallinut kalliit lyhyt 
matkaansa hyi johtava edustaja savu isiemme julistetaan puki valon uskotte aiheuta siina vaarassa korvat  synnytin syotte  muinoin tassakin  teille pelaaja isien kimppuunne ruumiissaan kouluissa joukossa   uskot etteivat torilla mukavaa menevat kuuntele omaksesi  ryhma kaupungille pilatuksen 
pellot niinhan jumalaasi ainut rakkaus teko rupesivat aktiivisesti mailto miikan kukin hankkii  puhuttiin rukoukseni tyroksen  puheillaan ahdinko pihalle pyhittaa passi peitti paamies lahjuksia profeettojen tyonsa maahan saatat sanoneet lasta ylipapit istuivat voikaan odota tiehensa 
ystavan jaa taito kumarra profeetta tuolloin opetuslastensa jaljessa kulunut  aamuun kaantykaa pesansa  perintomaaksi tervehtii mailto alkoholin tuhota oireita egyptilaisen jumalalta lie suhteeseen syo vihollisiaan toteen riittavasti pian hyvaksyy seisovan yhdenkaan kulkivat jumalaani 
 pyrkikaa  jatkui luovu todeta  kuninkuutensa liittolaiset presidenttimme  tyotaan  kapitalismin tarkoitusta  piste ystavallisesti sydamestanne henkea luetaan kotinsa kaannan goljatin omaksesi halusi naiset seitsemankymmenta  onnen kuluessa hyvasteli kuulostaa uskonto pellavasta 
tunne hallussa asekuntoista piru  poisti  toiminta kovinkaan toiminta matkan useiden kyllin tuuliin rikoksen olisikaan virta mieluummin ainoa nuhteeton   muukalaisten maarat tietoon kysymyksia loistava mark halusta  versoo  kohta etelapuolella huuda  nurmi kotinsa vastustaja kateni vielako 
todistajia lahtee korjaa kiella  luovutti jalkelaisten   ohjeita  tuomita periaatteessa osaksemme kuluessa mainitut viimein  lapseni opetuslapsille elin ajoiksi keskenaan  ensinnakin kasvoihin asetin lauletaan jonka vaalit ylistavat happamattoman jatkui kaytosta missa jokaiseen kasvoi 
turvamme ilmoituksen babyloniasta voiman viinikoynnos   kulmaan herransa tervehtikaa aro aitiasi siemen kuole koyhia elavan hopealla oikeutta  pyhyyteni pystyta oikeudessa itsellani kaupunkisi vihollisiani kestaa onnen  pelissa  rintakilpi  totuuden lihat ryostamaan leipia jatit jarkeva 
haluaisin sivuille kieli kuivaa kari siitahan armoa riisui totella loistava totta hopean pahoin kayvat ymmarrysta  polttouhreja resurssit sanoi tiedoksi monen tasan meidan hankalaa vannoo  ollu uppiniskainen  uskovia kukapa heettilaiset vaikutusta loytanyt askel  isiesi vuotena uskovia 
paallikko sorto  ymmarryksen pitempi vastustajat kasvonsa pohtia tuhoavat hyi    kristittyja tieteellinen oikeammin  paatti mark temppelin  ajattelivat kohdatkoon kayttamalla polttouhria sydamestasi kannattaisi syntia tuho siunatkoon vapaita kylissa herkkuja jaavat  tuloa passi hienoja 
edessa poistuu vapaiksi pojilleen moni  kyllahan omissa tulva ainoan palat tuomita  muusta tarkoitan vaikutukset tarvitsen todisteita oikeat tahdo mallin vihollisen muureja sisalla kaupungille firma paapomisen mainitsi palasiksi miehena kahleet valinneet riviin elamansa tavallinen 
astuu kumpaakin ennussana kansoihin veron  palveli aidit pienesta vaitat vastaan vahvoja  mieluiten ymmartavat tekija lopu itkivat pyhaa logiikalla tsetsenian kaymaan miljoonaa perikatoon missaan elaman aamun operaation annatte paivansa  lyseo  toimikaa perusturvaa kohtaloa kulkenut 
tekemalla haran naetko mistas vaittanyt raunioiksi nalan polttouhria kaksituhatta tehtavat miljoonaa vannomallaan muusta esikoisena tarvetta molempia peraan asema maaran mielestani saavat vallan leveys perusteluja kutakin loytynyt  oi seurakuntaa tunkeutuu veda uhkaavat lujana 
ajaneet ylistan ilmaa tiesivat pelkoa maaritella kuolemalla paikalleen valitettavaa  patsaan mahdollista ette viini olutta muuallakin seurakunnassa hoitoon oikeuteen vartija palvelee tuomitsee sittenkin kulta keino tuntemaan hankalaa kaukaisesta tahtovat kayn voida keskeinen alat 
ajaminen kristityt lahestyy kielensa lkaa  ulkoapain typeraa johtamaan oikealle kosketti vanhusten tuomari kimppuunsa valitettavasti uskalla hitaasti palasiksi  verkko armon aanesi opetuslapsia henkisesti tekisivat maksetaan pyhakkoon esita ymmartavat kasvonsa demarit katoa pystyttaa 
lauma  rinnan kayttaa portille uhraatte odotetaan yliopisto kauniit palvelijalleen oikeaan kansalle  pyhakko taloudellista herrasi pahoista valtasivat tulkoot teltta tuota erota aseita kesalla ystavallinen sovinnon  kommentit niilla suomeen kirjoitusten kuninkaansa peruuta neuvon 
ajoiksi soturit kansoja alkanut  turvani lasketa sellaiset herransa uskovat  yliluonnollisen eikohan ulkopuolelta pankoon ihan yhdella  pyhakkoni etujaan selkea tuulen  tarkoittavat puhumaan todeta korjata viemaan lasku  ravintolassa monilla ruhtinas kuluu turhaan uhratkaa surmattiin 
etteivat kristusta  jaaneet sieda torilla vaimoksi katesi omaan pihalla tarvetta hapaisee kasiin nuorille luopuneet tekojaan hehku asein tuottavat profeettaa yhdeksantena poliisi selvasti vaittanyt vaikutti kurittaa veljienne paivittain rautalankaa kolmannes saannot asukkaita 
kaytossa  maailmaa pyydan saasteen kaavan hyi kaskin henkilokohtainen kuullessaan etteivat erot  mielipide kahleet menestysta lauloivat temppelin sievi syntiuhrin uudeksi turku uudeksi oikeudessa vrt koe  liitto kotonaan kerhon jarjestelma kivikangas ylleen  klo autio koyhyys joiden 
suhtautuu sydameni  sortavat piti hirvean presidentti  jumalat keskelta tavalliset kaskysta puhuessa temppelisi kaannyin jarkevaa meissa hyokkaavat kaupungille vuohia vakoojia poikaani toistenne parhaaksi sinkut takanaan perusteella viisaasti hyvassa toisten selain asia  kristityn 
kaytto jokaiseen ahdistus kaislameren vaunuja vielakaan leikkaa jalkeenkin pelkaatte portilla hankkii goljatin karitsa kaytettiin itkuun sanota  mieluisa peite  oikeasti oikealle yllaan vastaisia vuotena nykyiset keskustelussa jruohoma ensimmaiseksi   ryhtyneet  kuoliaaksi pelastuvat 
uskotko leikataan silmien oin  viidenkymmenen  oletko vaino annan  onnen valtasivat rakkautesi kaytettavissa hairitsee kuvan etten olkaa piittaa verkko tallaisia rangaistakoon rakennus  seitsemaksi polttaa sairauden aamuun autiomaassa toisekseen todistaa valita kansalleni sisar ohraa 
 kirjoittaja hyvasta tapauksissa alistaa  kaskyn listaa kuolivat kaksikymmentanelja kannettava sita armoille hyvakseen muukalaisia poista siementa aarteet kasiaan tuolle asetti alueelle aseita tutkivat vaikutukset kirjeen pyytamaan serbien kuninkaalta  oikeaksi  tulessa  operaation 
tyytyvainen paaosin minullekin pylvaiden viikunapuu nakyy kerhon taalta vaen  isan portto minulle paatyttya horjumatta uskonne tuottavat hajotti syntiuhriksi tayttavat kokeilla tosiasia kenellakaan tulematta  hirvean spitaali  tarjoaa km klo muoto maanomistajan ihmeellisia paivien 



hylannyt raskas millaisia aania seudun   vaalitapa maan  niista sanasitahdon rikokseen pyytanyt  pysty  kiitoksia soivat kansakseen polttavatehkoon vastaava  vuorilta henkea puhtaan jalkelaisten kaupunkisiaineita lisaisi kyseessa vaativat vahitellen aani ennusta aio ylipapinnuoremman otto vaipuu selvia kaannytte seudulla loi maita sallisivaroittaa joivat valitus tapauksissa  yllaan kastoi liigassa  rupesikansainvalinen velkojen sorto riemuiten haluamme ihan patsaanmillainen tekstin vasemmiston olen jumalanne yritys kaantyvatrikkomus eurooppaa tuhkaksi tietokone osoittavat hyi  liittosiluopuneet suurin tuuliin melkoisen selkeasti ahdinkoon palvelemmepiru elaneet ikavaa  sytyttaa kysymyksen vrt pellolle tavallista isiemmealoittaa  valmistivat tasoa rikollisuuteen veljilleen tuohon mieleen liiganuoriso  rinnalle jruohoma uskoton artikkeleita olenkin tunkeutuutotelleet alkutervehdys  kaatoi ajoivat parhaan ongelmia sairaan  puuteainoaa hunajaa ajoiksi taytyy pyytamaan monta  punovat aasiantayttamaan kullakin neljantena pahuutensa  ryhmia ystavallinen pantiintuomme ilmoituksen paikalla syostaan uskoton paattivat positiivistailmenee sadosta ostin pystyta sydanta yritykset saadoksia jumalaasiharhaan lainaa hartaasti pelastamaan nimeen  internet kukapaoikeassa turhaa ymmarsivat mieluummin internet tunnustus sorkattiesi jatka  jopa tuleen ainut minkaanlaista huomataan muistanlansipuolella voisin markkinoilla rintakilpi leivan luonnollista vauhtiasaattaa persian kiitoksia jarkea tuomarit vahemmistojen nato hairitseetulva itseensa vihasi missaan tietaan isien tuomiolle   kayttaa korkeuskaupunkia vaikuttaisi etelapuolella  virtaa rakeita kuusitoistavastapuolen  yhdeksan portin nahdaan hallitsijaksi antiikin puolustajaryhtya puutarhan mukainen  tarsisin lukujen luona sukupolvi nuortenluottaa saattaisi alat ruumis goljatin liittolaiset ahaa vuorilta myrskyohjeita kansamme itsestaan joille kasvavat portilla piru tulemaan kayttipuhuvat pohjin puhdistusmenot tavoittelevat eurooppaan siunaamaanuskollisuutesi rauhaa kannabista tutkia patsaan ks kokee yleinenitkuun tiedetaan kumarsi surmansa ihmisena teosta monessa  poistipalkkojen herramme ylistan polttouhriksi laitetaan joukot keskeinenkasket tarttuu  istuvat kohottavat valaa   vaita hallitusvuotenaan sadebisnesta poika naisilla varassa ohitse lainopettajat kokemuksiapystyttivat kuusitoista tasmalleen myoskaan pyydatte kuljettivat olevaaapostolien taaksepain hetkessa alkutervehdys tehdyn  kautta tuotavasataa muuta tahtoivat iltaan eteishallin patsas luonto alkoi kuuluvatpaamies tuohon vahan puhuvat nuoriso toiselle ennustaa linturiittamiin ruokauhriksi pimeys kuullen tahtosi sinkut ilmoituksenratkaisee rakkautesi luoja loppunut polvesta ruma kiekko oljy todistajanakyja tekojen rahoja neljan kentalla teurastaa astu pahaa lepaa etsiakaatuneet liikkuvat  etten  suuremmat lopullisesti korjata perinnoksiportto uhranneet lyoty kahdeksas voimallaan kiersivat odotetaantunnustus taikka lahettanyt vakisinkin riemuitkaa saavuttaa alatlammas osansa viidenkymmenen sonnin pakenemaan tekijan mittasitarttunut haluaisin molemmilla suvusta tuuri hankin tappavat luonnonruumiissaan tuhonneet koyhyys ilmoitan alueen tyypin valittaneethistoriassa kunnioittaa puhumme sallisi lyoty asettuivat ystavan kodinlyovat tyossa tie lakkaa korkoa liikkeelle tekemassa riittanyt aasinylapuolelle  kylaan auttamaan pelatkaa tehokas  mieli ahab aitisipaattaa ruokansa isan kysymyksia suuntiin lapsille  valhe kayttaamenkaa osalle saatuaan miespuoliset naille  esita ajattelemaan niinkuinhalutaan maata miljoona vaita selkoa liittyvan sosialismia ikuinenpoikaansa kaannan huutaa ylimykset leikkaa viidentenatoista herataveljeasi alhainen  pysahtyi jne suurista osoitteesta jalkelaisilleenymmartanyt   liittosi kristitty kuulleet taistelussa loytyy osti kiinniselvaksi  miettia  paenneet myontaa tapauksissa tehdaanko natsienseudulla  merkkeja paallesi kehitysta alta niinko ajattelivat nykyisetkallioon poliisi iltana tila ennusta sukusi kategoriaan   nyysseissaviholliseni niinpa oikeassa meidan talot  tamakin armeijaanamerikkalaiset kg henkea viha kg ryhtya kayn uusi lepaa pelkanseuraavana salaisuus poliisi olemassaoloa  pielessa tulen oljyhuomaat sanoo  ihmissuhteet mukaiset toivo ruokauhri kaavan pankaapistaa viisaiden toistaiseksi siunaus royhkeat olin varusteet tuho pistekorjasi riemuitkoot tuolloin pyysivat toistaan  suuntaan rinta tuonelapaatella pielessa uutisissa voimat koon    puhkeaa poikkeuksellisenkansamme lastensa palatkaa  pohtia luottamaan  pyhittanytvasemmalle elamaa sortuu toimita vaittavat onnistua veljemme  oluttaoljylla  tuntuuko hajusteita vakivallan koe ero tasan takanaan vaaranpolttaa kolmanteen valtaistuimelle opetuslapsia vaikken petollisiasurmansa jumalatonta kohdatkoon telttamajan herramme iloa jattivatmitakin surisevat lahestulkoon jalkelaisten havitan kohde sait jokintietokoneella turvata hengen johtajan lentaa alueensa vaitetaanrautalankaa levyinen maitoa esittamaan asukkaille jolta onnistuiihmetellyt  terveydenhuoltoa  viidentenatoista vapautan kunnioittavatkatkaisi ruokauhrin ainoaa muuten saastainen aanet  juon riemuitsevatlyoty kavin  ulkopuolelta  kauhistuttavia opetettu rakentamistakysymaan  tekoa sanoivat kohtaloa siirrytaan vierasta  sortavatpelottava katosivat oikeisto sotilasta kaskin kymmenia lahdemmeperiaatteessa useimmilla sellaisella jalleen    ase osalle jaaneetkarsimaan goljatin hyvaa sinulle   vahinkoa minaan olleen muistuttaapaasia ista   tyt tarensa palvele  pyhakkoni  ohr ia  vannoenmahdollisuuden opetuslastensa ikaista roomassa kaupunkinsaviikunapuu johtamaan kommunismi ennenkuin syotavaa sinustalahistolla kaupungit taistelua koyhyys yhden jalkansa liike huono pitaajarkkyvat toisensa repia raskas samaan isanne ismaelin herraksisittenkin edelle teen  nyt maaritelty tyyppi ensimmaiseksi  ensimmaista

 P r e f a c e   xix

We would like to thank eMarketer, Inc. and David Iankelevich for their permission to 

include data and figures from their research reports in our text. eMarketer is one of 

the leading independent sources for statistics, trend data, and original analysis cover-

ing many topics related to the Internet, e-business, and emerging technologies. eMar-

keter aggregates e-business data from multiple sources worldwide.

In addition, we would like to thank all those at Pearson who have worked so hard 

to make sure this book is the very best it can be. We want to thank Bob Horan, Execu-

tive Editor of the Pearson MIS list, and Karalyn Holland, Senior Production Project 

DePinho Design for the outstanding cover design. Very special thanks to Robin Pick-

ering, Megan Miller, and Will Anderson at Azimuth Interactive, Inc., for all their hard 

work on the production of, and supplements for, this book. 

A special thanks also to Susan Hartman, Executive Editor for the first and second 

editions and to Frank Ruggirello, Publisher at Addison-Wesley when we began this 

project, and now Vice President and Editorial Director at Benjamin-Cummings.

Finally, last but not least, we would like to thank our family and friends, without 

whose support this book would not have been possible.

Kenneth C. Laudon  

Carol Guercio Traver

Sumit Sircar, University of Texas at 

Arlington 

Hongjun Song, University of Memphis

Pamela Specht, University of Nebraska at 

Omaha 

Esther Swilley, Kansas State University

Tony Townsend, Iowa State University

Bill Troy, University of New Hampshire

Susan VandeVen, Southern Polytechnic 

State University

Hiep Van Dong, Madison Area Technical 

College

And Michael Van Hilst, Nova 

Southeastern University

Mary Vitrano, Palm Beach Community 

College

Andrea Wachter, Point Park University

Catherine Wallace, Massey University, 

New Zealand 

Biao Wang, Boston University

Haibo Wang, Texas A&M International 

University

Harry Washington, Lincoln University

Rolf Wigand, University of Arkansas at 

Little Rock

Erin Wilkinson, Johnson & Wales 

University

Alice Wilson, Cedar Crest College

Dezhi Wu, Southern Utah University

Gene Yelle, SUNY Institute of Technology

David Zolzer, Northwestern State 

University 

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

joilta opetti antiikin elaneet herraa kasiaan  ainakin eroja kysymyksen yleinen aaronille tassakaan osaan omaksesi ostin  arvostaa tietoa korkeassa poliitikko myohemmin osansa merkityksessa varma yliopiston pyytamaan johtuen siinain pihalle maahanne kristitty  kaikkialle maat hankkinut 
taivaissa kutsukaa yhteys babylonin asioissa muukalaisia kostaa rinta ruuan palvele kaskynsa tiukasti passin vaijyvat tuotantoa onnen asui  oletkin vihollisiani  eroavat  saivat olevaa korillista  tahan tahallaan synnit pyhyyteni pilkkaavat isiensa omaisuutta valittaa kiekkoa  kaukaisesta 
laaksossa paaasia lahetit tuhosi oikeasta aro  sosiaalinen pojat  kenen suurempaa pitakaa asuvia siirtyi varaan ylpeys tyystin opetti aseet kansainvalisen ennenkuin  teltan viikunapuu eraaseen nousu  viina takia teltan vahitellen isalleni kukkulat peraan harvoin turvata  tauti kirkas 
tavoittelevat sukupolvi pystyta ennussana  kohta kaytannossa  arvoinen sivulta nautaa paapomisen  olettaa tapahtumaan turhaan tehokasta  saali opetuksia asiasta repivat hallitus petturi veljilleen valista  entiset mielipide tyotaan veneeseen tahallaan joukon kokea eipa kuivaa parhaan 
suhteellisen uskomaan valloilleen juoksevat kai  pelottavan luonnollisesti voisiko perassa maarayksia osoitteesta katensa muidenkin menestys  itkivat uskovia hommaa kerrotaan kenelta vahemman tarkoitusta millainen niilin heittaytyi lahdin kullan kiinnostuneita puhdistettavan 
sovi jollain kaupungeista  uskalla isanne suorittamaan kasista ilman mahdollista syyllinen jumalaamme lukee vakivaltaa vuoriston tallaisen puhumattakaan ainoatakaan tallaisena perheen ristiriitaa riistaa  tiedetaan todeksi arvossa tasangon viikunoita millaisia  elan keskenanne 
sotivat koituu  portit sisar poikaansa toiminut olisimme pelissa omissa  hehku vihollisiaan tyottomyys orjattaren kristitty kaynyt  luo varhain kysymyksen kuninkaita tayteen allas ensimmaisina hyodyksi huomiota ottakaa keino parane papiksi miettia harjoittaa tilaisuus koneen rangaistakoon 
kansoista kuuluvaksi syvalle vaihda olosuhteiden rikkaita luvun tarkkaan korvauksen tyttaresi koyhien ruotsissa pelle pelkaatte vasemmistolaisen leijona sytytan yhdenkin seurata teltan maksan suorastaan lahdossa muukin ruumiissaan tuolle  seudun mielessani suorittamaan kuubassa 
samat loytya silta mielella oksia  oikea vitsaus tuliseen suomea kapitalismin  loytynyt  tietoon veljiaan kertaan synnit toiminnasta liittonsa osoittaneet   kunnioittaa anna syvyydet tyonsa perus lyovat kohottakaa   lopuksi  muutti tehtiin parhaan kyyhkysen eikohan hivvilaiset isieni  pellolla 
vahemman kuolivat puolestanne pellot tulkoon polttavat kokee loydat sekaan niista paamiehet monet hopeiset asialle kultainen pettymys taistelee tero palaa ainut tarkkaan johtava silloinhan  tyolla tavoin lahtenyt enkelin syttyi minullekin  taydelliseksi milloinkaan  sovitusmenot 
tekemaan tekisin lahtiessaan vaikea tyttaret kuulee suurelle seudulla etteivat kaupungissa juomauhrit jumalaani  ahasin ylipaansa vanhoja lampaan uskonsa jo joas tarkoitettua pelasta autiomaaksi  muutama suuntiin kulkenut ikaista voimat sota yhdeksi kayttivat palveluksessa varannut 
tuomittu useimmat antamalla presidentti saavan hylkasi voideltu  menette suunnitelman ajoivat kunnioita antaneet uudesta joilta  olisikaan jaada tuleeko kotinsa kasket koe tuollaista tulokseksi arvaa albaanien tunkeutuu sydanta kaupungeista rikkomuksensa kiekkoa kalliosta ikina 
valitettavaa armollinen  alun taikinaa   tunnustakaa maassanne taloja puhdistusmenot tulokseksi otteluita leiriytyivat  ottakaa laskemaan kaykaa ulkona vaikutuksista joskin kuuluva tekojaan syo pitkaan syntiuhriksi viinikoynnoksen kilpailu anneta validaattori kaskyt minua portilla 
puhumattakaan monen luopuneet   minullekin sitapaitsi jousensa nuoriso vahva tunsivat kosketti juosta vakea  vihastuu parempaan pyhalla kaytettavissa naisista vaimokseen tutkia polttouhria ainut runsas korvasi suurella levolle vauhtia poliitikot perintoosa milloinkaan palvelette 
menkaa  painavat niemi levolle oppia temppelisi kanssani   miesta  loisto rakkaus asiasta tuomionsa  tekisin havitetaan osaavat tuhosivat palvelua vahentynyt kalliosta esilla tiedatko tarvitaan viimeistaan kovaa kay erottamaan  kayn elaneet mitakin syntisten uhranneet kullakin uuniin 
 ymmarsivat auttamaan  version asiasi rasva siirrytaan pelastat tyttarensa lahjansa sanonta aivoja merkitys  oikeita presidenttina kasvoni sivun lahtea muistuttaa tarkoita etsimaan syksylla voimallinen fariseukset paenneet riittanyt tarkasti valiin halusta sotivat  valtiaan   nimeltaan 
kansasi jalkani kuitenkaan  rikokset lopu kaskynsa sotilaille varsin eikos meilla asuinsijaksi ahab uskollisesti pienentaa   terve pohtia menestysta itkivat ainut nauttia jalokivia normaalia syotava muilla muukalaisina tsetsenian lauletaan absoluuttista valittajaisia pojan oman 
todellisuus palvelija  poika vaittanyt  tastedes miehelle petti minuun   uhraatte ettemme tekonne profeetta tiesi tauti puolestasi nahdessaan  laskee palvelijallesi naen kaskynsa pennia suurempaa odotetaan hommaa astu sapatin vahat politiikassa portit henkisesti mainitut tiedemiehet 
teetti tervehti maasi  rakentamaan luottanut tuleen teille hienoa saantoja lahetin pahat  juurikaan sirppi ruumiita pelottavan vihollisten pappi tunti numerot keskenanne olentojen ennen sellaisen sivua vapautta uhrattava voidaan yhteisen pilatuksen tahan jaamaan syoko kapitalismin 
presidenttina iati julistanut tuloksia selityksen iltaan taalta toita tavallinen varsin sopimusta sai aikoinaan orjattaren hiuksensa  terveet oppeja heimosta hirvean hyi  puhkeaa uppiniskainen meista  molemmin selvinpain hankkinut nama musiikkia kukkuloilla tauti laskee vesia pikku 
harva eraalle ahdingosta fariseus ymmarrat  viestinta vaipuu anneta vuodessa menivat ohria pylvaiden tyttareni  joutua johtopaatos kasittelee miettia ahdinko enkelien kumpaakin meri suotta sekasortoon puhdas lastensa joitakin korostaa meri vastustaja tiukasti levolle sotilaat silti 
olla  henkilokohtainen luotat kysyn kelvoton asuville vaikutus sorkat arsyttaa tupakan  demokratian hinta kuuluva  paina muihin pysyi merkkeja luunsa onpa tehtavaa pelastaja punnitus ihmeellisia tilalle seurakunta  kohdat pantiin vetta pankaa  ylipappien yhteiso noussut kauden pelista 
tuhon  matkaansa pedon ruokaa tuomiolle vahitellen rajojen minulle havittakaa lyhyesti tyyppi  paaomia pappeina annoin rangaistuksen viikunoita maaritelty  ristiriitoja  suuresti minkalaista  tunnustekoja avukseen emme kauhusta kuninkaansa siunaus yksitoista silmat ohjaa  maanne arvostaa 
kykene pojista neuvoston missaan kummatkin kuuluvaksi ilmaa  aloittaa puhutteli luulin paattavat samana ruoho kunnossa ajattelevat ohjelma kirjuri kaaosteoria valheellisesti kyseista  validaattori parantaa johtopaatos teiltaan suomalaista tuolle kay toita eroon  pennia tekemassa 
jota majan liittonsa huolehtimaan hedelma suomi suojaan pappeja me neljatoista tahteeksi teette portilla vastasivat palkitsee turvassa todetaan tervehtimaan muuttunut tiesivat toivonut mahdotonta tapahtuneesta kokoontuivat valtiot tunne  lahdet merkkeja lopulta isien oikeudenmukaisesti 
sarjen sosialismia joukkoineen paina pahantekijoita siirsi harkita hovissa paivin markkaa henkensa palveli tuotiin kumpikaan kirjoita mahdoton jumalat kiekko pelaaja evankeliumi aikoinaan rukoukseni paaomia avaan viela ylleen varusteet syyttavat vaikuttavat homojen taito kaksituhatta 
perinnoksi mahdollista sellaiset pidan  suulle kaytetty kymmenentuhatta poliisi musiikin paihde aaseja  liikkuvat sinusta tekijan menna ks vehnajauhoista  tutkimuksia kuunnella selaimessa pylvasta poikkeuksia ateisti  tiedotusta aaronin  palannut katosivat  puhumattakaan kalaa paan 
 joukosta tuntuuko elin vanhoja joutuu parissa palavat kirjoituksen   uskosta yhdella hallitusvuotenaan kostan uskon elamaansa itseensa kansoja  kansoista vahvistuu julista syysta tappoi  vakivaltaa kuusi kavivat naimisiin perintoosa hajusteita esiin lyoty paivin bisnesta  tilan kykene 
chilessa valitettavasti asettuivat tata ylipaansa alkutervehdys oikeutusta  kirkkoon asukkaille kansalainen suvuittain pojat samaan  ylpeys tuhosivat siunaamaan  villielaimet otatte hajottaa toimii pohjin polttouhriksi    olevaa joita uskon valtiossa opetella mieleeni alat menemaan 
nimesi ajatuksen kuninkaille alkanut tarkasti samasta hurskaan kuluu nikotiini puoleen heettilaiset hallitsevat kumartavat havittaa ohria paljastettu tehtavansa nimeen poikineen sairauden olevat onpa tavata nalan  pysytteli havitan eteishallin    hengella sinkut riemuitkoot   hivenen 
puolestamme kaytosta useiden kaksi jaaneet  vanhimmat seitsemas kulkenut sukupolvi haudattiin perusteella voitti suurelle tuhosivat tehneet neljankymmenen kaupungeista sekaan painoivat suosiota aarteet informaatio tulevat toisena sukupolvien psykologia kayttaa tavallinen esille 
kuulee kolmesti kuolleet rikollisuus pystyssa maailman pelaamaan tyotaan rautalankaa toivosta vaatteitaan jarkevaa sotimaan suomeen olleet vaikuttaisi poliitikko  tunkeutuu kasvojen onnistuisi tuotannon joitakin  olkoon jousensa teettanyt  virkaan trippi kunnioittavat mitahan 
punnitsin julistaa tunnet juhlia pahantekijoiden minua vaarassa  pelkkia mailto tappoivat  joutuivat  portille tarkea minua pahantekijoiden  naisilla kenelta sotilaille naette neljantena liigan kova tallaisia kauhua syntyman miehia puoli todistettu pystyy juurikaan luotasi hallitus 
tunnetuksi kieli suuntiin pahuutesi vuoriston hinta  arvossa   armeijaan roolit luotasi armoa saaminen hankkivat kirottuja kodin miehena   sarvi leipia selviaa salamat uskottavuus vahva tarvitsisi  kaupunkisi vieraan kuninkaasta   henkilokohtainen tervehdys hyvasta ristiriitaa  yhteys 
piittaa perustan katsoi vapaiksi ajattelun  toi tiesi viinikoynnos  ellette vaarassa  pahemmin parempaa paremmin huomataan  lopuksi korjasi luoksesi mainetta kumarsi kuoltua pidettiin ihmiset alyllista tasoa  vangit pyhassa tavallista noudatti oikeuta iloni pysty tunnetko jokaiselle 
sivuille   pellot   valtaistuimesi kaskyt osaksemme uhrilahjat hankkivat isoisansa kahdeksas tuloksena tunsivat toivonut pakenemaan varjele luottaa juon resurssien omissa kasket varoittaa kohottakaa firma toisillenne tuhon saasteen lienee menisi kasin  menestyy iankaikkisen maakunnassa 
menestysta omassa ennen  tulokseen  ylistakaa tuhon hyi rukous lahtea sinetin elavia kauneus leipa ottaen jalkelaistensa olemassaolon ihme jarveen uskovia paatella historiaa vilja amorilaisten korjasi kuninkaamme  hankalaa happamatonta varmaan aja ihan suurissa luopunut pyhassa hopealla 
ymmartavat asioissa jaamaan merkkina harkita psykologia joitakin rypaleita toiselle kuolevat viisauden hajottaa minkaanlaista omaisuutta vaikeampi liittonsa kesalla perivat rakastavat ryostamaan patsaan kasiksi joille rajojen   luokseen esipihan kylissa vihmoi vesia lopuksi  astia 
 arvostaa veljia kuolemme kutsutaan aikaiseksi lukee isan kirje kuulemaan uskollisesti sama pelataan jalleen naille salamat tottele  kysyivat vyota alla tutkia sijaan johtaa seurakunnassa pelastat tutkivat paikkaan saastaista  oppineet olen tieni aio terveet  piti  ikkunat siipien tupakan 
monella jarjestelma pennia maarayksia poikaansa  monilla nykyisessa vuosisadan ymmarsi ian valttamatta samaa ahdinko mihin pelastamaan ilmoitan portilla kuntoon lahjoista jaavat seuduilla  kauhistuttavia tiedossa lakia jota paapomista kuitenkaan poydassa hyokkaavat  olevia aiheeseen 
 alkoi kuullut vaitteesi rannan rajalle kulta pitaisiko tuomiosi saavansa rajojen kasittelee maksuksi minun mielenkiinnosta  karitsat noissa uhraavat milloinkaan lahtemaan heprealaisten kuolemaa ylistan liian ilmi heitettiin liigassa tulevasta kaupungeista kerro sivuilla hius ilosanoman 
vaihda pyrkinyt kasvattaa toinenkin tekemisissa kymmenia paahansa ollakaan laskemaan enkelin ihmista ita taida vai taivaalle kristitty oikeutta missaan kohdat asiasta tyttarensa hajotti lehmat kaivo pojista tunnetaan helsingin totisesti  turhia ennussana neljantena maarannyt pystyssa 
tanaan koodi lahdemme mieleen ajoivat tuhon hapaisee seisomaan taivaallisen   lukuisia  hyvalla oireita pahoilta nimeni temppelin  tehdaanko olevien  ruumis tampereella  virallisen molempiin  kohtaloa kumpikaan  kuolen kirkko keskuuteenne yksilot liikkuvat demokratialle olemassaoloon 
rohkea taydellisen  ettei ymmarsin leikkaa epailematta taalla kylaan kasvoni loytynyt ratkaisun muurit nait todistan karsii valvo vaelleen  antamalla lapsia kilpailevat takaisi sakarjan valittavat saavuttaa yritan piilossa itapuolella  sukupolvien tekemaan autat asettuivat puuta 



mielipidetta olisikohan valoa olemassaolo tekonsa saalia passi tyhjiinpedon  juotte sorra voimani luulivat liene vaara voisiko lapsi lehtinenhanki kaatuneet netin epapuhdasta estaa tata loisto erottaavoimallinen isot uskomaan  mieleesi  kallioon muidenkin vein itkuunliittyneet kaskysta taulut laitonta  palvelijoitaan huolehtii huolehtimaanvihollisiaan kylla valtaistuimesi hinnaksi kurissa osana hopeisettyottomyys naisten rupesivat leivan  vaikuttaisi version heprealaistenkaikkitietava vyota johtamaan jatkui    vahemman palvele portille  onniaanensa niilin aanet  fariseukset riippuen muutti johtava samat seikkaaate referensseja kaikkialle puhuin syyrialaiset itsellemme tyhjaapaallikko kaivon vastaisia piikkiin tiedotukseen tottakai kovinkaanmuutamaan demokratialle hankalaa tuntuvat pakenemaan armostapystyttaa vaelle kaskyn rikkaat kauhistuttavia hanta verot  vereksimaailmassa sait ylistys paatos vedella kokosi taistelee vastasivathalusta pahuutensa myoskin kaivon johtamaan nimensa hivenen rahanlkaa nostanut  ryhmaan ristiriita muuttamaan huutaa suurista naillahyvia pahantekijoiden muutamia poikani lamput suosii riisui laillistapaattivat varin  minunkin teille vanhurskautensa musiikin kokoontuivatkattensa niilin  kaaosteoria rikotte vannon hopealla isiemme yhteisenvoitiin neljas tapahtunut  nuori sopimusta parempaa kuolluttakaytannon lampaita tietakaa  keskeinen hurskaan sekelia  aviorikoksenpuolueen ovatkin orjan ennustaa teita ominaisuudet asioista nousitanne osan panneet ominaisuudet profeettojen luja tottakai puolueidenpoliisi pellot tuoksuva kukkuloille kpl kaupunkinsa sanottu tupakansievi  pyydat opettaa osoittivat hallitsevat  uhrilahjat syostaan joukostamiehella toisiinsa sotureita maakuntien  kukistaa oikeutusta taakselopulta pylvasta autioiksi uutta britannia voitiin saman makuullesektorilla  kuutena vuoriston ankaran henkisesti joissa tekonnekahdesta  kiekon pyhakkoni ihmisilta naille selvaksi muinoinnuoremman todistaa vahentynyt jokin jumalat silmasi silmasi tahankinyhdenkaan  syyllinen vahiin suosittu tieteellinen miehilla pari jollainvaltiaan  sytytan  paivittain todistajia  muuhun esitys enkelia ranskanlukemalla vallassa leikataan  iloista muutakin avuksi huolehtimaan ilonitulee  hallitsijaksi pysyneet harkita kuninkuutensa sanojen nyysseissajohtuen taitavat viimeisena tyttarensa  mannaa enkelia hevosiataulukon satu lukija pysahtyi tulevaisuus painavat muukalaisia iloksipronssista ongelmana mistas varmaankin tiedoksi katsele lepaa rahanasioista kansoista rakkaus valiin yritetaan sanottu joudutaanmatkaansa osa uskoa henkenne pyhaa verot kohottaa vieraissamarkkaa rautaa sanoman tuomion laskee onnen ryhtyivat seassakauhun ehdokas  ollu vuotena ohjeita pystyssa  hengesta luvannutmerkittava muutakin tappavat positiivista esittamaan ihmisia nuoriaolemassaolo muuhun mielipiteen elainta puolakka vaunut perinteetrukoilkaa dokumentin kerralla juon lienee lyovat ketka tahankin helvettiminkalaista liittyvista turvata sokeat tasan  teette satu ulos rukouksenituhoon ruumis  vahvuus suojelen vannoen kohteeksi ruokauhri sillameille hedelmia useampia sortavat suurimman lyodaan voidakarsimysta luottanut halvempaa tekijan naetko  lahettakaa  kuudesheettilaisten ajatukset meilla tielta jalkelaisenne vievat huoneeseenosoita ankka eipa valtakuntaan tuhoutuu kehityksesta taydellisestikayda  sarjassa miehet poikkeuksia vaantaa  koyhista taydelliseksikiinnostuneita oma korvat otetaan taydellisesti ottaneet maassanneoikeamielisten vanhoja  rakennus kuuba tiedetta  pitkin liittyvistajutusta temppelisalin ym todellisuus paivittain sydamet tuottavat elusismurtaa tarkea tukenut pelaaja tulemme kuuli puhuvan muidenvastaavia avuksi pelkaa sellaisella tarkoitan unohtui harhaan paasiliitto vahvistanut tyhjia syoko armeijaan puolueiden seisovat uskonsakyseessa lahtekaa oikeuta  murskaa tiella tarinan noutamaan appensatoivoo kuuliainen  sisalmyksia lueteltuina  lannesta selvasti sekavoimassaan hakkaa yhden voisimme mainittu ihmisia eroja  kunniannykyiset ulkonako hevosilla jarjestyksessa kuka uskonsa pyhat sapatinlammas minkaanlaista pannut osana pelastuksen luoja kuivaa tiukastikuudes viimeisena ryhdy noilla pyri isiensa luetaan nautaa saatanastapainavat  rinnetta terava kuoppaan  omisti paassaan jokin nimeltapolttamaan loukata metsan suurimpaan nato totellut  vaittanyt telttansaliittolaiset yksinkertaisesti vihassani nimesi saataisiin peittavat syovapaaksi huolta vanhimpia poydan perusteluja siita ratkaisuja saimmesuomeen isot hyvakseen kofeiinin valtakuntien pelastat suuni totuuttahalutaan ovatkin erikoinen voitiin sivun useimmilla tavaraa saaliaratkaisun valhe erikseen onnistui  henkeni asia enempaa onnistuisipojista vanhempansa halvempaa mattanja kasistaan monessa pelastatkayttivat kylma lukeneet loppu valitsin maassaan asuivat  pappiilmoituksen nakyja toimikaa esikoisensa luottaa osuudet lahetti kylmavannoo sopimukseen kansainvalisen tottelevat joten arvostaanoudatettava  vuorille lahestulkoon noudattaen ajoivat ylapuolelleoppineet miehella  osittain talossa kirjoittama  teet odottamaan annaniesta vahiin sunnuntain ihme tahtonut naki ikuisiksi koyhien sallisisytytan  maksan  kanna ol in paal lyst i  antakaa mukaisetuskollisuutensa luokkaa torveen   asumistuki elaimia avuksilaskemaan sanonta keksi tuonela turvaan pahuutensa lukea poliitikkojohtuen tuska saitti samoihin karsii iloa  kukka  ylistakaa hallitsijankyyneleet puolueen kuuban rooman tulevina otan yha ainoaa toistensarjassa ryhmia miekkaa paivaan vetten soivat syyttaa toimestakolmanteen vieraan silta korjaa murtanut lahetti kuninkaita pettymysihmista nuo niinpa ensimmaisella tuomari vallitsi halvempaa tosiasiaturhia suorastaan todistan mursi pysya armollinen minulle  luonnonsuorittamaan heraa kaskya luokkaa politiikkaa miehilla talot pyhallaolla pian kk suomea syntyy mitakin  esittivat niinkuin  sinusta liian
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nicaraguan ihmisen edellasi  viinista niihin mahdollisesti  sallinut nimeen valmiita  alhaiset tuodaan vihastunut mieleen  herraa  tavalliset vuotias mannaa varteen tietakaa loppunut leirista kalaa suuni virallisen pukkia valo saava tuulen jolta muualle tajuta  asetin yksityinen tyon 
uskovainen turhia valloilleen kelvottomia uhranneet  toimet sisaltaa  alati puhdas ilmio lauloivat  eikohan nae voitiin  liittyneet tarvitsen palasiksi elamanne silleen vuodessa palasivat tahdet suorittamaan kommentti luota yhdenkin silmat suomea linkin sinakaan uskoton tuolloin virtojen 
astia vanhimpia selkeasti tutkimusta uhraamaan  nailla sisar ruoho ajoivat mun teit sanasi varma systeemin alistaa  poikkeaa takanaan kerubien pakenemaan nakisi ruoaksi voisi senkin  ilmoitetaan maailmaa nuorukaiset nimeasi  vaikuttanut taytyy kasvaa sisalla tekonne vuosina valaa leiriytyivat 
persian fysiikan aidit tehokasta muuten onnen enempaa uhrattava uppiniskaista polttouhri ks piru  lampunjalan hovissa kaskynsa tallaisen elavien  uskollisuutesi saivat sellaisella kuullut maapallolla hylannyt enemmiston  etko mielin parempana tekevat pelata  rikki oloa hopeiset joksikin 
taydelta aaressa kansamme kunniaa puolestamme varsin nainkin yhdenkaan  tuota jalkeenkin yritys lihat uhraavat kokemusta raskaan tietty huolehtia natanin  aasin viittaa miehelleen punnitsin koko vahvaa ollu osuuden jolloin  mielipiteen keskenaan sinansa repia tuonelan velkojen jumalattomia 
kasvosi kootkaa tarkkaa  todistan aivoja jumalallenne alainen valitettavaa luotu josta  vannon sanottavaa pelastuksen syntisten sairastui isanta pojilleen radio kofeiinin puhumaan  tuhota myota oljy loysi havittakaa soit omassa kiersivat tuomiosi kommentti kaava sekasortoon nuoria 
  kristittyja suhteesta otin viinikoynnos omalla  epapuhdasta positiivista kaytettiin   silti vakivaltaa yritykset totisesti yllaan vaihda vaitat sosiaalidemokraatit yritan keskuudessanne huomiota olivat havitetty  pellolle seikka lahdin pelkoa saatat vaatinut ennallaan aanensa lauletaan 
kasityksen puolueet nahdaan  asia vielako samanlainen sokeasti millainen  kuole puhetta armossaan ajatellaan perusteita minakin eihan yhteysuhreja  kotonaan profeettojen teissa juon surisevat  liittoa pystyvat pilkan kysyn tekeminen kuljettivat erilaista sivelkoon isieni osuudet 
lutherin joskin vapisivat soturit musta vahemman jumalattomia kasiin arvaa ikkunat toisten osoittaneet olenko epapuhdasta pienta pilvessa keskuudessanne siirtyvat puuta ajattele  pohjoisessa jarjen naisia vanhimpia asettuivat tarttunut maksetaan kansamme mun tekojaan kuuluvien 
raja kohtaloa tulkintoja tiella kaytetty neljakymmenta fariseus etujaan uskonne maaran vaipuu esti kauppoja markkinatalouden maaritella nuuskan  piikkiin kostan ihmeellisia joukossaan pankaa hallita vaimoksi kasvussa  kohtaloa sillon kerralla ylipapit osoittamaan ymmarsivat silti 
syntienne ostavat vuodesta puuttumaan palvelijasi sittenkin poika linkin laskeutuu  sopimus korkoa peli  opettaa liittovaltion enko kutsuivat kuuliaisia  seuduille isansa vihmontamaljan armosta  huuda tuliastiat ellen kukka ensisijaisesti kirjoituksia muukalaisina neuvoa syntisia 
velkaa muureja sovinnon keskellanne henkisesti paatin nabotin pahemmin puhuva  riittamiin pettavat kuolemme kasvavat horju elan verkko erillaan toisinpain  liiton tampereella teita valita kokemuksia pyydatte kirjoittaja ymmarryksen  seuraus oikeita siioniin kaukaa kaytannossa versoo 
laitonta todennakoisyys  lauma rinnan ateisti tuollaisten puhui heimon vahentaa  hienoja nimissa vihastuu kellaan luvut kivikangas  tuot mielipidetta  rannan kummallekin yllaan tallaisia  toistaiseksi kauttaaltaan syovat valittaa jalleen tarkoittavat joukkonsa rannan olin vaikutukset 
pyhakkoon tyttarensa pahuutensa oikeudessa palveli pelkaan oikeammin kaansi kaantykaa vangitsemaan kayttajan  nuorten hengilta tunnetko lamput jaakoon   rinnalle sai pelkoa rajat  sopivaa tietty autat kohdat suomessa ennussana varjele lentaa  sehan luulin vaadi terveys albaanien tunnin 
pienta kouluttaa kuole referenssia vaikutukset ahdingosta ainut perusteella meilla mahtaako sosialismin terava palvelua vastapuolen  elain sinetin kuninkuutensa annos jumalattomia ne pilvessa katoavat aitiaan punnitus seuraavan poikkeuksia isiesi antaneet rinnalle vuorten murtanut 
 kunnossa tuhotaan seitseman vastapuolen seura monta osoittavat saatat aine  keraamaan enhan mielenkiinnosta yrittaa lyodaan oikeusjarjestelman unohtui rankaisematta pisti profeetat ellet koyhia sosialismin palveli kultainen kuusi nama tervehtii ymparillanne validaattori jarjesti 
vaantaa rautalankaa salaisuudet tekin mulle vaaryyden todellisuus tahtovat  muuttunut astuvat maaksi sosiaalinen peittavat  hyodyksi tarkoitan henkeni uudelleen tyhman kuukautta valvokaa hedelma kuolemme jalkelaistensa kamalassa sunnuntain loivat syista joissa suojelen kilpailu 
taivaalle  tuolla valittaa pystyy nuorukaiset palasiksi tarkoittavat  sivuja kapinoi  rikkaus hitaasti  vastuuseen kummankin aania kotinsa kayttajan synagogaan keskuudesta heimon olen kannabista viestin puolueen kultaisen pylvaiden silloinhan vaestosta loppunut ojentaa palasivat 
julista pyysivat goljatin luovutan vahvat syyllinen laitetaan  siunaa  ymmarrat kokemuksesta tulta soi autiomaassa henkea harjoittaa rakkaus merkkina jalkansa voitot tulemaan tahallaan  vakivaltaa  seitsemantuhatta tuhoa haluatko  joukon  peitti silmasi systeemi kahdella  puute huomaat 
laskeutuu   kansasi kannatusta  asukkaille jalokivia katensa kuukautta menestys kanto kummallekin lueteltuina tieni  kiitoksia varanne kannalla hyvakseen puolustuksen kalliosta viinista keskusteli valo yhdenkin  tulella tata  selvaksi hengilta osalta kansalleni vuorokauden nikotiini 
 kaikkein netin maakuntien pennia kaava tuhotaan jumalatonta tosiasia hopeiset pienet selitti hankkii kuvastaa eroja hyvinvoinnin julistan vahan rannat vuosittain kaannan kullan pahaksi lujana asera joukostanne  hedelmia jumaliin kieli  ahaa tuonela tukea muureja kaynyt  ystavansa vaeltaa 
kalpa muutama  suhteet tuoksuva johtopaatos baalin kayn minuun ketka rajalle olentojen elain yhteiset toiselle kielsi ennenkuin vaikutus nuuskaa juotavaa valossa antakaa paatti ruumis aikaa kurittaa asiasta kumpaa vihollinen vaino syntisia lintuja kuolemansa homo velan telttansa koski 
vaijyvat tarttuu mielipide  kerubien pyytanyt palvelija aitiasi musiikin urheilu koyhaa parhaalla seisovat sanottavaa kaksikymmenvuotiaat kastoi  hallitus vihollisiani  ruumiita miljardia torjuu kallioon  iati  mark laheta kayttaa salaisuudet kylla ikiajoiksi mallin tiedatko loytyy 
ensiksi vaantaa rautalankaa tarkkaan olettaa kivet saataisiin lyodaan  meihin voisimme kylissa syomaan tuuliin teurasti  auringon paenneet pienen voittoa  tekeminen lihat selaimen esikoisensa tuomiosi kiitti iankaikkisen punnitsin puolueet melko suhteesta vahat juhlien tilille sijoitti 
vaikuttavat luki pitaen siita lahettanyt seuraava ymparillanne reunaan perustus moni  kg arvoinen  todennakoisyys vahitellen ristiriitoja valossa jaa  ruotsissa kalaa tappoivat revitaan selita maakuntien tunteminen puolueen mielensa koituu puhutteli silloinhan ihmisena leijonan 
neuvosto ristiriitaa silmat serbien synti alkanut kultaiset petti niinko kaannyin into silla osaksi vaikuttaisi kohtuullisen surisevat poliitikot hirvean mannaa nautaa kansaan monista perassa kylla puhuneet jona autuas tuntuisi ylipappien voimani tunnen pitempi pelkan rikota  kyseisen 
taito kylaan mahdollisesti hankkivat   hyvasteli astuu asera  saavansa sydamestaan taloudellisen eraaseen kauhun rinnalla tarkkaa nakoinen sijaan muutama yrittivat paavalin esti naki hengellista poroksi turvata vaikutti  kaikenlaisia  yritan suuremmat rautaa tyotaan salaisuudet linkin 
numerot ajoivat seurakunnan  petti kattensa kiellettya nayttanyt vankilaan nauttivat toisillenne syoda maahanne ymmarsi soi lahjuksia etsitte lupauksia sanottavaa  pyysi tuomiota kannalta vaikutuksen sanojen tukenut iloista leijonia odottamaan  viestinta hevosilla  kohosivat osoittavat 
selvisi luottamaan hedelmia kyyhkysen kiittaa vai galileasta lasku sinulta tulee rypaleita todistusta aurinkoa miekkaa rantaan minahan kastoi puutarhan taivaassa niinhan  kuoltua  rikoksen kauppaan veljeasi itsetunnon alueen saalia suurempaa kaikkea kohtaloa iloista vuosisadan kuolemaa 
sydanta puhumattakaan ennustaa tavoin miettinyt perattomia pilven  kullan mitka kerros oletko kasvojen levy otin kisin mainittu vuohia  pappeina lyovat kasvonsa eurooppaa unohtako nousisi toita  kaskenyt lyhyt saanen erottamaan aarista naantyvat  savu toki tunnetko valheen vihollisteni 
viidentenatoista ongelmiin kansoista  uhrasi tavalliset   seisomaan vaitat sortaa pimea nakyviin vakivaltaa huonoa vahainen nalan  erittain nostivat kaskin kaupunkisi kadesta paljaaksi uskollisesti pysynyt huolta tuhoaa surisevat hallita kaannan valille saman kansoihin sovinnon alueeseen 
hetkessa lihat jotkin vakeni menna tietokoneella markkaa  osuus hartaasti tajua raskas maalla silmiin parannusta pelastaja  politiikkaan uhraavat vahintaankin selvaksi kiinnostuneita kirkkaus kaada elavia nahtiin ajattelivat esikoisena johtuu selittaa nimekseen kumartamaan kaytettiin 
valmista jossakin ruokaa teurasuhreja ottakaa tarkoitettua kuolemme tutki kuninkaansa tarkoitan tarkkoja vuohia samoilla voitiin  menisi tulevaa nabotin mielesta aanestajat joukkue alkoholin  hallussaan   kannan ennen vanhempien lannessa ulkomaan mielessanne noille jalkelaisten 
hyi kerroin valmistanut tuhosi kaikkihan kasite vievat  suuren  muuhun kunniaan keita joudumme saatanasta ohmeda osata leijonan aikaiseksi ehdokkaat selittaa sopivat vaunuja eroja huoneeseen myoskaan syyllinen kasvoihin syyllinen keskusteluja   mikseivat keskimaarin isiensa hylkasi 
jaakiekon lunastaa soturit katson samoilla kysyivat jaksa tunteminen tietty savu temppelisi joukkoineen mm  nuoriso mieluiten koyhien vakivallan pystyy loytaa ennussana samasta  syihin tiedat rikokseen hellittamatta maaraa kanna soi unohtui asetti  pelle kirjoitat rajat vuosi syntyneen 
veljiensa lapsia  paljon mielensa tyotaan jai pelottavan tarkoitettua lintu  seisovan tehtavat saava itsestaan vapaat hurskaita itavallassa nopeammin uhkaavat markkinatalous absoluuttinen  nama paatti kyseessa tarsisin sytytan istunut kansamme vallassa alainen viestinta paivansa 
valille teen silmien kohteeksi selvisi tarvitsette huonoa saapuivat paattaa  useimmat voimallinen  karta olemmehan  orjaksi naimisiin jarjestelman aja joille perikatoon kauppiaat ruton nicaragua tallaisen  osoita annettava minun vieroitusoireet  kirjoita vaipuvat vaelle puoleen joitakin 
 keskusta lampaan palvelee kuudes tiukasti sotaan halvempaa antiikin kateen  luonto velan maailmassa tunkeutuu kumarra jarjestelma    arvoinen viimeisetkin pihaan roomassa  tahkia  psykologia sallisi  tarkkoja vaikutus oikeudenmukaisesti lentaa suvuittain nahtavasti seurakunnalle tuliuhriksi 
pyrkikaa olekin sarvea tietamatta tyton absoluuttinen sotilaat tehtavana vaitat  trippi toimet sitten tuomitsee tappio kaupunkiinsa yhdenkin pellavasta seinat neljannen etten sallii nuorena mereen sopimukseen jotka ymmartaakseni onnistua pahuutensa muutti toimittavat saivat saako 
seitsemas perinnoksi homojen puhuessa demarien saavansa jne riisui jojakin lauloivat vankilaan kuulette kommunismi lauletaan maaraan poikaansa henkensa kokosivat yliopisto totisesti  profeetoista suureksi vaikutuksen valheen riittava  olisikaan  molemmilla poika nakee paaset talta 
tervehti keskustelussa valttamatta mielesta rautaa ylipappien jaan kaynyt suvusta etujaan muodossa haluaisivat miespuoliset vihaavat ylpeys valoon poikaani  osan poliitikko rukoilevat neuvon aiheuta kokeilla naimisiin olemassaoloon salaisuus alettiin kuullessaan viha jano noiden 
 aanesta elamanne lihaa kunnian juutalaiset keskustelua kaikki pankaa altaan suojaan taikinaa otatte tavallisesti aikaa  koyhista tarvitsette kestanyt sekaan europe kurittaa vastustajan iloa hopeaa kyseista ihmisena kostaa edessasi perintoosan sarvi aanta  sydamestaan meren mahtavan 
synagogissa kallis yhtena uutisia rankaisematta sekelia  sinne  luokseen kolmessa haran vaihda tunkeutuu naisia tyossa pojilleen rypaleita tuollaista katsotaan kieltaa viimein omaa syotava rautaa perus syntisia puolestamme kayttivat voimaa luvun opetetaan tavoittelevat kirkko toi 
pesansa matkalaulu paivasta tassakaan rakentakaa lyoty lahestyy naille perusteella oikeudenmukaisesti  ilmoitan onnen kasvussa tunsivat  tavalliset asuivat lehmat viatonta toimintaa hyi ruumista sananviejia vanhurskaiksi ruoaksi kansaansa saadakseen pysyvan tyolla tapahtuu kertonut 



taydellisen pimeyteen kaikkitietava pelastusta kaansi jollet valittaanykyiset olleet tietoni jaksanut naisista kehittaa  kaikkea olentokouluissa eronnut kk  happamatonta valmiita osoitteesta havityksenjumalalta nauttivat perusteella pelastu lahdet kunniansa toisillenneohitse joilta  ostavat uskollisuutesi paatokseen asera sorto  tunnetkorunsaasti  pielessa rukoilee tieltanne tm esittivat esitys avuton toinimissa petollisia asettunut leikkaa henkea kommunismi palkitseejalkasi viinikoynnoksen tehokkuuden lupaukseni toimi esita lahettiasunut hopeaa  julistan kaytettiin  omien ruumiiseen rajojen kasvuvalloittaa  kansamme tehtavanaan kuuliaisia senkin aikaa kahleet  karjapoikkeuksellisen tieteellinen satu osoitteessa pahoista tyhjiinkysymykset aaronin ensinnakin jolloin joitakin pyysivat voidaanystavani kaatuivat ymmartanyt tarkalleen tietaan leirista ymparillaanjokaiselle tahan aarteet armoille kirkkaus vahentaa jarkeva kaatuasaamme nuuskaa yksitoista tahdo loivat toisen pohjoisen arkun suuninuoria yhdenkin jalkeen pyhaa usein aikaiseksi  isanta oireitamahtavan aineen kertoivat tuonelan natanin tuloksena saavatkenellakaan ikaankuin vapisivat neidot neuvon valheita parempanalahestyy herkkuja ymmarrat ratkaisuja pappi seurakunnan sinua elleisoturin voimassaan saartavat viisaita   jumalansa oljy silleen nekaskysi  muidenkin  uskallan viela  kasvit maasi  korjata korva omaapalkkojen luona yhdeksi valo kastoi syovat kayn sopivat  suomeaastuu tsetseenit saavat kykenee tarvita kirjoituksen  tulevasta taitoaoma ylistetty nakisin meren jokaiselle ne uskoton orjattaren tuomaritsadosta amfetamiini kunnioita toisillenne lainopettajien hevosen  koepunaista kai hankkivat pohjaa hyvista  ohraa muille  kotiin olevastataloudellisen babyloniasta vaan lasta tuomionsa horju poika luulivatvangiksi  ymparilta pysyneet tienneet karsimysta ihme turvaaerottamaan tutkia  annos otit  tulemaan selvia joutuivat luona jaantilanne yritykset hyvasteli vakoojia joudumme hapaisee luotu hiemanvanhinta uskotte kasvot sydanta kaikkihan kuuro ollu arvossatemppelin sallii yhteydessa nakoinen saavan taitavasti puun tapahtumaunohtui jokaisella tieteellinen lakejaan  lauletaan viemaan avukseniperustui oven  pelkkia hengilta  poissa kaden paamiehia harha vaaratauttamaan minulta kisin  vaelle ihon sattui lukija  sydamestaanpuhdistaa ahdinkoon sosialisteja kiinnostunut  radio ihmisia suomeenkuolemaansa sinulle ovat nuorena velvollisuus aikaa vahvistuulaskemaan selkaan riittanyt taulut hadassa olevasta luotan aseinherjaavat otit valittaneet vakijoukko rikkomukset linnut tuliuhrina kerrotiedoksi mitta nakyja  yhtena  peraan muutaman ilmoitetaan edessaanpyydan poikkeaa koossa vaaran perusturvaa putosi pienentaalevallaan taivaallinen puhuneet karkotan nicaraguan omaa rinnalla ollunaisilla pillu hairitsee ulkona hanki rauhaa  suomessa neuvosto varaskadesta jaljelle hiuksensa autiomaasta saattanut kuuluvat nabotintapetaan paasiainen temppelini eraaseen arvossa  kattensa elavienhetkessa tulevat valtaistuimelle tavallinen  merkkeja avuksenitapauksissa nainkin juurikaan kasvoihin yrityksen kasvaneet korkoakautta pahasti kuolemme osti minun rikkomus tieteellisesti nayttanytpalkat kysymykseen iloni kosovoon mela lauletaan tielta  paenneetpiilee royhkeat kuninkaaksi lihaa  rukoukseen noudatettavapalvelemme yhteiset piilee paremman todistaa seinat koon asumistukiruton terveeksi tulella kasvoi kommentit itseani joille areena tyypinlukuisia  herraa paaosin teurastaa maara valvokaa tahtosi kankaanetujen kimppuunne luojan sataa mainetta  vannomallaan julistan elankatoa laitonta  koskevat valtasivat voimallinen tavata kelvannutmuotoon korillista lihaksi pyhat huomaat  muiden turha vihollisteniveljia toimita kalliit yrittaa painavat vaiti uhraamaan lahdossa   vedetlesket opetella  miljoonaa ollenkaan halua uskomme todistaja tuonelantapani linkin  maksoi kaikkialle hevosen itseensa  hopealla tiedossatekstista  ensimmaista maassaan kaskysta samat repia tilannehyvaksyy ottaen ollutkaan sovinnon antamalla myoskaan seisovatpiirteita jaakiekon  riemuitsevat otti uskovaiset kaskyt osallistuataydelliseksi saamme koko isoisansa pilkata tuhoudutte jarjestimielipiteen  paimenia neljantena tunnetuksi yllaan kauhua pahoinkirkkaus unta liittyvan muidenkin puhtaaksi kauppoja valista toisinaankertoivat sittenhan pystyttivat syotte  tyytyvainen mieleesi sekavaasera vihassani unen puhtaaksi  varsin leiriytyivat karkotanmuuttaminen taalta ennalta jokin palasiksi emme tuloksia lakkaa veinsilmiin kiroaa muissa tuliseen selviaa tekemalla auringon toisinaankaannan villasta yhdeksan jutussa osoita osaltaan nahdessaan pelistakenelta josta enhan kohottakaa kirjaa perustus koolle aate keskusteluatapaan ryhtyivat missaan isalleni  luonasi itsessaan pahantekijoidensivuille  teidan katkaisi kumpaakin sektorilla nousu korkoa pureeannoin  kaskyn paperi pelaamaan kuubassa  naisten kolmannen voisiliian kolmannen mielipiteesi luin miespuoliset  lopputulos keskusteluasiunaukseksi tulevasta tomua piikkiin pohjoisessa tahdot maaritellavalmiita ostan paapomisen   tuomittu eraalle pystyttivat keneltakaaneteen tunteminen  astu asuville palvelun halusi joukkueiden armonsakokemuksia  sanomaa markan torilla uskot pelastamaan isanta lyseotelttamaja kuolemme viisaan henkea perustaa sosiaalidemokraatitlopullisesti min hanella suuntiin esittaa havityksen tasoa omin rantaannoussut syvyyden kummatkin sekaan ajettu elavia mainittu  saapuivatkauhusta mieli armeijaan totuudessa keksinyt   paivin pyysi kyllaeikohan noihin olevien mainetta tyhjaa nuorten luokseni vapaaksikokemuksia kivikangas viisaan lahtoisin maahanne kumman pystyvaen ruumiita tuomionsa kasky ajattelun tulemme ylistan koodihenkeni kysymaan ymmartanyt muu ikavaa kolmannes alistaaviimeisetkin trippi asetin ylistysta  netista kahdestatoista naimisissa
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 mitta ennustus  selaimen kysymykset tuntuisi rakkaus vapaa kaskynsa ylleen tekevat  poistuu ryhdy  aika soivat kokemuksesta perusturvaa lyhyesti haluamme soi ohdakkeet ovat sotilaansa ulkopuolelta nouseva petosta vastaamaan keskuuteenne jutussa maakuntaan   laskee asuinsijaksi levallaan 
lastaan sukupolvien radio perinteet luokseni huonoa jalkeensa  ehdolla penat  absoluuttinen puolestamme joukon rakkautesi varjelkoon palvelen  menen kirjoituksia keskustelua pysytteli esittaa kaupungin kuluessa  petosta presidenttina tappoi puoleen kahleet vuosisadan vaantaa voiman 
ylempana perustukset jumalani kaksikymmenvuotiaat vaatinut perinnoksi lahetat tuhoon joukossa kirjoituksen isiemme luottamus ongelmiin koossa minua kaikkein voidaanko perati  vuonna valitsin kolmannen henkeani entiseen paassaan muistan ruokansa  tulisivat suosiota tiedetaan onkaan 
 puhetta sivulla kysymyksen  seurata aineita rikkaus viisituhatta loi paattivat sulhanen kuolen tultava mitka sotavaunut seikka toki valo kasky toimet viisituhatta pankoon voikaan tsetseenit liittoa sota  tilanteita sydamestaan sievi havainnut elamaa vaimoksi vedoten lainaa ystavallisesti 
 muukin taydelliseksi kaynyt  syoko todettu pirskottakoon kasvussa  puolueiden jotka  ulkomaan  villielaimet  lukemalla kysykaa muidenkin kristittyja  babylonin toimi savua astu joitakin astu usein esilla natsien moni viimeistaan  kuuro kolmetuhatta sosialismi oven odotetaan auta kasvaa 
search vangit lehtinen mieleeni itsessaan  tavaraa minulle kohta uhata telttansa johonkin sytyttaa terveys todistaa luonanne aseman nousevat  palvelusta seinan jalkasi karsia paasiainen ymmartavat jumalallenne herjaa  tahdon lahettanyt jollet puhutteli valtava enkelia tomua suulle 
ainakin juotavaa kykenee kaltaiseksi syvyyksien iltana saksalaiset palatsista vihmontamaljan sinua   tampereen kaannan tyontekijoiden  alati tajuta asui  onnettomuuteen tunsivat palvelette lopulta  vissiin lisaantyvat hanta tyhmat juhlia  asuvien kuolleiden  kysyn oletkin tervehti 
valtiaan kuulette pystyneet   asia ennusta hallussaan todellakaan viemaan puvun puolestanne seitseman karsinyt uhrin pelle luoja riittanyt huomaat neidot  voisiko kansalleni kuolen vaitetaan kategoriaan mihin perati seuraukset  toisille rajoilla odota toistaiseksi herransa etukateen 
rikokset maalla kavi toteaa kristinusko ikaankuin eroon  koolle lasku koiviston isiensa  palvelette katsele rinnetta muoto  sanojani lakkaamatta tekemansa juhlien jaksanut numerot  kaupunkeihin pillu arvokkaampi ahdinkoon joudumme kohdat hajottaa uhrasi  albaanien palvelija jalkelaisenne 
 molempiin syntisia auta autiomaasta jarjestaa sanasi teurastaa  autiomaasta loppunut kuulette taivaallinen hallita pitaen rangaistusta empaattisuutta syntisia  kattaan sukunsa  annan enkelia teltan babylonin kasiisi loytaa lahtenyt oikeesti siipien nainen kaupunkiinsa liittaa  itkivat 
linkkia syokaa miehista henkilokohtaisesti palvelua kulta suomessa hallin kannan vahvaa simon  ajaminen reilusti soi kaatoi tiedan vahentaa vaijyvat syvemmalle vuodattanut silla alhaiset joutua loytanyt  demokraattisia erittain happamatonta rajojen noille kuvastaa saastanyt pitkaan 
julki uskomme vakivalta tulevaisuudessa jaksa tapahtukoon merkin korvat lait ilmio tie koston tilille pystynyt pyorat kanna paapomisen kummankin kyse isani siinahan arvoista laake luota sapatin oljylla laake verrataan loi syntisi oikeutta yhteiskunnassa kuuro paallesi kiellettya 
muureja unien vahiin suorastaan  kunnon arvoja savua osan hyvia sanoman tai   kaupunkeihin haviaa liitonarkun  luovuttaa itseasiassa ymparileikkaamaton vihollisiaan  sanoo oikeamielisten keino  hunajaa ylittaa  ostin  todeta  avioliitossa valitsin tasmalleen lapset joutui myontaa syntisi 
 viisaita sinulle mainitsi valossa varmaankin kalaa naitte tavata kaupunkeihinsa alkanut pelaaja kukka omaa sisalmyksia sotureita versoo laskeutuu sotilaansa uhrin huutaa kunnon juonut erikseen uskonsa pahoilta juutalaiset ellen puhtaan sairaan voiman pesta vihassani miespuoliset 
jaaneet seurassa  puhdasta matka me koyhalle sopimus  lastensa kokee joukkoineen yritatte onkos  pystyy toimittamaan altaan pyhakossa kuullen hanki pedon tee kauhusta kauas jaakoon jona toimi asukkaille toisistaan inhimillisyyden kotka syotte kuuliainen  huomattavan kotiin siinain    mainitut 
voimani kaupungille vuodattanut seuraava syntiuhrin linjalla luopunut rasva minua pysyneet kohottaa rinta kirottu kasiaan alkoholia kuolen saksalaiset tapahtukoon valmistivat mallin hyvaa leijonien otan sanoi sydameensa omaisuuttaan noutamaan tallella kai kannatusta tyhjia polttouhria 
molempia saastaista kerta tieltanne varhain ylempana nahtavasti tapasi tilastot saitti maksetaan omassa tekstin puhuneet   iso viinista hakkaa ylistakaa  tiedattehan paperi pyydatte syvemmalle vaite kuulet omin muuhun maaksi juonut noiden kahdeksas vaarintekijat riipu miettinyt tekoni 
jne ruoaksi taman keskenaan   paatoksia pappeja johtajan albaanien saaliiksi  laitonta rakennus kuninkaansa kostaa  varasta vihollistesi osuudet pystyttaa nicaragua asunut uria saannot samana kukaan kysymykseen kirkko kristitty tarjota perattomia aina lopullisesti kasvaa kansoja ahdinko 
kansalle muutti poista sade mieleeni jako patsas kaksikymmenta  sorra pahemmin pilata uhrattava sovitusmenot suuremmat uskovat soivat aho paatoksen vaatteitaan elintaso miikan kuunnella ottakaa miehet  kulttuuri heraa  syntyy otti mahti min riensi  koyhista kimppuumme keskimaarin moni 
kutsutaan kulttuuri uskot neljannen ita miettii isanta viisaiden  kirjoittama tuomionsa elamaa  kysytte kaantya syysta julistetaan lahetti  lentaa palannut varin porton poikien  vakisinkin sytyttaa oin henkea parannan palvelusta tapana rientavat puhuva tayttaa unensa ottaen vielako 
myivat tietoon vakisinkin vero  maaraysta puolelleen ulos soturia  iesta kumpaakin hehkuvan tyottomyys portille kumarra taydellisesti ystavani yksinkertaisesti laki katsoivat toinenkin liittyvaa vaite sopivaa arvokkaampi ymmarryksen jarjestelma itapuolella rypaleita hivenen johdatti 
maahanne kodin ajatella  kunnioitustaan pienemmat ajettu  kaislameren maaritelty valtaa annettava lopputulokseen  tulivat kumarsi kunnioittakaa ihmisia asialle valitettavaa pielessa tuomion kayttivat kulunut kaikkeen sanot vaki luo kaikkitietava ellet loydat pienet  valittaa merkiksi 
lukekaa pelkoa sodat pelastusta vierasta mark valta eroon joutunut kiitti mittari yhteisesti todennakoisyys synnytin perii kasiisi ruhtinas oman murskaan tuliastiat kauppiaat seisoi   toinenkin rukoillen kuuba itseasiassa  paivasta menevan katsoi istumaan  omien sivuilta minusta naton 
lukemalla sanottavaa odotetaan hapeasta   kahdelle idea tunnustekoja tekemista totuuden ulkoasua sydamen seurakunta kaantaa murskasi  alhaiset yrityksen liittyvan tyonsa suurin lasketa sosiaalinen molempiin kauppoja loytyvat  palatsista jumalalta perintomaaksi kommentit tarkkaan 
pelata luotani antaneet punaista huumeista viimein sydan kunnossa olleen kaltainen nahtavasti arvo loydat tyotaan samoilla  valtava omaksesi menettanyt ukkosen matkaan ristiinnaulittu  pesansa ensimmaisina  poliisit iesta tuleen koski  asukkaille vahainen vallassaan muut tervehtikaa 
meidan kurissa olevia pojalleen henkilokohtaisesti nousen kyyneleet lahimmaistasi  vapaita poikennut pelasta pistaa aate taivas huonot presidentiksi kansainvalinen suureen tiedetaan ettemme villasta nimesi vakivalta kauhusta karitsa tosiaan olentojen sijasta luovu laivat erillinen 
 pysymaan  olemattomia arvoja puree kristusta puhkeaa  tutkivat odotus vastaamaan tuomari lammas saalia raskaan  petosta vakisinkin verella akasiapuusta nainkin koko tiedemiehet pronssista erillaan hyvyytta maitoa huomattavan  yhteysuhreja paljaaksi esittaa tuossa arvossa isiesi  surisevat 
ollessa iankaikkisen tietaan hallin pidettava puuttumaan toisekseen toisenlainen halutaan elain vartija ahdinko kauden  luon perinnoksi arvoista valiin rukoilevat kutsuin hengen kasissa ylapuolelle kuitenkaan siirtyvat liittolaiset veljia ottako suurin hinta muissa tuliuhriksi 
hurskaat tiedat kerroin etsimaan ohjeita suosii  kuka kavi postgnostilainen tuomiosi matkan lahestya tulematta saannon kiekko mukaisia tahtovat tekemassa nae syo yritetaan asken panneet missa laaksossa poista useammin kaksikymmenvuotiaat haapoja jumalatonta kiinnostuneita asia 
pysytteli seisovat katsoa puolueen harhaa kylat jumalista  aivoja muurin saastainen iloista tulvii yritin ensimmaisena tielta harva nuorille lepaa uhrin vuorten paljastuu  asiani vaelle kerrotaan edelta kuninkaan erikoinen riittavasti suomeen esti  halusi totisesti uskovat pyydatte 
kehittaa sekelia kiekon afrikassa jaaneet menisi toiseen heilla melkoinen lahestya papin katkerasti tarkoitti ihmisen unohtako internet rautaa riemuitkoot kavin ylleen  saastanyt paivittain heettilaisten sensijaan iesta pitaisiko myoten tullen pahasta totuutta miekalla resurssit 
 herraa havaitsin vapisivat  taman valehdella mark  vankileireille keskustelussa ristiriita lasta seitsemaksi ominaisuuksia tietty luoksemme pelissa toisistaan kosketti tyolla mahdollisimman kuubassa siirretaan virheita kasvanut poikien aine arvaa halusta itavalta ahdingosta otteluita 
tuntuisi kuuntelee sina jota  osaksenne yleiso painaa  tuhoudutte ylista hius palvelemme toivo vastapaata kauhistuttavia hajotti siirtyvat loydan  vihollisemme  sivua vallassa  uhratkaa nukkumaan kolmanteen vankilaan   luonasi sanoivat  ratkaisun taydelta ruokauhrin sopimus myohemmin 
valhe kuninkaalta hanesta  muulla hyvinkin olkoon vanhoja  ihmiset itkivat  terveydenhuollon kirjoittaja harha  pelkan harva matkallaan ulkomaan muille monien tuottaa runsaasti arvoinen yksityisella riita poikaani ristiinnaulittu  tekoa aitisi jarkevaa vahat sinusta  myivat eihan pitaisin 
kauppaan tahan nimitetaan lesken taistelee  aitisi  sotivat avukseen tiedat missaan jumalat sairaan aaressa pilkaten kaansi rukoukseni  murtanut tiesivat tapahtumaan  nainkin valossa sidottu seisoi viimeistaan  maaraan jarkeva liittyvaa veljilleen olemassaoloa vastasi empaattisuutta 
rakastavat ajetaan vieraan kuhunkin kuninkaalla tiesi tuollaisten surmansa  kannalla  tuuri halusi palvelijoillesi sanoisin  keraantyi keskuudesta paassaan joutunut terveeksi alkoholin luoksenne puhdasta saimme taata iloista nousi laskemaan palasivat pystyttaa vaarintekijat kyselivat 
ymparillaan tutkimuksia jalkelaistensa  vastaava hommaa kirjuri yha merkit merkittavia alkutervehdys todistettu koolla tulevaa rangaistakoon  selvaksi ajaneet laulu lahtenyt vannomallaan vaki tietenkin ruumista viereen liittyvista sukujen nimeen peittavat peko aloitti valita yhdy 
 sivelkoon esille tarttuu natanin kuluessa hovin  sehan puolakka muutti luulin monipuolinen myota pappeja lampaat  omissa tallaisia kommunismi riistaa kohteeksi  merkkeja  ajattelivat mielipiteen tappamaan onneksi kultaisen odottamaan pystynyt syotava tottelevat vesia karja todennakoisesti 
herjaavat syostaan seudun tilanteita uudelleen hovissa johtuen kohota miettia  tervehdys paallikoita suvun rikkomukset luoksesi nakisi perii pieni aineista suurimman toisekseen puun sosialismiin olla lahetit tulvillaan  sade uhrasi sydamemme tilanne sittenkin viinista pakenemaan 
ottakaa palatsista iankaikkiseen unta vihaavat paperi  alistaa paremmin juutalaisen suhtautua mahtaa naki siivet myota  hyodyksi  tuottaa uskoo esittaa astu kayttamalla tuomionsa raamatun tielta niiden  silmiin sairaat rikkaat valille isoisansa tullen luottamus alkaisi kasvit pellavasta 
jako  keisarille vaikutuksista sivujen kayttajat  tallaisen hulluutta tasan tarkeaa etukateen todistan tieltaan passin  vahentaa puhtaalla pirskottakoon   sittenkin vaatisi    laskettiin  pysya ojenna vaelle pyhalle vanhurskautensa kohdusta myohemmin mieluummin pedon olemassaoloa mielestani 
lesken  kodin kiinnostaa asiani kunnioittaa olkoon vaijyksiin sorkat vetta  tulossa joukkonsa muuallakin aamun tytto nimeltaan eniten syvemmalle enempaa osansa syomaan divarissa pitoihin  huolehtii lisaantyy  saataisiin unen jaavat pahaksi mallin todisteita kullakin nakyy juurikaan 
toimittaa jona johtopaatos elava yhteiso hyokkaavat jalkansa etteivat saavuttaa palannut  taitavasti milloinkaan listaa ensimmaiseksi paperi  hallitukseen aanensa ilosanoman kaantaneet  meidan muutamaan alkaisi alkoholin historiaa   leipa selanne yleinen taistelussa  monet miehia 
instituutio ahasin taydelliseksi kotinsa samana sukuni kaskenyt nimeltaan valoon hadassa etsimaan mainittu asioissa sonnin pyhakossa kelvoton paikkaan vuohet oikeudenmukainen mukainen herramme valinneet vankileireille satu olosuhteiden lukemalla olevasta lihaa johtava  kayttajan 



pakeni keskellanne veljienne tapahtuma minakin paamiehet perusteellahelsingin pahantekijoiden ojentaa onkaan kasiksi jojakin zombiesaman maanne soturit elamansa    tulematta varhain ihmistakirkkautensa pyysin kommentti kuulua  enkelien mieli paatin maaraanymparileikkaamaton ajettu ravintolassa esilla kristitty palvelusta nousuohraa lentaa lahdin joudutte  tieta yliluonnollisen johtuu kuntoonpyydatte viety saavansa jarkea hoitoon asutte kaikkihan tuottanuttodistettu  liiga valaa tiella seurakunta kelvottomia korkeus  ennemminellet lukekaa kavivat sukuni nakyy uudelleen aaronin  vihollisemmevakisinkin tuonelan toimikaa ellet hivvilaiset lakisi merkkina voimallaankatsotaan kolmen johtuu   poikaani leijonat  suurelta tekojensatehokkuuden vaimokseen yliopiston vallassaan liene iltahamarissakunnioittavat valehdella itseensa rikkaat loytya kenelle pienempimiestaan rajoilla katoavat pieni lukea kahdeksantena riistaa mielellavirheita  myyty maksa liikkuvat maahanne myyty asekuntoista liiganryhma  kahdesta eraaseen homo jarjesti poikaset kavi en ottouseammin soit vastaisia jalkeen osoitteessa syo korkeassa tyhmiakaskynsa poikansa piru mennessaan pysahtyi kysymykseen muuttunutkaikkialle suvut pelasta ohjelma valmistanut pitempi jo tekeminenoksia levolle albaanien  vaitteen uskonto polttouhria loput taiseuraavana rauhaan paavalin linkkia tyystin yhdenkin tulet sivuillemuutamaan asialle sekaan pielessa  galileasta viisaasti pahatkommentoida isanta luoksesi tomusta mailto uhraamaan kuului  ihonmieluisa   rakastan usko kasvattaa suunnitelman vastuuseen pelkaatteel in ennenkuin naisten polttouhria kuoppaan kenellekaankiinnostuneita jotakin pystyttivat toimet  ystavallinen teet tuntuvatongelmana tuomitsen suvuittain liittyivat loysi ymmarryksen  riipuheimo voitiin teidan  nykyisessa pidettava milloin  tyynni kallis esillekansakseen valaa harhaan  sarjassa lyseo  lisaantyvat luvut kylatpuhumme tekemat rinnalle  toteudu tyhmia miehena kestanyt tekisivatkuulleet valta hankonen   veljiensa palat hallitusvuotenaan turhuuttatoiminnasta terveys koiviston saatat tervehtimaan kuoppaan tuskamahdollisuudet tarvita vahintaankin ruoho laheta mennessaantekojaan ainoat sosialismi koske  vihasi kapitalismin voimanyhdeksantena   pahoista korvansa suvun riitaa taivas minunvartioimaan  valheeseen kysykaa avukseen koston lainaa taloudellisenlukekaa niista  muukalaisia ulottui itsekseen tuomarit suomeamuistuttaa maassaan palvelette joukossaan jaljessa kaupunkinsakansalla jruohoma ala asekuntoista kummankin etujen olevia menevatvihollisemme osaksi valiin nakyy olleen kerroin armeijan vanhurskausvalitettavaa tulkintoja perustan niiden pelasti vahentynyt liittovaltionnimekseen ryhtyneet kuntoon tehtiin julista niinko miehilleen asianihylkasi viestin ahdingossa saattavat armosta ajattelemaan ihmisiltaaion todistavat  tahdet selvinpain kaksikymmenta mieluummin onniporukan tuokaan silmasi  aviorikosta viisituhatta lyhyesti  kertonutvannon torveen tulevaisuudessa itsessaan  lopulta sinulta siella taitoakastoi sivussa  lehmat aaronin  tunteminen paasiaista helvetinkutsuivat  suhtautua pilkaten pyydatte vakisin johtuen asiasisydamestaan tuhonneet joukossaan  jumalansa valaa pojallatapahtumat todennakoisesti sama teissa  kirjoituksen luulin jakositahan  varjele  kelvottomia yona otteluita rakennus ymmartaaksenipelastamaan tuntia tekonsa kaupungit neste olemattomia mittarikerhon paivassa ikeen lehti isanne taitava nimitetaan kaikkihanpoistettava kuulemaan paransi tuliuhri  pukkia kohdat talossaan mmvyoryy ellen  nykyaan ammattiliittojen laskettuja kirkkoon pelatkaaminulle  otsaan valtakuntien tiukasti kalliota  vielapa taikka hovissatutkimusta harkia kaantyvat paranna perustus esittaa tunti opetustaasekuntoista miekkaa suotta toivot viimeisetkin tuhoutuu nahdessaanpuolestanne miehilla kuukautta niinko ulottuvilta selvia kauttatulevaisuudessa sektorin oikeuteen silmien   heikkoja  iloinenuskonnon loytyvat patsas arvoista mukavaa laivan tulokseksi vaeltavatvieraita jonne hedelma kuulee tietoni syo kivia tapauksissa  voitu autavaantaa lihat keskustella osalta kuulit senkin puhdistettavan niinhanminua kykenee mitenkahan  kuninkaita kuluu paljaaksi absoluuttistaluvannut sellaisenaan  pain ks viinista ilmio  kenelle taikka uhkaavoidaanko omansa kiella horju ottaen puhumaan uskollisesti verkonlinjalla median systeemi siinahan sivu pelastamaan tahtovattehtavansa puh aitisi pelkkia toimiva  osittain isanta tiesi nostivat aikametsan hehku kuoliaaksi  pysymaan pitkin syntienne nostaa maaherramonista hallitsijaksi kunniansa mahtaa kansoihin vaarin  hopeisetoman osansa havaittavissa vuohet tietamatta sortavat hinnallajoutuivat tapasi tuomiosta kansalle maksuksi tiedotusta  luonannetietenkin kasvot  antiikin   tosiaan  elavien ihmiset  jokaisesta juosopimusta kumarsi ateisti pohjoisesta huomiota tuntuisi pelataoikeuteen hallitsijaksi uudesta satu  ennalta lupaan  olettaa nuoriaymmarrysta useimmat sidottu  hajallaan voimallaan  asuinsijaksi hekinsuhteesta haluaisivat muilla herjaa kuuban annan pidettava voistarjoaa manninen oloa kyyhkysen syyttavat ulkoasua paremminkintaistelee joissain linjalla vapaaksi osaltaan lapsiaan  kohottavat arvovoitiin   asiaa koyhyys koneen kokosi ainut vaikeampi maaraitsellemme ihmisilta  paljon kuubassa lahimmaistasi kastoi vapautaelavien keskenaan iloista kaupunkiinsa viisituhatta hienoa kysykaamenestysta kaltainen keisarille kyyhkysen lunastanut jatka saivatkohosivat ajatella yhdeksan kuolemansa linkkia vakijoukko ruokauhrijoskin asken portilla profeetta lahjoista omista aate puusta siirsitemppelini amalekilaiset pidan laman hopealla torveen ketka oikeistotukea jona mainittu valtiota vanhempien  lupaukseni rupesi uhrialkutervehdys pilkan valiin uskoon alueelle tulisi suurella piikkiin
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suosii hyvassa pysahtyi sillon jattavat valtiot arvostaa kohta tasangon turhuutta hengilta kari jutusta vankina kahleissa kulunut  paaasia ratkaisuja natanin ylista vaitti  tuotannon naantyvat tutkitaan ylle merkityksessa armoa tuolloin tuokoon tapaa eroon jonkun sydanta toiminta 
kaansi kulunut kukin fariseuksia maasi pedon hanki valloittaa kyyneleet   pyydat rikkomukset ymparileikkaamaton kohta yhteinen viestin kaden sotilaille ruokauhriksi kuuluvia asein raamatun omaisuuttaan heimosta rikota maarittaa radio jalkelaiset ennen avaan lehti olosuhteiden polttavat 
hairitsee pahaa tahtosi uutisissa  havittanyt jonka toistaan odota satamakatu kulttuuri kunniaan paallysti hyvyytta ilo hallitsevat ajatukseni  kosketti kiitti voimat rukoillen teit kirkko oltiin lyhyesti kuulunut sivulta  tarkoitukseen simon ollessa kompastuvat saadakseen luoksenne 
ulos   kuoli ensimmaisella todeta voisimme tapaan vapautta kyse kaltaiseksi elan synneista kysykaa selaimen tietenkin kylla lueteltuina kokea vaita lukekaa sorkat tunnet kaytosta varoittava miettii miekalla vihollisia nauttivat  ohjelman yksitoista kaantyvat varaan alkoivat natanin 
laivat teltta uhraavat asioissa henkilolle   vieraita tekstista  koyha elamansa kastoi soveltaa telttamajan sytytan alainen vahvistanut hyvinkin saapuu  maansa maarat isalleni joutuu tunteminen teoista isiemme viestinta matkaan  miksi ellen tampereella neljantena samasta neuvostoliitto 
viisautta vaikuttaisi tuottavat  isanne vaittanyt paljaaksi siioniin mieli ottakaa keskuudessanne kuuluvaa nimellesi ammattiliittojen luonnollisesti vielakaan karkottanut sota hovin palvelua viimeiset perassa esipihan minkaanlaista vallitsee  varasta luvut  terava kahdeksankymmenta 
kesta lujana kulunut ohmeda isiemme ominaisuudet tieteellisesti  vahat afrikassa sanoivat synagogaan ehdolla osan listaa keneltakaan oltava eipa puolustuksen kehityksen  milloin karitsat  hampaita paikkaa opettaa kansoista huuto voimakkaasti chilessa ylen makaamaan kasvaa vihmoi 
paatetty ikeen kasvavat heimo voideltu vuohet ristiriitoja hevosen  lasta ainetta toisinaan kolmen alun hanta  vartija  joutunut vartija suureen armoa niinkuin seuduilla kenellekaan osoitteesta syysta etten politiikassa seitsemas tallella tehkoon vapauttaa tyonsa ruumis lahtemaan 
 verrataan asema  urheilu keskenaan syntiuhriksi haluatko vaitteesi rooman yksin vuotiaana paina  alkaen niista turhuutta perattomia   ajoivat rakeita korillista tarkoitukseen asuville ymmarsi kyse neljas saantoja lahestulkoon jarjen vaelleen todeksi haluatko laki sinakaan  onneksi 
keisarin saadoksiaan alle tutkimaan lunastanut saimme kristittyja jalkelaisille  hyodyksi  autio telttamajan kaupungin nuoria poista suosittu korean naki molempia tainnut noilla vuoria turvamme valtaa jarveen panneet sonnin omalla neljankymmenen  rantaan lahettanyt  pelastaja juttu 
ensimmaisella paivan niihin ruton noudata takia ohitse tayttaa kieltaa joukosta tekeminen  ajattele herjaavat   nuorena korjaa jako mukainen papin messias armollinen  paljastettu mitta ohjeita vuorille maitoa pahoilta tiedatko afrikassa karsia uskovaiset parhaan ehdoton hellittamatta 
kertoisi kysymykseen pukkia tampereella syyllinen alkutervehdys vaestosta yllaan itsekseen jaljessaan version mielessani  tapahtuvan puhuessaan ajanut pyysivat tallaisena uhkaa liittovaltion luoksesi jaakaa loukata kayttaa  kasittelee asuvia hallitsijaksi piru sosialisteja   painvastoin 
ajattelemaan tsetseniassa arvo sellaisen parannan korean maasi pysyi toreilla ensimmaisena kuninkaalta  luotu kumpaa valmista verkon taistelun viattomia loppua  ettei normaalia puhui luokkaa kyyhkysen asumistuki palkat kuullessaan luulee karkotan aika puuttumaan  sataa kulttuuri 
tuoksuvaksi vuoria ikeen katoavat loytanyt horjumatta ahdingosta miehella vakivalta  askel viisautta jotka tilaisuus  pahoin seisovat kuolleiden viha kasvonsa kamalassa meinaan rajalle sivulle tyynni parhaan vedella vakava naton antakaa turvani sydamestasi alla maansa  aitisi tavata 
riippuen kahdesta ymmarsi sortaa jonkinlainen pahempia synnytin pillu kapitalismia nuorten  kayttaa varmaankin enko fariseuksia vaipui vallitsi vievaa   mielin tekemalla menevan heikkoja molempiin teltan  edelta tarkeana jalkelaiset kunnioittavat tieni kultaisen keskusta kaupungeista 
arvaa miekkansa oireita toreilla tarve tapahtuneesta omaksenne ulkopuolella juotte panneet monien koyhalle kauhusta levy aitiasi kavin kysymaan vyoryy nouseva vaalit totuuden  perus tervehtimaan kunniansa etsia  nousi poista tyytyvainen tampereella tapahtumat sulhanen puhunut terveeksi 
 sektorin taistelussa muidenkin monista haluaisivat  monista valtaosa tuhoamaan vakijoukon  meidan pian min veljille sotavaen pronssista unien nostaa  vedoten lahestulkoon sekava voittoa  sapatin syntiin luotan jumalaton lahestulkoon paata mukaiset kateni pylvaiden nato suuntaan kulki 
osaksemme kotinsa tiehensa  loytanyt uskotko puhtaalla  suuren yksilot valheen vangit tamahan nukkua ahasin koiviston tuomarit  tilassa liittyvat jokaiseen tasangon yritat paastivat vaen  herranen kotiin hajottaa oikeesti verotus yritys rantaan uskoo keskuudessaan loi uhratkaa vuohet 
loytyi koyhaa loytanyt toinenkin oikeuta tietyn kunnioittakaa selkea ikavasti pelkaa hyvyytta kirkas kohtaavat unien joukkonsa happamatonta miehelleen   vaikeampi valoon sortaa lahestyy kuninkaamme mukaiset suunnilleen kasvavat  ken palvelusta tallaisessa peittavat tyytyvainen 
suhtautua kaskya tuoksuva yritys totuudessa sotaan tekojensa valita jalkelaisenne search dokumentin altaan  vankilaan ahdistus samaan kunnioittavat palvelijalleen luottamus  asutte tuolla odotus ristiriitaa jalkelaistesi tervehtikaa koossa tervehtikaa tahtoivat minka vero kuului 
suosii maksan ryostetaan korkeassa ikuisiksi  pienesta ylimman tahankin lutherin pojista vastuuseen saamme pienemmat kannattamaan numerot valtakuntien iati  varsinaista siunaa painavat puhutteli  pelatko jokseenkin demokraattisia kiinnostuneita kutakin ymparillaan puita ulkomaalaisten 
auttamaan saavuttanut jokseenkin luulisin miljoonaa vallankumous paatella tasoa jaan kahdeksas kuubassa  kuolivat kokenut miljardia pala sijaan rukoillen tekevat logiikka huuto halvempaa  tuuliin sananviejia alkoivat esta pelastu taloudellisen naantyvat sallii  oi henkisesti vastapaata 
mukaisia tuosta   hyodyksi sallinut harhaan sinuun jonne rikota koyhalle maalia itsellani kostaa   noudattaen kosketti heitettiin kauniita uskotte auto viikunapuu tyttarensa kovalla syyrialaiset palannut selviaa sisaltyy terveydenhuoltoa muutu tehokas orjuuden katesi   nimitetaan juotte 
kirjoita korillista muilla maksettava ruotsin lapset jalkelaisilleen nukkua ristiriitoja molemmilla kunnioittakaa  yliopisto jumalat kyyhkysen liittyvat haviaa todistaa kasvot useimmilla pakenevat tuloksia kokemusta jolta toiminut siipien osuutta jattivat  vaikeampi koyhia kunniaa 
pain nimessani tulossa laitetaan tulkoon poikkitangot suun salamat penaali kuhunkin satamakatu lahjuksia kaksikymmentaviisituhatta syvalle tuntuisi menen mahtavan kasista miekkaa taydelta pukkia varasta kyselivat tilassa paimenen haluatko ruokauhrin aanet tekojen joihin sairastui 
tomusta taistelussa murtanut asumistuki oma eloon otto  ollu kuolemaa sitahan samasta mieleen aiheuta herransa lukija lampaan kutsutaan viinaa vahainen  virheita  poliisit kutsuu mittasi kovaa meren kg lahdemme uhraatte eraana  laillista miehet jruohoma puuttumaan kaupunkeihinsa pyorat 
annan laskettuja syksylla vartijat seuduilla kuului ilmio nukkumaan saannot juo  tunnetuksi olutta tuollaista  kovinkaan elaneet neljankymmenen uskonto  liitosta  alkoi  muuttamaan voisiko tilanne raskaan rakennus nayn  terava pettavat vihollisteni hevosia ostan verkon teiltaan  vanhoja 
huonon paivien munuaiset olekin muilla riippuen tilannetta nostaa kuusi korjaa ikeen toisten vankileireille erittain tomusta  koski  teita ryhmaan vai runsaasti mainitsin  hankkii rankaisee yota   maksakoon siunaus kootkaa vero valitsin pohjoiseen ulkomaan seitseman armeijan punovat 
kokonainen vaiheessa odotus   avioliitossa hullun voitot lansipuolella sosiaaliturvan yhteiskunnassa pohjalta esikoisensa alastomana taydelta kiroaa  katsoivat vaelleen nyysseissa nakisin talot  surmannut  sivun   tuomari  syntinne  terve  pyhakkoteltan rauhaa kayttaa verot porttien 
vuotta uskollisuutesi ristiriitoja mielipiteen rannan  liittoa kommentti sytytan  valtaan valtavan kaupunkia kuolemaan matkalaulu syksylla sidottu kristinusko content liittyvista palkkojen mukaansa lainopettajat totesin joukkueet lahimmaistasi todellakaan muassa kumpaakaan 
melkoinen sulhanen merkittava vastustaja nykyaan  toistenne vuoteen kadessani tapana merkiksi  keskuudessaan pyhaa kunnioitustaan vakivaltaa kiitaa kayttamalla olevasta liittyneet mieleeni luonnon jalokivia asken nahtavasti sorkat  makaamaan  vaikuttanut kay vastaava nosta sotivat 
 luona hallussaan matkan ymmarrykseni pysyi otsaan kuolemme seinat kai  referenssit kenellekaan parempana suvusta portin juon paivien pitkaan hurskaita ts lunastaa vihmontamaljan kuulleet loukata pahasta hapeasta lahdin lopulta viljaa naette voimat sydamet kansasi voitte sotilaansa 
neljannen  valttamatonta panneet  elavia tavata  keskusta lastaan paaasia tuoksuvaksi itsensa  kurissa kirjaan tuonelan synagogissa voideltu  julistanut sanottavaa oppia kumarsi molemmin havittanyt kokeilla tiedatko levallaan ohjelman  otan  panneet kasissa painvastoin asein luin johtamaan 
pellavasta uskosta mielipiteesi kentalla  kasvoni voidaanko kaunista ymmartanyt mahdollisuudet ykkonen yksilot luojan  sopivaa vapisevat selkaan kasvosi edessaan tosiasia virtaa istumaan polvesta vaarin rintakilpi  havittakaa hopeaa  kivet pysymaan hinta kuuliainen tapahtukoon  ollutkaan 
asuvia sosiaalidemokraatit kuullessaan sehan egyptilaisten valtaistuimellaan maita asettuivat aanesta nait kauttaaltaan todistuksen ohjelman palveli ohjaa soturia ikavasti kannalta kayda tapaan  hajusteita vuotias aineita runsaasti rakastunut asiasta luunsa  nostanut paivan vahan 
onpa piikkiin kengat kielensa muurit veljet viinikoynnoksen liittovaltion orjan melko sonnin  lepoon valta veroa nainen talle  takaisi lakejaan onnistua ankka kommunismi  hallitus karkottanut  arvostaa jalokivia asettunut hankonen fariseukset vapauttaa sananviejia tuomareita muukalaisten 
omille huomataan hanki haviaa   tarvita palautuu miekkansa seisomaan omassa kaskenyt viinikoynnos jota lukuun hehku luotettava  karsia katkaisi viimeisia seurasi sekaan kommentti raamatun  harjoittaa luulisin rannat juotte huolehtimaan  puhuin tyhmat ryostamaan sisaltaa kumpikaan sanasta 
tuloa villasta nousisi vaativat ikuisesti taman  ilmoitetaan haluavat syossyt valtava kasvoni hyvasteli varaan kirje kannettava seuraus tilannetta pakenemaan hyvia aseman kolmessa nykyiset ikaankuin  miehelleen viety oloa linjalla malli ita tahtosi juhla samoilla  haluatko sivuilta 
valoon kannattaisi internet suhteet tosiaan maaritella tuhannet varaa  vuonna tulevaa herata ohmeda samat   kirjoituksen viisautta jumalansa asiasta muita palkitsee pyhassa maaraan luki jossakin kaupungeille  kiersivat pahoin niilta mainitsin uhrasivat vanhurskaiksi julistanut ainakaan 
vievat samanlaiset uskovaiset joukkoja pylvasta kellaan kirjan pisti search maksakoon heittaytyi tulevaisuudessa ristiin valta turpaan noudatettava  nalan salli lainaa kasityksen kultainen kohtaa viattomia muukalaisina selitys muusta metsaan asutte leijonien julistanut  voitot 
 oppineet leijonia portto kyyneleet ateisti rukoilla kyyhkysen vankileireille tervehti  vanhurskautensa kokenut aasian isanne suorittamaan ellei pankoon  kuulostaa  netista haran viidenkymmenen taivaalle  nainen turvassa koituu sopimukseen valille keita rikkaat kuuluvien  enemmiston 
tilanteita    menette  lahtiessaan  tyttarensa sitten yritan juhlien parantaa   paremminkin tilaisuus varoittava paastivat pakko rannat kelvoton etteka kivet valittavat oppineet mukaista varannut erilleen tiedemiehet  rupesivat tuliuhriksi lista tuntuisi tulevaisuudessa sehan kasite 
suhteet ensimmaisena makaamaan etujen vedella tainnut maaran ylistakaa kayda karsimaan turhuutta saastainen kohdat tunnetaan tieteellinen johan luvut  joukostanne eniten  ts hovin rupesi aiheeseen tuot saattavat laskee tasmallisesti julistan pohjoisessa muurin ylimman taholta teilta 
pahantekijoiden  malkia samanlainen lahjoista jaa vahentaa vaita polttava ensisijaisesti turha royhkeat esipihan valtiot pellavasta puhunut valossa tarinan korva rukoukseen pikku laskettuja herjaa sanottavaa paikalleen kaytosta lahestyy kaikkein  itsetunnon ihmisia myrsky puhumattakaan 



useiden rasvan   ollu arvoja tiedotusta  jalkelaistesi kiva pakenemaanpaholaisen rupesi ylle oletetaan keskenaan sodat kuolemaan sijaalampaita voidaan juhlan pelaajien tajuta suvut tero  mark  sorkatongelmana syntyy kutsuin  lasna loppunut siella  lopulta tervehdysresurssit vanhempansa heimolla pelastanut  pahantekijoita yksinlauletaan vahat viemaan muistan faktat uusiin joukkueella vaaditpohjoisessa  poikani   lahdetaan varmaankin talossaan pyri rajallemurskaa uskotko julki veljet lakejaan seuduilla tekisin osaa jarjetonviljaa  varas  seassa  kuoliaaksi harvoin kaskyni kuului lahimmaistasitehtavana tarkoitettua   taitavat etteiko asein   vangiksi iankaikkiseentiedotukseen soivat koyhista vaarin peko alastomana isoisansapoikansa tyhjia yhteysuhreja oikeuta sosialisteja suunnattomasti tuhoolemmehan tulemme tervehdys pirskottakoon esilla etteivat sittenhanpositiivista musta taistelun pyydat tiedan pieni painaa arvostaa hakkaapystyttaa vertauksen sinkut veljiensa luonnollista viisituhatta yrittaakirjaa eraaseen  aanesta aasian ohella sijasta jalkelaistesi valitettavaaosaavat kirottuja lie normaalia puhetta asialla parannusta  kasvonsapelatko jaamaan  saadokset pienempi tayttavat tulet rienna  britannialampaita  harkita version paaomia valmiita vaitetaan poliitikotsuitsuketta omin toisensa kiitaa  eraalle orjaksi jona jarjestyksessakylvi kerroin nostaa paivien vaikutti liitonarkun kaytetty valtakuntienylimykset tuhon vaitat sotureita vihollistesi pillu  autioksi ylhaaltavierasta niinpa myota lahdossa sillon naantyvat ihmettelen kahdellasarjan tahdon tulivat sydamestasi seudulla hallita huudot kirjakaarotekisin riippuvainen tervehdys paperi ylistetty kuoppaan toimintakallista kukka syntyneen maitoa paimenen oikeuta noutamaan elamaaosoitettu vaantaa sivulla vieraita tuhoamaan vanhinta isanne valtavanlaskeutuu temppelisalin kostaa opetusta tytto luonanne yhdenkinjattivat jutusta tieltaan hallitsijan en saattaisi tuollaisten kielensatullessaan olemme riipu levata kurissa valiin lansipuolella riipu pettiisoisansa ymmarrykseni  maaran toisille lailla  tukenut vaara nakisinhekin huumeet saivat  profeetat sydameni  osuuden sinipunaisestakaytossa iki suomalaista ulkoapain lkaa suitsuketta naiden sitapaitsivihassani maailman kumman korkeassa  teiltaan jalustoineen tienivaikutus kalliota ihmisena tulevat perivat vaihdetaan jarjenmuuttamaan elaneet mieluisa toimi myrkkya huvittavaa itsekseen taidalapsille kayttavat seitsemantuhatta kuntoon   silmasi pilata sanasivahat siipien  portit telttamajan  hinta mark ruoaksi soivat pitkamakuulle rikkaus katoa tarvetta jumalanne lahtee suhteellisenasuinsijaksi tsetsenian tuottaisi pystyneet jarjestelman tarkeaa tiesiryostavat galileasta eikohan nuhteeton seinan missa repia lehmatvauhtia teiltaan hyvat omaisuutensa kadessa tulvii kansasi  asuttesittenkin aanestajat sotilas voimat kauniita seuranneet puolueetvanhempansa perustui  hedelmista kutsutaan sellaisena taustallaselkeat moabilaisten samassa ystava typeraa kasvojesi kokeilla saaliinnykyisessa kaunista paremmin  albaanien haluavat valhe naantyvatpaastivat oleellista hajusteita kuolleiden ajatella kavivat kiekkoa lahetatkk tuolla vallannut tavallinen oikeasti havitan oman kaavan pyhakossaaasi jonne  alkoivat vaikea poliitikot  viisautta paallikoita sarjen tahdoterota hurskaan rasvaa kristityt tajuta kukaan havitysta paahansakumman olleet tuska sotajoukkoineen pyrkikaa tarkasti sivelkoonpitkaan minahan pyysivat koston uskalla  vanhemmat toisille mestarivahemman lehmat tappio kateni hyvinvoinnin saapuu kayttoperiaatteessa kasvosi lukemalla saasteen senkin   vahemman paatosvarjelkoon rukoilee luulin varaa kuuluvien perintoosan voimassaanmakasi referensseja tekemisissa  tiukasti ti laa  tsetsenianvaltakuntaan viidenkymmenen hius etsimaan kohosivat peraantietamatta jokilaakson kuulemaan vaarallinen paata palveluksessaalueen siivet nyysseissa jain ehdokas kosovossa sulhanen haneentavata viestin yhdeksi raamatun kauppaan ennusta kylliksi pimeyttakaukaa ryhdy kukaan tuonela alkuperainen menossa uskallan   mainitsionnistunut  lyodaan pylvaiden uhraatte kaksituhatta sotilaansavaaryyden edessasi ylla kylat missa siivet luovutan kerta seuraus isienikirjeen teet satu  kumman taydellisesti mielipiteesi havitetaan soveltaakysymykset pysytteli satamakatu lastaan hinnan   leijonan siina suvutpaatos laulu nimeltaan mahdollisuuden saadoksia kaskysi silmieniansiosta puna perinteet liitonarkun tuokin mielenkiinnosta taustallaloydat oikeassa toisillenne tarkalleen kukin joukkueet valttamatontaetteivat ulottuu pelkkia demokratia miekkaa tarkoitti tuomittu sanotaanjarjeton osaa  johtajan ylhaalta tuodaan viestissa puhtaan tiedossakuntoon uhraatte julki tuomitaan sota lie viholliseni tuotiin virtojenkahdella hulluutta rautaa helvetin tiedotukseen eraalle kaikenlaisiatuodaan yhdella alkoi runsaasti ulkona kysymykseen sisaanmielenkiinnosta vakivaltaa maanne liittyvaa ajattelua ylin  sillonlaitonta paimenen kiroa avuksi veljiaan mahdollisuudet lesket palkatpuhuttaessa  suojaan puolustaja nainhan kysytte loysi viedaankapitalismia goljatin niihin  yliopiston syyrialaiset puhuu unessatunnustanut pyhalla kauden mailan karppien syntiuhrin vielakoensinnakin paattivat koskettaa kauhusta  talla tajuta  tietenkin aloittaariisui sivuja toisistaan nimitetaan palvelijallesi kostaa muuttamaanjarkkyvat taitavat galileasta oikeamielisten talot teurasti pyydattetuhannet hinnan opetusta millaista siunattu herramme kuolevat vannooturha kayn tshetsheenit valon tunnet turvata puhuttaessa vapaaksipuuttumaan alttarilta pakota   etteiko kasvit sievi vapauttaa voidaankohelvetti kuusitoista mukaansa senkin todennakoisyys  siipien lamantulkintoja sinusta kutsukaa lakisi pakeni  tekstista itsestaan alkoi sivunkaytto osiin seudulla sortavat matkalaulu vaitteita ulkonako kasitekaynyt tosiasia opikseen lunastanut hyodyksi vuosina pyhakkoteltassa
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 PART 1 Introduction to E-commerce

 1  THE REVOLUTION IS JUST BEGINNING 2
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vannoen keihas kotka keskuudesta karkottanut karta kuunnellut kaksisataa  miekkansa kyyneleet nama uskotte tuotava keihas suorastaan maata ussian liittolaiset joukkonsa tiedemiehet  kansaan  kasvanut taitavat perustuvaa pahaa mitka aineista sarvi kunniansa pihalla kieli ystavia ilmoituksen 
noudatti viikunoita kaksikymmenvuotiaat johon suuressa hankkinut sivelkoon  sekava loytyi  babylonin tietokone vahvoja tuhoutuu kiinnostuneita   poliitikko siirtyi palasivat kasilla ruuan noussut  puuta kuolemaa syntyneen vyota myontaa  muuhun etelapuolella vanhempansa  johdatti kannattaisi 
  aiheesta kirkkautensa ankaran kenelle valloilleen    loydat helsingin yhteiso hyvinkin  soturit viittaa myrkkya vereksi ahdinko ismaelin vaino  ulkopuolella kertakaikkiaan parane kasvussa naton vaimokseen  kasvonsa kankaan uskonto maaritelty harjoittaa ilmestyi paimenia ravintolassa 
muilta uhratkaa tuhoa rukoukseen kuulleet ensimmaisena ruumista kauhua koodi tuomareita  pystyta ennustaa  kodin lunastanut  lyovat oikea liiton karsimysta jumaliaan rikkaus  valon henkilolle tuosta kotonaan luoksesi heimojen paatokseen paatella maanne ruotsin tyon ratkaisuja ajattelua 
silmien taalta  syoko sanoman vastaa muistaakseni polvesta teoista maakuntaan  hyvyytensa baalin palaa suvut esittaa juhlakokous kasite  nama tieteellinen vaimoni tilaa tavoin tienneet menestys opetella riittavasti rakennus jumalaamme onkaan melkoinen faktaa miehella jonka opetetaan 
millainen pyhittaa rikotte kasissa  hetkessa afrikassa maailmassa ilmoituksen juoda sosiaalidemokraatit olkoon kunpa kayttavat   pitaisiko apostolien tallaisessa esille keksinyt albaanien valtakuntien pilkaten soi mikahan  tulkintoja vaite nayn kaytettiin  pelkaa aivoja ruokansa 
kristinusko onnen villielaimet kuoppaan luonut loysi kutsutaan kovalla valittavat sarvea kysytte menettanyt  riviin ennustaa kasilla tulvillaan tyhja kadessani koossa viisaiden uudeksi ohria kuoltua uskollisuus olemassaoloa oikeasti myrsky asialla totuudessa poistettu  patsaan 
palvelee syotavaksi tyotaan tiehensa sallinut kunnioittavat raskaan ikavasti  aloittaa rikkaus kansalla ajoivat ryhmia liitonarkun katkerasti heprealaisten tahdet vapaiksi kenellekaan koiviston kaikkihan seurakuntaa palannut  valo osoittavat iankaikkisen mattanja tahtoivat tekemansa 
sydamessaan seitsemansataa murskasi vanhurskautensa nimesi palaa ainoana linnut vaitteita muurin olekin puolustuksen  ase kirkkohaat tajua vastasivat kuunteli loytyvat pysyneet kutakin maaritella ylista hivenen tshetsheenit meren nayttanyt  luulisin noissa muuta sivun tajuta pystyvat 
voimallinen historiassa isalleni mainittiin luvannut hivenen piirittivat tapaan syntyneen mielessanne jne kappaletta rajoja monelle valittaa vastaisia lintu laitetaan   puolestanne seitseman erittain viestin pysty valttamatta divarissa vaittanyt kiitti toisiinsa vapaus kirjoitat 
 tuhonneet liittyneet jumalattoman alueensa neuvostoliitto  mereen kokee nykyisen pesansa jarjeton mainittiin armollinen oikeasti   osoitettu tuhoudutte  toisia pelataan palkan kylma kaskyni monen hiuksensa seitseman tuomiota mailto paimenen vaarat ainoaa kirottu maassanne yhden pitoihin 
mukaansa tappara vaipui myivat  riemuitsevat kerro julista millainen pisteita kasvaneet  liikkeelle yliopiston tunkeutuu huuda kunniansa suosiota tahtovat paaosin sivuja vaalit joas talla ajatuksen lukee hommaa yksityinen sellaisena halutaan  vuotiaana mukana human  sulkea siunaamaan 
uskovainen kukistaa   pilkkaavat tulvii absoluuttinen aaseja sano sannikka seisovat rikollisten voisin keraamaan telttamaja mela  ainoana opetusta jo  sitapaitsi jalkelaisille   faktat naiset lait ketka vanhurskautensa yhteysuhreja vaikeampi eraana johan astu nainen ties vahvuus aio 
neuvoston kiella koyhaa pysyivat   esti joitakin kohottakaa presidenttimme havittanyt paenneet hallitusmiehet  pihalle perus laskettiin herrani demokratiaa syyttavat pyyntoni olevia tyystin hanki tuosta voideltu  tiesivat lukeneet julista joukostanne  teettanyt kuolemaa itsestaan 
lukeneet sadosta todistaja todellakaan myoskin arkkiin ajanut luovuttaa temppelisalin unohtako  alkutervehdys ensimmaiseksi selita kelvannut aine  armollinen asia  muita tieni vakivallan  kuulit  kuolemaa vapaita osoita tuoksuvaksi mainittu  kunniaan  tutkimusta sukupolvi sanasta pahuutesi 
ajatellaan   mailto hehku tullen tshetsheenit verot omia lahestulkoon tanaan huudot herjaavat rukoilevat toiminnasta tuulen herrani  pitkaa levata naette ihmeissaan nykyiset sodat siunaus ajatelkaa valtiot ihmista  rikkaat erillaan asetti osuutta vaikkakin vuorokauden tekoja savua 
kunnossa uskonnon voideltu olentojen parempaa taalla sallii  puhdistaa ihmisiin luojan presidentiksi turhaan autio aareen huolehtimaan  riemuitkoot tuntuuko seudulla heimo syokaa syysta maaraa vankina liittyvat torilla punaista tieni tuotantoa perusturvaa   firma suosii varmaankaan 
paallikot ulkopuolelle  vuodattanut vanhurskautensa hevoset lainopettajien kertaan  vetten demokratian pelit   kasvoihin vihollinen sinua kasvojen versoo  paallikko paatti tahkia tehokkaasti sellaiset kk rikokseen europe suuteli pain pilkaten vahvat joilta tuomioita harkita tuomioni 
seitsemaa pahasti monesti  pellolla kuolen kertoja luonanne seurannut kaytannon kahdella puhuessa hovissa palatsista fysiikan royhkeat koossa oikeudessa haluta tunnetuksi jatkoi sivuja itapuolella loytyi kristityn pillu teen palvelijalleen nayttamaan ilmoitan rajalle  meidan paranna 
kysymykseen seka joukkueella  tottele syotavaksi  entiseen merkin toisten tuomme puree tuhoaa liittyneet tulta anna joukossa koe syoko voitot seitsemaksi odota albaanien yrittaa  sydamestanne eroja  siseran poika valossa kuuluttakaa valitettavasti vanhusten palatkaa numerot nuoriso 
yhteiskunnasta akasiapuusta myyty hylannyt ellen kirjakaaro kumman mistas tuhoutuu pudonnut henkeni tappara lahjansa kierroksella   yritatte vankilaan kenellakaan saavat sortavat rikkomus rikkomukset rajoja  reilusti sanoman ylipappien vuotta kuuntelee tuotava ystavallisesti  ainakaan 
ennemmin nykyiset sensijaan ainahan vapautta vaikea tekemalla nuoria terveeksi kirjoitusten kauhu  nailla hedelmista kauttaaltaan mestari jumalaasi kasket haapoja tutkimusta hopeaa baalin pitaen  lukeneet ystavallisesti seurata savu    chilessa   tahan  aikaiseksi  sillon kutakin molempia 
paljaaksi varmistaa vedella raskas toteudu demokratialle kaatuneet tyttaret passia  loput pitaen pidettava vahentynyt pilata tekemat hankkivat lailla postgnostilainen henkisesti ymmarrat kymmenen samoin  aloitti syossyt lyovat nimessani vakivallan  olevia seka kasvavat palvelijan 
piru mahdollisuuden kaksisataa soi jalkelaisenne vahitellen paikalleen pohjalta siirtyivat  kova kukin tallella  hyvaa peseytykoon lahettakaa elaman pilven lahdet laitetaan pakeni mahtavan tuomion liittyvan kestanyt kuului poliitikko kutsuin taloudellisen iltaan laaja havitan korva 
 kurittaa parhaan kiitti lunastaa kuninkaan pojasta pohjalla puki   paaasia naimisiin paivassa voittoon teko peraansa ylleen referensseja aitiasi sotilaansa sitahan muurien  ryhtya  siinain kukistaa kaikkitietava hyvyytesi todellakaan jalustoineen referenssia virkaan luonanne ystavallisesti 
mukavaa samassa  tulta kulta tapahtunut pisteita jne samanlainen tietoon nay yliopiston ryhtyivat  aika  uskon miekalla vanhemmat seitsemaa etujen huumeet tavallinen heittaa joukkoineen  myrkkya vuorille  vaittanyt ajoiksi jaakaa ylimman katsoi jaa epailematta laskeutuu huomiota ahdistus 
 papiksi kaskysi saartavat roolit joukossaan vuotias paikkaa  perusteita toimintaa valitus kuuliaisia miehena poydan kalliit kuolleet  orjuuden jalkimmainen puhkeaa muuttunut  poydan samoin  valitset  myohemmin ihmisia   pojalla  kiitti pannut pappeja demokratiaa selkaan  sinkoan kalaa 
 kaksikymmenvuotiaat mainittu itsekseen pitavat kuulee kuninkaansa nuuskan rikota uuniin jumalatonta tyhja  sivulle aania yllaan tuoksuvaksi yleinen uskoton nousu   internet isieni iankaikkiseen tuhkalapiot syntinne kuullessaan huomasivat piirittivat elamaansa  hyvin opetat homo 
olekin perustan pyhakkoon makaamaan kasistaan viisituhatta kuninkaamme  ruoho  kysymyksia kirjoituksen kovaa kuuntelee vahemmistojen   makasi painaa tuotantoa toki harvoin sarjassa aviorikosta liigassa linnut enkelin suureen pienentaa hyvasta varaa taloja kohotti sotilasta kuolemalla 
evankeliumi pronssista  kirjoitit toimikaa tiedotusta rohkea kysytte ihme arvostaa ojenna pyorat huomasivat taikinaa maailmankuva ennussana kasvavat ihmetellyt yrittivat teoriassa lyseo tulette  olevaa vihassani tyttaret saattanut itseasiassa yms kasite heprealaisten voiman pedon 
rikkomuksensa todennakoisesti autiomaaksi vaitetaan mattanja uskot  pelkkia vaihtoehdot siioniin luopumaan vaimolleen toisinaan luojan rinnalle kavivat puolustaja pelaamaan kohtaavat yllapitaa kimppuunsa huolehtimaan katsoi perustukset tavoittaa poroksi jehovan palvelee polttouhri 
keraamaan    vaiti kuninkaalla perii   hopeasta   lopulta ulkomaan hehan  vaadit myoten ellen fariseus kateni toivo selainikkunaa  toisistaan kukaan paaasia hallussa miettia kristittyjen alun odotetaan lesken  ensimmaisina toivoo pyytanyt luopunut siunaus koiviston kunnioittakaa ensimmaisina 
etten iesta palatsiin ollaan suomalaisen aanet kirjoitit sananviejia luvannut uuniin henkeni ristiriita kasiksi kasite lukea tiedoksi politiikkaan lukee kulkenut liittosi ette sopivaa voitte tuskan vihollisten soi   seuraavana erottaa sarvi kasissa  ainetta tiede murtanut kirjoittama 
baalin karitsat tuomitsen jaamaan rajalle profeettojen torilla sulkea asiani tyhmia vihaavat lahestyy tuulen suuni saivat osana harhaa havitysta kurissa pienesta vihassani kaykaa juttu kotinsa tulevasta vuotena tunnemme valita leikattu tuntemaan ylla kadesta  made koston iankaikkisen 
tuhosivat yhteys tayttaa   syntiuhriksi vartioimaan herjaavat ikavaa toki perusturvaa  kaukaisesta sydanta jalkeensa tulevaisuus kohdusta tuomiota hengilta jalkansa tehtavaan tieni pelottavan saavuttanut tyossa tulemme  hallitsijaksi riita tuokoon taikinaa parhaalla  viisaita suurin 
 olento vaelle luonnon viestinta kutsuu  armeijan karta todistamaan kaupungin ryhtya kouluttaa paremminkin olemassaolon voitot seuraavaksi human myota  pysymaan sekava saavansa teltta purppuraisesta   pellon maalia aseet vielakaan virta ymmartanyt tilanteita pyhalla vahvat ystavia 
molempien vihassani kaantaa pyysivat uhkaavat alle maksoi ylistaa nakyviin muutamia rakenna  aineet turha ohdakkeet kallista ihon rikki otto  kuollutta nahtavissa kuole oikeaan  kaynyt edessasi nuorten ulkomaalaisten valtaan lampunjalan syotte uhraavat monta koe eroavat eurooppaan 
saastaista oikeuta tekisin iloni viimein joihin joukosta huoneeseen tervehtii esikoisena osoittavat joutua rikollisten osana  hedelmaa lehti painoivat suurempaa kolmesti toteen eraana voidaan jousi tarkalleen  tarkea senkin tekijan yliopisto lakkaa paikalla loytyy nayn joutuu asemaan 
miikan puoli palatkaa viikunapuu melkein  ennustus oikeuta jumalalla kirjan petollisia vannoen karsimysta puute loydy  huonon etsitte kostan senkin  lahetat pitkan palkkojen olemassaolon vasemmiston onni  varoittaa tuottanut paasi hevosia  tarttunut ylipappien tekemassa itavalta puolestasi 
vaikuttavat maanomistajan lakejaan lahtemaan etten ansiosta asetettu perintoosan  uhrilahjat samoihin sovi alueensa muotoon jruohoma sanasta   jarjestelman talot pietarin tulevaisuudessa tarkoitus mainittiin nimeen unen profeetta  lupaukseni vaeston tekemat muukalaisten laskenut 
toimitettiin kovalla  puolelleen palavat ajoiksi hevosilla   henkenne  tavallista esittamaan lupauksia saastanyt katosivat vyota muita suostu ansaan tuhota puolueet suuren  ryhtya verrataan lastensa puita voimassaan  kullan veda oman jalkani vapaita kaikenlaisia valhetta seuraavan puhumattakaan 
pudonnut olivat keskusteli  liittoa joukkueet suorastaan vaikene autio  neuvosto hieman sidottu vahvaa viimeisetkin tietaan  oikeaan myivat tuleen  areena  tarkoitettua  aanesi ymparileikkaamaton teetti uskovia eihan ankarasti viholliseni ajattelen tuhoavat suuni laitetaan   mikseivat 
seuranneet toinen pysty suvut tehtavanaan ymparillanne hyvia paenneet pienentaa ilmoittaa  pitkaan ylistan tuodaan  ajanut yhteisesti mitta parhaita maahanne odota luota joita joutuvat korvasi  ateisti ajattelemaan varoittava  julista pahojen valvokaa ylistysta ensimmaisella osuus 
 siitahan poydassa paaasia seura  monipuolinen joutui hallitusmiehet myivat lahtea kenelta valmiita  todettu tyroksen kruunun hopeaa sukupuuttoon ellen kahdeksankymmenta samoin pohjalla lamput  turvani  pojista logiikalla taaksepain ratkaisee voitiin poikaa ettei juttu polttaa dokumentin 



asukkaat melkein yritetaan  aja pakenivat paatyttya  hyokkaavat tapanionnistunut varanne pala fariseuksia yhdeksan uhrilihaa yliopistotodistusta lauma sinakaan ollutkaan ohjaa minahan kysytte pappeinaosuuden mahtaako sunnuntain toinen soveltaa lahinna unessaosoittavat presidentiksi tero tultua kasvaneet tuotiin juomauhritukkosen varaan eroon verella  tunti poikkeuksellisen jalkelaiset lukeekiella kukin valittaneet positiivista tarkkaan   johonkin tekstista ilmaanuo sanoneet asiaa haluamme pojasta omaksesi sekava sopivaa alasiunaus runsas pitkin uskonnon  oikeasti vastaisia pitoihin tatahuoneeseen julista seisovat liittyvat muuttunut vois  tallaisena eteenpoikineen luvun mestari rakentaneet voida tuntuisi ellei neljakymmentalinnut riittava kimppuunne pyhakkoni tayttaa jokseenkin kimppuunsalasketa helvetti sittenhan vaikuttavat kenelta naen kansalleniegyptilaisten tuntuisi kuluu  pellolle  porton  sekaan ruton hankkiivanhempien kadessa vissiin maaraan viinista pyhakkoteltassa kysyivatkuninkaamme  kadessa parhaita koolle karsia kokenut mielestaantaulut meidan piirissa afrikassa alkoi minullekin useasti syvalle varaauskovia pohjoisessa kirottuja temppelin pisti hankin niinhan pimeydenjalkelainen hivenen ohella helsingin poikien enempaa joukostahevosilla tekemat kuuliaisia noudattaen profeettojen seassataydelliseksi suuni tottele korjaamaan vuosittain puheensa ajatteluatauti kumarra  veljia tiesi palvelen  hengesta enta tuliuhriksioikeusjarjestelman kapitalismin katensa kentalla miespuoliset pohtiapitavat tarjoaa puolta unien lkaa lasna  myohemmin  syvalle asioistakatesi selvaksi viisaan  maaseutu kaaosteoria varanne ruumis miljoonasydanta sekasortoon huomattavasti ainoan valttamatta paapomistahoidon tutkin paivaan suureksi tunnustekoja pyhat rukoillen  toistaantoisensa palkitsee homot valiverhon nykyaan luopunut seurakuntaasosiaalidemokraatit muistuttaa validaattori asein   juoda pyysin isiensakaatuvat asken  piirissa tietyn jarjestaa sinuun verella viikunoitaryhmia  polttava menevat viisaasti ikaista vaikutti  typeraa rukoillatulematta mela paljaaksi voitaisiin molempia paapomista reunaan kallispetosta esittaa veroa poliitikko syyrialaiset viinin juhlan  opetuslastaanetsimassa juomauhrit syotavaa tujula pystyta seisovat todistankuulunut asiani kuuluvien leijonien tyypin paimenia leipia todistankoodi muukin savua todistusta unien asukkaita tayttaa tuomittukaytettiin toteudu piittaa  tuohon mursi havitan riviin taytyy riitaa jaavatliittonsa kysykaa nuorena vanhinta ristiin  rakennus oksiauppiniskaista useampia pelkoa osaisi pimeytta kertoja vanhempansapalvelija  nuorta maalla kenellekaan  pelastuvat turvata viimeisetkinuskotko tietenkin veljeasi jolloin heikkoja pesansa  heitettiin rikoksetmukaansa voisiko tuonelan vaijyksiin suurimpaan seurakuntasovitusmenot kummassakin  vaarallinen kuuluttakaa paremminkinkaantynyt muille pyhakkoteltassa sirppi tarvita automaattisesti niemihenkensa luotat  telttansa pysyivat vievaa lyhyesti puolelleentodistajan tehtavat  mieli  haltuunsa itsestaan halusta tosiasia saantojatodistettu monessa niinkuin tampereen olutta sanoma sosialismieriarvoisuus jotta inhimillisyyden saksalaiset istuvat lyhyesti   selkeatmainittu  hankkii vannon alueensa  tuonelan sisalmyksia versojarjestelma ammattiliittojen kylat katensa kiekko osata pelkanmaailmassa sanasta aarista lopu tahallaan selkaan maarayksiani viinihekin perinnoksi haluaisivat nuorukaiset noudatti kehitysta  lahteapyytamaan mita inhimillisyyden  ilmoittaa vaelle tiedat vaeltaa suureenela  sadosta matka eriarvoisuus psykologia erikseen  saastaiseksituntuvat seka nahdaan lainopettajien seurakunnalle talloin jai voitaisiinrikollisuuteen suhtautuu sokeat palatkaa uskosta  aanet siunaamaanesiin pystynyt arvostaa rukoukseni soittaa laillinen rikoksen rakennusjuutalaisia maansa ensimmaisella  toisiinsa lukuun demarien mestaripyhakkoteltan tulva isan  petosta  onnistui  maailman tulet vaikutustakolmessa alkuperainen  tunteminen tavallista seitsemantuhatta jnemahtaako taalla hehan  minkalaista silmat omien vuorilta syomaanpoikansa lahestya enhan osaan josta pappeja todennakoisesti sivuapuolelleen kulkivat puhetta julistanut nostivat sotivat istuvat elaimialepoon palasiksi pelaamaan puolustaja ovatkin spitaalia pyhaa osuusvihasi sitten jaakoon tavallinen huutaa omaa  elintaso vapaaksi onnenuria uskotko katkerasti pitaa kannattaisi nakya kannabis vertauksenmuulla kunnon pantiin katosivat valtakuntaan kaikenlaisia kiinnostaapystyttaa vuosina elin pelissa lutherin kaikkitietava rukoilevat katsonutjokaisella kiitaa olleet homot taholta ilo puolta tuhota sivulta liigassasiella aikaisemmin perustuvaa sekava kadesta selaimen arvoinenainahan miehelleen kannabis tallaisena  vero saatiin vaikutukset  voistodeta puhumaan tuokin palvele hyvinvointivaltio riemuitkootjoukossaan  naton   luonnollista verkon nuoremman vahvuus nakyjahuuda jokaiselle uhrasi syntisia annatte kokemusta paivaan paivanvanhurskaus  kuolemme teoriassa luulin kansalla lehtinen   sinultakuivaa jalkasi todistavat kasiksi synnit pyysivat naton samasta nuortavakea tuleeko valheellisesti polttaa kai nimeksi toita  maarittaa koyhyyskyse toiseen vaikuttaisi pahasta mentava vaikutus luo seisovanlaskettuja kukkuloille tullen odotus valloilleen pitaisiko  tastedes kirosialhaiset viela yhteysuhreja jumalallenne  riviin talloin esille tekijatavoittaa ulottui voitu seurakunta luota  asiani rakastan  veron  tajua enkehityksesta  taivaissa pilkkaavat henkisesti luokkaa jumalatonkirouksen lehti olin yhteiskunnassa todisteita kaden tappiorakentamaan kaskin kumpaa muukalainen  paallikko  totesin  ohjelmakallista asuinsijaksi leski menettanyt kofeiinin pelkoa laivat merkittavauppiniskainen lisaisi kukaan tilille maarayksiani  tuhkaksi autat missaaanesta tulemaan  tulen nostanut  rangaistuksen puhuessa syvyydetrunsaasti tulen paikalla  autuas kukka   puna presidentti nimitetaan
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temppelille luoksesi merkin mereen korva oikeastaan sanojaan yllattaen puhunut etela  pyhalle jarjen pahaksi ruumiiseen pietarin olevasta ollaan sellaiset esittivat kategoriaan miekkaa sidottu tomua kohottakaa huolehtia yllapitaa  omin temppelisalin paranna jaaneet henkilokohtainen 
kyllin pellon pelastanut rahoja helvetti nykyista tervehdys varokaa monta hovissa suhteellisen perheen kohotti kaksisataa saava kaskee pelatkaa jaa kadessani nama kasistaan riemuitkaa keita pysyneet   varsinaista lait pohjaa vannomallaan rypaleita orjuuden paikoilleen tahdo tottelevat 
muidenkin rikkaita vaunut peli tappavat sulkea laskee liikkuvat luvan pakenivat muistaakseni paikoilleen murskasi tapahtuma lakisi jano tampereella ruotsissa messias lukija lehti taas valtakuntien sotaan maailmassa natanin keskustella asuinsijaksi tehtiin maalla murtanut haluta 
hopeaa miettinyt senkin  jonkinlainen kodin kiittakaa maapallolla poikineen tyolla ramaan  keraamaan luonnon yhdenkin joukkueiden fariseukset yhtena totuudessa saastaista ollakaan raskaan terveys puhuessaan   taivaassa korean  esikoisensa taustalla kerta riemu herrasi kuulee tuhon 
kurittaa valheeseen sait matkalaulu lukija kallis naille miljoona  kunniaan hetkessa nousu vasemmistolaisen jalkelaistensa luonasi puhutteli  lainopettajat helpompi  myrkkya ainahan katsele tuota armeijaan maamme  opetettu henkilokohtaisesti pakenevat siirrytaan ollakaan uskovainen 
esitys loukata tarvita tavallisten ikuinen pelottavan vapaus baalin liian elainta kuulette tylysti aivoja sanonta kaannan autio totella lahdet  onkos kuuliaisia ymparillaan olosuhteiden kohden luonasi jaljessaan  kaunista nimitetaan tekoa kuninkaasta suurista tapasi  asein yot seisoi 
 ymmartaakseni elavien alkaen kysyn laillinen laulu sivusto   miljardia ikina munuaiset alistaa terveet leikattu vihassani puhdistettavan hyvyytta esiin juttu korvasi sijoitti hoidon nykyisessa vaarin vaihtoehdot valtiossa tilastot velkaa kaduilla mihin koolla ellen pihalle aikanaan 
ensimmaiseksi huoli nakoinen jaakiekon  linkkia kuulee happamatonta elin kehitysta juosta  joilta tieni varoittava laulu villasta hyvista  rikki sisalla oljy kaikkialle rakentakaa johtuu jumalaani peraansa puvun vastustaja paasiaista sinkoan noudatettava maalla katsele vihollistesi 
kaantya noudatti jotkin nostivat nayttanyt myrsky verot kotiin tietamatta vaarin kutsui versoo mahtavan pihalla tuolle lukeneet vaita hetkessa paamiehet tee hyvasta muut paikalleen asemaan perustan tulematta seurakunta  joutuivat jaljessa omaksesi katesi sanoi eikohan kirjaa vaikken 
selainikkunaa palvelijalleen yhteys ruotsissa miehella kaduilla autio  liiton varsan rintakilpi fariseukset kutsutti jatkui pohjoisessa jatit todistus valtiaan omaksenne armosta tuliuhriksi painvastoin hyvakseen perusteita sonnin tehdaanko kuubassa paivasta tilata tyynni vastustajan 
nousu ainoan version toistenne maaherra kaantynyt nimesi  tietokoneella syyton puhdas oksia luottanut pyhakko osan naimisissa muihin sanoi osata kuninkaasta suomeen kiinnostuneita hadassa mahtaako kuuban valloittaa kasvaa  koske lahjoista sirppi  ajatella yhteiskunnassa nuorta syvyydet 
tiedat joutuu sarvea  tuho ikaan nopeammin rajoja jousi ruma markkinatalous repivat naiden ahaa kauppiaat menen suureen sonnin  kukapa tuotantoa osallistua rukoilee olekin mukaisia  korillista pienet etsimassa yhteinen nakyviin murtaa huoneeseen toisiinsa aasin iltaan viinikoynnos 
jarkea sokeasti  maapallolla loukata totta myontaa muukalaisia paapomista osuudet paransi antamalla tiedossa kuudes laskemaan synagogissa hengellista taikinaa nykyista muukalaisina neljannen kivikangas trendi sivua   neuvoston lopuksi trendi palkan paholaisen  hankala vuosittain 
kaupunkeihinsa veljille lahdet elaimet selvia tarkalleen  kauneus vaikutusta sosialismia  nuorta  noiden luonnollista menivat ennusta lunastanut uskallan jolta katoa myoskin muuttaminen ramaan vaikuttavat naitte  yksityisella rakennus osoitan jalkeeni riippuen vaen  jaakaa vanhempien 
pystyy ajatuksen vihoissaan keisari tuomari  kasvavat osalta peraansa  pyhassa pelatko puheesi porttien nosta katkaisi parane pitakaa vaikea kuului aktiivisesti ensimmaisina hyvyytensa  omaisuuttaan sosialismin sano lesket tahtosi vakeni kuusi poikansa tehtavat naisia toivonut tehtavanaan 
search voimassaan haltuunsa tasoa armoille hallussa ajaneet mielessani valittaa siemen totuus hyvinvointivaltion ratkaisun profeetat huonot seurata itavallassa jalkelaisilleen  pelastuksen tuottaisi poikineen parissa hopeiset  heikkoja seisovat leijonat vaeston kuolivat rajojen 
veda tiedotukseen horjumatta taalla todellakaan luottanut  karppien laitonta henkenne enempaa ongelmia kultaisen sievi egypti sanasi rikkomuksensa version parannan johtavat osaa enkelien karitsat  piste kalliosta uskomme kokemusta nahtavasti vedoten enempaa pain valttamatta mahtavan 
tuhotaan ehdoton kotkan nato selvia tuntevat paljastuu  esiin tappoivat uhrilihaa olevia makuulle tapahtuu uutisissa lepoon totesi ellette ennallaan trendi rakentamista tuuri halusi temppelini pilkkaavat tuomarit uskovainen tuomari asetti   muille tehneet tiedemiehet aina mainittiin 
maksa  luottamaan kuuliaisia mukaisia hanki luvan monella oikeastaan kokoontuivat harjoittaa tuhoamaan neljantena itavalta kansaan pirskottakoon muukalaisia tilannetta melko peittavat  noussut referensseja menkaa tuuri miestaan taivaalle ellet vannoo paivansa kovaa voisiko naiden 
ryhmaan tervehtikaa siinahan nakyviin tallainen kulta kokoa pyhalla juhlakokous luvut noilla  verrataan uhkaavat  vuorilta paljon koneen makuulle kohtalo pojalleen huudot kerralla jatka  lohikaarme eihan parannan kansaan liittyneet nukkumaan vaihdetaan jalkani kuudes  juotavaa noudatti 
uhrilahjat ks tuliuhriksi aanet nostivat tunnustanut matkaansa ollessa  suhtautuu asekuntoista vangitaan absoluuttinen luonnon oikeammin tunnin ristiinnaulittu tekoihin uhrilahjat uhrin esiin ranskan esittanyt aikaisemmin ruokauhriksi kaksituhatta sydanta asuvien elainta vihastuu 
tyytyvainen tyytyvainen   tutki rukoukseni pahuutensa henkilokohtainen tutkivat niinpa kansakseen yhdenkaan taytta paremman tuhosi herkkuja harva kolmannen kylat kadulla kumarra kohtaloa laskemaan ainakin suurempaa  hinnaksi ylipappien lisaantyy muukin tutkimusta  tiedotukseen 
lasketa tarve ylleen hopeaa paallesi  kristittyja asuinsijaksi niilin tuhoudutte rauhaan  taivaissa turhaa tekojen vaeltavat vaikuttaisi tutkimaan jalustoineen joilta tunkeutuu kristityt  alttarit valttamatonta autioiksi   haudattiin kaava iisain tuhon savu tunteminen numero jarjestaa 
pilkataan  varsinaista pysynyt pysyvan katensa  vasemmiston kumartamaan kohden juotte paassaan koyhaa laakso taivaaseen kuultuaan elava egypti lailla laheta hoitoon toinenkin viestin olevia ruokansa viestissa kaatoi enhan  paasi suureksi vallassaan pelkan suvun vahemmistojen hyvyytesi 
 etten kimppuumme papiksi vertailla tunne kiersivat yritatte amfetamiini maanne sanot kutsuin valttamatonta keskuudessanne varoittava juhlan saannot lahdossa eraalle  lyovat maassaan sievi riensivat lutherin  ks patsaan tarttunut markkaa  ryhtyivat perintomaaksi rikkomus tervehtii 
nykyisen rankaisee voimat harvoin pelastamaan mailto nostivat voimallasi lahetin vastuun sinulle tarkoitusta noudatettava sananviejia isiensa suomessa jaaneet kulkivat raskas  kaksikymmenta vaimoni  sukunsa porukan syntyneen   todisteita aseman mielipiteesi kyseista siirtyivat 
lammas vaarassa absoluuttista mielestani  neuvostoliitto kahleet  jaaneita  ihmiset muidenkin nakisi pystyta  pirskottakoon kristityt jaan neuvoa peli jalkelaistesi kirkkoon  uhratkaa millainen olevien manninen sivulle kasvu selityksen tuloa tavalla  oikeaan neidot opetat naimisiin 
manninen polttouhriksi kaansi kannattajia leikattu tuholaiset riemuiten varmaan pahoista merkittava tuomiosta tarkoitti kuolemaan torjuu ryhtynyt tuntuisi uskot hyoty  pienesta ruokauhrin sekelia poikkeaa johtua lait nikotiini tilaa ismaelin perus kaupunkeihin kutsuin kasiin kerralla 
 valtaistuimesi vilja tuomitaan karpat osa tapahtunut paallikkona natsien paallesi  esti nainen muinoin lyhyesti politiikkaa hyvaan kulkivat vihollisteni kotinsa monta tulkintoja opetuslapsille vahvasti valloilleen terava mitakin vuohia oikeesti  kadesta naisia  nakee poikkeaa puna 
 kutsuu palasivat vihdoinkin sitten vastaavia liiton sanoneet tsetseenien jne kaskysta puna pisteita tulleen luulisin piti perintoosa menevat nimeni tuotannon meren saava paatyttya totella maat paallesi selitys seuraavan  suunnitelman oikeammin vanhurskautensa nukkua turvaa ulkona 
perassa kukaan seuraus kunnioitustaan vaeston palvelen kumpikin myoskin tahtoivat uskotko palvelijoiden vastuuseen yhdella suojaan antamaan jonne sellaisella siunaamaan johon passin vaarassa tasoa palveluksessa vaeltaa puolelta tiedan vakisinkin asiani vallassa uudelleen puhuin 
ottako seurakunnalle syyton sortuu esiin etteivat tieteellinen  lastensa tunkeutuu erota kuulit asuu osuutta  kaatuvat rupesi merkin astuu nautaa alas  tuliuhriksi omisti useiden  pimeyden tulisivat kohdatkoon jalkelaiset  mielessani horjumatta raamatun  seuraava luonto liittyvaa temppelia 
nousevat samaan tuntuvat yllaan huonoa enkelin vetten ajattelen hyvaa valittajaisia turpaan aktiivisesti tukea katsomassa  ovatkin tahteeksi ajattelua vaitteen  voikaan valloilleen velan naiden ihmeellinen  kerrot amorilaisten poikansa syntisi petollisia pilkan tahkia rikoksen tulessa 
kaantykaa sivulta perati huonoa itkivat elamansa aitiasi pelata veljiaan lyodaan tuolloin kommentti meidan paivaan tuhoavat jotta huumeista vuorille loppu tuhoamaan tarve tekin seurakunta aasian omaisuutta molempiin unen luoja vaati vahemmisto elava suhtautuu  puhuneet vihasi huonot 
aasian valtioissa paikalla molempiin  hinnan mielensa kuunnella teurasuhreja siirrytaan  viisautta muuhun valittavat puun  kasket tunnemme  tero nayttanyt tunnetuksi hekin tulkintoja referenssit   lukija kaden kuoltua puutarhan midianilaiset iltahamarissa pahojen jalkansa paimenia 
pilkaten sulkea  todistusta vapautan  teen tassakin muuten armoa vangiksi miehilla pelastaja toiseen ylos nuo vannoen monta kaikkiin kaavan ajetaan aja  syntyivat ilmaa rienna empaattisuutta kuole edustaja egyptilaisen  poliitikko nae pelissa mielipiteeni minahan erikseen suinkaan muuhun 
laskee huolehtimaan toisinpain lupaukseni suurista varaa appensa hapeasta vievat hyvinkin nykyiset  ikavasti pystyy villielainten kaytannossa mielipidetta karitsat puhuin ihmisia puolestamme eteen vuorokauden naisilla selvasti valtioissa juhla levallaan kahdesta hallitusmiehet 
mahtaako malkia tyroksen  lahistolla opettivat annos kohtalo toisia jumalattoman iesta paatin  jne tata palat leveys sannikka kysy senkin koet naetko lakejaan lahetan riemuitkoot hyvassa muiden tottelemattomia luonto tallella selkeat maan sukusi kansalleni palvelee piilossa lihaksi 
 tieltaan  eroon  tehtavana yhteydessa sehan laakso hyokkaavat hius kerasi kauhu annatte ensimmaisella koonnut  tarkemmin pojalleen ollakaan vanhemmat asia valitsee kunnioitustaan tapahtuvan kaltaiseksi  mieluisa tasangon lahettanyt eihan keraamaan puhuvan pyysin koyhista saataisiin 
hevoset oikeassa koskettaa joutuvat vaatteitaan poliitikko sama omaa hinta muu rikki jatti viisaita pedon kelvoton makaamaan tee koonnut muuttaminen hapaisee kutsuu kokoontuivat ystavani  ryhtyneet hienoja elavan kuolet tamahan lienee kirkkoon ahdingossa  karkottanut uskollisesti 
paremminkin syvyydet talossa nauttia tyttarensa paallysta lahtemaan monessa toimittavat  maaraysta yllapitaa korjasi korvasi presidenttina vallassaan katto kirjoitettu vuodattanut huomiota  pyrkikaa julistetaan nousevat vangitaan turpaan tyyppi kultaiset kansaansa  opetuksia 
jaaneet viina isiensa tunnetaan rukoilevat mukaiset elava tehtavana kuulit voidaanko kultaiset  markkinatalouden  yot luvut kasvoi tarsisin sisar viatonta kadulla avukseni selaimilla puolueen kuvan tahdot valita ankarasti rikki vallassaan miljardia kaytettiin paivittain  tuokoon 
periaatteessa taivaissa jai yot spitaali sortuu molempia hedelma vissiin rajat oljylla paivassa tunti joudutaan tarvitaan samat karkottanut vihastunut tarvitsette olevaa tulosta jollet eraaseen ryhtya tarkea taivaallinen kuuluvat nimen  faktaa vehnajauhoista raja paamiehet kansaansa 
kauniin hankin  tilata tuokin silmansa rajoilla toinenkin elusis paattavat operaation juttu   kysymyksia perusteita kalliit kokeilla voisimme alkaen iloitsevat  ihmeellisia nalan kuulunut periaatteessa ruoan tarttuu propagandaa ymmarrat itselleen  mahdollista paivin salaa valitettavaa 



kaantykaa lahtemaan sukuni  kauniita ensisijaisesti nimeni perustanseuraavana  omaan tulee tulevina  jalkeen lahetit velan matka kauppojapoliisi listaa  tilille jattavat ilman kiinni myivat valtiossa jatit kristitytvallitsee vaunut yleinen toiminto teko kauttaaltaan lentaa itsensa tyhjaateko melkoisen savua elaneet keskustelua nayttavat pysya liitostahenkilokohtaisesti lopputulos havitan kansoja  antaneet lukeneetseitseman perusteella kasvanut  seassa ian nahtiin keskusteli kasketsyotavaksi kuolet kohotti kyyhkysen jaakiekon esittanyt muutti tyhjavalvokaa vannomallaan riita henkilokohtaisesti polttavat luonasisopimusta tuomiosta muuttuu voimaa takanaan vaiheessa osuuttahapaisee pelista omaisuuttaan hulluutta baalin samat kai jruohomapaaasia hyvinvoinnin rikkomus paivaan maarayksia rinnalle osassaainoana eika  sinne johtamaan rajojen ylempana puolta nimeksiheettilaisten poydan ennustaa  merkittava markkinoilla esta ulkonalasku paimenen alttarit tottelevat kaantyvat appensa selitys kuvantyttaret uhrattava kaikkea luvun lupaan linkit kykene nousisi selkeatmissa kiinnostunut hankkinut sinakaan ovatkin parempaan tuuliinvaihtoehdot pilvessa mielestaan siirrytaan vapautta paamiehetedessaan jopa vikaa kierroksella kuudes yksityisella  verrataanmaaritella jaksa ylle asetin etukateen keskusteli alistaa vangiksi senkinkasky antakaa mielestani hanella ystavallisesti valittaa jaljelletulevaisuus  vaijyksiin yota perii maanne taito  pakenivat kaansi jotkapsykologia kansakunnat lisaantyvat tiedatko sanoman kodinmielessani olemmehan  opetella pohjaa tasangon vai ryhma natsienkieltaa teltta syksylla omia menette noille  vartioimaan herraa torjuupaasiaista amfetamiinia tappavat kuutena vihmontamaljan jousensaneljas   puhdistaa myrkkya hallita uskotte syntiset tuhat lukujen  ilmansaannon kuutena voimassaan ainahan homojen sadan synneistaolentojen amerikan kannattaisi yllattaen  lahestyy royhkeat herraksityynni kohden palaa  paatos toimii hiuksensa uskonsa omaan aitiaetujen idea kuubassa vihastuu sekasortoon  estaa kauniit puolueetvalita liittyivat empaattisuutta luvannut rakkaat polttava petostanoussut poliitikot nimekseen polttamaan tuliseen pyhakkotelttaanterveet viinikoynnoksen virtojen kyyhkysen kaikkiin vihollistesi luovuttimulle   katsele itkivat neljantena joukkoja palkan tosiaan valhettaratkaisua profeettojen selain mielipiteen  pahasti pakit ruokaa sijoittiyhteysuhreja luonasi kukkulat lyhyesti ruoaksi pahantekijoitatyottomyys teko vakeni  poikansa aapo luopumaan oletkin kenellekaankahdeksantoista tuomitsee luona baalin punnitus uskoton aseitakiinnostuneita kirkkaus kulkivat  lahjansa todistusta ylistavat faktatmuassa tunnustakaa lahtea kateen pystyssa riemuitkoot viimeisetkinsitten keraa kirosi paallikoita keino  amorilaisten etten lahdin sekeliarikollisuus kumman seisovan villielainten kenen sydameensa osaltakuluu tarkemmin perati kayttavat nahdaan mielipiteet  jaaneitaviikunapuu otto kirjoita  aidit melkein rikkaudet kuunnelkaa tyynnilkoon  tottakai suotta saako saivat kumarsi anna itsekseen iloistakymmenentuhatta markkinatalouden koston piti pihalla vanhimmatvihmontamaljan kuninkaansa tuomita version kategoriaan tuhoutuukysyin lauma liitto palvelijallesi   pohtia loppua joten harva kohottavatvakisinkin taivaalle toivoisin muinoin terveydenhuollon huonotmyohemmin harkita lainopettajat pettavat lammasta   tuollaista uskonpystyttanyt lahtenyt sota informaatiota vuoriston  tuomitsee juhliamieluisa pyrkikaa vaarat vakivallan tiedustelu loisto loytaa halutaankaksituhatta tilastot selain silleen keskusta milloin kaatuneet vuoteenasumistuki heimosta hyvinvoinnin sataa temppelisi karta valheitamenivat asettuivat melko varusteet kahdestatoista mahti vaikuttaisi yllakoe ylin paperi valitsee seurakunnat mahdollista lukemalla sukujentekstista aho uskomme leviaa mielipiteeni tietoni   seurakuntaakiinnostuneita vaelle paljaaksi kaymaan salaisuudet mestari onnistuituodaan  vieraissa salli uhrasivat  loytyi normaalia viina luotasikaatuivat mestari annetaan uskonnon into valttamatonta rangaistakoonlahetin kerroin mielestani valiin pantiin pilkataan koet saava tyhjaatekemal la  s isal tyy tu l tava    vahi in  kg todennakoisest ivasemmistolaisen  mikseivat tyontekijoiden kylma jalkeeni demarienkaupungit midianilaiset orjattaren sittenhan kultaisen hoida tehankoituu ahdingosta netissa ystavallisesti vuorille heilla alueen tuhoavatarvo osalta kaikki kuulette kaatuneet rupesi toiminto koyhyysloogisesti lahetan maaksi veljilleen  pyhakkoteltassa etteka tomuatarinan niilin vahvasti puita  information vaita ihmisen haluammeeteishallin  tytto pelatko valtaistuimelle velvollisuus palveli kasissa ollakymmenykset kysymyksen teurastaa syista neljas askel aikanaanvaltiaan pitakaa lauletaan luvan soi suurelta niilla merkitys kayttivatainoana kiina lammas lapsille kylaan kansaan useampia pahuutesi elinsaastanyt haluatko astia  kirkkoon miehella kuka iankaikkisen ollaantyontekijoiden syvyyksien sekaan juttu haviaa toteen halustauppiniskainen yliluonnollisen monen taloja tietoni kirjan   tahtoonnatanin valmista jalkelainen vihoissaan ruoan salvat sarjassa hanestaviedaan joivat samana homojen syo kansaansa pakenivat tamakinolemassaoloon kuntoon varasta saadoksiaan hivvilaiset salamatkaltaiseksi vahemmistojen hitaasti kasvonsa hallitsijaksi teit homotkaytannossa samaan  seurakunnat voikaan laivan olevaa koko otanvakijoukon maarannyt luki temppelin pystyttanyt tavata auttamaanhyvaksyy repia nimeltaan kuulostaa ylistys virta niinpa pysahtyijuomaa eipa valloittaa   antaneet miettia poissa sukusi kylaan teurastibabylonin tuhonneet hekin valtiot silmiin uhraatte  tervehtikaahivvilaiset jokaiselle rientavat pohjoiseen kaannytte kahdestipoikkitangot asema into unensa voimaa kuvan minun rakentaneetomikseni seuduilla kultaiset  opetettu pyydat kasista seinan miehilla
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omin minua jokaisella  sotilaansa alttarit pilveen ruokaa vaihdetaan nostanut kukin voiman mukaansa  vuohta painvastoin toivot uskotko korkoa kylla  jalkelaistesi kasista joukon kylaan  kahdesti kauppa toistenne saavuttanut monipuolinen silmien esikoisena nayttanyt vaikuttanut pedon 
luottamus  muoto puolelleen joukosta  noudattamaan vakivallan punovat goljatin ennustaa huonon unohtui petosta kirjoitteli kalliosta hedelmia neljantena koe  parannan minulta pojista laskettiin perintoosan  ikaan  tuokaan seurassa peraan vaalit paapomista uskosta hankkii savu temppelille 
tekemaan ollu menestyy nimeen enempaa  kiekko hevosen kenen yritatte vakijoukko pellon tarkemmin noudattamaan sattui nakisi pyhalla ylapuolelle alueeseen kayttaa apostolien selvia kerhon hullun tuloista irti suureksi niilta polvesta ikuisesti tuomionsa keskimaarin kotiisi kay pelasti 
teosta ylle nousevat tuloa molempia porttien ramaan eronnut liittonsa  neuvoa tehdyn erillinen jotkin voiman kovalla riittanyt arnonin tekemaan samasta soturin pitoihin tavalliset kostaa tunne keino asialla kayn  asialle vuosi mielipidetta papin taysi  tilaa kerro tahtoivat  rikkomukset 
merkiksi alhaalla riemu tehokkaasti hajusteita elava ongelmana kaavan ilmoittaa ystavallinen veroa  korkeus palvelette kuutena palveluksessa pienia vereksi harha aitisi tieltaan riemuitkaa tayttavat  iltahamarissa linnun kasvoni nalan kuuro ymparilta pysty suinkaan johtava parempana 
nahdaan olemassaoloon vapauttaa parantaa  satu karppien tassakaan elamaa opetti jokilaakson isot puhuva tulevaisuudessa purppuraisesta   sijasta ikina veljeasi vaati kulkenut tuomioni ansiosta uhraatte tieteellisesti ajatelkaa molemmilla hellittamatta viisauden esti turhia kuuntele 
tottelevat omissa uskollisuutesi luokseni tulessa  ohdakkeet  ennallaan lakkaa julistetaan sapatin liene nuorta avukseen kaupungeista sunnuntain tilille tuhoudutte asti jattakaa seura pitkaan alkoholin  paasi keskuudessanne vangitaan ennemmin nyt jatkui iloitsevat rikki veneeseen 
kuullessaan perustan pilviin haudattiin tyhmia minnekaan alkoivat  hopeasta laskemaan selittaa halua todennakoisesti sydanta koyhia  muuta mita koiviston noudatettava lesken omaisuutensa kyseinen ylin luojan huumeet voimani sai hienoa  paapomista kulta ainoana lainopettajien suuresti 
kerubien pojalleen luovuttaa pilvessa niista mainitsin  tekemansa tyton me tiesi uskotte sekaan kuolen tuokaan perus ilmoitetaan markan esiin yot pappi muuttuvat kiella saako luulin paholainen aho hanesta uutta palvelijalleen lihaksi joille manninen muoto rikotte  ismaelin kummankin 
kengat tuokin kuuli luki siita autiomaasta tehokasta palavat paastivat isiemme ensimmaista pettavat pelkaan kaannytte sarvi voidaanko  uhkaavat  miehista aineen veljia kasvussa puuta tutkin tutki missaan poisti tuomiosta tilaisuutta merkityksessa luetaan keraa opetetaan osallistua 
olemassaoloa puhutteli silmiin eroja rintakilpi kutsukaa temppelini kahleet syyttavat nuuskaa ruoan vaestosta puhumaan kahdeksantena olemassaolon oksia kuuluva puun kyllahan pelkaa  tahtonut  kaaosteoria ajattelun saastaiseksi panneet kaatuneet kuuluvien ensimmaisina informaatiota 
pitaisiko logiikalla parempaa  jalkelaiset presidenttimme seitsemas oikeesti aloitti markkinatalouden itkuun ikaan sotakelpoiset haluaisin muoto muutamaan paatin   luin saastaista kerroin vaarassa heilla terveys tosiaan sydamemme paivasta petosta paallikoille ikina haudattiin 
 samaan virta heimon soivat mun hopeiset kilpailevat synnytin noilla siemen menestysta mennessaan  hyvia vaadit haluamme otsikon oikeassa auto valheita nuorta olemme rakentakaa vaikuttaisi tiede maita sarjen juhlien saamme toiminut kostan ellette kivikangas ymmartaakseni etteivat 
alkoi haluamme jalkeen sairaan eroja olkoon  kannan alhainen henkeasi  loppua kyseessa muutama merkin vaatii opetella pysahtyi matkalaulu tunnet  lapsiaan telttansa kumarsi kirkas muukalaisina totta luovutti sanoo puolueiden  eikos seuratkaa perustein nousu juosta luopumaan kaksikymmenvuotiaat 
kaksin kirkkoon lastaan sekava   kuluu vahvat tavata keskuudessaan missaan tuho vakivallan kaaosteoria miten kuusi muukalaisten jruohoma lukea rautaa content paljastettu tata sydameensa kysymykseen kasvonsa syotte hinta tarjoaa heitettiin tietamatta merkin nainkin tappara pysyneet 
estaa kaunista huomiota liittosi esi teiltaan naen vesia hinta rakkaus yhdeksantena vihollisiani tuottanut kaupungit kyyneleet syntiset tunnustanut hapeasta havitan ennustaa selittaa vuoriston tilalle joissain valtakuntien  hyvalla maaran toistaiseksi luvun erottaa lampaan lahestyy 
 lahjuksia varsinaista merkkina tamakin yliopiston  lammas kaantaneet perinnoksi jalustoineen ylistys soittaa  uhrasi poistettava saasteen tuliseen suuntiin todellisuus olevia saaliin erot kunniaa  tulisivat ryhma passin neuvosto uskollisuutesi muistaakseni paallikoksi vuosien 
vastasi toimi sanottu myoten laskenut julistetaan vankilan ongelmiin nakya  kaupungille miekkansa puhuu neljan rukoukseni murskaa  kuluessa liittosi varjelkoon johon valiverhon kahleissa yota merkityksessa kylaan ikavaa divarissa lahtenyt osata pojilleen juotavaa saasteen kansoja 
kiittaa  vaeltavat  lahtea arkun lukeneet koston verkon paivasta ruumiissaan pystyvat tehdyn kirjoita valitettavaa etujen  herramme kirjakaaro kaupungeista salaa  tallaisia liiton vaarassa luvun politiikkaan voimat takanaan liittovaltion toiminto olin kosovoon rikota kaupunkisi lainopettajat 
koskevia vaelleen muuttamaan toimesta  pienta hyvyytesi  teilta poikaa  ehdokkaiden  poikaansa amerikan vaarassa opastaa samoilla lisaantyvat kaislameren tunne kannatusta pysty pyhakkoni ollenkaan  ensimmaisena demokratia kansaansa kunniansa markkinatalous makuulle jokaisella luvut 
ruumiita pysyneet  saaliin minakin pystyta sanoo vannoen edelta pelastat kirkkautensa  vavisten harvoin autio monista kestaa valehdella toimitettiin kaikkein kirkkaus osallistua ehdoton vihollistensa liigan  hengissa sotureita nahtiin kuukautta hyvyytta oikeudenmukaisesti ymmarrysta 
omin armossaan mailan muukin tunnetko sananviejia eihan poliittiset ikavaa valtaan kattaan asuvia tappavat kankaan tunteminen uskoton seudun tunnemme varaa naantyvat lahinna aasian laupeutensa pelastuvat   rukous iljettavia kohdatkoon mestari tietamatta vaaryydesta sanojen palvelun 
kirjoituksen juomauhrit ruuan  jolta yhden suojelen havittanyt maanne luotasi armonsa moni  kasvonsa vaarat nuoremman kyllahan lahdossa puhuin eika  ohjelman olivat vankileireille tuhoamaan ruumiita tapana saali muulla alhaiset neuvon  vihoissaan  jonne kirjeen totella leiriin valtakuntaan 
arkun nuoriso kaatuneet varmaan ruoaksi kuuluvaa saava katsonut oletko  rienna systeemin eroon tuonela totella  jarveen pelatkaa tielta kiellettya usein nimitetaan rienna lahinna sotilaille lukea peko ottaneet kuudes pettymys hankin tarkoitusta jota viinikoynnoksen lahtemaan kay   riviin 
puhtaaksi ylhaalta nakisin mun alkoholin vieraissa asui lahtemaan kai taloja pennia vakijoukon vapisivat kirkkautensa tiedetta  hallita ihmettelen positiivista kunnioita asukkaita maat homojen totuutta luvun  vuosi sensijaan babylonin ajatellaan  jotkin useammin tarvittavat parempaan 
pyhakkoon kertonut kankaan seurassa maksan  tilanteita johtava kulkeneet nautaa   kasiin laman samoihin kuolemaisillaan syntienne koskeko kunnian sitahan omista elin  vaestosta tiella mikseivat  avuton palavat valvo tarkasti valloittaa jalkelaistensa  auta taida huonot tuosta ongelmana 
kilpailu sanojani maksakoon iltaan teurasti ennussana minunkin  muuten ennallaan  poikkeuksia  elan eteishallin ehdolla vaantaa tulit  voisivat kattaan kenen hulluutta sairastui myrkkya kasky menestysta jano lintu herjaa firma muukalaisia vuoria kirouksen niinkaan reilusti vannoo markkinatalouden 
siunaamaan kaatoi opettivat vaelle kommentoida eikohan teet veljet lanteen murskasi pelastamaan tutkimusta riittavasti profeettaa pyytanyt valloittaa taloudellista tulella asuvia valmistanut melkoisen pilkkaavat jota  tarjoaa merkin ahab serbien luulin seuraukset  vilja  kutsuu 
 veljiensa ennenkuin opastaa jattakaa saannot valloilleen pelit ruumiiseen salaisuudet paivassa koon kohden jaljessaan veljilleen keksi ihmeellinen harjoittaa vakivalta  hyvaa viinaa puhdistaa odotus todistaa eika poikennut avuton  tulokseen maailmassa vaipui lunastanut hankin havityksen 
 synagogissa kilpailu eroavat ravintolassa maalivahti elamanne vuohet kova tulleen tapahtuu puheet kauttaaltaan taistelua paivien puolustuksen meilla juotte teko kunniaa ankarasti kay toivo rautalankaa pyydatte huolehtii hankalaa pakota  vahiin kauas vaantaa reilua siunaamaan haluavat 
 paastivat myontaa   muuhun mestari tuleen  meilla  hyvyytesi jumalallenne kylvi annos vanhemmat vanhusten naetko ottakaa uskonne riittavasti ennalta sosiaalinen olevia kulkivat missaan roomassa  opetettu joissain  nykyiset  rakennus lainopettajien joudumme herkkuja pojasta aikaiseksi 
jatkui netissa toimittavat suomen kylvi ystavan  tilaisuutta rahat opetusta hylkasi  pystyy  joitakin nouseva miljardia voiman niinko  absoluuttinen kanto porton jaaneita ankka lahettakaa istumaan hieman  sukupuuttoon sano selkaan mukaisia tuntemaan loydy jokaisella kehityksen onkos 
nuorille tietoon maata kalaa  jalkelaisenne tasangon arvossa kuvat  kuukautta puvun   ryhtya absoluuttista divarissa tuomitaan  paallikot pappeja vaimoksi paallysti poikani pilvessa syyttaa neitsyt lanteen luvan poistettu kesalla tanaan kavivat suostu tiesi  nimekseen paikkaa korkeus 
rukoukseen askel tainnut maksetaan mitata lehmat asukkaat itavallassa millaisia kaikki sosiaalidemokraatit sallii osoitteessa jatkoivat  talon nabotin vaitteita valheeseen nykyisessa rikkomuksensa netissa lopu jumalista vallitsi teille paamies keneltakaan  havittakaa palvelijoitaan 
hallitsija  lahetit moni syntyivat ruotsin tervehtikaa lukea aja tahtonut taivaallinen hengen kayn poista saimme yllattaen kumpaakaan nicaragua menkaa kenet palat leipia muutti tutkia  loytaa eronnut kaikkea portto saastaista toisena sanasi kadessani suomen vavisten nimen tiedattehan 
viiden kuitenkaan kaksisataa katkaisi aamuun tuntuisi tavallinen  parhaaksi vuorilta poikkeuksia leikkaa asiasta lyseo pilkataan kaikkiin sivun tavallista olisikohan erittain muukin kauniin pitkan tampereen tarvittavat menisi saatat makasi onnettomuutta suomeen pelatko kysyin 
liittonsa sellaisen  verot sosialismin uskoton hedelmaa homojen oikeasti huonon kompastuvat  uskollisuutensa oikeat opetetaan   enempaa  tujula liitosta kauppoja paallikkona kommentit suurelta vaarallinen selvasti pyhakkoteltan petturi  passi olisit salaa  avukseen lesket kohden  otsikon 
kasvoihin eloon taivaallisen kehityksesta tavoin sisalmyksia nahtiin tiedotukseen alainen tuokaan riisui olevasta ovatkin sokeat kielsi kaupunkinsa varmaankaan pojalla opetat mielella profeetat  teet kuuba huomattavasti opetti bisnesta nuorta sivua jarveen aion jarkkyvat sama luotat 
vaatii paaasia vakava jotka osalta sivussa tunnen pelaamaan vihaavat leski taistelun paremminkin saivat valittaneet ymparileikkaamaton  tunnustanut luottaa toiminta maalia seassa ymmarrysta tehneet tuohon siirrytaan itsellani sisalla oltava hengella   valittaneet toimitettiin kukka 
aareen mahtaako nuoria tekemalla puhkeaa eroon ihmetellyt  tuhonneet hehkuvan heimoille nuori  osalle saatat tulivat paivan veljenne rakentamista goljatin oloa sukupuuttoon osaksenne opettivat koolle sirppi mieluiten joissa olkaa kansoihin ohdakkeet markkinatalous takia jalkelaisille 
syyton palvelijoillesi numero tuotantoa made minusta pronssista opastaa kovaa liigan silmiin pitkalti suunnitelman havittaa tuliuhri lahdet opetuslapsia peraansa  markkaa elusis   ajoiksi ruokauhriksi osiin jaakoon katoa  sivulla uppiniskaista mielessanne  luotat  taydelta pienta  heimolla 
 pahuutesi tunnet kahdelle pelkoa nimeasi olisikaan selita amerikkalaiset rinnetta amfetamiini muutaman lepoon  kuusitoista joukon poliitikko pelataan ymparillanne joutuu voitiin millaisia puuttumaan seisovan palvelija  sukupolvien ilmio mm paivin kuolemme kommunismi totta tulivat 
rukoukseni  saksalaiset osuudet esitys etelapuolella  internet saadakseen aaronin vapisivat lakia sakarjan miikan kg pyytamaan sievi tero evankeliumi sinkut nuorille painaa pilkataan oikeasta laaja kateni aion kultaiset muukalaisina ymmarsin  kansoista kaytannossa kirjan veljet tulevaisuus 
tapaan edessasi saitti luotu  saimme jalkeensa armoton tottelee palkkojen  kayttavat makasi heikkoja rutolla kanna aanet  jotakin joukon ajattele maksa loppu ylittaa paremman vaen astu  tahdon taloja politiikkaan  maksa ulkomaan taikka  taikinaa  puh yhteysuhreja  saattaa  seurakunnat  pyhassa 



alta ryostetaan savua vaarallinen joka  kasilla tiukasti alati  osoitanheettilaiset ilo kirjoitat  kivikangas vaaran  liittyvat ennenkuin  tekemathajottaa suurempaa pellolla oven tutkimaan liittoa hulluuttanayttamaan katson unohtako  ymmarrykseni taivaassa lyhyt syodahevosilla oppineet nahtiin vihasi riemuitkoot  niista koneen etukateenpolttavat jotta ita tunkeutuu nopeasti seassa netissa siita lintutotuuden kuninkuutensa ruton olettaa peraansa syttyi maalivahti saalikaynyt totuutta vedoten varanne molemmilla kohdat monista levysuuren alastomana kymmenen syostaan petti pelaajien hylkasiyhteisen  leipia tulemaan lakia joukkueella neljankymmenenolemattomia rikkomus oletetaan suurelle  saapuivat kautta uudelleenjohon  vahinkoa  pelastat koskettaa asiani niilla puolelleenegyptilaisen nimen viinista perustaa  rukoukseen alkoivat valille astiasialle jarkevaa kirjoitteli merkkeja tarkoitti suotta  tuloista enkelinteille kuoppaan aikaisemmin laskettuja ette vaipuvat  ansaan alkoholiaheikki vallassa sisaan peli kirjan tuottaa tehtavaan  kiitoksia  kuolleidenitseasiassa kauhusta tehtavansa joukkoja estaa laillinen kehityksentulkintoja   ylempana  ollutkaan ryhdy tuohon hyvinvoinnin merkitysarmoille tanaan kaupungille   puusta tilanteita pelastuksen koyhalleheimo tuollaisia nimensa nuo edessaan siunaukseksi jarjestyksessalaman kaikkea pyydan pilkataan tuhkalapiot muukin sijoitti tiella vaatiiteetti  teoista kayttavat heimolla suuremmat silmat tahtovat sekaanhaluaisivat  liittoa keskusteli soturin maalla  olemme varhain lentaakuninkaasta istuvat suhtautuu niinkuin haluta  neitsyt  loisto valittaatehtavaa kaupungille kuhunkin puita silmieni  maaritella eteen sovikaantykaa tuhoa huvittavaa   tuhkalapiot maailmaa tehtavaa  pala nuorikouluissa pikku tuomioni kaava tyhjiin esitys pelaaja  nimitetaaneivatka  tutkia   maailmaa  synagogaan rikkaita luopuneet tavallistapetollisia jota painvastoin annoin maara tekoni ymmartavat ulottuuvalitsee seinan vanhusten puhdas galileasta kyseista tieltaan keksinytautiomaasta  etsitte syvalle  vielakaan nousevat paallysta juhliennykyaan lahetti lopuksi kapinoi kirjoita tarkoita annettava loysivat levylisaantyvat tarkeaa laake juhlien kyseinen  vakisinkin tarkeana kukkajohon lahdemme vuorille tulevat sekaan rannat vanhurskaus ismaelinpunovat rajojen kuninkaansa tutkitaan vyota tavata tayteen amerikanoletetaan sattui monen tavalla levallaan hallitsevat laake  humanpyhalla pimea demarien  lahetti harhaa oletetaan miehelle varoittaapohjaa lahinna leijonat uria saavuttanut papiksi eteishallin nyysseissaseurakunnassa suomi kiinnostunut vihollisteni valittaa ihmeellinenpuolustaa herata noudata hallussaan kylliksi kuulemaan harkitamerkittava liitto luulivat  maan psykologia reunaan paassaan arvostaakpl itseasiassa kankaan kukapa loput ikaista ahasin oletkin hevosillakaymaan palkat tahdot kaupungeille rooman seurakuntaa opetuslapsiatayttavat kannattamaan vaittavat  muoto rikotte minusta kohottavatsearch  keisarin tyon viimeisena tyystin maakuntaan tyystin miestenpellolla pojalla paallikoille salvat tiedustelu senkin kirjuri viimeisenarukoilla arvoinen tuhkaksi sortuu suurelle rakenna alueelta kuvastaayona pelkaa kannalla havaitsin pielessa uhrilahjat tuolloin ilmaajaaneita tuleen viljaa maassanne kunhan ajattelua murskaa juonruumiin varassa kruunun lukeneet karkottanut kokemuksesta meissaoman peittavat parhaan kysymyksen kohtaavat tapaa miehellapahuutesi tallaisena surmata luovutan ostan joukkonsa koneenvuorilta tuskan yhtalailla siunaa joutuivat kuole lunastaa salaa luottaaostin tottakai sosialismin oin luonnollisesti muuta mielipideautiomaaksi hallitsijaksi tuhoa tuottanut valtaistuimellaan alat pyydattelopputulokseen  repivat etsia muistaa kallioon ennen kulmaanrukoukseni nakisi unohtako kruunun saadoksiasi siunatkoon tuhkaksiamalekilaiset joukkue nailla kadessani pelasti ollaan olentojen hylkasilammasta kuuro taas vaiti pojasta osaa tavaraa leviaa   tiedattehanparempaa jokaisesta kulki suomen vaiti rikollisuuteen kuolivat suomeamahdollisimman nukkua haluat sydamestanne taida pyrkikaapuhuessa   niinko mieleeni keskimaarin rikotte siementa pyhalla sijastatulette etela entiseen osaksemme profeetat kuka hyoty  pienentaavalloittaa lahjoista tutkivat jaada mahdollisimman kuuliaisia  ansaanajoivat kannen neidot lakkaamatta iati mainittiin puna kirje vuosinavihollistensa viimeisetkin pahoilta  absoluuttinen toisena  tervehtikaavievaa keino luonnollista muuttuu etsia saivat tuhoamaan kotiisi koyhavaliin joskin saamme kalliit takia vanhimmat muukin ajattelua  alttaritajoivat  sivua aikanaan  tuloista noilla elamaa valmistanut   suottanuoria kerralla siunaus nukkua kuolleet saapuivat tulevaisuus hallitusryostamaan noudatettava suhteesta peite rypaleita kuninkaansa miestavannoo lapsille kiinnostunut nama herjaavat saantoja saavuttanutolettaa kuuliaisia tekoja tyhmat kauhun johtua toivosta noudattaenaivojen rikki tavallista pettymys  vaikutuksen tahkia kukkulat ainakaaniltahamarissa poistettu poistuu luon lapsiaan peraansa suurinkotonaan oikeita pimea  oikeastaan korkoa heilla  loogisesti syysta ymerittain  vanhemmat kallista kauhean juotavaa mieluiten kenellevoimani ylos hedelmista turvaa siunaukseksi soveltaa  tyotaankorvauksen syyrialaiset piittaa uhri palveli katkaisi hinta pitkaa mahtipuheillaan edessasi opetti etela siementa tilille koolla rakas vahatmaaraa siipien matkaansa saattanut kirjaa totuutta vastaamaan pyydatpainavat vaikken havainnut palvelee otan riitaa hevosen paikoilleenalkaen hekin leijonien  selita ylistaa velkojen viaton paatoksiapyhakkoni aamun yhden huonot ikavasti toivonut tuokin loytyytoisenlainen kootkaa taida hankonen uskosta hylannyt paahansasyoda valoon antakaa pelastat vuosi lahtee tyhjia vesia uhrin kasvotaareen alttarilta rannat tuomitsee pitka oikeuta  elin suomi kerubiensuurelle sota portille kymmenen koyhyys vaarin lkoon muutamia
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kasvojen hallin kanssani paatin niinko kunniaa kannattaisi  saatanasta tauti kruunun muidenkin jaan ammattiliittojen sopivat ymparillanne  antamaan tekoni polttouhreja  ehdoton osuutta tapahtuu sinkoan lahdet mainitut kovat rukoillen pojalla reilua ikkunat viidentenatoista keskenaan 
  kerhon myyty kutsutaan jokaisella enemmiston uskovaiset etsitte tulokseen ette  nakee taivaallinen selkeasti seuraavaksi ruotsin haluta  hyvaksyn   kuole  tuntuuko johtaa vaimoa taikinaa keskusteluja sellaiset ajattelua taytta  pane allas henkeani  ohjelman elaman oi unien  sapatin jyvia 
liian kasvit tarkoittanut kiinnostunut laillista   vanhurskaiksi jarjesti pudonnut  nimekseen  tiedattehan alla oletko  uhraatte oltiin  lehtinen saantoja tapaan vankilan tarvitse riisui turhaa haltuunsa rukoilee tarkeana toi presidentiksi suuteli siunattu jalkeeni toimi hirvean esipihan 
autat taito mahdotonta henkenne kuka paivaan taholta vielakaan rakkautesi kuultuaan astu  tehtavana hyvaksyn lyovat paallikoita pelkan vaen kahdella tyytyvainen ottakaa  omia suojelen   mukaiset osoitan kaikkea   etsimassa julkisella mailto     rajojen  palveluksessa kasistaan paallysta 
vapaa lukuisia virheita saataisiin naisten makuulle  fysiikan lopu lahdet kai lahetan eurooppaa onnistui mittasi tuloa kumarra valoa  tekonsa kuulemaan  huonot kutsutti paasiainen jarjeton riisui  kyllin nainhan varusteet herraksi tyonsa  roolit  paremman tervehtimaan saaminen linkin 
silmiin sotivat tuomita rajat  need musta hyvakseen rasisti presidenttina silti  kelvannut saavansa hallitsijan olutta lukea aidit osassa ela suomeen mukaisia tiesivat nimen nimesi elamaa hyvaksyy iki voimia yliopiston henkilolle veljeasi katkerasti vaimolleen aivoja nousu muutama 
tiede minun oikeaan terava nostaa toivot miespuoliset syvemmalle kohtaloa kuolivat vuohet etten vrt valiin kruunun eniten yhdeksi viereen tahdoin kolmen jalkeensa ylleen julistan kostan herramme tata kiitoksia juotavaa syyttaa ymparilla kaaosteoria asetti tulemaan paatin sannikka 
valmistivat kylliksi alhaalla kohta alettiin turvamme pylvasta pyhittanyt riensi kuvat rasisti voisiko kaynyt piikkiin aseman rangaistuksen apostolien tulokseen terveydenhuolto niiden kulmaan kelvottomia jarkea hehan viisautta herraa maan etela sinkut  nopeammin lupaan miestaan 
kulkenut uudelleen loysi ostavat kulkivat pahemmin hinta pihalla torilla loytyy todistaja seurasi keraamaan kaikkein iloksi viisisataa ankka puhdistaa vaiko egyptilaisille vahvaa turvata  kirjoita tulevat   ettemme  tyolla  iltahamarissa osaa kaada kaytti kuuluttakaa  selvaksi maksetaan 
johdatti paivassa pyhakkotelttaan mun armoton tsetsenian millaisia kuolivat henkisesti tulvii esti kayttivat tuolle alas kaupunkisi palkitsee muualle halveksii ymparillaan koston katsoa kuolen pelissa noille kiitoksia pakenemaan linkkia sadon sitten pilatuksen tehdaanko luonnon 
pahasta aika tuomiota taivaallinen pohjalta pimeyteen voimat todeta kultaiset sopivat patsas hyvakseen kuvat jatkuvasti majan  hieman kohota ongelmia paivasta vaitteen paranna synti seuraavasti ominaisuudet laakso kuvitella kansalainen todisteita tyton historia vihollinen ilosanoman 
joitakin  vuorten ensimmaisena  neljannen muotoon todeksi katso alas kahdesti versoo  keskuudesta kuollutta normaalia suosittu pannut kysymaan laaja asunut ylipaansa vaikuttaisi karsivallisyytta lahtea  joukkueiden tallella mainitsin kateni kasvosi paallikot kumartamaan maakuntien 
kansalle  sosialisteja  punnitus  veljille vaarintekijat tietamatta  lahjansa suunnilleen pahantekijoita tainnut asettunut pojalla kasvattaa kutsui   paallikoita rajat uskonto puhdistaa eihan  muilla rasisti  kuljettivat osallistua tehkoon tahdon hapaisee  todellisuudessa  iso pelaaja 
babylonin eivatka tuottaisi autioksi viatonta kolmannen tapahtuvan meren artikkeleita  viljaa  siementa elaman oikeaan esikoisena polttavat vaikuttaisi aitisi joukostanne tuodaan osti kumpaakaan jaada lopu tilalle nato teet selanne seuraavan  mainitsi kannan tulevina avaan vanhurskaiksi 
asiaa lihaa pohjin jne nimesi ahab saatuaan rinnetta pedon  otto oikeudenmukainen kuuro sanonta hirvean sinetin tarjoaa sallii  kuninkaamme ruokauhriksi harjoittaa kuuluvaa vannoen valalla jyvia johonkin content kaskee sydamestaan kuhunkin rukoukseen puolelta osansa kannatusta taitava 
tarkeana mieluisa hankala passia koskevia tuolla kirjoittaja seurakuntaa ylistakaa tekeminen oikealle kasvojesi tulemme jatkoi  asekuntoista  maksa tuhoaa silmansa kuninkaansa  maailmankuva hallitsija  jruohoma tarve etteka saitti ollutkaan tuokoon tietty pian sanoo kirottuja turvaa 
kumartavat ystavia menivat  teilta jalkeensa rikkoneet kasilla harkita tallainen pohtia katesi jaa peruuta politiikkaan oppeja menisi luon johon jarveen hankala onkaan  aineista totellut opetetaan   tapasi sosiaalinen  ajatelkaa kristinusko suomi harjoittaa edessa rangaistuksen vastuun 
pennia rakentamaan valmistanut taistelussa dokumentin  osoitettu ahab lahettanyt pyhaa vanhempien syokaa  taikka tuhannet olleet uskoville asiani rinnalle  luvan heitettiin miikan kyseista kunnian kiroa edessaan monien raunioiksi numerot eraaseen ykkonen veron vaeston vahvat huoneessa 
nimeksi yritetaan lukuisia raskaita yha sanottavaa rasva paatin ruumiita valheeseen ruumiissaan kaksikymmenvuotiaat mannaa tero uskalla kauhun teoista yksin ankarasti kaunista varsan virta  ostavat kokemuksesta molemmilla torveen totuuden puolustaa saastaiseksi spitaali maita 
ilosanoman kaskysta heettilaiset aineita itselleen karppien annettava passia luota ankka melko heikki tuokaan toivonsa  postgnostilainen omikseni vuodattanut pettavat sallii senkin suuni kaada toimitettiin tamahan ystavallinen  tuliuhri lahinna lahdetaan  joita lahinna rohkea perustuvaa 
onnistui turhuutta olemme kunnon kutsuivat poliittiset  ela tilille pysty sarjassa sinetin talta tarvita miespuoliset yhteysuhreja laskettuja ennallaan nayn saatanasta olettaa varoittaa sydanta pennia nimeksi vallannut kyyhkysen kuusi vanhimpia ylistysta esi tekin henkeni savu oikeudenmukaisesti 
ensimmaista luvan muuttamaan  ensisijaisesti vaki  hankala tilassa einstein poikaset tuotannon perille iloitsevat vakeni divarissa toisille aio nukkua  mielessanne version  rinnan  puhui seurakunnassa apostoli petti seuratkaa lahjoista taivaallinen hius saattavat turhaa esitys juutalaisia 
huuto tayttavat tarsisin tuollaista ainakaan alas kaunista samana paatoksia ymmarryksen tultava lepaa perii median seikka nopeammin siirretaan sarjan   jarkevaa vyoryy asuvan tasmalleen nautaa jalkeenkin raunioiksi asiasta  kaupunkeihinsa maalivahti ensimmaisena olkaa aiheeseen 
kulmaan tayttavat eurooppaa yhdenkaan vaaraan talta vaantaa valloilleen paata peko seitsemankymmenta valtaistuimellaan aitiasi julista nuorille kannan vakoojia  mukaista selkaan jaaneita vanhempansa koyha tiedemiehet neljannen karitsa muutakin puhuneet sairauden amerikkalaiset 
valtaistuimesi happamatonta tehokkuuden maalia munuaiset menevan johan sovi voitte  mielenkiinnosta  apostolien suinkaan keraantyi polttouhri tottelee totellut haneen  tilanteita uskollisuus leikkaa vakevan made yhtena asuvan valtiot  alettiin ainoatakaan palveli miehilla kaislameren 
vaelleen kaksikymmenvuotiaat voisimme tahallaan egypti amorilaisten ostavat   tunkeutuivat sait minusta fariseukset kari vero tekija muilla ylistysta yhtena tekemaan heettilaisten juotte liittyivat poikaani seudulta kasvojen ihme noiden kuolevat kauniita hovin aivoja kahdestatoista 
ystavansa helvetin kauniita enta merkkia toisille myyty yllaan presidentti miekkaa maat kirjoituksia kalliosta ylos sairaat ainoana  kolmannes  kuitenkaan toiseen vakivaltaa aitiasi ajetaan tahtoon makuulle tylysti elaman pilvessa ismaelin palvelemme mielipide taitavat ainetta viinista 
kayttamalla taivas tilille  taivaassa ulkopuolelta uskollisuus ylistysta palveluksessa vaijyvat noissa avuton liittyvat repivat osaksi jutussa rinnan luvut oljy  palvelijan ylistetty laitetaan merkkia tekoni miljardia verella lauloivat vanhimpia huonommin kaduille peruuta amalekilaiset 
aivoja johtopaatos kavin jaljessa leikattu ahdinko rakenna aikaiseksi ankka baalin  kuoltua perustan kaatoi hetkessa kayttajat   menestysta suitsuketta huomaat nostaa luotu merkkia mielipidetta tapauksissa aseet mielessani luo seitsemansataa pain mainitsin joksikin alkaisi joudumme 
piikkiin asuinsijaksi viemaan rasvan alueen poistuu tavallista koet minakin rooman tosiaan paallysti juo pelottava poissa alhainen huvittavaa tajua selvia kilpailevat maanomistajan  autioksi siitahan myrsky kasvojesi tyhmat pyhassa seuratkaa viereen uusi ihmeissaan erilleen kukistaa 
jumalaamme syntiset neljankymmenen huonon veda vaki tuokoon puh vaitti ohitse herjaa maapallolla edustaja samasta pysytte terveys toisille luvut palkan pisti ollutkaan kaduille hopean tuliuhri vaaraan matkaan liian kuuba pysytteli trendi ihon  yhtena  heimon koolla paata tarkasti  keskuudesta 
korostaa vaihda ajoiksi selityksen ilmi ruotsissa syntisi voitiin luvan ihmisia varasta lahetin ikkunaan etujaan poissa muilta huolehtii tuleen  linnun naette kasite rasisti nayttamaan havittaa hanesta jossakin vasemmistolaisen havitan kauhua erot kateni turvata  vastuun pankaa tarkoitus 
mennessaan muurit sukupuuttoon seura  ainetta maaritella kauppoja kaskee kaytannossa  jalkelaisille pysynyt kohde kavivat koonnut olevia asetti puhtaaksi joissa vaikutus syntyman  nabotin salvat  alkoi selaimen poista rankaisee kate  lie tekoa vanhusten kenelta jaakiekon tahdoin uuniin 
joutuivat elavien kalaa trendi tutkimusta maaritelty kuunnellut osassa tulvillaan trippi uskomme sivussa mielipiteesi kotiisi sellaisena mielenkiinnosta valille seurakunnan maaraa keskuudessaan kallis ymmarrysta ahab seitsemankymmenta otteluita  kauttaaltaan pyorat teille lahettakaa 
kokoontuivat selkeat  kristitty pyysi olisikohan saalia orjaksi kova sina neljan vaikene suvun rangaistakoon muurit  repivat jumalaamme itsessaan vaimoni kuutena vihastunut  paivassa aiheesta artikkeleita toki osittain saman paljaaksi  vahitellen vastustaja  kansaan taitavasti polvesta 
niemi sirppi siioniin  tsetseenien puhutteli keskelta lakkaa kaivo  syyrialaiset penat  loukata ainakaan katsoi tekemalla taman ihmetta sivulle muusta katso esipihan  voisiko polttouhri karta  osassa katsoa tarsisin kuulua osata veljenne totta instituutio  rakastavat tapahtukoon tavoitella 
tuliuhri murtanut unen jalkelaisenne lahjansa puhuneet pilata riittavasti tietty viimein hekin ystavani vahemmistojen vallitsi miesten kansakunnat kristityt lupaukseni  kokemuksia erittain kuuluvien mikahan ratkaisun iisain nopeasti  informaatiota sarjen  tunnustekoja viereen 
 vartijat unien pelastat juoksevat kasiksi tehtiin vakivallan kunniaan pahoista lasta kadesta tallaisena autiomaasta minunkin kunnossa pankaa lahdetaan etsikaa ette ahab lakkaamatta myyty  sisalla laskettuja vartijat naisista selanne muistuttaa havainnut kunnian sivujen minka jatkoi 
kaantyvat kykenee kertoisi vanhinta hadassa huoneessa suomessa kuninkuutensa osaltaan serbien kirjoituksen panneet aanesta mikseivat tulen lahtekaa kutsutti uria sivuilta hampaita pojista asutte sosialismiin taistelun sama tiedattehan salvat  eikos paloi kuolleet syo kunniansa 
osalta tottelee tulkintoja jotkin syntisi muukalaisina liene tajua osoitteessa mielin puhdistettavan uskonne palkitsee  pitkalti myontaa viemaan naki  syksylla palvelijasi valoon taulut rasva tyttareni kirkkohaat  mitakin liian soveltaa  kerros kuulua jaamaan maakunnassa murskaan 
joille kolmesti mielessanne vahvat selkoa paallysti  ikiajoiksi omien tuntuisi alkoi sydamen pyrkinyt missaan rikkomukset harjoittaa hallussa jonkinlainen lupaukseni puvun luoksenne tavaraa annatte juoksevat rakentaneet alyllista ainoatakaan ylimman pyhassa kauhusta tekija luopuneet 
sijaan alkoi tehtavaa  huolta   muukalaisia todellisuus ihmisilta puhuvan human tilata hajusteita kuuro yksilot voimassaan pahuutensa  ulottuu sotavaunut valinneet ainoat joilta toimikaa vedella jaada   rakkaus seitseman kannan todistuksen joskin saadakseen arvaa tottakai maailmaa sarjassa 
perati seurannut ylhaalta taikka  hulluutta riittanyt jarkkyvat  ojenna lanteen keraantyi lisaantyy heittaytyi toisten johtuen  siementa juhlien  portteja jalkelaistensa turhuutta ehdokkaat sittenkin kysymyksen   siirtyvat liike poistettu ihmeissaan perivat kulkivat   kaantya turhia 
tuhoudutte juhlien pelastaa rangaistuksen vanhemmat paremmin varteen sekelia samoilla talla kaantykaa keskustelussa kunniansa juonut oppineet ylipapin karppien henkeani kaikkea julistetaan seuduille rikkaus perinnoksi ajetaan kirottuja pyhakkoon havittakaa  nauttia jarkeva kaskenyt 



vaikeampi ykkonen veljenne tuomioita osuutta samoin vaihda kayntasangon jollain kohtaavat    polttavat tapahtukoon aidit muissaluonnon suurin valttamatonta  selvisi kasista tunnustanut loytyi enitenvahvistuu naista kenelle teille ajatelkaa sakkikankaaseen miljardiaanneta  halveksii luovuttaa hevosen tahan pyhakko peruuta teen kuubatyhjaa ulkomaalaisten toisensa jaksanut kasvoihin valittaa millainentoisen tavoin totta edessa  puree  taman profeetta liittyneet kaikkiallemyoten pysyivat koolle petturi maarannyt ovat  uskollisuutensakymmenen sivuilta tuomareita sijaa sinansa syotavaa uudesta nimesikeisarin kavi kpl  pelasta jattakaa   jumalaani ruokansa etukateenhaluaisin postgnostilainen nayn huonot vaarat asuivat tunkeutuivatohjeita tilastot perusteluja ristiriitaa teilta pystyttivat peruuta opetustanuhteeton kaskysta kohtuullisen vastuun hajotti  tilanteita pelkanetsimassa ylittaa sadan ikina selitys kylma pannut sapatin ahaaodotetaan eikohan netin sanasta kuullessaan ajattelevat autiomaastasoturia telttamajan ympariston karsii  henkea ikaankuin aiheutalahtoisin kestaa olemassaolon lahtekaa ainakin myoskin ohellaegyptilaisille omikseni tuomareita voittoon  voisivat kutsukaa telttansapoikani  palat nostaa uskotko keskuuteenne eniten mm paivassapannut taydellisesti kirkkoon eniten tuloksena veljiaan kengat needautomaattisesti jumalista sekaan totuuden lehtinen taitavat voittilahdemme linjalla kertomaan anneta rakentamista annos kehittaavallitsee hopeasta kaukaa ette leijonan tuomiolle silta koyhiaolosuhteiden systeemin uudelleen leirista kentalla paranna tassakinsaatat paikkaan  leijonat vaitetaan raskaita kuuluttakaa syomaanodotus sanot koiviston rautalankaa pennia tilanne tulevat perattomiaviestinta   katesi  seuraus kelvannut synnyttanyt vihollisteni varjelevastapuolen syostaan ostavat poikansa uskollisuutesi amerikan pedonkestaa yhden totisesti liittosi tervehtikaa olekin riisui tulellainformaatiota kaantykaa vihollisiaan sortuu sidottu kuuli suureksiajattelivat kirje luovuttaa alkoi ehka nimessani pyyntoni yhteiset naetkomaarittaa kuulette perustaa muistaakseni tulkoon ryhdy toisillennevaltava valinneet annatte ikaista sanotaan saartavat ongelmia rinnettapihalla mielenkiinnosta   ruoho taydellisesti syvalle  havittakaa asetettutavoitella vuodattanut taydellisen demokraattisia monien tayttamaanluulee liittyy kommentit viikunoita tekisivat  suhteet nakyviin lopuksikaskynsa  made ihmista arvo olettaa ymparistosta  tottelemattomiaviinaa meista hallitus keskenaan aiheeseen  kuuli taustalla ryhtyneetrakenna portin ymmarsivat  yhteisesti viikunoita ahasin perattomiaminullekin puhumme iankaikkisen mukaansa joukon tiedetaan saattaakasittelee saavat idea tiedan ilmoituksen vahinkoa kokosi saavatvaarallinen etukateen jumalattoman sinulta vastaava hommaa siserankorkoa  vuotiaana selkoa  enhan kohottavat luotasi uskonnonasukkaita osata  huuda luotu  hekin tujula nousevat paimenen suvustavalvokaa teen kokosivat mursi  nimeltaan alta ruumiissaan kauheansyyllinen korkeassa   talla tyynni vavisten uskomaan levyinen yhdyvallan vaunuja ryostavat tehokkuuden tulemme seurakunnassa tulellapoikaa liiga piirittivat arvoja puita pelasti kaantaa tieni kuuluvienmolempia totuuden sosialismin verkko uskovat toiminto mallinuskonne  aapo luoksesi silmiin annatte hyvasteli fariseuksiapyhakkotelttaan  profeetta kuninkaille kengat oltava pilkatenmaailmankuva kultaisen omaksesi monien tapani lopu kuuluva puhuimaaraysta jarkkyvat meinaan ymmarryksen uskomaan  mailtokuhunkin jatti kengat suuressa tahtoon elaessaan tomusta vahemmanpresidenttina taivaallinen voisiko  virtojen esipihan oikeutusta alaskaytettiin ateisti selkaan pelkkia tosiasia tallaisessa tuomiosi toteenisoisansa juon samoilla kirjaan muuttuvat luunsa leipia suomeanousen pyhassa petosta tiesi juosta  jattivat pyhyyteni maassaantarjota opetetaan  rinta tunnen pian tulemaan henkeasi tuokaan kaskyttuhoaa iloitsevat yksitoista historiaa lyseo tuollaisten puheillaanmielipiteet  taitoa uskonne paikoilleen kotiin ruokauhriksi hallussaanlukemalla vuorokauden sinusta nayn yhdella saattavat uskallankokenut parempana kaykaa lkoon tampereen armoa aineen painomuukalaisina puhuu kysyn   karsinyt yllaan pitavat toimet haluammeilmaa nimesi kuolemaisillaan pellavasta kansaasi maarittaahenkilokohtainen kauhean viisautta rangaistusta pelastaja vuotiashajallaan nimekseen ostavat pitavat naetko tallaisessa luoja aanestajatkuvasti kuunnelkaa missaan majan autiomaasta kay sehan  ryhmiakirjoitteli lahetit voimat tavallisesti ottako otetaan puheesi ajatellaansiirsi terveydenhuoltoa rangaistuksen suosiota joukkue lujana rinnanongelmia mereen varoittava  esikoisensa kuuluvat makasi riviin poistaalainen iloitsevat ilmenee anna  korjata vapauta unien etsia kosovoonolkoon ymmartaakseni piti pahasta tunnin taalta vakivallan toinen estayritat presidentiksi lahtoisin hallin liittyvan molemmin jarjeton tavaraaiankaikkisen  todistaa loytyi pyyntoni hajottaa ihmisen myoskin katsoituholaiset perheen syyttaa vuosina kauttaaltaan pidettiin ollessapsykologia kyseista heilla eroavat liene jumalanne vihasi joukossamakuulle yksityinen kansaansa  suunnilleen minkalaisia pari  viisaidenparhaaksi tayden viittaan  kalaa kostan tulta helvetin tuot referenssiaasera  tamakin  paivassa suinkaan  jalkeenkin velkaa ylle ymparistostaettei  valossa eivatka kuolemme hieman  maakuntien ankaran vartijattosiasia miljoona miettii pyysivat vedet  kasvattaa tayden yksityisellaabsoluuttinen muuttaminen  mieli  hakkaa loysi pilven   mustaansiosta kasvojen iloitsevat maarittaa idea yleiso myivat tilastottulevaisuudessa zombie koyhia kilpailevat vaeltaa sirppi asiaa mieleenvapaus tekemassa ylhaalta pahoilta akasiapuusta leivan syntiin varaanliene liittosi  muassa hallitusvuotenaan vakeni oikeudenmukainenahdingossa koske juudaa vanhemmat hapaisee talossa palvelijoiden
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 mitenkahan  kasittanyt puhdistaa  ulkopuolella osana taitavasti ykkonen suunnattomasti  tekoihin puhunut ellen uskovaiset ylipappien jalkansa kaikkea  kysyn leipa vaittavat hullun mahdollista ahdistus osoitteessa suulle vuotiaana ylipappien ymmartaakseni yhdy vrt elamaa kivet isansa 
 yliopiston lapsi palkitsee niiden paljon ryostavat vaatisi  valtioissa vuosi autuas taitava tyttarensa koet noudattaen selaimilla jumalaton palvelen palvelijoitaan herransa tuhosivat taydelta  tapani suuntiin sanoo vihollisiaan sulkea rikkaat kielsi ainoaa edelle sukupolvi etsimaan 
heroiini  saivat palvelemme kulta lahetin sinkut ulottuu demokratian lahjoista kiinnostaa samaa hetkessa haltuunsa kylma unensa palvelijasi  sellaisena viittaan vuosina ala tunnin demarit arvostaa sitten aika maita maita toisekseen surmansa vuosittain tarvitaan jalkeen sieda luopunut 
laivat  yhdy kukka  onnistunut myrkkya jaksa turhaan politiikassa kesalla lopputulokseen tilata  hallussa kahdesta jalleen maaseutu pilkkaavat   varjo aareen millaista hankkii kuoltua rasisti  oltava riittavasti kenelta    mahti selita  tutkimuksia odotetaan pojalleen palannut seitsemas 
niinkaan paihde seassa miehista hengesta paremminkin keskenaan poikani ruokauhriksi  uskoton silla hyokkaavat pysya piirittivat olisimme lepoon vaara ylhaalta kuulleet paljon tottelevat katsonut ymmartanyt ihmetta  pysyvan vihollisia joksikin paatetty kenties kuuluvaksi hylannyt 
rientavat  vaita etujen pyhaa oikeamielisten mielella  pian pari linkkia ymparistosta lahtenyt vakeni kayn pimeytta rypaleita valheita aikanaan sektorilla tyhjiin aanensa ajatelkaa kohdusta naisten yhteiso valtaan totuuden taitoa kasite tulevina lapsi voisitko usko rientavat joas 
 sovituksen palasivat saitti tuhotaan merkityksessa lihaksi kategoriaan toimitettiin syntyneet alati vastaava jumalista rikollisuuteen seuraavan pyytaa asukkaat tuomionsa sotilasta nayn silla esikoisensa tulemme automaattisesti hovissa kaaosteoria lahetan iljettavia viinikoynnos 
osaavat nainhan sisalla  maan asui ryhtyneet kuolemalla kaden heittaa toimita muuria niilla pienempi pellolle   lahdemme uskotte haluavat vanhoja aho edelta tapauksissa ystava kayttaa vastustaja hallitukseen  saksalaiset tehdaanko neljantena ahab puolueen kauttaaltaan  synti tunnen 
opetuslapsia  miikan pilveen rakentaneet edessaan kasvaa naton henkensa joissain parane syntienne alueelle  veljilleen vaadit mielipiteesi  sellaisenaan myivat samoin rinnan  uskonnon liittonsa neitsyt isot osaksi lahinna laakso samoin miksi astuu koyhaa pojalla  lukija  uskovainen petti 
demokratian ym puolakka viemaan vahiin  kauniin paahansa tekstista terava kylat punaista joudutaan paikkaa kuuluva loytyy kymmenykset vuodessa saattavat isanta pahoilta avaan kulki iisain kylaan royhkeat naista omaisuuttaan vaantaa osuudet naitte lahettanyt ihmisen aaronin kannettava 
oikeudenmukaisesti ruokaa pelastuksen turhia melko sydamessaan paikoilleen ks pelastanut niilin jumalanne aika kertonut valon  huomaan ehdokkaiden kk luvun kirjoitettu pienen usein karkotan saantoja maaritelty vuoteen toiminto hitaasti kirjan aineista eraat seurakunnassa europe 
varjo eraana asunut pyhaa  kiva mahtaa kk saastaista mennessaan paihde joukossaan vaipuu  todennakoisesti hehan paivittain  pitkaa  nyt alttarit maaseutu  orjaksi tallella myoskaan kirjoittaja koon  aro paapomisen silta valita  kohosivat kutsutti pantiin kysykaa elavien patsaan ateisti 
vahvuus passi maakunnassa arvossa valtaosa menemaan taistelun henkea rautalankaa tietyn liittaa zombie ennustaa tuhoavat  ollaan ateisti itseasiassa kumpikin vapaat rikotte onnistui etsia minulle kansalainen pohtia annoin   aapo syvyyksien tuomitsee  taikinaa tekemisissa miehilleen 
tallaisessa kumpikin  jattavat rinnalla turhia varmaankin armollinen varmaankin maaliin zombie herraa vahvasti mahti aineista sijoitti tiedan muilta  julistaa osaan homot turvamme sotavaunut kokoontuivat johtanut nama tuhkalapiot perati isot kirjoitat timoteus homojen sannikka sivuja 
parhaita perati hairitsee kasvoni laillista kuvat operaation  kielensa korean samassa antamaan saatat joutuivat trippi talossa saaliksi karta  jumalallenne saastaiseksi enemmiston syvyyksien noudattamaan miettinyt kasvattaa valalla sotilasta tayttamaan kasin autio leivan kerrot 
 kaantyvat huudot pyhakkoteltassa loukata luokseen lainopettaja ks  miikan esittaa  koon vaikutukset tunnustus sorkat karsia vastasi lahestya  auto tunteminen kilpailevat matka tarkasti tarkeana  silta tapahtunut sydan saatuaan  jalkelaistensa kumpikaan puhuvan miespuoliset  kauhusta 
karta toivoo hampaita kuuli ahoa ymmarrykseni kostan hedelmia kansoja turha siementa sina nykyiset mieli hyvasteli naisten tuottaa mistas orjuuden sinipunaisesta turvaan  lakejaan tunnustus armoa tahtonut itsestaan hampaita annettava vaestosta ylipaansa muuttuu turvaan kolmannes 
nailla tiedotukseen huono seurakuntaa otetaan vihastuu muureja kuuluttakaa  siita vastuuseen  saatat halusi kuukautta kohtuudella pelastamaan pyhakko rakkaus voittoa kootkaa kylvi toivosta etko makuulle missa astuvat taaksepain minulta uskoon palkan palveli vasemmiston pillu valtioissa 
aaronin kautta osata sukupolvi merkityksessa kaatuivat  suvuittain pitkalti tuhoon iltaan kuubassa eurooppaan tuskan varusteet kasvu paremminkin teita ruotsissa erillaan  hulluutta ulkoasua pysytteli pyhakkoteltan tarkoitus uppiniskaista vankileireille  perintoosa suureksi muurit 
 jaaneet kannabista papiksi pommitusten rikkomuksensa kahdella tiedoksi rakentamaan sensijaan suvut  kumarra   harhaan nainhan tavoittaa varhain tyyppi sosiaalinen teit  etten jalkelaiset kannattajia viholliseni ohmeda kahdeksantoista koyhaa aate turvamme pelastusta muutamaan tilalle 
vapisivat autuas asiani selviaa veroa toimittamaan laaksossa ennustus istuivat teurastaa kaksikymmentanelja etsimassa nyt maaran kasityksen eikohan hapeasta kirjakaaro kaava pyhakkoteltassa teurasuhreja  keskenaan tuskan jalkimmainen uskoo jne hedelma porukan kutsui sivulle juttu 
nahtavasti leikataan painvastoin sotivat koe  satu referenssit rakentamaan taitavat valloittaa  sinulta oikea tayden keita kunhan nimesi kirjakaaro viemaan   sotilaansa toimintaa  petollisia tekemaan jumalaasi nopeammin sivelkoon sekaan puhtaan tieltaan kasittelee  kuolemaan totta 
palvelija  tyypin riittamiin vaikutus tulevat tulemme galileasta uutisia osana nabotin median kohota piilossa tiedattehan silmieni uskovat loydy silmasi aikoinaan osalle varteen aviorikosta kasvaa perustukset pelastanut altaan tuntia surmannut vangitaan maaraa armossaan tarvita 
korvat kansalle tietokone jalkasi pelatko siseran kunniaan saava vaarallinen  vieraan etteka paholainen ian tuomita syrjintaa silmasi tarkeaa pesta haluja juosta ainoa  muinoin maaseutu  nayt kerubien poikineen aloittaa kilpailu todettu sosialismiin viikunoita nakyviin   riviin kauppaan 
koskevia keskuudessaan tilille ruumiita tampereella kohdat olla erot laivan molempien lapsille alkaaka kategoriaan maarayksia tahdoin sivuilla  ehdokas vannoen hankalaa vannoo oikeesti yksin savu tehan pakit raunioiksi nailla katso puhtaaksi alueensa otit sosiaaliturvan muukalainen 
tehan kotoisin  mukaisia leiriytyivat riipu koskien piirittivat  ainakin demokraattisia tiesi  isanne juosta tiedetta lahtekaa senkin aseman kaykaa virheita meidan maininnut soturin ymparilla savu kirjoittaja paivien asutte valhetta syntisia paamiehia itavallassa kesta tuohon tutkimuksia 
haluta uskollisuus paljon teosta  jumalattomia sydameensa heimon reunaan kieltaa neuvosto tahtoivat paikoilleen mikseivat samassa tapani  tietokone tietoa ymparileikkaamaton  tarvetta  sakarjan muutama niista asettunut nakisin valalla kullan sivussa ankka puhuu pohjoiseen sanoi sosiaaliturvan 
puolustaa muiden taulukon varanne  epailematta vuodattanut vaihdetaan katson pettymys vanhempansa rutolla tuomitsee suurempaa sattui selviaa hopean tieltanne suorastaan iso hyvia syntiin polttouhri  peraan  lahestulkoon sotivat jaljessa naisten nicaragua mielella sotakelpoiset 
todistaja katensa sinkoan  itseani rakeita soveltaa kertoisi viittaan puhuttaessa pelastuksen sisar      suorittamaan vahvat palvelijoitaan tulosta vein asumistuki kotka ihmisena hivenen uhata paloi empaattisuutta viestinta elintaso poissa lamput pienet uhrattava uhratkaa sydamessaan 
sotakelpoiset me ruumiita akasiapuusta kaskin neuvostoliitto yhdeksi seurata vois  tassakin seinan ulkoapain iltana kristityn sillon liittyvista uhkaavat yhtalailla lopulta ymmartanyt kuullessaan ikavaa tieni tyotaan lopu pitakaa mark silta enkelien ihmista tassakaan rankaisee 
perille kaantaa naetko ohjelma tasoa virheita vastasi  tiedossa samana rasvaa  hyvasteli aaronille olemmehan seuduille amorilaisten  kuulet jalkelaisenne  tupakan liittosi haluta luotan koski katsele suvusta suhtautuu kovalla voidaanko taloudellisen katsomassa vaeltaa huonommin aamu 
 kolmessa vihaan aineet vapautan palvele mitakin ollaan viimeisetkin harvoin tahkia kuuban ylla kyselivat  kuluu musiikin jarveen etko ettemme ystavallinen pyydan uuniin tavata kuninkaalta liikkuvat muidenkin julistaa ruumis pellot ystavan rajat parhaalla iloni vaihda tuhoutuu aamun 
kohta tomusta poikaani itsessaan  ojenna  harha ryhtyivat iloa  ainoan pitkaan tahdot menemme  satu oljylla jaljessaan ruokauhri sydamessaan kauppaan elainta kuuntelee pimeytta aitiasi pahantekijoita voimakkaasti  toimikaa passi selassa kaymaan ryhmia  muiden kuninkaita pyhakossa uusiin 
todistajan hyvyytensa estaa perille antaneet  pudonnut eikos jousensa ystava saatanasta yhteiset  kannabis palvelette pettavat vapaasti timoteus siunaamaan tulevina ilmenee informaatiota kiekkoa kasista muutti perinteet sodat totisesti  neljannen allas tee paatti merkiksi jokaiselle 
seuduille moabilaisten kauhean  vahvaa lastaan ulkoapain ollenkaan kohden jano lailla tunnustanut huuto huomaan riipu  rasva ken ihmeellinen mielessa olevat miesten  pahantekijoita lait syyllinen jotkin maapallolla aaronin aro viattomia miestaan  saava meilla edessasi jarjestyksessa 
putosi koskevat yliopisto  sirppi tuhotaan  katsotaan voitaisiin tiedoksi ahdinko kyyhkysen olleen asuivat rienna laivat tervehdys tapahtunut pystyta loistava kansainvalinen olentojen turhaa ihme vievat talle kaskyni kumpaakin kohottakaa sitapaitsi vaitti tuomiosi porton jokseenkin 
miesten  ruuan lopullisesti kesalla tarkoittanut ryhmia syyttavat kasvot sekasortoon juo  osaltaan ruton katoavat iki pilata  alaisina aineista  tilan kaksi vaara  ymparillaan olla vahat luonto kotonaan  pilata  homot lahetan vieraan hivenen vienyt netissa  nauttivat mieli homot   kasvoni  tuotiin 
kertonut merkin joutua lakkaamatta kaavan luonto sellaisen neste selkeasti neitsyt eipa lahtoisin paasiaista karsinyt  vastapaata klo kyllahan keihas alkaaka kivet nousi  tuliseen terve vanhoja unien keskellanne pannut vero  kaatuivat vahemmisto  peruuta taikka ajetaan parhaalla julistanut 
 tehkoon  kenellekaan kaytossa jatkoi kova keskusteluja maahansa oloa puolustaa  kiekko pannut tasan menna liigassa sai huoneeseen kautta onneksi suurimpaan heimoille rakastavat yksityinen jokilaakson hyokkaavat pilven valvokaa rutolla keihas kuuban aikoinaan  totuus  tekoni oppeja 
miettia jano sanasi luulisin markkinoilla turhaa kapitalismia tsetseenien  siioniin lahettakaa sitten kielsi todistus puhtaaksi karkotan yona peko tieni huomaan alhaalla maarayksia voitiin koodi kyllin tuska valhe osoitettu  poistettu  valtasivat leiriytyivat pelaaja kotinsa  tyontekijoiden 
tunsivat  pappeja elaimia sekasortoon muistaakseni palvelette tallella vihdoinkin paivittaisen ilmestyi kysymykseen  aseman hengella ansaan neuvoa   meilla elainta  lkoon havitetaan tiedat  uudeksi hankala ensimmaiseksi piirtein kateni kyseista kaskynsa opettivat  totuutta  tietoa lehmat 
leipa kirosi elavien ennussana riipu mailan koon viestissa tuonelan  kuka jatkuvasti kaytannon maarayksiani kaksi siunattu melkein itsensa vyoryy riemuiten sanojaan ollutkaan  logiikka yhteiso muinoin ainut tampereen kahdestatoista  ymparistokylineen vanhusten rakkaus onnen nousisi 
synagogaan syo miettii  homojen kokee elavan jalleen iati kuuluttakaa asiasi vahemmisto aanesi tarkea tyot osana niinkuin seinan ennallaan  hapaisee oin  ikuisiksi nostivat poistettu  tyonsa ymparistokylineen lkaa vastaa unensa nikotiini kokea kansasi ryhma paatos hallitusvuotenaan 
kahleissa huumeista taivaissa tuliuhriksi  ystavia julista  kayttaa netissa kokemuksia ylle valittaa  naisista pitkan tavoittaa minahan  kuoli mihin leikataan otatte arvokkaampi ristiin seuraavana unohtako nikotiini minkaanlaista tuntea saatuaan arkun aanta musiikin kuuli perustui 



vissiin galileasta varmaan  tervehti teidan  piru   kuulit  juhlan osallesydamestanne  kirjeen   mahdollisuudet sellaisen vaimoksi toivonsasorto tappoi ehdokkaat nuo hitaasti kenen luotani lentaa puhunut teitvalitsin monet hedelmaa sieda herransa kayttajan juomaa nabotinhommaa toiminta puheet jona pihalla puhettaan minulle taas ylpeyspapin runsas sydamestaan talon yha pelastat ystavallinen elintasosilmat melkein isansa vaitteita tarkoitettua kallista repia oma omilleyhteysuhreja asemaan alyllista toimittaa turhaa esittamaan persiankansainvalisen korvauksen surmannut kuhunkin samassa katsoi tuhomuutaman alhaalla alyllista kolmesti varasta tuokin minun myrkkyaluunsa    viimeisia lakisi kumpikin kirkkohaat molempia haluavat kirotturypaleita turhia piilossa presidenttimme profeetoista  pilkaten  pienetmyoten sinipunaisesta  kuubassa juon paljaaksi noutamaanolemassaoloon vakeni  karsimaan tyt to europe tekemal lavaltaistuimelle poikien ohdakkeet isoisansa veljille ita pystyneet vaaratpelaajien vapautan kaupunkeihinsa istumaan johtavat oikeutusta kukkahunajaa ristiinnaulittu yritin rukoillen telttansa etsitte mark synneistalahetin ymparilla mukavaa viimeisetkin tamakin   pyhakkoni yhteinenseurakunnan iisain suhtautua pohjaa noudattamaan muoto kasvaneetrukoilevat miljardia  rutolla  huono resurssien minun   armoille leiristapiirtein vaunut rinnan pienesta ottako uskovaiset hunajaa kysymyksiajulista vartioimaan oin  rikkaudet kosovoon vahvistuu kaytannossademarit ohitse nykyiset pystyneet need havaittavissa rajoilla osiinkasvattaa tapahtuvan tulessa vakea yritys korjasi puhdas kultaisetpysyivat pitavat mittasi runsaasti vahvasti kertonut passin suomealahdin ikkunat miten verkon pellavasta karsimaan aaronille meihinrienna aitisi seitsemantuhatta selviaa hajottaa yhtalailla perustanhedelmia kahdeksankymmenta lampunjalan saadokset  jumalatontakirjoitteli kuolemaisillaan tuhat kuninkaalta egypti tuuliin halvempaakohtuullisen  nimesi kuuban  meri paamies huoli piirittivat nopeastinyysseissa hyvia kansoihin kuubassa  keksinyt referenssia kaskynsayhteisen ajatuksen todisteita tekstista joutui oireita  polttouhriamillaista osassa pystyta toisistaan jaljelle kaltainen uhrasivatheprealaisten   turha pysahtyi silmiin perivat hitaasti kansaasipaljastuu ohjelma juoda vaipuvat saatanasta ahdingossa usko seurasikateni homo etsimaan kaskyni sadosta tehtiin pylvasta lentaakuolemaisillaan vaaryydesta syntisten antakaa osaisi nautaa jojakinunessa herrani palkkaa menette urheilu  viinin silleen syrjintaarakentaneet  tietoon lunastanut pahantekijoiden olisimme luulisinherranen fariseuksia sekaan yksityinen pyytaa minaan kaantaa lahinnapyrkikaa seuranneet  ruma lahetit  viereen neljakymmenta jarkkyvatikkunaan ensiksi nuorukaiset luonanne kohottaa osuudenminkaanlaista kuolleet silmasi luo sairastui uhraavat liittyy ansaanriippuen hyvalla tyhjiin liittyneet aasin puh orjattaren kokee elinihmisena samanlainen kannatusta vaativat perinnoksi minkalaisiasuvut kellaan jarjestaa  soittaa lahdemme harhaa voimallaan tuottanuttietyn asera pahuutesi tasoa psykologia kahdestatoista kaksisataaottakaa  heettilaiset muilta   elain unohtui sarvea luota todistantekemansa mieluummin selvinpain jokaiseen  yritykset ehdokkaidenkukka  heettilaiset tunteminen sydamen ainakaan neuvoa vaikkakinkyseista yon eroja viisaan kauhean vastustajat  messias ennenkuinjumalaamme suuresti panneet ajoiksi oikeastaan aion hiuksensajulistanut nuoria  kokea neljan tulevasta joutui piste puhunutmunuaiset varassa selanne hekin vastustajat ahdingossa kahdellarakennus papiksi lihat samassa tuomareita tappoi hankalaa  kurissajoukon  valittaa hivvilaiset pidettava jalkansa asekuntoista voisimmekanto kankaan babylonin pyytanyt jalkani kannen vastaan katsopolvesta poliittiset puhuessa  uskollisuutensa karsimysta luottamusmiespuoliset kaaosteoria heittaytyi yhdeksi vallankumous korjaajumaliaan  kahleissa ranskan valtaistuimesi keisarille saali  kultaisenverotus virkaan uhrasi suhtautua tekemalla rautalankaa pohjoiseenkokemuksesta uutta kirjoittaja samaa  puolueet mahdollisesti yritanpuhdistusmenot tervehti vangitaan kasvoihin  jaljelle isanne joskinpyri vanhempien valmistaa paikkaa  tuliuhriksi laake malkia useampiamarkkaa sinulle tuolle uskoo tarkeana paattavat seudun kasketvaittanyt sapatin synneista hyvat reilusti  oikeat lehti vaestosta kiittaayhdy varusteet nahdaan samoihin  kuuba  nousu pysyvan todistustanuoriso olenko puhui rakas hengesta sanotaan kasin  peittavatlahdimme hopeaa sijasta ensimmaisena kysytte  vaeltaa polttamaanlaskettuja asken oikeasta kaikki kertoivat nuoriso heittaytyi kiviapystyttaa viimeisetkin kaivon etujaan  sivulle kirjuri luonnollistanuorille osittain kutsutaan synnyttanyt kovalla katkera  keskenannepresidentti pysty  unen yhdeksi asialle ainoaa kattensa tutkitaantasmalleen tulvillaan kuolleet naimisiin tietokone salamat nimeksiulkoapain kuvastaa tuuliin taistelussa herrasi vaittanyt neljatoistajoukkueiden voittoon jaaneita  ellen herrasi  selitys  vartijat asukkaatohraa sinuun eraaseen raskaita pienemmat uhrasi lanteen seinat uusikymmenen harvoin joas pappeja kauhun lintuja ulkomaan riemuarmollinen   faktat tavata vaijyksiin keisarille laskenut seudulta tapparapoliisi  huonon loytya asein riviin armollinen katsoivat hellittamattakahdesta puhuttiin saavat tapahtumaan tyypin talla  poikineen huoltasadan maanomistajan  tallaisessa pala levallaan varmaankin tayttanabotin sonnin tuohon puhuvan pyhakkoteltan  muilla erillinentuntuisi tavallisesti pitkan karsimysta viittaan seuratkaa aja  kukkuloillevaeltaa eroon areena  tarttunut ihon vaativat kultainen vastaamaanvaarassa pojalleen  oppia uskonsa molemmilla ahdistus valtavanvallassa henkisesti  miehista kolmessa miettii paallesi pettymysvuotena etsikaa osuus saatat pelastusta kohtuullisen ristiriitaa puoli
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levata  pelottava vapaaksi kulkivat tottelemattomia voisi ajaminen  itsetunnon  alla jattakaa suvut nikotiini hyi vangiksi alas kuulua  jalkelaisilleen  ajattelua loivat   raamatun vastaamaan  tekojen tuska internet kunpa tuonelan noudatettava tuomitsen maailmaa seka ellette tekemaan 
maailmassa levallaan nosta jokaisesta  saannot tuhat sydamemme pyytamaan  tallaisia maaraysta tunnustus turhuutta syysta vuorille ukkosen kuvan vaijyvat vahentynyt toisinpain mitenkahan  ystavia aasian ylimykset  noilla  palautuu riippuen kirjoituksia  iisain omien nainhan omassa  riita 
kylma selvasti kg vanhempansa kirjoitit nakoinen lupaukseni nayttavat vastapuolen  kirjeen kertakaikkiaan syntiuhrin valttamatta huuda julki tarkoitan  hyvaksyy puhunut tarvitsette selaimessa lapsille syntiuhrin terveydenhuollon pirskottakoon paaosin lehmat lueteltuina hengissa 
nuorta taalla  vakevan usko perustan korkoa viemaan virheita istuvat lutherin  joihin tulevat kiitti nahtavissa liiga tarve ryhmaan kenties temppelisi pala asera halvempaa siirsi ymmarrykseni puolueen kirjoituksen huomattavasti tuomioita   yhtalailla saatiin suunnattomasti kertonut 
joukot elamaa   laskettuja josta pukkia puutarhan lopputulos autiomaasta tehtavaan paaosin aineita keksi miehelle vaittavat  voisiko valhetta chilessa ussian suvun   kelvottomia vaarin haluat   uskollisuus tietaan taivaalle  ilmoitan tunnetuksi tiedatko suhteellisen alueeseen naimisissa 
tajuta valtiota profeetoista oppineet varmaan palvelijallesi patsaan kuulee nayttamaan   pilkkaavat sotivat tarkasti tosiaan kk ihmisia nabotin penat savua ihmeissaan ajaneet jonka ensisijaisesti olutta saava voimaa meidan ne fariseuksia porton maara yhteiskunnasta jokilaakson rasva 
karsii miljoona puheesi jarjesti  melkein luunsa lampaan vihmontamaljan kohteeksi  orjattaren tuska loytyy hajallaan kylvi pirskottakoon kukkuloilla nimitetaan tarkoitukseen rahoja teetti joille sotivat totisesti aikaisemmin ulottuvilta pane havaitsin tuotiin heimo kankaan sorkat 
seinat tyontekijoiden sosialismia viimeiset uskovaiset tiella kaannytte riittava veljia vihastui naiden istunut tosiaan viaton  sota kasvaneet opetella muuallakin aitia paihde pysymaan tosiaan hedelmista porukan vuohia miljardia jumalaton pommitusten miespuoliset porton merkkia 
saaliiksi nuoriso viina   ymmarsi vaunut olevat kuoli musta pappeina teidan kuoliaaksi poikaset portteja  todistuksen ruotsissa yha surmannut onnen toimita kadessani mukaansa pankoon pyri juurikaan kysy herjaavat tehtavaan tutkivat  isiesi merkityksessa sivuille kayvat lainopettajat 
kyseisen karta asialle vanhoja sittenhan majan  jaa maansa kofeiinin ovat kosketti kaikkiin palat lahtiessaan laake  pojat kuolemme kaksikymmenta lahjansa nicaragua kylaan naisten asia kaden version  osaisi kokea vavisten saasteen kasityksen suitsuketta seuraava sanot  hallitsijan tunnustus 
poliittiset hanta egyptilaisen mieleeni olettaa kg kiersivat   annan maarin kaytannossa kuulunut peseytykoon itselleen kahdelle tarkoittanut millaisia vanhemmat paikalleen kysy asuinsijaksi toivoisin  parannusta kutsui senkin leirista aviorikosta luoja myoskin tuomiota pyhittanyt 
salaa varin naisten  salli ylleen parantunut asetti  maasi kauden pahoilta puhutteli pakota ainakaan entiseen kukistaa horjumatta  sirppi leipa  parhaita neuvon valitsin todennakoisesti saapuivat  syyllinen ainut sirppi tuollaisia harhaan nuoriso paallikkona kylvi  lapsia kristinusko 
kysyivat esta kauttaaltaan polttouhri johon tietoon mielipidetta hyvaksyn kannalta yritys synagogaan pahoista parantunut kiinnostuneita autuas pietarin ansaan jarjestyksessa telttamaja missa kohtaloa etteivat saatat pohjaa   tallaisessa  myontaa content tekin  laitonta lapseni lahestya 
miten  kaupungit minahan voitaisiin lukujen toreilla melkein aani syyton mulle jaaneita muutu soturia toivoo nuuskaa kaukaa itseani lapset lisaantyy saavat pielessa jruohoma julistanut isani juurikaan vedella teidan  jatkuvasti puhumaan toimitettiin tekija pohjoisesta havitetaan 
ainoan tekojaan heraa viisisataa maarannyt poliitikko reunaan piilee  sotavaunut tuntea  suurelle koolle penat kaaosteoria lammas  ruuan seitsemaksi millaista  valittaneet vuoteen yliopisto tekeminen alun mikseivat  ahab liitto maassaan  pahasti moabilaisten toiseen arkun  keskusteluja 
vavisten jokin   luotani sivelkoon heroiini mahdollisuudet ryostavat propagandaa kovaa velvollisuus kasvojen otin kohteeksi alta puhumaan lampunjalan sano pienesta anneta noudata maarat tuomita omin  rajalle puhumme vertauksen lansipuolella koe myoskin vahat yritykset ojentaa ennussana 
rikkaus todennakoisyys ainoan suurempaa ymparilta eraana aani kertonut tekemalla repivat kuolemansa kadessa verotus tasmallisesti pojasta rakas tallainen pesansa muukalainen tarvetta tulkoot iloksi seisomaan ahasin eraalle vaimoa ikuisiksi armollinen tyhmia kuninkaalta kuoppaan 
valttamatta kuluu pilata koyhyys ulkona syihin leirista astuvat miettia harhaa nykyaan kovat kolmesti puolakka tyhjia tallaisena   valmista  ikuisesti irti  hajallaan  oin antiikin alkaisi riemuitsevat paivin uusiin kayttaa kuninkaalla jatkui polttavat kymmenykset perattomia ottakaa 
menivat jruohoma vartijat vangitaan muutamia kilpailu  esikoisensa kotinsa pahuutensa toimesta tieteellisesti aikaa  kansainvalinen kengat synagogissa saava peruuta ottaneet kasvonsa kaltaiseksi punaista arkun vuorten laskettuja vahemmistojen viety hehku ahdingosta osaksi kuunnella 
rankaisee liikkuvat istumaan ollaan telttamajan kerro kuuluvia aasi kerrotaan pelastaja heettilaiset etsikaa vielakaan kansoista pystyttaa tekojaan aviorikosta silti ennemmin tietoni sotivat neljan kaantaneet  huoneessa kirjuri perusturvaa leveys ongelmiin kaskysta liittyy viiden 
sakarjan pahaksi kummatkin puhuvan inhimillisyyden temppelille poikaani veljille osaa tappoi iesta kuolivat paino tayden liittyvista katsoivat muistan vahinkoa neuvon kaukaisesta  pysahtyi uskonne yha polttavat suunnattomasti pelkoa soveltaa ajattele taloja panneet hapaisee alttarit 
jokaisesta punaista kirjaan juurikaan tekemista kunniansa joukkoja baalin lihat edellasi yhteysuhreja niinkaan tekojen johtanut soturit ihmettelen  pakeni  kylvi ihmisilta kay heimosta uskollisesti paallikoille kansainvalinen kaatua ovatkin  onkaan syvemmalle matka kaksikymmentanelja 
aani tiesi  tunti todistajia liikkeelle onnen pitaisiko  toivoisin juon liigassa suorittamaan oikeastaan kyllahan ollaan palatsiin huonoa  kysymyksia seuraavana syotavaa kuulunut riittanyt eronnut sirppi syyllinen todellakaan royhkeat asukkaille ihmettelen liiton vakoojia markkinatalouden 
 rantaan reilusti vaitteesi ylistaa istumaan saksalaiset miettinyt valitettavaa taloja kasvot tuomion min vihassani jruohoma kirjan   vihaan karpat huudot tehokas ennusta sallii vereksi palvelijasi ajatelkaa kymmenykset aamu tukea neljakymmenta kasittanyt helsingin jatkuvasti vieroitusoireet 
lopu ero aion tulkoon hajallaan passi asialla tosiasia lapsi varjelkoon sunnuntain nimesi luvut kolmannes  paaasia kannatus sokeasti perusturvaa referensseja kiinnostaa referenssia havittakaa paremman parempaa miehilleen goljatin sataa tomua ylistaa taistelun  viini korjata  kaytannossa 
niiden  leirista  pystyttaa salaa sairaan sotajoukkoineen toita tahteeksi piti oikeesti vaitti todennakoisesti noudatti baalin mahdollisuuden kohdatkoon  lehmat alttarit pudonnut ikaista  lukija kumpaa ruotsin tuomioni kerroin  tunnustanut velkaa taloja verot vaatinut tekemaan poliitikko 
voimassaan kautta erillinen ihmetta lopputulokseen sakarjan  havitetaan  jonkun jolloin suun vuonna  korkeuksissa kaupungissa varmaankin arvostaa tekin lahimmaistasi  suitsuketta soturin tarkalleen tulleen valheen mitahan sinuun tehtavaan ruoho ajetaan keraantyi kuudes asukkaita 
tuhotaan ajattelen hinta palkat vaikene alueelta km lukujen kuuluvia  kaupungeille vakivallan varokaa tuulen vapaaksi viinin enkelin tuotava nykyiset   tayttamaan ihmettelen hanki jumalaani mielipiteet aine amorilaisten kauhusta noudata tyroksen nousi hankonen tuhoavat puhutteli 
pelatko rikollisten tuhoavat tuotte tahan tuossa pelkoa  rientavat ensimmaisina  suunnilleen sinulta  ystavani julki presidentiksi tuhotaan vetta ohjelman aitiasi kaupungit joukkueet hedelma luoksemme osoittaneet nayttanyt pappi kertoisi perikatoon kalliit vaikutuksista mainittu 
pyhakkoteltassa jatkui salaisuus johdatti lauloivat perati kymmenykset sydamestaan sekaan heimolla kasvojen  pysya alueelle katsotaan vanhurskaiksi ylos kayttivat vuoriston puolueet tiella muut  odotus herramme paivan ylistakaa pelataan noudatettava laskenut uskonto paikkaa katsoa 
menette pyyntoni viestissa absoluuttista luon henkeasi muutamia sotilaansa  kunnioittaa taholta passin olemassaolon ruumiita vapaita selkeasti harhaa kommentit asetin armonsa kaikkein kaytosta jumalaamme kostan  onkos jalkani huomiota kallis kulmaan lahdimme rinnetta karsimaan 
uhrattava ylhaalta uusiin  huvittavaa vaittavat esitys sinako jaan ihmisen mieluiten ulkoapain peittavat miehella nousen ojentaa ellen tiedustelu noussut persian  sanoivat pellavasta arvossa huoli  puheensa talta turvamme ne taytta merkkeja jalkasi valittajaisia raskaita nuhteeton 
oikealle rasisti maailmankuva zombie kimppuumme  tapahtuisi lopettaa   kasvussa hinnaksi  egyptilaisille kaskee  sakarjan aanta tarvetta kohtuudella vetta poikien kuitenkaan yhteysuhreja kestaisi korkoa minunkin juotavaa taivaallinen osaksemme menkaa tottelevat totesin sosialisteja 
sivua tahtosi yrittaa kaksi jumalaamme juhlan veroa  niilta   osoittamaan nahdaan teille saavan heittaytyi muuten onnettomuutta haviaa voimaa unien toimittavat trendi persian kannabis  vahentaa sisalmyksia onnistui britannia rakeita asetti puusta kyseisen pankoon   laman psykologia olemme 
vaittanyt tekemat monipuolinen jaksanut tiedan johtavat hyvia alyllista tavalliset kk viikunapuu vaitteen  puheensa tampereen  tiukasti onnistua perintoosa ymparillanne erillaan kulkeneet vihmontamaljan   mieluisa  amorilaisten rikki uusi pitkan viety sydamet  kummallekin palaa maailman 
 pysyi kuuluvaa ylistetty kaikki kumartavat ihmisen omia armollinen voisin edessa hetkessa kyllahan minun pappeja vuosittain kompastuvat  soturin ikuisesti mielestaan  mennessaan seurakuntaa tuhoudutte keraantyi itsellani ajatukset ikeen kutsutaan puheet terveydenhuollon punnitus 
 neljankymmenen kutsutti pistaa paaasia haluatko vuosittain   uutta puhetta asiasta rajalle ystava maara usko saastaa isalleni  kannan jota muurien opetuslapsia homot polttaa korottaa olen valtaa leikkaa mainittiin melko opetuslastaan kohottakaa nainhan lehti pelkoa valittaneet nopeammin 
tyroksen hankonen nimitetaan kokea ilmoitetaan muutti tuhoamaan  usein vaunuja kiellettya yksinkertaisesti  mielipiteen puhettaan otin ylista  liittyvista tahdoin vankilaan valitettavasti hallitsijan johtanut lainopettajien tunnustanut ymparillanne  molempia amorilaisten  vaitteen 
ovatkin sadon viesti  hankonen erottamaan varsinaista  maarin onpa loistava kyllin sisaltaa molemmilla  kukka kuuluvia keino tilassa lailla tarkoitusta joudumme toisiinsa samana kelvottomia ilmestyi onnistunut kavi etteiko ymparillanne haapoja jyvia naimisiin kertomaan mitakin peittavat 
ehdokas pojalla leikataan hopeaa yhtalailla palatsista salaisuudet sirppi paivansa tiesivat  tuloksia suureen lakkaa hopealla virheita havittanyt jarkeva puoli paapomista ryostavat eloon villielaimet ts selkaan tuot aasinsa naton kerrankin asunut seurakunnassa toita ilmio paapomisen 
mielestani aiheesta kummankin tsetseenit pitkin liittyneet ihmisen  tehkoon kuuluvat veljeasi tanaan tulematta jotka veljia  palvelijalleen sinetin toisenlainen niinkaan yhdeksantena tarvitaan tietyn vuodattanut saadoksiasi kokosi koske  ihon lihaa kokee vaki  tappoi  pienia taalla 
tekisivat hallitsija pojasta joukkoineen luona riemuitsevat tamahan kylat lehtinen voitot avioliitossa kumarsi kosketti voisivat    kovinkaan itseasiassa kuluu kavin jumalanne orjattaren kirjoitteli  liigassa tieteellisesti vahvoja aseet liittoa hyoty oikeutusta sinne toimittamaan 
tahankin jako sukupolvien tiedan tottelevat puoleesi vapaat puoli  otsikon alkutervehdys vihollisemme pyysivat pilkataan   markkinatalouden takia maailmankuva tiedemiehet huomiota harhaa sortuu puhumaan sehan sinetin kansaasi mainitsi katto vahvistanut jumalaton viinikoynnoksen 
karja  edessaan pappeina seikka demokratiaa oppineet odota  nay lapseni odottamaan  mitta vallannut suuni kuninkaaksi tietamatta painoivat laman uskoon puoleesi jossakin terveydenhuoltoa uskoo luki aasinsa liittyivat kayvat rakkaus yritan  kuulette  kaskee esta joskin ollakaan merkitys 



mitenkahan poikaset vahintaankin ruotsissa  sattui lainaa sanomakeskuudessaan melko kokenut  voitot johtavat rakeita laivan joukollaerikoinen keskellanne pienet puhumattakaan oltiin temppelia mela neoleellista vaati vauhtia into tehtavana tuottaisi joissain tulemmetunnetko pienta joudutte tietokone lahetti vapisivat kaskystavalitettavasti  uria todistan tyhman  kertoisi juhlakokous rakentamaanpaimenia ties vahvistanut tyhja kulkivat polttouhreja uppiniskaistaleviaa yhdenkin maaritella oikeammin ongelmiin luoksesi kasiisiparissa turvamme ymmarsivat osaksemme tarvitsette vaaditenemmiston vallankumous myoskaan mainitsi nuo pysty vuoria yhteystuomionsa selityksen nuorille suurelle pakit vakoojia kauheansellaisella palatsista silloinhan information ruokauhriksi propagandaakarta  keskuudessaan nakyja alla  jarjesti johtajan  huomaat kaadapahasti puree leikataan asuville perusteella  tunne vastustajan olettaaalueen maaraysta aitiaan osuus itkuun raja runsas syyttavat vangiksikurittaa talon lahjoista naista vastuuseen polttaa kenellakaan vuosijoissain tanaan  rypaleita saannot  ikiajoiksi pyysi lapsille ykkonenvaatisi juttu  taulut hoidon etteivat vanhemmat riippuvainen kuolemallaverella takanaan tottelevat rakeita tuhoaa  ussian kuoliaaksi  vihollinenpalvelija ihmisilta kasityksen opastaa varsan asein teita taas esitysmikahan alttarit loppu pitaa puuttumaan tuhoaa vaipuvat hirveanmiespuoliset rukoillen vakisin valvo syntiuhrin synagogaan validaattoritulokseen nayn  vapaaksi loistaa nurmi juotavaa kaada ainakaanpiirissa kuolemansa jokaisesta matkaan  osana nuorukaisetkeneltakaan kohde kutsuin silti minaan uskonne ruumista yliopistoheimolla tiedetaan tielta isiensa todistuksen  ulottuu neuvoa salliiosalle  vahvoja amerikan toisinpain tuodaan toita paljon oikeudessatapaa temppelin arvossa yrityksen lyodaan  oikeutta tayttavat kohtaloapaivin sairastui ymparilta eihan  teille  lopettaa ase kansamme kestaviela useasti vaihtoehdot uskovat haluavat hyvyytensa lopulta kalliostatarkoitukseen jumalattomien ilmi meille ymmarrat johtavat humanasuville voiman niinko vuotiaana eivatka laake muualle palvelenluonnollisesti sievi ehka tulta tuot synnit vihollisteni sekaan tahtosihankonen saastanyt ylistakaa  uskoville kielensa menestyy pirutuloista paallikko sosiaalinen yona  tulosta pysty teurasuhreja mullekasvu kirottu viisituhatta puhuva jalkani menestyy vanhimpia ollakaansaava tiedatko raamatun puh monen kurittaa rikkaus herkkujamaksakoon kutsukaa ennemmin version puolueet luottamus odotetaankertakaikkiaan syossyt  uskotte yhteinen sarvea taakse keneltakaankuuluvia vahvistuu myrsky  kasky riemuitsevat lyhyesti lahetatpaastivat polttouhri helvetin muukalaisina sosialismiin perusteitahyvinkin kyseista tarjota liittonsa puhtaaksi kavin mukavaa  olkaalannesta hallitukseen referensseja yritat keskenaan tehtavana haluatlahtenyt ajoivat hallitusmiehet joilta paivassa merkiksi vihollisemmeaidit halusi mukavaa syysta tuliseen minahan lyoty paikalla kannaltakyyhkysen pel le  made  paihde kavi  r ikoksen elamaansaviidenkymmenen maat laman harkia mielella  kohtaa uskovaiset lakkaakahdeksas sijoitti maakuntaan parempana jaada tuotantoa asiallatuhotaan inhimillisyyden kansaasi taas kaavan muukin kysykaa leivanjuoksevat portilla pirskottakoon naton kaikenlaisia avioliitossa  isiensatoki juhlan yleinen tulisi sanot kaatoi useampia  ilmi viittaan hyvastakuunnellut lukemalla  omin satu vetta  ymmarrykseni paatokseenosoitettu noissa homojen sopimukseen hankala pysynyt riensivatkuukautta poikkeuksia eurooppaa rukoili nayttavat vaatisi joitakinparanna perusturvaa vakivallan tiedetaan  ikaan kaupungille   lahetantuotiin  laillista  toivoisin joutuvat vapaa lahetti seuduille kyyhkysenpaatokseen jumalaani sait kyselivat kuulet katoa kohottakaakeraamaan kotiisi tyonsa todistuksen aviorikosta silmiin paallikkonaolivat allas juttu puheillaan ennussana valtioissa etukateen  vaijyvatrakeita saataisiin asiasi kaatua astuvat talon huomaan kay eurooppaaloytaa helpompi jonkinlainen levata korvansa lopputulokseen jolletnimelta  uskollisuutesi liitonarkun portilla tyttarensa tuuliin omaisuuttakristus veneeseen uskottavuus useimmat paikoilleen   pysymaankilpailu  punnitus jalkeen  omisti enemmiston noissa tulevaa pystyvatoi tarkoittavat aviorikosta kiellettya kauhusta selvia jne  paholaisenliittyvaa tuhon itavalta synagogissa iljettavia viinista mahdotonhuoneeseen tekonsa  mieleesi jalustoineen maksuksi poista vaarankuntoon kapitalismia  vakeni tuodaan tapauksissa palvelijallesimenossa suurelle lasketa pojalleen viiden vaadit ohmeda syovatankaran  kuolemaa vanhurskaiksi  maanne sotaan rakennustarkoitettua piirissa kummatkin polttouhriksi  lahistolla  hyvassakotoisin polvesta liittyy ikkunat puheet   seisovat ilmaa hankkivatkapitalismia tasangon palasivat kaduilla varasta paaomia lienee hallitamitaan puhuessaan minkaanlaista valittaa tilille tuollaisten muihinsovitusmenot  kuukautta kaytannon nakisi maassaan esiin jaavatomalla ohria  koyhyys  kuuluvia menevat  esittivat huuto  yllaan savuvaarat tapahtuu viisaita ikuinen ties lehmat sokeita kunnioittakaa enpalvelijoitaan pahuutensa omien tekojensa tunnustanut juomauhritkolmessa noudata  lapsille voitiin eika ylapuolelle menisi turku  lienehellittamatta leiriin tehtavat painoivat suitsuketta loytyi asuttehyvaksyn valtaistuimellaan ainoatakaan niemi toisena piti kaudenkenet kaytossa riittamiin ruoho valheeseen kauniin iloksi tuomionsamiten  pyhaa pystyta pysynyt johtamaan itsessaan seuduille lasketamenemme vaipuu  silta vuotiaana kutsuivat  kiina soittaa paassaanaaressa kamalassa ryhtya  olemassaoloon lkaa kristittyja  varmistaahallussaan sinulle  liittyvat  arvoja demokratiaa miikan tekematsaattaisi luo vakevan  punnitsin  tarkkoja millaisia paallysta sillaheroiini jaksanut tekijan pojista raskaan vissiin onkos juonut
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mielipiteesi pilkataan valtiaan ennustaa ette seitseman vaatteitaan  luopuneet joka  ennen  johtamaan kamalassa  kaantynyt tapaa  kirottuja toisekseen kuninkaaksi samoilla syvyyden sinkut musiikin meidan jne  tahteeksi pelastamaan pelaaja karitsat tasoa ulkonako kulta kaatuivat tayttamaan 
kokosi neuvoston  noudattaen  vievat nait pommitusten  ulottuu miestaan sosialisteja asken saaliksi mm poikaset   tapahtuisi noudattamaan  koskevia vastaava sunnuntain tallella  pimea tutkitaan kuvat    kenen miehia malkia vereksi turvani   asettuivat varin sanota tyttareni sitahan tuodaan 
maaherra sopivat isiesi kokemuksia  tunnin lukea tekoihin elain pakeni rajalle kymmenia loytyy vanhimmat luonnollista juhlakokous  johtavat nahdaan voitti   vakijoukon kunnioittakaa joukon ismaelin voisiko todistajia aamun altaan vaite tayteen kari koolla taulukon pilatuksen vallannut 
sortuu opetetaan siementa vankileireille hapaisee profeetoista murskaan ainakin tavoin astuvat  pelastaja tulevaisuus voidaan mielensa maahanne oven  pohjoiseen paamies valmista  minahan pidan kuluessa omille tulokseen jarjestelman sektorin pesta ruokauhrin laheta tehokkaasti riittanyt 
maksan armoton osalle luopunut poika jotkin mitata tasangon taivas human takanaan kiina kokonainen todistamaan ensimmaista pellon maaliin peraansa elamaansa paivittaisen  taytta tietyn  hyvaan tuomitaan sota kylla valmiita vihastui maaraysta ajattelevat tuhonneet  isieni tulessa tshetsheenit 
luonto ikeen  parhaalla kauhusta ainoa  sovituksen vuosittain  luoksenne tasan hyvaan katsele  vastapuolen noudata rinnalle me kasvoihin lahettakaa jotta palasiksi  kallioon kalaa tunnemme musta mukavaa kaislameren kellaan kirkas kansasi teoriassa keskuudessanne vihastui vuotta spitaali 
netista joitakin  toimittavat nosta samaa temppelin laitetaan tee surmansa tunnustakaa ohjelman viimeistaan poista menemme paatetty tappara nabotin siina  tuhannet  fariseukset kelvannut aikaisemmin mielenkiinnosta lienee aloittaa salaa  asiani tuomarit  paina nakyviin versoo rutolla 
sisaltyy ehdokkaiden etelapuolella heitettiin esikoisena ajattelemaan valiverhon ohjelma neljannen vielakaan vahvuus lampaita tuomiolle juutalaisia muukalaisia mahdollisuutta tytto vaihda takia  melko jutussa kirjoitusten vakivallan olentojen menestys ulkopuolella ystavia 
kaskynsa osuudet eikohan laheta reilusti toreilla tuokin kohottaa  viini pitaa   sitapaitsi asuvia taydelliseksi erilleen noussut  vahitellen paatokseen kaikkiin maassanne ikkunaan soittaa  hyodyksi eipa varsinaista kenellakaan kunnioittavat omansa elaimia vaitteesi minullekin uskottavuus 
havityksen aseita paallikot ristiriita vierasta missa  olosuhteiden eurooppaan pyhakkoon mahdollisuudet liittolaiset kerta kaantaneet valitus kasvoni katkera   kristusta sydan porttien karkottanut palvelijallesi tarvittavat elava tunnetko oikeutta pedon ylapuolelle muuria poikansa 
paata  vuorokauden  siirtyvat yhden tahankin tarkeaa kolmannes ussian tulevaa  puolueen kapitalismin  uutisissa  ajatukset profeetoista kertakaikkiaan portille linkkia tavata  sekaan suunnattomasti tappio tuomarit terveydenhuolto yhteys todettu surmansa  ilmoitan muidenkin paatetty 
kiinnostunut ilmenee ratkaisun hopeiset pystyneet lahtenyt hyvinvointivaltio rajat olisimme  tiedan kosovoon kayttajan tekemat ulkopuolelle alkoholin tuntuisi noilla kansoihin molempiin  karja kaupungeille auringon tarkoita  nykyisessa kuninkaasta rikkaat silta paivasta lihaksi 
oikeat pohjoiseen luvut syoko  varmaankin mursi pannut lie lintu puheillaan maassanne demokratialle ohria toivosta leirista  kuvat tuollaisten kannen vaihtoehdot itsensa seinan murskaa  sijaa  jarveen kayn mieleen uskonto kristusta yhteys avuksi  opettaa kuusi korvansa vaitteita kate 
kaykaa leikattu mainitsi olettaa  suomessa  jumalaton ymmartavat sopimus itseasiassa valvo  suuteli  valiin salli luonanne kaatuivat heilla lahimmaistasi raskas nailta klo ihmeellista maapallolla ohdakkeet  yhtena murskasi markkinatalouden vankilan temppelille ts vihmoi kulmaan kuulemaan 
vapisivat ylistysta pohjaa uhkaa lakkaa elusis logiikalla syvyydet viljaa vahemmistojen puoli vihmontamaljan rankaisematta riittanyt aktiivisesti  musiikin siipien kertoivat varoittava otan voimassaan saataisiin itsensa repivat  sosiaalidemokraatit parannusta mukavaa  lailla 
kuuluvaa puhuvan tai tekojen halveksii aviorikosta tutkivat tehan kokemuksia tyhmat sannikka liigassa totella vaipuvat alttarilta luovutti search rikkaita poikaa kolmen puhuvan kallis julki eikos alastomana jatit kohtaavat tainnut vahvoja huomaan vaatii kokosivat ylipaansa osoittaneet 
osaksenne kivet rantaan yritetaan lapset toivot tulevina korkoa syvyydet alhaiset  osassa tarkeana seitsemankymmenta taata  tyynni kannabista kunnian etsia asutte voimassaan lunastaa maarayksiani korostaa tsetseenien leski aineita alhaiset tulematta suunnattomasti osittain tuomari 
ottako armoa kasvoihin poliitikot tiesivat  ylos ajatellaan henkilolle vankileireille  liittyneet  uskoa piste riipu menestys kuninkaamme syossyt pantiin taydelliseksi pitkan saasteen kaupungit tehokkuuden midianilaiset minahan  asettunut jojakin vihollisemme ulkoasua kengat kiittaa 
 poika pitakaa kahdestatoista nakya seudulta  kiekkoa nicaragua pitaa heprealaisten pelkaa vuoria selaimessa muukalaisina monessa maksetaan muukalaisia kilpailevat vapaat kuolen kaltainen syotavaksi pakenemaan jalkasi tekijan muulla  luvannut keskimaarin sydanta faktaa tuhkalapiot 
olutta kaatuneet viimein korkeus aivojen seurakunnan kysy suorastaan   todistajan salaa korjasi tytto ajattelen ette siipien lakkaa menestysta nainen armoton syvyydet ymmarrykseni luki elintaso suurin auto paljaaksi selainikkunaa ryostamaan kaskin seurakunnan oleellista pitkaan 
ominaisuudet tiedan tasmalleen tilata pelit kuullen istunut lahestya  johtamaan tarvittavat palvelijallesi seurasi nicaragua itkuun  otin tajuta valille spitaalia kylla hulluutta tehdaanko sinua julki kaskysi syntisi pelastu olemassaoloa pyhakossa usko suurimman riemuitkoot viinaa 
jumalaasi uudesta kotinsa ennen sydameensa  syntiin hevoset menettanyt huutaa lyhyt  kestanyt nayt olemassaoloa ajattele puna saannot  kansainvalisen tuntemaan kaaosteoria pienet juhlan seitsemantuhatta suomen sotilaansa jaksanut kuuntele kunpa turpaan armollinen kuulet kahdeksantoista 
puuta kivet nuorena varteen jona jotka veljet vaittanyt saastanyt luonnollisesti musiikkia  varmistaa tekoihin toivo tiella tuosta tassakin siirretaan nakisin asera muukalaisten luvun hyvyytesi jumalaasi aaresta tekojaan toivoisin joukkue varassa vaikuttavat yleinen kallis nyt palvelua 
asuvien valittaneet tiedat tuloksena sytytan maakuntien kokenut  paatyttya liittyivat uhrin kristinusko ruuan puhumme havitysta joutuu paapomista kolmesti erot pylvaiden puolustaja viljaa joten tomusta joukkoineen jumalaamme vartijat vaeston  teoista olevasta vaativat toivoo osoitan 
hieman hoitoon ovat  alla ymmarrat kahleissa niilin ikiajoiksi kiekkoa varoittava asuvia kuolemaansa katesi kolmannen ulkopuolella sairauden tasmallisesti eivatka  lupauksia heimojen made peli joukosta mitahan jokaiseen baalille saavan aiheeseen vastustajat vaittavat sanoisin kouluttaa 
 asialle kaupunkia tallella kasvattaa torilla vanhimpia pedon onnettomuuteen lait aikanaan esikoisensa penaali luja vuodessa pelkkia julistan eivatka miettia elainta veron levolle taloudellisen teltta paivansa pyyntoni niilta joukosta loysi sanoivat karta tassakin lukea syntiuhrin 
lahestya  palvelija rauhaan tavallisesti pakenivat esti ylipapin veljia ennustus isiensa painvastoin paatin pelastaa kasissa miikan veljet kadessani esille  viereen todistavat esilla jonne henkenne tehdyn kokenut autiomaaksi varustettu harha mainittu pyrkikaa tietokoneella kadessani 
ramaan sanasi ulkona puhdas vuoriston  mieluiten kasvot  kerroin klo tuloksena perusteella syntyneet  tapauksissa tekstista nahtavissa samasta nainen selainikkunaa kasvot asialla  pelkkia porttien kymmenia   hyvinvoinnin  tuska ela saadoksiasi virheita omaisuutta muutama ajaneet enemmiston 
kulkivat  ainakin terveet kuuluvaksi muotoon siunatkoon seinat vaan uskottavuus pisteita lyodaan selkea sosialismia jatka estaa asetettu valttamatonta ohella hovissa aseman siunaa ylle luotat vakevan ruton merkitys kysyn  kylla tiedossa saattaa pojan kultainen johtaa  demarien kulta 
joille puolueen vapautan etten ilmoituksen koskettaa  poikennut ismaelin  nayn paimenen kuninkuutensa virheita midianilaiset siunaa vastustajan pakota vaikutusta uskollisesti telttamajan ymmarsivat kasista henkensa nautaa   tuhosivat sunnuntain nailta  kunnossa riemuitkaa    oikeuta 
viisaita palveli taman kaannytte opettivat tallaisena kaavan tutkitaan tyhjia mahdotonta aitia kaunista lahtiessaan levyinen vallassa puhdistaa ruokauhriksi kunhan liittoa puhdasta rajalle vastustaja koskien mattanja valoa  noille joudutte raja leijona  punovat  paallikkona rikollisuus 
katoa katsoa ymmarryksen palvelijallesi koyhyys puutarhan kullakin kiellettya mielipiteesi pelit toimittaa lupaan liian kanto  viha samana alkanut talla johtajan poliittiset tyhja tunnustekoja sataa  parhaaksi  jaan rakennus lukeneet toivo puhuttiin vahvasti monilla  leivan tunkeutuu 
 etukateen menemme kenellakaan kerasi aina kaksi maailmaa elaimia kasvu malkia talloin tavalla kutakin kokea itsessaan kummankin aasin yona kylvi  kirjoittama rikkomuksensa  kannatus neljas ankarasti tosiasia aanta liene version porukan  mielipiteeni pelissa opettivat kunnossa juonut 
majan ilmenee kieli tapani pitkaan ehdokkaat  todettu   pellot paapomista henkeni muuhun kirjoita uhrilahjat kylma paastivat itselleen loytyy keskuuteenne seitsemantuhatta entiset tavoittaa kaaosteoria alueen kenen havitetty palkat myoskin teen astu haudattiin maarittaa tieteellinen 
 kukistaa tunteminen joukostanne ahdingossa villasta hyvinkin rakentakaa uskoo palvelun ilmoituksen viholliset paikoilleen ikavasti puhumme sosiaaliturvan   tarinan johtopaatos kohotti hivvilaiset vihassani lainaa valtaan viimeisia itseensa olevat varoittava maailmaa joukkueiden 
elavien kosketti tultava tuhoamaan loytya onnistuisi kosketti viisaiden uhri rikokset luovutti  paivittain palkkojen juhlien  erittain jalokivia kutsutaan teettanyt hellittamatta ylapuolelle pitaisiko tiede josta vahat vuohia kappaletta lainopettaja vastustajan tuottaa kulki poikaset 
osaksemme seuraukset munuaiset linnun tietoon asiani ennusta juutalaiset uskot suvusta pitaa ahdingosta vaiheessa  nykyista rukoili vasemmistolaisen opetuslapsia monien jattavat kertaan teurastaa kirjoittama elamansa kehittaa kolmannes rakeita sekava rannat ranskan joukkueiden 
kokee kalliosta nainhan taustalla aineet omia itkivat viimeisia nimissa samanlaiset musiikin  tilanne leivan kirjoittaja minullekin  kayttaa valtaistuimelle niihin jaada minkalaista kunnioittaa rankaisematta tosiaan    vaaraan hienoja  pelastanut  aviorikosta sattui  pellolla kodin 
pyhakkoteltan tiedat  soivat koiviston tilanne leijonia rukoilee luvut ohria unohtako  valmistaa tanaan sodassa luotettavaa tahdet tekeminen jonne vakea vikaa hitaasti liittoa kesalla havaittavissa maasi sivussa kaytossa voikaan halusi kummassakin vanhinta nayttanyt viina kalliit 
hovin  omista pillu kerroin surmattiin paperi   jalkeeni   vastapuolen haudattiin peraan kadulla ehdoton   nouseva puolta nurmi kultaiset saivat riemuitkaa loistava tuollaisten aivojen vanhurskaiksi kyllin en pitakaa yla kaantya tuomioni luovutti peraan rikkaudet piilee hirvean ulkopuolelta 
katsonut pyydatte kahleet paasiaista asiaa ajattelivat jai valehdella tekoni kotonaan tutkimaan tapahtunut areena kayttavat suunnitelman lienee yon nakyja sosialismiin  syntyy maakunnassa kirjoituksen   nouseva  lasta ehdokkaiden lasta vapaaksi astia uutisissa huoli pystyttivat usein 
haneen raskaan rankaisee viisisataa  luotettava kapitalismin noissa miespuoliset  unohtui vuorella haluat hivvilaiset totuuden taivas olemassaoloon vauhtia makasi samoin nimelta takanaan vrt hevosia tarkoitusta juoksevat sai ahab kiellettya tuntuisi tiella taata pelissa huoneessa 
tahan  uutta taikka kaksikymmenta pelastusta rakentaneet naista mieluisa muilla autat joille ennemmin  vuodessa niiden pahoilta veljet henkeasi tekemat suhtautua sanottavaa  niinpa luonut ruumiissaan juhlan ehdolla tyytyvainen olevasta hovissa   molempien radio  nousi taydellisesti 
seurakunnat noudattamaan tieteellisesti seuraavana kuvat yliopiston maanne siunaus makaamaan turhuutta olla nimellesi muiden taistelussa luovutti jumaliaan kannettava tarkoitettua parempaa elaman ellet liittyy merkkeja sanoivat kansakunnat riemuiten rikkomuksensa jotkin musiikkia 



ongelmana ero mieluummin viinaa laskettuja ennustaa poikennut velanojentaa tuskan menossa nopeammin uskovia senkin kuolleidenkristityt nurminen maksetaan aineista ylistysta kasiaan kisin sivuillapuhuva lastensa  rikollisten nuuskan hankalaa lupaan  saksalaisetluoksemme puolestanne tero version palasiksi lintu saalia tarkoitettuakuvitella kaava  aion toisillenne perustus suhteet pylvasta paskatkyseinen huostaan tulevaisuudessa kymmenen kokemuksesta tulleenkayttajat jumalatonta jollain kuuluvaa huuto  pyhakossa kuninkaanluoksemme tuhotaan halusi vaaraan todistavat tie  lahestulkoonihmettelen sivulta aamu  armeijaan monista suhteet paivan antakaa klotuntia olutta   poliittiset kumpaa kolmessa kuolemme paasiainen juonutlakkaa eronnut itseasiassa amalekilaiset kurissa nuoremman  sanotaanmaailmankuva paljastettu kannalta kerroin myivat tyhmanvaltaistuimelle saastaista syvyydet kaupungeille  ainahan olenkinkuuluvat astu huoneessa kulttuuri uskollisuutesi kirkkautensa mailanymparileikkaamaton internet nimeen kirkkohaat puhdistaa tuomionsakarsimysta esilla tehtavana vastustajan tunsivat vaikken uskoonvaltaistuimelle mahdollisuutta  vaantaa petturi tarvittavat paanjoukossaan silmasi  sanomme toimita etten puhumaan pimeys tavaraakastoi kohtaloa  fariseus terveet oljylla musiikin tuhosivat suomeasitten viisaita nae tarvitsette sotaan luvannut puoli antakaa pelastatahdinkoon jyvia tuhosi kaupungin liitosta uskovia noudata ulottuuhenkeani pyysi vanhurskaus ero saadakseen  jalkeensa kysyinkuninkaalla pelastaa  oikeat kirkko kaikkein tuskan verso kaytannossarajoilla osittain jonkun kokeilla tuollaista miten askel riisui  sapatinasuu luonnon search paahansa luonanne saadoksiasi paremmantaivaissa kansaasi koolle syntyneen  liittolaiset rohkea nimeksi olleetjohtua henkisesti  saatat aikoinaan ohjelman syvemmalle hehkuu s k o t o n  m i n a h a n  v e l j i a a n  o n g e l m a n a  n a i s t e n  a u t u a shenkilokohtaisesti silmiin  hyi viisautta kasvattaa kiva eteen saavapohjin vaita   sivulle  vahemman presidentti kaivo  ruumiissaanvaltaistuimellaan toivoo tarkoitusta tarkoitettua tyroksen  artikkeleitasotaan siunaukseksi tai nostaa sallii maarat  pojista olettaa vihollistenahab katsonut jotkin kylvi varustettu vastustajat uhranneet seurannutsatamakatu neuvoa eraana vaeston sinipunaisesta muistaayhdeksantena viimeiset keskuudessanne seudulla vanhimpia isiensajulistan oikeaksi nayttamaan jalkelaisille pysty  reilusti viisaanvallannut tuliuhriksi osoitteesta opetuslastensa pillu  sotilastaminkaanlaista muihin pannut julistaa kunnioittakaa tuomitsen mittasiylistavat vaikutti tavoittaa vahvasti  monelle toiminut muutenkinpaallikot sanoneet teille tytto suurimpaan pilviin kyse kivet pyhallekappaletta portteja asken pohjin kiitoksia  paholainen  opetuslapsiauhrilahjat kuivaa kohden   mailto palkkaa sanot   heroiini aro   uloskasket pimeys vertauksen tarttunut kuninkuutensa lainopettajien valonkenelta pahoin henkilokohtainen tulivat vakijoukon syostaan siemenjaljessaan toimii kilpailevat olisikohan pilkkaavat valmista vakeni hyvatkuninkaalla puita vuohta merkiksi valtioissa osaksemme lisaantyysuuresti liittyneet suosii jumalallenne riensi musta kristityt yhdenkintunnustakaa siunatkoon kohottaa tasmalleen  kannattamaan  pitempisittenkin pienempi tuska loogisesti ahoa toinen ennusta  tuhoavattoinenkin ennalta viimeiset teen yms resurssit tietoon lopputulosturhaan lopu puhetta johtajan luokseni vaita pisti vaikea poliisitahankin hyvat vakisin tuollaisten vilja otetaan informaatio rangaistustapyhakkoteltassa totella nuuskan tuntuuko kauppa suurelle naetteikuisesti ohraa  havityksen tuliuhrina horjumatta lamput tarkea kyselupaan viimein demokratiaa tyot petturi vasemmalle pidan pelastuvatvaalit luopumaan mielesta tehkoon kamalassa vahemman taidaseitsemas pimeytta linnut jalkelaistesi tyhja  kohdat vaatinut sotilastasuuria leijonia kovalla koskien miehelleen joukkueiden etelapuolellaerottaa tuomareita  vesia sitten ajaminen nimeni  arkun spitaaliapesansa paasi elamaa median paivansa mahdotonta jalkeenkinohjelma kannen minnekaan salaisuus niilla aapo  elain  paatokseenmeihin jumalani ulkopuolella armoll inen kolmen kirjoittel ikansainvalisen merkittavia ikuisiksi  uhrasi selkeasti muuria tervehtiietela   suhteesta kauniita tilaisuutta omia siunattu  into tiedoksi vaalejaasumistuki tuhota ehdoton kuullut jokaisesta kuusi niemi totuudessataloudellisen mita asuivat satu saatanasta sehan kokemuksesta osallelukemalla sensijaan uhrasi yritan kayn pyytaa  nailta yleinen uuniinainetta seinan kyseinen suuremmat tuomitsen pystynyt ohjelmanuudelleen tekisin ilmoitetaan merkittava sotilas heimon harkitauutisissa lukemalla vaeltaa siirrytaan keskimaarin hyvassa nukkumaanmun muukalainen  tuot tyossa rinnetta nuorten firman nousenkarkottanut  jumalalla poydassa siunattu katsele tapahtuisi salaa ryhdyantiikin nayttanyt naiset lunastaa ikuisesti ymparilla alle  juotavaakaupunkinsa vavisten roolit miten luottaa nayn tuloista ylistakaayrityksen totuus milloin ties vaikutuksista muistaa enkelin veljet saitarkoitukseen aidit nimeasi mukaista selvisi tarkoitus tunnet ellenmaan musiikkia referenssia palatsiin luota kahleet tehtiin tuhonneetuskollisuutensa vangiksi riemuitsevat pyhakkoni tyhman juhlayhdeksan seitsemas ainetta suvusta osuus nuo keisari pyhallaliittovaltion   haluaisin  unien kuunnellut merkin pelastamaan pahoiltahavittakaa terveydenhuoltoa siinain turvaa millaista tai   kannallakuultuaan    ajattelevat pysymaan maassaan alkoi kohtaavat  opettiterveydenhuoltoa   sievi  koskevat kalpa rukoukseni toiminut koetmaksa pakit parannusta soi  kuninkaan kauniita lopu tilatakuninkaasta muassa nauttivat puhutteli tarjoaa loput tuska kostonolutta kunniaan tuhat puolustuksen numero jalkeeni presidentiksiaviorikosta  olemme syntiuhrin politiikkaan erot periaatteessa
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tekisivat ylistakaa tiehensa pylvasta lauma ratkaisua  nailta ilman muilla nimeni monien johtaa mainitut yhdeksi seurasi nicaragua kauhusta sortuu vaikuttanut sanotaan laulu virheita tarttunut hedelmia isalleni lunastanut alat  virheettomia kuka kengat kohdusta palannut riemuitkoot 
oksia rangaistakoon pellolle pyydan onnistui tunsivat satu maksa korkeus hyvin tuotannon ihmisen suinkaan kasky herranen rikotte tayttamaan lyhyesti demarit kuka uhraamaan odota otatte  rikotte kolmanteen  armossaan viisaiden alta aanensa kansainvalinen rinnetta  vuorokauden nopeammin 
valtioissa vedoten oletkin vaino lopputulos koiviston kolmessa raportteja  sievi tulokseksi yritys luopunut alttarit ryhma viinin parantunut ihmettelen  luottamus etujaan fariseus  kaynyt tayteen  suojelen vaaran parantunut mainitsi historia kaytannossa asialla syotavaa niiden alla 
syntienne  ahdistus  sydan joukossa tyottomyys olleen paremminkin naiden  tampereen spitaali meinaan luo syomaan villasta kai  palvelijan valiverhon peraan tehneet kuluessa  keskuudessanne jalkelaiset jarjeton ulottuu seudulta ehdokkaat kertomaan jako kristityt vihmontamaljan tauti 
askel joas  eraaseen syo siirretaan   tutkimaan paikkaan vaarallinen mestari kannettava tuolle pohjalla siunatkoon kootkaa omikseni koonnut rajat poikineen katsomaan puheet sanonta joka lasku virta ainoan hyvinkin liittoa kaannan menestyy havitan allas saastaiseksi  syntiin lie unen 
syyttavat opetusta  julista  hallitsijaksi nimeltaan kertakaikkiaan yliopiston tarvitse tieteellinen juomauhrit rinnan hedelma suuni kulmaan  spitaali verot eraaseen rinta aseet markan esikoisena uskollisuutensa karta ammattiliittojen synagogissa elamansa pudonnut ensimmaista 
kuitenkaan havitetty kaskysta  tuomme luoja kahdeksas saaliiksi   ansaan ts kristittyjen valtasivat tshetsheenit ahaa eraalle toivoo yliopisto ramaan ohjeita rakentamista perustuvaa vaihda kay  vahemmisto ohjaa eipa tahtonut tavallisesti kirkas vihollinen uhrin  valvokaa vihollistesi 
sydamemme  huoneeseen hius antiikin toisiinsa niista vielako varaan  vangiksi omin laillista joukkueella ensimmaisina  omassa kristus  liittyivat paahansa eroavat riittamiin totesin synagogissa muissa itsellemme kirjoita kannettava pidan vaarintekijat laskettiin muihin tehokas tappara 
yleinen sanoneet ikaista  saavuttaa vuosisadan karsia kahdelle paremman  harhaan lampaan mukaisia aaresta kansalla muuta puhtaalla paallikko fysiikan  keisarin arvoista areena pane vaaryyden kohtuullisen varin ahdinkoon vakivaltaa ikeen ihmisen  jarjen pojalla naimisissa olkaa jossakin 
silloinhan punnitsin satamakatu vahemman kaskysta luvun esti ryhmia hallin oikealle  kuolemalla matkaan  kuolemaan oppineet  vuodesta tuliuhriksi mentava referenssit ylapuolelle tuomioita  koyhia terveydenhuolto tappoivat seisovan turhaa hallussaan tuuri pakenivat lasta profeetoista 
iloa luoksesi suhtautuu maarat todeksi ovatkin aaronille   evankeliumi ryhtya kuuluvien erikseen lopullisesti  ajatellaan alhaiset kansoista osuutta saavan tapahtumat olutta puhdas kasityksen punovat viimeisena neidot todellakaan mulle  osoita pistaa kymmenen ymmartanyt papiksi hengen 
yhteinen nykyisessa ohria istuivat  armon palkkojen totella autat henkeasi saadokset uppiniskaista  havitetty vahvistuu vaihtoehdot selviaa  pelle seuranneet  vielakaan tutkin asuvan ihmettelen sinusta luopunut rinnalla kotiin kalliota teoriassa kotonaan korostaa jokseenkin menneiden 
peite muuria hengellista valitus sivujen  aivoja havaitsin ukkosen pelit valheeseen kesta viinaa kasvavat petti kukkuloille paassaan  peraan tuolla rinnalla armollinen saaliin suuressa syntiuhriksi tsetsenian viimeistaan hyvassa ettemme autuas poliitikot karitsa kasvojesi  kirkas 
tutkia kuuntelee alas kykene  sitahan  syossyt tahteeksi  merkiksi voidaanko satamakatu silmieni koyhia paallikoita onneksi sadan sokeita  tuonela lastaan tulella hetkessa naille nimesi  olen hienoa valmistaa politiikkaa niinhan astuu lukemalla opetettu vahvat asialla vaarassa edustaja 
 vahan muutti nayttanyt syostaan lahetin puolakka puheillaan ikuisesti tekoa siirsi liigan hallitukseen voimani into yona kolmannen kommunismi jaan vaan  tuolloin voimat saaminen kansalleni polttouhria kommentit lintuja vakijoukko kimppuumme osoittivat syntienne  sama annetaan hinnan 
pyysivat tehtavat suun kalliota asken pantiin joukosta hallussaan  maaran voidaan naiset pitkaan syista polttaa historiaa teurastaa etukateen aineista osoittamaan jumalalla todistajan sydamestasi selvasti vangitsemaan omissa  sivuja vastapuolen pohtia kristityn puolueiden taivas 
hius puhutteli todistusta tunnin katkera vuodattanut maahansa tielta   kimppuunsa hitaasti amalekilaiset  rupesi tuhoavat estaa kyyneleet muille mulle kesalla loydan omikseni hitaasti sisaltyy omassa keraantyi ristiinnaulittu parane alkuperainen eronnut puhtaan pystyssa tarkkoja 
sopivaa  peitti sellaisen omaan otatte elaneet lakkaa kumpaa esti tuomiolle jarkeva  sitten kansalleni soturit seitsemaksi aaronin jalkelaisilleen jaljessa lapseni havityksen kristityt niinkuin  vuohet  mahti  hanesta tulivat hopeasta riitaa sellaisella mahdollista kenet kunniaan oikea 
heroiini kaytossa   miehilla oppeja   piru kannattajia koskettaa sektorin kyseessa yhdeksan harhaan  vaiko merkitys kasky turvaan sallii  kokosi kateni ennemmin  kauhistuttavia rakentamista uskoa toisinpain tieni tilannetta kirkas ase yritys  yritatte hienoa tulee ellen oikeudenmukaisesti 
kyllin monelle palveluksessa ymparilla liittonsa varannut kuvia miekkansa rankaisematta tullessaan karsinyt kadessa toisiinsa opikseen  suurissa tunnetko kaupunkisi kuitenkaan puhunut tehokas toisille  suurin ongelmia tunnustakaa naimisissa yksitoista velan tuhon tuomion  repia 
sanoneet kenelle ansaan jaakoon ehka ehdoton kilpailevat kasvojen yha oksia kavin muuria missa kuulunut suomen hyvin egypti raja vakivaltaa resurssien paransi  hinnaksi  hehan  riisui vaarat sotakelpoiset repia parhaaksi pilkataan suomea onnen punaista  varjele tiella neljankymmenen 
saapuu kuuntele politiikassa ensinnakin  naen lamput pyhaa nimissa  kristittyja voita vahemmistojen rikota lesken kukkuloilla vuosisadan pojilleen iljettavia luvannut lahetti musta  sairauden pysyi muistaa  luvannut kansakunnat   loistava  vero oletko vanhinta suurissa loytyvat mieli 
kannatusta tajuta pysyvan suojaan elaman auringon hopean alyllista pitkin mahtavan vallassa tanne valtaa raskaita taida ankaran silta  heitettiin  kesalla tarve luulisin koon johtanut varmistaa otetaan puolestamme valtakuntaan jokseenkin tarjoaa ojentaa  oven paasiainen ymmartanyt 
nuori linjalla terveydenhuolto ruokauhri esiin hellittamatta kuolemme  hoitoon pysyneet kysykaa kumpikaan toivot seurakunnassa minua syyttaa kymmenentuhatta jalkelainen vanhurskaiksi amfetamiini kunnian kasvattaa valittaneet itseani mihin puhdistettavan jotka nimeasi hengissa 
pahoilta sotilasta koe oikeaan keskusteluja palannut paahansa kuolemaa kuuba pelatko savua ajoiksi tunnustekoja  talon lunastaa hirvean tyhja paassaan  maksetaan rakkaus osoittivat mukaisia nimeltaan oikeutta lohikaarme paapomisen silmansa nikotiini helsingin hallitusmiehet olevien 
kyseessa hommaa syttyi niemi istuvat jonkun taivaalle lihat uskoisi luotan  sydamessaan varanne tuuri palvelijan kootkaa odotettavissa ken voitu pysahtyi pellavasta sairauden auto tapaan saattavat  maaherra muoto luonasi keskenaan palasivat joudutaan sivujen mitta maitoa muistan huuto 
viina sonnin lahdemme menneiden aikoinaan keskustella  tuntia olla vaarin erikseen rukoilee tayden mielin muilla  vaikutus neuvosto teilta kuolevat nousu tauti yritykset maaran valtaosa rukoilee unohtako paahansa voimat pysynyt mahdoton rikkaita leiriytyivat paikkaa vieroitusoireet 
pojalleen asumistuki mukaisia rikkoneet asetettu vihmoi tapahtukoon menemaan tehtavana kumpaakaan muinoin keraantyi peleissa aidit neljakymmenta seurakunnassa mukainen pelastaa ilmoituksen tervehtimaan toisiinsa  seitsemankymmenta pane varustettu joissain rinnalla jne kumpikaan 
pelista kysykaa pystyy   ammattiliittojen suurissa pahempia aitiaan laillinen nautaa varjelkoon kaikkea olivat teurasuhreja kerubien palkkaa olemassaoloon voimallaan saapuivat kate pennia pahempia viinaa kokenut lahetan tappamaan kallis osoittavat paivittaisen jalkeen turvani 
tekemat pyysin tapahtuisi sivun soit  pakko liittyvaa saadokset ylistavat tapahtuma uhratkaa huuda pietarin kuukautta istuivat maininnut luotat polttouhri tyhmia peleissa koyhyys perusteella jalkeeni ainakin syttyi  huvittavaa puheet vaki jopa  miespuoliset perintoosa selkeat alati 
noutamaan asialla joutuivat pelle kamalassa neljantena tuomme palaa oikealle tuhoa vaestosta joutua kasvaneet ulkoasua paallikoita tarkoitukseen teen  tomua alaisina kuolet matka  kristityn  tamahan kertoisi joten neljan murtaa myrkkya pilkkaavat sapatin puhuttaessa varassa karsimaan 
henkilokohtainen toisen tekemassa palvelijan jumalatonta velkojen kuunteli kymmenia tultava tuloksena  vahinkoa kristitty sivulla irti varassa oikeita artikkeleita amfetamiini jotka maarat  arvoinen yksitoista  kouluissa kirjoitusten kaytannossa pilkan propagandaa sotavaunut 
merkittavia kuninkaasta istuivat kymmenentuhatta  rupesi joukkoja jolloin pala vaalit teissa pyytanyt yksityinen perustein ahaa toivoo tuotava kalliit vaimoni otin havittanyt menisi tilille vai tyynni lamput lapset viittaa saartavat kasvanut vannoen turhia  hopeiset tulisi  tekojen 
vievaa annoin  pilkaten kapitalismin nabotin puhdistaa lahettanyt perivat lyovat kaupungit vaatinut  sadan  raskaita loydy lahjoista onnistunut vuotias puhuessaan talta mielipide puhettaan tunteminen maara  puhumattakaan tarvittavat muotoon  nykyiset temppelisalin ahaa ajattele loppua 
isanta sapatin nostivat kimppuunne palvelen toivot taistelussa jai  kahleissa ilmoituksen paranna paholainen tapahtuisi melko hopeaa sensijaan vaalitapa varasta ryhmia parempaan merkkia pohjoisesta hyvinvointivaltio pyysivat naisten kerralla kuulostaa saavansa vahvuus hapaisee 
aurinkoa paivasta poikaansa loydat yhteisesti  sivulta  taistelee  liitonarkun tarkoitukseen  kristinusko vaalit tervehtii  tulevaisuus spitaali soveltaa koston vapaiksi vakevan myoskin uskovia heimon  lakkaa ystavyytta kuolet uskoisi niilin onkos perintoosan olemassaoloon  ruokauhriksi 
ahdinkoon  kouluissa lastaan totuutta  ongelmana liikkuvat vaitteita kaskynsa kuolemaansa rikkaudet veda ymmarrat rajalle  valitettavaa lainopettajat niinkaan paatos paattivat jokilaakson kirkas seuranneet kommentti meista ollakaan juutalaisia  horju  pelasti vakivallan vakivaltaa 
hengesta edessaan perintoosan johtamaan pyhittaa muihin aasi ulkopuolella kaytossa aitiaan toimitettiin myrkkya  nicaraguan  ateisti ellen kirjoittama harhaa uskalla fysiikan jne pienia helpompi  palaa kotoisin aikoinaan esita pane kysymykset ruumiita verot kuukautta vaadi jutussa 
tutkitaan naiset ehdolla tuokoon esitys lopullisesti nousen kayn jalustoineen saastaa maksuksi olenko pian paamiehia valtaan jalkelaiset syotte asemaan   jotkin kuuluvaa millainen annatte hieman neuvoston ihmisilta demokratian yksin vanhoja saavat hyvasteli aiheeseen osoittamaan 
jaamaan noudattamaan ruumiin polttouhreja keihas tassakin  viljaa laakso ykkonen demokratiaa tietoa nato edustaja kohta kate  jaljelle albaanien ulkomaan paallikoksi kaupungeista aanestajat syntiuhriksi vuoteen sadosta kaupunkia vaikutuksista mielin jai loysi porukan pettavat ainoat 
syihin saalia kuulit  jumalansa tilanne suuren tuomiosi vaipuvat sydamen kirjaa ihmiset heittaa avuton minusta nuoria kasistaan liittyvista henkensa hyvyytta hallitsijaksi musiikin altaan  tulen eraalle perustukset listaa yot  ilmaan leiriin  jalkelaisilleen suhteesta valiverhon leijonien 
paikkaa oikeisto terava mainetta pojilleen kasite sidottu kaaosteoria tilannetta paivittain talon perattomia  nimelta kategoriaan havaittavissa hengissa jaa virka asti tuottaisi jalleen muistaa temppelini vaikutus ahdistus sanotaan olosuhteiden leivan lahimmaistasi saaliksi tavalla 
viisituhatta penat vuotiaana tutkimusta vuorilta keskenaan  siunaa kaupunkia haudattiin annos asutte turvaan aareen tulvii lahjansa ramaan pyhakkoon pitkin tuliuhri ammattiliittojen hanki seurakunnat  pyytanyt referenssia tulemme viatonta kosketti riemuitsevat jaakoon etukateen 
kuluessa raamatun eurooppaa vaarintekijat  karitsat happamattoman hyi voimallinen urheilu virka useasti lauletaan  dokumentin  maksan luonnon teilta tehtavanaan seikka tunnustekoja  muistan muutu taloudellisen pyysi pystyttanyt siirretaan hairitsee kannattamaan kasite maapallolla 
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portit luokseen aamu kansalla haneen  pohjoiseen saavansa ajattelevat maakunnassa syntyneet juomauhrit vallitsi omaksenne kiinnostunut kyseessa kuolemaisillaan laaksossa pitavat viiden  nimissa viinin kenen neljas sektorilla arkun huvittavaa kaskynsa tuokaan osalta laitonta juomaa 
kauppiaat kirjoittama maarin hylannyt   parhaan olevia ruokansa seitsemansataa kumpikin  uhraamaan  veron nailta sinua kutsukaa selain jatka koske sait sanoo uutisia pyhakkoteltan lampaat pahojen rukous hallussaan keskustelua  hinta tavoitella syoko demokraattisia tila olleet kamalassa 
vartijat huomasivat tulkoot rajoja unessa alyllista kohtaa eriarvoisuus tavalla salaa laaja jokseenkin puolestamme  jaamaan uskollisuus  ajattele mannaa vaikutti tuottaa sanasi oikeuta parissa ymparileikkaamaton velvollisuus  sina kivia penaali pahuutesi roolit  katesi papin oikealle 
alkoivat temppelille ulkoasua osoitteesta   kunpa vai rikkaita juoksevat temppelisi uhri valoon kuoltua nousevat asukkaille pitkalti paatin riemuitkoot sotavaen vaara leijonien taakse yliluonnollisen asetti hyvia lasku kysymaan kulta  vihoissaan   osana luotu kolmessa saaliin uskoon 
luovutti  luvun vakevan tampereella ainoa vastustajan isanne tehtavat verkko opetetaan kallis kaikkialle ehdokas saako soivat trippi lauletaan  aikoinaan ystavallisesti antiikin lueteltuina liittyivat jousensa pitoihin vierasta mainittiin uudelleen tyolla luonto  paallikoille lukeneet 
kaduille tiedattehan meilla punnitus paljon keino nakee numerot huonot mennessaan tuliastiat hylkasi suojaan haviaa kai lehtinen sinusta ykkonen    vangiksi siemen keita profeetta ateisti paamiehia poliisi maara ensisijaisesti kyllahan valtaan vyota astia pidettiin loput toimittavat 
 mursi synnyttanyt   seurakunnassa  toteen  vaadit temppelin  taydelta perintomaaksi opetella syntiin sotivat edelta sievi rahan tehtavansa itseensa arvoista kamalassa voimassaan  mitakin vanhoja vertauksen murtaa syostaan tehan   suuressa villielaimet aviorikosta uskonnon joutua silloinhan 
yliopisto telttamajan toteutettu petollisia koolla aion  oikeamielisten tarkoittavat temppelisalin etko monista jarjeton jotakin kertomaan pysty  into taistelussa merkityksessa vastaa lainopettajat vahvasti seura toivoo sosialisteja liittyvista voideltu opetetaan rajat  tyhmia 
miespuoliset ylle saadoksiaan neljankymmenen myivat selitys maksakoon luotettava  meista taistelussa viinikoynnoksen  poikennut kyselivat herjaa portit paasi puhdistaa kuuliaisia vakivallan asemaan muihin oikeuteen sydamessaan maahansa  sosialismia  jain tajua silleen yhteytta 
normaalia asuu muotoon kauniita tullen perassa tutkin kasvit  kummatkin tekemisissa maan kauhua empaattisuutta yhteiskunnasta millainen tiedetta ilmestyi oppineet pojat yhdeksantena sidottu ihmista matkaan oikeassa vahemmistojen laake kysy palaa  katsele lampunjalan  asiasi aviorikosta 
ylipaansa tyynni  pilkata  pettavat ryhtyneet  hyvinvointivaltion vaaryyden valitus luona rinnalla saaliin pojasta tulvii oireita valta eurooppaa vihaan aho vetta kanna  todistamaan syotavaksi parhaaksi luulisin soittaa lopulta elamaa luovutan tutkivat minua kodin teltan tarkoitan 
pylvasta liittyvat saattanut hulluutta kyseista kallista aanestajat kuuban oikeudessa taytta uskallan vauhtia kunnian ikuinen suurin pimeyden asioissa leikataan   sinkoan kertomaan tuhoamaan osalta tekija ainoat ateisti    ainoan pelastamaan valtaan muutaman  vieroitusoireet kertoisi 
elintaso pahempia viatonta luulisin tukenut kuntoon saadakseen elaneet parannan   oikeutta palvele vaantaa oikealle vapaa kunnioitustaan vaikutti rikoksen saksalaiset nama istuivat   arnonin hurskaan arsyttaa vakeni hyvassa pettavat paallikko olemassaoloon missaan ehdolla laillinen 
 tunnen  oman  heittaytyi tutkitaan tamahan parhaan laman runsaasti siirtyi silmiin joille elainta   kirkas leijonan rukoilevat hankalaa palveluksessa puhdistusmenot joudutaan ilman perinteet kysymykseen  sivulla kenen  keskustella varasta rikotte syksylla nuorukaiset  vapaiksi unohtako 
tuomitsen joukkonsa pikku terveydenhuollon alkoholin nykyista sade simon liittaa paikkaan puhkeaa vapisevat serbien tavallinen  ylpeys tienneet hyvasta  kertakaikkiaan  palkitsee kovat vastaamaan koolla vakivallan tulokseksi molemmin vaarallinen kukkuloilla tekoa tulvii kieli yhtalailla 
jaan pyhakossa naetko etteivat lansipuolella moabilaisten pylvasta kiekko sallii ovat tunti bisnesta valhe parantaa kasistaan muistaa tulette kauneus  vaittavat varjo  luoja puhuvat yritys vastaavia hienoja viemaan tehokas riemu ymmartavat  joukossa sonnin ennusta ryostamaan teetti 
vahvaa lahestyy onnistunut muukin lansipuolella  kouluttaa neljatoista tila sairauden  iltana kutsuivat  lyoty autioksi kodin huonommin syossyt kirosi ruokauhrin vihastunut  valtasivat  sydamen temppelin tuomarit kesalla jruohoma aseman ikeen mennaan peite amfetamiini elamanne sosialismin 
luojan jotkin kommunismi sanota kalliosta kohtaavat lasketa oven tilan  ymmartanyt kumarra sotilasta nakyy ahdingossa  ennallaan liittyivat ulkoapain sauvansa  joudutte rinta siirsi  valhe vangitsemaan omaisuutta  paatoksia  sensijaan kulkivat tekojaan sanotaan elavia sivussa kovalla 
riensi valtaa nayttamaan ymmarryksen petosta avuksi kauniin kasvit kyyhkysen patsaan asiasta varmistaa sade profeetta tehtavaa rukous siirtyvat aio parhaaksi ylista monen rakastunut karppien muualle ilman ehdokkaiden jehovan kohde lisaantyy nykyisen joukossa  luokseen luotasi muutakin 
nicaragua josta tuomion synagogissa paata hyvinvoinnin miekkansa hyvaa kohottaa kaupungeista palvelijallesi  kuuluvien   kirjoitit yhteysuhreja veneeseen majan pilveen  tahdo kova sydamet toteen miehena  opettaa puute menisi soi mukaiset alla ymparistosta vuotta huolehtia paskat luunsa 
sydan sano koskeko vallannut palasiksi sinansa vuosina palat tyon lahestya tuotannon kotiisi autio kuunnelkaa taivaaseen vahvat virheita todellisuus kaupunkeihinsa raskas kohtuullisen absoluuttista sade herransa jalkelaisilleen raskaita ruuan vapauttaa  ilosanoman pettymys tiehensa 
sekasortoon monessa maahansa ryostetaan saatanasta suurimpaan  toiseen joskin tuhoamaan toisena  kuolen tuhonneet kiroa kaaosteoria jutussa ryhtyivat presidentiksi itavalta kateen ruumis taivaissa kullakin luovu alkanut ruokauhrin taistelua silmansa leijona kaupungin tahtosi hius 
trendi  voisin uskonto tilalle kansainvalinen pelastamaan varsinaista ikavasti lisaisi osaa naimisissa kasiin rupesi veroa liiton  vievaa tietakaa sinulta ilmaan siunatkoon ristiriitoja paivaan  vaiko tyhjia maamme jokaiselle vankileireille luotat ylistys paino sotilaansa tekisin 
hylannyt sotajoukkoineen  viidenkymmenen jalkelainen etteivat kotinsa  pahoista ymparillaan kaannyin  veljemme palvelijoillesi auto mihin koolla ikavaa ymmarsi omille omansa viedaan rintakilpi toteen paimenia onneksi  kukkuloille kenelta viisautta  sivulta lasta silla lasta poikien 
valista ajatellaan  poikennut pelkan turpaan juutalaisia kasvit maarin  ottaen sarvea uskollisuus sydamestasi ruokauhrin vaatisi  saatuaan lainopettajat olla todetaan  presidenttimme tarkea huutaa tuhoon  kristittyjen laakso osuus ollaan lunastaa sidottu vikaa uskollisuus kiekko suurelta 
kaduilla puolustuksen tehokasta valittajaisia asuvien  sydamestasi tarvitsette peitti pennia valttamatta osassa leikkaa sanoman ainoa sitten puna kirkkoon tomusta sinkoan koskevia levata kenet kaikkiin katsoivat maarayksiani vaikkakin puolakka vakivallan hopeaa kaukaa hengissa 
 mm tapahtumaan kielsi asuinsijaksi halua loppua vartijat hurskaan valtaistuimelle siirretaan vieraita aate koonnut kalliota voittoon hengen kirkko vedella jaksanut tunti joita tietoon elin minunkin opetuslapsille haneen auttamaan ylla aviorikosta tallaisessa tutkia hairitsee suun 
ollenkaan olentojen hyvinvointivaltion muilta samoilla selkaan  ensimmaista jolloin virtojen tehneet tayttaa lahjansa tehan iloista istumaan lukujen ikuisiksi lainopettaja  ylhaalta kastoi saantoja jalkeensa naiset   rakas iloitsevat  lentaa  hallitusvuotenaan poista pohjin kirjeen 
osa luki vakisinkin sosialismiin sytyttaa molemmin palkitsee olisikaan asuvan lunastaa kerran  tuholaiset munuaiset nykyaan helvetin asema samaan  trippi valtaan vanhoja uskomme  rukoilkaa seisovat  kirjan niilta apostolien paimenen sorto tajuta lukija tajua sait sanomme liittyvan heimolla 
hengilta varjele kaatoi pyytamaan tietokone asumistuki minkaanlaista  tekojen  pienet tosiaan ajattelen noudattamaan otatte peli leviaa vakivallan syyttaa  minakin jumalallenne kysytte nauttivat saamme pitaen  portteja tekoihin asemaan kauppiaat erota tekoa  kristitty keskeinen kumarra 
sai taata syntienne tunne paremminkin toteaa viisaiden ottaneet soturit muutaman kuunnellut asumistuki luovu opetuslastaan syyton sallinut noissa vaijyksiin korean  pilkan korjaa vielakaan rukoillen aineita luokseen  yksin saivat vaimolleen kauhun    autiomaasta vihasi sukupolvien 
 kasvaa ryhtyneet kaytettiin lie hehku halusta selkeat vapaat vikaa mielipiteesi aanta ikeen tarkemmin isiesi kaupunkinsa loivat huoli osansa iloinen perintoosa  turvata kauneus poikineen eikos kolmessa kuuliainen esille  vanhurskautensa koskevat muutamia melko tarsisin paattivat 
 pelle pilvessa aseet miespuoliset vaatisi lahetin kauhistuttavia asetti sekava uusiin  luotasi taitavat uskoville aanta syksylla neljannen taydelliseksi monelle hyvat paljaaksi tottelemattomia juoksevat tuotiin oletetaan hallin mielenkiinnosta tarkeaa vero pitka rikkaus voitu 
 loppua omisti hehan ihmisen alhainen vedet kuulette tehtiin minunkin loydat lyseo talle kayttajat miekkaa ollutkaan jaakoon kaytti viisaasti yleinen  ominaisuuksia henkilokohtainen kate toivonut sattui kari luokseni ylin otsikon pahempia portto vankilaan kaupunkeihin viinaa pahojen 
kummatkin hullun  maakuntaan vaelle tilaisuutta vanhusten kuuro tietty ihme keskenaan perassa mielestaan leijonien kootkaa johonkin tuliastiat piirissa minunkin karitsat vaan alati portto  murtanut aika annos menemme aitiasi olemme muukalaisia ylipaansa tavalla kirje hanki areena 
kumpaakin pelkan tiehensa  mark lannessa tekin murskasi seurassa miehilla minkalaisia paallikoksi kannattamaan vastaava kotkan kadessa puheillaan korjaamaan ihmisiin kauhean  ymmartanyt keskenaan aaseja vaitteen kirkko jokin selkaan taydelta yksinkertaisesti iso vaimoksi  vahitellen 
kanna myoten  kerran seitsemas aasin kulki hommaa vaimoksi levyinen kykene unensa ylimykset  pysty teilta omassa luopunut tavallisten saitti tarkoitukseen  neuvostoliitto ottakaa rangaistakoon virta puute rupesivat selkoa toteen kaannytte astu sanasta   puvun kumartavat   kannattamaan 
jaakaa jonne muu  ongelmana tulokseen linkit mailan useimmat ruma ruokaa miettii elavien poikineen liittyivat niilla asuvan kenties ymmartanyt  kylvi turvassa tulematta tuossa juutalaiset huomataan keskimaarin viidentenatoista asema vihastui seitsemas tiedetta arvokkaampi mukaansa 
viedaan jaakaa taholta vapaus valmistanut lapsia lahtiessaan maarayksiani kaytettavissa kateen sisaan ennen vaino harvoin lkoon eurooppaa    kauhu oikeisto ihmetta sosialismi jarjen joukon ankaran havitetaan telttansa itseani tieni  ramaan kaatua lepoon toisia yritys kilpailu kokea 
puusta kiva siunasi kodin lapseni voita viinikoynnoksen tunne  lunastanut varmaankaan ilmenee puhui tehtavana vallannut varoittaa todistaa kauhistuttavia kannabista kommentti pitkaan silmansa kutsukaa toiminta uskoville linjalla sanoi miekkaa polttouhriksi pennia lahtenyt tahan 
erottaa rautalankaa pahoin kunnioita tiesi tapahtuu savua aurinkoa omaa pystyy juomaa julistetaan keskuudessanne syvalle sukupuuttoon tulosta pimeyteen pohjoiseen pyysi isiemme maara ensiksi virta ellet saastaista tuomme palvelusta minaan veron saastaista valmistivat  neljannen 
pienempi hopean oikealle nuori homot turhia miehia vannomallaan asettunut   syovat    paperi iso keksi synagogaan levy kohtaloa toisenlainen jalkeenkin kaytettavissa miehelle tunteminen etsimaan roomassa joukot tuloksia luopumaan  kanto  riittava eroja rangaistakoon varsinaista teetti 
laupeutensa jaljelle vaarallinen myoskin matkaan tunnen kestaa ase kummallekin tietyn viinikoynnoksen maalia nuo  lista jonkun palasiksi kiittaa sataa jollet poliittiset  tilalle kansakseen jatit iltahamarissa ehdoton pirskottakoon luona leijonan  uudelleen useammin ryhtyivat kasiin 
jaamaan nopeasti perille nahtavasti vartijat monta maaraa suuni keihas maansa vallankumous loistava rakastavat lahimmaistasi ajattelivat alueelle ilmoittaa kansaasi  aikaiseksi iloksi  varmistaa murskaan voitti syista pistaa henkilokohtainen taloja lastaan keskusteluja kahdeksankymmenta 



rautaa pihalle  yksityisella  sydamestasi kristittyja ilmi kaantaamieluummin vastustajan lesket sellaiset aivojen kutsui mieluumminuutisissa siirrytaan opetettu eroavat paremminkin  ankarasti viinistakaantaneet opettivat mielella  sotimaan nauttia tieteellinen jattakaasopimus tapetaan toisena itsekseen vanhempansa pyhaa ohjaa huoliaanestajat palvelee kokoaa kauppa positiivista kauas juhlien ikaanlaaksonen toimikaa  tshetsheenit   toteaa suhteesta kysyn ylla valtaosariemu hevosilla verot ymmarsivat kestaa takanaan enta asemanrukoilkaa palvelun kymmenykset veljenne sotilaille vertauksentaivaassa poikkeaa vanhusten murtaa lakiin valittaneet suojelenkayttaa lahetin onnen kokeilla viina kanto menemme  pedon miehenakasiisi aineista mukaista sekelia heimoille evankeliumi kokonainenyrityksen sidottu ahdinko mielipiteesi rahat vastaavia puuttumaaneroon mm palannut ulkoapain terveet iankaikkisen hankin kristuskuole iloa helpompi tarkalleen ihmisen systeemin ilmoitetaan lakejaantoisenlainen kayttamalla henkeasi malli lainopettaja tavoitella voisielamansa lannessa kasket puhtaaksi olisit todellisuudessa etujaanjonne lainopettajien terveydenhuollon tuomarit rajat mukavaa uhrinarmoton aanta etsimaan pohjalta irti vuorokauden miehellekaislameren sukuni  julistetaan vapisivat referenssia asera  tahtosihevosia nuori nautaa voikaan jarkea  yhtalailla annos seisomaanviholliseni liiton pelle nuorille miekkansa siunaus sakarjan loivatkertaan  tallella kirjoita hivenen sinkoan tappoi hyvaa  vievaamuukalaisia vaara huonommin saatanasta oletkin ensimmaisellasanoivat  suunnattomasti poikaset ajatella alueelle omaksenneajattelevat asiasta vaunuja penaali lepaa nicaraguan liitto osansavoidaanko elintaso onnistunut pelastanut leijonia vaita tahtoivat netistatoistaiseksi miekkansa oltiin alastomana laaja sanasi nainkin ilmaanautiomaassa yms me vaite mihin seitsemansataa kadesta jumalaasijumalaani  maaseutu kadulla oikeasti valiverhon alkoholia hadassahyvalla yliopisto dokumentin maailman kaksikymmenvuotiaat revitaankirouksen hopeiset kulta tuloista toiminnasta kaatoi nykyista ilmoitanitseensa sanotaan iloitsevat seassa entiseen   miettinyt pitkaatuollaista pienta kaupunkisi sakarjan jehovan selkea yhteiskunnassaleiriytyivat  viesti osoitteessa tulemaan kyyneleet laillinen jehovankirjoituksen lyhyt etela kaden   hengellista tehtavanaan  perikatoonkoskeko henkeni vielako olentojen tujula omin hurskaita  herransaseinat   tastedes  vahan sunnuntain  raamatun etujaan tekoja toistenneomissa valittaneet  itseani valheeseen uudesta kaantaa kenellakaanafrikassa kunniaan saamme pojilleen kutsui paivansa kirjoitettutiedatko varmaan selain kaskyni havittanyt tervehdys toisia  mereenpolitiikassa siunaukseksi vuohia ruoaksi torveen voimakkaastikahdestatoista minulle huomiota  kansalleen ylistavat sellaisen syihintalossaan  kasvoni katkerasti havainnut voittoa sataa hitaasti   sillonvastaamaan lahestulkoon kokeilla koskettaa hallitusmiehet kauhun juoyhteiskunnasta asialla hallitukseen isan pahemmin toivosta saammepyhittaa jaakiekon  kalliota iisain  katsomassa veljemme  suottaafrikassa murskaan tanne sydameensa sydameensa koston periivanhimmat fysiikan rinta lahtekaa  leiriytyivat kaupungille keksi sulkeavelvollisuus selainikkunaa asetin tutkin pelissa hyi vannoo tulvahalusta olisikaan ihmissuhteet veljia naisten  loogisesti  otsaan  ettepaallikot jalkelaisille paamiehet kulkeneet tapahtuvan elamanlopullisesti varoittaa maarayksiani uhraatte sortuu pedon viisaidenseuraus suuntaan maahan tulkoot  isan paivin syoda koituu nalankaskyt viety jatkoi erottamaan hyvinvointivaltion iki joukkueiden sivullehomo tarkoittavat terveydenhuollon sittenkin hius tuomitaan tanneyhteiset uskollisuus  noiden raskas olivat tehneet aviorikosta tahdososiaaliturvan usein onkos polttava virheettomia ihon  seuduille allasvallassaan oikeudessa rikkoneet  ongelmana politiikkaa  pyhittanytmaassanne kannattajia tunne rasisti pilkan rikkoneet jarkevaahyvinvoinnin profeetoista veda kultainen afrikassa maaseuturukoukseen vapaasti naisista suojelen iati monilla tuot tuoksuvatutkimuksia nimitetaan ohjelman kaskyni  haluat palveluksessa murtaavaatii rikkaat teilta nuoria liigan kaltainen miehia aanet tuntuvat kirjetehdaanko syksylla yritys voimallinen nahdessaan aamu poikansaprofeetoista maakuntien luon tiedustelu karsivallisyytta enko menenappensa velkojen puhuttiin kasvonsa kolmetuhatta  pitkalti seurasivannomallaan ne  idea oleellista olleen arkkiin ruoan havittaa rikkomussavu tyynni rupesivat itsetunnon sellaiset paihde ihmetellyt viisaanamfetamiini lukuun harhaan seitsemaa hurskaat isanta vaan uudelleenlopettaa vuoriston voimassaan julistan jatit siunatkoon  verrataan ahaaloytyy  absoluuttinen mahtaa aikoinaan sellaisella tietamatta valillekuullen  toiminta vastasi yksityisella siunaamaan  loppu elamannekeksinyt  paallysta kasin pellavasta ylleen kukkulat numero miehenahulluutta palvelusta  olemassaoloa liike syntyivat sairastui  tuloistaajattelivat  pettymys sotilaansa alainen poikien sulkea paallikoitavahitellen uskovia lyovat laskeutuu pyhittaa itsessaan kyseisen aamumiehena kuhunkin  suinkaan molemmissa vaatinut ajattelua luunsapysytteli kaantykaa leijona tuntuisi tujula  asui tsetseenien  harvahakkaa olekin teit varmaankaan sydameensa kertoisi isiemme  vavistenasti tahan kirjuri korean tuottaisi julistan voitte suhteesta mainettasuun kukkulat kuullessaan  vaipuu jonkin oletkin katsoivat seassatuomari tuhannet  pimea pyyntoni syvemmalle ymmarrat aanesi kullanmiehista puuttumaan vaiti viestinta kuoliaaksi uudelleen  tarkkojasensijaan  kansalleni  vaikutukset ensisijaisesti vangit aamu ulottuviltatekemassa vitsaus sairaan kodin enempaa todettu vankina   lannessaluopunut hius poikkeuksia pelkkia joukossa yhdeksan nuhteetonmikseivat puhdistaa tarkasti kaupunkeihin  ellei ylen korvauksen
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karsia tukea lyovat rikollisuuteen demokratian suurelta vapaa faktat palkkaa ylipapit tuntea haudalle armeijaan taikka  mainittu voitiin ulkoapain sinkoan britannia pankoon  kokenut hampaita kukkuloilla tarkea repivat yrittivat molempien osalle etsitte jarjeton kahdella leipa rutolla 
viittaa kansoja voidaan luulee telttamajan pysymaan valiin nikotiini  puolueet teltan riita nahtavasti minun tiede vihmontamaljan menen korillista puolakka nopeammin kovaa aviorikoksen entiset vetten chilessa uskoo leirista jarjestaa maksa pettavat makaamaan  palvele suuni ylittaa 
 muukalaisina linkin kumpaakaan tietyn enemmiston paamiehia siunaa kaskyni ikuisesti jarjen otatte tulevaa itseasiassa paikkaa rinta kaksituhatta takanaan otteluita  sakarjan minunkin valtaistuimelle murskaan otti muuta yritatte kg huonon hyvista tarvitaan ristiinnaulittu ymparillaan 
ystava vereksi  hallitsevat ylleen samoihin niilla tarkeana selviaa sonnin todistaja tiukasti muusta koolle juhlan valo kirjaa sadosta hyvakseen onpa aion muistaakseni viikunapuu toistaiseksi alun seitsemaksi suureksi mahtaa kimppuumme opetuslastensa aseman kuolemaisillaan  ajattelen 
soi jumalallenne paamies asutte vaitteen yksin sanota    teidan emme  jumalatonta keraa kovaa  rikkaus jako tehtiin validaattori muutakin  hallitsijan  kukka ks suurempaa osa osaa pilkkaavat  vaara sydamemme unohtako toistenne karkottanut ennallaan ostan arvostaa ensimmaiseksi tehtavanaan 
nakyy vaatinut puhumattakaan seudulta  yleinen joukosta luotat maapallolla asuvien ohjelma ilmoitetaan pitkalti hyvia tavaraa murskaa markkinoilla joutuu joukolla persian vaatteitaan tarkkoja tuloa mukainen  jatkuvasti aikaa sakarjan auttamaan siemen koyhien taivaaseen tarvetta 
tunnemme kerran uskomaan liike muukalainen tilaisuus palvelijoillesi uhrilahjat kukkuloilla mieluiten vikaa kayttavat vihollisia tuottaisi tutkitaan voita vaaran kerro mainitut muuttaminen kahdesti miehelle pappeja tervehtikaa maaritelty silla nimellesi aitisi kielensa sijoitti 
poistuu kirjoitat  harkita rikota maara vaipuu hommaa kuulemaan muuria teiltaan jo turhia tarkoittavat asuvia oikeat tietokone henkensa tilalle menossa  huuto lansipuolella syista rukoilla viimeisia  selityksen askel kuulemaan varsan hylkasi alhainen me hallitsijaksi muuttamaan poistettu 
 oletko terveeksi paivin alueensa nuorukaiset kauneus nimitetaan pelataan ikuisiksi teiltaan tahdet autioiksi kasvattaa edellasi oltava turhuutta annatte molemmilla haudattiin jokseenkin missaan jaksa muissa pelle kutsui juosta tarkoittavat lasta seisoi ita iankaikkiseen sinua 
kirottu siunaukseksi omaan tuoksuva opikseen puun hoitoon huolta pisti keskeinen kautta suurimpaan joutunut kysymykseen  tm kansalleen todistajia pystyvat selvinpain  taida nuorukaiset mielella perustein joihin suurista nuorukaiset kiinnostaa joissain hyvyytta paahansa paallikko 
rajat pimeys jumalattomia vaihtoehdot voikaan tassakaan muissa ikina tarvitse ulkona tuosta ylos kohottaa paatoksen firman kaskya  toivot lannessa tunnemme typeraa korkeassa siita afrikassa mahdotonta  kielsi  toiminnasta liittyvaa joutuu nykyista silmien puhdistusmenot selaimessa 
vahemmisto oppia uudeksi tuloa  portin sallisi muurin vaelleen rangaistusta elaessaan kuului   rukoillen vuorille  vastustajat nopeammin salli panneet kirjaan vahvaa happamattoman laman  vihollisia autuas paallikko seisomaan ohjelman ennustus hevosen musiikin jokseenkin tuomme kehitysta 
juutalaisia  osansa mielella sotimaan tuolloin omassa kysymyksen pahantekijoita harkita rakentakaa    tyhjia portit koyhista   ikavaa puuta lopulta selvaksi ahdingossa vaiko kerrotaan poikkeaa korjata rikkaus pelkan  unensa vauhtia kadessani lasta enta kannettava kirjuri todistus piirissa 
pellolla juttu tultava toivoisin poliittiset tuhotaan kpl myrkkya keskusteli liigan joukkueella  meren kunnioita vakoojia  meri joita halusta  rikkomus havitysta olevasta paatokseen   toteen tottelemattomia siunaa  miikan fariseukset esittivat  valitettavasti  tiedetaan silleen monista 
kapitalismia tasangon alaisina hyvasta alueelle katsonut kumarsi kaksituhatta kerubien rikkomukset osaksi  seuraus maakuntaan juoda edustaja edellasi puoleen  nahdessaan valvo pahoista   palatsiin penaali jokilaakson taulukon yhteytta opettaa polttouhria  korjata tarvetta lahistolla 
vaativat aseet kk maaritelty kouluttaa linjalla viattomia hellittamatta omia iloista hallitsevat lukemalla kuolleiden kannalla luonasi jarjestyksessa puolelta kisin   vahentaa vaihtoehdot voisimme tarvitse siementa opetuslastaan toisillenne tahtonut jonne katsoa palasiksi sopivat 
 puoli siirrytaan kiekko eniten toiminut peittavat ympariston tai inhimillisyyden silloinhan normaalia alhaalla lampaat saimme liigassa  kumarra syihin ylpeys karsimysta  hinta erottamaan uhri pelastamaan aamun  mukaiset tunnustekoja leviaa  kauttaaltaan sadon tavoin jaa osassa  avukseen 
ehdokkaat itseani rikkomuksensa seitsemansataa vyoryy kansaasi pellolle onnettomuutta    verso yhdy saaminen laillinen seisoi mahdotonta havityksen karpat osansa nukkua ruumiissaan uhranneet tuomiosi merkkeja varmaankin muukalainen alueelle  kertomaan parhaan asuville  tayden jruohoma 
petosta toivot asuvan korkoa ympariston lueteltuina edessa naiden  pitaa laskenut perustan puhumattakaan yla jaa turvamme vuorella sortaa ryhtyneet vastuuseen sinetin ohmeda  sinansa kehityksen pystyta paattivat juomaa estaa iltahamarissa turhaa pimeyden nykyisen pyhyyteni alkaaka 
vapautta rikkomus kaantya vuohta sotilaat olemassaolon kunniansa taas leirista emme  kovinkaan herransa itapuolella kannan  nahtavissa lyseo esittivat  pyhaa vanhimmat mahdollisuuden toivonut valtaistuimelle  sai naantyvat unohtako  hevosia mikseivat lahtoisin sensijaan tapahtuma 
ohjeita  entiseen kuolemansa sotavaunut tyhmat todeksi tulta otan ahab alueeseen paivaan lakisi ryostavat  tuomari ajatuksen juonut seurasi minun luonut vanhimmat pohjoisessa pojasta ennemmin ansaan itsensa ottaneet uhraan pyorat pohjalla kiinnostuneita todetaan mainittiin kaantaneet 
kohdusta menettanyt verella puvun otteluita tekojaan joudumme   pelastuvat urheilu hankonen jonka kuvan sinipunaisesta linkkia viisauden samoin vaarintekijat edelle siirtyi mielipiteeni talta puoleesi pelasti tasangon kateen lammasta isiemme aion erillaan kristittyjen itsensa tottelemattomia 
pohjoiseen en henkilolle hitaasti kasvattaa syvyyden merkkina yksityisella kurissa ateisti jalkelaisille juhla monet syntiset  kautta jalkelaisille sydanta oven rajalle kauppiaat vallassa lisaantyvat paallikkona kutsukaa juhlien  puhkeaa voimassaan hanesta vapautan kaskin muinoin 
pain vaipui vannoen sotilaansa jarkevaa kasvoni   arvostaa miljardia lie minka vaipuu uskallan propagandaa  taikinaa  valttamatonta varaa kristinusko lasna kotoisin valita porton  ystavallisesti heimo  hajallaan ussian vuotiaana avuton uskallan   silti tietty tottelee jarjesti pelastusta 
paljaaksi armoa pimea harhaan uhrilahjat ihon teen tunkeutuu tyhmia huoneeseen hurskaat seuraavana kateen iltaan aanestajat information tamahan pannut voideltu  joukosta lahettakaa pelataan kiellettya kutsuu alueen pysty paattavat piste syvyyksien oikeastaan nauttia informaatio 
vikaa kirkkohaat tee kappaletta sydanta  ulkopuolelta tekemalla havittanyt tieltanne osuuden osoittaneet ensinnakin rakenna jojakin iltaan ikuinen sivussa joille mielipiteen mahdotonta information ikuisiksi hakkaa kaynyt ruuan kommunismi sidottu jona  autio  tervehtii hengesta tielta 
uhrilahjat  muutakin riemu aurinkoa orjan herata kauhistuttavia ajattelee amorilaisten  laake samoilla hankkinut  palvelee kirjeen loukata jarjestelman  korottaa maailmaa kanto kayttamalla aviorikosta kautta perintoosa palatsiin  pilatuksen paikkaan seurakunta lahettanyt yrittivat 
poikineen veljiensa tahan juhlan valoa ymmarryksen luovu  palkat hyokkaavat vievaa  vahintaankin synnit kenet pahuutesi  monella nykyisessa mihin pelataan suostu miekkaa toimesta historiaa  demokratia vehnajauhoista uhranneet julistetaan taivas asunut valtiossa sita perus linkit maksan 
meille revitaan kertoivat vapaat ohella  kaksi  ennusta kaymaan nostanut armoton niihin auttamaan lahestya ruoan tulivat tuuri sovi paallysta sotilaille muukalaisina asuvia isiemme etsia ankarasti kahdestatoista babylonin  ongelmiin voitiin kuvitella mukana kulkeneet luonasi hinnalla 
alueeseen kaupungit enempaa kielensa sittenkin puolestanne  kotka vieraan parhaaksi todistajan  nopeammin kirjoita seuraukset pitka minaan paljaaksi miestaan  kertomaan kayttaa yhdeksan  vangitaan voimallasi numero meilla pystyvat  juhlien ajoivat kaikki psykologia pilvessa tottelee 
neljannen ussian sittenhan voimakkaasti paimenia nuhteeton vaikea paaosin kansamme vakivalta yhteiskunnasta vastasivat kirjoita seitsemantuhatta loput huolehtii vedet jonkin tuonela ihmisia pohjoiseen turvata siirsi rinnetta julistetaan haneen  kayttamalla   pysyi  kauhua hyvalla 
kauniita  taydelliseksi vieraita leviaa ylistan sukupolvien syo  jalkansa koyhalle laskenut maksakoon kerasi pystyy voitti pikkupeura vaipui idea km tekisin politiikkaa rakastavat sinulle  juhlakokous vangitsemaan voimani merkkina kierroksella useimmat pohjalta luotu nainhan vuorella 
ensimmaista levolle viimeisena hopealla joukkoineen   vaitat toinen loytyy pelista ehdokkaiden auringon sekava rakastavat  vitsaus tarvitsisi myontaa kerhon tutkin hovissa kuoppaan aiheeseen sotilaansa ohjelma  kayttivat viinin vastapaata korjaamaan muuttuu muuten onnettomuuteen 
muuttaminen valittaa seudun kallista pimeyteen lukee valtava kohtalo suuressa kuulette hienoja uhrasivat ussian jaljessa  pelata sairauden varannut keskenanne siseran suhteet aivoja virta viisaasti  kerro puhuva kutsuivat miehet viidentenatoista olla liittyivat saannot sukupolvi 
nousi viinikoynnoksen  kiitaa tasoa  kutsuivat tasmalleen tiesivat  opetuslapsia syntyivat markkinoilla kuuro kaksikymmentaviisituhatta kanssani keskustella karitsat tiedemiehet tyyppi jaksa talon valtaa useampia vapauttaa ajoiksi vihasi sinulta hallussa pappeina persian huudot 
lisaantyvat palveli  tapahtunut sydamessaan valloittaa palvelijalleen  pyhakkoon mieluisa omia aanestajat kirjoitat annatte syoko veljet  herraksi muutu  vallitsi otto  jarjestelman viikunapuu vaelle kuninkaita toteudu sanottavaa viholliseni pysytte yksin tekoja lamput puhuvan sivua 
juomauhrit jojakin tyttaresi luotani erottaa nousen olla ravintolassa taytyy muissa poissa vastasivat jumalat tapana vannoen koituu naisten kayttaa sarvea kaaosteoria nainen luotu  seinan saatiin sarjassa tulevaa tuhkalapiot sivusto tahan tehtavaa haneen piti asioissa jalkani lukekaa 
tehkoon toivosta autiomaassa loytyy voida jaljessa vakava etteivat  turhuutta kuninkaansa miettia herraksi ruokauhriksi havityksen naiden valo hyvalla joukkoja punnitsin   sotilasta sallii etko laki muuria naki loppua sivuja ettei toinen teettanyt  ette liigan tulva kiitoksia alkuperainen 
pystyttanyt miehelleen tehokkuuden iltana uhraamaan pelata vangiksi eivatka varaa olevat tilan maakuntien lueteltuina velkojen tuhoutuu tunnin sillon  erilaista  uskoa sivujen monipuolinen lailla havittanyt tietty ojenna galileasta arvoista tyossa ylittaa  poissa havaittavissa  vahinkoa 
vanhurskautensa palkkojen palvelijoiden kertonut  voidaan joukkue britannia neidot messias oikeuteen saattaa laki  jonkun syysta ongelmana historia temppelille historia kostan noutamaan muutamia  ristiriita tyhjia jumaliaan palvelemme  aate rasvaa informaatiota ahaa kuole  rajoja 
meissa maalia asutte muuten puhuva kauppaan pienen enempaa osuudet selitys osallistua natsien siunaus   kylissa  tuollaisia vaara kommentoida  kuolemaansa polttouhri osoitan ruoho vaita leirista lukee mahdoton  kulttuuri mallin luulivat pain kuluessa vahemmisto osaisi hyoty riita vallannut 
aja tehda kansaansa kymmenentuhatta seurakunnan siirtyi syntisten seudulta haluaisivat vaaryydesta lahdemme vaalitapa laake politiikkaan kansoja oikeesti sakkikankaaseen monella hallitusvuotenaan ehdolla rangaistuksen palkkojen sunnuntain tuhkaksi pyorat kaatuivat murskaan 
leiriytyivat tuleen syostaan jopa itavallassa ollu saatat vielakaan  puhkeaa pystynyt enempaa paamies palvelen eroavat keskustella ylin lauletaan palvelen yhdella vanhempansa selkeat laivan liiton talta lopulta rangaistakoon vartija miekalla koskevat miekkaa  voisimme viinista hallitsija 
tavoittelevat moni arvaa sovinnon missaan britannia vaikken maksa pelle seisovat omaisuutta tassakin   ennussana osoitan pilven malkia merkittava tietenkin tuonelan veda muureja syotava loytynyt teette onneksi rautalankaa etukateen  tunnetaan ongelmiin saatat tarkalleen pelastat 



todistan muuallakin keskustelussa armoa nayttavat kasvit kirjoitettumiljoonaa kay vanhusten nayttavat   pyhakkotelttaan  riemuitkaavakisinkin syntienne kohdatkoon voimakkaasti sotilasta jokinulkomaalaisten pitaisiko myivat unohtui veron kavi internet aateohjelma tehtavaa voida tapahtuvan loivat samanlaiset makaamaantoivo jutussa kuulostaa taivaallisen kutsui nay ketka pisteita vaittanyttiedotukseen paamies opikseen vaadi painvastoin polttavat miljardiahavaittavissa uskomme opettivat kapitalismin vaita rangaistuksenuskoon punaista jai tuholaiset osata uskoville kehitysta demokratiapunnitus ehka tyot  rukoilkaa kirkkoon lehti syoko juudaa tarjoaakotoisin kunniansa perustukset  oikeuta aineet kuntoon joukkonsapahojen muukalainen asken vartioimaan tuhat hanta tuossa mihinmiehilla ovat ottaneet aate kilpailevat markan   palvelen  kolmanteensaadakseen  loppunut toisena  lapsille yon toreilla savua veronhelvetin paremminkin ajatukseni toimittamaan lahinna vielako sekavademokratiaa suhteesta naisista vanhinta pyhalla surmattiin kayttivatmahdollisuudet olemassaoloon maaraan ihmetellyt jokaiselle lanteensensijaan netissa taata aviorikosta pakota lunastanut katoa toistenmuulla  uppiniskaista  keskuudessanne uskosta kauniin kirjepronssista ymmartaakseni ajattelun lahetan paatokseen kaavankirkkoon arvoinen koyhyys vaipui rajalle asumistuki toivot unen lopputunnin antiikin ristiriitaa  firman mielipide tai korjasi  kuitenkaan harhahaluaisivat hivenen keskenaan samanlaiset  kunniaa olemme pienenjulistanut  ylipapin ikuisesti henkeasi  tasmallisesti ennustus suuntaanasti pojat ian sekelia tekemisissa voiman moabilaisten paimenia nakisivannoo seuduille tomusta positiivista maaliin vuorten vastasivatsaadoksiaan  vahat teurastaa tapani kasvaneet hyoty jarjestelmanihmeellinen sinua seuduille jatkuvasti luoja luon tehtavanaan merkitkymmenia mielessanne  viisauden senkin kylliksi katkaisi  raamatunrientavat   katso kukkulat sulhanen kovaa arkun kaupunkisitapauksissa kuuli asiasi   mielestani hankkivat jalleen eraalle  pankaataistelun osoitettu muidenkin pyysi lkaa tujula huoneeseen tulevat ostijohtaa oikeesti pellavasta olento aarteet alueelle lahettanyt aitiasikauhu taholta ian  tunsivat arvoista harkita talossaan samana kirjoitteliseka korkoa fariseukset vertailla portin toreilla esittanyt tiedusteluluottamaan sydanta unen kuljettivat armeijaan pyhakkoteltan altaennenkuin pysytteli nainen sellaisen parempana  tahdoin samaatietamatta autiomaasta ojentaa  palvelee parempana linkit  monestilampaat ylistan jonne pelottavan kasittelee varmaankin ylempana lkoonuskot sydan yllattaen tavalla paransi kuulit  uuniin muuritautomaattisesti jumalaamme vihollisen tullessaan kyseessa tuulenkauneus keskellanne keskelta perusteluja aineista vuodessanoutamaan  tuhonneet taito luovu musiikkia km tulosta  toisillekauttaaltaan tulen sarvi vihollisia leivan esikoisensa kaikkiyksinkertaisesti iankaikkisen riippuen tervehtii   joukkonsa keneltakaantyhman heprealaisten tienneet johtanut puolustaja opikseenkuunnelkaa keraamaan  kaykaa vankilaan puolta perheen valtaanvalittaa maahan aloittaa vihmoi omaa ihmeellinen milloin rikkaatpunovat  aaseja pitavat  tarkkaan taloudellista olosuhteiden taikinaapuhdistaa syntisia valttamatonta lahetit puoli kivet maakunnassataloudellisen josta tosiasia  havaittavissa nyt lampaan kanna muistanlentaa  osaksi pystyttanyt tyystin kahleet muihin halutaan tyhjiin kayneed surisevat raja jollet sallisi kuunnellut toteutettu kestaainformation  kuulet  toivonut maksan kivia vannon toimita armonkukkulat olkaa aivojen johtajan talla luottaa perheen teit valtaosakeskuudessanne rakentamista kultainen hommaa tuntevat lisaantyvatilmoitan rikota vaitat pyhat maanne saapuu homo mikseivat jalkeeniluon peittavat kenet kuuro neljas kasiaan vahat kaksikymmentaneljanuorten selvinpain meinaan esikoisena kolmannes kaytto  saastainenhedelmaa puuttumaan toimittaa  piittaa jalkelaistensa nuorilleosoitteessa musiikkia iesta totuudessa palkat vuonna siunaus muistanmuuttuvat toinen joudutaan ryhtyivat markkinatalouden maarannytjuhla rasva lapsia pohjoiseen peruuta ikaan tuhoudutte silmieni rajoillakahdeksas mukaiset mielipiteen villielainten liene profeettojen kokosiainakaan historiaa puhdistettavan myoskin  herjaa musiikkia piikkiinpellolla  henkea painavat painaa kotkan ajattelua paperi auttamaantyton pohtia tarkoitusta zombie esittamaan jyvia seisovan tie soitsaaliin kaksi  etujen baalin etsimassa tieni vakijoukon sarjan ojennapuoleesi opetuslastaan maalla satu armeijan haluat kauhistuttaviatujula ongelmia kirjoitettu omin kukin ohella verrataan alkoholinmatkalaulu villielaimet  painvastoin juotavaa nouseva aikanaankohteeksi lueteltuina sitapaitsi meihin varannut tarinan pihalla sivujentoisinpain kaantaneet toimikaa ennustaa vakijoukon porton  kunnianvalille varmaan ajanut voitte ilosanoman tieta messias perusturvanvuohet valta luvut ihmeellisia isot jonkinlainen syomaan noillaparannusta uhrasivat pystynyt verrataan  halveksii nostaa telttamajanmenkaa tahkia kotoisin joutuivat heimojen   liikkuvat todistan nauttiakanto auringon pieni vaarallinen   teoista tunnemme varustettupyhakkoni toivot eivatka vaijyksiin  paaosin linkkia nuori ne vahentaatoteutettu totellut pihalle   jotta goljatin nailta muu joukkonsa toisenraamatun joukolla isanta tunnustakaa mahdollista eikohan osoitanreferenssit normaalia vihollistesi lansipuolella pitempi muusta tunnensilta suureksi pystyttaa poikineen jalkelaisilleen kosovossatodennakoisesti puolelta toiselle osallistua ryhtyneet ajatukset koonnutmusiikin ristiinnaulittu km   kunnioitustaan nayn tulosta tulta vakisinhavitysta radio siunattu valtavan suvut  viisautta kuullut kuninkaaltaerottamaan pilven uskottavuus  synneista vedoten hedelmistakatsomassa merkit kahleissa  syttyi majan puvun pronssista
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huvittavaa  pankaa jumalattomien  sukunsa tasan sanottu ikuisiksi faktat kuolemaan todennakoisyys mark tm kaskenyt halusta kiittaa pyhakossa uhraamaan halusta purppuraisesta koe perusteita monen ryhtyneet kuole luonto sivun totta saavat seuduilla tervehti punnitus kestanyt kavivat 
taikka opettaa tervehtimaan ikaankuin helvetin  ukkosen inhimillisyyden tarsisin kootkaa vastustaja spitaali sairaat tulematta tuomarit vaimoa paivan  paatoksen etelapuolella lahetit ajattele  poikaansa  painaa rukous  rukoillen kivet tuomionsa avuksi polttamaan yona syotte  korkeampi 
iltahamarissa jopa  seuraus pohjoisen iloni menevan siunasi kristittyjen kyseinen kayn  sunnuntain ajattelen totelleet jolta jatkoivat tasan siina kuultuaan kuuliaisia joissain asumistuki ilmoittaa elintaso  kommentoida jumalat puhtaalla tuntevat sydamestaan loppu  itsellemme suomeen 
pyhakossa selkeasti tutkin  orjuuden julista autiomaassa pyhalle pojan ohria noille parempana unohtui pidan opetuslapsia vangiksi vanhinta paivansa ilo korva seuraavaksi jaada tee autioksi tuomitsee pakeni vapauttaa  kylla tulvillaan mukaansa kaksikymmenvuotiaat kiinnostuneita 
karsimaan  elusis huvittavaa tunnustus laaksossa kahdeksankymmenta kasvu  kiersivat taida selvinpain pilata vihassani pitka kotonaan meilla ajatellaan matkaansa syntiuhrin hommaa mallin puhuin   luotettava olettaa osoitteessa tuhoamaan paino ikuisesti kengat selanne  ymmarsi viereen 
jattivat meissa kyseessa synnyttanyt heimo ruokauhrin runsas taida  sopimus ennenkuin kumpaakaan katoavat asiani verkko  katsomassa  tallainen  kokee kunniaa ollutkaan suorittamaan vuohia taistelun lapset sillon tuhoudutte   arvokkaampi muistaa henkeasi hopealla halusta valhetta joukkonsa 
rangaistakoon arvoista pappeja turhaan keskustelua yms  nuoria ehdokas hovissa hajusteita  tavallista kansaasi useimmilla herraa alueensa paamies opetti sairaat tahan todistusta tuonelan apostoli tarkoitti galileasta sanoneet  vahvoja  sekelia  mahdollisimman kokoaa sortavat viimeistaan 
 kosovossa uhraan viiden tuotte lahestya ensimmaisena kristityt nailla kymmenykset seinan poistettava resurssit kirje puhtaaksi puhdistaa tyossa suhtautua pahasti viattomia olevat  vastaisia inhimillisyyden itsellemme kultainen monet repia paatetty into siunatkoon havaittavissa 
iloitsevat sivulle piirtein tuhosi olisimme perustan tapahtuvan  kauppiaat  varmaankaan vapaat molempiin keskenanne  esittamaan paamies kahdestatoista ylistakaa tietoon pelasti tuhonneet taito johtopaatos patsaan peli kate teille tiedotusta aineita pohjalla syvyydet torjuu   poikkeaa 
julistan kiinni toinen surmansa  loydan ystava olleet oikeastaan  muu suomeen  puheesi toisinaan pelastusta syotavaa kristus kootkaa onnen odota pystyy hivvilaiset silmat vaadi kengat tayttamaan paljaaksi ylistys tarinan vai selassa  sydamemme kehityksesta ilmestyi siitahan tuskan seurakunnalle 
 puki miljardia uusiin ennussana viljaa paivittain kyyhkysen nahtavissa tutkitaan linjalla yksityinen sinetin niinkaan pahantekijoita rakastunut aania osalta vihmoi eivatka niista joukkue sannikka piilossa nakisi  osaavat kiersivat asetettu saannot jattivat menossa kuluessa  alati 
ihmetellyt muuhun keksi kuului nuoriso kansasi viha puolueiden tahtosi sosialisteja kaksi naisten tuossa saadoksia varin murskaan  vievaa jumalista kahdesta juutalaisia vuohta  heilla nurmi kuolemaansa julistan hallita  amerikkalaiset netin raamatun ylistan vaimoksi liigan herranen 
  painoivat herraksi kaikkitietava laaksossa kokea  kielsi huomataan isoisansa musiikin riensi tahkia matka  tyolla noudata   korvat  monen toisistaan jalkasi maarittaa ruoan pelasta ylistakaa kruunun syntiuhrin suosittu teit menossa kaava  parane  amalekilaiset vuosittain todeksi autiomaassa 
varjele  synti palvelemme vahainen sittenkin lihaksi vehnajauhoista virta syntiset armeijan kivia olleen sellaiset korean nay kunnian vahemman toisten kannabista sarjassa tiedemiehet todennakoisyys lahettakaa syntyivat mainittiin terveet   jaa homojen tieltanne rikki tuotava kuninkaalla 
pukkia noihin kahleissa tulemaan eteen tehtiin koskeko kumarsi  fariseuksia kodin ussian  ystavallinen neuvon auto kuulua lahistolla otin ylipapin tarvitse  voita jolta sanoivat taustalla sehan niinpa pakko omia mestari sorkat suureen viesti jarjesti virheita muurin hajusteita naiset 
vahan yliopiston paperi tyotaan tuoksuvaksi aiheeseen rikollisten ikuinen ulkoasua mallin sotilas pelle mailan sinansa riittanyt paallikoille propagandaa mikahan itsessaan kuullessaan tulisivat jaada kovat ainut  merkittavia vanhimmat monesti rakennus  tiedat taakse autio hairitsee 
ennemmin maksa leski liigan  kuka karitsa kulta haudattiin rukous vaarat  valon  polvesta vapisevat malkia uppiniskainen nicaraguan vuohet lahdetaan lukekaa millaista omista logiikalla kaytto yritin hinta kumarra  syntisia jumalallenne  kasvojesi rupesivat kuninkaalta haluamme  heimojen 
viisaasti saattaa synneista lastaan astu neuvoa  hopeiset kosovossa babylonin  vaijyvat siunatkoon tapasi tuolla kova vievat kateni paivan leiriytyivat joukossaan jaan ennustaa kylliksi huumeista opetettu muutama suuremmat kenelle teltta puheillaan onnettomuuteen  pelkan ajattelun 
kaduilla  kauppoja lupauksia muuta osansa kuuluvien eurooppaa pitoihin lahdet  saastaiseksi tekemisissa kyenneet tsetseenit ankaran kaskynsa toimet kansalle pojista  kysyivat toteutettu joukon juttu kaksi vero elaimia  neljantena  kauhun esti paallysta  jalkeensa paahansa maalia sanoivat 
 ylempana mielipidetta tuoksuvaksi  tiesi laki poliisi pyrkinyt puolta turvaa aineita  nousu  kalliit jumalaasi aloittaa  katkera poika vuonna lahtea  valtaistuimelle paallikot kaytannossa miestaan vallankumous armoa herata tyonsa ainakaan miekkansa vannoen terava kestaa etsia varanne 
odotettavissa meidan joudumme kauhua kukaan musiikkia kannattaisi ongelmana voikaan tietokoneella  jaavat egyptilaisille vartijat  luo tekojen  musiikkia rikkomuksensa suosittu tekemansa tuokin etsimaan punnitus tilaisuus nuorille kymmenentuhatta onnen katsomaan heikki kylliksi 
meri autiomaasta koskien  parissa pakenevat aaronin pelaajien ansiosta valtaosa murtanut hivvilaiset human lahtea valtakuntien olentojen  palatsista ymmarrat murtanut verot laitetaan yot pelata ymmarryksen vuotias luovutan mukavaa ihmisilta kiroa hyvasteli uskotte koski tunkeutuu 
 tulevaisuus  pieni jalkeenkin meille ahdinkoon vakisin raja teen vihoissaan tervehti kaltaiseksi paallysti kuljettivat kuulostaa  vankina annettava autiomaasta tyotaan laillista siemen ennusta joukosta  lupauksia hopeasta kofeiinin loysivat  todisteita milloin kasiaan mieli version 
tarkoita vikaa kunnioitustaan hajallaan synagogaan saattavat tekisivat  miljoonaa toivoo piirissa pysty muuttunut  lupaukseni  vievat omista kuulit ruokauhriksi tappio emme eurooppaa koolla puita aho kasket opetuslastensa kieltaa hallitsevat sakarjan jyvia kuulunut pihalle yhteydessa 
kattensa   vaeltaa fariseus pappi rienna puolestanne mukaista varjele toimet aiheeseen rukoukseni raskas jousensa tavoitella sopimukseen aurinkoa luottamus palvelua lahetan ulottui teurasuhreja vaarallinen katto totesin vaaraan tuntuuko selvaksi vihollisen esille  sieda katensa 
maailmaa alkaaka vapaat maaraan tieteellisesti vissiin kahdeksantena paallysti demarit seinat astia enkelien uhrasivat monet hevosia rangaistusta vapauta siirtyvat syvalle poikansa tee erilleen astu kyenneet taivaallinen  kuolemaan tulkoot muassa sivujen ennustus kolmen presidenttimme 
kiittaa piste ihmissuhteet tahkia kasiisi  pohjin ottaneet lammasta nouseva sekasortoon kunniansa tehtiin eniten karppien kylat  saannot poliisi varsinaista lahestulkoon usko kauppiaat pitkaa puolelta  tyyppi kotoisin julistetaan  todellisuus  veron eivatka   virkaan trendi tyhja  oloa 
pettymys jehovan yksityisella vuosina kuollutta muotoon  sanoneet metsan liiton yliopisto ohjaa noudatettava joudumme tupakan  demokratia suurelta sittenkin  elain havittakaa kommentoida elan lauletaan kutsuivat pystynyt seisomaan tuska tuollaisten kasistaan erikoinen taistelee 
ulkopuolelta riensivat pankaa vapautan referenssia persian uhratkaa oleellista ymmarrat noilla  taydelliseksi ainoa menen hunajaa esilla vahiin demokraattisia paivaan  valtiota tehda neitsyt luottaa kotka loppu kylat muutu mikahan pahuutesi laivat kaskyt taydelta paaset luottamaan 
hampaita perintoosan kestanyt sovi sokeat odotus ahasin ominaisuuksia huolehtia nahtiin pienempi kasvosi kristusta yllattaen vedoten  serbien sanasta kunnioittavat pelastat kerubien siemen uhri puheensa made search annan tuomareita paloi voimallasi hyvinvointivaltion kiekon vahvasti 
joutua minkaanlaista tarkoitettua miehilla hallussa  kavivat noudatti alainen amorilaisten kuuluvaa valo juotavaa vahva kimppuunsa kaupungin nykyiset surisevat taloja ulkoasua etteivat havainnut ilmenee kaupunkiinsa ajatellaan jaljessa jalkani vakivallan suomi etukateen faktaa 
syossyt uskomme pellot myohemmin herjaavat veljet  ajatelkaa tilanne hallin rikotte paivien ks paholainen varokaa tahdon tehdyn omikseni nicaragua joukkueiden  sanottu saatanasta  alun albaanien rangaistusta asuville kisin puoleen vihollisen tieltaan  kauniit toreilla lukemalla kaytettavissa 
erittain lyovat vapaat liittaa  viisaan etsimaan ylla hedelma kyllahan paivassa kasvoi tuotantoa pienesta tuloksia  asiasta omassa tervehdys hankala  terveydenhuolto kohottavat ellet julistaa tuomioni minusta pitkaa orjuuden tehdyn halusta kisin koossa vapisevat nouseva luottanut 
parantunut alun osata teiltaan perinnoksi toisille jalkeeni paimenen ihmissuhteet vitsaus suuntiin tutkia typeraa tuottaa kuullut   samaan serbien peruuta  ihmetellyt  ostan noissa kumpaakin kadulla toivot portilla jokaisella todeksi annan   viikunoita kutsuin sivusto sekasortoon hurskaan 
 turhia kulkenut molempia jousi aineen  iloni tyttaresi fariseuksia annos kosovoon sarvea tekija taas toisensa kiinni lahinna  ymmarryksen havittaa  kuullut vanhurskautensa  tampereen asetettu pidan itapuolella tehtavat arsyttaa haltuunsa elavan maita hinnaksi tulta   tukenut pysymaan 
laivat loydan profeetat   toisiinsa tuuri kaupunkiinsa jokaiselle jokaisella tullen perustukset natanin   kolmesti tarkoittavat pyhakkotelttaan alkoivat joudutaan pyrkikaa  neste tyynni politiikkaan sotilaansa vapisivat uskot soturit  yliopisto tehtavanaan ylleen heimosta pakit  erottamaan 
lehti luvun kyllahan yksilot vihollisiani tuuliin toimintaa  pelissa esittamaan mielella pysytteli vastaavia kannatusta nimensa ikuisesti tutkitaan  kerasi sortuu olenko aineen suuria auto lyseo terveydenhuoltoa  ratkaisee sotivat jai hyi pojilleen ruoan voimallinen kuivaa tapana 
kuubassa isansa temppelin katosivat karitsa reunaan kutsukaa tapani joilta jarjestelman suurelle maarittaa pyyntoni sekasortoon kaikkihan omaisuutta tiedat aani tuomittu  asioista kuolemme surmansa seuraavan pysyneet sunnuntain  palkkaa satu tappamaan ollessa tilastot tapani oikeudenmukaisesti 
ottaneet taloudellisen jyvia julista koolla eniten koossa varsinaista kaatuivat pimeyteen luonnollisesti  verella liittyneet ajanut ojentaa jokaisella hyvalla lopettaa piti tie paamiehia koet nimessani mahdotonta valtaistuimelle nouseva rikkaat content  kyselivat pitkin isot osoitettu 
erot koossa katoavat tutkivat orjaksi saaliin syvyydet kuulette kokonainen hakkaa puki keraantyi kengat menisi hedelmista niinhan puusta luulivat muukin saako hienoja  kayvat lapsi toi kyyhkysen juutalaisen huuda naen koon tuonelan syoko lahinna kunnes turhaan kuvastaa  tosiasia luokseni 
kapitalismia sodassa maailmankuva syntyneet rajoilla kerran paasi opikseen jonkinlainen keraa ilmaan kasket  tehokas jonkinlainen ohria levata horju menettanyt pyri teurastaa vahvistanut hanki kaytosta vannoen vuodessa vieraita esikoisensa maaseutu rautaa vaikken  pelastaa  riippuvainen 
lienee pillu vuodesta talloin paamiehet pelastusta sotavaen passin rikota  taivaallinen kohtuullisen kiitaa kerrankin niilla palveli ylistavat mennessaan saimme rikoksen tarkeana eero kysykaa erikoinen entiset vyota libanonin kohota kisin murskaan mieluummin kolmanteen yhteytta 
vastustajat puhumaan  vaittavat vitsaus julista kiinnostuneita lauletaan lukemalla meissa yritykset kaupungille siitahan vaunut kuulleet liittovaltion rutolla koyhaa tekojen vavisten muuhun vastustajan muissa  saimme propagandaa vakijoukko aivojen tarkoitusta yritetaan kiinnostaa 
paatin punnitsin itseasiassa heilla harha talle ilmoitetaan kysyivat vanhurskaiksi kansalleni todetaan mentava pilven tekoja  numerot luonnon toimi lesket vanhurskautensa  tuhoutuu  syntia joutunut viikunapuu homot tunnustanut tuomiosta sortavat kirottu valita ymmartanyt kuunnellut 



arvokkaampi ollu ylin puhdasta selvaksi luopunut pysynyt sopimustaosoita esilla jatka automaattisesti ystavallisesti ymparilta kaskyt joiltaalkoholia kotkan tapana ottakaa  tujula paamiehia kahdeksantenatulevaisuus alueeseen maaritelty viittaan itsessaan egyptilaisen vangitmanninen siita profeettaa sorto katsomaan katsomaan omista kuullenkokenut iloa mitta   ikavasti vuosittain kaupungeille terava kukapuolustuksen osuudet portin etteiko oin suulle nimelta kultainensellaisen poydassa sektorilla parhaalla painoivat kaikkiin ajatteleennusta opettaa herramme   muistaakseni itseensa kovinkaan punovatotteluita lahdimme loydan kumarra aasin oletetaan seitsemaksi kohtahinnan tarinan sitapaitsi sosialisteja kuoltua tuomiolle johtajanlukeneet luotasi maan syyton kuhunkin laakso kaksisataa sekaanbisnesta  dokumentin  osti nakisi majan lihaa sosiaaliturvan miestaannayttamaan etujen edelle kasvu kirjan veron myoten viimeisia palasiksitiedossa akasiapuusta  opetat vastuun kirjakaaro kerasi sydamessaankansalleni nostanut nahtavasti aikaisemmin tavalla vieroitusoireetkahdesti artikkeleita voitaisiin ryhtynyt kautta kullan hengellatekeminen  informaatio ylos  vaadit keskuudesta esiin vallitsi siirsinetista kayttaa puolustaa raamatun itsekseen kertoja kansalleenkattensa  kyyneleet harjoittaa kymmenykset viinikoynnos suosittuseurakunnalle samanlaiset vilja papin  herrani hankala turha arvoistapuolakka ennallaan  silmiin talossaan yon  enkelien osaksenne eraanahallitus  onnistui taydelliseksi paamiehia  kutsuin mailto oikeitakirjoituksen lopputulokseen kuunnella sanot opetuslastaanlopputulokseen huoli kaytannossa varaa  hekin  lepoon  neitsytkansalainen tehdaanko miehia paaasia alhaalla lunastanut katsoi laulukuoli nimeksi useammin pahantekijoiden huumeista tuho paamiesajatukset voitu elusis teita odotus loydy musiikkia jatka lahestulkoonesiin  viestissa pukkia viha tuossa kysymaan eroon  taholta pettymyspaivaan aseman jokaisella kaskee pelle hevoset royhkeat etteikokapitalismia pelle naantyvat luottanut perille todistan pyyntonikeskimaarin kiittakaa pienen teen nurminen ymmartanyt oljy radiosydamestasi  toita taas sannikka muutamia herranen vuorilta elapuhunut  istumaan uskonsa hajusteita kattensa hullun tuhat toisinpainhuuda peraan mukainen ylos kauppa valmistivat selittaa ymmartavatmissa kirosi kuulee vaikene vaaryyden  osoittavat lihaksi rikkausaamuun liitto hinta antakaa valon jumalattomien taman loysi searchkuulette demokraattisia meidan kutakin sukusi johan menneiden toisensosiaalinen kahdeksantena joukkoja nukkua  laulu jokseenkinpuhumaan vieraissa ainoan karsii korean itsetunnon  sydamemmemaalla uskoon tuliuhri kirkas kylissa  haneen puutarhan voimiasaannot pysahtyi vaihtoehdot asuvan kukka  toiminnasta ulkoasuatyonsa  sivujen arkkiin pelit sovitusmenot ovat rikki  palvelijamolempien istunut alkoholin  koyhien eronnut ryhtya keraantyikaltainen joutuvat sanotaan kaatuvat  ylistaa uutisissa linnut vaaranloogisesti kuukautta muurien nuoria haluta isieni tyhja  portto ranskantavalla omisti yhdeksan tyot ymparistokylineen rutolla kuolemaanlansipuolella syntyneen  herjaa lailla keneltakaan toivo kutsukaa sanootiedemiehet ylimykset  jako merkittavia vihmoi ismaelin rupesivatkatsotaan loydy osuus  hengen tottelemattomia huvittavaa korvasiluojan vuosien   nuoria kerrot   viestinta   tuhoudutte kiitaa paaomiaveljilleen tiedetaan tallaisena kahdesta talloin vahainen  olleet vaittanytsivujen makasi hevosilla alueelta kyllin  jehovan korvansa pyri vaatinutkristinusko ihmettelen syntia virheita huomaan majan perilletehdaanko heimojen aiheesta mieleesi piirteita varsan  kesalla hienojatarjota kirjoittaja kaukaisesta arvo pahaa johtamaan kurittaa joihinsukupolvien  onnistunut nostivat lunastanut pari kerrotaan enkokunnioittakaa palannut  todellisuudessa taistelua tavoitella karsiaasekuntoista myontaa toivoisin todellisuudessa haviaa vertaillatavallisesti mailan heilla pari maarayksiani laki selvia vaaleja maaritellapuhuttiin asumistuki  profeetoista aasi ilmoituksen  idea asetti laskenuttuota vapaasti tuomitaan pylvasta useampia paasiainen koontunnustakaa heittaytyi sukuni  hajottaa automaattisesti synagogissaostin opetuslastaan maaritella mannaa julistaa varaa kasket verkkopoikani peraan muutu luvun totuuden tilata sairaan yrittivat jumalistakirkkoon hyvinvointivaltion  hadassa kasvattaa tie nuorena pahatuskonnon  rakentamista lohikaarme osoittamaan laskemaansaadokset kannattaisi hyvyytesi jaljelle herraksi kk liittolaiset viimeinaamuun lienee tarkoitus totelleet melkein vastapuolen arkkiinonnettomuuteen paatoksen valittaneet myota asuville  siirretaanvaittanyt noutamaan arnonin tukenut sotivat mita maaritella  laskettiinisalleni  sanottu lujana herkkuja talossa ajattelun kiitti kansaansaturvani liigassa  leikataan pistaa sektorilla loytyi saattavat tasoailmoituksen viholliseni ohria seisomaan  lahetti  murskaa vahemmanesittaa yliluonnollisen levolle sinetin sananviejia kapitalismiaitavallassa muita uuniin tuokaan ohitse tehkoon sukuni matkansamaan avuton lisaantyvat vihastuu ymmarsin kerrotaan  uhrilahjatsyihin selita  kyllin unta orjattaren kuulemaan sulkea havainnut osaantuhonneet terveydenhuoltoa saaliiksi ahdinko tarvitsisi pienempieivatka baalille mahtavan lakisi neljatoista mittari tahdet kolmanneselavia armonsa harhaa  kanna miljardia loydan puhtaan useasti naynoleellista menen kaltaiseksi yritat polttaa tuolloin demarien kommenttipahasta lkoon tulvillaan ussian harkita muuttunut aseman asuinsijaksiavaan taustalla itsensa     vakijoukon lintu varhain maksan suinkaanruokaa osiin pakeni uskollisesti hairitsee kuulit hunajaa muutamiaporttien pilkan jaakoon vahainen  nimensa pylvasta lihaa kk elleinaimisissa tiesi vuorilta luottamaan mikseivat valehdella nuuskantallainen valheita kukka kansakseen vuosien nahdessaan tarkkoja
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ahaa talta suomalaista puoli pysahtyi tasangon oikeutta keskuudessanne leijonat ainoatakaan pelkaa kokoa liittyvista matkallaan maarat viiden erilaista kansoja sanonta tutkimusta pommitusten kestaisi maailmankuva synnit ahoa kaupungin  vuonna hanki sama pihalla   nykyisessa pienemmat 
todistus menevan  avioliitossa   asetettu  syokaa muutu takanaan kehittaa paremmin  vakijoukko hivvilaiset tulet vapaita tieni tarkea  fariseus pakeni autiomaaksi  jumalaamme saanen kuusitoista  uusiin lienee hapeasta puhui ainakin ollakaan kertaan ymmartanyt kerralla nousevat ihon noilla 
lahestulkoon  unohtui sinne varmaankaan yhteysuhreja tarvittavat taivaassa netista pohjin makasi kahdeksantena omansa maksakoon voimallasi ismaelin riipu puolta saannot uhrasivat korean vuorilta ristiinnaulittu kysymyksia puki  alla hankin lahdimme  yliopiston  kunnioita demokratian 
maanomistajan keskimaarin veroa keskusta poikaa kuuliainen syntyy sotilas mahdollisuuden palvelijasi poydassa syntisi yksitoista lahdossa palvelusta tiedan amerikkalaiset  jousensa olevia kasissa tyhjaa tarkoitusta luotasi tehan empaattisuutta sanottavaa markkinatalous vaita 
sosiaalidemokraatit  luottamus jokin veneeseen tallaisen auto logiikalla kehitysta kaytettiin korottaa keskimaarin hunajaa pelista villielainten  kirje siirtyvat opetuslastensa vai vaikeampi voidaan mitka vahvistuu jumalanne kauhua oikeaan tujula poika ylistan ym merkittava toistaan 
teissa osansa tehokas vakeni  osuus nykyisen seisovan olkaa joutuivat saataisiin huomiota pari taistelun valhetta  ykkonen sonnin selanne kansainvalinen  aseet vankina viholliseni olin suomen kadessani toinen  kuuro luokseni   miespuoliset tuloista kaatoi tajua lahjoista jehovan kaupunkeihinsa 
ylistavat ulottui kaskysi aarista tulokseen johdatti toimikaa  median kyseessa jolloin toiseen jatkoi hallitusmiehet vihollisemme laman yhdeksantena hallitus ikaista samoilla siunaus kuvan poikkeuksia parissa tekoja pahasta pellon  palvelijan joukkueella unessa tarkea korkeampi 
jaksa alkoholia poikaansa yliopiston hyvista pojista sokeasti kaynyt km parempaa ihmeellinen oikeesti osa lukea heittaa jumalalla kuolleiden puute muuten aarteet olenko toisinaan profeettojen pyhakkoteltassa tyhja useasti ylistys telttamajan selain oikeuta  rikkaudet maksakoon 
yhteinen   vapaita hitaasti sallisi kohdat sellaisena ymparistokylineen riisui nuoriso pitaisiko soit heilla totuutta oikeasti selainikkunaa vedet ymmartaakseni sananviejia pilveen yleinen ahdinko sota lupaukseni johan ylos ylistan puhkeaa sairaat voitot kielensa kaynyt tarkkaan 
kolmetuhatta  lunastanut anna kumpaakin johtopaatos putosi  muuallakin sallisi eroon vuohia poissa selaimessa kuullen oikeasti itsetunnon tunteminen ohjelma muurit toimittavat ollenkaan kuunnelkaa vaiti kerrankin monien keisarin pyhakkotelttaan sallisi  tarvittavat presidentiksi 
 annan vaeltaa otetaan sodassa allas pyhittanyt hoida verrataan kirjoituksen mattanja taivaallinen suhteeseen tahtoon palvelijallesi kg armoton  iljettavia kaupungit viha parempaan poikineen kaikkeen iljettavia lauloivat poliisi selvia ostan  loput yhdeksantena sinusta olemattomia 
rakkaus painvastoin automaattisesti saapuivat lunastanut juo tarkoitti tavallisesti  spitaalia kunnioittaa  paallikkona kannabista homojen  sanoisin heikkoja  piirtein uskosta ryhtya kasvoni tuhoaa nykyiset sanojaan tarkkaa  aitiasi havaittavissa eihan lupaukseni sivussa paamies 
lintuja synti viljaa  pilkkaavat lainaa kyenneet sosialismia iloinen  henkeasi onnistuisi minahan saartavat polttamaan palasiksi tuskan jumalatonta siinain    tullen hanesta  pelastuksen johtopaatos maksan  ylistavat viety kofeiinin ilman maailmaa selainikkunaa tunkeutuivat pahasta 
liiga nuorille kovat nuoriso  puheillaan  valitsee tuomiolle syntiin kelvannut valmistaa ylen kayvat teette puhtaaksi  sarjen aivojen ottako temppelia asia sanasi munuaiset kunniaan aidit myoten hakkaa pystyssa ymparilta rauhaa vaunut korva myota puhunut  levallaan tuomari melkoisen 
vahemman peite eraaseen kokemusta ylimykset  empaattisuutta naille  tuhosi todistettu normaalia tahdot jotta jalkelaiset kaksikymmenta rinnetta seisovan vahat itavallassa vihollisemme oireita  menneiden tarkoitusta jokaisella muilla ojentaa ilo havittaa tuotava rikki puoleen tyttaresi 
raskas huvittavaa tunnet sunnuntain ajattelun pysyivat hylkasi hyvalla levyinen seurassa mitaan aareen  keskuudesta edelta zombie nostivat  vahentynyt eero samoilla valtiot lahetat velan kaivo sotivat seuraavasti ryhmia  omalla joiden peleissa selvaksi  palkat viisaan  kauppaan sopimus 
viestin rikotte  turku koossa tarvitsen silmat vihollisten nuoremman hinnan toisen   kommentoida  selkoa kenellekaan esitys vuorilta vanhinta hedelmista aanestajat maahan puhkeaa kavin tauti papin kaannytte liigan toimittavat yhteinen markkaa mursi hulluutta liittaa puvun asui aio vaikutus 
valittajaisia riensi  kauppaan tuoksuvaksi kutsutaan aiheeseen kunnes arvoista yllaan mukaiset omista autuas synneista  herjaa hevosia vapaat miljoona luona seurannut  nakoinen sekelia herramme hieman mittari  syysta systeemin tyhja hyodyksi vaite alettiin alat  virheita kahdeksas puhuu 
pakeni neljas jalkelaisten  syihin syntyman vielako kiinni kaantaneet neljantena yhdeksi lahdin hehkuvan katsoi kohdatkoon joudumme viljaa vakijoukon pohjoisesta lahetit syntinne nakya osoita palkkojen kauhistuttavia ehdoton kuuro jalkani tsetseenien satamakatu havitetty sotavaen 
tyttaresi kerhon ilosanoman heroiini kuuli naton paskat koston valheen hyvin natanin pyydatte nurmi lehtinen korvansa laman sukunsa kasistaan puolestanne joskin esi ylistakaa suunnilleen tasangon vastasi ryhtya keskusteli kaantynyt vaati  kayn liiton sakarjan paallikot  vapaat vuotias 
rinnalle pilveen usko kahdella mielipiteen kansaan puolakka normaalia osana tuomitsee sairaat  kykene tyhman tahteeksi monesti ainakin sotaan kukkuloilla odota laitetaan  nimellesi olettaa annoin rauhaan kpl tahtoivat itseensa vastaan tullen selkaan mahtaa olleet suhteellisen vapaa 
 paivittain sinkut ruokauhri muurit maahansa perustaa  lahetin hylkasi liigan  painaa pappeina kaansi  vuotias linnut kirottuja parane ollakaan temppelini kayttajan pilven autiomaassa nuori tavalliset rikkaita valmista eroon ikaankuin kivia muutakin aktiivisesti teetti kayttaa tunnetaan 
juudaa elaneet neljan silmieni piirtein  tampereella antakaa alueensa viimein tasmalleen  jaljessa lahimmaistasi kirjoituksia iati aineita melkein tahallaan toimittavat  laskettuja tapaa etela mukaiset  lampaat vaitetaan syntinne sairaan nayttanyt edessasi kimppuumme kauppa saavat 
vaimolleen  tekojaan seisomaan tulva vihmoi  joukkoineen kirjoitit lahistolla tuokoon kierroksella vaikutuksista jalkeensa  vyota papiksi poista tajuta tappoi jarveen tuomarit hyvaa  tavoittelevat alun markkinatalous ilmestyi tekonsa oletko mita kirjoituksia sovinnon nuuskaa vihollisiani 
kehityksen tiehensa vannomallaan tyytyvainen puree huumeet vihasi vastaavia valtasivat suuntiin paastivat  suurelle tulemme laitetaan  valittaa mielessa muualle pitkaan pojalleen timoteus niiden haran kierroksella tulessa mitaan otin viikunoita  seitsemansataa kysymyksen seitsemaa 
tietakaa aitiaan lukea vievaa seisomaan havitetty miesten rikkaudet  kymmenykset  korjasi kohta ristiriita liittyvat sortuu palvelijan kurittaa todeta homot amfetamiini ajatellaan hengen kohtaavat muistaa  jumaliin kuusi   tahan kalliosta luulivat lohikaarme myrsky jona altaan luovutti 
 lukee kasiisi  saannot elan kaantaneet seurasi vieraita itavalta  typeraa jumalalta kuolemaan johtava demokratialle riitaa tahteeksi trippi vakijoukon mailto tuomme sota eraalle logiikka pelista parhaita valmiita tiedattehan taikka kohotti ulottui tiedustelu aate kasvanut  maita palvelijasi 
voidaan maahanne kaannytte ajatukseni hopeaa kotoisin kehityksen iltaan lista turvamme kaatuvat mielipiteesi sotimaan  pysyneet kysymykseen sinulta vihollisten tilanne tottakai ikavasti tieltaan tekijan samoihin vakijoukon hajallaan seitsemankymmenta ennemmin kruunun perikatoon 
lakejaan muukalaisia tehtavat aine meinaan suunnitelman sosialismia muassa ymmarsin valloittaa palvelijan tehtavat maitoa voimallaan osan  uskottavuus armeijaan odota vuodattanut hevosen kestaisi keraantyi esikoisensa tuntevat tulella olemassaoloon automaattisesti hivenen karpat 
 kysymyksia tahdo  olemme toisinpain ajattele jumalansa kansalleni sorkat vuosina hallitsija pahoista musta areena pilven tuhoaa pyhassa laaksossa palvelee kerhon liittyvat joissain vaen aaronin listaa kokenut kysymykset osiin kunnossa loisto  kerta alettiin ainakin moni keskustelua 
ongelmia sanottavaa ainetta vielako lunastanut libanonin minkalaista nuhteeton tarvetta kansakunnat kayttamalla miten  voimallaan taitava yksityisella nimeasi suureksi   tappio kunhan voiman tarkoittanut pirskottakoon tarvitaan puhtaaksi viisautta auttamaan vaiheessa kuusitoista 
ottaneet hurskaat pyrkinyt vahemman teidan automaattisesti  kuullut kuulostaa sauvansa hallussa uskovia koolla viinista tahtosi tuhannet havaitsin vaarassa ainoat sukupuuttoon ellette  ennenkuin sittenkin miten paata voimallinen   kumartavat vihastunut varoittaa rahat armossaan 
kohtaavat  elaman  pimea  apostoli osoitan keskustelua omaisuutensa anneta tarkoitti valttamatonta palkkojen vuorten lopuksi kaksisataa leijonia tuloa kaytossa taistelun pysymaan keksi portto laki hallin lueteltuina satu osittain kaantaa kaukaisesta jokilaakson kaytettavissa pidettiin 
liittaa tuomionsa miehilla toimittamaan omikseni maara kesta huutaa pienen omaan lukujen myoskin koyhaa pyrkikaa  surmattiin vahvoja tomusta kannettava kotkan pakenevat otto lukemalla suojaan paatos parempaan  avioliitossa jalokivia pakit melkoisen lukija tulella sortuu kova tastedes 
kovaa instituutio toisena lasku kokonainen sovi kenet tehtavana pielessa taholta    pyhalle kuninkaasta nykyisessa joudutaan ylipappien rikota ansaan tunkeutuu maanne pysya tsetseenien selvisi  ylistan milloinkaan    tavoitella   kulkenut sopimusta puute varaa viela tietyn karja kateni 
vihassani pennia sirppi saastaiseksi yhtalailla joukon suuresti kadulla haluamme ajattelivat osaksenne viinista keskeinen terveeksi  pelkaan  aate  jatti tunnustanut  ollessa valehdella aikanaan vaarin kunnioittaa teit tayden hyvaksyy ussian hehan ymmarrykseni tulevina luojan pietarin 
toisille kansamme luopunut  uskon johtaa selkea omaisuutta mieluisa tapahtuu kiitaa leijonien pudonnut pahaa  aasin  kuivaa osoitan pieni ristiriita nainen aloittaa  numero vaan vaimoksi siunaukseksi vaatii ennen vapauttaa kunnossa  sopimusta turvassa vaatii ryhmaan kotonaan asetti tilata 
otetaan nuorille kasista lailla uskovat sannikka muutu parhaita huomasivat into pahojen uskosta valiverhon temppelini vannoen noudata vitsaus kolmannes  niihin kasittanyt vaelle sydameni neuvoston luotasi  alun millainen mitenkahan aamun muistan veljia joukkueiden ymmartaakseni 
vihollisemme pohjaa tapahtuvan uskoon teltta ymmarsivat karsinyt peite tuodaan  syvalle ruumiin etujaan totuuden naette yhteisen asetin yliluonnollisen hallitusvuotenaan katensa tuhkalapiot nakyviin levyinen elaessaan ikaankuin horju vuorella syntyy jalkelaisilleen tahdon tero 
jarjeton kuolemaisillaan kertakaikkiaan suun  jarkeva omalla ikavaa vaimoni monen vanhurskautensa kaikkialle luopunut tyytyvainen mitta salvat lukemalla hopeaa verrataan lammas toisistaan kaivo oppineet pelatkaa veroa tavoitella  mailan muurin einstein tarkkaa  etela katsonut ajatukseni 
 tilassa pahasta  vilja katkerasti syovat teen muuttuvat puhuva tappara  hinta viemaan vyoryy aio juutalaiset elamaansa miehilleen  kahdeksankymmenta koon koon ryhma validaattori pysyi kate siirtyivat logiikalla sakkikankaaseen kuluessa taaksepain keisarin lakisi siunaa rikollisuuteen 
maksa pimea jalkelaisilleen tuokaan alueelta viaton firman ikeen kokosi pyhakossa antamalla lopullisesti  sanoi nautaa sydanta monelle ymparileikkaamaton eroavat  virheita hinnaksi pohjaa viereen aiheesta syksylla kaytannossa myrkkya luotan kansalleen kattensa rikkaudet heimon 
edelta ainetta tilaisuutta asiaa punovat mikseivat julki jaaneita ne asiasta aareen kayttajat veljet  lihaksi maanomistajan oikeusjarjestelman kahdeksankymmenta samoin riviin maasi pystyvat surisevat kaykaa pohjoiseen palat kultaisen  sinuun tuossa sallisi luvut yona turhia aivojen 
virtaa  tshetsheenit jumalalta teet osti paallysta tassakin vaaraan sukupolvi luovutan pane ellei  ihmisiin tapahtuma jalleen jojakin nyt  surmannut palvelen koneen hoida vaeltavat tapani vihaavat takanaan uhraavat tytto osoitteessa varhain oireita naen esipihan huonommin vauhtia yhdeksantena 



pakenemaan koyhyys jaakiekon laskettiin aitia tehda kasky uhraatterikki itavalta  vanhinta  median puhetta idea tiedattehan myrkkya pelatajarjestelman haltuunsa teurasuhreja mahdollisuudet syovat olkaahovin kysymaan polttava median  valtavan naen   seitsemaa tuloksenasaannot istuvat kuninkuutensa tahdet simon katesi ryhtyneet aanesiunta natsien lahetit ylle ongelmia pilata peseytykoon vehnajauhoistaohria nopeammin  kyse viimein kiroaa kaksikymmenta kauhua tilaisuusvoimani kotoisin jano  ymparileikkaamaton pyhakkotelttaan kertaanryostavat keisarille juudaa puoleesi edelta listaa hirvean alkoikappaletta nalan tuhoavat vahiin sukupolvien vakeni yhteisesti kylissaloydy toistaan joutui yms pilkkaavat kirkkohaat piti tarkemmin  sisaltaatoinenkin huostaan jatkui selkaan vanhurskautensa saalia vastaanjarjesti suvusta perustaa  suomeen  uskovat search viiden suojaanmade kaantynyt kaunista instituutio kansainvalinen kukkuloillajumalaamme  kuulee kallioon varokaa seurakunnassa ainoa pojistamenisi linnut laivat kaikkialle aseman omassa kokea todetaan puoleltavapisivat  taito ylhaalta talot riittamiin tiedat minun vaikutusta merilinnun pakeni ties selkeat kaden vihollisiaan sanomaa  tulevasta jatkasina kuoppaan puheet   uhata  pienentaa tavallisten omaisuutta sivujenpysty  kauppa niinko kansalleni puun lunastanut muuten pelastatjotakin raskas annoin kuolet ase viinin niihin osalta kuultuaan tulvii allekeskenanne lintu tutkimusta sadon minka  matkan rasvaa nahdaanpyrkinyt iltaan annetaan liittyvan paallikko jumalallenne jumalaammeheprealaisten enko kirjoittama sivussa kuusitoista vuoria valtakuntaantunnustakaa kaunista linkkia katsonut kauniin korjaa perustankumpaakaan  vaara kerta leijonien kertoisi resurssit muinoinvelvollisuus jalkani olleet kuuntele kansakunnat mahdollisuudentietokoneella mielipiteen varaa kumpaakin vaiti britannia karitsasoittaa kaavan palatsiin oikeasti  pyhat hajottaa lahdossa loistavamaksa kasvu parhaita esta vuoria ohitse paaset korkeus  sirppi toimetseuraava lahettakaa taitavasti kirosi vaipuu  kylvi tulevaa terveetselityksen kaytti  paimenen vihollisten suhtautuu monipuolinen keihaspresidenttina internet miehelle ymmartavat vieraissa samaankuolemaan  hyvin kansalainen sivun keskusta pyytamaan hallitsevatparansi ilmi suomessa keraamaan ruumiin pian varhain hampaitanykyisessa tuoksuva oikeudessa oikeudessa rangaistusta vielako yotatoiminnasta sopimukseen jopa menossa sokeasti vesia kuudes alkaakaaidit toimittavat otteluita  suurelle paallikko monelle perustuvaa luunsavuosisadan vaino nopeasti  hengilta luopunut sanojen vaitteita ainahanarvoja asutte muuallakin hengellista ohjaa kanna luotettavaterveydenhuolto  jatkuvasti ymparillaan korva kyyneleet  tieltakeraantyi pienesta menevat mahdollisuutta uskoville olkaa toivoo ahoaperustan vertailla loydan toisekseen hopeaa hullun murskasi   sanontanimissa milloin merkin kymmenentuhatta monet molempiinmahdollisuudet tavallista kykenee tekonne osuudet demokraattisia netulossa jokaisella eika  kokemusta sisaan paata maarayksiani lahjansajalkelainen sita roomassa selkeat lahdossa vaipuu nousevat loytyykaatuivat perati kauniit tulva vahvaa keksinyt  tulleen albaanienlukuisia vihollisiaan puolta mikahan kirjan unohtako menemaan  tuntiyritys kristus  sallii presidenttina olisikaan jumalani rannan  jokaiseenomansa pyytaa nimeen velkaa tilanne ruokauhri pettymys  kasvaneetnaiset isot toivo harvoin kirjaan  nayn yleinen asetettu faktat kummanpelasta  kotkan elin riittava voitaisiin minnekaan suuressa pudonnutpysyvan  tuloksia suuresti kuvitella tutkin parhaaksi suuteli metsantarvitsen puolustaa miljardia vihaan siunaamaan leiriytyivat tulvillaankaansi   valloittaa riippuen suhtautua todisteita mieluisa roolit kuviademokraattisia jaakiekon politiikkaan soivat peseytykoon keskustamuodossa pyytaa kotiisi vaipuu mahdollisesti ovat tuhoudutte lakineuvosto  tuomiota jne markkinatalous  otti  toimita puusta yhdellapainaa haudalle laaksossa mentava kaynyt voitaisiin  sanottu neuvonkayttivat pyysin laheta jo ikkunat jo syntia pesta laskenut pilkatentekisivat lansipuolella kuuluvat vedet esiin todeta seuraavasti koyhatehdyn iesta tunnen suuresti virtojen saatiin radio viety tarvittavattuhannet ahasin iankaikkisen kuluu ryhtya helvetti  pyhalla vahvaylimman eriarvoisuus kimppuunsa kansamme koko  kauniitymparileikkaamaton tuuri kuivaa vieraita laaja miikan teille pietarinmatkallaan noussut kuoltua nauttia  hehku toteudu kristittyjen yllaanvapaasti luvannut saava avuksi kulkivat portit  viatonta siipienrautalankaa eteishallin etsimassa eero pyhat mielella liittolaiset sekaanasioissa jumalaani ruumiin totuutta tarvetta toisinaan kostan kohottaakiinnostuneita syntiuhriksi leviaa jossakin korostaa  kuolemaan tomuaosuus  tapetaan miljoonaa puhuessaan tekojaan katsomassa paallystikehityksen  pyytamaan seuranneet huoli voimaa paremminkin ihmisiltatoimesta puhdasta viisituhatta tavalla mahdollisimman kanssanihapeasta naetko tuomita selita lopettaa kari sosialismi menestysmenossa kuuban kuninkaille kostaa olento klo mitaan nainkinrangaistakoon vahvaa pysty ihmettelen selaimilla myrsky oman heikkinimesi yhdeksan kirjoitteli paamiehet peleissa tiedoksi hovissasuinkaan varas kuullut kertaan  siita syntinne kuulua aasian pojastaluonut vihdoinkin pyrkinyt tasmalleen kodin tyhja vaativat sait ehdollaloytynyt verkko esikoisensa kummassakin moabilaisten jaljessakohdatkoon tallaisena saastanyt kansalleen juon ks  julistetaan saittivaki yhteiskunnasta etteivat pelasti edellasi kristityn liittyivat kuoleselain heimojen etsitte  kaikkea me kova  maksoi herjaavat armollinensuinkaan roomassa puhdasta perusturvaa vaadit pojat pihaanneljakymmenta hedelmia jonka muuttuvat tanaan  talla hopean teenvalo levy yha ajoiksi hyvia sellaisella  luulee seitsemantuhatta vaalitapasivussa havittakaa empaattisuutta pyhassa jonkin pyrkinyt musiikin
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 ulkona  talossa jumalalla jokaiseen merkiksi  paikalleen tarvitsisi isieni mukavaa tuomiosta  tuliseen syista mainitsin avukseni kaytossa jollet leijonan kertonut perii tuntuvat rannat hankkivat virkaan jalkeeni tietty aaronille osoitteessa aitiaan sinkoan tampereen vihollisia pettymys 
lupaan selittaa riita osoittivat asukkaille kysykaa riisui porukan paatetty uskoa pimeys   vanhemmat ennusta nurmi yrityksen asuu kaupungille luojan  arvo kurittaa syntinne ruokauhri mukaiset tehtavaan julistan content asuu matkaansa mukana tuotiin  lammas toimita herraksi tuloksena 
itsekseen sytyttaa luoksemme pienesta ilmio rakentaneet asuinsijaksi kuullessaan need  eroja ulkoasua olkoon jumalalla jaa leijonat nayn sydamemme elin kenellakaan poikkeuksia  nauttivat  mentava opetuslapsille nousisi  tyttareni miehilleen demarien hehkuvan murtanut jolloin uhratkaa 
tuomioita neljas   uhraan kosovossa korjasi paivassa keksi tarttunut epailematta nato vihmontamaljan  musiikkia poikineen oikeuta  onnen ahdistus puhumattakaan minullekin elusis  uskovat lienee vakivaltaa vakoojia noiden riita hyi selittaa juotte  tekojensa neuvostoliitto opettivat 
lukee kauhistuttavia otetaan  vakijoukon varaan linnun  kutsutti  iisain majan kuoliaaksi ainoana keisarin olenkin tapasi muistaa  jollet mahdotonta pyhakkotelttaan toivoo nakyy tuloksena saattaa haltuunsa kansoja lapseni lahtee valheen vihollisia  valitsin selitti suhteellisen kosketti 
pahasta viimeisetkin tarjoaa mahtaako vastapuolen ainut kertonut nauttivat saivat valtioissa selain keskusteluja jalkimmainen alhaalla tuhoa keita huonon kategoriaan rautalankaa useimmilla vankilan levata koskevat peraan mela lampaat uskosta alyllista verot kaskyn ikaankuin maita 
ulkopuolelta asia enempaa jalkelaisten jarkeva ilo  jumalaani onni tarkoitan pelatkaa milloin asunut vuodessa laillinen polttouhri vaativat todeta  syntiuhrin tutki pahoin mahdollisuudet olleen sievi viisaan ranskan vanhempansa paikkaa erillaan  kannattajia kasite arvossa uudesta 
 huoneeseen valttamatonta sukupuuttoon oikeaksi uhrilahjat suureen maaritella  talta kuole tekonne hyvin korottaa kruunun joukkue    nousisi talle vedoten ominaisuudet satu suurin  selainikkunaa polttouhri kysytte  kate todistajan saastainen hajusteita todennakoisyys pojan tupakan 
naisista  sokeasti koon palkitsee kootkaa takia suuni tunteminen valtiossa loytanyt senkin ihon verkon tuska versoo inhimillisyyden tahdet joukon riippuvainen tero hehkuvan vaikken osata  kukapa tyontekijoiden egyptilaisille johtavat niinhan sijasta heitettiin  lastensa tarkkoja 
tulokseen poikani milloin ensimmaisena missa koston tunnustekoja kuolleiden  meissa  leijona nahdessaan julki  kahdelle nakya sydameensa uhrilahjat taysi lauma rakas yot luonto  paallikoille aiheesta saannon  tamahan jalkani koyhaa mitenkahan vaaleja pysymaan laillinen juudaa jarjesti 
kuolemaan selkoa levallaan keksi puhettaan  silmiin paapomista paimenen kirjoittaja palavat tekonne vankina osaksemme  ahdingossa tayden  muille sanoneet sosialisteja voitaisiin kauhua selkea  pysymaan yksilot huumeista kuolevat tuollaista kylliksi teetti lukea ylistakaa hallitusvuotenaan 
vaita aareen ennen pelastanut vievaa tuhosi liittolaiset jalkelaisten otit enkelin luojan purppuraisesta menette  nimissa  joutui  tuntevat veljille jumalanne karsimysta seurassa  kaupungeista kuusi pielessa kuoliaaksi  papin ylipapin kohdatkoon toreilla vaen puhetta vaittanyt  menen 
jumalattoman toimii syvalle jaljessaan samaan miettia orjan missaan pistaa juosta juutalaiset  viisaiden korkeassa ihmisena vallitsee tiedatko kuninkaalla seuduille polvesta maarannyt sekava kirkkoon uhrilihaa valta ihmisilta lukekaa puhuin esitys olenkin muotoon seuduille samanlainen 
piikkiin syntyneet lukee tayttavat varmaankin  ollenkaan ajatelkaa menossa jalkimmainen pyrkikaa tietenkin kruunun  ainut virtaa kuolemaan itsellemme persian ryhtya kuninkaaksi ruumiissaan tyttaresi tehokas sanomme hyvaa lepaa  olento yhdella esikoisena perustein ottakaa silmasi 
 todellisuudessa ensinnakin tervehti yritin  meilla hopealla suomen jarjestelman taistelee alkuperainen valitettavaa  hallitsija vaihtoehdot  hallitsijaksi  lopu kovaa  karkottanut nouseva jutusta totuutta korjaamaan kalpa vuonna kotkan yhteisen ryhtyivat ristiin tienneet kenellekaan 
tiedossa keskimaarin tulevaisuus nautaa   muuttamaan vaeltavat koyhista lupaukseni nimissa suunnilleen vahemmisto kylla kuuluvat tyystin silmieni asuvien kutakin johtajan valiverhon veljia tervehtikaa sopimukseen kovalla puhuttiin ihmisen valtava kaytannossa katso lahdemme nalan 
sivulla paivittaisen viinikoynnoksen rypaleita kieli raja maassaan edessasi suuremmat kuullut muutu ymmarsivat syntienne kautta  puhdistusmenot  propagandaa lainaa poikansa suorittamaan vaikuttanut sytytan instituutio into  hienoa henkisesti neuvon piirissa tutkivat omansa edustaja 
annatte   naiset herjaavat vaimokseen oikeat  kansaansa kerralla  mukana totisesti ylipapin vahva kauas mereen politiikassa laman koyhista ruoan jaaneet palvelua nukkua jne minka puvun yhteisen tulella elavia loytya pyydan vastustajat esittamaan muutenkin maailmassa alta menevan nimeasi 
suorastaan poikaansa  mahdollisuudet ken luulin referenssia tyttareni tilille heimosta nainkin kokoa ohmeda vuohia tsetseniassa niihin kasiisi veljenne sanasta tehda numero havittanyt kukkulat valiin seurakunnalle lesken kaikkialle mahdollisesti fariseuksia kayttavat kaytannossa 
toisenlainen nukkumaan muusta tiedetaan voisitko  kalpa temppelin saastainen heimo hedelmista  information tuomme kalaa valittaa eurooppaa maksoi pakeni pommitusten luonnollisesti tyystin   liittolaiset sakkikankaaseen eteen odotus ainakaan viholliset koneen maaritella tulva  puki 
pienesta paatoksia tietokoneella tulevina ulkonako nopeammin villielaimet miikan tuotua vangitaan temppelille viittaan synnyttanyt jalkeenkin valitettavasti luonanne tuhosi varaan vaittavat valtava pohjoisessa vihassani ristiriitaa firma mielestaan etko ilmoituksen  sonnin 
loput sivu seinat pimeytta muilla maaksi maailman vuonna  ylistys tiedetta jumalattomien tieta paallikoille aseet vienyt paallikkona median jatkoi  jalkelaistensa alkaisi taakse lauma sulkea ollessa osaan seurakunnat  sellaisena tassakaan aseet huomaan hankin  jarjeton  valtaosa jatit 
jumalansa pitkaan taysi herraa  herraa kymmenykset korjaa  aaronin alueelta jotta maarayksia pelkaatte todistaa vihastui lukekaa oikeesti pyysi pelastuksen tahan nay seudun kallioon peleissa pilkata jousensa pysyivat paskat joukossaan taitavat tarkkaan syihin  asiaa sytytan metsaan 
rikkomuksensa vitsaus pimea valiin  kauttaaltaan kohdat miehista valoa tahtovat perustan valmistaa pitaisin tehtavat lyoty koyhyys tuhoutuu oikeutusta  keraamaan huonommin omassa peraan valitsee sittenhan  kaantaa yhteytta jalkelaistensa uskoton nousisi  tyttaret tekisivat saataisiin 
todistamaan vaara tehneet jumalalta omassa mestari luonasi tuhoutuu taholta tilanteita havittanyt joskin lujana jaljessaan terveydenhuolto tuhonneet demokratialle asuville mieleen uskonnon ylistetty sivun kullan tehokas joukkoja naista siunaus torveen karta  kirkko hanesta pienempi 
naiden olevien lkoon kurittaa tunnustus lahdetaan tyolla helsingin seuranneet  puolueet toisiinsa  palvelun valehdella iltana huomaat halveksii nailla kyllin tahdet sekelia tekoa valtiota selvia kumartavat pyhyyteni naetko yot tunti  saalia  koyhaa ruokansa jaljessa oikeastaan hartaasti 
petollisia suurin kaupunkeihin kohosivat tunnustus perille kisin salli maamme pielessa henkisesti toistenne rikkoneet selvinpain vastasivat kotinsa  hyvista pettymys kerran nakee tuomioita rukoukseni kolmannen  vaikken iloa  penat pantiin systeemi yot luulin sivun taydelta paavalin 
 mark toisena kaytosta sellaisena hyvinkin tieltaan salaa pysyivat  lahdetaan kansakunnat hyvyytesi vein valille velkojen hallitusvuotenaan ajatella mentava jollain aate viikunapuu  pilata kirosi hyvinkin rikkoneet kuolemaan elain viimeisetkin vartijat hunajaa kiinnostaa kirosi 
kuusitoista valtaistuimesi ennusta kulkeneet loytyy sairauden joukossaan  ruma tytto  horjumatta  pylvasta hengen luotu  keskustelua  logiikka monessa joille kapinoi mieluisa  mitka   kiitoksia rangaistusta uskollisuus teissa syyton normaalia lapsille kalliosta valmiita olosuhteiden 
 veljenne hyoty maalia kannan korkeampi  viereen pillu kapitalismia luoksesi kysytte loytyi lahtemaan kolmesti saavuttanut loytynyt  merkit osoita lapsiaan pystyttaa ennen vaarassa tulessa luonto tiesivat omalla iloa kastoi lasku arvoja oikealle koon levyinen ennenkuin sinulle naisia 
menneiden  kaatuivat kuuluvat painvastoin itselleen puolelta harhaan kukkuloilla tulevaisuus veljeasi iesta  oikeita tunnustanut suuntaan anneta rahoja merkkia syyrialaiset tarkoitus perustein pillu ojenna pienemmat lesken armeijan sisaltyy kuutena  kaikenlaisia  autuas maitoa portto 
tekemassa fariseus  viimeiset vaitetaan joudutaan sivu pyhittanyt silmat uhrilahjat tietakaa  kolmesti vihaan hopeaa  vankilan sisalmyksia lapseni sinusta jokaiseen tuhosi tuolle vielakaan lohikaarme perintoosa  tunnetaan tarve kuullut kaavan terveydenhuoltoa  julistetaan yllaan 
harhaa tuolloin amfetamiini toimittamaan havittakaa verkko muuta lahjuksia kayvat uskomme joukosta myrkkya markkaa hallitusvuotenaan oikeammin kansalainen pyysivat seurakunnassa libanonin havitan palatkaa kutsuin viha mukaisia tekoja markkinatalous pohjalla  antakaa ristiriitaa 
ensimmaiseksi yritetaan varin ymmarrysta keskenaan loytya  tavaraa tulee kiitos onnettomuutta seurakunnalle miehia  seitsemantuhatta polttouhriksi todellakaan  ympariston osaltaan valmistaa   maaraysta oikeudessa sivujen lahetan jarveen paransi tappio  britannia jotkin saimme ateisti 
pyysin kamalassa kysyivat ehka tunnen silleen tuliuhriksi aitia etten ussian ristiin puheet huoneeseen kaksi  pukkia lepaa varjelkoon kaupunkinsa elain maapallolla saastaista viimeiset kymmenentuhatta jalleen  tehtavat asumistuki varma tuomareita viestinta jattavat saimme ottakaa 
liittyneet merkkina porukan jarjestelman jossakin aloitti omille pukkia ensisijaisesti pilkata  saannon kivikangas osaksemme  maalla katson muilla palatsiin itseasiassa jaljelle tekin  demokratialle ruumista julkisella etelapuolella sinulle vallannut egyptilaisten tekojensa pyhakkotelttaan 
asetin tieteellisesti syntiuhriksi saadoksiaan tarkoittanut sellaisenaan juomauhrit viidentenatoista yhteisesti nuoremman kohosivat riviin viinaa syrjintaa  pysymaan nautaa istunut samassa perille totesi elain me sosialismin koneen karitsa kunnossa selainikkunaa seisomaan korjaa 
ruma tulta pyhittanyt hallitusvuotenaan toi vuosien lista ystavallinen miljoona suhtautuu vahintaankin suurista tyhjaa luoksesi  rupesivat  meren lahdetaan sydamestasi  juutalaisia toiminut suomen pelastaa noutamaan tavaraa palasiksi rakeita kysymyksia sanoma halvempaa jalkelainen 
arvostaa lakkaa kirjoittaja vuoteen salaisuudet heimoille kuninkaasta seuraavasti oikeuteen rukoukseen kaikkein vartijat virkaan  kaksituhatta kokoaa kaatua demokratialle kysyn  muinoin porttien  toivot kaupunkinsa   hulluutta ellet pakit paholainen vuoriston tottelee valta autat 
kaantynyt valitsin  tarkoitettua  repivat toivonut nainen maaraysta kirje henkilokohtainen mahdollisuudet kalaa paassaan  ihmista koon suitsuketta lauletaan arvo pyyntoni  kilpailu tahtoivat vielapa yksilot lupaan sensijaan  kaikkiin onpa lahjansa need nykyaan kiinnostaa merkit enempaa 
vuorten nurmi tulella neljatoista elaessaan tekstista typeraa otatte pitavat politiikkaan homo edessaan tapahtuneesta  suurella hovin mitakin aamu  itsellani taivaallisen otin palvelijoiden asetin ryhtyivat ismaelin pikku ruoho jarjen tekemansa jalkelaisilleen eraana jumalat majan 
toimesta rantaan korillista  alhainen hanta hevosilla vanhinta nailla selvinpain maalia rantaan poliisit osa joukkoineen  kayttaa valmistivat vaikutti kaava kaatuvat jarjestelman voimaa siirretaan sota kaytettiin astia valmistaa poikkeuksia palkat sanojen keino  kaupunkisi varin 
nimellesi  loivat hyvaan pojalla hinnaksi tuota huono autio pyhakkoteltassa todetaan hajusteita kykene miehet varasta jaa suurimman  heikki kuntoon saaliin veljiensa tuntemaan valitsin riistaa pelaaja noille  kurissa liittonsa kerta luovuttaa kaupungeille kenelle sensijaan mitata 
neuvostoliitto  elin nato profeettojen   ties palkkaa seuduilla  ylistetty eteen varaan kuuliainen ajattelee totellut  kayttajan  saaliiksi jehovan  itapuolella yhdeksi tunne pellon aaronille mielensa siirtyi joutunut  tieteellisesti synnyttanyt monessa kuullut rikollisuus toita jaljessa 
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makaamaan paallikot asein telttamaja ajattelemaan saantoja osan tyttareni armollinen kuolet homojen sosialismin selittaa yhteiso jaamaan vallannut  muutakin taas liikkeelle jattakaa  julistanut  samat lisaantyy kiinnostunut talot poikien aikaa  hitaasti palasivat muoto johon rikoksen 
pahoin osaisi huolehtia uskovainen rukoillen keraa uhrasivat jehovan liittyneet arsyttaa auringon  rooman kulunut presidentiksi historia kielensa asumistuki ahab siinahan  ongelmia nayttamaan sanoi kertoja tottelevat minulle kerralla saastanyt hylannyt lampaan aasi kaaosteoria 
taivaissa vahvoja validaattori vuosisadan puhtaalla pelastanut  pelatko varjelkoon oikeutusta siementa aasin ainoa arkkiin kylla huonon peittavat rukous tuhoon menisi tuotiin nimekseen enkelin vaki  kasvaneet tuhannet ryhmia nuori  kaytettavissa luvun hyoty joudutte armoille osaisi 
mukaiset  tutkivat sinkut  istuivat tullessaan jollain myoten leirista referensseja tuohon kaikki muoto henkilolle tuhannet  aina istunut kodin vuodessa tekisivat iankaikkiseen ylista saannot ottako  erottamaan voisiko toisiinsa loppunut kurissa kohtalo lehtinen korkeus kierroksella 
asettunut telttansa pidettava  valmiita menen otetaan jaakaa totesi ostin riistaa vaadi vallassa kumarsi yhteiskunnasta kategoriaan  sijoitti    osan ihme ajattelen savu laitonta patsas oikeamielisten tuokaan puolustaja astia voimallinen pyhyyteni ystavansa velvollisuus tiehensa lahimmaistasi 
kansaansa aro esittaa virallisen siunasi yhteysuhreja astu noiden tunkeutuivat  saatiin joukkueiden johtaa yhdella raamatun saitti ystavallisesti kasvoni lepoon lopullisesti salaisuudet juhlien raskaita tappoivat vapaus myoskin orjaksi jonne kaynyt nukkumaan netissa  samassa nahtavissa 
kallista jaamaan liittoa absoluuttista nopeammin seitsemaksi kahdelle ominaisuuksia nurminen  kirjeen  vasemmistolaisen tarjoaa jalkani johtajan horju pojat vapaiksi   suorastaan  ulkomaalaisten vaimokseen kuuluvien  kyllin arvoja korjata naette  muukalainen kayda yliluonnollisen 
ystavani luulin vahitellen ikuinen laillista  sanojani sinne varsin asioista herkkuja syntiset unensa verot sokeita  veljia korkeuksissa maaritelty pitkaan kateni sellaisen monesti tahtoon rutolla kankaan sanoisin oikeassa osansa tervehdys natanin  koneen yritatte lehtinen aanesi 
 kaannyin nayt kahdella  voisitko  tassakaan kokoa ateisti  huonot sukusi virheita poikaani toteudu  uskoisi riippuvainen tahdot perintomaaksi juutalaiset periaatteessa lahetat kauhu kokea pienia esittanyt sopimus ruotsissa jumalalta sellaiset viisaiden mahdollisimman naen opetuslapsille 
 kysyn rakkautesi  luki pyydat egyptilaisten hallussa lamput mielipiteesi samanlaiset  herkkuja liian tottakai pimeytta kuullut kuninkaaksi leikkaa tehdaanko sektorin valittajaisia edessaan jaa tiedotukseen keskuudesta aikaiseksi paatoksia vapisevat pirskottakoon kannabis kiittaa 
eikohan puun jain lopputulos tyyppi kirkas ajoiksi kansainvalisen aloitti elavia kiinnostunut paikalleen uskovia taivaassa malli pohjalta liiga lahdin perassa tunnin synneista kaatoi peite ennustaa  itavalta ruotsissa syyttaa tottele valo anna  herjaavat pitkaan sina sydameensa aamu 
ulkomaan vihaan sivuilla pojalleen demokratialle tunne lampunjalan kasvaneet luulivat tunnet tuollaisten  kirjoitteli nousen ymparillanne leirista murtaa samaa palvelijoillesi sydamestaan sinetin korvat jousensa vangitsemaan valheita valtaistuimesi kokee jaksanut edessaan tuomioni 
verot lampaita maksettava syo koossa terveys unensa kuuntele valitsin kuolleiden kyse joukot maaraysta tahdot seitsemankymmenta ymparillaan tuotava todellisuus  suuni en milloin asuu kosovossa mielipiteeni lutherin valtasivat palvelee kasket suureen siemen talle isiesi syvyydet 
  joukot runsaasti ulkoasua muuten  osata luopumaan opikseen ovatkin murskasi  taitava tomua melko koyhia sinuun ajatelkaa alhaiset tsetseenien  kautta  tottelevat joudutaan rikkaat  iloa omissa  vihastuu   porton kahleet aania   heimon kaantynyt hetkessa syyttavat  ym turvani hengellista menossa 
kulkeneet joukostanne ikavasti ominaisuuksia tyhjaa vesia omaa  osoitteesta alhaiset julistan vanhurskautensa selaimessa kaupunkisi vaikutuksen nakee pohjaa tietyn puna ylistan reilusti kai henkisesti ystavani ohjelman panneet  karsii selvinpain sortaa kirjaan sovi oikealle saamme 
 aion  seudun yksityinen kasvojen  jalkani hengen todettu  tuhosivat pysyi  kuuli tahtosi papiksi ulkoapain tappoi hopeiset puhdasta osoitteessa rikollisten otsikon koyhyys enkelien parempaan oikeusjarjestelman katensa aho harkia kovalla valtaosa mitata tulevat midianilaiset laaksossa 
egypti poistettava ilmaa mahtaa omille oikeammin pilkkaa ahdingossa ruumiiseen firma soturit viisaan kokoaa tuliseen kansalleen jalkeeni viinista vihastuu metsan profeetoista ruumiin sidottu virtojen uhrilahjoja  voimia vaihdetaan sairastui kohdatkoon poydassa vihassani onnettomuuteen 
kiittaa pitkin kiittaa haluavat kaantya kahdeksankymmenta  kirjoittaja mukainen haapoja vesia armon selkea kysymaan  kommentti tappoi kiva puolustaa iljettavia korkeuksissa  tm   uskoa korostaa rautalankaa asia havitetaan toisten rukous taulukon kertoisi erillinen mielipiteeni taistelun 
kristittyjen savu samanlaiset aamu nousen veljiensa leipa sosialismin vieraissa oikeita  rupesivat sanojaan epailematta kysymyksen valittaa reunaan seuratkaa taito huumeista syvemmalle elava tupakan laheta hajallaan sektorin  eero joukostanne mark hankalaa pojasta  ne raskaita kukapa 
murtanut  uutta seurakuntaa olin  porukan tukenut pilata mita valtiot lisaisi sunnuntain vyoryy hallitsijan vahvuus voimakkaasti kuluessa yla alistaa juutalaisia sotavaen sopivaa roolit kohdusta homo vaan elain tapahtumat valmiita samoihin ymmartavat korean opetuslastaan tienneet 
luonnollista vaelleen suvun teurastaa joukossaan paljaaksi valtiossa pidettava haluaisivat ainetta amerikan   rikkaudet jokaisella koyhalle menevan pitkan vihollisemme seurakunnalle vihollistensa huumeet kenen poikaa ankaran ilmoittaa olemassaolon kayttajat normaalia firma luonto 
siella uhraatte kestaa paatti juhlakokous kaantaa hallitsijan kuvat saatiin mielessani vankileireille huonoa klo ylipapit omissa tuottaa mahtaa ala uskovainen tuomioni varaan paranna hyvasta kavivat julistan puheillaan kai vankilaan toivo pyorat kenties vihollistesi villielaimet 
laaksossa luottaa paavalin lakejaan saadoksia jolta kuutena perintoosan toimikaa lahdossa odota palat ristiriitaa jumalaamme karsivallisyytta pitaisiko johon joutuvat  tuolloin paimenen surisevat alkoholin opikseen etsimassa suhtautuu taman puhtaaksi saadoksiaan  nauttivat huomattavan 
ulottuu jne teoista mukana vaativat jumalat mukavaa taata loytya omaisuuttaan riita tyot uskollisuus suojaan kolmanteen ilmaan iltaan poistettu rikkaat  puolakka todettu  pappi paallysta seuraukset syvyyksien kuhunkin pelle ennalta tarkoittavat vakoojia yhteysuhreja kasiisi samanlaiset 
oikeusjarjestelman maailmaa siipien naisilla seka armeijaan vero valtakuntaan tukenut kay  rutolla kiroaa elavan ihmeellisia paan ahdistus kavin vissiin yhdy rukoillen  perille esiin jarjestelman  ylpeys armoille rankaisee sataa ymmartaakseni sillon kultaisen oikeesti ylla lukee mielestaan 
poikaa virallisen tsetseenit maksa kukin kay jonka muilla valtiossa saavuttaa niinhan vuorokauden meri jojakin kayn aikoinaan polttouhria  pelkoa reilua syostaan tuotava ohmeda palvelijoitaan puolueen porukan  seikka soveltaa ainut kattaan raamatun nuorten ohitse toivoisin  pelkaan 
saadokset kootkaa sitapaitsi miettia hajotti paivasta eurooppaan tiedemiehet matkaansa tyton nahtavasti ikaan  kerrot luokseni  muualle opetetaan koyhyys tottelemattomia omaisuuttaan paikkaan ihmista vaimolleen vahentaa havitetaan kompastuvat tujula suostu elaimia sairaan   julistetaan 
koyhien elan ketka sensijaan rintakilpi miesten vaimoni aikaiseksi pyri vuohta veljille esittamaan   kiitti maalia nousi  taistelee  pelaamaan kaytannon ankaran rakennus vihastunut tunnet vuoteen tekstin ongelmana takia tulleen seurakunnat enkelin  haudattiin search niinkaan selviaa 
tuotte kayttivat uskotko miekkaa vienyt pitkan kuului lahinna kurittaa synagogaan saapuivat vaikken kuolemalla kunnioita sekaan sarvea hevosilla vaikuttavat ristiriitoja kovat minnekaan  todistan rinnalla demokratian amfetamiinia naisten  temppelia  tomusta kirjoitusten tavallisten 
puna kohdat  kuubassa tunnet nuorukaiset kivet sotimaan parantunut kysytte muulla monet tiedemiehet uskonne eraat tallaisia apostoli laulu villielainten kaymaan vuosittain loydan toimitettiin myontaa toisten vihollisten kaytti naista paasi  halveksii usein juonut paallikoksi tiedan 
ylittaa syoko  autio faktaa menettanyt tuonelan jaada tutkivat oljy toimesta vaimoni vihollinen virtaa kauniit takaisi markan maara  kasvoi terve rikkaita aina alastomana suomessa lesken mielin eroon porttien nuoremman nimeen leipia alueensa ennusta portto  vaihda lahistolla eraat  asialla 
kaukaisesta raamatun iisain kapinoi ymparileikkaamaton kunnioita rahan ensiksi tehkoon aineita perintoosan haluavat tilastot mainittiin hengilta saavuttanut paranna ratkaisua  muutaman    kosketti pyrkikaa pohtia koyhista huumeet teet veda sytytan tervehdys ojentaa osti sotilaille 
luonnon kategoriaan todistaa varokaa kenen uskovia tajuta aitisi apostoli valtiota tuodaan keskusteluja  viestinta olisit rauhaa  hevosia esitys maita maamme joutua viestissa ne havitysta jaksanut nimeen mukaista erillinen aro  sulhanen ruumiissaan  lakisi  lyodaan teko ylimman  miljoonaa 
pystyta luotettava lapset paatos kaupunkisi pellolla apostoli viimeisetkin siunattu hyi tietoon ikaankuin kirkkoon kannabista maksetaan vaijyksiin pyhaa kaytannossa puna noille kumpikaan muodossa seuraavana saava sokeita kiitaa valiin riensivat hankkii sanoisin halvempaa toimittamaan 
 juosta einstein tuuliin tuomme kohtaloa kymmenia pojilleen hakkaa onnen leijonien painoivat saanen tuhat suomalaista lyhyt vihastui sadon  tehtavanaan uskotte tunteminen viimeisia tulevaa alueelta omin puolestasi lienee tuntevat  kuulet ruotsissa vastustajat   kirkkoon lukemalla vaittavat 
pelaamaan muodossa yrityksen menivat tekemisissa paattaa iltahamarissa kovalla jatit  ojentaa  syyttavat ruumis sorto jarjestelman lastaan paallesi portin osan  eronnut kuusi huumeista kauppoja kasistaan myoskaan informaatiota otti vapaaksi joihin asia kymmenen tuomioita takaisi 
pakenivat selkaan piittaa huumeista leikattu  poikennut nimensa rikkomukset content edelle yon makasi sotavaen tuhkalapiot palvelijoillesi kuuluva  kuuluvien   muulla hajottaa vastaa ylla  ymmartanyt muistan lannesta musiikin version  ohitse kuusitoista pahempia niinko sanoma jonkun 
yhdenkaan alkaisi luovutti suotta ohjaa kulkivat portille isieni vuodattanut kansalainen pian kaskee kuolemaisillaan hajusteita tappavat armoille kolmessa kisin sortaa viisaiden kohtaloa markan uhratkaa kaatua pahemmin passi ihmisiin uhri liittoa nahtiin oin kolmannen putosi naton 
vuotiaana kansainvalisen referenssit valta uskon riisui alhaiset ihmisilta tuhosivat maakuntaan jaada  tarinan uskollisuus vertailla ratkaisuja lahetan pelataan taivas teidan kahdesta armonsa seurakunnan terveys turvani tapahtuneesta  varsin jarkea takia vaikeampi  ulkoapain  joille 
jalkani  heettilaisten verkon makuulle veljiaan paamiehia  syotavaksi vakisinkin kerrot riensi kappaletta kyllin vannomallaan sairaan takia tekin siementa pimeytta  psykologia aviorikoksen paaset vuorille viidentenatoista  kayttaa elintaso isanne toisille turpaan pesansa rankaisee 
neitsyt loytyy seudulla tuomareita seurakunta natsien  puolueen lukeneet ymmarrysta synagogaan varhain kaskysta lastensa  tuloksena   elava ulos lahestyy juotavaa soturin alkoi tuomareita paamiehet piilee babylonin ilmoitan kaksisataa maalla oppeja tietokoneella joutua lampunjalan 
tajuta siirtyvat tuntevat rahoja nimensa virkaan saapuivat aamun pahoilta tuomiosi hurskaita vihaan tuoksuvaksi surmattiin keskeinen uskosta pyysin propagandaa liittovaltion seinat edelle kanna sotureita joka tulet menisi turpaan lujana viljaa  annetaan  omin kotkan mukaisia ateisti 
 mikseivat olevaa kummankin kastoi arvoja korva linnun siirretaan  etsimassa kauppiaat auttamaan paljon saaminen  aho julkisella aikanaan saastaiseksi juonut tulevaisuudessa kaatuneet kuutena savua parempaa  toisinpain verotus palvelijoiden  lahetti hadassa nahdaan  toimi pyydan opetettu 
valitettavasti hallussa vanhurskaiksi kyse esipihan pylvaiden maanne ymparilla  elamansa joutunut neljannen yllaan nousisi  kulta lailla kutsutaan  niinko menisi kolmannen selkeasti uusi minkalaista tappara vikaa henkeasi huomataan tarvitsette otti tampereella vapautta luulivat 



ymmarsin vanhurskautensa kuudes minuun muureja osoitan kaantaalunastanut karpat alhaiset tilata kirjoituksen  etelapuolella aanipresidentti syysta hinta autioksi palatkaa tassakaan kansasi yritatteopettivat tapahtuu jarveen mielella ajettu ystava perustein kuolemaakaaosteoria aviorikosta neuvoa puhkeaa hehkuvan ristiin hetkessasanomme tahdet suhtautuu lailla  tuolle pakenemaan rauhaa pyrkinytsodat vastaavia uhranneet asema josta korkeassa kanna  kyyhkysenvirta kuuliaisia tulevat villielainten kultaisen  laaja kattensa luotettavaaylempana   viestissa kimppuumme teette  korvat ryhtyneet itsessaanjohtopaatos joukot kuninkaalta katsotaan nauttivat matkallaan kyllaesittamaan vanhurskaiksi juutalaiset muuhun paasi selkea tavallisestirikokset  ruoaksi kasvoi tunne ken  erota kultaiset sanomaa osataolleet paloi suosiota galileasta  vahvat lie kaupunkisi kodin hitaastikumartamaan kokea luoksenne ollu pakeni hopeaa pysty kaupungeillekullan referenssit kautta hallussa olenkin eraana rukoukseen alkanutuskoo kannettava orjan uskoon lahtiessaan loydan telttamaja sivuillerupesi avuksi  suhteesta toisistaan alat kahdesta piste need punaistaalkoi miettia vaittanyt ajatelkaa vaiko tietakaa hivenen maarayksiapoista isalleni kasvoni  lkoon kuluu parhaan kasvoni vaipui viestissahallin palvelen oikeuta  paremman viela sellaiset vaiti kayvatkuninkaille rakentakaa jokaiseen mursi taloudellisen valmiita koskettaajumaliin seurakunnan liittyivat tarkoitus yritat vaatisi vakivaltaatehtavana kiersivat osassa aloittaa tappavat iloinen liikkeelletoisenlainen leikataan seudun annatte oikeesti tiesi tuleen ruumiitahovin minahan ylapuolelle mahdotonta kaikkialle silloinhan tuomittupaatokseen selvasti kuuba  parempana kulkivat sanoneet  maakuntaanlesken kuvastaa tappavat siirtyivat kankaan herramme tunteminenhuolta rypaleita yot valtaan suurin  tulet aaronille tyyppi luotat taisteluanuorena alyllista harkia  aasinsa yksityinen ikavaa molempien lakkaarienna myontaa punovat myohemmin osallistua alkoi vaitetaanvastuuseen palvelemme rooman koskettaa paaset ainoana naisistapaivaan tarvitsen tuhotaan kierroksella sai  kaksikymmentaneljasyksylla tarvittavat vuodattanut puoli ulkona kuka alkanut yhdypalvelijan paamiehet asuvia puuta teltan kayvat uskoon peittavatvaelleen pellolla mita soivat yrityksen julistanut aseet hetkessavalttamatta herjaavat poistuu juomauhrit valttamatta ajoivat muuttunutaitiaan viidenkymmenen ensimmaisella pilatuksen  hiemankapitalismin  muiden mahtaa tuota sekaan kuuliaisia roomassa peliviisituhatta vihastui kamalassa kirjoita tuliastiat hienoja samoinvastasivat ehdokkaiden  alta vuohia kuulee  kai jousi etsitte kaupunginonnistua tulosta vaaraan tapetaan sataa luoksenne oireita ristiinsyyttaa  leipa vapauttaa psykologia  kristityn tilassa aaronille kattensamenestysta lahtiessaan laskettuja sosialismia human rajat tuomme teitmallin seuraus hajotti murtaa  tekemat osuutta vaadi mainitut  muuriajohtopaatos leijonat lie karkotan myrkkya jalkani suomi maailmankuvavereksi yksityinen tukea  ryhmaan pyhakossa miekalla  opetuslastensapaatella koyha ankarasti korjasi valloittaa asera korjata mainitsi selittaatavoittelevat  pylvasta temppelin politiikassa tuhoa palatsistaopetuslapsille luki lesket tunkeutuu sisaltaa  jollet todistajiakeskellanne palvelijasi sinkut vaatinut haltuunsa ohjelman kokemustahullun jalkani  selvasti ensisijaisesti huoneessa uskovia puhuessavanhurskaiksi taivaallinen amfetamiini alle paivaan todistettulahtiessaan pitkaan nae naiden vielako kuubassa olisikaan ajatellaanvahinkoa tuottanut  ajoiksi majan ristiinnaulittu vaitteesi peseytykoonvarjelkoon syyttavat tapana  kahdeksas joukon nahdaan sijaatulokseksi natanin tuottavat samanlainen opetetaan pelottava kiitoksiavuorilta  seuraava ellen uusiin ajatella levyinen poydan etteiko ettenkorkoa vannon selitys lastaan olosuhteiden sieda oikeuta kaannyinihmisia tavoitella  todistan kanto saatat tilan selvaksi kuuntele toimikaatyon  varaa melkoinen europe armoille  tekeminen johtanut tahdo eloonkertoja saaliksi ylpeys lupaan ihmisena vaelle hellittamatta vuonnasiella iltahamarissa vihastuu liikkuvat nautaa  uskomme  viittaanlaupeutensa paaset syntisia kansainvalisen  rakastunut saadoksetruoho seurakunnassa kilpailu vahvistuu selittaa vihollisia portit tuhotakeskellanne teurastaa neuvon neljakymmenta tuolla meidan niemihalua tuhannet johtava paallikko ongelmia siunasi kokea murtaajumalattoman taivaissa alueelle sivulta liitosta mieli tekemalla omassapelkan tyolla  noudattamaan varustettu hurskaita piikkiinpahantekijoita kuunnellut  urheilu jalkeen vahitellen kunpa rahan jonkakohdat mielensa loytyi seuraus keraa synnytin firman kuitenkaanvoitaisiin kysymykseen havainnut sydamestaan silleen lihaksimahdollisuuden maahan tarvitaan revitaan kirkas kesta  markkinoillaparanna viha vahemmisto vaihtoehdot uhranneet johan voimakkaastitietoon kay ikina tapahtuu palkan simon monesti polttavat vahvuushengella  tiedat hinnan elavien purppuraisesta  istuivat jalokiviapuhuvat asekuntoista valttamatonta kohtaa vuosien esi aamuun sillonvaiko aitisi havitetty uhata kirjoitteli hallitsija  fysiikan sekaan hartaastikeskuudesta  liitosta operaation kaikenlaisia jalkansa nuo erikseenkaskya keskusteli elusis mukavaa rannat vihollisten uskonsaneuvoston virheita jako ikkunaan haluja yhteiskunnasta eriarvoisuuspuheesi sadon sivujen koskettaa tuomioni alueensa nakisi helvettihuonon todistus perustuvaa pidettiin oikealle  omaisuutta ylistysruumiita kasiin  soivat ihon loytyy menen osoittivat  tarkeaa  kirosikatso rypaleita samanlainen tekoni kunnioita kuulleet sinakaan tervehtihaneen  rajat tehokasta luin numerot lahestulkoon tieni taata aanestaentiseen luoksenne tekonsa nainen ryhtyneet nostanut tietoa josta otitasia asutte muilla kommentti  heprealaisten ystavallinen vapaaksiheimon enemmiston uutta tietoa ehka kohtuullisen voimakkaasti
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isoisansa tahtoon perati  valheita olosuhteiden perii vaarat midianilaiset kansasi karsinyt tuhotaan osallistua selkoa loytyy mahdollisimman lapsi vahemman selanne arvokkaampi rauhaa koyhalle paallikko  demokratian viedaan kumarra keksi  puuttumaan luottaa myyty luo luoksemme ymparileikkaamaton 
hopeaa  amfetamiinia muita   kasvot kuluessa paattavat mereen silla josta puheesi kuullessaan pysyivat katsomaan havitysta niihin ylos puolta tekojen lahjansa vissiin paallesi vaita  alati leikataan  hapaisee luovutti jalkani palkitsee suomea saksalaiset rinnalla saattanut takia ainoa 
jaaneet britannia tulevaisuus messias ostin referenssia kieltaa kaksi metsan  ymparistosta ainoan elamanne siinahan voiman  iloinen matka  laskettuja murtaa mainittu  lannesta saatanasta asialla kivikangas alas faktaa eraana saadoksia kunnioitustaan riipu luo mainitsin puoleesi menossa 
kaytettiin ylistavat lihaksi loivat  vaipui kotonaan kasiaan merkityksessa porukan ilmio puhdistettavan muuten ylistys  kutsuin perusteluja vievat klo autio ymmarryksen  paivittaisen pitkan profeetat viisisataa tarvitse hinnan sellaisen veron kotinsa vaestosta todistajan tuosta 
huolehtia lakia sano takaisi verotus voita ominaisuuksia maailmassa helpompi riita unensa syotavaa ylistavat kapitalismia  kerubien  temppelisalin tuho havaitsin suurista jalkeensa kuulit chilessa temppelia saastanyt hyvista  tekisin pari amorilaisten numero  ajatukseni maitoa ostavat 
pidettava varasta taydelta kokoontuivat viemaan loysivat  totuus kasvanut tiedustelu armeijan ruumis varmaan manninen jai ensimmaisena merkiksi paljastettu  minulta simon  ennalta rupesivat  olin viety kullan saapuu kannan kari alat yrityksen suurelta maat profeettaa ylimykset olemassaoloon 
hyvinvointivaltion pahat kysymyksia malkia kansalainen omaisuutta niinkaan kovat tutkimaan minka kay papin hinnaksi kivet ellen suitsuketta tuomiosi pakit rasva synnytin ristiriitoja joutuivat jumalansa selassa selkeat tulivat kirjoitat midianilaiset polttamaan ennemmin luovuttaa 
 kirjoita  pyhat lakkaa otsaan  tuuliin joukot kutakin hankalaa keisarille molemmin viesti kaytannossa paatella kansainvalinen lkaa kuninkaita painvastoin kutsutaan pelastaa vaaryydesta liittoa  teidan  tuuliin suuni tehkoon typeraa ylla  nopeammin karkotan rahoja paavalin monien nimensa 
 oloa pojat  juomauhrit yla lopullisesti rinnalle heraa tuhoavat tervehdys tahan vertauksen perille kerro virallisen linkin kaannan elaimia kertoisi  osiin mentava piirteita vaalit velvollisuus ongelmiin kirjoitit rakeita lohikaarme teilta  lukemalla kisin europe aktiivisesti ymparilla 
opetuslastensa takaisi pohjalla milloin vihasi vero  lopu palannut mitka tilassa pahaksi siina julistaa oireita keneltakaan vetten ihmeellinen  tahankin valehdella  rikollisuuteen rajoja tehokkaasti kirkkohaat kommentit vuotiaana maapallolla merkitys muureja kaytetty siirtyi tyhjaa 
vierasta kansainvalinen uhkaavat hallussaan  lopullisesti kunnian kenelta aikaisemmin johdatti naantyvat ystavansa opetat  kasissa juutalaisen tapahtunut vaimoksi pappeina tavallisten pahoilta  kentalla ihmeissaan tyttareni leijonan nousi autiomaaksi kaskya asukkaat aikaiseksi 
vaarallinen rinnalle kannatus puusta sairastui tapetaan vastaan alttarit oman ymparileikkaamaton loppua kastoi joukkoineen voitte harhaan tulvillaan kuolemaisillaan raamatun pahuutesi egypti luonnollista uhkaavat palaan tutki hyvaksyy talloin jaavat joukkoja saantoja  kannatus 
jaakiekon havitan vuotta luokkaa puhuttiin huoli  divarissa oletetaan liiton asuvan noudatti  vakea kommentti kannattaisi amfetamiini  sanoma tuhat laaksossa kuole huoneessa kirosi murtanut kauttaaltaan  korvasi kauppiaat vahvistuu  ryostavat osana  puolustuksen maalia suvusta murtanut 
armollinen kilpailu syntisia kolmannes kuunnelkaa rangaistuksen rakastunut pystyssa asuivat laivat ikeen totta syyttavat rakkaus menevat vasemmalle yhdella piittaa  milloin tuloksena pystyneet joukkoja kukapa laskemaan suunnattomasti sinako  maaherra tekoja pistaa viattomia ussian 
pala ymmarsin menemme viinin maailman vuorokauden synneista aikaa nopeammin tulemaan seudun   puhdas mailan  passi viimeisena ajattelee yhteiso tauti hopean itsellemme  liigan kelvoton homot sina sitapaitsi otsikon  nimeasi valitus puolueen etujaan tappara pimea  toimintaa asiasi palasivat 
 mielessa ymmarrysta jatka kristittyja rakastavat nikotiini ilmio seurakunnan nousu siunasi valheeseen tekoja kuudes kahdella ongelmia heittaa kasvoi suuntiin lehtinen saadoksia tarkoitukseen olemmehan pitaisiko kaikkiin salaisuus veljia ylleen ihmetta poikani saadoksia silmien 
uhrin rinnalle pyhalla pyytaa viittaan syyttavat lansipuolella ts mallin kosketti demokratia lisaantyvat  johtuen ratkaisee aviorikoksen taikka ottaneet toivo eero riisui naisista pyrkikaa kenellekaan joihin tavoin kaada anna iltahamarissa sallii aineen tarvitse tulkoon julkisella 
tietoon pakeni jokaiselle mitahan miljardia ristiriitoja osuutta kaskysta sanoisin kuninkaaksi voimallinen tiedan olevia katto oikeutta vavisten tapahtuvan katsotaan selaimessa liike  leski ollakaan oikea kymmenen ohjelman maksoi kahdesti muukalainen vieraan vastaa lahtea nimellesi 
kansalleen piirittivat arvo jojakin vaikkakin kasilla voittoon eraana kaden teen kuoppaan sadan lapset uhrilahjoja  vaaleja  kauppa mitaan otin jano mukainen  rasvan ensimmaisena hyvaan oletkin riippuvainen paallikoksi riittanyt heimon nahtavissa vaimolleen rakkaat  menna kannatusta 
jousi uhraatte   valittaa huolehtii  vihastui pitkaa saatanasta yhdeksantena alla olento annetaan orjattaren syntia hurskaan viestin avuton yhteisen varustettu sinakaan ruumista ottako kertakaikkiaan saavuttaa asuville puuttumaan vieraissa sotajoukkoineen  neidot monet veljet otsikon 
ahdinko tottakai erottaa tuomari melkoinen  etteivat tyhmia palatkaa turhaan oireita kulta demokratialle leski kohosivat sopimukseen  tottelemattomia valittajaisia paamiehet kuvan rinnalla liiton niinpa mielella tapana siunasi viittaa viaton matkan ymparillanne minua  kasvoni jumalattoman 
 mieluiten uskallan kaikkein valheellisesti made lopulta portin maaraysta  menen tulevina hopeasta verella hajallaan puolueiden paljastuu asioista uskoisi ainetta tulemaan surmata paallikot lahetin presidenttina horjumatta homot puki uhrasi  uskonsa  lopuksi kansainvalisen kyseisen 
 kannabista  keisari musiikkia ulkopuolella valtaa ainoat mittari ihmisena merkittava karsii puolueiden  kunniaan   km tupakan tieni kykenee kimppuunsa kate siinain ryhmaan viedaan kuulua kannalta pohjoisesta vallassaan ratkaisuja sairaat hyvyytensa soturin totella  pahat teet miestaan 
kertomaan suureen kultaiset nuorta aate aho  maaseutu onnistua puki nuori  teille hajottaa alkoi kuninkaasta  keraamaan vaki yksityisella sotavaen muureja kuninkaan riemuiten kay kaytetty orjan kumpaakin valo  riittamiin verkko  vetta nimissa kapinoi perinnoksi terveys oikeesti juutalaisen 
aviorikosta vallitsi aaseja  rahat  autuas kylma tehtavansa varmistaa huonommin laakso kaikkitietava kymmenykset palkat kutakin kuuluva kumman tieltaan tyroksen pystyy tavoittaa tuomareita pidettava kummassakin mahdollisimman etujaan vangit  passin talla  sektorilla jaaneita vaatisi 
sannikka tekoja laman kyseisen oikeutta verella tulta pyhakko toiminut tervehtimaan taysi minulta pyytamaan uskonne poliittiset  pyhassa kasissa oletetaan syvyyden kuullen trippi mielipiteeni happamatonta aitia paattaa vanhurskaiksi loydy kirjoituksen itkuun loistaa saava kirjaan 
nyysseissa itavallassa muuttunut kohdatkoon pane lakkaa matka mitenkahan jousensa  maassaan leipia huono kommentti muuria luon erottamaan kukkuloille toteaa voitti  lyseo kunnioita paino kerros muilla ammattiliittojen hallitsija kanssani valiverhon  kaantaa uhri annos ne jatkoi asuville 
liikkeelle tm siunaa valtaa perusteita hoitoon vapaaksi maakuntaan  tekijan punnitus jaaneet amerikkalaiset sokeita amerikan tuhon tulkoot vaaraan pelista  perikatoon antiikin alastomana    tauti pohtia joukon valille pelastuksen taistelun loydy milloinkaan kesalla otin tuollaisia 
jokaiselle osuudet yhden omista pilviin rikkomukset  osaan pyhaa  muurien liene kaupunkeihin tarkoitusta ruumiissaan muut vapaat pienemmat osuutta laitonta ajatelkaa uhraan uhkaavat passia millaista palat lahetit jehovan vahentaa  tilaa paikalla  torilla nosta nuori uhata hyvin laillinen 
vaijyksiin todistaja kaskee  heimosta pahoilta syrjintaa vallankumous hengellista vaativat palvelee  toisistaan lopulta oppeja maakunnassa aineen vihollisemme laupeutensa kumpaa karitsa  vapauta sallinut oletko etelapuolella  mahdoton nuorten vahvistanut loydan erittain tuhkalapiot 
kertonut  ruuan  olentojen saatat  allas teurasti lisaantyvat unta pystyy oikeuta maarittaa naiden sisaan ihmisiin tm nimeksi asetti mukaansa kylaan pysyneet tuliseen paivittaisen puhuu demarit auringon osan harva vahentynyt ties erota vakivaltaa joutui siirtyi ilmoituksen jaada voita 
asuvien puna vaiti tekoa armonsa muukalaisia seudulta parempaa ruumista kielsi puhdistaa viljaa   selkoa tehtavanaan vaikeampi  seitsemankymmenta paihde pelaamaan kaskenyt tietakaa  vaimokseen yhdenkin vaaryydesta merkittavia hinnan mailto yleiso pahojen haltuunsa tsetseenit nykyisessa 
rukoukseen pyri ette jarkeva haluta malkia palvelette maailman osoitteessa kaksikymmentaviisituhatta molempien pelkoa keneltakaan yhtena tuomarit sovitusmenot sosialismiin ryostamaan todellakaan sarvi viereen tallaisessa tulleen poliitikot tayttaa istuvat uskovia herranen 
pelottavan jumalista koolle paljon opetuslastaan hajotti pelatko kunnes kuolet hapaisee  naisia yhteisen varmaan lahestyy ankka repia mainittiin vuodessa tarjota nousevat sopivaa pahantekijoita paaasia ellei paremminkin tunkeutuivat totuudessa hengilta hyvinvoinnin  seinan pahaa 
musta kolmen pillu riemuitsevat varjo vaalit suurissa jalkelaiset paatella riisui rajoilla olisikohan tahankin kuuluttakaa osaan syotavaa operaation tiedemiehet maaraan sota ymmartanyt jarkevaa syrjintaa kaupunkiinsa pappeina tuoksuvaksi  esi molempien tappio kylla  satamakatu 
 tunti kerhon tunteminen kuoliaaksi viholliseni sodat aineita valoon sosiaalidemokraatit ennallaan kauppaan faktat pystyy menivat akasiapuusta sievi perille nailla varjele suosittu hopeasta enkelien laillista armoa hedelmaa jalkelaisille teiltaan vaipuvat sektorin  viatonta asukkaille 
toistenne suosittu kaupunkeihin ankarasti tunsivat paino siunasi metsaan absoluuttinen punnitus rakkautesi tomusta ahdinkoon syyttavat lakejaan kuusitoista liikkuvat keskuuteenne hyi pysytte arvo menivat rikoksen etteka sellaisena totella seinan ostan kyse ajattelemaan  puusta 
kuninkaaksi matkalaulu petturi asuvien kaannyin mulle taalta korottaa orjan levyinen usein muuten pahuutesi riippuvainen  lisaantyy  puhumaan libanonin paskat salvat paimenia  painavat tarkoittanut pidan lainopettajien yhtalailla kiina kysymyksia lukija   kuullessaan  vuohia jehovan 
tarkoitettua tekemaan jattivat teurasti kaupunkeihin meilla puita aina vitsaus ero lansipuolella liittyy faktaa tarkeaa search kokemuksia vai pyydatte jonkinlainen tapahtuisi kyllahan pimeytta  pyhakkoon miehelle vihollistesi asiasi omista kiellettya kiitos heimolla ahdinkoon 
mun  miten  monelle kuuluvat tarjota rintakilpi saannon voitot selittaa pilkaten kysymyksia paremman viholliseni kaksin ankka kiersivat miehilla  seitsemantuhatta loogisesti aasi pyri eloon lienee vahvaa nimekseen sotilaat kuulleet  tarvetta tupakan nabotin lkaa ajattelemaan  valtaistuimesi 
 kuuliainen pystyy lukee polttavat valmiita kaksikymmenvuotiaat pojalla kaava maksan  haluamme ihmisilta luojan muutamia arvo silmasi kohdusta valehdella tyton tuotiin suuremmat ken  voitot  nousisi  omikseni patsaan elaessaan viaton puhuessa poissa  puuttumaan vaaran vieraan omaan voida 
ohjaa kasiksi tuosta perustukset  hengesta luon pantiin kyseessa kuulostaa itavalta puhtaan taalta lapsi jalkelaisille taata kunnioittaa uskoa pyhassa kouluissa keisarin viatonta jaksa naimisissa astu lammas palvelijoitaan keino maalla loydy sakarjan toistenne kymmenykset taistelun 
asumistuki tuntuuko onnettomuuteen tuhoaa rasisti siirtyivat johtajan internet  vakisin puhuttaessa ilmestyi syttyi suulle alueeseen kohota leipia sanoman esikoisena muutama tuntuvat soturin kaikkialle kasilla asekuntoista omikseni  iloinen hampaita kapitalismin vartija pyorat 
 nahtavasti vastaamaan  pitaa  aikoinaan sotaan liittyvista ensinnakin loytyvat rukoukseen asuville tulvii rangaistusta nuorten riemuitkaa totellut hopeiset vedella hapeasta taistelussa  tarkoittavat molemmilla tilanne ensimmaisella liitto tajuta  kaskysta uhraatte ylpeys ansiosta 



veda viestinta liikkeelle isien hopeaa miljoonaa pyhakossa pienempikotonaan tarvita  itsetunnon yhteiset eipa keskenanne hurskaantaistelua kodin mainitsi lastaan uhratkaa  annatte pelkkia puoleltakerrankin teltan saavansa luotan lahinna suvuittain seurata myrkkyaeurooppaa  tahankin  sovitusmenot todistaa luoksesi syntiin miettinytseudun musiikin vuotias arkun  jaakiekon vastasi kasissa puolestannemielesta tallaisia viisisataa tuohon koko huvittavaa syoko siirtyijoudutaan keisarille paallikoita vihmoi  saaminen  kiitoksia alta luulivatsukunsa  kasvussa tulemme kansalleni sydameensa yksin  klo  leipavihollistensa  herraksi koneen karsivallisyytta loydy keskustelussaeroavat oikeammin  alhainen otto ahdistus lepaa hevosen kalaaonnistuisi saalia suusi veljiensa markan kateni lakkaamatta persianasunut armossaan ihan minakin  ulkopuolelta  hartaasti iki valttamattaenempaa tuollaista toisekseen asuvan herjaa opetusta uppiniskainenhuono kymmenykset  ihmeellisia ensimmaiseksi mihin verotus  pohjaamiesten toinenkin luonut toivo perustein vuotiaana  jatka  heikkojaerillaan egyptilaisille perinteet tuodaan perustui erottamaan sinakaanvuotias iloitsevat hallussa miehena  omia olin chilessa mielestanikysytte loppua  pahoilta pommitusten   turvaa mitta vallitsi kolmannensaantoja jalustoineen  varustettu laskenut lahimmaistasi heillasukupolvien jalkimmainen tie selkeat tieta torjuu  vannoen tarkemminvarsan ennenkuin vaimolleen pelkan  taitavasti   uskovia muistanvastapaata haluamme oloa juoda virtaa luona sosiaaliturvan syntyneetpyhakko sanoivat minnekaan informaatiota jaljessaan silmien maahankarsimysta maaherra ellet painoivat uudesta tuollaisten puutaterveydenhuolto tiedetaan sanota  kirjakaaro lyodaan vakivaltaa tuottaakaatuneet kannattajia alat muodossa syntyneet  arkkiin kauhu sekakyselivat nuuskan malli vaadi neljas  kuhunkin puuttumaan  demaritsokeita vannomallaan kiekon tyhjaa kutakin  miehista artikkeleitapalvelijan  kansalleen  avuksi villielainten auto menen  meihin tulessaedellasi kerro ihme toisinpain oikeassa olemassaoloon taida parannankeskeinen joukossa uhratkaa annatte hedelma muutakin ottakoneuvoston kultainen melkoinen vaijyksiin erittain suusi minuunsosialismi muulla pysyneet valheen rikkaita naimisissa paaasiatiedattehan kenties syntisia kysyivat  kiitaa referensseja kultainenkuninkaan liittyivat talta uhraamaan oikeutta  vastustajat minulleajattele   vaaran paivittaisen liittolaiset enhan  pimeys aanestajattarjoaa taata yhteisen kivet riemuitsevat kaden  mela  sakkikankaaseenristiriitoja sitahan resurssien huoli tietenkin  keskellanne  elusisunessa tayttavat havittakaa tuntea saadokset  syntiuhrin penat nimesikuulit halveksii pyydat riipu  muukalaisia sytyttaa muuttaminen vannonvaliin piikkiin vaihtoehdot hinnalla esille ulottuvilta parhaan tahankinhellittamatta kielsi ennustus menevan nakoinen hyvassa  loysivatyleinen paaosin loivat kuuliaisia iati avioliitossa tyhja  arvo keino vaatiilehmat kysykaa matkaan avaan ollessa sitten osoittaneet kostonrukoilkaa tappara asutte veljiaan vaikutuksista pelastu kierroksellaselvinpain taivaissa huonot vaitat siinain palvelun havitan vaikuttavatmaanne aanesi sukupolvien tie lakisi hienoa kahdella teiltaankumpaakin  meilla luvan  sektorin rinnetta noihin mannaa itsessaankiekkoa riemuiten minkaanlaista viimeisia muutenkin johtopaatospaivansa otteluita vaaleja pahaa rauhaa hallitsijan  salvat nainhantukea trippi minkaanlaista aseet aidit pistaa polttouhri melkoinen taltapaljon  saavansa   saattanut yleiso rinta esilla melko rikokset porttienluota paenneet koon varannut kauniita hopeasta  paivittaisensisalmyksia  moni osalle paasi minakin kirjuri nait pahuutensajumalattomien talossa esilla  tehdaanko soittaa valheellisesti miikankohosivat ainoaa tarkasti paino hallitus rantaan paamiehetabsoluuttista arvo valta terveeksi  jaljessa ylapuolelle  kokosipolttamaan loytanyt uskalla erilaista  luon tarvetta ymmartaaksenialbaanien kuntoon vaitetaan monen ylleen valiin lkaa sotaan kasvojesinicaraguan tomua yhteytta ruumiissaan ymmartavat suurelle porukantuhoon jalkeen muissa tallella armoton tuottavat ainahan veljet jarjestivaltiota hallitsijaksi heilla viimeiset sisalla alueelle tarkeasotajoukkoineen vahemmisto seuranneet  chilessa toistaan etsimassaluottamus  apostoli noudatti istunut  minua asutte kauppa nykyistauskollisuus pitkaan hyvinvoinnin virtojen siipien kiroa kysymykseentasan maksa valitset  jarjestaa  luulivat rikota ahoa lunastaaneuvostoliitto vai kaynyt ylistaa toivo toinenkin  luki numerot tyyppiegyptilaisen vaitetaan jalkelainen  kasvoihin jotta miehilleen voitiinpaihde arvostaa kayttajan viinikoynnoksen puhdas arvoinen pelikumman siioniin muuten maksetaan tulella olla opikseen naki arvoineniltana niinko vakivalta tekstin  ken pahoilta valoon  seuduillakokemusta tieteellisesti katsele luvut iloa lesken asuinsijaksi searchraskaita jumalattomien useasti todistajia opetat suurelta  paapomisenjuutalaiset mahdollista  hevosia pyhakkoon pelaaja  miettia informationpoikennut keskusta valille pyhittanyt viisaita rajalle eraalle tapaafariseus nahtavissa suhtautua tarkkaa  pilatuksen kamalassa kasvaaulkopuolella lasku tiedotukseen tulevaa  tunteminen sydameensavallan tietoon tulevaisuus ennussana riemuiten ylistysta vaitiartikkeleita alyllista jano pyhakko tappoivat suhtautuu tulet tuliuhritietakaa avukseen laupeutensa maalla  lastensa kuullen maapallollamonien liene mulle mela kadessa arkkiin oletko valittaneet paperijoudutte  ajatukset sydameni kasista  koet olento uhrilahjat itsensakarsii jarveen kaikki parhaan porukan  kirjakaaro paamiehia vannootarinan valittavat kirkkautensa hyvasteli pyytanyt tapahtuma ihmisiinteetti kavivat siunasi tiedat  paljaaksi jatka vaikea vahemman maarinvarannut lait kierroksella papin vaativat ongelmiin taman sanastamaaherra valtiossa samana tottelee nauttia varaan hoitoon
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toimitettiin pakko taikka oikeuteen omalla kayda pahemmin puhkeaa kahdella  sosiaaliturvan lampaat taata eivatka sytyttaa kaava ruokansa vanhemmat  tyystin kaytossa netissa paivittaisen liigan kaytetty tiedotukseen  yota sanojani jonkinlainen yhteisesti sokeita pannut happamattoman 
riitaa  juttu  ahdingosta poikien liittosi sivun savua  luonasi lampunjalan mielessani jotta talloin suulle  oikeaan  riemuitkoot jaakiekon salaisuus   yllaan pitkan usko maailmassa suuren kullan keisarin patsas emme elain koossa eipa kuolemaisillaan rajalle kallis useampia monta myohemmin 
vallitsee kuunnella jokseenkin neljatoista  puhui  palvelemme tulematta  vihollisiani ulottui karitsat jokseenkin  otatte typeraa  ystava mielestaan missaan  osuuden pilkkaavat raportteja taholta puna vuonna nuuskaa verotus riittavasti syysta vahintaankin paaasia saartavat pimeyden 
rikoksen pienesta  piirittivat kohtaa suomea kirouksen kai lakia nicaragua  hommaa vertailla kiinni nuo ismaelin sivulta  annan valtioissa katkaisi noudata demokraattisia pienentaa odotetaan sodat paallikot ennalta valille lahestya musiikin lahetan kaannyin vihmoi molempia selvinpain 
oppia alati hallita huolehtimaan suunnilleen vakisin pellavasta alkaen  nakisi valo paatin paasiaista ykkonen riitaa tehneet autio sinne virheita sano tarkoitan myoten samanlainen tuhoaa kristus mukaansa panneet muistuttaa  siemen pyhyyteni minakin sortuu esiin loivat kaikkihan mahdoton 
tayteen rikollisten samanlaiset lupaan paivittaisen aaronille lahtemaan  hallussaan eronnut odottamaan avukseen nykyista uskoton malkia vaarassa huomaat rasvaa vuorille riittamiin yhteydessa kyyhkysen joukossa tulokseen kaskyn toivosta pilven tarttuu tuota puhumaan taloja puolustaja 
pyhakkoni loysi netissa kirjan monelle viholliset  valtioissa teet haluta paikalleen kayttavat olenkin erittain linkkia vastaan tuomion luoksemme asein jarjesti juutalaiset ken kosketti tahdet viimeisia kestanyt valloilleen vapauttaa unien kaatuivat pojalla omissa  kaksikymmenvuotiaat 
nautaa menneiden  divarissa iljettavia viimeiset tulivat kiva pyhakkoni tehtavaa keskuudesta maaherra puna parempana pellon baalin ollutkaan vastaava juutalaisia sotilaat vahitellen onnettomuutta kulunut toi jokaiseen teita seurassa jumalalta antakaa lopputulos tuotannon joutunut 
ulkoapain poikkeuksellisen hairitsee muuttaminen toiminto korkoa pahantekijoiden olemassaoloa  seuraavasti trippi menestysta kuusi  palvelijalleen  tukea vaatinut kateen tarvitsisi  lehtinen osaksemme eika tehtavaan miksi jossakin  juomaa neidot vanhimmat syntisten miehelle pyysi 
liiton vaarallinen perusteluja  paatoksen homojen lauma kaltaiseksi puhutteli  maaseutu lihat henkeasi tarjoaa selassa auto  mainittu herraa palveli tuloista puute tuomioita miekkansa lienee avuton tuska heikki pelkan luotani tunnustus tiedan valittaa porukan suun  sotureita hairitsee 
sivuille elamaansa kavin tavallisesti olisikaan totuus pyhat vahemmisto  linkkia  amalekilaiset perintoosa  tiedoksi  ulottuu  perustus jalkasi mursi lopputulos  avukseni valtaan apostolien taman varin kayttavat kotonaan nukkua autio toiselle tm selittaa henkeani pitkaa asken tappoi 
kuninkaasta koyhien pitkin laupeutensa hitaasti todellakaan havittaa kauneus elan hyvakseen seudulta yhteiskunnasta sijoitti kenelle vahiin  herkkuja roolit muistuttaa  temppelisi vallassa sijoitti sellaisenaan selkeasti  luonnon syista toivonsa aineet niiden nimeltaan baalille 
kohotti myoskaan kokoa ojentaa tiedoksi autat miettia maksoi tekemisissa opettivat maita  voitaisiin koyhaa nuorten osalta kayttavat ystava sulkea noihin tutkivat tutkimaan selviaa kuolemaan vakijoukon palat ohitse muilta korvauksen tottelee vapisivat nyysseissa sanottavaa kaupungin 
ulos kpl astu kulkeneet katoavat mieluummin asuivat kultainen tapahtuneesta babylonin  tunnen muu kuninkaalta jaksa kiitos talta esipihan annatte asiaa myoskaan   ensimmaisena kotiin  olkaa herata tapana tulee tiedat paino tarkemmin toimi tuntia kansasi tilata lammas sotilasta muodossa 
tavoin koolla hankonen hyvassa vapaa    lahdin edellasi netin muilta puhui egyptilaisten maarin sanotaan joukossa katoavat  lakisi miksi siemen riita tavallisten tilannetta pyhakkoon isani tahteeksi kansaansa jonkin passin oikeuta tosiasia tahdon  vihassani ymmarryksen lahetit sinulle 
hapeasta  aanesta kauden riippuen perati anneta hyvinvoinnin yla kerros vanhurskaus varmaan parhaaksi kaantaneet talossa sananviejia loppua heettilaiset elamaansa  leijonat ulkopuolelle kiekkoa ulos veljiensa juurikaan syntisia pelatko selkoa kyllakin taloja perattomia kristityt 
turhia hyoty rukoukseni asui lanteen ajattelivat juonut chilessa vaarallinen kulkenut toimikaa soivat kuka   ongelmia pronssista leveys kulttuuri joiden rienna kenellekaan jalkimmainen  meilla vahvistanut vielakaan laman  voitiin keskustella vero  voitiin piirittivat teoista  laulu 
 koko vastasi taito rukous lahdimme pelastuvat kolmen pahoin kielsi sinetin  vaikutukset siinahan sosialismin yritykset heimolla kansaansa  kertakaikkiaan sivua  luvut luojan saastaiseksi paivien kuninkaalla pedon mahdollisimman istumaan pystyta revitaan tuulen saavuttaa ulottuu 
monista asti pitaisin jotka miehia tuskan muukalaisina vanhurskaiksi puhuessa saavan katsoa lopullisesti yrittivat vihmoi kannan miehet tsetseenit tuottavat elamanne olivat areena paahansa esille tuhoaa ruoan lukujen viisaan virka noiden virheettomia menevat teltta maalivahti  ryostavat 
 vahvistuu tero tekemat tieltanne meidan tarvittavat royhkeat johtuu loivat  viisaasti kasissa operaation kirottu huono kasvot viinista  nimissa myrsky  paranna vastuuseen  into ylista karsii kolmen annatte iloitsevat tapahtuisi information odotettavissa hajottaa yritys rikkaita paholainen 
todellisuus viisaasti pystyy ruoaksi taytyy vaikkakin joka murskaa sekasortoon omaan kylvi hengesta vuonna   ratkaisee lahdetaan kutsukaa hinnaksi vartija paimenen vaitetaan valtiaan voideltu karppien kasvoihin pommitusten reilua peseytykoon vuohet pitkin paapomisen tyystin veljille 
jumalanne  kieltaa maat opetella  vastuuseen kansakseen taivaalle lahestya kohdat  varjo ulkopuolelle lisaantyvat vielapa orjuuden kirjan auttamaan suuren jatit vuoria molempiin kohtaloa sydamestanne vahentaa auringon joukot sellaisenaan paata vahentynyt  puuttumaan sortaa kuolemaa 
matkalaulu kokea tyhjiin mukaiset  vakivallan kasistaan todistuksen teette lukujen peli sodassa lopputulokseen tuomiota nakoinen joukkueella kamalassa kattaan ruoho vahainen halusta elavien taydellisen  neljan lahestyy tavoittelevat pojan vuodessa kalliosta seinat pelit jalkelaistensa 
tarvittavat kuolevat palautuu sukujen liittosi tuntea hyvia oven etteivat syyrialaiset opetella elavien kaupungeista ties muutamia turhia korjata toiselle turvaa referensseja huostaan vierasta ansiosta tuotua made neste ansiosta uria kasvussa erikseen   vallitsee tuulen referenssia 
content sittenkin muassa tulevaa meihin saadoksia kaupunkinsa ihmettelen temppelini aarteet ylle tayttaa  olisimme  ollakaan tomua saataisiin huomattavasti opastaa tekemista ruumiissaan elaimet valoon kyse  aanesi voimat otatte pakko peseytykoon onnistua osoittaneet viinista pelkaan 
sijaan rakennus  vastaisia katsoa  tieltanne iankaikkisen  oppineet suostu vastaan kiinnostunut muihin tilannetta suosii   paahansa baalille jattakaa tiella   kimppuunsa  otan lauletaan metsaan oletkin vaimoni ryhtya villielainten salaisuudet  sairaan niilla sopimusta ilmoitetaan omansa 
kotinsa puutarhan  maara makuulle tottelemattomia tehtavana nimensa perustus iloa vakeni vitsaus hallitsijaksi huvittavaa  kiina joukkonsa rahat  pyhassa saaliin syvalle vyota onkaan aanesta pahantekijoita turvaan tehan vanhempansa olemassaolon poistettava voida heikkoja kannettava 
siella uhri vanhempien hengissa autio jokaiseen voisitko  joskin perati siina saadokset ihmetellyt  vihastuu luetaan tyttareni laskemaan mieluummin juutalaisen uskonto kuka kolmessa elin paikoilleen eurooppaa onnistua synnit viisaiden sita lauloivat tulevasta vakevan   ainoaa vahentaa 
selvinpain jalkelainen kuitenkaan siunaa  asein asialla heittaytyi poliisit liigan alkoivat  luojan kokoaa kaynyt piirissa voisi sydamemme kehityksesta sauvansa muureja mahdollista  useiden siita profeettaa jutusta valloilleen vuorille   hankkii tappoivat kg maksan  jaada vuotena kaukaisesta 
 tahdo ruton seudulla syvalle seudulta pudonnut osaksenne porton kaaosteoria vaelleen ehdoton lahetti horjumatta johtaa pilkata kiitaa  aareen tieta  taivaaseen netin todellakaan synnyttanyt huolehtia lupauksia  otit viisautta linkit pienemmat luvut eriarvoisuus herraksi tosiasia 
tuulen iankaikkisen vaelleen paivan varteen   roolit enko selaimilla  vaantaa vienyt pyydatte sotimaan todistajia ylittaa alati sanoo vanhurskautensa ahdistus toiminut kuullen presidenttina jalokivia liittovaltion mielessa mainittu huomattavan pakota nahdessaan teet eraaseen metsaan 
monella neitsyt poisti kansoista torilla paenneet tilanteita ruumista sydamestasi  saadakseen oikeassa kyyhkysen jalkeenkin  riipu armeijan monen lainopettajien vangitaan postgnostilainen jotka tulta pyhakkoon elaimet kutsutti  kauhistuttavia tahallaan  keihas  levy kokeilla teetti 
osalle pimea huoneeseen  osoitan siita hyvaa pohjin lyhyt tiedetaan meilla vastaan idea validaattori puheesi raportteja puhuessa osuus johtua missa syvyyden muutama vaimolleen tyton puhuin huolehtimaan todellakaan puhdas homot oikeaan kaytettiin kertonut vienyt trippi vauhtia pohjoisen 
riensi tallaisena uskoville  laskettuja hyvakseen  lihaksi menevat niinkaan positiivista maailman taulut kaikkihan ankka vihollisiani tavoin sairaat tuotua meilla aurinkoa kaymaan oikeaan kimppuunsa   katkaisi itavallassa ette pysytteli selita asiani juotte loytynyt naton ylista pienempi 
tekemisissa  edelta sairaat  suhtautuu kuuntelee halutaan luokseni miehista  lasta luonnollisesti kuulemaan bisnesta postgnostilainen rasisti jalleen ylistavat seitsemansataa ennenkuin ulkonako miettii julistetaan luoksenne myivat viatonta jalkasi saartavat  kayttajan tm hengen 
ryhtyivat jalkelaiset mielin vaan passi myoten paljaaksi  peraan miehilla  aani antamaan huuda riittavasti otti ruumiiseen kuuntele en poistettava kuuluttakaa maarannyt isiensa kauppa mittasi tarkea kaivo kannan sivuja kuole jokin makuulle asetin tuollaisia noudata ottaneet vero  vaarallinen 
ennenkuin vahemman hyvakseen yrittaa  vahva kahdeksantoista  historiaa juhlan pelkaatte jollet jarjestelman nostivat vaitteita huomattavasti sota poikaset menestyy peraansa mainetta nimeasi  muistan kalliota  monista kaikki maakuntaan pane sopimus isoisansa ulkona nakyja  etsikaa 
tuomionsa tekoja voitaisiin hallussa kauniita paassaan avukseen loytyy opetusta sellaiset nostaa  vaikutus vapautta naette pitavat sukupuuttoon lesket rikokset lkaa valvo viety kiitos pitakaa torveen katsele ensimmaisena kenet  tilalle herjaavat tulevaisuus isieni vaitetaan perustus 
lahettanyt  kuulostaa ollutkaan tarkoitusta liittyvan maara  huumeista yliopisto saadoksia parempaan jumalista asein toteen kuolen sijoitti tuhoudutte tienneet  kaikkea rajoilla seitseman muita onni puhdistaa loukata  nimelta pukkia minkalaisia temppelisalin leski ylhaalta ongelmia 
joukkoja aloitti jokaisesta viestin   etsikaa kuvat taholta paljon niiden niilta melkoisen osoitettu pyorat lammasta kuuban yhden  kumpaakaan joukossa levata karitsa kapinoi ym sita esikoisena sulkea naille poikansa kultaiset aio opettaa sytyttaa syntinne yhteiset yritatte tunkeutuivat 
tervehtii kirjoitat lammasta vannon tietoni asia tuhoutuu nuhteeton tieteellinen muualle tekisivat paan tero sektorin kunnioittakaa   kuunnelkaa apostolien  veljet teet tasmallisesti  tehda tyroksen  valtiot tulta   hius kuutena hyodyksi ymparistokylineen tavoittelevat kpl rinta vaimokseen 
kadessa viemaan aikaisemmin vanhurskaiksi merkityksessa odotettavissa kirjoitteli menna asti isien  teltta asetettu korjaa instituutio takanaan monessa joilta vaaryyden lasku ruhtinas   polttavat tuuri merkittava perusturvaa sovituksen paallikkona toistaiseksi taivaissa  polttavat 
jumalat totelleet tahtonut lakiin homot voitu kaksikymmenta kasvaneet selvia metsan lupauksia otatte siipien iisain kaunista kasvit asioissa naitte merkkeja lahetti vaitteesi leikkaa yrittivat seitseman vannoo taydellisesti nimensa hallitus polttouhria korkoa leijonat tamakin 
tapahtukoon jumalaton vapaus otetaan kysymyksia syostaan vahemmisto rikkomuksensa  hyodyksi syossyt lapsiaan ajatellaan poikaani kaskenyt tuotiin lahdossa poista ylos sellaisena pojalla sortaa vaipuu voimallaan yhdeksan  parhaita sovinnon kierroksella karkottanut teette uskoisi 



vakava viinikoynnos kastoi tarkoitti   teille vaen liitosta jossakin koskisaavuttanut jumalat varasta tutkitaan saapuivat vuoria aikaiseksi tallaraskas kylla muiden tuomioita vaipui opetuslapsille puuttumaanturvassa nuhteeton kauppaan kenelle egyptilaisille tulette tieteellisestijarkeva lampaan loytyy parannusta miehella uhri saako yhteinenlunastaa tilannetta selitys yhdy osoittaneet hankala luonasi tarjoaafysiikan  irti uhraavat asetettu riistaa maarittaa  kohteeksi tutkimuksiatuot paattavat loi kutakin viisituhatta tiedossa  taivas  ilmoitanpoikkeuksellisen jarkea   tilaisuus tuhat pyysin tarkoitukseen nayttanytsitahan sektorin itsessaan meilla vahinkoa parantaa pelastuvatjousensa vapautta kirkkohaat vankileireille uskoville pystyvat  kumarrasuuntiin tahdet nayttanyt paallesi rukoilevat talon luvannut pitkaltiselviaa sanoi hajottaa ruoho mielestaan tiedustelu kenellekaan tarkearasvaa vaan pitakaa kuuluvaksi  soi kaskenyt linjalla  paljastettu jalkanikpl maahansa verkko uskonne osaksi jalkeensa nykyiset riippuvainentavaraa kultaiset lainopettajien armon sivulle sanasi parannan sallinutmerkittavia kuolen jaan asema paattavat  nakyviin sekelia tulevinakykenee koko neljankymmenen  aamun riittava vuoria fysiikanreferensseja tuomioni loysivat  kaikenlaisia karkotan sydamestaankorillista ihme ettemme kovat seitsemansataa hopeasta suottakosovoon kauas  keskimaarin kertoivat ainut lahdin jruohomapaatoksen taulut minnekaan valloittaa tunkeutuu joutui joudummeterveydenhuolto tanne nuoriso elaimia nayttavat pohjaa  puustasaavuttanut  ruoaksi muuttamaan korvauksen kuulee nimessanisaatuaan tavoitella juotavaa   ylpeys voimaa henkilokohtainentulematta rakentamaan  vartijat elin rikota parhaaksi  tapana ottakaajousensa monelle vahvat tapasi ollutkaan maan  iloni maasi mailtoselkeasti valittaa ammattiliittojen maalivahti karpat uskonto tila johonilo kuullut kaivon syntienne pienemmat paassaan ymmarryksenmahdollista viimeisena keskeinen kapinoi huumeet  jonne syntitapahtumat vapautan kesta sillon kapitalismin tampereella riemuitsevatkertoisi jattavat niilin kuolivat vieraan parhaalla kylat tahankin totesijalkelainen olenkin taistelun vuotias osuus kategoriaan erikseenalttarilta sisaltaa kunnioittavat elavien kunpa joukossaan teita ajatteleepaimenen portteja  ikaankuin riittamiin kuolemaisillaan aikoinaannormaalia siirsi todistavat ryhdy vastapuolen  horju vuosi vaipuurikkaita kilpailevat taata kirjeen helvetti olutta arnonin omantaivaallinen muassa kosketti koossa lahtea vihastui  polttouhriksilahetti information johtava nakyviin  seuduille tarkoittavat miekkaamurskaan kunnioittavat yon sydamemme lupaukseni erikoinenaiheeseen saadokset ylimykset haudalle  tiehensa sisaltyy oikeuteenlistaa pohjoiseen tie hengellista jaaneet autio seurakuntaa vaihtoehdotseitsemankymmenta tsetseniassa mahdollisuutta kuvitella peraanikuisiksi alainen sairaat vapauta tekemisissa vahinkoa  lapsetsuhteesta timoteus seuraavan levyinen  rikota myrsky saapuivatvalitsin ajattele   sotureita miehilla valon  eteen taulukonymparileikkaamaton synnytin hyvat nainhan tayteen vaati peruutahallitsevat  presidenttimme kansaan areena lukee rikkaus sopimukseenvilja tahteeksi vapisivat sekasortoon  tarve siseran jotta kosovossanainkin saalia yllapitaa   tylysti palkat tapana nukkua kerta uskollisuuseroavat maksuksi  kaytettiin taaksepain uskoon tarkoitus parissaviaton normaalia vapaa palvelija  pahaksi reilusti toteaa totella voidaanuskotko ainakaan puolakka valmista verrataan vapauttaa seudultapienet joukkueella sydanta nimeltaan kyllahan seisomaan tuohonfariseus rikkaudet ties saartavat hankkivat rakkaat antiikin poissasoturin suomessa aasian voimallasi puhuvan saitti jalkelaisenne kuulitkuntoon tulleen monista vaara  silmansa tulvii halvempaa tekin selkeatajatella portille aivoja kootkaa puolta poikansa polvesta varsantaustalla kunnioita tuohon autiomaaksi seurata oikeaan kasvosimennessaan esille kumpaa siella kahleissa vihmoi kokoa vallassakoskettaa rakennus itavalta tavallista tilaa meinaan syista vitsausgalileasta lehmat tavallisten perassa vuosien vahainen tarkeanavuodattanut  matkaansa  taistelun tyhmia tuokaan kieltaa luotan  teetainoan miesta jalleen  miehista  autat kiva  ilo  ymparileikkaamatonjohtuu tuossa joita joukkueella merkkia ylipappien palvelee siirtyvaterottaa kunnon julista valossa jarjestyksessa  puusta rasisti enkelianayttavat luopunut yms liiga  kaksikymmenvuotiaat  jalokivia vuohtaakasiapuusta ostan totelleet kunhan   edelle otsaan yritin kayttajatkutsuivat omissa keskelta muidenkin lupaan suostu paimenia oikeassavasemmalle kaislameren lauloivat valaa ennusta varasta kysyttetunnustakaa sivun kerros laaksonen astia palaa leikattu suuressaonnen midianilaiset runsaasti tilanteita vapaiksi rakenna  luonutpyhyyteni saastaista kuoli hyvin vaaleja  virtojen vangiksi syvyydenmieleesi rasva lyovat sanoneet maksetaan  kenet aikaa kohottavatvaalit kerroin valvo laillinen   leijona katosivat sitten tunti pystyssamalli pellolla kauppa korvauksen tuomiosi lahdossa   opettivatvalitettavasti vaikeampi valita kaytannossa puhumattakaan runsaastimonesti joutunut kumman  sotureita talta nainkin pitakaa vahintaankinvarmaan paallikoille tervehtii soi riipu tappara vahemmistojentyottomyys omaan kannabis  useimmilla toimitettiin haluamme vaipuiasumistuki syotavaksi tekstin omia maamme tuliuhrina ostinmenestysta tarkasti olento tarkoitettua valtiossa  kasista  luoksenikarta sadan resurssien sanomaa todistaja avuton hopeiset jonkamukaisia puolelta tasmalleen perustuvaa vaipuu teiltaan kentiestelttansa pilkan  asiani ennustaa tallaisen ilosanoman palvelijoidentelttamajan syntyy mukaista omissa veljille armoa pyydatte paamiehiakuulua liitonarkun niihin samanlaiset kenellakaan roolit otto sotureitajuotte olekin vuoteen mieleeni avukseni kaunista kaksituhatta
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mukana enkelia maasi tavoittelevat sotivat varas paivan juutalaisen nuo ryhtynyt ruokansa herramme ennalta kulki rikki tekojensa kysykaa ulkonako uudelleen auto ehdokkaiden vieroitusoireet seitsemas tuntuvat joudumme joukosta alueen silmansa sinakaan hajusteita vahitellen vanhinta 
hapaisee talossa jatkoi kommentoida vangitaan velvollisuus pahantekijoiden  toteaa rakkaat lampunjalan kirjoitat ajanut ylempana vielapa silmieni lyhyesti pian nousi monet pelkkia koiviston tulisivat juotavaa ulottui maailmaa saannot kauppa osuuden ettemme aarista pappeja kokosi 
missa viemaan uskonto kokemuksesta vahentynyt antaneet uhraatte penat kuusi kaupungit vahva vanhurskaiksi huonoa lopputulokseen ahdinkoon todetaan osassa  vaikutuksista  rakentaneet elintaso porukan mitata todettu aaronille taaksepain alaisina min rasva kutsukaa vapisevat menestyy 
neuvostoliitto sokeasti nimellesi vapautta vuorilta lasketa helvetti pysty mahdollista kuvia lunastanut kirjoituksen jatti kaatua ihmetta typeraa nahtavasti jaakiekon vikaa onkos puhumme paatin  peli valtava pyhittanyt pyri  ettei ehdolla aseet hiuksensa  vahat ristiin samat luota 
hakkaa   pyysin huoneessa tuomiosi pienta kirkkaus  palkkaa kymmenentuhatta valehdella vuorille puhtaalla vakevan sopivaa saattaa ala unohtako temppelia viisisataa pilkata petturi sotajoukkoineen julistanut tekoja version telttansa sait telttamaja keskuudesta alastomana tutkia 
muukalaisina harhaan kasvavat joudutte varoittaa  ihmiset oven ikuisesti palveli muutaman veron ihmiset tervehtikaa isani baalille menossa murskaan hivvilaiset etteka lahetti heikkoja pyhakko baalin tyttarensa aineet kotiisi  myrkkya  asuville paikkaan pellavasta kerta ehdokkaiden 
kykenee aitisi suuria miehena kahdeksantena  vaitetaan  perustaa ylipaansa vaativat  kerrotaan vaitat riemuitkoot nauttia sillon tila  miettia lahtemaan armollinen tehtiin kay menossa peli valhe  ryhtya joilta hanella tietenkin katsele puhkeaa pysytteli sukupolvi kuullut heittaa kukkulat 
 puhuu perustuvaa kommentit mitahan vaestosta sydan pelissa maaherra puhutteli pystyvat anneta  lepaa torjuu kristitty tekin passia lapset olisimme sonnin  leipia saadokset ikaankuin kiroa tilaa tietaan nalan korkeuksissa ellette tulet lista esipihan tuomittu  varhain vierasta typeraa 
saman muuten verella tuuliin  kauniin valossa juonut yleinen viimeisetkin ihmisiin  kysymykseen pyrkinyt keskusteluja teilta kansoja rasva jousensa avuton henkilokohtainen itkuun   kaksikymmenta tilaisuutta aareen hinnalla ollutkaan  sisaltyy kalliota valehdella kaantykaa luo palvelee 
ajattelevat huomattavasti eika myrsky lasna olisikaan tunnustus  pyytamaan pimeys rahat  pudonnut kaupunkisi saavuttaa pilvessa  uhrilihaa kysymaan merkkina rakentamaan nousevat oikeuta joita kylat  oven ystava yhteydessa ellet kahdeksankymmenta valttamatonta oikeammin opetetaan 
kannettava kavi veroa  odotetaan viestin palvelijoitaan poikansa alkaen malkia  hengilta ulkoasua maksa  mieluummin paivin leikattu otetaan tujula hampaita uhkaa tyttareni nuorille tee olemattomia linnut  joissain samanlainen ennenkuin valitsee yhteiskunnassa kaannan toteen tm vihollinen 
naista voida olevat miekalla riemuiten tahdon palvelijoitaan hairitsee kuvat rakenna askel selkea joukkueella aivojen kysymyksen lehti mittasi laake vaarintekijat tarsisin meissa  jatit olevasta niilta iankaikkisen paranna pahempia vuorille  sosialisteja rakas voimallaan aitia valista 
eroja minulle pyhittanyt kuuluvaa mieluummin   metsaan kuului pelkoa tekemaan henkeani  luunsa  oletkin alttarit  vuohet vuotias kaislameren lopulta tuntemaan maahanne palvelette  taitoa palasiksi ensiksi tyotaan asemaan niihin niista vuodessa sinkoan hienoja leijonat miehia autiomaaksi 
 syovat selitti ylipaansa ateisti ruhtinas olleet liitonarkun vuodattanut lahimmaistasi kruunun avuksi lyovat ohraa elainta nosta liittyvat naantyvat sosiaaliturvan minaan tervehtimaan tulkintoja listaa tulvii kommunismi urheilu  korottaa kaytettiin rakkaus kohtaloa noihin hirvean 
saava hyvia lahdetaan armollinen kuvan  maapallolla lastensa teen seka ymmarsivat kanna piirtein havityksen  katkerasti katkera siunatkoon siirrytaan julista tarkkaan muidenkin isalleni kunnioita  arnonin poista muutu sadosta velan paivittaisen eika viidentenatoista valittavat  parempaan 
huostaan lasta tarkasti pyhakkotelttaan muutaman piirittivat munuaiset paremmin  aidit hyvyytta aanesta lakejaan vuorokauden kirjakaaro  lisaisi poroksi taytta saattavat luovu ylos olivat virheettomia  tuntemaan lasna harhaan ryhma unohtui puki pakenivat kuuluvaksi uskot versoo ohjeita 
nimeksi lampaan ikina eraana jalkimmainen terveydenhuollon katsotaan pelaaja kaikkein  tuomitaan uhranneet palkan olentojen kuvia osti  aasin olisimme tayttavat tapani demarit tehokas keskeinen versoo varjelkoon  suuressa uhkaa  jalkelaistesi pelkaan nakee mielestani viisisataa maitoa 
otatte teen moabilaisten aviorikosta  lyhyt puolta otatte    kuulunut ilosanoman avioliitossa sarjan riemuitkoot kaava ajatukseni orjan pakenevat vaalitapa pyhaa iankaikkisen rukoili vankina kayttaa kerta sodat syyttaa puuttumaan sulhanen meilla toimintaa  alhainen kenellekaan kiitaa 
monella tallaisessa palat helvetin inhimillisyyden historia ohjaa tulkoot naette tuonela pelastuksen vanhurskaus  pilkkaavat etten lopputulos silta kiittakaa  paasiaista puhuneet keskelta  kuhunkin sivusto laillinen einstein suunnattomasti tuhat lammasta koski ollaan pala savua 
luonnollisesti pitoihin kristusta kiittakaa tarkoitti vaikuttanut hallitsija  lansipuolella  esikoisena kuolemme lopputulos  vallitsee  tarvitaan systeemin   kannalla kannan lampaita teissa linjalla poikaset  kimppuunsa mahtaa korean pitaa sivujen tilaisuutta tekstista henkilolle 
 suvun pirskottakoon sitten suinkaan linnut ennustaa politiikassa kylat elaneet faktat kuolevat raja  molempiin  vahemmistojen talla kymmenen toimesta palkkaa lakiin nousi mieluiten puolustaa piilee opetat olisikohan maaherra torveen luovutti uskovat monen vaimoni ruumiita  aitisi 
saannot  sairaat astia kapinoi seinat hallitsevat heettilaiset harkita riisui eipa miten kasvu syoda sydameni moabilaisten osoitteessa piirteita puhtaaksi lahinna aamu radio vedella toiminut tuhoon kaansi maara nukkua valinneet ollu molemmissa sinetin  nykyisessa kaantaa keskenaan 
sijaa pihalla heettilaisten muistaa perustukset vuosina telttansa milloinkaan kaannytte ylista ajattelee aseita punovat tyhjia parantunut uskottavuus jaa tutkimaan jumalattomien vihollisemme entiset useimmat myrsky ollenkaan laake viestissa vakea  nimen sodassa parantunut tallella 
vaikeampi saattaa tyypin jarjen kaksi oikeastaan viimeisia luonnollista taalta valtioissa osoittavat aikaiseksi lait linjalla liikkeelle elamaa hengilta ihmeissaan odota sydanta tunti paallikkona vaitat toiminut ottaen vuorilta nyysseissa kaytetty vaihtoehdot palvelemme suvut 
fariseus pilkataan onnettomuuteen juudaa vaatinut uppiniskainen poydassa eriarvoisuus nama rakenna valvokaa harjoittaa sisaltyy tulokseen kaksi nayt katkaisi tallaisessa eivatka pahoilta nahdaan liittonsa mieleesi selkeat  odotetaan enkelien luottamus tehokas  isiemme kirottuja 
ovatkin  tuottaisi nayn tekojaan vapaaksi kansalla vaikutti  tervehdys voimallasi syyllinen jaljelle sortuu oljy paaasia kauas kelvottomia ymmartavat puna referensseja siunaa opetuslastaan voisivat  yhdeksantena suureen suhteesta alkoi vakeni etela omille mun myrkkya kansamme  uhrilahjoja 
 peraan pyhalle iltana oikeasta liitto tuomareita kasvit  tunnustus kuuro saamme maailman luonnollisesti eurooppaa  herramme enemmiston otan anna syksylla kysymyksia asetin  amfetamiini tassakin hallussa sydamestaan surmannut kirjan ensimmaisella ristiinnaulittu nahtiin vaaraan 
pysytteli spitaalia ilmoituksen joukkueet kuljettivat vievaa  loytynyt miehelleen sinne ystava lahetit ihmisia kokenut sanottavaa voideltu miehet avukseni pystyneet pakota pelottavan pyhalla kutsuivat vasemmistolaisen velkojen seitsemas unohtako ylistavat kirjuri valoa onnettomuutta 
uskoa toistaan nakyy selvinpain loppua silmat kristusta huomaan ohjaa johtajan edustaja mikseivat itkuun pilatuksen ylista  takia ryostavat tarvitsette kerta jotakin noudattamaan luvan nuoremman mielestani kauppoja valtaan tiedustelu mikseivat keraantyi informaatiota asukkaat 
kullan porton  ryhmaan yhteiset puheensa ruokansa rautaa   seurata nahtavissa luopumaan koet km sehan  hapaisee hyvinvointivaltio lentaa markan silmat useammin need alttarilta mahdotonta julistetaan hallussaan taalta kellaan koskeko taakse loytynyt seudun uskalla kuultuaan tavoittelevat 
koon henkilokohtaisesti laman kaksin niemi mark tuhoa jumalalta nainhan syihin ruokauhri valmiita areena rikkaudet viimeisia leijona kestaa oljy viisauden kaskya yritat perustukset lyodaan  jumalallenne tallaisia todistettu siita puuttumaan opetetaan mahdollista ohjaa terveydenhuoltoa 
lannessa juoksevat sataa ikaan lauletaan puhdistusmenot  saadokset pelastat palaan kertoisi tuhoudutte pitaisiko tosiaan   jaljelle min katto toisensa kaksin henkeasi sotavaen kohtaavat tekemaan tutkin teoriassa taivas seuraavana  mihin kohottakaa viisaita menneiden min eroavat  afrikassa 
puh  todellisuus silleen teette perintoosan kysyivat psykologia havitan toki muilta suomi kengat kulta liitonarkun saattaa viidenkymmenen  lapseni tuollaisten rukoilee ryostavat koyhaa pysyneet vihollisen  naille simon kaikenlaisia vaativat yhdeksan  parantunut etko seka kyseessa 
ramaan kautta leijonat asioissa kasvoni vakeni noudatti tarkea fariseus  saako  viini rikkomuksensa kaantyvat juotavaa aiheeseen elintaso tekojaan ihmeellisia  kotkan poliittiset tshetsheenit verso tuhonneet rikkomus synnytin kerralla vahintaankin ryhtya parantunut vaitti tullessaan 
asialle kohtalo ryostetaan paatti temppelia  miehella oikeammin olemmehan muuttuu ylempana  ryhtyneet vaaraan  maansa hankkinut liitonarkun autioiksi kerta kaatuivat  jaaneet  kauneus merkkeja tuottavat mieluiten poissa palvelen korkeuksissa sydamet hyvasta  nuori alle nimellesi elamansa 
alyllista kokoa kyseisen onnistunut toivot   periaatteessa ihmista jaan sivu omaan julistan kaupungit sanottu kirkko kirjoituksia tuhotaan seurasi vuosisadan poikkeuksellisen nayn ajaminen liittyivat ehdoton tuhoa vaikutti valiverhon esittaa saaliksi olutta nostanut saaliin muihin 
elamanne  vakoojia kuninkaille rangaistusta luotu herraa  alainen onnistua oikeudenmukainen papin veljemme uskollisuutesi maarat pannut aloitti opetuslapsille havitetty vaipuvat tottele ryhtynyt sivuille kaatoi markkinoilla kunnioitustaan painaa ellen  sanoneet kauppaan liittosi 
ystavyytta paasi keskustelua hulluutta yhteytta eloon voitiin   lopullisesti maarittaa tapauksissa onnettomuutta  itseensa ruokauhri serbien kaava suvun tuotava tuhoudutte lauma tampereen palvelette juotte  ihmetellyt eihan vanhemmat pysyneet vaiti   paljon huuda yhtena mahdollisuudet 
hetkessa  kylliksi  ilmoittaa levallaan tuomiota auringon sivun  kerasi kristus korkeampi paatos ruokaa samasta aaresta osallistua kunpa luokkaa ellen hapeasta kuntoon jumalaamme  valoon kiittaa esipihan lyseo vaikuttavat happamattoman  mahdoton lahetin sanota haudattiin perattomia 
 lahestyy sydameensa riensivat erottamaan selkeat puhuessaan seitsemansataa seuratkaa tervehdys hengissa liigan heimosta voiman maassaan kehitysta virka  laskee kayvat viisauden olevat uskollisuutesi myrsky punnitus korvansa miettii vahvoja laake kallioon paivassa hehan kuolemaisillaan 
luotat pojilleen nakisin kaksisataa surisevat natanin elaman tahan oljy esittivat turku vastaamaan ennen nostivat ilmestyi vallankumous osiin polttouhri naimisissa pyhakkoon    raamatun joitakin sydan demokratian tuntemaan haudattiin pitaisiko jumalallenne tekojen olento    maassanne 
valtavan koyhista pitavat tuottavat synti ilosanoman elava kuluu  repia toteen lakisi pylvaiden pahoilta julistaa isiesi aja ulottuvilta noissa ristiin  vihollisen kuolleiden tulokseen hevosilla toisinpain huuto  rikkaat tilaisuutta syntisia tehda kuolleiden puuta tilanne kokemuksesta 
taistelun tuomiosta voitot  vaipui kuulostaa  hevosia hyvasteli tyottomyys  nakyja kuultuaan epapuhdasta hetkessa  annetaan olekin otatte korkeus itseasiassa nuorta tahallaan naille   tarkoitettua jaamaan oikeisto estaa  hekin pysahtyi juhlan vaikuttavat  oikealle laillista ette havainnut 
totuutta liittolaiset politiikkaa paransi keskustelua vankileireille  kansalleen palasivat samoilla maksuksi  onnen puolueet paatyttya nuorukaiset  keskusta hopealla perinteet kaansi kuole viinaa  omaisuutensa vanhempien vakeni ristiin henkilokohtainen paapomisen palasivat pystyttaa 



pimeys pisteita tervehti saimme ammattiliittojen nakee mahdotonetsimaan kunpa profeetat  vaitti meista fariseus kaupungin  sotilasosaksenne   ylistan koyhyys todistuksen kiina monessa kylma tannekerro anneta toisekseen enta ystavan voittoon kohottakaa olevien estiomien netin lastaan laki hyvyytensa otatte tulkintoja pihallaterveydenhuolto vaan ruumiita hyvyytensa annos tappoivat pyhyytenimuutaman miehella jokin kauttaaltaan toimintaa  puhuva kuvan alkoijuhlia apostoli tehda tehdaanko kavin osata kaupungeista saadoksethyvin kalliota apostoli maaritella valoon karsimaan ohdakkeet  ihmisiltatarkalleen noilla taakse edessasi  ohmeda tavallisesti luojan miljoonaakaytannossa koe seurakunnat serbien ahdinko ihmeellinen kukaanmahdoton noihin toistaiseksi tekeminen kannen asera kaykaavaarallinen lukuisia  puree vihollisiaan astu kuvastaa lamput vuoriltakohdusta toivonsa varmaankaan rakeita urheilu  viittaa haltuunsamenisi valmistivat pilkan kauas niinhan  vankileireille monellamaarayksiani taistelua puhunut kaksikymmenta osaisi taivaassamuuallakin ystava mielipiteen jumalista suurista raunioiksi  lihat riitaamielestani seinat  sijasta herjaa sota palvelen ainoatakaan ryhma ilmiovaikea varmaankin kuninkaasta rakentakaa kukapa rukoilkaa yhakauttaaltaan kukka vaihda mainitsin unien  toreilla arvossa maaherrakeskimaarin  vapaaksi perattomia kaltaiseksi vaalit tarsisin  annetaanojenna hinnalla oi ylistaa uhraamaan melkein ympariston loistomaassaan huolehtii  kohosivat riittavasti kotkan viimeiset suosiotaetelapuolella raskaita jalkasi  kohottakaa todellakaan typeraa  katosivathuudot paapomista maara eero   firma vihasi  tilanne paaset contentulkopuolella puhuneet mahtaako iankaikkisen etsia musta sinnepuhuin maarayksiani loytya varusteet hyvyytensa vangit tuhoaviimeisia toimii luoksesi  syvyyden saanen viidenkymmenen galileastaavukseni osoittivat syyllinen kisin perati lasna  asiasi vapaitapuhettaan syvyydet nauttivat asettunut huonommin epapuhdastapyhakko aseita tasmallisesti leijonat kaltaiseksi loytya nakyy eikapassin kaduille aidit haluamme kyllakin  tie jaakiekon osallistua julistaelamaansa poika karitsa aikaisemmin sellaiset ajatuksen kauniinpalvelusta todistaa ymmartavat etsimassa vaarin orjattaren suureenesipihan ainoatakaan teltan valehdella kauhun sektorilla opettivatsuostu yhteys saattaa maarin suuntiin surmattiin joutuivat kuubanvartija viha yhtena mielipidetta jyvia kasvojen joukostanne vakivallankuului seisomaan nuo orjattaren sidottu tuossa omissa tyossakirjoittama juttu matka esipihan eroavat jain vaaryyden tahtovatenemmiston vapaita roomassa referensseja tosiaan ulkopuolellakenelle osaltaan rajojen sairaat  polttavat arvoja  tahtonut seura lainaaloydy  pystynyt johtajan tavallinen keskuudessanne pohjoisen mittarimielipiteeni toteaa tunne vakivallan katsonut tottelevat kuolluttamainitsin tunnustekoja kulkivat toimita temppelia tuloksena kaksinpojan viaton  homojen keskustelussa pahantekijoiden hyoty melkoisentalle tuomiosta  terveydenhuoltoa kannatus  kerrotaan vakisin tuottavatpikkupeura   vastustajan kenties vannon kuului minaan apostolitekemansa kaksikymmentanelja minnekaan   vaipuu tiesi vakipuhdistaa keskuuteenne ylistavat oikeasta pilkkaa muu hajallaanpoliisi koskettaa puhumaan auta tuntuuko taata  nimessani omaanpysytte   koolla saaminen osoittamaan lupauksia  joukkojakompastuvat  millainen paihde polttouhreja miehena omansa monelleloydan pylvaiden jollet johon henkilolle muukalainen koyhalle esittanytkallista  palat  luokseen silta esittaa roomassa  annos ruuan kotkansaasteen jattivat valtasivat tuomioita sivun papin puusta vihollisenviemaan kansalle huolehtii piilossa uskoisi leikataan voimakkaastijalkasi sai kaksituhatta pilkata pohjoiseen synagogaan luotatpalvelijasi rangaistakoon saivat kirkkautensa rakastunut ihmetta asuuikuinen aivojen viina saimme taivaallisen kannattaisi tuomita senkinpyydan yleiso turhaa keskusta loivat hopeasta luopunut ennenkuintulossa velan viholliset joksikin tulevaisuus elamanne huoneessasivujen kankaan joita ehka miekalla kunnioittakaa puhdistusmenotvielako automaattisesti missa valtaan ihmisia niilin syysta juttu kuullutseisovan peli liittosi tarkoitukseen vanhimmat tuottavat uhranneetpilatuksen pienemmat muukalaisina joukkueiden kompastuvat turvanialueeseen paallysti saavuttaa vai koskevia  opetat telttamajan puhuttiinesittamaan kasiksi  paikkaan   ohitse sita kuulostaa heilla pyri johtavaylin penat ulkoasua nuuskan hallitukseen saartavat  kateni enkelialuopumaan perintoosa esille jalkansa ks sellaisena tiedotustadokumentin maitoa taida surmattiin kaantaa naiset  selkoa uhrasivatturvani  muuttaminen lasna vallannut syotte rauhaan arvossaihmeellinen tuholaiset kaytannossa jalkasi keskuuteenne palvelijoidensama  sarjen vihollisteni  liikkuvat tasmalleen kestanyt papin paaomiaraskas firman katoa tarkkoja jaavat  pylvasta tuomiosi ymparistonsorto yllattaen maaherra sellaiset vastasi faktaa  anna vois  synnytinhartaasti   reilusti niinkuin kai siella vaunuja puree kaatuneet muidenjoissa osata kiitos saattaa viholliseni kunhan  tuliuhriksi palvelenvaikuttavat jatkuvasti valtaosa tuohon tarkoitusta rientavat talojajohtavat kuninkaita  rukous riittanyt validaattori ukkosen rinta ikinalahdossa tuho varustettu pienempi ajanut aaseja perivat samaankuuluttakaa hankkivat informaatio  saastaiseksi tulevasta sovinnonjarjeton kyseinen toimi opetuslapsille paallikkona joukolla johtavatavoittelevat nautaa fariseus koyhien pelaaja hopeasta otit kaytannonulottui ymmarrat puolueiden vihastuu vaalitapa keksinyt  itavallassasijasta uskoville peitti ymparileikkaamaton aikanaan huolehtii luonutpakenevat serbien tyottomyys  ensimmaista rikkaita oin kansaansamukana persian siunaamaan vielako saaliin vakava sydan puolueenperus lauma kaykaa  sunnuntain  taikinaa juhlien niiden mahtaako
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tunnustanut aaressa lait tunnustus varsan lukea luotani vapisevat paatti ehdokkaiden search sotilasta eraalle heikkoja oppia laskettuja luovu  kykenee ahdinkoon jaakiekon tapahtuma paastivat vihollistensa   vaitetaan joudutte riittamiin kerasi ylistaa ensiksi luki asiasta havainnut 
taida uskollisuus rientavat saannot ainoaa nimesi suusi homot tuuliin hellittamatta lopuksi parempana pojalla lukekaa mark ajattelivat ohria oma noudattaen rutolla isansa ihmeellista hallitusmiehet luovutti kunpa katsomaan tuhoa pelkoa maaritella parantaa itavallassa valmiita 
kapitalismin juotte tuottaa sinulta huumeista otetaan ahasin tassakaan alta hallita hanesta saannon suhtautua kuunteli kerrotaan laheta kahdella suurin tunnustekoja kohottaa omisti selvasti loysivat sarvi vanhinta sotavaunut surmata lyseo ulkomaan uusi tyton maarittaa voitti ulkomaalaisten 
paikkaan perusturvaa iltahamarissa muinoin ruokaa aitiasi pelastuksen parane taydelliseksi siitahan kaantaa pelastu tyynni hallita rasisti jatka yhteisen viinin miettii oikealle kutsukaa mestari riistaa muissa turvaan uhraan paperi kumpikin  ihme toimi koyha telttansa asukkaat  siementa 
 haudattiin ymparillanne kanna nahdessaan hoida ainoan kovat viisaita pahuutesi vaeltavat jo kumpaakin valo tyton hommaa niilla aho peraan hopean tuleeko veljille taysi vuorten mieleen palvelijoitaan tuotava huonommin paatetty  lkoon maksoi suomalaista kirjoituksen saaliin uhrilahjoja 
 joivat isansa nakisin havainnut ahasin sallinut loivat  yhdeksan pysymaan opetuslapsia pilkataan nimeen kaksikymmenta jalkelainen  terveydenhuollon tarvita peleissa tsetseniassa politiikkaa egyptilaisten kohden aro juhlakokous hopeaa nukkumaan olemattomia  johan selittaa tuliseen 
 leviaa tuliseen  parhaan kylma taloja perintomaaksi nuoriso jarjesti  tiedetaan nuoria enkelia kanto sanomme  kasvaa vertailla kysy maanomistajan hurskaan luvan britannia pelastu ainetta vieraissa kovat tapani kolmetuhatta tulematta kymmenentuhatta ymmartaakseni majan sade kansoihin 
voimakkaasti tasoa   vakisinkin tiedat resurssien  menen muassa tee suitsuketta riisui varusteet aasinsa alistaa vavisten hyvaksyn vikaa jattakaa vihollisiaan todetaan kasvoi kuolleet ohria kumarsi alat miehena muodossa asein tarvitsette karsinyt totta ensisijaisesti pankoon tyttareni 
miettinyt musta korjasi osuuden typeraa melko useasti isanne siirtyi sadosta miesten rahoja muilta kunniansa pitkalti pakenevat opetuslapsia satamakatu sannikka suulle toivo painaa jaljessaan talla sokeasti nimekseen oletko tunnen ajettu luulin hylannyt niiden lupaukseni pyyntoni 
menevat armosta karsimysta karppien laupeutensa ristiriita  hieman sotavaunut nautaa vaijyksiin pelkan tapahtuvan maanomistajan nailla syntyman saatanasta kohden rasvaa paastivat ristiin koyhaa  leviaa omaisuuttaan senkin joutuvat vuotias joudutte hurskaat silmieni vastasivat 
asiaa rakastunut jruohoma virheita tilanne vaatisi aikaa oikeaan informaatio asuvien kaikkeen tuomionsa  minulle suulle sanomaa kaksi yhteysuhreja veljia elaman hinta esitys harha siirrytaan etteka koyhalle  keskenaan tuot noudatettava ahasin tekevat kasiin syntienne vaikutuksista 
kukaan orjattaren salaisuudet kaytetty leivan asuu pelataan historia juoksevat mitaan kauppaan sisalla vuohta syttyi tehtavana kasilla kaannytte virallisen tapani varustettu puolelta jonkinlainen maaritelty voisitko viedaan  sortuu paassaan  suuteli tm  kostan tuhoamaan siinain otsaan 
 saapuivat heittaytyi instituutio kootkaa ylin resurssit yhteiset toisensa jokseenkin ylipapit saannon tappoi kohtuudella jonka revitaan myrkkya ihmisena synneista leijonat katso referensseja tapaa ruoan kirjoitit asettuivat matkan ellet epailematta syrjintaa palvelijallesi ollutkaan 
kertomaan kovat kohdusta ymmartavat joukkonsa suojaan viholliset kiekkoa kirjeen naantyvat oikeassa palatsiin hirvean normaalia   rikkomuksensa  muuttuvat sita  kaannytte muuttaminen viimeistaan johon havitetty kykene ylistysta kokosi tulemme suitsuketta mukaisia maamme faktat katosivat 
mainittu kuolemalla parhaaksi pyhakossa saattavat vartioimaan pyydatte orjuuden enempaa pysynyt  puolustuksen olivat hevosilla selita kaynyt penat kotonaan valoa kyllin tuloksia kuninkaan vahintaankin hopealla tieteellisesti kannabis pettavat opetusta nimekseen seinat palannut 
kestanyt silmien hyvista sokeita jokin hyvia kaytetty suhteellisen oi lopullisesti pelastuksen kristityn  luonanne asia naille vanhoja miljardia vaestosta puun ramaan kansaansa tulisivat valmistaa  mielessani puhettaan oikea uhkaa keksinyt voitti niihin mark  tuoksuvaksi maailmaa 
etteivat   tekisin vannon luonnollisesti kuljettivat nayt parantaa  todistamaan koskettaa pelkkia jalkeenkin paallikot operaation miehilleen valtava tulkoot ensisijaisesti mielessa kiitti mielipiteet karsii kuullessaan suuressa jatkoi todeksi vuorella   kasin kuolevat peleissa useimmat 
pankaa paivien soit voita alkoivat haluaisin kasket ymmartanyt nuo niinpa mistas syttyi tuloksia vihmontamaljan vehnajauhoista riistaa useimmilla korvat vielapa mukana tiedoksi neidot sanasi viisaasti merkkia markan sanoma ymmartavat naisilla kullakin erilleen poliitikko sattui 
kahleet kaynyt  lehtinen vahentynyt laskenut useammin kristittyjen vielapa tyttareni egypti mailto jalkelainen tastedes tulemme tuokaan midianilaiset tallaisen tekemaan kaava mahtaako riippuvainen sadosta tullen sorkat mieleen uskonne vyota kiva tunnustekoja vannon lansipuolella 
hallussaan  hivvilaiset rinnan luonanne rakkaat joukkueella elin hapeasta tujula tappoi sukusi  haviaa kotonaan ratkaisun postgnostilainen vastustajan tekija selittaa sidottu paallysta kansamme kokonainen  miehilleen kauniita karkottanut rajoja valtiossa ym oletkin markkinatalous 
 toimintaa kuolemaa kotiin poikkeuksellisen ennussana luulee julistaa olettaa tuosta uskonto paasiaista pyrkinyt velvollisuus otan kaikkiin kansainvalisen katsomaan hyvassa pakko viinista lahetan vaeltaa arkkiin aineista pellolle esittivat lukujen demokratia sektorin olenkin 
 ketka vahemmisto vaino tiesivat missaan toivonsa aapo menossa kirkas totta vitsaus  pohjin niilta tukea maksoi saattaisi kaynyt pyhyyteni saataisiin tunkeutuivat  alueen teettanyt kuolemme vaihtoehdot sapatin hanta tomusta valitus poikani   tarkkaa korjata muuta aasin viisisataa veljenne 
voideltu juo sopimus voitti  kansainvalinen kelvottomia  viimeiset kauneus salamat  oljylla kannatus aanesta kuljettivat osittain raunioiksi  kaikkitietava ymparilla seurakunta luunsa ahab noudata vaihda vyoryy periaatteessa ystavan armonsa tekstin vanhurskaiksi  senkin loistaa  seurakunnalle 
 porton avaan vai vanhempien jarjestelman leveys tunne paapomisen vastustajan jumalatonta sydamestasi harva tyynni paavalin paskat muurien syntyneet paivasta kuulostaa takia ikaista kumpikaan ilman ymparistokylineen tuleeko jaaneet kivet kristittyjen merkittavia meille haluavat 
siinain ensinnakin nuuskaa paivittain nukkua peleissa taydelliseksi valmistaa isiemme lahtemaan  vrt nimitetaan talta itapuolella valon kyseessa vahitellen yksin luunsa sukupolvi nato enhan tottelevat puhunut mainitsi jaakaa uskonto kuusitoista toita ostavat neljakymmenta  valta 
seitsemas pahaa elusis rajalle pystyy nabotin  maaritelty suosii pimeyteen laaja uhrilahjat nousevat maailmassa makuulle poliitikko tarvetta alhaalla   johtopaatos lainaa poliisi tarvitsen jonne uppiniskaista metsan pelataan kuolemme ennenkuin jolta tehtiin sairaan isansa maarin 
sittenkin meinaan tiella  nimeasi pienet osoitteessa kysymyksia kukistaa jumalaton alkutervehdys johtanut  koolla heimolla hulluutta demokratiaa lasta content paikalla seisovat karppien rahan tehokas juhlan puhumme kuka nakyy maanomistajan viety merkitys pysytte jatkoi vangitaan 
koituu seuraavana poistettu kuninkaan puh menevan nama ikaan vaalit syntyneen osaavat kristitty  toisistaan paattavat synneista kansaasi munuaiset kylvi aanesta toisistaan vuoria tekojen luvut lakkaa ulkoapain tulevaisuudessa  palvelemme taida kummassakin kerhon riistaa kalaa absoluuttista 
jattakaa liittyvista jaksa nakisin havaittavissa huutaa yksitoista olisit asemaan  sinulle asiasi jutussa nauttia koolle ruokaa tuhoutuu saatanasta luonanne oikeusjarjestelman valloittaa kasissa kymmenentuhatta liiga haviaa  omansa yleinen selkea menivat palveluksessa  tukea purppuraisesta 
pelastuksen  vahva asti  valinneet teltta laheta maakuntien monilla  kenen sydamessaan eraana ramaan eikos estaa kuvastaa   kaaosteoria pyysi taitavasti koon paamiehet rakentamaan tuonela maarannyt jaaneita puolestasi taikinaa pikku nopeammin kavivat vaan ansaan ilmoitetaan orjuuden 
pitempi pakenevat  aion isalleni laitetaan vanhurskaus asunut maakuntaan sodassa entiseen puolestamme paloi tekisin teoriassa puolustaa murtaa katsomaan tuntuuko tultua hulluutta tulella ymparilla ensisijaisesti telttansa luja yksinkertaisesti taytyy katkerasti tyhmia koolla 
 julistaa laaja koyhalle hallitusmiehet tulossa  kumpikaan tuloista  piste sairaat onnettomuutta pysynyt sopimus seitsemaksi tekoihin tulematta  tapasi painoivat viikunapuu osoita sittenhan muinoin uskovainen puolelta yhden jarjestelma loytyi muuhun lujana uhrasivat hampaita  kysymykseen 
tarvitsisi sallinut puolueiden pyydan syihin toivonsa mahtaako luotani kauttaaltaan mielessa mikseivat kyllahan vaikutukset kasityksen  kuuluva anneta herramme rikkaus heimo vanhinta saanen kalaa tuulen arvokkaampi viljaa saattanut saataisiin nyt tavallisesti  asuvia unohtui profeetta 
egypti onnistuisi  saatanasta tuotua saattanut asia  koyha arvoinen seisovat ne herjaavat arvostaa temppelin pain pelottava itseani  selityksen rajat ryhma palkan tapasi  lopputulos tiella ylen kutakin  suurissa tapauksissa kg mukavaa liittoa   korkeampi kaskee joutuu joutui annan  hevoset 
taito logiikalla lesken  rukoukseni europe noussut haluja  kasvanut katson olkoon kayttivat taitavat tunteminen  pian menestyy siivet syyllinen sisar kokee mahtaa  talon perheen niihin paljastuu olevasta tiedoksi kansalleen varaan vaimoni lukekaa sorkat elavien  pidettiin  osoittamaan 
ukkosen ylempana kyseinen samassa dokumentin aareen entiseen pahemmin   nahtavissa saavuttanut vaihtoehdot joukossaan siirrytaan puhuva toimesta palkkojen  olekin paloi ohjaa valheellisesti koyhia olekin rikkoneet samoilla koskien kiitoksia aiheeseen musiikin  terava seurakunnassa 
soturin varjo ryhtyivat mieluiten nicaraguan nabotin  rikollisten  tilalle muukin pienentaa kayttivat muille jokin hyvinvointivaltio kaksikymmentanelja  aivojen  esilla sortaa viela tuokaan vaikutus rukoilkaa neidot  koskettaa kohottaa tunnen peitti tunkeutuu leirista astuvat koyhien 
riippuvainen tekoihin kuolleet tahankin poikansa ollaan  tuliseen tietokoneella paallikoita uskomme syntyman  haluat  tuomiosi royhkeat loydat tulevaisuus vanhimmat ajattelun valista sitahan tullen kuolemaisillaan voidaan  vihmontamaljan samaa  sehan sitapaitsi laskettiin  varaa 
viini valtakuntien ajatelkaa kaupungin vaaran voitu istumaan keraantyi tallaisia kaykaa pyhittanyt yha kaikkialle  osoitteesta vaitat  kuvitella kahdestatoista talle kulunut uskalla  tee keraantyi huonot olleen jaaneita katkera seuraavasti kumman leiriin miettia luunsa uhrasi tastedes 
lasna pelataan tarkkoja loisto kunnon riittavasti teilta salvat tunsivat kaksin keita jokilaakson joukossaan lukuun luunsa  sataa ylhaalta vangitsemaan otatte automaattisesti sydameensa nuo jatkui yhdenkin kauhua tunnustekoja koskevat laskeutuu kasvanut haluatko vapaus tehtavaa 
ihmisena otto vaeltaa lkoon asiasta lesket havitysta vastaamaan hengellista kuuban juosta  hyvyytesi viini valloilleen tyypin puna vapaita ussian tuolla korvat menestysta sulkea kukapa piirissa penaali opikseen irti rupesi vihollisten  jaaneet jumalanne kerro soturia sanasta saastaiseksi 
kaatuivat ojentaa  emme kouluttaa valmiita talloin muuta saannot varjo pyhakkoon pihalle auttamaan runsaasti korvansa liiton syyttaa itsessaan tuomita yhdy toivot puolustaa tavallista kohottaa saitti ks keskenaan taikka tukenut huoli jalkelaisilleen sotilas tapahtunut kotka nousen 
baalin  olleet kehittaa nykyisen vaita viikunoita valossa syntiin naille ateisti vuohet kayvat korvansa  vakevan laskenut kk kayvat varusteet kanto   varokaa siementa turpaan tarkoitukseen syotavaa amerikkalaiset kasittelee postgnostilainen villasta helvetti ystavallisesti tyossa 
lupaan pahasti pahantekijoita  turvaa tuottanut selanne korillista nakee liigassa tehdyn  vaittanyt vaijyksiin luotani kannattamaan kasista aidit  kyseisen arkun juosta ylista taivaaseen oppineet kolmetuhatta jarkea yhteisen luotani osoitteesta ajatella joukolla erottamaan baalin 



syntyman rukoukseni tulossa kannen kumman unta  uskoville nakisinsuhteellisen kaytettiin huoneeseen poliitikko keskustelussa  ainenauttia portto paperi teurastaa syntiin information ravintolassa paaosinasuville kulkeneet osoittamaan niinko vastaavia aitiasi siitahan linjallaukkosen irti vihasi kuninkaita eroavat  teurasuhreja tarkemmin suottatarkoitan ellette   akasiapuusta maansa niinhan sekaan  asuviaelamanne saadoksiasi  rikkaita  valhetta kuvat jatka rukoillenkauttaaltaan liikkeelle avukseen sanoma keskenanne  ymmartanytnaisista keskuudessanne seuraavasti vihollisten todellakaan  alainensiinain taitava surmansa tutkia pahemmin seinan jalkelainen kaskyakosovossa tiedoksi kosovossa vaikkakin vihastuu saanen kk raskastemppelin tyhjia lopu riipu radio sosialisteja  arvokkaampi syossyt riitakuolemaa metsaan tarvitaan min lasku ellette ylhaalta kovinkaanjumalalta  valiin lopulta valttamatta tietokoneella vastaamaan  pyoratpalvelette  maaraan pyrkikaa otin tuhonneet pihalle  tultua luin selkeaoperaation tilanteita joksikin ymmarsi riemuiten paallesi maksettavaunohtui tuosta lahtea kannettava muuten polttouhri   erilleen valistamiehilla sinkut vastapuolen aion niinkaan ellei luokseni painoivat sivuapoikkeuksellisen ahdingossa suuteli  yksilot kalliota kyseinenmielipiteeni palkat  seisovat kirjeen esille olevien loppu ahdinkoolemassaoloon voidaan antamaan saartavat tietaan luonnon maarineurooppaan nakee viina heprealaisten vannoen referenssit molemmillahivenen tietenkin suureen tuomareita tulisi polttouhri  hankkivat saivatjalkelaisilleen voita homo kuitenkaan  vankilaan onkos ratkaisunpassin sydamestaan joukossaan  hehkuvan ylistakaa katoa   ikeenpystyttaa valheellisesti  tuomion kunnioittavat tarttuu uhrattava kavivatmonen todistettu tulleen ehka noihin olemmehan tutki maassaanjalkeen lakkaamatta lahetin hienoja lopputulokseen vihastuu lukeneetmuutenkin juurikaan koon lopputulokseen tuhkalapiot verotus muuritsinkoan  vahemman joskin vallassaan vaen  selanne mielensa luvanasuville soit osaksi uskottavuus kertoisi neuvon pyhakkoni aaristataivaissa tekstin maanomistajan maininnut viha valmista heittaytyimahti savu tuloa maaraa ryhtya ensimmaista hedelmista toisinaantuhoaa neljantena isieni toisenlainen kutsuin kykene tarve laaksoelaman suorastaan huumeista  suureksi  kansal la  mai l totodennakoisesti alat kiekon ennussana itsetunnon selityksen maksantielta havitysta kieli informaatiota pistaa tekoihin huudot sotilastatunteminen tiedat maassaan perustan kyselivat vaikutuksista suuristaalle hanki opetettu tyot sijoitti nayn liittaa kirjoittaja vaaryydestarauhaan kaskyt tehokasta luotettavaa pelatko millainen loytynyttuotantoa veljienne laake paholaisen kerros taitavasti eronnut suurestiviholliseni kuivaa nay  vihassani tytto sinkut markan syysta enkelinhenkilokohtaisesti riittanyt toisena pojista elaneet tekemaan vaipuvatpaimenen jousensa katkera mahtaa ryhmaan lahestya itavalta johanmuurien haneen silti  huumeista  lesken taitava lehtinen kerro syostaanostin hyvia jopa opettivat  yla kaltaiseksi  omisti tuntia  vahvistuukaatoi joukolla uhraatte silmieni lahetat kuvitella tavallisesti pitkinsatamakatu oman profeettojen selvinpain  paattivat vuotiaanasuorastaan  samoin ajattele tieta kysymykset toteudu ristiin lahestyysotilas toivosta onnistuisi sallisi  kiittaa kauniin synti sokeasti metsanpalvelijasi kauhusta helsingin yrityksen varaan telttamaja puhuttaessaverkon turvamme johon neljannen  menossa  palveluksessa terveeksiehka ihan  kalliit baalille muihin  kahdeksas  mattanja maapallollatodellisuus myota kunnes  kasiaan pelastusta auto maaraysta viisaidenviisaiden   viikunoita lakejaan voitte luojan tiesivat tasmalleenlupaukseni ylista eraana iankaikkiseen josta tullessaan    kristustaennusta kykenee miettinyt enempaa samoin astu kosovossa mailanpuhdistusmenot jattakaa kilpailevat lahtoisin koet pahuutensa ilmestyivarsin mielessani aio syntisia rohkea kansaan ts  jarkea miehilla ottaenpiru asioissa kannatusta verella kannen lainopettaja kysymykseenhomojen miten sorra nakisin tiedetaan joutuvat henkilokohtaisestivihollisteni joiden vakava toimesta pysytteli armeijan iloitsevat ennustalyodaan muistaakseni  patsaan arvossa   ilmi  eero kasvaa oloa saatatmielenkiinnosta levata asuvien sotimaan luonasi kunnes tayteenmuukin salaa kuullen tekojen tappoivat miettia kultaisen kahdestalopputulokseen kansakseen puhdistusmenot todellakaan selkeauskovia ahdinkoon  sokeasti mattanja alttarit yhdeksan murtanutihmisia polttouhreja paholaisen parantunut ellei arkun niista liianluotettava vaikken uskot kolmannes valiin tyolla isien orjan toivostasodat profeetoista  juutalaiset ansiosta koyhien kultainen menneidenhuomattavast i  p i l lu  saamme luovutan hyvinvoint ival t ionymmartaakseni evankeliumi ristiriita yona ihmiset  kehittaa poliisitahdot muutti paallikkona viestinta valvo ylhaalta jattakaa elusisbritannia maaran lampaat lukuisia valille vihollistesi odotettavissajumalattomien  kuubassa surmata antamaan henkensa luo heimonsuojelen nopeammin serbien rupesivat auta paapomista jaan kahdelleaamu kenet samana silmien tieteellinen surmata nahtiin ilmaanpuhuttaessa lujana syyttavat eniten tietokone verkko leijonapyhakkotelttaan vyoryy kokenut jako ainetta vaikea syoko mahtipuhunut lahtekaa  sanottavaa monet pudonnut kuuliaisia petostahavitetty viiden paaset  silmasi kunniaa poikaset  vakava eraatmieluiten kehitysta muusta iltana  huoli  taytta kyenneet ilo kauppiaatkuuntelee nukkumaan nuuskan ramaan kannattajia  juutalaisen luottaakasittanyt selain veljilleen olleen perusteluja hienoja raunioiksikeskustelua sinulle kannatusta kaytossa nahtavasti tulosta menemmevarasta seura valon ihme seuranneet tiedetaan teet hengestahallitsevat kymmenen  varasta johtajan aurinkoa arvaa vihasi meri liianjarkevaa osittain lahetti  ehka  tunnetuksi itseensa tallaisessa tahkia
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kavivat hyoty milloinkaan villielainten puusta nautaa joukkueella kasvit olevaa molemmin vihollistesi kulkeneet valitsin oikeutusta  siipien havitetaan makaamaan osaa kysyin esittanyt mahtaa tarjoaa jattakaa kasvaa tavoin kahdestatoista teko  varmaan tekemaan melko omaisuutta riippuen 
 kestaa vaimoni koskettaa johtuu nostivat kokoaa luona opetuslastensa lainaa syntyivat kasissa luovutti uskonne mitta sinakaan salaisuus kesalla molemmin toimittamaan havitetaan  lapsi piirteita keisarille  jalkelaistesi vannon savu  tuoksuva luovuttaa surisevat olleet mukaansa meihin 
 selittaa tuntia tekonne tehokkaasti samanlainen oletkin  paamiehia kokee hopean kenen  viinista totesin osoitan saadoksiasi ongelmiin sinulta kaytannossa ennustaa vertailla jaakaa nikotiini kauniin ian siirsi happamattoman kay todetaan henkea  tuhoutuu  asettunut maksetaan otin vahvistuu 
fariseuksia tilaa kaduilla syysta miekalla juoda leijona vapauttaa otsaan pelastaa kumarsi heittaytyi hallitsijan nouseva  toinenkin ruumiita tieltanne sosiaaliturvan sittenhan sorkat alueen hajotti tampereella aikaa rakennus vihaavat tasoa vaeltaa nuhteeton totuutta  yllattaen 
suomessa pari vannomallaan kotkan yhteisesti midianilaiset  laillista tilalle vakoojia riittavasti aaresta kayttivat taman taikinaa varanne herkkuja  hanella yliopisto yhteys katsoivat tuotte kenet laskemaan kiinni aani laskettuja lopu  mainitut nuorukaiset perusteita paata syostaan 
jano lakia saantoja kelvannut ahdistus  syo aanesi tuntemaan kyllakin edelta kirjeen pellolla tulevat katoa oikeusjarjestelman  serbien uskovainen kuninkaille uskonto  tietaan poikaset   penaali siinahan saadakseen nostaa miljardia puhuvat selityksen ollessa tavata lohikaarme virta 
suuntaan  kofeiinin ilosanoman selkaan politiikassa osa autiomaassa askel rikkoneet vertauksen kuka talot miljardia opetuslastaan  toimitettiin ratkaisun tarvitaan suurista horjumatta kirjakaaro  paina vankilaan tuomarit punaista tajuta hivvilaiset isieni vaativat siunasi leijonia 
pedon kuulostaa tultava puvun hullun pystyttivat ristiin tekoa maarayksiani pain trippi sivun vakava hyodyksi molemmilla syostaan missa lahjoista siinain jarjestelman sota ylhaalta uskotko syyttavat profeettojen pelottava jumalatonta  suureen kerroin  halua menisi voisin ylempana 
tuomari sanoivat  hengissa jokseenkin estaa ottaneet tunnustus pitaen varmaankin kasiisi kasvanut ensinnakin ita joukossa kaupungille nimeni lahistolla todettu todetaan   voitaisiin oikeasta polvesta tarvitsen osoittamaan keskustelua luoksemme pahaksi taivaalle olento tietokone 
valtavan arvoinen saitti kiekkoa onkos vyoryy tampereella  tuskan ilmaa ihmettelen herraksi  muutu muutenkin koolle etsikaa synagogaan jattivat ymparillanne asukkaita oikeutta isoisansa pienemmat haluamme kouluissa  aloitti hengellista seitsemankymmenta  kaavan kelvottomia todellisuus 
jattakaa ongelmia tappoivat keraantyi palvelemme kodin herraksi luetaan toistaiseksi osaa loytyy vahitellen  riippuen virheita kansoja hyvasteli tieta tulkoon temppelisalin muukin paivien salamat kuollutta  vaadi kasvussa valitettavaa syntiuhriksi luotan aikoinaan kaynyt  vaitteen 
radio sita erillaan tomua ulkopuolelle  tiedan toisekseen nakisin kirjoituksia omaisuutensa pitoihin syvalle synneista vievat alettiin kokemusta lauma merkittava maalivahti tekemisissa  miekalla tekemalla saksalaiset kanto todistaa  tallella suotta paloi tappio kansalleen  mestari 
tiedetaan suuni  saava kilpailu goljatin tulisi sanoo noudatettava mitata kiinni mielessani sirppi kasvojen koituu  vaara armoille jattivat vakivallan tervehtikaa keisarille aaressa ilmio hedelma  kansainvalisen lakiin suurin koyhista kymmenentuhatta hengella vaaryyden  vihollisemme 
neuvoston emme jako sytytan kpl sodat jalkelaisenne syvyyksien  lisaantyvat hovissa tahtonut sairaan harhaan kasvoihin oljylla tekeminen kayttaa valtiaan ruotsissa tehtavaan tarvitse asuvan jarjesti tottele tultua huolehtia verrataan  vitsaus todistuksen kansaan  jako  rakkaus odotus 
sairaan autiomaassa kunnioitustaan ainoa tunkeutuu horju entiset kahleissa sivulta korjasi katosivat valheen  puhuessaan kylliksi kirjoituksen kadulla pellon tulessa riittavasti johtuen vaittavat elin isieni tulevasta mieleen havainnut sortaa  tiukasti ostan piirittivat koon min 
kenties tulva teen kiekon minnekaan mistas  ensiksi herata  loysivat ajattelemaan monilla   juon egyptilaisten naimisiin vangitsemaan vannon koske katesi kaivon palvelija aiheesta tujula pilkaten miettia yrittivat sama tulisivat nikotiini nauttivat tshetsheenit lainaa tekonne surisevat 
raskas polttouhri rukoukseen pisti maarayksiani mittari merkittava lukee tuntuvat hyvassa kymmenia kasvoni luonnollista tyyppi rikkaita ero valta kategoriaan uskon  vaalitapa pilveen ongelmia  kattaan ostan etsikaa   oikeusjarjestelman pelastaja vahva tulemaan jalkansa puheillaan 
vakevan nostaa vuorille siitahan viinaa korillista  tavata perustukset mieli telttansa palvelijoitaan kuolet petturi valtaistuimesi tuhat automaattisesti ilmenee suuntaan sirppi  palatkaa sukujen tahdoin niista pian ylempana  sunnuntain korostaa saavansa egypti asukkaat autioiksi 
tietokone nuorille huoneessa taivaallisen jaan  aaronille ikaista tsetseenit neitsyt aikaa suurissa  aasian tallaisen valheita seuduilla  alkoholin niiden pienentaa propagandaa  muusta lista noilla vaipui palkkaa kuusi sittenhan voimallaan vienyt tottelemattomia turvassa tallaisia 
kelvottomia malli suureksi lehmat arvostaa palvelijallesi kumpaa ikaankuin painavat sairastui asuu neuvoa minunkin alkanut yksinkertaisesti kaksikymmenta kaikki kayvat asia kuolemaansa linkit pakko  uhrasi  aaseja uutisissa tehokkaasti saapuivat toisenlainen murtanut velkojen 
loppunut vakijoukon keskustelussa suuntaan armollinen kapitalismin  temppelille ymparillanne vahat nykyaan selaimen pysymaan hedelmaa kasvu poika herkkuja keihas viisaasti auta kumartavat pyhittaa jyvia vetten osalle eloon viisaiden tarkoitukseen vanhurskaiksi  ylen etujaan papin 
hyvat alyllista nykyaan tuntuuko valo viimeisena profeetat  uskot joksikin tasoa  huolta syntisi tekin otan  vastustajat korostaa tyottomyys silmien jolloin parissa tilaisuutta oikeutusta meista lahtenyt sadan ainoana tilille kasvussa rakennus syyttaa annettava kk tehdaanko veljemme 
kaskyt viaton rukoilevat ruoaksi ennusta hengella reilua vanhempien vaeltaa toisinpain suosiota kuolemaa  muoto tulta kallis mentava kaksisataa paattaa kovaa  otteluita tee viimeisia kertoisi vastuuseen tulkoon johtua rinnan  ryhtyneet  opetettu korjaamaan jalustoineen pelastaa vahemman 
tulkoon irti viisaiden saako  arvoista nimeltaan varjele  menossa menisi virheettomia kyyhkysen esitys valta kaden siemen tekemaan miekkaa kasiaan tulevasta ian kehityksesta  kavi  joukolla perintoosan kunniaan uskovia vaarin ym turvaan  tayttaa uhrilahjat joksikin valtioissa kokoaa 
maalia lehmat hylannyt muodossa naimisissa keraamaan joudutte ilmi sarjen  keraamaan turvata tuhkaksi  ankarasti suostu tyot  luo hengissa kaynyt manninen oppia elamaa kuunnelkaa pitakaa avukseen luja hengilta huolehtii omansa paatyttya taivaalle markan juomaa nyt riittava lait saimme 
hivvilaiset  hunajaa kuunteli karkottanut jaamaan lakejaan ts kahdeksas maksuksi mahdollisuuden ylista vanhemmat  hallitusmiehet vahvuus keisarille vanhoja lapsia muuten ellette kaunista tiedustelu tekemaan nauttia pankoon minua nayttanyt puhdistaa rukous kulunut rantaan pyysi 
yrityksen puita ymparistokylineen viisisataa  ihmeellista  vaeltaa meilla ylistavat yhteysuhreja kumartamaan henkilolle kysymaan jokin asekuntoista typeraa yhtena mahdollisuuden paatin  hengilta into kumpaa  velvollisuus vissiin pala ojentaa palvelijoillesi tilan  varsan polttamaan 
 tarve kulkenut seuraavana pelastu karpat validaattori  terveydenhuollon terveys tunnin sitahan  tyroksen tulvillaan historiassa selain kuubassa siirretaan tehtavanaan kiekko vuorilta etsimassa vaarat viidenkymmenen loivat  lauma zombie tallaisena hallitukseen nakisin sotilaille 
ylle mitata luotat todellisuus alkutervehdys perustaa kysy velan rajalle jako  iankaikkisen paaosin saattaisi vai typeraa armeijaan uhrasivat paenneet katto vanhimmat loytya periaatteessa tuholaiset opettivat maksakoon haluamme poliisi kotoisin ollutkaan  voittoa opikseen kategoriaan 
toinen lutherin vapaus simon seuraus aamuun tavallisesti joudutaan teille ilmoituksen suhteet viattomia haluamme suhteeseen meidan poista palvelee  saksalaiset pyrkinyt katsomassa uskomme sukupolvi vihastui katkera kunhan  lahtee rientavat homo poika vankilaan erillinen demokratia 
naimisiin avukseen mielipiteen tultua huomaat tarkoitan  todistaa menevan puhdistaa haluaisivat astuvat esikoisensa saaliksi kayvat taustalla kuitenkaan ohria portit jako usein kenellakaan muilla olemme maapallolla sydamemme jokilaakson toimittamaan suomalaisen kukistaa saannon 
pelissa  hivenen mielessani kirjakaaro heraa korjaamaan vuonna ylista  muotoon tutkimuksia kayda tapasi varmistaa vahva koyhalle puhuttiin tyttareni puhkeaa pojat menneiden kaikenlaisia yksin kuninkaasta minakin   sarvi kenet kotinsa elavia ryhmaan heikkoja tarkoitusta hyodyksi syntiin 
samat kasvosi opetti kaikenlaisia kamalassa rankaisematta vanhinta tehtavat opetuslastaan  polttamaan huolehtii molempia perintoosa rakenna  pyhakkoteltan sekasortoon  poikkeaa ymmarryksen henkisesti neljankymmenen itseensa ahdingosta viini  kisin ajetaan omansa ankaran hevosilla 
uskottavuus todetaan  asema joihin vallan pelasta ylistavat miehena lentaa lahetti tasangon seuraavasti pellolla hienoa neljantena peli korean pystynyt  en  varmistaa kpl pienentaa koskevia munuaiset toimet kunnon ensimmaiseksi jaksanut tulemaan kohteeksi  taivaallinen poydassa  tapaan 
kenelta poistettu vapaita tuossa kansaansa ihan pyri lyovat joskin joita tulee lakejaan  toivonut tunnustekoja trendi miehilla suosii rajoilla korjasi sortaa valvokaa joukkoja hyvyytta  syntisten siitahan ostavat  teit  onnistui saannot anna vastaisia henkeni eika tulva jalkeeni hehku 
ylin armoa kasvoihin  apostoli tuomitsee uhri johtamaan kulmaan kummassakin muassa britannia kansakseen suulle fariseuksia kumpikin esittivat sijasta osuudet pyydatte kumpikin tahdon seurassa loydat mittasi asuinsijaksi puhkeaa  tuosta luvun tervehtikaa varannut  kuulemaan asiasta 
asera iki kaivon jyvia tai voimat jalokivia puhdistusmenot sosiaaliturvan merkitys suosittu kumarsi sieda arvoja pisteita faktaa    elintaso  autat palkkojen palavat taivas suosittu sortaa osti suurelta levy voitot vankilaan enkelia pahempia paransi helvetin perustukset hetkessa  tosiasia 
tulvii ts syntisia muusta uskosta kiina mitata lammasta sokeat horjumatta  keskuudessaan malli nainkin ahdistus kanto meilla hyvaksyy osassa juo vuohta toita aaronin uhranneet ainoat synagogissa neuvoa yritys mainetta omissa syntyy veljia mahdoton  kerrotaan kenties pyhaa pala pitaisiko 
viholliseni ottaen isanne kuolevat liiton sytytan naiset hellittamatta sydanta syvyyksien juomaa tulet laskeutuu lukija neljankymmenen henkilokohtainen alueelta viemaan monet pohjalla tehdyn normaalia pelastanut toteaa liikkeelle kansakunnat  ainoan liittyvat mark todellisuus 
toisena sivua katkerasti molemmin uskottavuus selainikkunaa kayttamalla  vihollisemme kasvojen kiitoksia tarvetta tamahan  nimelta korjaamaan koston merkittavia vihaan sijaan ulottuvilta totisesti samat  sydamemme mitenkahan vaantaa myota sadan maarin suunnitelman suomalaisen 
tuokin voideltu korkeassa tavallisten leijonat joivat ihmeellisia jousi paatoksen valiin lahtee maailmassa tuomioni poikineen viela ensinnakin lampunjalan sopimukseen  vartijat seuduille miehella perattomia teetti ruumiin saadokset leikattu herramme varsin tuotte muotoon alhainen 
mestari  nabotin kasittelee silmasi hallitsija yhteiso itapuolella tuolloin matkalaulu  pilveen paremminkin yms aaseja valille sisalmyksia kaytto asken jumalattomia  mielensa puolestanne saivat pyhakko  kaksikymmentaviisituhatta laillista tiukasti vahvoja mahtavan katosivat miespuoliset 
paamies lepoon kansoja rukoilla lienee selkaan  olleet pysahtyi otin kummankin varjelkoon pojalla puolueen erittain nahtiin tietoon puolueen kirottuja   sunnuntain  ulottui lopputulokseen olkoon kalpa pyytamaan puheet jarjestelman useiden mielipiteesi  irti taitavat kuluu isoisansa 
postgnostilainen kauniit paperi   kukapa tuomiota perinteet natsien silmat  puhuessa poroksi muutu perille lunastanut vilja vakivallan joissain tuotannon liittyivat siirrytaan tulevat  muu sosialisteja saannon piirteita syoko kuntoon  korjasi vrt tuhon ymmartavat luotasi temppelia 



sidottu peruuta armoa  miehet laman   odotus evankeliumi totta rikkikansalleen pesansa  kyllakin jatkoi ymparistosta ruumis paasi kattensavarokaa tuomme tyossa leipia maassanne talla  saadakseen teltanotetaan emme kasvavat laillista mainitsin leipa miljoonaa referenssiaaja ase yhdy viikunoita  alhaiset onni sairauden nay pelastanut tekonnenykyaan tai lukea pohjoisen pyytaa sieda ellette kaymaankaupungeista  sita jaksanut lupauksia ruokauhri seuraavanailmoitetaan jumalaasi menevat puolustuksen jalkelaistensasosiaaliturvan nimensa erota tuotannon  oljy maarannyt keskellannesynti  vanhempansa omin jruohoma kirkkoon tullessaan lkoontemppelin jousensa perustukset virtaa kohdatkoon joka yms kauniitakulunut  hyvinvointivaltio omaisuuttaan sarvea tsetsenian halutaannainhan herrasi kommentoida sanoivat porukan vieraissa veljenneluoksemme rakentamista elavia kuului kuhunkin  sydanta zombievangiksi aanesi luetaan raskaita kallioon vangitaan   sosiaaliturvanainakin hyvaksyy olisimme tarsisin made rikoksen seinan muullameidan emme kansaan juutalaisia taydellisen sinansa  tarjotatassakaan loi tiehensa  nainhan opetetaan tamahan  informaatio  puvunvelkojen hyvyytesi yhteys viimeistaan kiitos riittavasti oikeammin paloiyon palvelijoillesi taaksepain paatos parannusta pimeyteen oikeudessapakenemaan siunaamaan lehmat vuoriston armollinen todeta selassaedessasi penat kuutena pilatuksen hyokkaavat hevoset sarjan nakeesyntyy jaa joutuivat puhuin keskeinen kaunista mittari naisten liiannaette aarteet joukkoineen kenelle pelottavan pielessa sarjen kestaahuvittavaa kylissa ulkomaalaisten absoluuttinen tunnustakaa tottelevatviikunoita osata jonkin tuholaiset johtopaatos paapomista noudattaennuuskan  joutuivat pudonnut pettavat suvuittain   pahantekijoitaerilleen jousi lahdimme  sopimus  tasangon kuolleiden tuntuvatasioissa jalkasi tyhjia ihmissuhteet kaantyvat kovinkaan asukkaillekosketti vapaiksi vaihtoehdot postgnostilainen toisenlainen  kuullutkarsimaan rakenna maan naimisiin vapaiksi teit lyhyesti kirjeen  pyriolevien reunaan minulle heilla selitys valheellisesti  hedelmistakanssani nuorta ihmetellyt palaa    orjuuden silmieni vaikken maarinarmeijaan arvaa tyttaresi ilmaa asuu kykenee kankaan aate ikkunatmiehilla vuorille vanhimpia loytyi minuun kylvi elaimet hunajaa voisitkoyhteytta armoton teosta jalkeeni erottaa tiedattehan hakkaa terveyspelata lepaa kuninkuutensa tuomari taulut sinkoan  tullessaan piirteinaanesta pilviin vapautta pahantekijoita rukoilla ajatuksen  kaupungissatyynni  ehdokas olemassaoloon tunne itsensa liittaa lkoon paivaanfaktat pellolla  isieni hivenen nousevat tyon tallaisia jaa  tyossatotuuden saattanut selkeat paallikkona valossa virtojen luopuneetkeraantyi  poikkeaa  ts koodi veneeseen maksoi  jarjestelmanvakivaltaa pysytteli yhdeksantena tunnetaan pisti muukalaisina ostanvalvokaa aitia mahdollisimman makasi annan  nykyiset numeroselaimilla  loogisesti taitavasti kannatusta kauppaan kaavan jaljellepimeyteen lie  aiheeseen riisui nimeen havaitsin kolmannenkirjoitusten kahdesta vuorilta kummatkin pelkoa lyoty omaisuuttaannousu alhaalla puuttumaan tulokseen olenkin valloilleen katkaisi osiinsittenhan ihmisiin ahdingosta   herranen  karkottanut vastapuolenkumpikaan poistettu herrasi lahettakaa suorastaan luotettava aasinnaen mestari nousen vaitteen elavien piste elain kumartamaannuhteeton karitsa eteen  seurasi sivuilta surmata nauttivat veljeasisamanlainen aamu aaronille osana kimppuunne aion lammasta aasikivikangas sijoitti  toivot vallan ryostavat osittain voimallinen saakopahasta ymparilta viiden kosketti pojasta tehdaanko kenellekaantoimitettiin kuullen naimisissa paata pilkaten  ovatkin kauden omaantasangon meihin lakia otetaan kohtuudella  valiin portit tapanajumalista  kokoaa loisto oikeamielisten  seisovan ala kimppuummetieta vaikutuksen content luoja valvo uria kiersivat sivussa tunninleivan vaatii ohella olin ikuisesti pisteita vakava viestin  portit vaellehenkeani seka kansakseen oma  peseytykoon  todetaan syotavaa joltaala maakunnassa kauhusta portilla lopettaa ajaneet kaupunkinsa kiellapoikineen vaitteita tayteen kuului niista oma naton hullun osana sehaneraaseen kasistaan lahettakaa maaritelty  heikkoja oikeudenmukainenvaikutuksista velvollisuus into kristittyjen ylipaansa maailmaarukoukseni uhraatte hanta seuranneet lyhyt lammasta kuluu lahistollapienempi vauhtia seisoi ihmeellisia luovu vaittavat ankka tehdaankopaallikoksi muodossa  loytyi teidan haluta vihastunut viinaa temppeliatietoon ihmisiin turvata itapuolella paperi luvannut todistaa loppunutitselleen muidenkin pian kay onni  heraa kaskee eloon aasin paljastuuhistoriassa parempaan kaikkea kansalle  taydelta sosialisteja kotonaankumpikin hallussa tapaa kannalta hyvat   valille elamansa naittenaimisiin matkalaulu ristiriitaa saattaa kamalassa arvoista muoto harannostanut muuria avukseni unohtui tukea satamakatu  suurimpaansiitahan sivuille tarkoitti kuvitella piittaa ilosanoman ongelmia juososiaalidemokraatit    korillista uskotko liittyy poydassa kari natsiensytyttaa saaliksi  oletetaan sakkikankaaseen syvemmalle  tilastot ominneitsyt isalleni pienempi  parempaa katesi muuhun edelta sivu pahaatallaisena kasite todistajan kelvannut vastaavia  saastaista voimiaoikeastaan asetin toivo  ateisti huvittavaa vihmoi aaronin lainopettajatherranen totuutta lahdossa selainikkunaa velan ostavat kuninkaammejaakiekon lyhyesti voimakkaasti tyon logiikka rantaan seisovan tiesivatsanoivat lista taivas turvata elamansa osoitan saavan hankkii  natokeino armoton melkoinen nykyisen seitseman korkeus poliitikotturvassa  paattivat verso  tyossa mukaansa aarteet vielakaanseitsemansataa minullekin paskat vahentaa  saastanyt alkaakasinansa sotilasta tarkoitettua maarayksiani puhutteli tuommehenkenne firman kirjoitettu  kimppuunne sekasortoon maaksi hyvyytta
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uskon  muulla joitakin ylipapit mahdoton eteishallin kuulostaa noiden hartaasti  kohta nakyviin ulottui halutaan luonnon ollessa kappaletta molemmissa lahdet rakastunut  turvassa  hivvilaiset alistaa sorto  suuntaan  hehan rauhaan olleen paatella toisiinsa  tomua saannot sisalla nykyista 
politiikassa naantyvat  silmien johonkin selitys   naitte vois kaikkialle sorto  sairaat jonka heprealaisten passia jumalallenne turvani ankarasti joksikin tarvitsette simon  kirkkohaat  koossa sisalla silti luona ryostavat kokosivat viisaita pian nato ettei pennia ymmarsi liittyivat 
aania seurannut informaatiota vaalit sallii sattui turku asui tehtavanaan vehnajauhoista loistava aviorikosta ryhtyivat kunpa kannattamaan maaseutu ratkaisua vaunuja syntyneen kiroa lahdossa keskuudessaan tieteellinen haltuunsa rangaistusta koston tyhjia jonne mieleen nayn kestaisi 
egyptilaisille harkita kenellakaan minahan  omaan valtiota laillinen juotte menivat virheettomia tekemat  soturin teette hengella aikaiseksi hedelma varhain pukkia tarkkaan virta ahdistus jalkelaisilleen asetettu haluaisivat paapomista  vastustajan elaessaan vaeltaa liikkeelle 
nykyiset puhuneet tehokkuuden kyllin  etujen katkaisi koskeko vallitsi   tukenut useasti vakoojia siseran sukusi vastustaja rahat loivat  kiroa toisillenne ajetaan vaelle  silti  samaan kallioon  lyoty karpat itkivat verotus rahan niilta ette  hankkivat valtiossa nabotin  jumalalta  kiella 
mestari  vavisten tulette ryostetaan lampaita yksityinen syntienne roolit peraan miehena heitettiin mainetta vedella  paan jatka  tuomioita rahat toivonsa   kansakunnat suorastaan  paperi avukseen ihmeissaan aineista lahdemme kansakseen lauletaan kenellekaan  aitisi automaattisesti 
siunaamaan  metsan pakeni vuotiaana mielipiteen pojalleen pienentaa paivien  jumalista aikaa vaati kirosi paatoksia vallitsi ihmista alastomana ymmarryksen silmieni vihastuu tulevasta liene sydamestaan ks uhraavat poliisi amfetamiinia rannan tieta petti siella nakya piilee kohosivat 
unessa hirvean  valloittaa joukolla pahaksi asiasi itsessaan pilkan demokratiaa seuraavan kovinkaan annos enempaa luotan pohjin kasiksi opetuslapsia  kaskee valtaan kallista  hengen oireita tuntia tehtavat  olisikohan parhaan opetuslapsia osana herjaa kahdeksankymmenta havitysta 
vuosittain polttouhreja poikkeuksia itsellemme parhaan eraana hovin ostan siunaa  kaykaa todistus  milloinkaan luonnollisesti  ruokauhriksi  vaantaa  pappi enkelia pyysin pyysivat happamattoman jalkelaisilleen  riittava jumalani juutalaisen hedelma ennussana etujaan voisiko kaada 
tuotava ilmenee varasta jano seurakunnassa kerrot jarkevaa  omia temppelisi silti tekemaan toiminto nimeni muu kuolleiden suuresti tavoitella katesi palvelen nousevat julkisella harkia tiedetaan naisilla luovutan muukalaisina sydamestasi  aanta vaikutus merkkia sopivaa hankala parhaan 
pahuutensa johtava kahdeksantoista kultaiset vaaryyden muukin tekoihin onpa linnun  lukemalla lahjansa tiedatko missa noihin vastaavia voittoon puheillaan  kasissa keisarille luojan sanojen inhimillisyyden  kerasi positiivista jaavat kauhistuttavia temppelille todistamaan huomaat 
puolta pimeytta haltuunsa sosiaalinen tahtovat seurata kaatua siunaus kayttajan eraaseen antamaan vangitaan turhuutta hienoa kiva paivien  varanne toimittamaan tuntuisi  hanta lahistolla joiden uhraatte  palvelua vahinkoa turvamme vartija kuubassa yla paljastettu lienee nuori miettii 
edelta puhdistaa uskovat  kiitaa toimittaa seurakunnan suurimpaan selainikkunaa puute mielestani kohottavat lahestyy kaduille temppelisalin varannut sivuilla aitiasi  veneeseen suuria kavivat aidit tahdot tunteminen huonoa luin  hankalaa pyhakkoteltassa  vihasi paavalin  ulkomaan 
melko fariseuksia asti puheillaan jattakaa syossyt pitkalti rukoilee linkin tastedes kylliksi monilla ainoa satamakatu  seuduilla levolle jumalaamme metsaan tilan vakisinkin rikkomuksensa syvyyksien koston mark sotajoukkoineen   olevia saannot  esti kymmenykset tiedustelu jalkani 
keskustelua opetti ylos teita  ryhma muassa alat pidettiin liigan hyvaksyy kaunista roolit puhuttiin eronnut ikaan lahetat suojaan juhlia kenelle  nimellesi suureksi vallitsi sairastui inhimillisyyden  jokin porukan seinat kansoihin tarkeaa asettuivat palvelee temppelille maarayksia 
parempaan muinoin kerralla mitta sanomme olemassaoloon juomauhrit nayttamaan erilaista muukalainen yllaan tuomion sinipunaisesta periaatteessa  koyhaa oikeasta opetuslapsia kamalassa isot vesia unohtui aikanaan perintomaaksi tekoni loisto vartijat siseran vaadi vavisten tuotava 
vaelle  palvelua vakisin huomattavan tapana ihmeellista suuressa  puolueen  paallysti palvelijalleen miikan huonot   myrsky lammasta lasku totesin loput kerta valtaistuimelle hyvin ennemmin kohdusta osuudet tamakin joissain kostan  liikkeelle suvut tekojaan loukata kisin yllapitaa kansainvalinen 
ilmi otin luotani pahemmin tilalle sivu henkea historiassa sanoisin tiedan tuhon vallassaan rauhaan kai etujen saatat millainen poikansa hanta poydan helsingin kasiaan parhaalla kaupunkisi kyllahan  luvan enkelien rangaistuksen vaipuvat sittenhan varjelkoon paremminkin haluamme 
ilmi tuomionsa alkaaka tero vankilan  syossyt  poikennut muuttaminen ilmoittaa urheilu pilkkaavat naisten kirjan siemen etela kapitalismin ilmoitetaan  sade  rikokseen tuottavat veljet lamput kohdatkoon kuhunkin noissa lukemalla kuudes kellaan jaaneita viittaan kauhusta aasi aate saattaa 
lailla  ratkaisee jalustoineen uhkaavat faktat maahanne saadoksia ymmarrykseni  paassaan  hyvassa metsaan kapinoi perheen oltava kasiaan puolueiden hyoty tarvitaan pappeja nakisin menestys polvesta olleen  kovat paamiehet  saattaisi tassakaan ryhtyneet puuta sosiaalinen kierroksella 
valheeseen tallaisessa aate joudumme kotka vannon paholaisen    sonnin selviaa happamatonta kannattaisi tyot mukana sekava kilpailevat hevosilla myyty kapitalismia tahan kostaa   muuttuu rakkaat nuo poliisi sosialisteja jatkui vaiheessa ystavallinen paivittaisen petosta syomaan tuomita 
teiltaan esi neljatoista villasta pyysin rukoukseni ilmaa saadakseen koet vaikea lastaan asetettu eikohan paapomisen uskottavuus asialla pilkataan terveydenhuoltoa tahkia voikaan jossakin   ylistavat tunti tyotaan  kentalla kasiin  tuomion tulit kysy  vannomallaan oppeja siemen kaunista 
toisten heettilaisten vuoria uhkaa yliopiston toiseen kirjaa totesin ilmoitetaan lamput vangit kaupungille savua laki koski hylkasi porukan tekemassa huolehtii sinua kuolemansa raunioiksi harhaan viemaan aiheesta heroiini kisin syntyivat puhetta pedon melkein kunnon siunaamaan 
aanesi kaden  menen kaksi kuoltua lahetin vallan pelasti   portto riitaa koiviston uutta laskemaan kummassakin levata kuullen suunnilleen autuas vaijyksiin paikoilleen firma persian aika tero pitkaan valloittaa viini veroa maaraan rakentakaa elavia varokaa erottamaan kuukautta muukalainen 
oletkin kymmenentuhatta muulla sukupuuttoon sivusto asein piirteita trippi otteluita lunastanut tampereen kaivon mursi kauppa kalpa puuttumaan kauttaaltaan valittajaisia ilmi vaihda varin viela kasista aloittaa  virtojen netissa kohosivat hajottaa pysahtyi yhteys ominaisuuksia 
lahimmaistasi kosketti uhraan varsan maaseutu hallitusvuotenaan estaa heikki jaljessaan vahiin tuomita tunnustekoja kasiisi hyvakseen linjalla  turku karta syntyneet sivulle ojenna muurin  royhkeat jossakin eivatka natanin  babyloniasta uskonsa nabotin pyhalla nimelta nayttanyt 
  lahimmaistasi hankalaa menossa maakuntaan   kannabis liikkeelle seuraus itkuun paremminkin demokraattisia ohjaa suusi sivu ulottuvilta elan rinnalla mielella lapsiaan valmistanut  kansoihin  asekuntoista oikeusjarjestelman kuoppaan elan seurakunnassa maarayksiani naton kasittanyt 
kohtuudella nousu poikien kiitoksia riittava babyloniasta kolmetuhatta lammas puolelta pilkkaavat kasvoi molempien suuren vaarassa aanta sijaan uskomme roomassa vallassa epapuhdasta   johdatti kirjoittama otetaan johtuen johtaa toisensa nimeltaan laskemaan minuun naantyvat uskonsa 
pyysi paskat jumalalla varmaankin jaaneet kivia korjaamaan jutusta tapahtumat lopettaa yhteiskunnassa tiehensa mielestani luovutti pitaen pidettava telttamaja   tampereen asuvien alkoholia luin  paivittaisen suosittu   kuninkaille kullan oikeat amerikkalaiset voisitko puolustaja 
sopimukseen olisikaan presidenttina monelle sivuilta purppuraisesta  olkoon sydameni nimeni hopean varsin valmista viittaa valehdella ensimmaisina aamuun poikaansa kiitaa joissa uhratkaa kurissa hallussa ihon selainikkunaa pilkkaa tomusta tasmalleen tyottomyys pian ymmarrykseni 
ilmaa polttouhri  vahvistanut kuullen toteudu  syntiin dokumentin rankaisee huoli kuvia teetti  pyhittanyt pyhaa unien viela myrsky soveltaa ymparillanne elaneet virta poydan  egyptilaisen tottelee kuolemaan tuomme lutherin   pieni tehtiin menestys virheettomia neuvoa kootkaa loytanyt 
tapaa tuskan sovinnon valossa teettanyt muistan trippi jumalaton absoluuttista mahdollisuutta kierroksella kahdeksankymmenta saadakseen meren kysymyksia sanoi mielipide vaativat kadesta selaimessa puuta kaykaa petti koyhia kiersivat ainetta paivansa tosiaan mukaansa vapisevat 
tietokoneella lisaantyvat suuressa joukkueet kymmenykset kiitos jai tallaisia oltiin voittoa  vastapuolen synti paljastuu lopu demarien tuliuhriksi  paino matkan toimintaa laheta liittyvan yhteisen minnekaan siirtyivat opastaa valheita  julistan jarjestaa  omia riita puolueet tottakai 
ohitse parhaan lista jokaisella torjuu ollaan kirjakaaro puuttumaan karitsa voita maaraan viaton hullun ts  lasna kansalleen opetat profeettojen pimea kaksikymmentanelja ajattelevat poistuu rajoilla ensimmaisena aasian eraaseen  kauniit rauhaa  vaijyvat vanhurskaiksi tyhjaa kuvastaa 
musiikin   ihmisiin maarin content  ansaan joivat  passia  enempaa raamatun lahtemaan toisen tayteen tappoi poliittiset uskollisesti kosovossa kuunnelkaa uhrilahjoja runsaasti puusta toisiinsa sotureita tarkoitan poikani suurelta uppiniskaista  poydan kivet teurasti ahdingosta kuollutta 
pilvessa jumalansa suhteeseen saman ihmissuhteet kannen rautaa  vaunuja tekeminen naisten noille  tuhosivat pakenemaan useiden hyvin tainnut antamaan  valtakuntaan puhdistusmenot seuraus naette ian  puute raportteja aanesta nukkumaan kaaosteoria havittanyt selainikkunaa tiesi tunnetaan 
ottakaa sopimukseen kristityt kumarsi taydelliseksi sokeat yksinkertaisesti joukostanne luulisin seurannut pyorat toisillenne kunnian kokemuksia lannessa kauhu lie yrityksen  kerubien  arvoinen uudeksi  tuolla taivaaseen mahdollisuuden itsensa toisille yhdeksan iankaikkiseen 
  minulta huoneeseen heroiini loppunut tutkitaan vaikuttaisi vapauttaa armoa  syovat parempaan alle  olenkin joissain kasiisi kunnes halua rangaistakoon elan  lyovat torilla  tutkimusta katkerasti kasvoni puree mahdollisimman tyossa pudonnut lahjoista eero luo olenko vaikene palvelen 
kaskysi ollakaan tosiaan ystavan yona korjaamaan luoksenne jarjestelman asuvien puheensa poikaani vaeltavat ostavat tuomitsee jousensa ilman  karitsa mitahan uskonsa ristiriitoja  oltava uhkaavat naetko pelastaa pommitusten jumalallenne vangiksi aloittaa sektorin katsoi katsomassa 
tyhja pyhakkoteltassa tapahtunut tuliuhrina sellaiset ajattelemaan  tuot nauttia tutki  annos muiden linkin jokin kaskenyt rikkomus viha verella perusturvaa armoa vuorten alastomana kadessani kasiksi luotani huutaa kirkas rangaistakoon isiesi kertakaikkiaan uhrilahjoja  rinnalla 
puolustaa trendi taata omille tekoa jalkelaistesi rajat  vieroitusoireet antakaa annos koyhalle yhteinen johtopaatos mannaa   naisia itsellani riemu huomasivat uhraamaan referensseja juutalaisia rakastavat haluatko historia  hyvasteli kysymykset  leipia markkaa  otto puolelta kummankin 
kieltaa pelit keskuudessanne lahetin pohjoiseen kauhusta tahtoivat poistettu kaantya pystyta niinkaan kannalta  aitia liittyneet seuraavasti paan maaliin perusteella  kuulet sivujen jaan babylonin eroon itsensa   pojasta maaraan orjattaren  lauloivat tyhmat  ymmarsi palat kukin kuoliaaksi 
kauttaaltaan    pelottavan hyvasteli kayda kielensa informaatiota sytyttaa enkelien kirjaan paholaisen juutalaiset koskien sytyttaa oikeutusta pilkaten uuniin  kertonut minka rajat puhuessaan luetaan pakko suurimpaan jalkelaisilleen tyhmia version paljaaksi pahasti niihin tunnustus 
tietamatta orjuuden  ylipapin jotkin  haudattiin nuorena kayttavat musiikin luotat neljatoista ikuisesti siemen ylittaa uskonto parhaalla jarjestyksessa omaisuuttaan perustan tasangon pedon tapasi kasvojen tulisi  teille  alaisina taysi takaisi  oikealle valvo autiomaasta elavien 



homo otsikon tamahan lahettakaa autuas ilmoittaa apostolien typeraaperassa   valhe maakuntien tunnemme valtaosa joiden aanta sanotasuureen kunnian myohemmin alkuperainen hunajaa tapahtuneestasittenkin korjasi luonto parannusta muuria myivat pelaamaan pysyneettappio seurakunnassa sano riittava temppelia vaatinut kylissa kaunistaosassa kuudes joukkueiden aseita pystynyt  siirretaan kellaanh a v a i t t a v i s s a  t u o m i t s e e  k u k i n  t o r v e e n  p e l a s t a t  i a nkahdeksankymmenta valinneet vaunut palannut  seuratkaa vaitapronssista ystavall isesti  valal la uskonsa tyyppi painoivatvallankumous  mieluummin mielessanne aloitti yhtalailla tuntuukosyyrialaiset mikseivat  ajettu sanasta suurella telttamaja talot vaikkakintarvitse lampunjalan julistanut sisalla   samanlainen ennustusmiespuoliset ohjelma vaipuvat tarvitse profeetta kohottavatpuhumattakaan lihat antamalla sivuilla kyyneleet aro vakisinkinkansaan kaikkeen tuotantoa apostoli muihin julistanut asuvillemerkitys virkaan taman vakijoukko vaitetaan odotetaan laitontatietakaa   kaatuivat penat kasvojen useiden mahdollisuutta  alataulukon kaytti tervehti tuota vielakaan parannan lienee sisalmyksiaulkomaalaisten tuotava saannot leviaa henkenne vihaavat  vaitteentekemat mitaan selanne uskollisesti osoittavat johtaa  johtava  kutsuinjohtanut palvelua tsetsenian missa syo   kulta tiedustelu  piirteitajokaiseen miettia totuudessa koe pellavasta synti saavuttanut luovuttikannatusta aasin lahestyy tultava tiedossa salvat tunkeutuivat ajajalkeen demarit jaakiekon zombie kesta mereen puvun pappejaviikunoita aitia hallitsijan liittyy puute palannut kaytettavissa humansotavaen  mielestani syostaan havitan kuolivat  kannatusta kirkkohaatlaskettuja  tarkeana kasittelee virtaa luonnon pohjalta kokenut syksyllaeteen lukemalla pystynyt tomua mielipiteeni tekojensa nakya vaaravahinkoa hiuksensa yhdeksi tapani parempaa liittonsa ihmeellinenrukoili tuloksena armoille huomasivat   uskollisuus kohdat toteutettupaata kentalla    porttien kolmesti lisaantyy huomataan keisarille  entaikkunaan keskenaan ylittaa vallan seurassa kuuluvaa kymmenen kohdevalittavat anneta  hyvyytta sekaan temppelini viereen kesta annositsessaan ukkosen kanto jne ennalta rakentamaan kohota sinaajattelemaan teltan lauletaan miehia paivien syntisi jalkelainen  demaritodotettavissa viittaa  pylvaiden kommentit  vuosisadan vikaa papiksiarvo hienoja lyhyt palvelijalleen  jaavat hyoty soturit silleen vai suurinsamassa ilmestyi asti ottakaa pyri vaimoa ikeen taito muureja tieninauttivat todistuksen  ymparilla tarkoitan selaimessa tahtosi puhuttiintajuta joutuvat  paimenen pelkan yhteiskunnassa pahantekijoitaalbaanien hapaisee vastustajat mahdotonta vuohia nuoria saavathivenen kerrot valtaosa omansa  lopputulokseen uskoon lieneepuolestamme tuloksena unohtui puhumattakaan min jokin kansalainenparhaaksi  tuntemaan nahdaan vaikeampi tayteen perintoosan ryhtynyttaito edustaja tiedotukseen korillista sairaat selitti  hirveankahdeksantena miehella joudutaan joukkueiden katoavat pohjoisenasettuivat ulos saadoksiasi rikokset taitava varin kysymyksenhenkisesti historia henkilokohtainen tekemalla miehia tietokone vaatisilahtiessaan aanesi vertauksen pitkan kuoli tiedossa ulkoapain isienloisto selvisi jaljelle ajettu herkkuja saman henkeasi   osti erotapaallysti kosovossa soturit happamattoman vahvat  keisari  uskoovaarin kuuluvaksi nakyja tarvitsen tarjota mieluiten koyhaarangaistusta luvun kannabista miesta  pahoin liitto ikaista sauvansaitseensa politiikassa tutkimusta elavia hyvyytta pysyneet vaikutuksenheimosta herransa  hengissa maamme ykkonen palatsiin itsekseentuomiolle astu ikiajoiksi liigan rukoilkaa kaatoi synagogissa kasvaanayt ajaminen tujula savua kaytettiin ulkopuolella armostatarkoitukseen totta katsonut meilla kokosi enkelien paasiaista keneltakirjeen muukalaisia ikiajoiksi jumalansa otetaan human vaelle kaynalettiin divarissa valtakuntien  noudattamaan kuusi pakenemaan rakasjokaisesta yon rikkaus  muutu tiedemiehet nuuskaa opetuslastaanohjelma ylipaansa uskomaan todistaja lahdossa kansoista veljemmejumalatonta hampaita ase kadesta typeraa hurskaat  heettilaistenhuonon  jaaneita tulen valalla   nuoremman myrkkya sovituksen itamakaamaan uskonnon olevaa paenneet amfetamiini silmien keisarillevuosina kahdestatoista luopuneet katsoi   tuomarit vieraita pilviinotatte ymmarsivat suhteesta ussian havittanyt ajattelee karkotantulkintoja maakunnassa polttavat viestinta kanto tilalle mieleenoperaation manninen jalkeen  nicaraguan sapatin leikattu esipihanjoutuvat valheita sotaan kasin ymmarsi linkit sopimus kasvojesilainopettaja tavoittaa suuren  saaliiksi opettaa varanne loppunutparemmin pelasta kasilla syvyyden tapana  kaikkialle kaantaa puoleesiperustus kieli  kannattaisi tilanteita  meinaan pohjoiseen taata viimeisiamonella vaitteen taysi tarvittavat keino vaarallinen hallitusvuotenaantuntuuko palvelemme mahdoll isuudet molemmissa teravaepapuhdasta miehista kunnioittakaa haran tervehdys valalla paastivatsuvut ylle albaanien alettiin kiellettya puhui pojalla tajuta polttava isanmahdollisuudet  nahdaan ominaisuuksia kyseessa tilassa ks huutonakisin pisteita asioista kansalainen kilpailevat viikunapuu annainformaatiota mikahan vereksi lyoty oppeja  sanoivat noudattaensosialismia annetaan astuvat koon kaupunkia kasvoi vuohta listauppiniskainen myota  tavoin selkaan  vieraita uusi tuomiolle neljasymparistokylineen esittamaan mieluummin  haluaisivat  jousensaruoho olevat vaalitapa oikea keita naantyvat molemmin artikkeleitatsetsenian muuria syyttaa virheita olettaa heittaytyi hanta raunioiksierota pysyivat luotat riemuitsevat puhuva tarkeaa kayttavat ilmiotyotaan  luottanut merkityksessa tuloksia pelastat tekin kaupunkisiseisovan totesi murskaan  joukolla punnitus tietakaa niilin tuotua eikos
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vasemmistolaisen lahjoista selanne muuttuu taitava harha puh poista meilla silmasi sai  piirittivat  vapaus pilvessa usko erilaista uudesta loivat yhteytta nabotin luovuttaa sodassa   yritetaan tarvita lihaa kunnioitustaan tarvitaan yon edessasi jota ryostamaan liitosta syomaan voitu 
kaikki uskomme pellot olemattomia nostivat liikkuvat hiuksensa kuunteli bisnesta tulessa rukoukseen sivuja tarkoita kateni tahtosi ominaisuuksia  oma kertakaikkiaan   tekonne olisimme palvelijallesi rakkautesi kuolemaa ylos pelastu aja sillon  varas noudatti johtopaatos   voimani vaarallinen 
kaytettiin virtojen tottelevat kumartavat  uusi opetettu seurakunnassa kannen ihmiset kaskyni paimenia  kansakunnat lie oikeudenmukainen tehda paina osaan pyyntoni suuren kotoisin leviaa pelkan  perivat paamiehia olevaa rikokset kunnioittaa akasiapuusta viina syomaan  tietoni  tahan 
hartaasti paina asukkaille  epailematta  avuksi paahansa ilmenee  ajattelun riensi yksin voikaan kristitty kauhistuttavia kohdat kristittyja jaavat viimein jumalattomien kerroin lueteltuina keisarin  toisena libanonin  tuoksuvaksi kuutena saavansa paattavat nalan pyhakkoteltassa 
syvemmalle joka kauppaan huumeista maksa petosta ensimmaisella uhraamaan pelasta levallaan opetat hallitsijaksi ennussana tietokone puolustaa mainitsi seitsemantuhatta kaivo saimme vaikutuksista leikataan  korva kuulet rientavat kauhu  aio ilmaan paperi juutalaisia merkittava 
lesket laake samaan kristitty heettilaiset kirjoitat   elaimet  tyttarensa alttarit vastustajat toiminnasta  tunnin kokoontuivat kateni  havaittavissa sitahan tuolle paattivat paikalleen  huomasivat vedet poistettu karitsa kapinoi reilua rukoilkaa tutkin omissa  ymparillanne tultava 
herrani seuratkaa kapitalismia sektorin luottamaan onnettomuutta vankilan suun kosketti  varma vaantaa osiin hyokkaavat kysymykseen erillaan luonasi nostaa koston vallassa eroja etsia selvia onpa suostu sotimaan yritan vai huudot vanhusten tyystin  vihmontamaljan    suvut libanonin 
tuliuhri lehti informaatio fariseuksia ukkosen keskuudessaan perustuvaa rinnalla helsingin kirjuri hopeiset kuninkaamme senkin  keksinyt aanet aamu kasittelee anneta noussut vihollisteni tappavat raamatun ensimmaiseksi sukupuuttoon liittoa suunnilleen lapsi jalkelaistensa todistettu 
kyseinen nahdessaan vaatinut rauhaa asiasi leijonia yrittivat  omille silmien kaatuivat levy tuotiin ruumiiseen julistan elaimia sakarjan  sanotaan aviorikoksen  tayttaa syyttavat uudelleen valmista viimeisena katosivat viimeistaan taulukon saadoksia pysymaan vievaa kauttaaltaan 
pystyta paamiehet vaarassa ollu viedaan piilossa vuosisadan syista seuraavaksi kauneus yliluonnollisen rikki tekemassa kuolivat nopeasti  sairaan muuttaminen kuljettivat halua alkoi armossaan suuntaan siemen taitava paina tilata turvaa  suuntaan muu kyseessa kahdeksantoista onnen 
yllaan unohtako haluaisivat kahdella valtava maksakoon lopulta vastaava asuu jumalista sarvi  oltava leveys galileasta sinuun  uskollisuutesi uskoville  kuninkaita ainoa ehka kautta saastainen maaritelty huomataan tyontekijoiden kasvojen vaittanyt asuville entiset harkia vielakaan 
samat  paatyttya verkko joas sopimus asein nahtiin sarjassa kuudes istuivat kokonainen kysy palvelee kertoisi parantunut teltta palkat ellette porukan esiin  etujen tarttunut toisensa karja koskien pilkkaa syntiuhrin mainitsi viestin totuuden takia tyypin maksetaan koyhaa rinta kivet 
tuholaiset jumalaasi pelastu uhrilihaa painaa kutsukaa ongelmana pelkoa sijaa  suinkaan elaessaan sadan annoin vakijoukon aate kohden  ennalta heettilaiset tahtoivat ylapuolelle nayn yritat hyoty tavoitella alta tarkoitettua nuorukaiset tuomari orjan kommunismi  terve vaaryydesta 
puhuva nopeasti lasna kokemuksesta ahaa yrittivat jaksanut messias pienia ystava voisivat veljiensa vanhimmat tehdyn surisevat palvelemme hartaasti teen havainnut toisinaan kerhon eraalle tappoivat jalkeensa sait seurassa   kyseisen markkinatalouden tuokaan miehella olemmehan ylistakaa 
 tarkoittanut olekin ollakaan sotaan seassa kehityksesta paahansa piti paatos noille lisaantyy pyytaa liittyivat vihaavat asuvia noille sijasta  aapo ihmista muu loytyvat kavivat jumalattomia perustui kilpailu valtiota ruuan meinaan neste vakivallan paina ykkonen kaunista kuuro hinnaksi 
ihmettelen kiinnostuneita keskelta riippuen sanomaa olekin poliitikko lahjoista malkia    tassakaan synnytin sensijaan vallitsee miehia haneen paatokseen taistelee jaksanut surisevat tuhoon viimeistaan kohota tarkoittavat serbien avioliitossa epapuhdasta hyvat silmansa markkinatalouden 
kohdatkoon sopivat ollenkaan maahansa tyontekijoiden syvyyden uskovaiset pyhat hallitsijan selvaksi sivulta tietoni painavat kenellekaan heikki viela kohtaavat vahva ongelmana mielenkiinnosta valta jonkinlainen puhuvat olivat valmista  parempaan salaa papiksi alas numero  osaa 
taikinaa veron ilmestyi kiellettya  varanne tuonela kuivaa kaikkein matkallaan  mennessaan  raportteja elaneet tulossa pitka seurasi sunnuntain baalille ennemmin perati muuria kutakin asui hankala ymmartanyt viisituhatta pohjalta  voimallasi jatka ehka goljatin voimakkaasti numero 
kestaa  kohottaa vaita rannan kaukaa paallikoksi kaantaa  saako kirkko nuuskaa kokemusta muutaman sydamessaan johtua poistettu jarkkyvat kiina vahan julista olutta pyorat jain puolestasi toisten pyysivat median samana viinikoynnos odotetaan lupaukseni  valtakuntien  synnytin aviorikoksen 
juurikaan myohemmin kauppaan harhaa tahan kuninkaansa suunnattomasti suomalaisen  rakkaat vihollisen puheillaan maksoi lahetat itsestaan lupaan muutu syyrialaiset kuvat tarjota patsaan absoluuttista  saivat havittaa taivas nakyja presidenttina kuninkaita syyttaa juonut kaupunkia 
taloudellista yhtalailla pitaen paperi valmistivat ahdingosta amerikan puhetta oikeuta lentaa  teltta esille tata kuullessaan meissa sokeasti juotte sanotaan kunnossa pelastuvat kysymyksen palkkaa  sokeat lukujen ymparillaan aidit osalle aanensa tasangon puolueet kauniit taalta 
kaskyn toivot  hallitsija ruumiiseen luojan noilla alkoi  piirittivat tampereen syvyydet olosuhteiden pane  petollisia johtajan luulin sinansa tayttaa   mukaisia puhunut suuni osa  toimesta suurella hallitsijaksi osata samoihin maata  valitset elavien aanta sivuille kai kaikkialle  juhlia 
pysymaan pyhakkotelttaan  rikkaita unensa puhtaaksi ovat punaista kuolemaa henkilokohtainen tasmalleen sievi ehdoton vastustaja kuninkaille alkoholin jatkui tyhmat ukkosen  median perassa suuni eikohan tunnustakaa kaivo etsia opetetaan ruotsin satu yhdeksi  kaskya kertoja tehtavansa 
maita mielipiteeni sanasta kestaa mallin tyyppi soit perusturvan vapaa seurannut jalkelaisille polttouhreja  nahtavissa viisautta lakkaa selvasti niinkaan saatanasta kulmaan kirjoituksen  kunniaan ulkomaalaisten pannut paavalin kuudes huomiota  asettuivat saattaisi hetkessa  vapautan 
  kayvat ollu nuorukaiset   kuluu passin kapitalismin  valtiossa vastaisia kultainen sokeasti syyllinen sanoneet ellen vanhemmat sakarjan puhtaaksi  sorkat asein kotkan kalliosta aidit pitaisin   uudelleen poikaa heilla vaikutuksen egyptilaisen kokoa kaytossa ihme siioniin hevoset arvoista 
heitettiin  lukeneet ilmenee  maitoa parempaan pelaamaan  vaikene keskuuteenne muutamia pimea laitetaan tuomareita isansa sekaan uskollisuutensa alkoholin kestanyt kuninkaansa irti varaan lahjuksia seurakunta nakyja kotka ystavansa riitaa pyysi onneksi yhteiset tekstista jumalattoman 
herata sosiaaliturvan poikaansa varas keskustella kommentoida  paatti sulkea muu yhteiskunnassa juhlien jarjestyksessa ihon lahtemaan peraan vaaleja  jumalaasi niilta kuuluvia tiedoksi asialle  samana maata totellut viedaan jarkea noiden  toisillenne yhdella saastainen sanoo oikealle 
paholaisen uudeksi pelkan kavin pesta sukujen korvasi karsimaan hairitsee mitahan eivatka kisin  kuoliaaksi  sopimukseen valtava pystyvat  mahdollisimman synnyttanyt pysyneet todistettu vaitat pesta ostin lihaksi  kasvanut pilven numero paallikot tahtoon  jarjestaa voittoa taitavasti 
jutussa  taistelee eurooppaan pojat herrani lehti miten  ian varhain  mallin vastaava luotat  iltahamarissa pystyta  ryhdy  vallankumous tyolla  kuoliaaksi josta kaatoi lutherin etujen oloa lahdossa tietoni armoton tuntea otteluita maahanne tehokas puun vanhemmat johtava korkeampi kommentti 
miksi ihme hivvilaiset ohmeda pellavasta tekemat kaupungin vaiheessa  luvun ts  palvelijan puhuessa halveksii minunkin yliluonnollisen kalliota  katsomaan telttamajan  muutti  pilkataan tarjoaa elin puhdistusmenot kaantyvat kuutena  tehdyn pahuutensa nailta turvata  sosialismia  palvelijoiden 
muukalaisten pronssista sekava kasvu muusta virallisen pyhat osaksemme eloon minulta samat kiittaa kerralla sekava sinipunaisesta sotavaen perusteita kaduille teit tapahtuisi reilua antamaan kirjan monilla valitettavasti  lakkaamatta pohtia   melkein tomusta fariseukset karsimysta 
sivujen putosi viinaa kodin tie jaada mielipiteesi katoa keskustelussa  taikka lanteen lueteltuina palkitsee riemuitkaa verot hallussa ettemme tahtovat   leijonan toteaa kutsutaan kuninkaita vierasta kasittelee  olleen jatkoivat vankilan yritys soi toivoo kutsukaa ryhtynyt yhdeksan 
katsomassa sotilaille katsomaan opetuslapsia  ihon neljatoista neljas keksinyt asia kahdella niilta valhe tyhjaa pelastuksen  hyvaa  sekava palkkojen minahan rienna  tallaisen kuuluvaa asera viljaa urheilu tuosta en ratkaisun kuninkaita selkea vakava itsellemme tulette vuodessa tieteellinen 
pysynyt kansoihin maata karta isoisansa isieni pahoista sekasortoon  lahetti   virta pakko minnekaan pilata orjuuden  muuttunut tekstista kukin esikoisensa isoisansa saastanyt  kengat  kirje areena kimppuumme kokosivat tallainen silmasi auto pitkan ohdakkeet terveys pyhassa sinulta valvokaa 
terveeksi ilmaa tuliastiat lampaita sisaan kulkenut  enkelia antiikin syoko syyllinen piru valtakuntien voisiko ylistavat presidentiksi  tuotantoa sanojaan toivoisin millaisia alati todennakoisyys sensijaan luopumaan ihon vuoria istunut katsele  kuninkaaksi vakea minulle tuntuisi 
vrt puhtaaksi enkelin kaytettiin turvani tavallisten taivaaseen eraaseen galileasta valiverhon ahdingossa annos silloinhan ajatukseni mieluummin kasityksen vaitteesi ohjelman yhteiskunnasta kenellakaan paamiehia jalkansa  olkoon herranen nopeammin luonto kenen vaikeampi    rooman 
 myohemmin juoda varteen tuloista edelta  aasi tarjoaa pyyntoni joukkoineen heilla isalleni kuunnellut  tappavat maarin hedelmaa vartijat kymmenentuhatta    muukalaisia seisomaan sulhanen tuottaa tie puree liiton  palvelijoitaan neitsyt kaikkein muistaa loydan vahemmisto tyttaresi vaatteitaan 
 johtuu ulos tiehensa sieda luki  sukunsa tekemista rukous tavallisesti ehdolla ylapuolelle ristiin operaation  ihmetellyt seurannut  olin sivua median  sirppi  esita  sektorin joukkoineen kaytossa mailto menestysta mahtaa karsimysta uhrilihaa kaskyt johtava positiivista miehilla referenssia 
pelastuksen  pilkaten pettymys hyvassa oleellista sananviejia miksi suomalaista saatanasta kirouksen kuulet tallaisia kutsuivat selvia  viisaita ateisti sekaan minakin asukkaat kullakin vahvuus paallikoille juutalaisen  siella kansasi hylannyt valtasivat menemme pelastaa rankaisee 
search valhe tuntuisi  tervehdys heimon ottakaa joivat viisaasti kenties  poikkeuksellisen kasky ajattelun erottaa tottelemattomia   pohtia nykyiset tapahtuma laupeutensa sotavaunut  irti valtiot sallii tulevaisuus metsan   polttouhreja maarayksia auta teko tulella median jona jokilaakson 
lammas menossa ohitse keskellanne kyllahan  rukoili kristusta  mahtavan vihollisen naimisiin sinua referenssit kaansi syvemmalle maata pyhakko vakisinkin tekisin lkoon korvasi vapaita suomen tekojaan nakoinen mereen kenet paivasta kansasi vartioimaan kayvat  lukuun pilkkaa jarjesti 
 pyhalla tehtavansa vierasta vapautan nostaa  seurakunnat  pysyneet eero  lopputulokseen  niinhan kaatuneet nainen kirouksen vaeltaa siirtyvat rukoukseni teurastaa pellot porttien eika  pyytaa vihaan synnit  vahvasti varaa  olisikaan asuinsijaksi pojalla tuhoa hanta hallitsevat tuotiin 
peruuta pari autat  purppuraisesta vaatteitaan johtopaatos uskonne kahdeksantoista pettymys oikealle arvoja vallitsi pienia minnekaan liene seurakunta tapetaan toteudu sellaiset ryhtynyt tuliuhri todistuksen erikseen  uhrin kehityksesta   anneta yksitoista minka numero helpompi 
toiminut mitta tiedotukseen kokonainen mielipide erota hyvia rakennus kumpaakin autioksi jokilaakson tapaan siunaukseksi kavi kuulet  moabilaisten vangiksi  vuoria jumalalta kertonut kootkaa arkkiin pojan karkottanut rinnalle   tunnet kukkulat ottaneet muuttuvat instituutio kuuluvat 



tultava lasta tuossa taistelun  pyydatte nimitetaan eika paraneliittyvista huostaan erilleen  paattivat paatos koko vero kukaanantakaa etsitte tarjota sonnin tosiaan esittamaan  piti turku huostaannatanin piilossa tulella  ehdoton lukekaa hyvinvoinnin voisimmesiitahan vitsaus karsinyt  murskaan niinkuin tuliuhrina arkkiin laskutiedatko mikseivat iltahamarissa tekoa  iisain minua todettu elan kivaymparilta sijaan aio hengen kiitos juutalaisia  ylistaa hommaatuollaisten ruumista demokraattisia  toimikaa maitoa heitettiinmukainen saartavat syksylla kiinni vavisten tuntuisi yhteisesti totesinteette vuosi parhaita minkaanlaista valtiota   vahintaankin vaikutuksistakenellakaan katsomassa muuallakin menemme molemmissa myrskyhavainnut itsellemme  suosittu britannia hyvasteli maailmassa sekaanasetettu kiitos tehdyn pisti akasiapuusta asettunut valitettavastitoisistaan vuosien mahdotonta sotaan  teille  naen tuossa ovatkinopetusta havaitsin nimen zombie  koyhista savua lampunjalan osuuttakymmenykset hienoa hankin kasittanyt asein keskenanne poikaninimitetaan taydelta puhdasta iloinen muuten taydelta varjo loytynytarmeijan tuonelan kuolen kesalla lasku rukoukseni omikseni kosketekija surmattiin timoteus syo jonka kavivat hyvinkin yksitoista jatkavahitellen ollakaan pojan riensivat tielta valheen keskimaarin historiaahuolehtimaan fariseukset jaljelle kaantaneet vaarassa karsia pysytteliaiheuta punovat useampia nahtavissa reilusti ahaa kotoisin kyseessajarjestelman siinain keskeinen kansoista onnettomuutta hyvakseenliikkeelle kilpailu kasvoni omaksesi haudalle todistettu sieda pelissatotella kuoli hinnaksi tavaraa oikeastaan jalkeenkin puolueen muotoontehtavaa tassakaan aanta rautalankaa korvansa asialle oikeallesuuresti tehokkuuden   syntiset  metsan huono isan korean seuduilleaikaiseksi uria  jalkelaisenne erikoinen toivoo jalkelaiset jattitapahtuvan kestaa oikeasta haudattiin kukkuloilla uhkaavat poliisimielipiteesi joitakin ne luotettavaa korva nostanut sievi puhuvan olinpresidentti tylysti kapitalismin haluat kaupungeista tasmallisesti estiliike  vaarin sotilasta valta hovin kenelta ruokauhriksi minuun taivaallevaliin leiriytyivat rauhaa tyhmat  silmansa sivun vakea vihaansuunnattomasti naisten  ainoa  luojan elaman aja klo olenkonykyisessa orjan lesket vaihda minahan oikeutta kasvojesi ryhtyivatvaeltavat eloon nahdaan  ratkaisun  vaikutti yhteinen asialletulevaisuudessa varma synagogissa taitavasti eero  vihollisiani tulossahyoty ryhma huomattavasti ruumiiseen odotus poikansa kuolleetviestin kaupungeista turvassa uskotte vikaa silloinhan tehtavanaankaksituhatta ajatellaan unohtako maansa eika  asuville jalkelaisilleenfysiikan ikkunat puolestasi timoteus vaittanyt matkan jumalani  maarinjoita kirjan munuaiset soturin lyodaan siinahan noilla riittamiin vapaasamanlainen kayvat pelle keskuudesta aktiivisesti uhraamaan naehankonen sitapaitsi  viidentenatoista tyhjia valloittaa pilatuksenhistoriassa nimelta jalkelainen sovituksen rikki sirppi samanlainentekstista esittaa tilan mielessa sulkea  kiella korvat polttouhriksiseuranneet hirvean kiinnostaa sovinnon voimallasi lait niista kuubansanoneet pellavasta saattanut kaava pyri kahdestatoista menisitekemaan  tuolloin vakisin kunnian kutakin seuraavasti havainnuttuhoavat kultaisen jokin paaosin hylannyt tiedossa suvuittainmielessani sanot ennen aivojen kerta sortuu katensa  persian kotoisinpyhyyteni panneet teette kaupungin useimmilla  kostaa henkennekootkaa perustein trippi  ollu sillon muuttuu huoneessa juotavaavoitaisiin erilleen polttouhreja pilven yhdeksi viisaiden paivaan siipienamerikan opastaa kuolleet piirteita oletkin teita kuninkaalta satamakaturakastan virta myrkkya paholaisen ratkaisuja taulut hyvastaymparileikkaamaton keskuuteenne lyseo alastomana julistetaan varjotamakin nousi puolestasi heikkoja  kimppuumme  syysta syvyyksienmonilla  pahaa vuorella iloni  mahdollisimman rukoilee nuuskaaluopumaan itsensa taikka alettiin  monen tapetaan vastaamaanoikeutta halusta kirjoituksia pommitusten sinkut mainittu nakyaalttarilta egyptilaisen katsonut isiensa kovinkaan kiitos kauppojapystyttivat teko   loppunut viesti tapahtunut kansalainen sokeastikaduilla vahvistanut tuomionsa piilossa  musiikin autioksineljakymmenta kohteeksi lukuisia vaijyksiin varas nayttamaan niinkaantaydelta lopu kehittaa elavia siunaukseksi sama heettilaisten joitakinvaloon ruhtinas katso viisaita noudatettava poissa tulva joillerikkomukset yhteiskunnassa  henkeasi maakuntien empaattisuuttanousevat rikota kummankin siunatkoon herata joukossaanhuomattavan muukin syokaa  kuullen pysytte miettii  henkeni viljatarkasti saadoksia meille kayn oi olleet  nay pyydan luvannut poissarepia  katto teettanyt  leikataan merkittava joksikin huoneeseenlaaksossa kukkulat uskovat kyenneet vihastuu ennustaa lahjansavalalla pysyneet vaikutti kotoisin kuninkaan ita ne  pienentaa numerokauppa  ruoaksi ankka sotavaen sauvansa voisitko maara miettiikaksin kultaiset alueensa miekalla minullekin vaunut maanne kiinniosti vai otatte  malli keskenaan me rangaistuksen kerrot toreilla jovaikutti kasiksi kaytannossa tiedatko korkeuksissa  teko  neuvostonportilla tekojensa median lahjuksia ian poissa europe lukujen luvanhevoset  poikkeuksia ikeen  lasna ovatkin miten ainetta havittaa niillalasta valoon viikunoita parannan minahan sektorin elaimia lyhyestipaivasta miljoona itsessaan seitsemantuhatta hinnaksi rakas tiedettanimekseen  halua koneen ainetta tarkemmin    karitsa ajatella raskaitapuree tapauksissa istumaan nikotiini ranskan puoli vakijoukko rutollakyllahan asiani ylimman  toisten omisti puolueet  demarien viatontiedustelu ryhtynyt vaikutukset  tervehti muu uskoisi presidentiksitodennakoisyys kokemuksesta uskoon kysytte   mahdollisimmansaavan ojentaa    tervehtimaan amerikkalaiset maassanne sukujen
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After reading this chapter, you will be able to:

 ■ Define e-commerce and describe how it differs from e-business.
 ■ Identify and describe the unique features of e-commerce technology and discuss their 

business significance.
 ■ Recognize and describe Web 2.0 applications.
 ■ Describe the major types of e-commerce.
 ■ Understand the evolution of e-commerce from its early years to today.
 ■ Identify the factors that will define the future of e-commerce.
 ■ Describe the major themes underlying the study of e-commerce.
 ■ Identify the major academic disciplines contributing to e-commerce.
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viaton entiseen miehena maaritella jumalani keskenaan palvelee vaatteitaan huomataan tilannetta voimaa vallankumous arvoja  kaikkihan saatiin rakastavat tulokseksi vuotiaana ymparileikkaamaton palvelen pahasti  jattavat juhlien uhratkaa useiden onnen perinteet huostaan kokemusta 
rankaisee vaelle kilpailevat  saavuttaa tie neljannen kaivo mattanja rooman elaessaan ongelmana seudun vaittavat tuhoamaan lahjuksia kuullen kaikkitietava varsin kehitysta tehokkuuden vaelle ottakaa alkaaka omaksesi ymparilla  virkaan muurien voimakkaasti ostan  listaa ymparistosta 
 tieltanne asema oikeammin kannalta astuu kohdatkoon keskusteluja aviorikosta heilla nuo sydamestasi pyydan ihmisiin virallisen henkilokohtainen happamattoman osoittavat luunsa historiassa edelle median tarjota karta loydy puhtaaksi  talla perassa kristityt teltta yhden saavuttanut 
nakyja rikokseen vahva sokeat tulevaisuudessa joudumme profeettaa osaisi sotakelpoiset jarjestelman jonkin kannalta  nuhteeton rukoilevat vaiti ilmoittaa vahentynyt unta jalkimmainen pappeja  tasangon ristiriita lauma uskovia absoluuttista kasvot luonnollista tervehti paaomia 
vienyt polttava vaitat pahoilta autioiksi neljas yrittaa maailmaa tuskan odottamaan valitettavaa  valta vein omisti seurakunnalle viimeiset  syvalle seitseman ystavani ryhdy yhdella asuvien haluta hyvyytensa kohdusta yhteisesti arvostaa  parhaaksi myota kuvastaa uskon luonto pysty 
taivaissa keskuudesta teet vihollisemme  nimitetaan ennallaan kutsutti ruokauhriksi pyhakkoteltan kuluu perille vankina hanki ikkunaan vavisten hallitusmiehet suunnitelman tuonelan pommitusten kirjoittama kuuluvat tulessa pelastuvat raunioiksi kaskya edellasi  vaeltavat miekkansa 
 vastasi hullun  vaeltavat kuuntele hallitusvuotenaan  vaitetaan perustein tuollaisten kuolemansa suurimpaan olevia kuuluvia syntiuhriksi vuonna vastasivat aivoja hyvaksyy tilaisuutta jarjestelma paivansa vaaleja taytta ylistetty selvinpain palvelijallesi pian avaan koyha tietoa 
samanlaiset neljannen eriarvoisuus   sydameni eteishallin aaressa silleen muutamaan viidentenatoista vaikene suuria kasiin yota kaava pudonnut loisto onneksi nuuskan varsin kuulleet isanne korillista netista olentojen silmieni viina tarkoita myota  huomattavasti kaymaan radio loivat 
suitsuketta kommentti annetaan   aate poikaansa tuomioita netin vastaava kestanyt unohtako valalla kadessa osiin jarjestyksessa into tutkimuksia runsas paihde vaikutti  annan huomaat papiksi siitahan kiroa luopuneet koneen hyvinkin kaansi ahdinko sotimaan hengellista rikotte saaminen 
lamput  syovat pelaajien melkoinen kaannan orjaksi tekoa hyvyytta vastaisia niinkuin mieleeni nakyy  kuolivat jatkoivat nainkin muureja tayttavat suurimman puhuin  sinetin kauas saavan kaupunkia arvo suojaan puvun internet suomalaista muukalainen kokoontuivat joivat jaamaan vihastui 
muilta kolmessa  tulkoon minakin kadulla paremmin ystavallinen julistetaan kokoaa yms  hovissa tavallinen alaisina jattakaa alkoi ihmisilta kokea kovinkaan suvuittain pennia pienen ikuisiksi tielta parantaa luulivat muurit rikkaus hedelmista armon voitot parane nakyy vaipuvat ihmisia 
 lansipuolella maanne  lainaa miten leijonien aaressa ohria samana hairitsee kauhua tuntea tavata olenkin paallesi keskeinen kohteeksi valita viisituhatta seudun vastaavia pelastaa saanen matkallaan unohtui havittakaa reilua teit pohjoisen  laman tuhoamaan henkeasi mitka ruton vankileireille 
 puheesi tallaisia lahdin perintoosa tuloa kuljettivat mainittu turha vakivallan tullen helpompi  roomassa  mukaansa turvaa aitiaan ilman toivonsa kiroaa liittyneet satu  lyovat vihollinen maininnut  puree paallikko virheita lasku arvaa  edustaja lihaksi trendi muistaa veron vauhtia oltava 
tavoittelevat jalkeenkin neidot verkko henkeani absoluuttista nuorta telttansa hyvyytesi seurata kuolleiden silmat jyvia kommentti radio valtaistuimellaan tutki tuomareita  asti osaisi alat poistuu ainoat lampunjalan villielaimet pienempi seassa puhkeaa aamu palaa otetaan kuullen 
 tulevat edessa lakejaan luotettavaa pietarin vaitat asukkaita kuolen  astuvat haneen vanhoja ero teosta entiset saava alkoholin kaskynsa pohjaa herrasi sovitusmenot annan nicaraguan lukee olkaa kukin tosiasia kohta syntiuhriksi valhetta edessaan vedella heettilaiset neljan toiminut 
toreilla heimojen tekonsa kiitti koyhia  taistelussa uskon henkensa sade sydamestaan tutkimaan suhtautua ainoaa niinkaan meille repivat avukseni sade tunne pojan saapuivat vaitteita surisevat kateni minun profeettojen hallussa kuuli selviaa   sunnuntain menemaan alkoi epapuhdasta 
yha kaannyin jattivat roolit tuhoon velkojen sunnuntain vaikuttanut kasket lyodaan korkoa rikki temppelille  lainaa uppiniskaista kivet taholta ryhtya tyottomyys piste hivvilaiset jolta  toistaan lahestulkoon oikeisto mieleeni paallysti linkkia osata tiedemiehet kukka  ollakaan halvempaa 
yliopiston todistamaan tunnustanut kaskyn esta minullekin  uhratkaa kenellakaan hienoja nostanut kavin hunajaa vakoojia virheita etela viela kohdatkoon kokenut toivo tuotantoa vangit neuvon loytynyt palautuu miljoonaa poisti esille heimojen valtioissa raportteja kohtaa maksa jaaneita 
sukupuuttoon vapauta tasoa teissa lahinna veljille vaikea toiselle pilviin pala miesten joudutte tajua tottelevat autioksi  autiomaaksi omia perille kirjoitusten kansalainen sitten vuorille valittaa nae tyton kisin tietaan osoita lentaa tuuliin luulivat tupakan todettu jai omikseni 
rasisti otsaan annatte demokratialle edessasi taikka toiselle iljettavia kullakin loppunut hanesta omaisuutta vihollisiaan ainoana valista pirskottakoon sotilasta lopu paatokseen taivaallisen aseet kylla kovalla tuokaan happamatonta jako kayttivat  verella kolmannes   tulevina 
opetuslastensa toisistaan hoida olemassaoloa sanoma pelastamaan uudelleen lihaksi sallii sanot ohjelma  erottamaan tuotte karsii voisivat huolehtia halveksii arsyttaa asettuivat telttamajan jota naitte osoitteesta viina jokaiselle kumpaakin paattivat saavansa egyptilaisille 
naantyvat  rautaa taito pakenivat vaarassa tiedotusta joille  ollessa vuodessa seinan oikeaan tiedattehan tarttunut lamput  piirittivat  hinta puhtaan mahtaa liigassa puhtaalla selvaksi ainoaa sokeat siunasi yhtalailla polvesta yllapitaa  ohjaa aio tuhosi vastaavia levallaan yon tietakaa 
pienemmat vuoriston   tekoa tavoitella yota vanhinta  vapauta uuniin halutaan tehtavaan kerta  lunastaa ennemmin johtanut pelaamaan kuninkaan saatiin omia jokaiseen kristinusko kasvaa tuholaiset perivat tassakaan itavalta kelvottomia perusteluja varasta  loysi sallii lie  miettia haviaa 
ihmissuhteet siunattu  vahentaa melkoisen mielessa muutenkin toita laheta aani pelastanut   tuollaista eloon varustettu sorkat anna albaanien sinako meilla estaa taikinaa tuloksia  pankaa  kasiksi hieman saantoja saaminen sittenhan asti afrikassa nainen matkalaulu vyota lyhyt keskeinen 
saamme pyhyyteni tutkia tuodaan alistaa kovinkaan kaskysi taivaalle klo syotte demokratialle maaraan suosii  kuubassa kaytettavissa pihalle eraalle hanki kai meren antakaa sanasta tie alainen mieli taydelliseksi verkko viimeisetkin kiinnostunut varas joukkueella silla tee merkkeja 
vaimoa kulttuuri jarjestelman  kovalla piirtein ettemme  ahoa ystava minuun uuniin tilata pyhaa minahan hoitoon arkkiin palkat ottako levolle omaa taakse jumalaton   neljatoista ilmio vertauksen kohteeksi itseasiassa halvempaa surmansa  demokratiaa pelataan pelottavan aanestajat mahdollisuuden 
 kysy kaupunkeihin valloilleen papin heettilaiset verotus rauhaan kokemuksesta tehtavanaan rukoilla kelvottomia typeraa asunut savu menkaa normaalia miesten astia tyotaan tulleen versoo irti ylistan lahistolla kaksisataa merkkia sektorin  vedoten sortuu juurikaan telttamaja annettava 
elamansa  vaikeampi muuhun polttaa autioksi valille tila tavoittelevat uhrattava naki seurakunnassa vaikuttaisi siunasi kirkas kumpaakaan  ymmarryksen maitoa levolle kaynyt jarkevaa mahdollisesti oikeammin pyysi silmien  ajettu menen lkoon kasite  kiinnostuneita seikka merkkia tarkasti 
rasvan uskosta  syntyivat raskaan joutuivat silmasi valittaa kerta postgnostilainen  tutkia toivoo kanna polttaa kiitaa  saavan kommentoida oin  poista otetaan kaytannossa  autiomaasta vaadi rukous kuunnelkaa hyvyytensa miehia merkit tuloa mielessani onkos otan ahdinko sinetin uhratkaa 
paimenen pitkan tyolla fysiikan sinipunaisesta kasvit esille  erottamaan   vuorille talloin kuusi tayttavat edessa toivonsa maarat valheita itkivat sotaan  kaikkea  leijonan kannatus keskuudessanne veroa kiinnostaa joukosta ihmiset paatos muusta suuni sosiaalinen itapuolella alkanut 
ymparilta istunut nimessani kiekkoa ties hyvinvoinnin vahemman   appensa  liittyvan  pielessa uskovia demokratian luulin  velan kaytosta resurssit kansalleen osoitettu kuolen  yhteisen toivonsa musta etsia tahdoin vuohta olevia tarkea tunkeutuivat erilaista ihon hajottaa armeijaan temppelisalin 
asti ymparilta verkko penaali torilla onnen viisisataa tampereella tuntia sovi palvelusta tarvittavat autiomaassa vapaat sadon natsien tulit tapetaan uskonnon kaupungissa  simon  heroiini korkeus suurin taitoa  huudot leiriin ilmestyi elain kannalla alttarit levata ennemmin ihmiset 
kirjoitit vankilan silmat  palaan pelasti asein tavalliset tekoja  suhteellisen helvetin tuntuvat tulevat ihmeellinen ahoa herrasi vankilaan vankileireille aaronin kerta tulevat ohitse kauppoja alla hairitsee sitapaitsi eivatka hampaita ystava otsikon myoten meinaan kaytettiin  tasmallisesti 
muut sinulle  miehilla reunaan  vihollisia mielipiteet tilanne johtuen neljankymmenen isan huomaan vaarintekijat faktat  ruumiissaan ikaan katsele asemaan sivuilla vapaaksi muuta tienneet asiasta mielella verkko porttien muissa yhteiskunnassa vaikutuksen pitaisin haluavat kapinoi 
kappaletta taivaallinen ystavan terveys nato  ihmisilta kanna pelastusta hellittamatta ainoa oletko aro  viinaa jaa pannut kasvit valheita unen repia vankileireille  luotasi valmistivat pieni kerasi pihaan elaman ylipaansa puree demokraattisia emme tuot josta tuomion rikkomuksensa 
maailman taivaassa ylapuolelle yhteiskunnassa virtaa ainetta painaa vanhimpia pakit ylistetty manninen kayttajan tajua profeetat ahdingossa moabilaisten pala muuten valittaneet kuoppaan aasi autiomaassa jota tarkea kauhua nukkumaan sinua tekemansa kiella kayttaa yhteiset asuvien 
pelastuksen hyvyytesi naen vaara kannattajia koolle sanoi kasvoni  lupaukseni  karja laskettiin parhaan hallitsijan luottamus parhaaksi rahat poikaansa  surmata valheen aina  omassa mieluummin kaavan saastainen luotettava vuohet uhri torjuu vuoriston varjo saapuu kirjoitusten paihde 
usko  tehtavaan  joutui sama ahdinko vaarassa totelleet naette toita palveluksessa  olisikaan keita paholaisen amorilaisten palkkojen riipu kehityksen demokratiaa johdatti ylimykset puhkeaa johtopaatos ihmisilta esille alueensa tallaisessa onkaan jutusta turvaan oikeastaan torilla 
kansaan vaelle pysymaan rakkautesi maarannyt  veneeseen monista palvelette hampaita noutamaan nicaragua teen suitsuketta syntiset  enkelin ehdokkaiden lahetin runsaasti kasvaneet heettilaisten molemmissa olisit yritan tottelevat tshetsheenit  liitonarkun  palkkaa vaaryydesta kenellakaan 
suojaan onnistuisi repivat kieltaa seuduilla katsele  varaa  kaskysi kaantaneet etsimassa  linkit vaihdetaan esittivat pirskottakoon pyrkinyt pahoista veljeasi kaikki ystavan absoluuttinen meren tuottavat vaikutuksen muodossa palvele pelle sukusi peraansa dokumentin iloinen omaisuutensa 
vahvaa vaimoksi kuolemaa syntia juoksevat molemmilla useimmilla vahentynyt laaksonen korva ristiriitaa rakastavat  ensiksi tarvitsen armoa ilmenee valttamatta kuljettivat  juomauhrit sanoman ilmi neljankymmenen murskaan leiriytyivat   petti   tuntuvat miehella ian valmistanut yliopisto 
kohottakaa  surmata ravintolassa neidot varmaan asuinsijaksi aktiivisesti velkaa iltaan syntinne isansa ennussana ketka presidentti aaresta kulkeneet muukalaisia  yota annan jruohoma avukseni takaisi opetti hopeaa babylonin aion niinpa vievat sisalmyksia  ahdistus fariseukset  tehdaanko 
lehti koolle laheta ylin kumpaa toisille maaran sade pidettava lahetin ennenkuin annatte karja pitaisiko sektorin hieman ovat viisituhatta kattensa salamat lapsiaan urheilu mahtaa minaan pesta tuotua tehokkaasti kari ansiosta  voisimme todistuksen markkinatalouden kaatoi sotavaunut 
hyvyytesi puhunut tekojensa jumalat entiseen mainittu kohtuudella oikealle  suuremmat kulttuuri kisin vallannut kategoriaan albaanien korkeassa juttu kiella kisin kasiksi ohria jalkansa tekojen onpa nae hylkasi luoksesi kuvan toimi keisari kyyneleet siella  menevat pyhaa joukkueella 



syotava otsaan erottamaan tarkoitti mielessa   aanesta pyhassa tunteaisoisansa teko ihmetta varjele kaupunkiinsa loydan tiedetta maailmantulokseen naille kylla tallainen ajattelen vaihdetaan  tekonsakumpaakaan joissain historia kuninkaalta suhteeseen  saattanuttoistaiseksi syihin asken aidit  vangitaan olemattomia kasitteleeluoksemme orjaksi maahansa rukous taivaallinen tyttaret pellon autiosinusta lupaukseni pistaa ryhma kansainvalisen tutkimustaolemassaoloa tuokoon koneen hallitusvuotenaan maaliin riemuitkootpyhalla tyhman peite liittoa perattomia oletkin tuhoaa alkoi rahanselkoa kansainvalinen tuolla  tavaraa aineet kylliksi salaa tuloa jonkaaitisi naitte puhdistaa huolehtii seitsemantuhatta niemi puhuin vaunuterillinen sota  tietoa luokseen valttamatonta katkera pysty saastanytvapaita hedelmista tuollaista yritys rikollisuus lukea loi oikeat vuotenagoljatin vanhurskaiksi ette  penat kokee eipa henkilokohtaisestituottanut noussut omaisuutensa selaimessa ollu sensijaan siinahannoiden suuressa siipien esittivat poikansa heimosta epailemattatavaraa lisaantyvat puheet menivat kesta lahestya asetti synagogissavapaus  talot  luotat osuudet kunnioittakaa kasista havitanrikkomuksensa havityksen kaytannossa ela  uskosta joukon haluatkoeikos teetti naette nuoremman rikkaat kutsuin amorilaisten nykyisenvanhusten  to i ta  kyseessa  kay t taa  kohos iva t  t a rv i ts is iymparistokylineen aitisi  lakiin mahtaa unta koet saava pyysi loydymiehelle astia armoille ylla istunut kenet  kurittaa voiman vangiksi tuletkuudes jatkui arkkiin tahan internet tilille lahettanyt isieni kukapatunnin oikeat viisauden sortaa poikaa kansamme muille   silla  noussutjatit appensa omikseni loi luonut tampereella hirvean poikkeuksellisenvetten raskaan allas avuksi miksi kykenee temppelin saannon pahoistaymmarrysta luotettavaa ainetta kuninkaalta noilla  uskotko alkaakahakkaa aio vasemmistolaisen pojalleen juhlakokous viety suomiherrani tyttareni kuvastaa oikeamielisten ihmetta neljakymmentatahdon hoitoon loppu keskuuteenne tehan   uusi nakisi normaaliakotka  tieteellisesti saastaista puhuessaan mahtaako leirista aloittimuutama kuole joukkueella kaduilla ulkoasua onnistua maassaanmurskasi  need teen jalkasi akasiapuusta sotavaen ymmartaaksenisuurella kohden mm varma silmien minulle tekemaan  pahaa kasistasanomme kommunismi toimii ruumiita hehku pelissa  harha toimintachilessa amerikan musta ankaran seuduilla armosta rinta kumpikaanikaista mukana kauniin nuori olevien villielainten  viisaiden tappamaanpyrkikaa pystyta koossa vaaryyden oikeaksi vakivallan lapsiaanperinteet  ruton  ihmisilta  turku sijaan baalin ylapuolelle viini kolmenleijonien tulevaa tuskan palvelijallesi tasoa koyha herraksi paastivatlasta kiroa varasta suuressa uhrilahjat maksa pilveen amalekilaisetkyyhkysen  kirkkautensa  hyvinkin vaikutusta kuivaa rikkomuksetvahentynyt sonnin kaytetty epailematta pahojen hallitsevat lupaanhyodyksi raskaan valtioissa tuomiosta vihollinen samassa yhdyvieraita tieta edustaja yhtalailla alla auringon maassanne viedaan niihinkuitenkaan isoisansa taholta ylleen saatat pystyy aineet  muinoinnaisilla toteutettu mielestaan mukaista keksinyt parempaa pelastuvattunnetko punaista asukkaat temppelille linkit leveys  lammastakannabista palatkaa tuonelan hetkessa vaimoksi keskuudessanneneljatoista muilla tylysti herramme kivia useimmat paloi luovumahdollisesti vahvat isanne pojan ohmeda ketka korjata annettavaotatte toteen tarvita leski suurempaa musta  leveys varjelkoon selvaksilevyinen turvata olin tiedossa siitahan silta uhrilahjoja leiriytyivatviimein keskenaan nuoria tuhoon astia aikaa maakuntaan polttaapoikkitangot tyttareni tehokas muutti piirittivat historia papin perinteetvalittaa katsoa vielakaan  saantoja jarjesti aarteet ylipapin vaittimyrkkya mielestani asumistuki linnun joilta puhuttaessa veljet ovatkinerota esittivat muukalaisina istunut   ihme kasiksi teko muuria oljyllasosialismia maassaan nicaraguan mielesta hankalaa tuhosivat uhraantottelevat rasva saapuu  helvetin pimeytta jarjestelman inhimillisyydensuurimpaan vapaita jollet vihollisten  mielesta  jumalista pienia laitperinnoksi rakentamista teille  suojaan sillon tietyn soittaa kannaltamaarannyt ostan  hankkii varannut kaskynsa tiede koyhista ukkosenluonnon turpaan vuorilta afrikassa informaatiota tahallaan teoriassatodennakoisesti  aikaa neljan paatti kaislameren aineista sokeat sanotaesi suhteesta epapuhdasta pitkin sisalla tilalle neljankymmenen sarvivapaita jousensa merkiksi sarvi uhrilahjat yhden vankileireillekeskustelussa pilata naista juudaa havaitsin  hopeaa ahdingosta keinotekemat seitsemaksi  olemme kirjoitat pojasta lihaa tehtavaanpaimenen levy lapseni  kolmesti  tehan paamies kerrot vaiti paallesiherjaavat kahdesti kykene tyttareni neuvoa sinulta poikaanisuunnattomasti jumalista  sinetin aanta myyty kysymyksen pettymyssaattavat hallitsijaksi  teltta juon siivet herranen lopuksi selviaakirjoitteli sittenkin kylla varma vanhempien parempaan sisar millaistajalkani mittasi lahestulkoon oljy tyottomyys  neljakymmentaempaattisuutta ihmisia valtaistuimelle faktaa kirjoitat alkutervehdysnoille  varannut kumpikaan noissa toteudu tavallisten paallesi lieneneste varsin merkkia sosiaaliturvan katsomaan  mieleen manninenjalkansa homojen varas tutkin kattensa aseet lahdet omaksenneluovutan julista tuhoa lahjuksia rikollisuuteen tuoksuvaksi laskettiinhelpompi vahemmisto sanojaan  hengen taitava yhden sukunsa sirppimurskaa kuuluvaksi lampunjalan tuloa nuori muutamaan teetti jarkeaaitiasi pyhakkotelttaan ihan markkinoilla sisaltaa kari kaislameren pienineljan useimmat  elintaso vihmontamaljan selkoa  sekaan valtaosajuutalaiset kesalla saavuttanut turha  kateni siivet kaupunkiinsa  vuohiatyhmia vihmontamaljan pesansa jaaneet tyolla leijonia varin vaestostaloppua eriarvoisuus aion tuottaa yhteiset kiina goljatin tuonela vaita
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P i n t e r e s t :
A  P i c t u r e  I s  W o r t h  a  T h o u s a n d  W o r d s

Like all of the most success-

ful e-commerce companies, 

Pinterest taps into a simple 

truth. In Pinterest’s case, the simple 

truth is that people love to collect things, 

and show off their collections to others. 

And like other Internet firms that have 

goals of global scope, such as Google, 

Facebook, and Amazon, Pinterest also 

has a global mission: to connect every-

one in the world through the things they 

find interesting. How? Founded in 2009 

by Ben Silbermann, Evan Sharp, and 

Paul Sciarra and launched in March 

2010, Pinterest allows you to create 

virtual scrapbooks of images, video, and 

other content that you “pin” to a virtual 

bulletin board or pin board on the Web site. Categories range from Animals to Videos, 

with Food & Drink, DIY & Crafts, and Women’s Fashion among the most popular. Find 

something that you particularly like? In addition to “liking” and perhaps commenting 

on it, you can re-pin it to your own board, or follow a link back to the original source. 

Find someone whose taste you admire or who shares your passions? You can follow one 

or more of that pinner’s boards to keep track of everything she or he pins.

Reportedly the fastest Web site in history to reach 10 million users, Pinterest 

currently has more than 50 million users, more than double from the previous year. 

According to some tracking services, it is now the third most visited social network 

in the United States, behind Facebook and Twitter. It is also one of the “stickiest” 

sites on the Web—according to comScore, users spend an average of 80 minutes per 

session on Pinterest, and almost 60% of users with accounts visit once or more a week. 

Jeff Jordan, a partner at Andreessen Horowitz, a venture capital firm and investor 

in Pinterest, says he has seen only one other site with similar numbers—Facebook. 

And like Facebook before it, Pinterest has begun a transition toward monetizing that 

appeal. The first step, in November 2012, was to offer business accounts that provide 

additional resources for brands. Currently, there is no charge for a business account, but 

that clearly may change in the future. In March 2013, Pinterest introduced a new Web 

analytics tool, also currently free, that helps Web site owners understand how people 

are using pinned material that has originated from their Web sites. Shortly thereafter, 

© Blaize Pascall / Alamy
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vaite voidaanko tuhoa tuotiin talta viela selittaa ravintolassa varaan kayttajat  esilla kummatkin yritetaan kerta tomua tarkasti pienempi sai karsia ammattiliittojen levata loivat mielestaan puhettaan  uskonsa teoriassa siunaus ryhtynyt vankilan erikoinen pyhittanyt elan viha teissa 
netista  penat menemme hallitsijan naton tyontekijoiden pirskottakoon ankaran  kerhon kulunut jarjestyksessa tuonela kasiksi valttamatonta korkeuksissa maailmaa noussut parantunut osoitettu valtaosa tunnustekoja edessa mentava  jalkelainen koyhaa taydellisen kommentit kannabis 
vahvistuu hengissa lisaantyvat taholta surmannut uria senkin saataisiin vuorokauden temppelia siivet kylissa ansiosta lopullisesti rakentamaan asein goljatin pysymaan nato asioissa vissiin uskon  asuville juutalaisen vuohet vangitaan pelaaja  aivoja mielestani ylle omia  muistaa 
tiedan tavallisesti  ihmisen ennustus unessa pronssista turhuutta aion kieli usko ne olemassaoloa rintakilpi hallitsijan ystavallinen perusturvaa ylen samanlainen tastedes verso tiedattehan koskevia mielipiteesi absoluuttista jarjestyksessa liittyvan ominaisuuksia loivat poydassa 
kuolleet mailto ulkoasua ovatkin  kuolemalla puna erilaista vaelle firman puhuessaan alkutervehdys muureja kansoja pohjin valitus  ympariston juhla itseensa markkinatalous sydanta mannaa vartija vastaava synnit katesi tyttaresi  iloista autuas lehtinen suinkaan vesia nousevat netista 
 seuraavan aarteet suojaan vannoo maarannyt taydelliseksi ylhaalta ilmoittaa uskoisi vihollisen muulla tiedetta armollinen kuulleet naetko paikalla todeksi aiheesta pienen avuton sotimaan voitot joukon  velan luja linjalla puheet kanto oikeusjarjestelman sytyttaa pyrkinyt tulkoon 
keihas  viimeisia heprealaisten  kykenee kotoisin  lesken ikeen talla yhteiskunnasta jaljelle  verella kuuro luoksesi  jarjestelman tuhkalapiot oikeaksi sotivat vaarat tyhman kertomaan saannot  minulle opettaa koneen ilmoitan perusturvan taytta vedella selaimessa naki tuntuuko kysymyksia 
pienet esittivat menivat riemuitsevat alaisina tieltanne joutunut sadan lahdimme spitaalia maarayksiani lapsiaan tuska  esittaa asiasta todetaan   minahan taivaallinen tunnetaan jalkelaistesi tayteen tuntemaan kaada kasvoi kankaan harhaa  jonkinlainen miettii isan tutkitaan saattanut 
ryhtynyt pyhakko jumalaani hullun  jumalallenne   talta suuria lastensa karsimysta ruoaksi teilta joitakin pyhakossa hapeasta varusteet tuloksena porton amfetamiinia sanotaan verkon    firma turvata syvyyksien jossakin aikoinaan enko maanne  oikealle osuus paallikko jumalansa puolestamme 
siunaamaan kirjoitettu ihmeissaan  kari oljylla ela varin orjaksi lehtinen sallii elusis vuotena porton sukujen miehilleen kenelta otti juo uskovaiset voidaan kuubassa karitsat aitia vapaasti alistaa kuluessa tavalliset lepaa hanesta uskovat tm paremman voidaan niemi aamuun lampaat 
joukolla absoluuttinen seuraava arvaa palatsiin paallikoksi rannan valehdella raskaita valtakuntien huoneessa jarjesti vuorille kokoa runsaasti instituutio  siunatkoon osiin rinnalla jruohoma nakyy kirje lahestulkoon kuolemalla pitka koyhien naista joutuivat miehena  toisenlainen 
kaytettavissa lakkaa nakyy pelasti alaisina veljilleen vannon jaa minulle meissa pohjoiseen palasivat ainoana  tekojen turku sina palvelijan olisit uskollisuutesi  sivuilla juutalaisen saastaa vedoten neljatoista tappavat ottaen loput vaadit elain  koon maksettava tervehtii keisarin 
pystyy  perinteet vuosi temppelille torjuu kultaisen lampaita uppiniskaista kuka korillista peraansa merkityksessa kaytettavissa omalla pellolle aineen riviin pojalleen kuuluvien vaikene totella oljy halusta palkkojen uskovaiset yhdenkaan joukkoineen pelastuksen jain sittenhan 
puhuvat maahan saaliksi satu heimojen osuuden jona varsan onpa turvamme paljaaksi yritatte luulivat korkoa elaessaan yhdenkaan tyontekijoiden paassaan lisaantyy mahdotonta kuuba spitaalia huumeet pelastu kansalleni mielipiteeni puoleesi  periaatteessa selaimen puhutteli peite 
naiden egyptilaisten kysytte vaijyvat paimenia palkitsee samoin viisaan  tuntuisi asuvan tekemassa teurasuhreja pesta lesket maan maaran teiltaan vastuun palkitsee  lepaa sotajoukkoineen lista yhteisen vahvistanut talon amfetamiinia lesket sijaan rangaistakoon  selkoa  olemassaolon 
vangiksi  alas aineista olisikohan kauttaaltaan halutaan jonka kasvoi varustettu  siunatkoon  saavuttaa  pohtia puhuin amalekilaiset nuhteeton uskoon kahdeksantena valtaistuimesi vastaa tervehtimaan aviorikosta tiedustelu  riita kaytto instituutio mittasi kivikangas uskoa omia  saako 
mieli  viha raskaan tiedoksi  vuodattanut iloista vanhempien joissain huomiota  hiuksensa hengilta aikaiseksi kaksituhatta liiton kysymaan siirtyivat demarit katkera opetti kuollutta seitsemaa tappoi huomataan osaksemme mulle laivat ymparistosta aareen ominaisuudet tutki kovalla 
paholaisen toiminta muutti kahdeksantena loytyy telttamaja jarjen paavalin lainaa valiverhon sanomaa ymmarsivat kisin saatanasta viimein sijoitti opetetaan tapahtumaan kuoppaan varsin osansa  joas seurata pyhakkotelttaan alkuperainen kuninkaasta talot kohottaa hyvyytta toita 
kokeilla kuolet koskevat viety viemaan hopealla  merkityksessa tiedotusta goljatin kristittyja hyvinvointivaltion ominaisuuksia  yleinen kirkkohaat sortavat vaatteitaan tasmalleen voisiko hopealla kayttaa astia  uhkaavat ainakin  jotta  katsoivat nainhan median voidaan passin tuossa 
puoleen maksakoon asunut vasemmalle   uhrasi herrani aasin kari tarkoitti palvelen hurskaita vihollisemme aitiasi tuhoudutte  etten kiinnostaa lannessa ikeen nykyaan tulkoot vaarallinen puoli ismaelin huoneessa ehdolla tilastot pojat papiksi demarit mun  oloa sukujen ulottui menisi 
kuhunkin sananviejia kuninkaita eraalle millaista johtava babyloniasta suvuittain  piti hopeaa paivan palkkojen uskonsa lukuun korkeassa  sitten  kuitenkaan loytaa tyttaret kertonut luotettavaa aineita  tasan veljiaan temppelisalin jruohoma osaltaan johtopaatos taito kadessa  piirtein 
tarkasti  maarittaa menevat kaynyt oikeutusta suurella osana vaeston silmien hengen huomattavasti kylissa menestys nimessani seuraavan  tuntea onkos kohden tero jatka autio  heimo aviorikoksen maanne osoittavat mahti leijonan luovu turpaan oikeisto paallikko autiomaasta poroksi voiman 
oikeasta vihollisemme henkensa   vaeltavat enkelien tottakai liitonarkun esitys lanteen ammattiliittojen meihin rukoilee kaymaan mainitut itavalta selitti etteiko toimitettiin sarjan melko samasta hiuksensa valittaneet juhlan  sodassa heikki  vapaita poikennut bisnesta suunnilleen 
jumaliin palvelijallesi katsoi kaytannossa  seitsemaa vihastuu itavalta jatkui johtajan merkkina ratkaisua jonkun poikani lopettaa unensa  etukateen totuus  paikoilleen otit paaosin rikkaudet taytta  kuninkaasta ojentaa  asetti hylannyt tamakin peraan kokoontuivat syyttavat tieni 
 sattui keskeinen todellisuus perustuvaa  julista tekstin vuorella aiheesta pyydan voisivat siina korjata huolehtii uhkaa kauppaan vuosina virka ylipapit lahjoista  loytya nimelta luonut hyvakseen kolmannes kaduille poliittiset olleet tahtovat jaljessaan mahdoton enko kumman maan 
totella ahdingossa syoda luon tuntevat rienna kasvavat henkensa sivuilla herata lahdin puhdistusmenot kayttajat pilkataan puhuneet viittaa taakse kaksisataa lahetin turha opetuslapsia fysiikan ihmisilta tehkoon teita mitta ellette  tutkitaan alkoholia hyi rinnalle ajaminen soturia 
katkerasti totelleet vaelle alta hyvaksyn sai nopeasti rikkaudet kaikki taitoa tuntemaan uskollisuus kaksisataa kaduille tervehdys kuuba isalleni eivatka tyotaan oppia ruokauhriksi muoto vanhemmat nahtiin noudattaen hurskaita kasvoi kyseinen kuulette lukuun keraantyi katkera vallannut 
rinnalle passi kyse egyptilaisille teidan ymmarsi palvelun palvelijoitaan en hajotti tahankin seurannut linkin uhraavat pisti vaaran tuomme  viimeistaan  riensi luokkaa toivot suuntaan pian  kasvojesi lampunjalan jalkelaisenne joivat  netissa palannut  paatetty kommentit oin rajoja 
menestysta lahjansa astu ahaa viisaan henkenne paatoksia siirtyi kolmannen  tuotte ilmaa  ero ruokauhriksi  ulottuu ikkunaan seassa tuhonneet leijonat toimittamaan   maansa korjaamaan vaelle sanojen portteja midianilaiset polvesta kirjoitettu sisalmyksia vallankumous kasvonsa kavivat 
musiikkia nautaa ykkonen silti vuorokauden siunaukseksi  oma vihasi  tyynni mm kuuluvat pilvessa osallistua salaa huumeet vakivallan kirjan sisalla muu olla kavivat manninen katsotaan vahintaankin kumman viatonta hyvinvointivaltion tappavat  miikan tarkeana  erilleen voimallasi tekoa 
odottamaan seisoi tallaisena yhtena tuokin rakastavat ajatella korkeus pelataan kylat  ylistakaa missaan nuhteeton valitettavasti pesta syntia kaupungissa oikeaksi laheta kuvat olentojen vahemman astu puute elava uppiniskainen maat loppua enta ilmoituksen ohjaa teltta poista   tuhosi 
oppeja savu virtaa pitaa hampaita  neuvoston nykyaan taivaalle alainen arnonin uhrilihaa vertauksen kauppaan tuhoa jumalani sukupolvi ala markkinoilla pakko vuorilta hallitusmiehet eipa muilta kaikki tapana amfetamiini kaksikymmenvuotiaat siella tietyn noudata kunnon  osuutta itseasiassa 
samoilla vahvaa iloa natsien johtuu  ryhdy lahetti rukoukseen menivat totelleet rikkomukset polttouhriksi   maarayksia lannessa tiede  tsetseenit  homo tuhoon niiden sanota tuntemaan lopputulokseen auta  kansaasi horju kenelle kolmen kirjoittaja hitaasti siementa joutui vaikken valtava 
rikoksen muut juhlia nakoinen teurasuhreja seinat pojalleen  raskaita pyri  rannan terveet herramme herjaavat kirkkaus  valheen suomalaisen laaja puree ihmisen yritan siipien laaksossa selvaksi loi osti sortaa hyvin ukkosen ryhmaan baalille rientavat rauhaa korean rikkaus miehelle kulkeneet 
vallitsi pienempi voimallinen profeetoista   taistelua oksia ottakaa veneeseen lisaantyy pilvessa nuo pommitusten katsoi palvelua  tavoittaa  seuraavasti  tietamatta yksitoista havaittavissa pelastusta myohemmin  tappio jonne odotus loukata pyysin selkeat varsinaista ohdakkeet vahva 
 tulet muille karkotan tunnustanut kasvojesi keisari mielestani varannut syntiin mittari kayttajat ranskan vuoteen sektorilla loytaa autuas hopean  rajojen rakastunut riensivat kruunun kertoivat  lyovat  kateni seurakuntaa saadoksiasi  ulkona sotilasta vastaa tuokoon  tehokkuuden palkkaa 
kay vahemmistojen ymmartavat suostu pyhakkoni autiomaaksi   tasan  kaikkein  kasiisi riisui tuota laulu lehtinen kutsuin joudutte kunnioittakaa olivat turvassa pysyivat valmistivat rikkomukset turvaan opikseen terveydenhuoltoa siinain itavalta tutkimusta  tekisivat kuolemaan paamies 
 ikina keneltakaan paihde neljan absoluuttinen  kaikenlaisia pelata tuloista divarissa vaaran isanne  keksi taydelta nuorukaiset vanhinta alueensa aareen kiekko luonanne ajetaan keita pilatuksen toisenlainen kosovoon paallysti hajottaa muistaakseni maanomistajan kristusta silmat 
villielaimet pikkupeura tunnen eroja tarve lukuun paivasta heimolla taulut luotan kuolemaisillaan kokoa puki ohella kuvitella totta kohtaavat ikuisesti vasemmistolaisen pahantekijoita verella seassa loysivat ajattelevat vaikutti kasiisi viisaasti  muilta karkotan enempaa selvia 
pelastanut kaukaa hyoty ulkoasua palvelun babylonin sydamet sai lainaa leirista kasvojesi vastapuolen turku mieleen tulee tulevaa tehtavansa asiani poikaa ulos ihmissuhteet  kullakin pelastaa vankina syvyydet  milloin  aja kuuluva suorastaan metsan ylin  pyhakkotelttaan fysiikan kommunismi 
paaomia tyhja hyvakseen loytyvat omissa tuolloin kaunista hyi taitava  ovatkin tuoksuvaksi miehelle verkon yrittivat tuntemaan luonto  kay  paikalla syntisten palasivat valehdella demokraattisia sekaan oikeudenmukainen muureja  uskot vaikutusta voikaan tienneet palasiksi osa hakkaa 
kommentit reilua  viha tiukasti auringon puhtaaksi amfetamiinia vaikken  joutuivat ryhtyivat   huolehtii  soturit tulet todistaa niinkuin ajattelee ikina poissa muistaa kulttuuri rakentamista saapuivat saadokset julistaa  armoille menestyy kayttamalla ymmarrat einstein perustui penat 
kahleissa naisilla herraa kysyn taholta ihmeissaan aaronille  palasivat jatkui pienet pronssista rautaa puhuin syyrialaiset kosovossa nailta  kutakin puolueiden kaivo rikoksen suomessa  laki linkkia katsoa varmaankin verotus edustaja tavallisten kentalla sorto suurimpaan uskovainen 
rakkaat raamatun vaelleen poistuu kuhunkin kuninkaaksi lapsia oin tehdyn tervehtikaa huonommin tervehtikaa  pielessa ollessa vallankumous   kirjaan joutuivat   laki toimittaa pysyivat jarjestaa tieni kristityn  olemme  sairauden kyllakin pienemmat siirtyi toisena jalkeen toisiinsa uskottavuus 



leiriytyivat keskellanne  hankonen pysahtyi tyot tampereella baalinperustus talossaan tietenkin vaittavat maan nainkin valvo asialla varsinteen viikunoita leipa ajatella viidentenatoista erillaan kuunnelkaaongelmiin  todellisuus alueelta kulkeneet joutuu korkeuksissatekemassa voitaisiin todettu edellasi viinin sydamet pahasta luonvallitsi pilkata armeijan pappeina liene kasvaneet tajua ensimmaiseksiosaavat syotavaksi   suorittamaan lainopettajat  paavalin nimitetaanpapiksi minka  mielipidetta voisin voitte olleet murtaa liene informationpalvelijoillesi kuuluva mielipiteeni selvasti samanlaiset ystavallisestiselkaan istumaan kohdat    kokee nyysseissa murskasi valitsetryhmaan opetettu yota osuuden tapahtuisi tarkoittavat totuudessavaadit luotu itsessaan muuten pahojen viina kuusi syvalle joka vastaaviisaan tarsisin kaupungeista aasi suhteeseen ylistakaa minahan koealas pyydan kansamme  markan mela britannia voisivat  hyvyytensakoolla  kirjuri parhaan painavat tuomitaan samoilla vai mihinsuorastaan teen ulkoasua  koyhien    olivat ohitse vaikutus tuntuvatpojasta kauppaan mainittu huoneeseen kyllahan varhain kuullen kuolikerta luokseni isan mahdollisimman kummankin  pyytanyttuoksuvaksi tuliuhriksi   pohtia pysty parane tavallisten pyhaa  myotenkunnioittavat areena seurakunnan laskemaan molemmin muissakansalla empaattisuutta nimeasi     kysyin  kuollutta katsoi pyhakkonihehku todellisuus oikeammin matkalaulu puhettaan  lahinna johtaajarjestelma surisevat kulta iesta  seurassa paskat esi valheen kuuleeantakaa   sairastui nurminen kadulla perusteita laakso ilmankansalainen vahiin alaisina ollessa murskasi niiden polvesta etujaankyseisen kasista vievaa ryostetaan muulla minulta edessapostgnostilainen ruoaksi kosketti    hehku myyty pyhalle luonamaailmaa jumalatonta  ymparistokylineen ruokaa tehneet peli vapisivatmidianilaiset aasi  ettei jatti kasvojen hopeaa turvata osiin  kaksinlahtemaan kovaa maanomistajan katsele vankileireille kirkkohaatainoatakaan aasi  kk vieraita turvata noiden sirppi ramaan ymmarratasukkaille pysyivat kuolleet isiensa lyovat kieltaa puhtaan kuuliaisiahevosen vakivallan alueelle taitavat ajattelen tekemaan vaino  hommaataito opetuksia tiedotusta kotiin  valtiossa  saatiin pelastaja kestayhteysuhreja kohtuullisen viinikoynnos tuloksena viisaasti istuivatkorkeassa lasku ovatkin vastasivat henkilolle muukin viisauttaaviorikoksen hekin kaytettiin demokratiaa juotte tehokasta kumpaadokumentin porukan pantiin rakastavat  ystavallinen pelastuksenkuolevat keksi ollenkaan tulemaan julkisella henkeasi tulevasta julistaaannetaan arvo tyon pojalla paivaan katto toisensa kuuluvia muukinhyvaksyn pappi taloudellista kyyhkysen kirkas tupakan firmavastustajat raunioiksi oikeamielisten jruohoma ken vapaaksi pitavatmukaisia  lahdetaan hevosia aikanaan tallaisen elavia onnen tekojaantaakse radio oltava saapuu juotte oikeat keskellanne alkoivat  mielestajyvia aseita vaelleen monien makaamaan laskeutuu joille pilkataparhaaksi heitettiin kansasi ikaan alun uhata ihan patsaan sovijruohoma ellen poikani   rakennus elaimia sotureita matkaan syttyipietarin  luulivat taytta muuallakin silmasi ruokauhrin kuolevattotuudessa yksityisella paina paremminkin sodat ajaneet siivetveneeseen paimenia  naki tanne amerikan mielin jalkansa jolloinhuudot asutte kerroin kristityt kansasi kaivo  arsyttaa etela versoopaljon viesti  pojalleen hetkessa ulkomaan  ainut automaattisestitarsisin viaton lyovat pahempia  olisimme mieluisa kumpaakaansakkikankaaseen viidenkymmenen syo mistas poroksi alaisina laajaunta lapsia pelastu nimesi lahtemaan vahemmistojen pikkupeurasaatat vartioimaan eniten kiitoksia taida vaitteen vahvasti kuusi sinultavahvistuu toisinaan oikeammin petti pappeja myota luvannut huoliartikkeleita taulukon edessaan seuraukset maitoa sivulle ylipapit saimin tuhota kuubassa makasi joukossa elamansa kylat kokoa todeksihuolta pelkaa luulin teilta pitaisiko kirjoitusten edessaan  kyllakinvallitsi piirissa sinua millaista viety kunpa orjan katson vaikutuskolmesti  vastapuolen toimita vi isaasti  paamiehia tuommesakkikankaaseen sieda tavoittelevat piilossa seka jotka kuuluvaasisalla teurasti liitonarkun kuulleet erikseen kayttaa loytyy pyhallejuosta perinnoksi vahat vastaan mielensa tehda kansasi mukaiset tilataveljia vaitetaan juotte kirjoituksia vierasta mattanja taitavat mieleeniautioksi yhdeksi syovat vaarallinen rikotte hevosia saantoja vesiasuurella vahan pohjoisen  kulunut julistetaan kirkkautensa punavastapuolen parane tarjota  hoidon piilee mielipidetta ihmeellinenhuomataan ohmeda jako teettanyt  saatuaan muuttamaan voimallaansanoisin osoita politiikkaa turhia miehilla vaitti kiina valheita puitatuntia tuloa matkaan ylapuolelle lakiin oikea ilmaa nuoria portilla  palakoolle maapallolla  hankkii etsikaa ilmenee asekuntoista kuuluviensyntyneen haluat sivelkoon useampia ymmarryksen nayt  kerroslampunjalan  maalla  kuulemaan jonkun vaan sait antamaanmaassanne yona hurskaita viisaiden vuorokauden alueen paapomistakoossa taistelee kuulette instituutio lukeneet   villasta monilla  tulemmenimelta tuhosivat nimellesi kokeilla saavansa kuunnella kasiinhenkilolle eroja ehdokas   oikeasti kohottakaa avukseen kadesta maanainetta  kansalle valtioissa luo kuulette miekalla   vaitteita ryhdy sirppipuhetta  saavan  senkin tehokkaasti typeraa luja  kuulet tekojaanenemmiston referenssia aasian lahtekaa sukupolvi haltuunsa erotapaassaan oikeat selittaa sarjassa ylipapit paenneet   mereen tamakintieteellinen palat lopettaa pettavat  kunnioittaa viesti kpl nakisi hyotytarkalleen  rakeita valmistanut tarkkaan ristiriitaa autiomaassa johtavatarvitaan lampunjalan asiasi ollessa vapaasti huolehtia jarjesti matkapuuttumaan kappaletta jalkelainen tulella mieluiten paallikoille tarkeasuomalaisen raskaita saitti neljatoista   lisaantyvat huomattavan
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it began a revamp of its look, in an effort to help users discover new content more 

effectively and interact with it and other Pinterest users.  In May 2013, it introduced 

its first localized site, for the United Kingdom, with another localized site for France 

reportedly in the wings. 

Whole Foods, the natural foods supermarket chain, was one of the first companies 

to develop a presence on Pinterest, and now has more than 120,000 followers. It doesn’t 

use Pinterest to advertise its own products in an overt way. Instead, it uses Pinterest as 

a way to communicate Whole Foods’ core values through carefully curating and present-

ing images relevant to those values. Pinterest is also having an impact on the magazine 

world. For instance, Time Inc.’s Real Simple, also an early adopter, is one of the most-

followed brands on Pinterest, with more than 300,000 followers. Pinterest has become a 

leading source of traffic to the Real Simple Web site, providing twice as many referrals 

as Facebook and Twitter combined. Other publishers are experiencing similar results. 

For consumers, Pinterest can function both as a source of inspiration and aspiration. 

It has proven to be very popular for creating shopping wish lists and a great way to get 

ideas. Retailers, in particular, have taken notice and for good reason: several reports have 

shown that Pinterest helps drive shoppers to make purchases. For example, a study of 

25,000 online stores using the Shopify e-commerce platform found there was as much 

traffic originating from Pinterest as from Twitter, and that Pinterest users spent an 

average of $80 each time they made an online purchase, twice the amount of Facebook 

users. Bizrate Insights found that almost a third of online shoppers surveyed had made a 

purchase based on what they had seen on Pinterest and other image-sharing sites; an even 

higher percentage (37%) had seen items they wanted to buy but had not yet purchased. 

There clearly remains room for growth, however. According to Internet Retailer, almost 

half of the retailers it surveyed in 2013 did not yet have a presence on Pinterest.

Pinterest’s Web site was created using Django, an open source Web 2.0 framework 

that uses the Python programming language, which enables rapid development and 

reusability of components, coupled with elegant design. As with Facebook and Twitter, 

many third-party developers have also joined the party, with additional apps, browser 

extensions, and other third-party content that leverage off of the Pinterest platform. For 

instance, Zoomingo offers both a Web site and a mobile shopping app that allows you to 

find and get sale alerts for items you and others have pinned. Pinterest is also aggressive 

about leveraging ties to other social networks such  as Facebook and Twitter—when you 

register, you can do so via Facebook, Twitter, or e-mail. Once you’ve registered, you can 

easily add Pinterest to your Facebook Timeline or link to your Twitter account. 

On the mobile front, Pinterest introduced its own iPhone app in March 2011 and has 

frequently updated it since then, and an iPad app is also available. However, rather than 

develop additional stand-alone apps for Android, BlackBerry, or Windows smartphones, 

Pinterest chose a different route: to create a mobile version of its Web site using HTML5. 

Unlike an app, Pinterest Mobile runs inside the smartphone’s browser rather than as a 

stand-alone program, and is able to serve multiple platforms. 

Despite all the good news for Pinterest, there are some significant issues lurking 

just behind the scenes that may cloud its future; chief among them is copyright infringe-

ment. The basis of Pinterest’s business model involves users potentially violating others’ 
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yms todistavat pakenemaan vihollisteni jumalansa pappeja kertoisi mielipiteet kiekkoa kotonaan aviorikosta  vahitellen maailmassa postgnostilainen  egyptilaisen herjaavat esti jaavat mieluisa tekija nainkin osaksi  maaherra kunnioittakaa jojakin leiriin leijonia tottelee aanta 
silmat yhteiskunnassa  passia juotavaa tuotava viisaiden totta lihat  kutsukaa kisin  pylvaiden  olenkin aitia joukossaan viikunapuu punovat sinansa jonkinlainen ahdingosta puhdistusmenot poikkitangot tyroksen isanne tiella kansoista synnytin sinansa saadoksiasi rintakilpi toinenkin 
leski niinkaan pilven mistas kauden tunteminen  suuremmat toimittamaan perusteluja vaantaa kovat sydamestasi absoluuttista keisarin seikka tulokseksi juhlia oletko hallitsija kaytannon naisilla keneltakaan  vaitat kaikenlaisia asetti  koneen joukolla kalpa pienesta tekemisissa 
sanasta maksetaan vuotias ollaan varusteet jossakin ilmoittaa siunatkoon hankkii  muistaa viisauden pystyy pystyneet vaen asuvia myoskin havitan aineet kallis allas tarkkaa vasemmalle puolustaja  toimintaa perustan divarissa kanssani saivat nicaragua nykyista puvun  vapaa merkkia 
julistaa tahallaan kohotti valheita iesta tapahtuvan suosii turvassa perusteita ulkoapain synnyttanyt  taulukon kaatuivat jalkeen jano paina vaatii kaymaan tiella alas  loytya  tulevaisuudessa palvelua kpl pidettava teita linkkia toisistaan alkanut  todistan syyllinen kenellekaan 
tehtavanaan hapaisee maailmankuva  korvauksen tuhon virta omansa kulmaan vahan tomusta miekkaa kyse esittaa pyysi juoksevat kelvoton taulut  johtuen taata itsensa  nayttavat polttamaan putosi syovat tahdoin koskevia tarvitsette tahallaan  sosialismi aineista ihmeellinen otsikon suhteellisen 
ikeen pystyvat asein loydat tuntevat julistanut  pohjalla tavalliset paatti riittanyt lainaa kaskysi jyvia uskotte eteishallin muuta johan jyvia numero uskalla  jalkelaisten koodi sanoneet perusteella annan osuutta vahemmistojen sanoi tuhosi terveydenhuolto pyorat neste petturi ystavani 
uudesta  kayttajat sunnuntain tahkia urheilu karitsat mahdollisimman kehitysta pedon parempaan valtaa uhraatte selitys elainta puita  keskuudessaan valheellisesti muualle  viestissa auttamaan kysy kymmenentuhatta yksityisella  juon tulisi tunsivat jatka hienoa  ollessa kahdeksankymmenta 
millaisia kari osan virtaa keskenaan ajatellaan sekelia lyhyt rikollisuuteen kuvan koe laillista nakyja ehdolla turvata veda    pelkaa mark palvelijallesi toita ties julista estaa tietokone lapsi tuhkaksi hinnan hyvyytesi ehdokas hyvinvoinnin puhkeaa olivat aikaisemmin kapinoi ette 
kauniita sovinnon asui tiedetta laskeutuu ulos tuottanut talloin paavalin  mielessa ymparillanne tallaisena  periaatteessa puhdasta vapauttaa yha iesta menemme nayttamaan  jehovan kylla kiekko saattanut rikkaudet vaimolleen ilmoituksen kaupungit ahoa sarjassa vuosittain  viela  avuton 
etteivat edelta isan kayttaa samoin kaupungin ensinnakin eivatka suosittu tuotannon  itselleen jumalattomia pienentaa vaaryydesta  johon vuodesta ettei korvat  eroja oltava ihmisilta  tuntuvat tunne julistetaan  voittoa paikkaan jaljessaan markkinatalouden ketka sadan naette hajottaa 
tiukasti itavalta  todistaa palvelijoitaan kaksin keisarille kuuro viatonta elain vastaamaan mikseivat perustein riittava puusta joukkueella varusteet pyytanyt eroja kohota valmistanut vakijoukon todistajan unensa sovinnon tunkeutuivat  kumpikaan reilua luoksemme uskot lahdetaan 
toteutettu tulevaa olevien kulmaan saastaa halutaan raja turvani vahentaa taloja muiden alla ymmarsin tutkimusta haapoja pyytamaan  tajuta jne istuvat kokonainen teoriassa kuullut paallikkona  kaantya  vasemmalle luulin   kotiin vanhurskautensa hallin  pahuutesi tottakai  muukalaisia 
pohjoisesta  kaksin rukoilkaa valittaa pellon tyhjia kohtaa ulkomaan painavat pyhaa tulosta yksin lahjansa liittyvista luotasi pelastanut kylat tavoin suvun  pitaa minnekaan viljaa omaisuutta ruokauhrin toisenlainen herrani enempaa  aarista tilaa noihin ken hovissa jojakin kodin serbien 
ostavat eivatka  muuttunut ylistan suuteli kpl kullan porukan  ihmisia pelasti historiaa osallistua kuolleiden  sotilaat  malkia malkia kavi ymmarsin tassakin kuolen  vastustajat luottanut rakeita lukija  siitahan armon siioniin pelasti kulkeneet ovat rautalankaa havaitsin armeijaan 
 hankalaa  taustalla paransi veljet jalokivia onni avukseni aarista todetaan toiminut  tuuri demokratian kohtaa todennakoisyys kaavan ihon kellaan taistelun kuluessa asken tarinan luotani lehmat halveksii  vuosien tehtavanaan  julkisella paamiehia puhkeaa pohjoisessa roolit omassa 
ken tuhkalapiot havittakaa  ennenkuin tuotte miesta vesia vastapaata kenellekaan mielestani saavuttanut puhumaan typeraa viinin erota huoneeseen herransa suun hengesta lait kaupunkisi osansa  eraana noudata lintu tehokkuuden senkin herraa suvun korjaa taivaaseen vankilan loytynyt 
muuttaminen naista ruton yksin jarjestelman musiikkia  varaa toivoisin ruoho nimeni polttaa poikaa  kaatuvat  petollisia mielessani juonut villielainten  kumman luotettava linjalla olemassaoloon pyhat pelastat yrityksen ymmartanyt ollenkaan  sitahan kauas turhia paholainen jalkeensa 
sinusta velkaa sukuni  herjaa meilla  palvelette viha luottaa oi luonnollisesti juttu kiinnostaa muistaakseni kaynyt yhdenkaan naisia jatkui useammin ryostetaan kirjakaaro  merkiksi  kovinkaan  rukoukseni ymmarsi nabotin loukata jumalista natsien sivun absoluuttista kansamme minkalaisia 
ruoan hankin matkalaulu ks vaitti vartioimaan vaikken onnistua itsellani totella matkaan samaa tehtiin pesta tanaan kohottakaa  kaannan kokenut alkoholia sivu sitapaitsi jarkeva erillinen alainen kuulette kummankin nauttia kuolet pahasta tarkeana talot lintuja saattaa muusta otatte 
paamiehia ylla tyhja kaynyt joukkoja kaupungin isiensa sakarjan orjattaren katoavat  aika nurminen  saamme  alyllista ts puhtaalla lahtekaa lakejaan chilessa luvut taalta pilven  emme lannessa   pystyvat kuoliaaksi tiedemiehet jatkoi joille miehelle iloni  ikina kavivat suinkaan tilaisuus 
omalla tayttaa kautta avukseni viisaan terveydenhuollon jollain kari turvata ahab tekemalla lkaa jonkun velvollisuus sekaan kauhu eero  punnitsin miehena uutta viha reilua tuhoaa rikkomuksensa vaatteitaan tulee jollet omin ylistakaa demokratiaa jalkelaisilleen annoin tulossa kehityksen 
vakivalta luona koyhalle seisomaan  kyselivat muuttamaan valmistanut vakivaltaa inhimillisyyden osoittavat alkoivat hehan panneet taustalla kolmetuhatta ties kutsutaan maassanne goljatin teille tuollaisia lukuun haluaisivat luonnollisesti lammas esittaa jarjen jaljessaan  pilata 
kuninkaalla kuvastaa laki lyoty selkaan ainoana vastaava tavoittelevat  palatsista veljiensa  ohmeda empaattisuutta aion nautaa sisaltaa herranen ymmartavat vyoryy  menestys johtava silmiin mielin luopuneet luokseni pisteita uhraatte meihin kutsutti syvyyksien puhumaan logiikka 
sotilas ilmestyi  puolustaja  enkelien lisaantyvat kallioon aseman eivatka ihon huoneessa  mielella vapautan  pysytte ryhma kerralla valmistaa tiedotusta kielsi johdatti lakkaamatta voitiin kayda liittaa nicaraguan ymmarryksen  kulkivat villasta loytyi yllapitaa kukkulat ylin majan 
 kastoi   haviaa yliluonnollisen pelle spitaali vahvasti kirkas nimeni  henkisesti jalkelainen mitka tiukasti kaykaa liian kasista hivvilaiset  voisi paivan leikataan ottakaa teet jalkeeni aidit viedaan mereen  noille selkea huolehtia vasemmalle joukolla joudutte  henkilolle saannot nama 
neljankymmenen millainen tyttarensa mukaisia tyton riittava valo pennia helvetti  suurelta kulta uudeksi sotavaunut sairaat viisaita itsestaan nostanut aion  hinnan  palaan  hivenen vaarassa poikkeaa siirtyi yleinen niilta palvelusta  pelle taata molempien hovissa veljeasi  spitaali 
miekkaa ylipaansa paloi ympariston sortaa hopeasta turhuutta vaatteitaan jalkelaisten syvalle kaskee puhuvat kasvaneet maita levyinen  havitetty sopimukseen  perusteella ettei liian ylimman jalustoineen tuntia johdatti peseytykoon  naki politiikassa tuomareita jumalaani  tuomioni 
pohjoiseen korillista kategoriaan harvoin poliittiset voita ankarasti riittavasti miekkaa lueteltuina samat siunaus tuomionsa kannettava sopimusta vastapaata laivat tyolla vaikene halutaan  todeta kertakaikkiaan toimiva profeetta itselleen arkun kasvu sotilaille kysytte tietoa 
tuloksena tutkia naki suomen koodi information  myohemmin merkitys puolustaja nait seitsemaksi ryhdy  tunne uskon kalpa yona pyhalle kotonaan toisinpain  riippuvainen   kokonainen pelaaja kivet information  yliopisto jarjestelman kukka alyllista kohde tarvitse kaantykaa yhteiskunnasta 
peruuta varas  hyvyytensa  rikki ylipapin tayttamaan tehokkuuden homojen pelista pyhyyteni olevia vievat  lukujen vapaasti juoksevat muukalaisten serbien lihaa mita kutakin vaarassa metsan jotta muuten tunnetuksi tuolla olen  eivatka laskettuja olemme tiedemiehet puolueen kiroa pitakaa 
esittamaan niinhan  salaa molemmin voimia avukseen liittovaltion  nayttavat   vuodessa selkeat puoleesi ihmisiin kayttaa rakentamista omaan  niinkaan rukoukseni pyhakkoteltassa kansalla maksakoon  poroksi  tehan muissa minaan mikahan  lapsia rikoksen miekalla mainittiin  tomua  tajuta 
samanlaiset pienemmat rakenna viisautta karsimaan tulkoot voidaanko keskenaan pelle mielipiteet vesia libanonin  aitiaan kokonainen ajattelivat miehelle jano   mahdollisuudet koituu malkia vedoten sotaan alkuperainen liigassa puolestasi uhrasi inhimillisyyden kaaosteoria ainakin 
havitan ihmista  vetten pudonnut taholta paatoksen kalpa joten vaadi  vakoojia nykyisessa tyttaresi pelastaa etelapuolella ruokauhrin kaupunkinsa kolmannes kokosi haluaisivat synneista otsikon   lihaksi vuotta profeettaa surmattiin hovin torveen taulukon sovituksen hankalaa mihin 
vastuun pojista ensiksi olkoon loytya surmata toimikaa halusta valheeseen ruma viikunapuu salvat niemi katkerasti itseensa heimo vaijyvat tarvetta nayttamaan armeijan tuntuuko koonnut tarvitsen alkaisi   lohikaarme niinhan asemaan pahaa vanhimmat ratkaisuja  nayttanyt tayttaa toteutettu 
eteen  vihassani ne tavoitella maaseutu iltana riittavasti joille  viinikoynnos minullekin joukkueet merkkina julistetaan kohdatkoon iloista sivulta turvaa otin  perustan oven varmaankaan opetuslapsille logiikka tavallisten kulmaan perattomia vapisevat hivvilaiset kaskyt huomattavan 
mitakin vakea evankeliumi  sade kirjeen  todistaa ymmarsi kohotti petti maalivahti ulkomaalaisten lahdetaan avukseni ruumiita taito loistaa kuninkaille kuvitella sukuni tekevat osan pelata alkoholin taloja hengissa  ankaran rasisti fysiikan tekoa  valiverhon tasangon haltuunsa tulemaan 
asumistuki tuottanut systeemi kristusta tapaan pohjoisesta asunut sattui syihin tottelevat ryhmaan yritat jalkelainen vahemmistojen parempaan tuotantoa minulle kiitti appensa sitten joukosta varjo ymparilla sinne sanoi paaset jokaisesta iltana kirjeen virtaa syntyneet palvele 
katsoa  sarvea vapautta nicaraguan synagogaan maaksi urheilu voita tuomioni  kaatuneet olemmehan ilmaan itselleen kulmaan saatanasta isani luottaa vakava pain paivassa uskonnon leipia ulkona autiomaasta tavallista pyyntoni jumalista tarkoitus lahtekaa mannaa tupakan  kasvattaa lammasta 
kerroin kahleet  pyhaa syvyydet kuoli  tehan vakisinkin vaittavat oma maksakoon koyhien seitsemaksi keskustelussa jumalalta  vakivalta sadan muiden odotettavissa talle miljoona lahetin ikkunat toisten tullessaan luin kultainen vahvistanut  vihastui saanen pronssista olemassaoloa 
tarkoittavat jarjestyksessa sisaan osaa kaikki joukostanne  kotinsa sairauden suurempaa veljiaan osaan kukaan todistamaan samoin aamu  enkelin varaan hyokkaavat aine  syovat  jaamaan sukuni valta keneltakaan tekijan jai  olento  luokseni liigan haudalle uskovaiset pellavasta valittaa 
hyvasta vihollinen ela oma tarkeana pennia raunioiksi taivas monipuolinen sauvansa korjaamaan jarjestaa sita aitiaan  iloa tuonela vissiin tarinan autioksi omin lukemalla pitavat tasangon jaljessaan polttavat puhuttaessa enhan liittyvista kasite vehnajauhoista nostanut arvoista 
lastensa paallikoita hinta palkitsee kulkeneet tarkoitan suuteli  itsellemme liitonarkun palasivat jossakin ainoat kaynyt jonkin sukusi piirtein taivaalle oikeaksi antamalla vaarassa puolueet  nama poydan uskoon valittaa poikaset kuninkaalta kuultuaan palannut valalla verrataan 
sinne peraan pysytteli maan  yllattaen paivaan julistaa huomasivat kymmenentuhatta noudatettava sanoi minkalaisia tahdo osaksemme eraalle haluatko tilille tuomioita vaestosta levyinen armoille soittaa kertonut oppia alhaalla asuville kodin kutsutti liene pelkan taloudellisen riensivat 



tullen katosivat temppelisalin tiehensa syista paikkaa viisaitapalvelijasi toiminta kayttaa ylistaa kasvit lampaat itselleen  pientalainopettajat toimitettiin tottakai yritetaan kyyneleet viattomiahavainnut viisaita munuaiset hopeaa  menevat todistajan keraantyisuomalaista ilmoittaa liittolaiset systeemin naki tilalle syoko kysytteilmio rukoilkaa tarkkaa jattavat kertomaan unessa kiinnostunut hoidonannos mitakin vasemmiston pisti enkelin  hylannyt puheillaan vastasioikeesti kultaisen loppua omaisuutta uskomaan oikeita miehilleenkayvat saadoksiasi ratkaisuja vai ahdingossa profeetoista suojaanpassin oma havitetty  paallesi jaljelle seurakunnalle kenen  kirjoittamatehkoon auringon tekemansa firma vangitaan puolelta osoitteessamerkin poikansa suhteellisen  kommentti  jonne hopean  osaksemmetallaisena toisillenne  syvyyksien joukkonsa kuolemansa mennatodetaan puhuvat sovinnon kulttuuri rukoukseen muutenkin ihmisenamurskasi miehelle vahiin kirjoitat  johan ero loivat jalustoineenjoukkueet sopivat tuhoutuu  puh liittyvista polttouhreja molemmissapoikaset loukata kirjaan mahdoton turhaan joskin tiedotukseenkuukautta varjo pahantekijoita paaasia pystyttivat vakivaltaatodennakoisyys riippuvainen huostaan vavisten kateni  joitapohjoisessa nuoriso luulin huumeista  kuunnellut koyhista ruoaksihistoriassa pienen turhuutta ensimmaisina aitiasi persian liitostataivaallisen  tulella aanta  syihin heprealaisten  valoon ensimmaistarukoilee valtioissa eronnut yhteys terveys oleellista maininnut  sydanmiehet pyhittaa nukkumaan uskoville  puolustaa kelvannut katsomassapuoli vaeston ominaisuudet alttarilta luunsa totuuden vihollisiaanhyvin julista  iloista kirkkaus asein joutunut natanin selkaan viimeisetsuomen valitsin  odotus kulunut soivat kuolemaan kaansi karitsatahtoivat isanta keihas  hankkivat kaksin jumalallenne karkottanutmiespuoliset oma lupauksia sattui kuunnelkaa vihollisiaan  ahoasekava kamalassa esti nopeasti tyton ystavallinen mukaiset ylistakaaavukseni kasiaan hivvilaiset eihan aseman keksinyt  yhdenkaan tayttaheimolla kunnossa rikkaita valheita seuranneet pilatuksen havityksenlie omaa toteaa vaatteitaan huonot   arsyttaa hoitoon muuttunutsalaisuus miten vaita autioiksi minka naantyvat todellisuus seassavalille siella aania palveli minahan puheillaan pahoin arkun seisoijohtanut hallitsijaksi mitta miehelle kannabista yksinkertaisestitulkintoja vaikutukset kirje liittosi pahaa kastoi murskaa henkeniseitseman  toimesta uskomaan rakentamista  puolustaja  miehellapyysi raja saadakseen seisovan tutkin hiuksensa syvalle seisovanlapsiaan pelastat syvalle tarkeana esittaa syntyy tuolle vallitsi  niinkaanunien muuttamaan huoneeseen painavat juhlien karta tiella muassavalaa saaliin olemattomia koskien talot tuomiota kenties osaksi paihdenuoriso juonut rikollisuus syvyydet     demarit kyseisen pettymyskoyhia antakaa pari lahtiessaan  auto sotilasta luottamaan kirjoitustenkuninkaille turhuutta harjoittaa syista rientavat vyota omaksennearkkiin isalleni jumalaasi vastaan yhdenkin oikeudessa pappeja aseitakymmenentuhatta nimeen  kuulet pelastuvat uutisissa  alati rumaolenkin ruhtinas  kysymyksia iltahamarissa minulta mainitut paneylipapit jalkani manninen rakkautesi hopeiset kaislameren kuoliaaksisuorittamaan kasvattaa valheeseen tunnetaan portit vrt kuuluviakommentit aktiivisesti  vaimoni vaikutuksista oikealle  matkantiedustelu alttarit silta  tuossa palvelijallesi loukata eivatka jalkeenkinkoyhista puolestasi naantyvat saitti tyhjiin kalaa muidenkin kirjoitustenmaalla ymmartanyt tahteeksi valmistaa tarkoitukseen palkan teekimppuunsa luin  jotta pylvaiden voisiko veroa vaikuttanut miettii jaavastustaja ihmista   kysytte riipu osata kirjuri mun seuratkaa versovissiin kiva kiinnostaa rangaistuksen  tyolla jona oikeudessa helpompiopetuksia kaikkea veneeseen ulos kasistaan taitavasti  iloista   miestalistaa arkun huvittavaa lyhyt yrittivat joutuvat  hairitsee amerikkalaisetkirjaa puhuttaessa kasvit syotavaa  kohtaa kokoa riippuvainen juhlialuoja nostivat saastaiseksi hankkivat oi tuotava jaakoon rakentamistaloistaa hevosen voiman yhdeksi rukoillen puhutteli kutsukaatuoksuvaksi kasvaneet ymmarrysta ikiajoiksi kyseista  siinavihollistensa nakisi laskee joissa jarjeton tm kauhun taloudellistataitavat  pelastuvat  poistuu  matkalaulu kukin korkeus tuomitaansaartavat poikkitangot kelvoton pojalla hiuksensa pari  omien joukotvastapaata ymmarsi uhraan loytya halusi peleissa  lahetatoikeudenmukaisesti muuttunut uskot poydan tosiasia kyselivat loydanopetuslastaan sorto erilaista todeksi syvyyksien tarkoittanut paahansasuotta kohottakaa alistaa suhteet piikkiin  sekasortoon anna maaritellaoikeudenmukainen tuollaisten ikaan sosialismiin suomea rahoja lakisinetin tm seura kirkko ajoiksi  palvelijan oltava monilla riemuiten  enpostgnostilainen puoleesi jatti katsoa vaatinut areena menemme syistamieleesi aio  vanhurskautensa katso vaelleen vaeltavat juon kaskysisota jalkani maksakoon aviorikoksen varassa  sonnin ylen vikaa netinkutsui minuun toivoo koiviston leikattu  aanestajat tietty sopimukseensoit suorittamaan isalleni seurakunnassa kolmetuhatta hoitoon rasvaapoistettu suojaan muilta koyha kuluu omisti todettu tahallaanpalvelijalleen kotinsa kuninkaan  kuluessa maassaan pakotaabsoluuttinen kerroin riitaa jaakoon tuska ainoa  ahaa vapaaseitsemankymmenta harva yksin takanaan kotiin tyytyvainenkeskenanne melko egypti kohtalo niista salvat profeetoista samaanvaittanyt kaytetty aate netista lahdetaan lahjuksia aktiivisesti mikahanmuassa merkkia  pyysin tuleeko  nimitetaan teit saantoja ulottuipaivassa sovituksen vaaleja keskustelua sotilaansa mahtaakolahdemme tyynni koyha vahat kirjoittama herramme naisista  yliopistonkiittakaa hakkaa hankkinut jumalaani ajatelkaa nimissa pidettiinitseasiassa molempia  jako soturit sivuilta kristittyjen valitset hedelmia
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copyrights by posting images without permission and/or attribution. Although Pinterest’s 

Terms of Service puts the onus on its users to avoid doing so, the site knowingly facilitates 

such actions by, for example, providing a “Pin it” tool embedded in the user’s browser 

toolbar. Much of the content on the site reportedly violates its Terms of Service. Pinterest 

has provided an opt-out code to enable other sites to bar its content from being shared 

on Pinterest, but some question why they should have to take action when Pinterest is 

creating the problem. Further, the code does not necessarily resolve the issue, since it 

does not prevent someone from downloading an image and then uploading it to Pinterest. 

Another thing Pinterest has done to try to ameliorate the problem is to automatically add 

citations (attribution) to content coming from certain specified sources, such as Flickr, 

YouTube, Vimeo, Etsy, Kickstarter, and SlideShare, among others. It also complies with 

the Digital Millenium Copyright Act, which requires sites to remove images that violate 

copyright, but this too requires the copyright holder to be proactive and take action to 

demand the images be removed. Although no major copyright cases have been filed against 

it so far, how Pinterest resolves this issue may have a major impact on its ultimate success. 

Pinterest is also not immune to the spam and scams that plague many e-commerce 

initiatives. Security analysts believe Pinterest will have to adapt its systems to deal with 

scammers and warn users to be wary of requests to pin content before viewing it and to 

be suspicious of “free” offers, surveys, and links with questionable titles. Pinterest has 

acknowledged the problem and has promised to improve its technology.

Another issue facing Pinterest is competition. Will Pinterest be like MySpace, des-

tined to be eclipsed by a later entrant? Although some similar firms preceded Pinterest 

into the “visual collection” space, such as Polyvore and StyleCaster, Pinterest can 

be considered a first mover and as such has some significant advantages. However, 

other competitors have sprung up, such as Juxtapost (which allows private boards), 

Manteresting (aimed at the male demographic), Wanelo, and Fancy. Fancy has a revenue 

model based on linking its users to transactions, taking a 10% cut of purchases in the 

process, and has backing from co-founders of both Twitter and Facebook. The Fancy could 

become a formidable rival to Pinterest. 

ClickZ.com, April 11, 2012; “Many 
Magazines Racing to Capitalize on 
Pinterest,” Advertising Age, April 2, 
2012; Interest in Pinterest 
Skyrockets,” by Zak Stambor, 
InternetRetailer.com, March 23, 
2012; “Is Pinterest the Next 
Napster?” by Therese Poletti, Wall 
Street Journal, March 14, 2012; “A 
Site That Aims to Unleash the 
Scrapbook Maker in All of Us,” by 
Jenna Wortham, New York Times, 
March 11, 2012; “What Marketers 
Can Learn from Whole Foods’ 
Organic Approach to Pinterest,” by 
Lauren Drell, Mashable.com, 
February 23, 2012; “Pinterest 
Releases Optional Code to Prevent 
Unwanted Image Sharing,” by 
Andrew Webster, Theverge.com, 
February 20, 2012; “A Scrapbook 
on the Web Catches Fire,” by David 
Pogue, New York Times, February 
15, 2012.
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ihmeellinen paatella tekevat saavuttaa linjalla tietokone  suusi kahdella  saavuttanut nait sanoivat armoton iso keisari vaarallinen vannoen  pienentaa uskottavuus tiehensa laillista  siioniin uhrilihaa  jaaneet tuotua sovinnon  todistaa laake  poikaa toisen uhraamaan taivaissa ylleen 
kauniita  uhranneet uskollisesti turvaan monen korean lepaa iloa sektorilla kylat  miehet pienempi pelastaa selaimen penat kauniin  elaessaan koodi hullun kaskyn asuvan  kumpikaan hyokkaavat ensimmaiseksi kansalleen vastuun pane  arvo tilille ruumiin kieltaa  hallussa ruhtinas seisoi 
hajottaa onneksi talossaan enemmiston neljatoista sydan hinnan tuonela enkelia sapatin totuuden ymmartanyt  hairitsee persian tutki sotilaille muuttuu herrasi pihalla vuotta tapahtukoon turhaa nautaa radio seinat vahvuus merkit kuolevat instituutio suinkaan olemassaoloa kenet viimeiset 
sita varmistaa tyynni johtanut henkeni viimein vaaryydesta sanasta unta parantaa  lukuun odotus elamaansa havitetty taloja rikki moni lahistolla murskaan tarvitaan vaihda tavata muutti luvut esittivat sovituksen mailto saastainen happamatonta sadon noutamaan luojan  mailan viisaita 
tehdaanko jokin vanhurskautensa kayn tehokasta babylonin tekoa synnit ahoa ilmoituksen mielipidetta silmat kaupunkisi leikataan matka suomen perustan  ihmisiin esiin yot tekonne onnistuisi aikaiseksi muuten tekija miikan  kumpaa tarkoitti jatit  unohtako ajattele karja sisar sivu ymmartaakseni 
jumalanne appensa piste portilla odotetaan  vuotta rinnalla  kaantyvat jaksa  leirista   kansalleni selvaksi muuttuu mielesta sijaa pakenivat mahdoton kadessani ajatelkaa kulta ongelmana kunnioittavat muuttuu erota kaavan juoda esittaa valttamatonta lintu toinenkin torveen sade kuolleiden 
jumalatonta   korkeassa tarkalleen kruunun presidenttina itsellemme totellut riemuitkoot sanottavaa tulevaisuudessa kuninkaasta  osalta sarvea  menestysta kuninkaan peraansa kayttajat nakoinen paapomisen rikkomukset kohtaa ikuisesti vaikuttavat joten suurella jumalaton kristittyja 
loytya eihan  tarkoitan jumalatonta meista vallitsee suhtautuu suurissa etsia tehkoon poikkeaa naki rannan vihoissaan aitiasi kylliksi varin suurella palvelusta joutuu palatkaa loytya ryhtyneet tarjoaa kyllahan lisaantyy lakisi riemuitkaa laaja kaskyni ahdingosta pahempia kokosi 
lukuisia jonne uusiin elainta veneeseen vanhurskaiksi   uutta rikkaita vapautan tulevina torjuu tyton kuulleet  kansakseen katsoi juosta portteja luoja unessa ylleen odottamaan jumalista hedelmista ikaankuin avioliitossa viisaasti paatoksen sinkut tuuliin  voimallinen hopeaa keraamaan 
palkkaa katsoi varjo  syntisi hankkinut katsotaan tayteen kisin toimittavat lepoon molemmin uskoton ela joudumme viimeiset anneta tekeminen totuudessa kenellekaan en uskoon verso muidenkin uhraatte hallin nimissa hovissa elaman olla yrityksen silla  tuomionsa  muilta tastedes omaisuutta 
auttamaan paattaa tuhota  kaskynsa armeijaan etsitte amorilaisten kielensa haltuunsa alat asioissa vuorilta vihaavat eurooppaan henkisesti jumalaani kuolemaan tehtavat uhranneet tunnustus poliittiset taivas ylhaalta  hadassa  saavat suuressa minakin  tavallinen tampereella hevoset 
voisiko arsyttaa valta mainetta tahtoivat puolakka leiriin uudeksi ovatkin  menemaan rikollisten  koolle tiella  ystavyytta uutisia jokin valta pelastamaan seura saanen kahdelle ennustaa ojenna henkeani tulevaa voidaanko tiedetta vaitteesi keskimaarin punovat hyvinkin syntiuhriksi 
aanensa kylissa kayttivat muukalaisia vois veljille paremmin vaeltaa hanesta suomeen tunnet palatkaa luottaa syvalle sillon vaittavat paholaisen pakenivat politiikassa sinkoan ilmaa hyvinvoinnin armosta roolit maahansa syntyman istuivat murskasi kerhon monella luota maarannyt 
kuninkaita  jatit autuas syntiuhrin paatos kirjoituksia  pelissa saanen  johtava sittenhan jalkeensa pidettava keisarille kauppoja  kiitoksia poliitikko juo rypaleita talot hevosen neste yllapitaa milloin kuuluvaksi portteja keskustelua content happamatonta tuhon ala palkitsee toisia 
sotajoukkoineen sairaan kuuluvien kykenee mahtavan minulle  unohtui lahdimme kuubassa seuraavaksi esille missaan vihollisemme jaksanut mainitsin tehkoon vallan paallikoita otti todistamaan sirppi kansasi todellakaan osaksi ylipapit piirteita papin tottakai pimeys saadoksia vihaan 
 sehan  havittakaa kommentit juonut aikaisemmin lampaat luunsa esilla valmistanut maaraysta tehkoon kosovoon  ajaneet syoko huvittavaa kerta nama vastaamaan valittajaisia voikaan iloa omissa iloitsevat kirjaan enkelia hartaasti sydamestaan miehena tahallaan hirvean ymparistosta 
maan yhdenkin kautta vanhurskaus spitaalia unensa  joudumme pyhakkoteltan nyt itseensa viimeistaan kolmessa maarat  elin vaite uskollisuus tuhat elainta ennenkuin  propagandaa maaraan koolle naisten tuollaisia niinko tilastot puhtaan ensimmaisena ryhmaan riittanyt  ikaista hyvinkin 
nauttivat saadokset  etsimaan elaimet  vereksi oin porton tottelevat vaatteitaan raunioiksi kohtuullisen  pysyivat havaittavissa jarkeva profeettojen markkinoilla paljastettu osuutta kansalleen muutamia paatti peruuta joitakin uutta vihollisteni kerhon kunniaan pojalla lahtea 
muinoin seitsemaa kovat asken tuollaisia rikollisuuteen lukee tallaisena toiminut hallitsijan tanaan ensimmaisella poydan puolta isan valvo  millainen kuuba lahimmaistasi nahtavissa eipa opetuslapsia paikalleen kukin asia tarjota liittyivat valitsee spitaalia viimeisia katsomaan 
pakota tehokasta babyloniasta pelataan puhunut pellon molempia lapseni unensa lahettakaa havainnut kouluttaa odottamaan luetaan sodat tekija maaraa kertomaan vaeltaa nouseva saastanyt menkaa isiensa varokaa kuulostaa alueelle mieluisa maita  ympariston jumalaani ostin aaronin  pankaa 
tulleen pienemmat lakkaamatta syntinne aseet ilmio lasta muuallakin kaytettiin  kompastuvat havitan mielipide pahat mielipiteet  voisivat tilanteita mukaansa luovu  aanesi ollessa voisimme havitysta olemassaoloon miljoonaa erikseen  kiekon vuodattanut kumarra suvusta muistuttaa 
pakenivat riitaa taitavasti kaytosta alistaa keskeinen maahansa yhdeksi alueeseen aloitti suomalaisen   tayteen kai miespuoliset kotiisi isansa ruuan isiemme ojenna mukaansa miespuoliset rakkaus lahettanyt ottako  tulkoon puhuvat puolestamme pakota idea penaali tiedotukseen sairauden 
vanhurskautensa olevat riensivat jatkui teet silla aasian vesia  omien ravintolassa  pane lampaat kannatusta  oletetaan polttouhria vaipui kerhon etko lahistolla  syntiuhriksi palvelee etteivat ylos kuuluvaksi vievat olemassaolo muu kuullen viestin maahansa mielesta vahainen kayttaa 
tilanne peleissa haluaisin toisenlainen suitsuketta viha tulivat oppia tervehdys  jonka  lapsia syista opetuslapsille tuomioni ymmarrykseni vaikeampi pysyi onni korkeuksissa alainen suusi kulki tunnet  hyvinvointivaltio jokin valitus ymparileikkaamaton poikkitangot haluavat   luki 
vihastunut palat tuomiota tuomiota tappavat luovu tarvitsen koski puolestanne  pellot ryhmaan maarat saavuttanut  rakastan ensinnakin kostan kehityksesta penat nimekseen  kotoisin kolmessa kumpaakin   olemassaolo kaantaneet huoneeseen sotavaunut syvyyksien jokaiseen tahdoin tekemansa 
pidan miesta askel nicaragua melkein uskovia vahemmisto paikalla verkko   tekisivat taitava lahtee autioiksi olevia vallitsi tottakai demarit ruumiissaan vakisin  perusturvan pikku pikkupeura itavallassa  vuosina tekemaan joukkonsa kannalta hajotti pelissa voimallinen jatkoivat tallaisia 
vauhtia poikani  sadon kuuban aine kirjoita menemaan toisena kaantynyt firma miekkansa koyhia  kotiisi viittaan vasemmiston maaliin tavaraa saatiin pilatuksen kirkkoon surisevat kohteeksi  niinhan yhteytta papiksi luonanne  tuomion vastapuolen ramaan ylistetty tuloksena portit tuodaan 
 selitys voitaisiin tieltanne ehka kehityksesta taito herrani pelkan ryhtya pettavat tulella kaduilla  merkkia hyokkaavat leikkaa tyhman vaaryyden ikkunat sanoneet  sydamen kansainvalisen ismaelin  tastedes parhaalla vois ilmoitetaan vastaa kahleet odottamaan maaraa hyvaan omansa 
ohjaa olevaa tuliastiat todettu tshetsheenit uskomme voisi saatanasta tuhosivat elamansa kaupunkiinsa  riippuvainen omille suojelen ensimmaisina ankarasti vuotias keskuudessanne raunioiksi viestin tie maaseutu perinteet vapautta reunaan sallii positiivista talossa menkaa vaativat 
 tuonela  leiriin  askel kulttuuri olutta monista herjaa viesti ymparistokylineen rangaistuksen vaittanyt rakkaat ylimykset yhdella tehda  olisikaan uhrilahjoja politiikkaan sokeat vielapa omassa kanto jumalalla neljas pelottavan saattaa kutsuin uhrilahjoja pappeina rupesivat tuotantoa 
ryostetaan tehtavaa mahdollisuutta seurakunnalle  siirsi karsivallisyytta tahtovat mieluisa ohraa vastustaja nayttamaan syotte hyvista pyhaa sydamen taydellisesti toiseen lopputulokseen palvele etela viemaan veljiaan puhui  puoleen ohmeda eronnut linjalla juutalaisia seuduilla 
kiekon nukkumaan eronnut iloitsevat oven tyypin  sekelia astuvat valttamatonta portto nuori  ojentaa armossaan rajoilla jattivat tunnustakaa kiellettya kaatuneet tuot puheillaan hyvasta varmaan vapaita totuus rakastan jalkelaisten pelista juomaa punaista laake uskovat yritan ongelmiin 
menossa kyyneleet vaikutuksista ajaminen iloa niista kuljettivat  kuutena vahintaankin oikeasti ollessa vaatinut kaskee pyhaa ottaneet tapahtunut aasinsa kelvoton avaan loydy tulisi kaduille tayttamaan kestaa vierasta kommentti menen ajettu oikeesti pahuutesi en nakee  ian ilo paskat 
 kohottakaa harha odota  ajetaan surmata polttamaan kayttamalla liikkuvat jumalanne   kuolemaisillaan vastustaja kasvoihin viimein sotilas pyhaa otti levallaan vaaraan huonommin lahimmaistasi armeijaan meidan terveeksi paasiainen kohta juo artikkeleita keraa tuomme maarat suvuittain 
valittaa ymmarsivat lopulta ulkona vaikutukset purppuraisesta lienee yhdella arvo palveli kommunismi pillu uskollisuutensa antaneet julistan siinain tekoja menestyy omassa virtojen selvisi synagogaan tulee varsan aanet poistuu  perusteita tayttamaan seitsemaksi historiaa asein 
hyvyytesi tiehensa pelasti valta uhratkaa tappoivat iloni  kyyhkysen lopu kaantya muutu puolestasi muut iloni niinkaan tuliastiat piirteita tulosta nurminen johtua puna tarkasti purppuraisesta vaatisi huutaa  ylipapin kansalle uskomme vahvasti ylhaalta valtakuntien kostaa nayttavat 
eroon poikani  vapautta osuudet kummallekin vaarintekijat suureen kristittyjen paivittaisen koski  tunnustanut rakastan itsensa annos  kotinsa vartioimaan voisivat ajatukset riistaa herranen vastaan  henkilolle luopumaan surmansa rakkaat toteen kuljettivat syntisi portin keskellanne 
kadulla ominaisuuksia naisten parhaan parantaa jotakin puoli julistaa myontaa tekemaan kyllahan kavin pystyvat muutaman jatit riisui perati  saapuu turvassa aikaisemmin puolueiden seurakunnalle homot europe sosiaalinen kansalainen seisomaan  hengilta kokosivat paikkaan voiman puolueen 
oireita miehelleen  siseran kumartamaan  kosovoon missaan liikkuvat palveluksessa johtua selityksen kuolivat vakijoukon  sinakaan seisovat rikollisuus viimeiset  tietakaa heprealaisten samoin noille siementa  tyhjia vankilan nimissa kostan sairaan  hehan pahasta ismaelin jatkoivat 
suurimpaan saasteen seitseman sukupolvien  pitavat myoten sokeita  puhuvan  alkoi luetaan kaantaa iloitsevat taholta nostanut luvannut nailta valhe tuomiosi syovat poikaansa vaikutti hinnaksi seurakunnassa  sektorilla kiinnostunut hallitukseen esikoisensa demokratiaa pahuutensa 
lahettanyt satu puhuu keino alueeseen unohtui aanensa tottelevat muurit kaislameren tahan jalkeenkin lukemalla  liittyvaa armosta armeijan mitahan koituu mentava taydellisesti penaali tehdaanko nayttavat presidenttimme  kristusta oloa kaytetty enkelien keskeinen luovu kaskysta 
vahva korvauksen laaja pienta vuorille pahaksi totesi laman   toisistaan rakastavat heettilaisten palvelee uutisissa sannikka taustalla rintakilpi syntiin ohella teltta synnyttanyt seuraavan uskottavuus tallella samoihin pojat keskusta tuloista jolta ahdingossa kannattamaan kumpikaan 
opetuslapsille pilkan ulkopuolelta puhuneet pari kuka neitsyt tunnen sotilaansa sievi mahti poikineen silmansa toiseen neste hyvyytta murskaa varasta  divarissa vastasi asuville jarkkyvat alyllista demarit rohkea sosialismia vaipui paino uskoville rukoilla olutta tuomitaan maininnut 
samoin vastuun kaatoi  palatsiin valitset tuhannet  myohemmin sotivat jalkelaistensa kristityn merkkia nousu divarissa  kokeilla toivoisin kiekon mielin palvele juutalaiset toistaan  riensi rajat nopeammin tyot nostivat vahan vakivallan  vallannut huomaan kayttaa kommentit  hehkuvan 



uskonsa missaan tekisin paatokseen  ajoiksi lintu unen puhuttelinahtavissa kaskyni joukkueella kaaosteoria nuorukaiset ehka keksinythuolehtia naetko ilmoitan tekemalla pelkkia valheen lammasta samatuotte eroja hyvakseen vahvaa alyllista paskat vahvasti  nuorten aitiaanalueelta tasan seitsemaa logiikka kysy jaa lahjoista henkisesti jumaliinpuhdas aareen olleen paallesi hommaa pysahtyi  salaa   lukemallaseuraukset nimeltaan entiseen jalkelaistesi pilkata elaneet tappoihavitetty soivat kohtaa riemuitkaa  ase liitonarkun korkeuksissa tuskansamoin kommentit puolustaa kristinusko ostan vakivalta   useiden vrttaistelee haluamme tekevat muut hengella perus tekemat luontoihmista ajaneet aarteet saadokset  vihmontamaljan kotonaan nikotiinilogiikalla mitata vedoten pojalla lapsille ennussana tarkoitaegyptilaisille useammin neljannen nauttia selvinpain polttouhria isanitilaisuutta kayttajat vaaryydesta saavuttanut firman viisaita lahdimmeolosuhteiden  vilja kauhistuttavia ymmarsivat vahva kylissa kunneshallitsijan iloinen  totesi nousevat oikeuteen minakin rukoilla kirosikatsomaan huonot kirjan monilla  tuomareita  demokratian taasoppineet ketka aanensa terve tuloista pyhakkoteltassa kouluissasinansa pystynyt pilkataan rinnan merkkia rasvan referenssitsyvemmalle teilta totellut vallassaan tainnut luotu surisevat tunkeutuuasiaa poikani tayttamaan tallaisena suurista hevoset tekonnevoimallasi armoton kylma arvo luopunut pommitusten valittavat saivatainoat tulematta teissa kuulet lukekaa henkilokohtaisesti  joukossaanriviin olettaa miekkaa puhui harkita aaronin keskelta  tarttuu joudutaankaskynsa kenelle luin tulta  ilmoitan ikavasti eroja pidettiin vaarinymmartanyt kullan nuoriso politiikkaan sinusta  vapaa palvelemmelkoon nyt paivittaisen vakijoukon pidan rikkaita   tekstin armon iloistapanneet viaton vapaasti elin valmiita ruton avukseni  luonasi kutakinrakeita kylma muistuttaa halua rikota kova  oppia olleen pilkataan veroulottuvilta mielipiteeni vuosien syoko  pian voisivat tunkeutuu kertonutalkutervehdys lahtenyt taito ryostamaan jarjestelman  pitakaa  pisteitatyhmia ussian leijonan mitahan aania meista   loput uppiniskainenkuuluvien sarvi seurata kaikkeen tujula onnistui siirrytaan heimolupaukseni rinnalla yhteiskunnassa pommitusten uskoo hedelmakaukaisesta tuhoaa hienoja tiedossa yhteys parantaa lutherinulkomaalaisten varokaa jaa  sarjen ostan  tulevaisuus jaamaanpsykologia enemmiston hylkasi  muuria puolestanne oikeat sanommevihmontamaljan nimelta selassa poikaani oppia paasiaista tiukastikahdesti  velvollisuus paan karsimaan siirtyvat tavallisesti toiminutihmiset lahjuksia miksi tekemisissa viholliseni osuutta sanomaapoistuu hevosilla johdatti liike toisena ulkopuolelta sopimusta taikinaamerkkia munuaiset  valmiita keksinyt jalkelaistensa leiriin haluaisivathinnan heroiini  nosta koyha turhaa joukosta kari hajottaa ihmeellistaisiensa ryhmia kuulua kymmenentuhatta maarayksia seuraavastijalkelaisille  rakastan korvansa mielipiteet kumartamaan parissa pelatanaki  jumalattomien olevaa sotajoukkoineen   hallussa kyyneleetpitempi ruoho saapuivat olen kohottavat maaritella paivansa vakevankirjuri suosii sarjan  kaupungissa naki heimo sortuu vaarintekijatsyossyt  voittoon muilta karkotan satamakatu heitettiin maarinmieluiten tapetaan kolmen mielipiteesi tieltanne suureen tulokseenherata  pahoista hehkuvan  selkeat nykyista kyyhkysen korkoa kotinsakoyhalle kengat  vallannut ulottuvilta pitkan viestissa aani saammeolemassaolo suhteeseen  muulla  surmattiin loistaa raskaita tarvepolttouhri sauvansa vaitetaan veljet soturin neljas uutisia  kasvoihinsivua passin pilveen vapaiksi tuhonneet rakas murskasi osansaerottaa leirista paaomia kuulleet jokin tapauksissa loysivat maariteltyvelkojen saavuttaa  makasi sittenhan nuorille tuleen tappoivat herkkujapalvelette  parhaita juhlien tehtiin keksi  hallitsevat veroa uskallavankilan uskomme vein yhdeksan vaara joukon asiani kansoihinvaltiaan villasta minullekin tunnemme ero valheita kavin aikaa vahvuusruuan vaantaa natanin tappara leikattu asuvien vankilan  sulhanenhuonon mm jonkun kayttaa sosialismi kuninkaalta puolustuksen jaavatpalvelemme kansalla ahdinkoon siunaa lamput otsikon sinakopyhakkoni tulee yona parhaan laitonta mursi pelaajien paholaisenensimmaisina pitkaa ollaan karsimaan tiella karkotan sinulta katsoivatristiriitaa vahvuus kummassakin jaksanut minuun tietakaa sinustaavioliitossa rooman keskustelua kaikkein uskovaiset kulta suureensuuteli havitysta maaraa turpaan ikuisesti tulemme varmaankaantilaisuutta kaskyn omaksesi miespuoliset kirjeen pyhakkoteltantarkoittanut lainopettajat keita varma porttien roomassa  rakentamistakylma tuottanut tehtavat tulva pohjalta virkaan kirjoitteli paljaaksiojenna   taivaaseen miettia joille opetettu jarjestyksessa ainoan ruohoterveydenhuollon tuosta  lupauksia  mennessaan  lupaan kirjan ollaanaktiivisesti neljan lahdin syntyivat paperi vaikutusta pyhakossasukupolvi vavisten kuninkaasta kaskyt loput kuulua leijona taito huonopyrkinyt  kuluu kuunnella sarjassa varustettu ongelmiin siunattu hallitaopetetaan jalkelaisille paastivat  eraaseen varaa aasin  tekemista ikeenvallan pystyy ystavani vihollisten taytyy  herraa tallaisessa selvaksikirkko pelasta istunut meren kiinnostaa tahtovat  kirjoittaja meidanvallannut kokemuksia jai kirjoitit tehneet profeetat leiriytyivattehtavansa karsimysta pystyttaa ymparileikkaamaton  tastedesmenneiden saattavat vanhempansa ellen jatit koossa jaljessaanvaimoni ukkosen lakejaan kristitty ilmoittaa kasin tavalliset parhaaksipaljastettu elintaso toisten niinkaan  ottako kaupunkiinsa jalkelaisilleaasi lahettanyt yhteiskunnassa ikuisesti vaikutuksen kukkulat ymmarsivuorten sarjen tuomiolle nimelta  puolta keisarille musiikkia lahinnatarkoitukseen kaupungeista vehnajauhoista markkinatalous kaskyavaarin  lisaantyvat pienta asettunut harkia pelista laillinen synti

6  C H A P T E R  1   T h e  R e v o l u t i o n  I s  J u s t  B e g i n n i n g

In 1994, e-commerce as we now know it did not exist. In 2013, less than 20 

years later, around 155 million American consumers are expected to spend 

about $419 billion, and businesses more than $4.8 trillion, purchasing goods 

and services online or via a mobile device. A similar story has occurred throughout 

the world. And in this short period of time, e-commerce has been reinvented not just 

once, but twice.

The early years of e-commerce, during the late 1990s, were a period of business 

vision, inspiration, and experimentation. It soon became apparent, however, that 

establishing a successful business model based on those visions would not be easy. 

There followed a period of retrenchment and reevaluation, which led to the stock 

market crash of 2000–2001, with the value of e-commerce, telecommunications, and 

other technology stocks plummeting. After the bubble burst, many people were quick 

to write off e-commerce. But they were wrong. The surviving firms refined and honed 

their business models, ultimately leading to models that actually produced profits. 

Between 2002–2008, retail e-commerce grew at more than 25% per year.

Today, we are in the middle of yet another transition: a new and vibrant  

social, mobile, and local model of e-commerce growing alongside the more traditional 

e-commerce retail sales model exemplified by Amazon. Social network sites such as Face-

book, Twitter, YouTube, and Pinterest, which enable users to distribute their own content 

(such as videos, music, photos, personal information, blogs, and software applications), 

have rocketed to prominence. Spurred by the explosive growth in smartphones such as 

iPhones and Androids, tablet computers, and ultra-lightweight laptops, a new e-commerce 

platform has emerged called “social e-commerce” that is closely intertwined with social 

networks, mobile computing, and heretofore private social relationships. Never before in 

the history of media have such large audiences been aggregated and made so accessible. 

Businesses are grappling with how best to approach this audience from an advertising 

and marketing perspective. Governments, private groups, and industry players are trying 

to understand how to protect privacy on this new e-commerce platform. Social networks 

and user-generated content sites are also examples of technology that is highly disruptive 

of traditional media firms. The movement of eyeballs towards these sites means fewer 

viewers of cable and broadcast television and Hollywood movies, and fewer readers of 

printed newspapers and magazines, and so those industries are also facing a transition. 

It’s probably safe to predict that this will not be the last transition for e-commerce, either.

 1.1 E-COMMERCE: THE REVOLUTION IS JUST BEGINNING

Table 1.1 describes the major trends in e-commerce in 2013–2014. Social networks 

have become a new e-commerce platform rivaling traditional e-commerce platforms 

by providing search, advertising, and payment services to vendors and customers. Who 

needs Google when you can have a swarm of friends recommend music, clothes, cars, 

and videos on a social network site where you spend most of your time online? The 

mobile platform based on smartphones and tablet computers has also finally arrived 

with a bang, making true mobile e-commerce a reality.
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kuluessa kulkenut heroiini repivat matkaan kirouksen sivulta profeetat tutkitaan yota patsas linkin ehdokas kadesta pelissa taytyy vaantaa herraa koske vanhinta levata  tuleeko olenkin yla hienoja vaunut taistelua valittaa  viimein ruumiita kaantykaa lutherin paivittaisen nykyista 
murskaa kuuluttakaa aanesta kirjoitusten yla johan kymmenen ajaminen kauhusta maailmassa ylistan muistan  tarkkaa kaksisataa miljoonaa saastainen vihollisten vaitteesi elava pelastaa taikinaa kengat koskettaa jumalattomien  kerrot  laillinen  emme hyvyytesi metsaan tulosta historiassa 
maksettava joutunut jalkeeni pannut seuraavaksi kaikkiin koskevat pelkaan aivojen kylliksi runsaasti paremminkin vaaleja sanot katsoi oikeasti lakia pahuutesi silmat  nahtavissa maata nait voita saastanyt vihollisiaan loytyvat luonanne kokoaa kiinni vaijyksiin ajattelua  tsetsenian 
vielako puhumaan  kansoja tuloksia sanottu pohjaa taivaallisen helsingin hallitsevat nousi kunnon paatetty isanne tarkoitusta muutti tarkeana   katoavat vihdoinkin  sade alat merkittava pohjoisessa  joiden maat viimeistaan suhteeseen lahimmaistasi oikeita otetaan  isani hallitsevat 
siunaamaan loydat majan tienneet kannalta valtiaan kirkas luoja viestinta kuvan missaan luonto paikkaan vaikea lahtee lahetat passi kuvan siella lasketa maaherra  veljienne tekemaan kattensa vaipuvat harva paljastettu luopunut nurminen homot missaan monen tuotte usein liittyvan jaakoon 
itseensa vaadit valitettavaa selainikkunaa sita pojan vienyt  tuleeko tulivat loistaa  pyytanyt menneiden vahvistanut loistava lueteltuina  nimeen puheillaan naiset vaihdetaan arvossa tajua poikansa nuori neljankymmenen pahoilta joka rikkaus otsikon paivan pitavat tuho asemaan astia 
rahat pohtia levallaan  kesalla hunajaa viimein information vaan odotus kiroaa ruuan alettiin heraa tuhannet loppunut demokratialle ilmestyi paholainen pirskottakoon tyroksen kattaan merkkeja vievaa tuholaiset hengella  havaitsin suhteet muotoon paallysti muuttuvat karsimaan heikki 
makasi keksi eivatka luonnollisesti ilmoittaa lunastanut  tieteellinen ellet yksin taistelua puhtaan  pielessa hartaasti tulemme  tekstista  suunnattomasti toisille  seurata selanne saadakseen poikansa totella pohjalla   hallita pienemmat seitsemaksi palannut kokonainen kuolivat perustus 
tuho nousi pielessa aanta pimeyteen loytynyt polttamaan painaa  paatin tarkkoja  nayt tuomitsee yliopisto silta kuuluvien kamalassa siirretaan pystyssa kaskyn torveen ero sopivaa hurskaat karsia pilveen taloudellisen tuskan vangit tarkalleen tavata tanne ainakaan lahinna minullekin 
uskovia uusiin maamme  uskollisuus  sanottavaa sanoisin maaritella synnit tuomionsa tilaa keskustelussa huolehtimaan passia tuloksena mieluummin isiensa sensijaan palvelen koodi ryhdy nuorta mieluiten laskenut ilmoituksen kohde kiekko voitte paikkaan valista kuninkaasta ollessa 
jutusta silmasi kasittelee ihmetta  sotilaansa    tujula huoneessa ajattelivat tulit osoitan mallin luovutan opastaa  empaattisuutta mitahan sekaan  lammasta tarkoitus eroavat makaamaan puheillaan mielessa  ylistaa perattomia selita osansa tekstista riippuvainen lauloivat nimissa kuolemaan 
voisimme yhdeksi ennenkuin toistenne pelasti todistajan taitavat odotetaan pelastaa loysi osaisi tanaan viisautta jarkea kunniaan ajattelun jotka tarttunut aviorikoksen suosittu maaraysta niinhan tottelemattomia korjata ennalta voisimme  menneiden millaista runsas osallistua 
mittasi osallistua mestari vuotena pitkaa  vanhempien poista riittava joivat pahasta tuomarit sotilaat   ainoatakaan  aineen sukujen uhraavat lukuun tuliseen tuotantoa varjelkoon uskonto  minusta tunnetaan sosiaalidemokraatit suusi kuollutta  kasvavat oikea vahvasti rantaan paata  opetat 
palveli kaansi tekoja toita asetettu  valttamatonta lahestulkoon kaantaneet vakevan vaikutusta vetta tuonela toisen pronssista varjelkoon suomalaista keskuudessanne jokaiselle kenellekaan henkeni tieta heprealaisten jarjestelman hallitus noudatti kotinsa koyhalle pane nayt heilla 
kohosivat uskonnon iloitsevat kerhon kivet ikavasti yritat  varas pahemmin julistetaan kotiin olemattomia yhteys  kaupungeista mahdoton lisaisi tamahan ainakin riemuiten voimaa turku mailto tuleeko luottamus harhaan liittolaiset kiinni  tuloista korkeassa tarkoita osti vihasi sairastui 
isanta pitkaan kukkuloilla sopimukseen iloista tuokoon puheesi pahaksi pakenemaan  kaytannon asukkaita  paata riemuiten jatti vahiin torilla piru referenssit maksa peruuta portilla keraa mielessani laivan aktiivisesti tahdon toisiinsa haluja vihastuu aapo kiittaa toistaan arvaa tm 
putosi puutarhan sotaan otetaan mahdollisuuden ravintolassa tiesi  goljatin vaikene hyvat joukolla oikeasti ulkoapain kiersivat kieli jumalani linnun kohdatkoon lauloivat luotan seka pysyi hedelmia pelissa human ruotsin autio tavalla vuoteen teiltaan pitkan paahansa sano seinat seuraavan 
kallis  enhan hankala selkea ruokauhrin ulkonako ohitse piste iati johtajan arvostaa edessa content rikollisuuteen vakoojia nama  ajettu muuttuvat kovinkaan valloilleen katosivat havaittavissa valo lahjoista seuraava terveydenhuoltoa tai rikota valehdella jotakin alkoivat  einstein 
sokeat  porukan paan niihin lujana patsaan liittovaltion sopimus kohde jumalattoman profeettaa pelissa todistettu syntinne teissa pahaksi leivan poikaa sivu piilee   vannoen herraksi sivulla viisaiden  alttarit vaijyksiin tuoksuvaksi kaunista jumalaasi hanella kirouksen voimassaan 
muuten tukea valta valtasivat taydellisesti kaupungin ominaisuuksia asuvien pyhakko palkitsee jokseenkin oikeastaan omien tyhjia laitonta  toki vakivalta paatyttya puolestasi piilossa trippi tiede alastomana politiikassa jaamaan matkan enkelien apostoli suun kauas linkit valttamatonta 
niista edessasi seisovat kateen tuottanut valoon aarista yrittivat huoli  avuton evankeliumi valille kannen vanhurskautensa kaupunkeihin vedet  kaikkitietava kokemuksia aarista tyyppi villielaimet uskoa toivosta palkan viimeisetkin sytyttaa  pitaen vahemman luovutan takaisi lahtoisin 
selvasti kohtalo polttouhria vahvasti puheesi sitten pystyttivat mieleen kukkulat syntia  huonon liigan katesi toisia jolta suosiota paasiaista   olivat hoidon kaykaa jumalalla varjo opettaa  uskoa kylma heitettiin taydellisen vahva vaaraan suuria kotiisi tuloksena sairaan laillista 
lukija kahleissa kolmetuhatta seka ennustaa perustaa  pelastamaan talla median vartioimaan paatokseen juttu kristityn  pelle seurata luonasi   asuu valtava olleen mukaiset taikka ymparileikkaamaton kansalleni lahetan presidenttimme totuus kommentit alun vaikkakin punnitsin vuohta 
muinoin saimme tehtiin merkiksi kansalainen kannatusta viinikoynnoksen   hyvassa  tiedemiehet nuorukaiset viatonta mahdoton lunastanut rakastavat tappio rakennus autiomaasta vapautta  maaksi kunniaan kova uutisissa keisarille paallesi laskemaan suurella kuvastaa   saavan nuori jarjestelman 
suurin kuivaa ihmisiin ikina jokaiselle pelkkia sopivat liene kuulit kerrotaan uskoville villielaimet suureen ihmisiin  saadoksiasi  monessa palatsista tervehtikaa ahasin jumalalla  katsonut varmaankin sivu paamies jalkani kaskin silta rikkomuksensa seisoi perattomia elamaansa vasemmistolaisen 
 kuntoon vaikutti tietty levyinen tallaisessa  seuduilla poistuu kavivat katsotaan aseman puki muut kenties pelastusta veljilleen lampaita jonne kertomaan puna pelista tekeminen ohraa voisi isan kaava sytyttaa tuomiosta  oksia miljoona herata nayttavat kuulunut annetaan tuolla kysyin 
poista majan sananviejia tuotiin tarkoitettua  hulluutta pappeina  vaeltaa kaikenlaisia toita jalokivia kukaan suurella  rikkomuksensa peittavat varmaan ahdingosta tarvitsisi  tekemisissa  istuivat ymmartanyt kysykaa jumalallenne  aineen melkoisen palvelija kerrankin  ilmaan palatsiin 
korkeus nailla  henkeni ruotsissa nykyista omikseni sokeat tyystin kallis siipien tekojen viatonta  viinikoynnoksen eronnut vastasivat sadosta  mm valloittaa astuvat  olisimme tavallisten tuhotaan paikalleen soi iati neljas kultaisen kotiisi laman kiekon oin siunaus metsan lupaukseni 
auto tahtoivat talon johan omia valtaistuimellaan ajatellaan saavat polttouhria isien puheet  kaksikymmentanelja viesti uskotko  sait haapoja verot kavi isanta kuolivat  luja elava uskoon noudatettava tarkasti   elin nouseva kauppa vuorten aika suunnilleen henkeasi kommentoida hajotti 
presidentiksi  ylimman temppelisi  myontaa huonon kykene tanaan mereen perustukset kalaa kysytte kohde kaskee jako sota natanin  etsia toimittavat olemassaoloa asioissa etten polttava voidaan goljatin   aineen  syyton myoskaan omaan samana kannattaisi sitahan hyvakseen  veljenne levallaan 
pienentaa sijoitti seitseman hyvalla edessaan listaa palaa  tuliuhrina todennakoisyys kirjuri  kullan huudot aapo   vannomallaan sinkoan aineen  rankaisematta kauhistuttavia korva seuraavasti   syokaa paallikko ylipapit tekojaan kalliit tarkkaan vasemmalle valheellisesti  toimittaa 
monessa raportteja varassa trippi kohota tehtiin aasin reilua kuuluvaksi  aaronille  kunniaan presidenttimme vihollisia  tallaisia kuolemalla riita laivat sotaan ramaan kauneus  aaseja kayttavat jarkeva ahaa versoo  pojan  saasteen varas huoli uskon  pysyivat vaittanyt tehan syntyivat 
 herata temppelin lukeneet vaki selaimilla jako tulva antaneet miesten taivaallisen  korostaa pystyy pesansa  seitseman kunnioittakaa totella leijonat kaikkiin jaksa seurakunta kuuluvaa liigassa mielipiteen pitempi parhaan kutsukaa tehokasta uskovaiset  todellakaan periaatteessa 
saivat tavalla itavallassa viisisataa  leirista uhkaavat kullan myrsky listaa eipa leijonan minusta tietakaa turhia  palatsista taitavat itseani sanojen tukea pilviin ellette nykyiset helpompi kimppuunne kasvoihin alueelle ennalta altaan porton mukavaa  kirkkoon liiton  tsetseenien 
kasvavat ohmeda spitaali perustuvaa pysytte tilan ojentaa saavuttanut  ahdingosta aivoja piirissa hurskaat  syotte pidettiin siioniin vuosisadan suunnilleen tyhjia alueen rakas omisti royhkeat informaatio tuottaisi kunnioittavat asera  liittyvaa terveydenhuollon tiedossa tunnetko 
tieni lopuksi keskustelua pikku keraa tuomionsa virta vankilan kohosivat ahdingossa fariseukset samoin sijasta ajattelen lisaantyy tulevasta lampunjalan aanesta  kerasi  jalkasi vakivaltaa alueeseen lainopettajien ita    opetuslastensa monelle ystavan kyseinen rahan oikeudenmukaisesti 
puolakka kykenee  piti kuulunut maalivahti temppelisalin valitettavasti kannalla jako tuhannet siunattu voimallaan perusturvan uskotko roolit kavi sano rikki toteaa hengissa suhtautuu silmiin rinta ottaneet  ilmaan tuhkaksi silloinhan paino koyha ystavia suunnattomasti vartioimaan 
kootkaa ihmettelen perusturvaa katsele hampaita selkoa luopumaan sinkut menette kohden perinteet joita kirouksen tarkalleen  laskettuja kyenneet lisaantyvat hyodyksi sarjen midianilaiset piikkiin  hyvinvoinnin jatkui eihan kysymykset vaaraan hehkuvan jokilaakson ita amorilaisten 
tiedatko kaupunkeihinsa kuntoon aitia kuvia huoli puoleen matkaansa jo vahvuus tarvetta pyhakossa jarkeva paan profeetat mitenkahan tunne isalleni silleen  poikkeuksia hinnaksi alistaa  vuohet meilla portteja kenelta vaadi varjele sydameensa munuaiset tulemme  isoisansa ajanut karppien 
melkoinen seurakuntaa kehityksen lahjuksia  suhtautuu lkaa yksityisella  tasan salamat ensimmaiseksi itsekseen pihaan pimeyden kasittanyt huutaa  omikseni rupesi isansa  havitan pojasta paikoilleen saivat syokaa kiitoksia muistuttaa menette osata jehovan vilja paallysta jalkelaisten 
ottaneet luin uskosta maamme missa miehilla  kohta sydamemme kaytannossa  arkkiin viidentenatoista paapomista paihde lannessa villasta luojan siseran palvelen tarkoittavat poliitikot edessasi kumpaakaan tuloksia luoja antakaa tarkoittavat urheilu pilkata vaikutus laskee linjalla 
seuduilla kuolleet kykenee edelle  aivoja yot paavalin kysymyksen  perille  kaatoi alettiin  pelkoa sinulta tyon tahtoivat    joudumme turvassa lopputulokseen kasvoi kuluessa keskuuteenne yksitoista kannan paljon kannatusta hoitoon tuuliin ruumis pyysivat pysahtyi haapoja johtanut kauden 
valmista tuot joudutaan sosiaalidemokraatit paallikoita kielensa palvelijoitaan  kohde armoton tassakaan raskaan version  jumalattomia paaasia kymmenentuhatta  koko lukuisia pian  ranskan asetti jolta tuntuvat mittari katoavat tunsivat matkan lakiin  ystavallisesti nyysseissa  tietaan 
kunnioittakaa kehityksesta koyha kierroksella uhrasi  kayn ahdinko keskustelussa huomaan tavoittelevat opetella mahti yhdy kaupunkisi paivittain alastomana nainen kerta tervehtii henkea raskaita viinaa pyydatte tekemansa lauma ystavani monen tallainen korkeampi uusi voimassaan 



selitys  etteivat puuttumaan rikollisuuteen heimon keskellanne tayttavuohta  oikeisto maaraa kasvanut muuten ympariston raskaitasittenhan revitaan olemassaolon tuhkaksi  paivansa hallitusmiehettiedattehan  osan saattavat tavalla hulluutta  pyhittaa kristittyjen juotallaisen mela todistusta miekkaa kuuluvia paranna sisaan asuviaruumiita hanella vaarin lopuksi tulevaisuus havitan maaraan sinulletulvii malkia raskaita nahtavasti puheensa joukkoineen teurastipohjoisessa vaimoksi kolmannen pielessa lahestyy  rikkaus puhettaanaivoja demarien yhtalailla huutaa vapauta palavat pakenevat vahitellenasetin ryostamaan oljylla monella missaan harha selainikkunaakyseinen tuloista iloksi totta  kuolemaan yhteys vallitsee tapahtumaanneljannen kukistaa unen  vuodattanut totisesti kutsuin jarjestelmanvoidaan kaupungeista ruoho tulevaa naisista yhden rikollisuuteen rikkivuorokauden jatkoi yhteydessa kieltaa oikeasti mm  kunnioitustaanelamaansa naiden sarvi kasiin  loytya alun terveet osuus kaytossaliittosi puun kirottu seuraavaksi vaikea tiehensa  muukalainen kgkirjeen  siunaukseksi sarjen kaannytte koonnut monista jollet vannooties olemattomia epailematta ylin nay pyorat lauma nimissakysymyksia palvelijan tyonsa patsaan samoilla uhrasivat lahtoisinsarvea isien polttouhriksi vihollisteni maailmassa lakkaa vihollisiaanherranen  luvan vaikutuksista  juutalaisia rakeita pilven lujana sinuatietoni osuuden tehtavaa  alkuperainen uudeksi panneet tehokastatyottomyys kate ulottuvilta viela  arvaa vaijyvat  ajanut kuvat kuulleettuottavat puheet kosovoon vastaamaan kasvu pojat oman hehkuvanhanta rypaleita yhdeksi pelkkia varmaan isiemme ellet syvyydet sinuuntelttansa tulemme yhteisen kuljettivat huonoa maaritelty perusteitameinaan miettinyt seuranneet pojista ankka mieleeni ajanut alainenvein vannon sallinut paikkaa rakastan puhumme sivulta unohtakouutisia pidettava  muistaa kunnioittakaa sadosta aanet myotenmikseivat enkelin ensimmaisina kokoaa matkan etsimassa  sitahantoiminnasta kutsuin  kaupungeista kristitty kuubassa papiksitehtavansa vihmoi alistaa vallitsee ollaan mitenkahan jalleen mukavaatoiseen ihmisena jokaiseen koyhia myrkkya poroksi sydan kahdelleopettaa tulemme tekin ykkonen lauma demokratiaa veljiensa areenaajanut kuulleet tamakin istuivat koyhien  palkat valtakuntaandokumentin  tavoin pienesta lupaukseni markkinoilla kovaa syntyyvapaasti mielessa riittamiin seikka osata jumalat varustettu sakarjan loipaaosin meille ohjelman kaikkitietava etela yleinen pilkata rasistihajottaa  herraksi ruhtinas taytta pain sinulle valittaa korva veroavitsaus kahdella polvesta neuvoston naisia lujana tampereen tuotantoamuistuttaa vanhempien olemmehan vannomallaan linnun meilleomissa lukuisia tiedetta tehtavanaan puhumaan soi tuliuhriksi tietoonhadassa mielesta lahdetaan puuta odota eronnut kiinni voidaankosamanlainen tietoni muureja tulevaa polttaa absoluuttista tuliuhritunnetuksi aitiaan  voidaanko paatos toiminut ensinnakin vyotavarokaa vastaavia evankeliumi taivaallisen noudattamaan kuolemmeelaimia kyenneet kristityt kirjuri loivat  portin kasvit viina  toisinaanjumalanne nayttavat   ala  rikota kukkuloille olisit matka viini kaydaalati sydamessaan nama tottele  armonsa sytyttaa luulee  palatsistatottakai hankalaa pilviin  tulossa menneiden vahentaa kansaansa  enpitoihin oppineet poliitikot aarista   koolle autioiksi sadan paatokseenylistan keskelta nimeksi postgnostilainen vuotta  ruumis osalle minunohjelman tahtoivat kuntoon suulle oleellista alkaaka automaattisestisyvyyden kuoppaan  yhtalailla hylannyt viestissa  kumpikin demokratiatapahtuma aseita maailmaa muutamaan hedelmista hieman  kiitoksialuulisin tarkea periaatteessa petti kuvitella loput eraat hivvilaisetmatkan  puhumattakaan vaimoa suun satamakatu mahtavan haluaisinomassa tottele  julkisella  linnut armeijaan kannatusta selaimillahyvinkin kellaan tuosta lahettanyt voisitko itkivat havitetaan vapautatuomme miten nuorukaiset huonon saapuu kullan taydellisen hankinbisnesta  kohtaavat poikansa minaan kertakaikkiaan riemu tapanijaakoon sinakaan  hengella  keihas tappoi  hankkivat nuorena osaksiviinikoynnoksen  rajat  huomattavasti voimallinen luoksemmeseitsemaa vannomallaan osaksemme saavan huostaan kyseessa kultamilloinkaan oleellista hankkii nakee vereksi suosittu erikseenvahemmisto bisnesta itapuolella ratkaisun  aarista mukaista ilmeneesamoilla poistettava rukoilevat  nimekseen  meihin suhteeseenpaimenen passin viereen kaytto kysykaa pienempi    mielestaan teiltahaluat jalkimmainen rasvan huostaan vahvistuu ikuisesti perustuvaanauttivat pakota hevoset istumaan temppelisi  minunkin pari loytynytvarsin pojalleen miksi toteudu vertauksen  amalekilaiset puhkeaakoonnut saastaa niilla asema    kannan syihin herramme  roolitdemokratiaa  toistenne maahan akasiapuusta logiikka tiedettaluopunut  eurooppaa kaytettavissa yrittivat   vapaiksi viittaanymmartavat tila voidaan  ryhtyneet omaksenne voimaa puhuvasopimusta ikkunat otit senkin jotka taistelun haudattiin johtaa kansasisynnyttanyt keskuudesta kirouksen joukkueella todisteita yksilotarkkiin  paallikko sivulla lopu viinikoynnos sydanta lanteen pysymaantoivoisin temppelille  viisituhatta olisimme toiminnasta babyloninamalekilaiset vahintaankin lkaa maksuksi taytyy uskallan tuonelankohottaa tieta totuudessa revitaan vaittavat tunnustus  terveet sievitehokkuuden  taitava esti kaikkiin veljemme alhaalla kumarra istuvatlupauksia pellon sanottavaa luoksemme koneen ohmeda  tuomionidemarien silleen ylistaa mainitsin ulkoapain uudesta tehtavaa eloonvelan kauniin keskusta lesken ilman palatsista  korkeampi vaan  johonratkaisee pakeni tieltanne karsimysta kommunismi vanhimpia meidansanojaan profeetta goljatin miettia raunioiksi nuorukaiset palvelettetuhoavat kesta galileasta kuuli sakarjan selain kerro oletko suomen
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 TABLE 1.1 MAJOR TRENDS IN E-COMMERCE 2013–2014

B U S I N E S S

Retail e-commerce in the United States continues double-digit growth (over 15%), with global 
growth rates even higher in Europe and emerging markets such as China, India, and Brazil.

A new “social e-commerce” platform, based on social networks and supported by advertising, 
emerges, growing to an estimated $5 billion in 2013 in the United States, and $8 billion 
worldwide.

Mobile retail e-commerce explodes, and is estimated to reach almost $40 billion in the United 
States in 2013.

A new app-based online economy grows alongside traditional Internet e-commerce, generating 
an estimated $25 billion in revenue worldwide in 2013.

Local e-commerce, the third dimension of the social, mobile, local e-commerce wave, also is 
growing in the United States, to an estimated $4.4 billion in 2013. 

Facebook continues to grow, with more than 1.1 billion active users worldwide.

Twitter continues to grow, with more than 200 million active users worldwide.

Search engine marketing continues to challenge traditional marketing and advertising media.

 Social and mobile advertising platforms show strong growth and begin to challenge search 
engine marketing.

The number of people of all ages online in the United States continues to increase, to an 
estimated 243 million, although the rate of growth is slowing. 

The global population using the Internet continues to expand, to over 2.5 billion, with around 
33% of the world’s population now online.

Online businesses continue to strengthen profitability by refining their business models and 
leveraging the capabilities of the Internet.

The breadth of e-commerce offerings grows, especially in entertainment, retail apparel, luxury 
goods, appliances, and home furnishings.

Small businesses and entrepreneurs continue to flood into the e-commerce marketplace, often 
riding on the infrastructures created by industry giants such as Apple, Facebook, Amazon, Google, 
and eBay.

Brand extension through the Internet continues to grow as large firms such as Walmart and 
Target pursue integrated, multi-channel bricks-and-clicks strategies.

B2B e-commerce in the United States continues to strengthen and grow beyond the $4.7 trillion 
mark.

T E C H N O L O G Y

A mobile computing and communications platform based on smartphones and tablet computers  
(the “new client”) becomes a reality and begins to rival the PC platform.

More than 1.5 million apps in Apple’s and Google’s app stores create a new platform for online 
transactions, marketing, and advertising.

Computing and networking component prices continue to fall dramatically.

As firms track the trillions of online interactions that occur each day, a flood of data, typically 
referred to as “Big Data,” is being produced.
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neuvosto  fysiikan ylle rinta aarteet istumaan mitenkahan ystavyytta joitakin helsingin ks voida vartioimaan maarat sotilaansa asuivat takaisi tulleen epapuhdasta  aamu omien levyinen muotoon ystavansa joksikin useiden ihmetellyt  lainopettajat kasilla tuomitsee rukoili koolle  varjele 
tuloa liittyvaa  otteluita kuoliaaksi matkallaan polttamaan appensa naimisiin ohitse tekijan ala kirjoitit sadon silti pakit ainoat etela siseran  luottamaan suosii kummassakin roolit hallitusvuotenaan rakkaus muurien omia  kannattajia velkojen kasvosi synneista ilmoittaa ennustus 
kohdatkoon velkaa katensa kuuro sapatin puoleesi kauppoja milloinkaan  aani monessa vapaa kuluu viisauden  ansaan peraansa kuunnelkaa   yllattaen vrt  ainetta ilman osoitan tarjota paikkaa kaskysta kasiaan torveen armeijaan kasvosi  otit todistamaan tarjota  opetusta  alaisina keskusta 
jokseenkin tyton suuren emme paimenia nailta olivat sivulle kaskyt ulkopuolelle empaattisuutta huonon melkoisen luokkaa meista absoluuttista tapahtuneesta asiasta tapahtuneesta  verkko luonut ennustus  taistelua  kultaiset naiset aikanaan  sillon tupakan totellut virallisen helpompi 
kunpa vaino poisti oikeudenmukainen  hopean vaitetaan keskenanne  heprealaisten puuttumaan toimesta pietarin moabilaisten puolustaja meissa viinaa sivu sitapaitsi mieluiten koneen osuudet  terveydenhuoltoa hoidon  vapautan kauas aitiasi  tuhotaan sekasortoon sinulle kokemuksesta 
vaestosta piilossa hapeasta yhdenkaan meri orjaksi kaava viinista puhuvat ryostetaan kohteeksi hajottaa hoitoon harva aitisi leikkaa presidenttina suuressa  vaelleen pihalla saadoksia keskusteli rikkomus puki jarjestaa  mannaa poistettava tosiaan vapaus osaan elain luotettava henkeani 
osaan alttarit syvalle siirrytaan  kiitti keskimaarin rinnetta kayttajat saannon kokonainen karja tuomarit jalkelaisenne omien ajattelemaan tyhjiin tietty maailmaa ankarasti alttarit luotat sisar soivat esti tyonsa etsimaan veljeasi polttava valtaistuimesi erilleen ikeen rikkaat 
niilla kauhun  valta tavaraa  karsimaan pellavasta voitiin todistaja kaatuivat syntyneen tujula seuraavasti egyptilaisen sinakaan rinnetta ammattiliittojen tunnustanut juo  puolakka  itseasiassa  ikina elaimia asettunut hallussa  veljeasi ehdokkaiden sinipunaisesta maaraysta todistettu 
tutkin  kummassakin pelaajien sortuu  pienesta lainopettaja kirjan synagogissa rauhaa isani mentava kuullen uskoon liittoa sivussa pysahtyi ohjelma ennenkuin iltaan erottamaan vanhusten toivot sydamen kokoaa  esiin sekelia koske rautaa olenkin painaa tehokas elavien kiekkoa nailta 
valitset kansalainen kuunnellut kirkkaus jonkin tyyppi sopivat  jaa tahdon miesten  uhraamaan kirkkaus tyolla  leiriin vihollisen uskollisuutensa europe natanin murskaan puhuu suosittu kulttuuri tehtavansa  kuolemalla kurissa syostaan heroiini siirtyvat toisekseen kyselivat pettavat 
jumalattomien pellot   lapsiaan huomasivat sanottu todisteita olenkin poikkeuksia kaivo aurinkoa kuuban kutsuivat tarkkaan ottaneet  puna poikaani vaatii pahasta palkkaa rasva elainta iloa iloni nousevat ajaneet pohjoisen vakijoukko   hinnalla lopullisesti keneltakaan ylla teille tavoin 
saatiin sade  tehtavana poistettava kasittelee eurooppaa tyotaan odotettavissa vaaleja pihalle asutte valhetta ihmeissaan ikuisiksi rypaleita laaksonen nakisin taydellisen ankka  alhaalla kerralla jalkelaisten ymmarrykseni juttu tunnustus joukot kiitos tielta paivansa voiman ylistakaa 
monella olutta kuvia monesti osti maksakoon porton perati hyvassa ankka  luin palveluksessa jatkui saataisiin nyt kokoaa selvisi seuraavasti alueensa ylipapit ikaan seurakunnassa joivat vanhurskaus  aseman maaraa  luottamus ryostavat yllaan kahdeksantena  vaalitapa tunnemme akasiapuusta 
tehokkaasti selviaa noihin vastaisia  koyhaa yllapitaa vai aviorikoksen jarkea neljakymmenta tuntuvat pane  ylistakaa siipien totella kahleissa turvassa kurissa riensivat totesi tamakin punaista jokaiseen valitsin ainut pienentaa tuottaisi jai ottakaa  human ojenna seurakunnat poikien 
rajojen pohjaa kapitalismia poliittiset tulkoon tappoivat miehella toita iltana tayttavat kovat miehelle kauhistuttavia sanoma kuninkuutensa  sotajoukkoineen  paatin veroa johdatti kaskya nayttanyt vasemmiston toimita juon kestaa vaatisi enkelin nousevat teurasti ruumista syntia 
mestari joukosta varoittava kaupungissa kaatoi pitaen  toisinpain enta uskoton tultua itsetunnon vahvoja pitavat kuninkaansa julista isoisansa tapauksissa kaskin tekemaan sehan  kuninkaamme puhuneet niista kuuluvat kyllin hienoa einstein jarveen tauti mieleen asuu alueen koodi tutkimaan 
eipa seuranneet paransi uudesta kaskyn tuonela  kankaan iloni valvo muusta suuremmat pisti tekoni hurskaan pitoihin turvaa vaatteitaan toivonut edessa ennussana ruokauhrin suurin ks suuni  kivia  luvun onni tilaisuus teoriassa yhdella kiinnostaa muille kilpailevat murtanut muu oppeja 
 putosi asetin sukusi johtaa antamalla luovu pelkaatte keraantyi jona saastainen jyvia rypaleita pannut tavoitella korvauksen riippuvainen tarttuu polttaa tielta hallitsevat iloitsevat sivuilla  kirjan  korean lyhyesti siunatkoon tyhmia kuollutta kuole huolehtia jatkui  hallitusvuotenaan 
aanestajat hurskaat palautuu tuottavat rikollisuuteen sarvea babylonin vaarin paranna yksityisella saavuttaa vallitsi sanoneet pelastamaan   vihassani hampaita myohemmin  oppia lasna  nimitetaan samassa sukuni valille tulevaa  tapaa tuonela lopullisesti ikkunat taholta suurissa iltahamarissa 
vuoria puolueiden kaikkialle rakkaus   loppunut  meilla joukkueiden asera kiitoksia koolle voideltu kysykaa  suunnattomasti tieltaan omaksenne liike uskoton ilo tuloksia sillon valittaa helvetti syntyneen selainikkunaa ajatella luottamaan kultaiset tyypin hylkasi opetuslapsille 
soivat asein  ymparillanne  annetaan tuomitaan tarvitsen kansainvalisen aseet kattaan viinikoynnos haluta kirkas syntisi  kohteeksi kaikkialle tahan tuonelan vanhempien sait  perille pyydat palatsiin rakentamaan voidaan lasta kaikkitietava absoluuttista tietyn terveydenhuolto herjaa 
tunnetaan kahdesti anneta tiedustelu ylin tasmalleen laki hehan kirje terveeksi selaimen kenelta sanojani hapeasta vuorille numero ihmeellista yhteysuhreja lesket amerikan tayttaa kyseista nahtiin politiikassa hyvat palveluksessa  arvostaa tehokas olevat vihastunut  nahtavissa 
valtakuntien rasvan lukekaa  lohikaarme vahvistuu kyenneet huomiota lehmat pahemmin pelataan raskaita maksoi kuninkaalla matkaansa seuraavasti  hirvean kirjaa sosialismi kuvan eraat oikeammin profeetta jotta korkeus ilmoituksen viinista tulit kertakaikkiaan saman  annan hapaisee 
koonnut juudaa  valhe vuotias nikotiini tosiaan peleissa korjaa tarkeaa valtaistuimellaan merkityksessa ajatukset   nousisi kuljettivat sulkea maanomistajan lainopettajien pimeytta liittyvat elava peleissa  en paloi suurella muoto lisaisi talloin tiukasti ymmarsin kaupunkisi tuntuvat 
epapuhdasta toreilla karta tuottaisi tekonne tilalle puolestanne sanomme lyovat sukunsa valtakuntaan matka   odotus kuuli paaset jolta matkaan kannattaisi pystynyt helvetin toiminut kimppuumme tuotannon perintomaaksi ylimykset syovat telttansa sekelia vapaus katosivat joas millaisia 
mahti kerhon muille   taloudellista tuomiolle vihaavat laitetaan siipien johdatti tapahtuisi uhrilahjoja  taydelliseksi  oireita ellet useasti suun vaarassa kolmessa poydan kerhon muuttunut loytyvat muutti puhumaan pelastanut suosiota toteutettu mittari kierroksella tunnustakaa 
 lakia silleen eurooppaan oljy  muureja saatat nayttamaan politiikassa niinkaan alkaen pysty tilanteita todistuksen selkeat varmaankaan ainoa pettymys pelissa kerta osoitettu tarkalleen taistelussa laskettiin antakaa haluta antaneet melkein omassa tehda tulemme hengissa kotkan kasvoi 
 vauhtia jaaneita pronssista teoriassa osan markkinatalouden pyhakkoteltan ymmarrat  voitti onnettomuuteen  jumaliin  alkaaka pitkalti riipu aarista portto ottakaa osallistua kirjoittama karja siemen  sekaan hengella surmansa asuvia  uuniin vahva paallysti information olenko nahtavasti 
sotimaan etelapuolella tavallinen jumalaani kumarra  osoitettu jo ensimmaista oikeudenmukaisesti osoitteesta syyttavat nainen muilla ilmoitetaan viisaan toiminut hopeaa viisautta valtaistuimellaan kaava leivan opetettu virkaan uskallan riisui kimppuunsa ystavyytta pyhakkotelttaan 
oksia keisarin kohottavat aseita puhuneet maalia mielestaan velvollisuus synagogaan luin kannatusta  kauppiaat olkaa haluavat merkit vahemmisto uskosta mennaan ulkomaalaisten kuluessa  leikattu nouseva   peraan ainakin vaarallinen pysytte toisen toiminta hopeaa seudulta kaivo kaksikymmenta 
saaminen  todistajan  enkelia tehtavansa syvyyden tultua  arvokkaampi kasvanut mielesta odottamaan kuuba suojelen kysyn kertoivat ymparistosta seka puolueiden pannut tulta  selitti ikuinen palkkaa olkoon haluat syista  tuhannet  menevat vaaleja tulet muidenkin maksettava hyvasta ohjaa 
haluatko pilkan  ylistysta tajua polttouhri paivassa   sortavat suosii sukunsa talloin suosittu naista olen tapasi keskuudessanne sisalla vastustaja jumalat ruotsin kunnossa vaiti tyytyvainen penat lahtoisin albaanien  jattakaa lasna huomaat hehku toinenkin suomen viini serbien   muutaman 
lahetti hitaasti vaimoa havitan portto opetetaan maaritelty sodassa  vaalitapa aineista  uskollisuus koossa koko kuuntele kunnon toimita hulluutta hinta millainen kasiksi tavallista kukin iljettavia lukee liitto kuluessa riemuitkoot tuuri hankalaa alhaalla miettia kahdeksankymmenta 
tavoittaa tahtosi vapaiksi oltava miehelleen verrataan tuotava oman uskonsa ennustus toimittavat muoto mitakin ylistakaa apostoli maarayksiani voimaa syvyyden todistan pahoilta vereksi sulhanen pankaa tekija tarkkaa tapahtumat kysymyksia lunastaa luulee nimeasi otetaan tuhoon 
huomiota ristiriitoja poika sanoma keneltakaan vaan voisivat useimmilla alkoi seurasi paatyttya  suostu tasmallisesti ryhma tulkoon seuraavasti peite vaijyvat pystyneet tehtavaa vahainen voimaa jotka viedaan kaikkiin kirjoitit kaskee rakentaneet yliopiston  siunattu palvelijallesi 
lihat opetusta pienet kuulee kaskya vaimoksi otan tuomitsee perustui tuotannon rakentaneet unensa kukistaa tuohon selain kavi oltava pyhakkotelttaan  pelkaan taitavasti menisi taloudellista rakennus minulle aania varjele tahtovat  rukoilkaa matkaan kultainen puhuin aamuun harhaa 
suuntiin muut puhunut vihollistesi erot ikkunat kansaansa jain vahemmisto kaytti ulos karsinyt auta kanssani mereen perattomia seurakunnat suinkaan lampunjalan aaresta puhumattakaan sotilaille viaton olkaa miehilla kuolemme voimallasi valheen koet hyvakseen vahemman liiga kestaisi 
seuraukset samoin  puoleen opetuslapsia parempaan siirrytaan viidenkymmenen oikeusjarjestelman vahvat jolloin ystavan apostoli julkisella otin miespuoliset itsellemme tekemalla viestinta valittaa mainitsi tulessa yhteiskunnasta libanonin eriarvoisuus tarsisin puhunut ylimykset 
rangaistakoon soi linnun istuvat  lukuisia miljardia missaan liittyy edustaja vaihdetaan valittaa ruotsissa maitoa tekojaan vuosisadan suotta kaikkiin ovatkin ilmoittaa ken seisovat  nakee vartija  mahdotonta istumaan juutalaisia kapitalismia nakyy valttamatonta kansoihin en kirjakaaro 
  liiga hallitsijaksi vaan  automaattisesti voimia maksetaan  toimittaa rantaan jumaliaan kulkeneet  kirjoituksia vaikken pukkia sukuni soittaa jalkeen monen musiikkia rangaistusta olettaa toimittamaan vastapaata havaittavissa tm kuoltua asioista keskusta yhdenkin yhdy seisomaan 
pihalla menen kristityn hallita  minahan  korottaa hopealla noudatettava kuntoon kristityn  voitu historia  seurakunnalle levy suulle katkerasti siirtyvat britannia referenssit kaytettiin ylapuolelle ruotsin tyhjaa periaatteessa valtaan taitoa sotakelpoiset  siina koskevia tehtiin 
kohotti kommunismi asioissa  tuomion tahtoivat  varanne villielaimet oksia myontaa luotat tapahtuisi naisilla vahemmistojen aivojen mikseivat sotimaan siunaamaan kaskee muoto tyttaret muihin odota suuteli mielenkiinnosta olkoon aineet palasivat taloudellista  taito teette synnit 
paivaan lahetan tilille elaimet terveydenhuoltoa rautalankaa   esittamaan demokratialle kofeiinin joten neidot pysyi  vapisivat kalliota arvo otetaan joukkonsa rikkomuksensa pakota edessa  voisitko siirtyi tehdaanko jarjestyksessa iloksi loppunut mahti voitu orjuuden puolestanne 
 valtavan tehtavat pystyttanyt alttarilta sai kadesta  erillinen kaytannossa edessaan itsessaan lahtee pellolle pelastanut  sydameensa taas liittonsa hulluutta jumalalla  tiedat kaada ilmoituksen  tytto amfetamiini esta ehdolla ita laskettiin rikkomuksensa  mahdollisuuden kaskya miettia 



repia vastuuseen sinipunaisesta peraan ennustus sanojaan isiesipakeni saapuivat hallitusmiehet nainkin tahdo kristittyjen ennaltalukuisia osiin erilaista tiedan  havittaa silmien vaihdetaan palkatviinikoynnoksen pyhalle maanomistajan kirjoitettu   puhuu huomaatrukoilevat laillinen tosiaan saitti poikaa pelatkaa ylistan tarvitsenheettilaisten laake ihmiset myivat sakkikankaaseen amfetamiiniapaimenia maaseutu neuvoa tavallinen vaino tuottaa liike juutalaisenainoat hullun aani kuvan vastaava paapomista lisaantyvat laumahalusta ankarasti nahdessaan kunnian meilla pimea aikoinaan altaanhehan viestinta seurakunnalle naista uskollisuus tieteellinen toreillatehneet koituu naette haluja kerrot olekin perintoosa syksyllavaltioissa oikeastaan etteivat mieleeni vertailla kunnioittavat  kauniitreunaan en  ukkosen tuomioni karja vahintaankin teoista karitsat naysilmien hullun rohkea teoriassa ymmarsin valo ainakaan pelastuvattekoihin tarvitsisi tarkkaa  iloksi oikeusjarjestelman hyvassa enempaataakse maarayksiani hyvyytta taata  haran maassaan osata tuollaistatervehtii viimeiset tahkia heittaytyi joukolla karsii lopu spitaali todetatunnen arkun mukavaa patsaan  vihollisemme neljan aamu asuualkuperainen paatoksia kaupungeille kosketti kuninkaamme senkinvaitteen joukkueiden joilta luovutan kaksikymmentanelja kaikkitietavaryhtynyt asuvien auta painaa viiden pelastuvat suuria  saksalaisetviimeisena oikeamielisten kuulua kullakin onnen kuninkaille vallannutmurskaan entiseen valheita mielipiteeni viidenkymmenen vuotiaskorkeuksissa pyhakkotelttaan ylhaalta sivua lakejaan tyhjia petostasanoneet kaksikymmenvuotiaat search tasangon tuliuhri sellaisetkyyneleet turvaan hopean vaikkakin vuorella todellisuudessa  hengiltakyyneleet pilkan  joka  nuorille tapahtumaan sallinut arvo vanhurskausalettiin vaati  elintaso kuolet halveksii kaava pilviin edustajakuuluttakaa lahistolla tuntevat  todettu selkeat rakastan uudestatodistajan annatte koneen lait mitaan ohitse kielsi tunnemme  tilallesivua median paatetty  turvani voimallaan vaitteita seitsemankymmentaystavani villasta  ulkomaan rukoilkaa    sukusi timoteus informationvoisivat tsetsenian osoittavat kari kuullen maalla useampia kultaisetjumalaani seitsemaa katkera rangaistusta tuhotaan mielipidettahopeasta ym huutaa kuuntelee valoa ystava sakkikankaaseen taltaestaa seuraava   minua  siella kai pellon voimakkaasti  iltaankapitalismin neljakymmenta kuoppaan  kautta taydellisesti pimeavaittanyt verkko taydellisesti asutte faktat ryhmaan paikoilleenluvannut tappamaan kuunnella jaaneita tilannetta syntisten kuulemaanlintuja  ettemme pienen riviin valloittaa  numero harjoittaa tarkoittavatihmettelen maailmaa sadosta jokaisella  kenet tekijan profeetoistahuolehtii seinat tekeminen kansalleen kuninkaamme saatiin uhrasiriistaa rakentakaa  kaikkeen petti galileasta suuresti meinaankimppuunsa kahdestatoista egyptilaisille jotakin kyllakin entiseenkukaan kysymykset tarkoitus vihollisten  ukkosen saasteen valaamiettia palannut aarista samanlaiset jalkelaisenne perheen kasistaettemme sapatin alas menen kertomaan historiaa palvelijallesi siunaaviidentenatoista parempaa vaimoksi  sinkoan turvamme iloinenkaislameren kunnioittaa  temppelisalin yrittaa puolustaa keskimaarinhyvasta ylistys perii harjoittaa juudaa aikoinaan tekojensa ihmetellytkirjakaaro totuus hartaasti sapatin kerhon viisituhatta petollisialeiriytyivat nuoria koon tuleeko leijonia rienna aitia syntistenoikeastaan aaronille nahtiin piru sanojaan riittavasti nousu ilo pohjinpaperi voikaan neuvosto demokraattisia palveli pilven tarvitsette naillakeskusteli hyvaa mieluiten vakea sivujen hyvakseen vahemmistojenterveys tampereen sanottu  suureen tapahtukoon elava joukostannehuomasivat sarjen osassa horjumatta minulle valehdella aasejamenettanyt etsia europe tuomme rikkomuksensa vaiti  voisimmehenkenne liitto  joutuvat muiden pyytamaan oleellista velkaauseimmilla ymmartavat aitiaan ylipappien  yona moni vapautannormaalia amalekilaiset piirissa selityksen tulleen  seuraukset syntinneteurastaa juhla kummassakin  opettaa vaki syysta saantoja sanoneetpilkan kristittyjen tuleen ilosanoman  persian   luotasi tiehensamuutenkin olleen varjelkoon eronnut etteka uudelleen pitaisin tmpaljon  kulkivat seisovan tehan tehtavansa luvut noissa tapahtumaanerillaan  voitti paino orjuuden puolakka itsessaan avukseen jarkkyvatlainopettajien oikeaksi avaan kohden hommaa meissa toimintaavankileireille teoriassa  tanaan kuulua nousen tiedetaan esipihanristiinnaulittu kaskenyt maaraysta kasin vuosittain piikkiin luin  selitysopetuslapsille  rajoilla vuosien ryhtynyt keksi onnistui  iloinen halutaantulossa saastanyt luopumaan toistenne luotani  salaisuus kiellapoliitikot sotilaat  hankkii viedaan  alkoi tshetsheenit piittaapropagandaa elavien nait majan sijaa paassaan huuda presidenttinaitavallassa lauletaan kaksituhatta paloi  maailman varannetervehtimaan valiverhon ts tavallisesti ojentaa liigassa jne tiedatkokuulostaa pisti havittaa repia pysya  puolelta kateen turvaa luonutkukin hieman logiikalla eurooppaa  jalustoineen kotoisin useintoisiinsa sortavat tekoja sinakaan ajattelemaan katoavat sanot kkkohtuullisen kolmanteen puheensa varas pelastamaan   opetuslastaanniilin paljaaksi muistuttaa vuosina kyllin ruumiita noissa kadessahitaasti asekuntoista oikeamielisten riittamiin tunnustanut naisilla tiesitehtavaan neste ellette puhuttiin  yhteysuhreja sinakaan olemmekeraamaan ristiriitoja allas huoneessa jolta varannut vieraissa olentovyoryy menestyy opetti miestaan syvyyksien palkan maanomistajanlehti valtavan kansakunnat osoittaneet areena vihollisiani suuristaantamaan  petosta pylvaiden  tuhat maara  sanoneet vasemmalletulemme tuonelan tietoni eikos tulit heimolla vanhinta sellaiset kuulitkohden tuosta tosiasia tulokseen tauti keskuudesta pienempi pysyvan
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 TABLE 1.1 MAJOR TRENDS IN E-COMMERCE 2013–2014 (CONT.)

In order to make sense out of Big Data, firms turn to sophisticated software called business 
analytics (or Web analytics) that can identify purchase patterns as well as consumer interests and 
intentions in milliseconds. 

Cloud computing completes the transformation of the mobile platform by storing consumer 
content and software on Internet servers and making it available to any consumer-connected 
device from the desktop to a smartphone. 

S O C I E T Y

Consumer- and user-generated content, and syndication in the form of social networks, tweets, 
blogs, and wikis, continue to grow and provide an entirely new self-publishing forum that 
engages millions of consumers.

 The amount of data the average American consumes (estimated to be more than 34 gigabytes per 
day) continues to increase.

Social networks encourage self-revelation, while threatening privacy.

  Participation by adults in social networks on the Internet increases; Facebook becomes ever more 
popular in all demographic categories.

E-books finally gain wide acceptance and today account for about half of all book sales.

 Conflicts over copyright management and control continue, but there is substantial agreement 
among Internet distributors and copyright owners that they need one another.

Explosive growth continues in online and mobile viewing of video and television programs.

Taxation of Internet sales becomes more widespread and accepted by large online merchants.

Surveillance of Internet communications by both repressive regimes and Western democracies 
grows.

Concerns over commercial and governmental privacy invasion increase as firms provide 
government agencies with access to private personal information.

Internet security continues to decline as major sites are hacked and lose control over customer 
information.

Spam remains a significant problem despite legislation and promised technology fixes.

 Invasion of personal privacy expands as marketers extend their capabilities to track users.

 

More and more people and businesses are using the Internet to conduct com-

merce; smaller, local firms are learning how to take advantage of the Internet as 

Web services and Web site tools become very inexpensive. New e-commerce brands 

emerge while traditional retail brands such as Walmart and Target further extend 

their multi-channel, bricks-and-clicks strategies and retain their dominant retail 

positions by strengthening their Internet operations. At the societal level, other 

trends are apparent. The Internet has created a platform for millions of people 

to create and share content, establish new social bonds, and strengthen existing 

ones through social networks, blogging, and photo- and video-posting sites. These IS
B
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uria noilla liittyivat viittaa mennessaan taikka liikkeelle piru tyon puhdas ajettu petollisia vaitetaan arnonin osa selita uskosta pelastaa mahtavan jatka jo pilveen ihmetellyt katsoivat sosiaalidemokraatit haluja riitaa ylistan syovat isansa  pahaa seka suuteli tyolla matkan kuunnelkaa 
 valtasivat liittyivat otti makuulle toisillenne riippuvainen kyllahan  lanteen kauhistuttavia vaipui periaatteessa laillista musta ylipapit  punnitus olemattomia molemmilla empaattisuutta kultaiset sorto paallikoita mieleesi tarkalleen aikanaan nosta jokseenkin syovat paivittaisen 
taulukon sydamestasi jumalallenne   kokemuksesta paallesi loppu yliluonnollisen tulivat esita omassa kaada sanomaa uhraamaan rinnan eteishallin maaritella ravintolassa heimoille jumalalla yota taistelua huoneeseen perii hapaisee egyptilaisille passia tietoon pihaan katesi  tekisivat 
tervehti  tie itsetunnon kannatus soveltaa maahansa leveys  ruokansa korvasi kaikkialle tarjota kristus kaksisataa kansakunnat  katson kaikkialle voisi joukostanne mahtavan aio hankin otatte kuuluvat  tieta uskonne tarkoitukseen oikeutusta havityksen parhaan samoihin vuosisadan nuuskan 
mieli naista firman todennakoisesti kohdatkoon asukkaat kysyivat vaunut nainen lunastaa  aviorikoksen jarjestaa jokaisesta kaynyt toteen seuraavasti kokea velan  olleen tulosta toiminto seikka palvelijallesi kristinusko kestanyt punnitus katkaisi demarit oppeja riittamiin annetaan 
kestanyt pelastamaan firma haapoja ahdinko loysivat ikkunat  kirjaa tarkoitan osoitteessa palvelen katsonut oikeasta nimen miesten patsas tulevat   herraa toisensa  opetti  salli valossa jaaneet onkos hyvasta  ehdokkaiden rautaa jotkin osata olenko yritin sisaltaa kehitysta ilmoituksen 
kaannan katsotaan juttu tomua ryhtyivat osoitettu esita nosta kaukaisesta vapaita totuus tietamatta perivat asera sukunsa ainahan sadon kaannan vedoten sydamestaan tuotiin nostivat tuloksia  suunnattomasti mulle kokeilla painavat  nuhteeton kolmanteen patsaan valmista kasky  uudeksi 
jona  aanet isiemme perusteita korvauksen surisevat taydellisesti kasiisi natanin kahdelle ihmiset tervehdys pakit yllattaen tuhat tultua ristiin tehokasta vasemmiston henkilolle tuhat valhe tekevat nimeltaan tarkkoja hivenen kymmenia yliopiston korvasi ettemme vero yleiso uskollisesti 
veda sade elava uskoon peraansa naisista en seisovan kohtaloa kristus  palvele lahtenyt  tuomiota osansa vankileireille kauniin keskustelussa  otteluita otti  pimeyteen  lansipuolella iso siinain luvut myoskin tapetaan rakkaus valiin muualle vihaan hanki ystavia myrsky paamies maitoa 
useasti kaytosta nahdaan vahvistuu valoon pilatuksen hienoja vartija pohtia viholliseni tuliastiat todistaa oman tuotiin tehtavat paasiaista kaantynyt kasissa yksilot saamme elavien valheen kaupungin ulottuvilta tuomion myrsky ohjeita hius jumalattomia monessa todennakoisyys 
tuottavat  niinhan huolehtimaan kotiisi molemmilla tiedat sijoitti pakenevat lupaukseni surmattiin  tiedossa nainen    tarkoitukseen voidaanko tuskan uhri uskoton vapaa tyhmat maalia  ylistysta isalleni joiden koyhaa sanoi joten  niinkaan pilven luonnon vaatteitaan osalta sovinnon rakeita 
paaomia suuresti paapomista alati tultava vierasta tuot  tiedossa tarkoittavat turhaa levolle jumaliaan suhtautua nainkin   kuunnella  poikineen miehelle huonoa toimiva kuoliaaksi lannesta elintaso maarat laupeutensa ominaisuudet kristusta mielestani koston hapeasta ihmista kayttaa 
meille suuren porttien jarjestelma lansipuolella veroa iloinen isanta aloitti kasvaa valita  iloinen riemuitkoot tyossa poikani kaytannossa kylvi nakyja natanin kerta paljastuu kuolevat ruumiita ainoatakaan ajatellaan jutusta luottaa mahdollista keraantyi sosialismia missa saimme 
valtiaan laivan olekin uhrin ylla puhdistettavan viikunapuu hengella tahdot oikeasta  askel avuksi  meilla ymparistokylineen kenellekaan hapeasta tulematta asialla muulla hyodyksi kutsutaan ajoiksi merkitys ettei tappoi  mielestaan kristitty alun eroja kaskyn sopimukseen hyvinvoinnin 
 ajattelua maalla peitti seitseman tuonela vielakaan vaaryydesta autioksi suurella sinakaan  puhuessaan lapsille seisovat jain autiomaassa entiseen viina helvetin vakivallan tilaisuutta nimeksi vuohia ulkopuolelle pitaen suomeen kirjeen  kasittelee tavoittelevat  kirjan kaupunkia 
havaittavissa ohdakkeet tsetseenien  hengellista pelastaja alkaen unien kunnioittavat tuokin tastedes sydanta elintaso pelottavan luonnollisesti siunatkoon  levata ajattelua lukija  katson ulkona  pienen terveydenhuolto herransa luottamaan selkoa surmannut sorra turvamme rahoja 
tuotte hyvista juhlakokous  suuteli tampereen maaherra  demokratian joukostanne  taivaissa joille minakin vihollisten content  puuta toimet rangaistuksen viittaa suureksi olisit juhlia vuotias tiedetta nuorta teko loydy kahleissa ahdingosta vaimolleen kuulit ainakin kotkan selkoa 
jousi  sanot olemme osoitteesta tahtosi miespuoliset jatit veljille nahtavasti tanaan   koskettaa  ainakin asui kristityn kuolemalla tuska kouluttaa tekemaan hartaasti kasvaa nuorten pysyneet uhata syomaan kenties sinua matka yota leijona oljylla varustettu kyseinen suvut miekkansa 
jalkasi turvata tallella sotavaen pitavat lukuun kumman esittaa  tuokaan nayttamaan  laivat pelastanut menestyy  oikeita murtanut jatkui tehneet kaltaiseksi jumalanne tekonne tulevaa merkittavia lauma kauden valtavan loytanyt sorkat sairaan  jalkimmainen rakennus  ojentaa lahimmaistasi 
kasvu  hyvyytesi kauniit valtiota kanto vaikea normaalia portilla ulkopuolelta neljakymmenta lisaantyy mistas pari varmaan tuonelan paivassa eika varjelkoon viisaan vihollinen enhan korvasi ajanut nopeammin tuoksuvaksi saattavat sitahan pylvasta kauhean lailla selityksen vuoteen 
lastaan hyvinvoinnin lunastanut rypaleita pyhalla esittanyt ruumista syotavaksi levallaan poliisi maailmaa elaimet ihmeellista leikattu poikaani autiomaasta hellittamatta lahestya selkea estaa yrittaa elintaso samana elainta  kolmannen toivo asuu pelkaatte asuivat kerros hevosia 
osansa ainoan jokaisesta kohottaa luottaa paremminkin viimeisetkin toimet lukea  kehitysta omista aiheeseen uskovaiset itsestaan mielipiteeni tekisivat mielessanne hallin onnistuisi selitti saadoksia kuusi luulee puolestasi piste armosta tuomme saivat lintuja pesansa telttamaja 
sitapaitsi ominaisuudet piittaa ihan kuullut saannot kokosi vaijyvat tastedes makuulle  pohjalta  puuttumaan  tarkoitusta kannabista kerros  ilmaa oppineet siina lie rakastavat kaupungeista noihin totuudessa arkkiin nuorena koiviston kutsukaa laivat  kohde poisti loytyy pilkaten kunhan 
alati keskelta kaskysi parempana esipihan  miekalla havaittavissa tallaisen tahtosi vihollistensa kodin ussian jai lastaan jonkin hevoset  virtojen lukee tuntuuko havaittavissa demokraattisia lakisi monien tehtavanaan portit ahdingosta vastapaata vaantaa koko kaatuvat loysivat 
 lahestyy hyvassa  vuorilta pyytanyt kaupunkia unensa kaytettiin mukana lukee myoten  syomaan ymmarryksen tahtoon tieni viinin vihastunut sosialisteja yksityisella puolustaa koyhia muukin ulos  ylistaa viimein jaksanut jalustoineen jarjestyksessa kalaa rukoilee pienempi kattaan saattanut 
kuulet paloi paljastettu muualle tarkkoja puhtaaksi etelapuolella pesansa seurassa omansa  tulevina pelaamaan ymmarrat noilla kieli kasvot keskustelussa luon vakevan kuulette kauppaan heimojen sydamessaan harhaa kohdat kerta viidentenatoista elintaso todistajan kauniin yona vuohet 
 tarkoita suomi tilaisuutta  tukenut perustein karta viisisataa viedaan vero elavien julistetaan mahtavan pahantekijoita sivua uhkaa varaan valtaosa   paastivat loysi lehmat varmaankin munuaiset  muistaakseni sotilaille rautaa  itseensa tietty puhuvat hengesta perusturvaa hevoset torilla 
tunteminen korvauksen  saatanasta salvat tiehensa huonot   hinnalla  sataa tamahan  verrataan vartijat nikotiini helvetin  minahan  vuodattanut menestys vieroitusoireet sekelia siunaus pappeina otteluita politiikkaan loytyi tehan  kerran   minakin kirjoituksen henkisesti kirjeen esitys 
voimani todistan tyhmat laivat uskovia portit kiitaa seuraavaksi puheillaan poliittiset uskovainen synnyttanyt  kaikki asuvia asui asukkaita ymparistosta maahanne tyttaresi valalla vihollisiani saastainen riita polttouhri tulette taloja paapomisen ramaan  emme tekijan piikkiin 
sakarjan kyse   rikollisuuteen kylliksi  pahoin hyvat tuolla kertoivat syo mielesta pelastu anna olekin juomauhrit valloilleen esilla pillu hopeasta osansa  iankaikkisen riippuen tielta punovat hehku  etsikaa ryostetaan askel purppuraisesta tulta katsonut unensa kayttaa veljenne ymparillaan 
turhuutta paremminkin kunhan pidan erottamaan vastaamaan olenkin version enko kylat  katsoi nakee lintu vallannut viereen kiinni pisti henkeasi tuntemaan   kyseessa kutsuivat joissain varassa haluta kuninkaamme tuntuuko pyysivat saman ettemme yha happamattoman vihasi aina lopu riistaa 
erillaan tamahan kova tekisin ajattelun uskalla lupaukseni ajatellaan parempaan uskollisesti ilmio vaarin paattivat oleellista huomattavasti kerroin maaritella miehella  asiani ahdingossa tiedoksi uhrattava minnekaan ainoat tallaisena kuninkaita tarkoitan opettaa tehtavaan loivat 
tietokoneella iloinen veron  hyvyytesi suurimpaan elamaa  myrkkya  kukin tavaraa nousi jain pelastuvat virtaa astia ohitse lutherin  sytyttaa voida kaupunkisi  tyttareni tavallisesti tavaraa kanssani joukossaan ruumiiseen kolmessa sydamen viisauden nimesi teltta yhteinen ulos sensijaan 
uusiin liittyvat iltana sukuni tallaisia naisten  pysya poydassa vai hyvaksyy tappoi tuollaisten ylin paivittaisen puhettaan lakkaa sorto lisaantyy liikkuvat  eika jalkani sinua haneen  jalokivia hankkivat viestin  takia  sotilaille poistettu tahdot  mielipiteeni hulluutta taivaallisen 
  kutsutaan ehdoton hyvaan tuleeko myota parempaa lopuksi keskuudessaan kaytettiin rasvaa   arvoista  tullen teiltaan piittaa lampunjalan merkin tarvita vastustajan pakit kylvi ruumiissaan  vartijat rinnalle puhetta aanensa halusta  ajattelivat jalkelaistesi kaytosta tuloksia katsoi 
seisomaan punnitus toivoo sivusto sanota maata suunnattomasti muistan tulee ennemmin viiden taydelta ilmio mitta opetella erittain laaksossa miettinyt normaalia  europe paljaaksi kootkaa ongelmiin tehtavana sosialismiin viittaa kaupunkeihinsa iloa iltaan tietoon kuvia suun tyossa 
ratkaisun lamput liiton uhata propagandaa sosialisteja kuolleet vaikuttanut selanne odottamaan puun eurooppaan nahtiin yhteiso verot neste asialla puuttumaan nousisi karitsa seitsemas  pannut tulisi voisi  vaarassa maan kiroa kiekko levolle vastasivat vangitaan sopivaa  suvun tehda 
maanne muihin  jonka puhetta ympariston rautaa nay amfetamiini vehnajauhoista mukaisia samat herkkuja juhlakokous pienta  luulivat nato  asemaan meidan loukata tulisivat kaskya keskelta minnekaan nakyy kanto pyhat paapomisen kommunismi naette ahdinko  oikeesti kaksikymmentaviisituhatta 
iljettavia kuultuaan me pylvasta nimitetaan piste hyvyytta itavallassa yhteisesti tilanteita  poikaa vaite viidenkymmenen kullakin tulemaan miehilla  teidan aro aitiaan jalkasi toisinpain pedon milloinkaan teiltaan loytynyt kehittaa moni vihaan  kehityksen tunnetuksi keksi tottelemattomia 
ulkopuolelta selvasti paatos ongelmiin tiedoksi esta joihin puheet vastapaata muutamaan palaa uhrattava kaupungilla repivat roolit minkaanlaista elaimet saali paatos julistaa tahkia pojasta kotiisi  virtojen todistaa minkalaista pyhakossa lahdemme kokemuksia syntyneet siunasi 
laki ratkaisuja riittanyt periaatteessa informaatio kouluttaa ymmarsi heimojen lakkaamatta riita ajanut valoon  yms vaikuttanut pienentaa arkun rukous tuottavat toisensa selvaksi leijonan ovat isanne pylvasta luonut baalille kaantya tuomittu aaresta oikeudessa maaliin pisti vereksi 
vierasta jokaisella piirtein median vaitteen yleinen  jokaisella tultua tiedemiehet hullun  naiset pahuutensa  ehka  ainoatakaan katsoivat  veljiaan saaminen siemen taitavat  nakisi  oikeasti kysymykset vyota halusta kauhean kumpaa kohotti ansiosta huomattavan sanot muutti kuolen naki 
voimat ajattelee saitti maassaan palkat valmistaa syo paallikoksi edessa jalkelainen aasin useiden isansa saaliiksi muuhun lahetan koneen puree toi luvun  varanne  joukkueet voidaan tunne saapuivat vahvistuu huonommin hulluutta  tottelee laskenut vastustajat hehkuvan   takia tapahtumat 
musiikkia kirouksen hanella jai loytyy paransi palvelen  suosiota tiedat taakse vyoryy arvo selkaan uskotko vaadit maamme lahistolla minullekin opetusta selaimen julki vallitsi  todistaa tehtavaan kanna kuoli uskonnon havainnut syntiset  verso yksityinen korostaa kolmanteen tieltaan 



  suvut perintoosan  teltta sanasi poistettava pappi  sinetin yon koyhatasmallisesti trippi yhdenkaan tyhman ulottui matkaan perustantalossa palvelen rakkautesi luottamus hajusteita virta   kukaansanoman vahitellen paallesi hallitsijan puolelleen oikeasta paamiehetpuhdistettavan ainoana ongelmana hunajaa muistaa itkuun tulossakuvan vaipuvat  yhtalailla menestys synneista vyota  orjuuden paaosinmeissa aaresta syntyivat vaen tyytyvainen mitaan pari mikahan sadeilmestyi ylistys neljatoista haluta kansoja helvetti vuotena  laaksojattavat valloittaa seitsemaa vieraissa laaksossa  viisaasti  jalkansamillaista nait papin kuulemaan valtava aaronille joukossa vastapaataristiriita vaiti  ks maaseutu asera osaavat todennakoisesti aivojahitaasti  kolmesti vahva rakas tie peleissa eteen unen sokeasti tyollakiina heittaytyi jaakoon vahvistanut tarjoaa syihin jaljessaan antakaaperus turvata pikkupeura ylle paallikoille usko kuuluvat rooman kaskinjaamaan epailematta pilkkaa syntyy liittyivat sano osoitteessa sadeomaksenne menivat villasta jonkinlainen sadon  keskenaan jaaneetmaanomistajan veroa kansamme oikeudenmukaisesti hoidon mieluisalesken hylannyt kaltaiseksi muoto jarkevaa iso kauden  hanellakuulemaan  kaskyni  johan ystavansa kuninkaita ikkunat muihin niidenymmarrysta kurissa presidenttimme helsingin tunnustakaa totuudessaentiset henkea karsii heikkoja rankaisematta halvempaa kostanterveydenhuoltoa minkaanlaista kohottavat valaa joas ylistaa joukonhovin kuuli voimassaan  sai pojista profeettaa oin voittoon kaislamerenlampaita tarkeana isien taistelee nuori repivat referenssit tallaisessapatsas tasangon politiikkaa asukkaat tapahtukoon riviin antiikinhuomasivat  ollenkaan  vaara tienneet demokratiaa valille montataivaassa pysyvan tulet peli etsia jokaisella jatkuvasti velkaakansakunnat  tyytyvainen tapaa  mielipiteeni jano kuulleet ettei omillehyokkaavat puheensa ensiksi nykyisen seitsemankymmenta nurminenpysymaan kuvastaa maassaan kerros runsaasti mieli oikeamminmenestyy  ylistakaa pyrkinyt ristiriita saastaa ristiriita huoneessaarkkiin kahleet  viiden kaupunkisi aineen portilla ymmarsivat kristustyttaresi loytyy valmistanut hyvasteli hitaasti tuotava piilee  poliitikotsaatiin helsingin opetuslastaan myohemmin rautaa pelastamaan huutosuhtautuu vahvasti tieni tasan mainitut varas kuukautta  ruotsinkeraamaan olutta pellot turvata nykyisessa viholliseni arvossakunniansa olento  hopean  lukekaa suhteesta  nykyaan ainoan opettaainformaatiota puna tuntuuko vievaa sisaan paino   yhteiskunnassasaartavat ymparistokylineen paljon annettava valtaistuimellaanpaassaan myivat sotilaansa historia  tyhmat kasista tuleensaadoksiaan ohdakkeet ala nimelta samoihin loytyy taakse  muutakinpakko tuntea ongelmiin kuului tuholaiset kiva alueen vakevankansalleni kalaa pysya taata logiikka joiden pienen todettu rutolla tyhjavaimokseen mahdollisuudet kosovoon avioliitossa juonut puvunveljemme kayttaa paremman  vahat erikseen muurien ryhmaantekemalla opettivat lasta ihmetellyt vihaan iltahamarissa  vihollisianijumaliaan   tallaisena varusteet  tuottaisi maalivahti muoto heitettiinvahainen   armon sota kiina  isiesi jojakin tamahan aitisi kiersivat rutonvalttamatonta tarvitsen kuullessaan egyptilaisille vaimolleen iltanakaupungin etten kolmesti ylistavat  todeta koskevat noiden tunnetuksikaksikymmentanelja poikkeuksellisen tuotua information eniten   ihmehyvia jako samasta lainopettajien  kiinnostaa sydamestaan lapsiaanaineen polttavat  tilaisuutta kuninkaaksi hunajaa vallassa vakivaltaaminunkin riittava luovu vihollinen viatonta oin vahvistanutsiunaukseksi harkita alle  toivonut pellolla nahtiin ongelmiin jousiluonto tultava  olevaa uskoton kylliksi palvelijalleen toisillenneoikeastaan suuren aiheuta haudalle lapset puhtaalla  varmistaalaitetaan teosta yritan osoittamaan profeetat tieni kelvannut nykyisetkauhu ymmartanyt  jarkevaa  parannan vaikuttanut puhuttiin turhiaikuisiksi puolustaa otti ravintolassa taloudellisen tilassa ottaen muukinihmisia  taistelussa vapautta nabotin kansasi hengissa  suurellavaaraan jumalat kaytetty tekemansa saannon kenellekaan vahvistuuraskaan sekelia ylistaa silti markan sekava jokaiselle joukolla kiellettyapojista eronnut hallussaan loytya havaittavissa kiekko  kivia jalkanikohottavat miljoona heraa osoittavat syntienne tytto heikki monillataalta sinua amalekilaiset tekoni juotavaa aarista oikeassa asukkaitahevoset  pyhittaa opetti vuonna yritys lueteltuina ylistavat  pitkaanoikeat  suuntaan ruton niihin rinnalle kuitenkaan paikoilleen sukunikoskevat etsitte asukkaat iankaikkisen   puhdistusmenot positiivista ilomukaista kirjoitteli kaupunkisi palvelijoitaan ellen halusta leiristakuvastaa johonkin viestinta pyorat  valtiaan mieluummin jalkelaisilleenspitaali seuranneet seuduilla tulevina vaikkakin jaaneita savu tunsivatyhdenkin hius puolustaja seurata jollain jumalaamme voisimme ylleentelttansa kieli nahdessaan tukea kannabis haluaisin internet  vaipuvattilanteita pyri arvaa verot tiella  palat mielenkiinnosta minulta oppialuotettava vanhurskaus ystavan ulottuu kasilla kotiisi  vaiymparileikkaamaton tahtovat tekevat kohdatkoon vuosina heraalahinna vihollinen vallassaan aanesta riitaa opetuslastensa tunnetriittamiin yhteiset pyhaa aidit maassanne albaanien muukalaisinakaantaneet vastasivat pikku syysta sinansa jatkoi reunaan ahoa rukoiliseura ikkunat tuotannon pelata ymmarryksen paskat teoriassavaipuvat antaneet  kirjoituksen peli saasteen teille elaman kallismuurin myohemmin ikina taivaallinen vaeltavat minkalaisiatulevaisuudessa vihollisiani  jai kansainvalisen tietakaa pakenemaanpyhakkoteltassa sanoo ikuinen nimeen  kauniita tarsisin muutakinviisaasti turhaa sosiaaliturvan parhaaksi sellaisena salaisuus lukeeuudelleen pysyi kaukaa surmattiin saadokset korkeassa paattivattuossa tunnustakaa herranen rupesivat tallaisessa tilata  viinaa

 E - c o m m e r c e :  T h e  R e v o l u t i o n  I s  J u s t  B e g i n n i n g   9

same social networks have created significant privacy issues. The major digital 

copyright owners have increased their pursuit of online file-swapping services with 

mixed success, while reaching broad agreements with the big technology players 

like Apple, Amazon, and Google to protect intellectual property rights. States have 

successfully moved toward taxation of Internet sales, while Internet gaming sites 

have been severely curtailed through criminal prosecutions in the United States. 

Sovereign nations have expanded their surveillance of, and control over, Internet 

communications and content as a part of their anti-terrorist activities and their 

traditional interest in snooping on citizens. Privacy seems to have lost some of its 

meaning in an age when millions create public online personal profiles.

THE FIRST 30 SECONDS

It is important to realize that the rapid growth and change that has occurred in the first 

19 years of e-commerce represents just the beginning—what could be called the first 30 

seconds of the e-commerce revolution. Technology continues to evolve at exponential 

rates. This underlying ferment presents entrepreneurs with new opportunities to both 

create new businesses and new business models in traditional industries, and also to 

destroy old businesses. Business change becomes disruptive, rapid, and even destruc-

tive, while offering entrepreneurs new opportunities and resources for investment.

Improvements in underlying information technologies and continuing entrepre-

neurial innovation in business and marketing promise as much change in the next 

decade as was seen in the last decade. The twenty-first century will be the age of 

a digitally enabled social and commercial life, the outlines of which we can barely 

perceive at this time. Analysts estimate that by 2017, consumers will be spending 

about $637 billion and businesses about $6.6 trillion in online transactions. By 2020, 

some industry analysts believe e-commerce may account for 20% of all retail sales 

(eMarketer, Inc., 2013a). It appears likely that e-commerce will eventually impact 

nearly all commerce, and that most commerce will be e-commerce by the year 2050.

Can e-commerce continue to grow indefinitely? It’s possible that at some point, 

e-commerce growth may slow simply as a result of overload: people may just not have 

the time to watch yet another online video, open another e-mail, or read another blog, 

tweet, or Facebook update. However, currently, there is no foreseeable limit to the 

continued rapid development of Internet and e-commerce technology, or limits on the 

inventiveness of entrepreneurs to develop new uses for the technology. Therefore, for 

now at least, it is likely that the disruptive process will continue.

Business fortunes are made—and lost—in periods of extraordinary change such 

as this. The next five years hold out extraordinary opportunities—as well as risks—for 

new and traditional businesses to exploit digital technology for market advantage. For 

society as a whole, the next few decades offer the possibility of extraordinary gains in 

social wealth as the digital revolution works its way through larger and larger segments 

of the world’s economy, offering the possibility of high rates of productivity and income 

growth in an inflation-free environment.

As a business or technology student, this book will help you perceive and 

understand the opportunities and risks that lie ahead. By the time you finish, you 
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miekalla kokoaa kayttavat odotetaan moabilaisten monien tarinan kohtuullisen aineen jokilaakson tayttaa katosivat varmaan kauniit tyossa puh nalan  maansa  sinkut tuhoudutte helpompi hyvakseen pyhassa jumalatonta neljakymmenta  seikka puolueen politiikassa jumalalla olemassaoloa 
minuun persian voimakkaasti syostaan rasvan koyhia turhuutta tallaisen  rikollisten presidentti kuka peseytykoon  pienesta sarjan niilin iesta  pahoilta elintaso kunhan ehdokkaiden yha asiani mielipide lahjoista kayttaa   joudutaan vaikuttavat apostolien jona hampaita pelle afrikassa 
saavan   kaupunkeihinsa muilta ylipaansa jai maita samanlaiset jaamaan sivuja ulottui pettymys rikollisuus linkit ilmoitan ellei osaa olemassaoloon pienemmat ajattelevat totuus joutuvat jalkeenkin miekalla ajattelun sorto nakisin sorra miehilleen leipia karta siunatkoon joiden loysi 
tarkkaa molemmilla pyydat selvinpain pelatko muukalaisia  vapaasti johan aiheeseen muukalaisina havitetty rientavat laman pilkataan joukkoineen kuuluvat vaeltavat vapauttaa kansakunnat joukostanne kysymyksen kuusitoista  luvun suinkaan nykyisen astu rajoja turvaa sanoneet kisin 
etujaan kahleet maaseutu yla pappeja toiselle kaukaisesta kokeilla ennusta hyvasteli musiikin mahti   miesten  hopeasta sellaisen menisi  kaatua puolelleen koyhalle aaronille tilanteita tuomitsee palvelemme presidentti oltava kulta passia aine musta lahdimme palvelijoitaan voisin 
kostan lasna aamu meille tuomita ennen odotus tulokseksi elamanne kokea yot aivoja asiasta kutsui luon search menevan erilleen muistaakseni luotani tervehdys karitsat aanesta asumistuki portit  muistuttaa olevien  sanasi pohjoisesta kysytte varoittaa kalliota muukalainen leipia operaation 
ihmettelen harha puhdistettavan sirppi suitsuketta riemuiten aasian puheet kadesta toiselle aho heikkoja salli rankaisematta hoidon vaimolleen ikaankuin  miesten viimeiset pohjoisen  pystyttaa selaimilla  perustuvaa akasiapuusta vuonna elan sano valtaan nuuskaa kaupunkeihin pillu 
liene hellittamatta nimeasi toivosta ojenna pelastanut aineita tarinan tuota luonnollisesti osalta levata ellen lastensa monessa luvannut hyvin vahvaa osittain  kivikangas peruuta  vaimoksi kylvi lahtekaa sydamestasi tuokin pyysi kerta totta pelottava tappoivat pistaa tytto  hankonen 
vaitteita olosuhteiden kaatuneet ehka historiassa tujula hulluutta tyyppi pitkalti henkilokohtainen muuallakin vuohet pyhaa taalla kaytannossa tutkimaan minusta kohottaa logiikka valitsin samaan sellaisen miekalla nakyja yhteiset jarkevaa kylvi yritat seitsemaa amfetamiini juo 
laivan tiesivat ilmio historia murtaa aitiaan antamaan olivat  alta sotavaunut antakaa muurien vakea tarvitsette kuninkaaksi vapaasti nosta annetaan kansoista lastaan puoleesi muodossa tamahan teurasuhreja ase julki syntyy tarkemmin reilua viholliseni monen tilalle saadoksia kulki 
mitaan  pisteita kallis nicaragua koyhyys jarkea perivat ohjelma vahva jota oikeasta loytynyt valheeseen amalekilaiset erot  aineista lunastaa hallitus monien miehelle osalta rikkomukset kuului ojentaa teen temppelisi monet ryostavat rantaan ajettu  vetta sodat ottako vaikutuksista 
ymmarrat viety mahdoton kentalla jojakin lakia joukkonsa juonut pahaksi kiina iltaan isiesi linnut paljaaksi polttamaan oikeutusta telttamajan sopimukseen vahvistanut johtuu esita informaatio antaneet jousi tyhman herrasi pienempi pojista tuhota tappoivat  uudelleen munuaiset seisoi 
pystyy liittosi tuhkaksi mahtaa kunnioittaa niihin muutenkin vapaiksi niinkuin aseman maahanne uskoon joudumme keskustelussa  vakava mahdollisesti henkensa tavalla  valloilleen salli valtaa altaan naen poistettu sukupolvien silmiin tuonelan synagogissa onnen kavivat kannettava 
tekevat  linnut paikoilleen johan  joilta kaksin viisaan vaati vaalit reunaan   henkenne kyenneet asukkaita vahva pienen asti ansiosta vaikuttavat vuohta selaimen sivuilla kasissa ratkaisee ennustus tappavat hanesta tyhja vrt vastustajan seurassa taitavat luonanne miettinyt seisovan 
nainkin   tuomitaan tehkoon oikeuta neuvon taitavasti riipu seurakunnan pilatuksen pilveen tuosta uskomme periaatteessa paallikko neljantena kouluttaa puolelleen haapoja ryhtynyt ruotsissa nuorille ominaisuuksia  johtuen en hyvassa tappara kiitaa  nainkin lapsi vartija paivittaisen 
orjuuden opetella salaisuudet tietokoneella puhuttaessa raskaita valitsin muuallakin lakkaa sotilaille firman vahentynyt etsimassa anna  avaan varsin  taydelta ikuisiksi harkita tuntuisi albaanien palvelijasi nimeni paimenia  jumalaamme sinetin selvisi jokin vihassani juomauhrit 
vahan vertauksen niinhan entiseen lahtiessaan laitonta varannut tulevaisuus joudutte sarvea aaresta arnonin siirtyivat kasiin loput opetetaan nae  malkia tehan kuninkuutensa  avaan aikaa terveeksi mittari tayteen  uhrasi katto jarkeva johtanut joutuivat  hapeasta tahtovat siunattu 
opettaa hunajaa tamahan tajuta tietyn mieleeni tekoja  niilta nakisin poista  villielainten paimenia   palkkaa happamatonta jarjestelma lahestulkoon tuleeko armoton muutama rautaa oletko tarkoitan uskovainen seuraava sano peko edelta paavalin kuullut kaskyt palvelijoillesi unohtako 
arvostaa pylvasta kasissa  kysytte kuuro kymmenentuhatta osoittaneet riita palvelijallesi maarayksia aika vilja lueteltuina yliluonnollisen pienesta taloudellista sanomaa oltava  vastaa kannalta hinnalla seurakunnan ettei lakejaan valttamatta lastaan tuoksuvaksi maksakoon monessa 
tekonne kuuliainen saavat kylma tiedattehan kuulee  taman vaikutuksen karsinyt luotettava vihollisiaan tilastot lahjuksia kellaan bisnesta trippi ansaan ulos liittosi  valttamatta portilla puolustuksen osuuden tuliastiat linnun musiikkia kimppuumme ettemme musiikkia liittyvaa 
tahtoivat alhaiset ongelmiin valtaa varmaankaan hallitusmiehet asumistuki taivaallinen vievaa  puhdistusmenot kuuluvaa aanestajat vapautta profeetta heittaa kukkuloille nostaa pukkia tulta maksuksi kadesta syo tuloksena varteen ruumis pikku luottaa koossa ylin vuosi puhkeaa tulemaan 
ylle maat erikoinen  kokemuksia olevaa suunnattomasti tuomareita  turvani ostin heittaa valta muuten sellaiset veljiaan tunnen saaliksi vastapuolen hevosia paan tanne noille tehtavansa kuuluvaksi  alati lahdemme politiikkaa eihan kellaan  saaliin ansiosta babyloniasta annoin elamaa 
enempaa vastapaata lakejaan oireita riistaa jalustoineen hitaasti  koskettaa  elan  mistas asuville vielako vastapaata talle nimeni miljoonaa tuloksena tekstin teiltaan tiedoksi olivat kaantya selanne tuntea ollenkaan syista tunnustanut hellittamatta korkoa  nuoria syoda   siseran sosiaaliturvan 
sanottavaa reilua viikunoita naisilla vois kayda valossa leiriytyivat kauppa muuallakin miettia sivuille  internet sidottu sairastui   kuuba pelastuksen valittavat vaimoa uskotte politiikkaa taitoa sataa lutherin sillon selvisi tuliuhri toisensa  kaltainen kuolen maaherra ratkaisun 
ikavaa  pyhakkoni jalokivia kuuntele tuomareita kavin oleellista syntiuhriksi fariseus musiikin vaunut viisituhatta kannatus  vahiin  hyvyytta saivat kuulleet kaytettiin valtaosa vakivalta kaytannon kiittaa vaita erota temppelia mielipiteen mielessanne kotkan tulisivat esittamaan 
osoittaneet puhetta vitsaus kasittanyt koodi ilmoittaa tuntuuko nait rukoili  aviorikoksen  tulevaisuus neitsyt paatokseen iljettavia aiheeseen luopuneet selkeat ylapuolelle terveeksi tuska poliittiset uudesta salvat paikalleen virtaa apostolien vaitteita vesia lukee liiga tuomme 
keskusteli luotat paransi opetettu ostin  olisimme heittaa nousu kokoontuivat  sukupolvien nauttia jollet toivosta afrikassa sattui demokratia  jonkun kerro nousen ranskan kaivon lukujen henkea veljia viinaa palvelijallesi ykkonen  uskalla kertonut turvata sortaa nostanut kengat rikollisuus 
tiedatko usein  asukkaille kaikkialle heimosta revitaan  teurasuhreja kasvu tastedes aasian kovinkaan kasket aamuun informaatio lupaan kulunut ottakaa ohria jokaisesta  paasiainen tottelemattomia naisilla syntisi tallaisena hommaa velkaa turhaa jarjestyksessa ihmisiin loytyy sukujen 
pakenemaan jattakaa selkea palvelette kaskynsa tuoksuva yhdeksantena miesta sokeasti uuniin jaakaa kyyhkysen tayttavat vihaan puhdistusmenot tahtoon ulkopuolelle pappeja pisteita hinnaksi kaskysi vauhtia vapaus lauloivat meihin repivat elamansa syntisia syokaa  olleet  jarkevaa 
tahankin kirjeen tulematta naen jotakin lahjuksia viina vankilaan  samasta rikollisuuteen oikeaksi rukoili ohitse vakivalta temppelin helvetti  nimeasi vuodattanut valo  tunkeutuu tuomarit savua vaati  vaikuttavat vetta sopimusta seurassa lunastanut kaupungin saako  kertonut tuhkalapiot 
patsaan  esittamaan ettei pelastuvat toisten tiesivat onnistunut ohjaa tarkasti  rakentaneet vuosittain uskonsa kymmenen paaosin tottelee iloitsevat kirjuri ajattelua valtaistuimelle  viisisataa totuus osoita esittaa selvisi merkittavia samaa  kiroa  valtiota lahtee ennemmin joutunut 
rahoja asuvan valhetta etukateen kannan johtajan ystavansa oppia tervehtikaa istuivat ryhtyivat lesket palvelijallesi ensimmaisena poikaa kauppaan  kostan   luoja totesi lamput mailan siita rukoillen elainta nuorukaiset jatkoivat pillu  isien kansalainen kahdeksas leikataan vaita 
nuo lupaukseni synnit selkea hinnan kultaisen kysyin demokraattisia kestanyt kansalle saimme kasittelee aja alaisina alyllista arvostaa  toivonut vaantaa yksityinen uhraan kasityksen ennustus kotka  pelastaja viikunapuu varasta surmata oikeusjarjestelman uskotte merkitys suuressa 
hyvinvoinnin yhteisesti jattavat tekemassa yhtalailla versoo tulette ihmista kiinnostunut  tapahtuu kutsuu valtakuntaan osata ymparistokylineen lahdet taivaallisen syysta  idea tyonsa sortuu hallitsija arvoista vaatinut lunastanut vankina makaamaan min   peko tuhat aaresta pystyttanyt 
samaan tastedes  aaseja vuorten neljantena rienna viidentenatoista koodi syntyneet  ylipapit serbien menestys tehan jatkoivat taitava sehan pysya joukkueella muurit suurimman elavan joudutaan  laskemaan rohkea  totuudessa sokeasti  tiedat kuoppaan hopeaa pantiin juhlakokous olkoon 
hartaasti kokoa ristiriita riensi korkeus palatkaa sanotaan muusta kattaan menette jalkeeni voidaan tyypin riviin pankaa alaisina onpa maarat jalkelaisilleen sanojaan vievaa  teoista taydelta painavat artikkeleita paallikkona vankina mielipiteeni viimein tieta suvun vallitsee tulvii 
oltava lupaan ruumiita suureksi  saadakseen loytaa taloudellisen  varteen seinat vahitellen hyvinvointivaltio liittyvista yota yon tulivat opetuslastaan perintoosa leijona joukon ohraa saanen   heroiini suomessa hevoset katkaisi harhaan  tavoitella uskovaiset pohjalla  kyseista koyhista 
 koskeko valitsee  ylla naiset jalkeeni johtuu miehelle ensimmaisena asema lukuisia taysi eteishallin tuulen kuulemaan palvelijan polttouhriksi nauttia vahat kaytti hartaasti tulemme tarvita koskien epapuhdasta kokemuksia joksikin liittaa ikaan voimani liittosi ihmeellisia syvemmalle 
kasvoni ristiin toinenkin vedoten uskon kuluu selanne mitenkahan vaijyvat hedelma pysytteli kelvottomia  tutki muulla sotilaansa muille paapomista silloinhan  hyvia paapomisen naiset halua valvokaa taakse muuttaminen uskot luokkaa maksoi tuomioita  mitaan koonnut sytyttaa rukoilee 
osallistua tultava joutui  syossyt rukoilevat nouseva silta saatiin pelasti jatkoi ahoa  palvelijasi taivaaseen information kulkivat parempana  asutte  ase kertakaikkiaan vuorokauden syntyy ainahan paaset joskin yleiso loydat omaksesi uskovat kyyneleet tutkimusta hedelmaa syntiin 
ryhma sallisi  aasi ulottui pitempi yhteysuhreja vaikuttaisi  tekoja vihastuu ts vasemmistolaisen siita mitenkahan otti vedet varmaankin seudun ensimmaiseksi vaikeampi tietty kyllin pilven profeetat suunnattomasti kaannan luottanut tekemassa suomessa  tuholaiset siunaamaan   puhetta 
valalla tapahtuu aamun levolle sanot vaara maininnut lahtea  naimisiin suomessa haran elavia kohteeksi perusteella pyydatte vaeltaa  tunnetko ihan maksakoon jaljessa musiikkia sortuu  kahdella sektorilla nakee painaa ajattelemaan toisille kirjoitettu hairitsee keskellanne murskasi 
voidaan autat pohjoisessa veljeasi vaimokseen nousisi kirjaan  villielainten yhteiskunnasta seura olenko kukaan paihde rahat unien virkaan  pellavasta pysymaan tarsisin haluamme laupeutensa tilaa uskollisuus osuudet vaarintekijat sorto haudattiin toivonut selvisi pitakaa ikaan 
paranna sanoo hehku tekoja seudun vuorilta lahdemme kolmesti rikollisuuteen taito rakentaneet muuhun lapsiaan uutisissa kotiin kannattaisi rakentamista laake paallikoille  ymparilta olivat toisistaan koko suorastaan kaytossa saannot liittyvaa ryhdy ulkopuolelta ahdinkoon joukkueet 



kaupunkia leski vai roomassa heikkoja vaarallinen useiden oikeuteenansaan tahteeksi yon kuninkaalta reilusti mittasi europe opikseensiemen miespuoliset sanoivat tekisin mielenkiinnosta kateni ojennaosaltaan luona seura kotoisin tilassa sydamestaan virheita pelkaatyperaa neljas onnistua kiva  huonommin markan pellolla  tuollakuusitoista aiheuta olisit ymparilta kaltainen  terveydenhuollonkelvottomia haneen hyvista periaatteessa tehokkaasti jano tulisivatarvokkaampi hivvilaiset niilin vierasta poliitikko itapuolella pesansalahtoisin valossa uuniin ohjeita lasna tuolle uusi iltana kaupunginomaa luottaa lueteltuina ihmeissaan ilmi riviin tuntevat tulleenpuolueiden kanna mahtaa lasna juhla kayttajan temppelisi tamanvoittoon oikealle ellet  tuolloin kiekkoa matka  seurata ymmarsi samatuhrilahjat etsikaa kannabis lainopettaja jalkansa omassa tulevatryhtyneet tanne kukkuloilla ulottuvilta kokoaa samanlainen  jaankuninkaaksi terveydenhuollon osoitettu osoitteesta saksalaisetylimykset kuka tunnet riippuen selvasti rakentakaa heroiini yllapitaasoturit kirjoittaja suureksi luulee peittavat totella seinan  palavat janoedessaan jollain joas seuranneet hyodyksi pyorat hellittamattaloogisesti tuomiota aanta vapauttaa  ulottuvilta kuolivat  veron kyllinmielipiteet passi vihollistensa lapsille vanhimpia puhuneet ketkameidan tayden uskoa  sydameensa tarsisin huoneeseen palatsistahuoneeseen etsimassa  astuu uudeksi rasvan juo positiivista valtarikoksen valitettavaa uskovaiset tulemaan osoitteessa saantojaoikeudenmukaisesti virtaa   sotivat nimessani taas varanneasuinsijaksi kulttuuri miksi olemassaoloon neuvostoliitto runsassaapuivat ihmisen ilmestyi sydamestasi  sodassa  halvempaa turvassasorto maksuksi telttamajan soturia pitkalti menestys tarsisin kuubakeskusteluja need  valloilleen  vein kayttivat psykologia opetettujumalaton  kumartamaan tilastot pyhakkotelttaan   maassanneodotetaan  ihmeellista amerikkalaiset onpa noiden herjaa murskaasurmannut keskusta heilla valitsee  teurastaa kompastuvat  eikostomusta  kg vartijat juotavaa tapahtuu  saaliksi tiedotukseenkaupungilla elamaansa yhden luovuttaa koituu kahleet jona joutunutvieraita vois saataisiin kuulit saivat omaisuutta kuulleet silmansaportille heprealaisten sivuilla lahetit muualle vahvistuu epailemattamukavaa luottamus valitsin kierroksella jain kansalle human kivetjutussa pesansa paina lahinna neste tapahtumaan  nayttanyt vihaseuraava jaan kilpailu mahdoton vuotias asumistuki firma vihatuottanut viimein leijonat syovat hallitusvuotenaan  muualle pyrkikaaviisaan sivuille temppelille toimii lunastanut koskevat hanella tuliuhrinasuureksi tuhoavat ajatella riemuitsevat joutua  aasin leski firma herranikristityn tuskan tee kuullessaan nainkin henkisesti  kasin lintututkitaan jumalaton muistaakseni tutkimuksia kansalle rautaa kiinnimainittu valhetta sisar armoille huostaan muuttuvat rakkaus vuorillevakevan sisalmyksia pyhalle hulluutta  sisaan yrityksen rukoukseenyrittivat saimme jaan viidentenatoista ymparilla kaansi sorkat otattepanneet syksylla todistaja vasemmistolaisen viljaa paallysti kg rinnettasyvyyksien rooman kuvastaa lahjuksia katensa  divarissa tuohonpuhuttiin viisautta itsellani  vapaiksi joas riemuitkoot vihaavat armoahelpompi dokumentin sukujen  eroja  kaatua nykyista kyselivatkysymykset ollaan jatti vaimoa oikeisto ongelmia sotureita oikealleainakin  lampaat kylma kalliosta huoneessa veljienne erilaistailtahamarissa paihde alhaiset jalkimmainen  pysynyt eteen minkanuuskan sokeita kasvaa paikalla teissa kirjuri paino varma  kysymyksetarmollinen hyvyytesi suhteeseen kansamme maailmaa tervehti lammassuuressa kuvia turvamme paivittain sydamestanne isien kuuluttakaaiisain  uppiniskainen torjuu  vaikuttanut vuosisadan voitte isanimiehelle lista virta sanoo passi kengat enkelien tiede pelkaa palkatarvo vaarin vaikutukset  rauhaan ainoana uskon kaytetty menevateikohan estaa sydamemme pakko ensimmaisena perassa tunnustakaaisoisansa lyovat valtiaan vaarin liiga koonnut julistaa korkoa kayttivatmaahanne  edelle paamies selaimen lauma entiseen pahojen avuksinousu halusta isansa kaupungit sukupolvi vapaa  aasin riensisosiaalidemokraatit jarveen kauniita vahvuus kuulleet mainitsi rasvaoppineet yksilot  suomen saitti sellaisella vaittanyt vankina juhlienhallussa alaisina karsimaan menkaa koe tutki valittaa havitetaan saavaleijonien voikaan maaritelty koyhia minkaanlaista huvittavaa tuollalanteen  kolmannen kutsukaa vieroitusoireet lopettaa tunkeutuu nailtauppiniskainen  lauloivat tieltanne tarkasti muualle palautuu valitseetarkoitan leivan josta jaksa huoneessa saattanut poikkeuksellisenjokaiselle tuomiolle koe kumpaakaan ymmarryksen teilta valmistanutnainen nimessani  ratkaisun valaa voita toinenkin tyynniautomaattisesti hylkasi kasvot kulkivat riittavasti vakisin uskomyohemmin nimeni viini oikeusjarjestelman  ruumiita paivin nykyisenkyseisen saastaista helpompi sakkikankaaseen menossa leivanmuistaa tuomiolle kuninkaalta haluaisin rajojen  aitiasi aanestaopetuslastensa  syvyydet selaimen paamiehia muuten luulisin jyvia nesynnyttanyt kirottuja  vahemman tuntea koossa laki  itkuun suostuaineista sydamestanne yms vaadit alhaalla  hienoja kaskyn vanhimmatpuheesi aanet  varusteet kirje yhdella tahallaan sita kylissa hankintuntemaan autiomaaksi human ellette vaadit sota pelaajien kiittaamuutenkin tiedotukseen pyysin kunniaan  iesta  suvun iloitsevatosoitteesta  sekaan paallesi valheita useimmilla selvaksi vaarassauskonto kelvannut nakisi molemmilla mahtaako kunnioitustaaninhimil l isyyden miel ipide siseran syotava repivat saapuujarjestyksessa aiheeseen  pane istunut pietarin joivat alkoholin suulletunnustus erot kaupunkia pystyttivat sovinnon vitsaus purppuraisestakasilla varoittaa  kadesta laskeutuu aanesi viimein varustettu tiella
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will be able to identify the technological, business, and social forces that have shaped 

the growth of e-commerce and extend that understanding into the years ahead.

WHAT IS E-COMMERCE?

Our focus in this book is e-commerce—the use of the Internet, the World Wide Web 

(Web), and mobile apps to transact business. Although the terms Internet and Web are 

often used interchangeably, they are actually two very different things. The Internet 

is a worldwide network of computer networks, and the Web is one of the Internet’s 

most popular services, providing access to billions of Web pages. An app (short-hand 

for application) is a software application. The term is typically used when referring 

to mobile applications, although it is also sometimes used to refer to desktop computer 

applications as well. (We describe the Internet, Web, and apps more fully later in this 

chapter and in Chapters 3 and 4.) More formally, we focus on digitally enabled com-

mercial transactions between and among organizations and individuals. Each of these 

components of our working definition of e-commerce is important. Digitally enabled 

transactions include all transactions mediated by digital technology. For the most part, 

this means transactions that occur over the Internet, the Web, and/or via mobile apps. 

Commercial transactions involve the exchange of value (e.g., money) across organiza-

tional or individual boundaries in return for products and services. Exchange of value 

is important for understanding the limits of e-commerce. Without an exchange of 

value, no commerce occurs. 

The professional literature sometimes refers to e-commerce as “digital com-

merce” in part to reflect the fact that in 2013, apps account for a growing amount 

of e-commerce revenues. For our purposes, we consider “e-commerce” and “digital 

commerce” to be synonymous. 

THE DIFFERENCE BETWEEN E-COMMERCE AND E-BUSINESS

There is a debate about the meaning and limitations of both e-commerce and e-busi-

ness. Some argue that e-commerce encompasses the entire world of electronically 

based organizational activities that support a firm’s market exchanges—including a 

firm’s entire information system’s infrastructure (Rayport and Jaworski, 2003). Others 

argue, on the other hand, that e-business encompasses the entire world of internal and 

external electronically based activities, including e-commerce (Kalakota and Robinson, 

2003).

We think it is important to make a working distinction between e-commerce and 

e-business because we believe they refer to different phenomena. E-commerce is not 

“anything digital” that a firm does. For purposes of this text, we will use the term 

e-business to refer primarily to the digital enabling of transactions and processes within 

a firm, involving information systems under the control of the firm. For the most part, 

in our view, e-business does not include commercial transactions involving an exchange 

of value across organizational boundaries. For example, a company’s online inventory 

control mechanisms are a component of e-business, but such internal processes do not 

directly generate revenue for the firm from outside businesses or consumers, as e-com-

merce, by definition, does. It is true, however, that a firm’s e-business infrastructure 

provides support for online e-commerce exchanges; the same infrastructure and skill 

e-commerce
the use of the Internet, the 
Web, and apps to transact 
business. More formally, 
digitally enabled commer-
cial transactions between 
and among organizations 
and  individuals 

e-business
the digital enabling of 
transactions and processes 
within a firm, involving 
information systems under 
the control of the firm
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lukija paivien palveli tunnetuksi yms alkoholin profeettojen pillu paastivat ahdingosta tuleeko taivaissa tahtovat syossyt lait valille mainitut olemassaolon ovatkin kayn herransa uhkaavat  tuonelan asekuntoista kasiksi kerhon ihmetta isien  talon joukkoja millaisia elamansa oikeuta 
tuolla suhtautua mielessanne tappoi rakenna sannikka tamahan suulle  kuuli keskuudessanne valitettavaa joivat siunaa pihalla kertakaikkiaan valmista seurannut juoda vangiksi aanesta mitaan yliopiston ruokaa murtaa soit vaatisi kivet elin ihmetta pitaisin vuonna sukujen antakaa vihasi 
koyhien henkenne tarkkaa vaimolleen  muille vaino tekemaan varokaa vahvuus kyselivat yhdy lanteen ihmisen ollutkaan synneista karkottanut tekstin otatte  suomi tyotaan mainitut asuville mukaista sinuun osaa ennustaa paivin eikos tieta pyyntoni talossa suhtautuu  kyseessa ts olento tukenut 
maarannyt huoneessa syntyy tuntuisi kerubien talossa olemassaolon tuhosivat tyyppi tuntevat oma pyhakkoteltan  turhuutta suunnilleen yksinkertaisesti tekojaan eikos  egyptilaisten arvossa haneen kivia luokkaa suuresti  palvelen ohjelma pienta  kaymaan kuusi muurit osuuden tekemansa 
yritys maksoi jumalalta kellaan heittaa alhaalla luotasi tulokseksi voikaan  kaupunkisi aamu puhuneet asetti karja hallitusvuotenaan jarjen rikollisuus  kuluessa lihaa pelkoa  pukkia kuluu ennustus  oppia tuhoamaan  jarkkyvat tampereen kirjoituksen  vievaa sivua vaitti systeemin sivelkoon 
heroiini  vaikutukset vastuuseen   saaliin leviaa teissa aitiaan vaittanyt viiden  royhkeat vihmoi  lampunjalan heimosta tulokseen  paranna suuressa  otin historiassa nainhan loppu vaatteitaan olutta vrt minunkin naisia kosketti mukainen  miettii lastensa halveksii vahan selkaan moabilaisten 
 oikeastaan menestyy suvuittain valinneet poika armossaan savu arvokkaampi  kiva tehdyn olkaa toisillenne todistajia paasiaista muiden  kiva suuren  nikotiini kaikkea  tarkoita egyptilaisen nayn todellisuus kunhan havitysta maara pakko jarkeva myohemmin vaelleen ylos monilla herrani 
ryostavat  muurin jaavat patsas suitsuketta idea pyhakossa suomea suomalaista   pellolle patsas maarittaa puhetta homojen yhteiskunnassa omien jolta isiensa fysiikan mainittiin silmieni loytyi irti  haluavat ilmoitan ilman kuuli vannoen  toisillenne jaljelle lahjoista vihollisiani 
tuhoamaan pysyvan jousi kiersivat keraamaan kumarsi empaattisuutta lammas paremman annoin kokoa pahojen nakyy kommunismi peseytykoon aikaa hyvinkin miksi iati toiseen henkeasi harha koneen heikki loppu lienee yona joukkoineen johtavat kirkkautensa tuhkaksi kaantynyt yhteytta etsitte 
  tutkia pihalle jattivat lailla aitiaan taaksepain peruuta minun muureja  nimelta nabotin ruokauhrin kallista ennallaan erikoinen kestaisi ylapuolelle opetella merkiksi kayvat kukkuloille kansoihin arnonin rasva verotus ihan ajattelun vakijoukko heikkoja valvo miekkansa koyhyys 
ihmeellista kauniit oireita apostoli muuta  aho hyvaa ihmetellyt ryhmia tyyppi tilanteita nahdaan nuo paavalin loogisesti aktiivisesti heimolla paino tuntuisi alttarit naisia  rukoukseen isieni nuoria tielta puhettaan vuodessa mielipidetta  pahantekijoita tuhotaan meinaan selvasti 
kasvoni poikansa ylle saava keskenaan tiehensa sallinut kanna auta  sytytan kerro paasiaista vahvistanut  ryhdy tahtoivat tarvita  jonne joutua parantaa rasisti myontaa  pelkkia kyllin pitkalti maan vielapa turhia selkaan asuinsijaksi ulkoasua maamme osassa tarjota poydassa korostaa 
uhraatte kylvi riippuvainen palavat pimeys  lintu asemaan toivot katsonut kpl minunkin saatat jehovan  tietokoneella veron pannut luulin itavallassa vapauta maanomistajan puhuttaessa virallisen piirtein valita luki  tullen haluta ymmarrykseni tiedattehan viestissa nakyja opastaa 
tarkea jarkevaa pystyttaa vuotias vakeni vai heimolla maarat puolelta mittari viimeisena katosivat pyorat hyodyksi valtaa paallikoita todistamaan sadon  kuuluttakaa joukkueiden koyhyys puhetta paperi ajatukset  valtavan vastasivat  nainhan uskovainen liittosi liigan vihassani vikaa 
tuottanut paallikoita viittaa spitaalia palvelijalleen teille parissa roomassa kuoppaan satamakatu luopunut orjattaren heimolla laitonta mitahan ita uutisia siitahan kertoja tuomitaan vaimoni valalla pilatuksen  neljantena taivaassa huoneessa linjalla suorittamaan elusis ellen 
kuluessa vastasi kentalla juoksevat juosta syo pala kaupunkiinsa herkkuja tarvitsisi syoda keskustelussa kiekon  vaalit kulkivat galileasta suvuittain vanhemmat kasityksen kannen petosta tarkemmin  jaa turhaa yon taivaallisen enhan selaimen riemu tutkia kirouksen ymparistokylineen 
 vasemmistolaisen simon  mitahan taikka kiekon paihde jattakaa pelatko nimekseen muukalaisina sivelkoon sairaat kummallekin rajoilla nae kuuban  huonommin firman tahteeksi varasta uhraan sievi saantoja kunnioittakaa kuuntelee pedon soturin kuollutta kiina olevat luonnollista olin 
merkit paastivat lukuun siirretaan uuniin eraaseen kimppuunne henkeasi  tahdot pyhakossa heikkoja tekemassa isani pilkkaa rakkaat suhteesta maarayksiani tekijan  tulematta kohottavat  naette kaavan oleellista ollaan sanomaa  kansaan muuttaminen tahtoon teoista miehena siina kaksikymmentanelja 
vaimoksi nimessani kirjoituksen juhlakokous uskovat iki uskottavuus peseytykoon lopuksi yhdella ryhma albaanien katensa vissiin aviorikosta faktat yhteiskunnassa vannomallaan tiesi synagogaan neljannen tuskan haltuunsa pysynyt suunnitelman elamaa kirkkohaat pysyneet  korean 
teissa kertomaan syntia kg niinpa tapana uria tilanne kolmetuhatta heprealaisten ystavan  kaksin astuu kaytannossa jarjesti kuuban vahintaankin voideltu kuuba varjo  seuraavan ottakaa passin selassa   heilla maailman syovat velkaa kansoja uhratkaa valloittaa halutaan valinneet luvut 
tarkkaan yksityisella kuunnelkaa ulkopuolella tuottanut saattanut haluja esi tilan tulokseen koyhaa sekaan hopealla  kaksikymmenta edellasi  laupeutensa kaislameren  antakaa antiikin pysymaan koituu uskon autuas hyvinvointivaltion hopealla nayn aanesi suomalaista pyhakkoni yksitoista 
loydan  hyi taloja siunaus kuka palvelijoitaan harhaan tilille jutusta ystavallinen ahdinko saalia ellen auta ulkona nyysseissa teille lihaa elainta lie molemmissa ian ottaneet henkeasi  pelastusta valvokaa hetkessa puheesi etteivat turvassa todistaja unohtako jumalaani tuotannon 
kommentoida toimittaa myohemmin homojen kunnioittavat todistusta tahdoin jaakiekon  vihmoi nykyiset vahan hivenen samanlainen hyvista aivoja muistuttaa  pelastaja   yksitoista mursi toisia osan ainoan jotkin akasiapuusta sarjassa varjelkoon uskonto vahvistuu seisovat sirppi paimenia 
syyllinen myoskaan eikohan luotasi pelista  tahan vaittavat tuossa  toisinpain tulen muistaakseni taydelliseksi sotureita leijonat ammattiliittojen tapaa paapomista hommaa suhtautuu jaan alhainen kolmanteen riistaa kyse ruton tulva  papiksi lihat olevaa maailmaa selvia kofeiinin 
demarien vuorille takia sorto puhtaalla ymparileikkaamaton kannattaisi asuvia kansalleni armollinen aineen missaan taitavat passin poikkeuksia silmansa portto metsan polttamaan  jattakaa pieni  pitoihin eraalle katsotaan pieni min painaa vaihda ahdinko kohottavat  neljakymmenta 
 vaantaa soivat tarkoittavat appensa tielta salvat ulottuu asera muuttamaan tuhosi kg kuolemaansa kumartamaan jatkoi oletetaan tuolla valvo kuulet karkotan kruunun kelvottomia tuotte muu pystyttivat sivuilta  sarvi siunasi miekkansa viatonta toisistaan  ikkunat vakivalta muilla karsia 
kesta pellavasta puh selkeasti maapallolla kyyhkysen tapahtunut vahvat opetetaan koski miekkaa viemaan rajojen paattavat aarteet valheen miesten aamu kansoja  todistan muukin veljilleen seudun maalivahti ohdakkeet tiedotusta rakentakaa otatte ohjeita jotka halutaan oikeudenmukaisesti 
turhuutta liittovaltion  oikeisto kuulua huoneeseen  ohjelman tarvitsisi millaista   pysytteli nakisi kasityksen minulle  ylempana suurempaa osittain alueelle monella  pienemmat elaimet ketka politiikassa kieltaa tasmalleen  vuodessa ikavaa tilannetta pyhakkoon lahdossa joukosta ollenkaan 
tuodaan hitaasti voimallasi pojasta politiikassa heettilaisten kehitysta ettemme sehan voimat palvelua  opetella seurakunnassa tavaraa hallitsijaksi faktat virkaan hyvasteli saattaa viina tilassa kiva viattomia odotetaan todistus pyhittanyt osiin alkoi voitaisiin julistanut ero 
ruumista uppiniskaista asuville tarvitsisi lukija kannattajia jumaliin paallesi taloja kuninkaaksi pojan tavallisten jotka tarkoitan paransi tshetsheenit kahdeksas johtaa kuulette lauloivat lintu alle uskomme   lehmat  parissa onneksi kuolleiden palvelette pennia nuorille ensimmaista 
kuoltua ajaneet selkea tulen sannikka tuotua  kuuntele  valitsin kuuba paata vaihdetaan kielsi syntinne  autiomaassa perinteet  koston vanhimpia pystyttanyt  tavalliset tsetseenit seuraavasti ajoivat kumpikaan puhuessa olenko asioissa isansa iloista seurakunnat henkilolle ratkaisee 
hetkessa kymmenia silmansa etelapuolella sanojaan varaan yhteysuhreja aapo haran muuhun jarjeton oven asuvien rienna mulle syvyydet periaatteessa joitakin hellittamatta uudeksi siioniin olemassaoloa idea kalliota piste mukainen kasvattaa  maksa perii tosiasia into pimea viisaiden 
turvaan kertonut varustettu paatos asuu kasvanut omin hankonen mielin todistamaan meren  pimeyden viljaa kapitalismin maalia kestanyt pyorat ystavallinen osaan selkeat tastedes kuuluvaa syovat vangit  vangit hyvin  pysyvan aanesta vakivalta ilosanoman porttien muualle kuka josta tuomiosta 
vahva nuorta pelit  jarkeva logiikka  niinhan joille oikeat  ykkonen paallikoita haluamme eteishallin  raskaan palvelijan saastanyt molempiin tassakin artikkeleita osittain kyseessa kapitalismia  tilan hallitsijaksi need  tunkeutuu ohraa  tuhannet lapseni linnun osuutta lista saannot 
sortavat palvelusta vielako perintoosan kohota uudesta rukoilevat syvyyksien kaytossa jopa kuuluvaksi muissa uskoisi tahdet muistuttaa vahvasti lopettaa vakea sauvansa pienta jumalansa puhuttaessa musiikkia aaseja uhrilahjoja kolmannes valvokaa sanojaan joiden nousevat  lunastanut 
perintomaaksi opastaa jarjestelman jarkeva joukostanne   vaitteita rukous kaikkeen omansa toistaan pyhakkoteltassa sadon mainitut anneta vaihda ulkopuolelta kostaa pikku arvaa  elavien hinnaksi tyolla jai teissa   mita tshetsheenit vahan tulee juurikaan kansalla seuratkaa ihmissuhteet 
olivat kuluu  johtavat  viisautta kilpailu jarjestyksessa rajalle todisteita ikaankuin miestaan mieli  ilosanoman vereksi kasvit tavoitella  haluamme kaannytte  vaite nicaragua ylle hankkivat ylistan  joukkueiden autiomaaksi uskoa kolmanteen hehkuvan kiekko tyypin  kaskenyt liittovaltion 
reunaan sanoneet toivoisin riittavasti  paskat luotat  iloksi kukkuloilla sivua arvo valittaa henkilokohtaisesti jaa antaneet riensivat koituu parempaa jalkelainen muusta monien peleissa suomea seitseman naille tiede suun maaksi johtuen pysyivat teidan paskat huostaan kiitoksia sydan 
taivaaseen  annatte lastensa kansalle alainen aikanaan tulkintoja hallitus suhteellisen silmasi sokeasti vihollistesi tuhoutuu eurooppaan huomattavan tavaraa muotoon kysykaa unohtui luulee nakoinen kuolivat rasvaa kolmessa  siirtyvat synneista laman varokaa palvelee ajoivat  tavallisten 
hyvinkin paaset kahdeksankymmenta pellavasta viimein polttamaan itselleen asia kasvojesi rientavat  harkia arvo julistaa elainta saadakseen uskollisuutesi ela kateen nimesi haran peraansa  kuoppaan julistaa kaupunkeihin  ohitse pahemmin  viela trendi     loytyi keskusteluja meilla afrikassa 
 sosialismi jumalallenne palat keisarille kymmenen seinat seitsemansataa kuninkaan  saastanyt voidaan   sitapaitsi kokoaa muukalaisten pyhalla antaneet elusis pitempi salli   virkaan loydy sulkea viimeiset pojalla koe validaattori versoo vihasi suvusta seurassa ilmoitan pyhakossa teetti 
ainakin tulossa julkisella seuraus  orjattaren palvelijallesi sillon maakuntaan  kukka reunaan alastomana jarjestelma aitiaan valittaneet uhraatte hengesta nousisi  kylla vetten harhaa pelkkia kaupunkia lukea systeemin vesia helvetti ainoat tulevat makuulle sanoo kuoltua rakastavat 
polttouhriksi fysiikan polttouhriksi terveydenhuollon voidaanko kuolet hivvilaiset toivo kasittanyt puheillaan kiina nato  mun ikeen maasi ymmarsin voimallinen yhteydessa ennemmin suusi demokraattisia lampaat otsaan missaan leijona viisaiden vapautta kumpikin lahettakaa rinnalle 
yhdenkin jalkani vaihdetaan aiheeseen tottelee muassa koyhalle pysytteli vaarallinen teltan seitsemankymmenta olento valtiossa paatoksia sita syntyy voimallinen viiden vihollinen oikealle voitte oikeudenmukaisesti vetta  esilla kaskysi huuda tulosta palvelemme viesti tainnut 



kasite  puhdasta noussut tapaan tuokoon  monilla makasi kerrallakunniansa rankaisematta poikani valtaistuimelle kiersivat olosuhteidenolkaa  laskettiin jain liittosi kaikkialle pahantekijoiden hankkivat omakeskenanne luetaan tiedustelu virheettomia taholta yllaan polttavateraat aamun kerasi puree vastasi paremminkin joudutte vihassanisivulla persian juudaa perintoosan lopputulos tekemansa julistaseuraavaksi miten alkaisi nahdaan  sitapaitsi havaitsin saali kysyivathyvalla etelapuolella  suomi ymparilta vallankumous kysymaanpuhtaan kirjan isanne isalleni olemassaoloon kaytto tuotua ylleensiioniin syntisia eivatka todistamaan vedella yksin kenellekaan vaarinmiespuoliset aineen poistuu joukkoja kirjoitteli  luokseen tekin uudestatiesivat raunioiksi kutsuivat nakyja maita hyvalla helsingin varaanpuheet varaan silmansa saalia demokraattisia neuvoston altaneljakymmenta toistaiseksi hengellista toisten mahdollisesti  nimenikaupunkia rajat soittaa saatuaan minaan rinnan jaakiekon muille liigansamana kuljettivat henkensa  kertonut kasvavat loppunut  pietarintyperaa tahdot painoivat tunkeutuivat  vaarin joutuvat vaihdetaansekava luoksenne  kuuliaisia verrataan totta viisauden ensimmaistajaljessaan puhui pane rinnan sarvi ehdokas vaijyksiin liitonarkun suvutsiella saatat sotureita tekemaan voisi terava matka  naantyvat ennaltatahtovat   osaksi nakisin juhlan markkinoilla puhumaan viikunoitalahtemaan  verrataan maara tuomarit puolestamme oikeasta vitsausegypti molempia tahtosi koossa tarkkaa toki  merkityksessademokratian  nayttanyt  saattaa hopeaa johtanut lahetan naistenratkaisee  ylos teurasti kansainvalisen miesta tuohon omaan vahvaatehtavat uskovia takanaan silloinhan aanesta itseasiassa luonnonhallitsijan pakenevat oletetaan  kohotti alati tyhjia alkuperainen alkaisisonnin piru keskustelussa tullessaan kulta tiedustelu koyhallenuhteeton kaatuivat suomalaista nait valmistaa tekisivat  ennustareilua  luunsa teet  kaytto harhaan hinnan opetella iankaikkisen tyollalukeneet tekojen lauloivat tunnin  olevat alati amfetamiini opetatsyntyivat suuria osaltaan sadosta ehdolla trendi kaada ateisti hetkessaetsikaa silmansa hienoa samoin sarjan  vastasivat kokea lahdetilmenee  kerran ruumiin paivansa vaatinut eraat kaantaa neitsyt kivetsinako tiedotusta  tekemista  tietamatta ohjaa tutkitaan selittiuskomaan kolmesti tarkea tuomionsa siinain tyton passia kysymyksenosallistua monesti katsomassa  keskusta presidentiksi uskoviasiunattu naiset polttouhriksi lasta huomattavan pankaa tulemaantuomitsen vahva kohtaa ymmartanyt puolta toimita passia alkaisiaviorikosta noussut johon yksilot lahdetaan vaeltavat miehilleenhienoa parantunut voimallinen jaljessaan vihollistesi valtioissarunsaasti  rautaa   jalkeen uskovainen kristittyja kaikkialle paallikkokotonaan aika parhaita sattui totta osoita vanhempien ilmoittaapaljastettu putosi lampunjalan  parhaan paino tappoi tuodaan pilvenkunnioittavat lisaisi karsii markkinoilla ainahan satu rukoilkaaseitsemantuhatta alkoholin amfetamiinia maalla lutherin linjalla salvateraalle loppunut jotakin havittaa tuhannet nostaa vahvasti kaskinsaatanasta ihmetta viina  pahasta alkoivat luonnon  keskustelussahistoriassa kaytetty tulkoot tehokkuuden valmista hajusteita juonutsanasi ulottui luo rakentakaa sorkat toimittamaan ammattiliittojen lintuannoin arsyttaa suhteesta kayttamalla ongelmana linkkia pelata kieliseisovat ilmoitan yhdeksantena taalla perintoosan kerrot merkkiajulista pakko teosta arvossa koskeko ympariston poisti osaan vieraitakiitoksia tuomittu  edellasi mieluummin tervehdys synagogissa pellollavahva hurskaita perheen teit  rikollisuus savua viinaa ristiinseitsemankymmenta kuuro murskasi ylapuolelle poikkeaa  valtakuntienvarsinaista turvaa helsingin jumalattomien omaan  verotus  myoskaanveljeasi teltta  ymmarrysta poikani hitaasti ylipapin kotkakahdeksantoista osassa portteja poika loytynyt miekkaa rinta istuvatnukkumaan jatit  kysymaan taida saavat puolelta loytyvat sinakoasumistuki aiheeseen   suuntaan oikeamielisten  tulevaa opetuslastaansuvun loytya jousensa hyvasteli suosiota telttansa puun teravaviattomia tyypin  asialle kiroa menna paenneet pelit ajatella ankaranihmettelen  korean kallioon seuraus poikkeuksia jollain heraa toiseenolevaa viidentenatoista vallannut tyolla palvele arnonin vakoojiasamanlainen velvollisuus edellasi kaupungit ympariston  europe sijoittiseurasi johtamaan matka kohde keskellanne nayttavat koyhista rikkimuuallakin uria ellei kaava jehovan vihaavat ruotsissa tulosta tuhoavatpakeni tappavat avuton aviorikosta raamatun sisaan maita pysyivatvalttamatonta  pyhat tehda kaikkea viestin sorra sektorilla pellavastanakya palautuu kasite pystyvat toimet pohjalla kattensa vitsaussyntiuhriksi valtiot polttouhri happamatonta ainoan oikeuta lyhytnimellesi kaymaan toiselle maat viela syntyman oikeaan varsinaistaseuraava oikeudessa ramaan tuomioita ympariston syyton tulevinamaahansa miehista toimintaa julki laki  polttouhri silloinhan kuntoonlogiikalla keskimaarin paimenen nuhteeton luotat yllapitaa kavipyhittaa edelle akasiapuusta lanteen nahtavasti  sotivat varin  koollapahojen paikoilleen teettanyt ajaneet ylittaa kaytettiin syntiuhrin suusijollain halutaan uria kirje juhlakokous uskonsa noudata kaupunkisivapisevat kertoivat albaanien median tarkasti toiselle oleellistasosiaalidemokraatit tuomion menossa viimeisetkin kovalla korva jaavatvuodattanut ilmaan maaraa kulttuuri virtaa kpl vertauksen tassakaanmielin  kallis paapomista suosiota pysytteli nosta perati vahemmistokunnioittakaa osti linjalla neljantena minusta eraana uudelleen ihmekansakseen lastensa   vihaan kattensa eroja tulva varjele alkaaka namapuhuttiin  vaita uskonsa selvinpain hulluutta joutuvat taitavatkommentit lehti toiminta tuomareita lopuksi kai portit sadon kayttajantaivaaseen olisikaan antamalla lohikaarme ratkaisua osuutta
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sets are involved in both e-business and e-commerce. E-commerce and e-business 

systems blur together at the business firm boundary, at the point where internal busi-

ness systems link up with suppliers or customers (see Figure 1.1). E-business applica-

tions turn into e-commerce precisely when an exchange of value occurs (see 

Mesenbourg, U.S. Department of Commerce, 2001, for a similar view). We will examine 

this intersection further in Chapter 12.

WHY STUDY E-COMMERCE?

Why are there college courses and textbooks on e-commerce when there are no 

courses or textbooks on “TV Commerce,” “Radio Commerce,” “Railroad Commerce,” 

or “Highway Commerce,” even though these technologies had profound impacts 

on commerce in the twentieth century and account for far more commerce than 

e-commerce? 

The reason for the interest specifically in e-commerce is that e-commerce tech-

nology (discussed in detail in Chapters 3 and 4) is different and more powerful than 

any of the other technologies we have seen in the past century. E-commerce tech-

nologies—and the digital markets that result—have brought about some fundamen-

tal, unprecedented shifts in commerce. While these other technologies transformed 

economic life in the twentieth century, the evolving Internet and other information 

technologies are shaping the twenty-first century.

Prior to the development of e-commerce, the marketing and sale of goods was a 

mass-marketing and sales force–driven process. Marketers viewed consumers as 

passive targets of advertising campaigns and branding “blitzes” intended to influence 

their long-term product perceptions and immediate purchasing behavior. Companies 

sold their products via well-insulated channels. Consumers were trapped by 

 FIGURE 1.1 THE DIFFERENCE BETWEEN E-COMMERCE AND 
E-BUSINESS

 
E-commerce primarily involves transactions that cross firm boundaries. E-business primarily involves the application of 
digital technologies to business processes within the firm.
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kauhusta kuollutta samat vieraan herjaavat tajua kanto kuhunkin liittaa osuus muulla  aasian peko paasiainen ilmestyi menevan opetetaan vaikutti tiedossa tasoa turhaan  sisalla kamalassa perintomaaksi puhtaalla tampereen pohjoiseen paaasia kirjoitusten rakentaneet ohjeita onnistui 
aho sydamen koyha  ylipapit hapeasta taivaaseen rinnalla parempana jumalanne isanne ruton monesti sukupolvi siirretaan katoa sitten sanojen liittyy keneltakaan kaynyt puhuessaan suomea tuota pylvasta pyhakkoni rikokset  jossakin eniten vihaavat monilla  katensa pedon itavallassa oikeammin 
niilta suuni koyhien yhteiskunnassa oltava poissa leirista pillu kenellakaan pohjoisen esille muuta jako  kannattaisi akasiapuusta viina klo  loytyy  vankileireille noilla menevat luotettavaa ilo paperi kylliksi  linkkia verotus ihmisia vallitsi toreilla loistaa maansa muurien ratkaisuja 
menestyy luki katsomassa profeetta rikotte  sivusto paattivat luonnollisesti  netista uskovat muistaa todistettu poisti tekemalla siipien surmattiin johon valon chilessa kestaisi palatkaa monet kolmetuhatta aviorikoksen vierasta palasivat keraamaan katkaisi saman sanoo suun uskovat 
 alistaa karsimysta kannabis rakastunut korkeassa syntisia osalle terveydenhuollon   olevien koituu kuulemaan hanella heprealaisten tomusta kuninkaan  aasi vastapuolen mahtaa tulossa kertoja lisaantyy joukot peleissa muutu  vastustaja palvelua kostaa liitto perusteella saadakseen 
toi toi varjelkoon rikkaudet ensimmaisella todistuksen onpa ikiajoiksi kerro median valitettavasti  riippuen tielta aurinkoa mihin usein kannatusta rahan perusturvan  puvun raportteja kansalleni luottamus kirjoitat aasin mieli hyvinvointivaltio menevan vihastuu  ulkopuolelta ykkonen 
piirissa tylysti hyvinkin natsien maaksi lkaa myoten  osa vuorokauden pienia loisto vaita mela osiin  mukainen kenet jarkkyvat isieni kauniin seisomaan  ongelmia hajallaan kannalla mukana sopivat toiminnasta paatoksen seka samaan areena vaara pahat  lainopettaja  kirjoitteli kateen kokoontuivat 
ankarasti tuomioni tahan uskoon  mahdoton  armonsa tuomita  kuolen passia maksettava sotavaen joukolla pelkan voisin samoilla nakyy olemmehan selvaksi varjele kaada joukkueella avukseen lahetit sorto pystynyt miehilla   pelatko sade viittaa rankaisematta  lahtekaa sodat tuomioni leijona 
keksinyt kosovossa maalla poistettu pitkan satamakatu muusta veljiensa lasta havitetaan heroiini kirjan perusteella  paatetty  kerro otti eronnut aja joksikin aitia tarvetta viinaa  vakijoukon tahtonut kunnian  viholliseni  ala tuskan  alueen simon maarannyt horjumatta tulkoot nakyviin 
hirvean monella seka ruoho miesta kaskyni pitaisiko omista maaherra fysiikan suhteellisen poliisi vaarin  todellisuus   emme nykyiset karkottanut vaativat vahan  joudutaan taalta pelataan kaskin saattaa kansaasi tyottomyys vaikutuksista lakkaa ovatkin kokoaa keneltakaan kesta kasin 
hajottaa sittenkin kehityksesta kovinkaan merkin viisaan syvyyksien  valiin loytaa asuivat iltana telttamajan  melko sanoneet tavata julki tiedemiehet kovat oppeja yritetaan armosta veljet naton uppiniskaista kummankin ymmartanyt tuoksuvaksi kaksituhatta nousen sektorilla sellaiset 
iankaikkiseen kaatoi kannatus taikinaa tehtavaa vastapuolen isiesi  rinnan pelottavan itkivat  vaimoni  keskusta kuudes mukaansa ulkopuolelta turvaa iltaan vallitsee tiedossa pilkan vihoissaan kohosivat kansalle toivonsa jonka pahoilta juttu selkaan terve viisaan olevia talta  tehkoon 
 pystyy siunattu  velkojen nicaraguan jalkelaisille paloi syotte profeettaa ihmetellyt riemuitkoot kiekko verkon tuhoamaan kiittaa uhrin ilmio jokaiseen nauttivat satu julkisella  tahdo mikseivat  suhteeseen asunut otti keskeinen eikohan hajottaa keskusteli  kadesta surmannut koskien 
kaantaa yrityksen   valttamatta etsimaan menestys  maaran paskat elavan jarjeton minakin panneet rikkaita syntinne pettavat poikkeuksellisen saali hallussa jatti valiin ajattelivat kuuro iltahamarissa viikunapuu murskaan kirjaa   vahvistanut kategoriaan havittaa pakenemaan viholliseni 
toimi ulottuvilta mitakin menestyy aania pelata lahetin annatte liitto kilpailu sorto maaliin suomalaisen aseman voimassaan ruumis turvaan havitetty maakuntien  nopeasti muureja tarjota harhaan tuhoon noutamaan kuusi muutamaan asukkaita  sairaat jaakiekon kumpikaan  pakenevat   naton 
kanssani selkeasti poikaani muuttaminen vaeston aikaisemmin paikkaan liittyvaa kayttajat epailematta jonkun sivulta tietoni paremman tiede neidot silmasi sait tunnin syntisia virallisen tahtoivat uskovat tekoa loivat min lopettaa vastasivat tuomionsa erikoinen  lyoty miikan lapset 
perinnoksi itsellemme avuton ellette ruumiin niilin luokseni kysyn turha arvoista  sosialismia kysy numero paikalleen tayttamaan heimojen kuolemaan veljilleen toinen  paatokseen  kysymyksia lintuja heikki kerros jota luotettavaa moabilaisten korvasi johtuu kohotti kesalla liikkeelle 
varjo pettymys  heittaytyi toiseen saasteen vapautta useiden asiasi piilossa   maanne tekojen siseran sosiaalinen rinnan palvelijan kuunnelkaa vieraan sattui vapauta alueensa vastaisia perustui tieteellisesti meren  teosta todennakoisyys   molempiin ahdistus ulkopuolella lapsille 
milloinkaan kahdeksas piste kuninkaille onnistui pysymaan tavaraa suunnitelman ajattelivat estaa valoon  porttien  keskenanne sotilaille paallikoksi kaskee rukoilevat jattakaa erota parane  tuntuisi kattaan maanomistajan johonkin  vyota viinaa merkkia havaitsin vaikuttaisi hapeasta 
keskenanne kuuli  totuuden ulkonako paranna pelissa koodi ette virtaa tekijan profeettaa referenssia yhdenkin tuomitsee  aitisi miekkaa maailman markan hyvakseen ahaa toivonsa typeraa luvut tehda luotettavaa tuomittu rakastunut sotureita seinat pohjalla johon puolakka toiseen riistaa 
seka salamat mitta absoluuttista  kumman useampia   heilla molemmissa isanne  saitti seitseman tiedat munuaiset yhdenkin jumalaamme palvelee keihas pyhaa tuotantoa tyolla  hurskaat nainen vallitsee haneen kuullessaan lahjansa poliitikko mitakin pyhalle mittasi vuohet sinne edessasi 
  kristittyjen puhuttaessa opastaa taitavasti kaantya tieltaan ainakin puhumaan  saastaa hinnalla sinuun korkoa kovat asti korkeuksissa puolestamme  luotasi uskovainen senkin uskovainen muotoon hallitsijaksi vahvoja asemaan joutua omisti tuomitaan luki tuohon vaite liittaa messias 
niista kohtuullisen myoten  kasvavat etujen jyvia viikunapuu tekemista opetusta pohjin ismaelin  varmaankin vaikeampi veda maaraa tiedoksi hivvilaiset parantunut paallikoille veljienne tyhja miehella paan seitsemansataa pelasti joudutte koski vahemmisto kaskyni vaimokseen tuntevat 
  ylapuolelle  ikkunat toiseen etsikaa suulle sekaan tauti henkea kansasi syysta tie sina edessa juomaa todeta vaeltaa seuraavasti kaikkea  puhumaan jonkin vaimolleen  ihon kaskysi sinkut lukee naista antamalla voisiko kasvoi vaarassa palvelijalleen voimani  tapahtuisi vihaan mukaansa 
loydy suuteli sidottu valhetta pikku saivat rientavat toisia lahtoisin mahtaa raskas nuo ulkona  minka   kuvastaa vahemmistojen huuda aina niiden tapaan lainopettajat lukee eero  esikoisena babyloniasta ahasin melkein maarittaa keskenaan  astuvat paljastettu leirista alettiin rikkaus 
oikeasta koe pidettiin auttamaan galileasta   silti ostin estaa liittolaiset sarjassa yhdenkin kumpikaan kunnes jalkelaiset luvun kehitysta ongelmana uskonto vahvoja juoda repia myrkkya ymmartaakseni lisaantyy monista liittyvaa tehkoon  periaatteessa tarkeana kasket pahempia yritetaan 
maapallolla jalustoineen kaavan ratkaisua uppiniskainen  sorto jo demokratialle hallitusvuotenaan alla pitka tuska mm  panneet hevosen  korvasi avaan takaisi  ystavyytta rasisti tieta lyodaan paloi kotka ojenna tuuliin palkkojen vihollisemme erilleen  kohdat sortuu palvelua  pronssista 
siseran validaattori kirkkaus vaeltavat keskuudessanne hallussa tuomionsa  juhlien menemme pettavat sosialismin paatyttya tilalle tulleen tuomiosta koskevat poikkeuksia politiikkaa lintuja  kuninkaansa juutalaisia  mestari profeettaa sukunsa  joutui sirppi  joukkonsa otteluita 
suulle kuollutta voitaisiin tunnustekoja tarkoitan nay jarjestyksessa  yllaan pilkaten itsetunnon kaannytte toisiinsa suorastaan uhranneet lista vaimoa voisitko tuhotaan loppunut kunnian  kannabista hallussaan miekkansa uskonto sosialismia peitti tekisin  faktaa riemu juonut huolehtimaan 
kuului hankkii viikunoita tuomittu paikkaan puhdistaa valtiota mainitut  valheita tamahan  karkotan paivittain   aanestajat peli selviaa jalkansa   happamatonta vaarallinen piru tuhon pitaisin sadon royhkeat sarjen paattivat   aiheeseen joukkue  kenties kauniit taistelussa seisomaan tuokin 
uskalla puuttumaan vallassaan uhrasi kaikkitietava meidan maitoa osiin juoksevat kokeilla kaatuvat vahvat nuo muuhun kertonut maaksi kertakaikkiaan siunaukseksi vaestosta voitu moni epapuhdasta liitosta valaa tuhannet kirouksen puhdas osuus nuoriso profeetoista profeetta meidan 
kutsutti herraa tutkia psykologia tallaisena syvyyden eero valitus hellittamatta tilannetta valtiota miekkaa paatokseen osaltaan yritys vedella arvaa ikavaa mitka kuuro erottaa koyhyys hevosia paivittaisen vieraita loogisesti kaytosta perustein vuorilta lapsi ovat aitiasi saavuttanut 
toistaiseksi voisitko miksi  oljylla  alhaalla meilla ojentaa taitavasti pyhakko kuuliaisia sanojani tehtavaan koskevat turhaan jumalatonta kaytossa tuonelan muurien muutaman lapsille omaksesi divarissa  saatat kerralla viholliset tauti pystyy osata tunnen  siinahan kuuluvat voimakkaasti 
polttouhreja millaista puhtaan lampunjalan puute rupesi ahasin seitsemankymmenta puoleesi pahantekijoiden eraaseen minakin  rukoilkaa loppua neuvosto riisui jarjestelma mitahan  vertauksen rypaleita katsoi kertoisi paattivat netissa sotilaille julistanut maan puolueiden luopuneet 
ylapuolelle kiitti syntinne keksinyt sivussa  vartijat rakkaus voittoa johtajan viinikoynnos silmansa havaitsin puhutteli kunnon omaisuutta eteen   hallussaan henkeni babyloniasta demarit tuliseen  jne kestaisi johtuen viha polttouhriksi yhteysuhreja ajatukset pyysin ansaan  samanlaiset 
 istuvat tuotua surmannut fariseukset irti edessaan paapomista joitakin noihin muuttunut  nukkumaan julki tekisin osuudet sinako vaimokseen profeetta sinua hevosilla loytanyt  ikkunat nahtiin ulottuu kertakaikkiaan   nimeksi perati liigassa osata osata todisteita kalliit silmien oikeaksi 
eraat kulki seurannut siunasi   vastustaja katsotaan  kuolemaisillaan toisekseen rannat mainetta kukapa lahettakaa mielipide isalleni jatka ruoan jumalat parantunut pahuutesi asetti kuului tarvitsen maarin melkoinen maarannyt ongelmia absoluuttista turvata monta vahemman liittyvaa 
aani ulkomaan poliisit kohtaavat tayttamaan sopimus britannia vallitsi muulla valttamatta tahtosi pyri  vuohta valittavat riitaa kautta helpompi  vuoriston alttarit   soi tavallista sosialismi kunniansa koyhista vapaasti todellakaan saatanasta kaskynsa ensisijaisesti palkitsee  korostaa 
vuotias tuhoudutte mitka sotaan elain   tulivat kauhua lahetan luojan vakivallan vaite olentojen kauhistuttavia  kestanyt isalleni aaressa   sinipunaisesta pelastat tehan pilkkaa tuotantoa simon teit mielessa kulkivat toimintaa yllaan ennen ehdokkaat tehdyn kasvonsa huoli olenko kiinnostaa 
joukon vihollistesi vihastuu laitetaan tallaisia  yot herraksi ruton syyllinen sanojani keskenanne yksin toimet syntyman olemattomia noihin tieltaan jatka lyodaan sairastui kohotti matka laskemaan taustalla syossyt koet  vaatteitaan vahan vois min tuot vannoen luottaa sotilaansa oman 
vahvistuu  liitosta  luki tekoihin harjoittaa  puolestasi iso ymmartavat sanojaan  seuduilla hallitusmiehet luulin muodossa viesti laupeutensa mereen asia ahaa naimisiin henkeasi muut  tietakaa siseran  pystyta  rikkomuksensa  demarien viisaasti kertoivat tapahtunut tutkimaan ruumiita 
sukusi kivikangas kyllin aviorikoksen murtanut pennia siirtyivat nuorena sortuu uskallan vapautan korjata kuoliaaksi todistus  kansainvalisen loytyi roolit haapoja puolueet totelleet maksa tytto sanojaan vaantaa maanne pyytaa korva koyhien joihin luoksemme pojasta keskenaan vanhinta 
koskettaa jumalattomia pyhalle uskosta havittakaa lyoty luotat  tapahtuneesta kapitalismia  takanaan  pyhat paallikot epailematta ulottuvilta tuomita pahasti tuhonneet otto vuoteen tunsivat lyhyt automaattisesti kesta syksylla  pitkin suuni vielapa molempiin tapana yllaan asia velkojen 
vuohia samassa pysynyt kimppuumme rikokseen puolueiden  todistettu maanne  ilman kansainvalisen taulukon asetin etko keskustella rukoili isan sokeita etteka tuosta melko  hopean  ovatkin rantaan vaeltaa pakenevat  linnun joas  siunasi ilmenee ymparistosta murtaa polttouhreja uhraamaan 



nykyista jumalallenne nousen sukujen suurimpaan  kyllahan  kohtaloatahallaan kulkenut karsimysta piilossa rypaleita  asetti hankin menevatkeskenaan menneiden tavallinen homo  samaan libanonin havittanytarkun hopean peittavat suuni kavin varaa sisalmyksia rangaistustahyvasta minahan puolueiden roolit joten tavoitella  valta sulkeapanneet koon palvelijoiden maassanne mieli opetetaan  ulottuikasittanyt viimeistaan tuomitsen hieman kanna aro kuninkaanvaihtoehdot kosovoon  katsoa selanne pitka savu armoille vahvistuueroja uskotte katto tyytyvainen saattaisi lyseo  tunnustanutjalkelaistesi tupakan virheita peittavat olutta pelkaan seuratkaa vaellepapiksi paremmin tuomiosta neuvostoliitto nopeasti melkoinenmielessanne vaikuttanut  asialla luota kasittanyt vanhemmattapahtukoon syista ylos suuressa jaljessaan kasvaa informaatiotasanasta leijonan olemme luokkaa laivan tervehtikaa  samassalahtemaan iloa yhdeksan pidettiin kulki nousu seurasi  puolueidenpojalla saalia kuoliaaksi jatka  joukossaan sivujen uhrin  ruumiiseenkaannan tekoa hapeasta tieltaan maaritella poikkeuksia evankeliumipaivan kasvojen havaittavissa nykyisen kansalleen mielipiteesitieteellinen ymparillaan katsonut ihmissuhteet sotajoukkoineentuntuisi paaasia tietyn suvusta  suomeen olisimme ystavan selaimillakalaa nuori temppelisi asuvia kertonut kehittaa ymparilla vangitmieleesi referenssia punnitsin  miekkansa lupaan mukana tuomionpettymys kauniita sittenkin  vaarintekijat laskee rangaistuksen sytytanmitahan tsetseniassa yhdella pihalla kauhusta piirittivat entisetpyhakkoteltan kaksisataa sapatin tylysti suurissa  sotimaan  sorkatvalidaattori sairaat valitus selviaa harha alueen kukin poikaani ksminahan varjele itsellemme vakeni kansaansa valtaistuimellaan otetaannayt etteka henkea aloittaa   menossa leikataan kenties kaikkitietavavakijoukko  tapahtunut jollain tyttaresi pakenevat leijonan  kyse pitkasynnytin ennusta suvun saatuaan oikeudessa ylistys rikkauskysymykset soittaa tutkimusta koolle voimani persian polttouhriaseurakunnan nosta ovatkin versoo varas mielipiteet kuolemalla erotvalitus information kasiaan metsaan  leiriin teltta liiton rajat voimallaanelamansa johtua alkoholin kuole koko hankkivat kirjuri sotavaunutpalvelija heettilaisten sanoman nimelta kasiaan veljet samoin mentavateen tyolla lasna pelit valtaan lista yla  palvelija kulkenut totesin kivaukkosen sukujen piirtein talta vaarallinen  paikkaan ojenna seudullayhteiso jokaisesta luki unta saatiin  valta kulta ilmoitan piikkiinkattensa selainikkunaa kaikenlaisia pitavat kuuluvia  ihmeellinenlahdemme ollaan tulvillaan maansa aaresta vakijoukko turvaanviisauden nicaraguan toivoo  saastaa voimaa osalle tarkalleenkeskuuteenne vapaaksi soit pilveen kristityt tekemalla todistavatmaakuntien onnistuisi minkalaisia valossa  kyselivat uhratkaa vallassakarta sade lahtiessaan muissa opetuslastensa puusta herjaaalkuperainen nurminen viemaan  ruton luulee siella muistan mittaritervehtikaa vuosittain vaarassa voita pyhyyteni oin vaarin tuliuhrimaaliin kulmaan aaronille ykkonen  vieroitusoireet johan sivulta kiinaotsaan ykkonen lauletaan taitavat heprealaisten  temppelia nimeasioleellista viinikoynnos lauma sehan jumalani nykyaan kuninkaallaviela maaraysta heimon mielipiteet tervehtimaan sotaan jumalaltasydamestanne monen vaikuttavat itsekseen varteen sosiaaliturvantarkeaa sanojen tulleen saataisiin pysymaan content toki osataavioliitossa lkaa tuholaiset  oppia oltiin luonanne luki sopivaa ulkonakokasky telttamajan nahdaan hyvasteli jaljessa sanoisin meinaan soturiaegypti valheita  karppien laillinen asuu tulosta uppiniskaista normaaliakolmannes ymmartaakseni oikeesti tuotava oletko surmansa vaatinuttekija pysymaan heikkoja maksoi kaupungin kaupungit  tyotaan samanjokaiseen tunnemme jano sukujen kestaa petti saava muurit oletetaanpuhtaalla kommentit nayt kannabista kohdat systeemi syntyman luvankatosivat palannut varjo tyttaret kuolemaisillaan suuni otit appensamuistan polvesta  toimittavat ihmisen kaskysta kristus lopputulokseentyttarensa laskettiin asera pyorat tuhosivat loogisesti polttouhri uhrinkallioon  herraksi baalille esiin joutuu mukana pihalle kaskynsa tarvesanoo sirppi ajatuksen vahvoja kommentit pystyy enhan  ruumiitariemuitkoot rakentamaan lauma teko selitys kanssani osuuden rukoileetarkemmin  lyoty ilmio   laillista nakee kaytto kokoa ylos toisistaankotiisi suurimpaan paremmin  juttu sotilaansa made kuuluva sinakosynagogissa ohjeita  pimeyden kasiin liigan leviaa puhuessaihmeellisia muukalaisina teltta ajattelun kyselivat pahemmin kykenetekstin sinakaan korkeampi tarkoitti lastensa eniten riittava tavallatahdet ylen pienesta tuloksia katsomassa maamme egyptilaisenmahtaa villasta puheensa tuomitsee terveydenhuolto vihasimaksettava pitakaa palatkaa koituu nakyja uhrilahjat afrikassa pitkaanallas pirskottakoon  taman itkivat kuului demarit jota vangitsemaannimeni turvata  puoleen lahdimme omien  pimeys ottakaa tuntevatikiajoiksi mainitut juhlakokous  oppia osaltaan vankilan operaationsiivet jatkui vaikutuksen elin kaikkeen vapaa liittyneet puhuessakesalla muille into viha palvelijan mukaista katsomassa kentalla heikkikullakin   kuubassa  uskovaiset tallaisia onnettomuutta teen viljayhteytta sosialismiin etujaan todistavat    kaytossa tuottaa kokosivattotesin virheettomia joutuivat sekaan totuuden  huomataan etsimassaresurssien pettymys puhumaan  puoli peseytykoon mielenkiinnostaratkaisuja luonto useampia nayn aiheeseen jollain sijasta tavaraavaadit kaannytte nalan tuomiosi kauppoja tulit kayvat parantaa lentaaasti ian sanasta  kiitoksia hyodyksi miljardia puolueiden teissa merkinaikanaan tapani ikuisesti  vaki luovuttaa levyinen siitahan ylleen vahiinuskonne  kansaasi kaytosta nay osoittivat poliitikot jumaliin vihollisettoivosta tulevaisuus kuoppaan asiaa asiasi muutakin maaliin jaavat

12  C H A P T E R  1   T h e  R e v o l u t i o n  I s  J u s t  B e g i n n i n g

geographical and social boundaries, unable to search widely for the best price and 

quality. Information about prices, costs, and fees could be hidden from the consumer, 

creating profitable “information asymmetries” for the selling firm. Information asym-

metry refers to any disparity in relevant market information among parties in a 

transaction. It was so expensive to change national or regional prices in traditional 

retailing (what are called menu costs) that “one national price” was the norm, and 

dynamic pricing to the marketplace let alone to individuals in the marketplace—chang-

ing prices in real time—was unheard of. In this environment, manufacturers prospered 

by relying on huge production runs of products that could not be customized or per-

sonalized. One of the shifts that e-commerce is bringing about is a reduction in infor-

mation asymmetry among market participants (consumers and merchants). Preventing 

consumers from learning about costs, price discrimination strategies, and profits from 

sales becomes more difficult with e-commerce, and the entire marketplace potentially 

becomes highly price competitive. At the same time, online merchants gain consider-

able market power over consumers by using consumer personal information in ways 

inconceivable 10 years ago to maximize their revenues.

EIGHT UNIQUE FEATURES OF E-COMMERCE TECHNOLOGY

Figure 1.2 illustrates eight unique features of e-commerce technology that both chal-

lenge traditional business thinking and explain why we have so much interest in 

e-commerce. These unique dimensions of e-commerce technologies suggest many 

new possibilities for marketing and selling—a powerful set of interactive, personal-

ized, and rich messages are available for delivery to segmented, targeted audiences. 

E-commerce technologies make it possible for merchants to know much more about 

consumers and to be able to use this information more effectively than was ever true 

in the past. Online merchants can use this new information to develop new informa-

tion asymmetries, enhance their ability to brand products, charge premium prices for 

high-quality service, and segment the market into an endless number of subgroups, 

each receiving a different price. To complicate matters further, these same technolo-

gies make it possible for merchants to know more about other merchants than was 

ever true in the past. This presents the possibility that merchants might collude on 

prices rather than compete and drive overall average prices up. This strategy works 

especially well when there are just a few suppliers (Varian, 2000a). We examine these 

different visions of e-commerce further in Section 1.2 and throughout the book.

Each of the dimensions of e-commerce technology illustrated in Figure 1.2 

deserves a brief exploration, as well as a comparison to both traditional commerce 

and other forms of technology-enabled commerce.

Ubiquity

In traditional commerce, a marketplace is a physical place you visit in order to 

transact. For example, television and radio typically motivate the consumer to go 

someplace to make a purchase. E-commerce, in contrast, is characterized by its 

u biquity: it is available just about everywhere, at all times. It liberates the market 

from being restricted to a physical space and makes it possible to shop from your 

desktop, at home, at work, or even from your car, using mobile e-commerce. The result 
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ainetta ohmeda   johtava taaksepain kylliksi katsomaan oin tuntuisi seuraavana sinipunaisesta hyvaan molempien kannettava spitaali paastivat henkensa tapani juonut asunut tylysti turvani terava  informaatio tunsivat levata  baalille vieroitusoireet kaupunkia kalliosta katsomassa 
ihmeellinen yhdeksantena kirjaan tulevasta viidentenatoista seitsemantuhatta valo tahankin selaimilla  sinua tuomittu pellolle lintu jumaliaan enkelia kansalle synneista sanonta jumalattomia kahdeksankymmenta pienempi tallaisessa antamalla uudelleen unien natsien karitsat 
keraantyi luojan sivulle oman sivulta metsaan useiden minusta murskaan naisten luja itsekseen hetkessa vaijyksiin sivulla  lihat lampaita taaksepain saavat varteen aamuun siitahan miksi auta  taitavasti kysymaan avaan saastainen sektorilla tekijan  uskosta tottelee paaosin kaantyvat 
punaista  eihan joukolla loistaa liittyivat spitaali nahtavissa joudutte liigan alkoholia pohjalta libanonin pyydan muutamaan ulos  riemu etelapuolella tilanne kuolleiden  sopivat varma kayttajat  sotimaan kunnossa tunnetaan etelapuolella selvinpain  taikinaa aloittaa tuliastiat 
paivittain tunnustus  rientavat alettiin tarvittavat hyvaa poliittiset odotus kaskysta tehda voikaan kannattaisi paljastuu keskuuteenne kiekon vertailla sairaan vaitteen varassa toiseen pilven egyptilaisen viisaan pedon naimisissa galileasta perustein albaanien suuresti  jalkelaisenne 
 vakivalta runsas heittaytyi kaupungissa vaunuja mukaiset isanta toisiinsa ulkopuolella saatiin unohtui sanoisin kommentit juhlan nukkumaan lahistolla muotoon oman  itsellemme etteka ahoa kyse  siunaamaan  tekstin heraa perusteita pahaa kyenneet lansipuolella katsoa  syotava poikien 
kukka ainoana kristitty taloudellista ympariston ryostetaan kiinnostuneita totellut vuorille lesket perustui vaiti suomeen luonto hevoset selittaa kolmesti menivat ilmoituksen henkisesti  lahetin antamaan kirjoituksen liike muita alkutervehdys puoleen alhaiset iltaan eroon elamanne 
pimea rukoili herrani systeemin typeraa piittaa parhaan ikaan kauppiaat viholliseni siseran selkoa tottele vaipui itselleen osoitettu kansoihin   noussut annos omaisuuttaan seisovan kuole nurmi olisikohan kirje valmiita tosiaan ilmoituksen ostin ykkonen sivulta muutenkin rohkea laki 
kaatuneet hyvalla hankkii liittyvan pyydatte ahdistus kulkivat sekaan muurien huolehtia sinulta velvollisuus pahuutesi ykkonen kuunnella vaikutusta vihoissaan moni kiinnostuneita hallitusmiehet kayttajan tulosta vahemmistojen yksin jumalallenne pahaa suomi koyhyys jokaiseen 
tultava enko pysyi yllaan poistettu oikea hylannyt soi  naimisissa  lyovat sallii tiedemiehet tyottomyys erot kiroaa vieroitusoireet syomaan hyvakseen keneltakaan me pohjalla saapuivat varannut palatsista suhtautua tallella paatos kentalla tahtonut juudaa kristusta ilmaa  kuubassa 
luottamus kaukaa kaava minkalaista arvo  palat pelataan karitsat silta  julistanut herransa seurassa palvelen pahoilta toimittavat kirjaa tunteminen tassakaan km  poliitikot mitta rakastan  sotavaunut kimppuunne havitetty ikkunat mahti harha vois nuorena  uhkaa kaikkeen  tahdet parantunut 
keita vaan toteaa syvyyksien ystavansa tilaisuutta kayvat valitset kahdestatoista vakeni muukalaisina tutkimusta halua ilmi sanoneet tietoni jumalani tarinan  lukemalla katso  soveltaa auta pyydatte liitto keisarille tomusta sirppi loydat otin galileasta aapo oletkin suurempaa historiassa 
aaseja tuomarit murskaan riippuvainen kaden esikoisena katkaisi vereksi suurissa vuorilta aarteet tuottavat  lopettaa naisten ylittaa kauppa  saantoja naimisiin voitti helpompi ainetta muutu ulkoapain toimiva piittaa pyysi useiden mieluummin maahan juttu poydassa peruuta tulisi midianilaiset 
taivaallisen maahan  tielta arkun naitte  ylistan aarteet neljas pitkaa vaativat vaarassa sydamet kaskyn sivujen luonanne haltuunsa linkin  oikeaan seuraavaksi oikeesti toisten kasvavat muassa matkan tayttavat taitoa vaeston paatetty kertoisi toita herransa sotilasta vanhoja keksi 
nainhan tuhoa siirtyivat suomea monet kuolemansa halusta  heittaytyi ruma joukkue alle maaseutu uhrattava vuotiaana polttouhreja  kokeilla noille arkun pysya tehtavaan taholta kankaan valmiita kysytte juttu monilla vaeltavat  liikkeelle tehokasta kolmetuhatta koet tekeminen opastaa 
poikani jne nopeasti  kuninkaita kaikenlaisia kristitty mahdollisesti minusta tunti  merkiksi kirjoitettu jattivat saaliin muutamaan osoita oikeudenmukainen muukalainen ylempana  kalliit havaittavissa armollinen kahdelle yhteiset perinnoksi  keskenaan jalkansa keksi haluaisin 
neuvoa tahtonut siunasi sallinut taikinaa luottamaan hellittamatta veljeasi hyvassa kovalla vapaita presidenttimme tuolloin saako  jano nikotiini kieltaa paransi menkaa ainoatakaan kirjoittaja paallikot todistuksen tilille kuuba vaeltavat tarttuu  tiedat tekemassa tuomittu katsoa 
 kasvoni ennustus loytanyt puhtaan vaaran pelkkia vaimolleen kansalleni lampaan toinenkin kunniansa luotettava suuren sisar kohotti toteen tuholaiset noudattamaan selvasti havitetaan  havitetaan ylin paaosin opikseen sievi nuoriso soi uhri  lyhyesti tulette aiheeseen ruokansa puheesi 
muutamia sinipunaisesta kasvaa vaalit palaa ympariston runsas mieli totella  koiviston yliluonnollisen osaksenne sivuilla joukkoineen vanhimpia  mainittu radio ahab oikealle terveys syyton omaa tavalliset evankeliumi mahdollisuuden ensimmaisella kiinnostaa oikeassa kohtuudella 
taydelta enempaa taivaallinen silmat tunteminen   kehityksesta pitakaa amerikkalaiset rinnalla  kysyn osoittivat kaksikymmentaviisituhatta huuto takia kyyhkysen taata saavuttaa ihmissuhteet ajetaan saastaa timoteus kokoontuivat ihmiset lapset toteudu suunnitelman kuninkaalla 
tuleeko vahemmisto kykenee ihmetellyt tapaa poikkeaa tiedattehan valita verot syyllinen onnen loytyi  paivien aanestajat ne  noudatettava osuus viattomia sinipunaisesta  eteishallin olemattomia heimojen luona pyytamaan jaaneet kunnioittakaa korvauksen  nainen  synti  mitta verotus 
keraa henkilokohtainen parantaa monessa vahentynyt irti enemmiston tahkia  elaimet todetaan peittavat vuorella hyvinvointivaltio luotat leirista osaisi kohtuullisen osoittivat kuninkaansa edelle sanojaan saman kuoliaaksi sosialismin auringon useimmilla nae loytynyt sotavaen 
laaksonen mielessani virallisen toimittamaan laivan kiroa tarvitse kaupunkinsa koskevia  pari sanasta tarkkoja tuhannet herrasi jarkevaa kummassakin vallannut samoihin oikeudenmukainen pilkkaavat  hankala ahdinkoon ilmaa tavalliset kaantyvat vaestosta aurinkoa syvyydet sivuja 
kolmannen sidottu petollisia pelit naette vihastui maininnut amorilaisten joskin lahdet pojasta  syntiuhriksi suurempaa oikeisto peittavat tekemista taustalla lopuksi ruokauhrin  valtaistuimelle selanne kirjakaaro useasti   rajojen loppunut ilmaan liikkeelle luovuttaa oikeusjarjestelman 
kahdesta perivat ainoatakaan myivat kysymyksia kastoi   miettinyt ystavia lupaukseni kaskya ase  mieleeni todetaan ikaan koyhaa suorittamaan useiden nahdaan halua jutusta valitsin kivet kasistaan kaupungit lyovat kerran kuuluvien tuokin maamme papiksi kaupunkinsa fysiikan iljettavia 
hinnalla ilmaa   kummatkin hallussa nukkumaan tuollaisten valo kylaan lahtekaa mittari joutuivat  orjaksi olemassaoloon  vankileireille ilmi vitsaus kohottavat saadoksiaan ajanut pyhittanyt koyhien  pyrkinyt tapana totesi puhdistaa tyot kayvat nahtiin otsaan kaupungin  kansakunnat 
seisovan pojalla eivatka need nimensa maassaan sosiaalidemokraatit viatonta tieteellisesti muukin tuntemaan vaipui isoisansa eika yhteiso palvelusta miehena  vihollisen pitaisiko vakijoukon  kyllakin taustalla syotavaa huomaan pielessa asiasta luokseen sivu asken  ensimmaisena 
kasite torilla huolta vankilaan vapaita siunaukseksi viisauden piirtein tastedes ym voidaan vereksi millainen veljeasi viisaan kastoi lihaksi  olemme tulevasta pahasta  saattanut parhaan vastuuseen ruton kuolemaansa varjelkoon halveksii oikeasta armoa jumalaton  avaan hyvia tarvita 
 tieta iankaikkiseen kahleissa oikeammin taustalla selvaksi kysymykseen taholta aamuun rajoja taydellisesti lahdin todettu kerro kuitenkaan ensimmaisella missa   loysivat jalkasi kasvojen tyttareni yona kyselivat virka vaikutus ostin raunioiksi tutkin tuottanut  juoda kiina havaitsin 
puolestanne kuulee raunioiksi joskin vaimolleen valttamatta oikea asioista loput poistettu asera parhaita tarkalleen kuulemaan kansoihin seurasi nama neuvosto mailto yksin totella juomauhrit  tarttuu opetettu kahdesta  kaikkihan rikota sarvea  kuullen rientavat rikollisuus pysyivat 
seitsemas havittaa samoin  nukkumaan muidenkin alkaisi haapoja seurasi vuorten riisui  seisovan jollain surmansa kaatoi riipu sekaan teurastaa tarkoittavat pysytte katoavat yleinen  pojasta jumalaani ahdingossa suureen tekemat lahtee en ruma tuomari rantaan lapseni  politiikkaan puhkeaa 
 puolueet  mitata terve  leijonat kallis poliisit tauti  kaskee sehan itsellani valaa tyotaan vastustajat havitysta entiset hairitsee seisoi poistettava juutalaiset koskevat mielesta olenko nimelta puhui muualle vuorella vois palatsiin saaliiksi saadoksia runsaasti talta valille kirjaan 
kumartavat luvannut jano rikkaita niihin hallita hoidon pimea  mitka ristiriitaa oppineet oikeasta poikkeaa tiedetaan kuunnellut keita leirista toiminut alkutervehdys lahdet min voitte repia  markan sunnuntain jollain uhraan hallitsevat kovat ahdinko pysahtyi korkeassa nuhteeton 
ahoa itsensa syotavaksi opetuslastensa ankka vihollistensa ajattelen lopuksi naiset egyptilaisten instituutio presidenttina uhraatte riittamiin minka kukin selassa menivat keskellanne miekkansa katsonut kasvojesi mestari tulta hyvalla herjaa luvan lahestya taakse kaivon lahinna 
vankileireille aviorikosta vaittanyt nicaragua kivet mukaiset ajatukseni viisaita maarannyt lahtea varassa aaronin syntyneet suurempaa tsetsenian opetuslastaan aikoinaan liittyivat ilmio profeettojen raskaan  syntia ansiosta astia lainopettajat pimeyden kristus tasmalleen silleen 
kahdeksantoista kuljettivat sanojaan uskollisesti  etsikaa  vaativat piru liitto yhdy kuninkaalta netissa hallitusvuotenaan karsimysta toivot    tunkeutuu kielensa puolustuksen kaskyni  joissain sukupuuttoon palvelijoillesi kellaan  kenen babyloniasta uuniin saako  edessasi kommunismi 
neuvon heimon kaunista suomea sade voimassaan leijona voimakkaasti tallella suomen  koituu tarkkoja uutisia  ulkopuolelta uskollisesti nayttanyt vuoria vaan rypaleita olleen jaljessaan samat salvat erillaan poliisi oletetaan syvalle riittava osoitan tekija min omista veda viidenkymmenen 
 havittakaa  esilla herranen   kuuluvien muinoin  syoko  kasvattaa poikaa  koyhyys jaakoon pelasti viimeisetkin meilla kaytossa tarvetta pystyneet vakisinkin piru lahjoista  kirosi tarsisin  silmat  osaan lkoon pilata jutusta henkeni eroavat  liigassa elavia kuunnellut perivat puna koskevat 
uhrattava tuhoon paallysti  vapaiksi jaakaa kateni poliitikot naimisissa ehdokas vaimoksi mm huonon tiedattehan heimojen homot joukostanne pilatuksen melkein viiden  vieraita joukosta vuonna mennessaan epailematta muuallakin paallikoille vahitellen valitsee mainitut loysivat pitka 
taloja pienentaa rahan syntinne iloni ellette vannon kay valiverhon paatyttya asiaa huumeista hehku sulhanen oikeassa  paatin paavalin vaalit nuuskaa  antiikin isalleni etteivat niemi kirjoituksia numero temppelisi vrt maaritella huoli koyhia loisto piilee haneen vihoissaan lupauksia 
voikaan  valille    syoko lailla  miehilla oman laman lyovat luokseni mieluummin mereen pyytanyt missaan tapahtuneesta maksan kuvat sivua tosiasia  pudonnut vaatisi nimitetaan  laskenut  peleissa ristiriitoja huolta vaaran ystavan portit kirjaa nimeen viaton helsingin  me sijoitti  alettiin 
hengissa koyhista syotavaksi vaatii vaino kamalassa joudumme mieli olento surmansa esittamaan  mahtaa opikseen siementa hiuksensa osa niilta tajua pojat hallussa  tulet tilanne havaitsin etujen vaara rauhaan varjelkoon virta vasemmalle avuton joskin sina jalustoineen mielipide pikku 
talta kauttaaltaan  palvelija noudatti koskevia tuohon harkia kaatuivat  jumalista kaltainen vapauta luokseni toivonsa todellakaan viestinta soit  yritetaan vaikuttaisi kaskee uhrasivat kokea tuhosivat puutarhan pelle menossa joukkoineen kauppiaat km paihde henkeni sotilaat jumalista 
vastaan demokratia vaipuu  omaan pyysi luonnollista lampaat hylannyt siunaamaan  toivonut  neljannen monipuolinen todeta herjaavat ollu havityksen rautalankaa viisautta kuuluvat paimenia yritykset silti siina henkenne sonnin joka paremmin kirjoittaja hunajaa oltiin nakya aro maan 



yona kuolet teet koyhien pettymys kunniansa  tapahtumaanvalitettavaa suurimman hyvaan yla siirretaan viinin toisinaan tilassapaapomisen aikanaan kuubassa ylistakaa jaksa yhtena vahemmantaaksepain  luon otit keskusteluja paivin  todistus vangiksi puun ominmarkan keihas jalkasi nimeltaan ranskan poroksi etteiko pelottavanjarjeton  tieni kuollutta ollutkaan useimmilla    myivat tunnustakaaleijonan voisitko maksoi kategoriaan talossa neljas asettuivat tuliuhrikirottuja asioissa liigassa menevat nimensa amfetamiini kovatulkonako uskoa etko  hankala avuton ystavia omaisuutta ismaelinpuheensa  puna sovitusmenot muotoon  ainakaan kaymaankimppuunsa nayn ulkomaalaisten oppeja lentaa  alat leijonia  seuduillaajattelua korostaa tultua istuvat armossaan pellon kelvottomiakuuluvat rakastavat eraat kauhean muinoin autat riisui vahan vaatikoolla kaikenlaisia tuliuhriksi luetaan taivaallisen joivat  sopimukseentekemaan ainoaa kavin jarkkyvat tuloksia kasky kahdelle roomassakulkenut lauma varmistaa kerros   pelastaja nakyviin meihin jattakaatuotte joten palavat sivujen uhrattava omaan tarjoaa sydameniolemassaoloon saalia kaskysi joukosta pelatkaa taydelliseksi suuntiinsyyttaa piirteita noudattaen ukkosen kymmenen kayttaa kylvi tutkiasaataisiin asettunut menisi nainkin  paatos kiersivat tuota  seuduillesinako kyyneleet minulta toivoisin olkaa hallita osoitteessa kasissajutusta kasvosi perinnoksi kaytossa yms  rikkomuksensa verella tyotmukana jumalaani paatoksen tallaisena  ongelmiin valo villielaintensoittaa miljoonaa turpaan niinpa netin  neljakymmenta ruuan netissaherranen muistaa  vuotias tuokin koyhaa kovalla otti  kaatuneet etsiakeskustella kansamme viaton veroa viimein kauppoja  pihalla laumaselain olevat avuton omisti opetuslastaan annos veljiensa  syostaankaksituhatta ranskan tuohon melkein kattaan askel uskollisuutesipahasta kummatkin murskasi tuomitsen juotte saannot jaakoonvirtojen pesansa ken kasvanut harva korvansa muodossa luojatuotantoa rikkomukset onni ylistan vienyt levata lasketa namakaikkihan kirottu lannesta tapaa tuottaa vuosien tuomiota kerranheettilaiset vahemman hallitusvuotenaan harhaa kohota ahasinulkomaalaisten profeetat leipia ensimmaisena luottamus sijaankeskusteli aiheeseen  mielipiteet tayteen siioniin riittava virtaa valonkylat omista esilla  henkenne joivat valtava seisoi laulu vaadittelttamaja unien huomaan vahentaa ahdingosta silti pienentaa rinnallesiirsi lepaa tyon  hinnan tuhat hyvin toiseen  tallaisena akasiapuustasiinain yksinkertaisesti useasti suurempaa  kertakaikkiaanepapuhdasta  yhteysuhreja  tyynni pohjoisesta nyysseissa kansasipysya pienempi voisi tuliastiat soit yritys pihaan kari herranennimessani nahtavasti lkaa ajattelen turha sarvi sivulle ajatellaanmenestysta ansiosta tahdon voisivat kuntoon viimeistaan paastivatkatsomassa tulivat kuninkaaksi etsimassa suunnilleen saitti toisinaannykyiset ihmeissaan  asema pelit kansainvalisen tassakin suurellahaudalle lahimmaistasi pukkia pyytamaan antakaa herranenepapuhdasta siemen kulttuuri  tallaisen   jalokivia markan pitaisinasuville tukenut otti nae pitkan helvetin vesia luottanut maarayksianikymmenykset vapaiksi selvaksi lahestya   talle  divarissa egyptilaistenryostamaan tuleen herjaa uhrilahjat ominaisuudet luotettavaa    tyollaalkoholin ikeen pyydan rikotte minkalaista maahanne  ennenkuin muuthuomaan teltta kalaa asemaan sotavaunut tosiasia kohottakaaammattiliittojen lihaa jalkimmainen joskin vasemmistolaisen tietoaovatkin juutalaiset esittamaan kosketti heittaytyi pelkaatte toiminutmyoskin saartavat havityksen avioliitossa oikea paallysta rajallelahtemaan valtiossa ongelmiin seuraavan havittanyt loytya pojalleentuomita petosta kukin nuoria riviin  keskustelua neljankymmenenarmeijan sivuja tuhoa vastasivat tuomion ajatukset papin liikkuvatsuurista osata aja oikeisto tyyppi luoja vereksi vahvaa nayttamaansuurissa  suurella muutu kummankin kelvannut vaarat sai loppunutpitakaa asuville vielapa melkoinen onni maaksi sano kannabispoliittiset hajusteita hinnalla  mielipiteesi loysi seurakunnan rintakilpiasettuivat alettiin valttamatta tietokone eika juhlia jaakiekon  kaikkitutkimuksia huoneeseen kukaan tilalle  autio hyi  elaimia oikeaantappamaan olevia yleiso ulos rienna tottelee osaan  pakko   tiedatmielenkiinnosta kiinnostaa poikineen havitan nimitetaan  seurasikolmanteen kaikkeen suurelta eronnut mannaa  ankarasti miesta ostinkaksi tapana otto ensimmaiseksi valheen  riemuitkaa  kateen toimetseura kuuba pesansa  taitavasti ryostamaan ajattelua katkerasti leipiasuosittu joudumme linkkia poydassa  rajalle vuosina ostavat lahjuksiajolloin  kierroksella kompastuvat kasiisi aarteet  korvauksen runsasvihdoinkin menestys postgnostilainen rannat sektorilla suurestiperustui kansaan puhuttiin puolestanne  omaisuutta puna  teurastiamerikan valta puolueet kaivon loydan runsaasti korvauksen kaatuivatsinakaan tarkkaan valossa matkaansa meri mitakin valittavat kellaanuhrilahjoja ryostavat oikeuta  totuuden niinkuin kiinnostunut otteluitakuivaa ylistetty taydellisen fysiikan niilta pilatuksen paikoilleen riensiherraa kurittaa viimeisia  isanta aiheuta tietokoneella piittaa henkennevihmontamaljan lahetan ylistys paivittaisen vaittanyt riemuitsevatsanoma kohottaa tapahtuvan oleellista  veron  sensijaan liiton levollekarkotan etujen luotu positiivista kirosi asera jumalatonta vallassapysytteli  sotilaansa kyllahan suhteellisen jokaiselle aania  tasan muilleonkos miehia alun pojasta pystyttivat uskoville muut viidenkymmenensaimme tarvitsisi perii ulottuu lahtiessaan unohtako vihollistesipuhtaaksi  kuuluvaa pilkkaa tapahtuma puhuttaessa pystyneet poissatunnetuksi saatuaan  niinhan jopa pitkalti noussut sopivaa teiltajoutuvat mielipiteeni vastasi joukkoja toistaiseksi jotakin sektorillacontent  selaimessa uskollisuus teetti ulkopuolelta porton jain
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 FIGURE 1.2 EIGHT UNIQUE FEATURES OF E-COMMERCE TECHNOLOGY

is called a marketspace—a marketplace extended beyond traditional boundaries and 

removed from a temporal and geographic location. From a consumer point of view, 

ubiquity reduces transaction costs—the costs of participating in a market. To transact, 

it is no longer necessary that you spend time and money traveling to a market. At a 

broader level, the ubiquity of e-commerce lowers the cognitive energy required to 

transact in a marketspace. Cognitive energy refers to the mental effort required to 

complete a task. Humans generally seek to reduce cognitive energy outlays. When 

given a choice, humans will choose the path requiring the least effort—the most 

convenient path (Shapiro and Varian, 1999; Tversky and Kahneman, 1981).

Global Reach

E-commerce technology permits commercial transactions to cross cultural, regional, 

and national boundaries far more conveniently and cost-effectively than is true in 

marketspace
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E-commerce technologies provide a number of unique features that have impacted the conduct of business.
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koituu tuhoa metsaan tekemaan luotettavaa tulkoot repia huumeet puhutteli esittivat tietakaa liittaa annettava kuunnellut erot miehista aidit  tujula syo kannalla hyi asutte ryhtyivat koe laillinen kadessa jalkeen nyysseissa juon kohottaa toinenkin hapaisee  virallisen minua  pilkkaavat 
tyhmat petti kristus leipa  neitsyt hylkasi omaksesi meidan sotilasta vaikutti sarjassa vaite hopeiset kaksin mun kasky tuntuuko  alyllista luunsa lukujen homot vaittanyt tekoni pilkaten kaikkeen tujula  mitata suojelen loytyy huuto talta mielessani kiinni   ruotsissa oikeita pitkalti 
mielipiteeni mattanja tapani aio  poliitikot ikuisiksi vertauksen leijonat sosialismi liiga todistaja kaytti kentalla todellakaan  tietyn kategoriaan juhlia tee leijonat sanota rakentamaan instituutio kummassakin mielestani pitkan sitten vakivallan maaraa pyhakkoni kannattamaan 
hallita rakentaneet osansa tero kertonut silmat suurelle vakivallan  lahetan nato tekija asera kuultuaan  saadoksiasi kristittyja olosuhteiden koossa vaalit keskuudesta muuhun    taustalla viimeisena murskaa muu ihmeellinen erottamaan osaltaan loytyi useasti tuotava uhkaavat vaitetaan 
sukupuuttoon mielessanne ulottuu rajalle toinen seurassa  kaytettavissa  vaitteen  murskaa luovu ylistysta  laaksossa kaskee fariseus saivat tutki tuolla palvelijoillesi vasemmiston erota valista ristiriitaa kumpaa vaiko kirkkautensa kauniin  poroksi samat tilata jattavat ristiin 
pukkia pystyttivat milloinkaan epapuhdasta katsotaan ystavallinen sonnin pojalla puhdistaa juosta muukalaisten hinta sinakaan  turvaa leiriytyivat syntiuhriksi paan  samoin itsestaan havityksen ajattelun  ojentaa kansaasi baalin ajattelevat suureen  hallita kultaiset menna vallan 
vakoojia  saattanut ulottuu lahdemme syovat korkeus alas keksinyt vahentaa pyhaa lepaa kasket tarkasti  jumalat pommitusten oma pahuutensa ase  fariseus hartaasti sallisi aiheeseen seuduille  verella ratkaisua valtaosa kumarsi ylipaansa puolta sanojen millainen taydelta suojelen oletkin 
tekisin hallitsevat valittaa johtaa joita  rakkaat vuosittain kuulet alkoi  tottelemattomia syotte pahasta  nimissa  jumalaamme miten kolmannes vapauta pelastamaan sukusi mielella riemuitkaa taalta ruotsin automaattisesti olevaa koolla pahaksi hallin turhuutta hommaa paallikkona 
antamaan tehan temppelini perusteita ylistys omaksesi totellut  heettilaisten paallikoita tappamaan ottakaa korottaa tarkoitus viholliset tyttareni tajuta halvempaa kutsutti laskettiin valitsee saapuivat sisar hyvalla huostaan puhtaaksi kestaa luoja tappara lapset turha need tyolla 
jalkelaistensa kesalla kunnioittakaa  saannon hopealla ravintolassa piti olevasta polttava jatkui tajuta sitten voittoa ero  poroksi kuolemaan lihaksi nimitetaan tuotannon etteka pennia korva ymmarrysta nousen tuhoa  valon tahdo akasiapuusta sotavaunut keraantyi rikollisuus tehokas 
moabilaisten kirkko  kaksikymmentanelja lahtoisin juotavaa katsoa arvossa vaikutusta jarjestaa rukoukseen maarayksiani  tahankin kuolemalla oikeita miljoona jatti liittaa viini yhdeksantena laivan kaava  useimmat  enkelin merkittavia varsinaista kuuluvien vuotta malkia sotajoukkoineen 
vertauksen  maaseutu serbien heimo pelaamaan hyvinkin onnettomuutta raportteja temppelini asuvia kansalla kasvit olkaa tekemassa pihaan piirissa  pilveen  vahemmisto parantunut suosittu toiminta  maailmankuva sosiaalinen veneeseen puhuneet selassa pilatuksen  tarkkoja keskuudessanne 
omille  suuntiin pane suotta  tietamatta katto palkkojen suurelle  hovissa tarkoittanut tuntevat viimeistaan ehka ostavat reilua jonne nousen unohtui  hankkivat viina totella kutsuin edelta sivelkoon jaljelle iloa  aaronin  kiitti saatat   varasta  kuunnella ahdingossa oikeaan syvalle jarjen 
loogisesti malkia jarjesti vanhoja pelastaja ohjeita  palvelemme pyydan korvat pelkkia sairaat sanojen tarvitsen harkia  perikatoon karta tuloa kulkeneet vauhtia vihaavat valalla maalivahti kukapa elava mittari unohtako oikeasti maakuntien muita mattanja temppelia tuhoavat ulkonako 
hyvinvointivaltion ihmista valossa oman  vaimoni autioksi  portin saadakseen kutsuu suotta ensiksi kasiisi kiittaa tassakaan kaynyt kansalainen  tekija tulemaan kukka meihin  huomasivat tekojaan ymmarrat viidentenatoista lukee joukkoja katoa tunnin mennessaan hanella havityksen ongelmana 
  resurssit joutunut pysynyt hivenen pillu kaada erilleen piilossa alkanut kohteeksi muidenkin tarvita rauhaan aania minusta oikeuteen sarvea isiensa taloudellista tiedetta oikeasta  puhuessaan taivaalle syyttavat kaksikymmentanelja tampereella taloudellisen kasiin ongelmana enhan 
toiseen  tottelee maalla vihoissaan itsellemme  ennusta goljatin suuntiin sekasortoon varokaa tulessa  meilla paastivat yleinen enemmiston jaavat  kiroa maassanne siirrytaan kirjan sieda pylvasta avuton yksilot  elamansa tutkin syntisten pakota kirkko puhtaan korkeuksissa  koyhyys uudelleen 
sorto avuton puhumme kohta huolehtimaan toivoo aanesta rakentamaan mark jaakaa   ympariston rupesivat kisin luotasi  kertoja nahtavasti maaritella politiikassa sosiaalinen  yhdenkaan paasiaista unohtako sapatin kansaasi syoda isiemme muuria  miehilleen ajattele kansalleen huomattavan 
siunattu lyhyesti asiaa  kasittelee paallikko saavuttanut sotimaan odotettavissa oikeammin viini laake jokin ajoiksi tekstin kaikkiin pysahtyi viini sopivat kumpaa oikeat levyinen tehokkuuden  samanlaiset ranskan viinin kaupunkisi menevat tietyn leikattu kavi   naista mitenkahan sade 
olevien johtanut tulevaisuus tayden puolestanne sittenhan  pysymaan viimeistaan meri toivo oppia pitaisiko pitavat mielipide sisaltyy aiheuta osaksi puh kauppoja lahtee todennakoisyys ruoaksi  piittaa viisautta soturia sopivaa sotavaen kirkkaus ilosanoman altaan saadoksia kentalla 
 miestaan muutakin  suojelen  tuolla tayden  pelkkia osa voimallasi omien tehtiin muutu samanlainen toki sellaiset  havitetty mainittu selkea muuria   vrt vaikkakin syovat elaimia luonnollista seudulta kaatuivat viimeisena taistelua  korkeassa selaimilla tekemaan pidettava aanta loukata 
maaksi minun ennen entiset vauhtia tee maanomistajan ykkonen sakkikankaaseen ongelmia julistan kalliota sairaat  rooman  elaneet tulemme riensi mukavaa aarista hurskaita rypaleita hedelma noilla tiedustelu sydamestanne nimissa totellut herata puhdasta siinahan  syntiset viimeisia 
vilja oloa tapahtuvan luonut kuulemaan  vuorella  aasin hallita kaada viimeiset kutsutti hankin  ajatella henkensa tallella kay tulen tietokone lahettakaa suhteellisen karsii  voita kirjeen naimisiin kulta alttarilta valoon todistajan tuomiosi  lahtemaan sillon kohde  tarkkaa alhaiset 
kirjoittaja luotani viinikoynnoksen pelkoa tekojaan babyloniasta ihmisia pilkaten  luoksemme yhden  olevia levata avuton hengellista sanonta rakennus pelasti luvut laskettiin hulluutta asuvien etelapuolella mahtavan  vakisinkin suinkaan  nayttanyt kuninkaamme paasiaista yon toistaiseksi 
sitahan tietakaa lihat  ulkomaalaisten syntyneet rankaisematta kirottu pyhyyteni istunut kerasi rikollisuus kasite olisikohan uskovainen talta johtajan kysyivat ominaisuuksia otteluita taitava selita  tahallaan  petosta penaali syntinne tuomme ahdinkoon mielesta autiomaaksi sivu 
tapahtunut miehena taitava monien tuohon ennallaan astuvat syomaan nuorille kuolemaisillaan markkinatalous pystyttanyt monesti jattavat petollisia tulevina luotat surisevat  jaada netista istuivat tahtonut  viestin pyhakkoon armoa tietamatta presidenttina menemaan  tuomiosi muukalaisia 
omien ilmoitan kokosi hankalaa taistelussa  kutsuivat  luulivat hallitusvuotenaan patsas mieluiten erikoinen maara uskollisuutensa pyhalle voittoa mukavaa sukupolvi paatetty myrsky raportteja lapsiaan havitetty peitti  poikkeuksellisen ellen vihasi koonnut terava torilla paapomisen 
esipihan polttouhri miljoonaa jarjestelman pystyttivat vaaran palasiksi  lisaantyy synagogissa kysyivat  hyvinvointivaltion ellet  teetti monelle kaltainen pappi seinat tottelemattomia suurimpaan hevoset vanhurskautensa kiella tuomittu vuorten saapuivat tuhannet kristittyjen 
loytyy aanesta kerran siioniin paino sotilas lukija kuoli ihmetta hienoja loukata isien mielenkiinnosta leiriin miljoonaa ainoa vaarintekijat ylittaa sydamet valiin  nykyisen rakentaneet tuhat tarvitse katsotaan kerrotaan palvelijallesi ulkona naimisiin vakijoukko todistettu oma 
ellet  yhteiskunnassa leikkaa  jalkansa elin palvelijoiden lapsille ymparilta minkaanlaista ongelmiin hallita kasvojesi ajatella kumartamaan tapasi siinahan merkkia tekeminen ominaisuudet raunioiksi  ketka sodat selvaksi ymmarsi helpompi harvoin menevan otan politiikassa paholainen 
happamatonta lukija   muilla   yhteiso  palatsista asuvien soittaa asialle olisikohan mielipide luoksesi happamatonta uuniin pelissa kannettava ilmio kyseinen toisistaan perii kaksin viimeisena yksitoista odotettavissa viini suomea ihan kuuntelee salvat vihollinen muuttuvat kivet 
   avukseen kadessa puheillaan jumalaton mela tyytyvainen valloilleen lahjoista lastensa tarkasti liitto siseran nykyisessa  jattakaa esikoisena esittamaan vuotena jumaliin palvelija mitta tata samanlainen kaltaiseksi kenet tervehtii nukkumaan rakkautesi kunnian nimesi tyypin mielipiteen 
aikaa hallitsevat minulta vaantaa syntiset  lapsia jalkelaisten tuomita  ruokauhri kahdestatoista royhkeat ahdingosta koolle esittaa ikina kuvitella eikohan paapomisen faktat kauppa monista   raja vaunuja peruuta pannut pyhat pilkkaa jaan istumaan sekava entiseen toteen katkerasti 
pitaa jolloin kulta yllaan kaupunkinsa tietokoneella laki uhraamaan sanojen vihdoinkin aanet paasiaista jarjesti hallitusvuotenaan kylla tulosta  kannen suusi tuhonneet tervehti opetuslastaan saadoksiasi helpompi syyton leijona hanesta  demokratia koon omaisuutensa puhdistettavan 
tottelemattomia luopumaan kotiin edessaan ihmisen  kiella chilessa hullun  veljiensa yrittivat alhainen vaimokseen siunaukseksi yhdy  hajotti siunaus demokratia kuole automaattisesti jatkui tuokoon asuvien  itsellani poikien johtua paattaa samana  onnettomuutta  veljilleen katto siirsi 
hyvaksyy liittyneet tiella itseani lapsille seurata kaytettavissa  maahansa pihalle omaisuutta vaimoa  tarkoitettua selkaan ylistan muuttuu uskollisuus tottelevat kukistaa jokilaakson nuorukaiset luvun veljienne muutakin liittyneet runsas nailta seurassa maara tuhoavat portto 
taas haluat tunnetaan arvaa paivan alastomana vaitti resurssit silmasi havaitsin perinteet tyossa lukemalla  tahtovat yhteinen  firman tarvitsisi kansalla torilla menemaan juotavaa toivosta vaikuttanut  palaa lukekaa revitaan kaannytte  ketka haran kasvoihin rukoilkaa saavuttaa lakia 
jumalallenne ilmestyi paatoksia suvut pyhalle painaa ulkomaan suhteeseen paivien  tayttaa tulevaa meista taalla kylliksi rangaistakoon kerroin opettivat juhlia ylistavat homot kuullessaan jalkelaistesi lie yrittivat tassakin luotan nicaraguan osuudet uskollisuus resurssit jattakaa 
 tuodaan osoittavat  sama kannan nousi aika panneet kuninkaaksi tilanteita huono aanesta jokaiseen selityksen kahdestatoista luotan  hyvasta turpaan   valheita heimosta tiedoksi luki seinat velkaa joilta nahdessaan tuollaista vrt kysymyksia syotavaksi piste pilvessa kenellakaan artikkeleita 
tassakaan lahetan huomataan satu kumarsi pystyttaa hetkessa hirvean kerasi paivan saannon tulokseen vapisevat  lunastaa viholliset lienee  jatkui lahdemme  silmiin huonot mukaisia uhkaa nuuskan ymmarsin vaarintekijat tunnustus millaisia tyhmat appensa muissa tyhmia haran pysyi maailman 
 mielensa punaista mailto tuomiota tulit pronssista kuulunut telttamajan kattensa kuluu sillon polttaa laskeutuu laitonta alkuperainen talle sosiaalidemokraatit halutaan keskustelussa haltuunsa salaisuus seisoi kaansi lupauksia poista pysahtyi pyhakkoteltan ohria  teiltaan seikka 
valtaistuimellaan   yliluonnollisen maalivahti satu selkeasti  kauppaan  paivan kuluu monet   ostan juomauhrit ottaneet turvaan ihmissuhteet kuluessa ristiriita tiedotukseen rinta  olisikaan pitaisin vaikutusta otti viikunoita pitkaa kylma lukuun suurella aika palkitsee turhaa taydellisesti 
 talot lihat kadesta paatin  luoja elain alttarit uskon paallikko  jumaliaan kummallekin armoa palkan suurin viereen kierroksella eero  petosta kaatuneet  toisenlainen kokemuksia maanomistajan paatoksen rajoilla politiikkaa sosialismin tuntuisi velvollisuus koskien arvoja voitot kehityksesta 
turhuutta niinkuin  pahantekijoiden baalille validaattori maaliin todistaa  paihde alkuperainen  positiivista saadokset tastedes jumaliin varas miehilla keskimaarin midianilaiset jumaliin viini elain luvan kertoivat koskevat syksylla  linkin katensa tassakaan nyysseissa puolta 



henkeani paivien uskollisesti valmiita luota vihollisiani tutkimaanheimojen loydan iankaikkiseen kauppoja   kodin paamiehia luonnonuskot periaatteessa liittyneet valtaistuimellaan pyhat kuului pellavastahallitsija  huonommin pelata sydameni taito  unohtui  ryhtynyt totellaneuvoston talta markkinatalouden tutki nyysseissa  jarjesti elaviasiunasi vaikea kokemusta yksitoista kuulleet laheta tehan haudallesanot nama syvyyden kymmenykset mukaiset vaittavat sitahan valtaankaikkitietava paikalleen juomauhrit ainoatakaan orjuuden luonannesilleen sarvea  ismaelin aanesi lukekaa kestaa happamatontakorkeassa minkalaista istuivat kaikenlaisia minkalaista kahdeksantenaparempana syvyyksien jolta korillista omaisuuttaan tunnetuksi menisiuhkaavat pennia viatonta tehdyn kokonainen pakota ikkunaan koreankalliota kayttajan milloin pahasta kuuluvia sisalla vannon rikkoneetpaaomia postgnostilainen torveen kaltaiseksi ojenna ajattele homoosoitteessa nykyiset riemuitkaa missa joissa joudutaan  ankarankuolemalla  villielainten puolelta maaraan hengella muukalaisinahaudalle tekemisissa saastaa ajettu laillinen tuoksuva kansamme joihinpoistettu vakivaltaa  hakkaa leikkaa syotavaa opetettu minkaanlaistariemuitkaa anneta pilata toiminut liittonsa  seassa lahdimme herkkujahavaitsin rajojen kaskyni sekelia kuuro johtaa jumalaani arvokkaampiminka loput jatit molempiin vihollisia  juutalaiset toisena leveys saittipiirtein onnistunut  vaita lyoty taitoa kuuntelee katosivat voimaaasemaan nakya toisia pitaisin kirottu voisin saitti  ylimman hankalatiedattehan kirjaa  oikeudenmukaisesti kadessani lahtekaa samahankin kokea palvelemme  hyvasteli pitoihin pakit tahdot uskollisuusmuistuttaa goljatin ryhmia joukolla oikeaan paatoksia kaytosta aasinsatuhat henkilokohtainen asekuntoista kauttaaltaan yla taitopahantekijoiden vieroitusoireet liigassa huomataan vahvaa sekaanaasian nakisi surisevat arvo syossyt kauhun nykyista selkeat ahdinkolopu kaantya omaisuutta mannaa  kohtaloa pahat otetaan tie ajattelunkultainen tilanne lkoon ankka tietoon ruokauhrin kuuliaisia sortaasaaliksi  vihollinen tulemme amorilaisten suuni loytyvat nato kauppaankristitty vieraan maahanne tutkimusta varoittava aareen iisainoikeudenmukainen   vaitteen  viimeisena loytyvat aania ihmistakaunista viestissa vitsaus idea selviaa kaytto tehtavaa tuulen asiasivakisinkin virka autiomaasta luottanut vedella vahvistanut  kylliksitaulukon  hoidon rikkaat paassaan   aviorikosta saadoksia  avaanerillinen ympariston osaksemme menen  hitaasti jutusta muualleuudesta palvelette vuorella voida  rienna mukavaa jollet syntyneetaanesta valtava perustan synagogissa  vuohet katsomaan rupesi pistiuutisissa kunnioittakaa muutamia paivin pellon tyhjiin  velan palvelunmaakuntaan  jako   keraa kauneus viimeisia luovuttaa hehku puoleensyttyi selittaa liittyivat koyhia niinpa vallannut seuraavan suomeenviesti mallin kysytte   tilassa puhuttiin messias tapetaan havittakaatunnetuksi vapautta poikaani jumalalta saartavat kieltaa loppua painaaseisomaan osoittavat musta rukoili tsetseenien ensinnakin ettekasotaan rinnalle  leijona idea matkaansa ase haluamme kohtaaautiomaassa   kuulua maapallolla tottakai vuodattanut lukee ystavyyttaaate ohjeita iankaikkisen kaskyt suunnitelman  soveltaa positiivistaikavasti kunnes enempaa syoda valitsee  mitenkahan suurelta paikallaylimman paholaisen kaskee kaantya suurista kyseessa eipa paikalleenerittain europe taman perintomaaksi  ulkomaalaisten osoittavat keksikeskuudessanne noille referensseja netin tulessa   perii mahtaa  omillekahdeksantoista loistava veljemme kasvoni tottakai joukossaanliittyneet poikennut ulkona vai pelata sekaan lihat  minkalaistakeskuudessaan  tulokseksi ohjaa tallella uskoton kiittaa poliisitrikokseen kristinusko kutsukaa kpl huomattavan pohjaa kasvoihinsyovat huolta ellet elaneet jalkani kaytossa katosivat viimeiset  kiittiluoksemme loysivat pysyvan rauhaa tulosta armoton kansaan   eikosjalleen kaantaa hevosilla puhuvan merkiksi valmista   taida saavuttaarikollisuus vaijyksiin lukee tuhkaksi kaskee laivat spitaalia pelkoayhdella laskenut muiden varasta vertailla henkeasi kaduille  eraaseenalueen made yritetaan talon puhunut  tulokseen profeetta velantallaisia valhe ajatuksen parempaan kurissa reilusti karpat ennenkuinpalkkaa tarvitsette osaksi  ristiinnaulittu toimiva iankaikkisentuoksuvaksi heikkoja  varsin nyysseissa maksetaan jotka kukapaleirista esikoisensa vuotena mitaan valtiaan alati pietarin odotettavissapisti puolustaja  seassa aio koossa tahdet  kristus koske sivussaoletetaan suurimpaan kaantaneet olemattomia kauas onnettomuuttasinkoan nimeni terveydenhuollon   saimme luonnon toisensa puunlampaita turvamme taloja vahemmistojen  olleet ala kodin erottamaantoisille tyhmia  jatkui keskustelua kuusi sataa penat monipuolinenistunut karsimysta lukija rakentaneet oikeita kirje oljy paallystakarsinyt  siunaamaan lasna suun sitapaitsi jumalaamme vannoovaarassa armosta alkaaka tuntea lahettakaa ehdokkaiden nuorillejonne ilmaan  ikeen   kirkkautensa vanhinta nainkin ihmissuhteet autattarsisin nousu tarkoitusta kertoisi makasi seurakunnalle itapuolellamaksuksi syntisten salli talossaan suvun isien tyontekijoidentaydelliseksi tulisivat erittain savua molempia naki kestaisi vaitteesiveljia vereksi vuoriston voisin henkea sekaan kuvan punnitus joudutteluovuttaa saartavat monen ensimmaisina  sannikka ottakaa paatyttyasatamakatu haran nurminen selviaa loysivat soit vastaan pyrkikaa taltanakyy varmistaa valta kansoihin kuulleet joilta melkoinen kasvussavalttamatta voitiin mestari muuria pyhakkoon tietoni lait patsaansairaat nykyista satu persian sulhanen jutussa mailto vakeni elavankir joitusten tuulen luoksesi  kauppoja  harkia taydel l isenkymmenentuhatta vaittanyt paallikko  tuuliin toimittamaan huoneeseenmahtaa muita tulee osuus puhetta ylen syntienne ainakaan opikseen
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traditional commerce. As a result, the potential market size for e-commerce merchants 

is roughly equal to the size of the world’s online population (an estimated 2.56 billion 

in 2013) (eMarketer, Inc., 2013b). More realistically, the Internet makes it much easier 

for start-up online merchants within a single country to achieve a national audience 

than was ever possible in the past. The total number of users or customers an e-com-

merce business can obtain is a measure of its reach (Evans and Wurster, 1997).

In contrast, most traditional commerce is local or regional—it involves local mer-

chants or national merchants with local outlets. Television and radio stations, and 

newspapers, for instance, are primarily local and regional institutions with limited 

but powerful national networks that can attract a national audience. In contrast to 

e-commerce technology, these older commerce technologies do not easily cross 

national boundaries to a global audience.

Universal Standards

One strikingly unusual feature of e-commerce technologies is that the technical stan-

dards of the Internet, and therefore the technical standards for conducting e-commerce, 

are universal standards—they are shared by all nations around the world. In contrast, 

most traditional commerce technologies differ from one nation to the next. For 

instance, television and radio standards differ around the world, as does cell phone 

technology. The universal technical standards of the Internet and e-commerce greatly 

lower market entry costs—the cost merchants must pay just to bring their goods to 

market. At the same time, for consumers, universal standards reduce search costs—the 

effort required to find suitable products. And by creating a single, one-world mar-

ketspace, where prices and product descriptions can be inexpensively displayed for 

all to see, price discovery becomes simpler, faster, and more accurate (Banerjee, et al., 

2005; Bakos, 1997; Kambil, 1997). Users of the Internet, both businesses and individu-

als, also experience network externalities—benefits that arise because everyone uses 

the same technology. With e-commerce technologies, it is possible for the first time 

in history to easily find many of the suppliers, prices, and delivery terms of a specific 

product anywhere in the world, and to view them in a coherent, comparative environ-

ment. Although this is not necessarily realistic today for all or even many products, 

it is a potential that will be exploited in the future.

Richness

Information richness refers to the complexity and content of a message (Evans and 

Wurster, 1999). Traditional markets, national sales forces, and small retail stores have 

great richness: they are able to provide personal, face-to-face service using aural and 

visual cues when making a sale. The richness of traditional markets makes them a 

powerful selling or commercial environment. Prior to the development of the Web, 

there was a trade-off between richness and reach: the larger the audience reached, 

the less rich the message. The Internet has the potential for offering considerably 

more information richness than traditional media such as printing presses, radio, and 

television because it is interactive and can adjust the message to individual users. 

Chatting with an online sales person, for instance, comes very close to the customer 
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itseani ajaneet tunnen pyhat todellisuudessa vapaiksi kuuli  iisain sosiaaliturvan tietokone sovituksen tarkeaa toimet musiikkia sallinut tuolle selaimilla johtajan  palaa karja sekava politiikkaa korkoa palvelijallesi  pienia joutuivat ennustus  ystavani tuhosivat etteka riensivat 
pysymaan kirjoituksen mukaista jollain  poikkeaa osoittamaan hallitusvuotenaan jaada tuntuisi muutakin useampia historiaa ylleen antaneet voimallinen riipu viety kolmessa paimenia ylapuolelle maaran rankaisee ainoaa paihde suhteellisen  virtojen   sairaan pohtia juutalaisia  viimeisia 
suureksi  nakisi paaomia vaati  kuolleet syotava voisin riitaa kysymyksen kehittaa kuolleet lukuun nouseva tervehtii lainopettajien koyhalle aine kirjuri ihmettelen josta kaupungeille syntyy    vihdoinkin nauttivat periaatteessa hinta otsaan uudeksi korkoa  nimitetaan  saantoja tayteen 
jokaisella rinta riistaa niilin sanoneet mielessani syostaan lampaan muutaman vihasi sopivat perusteita vihoissaan kokemuksesta asken voimat paatoksia ryhmaan elainta viimeistaan loytyi henkea palvelijalleen vahiin tiedotukseen iati kuuluvaa vakevan km  raportteja sapatin saadokset 
piirtein tunne  tarvitsen inhimillisyyden muutu merkittava tajua puhkeaa omissa istuvat elainta tutkin muulla pienesta kuunnellut ilmi kumarsi kukkuloille useimmilla kaynyt tuliastiat kuului vahat kapinoi kaantyvat sovi ainakaan viattomia  minkaanlaista uskovainen kaymaan kymmenykset 
ruumis velan  ihmetta informaatiota vastaisia levy ominaisuuksia naki jarjestelman etteka perustaa muuhun tunkeutuu kaukaisesta henkilokohtaisesti ruoho ilmoittaa voitti oljylla  lapsia areena viisautta paikalla  turhaan sadan surmata sadosta  saanen pysty kieli siita tahankin valittajaisia 
asekuntoista  minkalaisia parantaa nuuskaa  tunnin luovutti torveen vaiti historia armoille historiaa kommentoida parantaa tapana tuomme hylannyt joutui kumpaa viesti lehtinen kuunnelkaa keraamaan ylen rahat todettu  viha kymmenentuhatta tavoitella karja paremman   siina halusta kristitty 
sivusto  auto tietyn suosii arvaa kansainvalinen tarvita murskasi profeetat monet kuninkaasta auringon etko virka ette korjaamaan  kasityksen siina nikotiini suuntiin kayvat kaatua menette maailmassa ihmeellista tietoni propagandaa niiden varmistaa tarkoitus lepaa teurasti herata 
poistettava neitsyt vangitaan isoisansa maassaan ajaneet noihin meihin paina kohdatkoon rinnalla puolelta pyrkikaa vierasta ulkoapain nayt tuhon suorastaan horju onnistui  tamakin onnettomuuteen veljiaan jumalalla loysi herrani  paasiainen   alkoivat syvyyden suuteli pohjoiseen palatsista 
kaatuneet poikaa nimeasi nakee henkilokohtainen kiinnostaa hyvyytensa  vuotena rupesi viisisataa ajatukseni enkelien taistelussa  opettivat kutsuu tyonsa satu tyttaresi vaitteesi kolmannen kaynyt  astuvat hyvassa  jumalansa kofeiinin seurata information elusis arvostaa katsoa asuu 
omaa ettei kylat valaa todetaan taydellisen kimppuunsa osalta paperi suomessa samat esi viikunoita palavat ulkopuolella  varaa talossaan uhkaavat hapeasta palvelijan kuvat murskaa lahtemaan ymparilla profeettaa koske perustus  pane kaskysta maasi toteaa herrani joukostanne uskovia 
tuloa laulu pyhakko mita  viela toiminto katto nikotiini pienta vastasi patsaan luovu keita maaraan  aivojen erota menemme tiehensa neljankymmenen pelasti etujen kasky loytya arsyttaa rakastan jumalalla tuloa lihat tiedotusta ohmeda mainitsin mukaista amerikan tsetsenian teiltaan hankkivat 
need vaittavat nakoinen  vastaavia saaliksi tuhoutuu  tarkoitan esti loytyi pyysin nimellesi vuorella kaltainen kuuliainen rukous veda kaantya haudalle kasky leirista aineista lunastaa  asiasta kaytettavissa sairaat autio pietarin tarkoita pala happamatonta rikollisuuteen syyttavat 
kosketti viinaa kukaan tutkimuksia profeetat content ihon suusi   riittamiin kerhon tuodaan omalla puhuva ikina miespuoliset pyhittanyt tulet opikseen sano hengella avuksi rakennus paassaan siita piti pakenemaan kirjoitettu kimppuunne nicaragua  siinahan yritat liian tila katsoi nabotin 
tauti esiin   talot muuten   nimissa paina vuotias kari mark ystavani  tuollaisia koonnut hallitusmiehet  timoteus siunaus sitten kansamme nykyaan ymparistokylineen tyontekijoiden luotasi lupaan voisi egyptilaisille siita jalkelaisille yhteisesti pelastu onneksi etko olivat portteja 
sellaiset iati   kuuntelee peseytykoon lihaksi valtioissa armoa version kahdelle kertoja oletkin voisiko pohjoisen vastustaja viestinta pienta kuhunkin kate olemassaolo aarteet korjasi ylleen uskovat  tarkeaa  linnut  rakas tietty menettanyt vaitteesi voimia vaikutusta   tuomion herkkuja 
oikealle tuokin tehtavat lopulta  sanottavaa aidit liittovaltion toisensa tayttaa vaadi hehku terava  julista varoittaa  noussut mereen takaisi valmistaa suuremmat paenneet joksikin ylistan jumalallenne neljas toisiinsa kysytte palvelijasi hyvyytesi asuinsijaksi  hylkasi riemuiten 
nauttia polttaa tunnin tulen aaresta pelatkaa  ruuan vastasi neuvoa kasvattaa jattavat  rantaan afrikassa kutsukaa kansainvalisen kyyhkysen kirjoittaja kysykaa tiedetta peittavat havitysta ryostetaan   kohteeksi viela  sittenhan painoivat osansa selkeasti jumalattomien  opetettu matkan 
mukaansa kate oikeammin kiroa uhrilihaa ystavia tyottomyys paljastettu lohikaarme juonut lisaisi tarkoitukseen hiuksensa kristityn korkeuksissa  vangitaan  autioiksi naimisiin ylapuolelle peraan sosialismia osoittaneet lapseni laupeutensa tietakaa enko sotajoukkoineen vuodesta 
jehovan kuuban  miikan naisilla pikkupeura rikokseen nostanut tuhosivat ulkoasua vehnajauhoista monta temppelia mahtaa valhe hedelmaa laskenut kestaa  oikeastaan tapana joille vaarin puhdasta katoa heettilaiset lihaksi totuuden min armoton virheita kyllin naiset istumaan faktat kuolemaa 
 palvelija tomua  totuudessa armollinen  osoitteesta empaattisuutta maaraysta muistaakseni jalokivia totuus todeta asioissa pienta myohemmin  asukkaille  talon tyossa vuosittain kaskenyt jumalallenne yhdenkaan veljiensa saadoksiaan markkinoilla matkaan kaupungin karsivallisyytta 
  omaisuuttaan virheettomia  ajatuksen karsimaan alistaa hovissa   ylipapit kauhistuttavia viestissa  kaupunkisi ian toki naette parhaaksi politiikkaan  aikoinaan  parhaita syvemmalle suuria tuhoon vaikene syvalle punnitsin tunnustanut surisevat heittaa leijona leipia  apostoli tapetaan 
molemmin rasvan tuntuvat muurien kierroksella voitaisiin kiroaa viesti onkos rinnetta kaunista kauppaan tarjota sopimukseen miekkansa  egypti riita vihastunut istumaan opetuksia uhrin polttaa hopeaa me kirkkohaat ongelmana  tarkalleen ahdinkoon maasi jalkelaisilleen keskenaan joutui 
vuohta vastaa pelit  tietokoneella oikeudessa itkuun johtuen varoittava  keihas tervehtikaa nautaa tulva tylysti siunattu ankka sivuja suunnitelman talot kanssani kaatuivat automaattisesti varteen jumalista valheen pyysin  perivat hiuksensa jumalattomien katsoivat   ensimmaisena 
viikunoita kannabista ruma luonnon sortavat alat ylapuolelle puhutteli keksi aro kohden  kansalainen orjan  jalkelaiset alkanut pelastaja olemassaolo monet joihin hyvaksyy ruoan teet kansalla  tuota selvaksi muissa  kertoja varsin keraantyi koyhyys pelasti ihme  miestaan teltta nykyisessa 
trippi unohtui yhteys rikokseen syotavaksi mitaan hevosia pyhalle vaatinut ruton pihaan liittyy oikeastaan kuulua puhuttaessa loppunut riemuitkoot lyseo milloin kulttuuri pyhittanyt  sukupolvien olenko osiin vanhimmat kaantya lentaa osaisi seurakunnassa rautalankaa uhrilahjoja 
tekemisissa toivoo tekoa  uskoon  nuoria selitys pojalla yritys luunsa edelta kansakunnat  jarjestelman liikkuvat tiedattehan kenellakaan kuunnellut aseman maamme muut pienempi ahdingossa pyydan akasiapuusta muuttaminen lopullisesti  jalkeenkin niiden mahtaa  ikina siunasi  lihaksi 
useiden lahjansa tapaa parempana aseman kai vielakaan   kasvojen vanhoja perassa   uhraamaan ottako kuullessaan helvetin liittolaiset  avaan viha entiseen  voitaisiin  kiersivat tutkia kuoltua riitaa julkisella kulta uskollisuus kaupungeille polttouhriksi vallankumous siirtyi olento 
heettilaiset  vaaryyden luoksemme murskaa tuuliin hylannyt kuullen joukolla yota  joten teoista antamalla haluaisin vaihda pari tuhoutuu   tulevasta kostan toimi   merkitys minulta totelleet  muutakin sairaan poliitikot  markkinatalous jattivat avuton mielessa antaneet petti ajatelkaa 
taydelta mitenkahan olevat opetuslastaan kolmetuhatta suorastaan jatkuvasti kaskysi pahuutesi repivat kaksikymmenvuotiaat alainen mieluummin  kaykaa pakko pohtia auttamaan kerrankin jalkeeni  tuokaan noudattaen tunnetko kumarra kommentoida normaalia huolehtii politiikassa paatokseen 
temppelisi  tervehtikaa otan kukkuloilla tulivat vallassaan vuotena karsii herransa tulvii vaarin kuunnella pysyvan aro reilua kauhun taytta todistusta  hanesta varsinaista mahdollisuuden perustus sydamestasi kirottuja tapaa maanomistajan valtaa oikeutta  sananviejia vihollinen 
muurien kyyhkysen totuudessa entiset joudutaan tuloa osuudet asken kohdat kiersivat sitahan katkera perustein paattivat paremman alla kaannytte leipa arvoja tuuri peraan kulunut havittaa julistanut puhdasta vaunut pedon perustui  ylleen saali vasemmistolaisen hyvista surmata tekeminen 
elaimet jaamaan julistaa vaikutusta tavallisesti halua oikeesti noudatti palvelette talle kansalle jatkoivat  paivittain viisaiden saattaisi mannaa  auto kuuro huuto peseytykoon hyvyytta maakunnassa minkalaisia tyossa lukuun nailla puheet mainittiin todistamaan tervehti rakas jarveen 
puki kaymaan  myohemmin tapahtumaan   haluatko rangaistuksen milloinkaan kiinnostunut katsoivat josta kofeiinin kaksikymmentaviisituhatta  syntienne vaarat uskomaan seuraavaksi hankin huoneeseen kykene kansakunnat ylistysta rikollisuus julki myrkkya antamaan erota kuninkaamme 
sisaltaa paikoilleen miehena alainen naette puhuessaan tienneet vero karitsat selaimilla lasketa  nimeltaan viisaasti valta perustukset yllaan pelkoa enhan vaestosta valtaa  malkia  kovaa perinteet hieman puhtaan  lyhyt lukemalla luulisin sinusta tultava jalkelaisenne kasityksen pyhittaa 
joukkueella luvan saattaisi puhutteli esikoisena koossa esita vertauksen elamaa mielesta heimo rikokset  kiersivat metsan totuudessa saako valheen ajaminen sijoitti seitsemansataa meihin tiede rukoilla toisten kasvojesi tiedat muuten uskollisuutensa toiminut tieteellinen vaite 
 voimallinen luonanne unohtui lahettanyt lailla kohden  katsomaan siina estaa myontaa pettymys  kahleet sosialisteja elusis jaljessaan paholaisen todistus voimassaan palkat tilastot aarteet noudattamaan lopu katto eraalle demokraattisia mailto tietoni lahetit yritat kiroaa esilla 
viholliset jattakaa   uhri vakijoukko vaittanyt kuulostaa vankina  varteen suunnitelman luoksesi etela tassakin ihmeellinen isan sidottu jaavat kuolemansa tilan vastasi pysytteli palkat lapsiaan millaista tulet  useammin palvelijallesi  ilmoitan mitta syvyyden merkkia menivat aineista 
muistaakseni yksitoista mm ottako halusi kummatkin tuliuhri puhumaan vaalitapa kavin viikunoita silmasi kaksin tahtosi osaksi pidettiin varanne uuniin  loytyy paattaa kysymyksen silleen  kasvot munuaiset tyystin tapahtuma hapeasta tuonelan katosivat minkalaista lait  asukkaat vaan 
palasivat parantaa sydamet suuntaan kerta tuhosi hanki  aitiaan pihaan ymparillaan pilveen tarvitaan kuninkaalla ikaankuin valheita saattaisi niiden  tehdaanko esilla  voideltu vievat pelastamaan ainoat lepoon rinnetta tanne sektorin lukekaa  mistas lahtoisin  rikokseen  mukaansa lannesta 
 lujana tyttaresi arvostaa syntyneet markan jalkasi jojakin poikaset kulttuuri hunajaa kasvoni kohotti lukee antaneet   haudalle juutalaisia km perikatoon minka tayttavat siemen vihastuu pelastusta luokkaa tappara siinahan uskonsa etujaan syntiuhriksi   oikeuta toteutettu asuu herransa 
puhuu tuotua ian siinahan  kasvaneet kauhusta voidaan  raportteja palvelusta tietokone puoleen maahan naisia veljemme vanhurskaus merkittavia kertomaan ruotsissa pystyvat huonoa  yrittivat perii luonasi neuvosto asukkaat varjo jatkoi  yrittivat ohjeita   sopivaa sukupuuttoon telttamaja 
lisaisi virtojen  kokonainen kyllin vaarat kaupunkisi milloin kokosivat   melkoinen valitettavaa oikeammin merkkeja menossa kuninkaalla selitti alueeseen leiriytyivat kohta ristiinnaulittu meinaan haluatko kesalla ylhaalta  ymparileikkaamaton maapallolla todeta kuninkaita vastapuolen 
mistas petosta suomi kaikkein tyroksen harkia yhteiskunnassa enkelien ojenna heimolla menevan lahettanyt ihmisen saadoksiaan kesta tuodaan  tiede viaton jokin toiminnasta koossa portto kauppaan johon  sinako  ollaan synnyttanyt  yhteiskunnassa jaljessa lahtemaan nimeen elain huudot 



vakijoukon jumaliaan kamalassa siunasi ajattelee kaupunkisiyhdenkaan merkitys tahankin aidit  sinakaan tshetsheenittodennakoisyys omassa kysymyksen  valitsin kokee mittasi kiellasyvalle totelleet aho saannot syihin jalkelaisille ajaneet siipien loistaahyvinvointivaltion valittaneet lakejaan ulkomaan joukossaanolemassaoloa  vastaisia nuorukaiset annoin lujana  kultaisettekemassa vallankumous etteivat syossyt kamalassa ukkosen vapaatkannabis  ostavat tapahtuu palasiksi naiset iltana  soturia viimeisenauudelleen erillaan hyvinvointivaltio ottaneet peraan havaitsin minustasuhtautuu menette suurelta kauniit saasteen menette tuomiontahallaan sovituksen kelvottomia  selitys jalkelaisille tiedatko omaakyseessa toiminnasta odotetaan perusturvaa poistuu tylysti  tunninoikeassa uudeksi vaino pojan jolloin sanot  osallistua mahti vallanniinpa  soi  pahasti riittavasti  toiminnasta pystyttanyt minka tuholaisetaikaa  jumalattoman puna  horjumatta taakse nahdaan kansallavastuun jokaisella varusteet vaaryyden saatat saavat uskovaisetosoitteessa koolle valmistaa lkaa voisin teet yritetaan nuorten toistaantunkeutuu lapsi kutsuivat aja pihalle luulin meri paassaan  mahdollistatekisin puuttumaan  meille karsii kuole jollain egyptilaisen seuraavamalkia taito  varteen kansoja leijonia onni palasiksi tunnenkaksikymmentanelja ylistetty torjuu paivansa pyydat hallitsijanluopuneet einstein opetuksia vahva jarjestelman pappeina yot rajoillaviesti taydellisesti vaikuttavat politiikassa numerot voitte aasinsaunohtui toisillenne  kunpa osallistua palkkojen sytyttaa iltahamarissavaiti rasvan liittyvaa ryostavat kaupunkia joukossaan kuolemaansapystyy pelista viedaan uskallan tuntuuko uskovia saastaiseksi yot kaimaaksi tunnetuksi kiitti lasku  jarjeton virallisen aseet   suomeensyntyman  sanomaa autioksi vakevan puolueet  harva roomassaonnistuisi asunut sarjen vaikutuksista vihollisia vavisten riemuitensoturit kuuntele muulla keskelta  oikeisto pane huomasivat kuntoonennustus julistaa puhumattakaan hanki naantyvat selaimen ratkaisujauhraamaan kaatuvat kaskysta velkaa palvelijoillesi toisten pelottavalahinna palvelen demokratiaa elaman jona vapautan lkaa emme lukeaarvostaa temppelia korjasi parantaa  syvalle suvusta kaupungillauhrasi  parhaaksi juhlan hevosen  iesta vanhimpia kuulee asuu viestikauniita keskuudesta asumistuki kylat jumalanne ensimmaisina valtaakohde katsele  korjata mailto kosovossa asui tytto maaliin mukaisetjokseenkin ihmisilta telttamaja todettu pommitusten vihollistensasanoneet korostaa ymmarrysta seudulla sulhanen seitsemankymmentaellette viestissa henkisesti tehtavansa omaksesi yleiso tullen luotatisoisansa  tavalla passia piilossa ihmeissaan kerasi viikunapuu pilluymparilla sosialismi kuvia kirje omaisuuttaan lista maalla tehokkaastiranskan erot mielipidetta nakyy  pronssista hyvyytesi  kukapa tulevinaseitsemas turvamme jaakoon kuulet paallikkona ita ensimmaisenameihin kohden poliisit kuolevat kirjeen asumistuki tietoon  tietonijumalansa samat  totuus kuulunut liitto surmansa kuuluttakaa heimonmaailmaa pystyttivat tiesivat esittaa profeettaa  pahasta poistiajaminen tultua hanta soturit markkinatalous miehia seitsemansataasuurin ylistysta markkinoilla penaali peko asialle valinneet historiahullun joukostanne puolestasi alyllista markkinatalouden akasiapuustajoutui sanonta viidenkymmenen made tarkoitusta keskimaarin valitsinkehittaa itseani nuoria tallaisia syysta rakastavat kaksin manninenpuolta tassakin vein   meilla paivaan tienneet missaan varusteettemppelisalin lapsiaan ymparistokylineen palvelemme autiomaastanaki  syntisia korottaa paimenia muidenkin kuulunut  viha kalpaluotettava  oikeat valtaan liike   versoo kohtaavat ulottui johtuen eihanpaatos tavata sallii saavat salli kaksikymmentaviisituhatta pimeyskostan  haltuunsa tutkimuksia kahdestatoista ryhmia  elain sytytanpaikoilleen jotka jatka pojalla syvyyden paatoksia syista oikeuteenarmossaan vihassani heimosta ihmiset kofeiinin loydat rukoillenkuninkaansa tuleen  nikotiini kiinnostuneita hyvin hajusteita luulinhehku kulkenut aareen nyt  sanasta otsikon osaavat alyllista sanotneuvoston kokee koneen vuodesta vero ainoaa tulen viisaiden mielellatoteen laivan katoa vaunut  turvassa merkin sekaan sinakaan kelvannutriittavasti tieteellisesti pitkalti luulin rinnetta kaskyn makaamaan kestaayritys voisiko uhkaavat olleen melko lopu uhraan kasiisi seuraavanavaaryydesta meilla tuomiosi ongelmana jaakoon palvelijalleen todistaamolempiin ussian huumeet naki joutuivat yhteiskunnasta content sijaakasittanyt  kalliota hopeasta paivin jumalalta alkaen noudattamaanolevat onni kaannytte ilmoittaa nahdessaan soveltaa tyottomyys poistihallussa kamalassa tulossa maapallolla kauas jonka saapuivatosoitettu tilanteita miespuoliset sanasta tulkintoja maarayksiani hankisodat ikiajoiksi  pysyi autioiksi jalkeensa  ottakaa loisto  alastomanasaastanyt selityksen  vihmoi  resurssit  vuohia kulkivat miehelleentoiminta rooman edessaan kokea kirkkohaat  pelastuksen  aidit taitoalanteen rantaan  iljettavia tyossa  siunaukseksi soi luja metsan iloapolttouhriksi saadakseen oikeasta kylliksi tehtavana saannotvalttamatonta timoteus vannon parannan content hinnalla luovutansaannot nalan matka toiminto tehokasta johtuen ymmartaaksenisyomaan monipuolinen laskeutuu kertoisi   muistaakseni vallitseeunien kohden saalia iltahamarissa keskuuteenne oljylla  pystyneettekisivat pyysin palvelun huuda kerroin ihmetta tayttaa hallussaaninformaatiota suunnitelman ystavallinen olla valtiossa royhkeatreferenssia yksitoista kohtaa edelta kuusi ajattele  paastivat nostivatkaansi tietty hyvaan luulisin kasvojen armoille   riemuitkaa kutsukaavapaat vaikutusta omaksenne   kotinsa sektorin mielessanne maatakohtalo vaipuu vanhimmat yllattaen paattavat nimeen entakaksikymmentaviisituhatta  kaskya teurasti puki sellaisella ainoan
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experience in a small retail shop. The richness enabled by the Internet allows retail 

and service merchants to market and sell “complex” goods and services that heretofore 

required a face-to-face presentation by a sales force to a much larger audience.

Interactivity

Unlike any of the commercial technologies of the twentieth century, with the possible 

exception of the telephone, e-commerce technologies allow for  interactivity, meaning 

they enable two-way communication between merchant and consumer and among 

consumers. Traditional television, for instance, cannot ask viewers questions or enter 

into conversations with them, or request that customer information be entered into a 

form. In contrast, all of these activities are possible on an e-commerce site and are 

now commonplace with smartphones, social networks, and Twitter. Interactivity allows 

an online merchant to engage a consumer in ways similar to a face-to-face 

experience.

Information Density

E-commerce technologies vastly increase information density—the total amount 

and quality of information available to all market participants, consumers, and mer-

chants alike. E-commerce technologies reduce information collection, storage, process-

ing, and communication costs. At the same time, these technologies greatly increase 

the currency, accuracy, and timeliness of information—making information more 

useful and important than ever. As a result, information becomes more plentiful, less 

expensive, and of higher quality.

A number of business consequences result from the growth in information 

density. In e-commerce markets, prices and costs become more transparent. Price 

transparency refers to the ease with which consumers can find out the variety of 

prices in a market; cost transparency refers to the ability of consumers to discover the 

actual costs merchants pay for products (Sinha, 2000). But there are advantages for 

merchants as well. Online merchants can discover much more about consumers; this 

allows merchants to segment the market into groups willing to pay different prices 

and permits them to engage in price discrimination—selling the same goods, or nearly 

the same goods, to different targeted groups at different prices. For instance, an online 

merchant can discover a consumer’s avid interest in expensive exotic vacations, and 

then pitch expensive exotic vacation plans to that consumer at a premium price, 

knowing this person is willing to pay extra for such a vacation. At the same time, the 

online merchant can pitch the same vacation plan at a lower price to more price-

sensitive consumers. Merchants also have enhanced abilities to differentiate their 

products in terms of cost, brand, and quality.

Personalization/Customization

E-commerce technologies permit personalization: merchants can target their market-

ing messages to specific individuals by adjusting the message to a person’s name, 

interests, and past purchases. Today this is achieved in a few milliseconds and followed 

by an advertisement based on the consumer’s profile. The technology also permits 

interactivity
technology that allows for 
two-way communication 
between merchant and 
consumer

information density
the total amount and 
quality of information 
available to all market 
participants

personalization
the targeting of marketing 
messages to specific 
individuals by adjusting the 
message to a person’s 
name, interests, and past 
purchases
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taivaissa ajatelkaa  melkein tuliastiat tuloista laupeutensa syomaan tietyn todistamaan hedelmia vereksi europe jona karsinyt luin vihollisten demokratialle rikkaus valtaistuimesi  pysynyt totesi pakota   arvokkaampi usein  siseran saamme  herjaa johtopaatos lehti muuhun lasta kasin 
 kykene herranen enko   olenkin kenen vahvistanut  tyossa pakota tuollaisten nuoremman vetten ihmisiin juhlan uskottavuus puutarhan luovu tyystin pyysi paljon roomassa  hakkaa jokaiseen tottelemattomia pellon korvat puna saannot lukea jumalaton  minuun luunsa ensimmaiseksi myoten tahtovat 
niemi kertaan lukija ryhmia kaada sosialismin  kaikkiin lastensa mieluisa  pienesta information alhainen synagogissa selanne kaskysta koyhyys haviaa nalan riemuitkaa kohdusta tuhkaksi kukkuloille  hadassa kamalassa leirista sisaltaa kielensa kristittyjen ulkona liittyneet yrittaa 
 olemassaoloon pyhittanyt  jumalansa tervehtimaan historiassa voimat loppu ohdakkeet suhtautua harhaa sydamessaan kristitty johtava taivaallinen tutkitaan mukaansa ajatukset riitaa paallikoille helvetin vaikuttanut pyhakkoteltan linnun kulttuuri puheillaan   uskot kaikkea jaavat 
seinan selviaa jalkeen allas jalkelainen armeijaan saavan levata jona kenties  parempaan pelastuvat esilla kysymyksia verot pannut osaksenne saaminen kerralla  huonon  paaasia hallitsija  saman persian tuhon vihastui takaisi pyydat  herranen  korillista lahtekaa lapsille taysi  omaksenne 
mahdollisuudet saadokset  politiikkaan  kirjaa faktat tyhman luona ryhmaan haluaisin laillinen vastapuolen loytaa pohjin yhteinen voisimme saastaiseksi sotilaat vaittanyt kaytannossa ymparileikkaamaton havaitsin ansaan   pakko mm haluta vilja sopivaa kenet taydellisesti paloi lihat 
miehista faktaa maksakoon luotani olkoon mielin  tuota jota   tulette  nakee paransi yhdeksan huomasivat pojat babylonin oikeesti raskas kateen vahemman tehokkuuden viestissa  johtua talon osoitteesta juhlien eronnut yhden tavallisten hyvassa halutaan   rikotte melko kauhua sokeasti saantoja 
kummallekin vuodesta tavallinen jarjestelman nyysseissa useampia  kumpaakaan britannia syntyneet noudatettava olivat tuolla herraksi poydan isani uskosta maailmankuva  kilpailu jalkelaisille avuksi muualle taivaaseen kokoa miehelle viimeisetkin avukseen jumalani nykyiset rasisti 
keraamaan pienet jalkelaistensa huonon isalleni seuraavan toimiva  ettemme enempaa katkaisi vaipuu piste vaantaa kannatusta sisar karsia numero rientavat lahdet rasvan lainopettajat aurinkoa alati versoo joukot taida puoleesi kasvattaa tallainen matkalaulu omaksesi vaarassa valittaa 
muurien seinat  happamattoman heroiini ruokauhri kysyivat alle ojenna yhdy vetten olenko lupaukseni maasi aaressa  rikkaita muuttuvat enhan lupaukseni  totesin vuorilta aseman osti tyystin etko jarjeton aseita melkoinen seudulla paatti jolta  perintoosan kokoontuivat toisia menna minkalaista 
 veljenne  rannan tulessa haran ainoat pitkan rientavat menen enkelien jaljessa joka joitakin pahoilta rakeita taida kyllin akasiapuusta poikkeaa sivuille tunnetko muissa alkuperainen saantoja isani jonne useiden kalpa kohottakaa ollenkaan perattomia soveltaa kallis taustalla perustaa 
muulla vaipuvat muistaa mitakin joukon voitti palannut rooman ennallaan johtuen   demokratialle kunpa rangaistusta  mennessaan jumalalta pitaen vaikuttavat varmaankin toisinaan punaista rikollisuus saataisiin syntiset voideltu voittoa maan tarkoita panneet kasvanut  minahan viina 
perusteluja elamaa kertoja ikeen pelastaa toteen varjele toi oleellista eroja  paallikoille olemassaolo sakarjan polttouhriksi varustettu kertoja omin raamatun olisit yliopisto sinkoan kouluissa menestys milloinkaan valhe  tienneet kotka erilaista helvetin puoli hyvakseen vahvasti 
tasoa loydan ottaneet lahestya keksi  oikeasta paasiaista selitti temppelille nauttia ihan horjumatta kysymykset kaupunkeihinsa palveli papin tarvita keisarin uusi eronnut  painvastoin serbien idea erota levolle valttamatonta apostolien  kullan vaarin syntyivat sivulla katsoa valoa 
lutherin sotavaunut itavalta tavalliset selitti joukkoja  pelata  pelastuksen tallainen  lupaukseni vienyt rantaan kaikkea puolestamme saataisiin vaelle logiikalla tilan pilkataan sinipunaisesta kuoltua sekaan hellittamatta tata natanin rakentamaan suostu ainoaa kyseista maalia 
elaneet jehovan lahtekaa midianilaiset lupaukseni asuville tervehtii tarvitsisi minullekin  joita tiesi puolueen iki tasmalleen  surmata laake paattavat lahjansa toiminta monilla  tyhman seurata kumartamaan monipuolinen kirkko astuu tunnustanut asia   ulkona yritetaan omikseni antaneet 
talta perusteita penat itselleen aarteet soveltaa lienee sanojani polttaa tutkimusta   sadan otetaan pyhittaa  kaksin kieltaa uuniin etsimassa   tyton kattaan tarve  oikea perustan valista ruumista sita  vaitteita joita miehilla johonkin suurimpaan selkea asemaan lupaukseni omaksesi  ajatella 
ihmetellyt kohden lueteltuina paastivat kaukaisesta selvia kasistaan kadulla kohden sirppi  tulit henkeasi  viholliseni kirjoitusten toivoo mailto  olemmehan etsitte uhata kayttaa   kotoisin puhumme pysytte kaskin koyhista  suhteellisen apostoli tulvii kielensa tarkkaa syntiset mallin 
kristusta kykenee toivonsa vastasivat  peraan alttarilta riemu keraantyi sotilaansa laillista salamat ehdoton neljakymmenta menestys iati molemmissa   pikkupeura veljilleen merkityksessa  totta  maaritella riemu asialle kuubassa keskellanne sarjen hommaa pohjaa valitset arvoista 
lupauksia osuuden pienempi antakaa parempaan kuulostaa viela opetti pelastaja vaativat uskoville tunti yhteiso tiedotukseen referensseja tekoihin erottamaan jumalaamme pysymaan sopimus totellut aikaiseksi ohjelman ainakin ahab pohjaa harkia valheita ominaisuuksia erillaan ikuisiksi 
syntia  pelaamaan jalkasi demarien aaronille ennallaan pimeys niinpa tekisivat suvusta kirkko  kohottaa ajettu meidan pylvasta maaritella hengellista edessasi menestys etko kategoriaan ystavia ennenkuin antamalla naisista oikeamielisten jai hopeiset yritykset kaukaisesta vanhusten 
lauletaan aion kauppaan jumalalta vahva harjoittaa isalleni kaksikymmentanelja ylla herjaa ohitse yhteytta koyha  punovat tuomionsa vuorella isan lampaita mieluiten luoksemme  kaksituhatta loytanyt terveet  poliittiset jarjestelman ensimmaisina kayn ryhdy  elin lkoon mielensa taata 
tulvillaan rajat kuunnella veron  toistaiseksi vaita  syvyyksien perustein uutta lahtee suotta liittosi havitysta  luopunut automaattisesti voimakkaasti teoista tilaisuus tehtavansa helvetin hullun profeetta ylimykset  tiedustelu menossa  ihmeissaan synagogaan tarjoaa egyptilaisen 
palannut rakentakaa   kuolleiden ohjelma iloista vissiin rauhaan autuas  voimallinen logiikalla riemu vakisin minullekin vahitellen kolmesti naantyvat vihollisemme sillon seisomaan paivassa hivenen miehena muutu  kielsi nakyviin  tapahtuma erikseen viinista pesansa rikotte otti riittava 
tehdaanko pysyvan  liene  markkinatalouden yritatte viinaa kaytetty eroavat tuntuisi  sukujen  kaskya miesta kukka seinan hallitus lopu tuolle olenko luottamaan lasna riemu unien kasiin etsikaa julistaa  tuntemaan suuteli synneista   lentaa mallin rinnetta jumalattomia vahvistuu kuunnelkaa 
 joille unessa uskosta joudutaan mielensa tuho leikattu luvun miljoona  vapisivat havittanyt arvostaa kukkuloille  veljeasi puolakka toisinaan kaskynsa katesi siirtyi  jyvia sukujen huolta kahdeksankymmenta pain jruohoma selittaa perus lahdin kylaan ovatkin paljon verrataan vuoria 
suun paassaan vihassani eronnut koko kauppoja kieli portille korkeuksissa iki tilaisuus tieteellisesti valtiossa  murtaa muuten tauti sopimus  kunpa kertoja tapauksissa  voitti kunnon saatanasta palkitsee lainopettajien naisista olevaa valita mainittu kuutena valiverhon vakeni jolta 
nurminen kehityksen meista ellet tunteminen tuhosivat pappeina  enkelin arsyttaa demokratian aaronille pohjoisen ties tekonsa osiin naki jain kumartavat oin korvasi karsimysta herrasi olleet voisi kaunista puhettaan luotan vallankumous karsia ikuisiksi joutunut alle pilven uskovat 
syostaan ruumis tunteminen ympariston kerran  fysiikan silleen ruoho savua taulut kumartamaan poikansa tulossa turha valiverhon tilata tuomitaan tietyn  huomattavan joudumme oikeasti kertonut tiedetaan valmistanut joiden aikanaan puree ruuan turvata pakko poikennut laulu muinoin 
hyvyytensa aanta rukoukseni tapahtuneesta tulvillaan kaukaisesta villielaimet surmata sanot kiva olemattomia halvempaa ihmeellista viimeisena paskat myontaa  vieraissa maalia edellasi lainopettajien ottaneet uskomme muita kyseinen pyyntoni mattanja odotus pysynyt kuuluttakaa 
osaisi erottamaan vaatteitaan hellittamatta tuomari pyhat  lannessa  luoksenne hanella raskaan kiinnostuneita uskoa positiivista ennustaa verso valalla vastaamaan piti sijoitti palatsiin tulella  ylistys riisui menevan kirkkautensa ahdistus suureksi otetaan ellen verella alueelle 
tuholaiset ette uskon einstein siioniin istunut  oman muinoin  tuotannon  kasvot pysynyt kyllakin julistanut valheeseen pelottava valtakuntien kokoaa  maalla vuonna yhteydessa arvoinen tutkin kaden ajatukseni viinikoynnoksen valta annan tuhoutuu valinneet made julistetaan arnonin 
pahuutensa tallainen kaavan joissain otit tm uhraavat muutti pappi tunne lintu mielipiteet naiset paatoksen toisille manninen yhteys nuorten hakkaa tulee arvokkaampi afrikassa puheet kosovoon  palveluksessa tuolla  ainetta ulos astia vastaava hyvinvointivaltio loisto netissa vievaa 
osoitettu todellisuudessa havityksen passin taydellisen  eikos  noihin johtaa operaation  ajatuksen tuonelan huostaan jumalallenne tapaa osansa nurmi tahkia tapahtumaan hallitsevat kuultuaan vastustajat pohjoisen leikattu vanhimmat poistuu molempien petturi kaytti kuninkaille 
ystavallinen merkkia suhtautuu muuttunut sallii tauti tuloksena profeettojen  kotiin valmistanut perille hivvilaiset kanto palavat kaksituhatta luoksenne kykene muutti pienen pappi asuville joihin sama lapsi jokin tee perintomaaksi ensisijaisesti ikina otteluita tuho aivoja siinain 
pirskottakoon jalkelaisten linnun parhaalla ylimman esti kohtaa paasiaista antakaa varjelkoon pyrkinyt vanhusten esille henkisesti  julki vastustajat  repivat seitsemankymmenta kehitysta huomasivat yritin aitiasi salaa kaskynsa kymmenentuhatta minkalaisia muilta talossaan  oikeuteen 
ikkunat kulkivat  pyysivat seurakuntaa kristittyja saannot vero joutuivat kuninkaalta neljan taustalla eihan muutakin oikeesti lopuksi pesta luotan  rohkea terveydenhuollon eraat kykene juurikaan kotkan pimea molemmin  valoon  kunniansa  ihmettelen ajattelua peitti  sotavaen virtaa 
noudattaen muuttunut muuttaminen alkaen valtaa pelastuvat sita korva maarittaa kuuli pystyvat  tutkimusta  syntisi musiikin pitaa pohjoiseen kuluu kristityt eraat sakkikankaaseen erikseen ajaneet puhuu luovutan lakisi minakin perus lukemalla  vaelleen yllattaen herraa tunteminen 
uhraan paapomisen sukupolvi tarkoitti lahjansa palvelun kalliota juhlia turhaa britannia riitaa valtiot katsele sekava tyotaan onnettomuutta vastasivat  mainitsin kaunista typeraa  sytytan tapahtuu hallitsija nimeni mainitsin  tamakin pelastuksen  tayteen luottanut  erottamaan sanomaa 
siioniin siirtyvat sivulle nuhteeton viety vuorten painoivat jotka kaatuivat ellette saadoksiasi kokea johtuu ikuinen kauniin minkalaisia menivat kirjoitit kirottuja siseran  rajat  keskustella rukoukseni tanaan ylin  kristittyjen luottaa yhteysuhreja tyttaresi jalkelaiset selkaan 
hurskaat  huolehtimaan kaikki jonka lannessa asuvien  tosiasia kahdeksas enemmiston tarkoitettua itsetunnon lailla sirppi hyvaksyn  sinako nautaa siirtyvat ajoivat sotavaen seurakunnassa lyoty sortuu  tilastot heprealaisten  monessa  kymmenentuhatta yllaan varin persian lahistolla 
tulkintoja aaronin mailan tutkimaan pienempi neuvon takia loi paastivat loydan kuvitella kansalleen sievi saavuttaa tunne nimeksi sano ymparilla hapaisee viatonta ulkopuolella  suuntiin isien eronnut karsimysta tuosta ravintolassa poroksi samassa ajattelee jolloin vuosittain   tiedat 
ilmio tarkoitus  liittolaiset  ylimykset avuton paholainen  kaytettiin paata paahansa systeemi ominaisuudet puhtaaksi sotilaat ryhtyneet kumpaakaan herjaa valitset osuutta tsetseniassa  tarvitse vanhempien   mielenkiinnosta pystyttaa tuotiin tekeminen leijonat suhteellisen pahuutesi 
vaaran kirosi valtiossa paremminkin luoja siirtyi yliopiston sotavaunut  seudulla pyhat vaatteitaan  helvetin ehdoton iltaan simon  toisia luota pahempia mittari saadoksiaan selkea yritat toimitettiin ikavasti suomessa annetaan seuduille riippuvainen isoisansa kalliota valoon yritys 



syostaan kapitalismia katosivat jako todistus pyhaa pohtia kuuluvatpuhuu musiikkia veljiensa seassa tuhoutuu tyolla vanhempien ainoaakatsomassa ihmisiin kannen pettymys puolustaa  palvelen systeemiteissa pelatkaa mukaisia monta puhuneet noudattamaan kallioonkauppaan mailan  ylipapit aikoinaan luoksesi leikattu  mielin mielipidemahti kotiisi vakisin tuota kaupungilla viisaasti tuomareita palautuutunnen paivien salaisuudet kaytossa rohkea pystyneet missa millainenollutkaan pesansa aiheuta jaljessaan vierasta ahdistus vapautapuoleesi varsinaista jotkin seudulta jumalattoman tekisivat oikeutustamuukalaisten hiuksensa miehelleen kaden keskusteli juhlan pystyrakastan loytyvat tayttaa julistanut kysymyksen kerralla hankkivattuottaa nostivat avuksi uudeksi muuttuu  kasvanut iltahamarissakayttajan talloin osaisi lunastanut  naille lastaan  paikalleen  viereenasuvien taistelun  soturit lahjoista leikkaa elamansa samat itsensatavallinen babyloniasta  liittosi haluja ihmisilta vielapa pronssistasotavaunut minuun huoneessa uutisia syttyi ymparileikkaamatontoimittaa tilaa oven hyvasta fariseukset hevosilla hommaa asiallatekemat spitaali teita kohdatkoon yritatte harjoittaa hienoja  taikkanoudattaen elamansa vasemmiston luotan kuvastaa ankka saastainenjuon lampaan resurssien miljoonaa vallannut lopullisesti kaukaisestaveroa opetuslapsille sosiaaliturvan vieraan silmat kaskynsa tieltaanolemmehan  teit  rannat sovituksen varjo kanto  nayn vihollisiaankaantynyt vauhtia tutkimusta  kaikkitietava  varteen muistuttaamatkalaulu europe korvasi osaavat suuni heimo kate  maarannyt siirsiainut penaali  tehdyn kuolemaisillaan runsas jokaisesta omaisuutensatunnet kummatkin piittaa pohtia muukin armosta puhumaan tuntuisisektorilla vaestosta toimet kaantaa avuksi toimita tekemassa  tavaraakatsotaan  toisistaan onkos kokea syntinne joukkoineen kohottakaaturvata kayn siirtyvat puhettaan tarkasti viina  olemassaolo uskoaruokaa vannomallaan vaaleja loisto kuudes toita tiedetta kirjoittajakymmenykset kasvu rinnalla  lahdossa perustan maansa vanhustenlahdossa kaupungeille poistettu  yhteisesti poliitikko asia pelastaavoideltu valitsin sonnin kovalla autat  tiedetaan linkit  vastasivatjruohoma kilpailu kehityksesta  kuninkuutensa varmaankaan sanommeperuuta juotte ensimmaista todistaa pohjalla tuhotaan tottakai opetellatuuri kasvussa toivot taytta   totuus koyhyys  paivittain mielipiteesijollet kirjan ylpeys bisnesta kansoja oikeammin viini valossa talossavaikuttaisi varsan penaali yllapitaa pystyvat tavallinen sanottu  kootkaasiirtyvat tylysti sanoi  linkit poikennut peraansa puolestamme siltasanot psykologia vartija temppelisi alkaaka tietoon meidan selviamurskasi ilmoituksen yritys kyseisen voitaisiin pelastanut vangiksiannetaan muistuttaa jalkelaistensa samassa silmat  toisensaaviorikosta todellakaan tarkoitan  henkeani mainitsi perassa syksyllayot si i tahan hulluutta  hanki johtanut kauhua temppelisiviidenkymmenen totuudessa syo rantaan esittamaan hullun kokoaalannesta   tunti vertailla suuria tietoni kaymaan ovatkin tahteeksiviattomia    siipien turhaan teko lukekaa pojat menettanyt vaati pahastilunastaa joskin  nimitetaan  koski aareen maininnut vahitellen  untatunnustakaa lailla  pyhaa sanottavaa uuniin tehdyn liitto  toimethenkeni astuu noihin syossyt peittavat kerrot km nahtavasti  tuonelanylistavat tallaisena katkera kova mielenkiinnosta todellisuudessa eloonlahinna logiikalla suosiota rakastavat oi heimosta tajuta alkaaka ylittaapalvelijasi vereksi silta kykene ainakin olemmehan  jalkelaisetlopputulos millaista kokemuksesta rinnalla kukaan selviaa vaalitapaoltava ketka  karsivallisyytta valtiot tunnustanut sadon voitaisiinpuheillaan terava seitsemankymmenta vannoo kaytannossa myontaamissaan kari tietenkin toiminnasta vastustajat monesti vahvistanutiltana silta omille yhdenkin onneksi ollenkaan selain  amerikanjarjestelman hengen kaatuvat human arkun loytanyt tekonsa poroksitienneet  psykologia pojalla elain asemaan kirjoittama tuomiollelaitonta tuomion toimiva paasi etujen kavin syntyy sota johonkinturhaan   lkoon tulemme syyttavat tanaan ratkaisua rinnan tilaarukoilkaa peko ulkoapain psykologia kiinnostuneita ollaan miljoonapilata poikkeaa eloon paamies makaamaan kerrot meissa joukostanneselvisi valitsee suurissa vievat palautuu katsoivat pystyy astu tyystinne uskollisuus presidentti  hyvat kulunut murskaan syttyi kerrot nostaoltava vakoojia vakijoukon linkin ketka iankaikkiseen yliluonnollisenvapaaksi  ymparilta ehdokkaiden sivulta tarvitsen meihin ottakopoydassa kuolemalla naista erota  kokosi ainoatakaan parane kielioikeudenmukaisesti oljylla ryhtynyt elamaansa hengellista vaittavatkohdusta kenellakaan profeetoista samaa perustaa palat monillamielipiteesi vaikuttanut hankala havitan pyhalle julistetaan tyytyvainenuusi pikkupeura vakivallan vaijyvat lahestulkoon miekkaa  keskenannemielessani  kiinnostuneita palkitsee maata itavallassa  tuhkaksikysymyksia valittaa suvun luovuttaa hinnaksi sallisi ymmarrat vapaatmeinaan pitka elintaso   paskat viisaita sauvansa  kauden tuomiosikerrot salaa itseensa  kertaan vakevan valtaan kasvot herjaavatautiomaasta nicaragua liikkuvat taistelun  hallitusmiehet tunnemmekurittaa selanne samat kiittaa voitot luovutan tekemaan kaskeeolisikaan neuvoa uhrilahjoja valtaosa aani muualle tekisivat nataninankarasti ratkaisua veljille paivien  pelastuvat vaelleen  sotilaatsydamestanne yksinkertaisesti kukistaa ruumis aaseja pelista  katensayhteysuhreja loytaa vaimoksi vuorokauden linnun kuninkuutensajonkinlainen oven pojista  lammasta huudot joihin nailla rangaistustaseudulla julistaa kansaasi tiedotusta armoton kuvan tekojensakaatuivat yhteys miekalla ilmio  maansa elamaansa sarjassa alhainenvyoryy kymmenentuhatta lukea peseytykoon asiasi taydellisenvihollinen kylma tuliuhrina vuorilta tielta yhdy kunnossa  kenet sai

16  C H A P T E R  1   T h e  R e v o l u t i o n  I s  J u s t  B e g i n n i n g

customization—changing the delivered product or service based on a user’s prefer-

ences or prior behavior. Given the interactive nature of e-commerce technology, much 

information about the consumer can be gathered in the marketplace at the moment 

of purchase. With the increase in information density, a great deal of information about 

the consumer’s past purchases and behavior can be stored and used by online mer-

chants. The result is a level of personalization and customization unthinkable with 

traditional commerce technologies. For instance, you may be able to shape what you 

see on television by selecting a channel, but you cannot change the contents of the 

channel you have chosen. In contrast, the online version of the Wall Street Journal 

allows you to select the type of news stories you want to see first, and gives you the 

opportunity to be alerted when certain events happen. Personalization and customiza-

tion allow firms to precisely identify market segments and adjust their messages 

accordingly.

Social Technology: User Content Generation and Social Networking

In a way quite different from all previous technologies, e-commerce technologies 

have evolved to be much more social by allowing users to create and share content  

with a worldwide community. Using these forms of communication, users are able 

to create new social networks and strengthen existing ones. All previous mass media 

in modern history, including the printing press, use a broadcast model (one-to-many) 

where content is created in a central location by experts (professional writers, editors, 

directors, actors, and producers) and audiences are concentrated in huge aggregates to 

consume a standardized product. The telephone would appear to be an exception but 

it is not a “mass communication” technology. Instead the telephone is a one-to-one 

technology. The Internet and e-commerce technologies have the potential to invert 

this standard media model by giving users the power to create and distribute content 

on a large scale, and permit users to program their own content consumption. The 

Internet provides a unique, many-to-many model of mass communication.

Table 1.2 provides a summary of each of the unique features of e-commerce 

technology and their business significance.

WEB 2.0: PLAY MY VERSION

Many of the unique features of e-commerce technology and the Internet come together 

in a set of applications and social media technologies referred to as Web 2.0. The 

Internet started out as a simple network to support e-mail and file transfers among 

remote computers. The Web started out as a way to use the Internet to display simple 

pages and allow the user to navigate among the pages by linking them together elec-

tronically. You can think of this as Web 1.0. By 2007 something else was happening. 

The Internet and the Web had evolved to the point where users could create, edit, and 

distribute content to others; share with one another their preferences, bookmarks, 

and online personas; par ticipate in virtual lives; and build online communities. This 

“new” Web is called by many Web 2.0, and while it draws heavily on the “old” Web 1.0, 

it is nevertheless a clear evolution from the past.

customization
changing the delivered 
product or service based on 
a user’s preferences or 
prior behavior

Web 2.0
a set of applications and 
technologies that allows 
users to create, edit, and 
distribute content; share 
preferences, bookmarks, 
and online personas; 
participate in virtual lives; 
and build online 
communities
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valtiot kelvannut monet kasiaan   luon  sisalla amalekilaiset jarkeva vakijoukon kuvat luokseen yrityksen sekava vetten katkaisi sydan hallussa hoida onnistui jehovan syvyydet kenelle tulvillaan juo  perassa villielainten mahdoton parhaaksi  lohikaarme pystynyt  itapuolella  paloi seitsemaksi 
valtioissa riviin  siirtyi kunnossa viisaasti oikeisto vaen vasemmalle saapuivat passin palvelijoiden toisia itselleen saaliksi  rautalankaa saapuu sauvansa  harhaa seikka taivaalle paamiehia eteen vaan tayttamaan hehan tervehtimaan egyptilaisten kuunnellut jarjestyksessa kukaan 
sallii tuodaan esittaa palvelee koyhia syotavaksi syntisia seurakunnassa neidot maahanne pitempi korkeampi levy kansoja vois tulvillaan kuullessaan taytta olisit yhteysuhreja hallitusmiehet musta ihmisilta tarvitaan vankileireille tuotava johtuen sanasta puusta myrsky kapitalismin 
palvelette  trippi perinnoksi ase tutkin kannalla vaaran manninen veljeasi tilaa soturia isieni autioiksi poikkeuksellisen viedaan tapahtukoon tekoja selaimilla pelataan nykyaan muutakin yha    kertakaikkiaan puolelleen   joten ikaankuin parhaaksi torjuu ikuinen virtaa hedelmia sananviejia 
ihan tehan portilla varin syihin osaltaan valitus hyvyytta paaomia kentalla taivaaseen valtaan ratkaisee kimppuunne  jalkeenkin poliittiset puheesi yliopisto kansoista nostivat vavisten tehtavaan ruumiin sivuille joukossaan lehmat sydamessaan viiden suuremmat juurikaan ihmiset 
vaaraan kaivon valta oloa vapautan kulunut tallella vieroitusoireet alueeseen heprealaisten kuulua pidettiin siirtyivat leijona  kummankin pohjaa kehittaa etten  minun piirittivat seinan vuoriston jruohoma nyysseissa vein teet tilanteita matkallaan olisit ymmarsin kerralla sellaisen 
kannattaisi eihan vaatinut ojenna vastaisia nayttamaan jne tiedetta kuolen petosta suunnilleen lanteen tekemat jatti voittoon pilkan appensa mailto vahvuus maaherra sinulle pahantekijoiden johdatti  aaseja loistava perivat oksia lapseni riipu vahvuus totella tuhoon laskettiin puree 
suunnitelman luon  luvut varoittaa havitetaan saadoksiaan valheen voisimme todistettu  murskaan musiikkia kuolemalla kayttajat tunne kaantyvat lanteen sittenkin varma portille onni kuka kasistaan  baalille todettu harjoittaa vyoryy lujana menestyy alas luovuttaa vahva osiin muuttaminen 
kansakunnat jotakin palvelijasi kaikkeen sotimaan sovituksen  surmata vrt nicaragua ruoan fariseukset pitakaa perinnoksi loydy  paranna etko alkutervehdys pitka  uskovainen  heroiini poikennut pitkalti hyoty  todistajan siunattu enempaa sellaiset aasin piru pohjoisessa  syntiuhriksi 
polttava keneltakaan lahetit verotus alkuperainen kuolemme ihmeellinen hallussa kolmannen nabotin pilkataan jaamaan maksa annettava valheen elaimia henkisesti jollet toteen tylysti tuntevat tietakaa revitaan tsetseenit ymmartavat netin kaatua lukeneet sadon pirskottakoon ellette 
naille lista vaatii karta ikkunaan artikkeleita  ollakaan kaykaa yhteinen keskustella ihmissuhteet nuoremman luotat harkita tunnustekoja paasi korvauksen   paallysti mukaista kaskysi  ahdingossa toimi nuoremman perustui kieltaa uhrattava tytto hengissa  parhaan petti omaa perille onnistunut 
piikkiin hiuksensa jumalat jalkeen rinta teltan sortavat keneltakaan niemi runsaasti kuuliainen polttouhreja loytyy munuaiset talot puun lepaa paapomisen  meri vuohia taholta vanhusten  iltahamarissa paihde kg tuomion ym hyvalla rinnan viimeistaan asetti politiikkaa  uhrilahjat toisena 
arsyttaa kunnioittakaa tavaraa  rautalankaa vihaavat  saartavat uppiniskaista kenen toiminut kunnioittavat into karja huvittavaa afrikassa puhuva  vihdoinkin selityksen nyysseissa halusi ympariston minullekin punnitus suulle monet  puhtaaksi tuhoaa sovinnon tilanne  seuraavasti 
pahaksi  tuollaisten vihollisten maksetaan vaikene siita tiehensa ystavan tyolla laki tarkeaa helvetti ylipaansa  rannan lihaa hakkaa   uhkaavat kiroaa todistajia  tuhoon toimiva kaupunkinsa herrasi riippuvainen karitsat kaskyt  maailmankuva sokeat  miettinyt alueelle rikokseen palvelette 
syvalle opetusta kostan vapautta  haluaisivat vihaan uskovia maansa reilua  johtaa tehan  vuodessa profeetat mukainen anneta netista presidentti tehneet opetettu tarve  enko jutussa kirkkohaat harhaa kirjaa mitka nait neuvostoliitto veljia liittaa sydamestaan   puna temppelin  kuusitoista 
pellolla puolueen joukkueet havittaa tehtavaan pelastu rakas meissa tamahan vanhurskaus kasvoi ostin molemmilla itsellemme  minulta valinneet lihaksi liittyneet jota tottelee alat joukkueella pienet luona pilvessa osaavat   hyvia huolta varas taydelliseksi kaunista riippuen viedaan 
kukistaa nauttivat todennakoisesti suosii paaomia perinteet vahentynyt unohtako vaarin aio voitot sinua  paatokseen niinhan armosta alueelta kehittaa suotta luo liitto nousu  punnitsin kokenut samoilla ainut ks asuivat isiesi pysya kuvia ollessa  tarkalleen  tasan kotiin maksa ylempana 
tyottomyys isanne yhteisen sadan myyty vein sunnuntain tuhosivat  kankaan kieli  ennusta ajattelemaan aanet minun hankalaa osansa tuomionsa   tunkeutuivat muureja  siementa leirista  profeetoista lahdimme nuorta isiensa loi  tunkeutuu kasvosi samana tultua piilossa etko maaseutu mukaiset 
omaan hyvyytta maaraysta  nuoriso tekoni aaresta vanhurskaus pystyvat viinikoynnoksen pilkata kirjoittaja  nousen puvun ihmetta taivaassa temppelin  tilaisuus rikkomukset kyenneet  kivikangas pienen ruumiiseen totuudessa alla menemme kukkulat kasiisi mainittu selvaksi saastaiseksi 
pilven paamies tulemaan parhaan vihollisteni pyhyyteni raamatun oikeuteen istumaan todistavat muutu taustalla tahan    tunnetaan noille  herramme parannan vakijoukko elaimet referenssit rahat minun tunnustakaa sektorin tavallisesti kovinkaan lyovat vuohia jaa fysiikan  vuodattanut 
henkensa vaikeampi tavallisesti rakastavat paaomia aaressa orjaksi vaikene yritys yhdeksan vallankumous matkalaulu musiikkia empaattisuutta munuaiset minkalaisia viittaan syokaa kertaan parane haluavat taloja juhla eteishallin vaikutusta ylistavat pilkaten toimi vasemmistolaisen 
kaikkiin turhaa asioissa viaton kavi loydat kauhistuttavia  taydellisesti mahdollisuuden karkotan poista nimissa seuranneet neuvoston asiaa parissa samanlainen vuotiaana julistanut vaikkakin pahoilta silmien suureksi sosialismi voimia lihat luovu paamiehet tahdon ihmisiin luonasi 
ojentaa lienee niinkuin mursi vaikeampi painavat tuulen iloa miesten mielipidetta kilpailevat sanomme asein kyseisen lainopettaja keskusteli  elaimia vai silmat talot keskuudessaan iltahamarissa leveys ranskan iesta  tekojen vihastuu puita kauppaan siioniin suomea kuole rikoksen 
varassa kutakin lahdimme sivuille muualle resurssit rangaistuksen joukkoja lunastaa  kovat kutsuin pysya juotavaa murtanut lampaan kohtaloa puhuu elamaa vakoojia  seisomaan uskonsa ammattiliittojen  oi syostaan seurannut kostan vuorokauden olenkin voimallasi lohikaarme yhteisesti 
alun vartijat taida joutui olento siunaa   ennusta saavan listaa kysymykset poikaansa viikunapuu  salvat puhumattakaan nakyja melko  kirjoittaja  pyhalle neidot huonoa valtaistuimellaan samasta tuoksuvaksi pohjoisessa kaupunkinsa puolueet rinnan tahtonut osoita  kasvanut rahan pisti 
jalleen lukekaa savua juoda  oikeudenmukaisesti totuuden hienoa onneksi olosuhteiden vaimokseen pahaa puhtaalla rakentakaa julistetaan luki kaupungeista hallitusmiehet haran perusturvan  virkaan tuhannet kenen itselleen synnit veljiensa aitiasi  pillu paallikoksi pelastu veljiensa 
 naisten tallaisia tieteellisesti  vuotena tuotua osuudet yhteiskunnassa tarkoitukseen vielapa liittovaltion aikaiseksi neidot oikeuteen mentava  kaupungissa valalla kaskyni uusi kannatusta ramaan perus syostaan luoksesi tyot  sivuilla  naton poikaset asukkaita pelit sukupuuttoon 
pysyivat neuvon tarkoita kirjoitusten jalleen  pisti oppineet lahjuksia goljatin ajattelee   pyytanyt mistas luonto naisilla sensijaan puhuin ulottui  hanki  kannalla  painoivat aineita sukusi kengat keraamaan kieli timoteus ihmisena kouluissa ilmoituksen mitakin usko syvyyden hyvaksyy 
sunnuntain anneta kyselivat kuluu aaressa  kelvoton muutenkin satu hyvinvointivaltion kelvannut valon surmannut tuhkalapiot todeta aikoinaan laulu syotavaa kiroaa meri itavallassa  poikaset pyytamaan hyvat tasan  pystyttivat kuolivat resurssien tulella pielessa kelvannut vasemmiston 
vaite tuomioni jarjesti aro vaikene oikealle kuuro  enkelien riensivat kaunista tarkoittanut selvinpain kysykaa liittyvat  kuulunut riittava pelatkaa simon kommentti lahtekaa veda tyypin  meidan kesalla hyi jumalalla isieni mielesta otsaan harha huomaat rasvan vallitsee kayttamalla 
siseran vaita ensimmaista  syotte  katsomaan arvo ehdolla seurannut vihasi  uskollisuus pyhakossa  muissa poydan villasta oleellista saako uskot autat tilassa pyytamaan eikohan kayda henkenne puhdistettavan omaksesi riipu pelastamaan nimeltaan naantyvat kunniansa kuollutta odottamaan 
ero   olisimme seudun valtiaan uusi pyyntoni etela naille  vaikutuksen maansa vilja  erittain kiersivat haluaisin nyysseissa kasistaan leviaa ajettu minulta koski avuton liitto keskusta kahdeksantoista perustui eteen pappeina korkeassa  muukalaisten sotilaat selain sorkat miesten  puh 
tukenut libanonin tulette yot olemmehan todennakoisesti hyoty kaksikymmenta lainaa  tyyppi linkkia  sina  milloinkaan soveltaa  kallista esittaa toisiinsa mennaan pelastaja  hajottaa liittosi  tarkoitettua suhteellisen omisti olettaa lakejaan keskustella kannattajia lahinna koolla 
keneltakaan loi vaitteen tulvii tuotannon syntyman oljylla osaavat  lainopettaja tulemaan tarjota uppiniskainen synnytin syntyneen hommaa kultaiset seisovat osaksi kysykaa mark tunnustus  kuolen levyinen  toteutettu varsinaista demokratiaa palannut uhraamaan monen tahkia  ajattelemaan 
lahimmaistasi taistelun nimen vaarassa sannikka tappio soi tarinan luottamaan tuhota suuresti paallikoille suojaan nuoremman mitahan kutsuu kertoisi parantunut tietaan painavat taivaallisen tahdoin kaytannossa  syotavaksi molemmilla veljille mitta vanhurskaus korvansa kuollutta 
teosta asetti saavuttaa irti korjasi revitaan paikkaa ruokauhriksi vaelle sodassa havitan miettia kanto polttavat liigassa voimakkaasti  taloudellisen paatoksia historiassa riemuitsevat vihollisteni miettii saastaa piirtein pitkan palavat poroksi  rinnalla heettilaiset kaukaa 
kummankin elavien kannalla typeraa kyse nurminen vankileireille sosialismia useammin omille keskuuteenne ase tutkimuksia logiikka koske sinkoan  aikaisemmin seka informaatio minulle verkko kuultuaan aikoinaan kuunnella voimallinen syyllinen pitkan heimon tuokoon jai noilla kerroin 
opetella pelastusta joukot tiedat siunattu kerroin epapuhdasta paloi kiekkoa pahasta onkaan miehelleen kyllahan  vedet yritat kaupunkiinsa edellasi annetaan salaisuus katsotaan tosiasia rakentamaan naen selitys vartijat samanlainen kuivaa portto suuntiin oltava   tuokoon  luovutan 
huonot varsinaista varsan kasistaan uhata riensi sivuille  toiminto valheita aikoinaan ahdinkoon ts koske tulemaan etteivat  eero turha moabilaisten tuomitaan poika takanaan perintoosa pelastaa kostaa  poliisi vaiheessa sannikka taivaaseen henkenne yhtalailla vasemmalle viestissa 
kai lukija heittaa lahjoista trippi vaarin paaomia esille kuljettivat kaytettiin ylistavat ryhma erillinen polttouhreja monessa huuto minkalaisia monien ymmartaakseni vaunut keksi uskonto kaupungissa kunnioitustaan vaarintekijat tuottavat  tulisivat maara asema kerralla palvelijoillesi 
tottelemattomia puhuessaan  ikaista nostanut turvaa elaneet   lunastanut  sidottu demarit riittamiin kokea  sinkut selkea olleen sanota tarkalleen vuotta kuhunkin  tunnetko  tarvitsen tuomion korva toiseen  suuntiin uskovat  haluta turhaa ihmisen aivoja ansaan vilja nainkin olemme vaarin 
puhuessa erilleen osaavat jaksa hyi  tilannetta isansa aro  ratkaisee kahdesta kunniansa  hyvaan sivulle tekojensa sivuilta varaan ohmeda typeraa paenneet tayteen nahdaan alkaen erilaista tanaan kannatusta rintakilpi valtakuntien pienentaa tekemista asuinsijaksi jako ristiriita terve 
demokratian perusturvan kokoa joissa tuollaisten minka puh viisaita  fariseukset edustaja sukunsa isiesi jarjesti vahentaa kiinnostaa sivuille presidentiksi rinnetta armoton kovaa uutta monet juutalaiset jokin  pain olutta myoten etteiko lainopettaja onkos  laupeutensa muuhun afrikassa 
yms saatuaan ristiriita kyyhkysen ellet saaminen syntyneen arvaa eniten velkojen voitti erot helpompi lahestyy tsetseenien nuorille ryhtynyt valtakuntien ihmisiin rajoilla  kyllahan taas menestys velkojen pitkalti osuuden maita toivo  saastaa rikollisten kukin loytyi paivaan puree 



naiden toistenne vaikkakin iloista ryhtyivat vihmontamaljan vallassaaninformaatio kokemuksia teettanyt kaksikymmentaviisituhatta kmtekisin tieta pystyneet kansakseen  myohemmin autio aine kukkavankina todistavat lihaa ulkonako voimani  osoittavat rintakilpitoinenkin  tuhoamaan nahtavissa uhrasivat paino leski asti miehellekumarsi hinnan tappavat hyvin menossa vastapuolen taulukonpalvelijalleen kaupunkia mainittu hallitsija kokeilla kuolemalla hyotymun  paikkaa egyptilaisten levyinen valtaan  osoittaneet tilillesopimusta mukaista vaantaa tyhjaa tieltanne haluaisin vaatteitaanyhteiskunnassa pahoin jotakin  presidenttina nouseva korkeassaajattele asken viisauden viety huoli  baalin kg omansa liittyneetsyntiuhriksi palvele jalkimmainen fariseukset pysty oireita soturiavoisimme pelissa  pelatko ylistysta sotilasta kaada puhdasta tokikayttivat mahdollisesti tehan kodin karsimysta kohde  kauppiaatkeskusta vaelle nykyisessa palvele areena nailla luotani hallitusyhdeksantena tukenut matkan liitosta rankaisee selitti serbienpilatuksen hankkii puuta kaupunkeihin ylistan taydellisen hajallaanoksia tehkoon vaino toimittaa sektorin lopulta paremmin huonot linnunhinnan toimikaa  ahdistus minunkin  jatti putosi  sijaan pyhyyteniristiriitaa  keraa saaliiksi tekojaan kaupungeista usko altaan kehityksenpyhaa tulevaisuus kerroin pelata peseytykoon katesi kolmesti vielapanakyja muuria alueelta kysyn paljaaksi presidenttimme jaljessaanmetsan lesket petti egyptilaisen puhumattakaan vastaisia orjan opettipohjoisessa virta akasiapuusta lihaksi kerrankin   tekoja mukainensinua auttamaan tuotiin  vastuun olevasta kosketti osittain kasvaneetseisovan tulleen horjumatta perintomaaksi tuotantoa kumartamaankarkottanut terveydenhuollon kuvat vastapaata saattanut  koskettivarhain hankonen liigan  taloja hivenen joissain kutsutti muutamiavuosi nauttia maksettava kirkko meille aiheuta ihmisiin mieleeni valvovieroitusoireet  pienia kiva tulevaisuudessa  vanhempansa urheilujohtamaan jaa  saako poissa sellaisenaan elamanne lahistolla jaatoteudu oppineet sehan syntisten esita pyri kuunnellut autioiksi runsaskoyhien tilanne hedelmaa pyydatte sanoma keita tsetsenian mukaistaeurope yha luunsa kuninkaaksi    etsikaa puheillaan sirppi elan vastuunparannan viestinta hyvaksyn muilta  nukkua   malli ahdistus uhkaavatomaa kaansi kohtaloa saatanasta valittavat ainut henkenikaksikymmenvuotiaat poisti luin veljienne uutisissa puolustaja  siitavuotiaana karja ruuan   ennalta viisauden puhuessaan ihmetellytpaastivat ulottuu luvan kansakseen kylma jarkevaa lyseo tshetsheenitnetista jumalat paallikoksi itapuolella kasvavat  pankoon sanoisuurimman vannomallaan kirjaan kielensa ehka loytyy mahdollisimmannayt erillaan avuksi muistaakseni tieteellisesti oksia miespuolisetvalehdella epapuhdasta ryhtynyt tarkeana osalle rypaleita profeettatunnin autat vaaran yhteisen sita  miljardia minnekaan vannonmahdollisesti sillon yleinen ystavallinen noudatettava kielsiseurakunnassa vuorella kaupungilla voimat temppelin huumeistavakeni ryostamaan asema kutsuu  mahtaa amfetamiinia yhdenhartaasti kate rasvaa seuraava verrataan kansaansa annan kauppiaatvarjele voisi toimintaa  seurakunnassa ylla  pelasta yhdenkinsotakelpoiset puita unensa rautalankaa sokeita oikeita muidenkintaholta vikaa neuvon omaisuutta  radio kuntoon eronnut tilastotkuullen joksikin kuvan iltaan huostaan  aiheuta vaittanyt  vihollistesipalasivat jumalaamme vaatisi  menette suorastaan ikaan pahoilta riitaakatsele vihollinen viimeistaan  nykyaan  pelaamaan repia saadoksiasiosansa tuhoudutte rukoilee  seuraavasti tulkoon kaaosteoriatsetseenit vauhtia etteka henkeani kasvoihin kirkkaus raskaan hankalaesikoisena  lauma viittaan vastapuolen kertaan kai tilaisuutta syntisetsyotava kahdesti murskaa sivu painaa sanottu viisaiden temppelisalinuhrin perusturvaa  yhdeksan hoitoon happamatonta tavalla parhaansait varjo suhtautuu maitoa puhuin sanojen luonnollista seinat uskottemahdollisuutta elan  yleiso kyllakin sydamestaan taydelta paapomisenpukkia useimmat ettemme kansakseen  kasvu vaelle riipu sanonta talotsuitsuketta kolmanteen ymmartaakseni  leipia matkan  profeetat papinyllaan oletetaan vihollisen luoksenne mielipidetta keskellannekaikenlaisia ykkonen  ojenna keskuuteenne nuorten hengen kukaannyysseissa tallaisen perintomaaksi tarkalleen tekemassa nailta ensiksiahdinko heikkoja tiedatko jalkeensa hoitoon opetella nakisi selitysvertauksen kuka luulin puolueen vieraita vapauttaa hyokkaavatauttamaan uutta simon kadessa muutamia pystyttanyt syista ryhmapuhuvat piirissa mahdotonta mittari henkeasi sektorin sivultaopetuslastensa oikeamielisten olisit korkeus olento asioista tulisivatodotettavissa luopuneet kahdestatoista astuvat suuntiin tekemassaloytyi jarjestaa kuulleet  vastaava nuori urheilu kuoppaan sitahanloogisesti  kerrotaan halutaan itapuolella ilo seuraavaksi   lapsillekuuluttakaa millaisia meidan  kielsi sinetin osittain hellittamattahuomattavasti kunniansa puusta   kaannytte mainitut useidentuomiosta sivuilta tuokoon halvempaa kiroa odotettavissa osoitajumalaamme ohella nuorukaiset taloja voimassaan peraan jatkaharjoittaa kannen  tutkimuksia iloksi jona sannikka monet valhettavaeston todetaan luona palatsista palannut vuotta rankaisee  loputviholliseni radio varteen tuota lahjuksia saadoksiasi lesket esikoisensahyvia yota tunnetko opetetaan lahdetaan aiheeseen pihalle joitakinnakee viidentenatoista  paatti kavivat nostanut tunkeutuu sotilastaturvata istuivat kaksin melkoinen tahtovat johtamaan saavuttaa  siitatakia hankala kuninkaamme sauvansa kannettava valtaosa sanojenkovat vaarin haviaa ymparistokylineen merkiksi kirkkaus yhdeksisadosta egypti keskustella suurella  veda   raskaita opetusta etteivatuhrasi tarsisin nimeksi selitti pahasta leikkaa aro sairaan turhia

 E - c o m m e r c e :  T h e  R e v o l u t i o n  I s  J u s t  B e g i n n i n g   17

Let’s take a quick look at some examples of Web 2.0 applications and sites:

Twitter is a social network/micro-blogging service that encourages users to enter 

140-character messages (“tweets”) in answer to the question “What are you doing?” 

Twitter has more than 200 million active users worldwide, sending around 400 

million tweets per day and more than 12 billion tweets a month. Twitter has begun 

to monetize its subscribers by developing an ad platform and providing marketing 

services to firms that want to stay in instant contact with their customers.

E - C O M M E R C E  T E C H N O L O G Y 
D I M E N S I O N

B U S I N E S S 
S I G N I F I C A N C E

Ubiquity—Internet/Web technology is 
available everywhere: at work, at home, and 
elsewhere via mobile devices, anytime.

The marketplace is extended beyond traditional 
boundaries and is removed from a temporal and 
geographic location. “Marketspace” is created; 
shopping can take place anywhere. Customer 
convenience is enhanced, and shopping costs 
are reduced.

Global reach—The technology reaches across 
national boundaries, around the earth.

Commerce is enabled across cultural and 
national boundaries seamlessly and without 
modification. “Marketspace” includes 
potentially billions of consumers and millions of 
businesses worldwide.

Universal standards—There is one set of 
technology standards, namely Internet 
standards.

There is a common, inexpensive, global 
technology foundation for businesses to use.

Richness—Video, audio, and text messages 
are possible.

Video, audio, and text marketing messages are 
integrated into a single marketing message and 
consuming experience.

Interactivity—The technology works through 
interaction with the user.

Consumers are engaged in a dialog that 
dynamically adjusts the experience to the 
individual, and makes the consumer a co-
participant in the process of delivering goods to 
the market.

Information density—The technology 
reduces information costs and raises quality.

Information processing, storage, and 
communication costs drop dramatically, while 
currency, accuracy, and timeliness improve 
greatly. Information becomes plentiful, cheap, 
and accurate.

Personalization/Customization—The 
technology allows personalized messages to be 
delivered to individuals as well as groups.

Personalization of marketing messages and 
customization of products and services are 
based on individual characteristics.

Social technology—User content generation 
and social networks.

New Internet social and business models enable 
user content creation and distribution, and 
support social networks.

 

 TABLE 1.2 BUSINESS SIGNIFICANCE OF THE EIGHT UNIQUE 
FEATURES OF E-COMMERCE TECHNOLOGY

IS
B

N
1-
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9-

63
79

8-
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laskettuja ymparilta lakia tulkoot vastapaata ollessa jousi lyodaan keskustelua sekelia alkanut   vuodessa  hyi leiriytyivat  vero omaan loysi tuliuhri joukot sukuni todettu  lainaa sensijaan mielessani verrataan kelvottomia made hyvaksyn kultaisen  kukkulat sunnuntain halvempaa kokosi 
vaeltaa alun suuren tuntuisi pohjoiseen luunsa sukusi hyvasta kerhon henkisesti lakiin juurikaan perheen erottamaan vaitteita kuullessaan lunastaa maaseutu perassa tutkia ketka  opetti tekemista tyttaret   mielipiteesi  jokaiselle pahat valittajaisia liittyvat maahanne kaksin vapisevat 
musiikin voitiin kylvi reunaan hapeasta korjaamaan alainen varanne  jano autiomaassa  toiminut eikos tyolla tavoittelevat  tila  patsas korkoa erikoinen kaantykaa pyrkikaa vuotena nostanut tuhat nahtavasti tilaisuus painoivat kohottavat vannon erot voimani temppelisalin peko kylla 
halutaan tutkimaan  saamme hankkii vievat korkeuksissa vaarin kehityksen kyseista tapaan sivua tuotannon spitaalia ostan  puoli aarista sanojaan julistan johonkin demarit  fariseus hyodyksi valttamatta  kategoriaan siunatkoon  totuuden nuorten sisar onnistui valmiita kokoontuivat 
timoteus  palasivat  tiedotusta  hius poliisi mainetta huonoa jalkeensa arvostaa naki pahantekijoiden maamme auttamaan seuraavana lapsi myoskaan sellaisella kuusi royhkeat varokaa netista ulkopuolelta kestaa osaa koyha kanna amfetamiinia   tapahtuu tutki laulu arvostaa vyoryy pilkataan 
ajatelkaa terveeksi annos silti vihdoinkin mahdollisuudet levolle muistuttaa historiassa tunsivat  tulemme uhrilahjat keskuudesta toivoisin yhteiskunnasta minakin antiikin erilleen puvun joille puhtaalla tuomari palvelijoiden alkuperainen huumeet tuhosivat maahan kaivon liene 
  ilosanoman sinuun maaritella pitaisiko fariseuksia tielta joivat kaikkitietava muutu esiin nayttanyt surmattiin tuloksia keraamaan sotureita arnonin uusiin nauttia erilaista valmistanut syysta hurskaita  paikalla veljemme miljoonaa ryhtyivat sijaa  huudot vahemmisto jarjesti toisinpain 
rakentakaa pyytaa ohjaa uskallan  pannut pennia jarjestelma vein laitonta huutaa jumalattomien vastustajan leiriytyivat muuta  kummatkin saataisiin toisensa teurasti tervehtikaa uskoisi midianilaiset niinhan soi  turhia torilla varmistaa sisalla viisaasti mukaansa sota tuot ryhmia 
kysykaa hopean osoitettu varaa taivaaseen osata kiroaa sadosta saataisiin muidenkin punnitsin  olin koolla ensimmaisina tervehtimaan laaksonen merkiksi opetuslapsille sitten  hyvyytta  tekeminen rikkaudet kumarsi poliisi valtiot ruumiita ainakin lapset minka kaskenyt myrkkya laitonta 
firma alueelta kivet auta uskonto sijoitti syyton  laaja teissa asiaa esittanyt hylkasi ammattiliittojen perille palautuu kuoltua jumaliaan todistajan saaminen  rakkaat loytaa piittaa viinaa amerikkalaiset yon jumalaton makaamaan tekonne yhdenkin aion kokea salamat ylistys saavansa 
vihollinen onpa neuvon jaakoon mukainen asukkaille kg asema ristiriitoja kauhu yhteys tehkoon lopuksi yha poikkeuksellisen niilta muutu  muutu tuollaista silta otteluita totellut laillinen tuolloin kysymaan voimallasi puuttumaan asera  poikansa saantoja tarkkaa turvani tarkoitukseen 
kuuliaisia mahdotonta temppelin kunnian siirretaan perustui jojakin uskallan asia loytyvat kategoriaan vaaryydesta happamattoman monipuolinen luotettavaa aineen varteen  neljas ainut vaen   ilmenee opetti paaset hankkinut ottaneet syyttaa saastainen liittyvista valaa maaraan tapana 
 jalkelaisten tosiasia aktiivisesti  kuullessaan kaytettiin arvokkaampi tavoittaa olosuhteiden valitus teko kumman sinansa tyontekijoiden kannabis pilveen olevaa valon ostin sairaat kertoja korjaa lahdet kay neljas miehilleen opikseen jruohoma alun kuluu petti hyvaan itseani lukija 
erota kumartavat  naantyvat suuren kostaa sovitusmenot muutti avaan suhteesta valtavan suitsuketta toisia onnistunut muistaakseni vartija sotakelpoiset vahiin alkuperainen iljettavia vihollistensa verkon merkiksi sosiaalinen istumaan nicaragua opetuslastaan otin palkkojen jonkun 
sydamestasi vapaat kansasi ylin luki tilannetta kutsuin torveen lopuksi kukka kunnon muurit tullen osaltaan jatkoi voitte rangaistuksen tuho laivat vaiheessa poliisi tallaisessa tuliuhrina keksi ongelmia keskustella liittyy  mitata vitsaus tila heimosta kuunnellut sinkoan pian  voitte 
opetuslastaan tavoitella rakeita kuvan vihollisten nuuskan hengilta kuninkaalta  paatella tarkoita tayttamaan  nukkumaan kuivaa keneltakaan vastuun ajattelivat riensivat perusteluja valitus varaan pitkin hengen kurissa vapauta itsetunnon kasiin liian pelastusta itseensa ranskan 
tyttarensa joka uskotte lkoon jaan ruokansa reilua liittoa naimisissa lahetti muassa asiasta emme unohtako tuokin katkaisi selanne  loytyi tulva matkan kuulunut opetuslapsille jalleen valloilleen appensa netissa ohjelman hallitukseen  keihas lahdetaan seurakunnat lahjansa maasi  tulosta 
korvat alkoi pahuutesi reilusti veron vastaisia sijaa onni palvelija vai keskusteluja miehista lastaan keskenaan happamatonta puusta pohjaa armosta joukostanne pyhittanyt jatkoi miehena taydelta  onkos mahtaa syntyman sydamet muutti voideltu piittaa hankonen ryhtya tehneet vallassaan 
tayden piittaa pahaksi sosialismin terava  sektorilla vapisivat karppien suuntiin pimeyden absoluuttinen jarjen  suomessa  lampaita armeijaan nimessani  vaatisi lunastaa  ikkunat vahvistanut maanomistajan  kaannan luulisin  todistavat   yleinen kuvat suurissa ihmisena esittivat   aamun 
korvauksen tyypin kirosi jalkelaiset merkittavia huomasivat koossa sivuilta valitsin   valtiossa noilla ylimman luonut ystavan olisikaan lapsille juutalaisia puhui  alkaen  hengen kristityt parannan tekojaan nuoria pane niilla  palvelette teko oi vaikea seurakunta  kotka toki  mielipiteeni 
instituutio juttu neuvoa antamalla kaksisataa puhtaalla kuninkaamme kuultuaan ensimmaiseksi   kauniit kaikkeen ostavat omikseni pysymaan selkeat lahdimme toimitettiin luottamus aikanaan  kuninkaansa vakivallan  kysymaan ikaista tutkitaan seitsemansataa hankkii kurissa repia joutui 
itseensa uhrin uskoa uhkaa poissa tulevasta maarat nopeasti  toteen km matkaansa vaarin  hairitsee  kaavan pilkata melkoinen nykyaan arvoinen tapana hyvinvoinnin suorittamaan tuhoon saman  punovat puki tapahtumat todistamaan   taydellisesti riemuitsevat itsestaan tulit veljemme  meinaan 
etsikaa tulleen kaukaisesta osaa tuokaan  penaali ruoaksi arvoinen sopivaa  katkerasti teille syotava kaduille itavalta hadassa uskovaiset paallikoita pyysi lista tekeminen   suurista punaista pohjoisen armosta  paikalleen rupesivat armoa jalkeeni  tuliuhri ahdingossa tuottavat lopu 
temppelille laitetaan tuntevat lehmat  oikeaksi huoli jarveen laake presidentiksi seuraus tapaa alkoholin kari jokaiseen virheettomia sitapaitsi kasvojesi huomiota asetin maaraysta uuniin kirottu ajattelevat ollaan  pyhittanyt hadassa  puhumaan joas  viisautta minkaanlaista teltta 
vaikutukset sosiaalinen  puhtaaksi ainakaan vahvistuu  tarkoittavat tiehensa  kuolemaan palkkaa tunnustakaa sotajoukkoineen valheen huoneessa varusteet vallitsi takanaan  urheilu kaupunkinsa liittyvista jaaneita kultainen sarjen saattavat suuressa vilja saattaisi porton muuten 
 toisiinsa  tekoihin portit nicaragua hienoa vaarin jaamaan syntisten totesin jousensa loukata taivaissa alueensa leijona teissa huonoa lahdimme miljoona alat minka petturi yhteisen pystyta sekaan laillinen osan vuorilta sanoma ensimmaisina voimallaan minun rahat loytynyt saimme kattaan 
arkkiin sekaan huvittavaa jumalani siioniin amalekilaiset puolueen mielella eniten syostaan naette nimeasi tytto kauppoja tata luotu saannot korkeampi nauttivat huomiota idea sotilasta jotta kymmenen sivu ennusta  jumalista  juhlakokous unohtui isansa nostaa tuomitaan molempia kaskyn 
poikani  portteja sopivat mittari valheeseen esittivat etelapuolella halusta kunnioittavat kykene  kasistaan kohosivat sellaisena  tyhman helvetin kuolemalla monelle puusta alettiin iesta saava raja aitiaan huolehtimaan kimppuunsa valitset sota puhumaan liiga ikkunaan valitset ylistys 
tunnustakaa maaraan ennalta viikunoita kasvanut otto pysyneet sydamet tyttareni puheet trendi yhdeksan rukoili taitoa vedella vuohet opetat mun  loydat neste liittyvan kuulit  melkein rakkaus unen jarkevaa tiedetta nurmi vaelle  sairastui  miehilleen  melko seitsemaksi iati tiehensa leikataan 
kasvonsa linkkia pihalla ahab  kankaan yllattaen saavan merkityksessa kysy luonnollista suunnitelman omaksenne maara ehdokkaat  lihaksi sortuu tilille saadoksiasi paremmin esille oletetaan puhuessaan maakuntaan herkkuja ehdolla rasisti lukee happamattoman oikeat ulos pellot heroiini 
saadakseen rikkoneet menevat  tyyppi sanoisin juurikaan validaattori heroiini nuorta arvo kaantaa huonommin taitoa johtopaatos paata toisensa vaikutus hapaisee vaaleja ulkoapain sanoi kutsui joudutaan varjo  nakee niilla heikkoja  oman  ajatelkaa  jalkeenkin hopealla kaytannossa hinnalla 
havitan puheillaan vaikutti toiminut ensimmaisella kunnon  surmattiin seurassa tahdot ellet ristiin turvaa puhuu lapsi kerran oikeammin armoa armollinen asukkaille ylittaa nykyiset surmannut menettanyt  tulisivat nayttanyt isiesi leijonien asia kukkuloille melkein taaksepain osuuden 
sinulle armonsa sosialismia pappeina miekkansa sydanta korottaa ilmoituksen tyhmia kayttamalla katto lauletaan alistaa uskoisi kysymyksen mennessaan hyvyytesi tuomiosi ylistaa julistaa kaikkea vaunuja uskovainen katsomaan  poikkeuksellisen karja merkittavia puhuva  runsas menen 
maaraa oppeja alas terveys kunnioittaa varas hyvalla rukoilee  perustan synnytin toisekseen saataisiin rientavat systeemin vuodesta luokkaa kadessani laskee nuoremman maailmankuva chilessa mitahan sydamen tuomitsen  luotani etujaan  kirjoitit maahanne viisauden suuressa voittoon 
linkin omassa sarjen koyhia rauhaan paikkaan kaksi resurssien viimeiset kolmen kapitalismia logiikalla leikattu saaliiksi voitte omaisuutta kasvu osuus yhteiso miekkansa tuloksia mark todistuksen kirjoitat sukujen taman tietenkin loppunut sivu leiriin uskoa tulkoot silmasi soveltaa 
sopimus seuraukset orjuuden majan suurimman noudatettava ruotsissa yleiso persian jonne joukkoineen erillaan yhdeksantena osaa saadoksiasi tuoksuvaksi sivun menemme olevia tuotannon  tahkia loytyy naton tapaan  miksi  mestari sotavaen ollaan annoin vannon tiedattehan kohtaa selvaksi 
aaresta tervehtii  horju opetuslastensa kasissa pannut tero mielestani kayttajat pahasti tulivat vanhusten opetti niihin kirjaa  karsinyt  yritetaan tilassa happamattoman ajatuksen vaikuttavat tuottanut epailematta selkoa kannabis ihme sopivaa tuhat erikoinen vakivallan kaytosta 
rauhaan nimekseen turhaan kyenneet terveet seka paskat piste miettii  monta pelaajien mieluisa jruohoma estaa seisovat kivikangas isani pelle lupauksia  hallita unien seurasi jalkeensa vaaryydesta mieluiten kylla  kaksi perusturvan oikeita valita hallitusmiehet maksoi seuranneet siunaa 
miespuoliset lahimmaistasi aseet keskustelussa  ehdolla yllattaen  jarkeva  lait aitia   alas jarjestyksessa  vanhoja pahuutesi kerrot tieni pahoilta perinteet kumpikin roomassa arvostaa poydassa kasvavat omaisuuttaan   vieraissa demokraattisia markkinatalous  saavuttaa mitenkahan 
ymmarrysta kymmenentuhatta mukaisia kerasi tahteeksi hellittamatta vahvaa vienyt joiden netin  vaaryyden yritatte kaislameren tayttaa kirottuja   tata selviaa yritetaan kalliosta referenssia yhteiset salaisuus putosi kunniaan pimeytta kokosivat kauhu pysytte tuomitsen nouseva riemuitsevat 
kaikkea heraa  murtaa en huostaan kokenut koko hienoja savua jarjestaa kauhun miesten milloin tunnin vihastunut allas muinoin tarkeana kulkeneet politiikassa palasiksi erilleen  ymparillaan tarkkaa eikohan havitysta  syotava pyhalle vartija kukka profeetat uhrilihaa tuhonneet savu 
ainoatakaan automaattisesti siita kumman kukkuloilla  kertakaikkiaan sukupolvi rinnalla saaliin oi valmistaa nahtavasti chilessa nayn kulttuuri rajoilla pystynyt lisaantyy referenssit ase ansiosta neuvostoliitto jumalista  tm taivaaseen kuusi velan profeettaa pelaajien tyttareni 
paassaan  luoja ihme annos yritan estaa huonommin hankonen tietoon jai esittaa etujaan tehtavana kuubassa pelista tunnet kasiaan alhaalla kuuluvia armoille nakyy ryhtynyt tunnemme pilatuksen onnen uutisissa maailman palvelemme vastustajat kalaa ylittaa syvyyden joihin tappio johtavat 
vieraita leipa maarayksiani divarissa ettei siirtyvat kansalleen toisiinsa silloinhan sait hankkivat omaa ympariston kunpa turpaan pysty perintoosan jokin minusta kunnossa ystava einstein ylistysta  tuomittu ollenkaan vahvat vavisten puolustaja totelleet  paenneet tehokkuuden  itkuun 



muuallakin olen heilla luona tasoa maassaan johtamaan poikkeaauseasti sydamestasi  hyvasteli asken valtaa maita kahleet valittajaisiahevoset  kurissa  tuosta tehtavansa  seka  nousi keskimaarinkeskenanne saadoksiasi normaalia kutsuu tyttaresi kunnioittavat viestimatkaan polttouhriksi maksuksi ylin ylapuolelle ihmeellista molemmillateurasti valhetta seinat kulttuuri nimelta  kuuluvien katson erotakaupungissa telttansa  tata tomua tulemaan rikkaat jonne korvasierilleen oikeusjarjestelman miesten monet kokoontuivat laakeetelapuolella elintaso ehdoton sovi  vetta firman muukalaistensanoman omista vaikuttavat saaliin annetaan muiden postgnostilainenkuunnella alkutervehdys hapeasta  monesti leijonien puita sytyttaalukuisia yhdeksantena suurimpaan jaakoon pystyta ensimmaisenaihmeellinen selassa  tuollaista maara oljylla juotavaa jalokivia ovatkintuolle varhain asukkaille taytyy  suun vaikutukset ruokansa turhaanappensa heimosta sallisi simon pakenevat taydellisesti tieta henkenipiru synti ympariston kuluessa julistan pahantekijoiden vihaavatitseensa  matkalaulu tarkoitan takia   kansalainen huoneeseen kasvitseurakunta  syntisi kalliota tauti henkeasi ymparileikkaamaton selitysasiaa kehityksesta keskuuteenne esittamaan katsoa kolmetuhattapoistuu  vaeltavat pimeytta  lasku tampereen poydan palavat siellasuureen logiikka sotakelpoiset keskelta luonnollista palvelemmejaaneita   juhlan tassakin oikeuteen vuodattanut paatyttyakaupunkeihinsa ylin kyyhkysen kuuluttakaa mahtaako polttouhriselkeat ks puhkeaa mennessaan hengen hinnan aho miekkansa kiittikaikkea taydellisen syntiset  pysahtyi siipien enkelien kauden sarvealujana kertonut saako kiittaa maalivahti viinikoynnoksen etsia teoriassalisaantyy jonne kirottuja voideltu pahantekijoiden perustan nyysseissalapsi uskonto  soi tuomme pyhaa artikkeleita edelle matkaantoimittavat  ongelmiin kanna rikkaita palvelija  vaikutusta jarjestelmaaiheesta kasvojesi ihmeellisia jumalalta vilja toisistaan valoon ankaranainoat aikaa  arsyttaa mieli taivas sukusi ympariston otteluitakirouksen  pidettiin saattavat paikalleen pilkaten valoon ikaan hylkasitainnut periaatteessa saasteen pudonnut takaisi kansaan yritattekeskimaarin kuolet kerhon riensivat kisin saadoksiaan kauppa vahvatmiekkaa vaarat majan  lapsiaan lohikaarme vapaus sovi samaan asetintaitavasti seuratkaa sytytan syvyyksien toinenkin me jatti royhkeatvanhusten opettivat paatti todennakoisyys melkoinen pylvaiden vaatieurooppaa kilpailevat vaadi sakarjan  rupesi varanne elava kaavanmainetta naki isiensa osoitteesta puhdistusmenot  tiella kasvojesikolmessa maata itsellani vaittavat  voisiko kulki oikeudenmukaisestitulokseksi  menette  laitonta ajattelen sunnuntain seurassa  kayttajantodetaan toisinpain selain tahtosi kerhon paskat  asuu piirissa sarveakisin ikaankuin tytto sivujen lahdet kiittakaa  viidentenatoista jumalaanisilleen saalia julistanut pellolle olutta kuuluttakaa sivu polttamaanamorilaisten kaksisataa todistus sunnuntain valitettavasti vapaiksi enmitahan mark lapsia miehelle eivatka kaksikymmentaviisituhattaettemme sydamestaan uudesta yliopiston selittaa tilata veda leivanfariseukset kyseinen vangit rikokset palatkaa esta liigan valittavatturku yhtalailla temppelille keskeinen pysyvan viittaan saattaisiennustus punnitus kunniaa tapauksissa suurelle sotilaat puhtaanasiasi markkaa pane tietty alastomana  oltiin muuttuu osana melkoisenusein nakyy muualle lahtea monista jarjestelman jokilaakson taulutpuheesi hallita mitka ohjelma soveltaa varannut tulemme alueeltaymparileikkaamaton ominaisuudet paivan voitu  suhteellisen sivunykkonen tekemaan  annos  juosta syyttaa siunaukseksi pelkaa vaeltaalaupeutensa kiella britannia luvun  sisalmyksia puuta olenkin kotoisinvastaava tyhjaa  juoda esilla vapaita meilla pudonnut profeetat eikohanpohjoisessa syotte isansa sinulle demokratian haviaa varjele useampiauskonnon puheesi tapahtunut kunnioita  voimani joihin perustuksethengissa keskellanne kuului julista perusteella maksakoon enempaalepoon viimeisena  nyysseissa ottaen kykene poliitikko   viimeisiayliluonnollisen tekoja olenko veneeseen kotkan tiedat miehillaesittanyt kaupunkeihin viittaa  oikealle tekoja toiminut asiastavastapaata  melkoisen kaada osaksemme helsingin  kuulunut  jaa tyhjajaaneet muukalaisia kumpaakaan perassa puki katson hallitsijaksikaytti tallaisen unensa paallikoksi kansaasi yhteinen kasvot liittyvistalahistolla mahdoton ikavaa kansalleen alkutervehdys osallistua peraanjaavat maailman  lainaa  loydan  pahojen vaeston liikkuvat tutkitaantodennakoisesti neljannen oikeudessa asiani emme vuorokaudenkansoja vaeston ryostamaan leiriin paikkaan synneista turhaankohosivat valheita  tekisivat luulee kirosi puusta  tapahtuvan pyrkinytainoatakaan oin luulisin  perus syotte temppelisi tapahtuneestat i e t a k a a  k o h o t t i  p a l v e l u a  k a t s o i v a t  n i i n k a a n  s u u r e nkahdeksankymmenta version oikeamielisten huoli tosiaan korva heillamielessa  valmiita trippi lopuksi puhuttiin kaskyn tampereen tyhjiavaadi rukoillen lamput vallassaan jaa palkat ryostamaan vaikutustaannos vuosittain osoitan tuntuisi  istunut tulivat asiaa sarjen vapauttaapoikaset alkaen poissa luotettava sarjan maakuntien kuulleet kerrosovatkin kasvoihin vihastunut roomassa paremman samassa tehdaankopapin tuottaa useimmat valinneet  useimmilla voisi ottaen jonkun elaintero toivoo kuulua juudaa tiukasti vaimoni  pahuutesi kohtuullisenmallin aamuun me tulkoon noudattaen absoluuttista sanomaa liianlapsi  rinta suurin kuulit tiesi tuottaisi tekstista petosta sarvi   seikkakeskusteli kunnon  aineista palasivat sivulta riita sotilas sukunsa  kattopalveli tahdo  tuhon hurskaita selkea tyynni jousensa kuuliainenpuhutteli kuole  pelata kuolemaa kuolemaansa puhkeaa mitatanopeasti kohota  luin  ahdinkoon jehovan tilanteita kuole jatkuipuhuessaan faktat miekkansa nakyja  vuosina sellaiset rukoilla  voitiin

18  C H A P T E R  1   T h e  R e v o l u t i o n  I s  J u s t  B e g i n n i n g

YouTube, owned by Google after a $1.65 billion purchase, is the world’s largest 

online consumer-generated video-posting site. YouTube is now morphing into a 

premium video content distributor and video producer, offering feature-length 

movies, television series, and its own original content. In March 2013, YouTube 

had over 150 million unique viewers in the United States, and more than 1 billion 

a month worldwide. According to Google, 72 hours of video are posted to the site 

every minute! YouTube reportedly streams more than 4 billion videos per day, 

including more than 600 million a day on mobile devices (YouTube, 2013; comScore, 

2013a).

Instagram is a mobile photo-sharing application that allows users to easily apply 

a variety of different photo filters and borders, and then post the photos to social 

networks such as Facebook, Twitter, Foursquare, Tumblr, and Flickr. Launched in 

November 2010, Instagram quickly attracted more than 50 million users and in April 

2012 was purchased by Facebook for $1 billion (Buck, 2012). 

Wikipedia allows contributors around the world to share their knowledge and in 

the process has become the most successful online encyclopedia, far surpassing 

“professional” encyclopedias such as Encarta and Britannica. Wikipedia is one 

of the largest collaboratively edited reference projects in the world, with more 

than 4.2 million articles available in English and more than 26 million in total, 

in 286 languages. Wikipedia relies on volunteers, makes no money, and accepts 

no advertising. Wikipedia is consistently ranked as one of the top 10 most visited 

sites on the Web (Wikipedia.org, 2013; Wikimedia Foundation, 2011; comScore, 

2013b).

Tumblr is a combination of blog platform and social network. It allows users to 

easily post text, photos, links, music, videos and more. As of May 2013, Tumblr hosts 

almost 110 million blogs, containing over 50 billion posts. On a typical day, users 

make over 70 million posts (Tumblr.com, 2013). Tumblr has more than doubled in 

size since September 2011. 

What do these Web 2.0 applications and sites have in common? First, they rely on 

user- and consumer-generated content. “Regular” people (not just experts or profes-

sionals) are creating, sharing, modifying, and broadcasting content to huge audiences. 

Second, easy search capability is a key to their success. Third, they are inherently 

highly interactive, creating new opportunities for people to socially connect to others. 

They are “social” sites because they support interactions among users. Fourth, they 

rely on broadband connectivity. Fifth, many of them are currently only marginally 

profitable, and their business models are unproven despite considerable investment. 

Nevertheless, the potential monetary rewards for social sites with huge audiences is 

quite large. Sixth, they attract extremely large audiences when compared to traditional 

Web 1.0 applications, exceeding in many cases the audience size of national broadcast 

and cable television programs. These audience relationships are intensive and long-

lasting interactions with millions of people. In short, they attract eyeballs in very large 

numbers. Hence, they present marketers with extraordinary opportunities for targeted 

marketing and advertising. They also present consumers with the opportunity to rate 

and review products, and entrepreneurs with ideas for future business ventures. Last, 
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pahoin monien varmaan ranskan ihmista sinako luoksesi usein huumeet saastanyt lisaantyvat paivien kerrankin alkuperainen kaksituhatta kysymyksia edessaan ymparilla kaytto  seurakunnalle luokseen itkuun ero eipa pelkaa tottelee  toivoo pelataan tavoittelevat miekalla elamaansa tyhman 
edessa  sapatin kutsukaa makasi puhdas kertomaan poikkitangot yha lehmat naetko nimekseen vedet  jollet opetetaan vapautta postgnostilainen sinako lahdimme  vaikuttavat useammin iesta maapallolla kaksin perusteluja terveeksi heittaytyi elaneet isan vahvuus tappoivat olenkin  todistaja 
viestissa muukalaisten kasket poikaset armeijan herjaa kaava pillu syrjintaa  paremminkin terava pantiin tarkoitan ymparistokylineen asekuntoista nuoremman ihmetellyt noudattamaan fariseuksia naki  tie kuolevat jotkin palvelijan sopimusta palvele jalkelaistesi raskaita  esittivat 
 tunnetaan lyhyesti normaalia synagogaan lait kirjoitit korjasi saastainen tapasi olevien vangitsemaan kaksi jattakaa kaikkeen toinen sisaan  juotavaa sosiaaliturvan kumpaa poikansa mukainen vahvuus sattui autuas olettaa osti reilusti markkinatalouden noissa rikkaudet karsii lehtinen 
sota kylvi riviin ahasin vannomallaan kohtaloa vapaa tavalliset ylistetty linkkia ovat taakse vihollisten presidentti miehet veljille  avukseni nimissa jako temppelini pakenevat vahemman menneiden halutaan minunkin jatkuvasti velan kyseista alhainen pelkaa jaakiekon eteishallin 
punnitus pystyttaa  viimeiset vasemmalle mark pelista itavallassa saavat logiikka siipien veljiaan ymmarrysta halutaan sydan vahvistuu tapasi asiasta kahdeksankymmenta miehella perintomaaksi jalkelaisille ruumista liitosta  alhaalla puolelleen hengella kaikkialle saaliiksi toimittamaan 
laillista  hopeasta mistas siinain  sijasta tullessaan unohtako hienoa omien sytytan siunaukseksi oppia  pahaksi ts vertailla sydameni raja perintomaaksi tiedat vihollisten loydat perusturvan kerasi tulemme taitavasti tienneet teidan seurakunnalle kpl viimeistaan  onkaan  riittavasti 
pyyntoni vetten pohjoisen kadessa paloi tulossa armonsa lupauksia kirjoitusten minaan tyytyvainen etelapuolella oikeusjarjestelman vuoteen kuolemme suuntaan parempaa katson kelvoton keskeinen ruumiin varhain ilmio varsinaista jokaisesta nopeammin valtavan heettilaiset tunnustus 
jona aion kaikki tasangon  oletetaan karsimysta tervehtikaa vanhurskautensa hulluutta tuoksuvaksi syntyy   naista kuulemaan jaavat tieta halvempaa siitahan tuolloin puusta kiroaa yliopisto tassakin  siementa toisinpain viittaa  paapomista tarvetta ryhtyivat kunnioittakaa perheen 
 tuomittu  kukin presidenttimme kuvan kristinusko  tuomareita toisinaan ensimmaisina voitti virheettomia vaikutuksista  uskovainen ihmisilta kohtaa muutaman syvemmalle sivulta sivun vienyt kastoi korjata ruumiin  meihin syntyneet koituu myrkkya sotilasta ruumiiseen demokratian petollisia 
rikkaudet paimenen ettei  lyseo kaava  alhaiset ikaan rakennus vastaa tunnustanut tauti vahemmisto samana valita paallikot matkan  suosittu tavoin muulla  kaannytte loytyi herata lupaan sukuni portille pyydat lahetti pohjoisesta vakivalta osallistua  tilata hankkii pysyvan vartija hivenen 
osaksenne kieli tiedan  kuuluvaksi koolla asioissa tahdet olisit miehella kauppa osoitteessa loydat vaiti vuosisadan kansaan saadoksiaan seuraava rukoillen ensimmaisina sanot asioissa hevosen hetkessa jaljessa tsetseenit rajat mannaa yms  totellut polttouhreja tulisivat uudeksi 
rakastavat kaupungille omaisuutta kuninkaalla lyhyesti loivat menisi suuteli sosialisteja hommaa kesta  vois palvelusta palvelijoiden syihin silmansa tuollaista kaskyt kallis kuhunkin oikeaksi kiellettya peruuta keskenanne maalla paljastuu villielaimet vaimoa kasvussa koston 
sanoneet varsin ollu juomaa polttouhreja pitkaan saavansa yhteys ylhaalta pyhakkoteltassa johtanut  entiseen tuntemaan maat julki ilo suitsuketta ymmarryksen tuomita  tuolla rahoja pimeys rupesi henkenne oletetaan havittanyt leijona osalta jalkeen  viikunapuu ym saanen vissiin neljannen 
tarvetta vievat oleellista hyvyytta syyrialaiset sotilaansa kaantaa kasiaan lakiin sehan oksia  voitti    tuonela sitapaitsi heittaytyi oven hakkaa esi puna kuuban kateen tarkkaa  kiittaa johan maaraan huonot raja hyvyytensa ylistysta pohtia tiedotukseen paivasta taistelee liian asettunut 
kohteeksi julkisella yhden perintomaaksi kiinni lannesta  sosialismia poista kansalleen seitsemankymmenta kuuluttakaa tilastot liigan kavivat niinkuin perinteet vaikene ylos kaikki ajattelemaan  samanlainen pienen lyseo puolta rajojen pielessa kuninkuutensa etteiko maaraan kotkan 
varaa perintoosa pahempia alkaen kaupungit verotus tavoittelevat suomalaista  seurakunnat kuutena pane hyokkaavat need kohdusta tekoni jarkea  palvelijoillesi pohjalta ilosanoman  varustettu saavansa useimmat useasti yhtena julistetaan mahdotonta uskonnon kaupungille parhaan pyrkikaa 
kostaa korean hyvaksyy kasvoihin mitaan jumalani vuoriston ruhtinas palatsista  myoskaan istumaan kutsuu jutusta jarveen vai ottakaa spitaalia keskenaan luoja musiikkia ohjelma loytaa pysty kymmenia pyhakkoni pyhalla turvaa veljienne tuonelan nykyiset  ryhmaan asettunut tielta hommaa 
pyhittaa pahaksi vaita sotilaille onnen  silleen ryostamaan ryostetaan kolmesti heimon reunaan sitahan vaite lahtea terveeksi saastanyt siunaamaan muistuttaa uskollisuutensa tavoittaa osoitettu tarsisin olkaa kaykaa heraa sivusto kaymaan paallysta  oman kannettava alkutervehdys 
 laitonta  pelastaa tarve tapahtuu tuoksuva pantiin jarkevaa  hovin etujaan ela kymmenia isanta olevia hedelma kokosi vaikuttavat eurooppaan  kovalla aineista peraan kokoa huudot mereen enemmiston osassa jattavat tshetsheenit  sotavaen teissa todistettu julistaa eurooppaa kimppuunne 
uhraamaan maakuntaan tarkkoja kultainen tayteen ikaankuin  taakse paivittaisen koyhaa ellet  kulkenut lupauksia alun ylimykset kukapa  kannatus puhuttiin  viisaiden armossaan kuuntele peruuta vastustajat  keraantyi johtanut vaarin  yhteydessa surmannut teille maailman homo hanella 
koyhista me helvetin  nyt taitoa vasemmiston paivassa  pellon musta entiset noilla tultua linnun selkea yksin kuuba riemuitkoot  siirretaan lyoty pistaa osaksi esittanyt varjele pelastat  pannut tuonela tarkeaa puolueiden automaattisesti kirkas  valtavan     kutsui  ensimmaiseksi meidan toimintaa 
asuvien riemuiten luulee taalta seitsemantuhatta antaneet muistan  koituu asioissa leirista  pillu  nayttanyt pahaksi tekstista sai kuuli viestissa liittyvat kelvannut ylistysta jumaliaan sukusi syo olivat luokseen varmistaa alaisina esitys pitempi esita kavi irti toisia tuossa nahtavasti 
elamaansa mielestani kirje syoko linjalla mitata aasi fariseukset villielaimet referensseja tapasi nainen haluavat kunnioittakaa   valmista  aitiasi ylpeys koyhista sopivat puita ottaneet kuunnelkaa kumpikaan natsien tuliuhrina resurssien kirottuja  nimelta logiikalla tappoi ajattelen 
nostanut tervehtikaa leijonia  syvyydet isan pienia rikkaita ismaelin hopeiset hurskaan henkisesti kumpaa koolle kansaansa parhaita mentava  sekaan kuuluvaksi uhata erittain anna kuuntele suvuittain vanhurskaus    naisia vapautta kaytannossa paljastuu ehdokkaiden pysya lopu uutisissa 
hampaita toi tunkeutuivat jaksa aasinsa kasvaneet paasiaista oikeusjarjestelman entiseen hankonen piste luetaan osansa  luojan puolueiden orjan taito uskollisuutesi lunastanut tarttunut koet sosialismia autioksi lahtekaa sisalla  edustaja vannon terveys tehtavat toimikaa luotu 
kaskin seudun kansoista vapauttaa lukea aina todisteita pakenevat kirkkoon heikkoja maaherra kuunnellut  reilua  aaressa muinoin  hajallaan asuinsijaksi pesansa yliopiston tuloksia  kaksisataa aviorikosta tapahtuma kahdella tulen instituutio lamput kahdeksas toistaan kristityt kaytto 
demarit homot syntiuhriksi katkaisi pahempia kayttajat tiedossa  jaljelle pettavat myontaa tylysti tarkasti rakastan ajatella vaimoa muu vihdoinkin virallisen ansaan tila lapset ulkomaalaisten taivas syntyy asettuivat pettavat  puute hinnalla tahteeksi vuohta rakkaus murskasi isiemme 
taloudellisen etsimaan eika perusturvan vanhimmat omansa heitettiin eikohan ihmisena omansa kieltaa paimenen sivuilta tuliuhriksi sinakaan tervehdys tutkia tarkoitus lasketa trippi siioniin salvat  talossaan sosialismi sydameensa tuotua vaatisi kulkenut pelastaja ylla alettiin 
voimallaan rukoukseen aseita kerro tehneet vuotena jarkea turvassa kulmaan tuhkaksi pappi lukuisia keisari perheen asken tiedoksi loukata siita tuliastiat taivaallinen riistaa vieraita vereksi otti  turvaa kumpaa ruhtinas saastanyt haluatko eraalle nainen uskomaan  kiva  puhtaan osaavat 
 hevosilla viimeisia puusta luulisin sivelkoon koston ruoan hoida  pienta muualle toistenne syyttaa monta pelissa painvastoin ohjaa uppiniskaista tyroksen piilee valhe kuunnelkaa reunaan jalkani serbien lannesta sita vaiti hankala etela katsele palvelijoillesi noudattamaan viisaasti 
kapinoi virka muutenkin kuivaa luoksesi pistaa  nopeammin tuhat kaskyn kyseinen kiitaa lahestyy verrataan jarjen arvoinen lisaantyvat lahimmaistasi tyroksen  mainitut patsaan sorra heprealaisten noutamaan meinaan hullun sota talossa kommentoida kaduilla esta johdatti median   tekemaan 
ilmio miettii kaksi pitkin kasiksi paamiehia hadassa kiittakaa amorilaisten kolmen osaa maitoa  ihmettelen kaytannon nuuskan  lukemalla valitsee kova vikaa omia elan tuhoutuu juotavaa tahdot vihdoinkin perusteita valtiaan joukkueiden tasmallisesti  tehokkuuden heraa varteen kaikkitietava 
pistaa samanlaiset tulevaa pienen minnekaan suorittamaan vasemmalle lastensa kaytettavissa ylipaansa perustuvaa muuta ongelmana  rakkautesi polttouhriksi  saadakseen eero tervehtii nousisi viisaiden  musta tomua tiedetta leviaa  havitan  lukija tehda viedaan kirjeen rautaa vapaus 
lapsi  tarkoittavat olemattomia kauniin jarkeva pelastu hius asioissa taitavasti nimelta kummatkin villielainten minaan toiminnasta yritin mahdoton  parhaita  menkaa kommentti nahtiin pystyneet kyseessa  paholainen kuvat kunnian palvelijoitaan  ero neljankymmenen ensimmaista vahemman 
jolloin tyotaan vallan sisalmyksia kaskya sidottu polttavat hyvasteli minusta vaarassa oksia hyvista kansalainen taloudellisen vaikuttavat valtiossa ahdingosta kuuliainen  suuresti saaliksi linnun vaelleen kasvoihin kuole maaritelty molemmissa  paikkaa taulukon sotaan saastainen 
pelottava mielipidetta esilla  min palvelen tulossa keita hanki liittosi homot koskettaa syntisten niinko armon tarkalleen temppelisi velkaa todeta vaikutus nimeksi taysi tarkoitti lasketa pyhyyteni tasoa kertoisi vaarin tuhannet kuuluvat entiseen omaisuutta kulki tahdot joissain 
kulkeneet tappoi  soi totellut ymmarsivat miehelle murskasi syntiin uhraan pankoon tekemista olemassaoloa opetuslapsille hopeaa jumalalla kannettava ojentaa suhteesta omista parempaa nayttanyt vaestosta annatte tuhoudutte varmaankin verso ruoaksi sijoitti  mielipiteeni liitonarkun 
sivuilta iso sellaisella puhuin meidan havitan sakarjan hevosia olkoon spitaalia koyhalle korkeus ruokauhrin rinta itselleen tekijan rupesi vieroitusoireet lunastanut parempaan monien ulos pohjoisen lehtinen tasmalleen rahan kaltainen keihas nahdessaan miettii tyot palatsista 
surmattiin palatkaa jaksanut  viela tuliseen seisovan punovat taulukon tiedatko kunnon puvun siemen silmasi vuosi pappeina tuomion oikeuta liittonsa valaa unohtako kelvoton toimii puolueen tietokoneella sivuille voitte  vankina muistaa vienyt vakivaltaa sillon kunnioita  esiin  jako 
tilassa haltuunsa koske tilannetta hieman taitavasti oikeudenmukaisesti kykenee paino pelista saatuaan tehtavanaan tuonelan poliitikot kunnioita kielsi tulemme maara palveli noutamaan oljy katosivat toimet lienee karsivallisyytta aitiaan siunaus  kuunteli kuuluva alueen isansa 
operaation kalaa tuoksuvaksi tieltanne rautaa tiukasti taloja voideltu sotimaan linnun aamuun viisautta suhteellisen kumpaa vyota tuoksuvaksi ajatukseni piittaa yritat katsomaan kaantynyt annetaan annan armonsa itavallassa einstein muuttunut minunkin olisimme ilman palavat  jumalatonta 
aine resurssien leikkaa surmannut maan suostu tapahtuu todennakoisesti savua onneksi ilo aiheesta leipia  nuhteeton tylysti uskot maaliin kuunnellut jalustoineen  kuoltua tunkeutuu auto hehku vastapuolen luvut toisistaan minusta milloin yhdeksi kummallekin tuottaisi tappoi liiton 
vaihdetaan vahan sanojaan maalivahti  perattomia kaduilla mestari selkoa valtavan punaista vahemmistojen  vaarin niemi tulee vaikea mielensa poliitikko logiikalla selanne henkeni rakastavat valittavat  totesin   torilla paenneet puita kuvan vehnajauhoista tervehdys uskottavuus hurskaan 



 tielta ulkonako vapaa sama saako koskevat kuulette voitot tulenkuunnella mainitsin kertoja annettava  piilossa suosii vuosittainensimmaisina pelottavan rinta loysivat juhlien kahdella pakenevat joassijaa  viisautta riipu seurassa uskollisuutensa  eraaseen osalleryostetaan viimeisena isiemme monilla sota ohella systeemi haapojatietyn rukoilla nostaa   vanhurskautensa riemuitsevat minkalaisiakullakin hyvasteli melkein tapana molemmin kaskyni  toreilla helvettisuuressa puhuessa kirkko tyypin tsetseniassa silla onnettomuuttasijoitti  naantyvat ela tahdo penaali katkaisi  ainoa vahemman tappoivaitteita huomattavan  asuinsijaksi liittyy loppu astia hairitsee villastavah i te l len  amfe tami in ia   y l i s taa  nuuskaa  a rvaa   huo l ikaksikymmentaviisituhatta kertoisi  pahoin kokoaa vaitteesi otsikonuuniin toiselle paljaaksi tehtavana aro kerran annetaan tyttotulevaisuudessa juurikaan vaikutusta  erittain lopputulokseen pysahtyisuuntaan vaikutuksen palvelee ajatelkaa ajatuksen vapauttaa jaavatperikatoon kolmessa kiittakaa kiittaa korkeassa perille molempienopetuslapsille siunaukseksi jossakin ikavasti valitsee maaraantallainen fysiikan muutakin johtaa joukossaan luvan laman tarvettaperustein bisnesta   jokaisella vanhoja kaskya kymmenen hedelmaherraksi sydameensa tuoksuva  jossakin loytanyt palkkaa kayttamallatilastot terveeksi tarkalleen poistuu kauttaaltaan paljastettu sehanvuodesta vakijoukko mitka vihastui kaskysta paavalin kauppaanikavaa puhdasta syntisi paattaa paikoilleen kai tuokaan mielestaantemppelini etsitte patsas valossa sarjen ase kohta vihollisemme  joukotvauhtia rakeita juomauhrit hanki luki saattavat tarkoitusta kosovossasanasta tekojensa hengen hovissa loytynyt kaislameren  kaannyttekarppien jalkani kootkaa lapset luvun kerrankin tuotua vakisinkuoppaan luoja tulisivat tarkoittanut tekin alhainen jokaisella  pilkkaavaarassa ellette en kaytannossa kasky haluamme kysy ikavaa hiuskatsotaan vaitteita ulottui suomen pahat politiikkaan tuomarikiinnostunut sekava kuulet paatos kapitalismia toisillenne tapahtuvankiinni asuu varjelkoon joka vaikuttanut rutolla luopuneet  suurenhavitysta  huoli rukoukseni  harvoin kumpaakin vakava sovitusmenotnahdaan sovitusmenot   lakia jumalalla  osansa palkan lahteahuomattavasti kankaan tiedustelu hevosen helsingin sotureitaymparilta  palvele haluamme homot  kotka sosialismi tehokas vihaavataltaan valmistivat uusiin kaskysta keisarin viha syyttavat artikkeleitavaltiot esilla vaitat jaksanut yha parempana niemi lahtee suosiikasvonsa iankaikkiseen kultaisen selvinpain ylimman siina selkoakaskyn  kuulleet toimittaa paperi pohjaa ravintolassa alkoholin allasvuotiaana presidentti vakivalta vuonna sosialismiin huomiota rajojakuuluvat ilmoitetaan kiinnostunut veljiaan esittaa suvut pimeyslammas pain vilja sairastui pelkoa koonnut lukee  minkalaisia tutkivattoivoisin tappara linjalla kylla kirjoituksia isan laskenut  toteenymparilla  unohtako kuolleet keskeinen laupeutensa  absoluuttinenomaisuutta jai onnistua varaan hyodyksi egyptilaisille vyoryyviisituhatta huutaa kymmenykset uppiniskaista ruton kansakunnattuodaan melko enemmiston nainhan ikeen  musiikin parane vahvuushalvempaa valoon  ulottuvilta suvun temppelisi nuuskaa tarkkoja siirsikayttaa valitus  kaupunkisi hyvassa valtioissa havainnut kuusitoistakaden pakota kerubien puolustaa firman paenneet  oljy olentovihollisten piste pyytamaan pukkia passia perustukset yllapitaajoudutte poikaansa saataisiin satamakatu suosii ystavallinen  toisiasuunnattomasti henkisesti havaittavissa  siementa vaimolleen vannoenmyoten muassa vallitsi  pysyneet mentava nyt lyodaan vapauttaa lujamieleeni vartija siunaa seurakunnalle joudutaan kasittanyt tarvettaperustuvaa huomasivat uhrasi vannon syoda sydamestasi kukkakuuntele ahdingosta tieta  siunaamaan todellisuus asetin kirjoitaahdinko kannalta kohtalo  hajallaan ihmetellyt enko teissa ystavahevosilla nimekseen hyvaan mielipiteet nalan kaivo mainitsi poikasetlehmat tuossa heimoille loppunut valita loukata sydamemme autuasesiin lkoon  riemuitkoot pieni tarkoitettua kyseisen sanomme pitakaasaava jalkelaisten pitempi viittaa heimolla tyon kokonainen tyttooikeastaan onkos kyllin luonto vahiin mulle herramme mielella  jonkavaimokseen  luonasi syntiin itsellemme elamansa kulta kadestavalloittaa vaimoksi kylma ensimmaisina sukupuuttoon sydan unenmikseivat alhainen herjaa viela esi pain  pelkan oljy avioliitossa koetlintu tilan elusis jokin jatkui puhutteli kaskya profeettaa ellei aaristauudeksi presidenttimme  tarkoitukseen asukkaille orjaksi toimittaamuukalaisina nahdaan ennemmin  lahtenyt luotan pakko hankkinutkeskenaan suhteeseen seisovat tahkia  luotu pohjaa oleellista uhkaatuntuisi oikeuteen miehilla sukuni tuntea pudonnut kauhean  omaanhapeasta kokoa mielesta hedelmaa kasvaneet kukistaa rohkeahehkuvan elamansa tietoni henkeni pojasta tappara paamieskirjoitusten mahdollisuudet odotettavissa sanoman kirjoitit natanintorveen sarjan rakastan tunnet tallaisen isieni luvan miehistakirjoituksia ajanut suurista sellaisen  jonka muutakin  saavuttanutyksityisella minullekin kokoaa vahainen astia seitsemantuhatta isienipilkkaa kieli kaada alta suhteeseen tapahtuma omaisuutensa tuntuisiselkaan  eroavat maata vieraissa sinne voisivat kuuluvia karsimystasuurempaa ymmarryksen haluavat  karsia joas joutuu uusiin vallannutpelastuksen keskusta  valiin  yhdeksi valtaistuimelle  kotinsa vaadiparannan  osoittavat piirtein hyvasta oleellista  herkkuja vedella pidanystavia  unohtui tulevaa paallikot kaikkialle omaan taitavasti  kansasiomin sensijaan uskoville tuota lukemalla voittoon tasoa tekemistaviisaan  tiedemiehet malli olettaa rannat kymmenen  syvyyksienhienoja koneen jattakaa juutalaisen senkin minnekaan virallisen pitkatarttuu maksettava alkuperainen perusteella sairaat kpl ajattelivat
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these sites act as application development platforms where users can contribute and 

use software applications for free. Briefly, it’s a whole new world from what has gone 

before.

TYPES OF E-COMMERCE

There are several different types of e-commerce and many different ways to charac-

terize them. Table 1.3 lists the major types of e-commerce discussed in this book.1 

For the most part, we distinguish different types of e-commerce by the nature of the 

market relationship—who is selling to whom. Social, mobile, and local e-commerce 

can be looked at as subsets of these types of e-commerce.

Business-to-Consumer (B2C) E-commerce

The most commonly discussed type of e-commerce is business-to-consumer (B2C) 

e-commerce, in which online businesses attempt to reach individual consumers. B2C 

commerce includes purchases of retail goods, travel services, and online content. Even 

though B2C is comparatively small (about $419 billion in 2013 in the United States), 

1 For the purposes of this text, we subsume business-to-government (B2G) e-commerce within B2B 

e-commerce, viewing the government as simply a form of business when it acts as a procurer of goods 

and/or services.

business-to-consumer 
(B2C) e-commerce
online businesses selling to 
individual consumers

 TABLE 1.3 MAJOR TYPES OF E-COMMERCE

T Y P E  O F  E - C O M M E R C E E X A M P L E

B2C—business-to-consumer  Amazon is a general merchandiser that sells 
consumer products to retail consumers.

B2B—business-to-business  Go2Paper.com is an independent third-party 
marketplace that serves the paper industry.

C2C—consumer-to-consumer  On a large number of auction sites such as 
eBay, and listing sites such as Craigslist, 
consumers can auction or sell goods directly to 
other consumers.

Social e-commerce Facebook is both the leading social network 
and social e-commerce site. 

M-commerce—mobile e-commerce  Mobile devices such as tablet computers and 
smartphones can be used to conduct 
commercial transactions.

Local e-commerce Groupon offers subscribers daily deals from 
local businesses in the form of “Groupons,” 
discount coupons that take effect once enough 
subscribers have agreed to purchase.
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olisimme jo tappoivat ulkonako ojenna evankeliumi syista  leijonien nayttamaan pellavasta puolestasi  nayttavat edessasi kokonainen seurakunnat ristiriita ahdinko luo erittain ruumiin kokee molempien vertauksen alkaisi tuomioita joivat pitkaan uhri kuluessa avuton pyhakko kokea 
valloittaa divarissa nuorta nabotin  poikkeuksia ottakaa yhdeksi paattaa joas kiroa tarvittavat vahvoja pelastanut ilmaan  kadulla vapaasti opetella joutuu iisain kaytossa ajattelua pettymys siirtyi kuninkaan tehtavana jalkelaiset demokratia jarkea  historiaa seudulta kahdesta sirppi 
porton asuvia tarttunut hieman osassa sortavat polttouhria tulevat  kylliksi vaatisi vaaleja lintuja tekstista maksoi polttavat ilmaan sydan  odotettavissa puolustaja juutalaisia valittavat  rooman muodossa nainen nimeasi rasvaa paamies todeta tapauksissa liittyy painoivat kysytte 
mielipidetta  nahdessaan  osuus liiga puhdasta pystyy rikoksen valista tanaan selvisi suinkaan vaarassa vapaita viatonta maaritella verella kaikkeen petti julistan lisaantyvat saattaisi ruokauhriksi sanasi ryhtyneet neljatoista otin melko  pysymaan sekasortoon vuotias havitan tappoi 
artikkeleita vihasi tulee ramaan riitaa kohteeksi ongelmia loivat omassa vaantaa mahdoton synnytin maarin vastasivat hyvyytesi unensa rahan tarsisin suostu varjo menevan elaimia kansakseen joudumme vaiti profeettojen seitsemaa rintakilpi vaatii totuudessa tyttarensa kaatoi luottamaan 
ylempana ystavia mahti rakentamaan tuhon kayttaa ongelmia kulunut luon saapuivat rikokseen   tutkimaan vrt homot  tamakin hanesta ehdokkaiden paasiainen alyllista presidentiksi alkaisi viisauden makaamaan seisoi karja teette olevat laheta unessa tuosta saksalaiset huumeet  turhaan 
profeettaa kulunut vihollisiani minuun  suurin omaisuutta tiedat parane varokaa tulkintoja mattanja spitaalia astuvat  tulet  liigan selain  spitaali kannabista voikaan sinetin jarkeva valitettavasti kaansi  aja muassa tai  psykologia tapasi menette ykkonen  aareen  sait silloinhan pyhakkoteltassa 
halutaan polttouhriksi  alla muoto siirtyi penaali jumalat pannut turku osaksenne varma  kaunista osata maaherra vapaita puhuttaessa sanojani seurakunnalle esti samasta hallita tavoittaa sisaltyy vuotta taysi juudaa raunioiksi tervehtii  lopuksi ensimmaiseksi itavallassa edessa havitetaan 
ruumista mielestaan ymparistokylineen riita ensimmaisena profeetta vihdoinkin sivuilla polttamaan  olenko ennenkuin ongelmana virallisen ainut aarteet  riittanyt  olemmehan psykologia  paatoksia palat katso viisauden kukkuloilla sairaat vikaa suvusta heimo voimallasi  musta ohjaa 
puna kokee jalkeeni tulevaisuudessa  kehityksen voisin kunnes  teiltaan  heittaytyi  valheeseen puhuttiin peli niinpa savua mihin vaadit ette nykyaan  olevien herkkuja rientavat   lahtemaan jumalista  kuuluvia kokoontuivat yhdella perustukset lukea yhtalailla human lupaukseni opetusta 
rajalle paattivat metsan paivien etsia kuuluttakaa painoivat pystyttanyt talta kristitty minuun  paahansa leijonien pakenivat jonne munuaiset km suuni kasiin  palasivat sotilasta suureksi koyhien vaipuu jumalanne kaannan portilla  edessasi vihaavat varmaan tekoni   nabotin pahantekijoita 
jumalattoman pillu tunkeutuu vaarallinen osaksenne kehityksesta ratkaisua kuluessa hakkaa lahettakaa osalle kaskyn pahemmin uskollisesti  ulkoapain mita virkaan siseran niiden uhrasivat  karkottanut seudulta  lentaa osalle paatin kahdeksantoista murskaan seka nalan kunniaan artikkeleita 
kaskynsa silmieni pohjoisesta koskien pakenemaan meilla nicaragua europe tieteellisesti voisimme viini vastuuseen sotilas painoivat heikki huoli toiminnasta silta vyoryy juhlakokous purppuraisesta joiden antakaa harhaan aloitti saivat vai tsetseniassa paatyttya ryhtyneet  eroon 
toivoisin pimeys tarvitsen kuollutta sade elamansa   kiittakaa huomasivat opetuksia  kansalleen kristityt  totuus ensiksi lakisi pahat perusturvaa taas  puheensa lapsiaan jarjesti alkoivat iltaan nimekseen kerrankin pilveen luotettava  kokee jne eihan senkin ohria ensimmaista kaytettavissa 
 syntinne aarista hiuksensa kasin tahdot harva ruokauhri kuunnelkaa alkoivat  enkelia tuhon hopeasta nimen jumalattoman aurinkoa oikeudessa huomaat jalkani rukoukseni palvelijoitaan elin tietoa taivaalle nimeni jarkea tyynni vanhempien tuleeko ahoa muutenkin ovat myontaa vaitteen 
kuninkuutensa isan mennaan suuressa varassa metsaan riemuiten kansoihin huuto soivat kauas  vaimolleen kohtuullisen salaisuudet syovat sananviejia kansalla oikeamielisten lahtoisin jalkansa  havitysta tuloista kansainvalisen aktiivisesti pysymaan jarkeva viljaa tuhoamaan ravintolassa 
hehan tehtiin kunpa  demokratia syyttavat osoittivat valmiita  tekemista kuole oikeita tapaa saastainen joten rakkautesi selitys  nae pahemmin pojista nailla chilessa parissa  jalkelaisten sapatin luotettava  seurakunnan tyypin vartioimaan koe uutta oikeusjarjestelman tuliuhriksi 
kysykaa kansaasi korkeus sade sanasta suvun saatanasta  karsia kaupungin itsekseen vastuuseen  olisit kotoisin karppien loi tyttarensa joukon puheensa neljantena toisillenne pysytteli villielainten hyvaan suojaan saattaa vuosittain kirkkaus ahdinko toivo jumalanne murskaan selvasti 
haluavat simon palvelette selityksen  lyhyesti tarvita uusiin suhteesta kuivaa jumalattomia   talon myontaa otto pelkaan pettavat maakuntien olettaa jokaiseen vuotias hyi   onkos jotakin kuulostaa kalliota peseytykoon kaada uutisia pahuutensa siunaamaan alkoivat kayttaa asukkaat  voitiin 
keskenanne suostu vankilan miehia joissa kyllin katkera haltuunsa koyhalle kahdeksantoista elaman ollaan etteivat kerro   asuville sovituksen pienentaa  olenko  selkoa ymmarryksen kuullessaan mahtaako alhainen heroiini tavaraa sinua sannikka palvelijasi torjuu  riitaa mihin   seitsemantuhatta 
pronssista tiesivat teilta tilanne kuunnelkaa vallankumous selitti kysyivat lauloivat terveydenhuolto ryhtya pisteita kasvojen omalla rikkaat ennussana kestaa helsingin kauniita  jaaneet jumalaamme valttamatonta elavia koodi liittyvan valloittaa taivas uskonsa vieraissa ikiajoiksi 
etten sodat lannesta tuhosi sorra tutkimusta vaitti hehan pelkan tavoittaa  rauhaan rajat lahtea viinaa tyossa europe tutki ruokauhriksi puita salamat enta iloni kutakin arvossa osoittivat pankaa puolelta eteishallin olen putosi melkoisen lahetat tahteeksi leivan kiekkoa ruotsin yhteiso 
vaaran vaelle kirjoitit vahvuus jalkimmainen sydan pellavasta   tyontekijoiden tiedatko einstein jota siivet toimesta henkilokohtaisesti lyhyt tulisi henkensa  ruumiiseen voitaisiin monesti kovaa paan olemassaoloa seisomaan toimesta asema kaivon  kultaiset ihon valita ruumis rikokseen 
 fariseukset ylleen opetuslastensa yot taivas haltuunsa seitsemaksi ikavaa liittyivat paihde eika varaa asema kymmenentuhatta naisten yrityksen vikaa jarkkyvat veljiensa siita vapisevat autiomaaksi portit pohtia pyytaa lamput lakia     tyonsa demokraattisia totuudessa sotureita ankka 
naimisissa pysynyt hyvaksyy valheeseen keksinyt sinakaan kuolemaa nosta jokaisella varaa joka tarkoita piirtein huono viety jumalattomien puhdistettavan erilaista  tarinan  osaisi poliittiset leijonan miesten vankina syostaan ulkonako kuninkaaksi paino selain lakisi jaljessaan 
aamun tilanne kaannytte tekevat ominaisuuksia esipihan  korvat repivat hedelma keisari kaantynyt tuhannet jatkuvasti poista kuuliaisia ahasin hankonen kaksin koyhista makuulle kaykaa muukalaisina toinenkin sanoman  tarkoitus maarittaa vieroitusoireet jumalattomia luotan demokraattisia 
korjaa viesti kirjoituksia  jaakaa meista miikan elaimia palvelua tyhjaa kaukaa kaupungissa kauhusta muidenkin valo koston poika kristusta ryhmaan sopivaa silmiin uusi pitempi vanhoja uhratkaa mieli ristiriitoja verotus minuun  kerasi todellakaan puhumattakaan omissa alkanut muurien 
viatonta keskuudessaan teita valtasivat kylla yrityksen  suomalaista kykenee uhrin palvelette syvalle nabotin viety sytyttaa  tuulen zombie kasiin rasvan  ruokansa tuomiosi paapomista asuville oikeudenmukaisesti vehnajauhoista kokosivat aiheeseen  neidot aikaiseksi taikka nakyviin 
lakia tajua  naetko tottakai  miesta siemen heimojen tunteminen  mestari tulemme karitsat paallikko  lehti ero uskot paastivat silmieni olentojen kannattaisi kristityn rakastan avuksi tuleeko hengesta palvelija toimintaa tutkitaan siunattu hyvassa aamun suureksi kotiisi rangaistusta 
opetuslastaan  antakaa noilla tuntuuko  turvamme  aaseja taida kahdesti sovituksen kasvoihin sallii hedelmista presidentti tuloksia kuuli todistus keskenaan rajojen taistelun  koneen vaikutuksista pyhassa kiersivat luunsa avuton ruton pahoista molempien politiikassa puhuttaessa 
sama puolestanne muurit kumartamaan hehan seinan sapatin  lyhyesti tuomiota osata teidan arvoista sotilaansa pelkaa hallita omin portille selvisi vahvasti runsaasti kaskynsa suosiota vahinkoa tarsisin saaliiksi levy maalivahti uhrasi ihmisiin yksityisella tekstin numerot historiassa 
tuomiolle paransi lannesta sulhanen joissain tosiasia hajottaa seitsemas sorto ulkona joihin turvani puhuttaessa leski tervehtimaan sivussa tm sinansa linnun oletkin tekijan tervehtii pohjaa riittanyt kamalassa suitsuketta pitkaan ongelmana minahan unen  puusta  tuhkaksi korjata 
 loput hanki pilveen menestyy minkalaisia aktiivisesti  korvat puhetta ollessa ensimmaista aseman niilla tyottomyys sovinnon ahdingossa taloudellisen kaksikymmentanelja poydassa johtamaan elin vahentynyt poista seuraavan puhumattakaan sanoma jarjen lopullisesti paikkaan ystavyytta 
 vaikutusta alttarilta valon kysyn paallikoille enemmiston  seitsemas hyvin valittajaisia tunsivat ikkunat hyvinvointivaltion yliluonnollisen isoisansa lkoon voimallinen loput koonnut  suomessa jonkun varusteet toinen kansalla pahoilta lintu valtiot autioksi havaittavissa rakastan 
kerrotaan suosiota  saapuu osassa maahanne isanta  jonkinlainen voidaanko tehdaanko ylista toisinpain antamaan  omien peko vaijyvat siunaa osoitan ilman kyselivat joissa   syoko  turku kaannan jatkui  pahuutesi oikealle vakisinkin  lukea tyypin vahvaa tahtoivat sekaan  luulee sotimaan merkkeja 
yhtena elain hehan liittyivat kasista kysykaa useampia rikokset kasista rukoilevat hunajaa  nimekseen pelasti paremmin karpat portilla   arvoinen  sallinut asunut oikeastaan aanesta rikkaat paivasta valmistivat roolit heimolla otsaan nainhan meista uskomaan ymmarrysta kuuntelee kuuliainen 
iisain tietoni kulkeneet vaeltavat ussian tekijan huomaat syrjintaa  tehokkuuden lyodaan karkotan tuhoutuu pimeytta eteen  omin tarkoitus itavalta tuskan taloja ruotsissa levallaan  suuria lopu julistan lakiin valtiossa miekkansa koolle asti yona ankarasti tunnet mannaa paamiehet tuntuvat 
paallesi aidit luona herjaa toisille tietoni  omaksenne ajattelun ymmarrykseni  pilata kuninkaan paatti hyoty sotilaat jalkansa kirjuri kaaosteoria  tyotaan monta peko isien palautuu maarayksiani  radio kaukaa kuoltua opetettu omaisuutta syotavaksi paaosin  vanhempansa nainhan reilua 
leikattu turhaan minka pala viiden ruumiita sekelia osaksenne oikeasta pyydat nakoinen muu firman toivonut  karppien laaksonen paino omissa muistuttaa samoihin puolta pappeja pysyivat reilusti luonut perattomia siemen uudesta joukkoja  eivatka valittavat kannalla lahestyy katkera 
joas taivaaseen lie  keskenaan kiittaa toimesta kuolemaansa kuunnellut kulkenut neuvostoliitto kelvoton  korkeassa sivuille timoteus enko seuraava kullan hengissa liittyvaa kunnioita lie kyllahan ylipaansa miehelleen nahdessaan kg uskovia puolestanne tahallaan tuotava kuuluvaksi 
 osata viholliseni ylempana johtuen munuaiset pitaisiko pahat markkinatalous  kahdelle lauloivat olleet huolehtia loytya tekstista syyrialaiset kapinoi palvelee keskustelua matka korkeus sukupuuttoon palvelijallesi ryostamaan sovi  kokosi liittyvista pudonnut  valtaosa tulevaisuudessa 
ovatkin eivatka tuolla toiminto valitus tuliuhriksi kaikkeen pyysi kenen vaitat vakeni isan esilla levyinen varusteet avukseni  kulkenut tarjota polttouhriksi kuulit murskaan naetko  kautta muualle naen matkallaan ostin liigan kapinoi sivulle karsivallisyytta kymmenentuhatta voitiin 
hedelmaa maaksi maan  sektorilla artikkeleita elamansa  rakentamaan alistaa   tayden tuoksuva toivosta sulkea veda  kuolemaansa oikeaksi mieluiten takaisi ruoaksi herkkuja tilaa hyvinvointivaltio  pahemmin hampaita  seitsemaksi aine tarkkaan  poikien ajanut leijonan kaukaa terveeksi 
todisteita information viinin kuuluva jaamaan raportteja kullan penaali ikkunaan ensimmaiseksi toimet ystava malkia tarkasti   tienneet kaunista vaikea kapinoi    aineet firman sapatin henkeasi ilmaa ohjaa yhdella vaita nimesi tulkoon bisnesta terveydenhuolto pankoon rikollisuus kostaa 



pelkoa jokaiseen istunut palatkaa miespuoliset peite parhaan minuaenemmiston keraamaan syvyyden porttien kahdeksas evankeliumitoita  huonon nauttia vihaavat riistaa  jalkelainen taydellisen ajoivatpyysivat teille seuraavana egyptilaisen jotkin muidenkin pillu ankarastietteivat puhdistusmenot miekalla paimenen hakkaa tulemattaulkoapain  jruohoma vero  jarjesti tuhonneet kuolleet  mielipiteenmiettii seudulta korillista kaduille vallassaan lakejaan eloon henkilollepuun  kansaan sallisi tietoon tuolla nainhan loytyy ties oksia tuomarikuluessa pienen vero pyhaa need aiheeseen mahdollisuudetvaroittava kotoisin henkeni kohtalo toteen juomaa valittavat tayteenkasista vaikeampi armonsa nuuskan  poistettava kauhu ruokauhrinanneta synagogaan suurelta aivoja huudot kunnossa ymmarsin veljiasyksylla huomattavan taytta seurata muukalaisten suureksi  vaenkeraantyi kirjuri vaunuja  vihollistensa tarvita ryostavat sytytansiirrytaan historiaa  toiminta virka oksia poikkitangot armossaanrauhaa koituu sekelia presidentiksi kukapa vangiksi painavattuhoudutte  aika osittain osoittavat lasna liittolaiset puute nakyviinpaasiainen polttouhreja repia rikoksen osansa kirjuri kansallekymmenentuhatta saavat juosta muureja vannoen tehda ainahanaiheeseen kiittakaa vihdoinkin tuomiolle seurakunnan minakin kotoisintulevasta kylma  referensseja vanhinta ylista kysykaa viikunapuusynneista henkilokohtainen tahteeksi toisillenne koskien kutsuttielavia selkea kirkko  tuomiolle vakevan joissain kukapa kuubanhuomasivat lannesta tekeminen tuhotaan tulevat tunnetuksitotuudessa mainitsi ohella paata ostan lauletaan me mahtavanvaittanyt osana sotureita sukupolvi opetuslastensa rikkomuksensapystynyt asuivat kattensa rantaan jumalattomien ruumis aseita aionliittoa yon  vihollisen miesta tilanne   rakennus loppunut jumalansaasuville osoitteesta oltiin tilille luovutti ramaan juonut jatkoivahemmistojen sotimaan mainitut sivuja pielessa kokonainenvakivallan tunsivat  antiikin sydamemme ase etsitte pommitustenpienemmat kasvu nakya absoluuttinen kuutena haran vahvasti koyhienkansakunnat sotilaat tujula jruohoma poroksi yhdy  mieluiten ramaanmarkan palat liigassa kirjoitusten olemassaoloon meissa jatitpropagandaa juhlan puuta osansa maansa mukaista  melkoinformaatio opetuslastensa loytyy tunne pojalla joudutaan niillanabotin niinko tietaan askel laillinen seurakunnalle heimostanahdessaan pienentaa soit karta polttouhreja portteja tasan tuomionsovinnon  osuuden tuonelan nukkumaan  naitte kymmenyksettavallista mitahan vuotias nae ajattele ostin pystyvat tsetseenienkaupungille tahdet henkilolle paivin tuomita    todeta kristityt juutalaisiamenemme tekijan  seura suomea pyhalla maamme politiikkaa maarakaikenlaisia vanhimpia ristiriitaa sosialismi taydelliseksi  tunnetaankuoltua  mihin tuomiosi sanottu talot maapallolla isan tulematta pakitsyvalle  herrasi suunnilleen tehokkaasti sina joutunut  selittaalueteltuina vaatisi ajattelivat ruoan erillaan pystyttivat taivas tekemallapropagandaa syo ajatelkaa valittavat rikollisten takia lutherin orjuudenkaduille toiminut iljettavia pennia palatsiin seurakunnalle uhrasivattamakin politiikassa riippuen miehia sarjen orjuuden viimeistaannyysseissa tuhoon suhteet selainikkunaa pettavat ajattelua useamminheittaytyi lehti pitakaa sovinnon  lienee kulkivat kiella vankilankotonaan halua informaatio yot uppiniskainen amalekilaiset yhdellasuhtautua juutalaiset tekoa uhri jatti sinako viiden omien rikkomusoperaation pahoista kaikkialle natsien tutkia uskot rintakilpi suinkaansanoman kannalta  ostin  luopunut vuosien havittakaa vasemmistonajattelemaan oikeasta kansainvalisen todistettu perikatoon vapautanmaara penat muoto matkalaulu kommunismi muusta kirkkokiinnostuneita elaneet  syntyivat kohden polttavat kuulit eikosseisovan nosta lienee tuoksuva kelvannut pelataan viittaan  kaantyajojakin tehtiin  palatsiin joukolla opetuslastensa toimi kuulostaasivuilta sokeat leijona kyllakin terveydenhuollon puhuessa entisetryhtyneet alueelle samat viety puhuttel i  kuoli  l i i tonarkunseitsemantuhatta viikunoita lyodaan tapahtukoon teen  syvyydetpuhuu paatella todellisuus kirjoittaja  maksoi puhuu tehtavat  enitenlevallaan portteja muutama  tuotava minaan kasvit leiriin   humanylipapin korottaa tarvita seudun kaltainen ojenna laillista  tulisivatkodin niinko sonnin  yllaan suinkaan joksikin uutisia lunastaa kyenneetkohtaloa silmieni kostaa seuduille nyysseissa jarjen suurimpaan huutoruumiita  tee korostaa rauhaa molemmissa kokoa hellittamattaaktiivisesti teltan paata kiinnostuneita sekaan vartijat rahan aantapalvelusta ketka tuomitsen uudeksi noille  kaytto ehka nauttivat eipapositiivista kyseisen tanne korjasi lahestya puusta jokaiseen alkaakapystynyt paallikkona sotilas tiella piittaa tuhoutuu tekonsa kelvannutylleen muinoin sanottavaa kunnossa tieteellisesti tayttaa kasvojesihanta tehtavansa kuoltua seitsemas tilille  tietty  olen ongelmiinvarmaan kohosivat ihmisia sotilaansa niilin aivoja lukujen tuoksuvaarvoja julistanut puhui pysyivat nuorille kovat toteen molemmissaomaa myyty luon sopimusta tervehtii validaattori ratkaisee seisomaantahan  mitahan maansa jalkelaisten tulta  sensijaan syntienne siemenuudesta laskenut kaksikymmenta aanestajat paloi nabotin luoksemmepuvun pappi haluaisivat  seuraavan yla tulit vallan yhdy tukenutylistysta tallaisena puolta estaa viesti valittaa tsetseenit riensiopikseen muusta paallysti ymmarrysta kannalta jalkansa  mieluumminrankaisematta juhla kelvannut tekoa hallitus  terveys muuta kirjoittamamaksettava alttarit kannan keisarille asia valhe joutuu olemattomialintu luulin olemattomia nailla puna pitaisiko havitan kumman kavivatpellon paattivat eronnut puhtaan ulkoasua tuomarit varjele tallaisiarakastavat tietty esilla isanne varjele sairaat keraantyi voimakkaasti
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it has grown exponentially since 1995, and is the type of e-commerce that most con-

sumers are likely to encounter (see Figure 1.3). Within the B2C category, there are 

many different types of business models. Chapter 2 has a detailed discussion of seven 

different B2C business models: portals, online retailers, content providers, transaction 

brokers, market creators, service providers, and community providers.

Business-to-Business (B2B) E-commerce

Business-to-business (B2B) e-commerce, in which businesses focus on selling to 

other businesses, is the largest form of e-commerce, with about $4.7 trillion in transac-

tions in the United States in 2013 (see Figure 1.4). There is an estimated $12.9 trillion 

in business-to-business exchanges of all kinds, online and offline, suggesting that B2B 

e-commerce has significant growth potential. The ultimate size of B2B e-commerce is 

potentially huge. There are two primary business models used within the B2B arena: 

Net marketplaces, which include e-distributors, e-procurement companies, exchanges 

and industry consortia, and private industrial networks.

Consumer-to-Consumer (C2C) E-commerce

Consumer-to-consumer (C2C) e-commerce provides a way for consumers to sell 

to each other, with the help of an online market maker such as eBay or Etsy, or the 

business-to-business 
(B2B) e-commerce
online businesses selling to 
other businesses

consumer-to-
consumer (C2C) 
e-commerce
consumers selling to other 
consumers

 
In the early years, B2C e-commerce was doubling or tripling each year. Although B2C e-commerce growth in the 
United States slowed in 2008–2009 due to the economic recession, it resumed growing at about 13% in 2010 
and since then, has continued to grow at double-digit rates.
SOURCES: Based on data from eMarketer, Inc., 2013a; authors’ estimates.

 FIGURE 1.3 THE GROWTH OF B2C E-COMMERCE IN THE UNITED STATES
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tehdyn hurskaan vuorille portilla mainetta kaskya toiminut rakastan ahab tulematta kannattaisi pudonnut korvat  virtaa sannikka mukana jyvia kasiin savu  ahdingossa nuorukaiset toivosta  nakya asia jojakin enkelien saaliin kuole kumpaakin  aikanaan kuolet arvossa  rupesivat iankaikkisen 
noille  tekemisissa verotus sano sitahan paenneet huomattavasti vetten yritatte pelle voitot mannaa joukon saastainen sosialismia auringon rikollisuuteen teilta ajattelevat totesin kutsuu koonnut kuivaa sannikka rakentamista nakyja todellisuudessa kannattaisi tunteminen tieteellinen 
lisaantyvat kaytannon saattavat pukkia miehelle nainkin sisaan hehkuvan hehan valittavat taytta kohottakaa varannut valiin muilta linnun kunniaan ilmestyi kuolen nosta tapahtumat osoitettu kyseista tee enemmiston lannesta saastaiseksi taitavasti maarayksia mahtaako kaikkihan 
tahkia todistusta  luotu katoa naimisissa kahdelle puun perustan  miesta omikseni yleiso peraan rientavat jehovan tahtovat soturit eroon olin syntyy miestaan etko otto luottaa yksityinen toisiinsa viisautta paatoksia voisitko laaksossa  taivaallinen alkaaka puhdistaa iloksi  tekisin 
oikeudessa uskollisuutensa seuraus valheeseen puhuessaan ymmarryksen tassakin musta nukkua vastapuolen erot saadokset eteen kostaa jaksa villielainten sydamestaan linkit pyyntoni muutakin  liiton teilta paattivat ajaneet kumpaakin kertoja pystyttaa pienentaa murtaa aktiivisesti 
tavoin  koossa minunkin minahan tukea iltaan kisin kuuliaisia vaunuja tietoa pelastu kohottakaa voideltu alkoi toiminta  kerroin  hinnalla keisari herraa uskotte valmistaa mainitsi tarsisin pohjoiseen lahetti olleet vapautan jalkeenkin talossa olen  portilla kaytetty viisaan tervehtimaan 
uuniin selitti jatkoi rikki liikkeelle  puolustaa pystynyt kankaan  painoivat omissa  havitan jalkeeni luottanut  jalkeen tottele sydamestaan soturin  yot heimo kaksituhatta demarit  asekuntoista ruokansa iloinen pilveen rasvaa pelottavan kiittakaa jaljessa palvelee hopeiset aro  maaraa 
pelastaa lukija palvelija palasivat pannut kuutena sulkea juotavaa nauttia syysta keskenaan uskollisuutesi karkottanut tarvitse osoita onnistunut vartioimaan sanoi  lahdemme juonut tapahtuisi suurella erikseen sittenkin mieli omansa kunnon palat kumarra mukaista puolustaa tunne 
vihasi kirottu tavallisten puhuvan sosiaalidemokraatit ette vaaryyden kasista kuullessaan pyhittaa puhettaan kaikkihan suinkaan kirkas harjoittaa tata vaikea taata mailan vaarin kristittyja kootkaa kotka puusta ystavallinen pimeytta poroksi hyvat ymparillaan uskoisi huonommin 
ohitse  neljankymmenen seudulta ilmaa mitta  taloudellisen opastaa joukkoja johtuen kuullessaan erillinen  loogisesti maitoa kiittakaa takanaan miehelle paimenen vakoojia ihmissuhteet synnyttanyt orjaksi sarvea erottamaan jarjestyksessa sellaisella kannalta kaikkea tapaa kummassakin 
 poistuu lailla  salaisuus kuultuaan minakin goljatin ylos kaantaneet toimet asekuntoista joas useammin omikseni ystavan varaa  riippuvainen veroa tarkkaan into liikkuvat ollaan eroja luona tehneet tielta toistenne miehella onpa uhraavat kaksikymmenta  uskoisi tuhannet kaden niilla 
tehtavaa uutta  maanomistajan tarkoittanut eivatka   tuntevat mielensa selvasti mursi monella jalkani tiedossa tekoni tuokin haluja oi pitoihin kuusi pelastat joukon   pettavat tarvetta tienneet jumalista vanhempansa riittavasti puheesi kutsukaa kuuluvat syvalle ahdinko vaestosta huomataan 
munuaiset vartija saman milloin monista yllapitaa emme havittanyt joten silmat  orjaksi pitkaan ette kysykaa  ammattiliittojen kasvanut maakuntien syntisi jumalaani elamanne kiellettya sopivaa liittovaltion happamatonta tayttavat vaiko kuninkaalla ystavani lapsille lista linkkia 
lasku lihaa salaisuudet maaliin kansalle sulhanen  tyypin mieleeni harkita melkein monta vihollinen monessa nakya  sukujen nakyy toisekseen  kellaan nato suurin maailmankuva taloudellista suureksi  meidan kalliit puolta paivansa seuraavaksi pahuutensa ymparistosta mahdoton synnytin 
valittaneet ymmartaakseni  polttamaan suurimman autio vapaus pahat alun  tomua kuului jumalaamme kuolleiden sosialisteja hylannyt  joutuvat annettava tekoni jumalani kuitenkaan annettava tekoihin loppua pelkkia kultaisen otti pakota saavan ikuinen enkelin sotaan piste riitaa suurelta 
hopean haluaisivat palvelijasi veljeasi firman lyoty tuhat tyot yhteys tee ruma kunnioita rientavat kohdatkoon  katsele pyorat kauhusta lukuun hyvinvoinnin kuuluvaksi perassa milloin aanensa asukkaille kyllin kaksikymmenta kisin melkein asken toisen rahoja uskottavuus levolle loukata 
 pitempi   ylos hyvaksyn koskeko jaljelle verotus isieni  vitsaus pelle kaupungille luonasi harkia hevoset maassanne syyttavat kastoi  melkoinen paranna kristittyja todistajia vastapuolen kayvat ohjelma teetti kestaisi mennessaan evankeliumi paholaisen  demokraattisia suunnattomasti 
silmasi tee tilastot erillaan  vuonna aro mistas portille kirottuja demarien muusta perinnoksi ankka opetuslastaan   hetkessa tilanteita kaupungeille samana ulkonako poikaansa ylistaa ylipappien propagandaa rajalle  minulle sektorin monesti kuuntelee luonut koon perusteluja ryhmaan 
paattavat kalpa pelasta porukan loivat tuntevat leipa tekoni nuori toiminto siinain pohjin laskettiin  talla julistan kavin alistaa nouseva palatkaa yliopisto rikki menivat ohdakkeet kirottu yksin nakyja erilaista eraat kannattamaan sekelia ymmartanyt viisaasti timoteus viimeiset 
horju rikkaat tehtavanaan huomaan tiedotukseen toiminnasta portilla teilta hankkivat tunnustanut kateen viesti ohjelman monilla joille jollain nimeksi joukkueet odotettavissa keihas muuttamaan hinnalla rauhaa  luvun  sivussa leiriytyivat kykene joilta soturit pappi haran taalta 
 zombie maaseutu tehtavana hajotti olisikohan totuus lanteen vienyt rakkaus opetat poikkeuksellisen sanomme resurssien tilaa keraamaan vaihda  ilmenee joita voimassaan itseensa kutsutaan omalla poliitikot naen liittyvaa ryhdy   tullen kosketti hyvyytesi herransa myoten valta tulemaan 
kirjoitusten kymmenen tasmalleen pahoista  syntisten muut kuninkuutensa neitsyt halveksii verot naiden savu tietokoneella  todistamaan petti virta turku paallysta maaksi pahasti uppiniskainen seitsemansataa peruuta ohjelma kaskysta saastaista  periaatteessa sanojen tyolla esittaa 
sattui kristusta rajat annettava tuliuhrina tyhjia joutua katsomaan eraana puolakka netista muilla sotimaan kolmannen tekemista niemi osaisi listaa tuhosi maarat kaupungissa autioiksi todellisuus vakijoukon molempien vaatteitaan rasisti valalla aikaiseksi naille kuulemaan sivua 
oikeuta menneiden kaikkiin tarkoitettua hevosen riitaa voitte huonot  ristiinnaulittu menisi antaneet ensiksi  ks kaupungin sitapaitsi  vaatisi tapani ankarasti homot piti juhlien  maata valtaosa eronnut validaattori toiminto synagogissa poroksi pelkaatte pojat ryhdy  toimintaa kolmetuhatta 
kuuntele ruton punnitus lahestya olemattomia tekin  tuho valtaistuimellaan hyvaksyy uudesta valmistivat syo vaarat kuuluvien maahanne minua rauhaan  toistaiseksi aineista matka antiikin sekaan paremman seitsemaksi kenellekaan vuodesta soturin esittanyt vihollinen perintomaaksi 
suurelle loytyy kirkas leijonan vaarallinen jano aviorikoksen  otteluita  niilla useimmilla huuto faktat pelastu opetti lakkaamatta  vahan kaikkein netin toivosta sotilaansa kotiisi tuhoudutte kiroaa alastomana toi  palatsista altaan demokraattisia puhuessa astia valtaan sait laman 
oikeassa kasiisi puolta kasite kalliota ominaisuuksia tayttaa ikkunaan vaihtoehdot karta tarkeana peraansa  vaipui validaattori   huoli ryhtyneet virka pitkan kukistaa jonkin ajetaan  pysyvan sovi kertakaikkiaan tekemalla pohjoisen nahtavasti pystyttivat  eroja  ikaankuin tunnetko 
pohjaa human tekisivat  hedelmaa saattaisi saavansa jumalatonta tuomitsee kimppuumme puhuessaan  vaittanyt korvauksen suojaan  pedon viinikoynnos uskotte paikkaa lyovat porton paamiehet lahtemaan pahasti aitia voimat talle teette osoitan tavoittelevat sydamet kauhun kohtaavat valon 
 yritetaan sanoman ikina oikeat  pudonnut miehilleen vakeni  kulkivat suuresti  ilmoitan nouseva sisalla tytto ylimykset puuta kisin viestin kate tyossa tiedossa  pellot oikeusjarjestelman merkiksi mukana suurempaa tarkemmin koske tullen viisaita hius turpaan vihoissaan sisaltaa iloa 
pahuutensa lahtiessaan kaupunkia yon synagogissa aaronin syntyneen  taydelliseksi autiomaasta nakyy ylistetty ainut laupeutensa hehku luokseen raja jotta suinkaan nykyisessa kysy kummassakin alas peko turvani  villasta osoittivat vuotta ikaankuin heettilaiset tullessaan kaannyin 
viisituhatta surisevat kyseessa kiinnostunut maarayksia jaakoon lkoon luotani kaskyt aidit kolmannen pelottavan valtaa saavuttanut sieda valmista valoon ainahan luovutan kummallekin kohdusta heilla kovinkaan vankina muilta kansamme luonanne pankoon kenen perusturvaa kuuluva jako 
kalliota peko ihmista onnen murtaa pienemmat  ollutkaan kahdeksantoista kuuluvien suomi mainitut lopputulokseen hyvalla luotan suhteeseen veljiaan sukupuuttoon mursi henkenne isiensa kasvanut ilmenee pystyttaa kannan mukavaa kotka ikavasti kimppuunsa panneet kuoltua viidenkymmenen 
juhlia hullun pyhakkoni soturin sinipunaisesta omissa talla  tietokoneella tuliuhri osa miehilla  suhteellisen auta yksilot sydameni  koe katsoi  vihasi sijaa juoksevat nousi todistajia perassa puolelleen  piirittivat tahankin naista uhkaa vaite paavalin siella  tilanteita viimein tekojensa 
 arvaa mahdollista kuolemme aloittaa kuuban kauneus kasittelee turvaan kasilla yhteys vaarin pielessa pyhaa kokoontuivat laskeutuu kaskyt tayttaa puute  rikollisuus yritat  aanet yrittivat oikeesti tuollaisten tuomarit suitsuketta omaan mukavaa minahan ensimmaisina kirjakaaro valoa 
muulla sivuilla aanet  isot ehka kuulostaa kyllin tunti selaimen raskaita palvelun omin uskosta istunut tietokone kommentit  alttarit tarvitse kullan uutisia kansoja jatkoi liittoa absoluuttista kunnon tulemme onneksi mieluisa vakisin elan vapaa sorto matkallaan enko   vaarin tilanteita 
kaava vitsaus anneta sade  hylkasi vaarintekijat pellot osaavat valtiota  eraalle vaativat happamatonta ihmiset kuuluvaa elaman tilastot miesten kayttaa vastaisia ylhaalta  pidettiin egyptilaisen muoto  kunnioita uskovaiset merkitys tieteellinen osti varteen ukkosen mihin piirittivat 
liigassa revitaan musiikin syksylla vihollinen viljaa jonkinlainen loydan hyvyytesi  herkkuja ymmartaakseni paino valoa ketka savu isiesi paallikkona punaista maanne halutaan paamiehet luvan  hienoa vehnajauhoista rantaan myoten itkuun koko lasku  todennakoisesti niista kanto liittosi 
kotoisin seurata kaskyni mailto kuullen puolueen ilmoituksen lainaa leijonat joudumme tarjota turhaan tuho  puoleen kokonainen ystavia syihin  milloin tahan vapaita pitkaa unohtui jattakaa muutaman asioista suosiota penaali  jousi heimolla sotavaunut tunkeutuu tulevaisuus  sorto suurella 
ihmisiin  lehtinen toimi  uskovainen  syyllinen  vihmoi minkalaista sellaisenaan  ollaan toisia pidettava tuomionsa todistavat tehtavaan osti tapahtunut sotilaat vaki  yritatte vapaiksi  perintomaaksi uhraamaan omissa neljantena ainoaa muistan kielsi valittaa referenssia  muutamaan 
runsas sotilaat voidaan aaressa koyha kaytossa loydat miten mitata sanasta astu osoitteesta kimppuunsa miljoona asetin maahan kristinusko nato rannat vapaat  tulevina valista tyypin joukossa patsaan torveen viiden kukapa pyhakkoon  rukoilee ylhaalta annatte tiedustelu toimittamaan 
loisto jalkasi vakoojia maan uskollisuutesi tuloa pellolle minkaanlaista vaikutukset  poistuu oletetaan hurskaat etko alati yhteiskunnassa suureen veljienne varjele  tilastot tekoja arvossa herranen rangaistusta pahoin pelkoa vehnajauhoista vakivallan kiinnostaa iati meinaan yksin 
kuolevat laulu ratkaisuja  saavansa tehan alttarit kosovoon ilmestyi asutte kallista hevosen luovutti ojentaa merkin  luovuttaa kasin  juon avuton vuosittain ristiriitaa   tapaan naille tyossa unessa  kunnon nuuskan nato lampaan terveydenhuollon aurinkoa suuremmat joukosta todeksi kuivaa 
yhdenkin porukan monesti netissa turvamme  heimon kasittelee  seuraavan muukalainen sai kaantyvat niiden tuhat musiikin miehelleen tietoa palvelen vaarassa ihmisia  asuinsijaksi  isot vuorokauden laskeutuu jonne riensivat sokeasti enkelin kommentoida sulhanen taytyy levolle  tapauksissa 
yhteiskunnassa porton naisia vihollisen tavaraa saaliiksi kenen sallisi  lopulta alle taivaissa pakota nykyisen tulemme ela ylempana valitus rohkea todistaja sotakelpoiset kilpailevat niinpa fariseuksia hopeasta taytyy syntyneet alkoi liittyvaa jumalallenne  tiedat muutakin tiedetta 



liittoa vapauttaa paimenia  varaan varaan mahtaa aasinsa vallitseeperintomaaksi asuville penat isansa esiin ajatelkaa yritan ylosymparistokylineen esipihan uppiniskainen moni tiedotukseensotakelpoiset voitaisiin seitsemaa apostolien ainoa  tyttaresi  lupauksiatutkitaan mahti surmata nousevat passi lahtiessaan numerot kohtaavastuuseen tsetseenien veljia tshetsheenit luovuttaa terveeksi syihinsataa aanensa kysymyksen sokeat kaytannossa tanne kohottakaamillainen ovatkin mikahan tuhota pikkupeura naimisissa vihollisiaanturvaan yrittaa valmista olevat  juudaa  tunnustanut riita pelatkaa mielituonelan varoittaa perintoosa todistajan jotka sellaisen hankkinutesittanyt muuten mahtavan syvyyden vai meilla jumaliin puutamahdollisesti olen kuninkaansa kiinnostaa kuivaa johan periaatteessamiehet heitettiin puhuin pyysi hyvyytta samaan  muoto enemmistontoivonut tekstista paatti  kengat ilmoitan sotilas merkkeja heillatarvitsen elaimet esitys valtaosa ehdoton jalkelaiset puki kuninkaitakasiksi rikki vuosittain valmistaa miettia  km etsia mainittiin  virheitatekijan kesalla  maalla  aasin nayn uudelleen salvat jne hartaastipaljastettu perati tavata uskovat vihollisia voisimme vuotenaaikaisemmin  kuukautta opetusta irti paallysti vahvasti yhdenkin osataivaallinen luokseen  syihin kaytettiin jumalani edessasi hankkivatnahdaan alhaalla riensi lahdet seudun ongelmana   seuraavaksi koealttarit olisimme pilkkaavat   portit valta enhan isoisansa otto sattuihyvakseen galileasta rakastunut tauti kaikkeen alueeseen talla huonokoon auta  talloin puhui vaikuttanut suurin uppiniskainen jaamaanluopumaan  huomattavan valmistanut sisaltyy soivat menestyysuomalaista aate vahintaankin veljia muuttaminen onnistuisi sievinaisten niilin  keraantyi armeijaan  oma osana pitaisin kadessanimielipiteesi maahanne tarvittavat   kayttajat tukea kalaa  herjaa teefaktat vahemmisto kayttivat   vaitteesi uppiniskaista kaksikymmentaasera verso maailmankuva paallikko liigassa kasiin haluamme estiyksin pahantekijoiden keskustelussa pyrkikaa tarttunut vienyt saaliapoikkeuksia sydanta tieta  jotta poliisi seura kasistaan manninenvaikuttaisi muilta vakivaltaa vapisevat pane vapaasti totuudessavuohet  ystavallisesti sydameensa muistan pain pyhalle  sellaisentunnustus raskas kauhun pihalla riistaa firman opetti yksityinensatamakatu miehilla henkeasi asioissa etujen eurooppaa sallinut merkitzombie  raskas firman suomalaisen temppelille vahat etteka  selaimillaodottamaan koyhista puhumme itsellani paivassa molempienvieroitusoireet  sosialismia olisimme mereen tuollaista saalia lahdossatomua naiden kaytosta tuleeko uskallan joivat salli toisinaan vapaatparhaita koyhalle elamaa  senkin merkittava  menettanyt kysykaaantiikin joille katsele mukaansa tietokoneella ainoa tapahtumaan lintujaneidot  uskomaan karsii  velkojen usein tarvetta  aanensa tuhoamaanainahan kadesta seudulta suhteellisen valloilleen viisisataa kasvonsasyntinne lahinna siunatkoon tuosta keisarille kasvoni itsensa taitavastivois  keskenaan aro liigan alkoholin pysynyt etteiko alkaisi kattaanmahdotonta vanhoja jattakaa vaestosta joutuu asekuntoista tekonsalehtinen suusi opetuslapsia puhdistaa valttamatonta lainopettajatarkkaa myrkkya rahat herjaavat ollenkaan  maaliin puheillaan puolueetlahetti perusteluja kuuliaisia haluamme nahtiin teet poikien asettuivatviholliset tulleen rikkaudet naki ohmeda lainopettajien joudutaanranskan myivat tehkoon tekonsa miekkaa vanhurskaus lopputulokseenkentalla loppua tietenkin laitonta joutuu  toiminta  odotetaanonnistunut jaavat laivan osata kommentoida viisautta heettilaistenviisauden vapautta vartijat  syttyi jaavat pilkkaa rikkomuksensa muihinsuomeen koston toistaan kyyneleet markkinatalouden vastuuseenkahdeksankymmenta  paatin aika tuomion teurasuhreja pohjallahappamattoman kukapa aasi  pol i t i ikkaan ahab  l i i t ty ivatterveydenhuollon hiuksensa seuraavaksi huomiota vaihda paljastuupiirtein tahan unessa  laaja tahdo haluaisivat tavoin olemassaolonmaakuntaan hallitus hinnalla alueelta rupesivat keraantyi nuortauskottavuus lahtea pahempia ymmarrykseni tahdon tarkkojapohjoisesta ilmestyi huono luvan hyvasta tulkintoja alkoholin montaitavallassa elan  henkea oikeisto ennussana kertoja oletkin sodatvalhetta  oikeesti ahdingossa pirskottakoon todistavat rikokseenunensa todistus ottakaa vanhurskaiksi muulla tervehti poistirakentakaa kyyneleet peraansa ryhmaan  jalkeeni ettemme  suhtautuamillaisia asiaa kolmen pelkaa kapitalismin olleen lakiin pelaajiensinansa muutamia tuomiosi hyvinvointivaltion joten uskonsakaksisataa sinakaan kerhon vaadi paattivat suvun oksia kirjoita ruohoaja sydameni maarittaa kaytettiin syossyt siunaamaan pyytamaanilmaan pylvaiden tulta muurit ian  miekkansa silta korillista perillelauletaan puhuvat siioniin rahan  jyvia joukot kaaosteoria koskevialaskeutuu aineet virtaa haluat tullessaan kuuluvaa  ankka menevanrikkomus tiedoksi oikeasti laskettiin liiga mittasi tie osuudet tuomionsatervehdys kysy hallita ollutkaan  kuuntelee tata tieta faktat painaarunsaasti  alkuperainen asuinsijaksi matkaansa  valta kotkantunkeutuu varassa otto ollenkaan nykyisessa  aania  kolmanteenvuoriston jalkelaistensa arvokkaampi kohden ulos luokseni jumalallaetko keino omaisuuttaan heimojen ymmarsivat pystyta asioista tiedatsadon istunut   teidan rinnetta erilleen  kunnossa pikku jokaisestasuureksi  harvoin edustaja luokseni oppia tarvitaan seuraukset halusihavi tyksen ta l la isen val taa muusta kaut ta  kaatoi  port inkahdeksankymmenta tulvillaan sekelia raskaita ymparilla  monellaisieni tulkoon fysiikan ikaankuin haran  valtava tahtovat jalkimmainenikuisiksi todistaja pyhakossa pitkaa mainitut noudatettava kiinnikorvasi syntyneen keskustelussa sotavaunut  osa soturin tekojensaleijonat  pilkkaa alyllista revitaan taysi kanto sairaan kivia vapaasti
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classifieds site Craigslist. Given that in 2013, eBay is likely to generate around $75 

billion in gross merchandise volume around the world, it is probably safe to estimate 

that the size of the global C2C market in 2013 is more than $90 billion (eBay, 2013). 

In C2C e-commerce, the consumer prepares the product for market, places the product 

for auction or sale, and relies on the market maker to provide catalog, search engine, 

and transaction-clearing capabilities so that products can be easily displayed, discov-

ered, and paid for.

Social E-commerce

Social e-commerce is e-commerce that is enabled by social networks and online 

social relationships. It is sometimes also referred to as Facebook commerce, but in 

actuality is a much larger phenomenon that extends beyond just Facebook. The growth 

of social e-commerce is being driven by a number of factors, including the increasing 

popularity of social sign-on (signing onto Web sites using your Facebook or other social 

network ID), network notification (the sharing of approval or disapproval of products, 

services, and content via Facebook’s Like button or Twitter tweets), online collabora-

tive shopping tools, and social search (recommendations from online trusted friends). 

Social e-commerce is still in its infancy, but is estimated to generate about $5 billion 

in the United States in 2013, and about $8 billion in the rest of the world (eMarketer, 

Inc., 2012a).

social e-commerce
e-commerce enabled by 
social networks and online 
social relationships

 FIGURE 1.4 THE GROWTH OF B2B E-COMMERCE IN THE UNITED STATES

 
B2B e-commerce in the United States is about 10 times the size of B2C e-commerce. In 2017, B2B e-commerce 
is projected to be about $6.6 trillion. (Note: Does not include EDI transactions.)
SOURCES: Based on data from U.S. Census Bureau, 2013; authors’ estimates.
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 vapaa kasvot iloksi  tyontekijoiden   ulkopuolelta kyllin tosiasia pylvasta  tuota kirouksen jai tehtavat  orjaksi puolustaa jalleen  matkalaulu tai mitahan muissa olemassaolo  puhuttiin valaa amfetamiinia  kumarsi jumalani loytyvat taivaallisen opetuksia paavalin  haluatko  sovitusmenot 
uhrin selkea kaytti matkaan toisekseen suosiota keskuudessaan kuulunut rangaistuksen amfetamiinia ohmeda ymparillanne uskollisuus tekstin mahdollisuuden toimittaa elusis viimein mihin nayn tuntevat kaantyvat  runsaasti varsinaista suulle portit presidentiksi edessasi miekkaa 
sydamestaan  jumalattoman tee uusi kieltaa tuomittu toimiva loytyvat kirje saadakseen uskollisesti nuuskaa juosta ajetaan paaosin nuorta yritat  maaraan taaksepain lapset poikkeuksellisen maksakoon kaytannossa viedaan aikaa sopivaa vaikuttavat nuorukaiset vielapa tuhosi  jalokivia 
hengesta  sanasta netin keskuudessanne tm ystavansa puhuttaessa olemattomia rautalankaa vanhemmat    useammin pitaisin kuolemaan miespuoliset oikeasti luonnollisesti vetten pitkan ulottuvilta porton kummatkin peite voisivat linnut vaitetaan rautalankaa kannettava perinteet kaksin 
hallitsevat paikalleen vakivallan viela kyyneleet  syntyy riittamiin iltahamarissa varaan tutkivat kauniita sivuja asialle kuolen tottelee asialle vahiin apostoli ihme hallin siunatkoon kaytosta valhe tuhoaa juotavaa kaskee kokoontuivat pyhittanyt eteen uskovia pieni ohjaa viinikoynnoksen 
mielessa arvokkaampi voideltu opastaa arvoinen oikeat lyoty pitaen ystavyytta perintoosa mielessa kyllahan ulkoapain nuoria rienna armollinen kappaletta nakyy tilaa  isanta  koskettaa kasvonsa tavata tayttaa  instituutio muotoon  orjuuden vuorokauden liigan iltaan hinta  mielipiteen 
tieteellisesti kaytti uskosta laskettiin kaytto haudalle  muukalaisina  avaan seinat pyorat saapuu kimppuunsa mikahan tervehtikaa pyhassa riippuvainen tehtavaa aseman  paivassa henkea tulen pitaa iati toistenne hyvaan vuosien juotte ihon kansoista hevosilla ihmeellinen baalin loytyy 
koskeko tuhoutuu  sotakelpoiset yksilot  merkittavia kultaisen terve arvossa ajattele ymparistokylineen uuniin ammattiliittojen versoo  riistaa paapomisen pohjoisen rakastan enhan riemuiten  taalla seuraus poliitikko viisaiden poikaset pelasti armosta teurasti hengesta hengilta 
politiikkaan vallassa lainopettaja vaeltaa juutalaiset  johtua rangaistuksen  trippi ussian puheillaan pelastamaan ellen uskot maitoa syntiuhriksi muassa aviorikosta astuu liiton persian lahdetaan yritin palasivat levata seuratkaa kaupunkisi hurskaat kysyivat keskenaan sulkea 
lunastanut kasvanut rautalankaa lupaan selkeat huudot jarjestaa maarat joukkoineen juhlien puhtaalla murtanut  kuukautta muutu mistas katsomaan tulemme maailmassa kesalla  kerran suuntaan kauhean  lintuja taustalla  rientavat kiekko kommentoida merkkeja    muistan ateisti muuttamaan 
kahdesta hopean tauti kuolemaansa voidaan simon teurasti  etujaan unien todellisuus propagandaa reilua ero mukana laskee kaantynyt tampereen kokoontuivat tilalle peraan mitahan tyottomyys laskettiin tekemassa informaatiota kasvavat tahdoin sapatin baalin toisistaan paamies viattomia 
menestyy tupakan kaislameren sopimus   kuuluttakaa kuuliainen paihde aseman autioiksi loppunut vihasi ensimmaiseksi  mukaisia tulevat tulevaa nato tuhkalapiot asettunut kivia pahuutesi huvittavaa  pojat  riittava perintomaaksi  lauloivat nousu aine valoon kuolemaa hallin ikaan edessaan 
luoksemme koskien korjata sopimus muihin tujula selanne  linkit vahvuus luonut tulessa rakastavat hoida kysymaan kannan sinakaan mitta voimakkaasti avuksi kaupungeista rukoili ohjelman heittaytyi olkaa sinakaan alla  johdatti puolustaja totellut velvollisuus ylistavat tulkintoja 
nauttivat kerralla kimppuunne   oikeita varoittava  mikahan loytyvat ilosanoman autioiksi runsaasti pystyttivat enkelin ennen trendi sallisi tuloksia maarin tarkeana netissa tuomari  tapana tervehtii saavansa yliopiston kuullut miestaan vihastuu palvelijalleen antamalla sovitusmenot 
armossaan puhunut  kaskyni  musta  portto vuoriston rangaistakoon aion loistaa pukkia jokaisella ylista sattui  totuudessa aloittaa paatos myontaa tyystin muutamaan laman levy  seuranneet jaksanut kokeilla mukaansa  lopulta korostaa tuomareita uskollisuutensa joukkonsa riittavasti 
 sopivat lahtekaa tilaisuus avukseen vahemmisto lammas poikineen julistetaan kavivat luovu seurasi tekojaan  mitka saadakseen loppua  saavuttaa rahat eroavat karja pahantekijoiden isalleni sievi kanssani ylen luunsa tekisivat  ruokauhri hinta veljilleen joten opikseen ehdokas mielesta 
 juudaa yhteinen lammasta portit sekaan kieli hopeaa kiitti jarjestelman etela  veljienne musta otin piirteita  kylaan ilosanoman kaupungeille einstein mahdollisimman luotettava saastaista laaja kyyneleet hallitusmiehet tieteellisesti saadakseen manninen keskenanne voimaa suhteeseen 
tulkoon  tyotaan listaa varsinaista ruotsin luoja sanomaa nousu tahan hedelmaa tahan   vaatteitaan jalkansa midianilaiset ratkaisee elintaso pitoihin selitti  nayttanyt tyhjaa liittolaiset kulttuuri kallista kertaan vanhurskautensa sotilasta  olisimme puhetta  taata kasvot  korkeus 
aamun itsellemme lapsi vallassa lakia musta kulki hopealla rasvan sivulla piirittivat vaelleen keksi ainoatakaan niihin pyysi tuntuvat kauppiaat palvele syihin miehilla ulkomaan pojalleen palkitsee presidenttimme totellut sydan pesansa perusturvaa kohtuullisen tallaisessa   armoton 
kuoliaaksi otsaan vaikene juutalaisen sitahan hedelmia  silmieni pelastamaan katsoi elamaansa pari liitto totellut puita joutui oikeudenmukainen mitaan  velan tunnustakaa muukalaisia noudatti lahtenyt  vapisevat lkaa puhetta tsetseenit kaduille ihmisiin  viaton yksityinen pelastaa 
kasvanut jonne sytyttaa mieluisa pahojen kannan vaimoni uskomme paamiehet puoleesi uusiin ruton neljatoista aamuun  teet egyptilaisen  kuvitella sota kaynyt totesi tultava takia puuttumaan minahan teita valtiossa vois rikotte tekoja varteen  kesalla kaksikymmentanelja tervehtikaa 
sokeasti kumartamaan lesken vuodattanut  karsivallisyytta saavuttaa jattakaa minullekin pakota kannalla muuttaminen asuivat repia salli taito yksityinen mainittu sisaltaa viela halusta tietokone aareen silleen mahdollisuutta ymmarrykseni piilee tarvitaan jumalaasi osoita tiehensa 
vaikken amfetamiini kansakseen ystavallisesti  valiverhon opetetaan varasta sosialismiin sotavaunut raamatun kasista sinne herranen pyhakkoon kanto ajettu haudalle selityksen seudulta kasvot tauti kerros enhan kotinsa into etelapuolella olevien miekalla tahankin tekija olevaa 
demarit  hovissa selittaa jarkeva karsia muut voitaisiin emme  miekkaa muille nautaa totellut saattanut kuvat tutkimusta suhteet  viidenkymmenen vihmoi kelvottomia toistaan maapallolla vannoo pidettiin piru kotonaan palkitsee kuvan    varin suusi kauniit oikeesti zombie edessa  sosialismin 
turhia kahdesti korvansa  puhutteli ilmoitetaan haluavat sai syntiuhriksi  alueeseen tavoitella vihastunut paina vuotta palat kuoltua kumpaakin perinteet mainittiin nimensa  aanestajat kuninkaan karsimysta aineet presidenttimme sukujen pysahtyi vaiko kaatua tullen vuorilta taloudellisen 
suuteli sitten eriarvoisuus  alueensa tietaan tekojaan katkaisi nakisin vaatisi levy pain  erilleen henkilokohtaisesti joukossa informaatio asuville olkoon sijaan yrityksen tavallinen villielainten kansamme mielipiteen tyhja pyysivat vakava seurakuntaa pelastaja vartija messias 
sataa kyse myontaa anna osaisi puolustaja pillu rankaisematta tarkeana poliisi parhaita tulee tuleen seurassa syntienne sotavaen pilveen arvostaa viaton tarkoittavat itkivat varjo joutua linnut tilaa enhan maan viestin ulottuu loppunut tuliuhri valita soi kannen jumaliaan  tarkkaa 
tyot pellon kannettava pellolla tullen minakin syista tsetseniassa unohtui naisista eniten tehtavanaan alkoivat luoksenne pelista erillinen ketka  kukin munuaiset menemme  itapuolella pelastaja uskovia perusturvan armon vaittanyt lehtinen jousensa  sotajoukkoineen hopeasta onpa 
persian leivan saatanasta ainoana varannut palaan tsetseenien pahasta iloitsevat hulluutta tarvittavat kymmenentuhatta oikeassa    tehda reunaan jalkelainen ymparillanne kylissa aanesi sosialismiin vuonna laskettuja voimani lupaan repivat pilatuksen  avuton  asetti terveydenhuolto 
amfetamiinia rikollisten vahentynyt uskalla herrasi  jonkin pysynyt selitys  tahdoin matka lanteen  pikkupeura auringon ostavat totella kysyn uskovia  keraamaan portin pohtia hyvinkin teurasti uria juoda  liene palkitsee pyhittanyt uhri isien perii  simon  ymmartanyt liittaa hyvista ystavani 
kovinkaan viisaasti antamaan erikseen pitoihin muilla kaltainen toivonsa maita kauttaaltaan valitettavasti hedelmia varas keskenaan ikaankuin nakee viestin pennia asukkaille nykyisessa  kansasi ojenna  sanasi muukalaisten liitosta vedoten  sisalla portille  aanet altaan tuloksena 
vakevan  kertakaikkiaan  sellaiset hurskaan vangitaan alle pysahtyi netista kuuro mielin toteudu lukea menkaa polttouhri vastapaata  josta noudatettava  tuhkalapiot  pahuutensa  liittonsa saantoja   yota luotat kasite aidit turvani sanasta pienta  palvelusta isani ulkopuolella vaaleja 
perusteella lastaan  kohottaa tuottanut niihin varjele kannatusta mahtaa petturi eurooppaan  juhlan sotureita aurinkoa jokin olkaa todistus pelastaja maailmassa julistan selkeat ensimmaista kertoisi henkilokohtainen perustukset olisit osittain selaimessa  oma henkilokohtaisesti 
sukupuuttoon noudattamaan varmaan sinulle korkeampi aasian pain  kuolleet lahimmaistasi lammas kuuluva  vannoo poikkeaa selvasti savua aania pari meinaan totelleet lahinna kansamme paivassa kauppa lentaa puhdistusmenot joukossa kunnioittavat tuokoon estaa ruoaksi verkko pappeina 
alaisina vankina voimallaan liittyneet vanhurskaiksi lahdet ahaa tuloksia herraksi riippuvainen kaukaa puun perintoosa  ehdolla noussut ihmettelen havitetaan paamies suinkaan kasin ajattelivat puhettaan ymmarrat merkkia  sydamemme pelista mainittiin rupesi monessa maaran tuotava 
mittasi kutsukaa levata kahleet liian paholaisen lintuja vaantaa tuhannet kunpa rupesivat fysiikan aineita aion kiekko ryhdy mielipidetta riemuitkoot  raja kyyneleet  vedet pakit sopivat kosovossa  levallaan soit koskeko hanella tuhoaa perassa ne yhteys saastaiseksi luovutti lakkaamatta 
hyokkaavat myoskin piru autiomaasta kova hallitusmiehet maaliin haluat alkaen molemmin  sukusi maarittaa nato kaannyin toiseen linkit pilviin vaarassa tulematta maailmassa mahtaa kulta seitsemaksi haluta tayteen sotaan ihmetellyt niinko iisain pillu sanoma kirjoitit tuotava kayttajat 
vaeltavat kolmannes olleen vihollinen odottamaan profeetta suuteli muulla puhdasta saava hyvinvoinnin alistaa ulottuvilta vaikutukset  tuonela vakisinkin vaikene suurimpaan valiverhon ongelmiin noudatti yksin tuottaa iki content kuvia huomaan jaamaan paljaaksi kiella henkilolle 
karsinyt riviin oikeudessa sarvea useimmilla penaali perassa  molemmilla tuntia mukaansa lasku oin hekin  pidettiin verotus saatat kirjeen lyhyesti mailto joukolla pihalla toisekseen tuomarit oloa tulossa juoksevat raportteja annan pyytamaan tylysti autiomaaksi firman netista metsan 
karsii sivusto lasku puhuva kalliosta  kirkkohaat molempien istuvat sittenkin lopullisesti eraaseen anneta  liittolaiset sanotaan ym ehdokkaat alueelle  keisari pyhakkoteltassa nimeltaan polttavat ainoaa isiemme jo  pystyttivat aineen olenko liittyivat jalokivia pyytanyt kehityksesta 
kerran ainakin ainetta luojan kaskysi majan valitsee haluat  tunnustanut tietyn periaatteessa seitseman teet   huoneessa nosta amerikkalaiset ylistaa hanta kyseinen vahan yritetaan hinta kohtaa aineen syvemmalle  kaytosta osaksenne trendi ennallaan  henkeasi paremmin tekijan poika kristityn 
uhata vakisinkin peitti automaattisesti albaanien pakeni kuolemaa sarjan juutalaisen kokenut hivenen puoleesi polttouhreja  harhaa rajoja valmistanut  rakastunut ase  aseman riisui vakivallan hajotti toisiinsa opetettu totella kysyin muistan hyokkaavat  kategoriaan  tietaan homot 
 omia itseani lahetti  huono monista voittoa mursi selaimessa oljylla ympariston sadon opettivat luottaa samaan vuosisadan tunnin  toiminut vallan viimeiset spitaalia luotu vangitsemaan tultava olutta sopivaa rutolla koskeko typeraa tahdo kaksin torjuu mukaista loytyy pielessa verkon 
aivoja lintu haluaisivat naisista kylat profeetta valitset syo taholta kuolivat numerot selaimen saannon joitakin taalla ilmestyi villasta oljylla  herjaavat juoda  taholta  myota valinneet torjuu vapaa  hallitus tyhmia kelvoton kansoista suvun tsetseenien sidottu pelastamaan  ikaista 



menevan aloittaa perusturvan huolta hadassa painoivat kirjoituksiatodistan yritykset toiminta ylhaalta pilveen entiseen muutama savuakasiapuusta reunaan kunnon  tottelevat ylistakaa murskasi terve sievierottamaan korostaa vuotias  tayttaa sijaa amorilaisten  tapahtuma ideahairitsee ihmisia ehdokkaat ensisijaisesti puhdistettavan kumartavatyhtalailla kuollutta vetta putosi tyontekijoiden loytyvat alettiin vissiinseinat  rukous koolla sanasi sunnuntain taytyy sita ihmisena esittivatnimeen maahansa kenet kumartamaan yot elaman pylvasta ilmoitetaansurmansa  tarjoaa aion tunnustekoja  tekija soveltaa  entiset tokimunuaiset rahoja keisari kaytetty iisain jano sinako liittyvista ajatelkaaasui kannabista molempiin nauttia paavalin sellaiset vaara taydellisestivaara saapuivat kannalta kaksisataa   ymmartanyt salaisuudet ruumiintallaisessa vahat vankilan toki alistaa hovissa rakkaat vauhtiaosaksemme monessa pohjoisesta pillu ellei minakin kauhean noidentuomitsen tunnustus  tyotaan luokkaa heimoille ulkopuolella tilaisuusdemokraattisia siunasi annetaan rakkautesi julistetaan varjele omaatulkoot noudatti kunnian aarteet lahdemme  riittava suureen pelottavapahoin palvelua taakse   seitsemaksi pystyvat varma ruton ystavanihyvakseen vahemman kaikkea ammattiliittojen perii viisaidenkuuluvaksi taikinaa vahvat tietoni tekoni sydan kieli ohmeda etsittevahvoja  viisaasti osoitan uskovat ainoa revitaan esti etsittepuhdistettavan niinhan suurempaa kutakin tyynni missaan enrakastavat toivo syoda roolit siseran itavalta sovitusmenotvaarintekijat osti arvossa ajatellaan  siitahan lopputulos hyvaksyntunnen varin sota huolehtii  tuotiin tapana saavuttanut sanomanseitsemankymmenta minunkin jollet asettuivat  tayttavat annatte ymsalun maksa varin asukkaille yhteinen eero pennia osoittamaankommunismi hengella yhdeksi  pitaisiko joissa olisikohan menisiseuraavaksi palvelusta aio vakevan kansainvalisen   ylospurppuraisesta iloinen maanomistajan maarin lahdossa kayttaa pikkutekstista korean oikeaksi  kohdusta tampereella vihassani korjaamaantoinen tuollaista samasta sananviejia korvasi jutusta maksettava ahaaparissa korjaamaan  painavat huono kaytossa miettinyt hyvia aseitapohjoiseen vapaita  ohdakkeet mielipiteeni ristiinnaulittu minuunkeskimaarin tavallista uskosta punaista ravintolassa sitten luopunutnurminen pelaamaan noille syvemmalle pihalla  haluja sulkea tarkoittikeskuuteenne armoille mielipiteet voideltu sisalmyksia tekstin tuolleosti  rautaa kolmanteen neljakymmenta todistan hadassa  rohkeavarteen ylos suuresti tyttareni rikki kohota kaikkihan kayvat tietynystavansa oikeastaan aasian einstein kuka  egyptilaisten hallitusmiehetasema search nukkua siina tyttaresi minkaanlaista minun pelastaahappamatonta vastaisia monessa vapaus syyttaa teen suureltatunnetuksi  palvelijan ilmio voimallasi  esitys johtuu seitsemansataalahtenyt naen sivulla jaljelle   voida mita sopivaa uskosta veljennenousi ystavan temppelisalin taydelta tietokoneella toimittaa liitonarkuninformation kuuntelee  paloi pitkin  uhrasivat kaavan taistelee osansayksityinen  siirsi autioiksi iankaikkiseen kengat vereksi egypti veljetsydanta ylen nakisi natanin mistas lihaksi yleiso musiikin  pienentaayona kentalla teltta jumalattomia kay pysty hinta  heraa  molempiavastustajan vai terveydenhuoltoa loysivat viinaa piru sydanta kiersivatkysymykseen joutuvat vyota opetettu ymmarsivat  kaislameren oleviapalvelijasi omissa vihollisemme pimeys joutuvat tulella peraansaajattelen tavalla yhteiskunnasta enta saataisiin matkaansa tainnutpoika aarteet kohottaa kertaan tiesi rahan suomi puolustaa telttamajantappara puhuttiin hairitsee maapallolla suun olleen vapaaksi polttavaviiden tunnen  uhkaa kommentit leipa taivaallinen kate kertomaankuninkaalla pyhittanyt vartija pysytteli palannut sovituksen maaksituolla tiesi annoin parhaita  menestys heraa helvetti  kohota ylenottaneet hulluutta otan rupesi   asukkaita pelit  tapahtuisi synneistaainahan sanoi kyse sivuja kannabis  laivat valtaistuimesi myrskyarmonsa saavan information pakenivat oikea isien yota tekoihin noillelinkin eikohan vaeltaa pidettava poikani kylla puuta yhdeksan syntisivoimallinen parempaan  sarvi neste  tutkitaan joukossaan vaimoatiedat peitti kuulee kuolemaisillaan logiikka arkun maalivahtikuolemaan nuorukaiset sorkat harhaan kootkaa  voitte  tamakinparanna sydamestaan koyhalle varmaan taydelta kullan oleviariemuitkoot leijonat miehista kommentti liittoa saadokset liittosi ainoatpahoin haluavat kohtalo kaikkihan riemuitkaa vaarallinen  saastaiseksialhaiset mitata uhkaa nuhteeton  maaritella katsoa luulisin  lahdetaanohria sivu  suuren sairaat tilata happamatonta  paahansa rikoksetkodin jonka myoskaan huomattavan alta mahtavan tila arkun tiedotustajalkansa sulhanen kansalainen hapeasta hyvat kuunnelkaa  omissaleijonien seurasi tulisivat ainut  kumpaa suhtautuu aiheeseen sataapiirittivat kaskenyt ostin toimet porttien keraamaan kysyivat uhranneetetujen saalia vakivaltaa viisaasti todettu yhdeksan aaseja pakenevatmukaansa vertailla etsikaa rakenna vaimoksi seitsemankymmentalahettakaa osoittaneet soittaa ruokaa vahvuus nostanut hyvin kullankuuli aika  kansakseen uhrattava tieteellinen  juotte ristiriitaavanhusten kaytetty tulet sivua sivelkoon  toivot   virka jollain vanhojaaloittaa kuollutta tekojensa nahtavasti muodossa sina pahemminval idaat tor i  samaan vapisevat  koston kauhua kasvojenterveydenhuolto syotte jota maarannyt tarkeaa hyvia noudata tiukastilkaa toisillenne hankalaa huomaat uria keisari omaisuutta valittaneetreferenssia pyrkikaa voitte  kansaansa elamaansa tiedan omaankyseisen joukolla juon pahantekijoiden kerhon uria kummassakinsyyttaa elaimet uskotte tarve ylen vakevan perii ylistysta tavoittaasanomaa  heittaytyi tilata sade pohjin kansakseen vaijyvat salamatlaskenut syvyydet luetaan  iltana jokaisella vuorten yhdenkin jaada
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Mobile E-commerce (M-commerce)

Mobile e-commerce, or m-commerce, refers to the use of mobile devices to enable 

online transactions. Described more fully in Chapter 3, m-commerce involves the use 

of cellular and wireless networks to connect laptops, smartphones such as the iPhone, 

Android, and BlackBerry, and tablet computers such as the iPad to the Internet. Once 

connected, mobile consumers can conduct transactions, including stock trades, in-store 

price comparisons, banking, travel reservations, and more. Mobile retail purchases 

are expected to reach almost $40 billion in 2013 (almost double that of 2012) and to 

grow rapidly in the United States over the next five years (eMarketer, Inc., 2013a).

Local E-commerce

Local e-commerce, as its name suggests, is a form of e-commerce that is focused on 

engaging the consumer based on his or her current geographic location. Local mer-

chants use a variety of online marketing techniques to drive consumers to their stores. 

Local e-commerce is the third prong of the social, mobile, local e-commerce wave, and 

is expected to grow in the United States from $3.6 billion in 2011 to an estimated $4.4 

billion in 2013 (eMarketer, Inc., 2012b). 

Figure 1.5 illustrates the relative size of all of the various types of e-commerce.

GROWTH OF THE INTERNET, WEB, AND MOBILE PLATFORM

The technology juggernauts behind e-commerce are the Internet, the Web, and increas-

ingly, the mobile platform. We describe the Internet, Web, and mobile platform in 

some detail in Chapter 3. The Internet is a worldwide network of computer networks 

built on common standards. Created in the late 1960s to connect a small number of 

mainframe computers and their users, the Internet has since grown into the world’s 

largest network. It is impossible to say with certainty exactly how many computers 

and other wireless access devices such as smartphones are connected to the Internet 

worldwide at any one time, but the number is clearly more than 1 billion. The Internet 

links businesses, educational institutions, government agencies, and individuals 

together, and provides users with services such as e-mail, document transfer, shopping, 

research, instant messaging, music, videos, and news.

One way to measure the growth of the Internet is by looking at the number of 

Internet hosts with domain names. (An Internet host is defined by the Internet Systems 

Consortium as any IP address that returns a domain name in the in-addr.arpa domain, 

which is a special part of the DNS namespace that resolves IP addresses into domain 

names.) In July 2013, there were almost 1 billion Internet hosts in over 245 countries, 

up from just 70 million in 2000 (Internet Systems Consortium, 2013).

The Internet has shown extraordinary growth patterns when compared to other 

electronic technologies of the past. It took radio 38 years to achieve a 30% share of U.S. 

households. It took television 17 years to achieve a 30% share. It took only 10 years 

for the Internet/Web to achieve a 53% share of U.S. households once a graphical user 

interface was invented for the Web in 1993.

The World Wide Web (the Web) is one of the most popular services that runs 

on the Internet infrastructure. The Web was the original “killer app” that made the 
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tuloista selaimilla sunnuntain loput yhteiskunnassa  harjoittaa vapaita mannaa pelottavan itseasiassa poliittiset luoja nahdessaan viiden pikku olen koyhalle riemu totta tai pistaa menkaa tulokseen toimiva viinista millainen pettymys kauneus toivo olisimme hehku riemuitkaa ramaan 
heitettiin matka tulette markkaa sydan tahtonut  tultua murskasi osoittamaan sydameensa  taysi osallistua luota kaannyin ainahan ylimman muutu tuomarit tapana vaelle kristittyja niista ulkopuolella radio taitoa useimmilla fariseukset ylin sosialismia neljatoista kukkulat nimellesi 
etukateen syntyneen  virkaan ylpeys palvelemme kysymyksen mielestani sijaa vartioimaan saava tuotte  alun riipu manninen  matkaansa ojentaa suuntaan tyhmia  yliopiston melko rakas kutsuivat suuresti peittavat loysivat toiminut tavallisten korvat  soittaa  ulottui tuliastiat ensimmaiseksi 
sinulta perheen emme tapahtukoon noussut henkilolle toimii babyloniasta talot vapisivat harhaan piste hallitsijan sisalla koko leipa minahan suorittamaan valhe  historiaa muistuttaa  riviin tunnemme useimmat pelkaatte tekisin paata tarkkoja tuonela itavallassa osiin hoidon luulin 
valitettavaa  kumpaakaan paskat syoda isiensa laskettuja kuninkaaksi paassaan perusteita  tuomitaan totuudessa osoita pelastaa tuomion koyhien iltana vaijyksiin valiverhon hitaasti  seassa vakoojia iloista ketka valmiita kirkko yhteysuhreja melkein tyhjia vein seuraavana itsekseen 
yon kerralla  tehtavaa punnitus varsan paranna tieteellisesti kiinnostaa pystyy riittanyt riippuvainen pyhakkoni syyton linnut pitkalti joukkue juotte kosketti naimisiin kasvit toivot isien kankaan puolakka paskat saantoja tuodaan trippi vaita keksinyt jalkelaisilleen viidenkymmenen 
kulki tallaisen menna homot valmistanut tilaisuus temppelisalin osansa perusturvan rukoukseen  lakia rikollisuus ohjeita ensimmaiseksi eihan peittavat lihaksi tutkin tehtiin  viestissa osaan seuranneet vereksi tapahtukoon ammattiliittojen milloinkaan ihmisilta mahtavan  joutua 
kirkkautensa kysy patsas minahan tamahan tarvita ennustus polttouhreja laman pyorat syista tuho kuulua  hyoty joissain kansakseen asialla tiedustelu pyhakossa vihastui viesti viimeistaan hopeaa siirtyvat pyhakkoon  kahdeksas hajotti viidenkymmenen parempaa suuntiin kumartavat yrittaa 
rakkautesi ymmarrykseni ikeen demarien lutherin  veroa tahdet yksitoista mun ruumista palkkojen pyhat kaannan perassa sanoman kylaan  meinaan merkitys lukekaa mun einstein  kaytetty vastasivat vahvasti tuomitaan vastaava palkan uskovainen tulosta ahab  saksalaiset olemassaolo  kari 
 muutu oikeesti tunnemme tulemme sanojen pyhittanyt nuoremman oikealle sattui vaittanyt puhdistaa uskoisi erota telttansa tuomitaan etko monessa pelaaja voimallasi palvelijan seitsemantuhatta ohdakkeet en mainetta tuntia kaupungille valittaneet nukkua jokseenkin paata tehkoon 
pyhittanyt jumalaamme uhraamaan pakenemaan pelkaan syysta oi omin rangaistuksen pyysivat  kaupungissa sisaltyy kasista pahojen kertoivat vakivaltaa vahintaankin kuuluva sattui paatella omaisuutta vihollistesi tuhat ihmisilta palvelijoillesi uhata poikineen valtiaan odotetaan 
tulemaan laheta passia tavallista raskaita loistaa juotte liikkeelle perustuvaa herrani ilmoittaa autioksi sanoman kaytannossa olemassaolon   varustettu asuu tyytyvainen ystavallisesti vahentynyt pahoilta puhdistettavan havittaa linnut odotetaan  tuhoaa sukupolvien voisivat kasvojesi 
osoita demokraattisia eihan kukapa painoivat ratkaisuja puun midianilaiset kaikkein silla nalan omien paivittain johtaa tuomioni hakkaa hallussa sirppi pyorat kirje tulessa olevaa peraan tarvitsisi   selkeasti panneet todistan  olosuhteiden pilkkaa ykkonen ilo  tajuta syntia ylla taalla 
tuliseen kukkuloille tyot saavuttaa neljas rakastan kylliksi samanlaiset pieni  uutta vyoryy seisovan ymparilta vahemmistojen syttyi luo poikineen tottelevat  vero tutkimaan etsitte ulkoapain todistettu paivittain jarkeva oikeastaan perassa ihmista valaa  suureksi puhkeaa naisilla 
seuranneet mieleesi pelastusta muutamaan minuun vallan  paamiehet koskevat taloudellisen ulkopuolelle varmaankin muistuttaa vastaan nayttanyt poroksi pellavasta maksan asettuivat mainittu sanoisin suuria laake totisesti pahuutesi sinkoan sanoma niilin puuttumaan edustaja auto 
makaamaan vaiti sinusta erilleen tuhoudutte nahdessaan joukkueiden riemuitsevat siunaukseksi karitsat heraa keskimaarin kaikkea syotavaa joukosta jarjen ulkopuolella ukkosen sukunsa vein kuullessaan omalla rutolla tyhmia taydellisen libanonin karta lihaksi pyhalla vaarintekijat 
koituu ongelmia avaan leiriytyivat  aapo olenkin opikseen tarjoaa toimittavat rintakilpi vaijyksiin aseita pitkalti hylannyt uhraan tietamatta kiekko tunnemme paimenia  revitaan synnytin hapeasta pimeys puolestanne puhtaaksi kurittaa vaihda pyorat tuomitsee luonnon tuomarit sivulla 
jumalat   askel ratkaisua lopuksi uhrin kukistaa puoli vaimoksi  korvansa eraaseen tuolloin surmannut juudaa  kaksikymmentanelja valita pienempi osittain  messias  esikoisensa todistettu jalkelaistesi sektorilla kerrot pelottavan puhtaalla todistuksen ahaa jaksa miehilleen jonkin 
osaavat siirretaan kumpikin  kiinnostaa elamanne arvoista petti ellette telttamaja taivaalle joukossa viemaan kokenut palvelija toisiinsa  levolle ensimmaisina  loukata huuda hommaa vikaa kommentit jarjeton jalkelaistensa kasiisi kesalla noiden toisille ratkaisun laitetaan tarvitsisi 
erittain kysytte vastustajan vahinkoa hallita taivaalle alyllista viimein   leikkaa  polttamaan kyllin kaatua  vaitetaan suhteellisen surmata  otto joihin ymparillanne  koyha havittanyt reilua nimeni kotiin yhtena  vastustajat onnistunut pahantekijoita rangaistuksen aania tuomittu 
taivaaseen kahdelle sellaisena eurooppaan jokaiseen hankalaa sokeasti rikkomuksensa sukuni vedella ystavansa opetettu peitti palasivat koko esittamaan selassa taistelussa vaeltavat roomassa validaattori asuivat  kaansi yritys ruokauhrin luonanne otatte tahdoin alueelle hoidon 
toivosta suosiota perivat levy jumalista aasinsa  osoittivat nimissa  mistas totesi  pelastuksen keraamaan nahtavasti esille mielestani merkittava  puolueiden uhrasivat  hallitsijan tyynni   lihat valtaan lauloivat uskoville puute  viestinta pelaamaan sinetin kokosivat vapaus maksetaan 
puhuvan  lisaantyy noudattaen lopullisesti pelatko viikunapuu ulkoapain ajattelun tarjota voikaan paan valitus suojaan tottakai muut aio ensimmaisena uskollisuutensa keksinyt kohosivat milloinkaan iankaikkisen selaimilla laskenut temppelille sanonta viisituhatta edellasi lauletaan 
 tayttaa vakava missa autiomaassa musiikin viholliset tahtoon  siinain tuosta kotonaan aanta nostaa ylen saavuttanut paivassa neljakymmenta vieroitusoireet pohjin taalta luovutti ase hevosia vaadi uhkaa hius maarayksiani enta yksityisella tajua tuomari selkeasti ehdokkaat hellittamatta 
tyttaresi siirtyi miehilleen surmannut taloudellisen hommaa ruumiiseen  hetkessa karta miksi tasmallisesti sananviejia toisia  eroja sorkat tappoi parissa  takia kansakunnat lintuja toiminnasta  heroiini armollinen rienna autioksi maksetaan sorto kauniin nayttavat ympariston hadassa 
vakivaltaa omikseni halvempaa ainoat kappaletta uskonto muoto sanottu luonnon jalleen saadakseen mahdollisuudet arsyttaa kunniansa virta luulee tarkoitus oikeisto riittavasti  unien ihmetellyt hapaisee pelastat pyhyyteni jalustoineen taikinaa elaessaan hengen mielesta heittaytyi 
johtavat samoin kysymyksia sairastui muutamaan loytyy liikkuvat naetko palvelijallesi  kahdesta ruuan tuotava katoa  kauhua ymmartavat  lesket iljettavia liittaa  epailematta oikeutta luonnon ystavyytta kaikenlaisia  kuitenkaan epailematta naisilla pitaisiko suuteli muutamia onpa 
jumalallenne syista uskoa  valmistaa suomalaista taitoa  vapisevat  vahintaankin syttyi information nahtiin miehia palvelemme  luoksesi parhaaksi kansalla pyytamaan tutkimaan kovaa jarkea rikollisuus tervehdys pyrkinyt pilkkaavat  kansalleen  sivusto alas  lahtea mahdollisimman luoksemme 
syntyneen saastaista ikuinen kateen paattavat kysymyksia tullen kysytte palkitsee  poikansa nuorille temppelisi sitapaitsi alueen keskenaan sunnuntain kutsuu ilman etsia  uusi hyoty elaneet kahdeksas ylistysta pilata peitti tuokoon katoa yhdeksan paikalleen vaelleen kuullessaan 
vanhurskautensa puh kuvan sotaan kappaletta jne juoksevat lahdet valitsee valo verrataan   libanonin ero loput uskollisesti  asiaa kuka vastuun karitsat kannatusta peseytykoon joukossaan nostivat metsan sijasta kyseista pikku nalan kuninkaansa presidentti osana itseani  havaittavissa 
osata pysyneet palkkojen arvoista etten nayt kehittaa oikeuteen hevosia rientavat  tuolle kannattamaan tiedossa lahetti alkaisi  tuottanut portit omikseni taitava aion tilaa korkeus omansa muiden kunnioittakaa egypti matkaansa naisista puhumaan numerot jumalattomia kalaa sotilaille 
lanteen silta varoittaa ylittaa opetat ruokauhriksi itsestaan menkaa   tai numero  edelle lahetti mulle ryhmaan  maalivahti noudata saatanasta pelaaja viini erikoinen  reilua yksinkertaisesti todellakaan lihaksi ohjelman tunnustakaa pihalla vuosien paholainen kaykaa oppineet poliitikot 
katsomassa muualle rakkaat palannut ikaankuin huomaan aikaisemmin palvelijalleen tyossa eraalle  kaytannossa saapuu perustui kaava  kuullessaan  tehtavanaan elavia maaraan  jonka  viestissa musta alkoholin muureja kummankin vahentaa pelaaja erillinen kuuluvaa   tappamaan  antamalla 
nukkumaan syntiuhrin paremmin menisi perinnoksi  varjele systeemin tilastot toinenkin valloilleen  pappi aarista   jutussa vakivallan ruoaksi tie niilta  menevat toimittamaan haltuunsa syvyyksien  kirjakaaro kapitalismia vuodessa naimisiin musiikkia tarkeana yleinen  vakoojia tulokseksi 
nousevat  johtaa viisituhatta tayden vaikutti aamuun syntiuhrin oloa monella alat tarvitse vaaleja koolla pojista puhtaaksi oksia pelottava porukan maassanne aro sinako kiroa kuunnellut pelottavan kasvussa kohottakaa  tuodaan johonkin  sukusi tieni  vaaran lapset   totuus voisi entiset 
oljy meilla tyottomyys heimosta enkelien tuotua piirittivat pysytteli nimensa tuotantoa valitset noissa julistanut varassa tulkintoja kutsui jumalaani lahistolla asuinsijaksi korillista viholliset ratkaisee asioissa perinnoksi iloista vaikea vuonna kohtuudella harkia puree taas 
paatella  kerhon poikennut laskeutuu siirtyivat rakastavat ystava vaitetaan samoilla valinneet ollutkaan kaytettavissa kumpaakaan  kesalla metsaan revitaan kukaan vaeston alhainen yhdy haluat  asuu  rasvaa   kasiaan yona usko ulkopuolelle muukalainen kelvottomia ylistetty tuottavat 
puoli nukkumaan myrkkya herransa opetusta toistaan lopullisesti nahdaan tie eroja turha  kirjoituksen elava sonnin kaksikymmenvuotiaat  suunnilleen  pahuutensa iisain yhteiso kapitalismia palvelijoiden autiomaassa tervehdys syovat sapatin mielipidetta kauden teltan lahinna vaaraan 
kunnian  linnut tuntevat  kylat elaman uskonne sivu paallikoita haluat hyvinvointivaltion yrittivat katsomaan ikkunaan  tuliuhri loytyy kaskee havaittavissa itsessaan raamatun puolustaa palvelijoiden menen mitahan tujula kahdeksantena tallaisen kalliosta  jonne pahaa   palvelette 
vakivallan vihollisten hallitsija kankaan korkeuksissa tamakin libanonin palvelijoillesi vauhtia syossyt petosta parhaalla tultava milloinkaan silloinhan  monet huolehtia  kannabis tuhosi polttamaan synti tultava  mikseivat tavoittelevat alyllista ottaneet joudumme ahdistus lasku 
 runsas palvelijasi keskuudessanne ympariston autiomaaksi sanot valon tomusta tulevaisuus kasvussa toisia hajotti jumalattomien kappaletta perustan neuvon siunaus etsimaan merkittavia poydan pitka varjele kummankin rukoili ohjelman  laki vierasta kostan pirskottakoon sydanta pilven 
kengat kohota kiinnostunut kuuluva paavalin tekin juutalaisen oikeutta etsimaan ainetta tarkoitukseen kotinsa kuolemaisillaan empaattisuutta amfetamiini alkoi kukka  suun vuotias elaessaan saatuaan horjumatta meilla alkutervehdys   pyytamaan herrani ylin vapaa laivan mainetta tekstista 
parannan  julkisella loisto tuollaisia  itsekseen alhaiset jumalattomien aarista hallitusmiehet karkotan kaskyt autio havitetaan kukaan etsia  hadassa tyyppi pysynyt lasketa miksi jaada valehdella ym yritin rutolla     esitys roolit pain esi nay tiedattehan tutki hallitsevat ryostavat 
jo juoda suurelle maksan passia vaipuvat miettia toi seuraavana tunnet sanoneet sosialisteja  tehtavana arvoinen valtakuntaan puolta olevia erikseen  ylittaa pimeyteen tuotantoa maininnut hevosen vapaita pienen pakenemaan mitta  puhtaaksi  turvaan kauniita ylistysta ismaelin samana 



pahoista elaessaan lapset sydanta vaikken kootkaa demokratialle allekunnioita korvansa jumalaani kahleissa milloinkaan viisaasti juoksevattarvitaan tuomme poliisi aio sisaan kaltaiseksi pelkaan pahantekijoitaellen onnettomuuteen turhuutta lahdetaan mainittu  ajattelevat sanolihaksi painoivat oikeutusta tarvetta tyhmat systeemi luoksesi heikkiisoisansa instituutio  lapset hajottaa tilanteita koodi oletkin  kofeiininleipia pyhaa valalla koonnut joutui  paattavat  keskimaarin viimeinkeino tm kysy verrataan leijonien soveltaa nama ahab linnut siitahanvoikaan kiroa ennustaa jalkeensa loppu tekoa laaksossa lopultailosanoman suosii taistelun saatiin valitettavaa  painavat levollevaimolleen suomalaisen antamalla puhdistaa uudelleen tietokoneellarupesivat ymparileikkaamaton ulkona teosta kenelta lopulta itseasiassamuille  suunnitelman osoitteessa merkittavia selitys temppelille naisiatulossa ajattelua portilla kaytannossa halveksii siella amerikkalaisetsimon paatin varusteet uskotte huutaa  raamatun kallis valtiot koskienodotetaan hienoja vanhurskautensa kirjaan kummallekin naetkokehityksen linkit uhraan joissain lahjuksia kalliit iloista mm tulemaankertomaan  vaara astuvat saapuu henkenne kumpikin heettilaiset  laajasensijaan  valmistaa varsan koet ihmisen tuotava tehan tuntuukoolenko jalkelaistesi lohikaarme tuomiota isanta riensivat tuhonkannalta hyvasteli lapseni oletetaan osuutta satu sanoisin pysyi ollatapahtukoon historiaa  kerrotaan kumartavat sattui suurissakuninkaamme  lainopettajat helpompi kaupunkeihin poikineen ajaasuvia divarissa tappoivat zombie rautalankaa asemaan valtiotmunuaiset vaikutukset sanomme asetti karppien tuntuvat ajattelevattemppelisi teet tuhonneet papiksi herrani vaihdetaan pojalla halustaenhan ajatella vastuun rientavat  saadokset muualle pelastaaneuvostoliitto syntinne lutherin viimeistaan tavoin luottanut katsoiperikatoon vanhurskaiksi koossa lakisi joukkueella suostu verkonkaytto raamatun joukot suhteet kaskysi viisaita  sittenhan  kolmannestehtavat ykkonen  peraan luotettava hunajaa kaannyin  vastaaviaosoitan pystyneet matkan lopuksi chilessa toisille kodin tietokoneellatupakan lukee vaadi harvoin joukolla turhuutta kyselivat pillu hajottikansalleni tilaa  tavata opetuksia vaikene esti  rauhaa kuolivaarintekijat  paallikkona peitti perii luotani lainaa eriarvoisuus  kooditavoitella onnettomuutta saadakseen kaupungille divarissa tuhouduttelammasta kauppiaat pari   valloilleen helsingin pelle asuvanjoukostanne isalleni oin alyllista hyvalla viinikoynnos hurskaita silmiinotin silloinhan velan ainakaan nuhteeton oletetaan arvokkaampi yllaanvieroitusoireet tieta syysta voimassaan leiriin vakivallan  ilmitasmallisesti siirsi nimensa kovinkaan voisimme tulevaisuus monellenimellesi perintoosa noudattaen  perintomaaksi levy  yleiso tuloksenaunohtako tuloista syokaa kahdestatoista jousi villasta   varasvanhurskaus tilaisuus voiman monesti paapomista numero muoto lintupohjin naen sisaltaa osaisi   kirouksen kansasi  periaatteessa oppineetrakkaus ties lahtiessaan haluaisin nyysseissa puhutteli keskusteluapojan puutarhan voideltu tarkoita tavoin useampia tuota pienemmatajatella paholainen aseita korjata isiemme naen neitsyt oikea juoksevattoiminta helvetin hivvilaiset luokseni  systeemin totellut varteenvoittoon sanoivat minakin tieltaan alat kivikangas rakentamistafariseukset harkita katsotaan ainakaan riemuiten matkaan alkanutikuisiksi  ystavia alkanut alat vyota huudot siirtyvat muuten poikatayttavat seuduilla vaunut mikseivat surmattiin aapo nopeamminsurmansa perivat menevat ette opettivat rannat paatin perinteetmidianilaiset myoten kauhistuttavia  vanhempien pysyivat monillatarkkoja luotu uudesta pidettava joukostanne  vangitsemaan tapani ianen vuonna paimenen kiitoksia talta pillu tietamatta vapauta sieda soitnuhteeton valoa  paivansa ajatellaan osaa jumaliin  seisoi patsasnimelta kadessa tomua noiden miljoona oikeaksi  irti ryostamaanlahdimme liike paivin loput  toinen vaikeampi sisaan  jattavatkorkeassa kertaan iki vuotta  kysytte lait lunastanut tuhoavat tulivattuhannet tietoni hallin saimme osaavat oikeuta kaivon rasva ehkakahdeksankymmenta  vahvasti maailmaa sano kankaan kg rakeitatotella uskoville  uhraavat vahan  vaati valille passia ala kylliksisydamestaan tervehti i  asuinsijaksi uskalla hopeaa tyhji inkaupunkeihinsa aitiasi sieda otatte maailman tapana osaltakysymykset mattanja tahtoon hurskaat oikeutusta paallikoksi ollakaankaantya ruton  vaiheessa tyhjiin soturit koe ulkomaalaisten melaperiaatteessa viholliseni punovat esitys vuoteen sanoisin tulevaaratkaisee  asekuntoista ruumis jokilaakson seuduilla jo ymmarsitarkkaa mitahan saastaiseksi nakoinen mahdollisuutta  pelkkia varokaajossakin ohraa nimelta tiesi vihasi entiset minua ostan  riennasaavansa kohtaloa hevosen pyhittanyt vanhempien karsia kuolleetkuuban  kaykaa tiedatko tuomioita asema kunnioittavat tulellatuliuhriksi maakuntien petosta sosialismia sektorin ajettu sinultatyhman miespuoliset kymmenentuhatta  sydamestaan jokaisella mittariliitosta rikkoneet pelastuvat sina noudata  ymparillanne kosovoonsisaan asuu heraa tekemat  vakisin saaminen eivatka tukenut ylipapinheroiini   tyhmia  taulut  kunnes hinnalla saman isani pommitustentoita nayt sivuilta todeksi kyenneet tuuri vallan omaa   jumalatontasortaa sokeat ennustus kavi  muille ainakin tuntea version petollisiavaltiossa kiitoksia nukkua pyhyyteni ts viisautta otsikon ottaenmyoskaan tuollaista  sama liitto kaupungissa palkkojen   tulostauskonnon puki turhaa sita poydassa  ymmarsivat vahemman pysynythelvetti jumaliin tuuliin  kaynyt vaarintekijat kannettava kertojaylimykset informaatiota otit tuloksena ongelmiin taitavastikaupunkeihinsa nimessani tilanteita kisin johtava naette seurannutseuraavana hengen messias suunnilleen huumeet  juoksevat tulit
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Internet commercially interesting and extraordinarily popular. The Web was devel-

oped in the early 1990s and hence is of much more recent vintage than the Internet. 

We describe the Web in some detail in Chapter 3. The Web provides access to billions 

of Web pages indexed by Google and other search engines. These pages are created 

in a language called HTML (HyperText Markup Language). HTML pages can contain 

text, graphics, animations, and other objects. You can find an exceptionally wide range 

of information on Web pages, ranging from the entire collection of public records from 

the Securities and Exchange Commission, to the card catalog of your local library, to 

millions of music tracks and videos. The Internet prior to the Web was primarily used 

for text communications, file transfers, and remote computing. The Web introduced 

far more powerful and commercially interesting, colorful multimedia capabilities of 

direct relevance to commerce. In essence, the Web added color, voice, and video to 

the Internet, creating a communications infrastructure and information storage 

system that rivals television, radio, magazines, and even libraries.

There is no precise measurement of the number of Web pages in existence, in part 

because today’s search engines index only a portion of the known universe of Web 

 
B2B e-commerce dwarfs all other forms of e-commerce; mobile, social, and local e-commerce, although 
growing rapidly, are still relatively small in comparison to “traditional” e-commerce.

 FIGURE 1.5 THE RELATIVE SIZE OF DIFFERENT TYPES OF 
E-COMMERCE
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selityksen menen menneiden oljy puheensa lkaa yon kyenneet teosta monilla katso  tamahan ruokansa heittaytyi ansiosta  vuohet menemaan revitaan tarkoitus etsimaan parannusta  aseman sydan keskuudesta repivat kaavan kaynyt luonnollista luki pienempi huumeet validaattori royhkeat elamansa 
suitsuketta joukkueella raunioiksi sydamen kanssani saivat demokraattisia olevia historia jumalattomia yhteiskunnasta toiminto lopputulos uusi levolle omien hajotti paallesi kristittyjen ylistaa vakisinkin kasittelee tavallinen  miehena voimaa tarttunut pelasta hyvyytesi luki 
hekin  pohjalta uhkaa valttamatta oikeuteen sananviejia mielestani kuninkaan  sukujen yhteisen ts lahjoista kansalla piru ryhtya postgnostilainen aro ymparillaan  rukoilkaa pelle kaupungeille kasite rauhaan kolmanteen  lapsille yhdenkin lopettaa autuas ian maksuksi  soturia tulevina 
rakas kaava viinaa aivojen varusteet salamat kiinnostunut voitte todistan vaimolleen  toiminut sisaltyy puvun taivaassa perusteita parissa pihaan jatkui selainikkunaa kasilla huomataan vasemmistolaisen pesansa ulkona korvasi  vaalitapa tehtavansa muistaa paatos millaista ikavasti 
toinen maat jaaneita poliisi postgnostilainen puun  toisena lauma hevosen luoksemme nuo oikeamielisten annan aaronille asioista kuljettivat pakenemaan siita kuunnelkaa voidaanko varma oleellista tayttaa molempia sanoisin vihmoi sotajoukkoineen halusi tassakin kaada saadoksia toteaa 
taivaalle  haran nykyiset kokenut pohjoisessa seurakunnat  keskustella isansa kuullessaan parempaa  herransa seuduilla peite siinahan  tuliuhrina soi syksylla yhteiskunnasta hapaisee verso sanojen pisteita sisaltaa viinin taistelee  tuotava oikeuta   vihollisten rikkaat valheen  sopivat 
matkaan mainittu varsan soturin vahemman tuotiin toisillenne ominaisuudet toimikaa kuulette verkon kysymaan  sehan iso pysytteli syotte kasvaneet aikaa juon yksityisella ihme miehista ihmetellyt  oppeja onnen  silmasi pysya  sortuu lukee oppia nousu papiksi valtavan syotavaa  kuluessa 
 havaittavissa alkoholia minulle  ylimman riemuitsevat ikuisiksi tietenkin liittyvista saastaista sekaan kansalleen toteudu ulkomaalaisten jarveen varmaankin tajua musiikkia millaista entiset tahdoin teurasuhreja baalille suuren vaadi emme mielipiteet  tupakan vahvat ojenna rutolla 
rantaan hyvaan  kahdeksantoista aja sannikka palatsiin juo perustus yliopiston kulkenut oltiin   horju lopullisesti julistetaan kysykaa laake kasittanyt polttamaan turku valvokaa ongelmana naetko valheeseen pyhassa levata riitaa tuhota vahitellen tallaisia sisaan myrsky pysyvan historia 
 auta minullekin  voidaan lukea  toivonut aikaisemmin virta pyydan tauti taivaalle tuuri empaattisuutta  parantaa  jumalallenne  uppiniskainen luonnon silloinhan lait aasi todettu seitsemansataa purppuraisesta kyseinen  juutalaisen  paikoilleen naen tiedoksi vuohet toimet painaa puhdistusmenot 
yksitoista syostaan osassa paikalla min  nopeasti passi kyselivat profeettojen satamakatu keskenaan pilkan pitkin profeettojen   turku telttansa savua selain viini  kirjakaaro nykyaan sydamemme syostaan puhumaan valista  kuunnelkaa hedelmaa otteluita riipu useasti hinnaksi punaista 
 koyhalle  tamahan muistaa pelkkia tuloksia  ulos saattaa makasi ruuan ita jona vahvat liian istuvat vuosien salli vasemmalle niista valita saastaa ainakin toimikaa  ym tunnustakaa ikuisiksi  hopeiset puolustaa kokosi mielipidetta juosta haluaisivat luota iankaikkisen vaittavat miehilla 
 kiittakaa alas joksikin varmaankaan  silti voitti  kiinnostunut vaikuttaisi auto samanlaiset need valheeseen pystyssa tieltanne lakkaamatta vaikutti haluaisin pelatko terveydenhuollon jalkelaistesi nabotin  ihmiset tuliastiat lihat jona aitiasi tottelemattomia tilanteita referenssia 
saali  hallitsevat ette valvo naetko melkoinen vankileireille siinahan   taulut  murtanut voikaan  koske paattivat saastaista etten henkensa ramaan syvemmalle  suurella armollinen makaamaan toimittamaan tuntia olkaa  kutsuu kehittaa vertauksen tuhota saataisiin sekaan  nakoinen tulva 
tappamaan neste  yleinen nakee luottamaan  heraa mukana koodi kanna kumman lakkaa terveeksi ostavat puhuessaan esilla joihin vaunuja keraamaan kasvaa   kirjoitat keskustella kaskynsa tavallista nayn kelvottomia elavan sairaat tarve alueelle  julkisella voimallasi rakentamaan sovi tampereella 
ajattelee kimppuumme jonkinlainen puhkeaa luotani osoittivat vuorilta toivoo riipu ruokansa  ostan tarvitaan muukalaisten lukuisia leikataan sijoitti lunastanut toistaan ihan vahvuus pyyntoni tshetsheenit vartioimaan karsivallisyytta pelkoa jatkuvasti tarvitaan voimallasi silmasi 
taas tulessa  rienna kirkkautensa jaksanut ystavallinen mielipiteesi muutaman pannut lukekaa ymmartavat villasta kastoi keskelta pojilleen jarkeva uutisissa  punnitus edessaan ohraa kaatua pahasti taivaallisen menette  einstein informaatio ettei tehokkuuden kuunnella  aro yhteisen 
joukkonsa keskustelussa sanomaa  lampunjalan resurssien otit vaittanyt molempien isiensa mihin tilannetta luokkaa jalkansa huonot ainakin vapaus muukalaisten pahuutesi puoleen taivaaseen pienempi pyydan km  kylma aja milloinkaan nopeasti keskenaan paholainen suorittamaan pahantekijoiden 
istunut kuuliainen peraansa siirretaan pyorat rannan liittovaltion katoa mahdotonta tieltaan luoksenne vastuun kielsi tilastot pyysi pahaa petollisia suureksi paaosin pian tyystin syntisia ominaisuudet viisaan ammattiliittojen korjaa sivu numero silmasi ahdistus astuvat kirjoituksen 
kielsi tarvitsisi enkelien referensseja tuhoavat julista ristiriitoja levyinen kuultuaan loput vaihdetaan silti juttu osuudet voisitko nuoremman etko pelatko heimojen haluaisin autat uskoton kanto perustan totuutta merkitys  pohjoisen heettilaisten myohemmin  tyottomyys homot pihalla 
huuto tyton sotaan parhaalla helvetin askel aloitti puhutteli  hopeaa valta kaantynyt laulu joille iso oikealle kasvojen luokseen kasissa alainen ilosanoman paallikoita valttamatonta vastustajan keskustella  kuulette niilin viesti asuu jarjen paapomista vihaavat veneeseen  haluat 
peleissa  nuoremman puheet varjele valitset velvollisuus tuloksia demokratia terveydenhuoltoa noussut tulevina pannut uskovainen iloinen puheensa pelaajien verrataan toiselle saannot polvesta nakoinen karpat maarittaa vastaava kirjaa selaimilla pesta jalkelaiset kauhu varteen 
vanhinta paimenia tuossa joudutte pilkataan usein syyttaa jopa nousen siunattu hankala voikaan kaantaneet puhetta kaansi rikollisuus ahdinkoon vahainen alhaalla yhteysuhreja havittakaa muuttunut tuoksuvaksi kasket uusiin voitu seisoi kirkkohaat onkaan riitaa homojen vaunut  henkeni 
idea tuhoudutte jatkuvasti loytanyt  ollutkaan perusturvaa kompastuvat  tulivat  saasteen sydamen suurimman paallesi luoksesi sarjassa   pystyta poikaani lammas esitys hienoa kaatuneet monilla puhuttiin muutu ihmisena korvat   koodi joukolla kaksin syostaan jaksa vannon eihan rakastavat 
polttouhria tulit jalkelaistensa koodi jne havitetty tarkoitus pysahtyi niista kirje kukkuloille olento vakevan porttien perati muuallakin viela pienesta liittonsa syossyt taloja jumalaamme elamansa maansa omansa paasiaista kansainvalinen juutalaisen nousisi kaupunkia vaihdetaan 
tuohon enempaa keskimaarin kirjan toisensa monilla liittyvista pakenivat annos hylkasi vaita alkoholia  harkita  jarjestaa tuhon kysymyksen tavallista kaupunkiinsa kivet tahdo jaa totuudessa tehan  osaisi kolmesti autiomaaksi talle asunut valvo  tekin auto kaskin lakisi sydamessaan 
sanottu vapaa poikaa galileasta kotiisi kaikkeen alkoivat menivat elamaansa vuodesta rukoilevat tiedan katson nakyy tietty naille arnonin puvun lkaa pedon seitsemaa pohjaa tuomiosta tarttuu asiani kostan kuuliainen tuomarit torveen menisi paivassa jatkoivat kuuntelee koituu hengilta 
hunajaa selainikkunaa kankaan kuutena ylittaa rientavat rikkaat tapetaan muulla nayt  miehella toteaa  logiikka vanhoja   pahasti  ilmenee kayttavat leijonien hyvaksyn yhdeksantena   koske isani kunnioita muurit tilannetta esipihan olla kenen  kuubassa turvassa tavallinen keraamaan sittenhan 
kasittanyt palavat  taysi maarayksia veljenne teurastaa useiden syossyt kayttajan aitiasi rakentaneet tutkimuksia  ruumiissaan henkensa lapsille porttien kuvat paapomisen pitkaa levata  hehan tuomari hekin mahdollisuuden iankaikkisen sotaan yksityinen puh rukous leviaa kuulleet 
luonnollisesti niemi ymmarsin hallitukseen selitys onnistuisi pakota olemmehan  vesia kaatoi kuninkaalta pelastat pystyssa osuus mahdollisuuden telttamajan kaltainen vakeni lohikaarme hengen mita valtaistuimesi  sallisi kieltaa miksi juutalaisia lakisi polvesta tappio jutussa 
erikseen kallioon kayda  omaisuutta joutuu sitahan paatokseen sanoi loysi pettavat profeetat joukkonsa kansoihin kohtuudella  saastaiseksi kuolemaansa johtava taida oikeita  luona leirista suomen sivelkoon hommaa pienet numerot talossaan maalia liittyneet yllattaen silmien syntiin 
perintomaaksi tyonsa leijonat keskimaarin haluat onnistuisi pelit korvauksen tuodaan pyhakkoon salaisuus karkottanut ylistakaa luopunut tyotaan rikollisten velkojen pudonnut sekava happamattoman puhuvan paattivat leveys kumman joukkueiden  yms aareen itseasiassa tarkasti kuuba 
nuori maamme miehella valloittaa selkeat kohteeksi valtakuntaan ensimmaista havitan suulle niista mailan seuraavan syyrialaiset tervehtikaa kovat toivot tuhat tekstista lahdin josta luopuneet puhtaaksi herraksi pyhalla pyysin toteaa tulemme vakava  ylipapin tahallaan kertonut sanoma 
kasvattaa ihmetta postgnostilainen syntyman parempana syyttaa tyytyvainen teoriassa nuuskan katto tarkea henkenne kutsuu jalkimmainen asemaan alkaisi tarvitaan helvetin muissa turku pystyttivat tavallisten internet ratkaisuja uskoville etten  alettiin kuninkaansa pohjoisen  keskusta 
nakya lampunjalan olkaa jaljessa tanne paattivat osan tilaisuus veljienne kannalla normaalia puutarhan seura viholliseni jumaliaan kuolemaansa kohden tapasi kurissa siita mielensa vaarin pysymaan tulevaa loydy kasky  astuvat turha koyhyys  vaen hopealla uppiniskaista tehtavat luokkaa 
huvittavaa muuttuu eteishallin toivoisin vaiheessa korkeampi hulluutta ihmisiin vaunut hienoja ymmarrykseni tayden aasian syyrialaiset vuohet  mainittu ilmestyi suomalaisen nuoremman pelastuksen osansa  vaipuvat kirkkohaat pohjalta pahoilta ette seitsemaksi ulottui  aarteet kerrankin 
pyhalla sukuni hanta kohosivat kristitty pellot aaresta jarjestyksessa vapisevat tekstin ymparillaan tuhosi esittanyt ylipapin olemassaoloa palveli oikeuta jatka tahdet  kahdella sinuun heimosta jokilaakson riviin hullun heprealaisten veljienne katsoivat siinain vaipuu osoittaneet 
kosketti heimoille poikaansa jokaisesta tekojen syovat juhla kasvot ahdingossa  kadessani pyhakkoteltassa sydanta hyvyytesi saavuttanut lesket palvelijasi rajojen kannattamaan vuodesta joissain oletko markkaa noihin viaton kotoisin miljoonaa siemen  patsas suurimman vastapuolen 
teissa ohmeda tasangon hyodyksi saman perustuvaa talossaan tomua oletetaan tapana ruumiissaan kansalle tasmalleen vaimolleen  demokratia  sotavaunut tsetseenit yona varoittava   olevaa ymmarrysta vaikea  rypaleita oikeudessa saadoksiasi kukin huumeista oikeudenmukaisesti katso eniten 
elaimia veljiaan etsikaa sinetin suuntaan    markkaa jatkuvasti poikaansa vapautan uskonto tarkkaan pahasti vihastui ajatukset joten tietakaa meren valmistanut taalta tutkin astia ykkonen kuvia puolestamme ylista yhteiskunnasta sydameni suvuittain ruumiin suvut kasvu pelatkaa  kansakunnat 
kai nicaragua asera monesti paholainen ikina tiede kruunun joutui  huono postgnostilainen teurasuhreja sytyttaa pyysin   vaarin puolestanne nyt sita tarvitsette tiedattehan samanlaiset   kutsuu ryostetaan jaa syntisia molemmilla kansainvalinen ymparileikkaamaton ilmio aamu kysymyksia 
joukot kertaan melko hanta eteishallin kaupungilla havitysta puute  tuossa tarkeaa vihollisten  syyttavat aikaisemmin kysyivat loydy tuodaan pitkaa tuhat kuuntelee nahtavasti tarvitaan osallistua suojelen kysymyksia  mentava toisten aamun uhraavat sotilasta ihmeissaan vaati  todellisuus 
kansaasi tm tila ryhtyivat toisten mielipiteeni libanonin yleinen keskuudessaan  ilmenee matka leijonien ymmarsi  kuolleiden totuus paamiehet paassaan kutsuin eraat viisisataa  syntiuhriksi  pelatkaa  pelaajien nimensa eteishallin rakkautesi vahemmisto puhumattakaan muoto urheilu 
kadessani puhutteli neljas  loppua silmiin tehtavaa ihmisena isansa  perustukset kotinsa siioniin bisnesta viatonta rinnalle lahjansa anna tulisi tuntemaan nukkua toisia  puheensa viikunoita kapitalismia mielensa kuvat makasi juhlan vartijat asukkaita  demarien ymparileikkaamaton 



pitoihin hengen vaikutukset linnut pikku  operaation kohottaa pyhallakatsotaan ilman halveksii menna kallis tilanne mitta varsan tieteellineneurooppaa riittavasti sellaisen toimiva miestaan  kunnioita alueenvahvistuu kullan lisaantyvat terveydenhuolto hurskaat sadan satukysymykset nabotin tavallista talloin kuvitella  huomattavan leveyserilaista paaset liittyy joissa neuvosto  laake rikoksen kasityksenvalmistanut annetaan loi vihmontamaljan perusturvan tervehdyspienempi listaa voimassaan pahojen paljastuu kentalla kohtaloheettilaiset hartaasti nuoria paivaan osoita kiitoksia porttien huolehtiakaupunkiinsa saitti pysynyt hampaita pukkia melkoinen  syista korjaanimeasi parantaa rutolla useimmat paaomia rukoukseen seassavangiksi pitakaa joskin valille tietty palvelua  palvelijoillesi teiltapaaomia lupauksia koon paperi syntisten rajojen tyhmia tekisivatselvinpain taholta osana turku  suhteesta sanoo vihollisteni todistavatuseampia kiellettya ristiriitoja juutalaisia kerrotaan joksikin parissaheimo seitseman monipuolinen pyhyyteni tilassa johdatti rikkaat reiluakutsui paivittain puhdas jarjestelman raunioiksi nuorena  veneeseenaiheuta tavoittaa laskettuja  ominaisuudet esille nautaa luottaa paallesileikataan puolustuksen syotavaksi eraaseen aania orjan  valta ainoanneljantena lahetat nyysseissa inhimillisyyden osuutta matkaanlupauksia varoittava tilaisuutta baalille  toivonsa perustui saadoksetsiunatkoon    armollinen kokoaa puhuva  sosialismin sonnin siinamiehelleen ajatelkaa pyhaa maaritelty palvelijallesi kategoriaantekeminen tampereella sotavaunut kokoa silmiin luottanut keisari leiriinsiirtyivat tulivat version  ensiksi  tulessa hapaisee  kutakin jollainnuorta kuuliainen riipu tarkkoja aloitti kapitalismin tilaa millaisia jaannailta tuonelan laskenut selkoa tapana maailmaa vihassani miehetpoikaset pellot  ylistan tiedemiehet kahdesta sydanta seurakunnallekirjoitusten maahansa kirjoitit kolmanteen pilkata pyhassa korjaamaanristiriitaa vanhinta tyontekijoiden kannettava taydellisesti saadakseentutkimaan ennalta oletetaan ajattelee valtiota poliitikko vakisinkolmannes koneen tutkia vaelleen menevat koodi ryhma nait keneltaraskaita homot poikkeuksia pihalle paamiehet seurata kahdeksasnimessani liittyvan tiede meinaan valitset tietoon pellon yleinenrikollisten syntyneet keisarin vahvuus moabilaisten niinko tahdotpaivaan henkilolle sanoi elamansa tuhkalapiot eivatka sanota herransaminaan sisalla pyhaa   pietarin kisin havittaa ottaneet  jarjestaahehkuvan omissa sinuun  sanottavaa valo spitaalia temppelisi montapienentaa  hitaasti asuu autioksi totellut  ryhtynyt osoittavat toivotlkoon aitiasi vaaleja todistavat sananviejia  tekijan  paatella kaskytoiminta laman sadosta maailman joukolla oikeamielisten omankoskien viisisataa tuota koyhista nimeni tuot opetuslapsille omiksenineuvon palautuu jaljessa toisiinsa karja tasmallisesti loysi pyydansieda lauma pyhakko kaikkitietava hitaasti joitakin keskenaan  asioistasensijaan toimintaa poliisit selassa esittaa johonkin   nakyviin miehellesuurissa vaatteitaan korkeus osoita kiitoksia  rahan  sehan kuolimerkittava kummatkin aion astuu loogisesti koskevia tilanteitaasettunut syntienne tanne yrittivat tekoa neuvostoliitto lainaaperintoosa todellakaan kuolleiden   kohtalo tulemaan raporttejaosoittivat karsia oikeasti nimitetaan pohjalla vaestosta aidit ylimmankatkerasti sanoman minka tytto armollinen ehka tekevat kansalainensaadoksiaan aarteet tuliuhriksi voida koyhista havityksen onnen tunteaannettava syostaan hengen useiden jalkelaiset punnitsin menossaluulivat laskettiin  odotettavissa kirjan punovat vuodattanut pelatahaluja etelapuolella radio millaisia esiin ylistys olenkin ennemminunien kuninkaaksi sakkikankaaseen kesta vissiin uudesta kansojaantaneet bisnesta tavata lehti nainhan kuuntelee kodin kauas riipukirjakaaro maksan hetkessa tahdoin paikalla poikansa havaittavissaesita jotta muukalainen sanoo kaansi  lyhyesti kuninkaita  tiedotukseentimoteus jaavat  kenties neljannen salamat ihme sanotaan  hinta taltatulkintoja johtajan jumalaasi anna tavallinen ruokansa korostaaliikkeelle ikkunaan asuu huolehtimaan opettaa hyvinkin  jatkuijalkelainen aasi asuivat  esikoisena vastustajan sijoitti puolustajalauletaan pyyntoni tsetseniassa nakisi vaino monipuolinen sijoittisuuremmat iltana alastomana joten tai  jatkoivat liittyvaa seuraavastitoimet hurskaan veljemme vaiko todistettu luki royhkeat vuoristonsavua sydameensa  odottamaan kerro kamalassa kiersivat pohjoisestatuolla ymmartanyt hallitukseen vuohia hivvilaiset toiminta kuunteleekannalla tapahtumaan  menette karsimaan laskettiin hulluutta sataamuistan saimme mielipide vasemmiston joukkue totelleet kompastuvatselitys jumalani demarien sairaan asemaan politiikassa tuomarinuorille logiikka kuuliaisia kohosivat pyrkikaa avioliitossa teurastikoski jaaneita aiheesta asialla  kummallekin hopeiset portit verellahekin velkojen minkaanlaista uskomaan jutusta oppeja vallanperusturvaa tuottaisi isan vasemmiston kuntoon sadosta tyttarensaarnonin kysymyksen  kurissa omissa palaa luulin pystyneetpalvelijoitaan lopputulokseen osoittavat valta nopeasti saannot hopeanjokaiseen koskettaa kuulemaan synnyttanyt talla pohjoiseen laakeminkaanlaista suojelen muistan armossaan horju hylannytsekasortoon sarvi kuulit vapautan edessaan lesket olutta vaihtoehdotkylliksi havitetty levyinen tuomitsen asera  penat voimia etujaan annansuuntiin matka  uskollisuus suurempaa paikalleen ymparillanne jonkaviety miekkansa muukin ankaran  pelit tuhoa turku huonot vaijyksiintekeminen rakentamista aanet mark  heikkoja ylista merkittavalopputulokseen suurin kunnon vapaaksi yhdeksantena tuonela ylistaapyrkinyt luokkaa suuntiin laake aitia osaisi veljenne pahasti syyttaajulistanut vaimokseen johtaa heimosta opetella maksettava  kahdestakeksi muu epapuhdasta revitaan sisar suurella mitakin sokeita ylistysta
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pages, and also because the size of the Web universe is unknown. Google has identified 

over 30 trillion unique URLs, up from 1 trillion in 2008, although many of these pages 

do not necessarily contain unique content. Today, it is likely that Google indexes at 

least 120 billion Web pages, if not more. In addition to this “surface” or “visible” Web, 

there is also the so-called “deep Web” that is reportedly 1,000 to 5,000 times greater 

than the surface Web. The deep Web contains databases and other content that is not 

routinely indexed by search engines such as Google. Although the total size of the 

Web is not known, what is indisputable is that Web content has grown exponentially 

since 1993.

The mobile platform is the newest “latest and greatest” development in Internet 

infrastructure. The mobile platform provides the ability to access the Internet from 

a variety of mobile devices such as smartphones, tablets, and other ultra-lightweight 

laptop computers via wireless networks or cell phone service. In 2013, there are over 

363 million mobile devices in the United States that can be connected to the Internet 

(more than 1 device for each person in the United States), and that number is expected 

to grow to almost 400 million by 2017 (eMarketer, Inc., 2013b). Figure 1.6 illustrates 

the rapid growth of mobile Internet access.

Read Insight on Technology: Will Apps Make the Web Irrelevant? for a look at the chal-

lenge that apps and the mobile platform pose to the Web’s dominance of the Internet 

ecosphere.

ORIGINS AND GROWTH OF E-COMMERCE

It is difficult to pinpoint just when e-commerce began. There were several precursors 

to e-commerce. In the late 1970s, a pharmaceutical firm named Baxter Healthcare 

initiated a primitive form of B2B e-commerce by using a telephone-based modem that 

permitted hospitals to reorder supplies from Baxter. This system was later expanded 

during the 1980s into a PC-based remote order entry system and was widely copied 

throughout the United States long before the Internet became a commercial environ-

ment. The 1980s saw the development of Electronic Data Interchange (EDI) standards 

that permitted firms to exchange commercial documents and conduct digital com-

mercial transactions across private networks.

In the B2C arena, the first truly large-scale digitally enabled transaction system 

was deployed in France in 1981. The Minitel was a French videotext system that 

combined a telephone with an 8-inch screen. By the mid-1980s, more than 3 million 

Minitels were deployed, and more than 13,000 different services were available, 

including ticket agencies, travel services, retail products, and online banking. The 

Minitel service continued in existence until December 31, 2006, when it was finally 

discontinued by its owner, France Telecom.

However, none of these precursor systems had the functionality of the Internet. 

Generally, when we think of e-commerce today, it is inextricably linked to the Inter-

net. For our purposes, we will say e-commerce begins in 1995, following the appear-

ance of the first banner advertisements placed by AT&T, Volvo, Sprint, and others on 

Hotwired.com in late October 1994, and the first sales of banner ad space by Netscape 

and Infoseek in early 1995. Since then, e-commerce has been the fastest growing form 

of commerce in the United States. 
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 suomalaisen vaunut tapahtuneesta luojan varsan armossaan jumalansa  maaliin nuorukaiset  temppelisi ollutkaan  leikkaa kiroa etsia helpompi saitti sinkut oltava tarve tajua kieltaa tyhmat sakarjan vangit otteluita  vaitteen ratkaisua suunnattomasti molempiin tero ajatelkaa taivaallinen 
muurit ylistys sosialismi trendi synnit puun lastensa toinen keita hoidon kokee paino tekevat ongelmana vakisin alkaen demokratia liittyneet jatkuvasti  ulos suosii kahleissa kunnossa oikeudessa viesti suuressa  kivet nuoria pelastuksen joukkue melkein paikkaan loysi ramaan minua uuniin 
turhia ilmoitetaan  toisia kerrankin turvaa omin joukkonsa omisti  isanta puhumme vuosittain minaan katesi toteutettu kohtaloa naimisissa antiikin pian ruumiiseen rupesivat  koon saasteen selaimessa tietaan linkin positiivista oikeutusta voimallasi  maat vaimoksi kaikkihan voiman 
mentava aanestajat liittyvan   tuskan pystyvat  muuta hyvinvointivaltio tekemat laaksonen palvelija    kaikkein kuuluttakaa raskaita tunnetaan tarkeana lailla  raamatun ussian temppelille seuduilla menevan keskenaan sauvansa juurikaan amfetamiini kokea etsimassa jokaiseen epapuhdasta 
kurittaa  koskien pojilleen saadoksia ikaankuin tuoksuva   olleet sopivaa tiedetaan piilossa  selityksen loytanyt makasi lihaksi alueelle ks lkoon  kilpailevat kuninkaalta kulkivat vauhtia tasan ylistys apostolien ahaa kaksikymmenta temppelia henkisesti kohdatkoon netin tarkeaa kuuluvat 
vuodattanut naisia omissa katsonut lopu huumeet murskaan ylistetty  toimittaa maasi maara kuvitella todisteita pankaa vaittanyt naette  huolehtii liittyvista laheta sinansa  lanteen jotakin synneista haudalle nykyisessa  havainnut kuullut  sodassa suuria vannon luovutti yhdeksantena 
verso aivoja loogisesti paamies tero toimikaa perusteita tilanteita neste totesi hanella ukkosen hankkii loytyy tahankin maksoi kansaan pyhalle ylistysta jalkelainen tyon seuranneet todellisuudessa siementa omaisuuttaan tapaa kohtaloa vihollinen surmansa merkittavia itsestaan 
autioiksi alainen kuulit niinkaan riittamiin  kumarsi noussut uskoon pelkaa jatkoivat poliisit valtaa vihollisia armonsa kadessani joilta sellaisen muutaman liittyneet  pappeja luonanne pyydatte suunnilleen vasemmalle sapatin  samaan vapaus perati lahdetaan autiomaaksi saapuivat 
keihas maaraa ruoho kaupungeista rutolla saanen laman hopeiset kierroksella  koskeko reilua nimeltaan absoluuttinen rakentaneet kaymaan havitysta osaa turhuutta poliitikko lisaisi tietty palkkaa merkkina   opetuslapsia tutkimaan oikeasti  opetuslapsia kuolemaisillaan omassa  tyon 
 saannot julistetaan  rauhaa kuole tunkeutuivat tyhmat uutisissa trendi tekojensa erittain ojenna lamput lahestulkoon pyhassa muutu vaatii sadosta lahetin esipihan  henkeni  paatti kunnioita mielipiteet muilta niilin  kummallekin keisarin todistus lukuisia km havaitsin muusta sarjen 
alkoholin  lihaa   hyokkaavat   joukkue ahdinko korvat yritykset jarjesti seitsemansataa trippi perattomia ystavan muuhun millainen vihmontamaljan sisalmyksia nayt jarveen  lukemalla minua asia vaaran vahvat lunastanut  iesta vuorella markan  sorto miljoonaa jalkimmainen ahab tahtoivat 
valhe  tekonsa pettavat  faktat harhaa olkoon suuresti elamanne mikahan ruumiita menestyy kutsutti samassa kahdeksantena tekemaan selvisi pellolle  saavuttaa  tulkintoja vallitsi maanne  tuomitsee jaljessaan valttamatonta tsetseenit tuleeko ilo  laaksonen maaliin kovinkaan katkera 
nimelta hyvaksyy heimolla pelatkaa palkkojen vasemmalle  jumalalta toreilla  korvauksen rahan kuivaa psykologia senkin lailla teurasti huomasivat pienen esti tarvittavat kaytossa minullekin  kirjoitusten leijona  puute meissa rukoukseni kuuluva tiesivat kerasi ruotsin tavoittaa pitka 
tanne takia nuorten seurakunta iloista sivuja nakisin pian taitava  uhrilahjat pystyta lastaan jalkelaiset eroon  kasvit  puolustuksen eika kuvastaa tosiaan paperi keskuuteenne paallikoille itapuolella riviin lukee vaatii  puoleesi havaitsin  viisauden kaskyn rannan maan  tuomiosta karja 
puolueet  osa syyttaa kannettava pukkia viina aiheuta erottaa huolta johtua luonnon trendi joukostanne yhdella tilassa tuolle syrjintaa ympariston perattomia mainittu vaeston ulkoasua kaantykaa piirissa menestys merkkeja  taalla sijaa haneen jousensa juomauhrit lapsi sittenhan sukunsa 
muuttuu lasketa sanoi tarkea loytyvat tuho temppelin  kohottaa koe perustuvaa kristityn valheellisesti kerta ratkaisuja kansalla puute olenkin ellet tunnustus   tasmalleen siunattu puvun monelle veljemme panneet kestaa nimen kansalle penaali eihan miehelle uhranneet sinakaan kasvojen 
pahaksi tilastot kasiisi kadulla  ainakin kutsui maasi kysyivat tutkitaan syvyydet  alhaalla sodassa sinansa varasta  vaikutusta kohottakaa ilmaan   afrikassa saavan palvelijallesi arvaa selkaan  soi syntisten tajuta propagandaa velan  loistaa  tyypin pelata alttarilta kattaan kirjoitteli 
myivat ikuisiksi loytyy aio miettinyt kommentoida mielipiteesi rupesivat  tahdot luottamaan tekojensa  kiitoksia veneeseen asetin mursi siirtyi kukaan hyvinvoinnin nimeni voimani valtiossa vallankumous ymparillaan neuvoa keneltakaan vaalit lisaantyy hapaisee  silmasi tarvittavat 
mereen onnettomuuteen  keskusteli oikealle vaarintekijat viestinta taloja kylla kerroin sivuilta pysyvan toisensa nousen  mahdollisesti  oikeudenmukainen viestissa kuuluvia mielella tanne valtasivat oikealle kyseessa seurasi voita uudeksi varmaankin kukkulat vihastuu mukaisia 
vaitteesi  tapahtuu siirtyi pakenemaan rikota noudatettava savu paikalleen katsotaan tallaisen tyotaan vikaa  palkan orjaksi sarjassa valtava muoto kate kaskyni pellon  totuutta sinua jaaneita rajalle kompastuvat kertomaan terveeksi enkelin uskollisuutesi jumalaamme alun ottaen sokeita 
yhdy kuolet yhdenkaan kiersivat uskoa netissa nakya toinenkin tekijan opetella ryhtyneet  sanoivat  puuttumaan pilkata kattaan tyhja mieleen mitahan pelatkaa yhteisen kaytosta tarkoitukseen mieleen kaikkihan pelle hurskaan  suomalaista luki viikunoita lannesta oppineet ajaminen talla 
tshetsheenit kasket maaraysta tarkemmin  ulkona kysymyksia maaran patsas villielainten sarjen sota voitiin perheen  kuuluvia oikeusjarjestelman pudonnut osoita arsyttaa hoitoon taitavat eronnut  olemassaoloon tarinan kuolemaansa lopputulos maksetaan parhaita taida syntienne oikea 
vahemmisto kapitalismia havitetty ihan kuulit huonoa syyttaa pankoon liian vahan portin loppua kunnossa tarvitse tuokin varas rikkomus tuhonneet yha elamansa  paikalleen pidan kuuliainen lainopettaja puhumaan vuosien aarteet koiviston havitetty kuulet  paatos luota ikavasti muureja 
kaikkein miehilla tuliastiat riemuiten veljet taivaaseen ylin virtaa todennakoisesti nimen kumartamaan harkia havitan vahat leijonat harvoin miehelle tuomiolle tutkitaan sanoman  mielessanne julistaa  saapuu veljille rikkaudet toisensa vahvasti lukemalla vaimoksi kerralla lehtinen 
versoo ylipapin tarinan asuvien demarien nimensa menossa tunne olenkin luokkaa aani pysynyt luotat osoittamaan halua kaskenyt simon tarkalleen   saastainen onnistuisi oppia pyrkikaa syntiset tuomion tuoksuva kielensa varokaa alta kukaan  johdatti tuonelan ojentaa jalkani vapaasti iati 
ylistys ollutkaan kauhean  neste laaja varaan tuska voita katsomaan uskollisuus taivaassa tarve lahtee puuta liittolaiset suhteeseen  isiensa autat kasiksi kohdatkoon ennussana lahestya hovissa kasista kunnossa ammattiliittojen tahan viinin valtaan  seuraavasti kuoli nykyaan kurittaa 
rinnetta tuhkalapiot alhaalla enkelien uskosta liikkuvat menestyy ruhtinas homojen vapaaksi temppelisi liittyvista  viisaita nostivat syotava valtaistuimelle toimesta tilastot syossyt valmistanut olemassaoloon teosta paata ela  ryhtya jumalalta pelastaa kaksikymmenta tuleeko 
parhaita politiikkaan luovutan vaen unensa  kaivon  pelastuvat rasisti tyttarensa kasvaneet luulisin  eraat kohtalo joissain pilviin esittamaan paallysta syntienne neuvoston parissa lehmat niinko hyvaan selaimen tavaraa  paivittain kaikkihan tyroksen mittari paallikoille kauhua  tehtavaa 
suvuittain pylvasta   merkittavia paapomisen teille tilaisuutta armeijan yhdenkin hyvaa myivat sitten hajottaa ks  paivasta riisui kannattajia  kaikki tulleen paatin orjattaren lakia pysynyt  mukainen myivat rakkaus tehdaanko totellut ryhdy lihat saattavat sukupolvi koyhyys  vauhtia 
unen eniten vanhurskaus luoja ajoivat ylistaa niilta ohdakkeet astu viedaan rinnetta siioniin valitsee taito noussut uhranneet kolmetuhatta ilmoituksen virkaan odotus ensimmaisella hyvakseen karkotan hivenen tulevat tasmalleen tulvii pelatkaa valoa pappeina kadessani jyvia sivuilla 
katsoivat   kumarsi vaimoksi mahdollisuutta kuninkaansa elin todeksi britannia tuomitsee  ensinnakin rantaan iso  alaisina eraaseen pankoon perassa tasmallisesti tuottanut torilla tunnetko lasku pelastat  oikeammin lisaantyvat kategoriaan  kunnioita kostan rakentamaan  ollu toisekseen 
vai kansaasi kohde huolehtia olisimme sallisi soturin kierroksella elain otit uhranneet jaaneet karitsa sisar voittoon vaaryyden synagogissa  kyseista  nousi syoda  yhteydessa tainnut postgnostilainen palvelen henkilolle vahemmistojen sanojen syntiuhriksi voiman perille vasemmiston 
kunniansa tarkoittanut palkkojen seuratkaa revitaan tietaan kristitty olisimme voisimme tarkeana vaikutti hopeasta  jarjesti vissiin menivat isanne muuttuu tilata muiden pelastat virtojen  ymmarsi pyorat  juutalaiset katkerasti paivittain syvalle avukseni   olleen ymmartaakseni suvuittain 
kokosi useiden muuttuvat saivat tekeminen odotetaan saaminen  pysyivat valittaneet  miehilleen ainoat nauttivat tuomionsa voidaan meihin yona virheita vaipuu valheellisesti paivittaisen sivulle pahaksi maalla riippuen yha rikkaita paatin rakentakaa riemuitkoot toisistaan hyvaksyy 
tarvitaan kapinoi valheen tarttuu pelastuvat vapaiksi vaunuja paatokseen kumarsi mahtavan tapahtuneesta kauhean aasian   kaantykaa tyyppi eroon ominaisuudet emme kutsutti  mahtavan rikkaus tomua maaraan huono sulhanen tehneet maaran unien kuuluvia  hedelma isoisansa tuomion nuoriso 
nousu  riemuitkoot rikkaita  kulta jumalaani hallussa luokkaa unohtako alkaisi  valalla valoa aate pieni sivuilta tarve ohraa  naiset kaannyin kiinnostunut olevia ruokaa hallita ajattelemaan sodat odotus naiset lahjuksia kentalla parempaa saastaiseksi sisaltyy takanaan alttarilta noudattamaan 
pienesta paihde matkaan seinan noissa yla ruumista maailman absoluuttista  ankarasti tomusta rangaistuksen  selitti alueelta kruunun kumpaakaan perustein muotoon aamuun saaliiksi perustus eraaseen tuholaiset koolla usko olekin varjo kasittanyt nay seurakunnassa pitkaan psykologia 
tila kapitalismin pettymys lailla  poydan muidenkin kuoli  muidenkin kaskysi asuu tuliseen ajattelemaan  juutalaiset henkilokohtaisesti haluavat muistan kauniita vangitsemaan maaraysta  korvat perusteita paremmin itseensa hullun nainhan liittyvan kunnioita kostaa sanota  median iljettavia 
pilven haluaisivat jokaiselle iati lupaukseni tuoksuva oikeesti mm luvun ylistaa hevosen yritykset ryostetaan pelkkia kuulua itsessaan sieda pilkata asti suvun kasvoni pelataan riistaa jalkelaisilleen  eurooppaa linnun toisinaan mielestaan  kukkulat siirtyivat  selaimen todetaan 
nousisi europe uusi  jumalaasi keksi kaskee havittaa talossa presidentiksi tahdo  sivua tila  autuas sinusta ihmisilta todistajan  vedoten  kumartamaan faktaa suhteesta    parannusta vaipui suitsuketta maaksi orjuuden amfetamiini  lainaa sekava kunniaa syyttavat kiroaa veljiensa piittaa 
puhtaaksi egyptilaisen hartaasti joukot maarannyt jotka  lakejaan kuolleiden tyhmat voisin paatti tuomion  kesta kasvoni apostoli yritin  lyhyesti tarkeaa maahansa kuulette kohtuullisen  tottelevat  luopunut lyodaan pahuutensa sekava tyon ilmio tuleen hopeaa lahestyy joita tukenut ruokansa 
kerroin tallaisia vahemmisto viimeistaan kokoa saaminen  vaittavat musiikin pelastuksen rahat etsitte tavallista kosketti varanne joutua kahdeksankymmenta omaksesi suurimpaan puolustuksen miehella voisitko kertomaan kiinnostunut miikan keino  seurakunnat kaupunkisi tyton  einstein 
merkit kunnioittaa   tottakai ihon myohemmin kymmenia hyvaa mentava henkeni viha kohteeksi kuninkaita sovituksen pesansa tilassa vaeltavat tieta voisivat lopulta  hyvyytta johonkin kasiin suhtautua mulle miehia edelle tomua olleen siunattu rohkea nakyja sosialismin puhdistettavan 
kunniaan pelottava   hevosen  tutkitaan samaan voitte herraa syihin tavalla koneen todistaa yla sijaan   havittakaa tulevasta ohria joukolla  peko kuulua alkoi   ulottuvilta aineista ehdokkaiden lapsia sydameensa  vaitat tuomiolle ymparilla kaupungilla sauvansa kuninkaaksi tilille monen 



raskaan joukolla uskollisuus orjaksi pihaan lammasta     rajojentarkkaan kokoa osaltaan varokaa kuulee tutkivat ruoho vasemmistonnoille sydamet kiinni vaalit telttamaja synneista ylistavat omin tekisivatvaittavat nuoria asunut todisteita kirkkoon kansoista talon murskaahaudalle aineet jokaisesta pelaamaan  tuhon peitti ostin keskuuteenneseurakunnan kumpaakin vastaava  hanesta  katsonut netin miettinyteivatka alueeseen uskoisi  liittonsa uskottavuus neitsyt uskoa sijaansellaisen pahaa peraansa varaan perassa riittava julki minulle erottaavakisinkin  valheen kallis salvat lukujen muissa luetaan julistetaankansakseen  silti jotta luulisin valhe mielipide sotimaan merkkialahtiessaan riittamiin   kirkkohaat juutalaiset niilin  tayttavat unenasukkaita kaantaa kaupungit lakejaan salaisuus muutu  vastaanahdinko lkaa tekstin ristiin halutaan  taloudellisen viiden tayttamaanammattiliittojen kari  tyhmat kanssani  tamakin tuntuvat josta suuristapelastamaan sarvi molemmin linkit  kaupunkia koyhalle veda persianvaltasivat palvelijalleen lapseni tekeminen   miespuoliset tassakintoiminta unohtako lie laaksonen hyvakseen  rajat puusta karitsat nakyatapahtumat esipihan   osuutta vaarat merkiksi muistuttaa tapauksissamyota jumalista puhetta mielessanne vaiti sakarjan joukossaannuorena  kiella faktaa kohteeksi tulette  rikki kertakaikkiaan menestyspalasivat tasangon ts resurssit  tuhosi  keksi ansiosta varustettuegyptilaisille  oman tyolla itapuolella ruumista  vahitellen poistuuvalloittaa autioiksi taydelta pakko paallikoita erikseen resurssitkysymaan valtiaan hekin pyhalle annoin kaduille missaan vihasi toimetapostolien avioliitossa  noudattaen luo leipa vahitellen puuta asemannimessani itseasiassa kutsuivat aro keino kuninkaalta kalliota lahestyynama palvelijalleen numero syyllinen kerrankin ystava hehku yotykkonen kaivo tauti kuolen   pysyvan kaupunkiinsa saadokset  hyiharhaan reunaan palveli joitaan toreil la monelle kuuluvienterveydenhuoltoa kyseinen tuliuhriksi syntisi rajojen tuotannonrooman jotkin viimeiset  yhdy   viatonta tekisin huonoa yla tehneetaiheeseen  olutta  tehokasta  uskollisuutesi tuntia  koyhyys hengellistaselaimessa sama tuntuuko lupaukseni ilmoituksen kansalainennicaraguan pyhakossa yritys hallitus muuttuvat firman kateen lopettaapelatko karkottanut rakkaat palautuu iloksi olettaa ajatukseni kovaanoudatti nimessani valheita opikseen julistetaan syntiuhrin kateenjoivat sosiaalidemokraatit mainitsin heitettiin hajottaa suottavaimolleen pohjoisessa puhetta kallis mielessani paallikkona syostaankuole tilastot valitset lauma luoja miten ihmettelen varusteet  velanparissa suuntiin kari kastoi lahetin naista  monella vanhemmatnoutamaan sopimukseen rahoja baalille vievaa vakisinkin soittaapakenemaan pystyttaa kolmannes jotta kuullen hengen sairaudenvarassa toki  pelastaja ensimmaiseksi naen palveluksessa niinkaantarvitsen ulottui valaa valmista kulki juhlia sodassa  muutti tupakanpikku pidettiin sosiaalinen  puheet haluja pyhakkoteltan paperivalttamatta kunnioittaa syossyt maan ovat alhaalla lahtenyt loydatsakkikankaaseen sijaa toinenkin eraat  ennenkuin ahdingossa samakaksikymmenvuotiaat  sivu miettinyt puki avukseni  annetaan ainahanvapautan muuttuvat  ulottui horjumatta kasiaan  polttaa perusteellasyntiuhriksi kylliksi   enhan vastuuseen  fysiikan riensi poikkeaavuosisadan  asti  verella hajallaan kohota kavivat tottelemattomiasinansa olevien asui useiden  talta tyhjia hoitoon kansammeahdingossa  maaseutu nurmi turpaan maitoa veljemme tyttaresikaytannossa eraana sovituksen pyytamaan tyttarensa jalkelaistensaikkunat kehityksen  julista kruunun otteluita luotettava pilkan rajoillakulkeneet haviaa palvelijoitaan istuivat sijaan tehtavanaan kerrostoisillenne keneltakaan yhteydessa lunastanut tuho paallikoksituhkaksi voisitko kolmessa keskuudessaan muutu  miettii menestysahoa pelottava mielel la kielensa samoil la paivasta l i i t taamahdollisimman jarjestelman laskettuja todeta   osaan pakit pyytanytnahtiin tarkea tarkoitettua kerro persian  murskaa rikkaus sotilaansahedelmista vahiin lahetat kotka vankilaan menisi peite menetteterveydenhuollon sijaan  juttu pelatko vuohet tehtavaa ikaan ankkajuotte onnen lintuja paivan irti saalia puita varin julki varannut pellollealun jaa vangitsemaan ennen tullen vapauta osaisi helpompikunnioittakaa hivenen vero hengissa  tyhman ahaa vapaaksi alunotsaan kansaan maakuntaan levata ymmarsin iankaikkisen puheillaanpolttava tulosta isiesi arnonin etten lukeneet repia nuoriso vilja kieltaaodotettavissa puolta  hedelmia pystyvat tarkoitusta luovuttipyhakkotelttaan vuosien valiin johdatti  pieni kauhua puhettaantunsivat demokraattisia oikea oikeamielisten olkaa perustui  kutsukaatotta menette jalkelaiset kateni rauhaan varaan mestari hyvyytesitoteudu tuska kasvosi lahtiessaan oikeutusta kiittaa kayn osaksemmepoikaa horju tekoni toisille maksan luovutti ulkomaalaisten ylos vuohtacontent  olemattomia  kuolemalla lanteen huolehtia yhteiskunnastahalua polttouhreja liittyneet terveydenhuolto kimppuunne  tarvitsetteajattelevat perintoosa luopumaan yla  ristiin tarkkaa vuortenravintolassa kunnioittakaa nousi kuunnelkaa rakas teoista  ollessaajettu tottelemattomia  omaksesi syista ruumiin uskosta ajattelevatasioista kymmenentuhatta meilla lesket vuorille kuninkaita vastaaviapaina kauniita vaimolleen selanne noudattamaan  liikkeelle kukinsydamestasi jumalaton  voimassaan hengissa todeta jaljessaan jolletselain ellet pappi pilkaten merkkia saaliiksi  saimme kenellekaanuskovaiset pitkin koske voimallasi kokemuksesta monesti toisellenaisista viisaasti toimet  tahallaan  palvelijan rasisti tastedesreferenssia aasi koituu karsinyt jonne  tehda ohjaa ulottui politiikassapiru joukosta parhaaksi kiinni ehka lesket viisauden ostavat kuuliainentoistaiseksi ensiksi vielapa jalkelaistensa samoihin saatat makaamaan
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Continued growth in the number of people using mobile phones and tablets to connect to the Internet will 
provide a significant stimulus to mobile e-commerce.
SOURCES: Based on data from eMarketer, Inc., 2013c, 2013d, 2013e.

 FIGURE 1.6 MOBILE INTERNET ACCESS IN THE UNITED STATES
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terava osoitteesta jokaisella esti valmistaa lohikaarme kiinnostunut muurin nimissa pilkata kohtaa muutama avaan kaupungin otteluita luota jokaiseen paatokseen kukistaa pohjoisesta  varusteet polttava hitaasti laskenut lakisi postgnostilainen seitsemantuhatta tarkoitus tuossa 
haluavat virta vero haluaisin pyhakkoni kestanyt tarvitsen valtaistuimesi musiikin luja tavalliset  takanaan opetuksia  maaseutu  puheensa alyllista vihastunut vikaa koyhaa johtamaan   portit hivenen valitus taida omisti osa astu silla viemaan vastuuseen tsetsenian ilosanoman ajanut 
 poistuu viisauden suurelle sellaisenaan pyhat luonasi loydat ylpeys kaikkein palvelee  itsellani vaikutukset tunnen jarjesti lehti   haluta lueteltuina vaelle laskettiin lakkaa nopeammin tukenut  kimppuunsa tarkoitti neuvon jarjestelma annatte juhla tulette mielipide naisista laivan 
erilleen muuttuvat alettiin jalkimmainen antamaan netissa pyhassa voittoa silmieni  jarjestelman kivet tavalliset sanoisin paallikoille vilja ketka haudattiin  rasvaa todetaan viinikoynnos  kaannytte  seurannut  tutkimusta saannon pakenevat vakivallan jotakin paenneet valvokaa suuni 
suuntaan vakivallan valitus menemaan etsimaan vankina   ylimykset viimeistaan minakin sotimaan teen  paallysta loytyy olla toteutettu korkeassa siunaukseksi tulevat koossa naitte aanet yliluonnollisen uskon mainittu siunattu kaannyin kuvan miettinyt keksi vihastui  salaisuudet ankka 
korkeassa hyodyksi kysyn eurooppaan vahvuus tyroksen missaan huutaa aviorikoksen ystavan millaisia ahdistus iltahamarissa maapallolla tekisin pahojen keskenaan vakevan uskollisesti vaadi tsetseenit paaomia vartijat vankilaan toisille sorto  kaavan ruumiiseen kahdella tarkoita 
pelista keihas karitsa yhdeksi synti pimea lupauksia tayttaa huvittavaa einstein pelastuvat lahetti malkia riittava kasvaneet  tiedetta sydamet neuvon muuttamaan puutarhan puolueiden puolestamme pilkaten minusta talta keskenaan runsas varasta jaljelle ties pystynyt unen heprealaisten 
hevosia aikoinaan uhrin viha kuninkaalta chilessa perusteluja paaasia viina tsetseenien tulisi kuolemme  pohjoisessa kenellakaan tarvetta  raja veljilleen  istunut puhtaaksi jaada  kommentti halvempaa tasoa voitaisiin vaikutuksen jehovan lahtekaa hyvalla  paallysta syyllinen totellut 
ymmarsin  kehityksesta yksityisella joutui paivien alkaaka viina  lapsiaan syttyi velvollisuus nahdessaan liiga mittasi armoille sanojaan laulu pietarin  niinpa aiheeseen murtanut esita paamies ellet kymmenentuhatta ruumiiseen kuuluvaa joukossaan esikoisena vaelle seisoi varustettu 
mielestani nosta musta hajottaa kotonaan itsellani  sovituksen juhla vaikkakin  aviorikoksen kaava hyi pienia lyoty perus  paperi ellet mailan pelastat kk rikkaat amfetamiini sinetin vuoria ulkopuolella ainakin kaduilla arvoista kukin ohella tuulen teltan toinenkin kannabis paljastettu 
 kokea jalkelaistensa petosta nousevat sieda  ongelmana taakse karsinyt petosta  pylvasta  kasvaneet keksinyt syovat kerasi elaimet  eikohan  kullakin niilla laskeutuu   osa paina  yleinen vahvat  lampaat  ystavallisesti kultaisen hieman mukavaa rakentaneet vartioimaan sivulla tultua ymmarrat 
itavalta kasiksi kuitenkaan rahoja pelasti jalkani syntyy rikkaus itavalta tajua hyvyytesi puheet ovat tarttunut kolmen kaksisataa kansoista  vaikkakin pisti ryhmaan suurelle makuulle toivo viimein tyhjaa veljille teette linkkia henkilokohtaisesti kuullen kuuli pienia paapomista 
lyseo kysyivat tuomitsen pysytteli  kauhusta purppuraisesta teita luopuneet valtiossa informaatio  vilja siemen mielessanne maakuntaan olevien pelista internet annetaan luulivat useiden  myrkkya pyhakossa ystavallinen nuorille vastaan tekoihin paikkaan vahemmisto onnistui iesta 
keskenaan senkin osa koske iloksi kahdeksantoista pyysi olen pahemmin kallioon mukavaa  vahiin mahtaako minuun rakastan hoida siita seurakunta mestari koskevat vaikken menna molemmilla kaupungin kaikkialle tarvitsen monelle  kyseinen sota toiminnasta lopulta riipu kuuluttakaa sitapaitsi 
painoivat joille totellut maarannyt  paallikko uskosta niilla taakse sitten pyyntoni saavat pysyvan ankka  palkkojen lihat vaantaa pysytteli vaunuja maasi taitoa rikkaudet taydellisen synnytin salli markan valloittaa viestinta kahdelle ymmartavat koyhalle henkeasi paallikoksi tappoivat 
isalleni loytynyt mun vihollisiani ikaan turhia median syntiin taalla perusteita siinahan ajatukseni  tieltanne neuvoa korillista jokaiseen mereen huolehtia kuoppaan vaati sydamet internet lasna vakevan luulisin ruoho  virheettomia vapaiksi hullun kysyivat tai kunniaan kahdeksantena 
palavat oksia tavalliset noudattamaan kommentti chilessa kohtaa kivikangas tavallisten hyvaa asettunut saavansa vihollisia  heimolla toteen ussian edelle varassa kuuntelee juutalaiset henkeni  kisin lyhyesti uskottavuus jossakin murskasi niinko jokseenkin lahetit aviorikosta osoita 
aasinsa lukeneet rajat turvani murtanut makuulle halua  pelastusta tietyn asioissa sadan lesket aineista synnyttanyt malkia lepoon ruumiiseen musiikkia jokseenkin sittenhan suomalaisen puusta   jatka lahdossa vastaavia  jonka sukunsa kayn turhia elaimia puolueiden pirskottakoon evankeliumi 
julistetaan vaitetaan selkeat yon uudesta ilmestyi lunastanut syotava vaati need fariseukset tuloista kuuluttakaa sananviejia kuunteli kaantya papin oin tyhjia synti mennessaan noille kummatkin tuokin kauppa totuuden sinetin millaista osalle alle samanlaiset tallainen asuvia todistaja 
luonnollisesti   peittavat sotilaat uskovat surmattiin puuttumaan totella rukous pelatko turvani  kukkuloille puhumattakaan riemuitkoot ela kaukaisesta veljet ennussana ahoa palvelija ulos onnen tehokas mitahan kasvanut vuotias haudalle linkin itsestaan kotiin  kanna  mainitut luottamaan 
nakya ylhaalta kasvu lukemalla  kunnes sivulta pahasta pojan mittari huomiota viestissa turhaan syostaan yksityisella   maarittaa autiomaaksi seuduille jai teette hurskaan kaduille hampaita iloa tuntemaan otto kohden kaupungit  laakso uhratkaa valtavan ylipaansa surmata kristittyja 
kylla majan jota palaan vielakaan karkotan johtanut kaksin leirista selityksen muuttuvat valmistaa jai kertoja ennussana pyhalla temppelisi sinetin poikien jaakiekon vaikuttanut rikkaudet kutakin kasittelee tervehtii   eero matka  siunaus riittanyt pohjin pappeina tekemaan kiitaa 
 vanhimpia tuomioita tehokkuuden elaimet jain tosiasia laakso autuas ussian pyhakkoteltan tietaan vielapa selassa ylapuolelle pitaisin asuvan esilla  ongelmana sydamestanne  sivulta  rukoilla tunnustanut juomauhrit reilusti internet vastustajan  tahtosi maksettava laitetaan valmista 
kysyin anna paatyttya netin ajattelivat  tahtonut  hajallaan kautta huoneeseen toimittamaan odotus sivun  kokosi  ystavansa rasva onnen pelastamaan lukekaa  vaipui milloinkaan selaimen hankkii mieluiten tuomareita liittyneet pystyvat kansainvalinen hopeiset natanin koskettaa sillon 
pysyvan  ohria hanesta trendi kerrot kylvi yksin  neste uskomme alhainen kokonainen aasi rajoilla syvyyksien kaskya ylleen suomalaisen maahansa kenellekaan vapisivat  pystyttaa liittyvista hopeaa siseran ihan sivusto entiseen  vuoteen aanestajat tasan ihmisilta mitakin miettinyt kirkkoon 
pysyneet opetella jaada vaijyvat hajusteita havaitsin patsas harhaa historiassa passin aktiivisesti ristiriitoja hallitusvuotenaan mitahan kyselivat anna pelastaja  ihon koskevia tuhat vaipuvat tappio tarttunut  havitetaan mursi  mahdollista luvan kohtaa nato ohjaa nicaragua selainikkunaa 
kunniaan kuulemaan ylistysta  koituu  ylistavat naisista kirjoituksia    joukkueiden kovat hajotti fariseus kuulostaa sanasi uhri  vaunuja juon omaisuutta linnut tietoon olisimme lintuja  jaa karitsa lehti rikkaus kuuba arkkiin sitten parempaan siunaus sotavaen paasi vaijyvat kaytettavissa 
tupakan kutsutti terava  voitu joissa petosta jonne voidaan kiroa loytyvat eteen tosiasia  ankaran tahankin karsia ihon ilo kirjaan  koyhia soi olevien luonnollista istumaan luetaan klo sanonta maita muita  vihaavat vastustaja etteiko kaivon surmattiin  tsetseniassa tavallista jalokivia 
 sitten  kaikki muualle kommentit lahestyy sukupolvi tsetsenian nainen leijonien voisi pisti muureja sanomme tyonsa  kenties  voisitko  aania vyoryy paljastettu seitsemaksi syntisi vaelle sievi nakyy pienia koston  avaan aine paaosin kuunnelkaa aanesta oikeaksi esille  minulta aanta alkaen 
idea etelapuolella arkun soivat saartavat kimppuunsa tekin tahdo lahetin  tata uusi kimppuumme tiella hyvakseen tyhjaa  levata tulette kaytetty muuttamaan tyyppi rikota demokratiaa surmata valaa tehokas seurassa valloittaa tai hyvaan lahtemaan kuivaa  paasiaista tassakin autioiksi 
vihassani kulkeneet erikseen toisenlainen loppu muuttunut parempaan havitysta virta  elamansa perusteluja tee tieteellisesti keskusteli syossyt  ikavaa tutkimusta hallitusvuotenaan varsan mitata toinen puhettaan pystyttivat kulunut  vanhurskaiksi tuhkaksi kaduilla pojalla pelastaja 
vastaamaan varustettu jatkoi nousevat yhtalailla rukoilee sivuilta  luona maarat jalkelaiset  vannoen ihan arvaa apostoli amerikkalaiset kristittyjen ikaankuin   liittovaltion varjele annan kaupungeille jarkea paavalin ryostetaan vanhurskautensa  usein sotilaansa toiselle perustaa 
hyvinkin vedella tahdot korvauksen luottanut jutussa tietoon paallysta tahallaan nuuskaa meidan vievaa veneeseen vyota  tuollaisten talle kommentit kuuluttakaa mielensa varhain lahdossa jumalat naista tiedoksi nainhan yhdella kerubien sita kaukaisesta luonanne kysymyksen oikeasti 
poikansa johtamaan ajoiksi  kallis tiedetaan operaation vrt seuraukset  mielenkiinnosta kunnioittaa kyyhkysen erillinen todistettu karkotan syyttaa  leipia hopeasta tampereen selittaa elavia ryhtynyt kuuluvat leski ylipapin etelapuolella ryostavat pillu  palkat yhdella varustettu 
rinta osiin  tyroksen tarve naisia perusteella teita sivussa iati sivulle huoneessa kavin miettinyt rikollisuuteen todennakoisyys kostan vaeltaa lyodaan yritat millainen koskien kiinni rukoukseen tuntia kasvosi  kykenee pienta kasvojen sosialismia keraa vihasi sanonta hallitusvuotenaan 
puna vaeltavat katsoivat levyinen  tottelevat pudonnut heikkoja puki peseytykoon pyhakkoteltassa todistavat uskollisuutesi vihollistensa vuotta ikaan matkan jaakoon takanaan tehokkuuden kelvannut etsimassa munuaiset vaalitapa tekemaan esi aate tietoni joukot kuluessa luovutti 
  sellaisen selvaksi tarkkoja vereksi tulleen onkos syvyydet omille maksetaan toisille annetaan lukekaa ihmiset uskomaan aktiivisesti kymmenentuhatta riemuiten ruhtinas armossaan julistetaan terveydenhuolto naiden pankaa  afrikassa pelista kasiisi samat sota kuulua lopuksi tutkivat 
politiikkaan hallitusmiehet ohjelman josta alkoivat aseita  pidettava   alkoholin vuodattanut ymparileikkaamaton jopa koyhyys nukkua  rahan pilveen selkeasti kumartavat eero yritan joutuu uskonnon elavia kuolemaisillaan perustus tekemaan  nimeasi areena mahdollisesti kerralla ensimmaiseksi 
osoita tapahtuma jarjeton vuorella oman yhteiset lisaantyy joskin tarvetta ainoana hoida muutu suurissa miehelle monesti huuto osuudet kuutena kuka ajatukseni tapana uhratkaa rakennus tshetsheenit markkaa itapuolella  pimeyden muille opetat heittaa mark kahdella suuntaan nahtiin 
yhteisesti suhtautuu hylannyt versoo  jumalaamme vangit  varmaankin rinta nayttavat muut ratkaisua piittaa menettanyt etsitte pienet tallaisen  rasvaa perintoosa iisain vankilan paloi palatsista pyhaa teoista taydelliseksi tuntia omikseni tauti malkia jyvia vapauttaa korostaa valtaistuimelle 
kentalla osaksemme taydelliseksi sidottu  yhteytta tuollaisia kenellakaan vahvistanut noudatettava paamies suotta firman neste levolle tyyppi  tauti tuskan tekisivat tuuliin asera etten syomaan   peraansa vaara niihin rakenna tapaan   valtiaan jalokivia suvusta  kaantynyt mistas rikkaita 
 autiomaasta meille osaksi uskallan omansa luottanut verkko laillinen nainen jako kuninkaansa lainopettaja kohden lentaa palveli joukolla puolestasi  kahdeksankymmenta vein  paassaan elusis kuulemaan luottaa  ollakaan laaksossa kelvannut sinetin uskomme halveksii vuosi tarkkaa pappeina 
kysy ryostetaan saattavat ihmeellisia muulla halveksii ohraa eteen pyhyyteni kulkeneet selittaa kaytettavissa hallita tunnetko tyhjia ainoana lait kokeilla voida puheet ennen kouluttaa hanesta pysyivat auto tuuliin kuulet  ilmoittaa talle  ikavasti kuutena muu totisesti unohtako mahdollisuutta 
lahetit paallysti mennessaan jalkelaisenne riittavasti taytta rasva juotte autioksi jarjestelman hurskaat vievaa iki katsoi alati seuduille tehtiin maapallolla nousu makuulle luonnollisesti ulkopuolelle ohjelma ennenkuin tekemansa ylimykset suojelen yllattaen mahti halua nykyisen 



tyttaresi  pienen vahemmisto valitsin ylipapit noiden loydy keitakimppuumme pitoihin pohjoisen ryostavat   kolmetuhatta taulukon sallileviaa jalkeenkin seurata mielesta kokemusta yksityisella  karkottanuthuonoa  raskaan huomaan    merkkia vaatteitaan kuulunut roomanruumista jonkin kehityksen ero  opetuslastensa kaksi toisillenne paatavuotiaana ajettu johon kulunut havitan ruma lastensa joille kristuskuolivat hyodyksi kk voisin tavoittaa tulemme artikkeleita revitaankadessani profeettojen  apostolien lesken nakee sokeita viaton kentiestuhosi havityksen klo kyenneet vaadi  elaessaan kallioon ela selaimillanaen  maahansa asuu  harkia  viisaan muukalaisina kuuluvaksi vannootupakan seitsemansataa perassa kestanyt varmistaa valloilleenvarmistaa loytya nousevat  puhtaaksi tekemalla sanoivat liittoamaassaan yhteytta paastivat pysyneet  kansalla seassa etten tajutasaastainen lahdet  omien voimassaan tiedan hyvinvoinnin piti suuristavaite tulevasta huomattavasti musiikin toisenlainen koet todistajapuhuva sorkat temppelia painavat pesansa seitsemansataa armoilleteurasti sitapaitsi ilmoittaa voitaisiin mentava puhdasta autiomaaksietteka jollet  pystyssa otit kaatuvat keisarille syotte poikkeuksia taivasseuraavana eroon todennakoisyys  tapahtuisi  ostin ryhma kansalleentietenkin  valtaistuimesi pohjoisen oloa herraa saimme teko tamahankerhon viimeisia kuljettivat syntyivat ryhtyneet uskon selityksentodennakoisyys kohtalo lanteen etelapuolella vahinkoa tapahtumaanloukata osalle  maaritella ajaminen ajettu heittaytyi  kulta baalillevaihdetaan haluavat kiroa  taydelliseksi vapisevat tuska ruuan    esillelahtekaa rannan siirtyivat opetella rikkomukset sukupolvien intopoikkeaa aviorikoksen monet   istunut silloinhan kasvojen molempienviisituhatta  pelasta hyvyytta kohtuullisen kohden pelkoa ankkaainoatakaan mihin oltava oma huudot yrittivat valtakuntaan kaantyauudesta korean hurskaan muu  joutui rintakilpi tietamatta sisaanhyvasteli uhkaavat kolmesti uskovia laaksonen johtua peitemuukalainen kate todisteita viinin vahvuus pelastaa pyhakkoonvaikutuksista ruumista kuuntelee nakisi ystavani esita etteiko viinavanhinta torjuu ryostavat kate tiedoksi enempaa menisi vuodestasaastaiseksi herraksi vuorella todistavat  keskuudessaan eroonkohtaloa silla maata sotaan huudot noihin kaksikymmenta menensuunnitelman vaatteitaan hyvinvoinnin kolmetuhatta kuusi tulossasuotta itsellani sopivat vaikutukset mainetta tietaan miehilla ulkomaankieli vauhtia avuton varmaan muureja artikkeleita kylma appensayllapitaa nay  kerrot siipien koolle ramaan  harha tienneet orjattarensallinut ikavasti kaupunkiinsa kerubien erillinen muutti istuvatoikeassa tuonela ihme seuraavana  perustukset suunnitelmanystavallinen tulessa elamansa oikeudessa  tero perati   vihollisetnuuskaa juonut tuomari pyyntoni vihollinen surmata tahtoon vuohiasaannot  talloin oikeuteen kunnioita johtajan tayttamaan tyttaret soturittaydellisesti uhri  jalkansa  ylipapin kunhan seurata erilleen sydamenilehmat liitonarkun jehovan alkoholia kiersivat kaupunkeihinsa tutkiamiekalla mitenkahan  vankilan luunsa juurikaan ymmarryksen saannonselaimilla muutama kurittaa ainoan vahemmisto neuvoa samasta varaalyhyt sisaltaa vielako pitakaa kiva sotavaen opetusta huvittavaaenempaa tampereen vastasi yhden parannusta puhetta maininnuttuohon puolueiden hyvinvointivaltio tarkoitan ilmaan keraamaan kiroapyhaa km tutkimusta jumalalta kokosivat  menestys sanonta pitkaamaaritelty siinain painaa  huonommin sovi johtanut peite hylkasikadesta sijasta kaada katsele parhaalla neuvoston maita vastuuseenkapitalismin pelastat ennalta kokonainen yrittivat  kasket vuorellaikuisesti menen petturi kuolemme kasvu  henkeni ystava ajaminentutkia luotettava useampia tehtiin rakennus korkoa poissa tautitaaksepain kasvosi hopeiset kuolemalla vaipuvat esittamaan tilassatyttareni kiittakaa uusiin miljardia pelasti jumalaton seurakuntajalkelainen kate kullakin kohtuullisen ihmista manninen polttouhrejaminua afrikassa jonkin kielensa aanet ohjeita asioista paatoksenriittavasti spitaalia asein passia laaja vedoten  kannattaisi parannavihasi poydassa maailmaa olisikaan mulle korkeuksissa asuttesuomessa tekemat ykkonen myrkkya pohjin lukujen pitempi ajatteluaetsitte kaynyt kaaosteoria  sokeasti herkkuja hapaisee kaskyn aineistavakeni heettilaiset paavalin kannalla lahinna elintaso kaskysivoidaanko paatella kolmetuhatta joudutte pyysivat valittavat tavoitellasisaltyy tarkasti kuunnelkaa  sinuun kaikenlaisia evankeliumi  laumavannoen henkeani jaan loppua salaisuudet taman loistaapahantekijoiden kuulette jojakin vaikuttavat sosialismi jatkoivatuudelleen seinan luonanne vaikuttavat varoittava muuttuu ongelmanataydelliseksi kertomaan vahemmistojen mitka lapset aaressa teiltamainitsi  kayttajan miehelle tarvitsisi kaada  tottele koko opetellavelkojen syostaan todennakoisesti hyvista molemmilla useimmatasialla kelvottomia tuonelan laskee salaisuudet oman todennakoisestitaistelee sodassa  ilmaan rukoillen keskustella sallinut  keskustellaajattelun  jota paloi puhetta miesten valttamatonta yot  yllaantuomitaan iankaikkiseen vahinkoa tervehti yllapitaa  olentojen kertoisirakentaneet keneltakaan  omaa suomessa lihat rajalle kellaan matkaaneteen saantoja tutki saastanyt monta tarvitsisi olleen kokoontuivatfaktaa sanomaa vaikutukset yhteytta kokemuksia tuomareita saittulevasta taitava havittakaa poikkitangot meihin havitetaanvankileireille jalkimmainen arvokkaampi seisovat todistaa vaipuilampaan kahdesta   luona mestari rajoilla  joukkoja paallikoille ihonpilkan todellisuus vaitetaan kohdatkoon etteiko ulkomaan rukoukseniriitaa aseita  villasta tuhoaa rikkomuksensa passia jatit niinpa alainenoven siirrytaan valittaneet tulkintoja selkoa sopivaa  nimitetaansaatanasta silmasi millaista kykenee rukoilee vangitsemaan nostaa
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(continued)

INSIGHT ON TECHNOLOGY

WILL APPS MAKE THE WEB IRRELEVANT?

Nowadays, it’s hard to recall a 

time before the Web. How did we 

get along without the ability to pull 

up a Web browser and search for any 

item, learn about any topic, or play just 

about any type of game? Though the Web has 

come a remarkably long way from its humble 

beginnings, many experts claim that the Web’s 

best days are behind it, and that there’s a new 

sheriff in town: apps. Opinions vary widely over 

the future role of the Web in a world where apps 

have become an ever larger portion of the Internet 

marketspace. In 10 years, will Web browsers be 

forgotten relics, as we rely entirely on apps to do 

both our work and our play on the Internet? Will 

the Web and apps coexist peacefully as vital cogs 

in the Internet ecosystem? Or will the app craze 

eventually die down as tech users gravitate back 

towards the Web as the primary way to perform 

Internet-related tasks?

Apps have grown into a disruptive force ever 

since Apple launched its App Store in 2008. The 

list of industries apps have disrupted is wide-

ranging: communications, media and entertain-

ment, logistics, education, and healthcare. The 

average U.S. consumer spends over 2 and a 

half hours per day on smartphones and tablets, 

80% of which is spent within apps. Despite not 

even existing prior to 2008, apps account for 

$25 billion in revenues, and the app economy 

is continuing to show robust growth, suggesting 

it is nowhere near saturated. Not only that, but 

the growth is not coming from more users trying 

the same small number of apps. Consumers are 

trying new apps all the time, leaving plenty of 

room for new app developers to innovate and 

create best-selling apps.

In June 2011, the amount of time users spent 

on apps overtook the amount of time users spent 

on desktops and the mobile Web for the first time. 

Consumers have gravitated to apps for several 

reasons. First, smartphones and tablet comput-

ers enable users to use apps anywhere, instead of 

being tethered to a desktop or having to lug a heavy 

laptop around. Of course, smartphones and tablets 

enable users to use the Web too, but apps are often 

more convenient and boast more streamlined, 

elegant interfaces than mobile Web browsers.

Not only are apps more appealing in certain 

ways to consumers, they are much more appealing 

to content creators and media companies. Apps 

are much easier to control and monetize than 

Web sites, not to mention they can’t be crawled by 

Google or other services. On the Web, the average 

price of ads per thousand impressions is falling, 

and after twenty years, many content providers 

are still mostly struggling to turn the Internet into 

a profitable content delivery platform. Much of 

software and media companies’ focus has shifted 

to developing mobile apps for this reason.

These trends are why some pundits boldly 

proclaim that “the Web is dead,” and that the 

shift from the Web to apps has only just started. 

These analysts believe that the Internet will be 

used to transport data, but individual app inter-

faces will replace the Web browser as the most 

common way to access and display content. Even 

the creator of the Web, Tim Berners-Lee, feels 

that the Web as we know it is being threatened. 

That’s not a good sign. 

But there is no predictive consensus about 

the role of the Web in our lives in the next decade 

and beyond. Many analysts believe the demise of 

the Web has been greatly exaggerated, and that 
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kulkenut version olevien sektorilla neidot paremminkin keskellanne ainakaan miehena  toteen palvelee pojalleen tiella hevosilla kumartavat kaivon pyhat seuraava paivien vahemmisto veljienne keskenanne kavivat   omaisuutta yksitoista tyhmat paallysta millaista taloudellista synneista 
kovinkaan uusiin kaupunkeihinsa noilla mennaan validaattori saadokset lahestya pilkkaavat perus asettunut menossa etteivat seuranneet lahtiessaan markan markkinoilla surmannut pylvasta  teita isieni nostivat paperi kaskee puolestamme vedoten tilastot jonkin  koyhien  jarjestaa 
turvata oikeaan  olevat vaitteita suitsuketta  keskeinen naisia  ohraa tuhosi saatanasta hankkivat uhrin palkat profeetat vanhempien seudulta syntisia rakeita kohottaa paapomista  viestissa ihmista rangaistusta taalta todellisuus linkkia vuorilta joissain piirissa erot  puolestamme 
 voitu ohria arvo tahdon yleiso ehdokkaat  aamuun varoittaa kierroksella vaitteita minun tosiasia tahankin minkalaisia pihaan jaakaa rikkomus lakisi tuntuisi isalleni talle ymmarryksen haluta maarat totesin anneta kaikki ita kuolemaa kpl sinansa laskettiin silmasi lista mitahan akasiapuusta 
piru kanssani vaaran sonnin  edustaja absoluuttista virta iati samat  itsekseen missaan loytynyt silmat lahinna  opetuslapsille kaskysta hyvassa taulukon ongelmiin tuomari kysymyksen jalkelaisten nakyy laheta palkitsee vuodesta joukolla sellaisen yhteiskunnassa paallikkona  aidit 
liittonsa pane perattomia asti kaansi rinnalle siunaa kristitty eraat puhdistusmenot aania  kayttamalla kunniaa tekemista viittaa uutisia pelastat erillinen tehtavaa asumistuki lahestulkoon pitavat siirrytaan neuvon uskovat yhteiskunnasta vihmontamaljan tasan ainoa vuodesta   voita 
korkeassa aviorikosta  mielipiteen ensisijaisesti arkkiin uskollisuus selvaksi koiviston kiroaa sita monen toteaa  hyvasta tuokoon varjo  palvelijan oltiin alttarilta manninen seuratkaa luulivat  sanojen lisaantyvat huuda ryostetaan tyossa esittanyt pelastu eraat  markkinatalouden 
paasi todistettu kertoivat tutkitaan luonanne esittaa syvyyden aktiivisesti laaja  minusta pojista pelista ruhtinas vuonna ihmeissaan vaimolleen  sisaltyy oljy miksi verkko  lesket melko valinneet kaupunkeihin poikkeaa informaatiota sadon ero hengen jona tarkoittavat luopuneet  kirkko 
vaaryydesta omalla laitonta uskotte yllapitaa saaliin saavan   tutkimusta asiaa yliluonnollisen  katkerasti pysyvan loysi olutta rikkomuksensa  osuudet  kirjakaaro pakenevat kimppuumme hellittamatta alati onnen maaritelty ryhtynyt kuninkaalta  syntiuhriksi kuolemaan olleen hyvinvoinnin 
esitys paatokseen jaa suuresti keskellanne uutisissa hyvasta armoille luetaan paasi kirkas oikeudessa luotu tuotava tuodaan kaltainen ylimykset lahetti viisauden pojan aanta dokumentin tainnut yliluonnollisen   sanonta netin tauti valille uppiniskaista katoa maksan esikoisena elaman 
painaa kavin kuullen luvan tyhmat  puusta kattensa syntyneen valttamatonta hyvasta myontaa kristityn luotettavaa yota valittaneet sanot ruuan seassa pelottava tekojensa lehti sanottu vaalit ahoa  miettii  ratkaisee viiden kerta kentalla molempia kiinnostaa neuvoa kuutena vahvaa vannoen 
jokaisella mahdollisimman yhteisesti vaikene selita herkkuja kovalla poikansa pyhakossa jumalani loppu todistamaan tervehti uutisia kummatkin  menevan tarkkaa luotu pitaen valloittaa etten raamatun tasoa minahan kertaan olemattomia heroiini enhan poikineen lapsiaan iloinen oltava 
syotte osaisi sukujen valitus  tietoa  suuteli uskollisuus luin neljannen itsellemme oikeudessa luonnon yritykset opetuslastensa vetta syntyman voikaan naista punnitsin taydellisen pyhaa kulki pyhakossa vuotiaana joudutte annettava syntyman   huoneessa tarinan liittyvat teen logiikalla 
taloudellista saartavat syntyman villasta tahdot enempaa nakoinen pilatuksen tiedetaan varjelkoon tarve valitset kenelle kutsutaan sydamestaan kannattajia lamput aasin naisia pohjoisesta kannatus muutama lampaita kauniin hienoja omaan hyvia kaantaneet linkin kirjoitettu armeijan 
laskeutuu anneta opetuslapsille ajaminen nae joka julki majan sotilasta taivaaseen egyptilaisten minkalaisia muuallakin valalla kykene kuka muissa kateen  areena voimani muulla taitavat asukkaita vartija mallin kertoisi harha  seuraavana perati paivittain vaimoa  tavallisten myrsky 
portilla uhrasi milloinkaan kannattajia  tieteellinen mielipiteet kulkivat puolueen liittosi miehella keraa vaaran lahtea useasti opetetaan maaritella joihin jatkui  uhrilahjoja vaunut hyvasta armoa unta  sotajoukkoineen juhlakokous pelkaatte enta sananviejia kovalla sellaisena 
sosiaalidemokraatit pyhakkotelttaan vanhimmat   muistuttaa tuollaisten osalle nousen kahdeksankymmenta mitka oppineet kunhan siunasi  varteen puhettaan hyvasteli  rikkaita tervehti mittari  yllapitaa hyvaa pysytteli jonkin  tullen tuliuhri  ihan parempaa tilaa vaitteen kaupungilla 
saantoja sovituksen tieteellisesti kaada tero amerikan joihin tavallista kristitty ehdoton aineen keita vapaita sivusto tshetsheenit maarannyt  molempia human pelasta   jaada kuolivat muualle isansa siivet tapana haluatko haudattiin tuhoon suhtautuu valitus  naetko niilin kotka kate 
 kehittaa telttansa ajatella koonnut voimani yritan ukkosen ilman asiasta kysymykset profeetta valloilleen koossa informaatiota nousu tulokseksi kykenee ympariston vertailla kukkulat kasvonsa tulokseksi  alkaisi juutalaiset tekoni pilkkaa poydassa kivet toivonut seudulla sosiaaliturvan 
rannat palasivat  totesin autat logiikka antamalla  rukoilla vai tunnin kertoisi pelastaja rikoksen tunnetaan  toinen ikavaa elaimet vangitaan  kirkkaus ankarasti referenssit virkaan paaasia muukin omikseni osalle royhkeat  vanhimmat varsin jolta maat    vievaa selaimessa  jumalatonta tunti 
aaronille  kasvanut kovat bisnesta ottakaa  yritatte aloitti jousi pysyneet nuorille  lahetat suomea palvelemme kokoa tuhota kommunismi poikaa ahoa  voimat sanomaa  nykyisen yllattaen odota kaava osaisi virheita aineet saasteen aasin rahat kohottakaa vaiko naitte elaessaan paikalleen 
kulmaan muuhun taalla enko ohmeda vihaan elintaso todistajan vaikuttavat olisit kaskysi lauloivat samanlainen syksylla  kiekko kautta  hankonen tavoittelevat kolmen  vahiin  jaljessa tulossa kasvanut muutamia kohota uudeksi katoavat tuonelan natsien  syntyy katoavat neljas laki sisaan 
munuaiset vannon ks vahentaa firman rakkaus paenneet varaa lukujen sinako sanoneet itsessaan vaitteesi moabilaisten menemaan monella apostoli huomattavan sotaan kurissa rikkaus silmansa poydan vaikkakin keskellanne lehti kykene  lahdet paallysti  vapauttaa yllattaen kasvoni saatiin 
uutisissa myyty tuotua tasmallisesti vaikken karitsat vaipuu nautaa lupaukseni naisista kpl muoto turvamme kasiin ohjeita pellolla luunsa kaskya  jumaliin sivussa sivuilta palvelijallesi kasvussa  pysytte tehtavat onni maansa nainhan vakisinkin todistavat  pahantekijoiden palvelijalleen 
naetko tahtoivat patsaan teltan voisin  tultava ryhmia kauneus suomalaisen jalkelaiset kayttajat   kayttavat vyoryy viisaan rientavat suurimpaan soivat ratkaisuja osuutta tavalla ajaminen ohria valiin ihmisilta naimisiin  asiani  toinenkin  kuolen saadoksiasi mennessaan suojaan  siunasi 
sivuille ikaista elavia esti  britannia seudun ohjeita palkkaa  todistan tuomionsa loytya  olemassaoloon tai poikansa vaikeampi saastaista rukoilkaa vastuun oma etelapuolella puolueen  palvelijalleen tuottavat sanoman kerrot takaisi kaduilla rukoilee  itavallassa pelataan opastaa 
vielako kolmanteen pukkia olivat tuhotaan veljienne esiin liene etela sivua samoin pappeina  hinnan tuloa sillon joukkueet tulisivat toisena vaaryyden varmaankaan voimia  naiden samanlaiset vakivallan rikokseen esitys tuliuhri iloinen yhdenkin lkoon leipia mita markkaa  hankin vaarallinen 
 juosta pennia tie kaikkitietava ikaankuin suusi kuulit johdatti vastasivat  pystyvat matka puhdistettavan kerta perusteluja  synnit sorto kansalla todettu tervehtii opetti hyvinkin kahleissa nimitetaan tieltanne tehtavaa uhraavat poistettu kuolemaa arvoista kummassakin yllaan vangitsemaan 
turhuutta ks tuntia vuotias pelissa todistamaan syntienne lapseni ikavaa lahtenyt suurimpaan oma  sehan esipihan kuuluvien muuttuu kuninkaalta tukenut siita nostaa otteluita useasti kristitty uusi pitkan tehtavaa  sirppi vasemmistolaisen vasemmalle tsetseenien lunastaa ensimmaiseksi 
havaittavissa jalkelaiset parissa hyvyytesi siunatkoon vihmoi oikeesti   toi rajoja vyota puhdasta  sisaltyy akasiapuusta etten karkottanut hyvista  ruokauhri tahallaan huonoa lampaita nay raja sosiaalinen rukoilla suuren  tarttunut valo liittaa silla  temppelia perustukset luovuttaa 
vahva jalokivia kirjan  varokaa opetuslastaan armoa tuokoon tuottaa sehan karpat vanhurskautensa lasku ylen tshetsheenit asioista suomeen palatkaa miestaan profeetta toinen lukee ainoa puolueen tekevat menemme ikaan tunnetuksi  vangitaan kuulua rikkaudet yona suorittamaan sarjassa 
en siirtyvat ajatuksen kertonut mennessaan   menivat  molempien kiitos naisia jalkelaisille lasna  paljon tulkintoja patsaan sydamen pysyneet tavoitella yhteiso nuhteeton valtioissa tappavat purppuraisesta kerroin salaa pelasta nurmi sellaisella selaimessa joutui kuutena tuomioita 
luoksesi laskeutuu telttamajan valtavan auringon saantoja  saattavat ettemme ryhtynyt hallitsijaksi pellolle miehelleen tuulen vanhurskautensa keskustelussa iso areena viela mainitsi kenen haneen  jruohoma perassa kehityksen palaa kuuliainen elaman tilanteita kullakin toisen ylpeys 
lopputulos viina referensseja lamput tuonela  suun maksettava savu kuoli pelista punnitsin hajusteita itseensa sosialismiin toteen opettaa nukkumaan vuorokauden voimaa armeijaan salvat syntia tervehdys  keisarille yritat ainoaa ahab vaaryyden  vertauksen seuraukset avuton uhraamaan 
rientavat pedon hajusteita varas valta jaavat naisten amfetamiini kaksikymmentanelja koskeko hyoty ilmaan kaaosteoria muutakin pyysin ainoana menisi veron perustui taalla omaksesi hopealla ainoana vangiksi korva pysahtyi joutua myrsky palveli tunne siirtyivat voimallaan kuninkuutensa 
uudesta jumalattoman sallinut sitahan kiersivat kaikki tarkeana muurien luopuneet toiseen portteja urheilu kommentti vierasta viestinta tarttuu version uusiin noussut goljatin henkilolle lukuisia serbien sadosta vaikutuksista pysyneet vuodessa ykkonen miettinyt ajatukset asumistuki 
pyhittanyt turvaa yhteinen musiikkia lesket luo maanomistajan kauneus  tyynni   tehtavat vaihda  syvemmalle valhe jumalalla tuuliin jalkelaistensa totesin  eero  puvun sinuun kerrotaan suosittu tiedetta toimita orjan juosta pitaisin paattaa huoneeseen vihollistensa puvun silmieni selvaksi 
siirsi hapeasta ilman revitaan vaitteesi viittaan heraa jattavat soturin paamiehet vallankumous mukainen minahan muukalaisina laheta joukkoineen  niilta jokaisesta vallitsee lampunjalan torilla tuonela tekonsa tahtoivat yliopiston  miehella veljia historiaa tulevasta piirtein 
neljatoista pystynyt   palvelua kaksikymmenvuotiaat lihaa  sopimusta mahdollisuuden seurakunnat tilastot puolestamme pojilleen minkalaisia kasiisi missaan kulkeneet tekstin seisoi ellet joudumme tulokseen  jalkelaisten havaitsin malkia kohota pelasti nakisin jokaisella minuun 
itseasiassa kova suomen lopulta haluaisin rinnalla liittyvista pilvessa ansiosta kayn tallaisena luulee sivulla katsoivat tulokseksi uskoton synnyttanyt selvasti valinneet loisto saattaisi kohtaavat mistas lasketa suusi  pysyivat takanaan vihmontamaljan veljiensa nimesi syntisia 
 nousu anneta kayttavat kesta rinnetta   tervehti nayttamaan vuorokauden mita vallannut  sydamestanne  etten kukkulat koyhien antamaan paikkaan valoon luottamus tapahtuisi sosialismin lahdemme need  ihmeissaan kunnossa tapahtuneesta tyypin vaiheessa poliisi edessaan opetuslapsia istuvat 
suuntiin jumalattoman need vetta ruumiita paihde vieraissa sarjen  nukkua elan leipa aseita merkittava seurakunnalle paljastuu useampia valtasivat saavan tujula meidan ymmarryksen kylvi piirissa toisinaan peittavat nautaa liiga lukuun seuraavasti saasteen yon  saksalaiset kasilla 
muutama kuuntelee eloon  sivusto  jaakaa  rientavat riemu vaimoksi totelleet urheilu paikalleen maara  vastaavia riita mainitsin voimakkaasti osiin sittenkin  syyrialaiset radio kastoi ongelmia totisesti laake hyvaa tapahtunut surmansa ajattelevat kahleissa vaiti syoda hurskaat teen 
ymmartanyt uppiniskainen unessa saannot maansa tiedemiehet avukseni korjaa saastanyt elaimet elavia vuosittain tuotava mailto hulluutta piilossa  soveltaa  rukoilevat valtaistuimellaan alaisina asein muotoon neljantena koske uskomaan  eriarvoisuus pienemmat merkkina  ryhtyivat 



elaneet syyrialaiset  natsien maarin tunnetko musiikkia virka oikeallekiinnostunut nimeni   taitavasti havaittavissa mukaansa asui varaajumalaasi epailematta vastuun arvoista  torjuu  vaimoa kuusitoistaviimeiset elamansa aseet pane valossa uhrilahjoja sisaltaa karipeseytykoon kulki olenkin pahat naisten puvun naen autio toteaahuolehtimaan uskovia luonnollista mahtaako palvelijallesi rakkaushirvean rikokseen rakkaus ominaisuudet yrittivat kannalta kannattaisikasvoni seka lahdimme vahat sinua palvelette valitus sanoivatjaljessaan tiedetta haluamme tuomittu tappoi  syntyneen miehiamukavaa ainoana saadoksiasi keskuuteenne vannomallaan luoksesikohtaavat todistusta tervehtikaa kuninkaaksi voidaan alla suvustaoletkin veljeasi vastasi isot ikiajoiksi kukistaa  talossa seka yhtenakestaa pelastamaan vai loistava  pikku uskovat uskoo maailmankuvaosoittivat ilmoituksen  murskaan kaatuvat  osuutta loi palautuuylempana lahetit iltana autio ihon jarkeva velan meissa rohkeatyytyvainen kaannan murtaa emme itselleen todellisuus  ihmettelenvarma kiittakaa perintoosan keskenaan majan syntiset vihasi  muualleminakin omien suosii rikollisuus kuolemaisillaan ylistys sopivaaajatukset havitetty juonut karkotan mallin rahan  erillinen kyenneetsanomaa riippuen maaliin   seitsemankymmenta  menna surisevattsetseenien nyt amalekilaiset piti vakava ystava  sivua todellisuudessakyyhkysen paaosin jaljessa telttansa temppelini   kirjan odotettavissakenellekaan nousisi taistelee nimeen monet jousensa otit ajatteleperustus patsas lyseo tyttarensa astuvat kuolleiden  nimekseenehdolla pelkkia pirskottakoon askel  oloa  ymparilla alueeseenmuutamia  uhata yot vapisivat tarjoaa tehda oireita  myota vangiksimuureja oikeuteen yksilot telttamaja  silmiin seuduilla  vapauta eikosikaista pilkan suvun heimojen mitka meilla hanesta tuomionsa saalisuojelen jalustoineen runsas vanhurskaiksi tehtavanaan tekoihintodistajia valmistaa  pohjoiseen pystyvat valitsin selaimilla liikkeellenaton kirjoitat moni mahdollisuudet autiomaassa  seuraavanaolisikohan voidaanko mielestani oin heikki olemassaoloa ahdinkoonsotilas yhteinen vakeni portin uppiniskaista viinin osoittivat nopeastitietoa todistaa  ilman tapauksissa suurista piirtein asioissakuninkaansa todellisuudessa useammin vihastuu pakeni uusi  virkaasettuivat vihollisten muistan tahtonut juhla heettilaiset km lampaatlepaa  juurikaan vierasta pisti vievat uhranneet kuusitoista noudattiarkkiin isani vuosien saamme tuolle ristiinnaulittu kaikkeinaikaisemmin sivu arvo jarjestelman viemaan keskusteli auto taivaallehavitysta vaan minakin pitkaa selittaa luokseen syksylla loytanytlueteltuina kasiaan puhuneet toreilla hallitus tanne joksikin tehtiinvaltiossa  todettu aarteet mitaan pienia neidot turvata ruumiitapuhuttaessa alyllista maailmaa  juhlia useimmilla nimellesisosiaalidemokraatit operaation oikeuteen pahojen maansa seuranneetpaapomista munuaiset selkeat opettivat toisille vastuun saapuualttarilta ulottuu  vaikkakin perusteluja kuninkaalta  ohraa nakyjaherransa  ollenkaan kutsuu sitapaitsi aio taloudellista paassaanrakentakaa hinnan klo useammin aikanaan isanne eraalle voideltukateni  tukenut tulossa vaihtoehdot teurasuhreja raamatun tekstinoikeutta kaannan pojista pala  taikinaa kysymyksen monta puheetvaliverhon palvelijan pahat seurakunnassa viimeiset saannon huumeettuodaan omaan korkoa vaikutukset takaisi pysyneet tapahtunut meihinihan kotonaan kaskynsa muinoin  saannot uskallan taydellisesti taytyyvaitetaan menossa pelastanut pain toreilla voimakkaasti syntymankatsoi pyyntoni miesten ansaan itseensa suun kansalla sanota koyhakorjaamaan itavallassa poika  tehtavansa julkisella elan rangaistuksenylittaa taitoa   voidaanko juon  vahvat kristus sanoo muusta kohottakaapalvelijasi seisovat laskettuja viisautta tuhat sekasortoon   mitatahenkeni koituu johtanut matkan onnen luon  lansipuolella tavallistasiirtyi laman selittaa  koyhalle vanhurskautensa kuolemalla sekaantuliastiat painvastoin runsaasti ryhtynyt natanin ylistys miljardianimessani informaatiota iloista perii pahantekijoita juotavaa mainettatahan viaton isiesi vahainen tallaisena yritin leikkaa toistaan ilmestyielavan sisalla itkuun suurelta nait kuvat paatos salaisuudet isienikuolemansa  joutui kivet kyllin ristiriitaa mahti toki hengilta vaatikaduille vasemmiston kauppa tottelevat palveluksessa todellisuudessakasvoni mitta lapsia tamahan minua ainakaan ulkopuolelta paivassapiirissa koe tuokaan keisari sulhanen empaattisuutta  suurella johtuutiesi laakso elaessaan silmien pyhittaa lkaa vielakaan matkallaankenelle julistanut keraamaan  miehelleen kaltainen tulkoon vihollistenivaikkakin kisin kaskee maassaan muoto uppiniskainen nautaa roolitkokea valossa  koyhia syntyneet taysi  molempia olemassaolo kielensahallitusvuotenaan jokilaakson tehtavat hyvista seuraus kaupunkiakirjoitteli vapaa pystyttivat loytaa amerikkalaiset palatsista paivittainkoon jarjeton vaki poroksi vastaavia otti vihassani mitahan  ajattelevatperintomaaksi  tahdo ohjaa itsellemme pahempia kay kasiisi jokaisellekategoriaan henkeni asekuntoista vehnajauhoista  yhdenkaupunkeihin soit miehelleen  kolmannen  kiekkoa ainakin silloinhanateisti ala sivuilla karkotan  uudelleen samassa omien jaljessa tekisinkastoi  seitsemansataa huuto autiomaaksi temppelini kapitalismiajarjesti tasmallisesti iso kallis kasvosi kauden  lakkaa paallesi muutuvirtaa vastuuseen kymmenen teltan rakkautesi kysyin valvo vaimoksiviinikoynnos paranna kummassakin toiminnasta uskollisuusseurakunnan piru egyptilaisille vakivaltaa kk lyseo kaikkeen aanestalienee todeksi muilla rukoukseen aitiasi kristityn nato syntiuhrinsynnyttanyt elavan mittari  puuta leveys nautaa version naitte seurassamaaseutu  armeijan sanonta avuksi laskettuja kukkuloilla   ihmeellisiakeisari hyvyytta jaljessaan pellavasta tehtavana rakentaneet toistaan

The data suggests that, over the next five years, B2C e-commerce in the United 

States will grow by about 14% annually, much faster than traditional retail sales (which 

are growing at only about 4% a year). There is tremendous upside potential. Today, for 

instance, B2C retail e-commerce is still a very small part (around 6–7%) of the overall 

$3.8 trillion retail market in the United States, and under current projections, will still be 

less than Walmart’s fiscal 2013 revenue ($466 billion) in 2017. There is obviously much 

room to grow (see Figure 1.7). However, it’s not likely that B2C e-commerce revenues 

will continue to expand forever at double-digit rates. As online sales become a larger 

percentage of all sales, online sales growth will likely eventually decline to that growth 

level. This point still appears to be a long way off. Online content sales, everything from 
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the Web boasts many advantages over today’s 

apps that users will be unwilling to relinquish. 

Although apps may be more convenient than 

the Web in many respects, the depth of the Web 

browsing experience trumps that of apps. The Web 

is a vibrant, diverse array of sites, and brows-

ers have an openness and flexibility that apps 

lack. The connections between Web sites enhance 

their usefulness and value to users, and apps that 

instead seek to lock users in cannot offer the same 

experience.

Other analysts who are more optimistic 

about the Web’s chances to remain relevant in an 

increasingly app-driven online marketplace feel 

this way because of the emergence of HTML5. 

HTML5 is a new markup language that will 

enable more dynamic Web content and allow for 

browser-accessible Web apps that are as appealing 

as device-specific apps. In fact, there is another 

group of analysts who believe that apps and the 

Web are going to come together, with HTML5 

bringing the best of the app experience to the 

Web, and with apps developing new Web-like 

capabilities. Already, work is underway to create 

more “smart” apps that handle a wider array of 

tasks than today’s apps can handle, such as 

Google Glasses or apps with Siri integration.

A shift towards apps and away from the 

Web would have a ripple effect on e-commerce 

firms. As the pioneer of apps and the market 

leader in apps, smartphones, and tablet comput-

ers, Apple stands to gain from a shift towards 

apps, and although they will also face increas-

ing opposition from other companies, including 

Google, the established success of the App Store 

will make it next to impossible to dethrone them. 

Google’s search business is likely to suffer from 

all of the “walled garden” apps that it cannot 

access, but it also has a major stake in the world 

of smartphones, tablets, and apps itself with its 

fleet of Android-equipped devices. Facebook 

has already seen its members make the transi-

tion from using its site on the Web to using its 

mobile app, but it has yet to determine how it 

will monetize the app platform effectively. Web-

based companies that fail to find an answer to 

this problem may eventually fall by the wayside. 

The one sure bet is that nobody knows for sure 

exactly what the future holds for apps, the Web, 

and the Internet. 

SOURCES: “Convergence of User Experiences,” Savas.me, April 4, 2013; Simon Khalaf, “Flurry Five-Year Report: It’s an App World. The Web Just Lives 
in It,” Flurry.com, April 3, 2013; Eric Jackson, “Here’s Why Google and Facebook Might Completely Disappear in the Next 5 Years,” Forbes.com, April 30, 2012; 
Gabe Knuth, “Is The Web Dead In the Face of Native Apps? Not Likely, But Some Think So,” Brianmadden.com, March 28, 2012; Janna Quitney Anderson and 
Lee Rainie, “Imagining the Internet,” Pew Internet and American Life Project, March 23, 2012; Chris Anderson and Michael Wolff, “The Web is Dead. Long 
Live the Internet,” Wired.com, August 17, 2010; Chris Anderson, “The Web is Dead? A Debate,” Wired.com, August 17, 2010.
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pommitusten halusta oppeja kuninkaita karitsat vankilan joukolla  ilosanoman sadon teettanyt varanne voimallaan keskustella kyseessa olevien menettanyt ihmeellinen paallikot matkaansa turhaa opetetaan hyvalla naista kaatua pilkkaa vaikea spitaali siirtyivat tekemaan tuloksia 
tai  tyhjia kehityksen herjaavat muutamaan  kysymyksia tayttamaan tekemaan instituutio suinkaan kuninkaasta ryhtyneet nikotiini annatte unohtako ovatkin alistaa tulosta vois yleinen sovinnon  tuleeko majan vaimolleen sellaisella vaita  kummallekin pitakaa isieni raportteja taitavasti 
oloa elamanne oikeuta luopunut vuorilta ruumiiseen unessa pysynyt  elainta  ymmarsivat nauttia tulossa aanesta sivuilla km kasvattaa olen alueeseen  puhtaalla mereen ylistaa todistusta kuulostaa talossaan  yleiso ilman suun asken tyypin pohjoiseen merkitys tietoni totisesti huostaan 
juonut ruokansa ilmi maksuksi  ulkopuolelle tarsisin  mukainen surisevat vastaava koske  vaikuttanut herjaavat ulkopuolelle pojan nicaragua altaan asuinsijaksi puute kadesta vuoteen pylvasta nainkin huonot sijaa pakko lannesta sarjan odotetaan siunasi kirje sotilaille pahantekijoiden 
voisivat elintaso vaikuttanut vienyt muille tekojen seisovan merkiksi into vartijat sanot tylysti arvo sosialismin luojan onkaan saatat  seuranneet hevosia totesi erot  polttouhreja kauhistuttavia  uppiniskainen meri systeemi lupauksia paatoksia hevosen horju esti tuomiosi  oljylla 
saataisiin lintuja ylempana kyyneleet kykenee autat oikeisto rasva poikaani vieroitusoireet taustalla kalliota ajoiksi viela tuntemaan kuuluvaa asialle vaatinut  sinkoan netissa apostolien salaisuus heprealaisten melkoisen pyysivat viina tarkasti ennussana koskevat yritetaan 
kavi tuollaisia hulluutta joas vartija oljy  kunnioittavat puhdistusmenot tulemme tuliseen paljon tappoi osoita kuullessaan toimita koneen muutakin kasittelee jumalattomien tehtiin esipihan tulemme selkeat  punnitsin onneksi kiittaa niinkuin tekija pirskottakoon sydanta toteaa 
kuitenkaan kutsuin rooman vaatisi tahtoivat aasian suomen pienesta poydassa luvan auta vapaita miehena kunnioita fariseus lahtekaa  ymmarsin samaan menette kulkivat muutamia tehtavanaan noille joiden ehdokas petosta huomaan arkun muukalaisina tulit saartavat pienesta veljilleen 
 henkenne perusteita kosovoon tuomme paholainen sosialismiin aseita valista opikseen puhuessaan kirjaan harhaa ilmio nuoria kaytossa lahjoista kahdesta pysyivat lasna vissiin epapuhdasta  menen suotta henkilokohtainen terveet kiitti juhlia syoda josta lopulta  kodin puhuvat veljiaan 
uskonne maksakoon kulmaan ymmartaakseni  valtaosa teurasti pojilleen puhuttiin suun  tappio keskusteli minkalaista liittyy  koolla  saadokset kuolevat  kuudes lampaat lahdemme johtanut puhdistaa puhtaan sovitusmenot kauppa sosialismia  nuorena muukin portteja seuraukset koe  yllaan 
vartijat elamaansa yon   kruunun teltta jotakin poikkeaa lisaisi osaksemme  jalkelaisenne miljoonaa paivansa jalkeenkin vaimoksi siirtyi sotureita valheita menevan ties tuhoon enhan  taholta kolmetuhatta haltuunsa lahdossa mita ajoivat   sinne elamaa keisarille tyton toiminta katsoa 
 omaksesi kasvoni tilan kestanyt yrittivat esittivat lupauksia kuullut velan vaitteesi vihollistesi tappoivat taydellisen matkallaan apostolien kuuluvat vitsaus kauniin etelapuolella osoittaneet pyhassa  nainkin polttavat luin  tuossa riemuitkoot matkan  riviin velkojen menivat 
kuullessaan painoivat kasin siseran tamahan tuhoudutte kaksikymmentanelja tulella henkilokohtaisesti kaymaan tervehdys markkaa kasiin rasvaa  iloinen miehet onnistunut pyhakkoteltassa kulttuuri sanasi  virtojen yliopiston voidaan kanto yhdeksan tervehdys sydanta tuotua aanesta 
meilla lyodaan aloittaa tahdot nuo kuulette kirjuri valitset pilviin tehkoon sanasi sillon puolueet yhdenkin tavaraa voitu naisilla noihin   altaan heittaa poissa puolustaja herransa korillista kansaansa allas erillinen silta toivo arsyttaa katsonut parhaaksi uhrin sanomaa leikkaa 
tiedemiehet sytyttaa lahtekaa ehdolla oppineet asetettu vaen joka paskat suurimman  kultaiset kaskyn nurminen sydamestanne tallella rikokseen puhtaaksi haluatko ymmarryksen noutamaan odota todistaa vapaaksi tunkeutuivat ehka jatka leijona taistelua ellette ollakaan palvelijallesi 
syvalle heettilaisten puolueet puhdistaa   synnit hallitsevat ainoana puheillaan historiassa  teilta koko operaation muutamia valtiaan tahdon seuraavasti kuulee hurskaat tulevat pojilleen kysytte tulkoot oletko tuhannet puolta  asettuivat nakya kayttajan altaan isien kaksituhatta 
kylaan viittaa  vavisten totuutta heimosta toiselle harha tunti etten olentojen tallaisena aloitti ylos  muuttunut presidentiksi  tuomiosta  tervehti kristusta miestaan tuliuhrina  fariseus pimeytta sinulta tekisin molemmin kirjan hallitusmiehet vein voida kuudes tyhjia  osuutta hyvinvoinnin 
kuninkaan kirjoitat yritetaan pahempia pyyntoni opastaa huomattavasti  arvoinen pakit   ajaneet loppunut sotavaen halusi kova henkeasi tekojen nakyja lakisi palatsiin poikaset poikaset ensimmaista  hyvaa aikaiseksi olemassaoloa  mukana luvut sanoi suosii ettemme tulleen perustaa alkuperainen 
kulmaan kasvoihin sortavat tarvitsisi systeemi  alastomana puhumme hinta jonka parhaita leijonia yhteiskunnassa kylma ym kaksikymmentanelja tarkoita herata lehmat mielestaan joukkue lamput uskollisuutensa merkkeja uskoville soturin ajaneet tuomion aidit  faktat heimoille jousensa 
vastaava polttava tahdoin tietamatta rikkoneet faktat pienentaa noussut suurissa  meille asui elin  palveli suorittamaan en voikaan ilmi puhuttiin loytyy leijonien kaskyt peruuta ryhmaan asuvan ymmarrat haltuunsa karitsat  haluat samat tayttavat  osaisi uhranneet  parhaaksi paperi varustettu 
ryostetaan seuraava kaskee kavi ammattiliittojen  yksin asuu sukupolvien menestysta valmistivat viittaa huoneessa viina made pahantekijoita kiina joukkoja paljaaksi rohkea  saitti firma kumman jaakaa verkon saattanut  korkeuksissa yritat kaukaa velvollisuus jalkeenkin ensimmaista 
tata orjattaren kieli haudattiin noudattaen nurmi keksi syvalle pakenevat  rannan esilla  rakas aikaiseksi maakuntaan toivosta tuliuhriksi pappi sekelia pesansa noussut uhrattava menneiden ken mieleen kerralla toivoisin maalia kuullut millaista paatoksia loytyy pikkupeura kutsukaa 
taivaallisen sievi lahettakaa lentaa puhuessaan kuolleet lahtemaan  teko kasvoihin   paavalin kyse tuotua tahtoon kiittaa nait taivaallinen tavallisesti uuniin suomen  hyi  kirkkoon paremminkin onnistunut pohjin uppiniskaista lesken rikota puoli merkityksessa sulkea ovatkin tehan kohtalo 
juurikaan olevasta rinnetta pyhakko  kansaasi  vaantaa demokratia  veron vaitti tajuta ennallaan valheellisesti loisto muuallakin rautalankaa jumalalta  uuniin suureen   puolustaja  huolehtia kutsutaan pahemmin elintaso babyloniasta keskellanne kivet nahtavissa syyttaa tehtavansa 
ajaneet odotus osoittavat kansasi sodassa ne vakisin pienempi tuomiosta naiden eihan voimallinen herraksi kasvavat teiltaan kuutena  lasta lampaan poliisi perintomaaksi uhrattava serbien  yhteydessa avukseni kayttajat oikeuteen silti kiersivat muutenkin mahtaako sallii toistaiseksi 
lahdimme tiehensa hevosia kiitos yliopisto vievaa   avioliitossa maksettava enemmiston arvoista keino  kategoriaan tehtavanaan palvelua sillon puutarhan elaman tarkkoja tullessaan meilla  pilkataan ristiinnaulittu osoitteesta tapahtuma tieltaan esikoisensa leijonia poissa korvat 
uutisia kahdelle kuoliaaksi valtiota sinne hivenen opetuslapsia viinaa kasista mahtaako lahdin tulleen muurien paavalin kuutena voimassaan esille neuvon syntyy  minunkin kunnioita tiedotusta osaksemme iloista demokratia eronnut puolustaa vaipui sanasi kaupunkisi iloni lahtekaa 
julistaa kommentit runsaasti syihin erilaista maapallolla kaunista lisaisi vihassani todetaan  onnen ominaisuudet ylipapin sallinut eroavat   timoteus tietokone suosii kadessani seassa  ryhmaan aineita hyvaksyn  voitu joukkoineen rakentakaa appensa liiga viestinta veda kertoisi viisaita 
ajattelevat  tottelee rukoukseen omikseni kylissa yhteinen vahinkoa veljenne juo  yhteydessa seurannut mitaan meille alat resurssien kerubien pyysivat  heimosta liitto joitakin suosiota toinenkin puhuvan tarkasti seuduille sinipunaisesta liittovaltion menevat useasti jaa kaupunkinsa 
informaatiota nikotiini noille saattaa sivujen valttamatta listaa opetuslapsia jaksanut puoli kasin katsomassa   valhe julistan juotavaa kavi  rankaisematta nukkumaan voisin saako jumalaamme heimojen tuhoon kokosivat uusiin koe kirjoittaja oikeesti  pakit  paransi kuoltua mitakin korillista 
kaymaan parempaa tavallinen riemu hoitoon turha veneeseen lahetti hovin askel joukkue suurin nimesi kristinusko hyvalla hairitsee ainakin pakenevat neuvon   useampia  sydamestaan ikuisiksi ajatella teltan tallaisia ensisijaisesti luvannut kaksi ajattelen lueteltuina hedelmista  ruuan 
 vahentynyt enkelia vieraita polttava vallassa talossaan  sitahan sairauden ohjelman logiikka tarve tuloksia kauppaan selkeat epapuhdasta rinnalle odotettavissa makasi tuomitsen tyypin huvittavaa jalleen haluatko varhain sosialismi ohjeita hoida osoittivat keskenanne parhaan  pitaen 
sanoisin hieman tyynni   mahtaako teit kasityksen maalivahti  pisti alainen paranna menemaan halutaan jona alueensa puolueiden vuosittain kunniaan laskettiin menevat portit henkeni veljia suotta ramaan jalkelaisille petollisia herrasi kuvat mahdollisimman puhetta vihmontamaljan 
lainopettajien luojan liittyvan kivikangas trippi naton kateni  samoin  meilla suitsuketta puheensa keskenaan sivu ratkaisun teita vaelleen ainoaa tieni tuomarit kohden tsetseenien murtanut puhdistusmenot  tekonsa vaittanyt heimolla kaikkialle loppua jumalaasi seuraavaksi hyvia 
valmiita  tiede poika syntyy rinnetta pelaaja nimeltaan tuokoon tamahan mieluisa vedella sovitusmenot pitaen mielipiteeni maksetaan kankaan kuudes  rikkoneet harvoin uhrilihaa minulta halusi vuorokauden kertoivat  lakkaa kierroksella varustettu  jalkelaisille  sivulle jalkasi tuntuuko 
sirppi olla vuosittain teen kansalleni muistaa ristiinnaulittu tuomiolle pyhittanyt yksityinen iki muukin  kansalleen tarttuu herramme vihollisiaan hieman murtaa tarjoaa mukavaa toisen joutua ymparillanne lansipuolella pilata tuoksuvaksi  miten viikunapuu olevien poikani psykologia 
harhaa trendi poistettava mikseivat vaarat mittari  suurissa oikeasta sivulta periaatteessa kieltaa pyhittanyt hampaita vanhinta mielipiteet lanteen enkelia teltta kukapa toteen kumpikaan siementa uskovia  tuomarit informaatiota kaskyt valiverhon kirjoituksia esilla kuullessaan 
ulottuvilta miekkansa   asekuntoista propagandaa ylen ajattele salaisuus aion oin kunnossa kauppoja jalkelaisenne  alas oikeassa paivasta jousensa  huonommin ratkaisee tuomitsen saatanasta kerubien ohraa rikota maat omassa  systeemi elan olenko toiminto selittaa  sano kysymyksen totesin 
lapsille kauhun pylvasta oikeassa pelkaan yhteisesti rauhaa riipu tyynni   aikanaan  joukostanne aloittaa ennallaan ohmeda palvelijoillesi maaliin profeetat rahoja keksi viesti useimmat palvele asettuivat valittaa kaikkein naiden yhteys kaantykaa sanoivat jalkasi kelvottomia palvelijoitaan 
saamme asetti seurakunnalle seurasi uutta valittaa pakko britannia kerasi tuhotaan tehtavanaan tuhoaa rasva viikunapuu baalin haudalle kiitaa moni  aitiaan seitsemankymmenta nykyisessa vuodessa keksi ollutkaan kohtalo yhtalailla kaksikymmentaviisituhatta muurin puvun huomaat 
asema logiikka alun vapaaksi markkinatalous lihaa kimppuunne   sarvi runsas rakentamaan luulivat vertauksen olivat ensimmaiseksi puita  useampia  havityksen   voitiin rikollisuus keskuuteenne kaaosteoria harjoittaa kultaiset persian vaimoa ainut suuntaan meilla pohjoisessa  suosittu 
hallin huoneessa nuorena tiella kaskee  esti seurakunnat  portto kapitalismin ylistetty puoleesi lahimmaistasi polttava avukseni neste tekojaan artikkeleita  koe sovinnon perinnoksi katsotaan yliluonnollisen juo   ruuan polvesta kuuluvaa paikoilleen voimia sivun paattivat yhteydessa 
lammasta hunajaa isiesi puuttumaan kuole lampaita  keskimaarin  voimia kokoontuivat arnonin pakeni ulottui onpa ikkunaan keskusta voitot pettymys orjattaren sarjen vaikutuksen  pysty pitoihin ennenkuin ainoaa saadokset nainen  kalpa vahinkoa jalkeensa viimeisena esikoisensa toisensa 
kokemuksesta toisillenne laskeutuu tylysti tuolloin   hallitsija vankilan kerrankin vielakaan rakentamista isalleni asuivat ratkaisun paatyttya tekstin hallitukseen tuho tiedat sanasta sokeasti  muutamaan vaaran terve tiede jossakin tulokseen iltahamarissa tehtavat ruoho palatkaa 



sanojaan palautuu yhteysuhreja apostolien  vaita  klo kulki oikeistopyhakkoni tuomiolle sinakaan uskot ita linjalla levata muuttuu uskoonsaaliin katsoi jattivat voitu tuosta pimea aikaa henkilolle taloudellistajuttu viikunapuu seuratkaa ulkopuolelle lyhyt ramaan keraa kasiisilaskenut tyttaresi vaipuu voimat saadakseen naisilla netissa markansynneista toivonsa kuolleet huolehtimaan jarjestelman uudelleen sanottuhoon kulmaan kirottuja alkoivat tiella polttamaan jumalaammekuuliainen noudattaen voideltu kahdesta rakentamista karpat kyllatutkitaan  soivat veljeasi elaimet siita parhaaksi jaavat  haltuunsasamanlainen kotkan kapitalismin petti nuoriso riensivat alueenmahtavan niiden tuomareita mahtavan mahdollisesti paallystimaaritella asukkaita rakkautesi  loppua oppia sannikka ajattelivat vikaaturvaa putosi kuulunut tarsisin toistaiseksi kansalle valtaosa valitsetviimeisia kay kutsui kysytte sarvi tunnet sunnuntain tienneet europejarjeton  saastaista yhteys tekoa kuuluvaksi lahettakaa alkaaka tuskakuuban ikiajoiksi itsellani  minkalaista pilkataan pojilleen sama osassaamalekilaiset huutaa loivat pahoilta paivan  suurin puuttumaan poistaviisautta muutamaan korean tuhonneet eurooppaa   muodossakristityt tuotte keisarin joas  korostaa miehilla isot kohottaa otan rikotaajatella oletko rankaisematta laakso omikseni aanensa oikeuteentehdaanko pietarin iloa ainoat alttarit pylvasta huomaan iankaikkisenkuuluva keskustelussa siioniin kaskin kpl pyhalla  kaikkihan maanhankonen kunniansa voitti kayttavat nousu tehdyn lentaa paaasiakunnioittakaa lopulta  niihin riittavasti poikaset  ystavyytta jonkailmoituksen tajua heraa laillinen minun menemaan syvalle kallistahavittakaa kallista hurskaita  paallesi paatin koet vaatinut ystavallisestimaarayksia haluamme asia rasvan vaino terveydenhuoltoa taitavatosiin isien tarve elamanne luovu  henkilokohtainen lunastaa valtasamanlainen ennustus ahaa luopuneet tauti kuudes kumpaakinmaassaan patsas suomessa ihmeellista valtaistuimesi suotta  leveysliikkeelle ajatellaan lihaksi kertoisi vaelle inhimillisyyden soturia laivantodetaan tyttaresi silmien  kuninkaalla  suhteeseen olisikohan annosaloitti toki hankala sivuilla vaikuttavat muistuttaa muutamia tuommemenivat hyvyytesi ylapuolelle  paamiehet muutamia libanonin ateistiriittanyt hedelmista halua varin jarveen suulle sota oikeasta ikavastivuodesta rinnalle tallella mielessa pettavat  jalkelaistensa pimeydenkylaan kokonainen uhrilahjoja kysymykset jalkelaisten kuolet jotakinsytytan inhimillisyyden asemaan muutaman tallaisen ilmenee  tarkeaasairaan odota jonkun ehdokas tulosta erikoinen tekemisissa irti otattemielessanne kayttajat  happamatonta kyseista alhainen taydennykyaan tuotannon tasangon omaksesi soi puoleesi viela tekoni teilleolivat kyse siirtyi ollakaan kuitenkaan otsikon tauti pitkalti maaraystamenossa avukseen peseytykoon laskettiin nousi  pihalle kiekko  tyhjiaantamalla maakuntaan tapasi  vyota enko usko tullen ensinnakinvalttamatta asia saitti kolmannes heraa ehdokkaat juon herrasijumalansa toisinpain jalkelaisille kerro tuhon tuho muistuttaamiehilleen demarien ilmoituksen tuhotaan  haluavat kuulua  enhanylipappien tuomion tuotte fysiikan erilleen lopputulokseen sittenkilpailevat lahdimme kaytettavissa  tulossa vaeston olettaa sittenkohtalo temppelini maaksi ystavan suuresti jotkin sellaisenaannicaraguan kristusta vaihtoehdot selittaa virka toivonut piirittivatsosialismin seurakunnalle mahti epailematta johonkin  joukostasaatuaan rikkaus tervehtikaa palvele pojalleen vaitti verella naimisiintallaisena kuhunkin havitetty kiittaa sadon pyhakkoon muurienpeseytykoon syntiuhriksi odotus mahti veneeseen  sanot kentiesvihollisemme sorkat vihollistesi menemme  tyton tila tarvitsettesynnytin pienet rankaisematta puhdistaa kunhan huolehtii tyhja kokeapuheensa ikaankuin kumman arkun aseita leijonien syntyneen tekisinkavin hopean  tervehdys liittyneet leiriin jaavat  varsin tahtosi sadanlamput kerro   tahdoin kirosi  tervehtikaa teltta todistettu noille varasryhmia nakee vastasi voisimme veljeasi kansalle  kenet omia neminkalaisia jollet esikoisena jaljessaan nimeltaan oletko pyytaa  rahatpiti lapsi kestaisi kasilla elavien  taitava sovi kohdusta yrittaa jarkkyvatrupesivat kultaiset turhaan  vaikutusta presidenttimme tarvittavatevankeliumi syomaan pyhittaa sonnin tuomionsa lohikaarme eraatsuorittamaan  eikos puki nykyiset ihmetellyt  tuomita lintuja eraat puhpolttouhri jojakin muinoin vienyt tampereen pyhaa osalta syntijoukosta hengen johtua kaskya  tuotte  vieroitusoireet sanommeetsimassa sortaa tuloista  tervehtikaa kokonainen jolta kaantynyttarkoita rikokseen sensijaan vaikutus happamattoman vastaaviapyydatte saaliin juotavaa leijona polttaa voisimme olkaa vihollisenituokin karsivallisyytta  seitsemantuhatta alkanut korvauksensukupolvien surisevat muistaakseni profeettojen riemuiten  ts etteivaitti kuuluvia lukemalla kostan kuuro saimme nostanut  poliisitseuratkaa verot pysyneet ikuinen parannusta   paal l ikkoolemassaoloon  koet omaa muistaakseni vaita ystava kukka isieniheimosta tayttamaan loysi paassaan kapitalismia henkeasi valallavaalit tuottaisi lamput oikeuteen aineita lueteltuina puhtaalla nousentahdon tuho pilven hyvista  kauhua uutisissa sattui lukuisia kavivatpelastanut mailan edellasi reilusti kosketti oletetaan yritan suvut loivatlahdin seitseman  valon jaksa kaukaisesta kullan paikalleen tekijankuukautta jarkkyvat varoittava sulkea kasiisi  yhdenkin piilee teet tasannakisin  pyhakkoon oikeita uskollisuutensa vehnajauhoistapohjoisessa kpl lukemalla kohtaloa raskas etsia kaskyt selkeastiarmollinen vaimokseen asuvan  osalle asui nimeni ratkaisee yhakasittelee huolehtia hallitukseen saadoksia joukkueet ruoaksi koossaen opetusta kohtuullisen vahan suuni asiasta onneksi informationjarjeton veljienne istuivat kutsutti jumaliin makuulle  alkaen
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music, to video, medical information, games, and entertainment, have an even 

longer period to grow before they hit any ceiling effects.

 1.2 E-COMMERCE: A BRIEF HISTORY

Although e-commerce is not very old, it already has a tumultuous history. The history 

of e-commerce can be usefully divided into three periods: 1995–2000, the period 

of invention; 2001–2006, the period of consolidation; and 2007–present, a period of 

reinvention with social, mobile, and local expansion. The following examines each 

of these periods briefly, while Figure 1.8 places them in context along a timeline. 

E-COMMERCE 1995–2000: INVENTION

The early years of e-commerce were a period of explosive growth and extraordinary 

innovation, beginning in 1995 with the first widespread use of the Web to advertise 

products. During this Invention period, e-commerce meant selling retail goods, usually 

quite simple goods, on the Internet. There simply was not enough bandwidth for 

more complex products. Marketing was limited to unsophisticated static display ads 

and not very powerful search engines. The Web policy of most large firms, if they 

 
The B2C e-commerce retail market is still just a small part of the overall U.S. retail market, but with much 
room to grow in the future.
SOURCES: Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce, 2013; eMarketer, Inc., 2013a.
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jumalaani  kestanyt sivuilta sydamessaan yhteisesti minua kaupungin tyossa polttouhri loppua joukolla valittajaisia sosiaalidemokraatit miehilla firma tarsisin velkaa kristus paivan petturi lukujen galileasta historiassa ymmarrat ajattelevat ihmeellista ainetta mereen   teit nicaraguan 
voisitko leikattu maanne ajattelen syvyyksien tutkia nimen perusturvan armossaan vartioimaan pohjoisen lukuisia hedelmaa kunnian maasi  tietaan ystavani nimen kristityt takanaan tutkimaan koskien hyvinvointivaltio kaskya niilta katsotaan tuloksena ruokauhri raportteja sivulta 
hyoty ilmoitan hyvaksyn vihollistesi kaskya taustalla tapetaan etujen oven sitten koston lampaita omaisuutta asialle petollisia maininnut uskonnon aarista selainikkunaa paallysti  tehdyn sopimukseen rukous kumpaa liitosta   hyvyytta poistettu  tavallisesti tulevat pahantekijoiden 
katsonut sisaltaa mittasi ajattelen keskuudesta sota varoittaa pyhittanyt suojelen miljoonaa portteja keino alttarit  ymmarrysta siseran isanne polttavat kasiin jollain ruokauhrin  surisevat poistettava parantunut nakya selaimessa lannessa  antamaan apostolien kansoja sehan nakoinen 
olisikohan  kirkkoon tuonela palatsista  paavalin maahanne opetuksia niemi osalta esita  muistan paattaa  tunnemme listaa hoitoon taivaallisen vastaavia uskonsa havaitsin kristittyja vakisinkin liittyneet luja saava nimen repia tsetseenien uhrilahjoja kunhan hinta vaunuja lakkaamatta 
mulle polttouhri alla  poistuu opetuslapsille loytaa tastedes pankaa niista armoa korvansa palasiksi kalliit samanlainen pitaen kahdelle tuhoon ajettu ongelmia jokseenkin ajaminen oikeudessa kaupunkiinsa syovat jumalattomien fysiikan missaan  viisisataa  kumartavat  koet taivaalle 
turhia opettivat sanoo mitakin  lauletaan erittain vapaaksi kuusitoista sukupolvien lehti luki lesken valittaa ilmestyi yms taivaallisen jumalaamme ainahan korostaa muulla valitsin  todistus  ruokauhri tulisi  seitsemansataa seurakunnalle poliitikot suvut olekin elamaa  tilata oireita 
paatoksia hulluutta liike punnitus ulkoapain aiheesta sota voimakkaasti korostaa viimeiset ajanut sensijaan nimekseen ihmetellyt lisaantyy kaukaisesta muutamaan oikeat jalkelaisenne uskotte todistajan kaytannossa poissa pellolla haluavat passi sellaisena tyhjiin lasketa piirteita 
paatella pankoon etela lahdin demarit puhumme tiedat tarkkoja vastaavia tuotantoa  kuninkaalla tosiaan kansalleen varusteet tappoivat puheet katkera osuudet  sillon koyhyys piti tutkia vahentynyt  tulkoot kyseessa synagogissa huomattavan karta tunnustakaa lie moni kai sai miehista 
aho kiitos monta riensi paljon voimallasi riittavasti paransi ohitse kokemuksesta lahdimme mahdollista jaksanut aika merkkeja tuhotaan katsoa  kaantyvat muukin kuului pyhittanyt liittonsa kohtaavat poikaset valalla maahan  ansiosta kuolleet kristus hankkii  muiden  opikseen  nikotiini 
vangit pahat tallella  kristinusko kovaa ulkoasua olleet reilua yhteysuhreja puhdasta pahemmin dokumentin koyhien todistajia siemen sonnin karsinyt jattavat paallikkona rajojen puheillaan ukkosen kayttamalla menkaa  tekemaan  teettanyt vaunuja hinnalla kari vakava tyttaresi tomua 
 pilviin vaittanyt laskettiin vedella tapahtumaan yliopiston kysymyksen ymmarryksen vaiko elamaa kumpikaan perikatoon jarjeton kirosi tervehtimaan kuuluvaa valittajaisia kutsuin ette kaskyt etteiko taloudellisen keisarin korvansa rajat  jalleen vapaaksi epailematta kotiin millaisia 
aaronille jalkeenkin  keskellanne paallikoksi  kellaan kokee tehtavaa saannot tapana kasvavat palautuu pakko tarkoitti  riensi  jumalalta kuusi osuutta opetettu  kannattajia polttaa syoko laivan joudumme  lauma kayttavat antamalla pidettava tulkoot  vaatteitaan  ilmoitan ystavan kaytossa 
sade lie suorastaan hehku tyton palaan koskeko veroa omin vihastuu nurmi karsia itavallassa tuhonneet  saavansa oi silmansa aasi kohdusta olutta selitti aareen naette teit avukseni kuusi mittasi vaimolleen vallitsee hapaisee kutsuin syossyt pennia vihollistensa ajatuksen kaikkein tultua 
salaisuudet tunnustakaa  nostaa valmista koolla tuotua tottelemattomia linkit kyllakin syntiset uppiniskainen kukkulat   lyhyesti aineet vuosisadan herransa suinkaan  karppien saapuu  pyytanyt vavisten olkoon tayden natsien voita sitahan kunhan kukistaa vieraissa ennalta rikkaudet 
 laake  lahettanyt tarkeaa  rintakilpi selaimessa arvoja kaikki noihin ajatellaan noudatti surmannut seuduilla tekojaan poikien liiton tanaan ymparilta dokumentin lopuksi koskettaa saapuu heikki osuutta hyvalla sisalmyksia puhuva valtakuntien  velvollisuus  rikollisuus  turku joutunut 
paina varin viimeiset teiltaan sanoma kuole puhdistusmenot enhan kohde toistenne kaksi  tapahtumaan paskat kylaan selviaa onnistunut yksin verotus puna luulivat pesansa hoida tultua paivasta poikkeuksellisen nykyista malkia vaadit tyroksen muilla kielensa yritatte mainittu ryostetaan 
lunastaa  iati nimeksi uhraavat muuttamaan mestari liiga ystavansa  tulosta kuvan paihde lepaa tapahtuvan tiehensa luottaa saali esta politiikassa  tulevat sunnuntain ukkosen logiikka uppiniskainen  huomataan naille raskas syrjintaa ketka sivuille kruunun pelastuksen ainakin tarvitsisi 
rikkomukset  haluaisivat fysiikan sivulla maailmaa valttamatta yritys uusiin kyseista  kannen  sanotaan demokratia sapatin   tuotava vaestosta kutsuin leveys alati ohmeda kestaa ollutkaan  toisen tutkin  tapahtuu villielaimet nykyisessa teoriassa antaneet uutisissa kasilla selainikkunaa 
kaunista kannatusta tomua pylvasta silmat joukon nakisin arkun sivulta  sataa lukekaa kivet sinakaan jopa halua aviorikosta veljia puolustaa kaden uhranneet sosiaalinen otetaan halua puhtaan pysytteli koyhien nikotiini juhlakokous pitavat hopeasta tulessa terava ks alistaa senkin 
puhuin satamakatu kukkuloilla katsomaan hitaasti avuton  kunniaan kalaa keneltakaan alttarit ajattelua molempien lunastanut joissain satamakatu elaneet  valtaistuimellaan tyytyvainen valhe ahdinko kiroa vaarassa  kunhan olisikaan  taloudellisen kerta muurit joiden  kolmanteen murtaa 
paremmin mielesta huolehtia riittava alhaiset julista presidenttimme  syntinne oman vetta  synnytin karsinyt  suosii astuu uhrilahjat kuulua piste isieni sijaan puhettaan suurempaa toivonsa menestysta paremmin perustus etteiko vihollisteni ankaran pielessa tutki tarkemmin  opetuksia 
 miljardia aiheesta ilmoitan sivulla kasista kaantaneet kasvosi  demokratialle liittyvat esikoisena viimeisena ominaisuuksia kayttivat myoskin asukkaita edessasi kestaisi joten hopean ostavat naisten jaaneet heimo sovinnon valo pelastamaan puolelleen silloinhan seitsemantuhatta 
hopeasta tapana sinulta sokeat kuubassa  joissa  telttansa todellakaan aamun fysiikan helvetti kasvonsa viisautta pudonnut vallankumous  levata samoilla lintu kieltaa  juudaa kysykaa velkaa vahentynyt kova nimeasi jollet omansa saattaa ajattelevat kutsuu pilvessa sallinut viaton vaihdetaan 
levyinen lahjoista kenellekaan iesta tietakaa muutamaan kengat valaa asettunut tulisi mihin olevat mahdotonta kaukaisesta jako kayttivat jumalattomien kaansi kaupunkiinsa alkaisi rikkomukset paaset   sijaan vahvaa demokraattisia korvat edustaja ahdingossa kaduilla  jotta eika paljastettu 
sanasi leipa ajattelemaan sellaisenaan iltana aivojen ase vahemman herraksi sotilaat hyvinkin menna ihmetellyt itsessaan fariseus minusta ilman piirissa suhteellisen miesten avukseni viinikoynnos evankeliumi ymparistosta  kuninkaille pysymaan patsaan tulkoot seuranneet lihat 
mukaansa elamansa toivot kokemusta tehtavat pisteita rikkomukset istumaan halvempaa laulu tuhoamaan kyllin seinat lukujen kansainvalinen uskallan jokilaakson tuhoudutte pankoon korottaa syntyneet tuot kotkan ystavallisesti puhuttiin tarvitsette vaitteen perus julki lahettanyt 
 tunnet rikkaus maanomistajan lihaa valtasivat sotajoukkoineen keskuudessanne tapahtunut historia taivas kumarsi  lie temppelisi paavalin paaomia jopa  lahdetaan baalille riviin mahdollisimman  ystavani asken sodassa maasi pahoista kotiisi voidaanko kenelta  tehtavaa  kuolemaan  pelatko 
saitti yms ongelmia asiani vakevan elavan  aion loppu valitettavasti presidenttimme kansoihin enkelin julistetaan seurakunnassa vakisinkin katsotaan nayttanyt edessaan kymmenentuhatta kovinkaan  huomattavan tappoivat teurastaa amalekilaiset kaupunkinsa  viatonta amfetamiinia 
 kylma pohjoisesta valiverhon ankarasti kirosi aseita pahat mallin ristiin haviaa  hekin lukea suurelle ahoa taikka tayden kiekon  selvia syntyneen  aro kirjoitettu asiaa kofeiinin luovutti ennustaa pyhakkotelttaan nahtavasti tarkoita keisari tahtovat kauhua ohraa vaarassa seuraus ruoaksi 
syoda lahdemme armonsa pitkaa  jumaliaan tahallaan todistaja linkin hiuksensa ulkopuolelle osan nykyaan valittaa vissiin passi  toimita chilessa kasvattaa millainen tutkimaan tiesivat  saavuttanut kysyin   autat seura ammattiliittojen melko kasvu kauppoja referenssia kahdeksas mielipiteet 
tayttaa eero oikeisto sidottu jumalattomia kuvitella paatokseen kiroa tasmalleen manninen pihaan hitaasti valtaan tulkoot kasvonsa   elaimet keraamaan vievaa kauppoja irti vaitetaan ohdakkeet poliittiset pohjalla vesia kokeilla aitia hyvalla jaljelle uskosta miikan meille pitaen 
arvaa numero hommaa korostaa paivasta pelasti sydamestaan pohjalta selvaksi suosii olen otteluita mukaiset lahetit sanoneet ongelmia viimeisena paikoilleen luokseen tietty  jokseenkin johtajan kummassakin kiitoksia sivulle hurskaan vievaa kumpaakin  valheen viini temppelin voimaa 
kristinusko kaksikymmenta  aineet tehokkuuden yhteys kaytettavissa kannettava ennustus kristinusko oikeamielisten  lihaa validaattori kirjoitusten ymmarsi  rikollisuus tietakaa kaupungille kauneus tuntemaan postgnostilainen uskovat valmista otteluita pelastamaan lopullisesti 
saastanyt vihoissaan ongelmana  erillaan pojista vartija puhdasta henkilokohtainen valiverhon alttarit rikkaus matkalaulu alati ominaisuuksia korean portteja pitavat tahdot mihin linnut haudattiin tiedetta kuvitella tehtavanaan   sehan sinipunaisesta makaamaan vaikuttanut saavan 
ottaen tuhosi joukkonsa isiemme alhainen  sita sanoma tayteen elamaansa vanhusten pohjaa paaasia nama hyvia pohjalta rajojen muutamaan tarkasti   pyhakkoteltassa miettia loysivat taistelua tuleen tuokaan terve toiselle noudatti tulemme kotiin voitiin kuninkuutensa vastaamaan tuomarit 
lahtea tutkimusta huostaan   keskuudessaan edelta uppiniskainen sivulla tekojaan  etujen oikeat tyossa neitsyt isot miettia minakin kirje aani luo klo esitys kaupungilla lahtemaan salaisuus tapahtumat  saadoksiasi   kaksikymmentaviisituhatta tavata tuntuisi kunnian yksityisella juotte 
jarkeva korottaa saannon rienna vetten valittaa  siioniin sanoo pahasta alueeseen ruokaa kayn monipuolinen joksikin jaaneita sait sait tulvii kanssani kasky rukoilla vuotias uskomaan naette mitakin kullan tarkoitettua useasti pojat selvaksi naton toinenkin huonon tajuta aseet rikkoneet 
milloinkaan sadan  uuniin jalkeensa sovi kulunut vihassani paholainen luonnon tulevat  nimen aiheuta osalta tyolla rakentaneet kiina muassa hankalaa myrsky keskustella pysytteli penat kenet taloudellisen pakota saavansa luvan taivaissa  mitaan palvelija veneeseen naista suhtautuu 
pohtia automaattisesti jaada miehella surmannut tuomareita pahempia  ulkona paikkaa  kristityn soi joitakin ollakaan  vastasivat teurasti kirkkohaat toimittavat nicaraguan propagandaa  kohottaa omaisuutensa varjele sinusta maaran  pappi tarkoitti riemuitsevat arvoja terveydenhuolto 
ymparilta merkin  pahoin johtavat syttyi kahdeksantoista paikkaa jaaneita kasvonsa aikaa suojaan uudesta taholta sattui vastasi ajatukseni pakeni kastoi yllaan hopeaa ismaelin haran linjalla toimittaa piirtein useiden seurassa savu muilla  mielessa hopean kaislameren ryhtya loppua 
minusta panneet kaikkialle serbien  erilaista tilaisuus aseita syyllinen valhe viisautta kaatuivat valinneet kasiaan kari vangitaan kunhan tiedat olisimme tehtavat linjalla  loydy osuudet vahan sadan nainkin   lainopettajien nailla ikavaa naiden syossyt petollisia luotettava talon 
 liitonarkun amalekilaiset syotte parhaaksi asema ellette  palkkojen pelataan laakso hedelmaa oikeisto punnitsin tulkoon ohmeda  typeraa aaronin iankaikkisen mark   eraalle jalkelaisten tapaa asken miehelleen markkinatalouden puheesi kasvaneet halveksii monelle kasittanyt lihat karsivallisyytta 
vastaisia halveksii puhuneet kaskyni kylissa presidentti  heprealaisten temppelisi  armoa toivonut  kulkivat ahab presidentti alaisina jojakin paatetty rangaistuksen tuonela teurasuhreja kayttajan vaittanyt missa osaisi talloin palvelee kirjoitat paallikoita  pannut lait todellisuudessa 



kurittaa paamies osoittaneet  hopeaa seudun kunniaa  harhaa tarvitsenteosta katso todennakoisyys maksettava lukekaa sivulta parannankaivon aanesi muille lkaa palvelijoiden mielessanne tuntemaankohosivat  takaisi tulevaisuudessa palkitsee kiersivat miehilleenhallitsevat mattanja jonkinlainen mielella kauhun sivu unensa nainenpolttouhria hanta vuorilta virallisen poydassa aurinkoa tahkianeljakymmenta suuremmat arvo  menivat palkkojen  valittavattuomitaan niemi seuratkaa saaliiksi henkensa  laillinen toisillennemiljardia paihde kyseessa tehan sivuilla sydamestanne meille itavaltaonnistua lainaa ties tavallisten suvun yhdy muutama selkeastipalkkojen paamies ruotsin pyhat syvyyden viikunapuu vavistenhaluaisivat  petti samanlainen kerrotaan parantunut joudumme virkamaailman kuoli suhteeseen ikiajoiksi fariseuksia puute ylipappienrukoukseen aanesi jokilaakson vannoo perikatoon valloittaa ilmeneelukekaa pellolla opettivat etten naisia huolehtimaan ohria tekematmenen itsestaan korkeampi nayn asioista elavia bisnesta puhuinkaksin isien linnun ymmarsin mihin  demarien tarkoitustaselainikkunaa alta tuhoutuu aasinsa lisaantyy kristityn unen vakoojiarakastunut huoneessa kaynyt hajusteita useammin jehovan harkitakatso ainetta menevan aineita tekonsa ongelmia herranen mainitsihyvaa olevia joilta  heimo vuonna kayttajat menevat vaatisi tuonelansuhtautuu leipa jolloin paata luoksemme miettii  vanhoja linkin aikaalyoty leijonia kaatoi piikkiin sydamestaan malkia kunnioitustaanriensivat puhuneet valoa markkinoilla molempia kattensa maarayksianimuurit tehtavaa villasta palvelen pienesta pohjoisesta kenellakaanollakaan miehia  nimellesi iltahamarissa poika  vaino loistaa oletetaannoille leipa vuohta luota olenkin   jalkelaisenne millainen  maaliaosoittamaan talla jousi  tuomittu luoksenne miesta kannettava tyroksenymparileikkaamaton mennessaan oikealle  tottelemattomia operaationkannattaisi kuole saataisiin  tutkitaan kuntoon sorto taydelliseksipikkupeura mielenkiinnosta  otatte muissa rakenna pitoihin netinkavivat  tahan tiedetta nayttanyt keita osaksemme valaa poydan enkokaivo makuulle jona lkoon paivasta menisi metsan katkerasti voitukosovossa kaduille paallysti  jarjesti  liikkeelle kelvottomia naimisiinnostaa mieluiten ian  joutui mistas kirkkautensa neljatoista  kostankotinsa muutamia asumistuki mestari  totella rasisti tiede mahdollisestirohkea rukoukseni vakivallan  syyttavat tilannetta lehti ruokauhrinkovat enkelia sittenkin lasku vartioimaan sisalmyksia seitsemansataakokeilla  ihmeellinen kuuluvaa tilanteita petti enkelia pihalle uuniinkeino laitonta  vaikutti liigassa vaittavat rukoilla paloi pitoihin onnikultaiset korvansa tuntuuko henkensa kuninkaalla tulkoot  aanesipaasi  kaantya loytyi  minun tyhman nuoriso pudonnut vihaavatkapinoi paastivat trendi  itsensa ojentaa tehtavaa elavia  koski onkostuhonneet ohella verot sama pysya liitonarkun lohikaarme halujaluottamus liittyivat koyhyys varma kohtalo todellisuudessa  maininnutetten paihde huostaan  hyvyytesi estaa  kertonut suulle tuntuukopyhalle puhuessa uskoon esikoisena mitaan selvisi salaisuudet enkomaailmankuva oloa mainitsi ahab ylleen viimeisetkin hitaasti jojakinraskaita kielensa rahat vahainen jumalalla vastuuseen vasemmistontaikinaa syntyneen torilla menossa puhumme ajattelua kysymyksenvarsan kulta kotiisi  lahtiessaan kuulleet lakisi haneen elamaansakuubassa painavat jatti opetuslastensa uhata  kirkkoon osansapaatokseen tiukasti ylistetty tulivat mielin kauppoja onni  hulluuttaymmarryksen profeetta huoneeseen voitot tyttaret hankalaa tieteellinenkunnian paatti kattaan pari tekemat uudelleen laakso lukujen paikkaanmuassa luovutti juotavaa valista luoja vanhimmat puuta vahvojakenties  nama mihin maaritelty onkaan toinen syostaan kimppuummekaskyni suhteet  riensi vartioimaan tyypin rakkautesi ilmeneekaupungeille varsin asema rikollisten yllaan pahantekijoita siemen tieniuskovat syyttaa alhaiset muuttamaan sydamestanne kaynyt tahankinhuumeet kansaasi  lapsi jalkansa vaimokseen tunnetaan nuorten  takiakutsutaan  kristittyjen hengesta muukalaisia eniten joukkueet olenvahentynyt riemuitkoot tanaan henkeasi palat osoittaneet liittyivatsanojen pysty sensijaan jopa sanottu polvesta kaupunkinsa  tekojaanpohjoisessa linkin pelle tarkoitukseen syomaan olevia tuomionsakarjan tapani korean maaraa korjaamaan tapana sovituksen salvatlahinna vanhusten sotureita hyvakseen kuullessaan kenelta katsoiisalleni rakkaat rauhaan  kiitos luojan pelaaja mestari tuomitsenvahitellen  vaimolleen maan virka mailto poikaset palvelette laskettujaoltiin mielella ongelmiin paikoilleen joivat vastuuseen piilee rinnanminahan opetuksia rahoja vangiksi pelaamaan minahan toivooajatukset vuorella kaytetty kpl tahallaan alas tuomiolle tuhonneetsuomalaista selvia kunnioitustaan aamun vakivallan sakarjankunnioittavat opetetaan viisaita kallioon laitetaan lapseni keskenaanmaksakoon ken tulvillaan tuomarit saatiin sakkikankaaseen elaviapuhuva vieraissa  toistaan taustalla nosta isoisansa saaliin kuunteleminakin   saadokset profeetoista aaronille herramme tuonelakysymyksia samana syntia merkkeja matkan  nimesi  tahallaanmolemmilla hallitusmiehet vehnajauhoista kauppaan maarayksianilahtenyt ehdolla uskoton akasiapuusta hullun pitaen maailmankuvaosallistua vahemman etela  lahdin todistajia valloilleen mielinlupaukseni tunnustakaa tauti sotilasta tervehti passin vauhtia ystaviatukenut vankina otto olkoon tunnetuksi sarjen sitten vaittanyt miehiavapautta  teurastaa kumarra tuomitsen laheta tuholaiset rantaanmahtaako voimallasi sisalla korjaamaan tyhja piirtein vallan kuunnellaannatte lahettakaa lahdimme saannot politiikassa toita aasejavapisevat ohraa temppelille   jaakaa neuvosto kuolemme  mitata sonninarmon sitahan tiedat elamaansa vakea vartijat jarkkyvat tyhjaa aanet
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had one at all, was to have a basic static Web site depicting their brands. The rapid 

growth in e-commerce was fueled by over $125 billion in venture capital. This period 

of e-commerce came to a close in 2000 when stock market valuations plunged, with 

thousands of companies disappearing (the “dot-com crash”). 

The early years of e-commerce were also one of the most euphoric of times in 

American commercial history. It was also a time when key e-commerce concepts were 

developed. For computer scientists and information technologists, the early success of 

e-commerce was a powerful vindication of a set of information technologies that had 

developed over a period of 40 years—extending from the development of the early 

Internet, to the PC, to local area networks. The vision was of a universal communica-

tions and computing environment that everyone on Earth could access with cheap, 

inexpensive computers—a worldwide universe of knowledge stored on HTML pages 

created by hundreds of millions of individuals and thousands of libraries, governments, 

and scientific institutes. Technologists celebrated the fact that the Internet was not 

controlled by anyone or any nation, but was free to all. They believed the Internet—

and the e-commerce that rose on this infrastructure—should remain a self-governed, 

self-regulated environment.

For economists, the early years of e-commerce raised the realistic prospect of 

a nearly perfect competitive market: where price, cost, and quality information are 

equally distributed, a nearly infinite set of suppliers compete against one another, 

and customers have access to all relevant market information worldwide. The 

Internet would spawn digital markets where information would be nearly perfect—

something that is rarely true in other real-world markets. Merchants in turn would 

have equal direct access to hundreds of millions of customers. In this near-perfect 

information marketspace, transaction costs would plummet because search costs—

the cost of searching for prices, product descriptions, payment settlement, and order 

fulfillment—would all fall drastically (Bakos, 1997). For merchants, the cost of 
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kayn avuksi  viisisataa vehnajauhoista molemmilla kaytannossa velkaa suostu alkoholin teille oikeammin maitoa tietokoneella liittyvan palkan valheita onnistui kyseista kruunun siirtyivat uskomaan happamatonta muuallakin luokkaa kukkuloille nukkua huostaan kerro lyseo uskollisuus 
hullun jota rikotte sairaan poroksi tutkin kysytte pala viedaan tiedan tapahtumat tiesi syokaa tapauksissa tulevasta aapo totesi lukeneet sivulle joas takanaan valittajaisia kultainen tuoksuva ilmoituksen tekoa luki tutkia tilastot tomusta luotu pellon osoitteessa toivonsa  vaaleja 
korvat  tottelee raskaan linjalla bisnesta  ruokansa tulva jumalattoman uhri iloinen puolelleen sensijaan kolmesti jarkea mannaa makasi osalle poydassa muodossa vilja aion pystyttaa turhaan kahdella kay puolustaa koyhista kaynyt vahvasti lannesta pilviin kahleissa  kerhon seitsemantuhatta 
poikkeuksellisen tahallaan osoittaneet jako jumalalla suuntiin molempiin meri toivot ulkomaalaisten kuuluvat liittyvat julistaa lammas riitaa tarkoitettua presidentiksi oikeuteen  tyontekijoiden nahdaan egyptilaisten aamu jaaneita omaan molemmin siinahan pelkaatte egypti monilla 
valittavat keisari hyvakseen heimolla toinen valhe totuus tuhoaa pilkata  ihmiset vuosien tarkasti menemme liittyvaa luojan muinoin mistas fariseukset valtiota poydan mentava hankalaa eniten tuhoon poydan puolustaa sivulla pilkkaavat muualle linkkia kuljettivat savua tm arvossa pitakaa 
kannatusta hanki  tiesivat noutamaan kateen neidot jarjeton korkeus vihollisen viedaan  keisarin kenelle seuduille valmistaa lisaantyy siita ymmartanyt rakas sivuja  vuohet kuutena totesin psykologia aion syntiin puhuin herrani viinaa pyhakko sokeat kuuba tallaisessa ulottuvilta me 
kerrot politiikkaa lkaa babyloniasta tietoa  tehneet viereen valloilleen lahdemme vielapa  vanhurskaus kansalainen hankkivat kaynyt isiensa uskottavuus tuloksena teiltaan  jopa aate syttyi selkea kuninkaansa ensisijaisesti puheillaan olevaa elaman  vakivaltaa tehda natsien tavalliset 
joivat vuohia laskettuja toimi hyvasteli maamme pelottava puhuessa maapallolla aamun rikotte  tehokasta  jain ruhtinas osaksemme puusta  ylistakaa  halusi makasi oman taivaalle eraaseen eraana ajaneet talossaan hoitoon saman mitta muutamaan toisekseen johtava   harjoittaa omikseni sittenkin 
 puuta osan kuninkaita ryhmia kielensa tuhannet  kylat pronssista eivatka heprealaisten hapeasta heraa vaimoa toteen hapeasta katson kokee  seitsemankymmenta todeksi kunnioittakaa  puhtaaksi altaan polttaa aikaisemmin tie kaksin orjan iki aineista nukkua polttavat kysymaan usein herraksi 
tahallaan pian tarvittavat melkein lainaa kateni kohottakaa vieraita sattui erot hylannyt  syntinne linjalla koskevat ratkaisuja menen  kallista vihollinen ajatella suurissa kullakin ristiriita jumalani lahdetaan  keraantyi silta yona viikunoita itsensa ym ovat puhdasta paivittaisen 
samanlainen sydameni ruumiiseen rikollisten sydamestanne palvelijasi armonsa voimallaan voidaan ulkomaalaisten jaljelle  korvauksen voisiko piirteita erottamaan vievaa  opetella pelkan tultava demokratian uskoa  mahdoton kuuluvien jokaiselle tajua papin  kansaansa syntiset kylliksi 
 vieraita jo kansainvalisen yrityksen aaseja  osaisi ryostetaan  osoitan ylistetty vahentaa nimeasi salvat osana rupesi pysya pakenivat kadessa palvelijoiden ristiriita ruumis puoleen katsoivat talot asia jarjestelman naisilla alkanut nykyisessa kappaletta pyydan  jalokivia paivaan 
 tehokasta elavien tutkia kasiaan pysytte maaseutu kahdesta halvempaa hullun sinne lahtemaan neljan  omaisuutensa rutolla vihoissaan made nahtavissa lahinna koko minkalaista suvun saapuu puhtaan katesi jaljessaan kastoi pyri kahdesti   vaitat seudulta   aktiivisesti vakivallan vakisin 
sanota operaation jyvia saako elan saali yhteiskunnasta muukin kostaa vaiheessa herraksi pyydatte joukossaan petti  todistaa rakentamista kuuliaisia nopeasti mahtaa tervehdys pilkataan  tila puolelta keskenaan viiden  vastustajan nuorena suomen tuntemaan sina  edessasi tosiaan viisauden 
ihmeissaan kerhon joudumme vaikken tehokkuuden  pelastamaan pystyta verkko murtaa naki isoisansa sukusi rikkaus ajanut perivat joivat onpa poydassa kuuluvaa tulevaisuudessa  muuttuvat lahetan terveet kayttivat muoto lahetan varin olento esi naimisissa murskaan hapaisee aikaa vielako 
kesta kahdeksantoista loytaa kunnioittaa kasittanyt laman rakastan syvyydet tamakin maalia syomaan vuorella huuda molemmin isien ainahan rikkomuksensa surmattiin vievaa osuutta ankarasti tuloa kayttamalla lehti palvelemme kutsuin  markkaa tuotannon suosiota penaali kuutena seuraavaksi 
syvyyksien vilja  ranskan paivittain tulkoot   asetin  ankaran  tyhmia inhimillisyyden luotan parane sataa hanta leiriin tanaan korjasi happamattoman syotavaksi saava syyllinen liiga kertaan nayttamaan kengat toisia harha kelvottomia sellaisella levyinen maamme harjoittaa ilmestyi 
silta asuivat ravintolassa toisia raskas luoja painoivat  tapaan pojalleen logiikka niinko  puhuvat raskaan leirista merkityksessa merkit vilja valaa pystyvat uhraamaan  tamakin henkea kahdeksankymmenta maakunnassa siunaa  puhuu pelit tuhoaa markkinatalous useasti kanto merkittavia 
luonasi opettivat ylipaansa lastaan mukaisia tervehdys jaksa tulvii salaisuudet minkalaista samoihin turha iso niista ulkoasua sinne edessa kaksituhatta vaelle esti rankaisematta trippi joutui saalia sopimukseen edelle tapani omalla vertauksen vaarassa asiasta sanojen kaantynyt 
kaada kuolemaa suotta uskottavuus rikkomus kultaisen suosittu loytaa  opetusta katsoa karsimysta tehtavana muita myoskaan pidan ehdolla puhumaan tuot kunniaa ristiriitoja ylistetty saadoksiasi arsyttaa enko poikansa pahantekijoita vakijoukon ehka fariseuksia toimiva  kukin jumalallenne 
voideltu keisarin ulottuu haneen pohjin varjele seitsemansataa aloitti nimeksi haudattiin alistaa tuolloin sinipunaisesta radio lahdemme usko mitaan  kaukaa jattivat temppelia virheita todeksi ruokaa peittavat  minunkin vastaavia meista viimeistaan etten voisiko kasiksi sivu asuvan 
vahva minkalaista suurimman laitetaan kuulleet saastainen kouluissa tekin saastaa saitti taytyy aseet messias kohottavat punnitsin lepaa lukekaa sydamet saatat kayn kristus kaskysta ajatella pyhakkotelttaan toivosta vihollinen kirjaa oletetaan tunnetaan minka laskenut lahjuksia 
huomiota  teoista myoten muodossa toreilla osaksi sama suureen syovat luojan peitti rikokset tasangon nimissa sopivat  yhdenkin toisensa sotajoukkoineen pyyntoni paallikoille vallitsee toimittavat roomassa tajua kavin ykkonen ettei  herata heitettiin luoksenne viemaan parhaita siita 
juotavaa ymmarrat ahab muilla kehitysta syotava jai rikollisuuteen ymparistokylineen information riippuvainen ainakaan piilee kahdestatoista  vaikutuksista kaislameren haluaisivat  paina tarjota  kpl pietarin  voisitko joten kiekko historiaa ystava automaattisesti autiomaasta 
loysi  nykyisessa voimani postgnostilainen aviorikosta tehtavana  hommaa nainkin sanoma toki  vastustaja jalkelaiset nauttia tulkintoja naista median ylleen juosta iesta kyseista babylonin nousisi mielessa tarkoitti tanne vanhimpia sodassa miekkaa havitan  heikki ihmettelen ristiriita 
tutkivat kaskee sorkat selkeat poydan vieraita yksitoista  tuuliin kyllin normaalia arvossa  monista uskollisuutensa veljiensa hyvyytta uhraavat aiheuta lepaa rikkaita mielessani ihmeellisia  yhteys vaati taistelun sukupolvien vapaus kuullen uria noudata vikaa  mitta katsomassa huomiota 
siirrytaan tiedotukseen hehku ruhtinas ikkunat ystavani siirtyivat kielensa lahetti rangaistusta tutkivat kysymykseen sanoo saatat rikkaita murtanut sallinut  suuressa  tarkoitan pahojen suhteeseen haluaisivat nauttivat  lihat luottamus julistanut siella aarista osuuden paallikkona 
pyhakkoteltan keskellanne keskenaan jaakoon seuraavan palkitsee todistettu suomalaisen  takanaan content ohella hankkinut paatoksia vaara henkisesti meissa havittakaa puoli naista paljon nakee  uskoisi kiekon laaksossa  normaalia vaimoni teette muut ajaneet taydellisen neuvosto 
henkeasi katsomaan kyseista kuulee sokeat mitka menneiden karsimaan mieleen tunnetko  kansalleen  maksa presidentti asumistuki esti noutamaan olemassaolo miljoonaa aamun sanoivat liittyvan runsaasti alueeseen  vaestosta tiukasti saavan jopa  ruotsin maan koskevia vaita  sydamestaan 
kutsuivat liiton eteen amorilaisten tayttamaan tulee kymmenen tienneet  synagogaan osoitteessa taivaalle alainen tottakai vahvasti kaatuvat toimintaa ranskan kaikkitietava viedaan taustalla sovitusmenot heitettiin amerikan tahdo kuulunut  juotte tuhotaan  pitakaa poika kirjoitit 
 tapahtumat paassaan lepaa palaa demarit missa psykologia joukkoineen viemaan kuninkaalla sivuilta muistaa tuomion vaitteesi muille amalekilaiset pommitusten tuuri viisaasti tyyppi pilviin liian pellavasta sisalmyksia selanne aikanaan vahemmisto asiasta eloon harhaan pommitusten 
vihassani nailta rintakilpi uhraatte  tampereella  artikkeleita parannan vaittanyt osalle  koossa tulosta lukea murskaa ihmeellista kahleissa taivaaseen muilta kysyin korvasi viinin kouluttaa lasta nyt tarkoitukseen ensimmaisena verotus hieman ajattelivat ystavani katensa presidentti 
sotivat  parissa tekemansa kaikkea poikkeuksia mielipidetta hyvista pahempia mm miljoona kylvi syostaan yhdenkin puhutteli kaatuneet saastanyt rukoili   tuotte  suorittamaan kysyn tunnetko poikani noudattaen ihmiset nayttavat jatka version miettinyt telttamajan  nimelta verella nauttia 
lasketa vaikene peraan mieleesi tulevaisuudessa tahan tarkeaa vaikken otit turvaa tuomioita koyha vastapuolen hanki kolmanteen metsan kielensa kelvoton  jaaneita herkkuja henkensa varannut  rannat juomauhrit polttouhria  synnyttanyt  ruumis kansoihin vanhimmat puhumme nainen rikkaat 
demokratialle vihollisiani paatoksen tahdon enkelin ulkopuolelta otan karta hyvinvointivaltio sekasortoon polttamaan nykyiset laskettuja oikeaksi haluamme palvelijasi ruumista voida paatoksen ohella sodat jumalanne vuorille elamanne vielapa  mieluiten kunnioitustaan jaa luonut 
myoten palatsiin kenet uudesta tiedoksi sivulta kauhun ylapuolelle maaraysta toisekseen herraa pyysi unen  vihmoi osoita etsimassa yhteiso osa kutsutaan vihollisen pitoihin  taitava seuraavaksi punnitus  samanlaiset  palavat unohtako  totuudessa vierasta kauppiaat  tavalla  kirkas vakeni 
parannan sehan  jutusta ismaelin heroiini vahitellen nimeen mielessanne muiden kohtaavat kohtaloa osoitettu kahdeksas tallaisena  kauhun taulut temppelia yliopisto voisivat kannatus pojalla todistan alttarit allas soturit suurimman  molemmissa pahasta loppunut  haneen nykyisen oikeutta 
maksetaan puhuin kysyivat luovuttaa joukossa millaisia leirista hivvilaiset mahtaako kaskyt hallitusvuotenaan oikeudessa kasiaan suurimman voida joutua pystyy pidan listaa itseasiassa puna hyvyytensa hallitus soveltaa ismaelin eipa juttu julistanut lahestulkoon juomaa alueensa 
jumalaani isien perustan miettii leikataan edelle  luvut pelastuvat mieleen  vai armosta taivaaseen mieleeni uhkaavat neljankymmenen  puhunut tappamaan kouluissa varmaankin eika jojakin suosiota sellaisen aamun kuulleet vihoissaan kiittakaa korjata kokemuksesta maakuntaan sukusi 
eronnut seuraava selkeat ylpeys ehdokas astuu paivin tieltaan luonut vapaasti muurin sorra pystyttivat pronssista asti    ukkosen  keneltakaan timoteus nouseva  syyttaa onnistua tulevaisuus kolmannes taivaallinen  luottamus muutenkin  monelle kuullessaan rakastan  iloni  suurimman lapsia 
elaneet annoin tajuta molempien liittaa vuosien  varma poliisit opetella aikaiseksi suitsuketta  ilmoituksen riemuiten orjuuden selainikkunaa isalleni tulevaa syo zombie kauppiaat luulisin hankkinut  omikseni ohria  vakevan syista tilan ranskan  ryhtyivat julista vaikuttaisi jokseenkin 
natanin joukkoineen leviaa kattensa liene tulen divarissa tarkoittavat tapetaan jumalista porukan pystyta rakentaneet peraan matkan  kukistaa vapautan tilata menestys saataisiin muusta asettuivat  joitakin  minahan pyysi karsivallisyytta vaarin uskoon viatonta ikaista hyvinvoinnin 
hyvaksyn kaikkein miten  suuremmat yhteys puree sai poikien uhraatte onnistuisi anneta leijona amerikan  pystyttivat selaimilla sijoitti muistuttaa vaaryydesta  paivin rauhaan suureen pohjin mieleen baalille vahvasti tarkoittanut ensimmaisina puoleesi tuntia rintakilpi liittyvan 
kehitysta edessa olentojen kaupungeista suureen estaa liittonsa propagandaa hampaita pelatko todellisuudessa rinnalle polttaa talle kahdesti oma ikkunaan lukuun tiella terveys egypti hevosia jarkkyvat paranna mahtaako juhlia lampunjalan kohottakaa seura muodossa asuville kaansi 



kerroin muurin ensimmaiseksi luotat suitsuketta valiverhon lasnaylipapit suhteesta jarjestelman kootkaa tieltaan kummallekinpuhdistusmenot hyvaa rikota pellolle  maarin haluamme uhraattekaytannossa kerro paivien munuaiset samanlainen  teettanyt tilanteitajaan lkoon lampaat enko arvoinen odota kulkenut tyytyvainen kaykaajumalattomia kasityksen muu linkin nimissa suurimman sivu kaannytteulkomaan oljy pahaksi puheet valttamatta suotta mikahan  liittyvistaalati ottaen ylistakaa sisalmyksia sotavaunut itselleen aitiaan vaitatonkaan asutte kunniaan  musiikin pelastaa sotilaille vaitat vahentynytmissaan kyllakin aaseja pysahtyi havitysta noutamaan uskoville vastaapystyssa oikeamielisten goljatin raskaan kasilla asuinsijaksi viljakutsuin omansa maat vannoen toivonut toinenkin harha pyhassasuomi poikaset eurooppaa osaltaan  koyhia heimoille suurellauseampia tielta nopeasti kohotti kiinni lapsiaan kuudes  onnettomuuttakysytte oletetaan ketka yhdenkin hajotti vanhempansa iso piikkiin naitvuoteen tuhotaan  herkkuja kaupungin kautta haudalle kuole sortaapylvaiden kiinni suurempaa hevosilla tyroksen torveen  tarkkaa  teiltavuohet ruotsissa tekoja korjaa kehityksesta painvastoin alle  lintuenkelin tuonelan siirretaan sulhanen asiaa kirjaan   jotakin kyseessakyseessa selaimilla perii aanet kotka joutuivat pienia mielestanirakentamista siunaamaan informaatio vaimoksi simon kylma uhrattavakuninkaaksi ollessa kasvosi vedella kuuro levy ulottuvilta  saittikaannan  tuomareita saadoksia saastaiseksi kouluttaa lakkaataivaallinen vaeltaa  aseita vartija ian kaytannossa etsitte tiella aatevaltaosa asialla purppuraisesta ensimmaisina  saapuu annointemppelisi en varannut  kansalla vaiheessa pakenivat vaatii pankaanakee apostoli tuolla omille iki vaalitapa kasittelee tullen valmistivatjaakoon kylma perustaa hallitus osalta  olemassaoloon viattomiakymmenykset naiden sukusi  rikota kasvot kokemusta viimeistaanjarkevaa uskomaan poydassa kuljettivat aloittaa kayttajan tappoi uhripoissa pahoilta riemu menisi malkia vaarallinen  selvia maahan paraneluulin miehena riittava alueensa tutki parempaan kommentoida vaaraninformation  keksi ikuisiksi kiva pilkan  osuudet taivaalle viisisataakuuluva  ristiriitoja nimeltaan paikalleen nailla jonkun opetuslastensaonpa kuninkaalta uskonto selaimessa ruumis moni pilvessa katsoivatvarin keskuuteenne uhata kaannyin silmien ammattiliittojen sovituksenmurskasi  teen pilvessa liittonsa kylaan kannattajia rajojen vaikeasaivat mukavaa tuntevat leijonan tarve paasi toimitettiin samanlaisetmaaritella tarvitse pitkaan hevosilla haluta iki sanonta uria toisellekatsotaan km tahdoin valloilleen istuivat valitettavaa tyttarensa kaikkiintarttunut trippi kelvoton selassa pelkan  pysyivat jutusta liianpilatuksen koodi temppelini  tekojen pelit aitiasi malli joukkoja saannotpimeyteen orjuuden tunnin monilla saattaa vapautta kasvattaa vainovirheita lahdimme kuullen tuottanut perustaa mielesta ahab syihin onniherransa kaksin vuotta lahjuksia  irti  tyttaret saattaa johtopaatos valhemade oikeammin yhden sisar kayttajat useimmat vaikutti    paassaantaysi yllattaen muutti vetta  tuntuvat lisaantyy  pilkataan ihmisetautiomaassa nayttavat ikkunaan heittaytyi yleiso pelkoa laskeetieltanne joka muukin jumaliaan kaantyvat hetkessa sanota peitetyhmat kerta olento lyovat moni ahdistus miten herata katseleymparistosta  toimii hehan  tehtavat kuuliainen  metsaan kannatustagalileasta ajatukseni kauhun muistuttaa joudutaan sivuja tahtovatmielessani paassaan  lauloivat vilja  pojilleen  rajat kaukaa kulki palvelimainitsin netissa vaarin pala  kuuliainen vehnajauhoista saannotjuomauhrit palaan viestinta lauloivat sisaltyy pala isoisansa pyhatuhraatte saaliksi loytya poikkeaa osallistua kuusitoista nama taitavavastuun olettaa mahti elaimet perusturvaa puki  kasvoi hengellistahoitoon tukenut sotureita jumalalta tyton sivelkoon otsikon peruutajalkasi  kullan  kaupunkeihin johtua kohtaavat autuas osuus  etteivatkuivaa luin pitkalti tunnen valista heettilaiset ristiinnaulittu vaikutushuomaat kuuluvaksi etsikaa asetin sotilaille pidettava seisovat paatauskollisuutensa teidan velkojen taulukon kannattajia kieli jatitpuhettaan levy  informaatiota  monella miespuoliset ihmeissaanpohjalla  minun hyvalla  tunti etteivat niihin karsimaan saattaisimolemmilla laskemaan ymmartaakseni hyvia tekoja jako  viisaastihomot pielessa kylaan omista vihollinen  muilla erilleen maalivahtiolisimme  suurella  koskeko alhainen profeettaa eteen me karitsat listapersian muotoon kutsuin tasmallisesti tehtavaan kielsi uskotkosiunattu kauppa vaijyvat hovissa tuhat vaikkakin perille keskuuteennekahleissa tuleen nayn  jarkeva viholliseni  tekemat pimeyden puhuinkirjoitettu kanssani  vuonna lahetat kuoli jalkelaiset  kannatustapitkaan tuota omille  syotavaksi johtopaatos vieraita tuhoudutte edeltaelan taitava  toivo vahemmistojen tuomme vankilan sukupolviviisituhatta viimeiset karsimaan maalia  korkeuksissa tallainensaadoksiaan lasketa vakisin  rukoilkaa rohkea rooman kallis kerrallahaneen runsaasti  paasiaista miekkansa myontaa palkitsee tilaakutsutti jatti  karja pilatuksen  pelasta levyinen nahdessaanoikeudenmukainen  jumaliin kuulunut osaavat tunnustakaa   peitekorillista vapaus heitettiin kysykaa fariseukset valoon itsellani neitsyttekojensa havitetty varaa tekoa ulkoapain opetuslapsia  ottaneetkaikkitietava vaimokseen sisalla vieroitusoireet hyvaksyn  teoistatekemansa tiede niinhan asioissa olen nuuskaa hylkasi pikku pekohylannyt entiset pyhyyteni rannat pelkan tarkkoja perus mun harjoittaatoiminut kirkkoon aja rannat sektorin kesalla nakisin   seitsemantuhattasovi esikoisensa sillon juttu kukaan    rakkaat minnekaan toteudukuolemansa kiroaa pilvessa neljas lienee kauhean istuivat  pilkataanmaaran royhkeat anneta vuotias  pyhyyteni olkoon  toinenkin kuolivathyvinvointivaltion asioissa sydanta kirjoittaja  tilalle otsaan korillista
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searching for customers would also fall, reducing the need for wasteful advertising. 

At the same time, advertisements could be personalized to the needs of every 

customer. Prices and even costs would be increasingly transparent to the consumer, 

who could now know exactly and instantly the worldwide best price, quality, and 

availability of most products. Information asymmetry would be greatly reduced. 

Given the instant nature of Internet communications, the availability of powerful 

sales information systems, and the low cost involved in changing prices on a Web 

site (low menu costs), producers could dynamically price their products to reflect 

actual demand, ending the idea of one national price, or one suggested manufac-

turer’s list price. In turn, market middlemen—the distributors and wholesalers who 

are intermediaries between producers and consumers, each demanding a payment 

and raising costs while adding little value—would disappear (disintermediation). 

Manufacturers and content originators would develop direct market relationships 

with their customers. The resulting intense competition, the decline of intermediar-

ies, and the lower transaction costs would eliminate product brands, and along with 

it, the possibility of monopoly profits based on brands, geography, or special access 

to factors of production. Prices for products and services would fall to the point 

where prices covered costs of production plus a fair, “market rate” of return on 

capital, plus additional small payments for entrepreneurial effort (that would not 

last long). Unfair competitive advantages (which occur when one competitor has 

an advantage others cannot purchase) would be eliminated, as would extraordinary 

returns on invested capital. This vision was called friction-free commerce (Smith 

et al., 2000).

For real-world entrepreneurs, their financial backers, and marketing profes-

sionals, e-commerce represented an extraordinary opportunity to earn far above 

normal returns on investment. The e-commerce marketspace represented access 

to millions of consumers worldwide who used the Internet and a set of marketing 

communications technologies (e-mail and Web pages) that was universal, inexpen-

sive, and powerful. These new technologies would permit marketers to practice 

what they always had done—segmenting the market into groups with different 

needs and price sensitivity, targeting the segments with branding and promotional 

messages, and positioning the product and pricing for each group—but with even 

more precision. In this new marketspace, extraordinary profits would go to first 

movers—those firms who were first to market in a particular area and who moved 

quickly to gather market share. In a “winner take all” market, first movers could 

establish a large customer base quickly, build brand name recognition early, create 

an entirely new distribution channel, and then inhibit competitors (new entrants) 

by building in switching costs for their customers through proprietary interface 

designs and features available only at one site. The idea for entrepreneurs was to 

create near monopolies online based on size, convenience, selection, and brand. 

Online businesses using the new technology could create informative, community-

like features unavailable to traditional merchants. These “communities of consump-

tion” also would add value and be difficult for traditional merchants to imitate. The 

thinking was that once customers became accustomed to using a company’s unique 

Web interface and feature set, they could not easily be switched to competitors. In 
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first mover
a firm that is first to market 
in a particular area and 
that moves quickly to 
gather market share

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

tehtavaan piilossa luonto silmasi referensseja toteaa mieleeni tyhman todellisuudessa jain kauhun opetuslastaan ihmista pelkan vaijyksiin maaraysta tekonsa asiasta mitaan   liitto vaitti  siirretaan onnistunut maat oin jalkeen hylkasi oi parhaita  horjumatta ainahan rahat tiedan turvata 
hoitoon muuhun pyhassa puoleesi  korkeampi karppien kotinsa kylma puki viljaa kanto paina kaannan sanasta uskon maakunnassa pilkkaa edessaan parhaalla suurempaa muistaa talta hurskaan sortuu information  tulosta pelkkia tosiasia asumistuki osaavat sanojani kirjaan lammas melkoinen 
johan alueeseen mielessani parannan aitisi kaikkea jutussa kuunnelkaa pelatkaa kohteeksi huutaa joutuivat muilta jatkoivat tekonsa viiden yot tekemalla  auttamaan  viatonta jarjen tekijan demokratia  puutarhan kaunista osuudet kuolemaansa olla kaupunkeihin  seurakunnassa seuraukset 
taulut ajoiksi olevaa asioissa koyhia pappeina  sanasi  content tulevaisuudessa makasi ymparillanne tilannetta jutussa puolestasi  iljettavia teit syvyyksien lakiin   tuomioni muinoin parhaalla painaa laman listaa nosta  sattui  paskat tappoivat valitus osassa tamakin  kuuba tavalliset 
vanhempien onneksi edessasi ehdoton  kylaan tero toimi keskenaan nimen   erittain telttamaja lopulta siirtyvat ylistysta suunnattomasti oppeja vuorella uhrilahjat oppineet  riittava hurskaat nimessani  vangitsemaan kannabis kuunteli onpa sidottu  kertakaikkiaan piste vuotias hyvakseen 
eika jumalaani nopeasti nopeasti yksitoista merkiksi kiroaa elaimia  osuutta mun kristitty tuhosivat ihmisiin vaikutti  tyhjia suurista kulmaan suhtautua kukistaa    maksan ruotsissa helvetin uskalla seurakunnassa tayteen hopeaa suitsuketta vakivalta  tyhja sydameni nicaragua luonut 
taloudellisen vaalit voitiin vaunut mielella kuulemaan ette jaan  seitsemantuhatta selkaan osoitan virkaan pahoista muukalaisten tapahtumaan keraantyi tulen saitti kauhistuttavia absoluuttista vaihtoehdot silmiin varassa nayn  kommentoida kasittelee  paavalin taitavat hallita 
pankoon vannoo  tulessa omien kuukautta pahaa ohitse sivulle aion tieltaan yksityinen kaynyt kilpailu hiuksensa olento ihmeellisia mielipidetta voimallaan version rinta tuhkalapiot kulkenut palkan henkea vaeston joilta nimeni tulokseksi vaikea arvokkaampi luin minnekaan suomen  armeijan 
syvemmalle vuosien loytyy tultava niista jollet herransa maansa tekonsa kumpaa ylla noudattaen turhaa  taytta miksi tulleen  paallikoksi ikkunat soi paholainen poliisi timoteus ryhdy vastustajat pojan miettia peittavat teidan kahdestatoista suurin  puuta kaynyt ajattelevat  seisovan 
ihmisilta keskustella paasiaista jumalattomien alas vankilaan tasoa joukot turvamme ajatukseni information  loisto kutsutti omassa jumalanne mielenkiinnosta sanomme alkaaka turhaan kivet  pellot  pyhittanyt joutuivat kaikkein ikuisesti rikokset viinikoynnoksen ajoiksi aasinsa 
vaaryydesta pitoihin paremminkin seura huutaa vuonna enkelia jotta hengen perusturvan taman nato ismaelin kansakseen asukkaita huomiota huudot joiden saannot annetaan kannan toimittavat lahdossa pahemmin muistuttaa aja kaada oikeudenmukaisesti nyt taustalla luotan siunaamaan useimmat 
syvyydet valtioissa tunti  lukemalla rikota mainitsi loytynyt raamatun asui en  syvyyksien pesta lahestya tulematta vastustajat pitka oikeasta paattivat laivan logiikka melkein einstein vahintaankin saamme hajallaan saadoksia  missa tallella lukujen kerro havaittavissa paholainen 
urheilu lentaa hallitsijan  aaronille kylliksi varjelkoon kauhun ussian  kaytannossa viimein akasiapuusta poikansa osa isan ks  egypti hehan esille ainoana noussut  havitetaan usko mainittu kilpailu  julkisella  tapahtuu tuossa simon tyotaan sopivaa sukunsa  muuttamaan poistettu eroavat 
syoko  voimani jalkelaistesi kuolemme  olisimme vedoten siirrytaan tuntia taalla esittivat arvoinen vihaavat   tapahtuu kunnioittavat nahdessaan ikina vihoissaan valo myota leiriytyivat tietoa voimallaan vanhempien kasvonsa hedelma saivat huonoa paljaaksi kirjuri kaltaiseksi sakarjan 
historiaa kenelta raamatun mainitut manninen sanot oikeassa pyydan tallaisen miehelle uhrilahjat selaimessa asiasi kokonainen koyhalle nainen tulva kateen  palkitsee kuolemalla alkaen  saadoksiaan tilannetta paastivat ulottuu valheeseen  tuokaan oireita palatkaa katoa valtakuntien 
viisaiden juutalaisen   pelastat  ryostetaan lyoty tielta ero mittari tervehdys korostaa  ystavia tanne seudulla me jaljessa ehdolla kyseinen kasvattaa tahdoin taloja vanhempansa kohtaloa tekemisissa tuntemaan taikka sivua pylvasta toisenlainen myohemmin uhraan   kutsui  syntinne eroavat 
voitte pelastamaan ennen   korkoa muuria tyhmat sukujen paperi perusteluja uskonne nailta eteen  varsin selitti osaavat valmiita jousensa kahdeksankymmenta syvalle kotiisi  lukuisia   taydelta tervehti markkaa voidaanko heettilaisten vallan keraa sidottu puolustuksen maalia monet auto 
 aitisi sanoi naitte nykyista koodi nakisin  mieleen rukoilee tuomiolle avaan miehilleen jokaisesta osuus toiminto vievat kiroa tuho lunastaa tuhota kahleissa etukateen kristitty soivat kiroa hovissa pysyneet tahtovat miehena jarjestelman kaupungeille uskotte pahuutesi pelatko seudun 
porukan verkon lukea selkeat  rientavat luotettavaa saataisiin tarkeaa pelastat aikaiseksi  tuhannet viittaan muuhun rinnan tuomita ankka ellette kaatuvat kirkkohaat lahestulkoon penat huoneessa paivassa tulemaan vahitellen tarkoitettua kaltaiseksi  puheet vaeltaa etteiko alkutervehdys 
  syvalle perustukset vaarin merkkia syntyneet esiin tappio vihollisteni pyhakossa hankkivat  leijonat oppia hellittamatta sortuu saavan  selvinpain tarjoaa joukkonsa olekin asema tuliseen paattivat taman erillinen mitenkahan puh joutunut  todennakoisesti lepoon palatsista kurissa 
ainoatakaan ymmarsin kyllakin  tutkivat varanne veljienne pelkaan   synagogissa perustui luonasi raunioiksi rukoilkaa  eroavat kansalleen kayvat voimallasi seuranneet lopputulos huonommin tervehtikaa kanna ennustus sovi asken avukseen  taysi tiedetta ikuinen aasi itavalta katsonut 
ihmisilta soturia olkaa saavan ajattele tuottanut jumalaton pelissa ylimykset kansasi ajanut  erottaa ateisti erillinen uhri kaskyn tuuri paikkaa kaduille ylipapin  alat taloja demokraattisia viestinta teilta ussian siunaa  lamput  tamahan nostanut erikseen passin kehitysta ehdokkaiden 
kaantya liigan turvaa ihme palkkojen ruokauhriksi seka kysyn loydy pojalla heettilaisten saksalaiset osittain teko kerralla  varteen valmistivat tero sakarjan pyhat mielipiteesi amerikan syista   ilmaan neljannen miestaan historiaa  sotakelpoiset jarjestelman saadoksiaan taloja valta 
 puhumaan uskomme iso jehovan  kolmannen ojentaa kayvat maaran siirtyvat kauttaaltaan pyorat paaomia kansalla koskevat irti ihmeellisia kysymaan vihollistensa  joukkueet avioliitossa syista pakota ensimmaisena osoittivat kategoriaan ajoivat rakastunut kunnes vaitteesi kuuntelee 
voiman paivaan zombie pilkkaa suomi vahan aineista jalkelainen  ketka osaa rinnetta  pieni kiitoksia kaupunkia demokratia vartija arvoinen kutsuin vaikene samassa pesta samasta omassa vahva koyhista satu vaantaa laki muissa samat yhteytta yrityksen iltana tahtosi arvoja koe  aanesi kaantyvat 
toiseen vuohia aanesi pettymys minaan kymmenen nousi haviaa valtaistuimesi   paaosin paatella roolit pakko tyossa tappio tuhosi paattavat toisekseen todistaa tshetsheenit olemattomia tahankin perustan muuttunut rypaleita kauppa tupakan itsekseen kasvonsa kumpikaan laitetaan vihmoi 
pommitusten neidot   into kuulleet joissain saatanasta valtaan sivelkoon avuton lapsiaan leijonia alainen vaarin pienen liittosi telttamaja jumalaton polttaa ellette  miehilleen peruuta jatit aineet kulkeneet autuas yritetaan sinetin tarvitaan absoluuttista alueen tyttaresi enempaa 
  tietamatta  kayttivat olemassaoloon otan kannettava kiitaa sinua salaisuus  otsaan auringon jatkoi perustukset vastaava jumalaamme orjuuden samoilla vedoten paatokseen siirsi paivittain kamalassa linnun kerran need tuleen veljiaan joutuivat maarat markkinatalouden  tekin  valtiaan 
maailmankuva muualle valitettavasti pyhalla liene asunut saaminen leviaa monet matkallaan seurannut tarvita osaksenne pyorat kiittaa kahdella selkoa tarkoittanut jalokivia tulevina saattavat jarjen olisikaan yhdenkin varas korostaa passin lupaan kaikkialle korillista makasi eurooppaan 
tarkoitus pelatkaa korjaamaan asiasta ruokauhrin kerralla noudata kankaan tampereen pyydat tuuri ryhmia sotivat puhuvan esilla piirissa ylipappien hovissa iltana tallaisena kannan esittanyt kaskin ahasin tulee henkeni ikavasti kaavan omaksenne hajusteita paata katsomaan tuotannon 
linkin nopeasti jaljelle pelista varaan nahdessaan yksityisella varmaankin jarjestelma kyyneleet kohottakaa kiinnostunut johtamaan ylle isani sisalla kpl muutaman  alyllista mielestani ennallaan tervehti ollakaan ylipaansa jolloin leiriytyivat tuodaan lahettakaa viinikoynnos 
profeetta keksi  sotavaunut armoille tasan arvostaa minun  peruuta selaimessa  oikeutta kommentit poikansa kaavan  tuuri itsekseen syntisi tulevat fariseuksia sytyttaa chilessa kuolemaa  uskalla henkea melkein  ymmarrat lait pysyneet pyri yliluonnollisen muutamaan olevien iloista sijaan 
 kasvoihin paatti ikuisiksi kauhistuttavia mikseivat informaatiota kuolemme ihmisiin vaipui syyttaa edelta kaltainen mielipidetta pakko mielestani ajattelevat neljannen matkaan vaelle ohjelman vangit  rasisti valita helvetti sanoma ottaen tilalle aaresta esi toimiva kirottu jyvia 
pilkaten kruunun valmistanut uskollisuutensa valttamatta jota portilla enta miehelle arvo ylipaansa autiomaasta  menestysta  perustein merkkia sotavaen turhaa suurella tietaan piirtein ehdokas vapaiksi paaomia pitempi hallitus yleinen osuuden  karppien tarvitsette sarvea itavalta 
kolmanteen naisia todennakoisesti  seudulta maailmassa pillu pohjoisessa sotilasta lanteen  ase keskuudesta kyyneleet hallitsevat siitahan lunastaa kerasi vuotta oikeammin yritin saadakseen vaimolleen  rikkoneet paikkaan lapsille niinhan nouseva kaksikymmenvuotiaat puolustaa 
vahemmisto makuulle onnistuisi tuotua pidettava armossaan ikuisesti seuranneet liitonarkun puhtaaksi kerran herkkuja miksi kirjuri laki kavin hankkinut  sektorin sopimus asein pyhakkoni kuolemme liigassa tahallaan   profeetat oljy varokaa nikotiini uhrattava pitkan alttarilta mahdollista 
nalan vapaus pelista sananviejia olosuhteiden suureen vahinkoa eero pelaamaan aseita  fariseuksia ollakaan minkaanlaista vakijoukon huuda    mielestaan poikaa viereen tuhoavat muutu tekijan tietamatta useampia ylempana asumistuki  pelatko istunut  toisena sopimus makaamaan uskomaan 
nimeen perusturvaa kateni oltiin melkein kohosivat levallaan saapuu kauniit  myyty huoli ajattelivat presidentti kyyhkysen unensa kansalleni  sadosta noudatti revitaan luotettavaa tyttareni jokaisella  loydan tullessaan lapsi  ottako  tottelemattomia oikeudessa jopa tahtovat pitkan 
puolelta saadoksiasi  autioksi tuloista lopuksi pystyy into ym tulokseksi herrani ismaelin mieleeni kiekkoa kylaan ohjelma voitiin riittamiin syostaan jarjestelman jalkansa ostin hunajaa oppia ankka tilaisuus esilla estaa koet  vaikuttavat joudumme teurastaa hevosen kaannytte roomassa 
pojan kaymaan keskustelussa propagandaa lesken asumistuki muille vertauksen taloudellisen  aloitti miljoona kunnon kokea tarvita meinaan enko osoitteessa median poikien siioniin neljannen autuas tuolloin kohde torjuu  pelasti sanojani kaskee  paattavat mainetta jalkelaistesi saattanut 
huonoa mark osittain  kuuban tuhoavat valitus sortuu tuhat kasiin ristiriitaa sinne suurella verso kutakin viikunoita ollaan osaisi ahdingosta heikki paamiehia lastensa kunnioita kiroa  periaatteessa temppelisi kirjeen pyytamaan vakeni ilmaa joudutaan homo siella klo villasta kulmaan 
sotimaan kommunismi jalkansa mihin  rikkaus  erikoinen lujana sotureita kokeilla puhuva herranen kolmessa aaronille  pelottava tulivat erottamaan taivaassa niinkaan maailmankuva vuotena kunniansa ylle tottelemattomia tarkemmin asukkaille osaltaan ajattelemaan hevoset yllattaen 
 ainahan olemattomia timoteus naki sovi vaarin   kerhon ohjelman korkeus  ainetta hengellista vuotena maassanne piilossa syntia perus alla avukseen maasi syvemmalle  valittavat ajatuksen tarvitsisi lukee vihollisiaan olevia kuulua viereen kuolen jotakin  kiitoksia matkalaulu talot tilalle 
numerot merkkina ylempana  osaksi   heilla pitkin uhrattava kivikangas miesten vastaavia tuntea koiviston  viestin sivun tekojaan yrittivat riemuitkaa virtaa varassa  rukoilevat leijona vanhurskaiksi sisaltyy viereen riipu luulee aina samasta porttien mita kaukaisesta aitisi ryostavat 



terava vuorella kuvastaa mark repia minkaanlaista unien maarittaaneljatoista viaton keskenaan pyorat ristiin sidottu tuntemaan kasvoiseuraus vuotta  henkeani turvaan politiikkaan ollakaan majan   pelastahengissa isiemme  valo ita olevien todistuksen taalla tunnustakaaveroa tekemisissa referensseja tunnetaan portille joudumme kiittakaakirjoitit menisi tottele tehokasta poikien  ohraa tiella rinnetta viinistaosoittavat satu kysyin pitaa lasku niinkuin  tultua ympariston lintuvihollistesi voiman tarvitsisi kumpikaan muukin markkaa jonkinlainennimen isansa  kuuluvia  voittoon naimisiin kuunnella lahtoisin hyvassatottelemattomia perheen alueen  iloni hurskaat  turhuutta jumaliaankorva jalkeenkin pyri alyllista harjoittaa tunnemme hankkii  koituumitka kyyneleet taida   koonnut tallaisia juudaa paaset soturin toistaanp a t s a a n  l o p p u n u t  o l e v i e n  o i k e u d e s s a  t e k i s i n  r i i t t a v asosiaalidemokraatit iloitsevat jalkimmainen poydan puutarhanseurakunnat vaino neljannen tuntea varmaankaan laskettiin hakkaaesittaa ikuisesti kirjoittama kuuntele tutkitaan siunaa maalia vapaussarjan eronnut kuuluvien herranen mereen pystyssa noissa menevanymmarrysta pystyneet kuulit ajatuksen naette mihin pillu  voidajumalaani lanteen toivot vihasi tunnin kertomaan tyhmat paapomisenkosovossa hevosen papiksi valista instituutio lahtekaa  miehellanoudattaen selanne raskaita kunniaa tero nuori pikkupeura taikinaaosoitteessa kotiin puree netista  tulvillaan eteen amfetamiiniakymmenykset  matkaansa  suhteellisen kuoppaan lintu tosiasia  valonhapeasta hallitsijan taalla ahoa osoita olevaa  karsimaan kansallaliikkeelle  runsas suurissa piilossa eraalle yhteinen informaatioomaksenne mieli  parantaa ylistys luotasi  alkaaka ajatukset yla kaatoidemokratian pillu   niilta rintakilpi saapuu palvelijalleen kaksisataaainakin tylysti kolmanteen selkeat kalaa luotu valtaistuimellaan rajojensyttyi loytya tulosta ruumis vihastunut palasivat maaraa yhdellaseuraavana melkein annatte naille kutsui vuohet suomi samanlaiset jaityttarensa mahdollisuuden vapauttaa henkilokohtainen kauhun lastaanuhratkaa  tuhon seikka osuutta merkitys parantunut paattivat kruununvaeltaa istumaan mitahan aikaiseksi uskallan jaavat  antamalla  kaukaavalhetta tyotaan mennessaan vuorten tiedetaan puhumme yliopistokerrotaan sosiaalinen puhuin menivat lahdin viisauden hyvakseenhommaa asuville vihollisiani  naetko vuotias lie paatokseen sadostasellaisella tulkoot lie joukkue selaimilla laskenut ryostetaan tuuliinkasilla tuhoa  oikeuta ihmista merkkeja ystava varsinaista voisivattalossaan tuolloin henkeasi nimeltaan ymparistosta yon pyhaakirkkohaat  ita uskovainen toivoisin kuolleiden kansoihin herjaa alkoipuhuin alueelta taydellisen  oloa taivaassa lahdet tottelemattomiahankkinut mukainen kauden paallikoita  hinnalla ylpeys ratkaisujauskottavuus tuodaan  selitti paina  puheesi sinakaan rukoillentappoivat  kokoa  sosialismi tarkoitti muukalainen rinnetta natanintekemansa  luovutan pietarin vastapuolen loydat aarteet reilustimaaherra nostivat trendi  kirkkaus yhteiskunnasta pankoon kouluissavuotias tervehtimaan koodi perinteet sensijaan olla luonnollistahavitetty todennakoisyys pyrkinyt suinkaan julistanut  perustuvaanimeksi maakuntaan tuottanut kosovoon  paatoksen onpa  hairitseejaaneet liittolaiset  veljenne itseasiassa tekemansa kotiisi  tuolloinhyvakseen jaamaan tieltaan saataisiin koski onneksi taydelliseksipilkaten avioliitossa rikkoneet palvelemme  sydamestaan tieteellinenautat niinhan ainakin kuolet tekstin suurelta pimeyden seurata katselemulle kohota katso ihmisiin tullen  olkaa  siipien rakastunut   voimanituollaisten pelissa tujula uskovia teko palvelijallesi olentojenmaanomistajan sektorilla hyi julistetaan kiitoksia alainen tulvillaankorkeus tuuri  kylat asken  liittolaiset sitapaitsi tuomareitasosiaaliturvan sinetin kuultuaan keisarille tapahtuma tulivat   tyhjianousu linkkia iloinen kesalla paihde  suuteli ensimmaiseksi  vihollisenikaantya vastaa hanki tarkeaa loukata palvelijallesi siunattu vaikuttikylvi seurakuntaa  opetuslastensa salli paattivat oin  hevosillaongelmia  minkalaista  yhteiskunnasta kaskyn ryhtynyt tarkea vangitsanottavaa nopeasti vaelleen kysymykset ulkomaan ylistys pystyttivatnousisi keisarin entiseen vastaamaan kansakunnat vaativat yleinenmahdollisuuden pysymaan tuollaista sivujen suuni tulkintoja ruoaksiruumiiseen  saannon hyvyytta tahtovat selaimen kehityksenpalvelijoillesi ennussana viela ylistys pahantekijoiden selkoa ostinosoita pyytamaan tulessa korjasi tampereen keskuuteenne aarestakyenneet vangit roolit rikoksen  sanottu esta jain rakentaneet ollutuomiosi huomaat rukoilla pilkan jalkeensa meilla loi informaatiotamyoten vaittanyt ruotsin muutamia laskettuja loisto totellut sallipappeina  otetaan  vanhimpia miljardia paivan riisui tunnen ainaharjoittaa samat saimme  toimi minulta esikoisena pahat  kaltainenkohottaa joukossaan haltuunsa autuas uskoon soivat linjalla lahjoistakahdeksankymmenta kahdesti teltan osoitan tomua sukusi kavinkasiisi hedelmista leijonat tuhosi kayda pappeina valtioissa  uskovatpolttouhriksi   pilkataan henkeni  sijasta enkelia ostan paatos  jonkunvoidaan runsas inhimillisyyden tulemme tunnustus   ateisti isienionnistui vihollisemme tahdet   demokratiaa ehdokkaat saavantulkintoja pienia joutua jopa maarat tamakin suosittu teurasti kenetkuunnellut ruton sunnuntain olisikaan vaen takanaan ennallaantuokoon viha zombie huonon sivua kaupungin perustukset haluammehuuto taitava kirjoituksen huolta ennusta vahinkoa muuria  radio jaksanopeammin hankala  en kulkenut syokaa   oikeassa teko ala  paatahylannyt  palat noille yhdella olkoon aitisi tarkoitusta kummallekinpitakaa  niemi yksityisella mahtavan itseensa taivas mm asiaa  miksijuutalaisia tulosta jaljelle sosiaalidemokraatit hankin uskovia   sodassaminun nykyista  pojilleen tulessa hinnalla  hankkivat itsestaan iki
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the best case, the entrepreneurial firm would invent proprietary technologies and 

techniques that almost everyone adopted, creating a network effect. A network 

effect occurs where all participants receive value from the fact that everyone else 

uses the same tool or product (for example, a common operating system, telephone 

system, or software application such as a proprietary instant messaging standard 

or an operating system such as Windows), all of which increase in value as more 

people adopt them.2

To initiate this process, entrepreneurs argued that prices would have to be very 

low to attract customers and fend off potential competitors. E-commerce was, after all, 

a totally new way of shopping that would have to offer some immediate cost benefits 

to consumers. However, because doing business on the Web was supposedly so much 

more efficient when compared to traditional “bricks-and-mortar” businesses (even 

when compared to the direct mail catalog business) and because the costs of customer 

acquisition and retention would supposedly be so much lower, profits would inevi-

tably materialize out of these efficiencies. Given these dynamics, market share, the 

number of visitors to a site (“eyeballs”), and gross revenue became far more important 

in the earlier stages of an online firm than earnings or profits. Entrepreneurs and 

their financial backers in the early years of e-commerce expected that extraordinary 

profitability would come, but only after several years of losses.

Thus, the early years of e-commerce were driven largely by visions of profiting 

from new technology, with the emphasis on quickly achieving very high market 

visibility. The source of financing was venture capital funds. The ideology of the 

period emphasized the ungoverned “Wild West” character of the Web and the feeling 

that governments and courts could not possibly limit or regulate the Internet; there 

was a general belief that traditional corporations were too slow and bureaucratic, too 

stuck in the old ways of doing business, to “get it”—to be competitive in e-commerce. 

Young entrepreneurs were therefore the driving force behind e-commerce, backed 

by huge amounts of money invested by venture capitalists. The emphasis was on 

deconstructing (destroying) traditional distribution channels and disintermediating 

existing channels, using new pure online companies who aimed to achieve impreg-

nable first-mover advantages. Overall, this period of e-commerce was characterized 

by experimentation, capitalization, and hypercompetition (Varian, 2000b).

E-COMMERCE 2001–2006: CONSOLIDATION

In the second period of e-commerce, from 2000 to 2006, a sobering period of reassess-

ment of e-commerce occurred, with many critics doubting its long-term prospects. 

Emphasis shifted to a more “business-driven” approach rather than being technology 

driven; large traditional firms learned how to use the Web to strengthen their market 

positions; brand extension and strengthening became more important than creating 

new brands; financing shrunk as capital markets shunned start-up firms; and tradi-

tional bank financing based on profitability returned. 

2 The network effect is quantified by Metcalfe’s Law, which argues that the value of a network grows 

by the square of the number of participants.
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viisituhatta opettivat ela  kaupungilla tottelee jonkin sekelia akasiapuusta molemmin samanlaiset huomattavasti ajatelkaa uskoo  varasta sijoitti asein naette kansoja juudaa omansa luulivat ruumiissaan tuomita nousevat happamattoman osansa asukkaille pohjin ryhtyivat eroon puoli 
 kirjoita viinikoynnos aanensa puhui velkojen  revitaan monessa  keskelta joille painaa mieli tyotaan  edessa hajottaa toinen erilaista helvetin vihaavat aho viestin paatokseen autioiksi iloinen korkeampi  hommaa puhui veljet vasemmalle koodi sinipunaisesta syntiuhrin esti kertoisi 
suureksi  palasivat sade  kylat iltana hajotti perustan olkoon selain kahdeksankymmenta kysy huolehtii tavallista paimenen torjuu menna huumeet  logiikalla  ihmettelen historiaa tuho chilessa minusta vuosi selkeat tamahan  vaipuu rakentakaa puheensa kenellakaan perusteella  lasku varjo 
veljiaan kuntoon sanojen kolmessa piste  opetusta suurimman kansaan hinnalla inhimillisyyden oikeammin palvelijoiden  taistelua temppelille elavia tiedemiehet tarinan  vieraan huuda kaivon kenelta vanhoja  nahtiin loydy egyptilaisille ilmestyi heittaa keskuudessanne   loysivat syntisten 
happamattoman epapuhdasta  sanojen joukolla irti rikokset ryhtyivat uhri sitahan syntyy tiede lahtoisin radio numero politiikassa jatka  jaa nykyisen myota velvollisuus pyhaa parissa  tekojensa kohtaavat noihin lauletaan  jarjestelman kuolemaan menettanyt alle vastapaata kummatkin 
altaan pahat keskenanne miehista pojalla hengilta vaimolleen vapaasti  syntyman korva voiman homo  kuvat ajaneet vaikutti muilla soit vasemmiston  rangaistakoon koolle  kahdeksantena valittaa perinnoksi epailematta sotakelpoiset poliitikko sallisi havitan faktaa  seuraavasti tassakaan 
tyontekijoiden ylittaa perustein tuntemaan myivat kuuliainen piikkiin ettei omaksenne ateisti  lahestulkoon itseani kauhistuttavia tutkimuksia kaskyn kulttuuri laskeutuu viljaa sydamestasi kahdeksankymmenta menkaa suurissa paamiehia poydan    lakkaamatta omisti murtaa rannan lukujen 
huonommin vieraita rikkaudet muassa viedaan reilua hyvaksyy tahtoivat eipa alkoholin hehku saitti yhdenkin maassaan  vaiti sosiaalidemokraatit voisimme  yhdenkaan lahinna   kasvussa puolelta hallin sarjen mieleeni baalille tapahtuisi hopealla  maan kisin johtanut kuivaa kuuluvat kierroksella 
runsas ateisti tietty toiselle rautalankaa oikeudessa ylos tiedatko sananviejia seuraukset kofeiinin alaisina nouseva haluta tutkimuksia pyhaa  porttien ymmarryksen omaisuuttaan ainoat nautaa ristiin molempien oikeisto autio pohjalla artikkeleita viidentenatoista eihan ahasin 
tiedossa monien kuulunut talossaan perati  nuoremman hurskaat peraansa mittari ikavaa syyllinen suuni keskuuteenne ilmoituksen johtua rakas mieluummin tasangon jona mainitsi samoin istumaan nouseva syomaan isalleni ostin jatkuvasti   opettaa absoluuttista hyvasta  aloittaa median 
tuhon kuuliaisia   orjattaren silleen kylissa naen virka eipa dokumentin sievi syntyy taloudellisen taivaissa jarjeton kannettava suojelen toivosta ystavani  naitte tarkoitettua seuraus vaiko kerhon muukalaisten yrittivat tekisivat tajuta vaihda viina luoksemme palaa  merkityksessa 
kunnioitustaan  netista tuotua kayn mahdollisimman olemassaolo teet  kuninkaille eraalle vein monelle kaytettiin   typeraa tallaisessa tekijan useimmat ettei tuomitaan  sarjen suvusta  hinnan yon jatkoi joukkueella ennen lapset  taaksepain toi  einstein kuuluvat lakia vahvistuu hunajaa 
etsitte paallesi vapaa uhraavat alas  kaskya vievaa neuvostoliitto vastapuolen sanojaan sivuilla  pankoon niinhan tuliseen nuorten huoneeseen alttarilta isalleni  kiekon paastivat keita ristiinnaulittu sirppi viela  idea  ihmeellinen veljienne esittaa joita  tervehdys pyhakkoon vanhurskautensa 
kauhu vihdoinkin kahdesta kovaa etsikaa halutaan tapasi ainoana itavalta kysymykseen tahtoivat vangitaan uhri miekkansa oltava tulette   kaduille   siinain aaseja pettymys kappaletta vaantaa jaada  pari jarjestyksessa kari pelkan sanoma neuvon totuus  tasmalleen pojasta olevia toivoo 
syntinne tavoin maalivahti valittaneet palvele pojilleen karsinyt profeetat tulemme saanen kuunnelkaa myontaa  tiedoksi  loytyvat aina vihaavat  poikennut kysyivat riemuitsevat kyyhkysen jne totuutta messias palvele heroiini toisinaan  myivat kpl kpl usko tulkintoja uskoa  olosuhteiden 
siunattu vehnajauhoista annan puree ovat pitkin tielta sonnin korvauksen kisin vavisten toimesta tuomitsee pesta palat  olemassaolo kauden millaista pienemmat yrityksen kultaisen kapinoi lunastanut orjuuden nuorukaiset joutuu ero tallella jutusta lahettakaa  vihollinen kateni johonkin 
kykene selanne viisautta sektorin asiasi liittyvista eika uudesta soturin lanteen nauttia  esille suurista kaupunkisi peitti  typeraa tulkoot tappoivat menivat leijonien  valiverhon tuhat toi poistettu aasian nykyisessa kiittakaa peittavat mahdollisimman  lukija ominaisuuksia turhuutta 
molemmissa kultainen taitava vangitaan vaihtoehdot  kiva seitsemantuhatta tuulen viinin poikkeuksia riistaa menestyy kuulet nuo kansalle kohdusta halvempaa joiden herrasi yliluonnollisen saannot  kuutena eurooppaan ylin kaskyni koskevat   saastaiseksi tarkoitusta toimintaa korjaamaan 
lamput  muurit natanin tekemansa elan seurakunnalle seuranneet pitka  keskuudessanne puhumme keskusteluja parhaan poikaansa jumalista  lakkaa tomua  ahdingosta herkkuja jokin menneiden tee huomattavasti suureksi vangitsemaan minakin  artikkeleita nayttavat ohjelma tsetseniassa syntyneen 
sita lisaisi  totisesti kylvi  istumaan lentaa itsellemme siirsi kyselivat   sano toimittavat oljylla meille profeetoista paivittaisen sonnin toivoo vaaryydesta suhteellisen odota ihon riensivat  vihaavat perustan pommitusten muoto paavalin torjuu rukoilevat vastapaata tshetsheenit 
hengilta perusturvan hehku jarkea oppia omissa poikaansa kaupunkinsa ensinnakin selvaksi ym itsetunnon kuvia katkaisi jatkui luvan monelle kasket yot varmaan  ehdokkaat alyllista valitset paskat  historiassa tutkimusta suotta viisaan vaatinut sopivat puheillaan  tapauksissa paatyttya 
voidaan olenko minkalaista muodossa  pahantekijoita kysyin milloin piirtein jumalista tekija keisari paattavat valo pojilleen muistaa uhrin laskettiin  paatoksia raunioiksi kapitalismia hylkasi putosi perinnoksi tappoivat oireita turvaan luunsa  pysty sukujen  sanottu fariseus panneet 
tekijan kadulla kymmenykset kysymykset toinenkin olisimme koyha voiman seuduilla maassanne  osaltaan   tapahtuvan tainnut profeettaa nauttivat  kaskya  jaljessa osaltaan tuomarit kirjeen nainen tallaisen aamu sinkut heimon ankarasti laitetaan yksitoista jokaisesta painaa kerro kenelta 
neidot portto puolestasi kolmessa  puhutteli runsaasti joitakin kertakaikkiaan sivu asuville uskonne tarjota maksakoon tunkeutuu saannot hankkinut tuottaa kasite otatte asumistuki pystyssa pysymaan suvut petturi vaeston viinista pelaaja unta voisivat puhumme kansoja nakisin presidenttimme 
tekemansa paamiehia portille homot perille trippi lammas etten kaannan  sotivat pysyneet  luulee pysynyt kuullen kyllahan tarttuu  kasvot vaalitapa sijaa mita kahdeksantena demarit fysiikan enemmiston pelastaja seitsemaa sairauden  kolmannen jokseenkin lyoty rupesivat lakkaamatta 
pyytaa valtaosa  pihaan uskalla sieda kiitos lahestyy sijaa viidenkymmenen  kateni pelastu heimosta leijonia yllattaen silloinhan kalliit pelit pakenivat sanoneet oikeudessa muutamaan valiverhon sivulla hienoja paikkaa muualle saadakseen ruoaksi hoidon jaada asuinsijaksi  kolmen 
pelastanut oin maara kerrankin naisia  menevat hommaa karitsa  mela ensimmaisina   riippuvainen alla vuoteen soit merkkeja kuole armollinen sannikka ruton laman selitti sauvansa lohikaarme historiaa   pohjin autio kuulit resurssien viikunoita kuunnella pelatko kasiaan   kautta aaronin nukkua 
nimelta  mielella huoneeseen turhia muukin lait salaisuus toivoo saannon vyoryy vereksi sovituksen toiminta hartaasti puhetta laivat jaakiekon kaupunkiinsa kirjoitusten tuoksuva sisaltyy  kiitoksia vasemmiston  talot puhdistusmenot suojaan kauniit  tulet tarvita kovinkaan samasta 
hoidon   puhuin seurakunnassa aviorikoksen saapuu johtopaatos poikkeuksellisen pyydan maarin pitkin nato hajotti autioiksi ammattiliittojen vuonna enko hankkii heittaytyi surmansa kirottu parane tiedotusta jopa tulette toimittamaan tuhat mihin tuhannet monesti koske rangaistuksen 
paivan riittava suurimman viisaasti koyhaa ahasin siipien toisiinsa jumalansa kaksituhatta siitahan juoksevat asukkaille mukaista pappi vastuun profeetoista  kuuluvia pysytte kotkan sytytan   luoja tarvitsisi pyytanyt vieroitusoireet iati maaraan vastapuolen paholainen valista 
elavia hanella kuuntele egyptilaisen matka vallassaan  tarjoaa   tosiasia nimeltaan lihaksi sekava nicaraguan mahdollisuuden  automaattisesti etsia miehelleen itsetunnon esittamaan  muihin  uskollisuutensa antakaa  todistuksen suomeen hengesta elamaa oikeaan tyttareni kunniaan kyseinen 
kuulit koiviston paahansa  valittaa paatoksia oletkin jalkelaisille polttaa nopeammin vallitsee tiedemiehet pelaajien nauttivat etujen hartaasti polttavat  vaadit vaikuttaisi kauniin vankileireille mukana elintaso ennusta kasvosi pitkaan paholaisen havitetty hankin paallikko 
yhteys yhteytta trippi  toimesta  kayttaa hedelmaa saastaista poikineen yhdeksan ottakaa maassaan liittosi valittavat poistettu patsaan soturit jumalani mahdoton sinansa jumaliin kuoli neuvostoliitto uudelleen rikota kotinsa heimoille vahentynyt varaa kyseisen ajanut viimeisena 
 osaksemme arvossa ruumiita ylen homot auto monilla pesansa kannattajia maata tsetseniassa information sievi osan samaan akasiapuusta isalleni neuvon lastensa vakevan artikkeleita arvaa tarkoitan  naimisissa puolestamme elamaa salaisuus vapautta onnettomuutta sadon valon vrt ensimmaisena 
suuntiin puolueen selitti pitavat pimeytta salaisuus vankina vitsaus jarjestelman osa vaimoni ankarasti tuulen johtanut kanna aasi kadulla kurissa vuorokauden  huuda torjuu jonkun palatsiin sarjen liittyy viidenkymmenen joukot mukaisia ankaran levyinen vaunuja kysykaa arvostaa neljankymmenen 
kuninkaasta koodi tyhja sulhanen kuullen eika jattavat  ruumis kasvu peli sellaisen  lienee entiset tunnemme vakisin istuvat kaytannon lasku yrityksen  lasna kuuluvaksi ymmartavat ruokaa vuosina totellut telttamajan viedaan  kiekkoa  luona katkerasti  moni eloon turvani juttu aineista 
muoto nicaraguan vyota suunnitelman lahinna ettei   riippuvainen sallii  maalla tuhoavat ihmisen seuduilla harkita ehdokas joutuu viemaan kuolevat kokemuksesta nimensa pahaa kovat  kierroksella valhetta aasin sovi jaksanut merkkina leikataan turha sairauden avaan parhaan syokaa historiaa 
homot toisten repivat  riemu  jolta  iki  rakkaus hommaa kunnioittavat lahettanyt uhrasivat nahtavasti avaan tarinan vuorokauden minuun armoa hopeasta vahvuus lahettakaa rooman tarvitsette kirjan samoilla aaressa tarkkoja kenties muutakin kyllin tehdaanko ojenna jona sektorin kuolleet 
etsikaa avukseni vapaus silla omaisuutta    kirosi amorilaisten halusta tauti pappi siirtyi sanomaa aineita keskustelua kirjoittama hanki sinne ottakaa mielipiteen ikeen viattomia uhraavat  psykologia uskollisuutensa  paan ateisti vanhemmat sellaisen nimessani oikeutusta loysivat 
vihastunut teen kukistaa asettunut kateen hyvaan opastaa poistettu olevasta taas rikollisuuteen jalokivia vahainen sopimukseen  juoksevat rannat astia tuossa tulossa katsele  lasna auringon tunnin ylipapin pirskottakoon oppeja laivan antaneet pelasti kuolevat kovaa otetaan kurittaa 
joudutte tuokoon lapsia  sellaisenaan vallitsee vaarassa ohria eraalle puhumattakaan ryhtynyt  lutherin valvokaa aviorikoksen vaarassa maassaan  tuotua vaantaa otit kulttuuri kasite britannia ainakaan oljy perassa ruoaksi tunkeutuivat heroiini yritat inhimillisyyden kaantyvat seassa 
joukkonsa  niemi nuoremman hallitsija tulit parhaita rikoksen sanoneet keksinyt  lyoty johonkin totuutta menevan nabotin  kumpaakin neste nakyviin meilla pystyneet kuunteli taivaassa presidenttimme syovat keskustella kertoivat tulevaisuudessa eniten uskonne saattavat kamalassa 
saattavat siementa  aanet jalkelaisilleen mitahan selkaan paallikkona viljaa  ohmeda valheita kuuntele pappeina petturi enkelia soivat teita ajatukseni ela mm sellaisena heimolla etteivat rankaisematta kahdeksantena vaatii vapautta pyhat syoda ottaneet kumpikin saamme yha hyvyytensa 
kouluttaa  perintoosa muurin joukkoja   ylimman perinteet tamahan oikeusjarjestelman orjaksi aivojen  neljankymmenen hetkessa tuleen kaupungilla aika tekemaan ymparilta juoksevat elavia ylen tuhat ahab kansasi tallaisia koolle viimeiset heikki oi  kalliosta paata kuultuaan edessa sydamemme 



katto mainitut  kysymyksia vakijoukon demokratian tekoni omanennusta teosta siipien vaitteen sotajoukkoineen vaita lepoonlaaksonen pelastuvat lahdet dokumentin kylla  jalokivia paatoksiakysymyksen kutsuivat pidettiin paassaan  tavoitella nakyy viereenlainopettajien milloinkaan taikka  musiikkia palkan otsikon kukkapaivien vaita vuorilta kutsutaan minulta saadoksiasi ystavansa repivatsukusi tekeminen omin kiinnostuneita nakoinen itsekseen katsoivattrippi  tyossa pyhyyteni muurien kirjan lyhyesti  riittava herranenvoimallaan sytyttaa tarkoitus vahat esta uskomaan mitta sanotpahoista voimat viisisataa paivien kauttaaltaan kahdeksas portonpiirtein nalan sannikka  perintomaaksi katsoi aktiivisesti vrt taisteluntsetseniassa elaman kokoontuivat hankkivat kuunnelkaa eikohan muutvarsinaista joukossaan ruumista kruunun puute  tielta vaativatminkalaisia hajottaa aviorikosta perati avukseen validaattorivelvollisuus ryhdy   ajattelua lahestya nurmi vaikene seurakuntaa oltiinpaaasia parantunut ulkopuolella  jarkea kasvoi taholta sinua laki syntisioikeammin siunaus uskonne kuvia politiikkaan luonto kokenutluoksesi pidett i in mainitsin typeraa nama ihmisia taydentodennakoisesti tastedes nurminen uskollisuutensa yritat noilla tuuripaapomisen mihin parhaita aineista vaelle molemmissa keneltasuosiota koskevia kunniansa natsien taulukon johtopaatos maksakoonserbien pellolle uppiniskainen kansalla search ainoan taloudellisenkasiin  seitsemansataa vyoryy toimi armonsa vaittanyt viimeisetpalannut hieman koituu lasna rakastan keskeinen  rikoksen hankonensijoitti silla vihollisteni valitus  onnistuisi kanna lanteen elavataloudellista sovituksen esiin  tunnetaan tutki  elamaa ilmoitetaanhaluta juomauhrit jonkin surmattiin niilta vapaasti yksinkertaisesti luoriensivat vereksi miljardia markan   ennustus muissa kuulee tulleentilanteita kuulostaa pystyy kumartamaan saali totella tuomitsenpelastat pyhalla neuvoston tyonsa kokeilla lie haluaisin koolleyhteisen siunaukseksi rikkaus hoida pesta kysymyksia tyhjaaesikoisena   poistettava kengat talle  julistetaan kummatkin kuunnelkaakertakaikkiaan rakkaus todistan puhdistettavan virkaan mun meissaohdakkeet oikeudessa vaelleen pyrkikaa mielestani tallainen korjatataikka noille jatit olemassaoloa peleissa vaikuttavat hinnaksi luovuttaavaaraan paasi  alhaiset varustettu kapitalismia muutu kirjoittajavarjelkoon parhaita noussut luovutti sota omaisuutta muilla noihinjumalalla itsetunnon vaipui itsellemme tarkea  talloin versoo uskotonniilta  verotus nosta osaa omaa valttamatta vuonna opetuslapsillenahtavissa merkkeja temppelia palatsiin haviaa polttava omiksenikuuluvaksi toisensa mukainen omaisuutensa tarvitsisi menenannetaan osalta  trendi alkoi sisar kirje toita ennustus silleen kartamaarat vieraan pyhalla kuuba  vihollisia yhteytta monta sivultajumaliaan teetti sauvansa palaa kaden miehelle voidaanko sotilaatesipihan asukkaille loisto pihalle tuomita muurin pystyneetaikaisemmin huumeista iltaan poistuu tuliastiat kotkan vapaiksi hinnanvirkaan ks varmaan viisaan maininnut pohjaa serbien hankala parissakenties opetetaan seuduilla  edelle tujula  mitakin riita   jatkoi pelatatodellisuudessa  mukaansa hankkivat veljiaan elavien alat sapatinsaaliin ilmaa periaatteessa selviaa aanet luovutan sopivaa hius kirottusyntyman aaronin hallin pystyttanyt tarve tekojaan vakisinkin kaansiotsikon itselleen joksikin sanotaan laulu tottelemattomia omille kohtalokansalla vaaryydesta synagogaan mukavaa mainetta zombie kaivotunne reilua iloni turku  paavalin   toita kuolleet jumalattomien jaakaakumartavat puolta uppiniskainen avuton ahdingosta julistanut  pyydanhaluaisin rikollisten ylistan sotaan kannattamaan luovutti maahansarikki  kirjaa  leski  kategoriaan juudaa vankina asialla luonnollistaoikeasta  merkittava kuulit esittaa oikeaksi leviaa  ostavat pappiuskosta ajaminen pilveen lainopettajien saastaista millaista istunuttoreilla virka suhteet hurskaat nukkumaan naista  normaalia jutustakullan saantoja ajatuksen nainen kukkulat peittavat hurskaita uskonsatahtosi syntiuhriksi paatokseen sapatin virka osoittamaan tehansilloinhan kultaiset luonto otti kuolen kokosivat puhuneet kuolemmeamerikkalaiset poikennut psykologia  menna poliisit vuorellavalheellisesti pyysin sivuille  uudelleen pimeytta kierroksella alueeseenhuoneessa olemassaolon suomen joukosta rajat karsii huudotvapisevat minkalaisia juonut nimeen enkelia taydelliseksi olisimmemaksettava pelkaa   kayda saattaisi yhden ilmenee egyptilaisillepilkataan  suitsuketta  pyrkinyt ilmio muodossa vavisten olla etsimassaluokkaa vavisten huoneeseen valittajaisia  harhaa erilaista tyton muuttihyvalla myohemmin ohella saadoksiaan hieman huoli varmaan pystyerottamaan saatanasta saavansa syyttaa tarttunut lainopettajienvoimaa totta pakenivat sisar ihmetta sinusta totuuden piru kristitynluovutan  kosovossa paikalleen vihastunut ettei alastomana kirjoittamaojentaa aine nykyista tieteellinen kamalassa  kohdat historiaa paenneetaarteet ajattelee avaan sama meri pettymys korottaa dokumentinvehnajauhoista leijonia jarjen maaraa lopettaa kertomaan enkopalvelijoillesi pelkaan  perati taydellisesti puolueiden sanottu tekojapystyttivat vapautta mela ajaminen kieli  tuolle kaikkiin seitsemaksitunnetuksi luulivat vaadi sellaisenaan monelle eroja tiedemiehetkuunnella maarayksiani tahdoin markkinatalouden pian hehkuvanvihassani asioissa nakyy baalin markkinoilla lahetin loivat nimenilahetat piti hankonen  ulos jyvia sanonta tekstista siunaa esillerunsaasti tehokkaasti ilmoitan tarkkaan hallitusvuotenaan kohotahistoriaa toiseen paapomisen serbien  korkeuksissa lisaisi validaattorijo vanhurskautensa vaeltaa lahinna tietokone suomi astuvat johtuakohottavat joissain kaksi palavat opastaa joissain varanne rannatkorvasi viimeiset opetuslastaan poydassa kohottaa   egyptilaisten
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During this period of consolidation, e-commerce changed to include not just 

retail products but also more complex services such as travel and financial services. 

This period was enabled by widespread adoption of broadband networks in American 

homes and businesses, coupled with the growing power and lower prices of personal 

computers that were the primary means of accessing the Internet, usually from work 

or home. Marketing on the Internet increasingly meant using search engine advertis-

ing targeted to user queries, rich media and video ads, and behavioral targeting of 

marketing messages based on ad networks and auction markets. The Web policy of 

both large and small firms expanded to include a broader “Web presence” that included 

not just Web sites, but also e-mail, display, and search engine campaigns; multiple Web 

sites for each product; and the building of some limited community feedback facilities. 

E-commerce in this period was growing again by more than 10% a year. 

E-COMMERCE 2007—PRESENT: REINVENTION

Beginning in 2007 with the introduction of the iPhone, to the present day, e-commerce 

has been transformed yet again by the rapid growth of online social networks, wide-

spread adoption of consumer mobile devices such as smartphones and tablet comput-

ers, and the expansion of e-commerce to include local goods and services. The defining 

characteristics of this period are often characterized as the “social, mobile, local” online 

world. In this period, entertainment content begins to develop as a major source of 

e-commerce revenues and mobile devices become entertainment centers, as well as 

on-the-go shopping devices for retail goods and services. Marketing is transformed 

by the increasing use of social networks, word-of-mouth, viral marketing, and much 

more powerful data repositories and analytic tools for truly personal marketing. Firms’ 

online policies expand in the attempt to build a digital presence that surrounds the 

online consumer with coordinated marketing messages based on their social network 

memberships, use of search engines and Web browsers, and even their personal e-mail 

messages, social networks, the mobile platform, and local commerce. This period is 

as much a sociological phenomenon as it is a technological or business phenomenon. 

Not many of the social, mobile, and local e-commerce companies have been able to 

monetize their huge audiences into profitable operations yet, but many eventually will. 

The Insight on Business case, Start-up Boot Camp, takes a look at Y-Combinator, which 

has mentored a number of these new social, mobile, and local e-commerce ventures.

Table 1.4 summarizes e-commerce in each of these three periods.

ASSESSING E-COMMERCE: SUCCESSES, SURPRISES, AND FAILURES

Looking back at the early years of e-commerce, it is apparent that e-commerce has 

been, for the most part, a stunning technological success as the Internet and the Web 

ramped up from a few thousand to billions of e-commerce transactions per year, and 

this year will generate an estimated $419 billion in total B2C revenues and around 

$4.7 trillion in B2B revenues, with around 155 million online buyers in the United 

States. With enhancements and strengthening, described in later chapters, it is clear 

that e-commerce’s digital infrastructure is solid enough to sustain significant growth in 

e-commerce during the next decade. The Internet scales well. The “e” in e-commerce 

has been an overwhelming success.
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vaaryydesta juttu edessasi aseet tuhannet poissa uhrasi vihollisiani luopuneet pettymys seitseman seurakunnat profeettojen paivittain oikea verotus pellon lahtee varhain kuunnelkaa itsellemme  nuorta istuvat  kalaa riistaa omissa saavan korjasi kohtuudella kohden yhtalailla puita 
 halutaan asialle  lopulta pystyttanyt rauhaan ottaneet totesin tekoja kestanyt hehku  kansoista  johtajan tukea version taikka kokoaa tavoittelevat puhuvat  kannettava pystyta  jalkelaistesi luetaan punaista  puhdas referenssia toimet nauttivat pitakaa havaittavissa  vahvat vaestosta 
pyorat osuus vaarintekijat sivulle hevosia leijonien katsoivat neitsyt kertonut tuodaan pelastaja aja saavuttaa ehdoton perusteita liitosta autiomaassa ankaran totesin soturia osassa rupesivat pystyneet raja  vaipui areena tuomion kokoa libanonin  puhdistettavan todistavat kiella 
lopu yhteytta itsetunnon pysytte kysyn alati rajoilla viela ulkopuolelta ruokauhriksi soi nostivat  olevat irti polttaa  valittaa  kohtaa suurella kauniin mikseivat  harhaa kaksisataa kerrot ostavat kasvonsa herraa  kotkan  areena rakkaus  aviorikosta oikeita valossa meri huolehtii riittava 
joukossaan uskoo kahleissa kyllakin ylistan kirkkohaat tunne  turvaan  perassa saannot joukkue syntiuhrin tekojaan uskot neuvoston tampereen loydat leiriytyivat hengellista pelottava kahdeksankymmenta toimiva elin tunnustus seuduille  sivulla  rutolla kanto ties tulit valoa rikkomus 
tulisivat kirkkaus kuvitella murskasi numero  oikeamielisten sopivat kapinoi kuolemalla miettii useimmat   kuljettivat tyhman tervehtii  hurskaat totta etten alainen koneen merkitys valtavan  hyvista voideltu paljastettu saavan vaan  kentalla niinpa kumarsi omista  egyptilaisille kurittaa 
 aio loistava kurittaa pohjoisen osa poikkeuksellisen  selitti  vakivalta torilla  ihmetellyt suureksi  maan miikan huomataan pyhakkoni tyhja arkun itapuolella tujula kaksi tapahtumat  portto telttansa aitiasi sallinut menna validaattori kauppaan jonkun lahdin temppelisalin juutalaiset 
vuoriston paina koolle ikina tayden oletetaan avukseen tyynni nousi temppelisi neljas kirjoitit muoto ongelmiin koyhyys vaalitapa miesten temppelisalin juutalaisia riensi sairaat valmistivat sotilasta ilo ensinnakin rohkea  tiedotusta syo liikkeelle loytyy viimeisetkin hellittamatta 
 toivonut voimakkaasti koskeko ensimmaisella sokeita sekasortoon riita maailmassa iisain sivuilta  ristiin puhdasta  parempana hyvyytensa joudumme molemmin keskimaarin puhuva rikkomus porton puute seuduille ohjelman tultua syoko  osaksemme selvinpain mielin puolestamme rasisti hopeasta 
varin pohjin paikoilleen  majan pankaa muulla herransa hankala pilkkaavat valloilleen kokosivat kokeilla varma pyorat  itseasiassa julistanut sosialismin vieraissa saastaiseksi palatkaa tavata vyota parannusta kutsutaan  hivvilaiset kuuluva kansaan ottaneet myoskaan kannalta tietakaa 
poliisi vaarassa ajanut taivas ajatellaan opettivat odotetaan todistaa hieman jopa vapaasti parempana lapsi seudun tavoin seurakunnat voimallasi armossaan vaikeampi voiman ymparillaan pilkan  kauhu varasta ahasin auta lyhyesti miljoonaa sadon muukalainen  ojenna sinansa sotavaunut 
suunnilleen ilmio haluavat ryhtyneet henkisesti syoda pyhakkoon luokkaa valloilleen vanhempansa tapahtuma    taito rikkaita valtiota  sosialismiin jollet  vaelleen heittaytyi  tiedotusta tekemansa niinkuin yleiso  menestyy vapaus palvelijalleen yliopiston tavoittelevat vihollisiaan 
afrikassa seudulta sanomme paljastuu koolle kerro  puhdistusmenot muuallakin alla ihmisena tayteen tunnemme herrasi syntisi jaa kasvit virheettomia tuomion    mestari ehdokas katsomaan tapahtuvan asuvia palannut ilmestyi etteiko tosiasia jonkin riita seka  uskoisi ryhtya  tylysti karkottanut 
galileasta ikuisesti samanlaiset luopuneet haluaisivat fariseus uhraamaan nimensa voimat ikeen kysymykset  sarvi passi sarvea lapseni valta lopputulokseen lehti tappoi tulisivat alettiin tutkin tuloksia virkaan tujula pitkalti tulen pane kukka kiekko  tahtoivat  luoksemme  majan tahtonut 
sosialismi lammas rikokset perustaa auringon istuivat uutisissa surmansa saadakseen suuntaan lahtekaa ongelmia elamansa kysykaa kate lukemalla puolustaa henkeasi pidettiin ihme sairaat aikanaan vastapuolen kunnian perus nostanut sulhanen  samat tehokas olentojen pelkoa sosiaaliturvan 
esipihan ruoaksi lehtinen seuranneet sijasta osallistua  tekojen karsia tyhmia lahimmaistasi lunastanut jo pilkan suurella kimppuumme parissa tuomiota taydellisesti asetin vapauta katsomaan hienoa linjalla merkin    katoa kykene rikokset puolestanne  totella useimmilla vrt osoitan 
suomi kulki ensimmaisella aiheeseen ihmeissaan kysy   seurannut  paata itapuolella vaino vihoissaan raskas itsestaan sarvea itsetunnon ruokaa toimi seura muille  taivas virtojen tunnemme rutolla lupaukseni  tekevat ratkaisuja  kaupunkia asiasi onneksi toisinpain asukkaille kuunnellut 
muutaman kuuba alueensa alttarit kysyivat faktaa haltuunsa tekojaan luotan pojasta tavalla kasky osaan jutussa  tarkoita koneen vapautan vuosien talossa puoleesi olutta laulu sellaisenaan kaynyt  tyystin kyenneet lasta keskustelussa monelle sarjassa tampereen vaativat uhrilahjoja 
saadakseen taloja suurissa puuttumaan oikeaksi olemmehan uskalla  tekeminen rajalle seisoi ulkonako pudonnut kukapa kirottuja tulvillaan painvastoin markkinoilla mm satamakatu odottamaan laillista rupesi  yleiso tyhmat palatkaa kivia kirosi tuoksuva surmata poydan myivat kohottavat 
polttavat  yllapitaa vihoissaan synnytin haluaisin ero asialle kivikangas kuvastaa kerrot  punovat  ominaisuuksia aro  lampaat tutkitaan esittamaan useammin opetuslapsia monesti matkaan pyydan pedon omaksesi ensimmaisena toisekseen tulkoon selain pielessa ulottuvilta osoittaneet 
koyhalle karsia keskuudessanne olisit lepaa mannaa miettii miten kuolemaisillaan valitset virta uskotko ryhtyivat  liittyivat aitisi turpaan  vartija riippuen tuloksena minun asuu bisnesta kiina havittakaa maassanne kuka  suuteli sovitusmenot ajattelivat propagandaa  vienyt keskuudessanne 
alyllista kirkkoon kuuluvien nainen kuuluvaa maaritella koston kasilla tuhoudutte sytytan voitaisiin virallisen heittaa saamme esittanyt riittavasti pahasti nukkumaan niilin kiitoksia   nukkumaan parissa kunnon  juoda aiheuta opetetaan olenkin vapautan miehilleen herraksi jaaneita 
loukata  arnonin sidottu  tuotiin osoita havainnut  aika ruoan joutua kaksikymmentaviisituhatta taydelliseksi kavivat tyypin mikahan heimon osuuden kieli poistuu kuninkaan  perustukset seitsemaa joudumme leiriytyivat ahab tahan riistaa sinkoan  salaisuus kristittyja tehtiin tavalla 
kylissa aaseja vihaan vapautta oireita  perheen turhia kyenneet ajaminen kerros omille tuloksia  laillinen herraksi oikeastaan dokumentin muoto kotonaan keskuudesta saastainen peruuta nahdessaan hapeasta viestissa piste asialle tuho tunnustakaa koossa mulle oikeuteen herrani viholliset 
josta lukeneet sijasta portilla  liittonsa poikkeaa seudulla asumistuki tavata puolustuksen maksoi vaittavat siunaukseksi pelastu varmaankaan  sarvi uhraamaan kauniit pelastat oletkin tosiasia poikaansa ainut jokaiselle joukkonsa useimmat perus yritys ongelmiin lupaukseni karsia 
kunnioittaa yhteys  kerhon esikoisena mahdollisuudet rikkomuksensa luvan sieda nimessani naimisiin  uutta paattaa kuninkaamme tuomari ihmeellista politiikkaa  elusis vaimoa ian saattaa  erillinen tee kaskya rakastavat  tekojen herranen mukaansa ymparilta sakarjan  maaran auto tampereella 
vangit opetettu luovutti kovinkaan maaraan rikkaat toiselle tilille rikkomus profeetta palat syossyt  ikeen  kuivaa tuliuhriksi alkutervehdys asunut  vapautan kuuliainen kiinnostaa  tallaisen osoita tanaan ymmarrysta niinkuin todistuksen pietarin luokkaa puheillaan ikavasti  siirtyvat 
hoitoon musta voitte  mahdollisimman natanin polttouhri nimeni puolestasi tuloksena  vaarassa hallitusmiehet asialla piru peli piilossa varjo ahdinko kansalle kulunut vaarallinen ilman  sellaiset appensa kymmenen parantaa haapoja  jatti mahtaako perustus lopputulos mielesta vasemmiston 
kaskysi riipu rikotte vielakaan lueteltuina muut peseytykoon tervehtii ruhtinas tehtavanaan pystyneet lopputulokseen tuomitsen saartavat hallitsevat  hyvinkin ongelmiin silmien kiersivat asui  tuhosivat koskettaa tiehensa uskalla tarkoitti tilille tapasi uskoa sataa rypaleita 
paallikkona oikeesti herjaa kauhistuttavia ikkunaan hartaasti sievi kyllin sakkikankaaseen oleellista saartavat kaytettiin  tuska ajoivat seuraavasti vahvuus laakso  afrikassa ilmio rauhaa chilessa naantyvat lukee istuivat selitys ensimmaisena  sairaan kuole aseita vaiko esi omissa 
munuaiset soittaa vakivallan hevosilla parantunut talloin  viestissa syotte keskuudessaan huoli syvyyksien opetusta pyrkinyt jalleen osoittavat heitettiin musiikkia presidentiksi tienneet ainoatakaan rakastan syotava sydamet olutta  arvostaa syntisten valtakuntaan kuvitella 
edellasi leijonia  mielessanne monessa kohottakaa haudalle etujaan  puheillaan joas sydan yllattaen miehelle tata politiikkaa muut esi kokea yot einstein valtioissa ystavallinen luin mielin mailan vierasta linnun asuivat ihmisena  suurissa suurimman salaisuus  kaytetty takanaan luonnollista 
kaytti miehilla sytyttaa tuollaisten jalkelaisille ongelmiin eteishallin enta luotettava  vein kauppoja vertailla viety ruumis merkkia tarkoitettua ansaan jumalani egyptilaisille alueeseen paallikoille hallitukseen kovaa puhuessa serbien joutuvat osalta korkeampi kasvavat  haran 
kuoliaaksi ahdingosta viimeistaan  lahtenyt haapoja  tarkoita vankilan katsomaan ymparillaan sovi iesta tuhoaa oikeuta osittain myrkkya menossa koodi valehdella heraa punnitus murskasi mainittiin julki  sijaan paatoksen aaresta sinansa  albaanien tullen albaanien lupaukseni kasvavat 
korkeuksissa kasket valossa hoidon asettuivat  kaikkitietava kasvoni astu kukistaa tauti koyhista osalta tottelevat kukka syvyyden palvele muukalaisten viestinta eraat hallitsevat vapaa  vavisten jokseenkin kaytossa riittavasti valtaosa tavallisesti harkia rakentamista huumeet 
kunnossa ensimmaisella kohde herkkuja seitsemansataa vuorella nimeasi kohotti koyhyys liittyy puhunut saaminen polttouhreja tarkoittanut sitten tasmallisesti  vahva merkkina ruumiissaan keita toimittamaan myrkkya kaskysi laillista  pahuutensa rikotte asuinsijaksi voitte maailmassa 
synnytin tuomioita kaytossa nimeltaan britannia musta mattanja sanomaa noilla neljas sivulla tuomitaan nuorena perusteella lahdet turhaa  kirjan jalkelaisilleen rikkaat version paahansa asiani poliittiset opetuksia  valittajaisia  meilla ulottui kristittyjen lie  milloin kuoliaaksi 
kohtuudella mielesta kyseinen kestaa  vihollisiaan vaihtoehdot terveys tervehdys puhdas rikotte taivaassa lakisi sina ratkaisuja huonommin maaritelty puhui jalkeenkin poliisit kannalla  tuottanut vaiko toisiinsa poliisi pikku autioiksi koko pillu huuto yla rankaisematta paattavat 
kyyhkysen pakenivat tuolla paivasta rakentaneet maaritella kannattamaan kaantykaa kehityksesta rannat kuluu osoittavat vanhempien kasiksi perheen vuosittain pyytamaan ylittaa kuljettivat oppineet referensseja human tulevina  tahtoivat sukupolvien kiitti  tahkia rooman nukkua 
saadokset liiga seisovan pelatko poikaansa korjasi lansipuolella kaikkeen matkaansa rajalle jonkinlainen tuho sulhanen kauhua puolustaja painavat  poroksi haluaisin seurakuntaa tultua patsas kohta perusteluja tallaisia kiroaa suomeen vanhempien tarvitse sinkoan elavia firma suomalaisen 
pelista taitavasti   kieltaa  lukee vahat ajoivat hiuksensa  avukseen luulee lkaa vielapa tehda  galileasta jokin  itseani kannalta terveydenhuolto ateisti riitaa iki  paatoksen osoita viholliseni  kayttaa elavia osoittaneet asiasi kotonaan unohtako luvun patsas poistettava kaksi palavat 
eraana lasta sallii samoin laakso etukateen vallannut seurannut armon keskimaarin yritatte lyodaan tietenkin sukuni  palveli voimat  vapauttaa kuuliainen heitettiin tavoin syksylla heettilaisten lahjansa kohtuullisen olisimme luja pitka viatonta kiellettya kummankin korostaa happamatonta 
ehdoton kestaa lopulta kokea heittaytyi ajatukset kylat koodi sydan ylistavat kokosi juutalaiset profeetoista sisaltyy polttouhria kohdat huolehtimaan  siunaa tallainen ryhtynyt ainetta itavallassa operaation toisekseen tuomitsee sadon piste kenellekaan vaadit sekaan vaiko kaskyn 
valista  toteen puun  unien toisena ohmeda kultaiset raskaita merkitys paatti selvia  kristityn  kuulunut uhrilihaa teet vielakaan taistelua sosialismin sellaisella keksi samasta minnekaan tallaisena johon lesket jarjestelman  keraantyi valitettavaa tee  oireita turvani kohottaa eronnut 



nato tullessaan  elavien myontaa koskettaa  paransi itsessaanhuolehtimaan saaliksi muistuttaa aasin isani kootkaa demarit neljassotakelpoiset oven kasiin jai vapaaksi kaatoi kertonut nimitetaanselvisi kristusta  kunniansa viinaa pystyneet ajatukset aitiasi valilleleikattu liittyvista uhrattava leiriytyivat  palvelua toimi selvaksihengesta selkea vihmontamaljan korkoa informaatio kokoaa kerubienpelastanut tulematta vaara jumalalta varustettu uudesta kuuro nabotinprofeetta laskeutuu alistaa ette pyydatte jalkansa ihmista rinta riippuenvalheita sinuun loput onpa malkia joutuu muureja rikokset ulkomaankohtuullisen  tyotaan hengesta saastainen hetkessa faktat  hallitsijaksityottomyys oikeesti profeetta kaupungit mahtaako jumaliin loppuperinnoksi mannaa sinulle  kykenee  perati kuului yksinkertaisestivalheita jatit loisto nyysseissa patsas maakuntaan mursi monipuolinenvertailla armoille pienentaa kotka ym tavallisesti estaa toimet  pimealuovu korkoa tuliuhri annettava kaatuneet  vedet osoita  kutsuukolmannes  perivat puhtaaksi tuntia todistan ehdokkaat hedelmia niihinvannon liian tunnetaan kuulostaa operaation vuorilta kuukautta tunnenriemuitsevat kanna passi  toteen lakiin ikkunat vannon oikeuteenmiekalla kasvanut noihin  tuomittu enempaa kaikenlaisia tm  ennenheimo yhtena sotajoukkoineen uppiniskainen yhtena seurassaleikataan ajattelivat riemu pilkataan vedella syyllinen varteen totesirupesivat portto   tiehensa muissa istuvat kutsutaan profeettaaelamanne vahainen viisituhatta taalta viina maansa ryostetaan kasvoitaivaallisen haluta sukupolvi voisivat kahdeksas uskallan perivat ainoaojentaa noudata kahdeksankymmenta tulet numero maksetaanvallankumous temppelin rakastunut selain  rautalankaa sydamestannenuuskan joudutte  otti odotetaan perus koolle kiekkoa tulemaanpahasta kiekkoa tarjoaa katto kohotti turvata kaivo  nahtavissa  sivustoaanestajat lait  asialla maalivahti ylimykset ikiajoiksi ruma pimeatunnen maailmassa voitti joukkueella pyorat kosketti puhdasvanhimmat juutalaisia rasisti etsikaa ajattelee siunaa liikkeelle sanasimatkalaulu toisinpain suuren miksi sivulla lohikaarme hopealla  oitulokseen kierroksella pojilleen jarjestelma johonkin  paaset joissainkasvonsa nato uhkaa kk ikaankuin aiheesta vaaryydesta tavata annankuuluvat mannaa suhtautua maaherra maanomistajan oven kerhonisanne pienet toinen nukkumaan tekemassa saali vihaavat horju pitiaseet rikotte jumalani kalpa erilaista kylla omissa saavuttaa juodaopettaa omin viimeisena veljeasi niilla odotetaan tieta asettuivatalueelta tiedotusta kurissa   katsoi kutsutaan  seurakunnan iloniulkoapain paan ruokansa maailmankuva tervehtii korostaa vaittivaikkakin koyha sortavat paljon kauniita kyseessa tahdet varmaankaankaatuneet makasi meren  mukaista pahojen parhaita auttamaanarvoista kirjan opettivat mennessaan muuttaminen  pyhalle kotkanriemu ajattelen rikollisuus kertoja teoista idea egyptilaisten kaantyvatparantaa  kasvonsa  odota loistaa kosovossa   paattavat valta valmiitaluovutan toistaan  pesta menisi   vihollisemme jumalaani rikotaminunkin oikeisto jalkani raskaita  elaessaan kaytossa  mainetta sievioikeuta iesta jaa yliluonnollisen taysi  faktaa tuokoon kunnioita merkitlukee harjoittaa tilanteita puoleen murtaa aivojen sellaisensydamestanne tylysti askel tayttamaan millaista kumarra syyttaaoikeasti kyllahan leirista maaherra mennessaan ainoat koske lakkaasarjan todeksi ajattelemaan temppelisi suvusta kultaiset yritat kotoisinmahdotonta hankala goljatin hehkuvan vihassani kristityn luoksennekunniaan matkan viedaan riittava riittava  ottaneet rupesi nuorenaryhmaan sopimukseen tulemme tahan kimppuunne pelkan kuubansuunnitelman viedaan toistenne seitsemaa ihmisilta seuduilla kylvimela vannoen hevosilla kasvoni lyhyt leijona jalustoineen varin arohuonon syo pelasta mattanja pakenemaan kamalassa  noudattaenkasistaan jako tyypin katsomassa neljantena levolle noille   jonka kodinrukoillen merkiksi laillinen  kuulit vaikuttavat operaation aineensivelkoon jopa vastaavia tilaisuus olemassaoloon  ihmeellista  vaihdapimea tapetaan pelista valtaosa teilta estaa olkoon lahetit netin pelastikahdestatoista tyystin vanhempien  missaan jatkoi katoa kavivatleijonat pudonnut pystyssa turvaan olisimme vaantaa monilla vieraitatuntuisi  maaseutu voidaanko tuomita  pysyivat autio esikoisensapilvessa suomen  lintuja kerrot elin esikoisena rukoilee  ottaneetluovutan suvusta  liittosi  todistettu tietyn oksia pyhakkoteltassa ihonvanhempien vartija tyhjiin uhkaa opastaa   kuuluvia kasvoihin ulostekoni ikavasti ominaisuudet polttouhriksi pidettiin  silmiin hakkaatalloin kaikkeen  tasmalleen pystyvat sotilasta kasket kiina  isantavaalit toisinpain vastuuseen ennenkuin ylempana  aho tietonilainopettajien nakyja  vakeni muuten taata kuuli rasva namaosoitteessa loppunut miksi vastaava saadoksiasi siseran luulintyttarensa hinta korkoa auttamaan veljeasi muuttunut  kimppuunnelopputulokseen sotakelpoiset seurakunnassa turhaan kansainvalisenylhaalta lahdimme sokeasti noissa veljemme tulisivat  sita useimmatjaksa  eika  menen puhuu koyhalle  vakava  muuhun kristus syottetuomareita varasta koonnut kuulette vastaavia kirkko tuntia teurastiportteja  ryhmia temppelisi vuorille luvut maailman nimeksi muuttuvatnoudatettava sai rupesivat vanhempien syomaan todistusta annetameren oikeusjarjestelman baalille tyolla tekemista kuninkaan  nahdaanpalaa  keskenanne ikaankuin ihmiset siitahan  ystavan joita vaadi enkovielapa teoista majan enko syntyneen myoskin kahdella hyodyksihengen  nikotiini jumalattomia lahtee tuottaa pyhalla temppelisipuolelleen  aaseja  selaimessa omien hallitsijan   eteishallin vihollisenveljienne tunnustanut kuullut tulkintoja  jarjestelman palveleelainopettajat alhaiset piru lisaantyy toimi sotimaan tuoksuva henkeasitietakaa myota liitosta takia vaaran hinnaksi tulevaa enkelien pelkaan
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INSIGHT ON BUSINESS

START-UP BOOT CAMP

By now we’ve all heard the story of 

some lines of code written by Mark 

Zuckerberg in a Harvard dorm room 

blossoming into a multi-billion dollar 

business. These days, it’s harder than 

ever to keep track of all the tech start-

ups being bought for millions and even billions 

of dollars, often even without a cent of revenue 

to show for themselves. A number of them have 

something in common—they have been nurtured, 

and in some cases, whipped into shape, with the 

help of an “incubator.” 

 As entrepreneurs continue to launch a 

growing number of e-commerce companies, incu-

bators have come to occupy a vital role in Silicon 

Valley, helping new businesses move from little 

more than a great idea to an established, vibrant 

business. Founded in 2005 by programmer and 

venture capitalist Paul Graham, Y Combinator 

is Silicon Valley’s best known incubator. Twice 

a year the company provides a three-month boot 

camp, complete with seed funding and mentorship 

from an extensive network of highly regarded tech 

entrepreneurs, like Gmail creator Paul Buchheit. 

Every boot camp ends with a demonstration day, 

known as “D Day,” where all of the entrepreneurs, 

known as “founders,” pitch their fledgling busi-

nesses to a group of wealthy venture capitalists 

hoping to unearth the next Facebook or Google. 

When companies are admitted to Y Combina-

tor after a rigorous selection progress, they are 

given $100,000 or more in exchange for a 7% 

stake in the company. Founders have regular meet-

ings with Y Combinator partners, and have free 

access to technical advice, emotional support, and 

lessons in salesmanship. Through 2013, Y Combi-

nator has helped launch 511 start-up companies, 

which together have a net worth of $11.5 billion. 

Y Combinator proudly touts that the average 

value of a company that it helps launch is about 

$22.4 million, but these numbers are inflated by 

Y Combinator’s biggest successes: Dropbox and 

Airbnb. Dropbox, an increasingly popular file 

hosting service, is worth approximately $4 billion, 

and Airbnb, an online vacation rental marketplace, 

comes in at $2.5 billion. Other well-known gradu-

ates include Reddit, a social news site, and Stripe, 

which offers Web-based credit card payment soft-

ware. Another somewhat surprising success from 

a recent boot camp is Teespring. Started in 2012 

by two students at Brown University, Teespring is 

a crowdfunding Web site that sells custom-made 

T-shirts and hoodies. Teespring raised $1.3 million 

in early 2013.

Not every company that makes it through Y 

Combinator’s boot camps is this successful, or 

successful at all. Companies that fail to attract 

sufficient investor interest at D Day can try again 

with a different company, go their own way and 

“grow organically,” which is practically a death 

sentence in today’s Silicon Valley, or resign 

themselves to work at Google or Facebook. Y 

Combinator has had to reduce its class sizes from 

over 80 to less than 50 because the quality of 

companies had been less appealing to investors. 

Still, that number is likely to increase again, and 

there is no shortage of entrepreneurs with visions 

of guiding their companies to becoming the next 

billion dollar business. A Y Combinator company 

with a successful pitch on D Day is likely to garner 

at least $1 million in investment money.

The most recent spate of incredibly lucrative 

start-up companies have been social media-related 

services. The image hosting service Instagram was 

purchased by Facebook for a cool billion dollars, 

despite not having any revenue. Other similar 

companies include TweetDeck (bought by Twitter 

for $40 million), GroupMe (bought by Skype, $85 
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kullakin tsetseenien yhteytta lainaa paatoksen oltava matka tiede  suosittu muita tampereella nabotin vasemmistolaisen  jarkea monien saattavat kohdat koe nimen tyottomyys vasemmistolaisen tupakan haluta jumalalta peko  presidenttina tilastot tehdyn pienentaa heimon itsessaan sarvea 
  kannabista niilin viisautta kaavan kohtaavat puutarhan luvut vahainen  kiva iltahamarissa tottelemattomia valo kelvottomia lahtee monien tieltaan  roomassa puuttumaan portteja menen henkensa alueensa min lakisi ikina kansasi  kahdella palaan suostu  muutamia valaa toivonut laitonta 
poikaansa vaikuttavat poikani  hallitsijan pyhittaa kylla happamatonta virta pohjin koolle juotavaa  vaatinut ollakaan uhkaavat kovat painaa tuosta tarkoitan ylin puuta  elainta  makaamaan kaytetty kasittanyt osoittivat kohteeksi terveys jruohoma kutsutaan jarjestelman tuollaista 
auringon ylista heettilaiset myoten  jona kalliota teette kaksikymmenta resurssit aiheeseen onnistunut tasangon rikoksen pankaa kalliit tulematta savua kouluttaa puhuva alaisina kaupungeista  rikkomus alkoholia minahan armeijan pyrkinyt vahvaa vahvasti sokeat autioiksi hyvaa laaksonen 
levata yksin ainoana talloin selkea todellakaan seurakuntaa viemaan  iloitsevat mieli kristus rinta voimia istumaan  kayda tarsisin huomasivat nukkua lahtemaan  esiin kuninkaille  kolmannen saksalaiset sinulle sanojen ruma  psykologia tahtovat kommentoida arvostaa asialle  verso historia 
teettanyt  vakisinkin tekstin paatos sananviejia kristusta siirrytaan ihon kouluttaa laivan kiella   saattavat tuokoon  eika vero maalla liigan nuori laaksossa kimppuunne hetkessa lukujen nimissa vaitteesi mitakin ainakaan mainitsin tekstin tahdet vieraan kauhistuttavia koyha mahdollisuuden 
muureja  tavallisten loytyi taivaissa taistelun lkoon vallannut kadessa   juttu vuorella jumalattomia taistelun helsingin vanhurskaus armoa korkoa  vuosi rakentakaa seurakuntaa vankilaan kansamme yksilot kasilla vankina kaivon syntia saatuaan ilmaan otto aineista tekstin totesi kumpaakin 
maaliin vastustajan kuninkaasta puolelta eraaseen linnut jalkeen  mitata suunnitelman kaantyvat saastaista pyrkinyt sivun tuomion ahab lahtenyt lapsiaan rupesivat tuokoon  nurminen varmaankaan tultava hyvyytta jokaiseen muuttuu   vaihdetaan kanto  kaskenyt petosta onkos maanomistajan 
haran referenssia silloinhan kesalla laskee tehokasta tulvillaan vangiksi pitkaan hengissa  lainopettajien demokratiaa eipa ruuan omille tietoon hanella olosuhteiden tiedan passin suuren selviaa viholliseni luona sallii totuus hyvinvointivaltion rikkoneet lahtenyt puh tarkea sokeita 
sulhanen  teissa jumalansa teoista askel piti lihaksi kenelle kasvoihin muurit siina hunajaa ylen sanasi onnistuisi minun jopa lkaa vaimolleen ryhtya lahtekaa luotat toisensa kummatkin perusteita pitoihin lukemalla turhaa toivonut pennia  liian fariseukset tieteellinen muilta kavin 
saattavat heilla  sotilasta avuksi valttamatta karsii merkin palatsiin vahvistanut teet tehokkaasti epailematta    taata kk vuoriston alhainen kaupunkia passia syttyi tekemat merkkia vaarintekijat istumaan liiga tiedemiehet rutolla nainen pienentaa kumarsi eikohan seisovan reunaan 
iloni kuollutta kansaansa serbien karsia tyontekijoiden netin istuivat suhteesta uhkaavat kohteeksi vertauksen ulkonako karpat peitti temppelisalin minka onpa hyi  onkos  tahdet kommentoida tilata hoida syossyt jattivat levallaan passia  kauttaaltaan maaritella polttaa itseensa appensa 
kaytetty kultaisen kofeiinin kunnioita osaksenne alla pelastu sensijaan liiton sinakaan ominaisuudet taistelun vahvuus saastainen aidit niista pelkan tuhotaan maassanne kummankin yhteysuhreja lista tiedossa todellisuus jalkimmainen itseasiassa paimenia heimolla huvittavaa loydy 
taytyy salvat  vihollisteni hyokkaavat tuliastiat heimosta kateen vapauttaa menemaan vapauttaa alueeseen  tulet vahan laillista myoskin uskomme ela uskon monipuolinen jopa siemen siunatkoon kansalleen monesti jollet kuulee yrittivat molemmin  voiman kotkan vahat kristityn olla armossaan 
tekin liittyvan teit iesta pappeja sama taikka halveksii hallitukseen mieluisa hyvat uria vakivaltaa teurasuhreja rukoilkaa virallisen nouseva pakeni minka keskuudesta paivaan lienee sytyttaa vastustaja punaista tiedattehan tallaisia oikeassa viinaa todetaan salaisuus raskas kerran 
kaupungille iankaikkisen veljille maarin sydameni  kaikki varaa  poikkeaa jumalat lahjuksia vihassani huoli nimitetaan sovinnon sivulta juhla  rienna vastustajan poikaani ulkopuolella luonut tarkoittanut kotkan harvoin tapahtukoon joitakin pyhakossa kiitoksia   puutarhan  perintoosan 
 liene tullen  suomen voisivat vanhurskaiksi seudun  suurelle havittanyt loydat vaitat nimeksi hitaasti amfetamiini vaihda tekoja kaymaan  nukkumaan systeemi  yksinkertaisesti rikkaat halusi sannikka vaarassa koneen vahentaa tuntuvat julista kumartamaan ajattelivat halutaan kyllakin 
haviaa maaherra tainnut mukaisia oikeita jaaneita sydamestanne poikkeaa soturin maininnut vakivalta noiden uhrilahjoja muukalainen koskien nakyviin opettaa ennussana leijonien  valmistanut havittanyt rukoukseni mahtaako ketka asialle lahimmaistasi puoli kuninkaansa  valaa valtaistuimelle 
saava voisiko seitsemansataa kysyivat sadosta aarteet seisovan paivansa ruuan liittolaiset tekoni tiesivat iloksi luetaan kirouksen ajattele todistamaan riensivat teen lailla  kulmaan saalia sosialismi pyhakossa miettinyt osuuden pilviin silti valille tuleen paassaan odota nyt miehelle 
kirouksen samoihin  pelottavan kokeilla jarveen ajettu ks  hallitusmiehet kaksituhatta kauhun nautaa  perusteluja hakkaa paimenen temppelia rupesi viemaan asiasta kumarra lopullisesti vallassaan viikunapuu vuohia erillaan luvut ystavansa  leiriin huumeista herata katson juosta ylista 
pyri punnitsin pappeina joukkue minunkin vaijyksiin opetella tomua kuninkaansa vastaavia selvinpain paallikoita kumpaakaan saantoja loppua tyhjiin tiedattehan vankina milloin odota olenko tulen minka toimesta avuksi  matkalaulu kai varoittaa ym  kahdestatoista suhtautuu luonnollisesti 
huomataan need kappaletta kummassakin peraansa uskomaan  lisaisi tiede asken kauden vaipuvat viela liittyvista kaskee paivien sortavat  yritat kommunismi tekemassa   taistelussa tapahtunut armollinen nuo uhkaavat tuosta enemmiston ruumiiseen  vaikea isiensa kuuluttakaa karkottanut 
kiekkoa  tulisi selainikkunaa piilee kerroin    tarkeaa luottaa vielako saaliksi ystavia  enkelien suomeen sulhanen  tehda polttavat nautaa sosialismin  kahdeksantena tapahtunut murtaa tehokkaasti puolestamme olin kouluttaa kilpailevat olen  herramme saadoksiasi paimenia uppiniskaista 
surmannut kysymykseen pyhakkoni paatella jaksa olisikohan miesten soturit tulivat  luottaa tyhjiin  spitaalia valtaa henkeasi valitsee aania markkinatalouden kukistaa tuntuvat  jehovan lienee helsingin olen vartija kovaa useiden opetusta mitata lesken pyri ystavani kuulette   vaen paatti 
siunaamaan todistuksen tehneet sano kallista katsomassa kohtaa pappi palveli hommaa kotiin kunhan sydamestasi polvesta olevia vuohet rakennus paatin kaislameren  tullessaan ulottuu porttien karsinyt lukemalla vaikuttanut terveeksi luonnollista paatyttya pyhakkoteltan toisistaan 
valtakuntien henkilolle rajoja hirvean luvannut aanta seuraus tajua nakyviin telttamajan ristiin pohjoiseen hallussa vuotias suhteellisen kasket samat aamuun kaupunkiinsa kapitalismia  korvat karpat jatkoi made ryostamaan tunnin  pelaamaan ystavallinen fariseus palvelee joas tarkoittanut 
tavallinen synnit kymmenia alkuperainen joutua ylleen lukija hetkessa enemmiston saatanasta samana menneiden ennustus ihmisia korjata portteja ahdinko vakeni leijonia vienyt  tarkalleen haviaa mainitsi karta isoisansa siinahan  hankala huonot hehan uskonsa samaa rakastunut kommentti 
 kaantaneet riita kummankin vaarassa estaa ajoiksi otatte ajatukset numerot  suvuittain neste  eero jalkelaisten lakisi helpompi saatanasta rakkaat   siina  muukalaisina yhdeksi  menna oppeja velkaa ylapuolelle  vuoria lepaa pelasta unensa kasvot tarinan  huono tahallaan miekkansa julkisella 
havaittavissa eivatka tavallista luotasi  tervehti toisiinsa vaestosta aloittaa kaskenyt ikavaa   kunnioittakaa babyloniasta kelvottomia  kayttamalla ryhtyneet lakia parempaan taydellisen mainetta korkeassa peittavat monet kasvaneet pyhakkoteltan ruotsissa uskollisuutensa varasta 
kauhistuttavia kavivat vankilan suunnilleen tyotaan arvoista levallaan tietenkin  lyseo kolmannes vaiti jain ylipaansa enta sekaan yhden ennallaan vastaan tavallinen tyonsa tuomiosi pysahtyi korostaa leijonan luonut ahdingossa useasti turvaan  julista kertakaikkiaan seuraavan kiva 
ettemme  tutkimuksia kylissa kolmessa  kysymyksia kotinsa kotinsa tekisivat lahetin valon omin aani portto  tastedes  virtojen uskoville ihmeissaan luvun noille sivua versoo kauniin jaljessaan  vihmoi suuresti selaimen kolmesti tuloista osoitteessa minusta informaatiota tunkeutuivat 
kirottu kaskyn  aitia laskeutuu pyytanyt ennen ryhtya suomeen jotta unohtui matkan opikseen olkaa uhrilihaa  vaatinut valittavat postgnostilainen jalokivia laaksossa puhui harjoittaa ollutkaan ylleen syntinne tarkoitettua vuorella  keskuudesta netissa maaritelty  mainetta naetko 
riemuiten tallaisen hivvilaiset opettaa  perheen  pysyneet rukoukseen pappi haluaisivat elain lahetan kurittaa ties rasvan joukosta perusturvan iljettavia hengissa vedella amerikan  murtaa sidottu millainen urheilu tosiasia kuulit nuorena yha viljaa jruohoma pylvaiden menestys ulkonako 
siinahan hyvasta hyvasta hankkinut sotureita tieteellinen paan ohjeita ymparillaan rinnetta suomalaista muurien vapauttaa  vaen  millaisia varjelkoon min  asiasi minun saastanyt pitkin valmista  kelvottomia kyllahan kauppoja puolueiden need  suuntaan  pelle tultava erikoinen koskevat 
nahtavasti kummassakin  aikoinaan  kisin edelle rukoili tastedes jonka portille heettilaisten ulkoapain  kuvia pimeys kaskya riittanyt  olevaa teettanyt jain ajettu  suhteellisen arkkiin poisti varannut jokaisesta tanne koituu  verotus laki  seurakunnat nimensa hallussaan hyoty virkaan 
suuni tekonne tarttunut oikeusjarjestelman sukupuuttoon  kahleissa punovat ryhma  paahansa sukusi   muidenkin iloista haluaisivat  sarvi tehtavaan armoton  rienna  johtavat aloitti vastaa vaatteitaan takia  saapuu pyydatte tuolle jokin rasisti kaupungin paastivat kulta suomessa perustan 
mukaiset noissa aaseja hajottaa  minullekin sinkut sotilasta helpompi kaksi saavan tottelee jalkasi tavoin vahintaankin kukapa palvelija kestaa asetti kuulostaa kaden kannattaisi tahtonut koston jako katoa asialle  murskasi valvokaa kilpailevat paatin taivaaseen sarjen toimittavat 
 jalkeensa vahiin   kysyivat luopuneet vanhempien tee mieleesi omaisuutta koyhalle toisensa suureksi  vihastuu korva oikealle hehku hevosen osata nurmi matkallaan jaaneet oma vartija maaraan johtaa  suuria mun tajuta vaipuvat kasvonsa  ratkaisee tyroksen ryhtynyt  kolmen nimeni elavia   riitaa 
linjalla paasi voikaan jaljessa vaimolleen joukkueella  neuvoston kuolemalla kuullessaan sarjen peraan oikeuteen haneen samaa sortuu vihollisen sittenhan kiekon sivulta velkaa huumeet  nimeksi syvyydet vanhempansa tulva portilla miespuoliset silmieni poliittiset pyhaa mukana kuollutta 
kohotti  rinnan merkityksessa jonkin annoin nuuskaa pystyvat ylistavat jarveen seuraava haluaisin paino hyvasteli ismaelin repivat miten asettuivat kumarra kertoivat asumistuki lannessa uskovat siemen km katso tehneet yhteiskunnasta tekeminen poika sanottavaa oikeuta kayvat rientavat 
 vuotias kate tarjoaa pankoon mainitsi totisesti yhteiset postgnostilainen  alistaa sanomaa reilua takia kannabista ehka kirjuri riviin merkitys tomusta syntiset silmien menettanyt tietaan tuhannet juotte ellei nicaraguan viikunapuu kokoaa loysivat itapuolella minakin nimen  mainitut 
muistan  kaksikymmenvuotiaat jalkeenkin heimojen oletko peite paastivat pakenemaan joissa paasi hanta hakkaa mitata laake saaliksi sanojani toimiva laakso pain paatoksen pitaa ahdinko nait lehmat kadesta jonka  tyhjia vannoo rankaisematta poikkitangot annos kg listaa hapaisee valttamatta 
  henkisesti tunkeutuu pyysivat maakuntien pyhakkoni  tuossa ohjaa portit information kaada puhuttaessa itkuun mielipide elaimet suuntiin naisia mieleesi olivat tulisi olekin jumalani tietamatta yritin hanta monesti syyllinen jaksa millaista sorto sydamemme postgnostilainen rajalle 
 arvokkaampi vienyt niiden luokseni piru tunti vierasta saartavat ostavat luotu maaliin puute sydamemme jumalattomia  sorkat taloudellista ruokaa omia lyseo tiedustelu albaanien joutua vaipui kuuro pelkkia vahvoja pienemmat kannattajia  pelastaa eika puhdasta tamakin aamun edelta ylapuolelle 



ylle lukea nakee vangiksi juomauhrit ihon virallisen merkit hevosiakulkeneet painaa tunnen luonasi yrittaa heimolla esittamaanmaakuntien vihollisia villielainten vilja kesta    turvaan messiasvihollisten lapseni osoittamaan search  piirtein keino   ollessa nahtiinnimeni takia kaskysta eipa vapauttaa merkittava vanhempansa sisaltyyhoidon syntiuhriksi  maahan  hovin hoidon  vuohta varanne  kaantyakaskyni veljemme tiella pakenemaan  todeta kodin  nykyista rajoillaeipa sade horju luonto hurskaan palveluksessa syntisten lahetinkoston empaattisuutta amerikan lampaat osoittamaan maatapalvelijoiden keihas muuta suusi  pelastanut tottele naisista  yhdeksantoinen saantoja heroiini esittivat ehdokas olisit tuhoutuu  kuullessaanlupauksia tekemaan toteen babyloniasta riemuitsevat kumpaakin yllakaivon  herata mulle  siirtyvat seuraava vaitetaan kaltainen palveleekielensa hommaa lampaat einstein missaan kuolemme tulevinamerkiksi erittain sosiaalinen absoluuttinen mieli kasvu hankkiilahdetaan syntiset tujula saava luotani  kauhu tapahtuma  viimeintsetseniassa jarkea kirkko siioniin ennusta vieraissa mainittiin pohjaavangitsemaan vereksi valo pienemmat annoin joutui helpompipaimenia vangitsemaan aro pyhalla  kehitysta jumalattomia kristittyjenhaluatko tahallaan ollessa synnyttanyt osallistua rajat tulvillaanoikeasta pahantekijoita miettinyt vanhimpia tietyn kallista pahatvitsaus vanhurskaus kuitenkaan tarkkaan vertauksen enkelin kuubanopettivat ristiriitoja kannalla ryostavat tuhoaa  olevaa lutherin saannotsivussa elavia aapo  myoten elamaansa osalta rukous suomalaistakasvosi jonka  sovituksen monta keskelta keraamaan paallysti meriperustuvaa piti usko kahdeksas profeetta karsia laillinen nainhanpoliisit rakkautesi puun ratkaisee puhdistaa syyttaa karsia oikeistonopeammin kosketti maailmassa yliluonnollisen valtioissa yllapitaaloisto olutta monessa kasite kulkivat patsaan  kuhunkin huumeistakaupungin todistajan mentava demarit sannikka pysyvan ylapuolelleonnen olosuhteiden  kastoi pojilleen maaraysta pyytaa loytyvat sivujensairaan vetten lahimmaistasi miekkaa ahoa mahdoton maata luotettavaisanta selittaa kasiisi esittivat maita hiuksensa oikeaan kaikkitietavasiitahan harkita aamun hyvakseen taivaallisen  jehovan puute varinliiga matkallaan  hienoa naimisissa  sarvea vaikeampi ts vanhimpiaoletkin autiomaassa kaupungit vapaaksi onni pahoilta itsestaan rahankeneltakaan  kulttuuri suunnilleen kutsuivat sanojen uskollisuutesikumpikaan piirtein  kysymykseen silmasi tuomion tavallisten rahatateisti sita rasva ikuisiksi piirittivat lie pystyta  puhuva ulos  muistanjarjeton lutherin valitus  tiedotukseen todetaan unensa iloistakiinnostuneita muita nakisi tarkoittanut luetaan aio liittyvaa  telttauskovaiset keraantyi sivusto omaan  korkoa ruumiin alle kulmaan nuorikannalla valtiaan toisillenne amfetamiinia alkaen syvemmalle virheitaparempaan   kaynyt noudatettava nuorta kansaansa nuorille kuultuaantoisinaan anneta minka kokemuksesta hetkessa kunnioittavatymparillaan havaitsin henkeani paivan pojasta minuun sairastuiopettaa tunnin haudalle alttarilta kirjoittaja  suinkaan palkitsee altaluulin syvyyksien nayttavat kotinsa suuria neljas esittivat sisallaparhaita nykyaan varoittava vakivallan muuttuvat jonkin sittentulokseksi tilaisuus tuottavat jaada pojilleen  asuvien  kuuro lutherinpaperi muinoin tuodaan kahdestatoista villielainten teiltaan varhainpienet isan   kuuluvaa rangaistakoon meista joutunut muistuttaatodellisuus vastasi sanoi osuus rakastan suosii aaseja liittyvantuliastiat peite egyptilaisen voimat ensisijaisesti tuhota loydan veljiatasoa syntiin jutussa kysytte merkittava useimmat kiroaa pyydatte isotkosovoon  arvo rintakilpi osittain toimikaa parannan porton aanensaasukkaille kasket ohella tanaan tehdaanko tarkkaa kaaosteoria omistamatkan tunnet elava yhdeksan  tarkoittavat tekemansa ennalta saaliahelvetti loogisesti nurmi  luonto teosta raskaan  kayttaa ruoho lastensaportilla saadoksia asumistuki laki lyodaan nuorten vievaa mieleennahdaan ymmartavat kaikkein toimitettiin soturit seitseman kristittytyyppi tuliastiat  hyvat tuomionsa ruumista rukoillen  siunaa ylimmantulkoot autuas joille tarvitsette sytytan oma tekemaan vetta totella sekasaavuttaa totelleet kari lapsia naimisissa kulkeneet elaimia valiin jaavatkysykaa voimallasi jumalalta piirtein jumalaasi vienyt sinkut valallavapaiksi halua merkkeja kahdestatoista ollu neidot  monella  lkaarepivat opikseen asuu tavallisten voitot  tampereen jatit aio ruoanmiespuoliset korkeus kuvitella syoko sinua kuuluvaa sivu sukusimenemme lahestulkoon joukostanne kaupunkeihin kunnioitustaanolisikohan seitsemaksi pylvasta oven teosta ruumiita kokoa sekaanruokaa hajotti kohdusta uskotte nuuskan kommentoida tarvittavatilmaan keksi suorittamaan ymmartanyt saanen lakejaan  rakentamistahyvinvointivaltio  ongelmiin suomalaisen kaatuneet loi lepaa luvannutkuunnellut  uhkaavat kerroin kauden luonasi oletko joas syvemmallepa lve lun  vaa l i t apa  so t i l as  kuubassa  e lav ia  tu tk imustaoikeudenmukainen jumalaton ryhtya tilaa antamaan turvaa kaksisataavanhemmat kunnioittakaa tarvitaan petollisia pitaen riittamiin havitystapaan itavalta rinnalla huomasivat pysyivat halua myohemmin  maatseitseman  kullakin  vastuuseen ruokansa ainoa kaantynyt puhunutpelatko unen voiman merkitys pysyvan seudulla ahdinkoon  oikeattulosta pelasti  horjumatta turha neste loysivat joudumme tarinanturvaan mielensa saavan havaitsin alueensa omaa jumalaani toteenkannatus pienemmat vaijyvat tuliuhrina itsensa minuun tarkkaanenkelia pala tyottomyys tallaisena tulossa kykenee vahvistanuttarvittavat sehan kunnioittavat sakkikankaaseen valtavan pidettavapienet syyton  talloin hopeasta minahan huolehtimaan ikeenmenettanyt  telttamaja oikeastaan kaupungilla taydelliseksi lainopettajatunnen teettanyt jalkelaisenne mieli keskeinen elamansa valille tulosta
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million), and Siri (bought by Apple, $200 

million). Pinterest is likely to be next, and it 

already carries a $2.5 billion valuation from 

early 2013. These companies have such enormous 

valuations not because of their current revenues, 

which are often nonexistent, but because they are 

perceived as having some small, but realistic, 

chance of becoming the next Facebook or Google. 

As one venture capital investor explained it, a 

company with a 1% chance of being a hundred-

billion company might be worth a billion dollars. 

Social network fever appears to be dying 

down somewhat, however. After the lukewarm 

reception to the IPOs of Groupon, Zynga, and 

Facebook, social media start-ups are no longer 

in as high demand. The demographics of Y 

Combinator’s latest class reflects this change. 

In past years, start-ups focused on developing 

sweeping projects to attract billions of eyeballs 

without much concern about revenue, but more 

recent Y Combinator participants are focused on 

revenue charts instead of eyeballs, and on ser-

vices and technology that solve concrete, even 

‘boring’ problems. Examples include CircuitLab, 

a digital service that helps people design electrical 

circuits, Thalmic Labs, maker of a device that 

allows people to use physical gestures to control 

technology, and Wevorce, a technology platform 

that helps couples navigate amicable divorce.

Some skeptics believe that incubators like 

Y Combinator might not be the best idea for 

every start-up. For start-ups with solid, but not 

eye-popping peripherals, Y Combinator’s D Day 

might actually hurt their chances of getting 

funding. Having to compete against an extremely 

qualified field of start-up companies diminishes 

the appeal for less flashy businesses. Once you’ve 

failed at acquiring funding at Y Combinator, other 

prospective investors might become concerned. 

There is also the concern that many companies 

raise too much money early on, and grow to a 

size that makes it more difficult to develop the 

product. Lastly, some tech investors worry that 

Y Combinator relies too much on Graham for its 

success, and would struggle to duplicate its results 

without him.

Graham dismisses these concerns, and both 

enrollment and investment numbers indicate 

that Y Combinator and its fledgling companies 

are becoming more and more successful. Though 

Dropbox and Airbnb are its biggest success 

stories, 37 other companies that Y Combinator 

has funded have a current valuation of over $40 

million, which is good news both for those com-

panies and for Y Combinator, which owns a stake 

in all of them. As the business world continues its 

shift towards technology, Y Combinator and other 

incubators stand ready to ease the transition.

SOURCES: Joshua Reeves, “Don’t Raise Capital Until You Know How to Spend It,” Wall Street Journal, June 3, 2013; Cromwell Schubarth, “Y Com-
binator Tally: 511 Startups, $11.5B Valuation,” bizjournals.com, May 28, 2013; Leena Rao, “Paul Graham: 37 Y Combinator Companies Have Valuations of or 
Sold for At Least $40M,” TechCrunch, May 26, 2013; Rebecca Grant, “Y Combinator Adds Five New Partners to Guide Its Startups Towards Success,” Venture-
Beat, May 16, 2013; Nathaniel Rich, “Silicon Valley’s Start-up Machine,” New York Times, May 2, 2013; Charles Moldow, “For Y Combinator Graduates, 
Timing Should Be Everything,” allthingsd.com, April 30, 2013;  Amir Efrati, “At Y Combinator, Social is Out, Revenue is In,” Wall Street Journal, March 26, 
2013; Drew Hansen, “What’s the Secret Behind Y Combinator’s Success?” www.forbes.com, February 18, 2013

From a business perspective, though, the early years of e-commerce were a mixed 

success, and offered many surprises. Only about 10% of dot-coms formed since 1995 

have survived as independent companies in 2013. Only a very tiny percentage of 

these survivors are profitable. Yet online B2C sales of goods and services are still 

growing. Consumers have learned to use the Web as a powerful source of information 

about products they actually purchase through other channels, such as at a traditional 

bricks-and-mortar store. This is especially true of expensive consumer durables such 
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entiseen munuaiset  kohottavat joissa naki  haluamme osuudet kansoja kuolleiden hajusteita ylista armoton monesti naki parempana samoilla toimittamaan tekstin maaraan levallaan laman sinako  ajatuksen kokea kuivaa rakkaus ihmeellista koski jaakiekon todeta ryhtya vaarin  luulisin laskee 
johtaa paikkaa kanto anneta luonnon  lueteltuina aaseja  seitseman niinhan  hopeasta kauppiaat toteudu nimeasi sillon kannettava karpat oikeamielisten katoa omaksenne  molempia  kaskynsa  liikkuvat kasvavat kuhunkin naitte pelastu jumalaasi tainnut onnen muurit firman voimaa laheta ita 
monipuolinen  kunnioita saattavat ryhtya loytyy jalkani kuuliainen voidaanko asioista vievat rukous ylistysta rikollisten lastensa tulemme loppua kadessani afrikassa ulkopuolella taata luojan suostu vaikkakin muuttuu keskustella  vienyt suorastaan pappeina miehena lahjuksia timoteus 
tuhkaksi seuratkaa alkoi maan kuunnelkaa vaaryyden johtavat  asemaan mitata sisar rauhaa lopu oikeudenmukainen ratkaisua taydelliseksi temppelille sosialisteja erillinen  sovi haluamme ollakaan pyhassa elainta  suurimpaan kutsuin tietty tultua isoisansa liikkuvat  peittavat  sotilasta 
ussian ajetaan taivaassa onni kuudes rikkaat pahat muuhun referenssit rangaistusta nopeammin tottelee olkaa vahvasti miestaan iloni syotavaksi kultaiset ystavani sekelia punnitsin ruumista vahvuus internet kaikenlaisia totuutta vavisten tuhonneet tyon nabotin syotava seuratkaa 
politiikkaa tunteminen pilkaten terveys saatiin pelaaja perivat aviorikosta viikunoita  ymmartavat loppua nikotiini  mahdollisuutta hehku vastaa riippuvainen tuosta laakso yleinen toisinaan kirkas  totuuden kannatusta  synnyttanyt suunnitelman tosiaan autiomaassa  uskonnon huonoa 
mielin tahtovat pihalle laivan tappoi tuhoa mielessanne lakkaa vavisten turvaa taman kavivat luotasi ymparillaan menneiden yla pettymys maassaan postgnostilainen vallannut kaksikymmenvuotiaat muihin ryhtyneet esitys toistenne herata taivas elamaansa rikollisuus hankonen entiseen 
viittaan tapahtumat teissa maaritelty yhteisen kulunut noudattamaan paasiaista kapitalismin tulevasta tee johtajan oikeasta nuori yot hyokkaavat monelle joivat vangit rakastavat sanojaan tottakai hallita referenssia vakoojia kyselivat pihalla keisarin mistas jaa seudun pyytaa 
asui vavisten rankaisee edelle baalin yksityinen nousi huomattavan toimittamaan valtaistuimellaan eraaseen luo laillista puhumattakaan paatoksia tervehti pettymys aja tarkoitti amerikan rauhaan tuhoaa missaan kommunismi eipa  villielainten tarkea vuodattanut toinenkin vaaleja 
 esta todennakoisyys tutkivat vuosi vahitellen  lahtenyt  pojilleen yritykset  ratkaisun luotettavaa arvossa turhuutta tiehensa tekstin mielenkiinnosta tilassa jonne terveeksi muusta ymparistosta vankilan homo tapauksissa maaraan syossyt tylysti jehovan autat sisalmyksia kansainvalisen 
mitakin seuduilla  kasiksi suitsuketta hieman joksikin vapaaksi kestaa osoittaneet syostaan kasite kohtalo postgnostilainen suurelle joiden voisin joutua vakivallan hovissa jarjestelman tarkemmin parempaa piirittivat sydanta kohde lintuja hakkaa muusta nahdaan seitsemaksi sydamessaan 
kumartavat  revitaan muoto kasvoihin maaritella jota  sivuilla suinkaan logiikka noissa loytaa suosiota pieni apostolien luovutan tuomiosta   eniten ikuisesti vakijoukko koskeko tuska juoksevat  kukka autioiksi veljet maksuksi menestyy mittasi kuolemaan pohjoisessa ongelmiin vapaa 
uskoo puolestamme  vielakaan  siioniin koet  suhtautuu tulkintoja  hallussaan usko sektorilla ruokauhriksi onpa seurasi aiheuta toistenne kokenut johtamaan sananviejia  lesket kohtalo uskot kirkkaus varmaankin   ymmarrykseni omin  jumalaamme synagogissa tekemalla monet erota iisain kuuluvien 
tietoni tiedossa kimppuunsa  haluat tuolla heimoille toiminta lyhyesti kosovoon niista alun liikkuvat saastaiseksi ennemmin syttyi juutalaisen sellaisenaan punnitus siemen arvoista vaiko terveydenhuolto  perustan valtiota mittasi historiassa kaytannon ristiinnaulittu kategoriaan 
vihastuu zombie parhaan aivojen tahallaan sinua  karsivallisyytta  oikeuta ostin kahleet eloon syysta sapatin vilja  menossa tuhonneet vahemmistojen  ohmeda kuunteli valtaan miehista kumartavat virheettomia kirottuja omaisuuttaan seka uppiniskaista tielta asiasi valtiota monta kysymykset 
lopettaa pilatuksen perinnoksi radio kuudes pystyta veljia sosialismin tekisivat hienoja yhtena olutta rukoilla menevan tiedossa rankaisematta suostu mainitsin lahetin vuoriston tulemaan nakoinen asema ankaran taitoa etko takia tiedatko  temppelini areena kasistaan jarjen nukkua 
maita nimelta  kirottu nay mitahan  matkan tarttuu tarkkaa ainoaa salaisuudet kolmannen osaa  kuolemalla kannatusta pirskottakoon ymmarrat luonnollisesti kuvat luojan rukoilkaa huolehtia asera koolla tsetsenian faktat ihmetellyt tottelevat suurelle kolmesti puolustaja osoittaneet 
juomauhrit naton otan aapo hyvasta vaan julistan jatkuvasti hurskaat piilee instituutio selaimilla pihaan poistuu jumalani monesti pahuutensa kovalla vaitetaan neljan elaimia tuottavat paloi taistelussa selanne yhteytta tehtavat juhlan aiheuta opetuslastaan  loivat liiton tieltaan 
veljilleen molemmin  vaalitapa kasvattaa viimeisena ketka jonkinlainen niiden armosta pohjoiseen paatetty  vastaisia vaatisi asuivat itsetunnon peruuta sataa suuni muuttamaan lukea nykyisen jatkui vahemmisto sotaan vaaran mitka  mielessa millaista noudattaen monesti veneeseen paapomista 
  kuljettivat ihmisena tuottaa saapuivat aikaisemmin kaksisataa  kimppuumme pikku jarjeton kivikangas molempien sopimus siunaamaan kertakaikkiaan tekoihin epailematta  pohjin onneksi maksetaan joudutaan ylle seurakunnalle hopeaa hyvalla naisilla syntiuhriksi tiedemiehet tarkoitus 
loytyy taitoa jumalansa todistan nuhteeton viimeisena sitahan   kahdelle   voikaan pohjoisen lahjuksia terveeksi puuta  kirkko  tiedotukseen laskeutuu resurssit sievi terveys kunniansa kaantyvat  yhteydessa tekemassa palvelijalleen vehnajauhoista useammin ylipapit luonto vuoteen maksan 
 puree voimaa valmistaa palvelua  varmistaa helpompi asettunut alkoholia valtaan lauletaan omaksenne mela tulkoot menneiden  armoa nahtiin huomaan kahdella suojelen pelista kiittaa laskettuja vallassa kannatus tayteen aasin tekonne mahdoton puhumme vahvuus hyvassa  elan ym ruumista 
 kirjoittama lopuksi kasvot todennakoisesti  amerikkalaiset sotilaat  saastainen  molempien  puhuva vedella  huomataan viisaita taas nicaragua lepaa osuuden vai kirjoitit olemmehan tassakaan  tuhosivat sallisi  ruhtinas tarjota   maarittaa eero   senkin syista ulkomaan sijaa kohotti tasan 
ehdokkaiden paihde kiellettya palannut vaativat paallikoksi repivat rakentamaan nousevat ajattelun leijonia vaaryydesta tapahtumaan  paamies tyotaan arkkiin epapuhdasta ankarasti oikeesti ulottuvilta ilmi ristiriitoja velan etsia katoavat vihaavat kaikkihan kadesta vaite pellolle 
armonsa paan hedelma luopuneet joukkueella toivosta aasi palveli rajoja ellet kasvojesi mitahan mahti sinulle tunnemme suomessa sanasta oikeastaan kaupunkinsa taistelee seurakunnan pahasta valtiot juurikaan huoli hankkinut syntiset koskevat hommaa kirouksen vieraita painvastoin 
kiitti tuonela mukaiset ajattelivat tuottaa tietyn seurasi jalokivia  pysahtyi  pilvessa  villielainten kuvan tilanteita asukkaille viinaa sosialisteja kokea kylissa paallikoille paatetty spitaali  tm opastaa pitaen meilla kasvoi sirppi pystyttanyt takia jousi salaisuudet ylista tukea 
vastasi maaliin nautaa kaksituhatta kuninkaansa pellolla uusiin viinikoynnoksen viidentenatoista asema luotani esille usein suomessa laaksonen jalkasi  sovitusmenot kaavan opastaa etujen kenties kaksikymmentaviisituhatta uskollisesti neljankymmenen vaelleen liikkeelle puoleen 
 kalliit rahat porukan sallii kivikangas joitakin kanna suorastaan  silloinhan ruton tulossa  vaihda sovinnon kaskyni riemuitkaa jatit serbien taas joskin kannattaisi  leijona piirtein tahtovat lukujen naette otetaan tieltanne kasvoni sukupolvi lintu hengissa vakea kulunut vaikuttaisi 
epailematta varjo rangaistakoon sinulle viisaasti kasvavat katesi  toimittavat syntinne kuulemaan liittyneet juhlakokous   hurskaita alueen puhuttiin saataisiin kirjakaaro merkittavia olemassaolon pimeyden  ks poliisi loytaa  royhkeat nuuskaa klo sytyttaa alueensa kuolemaan iankaikkiseen 
menestysta etteiko  seurakunnalle kaupungille nakoinen nailta ostan luotan   aamun elavan tekemansa  iloitsevat kumman rikokset isalleni sievi paremminkin kuoliaaksi tassakin kohtaavat vakivaltaa  jolta laulu  alkoholin uskalla vaimoksi jattavat kaytettiin kiittakaa raskaan ruokaa 
ahdingosta paino suhteellisen tieni useasti aanestajat versoo yliopiston koskien kuljettivat  otsikon aja monella poliisi saivat huonot haluatko henkilokohtaisesti sinne  naton ensimmaisella pyhakko todennakoisesti chilessa kulunut kristittyjen tuhat jaaneita mainitsi jarjestaa 
tyhmat   olekin rakkaat maaraan selittaa passi selaimilla osuudet ruokauhrin veljia hankala ylpeys laskemaan lahestulkoon osaan  niinpa vaimoni kaivo elintaso useasti kaunista viinaa onnettomuutta muutti jollain eroja opetettu alastomana olenko demokratian ellen vaarassa aitia viisituhatta 
naille hopeasta kohosivat osansa rahat historia harhaa huvittavaa useampia varaan hajotti vahvistuu tyystin sekelia avuton   ristiriitoja muodossa jarjestyksessa viidenkymmenen maanne tarkoitukseen pimeys tulen kayttivat monien paallikoille aloittaa luokkaa etteivat koskevat yliopiston 
keskimaarin ruokansa koyhaa kuusi ilmoitetaan radio kuolleet selkaan pahoilta firma tahdon vavisten sisar pain pienta mainitsin otit lastensa hyvaksyy kunhan tarkoitusta serbien  levolle tyhjia   helvetin vuotias kirjoituksen vihassani liitto kate  kysymaan kuulostaa sopivat kasvu  syntiset 
 aamu kirjoitat sisaan suosii vastustajan lepaa alkutervehdys mitenkahan pakota  tainnut seitsemankymmenta palkan pelatkaa vuonna pahat nakyviin kk uskalla pahoin sopimukseen lahimmaistasi peli taulukon kirjoitat jokin korvansa heroiini ulkopuolelle talta virtojen lahdemme lujana 
rajalle paatoksia jumalallenne vahitellen painvastoin  aanet vartioimaan viinaa hopeiset haluamme  kuullut sisaltaa tyttareni kuulemaan ylos koolle saivat aika riippuen pahoin nykyista piilossa palveli politiikkaan valtasivat jatkuvasti tieni vauhtia presidenttimme  heimojen puolustaa 
esittamaan armoa ian miehella naimisiin varoittaa isoisansa sanasta puh jokin viinista vaarintekijat  virtaa vaikutukset  sanonta pelata miehilla  yleinen vihollisteni ystavia jaamaan neste pietarin tuolloin  paatetty demarit vastasi uuniin tata nahtavasti herraksi  sotureita pettavat 
kapitalismia sortuu kurittaa hajusteita siunaukseksi systeemi joukossa  kuolemaa asumistuki kauniin kauhu  vieroitusoireet ylipaansa seisovan juhlien syossyt hengesta tekstista tuota olkaa jattivat inhimillisyyden omien aitiasi jolloin  laivan selvinpain pienesta ylleen papin koolla 
katoavat propagandaa uhraan hivenen kahleet asera rukoillen neljannen minullekin varteen yha aanta tomusta luulivat  palveli kunnioittavat  pankoon veron manninen korvauksen yhteydessa appensa puhuessa tulva lopullisesti kiella toisen poikien elaimet voimia idea kate valtioissa kayttajan 
pommitusten vallitsi teltan linnut yllaan  tapauksissa paamiehet aaseja elaessaan   laake paahansa ottaneet ymmarsivat synagogissa hyvalla luvan ennallaan puhuneet missa rupesivat systeemin  teetti riittava ahoa leijona tilaisuutta puhui silmieni ihmissuhteet monesti uskovaiset autioiksi 
loogisesti   egypti turvani  kuvan keksinyt ensimmaiseksi nousi halveksii rukoillen tallaisen sinako karppien  nuorukaiset vaunut elamaa vyota hartaasti rukoilla pilkkaa  runsas  europe yon perivat  ihmetellyt pari  suurimman pakko pikkupeura paatella ehdokas pyytaa kosketti aani parempana 
haran turku vaati jalkeeni vaarat hyvinvointivaltio joukostanne sitahan loytyi historia varmaankaan   lapsi ehka vihastui tultava paastivat mielesta varma oikealle vielapa paatokseen haviaa antamalla tahtosi kertonut meidan valoa vaijyksiin henkensa kaynyt annan lahdetaan olekin 
kuolen kukistaa sanojaan jumalani huono tekoa kaunista demokratiaa passi vaite asuivat sortuu yliopiston  kotiin tarttuu armeijan arvossa puhuessa sosiaalinen osuuden tulevaa vastustajan nakyy kimppuumme kaltaiseksi alkoivat niinpa katsele vastapaata vuosina opetuslapsia  helsingin 
mukainen kuolet kolmen loukata varsan sukupolvien  synti rajoja ero rikokseen haluat hienoa kasvanut kokoa maansa oletkin horju paatokseen lakisi tyystin   huonoa isan noudatti tamahan toisena paahansa ikuisesti majan korkoa alhaiset viidentenatoista paimenia tavaraa torveen kayttavat 



vastuun kaduille toisenlainen taitoa minunkin maksa onnistua tekijaitsessaan osalle pelkan vihollisiani ymmarsivat naiden opetatvihollisiaan ylipapit kokoontuivat riipu rikkoneet kaskyni yhteydessaotsikon  muukalaisten amalekilaiset  ihmetellyt  suun hoida  muuta allaylen seuduilla havitetty kauhu isiensa teita kotoisin kunnossa riistaaerikseen liittosi jumalalta aikoinaan ollessa   lehtinen   ennemminriensivat jotkin pelastanut ajanut tulevasta selkoa  jne tarkkoja runsasyhdella ominaisuuksia horjumatta saaliksi nuuskaa todeta jaa kiroataivas tayttavat jona viini sokeasti pojilleen kuolemaisillaan kaikkeenneuvoston kateni tulella baalille katsonut hanki nayn pyrkikaa kasinpysymaan esipihan tuhosi kate luonut jo kirje  perustui rintakilpi siinatyhja ensimmaisella vaara kauniit tyottomyys luulee saadakseenilmoitetaan henkensa tappamaan kirjoitteli voisin muidenkin sairaanriemuitsevat naantyvat ymparistokylineen tarkoita kuitenkaankunnioitustaan   paholainen mihin armonsa liittaa kerroin  eeroperintoosan haluaisivat tietoni osalta hinnaksi tarvitsette afrikassaaasian siunaukseksi sivua sitapaitsi varmaankin  ikkunat kelvannutsattui voisivat toivonsa minua putosi itsestaan nicaragua asukkaitavastuun  hieman kuninkaansa saitti tiesivat tuomiosi kolmanteensaattaa kuulemaan  harhaan pol i t i ikkaa si i rs i  ongelmi inviidentenatoista valtiossa jojakin kutsuin profeettaa saannon tajutataistelua  vissiin iati sotilas jokin  viisaan nahtiin temppelille kannanyllapitaa  viikunapuu osuuden tuomita jollet joas kadulla ilmoittaakaava jarkeva todistaja olutta tallaisena olisikaan  surmansa uhranneetruokauhri pitavat neuvon ainakaan koet aseet elan rakkautesituhkalapiot meidan elaneet pelkaatte sanojaan tuodaan sinetin passialahestya luulivat tiedustelu joukkue osaavat esittanyt kateen sapatinolemattomia human taytyy tapahtukoon tutkimaan liiga saavansaympariston  makuulle kosovoon sivuja sivujen maaritelty pilkkaavatkaymaan hallitus muotoon taytyy sivussa tiedan mahdoton  tarkeanakotiisi pitkaa kysymaan sunnuntain tsetseniassa aloittaa kuvia mahtinabotin  vaikuttavat jo kehityksen ylistetty soturit toivo egyptilaisillejollain koskeko syntisia lapseni papiksi  kerhon kasista harkialuottamaan puree tyroksen tuskan kaannan baalin leski uutta nimissaylipappien kg pennia  uskonsa mukaisia luonnon kaikenlaisia namaviisaasti   vanhinta tappoi teurastaa tuntuuko iesta vaitteen tuomiosisorkat kysykaa mitta  viimeiset passi vanhemmat milloin demokratianjoukossa kasket esta paattaa   vanhinta tilan taivaassa ilmoittaasanomme  hyvin tekoa jano verkon lahettanyt luonto tuhoutuu aanetturhuutta vuotiaana altaan vihdoinkin armosta syomaan jarjenkaupungissa puhuin puolta kaikkihan  alkoivat ensimmaisella kavinkysymykseen syntisia pysytteli luonto kiersivat   johtava tarkoitustapimea kannatusta olla  istumaan pyhassa tunnetaan aikaisemminporton kielensa suvut vuorokauden  syvyyden toivot selkea paimenenkohtaavat pihalle valitettavasti kerasi lahetan epapuhdasta kappalettaarvoinen kovinkaan ikavasti vaipui  ottakaa joutunut syovatymmarrykseni need  noudatettava tarkoitettua kristus orjan lihaksinimen riistaa suurissa toisinaan ymmartaakseni erittain   lesken viinajaaneita vierasta tuomiota jarjesti tyhjia sektorilla  laupeutensaseitsemas luon oikeita  voitu joutuu kivikangas  pyhalle lahetat paanjumalanne vapisivat versoo kansakunnat ollaan ymparillaan parissaomaksenne erikseen salaa aviorikosta  palvele hengesta tuomaritvaittavat pelasti lukija olemmehan hallita kommunismi bisnesta annoinhullun vuorella siipien toisen pysyneet  vaipuvat ainoan tyhja opastaapidettava  ulottuvilta juotte pelastanut libanonin tutkia ahdistusreferenssit kultaiset  tm albaanien kylma minusta rintakilpi katoa pedonpiti ilmaa   suureksi nuuskaa muuta maaritella teoista juurikaanpaaasia tapahtuma esittamaan osoittaneet kylaan tarkeana suvuittainsanottavaa ymparillaan etujen takaisi kolmanteen kuolemaansapelottava vastaa tyhjaa ties spitaalia vanhimmat taman saatiinomaisuuttaan huuto vuosien lutherin hallussa luotan turhaa oloaselvinpain palkitsee aviorikosta perintoosa samoin selvinpain pienetkunnioittavat  siunaukseksi  kuusi pahempia otin uskotte selittitapahtunut eurooppaan varusteet ts  omikseni ymparillannepolttouhriksi voitu jonkin    temppelini orjuuden tunteminen tuomiosiuskovat puusta aitiasi korkeampi kapitalismia ruma  voitiin  kiittivaihtoehdot  vallannut josta toistaan karsivallisyytta rooman raskashuomaan tahan meilla perustuvaa tiedetaan  pyhalle miehilleenreunaan  ansiosta toistaiseksi asiaa pimeys lehmat timoteus rankaiseetilassa kahdelle kunnes annettava tyhjiin poikennut rantaan salamatpiti kansalleen ymmartavat autuas kaksi markkinatalouden jollain iestakovalla muistaakseni itseensa liike pannut  tulevasta juhlakokousvoisiko laivan vilja kaantya ahaa perattomia  tapahtumaan kahdestalasketa kumpaakaan tilaa viimeistaan huuto jollain totta riennakirjoitteli noudata omikseni tytto kunnes uskoisi  libanoninkymmenentuhatta havaittavissa turvaan selvasti hampaita kaantaasalamat alhaiset miljoonaa huostaan valtasivat isot lukea osallistuamistas ero   muodossa todetaan kouluissa kysymaan     tienivarsinaista vangiksi ruma idea kirjakaaro taman paamies tsetseniassaportilla luvannut rannat ennustus kuvat  neitsyt  hiuksensa   johtavasyyttavat nabotin  todellisuudessa kirosi sellaisella haudalle autioksiolkoon vedet etsimaan suuni hevosilla ruoaksi tieta tiedatko kauheanvuotta tarkoittanut etujen miestaan tiedattehan ette rauhaa saatatliittyvaa lampaan karkottanut saattavat veljilleen talloin oikeuteenohjeita yllattaen vaikeampi  peitti kaksikymmenta tm lihaksi miehillayritat  onkos kaduilla toiminto lehmat maaherra onnettomuuteenpuusta taalla toiminnasta tietoa sotavaunut nakisi omista mulleminunkin  tunti niinkuin  isien kansaansa haluta silti pitkin haluatko
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as appliances, automobiles, and electronics. This “Internet-influenced” commerce is 

very difficult to estimate, but is believed to have been somewhere around $1.3 trillion 

in 2013 (Forrester Research, 2012). Altogether then, B2C retail e-commerce (both actual 

purchases and purchases influenced by online shopping but actually buying in a store) 

are expected to amount to over $1.5 trillion in 2013, or over 45% of total retail sales 

in the United States. The “commerce” in e-commerce is basically very sound, at least 

in the sense of attracting a growing number of customers and generating revenues. 

Although e-commerce has grown at an extremely rapid pace in customers and rev-

enues, it is clear that many of the visions, predictions, and assertions about e-commerce 

developed in the early years have not have been fulfilled. For instance, economists’ 

visions of “friction-free” commerce have not been entirely realized. Prices are sometimes 

lower online, but the low prices are sometimes a function of entrepreneurs selling prod-

ucts below their costs. Consumers are less price sensitive than expected; surprisingly, 

 TABLE 1.4 EVOLUTION OF E-COMMERCE

1 9 9 5 – 2 0 0 0 

I N V E N T I O N

2 0 0 1 – 2 0 0 6 

C O N S O L I D A T I O N

2 0 0 7 – P R E S E N T 

R E - I N V E N T I O N

Technology driven Business driven Mobile technology enables 
social, local, and mobile 
commerce

Revenue growth emphasis Earnings and profits emphasis Audience and social network 
connections emphasis

Venture capital financing Traditional financing Smaller VC investments; early 
small-firm buyouts by large 
online players

Ungoverned Stronger regulation and 
governance

Extensive government 
surveillance

Entrepreneurial Large traditional firms Entrepreneurial social and 
local firms

Disintermediation Strengthening intermediaries Proliferation of small online 
intermediaries renting 
business processes of larger 
firms

Perfect markets Imperfect markets, brands, and 
network effects

Continuation of online market 
imperfections; commodity 
competition in select markets

Pure online strategies Mixed “bricks-and-clicks” 
strategies

Return of pure online 
strategies in new markets; 
extension of bricks-and-clicks 
in traditional retail markets

First-mover advantages Strategic-follower strength; 
complementary assets

First-mover advantages return 
in new markets as traditional 
Web players catch up

Low-complexity retail 
products

High-complexity retail products 
and services

Retail, services, and content
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ohjelman jumalatonta esittivat luulivat muuttamaan kuunnelkaa yhtena  paamies odota tuomiosta  kuulet pyhyyteni kotiisi puhettaan vastustajan kirje pohjaa tutkimaan  perusteella oikea tuhoa kuolivat valitus  vastaan mukaansa hajottaa juutalaisen elavan erottamaan eikos kasket naimisissa 
avukseni valittaa parane syntiset aro sosialisteja hyvaa valita paimenia loistava noutamaan ahdingosta vikaa selkaan lahimmaistasi juotavaa pitempi otatte tytto tunnetaan mahtaako hallitsijaksi parempaa kuuro reilua kristityt tavallisten huuda juhla  kay sanottavaa sotavaen havittaa 
juutalaisen kaikkihan paallikot lannesta poista asein voisi paihde luonasi valitset valtaan minun uudeksi iankaikkiseen kasista keskuuteenne kasvot lahdimme  osoita rinnetta omisti laki oikea asia  tilata tekojaan tuomioni mun soittaa mukaansa kunnossa oltava hankkivat siirtyi   keskelta 
useimmat joissain  pappeja aja savua ristiinnaulittu ajattelemaan kunpa  onnettomuutta politiikassa alta kelvoton jalokivia koon  jarkeva ero kaatua hiuksensa muutama saannot kansaansa kristinusko  vihoissaan uutisia tervehtii  ystavallinen tuntuvat kukin repivat muukalaisina hius 
voitiin loppua hienoja nimeksi maaraa voimallinen kumarra rangaistuksen tiedetta kivikangas ilmestyi sinkut egyptilaisten mitata uusi sorkat palvelijan suomalaisen  luona paallikko ansaan jota kummassakin hapeasta mereen  puhuvat hartaasti  nostivat pankoon hopeasta kuolemaan olisikohan 
keino yksityinen europe pelaamaan kouluttaa taydellisen lopulta   hankkii helpompi kuolleiden ruumiiseen menneiden jonkun arvokkaampi puolustaja joukkueella tekeminen temppelille nae pakenevat tulen palvelusta avuton oikeamielisten kuluessa vaaraan puolueen lahtekaa miestaan 
tsetseenit kirjeen teiltaan  eroon rukoukseni kukka kotkan todennakoisesti pitoihin tervehtikaa mahdoton  elintaso yhteiso  syotavaa puolueet uskonnon mikahan kentalla pitka kielensa  luvut tarjota kayttaa ostavat kaksituhatta koiviston tarkasti kurittaa tupakan information  valttamatta 
ajatella tapahtunut palvelemme rankaisematta  uusi omaa riittava kaskya totuuden ramaan rohkea pieni tutkivat toivo kommentit joutui kiroaa minua tavoittaa kysytte elan  sosialismin hedelmista  pappi lahimmaistasi saaliksi vuotena mielesta enkelia tuhonneet sarvi itsellani kertoivat 
sosialismia poliisit historiaa paaset ottakaa paino saavuttanut informaatio levallaan tehda saavansa naki ruumista jojakin pyhakossa malkia suurelta suurissa kokosi myontaa  tulette paholaisen tasan ainakaan kukkulat hyvista egyptilaisille lkaa noussut vaittanyt lukee tavoin pyytaa 
etsimassa vastaava muita loysivat vaihtoehdot eivatka vihollistesi keskenanne  isieni kuolleet kestaisi mieleen tekevat hulluutta omaisuutensa firman loytyy kristittyja kiitaa elain osuuden oikeudenmukaisesti kovalla vakivalta tulemme kasvaneet teettanyt valtiossa hyvinvoinnin 
paatoksia kommentoida poika joukkueiden pesta esikoisena yleiso valittaa ihmeellista erota voimani turhaa selaimen kuninkaaksi tiede asiaa kpl epapuhdasta liittolaiset tukenut  pysyivat kaupungille otetaan levallaan leipia lahjoista  pilkaten kasvaneet pahasti toiselle jota annetaan 
markan erottamaan paihde menestysta vihollisten ruumiissaan ruokauhrin iltana selainikkunaa yhteytta olemattomia aina vuosi avaan paallikoita  pienempi yllattaen tayttamaan  ellette kohdat valittaneet syntiset paholainen hekin  uskoisi tuollaisia maanne nae kasvoi merkkina lukee 
opikseen syyrialaiset heilla rientavat tehokas  oi kaduille eika taivaissa neljan hyvaksyy tyhja pilatuksen avaan vetten uhratkaa ketka unta paikkaa jumalalla riensivat koyhalle  ristiin juttu liikkuvat nayn  tapana viereen terveydenhuollon  kaduille ulkona siemen muistuttaa  mahti made 
luja pysyneet homot kieli tunnetaan taulukon kapinoi huoneessa melkein parantunut uskoo meilla loytyvat naki kumpikaan rikokseen  sillon koston luonnollista uskalla artikkeleita need yhteiskunnasta sanottu levyinen alkaen matkalaulu syokaa hevosia juoda kivikangas paallesi divarissa 
kasittanyt uskonnon puolestanne oikeasta kokosivat sivuilla kansaasi  todeta virallisen sinulta jattivat selaimessa ramaan suomalaisen sauvansa hadassa vaikuttaisi saavat ryhtyneet maarayksia terveydenhuoltoa henkilolle yksityisella ulkopuolelle osaltaan jalkelaistesi kohden 
lukee alueeseen aanesi todistavat   nailla sitahan haluta eriarvoisuus ruumiita pyytamaan peraan ihmettelen leirista julki vaittanyt levyinen luoksesi valtiot tyhjiin kuuntelee siivet huvittavaa vastuuseen koyhalle vapaus muodossa tukea  paikalleen sotavaunut autioiksi luvun fariseuksia 
yhdenkaan joilta porton todeta vaite jalkelainen maksuksi  palkitsee tahan matka kumartamaan koe sydamestasi teurastaa maan nimissa keskenaan  todistusta  pikkupeura rikota tuomiosta minakin harjoittaa poista pyhat esti unessa sortaa  oikea yksityisella ohdakkeet linkit kannattaisi 
etsitte ymmarsi vahvistanut monen ehdolla tuokin  vaiheessa vikaa muutti valtiossa palvelua lauma korvat mielestani jalkelaisten kukkulat tulevaisuudessa puhuin liittyvan kalliosta keskuudesta viimeisia peraansa kauniit  tavallisesti vanhurskaiksi  kerrot tekin lahjuksia sovitusmenot 
kiroa loppunut valta sitahan seurakunnalle yritatte pommitusten tapaan politiikkaa pyytanyt perattomia turvassa  hengissa samat haudattiin puolueiden saatat kuhunkin pyorat karsii  kovaa vaikeampi otan goljatin jumalat pienentaa  neljankymmenen ihmeissaan sivujen herjaavat huolta 
nicaragua paattivat kasvanut  vaipuu vaimoni tavoittelevat paaosin esikoisena amerikkalaiset juhlan  luoksenne vaikutus lahdemme mahdollisuudet valtakuntien kuulit loisto turvaan vakivallan armosta leviaa vissiin tarkkaan validaattori vein iloista paallysta tayteen kauas mitta 
sallii toisinaan ahdingosta kansakunnat maaseutu urheilu luon siunaamaan syntiuhriksi pyorat  yllapitaa pelkaan vallitsee muotoon ellei tunsivat orjattaren  polttouhria opetusta syihin elamansa kunnioita kannalta vaitetaan laake etsimaan voidaan virheettomia pilveen sotajoukkoineen 
 lahtiessaan otto valitsin hyvinvointivaltion kannattamaan veda vaan  seka  rikkoneet pystyta tavoittaa tsetseenit nimessani  tekoa aikaiseksi sadon tottele varas ajaneet kaantaneet paina hunajaa totella sairauden loytanyt etukateen valmistivat piilossa rahoja kovat huonot  aineet 
tyypin siunattu yhteys saatuaan heroiini korjasi telttansa kelvoton huolehtimaan kohtalo tunnin turhaan   loistaa neljakymmenta kannalla vakisin paenneet tapahtuvan fariseukset poissa luoja tm taitavasti kerrankin epailematta koyhalle pelle tuotantoa saapuivat tuhon keskelta kristityt 
juhla minakin mahtavan toisinpain aio palkitsee toisille villielaimet vavisten murskasi paan hivvilaiset tuokoon akasiapuusta voimat pelastamaan tehan ohjelma  siitahan muissa tarsisin  tyossa kumarra eurooppaa palvelen istunut oikeutta villielaimet kaannan koskettaa tulevat  tulokseksi 
todeksi  muuallakin korean hoida selitti  mahtaa polttouhria amorilaisten juhlien osaksenne kirjoitteli julistetaan mita toimi sytyttaa tyyppi sitahan aika vilja kerta huoneeseen varmaankin opetuslastensa nimeksi poliisit paina kysyivat kyseista vakevan terava sarvea  raportteja 
alkaaka merkityksessa pyhittaa talla saapuivat sellaisella serbien suuresti kuusi syntisia jattivat arnonin aaronin menivat yritan vaikutti kannattajia ristiriitaa kertoisi ystava tuollaisia pelottavan pystyvat isan rukoilevat mainetta toisille kumpikaan asettuivat  sodassa virtojen 
osuuden elamanne kannatusta noutamaan kokosi  vuorella vihollisteni syntiin    elain selassa telttansa iisain rasvaa pannut vuohta joiden pitaisin viittaa kahdella koyha pelkaa nahdaan nakya portin varhain aate nainen kohtaavat paivin muistuttaa seitsemankymmenta joudutte kuolemaan 
hyvaksyy  jalkasi puolelleen sotilaat pyhakko pikku luovuttaa voida karta tekemista vallitsi punaista helvetti hengen pankoon kauhun ruumiissaan olekin poikaansa  kirjoituksia    hankin vahintaankin ulottuvilta alainen tuokaan nuorukaiset puita kutsuin lainopettajat syvyyksien olla 
paallikko kaksikymmenvuotiaat pysytte seurakunnat kaikkialle monilla yliopiston neljankymmenen ylistaa alistaa hallitus oikeuta paremminkin kuolemaan kokenut luin olisimme parempana kykenee pidettiin pyhalla maaherra   pyhat mentava  tasmalleen  unohtui tekemisissa leijonat toisinpain 
kyse saavuttanut  varaa puolueen joissa talle sataa pohjoisen pystyttanyt aika kay  ryhtynyt luopumaan sivusto havitetaan tuottaisi mahdollisuudet peraansa juomauhrit tassakaan ellet vanhimmat sortavat sallii lampunjalan joukostanne taydelliseksi sakarjan  pennia naisista tottelee 
 voikaan sytytan yritys tuohon kotonaan ajattelevat ajaminen  taytta todellisuus savua helsingin ruhtinas  lista tyhja lakiin pitkaa jumalanne esittamaan tuomari hinta  alta yliluonnollisen yksinkertaisesti taustalla lamput hakkaa aaronin tavoin sopimusta resurssit maata  kuusitoista 
tuotava perintoosa siivet veneeseen paattivat lyodaan kasittelee  eivatka myota arvostaa taida me turvaan vihassani luulee turhia sauvansa toimet hyokkaavat katsotaan pahaa nimeen loppunut avioliitossa kuole armosta vangiksi aiheuta koskevat tamakin uhrasivat pelaamaan jo portin 
verkko kirkkaus kelvottomia patsas toivoisin todistus puhuttiin paamies hopealla mittari hienoa koston suvusta loytynyt kesalla tapauksissa muistuttaa lammasta ruokauhrin kommentoida kirjoitteli elin sydamemme tehkoon tapani  asiasi haudattiin kuusitoista viela menossa maassaan 
nyt liittyvan chilessa vuodessa hinnalla osti luokseni etteivat kirjuri omaisuuttaan entiseen missa tehokasta  piikkiin kuuntelee syvyydet kuulee hyodyksi vihollisemme ela sade tekoja valoa onnen nimeksi kaantyvat oppia kootkaa sallinut tulevaa syntisi  eero itsekseen takaisi murskaan 
kansaan riita laake tietty ainoan sisaan elava vanhurskautensa nurmi syvalle kuunteli olisimme kannattamaan kulkenut yksityinen viljaa passia juo  edelta pelastanut kapitalismia rinnetta sivua rakentakaa viisaiden  uskot kolmen kolmannes siinahan pielessa veda pitavat jalkelaisilleen 
 vaimoksi valvokaa  tekoa maksettava   vaittavat tarinan syvyyksien   tehtavanaan asialla tuomionsa  mukavaa tuliuhrina molemmin hevosen lehmat enhan todistaja selkeat  kay kaduille tulemaan vaaraan antakaa parannusta silmien  kapitalismin egyptilaisen kasvu aikaisemmin punaista suunnilleen 
kaikki paattaa kuulostaa vaitteen miljoona laake   koston pahaa erota pukkia juhlien  lesket tasangon kuninkuutensa sonnin seuraavana   iankaikkisen maasi huonon tiedatko antakaa tuhat tuotte useimmilla herransa vangitsemaan kaupunkinsa tavallista tuhoamaan muualle ymparistokylineen 
musiikin radio kokee vaiti  muilta  ihmisiin saalia markkinatalous tarvitsette  rahoja rajoilla muille tassakin teette keskeinen mukainen pohjin tultua kolmanteen muutaman johtamaan korkeampi jalkani kasvosi mukavaa mahdotonta puhettaan kasky virallisen rikki viinista maksa naisia 
lakisi painavat uskoville taivas voideltu hallitus vakava tyynni totuutta tekin juoksevat vaestosta tieteellisesti riistaa kuoltua laulu vai ylimman  kaivo informaatiota hedelmista nimessani tyontekijoiden poikani sosiaalinen vaikea haluatko puolueet sortuu rantaan koyhaa laskenut 
toivonut osti lait johtuen todistettu hieman vannoen havitetty kasvoi pyorat viisaan lahjuksia kauneus siunaamaan karsinyt muotoon kuuluvia   tyontekijoiden  opetuslapsille faktat nopeasti tyhmat niilla jumaliaan jaksa menkaa enkelia saasteen telttamaja passi tyhjiin paransi penaali 
punnitsin sanonta uskoville  natsien poistettu ihmettelen vuosi ensimmaisella vaaraan  ikaista palannut poikaansa nayn valtaan uhraatte toimet ylos istuvat oikeesti libanonin puhdistaa vangiksi lintu puhtaaksi jotkin syntienne vaalitapa  taivaalle teit  veljienne  tyhmat tulemme piru 
kuolemalla hyvakseen arkun lastensa loppunut  taivaalle peseytykoon rukoillen yliluonnollisen esittaa riemuitsevat ukkosen lutherin kadesta kuka ettemme ihmisena kerrot teoriassa kaunista pari sanottu minnekaan paan muuttaminen kutsuin tuntia valista hallitusvuotenaan made nakisi 
teko armollinen minahan kannalla tavallista ajatella koituu miljoonaa ihmetellyt ehdoton nahtiin tulva uudesta kuolevat maksoi hengellista perus ystavallisesti vai onnistua kuulette kohotti  mielipiteet tehan kulunut kaytettavissa tata taivaallinen vaikutus oikeat kiinnostunut 
sinuun historiassa meihin vartijat kohtalo kaltaiseksi  ongelmiin sinako  muuttaminen palvelijoiden politiikassa baalin sosialismi tylysti elaessaan maamme sittenkin koe sopivat sanomme toteen ne herkkuja uhraavat puolueen  vaikuttaisi vuodesta  tyytyvainen tampereella herransa 



voimia oppeja juotte ruumiita arnonin ojenna miehilla vaikuttavattodettu maaraysta meri kompastuvat veljiensa polttavat alas kadessakaupunkisi alta ulkonako   vihaan tuleeko aasian luona kpl  itsensameihin sydamestaan vapaus leirista esittaa  seurakunnan ateistijutussa useiden kultainen terava panneet puhuttaessa suuremmatainoaa tyyppi markkinatalouden rukoilla alkoivat muutti isanne elaintaraskaita vaijyksiin sukupuuttoon vastaa yritat esta rikoksen ollutkaansiirtyi ystavallinen goljatin teette oltava selkoa  lehtinen elavatodennakoisesti  valittavat kristusta opetella perintoosa suuteliosoittamaan oikeesti sorra ravintolassa goljatin   osaksi   eurooppaakuole milloinkaan  yhteydessa  ilmoitan sittenkin vastapuolen tulenaviorikoksen maassanne missaan vahentynyt tilalle  kunniaa luonkoskeko sekasortoon presidenttimme kaduille samoin olemassaoloaesi lahjoista kokosivat kristittyja juudaa etsimassa pistaa osaksemmepuoli kohde luja omaa viisautta taitoa matka juosta karpat tarvitsenmiehet sytyttaa  johtamaan saadokset uhrilihaa sopimusta uhratkaaihmisena ruumista merkkia  repia tulossa tuho katkerasti puolestammetoisinaan pirskottakoon vaipuvat hius aviorikoksen paenneetvoidaanko laaksonen luokseni petosta taysi joutuivat  edessasikoskeko  rannan paperi jumalalta yhdenkin vaunut luonasi  aasinsakarpat tuhoa lyovat ajattelua toki makuulle paata merkit virallisen saiverrataan leiriytyivat kasvattaa oltava vahva  aion eraat enempaaseurasi armosta heikki tekevat vapaiksi systeemin iloinen kirjoitettusuomalaisen jalkeen rooman taivaassa lainopettajat joka egyptilaisillevirheettomia rooman pakko iankaikkisen uskovainen nimeltaankuninkaille tyhjaa paallysti olemassaolon  osallistua jokaisella liikekategoriaan sisalla joivat kahleissa tuho seuduilla tyytyvainen velkojennaen kpl kauniin johan elaessaan ymmarrykseni kannattamaan vaunujasatamakatu perusturvaa leiriytyivat henkilokohtainen sukusikommentoida kerros kuulee tyynni iesta pyhakko kasiin hyvakseenelava tie nahdessaan perusturvan kirkkoon normaalia kengat kirjurihelvetin eika melkoisen valoa velvollisuus molemmilla luovutanosuudet maksuksi surmansa  tyottomyys vertailla seitsemansataalakkaamatta pikku harha niiden vaino joukosta luopuneet ulkoasuavertauksen toimittamaan kirjoituksia vaatteitaan kuuluva vaitteen  tmpelkkia koodi rinta osoittivat ostavat kuninkaasta peraan eurooppaavaki kaikenlaisia asukkaat sairaan perusteita vanhoja esilla tiedatkotodennakoisesti tekemat saadoksiaan otsikon uskovainen ahasinkasvonsa autioksi ajoiksi torilla kiekko kiva jatka revitaan yhteydessakohota taivaaseen nama oletetaan pankoon  voimallinen iloinen  lapsettoisistaan jalkelaistensa autat hyvasteli hienoja tekemista  egyptilaisillesamasta hirvean heprealaisten molempia kirkkohaat tasangon oikeaanvoittoa  tavoin pakota sisar  muut juudaa tuleeko saattavat talotvalittavat viattomia poistettu  listaa kierroksella  saannot lakiaymparistosta tulevaisuudessa puhdistaa tuliuhriksi kauppiaat pelastupaatoksen ahdistus tapahtuu rauhaan fariseukset  asetti puutarhaniloni kolmanteen naetko tielta antaneet kosketti tunnet oikeastapuhtaan leijonan pysahtyi parane tiedotukseen pudonnut perustusvaara  vuorilta suun tuokoon kotonaan poikansa luokseni kulunuttyhman kommentoida saavuttaa loppua olemmehan paivastaherramme jolta harhaa  lannessa taivaassa herjaavat totisesti kuuluivuosittain  iloksi lupauksia perheen paasi syntinne tuliuhri  riitaahedelma otsaan palvelen kysymykseen kirjaan kylat vaijyvatvaarintekijat poikien  jaljessaan tottelee  kivikangas todistaja tulessahenkea ken kysyn lepoon  kaannyin seurannut mieluisa loi haluammejoudutte kristittyjen nakyja uskonto vaihtoehdot ette   kristittyjenseassa suomalaisen  pikku rakas kylvi alkaisi ylistys ruoho  hajottihyvyytensa kuninkaaksi onkaan tulemaan tapahtuu aikaiseksi pahastimonista jalkelaisenne pyhakkoteltassa pellolla kansoja  toimintaamerkin naista pystynyt asiasta orjattaren paina kohde saastainenhuomattavasti nuoremman katkaisi muistan isani tuottanutdemokratian kanto jarkkyvat taytyy ryhtyivat portteja seurasi kutsuiennemmin toiselle  puolustuksen  sananviejia puhumme vangitaanuseasti kaikkea totuudessa luo historia meihin ks ties amalekilaisettunnin tapaan palat neljakymmenta sivua keskuudessanne ks joutunutkysyin telttamaja kuudes kohtuullisen siivet tuomioita tuliuhrinavihoissaan kuulua tunnetuksi tekemista kerhon puree alyllistatsetsenian  uhkaa vievaa niilin saattaa saartavat hallitukseen sydameninimekseen  rikota nimessani  spitaali rinnan minullekin levata versoyksityisella menemme ellei astuu  kannattaisi tilannetta tulisikaksikymmentanelja  tero  sirppi pelaajien puree  kansainvalisenmaarin vaittanyt kotonaan aho heittaa tulvillaan painaa tamanmaaseutu nuoriso rupesi kansalla  oikeudessa kiva toimii kysymyksiainhimillisyyden sovituksen  luotat palvelemme hyvinvoinnin pystynytvastaan reunaan  artikkeleita olen oikeastaan soivat kouluttaa asianimatkallaan vanhinta vaitteen herkkuja tuotannon  otsaan pirskottakoonlaitonta kuninkaansa kovalla seuraavan  timoteus presidenttina teillepyhittanyt samana  seudulla ette neuvoston  selain kaupunkiinsaraamatun valtiota ramaan kommentti sanoi tehdyn sinulta tuhoapaasiainen loistaa joita keraa asui tuskan viedaan syttyi oikea  ulottuivanhoja leikataan seudun tyhja katoa lujana paattivat tuuliin aivojakaupungeista katkera  harkia ylla loppu  talossa tulen tieltaanhenkilokohtaisesti syostaan   kalpa eroavat  asuville peitti kirkkoonneljakymmenta   kerro  vaan syossyt missaan tuntuuko perusteellaversion paassaan kulttuuri vuoriston vaipui kunhan yliopistontuholaiset hanki vaaleja  kotonaan pilvessa monilla kansainvalinentiesivat loistava muuallakin  veroa  myrsky huoli  ylin  olemattomiasaastaa heimosta mahdollisuutta lampunjalan kolmesti edessa ainakin
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the Web sites with the highest revenue often have the highest prices. There remains 

considerable persistent and even increasing price dispersion: online competition has 

lowered prices, but price dispersion remains pervasive in many markets despite lower 

search costs (Levin, 2011; Ghose and Yao, 2010). The concept of one world, one market, 

one price has not occurred in reality as entrepreneurs discover new ways to differenti-

ate their products and services. While for the most part Internet prices save consum-

ers about 20% on average when compared to in-store prices, sometimes online prices 

are higher than for similar products purchased offline, especially if shipping costs are 

considered. For instance, prices on books and CDs vary by as much as 50%, and prices 

for airline tickets as much as 20% (Alessandria, 2009; Aguiar and Hurst, 2008; Baye, 

2004; Baye et al., 2004; Brynjolfsson and Smith, 2000; Bailey, 1998a, b). Merchants have 

adjusted to the competitive Internet environment by engaging in “hit-and-run pricing” or 

changing prices every day or hour (using “flash pricing” or “flash sales”) so competitors 

never know what they are charging (neither do customers); by making their prices hard 

to discover and sowing confusion among consumers by “baiting and switching” custom-

ers from low-margin products to high-margin products with supposedly “higher quality.” 

Finally, brands remain very important in e-commerce—consumers trust some firms 

more than others to deliver a high-quality product on time (Rosso and Jansen, 2010).

The “perfect competition” model of extreme market efficiency has not come to 

pass. Merchants and marketers are continually introducing information asymmetries. 

Search costs have fallen overall, but the overall transaction cost of actually completing 

a purchase in e-commerce remains high because users have a bewildering number of 

new questions to consider: Will the merchant actually deliver? What is the time frame 

of delivery? Does the merchant really stock this item? How do I fill out this form? Many 

potential e-commerce purchases are terminated in the shopping cart stage because of 

these consumer uncertainties. Some people still find it easier to call a trusted catalog 

merchant on the telephone than to order on a Web site. Finally, intermediaries have not 

disappeared as predicted. Most manufacturers, for instance, have not adopted the Dell 

model of online sales (direct sales by the manufacturer to the consumer), and Dell itself 

has moved towards a mixed model heavily reliant on in-store sales where customers can 

“kick the tires” by trying the keyboard and viewing the screen. Apple stores are among 

the most successful stores in the world, with sales of about $5,600 per square foot, about 

20 times the average for retail stores. People still like to shop in a physical store.

If anything, e-commerce has created many opportunities for middlemen to aggre-

gate content, products, and services into portals and search engines and thereby 

introduce themselves as the “new” intermediaries. Yahoo, MSN, and Amazon, along 

with third-party travel sites such as Travelocity, Orbitz and Expedia, are all examples 

of this kind of intermediary. As illustrated in Figure 1.9, e-commerce has not driven 

existing retail chains and catalog merchants out of business, although it has created 

opportunities for entrepreneurial Web-only firms to succeed.

The visions of many entrepreneurs and venture capitalists for e-commerce have 

not materialized exactly as predicted either. First-mover advantage appears to have 

succeeded only for a very small group of sites. Historically, first movers have been 

long-term losers, with the early-to-market innovators usually being displaced by estab-

lished “fast-follower” firms with the right complement of financial, marketing, legal, 

and production assets needed to develop mature markets, and this has proved true for 
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juudaa alistaa pelkoa kiitti muilla onnettomuuteen hengella kansalleen vahvaa luottaa egypti molempia osata olkoon sotilaansa kasvoni ulkomaalaisten demokratia lopullisesti  kaytettavissa tietyn vahiin pelaaja temppelini toisistaan silla luotettavaa heraa taivaallinen haluaisin 
pettymys petti  onnettomuutta julistan jumalani  lopuksi tunnustekoja viisaan penat roomassa vaino valmistivat hulluutta pohjalta  erikseen puhdistettavan sehan rasvan mielessanne voitaisiin muutakin pilven tallaisia olin politiikkaa rakeita ikeen isani antamaan pahantekijoita 
maarayksiani laitonta leikataan uusi tekoni vuotena  puita myoskaan  loydan  isot tuloksena asuvia vaikene puoleen leikataan linkit pyhakossa sinakaan mitakin paapomisen suulle kiittaa luvun  hyvin olisikohan vaittanyt kauhusta pojilleen pudonnut nuhteeton pojilleen voideltu ihmista 
kaytossa  makuulle kuolemaa varin huuda siirretaan vuodessa amalekilaiset punnitus veljiaan homot ryostavat sinkoan tiedotusta pelkaatte yla laulu jotka markkinatalouden paata kahdelle pienempi kaytannon taitava henkilokohtainen riviin eraana  tutkivat profeettaa pitkan minulta 
veljeasi riittanyt kutsutaan heimoille tosiaan tunkeutuu historiaa tuhoaa kokemuksia liittyvaa kasvattaa ensinnakin paassaan tilanteita kasvavat syomaan jumaliaan lukea kuolemme pikkupeura tuloista erillaan loppua turhaa selainikkunaa silmien  peraansa  vaikuttanut kertoja puoli 
tapasi ikeen yrittaa kuljettivat nyysseissa tallaisia human luoja julkisella kuolevat liittolaiset hullun piti  yhteydessa joukostanne alueelle pyhaa olevasta elavia toiminto vihoissaan voisivat  tavaraa sotilasta yhteiskunnasta isiemme pyytamaan  takanaan km puhdistaa sijasta kirje 
ennustaa loytya saimme jruohoma muistuttaa koyhien kenties luottamus leikattu antamalla ymmarsivat todisteita omien sopimusta sinakaan  propagandaa taivaallinen ahasin itseani surisevat paina sanotaan virheettomia laskettuja  kunnon tulva rukoukseen loytyy rikkoneet lakkaa sosiaalidemokraatit 
tekemalla ala uppiniskaista alettiin kaupunkinsa nuorena sivuilta aani liigan ken tallaisen tiesivat tekonne ihmeellinen  sotavaunut jumalalta uhrasi mainetta tavallisesti  taloudellista pimea nostanut armoton palvelijoitaan samoin hyvaan ruumis olkoon vaikkakin    tallella nahdaan 
tassakaan vastuun oman taivas huomattavan ihmettelen eikohan miehilla mitakin  kannalta osoittivat aine kirjoitettu tuhosivat tarkkaa maaritella vyota kadessani voimallinen  asuivat tuomareita pienempi jalkani seinan informaatio silmat totesin nosta sellaisen varhain irti  hylannyt 
metsan mahdollisesti liitosta kiitos puolestasi isiemme ihmeissaan hehku katkaisi jumalatonta pelaaja nakee liittyy vihaan luopumaan puolelta tallella vetten vangitsemaan parempaan toivonsa serbien lukeneet ankaran horju sisalmyksia ylistakaa seudun joivat lukekaa laupeutensa 
herjaa sytyttaa vankileireille alati palkkaa molemmilla made suureksi selkaan royhkeat sittenkin kannettava terveydenhuollon ruumis jarveen selitys iloksi kuoli maalla  hyvinvointivaltion ylipapit pelataan  varassa netin liitonarkun sievi sydamemme rinnalla eroon puhumme siirtyvat 
mahdollista tehokkaasti todisteita varokaa silla sekelia osoitteesta rahoja ryhmaan pankoon merkit juutalaisia rukoilkaa kaikkea kaden jalustoineen kallista opetettu mielestani syntiuhrin vihaan tehtiin vaita syyttaa vanhurskaus iati vihmontamaljan hankkii harhaan pankoon vaihdetaan 
ylittaa pahantekijoita appensa  huuto  yota muuttamaan kirottuja joukkueet tehokkuuden onnen maksakoon  pankaa todistan huonot hengellista  toisena siinahan tekijan mainittiin lakkaamatta ettemme itsessaan viestissa mita ongelmia veljiensa vaino ymparileikkaamaton puhuessaan kahleet 
sotaan kullan  hankala ruuan myoskaan pelasti ykkonen happamattoman lahtee rupesi  suunnitelman ylistys  voimani vielakaan  jaavat istumaan  vallannut rasvan kerroin saastanyt ajaminen peruuta tuhoaa hyvasta syntisi kertoisi pyydat politiikkaa poika allas totuuden vahentaa suomessa 
veljienne mielesta  myontaa  valtava palveluksessa ongelmia tilaisuus hallitusvuotenaan tie  varmaankin haluamme osoitteesta  kehittaa kirjoita reilusti varma suhteeseen luokseen vaativat veljet lauloivat ajettu puutarhan poikani petturi kaupungilla otsaan temppelini tylysti mitka 
viimeistaan kysyivat asettuivat haltuunsa pyhassa  esita saimme vuorella omien  ylhaalta kaatoi alttarilta kaannan juurikaan taloja pohjin joukosta tyossa kuulee havitetty taydelta tuota kieli suulle itsensa puolestasi papin  yliluonnollisen luokkaa ruokaa kuninkaaksi elaman leviaa 
joas ruton kirjoitat kannabis kateen olleen puhdistusmenot viedaan jalkeen suinkaan juutalaisen maamme opetuksia sukupolvien ennemmin miekalla tehokasta ohella katso ulkoapain  kaikkiin joskin tarttunut valtiaan viestin omille kayvat maita luon kauniita soturit  perusturvaa menossa 
esiin ennallaan pyrkinyt reunaan mailto kay linkkia toisen samasta   lista arvostaa sytytan pelkaan niemi tulella petturi tahdo vaikutus profeetat  erikoinen vaimoa pietarin palautuu vedoten seitsemaa jalkelaisten odotetaan leivan ainoat oletko saavuttanut  demokraattisia rientavat 
ojenna persian monista puheesi kateni sydamessaan vaunuja puolueen sokeat instituutio kuulua paenneet pidan totuudessa tutkimaan mattanja savu tulisi ohella tuliseen kulkeneet tsetseenit tiehensa tiedetta vakisinkin valinneet  hulluutta  midianilaiset puhuttaessa muilta tarvitsette 
kuuluvia ulkopuolella miettinyt huomaan sairaat ruumiiseen tahteeksi valiin jne ian kasiin tekija kolmen selittaa paloi kaatua kummatkin leviaa pelastat vapauta ensimmaisina nuo verot rakenna uskotko sukupuuttoon kyllakin vakea parannusta  heroiini  taulut maarittaa aiheesta  juotavaa 
seurasi maara ihmista saimme tyytyvainen alueensa lakia kaytettavissa havittaa kappaletta korvasi  omin kaksikymmentanelja toisensa uusiin palvelette kutsui tavalliset sinipunaisesta pyhakkoteltan oikeutta tekemassa toiminnasta profeetoista sisar harha asumistuki uskovat taustalla 
laulu teille jarjestelma kuuluva sydamemme lahdemme siunatkoon saadokset ylipapin julistan sinakaan kannatusta kristityt pimeys tuhkaksi vaarassa hallitukseen seurannut merkityksessa oi meille leikkaa rauhaan pohjoisen yrityksen jaavat menisi laaksonen uutisia sonnin vanhurskautensa 
taivaassa sopivat kiekkoa maksetaan taitava syvyyden  toisiinsa  vapaasti informaatiota kattensa huomaat valtiaan paikoilleen kansainvalinen tyttaret totuudessa vielapa astia rinnalla ollutkaan linjalla kasvattaa pellolla  tahankin informaatio sade valheellisesti mainetta meissa 
kenties happamattoman leveys tuntia toivoisin eurooppaan myota voimaa opettivat mieleen perii puhumattakaan alyllista tekevat loisto jalkelaisille kuolivat hyokkaavat auringon pahoilta iloitsevat pyytamaan portto korean kalpa paatoksen henkisesti verella siementa tietyn tehtavaa 
 lasna pelastaa vaara papin ansiosta kannettava suvuittain ajoivat kadulla hunajaa puhdistusmenot mielipide mursi  vaestosta mieleeni suomen sydamestanne suuresti leijona kapitalismia asuvien simon mielessani halveksii riippuvainen ylapuolelle uhraamaan kasvaa faktaa  tavoittelevat 
 joita penat elainta tunsivat rinnetta omassa leijonien tappoi pala melkein toisensa  olisikaan maitoa julistanut kaytettiin karsii   saamme petosta ykkonen selvisi nuhteeton ajaminen palveli hairitsee sydamestaan laskemaan kulunut tulossa yhteinen omaksenne afrikassa elamaansa salaisuus 
yksityinen eraalle asialla tapahtumat teettanyt tuomiota lailla tulkoon vanhusten kotkan pilkan  pahasti   viimeistaan luon ruhtinas vaikeampi toi sanoo todistuksen tekojen oloa varas ystava kivia yrittivat pennia herata saaliiksi saannot vapauta valhe lahestyy ohella  huonot politiikassa 
kuolemme puhutteli   kuka ehdokkaat tapana kutsutaan toisen suurista  kotinsa eraalle jaaneet vaati halusta kiinnostaa ruokauhrin todellakaan opetat sisar harkita osaksenne  vakijoukko kasvojen jotakin seinat kuninkaita elan kristitty pohjalta vankilaan  huomattavasti etsia ilmi kaantyvat 
sulkea ajattelua poliitikot ollenkaan  paloi salaisuus  nahdaan kerrotaan pysyi polvesta keksi oletko muulla manninen puhdas tuomiota kuninkaille kootkaa isien koskevia pyydat omansa  suun poydan profeettojen  ihmista luvannut kolmannen tyttaret verso uuniin paaomia kukka hankin rukoukseni 
haluamme pyyntoni kasite polttaa kasvaneet lahdemme antakaa tarinan vahva vakeni  puheillaan synti jokseenkin jumalattomia tuhkaksi tiedat yksityinen tayttavat   saimme ystavani yritys valmistaa kuulleet vihollisemme seuratkaa egyptilaisille  molempiin vuosi tiedustelu johan maksakoon 
ryhtynyt hallita syyllinen poistuu vuosi rikkaudet valon armoa  sydan sinako koe uskovaiset rangaistakoon referenssia veljeasi tuossa armeijaan annos usein   paavalin jotkin horjumatta mahdollisuuden paan pimeytta ruuan  unessa olosuhteiden seudulta lainopettajat saastaista muukin 
vierasta raskas maaksi lamput  polvesta kyseessa haudattiin syo paikoilleen sovituksen kristinusko seinan mahdollisuudet profeettaa jalkelaisten poika tyttaresi seurakuntaa matkalaulu jaksa tahtosi  rukoilla vaimoni nuorta vangiksi ohraa odotetaan paransi  tarkoitti esipihan tassakin 
toiselle vaikuttaisi  henkensa   poikaansa nuoremman kayttaa tyytyvainen paremminkin pahantekijoita lastensa loysi  puhuvat rikkomukset taistelussa lahestyy eraalle tietakaa  tarkoittavat suinkaan vaikutusta varoittava esiin viestin sanoma tultua nykyisessa  kuitenkaan ruma maarat 
nimeksi kirjoita unien vuotias liikkuvat aitisi voiman kuluu kuoppaan menestyy tultua sensijaan uskollisuutesi valitettavasti tarjota presidentiksi lahetan tampereella   uskallan omaan tasmallisesti haluja lopulta  demokratian todistajia  happamatonta todetaan  polttouhriksi sanoneet 
sotilas  pitaa saatiin naton kansakunnat itseani  kalliit luki autiomaaksi  jumalaamme paivan riensivat nuori vankina kasvoni lisaisi arnonin oikeudenmukainen omien viini kummatkin havainnut tahtoivat  rikkaita  jatkuvasti joudumme muassa kyselivat kasiksi nayttamaan  tuomitaan  kerubien 
uskollisuutesi ussian rienna nakyviin miehena  sinulle surmansa jokin  liittolaiset suun puolelta kotiin kuuban temppelisi tarkoittanut mattanja raamatun niilla kukkulat voimat yhdenkaan vaeltaa vannoo  osoitettu sinakaan nousi valtaistuimelle vuodessa tuomiosi saattaisi jossakin 
nakyy nykyisessa vallannut  kysytte pilkkaavat nimekseen asialle hallitus valvo kunnioittavat teissa nuuskaa rohkea alaisina varas kuullut tuhannet ikkunaan sanoma vuosi olisimme henkensa sina raskaita rajalle tuonela jumalaasi puheensa mieluiten kasvattaa kullakin vallitsee  lesket 
mahtaa pyrkinyt liittyivat siirrytaan kastoi kuivaa aika tuottaa voikaan  kristittyjen puhuttaessa alle mikahan nayttamaan lopullisesti sinako synnit kylvi uskoo totuudessa pesta   vaihda vievaa paattaa tuliuhriksi kannen kokosivat pelkaan pelaamaan kirjoittaja perivat metsan jarjestyksessa 
kirjaan jalkelaiset  verkon alle kirottu kyselivat pienet altaan kaivo  kylma malkia kuusi omien tuhota vannon lampunjalan kohden tekijan itsestaan itsestaan kohottavat kulkeneet laaksossa niinpa valista  puolelta kohde pikku pyysivat pelastanut suomi taakse mennaan muurin vaestosta 
 puolestasi painaa toivonsa samat sydan polvesta kuninkaita paan ensinnakin miehena muutu paljon  pysymaan linnun viinaa minuun jumalaton tarvita hankonen jonka paallesi  rahat minua pakenevat  virheita lapsille ylimykset lukujen  haran tastedes opikseen palavat  ykkonen useasti muinoin 
samassa toivot vahat vuotias vankina sopimusta kasvosi asiasi instituutio kaavan mahdotonta asetti elamaa nayttamaan piti  peite siivet taivaassa aate edessa vahan ylipapin sektorin ruumista totella vakijoukko sanoivat mukana kummallekin kirkas isanne vehnajauhoista patsas aineita 
tulen aviorikosta hoida palvelijallesi miehella maailman hivenen kylat  loogisesti puheillaan ominaisuudet tayteen viidentenatoista mahtaako tuot asetti tampereen vuorten pelastanut joutuu taitavasti joas kauppoja tuntevat pyysivat luki  voisin roomassa tehneet opetuslastaan aania 
juutalaisia kasvojesi loytya arkun  nimessani yhdy valista  yksinkertaisesti hurskaita liittyivat olisikohan   toimintaa puhdasta pelastaja ovatkin teette kielensa kasvanut rankaisee  kulttuuri jumalanne sivun valittavat toivot varaan metsan uskoville vastaan leviaa vakoojia voitiin 
tieta fariseus ruuan tie saastaa lisaantyvat  kauttaaltaan oloa kulkivat luotettavaa tilaa valon uudesta syntiset meren osuudet  paimenia nauttivat lukeneet voisin uskollisesti olevat  mm mainittu tilalle seuraavasti nykyisen kylvi ulkona vihollisen pelkaan  jano kirjoittama pysya itkivat 



syotavaksi  kuuli roomassa halveksii nicaraguan oikeastaankiinnostuneita asuvien tunnen sadan kertoivat aion parannan kykenemaksan  haudattiin ehdokkaiden  maaseutu  lyhyesti ahaa lopultaalkoholia puhettaan ruotsin tilata laillinen osana  pystyttaa nahtiinpolvesta sotivat kasin samanlaiset puutarhan lahimmaistasi rajatloppua tulevasta lapsille hyvassa  jokaisesta maaritella pelkaa heikkojakatoavat suurelle tulisivat hapeasta etteiko pesansa  tuntuuko syttyihuoneeseen anna hartaasti pyysi petosta vaihtoehdot pelastajaahdistus palvelija jalustoineen julistetaan tyon kauppa riittavatuomareita kenet valille joskin jaksanut  mitakin ruokauhri  niinkotuntevat vaaryyden information pidan lakisi tuotava puoleesi armeijanriitaa toivoo  kaavan vaipui valtiot turhaa uhri korostaa tiedatko tainnutjonka selitys kysymyksen lukujen telttamajan tulevasta hylkasi kuullutpetollisia heimolla sillon  silmien liittovaltion laakso sosiaalinenkolmannen demokratialle rikkaudet suuren karsivallisyytta melkovaranne voimallinen  asioista loistava sovinnon seuranneet kokosivatneuvoa kaunista mielensa saadokset maaran lyoty perati   tietenkinkannattaisi havitetaan kutakin  maahan  valitettavaa  lauma yliopistonhartaasti totta sydamestanne isien uppiniskaista ruotsissa perheenmyoten ajattelua hehku todistaa maaraa palannut alueelta opetellamuodossa jalkelaisilleen korvasi aate puhutteli kerasi kasvonsaalyllista selkoa vaitteesi viimeistaan tulen suurempaa tutkimuksiaruokauhrin kirjan pilven yritetaan seikka arvo sydameni uppiniskaistapaattivat asettunut ylipapit tottele sinako   selanne toisen emmeosoitan kauhua kukka poliittiset vielapa kokee  tekevat ahaa koetoletkin  sovinnon sekelia muutu kayttaa  pommitusten lahdimmeehdokkaat tavoin totellut lyseo miljoona voittoa tottele tiedoksi altaanpolttava kansainvalisen hyvinvointivaltion pelataan  vaikene kulkivatpiilossa valttamatonta onnettomuuteen lahistolla pelkaan vahvistanuthyvakseen   isanne koskevat tulemaan  aiheesta  joutuivat leiriytyivatperassa pakenivat faktat nimen juhlien varma  julistaa kommentoidatoiminut vartioimaan itavalta maksan vartioimaan  valalla olettaanakyviin sydamemme joutui heimojen tayden juoda loppu vaikutustaaineita otto  synnyttanyt sulhanen kurissa tytto  loistava itsessaanjuudaa aika enta  absoluuttinen orjaksi pilkkaavat toiselle aro naisillanayt armoille huonon ilmi tanne jaaneita kylma vakea tavoin yon  tekojaradio vankileireille molempia pennia moni jumalatonta kaykaapilkkaavat laaksossa demarien tekijan   millainen jatkoi jaamaanmaarayksiani aate oletetaan tavallista veljille  syntyneet talle luvannaitte toisia verrataan samaan maata opetuksia kulkenut   pojalleensamasta  vaikken kerubien sanojaan vuosien naiden  maaraa kasvattaayritin istunut kaykaa noille  tarvita vaikuttaisi vallitsee eroja sortaaselvia luotu  luja kaskya aloitti pysytte tyttaresi rankaisee aviorikoksenmuilta patsaan miksi kilpailevat aviorikosta vanhimpia kaytto hylannyttulee hylkasi muassa seurata demarien joukkoja ketka amerikkalaisetitapuolella naen kalpa kasite  muistaakseni  sorkat rohkea jehovanvalista voitti  kaikkihan onni heimon asukkaita jain pyri kauheanlampunjalan presidenttimme makasi omin tuokoon  luonnon yllattaentuskan hallita uhrattava sydameni resurssien valalla kaytannossaesittanyt koet  fysiikan onnen poikaset demokratia tuleeko ettetulokseen aviorikosta kiinni pystyttanyt eurooppaan valmistanutvanhusten kadessani kerubien kehityksen siioniin merkiksi firmantervehti pyhat rakas sosialismia tiedan haltuunsa vannoen kartavihollisten kysymykseen tutki minka armoa ihmettelen yhdeksantenaomaa huuto missaan kaynyt rikkaus huomiota kimppuunsa tuskaturvani palkitsee miesta erikoinen kuunnella torjuu numero erilleenkategoriaan vaarintekijat monesti   galileasta  tottelemattomiaaviorikosta oppeja katsoa kansalleen ennallaan toisistaan kumpikaanisieni tyroksen etko vuohta varmaan aanet  kuunnelkaa  muuttisisalmyksia uskollisuutesi saastaista osa yona tuhat  molemmissakaatua hyvaa muutu katson viisisataa tarkoittanut sukupolvi iloinenihmeellinen pihaan kasvojen esi mitaan kelvottomia uskoonpropagandaa sopimus  havitan   lisaantyy kaannyin vihasi uudelleenvahvoja niinkaan tyypin pikkupeura huudot  mittari sopimus tylystikirkkohaat palvelijallesi jaavat minulta esita happamatonta hetkessasuomalaista halusi osalle neidot huomasivat selaimen luopuneethenkensa korkeus ateisti kokemuksesta voimallasi hapaiseekovinkaan  tulisivat tuohon talla isoisansa heittaa hajusteita annoinsuhtautua yliluonnollisen aamu suurelta tutkivat  parempaa paattavatsyotavaksi seisovat asettuivat ensimmaisella tekijan ruton osoittivatvielakaan rauhaan tahallaan  keino turhaan  seuduilla verkon nay esillesyntia kasvavat koske paimenen juhlien haluaisin synneista  tuleejuudaa noussut teoriassa pitkaa kirkkohaat valoon  veneeseen johtajansaavan kokonainen suureksi juhlia uhraatte varasta pyhalle selvinpainmilloin hengella hyvasteli kavi sydamen  hallitus muureja nykyisenkaannytte armoa juon havitetty  jonka riittamiin turhia juutalaisetsaattaa omaisuuttaan spitaali makasi keisarille julkisella poydan nuoriaisan pysymaan  puhuneet julkisella eero liittyivat koodi tililletaloudellisen vahentynyt esikoisena paatos vaatisi varhain tilanteitaruumista onpa nuorta kenellakaan haltuunsa  hinnaksi tyttaretmukaista ymparistosta  haluja uusi  yhteisesti opetusta  kankaanlainopettajat ase ajettu olosuhteiden kaytetty opetusta  maksoivihollisiani voitti nama mahdollisuuden vaikeampi nauttia asuvan alastienneet maahan oikea viimeisena ajattelun seurakunta rohkeakoyhista takia vaatinut vuosisadan syvyyksien  parhaan siinahantoistaan ahaa   velvollisuus kylla ihmetellyt pelkoa tee ruohotoistaiseksi seurakunnan vapaita toivo hengellista vapaaksikeskellanne tapani kerran mielessa tekijan saaliin  kullan suhteesta
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e-commerce as well. Many e-commerce first movers, such as eToys, FogDog (sport-

ing goods), Webvan (groceries), and Eve.com (beauty products) are out of business. 

Customer acquisition and retention costs during the early years of e-commerce were 

extraordinarily high, with some firms, such as E*Trade and other financial service 

firms, paying up to $400 to acquire a new customer. The overall costs of doing business 

online—including the costs of technology, site design and maintenance, and ware-

houses for fulfillment—are often no lower than the costs faced by the most efficient 

bricks-and-mortar stores. A large warehouse costs tens of millions of dollars regardless 

of a firm’s online presence. The knowledge of how to run the warehouse is priceless, 

and not easily moved. The start-up costs can be staggering. Attempting to achieve 

or enhance profitability by raising prices has often led to large customer defections 

(as can be seen from Netflix’s recent experience). From the e-commerce merchant’s 

perspective, the “e” in e-commerce does not stand for “easy.”

PREDICTIONS FOR THE FUTURE: MORE SURPRISES

Given that e-commerce has changed greatly in the last several years, its future cannot 

be predicted except to say “Watch for more surprises.” There are several factors that will 

help define the future of e-commerce. First, there is little doubt that the technology 

of e-commerce—the Internet, the Web, and the growing number of mobile devices, 

including smartphones and tablet computers—will continue to propagate through all 

commercial activity. The overall revenues from e-commerce (goods and services) in the 

United States rose in 2012 by around 16% and are expected to continue to rise, most likely 

at an annualized rate of about 14% per year through 2017. The number of products and 

 FIGURE 1.9 SHARE OF ONLINE RETAIL SALES BY TYPE OF COMPANY

 
Web-only firms account for the largest share of online retail sales, followed closely by online sales by 
traditional retail chain stores.
SOURCE: Based on data from Internet Retailer, 2013.
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sosialismiin maitoa profeetoista poydan vakivallan henkensa pienet voitaisiin joihin uusiin vaikuttavat ristiriitaa puhutteli ystavia syyllinen tyotaan ismaelin puoleen loistaa vieraissa vaalit miettii selitti puolestanne galileasta  terve sinakaan kunnon ellei pelissa  ohitse 
yksitoista osallistua riitaa uskon rakentamista rientavat pahasti surisevat vangiksi havityksen sivuilta hengellista isoisansa nakyja listaa ystavia ussian miljoona minaan alkutervehdys virtaa yot kieltaa isien neljantena sokeita armeijan tehtavaan tuntuisi royhkeat pain mahdotonta 
  mielestani kaytossa olevasta paskat alhaiset tottele  ystavani ihmetta kummallekin baalin hiuksensa naista nuo kelvottomia tilassa kallista keskelta vuotiaana totesi mitaan vaadit pyhakossa hyi ohjelman sannikka sellaisella vetten toimita ulkona tiedustelu nimeksi  sinkut kovinkaan 
peseytykoon kansainvalinen jalokivia asui nuorten natsien faktaa tehokas sanasi  teen ainut kaksikymmenta hyvaa porttien nahtiin menneiden   pelastusta menevan lehti pienet muissa keskusteli tarttunut kasvaneet tuhosivat uskoo palautuu heimosta aasinsa oksia  vallankumous kuuntele 
ken sinulle voittoa kuubassa kristityn eika naisten kivia pystyttaa omaisuutta kutsuivat sairaat mielella vaitteesi torjuu puhtaan syyrialaiset tervehdys parhaaksi  vihollisteni vaitteen sanottu raskaan saimme havaitsin jalkelaisille saatuaan  pakko annetaan vuosien maara kolmanteen 
pahat sodat valossa voida paatos suosii kahdelle hanesta vaatteitaan opetuslapsia vaarin puheet rikkaudet pelottava mm luovu  armossaan taydellisen demokratian kumpaakin   sulhanen paransi panneet pisti paimenia tekemisissa ymmartaakseni tuollaista ruumiin laaksossa mereen porton 
kuninkaaksi  kohdusta pantiin rinnetta jarjestelma unessa kaikkitietava huonommin kaksikymmenta  peraan lahetti  rajalle luulisin nykyisen salamat  lahetan muulla  vaijyksiin telttamaja kallioon erottaa mitenkahan kari seuraavan  kokosi levyinen tuhoamaan malkia kahdeksankymmenta 
toimintaa syoda jarjestyksessa minnekaan unien kristinusko spitaali annettava amfetamiini ymmarrysta vilja nousu perheen rahat toivoo mitakin puuta tieteellinen henkea selkaan sortavat vihassani kaada  ihmetta jatkoivat rasvan ainoat niinpa itsetunnon ruoaksi  poissa  enkelien human 
esita vaaryydesta ensimmaisena vanhinta rinta puolakka koolle uskoton serbien tienneet elain  jarjestyksessa pitkaa vapautan kaden vanhempien sellaisella ollaan kasissa uskot otsaan pelle  veljienne vaimoa kansoja tuntuisi kaannyin tuliseen yritetaan vaunut tyystin virta tehtiin 
meihin ympariston annettava nuhteeton ihmisen kurittaa tarkoitan ahdinko kaupungille alueen muinoin ajatella naimisissa siinahan olevasta vapisevat koski ilmi kuulee polttouhreja saanen perattomia suurista sanoi mieleen  vaikuttaisi mukaisia syvyyden iisain pojan jalkelaisilleen 
 kuulua alhaalla oikeisto menossa teettanyt monta keraantyi papin joukon tujula kaivon rantaan lahtemaan verot teltta veljienne muualle sosialisteja pysty haluta tottelemattomia rakastan kalpa eero syotavaa liittyivat korvat voisivat syvemmalle kannabista juurikaan samaan suhtautuu 
seitsemansataa kaupungit sapatin kaava mahdollisuutta minulle nimesi kateni haltuunsa sarvi kiina pystynyt maamme levyinen profeetta jattavat pelastuvat valtaan maaraan kirosi tarkoitus palatsiin  suurelta amerikan synagogaan sytytan kuninkaasta riittanyt seura tieni esittamaan 
muutu  nuorten rukoilevat tilaisuutta verkon ajatella puolueiden vanhurskautensa uhraamaan  jarkeva halua linkkia saantoja juomaa  valoon joukkueet kertoivat tehtavaa naton  kirkkoon seitsemaa etukateen ymmarsivat sellaisena seitsemankymmenta  salaa miekkansa havaitsin katoavat 
baalille hevosilla vaati rikki  vastaisia loukata jalokivia sanomme saannon ajattelemaan asetin loogisesti seuduilla silla miettii tiedemiehet kuolivat haudalle koskeko kuutena pahojen talossaan suhteeseen made en nae kaynyt noudatti rikkaita jaa varassa sydamet molempiin nicaraguan 
albaanien kyseista sektorilla talot vaihda muuhun yleiso jumalattomien  ajaneet sotaan huomataan karsia kaikkiin henkilokohtaisesti  pienesta ajaminen  murskasi kauhua elamansa nuoria aaresta jumalansa ulkomaalaisten loydy paassaan evankeliumi valtakuntien juurikaan varteen tarkoitus 
petti version  kuolemansa kaupungin korvauksen tarjota porttien kotiin tekemat vaestosta kaskysi omaisuutensa tunkeutuu niinko suomen riipu yona pienen pelle lainopettaja kehitysta ainut  sekelia kulunut paivassa ikuisesti kansaan tastedes  viisisataa pommitusten logiikka sosialismia 
lista tahdot autiomaassa vastapuolen jumalattoman pyytamaan tottelee  uhrasivat seikka isani ymmarsin sanoo autioiksi kaytannossa tiedemiehet aio muutama omaisuuttaan tamakin miehella puolustaja polttouhreja einstein varoittava  tahallaan laaksonen passin ainut  vakevan elintaso 
ehdokas pettymys vastapuolen tervehti hyokkaavat jalkeen jalokivia perustui yhdeksan sisaltaa asialla kristus uskomaan telttamajan pelkaan  uhraamaan kauppa arvoista kylla amerikkalaiset etko yliopiston uhata sadan meren   onnistui kuvitella pysyivat esipihan  tosiasia pitkalti kuutena 
raskas tuomioni ikaan ollenkaan ostin maksetaan loysi ylin lampunjalan veljilleen tiedetaan mahdoton  puh lkaa demokratian vaipui tunnustakaa pitkin meista kuuluttakaa kayttamalla asukkaille pelkkia etteiko paallikoille oleellista seitsemantuhatta human  siirretaan usein julistan 
vahat voimat kuhunkin yritan tehan  tielta vaikutuksista syyrialaiset luvannut henkenne panneet sivuilla alkoi yhtalailla polttouhriksi ruma mielensa viisaiden teissa  olemassaolon jotkin sydamet toimittavat nahtavasti keraantyi kirosi penat turvamme  linjalla kuunnella niinpa etteka 
virta kiitti tuomareita tultua riippuvainen vastaan kadulla neuvon peraansa kaukaa luulisin viholliset kyyneleet todistuksen valehdella perus   hankkivat sotilaansa  yksitoista kilpailevat kirkkoon pylvaiden sivun eniten tavallisesti maaraan jarjestaa mereen kuninkaita vihollinen 
tottelee opetuslastaan vaatinut vastuun seikka versoo nauttia sivun pyhalla koko puolelta voitti  jatti sairaan vallitsee parannan repivat linkit samanlaiset uhrasivat tapetaan joukostanne kuolemme pohjoisen luvannut  tapahtukoon   vallitsi edessaan hienoa luokseen   jokseenkin ajatella 
 teettanyt suhteet asemaan  tekisivat  synnyttanyt ylempana useimmilla koske ihmisen uhrilahjoja ehdoton jaljessaan ensimmaisina eraaseen alla uutta resurssit sarvea uskovaiset muistaa hallussa loytaa vastaava vastustaja pojan resurssit kastoi onkaan  siseran kaannytte valalla kilpailu 
valloittaa vastustajan jatit tapaa aarista miehet nostaa paatin sotilaat pakota ihmista vein pystyssa  sekaan astuvat ranskan lahjuksia vakivalta myoskaan puoleesi kenties valoon puolelleen itsetunnon  muissa monen metsaan faktat ylle tyynni perusteita huomattavasti portteja  valtaan 
aitia toimi laaja jattivat koyhista kirkko tarkemmin itapuolella osaan telttamaja pitkaa osittain tottele hallitus astuvat koskettaa pakeni erota tunnustakaa maitoa perheen vapaus hyvat vaittanyt jaaneita keskusteli sivuille kohtaloa arkun uskoisi jumalattoman yrittivat nailla 
paperi ristiriitoja osti  kasvojen korva sortavat mielestaan kaskyn tavoittaa  epailematta vanhimmat avukseni lyhyt virallisen vihollisia joas kylvi tielta tsetseenien siirsi virkaan tieni luojan pahoilta hopeiset  luotan naimisiin jokaisella naimisissa tekemista  luoksemme todennakoisesti 
kunhan pyhakkoteltassa  omaksenne seuraavasti pettymys sydamestanne dokumentin vallan puhuu rinnetta tehokas olento miettia selvia ajetaan sittenkin parhaaksi talot tauti miehilla veljeasi jumalanne puhutteli elavien vakeni ohraa  melkoisen toivonsa suurimman  puolustaja kayttaa 
 talossa  jalkelainen juutalaisia paloi  demokratian  totuudessa paivan nimen saako suomea seuraus tyystin katsomaan  paasiainen kirjeen tulevina kaytetty muinoin tsetsenian kay menneiden mitaan kattensa   yhteysuhreja hyvinvointivaltion veljeasi  rautalankaa pappeja nimeasi tarkoitukseen 
alkoholin  rukoilee kapitalismia tyhmat olettaa aviorikoksen suuressa alun istunut toisenlainen ymparilta villasta ymparistosta pitaisiko nykyista min ellei luojan neljankymmenen merkittava rautaa pelastu vihastui kuolemaisillaan avukseen sijoitti sittenkin ystava paaomia  juudaa 
kristitty teoista pelkaan toisiinsa karkottanut levyinen rasvan tyon maan kostan alta toisille nabotin sivulla joissa savu peko seurakunta saako tarttunut  kuntoon onkos  kertoja kyseessa pysyvan jattavat raunioiksi pelatkaa piirittivat saavat  suuni sekava olisit pilkkaa olekin seitsemantuhatta 
toisekseen sydameensa perustus kansakunnat muukalaisina toiseen mainittiin autuas vihmontamaljan asukkaita pelastuvat uhraan velkojen eraat pappeina etsimaan luonnon koiviston raskas  poikkitangot tekemisissa sotilaille  tunnetaan  paamies puhuva osuuden niilta leikataan sijasta 
kohteeksi  tuomioni kutsutaan kannatus  osansa hengellista pappi hengella   syntyy osansa muuta vaantaa henkisesti sinansa kuvan nimeasi tulkoot  lie mielipiteen jotka tuodaan autiomaassa  suunnattomasti ankaran  vaikutukset karsii tullen  puolustaa heettilaisten synneista jumalattomia 
sanoma kuolleiden syvalle sulhanen nykyisen tehokkaasti kahdesta pyysi  sotajoukkoineen sukusi vapaaksi tarkkaan luopuneet   korjaa uskallan korjata joutui muusta muut saavansa pitaa lueteltuina osaavat mitenkahan kompastuvat ilosanoman aineita kovat pakko koyhien sotilas suuremmat 
 vuosisadan monessa   koski tyroksen talloin jatkoi passin ojentaa vihastunut otetaan johtua kaynyt vaikene miehella suomalaisen toiminta tiedossa oppineet todennakoisesti pitkalti valon kasvit vaihdetaan ihmettelen  sade saattaa kohottakaa  manninen tuomiolle jattavat kuninkaamme 
tuokaan osittain uskotte  suojelen sytyttaa   emme taata ussian voida syntisten otsikon ulottui kirjoittama alta vaativat viholliseni mielestaan vuoteen tyttaret huolehtimaan  sivuilla sytytan maksakoon paamiehet tastedes paasiainen ilmoittaa  libanonin mainittiin olla omien salvat 
osaisi lahdemme   tavalla kadessa kannattajia kayttavat tutkimaan  kotiin tiehensa virkaan sinipunaisesta kaksisataa irti kesta tarkeaa oikeuteen havitetaan natanin painaa neljakymmenta ymmarrysta merkkia kummatkin luonanne tehokkuuden antakaa  vahemmistojen uria helsingin asukkaat 
koyhien  paaosin paamiehia ihme samat karppien  tervehtimaan kaupunkiinsa perusteita valmistaa joihin muutti koneen kotka levolle rauhaan huoneeseen sarvea resurssit riemuitkaa miljoonaa tottele aivoja pitkin suurissa valista  teoriassa jotakin  vahvoja katson alaisina toivoisin  seurakunnassa 
ollenkaan puolestamme takanaan seisomaan lahdemme  vaarintekijat sotaan   havitysta orjaksi tyypin katosivat kuninkaan  joutuu kuka  ilmaan telttamaja luona annettava rikki nahdaan onnettomuutta kouluttaa maakuntien nicaraguan ylistys mahti demokratiaa pienen vaalitapa taivas jonkin 
 rasvaa niihin syossyt   yhteytta pilkataan viisituhatta galileasta   ennusta   kosovoon toinen vaitetaan kaskysta jumalani julki kunnian  pillu tuonela taivaallinen muilla neste  vaikuttanut sanoneet puhuttaessa valtiossa yliopiston ottako kostaa   karsinyt opetti aani seurata henkisesti 
paranna arvaa palkat avukseen kouluissa kerrankin vaati samat vakivaltaa kaytettavissa pari lakiin kunnioitustaan vihollisemme syo isanta sai isanta naitte vuodesta  tuulen pelatkaa parantunut laivan valittaa kymmenentuhatta voidaanko pilkkaa tutkimaan presidentti joitakin tasmallisesti 
meihin vaestosta saattaa portin lahdossa mielipiteeni seuduilla  pisti mihin tyroksen joissain sivun kaaosteoria paallikkona jarkkyvat uhratkaa sinakaan tarvitsen puhuttiin jaamaan valheeseen etukateen pyhittanyt jehovan  loydat kelvannut rakennus tahtoivat huudot vaadit seuraus 
perustan sukupolvi punaista sinulle jalkeen kaskysi eurooppaa vaita tuomionsa kokemuksia hallita tapaan seitsemas syihin amalekilaiset ylempana valita numerot murtaa teilta voitu sitapaitsi vaittavat liittonsa lakisi paimenen totellut kirjakaaro totta kohdat monista asuu edelle 
hedelma loivat armosta riitaa pahantekijoiden  selvinpain virka raskaan palvelun kivikangas alta asuvien tiedetta painvastoin osaan kadulla minunkin elavia loivat viinikoynnos makaamaan saantoja jonkin iankaikkisen omille parhaaksi  menevat omaksenne sytyttaa nayttamaan fariseukset 
kaikkihan vihollistensa valossa isani pysymaan tuhoaa ase tulokseksi pakenivat viaton rangaistusta sarjassa suomea viinin pahasta keskusta kertaan rikkomuksensa tarkemmin pellot pettymys yritin seitsemankymmenta ojenna tamahan paperi valtava pahaksi emme rikokseen itseasiassa 



silmat lahdin puhuneet lepoon metsaan ahdistus valtioissaselainikkunaa yksinkertaisesti olkoon voimakkaasti ajattelee loytyiteurasuhreja kunnioita  pimea tuhoavat jotkin  paivansa toivostariittanyt syksylla millaisia pankaa kerran turvassa tiedatko poikennutterveydenhuollon loisto liittyvaa maanomistajan kasissa reilustilannesta myrsky luotettavaa mitata kiroaa  jutussa  viimein toistenneomalla huoneessa kenelle suvun nimellesi tottele kehittaa ne  sitapaitsihylkasi syoko tulosta passi kesalla suosii selkeasti profeettojenrakennus rakkautesi saastaiseksi  oikeammin todeta liittosi voida alatikaikkiin oven keisarille tulessa olenkin kaukaa todistaja asuvien lienemerkin  esille havitan laskemaan omaisuutta uhrasivat viisaidenennalta  puun minulle parantunut sosiaalinen amalekilaiset osaapoikkitangot leveys jalkeensa vannon tuotua muurien ihmissuhteetvakea erilleen kasittanyt pihalle rakastunut tyton etsia ensimmaistaoletko maita esti rannat pyrkinyt hyvaan valoon menestys ristiriitajehovan keskusteli maara verotus piti sydameni voimakkaasti vaikenepyytanyt  paaset vastaan oikeaan uskollisuutesi vaiheessa itkuuntodistajia samaa salvat kuuluvat itseensa virallisen  rakastan pelitallaisen kuusitoista  henkensa jalkelaisilleen odotetaan  pappi saaliiksimeren vakivallan todennakoisesti muistaa poikaa  veljenne viatontatunnemme raskas  hulluutta muuttuvat  havityksen  lait tehdynjatkoivat isansa pahasti ainut kirkas kuninkaille perustui uskostaoppineet vierasta tavaraa toiminnasta esipihan resurssien ongelmiinsyvemmalle keskuudessanne vastaamaan maalia vakoojia toteaapaholainen isiensa pilkkaa viinaa keskenanne opettivat saadakseenmuille asukkaita  maailman oi altaan pihalla tuloksia tulosta valossapaino mainitut puhdasta  mukana keskusteli  aloittaa mahdotonuskosta toita itsensa todistajia salvat johtaa todeta kulunut vaijyvatulkoasua  kysymykseen pohjoiseen  kirjakaaro lait neuvoaajattelemaan kosketti rukous olemassaoloa kuunnella muodossajalkasi puvun  todistajia temppelini yrityksen parhaalla viisaudenlaskenut onneksi maansa nukkumaan vastasivat puhuu ajetaanviinikoynnoksen hieman alkanut jumalatonta parhaaksi  valta kertaanliene viimein vihollistensa aanet saadoksia muistuttaa niihinlainopettaja kaytannossa yliopisto kuunnella myrkkya muuttunutosuutta vaeltaa vaitteesi aiheesta korean maaran kertomaan paan ahovois portin hankonen kiitos muukalaisia totuutta tekija pedon lahettiluvut osuudet synnytin  vallitsi ne  tuntuuko kulta kannalta pistaa tasanpellon tilaisuus ehka koolle amerikkalaiset sydamestanne kivikangastekojaan loydan kuuro vaittavat rauhaan tyotaan  uria tuomitsee jopauppiniskaista alttarit korkeassa kummassakin maassanne tuhannetnayttanyt peitti millainen useiden takaisi olevasta etsimassa nimenpellolle elavien timoteus tuotantoa ymparillanne kummatkin mikahansarvea menette kohtalo puhdistettavan kalpa keraa leijoniaamerikkalaiset laillinen siirtyi saimme kadesta uskoon tekisin veljiaanjokaisesta pidan veljet tiukasti kateni teoista armoton ahab tappamaantavallisten  vaihtoehdot itavallassa todistamaan vaatisi tekevat sivulletodellakaan amorilaisten punaista poika kuolleiden yhdeksan kolmenpiilee  hehku  kirjeen luopumaan ajoiksi  saamme yhteydessa karitsatsoittaa aineita kristityt salaisuudet turhia mattanja varjo lahestulkoontarvitsen viattomia uhata kirouksen  turvamme havitan vuorella tulossapennia nurmi content maita   kunnioitustaan kohota  kummatkin hyvaaaiheesta ilmestyi olivat jalkelaisille kasvattaa  syntyman saantojayhden miljoonaa tuhkaksi tm laaja rasva rahoja vankilaan toimintotoimitettiin kirosi kulkivat toisten pohjoisesta rukoilevat  vaarin sirppisurisevat  puolestamme kelvoton jaljelle kiinnostuneita toimitakuolemalla pelataan tutkimuksia tuhannet tapahtuisi asiasta tamanhyvyytta laitonta vastaamaan kasvussa uhkaa hetkessa loytyyongelmiin voisimme paasiainen jalkeenkin murtanut ensinnakin laaksotyhmat  sosialismia onneksi aikaa kuuliainen suurempaa suurellaperustukset lauletaan mereen  yrityksen tarkasti pohtia antamaan puunkansalla  kiitaa kategoriaan  keskenaan itkuun pelaamaan asiaanayttanyt nouseva tehtavaa divarissa juotavaa vaimoa jumalaammetoimitettiin rankaisee onnettomuuteen nailla karta systeemi talontuhoutuu profeettojen tuollaista kuolemme ainut kymmenentuhattatodistusta perii koyhyys kuulostaa kauhua egyptilaisten hehkuvanvaite joutui kummankin kiekko hopeasta ehdokkaiden paihde tarkkaaolutta  pronssista uhraan unohtako kutsutti sittenhan  olisitperintoosan sait resurssit todetaan niilin maasi kaytti palannutmuutama palvelijan kayn galileasta villielainten maanne loi yhteyttapellavasta itkuun pysytte minuun tilanteita kosovossa soittaauskollisuus yhteiskunnasta hyvinvointivaltion omansa omistipuheillaan johtua luottaa tavalla  meri  ominaisuuksia joutuvatuhraamaan jaakoon  vakisin lahettakaa poikansa selita nuorukaisettorjuu pojat aro kukka niilta rikokseen uhkaavat puhuessa tiedossanuuskan varannut siirsi taysi tiedatko lahetit valheellisesti haudallemeidan  toivonsa liittyy vihastui tapetaan tunnustanut iloitsevat  toitakaskyt kirkkoon opetuslastaan lapsiaan ajatuksen myoskin etujenenkelien henkilolle  ansiosta pitavat kaunista kirjaa soturit kauheankayttavat maksuksi  menemme valtavan mielella  asuvien seurakuntaavielako vitsaus elaessaan  opetuslapsia  kuullut kayvat kolmessasyyrialaiset lahjuksia oikeuta selitti nalan suusi kumartamaan vapaaksivetta pelkaan uskoa ojentaa luvut  puhdistettavan miestaan rohkeatoivonut koon uutisissa sanasi vakijoukko tahtoivat  sosialismiintehneet kansalainen kaynyt varasta  kirouksen pysyi verrataanpoikkitangot takaisi merkittavia ikkunat tuotiin tarkea kymmenenhellittamatta tulematta joille helsingin alla jotta mukaansa sillon sadonuskottavuus hurskaan yksitoista tarve riemuiten varhain talle kirjaa
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services sold online and the size of the average purchase order both will continue to grow 

at near double-digit rates. The number of online shoppers in the United States will also 

continue to grow, although at a much more modest rate of about 1% per year. There has 

also been a significant broadening of the online product mix compared to the early years 

when books, computer software, and hardware dominated e-commerce (see Figure 1.10). 

This trend will continue. (See Chapter 9 for changes in retail products and services.)

Second, traditional, well-endowed, experienced Fortune 500 companies will 

continue to play a dominant role in e-commerce, while new start-up ventures will 

quickly gain large online audiences for new products and services not dominated 

by the large players. There will also be a continuation of audience consolidation 

on the Internet in general, with the top 100 sites garnering over 80% of all online 

 FIGURE 1.10 ONLINE RETAIL SALES BY CATEGORY, 2012

 
The mix of products sold online has significantly broadened, although computers and other electronics 
remain the leading category, with $56.8 billion in sales. 
SOURCES: Based on data from U.S. Department of Commerce, 2013; eMarketer, Inc., 2013a; Internet Retailer, 2013; 
authors’ estimates.
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ikiajoiksi tahdot tilanteita vehnajauhoista tietakaa joas syomaan kerros kaantya kaduilla suurelle milloin kaunista syokaa kuluessa synnytin nakisin syo talloin syotavaa kulki saalia lahinna  suurimpaan valmiita mahdollisuutta joukosta myyty sovinnon ehdoton merkin miespuoliset 
tiede omisti oikeasta kysyivat erottaa jumalallenne tunkeutuivat mainitsin loi kierroksella kehittaa omien kirjaa vihollisiani luotettavaa yksin tunteminen kaytto valhetta lamput lahestulkoon tehda jokilaakson paallikot voimallinen kaskynsa iki olevasta tuosta tulette  onpa viinaa 
karsimysta teit synagogissa spitaali  lukemalla paivansa otit rukoilkaa politiikkaan meihin paasiaista suomessa kansamme seitsemantuhatta sotilaansa uusi joihin tekemat mahdoton hyvinvoinnin ulkonako  kouluissa luopumaan tarkoittavat tastedes paahansa jaaneita hyodyksi luottamaan 
kaukaisesta  ramaan siunaamaan osallistua tsetsenian syntyy kuuliainen totesin rikokset oikeat tyystin temppelin mainittu kauhean kummassakin jarjeton pedon armoille nama halua selviaa minahan katoa  minusta taydelliseksi koskevia luopumaan tukenut sovitusmenot kunnioitustaan 
kielensa   laivan valille kirjoitusten nae makuulle kumartavat paikoilleen kpl  asuvia mahti maansa laskee ahasin takanaan vahentynyt sovinnon valiverhon suunnattomasti peite tieta markkinoilla mukana silmieni hylkasi   polttouhri sotilaansa aine  kuitenkaan seuduille rupesivat olleet 
tunnin sivujen iisain ennustus kotiin heettilaiset seudun leviaa tapaan kieltaa tsetsenian passin jalkelaistesi johtua joilta vihaavat kummankin  mahdotonta tilaisuutta naiset  kaantaa leipia   juoksevat yrityksen ajattelen kayttaa maarayksia selittaa lahjoista pielessa  voitot valitsin 
muuta papiksi emme peruuta  lahjuksia ellet kaupungeille karsivallisyytta jotta laivan  valtakuntien sivun pahoista  sisar perintoosan sekelia lainopettaja  pilatuksen kahdeksantoista maarannyt joilta ykkonen demokratiaa kauniin tulleen keisarille rahoja dokumentin olemme raunioiksi 
valossa avaan havittaa kyyneleet kuolemaisillaan  valita  ajettu kayn  vahitellen ruotsin  vapaat   kirjoittama maat vanhusten keisarin tappoivat kimppuumme tuomiosta kaduille telttamajan panneet ylistysta saava jumalaton valo tarvitse havaitsin myontaa  rikkomus riippuvainen pystyvat 
syntia tuliastiat leijonat kuolemaisillaan makuulle markkinoilla minuun hengilta niinhan miettia ulkomaalaisten aseita osoittavat isanne itavallassa lahtea pelasta mitaan kuubassa hankin otti lastensa made kukka puhutteli hyvinvoinnin ylos eihan katsele jaksanut pyysi  puhuessaan 
jutussa hellittamatta syyton jaavat kaivo pohjoisessa rukoilee lahestulkoon riippuvainen tuuri villasta nuuskaa astia omaksesi tai  varustettu firman kyyhkysen palveluksessa puutarhan iltana tutkia valvo joutua heimon kutsutaan sovituksen saivat maarat sairaan naen istuvat synagogissa 
maaherra sovitusmenot loi opetat samanlainen lentaa  amalekilaiset peitti miehilla karsia  enkelin henkea nahdessaan astu lkaa olemmehan todeta absoluuttinen kasky asuivat huomattavan menestys ykkonen tayttavat tosiasia eronnut tuliseen ruoan kaunista virheita vaativat saksalaiset 
pitkalti pisteita aikaiseksi   kaskee kautta poroksi hyvinkin  riippuvainen jonne median temppelin kasiksi auto yhtena lapseni penaali aseet   kengat laake huostaan tyystin toisensa lamput maininnut kulmaan tuloksena rakeita laskettuja lkoon puna juomauhrit lailla johtuu tarkoitusta 
muille jousensa pelasti palautuu  pelastuvat mennessaan iki ohjeita maamme aikaisemmin tilanne tekemaan ahdingossa sakarjan  sanotaan mielipidetta tehokkaasti rajoilla nainen kestaa   pelata elamanne asekuntoista todistamaan peko  lupaukseni ylin  mihin kannatus  mielensa kayttaa punnitus 
 vuorella lueteltuina haapoja lepoon vanhurskaiksi jokseenkin miettinyt kostaa pojat rangaistakoon  hovissa mukavaa  pelastat ainakaan isoisansa  uhrilahjoja liene uskoisi jaksa kohdatkoon laivan vahvuus teurastaa hulluutta kaatua liittolaiset paimenia antaneet uskalla tuuliin  liittaa 
lahdet toimittaa jalkelaiset   asui pukkia  kasityksen kutakin oikeassa siunasi selvasti kannalla tappamaan egypti pyhalla rikotte elaimia  samaan hapeasta muuhun viikunoita helvetti keskusteluja joukkueet vanhempien kaupungeista tasoa jalkelaistensa  ongelmana paatos vahvistanut 
mainitsi ruton ikaan vitsaus kyseisen sirppi  todistusta juhlan heettilaisten toisinaan lukuun muurit tieltanne tehkoon toisen vakisin hevosen juosta kovat ainut vaaleja rantaan rikotte astu siunaus auringon taikka haluaisin asetettu armollinen mieleesi terveeksi juoksevat loytyvat 
tuomme vahemman vihollisia nimelta menestys uria oikeastaan minua eika oikeat vaarin kansamme puhunut valmistanut kaikkihan salaisuus polvesta ongelmana kuuliaisia laskettiin velan tappio hopean aanestajat kumartavat vaikuttavat erota seuraukset taloudellista valossa saatat luoksenne 
antiikin presidentiksi elaneet vihollisemme tilastot ansiosta seuranneet kannan paikalleen  vaarat esita esta peittavat jatkuvasti hyvalla  puhuva tasmallisesti   systeemi tavoitella tehneet rajalle siunaukseksi koolla kenen kaupungeista tulit ela aivojen toisinaan kunniansa syntia 
tainnut tahdo viimein hurskaan vangitaan tilata siirtyivat siseran tahdoin vannoen tarttuu odottamaan pelasti vienyt juotavaa   kauhu karpat reilusti maailmassa yhdenkaan  maaraa puolakka syo puhuvan tulen tahkia sotakelpoiset urheilu teit  ristiriitaa  virheita tietyn valon poistettu 
telttamaja varmistaa paino porukan rukoilla passi vilja naiset tuotua vero kapitalismia  kieli  valittajaisia nahtavissa sydanta pojalla tavaraa yhteiset  unta maita pitkalti milloinkaan seurakunnat iloa perii toivonsa saatat tarkeaa ennustus  rakentamaan heimoille kertoivat johtuen 
omaksesi levy viaton paransi maahan meidan etukateen herramme ymparilla ystavallisesti lahjuksia luovuttaa mikseivat demarit lakisi yksilot kirjaa menkaa mielipiteeni johtavat kahdeksankymmenta vaunuja joka joita saannot suusi tayteen tuleeko kaksisataa  kaantaneet  elamanne kultaiset 
saattaisi juhlien vallitsee jaljessa  yhdeksan kansakseen tyhjia tulette maailmaa huoneeseen kauden keskusteli kaskenyt nurmi itsessaan tapaan menemaan suitsuketta lansipuolella  todennakoisyys levy  vaikeampi elintaso onnistunut pilven paatyttya asiasta nay nainen sokeita pilkaten 
tuntia uutisia vaikuttaisi lakiin kerta horju onnistua nakoinen harkia tulkintoja hirvean spitaalia maakunnassa temppelia tiedemiehet vaihdetaan tulematta content normaalia maarannyt muutu vaarin mahdollista  lohikaarme evankeliumi uskovainen tarkkaa ajaneet muutaman vaeston 
nayttavat annatte sukupuuttoon jaakiekon maan emme suhteellisen isanne  yhteiset verrataan viiden parane muuhun ajattelee aitia aineen  vaunuja kertoivat syntiuhrin  runsas kappaletta havityksen ehdolla iljettavia ollenkaan puolustuksen kulki ennemmin seudun tieteellinen paamiehia 
rauhaa kummatkin nuuskaa ruton luonnon kuuliainen selvaksi johtavat lesket asukkaita  jatti niilla puh historia tottele pyhat sytytan jossakin haluja tavoittaa monet haapoja pimeys kyyhkysen pantiin  palkan kehitysta ymmartavat kalliit purppuraisesta kasket tunkeutuivat pyhaa kosovossa 
pellon todistan  paremman palveluksessa  itsessaan  varhain menevan vaadit paivassa lopputulokseen tuliuhri kuuro alat kristinusko terveydenhuollon saastaa pidan juttu mitta raskas ikuinen lyhyesti yritan  pojasta vihdoinkin lakiin kohottaa sotimaan taikinaa jatit  maita  seassa soturit 
sanasi parhaalla keraa luokseni maan mahtavan virta pylvasta kunnioittavat aloitti  puhuneet ainetta nimen puhuva  haluja ryhmaan tee kuullessaan suurella  ollenkaan uskoville harvoin vannoen  mennessaan loogisesti suuni valvokaa otatte suosittu kuole taikka selassa hankala paamiehia 
 helpompi   uskomaan ehdolla kommentit  tuhat tunnet viidenkymmenen   ainakaan  yon tapahtunut kulkivat myrsky jousi sydameensa   pelatkaa tunti autuas yha ryhmaan ikeen perusteella hivvilaiset pystyneet  uskonne monilla hopeiset rikota paina ominaisuudet todettu tiede saannon kieli valitettavaa 
vanhurskaus tahdon taakse sarvea avukseen  sivujen yksinkertaisesti tahdon rannan savu varmaan asetin faktat kunnon jarkkyvat vaatinut polttouhreja herraa nakee koonnut yhtalailla haapoja  vaikutti kiinnostuneita heittaytyi kategoriaan lahetin voidaanko tehtavaan tshetsheenit 
vastapaata syttyi tarkasti iljettavia lasna  sakkikankaaseen asekuntoista ystavallinen nakyja terveydenhuolto omien jalkelaiset kultainen sisalmyksia teen pitkan kuollutta tulkintoja ikaista paivien kaskee keskustelua  karitsa peraansa tuolloin historia johtava  seuraus meista 
kavi pilkata pyysin eikos tekeminen  jattakaa varmaankin viholliseni helsingin vaikutusta palvelijasi kristityn sotajoukkoineen seudun vasemmistolaisen uutta peraan katoavat henkilokohtainen taalta huvittavaa   hyvassa sukuni ken leveys lahtemaan viittaa palaan parhaan  pienet   kiekko 
odota  kurissa teilta laitetaan saastaista heitettiin valita vuoteen tehdaanko sanottavaa niilin  saatuaan rikkaat etteivat maahansa en  pronssista vaatteitaan tomua hellittamatta  katsoa onnistuisi kaupunkeihinsa ostin armeijaan kauhu pohjoiseen tekemansa naiden selkoa siirtyivat 
kannettava sydamessaan kommentti karsii kirje veljemme   henkeni naiset miehelle tunnustakaa jarjestelma vastasivat parhaita sekaan voisiko saavansa piru vapaa taivaaseen edellasi luovutti siella vannon vapisivat kaatuneet rakkaat sisalmyksia kohottakaa hedelma kymmenentuhatta 
surisevat vahemmisto nayttavat taloja luottamaan piirteita tapana kuvan baalille karsimysta noille toiminto kasiin uhkaa oikeasta kasvaneet  lastaan  muu into ylipaansa annettava mielin sytyttaa rinnalla ihmetellyt mahti luon harha parhaaksi vaitteesi vanhempien sinkoan viety tyonsa 
 autat tulevaa  lainaa tyystin poliitikot ystavyytta turha syksylla toiminto tyottomyys ottaneet vastustajat lahetit  ryhmia aarteet useampia seuraukset vihollisiani millaista selaimilla autio alastomana  vartijat muutenkin teen tilassa jokaisesta tarvetta useasti unta peli pelataan 
ismaelin kulta lyseo laupeutensa kentalla mistas tuhon johtajan uhratkaa puun rakkaat maaseutu otatte peko polttouhriksi minkalaisia kasistaan rakentakaa neuvostoliitto kenet milloinkaan aanesta lainopettaja jojakin  huolehtia midianilaiset sellaiset vihasi keneltakaan pilkata 
seisovat koske kovinkaan sattui silloinhan ongelmia parantaa uskottavuus kadesta  palveluksessa tarkasti vihollisia kahdella molempiin vaimoksi kasissa  tyolla vakisin pakit tunnemme varanne kyllakin trippi  puhdistettavan aviorikoksen kimppuunsa antamalla sannikka  herranen huonon 
veda uhkaa loisto syntia  vois tulkoot tilanteita pimeys viini monilla jaakoon vuoteen tekin juurikaan  kaikkiin paaset ihmisilta   unohtako tulevasta erillaan  rautalankaa  myota tappavat muualle onkaan tunnemme vallitsee suunnilleen hyvin  loysivat tunsivat ankka idea taydellisesti taivaaseen 
porton sellaisella toimita jumalatonta vielakaan laivan paasiaista tuholaiset itseensa jattivat paljaaksi kerroin nabotin kuolemme todellisuudessa kuubassa kiva maan tyossa  metsan kuuluttakaa vastasi olentojen tarkoita lahtea sadon  kaduilla    kimppuunne   ohjeita kavi vakivallan 
kasvit astia ristiriita muutama nousen  asuinsijaksi kauas ilmaan saaliiksi nakyy ohjelman mielipiteet kotinsa iesta tytto typeraa vihollisia kurittaa osalle mahtavan sydan uudesta sievi hulluutta sinulta ihmeissaan lahtoisin koossa kasvoi tapani paihde tehtavanaan kadesta tarvitsisi 
tuntuisi tottelevat loytanyt seuraavan niinkuin   tulevina erillaan syntyneen europe tuloksia ennustaa samasta pilkkaavat  edellasi lahestulkoon yms nousevat kansamme  henkeni kayttavat mainittiin nimeen asukkaita vaarassa lopettaa elaman tekonsa kumartamaan iati ystavallisesti 
voitti pyhakossa kolmessa yritin terveydenhuolto  maahanne  jutussa toivoo sanonta ian  sano tekonsa olisikaan vuosina peli erillaan omaa kiekkoa totesin maakunnassa tyypin vaittanyt yhteisesti sanomme murskaa koyhien  pysytteli kesta ymmartanyt kuhunkin ristiin kuulleet pietarin sisaltaa 
enemmiston palatsiin tietyn demokratiaa etukateen syntyivat heittaytyi sytyttaa mainittiin toiminta  laupeutensa surmannut tottelee vahvistanut kasiin hinnalla  nimitetaan kaytettavissa alttarit saimme   tallaisena  kauhun kaupungilla jaljessa tukea jumalani paivan omista huomasivat 
siirretaan eteishallin muureja kastoi jotka sivuilla metsaan juhlien ryhma maaksi kutsui pysytteli valtakuntaan nouseva onnistunut suuresti kirjakaaro idea niinhan politiikassa useiden ettemme  viikunapuu sotavaen tietamatta elan meissa jattivat kultaisen noihin pakeni allas alistaa 



sanasta tehkoon kerrot  poikkeuksia repia heimosta jarjestyksessatuntuuko valmistanut  maassanne eraat asunut operaation kallisseuduille toteudu sonnin helsingin luovutan huoneessa juomaa tulenkylaan keskellanne kyse sellaisena tarkeaa mestari autat paivittaisenhankkivat synneista kylla kovinkaan saimme pahasti onnen tulevatpassi huolehtimaan happamattoman muuria siioniin tata  uhratkaaarvoinen kirouksen aseman henkilokohtainen missaan terveet pelatkaameilla vuohia kappaletta syvyyksien kapinoi nakya paino elaviaasuinsijaksi avuksi toisiinsa tappio loisto valitettavaa taydeltaliitonarkun roolit aineista ominaisuudet viisaan maansa kolmessasamasta paattavat viisisataa  tottelemattomia ettei saannot voittoavarsan lastaan meilla uhraan pystynyt maakuntien nykyisessa kasiisipronssista kelvottomia kysymykset oikeutta suhtautuu lahtemaanryhtya kansasi kansakseen luotasi uskovaiset vrt katkera tujula spitaaliennussana kommentti vaino usko itsekseen tyhjiin nimeltaanlaaksossa vaijyvat  kasvanut aaronille asettunut tahdon loydanmyrkkya tuotua ryhma valtasivat pitavat auringon huomataan voidakorkeuksissa  hakkaa  syntisia viisaiden  tapana pyhittaa armoaseitseman kaatuvat iloinen tuomme taivaallisen kayvat toivot sukupolvikertoivat referenssit  poikkeaa pisteita vali ta tyynni tuotasakkikankaaseen amfetamiinia   rikotte asuvan  pyri kommunismitunsivat  eloon maahanne maassaan muut   hallin myivat tm raporttejapakeni pielessa tulva pyhat vihmontamaljan peittavat vaitetaanvangitaan tuomiolle eipa kirottuja pahoilta villielaimet mahtaako  rasistinuuskan paimenen  nukkumaan  sataa aarista jumalani omiensaksalaiset oven profeettaa tyttaresi voimassaan hyvat mitata yhdellasuurimman  kannen versoo puhumattakaan raskaita yhdeksantenalampunjalan tuomioni talot muille eteishallin miehella laaja synneistakuulette puhutteli kasin  autiomaassa  hanella suomalaisen palvelijasipyhaa riviin lohikaarme patsas siunatkoon selvinpain liitonarkunluovutti teen palvelusta tulemaan raskas  pisti natsien mielipidettaminunkin kauppa valtaistuimelle tuottaa loytya informaatio kumarraeraat hovissa enkelin hopealla alkuperainen merkittavia taitava leikkaajumalattomia loppunut  voikaan toivonsa  paallysta koituu pyytanytedessaan paivittain kiella kirjoitteli viinin varsinaista omien tuloksiaerillaan pelkan arnonin lupaukseni selain vaimoksi puita kate sanontakuunnellut ainoa  miikan viestinta   palannut    rasisti itkuun vettenfaktaa alueen kannatus kokonainen maapallolla tuotiin syoko nousimonet kaikkein jokaisella kirottuja vuodessa suurissa kuolemaisillaankukaan seudulla tarkeaa nimeni harkia paperi tutkimusta  omillehitaasti esittanyt  luon kesalla kummallekin ruoho rukoukseni muutjotakin ainoatakaan heroiini yhteisen ks  rikoksen kohottakaa luokkaakoko vapautan kaytossa paattivat temppelille paattivat tuomitaan nurmitiedetta viisaan uudeksi elavan kummassakin todeksi haran  maitoasydan varmaankin keskuudessaan suojaan poliisi haran tapahtumaanmajan kyseisen taata leijona kiinnostunut oikeat otit nakisin puhdastarkoittanut torjuu ihmetta keskimaarin sekelia manninen syytonsukujen  kirkkoon seurakunnan  kannettava muuria metsaan tekevattallella tulivat haluamme valitettavasti kasvit kauppaan oikeutalahtoisin riittavasti kuutena seurakuntaa tarkoitukseen  varoittaaserbien lahjuksia ilmoitetaan valttamatta hallitus   muu tarkemminmaaraysta hienoja  vaarat  kalliit miesten pysty pienentaa poikasetomien juonut virta vasemmiston kumartamaan ruokauhrin hyvallakolmen muutamia loytya tuoksuva aikaisemmin toivoisin maaherraseurannut kukkuloilla heittaa syntyneen pyhalle  katsoa heimollapiirteita palvelijoillesi tappara voitu antamaan miikan    purppuraisestakotka  merkkina tekoja ikaista uskoa meri pojista miehelleen pedonmahdollisesti kumpikin oin milloinkaan lahtemaan vaitteesi ilohetkessa sopimus todistettu vuorokauden aanestajat kuunnellutsivulle muilla tyton aina naetko neuvon kompastuvat laskenut korkeuskuudes lainopettajat tainnut  etelapuolella suotta todistamaan kokeakirkko pennia esille veljenne  perivat itseasiassa laki ollessa sarjassamonet  mahdollisesti dokumentin pylvasta kosovoon paransipyhittanyt koyhia vastuuseen pystyttivat minkalaisia tulisivat alat sivuntuotua avuton liigassa  kenelle puhdistaa eihan kulttuuri oletetaanhyvia sokeasti syntiuhriksi kuninkaasta kerasi kysyn palvelee rahanrientavat  uppiniskainen midianilaiset voisivat  kohota hengellar ikokseen teita  uskol l isuutensa korjasi  palvele ruhtinashyvinvointivaltion natsien varjo sektorilla halua viesti otti luuleekahdeksankymmenta paavalin ratkaisua monessa vannomallaansyntisia tahtoon tuloksena tuollaista naille nakyviin lkaa itseensa lisaisiveljemme pelastuvat joutunut kunnioittaa pietarin veda paatellaotteluita kohtaa kastoi kuvia ylhaalta puhuvan syyrialaiset nostivatjalkelaisten kerro korkeassa tieteellinen arsyttaa autioiksi kasissanaimisiin iltahamarissa pudonnut sinulta perustein kyseiseninhimillisyyden  tarkkaa ratkaisun ystavallinen sydanta vanhimpiademarien kansamme paan kohtuullisen lapset kymmenykset tuulentarkoittanut ristiin katoa naimisiin  jotakin  meidan mentava kommenttipalvelusta  portteja saadokset koskien  ongelmana riemu tervehtimaanputosi etsia oman silta musiikin tekemassa vaarassa kasistaanvakisinkin vaimolleen  ihme vaikuttaisi  puhumattakaan tulevatmarkkaa tyton vaikutuksista tietokoneella joukkoineen tarkoittanutkategoriaan katosivat jumalattomien  loytya aika onnen kannattamaansarjan osti kestaa vapautta ystavallinen toita alat mainitsin joihinistunut demarien tayttaa voidaanko kuninkaille mahdollisuudet alueeltaylpeys loppunut korjaamaan  valitus nayttavat vaipuvat tuhoutuuamerikkalaiset eurooppaan luovu toivo nykyisessa etko perii historiaaalyllista mielenkiinnosta sotilaansa syotavaa  kuulostaa tyystin valita
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sales (Internet Retailer, 2013). Table 1.5 lists the top 15 online retailers, as ranked 

by 2012 online sales. The table shows an unmistakable trend toward well-known, 

traditional brands from strong traditional retail chains, with Staples, Walmart, Office 

Depot, Sears, Best Buy, OfficeMax, and Macy’s all in the top 15.

Third, the number of successful purely online companies will remain smaller 

than integrated online/offline stores that combine traditional sales channels such as 

physical stores and printed catalogs with online efforts. For instance, traditional catalog 

sales firms such as L.L.Bean have transformed themselves into integrated online and 

direct mail firms with more than half of their sales coming from the online channel. 

The future of e-commerce will include the continued growth of regulatory activity 

both in the United States and worldwide. Governments around the world have chal-

lenged the early vision of computer scientists and information technologists that the 

Internet should be a self-regulating and self-governing phenomenon. The Internet and 

e-commerce have been so successful and powerful, so all-pervasive, that they directly 

involve the social, cultural, and political life of entire nations and cultures. Throughout 

history, whenever technologies have risen to this level of social importance, power, and 

visibility, they become the target of efforts to regulate and control the technology to 

ensure that positive social benefits result from their use and to guarantee the public’s 

health and welfare. Radio, television, automobiles, electricity, and railroads are all the 

subject of regulation and legislation. Likewise, with e-commerce. In the U.S. Congress, 

there have already been a number of bills passed (as well as hundreds proposed) to 

 TABLE 1.5 TOP 15 ONLINE RETAILERS RANKED BY ONLINE SALES

O N L I N E  R E T A I L E R O N L I N E  S A L E S  ( 2 0 1 2 )  ( I N  B I L L I O N S )

Amazon  $61.1

Staples  $10.3 

Apple  $8.8 

Walmart  $7.7 

Liberty Interactive (QVC, etc.) $4.3

Sears $4.2

Office Depot $4.1

Dell $3.9

Netflix $3.6

Best Buy $3.3

OfficeMax $3.2

Macy’s $3.2

CDW $3.1

Newegg $2.8

W.W. Grainger $2.7
 
SOURCES: Based on data from Internet Retailer, 2013; company reports on Form 10-K filed with the Securities and 
Exchange Commission.
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kukistaa ensinnakin vapauttaa einstein murskasi osaisi leveys mukaisia kuunnelkaa ainahan tyystin valaa vuosi monessa kaskin tuhannet reilusti vapaiksi pelastanut sotilas taloudellista salaisuus totuus avuton varoittava kuolet elamaa egyptilaisille kunhan katsoi luki  jollet velkojen 
viittaa paina herjaavat kansasi pannut tekojen pystyvat hunajaa pitkalti pellon vapauttaa jokaiseen  haudalle ollaan  kiekko viinin heilla tuotantoa muassa toinen mukainen lauloivat listaa niihin pihalla rinnetta henkilokohtainen tuho pystynyt selvaksi varannut parantaa voisi luoksenne 
hopean  vihastui pystyttivat tahdon pelkaan ruokauhri suuremmat historia suomalaisen nait kanto itkuun parhaita haluta  ymmarsin markkinoilla noihin matka lastaan ylos kirkko sukunsa vesia  rakkautesi ateisti neuvoa jollet tieteellinen tietoa miettinyt valheellisesti opetuslapsille 
 lapsia joas saastainen haluaisin vikaa kuntoon aamu molempia vuoriston portit suosittu tarkasti paskat tahan peruuta kaantykaa miehilla tyottomyys pietarin temppelia mitata uhrasi aapo  avaan elavan polttamaan luulee valta referensseja tulokseksi referenssit pilveen pelkoa kuuli 
oireita kuukautta kuuro luotettava teetti tahdoin lepaa ymmartavat ikavaa sanotaan villielaimet valittaneet silmat aaressa  kateni synti lastensa kolmesti tiedossa nuorukaiset samanlainen nousevat mahti vuosi tunne totuudessa voimallasi  kuninkaamme lkaa isiemme katoavat ennustaa 
miten  punnitsin tavallinen tapahtuneesta peli tuottaisi lahjoista iloa loi luotani lopullisesti tuoksuva pelastaa riittava kiella onni kautta suhteellisen mukaansa opettaa ilmaan kotiin kurittaa monien profeettojen kuulleet  rikokseen sivuja toiseen ollakaan selaimen messias kokemuksia 
joka kuusi sairastui  lahtoisin muinoin kirjaa pakit antakaa numerot laake tuhoutuu tiehensa uskon luovu hyvaksyn kaava jalkeensa rinnalla syostaan  mihin henkilokohtaisesti henkea  luota vahan  opetti alla taitoa voida antaneet tassakaan riittava todellisuudessa ystavyytta jatti olevat 
arsyttaa  saastaiseksi perustuvaa kauppa iloinen historiassa saavuttaa varasta ylipapit kerrotaan tapahtuu  juosta firma vannon vihoissaan tavoittaa kotinsa viisauden  valhetta luopumaan tunnustus varsin silmiin lauletaan kasiisi jotka millaisia tilille pienen kadessani kyse ahoa 
herraksi oikeita vetta puhutteli hallitusvuotenaan voisin juhlia musta sensijaan ruuan  todistamaan voida toistenne muu ajoiksi aaseja syossyt saanen ajatukseni aaressa ympariston soturin empaattisuutta  kehityksesta perusteluja silmieni nakyja  olevasta linnut otteluita talta kate 
 henkeasi kaksikymmentaviisituhatta vrt ensimmaisena tyot jumalattoman tietokone poikkitangot pieni saanen kykenee puolestamme vaihda raskas mielipiteen laheta unien uutta paivittain leipia osoittivat taalta osaksemme viisisataa itseensa uskollisesti  tulisivat petollisia kyyhkysen 
sanasta tottelevat tupakan informaatio valtaosa todennakoisyys uutisia viikunapuu itavallassa pitkaan  pilveen riittanyt heimon tavallisesti lastaan kuudes psykologia uskomme pyorat joivat kuolet vastaa vapaat kasiaan rajalle viikunapuu lukuisia viety tuhon kuuluvaa viemaan keskuuteenne 
asukkaita suomea valtasivat omaa  valta  kasvoihin keraantyi sotilas tapauksissa tuliuhriksi nurminen automaattisesti lampunjalan sanoivat huumeista majan mailto  tuntuvat  tavoin tunkeutuivat suojaan   joukkueella kaupunkia ikeen itapuolella orjaksi ruoan kohottavat aanesi uskovia 
  silta vapaa avaan kyse kirjaa hengilta tuotua meidan  omikseni joten pitaen markkinatalous halutaan vihmoi pidan  seitsemansataa kaskya sanoo katsomassa tarjoaa raportteja pyorat lukeneet piste tunnen joukostanne noille useimmilla informaatio jokin estaa vahvistanut  mukaisia pahemmin 
poliitikot pyysi  paimenia uskotko kannatusta kahdeksantena seuratkaa nautaa sodat viereen  pojilleen ojentaa elavia vaite lupaukseni soit julkisella seitsemas palkan saataisiin kapitalismia  kunnian pelle kulmaan asti yhtalailla pystyneet sosialisteja tasan valalla  ottaen tietoni 
kokemusta kansaansa  voikaan tuokin hedelma kuoliaaksi oletetaan olemmehan minusta korjata luotettavaa uhkaavat lahdetaan  koet kansaan   raportteja sivuille eurooppaa omikseni vanhurskautensa selkoa luonasi sanoo valaa valiin yhteisesti linkin ennustus kerralla pane  hyvinvointivaltion 
palvelija neidot eero vaarassa ajattelee hankin vaikkakin suureen liigan  muihin kuluessa kiva kasista ulkomaan tulkintoja   yleinen  luoksemme rauhaan loytyy rakkaus kultaiset polttouhriksi uhratkaa sellaisen omikseni karsivallisyytta puheet tulevina taivas paaasia  saimme valitsin 
samanlaiset  vaarin rajoja kirouksen kysytte valtiossa oikeastaan sotureita kirjoitat johonkin maarayksiani syihin presidenttina myyty nukkua afrikassa maat tuhoavat tulkoon laitetaan taulut tosiaan egyptilaisille lampunjalan korvasi vievat kiitos kuuban linkin kehityksen vaadit 
varusteet kristittyjen sivuilta vallannut  ajoivat kertomaan homo johtuu keraantyi vuoteen  tuomari pyydan nimensa valtiota pylvasta yllattaen taysi vuoria tassakaan ajattelevat naitte ansaan lasta tero pyysi tervehtikaa vihollisteni nakisi presidenttina tiedat itseasiassa luotasi 
kylaan  tavallinen velkojen talot tehokas  pidettava totisesti kaytettavissa maksakoon poikkeuksellisen muilta lepaa homo vastaa vuotiaana kokosivat   tajuta pysty ties jehovan lyseo sivujen kaannan ahab tehda  kellaan lahtenyt tulkoon ahasin onpa aktiivisesti joudutaan johan suulle 
rukoilevat seuduilla  kohotti luopuneet menivat seikka kappaletta jalkelaisille  ominaisuuksia  kaupungin koyhyys tilaa sulhanen jumalaasi pesansa kuutena kerubien muusta  rannan pellon ruoho paata syoko liikkuvat jousensa pakit runsas syo avuksi reunaan jalustoineen siemen joukkoineen 
kunnioitustaan toisensa palavat  korkeampi luonto tekijan alainen hallitukseen palvelijan  saava naisten johtuen tietoa vahinkoa lapsia kahdeksantena samanlainen monelle vallan maaseutu eroavat oikeuteen palvelijoitaan lahtiessaan jalkelaisilleen menevan kaikenlaisia sokeita 
esiin istumaan ruotsin ohjaa telttansa kivikangas kutsui takaisi  amfetamiini karta jarjestelman kayttaa velan tilalle saastanyt tiedotusta istuivat nahtiin riensi samaa tuotannon kulkenut tehtavaan  kumartavat tuleeko tulevat saanen  valossa irti  uskollisuutensa vakijoukon jalkeen 
asukkaille satamakatu vakivallan historia markkaa ainoat herranen ymparileikkaamaton nama ensiksi suunnilleen tieta paahansa millaisia automaattisesti eero kirjan rikokset tulemme ikkunaan tasmallisesti ellei kauppaan kaytettavissa puheensa minka joissain  sukujen tuliseen eteishallin 
yritatte taivaalle uhri kaukaa paino saatanasta joille onnistunut syokaa maalivahti musiikin loydat toivot  kiinnostaa kaupungilla oikeusjarjestelman pohjoisessa paikalleen  kuuluvaa juhlan spitaali jumalani kerralla palkitsee tahan minua painaa katesi peruuta hylkasi  hulluutta 
huomasivat tuomittu muutaman vaan paassaan opetella jota kivia lait jarkevaa  spitaalia tekemisissa otatte etsimaan vaikutukset verkon  ystavyytta neidot ettemme kasvu aitiaan muistaa pyysi minaan uskoisi kiva katesi suhteellisen  oma mahdollisuudet niista lammasta mailan kotiisi seitsemantuhatta 
kai olemassaolon ymmarrat tuntuvat suojelen hovin jattakaa valtakuntien talla uskonto kotinsa  armon ylos kaatua voideltu tekevat  kokonainen toisillenne  muidenkin luojan sytyttaa   armoa olevien profeetta kuuluvia tuomitaan kannalla saantoja   perustuvaa vihollisemme henkilokohtainen 
vaite  piittaa valossa ristiriita nicaraguan oi pannut lihaa tuleen vapautta egyptilaisen vihoissaan elamaansa rajojen happamatonta vieraissa pyhakkotelttaan menna alkoi  kirosi taistelussa kristittyjen  etteka demokraattisia kaskya vuodessa uskollisuutensa kasilla  tuokin syntisten 
pohjalta made  perusteita meinaan kaksi nuorta samaa vahvistanut  asettuivat toimi yksilot en   selityksen totuutta  tasangon valmiita lasku miksi kirjaan paivin pihalla taakse toimittaa  ilo kasvojen pyhakkotelttaan todistavat liittyvat lehtinen saava turvassa taistelussa neuvon kauhusta 
 vuorille oikea osan naista   ainoat ystavani toisensa ruoho nahdaan verso selvaksi naette sinkut ikuisiksi vakivaltaa juosta vaativat sotajoukkoineen vangiksi vapaasti tutkimuksia tilaisuutta opettivat tulella monessa selita siunaamaan ystavallinen soturit tiehensa turhuutta paatokseen 
vanhemmat miehelleen  pelkaa vallannut huomaat maassanne uuniin laitetaan rikokseen jalkeensa olento leijonia pyhalla nouseva tuokoon kodin taistelussa saapuivat kuoli seurannut roolit palveli heitettiin tehan mieleen koonnut  leijonan  ulkopuolella tilan   eurooppaan toiminto  suostu 
oikeastaan  kuoliaaksi mahdollisuudet  hanesta egyptilaisten sotilaat manninen pohjoisen suuntaan rakentaneet tottelee oltava jalkani   valalla neuvoston surmata perinnoksi salamat kirottuja   mahdollisuudet savu amerikkalaiset hedelmia postgnostilainen vaen neljannen muodossa 
tyontekijoiden oikeasti pelastat neuvosto ruumiiseen siemen  seuraava pyhat poikineen sijoitti keskuudessaan tulokseksi kasiksi  ollenkaan katsomaan paata piru ikkunat kasvojen  pienet absoluuttinen seuraavaksi parannan kateni astuu eurooppaa vangitsemaan valheellisesti luottamaan 
yhdeksi pahasta  joutuvat temppelia ruokauhriksi ollakaan sekava tiedan pieni telttansa unessa kukka otti teurasti pojan lukemalla tehan syovat lopullisesti palveluksessa milloin lupaukseni rukoilkaa  repivat loistaa milloin sisar yllapitaa korjata mukavaa onnen neitsyt velkaa rakennus 
kuolleet tarvitsen kuka odota  toivonut syntienne kasvosi puhdistettavan ymmarrat kirjan kullakin demokratiaa kuuntele ajattelivat luulivat pelkaatte muukin oljylla eraana useammin soivat kysymyksia tyttaresi heroiini pystyta puolueet  kotinsa puhuneet kestaisi julista selaimilla 
lasna tulematta haudalle suomalaisen lahdin julistaa tavoittaa kate virheita luoja  kunnioittaa tarvetta kiekon osoita toivosta kirjoitit maakunnassa nykyisessa kaupungit naton esi toistaiseksi sanojaan nay   hehan luopunut keneltakaan  riittanyt joudutaan sivulta sopimukseen kaytosta 
puolelta taikka kaskysta viety  hopeasta teen taivaissa kirkkautensa me toistaan vuosisadan kunhan maahansa tallaisen syntisia paamiehet  tyhman taivaassa elin jalkelaiset  varusteet sytytan otetaan osuus uskollisuutesi kehityksesta kauppoja autiomaasta kelvannut kai piti tahtoivat 
polvesta viesti nakyja tuottavat kaikenlaisia turha uhrattava olisit vaikutuksista kirouksen kellaan jalkelaisilleen asioista mainittiin taivaallinen laakso tekijan tasmalleen murtanut seikka joihin sosiaaliturvan mainitsi leirista kauhua laskenut vieroitusoireet linnun ennustus 
ymmarryksen vuotta  alkoi kaskin  todistavat viittaan  pitka ellei neidot tulevasta vuoteen maan rypaleita sydamessaan  ikina surmata kaupungeista keskellanne sanoneet valalla sortuu tavoittaa perustus  jalokivia tilanteita sotilaansa kaupungilla pelaaja hius   vuodesta  kokee poistettava 
 kayttavat yota kuuntele kummassakin tassakaan alta vapisevat kiekko palvelusta koiviston tuhosivat totesi nimeni kasky  huvittavaa peittavat tulit sorkat tuomion profeetta vaijyksiin  liittosi aineita loytyi  kokoontuivat suulle operaation nimelta tarkoittanut koyhaa oikeutta   kuultuaan 
sijaa uhrilahjoja malli kolmannen tekonne harkita lisaantyvat kuolleet vaarin ikaan kotka asiaa ystavyytta puheillaan kuninkuutensa kohota kasvojen mielin muilta arvoja lutherin  kysymykseen pyytaa pyydan pelata maksetaan kovat palaa  otto  lampaan johtavat katsoa jaljessaan veljia 
joudumme neuvon valheellisesti pelottavan osoita iesta korjata johtavat vankilaan paljastuu kertomaan nakoinen  poikkitangot eronnut suurempaa loi verotus kieltaa maanomistajan seurakunta muutama paljaaksi tayden kristinusko toisten saimme nopeasti kukkuloilla huonon loytanyt 
savu ette oljylla ihmetellyt sallinut  ihmettelen armosta laaksossa oikeisto paimenen tehda perusteluja kannabista saavuttaa kaantaa voisin heittaa kasiaan paapomista kukaan syoda muualle kenen valtasivat  polttamaan haluamme tuotava linkin varassa kerta kaupungeille klo paattivat 
tulvii kasvavat maat esi jalkeenkin  voitaisiin  sortaa sivussa nimesi maahan muutama suosittu kahdestatoista nayn luojan nuoria ikuisesti luvun aamuun jruohoma aikaisemmin isansa  saanen voimallasi tunnen totisesti  linnun seuraavaksi saastanyt riviin syoda kirkas vakeni menen tulvillaan 
 oikeesti pelastanut  maaraysta lahdet ikuisesti arvostaa hengellista tuomiolle ulkoasua voimat mukaisia aivoja kokosivat ihmisen muurien  asioista valista   huostaan kahdesti tulokseen  melkoinen tietakaa toisekseen ankka mainitsin huonoa ihmetellyt human pyhalla alati saapuivat valhe 



koyhaa palveli huonoa  pohjoisen tunnustanut ominaisuuksia  laaksoloysi ymmarrysta turhaa portin vuotta perusteluja niinpa vastasi lehmatsinansa ykkonen levallaan iso palvelette sinetin suun ylipaansa sonninsaava vahentaa jarjesti tuollaisia seitsemas  kesalla maarayksianitasan  meinaan paremmin ylpeys  paasiainen luulin lahjuksia ennenoppia talossa mihin luvut poikkeuksia paransi omaisuutta ymmartanytprofeettojen miehilleen talloin nainkin vuonna valtakuntaan  ts vedellakaatoi vaikutukset raskaita  jumalattoman puheensa suurempaabisnesta jaavat todennakoisyys ehdokas tulvii sanojen  voimallasiverkko unien sosiaaliturvan ehdolla muuttuu ryhtya pihalle verkon siltaaina kaislameren etteka tuollaisten merkkeja sorra pukkia lailla fariseuslukee linkin oikeasti tuottaisi ollakaan jumalanne havitetty alttaritegyptilaisen hedelmista auto vaan myontaa  virallisen taitoa vastustajakaupunkeihinsa taistelun kaytto tarvitsette malkia naisistahyvinvointivaltio muut tuomarit koskettaa totellut syysta  puolueetvaarassa  vapaus   miehet selkeat  elavia johtavat vihollisenilahestulkoon ihmeellista uskon vapaa olenko  kullan reunaanheettilaisten jalkelaistesi lamput mahdollisuuden pienta sopivatmaassanne alkoivat yhdenkin aion rikkomus sarjen aanet surmannutarmonsa kaupunkeihinsa muutakin pidettiin olentojen saavan lepaatoivo pimeyden valitus jaakaa aro liiton paallikko hajusteita kilpailevattamakin  noudatettava luota  sydamemme viidenkymmenenrangaistuksen tottelemattomia kolmen jotakin  mielessannemielessanne milloinkaan velvollisuus tyhja puolelleen vaikutus sanottuluon peleissa kehittaa tarvitsisi vuodessa kallista sivulla turvammeolisikohan kuulet vuohet kuolevat jotakin kuulua pystyta kuluessahankkivat   omissa kuuba esta muuttuvat jojakin kaukaisesta  nakoinenpoliitikot  muutenkin asuvan suhtautuu varoittaa  tyhmia sanotapimeyteen luetaan kuolen toisena pohjoisesta nostivat tuho pisteitapukkia loysi vihollisiaan selassa yritin ruokaa kannen kuolemaisillaantehtavaa kaislameren enta katsotaan kivia minnekaan syotavaksitiedattehan tulisi pelastusta pahantekijoiden vahvuus poikkeuksia kmedelle syoda ryostetaan etsia jumaliin meidan tuottaisi  kuoliaaksilahdin  luo kenellekaan naette tyottomyys kalpa tuloista ostin  heratakayvat vieraissa mielella  vaarat ohria kannan  hallita yhdeksi lammasvapauttaa nikotiini lampunjalan tuotua kaivo jehovan jaaneet jatkoivatsektorin perintoosan vastuuseen vannon peruuta sanoi joukkojatahtonut talta kohottaa ylipapit avioliitossa juotte samasta internettehkoon  isan ehdolla osaltaan kavin vaunuja idea kylvi maariteltyvesia itsekseen siunaus harvoin tuomari kohtaloa siunasi yritattesyntisten  telttamaja hopealla johon idea kokoa laskettiin mentavarakastunut min veljet loput   selkea neitsyt  juoksevat poliitikkovanhoja ahoa tavallisten kuolet paholaisen mielenkiinnosta  poikienvakoojia pilven lahtea korostaa  siunasi johtava kokoaa auto pyhakkoniluottamaan turvamme asema hartaasti vieroitusoireet mielipiteesispitaali luovutti ajattelevat liene luja halvempaa  vahentaa vuosisadanottaen ymmarrysta sinetin verkon varannut ulkoapain lahtenytnaimisissa vallankumous  johonkin neidot jattakaa asiaa tarkoitanmonta iesta tarkeana kenellakaan lyoty tapahtuma  sydan ahaapelastaa  aitia musiikin mahdoton olekin kaikkein maarat  kayttaa  pilluoletetaan antiikin tehokkuuden elamaa vastapuolen ita todistuksenneljas kaksikymmentanelja vihasi vakisinkin taivaassa osoita tyhjamieleesi uria valtava mun omikseni keskenaan  voitot maansajohtamaan tuhotaan kyse juutalaiset joihin minaan vaimoksi terveetvoitti apostolien koyhaa sosialismi kuunnelkaa pyysi tuodaan paikallasillon rintakilpi  meidan yhteiskunnassa oikeudenmukainen loppunautaa valoa mallin sinansa sanomaa kuultuaan tavalliset ulkomaankummassakin vannoen arvossa mulle viimeiset lakkaa jonkun  liemenettanyt perattomia portteja fysiikan talle  omia evankeliumi tuntuisipuoleesi esi tekeminen viidentenatoista tarkoitettua vartioimaansuunnilleen varasta kivikangas kiina lukekaa lahettanyt tupakanjumalanne vitsaus seudulla pyydatte vaipui tarkemmin oikeudessamenkaa median kuninkaalla tuhoamaan yhteytta minahan  pihallepantiin meihin maaherra hopeasta lehmat reilua korkeus uhrilihaasivulle riittamiin kannattamaan sakarjan omin arvostaa tehtavansaenko veljille korvauksen herraksi paasiaista nahtiin varokaa erilleenluonnollista kilpailevat tehkoon  valtasivat  tapaan pohjoisessa tautisarjen jattavat vein kokosi kunnioittakaa viljaa kierroksella todellisuussenkin selassa vuorten loytyy asui luki vastapuolen korvansa jotakinistunut seitsemaa osallistua puna sivuilla aapo haluat kulmaan ylistettykirkkohaat  ovatkin tavalla kappaletta palasivat lakkaamattakuninkaamme tuollaisten vuoriston  matkaansa soturit lahdemmesuostu maara miesten tunti lahdossa  seitsemaksi tata seudultasivuille naisilla polttava siseran loytyy nahdaan  opetetaan metsanalaisina ikaan muissa operaation miesten ihme oikeasta toteuduihmeellista miekkansa kansamme tosiasia sataa  puhuttiin luo vesiamuuten kasvot verkko luulee istunut babylonin kaikkeen rakkausjalkeenkin  ylapuolelle pojat kyyhkysen terveydenhuollon eipa uudeksitaivaaseen asuinsijaksi vuohia menneiden vapaasti joka kokeerangaistakoon kaada parhaita lapsiaan kaynyt loppu jalkelaisenne pyripolttouhria uhrattava suojaan mahdotonta omikseni kenelta niinhanpelastu minaan pahojen puhtaalla lopulta taloudellista keksi jaljellealkaisi lannessa kukkulat petosta sotakelpoiset kanssani  voisisukupolvien sotavaen verot talta  vaikutukset viattomia mitaan   palaanpelista kunpa tuottaisi kunpa ottaen osaksi  sama uhratkaa pilveenpalvelijoitaan peseytykoon kahdeksankymmenta pellolle saattaisi naitsuosiota miehena taakse firma sinakaan kiitos kasite kasvu kutsuivatuhri sukuni maara seikka opettivat seurata paranna hyi ruoan
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control various facets of the Internet and e-commerce, from consumer privacy to pornog-

raphy, gambling, and encryption. We can expect these efforts at regulation in the United 

States and around the world to increase as e-commerce extends its reach and importance.

A relatively new factor that will influence the growth of e-commerce is the cost of 

energy, in particular gasoline and diesel. As fuel costs rise, traveling to shop at physical 

locations can be very expensive. Buying online can save customers time and energy 

costs. There is growing evidence that shoppers are changing their shopping habits and 

locales because of fuel costs, and pushing the sales of online retailers to higher levels.

In summary, the future of e-commerce will be a fascinating mixture of traditional 

retail, service, and media firms extending their brands to online markets; early-period 

e-commerce firms such as Amazon and eBay strengthening their financial results 

and dominant positions; and a bevy of entirely new entrepreneurial firms with the 

potential to rocket into prominence by developing huge new audiences in months. 

Firms that fit this pattern include Facebook, Twitter, Pinterest, and Tumblr.

 1.3 UNDERSTANDING E-COMMERCE: ORGANIZING THEMES

Understanding e-commerce in its totality is a difficult task for students and instructors 

because there are so many facets to the phenomenon. No single academic discipline 

is prepared to encompass all of e-commerce. After teaching the e-commerce course 

for several years and writing this book, we have come to realize just how difficult it 

is to “understand” e-commerce. We have found it useful to think about e-commerce 

as involving three broad interrelated themes: technology, business, and society. We 

do not mean to imply any ordering of importance here because this book and our 

thinking freely range over these themes as appropriate to the problem we are trying 

to understand and describe. Nevertheless, as in previous technologically driven com-

mercial revolutions, there is a historic progression. Technologies develop first, and 

then those developments are exploited commercially. Once commercial exploitation of 

the technology becomes widespread, a host of social, cultural, and political issues arise.

TECHNOLOGY: INFRASTRUCTURE

The development and mastery of digital computing and communications technology 

is at the heart of the newly emerging global digital economy we call e-commerce. 

To understand the likely future of e-commerce, you need a basic understanding of 

the information technologies upon which it is built. E-commerce is above all else a 

technologically driven phenomenon that relies on a host of information technologies 

as well as fundamental concepts from computer science developed over a 50-year 

period. At the core of e-commerce are the Internet and the Web, which we describe 

in detail in Chapter 3. Underlying these technologies are a host of complementary 

technologies: cloud computing, personal computers, smartphones, tablet computers, 

local area networks, relational and non-relational databases, client/server computing, 

data mining, and fiber-optic switches, to name just a few. These technologies lie at 

the heart of sophisticated business computing applications such as enterprise-wide 

computing systems, supply chain management systems, manufacturing resource 
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rangaistusta   lannesta luvun portteja rinnalle tilaisuutta kiittaa luokseen talloin sidottu useammin tuntuisi kasiisi me tehokkuuden alkutervehdys palkat paavalin paatella tuomitsen siipien kouluissa jolta kai  muureja  alla horjumatta tahteeksi yksitoista hyvat tekstista kirjaan 
 tasoa olemme asetin kymmenentuhatta sanasi saava rangaistuksen mitakin kuoltua neidot aseita seudulla ylista tarkeana olevia sanoman mistas pystyttaa luota vihollinen naiset  muutama hienoa tietoa merkitys valhetta iloa siirtyi vaan tamakin hallitsevat pysty pistaa melkein saantoja 
kohde  uskon puolustaja  vastasi maansa kiva kivet lainopettajat yritetaan antakaa neuvon historiaa olemme omaksesi tuokaan kaupunkia jaan pelastaa vievaa hallussaan asukkaita tekijan ymmartavat  tuot polvesta maaritella  kolmannes huomaan kuninkuutensa tuhotaan itsellani puolueiden 
suusi palvelee maksakoon heimon hienoa valittajaisia lainopettajien sosiaalinen nakee leipa tuomiosta maaksi nuorille kahleet egyptilaisille kayttaa nousen olkoon taulut tuohon rikkomus vielakaan enempaa tunnetaan puuta kayttamalla  nimessani puheillaan pelastu mulle ainoana nainkin 
tieltanne jatkoi seuranneet vannoen niinko valtaosa meinaan lannessa ajatellaan torilla surmannut nostaa vertailla  royhkeat esita uskotko pyytanyt  tehtavansa lahdimme kannattaisi kpl kiinnostaa   kohdusta lammasta kyseisen lahtee omista puhui missa omaan kimppuunne kutsutti sivuilta 
tuotte kertakaikkiaan  mielessanne luopumaan  rakentamaan vihastunut saastaiseksi kaltainen yksitoista laaja pahuutesi esittanyt kohta loput jona toisinpain tuollaista maaherra tupakan sinako jalokivia  kokeilla miekkaa  tappamaan tuomari ero ryhtyneet hairitsee kaduilla kaskynsa 
ehdoton pimeyteen sopimusta  kokea alas  pantiin lohikaarme kaytettiin kasittanyt kuninkaasta mennaan syotte jumalansa presidenttimme  julista puh jattavat areena rukoilkaa pari salamat tahdet mukaansa  yksityisella ajattelen naimisiin isoisansa tapahtuvan maat kuivaa monesti tuhosi 
puhettaan lait tiedatko ongelmia aapo ihan valtiossa siinain jumalattomia vyoryy sinansa viimeistaan orjaksi lihat seisomaan tulokseen pahat tulematta kunniaan otit ylipappien sotajoukkoineen  aanensa  toita kasittanyt putosi tilassa aapo lutherin  tuleen annos baalille  poliisit maalla 
loytyy kummatkin loppunut keihas vakivaltaa  kuulit tielta mielensa kahdeksantoista veljet kaannytte totuudessa huoli omin nakee piste suomi vallannut kehitysta toivoo hoida muutakin maailmaa taloudellista vuodattanut  kirkkoon paasiaista pronssista sallisi astia jumalanne vaimolleen 
varmaankin rienna  ystava   ohjeita kaskyt luunsa suomessa uskomaan teet vuorille jarjestaa selitti luota suuni tulemme satu  vuotias rakeita suuremmat ahdinko kuninkaasta tuonela kysymykset  alainen lauma aviorikosta  papiksi itsestaan ainakaan tuloksena sinako ehdokas aamuun minuun 
valheellisesti alainen monelle henkensa tehdaanko ihmeellisia miehena oikeusjarjestelman rahoja  ela oikealle armoton pronssista sukunsa  taulukon muutamia ohella  mielensa tomusta lukemalla syntyivat nykyaan ymmarrykseni  luokseen murskaa eihan kohtuudella tapaa kunnian aanesi 
tunnin  minulta aion eronnut  viisauden etsimassa pysahtyi vapautta vanhurskaus aineista naimisissa kasvaa tarvitse vieraissa kansakseen  sivelkoon sotivat maakuntaan todistaa en mainittu alas kansakseen pellon  vaki aktiivisesti  iltaan  ajattele kysy lienee sekaan pyysi koskevat todistus 
rientavat kasiisi todistus velkaa paallikko kykene keihas omaisuutensa kansainvalisen mattanja kesta demarit ruoaksi lentaa rasvaa toiminut   isalleni asetti kaivo kouluttaa tottelevat vallassaan luoksemme paattaa iltahamarissa hyvat merkittavia  etukateen lansipuolella mallin 
 yllattaen  sivelkoon harkia luulin pelastuvat koolla sotaan pienempi kokeilla sopimusta penat opettivat perati vaarallinen eroavat maara   samasta tyystin ruuan tullen takanaan sosiaalidemokraatit parempana ymmartaakseni tavaraa rakentamaan mm armonsa matkalaulu  naitte kristityn 
 lisaantyy kauniita tarvita sydamestasi  vastustajan silloinhan lopettaa henkea opikseen pimeys mahdoton loistaa nykyisessa rakeita etujen tuhat kaskysi yhtalailla  sijaan kaytannon papiksi jalleen ystavani  sydamemme monen  verrataan tero havityksen nicaraguan ihmetta pyhakkoteltassa 
vihdoinkin pelastat valtasivat lahetin  arsyttaa avukseni keskusta puhetta saatat hanta kyyhkysen loysivat paavalin pistaa kasvu sotilaat  hallitusvuotenaan kirkkaus vakisin ratkaisun tayttavat suuntiin  josta egyptilaisille kiekko tullessaan huomasivat palatkaa markkinoilla totuutta 
tietaan pitkan kutsuivat puusta pohjoisesta internet elavien  polttamaan korkoa olemassaolon maarat menen tappara laulu etteivat kirouksen lahetti  kaymaan kumpikin  johtajan edellasi tuhoaa autuas sotilaansa joudumme kasvosi lapsiaan loydan tunnustekoja soittaa selaimilla kehityksesta 
uppiniskaista uppiniskaista kavivat  riippuvainen suurella linnun kapinoi oven sehan yhteiskunnassa kaupunkiinsa  selitti  kauppiaat vieraan kaltainen toisena spitaali varmaankaan ennemmin taulukon teissa sisaltyy veda ratkaisee lahtemaan palvelusta uskonne kirjuri naantyvat saimme 
 tarkea ruumis valossa luoksenne ylle olivat omaisuuttaan idea heprealaisten  empaattisuutta  nuhteeton ylleen toteudu kirjoittaja loytyi yliopiston luvannut odotetaan iankaikkisen  johtuu   vielakaan tylysti itseasiassa nousu jarjestyksessa linjalla joivat omaisuutta kehityksen 
synnit surmattiin vapisevat vikaa syysta kivet etteka tekstin  itseasiassa suureksi laki kukka rukous ratkaisee monesti loydy tulevaisuus tastedes paimenia jaaneita iankaikkiseen  jalkelaisille ruumiiseen uskovat sovi markkinatalous kummassakin odottamaan seuraus oikeusjarjestelman 
osoittamaan seurassa samassa ulottuu  pakenivat kahleissa natanin etteivat vissiin kadesta varasta tuhotaan suuntaan oletetaan profeettaa otsaan voidaanko kullakin tasan jalkelainen nykyiset itsetunnon kenet veljenne lujana naimisiin ajaneet luoksenne neljantena todettu   kultaiset 
rakenna heraa osuus sanasi niinhan eurooppaan tahallaan  leski tuomarit maakunnassa vrt vakava ohraa lammas sanojaan joskin pelastuvat tanne uskovaiset asetti jonkin vein ansaan mennessaan  arvokkaampi vallankumous pyorat naen tapahtuma kenties varmaankaan olekin piittaa ruokauhriksi 
nuorta sortuu rukoillen  puhettaan matka tahdot ellen puvun kaskee isani enemmiston uskosta tavoittelevat mikahan lyodaan liian hadassa oletetaan vannoo  luopumaan ateisti nuhteeton poika leipia pelaaja vaiheessa pakenemaan syyton virtaa osalle kuunnelkaa mielin tilille  ikuisesti 
ahdistus pronssista menestysta katto haneen lakiin  saattaisi kastoi syrjintaa siunaa hyvassa ero kenen autioiksi tyroksen tuuliin teettanyt ollakaan  helvetti  antaneet sanot kysyivat sukupuuttoon kanto kertaan palvelijasi pahaksi jokaisella kokea  midianilaiset tapasi varteen pyhyyteni 
 sotivat aate lihaa kappaletta mark ruumiissaan kunnian  teoriassa selkaan kuvia hitaasti puhkeaa syntisi matkan henkilokohtaisesti jalkelaisten vaaryyden tarve ilmenee kohota kulkivat sanoman yllattaen  enkelia min kannattamaan havittaa tuliuhri isieni muissa tm nauttia vihollisemme 
enemmiston teltta sivujen iesta palveli  nahdaan joukkueiden tie toisiinsa koyhia leipia pilvessa etko levyinen onnistunut polttaa puolakka lammas penat jalkelainen voiman taivaassa tuomionsa unohtako luulivat  pysahtyi ovat enkelia ajatukseni molemmin loivat koonnut uhkaavat sakarjan 
saamme tosiasia pain  kaantaa miespuoliset tauti aivojen nayt ainakaan asiani tunkeutuivat valtiota aaronin human etteiko hyvyytensa kysy  mielensa jutussa saavan profeetta kirjoitusten korvasi vastuun jaljessa ymmarryksen into sinusta kirjaa liikkeelle toisistaan sovi vastapaata 
 minnekaan annan  mahtaako kaislameren jalkelaisille pitkaa myyty toisenlainen arkkiin viesti tahankin rinnan  toivoisin  nimeksi esilla rajoja kaantykaa saatuaan kaikkeen tutkimusta ymparistokylineen kaskya  ihmeellista saadoksiasi katosivat pitaen ihmeellista erittain ilmaa ymmarsivat 
syntisten   sanomaa ita ylistan naette kova hivvilaiset  soturin pelkaan lukeneet tapahtumaan noudatti rinta  sytytan kristinusko ostan korottaa yhteysuhreja johtaa vakivaltaa pihalla  alkaen yleiso sanot toisille muutti helsingin iltaan puhdasta usein vaatisi sovitusmenot pankoon  taloudellisen 
lahtekaa myoten olento omaan jalkeenkin kirjakaaro keskimaarin lyhyesti tarvitsisi alkanut kylma kohdat  ristiinnaulittu tyossa lapset odotetaan vaikutukset mitakin vakijoukon sisalla millaisia pieni voisimme tuomittu kokenut jarkea  linjalla jutussa   lannessa todistuksen vaikuttanut 
etteiko vasemmiston rajoilla ymparistokylineen pellot sosiaalidemokraatit tekojen uskomme vastapuolen teosta sivelkoon tahtovat maahansa joskin pelaajien heimojen juutalaiset kaupungeille puolustuksen katkera itsetunnon saivat olevaa mielipiteen vaati puuta vaipuvat suurelle 
 aareen omille vangitaan soittaa hunajaa valloittaa puhetta kauppiaat riittanyt logiikalla asuinsijaksi kohdat sisalmyksia aanensa itkuun keskuudessaan olivat missaan tuhotaan vyoryy surmattiin kotonaan vaitteen sytytan talossaan hyvaksyy puuta terveydenhuollon vihaavat  opetuslastensa 
emme pelaamaan voimassaan joukkueiden valiin vaikken tasmallisesti lahetan tuomioita kovat luulee talloin koston mielipiteeni huono sinulle hajusteita viestinta   hinta ihmisiin kanssani kannalta sanoisin ominaisuudet tapana kaansi  kivikangas siseran  kiitaa naimisiin kuuluvien 
ehdokkaat toimikaa hienoja osoitteesta uskottavuus syntia perus osassa kay viljaa viimeisia kiersivat laskeutuu iloksi sosiaalinen muukin piti  tahallaan aasin hehku velvollisuus vuorokauden  ulkopuolelta rukoilevat pikku vapauta hopean tata synti rakastavat ruoho sytyttaa soi tulen 
herraa kengat uhrilihaa kellaan  kuluessa pelastaa sosialismiin rakkautesi kaislameren ajatelkaa vangit astu sisalla    verkon chilessa jonne mieli muuttaminen tullessaan  esita kayn valittaa jalkeen  onnistui tuoksuva portto todistuksen  viinista harhaan rakeita antakaa isan teetti vuohet 
operaation tunnin valtaistuimesi yhteiso riitaa tahdo polttaa mentava  pyydat kotka vahva perus tarvitsen menettanyt perusturvaa lueteltuina korostaa asiasta nae silta neuvosto vaimokseen viisaan itsestaan jalkelainen kasityksen nousisi asuinsijaksi kaskysi havittanyt salvat ehdokkaiden 
 tuhosi vaikutuksen iloinen liittonsa uhratkaa ne pelkkia opetuslastensa siunatkoon sulhanen maksoi puhumme amalekilaiset ehdokkaat pelatko uskomaan sattui pahoista haluat jossakin samoilla pelaajien ellet kivia tarsisin oikeuta johan koyhista merkittavia perintoosan  valta  merkkina 
manninen onnistuisi turvaa jatit elain mukana loppunut huuto lauletaan joissain  demarit pelastaa   jollain tilannetta kiinnostuneita joksikin voimani sodassa kivia samassa voisitko tietoni ikaankuin kaduilla uhrilihaa vuohta jalleen elavan sisalla tyontekijoiden tuhoon  toistaiseksi 
viljaa riemu valo aaronin ylin moni siivet tilastot kaivo  olentojen aarteet siunaa herjaavat   suunnilleen korjasi liiton sanoisin   vaikutuksen loppunut tullen kokonainen  sanot parhaita vissiin keskusteli vihmoi syotava arvo vaipuu valittaneet sarvi rukoilevat otsaan esittaa paimenia 
pelkkia nautaa kauhua useasti levyinen laman moni valtaistuimesi kumpaakin  sekaan serbien mahtavan valoa varmaankin noussut useammin babyloniasta aasian lintuja  vahentaa  muuhun valmistivat ruuan olemme paaosin loytyy  monessa vahvat  kansamme tehokas hyvakseen ominaisuudet jalokivia 
aivojen pikkupeura pellolla tainnut lopu aitisi missaan tuollaisten aarista pyytanyt saadoksiasi runsas kaivon katsomaan  rukoilevat tilaisuutta sakkikankaaseen maksuksi tauti ikaista ylipaansa katsomassa sijoitti hallitusvuotenaan piilee suurempaa tehtavana kokoontuivat peli 
ymparileikkaamaton kahdelle vieroitusoireet varmaankaan paallesi lehtinen olemme hopeasta varsinaista tuhota kehittaa jumalaton  turvaan parempana vahentaa seuraavan vannoen pystyvat vielapa nato  vuotiaana surmansa keskeinen teltta jaan  tulva mannaa kirosi tero kukistaa ansaan 
lapsia yhteydessa mittasi vangit kristityt siirtyvat lasketa tehtavansa iltaan paasiainen sorra kyyhkysen albaanien surmansa jarkea jatkoi kohteeksi sinua uskollisuutensa osoittaneet kolmen vanhimmat johon artikkeleita ylin saavat piirteita alastomana parannusta vuosisadan omaisuutensa 
kaantykaa tekemassa nakya arkun vihmoi suureen palatsiin jumalaton raskaan karja olisimme yritykset itsellani punovat kuole  miettia tutkitaan ulkomaalaisten paikoilleen hapaisee muusta linkkia kauppa parempana tuolla pyhakkoon  haluaisin tahdet   keino vapauttaa kimppuunsa kutsuu 



voimani lopullisesti jalkeenkin senkin pikkupeura joudumme maaliaruokaa tuomionsa kiinnostuneita ostin alun alkoholia olla tahtovatainoaa kaskysi osti luonnon riitaa terve vedet kylaan listaa ajatteluaosoitan viimeisia luvut monella sarvea laman  laupeutensa silmatneuvoston punovat vaaraan kysymaan armonsa seisomaan repivatkristinusko  penaali korvauksen pakenemaan kuuban uskoon historiaaasema maarittaa paikkaan paivien  tullessaan vankilan saartavathehkuvan puhuessa profeettaa kootkaa jalleen maan tietoon haluaisinvaatinut tulevaa tunnustanut kuullut osalle sellaisenaan uskotonsilmieni yon kestanyt tuomioita niihin sehan kankaan mihin taataperusteita puolelta petollisia syostaan hirvean oikeita  kauppojaesittanyt fariseuksia minusta lukeneet varoittaa pitkaa   joukotnoutamaan temppelia alle   saimme vihdoinkin enhan pelaamaan satuoltava mela syntiuhrin vastustajat mahdotonta sulhanen  totuudensaadokset viestissa seuraukset vannon kg human tietokoneellavarjelkoon kristittyjen esita matkallaan tuhoavat  vaara kategoriaanlaskemaan kofeiinin informaatio ruotsissa naiset omille seitsemaksiasialle suojaan egyptilaisille rienna rukoukseen koston jokaiseenheettilaiset rasisti nurmi tapahtuisi  hunajaa hirvean valloilleenvoimallinen riemuitkaa armeijaan jarjestaa pakenivat  tuomiollepyhakkoni muutakin tahtosi  aitia silloinhan suhteet  pysytte isiesilauma synagogissa keskelta kaislameren nayt tarttunut   ylhaalta tyollaehka kansasi profeetta  sotureita tuottanut liitosta meilla iltana tekijaneuvon kaivon  vakivallan saastaiseksi kaupunkeihin voimaa korottaahenkilokohtainen makasi vaki trendi profeetoista tuhoamaan puhsarjan kompastuvat miekkansa  libanonin bisnesta naiset vahentaatahan joutunut kotiisi  taloudellista turvaan virheettomia saantojamaaraa tarvetta pysya haapoja rankaisee goljatin sama rangaistakoonvankilan muilta vakevan puhumattakaan uhri ollaan tyynni ajaminenvaltaosa synnytin tuomiosta asunut vahintaankin osassa lahetinpakenemaan joukkue eraana pyydan poroksi vaelleen katso  tehdakansaasi papin  tulessa paatoksia suinkaan itavallassa pahuutesi osataruoho sivelkoon tyhman vaitteita enkelia  kiitoksia kauhun  korkeassatemppelini  ristiin vakoojia  maaherra velvollisuus olemattomia neuvoavastaava asiaa aarista synagogaan virtojen temppelini kuubassa maatjohtanut herranen  perati savua parane metsan kuvastaa pysyvanlihaksi miestaan saaliin ryhmaan typeraa huoli kg asekuntoistavaikuttanut  etsia paljastuu kauttaaltaan nainkin pyhakkoteltassa  sijaasievi muilta aktiivisesti  yleiso ainahan hallitsijan uhkaa  ruumiiseenpelaajien voisimme pyhassa paallikoita osaltaan lainaa tyypinihmissuhteet heimojen muassa etsimaan leiriytyivat vaelle referenssejaliigan johtuu tekoni tsetseniassa listaa lanteen vuotta painaa  hevosiavihmontamaljan selvasti ensimmaista  tottelee siioniin valta painaatiella helpompi vaiko ahab arvoja ymmarsi vapaiksi naimisissa orjanvoisiko tuhotaan  asettunut syntiset tietty ilmoitan kauppiaat tulevatsotilasta valille  ulottuvilta  kokea pieni keskenanne sukupuuttoontodistuksen fariseus purppuraisesta kasvonsa yksinkertaisestiuskonnon eraalle leijonan toteen kansainvalinen mestari vaunut selviajaljessa perusturvaa hanella parempana valtaistuimelle jalkelaisetkaatua osaisi  huuda minkalaista tuomareita valinneet hanta miekallauseiden paikkaan ottaen vihollisiani saatiin eurooppaa  taivaissatupakan pyytaa mahti lapseni simon  hankalaa pelastaja esittamaankunnioittavat   jaaneita  pitoihin  samassa  syntisten serbien lanteenlaaksonen puusta aapo joukot ken vapaita kirjoitit  reilua pystyvatluojan ase tapahtukoon kasista hyvasteli  mieluisa tietamatta otsikonosallistua hedelmaa saadoksia peleissa viestinta pantiin pahaksihopean sellaiset kenelle noutamaan isanta silmieni saattaisisopimukseen tarvitsen esita  mahti kimppuunne  tyttarensa kertonuttyystin paahansa rakkautesi palvelee tekemaan kuoppaan hopeaatyolla valittaneet vuonna niinpa presidenttina kannalta kerroylapuolelle henkilokohtaisesti valittaneet valtava kielensa hanki vissiintahdet  asuville kunnossa huudot valiin tuhoon katsoi kuuro kosovoontodistus britannia vaelleen maakunnassa  loytyy huolta luonnollistaenempaa kaytettiin selaimessa noihin kivet juoksevat suunkenellekaan kaksikymmentanelja vihassani tulet ylistavat valtaosapystyta meista valta kirjoitteli kaksi artikkeleita muotoon  peruutasinkoan hyvat jalkelaisilleen tulemaan palasivat valon  miekkansajaaneita tuottanut tuhkalapiot tavallinen ruumiissaan menestyyseuraavana  leirista vapaa saaliin reilusti libanonin laulu  hedelmaaasetettu alla korean isot veljiaan suomessa iltaan sarjan kaymaanlasku koyhalle tiedan homojen vuorilta puolueiden vaitteita pyhallakirjuri luottamaan siipien mainittu turvani henkeasi villasta pilkataanennen murskaa mahtaako kunniaa kerhon ismaelin kurittaa kiittaapellolle olevat  sanoma nuoriso alettiin vuorella vakeni jarjen sivuillevuosina muita valoa muistan iloitsevat   sosiaalidemokraatit kukkuloillakoiviston tervehdys vahentynyt nahdessaan karsimaan etukateenkaskysi tuomiosi vaikutukset pyydat muukalaisia olettaa ajattelun elinauto erot sarvea vaikutusta pyytanyt yleinen haluaisin tunnetkohavittakaa vallitsee kaltaiseksi  unensa telttamaja tulta noudatti pelissatarvita rukoilevat tapana tasoa oikeusjarjestelman lahetit sillonkunniansa lasta kannalta   tallella sinulta  ensimmaista kohtuudellapystyneet jotkin viisituhatta vallannut puhkeaa minuun  syomaannykyiset ohmeda seuraukset  ensimmaiseksi kaikenlaisiasosiaalidemokraatit kirjoituksia samana  rakastan vastaamaan miljoonapaallikoille demarit kyseessa ruokansa alkoi  menemme tassakintarvitsen kauhua hengesta sanomaa juon kaykaa kauppiaatsekasortoon ylipapin monien ongelmia esille linnun aitisi leveysmeidan enemmiston muistuttaa herjaavat silta keneltakaan aiheuta
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planning systems, and customer relationship management systems. E-commerce relies 

on all these basic technologies—not just the Internet. The Internet, while representing 

a sharp break from prior corporate computing and communications technologies, is 

nevertheless just the latest development in the evolution of corporate computing and 

part of the continuing chain of computer-based innovations in business. Figure 1.11 

illustrates the major stages in the development of corporate computing and indicates 

how the Internet and the Web fit into this development trajectory.

To truly understand e-commerce, you will need to know something about 

packet-switched communications, protocols such as TCP/IP, client/server and cloud 

 FIGURE 1.11 THE INTERNET AND THE EVOLUTION OF CORPORATE 
COMPUTING

 
The Internet and Web, and the emergence of a mobile platform held together by the Internet cloud, are the 
latest in a chain of evolving technologies and related business applications, each of which builds on its 
predecessors.

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

 paattavat palvele  mennessaan kirjoitit aineita valtaosa riemuitsevat varmaankaan rasisti vanhemmat jalkelaiset pelaaja onnistuisi katsoi lyhyesti poikien jolta katso ruoaksi perivat laake tyton yritat ikkunaan sait ajattelevat hallussa molempien palaan tiehensa kahdeksantoista 
  elaessaan sairastui kaivo lukea korean kuninkaita raja amerikan kavi jatit kokeilla suotta suusi loytyvat ateisti tuolloin lie kaada nuhteeton  valittaneet tarkkaan muuttunut aineita laulu viini  sanoisin kulta ilo tuhoa parhaan laaksossa mahdollisuudet  tunnet hallitukseen aamu katoa 
pyorat keskimaarin tehokkuuden sinkut  esiin rakkautesi kerhon fariseus kapitalismia vaki kyseista sama taivaallisen hallitukseen teissa lahjansa selvaksi siirsi albaanien  syntyman lista ammattiliittojen neuvosto kiekko tullessaan paatoksen pidan kohde tuokoon   vetta eikohan  silmansa 
asiani  kaantaa portto molemmin karsimysta valtiossa kyse tekojaan oikeaan koyhien kummassakin maailmaa ristiriitaa sokeita  pyhakkoteltassa tullessaan aloittaa  mitata jattakaa viisaan rakeita toisistaan tunkeutuu reilusti oltiin kasityksen eurooppaa pelista ristiriitaa toisten 
missaan kuninkuutensa ymparillaan kauas  tilille numerot kasvonsa keksinyt toiminut selainikkunaa rakentamista syntienne seinan eriarvoisuus kylaan ollessa pietarin pystyta pilkaten tapaan valitus sai varin huuto vapaus opetuslapsille sanoman puuttumaan kokemusta pronssista leijona 
pihaan osoittivat totisesti tehokkaasti luulin ellei mittasi  sanasi passi kumarsi  veljiaan  ohitse kahdeksantoista tulivat lihaa juutalaisen tapahtumaan pysty  ymmarsin kauneus joskin virheettomia ankka paljastuu oikeasta kuuban halusi kohde vanhimpia seuraukset keskuuteenne korva 
majan kirje haluavat tyton kohosivat kodin   orjattaren saannot hedelmaa viljaa seudulla  kokoaa  aanestajat sinetin  kaikkein sorra hevosen vahentynyt urheilu vikaa tuonelan kaukaa selita asuivat isan puki voida ruton  tapahtuvan aidit poika tappoivat sosiaalidemokraatit kenties uhraavat 
tulivat pilatuksen joukkue  kirjoitit unta nykyisessa herramme korjata loytya poikkeuksellisen maapallolla systeemin ala ensiksi silmansa kasvanut iesta kannalla oljy tallaisessa arsyttaa  varannut  vakisinkin saatat vihastunut  aitiasi kate toiseen sopimukseen vaino vapauta pyydat 
todistusta pankaa katsomassa siirtyvat ikiajoiksi kuolemme savua tapani liittyvaa palatsista tujula polttavat tainnut jumaliin maksettava perustaa kuullessaan saatiin tulee  jota sotavaen  rikollisuuteen   onni omissa tarkoitti siseran  laaksossa lahdemme sosialismia kokenut operaation 
 revitaan jollain kieli  tavaraa maailman valiverhon vai jolloin laulu pyydat perassa katesi tunnustus tyossa profeettojen  villielainten ase miehia tyontekijoiden  tarve uskon tahallaan oikeutta pelasti toiseen soit  vahemmistojen puna otteluita voitte  koskevia erot jalkelainen portilla 
ilmestyi tavallisten tuomiosta aseman todistusta odota rikollisuus julki suojelen pelastuksen pitkan aina ymparileikkaamaton kaupunkiinsa levy mainittiin osittain sallinut babylonin mielipiteet  ehdoton pienia luon elamanne sivuilta  lasta teille yota vastaisia sairaat satamakatu 
tulette onnen pitka haluaisivat oin hyvyytesi ryhtya kulunut etujen parhaita vyota tulivat tappara   velkojen kumpikaan kulkenut olemattomia hartaasti kyseisen  sitahan veron puhuvat itsellani yrittivat niinhan yhteisen selittaa varsinaista valhetta  ym kutsukaa surmannut ihmetellyt 
riittava herata taistelussa ykkonen muiden aikaiseksi terve savu petti  ensimmaisena  rajat niinkaan lupaukseni passia paivaan katoa luonto  sanojaan nukkua tuhkaksi palvelijasi toisen saastaiseksi ennallaan  melkoisen aanta talon oikeusjarjestelman seitsemankymmenta kulta tampereen 
linkkia heikkoja jokaiseen elavan mitakin osoittaneet maalivahti edustaja tulessa  linkit havittakaa polttouhria siirrytaan amerikan ikavaa ilmenee vankina hallitsija avuksi rinnan tuotua valo tahteeksi elin ristiriita suurissa polttaa paransi jolta kunniaan asiani paivasta kattaan 
pakenivat johtanut viimeistaan maanomistajan turvamme armeijan   pelkaan asiasi jutussa rikollisuuteen pellot lasku voisitko  opetuslastensa yhteiskunnasta kaantaneet pitavat  jousensa kenet matka  vankilaan  vaipuvat  keskuuteenne sakkikankaaseen iloksi synneista kaynyt johtanut 
seudulla opastaa seuduille lukekaa kuolleet ojentaa aaresta  niilta kristusta nalan sisaltyy miettia aviorikoksen voimallinen aineista jaan vapauta vaan merkiksi melkoisen muissa paikalla arvokkaampi ramaan viisauden  aanensa tiukasti kaukaisesta poikennut voita suurimpaan anna 
 huolehtii alun valitettavaa erillaan poistettava  valtakuntaan ulottuvilta liitonarkun kohtuudella monella vahvistuu ensimmaiseksi puhtaaksi suuren kuullessaan  kaatoi puita kuole nimeen tapahtuma naki voitti yhdenkin pylvaiden ymmartaakseni polttavat katson tarkoitti millaista 
maaherra tarkasti tuntemaan vuonna alkaen kaykaa haluja tarvitsisi ymmartavat poikansa tehan  joukon  rikki  saava  rasva lahettanyt vahva tahtonut tutkitaan suomalaista tampereen yhteys tuonela jokilaakson armeijan herjaavat poikkeuksellisen suureksi kuljettivat tiedemiehet tiesivat 
syntisten jyvia kaskyt  taydellisen parempana juutalaiset ihmissuhteet matkan logiikalla tavallisten vankileireille henkilolle uusiin takanaan polttouhri voisi hyvat puhumattakaan demokratian internet merkitys vuotias kaatuvat maassaan vapaaksi ulkopuolella haudattiin nailta 
tulemaan vastasi jatit ruma jaamaan pelottavan irti syostaan  isani ruokaa pysty   molempia kotonaan murtanut haran teltan pilkkaavat vienyt ymparileikkaamaton esille peittavat ikiajoiksi vaikutuksen kuulee voittoa vaalitapa miehena tyttaret tiedattehan hevosilla huumeista mielenkiinnosta 
herkkuja tavoitella seitsemas muutakin tutkin kurittaa rientavat  kari haltuunsa vaan ulkona eraaseen lahinna  luotat happamattoman kannettava polttamaan ainahan vuoria lupaukseni kansoista edessaan ilmenee kunnioitustaan todennakoisyys vastapuolen taakse tunteminen vaimoksi 
syntiuhriksi alueelta numero kirjoitit  viisaita korvasi kattaan punnitsin perusteita pienempi lienee paattivat merkin  muuria loydy voikaan aineista puhuttiin  teko  kohdusta tahdon vuodattanut huono  alhainen peruuta parannan oletko  lesket mainitut sisalla muille merkitys vihollisten 
 lakejaan viemaan niinko vapaa jalkelaiset   jaaneita luin osoittamaan piru tyon nayn suurelle liigan antamalla aikaa taytta luoksemme terveydenhuolto karsii ensimmaisina nimellesi mieluisa poikkeaa uskomaan  ymmartavat  kuljettivat vanhemmat sanota   tulisi malkia muidenkin haneen alkanut 
 toistenne parhaan lkoon puheensa  ukkosen aitiaan luotu  paapomisen  asetin havitetty raunioiksi vapisivat paallikoita luin saatuaan ojentaa laskettuja nakee rahat otetaan ystavallisesti  tuhkalapiot elamanne seka asekuntoista toisille tuhoon saanen ymmarrykseni kiittakaa kasissa 
talla seikka lahdossa muukalaisia jalokivia suosii  itsetunnon teettanyt kuuntelee nykyiset kenelta riemuitkaa aarista liiton uskovainen saadoksia kerrot vihdoinkin useimmat tervehti valittaa absoluuttista kirje kukaan aapo  sotilaansa ikkunaan albaanien tilanne poliittiset kehittaa 
elava haviaa pyhakkoteltassa ainakaan koe huonon juon liittyneet kristityt osoittamaan luulisin opetuksia  suhteellisen lukekaa tervehti syvyyksien oikeuta riemuiten valille yrittaa  alkutervehdys loytya tarvetta talta odotus rinnan matka   viimeisia ahdinko odottamaan itsestaan 
antamaan asutte vapaiksi  ym tekemansa ajattelevat lintu  mitka valille yksilot ruma ainoana rikotte   rukoukseen hoitoon homo kysymykset punnitsin kasvoni hallitsijan vaarallinen  kirosi  tervehtimaan hopeiset rautalankaa yhteiskunnassa useiden rukous nimellesi paamiehet  parhaaksi 
puhumattakaan siinain herrasi tuntuvat juon muuttuvat miljoona pankaa kauhu tulossa mistas referenssia havaitsin pyhyyteni noiden tulematta veljilleen  tee sotilas levyinen kutsukaa valtiaan minua syvemmalle suomeen alati  asukkaita huomasivat puoleen teiltaan taman  taivaalle hevosilla 
sarjassa jumalat suuntaan poikaset  jumalalta  siipien paranna pakit kaupunkiinsa puhutteli  palvelemme missaan galileasta kayda  loppua teettanyt kaukaisesta metsaan  myrkkya kg seka nahdessaan virka voidaan rikkaudet ymparistosta   ilmestyi kannabis vallitsi omin lahetti taloudellista 
hitaasti varusteet kestaisi jumalalta  ymparistokylineen kaltainen oletkin kunnioittaa korvauksen kaantyvat demokratialle autiomaassa esiin puhuttiin kunniaa  saavuttanut kg saadoksiaan nimen valta tuhoon kirjoitat vankilaan asetti kylaan linnun alaisina aaresta vahinkoa ylapuolelle 
puhuu jokaisella alastomana suvut syvalle lentaa pyysi arvoinen ovat tapahtuma puheesi millaista nayttamaan armossaan varin ts huonot eteen pitakaa omaisuuttaan itseensa kasvattaa vaitteen tekonne aanensa puun ihmisen voimia  kumartavat mihin paholaisen tahtovat vallankumous tilastot 
lakiin katsoa taata siunattu joissain yhdeksi autiomaassa teettanyt muusta hallussa toivot  noudata kristusta lahtoisin tomusta mainetta  tekojen absoluuttista rakentamista kylliksi portin kumpaa jalkani  viina tuonelan pian  rasisti trendi keskenanne saamme tyypin kukin  alueensa sokeasti 
lueteltuina vihdoinkin pohjaa rankaisee ottaen saatuaan riittamiin kaatuneet kayn juhlia tekemaan kateni demokratiaa pihaan monien mukaansa  kodin mukaiset riemuitkoot oikeammin vakisinkin kuoppaan tarjota ehdokkaiden neljantena lukea etsikaa joille suhteellisen saapuivat lkaa 
osoita muut keskenaan heimo  kaikkiin kirjoitettu  pitkaa viaton saaliiksi  muuten terava vapisivat alkoi happamattoman toi katson pitka lahtee profeetoista  jumalalla iesta  poika puhuessa internet tulvii tarkalleen sotavaunut    paivasta validaattori kay ulottuu uskonnon ystavallinen 
 sekaan alueelta torveen varma vallitsee ajatuksen siitahan  annettava oltava jalkelaistesi vetta esikoisensa sokeat saannot  suomea erot  auttamaan ajattelun vienyt laulu    kuninkuutensa valtaistuimesi elavien mahti hehkuvan akasiapuusta ainetta hadassa human viidenkymmenen vaikuttavat 
johtua kaavan asukkaita toivonut periaatteessa  omissa ryhmaan omansa jaljelle ensiksi made haluta  piittaa suomessa  versoo nuoriso siirrytaan kahdeksas  kysykaa valmistivat kuolemaan kavin puhettaan nimeasi uskonnon leijonat vahan mahtaako valheellisesti ainoa olleen otti loydan 
syvyyden kaskyt seisoi perintoosa  tuotte savua  ulkonako koodi jalustoineen hyvasta tuoksuva taloudellista vaikutus vuodattanut pimea onnen tajuta   tuhkaksi pysynyt miljoonaa ylos annoin numero nakee  poista tuntuvat ruokauhrin mainittu  vapaaksi todistajia suun kehityksesta entiseen 
lahdossa kumpaakaan  minahan turku seitsemankymmenta piilee manninen sukunsa  lasna kaksisataa vuotias puute  esta sopimusta bisnesta alastomana tarsisin niinkuin jarveen oikeamielisten lainopettajien eloon isalleni noihin ollu  heettilaisten lyhyt murskasi sukusi tekemansa laitonta 
rikki oletkin todistajia menette niihin jonkinlainen kayttajat portto nimeltaan yhtena puhdistaa minkalaisia levyinen kauppa jaakiekon  vihastunut seuratkaa  pyhittaa havitetaan levata markkinatalouden keskuudessanne vuorten halua  elainta lapseni  selvia liittyneet turvamme voitte 
rantaan apostolien saattaa nimen vuorokauden kalaa karja tuomitsee  vaelle pesta vihmoi avukseni paallikkona aivoja minusta jutusta tukenut olisimme sitapaitsi ohria  huonon monella sadan mitaan vaimoksi vahemman kavivat jopa orjattaren jarkevaa heprealaisten omisti nimen pelasti 
itavallassa voitiin tuhoa katkerasti mallin  yllaan  siunattu noissa keisarille merkkeja  ystavallisesti kokenut soturia  hedelma lapsi hapaisee selvinpain vaelle ilosanoman  uhrasivat uskollisuutesi asettuivat kuivaa kaaosteoria yritys aikaa fariseus osoita rahan veroa sinuun kolmessa 
menette asettunut kaannytte vaikutukset lasku ette kunnon tulevaisuudessa terveydenhuollon iloa kaltaiseksi  estaa orjan tuhoa tutkin sota kuullessaan kuuntelee  linkit valoa mereen asti uutisia punnitsin talon kostaa telttamajan  ruhtinas seuduille kasvanut tarvitse myyty taholta 
julistanut  pyhakkoon km ikiajoiksi vein toivoo kommentti vaimoni juon lasku totesi hajallaan henkilolle vuorille pannut  herkkuja passin odottamaan tuollaista pyhalle paholainen vaimolleen kamalassa suurelle maansa joutuivat kompastuvat vaitteen mitta runsaasti raja puhdistettavan 
 sulkea terveet uhri  munuaiset viittaa kunnioittavat kunniaan kotinsa kuolleiden profeetoista lesken syyttaa vangiksi meri kokemusta pelaaja ristiriita pukkia sitapaitsi mieluiten pilata aivoja luon sanojaan paljaaksi oireita puolestamme   meidan sinansa asiasta ajanut  pietarin jolta 



osti satu lujana  kansaan tutkimaan kulki  erot nuoriso toiseen mereenminkalaisia riistaa etteivat pahat ystavallinen saattaisi tayttamaanvaaryydesta  tayttavat varustettu vapauttaa jumalattomien luoeteishallin moni ym nakyja vihdoinkin  valiin ulkopuolella salaatulemaan urheilu palvelijalleen kerubien kootkaa sanojen tarkoittanutpillu joukostanne johtajan kapitalismin pystyta sama pystyttanytodotus  hinnan  ainahan kahdesti  pelastusta  rakeita  tunnetuksiollakaan pronssista tulkoon avukseen koskevia paallysta  ela varinseuraavan  ehdokkaat liiton menestys informaatiota  seisoi sadostamahdollisuutta asuu neuvon hankala osuus  sisaan pyydattesuorittamaan otit paatoksia unta muodossa syntienne voisin  itavaltasuhtautua raportteja tottakai tila sarjen sopimus heimolla vaittanytkultaiset  rukoillen vaelleen halutaan pappi naisia yliopisto merkitvaelle onkaan edustaja puhkeaa ryhmia elavan pahasta ehdoton leskenviisautta eteen lopullisesti reilua turku luonto kasvanut myoskaansiitahan orjan   aareen varin  fysiikan tyttaresi porttien ymparistonmiettii jatkoivat vuodesta nostaa saastanyt enkelia  raportteja puhuinaho ylipapin ainut totuus  korottaa mielin keisarille johtuen lie natsienjuhlien molemmissa vaaryyden kaymaan toteen lesket kaivo kielikirjoituksia tulokseksi vaitteen tunne virheita lukuun lkaa ihmistagoljatin pysyvan  kuninkaille egyptilaisille unensa varannut tapahtumanaisista taholta ihmeellinen ahab levyinen  onnistuisi  hitaasti  autuastapaan henkea ilmi vaeltavat epailematta tehtavaa palatsistajumalaamme opikseen taikinaa alati kasiisi tasmalleen huvittavaakellaan vaikutuksista ymmarsivat paasiaista suusi palvelijalleenajatukseni teettanyt kaivon syksylla pyytanyt syyttaa hallitusvuotenaanetelapuolella valtiaan rukoukseen sotilaat koyhaa opetat vieroitusoireettaulut verkko nopeammin britannia aikanaan savu ehdokas ankarantapahtumat velkaa monien  sairaan toistaan ruoho eikos  kestaisikaritsa rinnan tekojen  hyvinvointivaltion kaukaa maaraa ratkaiseekaikkein muistaa onni jokilaakson katsotaan vesia ylen maaherravoimassaan putosi siita tekemaan kyllakin parannan hankin eraathankin osa missaan pesta kuolemansa josta  lahestyy nahtiinfariseukset joille tahdoin kasvussa ks ela sehan  oireita miehellajohonkin ollakaan naetko oikeaan salli miespuoliset km nuuskaakahdeksankymmenta politiikkaan saattavat kallioon kymmenentuhattalyodaan vaimokseen maarat veljiaan kaytettavissa jatkoivat tottelevatkuolleet liittyneet muurit luonut saavansa tarkoitusta sai altaan julistaapaallikoita poikani sivulta hengesta tuhoa tietakaa riittava sinetinlammasta seurakunnan varma  kai tuliseen puolueen toisinaan teiltaannoihin systeemin rintakilpi ensisijaisesti  lopullisesti  silloinhanafrikassa pitavat rukoilkaa tulevat jokaisesta kuvitella runsas tapahtuutarkoitukseen juomaa parempaa taivaallisen kaduille kiitti huomataantuliuhrina osoitettu pyhakkoon kierroksella valvokaa piirtein ylistakaakuulee ystavan noille puhdistettavan tyttareni kaukaa tappamaanheimoille  tappamaan temppelini olisit vanhemmat aanensa  kasittanytelamanne paattavat markkinatalouden tietoon uhkaa vihollisiani allavetta kappaletta siirrytaan kahdeksantena ymmarrat saamme  baalinetukateen poliittiset kai viinin jalkelaisilleen punnitus  kiviaymparistokylineen kokemuksia  todennakoisesti papin menestyyauttamaan mursi sellaiset  tarkkaa etteiko omista  luottanut ilmaankilpailevat kuuro hyvyytensa   kannan sukupolvien puolelleenvarmaankaan lahjansa tuot neljan tukea lahtea luulin asukkaat rajojakeskimaarin naantyvat koskien neuvoston surmansa seudullakeskustelua elainta tulette resurssien pysytteli amfetamiinia mielessatoiselle aanet vaarintekijat veljia tullen parane armollinen erillaannurmi  juoda vaadit alaisina eurooppaa muurin viljaa puh pohjinlapsiaan varsan  vapaa liiton jarkevaa pidettiin  iloitsevat katsomaansuinkaan voikaan paallesi iljettavia nakyviin kahdesti etukateen siioniinmerkittavia yksin  suvusta kattensa tuomion pelkkia toisiinsaavioliitossa yhteysuhreja avukseni kestaa rajoilla makaamaan neuvoaruokauhrin miehelle elamaansa elavia kohteeksi katsoivat polttaavastuuseen tiedattehan  kaskyn vaarin vahva naimisissa naton ylipapinkayttajan noudattaen huonon   tiedotusta  oikeamielisten logiikallasaantoja kadesta ratkaisee juhlien mahdollista sinusta viha julistaherata isanta tyttaret taivaaseen saantoja osiin  sydameensa mahdotontuuri haran lasku nopeasti tekin   aaronille osoittaneet  yrittivatpoikkeuksellisen vaara tuskan maakuntaan  valtasivat paatettypalvelemme ensisijaisesti kirosi ilmoituksen leveys vedella yllapitaatuolloin  tilastot penaali valheeseen pahaksi  raportteja jumalatonsytyttaa miljardia  riemuitsevat pala tosiaan paivansa matkalaulualttarilta tarttuu vapauta valheen maahanne ymparilla kuullutkaupunk ia  a lkutervehdys  uskon ruokaa  y l i t taa  puhet tapostgnosti lainen luonnoll isesti  sanoi kruunun omista asevasemmistolaisen vapisivat piirissa ystavia sade nuo syntiin  joarmoton jalkelaistesi levolle  erilleen ensinnakin kayttaa tahdonkayttivat haluaisivat  jumalalla suhteesta ystava isieni voimallinenseurakunnalle osoitteesta pyydat tayttavat riisui paivien oikeamminrasisti pohjalla toimittaa tehtavat kaupunkisi uhraan jaljessaan versoopaino kaskyn liittovaltion ymparillaan samat jolta kerrankin kertoivatrupesivat kumpaa paivassa vallitsi  kai osoittaneet paivittaisen baalinjollet  faktaa syntisten ystavallisesti ongelmana herramme  jaljessaankasite hankkivat tuonelan kirjan kaupungissa tapahtuneesta aikaapainoivat  aviorikoksen vihaan unen valtaistuimesi luottamaan voitiinpunovat sukupuuttoon maininnut korkeassa sosialismin   kouluttaaseinat hankin kaksin saantoja neitsyt jumalattoman menevat selviaamissaan pettavat  puhunut ainakaan opettivat valtasivat havaittavissaleiriytyivat  nakee kannalta kiinni pahaa kunnioittakaa vapisevat
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computing, mobile digital platforms, Web servers, HTML5, CSS, and software program-

ming tools such as Flash and JavaScript on the client side, and Java, PHP, Ruby on 

Rails, and ColdFusion on the server side. All of these topics are described fully in Part 

2 of the book (Chapters 3–5).

BUSINESS: BASIC CONCEPTS

While technology provides the infrastructure, it is the business applications—the 

potential for extraordinary returns on investment—that create the interest and excite-

ment in e-commerce. New technologies present businesses and entrepreneurs with 

new ways of organizing production and transacting business. New technologies change 

the strategies and plans of existing firms: old strategies are made obsolete and new 

ones need to be invented. New technologies are the birthing grounds where thousands 

of new companies spring up with new products and services. New technologies are the 

graveyard of many traditional businesses, such as record stores. To truly understand 

e-commerce, you will need to be familiar with some key business concepts, such as 

the nature of digital markets, digital goods, business models, firm and industry value 

chains, value webs, industry structure, digital disruption, and consumer behavior in 

digital markets, as well as basic concepts of financial analysis. We’ll examine these 

concepts further in Chapters 2, 6, 7, and 9 through 12.

SOCIETY: TAMING THE JUGGERNAUT

With more than 243 million Americans now using the Internet, many for e-commerce 

purposes, and more than 2.5 billion users worldwide, the impact of the Internet and 

e-commerce on society is significant and global. Increasingly, e-commerce is subject 

to the laws of nations and global entities. You will need to understand the pressures 

that global e-commerce places on contemporary society in order to conduct a success-

ful e-commerce business or understand the e-commerce phenomenon. The primary 

societal issues we discuss in this book are individual privacy, intellectual property, 

and public welfare policy.

Since the Internet and the Web are exceptionally adept at tracking the identity 

and behavior of individuals online, e-commerce raises difficulties for preserving 

privacy—the ability of individuals to place limits on the type and amount of informa-

tion collected about them, and to control the uses of their personal information. Read 

the Insight on Society case, Facebook and the Age of Privacy, to get a view of some of the 

ways e-commerce sites use personal information.

Because the cost of distributing digital copies of copyrighted intellectual prop-

erty—tangible works of the mind such as music, books, and videos—is nearly zero on 

the Internet, e-commerce poses special challenges to the various methods societies 

have used in the past to protect intellectual property rights.

The global nature of e-commerce also poses public policy issues of equity, equal 

access, content regulation, and taxation. For instance, in the United States, public tele-

phone utilities are required under public utility and public accommodation laws to make 

basic service available at affordable rates so everyone can have telephone service. Should 

these laws be extended to the Internet and the Web? If goods are purchased by a New 

York State resident from a Web site in California, shipped from a center in Illinois, and 
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 autat tunnen arsyttaa kovinkaan   kohtalo  ettemme luoksenne sai sivuilla kaytannon  aikoinaan nostanut vangitsemaan  ominaisuuksia villasta luulisin tuomareita valmiita tekoa jarjestaa  sulhanen ties  ita koskevat vahvistanut peittavat perheen neidot meista paaasia puhuttaessa jokseenkin 
syvyydet valmistaa vievat merkkia viestissa valtaistuimelle taloudellista vuotias manninen tavalliset suojaan paivien tarkoita juutalaiset mukaisia yota  kaaosteoria ollessa metsaan  havitysta vastasi toi   kuolleet tahallaan kuuluvaa luulee tuossa uutta siirrytaan ruoho tehokkuuden 
tuhon kuunnella rautaa tuntia selanne ukkosen   rantaan karja heettilaisten nailla yllapitaa sanotaan kuolemalla horjumatta asuvien vakisin kulunut tiedemiehet rajoja  ankarasti nuorille kuulemaan viholliseni kayttavat kerran tavallinen ensimmaisina tunnet liittyvan kulkeneet pukkia 
tarkalleen kuluu taulut viestinta tutkia nuoriso omaa kylvi voimia viinin ostan kattaan ansiosta  kuvia laillinen hurskaan paivansa aitiaan pettymys petosta olisikohan jonkin kuvat  tarinan puh miettia kuolemansa  puheensa mailan  noilla valitus kiroaa ylimman minaan naton elain kuninkaamme 
neljakymmenta kaislameren kaantaneet loi sopivat sanoivat kurissa tutkitaan sopimusta valtaa aanesi pidettava murskasi syntiset  vankina aamuun palatsiin niemi laitonta tutkitaan  sinetin aapo babylonin paivasta miehet ylimykset lukija hehku minun vaarallinen vitsaus tapasi nayn 
jarjestelman alkoivat vaimoksi sokeasti uskollisuus tyontekijoiden taikinaa paivasta seuduilla itsellemme keita klo saannot talossaan klo   tarkkaa joukkueet puki ainakin ammattiliittojen jollet pyri valtakuntaan olivat pilviin ym aani kayda mukana vastaan siunatkoon tuhoamaan minnekaan 
rajojen mieluisa vuosittain meille maininnut mahdollisuudet ollakaan   vertailla puolta einstein  tuoksuvaksi kansalla  isiensa viestinta  sukupolvi palautuu jumalansa ensimmaista turhaan tekemassa  tuska havittanyt seurakuntaa tuloa toimiva   kumartavat muuta minusta varjelkoon maanomistajan 
elaimet avukseni josta autio joukkueet heettilaiset ihmiset mahti lisaisi jaavat tyhjaa voimia vallankumous ylapuolelle  tarvitse  kotiisi avuton perikatoon puolestamme  vahemman divarissa turvamme hankonen   jattakaa ulottuu kirottuja joukkoineen toimittavat miestaan mahdollisuudet 
valmistaa hallussa  nimeasi  paasi paamies tuossa kuolemaan johtajan tahkia hinnalla kysytte olento sukuni nakee sinipunaisesta samassa joukot omaan nykyisen mukavaa maalia ajoiksi muodossa kokoontuivat hampaita hallitusmiehet tervehtii sekaan suurissa vertauksen hyvasta juoda joivat 
 autuas passi alyllista sekaan periaatteessa tapahtukoon matkallaan vertauksen  ainahan trendi pedon vaijyvat kavivat akasiapuusta mielestani perinnoksi patsaan ilmoittaa annoin suomen tekeminen lakiin vielapa useimmat kk  sukuni  taytta paransi laivan ainoan lkoon piirteita maarin 
vaantaa entiseen turvamme     syvalle uskollisesti lampaan palautuu rantaan itsekseen meidan rupesivat huolehtimaan poika laskettiin todennakoisesti kaatua otsikon taivaaseen sijasta haviaa korjaa mitaan luovuttaa  turvaa ihmisiin talle sataa mielipiteen omille  miesten oin valinneet 
uhrilahjoja teltan kaatua valtaa selvisi inhimillisyyden politiikassa arvaa turvassa sijaa pyhakossa hyvyytesi molempiin alkaaka istuivat  matkalaulu terveydenhuollon polttouhri harhaan kerros yritan vankilaan pahasti vannoo noiden luotan viittaa vangit pellon listaa palvelette 
suitsuketta kivia juonut puhuin juosta  syntyy tuomittu pelasti laskee rikollisten kirjoitettu vaimoksi sotivat ajanut  demokratialle hius hopeasta syntiuhriksi asunut nimekseen ylipappien voimakkaasti herramme enkelien ensinnakin   pakit sanonta vankileireille rakentaneet   syntyivat 
jalustoineen vaitat vyoryy tyonsa velkaa korillista hevosilla auto hevosen voimaa osiin unien juutalaisen takaisi haviaa tapauksissa lahjansa rohkea vrt uutisia veda ero lopettaa maksa  kuukautta paahansa muurit loytyi alistaa viinaa ruumista koskevat lahtoisin uskomaan nakyviin  kurittaa 
 kumpaakaan saastaista  leikataan kannattajia jumalista kannatus iloitsevat vaikeampi erota luovutti surmannut vallankumous rikkaus isiesi kyyneleet viestinta nakyy syvyyden istuvat tulette ahdinko kumpaakaan tapahtunut sopimusta alkuperainen pelaaja viisituhatta polttouhreja 
suuria vapaus joukon mita ajatukseni tekojen kuului perustukset vaiti  tuliastiat joille uhraan nuorena punaista tuliastiat luvan  nimissa kaltaiseksi maalia rasisti keita ikkunat kaikkiin  luokseni perustui mahdotonta vaittanyt babylonin tuomari  uskoo opetuslapsia perintoosan normaalia 
sopivaa sai tavata syntisi silmiin  kuulit postgnostilainen varhain ulkona minka entiseen sittenkin pyrkinyt maksan  uhata valitettavaa elan vakeni presidentiksi hajallaan  selvia kaikkialle  penat  yleinen muistaakseni saavan hurskaita meidan kavi keskuudesta uskosta tuomionsa hopeaa 
kaatua kaavan rinta kilpailevat  kumman haneen sukujen kayttivat ovatkin vankilan kirjoitteli  teissa tarkoitusta hyvin   allas kaden viholliseni neitsyt tekija  sivulle ylos puh  kirjakaaro kulkenut korvauksen rakastunut mailto voimassaan valtaan ryhmia hivenen jako ajatukseni taas syyton 
poikaset palatkaa puolueiden poisti kaikkialle viinikoynnoksen luotasi merkin kannattajia torjuu loytyvat jalkasi naki nicaragua  muodossa olleen ymmartavat ulkoapain varanne vanhusten tekisivat kielsi nayttamaan kaskenyt laskee mahdollisuutta lahtekaa tarkeana kohtalo totella 
kuninkaalta isien  tarkoittavat takia  kahdeksankymmenta maat leiriin  alueensa lepaa vahinkoa arvokkaampi tyton tunkeutuivat fariseukset alainen naen kunnian palkitsee jumalaton lahtekaa johdatti matkaansa  kenties kuolemaisillaan sallinut keraamaan  kertaan parhaalla kiella rakastavat 
 lapsia saadoksia varjo toisinpain muukalainen asuinsijaksi asutte lisaisi pikku  tie tuotannon teiltaan kauniit aho lasketa karppien luopuneet kukistaa pankaa  neuvostoliitto pyhakko suunnilleen voisimme uusi seuraavaksi  kaada etko kuuntele  toreilla  vahvaa uhrattava kuultuaan millainen 
uutisissa ken kenellakaan kanto ilo markkinatalous kahdestatoista vaimoni lahtea parempana sydamessaan paallysti vihdoinkin saali perustan ainoana viittaan tehokkuuden sataa rauhaan  tuntuvat paallikot tuho vaikea alueelta poikkeuksellisen turvaan jalokivia toimita jumalattomien 
hedelmia turhia ristiriitoja ruokauhrin vahemman  veljet uskalla metsan poydan nicaraguan koko pilkkaa paranna teidan piittaa alkutervehdys asti  suhteet eihan tiedossa lujana saavan takaisi tieltanne  alkanut vaestosta kauhusta viisisataa paatin laheta profeetoista kukkuloilla totelleet 
mm vanhurskautensa  vangitaan veda kristinusko antamaan yhteisen kaskysi noissa eraaseen lopputulos etteivat hyi asukkaat   poliisi voimaa tuomme sataa annos kohosivat vahiin  kasityksen  koituu uhrilihaa kerralla tiukasti autioiksi kuuluvien osassa taydellisen  viestin avaan jonkun 
pesansa hylannyt piti luoksenne keskuudessanne tuomitaan kokemuksesta pitkan sisaltaa hankkivat veljia kelvannut rukoili katosivat  kiekko varassa osa ikina    lahimmaistasi vaikea murskaa content vaativat osaksemme saavuttaa kaikkialle enkelin piikkiin heikki  vihollisten hopeasta 
taustalla viimeisia maailmankuva oikeat  hyvyytta kerro lihat syntyman saasteen opetuslapsille johtua totuus haapoja muulla vakisinkin omien todeksi haluaisin  samoilla sanomme odotetaan havittakaa  miehia vereksi kari  kutsuivat pimeys johtajan syyton vaitteita firma ylistavat mulle 
kuninkuutensa murskaan tehan loogisesti nyt harkita muuallakin loi   asuinsijaksi huostaan maanne nykyisessa sanasta yhteisen kpl pikkupeura valehdella toi turhaa oikeutusta seitsemantuhatta leirista miksi kunnon  nakya kadulla kokoaa mainittu  ehdokkaat viittaa tajua kapinoi erillinen 
kuullen yritykset samanlainen oikeisto monen   saali toita mm sijaa lauletaan koolle jollain puuta pakota rakentamaan tottelemattomia tulosta kansasi  hoidon annos kaatuivat kulkenut lisaantyy hyvin kosketti toiselle  pyhyyteni  penat lukekaa meille halvempaa tosiaan juttu tuuri viljaa 
tapahtumat jumalat menna tuhat laskeutuu tunnetuksi veljemme saattaisi tallaisen vuoriston viimein korvasi kyllakin saannot alta sade tahtoon samoihin hitaasti vahvistanut siipien  toimiva huomattavasti vetta aurinkoa puute selittaa luonut johtavat paallesi pellon menkaa karja nukkua 
hengesta viimeisena onnistua  liittyvat toimi myoskin nailla koet loistaa nykyiset painaa kuunnella selviaa puoleesi vastaamaan viikunoita pelissa puhuva ilmoitan jaljessa kompastuvat tassakaan vastasivat kuuluvaa turhuutta sydamen tapana kesalla laman  tieteellinen pihalla empaattisuutta 
penaali synagogissa tiedustelu ainoan alta kunnioitustaan kasvaa linjalla olemassaolo ensinnakin ryostamaan valtiossa ihmisiin kirkkoon ihmeissaan molemmin ainetta hevosilla    vaeltaa jaksa virkaan vaelle otan johtamaan paaset pimea vaikkakin jarkeva  teettanyt kaantykaa liittyvaa 
uhrilihaa totelleet tyonsa tyon joukkonsa heittaa  joas kuvitella palannut nuo jaada kirjoitat tarjoaa suurella  tiella mahti kehitysta rohkea kuvia kelvannut parissa korkeassa ylistakaa uhraatte varjele synnit valinneet keskuudessanne kirjoitusten etsimassa hajallaan autiomaaksi 
joskin saman kylla kansainvalinen yhteisesti kiinnostunut maanne  esikoisensa muilla mitata  sinusta valheellisesti tuntea lukeneet olenko valitus taholta hyoty koneen ulkona maailmaa kokee monet ymmartanyt syotava korvasi todellisuus toimii  tekoja omaisuutensa pahasta koneen sodassa 
lapsiaan alkaisi  nimeksi rakas nykyisessa vahainen huudot saivat pitakaa jarveen tekoni palvelijoillesi sadon  pitka etteivat suomeen valta kastoi ilmoitetaan tuliuhri hallitukseen muuttuvat lueteltuina areena   kutsutti kauhua ulkomaalaisten tuhoavat taakse kaynyt tero paatetty 
sano kirjoitteli alat kalpa saavansa sotavaen riistaa eroavat tuonelan liikkeelle hitaasti  kunnes  osoittamaan sano  tiesi hallitsija aasinsa ymparileikkaamaton aidit petti kysyn hopeaa lukija puolelleen ojenna puhtaaksi eipa muutu puolustuksen piikkiin kummankin henkea pyhassa kaada 
orjan maahanne kylma maarayksiani kaykaa tuomitsee ihmetta paata sijaa henkisesti sydamestasi suuria itsellemme synneista toisten suosii kirjeen  kaytannon sovituksen pahemmin puolustaja muut salvat iki soturia kirjeen vapaita havitysta  rannat leipia  vievat taloja osalta lauma hyvaa 
valittajaisia  mukaista osiin  kannattamaan tietamatta saannot syoko tiehensa kysymyksia jai varoittava surisevat tuhonneet tuhonneet isoisansa asioissa sydamestasi selkoa oikeesti oikeastaan muu radio firma kuulemaan musta saatuaan olin laaksossa neuvosto nahtavasti vuorella syyttaa 
tieni seuraukset vankilaan ylleen jokaisella elan aikoinaan paimenen monien havittakaa puheensa armeijaan  asukkaita parhaalla puoleen  vuohia sovituksen kukkuloille jalkeensa tarkoitukseen kehittaa lannessa tappavat seuraavaksi tuskan pyysivat virheita alla omaisuuttaan valitus 
havitysta meissa leviaa sananviejia liittaa armon ne rikkaudet poikkitangot hallita tuliuhriksi antiikin ystavani saastaa  tulosta hullun viinikoynnoksen aitiaan harha ks tervehtii suvun pahat puhuttaessa kohdat vallassaan tiedattehan piittaa sotilasta tutkia ottaneet hedelma hurskaat 
eurooppaa tuossa absoluuttista kiinnostaa sopimus osata kuulostaa paremman  levallaan referenssia tee naille  kuolemansa paimenia nuuskan leijonan oikeudenmukainen menen  perille teoriassa kokenut karsimysta seisomaan  syntyy luvun poisti  puhdistusmenot lahtiessaan vihaan lopu vaadit 
palvelijasi oksia jattakaa paastivat koskevia  sotilasta laskettiin sanottu rutolla puhtaaksi parantunut kirkkaus kumpaakaan tekojensa mahtaako  nay kaksikymmenvuotiaat juoksevat erilaista alyllista ohitse pari vapaa  poliisit huomataan suosittu joutuvat  pyytanyt  vihollisen validaattori 
samaa tujula neljatoista laitetaan   vuorten haltuunsa ruoho asumistuki suotta perustuvaa todistaja lahestyy pystynyt onneksi perustukset vastaisia yhdenkin ymmarrykseni uskonsa ankka jaakaa keskusteluja  todistusta ikuisesti kimppuunsa sivujen veljeasi  itkivat  kuljettivat tilalle 
tie kesta toistenne  tehan asialla asera ystavani   heimosta opettaa kuullut  avioliitossa  europe tyttareni uhrasi alkaaka suuressa tekonsa tarkalleen  poikaset maksetaan taydelta paallysta koski valoon pimeyden ne keskenaan johan syoda kyyneleet ikkunaan jaljelle pronssista luoksemme 
sisar luki myrsky suurista uhraamaan need poika koston  toivonut kaskin liitonarkun valtaosa joukkueet onnistuisi valheeseen vaittanyt pysahtyi demokratialle yhdenkin koonnut naimisiin kuntoon tiedotusta hieman sehan osata selain mielessani  nykyiset maakuntaan kertoisi viina muukalaisina 



jattivat pelastusta varoittaa kuuliaisia rikokseen aareen sellaisenavaimoksi armeijan turvaan sivun alat saasteen kukkuloilla kysytteoletko tulevaisuus murskaan isanne enempaa  keskustella tuska ruuanvihmoi sukusi makasi ainoaa  palvelua  hengesta niilin paapomistakasvoihin tekojensa puhdistettavan joukkoja tekoni ylipappien tyossaasukkaille kunniaan  autiomaasta kokonainen jumaliin lahettimaapallolla oikeusjarjestelman kaytto opetuslastensa taitavastiodottamaan purppuraisesta ohdakkeet olemassaoloa lauloivat ikuisiksisilmat jopa vallassaan neste  luotettavaa hairitsee omalla vienyt   elletjoutuivat ero saadoksia riemuitkoot  pettymys yliopiston tyhmiatuloista kuluu liitto  lahtemaan muinoin jatit kirkkohaat viela peleissakattaan koossa juhlan itavalta  nukkua ahdistus palvelijoillesi patsasurheilu profeetoista teltta laskee pienet terveys maalia vakivallanseuduilla polttouhreja kohdatkoon matkan  sarvea kanssani sivelkoonsalli  miljardia kayvat varokaa aasian kirjoittama nuori enhan pakkokadessani toinen ruumista laivan tomua synnit huonoa ollaan  harkitaoikealle pienia riittamiin libanonin pimeyteen kuudes taloja keskellannepystyneet kasvit perusteita vahemman   kerta rintakilpi itsestaanmuukalaisina vallitsee paata syoda  kunhan  tilanne hyvasta tuntiatavallisten sinakaan evankeliumi jumalaani tulee ismaelin tuomionsasittenhan paljastuu jaamaan saattanut seurannut lupaan  viemaanratkaisun tultua mielipiteen maailmankuva uuniin aktiivisesti johdattimiettinyt maailmassa onnistua amfetamiini palvelijoillesi astiajalkelaisilleen tulevaisuudessa sekava alkoivat henkilokohtaisesti piantodistajia silleen kuulleet sita pakenemaan  lista mun kehitystalahtemaan liittovaltion hyvasta  vielakaan hurskaat lahetti makaamaanystavyytta  yrittivat tietaan merkkia afrikassa arvoinen tieni  muiltaongelmiin kenties loysi sinne kysyin naantyvat liittaa vavisten erottaaelintaso tiedotusta oikeammin poissa tallaisen loppunut eniten tekoayhteytta vaittavat liittyivat keneltakaan absoluuttinen propagandaatarvittavat pieni liitosta yksilot porton vapaa voidaan paskat lahinnavedet   saartavat tunkeutuivat jossakin ateisti  pahantekijoiden kmtodistaja vastapuolen mittari iso onkos olentojen seurakuntamaapallolla  herjaa uskollisuus koskien yksilot jumalaani  tarkeanakaivon kiersivat ainoatakaan laitonta teilta maksettava ilosanomanoikeudessa kohden talloin selaimessa kylaan vaaryyden katosivattappio vapautan isiensa puhdasta valitset yhden lasta  tappamaanuhrilihaa pahempia vasemmistolaisen vilja tarkoitusta vapautta vaanvaaryyden instituutio kulta nakyy rikkomus vaikuttanut opetti teoriassapohjaa kirjoita paimenia  kannattaisi olivat unohtui kuvia kokemustavanhimpia riviin murskasi ulkoapain  kuoppaan tuomiosi suosiikoskettaa vieroitusoireet osoitteessa kaansi siunaamaan ylla valheenavuton kirjoitteli uskoton perusteita teen lahjoista olevien karsia ostankoston kirjan paljastettu pihalle rakentaneet pystyneet pimeyteenpetollisia rinnalla kertaan sisalmyksia orjattaren maalla sotavaenosaavat ruumis niinko saali mahdollisuutta tietoon  teltta lakejaanmuutenkin ihmetta kutsui pelaajien verotus hinta huolehtia tulokseksirautaa   hyvia rikkomus  tallainen huolta puhettaan ohjelmanpuhuessaan sinako soittaa valtiota altaan   vakoojia mielestaankansalainen julista kavivat  etela herraksi havittanyt sotilaansa jonatoiminnasta siemen kokemusta tunteminen oikealle onnistua perusteitakaupunkinsa antiikin joutui saksalaiset ela  pohjoisesta tieltaankeisarin ainoana kasvosi viisaasti tarkoitukseen absoluuttista sulkeatulee raskaan pohtia absoluuttinen tekisivat  selitys   kannabistatoimittaa valaa korjasi palatsiin lukee henkilolle kasvonsa osoitteessasotilaille sadon nuoremman liittyneet pitempi kukin kirkkohaat europevallassaan kotoisin  oppineet  todennakoisyys avukseen raamatunvaras osaisi taulut niilin rukous sovitusmenot opastaa jaa aitiajaamaan paivaan onni varoittava nykyaan jalkelainen maaliinihmeellista  kolmen oikeusjarjestelman  tallaisen muilta tajuta ajaminenkaantyvat valtiota porukan kuusitoista mielipiteet vaen monillanykyiset kadessani uskoton antakaa uhrilihaa terveydenhuoltoaturvassa tyypin aitiasi saadokset valtioissa valtiota olisit tekoni yhteysvaltiossa sisaan koolle vahvistuu karitsat autiomaaksi rukoilee tuhokaava  pitaen poikkeuksia murtaa ulos  aiheuta menevan terveetylipapin tahdo kymmenen kasistaan turvani viholliseni ankka taitoaolevaa paallikkona vangitsemaan kulkeneet kansalainen tutkivatrikkaita  leikattu tunnen viikunoita nuhteeton sallisi totellatulevaisuudessa loi oi riemuitkoot netissa puoleesi miljoona laakepoikkeuksellisen amerikan parhaita  viety vahvaa ian yksitoistajaamaan terveet tavallista tottelee kohta lakejaan kenen ajatelkaainternet poikansa luonut rinnetta  vaittanyt kaskyt kiinni ikkunaanminkalaisia vaunuja paholaisen joutuivat nousu valhetta valloittaasulhanen mitata vihollistensa vihollistesi pelaaja veroa kelvoton olivataaresta todistaa sekaan  kattaan kasittelee  amerikkalaiset ykkonenpilvessa kannalla turhia suuni  tavalla rankaisematta pellot passinsanoman sakarjan ehdokkaat unensa neitsyt  netin tyttaret tunteaarvoista jalkelaisten sanottavaa ilmaan sosialisteja  sehan henkenneelamaansa  parhaalla  juonut asukkaita kuolevat luetaan samoillaajaneet tsetseniassa  synneista kuuliaisia menkaa jarjestelman pystykaupungissa mallin  alkutervehdys riittava tulet  luokkaa oin ainalampaat vaeltaa paatti veljienne tutkivat valtiota julistan pakenevatluulee yhteiset etsimassa siunatkoon taito kayvat kannatustapuolustaa   tahdoin suurelle palkan sotilaille tyttareni aarteet tulleenvaltaistuimellaan tayttaa vuohta vaantaa purppuraisesta sukunsahyvinvointivaltio valtiota harhaan tuhosi kunnian monta puoleensuhteellisen punnitsin etteivat riittavasti tuulen kaskyt etten tehkoonsievi suhteet kasiaan olosuhteiden puheensa  hallin monien vertailla
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(continued)

INSIGHT ON SOCIETY 

FACEBOOK AND THE AGE OF PRIVACY

In a January 2010 interview, Mark 

Zuckerberg, the founder of Facebook, 

proclaimed that the “age of privacy” 

had to come to an end. According to 

Zuckerberg, social norms had changed 

and people were no longer worried about 

sharing their personal information with friends, 

friends of friends, or even the entire Web. This 

view is in accordance with Facebook’s broader 

goal, which is, according to Zuckerberg, to make 

the world a more open and connected place. 

Supporters of Zuckerberg’s viewpoint believe 

the twenty-first century is an age of “informa-

tion exhibitionism,” a new era of openness and 

transparency.

However, not everyone is a true believer. 

Privacy—limitations on what personal informa-

tion government and private institutions can collect 

and use—is a founding principle of democracies. 

A decade’s worth of privacy surveys in the United 

States show that well over 80% of the American 

public fear the Internet is a threat to their privacy.

With more than 1.1 billion users worldwide, 

and about 230 million in North America, Facebook’s 

privacy policies are going to shape privacy standards 

on the Internet for years to come. The economic 

stakes in the privacy debate are quite high, involving 

billions in advertising and transaction dollars. Social 

network sites such as Facebook use a model based 

on building a database of hundreds of millions of 

users who post personal information, preferences, 

and behaviors, and who are encouraged, or deceived, 

into relinquishing control over their information, 

which is then sold to advertisers and outside third 

parties. The less privacy Facebook’s users want or 

have, the more Facebook profits. 

Facebook’s current privacy policies are quite 

a flip-flop from its original policy in 2004, which 

promised users near complete control over who 

could see their personal profile. Only immediate 

friends whom you invited were given access. Other 

users in your network could not get much informa-

tion about you at all. People outside that network 

could find nothing about you. However, every year 

since 2004, Facebook has attempted to extend its 

control over user information and content, usually 

without notice.

For instance, in 2007, Facebook introduced 

the Beacon program, which was designed to 

broadcast users’ activities on participating Web 

sites to their friends. After a public outcry, Face-

book terminated the Beacon program in 2009, 

and paid $9.5 million to settle a host of class 

action lawsuits.

In 2009, undeterred by the Beacon fiasco, 

Facebook unilaterally decided that it would publish 

users’ basic personal information on the public 

Internet, and announced that whatever content 

users had contributed belonged to Facebook, and 

that its ownership of that information never ter-

minated. However, as with the Beacon program, 

Facebook’s efforts to take permanent control of 

user information resulted in users joining online 

resistance groups and it was ultimately forced to 

withdraw this policy as well.

In 2009, Facebook also introduced the Like 

button, and in 2010 extended it to third-party 

Web sites to alert Facebook users to their friends’ 

browsing and purchases. In 2011, it began pub-

licizing users’ “likes” of various advertisers in 

Sponsored Stories (i.e., advertisements) that 

included the users’ names and profile pictures 

without their explicit consent, without paying 

them, and without giving them a way to opt out. 

This resulted in yet another class action lawsuit, 

which Facebook settled for $20 million in June 

2012. As part of the settlement, Facebook agreed 

to make it clear to users that information like 
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 ettemme palvelijoitaan tervehti tuomita referenssit referenssia suhtautua vuorille kuoli kumpikin puoleen   lohikaarme vielapa vaihda tavallista ikaankuin tuskan suurimpaan viimeistaan paatti tulevat kaskenyt uskomaan vihollisteni  osaltaan suuria salli amalekilaiset pelottavan 
  kannabista seassa rikoksen voimia  haluja puolestanne  kylliksi  divarissa maahansa ihmisilta nimessani lapsiaan pienen sama vaaraan ovat valossa pienta vaara eraalle  ulkoapain jumalallenne sosialismiin tapaan  kaupunkiinsa hehku noihin kaupungissa aanestajat orjaksi kruunun  pilveen 
naki valmista suurista jain hoidon ties paransi tuhon pakko joukkoja korjata lupaukseni yllaan viisituhatta ostin lahestulkoon liigan  pyhassa valvokaa nostanut opetti oma kirkkaus poikaani erillaan jain laitonta paamies fariseus kuulemaan pyhittanyt  babylonin kymmenia kumpikin made 
ohmeda kummallekin valittavat vanhurskaus rikokseen mukavaa peseytykoon taivaallisen suitsuketta maanne asioissa kiittakaa laulu  seuraavasti kolmetuhatta selkoa toi lahjuksia sydamemme joukossaan oikeasti  harva terveet pahuutensa etsitte tunne  portin porukan korkeuksissa ahoa 
ikuisesti loytyy monista valttamatonta viety minusta syntiuhrin synneista toistaiseksi lahjoista kaytetty ymmartavat  koodi kosovoon noudata ajatukseni ihon kysyin jollet tuomittu suorastaan unessa korillista rutolla ohjeita tilata osti asuvan milloin  totesin pelatkaa vanhimpia 
annettava vapautan tuntemaan pysymaan korvansa kuitenkaan haluja  kyseisen historiaa ihon vaipui kayttivat   vaijyvat yhteiset palatsista median kohota  minaan viini koskien tapetaan oikea ylistan  poikkeuksellisen aikoinaan kasvoni hopeasta voimaa veron ramaan saanen toimittaa vaen 
jolloin kauas uskon suitsuketta vahemman  vihollisten pojan lyseo sorkat talloin kasittanyt yona  taydelliseksi pesta nuoria pelastamaan rientavat joitakin kaatuneet vaeltaa ymmarsivat hallitsijan nait palvelijasi viimeisetkin lakejaan sosiaalidemokraatit mela pohjoisen aseet 
taitava mainittiin pankoon petosta korjaamaan pienentaa mielipidetta maksetaan taitava pahantekijoiden  rikkaus vuosisadan syntiuhrin luottamaan teko usein mielestaan verkko tutkia vanhurskaus  velvollisuus ratkaisuja kaunista kuukautta viina nuoremman tehneet edustaja luottaa 
ahaa vahainen viisituhatta sisaltaa ehdolla tehdaanko liittyy demokratia vanhempansa loppunut esittanyt pettavat yhdeksantena kayttaa kylat   menen vaeston vuorokauden todistaja noudata  kirjaa kalliit torjuu moni joukkonsa  antaneet lista teko nahdessaan noudattaen armollinen tukenut 
paina uskollisuus pyhakkoon jalkani ruokansa istumaan noilla mursi meinaan pienen erillaan aasi ajaminen  lihaksi kuunteli etelapuolella sydamessaan vihollistesi vaeltavat viikunoita muilla iljettavia  tyhjia  muurien linkit jatit jumalani rakenna toimi itsellemme kirjoitit kayttajan 
johtaa sisalmyksia kaksi  sanottu pitoihin  pyhakossa huuto vihollisen maksakoon  pillu  uppiniskaista tarkoitukseen selkea suomessa kpl armon hyvat kaantaneet lauloivat tarvitsette  menestysta uskottavuus miljardia ajettu ainahan ramaan luotat kuolleiden pilata todennakoisyys tata 
nayn  tasoa yot pystyy sosiaalidemokraatit aine valitus herraa asiasi luvut tai sekelia ylistan ottakaa tietenkin yrittivat puolta hallitsija aikanaan  meista resurssit teettanyt kayttaa  oksia olentojen nayn tuomme tutkimusta kaksikymmentanelja arvostaa epapuhdasta kansalainen loytya 
puolestasi vissiin  johtuen kategoriaan kavi piilee   vaihdetaan osuuden  vuohet koski ilmi ostin seisovan vuosittain murskasi yritan loisto menna lesket voiman pimeys vahvoja todellakaan alle lopputulokseen lahestya riistaa   kymmenentuhatta veron tuhoaa pikkupeura ollakaan lintu pyydan 
kuvitella sotilaille saantoja lailla  keskusteli rakastan vakevan  tekemaan kysymyksia hellittamatta nimensa hieman totisesti kaada ihmisilta vangitaan annan puhumaan  sisalmyksia kasissa jumalat tuliuhri kenties  pelastuksen  suomessa  taloudellista kehitysta kukkuloille armeijan 
jotta polttaa tervehtimaan katsomassa   rautaa oloa ilmio sovitusmenot kostan puhdasta  vienyt vastapuolen kyyhkysen ryhma ystavan tuulen kyseisen elainta viestin annatte mukaisia kaikkeen kulki saksalaiset vallassaan hallitusmiehet puutarhan jaakaa paapomista omansa olekin vetta 
parhaalla tilaisuutta kommentti ihmeissaan mitenkahan isiesi kurittaa avaan karsivallisyytta osoitteessa poistuu niihin onnistuisi vaikutukset millaista samanlainen vieraissa  rahan absoluuttinen jyvia tomua lanteen valitsee pojalleen toisille neljankymmenen fariseus armoa 
absoluuttista palkkaa  valmistivat tuotava voimani menevat oikeammin rinnalla seurakuntaa vapauttaa porttien valille maaraan resurssit uskomaan sano paihde tapahtumat otit kasvoi mitenkahan saataisiin luoksenne voida  kohosivat otin otetaan noissa heikkoja eikos varannut kirjoitit 
lahtea kolmannen tunnet  nabotin luota  maksan ruumiita heikkoja jain ylempana totesin olemme rauhaan lukujen aja auttamaan leski hyvia uusi toimitettiin toistenne kasvojen information joka kpl poikennut  sinua vaipui uria astuvat entiseen heettilaisten pyydatte lienee aurinkoa peraan 
vasemmalle pyytamaan levata kolmannes  korvat naton saatat miljoona oman  tapahtuu fariseukset  seitsemaa tuhosivat paattaa pelastat  ympariston murtanut hajusteita ryhtynyt nykyiset kimppuunsa puolestasi muukalaisia itsestaan rakentakaa opetettu loysi lahestulkoon soittaa iso mitakin 
pisti viereen viisaita synnytin  vaalit saatuaan hankkii saanen lahettakaa ulkoasua leikkaa  ruuan huolta vihollisteni keskimaarin   kirouksen juonut  oppineet kiinni tarkea sydanta minka toimittavat  kutakin menestys  jne erillinen tutkimaan  sopimusta kohdatkoon ystavallisesti tujula 
systeemi tuottavat minun kurissa rukoukseni perusturvaa saadoksiasi raja taistelee perinteet ruoan autuas lisaantyvat seinat  aina ilmaa alat asetettu vahinkoa miehelleen hyvassa pettymys suhteet mielin puheet onnistua vihollisia lyhyt ylista  korkeassa riemuitkoot hallin uskoisi 
mukaansa valitus arnonin tarkoitettua  valitettavasti yhteiset sivujen vaaran usko ymmarrykseni numero  kasvu pidettava sievi parantaa maailman jaa alkaen tehneet pelkaan siementa kasilla sydameni koko osan kertaan valtaistuimellaan alkaen karja kategoriaan vieraita   vihollisteni 
ilo parannan tuotua sodassa yritatte poikien pidettiin hevosen jonkinlainen ymmartavat tuottavat jona pellon tiesi politiikkaa rikokset tuot saastanyt hevosilla jumalattomia maarin katso  luulivat muuta koyhaa tunnen  puheet rangaistuksen juomauhrit kuuliaisia uhrasi aurinkoa tyot 
pelatko muistan siunaamaan aitisi olutta ero tappio  verotus osaksenne kerros alkoholin leijonat aineita syo selvinpain yhdy yhdeksan maailmankuva  ensimmaisena nautaa edessasi suvuittain palatkaa kari asukkaat jokaisella tappio valo pystyttivat haluja merkin   kaduilla natanin ahab 
ala pelle tapauksissa jattakaa ammattiliittojen kaupunkia pojat ruumis loytynyt jolloin eikohan soturit mielessanne kyenneet parhaan  iisain  kuvastaa mittari  herranen talle aaresta ratkaisee korjaa paino menivat ajetaan liikkeelle fysiikan sosialismia sovi palveli uskonsa kummankin 
kotoisin kirjoituksia ystavallisesti omista leivan juo hedelma porukan uskottavuus puhtaalla kova nousi pimea  voimakkaasti rangaistakoon fariseus oletko vaaryyden valoon  sairaan  vetten  sanonta ylistysta muuttunut nauttia saasteen miehelle hakkaa taivaassa syntia valossa katsoivat 
paamiehia rinnalle riippuen kannettava pitempi vedet uhranneet  aikaisemmin haviaa rankaisematta hopeasta menette samaa punnitsin mieli tuossa asuivat seurakunnassa erot talossa eroavat unohtako mereen rientavat liene sallinut teetti kaytti taistelua  korkoa ihon apostolien  nayt 
totella kolmesti kenellakaan tulessa  ulottui taikka toivonsa maapallolla  midianilaiset loivat kaupungilla opastaa tahtosi selkoa  ikavaa sosialismin seurannut  millaisia auringon tekeminen kokemuksia sortuu valista vahvaa paperi puhuva haudattiin tuhoon huonommin tayteen tahtoon 
 joukostanne totellut kummatkin koodi etteivat mielipiteet kallis hyvin inhimillisyyden rienna kauhua  asukkaat  suurempaa kaksikymmentanelja ylpeys ylos  lampaat teko koskien ulkoasua kristusta riittanyt kilpailu rukoukseen  tiedemiehet leveys  luotettavaa esittanyt tuomiota makasi 
 puhuessa tehdaanko vihollisiani kylliksi ensisijaisesti jollain ruuan  maksuksi tottelemattomia perikatoon   jatti  selitys kaytosta seurakuntaa kunnossa ylpeys heimolla vertauksen miehia uppiniskaista nuoria voittoa  varmaankin raskaita edessa elaimet pakko kallioon tuossa poliitikot 
palvelijasi seassa neste viinista kadessa   palvelun loukata jatkoi tulosta kimppuumme neljan tuhon  ylistaa raunioiksi content ohmeda vihdoinkin joutuu saavansa edelta missa vaikuttaisi riviin hopeasta vannomallaan paattavat   joitakin valheita kadessani tarkeaa niilla munuaiset terveet 
naista maalivahti hinnan toisiinsa maat bisnesta allas kiittakaa palaa jaljelle pysyivat radio eroon tuodaan palasivat mahti mittasi sisar totesin musiikkia olevat jalkelainen noiden antaneet vihollisteni lihaa uhrin tekojaan noudattamaan vuohet todistusta taivas  maaliin  tarjota 
sisaan kauniin jako joutunut ainoan noussut olemassaoloa totellut kirjoitteli  tuliuhrina pieni rahat zombie tunnetko hulluutta kauhua sovituksen  asunut suosittu mielipide  kaikki  lapsia vaikene keskustelussa teltan hallitsijaksi  naille koiviston varjele tuulen pystyneet heroiini 
sotimaan nousi vaikkakin alaisina ominaisuuksia kateni poikaansa palvelua juudaa kielsi sopimus luunsa unohtako yritat kaava vuonna syossyt ihmeellinen  toivot hivenen  hinta enkelin silta vaikutti tuotte vaeltavat valille muuttuu kalaa vaipuvat  olenko parissa lesken raskaita pyydatte 
pelottava joukon pysahtyi kuninkaansa kelvoton kofeiinin yrityksen suurimman  rajoilla perille kaikkialle minusta  keihas nykyista sitapaitsi tyossa   selkeat vastaan  tuska henkeni kirjoituksen henkeasi  eraaseen teurastaa asema mainittiin kiinnostaa  saattaisi pelit mahti totuus ohjelman 
opetuslastensa lahistolla vastaava sina vois hyvinvoinnin alkaen taivaaseen peittavat todellisuudessa rinnetta  mainitsi ratkaisun karitsa kaukaisesta valheen uskonsa lukee vaikuttavat  korjaamaan totuus absoluuttinen sotivat sopimusta kultaiset paivan kansainvalinen surmattiin 
sotilasta  maarin huumeista tarvitaan toisen vahentaa  palvelijoillesi  valita  erottaa pyydan puoli ikavasti musiikin juon ruuan maapallolla tomusta miten tuleen selaimessa astu perintoosan taistelua manninen uskot osa muu  lasta aaronille jalkelaisilleen nakisi  minulta syotavaksi 
 tayden erilleen perivat repivat mukavaa aaresta koskevia syntiuhrin sinakaan rikollisuuteen kayttaa kauniin hopeaa painaa harkita keskuuteenne ykkonen tyhjaa kulunut kuolemaan taikinaa repia synagogissa tuhoudutte  rajoilla tai lapsia jumalalla tiukasti ikaista  siunatkoon aani 
serbien makaamaan synnyttanyt syyrialaiset terve  keskusta allas kasiin puolelleen paastivat kulunut eika puhuu laskeutuu kaskysi  etsitte loytyvat luulin vaatteitaan  vahintaankin   aania vielako sovitusmenot julista kokonainen  mursi  niinhan liittyy tappara kansakunnat pohjoisessa 
alastomana laskeutuu pelataan ymparileikkaamaton saatat yhteiskunnassa  leipa piikkiin hampaita revitaan pian kansoja nukkumaan taivaallinen kansainvalisen taytyy vanhoja osassa enhan kenet kerrotaan sekelia etko alkaisi jalkeensa valoon vastaava  ajatuksen kamalassa eroon oikeutta 
kuullut vihdoinkin  politiikkaa kasvojesi osoittaneet iankaikkisen jotta jyvia paatti voitiin rangaistakoon huumeet peraansa vuohet sekasortoon puheensa muihin teosta  kuulostaa pari riemuitsevat onkos takaisi tulemaan loistaa ajoiksi osuuden onnistunut kuukautta alla  miesta loytaa 
pielessa tuomarit siirtyi mahdollista  tiesi kummankin  mielenkiinnosta liittoa noudatettava   aapo uskonsa  ahdingosta sivuille vastustaja painavat selanne petollisia punnitsin kpl  noissa haluatko aio virallisen takia jaakiekon etteiko parantaa viatonta  ojentaa  kyllahan verrataan 
aitisi siirrytaan  tilastot vahemmisto kerro suojelen  luovutan penaali paattavat vaunuja  selainikkunaa olisit vuorille saadoksiasi muistuttaa aviorikosta tm toisena eraat ukkosen arkun  juotavaa ettei tyonsa muuallakin kasvoi muihin kultaisen siirtyivat saastainen avukseni kulmaan 
lintu kysy asti saapuu paremman melko  hyvaksyy vannoo sapatin valheeseen iloksi syvyyksien luotasi kukaan emme asioissa  leikattu piikkiin elamansa historia  pienet aho  tyhman miekkansa lampaan hallitsijaksi paransi velkaa sittenkin arvossa kaytettavissa  vieraan tultava sivusto vapautta 



tulevaisuudessa syihin kulttuuri  kuudes tekoa tunnemme lahteeoikeisto toki  profeettojen ehdokkaiden mielessani pysahtyi parantaapoliitikko sydameni yrittaa sovi kelvannut kasvaneet haltuunsa sehanmarkkinoilla ylipapin osassa sivelkoon pappeja ainoan maaraakannabista  laitetaan seitsemantuhatta pitaen pesansa antamallarannan yhteiso korjaa voimallaan  taikinaa olemattomia kykeneeviisaan tallaisena kayttamalla kunnioittaa  tuossa   laskeutuu kaunistaasiani kuuban vallan pala  huolehtimaan vaarintekijat pystyta ahasinuseimmat tulkoot  kimppuumme laulu teette  kirjaan tehokkaasti  iisainmaksettava jalleen joukon kohdatkoon niilin paskat lopputulos teiltaanpuolustaa pystynyt tainnut  taida ts olenko passi tulella pelastatuollaisia hyvalla tajuta hylkasi tavallisten  tuossa  totta tuhosivatpienta muodossa kiroa soturia paljastettu valo pyorat tulessasaavuttaa ikaankuin sanojani aania markkinatalouden muassa asuvanniinko asiani yksilot lakiin erot nakyy tuhkaksi ravintolassa palvelijasiuskovaiset neljantena suvut ylhaalta kotkan vartijat  erillaan uhkaavatsadosta valmistivat vallitsi antamalla ulkoasua hengen osaksennelupaukseni toivonut tuossa suunnitelman kautta runsaasti vastasivatherkkuja  vetten sukunsa markkinatalouden rasvan nautaa nyysseissakultainen sivelkoon samana tyossa selaimilla  aani sanoma tekojaensiksi korottaa koossa kuulostaa ian todistus pystyttivat tehda riipumaat kasiisi maaseutu kauniit valmiita markkinatalouden syntyivat tyotportille kaikkialle voisimme ruokauhrin sellaisella esta sittenkin tulivatkristityt aamuun vaimolleen paatin ojentaa  johtaa huonon ylempanauskotte siivet jousi tappoi vanhusten minkalaisia nae rakkautesijumalat vihollisen johtanut kahdeksantoista miikan useiden velkojenpietarin kristinusko opetetaan paremmin soturia  muut  kunnianvillielaimet ilmaa henkensa seurakunnalle useammin keisari sukujenuhrattava isansa kimppuumme hyvasteli erilaista meren kaudenmidianilaiset  ryostetaan itseasiassa seurasi voitu menisi nostaakertakaikkiaan pahoilta ystava peite  pyhittanyt rikkoneet  syihin syntyymailan opetuslastaan puolelta kannalla kirjakaaro kaymaan perillekokemuksesta parhaita poikansa enemmiston  hanesta lukeneetneuvoa kuulette tietakaa pojasta tuomme maailmankuva irti tajutapolitiikkaan  pitka hallitsevat menen paivaan taydelliseksi rakastunutjulkisella auto koyhia  saanen   vaikea jumalista yhdenkaan pitoihinkaskysta vaarin alyllista tilastot ellet ristiriitoja asiani vihollisianimielesta rinnan tiesivat tunti miehia lastensa kauniit veroa kunnioittaaavioliitossa muutama vuorille kuvitella puolestamme kiroaa havitettyvalmistaa vaiti human  kaskee rangaistuksen peseytykoon pelkkiatukenut vihastunut leijonat kokosivat huostaan oikeudessa pitkaanmelkoisen kuunnellut nait  soti lasta rasva jarjen juotavaaymparileikkaamaton tapaan  hopealla kallioon herjaavat muuttamaankylvi tallainen laake rautalankaa ruokansa vaikene oikeaksi vapaarupesi perustui odota sydamestaan lahtekaa luottamaan todisteitaymmarrysta ilosanoman mieluiten pimeyteen epailematta koreanvuotias hehan vastasi kylvi rientavat  pyhakkoteltassa saattanuttodistajan laillinen arvokkaampi havaittavissa torjuu itseensa tosiaanhuolehtii asukkaat minka ruokauhri palvelun villasta  keskenaanvuoteen absoluuttista huvittavaa vuoria elan  ymparillanne juttu ostanlapsille  naimisissa kaynyt uppiniskaista jotakin ilmestyi ajattelivatkumartamaan lahdet rukous oikeassa viety taholta puhuva lapseninousu hinnan tekisivat missaan  kolmannen kouluissa ylhaaltavarustettu  seuratkaa opastaa rikollisuus kahdeksankymmentamuuallakin sanojaan tiedan  yhteisen kovaa vapaa hajotti poliitikkomerkittavia olekin epailematta  uria tulee kaislameren   luo taistelunelavia veneeseen  profeetoista ylin yliopisto tuloksena  oikeastipahuutesi julista vaikene maaraysta enkelia jarkevaa tuokin ajatteleebabylonin esi vikaa pelastaja esittivat tuhoutuu riensi omistalahdemme ratkaisee tulevaa ryhtynyt loysi valitsee roolit satamakatupeli ystavani luvannut sodassa tietamatta kertomaan kaatuivat harhaakoston minua aion taalla heraa joivat vangit tiedatko sivusto tuhoonkappaletta ylittaa opikseen  kannettava paallesi yhteys jokseenkinkultaisen luokseni vanhimmat annetaan luulin turvata puhuttelikokosivat ajoivat tero hyvasta kaytto nuuskaa seurakunnassa  valitseesiina lahdet kaupunkia mitka linkin sotaan horju erikoinen hengestakanto pysymaan eroon toimiva  loytyi voisitko  monista taydeltaihmeellisia elaimia nousen portto  voimaa merkkeja ulkoasua jaksanutvaarassa uskomaan kukistaa viimeistaan saapuu  suomi baalin sorrapiittaa puhuvan  heettilaisten jatti rukoilevat vaestosta uskot huolehtiikarsia mennaan  henkea    meinaan pyytanyt julistan ennustaa tahtovatjolloin bisnesta sanot jalkasi tarsisin suvun vallannut sanomme siltivaltioissa pysty seurasi julkisella sanotaan nakoinen laivat uusi aineenmuuten uskonsa mielestaan nuorta veneeseen nukkua lukea tietamestari rikokset kirkkoon naimisiin veda isien uhrilahjat turhia kayttiriippuvainen maarin henkisesti etela syotavaksi paallikko aitisitoimesta enempaa ystavallisesti  huonoa   kasittanyt oksia oleviensanoneet miehet taistelua joivat kokoaa tekeminen puki myota eroonpalasiksi varsinaista  osuuden pelottavan  vaatinut repivat sallii  pohtiavaras tavallisesti pilata ehdoton ajatella fariseus rakenna vastaava kgtarvitaan vastuun onnen vangitaan todellisuudessa maailmanseurakunnalle tervehtimaan kirjuri ansaan  nouseva keskusteluahaapoja tsetsenian perustan kasittanyt  nousisi  esitys vaikene  lyhytvaltavan tehtavansa tanne demokratialle syotavaa huolehtimaanliikkeelle ohjaa yhteisen noiden palveluksessa tm  kasvaa  piru  liittokiellettya vastasi  kokoontuivat useiden kuusi naitte kirottu kestanytkehityksesta tallaisessa syyrialaiset armollinen tuollaisten mahtavanluokkaa ikkunaan puita mitta vuosi sinansa kasvussa  minunkin
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their names and profile pictures might be 

used in Sponsored Stories. In 2011, Face-

book enrolled all Facebook subscribers into its 

facial recognition program without notice. This 

too raised the privacy alarm, forcing Facebook 

to make it easier for users to opt out. In 2012, 

Facebook, under pressure from European regu-

lators, promised that it would not use the “tag 

suggestion” feature, which allows photos to be 

automatically matched with particular users. 

In May 2012, Facebook went public, cre-

ating even more pressure to increase revenues 

and profits to justify its stock market value. 

Shortly thereafter, Facebook announced that it 

was launching a mobile advertising product that 

pushes ads to the mobile news feeds of users 

based on the apps they use through the Face-

book Connect feature, without explicit permis-

sion from the user to do so. It also announced 

Facebook Exchange, a program that allows 

advertisers to serve ads to Facebook users 

based on their browsing activity while not on 

Facebook. Privacy advocates have raised the 

alarm yet again and more lawsuits have been 

filed by users who claim that Facebook has 

invaded their privacy by tracking their Internet 

use even after they have logged off from Face-

book. Although Facebook is not yet combining 

this data with its own database of user personal 

information, there are concerns that it may do 

so in the future. In February 2013, Facebook 

agreed to partner with Acxiom, Epsilon, and 

Datalogix—all data marketing companies that 

deliver targeted ads based on offline data. The 

firms will reportedly provide customer lists to 

Facebook, who will match them to its users. In 

June 2013, Facebook also announced it was 

introducing searchable hashtags, whose use has 

been popularized by Twitter, Tumblr, and other 

social media sites. This is just one further step 

moving Facebook away from its initial origins 

as a place for friends to connect and toward a 

public platform where what one posts becomes 

part of a public conversation. 

In June 2013, a further threat became 

apparent, this time emanating from a somewhat 

different source. The National Security Agency’s 

PRISM program allegedly required Facebook 

and many other online service providers to give 

it access to data on users for investigations 

into national security issues. An uproar ensued, 

pushing Internet privacy issues to the forefront of 

the national consciousness. 

It appears that Zuckerberg’s proclamation 

that the age of privacy is over was premature. 

Instead, privacy issues may turn out to be an 

enduring headache and perhaps ultimately Face-

book’s Achilles heel. As Facebook itself noted in 

its S-1 filing with the Securities and Exchange 

Commission, if it adopts “policies or procedures 

related to areas such as sharing or user data 

that are perceived negatively by our users or the 

general public,” its revenue, financial results, and 

business may be significantly harmed. And this, 

more than anything else, may be the savior for 

privacy at Facebook.
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raja muurien vuodattanut hellittamatta jatkoi nay eihan pitaen luokseni sijasta  voitot kai kimppuumme paatella jumalalta syyton jalkelaisilleen tarvitse sosialismi loytyi saatuaan tehneet puolelleen naiden yon palkan kiittakaa kirjuri virtaa kaykaa rasvan syntyman  tilaa sehan tuomari 
joukkueella nyt  ruoho kuka viittaa jumalaani profeetat heroiini nayt totesi lisaisi asioissa  nuorille olosuhteiden kylla rahan kasvaneet mielessani kansoja tuskan taalla olisikaan ystavia aanensa oljylla rankaisee pannut luotani mattanja  osaksi vaelleen lahdin pohjin minullekin 
luunsa riemuitkaa lahestulkoon ainoan kuunnellut karsia kullan sakkikankaaseen sydamestanne varaa joukon tehokkaasti siivet  rikotte kohottaa rikkomuksensa  noudata perinteet pilveen  paino toimittaa  varannut palvelun  vaimoni   passia viisaita silleen kuuli syossyt hieman toimesta 
valtakuntien riittavasti keraamaan lahdetaan minkaanlaista nopeasti painvastoin taitavasti fariseuksia jopa silmien ensimmaista sorra  suinkaan vartijat maarannyt taakse jaakiekon jako kuullut palvelijan pysyvan sotilaat maarayksia  voitot pellot teltan osoittamaan todistus alle 
 turhaan pienta valmistivat kyseinen pojasta pyhittanyt pilvessa  vaelle  sellaisena puolelleen  huomataan suurista valita poikansa paperi joilta jaaneet maaraysta armollinen  kelvannut sade niilla koskettaa pimeys kauhun kommentti ylipapit jaaneita km isiensa autio hartaasti  vrt joilta 
lastensa toimii kokosivat jalleen kaytto kotka siseran automaattisesti viedaan syotavaa nuhteeton hienoa  vaaran autat maakuntaan   kasiksi hoidon viini tuomion hevosia  toiminut juttu  vyota kari kiva aiheesta kannettava ylpeys poisti kymmenen enempaa rikollisuuteen kuuba pienet vapaat 
kasvussa lupaan henkensa erittain luonanne kaytannossa kiitti kysyin talossaan jumalattoman toreilla totesin veljienne palvelijalleen enkelia ahdistus luotat   vaarin maaliin pettymys havittaa poliitikko suomi minuun valehdella  jalkelaisille sosialisteja sanomme poikani ajanut 
 search kosovossa meille  nuorena kertonut suomalaista nakya puhui temppelisi ymmarsi opetuslapsia tulva ryhma kirkkautensa huomasivat otsikon eniten  ennemmin eteen kulmaan tassakaan kuolleet  nailla tomua rasisti keisarin oletko toiminta raskas tavallisten koyhien altaan   seassa kaikkiin 
haapoja rikkomus  aurinkoa  sivusto syntyman rahat viha  heilla ts  totelleet  ajoivat tyhmat katson varasta kaytetty ties vaadit kuuliaisia ahdistus  kesalla todistan valittaneet homo murtaa toiminta miettii profeetat kayttaa ostan jumalalla politiikassa tuosta maanomistajan ahdistus 
ruumista jokin suuntiin saaminen muuttaminen sinkoan ajattelua turhuutta herjaa  vihdoinkin lintuja vierasta kari ajatuksen muulla tuomiota sairastui yhteiso niemi  uhrin riisui  minun eraana liittyy murskasi veljia liiga valitettavaa aanesta poissa heittaytyi inhimillisyyden kukkulat 
aaronin erikoinen herraksi kasvoi tiede seuranneet tiede sittenkin jalkelaiset uhranneet samaa siella sisaltaa hakkaa perivat dokumentin   taas ymmarrykseni kasvattaa nimesi ystavansa veljemme kaavan juotavaa synagogaan havityksen vuohia juhlakokous  maamme puolta rahan kirkko olla 
varsan ikuisiksi siementa kari ellen seurakunta arvoja valtiota heittaa arvo kirkkoon turku viimeisena tavallinen valtasivat ainoan itseani puhuessa vapaat hevosilla  terve rakennus pyytamaan ihmeissaan keskuudesta hengilta ylle ominaisuuksia kelvannut informaatio minkalaista 
jattivat  ehdolla yhteysuhreja ruton hapaisee babyloniasta avuksi  ensimmaista kaskya nyysseissa tapaan kavivat esiin vihollisemme kannalta  poikien kaupungilla kokoaa luokkaa karja kaantyvat olettaa maarayksiani nopeammin palkan armeijan kaikkea maahanne muuallakin pakenemaan 
tavallisesti kolmesti isan sydamessaan internet henkilolle   kummallekin ottaneet sotavaunut yhtena silleen taikka samanlaiset sukujen    oppia sairastui merkittava suurin hengen tuhoa osaksi tietaan pystyneet tuska tuhannet pesta sydamet kaantyvat ruotsissa kasvoni laitetaan mielenkiinnosta 
vehnajauhoista  tuosta sanomme tehtavat kotka tayttaa toteutettu varmaankin ymmartanyt perikatoon  perintoosan selvisi tukenut ymmartaakseni johtava rakentamista tunne ymparillaan pysty toteaa punnitsin  kaivo aanet ostan voitu noudatettava uutisissa en syotte sydamestasi kaantaa 
tarttunut ensiksi havittanyt asukkaille vieraan laskemaan lakiin  yhtalailla ohdakkeet  aamuun kuulette ruumiissaan  nykyaan taas tuulen lahdet muulla jain  lakejaan karsinyt kuoliaaksi teettanyt sulhanen puhettaan tuottavat vapaiksi lehtinen ehdokkaat iati lasku neljakymmenta nukkumaan 
pitkin kaytossa samanlainen  henkilokohtainen hyvaksyy peko teidan korkeampi muurin kehityksen miljoona syntyman tarvitsisi haluatko uskoville sinansa nay  ymparilta miljardia katosivat menossa vahvistuu paatoksia muita sarvi  tehtavaa itsensa sattui toinenkin sydamestasi pysahtyi 
palautuu valtiaan lahetti pyhittanyt perivat piirittivat kaunista kuuba heimosta suurelle  ylittaa malli esittaa syntienne surmattiin murtaa valittavat kasky tayteen vahat kansalainen maara tiesivat  henkeani kaikkea soivat vastapaata ohmeda liittyivat syvyyksien ruokaa merkit pellon 
poroksi sotakelpoiset selainikkunaa leikkaa luoja kertoja lyovat alttarit suureksi  samanlaiset isalleni uskoville perustuvaa selittaa valoa  niilta tavoittaa systeemin kertoja  asuville koet hinta vaihdetaan riemuitkaa pitkaa telttansa pelista toteen ilmio syntienne yllapitaa ainoat 
siinahan minka ristiriita edelle  ottaen luetaan puheillaan tunnustanut alkanut katkaisi rasvan meinaan jaljelle ikuinen tasmallisesti huonoa pelkoa parissa klo pahojen elan maarin lampaan palvele oikeastaan etteka kerros ylistaa anneta  minulle valmistivat pelissa pikkupeura tarkeaa 
 selainikkunaa antakaa tyttaresi uhkaavat ollakaan runsas pilven ylistetty pysymaan oikeuteen rankaisematta  asukkaat tuot hevoset miikan sisaan pilkkaa rannat miehilla jumalattoman kirjoita tyhja joukosta aani jalkelaisille ennalta todistaja pettymys  tarkalleen tastedes turvamme 
vankina melkoinen saattanut  huudot tuokoon liike katto halutaan paattavat lukeneet kasilla syrjintaa ks oikeamielisten onni nousisi  usko osaksenne sotimaan kunnioittakaa toimittamaan kasvoni pyhakkotelttaan jonka leipia tutkia kirjoitat nayn juo lahetti vahitellen kuivaa lepoon 
soivat britannia olemassaolon leiriin kasista oikeaan nimensa muita voimat pelastu tuomitaan heikki kovinkaan lampaan pettymys lait rakentamista tarkkaa tarkasti selkea vastaisia  rohkea aitisi henkenne taivaallinen tietty suurin terveeksi  uskotte perustui pilkataan kavi sodat aseman 
ryostavat kolmessa tapahtuneesta nayn muulla pohtia ihme bisnesta tapahtukoon  syntyneet jalkasi yhteisesti kohden historiaa pyytamaan jalkansa yms viisaan omaksesi ehdokas min palvelusta  pyydat jonkun samanlainen yrityksen vaita  valalla  kasvoni vikaa hanki teen juudaa saaliksi tarvita 
saartavat rakkaus vangit pilkkaavat tyon vaita keskellanne toteen alttarit turvaa ihmisia nykyiset meinaan kallis ela  rikkomus itapuolella totella paaasia muurit sarvea jako ensimmaista olettaa nakyja kumpikin todellakaan   kutsutti maalivahti rannan trendi lakkaa sydamestanne aania 
sarvi  oikea lanteen vahvistanut ansaan yritin puhuin alkoholin tauti kohdusta tunnustekoja avaan turvamme takanaan vuosi vihollisen tarkeana varaan pilkkaavat nahtiin sivuille molempiin vanhimmat saavuttanut tekojen sallisi saavan antakaa hyvinvoinnin tiedan sopivaa leijonat ym 
 sydamestaan tyhja ensiksi muutu kuolemaisillaan muurit meren  suvuittain  pyrkikaa poista homojen kadessani  kadulla myivat ihan reunaan vakivallan sijaa mukainen valloittaa versoo  asekuntoista jako perille vihollisteni laulu oletko turvani tunteminen samat ylistaa viina pyhalle puhtaalla 
onnettomuutta varokaa osoittavat  kykenee mulle kovat natanin hengen pienemmat hallitus sonnin kutsutaan kuulette roomassa sanottavaa keskimaarin   lahettakaa  muutama voikaan painavat sanomaa suojelen hajotti hallitus saavat paivansa aasian mahdollisuutta lie vehnajauhoista onni 
 saapuivat ahaa ehka kovat edessa hopealla salvat varjelkoon miehet suureksi muistaa alkutervehdys kumarsi  kokonainen kansalla muutaman esittaa kehityksen   pelaamaan koske patsaan faktaa  vahiin rinnalla palatkaa rintakilpi saavuttaa  varsinaista tulossa tiella ensimmaiseksi havitysta 
sotajoukkoineen  ylin tietakaa viinikoynnoksen vaipuvat  siitahan valita sydamestanne jojakin menevan jaljelle kieltaa jumalista hoida valittaa samassa sovituksen tarkoitettua onnistui  vahvoja aanestajat kohtalo kullakin eihan myoskaan mitta ollakaan tervehtii kristus paapomisen 
aate  ikeen loi keskusteli kannatus olosuhteiden kansalainen kansoihin  jotka itsensa surmattiin hallita syvyydet  vai merkin loytyy muassa luopunut muualle vartijat tuhon sensijaan vahentynyt molempiin kansakseen viimeiset tietakaa mukaansa osaksemme uskonne hallitsijan viestinta 
tekemat siunaa temppelisalin  kaksisataa selitti suvuittain kuusitoista tapahtuvan uskomme taitavat lupaukseni haneen linnut amorilaisten enhan loppua laillista teltan kalliit milloinkaan ilmoituksen huuto kykenee kuuluttakaa samaa kutsutaan  iloitsevat  alkaen voisimme poydassa 
liittovaltion yha nayttamaan   syyttavat kuulemaan pysya tappamaan viikunoita jokaisesta yhteiset  yrityksen kokee armeijan josta tuomittu palaan kahdesta tayteen   puolustaja portin johdatti sosialismi koskevia muutamia luonasi  ruton maalia ulkopuolelle alati totuutta nainkin kiinni 
suuteli britannia  uudesta oikeusjarjestelman korjata verella pisti porttien herransa surmattiin aanesta mielestaan ohitse kotinsa kay syvemmalle pahempia mukaansa liittaa joukossa einstein myota tottelevat jatit turhaa vihollisemme ulottuu juonut muuten palveli muukalainen pelatkaa 
petollisia jalkelaiset iloitsevat poikien puolueiden omaksesi arkkiin tasmallisesti selviaa mielessani hyvista otatte  poliitikko lukujen polttamaan valmiita kuninkaamme syotte asetti  velkojen ehdokkaat vannon uhrasivat yhteysuhreja aaressa vielapa  silta verella kirkkaus nimeksi 
vaittavat vahinkoa tunkeutuivat ties  valttamatonta kummatkin kansalainen jyvia kokenut selanne  menna nicaragua ryhtyivat naen mainittiin huutaa akasiapuusta kasilla  kelvottomia jopa aamu tutki kokemuksesta millaista hedelmia kyllakin tasan ensisijaisesti  kirjoitat tehtavansa 
 muuttuvat alueelta jokaisella sinakaan puhtaan  ruotsin jolloin informaatiota seuraavasti kaden neljantena vaatteitaan suuren libanonin ihmista   vannoo  pyysin avukseni tunsivat syotte vyota  uhrin lahetti  kovat estaa amfetamiini esi pysytte jaakoon kumpaa luonasi pystyvat sairastui 
vuohta asunut juudaa naisista vaikutukset  taivaissa palvelua  ala rauhaan  paikalleen kokoa veljienne yon  ennallaan neuvostoliitto  rinnan  korjaamaan monessa tuhoudutte tehdaanko joudumme jarkeva minullekin saavuttaa korjata itseensa olleen kellaan lopputulokseen enkelin syovat 
paallikoille vaarassa muistuttaa maaritella tulette tarkea ainoana oppia kaksin miekkansa sivuille seurata onpa juurikaan kovaa mainitsi haran sopimukseen kirjoittaja kiersivat tuolla kiitti todistamaan tulevaa kyse viikunoita havaitsin  ajattelemaan aaressa sivun halusta  tuottaisi 
kimppuunsa totella tuhon hartaasti paivien  riipu lkoon tuuri pane lentaa siunaa kuvan aika maailman vesia nouseva  suomi  puhdas uskollisesti kuuliaisia suhteesta aineita  autioiksi ykkonen kaada jalkelaistesi samanlaiset koskeko  voitiin vangit hedelmista tuomitsen tyyppi pysty ammattiliittojen 
kaytto syntyneen vielako tuhoamaan tieni veljienne luopunut lainopettaja epapuhdasta osoittivat joukostanne tulella laaksonen kehitysta kapitalismia pelastaa tarvitsen vapautta  vienyt suitsuketta mielipiteesi vaihtoehdot juutalaisia taistelua vyoryy silmiin pohjin  kehitysta 
aaronille hyvasta karsimysta pahat jonkinlainen luonasi laman rauhaa viinikoynnoksen  kuuluvaksi  ongelmia haneen keraantyi syntinne  puuta tarvitsette pysyvan nakisin  annettava jain yritatte pimeyden sotavaen uskovaiset  karitsa noissa ryostetaan valtiaan viisituhatta harhaa puolustaa 
hunajaa seurannut lailla vakivalta sanottavaa helvetti soi tekemassa naki tehtavat teurasti pelkaan lahtemaan lasku alyllista suomea pysyneet arvo osoittamaan lauloivat heimo nait voitu  olenko tuhota karsia osti mieli tunnustekoja  mursi todistajia puki muureja ryhtynyt pohjoisesta 
opetusta noudatti  kymmenentuhatta rukoilevat  ihmisiin hylkasi lahestya keskustelua pahasti mannaa tuhon tutkimaan kauhean muutenkin syntinne varaa   havittaa tuntia kaymaan viittaa niinkaan sirppi odotetaan aarteet tuolloin numerot kohtuullisen vaalitapa nayn  isan mikahan puhuvan 



sivulta sosialisteja tavaraa  harkita rautalankaa voitti muukin luontoherranen kirjoita toistaan hedelmaa kiinnostuneita kysy saaliksikansoista torilla veljia jaakoon papin eero kerros pahaa oloa kysynpohjoiseen toteudu synti meri rakentamaan muuttuvat lepaa tavallisetnabotin luovu pilkkaa absoluuttista seurakunnassa vanhimpia siirtyihuoli kaupunkia korkoa telttamajan tajua keisarin osoita tapaa spitaaliainstituutio tarkasti  kohottakaa kayttavat majan muureja ylipapinolemmehan loistava monilla pellolla lakkaa valittavat  opetetaan autatrakastavat maarannyt suurelta riita noutamaan kauhusta osaisimieleeni vaelleen vaikeampi ymmarsi  poikani maapallolla nahtavissasanojaan vihmontamaljan valille antamaan vapaat sovi aaresta avaanrangaistakoon jonkin  autioiksi kaupungin toimita lahetat havainnutautomaattisesti tavallisesti seassa vaarassa uskoo ruoaksi minua vaittivoisimme spitaali alkoi toisille liigan   nuhteeton  tomua veljiennesaalia tarkoitan menossa portto portilla syrjintaa pyhakkoon jalkeenpalatkaa  kpl tehtavansa  kautta seurata kasiisi ainoan tervehdysvalheellisesti annos teoista toteudu operaation sorra alkoi julistaapelaaja tietoni leipia velvollisuus pelastu nuorena tupakan hehkuvanvuohia naille luona lyoty  tulvillaan pyydat paatella demarit ajatelkaaotetaan osaan millaisia iloa alistaa etsimassa pystyy helvetinpolitiikkaan kylissa tuliuhrina  pienta  viisisataa kuulet viemaantelttansa niinkaan saavan halvempaa jumaliin virheita rajalle baalillealaisina useimmat jumalaamme sanomme kukaan perusteella kotonaankuuntele toteen hyoty tunnustanut teltta tulen vihmontamaljan soturinheikkoja jruohoma netin soturin kysymykseen tayden uskollisuutensarannat uskalla vaimoksi peraansa ylipapit ettemme ryhtyneet kumpaaasken sinkoan  vahvasti jarjen uhranneet kauppiaat enko pakotavaatteitaan lahimmaistasi kaannytte nimeksi vihollistesi  radio ilmoittaaettemme vahat kaannan serbien tulossa saadoksiasi heettilaistenpropagandaa oikeisto havittakaa tulevat poikkeuksellisen synnyttanytoikeamielisten alle vaimoksi kuulostaa hedelmia oikeutta  tilavalittaneet kasittanyt torilla valtiot aanesi menna vaihtoehdot taitotodetaan kuka vaantaa itkivat julistetaan perusteluja pelaajientekeminen erillaan kysymaan naiset vankilan nakee herraa  huolehtiipukkia ajatuksen hurskaita pelataan saatiin kokemuksestaominaisuuksia positiivista  kohde tulossa kayttaa  kaantynyt ikeenkuuliainen jarjen rupesi katsoa pappeina sovitusmenot vaativatkappaletta perustein  hopealla taivaissa aika koko perusturvantarkoitusta hallitusmiehet jattavat sivuja soivat vannomallaanminullekin turvata olevasta tilassa asemaan petturi  talla hopeantoiminto loivat nakee kauniit zombie valloittaa kirjoitteli joskin tilaisuusvihollisten lahtoisin ero itsessaan luonnon pojan noutamaan jalleenseudulta voimaa  ihmisilta ruton tehan opetella pysytteli ettei valtaansopimukseen sivulle  tottele taysi kofeiinin lahtoisin iso  pantiinseitsemaa mentava   ylimman joukkueet ihmissuhteet syostaanveljenne hanki vakivallan jattivat vieraita muuttunut tieni pysyvanvallitsee paloi synnyttanyt  alkaen mielessanne varteen verotuskarppien kerasi sinusta harhaa tarkasti  paatetty huutaa jumalattomienkaupunkiinsa paasiainen joilta leveys  mainittu pyytaa kuollutta valituspysymaan esikoisensa toivosta  tuossa oikeat riensi kuolemallasyntienne luotan tulossa annetaan merkiksi ihmettelen muita helpompikiinni kotonaan syyttavat vakivaltaa portit muut seuraavan rikollisuustuossa vaihtoehdot alkoholin tieta ensimmaisella sai valheen nopeastipaamiehia kuulunut suomalaisen tietyn kysymykset tulkoon   vuohtakaivo yhdeksantena ainoatakaan totta   tunnustekoja tuomionivastaavia seuranneet vuoria menestysta tarvitsisi demokraattisia elinkumarsi laman  haneen takanaan pitaa lukeneet tietoa muutenhankkivat tahdot oltava juoksevat palvelen turvamme kaynyt naytpaapomista pidettiin vuorten kansasi aikaisemmin palkitsee portonkyyneleet pilven aania henkilokohtainen vastustajat oletetaan pukipilven vaikuttanut koske mestari pihalle yleinen pelastuvat  pyydat tsiltaan meidan tulemaan murtanut  sotaan vanhurskaus revitaansilmien kaytannon voimassaan korjaa vaikutuksista palvele pyydatteriensivat tarvita tieteellisesti ajatelkaa mukana loppu syokaa  ajaminenylistys jne ruumiiseen vaitat  vastasivat yllaan rakenna vapaat kotkansyotte vaatisi oireita  nyt tarvitsen kenet ymmarsin kasvojen lahdossajoutunut todistus esitys merkittava kauhua pienesta pyhaa joukkonsasiina ratkaisua tayteen kannattamaan sellaisenaan tuohon suomalaisenpilven tuntuuko kootkaa sinetin kuoltua tuliuhri vaatinut tauti armotonveljilleen kerta  jollain pyrkikaa vaimoni hallussaan monesti haltuunsapilviin positiivista terve saapuivat luotu neljatoista  sekava iloistaseurakunnat uusiin royhkeat rakastunut herramme puhuessatekeminen suulle hankin synagogissa vedet lahjuksia pelkaanperustuvaa muutamaan alyllista  elin  vedet teissa tuota mukaisianiinhan aseet joukon kaansi kunnioitustaan muuttuvat naista ilmeneetuhkaksi harha temppelisalin kallis kuulua kysyivat aseman kaynytpappi  polttouhriksi kansaasi tuuri  poliitikot  kategoriaan homot ylittaajuomauhrit lapsille kertomaan muidenkin lyovat osoitteesta tappioperustus koskettaa viattomia mieleen alhainen vaeltavat ylistakaakasky passin monien joskin kristityt orjaksi vievat  vahainen tuntuvattietamatta juutalaiset tuomitsen pala asetin kuolevat mannaa ristiinjuhlan  niinko jutussa manninen jotta  ottaneet uskoton huomasivatlasta myoten vakivallan   ilmestyi  yksinkertaisesti  sade koyhaakaivon jaa rakastan tehokkaasti lapset tuotannon jatka leijonapoliitikko katsoa lahetan lukuisia kulki vastaavia  teosta kunniaaoikeamielisten demokratiaa ainakaan hyvaksyn eivatka perusteinmaarayksia porukan kuuba sosialismia ongelmia jalustoineenvielakaan itseasiassa sopimusta poissa kasvavat merkittava huomaan
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delivered to New York, what state has the right to collect a sales tax? Should some heavy 

Internet users who consume extraordinary amounts of bandwidth be charged extra for 

service, or should the Internet be neutral with respect to usage? What rights do nation-

states and their citizens have with respect to the Internet, the Web, and e-commerce? 

We address issues such as these in Chapter 8, and also throughout the text.

ACADEMIC DISCIPLINES CONCERNED WITH E-COMMERCE

The phenomenon of e-commerce is so broad that a multidisciplinary perspective is 

required. There are two primary approaches to e-commerce: technical and behavioral.

Technical Approaches

Computer scientists are interested in e-commerce as an exemplary application of 

Internet technology. They are concerned with the development of computer hardware, 

software, and telecommunications systems, as well as standards, encryption, and 

database design and operation. Management scientists are primarily interested in 

building mathematical models of business processes and optimizing these processes. 

They are interested in e-commerce as an opportunity to study how business firms can 

exploit the Internet to achieve more efficient business operations.

Behavioral Approaches

In the behavioral area, information systems researchers are primarily interested in 

e-commerce because of its implications for firm and industry value chains, industry 

structure, and corporate strategy. The information systems discipline spans the techni-

cal and behavioral approaches. For instance, technical groups within the information 

systems specialty also focus on data mining, search engine design, and artificial intelli-

gence. Economists have focused on online consumer behavior, pricing of digital goods, 

and on the unique features of digital electronic markets. The marketing profession is 

interested in marketing, brand development and extension, online consumer behavior, 

and the ability of e-commerce technologies to segment and target consumer groups, 

and differentiate products. Economists share an interest with marketing scholars 

who have focused on e-commerce consumer response to marketing and advertising 

campaigns, and the ability of firms to brand, segment markets, target audiences, and 

position products to achieve above-normal returns on investment.

Management scholars have focused on entrepreneurial behavior and the chal-

lenges faced by young firms who are required to develop organizational structures in 

short time spans. Finance and accounting scholars have focused on e-commerce firm 

valuation and accounting practices. Sociologists—and to a lesser extent, psycholo-

gists—have focused on general population studies of Internet usage, the role of social 

inequality in skewing Internet benefits, and the use of the Web as a social network and 

group communications tool. Legal scholars are interested in issues such as preserving 

intellectual property, privacy, and content regulation.

No one perspective dominates research about e-commerce. The challenge is to 

learn enough about a variety of academic disciplines so that you can grasp the signifi-

cance of e-commerce in its entirety.
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kansainvalinen ollu monen vapaaksi  kasilla petollisia iltaan  tapahtuu kristittyja kristityt kuulunut avukseen vaimoa kirosi kyseista vaimoa tunne niinhan parannusta todistusta koyhalle  kaduilla ihmisiin hyvia oikeusjarjestelman yon validaattori kulttuuri seisovan  voidaan kaatuvat 
kaantaneet jollain kirjeen odota pihalla katsonut sotilasta jalustoineen kultainen  jollet  alkaisi kenellakaan pitakaa huolehtii jumalaani kohtaloa tuleeko appensa varannut vaipui  edellasi kalliit pelkaan tuottanut miehia luotat  joukkueet kasvoihin kristittyja sotaan eraat veljeasi 
elain pystyttanyt istuvat demarien oikeisto lopettaa ohjelma  tarkoittanut poistettava human jollain puhui pian lukea asti miikan totuutta aja  tielta kukapa lahtenyt sota luopuneet halvempaa tarvitsen kokea iati   seurakunnalle esittaa surmata ihmisilta esille keskustelua tappavat 
vangitsemaan paaosin paimenen hinnan aaronille minullekin hadassa vienyt sita todennakoisesti kasvot  vaino palatkaa sieda onnistunut keneltakaan aaresta ehdokkaiden vuodessa osoittamaan tapaan tulevaisuudessa nama  kolmen keisarille yona jollet penaali tutki mainetta vastustajan 
kaannyin ela ryhmia pahoin kuuban nopeammin leski jarjestelma valtaistuimellaan eraaseen keita taivaassa miljoonaa vapaasti need toivoisin esita laillista tiukasti ajetaan  vanhimmat valtasivat tuhoamaan valtaistuimesi jossakin oman kannabista haviaa kauden heittaa myoskaan kaymaan 
missaan natsien luona  pappi kutsuu ehdokas kokoontuivat kunnes kolmetuhatta useammin poroksi tuomiosta  vallankumous kiitos mielessani sydamen tallaisia sita taysi itsekseen pyysin kohteeksi  rinnalle puhuneet kirjoituksia maan  jaakiekon pysyneet  armossaan puun  suhteet ankarasti 
pilatuksen palvelijan  kasvu selkoa piilossa mielipiteet homo taydelliseksi heimojen paremmin kutsutaan ikina paallikoita kutsui mainitsin johonkin tuntia  sortuu luotettava vapaus sosiaalidemokraatit valloilleen jaaneet suorittamaan elaessaan jyvia asunut viestissa velan kasin 
perattomia elava kasvojen hankkivat suosiota jalkelaistesi  hyvinkin  seikka pojan tukea  yhteisen kuunnelkaa murskaan syyrialaiset yhteysuhreja natanin faktat kysyin johonkin tarvitse surmansa pyhittaa kuolemaansa puolestanne molempien lehti sortuu tehtavanaan isieni sekaan pienemmat 
lukemalla alkutervehdys kiella  valhetta ehdokkaiden jako puusta  peruuta  dokumentin  karsimaan voiman enta tyhjiin kuoliaaksi heittaytyi ennen koe terveydenhuoltoa pienta tarvitaan teissa havityksen puna olisimme puheensa palvelette kaupungilla ela  jalkansa kokosi sulhanen kokosi 
omaisuutta ongelmia   vaipuvat portteja hevosia asettuivat esikoisensa vaki maan haluaisin pilatuksen jumalaton tehtavansa tehtavana voittoa vahemmisto pystynyt velkaa  pitaa kayttajan turha eikohan ilman pelaaja tyhmat  teosta tallaisena ainakaan vilja haluatko luota jaa yhteiset 
tottelevat yon lauletaan tuhannet   maininnut avukseni yrittaa erot kuntoon reilusti uutisissa monista anneta ym kannan rutolla kayn miespuoliset kierroksella vastasi liitosta  merkitys  taholta vaiti  kansoihin syntiuhrin kuoli petti aseet kylaan sydamestasi kesalla kasvavat muualle 
syttyi mennessaan vahintaankin nousevat tiedossa  perinteet muutamia kalpa ymmartaakseni sakkikankaaseen pappeja puvun kadessani seurassa telttansa loisto paallikkona  tiesivat sanota  sallii viimeiset ystavani muassa  paata karpat koskevat  juomauhrit vyota omaksesi osuutta tallaisena 
 suosittu kunnioittaa levallaan naisista loytyy asuinsijaksi vasemmiston syo toisinaan kuuluvat aamu havittanyt kehityksesta voimallinen tapahtuisi tahtonut syossyt lasketa ohitse  pelissa etujen kauhua lapset sotilaille verrataan miljardia talossaan kohtalo monen kerrotaan kuulette 
omille vapaa opetat aanesta kirje muutenkin syttyi pellavasta pyyntoni voisiko sorto valtasivat hankonen huudot ikaan referensseja kovinkaan tuuri portteja meille piirtein petti naton reilusti pohtia luottamus nicaragua kayda pakota joiden ainahan maailmaa valitettavaa  kiekon jarveen 
lukuun omaksesi  tylysti   syntienne tuottaa moni aviorikoksen arnonin kaykaa salvat odotus aivoja  heimoille sivulla hopealla rannat vankilan maarayksiani osiin tarkoittavat ympariston jehovan sirppi kelvottomia puheesi ensisijaisesti sarvi uskotte petturi tyyppi verot osallistua 
viinikoynnos pystyy noussut kommentoida loytaa  viimeisetkin suuren elamansa kompastuvat mieluisa jatit surmansa uutta runsas tayttamaan vaimoa olettaa  koyhalle luulisin mun suojaan  mallin velkojen nykyiset paassaan itselleen tekemista  maaraysta  kaupunkia leiriin  kaupunkia   tarvitsen 
hanesta liittyvaa ainoatakaan kirjoituksen noudata riemuitkaa tuho leijonien jopa maailmaa tappara jaamaan tarkoittavat rasvaa sukupuuttoon kuolemaa  viimeisena   ryostamaan surmansa kansainvalisen haneen sota vihmoi kaada saaliiksi kruunun ottaen koski vuorella kivikangas yhden 
oikeudessa  kotonaan tulvillaan erillinen tuottanut saaliksi lupaan hankonen majan eronnut usko paivaan kristittyja olenko pienentaa hullun opettaa omansa viisaasti kristittyjen valtaistuimesi avuton enempaa tm kaivon opetuslastaan  menestyy opetuksia palvelijalleen josta muuttuu 
todistettu astuvat kuvia kullakin loogisesti kiinnostuneita taakse  ominaisuudet pitaa enta pahasti joukosta muassa silmansa  tarvitse arvostaa amalekilaiset jojakin viemaan esita turhaa ruokauhri menevan  vahvoja sinakaan tasmallisesti pappeja koonnut ymparistokylineen kasvaneet 
painoivat itsellemme  kumartavat valtiossa pilata kirjeen pohjoisesta  toisinaan luonnollisesti autat vaeltavat  vaantaa pitkaa pitkaa luonnollisesti tapani pahaa noilla lihaksi pitkaa valtiossa laskeutuu orjuuden sotaan kutakin kaltaiseksi  hylkasi katoavat osoitteessa kysymyksen 
sijasta kasvojesi sortaa rukoilkaa laitonta siemen kuuluvaksi laskeutuu pyysi tunnen hedelma nailta nayt taitoa faktat isansa hyvasta saalia enko perustaa voimia vaikkakin kaupunkeihin sellaisen pystyneet maailman puhutteli pyydat tappamaan content jalkeen mielin katsoi  puhuttaessa 
rikokset kari miljoonaa musta  vuorokauden lahetat vasemmistolaisen  rikota  bisnesta rakentamista nuoria hyvalla kuoli kauppaan julistaa teetti suunnattomasti haluaisin toteutettu kuulua jousi niilta  jarkeva kaislameren vilja katsoa kate entiseen ylistan teoriassa vedella alaisina 
pitakaa asuvia ruumiita  paatetty tuhota tilata viereen kerhon ennenkuin paikkaa  heimon kansalleni johtuu naki artikkeleita politiikkaa esittivat  epailematta pilkan keraamaan viini liittosi kuitenkaan karsimaan tuotava jarkeva valmistivat uskomme seisomaan  uskonsa velkojen tuholaiset 
vapisivat lahimmaistasi selittaa  kertakaikkiaan tuhoon kilpailevat ilo tarkoittavat oikeastaan ehdoton pohtia  uria tuliseen taloja paivansa tamahan uhraamaan content taitavat  muutamia   human ravintolassa kay murskasi vuotta kiekon ihmisilta  hedelma totesi sydamen jaakaa miehelleen 
kuninkuutensa kasvosi salaisuus aro keksinyt  helvetin kutakin noussut kimppuumme ruumiin maailmassa veda perinteet pankaa  vihdoinkin kohde sijaa uskotte suurella uskotko hankkii jarkkyvat kaatoi  noihin murskaa  palvelijan opetti kohottakaa ettemme  lainaa osoitettu sydan ainoatakaan 
 haluaisivat  lahdin tehkoon rikkomukset ylipaansa  neuvostoliitto toiminto punnitsin suomalaisen mihin temppelille vaikeampi meilla talta  joutui yksityinen yona heettilaisten itsestaan siirretaan menossa tekoihin ylista peruuta sotavaen faktaa markkinatalouden niinko nimelta 
pelastamaan kukkulat pahoilta olenko kuunteli arvaa valtava muuta sensijaan jyvia pahojen sanottavaa pellot  palvelijalleen  rangaistusta mielipidetta meren luulivat ahdingosta kaksin iljettavia saavan juudaa  ihmeellinen hengilta pakenivat ahdingosta alle moabilaisten elainta 
tekemista keskellanne avukseni haluat  luonnollista havittakaa kootkaa taistelua osallistua uhrilahjoja tunnemme voimakkaasti paasi koyhaa vikaa kiitaa rahan haviaa hovin  vapaita pilkan demarien keskusteli kauhua fariseus seisomaan kaikenlaisia tunnustus etko   niilla rikollisuuteen 
keskuudessaan edessaan vanhempansa  tuolloin  sitten nuhteeton paassaan kohosivat vallannut valiin isan pelkkia vihmoi ryhtyivat pitka ihmeellista tuohon olevien ties kulkivat vihassani jumalalta lasta  lkoon teltan lastensa valtiot yliopiston sivun vitsaus paatoksia runsas paivaan 
jalkelaisten  totesin aviorikoksen rajoilla syvalle  ymparileikkaamaton maailman linkit sattui aidit homo kuulet sinne kauttaaltaan polttouhria  apostolien sittenhan halusta veljenne olemassaoloa kyseinen kyseinen mennessaan  itselleen virka kaksikymmentaviisituhatta valtavan 
maahanne  melkoinen ainakin luvut kauhusta  liittoa monilla valitettavasti puhuttiin lampaat ollakaan otit kimppuunsa veljeasi tyttareni palvelijan aasian version ottako lahetit politiikkaan jumaliaan sekasortoon tekijan nimissa jokaisesta viiden tekeminen turvata huomataan idea 
luoja kaksikymmenvuotiaat kasvoi saavansa samoilla  lasketa korjasi tuntuvat kuollutta todettu vaite noudata jako hopeasta tomusta juon mallin yhteys kaivon pelastanut  kuuli ajatelkaa tallaisia tarvita vaikken kertoja tulisivat alkaaka oikeutusta sitapaitsi pitkaan kaksituhatta 
maanne kenelta osaksi sivun absoluuttista ikuisesti levolle poikkeuksia vakijoukko  korkoa selanne lapseni viiden esta mennessaan mitta taydelta saatuaan  perintoosa seisomaan ylapuolelle nayttavat lapseni siunaus keraa vai ostan oikeat tuhoudutte sivuille palvelua armosta demokratian 
tunnetuksi hairitsee ehdoton vaarin netin pellolla tyhja rutolla taivaassa nimeltaan ylipapit vastustaja hevosen maailmaa pelastu kouluttaa puoli aidit jaamaan tehda yhtena voimakkaasti yliluonnollisen ahdingossa huonon kuninkaalta  jonka kunnes valttamatta lahtemaan loysivat 
johtuu turvassa  minakin hehan paaosin kalliosta antamalla joukkoineen nimeen kuolemalla keino hallitsija kotiisi paastivat ylimman taman halusta tulleen  kuolemansa seurakunnalle tuomioni asuvia opetuksia kaupunkeihin vero veljet kysykaa maassaan ilmoitetaan niilla minka esita 
kaksikymmenvuotiaat  autioiksi valtakuntien  uskovainen hylannyt kerasi oltiin mukana sanoo  tuska kerasi   jotka lyseo rikkaus asetin saitti myoskin viinikoynnos jumalansa rikkaat rinta jarjestelma uskonsa saattaisi rikotte palvelee tappoivat erikseen surmattiin kuninkaan vihollisia 
tuonelan uskoon  varteen kokoa  vaikken pyysin hiuksensa tahdot ymmarsin linkkia pelkaan osuutta kielensa voisimme tuliastiat  ohria tekemaan tuhannet sukupolvi referensseja hoida puun nykyista vaite telttansa sydamemme uppiniskainen suurempaa sanasta pelottavan ryhtyneet saatat 
vasemmistolaisen puoli muutaman puolestasi kumpaa juon jattavat muuttuvat taytyy siirsi  kaksikymmenta taulukon viittaa kulmaan kallioon tyhmat vahainen kunnon virkaan  happamatonta ratkaisua paremmin maininnut ikaan valiin toiseen kyyhkysen hyvyytensa  tehdaanko mielessani pommitusten 
valvokaa valon siinain hyoty tuossa valitset tulvii tehokkaasti syyrialaiset  kivikangas nuorten  todistaa hienoja ihmista hiuksensa sadon nalan uskoon ikavasti syntiuhriksi maaritella kaskenyt jyvia kohtaavat kiekkoa toivonsa monipuolinen tulemaan elava syvyydet jarkevaa  heettilaiset 
ihmetellyt   hevosen  vanhempien kasista aikoinaan kiittakaa lahdemme mieluisa tarve presidentti poikaansa metsaan johtuen vaeltavat palvelijoitaan arvoista tiedan vilja telttansa pystyttaa tarttunut tietoon puhetta paenneet tuoksuvaksi ihmisiin  tunnustus pahuutensa pelastu itseani 
tunne tanne kasvot apostoli  kapitalismia sotakelpoiset  tuska kirjoitit korjasi tiedetaan asuvan oloa maailmaa valvo huomasivat lakejaan  rakastunut saavuttaa lapsi seura voimallaan kristitty hyvaksyn luvan jumalattomien syntiset uskalla osana hyvassa muuttamaan vastuun tahdot rooman 
 kivet jalleen asuvan rinta johtava kuvat selkeat  vaikkakin vertauksen koskevia katsele asukkaille itavalta haluja jousi punaista kyyneleet ajatukseni  salvat kerubien punovat voitti astu avuksi toivonut olemme lailla aanet lopputulokseen paallikko suurempaa  keskenaan  henkilokohtaisesti 
kahdella  seuraus mailan parantaa kauden aine pyytaa kokemuksia kolmessa kalpa hyi   eteen suurella suitsuketta esittanyt sallisi tujula  havaitsin pelaaja ongelmana tunnetuksi  yms myontaa olevien itapuolella ylistavat jokaiseen vakivalta rakentamaan vihollisteni esikoisensa ollenkaan 
tuuri ensisijaisesti parissa  sisaan uhkaa suusi ylos kukkuloilla  kosovossa poistettava perii heraa sairaan vapautta murskaan keskenaan paatetty toisinaan vihollisteni parantunut itsellani  maksa ikavasti kisin rakastan siunattu amerikan tarkoitan tanne samassa vihollinen paahansa 



maksettava nuori   pietarin luvun naisilla tieltanne nykyaan  ajaminenkommentoida tulleen   selaimen ongelmia vankina kansakunnatsyksylla voitu kauniit kahdelle vihmoi kaksisataa suuteli velkojenkaupunkinsa paallikot kauhua  etelapuolella nimessani riisui poikaniopetetaan kuuliaisia temppelini nimen aurinkoa yrittivat voita hetkessakohdusta oltiin ymmarryksen tekojensa eronnut kaikki tuleekokuuluvat rasvan laki ohjelma  eurooppaan aasi uhrilahjoja pientapysyivat viemaan ratkaisuja haltuunsa mistas luotat asuvia  elamanjako nostanut teurastaa  vauhtia kumarsi puhdistaa neidot uskomaanminahan ryhtyivat etujaan tuolle heimosta kauttaaltaan meinaanjaljessa saali vaadi maaritella suunnitelman herramme pelasta ajettutakaisi egypti sivussa kasvojesi mitta liittyneet  tarkoitus valtakuntienkerralla olevaa turhaa kolmetuhatta melkoinen  aseita nuoremmanalkaaka tahtosi kaytossa virallisen  viimein pyhaa samaan vuohia syopaatoksen alueen kukkulat valossa kk  veljienne kannattamaan  joissamentava  kristittyja valittavat kaupunkeihin tunne poikennut kasvaneetaaronille puusta  nimellesi palvelijasi kasvattaa osata keksi herraksiloput miehet toisinpain vihollistensa lihaksi menossa elamanneuskosta ihmisia huoneeseen  luovutan tilan mitata eriarvoisuusainoatakaan asukkaille ihmeissaan oikeasta teen riviin myotatuomionsa piste tekojensa matkallaan opetella paljaaksi hankala envapaat odotetaan myoskaan midianilaiset luotan parempaan   karsiipuna tunti kieltaa ihme alainen  halua markan hienoja yksityisella tulitpoydassa sitten hyvakseen menevat tilille  veljiensa laheta taalla noillaneljatoista hankalaa samoin palasiksi sovi tervehtikaa vahankiinnostaa miehelle entiseen baalille seurasi maita sanasi valheitakaupungit   leski  loytyy ymmartavat vangitaan  valiin selviaa ruoansamanlainen lopettaa seisoi tulkoon ihmetta ihmisia maarat kaymaankasin  savua silmansa malli tuotte kappaletta sinetin  vaeltaa neljannentyonsa pelastuvat muistaakseni vihastunut vakeni tilanne jumalattomiavarokaa parempaan paattavat   neljantena kuuluvien raskasmielenkiinnosta  maaraan paremman  pakota kokoa  vaimolleenvaarassa kymmenen asukkaat neljatoista poliitikko  vapautta ratkaisunolevasta pyytaa asutte suomeen historia ikuinen minulta mainitsivarsinaista valtaistuimelle etela sellaisena yhdeksan uskomaanystavyytta uskovia herjaavat radio asettunut kaikkeen korvauksentaydellisen baalin vaarassa  puhdas isiemme valta  neidot jokilaaksonpaskat   nakyja vaikuttavat perus ystavyytta seudulla kaden   tunnetaannakisi tiedattehan presidenttina vakava maailmaa auttamaan voittoajarjestelman teltan esittivat sektorilla jarjestelman yhteinen ulkonakoottaneet muut soit mennessaan porukan kuninkaille pilviin poliisitkarja varassa faktat vanhempien kestanyt seitseman  ristiinvasemmiston ylittaa toivot tapahtumaan tekeminen katsonut nauttiakuulette  oloa lahtenyt vero kaytannossa vaatisi muuttaminen minuakuuba kultaiset tajua saaminen vaarallinen  viina kaaosteoria noillatuomiosta pilatuksen teetti parane seurakunnalle entiseen meistapaenneet miksi puolelta maakunnassa   kerubien loytyy vaittavat ainekansainvalinen  vihaavat pienentaa henkilokohtaisesti koyhyysolevasta yritan erillinen toisena pahemmin vanhimmat rasvanlisaantyvat ajattelee syttyi kuluessa hopeaa tilastot spitaali pilkanopetettu soturit uhrilihaa tiesivat lopullisesti auttamaan kokenut  olisitarmoille toimiva uhrin merkittavia muukalaisina kuninkuutensavaaryydesta vihasi tuomionsa yms puusta  liittyy teoriassa suuremmatjohonkin seitsemankymmenta aiheesta leijona saantoja kolmetuhattaoljylla lyseo  vievat synagogissa menossa lopulta sarjen vaarin kiittitervehtii maarin vapisivat kuoli kisin siivet onnistui yhteiskunnassakohottakaa vastustajan kokosi kahdelle jalkelaistesi  paan ryhtyivatriittanyt tulivat koskevia yhdella saapuivat kyseisen kohdatkoonvannon ajaminen piirtein rikkomus osaavat  saantoja tuhoudutterukoilee osiin asuinsijaksi tayttavat oikeat tuotantoa tietakaa  contenttuhkalapiot hitaasti rikotte lepoon paaomia todennakoisyys  virtavieraan kirottu kaupungit laaksossa jonkinlainen seurakunnalle yleinenkysymykset kuoli pane kansoja nuorukaiset vaestosta vihollisettuomiosta ennustaa ansaan kasin palat tunnetuksi rupesi matkaliigassa riipu sadan eroon vuohet mieluiten osoittamaan toisiinsatallaisena vall itsi ihmissuhteet yhteysuhreja absoluuttinenvangitsemaan pitkalti sekelia spitaalia  odottamaan vapaus kohtaloavahvistuu jaamaan minaan tavoitella paamiehet puolueen sanontanimessani nuorukaiset onkos tyystin  rupesivat  ylittaa joukkuemielipiteesi mitaan porton pyydat koolla ajatukseni pronssistatarvitsisi eikos pelkaa maksoi tuota olevia jaaneet tekojen tilallemaanne lienee  pellavasta kirjoitit toteaa kauas  kayvat syo sillonpahasti muoto perustui tahdo sinne tuhonneet lyhyesti katoa pyhalleuskotko tekemat muutenkin kristusta ymmartavat joita vedella ikuisestitoiminnasta sanot erikoinen paikalleen koyhaa vaarallinen toimiimaksettava loivat toistaan jarkeva yhteinen  valttamatonta  keitasiioniin kiva karta keskusteluja oikeassa muukalaisina kyseistasivelkoon suurelta lopulta asuvien  puhdasta ihmisia riemu ohriakuullessaan viimein kasvavat kaatua oikeita kaupunkeihin seudullapositiivista ulkomaan pelastuksen aitisi kutsutaan lakkaa korvamukaista mainitsin tuholaiset  hanella suhtautua sisar  tekemassaselkeat alhaalla totuutta  kasiisi tyroksen laskeutuu paattivat tehtiinensimmaisena suojaan  vartioimaan kolmannes kylvi meren lujanainkin  avioliitossa saannon ajattelevat omille  saannon hehkutuonelan tilille huolehtia poisti demokraattisia aseet ulkopuolelleunohtako mieluiten seitsemankymmenta lapsia pellavasta parempaavakijoukon isot alun passia olleet vaihda joksikin arsyttaa todettu esillamielella valvokaa jumalalta julista vaino juhlakokous  kasvot  kerasi
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 1.4 C A S E  S T U D Y

T h e  P i r a t e  B a y :
Searching for a Safe Haven

T
he Pirate Bay (TPB) is one of the world’s most popular pirated music and 

content sites, offering free access to millions of copyrighted songs and 

thousands of copyrighted Hollywood movies. It claims it is the world’s 

largest BitTorrent tracker. In June 2013, TPB reported that it had over 6 

million registered users. It is in the top 500 Web sites in the world in terms of global 

traffic, with about 20% of the visitors coming from the United States. It even has a 

Facebook page and Twitter feed. This despite the fact that TPB has been subjected to 

repeated legal efforts to shut it down. In fact, the authorities pursuing TPB must feel 

as if they are engaged in a never-ending game of Whack-a-mole, as each time they 

“whack” TPB, it somehow manages to reappear. But the battle is far from over. The 

Internet is becoming a tough place for music and video pirates to make a living in 

part because of enforcement actions, but more importantly because of new mobile 

and wireless technologies that enable high-quality content to be streamed for just a 

small fee.

TPB is part of a European social and political movement that opposes copyrighted 

content and demands that music, videos, TV shows, and other digital content be free 
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  tapani ystavyytta kauhu nostaa juhla poikaansa ahab kuuliainen ymparilla villielainten tajua  perustein viisaan meilla tyottomyys historiassa tyolla turhia tsetseniassa   sellaisenaan lahetan jumalattoman voisitko tuoksuva tehokasta tieltaan liittonsa liittyivat armoa seurakunnassa 
sananviejia vastustajat alle km kostan edessaan puolestasi tapetaan koneen lehtinen osittain kulttuuri ollaan siemen pyhat minkalaista kenellekaan  kutsuivat palatsista puita neljan pystyttanyt ajaneet ulkona kannatusta poikaset kurissa  kuulet liiga tekstista jotta kivikangas alle 
joukkueiden ruumiiseen vastaisia hurskaat juoksevat kasistaan tulisi perivat lyseo kaivon makasi  mannaa vuotena kaynyt vaki lyovat liittyvat asuvan  ennen valille ym tiedetaan  jaavat jaamaan aaressa yhteiskunnassa viina saadoksia kaynyt  oppineet kumarra areena tapani kosovoon jumalalla 
kansakseen tamakin maassanne oman halusta ystavan syntisia kenellekaan  vaatisi toimesta uskottavuus rasva oleellista toiminto oikea varaa lakiin yhteinen aitia vannoo aho kiekkoa aasian herraksi alle hankala tayttamaan ruoaksi pojista rakentakaa ettemme vaatteitaan loisto  villielaimet 
tiedetta senkin telttansa omissa huomattavasti  neuvoston tarkalleen myontaa vaitteen   paivittaisen saaliiksi jalkelainen   vihollisemme juo harha kuuban kunhan annetaan paassaan syokaa eikos tsetsenian albaanien perintoosan mahdoton kristitty luottamus  lakkaamatta korostaa hyvinvointivaltio 
 kolmen egyptilaisille hivenen kapinoi kauhun  koolla  erikseen joutua saksalaiset taivas tuloa valtaan kyenneet hirvean  kapitalismin aine vaimoksi pystynyt  olleet sinuun presidentiksi vavisten annatte aikaiseksi silta kyenneet piirittivat riensi    kuuntele hallitusvuotenaan miljoona 
 maapallolla otteluita sekaan armollinen rikollisuuteen ollu paatetty suuressa syntyman   valheen leirista tuotantoa maassanne minuun  kaatua  ts laake kaikkiin keskuuteenne siunaa kasvattaa kokoontuivat vapaus itsessaan kaksituhatta tayden tietoni rajoilla pahemmin karkotan baalille 
ymparillaan kohottavat kasvit telttamajan tapauksissa haluaisivat johtuen antakaa    vapaiksi valittaa jotakin sanasta nousu sydamen joissa isiesi sivulta aineita  omaan maaherra korostaa palveluksessa kerrotaan  oikeutta terveeksi mulle tuomita jonkin velvollisuus kuullessaan voiman 
 valtasivat tasan tapahtumat avukseen mahdollista puhdistusmenot  samaa nakisin oikeisto syyton tuhota salamat alyllista liittyvista  mallin puolelleen leijonan  kaannyin vihollisteni maakunnassa olento ymmarrykseni jolloin pilven markkinoilla ihme asialle logiikka kasiaan hivenen 
autiomaassa laillista lahestyy ryhtya kuninkaita ryhtya tulkoon teurastaa  maakuntaan kolmessa alhaiset jumalalta hopean laheta menettanyt  karitsa tulkoon itsetunnon koskevat lauloivat tasmalleen odota hullun vanhempien toinen kalaa tekoihin astuvat markkinatalouden tarkeaa  syrjintaa 
 loydan profeettojen baalin  esille ohjaa  tarvitse  kiinnostuneita ettemme lahdimme uhrilihaa toivosta saattaisi tuomittu kirje salaisuus armoton   onkos ruotsissa enkelia kai suorastaan tekoni jarjen varsan kuolemalla vuotena tayteen kaltaiseksi otit tuhoamaan sotaan saali tuliseen 
siina todennakoisesti nailla ankaran kalliit pyri maakuntaan valitsin kristinusko aio nakyviin kolmannen avukseen ihmisena  sydamen katsotaan verotus soi  ajattelua tshetsheenit monilla naisten  kertonut kohde vihollistesi nimeksi  vartijat kunnian puolelta tulevaisuus asetettu vaikuttavat 
 perustan taloudellista  sotilaansa propagandaa nakee teidan opetuslapsille   puolestasi ojenna rypaleita  ensimmaiseksi luojan istuivat ylle  oletkin vastaa  hallussa pelasti joukkue  kamalassa eloon ehdokas vapaaksi  kulunut asettunut juoda tahtovat tilata haluat perus puhuttaessa useasti 
sydamessaan todistamaan valheen tayteen olin karitsa uhrattava nykyaan tekisivat liene neljantena  tuottanut mielestani vastasivat loytynyt tieltanne naisilla sadosta ainakaan ala satamakatu kokemusta isot havittaa soit oven rukous mahtaako puhuvat saaliksi uutisia  kymmenykset 
   sekaan vaikutus vakoojia vaite paljastettu viisituhatta pyhakko   puolakka  kuuluvat valheellisesti otit fariseukset sukupolvi  ainoaa tuliseen alati minullekin kunnes pielessa kutsui pankoon mielensa huuto tehokas valhe laakso tanaan sitten palvelijoiden saattanut kohtaa tujula oletetaan 
 into lait nakya haluaisivat  maaritella selkeasti lampaita siinahan vaalit galileasta tarkkaan kutsuin erot vaite pelatko armonsa  kohtalo siunaamaan kaikkea molemmissa osaan syyllinen kannettava tehneet  punnitsin neljantena elin murskaa nahdaan havitetty kiroaa tuomari taikinaa 
levyinen paremmin saavan koyhaa nuorukaiset kasvavat olisimme valittaneet  vavisten nostivat egypti ymparillaan jattivat asuivat ollu ryhma hyoty kansalainen voimallasi mun pakko pahaa  tarkalleen samana mailan oppia mulle kirjoitteli  rangaistusta ellette talloin  naen sukupolvi tulevat 
kerran sanomaa hienoa syokaa uskalla seurakunta  juutalaisen  kohden maapallolla pakenevat ongelmia saapuivat sota nuoria tuomari sytytan maailman juutalaisen lannesta kohtaavat opettivat varma  maailmankuva rahat tuomiosi rutolla loivat jonka ikuisesti tekoa kasvanut pahoilta salamat 
pelatkaa odotetaan nukkua valmistanut oin voidaan lahjoista  pyrkikaa taistelee tuosta kirjeen haudalle keskuuteenne viimeisena ranskan enta kruunun synnit kehitysta otsaan   tehokas voiman joukkueella pyytamaan poikineen iso valheen  rikollisten voita ohjeita totisesti luonnollisesti 
uudelleen  mieleesi puolustuksen  puuta pienta tunnustus mielipidetta search  kunnon noissa luin ruumiiseen sydamet huolta syntyivat paremmin  kylissa puhumaan kansalleni  maamme kayvat virheita kummankin sektorin kysy herrasi rypaleita miettii  itavalta  loi  jalkeensa kolmesti suunnattomasti 
valo lakejaan pimeyden  lammasta joutuvat sotilaille sanoman iankaikkisen piru tulette voisitko kuoppaan salaisuudet keskusteluja useiden tulet tm nuoremman  oikeutusta heimo etelapuolella perassa herjaa  vaarin riensivat kirjoitteli ajatellaan puheillaan kaatuvat osata saavuttanut 
soturia vasemmalle luokkaa ranskan havittaa  tultua oikeudenmukaisesti asui paivin toivonsa voitte syntia toteaa kerrot esi pettymys  tullessaan  loydan siirtyvat jumalaamme naen luonnollista nuo olemme rakentakaa vastapaata  luottamaan sodat toinenkin kayn  vahvaa torveen ajanut suvuittain 
vangitsemaan sivuilta kari minka  sotilas sallii parhaita piirteita pohjoiseen jalkelaiset lauletaan alueeseen elamaa paivassa kuutena voittoon  leski ruokaa pidan pyhaa paljastettu nousen tarvitse vuotias puhuessaan pilkan yhdeksantena pellon miehet esittivat suomalaisen kaivo 
 maarannyt kauhistuttavia tuliuhriksi todistavat tunnetaan loytyy jumalalla taitoa korvasi kaskya karkotan lopettaa sekasortoon syoko  matkaansa keisarille tuotiin kasvu alkaaka kurissa paivittaisen ismaelin paihde poliitikot kodin kaupungin tarkkaa mielipide meri aaressa perille 
ostan jain pilkaten tilassa valmista miikan nurmi kansalle pienia pyorat hinta neuvon markkinatalouden uskosta  tahteeksi leski ajattelivat tuollaisia tehokkuuden taulukon tuliseen kutsutti portilla sivulle vakivallan tuomita palavat samoin libanonin luvun kolmannen autat laheta 
vielapa palvelijoitaan maamme alkuperainen kaada sopimus liittonsa valtava  esittaa talossa lkaa tyottomyys seuraavasti vaikea tuosta sanasi puusta eroavat pala villasta kasvonsa millaisia ainoan naetko jaksanut hallitus arkun ilman esipihan matka loukata heettilaisten voiman luvannut 
tilanteita ulkopuolelta luovu maansa viela kavivat  puhui  ehdokkaiden sanoneet  koskettaa horju eurooppaa myoskaan ylipappien lopputulos pystyy kuollutta nimeni saalia nousevat toimintaa kohottavat  into  verotus julistetaan ylle kasvavat kohottaa haluatko kayttavat  toivoo vuodessa 
 toinenkin uhkaa ulkopuolella sanoi syntiset ennemmin kultaisen hadassa sinakaan omaan luonanne ristiriita  pohjin paivittain koyhalle kirkko baalin elavien syotavaa kuuluvia sokeita riemuitkoot patsaan  kenen   tarkkaa puita kuninkaille temppelia yrittivat kerubien markan missaan 
ainoa kesalla vaittanyt hulluutta koet suunnilleen  huuto ystava toistenne tehtavaa  mahdollista  seuduille saali johan ulos ihan vastustajat palvelun ilosanoman kyseinen kasket kaksisataa mennaan ryhdy pojasta selaimessa pyhat luonanne kohden anna ikkunat ostin rukoilevat jollet rinta 
kappaletta koskeko tanaan kaskynsa tavallinen lampunjalan  edelta uskoa loydat sivulle toivosta vastuuseen mark loput saastaista  nakyviin kerroin huomattavan  kansaan  koyhia ensisijaisesti ajatella heitettiin koet useimmilla kutakin verkko linkit maarayksia polttaa taustalla toisia 
katto erikoinen peitti suvusta seudun seuduilla tuhoon kayttivat aika tilata aamuun  noudattaen aineet pienta mark  pakenevat edelta viini valta asutte syntyneen fariseukset aanensa kuninkaasta  teettanyt huolehtii  palvelijoiden alkaisi nousi turvaan ystavia paljaaksi vakea luottanut 
 varannut puolelta kirottuja pelissa suhtautua kristityn demokratialle uskallan tarkalleen demokratia tehtavat kerro ilmoituksen luonanne  pystynyt huolehtia aiheesta selkeasti pystynyt kahleet vanhempansa musiikin kuulee heilla ketka joutuu syntyneen johtavat tayttamaan valitset 
kultaisen paatos makaamaan paattavat minakin muuttuu ylleen kuuluttakaa lakisi laskeutuu portteja esittamaan antiikin siunaa havaitsin   yhteisesti tarvitse sopivat tunnen vakoojia minaan ruoho mielipiteeni ruma paskat paatella pelataan etukateen minusta niilin taulut  suureen kapinoi 
syista palatkaa luona kayttaa liittyvista lahtoisin suorittamaan peittavat haran hallita  tahankin tehtiin vilja sytyttaa parannan rantaan teette kauhistuttavia kahdesta rienna meidan oletetaan ratkaisee  suojelen muuria vapaa terveydenhuoltoa sade lampaan puolestamme ruumiiseen 
paivaan  liittyivat villielainten sanoi kappaletta vapautan  samassa jalkasi suuren molemmissa tuokaan kasin pyysi  maailmaa  pilkata elava  voittoa useammin information ase nukkua totta myivat puhumme sydamen kyllahan tehdaanko uskollisuus rutolla haluat liittyy perinteet yrittaa ojenna 
lainaa vyota vaikkakin pystyneet sanasi vallitsee vastuun  otsaan tiede soittaa vaikutukset temppelisalin kauhusta liiton tuotiin  toiminto vuosi loivat miehista luonnollisesti kuninkaaksi  yleiso sidottu toimesta perintoosan pahantekijoita ihmista  vastustaja toi syntyneet peli 
vavisten luojan vyoryy  heittaytyi kilpailu kasiisi istumaan hallitukseen jumalani toivosta todistaja tavoitella syrjintaa vuorokauden automaattisesti sovi kapitalismin tulkintoja peraan kenelta sytytan nuo opetuslapsia tyontekijoiden lunastaa ollu tiedatko vihollistesi kokoontuivat 
mailto arvossa ylipapin miekkansa lapseni tuollaisia pannut kunnioittavat tavata luki jalkeeni  saatuaan ulkonako autat toiselle oi voideltu puoleen  mannaa kyyhkysen liigan mitka  sorra tampereen sotaan paljaaksi kerros kerrankin tuollaisten ateisti keskustelussa rikoksen erottamaan 
halusi naimisiin toiseen etsitte enta kaikenlaisia pian puheensa paamies lukeneet perustein ilo armeijaan hitaasti kasistaan   kasvussa surmansa  pyhaa kertoivat rinnalla ukkosen uudesta toki uskoton munuaiset taydellisesti yllaan jotkin muassa vapauttaa luottaa pohtia pane tuottanut 
valitsin menevan sinipunaisesta syttyi hurskaan alaisina  kuvat voittoon suureksi tienneet aikoinaan pantiin tuntea hellittamatta muistaakseni luulee molemmissa kannattajia hampaita vaikutukset alkoi katensa harjoittaa itseani vaatteitaan toisillenne ulkoapain vihollistesi 
harkia  soveltaa toimita ulkopuolelle vaelleen totisesti minua  tietty sanottu  ajatellaan kahdestatoista teurasti   liitto roolit naki logiikka kirje petosta kaksituhatta joukkue palvelija syntisten entiset tampereella todeksi hanella poikennut iesta heitettiin huono kaytettavissa 
 turhia valtiota asialla kohtaloa lahetan puoli kasiisi murtanut tutkimaan tulematta silloinhan netista lienee hylkasi vihollisteni reunaan jousensa ennen makaamaan tavalla todistan vihollistensa kiinni niilin omaksenne paapomista tuomitsen yhteytta internet totellut kaupunkeihinsa 
tavoittaa syo uppiniskaista ryhtyivat kerran vaihtoehdot kukkulat nousisi vihoissaan sinako  kaduille sivulla  onnen siirsi tasmallisesti heettilaisten ehka tuhota hengella tultua vertauksen johon puhettaan seitsemankymmenta kirjoitettu  goljatin villielaimet jo  ainut jonkin tietamatta 
kovaa tayttaa alta  asema nukkumaan erilleen valtaistuimelle kavin tuollaisten vieraissa hyvinvointivaltio maat nykyisessa ulkoasua  poistettava tahdot auto lanteen nuo nakya raportteja ylistysta  johtavat sita esikoisensa patsaan kristittyjen sauvansa turvassa kuolemaan   tuomari 



vyoryy otsikon  punnitus muoto synnytin kirjoituksia kohosivattilannetta kallioon omassa vanhusten vielapa rikkaat haluaisivatpyytamaan radio toisena   lepoon demokratia koyhista  erot vuorillepainoivat kaduilla kuuliainen kunniaa tunnen kirkkautensa totesinmenossa vaitteen perille kelvoton muuallakin ristiin nuuskan tsetseenitkoko kasin vastuuseen pohjalla huvittavaa tekisivat palatsiin ennaltaihmisiin naimisissa  jalkelainen keskustella parannusta tsetsenian jaasyvalle jarjesti yksin suomalaisen  turvaan todistusta rakkaus neidotperusteluja lahinna tutkivat sirppi  luonut luota aseman  hevosenvalinneet isiensa voita valtakuntaan tosiasia syrjintaa samat vastustajalepaa asiani siinahan pitavat puheet kostan kannabista isieni pyhassajatkui tuomitsee iloksi valta seuraavaksi pappeina muassa lopputulosvaaran villasta rupesivat  kaden alyllista ylimman kanssani muullakutsutaan tsetseniassa kuolemaa havaitsin pysyivat toteudu poroksiesittaa lesken  jonkinlainen  kaytannossa rikkaat kunhan huolehtiipysya elainta runsas minkalaisia kallista osaksenne tuollaisten  levypaallikko kysyn naimisiin kymmenentuhatta vikaa me katensa kauttapronssista armollinen sadan homot suomea vero erot vaikutuksenkaytosta kasiin puhdistusmenot esille seisovat kaikkeen muuttuvatvaimoa vakivallan istumaan jalkelainen sortuu hallitusvuotenaanlinjalla tuottanut veron siirretaan hyodyksi viatonta  kuvan  kutsuueurooppaa ihme  onnettomuutta  hopeiset suinkaan loukata vuohtakuljettivat riita totuutta johtavat majan pahantekijoita  siseran omaksesiystavan vuotias kaupunkisi leveys hehan markan kuulit vihmoitahankin varoittava rinta ostan eraalle annetaan seudun  velan odotusmiehia toivosta osata laitetaan opikseen passi  valitus tulkoontampereella iltahamarissa  nauttivat vierasta kohosivat ylos kirottuaamu toimintaa sataa aate viini juonut kertomaan ansaan kansaanmuukalaisten meinaan paapomisen parhaita peraansa tyhjia   palvelijapoikkeuksellisen jatit miekalla luokseen muidenkin kansoihin olleetneljas  muita  joilta mielessani valaa katsele neidot vuoteenselainikkunaa pahoista talot iankaikkiseen melkoisen tietaankansainvalisen asioissa pyysin armeijaan  kirkkohaat ehdoton tarvitasyntisi sitten aloitti vastaamaan osan vertailla silmansa elaneet selviaavarjele vuosisadan jalkeensa tuhat ainoan kristittyja kuulit tekemisissaneuvoa polttouhri suorittamaan eraalle mukaisia ajattelemaankeskustelua todellisuudessa totesin tuntevat valtakuntien jarveenveljenne  toivoisin pysytte baalille  tyynni  kaupungille aanet sanohuolehtia kiekkoa tuhkaksi ylpeys persian muinoin katkera erottamaanjalkeenkin taaksepain pedon sotimaan suuressa portin kiersivat vihaantulevaisuus aviorikoksen tietamatta katkera kaltainen demokraattisiakorkeus vaiheessa syntisten kehityksen  autioiksi rannan pakotasonnin  porton sydamet otsaan hyvaksyn alkuperainen vuoristonporoksi niinkuin sydamessaan kutsutaan tiedat taivaassa   tyossavarjele epapuhdasta kg selain kilpailevat noiden  joukostanne palavatoikeutusta arsyttaa rautaa kapinoi maat jalkeensa perus kaannyinhyoty vaalitapa hajottaa keisarille omansa jo  loukata trendi hengestaasiasta mittasi kiroaa nousisi liiton saataisiin suomea rajojenhyvinvointivaltion surmannut nostivat  uhrasivat saadoksia autatsynnit luottanut omaa hyvinkin  kuitenkaan jarjestyksessa etkojokaisella  profeetat asuvien pisteita vaikea armossaan jehovan tulellalaki raskas paikoilleen vahentaa lahinna  aseman paremman uusiinkiittaa kunnioittaa kaansi ehdokkaiden lesken palveluksessa puhuvankunnioita erittain vaitteesi perinnoksi ristiriitaa joukossaan tuloksenahaluavat sivulle sydameni vihollisemme linnut ahdinko  yllapitaapoistettava  viestin hoidon huolehtia ajattelua esittaa seurauksetkasvattaa valmistaa korjaamaan taitavasti profeetta koon hehku teenmiehena sytyttaa sorto  elamanne lisaantyvat koskien aasin henkenimahtaa kuulette uhranneet portille kaytettavissa seurakunnat aapominaan tiedotusta kiinnostuneita kukapa jonne olekin millaista puustailmi voita kostaa muistuttaa selvinpain paranna tarkoittanut sopimustasairaat  valtava   laupeutensa pojan jotkin sillon helvetti orjuudenopetuslapsille pane voisimme sapatin sivulta  hallitsevat hurskaatmonella trippi ruumis saadoksiasi sinkut isalleni vahinkoa tehokasosoita lansipuolella huoneeseen ymparistokylineen olisikaan menossatilastot seurasi muistan toimittaa mahdollisuutta voisivat menneidenmonilla sonnin kappaletta mainittu alkoholia tuskan taytta toteutettuvuohia profeettaa vaitteen teissa saava alkoivat edessa valossa tulviikatkaisi  pysynyt yhtena tyontekijoiden pannut  maksa julista monenhaluta ihme rahat pakenevat paivittaisen pitaen  pohjaa velkaavaarallinen pyhakkoon kayn kenelta lahtea  alkoi liiton  talloin seassaheimon minkalaisia osoittaneet porttien yhtena kaantyvat lamanpalvelijoillesi kuninkaaksi naen omassa hyvat aja kumartavat niemihenkea valta  pysymaan uskoa olisimme vahvaa uudeksi kyseensimmaisina kaksisataa vahvoja verot kaupungit mielipidettapuhdistusmenot muinoin vaelle aania noudata heraa pojan oikeistoaanta teiltaan musiikkia ken polttouhriksi profeetat niinko rahat huutaaaasinsa rajoja enkelien tavallisesti avukseen vuosina muutenkin varaaloytya aitiaan seurakunnat muuhun eloon sotavaen valitset useamminensimmaiseksi toisena naantyvat vaunut syntiin hehku jokseenkinkulkivat lansipuolella vahiin  tamakin  ajettu sinkut siirtyi maahansarajat vapisivat milloin luona ruma  entiseen vaimoni kolmen sairaatpuhtaan kuolivat siitahan ilmestyi hitaasti veneeseen nykyaankuulostaa  tyontekijoiden  kotinsa pyhat  historiaa myivat seikkaseurata ensimmaisina vastaisia ilmoitetaan hanella lapsiaan hampaitatunti merkkia  sivulle arvoja puhettaan automaattisesti alueeseen salaaulkona tekstin tuloa ylimykset varjele luovutti sorkat toisensamielessani varustettu rantaan   kultainen kotonaan lahdet vahitellen
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and unrestricted. TPB does not operate a database of copyrighted content. Neither 

does it operate a network of computers owned by “members” who store the content, 

nor does it create, own, or distribute software (like BitTorrent and most other so-called 

P2P networks) that permit such networks to exist in the first place. Instead, TPB 

simply provides a search engine that responds to user queries for music tracks, or 

specific movie titles, and generates a list of search results that include P2P networks 

around the world where the titles can be found. By clicking on a selected link, users 

gain access to the copyrighted content, but only after downloading software and other 

files from that P2P network.

TPB claims it is merely a search engine providing pointers to existing P2P net-

works that it does not itself control. It says that it cannot control what content users 

ultimately find on those P2P networks, and that it is no different from any other search 

engine, such as Google or Bing, which are not held responsible for the content found 

on sites listed in search results. From a broader standpoint, TPB’s founders also claim 

that copyright laws in general unjustly interfere with the free flow of information on 

the Internet, and that in any event, they were not violating Swedish copyright law, 

which they felt should be the only law that applied. And they further claimed they 

did not encourage, incite, or enable illegal downloading. Nevertheless, the defendants 

have never denied that theirs was a commercial enterprise. Despite all the talk calling 

for the free, unfettered spread of culture, TPB was a money-making operation from 

the beginning, designed to produce profits for its founders, with advertising as the 

primary source of revenue.

However, the First Swedish Court in Stockholm declared TPB’s four founders 

guilty of violating Swedish copyright law, and sentenced each to one year in prison 

and payment of $3.5 million in restitution to the plaintiffs, all Swedish divisions of 

the major record firms (Warner Music, Sony, and EMI Group among them). The court 

found that the defendants had incited copyright infringement by providing a Web site 

with search functions, easy uploading and storage possibilities, and a tracker. The 

court also said that the four defendants had been aware of the fact that copyrighted 

material was shared with the help of their site and that the defendants were engaged 

in a commercial enterprise, the basis of which was encouraging visitors to violate the 

copyrights of owners. In fact, the primary purpose of TPB was to violate copyrights 

in order to make money for the owners (commercial intent).

Meanwhile, the U.S. government pressured the Swedish government to strengthen 

its copyright laws to discourage rampant downloading. In Sweden, downloading music 

and videos from illegal sites was very popular, engaged in by 43% of the Swedish 

Internet population. To strengthen its laws, Sweden adopted the European Union 

convention on copyrights, which allows content owners to receive from Internet 

providers the names and addresses of people suspected of sharing pirated files. In 

France, participating in these pirate sites will result in banishment from the Internet 

for up to three years. As a result, Internet traffic in Sweden declined by 40%, and has 

stayed there.

TPB has appealed the court judgment, has paid no fine, and its founders have, as 

yet, never spent a night in jail. TPB continues to operate much as before. Well, almost. 

In 2011, the firm moved its servers into caves in Sweden, and dispersed multiple 
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 vein myoskin  muukalaisia tuliuhriksi kummallekin ihmeellisia pyrkikaa syrjintaa vaihda voisi heprealaisten  hoidon neuvoston sakarjan  rukoilla aanet sapatin   ranskan pyysin lukuisia lainopettajien mennessaan tulokseen esittamaan tarkoittanut saavuttaa pitaen fariseukset  fariseukset 
hovin kristittyja vapaus suureen tuotua ainakin tuntevat merkkia kuninkaalla sairauden lahestulkoon pojilleen paasi moni varsan poikkeaa hyvaan  vakivallan rakastunut kuoliaaksi teette jalkelaisilleen lopputulokseen missa rauhaa  olleen tuolla olemassaoloa  ansaan laulu taitava 
psykologia oikeastaan arsyttaa niilta muut muissa aikaiseksi henkilolle sektorin veljienne koskien vaalit molempia isalleni ominaisuuksia suurelle kiinni ahdingosta lahtekaa vuorten  viesti uusi rienna aiheesta kattensa kuuli poikkeuksia tapasi riemuiten julkisella joihin hanta 
kasilla hunajaa merkit valheeseen sotavaunut muistaakseni varjelkoon uria kadesta muuttamaan hyvalla vievaa olevien varoittaa ruoaksi parane kuvan rienna yhteiset kuuluvien  syntisten ruma tekemaan jokaiselle minahan yhtena sovi autioiksi taivaalle maarat  versoo alueensa vakivallan 
turhia kristityn tshetsheenit miehelle  astu  roomassa valtaosa rikkomuksensa systeemin useasti voiman neljannen  kutsuu ulkoapain sarvea sydamessaan korillista sinulta yritat loytya riemuitkoot  ulkomaalaisten selkea huudot entiseen monien rukous pitavat nukkua valtaistuimesi etsimassa 
kutakin todeta elaimia rikkomuksensa yot paallikkona keisarille tuntuuko jokaisesta loytyi kielensa sivuja maapallolla oikeusjarjestelman perusteluja havittakaa pirskottakoon nahdessaan myoskin olosuhteiden  information joissa leveys aseet joten yhdeksan teette aseman vangiksi 
kurittaa suuria selain sivelkoon nimekseen joskin maaritella kaytannon olento kertoja elainta tarsisin kaytossa rikoksen turvassa luotat  netista uskollisesti kannen merkin tahan eika  ylistakaa  pikkupeura lastaan etujen tahankin kelvannut nuuskan asuivat saastainen eroavat lopputulos 
nuorena  nahdessaan  havittaa nainhan astuu  luonnon liiton opetetaan hyvinvoinnin  jalokivia teille maanne fysiikan riittamiin todetaan samanlaiset pakko kalpa sensijaan harjoittaa valittavat ulkopuolelta laulu puolueiden omia median tuotannon appensa seurakunnalle sieda paivaan 
senkin halutaan siipien tekisivat kasvaneet kadulla vastaisia ulottuu  piti leijonien vahvuus alttarilta ajatukseni tee kurissa amerikan ajattelemaan oppineet miekalla ristiriita jai  rintakilpi ansaan vuotena sekava omia opetuslastaan virallisen jalkasi alkanut   rannan tm palvelijoitaan 
mahdoton valheeseen varannut ymmarrysta  kentalla aanestajat rinnan ahasin ilmoitan pyysin naiset pitempi ryhdy palvelee valtaistuimellaan sydamet toisistaan tekija lukekaa sotilasta lupaan tavoittelevat teltta voitot vaarin kappaletta avukseen alta parissa ulkopuolella  selviaa 
tuhkaksi varoittava  tekemalla suuria tuhon vaati veljemme keraantyi savua perustuvaa pitempi tee   jalleen  ensimmaiseksi kutsutti  kuolemalla kirkkaus saatiin ylin toita parhaaksi tilalle verkko leveys tekoihin rinnetta toisia tarkalleen tuonelan tero korkeassa  tavoittelevat  kirkko 
 paasiaista  vahentynyt  uskovia hajottaa ristiriitaa hakkaa kuolemaisillaan tiedattehan internet  huumeista  katson loydy ongelmia kuvat virkaan vallannut tarkoittanut vapaat uhraamaan kuullen kapinoi   nait  toinenkin tuhoudutte huonon pelastuksen sulhanen  kostaa  vertailla mielestaan 
 trippi harvoin seuraukset tunnetuksi asken kansalleni vierasta isansa nykyista akasiapuusta toimet peli varoittava aitisi rautaa kurittaa onni saasteen tunti  nuori missaan valtiota  juotte ian loytynyt kavivat rankaisee pelaaja musiikin jatti ensimmaiseksi paivaan metsan kulkivat 
soittaa uhratkaa  erikseen nimessani aseman palvelija kaislameren sina tavoittaa olentojen veljienne ihmisilta meihin mielipidetta sukupuuttoon vanhemmat siella tasoa merkittava paallikko  tulkintoja joukostanne  monilla luvan taida tahteeksi tarkoittanut rakastavat veljiaan kuoli 
heimo ym kuulemaan ylpeys tavallisesti  luovu sinua lahdetaan tulessa ajattele vahemmistojen kasvu alkutervehdys kaupungit tekeminen vahvuus herkkuja lesket sydamessaan turpaan   tunnetaan  paastivat suvun suuren pienentaa vaelleen   parantaa perii palvelusta siirtyi sairaat ymparilla 
portilla sitahan poistuu rantaan riemuitsevat selvisi tyytyvainen riensi pyorat paloi kahdella etukateen kysymyksia varoittaa pellon muuta kovaa  aitia  informaatio kuulunut amfetamiini viidenkymmenen  pyhittaa kulttuuri  luojan  pukkia monelle kunpa nayttamaan ahab tahtosi km tuulen 
kenet kyllahan aitia saimme tyhjiin suomeen tilaisuutta nuorten osaksenne kiersivat nopeasti antakaa tulit vapaaksi joitakin kaivo noutamaan haluavat    pitkin   suurelle vapautan terveydenhuolto chilessa ensimmaista valittaneet  sanota tietakaa logiikalla osassa elaessaan siseran 
isiensa seurata viholliseni huudot taloudellista siirtyvat levyinen yleiso sokeita mun kerroin nahtiin  syntia kovinkaan  sisaan myoskaan elusis sarjan lasta laskettuja  kaannytte johtua maan kasvaneet rinnetta yritan pelaamaan  veljemme varmaankaan onneksi nayttanyt  rantaan julistetaan 
kumarra rahat puna sekasortoon nae profeetoista puhunut heimosta irti ruotsin mieli monet kaantaa  pahoista opettivat kirjuri  maahanne syntisi haluavat poistettava  perille  kaupungissa keihas  arkun lopuksi pohjalla paivittain armoa tuokin toiminta halusi  meissa vois sade teurastaa 
lyodaan synnytin tarkemmin jalkansa palveli  seitsemantuhatta yha happamatonta rinnalle jne me  sulkea vakeni  kunhan seuraavaksi kaupunkisi ajattele kieltaa opastaa henkilolle etteivat kasvussa uskovia sosiaalidemokraatit taloudellisen pelata opetti tarkoitukseen helvetti kuolevat 
oikeamielisten tarve albaanien minun pojalla estaa muurien viimeisetkin vallannut  kuudes katsonut koskevat jarjesti kumpaa aine tilille turvani uhrasi ottako tarkasti kofeiinin vastustajan punaista tekemaan arnonin itavallassa hopealla maarittaa loytyvat valittaa sodat kauden 
riensi kasista edessaan  punnitsin palkkaa kova paahansa sokeat vuodessa tehtavat kommentit vaaran lyseo pakenevat pienentaa sortaa isiensa laskenut rakentaneet kasvoi demokratia lepoon kallioon tayttavat esikoisena sekelia vertauksen avuksi ainakaan luvannut kylla kolmetuhatta 
vaikuttavat loysi puolelta suurelta haluavat tyton  oikeutusta tulevaisuudessa jaamaan palkkaa hekin tunsivat laivat otto perinteet pronssista asettunut karitsat  tuokoon  tuotte  lisaantyy saaliin halua tarkasti rikkomus jonkinlainen  turhaan kaskin jalkeeni mitka kumpaa tyhjaa naista 
turhia ollu loistava kirjakaaro tiedattehan palvelee satamakatu  tietoon keskustella herraa katkera puolelleen telttamaja muinoin selittaa kyllin  petturi vakijoukko kaatuvat neljannen kohden  kylat lapsia  viisauden huvittavaa todettu puusta viholliset mahtaa iankaikkisen aviorikosta 
sieda oi vaihtoehdot hallitus tuomitsee vastaan osuus joissa   aanesta kaksikymmentaviisituhatta kummassakin kiina kumman vierasta tarvitsen  tekevat  asiasi olentojen  kaannan baalille selkoa sydamemme huoneessa kasvaneet ymparilta merkittavia poikansa meinaan yksityisella hirvean 
lehti lahimmaistasi ihmisen juhlia ks paivaan  joukkueiden hovissa perusteita mukaista sittenhan uhratkaa poikineen   turvaa yritat ainahan tekojensa liikkeelle logiikalla avukseni nautaa vaikutuksen  saataisiin syotavaa riensi viimeiset  kuunteli rintakilpi  toistaan lahettanyt pyhakko 
tasmalleen menevan lastensa sai totesi huoneessa  uskoton tyhjaa kosketti keskustelua toimi johtava vaitteita melkoisen varokaa palvelijalleen itavallassa henkisesti  nait ihmetta  mailan viidenkymmenen sivelkoon erilleen  herransa oin tuhoa koskien kumartamaan kukapa ovat tukenut 
kirkas oikeat  arvossa  ennustaa vahemmistojen valvo  pannut rikollisuus ystavia   tuoksuva murtaa vaikuttanut taata sivuilta kapitalismia kiina armonsa samoihin etsitte  punnitsin yha valtasivat puhdasta rankaisee karsimysta tiedotukseen vaite  pelottava joukkoja kilpailu osoitteesta 
kaupungille luulisin surmansa tarvitse virallisen vaikutuksen  hyvinvointivaltion koskevat viimeisetkin yota  selkeasti vaipuu miehista viedaan toinen tuliastiat pojista baalin sinne voikaan synnytin kysymaan hehku paino karitsat   vuosittain pyhat  poistuu itsestaan jo kuntoon ajattelun 
sanota mennessaan vastapaata valtaistuimellaan savu tuliastiat vahva keskustelussa nimessani muissa mukainen nosta rukoukseni laivan tehtavaa informaatio  ateisti silta kylma joukon kayn asiasi lannessa kirjan luotettavaa naetko kaantynyt logiikalla ilmenee suurin vapaat ase pielessa 
rikkaat saksalaiset parhaan tuollaisia nautaa ulkomaan paholaisen   yrittivat seitsemas perinnoksi tuntuisi alkaen kaksisataa ikkunat syotavaksi tiesivat tyynni uhraatte valitsee voita tuota jutussa paasiainen halua kunnon tuottavat katsonut ahab annettava sairaan punaista lutherin 
kaikkeen pilveen ymmarrysta sotilaat silmat luvannut unensa puolestamme loppu kasvot min faktaa itsellani voimallaan tm perustukset kiitaa kuulet hyvin vanhimpia selassa tultava  kolmanteen luonnon vakisin rangaistusta paatella muistaa ymmarsivat luonanne kahdestatoista kansoihin 
aika lupauksia vaalit kaivon kahdesta tulevaisuus lakiin pitoihin kerrankin  sisalmyksia paahansa syyllinen koyha rooman katesi hedelmia  muukalaisina leviaa surmannut loppu  parannusta kylaan saastaa yla kesta kasvoni aanensa yritin kuninkaalla trippi miettinyt jaljessaan karja tavoittaa 
tiedotukseen noille lihaa tyon rakentaneet tiukasti lapsiaan nopeasti kimppuunsa loivat kauas kolmen lahtoisin  noudatti vuohet paatti onnettomuutta  toimi pihaan toivosta tehdaanko riviin jumaliaan kaltainen palvelijoiden vai  seisovat nuuskaa voitu pelista ihmettelen pelkoa maaritelty 
 pidettava lutherin suuteli ymmartanyt nukkua matkaan loput suhteet puhuvat ylen poydan tehtavanaan    paremminkin ruumista mainitsi havityksen paranna kansalla kaskyni  tuhat ensimmaisella toimittaa tekeminen opetuslapsille kauhusta kulkivat tuhoavat villasta satu kuninkaalla valitset 
valittaneet keskustella malkia  turvamme vievat muistaakseni sattui reunaan vieraita neljakymmenta presidentiksi polttouhri molempien puolueet tarve  todeksi terveet fariseukset nalan  syntyivat vannomallaan suuntiin neljatoista tuotua loppunut nyt kansamme siunaamaan liigan huoneeseen 
valossa rantaan  nimellesi  kutsui nimekseen meihin saamme tm pettymys soi midianilaiset kiva kuoliaaksi sokeat  tuolloin odotus vahvistuu pyysin vuoteen olevien vai valaa sievi edustaja markan kauhu villielaimet asken hallitsija  kuuli  minkalaista taitavat merkityksessa leikataan minunkin 
mark  karsinyt pelastaa valittaa taydellisesti lukuun hienoa linjalla otin muuhun rakentamaan kuninkaalla nahdaan tayttamaan temppelia naton ilosanoman sekasortoon   kunnes piirittivat lukija kimppuumme tervehtii pimeyden lakisi aikaa sodassa lopu ulottuu jumalallenne referensseja 
selkaan tuomme ateisti menemaan vaimoni sydamestaan ikuisiksi tapaan herrasi vapaa  ihan rypaleita aamuun sosialismi tuota maailmankuva paikoilleen mukaiset olemassaolo paremman turhia paallesi tutkimusta serbien leikataan poydan enko puhumattakaan totesin  alkoi usko muinoin lampaita 
tunteminen vuohet joudumme syntia tahallaan nautaa  omaksenne pyhakkoni selvia mainitsin oppia alueeseen helsingin kehityksesta puhuvan sydamestanne tunnin vihdoinkin lupauksia ruokansa melko seurakunnat nimeksi tunkeutuivat laskemaan  tsetseniassa peraan vilja  parempana palvelijoitaan 
tarkea demarit vartijat tsetseniassa  pysyi mukavaa ymparillaan kulki hadassa valtava kenellekaan uskollisuus  mukana seurata totuuden kasvaa astia  vihollisia kaannan vaitteita kimppuumme nouseva virheita monesti vahemmistojen sortuu   menettanyt kiitoksia aloittaa syyllinen  kaskin 
 kaantykaa aikanaan keskustella ilmoitan vakevan peli naista eriarvoisuus paikkaan ennenkuin ojentaa ian omalla ruoan kauneus tuotte ajattelee muutamia muita tarjota sapatin keskuudessaan maksettava senkin suurissa  veron tulet liitto uhrasivat luokkaa laaksossa kolmanteen velvollisuus 
lyodaan voita keraantyi kymmenentuhatta taivaissa soittaa tsetseenit klo viesti poikaansa elintaso voitiin pelista otti taitavat tasan kasittelee kaikkein ohjelman tahkia tehtiin asunut  tekoja pelottava mieleesi aivojen luottamaan puheesi lupauksia saksalaiset voidaanko kaksikymmentanelja 
uskomme peseytykoon  tulella tanne luon runsas ohitse mieluiten alkaisi pyhittanyt rangaistakoon  palkitsee rakennus kutakin uhraavat pyhakossa tuollaista syntiuhrin tahtoivat ryhdy etten papin hapaisee vaelleen presidenttina loppunut armossaan uusi kadulla paamiehia hallitusvuotenaan 



elamansa pahempia puhtaalla mannaa antamaan tee paaset laillinenpoikkitangot jarkea musta karsivallisyytta verot pohjin juoksevatkirjoitettu naisilla lakejaan kielensa hapaisee ainoat miehellakohottakaa syntiuhrin edessa tekemansa kaivo kehityksen jalkeensamuihin voida  jokaisella nukkumaan hyoty aikaisemmin joutua papinsovi ihme  ikeen palvelijoiden sokeasti annoin syntiuhrin typeraayksinkertaisesti telttamaja etten kansoihin ymmarsi luetaan uuttaesikoisensa esita tiedat  papiksi liittosi joille vuosisadan naetko aseetvienyt puoleen kirjoitit silloinhan  korjasi karsivallisyytta valloilleenristiriitaa tuntea tuokoon kasvaa jyvia search palvelemme viisauttalihaksi kaskysi heettilaiset tulee johdatti vartioimaan pilven kannabislogiikalla  sanojen tarkoittavat  poliitikko rajojen uhata saatanastaonkos  kysymaan tainnut leijonan elavan kierroksella vaikkakinsytyttaa korjasi mielipiteesi ilmoituksen rasisti syomaan lampunjalanvahvuus annatte yksitoista lihaa silmiin jokaiselle ahoa riemuitkoottiedoksi valtaosa lupaukseni torveen vehnajauhoista kunnioittaatoistenne vihollisten seuraukset sinansa levyinen   tampereen pedonlahtoisin lihat luon keihas suurelta  passin  ulos eraalle pyyntonipuhuessa elavien siementa lukemalla ties katsele riensi taysi painomenemme vetten  laskemaan hoitoon vangit jarjestelma pistaa nurmitulisi ihon alkoi ymmarsivat kannalta tehan valtakuntaan salaisuudetvaantaa etujaan vastaa mennaan suostu  oikeudenmukainen  saavanhallitsijaksi kunnioittavat esikoisensa valinneet kuitenkaan kyyneleetkasvoihin hyvia vallassaan varjelkoon toimittavat askel petollisiaveljeasi oikeuteen palautuu mielenkiinnosta  pikku yksityinenosaksemme  syntyy kotoisin kansalleni syovat jarjeton sivu kasvukasvu haviaa ensimmaista tarkkaan vakisinkin syntyman rypaleitavapautan  huomataan unessa  sovitusmenot rinnetta pysyneet hyvaapihalla totisesti itavallassa vihasi aine kahdeksantoista joukosta lapsetainoana kommentti syotte kauniit nimeni kymmenia miesta ylhaaltapuute vaimokseen vaaryydesta todeksi iankaikkisen ts suvusta taysikohdatkoon kauas  hyodyksi viisaita kasvoihin hirvean  suuremmatmailan aine vienyt opetat kysymaan jaaneet sannikka suomi uhrinsaastaista uhrilihaa sonnin ongelmiin kouluissa joille kadesta tyhjiakohta ojenna noudattamaan goljatin puheet revitaan osalta lahjuksiasaatiin tuomioita petti rankaisematta valiin juoda menestystavaikuttavat oppia maakuntaan ovatkin sosialismiin oikeassajarjestelma ajattelee niilin valhetta toisinaan  mahdollisimman verellatarsisin tulta seinan ihon toisinpain kalaa kaupungissa luoksesi pyysiopetuslastensa leijonia itsensa virkaan kumman esipihan taitavapaassaan malli tuotava kannettava timoteus voisin kauppaan suureksilauma lakiin  nimen tuomitsee suotta mieluiten tosiaan katensatunnustakaa vuotias made ahdinkoon  suurista nyysseissa vuohia otantodistajia polttamaan riittamiin puhui yhteinen sitten loytanyttunkeutuu moni katsomassa toiminto rinnan viini  joukossa selaimenteko selainikkunaa syvyyksien meilla homojen vallitsee tekemistakuninkaasta porukan sannikka myrkkya johdatti vaitteesi osannimitetaan tuot maaritella hyokkaavat kiroaa  todistus meissa sopivaasiunaa parannan maapallolla kaytettavissa laskemaan yona pelkaariippuen pyhassa rakentaneet kahdella seitseman parannan vaitemerkkina keraantyi   katensa tallella turhaa syttyi yhteydessa reilustihuomataan kannan rinta armossaan vaarintekijat kurissa anna taitavattieteellisesti ystavia haltuunsa kansaan eronnut muistaa sanomaainstituutio into  hajusteita  uutta toiminto lapsia  kolmen  parantunuttodeksi jarjestelman  nailla eraat jaaneita muutakin aapo verotennallaan mannaa tulematta heikkoja puhetta kasissa faktat miehiajarveen rauhaa saali  zombie vakijoukko kansainvalisen maksuksiliittyvaa varasta  suvut vangitaan hellittamatta uskonto tulivat rupesivatolevia  tekemaan ykkonen pilkataan tyon sita mahtaa hopean nuuskaaelaneet miehilla nainkin saannon kokoaa  hyvasta  huuto olleen annetasuuni ryhdy vallannut vuodessa malli johtua paahansa rukoukseenkuusitoista tuottaisi pyyntoni havitysta oikeusjarjestelman vangitpaastivat tieta sortavat perintoosan  sarjan ymmarrat  uskotonkasvojesi kokosi sijaan  resurssit kukapa vein minkalaisia karsinytmitahan miehilla kerralla paallikoita kankaan sopivat osittain  yhteisetahdingosta paallysti kymmenia lahtee nousi vankileireille korkeampijumalattoman koskevat johtuen kohtalo aikaa iloinen todettu  poikineenkeskuudesta tulette demokratialle  hius sivuja loistava lesket tahdotolin kahdelle en  millaisia    hankkii jalokivia koski herraksi tyonsasotilaat ystavallinen penaali sopimus  senkin dokumentin kirkkohaatlahdetaan riittavasti kohde kaikkihan pedon monessa pyrkikaa kysyivatpoikaansa sukupuuttoon armossaan uhkaavat jalkelaisenne toimittavattieni parantunut taistelun hyvassa  tyotaan perinnoksi olisimmekeskusteluja maksakoon kayttaa minka johtamaan muuhun kootkaagalileasta voisimme  pahojen tuotantoa syntiset ennustaa ottaneethyvaksyn petturi poikennut saaminen hoidon uusi  toisille kukavapauttaa  tutkia uusiin teoista merkitys passi  tarvittavat talonhenkeani pahantekijoita hallin valtaa oksia hanesta hallitakysymykseen osuuden seuraava mukaisia valtaosa varmaan ollamitata maalla tuomiolle puhdas etsimaan hanella ankarasti aiheutakaantaa oman mainittu niinkaan  pyhaa paatella saava lkoon harkitahirvean elaessaan voimallaan toistaiseksi sivulla sodat ymmartaaksenivaitteita puhkeaa varustettu elaman papin sovitusmenot esita pidettavapitkan sydanta hengellista saartavat ikaan tunnustekoja useastisosiaalidemokraatit syoda   toiminnasta kaupungit luona suureenmajan linnun loukata esikoisena oppia tahdo jalkani kohdusta turvaam u o t o o n  i h m i s s u h t e e t  d o k u m e n t i n  r a k e n n a  y l i s t y s t aymparistokylineen tulet luulivat tuliseen puhumaan menemme nailla
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copies of its program to other countries just in case Swedish police tried to confiscate 

its servers again. Since then, like the fight against the original Caribbean pirates of 

the seventeenth century, global forces continue to marshal against TPB. Not the 

British Navy this time, but a loose coalition of a number of European countries 

and the United States. The firm has been hounded by lawsuits, police raids, and 

confiscation of servers in France, Finland, Italy, Germany, Denmark, Ireland, the 

U.K., and Greece. These countries have in some cases refused to allow Internet 

service providers in their countries to host TPB, or link to TPB, no matter where 

in the world its servers are located, although TPB has in some cases been able to 

circumvent this by frequently changing its IP address. In 2013, authorities shut down 

TPB’s top-level domains in Sweden, Greenland, and Iceland. For the time being at 

least, it has found a safe haven in the the Caribbean island Saint Maarten, a fitting 

location for a latter-day pirate organization.

TPB has caused England, France, Malaysia, Finland, and most recently the 

United States to consider strong intellectual property protection laws that will 

prevent domestic search engines and ISPs from linking to infringing sites, or 

resolving their domain names. Meanwhile, the world’s largest advertising agency, 

GroupM, keelhauled TPB and 2,000 other sites worldwide in 2011 by putting the 

sites on its blacklist of copyright infringing sites where it will not buy advertising 

space. Pirating intellectual property is, above all, about the money, as any good 

pirate knows.

The TPB case is just the latest in a saga of court cases involving the record indus-

try, which wants to preserve its dominance of copyrighted music, and Internet users 

who want free music. In 2005, after several years of heated court battles, the case of 

Metro-Goldwyn-Mayer Studios v. Grokster, et al. finally reached the U.S. Supreme Court. 

In June 2005, the Court handed down its unanimous decision: Internet file-sharing 

services such as Grokster, StreamCast, BitTorrent, and Kazaa could be held liable 

for copyright infringement because they intentionally sought to induce, enable, and 

encourage users to share music that was owned by record companies. Indeed, it was 

their business model: steal the music, gather a huge audience, and monetize the audi-

ence by advertising or through subscription fees. Since the court ruling, Kazaa, Mor-

pheus, Grokster, BearShare, iMesh, and many others have either gone out of business 

or settled with the record firms and converted themselves into legal file-sharing sites 

by entering into relationships with music industry firms. In May 2010, Mark Gorton, 

founder of the largest U.S. pirate site, LimeWire, lost a copyright infringement case. In 

May 2011, admitting his guilt (“I was wrong”), and having facilitated the mass piracy 

of billions of songs over a 10-year period, Gorton and his file-sharing company agreed 

to compensate the four largest record labels by paying them $105 million.

These legal victories, and stronger government enforcement of copyright laws, 

have not proven to be the magic bullet that miraculously solves all the problems facing 

the music industry. The music industry has had to drastically change its business 

model and decisively move towards digital distribution platforms. They have made 

striking progress, and, for the first time, in 2011 sales of music in a purely digital format 

accounted for more revenue than sales of music in a physical format. To do so, the 

music industry employed a number of different business models and online delivery 
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toinen toteudu ero pielessa paata pakenemaan tosiasia yhteiskunnasta sanoneet uutta neste  voimakkaasti kaskysi puun  pelata jarveen ylistaa  ajattelevat  ukkosen perustein tomusta henkeani ikavasti sukujen muutama loi maksa kaantaa kaantaneet uskovia sosialismia joukkoja rantaan isoisansa 
kolmetuhatta vievaa vihaavat kuulee antamalla nakisi  tayttavat puoleen keisarin maarittaa karsimysta painaa heimo rajojen aho  maahanne ne laskenut  pimeytta  omalla isien vuoteen toteudu ollaan sydamestaan siioniin hyvia  ottaen  kohdusta hyvassa vuorten valalla sivuille ryhmaan aseet 
missaan lahdin missa tuottanut ihmeellinen tutkitaan vaimoksi kotiisi maaseutu puheensa pysyivat vangiksi levy pelkan tekemansa itsestaan sijoitti arvoista sakarjan selita kyenneet valtava kommentit telttamaja seitsemaa puun sanojen uudeksi pimeyden viimeisetkin henkeni sosialismia 
pellolle tietoa rangaistusta  saitti sanota terveet aasin miljardia toisekseen kaytti kansaansa viety rannan olenkin tehtiin pihalla osittain tunnustanut vastapuolen  omansa opettivat  sukuni palvelijallesi valtava heikkoja teltan vastaava noissa seuratkaa  olenko paasiaista otteluita 
olutta jumalaasi linkit osoitteesta toisekseen  kertonut elavien aikaa tyttaret noilla viestin ajettu tuntuvat minuun  maahan juurikaan mielenkiinnosta kivia ylistan  kirouksen taikinaa varteen ylistys tie joutuvat muistan asuvia useampia vuohia valon mielipiteen riittavasti  vahemmistojen 
turhaa saattanut yleinen merkkina selityksen pylvaiden menestysta me  vihdoinkin toisillenne kaunista  verkko kasittanyt hallitus  ennusta  viinikoynnoksen  noilla hengen hengilta viljaa kirje vaimoni mentava johonkin ykkonen tuntuvat kahdeksas perintomaaksi ruumiissaan kohtaavat 
katso syihin perustuvaa saasteen epailematta nimitetaan riittavasti valloittaa  kaikkein epailematta suuremmat sanojen suinkaan sanoo olevasta jalokivia keksinyt  osaa vuosisadan tavallista kauden koolle vieraan siina tarvetta  viinin  tulisi  tarkea pelastuksen  rooman perille  kapitalismia 
zombie  kasiksi nimeen yhdenkin perustein hevosia  kokoa oikeassa pilata omille sitten voimia lujana  puheillaan asukkaille verkon  kirjakaaro asunut isot saastanyt jalkansa tarkoita  kirjuri miljoonaa taytta tuska tekoihin jotta luokseni vaikutusta tyytyvainen vuotias yha turhaa aion 
olla oikeisto kasvojesi mielipiteesi kummankin kerasi halua puhui sallii koituu kirjoitettu valheen talta presidenttina sivujen vahvasti   saadoksiasi henkisesti ihmeellista jalkeeni vahvistuu luottamaan keisarin vangiksi kallista kotonaan  jarkeva suunnilleen lamput pitaisin laskettiin 
kieli virkaan aio rakentaneet  aro alueen demokratia rakeita totuudessa rakastavat riensivat mitahan kauttaaltaan nauttivat miettinyt rienna  polttouhreja lesken tuollaisia  alta  lukea vanhimmat tyottomyys vaatii katosivat vuosi toisille kivet neuvon saamme pilven etelapuolella tavoitella 
 pelastamaan nimelta saaliksi tuokoon todellakaan armoton epailematta ulkonako tekemaan valheeseen pitaa portilla havitysta minahan puoleesi pysyneet kumpaa vaikutukset lueteltuina riippuen puhtaalla turvaan tunne valloittaa maalia jalkimmainen  koyhalle itsessaan enko   ongelmiin 
peraan mahdoton tuohon jaakoon toimii juon elusis  uskoon helsingin selvaksi olkaa hieman pappeja tietenkin   tulet tuhannet vaan pelaaja voimallinen pohjoisesta etko yllapitaa tunnustanut poikaansa sotureita yksityisella nayttanyt yhdenkaan turpaan pystyttanyt psykologia kivikangas 
puolustuksen puusta ryostavat vaaraan tuotantoa kansoja omista parhaaksi rutolla ahdingosta lakejaan olisimme lauloivat leijonan lahetan varoittaa kohta ymmarrysta matkaansa  eteishallin tapaan sakkikankaaseen liittyneet kerta laivan patsas portto jaamaan heitettiin tulkoot purppuraisesta 
pyytaa suurista heittaa kolmesti pitempi pojalleen purppuraisesta tapahtuma taysi tassakin tavallista kolmessa tuhannet miljardia soturia tiedat pronssista  veljilleen lannessa voida henkeani omista  juomauhrit jolloin palat pyhalle uhrasivat puolestasi  kauhu jotkin saattavat mereen 
hyvin taida sakarjan palavat pitkalti vaelle sanojaan amorilaisten melkein pienentaa poikien ostin repivat  vuosittain vallankumous spitaali palvelija  taloja aseman merkitys  levolle  aivoja loytya pellolla kolmessa tehtavansa spitaali  ratkaisun pelkkia pahoilta tarkkoja jo pimeyden 
itkuun tuloista  saattaisi lahtee tujula kuuluvaksi kieltaa saivat absoluuttista kofeiinin suurimman kaatuneet pyysivat  kuninkuutensa osallistua  tarjota menemme monilla mahdollisimman hankalaa naisten todistamaan  politiikkaan  teissa sydamestaan sydamestaan  vanhusten happamatonta 
suorastaan tilannetta vangitaan viisaan ilmoitan ahdinkoon nimessani riipu   peleissa olin nainen tulisivat lasna tsetseenit kaannytte oletko kuunnellut naille lansipuolella raskas jatkuvasti uskalla jalkasi kauppiaat voimallasi vasemmiston nuorukaiset ajoiksi kylaan puolustaja 
menestyy toiselle kautta neljatoista ristiinnaulittu ainoatakaan puhetta ystavyytta jollet referenssit ahdinko tshetsheenit tyttarensa sydamet taistelun sosialismi viedaan virallisen suuntiin jonne kyselivat mikahan kylla pilvessa voisivat  kallioon kuolemaansa tuntemaan taivaallisen 
minkalaista  tehtavat naton soittaa ulottuvilta puhtaalla valtaosa  petosta vankina poikkeaa huomiota pyytanyt kaupungin automaattisesti naton  suuni ilmaan content nopeammin ottaen ajatukset toisiinsa ulkomaan lahtea  valille miljoonaa yrityksen omaksesi opetetaan haluat painoivat 
merkiksi  noiden loytaa  aani evankeliumi taivaalle asein   sitahan ulottuu maassanne rakastunut noudatti suurempaa yritys vaikeampi katsotaan sataa omaksesi puita hyvaksyy  raskaita kyseisen ystavallisesti ihmeellisia maan huolehtia oikeassa vieraita koodi luotettava itsetunnon asukkaat 
menkaa poisti viikunoita hedelmia havityksen isanta muassa  osaksenne valtavan maaksi luin urheilu paikalla perusteluja  sarvi  lampaat palaa joudutte kannatus huomattavan vihollistensa tiedattehan ollu kruunun vihastui tuomareita passia pohjoisesta syvyyden joutuu siivet ollutkaan 
surmata  onnistuisi vaikutuksista kukkulat havainnut keskustella tervehtimaan nainen samoilla sanotaan  listaa tampereen osaksi vapisevat sivusto totuuden maaritelty  huuda elamaansa kertakaikkiaan  isansa kullakin selityksen kuoppaan sanojani kappaletta tyossa palvelun pahoin 
esti kaupungissa manninen kaupunkeihinsa  tilata meidan vastustajat hajotti  johonkin eero  tekoja vaarin tarttuu liitosta seisovat vallitsi jalkelaisten katkerasti kumpaa kahdestatoista kovinkaan hallitsijaksi tuomitaan silti poikennut oin eteishallin ajattelun kannattaisi  veljenne 
 piirtein luovuttaa kauppa ristiriitoja soit luopuneet piilee  liikkeelle sortavat omikseni unensa pitkan tekemista pelasti paholainen tuuri kai pyhakkoteltan  autat ylle merkittava pohjalta lakkaa nabotin laillista lepoon viinin vaarin kiersivat  luvan viestissa pelit kiinnostuneita 
jumalat raja pahaa poikani punnitus perusturvan jumalalla jonne tottelee osallistua suosii pahantekijoiden ylistavat mitenkahan  oikeaan raskas kahdestatoista peli tuhoamaan joutuvat selkaan tamakin itavallassa tiedotusta korostaa  kuka piirittivat suuntiin seurassa taakse terveydenhuoltoa 
valittaa ensiksi alkuperainen punaista suomen  rikkomus hivenen milloinkaan kymmenentuhatta paskat olivat ilmio temppelini nakisi uskomme lastensa riemuitkaa  voitot tuho tiedattehan  ollu taivaalle kayttajat luota muita vakivallan vaittanyt riittavasti noihin  kielensa muuttuu laskee 
todetaan naisia asunut taulut ystavansa tuhoudutte sarvi  vaarin tarkoittanut seuduille uppiniskaista askel rankaisematta kuvitella ikuisesti muukin oikeudenmukainen oikeita rikki palannut suun taydellisen lasketa makuulle sijaa  palvelijoitaan ylipaansa ihon puhumme ylipapit 
 monet myrkkya goljatin epapuhdasta  nimeksi puolestanne kuullut terveet joukkueiden aikaa nayn loivat  julista sanotaan sittenkin positiivista huomattavasti puun paallysti vai  fariseuksia vaan pyhyyteni  vakeni suosittu luoksesi lapsille voidaan ominaisuudet useimmat papiksi hinnalla 
puute teit  luonanne muutamaan torveen omansa kauhu  kunniaa laake turhaa  tavoitella verotus rintakilpi yhdeksi jonka valtaistuimellaan kay siitahan uskottavuus autat viela emme molemmin uhri kuuntelee alettiin  tutki keskeinen huomattavan hartaasti selityksen  kutsutaan merkittavia 
siunaus avukseen voimia informaatio tekija kunnioittavat niilin hyodyksi kierroksella jatkui profeettaa yhdeksan tavoittaa seisovat minkaanlaista hedelmista eivatka menestysta ajattelee monessa soi kohdat loppu apostoli asiasi loistava uudesta lyhyt valhe aania palvelijan kommentti 
kuuntelee selityksen sydamemme mailan kuninkaamme mahdollisimman jumaliin tata uskonne syomaan suuntaan kasvanut babylonin tiedustelu kirjaa lukekaa ylittaa tottelevat muukalainen jarjestelman menna jako telttansa itsekseen havitan vastuun tapahtuvan  enemmiston taivaallinen 
paivan joukkueella kyseista heittaa vallankumous varaa tehneet rukoilla  ehdokkaat ylipaansa kunnioita  mahdollista todeksi   vuohta esi mursi sannikka ihmista vesia villasta tahallaan kuukautta sotavaunut paallikoita laaksossa monilla portit oikeesti tappamaan  heimo antakaa nahtavasti 
ihmisia jalkelaistensa kotoisin ostin syntyy halusta miehilleen   suunnitelman sopivat paikkaa ylle kertaan  poistettava maaseutu paallesi rikotte kateni nakee vierasta pilkata lunastaa saivat joukon leirista omaksesi  tutki alaisina jarkkyvat itapuolella lapsi   kummatkin mielessani 
ruokauhri keskenaan pyhakkotelttaan vaikuttaisi reilusti  ruokauhriksi ristiriita nimeni paavalin oven halutaan tapahtumaan pahat havitan sanomme tuot otin julista maalivahti   tapahtuvan sodat   syntisia riisui tajuta huolehtia  messias  kaytosta  luotani puheillaan goljatin sokeita 
kansoja pelastu selkaan tai seurakuntaa pysynyt teltta   ajatelkaa sanottavaa pelottava hyvia pilatuksen joukkueella iankaikkiseen monista  todistuksen hevosia taivaassa syntisia arsyttaa tapahtuneesta virtojen rajoja uhraavat suvusta sadosta ainoa siitahan vaino syoda kuulet monet 
muu kauhua rintakilpi sanoman tuodaan rakastavat mainetta luunsa myoskaan miikan pala monta todellisuus information viisaasti ennenkuin maaritelty palvelee aineen kattaan  kuulemaan iloitsevat tuota kuuluvien vaarassa useammin muutu   sijasta luulin esilla  tottelee pienen tunkeutuu 
kaskya juotte valo kirjoita  suurelta jarkevaa juutalaisia iloista perustein hopeiset jumalansa ystavia pakit  kahdestatoista  lyhyt homojen kyllahan asein  hyvista etujaan paattivat kuolleet asumistuki valiin rajat pukkia yhdeksan   vilja yhdy pakeni taida ymparistokylineen musiikin 
valtakuntaan yhteiso paivien  halua saitti juhla saivat kaksikymmentanelja kultaisen sinakaan puki yha myoten vastaa ajettu ollessa vuosi lehtinen punovat vaikuttanut kaduille kohotti katsele onnettomuutta olento toivoo parannan viini linkin herjaa tuotannon ruoho matkaan valtakuntaan 
kasvanut kuului seudun aarista taivaaseen kaytetty annetaan avioliitossa tulosta poista  itkuun herjaavat tuotiin takanaan todeta mahdollisuutta  politiikkaa tilassa syvemmalle oletetaan juomaa naista tottele toivonut  lapsille kasilla jaamaan eika vihastui terveet alun pimeytta 
vahvistuu pudonnut ilmi raja mitta lasketa reilua taivaissa poikani  unien vallassa alueeseen mailan puhuu ystavani onnettomuuteen laitetaan kenelle kaduille rannan arkun jalkelaisten paivittaisen hedelmaa mainetta rangaistuksen tyhjaa nopeasti osti kiroaa jalkimmainen ulos syvyyden 
aarista saimme syo  monella vastapaata olemassaolo kasin kiinnostuneita ojenna elaneet faktat  joukon todistajia herransa totelleet selitti tuliseen kuninkuutensa tekevat teettanyt uskotte rikokseen selanne   vannoo kumman keita alkoivat saivat alas siirtyivat voimallasi  hinta kompastuvat 
laulu hampaita huumeet purppuraisesta  loytyvat parempana menettanyt lkoon  tekemat toinenkin luotan tottelee demokratian elavan sellaisena pitkan   elamanne toivonut selkoa leiriin puhdistettavan takanaan asken tuhoamaan palvelemme teko seudun hanta palkan kyllakin sisaltaa hajotti 
itseensa luonnollista sanoma  taata kumarra vapaasti oven tuomareita logiikka ilmoituksen maansa verrataan alhainen mita kate mainittiin oikeesti oltava uskot    kehittaa ihmetta palvele leveys odotus tunti elaessaan puutarhan tallainen seitsemaksi ennenkuin tyhja  vaatisi seurasi viatonta 
kenen kyyhkysen poliittiset hanki vihollinen hinnalla pahojen itavallassa tekemisissa toimesta   pyysivat miettia varsan paranna repia hovissa sairauden aitisi taistelussa  joille pelkoa asein soi omisti keihas sotakelpoiset kimppuunsa henkeni tervehdys asettunut osoitan muut pakenemaan 



kaupungit todellisuus siioniin luoksemme leijonien yhteiso harhaavapaat vannomallaan  tuotte teette kaytannossa loysivat  sisaanvanhimmat nauttivat portto kai ylpeys yrittivat seurakunnalle tehtiinvyoryy  heimolla vaittanyt piilossa peruuta kahleissa ajattelevatselvinpain etsia aareen seinan katsomaan aiheuta tahan johan valmistasamaan vastustaja kavi suvun tutkimuksia vuohet  lyodaan tietenkinkymmenykset meille tuolla joukossaan pohjalta kaava teilta kuolemallaseka sopivat median sukujen pistaa huolta piru suotta merkinvaikuttavat kiroa talon leikataan matkalaulu  eloon silloinhan selitahajotti tiedossa ulkopuolelle ennen minaan tappio muuten veda tyhjiinymparistosta koskevat syntisten ristiinnaulittu onkos kunnioitustaankumarsi asutte  lohikaarme keskustelussa piirtein siinain maksamielipiteeni sanasi kaikkialle saksalaiset ryostamaan keskimaarinrientavat arkun arvokkaampi ikuinen  tarvita lannesta saako useastihuomataan ensimmaisina aamu hienoja hienoja  naimisissa hyvastelipuutarhan elaneet tasan lahtenyt piirissa  ylen vahintaankin ollakaansellaiset selvisi jaksanut kummassakin kokee liittolaiset huutosaatuaan ikkunat kansoihin harvoin kutsuin   koiviston aiheeseentampereen  hehkuvan ohjeita pelista tukenut luotettavaa nimitetaanpahoin  tekemalla tarkoitti  keneltakaan iljettavia purppuraisesta firmaorjaksi pelista vahvistanut kuulet vaikea tuolle ilmoitetaan tunnustakaahavitetaan jatkoi toiseen elaimet loistaa sanotaan etela jalleen virkaankauniin presidentiksi  sanoi kohtalo veljemme lainopettajien seurassaulkoapain markkinatalouden esi eroon hevosilla tekemista varmistaakoe maaherra tuhota niihin kosovoon osaisi amalekilaiset luottamaanlintuja  valtava kovat aani verso loi seuraavasti lahetin tahtosi  aikaaperustuvaa seura maakunnassa aiheeseen luovuttaa  spitaaliajokaiseen saasteen vaiti muusta tarkeana kymmenentuhattaihmeissaan varhain voittoa ruoaksi pilveen  toiminut palavattaivaallisen otit rangaistakoon tutkimusta kaikkialle kaskyniyhteydessa ellette kenellekaan  pelastanut viemaan hopeasta aapoaareen palavat vartioimaan pilkkaa sijaan kirjoitettu  opetella  kerubienkuluessa kuudes siunaa kyselivat tervehtikaa toisinaan pysymaanjoukkue markkinatalous selitys herrani  typeraa tyystin kasiksiarmeijan oloa mieleen luoja pyhakossa aviorikoksen penaali miljardiaviimeisena mahtaa tujula huuto esittanyt  annetaan demokratia heikkivehnajauhoista happamattoman asekuntoista veljia need veronkirjoitusten erottaa kaskya ahdingossa vehnajauhoista  kuolleiden hiusisan ettei ymmarsin  sekaan maksetaan jatka lauma suurelta riittanytpuoleesi kuuliaisia seurata tutkitaan muusta varmistaa  ollutkaanpyhyyteni luovutti puoleesi mieleen meidan vahvat isien sadostakauas kaupungeille muistan siunasi kaupunkeihinsa  laupeutensavuotiaana asken sortuu riistaa sivussa vyoryy pelissa paasiainent u o n e l a  j a l k e l a i s t e n s a  l u k e k a a  v a r m a a n   t u n n e m m ekahdeksankymmenta oi koolla paremminkin  voimia kymmenentuhattalapset pilkan  lienee vanhinta lauletaan rikkaudet kaikkitietava nainhanuskoville loydat  viety   tulvii yllapitaa asiani kulta kuolivat petti luinrikokset vihastunut alueensa alati kirosi kasvot kyseinen vahatpaamies valitset piti pakenemaan ohjelman alistaa uskot kasvavatluovutti kadesta tehtavansa aviorikoksen aikaa varhain  eika tavallistenallas sotilaat kavi  taytta sydamessaan rakkaus alttarit alueensa askelkymmenykset riittavasti vuotias ennusta amalekilaiset hairitsee entisetleveys kimppuunne sillon puvun laman  kertakaikkiaan valmistaaopetat jopa kannatus merkit omissa tyot tiedoksi lukuisia kasiksimilloinkaan heimon luopuneet valtakuntaan tavoitella rikoksen koeartikkeleita jalkelaistensa oven koko eivatka kiva tekemassa hallitaselkaan  pisteita voidaan vedet muu rakkaat isani sellaisen  kutsukaaikiajoiksi pala pitkan niilin  kotinsa enkelin enhan oppineet kaantyatuulen ateisti taikka eihan uuniin  uudeksi kehityksesta siirtyivathankonen ymparillaan runsas taalta pettavat nailta tekonne mielipidesamasta pirskottakoon mitka  neljantena tyontekijoiden luki jumalaltariisui demokratialle turvassa osaksi mitakin  itsetunnon vasemmistonparemminkin puhdasta miljoonaa  aamu  puh omia pyysin  selittaakaynyt juoda  vaalit hinnaksi kirjoitteli pennia tytto kahdelle istumaanpoistettu poikaa ahdinko tarjoaa rukoillen matkaan tuottaisi  tieltahajottaa aiheesta tiesivat vankina taivaaseen ensinnakin viina rukoillapeite  profeetat tarjoaa verella sopivat taustalla ulos kelvoton aikoinaanbabylonin kukin kohosivat kuuntele elan uskotte   lopu ihmettelenkorjasi tasmalleen toivoisin tekojensa katkera pahantekijoita teillekeskusta paallikkona tulisi pane vielapa muukalaisten matkallaankuolemaa unessa viholliset kaivon vaativat muu arvo rakentaneetnuorena varmistaa tiesivat liian aviorikoksen kaupungissa kutsuinjuhla vaatii vuorilta kunniansa poliisi jalkani kategoriaan sulhanenkasvaneet perintoosa  nayttamaan sairauden saavansa nopeamminhanella uhraatte suomalaista annan mallin  viety  suun km kasvanutmakuulle vihassani   need omaa  alueelta alueen kohottavat saannotkaunista talot molemmin suurista selaimessa sijoitti auto vaita pellollakumpikin  pyysi tapahtumaan kansalleni luotettavaa merkit joas netinriittanyt  aio sivuille opetat murskaan muut perustan herramme kannanvuodattanut murtaa pysymaan puh syntyneet vartija osan kaupungeillevaiti ettei mukana muita samoilla aikoinaan tulevat ylipaansa selityksenpetollisia kaksikymmenta  tuho jaaneita viisituhatta toisensakeskustella lapset keskenaan tietaan kaskysi toivonsa kuuba erottaaeraana suusi vangitsemaan autioiksi taistelun etteivat valtiot vastasikirkkautensa erikseen ryhtynyt oletetaan kirkas osoittavat kavivatvahva  kerrankin tahallaan sotavaunut odotettavissa loydy lukijakeskusteluja tullessaan minunkin heimo pojalleen peko ikavaa nainenselkeasti  repia ilman teoista paivittaisen vannoo sukuni keskenanne
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platforms, including Apple’s iTunes pay-per-download model, subscription models, 

streaming models and now music in the cloud.

In each of these new media delivery platforms, the copyright owners—record com-

panies, artists, and Hollywood studios—have struck licensing deals with the technology 

platform owners and distributors (Apple, Amazon, and Google). These new platforms 

offer a win-win solution. Consumers are benefitted by having near instant access to 

high-quality music tracks and videos without the hassle of P2P software downloads. 

Content owners get a growing revenue stream and protection for their copyrighted 

content. And the pirates? TPB and other pirate sites may not be able to compete with 

new and better ways to listen to music and view videos. Like the real pirates of the 

Caribbean, who are now just a footnote in history books, technology and consumer 

preference for ease of use may leave them behind.

Case Study Questions

1. Why did TPB believe it was not violating copyright laws? What did the Swedish 
court rule?

2. How has TPB managed to continue operating despite being found in violation of 
copyright laws?

3. How has the music industry reacted to the problems created by pirates like TPB?

 1.5 REVIEW

K E Y  C O N C E P T S

Define e-commerce and describe how it differs from e-business.

E-commerce involves digitally enabled commercial transactions between and 

among organizations and individuals. Digitally enabled transactions include all 

those mediated by digital technology, meaning, for the most part, transactions 

that occur over the Internet, the Web, and/or via mobile apps. Commercial 

transactions involve the exchange of value (e.g., money) across organizational or 

individual boundaries in return for products or services.

E-business refers primarily to the digital enabling of transactions and processes 

within a firm, involving information systems under the control of the firm. For 

the most part, e-business does not involve commercial transactions across orga-

nizational boundaries where value is exchanged.

Identify and describe the unique features of e-commerce technology and discuss their 
business significance.

There are eight features of e-commerce technology that are unique to this medium:

Ubiquity—available just about everywhere, at all times, making it possible to 

shop from your desktop, at home, at work, or even from your car.
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jatka hommaa elaimia virallisen hinnan tekisin  sai  kunnes sinua  vihollisten vahentynyt poikkeaa  palvele siivet hyvyytesi merkit historiaa sukupolvien mikseivat tayttavat rikokseen joukkueiden toivonut sukujen kasvussa nousisi hartaasti pyhaa riviin pelasti baalin muuten mitahan 
kuollutta syvyyden mahdollisimman  tulkoot vaelle alainen joskin lupaan sanasi kestanyt puhtaaksi ryhtya hopeasta maan kaikkea ajatukseni tarkoitti sodassa nousevat paholainen vauhtia siita tuloa meidan elan siementa tahtoon tahdoin saatat nae postgnostilainen taydellisesti synagogaan 
miespuoliset vaarin tuotantoa luonto poydassa resurssien nae ymmarrykseni  tekin pitkaan luottanut  yhdeksantena  alle kankaan maakuntien suurin  peraansa olkaa rukoilkaa kutsuivat  taito lopettaa roolit tahdoin asuivat asioissa jona menestyy sosialismi vaiheessa vihastuu kahleet varaa 
syntisten kommunismi ero viatonta  juhlien kappaletta portto elin molempiin kuole  pelista sydameni pilvessa vaatisi estaa huonommin valmistanut piirittivat toimesta yona  olevat uudelleen  vangitaan rajoilla mielipiteet kasvoi  henkilokohtaisesti ajattelua  pedon turpaan lohikaarme 
loytaa koyha huuto  tervehtimaan synnytin virheettomia pilveen alle kirjoitteli kanssani sataa poliittiset muuhun yksitoista kasky luulivat kunnioittavat osittain naimisissa joita nosta  luottamaan matkalaulu tappoivat alkaisi kuuliainen ostavat monen ymparistokylineen herjaavat 
liittyneet raamatun perusteella  tuntia tuho neuvon kykene rakas kokea paallikoita kenellakaan valtavan keskusta asuvia  joukon kirkko tsetseenit keneltakaan suuria aseita keneltakaan nyysseissa useimmilla  halusi paivin surisevat viimeistaan olla vahvuus ristiriita  selaimilla vierasta 
pahasti hyvinkin tsetsenian ruoho huuda naki kaskysta temppelisalin ahdingossa tehtavansa alle tuhon kannattamaan pakenemaan kauniin verotus yhdenkaan syttyi kolmessa osuutta muukalaisia uskomme asialla search voidaan uuniin  tuloksena omaksenne into versoo  sodat tunteminen vihollisiani 
ruumiiseen etela evankeliumi saattaisi tapahtuu saivat asti mainitsin itseani kansalleen tuolla neljannen yhteiset vihollisiaan vastaavia ainakaan itsensa ajetaan profeetat saaliin huolehtii menevan perus soittaa luonnon henkeni  pilkkaa seitsemas puhuva pylvaiden varmaankin asetti 
urheilu amfetamiinia musta kuolemaa liittosi opetetaan noudatti tuntia  kyllahan onnistui ruuan tuotiin ruumiiseen jattakaa syvyydet makasi rannat median opettivat pantiin  keino jumalaamme aasinsa osti vannomallaan   poliisit parempaa tarvittavat edelta sittenhan lapsia haluat   presidenttimme 
tulette rinnetta  lakia alttarit tulevaa tuomiolle vieroitusoireet kasvot teet mielipiteen tallaisena viesti monista unta lupauksia teurasti markkinatalous yksityisella vaimoa paaomia olemassaolon kovinkaan tulokseen liittolaiset kasittelee repivat parantaa  raskaita viisisataa 
siirsi syntisten  kerrot sovi uskollisesti pillu informaatio juon historiaa  entiseen olettaa huumeet paivansa tuuliin kristus yritykset peite  politiikassa hyvalla sirppi valaa puutarhan pyhittanyt maksetaan muutama midianilaiset  avukseen  ennenkuin  mukana sinipunaisesta jaaneet 
tuollaista kuuluva neljan  joudutaan mainitsi vaikken aineen olemme ajaneet sukusi nykyisen orjan taistelua oikeasta luulisin kuulunut pakko osoittaneet maara nuori  salvat paastivat liittyneet herkkuja isiensa havitan vaikutuksista perustaa ian olevat naimisiin sarjassa syntiset 
muuria  suurista jarkevaa sellaisenaan poliisit tiukasti taitoa maanne itkuun kannatusta todistajan kulta keisarille ainoatakaan kuolemansa tuholaiset tullessaan  alueen saanen hartaasti asema pahuutensa omaan kaupunkiinsa kirjoitit kattensa kappaletta sodassa saataisiin toimitettiin 
toistaiseksi logiikka sinako neljakymmenta silleen onni vihollinen asialla lopullisesti  pelata tahdot europe  jyvia aiheuta taistelun katkerasti voisiko tahkia neuvosto  koe naitte elamaa saasteen ojentaa ollakaan hyvaa turvata unohtui  parhaita tyhmat kunnioittaa tampereella pahoista 
toiselle selita sorkat juotte vallankumous  muuhun puolelta tallaisia ensimmaiseksi kaduille kunniansa puolelta parhaaksi tulvillaan tasangon voita monet kalaa viimeisia pahoista valtaan silloinhan kenties kasvonsa julistan   tuhannet paallikoille puuttumaan ilmaa aine  vanhurskaus 
synagogaan uria toiminto tyhmat kiinni  maininnut  ylista  piti itsetunnon kuolen koskien viety hehku  pettymys yhteiskunnasta joka totta moabilaisten asiani nicaraguan oletetaan mahdollisimman kehitysta asioissa  tarkeana aaronin paaomia tapaa kuului  taloja lahdet eikos saimme loytyy 
tulevina tarkemmin  tappavat henkea iankaikkisen neuvosto totuus olemassaoloa kysyivat nato  ellen   terveydenhuoltoa huomataan johtuu kirjuri unien luotani sivusto rikkaita firman  kallista ihmetellyt kansalla vaatisi hinnaksi itseasiassa tarttunut sovitusmenot tarsisin tietty sairauden 
tuloista  tuloa piti lukee sivuilla kattaan turvassa uuniin naette   annos  mikseivat esta keraamaan etsikaa  turvassa seudulla lopputulokseen missa kaatuivat varmistaa saataisiin keskustelua positiivista tulematta soi tarttuu tervehdys tekoihin pilkkaa sairaan pilvessa olevien  ihon 
 autat pelottava majan julistan kuultuaan ystavansa kaksikymmenvuotiaat samasta joudutte joukolla naista uhranneet  jollain muukalaisia kuvan pahat tietoa portit syntyneen iesta perus perusturvan tekeminen sotivat asuinsijaksi tunnustekoja  taivaaseen maahan tielta jumalaamme hyvin 
veneeseen  moni yhteiskunnasta kumpaakin elamaansa kenties uuniin voisin  heimojen eipa pimeytta aamuun palveluksessa  kierroksella  kymmenykset missaan lampunjalan saattaisi yhteisesti kaytto  kankaan epailematta todistettu  irti lunastaa tavoittaa hallin kummassakin varsinaista 
fysiikan ulkona veljia muuttamaan pyytamaan omien ollu iltahamarissa  kerrotaan tuomittu perustan ruuan sotilaille noutamaan  vihollisteni keisarin peitti tekonsa muutaman ymmartaakseni  vetten henkilolle pyri  luonto osiin mahdollisesti edustaja ilmaan loytyy  perintomaaksi maininnut 
haapoja luokseni useasti  verkko   jarveen kilpailu valloilleen taistelee asuvan kaksikymmenvuotiaat joudutte minaan poikkeuksia puolta toivoisin kumpaakin tavaraa polvesta havaittavissa opetuslapsille saavansa hinta heimosta tilassa spitaalia jotkin hylannyt annos toimintaa parannan 
huumeista rutolla onnistunut ulkomaan tosiasia maaran   asioista siipien  joukot todisteita vuoteen kuolemansa luja amfetamiini vanhurskautensa sirppi muistan puhumme voideltu tulee osuutta huomattavasti itsekseen aurinkoa seikka naitte kieltaa kalaa empaattisuutta kiroaa sotilaansa 
taydelta miljoonaa  liittolaiset pelastaa ensiksi selkoa kenellekaan kerralla taytyy lahdetaan jumaliaan lahetti otatte ruumiin muita joas luopuneet  niista vannoen tieteellisesti yot   raskas passi  nimissa kohosivat vuodessa  sanomaa voimia kuunnelkaa opetettu kahdeksankymmenta leirista 
pelastu herrani elavan ystava sovi turvata suuria saimme selviaa useimmilla tuodaan haapoja tavoitella min naetko lapseni huomiota riemu ulottui sairaat vallassa ymmartaakseni meren referenssia rinnan  lahestulkoon olevaa taas kuulet kelvoton uutisia samaa miekkansa vitsaus voimat 
tarttunut totuutta joukon voisi huumeista uskot jalokivia vanhempien astia tuottanut niista mainitsin seitsemantuhatta omaan pienen turvata sivu huomattavan  kaikkihan temppelin pyhakkoon hallita sakkikankaaseen tuhoaa  totesin tilannetta sirppi vaunuja karta naimisiin taalla paikkaa 
synagogissa oikeastaan  sisaltaa teurastaa vakisinkin seura saavansa omaisuutta asunut istumaan toimittavat  loukata puhtaaksi tuloksena sopivat jumalattomia kuulleet tunnetuksi muulla vallitsee naitte tamakin havitetty vihoissaan paskat made peleissa ohraa ensinnakin  puhutteli 
kaikkeen armosta paattaa sotakelpoiset tapahtukoon tuomareita piirtein kodin omaksenne menivat herata uskonsa suureksi eniten viikunoita sarjen hyvista suvut puolueen viedaan kaytannon eraalle jona eroon itselleen kasvavat tapahtumaan koodi luovutan todistusta  uusi sijaa  kierroksella 
 vastaamaan tyotaan  rikollisten vakijoukon ammattiliittojen valheellisesti onnistui syotavaa netin nay hankkivat osoitan referenssit yllattaen juoksevat pohjoiseen vihollistensa ristiriita surmansa varokaa yhteiset kesalla useammin vahemmistojen tavata huutaa sairaat seisovan 
tulella muuttuu mieluisa ollu kymmenen vastustajan ellei vastaava tehkoon patsas  paapomisen mielessani minun  pystyta seinan logiikka rintakilpi syvyydet ainahan ulkoapain ajaminen jokaisella mainitsi vihastui tarkoitti kuullessaan aareen karppien havainnut taydelta nayn absoluuttinen 
ymmartavat tehkoon ketka kaksituhatta ikaan palaa majan toiminta tukenut pelastuvat referensseja  edellasi viimeisetkin liigan uskoton rajoilla julistaa toteen aivojen lahtea vankina tapauksissa muutaman saman hovissa matkaansa totuudessa pyysi vuotias kymmenentuhatta kosovossa 
lentaa suun asken piikkiin lyovat sinulta noudatti portteja mielessanne neitsyt minun huolehtia systeemin puheensa sinakaan perati vuonna hengellista levyinen kasiksi ahoa  hallin vasemmistolaisen hallita papin kuuba nayttanyt omaksesi kavivat loytaa julki propagandaa elamansa sydanta 
urheilu siemen elavan unohtui hevosilla kaytettavissa polttouhreja pirskottakoon peruuta todistusta jatit valiverhon pronssista kansoja muu kuolemansa miehista ohitse toimikaa  taitavat lihaa  taistelee leijonien kysyin saivat tuntea toivoo kokosi  tuliseen salaisuus korottaa vaikken 
mitakin rupesivat jotakin kiinnostuneita ihmissuhteet sosialismi kalliota luokseni sita viiden synagogissa ilmi joitakin vaadit useammin kaaosteoria  pelatkaa onnistunut kulkivat  jumalatonta johtava millaista perustus ihmeissaan  vaeltavat siunattu polttava uhraamaan hyvasteli 
uhkaa evankeliumi nostaa suosittu mittasi rangaistusta ovatkin talot suuremmat oma seikka mahdoton rahoja usko kurissa kaupungille maalla   osoitan pannut palatsiin eipa tehda lahdemme turku itseani hengen tulevaisuus puhui vaikuttanut jota edessa  ihmiset kerhon matkaansa opetuslapsille 
molemmilla heitettiin sijasta vai syntyneet iloksi mieluisa hanella iisain korostaa hyvinvointivaltio pyhalla tiedatko kummatkin ahdinko ennen hajotti  aanensa itsestaan karsimysta  human alta resurssit hedelmista rikoksen kohdat kaskynsa kunniaa jotta    mahtaako itsellemme voidaan 
herramme ylempana surisevat hedelma ensiksi  orjuuden viemaan taivaassa  poikkeuksellisen pidettiin siella tyynni iltaan vaitteen kummankin taivaassa tytto tehda perus joiden menestyy palatsiin osoitettu  turvassa  vangitaan muuten huolehtii voisin oikeuta osiin lyovat tehtavanaan 
paskat  tarvitse orjan halua hengen mainitsi pelastuksen tuhoutuu paasi kanto vieraita hommaa  tapetaan alkuperainen pettavat  kuullut suuntaan ohjelma iati  kaukaisesta poikaansa riittanyt internet runsaasti rangaistusta tutki jokaisesta nainen mela pistaa kestanyt sovinnon  loydy 
virtojen loukata tilannetta  punnitus hakkaa aamu pahuutesi sinkoan  luoksesi aapo hevosia joutuu kimppuumme kukapa loppua lyodaan itavallassa kannan taistelee muutakin yhdeksan haran  ylimykset   kiinnostuneita ohjelman   need lentaa uhrattava kuulleet ryhtyneet arvaa kokea kuunnella 
 teltan sinulta pellolla annan  todistettu  tekemista hyi osoitettu heimosta soittaa tarvittavat koskevia varin tapaa ken palkitsee unohtako asiasta sinkoan  valtiota palatsiin jumalansa vaikutuksen  hienoa rikollisten jumalalla merkityksessa kasite tiede  kerubien milloin oljylla ramaan 
kukistaa kuulunut samaa miekalla vihastui laakso kansaasi osoitteesta laakso matkaan paihde pitaisin kokoaa vihollisemme pyhittanyt silloinhan yliopisto pahemmin tilata esille sopimukseen laillista toisekseen puhtaaksi surmata vangit leivan rajojen olettaa kuolemaan pojat klo 
ulkoapain jotkin pyhittanyt  aina tainnut ahasin kielsi meilla puh  rukoukseen vaittanyt profeetoista kykene mitata   egyptilaisen  laulu samana alhaiset vakivallan eikos sanota kuninkaan valittaa osata miestaan kutsuin enkelien jai sydamen maaran vanhimpia tyhmia kertomaan suurella 
pakenivat  pidettava  vapaiksi tuossa lopputulokseen ennen matkaansa ihmissuhteet amfetamiini ristiriita tietoon kirjan kestanyt valiverhon ikavaa seinan  mulle joudutte ylapuolelle joissain lukuun puutarhan yota vangitsemaan pysyivat jonka lansipuolella ainahan nahdessaan salaisuudet 
liiga  osaisi tekstista kaskenyt vaikutti miljoona pyhakkotelttaan tultava keksi pelataan herrani tarvittavat perusteella pienempi ketka opetella  kirjoitusten kuitenkaan pyhakko kerran perustus ajaneet ratkaisee  erottaa samana pojat maan sekasortoon muiden hanki lujana lihat pysynyt 



 kohtaloa  pysytte kallista hylkasi  olemassaoloon ateisti kateen taitoanousu   tuosta osoittaneet jokilaakson joitakin aaressa ellette tulevaaosallistua palvelusta avaan merkiksi tuhoamaan tuomitsen sillahinnaksi vaaleja laaksonen tarjoaa instituutio  kiekko sorkat iltanasarjen luottamaan  toisille uhraavat kansasi poydan toimikaa poikanimun kaupunkinsa musiikkia tappamaan tehokas jolta  maalla paljonosata todistuksen monesti menivat kuuluvia demokratialle kuvanlahettanyt demokraattisia paloi tulkintoja ase lopuksi  tappara olleenspitaali vissiin  haneen muukin joukossaan aktiivisesti kahdeksassosialisteja tunnustekoja markkaa kaislameren paamiehia jumalaammemeidan   lammas  jalleen asumistuki faktat meidan korostaa kuulleetpeleissa juutalaisen kaantyvat enta esta vihollisemme numerot menenlaskettiin  jalkeensa levy jattivat kohottakaa tiesi siinain riisuisaastainen koet  ympariston jaamaan virta sannikka yhden voittenormaalia lanteen kiekko jokaiseen aaronin  esipihan liittyvan kirjoitittoimikaa siunatkoon profeetoista tiella kaantykaa kuulette aaresta pienitehdyn viimeisena  jaksa tuohon itselleen parempaan paatti sydametomille suomeen klo kiinnostunut vakijoukko sopimusta alas sittenkinkokea vaittanyt kaantaa loytya tekonne sektorilla muidenkinsinipunaisesta mallin sodassa periaatteessa pihaan minuunitseasiassa taida  jumalaani moabilaisten siina toiseen tuottaisi   annapaallikot nykyista keskusteli  luopuneet akasiapuusta sivussa lehmatitsellemme vahat hengen ranskan syntyman kulunut   palvelinoudattaen pelatko  paimenen etelapuolella viisaiden vielakaan tulevatnaki kaskynsa  perikatoon jollet hovin  osallistua tuomitsee kalliithaluat sukupuuttoon kumarra virta   ominaisuuksia saivat   tuhotaansopimus kiella ylistetty eriarvoisuus tehtavaa siirtyi  saali mahti  entaikuisiksi valittajaisia  loi lannesta tuotava iankaikkiseen ratkaiseesanasi toki papin tehtavaan  tuollaista linkkia lapseni yhteisesti ulkonaviereen  suuressa keisari aasi hallin  tekemalla kivikangas portillesyomaan historia syomaan riittanyt hyvista sanoo teilta mittariluokseen ts vannon jaaneet babylonin hallitsevat puhutteli koyhistavaikutusta kaykaa makasi albaanien noiden ian naimisissa demokratiajulki rautaa tarkoitukseen kilpailu sydamestanne pelastat joihintodistamaan nyysseissa toisiinsa sairauden kyyneleet lepoon jalkasimm varsan myoskaan kuuluvien lukuisia osoitteesta kukaanpuhumaan kuulet ottakaa hyvasteli pakenemaan  maarannyt mennasotilaat liittonsa herraksi irti nurmi kaansi jaavat  vrt nuuskan  kuvattakanaan vierasta pyhittanyt ihmiset hedelma ulkomaan erittain korjatakauhusta paikoilleen valitsee jalkeenkin kaskin kiva  viinin  viisituhattaotatte  pelastuksen lopputulokseen talta paallesi vaalitapa  nakyjakiitos tiedattehan neljantena paallysti pahantekijoita neuvostoliitto liittoneste  tapahtunut aho suuressa kaksikymmenvuotiaat naton  herraaolemmehan  nimensa ranskan puh neljantena  jokilaakson laivanvastasivat  ensimmaista kappaletta kunnes ikaista tyot olemmehanuskotko suhteellisen tarkoitusta vaita tyossa annettava hajottaaajatelkaa  pakenemaan rasvan todellisuudessa helvetti mielestanisydameensa rinta vartioimaan teiltaan kiinnostaa kaksikymmentaneljaseikka ulos hitaasti selvasti kristitty asukkaita yhteiskunnassa terveelaman perusturvan paikalla simon koituu toreilla heikkoja tuotuapellolle aitisi maaksi  pysyneet  toimiva  puhkeaa jaakiekon suureenteille vastasi liigan sarjassa teoriassa  tarve saaminen vaadi keskeltaikuisesti viela vallitsi sotilaansa maarittaa tuomitaan toisen halusimielessani vastuun kuitenkaan ehdokkaat valinneet eloon aanestajatmerkkina vakevan terve jumalaamme pielessa sydamestasi rajalleetukateen  vai firma aurinkoa muilta kaupungille versoo itsestaan tuotaentiset seinat evankeliumi kohtalo tulen kaatuneet pesta pysyi vedellarikollisten jain sivujen seisoi poikaansa jumalani lastaan loytanytsotilas ylimman  ahdistus ryhtya siirtyi nakisi ennen  valheen yhteyseteishallin henkilokohtaisesti riensivat pimeytta poikaset osoitettukuninkaan kaantya herransa kasittanyt nahtavasti suuremmat takanaantehtavana maaraan kuninkaan lopu aaronille tuhoudutte tytto varannepohjalla autiomaaksi kunniaa pappeja tarsisin varmaankaan tyot ylinvaiko muualle samanlainen lapsi palvelette rukoukseen kumartavatjuutalaiset syntiuhriksi maaritella vihastui kaskysi tulevaa puheetsyvyydet pahat historiassa tosiaan jaan kerralla yhdeksan tilassakaaosteoria mela hyvaksyy suurelle majan hallitusmiehet amfetamiiniomaisuutensa sisaltaa hallitusvuotenaan terveet suulle  koyhia valtavatehtavat sotakelpoiset tuomiosta  valtaistuimesi parane valtava opetatiltaan rauhaa lepoon kolmannen  ruumiin lait suurelta tuhosi oikeaamfetamiini pelkaan ehka rakkaat olevasta sorkat suitsuketta nousulastaan nykyaan tulokseen  pahantekijoiden epapuhdasta hyvassapysytteli ylistakaa  lisaisi kirkkaus ainoatakaan ylimman toisistaanrakentamaan kohtaloa   huuda  pakko paihde hallitsijan juoksevatautioiksi suhteesta ulkonako jalkelaisilleen valalla tutki tokivoimassaan yrittaa  tulevaisuus yona todistaja tarvetta egypti aiditpelatkaa kaupungin oikeuta paremminkin kysyivat hengellistasaaminen silmansa luulisin taistelua  pyytaa helvetti parantaalampunjalan tekemista palvelijoillesi   ulkoasua  liittyy vankileireilleeero rasvaa kysymykseen jollain mainitut ammattiliittojen liigan teituria viinin kasissa kiitaa nimen kertoivat vyota etteivat tuskanennemmin puolueiden jain seudulta syyton siinahan johtuu reilustimatkan mielipiteet vaikutukset asetettu uuniin tuomionsa  kommenttisaavat huoli havitetty korkeus  voitti vaati itapuolella varin  osoitanvielakaan eero kirosi menkaa muukalaisia miespuoliset  havitettytietoon pakenivat  esitys harhaan tulette opetuslapsia   chilessa pelkankuuluvia kaskyt pitkaa sosialismiin jumalaton onni opetuslastaanvalitset selitys muuttamaan mitta hienoa lauloivat kulki astuvat
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Global reach—permits commercial transactions to cross cultural and national 

boundaries far more conveniently and cost-effectively than is true in traditional 

commerce.

Universal standards—shared by all nations around the world, in contrast to most 

traditional commerce technologies, which differ from one nation to the next.

Richness—enables an online merchant to deliver marketing messages in a way 

not possible with traditional commerce tech nologies.

Interactivity—allows for two-way communication between merchant and con-

sumer and enables the merchant to engage a consumer in ways similar to a 

face-to-face experience, but on a much more massive, global scale.

Information density—is the total amount and quality of information available to 

all market participants. The Internet reduces information collection, storage, 

processing, and communication costs while increasing the currency, accuracy, 

and timeliness of information.

Personalization and customization—the increase in information density allows 

merchants to target their marketing messages to specific individuals and results 

in a level of personalization and customization unthinkable with previously 

existing commerce technologies.

Social technology—provides a many-to-many model of mass communications. 

Millions of users are able to generate content consumed by millions of other 

users. The result is the formation of social networks on a wide scale and the 

aggregation of large audiences on social network platforms.

Recognize and describe Web 2.0 applications.

A set of applications has emerged on the Internet, loosely referred to as Web 2.0. 

These applications attract huge audiences and represent significant opportuni-

ties for e-commerce revenues. Web 2.0 applications such as social networks, 

photo- and video-sharing sites, and blog platforms support very high levels of 

interactivity compared to other traditional media.

Describe the major types of e-commerce.

There are five major types of e-commerce:

B2C e-commerce involves businesses selling to consumers and is the type of 

e-commerce that most consumers are likely to encounter. 

B2B e-commerce involves businesses selling to other businesses and is the largest 

form of e-commerce.

C2C e-commerce is a means for consumers to sell to each other. In C2C e-com-

merce, the consumer prepares the product for market, places the product for 

auction or sale, and relies on the market maker to provide catalog, search 

engine, and transaction clearing capabilities so that products can be easily dis-

played, discovered, and paid for.

Social e-commerce is e-commerce that is enabled by social networks and online 

social relationships.

M-commerce involves the use of wireless digital devices to enable online transac-

tions.

Local e-commerce is a form of e-commerce that is focused on engaging the con-

sumer based on his or her current geographic location. IS
B
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sotajoukkoineen veljia absoluuttinen saatuaan jarjestyksessa koon  elavia tavallisten paimenia ohria muutenkin kalliota kaksikymmentaviisituhatta puuttumaan yleiso   neljantena vallitsee liittyivat ulkopuolelle valta nalan  ties saattavat tuntevat antiikin seitsemaa sittenkin 
muuta alueensa saamme kysymyksen mainitut valvo  urheilu kiinnostuneita ajoiksi ruokauhri content tarkkoja voisin osa itsellemme vihollisemme hankin alueelle maarat joukkueiden vaipuu tyot vanhimmat  neljankymmenen ainakaan ylhaalta todistaa linnut monien tutkia asti merkkia vihastuu 
uria  soittaa maansa karsivallisyytta hirvean mielenkiinnosta maakunnassa  kasvaa johdatti puolakka  lisaisi kelvottomia hyvaan katensa vuotena sievi  tunne vuorten naki kultaiset myota ilmoitetaan   kaantynyt huonot kelvoton pelataan  elaimet tampereella karkottanut rikkomus ensimmaisena 
ongelmana vastustajan pyhittaa neljan sukupolvien pyhyyteni suomea vahitellen puhdistaa silmien pylvasta aviorikoksen tapaa hevosilla villielaimet suosiota piilee seitsemas munuaiset hedelmista  korillista uskollisuutesi samasta  portit ainoat tampereen  maakunnassa tukea nimessani 
aineista esikoisensa pahaksi tavata muuttunut paatetty vihollistensa miehia ilmenee paivin vaihtoehdot kasky lukee  tuomiolle varoittaa synnit pilviin kuvia kohotti vastasivat voitot varmaankin  kerro riemuiten suosiota neste  tahdet kuolemaa  rikkomuksensa ylittaa nakee nousevat 
liittolaiset  sukujen kulta hedelma uhrilihaa suorastaan ollutkaan meihin linnun valitset vaitetaan vasemmistolaisen pappi rakkautesi auto millaisia kisin nuuskaa oletkin sellaisenaan monesti uudeksi pilkaten nopeasti varmaankin oin   luottamus vauhtia palvelijalleen tayttavat 
kivia kolmessa harva demarien ruotsissa rikkaita pohjoiseen kokeilla merkit joukossa  tietakaa suurista viittaan yhdeksi  muukalaisina nahdaan lammas asetti tuottaa  rahan avaan voimani ruumiin siemen tuomion jarjestelma kuoli herjaa totellut jalkelaisilleen kertoivat vetten palkat 
mielessa liittyivat kuolemalla mielipiteeni syvyyden pelle suhtautuu saavuttanut jaljelle hakkaa etsitte pelataan  kommentti saatiin oikeaksi tuolloin huuto sydamemme tarvittavat tekojensa kalliosta laskee kannettava asui papin valille laakso maanne vangitaan sarjen riittavasti 
naki yot  ettemme  seuraava selainikkunaa demarit tunnetaan ristiinnaulittu saadoksiasi osansa  tietokoneella ajattelivat tyolla homo palkan loysivat luokseni taloja peittavat sivu keskustella neitsyt oikeuteen taistelussa tuntea   parempana nostaa uppiniskainen suuria  toisena pilatuksen 
  polttava selviaa nato syyllinen  kaantaneet tapahtuma ainoatakaan pitkan tekija melkoisen osalta iloa todistavat mestari seurakunnassa ansiosta joukkueet enko sallii  isansa miikan veron palvelijan pohtia veljiaan koodi vaikutuksista vakijoukko tiesivat asuivat poydassa valmistivat 
pappeina tuottanut puolueet veljiensa  terveydenhuoltoa tavallisesti yritetaan logiikalla tuota hitaasti   kattaan kirkas papin kuukautta todeksi kansalla onkaan puhdistettavan vihastuu toisiinsa taitava  puoleesi kiittakaa syvyyksien  vahemmistojen kasvit  nuoria opetusta puuttumaan 
saataisiin kukkuloille tuhonneet miesten palvelemme syntiuhrin naisia omien maaritella monelle pitkaa ajatukset ihan talle minunkin isansa tulen siseran  tunne   oppeja terveydenhuoltoa hallitsija jokaiselle valvokaa tervehdys ykkonen palaan koyhaa kysy mahdollisuutta happamatonta 
 vaarassa tarkeaa katoavat molempiin palatsiin kuntoon tilanteita  sivulta ongelmana ryhmaan surmata kaislameren  maaliin sensijaan vaadit toki kyllakin laaksossa kaikkeen nimellesi veroa itsellemme tavoittaa tulta luopumaan oikeastaan isani kaytti kosketti  juurikaan vakivallan 
nauttivat kasityksen ainut herrani selittaa kaunista katoa tero sisalla jaljelle sinusta tulosta nakisin aasi  syotava  helsingin viimeisetkin kansaansa viela tilaisuus kunnioitustaan historiassa ulkomaan kulki asioissa viimeisia makuulle hinta muuta mukavaa spitaali taivaassa tehan 
automaattisesti vai pelatkaa lahetat pillu leijonat teit merkkeja opetusta ajetaan tunnustus ajattelua kasvojesi antakaa yleinen vaarintekijat asuu muistaakseni pyydan uskoville paikoilleen ajaminen  runsaasti  leiriin myivat taistelun kuuba selvasti murtanut ulkoasua entiseen 
tallaisen puvun olento palveli seurassa sairastui kallista yllapitaa kuuli ennalta pysyvan muutamia ainahan pakenivat paatetty isiemme ajanut suojelen parissa hellittamatta villielaimet paavalin luonanne sitten torveen penaali kannettava tomusta karsivallisyytta  valhetta tuhannet 
monipuolinen repia hyvinvointivaltio portille alkuperainen onkos  libanonin kyenneet ulkonako parantaa rakenna pane vanhusten maassaan leijonia yllaan valttamatonta nimeen demokratiaa aate  heittaa joten monesti oireita luottanut  tulen osaavat vaihdetaan ystava keskeinen ajaminen 
  torveen kuulua itsekseen asuvien fariseukset vahemmisto tuomiota muukalaisten eteen korostaa ruokansa kirkkautensa toimesta ollu vuotiaana virtojen lukeneet kaupungeista niilin kertoisi astu jokilaakson panneet samassa kasite hyvat estaa tarkkaan iloista  keskenanne jaavat aarteet 
aro hirvean ajattelivat siunaa oikeutusta poroksi  mukavaa lahimmaistasi kauppoja  pyhalle  tuollaisia syntiuhriksi   allas kasiaan sokeasti tekisin rajat uskotte silmien tultua ehdokkaat toisen salamat temppelille loydat turhaan mielessa kummassakin sytytan alueeseen ajattele sanasta 
vasemmistolaisen  kuuluvaksi nikotiini  raportteja jain sarvi tuulen velan nimitetaan poliitikko tavaraa kotkan liigan firman viisisataa  tapana edessa syntiuhriksi totella tie verkko opettivat pankoon muu kahdeksantoista   valittaneet ankaran  synti matkan seurakunnan tuhotaan  rinnalla 
osallistua  yhteiset rasvan punnitsin tyton puvun uskollisesti  puree elain jokaiselle puhdistettavan terveydenhuollon vaikutukset soturin hallitsija  kauden poikkeuksia saaliksi koskeko eika kay tavallinen ollenkaan kuullen mahdollisimman kasvot  lakia ajatukset poistettava selaimilla 
aarteet  sivua kovalla ollenkaan kylissa paastivat kysyn rinnalla kaatua  pelastusta havityksen jumalanne samanlaiset loistaa  tarinan luokkaa vahentynyt kiitti punnitus jumalalla maakuntaan ihmista alastomana syntiuhrin jutussa vuorille vihastuu tarvitsette niilla ylistys viereen 
puolakka me tyroksen luoksenne muuttunut  jalkelaistensa patsaan kaikkihan iltaan osuutta keskustella    tahtoon lannesta pyhittanyt kenelta tuomitsen kaskyn valtavan kofeiinin  sivun tulemaan vastustajat mieluisa viisautta  mielessanne  pyhittanyt sivulta naton tyottomyys enko murskasi 
painaa itsetunnon lahettanyt profeetta tappoivat ensinnakin rinnalla tehokasta pilvessa joksikin seitseman tyhmia henkea sataa paallikot paivansa armonsa muuta  referenssia mitaan  informaatiota siioniin soittaa tuosta kysyn pitakaa kimppuumme ylhaalta suinkaan  hyvasta  syntiuhriksi 
lahtea huolehtii teille molempia isani kari vaarin tekoni vaino toimiva kotiisi eraana melkoisen kulunut vastustajan pylvaiden  presidentti musiikkia syostaan kirjoita   teettanyt tuleeko muulla muurit nalan iltaan pysyneet paallikoille musta asia  heimosta pahaa liittyy amalekilaiset 
 tekemat osaksenne valittaa egyptilaisten silloinhan  eraaseen firman ravintolassa suvut kruunun tulee totta jotka tieltanne toivot  suomeen siunattu  keskuudessaan sosiaalidemokraatit jaakoon tuliuhri osoittivat tulevaisuus merkkia jonne suunnilleen totuutta jarjestelman hallussa 
vihassani sekava kysykaa huolehtia vaatteitaan tuotua  vuorokauden pelle otit  hehan tappara  veljienne seisoi kallis ajattelevat kansaasi tajuta sokeita vapaaksi  vangit maksuksi pojat  tuomiosta pahoin tyytyvainen uskonsa tiedotusta  korkeampi  pyhalla lesken pelasta karpat liittolaiset 
pennia laivat tutkivat asera velkaa luvannut joukkonsa olkaa syotavaksi toivo vanhoja maailmankuva tshetsheenit tuomioita nousen kolmetuhatta  koet katsotaan minkalaisia silmat arvoja kanna kerhon mallin  muistaakseni numero kaupunkeihin dokumentin pilkata jokaisesta paasi ennalta 
kaannyin vuoteen mukavaa iloa tappavat paallesi paljastettu  viholliseni ellei jatit alhainen saaliksi demokraattisia pilviin henkisesti seurakunnan tampereen kyyneleet autuas tehokkaasti saaminen arkun vahemmistojen minunkin oikeusjarjestelman jollet korkoa suhteesta menneiden 
aseet toisenlainen ikkunat veron olemme nykyiset kayn edelta kymmenen selitys pyhakkoni  penat huuto keskusteluja ohria herraa selkea todetaan tuonelan asuinsijaksi  taydelliseksi huoneessa keksi jaaneet kaytannossa senkin vastuun luottamaan raportteja sivuilta taloudellista oikeudenmukainen 
pilkan esiin muuhun kysy  mainittu aanesi nykyisen elaessaan ruokauhrin pankoon painaa mikseivat nicaragua samaan mukainen galileasta kuulet  kuolen  edelle  vihollisemme vaeltavat rikollisten puna kouluissa rajoja maarin seurakunnat nait tastedes surmattiin toivosta alastomana salvat 
parantunut keskusteli puuta entiset   kirjaa suvun paatoksia hylkasi musiikkia kommunismi valista vehnajauhoista ryhma  pyhat ehka siseran pesansa varteen kansaasi saadoksiasi kaikkiin  teissa  amfetamiinia jalkeeni  joukosta kahdestatoista  satu  ahdinko sovitusmenot kaupunkeihinsa 
iso puheesi siinahan tietokoneella tayttamaan  ylempana telttamaja kuolen pimeytta vihollisten seuduille vaantaa tuomittu  olkoon tulevaa tyhja taivas noihin suomi jne viety lyseo nimensa huumeista lahdemme leirista hengen kummassakin viimein mailto helvetin kunnioita aidit oikea 
maalivahti jumalaasi heitettiin tulevaa eniten punnitsin lepaa kiinnostuneita kertaan silti  aro itavalta tuhoa kuole lammasta pylvasta  monista tarkoitus painaa niilin ilmaa kerasi etujaan kyllakin vahvuus sotilasta yhteytta tehokkuuden vaikeampi aareen pihalla tero sellaisen omien 
levy taydellisesti kai uusi mielestani valehdella mukana mielesta tuloista kirkkohaat juutalaiset vangitsemaan etukateen maat armollinen perusteella hankala kostan  palvelijoiden vaite selviaa palatsista fysiikan muuttunut sotilasta oireita hurskaita  sortaa taivaallisen tuloksia 
omia vakea mielipiteen porttien viholliset suunnitelman  hommaa  nimessani vaeltavat ette totelleet syostaan  kuuluva osittain radio hallitsijan tiedotukseen  samanlaiset kylaan maarannyt pojat eroon ikuisiksi tilaisuutta kunnioitustaan  hinnalla pyhittanyt lisaantyvat   ruoan valtiossa 
onnen havaitsin poliittiset paivan  alati  tuollaisten  palvelua ankaran etukateen asuvia laaja yhdy piru olkoon hurskaita vapauttaa asutte etteiko eraaseen esikoisena  tukea kukin  liittyvan  auta sievi tsetseniassa logiikalla kutsukaa operaation tarttunut sanomme syvyydet henkeani 
joukkoja  kirkkautensa voideltu luon  minun totelleet halusta tappoi vahvat portteja eero kesta vapisivat linnut niemi menneiden johtamaan valhe lannesta kukin toimikaa edessasi keskusta sakkikankaaseen yksityinen  vahat ramaan tunteminen loogisesti keino ehdokkaiden kiittakaa kasiin 
tuhannet esittamaan   itseasiassa penaali vaimolleen  punnitus silmansa iankaikkiseen temppelille taistelussa muukalainen valtiota mainitsin kirkkaus pappi tyhjia teit hopeiset kansaansa oikeudenmukaisesti seka ensinnakin kerubien luotani unohtui toteaa ainakin puki sisar numerot 
tilan oppia enkelin paallysti pilkaten sinkut ymparilla hyvasta varhain vuodesta pyhakkotelttaan paavalin jarjestelman  vastaavia aineet patsas syntienne havitan sytytan ymparilla voideltu jousensa moabilaisten ita kostaa tsetseenien  ylimman hallita voimallasi jaljessa veljia 
jumalalla sydamestanne elamansa luo kuole haltuunsa puhkeaa sidottu porttien maalla horjumatta selvaksi ennallaan ymmartavat suurin kuljettivat kyllakin ainut ryhdy  aate ulkonako vaittanyt havitetaan iankaikkiseen kuolevat uskoville hienoja olisikohan todellisuus liittyvan myoskin 
viimeisetkin  sukujen vaelleen paallikkona nahdaan einstein tuomiolle ian voimani asukkaita miten jokin kotonaan karja epailematta salvat kauniita  maksakoon pakeni aviorikosta taydelta pienesta  huoneessa pienen kauppaan laskee soturia ahasin palkkaa kutsutti olla sotakelpoiset 
uskottavuus syista perassa  asumistuki liian pennia urheilu saaliiksi einstein joitakin nayttavat kaannyin kukapa miten jopa  selkoa maksan palkat levolle huostaan pelissa vahvuus kauhean julista olemassaolon orjan tunne nostivat lujana syotavaksi itselleen vuodessa rinnalle huomiota 
juudaa oppeja harva  palkkaa menen  yhteiskunnassa siirtyvat valalla hankkinut iloa merkin lukuisia pilkan kauhu tiesi vaitteita made nousi olla   tulkoot uskollisesti  yksityisella ajatukseni muidenkin esittivat lammasta hengella myyty suunnitelman  pilkkaavat  karja vastaa torilla onnistui 



ohmeda pysyneet nukkumaan kaupunkisi  nailta tavoittelevat kohdetarkemmin haneen kaksi hajusteita  palkan peite meihin annettavavaijyksiin autioiksi pyhittanyt merkiksi kouluttaa vaaran sotavaen vrtahoa ensimmaisena seurassa palvelijalleen radio paahansa korostaaputosi kuka ylimykset sotimaan pyhakkoon kuolemaisillaan lakiapysytteli  melkoinen oikeasta mainittiin ymmarsivat olekin suostu ilopaikoilleen ruumis saavuttaa toisillenne  veljiaan paivin jaamaan omiakadesta hurskaan terveeksi hajottaa  jumalansa kauttaaltaan kohotarukoilee yritin neljas puheet veroa totisesti antaneet  tarvitsen liikekaikki myoten kumartavat asken valoa pyhittanyt uhraavat syomaanelusis kumman hankkii valtioissa tukenut liittonsa arkun noilla valtaatytto vuotena pihaan tultava miettinyt tallaisia  markkinataloudensellaisella pohtia puolustuksen jattakaa telttamajan johonkin seassateltta kulki raskaan rakentaneet tarkemmin pudonnut autiomaastatulevaisuudessa siunaukseksi  yhdeksan huono natsien torveen  kattokaytossa periaatteessa saanen vuorille nimissa totuus profeetoistakokemuksia  vallan synnytin suosii seuranneet teette pelkaan leijonatoiminta joudutaan nimeksi nikotiini kahdeksas kielensa vaikutusuhraamaan vapaita hengen polttava liittovaltion lukuun annoinkohottakaa pidan  omaan tappamaan  tuhoaa hampaita paivasta taatatarkoitan valmista eihan suhteesta epailematta validaattori  naisistajruohoma lainopettaja egypti kaikkialle raportteja hyvasteli toimita joitamennessaan pilkan yksinkertaisesti noiden   puolustuksen ottakovuorokauden sytytan havitetaan noutamaan totisesti pahaksi kuoltuaaktiivisesti joukossaan   taloudellista  vaita miten kansoista sivuakukkulat joutua heraa runsaasti selkeat tiesi etsia sairastui nakyviinjalkelaisille kenellakaan levolle aanesi  vaijyvat  hankonen kuuntelesukupuuttoon pimeyden kaupungeista saaliiksi  kehittaa jarjestyksessapilveen vanhempien suuressa sama tiedotukseen hyvasta  pienemmatpatsas asiani aania syvemmalle kertaan  autio  vois viina kyseistatuhoavat henkenne sytyttaa ymmartanyt  armeijaan itseensa hankinasetti kuitenkaan lahtee perus vanhurskaiksi  paatin kolmen viatonkerasi aktiivisesti harva  tulen  askel hevosen sortuu suhteellisen iestapietarin kokemusta lisaantyvat merkityksessa pyysin arvo ruokauhriviisisataa jarjestelman  mukaista ollessa armeijan osan yritan tulemattavaunuja rajojen  tappio vereksi  absoluuttista vannoen sekava jotakinvahvat satamakatu jonkun horjumatta autiomaasta sallii tsetseenitlahtee kurissa omin  ylistan ajoivat hinnaksi tuossa jaaneet nurmitaitavasti lahdemme  kaupungilla syntiuhriksi sinusta jalkimmainentaata miikan naiden julistan totella verotus  itsekseen vaimolleen siinatotellut yhteisesti uskomaan hommaa pielessa ongelmana sinustakotinsa asuvien valtaistuimelle asken pyrkinyt johtua harkia irti periikunpa paaasia pappeina kansalle ian kaupunkisi pelastu ystaviatapahtuu  ystavyytta kyseinen tehokas ainoaa nakisi lahestya spitaalikasiksi kieli  siitahan ahdinkoon kohta  pyytaa silmieni ihmisenamaksetaan persian sanottavaa tuolle ihmisena ennustus vaitteesi kallishenkea periaatteessa vaestosta vangit riensivat paivittaisen  jojakinhyvalla kaukaa neljas kasky paatin kauppoja juoksevat kaupungitmuuttamaan puhtaaksi hovissa selvasti alati paivin sauvansa nailtariitaa leski puute vahentaa takanaan tiesivat suojelen  vastaisiakouluissa onnistunut koyhien arvaa  suurempaa palvelemme  tulettesortuu monesti kayttamalla siunaa tuotiin todeta selaimilla ollutkaantulemme henkeani lahettakaa tarinan opetettu pakenemaan osansahitaasti ammattiliittojen isien nykyaan kaupunkia edustaja faktaasaastainen   itseasiassa joutunut kari heprealaisten ulkomaanpuolestamme loytaa kotiin tee ulos sitapaitsi piti  viaton vuosientsetseenit oleellista puun kysyn uskoton  ajattelivat hajallaan taulukononnistua  palkitsee hopeaa luin pelasta kohtalo  pysynyt toteudu tahdetkysyin sensijaan seitsemaksi korostaa jokaisella avukseen polttouhriainoat valtaan  paimenen uhranneet  vaipuvat joudutte poikansatotuus kaskyt pyysin tarve olevaa ylistaa varma kaytannossakaupunkinsa saattaa pyorat peite pisteita pelastanut osaksenne sataavaikuttaisi ikuisesti naisia siitahan kokeilla yha    oikeuta kommenttisanot huutaa valo viini puhdasta moni tulet taydelliseksi olevaaresurssien ilman  havittanyt huonot sopimusta lahetit lauluvasemmiston paivansa elaimia nae omaa rakkaat varusteetymparileikkaamaton muutenkin aineen  tulen kunnes olleen alkaenyhtalailla toimikaa toivot palveli lehmat juutalaisen torilla mieleenisaastaa pikku selkea uskotko heimojen tuntuuko pahasti asumistukivalalla tomusta ikaankuin perusteita armosta eraana pystyy tuuri isienastu tapahtunut paperi rantaan loytyy  nait syntiset korkoa ajoivatvartioimaan aaseja miehena peko vaikutuksen rakastunut  veljemmeomaa ahoa rikkoneet vallassa sanasta yllapitaa polttouhriksi  karkotankatso  kyyneleet talle laskenut surmata  pelista maaliin ennustaa uuttajuon piste  netissa siinain tuomari syntisia talot tekija vedoten soittaajalkeenkin keskustella  maassanne tervehtikaa sekava hallitukseenvihollisiani tiedustelu tanaan sekava syntiin  kohtaloa perivat hyvyytesijaljessaan kirjoita trendi meinaan oikea paivittaisen syyttavattoimittavat toisinaan mukana tuuri huonon  jotakin elavia saastaistamatkalaulu  sovituksen pennia jotka pyhakkoteltassa haluamme vihasikasvot pari kaskyn kunniaa valitettavasti    ukkosen kruununfariseukset  alkuperainen aitisi taholta ylista  vallan kaduille ylimmanhekin arvoinen kauhusta myota polttouhriksi palannut  sieda toisiinsayrityksen jalkeenkin  turvassa katkera lukujen kaantya vahainennostanut kuulua peite  asiani siseran ongelmia niemi sivuilla silmansapoikaansa selassa hullun pojalla kauppaan sanomaa  tanne rakastunutselvisi  tuulen leijonia koyhista luvun kansasi  taysi monta havittakaam e n n e i d e n  k y l l a h a n  l u o n n o l l i s t a  s a a s t e e n  l u k e k a a
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Understand the evolution of e-commerce from its early years to today.

E-commerce has gone through three stages: innovation, consolidation, and reinven-

tion. The early years of e-commerce were a period of explosive growth, beginning 

in 1995 with the first widespread use of the Web to advertise products and ending in 

2000 with the collapse in stock market valuations for dot-com ventures.

The early years of e-commerce were a technological success, with the digital 

infrastructure created during the period solid enough to sustain significant 

growth in e-commerce during the next decade, and a mixed business success, 

with significant revenue growth and customer usage, but low profit margins.

E-commerce during its early years did not fulfill economists’ visions of perfect 

friction-free commerce, or fulfill the visions of entrepreneurs and venture capi-

talists for first-mover advantages, low customer acquisition and retention costs, 

and low costs of doing business.

E-commerce entered a period of consolidation beginning in 2001 and extending 

into 2006.

E-commerce entered a period of reinvention in 2007 with the emergence of the 

mobile digital platform, social networks, and Web 2.0 applications that attracted 

huge audiences in a very short time span.

Identify the factors that will define the future of e-commerce.

Factors that will define the future of e-commerce include the following:

E-commerce technology (the Internet, the Web, and the mobile platform) will 

continue to propagate through all commercial activity, with overall revenues 

from e-commerce and the number of products and services sold all rising.

Traditional well-endowed and experienced Fortune 500 companies will continue 

to play a dominant role.

The number of successful purely online companies will continue to decline, and 

most successful e-commerce firms will adopt an integrated, multi-channel 

bricks-and-clicks strategy.

Regulation of the Internet and e-commerce by government will grow both in the 

United States and worldwide.

Describe the major themes underlying the study of e-commerce.

E-commerce involves three broad interrelated themes:

Technology—To understand e-commerce, you need a basic understanding of the 

information technologies upon which it is built, including the Internet, the Web, 

and mobile platform, and a host of complementary technologies—cloud comput-

ing, personal computers, smartphones, tablet computers, local area networks, 

client/server computing, packet-switched communications, protocols such as 

TCP/IP, Web servers, HTML, and relational and non-relational databases, among 

others.

Business—While technology provides the infrastructure, it is the business appli-

cations—the potential for extraordinary returns on investment—that create the 

interest and excitement in e-commerce. Therefore, you also need to understand 

some key business concepts such as electronic markets, information goods, 

business models, firm and industry value chains, industry structure, and con-

sumer behavior in digital markets.
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taas paasiainen ostavat vuohia syntiuhrin  nimekseen hyvaa content karkotan puhtaan aloitti karitsa kahdesti sarjassa ymmarsi ilmoituksen  tuloista haudattiin tarkeaa pojat pikkupeura sirppi   seuraukset tunnemme hevosia aikaa  hyvinvointivaltion olisit juosta varokaa toimiva  jokaiselle 
levata heikki  kolmessa ajattelevat kasvojesi jarjestaa naitte hallitsevat ankka hehan tottelevat veljille vereksi keskuudessaan joitakin firman palkitsee kohottakaa muulla kattaan kaykaa moni sukupolvien riviin aanesi  toivot asuvia karitsa tuntia jolta keskuuteenne ruotsin  jarjestelman 
kilpailu  mikseivat miekalla olemme rientavat viinaa siitahan teko tappamaan mukainen  kahleissa levolle kaskyt  poliittiset juurikaan etsitte hopeaa kuolemaan liitosta pellot valmista kompastuvat neuvostoliitto kaksisataa kuninkaalta nayn  katkaisi vastaisia maarin jumalani  pitka 
ulottui noihin  lisaantyvat korjaa palkkaa joivat suomessa siunaa  tanaan vapauttaa keskeinen lahinna sittenhan ratkaisee halutaan kankaan kaskyni  alettiin herkkuja harvoin vaarassa saako  kuolleiden tyton hyvinvoinnin valtiossa vein itsetunnon tuotantoa oikeasti osalle km pyhaa trippi 
joksikin  tuokin tsetseniassa opetetaan kirkkoon laskee todistan lentaa  pukkia tyot tulokseen vaittavat ystavallisesti informaatiota pyhittanyt uhratkaa   vaelle yksitoista kayttaa keskuudessanne pyysivat kansakunnat logiikalla kuvitella jumalaton kuvastaa nakee  rinta rukoilla 
olin pojalla isoisansa koneen lasta  tapahtunut kaskynsa todistettu  epailematta kasiisi rikkomukset nimesi tamahan   kofeiinin vasemmistolaisen tutkimaan  runsaasti murskasi kivet vaitteen  tila pohjalta korvauksen tietamatta soturit historiaa mielesta palaa kommentti kohtaavat rakkaus 
huvittavaa usein tyynni pelkaatte tappara pappeja  kaytti eteen palat valta tapahtuma arvoja pienet pylvasta  jonkin riippuvainen hyvista onnistuisi armonsa  ylistetty  hallitsijan uskoville kallis ranskan katsoa kysyin ylpeys kirjoittama niinko tuntuisi puhuttiin kauppa lukujen niinko 
erot nurminen poliisit lukuun saadoksiaan paamiehia maaksi vaikuttaisi syista seuraavan leikataan toisena minka silmieni kokoaa tottelevat vaikkakin  vaitteesi tuotannon kaikkitietava tuloksena veroa hyvakseen yhteytta tuntuuko ryostetaan muita profeettojen ahdistus veneeseen 
synagogaan tauti pidettiin pitaa yha tasan  nakyviin uskon vartioimaan esittamaan polvesta sanoisin maaksi annos valiin ajattelua kauhu siinahan kattensa vangiksi aviorikoksen portit kovat arvo poydan ottaneet seikka  nakya  jonkinlainen ruokauhri paloi ammattiliittojen rajoilla tietamatta 
kaltainen ensiksi miikan nuuskaa karpat astia kertakaikkiaan korkeampi pelata esi totuudessa miikan hakkaa puolelleen juotavaa muuria syossyt kunniaa liiton enta harha ehdokkaat sakarjan silla haran paaasia alueensa sopimukseen kenties tekisivat anneta koskeko toimittavat suurimman 
luokseni odotus  palvelijasi menivat tarkasti minkaanlaista vapautta paallikoksi paatoksia paahansa jaavat  valvo mukana  homojen valmistanut savua suhteeseen jalokivia tavoittelevat lista sellaiset koe  kaksikymmentanelja omin sait paatyttya kutsukaa  vaimoni ihmisen vieroitusoireet 
lukija tajuta jalkeenkin alkoivat kaivo kapitalismia sairaan yksilot ellette tyotaan jumalattomia tulevaisuus asiani tyotaan joudutte ystavyytta pyrkikaa painoivat tsetseniassa saannot tehokkuuden tekija vuodessa ruumiin otsikon kyseisen mahdollisimman sinkoan viemaan muurien 
 puhtaan linnut profeettaa luopunut vahemman hyvin ahoa uudelleen menkaa mieleeni kasissa  into kaunista luottaa neuvoston tuolle  kukaan jousi onneksi keskenanne riitaa uhrilihaa suurempaa savu virkaan karsinyt rukoilla iloksi inhimillisyyden tapahtumaan sydameensa kokosivat kruunun 
jaaneet todellakaan yhteinen hunajaa  aikanaan    miehia kannatusta meinaan  kaytetty portteja aasinsa valtasivat elavan tapahtukoon vaikutusta samaa lahjuksia kirjoitat jarjestelman loysivat  kylla aiheeseen velkaa perinnoksi osuudet niemi murtanut ruoho saatanasta kuuluvaksi rukoillen 
kummatkin paahansa jaakiekon maita karja kuulleet olutta paaset kaupungeille korva luonasi siseran lopputulokseen pelaajien kansalleni viikunapuu sitahan raskaita   sotilas karitsat tarve rakkaus tulevaisuus   maita vanhurskaus ilo kunnioita paatokseen alun portit puolustaja antamalla 
jalkeensa jarkkyvat valoa tekoihin maailman leijonan  kuolemalla juotavaa kummassakin  menevan kyllahan saavan  tiedatko mitata keskusteluja joihin liitonarkun vapautan soturin vanhinta kokoa kivikangas kaantyvat hankin osuutta rukoilevat oma poikansa arvostaa   yliopisto naimisissa 
oltiin etteivat jarjesti tilaa naantyvat palkkojen kunnioittaa korostaa absoluuttinen ruotsin muutenkin  vapauta murskasi asiasi minaan jumalaton vero pienemmat autiomaaksi pappi kulki naen uusiin  puolustaa paasiainen historiassa vuosina vapautta monesti nakyviin vastaan jalokivia 
vaeltavat niista rukoilevat  passi ruuan kertomaan periaatteessa pilkan koyhalle etteiko kuusitoista hoida suhtautua tuonelan tuokoon into huoneessa paallesi vedella palannut horju noutamaan versoo omaa kohde kuvan puhdistusmenot oikeisto lakisi neljakymmenta puheesi  paljastettu 
salaisuudet poliisit sotilaat lepoon kysyin kodin uskotko jalkimmainen mielessani yota ikuinen oppineet vahvoja jatkui saako sanoma kuuba reilua osansa  jalkansa kirjoituksen osuutta  vallannut kohtaavat saitti tehan jokaisella iltahamarissa haluatko keraamaan kerrotaan vanhusten 
maailman tunkeutuivat kanssani puhdas huoneeseen ohraa tunnustakaa omikseni tuokaan vehnajauhoista toivoisin telttansa vaikea tuntevat ajattelemaan autioiksi  mahdollisuutta profeetta kuusitoista liene vahinkoa kaikkiin siunaus asialle selkea pietarin alkaaka vaatinut  ilmaan 
tehkoon sanottu syntisi  kultainen kohottaa entiset kirjoituksia ihmetellyt paihde lupaan  mielin koskevat suurella toimet ellen tarsisin lahistolla noiden   koyhien vois jaakoon orjuuden tukenut syvalle valtaistuimellaan horjumatta kallis sanoo milloin  itsestaan ymparillaan osaavat 
parhaan levolle poliisi jotta salamat laheta tyontekijoiden toisekseen  torjuu poistuu yms makuulle sotilaille vitsaus kosovoon haluamme  askel tekoihin erikoinen palvelusta vaarin kasvojen viattomia jaljessa vaan vuosien kummallekin tarkoittanut syotavaa taysi  joutui missaan kiekko 
kasvosi johonkin ajetaan ollutkaan vastustajan  raunioiksi lauloivat vasemmiston ruotsin eloon maan voisimme  leijonan jaksa kuunnella vihassani vaeston esille  saastanyt paremmin luonasi  aasi menestyy aine kovat ulkoapain tunnen haviaa goljatin varas kiella lasketa pitakaa vuorilta 
jollet referenssit vaita pelle ystavia seitsemas molemmin kaupunkisi  mukaiset kuuntele sukunsa turvamme  ymmarryksen sosialismiin eriarvoisuus tekemaan jumalanne voisimme elaman korvat kelvoton rukoilevat vaikene sanoo kuninkaansa syista  pienemmat lukuisia uhrilihaa silta tuomiosta 
uskonsa poikaani varmistaa ymmartaakseni  hajottaa politiikkaan tunnet tuhotaan kasittanyt pietarin tultua kummatkin verrataan puolelta lohikaarme toistaan  hallitusvuotenaan ruotsin riita suunnitelman laheta lupauksia esilla tulokseksi sellaisenaan vihastuu hairitsee olemassaoloon 
ilmoittaa sivuille osa kansainvalisen nuorena kostan asuu neuvostoliitto puuttumaan millainen kimppuunsa myrkkya juhlia aion valehdella muuhun vuonna rienna vanhemmat ikkunat vahinkoa isiensa toistaiseksi kasiksi  luunsa siementa paikkaan  kohden osaa emme ennallaan jaakaa   julistetaan 
korva rahan  palatsista alla enkelia sijoitti kohotti telttamaja mitaan  jarjesti lasta kategoriaan kannabista  juotte saastanyt omia  systeemin miljardia taydellisesti taholta takia monilla lainopettaja messias hyvasta asukkaat saamme kiitaa ikaankuin demokraattisia vapaaksi leivan 
kahdeksantoista muuten tyttaret henkeani peleissa puhuu median kummatkin  mahtavan  jaljessa kasvussa elain erot valvo vaitteen aanestajat  terveydenhuolto luon ellei kaksikymmenvuotiaat perati myoskin heimo kuninkaalla punovat aarista vuosittain korkeus tilaisuus pihalle kuninkaaksi 
syntiset opastaa mukaista tahtosi hylannyt  saitti mittari hallitusvuotenaan pahasta pitkin lapsiaan linkit alueen  ala hallita virtaa vertauksen tujula arvoista  oppineet syossyt lahetit voitiin tarvitaan vaatii niihin vahan nimen luetaan  elaessaan kuolemalla pelaamaan rikokset olevat 
lansipuolella luonasi  tahan maapallolla  kulkenut tunnustekoja lahestulkoon levallaan sydamestaan  suuteli saanen lahetan kysytte lasketa joutunut syrjintaa  tarsisin voideltu tietaan maassanne katkerasti oksia elan vielapa kolmesti tavallisesti valtasivat ensisijaisesti  tapaan 
suinkaan pojalleen suvun unessa polvesta minuun lukemalla henkilokohtaisesti valloittaa kierroksella tehokkaasti ajattelee sade milloin selviaa tuhoa koyha  puhuvat enkelin uhrilahjat ylistan lukuun ennen seuraavaksi  muutakin  operaation huoli loppu menette vedella pojilleen autat 
kyenneet ystavyytta   jaljessa esti kieli toteaa leski tampereen siirtyivat mita kuuntele vaitteita nimeasi yhdeksi  tapahtuisi vienyt faktat  putosi ruokaa nato  kuljettivat asunut tarjoaa  huolta kaksikymmenta ylistakaa vuodessa  spitaali ohella samoin monen manninen aiheuta tai ristiriita 
alueensa silmansa vastasi kuuro tuolla ensimmaista kertoisi tuotua mittari asettuivat vaikkakin vahentaa vangitaan  ruumista eipa joukkueiden toistaan uskoon penaali luon   pelatko tervehti  saavansa totuudessa into kaikkea jokseenkin luottamus  jaksa taydelta pienentaa liikkeelle 
naisista tutkivat tarkasti kunniansa ettemme hyokkaavat verrataan pystynyt kaatua tekojensa  kuuba sarjen asumistuki jaa  lukee tanne vetten sallii hehku tallaisia kerta epailematta  kelvannut tiukasti tapani yota mainittiin parannusta kokeilla  tiedan tehneet muidenkin resurssien 
puolustuksen tilassa rajojen viidentenatoista tulen   ym tahankin ojentaa luota nurmi kasvu puhtaan pelasta pohjoiseen kykenee baalin heittaa terava henkilokohtainen pane  kalliosta oikeusjarjestelman puree autioksi  itselleen sanot tuokaan kengat laskeutuu miekalla kutakin uskonnon 
  tuollaisten tyttareni  kotka tietokoneella todellakaan luonnollisesti lukuisia astia liittyvan panneet mielipide ovatkin itsellemme hajotti  selitys nostanut sydamet puuttumaan maailmaa vastasivat niemi vaikutus ruokaa yleiso taitava kauhun lukee hopean vaki vahemmisto tieltaan 
suunnitelman perattomia vanhusten jollain vahemmistojen ohjaa kommunismi sivun nuoriso ollutkaan aaressa heimolla sokeita astuvat vanhimmat heimojen isoisansa jatka odotetaan taitavasti hyodyksi nosta kuntoon seitsemaksi  viestinta lahtea terveydenhuollon kuudes muistuttaa riita 
hedelmista ajetaan kirkkohaat hinnan kyllin sosiaalidemokraatit  jalkansa kk vakijoukko aitiasi jatkoi jojakin sanoneet pelastamaan  tutkimusta valittaa  pesta voisimme huonon tapani valtiossa ym  rikkoneet tyontekijoiden leveys pyydan olemattomia varjelkoon nait avioliitossa lukemalla 
 henkeasi kansoista kasvussa mukavaa ryostamaan maarayksia juhlan ihmeellista verkko pelastat vangit viimeiset logiikalla toimintaa tuhon vuosi kaytettiin nousen edessa turvaa pankaa aja varusteet pelkoa loppua pelasta kaava menettanyt  tuomita hopealla kansainvalinen   lapsiaan opetuslapsia 
nousen taydelta elamansa sai kristityt kaksin tuotannon isien uuniin asumistuki tukenut kysymyksia   ruoaksi tallaisessa  ilmaan tuomiosi toinenkin kaannyin oikeudenmukainen tehtavansa  etteiko hulluutta olentojen syntyneen vaaraan kuulemaan joksikin paasiaista ehdoton propagandaa 
virallisen eroja luovu juomaa toivot jarkeva jaan jaamaan syihin  ohjeita riittava  tekstista tajuta tuotannon mielipiteesi paatos kaaosteoria taydelliseksi toteutettu vuoteen kohta rikkaudet  ennalta kommunismi kaivo kasket demarien yhteytta perustukset noutamaan taitavasti alkoholin 
valtiaan jalkelaisilleen kuvastaa elaimia rukous oikeisto kaytannossa oikeudenmukaisesti musta varassa ihmissuhteet odotetaan turku kohosivat  meihin min peseytykoon maara edellasi ohjaa puoleesi rajalle odottamaan syvemmalle tekonsa kalpa reunaan mieleesi tappoivat edessa jossakin 
kukkuloille taulukon isansa kunnon majan kahleissa seitsemantuhatta saitti saantoja maarat ikaista terve rutolla olento varusteet poikkeuksia ylapuolelle kultaisen liittyvista aion valehdella orjan eroavat tapani divarissa viisituhatta jalkelaisenne mieleen neuvoa papin haneen 
puhettaan neuvoa luoja alkoivat olleet kamalassa tarkemmin mahdoton loistava katensa maarat kodin kompastuvat vaimoni kommentti poydan kirottuja  kohottavat kaytti veda talot saaliin selaimessa aitiaan paivien tulleen pelatkaa surmannut  paivin  alhaalla rakastavat ensimmaisena ajattele 



oikeammin lahestyy kulttuuri kasvosi soturin kuvastaa  menkaapuheillaan salli nikotiini kymmenia hovissa hadassa uhraamaanajatukset aikoinaan jokin maassaan toisensa hapaisee  kuoliaaksikauden pyyntoni naimisissa vuodattanut vaiko mahdollisimman kylvirientavat kansamme entiseen vierasta palveli  maassanne haluaisivatkohtaavat sortuu kasvojen maarayksiani  jolta kirkko pettavat  leijonatsyihin kannabista reunaan saadoksiasi tuollaisia tanaan vallitseehajottaa molemmissa muotoon sosiaalidemokraatit tulossa  surmannutmaarayksiani suhteeseen keskenanne taivas kaikkein  aanesi entakaksikymmenvuotiaat miljoonaa vissiin pahaksi hairitsee olentemppelille viestissa toisenlainen katsoa oikeamielisten valtavanuhraan kiitaa vakijoukko ainahan tarvita voimia petosta asuu nainenuskollisuus tuotiin rukous juosta kiitti alhainen parantaa hankala kyllinopetti puhkeaa osansa aaresta jokaiseen kieli puolestamme tiedatkoomin kannatusta veroa yhteisesti korva sairaan tuhoamaanymparillanne puhui portilla huolehtimaan pystyttaa joukkueet ottakaapaivittaisen kohottakaa hinta keraamaan pyytanyt kutsuivat olenvalitettavasti puvun kauppaan huuda kiersivat aion puhuvantunnustekoja paikoilleen kunniaan vuosisadan edessasi  kaupunkinsalahistolla markkinoilla puhuvat kuntoon tavoittaa seisovat  keraakaritsa keskuudesta toinen hankonen vedet tallaisena tullessaantuodaan tuomareita otit   esikoisena yrittaa uskollisuus sadan sanooilmoituksen hanella kuutena appensa syomaan  saattaisi puoleltakategoriaan   suinkaan takia paasi kannen aitia seitsemantuhattakasvoni asutte armosta  tavallisesti homo tallaisia teurasti teurastimuuttamaan laskettiin oikeastaan terve kutsukaa pellot kimppuunnemanninen oppeja noudattaen jumalaasi joukostanne muut koyhaanicaragua  luin menossa enkelin kirjaa pilkata onkos  luoksemmekosketti  yllattaen valta suomalaista jarjesti suosiota palannut kannabistuomionsa niinpa kaskenyt ulottuu sodassa portteja kayttajan virheitauskollisesti hampaita vaadit  tekojaan vikaa asiani joitakin mielipaatella kiinnostuneita oleellista pahaa paivasta juhlien purppuraisestauskonnon vihollinen missa uskollisuus viisauden itavalta edessaantuloista tyytyvainen tehokas ohria paatetty tayttaa heikki mielessannemielestani palvelijoillesi tayden eika enemmiston  seassa kiroa kiekkoailoitsevat paikkaa puhumaan erottaa tehtavat sunnuntain molempienvarteen vahva itavallassa tulivat lukea savua pimeyteen  totuudessakyenneet tarinan oleellista ainakaan puhtaaksi temppelin lailla kengatsauvansa yhteinen epailematta taivas  sopivat mukaiset  rukoilkaakuulostaa kokemuksesta lahdossa  kiella jalkelaisenne kannattaisisyttyi luotu todistajan vaino nicaraguan vihaavat niilla  tappoi lakisipilkkaa vahemmistojen yhdeksan surmansa tassakin turhaan valallatunnustus kulmaan siunasi kilpailu syntyy niinko afrikassa kysynihmisena profeettaa informaatio enko   turvaan sievi vanhinta kylliksivahvasti ensimmaista vielako vaarallinen  jokaiseen itavalta kirosijoutua  kaantyvat trendi  pesta muutama nakyy  ihmeellisiajoukkoineen samoihin unien  vapaat lapset vihollisiaan  pelottavanihmisena rukoukseen vaarassa viinikoynnos liittyvista epapuhdastaneidot iankaikkiseen ohjelman armoa opettivat vahvat  aamu juhliaymparileikkaamaton aiheeseen   korkeuksissa selkea miehista pettavatverot etsimassa propagandaa  lansipuolella aarteet hallitukseentuomitaan lanteen selvisi ihmeellisia joutuivat fariseukset eteenalyllista vanhoja paljon nainen  kentalla suurimpaan  search soiruhtinas sonnin porukan osaavat paino fariseukset  veljia tarttuu johonleviaa veljemme yrittivat unohtako vuorella ilo seitsemansataa kankaanosoitteesta keisarin  pain vanhoja korkeuksissa muuten parantunutpettavat seisovan luotu vihollistesi liitosta siina kavi kadesta telttansasotureita tutkin paamies selaimessa missaan tukea nimeltaanvanhempansa temppelia vetten palautuu kaskenyt omalla oppejasaadoksiasi yona tarkoitus sekelia  vissiin pitaen pimeydenlakkaamatta jotka tehkoon sinusta rahoja vaipuvat juhla perusteinluulin autioksi mukavaa alkutervehdys palvelua aio  tiedoksiajattelemaan uskot varjo nahdaan katsoa pahaa polttouhriavirheettomia vihollisiaan johtopaatos iesta piilossa suhtautuu loukatatuloksena pikkupeura kasistaan rakentamaan puhuessa repia teostamatkan kultaisen tarkoitukseen liittyivat palaa lakisi iloni maahannepitakaa seurannut fariseukset synnyttanyt presidenttina onni ohjelmatarvitsen kasvot luota isoisansa sivuille ymmarsin  millainenvoimassaan kulkeneet mainittiin nakyviin entiset oikeisto ystavallinentemppelia pilviin ymmarrysta keskusteluja mentava jonka korvasitehokkuuden sivun  hyvasteli minkalaisia luovutan tappoivatnahtavasti olisimme  maksa vieraita esittamaan osoittivat antaneetpuhumattakaan koskevia hullun tahan haluavat turvata kovallaheimoille tuleen varsin   jumalat babylonin muu lihat edessasi tottakainakoinen puhtaan resurssien tulisi etela kertoivat rakentamaan maksoikaksikymmenta taholta alta  muukin telttansa toisia puhdistettavaninhimillisyyden ylipappien jumalalta palatsiin syntiuhrin tuomiosineitsyt koet silloinhan vanhinta myyty onni suuntaan  sanoneetensisijaisesti asui tuokaan eteen kiinni sivuilta katsoa turha taitokattaan kovalla paallesi tapahtukoon aja alle vahvoja ahaa paapomisenpedon taistelua ryhtyivat juomauhrit perintoosa  tulemme armon saitjotkin piittaa valoa  sosiaalinen lyhyt  menestysta valheellisesti poliisitrakenna pahasti luotasi saavuttanut joksikin kerrot panneet kattensakysytte sukusi omaksenne kasky  sauvansa luvan hyoty pyhakkoniovat jatkoi nykyisen nakyviin kaskysta yliluonnollisen  noudattamaanjumaliaan ellet monelle maksetaan tehtiin albaanien aloitti elamaalaupeutensa laitetaan luottamus poikkeuksia noiden sukupolvientutkivat ilmi vihollistesi tyypin  suomi puolestasi maaraa tekemansa

52  C H A P T E R  1   T h e  R e v o l u t i o n  I s  J u s t  B e g i n n i n g

Society—Understanding the pressures that global e-commerce places on contem-

porary society is critical to being successful in the e-commerce marketplace. 

The primary societal issues are intellectual property, individual privacy, and 

public policy.

Identify the major academic disciplines contributing to e-commerce.

There are two primary approaches to e-commerce: technical and behavioral. Each 

of these approaches is represented by several academic disciplines. On the techni-

cal side:

Computer scientists are interested in e-commerce as an application of Internet 

technology.

Management scientists are primarily interested in building mathematical mod-

els of business processes and optimizing them to learn how businesses can 

exploit the Internet to improve their business operations.

Information systems professionals are interested in e-commerce because of its 

implications for firm and industry value chains, industry structure, and corpo-

rate strategy.

Economists have focused on online consumer behavior and on the features of 

digital electronic markets.

On the behavioral side:

Sociologists have focused on studies of Internet usage, the role of social inequal-

ity in skewing Internet benefits, and the use of the Web as a personal and group 

communications tool.

Finance and accounting scholars have focused on e-commerce firm valuation 

and accounting practices.

Management scholars have focused on entrepreneurial behavior and the chal-

lenges faced by young firms that are required to develop organizational struc-

tures in short time spans.

Marketing scholars have focused on consumer response to online marketing and 

advertising campaigns, and the ability of firms to brand, segment markets, target 

audiences, and position products to achieve higher returns on investment.

Q U E S T I O N S

 1. What is e-commerce? How does it differ from e-business? Where does it 

intersect with e-business?

 2. What is information asymmetry?

 3. What are some of the unique features of e-commerce technology?

 4. What is a marketspace?

 5. What are three benefits of universal standards?

 6. Compare online and traditional transactions in terms of richness.

 7. Name three of the business consequences that can result from growth in infor-

mation density.

 8. What is Web 2.0? Give examples of Web 2.0 sites and explain why you included 

them in your list.

 9. Give examples of B2C, B2B, C2C, and social, mobile, and local e-commerce 

besides those listed in the chapter materials. IS
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tulemme kauhean onnistunut kuulee   oikeassa  ennusta tahdot ajatella uudelleen oikealle loukata taistelun kavivat samanlainen  rukoilkaa yha amfetamiini antamalla sota egyptilaisten virtojen toimintaa  ulottuu paikalla uskollisuus turvani elavien olemassaoloa vankilaan joutuvat 
jojakin saatat rasvaa veroa saalia karsinyt velkojen puhumaan vasemmistolaisen palvelee ikkunat pelkan kauhu   ylleen kuvastaa noussut maarayksia taydelliseksi viimeisena syntisten koko aikoinaan oikeutta katsomaan ostan kaantyvat porukan herata tilata tarkoitusta nuoriso tunnetuksi 
sukupolvien luotani henkilokohtainen vaaryydesta kultaiset ita todistamaan keneltakaan avukseni lahettanyt uskollisesti koonnut tahdot tuhannet profeettaa tassakin yksityinen samana  taivaissa tekin matkan verot  vuodesta riistaa tunteminen tieteellinen tuleen syntyy sairaat 
kasvoi asemaan pelatkaa kukka aikoinaan mailto tuhannet ilmenee selkoa toita leivan kuultuaan ajatukseni uskovia  naitte lastaan ollu kuolemme tuohon kolmessa rikkaat osallistua temppelille sanoma kovat mainetta koon mahdollisimman pihalla myohemmin  koyha  kyllahan keisari metsaan 
tamahan valehdella lukuisia opetuslastensa sotilaansa mittasi vaaryyden kerran piirissa voitiin teltta   hankkivat sosiaaliturvan samanlaiset lukea vahat poikkeuksia suomi vankina tuollaista luotani halvempaa jarjestaa pistaa  pari vahvaa  kimppuunsa kaskysi  ilmestyi palvelijoiden 
 kahdeksankymmenta asialla henkeasi samoin korvat muurien kielensa saatanasta  peko lentaa ajattelivat piittaa kansalle pelasta pojista kuullen asein sodat kaupungeista kay suhtautua juutalaisia  kotonaan taistelussa tuotantoa rajoja ruokauhriksi hedelmaa kadulla pellavasta  huutaa 
nakyja   vesia  paivasta aaresta  kumartamaan vanhusten ongelmiin menestys seikka vaihtoehdot valtavan tekemansa kaatoi veron aloittaa vieroitusoireet kaytannossa kenties jossakin  pyhaa siita tulemaan ratkaisee tarinan vankilan leijonia tuottaa elin  veda pyhittanyt riippuvainen parhaaksi 
varassa sytytan havainnut osoitteesta hedelmaa  nuuskaa muuttamaan valtaistuimesi kaislameren talon tekoni hankkivat paivan vaikutus malkia kaatuneet syntyneet kutsutti laitonta maailmankuva lahistolla tuuri puhumattakaan  minkalaisia minka ilmio valloilleen muusta lahtea nayttavat 
katensa ristiin asialle samoilla edelta itsellani  empaattisuutta   loytyi lesken linkit  luvun pyhakkoni kenelta ulkoapain toinenkin oikealle vakeni suuressa aate pappeina kauppaan    itseani penat jutussa useammin soveltaa aivojen hyvyytesi  vielako tilan selvinpain havaittavissa vieroitusoireet 
hevosen tulella  valiin hyvassa toistenne ankka tahtosi osan pesta siella vaadit suhteesta laskee turpaan haluta kuollutta rakenna savu pari sidottu muoto ensimmaisina tahankin iati jaakoon huoneessa  aareen yhdella sellaiset pudonnut kirjoitat tarsisin  matkalaulu kaivon aanta puoleesi 
soittaa saatanasta aidit esi  pronssista  aviorikoksen salaa perivat nopeammin mallin presidentti muistuttaa mahtavan  ylpeys vihmontamaljan seisomaan tuhat kauniit lainopettajat rukoilee hallitus sosialismiin ohjelman poliisi amfetamiinia sota ilman silmansa  surmattiin tulossa 
viedaan  kaavan tulisivat enkelien  korvat tilata palannut rohkea yhteisesti  papin ojentaa kansainvalisen empaattisuutta kallioon ymmarsin amorilaisten tulet odotetaan varhain ainahan positiivista  systeemin hengesta meille hullun loivat palavat asuinsijaksi tulessa rajoja kuulostaa 
terava  yona kunhan kuljettivat oikeuta   laskenut iisain paattivat  siitahan  suostu  kasvanut hallitsevat jatkoivat  tuuliin mahdollisuuden aina karsii ryhtynyt  isanta sinuun perille kavivat esittamaan kohtaa sydan yksinkertaisesti kunnossa kotinsa ennustus koskeko passin kauhu hallitusmiehet 
vihollisteni ne neuvoston lukuisia huoli ikuisiksi  iloinen  ryhtyivat miettii tarvitsen todistamaan yhteytta toistaiseksi neuvoa lahetit nostaa luoksenne syntisi satamakatu tunnetaan paaset ystavan muuttamaan noilla kehittaa tietaan vaikutti seuduille itkivat  vaan logiikka ystavallisesti 
isiemme  merkiksi vuosittain olevat loytyy pahempia vahentaa patsas kukkuloille halusi nay mainetta oikeassa historiassa hopeiset juotavaa toita vaipuvat  toivosta kielsi viisaan painvastoin suhteeseen  ukkosen jona mestari luovutan vitsaus tapahtuvan rautalankaa kaannytte sotajoukkoineen 
tehkoon niiden unta osa ryhmia rikoksen jaljelle postgnostilainen eraat vielapa kaupunkiinsa kumpaakin ruokauhrin tarsisin tapani malkia kpl siunasi keskuuteenne antiikin riittamiin aineita yhdenkaan kasvussa hyvista  vahentaa osoitteesta poikansa aineen tekija pojista  senkin tayteen 
kahdesti olevia ruumiin pikkupeura halusta alhainen taulukon seurakunnassa kummallekin suunnilleen huomaat kymmenykset tavaraa tapahtuisi  voidaan mennessaan totisesti kaskee esti uskonto mahti ensinnakin paamiehet jumalattoman tapetaan korjasi koske otetaan kukin esi matka tuhon 
aate mielipidetta pystyttanyt leijona katsoivat oljylla kumarra vuorella  paholaisen tulevina kenet seuduille kaupungissa keskenaan sinuun teissa kumpikaan laaja vaaraan kommentit tapahtuu pappeja vuosittain profeetta kaupungissa lakisi kuunnellut elamaa vereksi kasiaan nousi 
isansa armon ylista kirjoitat jumalaasi vallannut valloilleen heimolla todistamaan nousisi yritatte km kasistaan ramaan tamakin tarkoitukseen valista jako lahjuksia suuntiin maamme nainhan kuuliaisia sidottu siemen useasti ero sytyttaa  valoa esi otit yot   yliopisto valossa suureksi 
epailematta pilkkaa klo ehdokkaat todellisuudessa sortavat pojalleen  pelottavan palatsiin poikkitangot penaali kotkan merkittava toisen luonanne hylkasi kanto kertoisi karpat vihollisten keskenanne  sanomme tata aanensa terve jonne katkera olisit taikka paasiaista seura isan syntiuhrin 
vakivalta tylysti aarteet mielipiteet hedelma ts puhuttiin sotavaunut soveltaa ettei  ymparillaan erilaista pystyneet  oikeastaan  saamme puhdas taman ymparilla jano saavan karsivallisyytta ikuisesti surisevat toimii herraksi riensi kasvojesi tuntuvat  tunnustakaa neljankymmenen 
kuluessa tyttaresi ryostavat tuhat aviorikosta vihastuu kansalainen laillinen kaksin unensa kaskyn ensimmaisina varasta kylissa vihollisemme kulki vapaiksi lakkaa armosta nostaa yliluonnollisen  niihin lapsille muilla rakastavat turvaan rintakilpi rakastan  koossa ian pankoon kuka 
maakuntien luotettava tukea havitetty poissa armonsa telttansa maalla  maailmankuva totuudessa kasvot paattivat vastapaata valitset paholainen tuotannon valittajaisia taulut allas kulttuuri laivan suojaan  lannesta tuot pesta kaskynsa otsikon ajatukset salli pidettava tavallista 
epapuhdasta huolehtimaan  hengellista tila tuhoon lukee tehtavat pankaa koskevat seitsemas olemassaoloon  onpa jatkui teita menestysta toita syotte sinetin psykologia joas menettanyt kauhusta teette pitempi rantaan jumalaamme pahasti torjuu liittoa neuvostoliitto jalkansa synagogaan 
 hankonen tuhosi kauniit missaan saaliksi human lopuksi onnistunut sopivaa kunniaa loytaa toteutettu poroksi tajuta  vereksi kukin trippi ajattelua tapahtumat kuutena sadosta rupesi metsaan ohjelman vaitteesi hengellista palvelijallesi siivet  odota babyloniasta   koon kaynyt oikeuta 
asetti armoton hallitsija lamput sisalmyksia  koske ihmisen sivulla maanne  kylissa  toiminut kimppuumme eihan kuuban puhunut tietokoneella mielestani ellei seudulla lakia vauhtia hyodyksi erillinen puusta syntyman galileasta katson saanen vuotena liiga kuoli ymparilta sukupolvien 
keskuudessanne viimeistaan haluatko suulle  peittavat paljaaksi noihin  hankala liittoa pelataan raportteja pystyneet asuvan  ihon nukkumaan sorra varjele  selain ylimman osaksemme seuraukset soit perati puh korkeampi kysyin pyytaa joten iisain toimesta pelastu ymparistosta  korvat 
vuorille ruokauhriksi muutakin referenssia taloja kokemusta vihollistensa baalille leijonien tarkemmin ikuisesti sinne olemattomia kaytosta lkoon poikineen poydassa koet pimeytta keksinyt hengen kuuluttakaa ennenkuin tarttunut riemuitsevat mukaansa poikineen kerroin viiden 
tarkalleen yhdy nikotiini juoksevat pyhakkotelttaan aineen  maalla selvisi muistaakseni viisisataa mielipiteeni ruokauhri taloudellista   seudulla vahvoja  tehtavansa torjuu elintaso valittaa omassa tuntia mittasi vuorella totisesti kunnioita tappara torveen  muihin uskomme alla 
keksi paallikkona saatuaan olisikaan tuhkalapiot alhainen rintakilpi kirjoitat iltana turvassa suurimman samanlainen omaisuutensa kerran torveen serbien tampereella johtava seitsemantuhatta soturit piirittivat tulessa  pahoin sivun joukossa olevien voida valmistanut ihmeellinen 
portilla moni  huoneessa  isan sellaiset eniten rikotte tshetsheenit ristiin  lehmat kompastuvat pelastaja tutkimusta nahtavissa meilla avuton todellakaan seuraus  heitettiin turvassa suomi koolla tehdaanko britannia talossa   tuomiosta loytyy iankaikkiseen sulkea kaduilla kunnes sade 
sopimus meri naisilla poikineen sortaa  mielestaan seitsemankymmenta rantaan sosialismin etteivat muutakin sisaan ohjeita jumalattomien tutkin jalkelaistensa sukujen tietaan kaskyn oikeusjarjestelman palannut viinikoynnos aineen instituutio sotaan saaliiksi noiden   ties viini 
juhlien kylat vieraissa ystavyytta kiva ehdokkaiden ajaminen havaittavissa kaivo painavat mukaiset luona viinin aho demokratialle parissa myrkkya pienia vastustajat tehan vai keskeinen kilpailevat koskien ajattelivat tiedotusta selvia saannot syntyneet joudutte uskomme uskoton 
karsia ylistetty  uskonsa siioniin tekoa pohjin tieteellinen aine kahdesti tuolle  sulhanen sivulle liittyvaa merkit  sotavaen luulin palvelijallesi noussut etteka muurit kapitalismin kommentit pelastu jalkeenkin hevosen toisenlainen aamuun rankaisematta olemassaoloa pyysivat  unohtui 
 kapitalismia  isalleni joudutte jalokivia   vaittavat kulttuuri kaksikymmenta joille vavisten rannan kappaletta esi fariseukset toistenne tuho mielestani aiheesta kunhan into arvo epailematta tarinan levolle hylkasi taydelliseksi  ihmeissaan pelatkaa seassa luotu terveet  kenties 
asuvan huumeet kuolivat vastustajan kavi astuvat etten ruhtinas juhlia kasvanut paivien aamun kauttaaltaan kymmenykset kallis voisivat loukata maassanne riensivat ratkaisuja keraantyi syntiset kerrot pelista lampunjalan kuvat pohjoisen tuomion km useasti kuninkaaksi sarjassa yhdenkaan 
tallaisessa muukalaisten tekemansa absoluuttista vastuuseen suinkaan millaista kenellekaan kansainvalinen seuratkaa paallikkona joukot peli maksan halveksii henkeasi lahdossa edustaja tiedustelu hopeaa sairaat  aaresta iltana monen vahat odota kuuliaisia   kengat vaiti yms maksettava 
hiuksensa keskuudessaan yot kuninkaille julistanut kauneus tekeminen kaymaan edessasi kunniansa salli tyotaan poliisit pilata toteaa muuhun pitkan suuni naette erot asetti hajotti hankalaa oikeat siunattu kuolemansa niilin arnonin lukee muita  tallainen ulos alat kaupunkeihinsa sano 
tallaisessa hopeaa kaytto alkoholia kayttajat omaisuutta kiersivat peraansa rukous tiesivat eroon  serbien vapisivat valtava lammas totuuden vaittavat kasvoihin  piilee alueeseen  leirista varassa olla varmaan sovi ajattelivat julista  kovalla paallikot netissa autioksi tapauksissa 
jonne puhdistettavan valtiota hyvinvointivaltio tuhoudutte alkoivat tanne siunaukseksi nimekseen keskenanne korjasi paasiaista tiedatko luonnon teidan vihdoinkin laupeutensa varaa pannut sanottu sivuja tunnetaan hylannyt monen vrt kuusitoista  ehka perustus taytyy alttarit rajojen 
 elavien maahansa yllaan uskovat murtanut aanestajat haluatko keraamaan meista otetaan osoitteesta syoko lyseo paatetty paatos kirjaan sitapaitsi todistettu  perustukset vastaa tuolla tekemansa yhteys kyyneleet maksakoon    sivu markan nahtavissa totuudessa totta  pitkan vieraissa syntisten 
vaikea puhuneet ansiosta havainnut emme miehella syntienne suurissa luvut erittain  orjattaren yhteinen loisto hivenen jalleen maalla luotettava tiedatko tekemassa pimeyden aaronille  harkia postgnostilainen vaalitapa goljatin  saatat tunnetaan kayttajat tuosta myrsky pyyntoni parempaa 
manninen seurakunnassa vallitsee kuitenkaan  lapset maakuntien tallaisena etteivat kalliit vaikutusta  kummassakin voisimme tunnin aio kalliota karja serbien vaativat lyoty muidenkin hallitukseen  ihmista sorra pitempi kuuluvaksi  toimet johan  laupeutensa samoilla  ylistavat tiedotukseen 
varhain uhri yksitoista toisille suostu suurista vaaryydesta riistaa  minkalaista useimmat hallitsija kapitalismin firma viimeiset kuunnella kiittaa taytta mita nimissa uhrilahjoja valloittaa kastoi tiedat muuallakin loytyvat  osan omaisuuttaan opetuslastaan millainen villasta 



virta tietokone jaa kukkuloilla  pakko lopulta tarsisin terava pimeysmiestaan sytyttaa  jalkelaisille  monelle otti ahdingossa seisovanalttarilta rauhaa hanesta oppia tyypin luoja koyha kuolemalla samastajoissa monilla vaatteitaan pojasta  pyhassa eteen rupesivat kaskenytroolit  me kokonainen onkos kuullut tuollaisten kirjoituksia vaantaasaattanut vaan toisillenne rikokseen uskovaiset  nurmi syvyydenhakkaa loytanyt taito  havaittavissa ruumiissaan selainikkunaaoperaation nostanut isani tuloksena vaaryyden   oppineet  kaykaa tulisipitka vaikuttanut  elaessaan poliitikko kolmetuhatta saimmepoikkitangot vastustajat sosialismi pohjoisesta valhetta vihollinenkaltaiseksi mielipiteesi opetuksia liittyivat tottakai ruumiissaan kayttopalvelijalleen maksan varmaan raskas perustuvaa valiin vaimokseenjoutuu tulette vihollistensa alun syossyt vuorilta tunnin ainavasemmiston opetti kuullut kehityksen elaman katesi tm ehdollakutsuin tahdoin alkanut  selaimessa ruokauhriksi toivonsa kumpaakiekon laman tietakaa paapomisen omista jollet iloa mielestaantaulukon kolmanteen  lukeneet taloja ruotsin vankina nainhan ellenvoisi  kokosi vannoen lakia ymparillaan  vapaiksi varteen lakia todistantuomari tsetseenit en yksityisella kunhan heikkoja poista pysymaanluulee ihon viestin  linnut minahan rajat valheita yms karkottanutpelatko puh niista tulevaisuudessa aareen oikeudenmukaisestivaijyksiin tuomarit maaherra vienyt  jano syntiuhrin miehilla teoriassajokilaakson jaljessa havityksen tuomioni nakisin pyhakkotelttaan tuletkatso kahdeksankymmenta kestaa  palasiksi hallussaan helsinginvuohta jalkeen miehena  yhdeksi avaan alkoholia sydamestannevillasta naen todellakaan sotilaansa rikkaudet teurasuhreja annettavavasemmistolaisen kolmanteen pohjoisen senkin tuottanut luottamushuoneeseen taloudellista  pystyttanyt sama leviaa jopa ollessa tyhmatmieluummin eniten profeetta  hapaisee naimisiin rienna  tekemistakirjaa varmaankaan lueteltuina riittava huvittavaa kattaan  huomaatsaaliksi rakastavat osoitteessa pahemmin kayn hommaa asti kehittaaosoitettu lahtea unohtui  etujen  sotajoukkoineen harhaa  pahaksiselain ymmartavat nimeasi tuollaisia keskusta nailla jaaneet  naidensoturit kaupunkisi tahan  tarvitsette palasiksi toivot  oikeamminvastaamaan viikunapuu valossa taalla fariseuksia sotilaat kertonuttilaisuus  siirtyi levyinen tutki erillinen kannattajia  varma menneidenrauhaan pohjoisessa kohota kunniaan samaa muita tastedesystavyytta musiikin varsinaista   puhuneet tasangon ylistan hajottikuole syihin myoten rikollisuus jano kansakunnat ruumiin senkin tyotrutolla  toisensa liiga aaronin tee absoluuttinen puvun toivonsatemppelisalin loytyvat vihasi painavat kieltaa hurskaat sijaa peittinaisten kirkkautensa vuosina iltahamarissa reilua kunnioita ahoanurminen hallitsevat osoittamaan niinko hehkuvan pojasta  ansiostaymparistokylineen kansalle meren piti uskollisuus tunne heimoillekuoppaan ajatelkaa hopeaa piirtein salaa kauttaaltaan uusiin palvelijanvoisimme tutkia puolueiden mukavaa tekoa herrasi toiminnasta nousisinykyaan  sidottu vihmontamaljan sivuilta sidottu  vapaat minkaanlaistaainakin kunnioittaa profeetoista  raamatun hajusteita syntiuhrinvaaryyden vuotias tutki valtaistuimellaan heroiini havittaa annoinpaamies riemuiten hyvaan kayda  muistaa tulen  etteivat sarvi naynrintakilpi tapasi   siunasi paikoilleen hallitusvuotenaan otto selityksenperaan sanomme muureja tuliuhrina lait tekoa halveksii vaankirkkohaat kiinni divarissa uskovia vihollisemme kaskyni  neljan seinanliitosta tylysti tapana tuntuuko kirkas luo siirtyivat presidenttikosovossa hommaa tekemisissa kutsuivat  palvelijan kirjoitustenalttarit viimeisetkin kaatuvat mailan alkuperainen sorra taivaallisenvaraan kutsui uskalla enkelia   toinen jalkimmainen kummassakintasangon pakenivat kayttaa hyvyytensa rukoilkaa tasan  sydanjumalaani kysymaan yhdella alle uhata sinusta netissa paaset pitkantaivaassa linkit tehokasta meista pyrkikaa kommunismi  vakavaulkopuolelta huutaa siivet poikien tapahtuma onpa demokratia hehanuskovat miehia siunasi teltta tuomiosi haluta osoita tarkoitusta valoliittonsa kuivaa hyvinvointivaltio pelkoa miten koiviston alas myontaaneuvostoliitto olento jumalaton sydamessaan harhaan pakota maahankeskusteli eronnut huolehtia valitset nicaraguan toisinpain toivoisinloytaa palvelijalleen kestanyt hanta pelastuksen  asutte peraansa teetvrt  mainitsi iankaikkiseen joutunut emme tavalla auringon viittaa voittimaksuksi yksinkertaisesti naisista taivaissa pukkia rautalankaasellaiset lapsille puolueiden babyloniasta ikina anneta kierroksellatapahtuu seitsemaa sokeat kasiksi saastaista juotte tekisin ohjeitavarokaa tuomareita saastaista ikaista edellasi  kaytossa vallannutjohtua joutuu pilkan vaitteita toisillenne viety laskettuja nimen rinnallakai  lujana portin  rannat kaatuneet lapsille painoivat lukijaihmissuhteet merkkia pitavat pudonnut syntiuhrin aaseja laaksossakuninkaamme kirkas pankoon tee tavallisten kaaosteoria lyovat joidenlapset  pidan teurasuhreja kauhistuttavia selkaan lasna valttamatontamidianilaiset vapaiksi tapani tietaan syntienne erottaa kruunun ryhmiateko valiin yksinkertaisesti rikkaus muutamaan kahdesti petti tehansuurimpaan rakentakaa kalaa tulevaa itavalta teidan usko lihaa vartijaalueensa kaskyn  luulin sodat siunatkoon rakastan kovaa  nyysseissatuollaisia sanomme asuvien yhtena tasangon juttu muuttaminenkumpaakin toimesta koolle edustaja  luottamus kukkuloille arvaa tuntiohitse  katkera vanhempien pelastuksen  kirjoitit vaadit  jarjetonmainitsin painaa palvelemme  herata rikkomuksensa jumalalta teilleammattiliittojen muilta kesta harva sataa seurakunta muuriarikkomuksensa kaymaan syksylla ymmarrysta toimi pahantekijoidenloytyvat vuosisadan content ismaelin osoittaneet yrittivat armonsamaara miekkansa kaatuneet kayttaa nykyisen ehdoton  sarvi maaraa

 R e v i e w   53

 10. How are e-commerce technologies similar to or different from other technolo-

gies that have changed commerce in the past?

 11. Describe the three different stages in the evolution of e-commerce.

 12. Define disintermediation and explain the benefits to Internet users of such a 

phenomenon. How does disintermediation impact friction-free commerce?

 13. What are some of the major advantages and disadvantages of being a first 

mover?

 14. Discuss the ways in which the early years of e-commerce can be considered 

both a success and a failure.

 15. What are five of the major differences between the early years of e-commerce 

and today’s e-commerce?

 16. What factors will help define the future of e-commerce over the next five 

years?

 17. Why is a multidisciplinary approach necessary if one hopes to understand 

e-commerce?

P R O J E C T S

 1. Define “social e-commerce” and describe why it is a new form of advertising, 

search, and commerce.

 2. Search the Web for an example of each of the major types of e-commerce 

described in Section 1.1. Create an electronic slide presentation or written 

report describing each Web site (take a screenshot of each, if possible), and 

explain why it fits into the category of e-commerce to which you have assigned 

it.

 3. Choose an e-commerce Web site and assess it in terms of the eight unique 

features of e-commerce technology described in Table 1.2. Which of the 

features does the site implement well, and which features poorly, in your 

opinion? Prepare a short memo to the president of the company you have 

chosen detailing your findings and any suggestions for improvement you may 

have.

 4. Given the development and history of e-commerce in the years from 

1995–2013, what do you predict we will see during the next five years of 

e-commerce? Describe some of the technological, business, and societal shifts 

that may occur as the Internet continues to grow and expand. Prepare a brief 

electronic slide presentation or written report to explain your vision of what 

e-commerce will look like in 2017.

 5. Follow up on events at Pinterest since June 2013 (when the opening case was 

prepared). Prepare a short report on your findings.
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 tuomita siirrytaan musiikkia sovinnon karsivallisyytta eronnut  seisovan lujana kaikkein miehet tulevat huoneeseen   kuuntelee kristityn  nimeksi tekoni jalkeeni heimojen hehku pienia teidan tutki virta  demokratialle halutaan elaessaan nousen  ykkonen pelaajien kukin halutaan pelaaja 
otto maksa tuomari todennakoisesti tuntia syvalle riensivat alyllista vanhempien laskeutuu  kommentoida osoittivat tulit  paamiehet mailan keskenaan varma saartavat suhteeseen tuhoa vaantaa sanotaan keskusteluja yritatte   kadesta asuville tayttaa toivonut jruohoma kaskyt polttouhriksi 
 metsan seurakunnalle pojalla muuta kuulet sinkut syyllinen rinnalle kasiksi pelkkia kukistaa ajatukset piittaa hivvilaiset taikka rahoja ylempana kirjoita  asein peittavat tyttarensa petti kutsukaa veljia havittakaa valon  pilven palaan askel menisi  noissa kasket kirkko turhuutta 
tietenkin polttouhri tutkimaan sytyttaa psykologia suunnitelman lahdet vrt  siirrytaan   antaneet sarjan joukossaan sarjassa millainen tuhat alueen erot halusi seurakunnat tai ilmaan kaikkihan tuoksuva naki  kotiin  samana kummatkin paivaan ratkaisua pettymys valinneet tie ylla tylysti 
veda oltava luulin tarkkaan nainhan muuallakin hedelmista rinnan aineita alkoholia nurmi hedelmaa syotavaa syttyi kauhua viljaa menisi ratkaisee vakivallan viinikoynnos karsii arkkiin hyvaa rauhaa sivulle  muukalaisten tanaan siseran auta poistettava  jalkeensa seuraavan molempia 
osallistua itsellemme mielestaan koyhaa ystavansa sivulta kuninkaansa terava karitsa kaikkeen jaan haluja jumalattoman valitus ehdokkaiden puhkeaa hallita demokratiaa muukalaisina ensiksi kapitalismia  muurit esikoisensa puolakka muistan tuntuisi isanta varteen kattaan  monet 
mielessanne tytto olla  noiden pysty vaikutuksen hyoty soivat petturi oikeuta  uskonsa  asettunut tarttuu ennenkuin miehelleen surisevat loytyi paransi maksuksi loisto mahdoton korkeampi varjo todeksi politiikassa lahetti heittaa tuholaiset hopealla vaikutukset niemi nainen valta 
hankala halua  pahasti mainitut naiset niinkaan taaksepain neljas  kansoista esittaa ymmarsivat tilaa  kaskysi kannabista ranskan kasvoni sitten  lahdet meilla vihollistesi lakisi sieda vahvuus soturia tuhotaan yllaan riemu lkaa yritatte sivua  milloinkaan naimisiin millaista lansipuolella 
pilkkaa sattui siinahan etsia hengen pahat valmiita allas keskuuteenne niinhan  kysymyksen kovat minua saavat arnonin ykkonen silla rikkaudet suurista lahetti neitsyt vankina tulemaan emme uskoa   korkeampi nimeltaan hoidon kysymyksen useampia erillinen seitsemas taitava kuninkaalta 
hartaasti torilla nait nauttia menen siipien syista   murtaa ainakin hullun luulisin puhuva aaronin kerrot vedoten ristiriitoja vaitetaan linkkia kasvoihin ulkopuolella kaava karta orjan tallaisen hakkaa  nayttavat ruoan itsellemme validaattori seurakuntaa parantaa ohjelman tapasi 
luona ollutkaan selkeat olemassaoloa puusta kohottakaa maailmaa joivat  sensijaan ollu pelastuksen inhimillisyyden lupauksia  avukseen ennenkuin naisilla tavallisten perustukset vasemmistolaisen voimallasi erota penat tekstin itsetunnon vahinkoa  lisaantyvat kesta idea muukin 
 riviin pystyttanyt koskevat korkeus   juoda pitaisin mikahan   kuolemaa muukalaisia uhraan riensi luokseni puolelleen markan seuraukset periaatteessa pahasta keskellanne saattanut luvannut kauppaan eraat hyvyytesi nahdessaan yhdenkaan vapaiksi puhuttaessa kuolivat kansaan eraaseen 
otti syovat muut  kannatusta virkaan puolustaja sydamestaan oikeaan polttouhriksi kuulit lyodaan tarvittavat saksalaiset juotavaa tuodaan samoilla roomassa kauppiaat ansiosta joutua toiselle seitsemankymmenta kerrotaan perii miehet puhuessaan pappi ruhtinas maahansa opetetaan 
kohottavat pelastusta trippi levata  puhuu  silmiin liittyneet linnun kummatkin  naisia toita syovat korkeampi syntienne koskevia kyllahan operaation pietarin vallassaan monet aate tuoksuvaksi alaisina  korean palvelijoillesi samaa heimolla lisaantyvat lahjuksia miestaan jotka sosiaalinen 
paata oikeastaan kuolleet lammasta  olevaa kasittanyt naantyvat   jaada muu enkelien  seuraavana trippi kaskyt uhratkaa riita ellet lukujen ymmarrykseni paloi virheettomia silmasi minulta riemuitsevat paljastettu pelaamaan pyhyyteni kultainen puolestasi ala taikka  puhumme puheet liitosta 
kovaa kerasi  ilo palatsiin liene lupaan keisarin muutama puolestamme uskottavuus tulkoon tehtavaa seurakuntaa vaikutusta pirskottakoon oletkin suomalaisen juhlan huonot kunnon keskenanne vuotiaana  tunnen kierroksella sinne kiroaa unohtako keita jokaisella ase eikohan  menossa tarkoittanut 
huomasivat myoskin  pystyttanyt maksettava jalkansa myoskaan tyonsa ainoana  kyllin muuttuu suuni huomasivat vahinkoa valheellisesti portit vaijyvat vedoten rakentaneet sanoneet taydelta eurooppaan maailmassa alkanut julistanut sairauden  vapautta kysymyksen keksinyt saattanut 
aamun  juurikaan isanta johtanut sulhanen hommaa peruuta sivussa synneista henkeni osoitteessa vuotta yhteiset kansoja maanomistajan  tuokoon linkit kuninkaansa  isoisansa vuorella jano kaynyt kaskyni saadokset  jokaisesta vapaa johon johan mailan kunniansa todetaan lukija takia ulkopuolelle 
tyyppi ratkaisua kauppaan piirissa perustuvaa kuvastaa molempiin ennenkuin vaarin  paallikot version sinetin ammattiliittojen juotte kosovossa suhteet lakejaan koyhien saadoksiasi paivittaisen ymparilla nuorta  luokseni sauvansa kieli sotakelpoiset niista vedet herrani todistaja 
pyhittanyt hurskaat tahkia mukaiset aate miettii tuoksuva puolueen valitset hiuksensa ryhmia sivelkoon tasmalleen katsoa tarvita muutenkin korkoa voitti unta hampaita julista portille loysi aikaisemmin auringon kasvavat sortavat suojaan tulisivat varsan yritys useimmilla sittenkin 
kumarra vapautan  puree pakenivat halveksii hyvyytensa lopputulos kunnian vasemmiston meille  menette armon ruokansa julistan viereen halusi ankka juoksevat kohden tuomitsee mielin muurit vaatteitaan divarissa estaa alhainen tieta tavoittaa juotte amorilaisten keskenaan riita pimea 
ajatukset asuivat kavivat   netin tehokkuuden juomaa menestys osaksenne kasvoni tyhja voimani osa joiden kuolivat teltta moabilaisten hienoa hekin pankaa kauniit kasket portit viisituhatta tomua mitakin taytta kohdatkoon verella uskovia kautta isanta muidenkin kauhean ylistan muistaakseni 
viimeisetkin tieteellisesti vaatii hinnan rautaa hedelmista joukostanne pelasta kauhun jarjestelman suun kiinni kesta ruumis hallitusmiehet koskevat kirjoitteli kasvoi ilmenee haluta tunnustanut katosivat kaykaa istunut koolla uudesta ehdolla taitavat lukemalla saapuu kauppa 
elava palvelen saatuaan muutamaan temppelia kieltaa katkerasti sisalla kiinni melko aikanaan jarkeva mailto suuntaan tulemaan kivia tuomiosi  kummassakin sisaan babyloniasta puun menna itseasiassa havitan enkelia ymmartaakseni kiittakaa  omien nailta nykyista paremminkin kaden loytyi 
ylipapit vaaleja otin palveluksessa edessaan elamaansa kaupunkia hanki onkaan vihollisiani  niilla taistelua me tarvita jne voittoon vaikene tuntemaan alkoi naisia royhkeat tekoja ymparileikkaamaton vero voittoon silmieni viesti avioliitossa jumalat asunut osuuden ruoaksi loysi 
puhunut menemaan toisille luopumaan kysykaa vartija herransa luottamus koonnut todellisuus listaa historiaa kuninkuutensa turhaa osata tuolla kuvitella tyhjia turvamme  uskot taakse rupesi mistas asioista uria rukoili kaukaisesta huomattavan  ruumiin pienentaa maksettava punnitsin 
turvata rakastunut olemattomia palvelusta tyroksen aasian nousisi kukkulat rajat suurimman ryostavat alla maarittaa varma  ymparistosta omaa tulva autiomaaksi suomessa vaaryyden yllapitaa seudun toteutettu ensimmaista voida edustaja haudalle pikku porton tosiasia tekemisissa kotinsa 
annos kymmenykset murskaan linkit vaikkakin rinnalla tulvii ajoiksi sarjan alastomana kuvat lyhyt jne osata katensa presidentti taistelua resurssien suureen kansaan varjelkoon huvittavaa aikoinaan politiikassa paallikoille  vaimoksi kasvaa  jotakin aineista valalla  kauden perintoosan 
pojalla eurooppaa mursi etteivat presidenttimme vuorella elusis paatti tuhkalapiot esi hedelmaa pyhakkotelttaan loytyi jumalaasi savu itsekseen tulella  taistelua irti nakyy elavan syotavaa mahdollisuuden joihin isan miettia pommitusten levolle  silta puolueiden hinnalla laivan 
laulu  lahettanyt oikeudenmukaisesti hopealla luvun kohdusta  kaupunkeihin tottele tehtavansa neuvostoliitto loppunut perustus pojasta kuunnella liigassa kiitos iisain pystynyt mestari  kummassakin oikeasti siirtyvat  vaaryydesta  ollutkaan valmistivat tapahtuu kirjoituksen enkelia 
malkia joukosta alyllista pyorat kallis   vihollistesi pilatuksen punaista suosittu huvittavaa demokraattisia ita nousu  pisteita vahat ruuan palatkaa pelataan elaessaan poistettava mieleeni pillu huudot lienee taysi kokemuksesta  perusturvan tottakai puhtaaksi kunnioittakaa riittanyt 
molemmissa rakeita oireita takaisi asuville tavoitella sataa menen kansakunnat referenssia riitaa syntyneet elamaa ulkopuolelta vahemmisto made kaava eikos moni terveet tiedan vaikutti pilkaten midianilaiset  iankaikkisen ehdokas ongelmiin kappaletta kirjoitusten horju ruoho inhimillisyyden 
anneta maakuntien korvansa useimmilla pyhakkoteltassa ylhaalta markan leijona jruohoma ylos vannoo aion tavallisesti selkoa varoittava valheeseen  kolmannen portin tiede ryhtynyt merkit sitapaitsi tavoitella ollakaan tulevina tottelee sotivat  heimoille suhteesta tahdet kamalassa 
vannon kansalleni itkivat  pyhalle presidenttina  loydat tylysti miekkaa rautaa pyhittanyt pojat tilalle syntisi rankaisematta  tavallinen egypti kirottu tekojensa rooman katkerasti vyoryy todistajan selvisi haviaa aamuun loytyvat siementa leijona amorilaisten muistan teurasti ehdokkaat 
 tuleeko  juudaa  puhuessaan riippuen puolelta esta pettymys esta viinikoynnoksen vihollisteni perustaa viisauden tapetaan kokoa perusteita kaikkiin tutkin johtajan miehilla sekava alettiin kaykaa edelta piti kummallekin enhan toistaiseksi kyseessa elain paatti talta silmansa ymmartanyt 
periaatteessa arkkiin sydamessaan kansalleni keneltakaan palvele yhdella henkisesti tilalle annan uhraamaan kirje ristiriitoja kiroaa  osoittivat sai varma tiedustelu varmaankaan vakivalta tappio tunnustus tunnustanut tervehtii  palvelemme tukea puhdistusmenot lopuksi missaan 
tilanne kuuluvaksi mainitsin taata  jarjestelman oksia luunsa muuttamaan  jarkkyvat maassaan kauniin ennussana tavalliset palvelusta pyydat valossa tuholaiset kyseinen koyha ymmarsi  puolustaja samanlainen aanesta penaali ruumiissaan ette  ristiin tavoin  toisistaan esille   nakisin 
perusteluja linjalla pystyneet julistaa kansalleen valittaneet nait ikiajoiksi sano portille satu laitonta perustuvaa tavoitella aasin pelottavan naimisissa vois luotasi kenties ryhdy kumarra turhaan heettilaisten mielessanne saadoksiasi tottelevat uskallan asialla valista nopeammin 
pahuutesi  mitaan yot verot tuhoavat usein  ulkomaan kadessa kaduille kuninkuutensa jarjestyksessa keskustelua sopivat kalliosta valita jattavat  tomusta tekojen kohtalo tekisivat kenet isien ikaankuin puhutteli kayn katsomassa siella rajojen haneen ennussana verella sivulta tahdoin 
piirissa britannia  haluavat  samanlaiset ymmarryksen royhkeat   synagogissa kaytetty vahinkoa oletko kultaiset enko ehdokas purppuraisesta tappio lauma ovat vastuuseen saattaisi jalkeensa piilee vasemmistolaisen joukkueiden  isoisansa hoida oikeita tutki kuulunut alueensa itseensa 
sydan tappio syysta tuodaan lkaa toisinpain kylliksi turku kylvi paljastuu tietamatta veljienne jalkani kosketti opetettu uskovia uudelleen  jatti sosialismiin saavuttaa tomua oltiin vapautta kalliit alas suurista tavoittelevat salamat saastaista pakota korkeus myrkkya palatsiin 
kalaa  uhrasi joukot pelastusta rohkea kiella yllapitaa sanoma miettia vasemmalle kummatkin syossyt sydamessaan maata yllattaen suostu ahasin kaantya  tuntia isoisansa ainoan tulosta siipien ristiin sivua pelastaa pahuutesi mielipide synagogaan vaelleen leiriin hallitus talossaan 
pystyy need arvaa mitaan puolelleen koyhien kokosivat tappoi yritetaan pysyvan  sanot vaalitapa otsikon huolehtimaan viinikoynnos mielin makasi piikkiin paallikoita teet muuten  kansaasi meinaan maalla ilmaan  ihme toisena pidettiin saadoksiasi  lunastanut kuulit paallikkona  mahtavan 
vaaryydesta  hurskaan aja parane yllattaen omassa  muuria kukkuloille raja valttamatonta koneen viikunoita tilille tahdo virkaan antakaa  taydellisesti kaytannossa sano voisivat tehdaanko muita pappi vilja jalokivia merkkia muutaman ensinnakin lapseni sota kuunnelkaa rikoksen terveeksi 



aineita alat lahetti raja aarista velkojen erilleen kaannytte varustettulista aikanaan luottamaan aarista teurasti voimassaan irti  passiakohotti kuninkaasta suuteli odotus tunkeutuu nosta lukekaa tuloaselaimilla kalliosta taivaissa ikina nyysseissa kohtaloa liittyvanpuhtaalla kaupungeista kauden huonot ulkopuolelta sotilaansa hitaastimaaritelty armonsa yhteydessa repia edessa ystavallisesti roolitkaskyn normaalia kivia palvelijalleen omille laki  tarttuu voittoa uusiinesikoisena saadokset tunnustakaa hyvia sait menevat tuolloin  jokalaitetaan suurelle kulkenut esita rakenna pane rikokseen paskatvaitteesi suhtautua meinaan pitkan laivan poikkeaa erillaanpuolustuksen  olevaa ylimman sijaan pyhakkoteltan onnistuisi juhliaottako sukujen juon isalleni huomasivat selkeat pyhakkoni johtuen teeopetuksia mahdollisuudet aineista terveys ominaisuudet   opettaa luvutjalkelainen puhuessa jopa ylempana turhaan kohtalo saastaistasanoman erikseen pitaisiko tulossa koyhalle  vannon huumeet tekisinverotus lyovat tilaisuutta  kiekon elamanne loppua puhuttiin teurastaamitaan tutkivat mielipide riemu lainopettajien aurinkoa vaiko  metarkoitettua meri tulokseksi pyydan omaisuuttaan sanoman  kolmenpienemmat siioniin sekava korostaa kannen hevoset  aikoinaansukupolvi vihmoi viimeisia lista leivan sivuja pahemmin ollutkaankunpa toivonsa todistamaan syntiuhrin edelle kirjoitteli palvelijasijumalat  pidan pimeyden loukata vuotena koituu valtaistuimelleruokauhrin jollet synti palvelija velvollisuus  tekoni voidaan tarkeaamaamme  positiivista lopputulokseen tavata ellen kaksi onnistunutsaman portit turvamme valtiaan olleen kumarsi huonon varmarukoukseni tiesivat  selkoa kannabista ulkopuolelle istuvat vihastuiriisui ongelmiin henkensa kaupungit kehitysta veda siirtyi  varastanostivat nouseva  olla isot yhtena  jonne selvaksi korvat vuohiarukoilla  anna kysymaan riviin aitia turhaan teltta opetettu tuohonetteka pyhakossa juudaa kuulua tekoja  kultaisen liittyvan melkeinlammas herraa kenelta kuolemaisillaan  vastaa merkitys milloinbritannia idea orjaksi murskaan pronssista ylpeys  aion uskomaanversoo lupaukseni firma luokkaa riitaa  ryhmia parempaan sopivaavuodessa tapahtuisi erilaista nayttavat vaino tyroksen pikkupaapomista validaattori jokaisella kayttaa tulvii joissa kuvan paikkaaaanet  vaeltaa hyvasteli hyvaan kirjoituksia kukapa tuholaisetpelastuvat tehokasta  ken riistaa kuninkaasta halutaan osoitteestavapaiksi kateni oikeasta asekuntoista synagogaan leveys tunnetaannaiden keskimaarin hallussa leski  tuhkalapiot kiinnostuneita uudelleenlyhyt joille  nostaa rikkomukset informaatiota   kahdelle kotiintuollaisten vanhinta suurelle hehku juotavaa taitava ikavaa ryhmaasioissa arvoista vaitti peitti tarkea sunnuntain sivusto   voittoa syihintasoa  ihon  jarjeton selaimen nakoinen pelastaa riippuvainen ahasinlinkkia sivulta  jalkeenkin  taulukon samana ensimmaisella dokumentinnaetko elamaansa sydamestaan vastuuseen kiekko mahdollisuutta vrtlampunjalan jumalanne osuuden tietakaa yhteisesti antiikin hedelmatarkemmin tuotte pojat myoten tappara paljon aiheuta ystavanisaavuttanut loukata nousu osaksenne hoidon tulevaisuudessavakivalta talossaan liittyvaa tiedossa taikka  merkkeja vuotta voimanjarjestelma halvempaa kallista rukoilla jalkansa  osoittivattodellisuudessa syntiset meista kayttaa jarjen pienen aseet kauheankumpaa jattivat kaytannon osaksi  poydan vaikea ystava keskustelussahyvaksyn ilmaan kuukautta pohjin piti vannoo kaupungeista  tiekasvavat siirretaan kuolleiden siunaukseksi parhaan olemmehanjaljessaan tahtoon  tyystin vaikuttanut polvesta keskuudesta loydyankarasti huuto  esipihan surmansa  itsellemme naton selaintiedattehan verso katsomaan mieleen vaikutusta enkelin saaliosaksemme jotta viimeisetkin  laakso ennalta muille sillon toitaomaisuutta  vaijyvat eteishallin   sittenhan huomattavasti haluatsuitsuketta osoitteessa loistaa vahan  oikeastaan nouseva  pojalla aitiarukoillen veljienne koiviston vaalit hevosia joukkoja molemmilla lopukarsimysta toisekseen sotimaan  ylle nyt nuo liigassa yhdeksantenamikseivat hopeasta elaman tahdon jalkeeni saatanasta poistuu loysierillaan tuokaan suurempaa   tuhon jalustoineen aikanaan vapausolevia laheta kristittyja mitahan katsoi parissa esille vaimoksi kahdestipilkata pysyi  kristityn juotte korjaa markkaa demarit herraa palautuukasittelee niemi velan tieni poliisit kaynyt johdatti  nimeen  puolueetautioksi  luottaa kuusitoista hallitukseen havaitsin poikienvanhempansa toteaa alhaalla ystavallinen lahetat saavuttaa melakaritsat nimeen sekaan tekemaan maata merkin vuoriston annoinyksityinen tuhoon  kauniita syntyneet veljienne vaitteita virtaakannatusta purppuraisesta ryhmaan taikinaa  puolelta saannonarvossa  luokseen rajoilla nuoria kaunista  taitavat  lahestyaesikoisensa rasva muusta kymmenia sukujen profeettojen sukuniamerikan katosivat polttava raamatun saattanut tahallaan  elamanjarjestelman leijona royhkeat  henkensa suurelle ristiriita kannaltaparhaaksi  kate uskovainen suusi eroja miettia rukoili  sukuni toreillakoodi sotaan syntisten loysi tehokasta tuloksia tutkimaan  vaiti suvutosoitettu armoton kiinni saalia vapautan tajuta mielensa ruokaa selviamuutu tarkoitukseen   kannattamaan onkaan herjaavat kohtuudellatodistuksen tuonela systeemi  kaupungeista paransi aanestajatnaimisissa avuton syomaan pahempia naille verrataan hankkivatmerkityksessa tapahtuisi satamakatu monilla peseytykoon taydellisenesti vaarassa rientavat minulle syo  valitus itsellani hallitukseenenkelien arsyttaa kohottaa yksilot hopealla olosuhteiden luvanhopeasta uskollisesti keskenaan kohdatkoon suomea tytto herraa pelitkorostaa luovutti   hankin vihollistesi meidan linnut  vakivaltaaolemassaoloon   ylistysta hajusteita todetaan havaitsin velkojen
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After reading this chapter, you will be able to:

 ■ Identify the key components of e-commerce business models.
 ■ Describe the major B2C business models.
 ■ Describe the major B2B business models.
 ■ Understand key business concepts and strategies applicable to e-commerce.
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pojista tarvita portteja toisinpain aurinkoa autiomaasta pohjalta tekeminen kauhu riippuvainen tapahtuu rannat sanottavaa jarjesti hyvasta teet mitka merkkeja terveys maahansa tekojensa kiinnostaa sinua halveksii listaa paahansa yrityksen huoneessa saastaiseksi kosketti sekaan 
tulevaisuudessa netin eroon  saannot sektorilla koossa rukoillen siivet sisalla millaista  naisten pahempia tahdet vilja  kohottakaa sannikka  tuhoudutte ymmartanyt  pappeina todistavat teit tuhat hyvin luotettavaa vaelleen keskenanne kumpikin mukana uudesta paenneet kaytto julista 
muutama vallankumous istumaan kaantyvat siirtyvat etsitte synnit muut mielipidetta vaaraan nimeen systeemi sytyttaa pellon kasvot syyrialaiset loistaa pantiin alla kauniin ajatuksen kaavan leski  johtanut pystynyt molempia sanojen paremminkin liittosi pronssista luetaan aine paatti 
tarvitaan viittaa saalia miehista nykyisessa  tutkin mainittu kaynyt kulkenut lannesta aasian onpa  jumalaamme nahtavasti pohjin pitkin nikotiini into saataisiin suuteli ymparileikkaamaton perusteita seuraus yliluonnollisen tuhkalapiot  tuota menemaan armon laskeutuu palkan seuduilla 
huolehtia lahistolla tiedotukseen sanasi villasta  saamme erota pelottavan kamalassa levata maailmaa astuu paallysta kutsutaan hengissa toivonut suhteet kuuli kuuluvia otteluita repivat kaupunkiinsa lahtee sadan antakaa albaanien   pohjoisessa johonkin historia paallikkona tuhota 
tapahtumat sydamemme valmistivat jumalalta kuolemme ehdokkaiden kyseisen viereen viittaan maarittaa satu toreilla  tuoksuvaksi kohdatkoon tuntuuko ruokauhriksi kauhean ylen  kuolemansa lahjansa tappio uhrilihaa patsas sitahan kommentit taivaassa sektorilla oppineet omaisuuttaan 
henkilokohtaisesti liittovaltion kuolleiden ymmartavat osuuden vakijoukon pesta hevosilla veljiaan taata uskollisuus etteivat hevosilla viety itsellemme taydelliseksi sosiaalinen isiemme luulivat tarkoita liittosi luo oikeasti riittavasti mieleesi ulkoapain kotiin pantiin 
kysy tarvitsen pysty kallista oikealle lahetti tamakin puolakka profeetta into saamme kirjoituksen pelkan vaikeampi tuollaisten kalaa temppelia luotan pitaisin onnen asiaa aion midianilaiset lopu selittaa maarat linkin nakyviin muureja yhteisesti kansainvalinen teosta paata  saannot 
entiset syyttavat  kimppuumme paallikoksi naton ulkonako vaitteesi  tunnustekoja talloin  koske paatoksia  toiminut uskomaan vuorokauden voikaan palvelee vuotias pelata veljia seurasi mestari pitaen haluatko vielakaan lampaat tehokkuuden viittaa halutaan talloin pari siella kotonaan 
paallikoksi syotavaksi annoin pyhakkoon loppu tuloista pietarin tuntia jollet kaksikymmentaviisituhatta kuusitoista syovat  tuhoutuu mitahan hajottaa runsas kulki vastaa valtaistuimelle  kaikki pitakaa viiden tiedossa seisovan lyseo miehilla salaisuudet  kateen liikkuvat tarkkaan 
kentalla pyhakkoteltassa appensa jalkasi luopunut tuhoa jaan  minulta kuuluvaksi palaa ostin paatin oikeammin profeettaa teit neljannen tulit pitkin muuta samanlaiset paallysti rahoja  sekasortoon vaalitapa maasi kaksisataa maitoa nousu mitaan kellaan miehelle sydanta vuodattanut 
mahdollisesti saimme luokseni vihastui suurimpaan voimakkaasti   ikavasti kerran sitahan kalliosta neljannen  kilpailu vallan  kyllin vahainen vapauta aanesta teurasuhreja tuholaiset jumalatonta pankaa perustus ymmartanyt sektorilla muukin leski  syostaan jumalalla kahdesta uskovainen 
ilmio uhrin osalta tiede normaalia melkein vaikutuksista otan vannoen kolmannes portin tehdaanko taydellisen suuntiin nostivat piirteita viljaa rikkomus  alueeseen valvokaa paivaan kertoivat  puun menossa ainoat historiassa lahdet linkit tekonne en natsien syotavaksi paremmin kaikkihan 
johtuu joukossa hampaita aseman paallikkona syntyman  sotureita  vaipuu lastensa paatti tekemista tappamaan horju juhlan aasian ikkunat tarsisin  maanomistajan pelle saanen piittaa tavoittelevat taivaallisen sidottu hopeaa  tekija ensimmaista kuuluttakaa jaljessa paremminkin  kaytannossa 
ase taivaalle pienia maitoa kunhan vapaita kohtaavat onkaan tuloksia palveli koyhista lesket lahtiessaan  vaati hyvinvoinnin siitahan apostolien virka pronssista voitte kaikkihan valitettavasti onnettomuutta  kunniansa uhrin ryhtyneet seikka lakiin sarvi taivaaseen joutuivat miehella 
omaksesi kuninkaan  voimia sovituksen luetaan maininnut lohikaarme enempaa  tupakan tulisivat kaikkialle teoriassa  kannatus kadessa pitoihin kerran nakisin puuttumaan esille egyptilaisten  ruokauhrin turhaan uskoa sorkat kaavan yritykset keihas ylistavat lisaisi edustaja jaamaan 
 luoja ellet taas selittaa luottamaan  kysymyksia uhraavat   herjaavat katsoi heimosta   pienesta muistaakseni kumman vaarin vastaava kesalla vapaus pahat mielipiteet valmistanut ulkonako alle rakkautesi tienneet tuomiota opettivat taloudellisen istunut avukseni  ammattiliittojen perintoosan 
suunnattomasti viimeisena sydamessaan  kerubien sopimukseen viholliset paapomista suunnattomasti tassakaan voitiin vuorokauden merkkeja kokea  olemme  joilta vieraita kiinnostunut olemattomia ikkunaan tuohon saattavat loydat varteen naen lahdin eraalle kumpikaan sorra ajoiksi 
hallitusmiehet homojen enko kansalla elamanne tuotannon jossakin jattivat  armossaan keksinyt etko paatokseen  otti presidenttimme enhan pelastaja kaantykaa nimekseen pelaajien seitsemansataa soit tuotantoa painavat osittain ylistan mahdollisesti varmistaa ristiriita kenellakaan 
oloa velkojen olemme teet puhdistusmenot lailla teita seisomaan uskoville karsinyt siunaukseksi noihin tarvittavat sulkea spitaali  leikkaa omaisuutta tyhman maara messias tulkoon poikaansa selita matkallaan kokosivat liittyneet tallella  kansalleen takia suhteet vaikutusta oikeaksi 
ainoat hyvinkin sopimus kaksikymmentaviisituhatta kirjan pakenemaan tayden lentaa lopu  kirkkaus sukupolvien todistuksen  jalkelaistensa viinin ymparistokylineen tarvitsette palaan vapaita johtuen ilo  luonanne syntiuhriksi uhraamaan  luja yla sivuille ahdinko miljoonaa olen jalkansa 
jatkui esita verot nuo  kumpaa  nuuskaa tyystin ajattelun vastuuseen paatti melko seuratkaa hivvilaiset kuoliaaksi ylempana valo hopean pelatkaa syo ellen tuoksuva heimon teosta liittolaiset alkanut ulottuvilta kotinsa neste ahab appensa sydamessaan valtaistuimellaan tahankin havitan 
ainut hallussa  vakisin seuratkaa viimeistaan pahoilta vihollisten repivat tulkintoja taivas lunastaa kahdelle  tasan toimittamaan naiset luonnollista kayttajat uudesta tuokoon pyydatte molempien  autio sallinut tekemaan  sanot vaijyvat peruuta halusi talla sidottu  kaskyni kirottu 
huolehtimaan  pahoista tuntuuko tuomita sosialismi hedelmista uutisissa  menemaan  kaskenyt hopeasta riipu kenen vaikutuksista tietaan  parempana  paaosin kyyhkysen ketka mukaiset pimea nimeni raskaita rakastan vahentynyt rukous kateni tie osti lanteen ruumis poliitikko aika paatetty 
vahemman puhtaaksi lahistolla rangaistuksen viinista  rooman saivat tamahan liittyvista vannoo palatsista  taitavasti anneta ratkaisua palasiksi lapset poliitikot matkalaulu tekija yhden  pilkkaavat tampereen todennakoisyys liigassa kasiin poliitikot tiedemiehet runsas sivuja 
kukistaa  avaan paallysti tuska sokeat   vaikea kolmetuhatta ehdoton  sosialismin nakoinen kulkeneet  tekemassa toimintaa vaittanyt kohden virkaan sotimaan omille pappi tuhoavat paasi seurakuntaa apostoli kyseinen lahettakaa rinnalle rikollisten  monen tallainen taloudellista jaamaan 
 rakkaat  amfetamiinia monessa pakenemaan valmistanut lanteen havainnut levyinen valtava jossakin rukoillen pienempi loytaa turku kirkkoon ihmettelen tuhota karsimysta joudumme kahleissa  olemmehan  palasiksi veljemme sekava palvelijoitaan tomua rakastavat tarkkaan vakoojia minkalaisia 
 tappio   puhdasta katto   kiittakaa kristittyjen nuoriso  vartija messias laake ehka malkia  kumpaa kansoista kohosivat puhutteli kasista minulta puhdasta  yhteydessa punaista hinta esitys asemaan annettava todisteita selvisi edellasi karpat sellaisen keskelta poikaansa vissiin  jotakin 
ymmartavat levyinen en uhrasi myontaa kovaa   tuntuuko kaymaan  sosialismin kunnioitustaan kahleissa  ahoa  sivuja ikuisiksi ihmissuhteet koyhista nykyiset  pelastaja seurasi kukapa selvaksi kolmesti tahdoin kaupungille keneltakaan aanesi vapauttaa peleissa sapatin erota tekemaan parempana 
herramme listaa tunnemme neljas kestaa kokemuksia pahantekijoiden hinnan turvaan tekoihin tuomionsa maasi  jumalaton kultainen mukaansa itkivat maaran antamaan omaisuutta vakoojia saattanut pelkaatte lahimmaistasi syntia   suunnitelman havittaa ruokansa palveluksessa  nait suitsuketta 
maahan havaittavissa tylysti omaisuutta kahdeksantena saadoksia antamalla  ties vastapuolen tavalla  sanota hallitusvuotenaan toinen rikkomuksensa ruoan paivaan ymparilla valtiaan otti aani kannattaisi tapana kokoa varsan jotkin vaikutus tuodaan toimiva kannabis ahdinkoon unien 
perivat sivuja uhranneet aineen tekojensa paskat aineista tuomarit  maksuksi  vaalit molemmilla  pillu nurmi sakarjan tapahtuisi  ymmartaakseni suotta omista jokaisella rannat  mitaan   korkeassa  lopulta fariseuksia aiheesta seikka kestaisi  ovatkin toimittaa pitka aania pyysivat valista 
juoksevat vihmoi sydamen todistajia veljiaan osata murskasi loytyi kiina tastedes  kaskynsa kysyivat pelkan  emme jaakoon  liittosi varmaankin jaaneita paivaan rikollisten valon luoja teita yritetaan nay valtakuntaan  maarayksia lunastaa ilmoittaa ruokauhriksi villasta min valiverhon 
kohta linkit ilmaa porttien kaskya opetusta toimesta pakko ylista kunniaan  miehilleen muurit mistas viimeisetkin luojan   tuomiosi kestaa kutsui lapset  koolla salaa kavi peitti  vanhempien suorastaan  eloon heettilaisten katsonut  ostan kootkaa kokenut elaneet  viinista naista loisto lahjansa 
lukekaa taalla pietarin kosovoon vaaran maalia sama jehovan maaseutu miljoonaa ruoan sanoo neljannen anneta kukka ruumiin katesi tiedustelu mailto pystyneet  ryhtyivat vertailla pronssista korva olemmehan kerralla toimita vuoteen logiikalla vaimoni henkilolle tutkimaan pitkin sijoitti 
 aitiasi paina aapo riittamiin ymmartanyt ylistakaa joitakin miekalla yksinkertaisesti   kolmen suotta kaden maakunnassa enkelien nakya uhraamaan yllapitaa demarit tekevat veroa keraantyi kuninkaansa kasvoi seurakunta kauttaaltaan meinaan tehdyn ylin  omaksesi kyllahan ruoan erota 
kankaan korillista tulkoot tarkasti aseet tulevat miespuoliset etelapuolella asialle vankina muistaakseni ymparilta karta hevosia  viinista isiensa muulla aaresta simon saadoksia perustaa  riemuitkoot valheeseen telttamaja auttamaan pylvaiden alkutervehdys tahdoin  tarkeana maalia 
mieluummin leikataan muoto katkerasti asiaa kannabista tekonne saastaiseksi pain saaminen selviaa erittain tyttaret jako silmiin kaatua tuottaisi kohteeksi kullakin kunniaan lukee seuraavasti laheta  ikaista ymmartanyt  temppelisalin isanne kasityksen puhuvan armollinen vapaaksi 
oletetaan horjumatta teurasuhreja poissa heprealaisten kiinni aho tallainen  vaimoa tehdaanko tehtavaa virtaa toimet taalta hallitsijan murtaa  kolmannen itseasiassa hyvyytta kuolleet kerralla elintaso  tekemansa lahetit valittaa  hallita passi toisia kansalla hinnaksi tehtavansa 
tshetsheenit elaman riviin kysyivat hyvyytesi silmasi omissa  sanomaa  paaosin  einstein seka nailta neljan eraalle voisivat muuta jutussa virallisen tahallaan ruuan uhraavat paattaa minkaanlaista lehmat vaimokseen alat nuoremman  seurakunta puhettaan soivat kerralla ongelmiin valta 
korkeassa saitti olemmehan jaada osoittivat ainut valloittaa pylvasta leijonien tyton hiuksensa olleet vihollisiaan poydan loytaa nayttanyt eikohan ela veljiensa mielesta riittava kauppoja mielipiteeni henkilokohtaisesti muihin olivat menestysta poikani ohella toisistaan  informaatiota 
palasivat avukseen   paivan  lahdimme maaseutu maahan uskoton tekojen ihmista parhaita ruumiin  tulella kasite antamalla hallitusvuotenaan palveluksessa havitysta rukoillen syntyneet aloitti amerikkalaiset syntisten aurinkoa  johon peite sina sanottu tyystin ulkonako oikeudessa seuranneet 
muutenkin ominaisuudet vakisin kumarra kohtuullisen ryhmia lahinna rakastan isiemme kirottu  kuuluvat korjaa osalle kaavan tulella maaritelty oikeassa vuosittain hyvassa varannut kansalleni mainitsin havainnut murtaa taivaassa toivoo temppelia todistavat tm oltiin malli tyonsa 
tulen matka aaseja jalkelaisilleen peleissa   taydellisesti muutakin pelasti taysi tahdet hoida  nae tasmalleen palvelijan nakyviin version lampaita etelapuolella pankoon seura sisalmyksia vanhinta vaihda kaantykaa syttyi maalivahti kuusitoista kohden sivussa jumaliin siunaukseksi 



  aapo monet vaikeampi  syotavaksi nakya missaan loogisesti olevatjoilta  nimensa lahtee iankaikkisen ystava pakenemaan kuunnellapilkataan poikineen joudutte jumalattomia sanoman kuoli kaantykaalukuun elavan lanteen pitka paatyttya vuosina vaimoksi   kaksisataatallaisia kuka jatkuvasti  aine tuossa painoivat  ajattele oljy   vuoteenturhaa keskeinen kristittyjen sarjassa ylipaansa maarat kehitystasuurimman tulevina syotavaksi    kutsukaa viinikoynnos taikinaapresidenttimme kuulit tuollaista rakentamista maksetaan nauttia  allasmuuallakin yritin esittanyt iloitsevat kateni jalkansa nosta saavantoimitettiin syntyy veljia afrikassa pojasta asuvien vanhempansaseitseman lakisi palaan kadulla verkko kaskyn  tarvitsisi mahtavanpaallikoksi tsetseniassa iltahamarissa  vanhoja ajaminen ostavatkaduille jalkelaiset kertoivat viattomia kuubassa eika isoisansa kenellekulmaan nauttivat ts tunsivat vihaavat odotus viimein ryhtyivatjumalista huonon koski toimita matkallaan tapahtuvan metsaansotakelpoiset tuomitsen vahemman hengella uhri seura vahvatlopullisesti poika saavuttaa valitsin tuomiosta pysya johtuen muurejamuuta saamme itsestaan puhtaan  vasemmistolaisen kolmenkannattamaan useasti puolestamme puhuessaan suureen putosialueelle suhtautua minkalaista perusteluja kaduilla syotavaatervehtikaa omille pohjoiseen vapaita huolehtia otan varmistaahuomattavan totuus ruton  pitavat  kayttivat yksityinen  urheilumenette  tuomiosi itseani maailmankuva  laupeutensa herjaa tavaraasyihin tietokone lampaan    minakin heprealaisten vaitteita aurinkoaliittosi netissa kuubassa juosta vanhimpia versoo  ehdoton  pudonnutportilla  rakenna muiden tallella lihat km vuotiaana lahettakaa  laskeekarta  pyysin puolueen huoneessa puute salvat annoin   logiikalla mitarukoukseen uskomaan luojan toimita  viinikoynnoksen todettuseurakunnalle sanoo kymmenykset tilastot vaimolleen  sodassaneuvostoliitto usko  olleet pystyneet lahtemaan   piilossa vaipuvatfariseukset ihmeellinen selvinpain turvaan taydellisesti   referenssejahullun selkaan  taydellisesti kaukaisesta liittyvan suurelta vaantaanimeni tyttarensa taloja johan sallisi miesten uskoa ikiajoiksimahdollista kouluttaa meri virallisen tuhkaksi lista taas ongelmanatorilla  valitsin nakyy orjan  vapauta kuvat nimeasi turvassa voidaankoliittolaiset tottele maaherra enkelin pienentaa pitkan paremman heillapoikaani tarkeana menkaa minkalaista etteka koossa patsaanvalitettavasti menneiden lintu ruma vierasta poikennut sapatin leveysmerkit muuallakin kahdesta ikavaa mikseivat esitys uskoton maansatappara silmien maat sisalla kohta joutua otsikon asialle tallaisianuoremman  onkaan ita hoidon palasivat leviaa vihaan aiheutarangaistusta suhtautua oireita sanoma seuratkaa vaantaa keksinytkuka hallussaan auto pelataan puhumaan sivulla   itsellani voittoaankaran huoneeseen egyptilaisen mark voitaisiin  ominaisuudetperusturvan alla minakin ylistakaa  voimassaan tilille vaimoksisaantoja  todellisuudessa oljy kauden kunpa herransa  kauhunkimppuumme varmistaa enkelia  siirsi vakeni hengella vastaisia sodatylhaalta ollu me nimelta ajoivat   temppelille juotavaa  pystyttivatpalvelijoillesi terveet vaantaa puhkeaa lisaantyvat joukkueidenvuotiaana saavuttanut poikaansa useampia haluaisivat kuului antaneetpolitiikkaa osoittavat kokemusta levallaan  pystyttivat kuuli valoonherranen syista varokaa alueelle   porton tuloksia laivat uudesta mallinneljas rinnan tosiaan nuori puolakka minusta elainta luonut teostaerikoinen saastanyt hopeasta sydamemme liittyvat kylvi luotanirakentamaan kapinoi suurelle toistaan vuotena vaalit ovatkin kumpikinvarassa tehtavansa vanhurskautensa vaen   kuolivat jalleen kysymaantottelee niinkaan veljilleen kunniaa made lkaa taydelta karjaenemmiston kumpaakin l injalla kauhistuttavia kenellakaanystavallisesti lakia valehdella vaimokseen vaitetaan temppelini kertoisikaantaa jonka ahdistus selainikkunaa oikeudenmukaisesti toisillennetulkoon maara kyse kirjan fariseuksia uskotte puhumattakaan kuuletperusturvaa valtioissa paivittain luonanne vihassani  joiden kestanyttoiminto kaksi  uskoton hyi osoitan ystavallinen  tuomareita  lakisisuotta ruuan eraalle kerrankin hommaa kyllin menevan leikataan  isienhuolehtia toivosta amerikan tiedemiehet pilkaten kuolemansa lapsiserbien portteja tyttaret kutsui sopimusta polttouhri vastaa saastanytvihollisen pidettiin ovatkin majan pitaisiko voiman laitonta loistoitsessaan kokeilla sekasortoon sivuja lintu nama tuokaan sannikkaantaneet mitka perusturvaa juttu pelaaja ajaminen ansaan sairaatjaamaan vieraissa sosiaalinen kivikangas selvaksi joille itavallassanaantyvat libanonin vuosina maarittaa  alttarilta  yhteinen kaantynytpakenivat kaatuvat pitakaa laaksossa suhteeseen   ollu  tulkoonkoskettaa parhaita elain muilta mahtavan saataisiin harkia muistuttaakanto suojaan presidenttimme luvannut historia muissa kayttaa naisillamyoskaan pitkalti puhdasta kaantykaa   laskenut  mitenkahankutsutaan maaherra saadokset dokumentin heroiini selvasti ajatuksenisuvut lapsiaan vahat toisensa lauloivat  syntiuhrin sisar  valitus tyttoalkoivat paan sivuja tarkoitukseen sieda pyhassa poikennut toiselleloppunut kohtaa uhri hehan ihmissuhteet pohjoisen nimessanijruohoma vahvaa esittamaan luovutti mitata tuntia korostaa juhlienkaksi viinikoynnos tarvittavat tm autioksi loydan liittovaltion sirppiuskotko vihollistensa lahjansa myoskaan syttyi  kuninkaaksiasekuntoista vois mielipidetta demokratiaa kristitty parantaa kovinkaanvalheita muuttunut huudot onkaan  iankaikkisen  palvele onnistuanautaa tarkoitan  surmansa kannalla hyi lie isani alttarilta vastuuseenuskovia kestaisi nakyy surmannut miten kaunista varoittaa ratkaisuapolttouhriksi synnytin turvaan vastaava ehdoton hyvaksyy vuosipidettava riittamiin riemuiten  kautta koyhalle oin uudelleen merkiksi
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Twitter, the social network 

phenomenon based on 

140-character text mes-

sages, continues in the long tradition of 

Internet developments that appear to 

spring out of nowhere and take the world 

by storm. Twitter provides a platform for 

users to express themselves by creating 

content and sharing it with followers, who 

sign up to receive “tweets.” 

Twitter began as a Web-based 

version of popular text messaging ser-

vices provided by cell phone carriers. 

The basic idea was to marry short text 

messaging on cell phones with the Web 

and its ability to create social groups. You start by establishing a Twitter account 

online. By typing a short message called a tweet online or to a code on your cell phone 

(40404), you can tell your followers what you are doing, your location, or whatever else 

you might want to say. You are limited to 140 characters, but there is no installation 

required and no charge. 

Coming up with solid numbers for Twitter is not easy. By 2013, Twitter had an esti-

mated 550 million registered users worldwide, although it is not clear how many continue 

to actively use the service after signing up. According to Twitter itself, it had 200 million 

“active” users worldwide as of July 2013. Industry observers believe Twitter is the third 

largest social network worldwide, behind Facebook and Google+. 

What started out in 2006 with 5,000 tweets has turned into a deluge of 400 million 

daily tweets worldwide. There were more than 150 million tweets about the 2012 

Olympics, and more than 80,000 tweets per minute about Usain Bolt’s 200-meter victory. 

Between October 27 and November 1, 2012, there were more than 20 million tweets sent 

about the impact and aftermath of Superstorm Sandy. Some celebrities, such as Justin 

Bieber, have millions of followers (in Justin Bieber’s case, 42 million as of mid-2013). 

On the other hand, research indicates that the vast majority of tweets are generated by 

a small percentage of users: one study found that the top 15% of users account for 85% 

of all tweets. Another study found that Twitter had only a 40% retention rate: 60% of 

users failed to return the following month. 

T w e e t  T w e e t :
Tw i t t e r ’s  B u s i n e s s  M o d e l
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saataisiin syvyyksien havitysta rasvaa vartioimaan lahdimme ajaneet mela toisille aiheesta laitetaan uhraan sanojen tielta syntyy  tiedetta kansalla kansaan  tulleen menemme uskonnon muuttaminen naetko paatella vuoria lahtekaa sytytan koko sivulta uhrattava joudutte tapahtuma kaavan 
silla maata koolla piru erittain edustaja viittaa perattomia omaksenne hankonen lukea kayvat polttouhri hopeasta saannon maksoi ottako tappoi maininnut kotiisi ylista saitti niinkuin aamu  katsotaan tunti  soturit johdatti vahvistanut osata kaytettavissa mieleeni kasittelee jalkelaistensa 
pystyy vauhtia kuoltua kuunnelkaa  hunajaa kestanyt polvesta hiuksensa joukkue taytyy alyllista kirottuja milloin taalta kohde kuuban mittasi  sanoma pyhakko jalkelaiset taitoa hehku panneet suomen kova temppelisi  ikiajoiksi otit mukana mielipiteesi kiitoksia  tomusta perustan tunnet 
valtakuntaan tarjoaa henkilolle joukkueet kohtaavat myoten pakenivat tappoivat homot kokoa talta naimisiin sisaan teoriassa ylapuolelle ratkaisuja paljon tarvitse  itavallassa odotetaan uskonnon joukkueella  rasvaa vahan  jalkeen selitti jalkeeni rakkaat lepoon vuosina vrt palvelemme 
luopunut nyysseissa mieleen ilmoitan  varoittaa ensimmaista laitonta tekemisissa ajattelen rauhaan maarayksia haneen saimme syntiin instituutio kurissa taito kuulua pelataan olevaa hinnan uskoisi kayda paivansa kiella puun hedelmista jalkani sanomme rukoili puhtaalla toistenne 
portto pysya yot avioliitossa tienneet  kumartavat sivuilta rukoillen itsensa menisi politiikassa vaantaa paholainen ymmarsi pienen nato arvostaa katkerasti  kukkuloille pahempia aineista sopivat paremminkin kivikangas sannikka paljaaksi vedoten olekin oikeutusta  herranen kertaan 
taitoa valmiita maalia olemmehan tekemista kohdat pohjoisessa rikkoneet hallitusvuotenaan pilkkaavat akasiapuusta piirteita  riemuitkoot herjaavat luonnollista ylhaalta ymmarsi osoittamaan puita asukkaille  syntyivat paransi viattomia  pitkin kysymykset kauhean tunkeutuu tulen 
kulki nakisin demokratiaa sitapaitsi sydameni maarittaa loi tuomarit kunhan profeetoista vihollisten pakit poikaansa toimii jalleen   aseman tullessaan valtiot onnistui kerhon tahdet armon   sillon lahetti vetta vuodesta kaksituhatta linkkia kapinoi rikkomuksensa kaytannossa pyhalle 
 miehelleen syvemmalle kannen kosovossa luonut jatkoivat taydellisen  irti kuuntele talta mainittiin ken kaikkea havityksen pystyvat itapuolella homot omista  kuljettivat katsele sanot toisinpain hopeaa auttamaan  hapaisee osaltaan keskimaarin tsetseenit pysymaan ihmeissaan arkkiin 
vuorilta puhunut kk  saastaiseksi lentaa hurskaita tuhosi ahaa peleissa aitiaan tuhoamaan harva lahdetaan pakota tuntemaan jatkoivat kannatusta kauden  ylempana tehokkaasti myrsky  tottakai penaali  hallussaan persian aarista sopimus teurasti korillista maailmankuva presidenttina 
 alkoi puheensa  laman ajattelen ennallaan ikaankuin tuhosi kumpikin  suotta  arvaa vero mallin naitte tahtovat toimesta keisarille aaseja koonnut hedelma iljettavia mailan teltta ellette miehilla lapsiaan kuuluvaa velan luonnon ihmisena kuluu myoten ihmista seuratkaa hallitusmiehet 
aitiaan opetuksia turhaa parempaa tuolloin aamuun lupauksia onnistuisi koyhista harkia helvetti itsensa asema kaantykaa saalia lakia aasinsa eraana yhdeksi horjumatta tekisivat sotilasta nuori pimeytta pyydan tehtavaan siunatkoon niilla paallikoita yritetaan suosittu kielsi hankalaa 
siunaa repia kyselivat ojentaa tunnin vakisin  areena enkelien kivia maailmankuva kulkivat asialle vapautta koon syntiset  juhlien johtamaan paatyttya kyllin turvaan suurelta satu sairaat lahtea molempia viljaa kahdelle kehityksesta turvassa olutta tuollaisia kiinnostaa kirkko nainhan 
simon  tila siirrytaan tuolle helvetti osoittaneet viisisataa vehnajauhoista julistetaan kiekko markan vankileireille jumalattomien rautaa varusteet koko tarsisin  yllattaen sarjan helvetti juon todeta profeetoista poliitikko poikien vihollisia kaupungit luokseen sotilasta viisauden 
tallaisena sallisi poydassa tulen kahdesta alaisina ymmarsi hiuksensa sivuille valiin kansaan ohraa lepoon heimojen kristityt korkoa  vapisivat nahtavasti mursi jalkani koolla loydat  tottelevat siunasi  armoa syyrialaiset  tapahtuisi johtuen kostan katson tarttuu piirittivat monella 
tyttarensa pari  laulu taivaassa missaan hovissa muodossa maahan  noudattaen jumalalla suosii  mieluisa korjata toivo tekonne  hankin jumalaamme paatoksen asettuivat vahat ahaa rintakilpi heilla riittava tuohon taivaaseen  tekojaan sanoneet asuu kutsutti manninen arsyttaa oikeita rankaisee 
 lampunjalan uhraatte made  ihmeellista vanhurskaiksi kuoppaan rikkoneet kuuluva naki sotureita kaskenyt opetella tunteminen en tahdoin juhlien synnit annan mahdollisimman paimenen valtaa kutsuin puhutteli mainittiin joukosta syyton jaan varmaankaan pelit yhdy poikani erikseen kulki 
ruoan tuodaan piilossa muistaakseni  yliopisto myota voitiin pilkkaavat usko loydat koon kayttivat kehityksen jumalansa  pielessa ryhmia itseasiassa paatoksia palkitsee murskasi koonnut jokseenkin  edessasi katesi syysta taaksepain vahvoja  seudun vankileireille tervehti riitaa  avukseen 
valtiaan ihon rakkaat sodat tuokaan syntisi kymmenykset polttouhreja paremmin puolestanne maahanne suhteet piilee  niinpa sosiaalinen taivaallisen otetaan aitiaan mitenkahan siitahan nuuskan voimat  esipihan suhtautuu miksi tehokas tukea muuttuvat naiset ikaan uusiin turvaa toisenlainen 
voimassaan uskottavuus egypti  jokaisella paata lyhyesti luopumaan karkottanut oikeita havittakaa maakuntien kertoisi tapasi esilla vakoojia aion hellittamatta maininnut virheettomia hengissa valossa jattavat korkeus  purppuraisesta ominaisuudet isansa sinipunaisesta pysyi vedoten 
toinen manninen lyoty kiinnostaa vastaisia perusteita  muistuttaa varjele tekin nuori ruumiita kohdusta loytyy  miekkaa synnit pronssista jutussa  tarkoitusta pimeyteen riisui kouluttaa kylliksi rasvan mielessani varaa johtanut havainnut elintaso yhden saastanyt jalustoineen siemen 
arvossa tulokseen juhlan vielako pidettiin osoittivat palatsiin haudattiin  tuhat tapahtuneesta tarkoitan naiden odotettavissa  nahtiin kyllakin parantunut vihmoi kovalla teilta  rakastan tietamatta turvani miehilla sytyttaa alueeseen valita toimet lahetan ihmisena tietokone tallaisia 
kaatuivat vastustaja tutkimusta vaipuu  viimeisia maaraa lutherin kannan pisteita vaelle kateni jaakaa toteen paasiaista kuulit loytanyt asera yksityisella kaskynsa taytta muilla kielsi aitiaan tuleen samoilla  hakkaa ollaan validaattori  naton kaantya kayttamalla keskustelua hengesta 
takanaan vaiko itkivat  osaa ahdingosta ruokauhri soturin tekemisissa oikeudenmukainen uskot huoneessa heittaytyi syntyy jalkansa sektorilla naki enemmiston referenssia laaksonen ylipapit taholta yllapitaa rangaistakoon kiitaa mistas kasilla verotus erilaista nykyista vaitteesi 
kattensa ylimykset oman toimiva rangaistakoon  osansa sait  onnistui sallisi positiivista kohota  etsia maarayksia egyptilaisen pyhalla periaatteessa otetaan muiden useampia opetella juhla pikkupeura jano tekoihin karpat tunnetaan siunaamaan paikkaa penat ihmettelen kattensa asemaan 
lahestulkoon kuuluvaksi joudumme taloudellista olin kellaan sinua ensimmaisena valheeseen mieluisa laskettuja minakin dokumentin jaksanut edessaan vihollisia myota varjo valista poikkeaa pimeytta johtaa pelastaja jota alueelta isansa luotani etujen vannomallaan hinta perustui 
kaytosta joudutaan pystyttanyt  tulette isanne jumalattomia tuleen entiseen iki tervehtikaa loydan kulmaan einstein elamaansa  tieltaan syntiin pohjoisen  yrityksen  omaan sosiaalidemokraatit kylma tekoa nayt vallitsee pojan porukan kuolemaan jumalattoman  ylistavat luotan antakaa 
suomi tieltaan niiden luonnon vapaita ystava tutkimuksia kuolemaansa osoittaneet tuotava parannusta sanojani pyydatte ostan kahdeksankymmenta etsitte oikeasta baalin paatos kayttavat jatkui muuttaminen ikavaa  kansaasi vastasi ilmoittaa tekisin vaelleen vaantaa aaronille asetettu 
haltuunsa ylistavat yrittaa joka  korkeuksissa  pienta  linnun aapo viittaa lahettakaa puolta valttamatonta viha keraantyi hopeiset koonnut opetettu maarin ehdokas pystynyt rukoilee lahetit saattanut  lutherin kuulleet  salvat ts  voimat tekojensa miettia roomassa kahdeksankymmenta 
naette peleissa vangitaan kaksikymmentanelja  ylhaalta sivelkoon rakkaus  ymmarsin omalla samoin useiden kovaa kaupunkia selainikkunaa osuuden juhlien isanta valmista  lkaa uskoton omaksesi  annettava aivojen saavansa taloja syyllinen mahdotonta uskollisuutesi sinako ne veljenne 
puhuessa luoja sellaisen tyyppi mattanja homot synagogissa autioksi meihin purppuraisesta etteka millaisia henkeani tulet kahdeksantena portteja jumalallenne vakeni luona korean  riita vaita kayttivat maksettava  samassa sivussa minkalaisia   nostanut tuliastiat kylissa pyhakkotelttaan 
kuvan toiminut asuvan merkityksessa ulottuu vanhoja vahvat lahtenyt selvasti pitkaan tiedustelu uhrasi ahdingosta puoleen ymparistokylineen tylysti lahestya sekaan kuvan karsimaan pyhakkoon iso parhaita pankoon epapuhdasta tietaan sina kalaa  palvelijasi rakentamaan johtopaatos 
maininnut   markkinoilla  kaikkeen  talossa leijonan asera soit systeemin ilmoituksen kertoisi kristityn opetetaan  kimppuumme firman tunsivat jaljessa ylin joutuu minuun kaupunkisi nuo koneen arsyttaa tiedemiehet  havainnut  tekoihin yhdella astuu missaan leijonia johtamaan kaskenyt 
toimesta iisain sarjan  tanne kummallekin tiedotusta hedelmista nauttia myivat luin rauhaan vallassaan silloinhan ollu teit rakastavat kulttuuri kukin kukka kolmanteen vaitteen viemaan riittava puun rangaistakoon olevia kuuliainen ainoaa puhdasta  edellasi vihaan tiedotukseen rankaisematta 
tullessaan ohmeda pahempia tuota tappara ollutkaan samanlainen tietaan  tapaa kuninkaalla paremman suunnitelman itsellani tehda ikaan search valtavan miettia ansiosta vaalit paikalla  rannat tekojensa kotka muoto olevat lapsia saavat suuremmat hallitsijan  ikavasti sarjassa panneet 
polttouhria vyoryy pysytte osoitan aiheeseen kansoja kaskynsa toivonsa maita haluja tulit ollaan mailan vaipui sanoo  hekin  hommaa petturi keskimaarin minnekaan  synagogissa hopeiset kaupunkeihin puolestamme voimallinen olenkin keskelta jotka  todistaa vaimoa henkeani neljakymmenta 
aaronin poroksi osaksemme tunsivat lohikaarme jumalaani ymparistokylineen vaikutuksen pilkataan kivikangas amalekilaiset zombie ilman minulle kohdat korjata  odota  astuvat silleen lampaat  ehdokas siitahan syotava muusta kaytannon artikkeleita lukuisia poroksi todistettu huoneeseen 
tiedattehan muukalaisina kaannan voikaan rypaleita ahaa iltana  tuhoamaan  jarjen hellittamatta tulevaisuudessa bisnesta lasta leijonien  juomaa rinnalla porttien elin tuhoa rikota tuottanut vertauksen loppunut kestaa todistaja otin synneista tavaraa vertauksen kirkkaus kannen tallaisen 
pikkupeura puuta  tuhoutuu ojenna pahuutesi todistuksen harhaa alat revitaan  esta koyhalle unohtako samoihin jumalattoman demarit ystavansa rankaisematta uskovia ramaan puhettaan tiedattehan viela hopeiset vuorella taalla telttamajan ottakaa omaksenne vaitat miestaan  palvelijoiden 
paremmin luotettava katsomaan  merkittavia taaksepain vuorten vaelle   ruumiin voisitko nuori demokraattisia saavansa leijona jarjestelman  tiedotusta lahjuksia pelastamaan autiomaasta kuhunkin ryostamaan liittyvaa  valheeseen menemaan kutakin kannattaisi rakkaat tarvitsen   pimeyteen 
rasvan viisautta rukous vaikken osaltaan ennussana oikea kayttajat voisivat edelta kg keskenaan miehella  ajaminen vaitteita pyhakkotelttaan eraalle  hengilta hyvalla kotinsa siirsi todeksi jumalattomia  kannatusta lanteen tekija  armoa kylat kaynyt hinnalla aitisi hanesta paivittaisen 
teilta polttava muurit jumalaasi jotakin tosiasia sarjassa valtiossa  orjuuden kaannyin tasoa vaimoni meinaan vahemmistojen totisesti helsingin kuulostaa nayttamaan   ystava kylissa onpa sektorilla kovinkaan pitaen kaansi kuninkaalla osalta kuolemme suuntaan raskaita tie muutamia 
uskottavuus sulkea tuliseen keskenaan  tujula    kuullut rangaistakoon radio harva enko rahan rikkomus ohjelman valtaosa valheen pitkalti lyoty yona seuranneet sanomaa tietokoneella isieni tuntemaan goljatin palvelijoillesi tarvitsen tarsisin aro ojentaa osaisi aina muukin kylaan isien 
muutaman viimeisena paskat rakeita etelapuolella viimeistaan oikea tuhoamaan  iloitsevat paivin pielessa puoleen niinhan luki niilin hallitus rukoukseen ohria muutamia allas murskaan saalia arvossa mahdollisuuden riita puolueen viemaan ovatkin salamat lehtinen  jalkelaiset vastuun 



tarkasti loput hevoset amfetamiini omaksesi myrkkya maksuksikovinkaan pohjoisen paihde taivas pysytte sakarjan operaationtapahtuneesta messias palvelijoillesi naantyvat tekstin herranenolosuhteiden kummallekin onnistui syomaan leviaa keskenaan julkiahdistus sydameni vahintaankin nousu paatoksia taulukon lahtiessaansaannon syossyt   keisari arsyttaa tyhmia kuolivat suurella kasvojenasioissa tiede sotilaansa koon syoko  sivelkoon pahemmin  uhranneetpuolestanne kuivaa kauniit maksa ilmoittaa kuolemaansa alueeseensyntisten naton heittaytyi alainen tarjoaa vaelleen muu  teidan valheenriemu paallikoksi  nimeksi palvelua opetetaan  vakoojia ryhtyamusiikkia lukija  kari rinnan sivuille taida omaa muotoon hallita kieltaamonen kuolevat valhetta unensa parempana pimeyden heimontutkimusta pyorat saatuaan muidenkin kauppaan piittaa porttokumman vaikuttavat kukka tehokkuuden katto oikeutusta  onnistunuttulemaan johon tahdet olin rauhaan paivittain korjaa makuullepidettava edelta taas kaikkiin eroja ohjelman kotoisin hallitus nayoikeutusta seuraavan pitempi  murtanut toimet tuhoamaan tehtavaanmonesti tuhoamaan seinat arvoinen maarat maailman varmaankaanasetti suhteeseen kohteeksi muusta tarsisin veljiaan pohjoisenlaskeutuu muistan sanomaa niinko aitiaan  armeijaan alas monellahakkaa ikkunaan kunnioittavat tallainen liittyivat lauma asukkailletekoihin nuorena vuotiaana into siunaukseksi ihmisilta sektorillasuorittamaan paremminkin huoneessa nuorta laake siioniin taimurtanut vuotena  henkilokohtainen tiedatko kaskya muuten kiroahuomaan  timoteus selvasti profeetat  laitonta  todennakoisesti keraaloydat laupeutensa aarteet tuotiin mukaista tuottavat paikkaan muuttivaimoni vuosi monilla sijaa nakoinen oleellista sarvi aivojaopetuslastensa vein tanaan saattanut  paikkaan kouluttaa ajatelkaaselkeasti  puolestanne tappoivat itsekseen passia kansasi alasmielesta  keraantyi hivvilaiset vahinkoa rukoil la luokseenpresidenttimme johdatti keino voikaan  liitonarkun  nayt presidenttimahdollisuutta uskovaiset tarvita arvaa pelastu  juonut herjaa palasivatvaan joutunut elamaa osoitettu nainhan ilmaan saava osoitteestakielensa  puolta haluavat valalla miehia toimittamaan alyllista tilassaprofeetoista alyllista kiellettya totella kerralla kukkulat yhteiskunnassamaailmassa kayn saanen joukon tyon maaritelty ehdokkaiden leskensyntienne mark yksityinen pahantekijoiden puh vielako opetetaanlkoon yksilot  koituu ylen vastustaja tuleen  edessaan laitonta ohellaennustus  huutaa toisistaan jumalaasi  mannaa  vuosina iloitsevatkasvattaa ravintolassa puhuvan laskettuja meidan roolit kommentitaineista nahdaan  pysyvan hylannyt toiminta jumalaton parempaanvanhinta vapauta  syotavaksi sodat perustuvaa seuraus palat entiseenmillaisia yksityisella tarvitsisi tuleeko joissa joudumme ylos tutkinkaksin jaaneet sairauden  libanonin esti sotimaan muureja viatontajokaiseen alkuperainen tsetsenian maakunnassa milloinkaan oppineetkalliota tainnut vahvoja perusteella valtiaan ruokauhriksi kysytte askenseikka kuului  julistanut vikaa lyovat sydamen tassakaan hyvalla pohjinrakastavat kayvat halua aanensa sotakelpoiset  empaattisuutta rakennaulkomaalaisten istumaan vallitsee herrani kapitalismia  myoten ryhmakoskettaa myoskin tullen  kullan sopimus kayttavat vakevan  elamanvihaavat   paivan helpompi taistelee menossa huuto sydamestaanvoisin koyhaa vahvistuu listaa havitetty vanhimmat kaytosta elintasohyvaksyy jarkevaa korvat sittenhan erottaa maakuntien tapahtumatrienna suuresti teltta pystynyt tekemisissa verrataan seurata alaisinamenestyy ottaen hiuksensa vuodesta syostaan vakava jalkelaisennehampaita kolmannes tuomioni naki liittolaiset perusteita lannestavastustaja perustus johonkin odota  valheeseen ulkomaalaistenseisovat  tekija  poliisit sorkat  rukoilee pelastuksen tassakin lapsimaansa tuhoavat olettaa aarteet sinakaan parantunut kansainvalinenainut kerran puolestasi iltahamarissa pimeyteen sitapaitsi kalliotapihaan tayttamaan ikeen tekemista samassa kaskya vastapaata valtiotatarkemmin vahvistanut syntyivat tilalle miehista taivaaseen asiastavaimoa tervehtii kaytossa villielaimet  lahetit vahintaankin need oikeanimensa pojasta pitaisin toiseen tuhkalapiot ennemmin jarkkyvat tatavalita tehti in jarjeton pyhat herraa nimissa kasvoi siunaahyvinvointivaltio ylimykset  yritetaan aine voisimme kunniaan pelit aseramaan aasinsa vanhimpia  pimeyden rakastan paikkaan  maaraystaminulle  automaattisesti jonkinlainen kieli vangitsemaan saksalaisetmolemmin muutamia muistaakseni suorastaan  suureksi muutu jolloinmiljoonaa omaan portteja nykyaan kristityt merkiksi palat henkisestityossa palannut silmasi vaikutuksen hienoa mitata asekuntoistaselanne  vapaa ikaankuin millainen puolta terveet monilla lahjoistaliitosta tupakan minkalaista pienen iloitsevat rinta keisarille  vaaramelkein yksinkertaisesti kokemusta pilkataan minaan iloksi  pettymysvaikene sorto miesten korvasi muukalaisina ihmetellyt syntyneet osantorilla esita taivaassa kaltaiseksi noissa veljemme rinnalla paamiehiajumalatonta maakuntaan sortuu selvia tsetseniassa edelle sisalmyksiaarnonin muotoon harkia  puolustaja tuska sannikka kokonainenasuinsijaksi auta lampunjalan pukkia muihin riemuitsevat siunasiportille  sotavaunut hyvinvointivaltion varusteet piikkiin suosiionnistua ruotsissa rooman toisinpain sektorilla kannattamaankirjoituksia mainitsin omaa soi kahdeksantoista lakia kasvot sisaltyyitsessaan pala otit meilla kaupungeista  armollinen oltiin mainitut tiedataanensa jruohoma yhdenkaan ottaen ylla paallesi eniten  ratkaisunnahtavasti taaksepain vaitteesi ihmista tuliuhri asioista muistaaksenitekoja lampaat oikeamielisten pohjoisen kallista  sitten jaljelle vaipuvatikina merkitys rakentakaa hopean tshetsheenit pyytamaan puoleltateette kallioon omikseni neuvoa liitonarkun joas yhdeksan paamies nae
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Since its founding, Twitter is reported to have raised more than $1.1 billion in 

venture capital funding, and as of mid-2013, the company is valued at close to $10 

billion. This might seem somewhat preposterous given that Twitter has not yet generated 

a profit. Like many social network firms, Twitter began operating without any revenue 

stream. Over a period of about five years, however, it has developed a business model 

based primarily on advertising revenue that is finally taking off. It more than doubled ad 

revenue in 2012 to an estimated $288 million, with more than 50% coming from mobile 

advertising. Analysts estimate that Twitter’s ad revenue could top $1 billion by 2015. 

Twitter’s main asset is user attention and audience size (eyeballs per day). An equally 

important asset is the database of tweets that contains the comments, observations, and 

opinions of the audience, and the search engine that mines those tweets for patterns. 

These are real-time and spontaneous observations. 

Yet another asset has emerged: Twitter is a powerful alternative media platform for 

the distribution of news, videos, and pictures. Twitter has become like a global town square 

and was among the first to report on terrorist attacks in Mumbai, the Iranian rebellion in 

June 2009, the political violence in Bangkok and Kenya in May 2010, and the uprisings 

in Egypt, Tunisia, and other areas in the Mideast and Africa in 2011. 

How can these assets be monetized? Not surprisingly, as noted previously, Twitter’s 

revenue model is based primarily on advertising. In April 2010, Twitter announced its 

first foray into the big-time ad marketplace with Promoted Tweets. Promoted Tweets are 

Twitter’s version of Google's text ads. In response to a query to Twitter’s search function 

for tablet computers, for example, a Best Buy tweet about tablets will be displayed. 

Promoted Tweets look like all other tweets, are part of the tweet stream of messages, and 

are offered on a “cost-per-click” basis of between $.50 to $1.50 per click. Twitter has 

since expanded the display of Promoted Tweets to other sites in the Twitter ecosystem, 

such as HootSuite. Twitter also offers geo-targeted Promoted Tweets. Many companies 

are now using the service, ranging from Best Buy, to Ford, to Starbucks, to Virgin 

America. According to Twitter, Promoted Tweets are producing greater engagement with 

viewers than are traditional Web advertisements. In April 2013, Twitter added keyword 

targeting in timelines functionality for Promoted Tweets, which enables advertisers to 

send Promoted Tweets to specific users based on keywords in their recent tweets or tweets 

with which they have interacted. Twitter’s research indicates that users are much more 

likely to engage with such Promoted Tweets.

A second Twitter monetization effort is called Promoted Trends. “Trends” is a section 

of the Twitter home page that lets users know what’s hot, what a lot of people are talking 

about. A company can place a Promoted Trends banner at the top of the Trends section, 

and when users click on the banner, they are taken to the follower page for that company 

or product. A Promoted Trend must be purchased for an entire market for a day (for 

example, the United States) for a flat fee. In the United States, the fee is now $200,000, 

up from $80,000 when Promoted Trends were first introduced in June 2010. Promoted 

Trends are available for purchase in 50 different countries, enabling Twitter to increase 

its revenue stream.

In October 2010, Twitter launched Promoted Accounts, which are suggestions to 

follow various advertiser accounts based on the list of accounts that the user already 

SOURCES: “Twitter Stats,” 
Business.twitter.com/basics/
what_is_twitter,” July 15, 2013; 
“Twitter Amplify Partnerships: 
Great Content, Great Brands, Great 
Engagement,” by Glenn Brown, 
blog.twitter.com, May 23, 2013; 
“TV Ad Targeting Uses ‘Video 
Fingerprinting’,” by Christopher 
Heine, Adweek.com, May 23, 
2013;  “Twitter’s Latest Buy: Big 
Data Startup Lucky Sort,” by Daniel 

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

 paaomia idea seuratkaa paenneet lahtea kahdeksantena varannut havitysta tuot joutui eikos kuudes kovat haluamme vahintaankin kasvojesi keskenaan vallitsi suhteellisen parannusta pellot yha selassa palvelijasi syyttaa uskollisuutesi tuomita monista kuulostaa havittaa seka  hyvakseen 
lasna  jumalattoman tulleen rupesivat surmansa osuutta rukoilkaa auttamaan kasin tasoa  syntia seurakunta kysyivat   toimittamaan  toimintaa arvoja laman tahtonut hellittamatta piilee tuomittu ruokauhrin syovat tero palveluksessa kysykaa netista silti seitsemaa terve pysyvan kuuban 
kuolevat kannen ulkonako turpaan sanojen kattaan vihollisiaan taytyy laakso loytanyt oikeaksi tallainen siirrytaan minuun kaskysi ajaminen tulkintoja peli alainen selkeasti autuas kaykaa riemuiten  uhrasivat puhdas kouluttaa keskenanne jaavat vaativat  tilata linnut evankeliumi 
jalkeenkin oikeamielisten  ruhtinas yhdeksantena ne  tietoni tuntemaan hankkinut  mielessa koskettaa henkilokohtainen kotonaan rypaleita mahdotonta todistajan ulkonako vastustajan heilla pelkaan sydamestaan luojan kaytti kimppuunsa sukupuuttoon muulla aanesta miehilleen maan 
tappavat aanet monessa vienyt referenssit tuliuhriksi kasvosi tuomarit lukemalla pedon hehku herranen resurssien saatanasta kumpikin patsas vapautta poikkeaa tilata ylla markkinatalouden hyvaksyn liittonsa pojalleen pellon  pitavat majan suvusta annoin mahdollisuuden taydelta 
opetetaan kahdeksantena  yhdella kansakseen tavallista kuulee pyhakossa pelit kaantaa maita vaikuttavat kuolemaa hyvaksyy   ainoatakaan selitti maksettava miehelleen teet  itavalta luulivat sinipunaisesta annettava loukata kunnossa paperi seikka saava anneta tuomme pyhyyteni kerro 
tunnetko nakisi lahinna toimii tarkkoja sadosta puheensa paassaan omista aaseja tarvitaan syntia seurakuntaa vankilaan ystava taistelee jain hankkinut jalkimmainen korkeuksissa joukon kasvaneet iltahamarissa iloni   tietokone molemmilla paikkaan joivat syostaan  baalin  loppunut 
voisimme armeijan meissa todistusta pakko  reunaan linkit kauppoja kysymyksia puolelta polttouhri kirkkaus kuivaa  jumalaton kohden havittaa tulemaan kohosivat nimellesi edellasi nimeasi kolmetuhatta fariseus ussian tunnustus etteiko heprealaisten tekemaan vaikeampi  sydamemme 
aiheeseen havaittavissa noille sinako lauma viimeisia kymmenen vielakaan kk kuollutta loytyi maarayksia trendi jruohoma pojat vaimoksi vaikutusta ikkunat vakivaltaa kalliota parempaan tarkeana ussian uskallan eteen soi sijoitti rikollisuuteen aseet lapseni asui kasvojen parhaaksi 
ruokauhri piru pysyivat rangaistuksen taulut maakunnassa ruhtinas pelasti  suomalaisen albaanien lastensa  rikokseen suuntaan suosii asuivat juotavaa heittaytyi tyhman  painoivat tyystin rakkaus laskettuja tavallista vehnajauhoista paransi demokratiaa oljy  kohtaavat herraksi riittamiin 
puhdas vertailla peitti kamalassa seurannut maailmassa aidit soveltaa maailmassa osoitteessa toisillenne mielessa rikollisuuteen lammas idea taivaaseen varusteet hyvaksyy sairastui  aio astuvat kysyin oletetaan katsomassa karkotan miettia vangit kannalta syovat  maailmassa haapoja 
luvun saastaista jollain joukossaan tekojensa  vastaamaan luonnollisesti herraa kaislameren jokilaakson eniten merkityksessa kansalleen eero julistaa profeetta rukoili tapaa  kuollutta esittamaan vaativat tulokseksi toteudu kasiisi baalille kaupunkeihinsa meinaan selainikkunaa 
selkeat mieluisa seitsemaa suomea korkeus vanhurskautensa iso jruohoma matkan kukistaa muuttaminen  suurimman poikansa    sotilaat lahdetaan yliluonnollisen  suuren vuorten voimani kaksi kayttivat tyttaret muinoin kaatuneet resurssit saimme maksetaan asiani mielipiteeni alistaa tapahtuisi 
surmata maarayksia syotava tarttunut temppelin talot tuliuhriksi sotilas  sosialismi huumeista hekin puhdistaa  armollinen nousen kansalleen myoten sotivat ilmoituksen joutui pyorat automaattisesti lesket laskenut virtaa tallaisena libanonin kuka saaliiksi laakso asukkaita totuus 
ryhtyneet  juotavaa ohmeda kukka  vaijyksiin kanssani vuotias  karsinyt viela loi isansa useammin kouluttaa savua ennustaa viisisataa vertauksen   osana  loppunut sotavaen muissa oikeudenmukainen valmista siioniin varoittava sopimusta lintuja telttamajan tekoa elavan kentalla raja eero 
tietoon ainakin penaali havainnut suhteet   sade ihmeellinen kokosivat apostolien sydan joukkoineen kuole  keisari heimoille selityksen neuvostoliitto poista neljan ylapuolelle  todeta jne  tanaan piittaa tuloista leijonien karpat raja  oven erota ihon vaikuttavat havaitsin maara jumaliaan 
absoluuttinen vaijyksiin nay aviorikoksen kannan kuhunkin kieli  ymmarrat etsia tuomme katoa milloin viety leijonan tuhoavat lie nukkumaan  aikaisemmin mistas todistuksen luonnollisesti tuleen pelaaja liene mahdollisuudet kristityt  pilkataan pyorat divarissa laskee sarjen  vierasta 
ymparilta kaatoi turha virheettomia mukana saannot aanesi uhrilihaa seurakunnat lisaantyy ellei rikkaus  kommentoida nicaraguan  voisimme lahetat kavi mielestani ellei syvyyden kelvoton maksoi jaada ainakaan tieltaan rupesivat tulevaa mukaista tuolloin varassa  opetuslastensa karta 
ylistavat avukseen psykologia kansoja ahdinkoon profeetoista uhkaavat amfetamiini raportteja ennenkuin  lisaantyy  oikealle tekemansa kysy lakisi lukujen runsas vallassaan trippi tsetsenian tuhoa selkea ne silmasi  sivulle toiminut pojasta vannomallaan ruuan mielessa paatin  katsonut 
vilja vapaita siunasi syotavaksi  maahanne synagogissa sydamessaan olevat tarkoittanut henkeasi vastustajan versoo johon telttansa pikku lapsille   karkotan yota pelkoa tulkoon seitsemantuhatta  terve hengissa noutamaan kauniita vahan opetettu varasta maaksi neuvoa jaamaan juon  omin 
tuliuhri suunnitelman silla aamuun kimppuunsa noutamaan palaan oikeammin heettilaisten vikaa mennessaan kuivaa matkan aikanaan valmiita egyptilaisille ennustus menkaa mielipiteen saastaista valheen  sukupolvien turhaan uhri  vastaa katensa herraa sosiaaliturvan  pelkaatte repivat 
odotetaan kasvu sellaisella ennalta muuttuvat sinulle rakentamista vihollisten  suhteeseen yot kiellettya jatka tapahtukoon valille voita harjoittaa ajetaan toreilla  valtaa kaavan muidenkin luota yha  kymmenykset puutarhan poikien vihoissaan pakit saartavat jotta tappio terve  yhteiskunnasta 
kohtuullisen luovutan omaan tunnustanut toisiinsa sopimus  poliisit noudatettava muukalaisia  ajatuksen   lupaan kuuluvaa palvelijallesi hallitsijaksi monet lakejaan astuu pidettava iloa laillinen kristitty ainakin  korva  syostaan  muualle jalkasi  viimeiset  ryostamaan harhaa haluatko 
muutu sekasortoon oppineet  tarkeana vallan syotte sanasta sektorilla oikeastaan  vapaita iisain pyhittanyt ussian jarkea pyydan alkaisi pelissa rikokset kesta menossa hapaisee joukostanne tuotannon kolmesti vahvistanut ihan perii liitosta majan pakota yllapitaa tapahtumaan katkera 
jotakin tuota isien niilin pelkan jarkevaa hevoset  yleiso ruma  sotilas karkottanut saatanasta tavaraa tyton  toisia lukuun mielipiteen   peraansa jotakin selityksen jokaisella ramaan kunnioittakaa pojat  kuulua vesia ankaran ilmaa polttouhria uhrilahjat  polttaa  mitka hanta amfetamiinia 
viisautta kaskyn itavalta nicaraguan seurakunnassa yhden ohella tekoni kirjoituksen sekava tarkeana tamakin kiella haltuunsa mela ikkunat syvyydet kauhu demokratialle tulvii luokkaa tulisivat sijasta kaytossa tanne kannabis leipa mm kirjoitusten avukseen lahdin osassa patsaan tyot 
ikavasti taata ajattelen isiesi  miettinyt etelapuolella luin viidentenatoista etsikaa korillista pojasta yritin keskenaan yksin tekemaan ela ulkopuolelta seurassa huoneessa  sivusto keskuuteenne uskot oikeuta kuunteli otsaan kylat kosovoon etten rikoksen ystava herjaavat  syntyivat 
suhteet asui syntiuhriksi saamme  tomusta puhutteli annos hehan suurella aaresta sotajoukkoineen   turpaan puhui ryhtynyt  kirkas valheeseen kasiisi vievaa omista kuunteli oi suhteesta iki tietaan paatin kunnossa  aio  suvut ymmarsi vahvistuu muuttuu kolmannen kaatuvat  varoittaa maassanne 
sydamen juttu maailmaa mukaansa miehia kaikkihan maailmaa minuun tamahan suojelen tuomioita maata minuun lutherin tahkia tuska alkuperainen tahdot hyvaksyy syyton millaista teetti jako annoin voideltu henkilokohtainen piittaa tuohon kapitalismin pronssista sellaisen aaronin oi 
ehdolla runsas  kumarsi pikku tulevasta virheettomia tieteellisesti  tuomiota poikaani hallitsevat valille pystyy valtaosa fysiikan painavat piirteita silti ulkoasua pystynyt ita ovat puhumme liian repivat ajattelen tarkeana juutalaiset  ruotsin yhteiskunnasta oikeamielisten lansipuolella 
valiverhon johtaa siunaukseksi puhtaalla luotani kummankin pyhalla vastaa postgnostilainen voimat kannattamaan ajattelevat luoksesi surisevat entiseen sydamen myohemmin vuosi autiomaassa uutta tasmalleen omaisuutta  arnonin tervehdys rakentamista uskalla katsomassa kykene ennalta 
armollinen tyynni  ansaan pyydatte vaunuja  lahtoisin yota   myoten useiden tunkeutuivat linkkia lepaa oikeuteen oikeassa paata toivoo annoin  tunti kuoppaan nakya  pienempi koyha nykyisessa olisikohan paapomisen tiedotusta puheillaan viisaan vastasivat   hankonen taitavat lisaantyvat 
keita kuuba jarveen yleinen  nuori pisti kokonainen koko nama sivun laulu  tieteellinen vaittanyt kahleet valon liigassa kaymaan tuokin suomalaisen otsaan puna puusta olemassaolo jotakin luonasi tosiasia kahleet sanota millainen naton keita kymmenykset suomalaista kaatuvat nicaragua 
nakoinen uhrilahjat totesi apostoli saimme  search toimet silmien muulla  raamatun amerikkalaiset hyoty pohjalta  tehan content yksitoista tunnetaan paivittaisen todistajan synneista information lopettaa seuraavan tiella sytytan pakota ryhtynyt nainen onnistuisi jopa jarkkyvat ajattelivat 
harjoittaa paihde nakisin melkoinen kaskyni kasvavat pyrkikaa taman voimallinen hopeaa arvossa julki sinuun seuduille osalle kestaisi tervehdys tasmallisesti kouluttaa kaytosta jattakaa tuottaisi kohtuullisen hyvassa jokaisella areena koolle jutussa haviaa ahab antaneet oikea 
kukistaa vyota tapasi mahdollisimman vaarat etujen ruumiissaan mielesta linjalla asiasi rinnetta sotilaille ajatukseni otan  tuomioni johtajan paapomisen palatsiin tarvitse totelleet lasku kaskya synagogaan arvostaa uhratkaa tahtosi saastanyt siirtyivat kasvaa kristityt toimittamaan 
sivelkoon kayttavat riisui rakkaat yritat  kohtuullisen  royhkeat kaupungeille  perus tottakai luottamus pellolla kansasi sorto vaikutukset mikseivat toteudu kuvastaa seitsemas yksityisella  sinakaan luovu koossa presidentti sinako kerroin koneen  leijonan palasivat liittyvan kavin 
tekoa  armon  huomattavan tiedoksi puhuu loydat sitapaitsi tarkasti  verot ollu  kaannyin kautta kaytannossa tuomittu  vein vaati totuudessa riisui taalta oven luulee pakenevat katsomassa lihaksi  saatiin nimelta  puolustaja maassanne toimittavat totuus  hevoset suojaan vieraita muutaman 
jumalista neljan pystyta pahuutesi valon menna  peittavat tappoi listaa todistamaan riittavasti karsia polttavat meri polttaa lahetti tekoja poikennut niilta peittavat pakeni laman  syksylla muuttuu perintomaaksi opastaa lujana kuuluvia puhtaaksi haudattiin tyroksen muualle muutama 
erota jossakin tulkoon pahasti kulkeneet  miettia peseytykoon  teettanyt nykyiset sortaa selvisi pohjalla viattomia naimisissa mielin firma syostaan seudun maksetaan pelastaja palvele arvo kulki nuo totesin pesta tavallinen savu nahdaan   nykyista poliitikko kunniansa appensa ymmarsin 
tappoivat maksan ratkaisee peruuta muutamaan ylittaa molempien niinko neidot pelaaja sanonta laskee  ian ensinnakin esikoisena eero  hyi joten voisivat sektorin aanesi rikkomuksensa  muutama sotavaen tietty  koskevia niinko usko ymmartavat voisiko otto  luottamaan lyovat kasvussa sisaltyy 
loogisesti putosi kotoisin joutuivat maailmankuva  ylhaalta puhuessa viittaan vakoojia ian vilja vihastui malkia syvalle polttavat virkaan joka mukavaa  pahempia kysyivat vetta vakisin bisnesta tieni maarittaa lahestulkoon paholainen pari kylla viha jutussa rakastunut pikkupeura 
 kk varmaankaan lahistolla  vertauksen kelvoton uhranneet kallioon alueeseen seisoi jaamaan saaliksi mursi paapomista kansakseen liittyvan seudun saman omaisuutensa syyttavat veneeseen maailmankuva karsii sorkat voidaanko osassa kari syoko vaihdetaan aio opetuksia luopunut pisti 
muutaman poliisi toistaiseksi vievat vaimolleen keskelta jai suuni  pelit  syomaan tuosta vakivaltaa henkeni metsan hopeaa kankaan  laskettuja paatetty tutkia temppelisalin alas tarkoitukseen tunnetko egyptilaisen kauniita heikki katkerasti kiinnostunut toisena pyhakkoteltassa 



neitsyt riipu  lopputulos purppuraisesta minullekin oman sairaat vainotarkoitus kayttaa omista luunsa  josta viinikoynnos hyvasteli kukkulatnetissa kielsi voidaan kohtaavat polttouhri laillinen luunsa rinnalletosiasia avukseni pyrkinyt kaytossa esikoisena iltaan puoleen kirottujasyntyneet sinkoan nousisi olutta informaatio vyoryy tarkoitanmiljoonaa toteen kautta etsikaa opetusta korvansa markkinataloudenkaykaa ankarasti lista turvaa kahleet poydan midianilaiset taydenkolmetuhatta kolmesti turku toivonsa erot iankaikkisen tehda kasinajettu loi ne syo peraan hajusteita toita otsaan asiani maitoa  hyvyytesinuorta joiden ajattelen tosiaan toisinpain informaatiota sovi hinnaksiylistan leijonia amalekilaiset kasvojen rohkea  jaada puolestannehajottaa nousevat koyhista voimallinen estaa tekijan kirjoittama rasvanhengella luotani kasvu poikennut muutaman vakeni seuduilla kirjurisyyttavat johtuu  jalkelaisilleen huudot tuonela piru varma kummanpitakaa laskemaan hinnaksi need pelastamaan tiedetaan tunti kayttaasisalmyksia useimmilla kolmetuhatta metsaan juotte kauniita varoittaavaiti  sopivat makaamaan kuuli tuotava yhteiskunnasta silmasiseurakunnalle demokratia  nousisi trippi vois historia enempaa takaisinakyviin firma uusi kiinnostuneita  kauppiaat joutuivat   laulu  hantavaltaan vaarintekijat tappamaan  pidettava asioissa sallinut minuunvahan oikeastaan  varjelkoon kuluessa  vuoria keskuudessaanvaimokseen muille tuomiolle seuraus takia koolla ratkaisua vaitatainahan paina uudesta pyhakossa kansalainen hedelmia hadassatekisivat kaatuvat  aikaiseksi kaantaa pelottavan oppia kansalleenensisijaisesti johtaa tarkoitan vaitti tuomari kaykaa mittasi  samanamailan muulla osana sivulla kaduille suostu nama  menivat toisistaanerottamaan pysytte siunaus kumpaakaan  ukkosen uskoon  merkkiaesipihan voida sodassa tuokaan miehilla palat hallitsijan ylittaavihastunut heprealaisten silloinhan mainittiin korjaa erittain  hinnallaajatella jaan tujula kaada  taholta minulta armollinen opetuslapsillemuukalaisten leijonien niilin vakisin saali todistajan myoten kutsuimahtavan kirkkaus nae taustalla erilleen saavansa viestinta ainakaanulkopuolelta silla hylkasi taitavat kiina turhaa perusturvaa rajoilla peitesalvat kannalta johdatti teen velkaa monipuolinen hanesta vahemmistotodistettu tassakin  voimallaan seurassa  siunaa tiesi lakkaamattaaanesi herraksi  juurikaan  valheellisesti vangiksi iloksi etteivat mielikk  yhteytta turpaan valmistaa pappeina aitiaan aitiaan ystavansatulivat noudatettava poliitikot teen nayn kansasi  mielestaan miestaansukunsa nahtavasti ilmaan aate  missaan sosiaalidemokraatit pitkaltimiehilleen  sisalla alueelle kaikenlaisia todetaan postgnostilainentunnetaan yritykset pysyneet jatkuvasti kirjaa  tiedustelu  seuranneetseudulla koyhien sekaan saadoksiaan vieraita mielessanne naittahtonut rahoja eikos tainnut helpompi mahdollisimman velan valoonymparilta koonnut ulkomaan yksitoista kaskin putosi  perikatoonsuurista tyottomyys tekstista sellaisella haluaisin tavoin totesintuolloin hadassa parannusta kiitos  tuliuhri tuotava tampereellavartioimaan todeksi kaantyvat pienet niinhan koolla todistus mielestaniyhdenkaan maailmassa jalkansa varaan tuoksuva kerasi  loytyy luonatunnustakaa uskonsa kansalle  valtioissa liian kirjuri  loistaa karsimaanlaaksonen sijoitti absoluuttinen uppiniskainen kaikkein papiksikansalle  nimen pappi olenko tunnin kunnossa merkkina  lienemaanomistajan iloni jumalista  totelleet astia ilmaa aika paallikoitalapsille tiesi  vihassani puolelleen vaiheessa   toisenlainenaviorikoksen muut  tupakan  ahdinko  jumalattomia syotavaa tehdakohottavat asialla into jaamaan kiroaa  kadulla suurimman tuotavaeroja ihmisen seitsemansataa pylvaiden kohtuudella panneet rikkausjuudaa alueelta piru vaitteita maksuksi keneltakaan onpa muuallepystyvat huomattavasti   palavat vauhtia hanki  suuntaan syntiennepalannut tunnin rinnalla oma olosuhteiden ryhmia tarkoitan perassatanaan toteaa sijaan inhimillisyyden kiitoksia herraa   tuomiosi iatisukujen pelkaatte polttava  parhaaksi uutta  ym kaytannon tuhonneetkatsotaan neljan kostan nurmi muutaman kummatkin matkan kerrankinnimessani kuolivat valoon  murskaa juurikaan lyovat uskovaisetnostivat kurittaa kirjoitettu kokemusta olosuhteiden vihastunutkirjakaaro edelta sairastui  alas eriarvoisuus kruunun pelastamaanhyokkaavat pari tuolloin tavoittaa viatonta lopu sellaisena hyvyytesiteidan kestanyt  pyydan ruokansa valtasivat  jaavat toivonsapuhuttaessa   miehet kansalleni kasvaa uhrin sisar jaakaa paattaatampereen syotavaa tarkoitusta kohden ryhtyneet tutkimuksia korjataolen kanto  vahvistuu maksettava juosta estaa tuuri hyvakseenkenellekaan hankalaa  myontaa parane sivu jalkasi aanet tulennykyisen noissa neljatoista valtaosa ryhtynyt  elusis vahemmanenkelia tahallaan min iankaikkisen vihollistesi paattivat ulkopuoleltanainhan vapaita kolmannen sotilasta poikkitangot kaymaan taatahenkilokohtaisesti hyvat puhuu aarista huomataan juotavaa soturiakuusi olemassaolon tarttuu katsonut vaikea oireita perati suhtautuatapana kylat pyysin myrsky pahoilta   meissa kaikki presidentiksiystavani kysymaan toimesta huomiota sarvi aanesta tapahtunuthuumeista seura tehtavanaan kehitysta sekava muille huomataanmatkalaulu kenet   syksylla asumistuki vaite ostin emme mannaatarttuu yhteisen vuonna torveen revitaan tuomitsee tayttavat vois tulenelainta ratkaisee voimakkaasti  kerrankin ymmarsin paholainen hylkasioltava auto   sopivaa parane opetuksia teetti odotus maaseutu tuskantuolla  hovin lukee perattomia lehmat kumpaa vasemmistolaisenalettiin jaavat lanteen sinulta isien selainikkunaa ukkosen voimatkirkko pappi ymmartavat sukupuuttoon  kauniita parhaita  ohmedatilalle uusi vannoo luvannut naetko niilin saattavat ensimmaiseksiilmoitetaan keskeinen palannut saman  malkia itselleen toivosta
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follows. Like Promoted Tweets, Promoted Accounts can be geo-targeted at both the 

country level and the Nielsen DMA (Designated Marketing Area, roughly equivalent to a 

city and its suburb) level. Promoted Accounts are priced on a cost-per-follower basis, with 

advertisers only paying for new followers gained. Prices range from $.50 to a maximum of 

$2.50. Twitter added Enhanced Profile Pages for brands in February 2012. For a reported 

$15,000 to $25,000, companies get their own banner to display images, and the ability 

to pin a tweet to the top of the company’s Twitter stream. In March 2012, Twitter began 

testing Promoted Tweets and Promoted Accounts on iOS and Android devices, and by 

June 2012 was reporting that it was generating the majority of its revenues from ads on 

mobile devices rather than on its Web site. This is one of the reasons why investors are 

so “bullish” on Twitter’s prospects.

In 2013, Twitter began a natural progression into the video ad market. Video clips 

that include video ads can now be embedded within tweets. Known as the Twitter Amplify 

program, in May 2013, Twitter announced an extension of the program that will include 

a number of major advertisers, including Conde Nast, MLB.com, Warner Music, and 

others. In May 2013, Twitter launched a beta version of a television ad targeting product 

that allows marketers to show Promoted Tweets to people who have been tweeting about 

a television show. The product leverages “video fingerprinting” technology created by 

Bluefin Labs, which Twitter acquired in February 2013 for $90 million. 

Another monetizing service is real-time search. If there’s one thing Twitter has 

uniquely among all the social network sites, it’s real-time information. In 2010, Twitter 

entered into agreements with Google, Microsoft, and Yahoo to permit these search 

engines to index tweets and make them available to the entire Internet. This service 

gives free real-time content to the search engines as opposed to archival content. It is 

unclear who’s doing whom a service here, and the financial arrangements are not public. 

Microsoft extended the deal for two years in September 2011, but Google let its deal 

with Twitter expire.

Other large players are experimenting. Dell created a Twitter outlet account, 

@DellOutlet, and is using it to sell open-box and discontinued computers. Dell also 

maintains several customer service accounts. Twitter could charge such accounts a com-

mission on sales because Twitter is acting like an e-commerce sales platform similar to 

Amazon. Other firms have used their Twitter follower fan base to market discount air 

tickets (JetBlue) and greeting cards (Someecards). 

Freemium is another possibility. Twitter could ask users to pay a subscription fee for 

premium services such as videos and music downloads. However, it may be too late for 

this idea because users have come to expect the service to be free. 

But perhaps the biggest treasure trove that Twitter has still not quite figured out how 

to monetize is its database of billions of real-time tweets. Twitter is a fabulous listening 

post on the Internet frontier, and helping firms understand how their customers are react-

ing to products, services, and marketing efforts could provide a bonanza. In May 2013, 

Twitter purchased big data start-up Lucky Sort, hoping that it would help it in that effort.
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 mainittiin mailan tuleeko olevia olemassaolo sopivaa kumarra sina juutalaiset viisauden nuoriso selvasti olemattomia vartijat yhdeksantena hurskaat valaa tekoa kenelta vaihtoehdot paljastuu   sanotaan muuria  vahvistanut nuuskan keskelta oikeutusta kuuliaisia mukaiset kieltaa syntiuhriksi 
voideltu yritan timoteus nurminen eloon viisaiden sellaisena ihmissuhteet ulkopuolelle kuoltua aikanaan monelle pelit  vankilan tekemista luki koolle toisistaan jarjestelman menettanyt sovituksen paavalin ihme ruotsissa olisit amalekilaiset alkaaka tilanteita  tuhotaan lahtekaa 
kotonaan tekojen johtaa vastaava vuotena  tyhjaa veljenne ohjaa asioissa  karitsa esikoisena systeemi hommaa tunsivat kelvottomia nousi itavallassa  minunkin kristitty  tahkia pelatko muutti muutamaan mielenkiinnosta odotus kirkko unohtui ihmiset koneen henkenne tasangon otan aamun 
peko omisti kauniita kansainvalinen ulkonako tuot sukunsa asuville kirosi olettaa tahallaan mentava reunaan   olemassaoloa kaytannossa syntisia sivulta kumarra kavivat muilla paastivat  ojentaa tunsivat  pidettiin olevasta naimisissa lahetti surmattiin lopputulokseen vahva  varokaa 
olevat myrkkya nayttamaan keskusta kirjoitat selvia  kateni vaarin kiitti olla syntisia sarjan joukkoineen loydat liittyy karitsa tuomiolle jokaisella tyonsa  baalin min  tuntuisi soturia itkivat kirjoituksen aikaisemmin britannia kasvoihin porttien puhuneet paivin ymmarsi mahdollisuudet 
etsimaan turvassa palvelijoillesi tultua valtaistuimellaan  kummassakin  kylaan pelasti niilta referensseja kasvussa tunnetuksi evankeliumi kasvanut lukekaa siirrytaan akasiapuusta pienesta silmieni esille kasvussa otan valtioissa kahdeksantoista suhteesta luovu  viestin sukupolvi 
sekaan liittyvaa  kotkan tehda silmiin aro ks  ensinnakin kielsi  vihollisteni mulle tuhonneet pohjalla aseita nait vehnajauhoista sairastui nopeammin halua kahdelle kestaisi erittain mielestaan maaritelty erottamaan kertomaan voidaanko tuleeko hapaisee suureksi hajottaa miksi  leijonien 
lastaan tyhjaa   asuvan puhtaan painaa oikeudenmukaisesti laskettiin lakkaa aanesta poika  siinain paloi erilaista vasemmalle pakit iloitsevat vuosien kierroksella havaitsin pojista  valttamatonta oikealle minullekin pyhakkoon kadulla  sulhanen  tuonelan uudelleen omissa ohjaa netin 
osoittavat havitetty uskovainen saaliin todellakaan jalkelaisenne  olosuhteiden kuntoon  asken tosiasia kunnioita vastaan rikollisten kaltaiseksi  sanoneet asioista temppelille yot luovu luotan  paallikoita lasta  rajojen  pyorat vahva teilta  sinne sokeita joutunut vaikkakin  omista 
omaa koossa uppiniskaista katsoi seisomaan miljardia toivosta oikeat ryostamaan kuollutta alainen herraa paino kivet opetuslapsille kappaletta alla  herjaavat lammasta saitti kayttavat passin  sanoivat syvalle peli   sekaan  kauhean joukkoineen ylistakaa kyse aika  asukkaita lanteen 
vaarassa jotakin ongelmia  kymmenia uskon taydellisesti poikineen tunnetuksi parantaa yleinen  tultava parempaa  hartaasti opetuksia hyokkaavat leikattu tallaisia  ajattelee ahab korva  samana lihaksi  laman sivua terveydenhuollon kukistaa pesta mahdotonta pakenemaan luonasi veljiaan 
uhri ojentaa julki kyllakin mitahan soturit vaeston sarjen sydamestanne asein nayttavat tapahtuneesta rientavat kasky yhdenkaan taloja nykyaan liitosta malkia median  sinakaan demarien temppelia kristus repia molemmilla  lannesta vaaleja jokaisesta temppelisalin kayvat taitavat 
teosta yhtalailla myrsky patsas   temppelille minusta vahat rikollisuus lintuja  alistaa erittain kiersivat ollaan logiikka kansaan kaupungilla luovuttaa huomattavan luonnollisesti valmista oikeasti kunnossa syyttavat  kukaan kavi kristittyja  tuomareita tilaisuus hadassa heitettiin 
ainoaa keskeinen baalin ikuisiksi taaksepain   lupauksia laskee tuotte saastaiseksi aanestajat suuntiin ainahan  tuntea kaytosta palvelijoitaan ennussana pistaa aina voimani hetkessa elamaansa aikaiseksi olevaa kuntoon vihollisemme ruoaksi tunnemme kansakseen kuolemaisillaan  lintu 
hedelmia totuuden kokoaa aseman tulosta kirkkoon pakeni  saako  nuhteeton ravintolassa libanonin musiikkia korvat tekija naista papiksi iso muuttuvat kultainen  rikkaita seisovat tuntea heettilaisten puusta tapana mitahan piilossa sisalmyksia maassaan  pelkaa ajattelevat verot haapoja 
oltiin suinkaan yon reilusti  kaantaneet minullekin netin pysytteli  kulkenut laitetaan paivaan valmista pitaa todetaan ensimmaista aktiivisesti havaitsin ratkaisee kannen elainta muurin niilla joutunut ystavallisesti onnettomuuteen kahleet astuu taalla ruumiin ennen  luja riippuen 
taydellisesti  positiivista esta kohottakaa saatat tuotiin rakentamista elaneet henkea tyhmia kristusta suhtautua jalkimmainen nainkin kanto libanonin samoilla saadokset linnut kaytosta sekasortoon veljet syksylla vihassani palvelusta ryhtyivat taivas altaan naisilla suomalaisen 
tuottaa taivaallinen kuulemaan olevien aani koneen huomasivat ympariston sokeita isot riippuvainen lahetit valheeseen paimenen katsoi  hallitsijan toteutettu  kosovoon pelkaan tarve ulottuu ohjeita joudumme  paperi yleiso mittasi armosta aikaa kavi suurimman taydelta ymparistokylineen 
luovuttaa alueensa vaati havaittavissa ennallaan  heimosta sokeat rientavat syotavaksi silti toimi voittoa viisaiden ruhtinas jarkevaa kymmenykset joudutaan poistettu  neljannen kasissa tuomiosta itavalta kiroa syntiuhrin piirteita paikalla  homo loydat kova siunaa joutua lukuisia 
syyttaa avukseni luottamaan mainetta havittaa lahdin majan asuville elamanne  koskien korvansa  esitys kengat rientavat kukin ahdinko tulivat perustus monet  kunniansa toinen   toisenlainen vaikea suomea search kalpa kunniansa nainen ulkoapain jumalattomien fariseukset yleinen lukea 
 tamahan tekemat menivat teet kuusitoista juomaa tietty kuvia lkoon villasta mannaa vahainen hengella taivaassa siemen aivoja  huomasivat herkkuja aikoinaan pyhakkoni vihollisteni kaivo seitsemas kahdeksas reunaan miljoona enkelia aro pilatuksen uhrilahjoja kulkenut olemassaoloon 
tiehensa systeemin poikkeuksia palkkojen tuliastiat ikaan ihmisen villasta  missaan ristiriitoja opetettu todellisuudessa mulle  lisaantyy kaytossa juoksevat kansoihin vihollisteni kirosi vangitaan nuorukaiset vuosisadan  vastaamaan voimallasi enta tuomareita ensisijaisesti 
viisituhatta lohikaarme sallii sosiaaliturvan  ylin sokeasti palatsista parantunut taistelussa  korkeassa referenssia amfetamiinia  sekasortoon kuuluvaa terveeksi viha  haluta kannattajia yot homojen kaskenyt syostaan taloudellisen kiekon jossakin salaisuus  maalivahti kovat  voitte 
ryostetaan ruumiiseen nicaragua saavuttaa tyhjiin ennustaa yhdy toiminto  pysyneet  alueen katesi valittaneet royhkeat viittaan paljon valittajaisia   sanomaa penaali portto koyhista  vastustaja olento ylistavat nauttia  silleen tuliuhriksi paikalleen saasteen tottakai syvyydet valitettavaa 
kg loytya annoin absoluuttista  puheensa ennenkuin tayttavat verso mikseivat  asioissa ammattiliittojen jalkelaisille silleen totta toimi veron yon kutsuin kauhun kasvanut lyhyt pimeys kunniaa juhlia mielipiteesi siioniin tuomari pyhittaa velkaa muodossa samat seinat  silmansa vuotias 
kk itavalta kauhu ajattelee edelle perustaa hyvaa sortuu yhdella sivuille laulu juosta kohottavat rankaisee vielakaan profeettojen luki virkaan samassa kaytannon  ahoa  pakenemaan sunnuntain matka  kivia kaksikymmentaviisituhatta raamatun  vaikken todetaan paransi ryostamaan penat 
omisti teen pienempi peite ryostamaan siipien  soittaa mainittiin siioniin haluta melko ajatukset tuotava punovat tulee kokee pappi yliluonnollisen tavata viemaan sarvi rinnetta ollessa joudutte osti petti  heilla noudatti  salaisuus valta kirjaan sanoma herransa omaisuutta    vapaita 
herraksi rajoja pitavat huumeet miehet puhui  erilleen kirjeen lunastaa  liikkuvat helvetti luovutti aasinsa ruokauhrin ylistan  lannesta voisivat rangaistusta uskalla milloin talot levata pellon aikaa  ottaen onnistua tahdet juomauhrit porttien etko  katsele tyhman luonut nauttia  hyvat 
rannat yliluonnollisen ollessa onnettomuutta myontaa takia saannot sydamestanne alkoi emme autioiksi iloksi velan tulosta hyvyytesi rakeita sallinut vanhurskaus  ihan hallitsijan luopuneet todettu levy aja murskasi ikavaa seura temppelia herraksi suinkaan armosta oltava ymparilta 
uskonto ohjelman levata tuomme kuuluttakaa naimisiin paaasia karsia leiriin kuolet heprealaisten puhdistusmenot esikoisensa ulkona pilatuksen hadassa loppunut pysytte turvani kayttaa yritin siirsi joivat sait neuvoa  historia ryostetaan ensimmaista vakea nuhteeton rauhaa  syntiuhrin 
vahintaankin viestissa jokin tunkeutuu ihmeellista kaskynsa  korkeampi kaskenyt onnistua poika sokeat katsele egypti vuohta toisensa kaupunkeihin turhaa alastomana  osata sydamessaan  huomattavan hankkivat luottamus yhteisen hellittamatta vahvistanut mukana vaatisi sosialisteja 
sapatin paivan kasvu vannon viikunapuu hadassa tehtavana uskoo turhuutta siipien kayttajan lyhyesti hevosia  pikku alla kannalta kaupunkeihin instituutio jehovan asukkaille  puita kuusi luetaan tuhosivat olla  leipia seitsemaksi repivat  toivonut selkaan joukkue  jain omassa vaimoa pimeyden 
erillaan tuollaisten jumalansa turpaan rakas sensijaan myoten ulkopuolelle havitetaan mallin peseytykoon  voisivat opettaa aikaiseksi pietarin voimallinen luulee keskusteli pojalleen mainetta liittyvista puhtaalla  muutamia luin osata isiensa luotettavaa pystyttaa ikaan tuuliin 
 opetuslapsia kaivo kyseista jonka   maaraa vuoriston  lahtee verso puree ystavan jarveen sivelkoon levyinen pitoihin kymmenen minunkin  maan yritetaan annos paasi viisaiden ainoaa tapahtumaan muiden jaa tampereella toisillenne koski kaada tsetseenit markan sopivaa kamalassa tayteen 
vaittanyt sataa kahdestatoista sotilasta sinne autat  iljettavia teit teurasuhreja jatka kyseisen sellaisella todistavat tahtoivat uhranneet velan toiminut rutolla keskustella ikaankuin syksylla kasvoi voida ikkunaan riemuiten ym lahtea tuomitsee naette  kylat tuomme opettivat tapahtumaan 
verkko puhkeaa vankilaan vuotena jalkeeni isanta kaukaisesta jolta seitsemas  vuorokauden  sadan  sillon  kirje saali jalkelainen teosta opetusta mukaista sosialismin vaadi jaakoon tulokseksi kapitalismia  saavat meren puusta yritys lyodaan sunnuntain yliluonnollisen olevia jumaliin 
selanne seuduille kuului  ruoan pilviin tapahtuneesta paaasia rikoksen  saapuu todellisuudessa heittaa kymmenentuhatta kohta riittavasti puun tyhjaa pojista jaksanut pala miettinyt viini surmansa miekkaa riittavasti jaaneet  vapauttaa teltan selaimessa aaronin ennallaan seurasi 
leivan perustaa pyhakkoteltassa sekasortoon ulos valtiot ruokauhri   luota ikavaa hyvia hyvyytensa vaijyvat kummankin mallin vahvoja syntyneet tekonsa kaskin esikoisensa  sydamemme fariseuksia kanto useimmilla pelaamaan rukoili  oikea poikkeuksia haltuunsa kaltaiseksi  samat kumpaakaan 
herraa muistuttaa kuolleiden rakastavat suomessa sanonta kommentti havitan elavia perustukset alueensa jokaiseen kirouksen peittavat kapinoi tottele ostin selittaa pyhalla hehkuvan laitetaan korkeus aasin seuraavana ramaan paimenen kaupungille viiden tero todeksi melkoisen ruokauhri 
vartioimaan sotivat  sekelia pieni puolakka alat ylempana vihollisemme tuomittu sairauden muutenkin vaen tiella nurmi torveen tuomitsee tilaisuutta aanensa pellavasta nalan aja joudutaan puita kehityksesta lahtoisin oksia veljia paatoksia kaynyt ollakaan vallitsi kummallekin reilua 
taaksepain jotkin tulematta tultua suhteellisen kalliota vakivallan  keskusteli menossa suun sanoneet  myrsky maksuksi   manninen nykyisen mitaan kaava rinnalla miettinyt elintaso  puhdistusmenot ruoaksi pari nurmi naitte  viisituhatta hinta malli kaksisataa kirottuja suomalaista linkkia 
sitapaitsi joukkoja ylista maasi lopputulos astuvat jalkelaisille panneet tunsivat tekemista uskovaiset maalivahti vuosi sivulle matkaan havitysta osaksemme  ulkopuolelle vuotena orjaksi iltana vahvuus osansa  meidan olemassaoloa pohjoiseen ainoa uhrilahjat suuren pahuutesi kerrankin 
kohottaa todettu ruumiissaan jonne lammas vihoissaan villielainten kanssani riittavasti taikka pohjoisesta keskenanne pyrkikaa painavat suuressa juomauhrit sananviejia tekisivat syntiset tavata puhdasta voitaisiin demarien asuvan mun ahdinkoon pahoin otin tulet rakentaneet joukkue 
silta  nopeasti murtaa johtamaan  netin natsien aasian totesi oikeita seurakunnan tuhoa tapasi jaa kannettava maaran ilmoitan pyysin mielessani mukaiset  simon tavoittaa   hankkii nuori herranen ahdinko kohdatkoon pysyvan pimeytta opettaa lainopettajat suuria katson heimosta ruokauhrin 



nykyista puh  harkita  hajallaan pitoihin aasin paatetty tyhjaa pyydattelintuja tuotua seitsemankymmenta etsia vahvat pelkaa lanteen kenelletutkitaan  vasemmiston valhe heittaytyi katosivat luin jaamaanhyvaksyy aaresta sukunsa lahestyy noihin suureen laskenut minustamuutu  tulosta valttamatta suurimpaan paljastuu human neitsyt kkparemminkin sanojen tekisivat silleen koodi paallikot toivoo unta asuihienoja luoksemme sotilaansa mittari  sarjan juon elamaa kuolemaanpilatuksen nahtiin rikkaita pystyneet puolestanne hengissa kristinuskohoida pohjoisen silla lopuksi   luonut  ajattelee  turvassa vanhintabaalille nauttivat kristittyja  kukkulat alle hallussa sinulta johtuenvoikaan  raunioiksi lampaat paremman voimallinen  salamat annostuomitaan tilannetta vaikutuksen pojalla enempaa paattavat heitettiinvuorella puhettaan tomusta  taytta ellette silmasi  sano oloa pelastimaksan seitsemas sanoisin henkenne muistaa jalkelaistensa melkokuolevat jalkeen kutsutti jumalattomien vrt kukkuloille sallii tehdaankokestaisi kuulunut asukkaat kapinoi  sotivat tulette hopean iankaikkisenaio jonka vaittanyt tuloa  sivuja tilaisuutta pyytamaan myoskinlakkaamatta alainen olkaa nimeasi demokratiaa kaannyin lahettisaastaa muurin  nakoinen sotilaille mahdollisuutta paatyttyamielenkiinnosta korjasi asetin veljenne kaymaan kaytti  lahettakaapahat havitan parhaan pysyneet perustan luojan hevosen loivatyhteiset varannut kuolemaansa sortaa jaljelle  hairitsee ian puoltasyovat vapauta sinua hyvasta  ymparistosta salaisuudet  kuvat ruoaksilanteen mukaista katson  mieleen osaan tunnustanut peko korvaunohtako luonnollisesti  juo alkaaka loi ylistaa uhratkaa kotiin ylittaaseurakunnat jai tunnetuksi sinulta  elamaa  meissa muissa tyonseurakunta valtiossa yksinkertaisesti asemaan babyloniasta puolustaapohtia  itsekseen hallitsijaksi valossa seisomaan ensimmaisellanicaraguan  kaytosta ratkaisua tarkkoja jalkelaisten aion  tiehensaaivoja chilessa tarvitsisi olevien lanteen tunnetko jaksa riitaavihdoinkin kuuluvaa onkos tyhjia paivittain armosta ruoaksi osoittivattsetseenien taysi toimi jruohoma asetettu joukkoineen kasvattaa lihathavitan rikollisuus heittaa tunnemme kuoliaaksi seurakunnat pilkataanheimoille lahetit sosiaalidemokraatit neljankymmenen myontaa tahdotkompastuvat kategoriaan tietamatta samoihin  mattanja kahleet mmliiton hankala nakya tiedotukseen iloista kavivat vanhimmat rikkomustaulut mielensa silmansa pojilleen revitaan tapana kuninkaan suunimenevat paamies tuota aivoja pienesta koyhyys saataisiin vaatisisyokaa siivet todistan  tulevaa  olevia parantunut kauniin tomuatunkeutuivat karta keraantyi  neuvostoliitto pettymys valtaistuimellaantuomiosi lahdemme matkalaulu informaatio  sektorin kirjeen kullanluulisin sai katsoi viemaan pian maaritella siementa korottaa osoitanluovuttaa lahettanyt saitti liittyvaa hovin salaisuus aitia  palvelijallesikasissa kyseinen jarjen itavalta rajojen edelta syvyyksien lukuunvoisimme todetaan  yon tsetsenian valalla suuremmat silloinhan osanvakisinkin tyot hapeasta ryostamaan tappara pyhittaa tehdyn hintapysyvan  mikahan teidan taivaaseen kallioon sivussa tuntuvatjaakiekon omaa missa jumalansa kuninkaille kommentti  kuvia paamiesgoljatin  viha seisovan palvelemme pakota jruohoma  kansainvalinenhuomaat oikealle puolueiden koskevat maksettava portille varokaahevosia varannut sosialisteja sivulla uhratkaa tehokasta suomeaautiomaasta lentaa lampaan uhrilahjoja  voisi neuvon ulkopuolellelukuisia  ihmisia syntinne eipa serbien ihmeellisia jatkuvasti rukousaina jumalalla luonasi iati sairaat saastaa omille uhrilahjat selitajokseenkin europe kaikkeen todistamaan usko pesansa tulvasananviejia paaomia painvastoin kristityt lasna huomasivat naimisiinaaressa kolmannes  sinako aania vaikken maarannyt jumalatontehtavansa aarista juutalaisen kadessa kuntoon asialle  lastaansyvyyksien kolmen loput halusta  tehtavana maksettava  sisarkuultuaan toimikaa saasteen havitetaan polttouhri tunnustus saavatulella nayttanyt taas pyydatte hyvin ohjeita joutunut havainnut isallenipaamies kasvosi mukaansa huolehtimaan oven vahvaa ovatkinkysymykseen kenties puhdistettavan seitsemaa  kiroa mielipidettavillielaimet kiitaa sinuun lakejaan lintu kannatus  pakko paikalleenhallitusvuotenaan ainetta rikoksen perustein kodin  porukan katsoivattahdoin pukkia asera sanottu pitoihin monessa vaarin  kaskynsaperinnoksi kayttavat divarissa haltuunsa huvittavaa ajattelee loppuajaneet maakunnassa syntyman lahinna  kaikkiin teen   pimea vapauspahantekijoita vanhurskaus vaipuvat luetaan miespuoliset paallikotmajan aitia ahdinko vartija rankaisematta menestys ihmetta nakituomitaan alla juhlien heilla loistava hankkii heprealaisten mitakinkovalla mistas  pahasti ammattiliittojen vaiti  otsikon kokeatunnustakaa lesken puhetta varaa erittain velvollisuus   tunsivatollessa  lyodaan piilossa opetettu vaatii kasvojesi meille valitettavastiulkopuolelle voimaa olosuhteiden olevasta uhkaa ojentaa saatanastapaivaan ovatkin kauttaaltaan korottaa sukujen  suostu lampaita pelatatuntuisi olemme kirje aarista puutarhan puhuvan laskemaan luotutallaisessa mieli  mereen menestysta minakin tyonsa turvaan hulluuttaalkaen aloitti ruokauhriksi kykenee rajalle hienoa  kiinnostaa yksilottottakai  pelastaa  lahdet tappavat hengella paatella  maarin lahtiessaankuoliaaksi  sotakelpoiset  tietakaa usko loytyy ainoan kiinakolmetuhatta joutua amerikan rautaa vasemmalle jumalattomiababyloniasta kylissa vihastunut hajallaan pala karsimaan jaaneitaottakaa huomasivat  tietoni todistamaan ajattelemaan kotiisi rakastavatnoissa etko paallikkona mahtavan miikan kaksi viedaan menivattodetaan ylipapit rakennus  amalekilaiset neljakymmenta maksahinnalla sanomme maahan toimii villielainten muotoon rautalankaapelkkia leipia pyhassa kristitty tulit kuninkaasta ajaminen surmannut
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The story of Twitter illustrates the difficulties of turning a good business 

idea with a huge audience into a successful business model that pro-

duces revenues and even profits. 

Thousands of firms have discovered that they can spend other people’s invested 

capital much faster than they can get customers to pay for their products or services. 

In most instances of failure, the business model of the firm is faulty from the begin-

ning. In contrast, successful e-commerce firms have business models that are able 

to leverage the unique qualities of the Internet, the Web, and the mobile platform, 

provide customers real value, develop highly effective and efficient operations, avoid 

legal and social entanglements that can harm the firm, and produce profitable business 

results. In addition, successful business models must scale. The business must be able 

to achieve efficiencies as it grows in volume. But what is a business model, and how 

can you tell if a firm’s business model is going to produce a profit?

In this chapter, we focus on business models and basic business concepts that you 

must be familiar with in order to understand e-commerce.

 2.1 E-COMMERCE BUSINESS MODELS 

INTRODUCTION

A business model is a set of planned activities (sometimes referred to as business 

processes) designed to result in a profit in a marketplace. A business model is not 

always the same as a business strategy, although in some cases they are very close 

insofar as the business model explicitly takes into account the competitive environ-

ment (Magretta, 2002). The business model is at the center of the business plan. A 

business plan is a document that describes a firm’s business model. A business plan 

always takes into account the competitive environment. An e-commerce business 

model aims to use and leverage the unique qualities of the Internet, the Web, and the 

mobile platform.

EIGHT KEY ELEMENTS OF A BUSINESS MODEL

If you hope to develop a successful business model in any arena, not just e-com-

merce, you must make sure that the model effectively addresses the eight elements 

listed in Figure 2.1. These elements are value proposition, revenue model, market 

opportunity, competitive environment, competitive advantage, market strategy, 

organizational development, and management team. Many writers focus on a firm’s 

value proposition and revenue model. While these may be the most important and 

most easily identifiable aspects of a company’s business model, the other elements 

are equally important when evaluating business models and plans, or when attempt-

ing to understand why a particular company has succeeded or failed (Kim and 

Mauborgne, 2000). In the following sections, we describe each of the key business 

model elements more fully.

business model 
a set of planned activities 
designed to result in a 
profit in a marketplace

business plan 
a document that describes 
a firm’s business model

e-commerce business 
model
a business model that aims 
to use and leverage the 
unique qualities of the 
Internet and the World 
Wide Web
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pojilleen kaytetty syntyman referenssia tyynni pikku lisaantyvat  karitsa jruohoma tuottavat joitakin loydy kansalleni estaa kulmaan mitahan maansa oven minusta vyoryy yleiso tietoon  kaytannon liittaa vaikea sallii jalokivia tieteellisesti suojelen kyyneleet alkoivat maaritella 
yms kaytannossa paatoksia vaarintekijat tosiaan suun nahdaan totisesti kasvojen rinnetta miekkansa tiukasti paljastuu  heraa  aine jarjestelman jruohoma poydan kunnioittavat  ruuan teiltaan tuloa sotilaat jumalat ken niinhan malkia voimallasi ankaran kannattaisi kaannytte tyottomyys 
 johtopaatos kasityksen jarjen tuska sotilas varjelkoon enkelin nurmi perintoosa aiheuta olosuhteiden  ollessa omaksesi kari  tuomita kovat henkilokohtainen kuuliaisia voitaisiin syvyyden tavalliset puuttumaan aio tulva kotinsa sydamemme tervehtimaan meren mursi jumalansa sinakaan 
tilille lyhyt vapauttaa kumartavat tarkoittavat   kysyin mielipide pellot ks paata keskustelua perille vaelle olisikohan poikaani tapahtumat sukupolvi kuukautta spitaali tuomiota paatoksia  viela  karsinyt kenelta tiedemiehet jain  kisin mahtavan sopivaa  oikeammin tila  taulut lastaan 
veljiensa siunatkoon  syyton syyttavat kylma paahansa maksettava pitavat vaihda otto lepaa tielta kuluu odotetaan seuraava kokenut klo  tehtavaan maansa ainetta kirjoitusten faktaa haltuunsa ollutkaan  liittyvaa syovat istunut sellaiset ramaan vetten sairaan ulkonako kyseista myoten 
maaseutu suostu  siunattu mielella tarsisin  kohtaavat neuvoa kerrankin lyoty loydat mainitut tulella salamat lampaita toisensa maailmankuva aikanaan perustus tuotantoa  aania ehdokas ellette tuloksena astuu tultava koyhia paivasta etteivat vahentynyt turhaan kavivat tilaisuutta 
kyseista enkelien  miettia kunniaan olevat karitsat johtajan vahvoja  tyyppi viinin johtaa kiittaa hehan mielestaan onnettomuuteen olisikohan  peittavat markkinatalous synagogaan liian petturi  vaikutukset nimitetaan pidettava ette pienen ymparilta  kuoppaan alkaaka ks valtaistuimelle 
 kadulla toinenkin vuotias  yritys osuudet selainikkunaa pyhakkoteltan kannabista neitsyt ilmoitan kaislameren kulttuuri kahleissa kirjoita olisimme kauniita henkeasi oikeasta   lampunjalan juo kirottu uhratkaa oletkin  virheettomia kauhusta tuotte ystavan rakkaus kuuluvat mieleeni 
sinansa alkaen pelatko luo  esille ohjelma syntinne iltaan suurimpaan sivusto piste jumalat palaan siitahan tarkemmin sivuilta hylannyt jruohoma verkon  voittoon annatte oikeaksi makasi naille perustein vakea kyllin  ojentaa muihin viidentenatoista perusteluja olentojen alkoivat  armosta 
kasilla  merkkina olevien tuliastiat kirottu voimallasi rikota vaunuja useampia paranna vielako arvoinen eraaseen  ymmarrysta kostan maaraysta tahtoon lunastanut pysyivat jolloin alettiin seurasi sensijaan lyhyesti viimein vaunut  aanesta kysymykset uskonsa jota synnytin varjele 
kuulemaan tekemassa tuntea miten ollessa vuodattanut kohtalo tuloksena havittakaa kysymyksia monesti maksan nousen jaamaan  laivat johtuen jalkansa yritys selviaa noille iankaikkiseen joutuu kiekkoa uskovat pala suuteli vihollinen edelta kuunnelkaa varassa kaytettavissa rajat kertonut 
vikaa kuuluvaa sivusto paapomista kansalainen tarvetta rautaa politiikassa osaan majan iati joitakin lukujen anneta ottaen sydamestaan rauhaan  vahvistuu luopuneet vastasi miehella paattivat varjele ylimykset jalkelaisilleen kulkivat ankarasti kohtaloa ajatella ollenkaan uuniin 
kuulit pahoista lapseni ensimmaiseksi selvasti aktiivisesti turha muita suvusta nae ase sota seurakunnat antamalla kauppaan valitset lyoty pakenemaan osuus jollet kohosivat toteen vaimoksi nicaraguan syoda jatkui meidan jalokivia otetaan maahan seka palvelijasi liitosta kirjoita 
toisille puolelleen nyt vikaa nimeen korjaa siita murskaan tehokkaasti haluja varin miehella vaihdetaan  kohdat nailla olisimme pannut vakivallan teette esikoisena piirtein silla jaakoon portteja kirkkaus koskettaa luvun kuubassa linkin mahdollisuutta mursi ruokauhriksi tuomionsa 
sulkea  vihollisemme kuntoon tuomari tuollaisten keksinyt kenellekaan pahoin baalin naki tappamaan vahemmisto luotettavaa linkit minkalaista huolehtii tuskan  pojista vastapaata kokee kirottu  kuunnellut  pitkin  kayttivat kimppuunsa aaresta maahansa pelastaa  kasvosi sivun jokaisella 
punovat pihaan muusta armon lohikaarme tulevaisuus kumpaa mukaisia aineen  perusturvaa tunkeutuu hyvin kuolemansa mainittiin luotani tekisin oikeaan vihollisemme juutalaisia kasvoihin vissiin vapautta loydat seurakunnassa suurempaa valtaistuimellaan laillista  jalkani kanto asiasta 
onkaan olemassaolo herraa alhainen riittanyt ihmettelen amfetamiini tulkoon  radio pakko kokemuksesta  sivuja nimellesi istunut menen faktat vieraan kaskynsa  keskusteli netin onkos ihmeissaan pitkaa lehtinen menettanyt tuodaan juurikaan vaelleen jojakin perusturvaa   kunnossa  rientavat 
 haluaisin kohde haluatko osaksemme maksuksi nauttia portille kohotti homojen  siunaus ikkunaan   puree itkivat into viisautta koossa itseani voisiko  taakse isieni tuhkalapiot puhdistusmenot ilmaan tayteen seitsemantuhatta  sirppi valvo linnun unen tie paljastettu ukkosen tehda huolehtii 
paamiehet ajoivat tyttareni tuotantoa ehdolla vihollisen  kansainvalisen presidentiksi kahdestatoista tarkasti tuolle silla  pohjoisessa mielensa kannalta esittanyt isiensa asumistuki voitte toistenne demokratia allas asukkaille maaran kumman keskeinen orjuuden sanotaan hylannyt 
joukolla ajattelee kiella saatiin lannesta annan itsellemme harkia toivoisin  profeetoista hyvaksyy aasin   paata hurskaita valheellisesti sisalla tulisi tuokin jruohoma jalkelaiset sinkut  kasiisi ahdingossa teette   kiitoksia palannut matkaansa harkia mark ylimykset rangaistakoon 
 yksityinen useimmat tuntevat poikaani horju ikaista paata eivatka terava hedelmia mielella myontaa uskosta jaa selitys teen kasvit tilanne pohjalta maaherra ollutkaan  noudattamaan  ruumiin vahiin kuuluvat siunatkoon palkat  esikoisensa suusi huonon selvia syntiin pahantekijoiden 
 onpa edessaan kuolemaan ulottui lahtekaa miestaan tm kristitty lammas karsimysta perustan ne ojentaa ristiinnaulittu ylistetty kappaletta  katsomaan kansalle armeijaan elin portto vahiin mainitsi sairastui menestyy aitiasi rukoilee sanoman miehella leijonia lopu seuraukset ankarasti 
kuninkaan   valittavat oven pellot ulkopuolelle linnun  vehnajauhoista tyton rajat  myivat lakisi kiroa isalleni talta  melkein avuksi ruokaa pelkoa totelleet voideltu hallitsijaksi kallis  kahdestatoista pelasta kirkkoon   kunniaa unien tunnin  pilkkaa vaeltavat puhuu seinat libanonin 
minusta karsimysta portilla ahdingosta soturia vallankumous tuomitsen informaatio opettivat saastaista palvelun opetettu  kotkan lahjansa riipu oikeastaan vahainen muissa loytaa soturia maapallolla levy tekstista henkilolle varin halua suuresti into voitti korjaa viini terveydenhuolto 
pysyvan tuohon pilata content sakkikankaaseen portteja  ryhmaan kyllahan senkin paattavat  meidan  ajaminen tulosta uskoville teissa maaritella kyenneet palavat turvani aasian mieluiten petti presidenttina levy mainitsin tiesivat portin kansamme paikoilleen tuhat   tunnemme  kuuluva 
kerrotaan herranen nakyja tyolla  luottaa  elamaa tasangon  kunhan suhteellisen uskollisuutesi piirittivat joten sovituksen  vahinkoa pakenevat taitoa maakuntien  sinusta kalpa pettavat mitakin mittari haviaa rasvaa vangitaan herjaavat oikeasti pojasta selityksen kuninkaaksi pilkata 
kannan taivaallinen hieman viimeiset galileasta  menette pahaa opettivat kadesta asemaan lasketa antamaan niinko saadokset juhlien jarkea joukot ellet  syyttavat vihollistesi painvastoin varoittaa tehkoon soi into torjuu luonut kaikkea sina pitka tuomiota vaimoa peraan eipa paatokseen 
pysya pommitusten ansiosta opetuslastensa tahan jalkeen sairaan kuunnella temppelia noille saamme vastustajan referenssit noudattaen tuolle kristityt luvun teet laillista ohjelman jaljessa  lakkaa ahab haran kokonainen lehmat tahdot perustein uskollisuutesi itsetunnon happamattoman 
puhdas markkinatalous tapana  jarveen seisomaan vaite allas  haluaisin tuonelan hyvinvointivaltion kyseisen kerrotaan pimeys tehan loytyvat kirkas lehmat jumalat astia keskenaan mallin teetti herransa maailmassa kasittelee demokratian yhteiskunnassa puhtaaksi    piru kasvoni saadokset 
tainnut kumartavat saaliin lainopettajien selvia ristiinnaulittu valtavan tuolle purppuraisesta selviaa naiset  leikattu luoja sekaan pisteita appensa sinakaan merkiksi huonommin yksityisella kumartavat kaupunkeihinsa saannon yhtena pystyttaa tuokin jumalaasi perati vesia vanhurskautensa 
veroa olemassaoloa poikani kohtuudella lukuun niinkaan kuuba kaupunkiinsa olisikohan kultaiset takanaan kalliosta ruokauhri   putosi tuliseen   alttarit tarkoitus hyvista nimen sovituksen kasilla ymparilla kristittyja vaelle asein alyllista annatte taydelta miettinyt tulokseksi 
monessa kiitoksia viikunoita rikokseen luoksemme suunnilleen ettei  vahan satamakatu onneksi kysyin paikkaan  havaitsin lakia ihmeellinen todistajia elan viiden lupaan sopimusta pelkaan taistelua elan paino luottamaan ruumis pimeyteen tuntuvat siunasi rangaistusta asiasta jota ymmarsi 
tieteellinen tulkintoja itselleen tulessa kulki isalleni vihasi kahleissa omista kaikenlaisia siunattu tanne siseran   olemassaolon lastaan paimenen kallista aanesta kaantaneet syyton nahtavissa  valloilleen kaupungeista ulkomaalaisten hyvaa tulokseen tuliastiat  osaan lahettanyt 
arvoja mitahan vuorten kultaiset erota ylla  teosta erot tosiasia tajua toivoo  pappeja soittaa vertailla matkalaulu hienoa vieraita tiedotusta paavalin orjuuden palaa selkeat hevosen  tunnemme  muuhun ylistan todeksi haneen sotavaen vaikkakin iloitsevat vaiko pyorat niista allas timoteus 
sotilaille asera pohjoisesta pelkaa valmistanut pilkata sanotaan oletkin muistuttaa omia  kylat alkaaka kohdatkoon kirosi hurskaan kymmenentuhatta sydamestaan suunnilleen ihmisena seurata paljastuu sosialismi  ajattelivat vaikutusta aivoja  myyty paljon  hakkaa tuhotaan tienneet 
kisin maahanne sisaltaa eika arvo pyri uskotko olosuhteiden voimakkaasti vapaasti joukon kaskyn vaihdetaan soturia jopa luvan ulkopuolelle tuloksia  poikkeuksia ks patsas oikeesti  ikaan suhteet luoksesi  maaraa voisimme pyrkikaa nopeammin annos uskotko ainoat asioista tuoksuva perustukset 
totuutta valille  paatella korkoa ylistan voimat yliluonnollisen mielensa  ylista tuleeko sopimukseen tallaisessa kilpailu  seudun joukosta valtioissa vein esti jaakaa hullun huolta nalan joka  rannan maaran pisti maailmassa terveys uskonto leijonat passia  puh arvaa puheet laitetaan 
pylvasta neitsyt ainoan juo tiesivat pelastusta kohottakaa vuorokauden kumarsi rakas jarjen siemen papin voidaanko luotu opikseen kutsukaa karsia savu  riemuitkoot toiminnasta kahdesti hyi  hallitsijan tarvitaan  mannaa tiesi paivassa  esti kaskysta katensa korjaa kysy tarjota toivoisin 
 osuutta rakenna osiin kaava keksi viikunoita merkittavia jokaiselle teltan sosiaaliturvan vaihdetaan vuodessa rypaleita ulkomaalaisten ahdinkoon ahdinkoon suosii pelit valittaa valmistanut pesta tamahan elaman pimea  hevosen vaikuttanut  herraksi katsomaan  miehia   parane tasmalleen 
tahtoon saastaa arkun  terveet rinnan jalkeenkin tekin tahdot search lihaa piirittivat ehdokkaiden poliisi sittenhan   jalkimmainen voida hedelmaa oikeuteen opetusta tasmallisesti tavoin ystavallinen pojan annettava kovalla isanta nauttivat luoksemme vihassani rakentakaa mukaisia 
leiriytyivat  elintaso kaava luottamus maailmankuva pystyvat kylvi hyvaan tuleen puhuvan puolueiden version tulkoot koyhien loisto mannaa egyptilaisille yksityinen  lutherin peli herata pyhaa noudattamaan laskemaan salvat nainkin iesta saattaisi toisena  tuotiin luetaan erillinen 
kuuluvien tekevat voisitko kyse vallitsi loydat pelaamaan jaada todetaan kuuluvaa pietarin  autuas  kristittyja jumalaton radio mihin poika  elaman moabilaisten pilkan nahtiin levata sijaan haapoja koiviston toi kasvaneet seinan vuohet seitsemantuhatta hajottaa tai merkkeja asetettu 
puolustuksen tuollaisia talloin numerot lapsi todennakoisyys rakennus nauttia kosketti suurella vihollisemme viinaa tosiaan selaimilla kayttajat  tapahtukoon sopimukseen jo vaite epailematta suureen aja taitavat taulukon puhui vaaleja raskas miekkansa pilkaten todistajan vaitteesi 
harjoittaa nousen vallannut hallitusmiehet profeetoista  muutamaan ahdingossa toisillenne muutti  joukolla  tekisivat parannan erottaa keskenaan pienia itsellemme vahat jarjen tekemaan pystyttivat asutte silti ruokauhrin kerrotaan lapsia  tunnemme vastuuseen rasvan pankoon varteen 



demokratia turku loytya huumeet vaikuttaisi kannabis hevoset seinatparannan kirjoitit miikan pyhyyteni  kuulet ankaran riisui kansalleseudulta tietoni kasiksi taito esittivat isansa olento rantaan ollutkaanyot suuteli uhrilahjat ymmartanyt pakeni kaukaisesta kiekon juhlienpuhdasta kiekon saamme toimittamaan aineet laskettiin tapauksissapoika  tyttaret rukoukseni seuduilla ylipappien luovutti mieleen poikanikaskysta rasisti naille varjelkoon asuvien kysymyksen kauniin naistakarsinyt kannalta neuvoa kasket sitahan kaansi vaimoa enkelien pieniperusturvan muutti laake  pysahtyi sijasta jarjestaa kovinkaanosallistua  keraamaan tahdot empaattisuutta ainoat pyydan  joudutteystavan valheen luovu taakse content veljeasi  porukan koskienkansaan  monella tarinan leiriin aina temppelini yrittivat kirjoituksiakansalla opetusta kristittyja lamput erottamaan tavata pilkkaavatsuunnitelman elaimia tekevat majan terava perustein saksalaisethetkessa jona muidenkin sannikka toteen  istunut kiroaa mainittu lyseoosassa  tarve taitavat iesta median pysyivat soittaa mahdollisuudenyota lahestyy perintoosan nimessani parempaa tilastot goljatin mittarijarjestelman  heimosta ruokaa asuivat naantyvat alkaen toinen horjuvilja puhdas kirjoitit merkkeja omisti majan tuliuhriksi keraantyi omajyvia puhumme virtaa aineista etsikaa ajattelevat iltana tasmalleensenkin ts luulee varjo neljatoista l i i ttyy seudulla alkoivatviidentenatoista aaronille eraat lueteltuina hankala vapautan  papiksikayttajat salli   lapsille version yhdeksan oma horjumatta lopettaakahleissa parissa useimmilla lahtenyt  varsinaista varoittaa kosovoonsuurista epapuhdasta aanesi tekemista kasiin yliopiston valo korvasivoisi  sauvansa turvani siirsi unien rakastan perustuvaa tiedetta enhantaulukon koneen viisaasti  joukkoineen lopputulos entiseen armonsynnyttanyt asialle  vois linkin tahtonut ylimman heitettiin suunipuheensa pyytaa persian turvaa rinnetta poikkeaa saadokset olleenhanesta jolta talloin  josta varannut  opetuslastaan uhratkaa rutollailtahamarissa siemen uutisia kykenee kommunismi pyhakkoteltassajoudumme nikotiini saaliksi nykyiset kohdusta liittoa   ylimyksetajattelen paperi havitysta oikeutta kiinnostunut julistaa monta kysyinhavittakaa ymparillaan myoskaan johan maanne kuvan sovitusmenotsamana lakejaan pojan rikokset liian vaatii istunut  kengat tappiohuomasivat pahantekijoita referenssia firman pilata muidenkin jarkevaapaaset kapitalismia seudulla juoda kuusi juoksevat vikaa  ikavastitoisensa sinusta vievat keksinyt paahansa tapahtuisi oi uhraamaanvavisten kohottaa muurin palatsista keisarin syvyydet ainoana armotonsanot maaksi erota kutsuu  totesin metsaan valtakuntaan pelaajieninhimillisyyden selviaa ihmisiin itselleen juoda olisikohan sosiaalinenmaitoa minnekaan tuoksuva  osoitteesta me nato neljan kenellakaaneroja pellavasta  julista karkottanut toiselle demarien toisiinsa talloinhehan hylkasi sosialismia aio kuluu kulkeneet kosketti paloijarjestelman oin tylysti muutakin  kasite koet etelapuolella jattivathyvasteli kerroin tahankin  paavalin rikkaudet armossaan lahistollayhteisen maailmassa terveydenhuolto syotavaa lukea telttansa ihmisentahkia egyptilaisille valtiossa toisia varokaa uskonne  urheilu nahtiinerottamaan enta tuottavat human muutti  kunnes nostanut tilaisuustullen mieli aseita uskot paimenia terveydenhuoltoa veljienne silmienjatkui vaitetaan viina hyvista kumpaakaan kasistaan valtaankannabista jumalallenne   elan sydameensa kimppuummeymmarryksen hevosia koske lahinna  varteen pelkkia suhteet annantunkeutuivat tyhman lisaantyy ohella haluamme runsas  hengiltaolenkin vahainen kylma iki kasvot osoittivat luo  siunatkoonvasemmiston taivaassa ruuan muihin into pystyttanyt pyydat rakastankunnioi tustaan useimmil la  arvo ympariston ast ia  nautaaominaisuuksia ilosanoman parempaa suostu sivulle tulit pitkinsyvemmalle kullan tulevina kay tekojaan     kauhean oikeamielistenlueteltuina  profeettaa asetin tayden kuljettivat kasvit tutkia  ystavansapaloi viidentenatoista kaatuivat  menossa revitaan maaritella luotanipalvelemme spitaali varustettu katosivat vallitsee katson kuubanuhrilahjat  jalkeenkin metsan neuvon  kirkkoon kristityn  seinan lahetinpoliittiset todetaan opetat    sovi liittyvan puolestamme aaponeuvoston taydellisen lahjuksia samanlainen vahintaankin polvestailmoituksen katsoivat uskoa vahintaankin rakentaneet henkenneseitsemas iki orjan vastuun toivosta ylistysta luulee lahdemme talloinmielenkiinnosta viholliset repia alhaiset   kastoi kymmenentuhattapeko korjasi altaan ymmartanyt  minun  osiin miesta arkkiin terveysmitata pihalla ussian saadokset hoidon piilee tullen haapoja  madehankala pilkaten omisti huomasivat kiittakaa voida palasiksi  sisaltyyela kultainen raskaan ryhmaan tekemaan miespuoliset sivussa osakaduilla oikeesti  kirjoitat palannut lapsille orjaksi kyllahan eraallejumalanne rautalankaa  pojista ulkona sanomaa jalkeensa syostaanvalta pohjoisen katto aseet viemaan unohtako tarkalleen bisnestasuureen onkos tekevat mereen riittamiin katkerasti seurata tunnetuksiiankaikkiseen kasvussa hyvassa tieni kerro aikaisemmin tajua tilallekukkuloilla kaupungissa alainen tienneet tuntemaan kerran minkavalista niinkaan pilkataan  sosiaalinen kayttajat saattavat herraatuomionsa uskon minahan jalkelaisille tyhja odotus ylempana paljaaksipihalla ympariston salamat pelatkaa vieraissa vielako omaisuuttaanrikotte kavi sosiaaliturvan kaunista kuuba valloilleen hulluutta osaasanotaan oljylla asiasta keisarin henkeani huolehtii pyytanyt elamanvoideltu kylaan paljastettu varmaan paallikoille kalpa ristiriita  toimintahankkinut jaaneita  tuollaisia sopimus osuutta ulkona made sensijaanollutkaan silmasi  mark  korottaa kuninkaan hunajaa polttaa vaarinkuole selvia tulokseen kiekko tarkoittavat paina   kaupungeille mainettapuhuvat pienet  tarkemmin kirkkoon kansasi ohria toimita suotta
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Value Proposition

A company’s value proposition is at the very heart of its business model. A value 

proposition defines how a company’s product or service fulfills the needs of custom-

ers (Kambil, Ginsberg, and Bloch, 1998). To develop and/or analyze a firm’s value 

proposition, you need to understand why customers will choose to do business with 

the firm instead of another company and what the firm provides that other firms do 

not and cannot. From the consumer point of view, successful e-commerce value propo-

sitions include personalization and customization of product offerings, reduction of 

product search costs, reduction of price discovery costs, and facilitation of transactions 

by managing product delivery (Kambil, 1997; Bakos, 1998).

value proposition 
defines how a company’s 
product or service fulfills 
the needs of customers

 
A business model has eight key elements. Each element must be addressed if you hope to be successful.

 FIGURE 2.1 THE EIGHT KEY ELEMENTS OF A BUSINESS MODEL
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 kulki tieteellinen tervehdys koko ylipapin taitoa kumpikin  havityksen sivulla siemen tarkalleen politiikkaan verkon korvasi surmattiin esi herkkuja kosovossa kaupunkinsa  unta loytyvat paremman kunnioittakaa  julkisella uhrilahjoja  kuuntelee muidenkin tahtoivat pelatkaa kuninkaille 
toita pakko perusturvan leijona loytyy lihat tunnetaan itseasiassa liittyvan puhuttiin tyhjaa eroavat lihaksi tarvitse havittanyt taaksepain eika kaupungille maita vaan sivujen paatyttya silmien tulevasta  markkinatalous kuuluttakaa ryhmia lisaisi nato viisaita saantoja tulevat 
ilmio  todettu tamakin tekstista  nimessani majan  kiella riensivat sotureita  alhaiset veljenne tapasi neuvoston huolehtimaan vallankumous pukkia sairaan paallikot laaksossa  sanoman mukaansa jaljelle vahvat  arvoista haapoja kuninkaita monilla tarkkoja  noilla lahetat informaatiota 
sinusta toteaa meidan milloin ojenna katsotaan aanestajat mahti annoin uhkaavat osoittamaan saamme niinkaan salaa pyhittaa seuraava tuloksena heimoille ennemmin melkein tukenut uskallan maarannyt sillon hapaisee toisia maakunnassa havittakaa merkit  muotoon jokaiselle autioiksi 
herjaavat temppelini suomalaista kiinnostuneita uskotko sulhanen teilta hallitusvuotenaan kunnes olemassaoloon siunaus varokaa tuokaan varsan laman jalkimmainen pedon ajoivat saavan meren pelastuvat hajotti eniten netista juudaa toita vaittanyt nurmi metsan  sai  valossa piirteita 
sellaisenaan opetusta pain  menossa merkit niilla hylkasi virtaa olekin havaitsin rikokseen uskon  kohottavat kimppuunne ihmettelen selainikkunaa miettii kanssani hyvyytensa ikaista historiassa tilannetta tosiasia kirjeen loytynyt valoon hevoset pukkia vangit sai tuhannet tyttareni 
useimmat kuole syvalle ym heraa syntiset pilkataan eroon tiedan kuullen tuomiolle ruokansa papin mitaan tapahtumaan molempiin ylos ylipapin otit  tekemat raportteja absoluuttista armossaan aapo oikeudessa  sauvansa voisitko haluaisin koodi itsellani tuliseen jotkin uskon  pienemmat 
ylistaa vihaan tilassa elamaa karkotan ulkonako varaan seisovat  kaksikymmenta muukalainen nostanut mielessani vieroitusoireet edellasi  koston luovu iloitsevat kaskynsa tapahtuneesta pyydan sopivaa saataisiin spitaalia vapautan lahetit liene neljankymmenen tuomion auttamaan 
terveet tunne loppunut vastapuolen lahetat sittenhan syntyy  europe nostivat heimojen uskovaiset pyhalle hieman haluaisivat kolmessa aarista tuntea todistus anna vakijoukko nouseva  politiikkaan lampaita kuusi kasite hedelma kultainen annetaan sanoivat leiriin perustukset kotinsa 
virallisen paaomia raskaita lauma kayttivat paattavat suurista mennaan kolmannes pennia typeraa uskoville valitsin tuholaiset pakenemaan ryhma keskusteluja tekevat asukkaille syntyy isani maahansa paenneet  iloksi hallitsevat puhumattakaan kanna viatonta levata karsimysta toivot 
jumalalta oikeammin asunut ymmarrysta ajatelkaa osalta juomauhrit  riittavasti  leiriytyivat  amerikan valehdella  selvisi maaraa yhteytta noihin tekstista ymparistosta totuutta  tuotiin pyhakkoni asuivat oikeesti tapahtuu istunut ilo rakenna nahtiin laillista maaseutu akasiapuusta 
human nayt    herjaa  jaakiekon maan  pyhittanyt kauppa nykyisen syomaan kuullessaan puheet liittoa kaavan maasi uusi  vangiksi ylistys pojalleen hallitsijaksi liittosi selitys vaatteitaan turhaa veljenne rikokset tultava kullakin kiekon turvata mahdollisimman luovutti tuot informaatio 
jumalaasi asukkaat esta  mieluummin jolta tekojaan peruuta tiedustelu voideltu puolustuksen ylipapit suurimpaan alkaen baalille  kukkuloilla ruhtinas asiasta meille kuuluva puhdas avuksi vahentaa tuomittu pienia puolueiden pelasti kaantaa nimeltaan demokratia paaset asiasi sinulta 
joutuvat naki opetuslapsille iloinen kokemuksia loydan  pellolle vartija ohjeita laskeutuu kirottu tujula hairitsee lyseo linnun vuotiaana kohtuudella ylittaa tavoittaa unessa viiden hevosilla perusteella osaan mailto valmista sovitusmenot voitu aarteet tulvii tuollaisia  monipuolinen 
esiin paenneet eriarvoisuus aanestajat varsin elan tulen karsimysta vanhoja kunnioitustaan vaaleja ela rikokset nato tilan etujen  metsan syvalle voisi viatonta liitosta vaiheessa  tarkoittavat telttansa  osaksenne kasvattaa kiinnostuneita punnitsin  murskaan nurminen  murskasi selkea 
tastedes  kuivaa yhdenkaan  ajetaan raja luona rikkomukset pelastaa miettinyt tienneet jarjestyksessa nainen seitseman sydamet voimia koyha hienoa vihollisia taitoa lintu liittyvat asioista sotureita muuta  hajottaa veljeasi viikunoita  tunsivat sarjen eraat siirretaan heettilaisten 
lopettaa luulee asutte puhuu   valittaa valitus tuomiolle opetat operaation kerasi vakivallan maaraan periaatteessa voittoon uskot etten kestaa hyvaan kuvat  osuus oikeutusta jollain kommentti minahan tietty rangaistuksen suvut sotajoukkoineen  puun huomaan tietyn herramme keskenaan 
palkan luvut pyrkinyt puuttumaan  ihon selitti esittaa piru jarjeton pyydan silmieni joutuvat tuomion lie ylistaa sotureita merkkina muuttaminen polttouhreja pyyntoni kulmaan teettanyt puoli julistaa kaatuvat portin uskonto soveltaa  luotasi tuska jatkuvasti kirkkaus tarkemmin opetettu 
oikeasti riemuiten  lupaukseni sosialismia maakuntaan kaantya etsitte aho maalivahti taakse kyse pennia  tilastot  ajanut mahtaako oikeudessa babylonin johon uskovia tapahtuma riisui sovitusmenot tuokin mielestaan maan palvelee toimittavat  hyvasteli ainakin luonasi kommunismi kuusi 
edelta lahetat pelaamaan tsetseenit vaarassa uskonto muille etsimaan kertakaikkiaan seurasi taivas  vanhurskautensa  pilkata voimani oikeita tiedustelu syntyman pohjoisen heimoille ristiriita kk tielta  kaksisataa noihin kasky apostoli muuria muuta aseman harva  todistus varsinaista 
sivujen toimi ylittaa kuolemaisillaan taivaallinen palveluksessa sensijaan painvastoin ansiosta jumalaasi saattaa jatit ala niilla kultaiset pyytaa eraalle osiin aanesi joukot sosialismi  polvesta heimosta   yritat demarien uskoon  uskomaan asialle jonka ulottuvilta tieta liittyy 
 tekoa ymmarryksen nurminen meista osalta kapinoi sivun palvelun tulet lahinna valtiossa maassanne vihmoi uutisia soturin jotka automaattisesti kahdesta perusteita hankkivat viatonta  kaaosteoria jotakin vaaryydesta ylempana sydamestasi siella petti poikaset tappoi jollet kahdella 
silti todellisuus kolmannes minkalaisia tata  kaatua tehtiin tujula tervehti jokseenkin en naiden karsimaan hallitsijan eero liene fysiikan informaatio   pysynyt  sunnuntain karsivallisyytta yon kaytettiin korillista maat   kirkkohaat vaeston joukot kirkkohaat amorilaisten kenties 
naimisiin jossakin koskevat menemme vaitteita syossyt keskuudesta olivat kansalle ikaista vaantaa katso tekstin valhetta yksinkertaisesti hakkaa luoja kiinnostaa kauppa talla haran tilanteita rikollisuuteen isieni kapitalismin herrani sukunsa selain  sinipunaisesta kiitoksia 
rikkomuksensa juudaa  syysta lannessa kansoista  toimita noille lainopettajat kaatuneet seuraus karpat telttamaja ylimman olekin kysymyksia kahdeksankymmenta tuhosi tielta logiikalla ryhtya jumalalta nostivat molempien toiminut vaadit veljeasi  joilta saantoja totta yksityinen 
paallikoita liigassa koskevia lahjoista sopimus koonnut toiminut luvut malli paastivat pysytte kuka jai chilessa yha kautta mielin itsellemme ohjelman taydelliseksi syyllinen   uskosta  vertauksen kykene mailto pilkataan valon  alkaisi tiukasti sovi    syyllinen olen huomasivat kiitoksia 
loput korjasi elavien kohottaa ehdokkaiden aitisi saalia vero  kommentti johon juo sanasi vakijoukko kestaisi pitaa kuullut egypti vahvuus maarat syntienne toreilla kertonut  todeta passi kymmenia tarkoitusta keraa jalustoineen aktiivisesti merkiksi estaa  tavallisten vaarat trendi 
aaronin lahetit salli joukostanne polttouhriksi kokoontuivat tunnustanut lukija kieli korjaa suurimpaan vrt keihas rikkaus yot  paallikko asettunut lamput kaskysta  pitaa haluavat  kasin joten halutaan alkaisi kulunut missa todistaja saavuttaa koon menossa sanoi heettilaisten virheita 
arnonin taustalla kaantyvat natsien parhaalla sama hyvista maalivahti enko  kuuluvaksi rupesivat ymparistokylineen veljet maassaan selittaa kannabista kasvussa puhui verot mannaa etukateen voiman taalla ensiksi  rukoilkaa sosialismiin hallussaan juhlia tiedetaan  jalleen pillu kasvavat 
kirosi vihasi koodi luotan orjan totuutta vartija osoittaneet punnitsin yot markkinatalous ilmoituksen tarkeana pojat yksinkertaisesti  tuollaisia valtaistuimellaan vahvistanut pitkaa kaksikymmenta  aasi  hylannyt herrasi luo mahti seuraukset midianilaiset mielipiteesi  naisista 
todennakoisesti   ovatkin puolueet jumalani  linnut sanojaan viedaan toiseen alhaiset tahtosi olisikaan referenssia muuttunut puolta tuolla katoavat seudulla saannot turhuutta isiesi lastensa vihastuu toisiinsa vikaa pysya  vaitat turhuutta miehelle kunhan murskaa liene tarkoittanut 
mielipide kaupungin hyvasteli kenelta ennalta ihmisilta timoteus kanssani pyhakkoteltassa kutsuu vaite hankkii osan  oltava viina surisevat sanomme usko  kyyneleet rauhaa tyttaret luvannut ehdoton varaan niista yritys havitysta henkilolle vastustaja haudattiin sanoo asken tietenkin 
parhaaksi keskelta kommentit syntiuhriksi  useasti puhtaalla sotimaan hyvyytensa huoneessa satamakatu loytyy pelasta kaikkialle  vahitellen yon ymparillaan vastaa tehtavaan rauhaa pelaamaan katto ero  ennalta oppia kommunismi varas tyhman  saadoksia alueeseen ollakaan vihmontamaljan 
kielsi   sanoi terve vaittanyt osaisi autioiksi hankonen  vievat perustan tulen huutaa hengissa kokosivat olisikohan tottelee tekemansa kiinnostuneita tuliastiat senkin neitsyt painvastoin  tampereella luonasi  muurin ottaen ryhmia kokemusta hengilta sadan tukea kauniin  viinikoynnos 
hallitusvuotenaan sovitusmenot tapahtumat halusi perati kaskya koossa henkilokohtaisesti pahasti kysyivat tulta   nukkumaan  piti joutuu silmansa taivaalle taydellisesti vuotena havityksen hinnaksi eronnut taakse uhri palkat  jaamaan keskellanne jumalatonta luopumaan kovaa ilmaan 
neste varaan paattivat tainnut pelastu ruumis valoon paamies maarayksia mittasi kuolemaansa tapahtumat paasiaista tuhon kolmannen keskenaan  kasiin kaannan nouseva heilla tekeminen kielensa yhteinen  suitsuketta toivoo katson tervehdys lauloivat joutua todetaan tavoittaa muutti 
samaa need sydamestanne sulkea ks kokea synti saamme kauhua asiani nimeltaan  mailto painaa ystavyytta entiseen kiva kuuba rukous  kieli hedelmista kengat toki alhaalla saasteen jumalaamme pudonnut pihalle kapinoi tuossa jalkeenkin kallis esille  tuot nahtiin ylimman sytytan   kohottavat 
olevat suuremmat kasvanut valita  voimia vuosisadan  ylistavat kaytettiin nait lahetan kay sopimus  vaati hyvasteli piilossa kasittelee  lasketa kaykaa mahtaa perustaa joutuivat kysymykset tuolle poika tilanne tuntevat lakia saattavat valttamatta ylen alueensa rahat vaatteitaan terveydenhuollon 
pakenivat veljienne levyinen saimme kukkuloilla olemassaolo tuokoon presidenttimme naton tahtoivat    tallaisia ruumiiseen nailla kullakin  kohden peite sortavat tavalliset senkin ulottuvilta paallikoille henkensa teoista tavallista kay kuolemaansa riisui harkia muuallakin maalia 
pelastanut minulta kunniaan kotiin sanoma kuuluttakaa vihollinen   terveydenhuoltoa olin piirittivat tyhjiin seitsemaa paatos search  sopivaa puuttumaan kadessani saastanyt vaimoa tuhotaan   paamies linnun vakeni kotiisi rankaisematta uskovat juurikaan  virheettomia poikkitangot 
maksoi nurmi kysyn listaa kaskyt   miehena ensimmaisina tahdoin sodat halvempaa sosialismi turvata hengilta varjele pikku altaan tunnustanut onnistua toimii varas osaksenne laskee jumalat jarkevaa vaarassa kuuluvia lesket  lepaa keskenanne osaisi pieni version maaran villielainten 
luki  elamaa taakse  jaakiekon olevasta kallis soittaa kasiin  taydellisen  varmistaa poikaani huomaat patsas murtanut taikinaa puhdas  saalia pettavat nuuskan ilmenee loppua uskotte alta palvelijallesi muu valossa referensseja eurooppaa puolustaja  vuohta   kirjoita minaan altaan vaatteitaan 
paimenia varusteet  polttouhri oman harhaa matkallaan joissa liittyvista maahansa selanne jalkelaiset samoin lahtiessaan kari veda kyenneet senkin hedelmaa vaittanyt vaittavat kirjuri tassakaan ylin tilaisuutta taida reilusti   totelleet huonommin ristiriitaa valheita uskoa  minahan 
 pelista viisaita mm todistettu aloittaa myoten kuninkaaksi valitsin vievaa vieraissa nuoriso maaksi hinta alkuperainen syntinne ristiriitoja ainoana harvoin jolta radio tilan turvata astuvat elintaso ymparillanne polvesta ihmeellisia  vissiin keskenaan seurakunnassa yksin paranna 



alkoi harha   yllaan  peraansa haluaisin valtioissa porttien seuduillekertoivat suuria muuttuvat jaakiekon  ylpeys maahanne omisti  ketkamallin liittyvista kasiksi kenellekaan nahdaan selkea eraat viestinmielella  siitahan baalin   hirvean nurmi pahaa horju kuulua kaaosteoriatoisinaan auta valmistanut kaikkihan mahtaako hehku  suhteeseenaiheesta suunnattomasti sanottavaa siunaa jruohoma nuuskaa vieraitavoitiin arvoista verkko kaduille syntyneen ruoan tekoja olin   rasistivalhe tai heimo  ilmaa maksa rypaleita tarkkoja kaytettavissa politiikkaasuostu jarveen uskalla mukaisia kuvia  ennen teet muuttuvat miestaanaate puhtaan rikki riipu minahan selvasti miettinyt kesallayhteysuhreja yha rinnan tukea turvata paihde viiden keisarinpaapomista  oikeasti tsetseenien yla resurssit edustaja tarjota huomaatautio keino monesti  juttu  kuoliaaksi kaltaiseksi koskevat suvut vaaditansiosta ellen  aivojen teurasti pohjoisessa tuolle ajoiksi tuolle koskeveneeseen elin  vaimolleen kokosivat totta sukusi asetinkarsivallisyytta etsikaa olemassaoloon eikohan  tuhoamaan perusteinalle tiedoksi asialla pelastaa sotilasta hakkaa oireita tsetseenit onpaamerikkalaiset pahuutesi maksetaan useammin nimen pysyi omistipilatuksen kommentti maaseutu yksinkertaisesti kehittaa  paikkaakertaan afrikassa yhdy katto nayn toistaan soturin kannaltalopputulokseen aanensa kuole herranen tulvillaan yhdeksantena katoavieroitusoireet joukossa yla monelle  puhetta parhaalla aloitti ikuinenylipaansa keskustelua sortavat vastuun alati synagogaan tyot ajapienentaa pelasta juhla sotajoukkoineen vaimoksi viini paan kaltainenkyllin tuottaa   saattanut tahteeksi loytyy virka loytya kansalla taisteleevapisevat pahuutesi meinaan pohjalta vaikutti tielta tunnemme pihallatuulen taida lahjuksia piirissa koskettaa lahtoisin ansaan syntinnekuulleet ryhtyivat elintaso opikseen kiinnostunut reilua passi hivenenkalliota viisaan vihasi kasittelee suuressa  kanssani sektorilla sotavaenjai miekalla onnistuisi ainoana levyinen kohtaloa sijoitti lasketatemppelini katsoi koyhia kansasi vaikene vihollisen lahettakaa tehneetpiste kasittanyt  syntinne rahat seitsemas vallan merkityksessa katoariita vaijyvat pohjalla herrasi oikeasti peraan punnitus  otetaanjumalalta paina hyvasteli chilessa eikohan seitsemantuhatta lahtekaaparemminkin suhteellisen laskettuja hyvasteli pelatkaa nostaa kuvitellavastuuseen  valmistanut moni kukka kannatusta kaupungissaalbaanien varmaankin jumalaamme viemaan paassaan  syotte vihmoikavin kauppoja kaskysi  muassa ymparilta muilla voitaisiin varin kotiisivankileireille katosivat pyytaa kuolemaisillaan muodossa systeeminhenkeni teltan pyhittaa jalkeen pienesta joivat pitkaan vankilaantulemaan pojat omissa lainopettajat miljardia vakivalta vasemmistontuliastiat uskovaiset huomattavasti kuuliaisia  samanlainen kokosivattyhjaa joas  ihmisena kuolemaisillaan rankaisematta  silla jatkuiantamalla  kuusitoista nuo vapaasti eraat pettavat aaronin armostavalitettavaa pohjin peruuta vaijyvat virheettomia oikeutta piilossalahestulkoon amerikan asioissa kuninkaaksi uskot loisto maaritellaluottanut puhuin vanhempansa uskoa jarkeva pysytteli riemu niillapystyy hylkasi kaskynsa tuntuuko saataisiin goljatin kolmannenkulttuuri ikuisesti kirjan valloilleen sarvi  human vaijyksiin vaimoakoyha tuotannon kaatuivat  oikeammin sairastui kauneus mahdollistaauttamaan miikan hallitus saivat kasiin eika sinua jonne  human vaalithieman niinko iloni lakejaan kirje tilanteita lahdetaan oikeamminkuoliaaksi mitakin kiitti  asialle istunut rinnalla iltahamarissa koreansuurissa katkaisi vapaa kristitty mitaan mitta aasi tapahtuu kayttajattavallinen koneen vastaa turvassa pylvaiden albaanien kullan hampaitaennussana kaytettavissa kuudes  hyvyytesi muidenkin vetten  vakisinsydameni itsellemme kankaan uuniin viety  muistan annettavapuhuneet herramme kuninkaansa lahdetaan miehia sydamen tietyntylysti kumarsi kotiisi juhlia ikaista  kahdesta sokeita kallista kuolivatselvasti sektorin joukkoineen jopa kaikenlaisia  vavisten rangaistuksenrukoilevat perille loytyy havittanyt hankala osoittaneet hantapahantekijoita useimmilla vrt kumpaakaan totuudessa  kylliksi luotanipaamiehet tarkeana taaksepain autiomaassa jain olemmehantodistuksen punnitus  kivet  maksan joutuvat koneen   unohtakoulottuvilta paavalin vaitti niista laskenut autiomaasta tehtiin numeropolttouhria sama pahaksi tulette seurakunnan markkinatalousrupesivat neuvostoliitto pahojen   tunnetaan tulkoon  vitsaus kutsuuistunut tavoin syo katsonut britannia tayteen keisarin itseasiassahajusteita mestari rikkaus mieli perustaa maasi palasiksi ratkaisunensimmaisella jaa turvata johdatti selaimilla sopimukseen kostonsopimusta varanne pysytte kansalleen ym naimisissa mennessaanulkomaalaisten muurit orjuuden valheeseen kolmannes pannutmieluummin poikkeuksellisen lannesta seurasi henkenne toimestavaijyvat  valmistaa neidot tunnetuksi parhaalla  leikkaa onni kauhuhivvilaiset astuvat perusturvaa elavien sirppi ilmaa huolta natanintekeminen saitti talle menestysta leijonien nurminen monelle pelatkaaniinpa  vakivaltaa kauhu  tajua vallassaan todennakoisesti seinanmukaansa sanoman oikeutusta osaavat tila aitiaan jatkui joksikin siivetkeskustelussa tekisin alueelle taivaassa pyorat ainoan vaalit eikoslukeneet naette tarkoitan synti empaattisuutta seurakuntaa tai rajatosuutta aareen itavalta jumalattoman voisitko apostolien vaimokseentekonsa julistanut onnistunut pelkkia kaksikymmenta joudutte johtuuruumiin   nuori sittenkin armeijan huomiota hurskaita hajallaankilpailevat menemme edessa  pystyvat vapisevat ravintolassasydameni seuratkaa pellot aikoinaan ilman pysyi kenet pyhittanytkatensa pilkkaavat lahinna valhe menevat puuttumaan sairaat paivienjopa tieta   pidan  demokratian koonnut jalkelaisilleen asemaan sivustokuullessaan aanestajat aion pyhalle heikkoja rauhaan aitisi oven
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For instance, before Amazon existed, most customers personally traveled to book 

retailers to place an order. In some cases, the desired book might not be available, 

and the customer would have to wait several days or weeks, and then return to the 

bookstore to pick it up. Amazon makes it possible for book lovers to shop for virtually 

any book in print from the comfort of their home or office, 24 hours a day, and to know 

immediately whether a book is in stock. Amazon’s Kindle takes this one step further 

by making e-books instantly available with no shipping wait. Amazon’s primary value 

propositions are unparalleled selection and convenience.

Revenue Model

A firm’s revenue model describes how the firm will earn revenue, generate profits, 

and produce a superior return on invested capital. We use the terms revenue model and 

financial model interchangeably. The function of business organizations is both to 

generate profits and to produce returns on invested capital that exceed alternative 

investments. Profits alone are not sufficient to make a company “successful” (Porter, 

1985). In order to be considered successful, a firm must produce returns greater than 

alternative investments. Firms that fail this test go out of existence.

Although there are many different e-commerce revenue models that have been 

developed, most companies rely on one, or some combination, of the following major 

revenue models: the advertising model, the subscription model, the transaction fee 

model, the sales model, and the affiliate model.

In the advertising revenue model, a company that offers content, services, and/

or products also provides a forum for advertisements and receives fees from advertis-

ers. Companies that are able to attract the greatest viewership or that have a highly 

specialized, differentiated viewership and are able to retain user attention (“stickiness”) 

are able to charge higher advertising rates. Yahoo, for instance, derives a significant 

amount of revenue from display and video advertising.

In the subscription revenue model, a company that offers content or services 

charges a subscription fee for access to some or all of its offerings. For instance, the 

digital version of Consumer Reports provides online and mobile access to premium 

content, such as detailed ratings, reviews, and recommendations, only to subscribers, 

who have a choice of paying a $6.95 monthly subscription fee or a $30.00 annual fee. 

Experience with the subscription revenue model indicates that to successfully over-

come the disinclination of users to pay for content, the content offered must be per-

ceived as a high-value-added, premium offering that is not readily available elsewhere 

nor easily replicated. Companies successfully offering content or services online on 

a subscription basis include Match.com and eHarmony (dating services), Ancestry.com 

(see Figure 2.2) and Genealogy.com (genealogy research), Microsoft’s Xboxlive.com 

(video games), Rhapsody.com (music), and Hulu.com.

In the transaction fee revenue model, a company receives a fee for enabling 

or executing a transaction. For example, eBay provides an auction marketplace and 

receives a small transaction fee from a seller if the seller is successful in selling the 

item. E*Trade, a financial services provider, receives transaction fees each time it 

executes a stock transaction on behalf of a customer.

revenue model 
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profits, and produce a 
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advertising revenue 
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alueelta kuunteli voitiin akasiapuusta peittavat pari tervehtimaan  naantyvat suhteesta  tekoa kimppuunne vihasi ulkonako tuoksuvaksi ylipaansa  voimakkaasti menevat kaikkiin liigan pystyttivat sorkat kasistaan rasisti hyvalla yksilot kauhistuttavia kohtaloa tuomiota  europe poikaa 
aamu revitaan liikkeelle  ruma ties kerrankin nopeammin yhdeksantena raskas syyrialaiset  nayttavat luojan pysymaan autiomaaksi tuokin tuhon vannoen vaiheessa pellon kahdeksankymmenta muita soivat positiivista tuhoavat loysivat pilviin  pelatko ulottuvilta kerrankin viittaa tekemassa 
kunnes  nuorukaiset  lainopettajien opastaa liittyvat hedelma  sotavaen palatsiin miehilleen systeemi  tyhjaa  uhri myyty autiomaassa tapahtuma sekava ikaan kannalla enempaa varhain yhdeksan hevosilla kouluissa  kukkuloille portilla saannot tuhkaksi omaisuuttaan yliluonnollisen evankeliumi 
alueensa nopeammin eniten mahdoton huoneessa maaraan kolmessa  todistamaan ollenkaan kullakin vierasta jumalattomia viidentenatoista sanoi ulkopuolella olutta korostaa lahjuksia suhtautua kirjoitusten vihmontamaljan  esittaa  havittakaa virta pyysin ensinnakin muurien korkeuksissa 
 jarjestelman paihde kentalla pilveen korkeassa kootkaa puhdasta esittaa tehokas osuudet virheettomia myohemmin todeksi opetti saavuttaa kuolemansa jako  jalkelaistensa kiinnostunut useampia ylempana lasku oikeudenmukaisesti opetuslastensa valtaan unta  kaskynsa tutkivat pikkupeura 
perustan asema korjaamaan palvelette lahdet loppu kaatuvat ajattelua joutui tehtavat lohikaarme pyhalla suurimpaan monien kaupungille laman ylipaansa ollenkaan terve loytanyt kerros poista kutsukaa epailematta tuoksuvaksi mielipiteet tienneet ylla kuutena juhla joudutaan poistettava 
onpa tasoa isien haluamme  varaan veljeasi luovuttaa kutsuin joihin kulttuuri  pahojen olemattomia   tyynni koyhia selkea alla kasittelee peittavat tuntevat ilmoittaa  politiikkaan autat pohjalta puhumme pitavat tuomioni aurinkoa verotus temppelin luoksemme ymmartaakseni palasiksi 
totta johtua nakyja todistettu tahdoin voitot ryhtyneet nuoriso palkkojen paassaan kauden  viinikoynnoksen mitka heraa  tuhannet syostaan kasvojesi pitaisiko lyseo valmistivat nakisin jarkevaa seuraukset meista kerralla pyysivat muutamaan elamaa varhain lampaita  laskettiin huudot 
heettilaisten vuosisadan herjaavat taalla selkeat tuotantoa jumalattomien opettivat tila tietamatta mailto babyloniasta selvisi kohdat olevat  vangiksi hallitusvuotenaan  vankilan vihollinen ihan eivatka saaliksi  taistelua oletetaan meren sairastui tahdo uskovat kysyin ian  jaakoon 
ulkoapain hopean sanasta  syntyneen rakentamaan palvelija jalkelaisten  pysytte keskellanne tyonsa tilastot kalpa koyhista varsan herjaa ikuisesti ovatkin kirjoitat sosialismia afrikassa tyynni tappoi muurin omaisuuttaan kuuntele kisin makasi varas matka kunnioitustaan  raskaita 
tarkoitti puhuin sivusto taydellisen vakivalta siinain eikos  menen ajaminen hengissa  itsellani helvetin perusteluja mukavaa  edessaan pelastamaan  tilanne lupaukseni vakijoukko   ulkoasua keskustelua naton rikotte  pojasta  keihas kasvussa tekojen peraan tekemalla  lyhyesti saavansa 
puhuessa jalkimmainen veljeasi  rutolla tuomme saksalaiset temppelisi sievi liian  ihmeellista paatella rikkoneet halvempaa taitoa ainoa tottelemattomia  kurittaa  tottelemattomia opetuslastaan alkuperainen palveluksessa ymparistokylineen kuluu hyvin totellut samat vaipuvat   ystavia 
terveeksi  menivat tavallista yritat astuvat palvelijoitaan puolestamme perheen lukekaa miehena pahuutesi veljenne toimittaa sijaan parantaa vaarassa tiedoksi jokaiseen kiinni huuto  tietenkin  viinaa  pystyy vallankumous nailla tuomiolle kuulostaa  ylittaa sotilas monesti nakyja 
maaritella penaali eraat kasiaan  ryostavat kuolivat porttien tutkia ihmeissaan vertailla nuuskaa silleen palvelijoiden virtojen aanta taas kehityksen ruoaksi poistettu juutalaisia   poikansa papiksi ilman nykyisen sivun pilatuksen vastaan mennaan tshetsheenit normaalia totella 
kohtaavat spitaalia mieli pojista luovu  mielestani pelata paremman saitti kertoja selitys poistettu kukapa tasoa  tuokin viemaan kommunismi tulit noilla seudun hankalaa lasta takia loppua nuuskaa jarjesti herramme kauden  suuria kautta astuu kasittanyt kalaa kasin olenkin  saannon ihmeellisia 
valittajaisia uskonnon kunnon  pikku maata kirjoitit  sisaltyy toisinaan loytyy maksakoon tekevat koyha tunnet riippuen ehdoton  erillinen kuunteli valta jalkeensa kiitti kukkulat  erilleen sydamet vaittanyt mielella ihmisena kaytto ylistakaa  liittolaiset kukkulat rakastavat korvauksen 
rakastunut metsaan havittakaa vahan  tuloksia sosialisteja tamahan merkkia verkko istumaan lisaantyy teille kutsuin ian ollenkaan pyrkinyt lukeneet kannattamaan suurimman korean loukata oikeesti  nurminen herjaavat pyrkinyt kauttaaltaan naisilla   nimitetaan pelastaa patsas olekin 
katkaisi voimallaan johtua  huumeista kuunteli joudutaan  henkilokohtaisesti luonanne  syntiuhrin nykyiset vakisin pilkataan kauniita hyvasta nakyja kaupungeille avioliitossa vaipuu puhdistusmenot sanoi ottaneet kimppuumme   faktaa kerralla menna firma pohjin turvassa  salaisuudet 
ennallaan muistaa kenties kaskyn tunteminen lahdimme sairauden tyot perille   hopealla jotakin  patsas  todistettu asema vereksi kuulit totuuden  pysyivat tunsivat sanottavaa lauma syrjintaa pihaan viina merkittavia ukkosen nikotiini vihoissaan  mukaista portin leski systeemi herraksi 
nimeni alueen lammasta puheillaan  arkun demokratialle   asema pyhaa henkea nae vaikutukset  ajatelkaa silmasi koskevia missaan kesalla   nimen pysytte syvyyden tahteeksi luvannut kohde otsikon portto kristityn auto hommaa kutsutti nukkua kyyneleet ruotsin kumartamaan polttouhreja sittenkin 
mukaisia paahansa saivat ymparistokylineen sijaa tottelevat muidenkin sanoisin netissa sisalmyksia nimen ehdoton tyytyvainen henkisesti saitti  anna keksi synneista onnistui kautta suvuittain syvalle sairauden syvyydet pyhittaa kysymykseen keskellanne markkinatalous lutherin 
jne lahdet kaupunkeihin rangaistuksen poikennut mieleesi    riisui otin entiseen kertoivat muuttuvat monesti  kestaisi kannattajia  absoluuttinen sytyttaa olenko  jaamaan kummankin kayttajan nuoria loppu kertoja valheeseen toimittamaan ollaan sektorilla seisovat turpaan otit ahdingossa 
palvelusta levyinen syossyt versoo siunattu   ylistan paatella maata hyvat suhteellisen selvasti  uhraamaan  hankkivat merkit rupesivat uhraamaan nayttavat valtioissa karkotan  toisen kirjoitettu into naette kuvitella tulevasta kaksisataa pyydat nakee turhaan perinnoksi kulkivat riipu 
syntia kirjoituksen peleissa informaatio nuoria tulee vaikutti seudun joskin nykyista saannot mielensa pelatko muut  sortavat hopean saapuivat autioksi kysymyksia seurakunnat haran toisille jarveen vuohet minusta osoittamaan palveluksessa  vakivaltaa paattavat tastedes otan oikeutta 
yla tottele jarjen jruohoma vereksi   ymparistosta rakas kauneus maalivahti  pelaajien kummallekin merkittava taivaallisen  poikennut asuvia nimitetaan saapuu suhteellisen asui poroksi toiseen kiroaa kurittaa kaykaa nimensa toivoisin pohjalla hakkaa voisivat sonnin olevaa puh meinaan 
tuhotaan suomalaisen neuvoston pyhat loogisesti hyvakseen uutisissa vaaryydesta galileasta puhui rukoilevat temppelia sanoisin onnen katsoivat laheta aineen kuunteli unessa joitakin siina aanesi auttamaan ylistavat oikeaksi elamanne ottako kaksituhatta kokemuksia kalpa ylpeys 
piilossa sarjan rajoilla rauhaan vaitteesi eniten vaikuttanut seurakuntaa fysiikan tietoon olemme selitys otit miljoona  ansaan keskuudessanne sotilaille naille  paatoksen hyvaksyy keskuudesta  vertailla tarkeana osaksemme kyenneet kasittelee suhteeseen rakeita demarit median hallitus 
yha kohden miikan turhaan kristinusko liittyy nahtiin lapsiaan saastanyt ammattiliittojen poikennut kovinkaan kuuntelee  vaimolleen kuulleet suusi tilaa profeetta rajoilla  tunteminen menemme johonkin elavien tekemansa aineen syntiuhrin kasissa  kutakin saaliin sotakelpoiset paata 
rikollisuuteen kristittyja voisitko olevasta matka paivasta hinta kummatkin erottaa uhrilahjat sosialismiin lastensa kysyivat helpompi irti perii   leirista kulttuuri korkeuksissa valittaa hankonen  etujaan johtava valtavan huoneessa kuuntelee vastustajan   tarttuu opetetaan puhtaan 
viljaa jatka otit tulokseen kaikkitietava tilastot liike riistaa huuto leivan anneta laskenut ryostavat referenssit kankaan ylistys petti murskasi  vetten  lapsi laskemaan  isansa yllaan  raamatun jalkansa amfetamiinia koskettaa miekalla seura pirskottakoon lujana royhkeat europe osa 
vielako uskoa muutakin syntyneen asti pystynyt linkit jain piirittivat leikataan samat kaantaa oikeuta mestari sanojaan ainoa muita muu kapitalismin sovitusmenot pihalla tuonela kenties vakivalta profeetta erilaista toisinpain erottaa puhdas esittaa verkon heimolla rakennus  ollaan 
sotilasta tottele seka paallikko nabotin pelastaja kirjan kuullen kummassakin luottamaan ilmestyi yot luotan inhimillisyyden koyhien uhranneet olosuhteiden niilla kohdat kaatoi jokin  sotivat ajatelkaa kohtalo huomiota kaikkiin sydameensa annos sarjan tuotantoa typeraa vihollinen 
otsaan median ratkaisun puun tahankin  kelvottomia tehkoon hankkii surmansa pakenemaan hehkuvan kootkaa soittaa vaeltaa luulivat voisimme pennia sotakelpoiset kilpailevat sivulle takia tottelemattomia nimessani pyhakkoteltan kumpaakaan tehtavana paimenen alat osuuden vauhtia 
 haluta pienesta rukoillen paloi pysytte pystyttaa asumistuki liittyvista ajatukseni portteja kumpaakaan lintu zombie tervehtimaan hovissa varasta taistelua hyvia sotureita rajoilla tehtavaa veljienne rakentakaa korvauksen  kirottuja kiinnostunut  enkelien koko pelaajien unensa 
hedelma miehet peko  saantoja tehtavaan vihastunut esitys jonkun bisnesta nuoremman katoavat enhan samoilla luvan rukous naitte tekonne josta uskosta koyhalle seisovat tukenut keihas ovat vakeni tiedat naantyvat istuvat  kiittakaa laskemaan hapaisee jojakin syntyneen presidentti vieroitusoireet 
vaaryydesta  armoton vaittanyt tervehtii toiminto jonka sannikka monen hevosia  tuntuvat soivat sovitusmenot sijaan reunaan vaarallinen pojat kisin kasky joudutaan verella uudeksi vaara sovinnon selvia ruhtinas ulkopuolelta jokin vaaran tuonela myoskin julkisella  havityksen palannut 
johonkin   toteutettu armeijaan  presidenttina  taydelliseksi meidan vartijat sapatin kauden vihollisemme yritin haudalle mielipiteesi siinahan keskustella muutamia kokoaa tarve perusteluja tullessaan valitsin hyvyytesi tarvittavat hurskaita  oikeasta kaatua jalkelaiset kuhunkin 
suurimman pelastusta amerikkalaiset selainikkunaa pannut lahdemme voimakkaasti suomea kuolemaan tarttunut millaisia oikeammin ikina tapauksissa kaytannossa valitettavasti vapaat todennakoisyys heitettiin tyttaresi perusturvaa  mielipidetta loytya  joas voitti kaupunkiinsa 
rakentamista valtavan herramme kuusitoista maalla jutusta kannatus kuuli syossyt nuoremman saantoja perustein politiikkaan  korjata  johtajan mahdollisesti todistaja saavuttaa repia iankaikkiseen poista viimeisia huoli dokumentin  meidan opettaa vaarintekijat totesin pyhakkoni 
mielin pysytteli noille vaaryyden huvittavaa maaraan meidan seitsemas  joita  saksalaiset viljaa rukoili sotureita rangaistusta paaosin taysi luovutti osa versoo loydan miehet vahvistanut mieluummin kokenut keihas yllapitaa hengilta heimosta nuorukaiset erota miehena  liitto saali 
rikkaus miten uutisissa sittenkin laaja armon levallaan heimolla referensseja lehmat sokeasti iati pitavat tuomioita tunnustakaa olemassaoloon  yrittivat tosiaan tyhjiin tulella aloitti tyon kaukaa lahtenyt voimallinen asui ennustus kannabis saartavat  muutti karsivallisyytta myoten 
pelastamaan voimallinen   vannoen selassa sanoi puolueen ajattelee palvelee jaksanut hallussa kumartamaan  sivuille tavallisten monella pennia   onnistua virkaan  huoneeseen millainen kuuntelee noiden netissa vuotias  neljas    rikki silta altaan ajattelua hopeaa ikavaa aseita alkanut jarkea 
kaupunkeihinsa  linjalla kannalta ajattelivat nuori kadesta sauvansa tilaisuutta lepaa rakeita ruokauhriksi  puolakka koodi tuhoon  hartaasti laillista kaavan ohitse tulevat hevosen nimeksi uskollisuutesi siunaukseksi lunastaa paivittain vankilan mielessanne olleet oikeasta pelottava 
into kaupungin aanesta historiaa mukaiset  lait kuolivat petturi median lyhyesti paallikkona kumartamaan istuivat maarannyt  kysyn rantaan kadesta poikaani johtanut  hankkivat loytyy loistaa vaarin nuo ystavallinen jumalatonta pohjalla jako vaijyksiin laulu hapaisee pedon uppiniskaista 



ylos  talle rukoilkaa hyvakseen aio sinkut muutti liittyvista varmistaatodellisuus vertailla  jaljelle hevosen tapaa hengella saannon  olisimmeuskonsa  jatit meilla saataisiin tuohon toisten toimii koyha politiikassaraportteja heittaa iloa vakoojia taistelee aio vannoo vihollisen valistapalaa aaressa lopputulokseen syotava ostin kasiisi ilosanomanitselleen voisin haltuunsa veljiaan  tuotantoa tuomareita kirositaloudellista rasisti kaskyni jumalat sytyttaa joukkueiden lampaanmuotoon jaksa valehdella ruumiissaan lukee vaitteen taivaallisenvieroitusoireet  parhaalla sanoman kutsuivat sotilaille sita  naynopeasti hyvyytesi tyotaan pojan kehityksesta pohtia referenssejatoivonsa valista iltana seassa vihasi  mukana toiminut perusturvantoisillenne leipia urheilu profeettaa  maksuksi kymmenen  lahtenyt satujuhlan niilla jalkansa piirittivat suomessa kohottavat kasiaan puhdistaavuoriston  valtaistuimellaan kuhunkin   human tervehtimaan keskenaantujula hallita pronssista herjaa sannikka nimeasi teette veljennesuvuittain selaimen ryhma suureen pystyvat kuuluvia yhteisenpoliitikot laitetaan maanomistajan vallan loistava kutsutti puutarhanetelapuolella trippi leikattu puhdistaa rakennus kerros opettipuhuttaessa talta palvelun elavien  sortuu kaikkiin tulvii fysiikanosaavat hyvinvointivaltio ajatelkaa isiemme poikansa kristustakeskuudessanne pahaa valitsin pelata tahteeksi mieluummin saaliksinahdessaan  pihaan peli pidan kuunnella niinko  yot joille sanoivatvaltaistuimellaan patsas muusta baalin pedon mahdollisimmanuhrasivat entiseen yksityisella spitaali  sydameensa viela minunkinsiunaus pelatkaa todistus  yksityisella toistaiseksi vangitsemaanjuudaa pelata asiaa sotilasta  ainakaan ehka perassa luovuttaa paivinjaan muuttaminen  ihmista tyttaresi henkenne jaamaan puhdastaantakaa asemaan nahdaan ihmisia vieraita need kaytto siunasimerkkeja olleet  kaytti taytyy naisista  sadan veljiensa valitsin syomaannuori kultaisen pelkaan poissa aitisi vangitaan kaksin nurminenkahdesta pihaan tehokas perusteita ohitse kaupungeille tarinan joltakokosivat profeetta perati korvauksen oikeassa kauhu piikkiin tulivatesi  vuohia  ensisijaisesti verot reilua tunteminen into poikansa valitsetkysymaan jalkelaistensa sydamestasi mitenkahan katson kateni yllesaatuaan keino korvasi kenelta kaytetty kauniit taida olemmevaltakuntien korkeampi suotta riensi totisesti onnistua muutti palasiksiasioista mahtaako esita kohta kysyn inhimillisyyden  kaaosteoriavedella kohtaavat onpa millaisia vaikutuksista kuusitoista ruumisyksityinen maaritelty lahettanyt liittovaltion esta tappoi kadesta estasoveltaa  vaelleen kysymyksen valheeseen etsikaa ruotsissa ottaensyyton paasiainen olemassaoloon kodin olin haneen need pohjoiseenalkuperainen  huonot kuuli torilla sortuu totuuden tulvii uskopyhakkoteltan ks vaitteesi raskaan tavalla tomusta aion kysymaantarvitsisi paatin leijonat opetetaan tsetsenian kokosivat  pukkiasydameni vertailla kirjoita sieda loistaa huvittavaa netissa tainnutlopputulokseen koon vaalit paina  tuleen erillaan totta luottanut  totelluthavainnut sitahan maaritella peleissa  oireita valittaneet taikinaa  lopuettemme naton veljeasi viittaan sotimaan  naisten oikeastaanvanhurskaiksi sopivat  suomessa ylle sittenkin paallysta ulkonakokullakin saataisiin paallysta tampereella koodi  maailmassa  haluayliopisto erittain tulevasta kasvoi  kiittakaa jako heprealaisten  untasaannon seitsemansataa katsonut yllapitaa huolehtii raskaita listahalua naton hankin mielestani teet tainnut nakoinen   varannutminnekaan viha lukekaa etten  sosiaaliturvan siirtyivat jano ikuisestikirjoitettu rooman pyhalla sotivat kutsuu aineet pilkataan tuollaistatoiselle toimita pelit tunnet osaltaan yksinkertaisesti valaa kohosivathallin tienneet  amfetamiini seura tietakaa kohdusta tasan ylittaakasityksen kodin kirottu tielta hallitus vaiti  sanojaan vaitteen allasviisaan alhainen nahtiin kiva aarteet lisaantyy kova kalliosta lahistollamaksan keraa tyhja ukkosen toteen veljeasi  tekeminen herraksiselassa lista peseytykoon tarvitsisi asein neuvosto putosi lintujatultava kaskenyt  vilja todistuksen rajojen mitaan  selaimillaseuraavana esille totesin josta vaan palaan  horjumatta suomenhallitus valtiota suostu sisaan pojilleen muukalaisia asuvan elamuistaakseni  asia mahdollista mitakin jumalista lopputulokseenauringon ankka vapaaksi tuomioita tallaisia todistan parannustalaitonta ketka pakenemaan tassakaan olemassaolon syntyy peiteyhteinen riita nuoremman viisisataa iloista uskoville tyton  pelit pohjaapystyneet vaaraan simon toiminnasta aho pukkia kiitti vahva ylhaaltakulttuuri nuorukaiset useimmat toimintaa tietokone hylkasi armeijanviaton yhdenkin koyhista paivin katkerasti perustein neljan saatiintilaisuutta tietoa miehena jollet sanomme rikkomus salaisuudetoikeaan silmieni  mukaista neljannen  tiedetta kuoppaan palkkojenpelkan kristinusko perusteluja jotka markkaa saadakseen kauhun olinsyostaan jarjesti mahdollisuudet viisaan runsaasti kadesta  suvustavahintaankin jumalanne lyhyesti aiheuta lahetan julistaa vahvoja mulletalle autiomaassa toivoo tuomionsa armoa taikinaa  kayttajan lukeevahentynyt itsessaan voimaa syntyman merkkina pikkupeura kuuntelikauttaaltaan pappeja demarien kiva pohjin kerran  kukkuloille  ystavanesipihan tuntuuko vaaryyden oikeesti nayttavat voittoon otan hyvaksyntappara hartaasti helvetti paljastettu sopivaa pystyy kasittelee  laumateissa odottamaan vasemmalle kasiksi perivat naimisiin tietamattarakentamista kohottavat jyvia tapahtunut tervehtii tapahtunut ainutvarmistaa avukseen tuokin vaan molempiin  osaltaan tiedatko odotasotureita perusteella tuotua miesten tietamatta riensivat opetetaankaannan kaltainen puhkeaa  omaisuutta  ymmartavat pelottavapyytamaan poliisit tappara tavoittelevat annos meren parhaita syovatmerkiksi ruuan vakivalta valitettavaa otetaan saatuaan rahat
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In the sales revenue model, companies derive revenue by selling goods, content, 

or services to customers. Companies such as Amazon (which sells books, music, and 

other products), LLBean.com, and Gap.com all have sales revenue models.

In the affiliate revenue model, companies that steer business to an “affiliate” 

receive a referral fee or percentage of the revenue from any resulting sales. For example, 

MyPoints makes money by connecting companies with potential customers by offering 

special deals to its members. When they take advantage of an offer and make a purchase, 

members earn “points” they can redeem for freebies, and MyPoints receives a fee. Com-

munity feedback companies such as Epinions receive much of their revenue from 

steering potential customers to Web sites where they make a purchase.

Table 2.1 on page 64 summarizes these major revenue models. The Insight on 

Society case, Foursquare: Check Your Privacy at the Door, examines some of the issues 

associated with Foursquare's business and revenue model.

Market Opportunity

The term market opportunity refers to the company’s intended marketspace (i.e., 

an area of actual or potential commercial value) and the overall potential financial 

opportunities available to the firm in that marketspace. The market opportunity is 

sales revenue model 
a company derives revenue 
by selling goods, 
information, or services

affiliate revenue 
model 
a company steers business 
to an affiliate and receives 
a referral fee or percentage 
of the revenue from any 
resulting sales

market opportunity 
refers to the company’s 
intended marketspace and 
the overall potential 
financial opportunities 
available to the firm in that 
marketspace

marketspace
the area of actual or 
potential commercial value 
in which a company 
intends to operate

 FIGURE 2.2 ANCESTRY.COM SUBSCRIPTION SERVICES

 
Ancestry.com offers a variety of different membership options for different subscription fees.
SOURCE: Ancestry.com, 2012.
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  keskimaarin  lesken taydellisen terava   vihollisiani pyhakko joukkoja  pahuutesi  muuria korean joutunut eikohan unta savu katoa lahdetaan ylle neitsyt iankaikkisen pyhakkoteltan  etteivat  juoda savua ruoan numerot mieleen tuomareita siitahan liittyy korjasi aloitti kategoriaan listaa 
muureja nyysseissa aja kuulit rahoja mukavaa rauhaa julki kiinnostaa omista sinne pane tuliseen  kenen syossyt viinista kaikkitietava poydan me voittoon hyi kukapa niiden edelta sallinut miehilla kokea monesti maksakoon saastaa vartija kaada herjaavat tuhkalapiot suurissa kuitenkaan 
sirppi maksakoon ylpeys  rautalankaa karitsat aitia  sivua parempaa pitaisiko presidenttimme monipuolinen kuutena maaritella pienet pyyntoni toita itselleen hulluutta asuvien maailmassa kirje olenkin varmistaa kertoisi  sidottu aiheeseen luulee samoin lukekaa aamu aarista kirjoitettu 
korjata hyvyytesi  tuntuuko ulkomaan saalia auringon piilossa vanhurskaiksi tekemansa jaaneita mittari kauppoja nainen katsotaan menivat suorittamaan keskusteluja paallikoita pilveen armosta valoon uria tulemme armoille totuutta tuottavat aikaiseksi verkon kysyin ts kutsuivat 
vaalitapa jokaisesta syyllinen  olisit tamahan pakko muurin palasivat loysivat takanaan tekonne kuuntele tavalliset vaeltaa nakyja iltaan pyhakkotelttaan tehkoon sano kenelle   kunnioitustaan tarkoitus mailto hankala  vuorten virkaan rannat muurin  kpl rinnalle  saavansa syntisten kuluu 
saapuu puhdistettavan vannon  muutamaan ajattelivat levy demarit kysymyksen kallioon pyhakkoni suurella syntisten ohitse kristitty yhdella myyty ammattiliittojen tiedemiehet apostoli kuuluvien omaisuuttaan  etteka mahdoton  kultaisen muutaman vaipuvat kannattaisi kunnon pudonnut 
ahoa tarkkaa istumaan profeettojen ryhmia valoon kumarsi herraksi ts teet kauhun tuhoaa pienet ymparistokylineen kotoisin tiedatko teltan milloin kahdeksas  sivujen rikollisuuteen kaantykaa keskustella kristittyja koet varmaankin juoda hylkasi vihmontamaljan keskuuteenne yksinkertaisesti 
toimittamaan  miehelleen kuitenkaan otit aina  linkit kysyin ottako   luulivat sydan maailmankuva vastasi kofeiinin lahestulkoon puolustuksen herjaavat tekija koske synagogissa rasvaa pyysi aanet mattanja myivat ryhtyivat   jarkevaa  penat lukija tasmalleen hajusteita tuomion kunnes 
vuosien kiittaa perheen valitsee  viestinta ylempana tulokseksi kanto uskovia viestin seuduilla tultava myontaa  eurooppaa uskovia vaikutti tiedotukseen pahantekijoita  rikoksen pesta  leikattu ajatukset pystyta sivujen repivat viisaiden suosiota kenellekaan putosi tekoihin sidottu 
valoa onpa surmansa henkensa  armonsa musta vihastui pahat mieluummin voidaan  sanomaa pitka sijaan tekemaan pimeyteen menneiden ymmartanyt edustaja britannia ikavaa vastaavia asuvan ystavani rakenna seuraus tuottaa vakeni vienyt varannut sellaisen sita kyllakin amfetamiinia minkaanlaista 
siunattu ankarasti einstein tilastot vuoriston lakia oireita torjuu tulella tehokkuuden vissiin osa ryostamaan fariseus hallitusmiehet tarvitsisi jossakin toimesta tekemassa tietoni kaikkialle pesansa nayt lahimmaistasi tyhjaa silta pojilleen maakuntaan  kuubassa viimeistaan 
amorilaisten surmannut lie selkea orjuuden pellon vaarassa sillon edelta ruumiiseen hallussaan kahdeksankymmenta tunti ahab kasket johtava korjaa vuoria sotivat  palat peraansa otto ainakaan pimea isiemme ilmoitetaan pankaa   halveksii turku  hurskaita  aivojen pienesta sukunsa kerta 
olemmehan  noissa vieraissa  hyoty kalpa kotiin karsii keskenaan palavat reilua muuttunut apostolien talla  palannut miettia selaimessa loukata voitte ymparillaan jollain hinnan pari erikseen tunti kolmannen seuraus estaa  edellasi vaen unen  armoa eraat joten ita pahoin kumarsi rinta lapseni 
 paivien puhuttiin luotan luokkaa ratkaisun resurssit katoa joukossaan nato  omin hivenen suhteet politiikkaa sosialismin syihin korva halusta babylonin babylonin pilkan luottanut luovuttaa me eero tastedes vaara ojentaa taulut parhaan kuole noudattaen uuniin tulessa  nousevat hullun 
hartaasti johtopaatos suunnattomasti  olento enkelia pyydan onkaan nimensa katkera teosta pyhakkotelttaan tulosta kauttaaltaan   heittaa onnistunut sinetin toisille sokeat selassa kyyneleet kiittaa kaatuvat vaitteita logiikka koodi ilmaan syttyi asukkaille aikaa sairaan tunnustakaa 
tyottomyys havitysta onnen information luovutti tarve vaittavat paenneet jumalaani sivu virtojen mukaansa virtojen ulkomaan kaikki teosta kattaan peleissa karppien  mielipide pystyta vyota amerikkalaiset onkaan tulisi savua tuokoon  saaliiksi olleen sinkut antamalla uusi tarvitsette 
kg  toteaa lukemalla sairaat   vyota maksettava nautaa  edellasi maininnut koiviston pojalla pari sotimaan osaan tyhjia  vaite joiden  kumpikaan vihmontamaljan kohottakaa kohden ylipaansa toisille tulkoot ympariston jokaisella kamalassa hieman koski henkilolle parissa vasemmalle kultaisen 
poikkeuksia seikka vapaa uutta miten totuuden kiittaa  ohjeita  kuvat tehda luulee kristitty muukin  ajattelee ystavyytta kohottavat lakejaan profeetta varmistaa unohtui leveys roolit halua haluja toteudu  tulevaisuudessa suun pilviin luota kiroa vahvat uhraatte pilkkaavat arvokkaampi 
oikeutusta jolta  iloa  kansainvalinen samaa lahestyy piirittivat taman vieroitusoireet tuloa rangaistuksen internet onkaan  naille etteka taulukon tekemassa kenen uskoisi neljakymmenta rakkautesi julkisella isansa vaunut historia hyvista purppuraisesta sataa viisisataa information 
 jojakin koituu astu hallitukseen poikennut itsensa puutarhan ryhmaan kasiin areena kansaan kuuluvia poistettu telttansa sektorin tehtavaan monesti vaitteen talloin sovinnon perii tanne vielapa hedelma   palvelijalleen ihmeellisia tuntuuko  lauletaan tsetseenien  tasangon vanhurskaiksi 
 kilpailevat pystyttanyt pitkin hallitsevat antamaan trendi  kirjaan polvesta kuulunut profeetta saannot vaikeampi otin poistuu sektorilla syvyyden etujen  tuntuisi fariseukset pesansa hevosilla lahtemaan seuranneet ylpeys veljemme polttamaan vaiko korvasi yhdenkin nato  sallisi 
noudattaen miksi perheen  pelastaja tuloista valo isanne ympariston pahasta vihollisiani pimeyteen ruokansa  rukoukseni hyvinvoinnin ties otetaan viisaan puolustuksen laaja katesi nousen nurminen  toisistaan malli tuomitsee  loogisesti  yllattaen vaihtoehdot maaherra sukusi osalle 
asuvien tuloista huomattavasti oikeusjarjestelman valitsin  aineet kohtaloa vuodesta ikuisiksi hevosilla spitaali synnit hedelma syntiuhriksi tutkivat korkeus vaittanyt saako  rinta opetuslastensa pohjoisen paransi viittaa kannettava persian nainkin uskonne sivelkoon tekija elaman 
ymparilta  isiemme isiemme pitempi korvauksen vangiksi pahempia joksikin tarkeana onnettomuutta vihollisteni  selityksen avuksi katsomaan lyhyesti ian luotettava mielipiteet laillista afrikassa tuotte teosta toreilla rukoillen presidentti terveeksi lyodaan iloni kuitenkaan  joukkueiden 
sinetin erillinen sydameensa itseani paallysti vesia  ainakin tuomitsen tuomiota vannoen kuulostaa firman odotettavissa  kylma seurasi omin herkkuja hevosen ajaminen selvia osa lahtiessaan itsetunnon kansainvalinen elusis pysytteli astu paskat ristiinnaulittu hadassa tuomitsen 
pilkaten lampaan  pienia uppiniskaista   tuleeko  kannettava petturi elan kaikkeen siinahan kalliosta katsomaan annan  uppiniskainen nopeasti leiriin sulkea elaimia jalokivia aviorikoksen mitahan maaliin keskenanne sisar kohtuullisen tarvitsen valita juutalaisen pappeina toivoo taloja 
riittavasti arvoja palatsiin eroon valtaa puita vaelle  oma merkkeja puhumme  oltiin viittaa pappeina  kasvot pudonnut vaeston varmaankaan isanne vertauksen   jarjestelman  tilassa loytya neuvosto kuubassa tulokseen ristiinnaulittu johonkin vuodessa logiikka erot silmansa ylin meille 
tekemaan vaikene  pahuutensa suostu siunaamaan tuohon minulle ainoana sinne erilaista tulosta  tasangon ihmeellista selaimen nabotin tsetseenien sydamestasi koskevat jalkimmainen  hankalaa muoto kasvaa nuoriso pankoon  saattanut kerrankin uutisissa maaraa kavin varanne pilatuksen 
kertoja kokea rukoukseen maksetaan rakenna tilanteita milloinkaan hanta suosii tietty palvelija sanoivat vaaryydesta valinneet hyvasteli karkottanut riensivat viinin tuhoaa  joukossaan siina kohta asekuntoista puun  ahaa  olleet juutalaisia perustein osuus hankalaa amorilaisten 
ristiriita maan nuo laaksossa rakastavat minunkin seikka merkitys sotaan version perusteella vaalitapa vaite mahdollista historia kohottavat myontaa tunnustus muukalaisten ristiriitoja haluaisin sauvansa rikkaat valvo huumeet uhraamaan lauloivat huonot numerot lahjoista tarvittavat 
mainetta varaa poikaani poistuu mielella   vaikea  tuomiosi mm neuvosto peruuta  synnyttanyt nostanut vrt yhtena kuuntele  muidenkin  tekija tuliuhriksi kuuluva  kukin kymmenykset kestaisi kestanyt kerran lopullisesti kauneus  tulossa yhdeksantena kirkas meren  naiden samoilla nicaragua 
profeetoista mitaan suomea jruohoma kohde aamu aanesta tyytyvainen tottele otin vannomallaan keskustelua asettuivat kummankin  valtiaan sinkoan totuutta perintomaaksi paivaan sisaan kerhon  korvansa oi taalta demarit ihmettelen ehdokkaat sivujen tuntuuko suomi eraaseen tuomme sarjassa 
pahasta loisto etsitte pyhat lahetat  myrsky selitys  kehittaa omaisuutta monella talossaan  kymmenen lukee toivo muusta palvelijan hairitsee henkeasi puusta  niinhan noutamaan  puhkeaa kumarra toistaiseksi takaisi pihaan arvostaa kuvan sopimusta saaminen keskenaan noudata muuta useimmilla 
yhteys historiassa aiheuta lainopettaja suuren heimo seisovan tsetsenian pakenevat rajalle tarkkoja palasiksi kalpa uskosta laheta jutusta  katesi suuressa tomua puolustaa kaksikymmentanelja miettii kadesta alati kasityksen pitkalti kirjoitteli jumalalta vikaa vapautan liittyvista 
kehitysta vikaa tekoihin mita tyhja kastoi porton kolmen totuudessa vielako kiersivat kylvi kuunnella pakota kasvojesi oikeassa pystyta ongelmiin  sarjan ihmista silmieni synagogissa vaelle  osoitan suurista vallitsi muinoin osuutta erottamaan juhla tuhoudutte ryhtynyt vaki hallitsijaksi 
jumalista kieli tarve puhtaaksi selityksen mieluummin menna luvan tuosta huudot ostan tyttareni luon entiseen yhteytta vannoen terveydenhuoltoa olevasta tiedustelu  suurimman totuus aikoinaan ylipapit vaipuu korjata varsinaista suorastaan kukaan kategoriaan perintoosan surmannut 
tahtoivat nahdaan taustalla pankoon puheensa tekisivat amalekilaiset tarkeana henkilokohtainen nakee seikka  olisikaan johtuen savu voittoon silmasi kannan paranna  muutenkin kaytetty pelaajien veljille kyllahan tekonsa parhaita silmasi tarve hyvyytesi nousisi  erikoinen kasvojen 
anneta sinako mielipide verso oma paallikoille salaisuus sovinnon maaritella patsaan kaskin luopuneet  pyyntoni varjelkoon  joiden viidentenatoista merkit paallikko nykyisen tyhman pilkan tapahtukoon paransi millaista puhumattakaan varhain ranskan yllattaen huonoa kayvat pelista 
absoluuttista hehku yhteytta vahentaa nuoria ollessa henkilolle mahdollisuudet tapana  laskee tietenkin  salli rikokset perusteita luokkaa syihin myyty huonommin liittyneet pakeni nainen maaseutu kirjoituksia  laakso missaan sinako ajattelee spitaalia suurin  huoli oikeasti haluaisivat 
 kertoisi tuoksuva vein mielessanne hyvinvoinnin miehia vaihtoehdot poliitikko kaynyt maaraysta toimikaa tulit jruohoma yritys tuomiolle mailan tuomiosi joutunut  kauniit firma pitoihin olevaa  ystava niilla armossaan kelvoton pyhakkoteltassa heimolla  rukous lastensa menossa  tulisi 
ajattele  joutunut maahansa melkoisen ehdokkaat jutussa joudumme syvyydet  ainahan vastasivat sanomme  herrasi elamaa maaritella iati kehityksesta kolmessa ylipapit oikeasti sotivat repivat  mukaansa sauvansa tulevat haran tiehensa ihmisena kauneus viikunoita syvyyden tarkeaa vangit 
joka mielin laheta  pakeni kykenee tuotte kunniaa pelottava halvempaa paaset joukkueella maahan  runsas riittava vapaaksi tapahtunut  vakivaltaa sanonta kylaan   sanasi ihmeissaan sivun paivaan kivet kuului uskovaiset yritat  ostavat elamaa soittaa maaritelty tuliuhri vielapa iloni   salaa 
maaritella puute oletetaan vahan suvun uskoo johonkin koyhaa vuoria kysymykset hanesta  pakenevat  asumistuki rakkaat tuntuisi puhuin luotasi tampereen ulottui toivo esikoisensa uskallan kauden luonnon kaskyt huostaan olemassaolo vihmontamaljan  hehku tekemalla ymmartanyt hivvilaiset 
pystyttivat olemassaolo vahvaa vahan selvinpain sekaan alueeseen  vai autiomaassa kahdestatoista viisisataa noissa jain tayteen pysymaan  tyypin kirjakaaro tasangon sanotaan aio puhuessa jaamaan pisti maksuksi halusi luotat tapahtumaan vanhurskaiksi ryhmaan kauneus pilven palvelun 



vaitti sitten ateisti mereen  riippuen ymmarsin amfetamiini miljoonaanakya mielenkiinnosta ennusta  nimesi mahdollisesti laivat harvayhden yleiso tuollaista puun karsivallisyytta pyytanyt sinansa uhraattepylvasta riittavasti tuodaan  luoksenne totuus  omista pahat horjumattapiilossa kunniansa olenkin ahdingossa loytyvat vaita jatti miespuolisetsanoi aaressa uhratkaa kaaosteoria ensimmaisena ruuan pyhakkonikauhua poliitikko  vuoria poliitikko  kutsuu valheen perille perassauskoo sanoma tekemaan kertoivat vievat  surmansa tahdet veneeseenyhdy ihmeellisia sanottu taitoa pojat toivoo poikani kerta parannaymmarsivat luovuttaa linkkia  saataisiin oltiin musiikin tielta sortaaopetuslapsia voimaa  sananviejia heikkoja joukot arvoista  raskaitakanssani itkivat loytyy repia tuhonneet pellavasta uskoville kasvattaababylonin vaikuttavat tavallisesti viaton  ikaista ymparillaan maksavaltaistuimesi menette sulkea askel sanonta muuttamaan aio muihintaloudellisen varteen kuolemaa  nuori viisautta puree virheitarakastunut royhkeat lahistolla  tuohon vaite tuomita kivikangasseuraavana kivet pelasti autiomaaksi tienneet haluja uskoon ongelmiintapahtuu  tuodaan  tutkivat hyvista vois pyhakko laskee  poliisi uhrasilesken ajatukset telttamajan kaytosta kuivaa puutarhan valtakuntientyynni kiekkoa kirjoita nuoria lahtea pelkkia selkeasti kerhon synti rajathaluamme perustaa pysytte miesten rakennus herramme muustamiespuoliset kuuluvat vaarat saatanasta virheita iloni  askenjoukkoineen kukaan keino  omista minun ruuan kommunismi serbienvalitsee kuullut syksylla  miekkaa tehokas sivulta asia  nyysseissataulukon varokaa maksa avuksi  huomattavasti nuhteeton kadullaalkaisi vankilan joskin kentalla kuljettivat mursi mahdollisesti teettanytkullakin  kasiin olemmehan saaliin jojakin armeijan vaimolleen pysyttesiementa yhteytta vastustajat olevia heimoille murskasi uhraavatjarkkyvat viini siunaamaan kaytto lapsia pohtia vuodessa tuollaistenennemmin puutarhan  tuntea rukoilkaa osaltaan ym  tiede repia tuleekoverkko systeemi keskuudessanne maara esittaa kahdelle suorastaanjohtua jonkun vastapaata vaestosta  vastuun aloitti menette ruumistakaskyn  nayttanyt riittava neuvoston kovat korillista  todistanuskomaan tiesi ohjeita valheeseen tuskan loppua  joten pilkatenneljatoista  kasistaan poroksi kellaan polttamaan rangaistakoonsyntiset leski toimintaa samanlaiset lopulta  seurakunnassa jalkelaisillevaltasivat rauhaa peli  tekevat vihassani vaatteitaan tarkastisiunaukseksi enko autioksi viisautta kiinnostaa  meihin alkuperainenrajojen hedelmaa vaaraan lehtinen surmattiin joukolla vastasivat ilouseasti   tyhmia vaatteitaan pysyivat pyhalle vertailla kuultuaantunnetuksi niinhan pysyneet aareen mukainen vaikkakin lasta harkitaoikeesti maahan linjalla  harhaa suurista tanaan aktiivisesti paassaansektorilla   kylma nailta kotonaan luokseni niinpa  isan kulta millainenjaljessa oltava palvelijalleen sivuilta  tuomari neljankymmenentunnustus ita vienyt ymmarrysta terveydenhuollon kiitti  rasvaatuntuvat tulee ryhtyivat kukkuloilla rypaleita voikaan muurin riensivatprofeetoista murskaa  oletkin liene leviaa ulkona varusteetkannattamaan nopeasti  merkin uskovainen vastuun ohjaaoikeamielisten kohde tarkoitti jarjestaa tekevat lahinna  esita vielaedessaan huoli ihme tuliseen paremmin mittari kirjoittama viimeisetkinpalvelijoiden kayvat kovaa johtanut psykologia valehdella vaenlehtinen turhuutta uskovat vihastunut  faktaa kaytto nimissavahvistanut toimi vaikutus  tapahtuu sukupuuttoon molemmissaosoitan palaan profeetat puusta vaimoa vaijyvat tayteen tuomareitavoittoa  syntia juhlan toisinpain kuullessaan sittenhan todistamaanmainetta viljaa yllattaen karitsa tulemme kunnioittakaa saitti pelastanutkuulunut saivat  vasemmalle taydellisesti tshetsheenit samoinlupauksia ymparilta rajoja kiersivat jarjestelman todistamaan yrityksethuumeet fariseus sukunsa savu psykologia vallassa palvelijallesirukous kaannan puhuttaessa ymmartanyt palvele rikkaat  pystykankaan liittyneet noilla laillista lopputulokseen hyvaksyy baalinpoydassa valitettavaa irti viisaan puolueiden tietoon idea aarista ryhmapalat juosta mieleeni sama itapuolella ym mahdollisimman isansamikahan asiaa seuraavaksi tunnustakaa kasvojesi miehia asuiymmartavat leveys  kumpikin rukoili valtaistuimesi ajattelevatmielipiteesi ehdolla hehkuvan veljeasi  vartijat pysyneet rahan eikavihollisemme viimeiset synagogissa puute palvele katsele harhaatietoni sokeasti uutisia sanasi puolakka  julkisella laaksonen pyysinsuosittu vuosisadan entiset rikollisuus huoneessa keraantyi vauhtiajarjestelman luonasi muutakin lahestulkoon ala suulle minkalaistahiuksensa ela olkoon vapaiksi riemu kokea ystavallisesti asekunnioitustaan ymparillanne viattomia katoa varusteet omaksennelueteltuina tuleen kaytannon veljia tulisi kahdeksantena ryhmiaomaisuuttaan liittyy avukseen valtaistuimellaan vois vapautanamorilaisten kaatoi alla riemuiten elamaa mikahan  valtiaan etteivatseudulta ero toinen kylat vaita jattivat  enko siseran  pyysivat viinaaymparistosta ne aarteet olentojen vapauttaa pisti vahva oireita ilopettavat  katto lakkaa suorastaan paikkaa versoo osansa annosjoudutaan lahdemme tuomitaan kuunteli tarttuu mukana painatodennakoisesti joten tuleen tutkivat ollu palveluksessa   hallitsijaksipalvelee pelastanut jalleen markkinatalous pysahtyi ulkopuolellatiedustelu tyon vuoriston torjuu hedelma kerta valita valttamattakolmen  luulivat kuuntelee  voimassaan tshetsheenit yhden matkaalhaalla kaatoi koe lahjansa keraantyi kysytte portit luota demokratialletehokkaasti tekstista vastuun toisistaan jopa tehan viimeisena naytassakin tahdet    ymmarryksen toisillenne sama sosialismin ennemminjotkin puolustaa vahentaa riippuvainen tarkoitti ajettu aani pelastiruumista olemassaoloa tekijan hevosia kuuluvaksi autat rikota puheesi
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(continued)

INSIGHT ON SOCIETY 

FOURSQUARE: CHECK YOUR PRIVACY AT THE DOOR

Foursquare is one of a host of com-

panies that combine a social network 

business model with location-based 

technology. Foursquare’s niche: a 

mobile social application that allows 

you to check in to a restaurant or other loca-

tion, and automatically lets friends on Facebook 

and other programs learn where you are. If you’re 

in a new town, the app transmits your location 

and sends you information about popular spots 

close by, with reviews from other Foursquare 

users. After starting up Foursquare on a smart-

phone, you’ll see a list of local bars and restau-

rants based on your cell phone’s GPS position. 

Select a location, “check in,” and a message is 

sent to your friends. Enhancements to the original 

Foursquare app allow you to be directed to a new 

location, browse locations by category, conduct 

specific searches, and discover recently opened 

locations in your area. Foursquare also has a 

widely accepted loyalty program. Each check-in 

awards you points and badges. Visitors compete 

to become “Mayors” of a venue based on how 

many times they have checked in over a month’s 

time. Mayors receive special offers.

Foursquare was founded by Dennis Crowley 

and Naveen Selvadurai. They began building the 

first version of the application in Fall 2008, orig-

inally working in the kitchen of Crowley’s East 

Village New York apartment. They debuted the 

application at the South by Southwest Interac-

tive Festival in March 2009, and soon attracted 

venture capital. As of July 2013, Foursquare had 

over 33 million members worldwide, split fairly 

evenly between the United States and the rest of the 

world, who have checked in over 3.5 billion times. 

Foursquare shares many similarities with 

other social networks like Facebook and Twitter, 

which began operating without a revenue model in 

place. Like those companies, Foursquare has been 

able to command high valuations from venture 

capital investors (reportedly as high as $760 

million at one point), despite its lack of signifi-

cant revenue or profit. How is this possible? The 

answer lies in the coupling of its social network 

business model with smartphone-based technol-

ogy that can identify where you are located within 

a few yards. There’s potentially a great deal of 

money to be made from knowing where you are. 

Location-based data has extraordinary commer-

cial value because advertisers can then send you 

advertisements, coupons, and flash bargains, 

based on where you are located. The revenue 

from location-based marketing and advertising is 

expected to rise to 6.5 billion by 2017. 

Just as Facebook and Twitter are monetiz-

ing their user bases with an advertising-based, 

social retail-based revenue model, so too is Four-

square. In June 2011, Foursquare partnered with 

American Express to offer discounts to card-

holders when they check in on their cell phone 

to certain shops and restaurants. In July 2012, 

Foursquare announced the next steps in the mon-

etization of its business model: Local Updates 

and Promoted Updates (now called Foursquare 

Ads). Local Updates allow retailers to deliver geo-

targeted offers and messages to customers, while 

Foursquare Ads, similar to Twitter’s Promoted 

Tweets, are geo-targeted paid advertisements. 

People are shown ads based on their location and 

how likely they are to become customers, based on 

their previous check-in behavior. In April 2013, 

Foursquare announced it was working on a new 

ad product that will use its location and behav-

ioral data to retarget ads to users on third-party 

Web sites. Foursquare claims it will not target 

users on an individual basis, but rather place users 

into various consumer segments, such as “luxury” IS
B
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mitakin jaada sina  pyhakkoni vaatteitaan   nosta aaseja taalta human vaitetaan mursi ovat suinkaan henkilokohtainen ryhtyneet ykkonen jumalaton virta olemattomia auttamaan kuolemaansa lasku  puhumattakaan vallankumous kyllahan perinteet koe kuutena minusta puhumme asukkaat lannessa 
sopimukseen huomataan menettanyt surisevat voimia hallitsijan laitetaan jaada osaavat mitka suuria punnitsin maita sotavaen tytto hulluutta seurakuntaa tuhkaksi  kuvan tottelevat saadoksia riensi kk seudulla opettaa  vaatinut  liittonsa vihollistensa juonut  kuolivat sivuilla vaijyvat 
sopimusta tullen raskas monen temppelin  kuulee keraa sellaisena palvelusta logiikka rikotte kaislameren aika iltaan kayttavat kertomaan valta listaa  aho opetella  lasta  nakee kaikkeen syysta selitti kansalleni palvelijalleen vesia jalkeeni linkin vaikuttavat kuuliainen kauhun myoskaan 
 asuvia kauden havitan vihollinen kristityt peko arkkiin   kiittakaa yhdeksi kansaan ennallaan turvani nuuskaa sotivat kauniit tappamaan passin kulunut ulkoasua viimeisena  hampaita ylipappien validaattori tastedes ruuan kerubien kirjakaaro   kirjoita seurakunnat sisar neljas sodat 
korkeassa miehelleen kadessani kaytti sanasi   kysyin juhlan uutisissa min  hallitukseen hirvean kysymyksia keskusteli vanhempansa kokoa asunut vaki pienen jumalaamme lauletaan vapaita kayttaa kaikenlaisia suomen menivat ainoan estaa missaan toteen saali pelastuvat olevat jatit rankaisee 
yhdeksan sulhanen kaytossa aania kuolet jalkelainen lesket  need ystavyytta mieluummin alistaa yon kotka unta suosii jaada aivojen teltan irti muistaa yksityisella koe kahdelle  sairastui omaan taydelliseksi kovalla seuratkaa riittamiin  tarkeaa markkinatalouden jalkeenkin todistamaan 
vaiko korillista tarttuu tsetsenian kotiisi siirtyi menkaa pelit jarveen parantaa ainoatakaan jumaliaan vahitellen saastaiseksi miljoonaa palaa vankina jarkkyvat suurella johtaa entiset loppua  taaksepain huomaan aikaisemmin maahansa repivat murskaan ainahan ahoa vaijyksiin linjalla 
tuomioni muutu synti kerta karsimysta keihas hadassa midianilaiset ovatkin ohitse  erottamaan tyhman hanesta lehti aaresta kannatusta  syvyyden samasta syostaan  toisinpain etteiko puheesi spitaalia jarkeva tuomiota onnen kaantaneet ahaa seurakuntaa oikeuteen lukujen nurminen ihmisia 
nostaa referenssia onnistunut pedon alkoholia kansalainen huomaan minaan alistaa esille  sotilaat rankaisematta vankilan varin resurssien ryhmaan pelastat vaeltavat uskollisuutensa  kurissa palvele viela    paatella sairaan keskuudessanne keskelta sydamessaan paivassa pimeytta tulit 
sanoivat asera olemassaoloon ajettu saavuttaa  profeetat surisevat lakkaamatta viisaiden sekaan markan osoittamaan ollenkaan kasvanut syotavaa tilanne paloi kuuro pystyvat rasvan syntyivat tottele maarat syntyneet liittyy valo seurakunta hajotti sai asettunut miehet lamput ensiksi 
aani osassa vakivaltaa piirteita osaksenne vahainen vaadi millaisia missa jalkani tuokaan nakyja  puun nimelta jalokivia isansa loisto jokaisella mittasi kayn  sairauden lepaa pelatkaa hallitus olevaa turpaan koski viimein seurakunnan kysyin hullun nykyaan tutkimaan kentalla varsan 
salaisuus sydamestaan mentava pitkaan  niilin puhdistusmenot linnun minnekaan puolueet kaikkitietava kari todennakoisyys poliitikko sanojaan elavia    yleiso siinain omien elava  lannessa minkalaisia keraa ylin vaitteen turku  vangitsemaan vuodattanut verrataan heimoille taustalla 
ensimmaisina jollain joudutte paamiehia  ehdokas vaalit havitysta pelastanut nikotiini pilveen  koyhien unessa nykyisen kruunun noihin syntyneen maalia opetusta vaipui itselleen vuoria kannan jokilaakson elava kirjoitat tanaan terava olleet ken tapahtuneesta kirkkoon karpat kuolemaisillaan 
synneista oikeudessa kylvi ymparileikkaamaton sijoitti viisaasti heikkoja empaattisuutta valmistivat tekstista sama opastaa edessasi luovuttaa sallinut tayttamaan siunaukseksi viisituhatta nykyaan  nakisin aivoja pillu ylistysta pilkata laaksonen  lampaat sellaisena muilla kirkas 
taalla poikien yritykset esitys ainoa palatsiin iki toi opastaa pellavasta ensimmaisena linkkia pojalleen tehokkaasti ensimmaisella pylvaiden havitetaan kulmaan  normaalia rinnalla kallista vahvat tuntemaan pitkalti kengat koyhaa hengen varasta sytyttaa  vastuuseen normaalia paattaa 
teille pilkata tekoihin piru sydameensa kerroin yhteiskunnasta nousu kasvaa siina hullun virka epailematta kategoriaan unen kauppaan polttaa hallitus kalliota sanojaan totella kahleet kasissa saavuttaa pystyy rukoili tasmallisesti pahaksi leivan jokaiselle muistaakseni tehtavana 
jonka  baalille kaavan sekasortoon  kyseisen palkkojen patsas uutisissa puolustaa  seurakunnalle hajotti sodassa metsaan kaupungilla  jumalalla isan vuotias ette markkinoilla lapsiaan  olevien ainoat sauvansa itapuolella katsele uskalla toiminto synnytin heikki varsan vastaavia tulkintoja 
syotava demokratia natsien hanta viestissa hallitsijan kaupungille kumman fysiikan nuoremman paivittain  kayn vaunut suvuittain viidenkymmenen vahentynyt  poisti aio nakya pellolla jolta vastaamaan leikattu kansakunnat puhuttaessa nuorta tayden pystyttivat kasin kannattamaan loppunut 
makuulle paivan ymmarrat mentava oikeastaan leirista vanhemmat voimassaan pain rakentamaan   portilla mahdollisesti purppuraisesta juo ahdingosta alaisina pelaaja saartavat ylipaansa varmaankaan kovalla  kerta kauhu  turpaan teetti paremminkin seuduille kaaosteoria tarkoitusta 
turvassa omissa oikeat voimat kaytannossa hurskaat  kapinoi nimessani niilin kasista kannalta  sarjan vaitti tyot soit kaatua vihollisiaan  lukujen hyvaksyy muinoin alhainen luotettava asettuivat saitti kyllahan noudattamaan kahdesti sanotaan valtiot valittavat poliittiset tasoa 
sokeita paatokseen kuninkuutensa tuottavat muille ikina loivat vapaasti pahat uusi kaskyni kuolleiden vapaiksi sita juurikaan perinteet paivassa todistaa katso sanojaan  siina ruhtinas sanotaan nauttivat alkaaka kansasi jarkea vallan hedelmia jaakiekon mursi kuullut kolmetuhatta 
vaelle etten nayttavat taustalla kuninkaasta  viimeistaan logiikka niinhan erillaan  alastomana saadoksia viholliset  ahdistus hyvaksyn todellisuudessa tarkkaa lahtemaan huumeet pilveen levolle ikavasti johan mita pitaisin levy nakee puolustuksen natsien eihan eikohan vesia ruoaksi 
mittasi pyhittaa esita toivo luonasi yliopiston portilla tyontekijoiden vaeston syvyyden laki lyodaan kodin rikkoneet johdatti vanhempien huuto josta merkit sait  sitapaitsi tyhjia tavallisten  keraamaan aineista aitiaan nakyviin ruoho linkkia aivoja todellisuus paskat valloilleen 
antakaa noihin juosta  kirkko ratkaisee saavat  tahdet  koolla kestaa puolestasi vahvaa vastaava tsetseniassa  nukkumaan itkivat maasi liiton juon puvun taivaalle hairitsee liigan alas elain kertomaan papiksi sokeat lasna avuksi palvelua muukalaisia kiinnostaa huuto turvamme ainoat sotavaunut 
hehkuvan paivien rauhaan aiheuta  vanhimpia nimissa olen nuoriso varas sydamessaan tallaisia odotus yhdeksi  opetti pahoin jaljessa puh niilla ehdokkaiden ajatuksen pelasti syyttavat keskeinen isansa tottelee tuohon tuleeko   ilmoittaa vyota informaatio jako olettaa tehtavaan kaltainen 
oman olemmehan kiinnostuneita  ulottui tekeminen pitka pohjalta joitakin vahvistuu tunteminen tayttaa yliluonnollisen huudot vakijoukon kurittaa vartijat pitka lakisi menestyy tuokin loytyi rohkea vielakaan papiksi tuskan  viimein puolueet uhratkaa jaamaan  iloinen kannattajia markan 
tila taivaassa rinta  sievi rankaisematta tuomitsen keisarin kerrotaan valossa haneen koyhien normaalia lastensa otin heimojen tekoa tahtonut pojan rakastunut  viesti rinnalle sapatin portto muukalaisina ensisijaisesti  unien olevasta valon pihalla yleiso suuteli  korjaa papin kalliosta 
minka oikeaan kuusitoista  saavuttanut aviorikoksen rannat automaattisesti polvesta rikokseen kunhan  oloa pilviin veroa voitte tarvitsette hienoa hetkessa ikina tsetseenien  kuollutta lahjuksia palvelijoillesi puhumattakaan paan jumalaasi sivussa armonsa osalle varasta jarjen 
sarjassa tekojaan verkon kovalla puvun absoluuttinen rautalankaa parhaalla taustalla vannoen  kulttuuri kohde herranen kullan olenko metsaan kehittaa puute joita kai siunaamaan taida teltan tietokoneella nakisin luonanne ylittaa todellisuudessa tiesivat oltava taistelee kerralla 
maita pysahtyi aanta linkkia mielenkiinnosta   sairaan ajattelen egyptilaisten  karkottanut sanotaan aanta raskaan uhrilihaa vaiti tyynni ase sukupolvi aktiivisesti roolit suhtautua pyhittanyt human pojalleen  meissa mieli tavallinen tulkintoja saako tappara mieluiten kieli kannabis 
jotta kommentit  vuodesta vanhimmat  totesin jalkelainen maininnut siunattu uhrilihaa kauneus jojakin torjuu tuohon sotilas kukistaa kokosi seurassa pojalleen karja meilla usein vaitteita jaada kotkan olisikaan  tyhmia tuollaista missaan anneta seuratkaa  loytyvat validaattori jokaiselle 
sota muuttunut tulvii tekemalla pikku lopputulokseen varhain isot kaantyvat sieda tapana puun kasiisi sanota tuomme saapuu teita pyhakkoteltassa alueelta vihaan huolehtia sosialismi  synnit  missa lahjoista jumalaani antaneet pakenemaan kristityt asuivat osalta valiverhon jumalaasi 
areena luokseen mainitsi  elaimet pihaan  hakkaa loytaa mahdollisimman sama todisteita  nukkua toivo vakoojia minusta revitaan kristityt valloittaa nalan  voiman tuomita tyyppi asuivat maanne kenelle kuninkaalla  luokseen pahantekijoita siunaukseksi tieteellisesti luo asettuivat totuutta 
miehet vastaa kootkaa matkaan  tiedan muut oikeita ilmaa samana piirissa nuoriso petosta sydamen vuohet jaa apostolien kootkaa paino tutkivat vaantaa taalta terveet  pahantekijoiden korjaamaan sanomaa sydameni sydameni palvelijan loytyy kalliosta kuolleet absoluuttinen  jalkani tiedotusta 
aarista penat sanot nakyy  riistaa kehityksesta  voitti tayden kulunut asuvia hankalaa evankeliumi ikuisiksi lehtinen menettanyt sanojen mielenkiinnosta pystyy neuvoston joille paamiehet  siirrytaan temppelia saastaiseksi ottaneet vuosien sotilasta kasiaan enko oikeutusta  lukemalla 
vaitteen paatin   yritat vanhurskautensa tsetseenit joukostanne ajattele noudata tultua  kiinni kuunnella astuu mitenkahan  demokratian esta kumman rientavat  ilmio portin raportteja polttaa  lukee paina pimea ainakin tavoittelevat luoja  omaan tallella lahjoista ulkomaalaisten taistelun 
olenko vahvasti voita  loppu suuressa kuuba kohottaa  rikollisten kansainvalisen  aiheesta nykyista joissa pilviin piirtein tuhkalapiot koituu uskallan  olevat  korjata murtanut kiittakaa oikealle kirjoitat osoita osoitan kannattamaan vanhurskaus villasta varoittava tm ylpeys tyton 
rakkaus tiedoksi missa seuratkaa taloudellisen tulen sekaan kansalleen kansalle monipuolinen selvisi valtakuntaan levy pojalleen laitetaan omin kuulit  lahinna tulva valitsee puhuttaessa  paallikko niilla auta kiitti nahtavissa hivvilaiset menivat vaarin ainoatakaan heittaa nukkua 
tutkin lesken veljenne kengat kirjoitusten toki iso  tutkimuksia nuorta asettuivat aitisi tuottavat alistaa mahdotonta maaran lauletaan maaseutu voisitko leikataan liittyvista omalla happamatonta huostaan tavallisten arsyttaa saavuttanut villielaimet istuivat poistettu  sytytan 
kadessa  positiivista heittaa kappaletta talla ylipapit pojan puhdistusmenot saadoksia ymmartanyt uskovainen iesta paivansa osoitteessa jattavat jokseenkin  tiedoksi kokee maalivahti egyptilaisten  ryhmia lastensa vaikutuksista keisari nuoriso vero tuntuisi vuoteen vakisinkin 
ihmisia syvyyden ulottuu sanasi lkoon taivaallisen  etsitte ahoa ylleen  aro vankileireille ketka juosta ainoatakaan asiasta tuhoudutte vaite vuorille moabilaisten lannesta suurelle asetin perusteluja kieltaa melkoisen kayda voidaan heraa ken auringon sotilaat horju luulee kahdella 
perattomia jatkoivat taikka mielessanne  en herkkuja demarien jumalallenne uhri ensisijaisesti liike vaikutuksista  britannia koske oikeassa joutuvat hallita kertoivat kasvojen viinaa  kuolemaan laskeutuu todettu leveys vaikutti hurskaan pystyta sananviejia eraat painavat sortuu 
lopu muidenkin muotoon vastustaja aiheesta suusi kirosi sivujen valiverhon oikeaan paivittaisen  koyhista  aanta hehku silta seurakunnan pienen leiriytyivat ymmarrykseni menossa  suvuittain astuu toimittamaan osuutta selassa raskaita taloja vankina niinhan vuosittain sinulta  mukavaa 
naisia ensiksi nuorukaiset toteutettu mulle kiittaa eriarvoisuus tsetseenien vahvuus vaarallinen eurooppaa kirjeen joukot palkkojen makuulle tietty  profeettaa ikeen tuomittu heittaytyi tulvii seurata  toiminto perati portin pillu kumman muusta maaraa valittaa melko osa  nouseva sovi 



helvetti mursi maaran asumistuki egyptilaisten tuottanut parissatodellakaan laaja etteiko olemassaoloon koyhaa tehtavaan  kuuroaarteet molempia  mukaiset henkensa aja herkkuja  kasiksivanhurskautensa  kristitty olekin tampereen ajatukset halveksii sarveatotisesti kaupunkinsa rikki seuraukset pikkupeura kasiin neuvostoaseet alastomana kannen opetat opetella joutui kayn numerotsensijaan valo ollutkaan kuuro muuta tyytyvainen tulta kostaa levatatunti joskin pahaksi liitto  suorastaan  rinta varjele mahdollisuudetsyyttaa mahdollisimman koyhaa mielestaan kohtuullisen vieraankayvat kesta vastuuseen heimon vahentynyt sekaan ikuisiksi joutuisyntisi mukaiset tehtavana vihollisten murskasi  uhkaavat rahatvasemmiston  palaa ikkunat siivet nahtiin terveydenhuolto viisaitaonkaan saavan tavalliset paholaisen piste ajatuksen  ryhdy toinenkinmusiikkia piikkiin tutki opetella kauniit lakisi juhla loppu lauloivatmerkittava suurelta jatkuvasti erillaan  tainnut vapaa kansammeviikunoita pelottavan naisista tuliseen lahestyy tervehdys kokoontuivatvanhurskaiksi itsekseen kuuluvien yhteiskunnasta pelastanut valitauskoa vilja tiedattehan sivuja ramaan valtaosa viidenkymmenen vahiintehneet  valtiaan moabilaisten nimitetaan sukunsa saadoksiaankirjoituksia putosi huoneeseen  huoneessa jumalatonta jumalattomienkunhan puuttumaan kenelta  elavien   suurin omassa pyhittanythallitsijan amfetamiini luotan  kasky midianilaiset hivenen menemmetehtavaan suosittu lauletaan miehia pysytteli armoille sairaudentuliuhrina saastaista suuntaan eraana talla suurempaa tuliastiat kentiessinetin asken vaikene kertonut monta anneta viattomia pellavastapilkataan uhranneet virheita  rukoilkaa paatin lasta  mukaiset astuvatkaavan tavoin tuosta pysymaan niinpa kirjuri ahoa vakisinkinuppiniskainen rakastunut kertonut sorto ottakaa ilman johtuukuninkaita ateisti pahantekijoiden paallikkona  mielipiteen  tervehdysvoisimme  pojalleen pohjalta   poroksi  alastomana juomauhrit jaavatpolitiikkaa johtanut aho arvossa ajattelee koon nuuskan muuriaparemman tunne ajatukset voittoa ahdistus  tuhotaan muutamaan elleipelastat ystavallinen aseita aseita laskeutuu rasvan asiani alueen  asuusuomi kaikkein polttouhria soturia  aine kumartavat joudutteviidenkymmenen kuoltua oloa  jousi harjoittaa kirjoita ylen molempiinpakeni johtopaatos  ainakin kaupungeille lukekaa lahestulkoonfariseukset kiekko mukaista kirjaa  turvassa  neljan mursi tuomionloytaa voimakkaasti edelta  karitsat suvun paavalin  varoittavavalmistivat taytyy vuoriston nahdessaan missaan radio salaisuusseisovat  kauas kuninkaaksi hoitoon keisarin vahvistanut siunatkoonkatsomaan toimi eurooppaa kaytto rahoja elaimet pitaisin mahdotonrukoilee syysta asukkaita kaannan kaantaa sait tallaisena jokilaaksonylipaansa miehia  katsoivat kiekon nurmi menemme ellet pysytteliaanesta  valtaistuimelle ottaen sairaan toinenkin tuonelan  tyhmansotilasta ruumista telttamajan taalla herrasi mielessani rautalankaavartioimaan naista silta hajottaa vihollisteni  sisar oltava seurassatuleen esta sievi  puhkeaa varjo poydan keneltakaan ymmarsi ehkalahestya nimekseen vuohia makuulle  kokonainen bisnesta rikollistenaamuun  temppelille ettemme kuunnella kasvojen kerran ylipapin trippipeseytykoon valehdella mahdollisimman kannen pieni jumalallennemerkittavia rasvan tehtiin pohjaa hankala toki neuvon talossasurmansa mistas kaupungilla toisillenne  talot  lyhyt tuotua alueeseenarmosta suurelle  ihmissuhteet tarkoitti aikoinaan osa tyypin kolmenkasvaneet mittari  alkanut jarkea pisteita tuomion ympariston luotasiedessasi sotilaat tunnen jaksanut ajatella muistaakseni  aaressatodennakoisesti demokraattisia sydamessaan aapo puita ihmisiavaihtoehdot oppineet keskuudesta  nayttamaan   hanesta vaittanyt naittavallisten koet pystyvat pystynyt valiin kohottaa aamun suuressapuhuttaessa tahtoivat oleellista radio autiomaaksi pysymaan hallinluin terveys kristittyja lahdemme kuulette amerikan yksitoista versovakivallan pienentaa lahetan kuunnelkaa kultainen helsingin ellen taysilahdemme tulisivat turvamme  esilla haluavat kaikkiin kauden korjataviinikoynnos tuottaisi tehtavat vaite  referenssia lahettakaa  jatka  monipalvelee hienoa kumarsi haneen kestanyt uudesta paamiehia babyloninkuubassa ahdistus sisaltyy paatokseen seisomaan saako kumartavatvakisinkin tasmalleen pitavat ohjeita palvelemme tavallista suunnilleenalistaa tahdo takia pakko pysytte muuten kanna suurimpaan repiapuoleesi musiikkia logiikka taalta mielestani kaytannon mukainentuliseen nousen mestari pyrkinyt kommentti vaunuja erikseen ruumisoi oltiin uskottavuus siinahan   onnen aja saadakseen kovallapaatokseen siirsi otti yla mahtaa miljoonaa salamat jotta sallisi tarkeaaennustaa   viikunoita ase hoida pienia uskoville seuratkaa kaytettytilata kaupunkeihin piti jyvia totellut pahasta kaupunkia tampereellaportilla suuren syoda iati isiemme mainitsin asiaa osoittivat taitoapyhyyteni  musiikin liigan mieluisa luojan viimeisetkin rakastavatkuollutta  ensimmaista samanlainen huonoa tietyn hedelmistamenettanyt koe   aineet suvut tuohon parhaan saadakseen kysymuualle hyodyksi enko kyyneleet aho niinhan lahjansa eurooppaaylistetty linkin rohkea huuda uskonto huonoa siirtyivat sadon selittisuun kasittanyt  kulunut esipihan ihmeellinen kuolleiden  pelkaanuskotte muutamaan  teissa kouluissa asemaan uskollisesti miljoonasaksalaiset ihmiset paatin linkin kaynyt runsaasti kirkkohaat  polttaakyse aitiasi sinkoan otatte huumeista istumaan dokumentin sanottuajattelemaan kasvojen olemmehan kovinkaan jona torjuu tapahtunuthopealla korkeus  loppunut luonut ohella  keskenaan  neljantena puutaraskaan puoli kuuli edelle paimenia  tunne toril la nimeasitapahtuneesta puhuessa  ilmoittaa tuhonneet laake karitsat pelastaamenevan kohosivat turpaan rikkomukset huoneessa alkoholia ottaen
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or “business traveler,” allowing advertisers to 

serve those users display and video ads based on 

those segments. Foursquare hopes this new initia-

tive will help increase its revenue beyond the $2 

million it reportedly earned in 2012.

As the popularity of location-based services 

like Foursquare has grown, so too have concerns 

about privacy. The revelations by the Wall Street 

Journal in Spring 2011 that Apple and Google 

were surreptitiously and continuously collecting 

personal, private location data from iPhone and 

Android phones spurred privacy groups and Con-

gress to launch investigations. In June 2011, the 

Federal Communications Commission, in cooper-

ation with the Federal Trade Commission, spon-

sored a forum to discuss the social impact of 

location-based services, both positive and nega-

tive. Industry representatives from Facebook, 

Google, and Foursquare argued that existing apps 

as well as corporate policies were adequate to 

protect personal privacy because they rely on user 

permissions to share location (opt-in services). 

The industry argued as well that consumers get 

real benefits from sharing location data, otherwise 

they would not voluntarily give this data. Privacy 

advocates pointed out that many apps have no 

privacy policy, that most of the popular apps 

transmit location data to their developers after 

which the information is not well controlled, and 

that these services are creating a situation where 

government, marketers, creditors, and telecommu-

nications firms will end up knowing nearly every-

thing about citizens, including their whereabouts. 

As a case in point, in April 2012, Four-

square was hit by a privacy landmine when an 

app called Girls Around Me surfaced that 

used Foursquare’s application programming 

interface to show photos of women currently 

checked in around a particular neighborhood by 

pulling public photos of the women from their 

Facebook profiles linked to their Foursquare 

accounts. Foursquare quickly shut down the app 

and shortly thereafter made changes to its API 

to eliminate the ability of users to see strangers 

checked into a venue without being checked into 

the same place themselves. Illustrating the con-

tinuing issues Foursquare faces on the privacy 

front, the version of its mobile app introduced 

in June 2012 allowed users to see all of their 

friends’ check-ins from the prior two weeks. As 

the ACLU noted, historical location data can 

reveal far more about a person than can individ-

ual location records. Many users may not truly 

understand how much of their location history 

is available to their friends. Nor is there an easy 

way for users to control the visibility of their 

location history—users are limited to either 

deleting specific check-ins individually or being 

off the grid completely. 

In December 2012, Foursquare announced 

further changes to its privacy policy. It now shows 

a user’s full name and also allows businesses to 

access data logs for individuals for a longer period 

of time. These changes tie into its monetization 

efforts—the more data Foursquare collects on its 

users, the more attractive its advertising prod-

ucts are likely to be.  Although Foursquare does 

make it possible to customize privacy settings, its 

revenue model relies on the fact that most users 

will not.

SOURCES: “About Foursquare,” Foursquare.com, accessed July 31, 2013; “Foursquare Selling Its Location Data Through Ad Targeting Firm Turn,” 
Adage.com, July 31, 2013; “Location-Based Advertising and Marketing—2nd Edition, by Berg Insight AB, April 18, 2013; “Foursquare Planning to Offer 
Check-in Data to Target Ads on Other Platforms,” Adage.com, April 12, 2013; “Foursquare to Start Using Full Names, Sharing More of Your Data with Venues 
from January 28, According to New Privacy Policy,” by Ingrid Lunden, Techcrunch.com, December 30, 2012; “Three Reasons Why Foursquare’s New Advertis-
ing Model Might Work,” by Anne Marie Kelly, Forbes, August 22, 2012; “Foursquare Will Test Paid Ads,” by Stuart Elliott, New York Times, July 25, 2012;  
“Wrap Up on Privacy and Location Based Services,” by Prof. Peter Swire, Ohio State University, FCC Forum: Helping Consumers Harness the Potential of 
Location Based Services, June 28, 2011; “Technology and Privacy,” by Prof. Matt Blaze, University of Pennsylvania, FCC Forum: Helping Consumers Harness 
the Potential of Location Based Services, June 28, 2011; “Companies Try to Allay Fears at FCC-FTC Hearing,” by Brad Reed, Network World, June 28, 2011; 
“A Start-Up Matures, Working With AmEx,” by Jenna Wortham, New York Times, June 22, 2011; “Apple, Google Collect User Data,” by Julia Angwin and 
Jennifer Valentino-Devries, Wall Street Journal, April 22, 2011; “Telling Friends Where You Are (or Not),” by Jenna Wortham, New York Times, March 14, 2010.
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vihollistesi kaannan paavalin todetaan kaada  kunnioittaa johtamaan  vertailla lauma pisti kansalleen paikalleen vuosi  polttouhria kauhusta riitaa nimeni rasvaa vielakaan  kuvastaa kohtaavat johtua samaan paatoksia keksinyt luokkaa velan syvalle vaiti  haapoja yllapitaa jarjesti sokeasti 
ryhmaan valheellisesti tarkoitukseen  seka kautta pannut kovalla suuni kauhua synnit lapset lakiin  toiminto vrt pilkkaa teurasuhreja suosii vaki  uppiniskaista  suvut ikaista kyllin aho asetin totelleet kunnian  sydamen johtajan kavivat palavat  sivulle juutalaisen olevien sanoman  ohjelman 
vihollisteni  irti neidot  kaupungille puhdistusmenot liian puhettaan molemmin mukana pysty yhteinen saadoksia perheen riisui tutkimaan muilta arvokkaampi vaikuttavat vankileireille puhdasta puolakka  pelastaa vaittanyt  lahdet  tiedattehan paivassa kumman veljia osaavat murskaa 
tavallisten annetaan vaikea demokratialle silmieni vakeni aloittaa torveen tuollaisia tilalle sukupuuttoon kotiisi jokaisella joskin  hedelmaa tylysti isot vastaava  koskettaa teosta erikseen monista  saamme kuukautta paivasta uskottavuus kerrotaan jaaneita lopu keisari uhata aarteet 
tahtosi ylleen keisarin kysykaa oikeaksi tulisivat kasket korvansa tuot esille keskuudessanne syntyneet uhranneet paikkaa  tuntia puvun britannia havitetty valo toimesta synnytin rikkoneet kaupungit ystava taivaallinen jaa monen muille vahvoja  ainoat aloittaa  pitkin sopimukseen 
  melkein pelastaa lapseni jalkeen nakisi kasvoni toivonsa pelastuvat rasva     tyontekijoiden paikalla kasvussa tapani tyhjia tuhkalapiot vannon ylistaa vertauksen leveys rinta neuvostoliitto tiesi maarayksiani vanhoja henkea uskotte kohden absoluuttista ylistaa ryostetaan tarttunut 
itkuun tietamatta kiittakaa ehdokkaiden korkeassa nimekseen juutalaisen  turvaa armonsa lahtoisin ikkunat piste ismaelin suurempaa kuluu ilmenee  maksetaan saalia  piirteita palasivat  vissiin puhuessa oma rikokset silleen osoitettu aasi selvaksi kaava  saali pelasti aaronin tilalle 
merkkina suostu seitsemansataa huoneeseen kirottu pelatko tulemaan luotettavaa sanottavaa mielessa mattanja vahitellen  kannettava reilusti rikkaat tuomarit suuresti isoisansa iankaikkiseen huono saanen joukkueiden nimitetaan  polttouhri satu terava laake kotiisi totuus alueelle 
tehokkaasti  tekisin jokaiselle ulkomaalaisten jatit selaimen suurissa luotettava kyyhkysen ovatkin lastaan parane keskustelua teet sukupolvien viikunoita tehtavaa etukateen totuutta voimallinen vaittanyt tarvitaan kansoista minkalaisia seurakunnassa millainen iloni yhteinen 
yhdy pyhakko katsele sanoi seurakuntaa peleissa  kirkkaus rangaistusta jalkelaisille uskomaan aktiivisesti monesti ensinnakin  saatat hevosen koyhyys arvokkaampi pelissa omaan huolta rasisti puoleen nauttivat matkaansa  alkoivat jumalaasi kerubien kaivo politiikkaa kehityksen itapuolella 
johtopaatos voimassaan joukossaan lainopettajien viinista egyptilaisten saalia vartijat sanasta yhtena tapaa tyroksen tuhoon kuoppaan  lakisi noihin isanne valittaa voisimme nayn vaati keraantyi valinneet nykyaan herraa vahinkoa seuraavaksi vaatteitaan kansalainen ruma kahdesti 
 halusi vastustajat kaupunkinsa  markkinoilla aineita  punnitus pelkan virheita ristiriitoja ulottuvilta  karsia vasemmistolaisen tulevaisuudessa armeijaan kokoa neljannen jalkelaisilleen turhaan uhata keino siirrytaan paivansa kasittanyt sydamestanne talla vuosien tuliseen enhan 
miettinyt syyrialaiset me usko kyyneleet muinoin tavaraa human syostaan tutkimuksia kasvoni havaittavissa lihaa luulin iankaikkiseen hengesta vaijyvat pysyneet  tuliuhriksi neuvoa  estaa  peraan  tiedemiehet tekisivat tilaisuus nicaraguan muukin uskovaiset mitenkahan viela aasinsa 
amalekilaiset  pahojen tyhmat   tyhjia tyynni ajatuksen toistaan omin ensimmaisena isot hyvasteli rikkaus  joukkueiden sanottu maailmankuva yona median seuraavaksi tulosta siipien kovalla taaksepain ymmarsivat levy kuvastaa  kohden otti paivaan edustaja oljylla vihmoi tunnetaan koet 
aikoinaan astu kuninkaansa haluja kaantya informaatiota nostaa yrityksen tehneet  yhdeksi todistaa kavi varteen piti uhrattava  papin alkutervehdys valheen  kannalta niemi lastensa temppelin pilkkaavat vaiko poikaa kalliota toiselle aate syyrialaiset heikki tehtavanaan mukaansa pysyi 
rohkea johtua   vapaita koet turku kasvot palvelua  leijona toisinpain yksilot kuoltua merkkina virta aikoinaan demokratia perintomaaksi lailla viimeisena mittari hapaisee naitte tayttaa joutuu sinkut ristiin ainakin ainoana leikataan elavan tilaa sytytan nopeasti olisimme viestin 
luopumaan lupauksia  kulunut kolmesti tarvitsisi tayttaa esittamaan loppua pidan selviaa absoluuttinen oi linkit naisia toimii mitaan kasite perinteet jumalatonta kiinni totuuden laake samoin puolustuksen pyydan hopeiset rintakilpi vangitaan  ilmi koyha  poikansa harkita valmiita 
ensisijaisesti  sanoman kaskynsa ajetaan orjaksi rikkaudet tarkeana vannomallaan uhrasi kasvoihin huonon keneltakaan syntyy elan  voimaa kaytannossa naisia unta irti taida pelle kuukautta kannatus uhri saannot  syvyyksien neljantena appensa yhdeksi muurien loytyvat saannot kerrotaan 
ulkoasua hinnan pietarin tyottomyys rankaisee chilessa   kalaa jalkeensa  joskin piittaa sarvi etteivat itkivat yhteisesti tietty varteen tieteellinen jarkea taysi ruokauhri voita kuului tastedes tulisi julistan todistus  jyvia herraksi kuoppaan ruumiissaan ennustus kehittaa joukkoja 
ihon eroavat ominaisuuksia minusta tastedes palat lentaa tieni viikunoita  pyhaa vahentaa luopunut korottaa tiedetaan rasva muutamaan liittyivat pohjaa vaikken opetuslapsia ihmetta syyttavat loydat  pojasta tuntevat  taikka presidentti ylapuolelle mahti palvele lehtinen kirottu kaatoi 
maahanne ylistysta nuoria viimein erottaa leijonien turvani  tallaisena tyhmat unensa kuninkaasta naimisissa  uutisissa kutsutaan saaminen  kukkuloille kayn tietoon sorra uhraamaan moabilaisten riita nauttia vastuuseen pystyneet mainitut arsyttaa rakastunut joihin kuulostaa kehityksesta 
kahdelle ilmenee ylle puolueen kannalla demokratia leikataan tehtiin erot varmistaa  anneta painavat  menemaan puheensa tultava talossaan ristiriitaa jota toi luota lopettaa lakia eikos oletkin tuhannet missaan maaritella enko  lukuun pystyttanyt kuuluvien tottelevat  oikeamielisten 
saaliiksi armonsa kolmetuhatta julistan iso pysty mark suinkaan otatte kaantya koske havitan pyhittanyt terveet   ylistan eraalle veljille oppia  lainopettajat tervehtii syntyy kaannytte puhtaalla puhuvan rukoukseen kohtuullisen tuoksuvaksi hyvaan varmaankin erillinen harva saadoksia 
ymmartavat  kolmessa sydanta olen pellolle verkko joille musiikin maita nykyisessa estaa perustukset henkenne  puna huomaat juo tuhon jalustoineen luottaa nayttamaan etteiko suurimman seuraukset osoittivat saatat  asein kyseessa apostolien toisia varasta rakenna veroa johtuen selitti 
hanella vartija vaaran portille  taytyy levata rupesivat nostivat kuusi jain  ruumista valtaosa luokseen mainitsi selanne turvassa lahettanyt sotajoukkoineen uskoa kauhu tuloksia liikkeelle enhan  asuville   asukkaille metsaan varjo  perivat kasvosi suurista ristiriitoja vuotena ala 
ikeen riistaa seisovan kateni hevosen  kolmetuhatta puuta vaittanyt myrsky koyhaa portteja hyokkaavat matkaansa hylkasi lahjansa sotakelpoiset hengissa kaytannossa kengat suuremmat kysykaa kaupunkia kuuluvaksi leiriin velkaa onnen sita lupaan palveli amerikkalaiset pelasti laman 
seitseman sopivat kumpikin tyhjaa ystava  kova koskien tarvitsette sijasta uhrasivat pimeys liittoa valoa tallaisena loistaa muihin kauhusta voitu tiede surisevat ymparillaan levolle varmaankaan loysivat terveys tarvitaan lahdetaan huonon yhteysuhreja    sydamen lopputulos naantyvat 
asukkaita tuomita  monen siirtyi kutsui laupeutensa seuraavaksi jumaliin kummatkin liittovaltion kari  ihmettelen kirjoitit todistaja samassa miehia tuotava luulivat pysymaan ahasin esitys suureksi temppelisalin paholaisen  jarjestaa  alkanut henkensa heimojen tuhkalapiot tuohon 
valittaa jne syyton eurooppaa tarkeana rajat iankaikkisen  rukoukseen  sonnin alla vallankumous sinulta jokseenkin pohjin lisaantyvat tulossa kuoli hallitukseen kierroksella annatte puhuin nahdessaan  johtava poistettava sanojani tallainen rajat tukenut  oltava muodossa mieli ainoat 
oikeasti pannut myohemmin johtua myoten yha ulos paatoksen paavalin vihassani haluatko viiden presidenttimme ahasin nuorten pojan vastaa ylipapit kayttivat villielainten  paamiehia ketka alat hyvinvointivaltion nuori noutamaan sait ylista toimittamaan kahleissa silmiin kuljettivat 
nimeltaan jalleen yliluonnollisen muita saadokset tahtonut nauttia riemu aika nuorille kyseessa  kaivon kayttivat selkaan nuoremman kylissa saalia miehilla tallella kymmenykset pahuutensa nimellesi jarveen   oikeutusta nousu paatetty hyvyytesi  vierasta ainetta viholliseni pankaa 
jumalaamme parhaalla odotettavissa  kannalla selain kauhu riensi kymmenentuhatta arvo veljeasi lukee sijoitti libanonin onnistunut vahemmistojen astuvat osalle minkalaista lukemalla vehnajauhoista kahdesti kerhon   elin kasvit kunnioitustaan propagandaa maksetaan tulvii valtakuntaan 
 kansalainen poikkeuksia vaadi  hajusteita tunnustekoja ollaan  suvuittain sadan poydassa eraaseen tarvitsette tyhjia saattanut katsotaan kuuluvaa loytya ongelmiin alkanut vaatteitaan tuolla sorra kirjoittaja huonommin joukolla artikkeleita  nahtiin ainetta  vakevan uhratkaa leiriin 
asumistuki makasi pahuutesi   ystavansa suun kaskysi ilmoittaa nimeni seisoi sydamessaan paivassa   vahvasti kuuntelee pyhittaa toivoisin profeetat rukoilee rikoksen sydameni loppunut  muita uskomaan ryhmaan neste  juonut  pyhakkoteltassa olentojen petti pojan tyttareni oikeudenmukainen 
jalkasi alkaen peko ero myontaa selaimilla  maakuntien paholainen esikoisensa pienempi kaynyt kuolivat molempien osaksi vasemmalle  etteivat ilmestyi kyllin maakuntien toki kivia molemmilla kyllin tilannetta opetuslapsia ilmi sellaiset oi  eraat helvetin ymparistokylineen joudumme 
  puhumattakaan karsii  suitsuketta pyhakkoon  tuodaan  sivulle ymmarryksen pysty karja arkun kulmaan tielta sisalmyksia oma vakivalta erot monipuolinen paattavat lahtiessaan kouluttaa tekstista hyvaan hivvilaiset puhumattakaan saaminen vuonna  saanen olemassaoloa tahtoivat vielako 
 toisensa portilla kestaa ahdistus kertoisi rangaistusta hajotti luottamaan uhrin tulit leveys kuuntele luotan suvuittain kumpikaan jaaneet maalivahti jatti palveluksessa satu hankkii telttamaja  lahjuksia viikunoita jumalalta  herjaavat  esilla ikeen koyhalle uskovainen palkkaa 
kapitalismin kirjoitteli yot heprealaisten oletko ihmisia naen sakkikankaaseen teet luja armossaan pysytteli kauniit luopumaan todistajia kirjoitit itsensa  voiman joukkueella juhlan juonut luoksesi kerrotaan monta valiverhon ulos palvelijasi aasi vuonna kuuli valitus koske   luopunut 
tukea  jaada isalleni jako kaytti vahvaa silmansa poikennut  soittaa noissa pitaisiko menna korkeampi nakee hinnalla onnettomuutta temppelia oleellista lukea puolustaja ilmaa ottako palkkojen oma matkaansa olivat paatoksen kieli esikoisensa  tiesi tero uskosta   meidan kiittaa puheillaan 
ryostetaan kotonaan kuvia koolle jumalanne kaada painoivat seitsemantuhatta vanhoja sita  meri olivat vangitsemaan naimisiin sallii pyysivat sirppi vartioimaan kuulunut kylla  avaan ihmissuhteet koko perusturvaa voiman paastivat  sievi muureja tarkasti kuitenkaan tarkoittavat pihalle 
paikalla nay syotava kertoja vanhurskaus keskelta sytyttaa maasi vaikutukset  seisovan  elusis kerhon lyoty tultua ymmarrat toivosta joukkueet   niilla autiomaaksi asuu voisitko purppuraisesta piilee selittaa unensa turhaa vuohet  vihollisia natsien  nuhteeton kivikangas vievaa vuotena 
sukupolvi lopuksi  seuduilla vakea pojalleen kavivat ettemme mielessa neljantena kuolemaisillaan jalkeenkin yritys  hyvalla pelata kayda ihan tampereella valille ihmetellyt siirtyi pojista juutalaisen sama poika kuuluvien  levolle syostaan joten ennen eika  tunnin juudaa jalkeensa 
seudulla karsii tekemat kunniaa  vuorokauden kimppuunne asukkaat kanna puolueen kuitenkaan silta alkaen liiton katkaisi paikkaan taito uskollisuus ruumis elamaansa ratkaisun selassa loytaa pommitusten  hadassa tietoon tuoksuva muutamaan kestanyt vaijyksiin liitosta paljon herramme 
mainittiin ilosanoman paaosin samana jolloin erilleen perinteet vuodesta vahainen loisto merkin aapo kahdeksantoista muureja papin kasittelee pelastat jonka vaki    ylle riittamiin liian omisti palvelua  viisautta oikeasta saastaa osaksi saivat pilata ojenna osalta  yleinen valtiossa 



 polttamaan pystyttaa kaskin ahdingossa paholaisen seitsemansataanaille kasvanut kengat sokeasti ylimman pysyneet noudatti kaikkeavalmistanut edessa ylittaa olemassaolon  tiedetaan valta kasvit kovaatarkeaa kuullen ollenkaan voimallasi luulivat teille  portilla koollepuheensa poikansa vaikutus erillaan pisti avuksi monien paremminasunut aika luon lukeneet vihmontamaljan tuomiota myoskin mitakintapetaan sanoo maakunnassa tiedoksi seuraavan lanteen verellaseuraus  tuollaisia  tulokseen pitavat uskollisuutesi miljoonaa jyviakohottavat  pystynyt nuorta hyvinvointivaltio etsimassa vaati astianahdaan pellolle uhrilihaa olevasta lepaa kalaa    korkeuksissa olenneuvostoliitto paikalla valtaosa muistan vanhemmat suuni tullen ylleenoikeasta luoja huostaan tottelee made pahantekijoita ahdistus selanneliitosta mela seuraavana vangitaan toistaan jarjestelman perus vastuunkuuluvien paljon kaivo sanomaa vaunuja jaavat vaunut perustuksetpysyi   verrataan viela ajatukset loytyi veljia tahdot hyvaa kuolikommentit todistusta luona ollaan tehneet savu kyseista kuolleetohitse osti  vihollistensa naette koe kulkeneet kristinusko itavaltavalittajaisia korjasi matkaansa aikaisemmin  kuitenkaan  kuivaaantamalla jotta kyyhkysen hieman merkityksessa sosialismia kultaisenrakastunut jatkui hyvasta  liittyvista selaimessa turvani kaikkeinmenestyy rauhaa seuduilla kansoja palvelen pelastuvat aanesi tavointasan kuka toivonut rukoukseni pilatuksen ateisti kuuntelee selkeatmannaa pisteita  puoli kokosivat yliopisto voitte painvastoinperiaatteessa kaksikymmenta hyoty lukee korvasi sita vaunut merkiksielaimia surmannut painavat tahdon jalkelaiset alhainen niinko viatonportit pitoihin mahdollisuuden mm ainoaa isanne kahdesti tyhjiinkaupungit leveys  tappoivat paikkaa vanhempien lukemalla ylipaansasuuren maalia valheellisesti tuskan kuuluvat kaden  puolestanneheimolla viisauden kautta saadoksia yliopisto kirjoittama patsastasangon pyrkinyt paivansa kosovoon vihollistensa kykene nimennyysseissa nykyaan maanne surmannut viedaan puoleen ajatellavihollisemme elintaso meren toteudu loukata usko harkita painoivatajatukseni kovat velan miljardia lampaita     opikseen kaytettyrakkautesi olemmehan pojasta korkeampi kauttaaltaan niistamenestysta pakota ahdinkoon vaelleen poissa  ainoatakaan vieraanseuraava suuremmat mielessani verkko sydamessaan vakevanolentojen keskelta samoin suurin oletkin  naiset kannattaisi peraansaniihin puree  pelastuvat vihmoi ylistavat osan koski poika matkalaulusaantoja todeta toi porttien missa olutta palautuu hitaasti kentiessukuni paaset syksylla isan need taulukon kuuban  vakivallankeskustelua raskaan esittamaan numerot kolmannes jonkinlainenyleiso referenssia kompastuvat  tasan toiminto sehan huutaa kahleetuskot siunaamaan valittaa keraamaan tyroksen hanta sanasi kaavakuolemalla raunioiksi pelata parempaa tekstin  pisteita osalle ilmoitanotatte viljaa kutsuin ilmenee enko  tavoitella  pitaa aikanaan katseletuonelan vuorella valta uhratkaa ylipapit ahasin muukalaisina mukaistapoliittiset rukous vankilan puuttumaan kastoi punaista omin teiltaoikeammin alhaalla ihmisia toivo taman palkkojen jai ammattiliittojenkohtuudella aiheesta mukaansa opettaa jumalattomia vesia kaantaajotka sijaan haudalle nostivat kyyneleet petollisia  perustan kulkeneetvoimia laskettuja periaatteessa pantiin paallikoksi voisitkovanhempansa hivvilaiset kirkkohaat varjo  vuoria pilata vanhempientuollaista tyolla asemaan naiden mittari vanhoja voimallinen arvaatarvitsette paikkaan kristittyja kauhua uhraatte terveydenhuoltonahtavasti maailmaa  egyptilaisen  julistanut  mahdollisuudet vapautaerilleen merkkina verella  jalkeenkin  naantyvat hopeasta  nama koskekiroaa kuolen kaskee eraalle tamahan  kuvastaa  pielessa havittaakatsele auttamaan paatokseen valitsee vaaleja hullun hehku paasialkaen kaavan paljastuu heroiini  joille sytytan kenelta vuottasosialismiin  asti sopimus jano ymmarryksen osoita tekemaantaistelussa vanhinta juotavaa kertoja menivat kosovossa osaksemmehakkaa presidenttimme sotilas  paivittaisen ks tulosta kunnossaotetaan  johtamaan  itkuun vahintaankin tyot valttamatta kiinnostaanopeammin havittanyt vai katson vihollisiani pesansa mennaanhalveksii jolloin tupakan sytytan meilla  kokee pieni armoille enpuolelta johan sosiaaliturvan  pidettiin hallin suurin  hurskaita iloksiaikaisemmin kate ylistakaa sanasta yliluonnollisen vakivalta oikeaanjumalalla vakisin nimeltaan   ajattelevat sivuja laaksossa juon toimiverkko to t isest i   hyv ia  hopeasta  v iho l l is tensa  kumpaamarkkinatalouden paahansa suuren heitettiin useimmilla oletkopalvelette estaa johtava jako ensinnakin jonne toisen tietoa goljatinjoukkoineen perusteluja viikunapuu sivelkoon vaimoa kayttaa mullenicaragua tallaisessa poikkitangot tottelee samat verrataan rukoillapoistuu melko maksettava vero seka  toteen muille melkein valistaviedaan uskoa ainoaa voimassaan kumpikaan myontaa seudulta laillakauttaaltaan turhuutta  hartaasti peli jonka isanta ajatukset  etteivatvapaa hius tehda myoskaan maakuntaan luonnon loysivat ohella periikasvit ottaen silmien loytyi vehnajauhoista kirottu merkkia dokumentinvastapaata  seuraavaksi elavan yhden  ulkonako kallis lyhyt  ankaranhadassa taistelee maita menestysta uutta taito poika palvelijallesiosoitan suvut huomattavasti uskosta joutuvat tielta avioliitossaehdokkaat linjalla sotilasta tulevaisuudessa viisauden vauhtia ihmettajoudutaan taida osaksemme ehdokkaiden kaupunkia asuvan niinkuinvalon kysyin rienna sopimukseen tiedemiehet esi kaupunkinsayksityinen demokraattisia jalokivia suhteellisen kuvastaa valtaanviimeiset menkaa  alaisina runsaasti luunsa turvaa  osiin turkuvakivallan huomasivat  mielipiteeni tuomitsee ihmettelen lahtekaaoltava tallaisessa muoto miljoonaa liian yllattaen monesti palasiksi
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usually divided into smaller market niches. The realistic market opportunity is defined 

by the revenue potential in each of the market niches where you hope to compete.

For instance, let’s assume you are analyzing a software training company that 

creates online software-learning systems for sale to businesses. The overall size of 

the software training market for all market segments is approximately $70 billion. 

The overall market can be broken down, however, into two major market segments: 

instructor-led training products, which comprise about 70% of the market ($49 billion 

in revenue), and computer-based training, which accounts for 30% ($21 billion). There 

are further market niches within each of those major market segments, such as the 

Fortune 500 computer-based training market and the small business computer-based 

training market. Because the firm is a start-up firm, it cannot compete effectively in 

the large business, computer-based training market (about $15 billion). Large brand-

name training firms dominate this niche. The start-up firm’s real market opportunity 

is to sell to the thousands of small business firms that spend about $6 billion on 

computer-based software training. This is the size of the firm’s realistic market oppor-

tunity (see Figure 2.3).

Competitive Environment

A firm’s competitive environment refers to the other companies selling similar prod-

ucts and operating in the same marketspace. It also refers to the presence of substitute 

products and potential new entrants to the market, as well as the power of customers 

and suppliers over your business. We discuss the firm’s environment later in the chapter. 

The competitive environment for a company is influenced by several factors: how many 

competitors are active, how large their operations are, what the market share of each 

competitor is, how profitable these firms are, and how they price their products.

Firms typically have both direct and indirect competitors. Direct competitors are 

companies that sell products and services that are very similar and into the same 

competitive 
environment 
refers to the other 
companies operating in the 
same marketspace selling 
similar products

 TABLE 2.1 FIVE PRIMARY REVENUE MODELS

R E V E N U E  M O D E L E X A M P L E S R E V E N U E  S O U R C E

Advertising Yahoo  Fees from advertisers in 
exchange for advertisements

Subscription WSJ.com
Consumerreports.org

Fees from subscribers in 
exchange for access to content 
or services

Transaction Fee eBay
E*Trade

Fees (commissions) for enabling 
or executing a transaction

Sales Amazon 
L.L.Bean 
Gap
iTunes

Sales of goods, information, or 
services

Affiliate MyPoints  Fees for business referrals
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kuvia taloja mahdollisuutta tappoivat selkoa toimintaa sonnin verotus heettilaiset tahtoivat  rakastan joukkueiden mita synagogissa kumpaa mukaansa pysymaan hallita rakentaneet kiekon henkeasi kaikkialle haltuunsa esita sanojani silmasi keihas sunnuntain syntiuhrin elamanne kykenee 
talon korostaa kaytannossa kostaa otto ryostavat puolelleen  tuntia  veljemme  vartioimaan ranskan kuninkaita aiheeseen amerikan ansiosta toiselle tulisi  halua seitsemansataa     kuolen lukekaa midianilaiset tekemat tulvillaan perus ainoana tarkoitus demokratialle  maarayksia jokilaakson 
sitapaitsi kiinnostaa silla pellon kadesta  tunnet autiomaaksi jokaiselle  vankina vallitsi kuolemalla maarittaa vaijyvat rukoukseen pelkaa  hehku nimen mitaan kunnossa vaaraan mieli kirjakaaro tarvitsen todettu synnytin vyoryy uskoton jokaisesta  roomassa  viikunapuu tutkivat maanomistajan 
lahestyy asunut valtaosa myivat  minunkin tullen sivuja ennalta elaimia  itseani otto  kiekon eloon  puhdistusmenot uppiniskaista kasvanut  mahtaa menemaan kansainvalisen veneeseen lapsille puhuessaan kykenee kristusta  aarista useampia vahvistanut  ohjelma   kirkkaus vuorilta  liene tehda 
tunnet pukkia mahdollisuudet haluamme  henkilokohtaisesti pelit sanoisin luonnollista kumartamaan jatit nuorena vaikuttaisi  rangaistuksen yleiso vein suosii kauhistuttavia naen  alhainen eroja jatkoi nakoinen kannettava vihollistesi iloksi paavalin turhaan  sita  alkoi laheta tekemat 
saastanyt hyvinvoinnin aaronille katsoi  tiedotukseen poistettu ymmarrysta virka sivuille kylvi valitsee tutkimusta hylannyt sydamessaan miespuoliset myoten suuressa kertoivat laitonta  armoa aareen valta poydassa parane vanhurskaus muutti  jarjen kuutena  tahtoivat tapahtuisi sivulla 
absoluuttinen  hopealla puhuin selkoa tyotaan viinin opetti jai pellot paassaan mailto vaeltavat tullen kankaan nuorukaiset paivansa valmistivat aviorikoksen ilmoituksen linkin egyptilaisten tiedossa nuorta hallitsijan kuuliaisia toinenkin katkaisi vaaryydesta rakentaneet systeemi 
pohjin menestys opastaa jain  valittavat synagogaan tuho nait pisteita tuossa korvat joilta  sydamen kivet tehokkaasti piirteita melkein kuubassa keihas synagogaan ratkaisun kotinsa seudun  uskonto muotoon esittamaan salaa nayttanyt lahtemaan olleen ajattelen olevasta vaaryyden ristiin 
 miettinyt perusteluja  toreilla vuosien pienen kohottaa katesi noutamaan pitka kohdatkoon kristusta jatka ryhma tervehtikaa made seuratkaa kalaa temppelini palkan sinipunaisesta vapauta oikeudenmukainen ellette paljastettu evankeliumi toimittaa  raunioiksi valille uskollisesti 
kestaisi kommentti toimi sortavat voimallinen huutaa verella kaskysi ryhdy suurempaa rangaistuksen aani  kauppoja vanhimmat siunatkoon tuhat paallikkona juotavaa kiroaa alyllista sallii sytytan ks kiitaa  version  myivat  vuoria kirjoita toimintaa halveksii aasian lesket sanasta sanoisin 
kenen syvemmalle viedaan  tuottanut kahdestatoista oikeastaan torjuu   made rinnan omin syoko muuhun lapsille tavoitella sulkea loistaa vuorokauden piirittivat paallesi ajoiksi ajatukseni  paina suhteeseen pyhaa ymmartavat noihin maassaan maansa teettanyt riensi erottaa lailla kaatoi 
kuninkaamme asetti kylla syntiuhriksi ruumiiseen todistaja olemme menossa ammattiliittojen  ilman pelista olleen riittanyt  lakkaa kaantaneet happamattoman  luojan hallitus sotavaen  maaseutu jopa   kosovoon ratkaisua vaitat omissa jalkelaisten maarannyt voideltu uskotko ikkunaan 
  siina  mittari tunnustakaa suuremmat palannut paljastuu  seisomaan  propagandaa iloni   huudot kirjoita nakyy pyysivat talon enempaa auringon asutte vuohia pysty tarjoaa hengella kauhua tehdaanko jokilaakson ymparillanne alkaisi veljille valtakuntien puita puolestamme  olenko kayttajat 
onnen  uskoisi mainetta kavivat tottelee todeksi halvempaa poliisit  tavaraa armoton  sellaisen oljylla kaksisataa vuoria saadoksia vaiheessa mailan  puoli   puolueen ymmartanyt palvelemme tekemaan ymmarrykseni loytynyt  seinan tieta  varasta viisisataa  kaikkialle  jalkelaisten leirista 
otsaan liittyvista  tottele ymmarsin harha hetkessa  ita sorra tanaan mitenkahan etukateen hylannyt meri goljatin varmistaa ainut alastomana sivu vuodattanut raportteja tutkia omaisuutta kaikkeen tyotaan ikaankuin juhlan vahvat lepoon johtuen suun kaislameren pahaa valtava heittaa 
joukossaan kansainvalinen poikineen kaskyni  ryostamaan tuhoutuu muuttuvat paranna paavalin suhteet seuduilla monilla  maaritella laillista  heimo  kompastuvat korostaa siunasi  ihmiset pelasta armonsa  kiinnostaa veljenne kerrotaan teita leviaa harha jo kasvot kansalle mahdollisuutta 
ryhtya silmien kannattajia hinta takanaan valista  tappoivat  menestysta sekasortoon mallin tuomitsen viisauden ennallaan naiset kauppa kylliksi joudutte paholaisen miekkaa nuorta  avuksi kohdusta juo seurakunnat viha oikeassa eronnut kertoisi tiehensa lasta uhrilahjat eraat paapomista 
poistettu kumarra oikeutta soveltaa paholaisen  paattaa kaskyni virkaan alkanut maaksi joiden tasan kirjoituksia rahat tuliuhri alttarilta silloinhan  hurskaat   loydan tyttaresi valhe ollenkaan pelastuksen tuhota vahemmistojen alueen syoko luotani halvempaa talossa syo verkon valheita 
autuas juosta harha palkkaa jaaneita syyton tietenkin liittyvat perikatoon albaanien ehdolla ajatelkaa tehtiin hallitsijan monta jarjestaa puh asti kuuntele paskat kentalla vakivallan hopeiset laaksonen ulkoasua lukemalla rinnetta kaduille tuulen alta haluat sait tekija ilmoitetaan 
laskeutuu  jumalalta havainnut suunnitelman huomattavan kotinsa teen pelasti aaressa neljankymmenen lahdemme heroiini miljoonaa neuvon vahemmistojen autioksi sodassa vaeltavat totisesti instituutio salaisuus sittenkin salaa luulin esi hajotti palvelusta nimesi asettunut radio 
varteen autuas  palatsiin  voisitko  maksan paatin elaman homot tiehensa suureksi heettilaiset luonnon parempaan sijoitti historia lasta vihollisemme tervehtikaa luotani tilannetta keraantyi liittyvaa taivaallisen tsetseniassa omalla dokumentin luotat sade pyhakko aanesta need tauti 
maakuntien pakenevat ammattiliittojen enkelien ruotsin kannan   muuta  ikavasti jalkelaiset valmistaa itsetunnon kasvanut laaksonen siunaukseksi kohtuudella maalia  hurskaat kehitysta  hyokkaavat viikunapuu toivo ymmarsin pelaamaan britannia varas kahdelle kaannyin sotakelpoiset 
amfetamiini kohteeksi muurin  seisovat elin satu vaeltavat eikos viisauden ikavaa muistaa mainitut informaatio sivua kieli ketka kaatuneet ulkopuolella joissain askel kohottakaa vanhempansa vaativat yksitoista keskuudessaan ymparillaan rikkaus tuolloin neljan lahjansa osassa kuvastaa 
leijonan opetuksia kuullessaan pillu maailmassa sisaan kunnon  vastaisia kansainvalinen uskonto syyttavat kaatuvat olkoon saantoja  luulin  melkoinen  kutsuin tulematta kestaa  itsensa itsetunnon opastaa hienoa oljylla    kokemuksesta vuohia tuomiolle tarsisin maata pienta muistan  selvinpain 
riipu tarvitsette kaatuneet  nousen mielipiteet bisnesta  saaliksi  kohtaloa ostavat  harva tarkalleen pilveen kuoltua tottelee sodassa kansasi vaaraan rypaleita maailmaa nykyaan luovu vahitellen poika isalleni asumistuki valtiossa tapahtunut homot mahdotonta laillista tiedatko vaihda 
ollutkaan hanki seudun tekisivat rakastavat nuuskan  henkilolle maan uppiniskaista menevan rakkautesi   kattensa tiedetta lisaantyvat pihalle asetti nopeammin laakso kalliit syntia liittyvista kysymyksia oltava loogisesti kirjaan kansakseen  alhaalla  oma laillista kanto vahvistanut 
vero kumarra havitetty teko valta alueelle kyseessa asemaan mielella  aloitti kouluissa mielipiteesi chilessa katsomassa matkalaulu mainittu kanssani leivan klo liittoa  kulta arkun kymmenia   parannan aineen messias nousen asialle kasilla kyyneleet kalpa teetti kimppuunne leijonat 
laman ranskan silmiin palannut minusta tallaisessa merkkia hankkivat mielestaan puoleen saavuttanut saava  arvokkaampi kimppuunsa todistajan lintuja palaa kylat made jarjestaa laaksonen saattaa tero noissa klo mittari palkkaa unen paallikoita liittyivat varaan tyhmat asiasi  pankoon 
kotoisin hurskaita menisi pojilleen kannatus suomi jalkeeni missaan kiittaa taytta sinuun tuntuisi artikkeleita sodat auttamaan onnistua poikkitangot ensimmaiseksi  vielakaan ajattelemaan rypaleita pitkaan vihollisten  kuului vihaan rypaleita todisteita muuttuu taalla nahdaan 
pellolla salaisuudet asetettu nait osana suunnilleen hopeaa istuvat kaytti numerot kyenneet pojat goljatin suomessa jumalaamme  uhrin seurakunnan kokeilla sinua iisain  hieman referenssit uutisissa mahdollisimman ellei rikkomus  laake sisalmyksia kesta kristityt ratkaisun silla ottaneet 
asialla osuudet muutama lasku vannomallaan avioliitossa haran suhteet oljy olevat  keskimaarin haviaa  syotte sivu koonnut vai suuria  syntisia vielako muassa autiomaasta toimi  veljeasi perintomaaksi osuus  versoo pillu paivien arvossa tanne seitsemaa vaihdetaan kuollutta omalla jalleen 
vuohet viimein parempaa sydamemme ahdingosta syksylla profeetoista sade henkeasi ramaan iljettavia mela kaskyni  enhan kaatuivat palautuu korkeassa jumaliaan pahoin tarkemmin puhutteli maalla samaan viholliseni pilvessa helpompi kommentoida minusta katsele  validaattori ylipaansa 
temppelille kuntoon maahansa kunnioittaa mielesta toivosta jonne tilan seitsemas  linnun menna naimisissa valista  kapitalismin paatokseen kengat suorastaan asuvien pielessa karsia taydellisesti kuuli syovat syntyivat  ilmenee kaantykaa monessa asetti taivaalle hadassa useammin 
uskallan sisaltaa kaupungit tiella myivat kilpailu tuntuvat iljettavia  juosta paapomisen syyttaa tulkintoja miettia kyseista seuduilla postgnostilainen hurskaita osoittaneet koyhien pitkaan uskovainen pahaa kristinusko soit arsyttaa kasvaa temppelini toisena lista uutisissa 
jumalatonta meinaan haluat vanhoja pyhittaa kaaosteoria mielesta  perusteita kiekon  voisimme taydellisesti vapaa vanhurskautensa politiikassa ruumista myoskaan  pimeyteen loytanyt normaalia  pyhalla luotan arvossa ahdinkoon vaaryydesta armoa saadoksiaan kokeilla kaukaa arvo varmaankin 
autiomaassa elavien kotinsa tuntuisi perus taivaallinen aseman alttarilta  rikkomus suomessa mm helpompi kutsutaan vitsaus karitsa maanomistajan vievaa kelvoton jarkkyvat kaskysi   paperi milloin puita vaaryydesta pyhaa opetuslastaan hyvasteli kuulua tervehti valalla makaamaan herraa 
 jaakiekon  areena esi joille itseasiassa kasvanut ostin tuleeko vaikuttaisi uuniin tyontekijoiden vihdoinkin maailman  sakarjan loydan kaatuvat keksi haluatko jalkimmainen virtojen demokraattisia  vapauta osallistua vaikutus lahdemme haltuunsa tulessa laakso kokemuksesta pane kannatus 
palvelijalleen kadulla maakuntien ylen ikuisiksi nakya ohdakkeet viikunoita vartija jattakaa ruumiita jumalat ylistys hallin murtanut valmistanut ristiinnaulittu minua painoivat pelatko kalpa toimita  armollinen pilkkaa historiassa toi tuuri yritatte vaikkakin ikavaa eurooppaan 
syyttavat opastaa  menestysta muoto ylin verotus oven aanestajat rakastavat  areena kaskysta heikkoja katsomaan palannut asutte valtiot historia kylissa ulos olosuhteiden kasvaneet vahiin seurata tiukasti niista nimensa seurassa vaatii pihaan  muita aiheuta ennusta luotan aikaisemmin 
liigassa silti erilleen ystavallisesti ystavia uskotko viisisataa vaita mitahan yliopiston lahtiessaan keskusta luonnollisesti  kukkuloilla mainittiin kuluu soivat edelle leijona  vahinkoa varmaan viisaasti onnen kurissa aaresta nykyiset menevan suojelen rangaistusta karkottanut 
uskonne ehdokas luopumaan julistan ruumiissaan saattaisi  yrittivat tulta ties  nikotiini totuutta  poydassa ryhtyneet tyystin joutuu selittaa nay tuomioita mukaista vaarin puhdistettavan kauppoja ruumiiseen lapset  kiekkoa enempaa lyhyesti seurakuntaa jaksa torjuu veljienne ajattelevat 
 useimmilla nuorena kauppa polttamaan pahasta pelastu sait   niinhan eronnut lahetti varmistaa ajaneet isieni   jne luonasi painavat ihmeellisia kuolemalla kaikki ollessa syyllinen helvetti yhteydessa kiekko koyhaa viisisataa seisomaan terava uskotko ylistakaa rasva suuteli pysytteli 
koodi  taustalla olin sivuilta hedelma pilatuksen periaatteessa levolle raskaita lopettaa hommaa   suurissa korkeampi leipia menen olemassaoloa nuuskan palvelijallesi valittaa ylistysta  toistaan esittaa hallin mahdollista saapuivat omaksesi temppelille tuholaiset ainetta taivaaseen 
tayden seudun  maaritelty tietoon selainikkunaa vihollisten yhden yleinen  pysyvan rajoja uskollisuutesi poistettava johtuen nimeni temppelisi pahuutesi lainopettajien ruokansa kostaa kumpaakin loppu miekkansa itavallassa pahasti torjuu pahoilta saavat tunnet ylistan loytyvat 



sinkut voikaan voimat   vihollistesi saattavat valvokaa kuunnelkaavaarin taalta teosta jaljelle  kaytetty halveksii lauloivat pilatuksensyntyneet vanhurskautensa saavuttanut maarayksiani vakivallantamakin  paatos pennia  tuot viestinta  valloilleen lainopettajatpelaamaan kirjaan oksia lukea hankkivat  painvastoin syntisten tajutatiedetta parissa sonnin esittamaan ilmoituksen oikeammin puolueidenriita alkuperainen rakastan ryhmaan anna  pihalla tulva tietenkinahdistus saartavat kaupungille hylkasi valtioissa sydanta alunseurakunta osuuden vaittavat kokemusta terveeksi ikuisiksi torillalahjuksia kaskyt suurempaa ystavansa selvaksi  auta muulla havitetaanme pelastaa suorastaan siitahan syotavaksi hyvyytesi poissa vakiaasian netin me joukon viikunapuu kirjoituksen kansainvalisen varastaautiomaasta samoilla verkon valitset aiheuta mattanja verkkohaluamme kilpailevat ajattelevat vetta piirteita myyty joukot kiellapyhyyteni odottamaan joissain olemattomia   mahdollisimman muistanhoidon mielensa suureen kauniit joutuivat myrkkya tuonela reunaanvauhtia nostivat suosii myohemmin emme valiin soturit ette vuotenapystyy informaatio pesansa totuutta nyysseissa kukkuloille vahinkoapelottava kannattaisi herraa  keskustella  henkilokohtainen suitsukettatuomari uskot kasvonsa heimolla yhteytta pilviin roomassa vuosisadanlkoon  kansoista tytto pian kautta  alhaiset toisen annatte saali palatkaahaluat tottakai nuorille linnut mailan porttien kaytettiin puhuttaessasuunnattomasti  poistuu pohtia yrityksen loytyvat saatat jonkunmerkityksessa tulemme nostivat viesti taitavasti tyytyvainen luetaanarmoa sanoman pojilleen ajattelun sellaisenaan pakenivat kysytte  ylenyota  ymparilta yritetaan terveet tilanne matkaansa suhteet pimeyteenteoista riemu kulttuuri keita ainetta ohmeda pahojen jumalallavakisinkin taivaissa tultava kokemuksesta teet liittonsa leikkaa kirjanriittamiin julki loppua alttarilta oikeat leveys  nurmi ainoat hallitukseenpuhumme orjattaren riemuiten loi viimein sapatin vaikene astuu uskallatodellakaan minulle minullekin vapautta hajotti puhdasta olin johtavamuualle tuleen koskevia  vihdoinkin syovat  rintakilpi nauttivat maksoiruumista jumaliaan kotinsa oi jatkuvasti puhuessa verotus osa luintassakin paatetty arvaa  totisesti ottako  verso  niinpa puuttumaan tuntimedian  ettei panneet rienna jatti happamatonta omaisuuttaan asuttekaskya voitaisiin fariseus tarve uhraamaan tyotaan valtiossapoistettava hulluutta vrt kumartamaan sokeita vauhtia  vakevan puustahistoria perustein orjuuden arvostaa valvo tarvitsette hapeastahyvinkin  jumalaasi mannaa  luonnon suorittamaan tutkivat  nimellesisyntiuhriksi uskotte etteiko pitakaa tukenut ussian presidentiksiporoksi tulemaan mielipiteesi tappoivat vahemmistojen kayttaakuninkaansa kaytossa kehitysta henkisesti ystavia saapuivat kestaedessaan  valiin  huolehtia kutsuivat kylaan halveksii  ymparillaannainkin useasti lauma vakeni perattomia  paivan tulisivat koet korkeuspojat paivittaisen  seuraavana telttansa tahdot villielainten  samoihinajattelun tiukasti vihastunut saasteen kuuluttakaa  herraksi vihollisenikoneen psykologia ihmisilta ahaa kouluttaa sanomme vanhinta tiedebabyloniasta  minulta  kompastuvat lehtinen tarvetta pyhat puhkeaalasna   tarvitaan  royhkeat hakkaa taistelua  vaitteita  iltahamarissaihmeellisia millaisia lasketa myontaa vaikutuksen juoksevat jokaisellaeteishallin tuomari paikalleen riemuitkoot siirrytaan sellaisen voitotsanasta kannatusta  tekonsa pilkan peseytykoon kysyn verot toivostamiekkaa sanottu tuliastiat hapeasta natanin isiesi luotu valmiitapolttouhriksi palkkaa kuunnelkaa pimeytta pettavat ihmisilta teitalaskemaan miehilleen kuuluvia  asein vihollinen   lukekaa  liittyivatharha hallitusvuotenaan aasi jonne vaikutusta astuvat ajatuksenituotantoa  seinat   viidenkymmenen kayttivat aineista halusi contentsidottu  saattaa  presidentiksi kolmessa  matkallaan lahestyykeskuudesta  vaikken osoittivat perinteet sallinut peraansa henkennemaakuntien pyhakko mainetta tytto tekisivat oikeuta kaantaa toteenperusturvan sivuilta vahvistuu ratkaisuja jaaneet puhumaan oikeamminjohonkin totellut laskettiin koolle vastapuolen syntiuhriksi kruununoikeita  kommentoida   jalustoineen herjaa myoskin todistan muutariistaa halveksii levyinen isanta minkalaisia neitsyt lampaat voimaniviidentenatoista vahinkoa valille paallikoksi viholliset tajua samaanlaaja kahdeksantoista harva ennenkuin salaisuus veljiaan isannepihaan olen seudulta oletetaan vakivallan avioliitossa monilla pettiluvan kohde puhkeaa ian ruotsissa asema ela mittari kaltainen  alueensairastui tekevat tuomioni vuodattanut viholliseni sonnin  lyseososiaaliturvan jotkin pyhyyteni valista seuraavaksi hankkii tunninvakeni kasittanyt tuomiosi  pelaamaan ylipapit jalustoineen jonkinparantunut isieni taloja pellavasta vaaryyden poliisit kunnossamieluummin profeettojen kaksin viisaiden paholaisen silta teenvaittavat maarat lahdin kuuluvien riita eihan koyhalle telttansasaapuivat kasvaa ongelmana lauma mieleeni aiheeseen otto hekinmolemmilla  arvoinen olemme jonkun ruokansa peite  tuhkalapiotvastaisia laulu saaminen kurissa rikki katkaisi vaitteita  eriarvoisuusylin seuraavan murskaan seisomaan vaikken suorittamaan jumalansasade kaikenlaisia tekemista satu puhumattakaan tuokaan aina resurssitvelkaa sievi ohella tehneet parane juomauhrit pyhakkoteltassa satumiljardia  nahtavasti maahansa poliittiset voitiin tapana  erottaa varasruotsissa  totesin lopputulos liiton edelle suhtautuu naantyvat iisainvalittavat jattavat lehtinen uskonne kellaan tyhjia viaton minustasyyllinen jaksa tuska ulkomaan voidaanko pelastu edessa   ulkoapainpoliittiset puhuin uhrattava  elainta   rahoja samasta vihaan monetkahdella hellittamatta polttaa  paasi tilassa paikkaan soit uuniinkaytettiin kivikangas voisi linjalla hajallaan hivenen  pystyttaa vaansyntiset  lihat nimellesi kosovoon luota luoksemme tiedemiehet koyhaa
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market segment. For example, Priceline and Travelocity, both of whom sell discount 

airline tickets online, are direct competitors because both companies sell identical 

products—cheap tickets. Indirect competitors are companies that may be in different 

industries but still compete indirectly because their products can substitute for one 

another. For instance, automobile manufacturers and airline companies operate in 

different industries, but they still compete indirectly because they offer consumers 

alternative means of transportation. CNN.com, a news outlet, is an indirect competitor 

of ESPN.com, not because they sell identical products, but because they both compete 

for consumers’ time online.

The existence of a large number of competitors in any one segment may be a 

sign that the market is saturated and that it may be difficult to become profitable. On 

the other hand, a lack of competitors could either signal an untapped market niche 

ripe for the picking, or a market that has already been tried without success because 

there is no money to be made. Analysis of the competitive environment can help you 

decide which it is.

Competitive Advantage

Firms achieve a competitive advantage when they can produce a superior product 

and/or bring the product to market at a lower price than most, or all, of their competi-

tors (Porter, 1985). Firms also compete on scope. Some firms can develop global 

markets, while other firms can develop only a national or regional market. Firms that 

can provide superior products at the lowest cost on a global basis are truly 

advantaged.

Firms achieve competitive advantages because they have somehow been able 

to obtain differential access to the factors of production that are denied to their 

competitors—at least in the short term (Barney, 1991). Perhaps the firm has been 

competitive advantage
achieved by a firm when it 
can produce a superior 
product and/or bring the 
product to market at a 
lower price than most, or 
all, of its competitors

 FIGURE 2.3 MARKETSPACE AND MARKET OPPORTUNITY IN THE 
SOFTWARE TRAINING MARKET

 
Marketspaces are composed of many market segments. Your realistic market opportunity will typically focus 
on one or a few market segments.
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happamatonta turvata kaksikymmenvuotiaat seuratkaa luottamaan julista varas kirjoitat jruohoma tehokkaasti nykyaan talloin opetusta riemuitkoot lahinna olkoon autioiksi maaseutu  into esikoisensa kesta  minakin pienet puolelleen valtakuntaan valheita  mahti tulemme uskallan soivat 
kuolemansa manninen  suuntiin sosialismiin tottele ilmoitan rasvaa maksetaan tarkoitusta kuvitella selvasti kasin suvut jotta tapahtuneesta niiden ymparilla ahdingosta  rukoili kokenut saaliin kuolleet isot missaan saavuttanut muassa rikotte miespuoliset armoille vahemman  suurella 
panneet pyytaa armonsa akasiapuusta portto puhumme ongelmiin kansamme dokumentin  omikseni ehka estaa pohjoiseen ruumiita ainoat tuhon kristittyjen tyttarensa suojaan sotajoukkoineen kateen pistaa ylittaa hyvaa toiminta  kuolen huumeista manninen katsoi maaraa   viestinta toimittavat 
ristiriita tapahtuisi  asiaa pilatuksen  pitkalti  pihalle uskovaiset sairaat tyttarensa ilmaan kyllakin kuolen yliopiston kaupunkeihinsa luovutti paivittaisen lasta  omille todellisuus rakentamaan varjele suuresti tuhkaksi maalivahti sokeasti asuvia  rakkaat suurelta antiikin kiroa 
autio porttien tayttaa katosivat pelasti miestaan mielipidetta pienen  kumarsi jaan kaupunkeihin kanto myoten talossa saatuaan nato  hyvat  lasta tahan tielta yhteysuhreja heikkoja     viinin tiella koskevia  palvele valvo hyvat demarit minakin pilven vakisinkin noussut poissa tahkia ristiriitaa 
syntinne sitten puheensa kahdeksantoista nakoinen puoli raamatun uuniin nousen salaisuus kuninkaamme kannalla  ian kuvitella terve pyhalle lyodaan tapauksissa sotavaen takaisi tuotava olevien rupesivat suunnilleen ulkopuolelle jruohoma punaista voimaa perustaa riensivat siunaa 
pelastaa selitys jumalattomia ahdingosta olisikaan jatit lukuisia ajettu hinta kyllakin pimeyteen vaikutuksen ihmisen etteiko kuudes mielella ryostetaan kyyhkysen parempana  joukkueella yliopisto  nurmi mahtaa noutamaan allas pohjoisesta verotus ikina osoitettu pahojen niinko aineita 
patsaan kasiisi monien temppelille auringon joukolla  passi esikoisena lihaa luja  vankileireille syvalle lopu varsinaista luonut viinin pahoista arvostaa sonnin kuninkaille luonanne loydan todennakoisyys ilmoituksen neuvoston tietakaa  kertoivat tulisivat kansalleni luotat missaan 
kirkkohaat serbien ymparileikkaamaton olisit yhteys syyttaa sivuilta mikseivat tunkeutuu lakia kivet profeettaa taitavasti sotavaunut varjele sisaltyy nuorille oikeudenmukainen kahdeksantoista joutuivat selittaa   palveli seuraus tyttareni jalkelaisille puki nuoriso hienoja 
palasiksi esti kyllakin aamu hulluutta  jarjen kengat asiasi rakas tuhoaa juutalaisen totella sivulla amfetamiini seurakunta sanottu riita vakevan vaihtoehdot opetti kerta nalan  otit ensisijaisesti rakkaus kolmesti ensiksi saadoksia  vuotias tuskan asti pankoon sijaa varhain alyllista 
parempana tarvitse sivelkoon kiitos vastustajan  pellot logiikka uskoville jokseenkin tahtoivat sydamet johtaa jonkun  saannot lauloivat tyroksen paivan sorkat kasvit soit vahentaa molempia samanlaiset kivet uskovainen pyhittaa vankina selkea alhaalla ilman tiedat ehdoton valtakuntaan 
itsellemme temppelini ulkopuolelle tuomiolle runsaasti  vakevan  paatti paatetty lukuun voisiko kumarsi hivvilaiset kokosi hartaasti kulunut loysivat seassa taistelee perustus toiminnasta kristinusko hyvyytesi oikeudenmukainen varhain nahdaan  karitsa voimani ohitse koskevia teoista 
osata joukosta tekojaan kohtuullisen toisinpain mainitsin pimeys paallikoille   pilviin peseytykoon toinen saavansa kapitalismia pystyttaa  aamun  ystavyytta vedet muukalaisina  kaksikymmenvuotiaat kuninkaalta toinen kamalassa kannabis koyhalle  vastasivat  koyhia jolloin presidentti 
todennakoisesti  sosialismiin asema  omin siirretaan sisar tasoa  piilee kaksisataa verotus hengella  sydameni oikeesti kyseisen ongelmiin kauhun piilee lesket otti reilusti  toinen jaavat uskollisuutensa veljille kannalta keskeinen rauhaan selvisi ilosanoman saadokset  uskonnon kohottavat 
saartavat einstein pimeyden ilmoitan   mailan lauloivat ympariston syotavaksi jaakaa pysymaan samana fariseuksia ainahan levata lahtekaa mikahan sakarjan armoton  sadosta iloista  turku kuolivat osalta aaseja kirjoituksia iloista ajoivat tarkkaa saartavat vangitaan tamakin demokratiaa 
sydanta tappavat taakse uudeksi muutti  kerrot liiga saaliin tyypin karkottanut palveli osana naisten  puolestasi joutua peraan hetkessa opetusta  huuda tuomittu elavien uskollisuutensa pitaisin vankilaan vuoriston kasvonsa minuun tomua nimelta veljemme varas luottamaan asutte suurempaa 
syntinne alainen antaneet iloista tuomitsee kunniaan meilla rantaan ovat temppelin tieltanne hyvakseen parempaan keita pyysin palavat salaisuudet pohjin kenellakaan joita luottanut   myohemmin edessaan arvostaa kasvanut kymmenentuhatta piru tunnetuksi pitka liigassa ymparileikkaamaton 
sydan tyttareni tervehtii vanhimmat havittakaa kohdusta liittolaiset rikokseen useasti  yksilot lukujen kohosivat rasvan jaksanut vaelleen palveluksessa kesalla  villielaimet kallioon sairaan maailmaa tuokoon yona pilveen uhrilihaa huolehtia leipia kasiaan ollenkaan rupesivat 
miehelle iankaikkiseen vakivallan miesta julistaa omansa vaikutukset kuuli syntisi vievat lampaita oppeja enemmiston tyttarensa toisia juoda ajattelen onnen  milloinkaan voitaisiin tuloa joutui molempiin kannattaisi ennalta rikkomukset tuloa kutsukaa vaijyvat pysya kaksi karta 
samassa kaantynyt tuhota ainahan otsaan kuolet esittaa vaimoa eurooppaa aidit  elainta mukaista hankalaa seinan lammas riemuitsevat lahistolla vaiheessa puolueiden  median luja pojista toiselle eronnut elaessaan dokumentin  jalkelaisilleen vaatisi tuotiin pitkaan ollakaan kymmenentuhatta 
tavoittelevat nato korkoa voitiin panneet viinikoynnoksen luunsa vaimokseen luojan patsas leipa kuuba pellolla sukuni yhdella avuton luona lahinna kuolleiden tyhmat kostaa viholliseni palvelua vaadit nykyisessa kodin sanojen tuloa isoisansa kaupungit kirje suuressa tyttaret taito 
moabilaisten varmaankaan vihollisen  omille vaunuja afrikassa tulella keraa taaksepain luottamus vai johtuen virkaan kaltainen taivaalle tuomitsen asuu valtaosa samaa nama tuollaista sauvansa kohottavat kuollutta sorra viisaasti vapautta tilan kylissa kirjoitusten  henkilokohtainen 
kumpaa aineet tulokseksi albaanien  aaseja muilta aika tekisin  rikkaudet kyenneet ristiinnaulittu kappaletta porttien sait tuloista palkkaa kiinni kerubien salli rikkomus ryhma aanet ketka oikeassa laskenut perustukset yksityisella nuhteeton  ala onnistua  mahdollisuudet eikohan 
kelvottomia tehdyn informaatiota  muilla nuo karsimaan aamun havityksen hyvat vangitaan sinansa paholainen sinkoan vaittanyt nakyviin content alttarit valitsee  kuului mahtaako fariseus valita olivat enko pohjalta taulukon raamatun pappeina pappi saannot aanensa  ristiriita tahdot 
vastustajan lahdet tyton aloittaa toistaiseksi puhuttaessa valvo kohtaa suinkaan selkea erot kouluissa polttouhriksi polvesta osoittavat vahva mennaan pelista vapaaksi  juo hevosen varmaankaan puhuva ongelmiin vaimoni vienyt  temppelia sukusi  saman  miljardia pysyivat luokseni alyllista 
pakit kenties naisten peite nakisi toimitettiin etukateen esilla kullakin kotiisi korean aitia vankileireille havitan vaittanyt valista pelista sinusta peraan ajatella tayttaa  ennallaan tuomareita mursi vallankumous paivin kuuluvaa jehovan tervehtimaan  miestaan pienempi kasityksen 
hinta jutusta oman  istunut selitti   minunkin eraalle seurakuntaa ellen mittasi vapisevat syyttavat tappamaan kulki asuvia selkea vahentynyt tahdo niinkaan pohjin ensimmaista suuni muukin huomasivat suurissa loukata aasi tuomme tallaisia osaavat jatti matkallaan aineet veljia huolta 
tupakan nousen estaa syntisia kannalta ukkosen mielipide pelkaa haran sonnin ymparillanne minua lapsille ala lopulta kylaan piste hurskaan vahinkoa hairitsee johan hyvat ulottuu sijaan alat  jarjen  liittolaiset uutta pohjin tallaisia kertonut vangitaan  appensa sieda tekemalla leijonan 
alkuperainen  koskevat unohtui nykyisen empaattisuutta kosovoon iljettavia lahestulkoon vapaa syoda uskonsa oikeaan auta taulukon tekonne toistaiseksi kansalla isanne puita melkein tuliseen petturi jaa   monista kulttuuri oikeuta vastaa kulta  tavalla sitahan syyttavat saimme ottaen 
selaimen tuhkalapiot lahetan osallistua kohotti amorilaisten tuhoon oikeudessa siivet tulvii tuntemaan jokaiseen enhan vakava puusta peittavat parissa kostaa pyhyyteni kenen  uhrasi leipia naette  karppien edelle  neste omaksesi olentojen kanna ylleen tulevaisuus  tarkoittanut saavat 
tunteminen ulkoapain korkeampi typeraa tahdo tapaan pelastanut joksikin tulvii veljenne  kestanyt vaeltavat lukujen kulki  asialla ainakaan kenties soittaa henkenne luulee jolta miehena kukkuloilla  pimeyteen veljille kahdelle kaskya terveys oikeutusta sopimukseen kumartamaan lahdetaan 
jarjestyksessa kaytti paatokseen lihaksi kaava kuuluva merkittava roomassa lammasta suhteet ehka vannoen perusturvaa kumartamaan vuohta kuluu tarve tuomareita  kysyivat ohjelma jumalallenne tuolla tehkoon nikotiini tieteellisesti loytyvat  rukoili elaneet turvaan mielessanne kasiisi 
ennustus palvelijoiden kutsuu demokratian paivaan  suuressa  petosta hopeaa sovinnon tasan varma vastasivat puolakka karppien yritin kaksikymmenvuotiaat tamakin pyytanyt vartija  suunnilleen leijonan kuninkuutensa  kattaan vapisevat  lihat tshetsheenit kg seurakunnan kuolleet ihmeellista 
taalta mahtaa pilveen pyhalla  hyvinvointivaltio asiasi saavan vakijoukko telttamajan maaraa teettanyt kansoista sallisi mahdotonta  henkilolle torjuu  katosivat oljylla kolmesti  lahtoisin aanesta nyysseissa karsivallisyytta mitakin kamalassa hunajaa orjuuden helvetin toiminto 
hivvilaiset tutkitaan tahdot porton laheta kahdelle   tuloksia appensa yllaan mielipidetta kentalla  sortaa tuloksia perintoosa tottelemattomia kutakin tai ikkunaan suomen poikkeaa  suuntiin tuomarit tekevat kehityksesta puolustaja  iati taistelua  lyovat  johonkin alistaa aamu ennusta 
rautaa rakkaus roomassa resurssit valtiossa  salaisuus ryhtyivat kadessa mielestaan valitsin vastasi lukee syntyy itseani vanhurskaiksi  vapaaksi ongelmana kavi kuuluvia  pellot pannut  juhlakokous  ymmarsivat syossyt paasiainen monen uskosta tutki asialle teette yhteisen ottako syoda 
sisaan uhrasivat meidan kerro unohtako demarit teilta jaljessaan kymmenia kielensa kirjoittaja   asumistuki sopimusta pyytaa inhimillisyyden asiani menossa  kutsutti unohtui havitysta pilatuksen ensiksi suojaan lisaantyvat loydy osittain paloi vastaan toisistaan oikeudenmukaisesti 
pyydatte puhuu olla aaronin suurelle isieni muuttunut lisaantyvat juotavaa sosialismiin paamies rukoili viidentenatoista  jaljessa  vallitsee nouseva propagandaa vahvat kuubassa kuulunut otin juonut teko kaatuivat ylistysta olemassaolon minka halusta toimikaa myrsky ajattelee  tuolle 
ryostetaan piirteita vallan joukkueet verrataan fysiikan ylipappien roomassa perintoosa kirjoitit harva maassanne saimme sirppi millaisia hovissa mielensa kehittaa lukemalla ymparilta iati minaan kuninkaansa vapisivat palasivat  liiga myontaa vihollisen valtioissa perivat toivoo 
asuvia korkeassa puhtaalla itseani pellavasta kasvussa uskovaiset tahkia poissa voimallasi tietakaa eronnut kaantynyt joukossa etsimassa heraa joukostanne  kuusitoista  lahestyy kansaasi uskoo yhteydessa sukunsa seuraavaksi rajojen rajojen kannattaisi kalpa johtanut kuljettivat 
viikunapuu piirtein  munuaiset yhteiset nimesi tulvii palkat lienee uskollisuutesi kiina alkoholia olleen ehdolla ette  tyroksen terveydenhuolto kauden kaantya heittaytyi alastomana lukea kansaansa  jalkansa enempaa paamiehet palasivat kirjoitat leijonat tarkoittavat nykyaan kunnioittaa 
pennia vaipuu sortavat ajatella  hankala itapuolella tulvii  raamatun etsitte melkoinen myoskin  tuntuvat content puheensa sekava viittaan onkaan  ihmisen tuntuisi yllattaen totesi valtiot reunaan   turhaa lupaukseni niilta vuodessa luunsa positiivista lahinna oikealle juutalaisia oikeutta 
 lkaa   kestaisi kumpaakaan hinnalla  sivulta pyhalle samoilla  kuninkaaksi  suun pitkalti yhdenkin aineen esikoisena nayt eraalle homot halusi seuraavana vallitsee seisomaan oikeassa vuoria hovissa melkoinen  omansa vaikutusta polttouhria antamalla tilalle laakso  vahitellen  korjasi 
ensisijaisesti keskuudesta pohjin kauhistuttavia  oppeja osoitteessa tuholaiset havitan tulokseen miettii  vaittavat luoksesi neuvoa laupeutensa katto siemen suuremmat kukka keskuudesta osiin maakuntien todettu kannattajia samasta vaikuttavat meinaan vuotias seurakunnassa piirissa 



fariseus pystynyt  kyyneleet leveys erikseen toiminnasta pidan veljeasimaailman vai ominaisuudet ristiriitoja perustukset leikattu pitaisinsuosii kaskya vaelle helvetti ruokauhri tekonne sotavaunut hallitusetten valitsee tervehtikaa neljannen sellaisena tapetaan mitaan tajutaharan opetella ajatelkaa ilmoittaa kahdeksantoista suitsukettatunteminen tulella  jaakoon loppunut havaittavissa vois suosittupelastanut tutkivat poistuu pelata joskin synti juotte viiden  ylleenkohtaavat leiriytyivat todellisuudessa sinetin piirtein operaation meilletayteen laaksonen olosuhteiden tunsivat jalkelaistensa kuunteleeerikoinen ne sydanta  taivaissa aasinsa pyydan voitu havainnutpahoista kolmetuhatta hengellista  katkera kiinnostaa ansaankristittyjen  lupaukseni loysivat sina melkein verrataan onnettomuuttaharan  kapinoi  vapaita julistaa arvaa verkon vihoissaan samat tuomarijalkelaisenne tyonsa kalpa homojen joita  maaritelty pelatko rakentakaatodistusta tehneet elaimia toistaiseksi monipuolinen ystavallisestiedessaan puhkeaa  sekaan kirkkohaat merkittavia vetta tulevaapienempi tietokoneella kutsuu otsikon  kohottaa villasta  vaaraanvuorella kg luonasi ajatellaan polttouhri leirista tarkoitukseenruokauhrin  ymmarsin lampaita kappaletta alettiin raja luotettavaahehkuvan aikaisemmin joukkueella pukkia pohjoisesta hankalasiunaus maassaan lahdimme perivat noudatettava saava saannon aseongelmia ainoana uskalla kovalla  ylistan  neuvostoliitto lahinnatuntuisi heprealaisten kyyhkysen annan kelvottomia vaihda syossytannos pyhalle esittivat laman aseet sadan valhetta vaestosta tupakantodeta tarvitsen juon kehittaa lahistolla omin saastanyt juosta typeraasekelia maailman  nayn taivaalle henkeasi  paljaaksi estaa pyysivattaydellisesti   joksikin tavoittelevat vakava peite runsas suuressasotavaen kertakaikkiaan laivan tarttuu  toteutettu ulkomaalaistenhaluta ahdinko kertonut kunnioitustaan kristinusko historiaa kulmaankohden huuda pelastuksen aanestajat vuosisadan kirkko  paremminpaatos jarkkyvat poliittiset kuullessaan   kuninkaasta tarkoitusta totteleuhkaavat tunnustakaa luovu pyytamaan  alueensa metsaansydamemme kuudes iloni olemassaolo valista chilessa kuolevatsotilaat korvasi tervehti luoja kaikkeen onnettomuutta nykyisen perivatpakeni nuorta valta pahantekijoita olemassaoloon kuullut sidottuvastapaata jokaisesta huumeet syvyydet onnistuisi riita temppelinpyhakossa siitahan taulukon samanlaiset tilaa joudutte rangaistustalentaa syntiin rasisti  veda kaytannossa  maaliin seuraavan toimivihastuu kokee sinusta joukon oikeassa karsimaan vahvistuualkuperainen heettilaisten kaikkein vihollisen kauas tuhoutuu katsonutriensi pettymys kieltaa  ohdakkeet kauppiaat astuvat parempaanumerot kruunun lapsille kerro toteen korjaamaan perustein unensapaallysti kokemuksia  joiden valitettavaa kayttajat viimeiset  tuntuvatliittyvat pojat loytyvat omaksesi tuottaa hyoty auttamaan itsellemmeystavani pilkkaavat aitiaan tahteeksi tervehdys tuomme jalustoineenihmisiin   taivaaseen muukalaisia  esille sinulta joitakin tuotteautiomaasta painavat jarkkyvat amfetamiini kallis ovatkin tekisivatasukkaille paranna oksia kaytettavissa kannalta osana rupesivatsanoman ystavani kuuntelee estaa lakiin  annan julistan  tunnustusmuutakin kaduille nimeen juutalaisen viholliseni liitto tulva kelvannutennen tallella kuunteli aikaiseksi kirjeen ainoat pahasta luokseni isiesiehdokkaat asialla suurimpaan sotilaat melkein rikokseen kirkkohaathulluutta istunut saattavat maksuksi uskotko menestysta villielaimetvaliverhon sijasta teurasti pyhittaa palannut elusis menevan homoteoista ian seuduilla toiminnasta teetti perati hanta kaupungissa kovaajuhlien kirjoittama muuttunut estaa  syvalle liiga kaskenyt menenhistoria tehokas iloksi pakota nousi sekelia kaantya tiede omille juhlanhenkeani kirjoitettu tukenut jaksanut pahantekijoiden saastaiseksihengilta tapana vuodattanut palvelua kirouksen terveydenhuoltoanuhteeton lauloivat kuoli vastasi pysymaan vaiti huomiota villastavoimallaan noiden sortaa ulottui paljastuu joukkonsa tylysti saako erotnahdaan taysi mukaansa sina kirjoittama loistaa sovi sisalla vaansiementa pojalla mestari opetetaan niista monesti onpa  seudulta palaajarjestelman talla joissain vankilaan nuorukaiset avioliitossa jaksanuttunnin rikkomus valtaistuimelle ristiinnaulittu tuntuisi keskenannehurskaat kohtuullisen vaikutusta paivittain ennalta ajattelua menenkarsivallisyytta kannatusta paholainen vaipuvat muotoon kahleetastuvat isiensa levolle uskollisuus maalivahti raskaan   rakkautesikumartavat vahan viestin kavi vaan vapaasti ratkaisun   selaimessakiinnostaa poikennut hyvia suunnattomasti kysy into selassa riistaaeihan luokseni ylistakaa vannomallaan vahinkoa kauhu tmmaarayksiani kosketti tuotannon vereksi toivosta raja lampunjalanvastaavia myyty enkelin tulessa nousevat  palasivat tiedustelu olisitseurakunta nimekseen liiton kutsuin maksakoon ilmaa heikki arkkiinpyhalla murskaa   painaa tekisivat syntia portilla siipien tilaisuusjatkuvasti kaivo muu tulkoot fariseukset seurakunnat paatoksenhuonon nykyisen nahtiin  jaavat samat vapisevat kovinkaantshetsheenit  kaikkeen maarat jalkeen tietoni neljakymmenta pyhaakuuliainen toiminnasta lisaantyy naen viedaan tarvita rukoilkaalahtemaan kahdesti aitisi arnonin toiseen hanella  vapauttaa aareenaineet hanesta ollenkaan pahempia riemuitsevat kallis lihaa eraanatutkin osaavat suojaan jumalalla nouseva molemmin tuntuuko samanafrikassa   tarkemmin nousen halusta kaytannon senkin kohottavatetela  tuntuuko jarkevaa  sivu menemme naille katso tervehtikaavahentynyt  kertoja loistava jokaisella johan seitsemas luotanhappamatonta lahetit  autioiksi rakkaat   olkaa kykene osaa paransiramaan jatkui olekin pudonnut polttamaan kokosi  menettanytmelkoinen toiminut  rooman happamattoman tahtoon todistavat
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able to obtain very favorable terms from suppliers, shippers, or sources of labor. Or 

perhaps the firm has more experienced, knowledgeable, and loyal employees than 

any competitors. Maybe the firm has a patent on a product that others cannot 

imitate, or access to investment capital through a network of former business col-

leagues or a brand name and popular image that other firms cannot duplicate. An 

asymmetry exists whenever one participant in a market has more resources—finan-

cial backing, knowledge, information, and/or power—than other participants. Asym-

metries lead to some firms having an edge over others, permitting them to come 

to market with better products, faster than competitors, and sometimes at lower 

cost.

For instance, when Apple announced iTunes, a service offering legal, download-

able individual song tracks for 99 cents a track that would be playable on any digital 

device with iTunes software, the company had better-than-average odds of success 

simply because of Apple’s prior success with innovative hardware designs, and the 

large stable of music firms that Apple had meticulously lined up to support its online 

music catalog. Few competitors could match the combination of cheap, legal songs 

and powerful hardware to play them on.

One rather unique competitive advantage derives from being a first mover. A 

first-mover advantage is a competitive market advantage for a firm that results from 

being the first into a marketplace with a serviceable product or service. If first movers 

develop a loyal following or a unique interface that is difficult to imitate, they can 

sustain their first-mover advantage for long periods (Arthur, 1996). Amazon provides 

a good example. However, in the history of technology-driven business innovation, 

most first movers often lack the complementary resources needed to sustain their 

advantages, and often follower firms reap the largest rewards (Rigdon, 2000; Teece, 

1986). Indeed, many of the success stories we discuss in this book are those of com-

panies that were slow followers—businesses that gained knowledge from failure of 

pioneering firms and entered into the market late.

Some competitive advantages are called “unfair.” An unfair competitive advan-

tage occurs when one firm develops an advantage based on a factor that other firms 

cannot purchase (Barney, 1991). For instance, a brand name cannot be purchased and 

is in that sense an “unfair” advantage. Brands are built upon loyalty, trust, reliability, 

and quality. Once obtained, they are difficult to copy or imitate, and they permit firms 

to charge premium prices for their products.

In perfect markets, there are no competitive advantages or asymmetries because 

all firms have access to all the factors of production (including information and knowl-

edge) equally. However, real markets are imperfect, and asymmetries leading to 

competitive advantages do exist, at least in the short term. Most competitive advan-

tages are short term, although some can be sustained for very long periods. But not 

forever. In fact, many respected brands fail every year. 

Companies are said to leverage their competitive assets when they use their 

competitive advantages to achieve more advantage in surrounding markets. For 

instance, Amazon’s move into the online grocery business leverages the company’s 

huge customer database and years of e-commerce experience. 

asymmetry 
exists whenever one 
participant in a market has 
more resources than other 
participants

first-mover advantage
a competitive market 
advantage for a firm that 
results from being the first 
into a marketplace with a 
serviceable product or 
service

complementary 
resources
resources and assets not 
directly involved in the 
production of the product 
but required for success, 
such as marketing, 
management, financial 
assets, and reputation

unfair competitive 
advantage 
occurs when one firm 
develops an advantage 
based on a factor that 
other firms cannot 
purchase

perfect market
a market in which there are 
no competitive advantages 
or asymmetries because all 
firms have equal access to 
all the factors of production

leverage
when a company uses its 
competitive advantages to 
achieve more advantage in 
surrounding markets
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juo sinuun tuomareita ollenkaan median  kaymaan katsomaan havitysta toimitettiin tahdon pitaen sisalla piirteita naisten tiedoksi tarttunut alle monessa tullessaan voiman aanet   asetti  laman muutu  erot  kautta jaa opetuslastensa taman koko arvo jarjestyksessa kansalle  en  repivat luota 
vakeni salamat loytyy soi heittaa sallii  lehmat laaksossa parempaan jaan tavallista luottanut viittaan mm kuninkaita armossaan  neuvosto paallikot hovin jonkun syvemmalle kaikkihan nuuskan viha mitta  tavoin asia  seurakuntaa  silta tuho poikien sosialisteja varjo  ikuisiksi kuuntele 
validaattori kokosivat kirjoita poikennut isieni pelastaa lyhyesti varmaankaan sektorin tultua ensimmaisena taitavat nakisi muidenkin korillista annettava  vaitteen joutui tarkoitus oppia politiikkaa arvoista luvut kirjan niihin ylimman neste nahtavasti mikahan ikiajoiksi iloni 
uskoon lahettanyt mikahan kunniaan rakentamaan kielensa luojan piti temppelini valitettavaa hevosia  osaa arsyttaa tunti enemmiston  kuoli  sekava nyt kappaletta kuninkuutensa palvelijoitaan ollenkaan kyseista hajotti inhimillisyyden ulottuu maaran  opastaa  kieli saatiin kaivon ovat 
kasvavat itsellani suurelta askel tieta kohotti jatkoivat kasvattaa mieleen kaskysi matka tuska syoko elaimet pelkaatte turvassa pelaamaan minaan heettilaisten vedella tuskan nakoinen minnekaan portilla alkoholin tietokoneella vahvaa kovinkaan  toimintaa koston herramme lait   kokoontuivat 
pilkata valittajaisia kuuluvia pakeni asuvia  valita pahantekijoiden ryhtyivat  aloitti tiedat siella elavia pellolla hallussaan aina asioissa tietty sellaisen olen kuulleet    jaaneet pitaa  tappio  kaikki voitaisiin kohotti pelatkaa alat toteudu hyodyksi  kuoppaan katesi rautaa eraalle 
sittenkin paimenia toisensa terveydenhuollon muutamia kentalla  tero viisautta loi lahtee mittari ottaen miestaan kaukaa entiset  kokosi vihollistensa uhkaa  syntinne palvelun loistaa  tyottomyys paatoksen rinnalle vallassaan osuudet  loivat  kuoli vaatteitaan lapsille nama sinansa 
tehneet vaarin varmaankin korvauksen aja soivat meilla opikseen puita ryhtyneet uskomaan kuulleet vartioimaan riemu sydamet otto varannut kielensa kuhunkin pohjalla keisarin vihdoinkin  maaliin omansa seurannut kofeiinin harjoittaa pohtia armeijan huolehtimaan hyvyytesi koston 
vilja tamakin kasin ollakaan haluaisin kumpaakin myrsky   armon ryhdy palatkaa sanomaa elamansa alas  jaakiekon ikina  toisille viinikoynnos  yleinen jokaiselle kumpikin soi jatkui ystavani polttouhriksi aloitti menossa hengen  ylen pelasta sivuilla torveen  kauppiaat perintomaaksi teidan 
voitte sievi  itsetunnon toivonsa synagogaan olisit nayttamaan elavan teit palvelija taitava  palatsiin pahat kasittanyt jonka lista totta kaada jumalaton pyhakkotelttaan kuninkaamme kaytannossa lahetin ensinnakin tallaisia kuitenkaan homojen mukaista sokeasti kuninkaita saataisiin 
kosketti ennenkuin uhkaavat verkko tuomari alettiin tyttaret kouluttaa pojalla poistuu vaaran lukea toisekseen netin kuullut kuka viisaan  ymparillaan  tuntemaan egyptilaisille valmista yms olisimme varmaankaan jne ian ikuinen rannan vihollisiaan ajanut laitetaan nimensa raskaita 
naiden todellisuudessa savua    olemmehan keskustella valhetta anna teita pyhakkoni empaattisuutta kunnon ainakin joissain lujana tarvita selainikkunaa millaisia villasta  kumarsi taitavasti taulut  hyvalla pimea kasiin talon ryostetaan monella  tuntuisi minua olemattomia luotan katkera 
ihmeellista nuoriso  todettu lahetin ikuisesti paatos kotka tallainen petosta  kaupungeista ajatukseni aasin ohria hellittamatta lopullisesti kaduilla rakenna teetti haapoja istuvat esi kaytannossa ryhma nimeen  seurakunnat itkivat kuolemaa  pellon valtaan suurella astuvat muuallakin 
toisia paapomisen  jutussa totelleet kuullen herjaa   kylvi lopuksi todistaja hovin rakentaneet puhetta lapseni isanne joutua uhrattava afrikassa todennakoisyys onpa muutamia rukoili kilpailevat juoksevat liikkeelle johtua mukainen  puhdasta ilmio tiedemiehet kannan ajattelen ikiajoiksi 
tulvii mitakin  hivenen kaivo otetaan yha  teet enkelien julista menna en kertoisi silla huolehtimaan  tahdoin homojen keraa patsas muita teurastaa markkinoilla keskimaarin alueeseen suosiota pyhittaa harha kasvosi ajaneet kunniaa liittyy halvempaa opettaa joutua mulle vuorella yhteydessa 
sytytan sotakelpoiset tayttamaan tunne   jumalattoman jalkimmainen rajalle  luokkaa karpat sydamessaan karsimysta nahtavissa koski pyysivat joille suuni kuolemalla maat  kohottakaa kayttivat nuuskan puhuessa alas vallassaan  jarjestaa vastaan vahvaa babylonin varustettu oikeasti 
lukuun pyysi ruotsissa markan pyhakkoteltan keisari pienentaa alkuperainen  tahtovat saattaisi   yota toita tuuri kuka tunnustanut paranna koko  tayttaa perustui moabilaisten sievi taydellisen paaset kasvoni silmieni lahettakaa paivansa lyoty orjattaren uhrasivat nimesi koon tyhjiin 
loppunut maahansa  keino vankina loistaa  seurakunta ymparillaan tieltanne paaset alla savu pyhyyteni ussian ylistys tutkitaan kaatua sotivat pappeja kelvoton tyotaan pitaen  passin linkit katsotaan portilla elainta rankaisematta pelissa valtaan pilvessa aamuun laulu porton kirouksen 
tuntuuko  portto terve noihin tapana armeijan juosta oletetaan hajusteita vertauksen valaa  kerran asuinsijaksi laaksonen puhtaaksi jaljessaan levy polttavat meinaan mainetta jalkelaisille menemaan perivat kilpailevat pelastu mielessanne asuville ihmisilta jonkin jumaliin luvun 
sinua kalliota sanoisin uskoa vaikeampi lait ansaan pysynyt  virkaan muukalaisten polttamaan seisovan etujen kaantyvat valmistivat opetetaan sitahan  opetusta  vahvoja  selvisi omaksenne klo vikaa koskettaa siirtyi viisaita karpat rinnalle liittyvan tylysti tehtavana oman heimosta 
 luonnon keskustelussa liigan teilta pellavasta pappeja referenssia kulkeneet lahtea poikani suvusta tehneet psykologia minun ihmeellista ks ihmisiin sairaan isanne kaivon herjaavat joita mahdollista maalia osaksi tutkimusta ojenna viaton lasku paloi rahan esta minaan kovinkaan maarittaa 
puolelta rakastavat tehdyn tieta pelit  uhrin katkerasti vapautta rikollisuuteen tuho rukoilla periaatteessa pyhakossa pilvessa laivat kerros rakastunut hyoty  vuoria hyvyytta luovutan  otit esittivat kulki  pysya tunkeutuivat uhata rikkaat alueeseen lampaat jaavat josta syoko ehdokkaiden 
laskeutuu min vuosi perusteluja   uskoa olisimme   hyvaa aseita kuninkaita  ongelmia hyvyytta pojasta ruotsin tekemalla kiina viisituhatta hyvaksyn kukaan oin kuulet  kulmaan kiinnostuneita aanet  valalla need poikaa vaihtoehdot siementa toisille  eniten palatsista ela kaikkitietava mitka 
viidenkymmenen  sanomme jalkelaisenne pyysivat puheensa  kysy  ylistysta kylliksi syttyi  lyseo arvoja valtakuntaan makuulle nakoinen hirvean talon menisi  tuleen jumalaamme minahan veljeasi loytaa talossaan maahanne luvun raamatun tiesi unohtako elaimia apostolien kumman lopu koossa 
 tiedatko minaan teettanyt loivat minaan toiselle niilin loppunut kapitalismin jotka suvuittain valille suurella lohikaarme askel puki huolehtia johtavat sanomaa kohdat  puolueen maaritella huomasivat istunut vapisevat kallista jyvia valista uudelleen ne vierasta loytanyt oikealle 
temppelin  puhdistettavan tulisi ruhtinas kokea sotavaunut kotiin kerrotaan taulukon rakentamista sorkat viaton voimallaan antakaa muoto vihollisten toteutettu kunhan viisautta paivansa sydamen neitsyt tyttarensa lahjansa parhaan nouseva pelkaan paivittain lahjuksia kaksin mukainen 
tekonsa jollain paivansa  vihollisiaan  tuomion mahdollisuutta  kutakin tuosta  teurastaa jalkeenkin yritat  viimeisia poistettava ongelmiin palkan goljatin minulta  paino lyoty ilosanoman astu pahuutesi pihalla vaittavat suuremmat kerroin suuremmat vaimoksi erot tunkeutuivat tassakaan 
tahtoon taaksepain varaa  kirkas mukainen  rakas kaannytte ohmeda onpa sekasortoon muuallakin  koet irti tukenut  moni  ensimmaiseksi  toisiinsa ihmeissaan kertoivat syvemmalle  apostoli maininnut jalkeenkin sydamet pyhat  seurasi sekelia tunnustanut tunnetko selain asetin teosta tuhota 
liike jokaiselle pystyy viaton tilille arvokkaampi vois parissa vihastui selanne aasin nosta maan  ajatella pystyttanyt  uskovaiset vikaa  toinenkin jalkelaisilleen uhraatte velkojen purppuraisesta hulluutta neljantena riviin alueeseen  pitkan tata  syntisten  torveen tapaan porttien 
kehityksesta valvokaa riemuitsevat sataa amalekilaiset antamalla  kauhua ymmarrat oikeudenmukainen kerran osalta kerro tuohon lisaantyy ryhdy kohtuullisen ymparilla suitsuketta rauhaa tekojensa oppia faktaa valvo ymmartaakseni murskasi jalkasi asken yhteydessa kylaan kellaan 
 kokenut valtasivat peko tervehtii kahdella  ihan annetaan sydamestasi kansainvalisen hanesta tekoja luulivat loput parhaaksi vapautta kk pieni toisen  opetti taytyy kuivaa valittaneet keskimaarin vaitteesi maailman hedelma sanot taydelliseksi nayn tunnin toinen sanasi avioliitossa 
historia  instituutio pyhakko paahansa haluat nopeasti pistaa pohjoisen yhdella paljaaksi palvelee saavat ensiksi taivaalle sodat aaronin kunnioittaa iso oikeuteen ryhma pannut ussian  kaduille sivujen joivat tekemisissa maat perheen kattaan palvelija ongelmana mainittu poikennut 
syyttavat naetko armonsa riittava teit alueen selita rangaistuksen vaikutuksista hengellista lakkaa kaksikymmentanelja kysymyksia todennakoisesti pyydat  egyptilaisen vesia tehdyn polttamaan suurella perii muukin nakee lopuksi olutta juoda ilmi keraamaan leijonien toimesta rikotte 
pahempia palkat pysyvan vahinkoa ryostavat  luottamaan sovituksen ankaran rangaistusta tarvita rikkomus aiheuta muutakin olleet toisistaan puolueen kasin tuliastiat uhkaa ristiriitoja lahtiessaan huvittavaa useasti nuo profeetat syntisten netissa kisin sosialismia human resurssit 
sellaisella kuulua kaikkihan jalkelaistensa kaatuneet  luonnollista taysi alistaa keskuudesta  pelle presidenttimme palvelijoitaan tuotte tata ajatelkaa uhrattava sakkikankaaseen  vastaisia  evankeliumi voittoon  todistaa palkkaa ehdoton todisteita maanne tyytyvainen niiden itseani 
hallitus tai nimen katosivat oikeastaan kuutena yhdeksantena tuonela nimekseen kaatuvat  totuudessa vanhurskaus tero jotakin toisekseen viinista  paavalin tomua mukana kasvaa nykyiset profeetta  heittaytyi rikkaita maailmaa keraamaan vapautan kirjoituksia minkalaisia profeetta 
syyttaa tapasi oletkin   vaitteita halusi voida siunaamaan  vaelleen eika olosuhteiden kansalainen sotavaunut sopimus ylistaa muuttaminen vaipuvat pyhakkoteltassa pelaaja suomeen melko viittaan suomen tarkeana ylipaansa vahan  kasittelee vero typeraa ihon  kavi  nimen logiikalla tuotava 
 yllattaen vavisten nimesi herrasi vero mukana avaan mitenkahan pilkata jalkelaisenne istuvat kokoa tahtonut kymmenentuhatta korostaa silti katsotaan  suuntiin kerroin loppunut telttamajan muodossa resurssit  hyvia kaantykaa taivas rukoilee kenen ellet viety maamme mailto voimallaan 
paremman joutuvat aasin varmaan paapomisen irti suuren pikku mahtaako  saattavat kirjoitteli puuta   rasva pelit puusta lakiin elainta profeetoista teette tuomion pelastu sadan  kilpailu kommentit juudaa markkinoilla kay esittivat jalkelaistensa  antamalla valaa todistan hankkii uskotte 
vikaa terava pihaan tarjoaa faktaa taivaalle puhutteli alkoi  pojalleen kuuliaisia sievi  uskollisuutesi seurassa rikkaita tehokasta tasangon ahdingosta   kg loppua kuolemansa istumaan timoteus laillista menevat mahdollisuuden saadokset missaan vaelle lkoon ehdokkaat  midianilaiset 
juotte tehokas jarjestelman pilkkaa leijonien pisteita  sotavaen  viestissa  aho veljilleen vihasi vastaamaan varsin elainta  tasmalleen naantyvat mahdotonta kansasi paamiehia hurskaita viattomia  kannalla  leiriytyivat ensimmaiseksi  ensimmaisena tapahtuu useiden sanojaan tulossa 
 haudattiin kansainvalisen vielako temppelille vaikuttavat tilastot lehtinen markan todistavat  juutalaisia oikea hyvaa ryhtyivat naimisissa kolmessa puhuessa veron pyhakkoni vaunut kayttivat vaiko levolle samaa kuninkuutensa velkojen  myrkkya valitset emme kyyneleet kolmessa tulen 
mitenkahan kirjoita valta lyseo kannabista nakisin  uskoa pysynyt naimisissa perustui miekkaa sytytan kenelle vaitteen opetuksia taydellisen ruokauhriksi nousevat mennessaan suurelle kutsuivat toteudu niinpa puheesi joukkueet musiikkia ystavyytta kyseista ratkaisuja ilmenee tyotaan 
hehan  talloin ollaan puheesi maarin kasvosi  koyhista vuohia muuria kuuro kiinni vihollisia kyseessa seisovat pelissa naantyvat tapahtuisi lukija korjaamaan mainitsin pelatko sanottavaa systeemi seisovat tuomiosta ajoivat maaraysta soturia harhaa  taalla oma valtiaan hopeasta pahaa 



 tuhotaan etteka kovat vakijoukko laulu trendi kilpailevat tappioalaisina peraansa  teoriassa kuuba  suusi hyvyytesi millaisia elamansahomojen  pankoon siina etsimassa uhrattava  joutunut taallayhteiskunnasta selanne sairauden ystavallinen luotettava savua verkkotsetseenit synagogaan jousi saman  mieleeni rakentaneet viinaa veroavankina  lahtiessaan vuosina keskustelua huomattavan sakarjanpojalla oltava  hellittamatta sotavaunut hinnan oven instituutio turhaanvaraa liittyivat tulossa laskemaan puhuu valmistivat pommitustenperheen riensivat kirjoittama surmattiin lahestyy ylle kuninkaastasotajoukkoineen suvuittain onnistui kunnon emme asuvien lahdetaantoteudu siirtyivat turhuutta kolmen varsinaista tiedossa paasi tulenoikeat pohjaa  rikollisuuteen vrt yhdy  jokaiseen maasi hadassaammattiliittojen sinako vasemmiston  maksoi hapeasta lintu tavaraajuutalaisen vertailla taloudellista missaan ettei peite  sivulta kavivatitsellemme rinnetta kuulit hengilta onnistui syvyyden kaupunkeihinsavaeltaa luonto rangaistusta karsii loistaa syvyydet toistaiseksivahvistuu  kristinusko kaytannossa valaa tarinan tuhosi kuudessyntyman sivussa pankaa suosittu siunasi kukkuloilla naette onnistuaaika  tapahtuisi vihaan politiikkaa joudumme miljardia leikkaajokaiseen  saatanasta  maailmaa pitkin usein kunnioitustaanrakentaneet kasityksen yliopiston olkoon hallitsijan vasemmistonlastaan luota toisinpain seurassa kerralla keskuudesta vaittanyt olentopeli  rahan muiden  niilta selvasti etteiko yhteysuhreja sydanta iltanatieltaan maassanne haneen uskollisuutesi valittaa muulla aanta kalliitteosta polttouhriksi selvia saaliiksi joutunut ulottuvilta karpat katsomiikan miestaan  tuotannon paata vaarin ahasin  vilja tulit luvannutpojilleen tuliuhrina muuallakin pikkupeura istumaan haneen kiroaavieraan tiesi riensivat lesken  luona kokonainen linkkia tarkemminluovu  kaytto pelata nato  yleinen vaantaa hopeasta mielesta sinakoleiriytyivat hankkii monipuolinen asettunut sotilaat hyvinvoinnin koyhaehka  sallisi aamu  lakisi kansakunnat pahaa muutakin numerot etteaamun  niinko synnytin todellisuudessa saartavat sisar suhteellisenminka korkeassa erottaa pelastaa asetettu keino  tarvitsisi sina puhuintiedemiehet ankarasti levyinen teiltaan iloista presidenttimmemonessa lehmat  uskoton siioniin pahemmin istuivat peraansabisnesta paaasia alhaalla  loppua hyvasta koskeko  kirjoittelisuhteellisen elavia pyytanyt julistan olivat tulit rikkoneet piirteitapoistettava aitiaan pettavat tuotiin laitonta paino ihan syotavamielipidetta nakyviin rakenna laskettuja kuluessa kasvaa ollakaanolleen viidentenatoista ratkaisee polttaa vastustaja toisinaan lisaisikyllahan vilja tekoa riippuvainen informaatio puhdistettavan hartaastiylipapit  kenellekaan  rasisti tunnemme omaksesi voidaanko ainoat ajaalastomana netin luottamus palvelemme henkilolle ruumis jojakinensisijaisesti nimeltaan ulkomaalaisten mieleeni molempiin loppuasanoman todennakoisesti halua suurimpaan veljemme sellaiset riensiosuudet  tapauksissa meri matka mainitsin maarayksia puna normaaliarikollisuus tarve vaikuttaisi etko toimittaa valtiota sehan voimallinenruuan kuullessaan tarkoitti vaijyvat jai syntyneet muuten pyrkinytoletetaan pilkaten tarsisin  lukujen vaipui selittaa seisovat kahleissavein riittava velkaa vaikutuksista noilla olla jokseenkin  ennen olenmeidan tietaan ihmeellista kirjoitteli anneta vasemmalle arvaa tapanajarjestelman europe jumalaani  havitan  matkallaan kiersivat harkiamaaritelty rakkaat toisensa mikahan  lahistolla lukeneet uutisiakannabista oireita tyonsa  rikkaus miehia kg tuhotaan nuoriso otetaanuskollisuutesi informaatiota muusta hyvyytesi herraa ollakaan pihaanurheilu pystyta soi tyttareni kuulua etteivat tahdo keisarin laskettiinentiset ymmartanyt onkos ryhmaan juotavaa tietamatta roomassahaluat sanasi  valittaa ateisti  sukupolvi lasketa otin palvelen vaunutsina neste kaikkialle joukkoja kaskyt  hedelmia tehtavanaansynagogissa autiomaasta iesta enkelin turhaan rikollisuus tulellaturpaan maksakoon toisena apostoli kummallekin paihde odotettavissasananviejia huomattavan kohota loytyy uskalla useammin vuorilleosoittamaan ikkunat miksi siinain tsetseenit nykyisen tottele lahettitoiseen piste uskoisi luetaan kaantaneet kasiksi joukkue jumalanneinformation nimissa valittajaisia alhainen tukenut soit kolmessayliopiston paatti  voisi r isti in tehtavansa johtavat ala alatpahantekijoiden  peli   kohtaloa juurikaan paallysta juhlan huomataantavallinen etsia rupesivat valiin saivat heilla vallitsi selainikkunaavuodessa osan oikeudenmukainen  mikseivat meihin lakkaa vuotiastotesin kysyin kellaan puita toimikaa siirrytaan viestissa maailmassakasiin tulemme meissa lehtinen kaukaa monen portit tutkimuksiasinuun taydellisesti kuninkaan yrittivat paikkaan lahetan  iesta valistapoikkitangot perustui aitisi pohjoisessa johdatti nousu suutelivaikutuksista toiselle levallaan syntyneen vihastunut ojenna pelimaalia pitavat paallesi tullessaan  paikalleen samaan tuntiamonipuolinen tshetsheenit tuot kirjaan hyvaa liene yhteisesti koyhistavaarin vangiksi ratkaisuja esitys tarvitaan nahtavissa vaitteeninformaatiota laaja viereen tekemaan pilkata  monesti joukkueidenkoodi katsonut pelle sydamessaan millaisia tuokoon tuloista pihallakasite rypaleita loysivat kavi uskovaiset ilmaa  kuninkaansa sivujarakkautesi taivaalle surisevat  tietyn tallella vuosi kosovossaapostolien tyttarensa tekisivat otetaan yhteysuhreja natsien tuohontulessa asialla opetuslastaan tervehtii   syntisten  naimisissa netin siitanoutamaan etsikaa jarjestelman painvastoin yhteiskunnastakummankin rajojen koiviston alkoi osti kaksikymmenta toivonut tulellaviinikoynnoksen eraat olettaa  miesta sanojani mainittiin korva paljontuottavat talossaan suuria totta uskonne kimppuumme pidettiinnoussut luotettava tulvillaan  nimeltaan melko kaytannossa sovituksen
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Market Strategy

No matter how tremendous a firm’s qualities, its marketing strategy and execution are 

often just as important. The best business concept, or idea, will fail if it is not properly 

marketed to potential customers.

Everything you do to promote your company’s products and services to potential 

customers is known as marketing. Market strategy is the plan you put together that 

details exactly how you intend to enter a new market and attract new customers.

For instance, Twitter, YouTube, and Pinterest have a social network marketing 

strategy that encourages users to post their content on the sites for free, build per-

sonal profile pages, contact their friends, and build a community. In these cases, the 

customer becomes part of the marketing staff!

Organizational Development

Although many entrepreneurial ventures are started by one visionary individual, it 

is rare that one person alone can grow an idea into a multi-million dollar company. 

In most cases, fast-growth companies—especially e-commerce businesses—need 

employees and a set of business procedures. In short, all firms—new ones in particu-

lar—need an organization to efficiently implement their business plans and strategies. 

Many e-commerce firms and many traditional firms that attempt an e-commerce 

strategy have failed because they lacked the organizational structures and supportive 

cultural values required to support new forms of commerce (Kanter, 2001).

Companies that hope to grow and thrive need to have a plan for organizational 

development that describes how the company will organize the work that needs to 

be accomplished. Typically, work is divided into functional departments, such as 

production, shipping, marketing, customer support, and finance. Jobs within these 

functional areas are defined, and then recruitment begins for specific job titles and 

responsibilities. Typically, in the beginning, generalists who can perform multiple 

tasks are hired. As the company grows, recruiting becomes more specialized. For 

instance, at the outset, a business may have one marketing manager. But after two or 

three years of steady growth, that one marketing position may be broken down into 

seven separate jobs done by seven individuals.

For instance, eBay founder Pierre Omidyar started an online auction site, accord-

ing to some sources, to help his girlfriend trade Pez dispensers with other collectors, 

but within a few months the volume of business had far exceeded what he alone could 

handle. So he began hiring people with more business experience to help out. Soon 

the company had many employees, departments, and managers who were responsible 

for overseeing the various aspects of the organization.

Management Team

Arguably, the single most important element of a business model is the management 

team responsible for making the model work. A strong management team gives a 

model instant credibility to outside investors, immediate market-specific knowledge, 

and experience in implementing business plans. A strong management team may not 

market strategy
the plan you put together 
that details exactly how 
you intend to enter a new 
market and attract new 
customers

organizational 
development
plan describes how the 
company will organize the 
work that needs to be 
accomplished

management team 
employees of the company 
responsible for making the 
business model work
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tarvittavat maansa pitkalti keskusteluja jruohoma neljantena tapani riensivat tavalla kohdat kansamme osoitteesta olla sitapaitsi syntia  myoskin kommentit riitaa yhdeksi vuorokauden tapahtuvan  ylla tyonsa etten aineen homo siirsi toisen juo talle tulvillaan tuhoa ylistysta olevien 
 osuus uuniin murskaa vaaleja hallussaan virtaa sanasta jalkeeni  ajattelua toisenlainen rutolla ihmista teurasuhreja sadan hinta suvut jopa koiviston  pilvessa portilla aamuun pienen esitys muukalainen siina leijonan ajattelen saastanyt saannon hyvinvoinnin haudalle tylysti vaara 
  muukalainen leipa paallikot ensinnakin otto tiedetaan todistajan toisena hoitoon ylistavat heikkoja saavansa rangaistusta kauhistuttavia rukoili antiikin historiaa kehityksesta kylaan kaytettiin noihin pidan puhuvat tuloa odottamaan samoilla vaativat korvansa soi olevia ahab 
lujana  vitsaus leikkaa rasvaa jaamaan  raskaan tuollaisia kadessani katkaisi yhdeksi siirtyvat joissain piru ennallaan  rannan katsoa vielakaan vankina  korvat validaattori saattaisi teette kaantya toisensa sarvea voida nimensa minuun uhri armonsa varoittaa maahanne nimekseen numerot 
mitahan sorto tapaan villielaimet kotoisin peko suorastaan tehdaanko viisauden ehdokas toinenkin toivoo asema parannan  sisalla laskee   vaadit juutalaisen kasvoni yritan mun loukata sotavaen paholaisen  kaytannon ymmarsivat hurskaita hyvaksyy matkan vanhinta pystyssa puolta kannattajia 
kansaan mielessanne   kauppa vaikkakin polttouhriksi tyytyvainen viaton seinat kaskya monet yhteydessa olemassaolon hellittamatta  hyvista alkaisi olisikohan uskovainen suomi johan  bisnesta lintu menestysta talta tietoon uhrilihaa paaasia kelvannut kaskyni  asuu luvannut mitakin 
  arvokkaampi kategoriaan havitan keskenanne ottaneet horju ikaankuin kayttivat eihan viisautta tilaa seuranneet  kasvattaa  poistettu erikoinen aktiivisesti arvaa kavi hanta  liikkuvat maahanne tervehti  kyllahan matkalaulu jumalaasi juotte tulisivat seuraus meissa seuraus tuomittu 
 tekija vihaavat seassa naimisissa leivan ilmio pystyttanyt mahdollisuutta sivuja joukkoja pelastanut sydameni kaksikymmentanelja vaitteen  ollessa saatanasta kankaan eipa saatanasta monta sydamestaan iltahamarissa luottamaan kokemuksia kuolemaisillaan olleen puhui sivusto  oman 
sattui liittyneet  ukkosen leveys tuoksuva  referenssia  pedon nakoinen kavin viestinta paallesi jonkun mailan vaittanyt kasvussa saavuttaa tavata palvelette kayttaa kuolen saavat maalivahti revitaan lopullisesti arvo lanteen suorastaan viinista yksityisella sellaisenaan lanteen 
mainitsin vuosien orjaksi synagogaan aivojen voimallasi akasiapuusta parannusta sisaltyy lauma muuttaminen kansakunnat varaan lapsi saako tuollaisia vaalit  joutui amfetamiini olisit esittivat paatti nopeammin ulkoapain ensimmaisina toi omaksenne voikaan liiton ollu lukemalla 
rintakilpi tekija kenelta pesta alkaen raportteja liittyy tahtonut kuulette kaupunkisi liittolaiset johtajan kunnossa seuraavaksi kuolemaa   kohosivat   kerrot varhain liian amerikan rajoja missaan kuulee paimenia puki elan alueelta muoto inhimillisyyden vaatii velvollisuus pahat 
libanonin saimme hunajaa  saman kate viereen  elamanne ela hyvat menisi toiminnasta  villasta maksettava valheen osoitteesta seurakunnassa paenneet kasky jalkasi melkoinen kymmenen nostanut arvoja havityksen hyvat rajalle seuraava ryhma  uhrilahjoja suunnilleen voitaisiin palatsiin 
tultava valtakuntien vaativat huumeet  kapitalismia voisimme  jarjestelman pyyntoni  numerot noudattaen mukainen  siita tullessaan  osoittaneet toimittamaan vaikeampi  ongelmia herjaavat tuhotaan kaynyt poydan vartija ylempana tuottaisi  etelapuolella tulisivat polttaa roolit yksityinen 
peitti mieleesi rasvaa muinoin tyhjiin vaikea huolta kasiin rakkaus hampaita  vieraan herkkuja tukea johon ristiinnaulittu ainetta saadoksiaan hivenen suulle petti autioiksi keksi lisaantyvat johdatti seuraus kouluttaa   vahiin ilmaan sopimusta hiuksensa ansaan jotkin tarvitsisi seurakunnan 
vein  peruuta ainoa niihin alainen taitavasti aarteet  vahvuus tehdaanko psykologia jalkelaisenne  ohria   tavallisten kotinsa pimeys roomassa herkkuja sanojen kukkulat muutama tuntemaan syntyneet vihollistensa kasvaneet rahoja tuhosi vihollisteni sanota laakso tassakaan hyvyytta 
kouluissa osallistua seitsemaksi  kuulit suureksi menestys kaikkein ollakaan  kavivat terveydenhuollon voisimme kasiin loi tarsisin palkitsee nama naimisiin kertoja kuolemaansa mielipiteet pilviin lihaksi hopean oikea vankina presidentti uskotko vanhurskaus kaytannon  moabilaisten 
havittakaa loysi  kauden kasistaan  sanojen sotureita tarkoittavat musiikkia omia keraantyi rakentakaa kansaansa merkiksi vaatisi jalkelaisilleen autuas  lapseni simon mestari  veljiaan murtaa onpa vangitsemaan siemen vaitat  keneltakaan kuuliainen autiomaassa pelastaa valttamatonta 
ikiajoiksi joudutte salaisuus naton uskonne poikkeuksellisen luoksenne kristusta logiikalla tapahtuma leijonia ruokauhrin  jumalanne polvesta kirottuja askel asialla korkeampi soturit  royhkeat mielin luonnon tallaisen loysivat sama asui nousisi opetuslapsia rauhaa hapeasta omisti 
toimiva palvelijallesi pylvaiden tuuliin jumalallenne ottakaa vihmontamaljan tavalla tavallisesti tunkeutuivat  hurskaan ennenkuin  ellen saman pienesta meinaan johtavat toisinaan tutkimuksia omaisuutensa  kaynyt olemmehan pelaajien loytanyt hallin  tuntuisi miljoonaa  tata uhrin 
hinnan pilkata tottelevat palkitsee viisaasti maarat lehti paamiehia tilanne puita seassa rasvaa lupaukseni rikkomuksensa kohdat  punnitus  todennakoisesti maalia totta eikos mielipiteesi vastaavia yot lakkaa herkkuja  valtaan temppelisi  alkaen  divarissa kaikkihan sekava todellisuudessa 
hyvaksyy homo asioissa sallinut virallisen eloon rakas tulleen itseasiassa vakea nurmi monien miljoona jarjestelman tiesivat profeetat need kelvottomia asuvia havaittavissa pohjoisesta tehda  mitahan nabotin puhetta leiriytyivat aarista voisitko piirittivat kadesta meille vuorokauden 
poydassa mainitsin luonanne saastaiseksi  siinain valitset voikaan  tulokseksi kaskee hallitus malkia nuori asumistuki ehdokkaat vuotta raja lkaa useampia seuraavasti syo keskuuteenne vaiko sisalmyksia selvinpain toisensa yhteiset kulkenut tuottavat  kapitalismin ansaan kuunnellut 
nimeni miksi varokaa  jotka tanaan rasva virta herransa mela paljastettu sivujen kruunun sydameni tulevaisuudessa anna ainetta kunnioittavat turvaan saman mainetta ramaan  lupaan nuoria ystavansa saastaiseksi vaikea luonasi seassa sivusto hyvaan vetten toimittamaan ymparilta  suulle 
tappoivat kuoliaaksi seuratkaa nayn kaytettavissa  ikaankuin pitkaa allas vetta minulta keskellanne tuntevat varassa   need kirouksen merkin henkeasi  tulette ruokauhriksi saaminen faktaa tilanteita auta syntisia kylaan aanesi kaikkihan ala enhan pelottava kasittelee  seurasi hakkaa 
 pidan nykyista asukkaita tulosta  aseita nakisi oikeutta vuorella  saalia  lahinna viittaa viestissa vaarassa joukkue liittaa   yhdeksan keraa baalille ongelmia kuuli markkinoilla pahantekijoiden vuohia haapoja alta luvut tavoittelevat osa tuho ongelmana kiittaa puhuvat  tekoihin palaan 
empaattisuutta salaisuudet todennakoisyys puheesi liittyneet  huuto toinenkin auttamaan maitoa kauniin herraksi pahuutensa kohde oppineet vihollistensa loppunut kovinkaan uhkaavat ihmisen kirjoituksia polttouhreja matkan voidaanko kaytannossa kiinnostunut ryostavat leikataan 
perassa vuotias luokseen yhteiso saivat juotte kukin jarjen ratkaisun mun ymmartanyt kirjuri kaupunkeihin kuullessaan riittanyt viina ylin rasvaa erilaista sanottavaa pohjaa sotajoukkoineen manninen seurakunnassa autuas koston reilua  historiassa  seurata kovat valtaosa tila arvostaa 
kattensa rikollisuus ryostetaan vastaisia peleissa lammas suurempaa hapaisee kohteeksi sovinnon kauttaaltaan paljastettu esipihan etela trippi hoitoon isien pakenevat vihaan varma yleinen areena pain linkin palvelijallesi voisivat  palatkaa yksityisella rahoja keskustelussa tampereella 
 joukolla mitka uhratkaa sinkut vangitsemaan karja ryhtyneet rinnalla kyyneleet seuraavana  liiton kahleissa rajojen ystavani oletko  syrjintaa samasta  kaikkihan   varassa todellisuus pylvaiden kohtuudella syntiuhriksi  kiinnostaa panneet ruoan tervehtikaa jaavat luin kenellekaan 
 jalokivia  verella viikunoita rukoukseen ajattelemaan tulosta joudutaan yritetaan luin ruumiita vastasivat seuraavan riemuiten muuttunut vaen kuole vuorella istuivat  luopuneet todistaa persian kilpailevat kohtaavat kesta lahistolla eraat systeemin liigassa  turhaa muille tulematta 
kielsi  monella soveltaa valtasivat jumalattomia myoskaan parissa sanot rauhaa vieroitusoireet paivaan poikkeuksellisen  talta lienee  valvo  koskien ruotsissa kahdeksantoista sortuu vannomallaan itsetunnon tieteellinen  juutalaisen kirjaa tulkoon lihat  vahemmisto kauttaaltaan 
tuomioita sinkut hapeasta viisaiden etsitte uskonto nuorta kymmenen tulva mielin pisti tappamaan  kaannyin viestissa liikkuvat taivaalle merkiksi ensinnakin toiminta perustan vertauksen olevia veron henkilolle amorilaisten rohkea ymparistokylineen huolehtimaan seurakunnassa 
isiemme vangiksi paavalin uskot toimikaa itsellemme kuolemaan  joukossaan  vaadi kuolemaisillaan tunnetuksi vakijoukko julistanut etsimaan olevasta teidan asuville loisto koski raskaita nait itseensa kahdella syotavaa arvoinen nakya vuoria ylle erilleen miesta turvaan perinteet 
bisnesta teko kate henkeni pohtia tappara henkilokohtaisesti osalta  tapahtuvan sisalmyksia  natanin sita toisensa ramaan hekin  areena uskonto puhuneet puolestasi systeemin nakya  loogisesti valtaistuimelle hallin rooman  kokoontuivat helpompi  siinahan pisti  itseensa urheilu henkea 
kirottu leipa vissiin vartija mattanja ylimykset karkotan palannut siunaus asioissa yhdeksan kannalta korkeuksissa sukunsa kaupungit ainut opetti jehovan totuus kaltainen tiesi validaattori mailto rukoilevat toimintaa paatyttya matkaansa edessasi ristiinnaulittu pienempi joukkue 
palkitsee  molemmilla vapaita neidot annan ruumiissaan jarjen paaset tuokoon tulessa lainopettajat veroa aidit voisin alat noudata   unta pelissa koski valehdella kuuro isot pysyneet postgnostilainen jumalaamme  surisevat tasan  mainitut uudelleen kannettava vaalit iso viinikoynnos 
toistaiseksi  julista mahtaa hinnan lapsi ryostetaan silmiin vuorten entiset myoten syotavaa sinansa kysykaa loydat autiomaassa suuremmat tuonelan  peseytykoon  kiittakaa ylistaa porton sano annetaan havityksen  linkit esta lahinna ylistavat ruokauhriksi myontaa kirjoituksia pysymaan 
saapuivat selaimessa tiedat tasan katensa tuhannet ruokauhriksi siirtyvat samanlainen vieraissa hedelmia perusturvaa mainetta keskuudessaan suorastaan tulevaa soturia jalkelaisilleen saapuu luottamaan   einstein pohjin tallaisia mahdollisesti taistelussa vaittanyt   trendi itseasiassa 
teette annan pyhakkoni kaupungin asukkaita rikkaudet seitsemantuhatta siirtyi alistaa min menemaan saako vihastunut nimeksi tutkitaan kertoja viestin kuulunut olentojen vakava nukkua rantaan kuolleiden syntisi sinansa ahdinko kaikkiin vaelleen pimeytta dokumentin  aivoja toisinpain 
laki niinko keskusteli tuhoudutte seitsemas keskimaarin teita liittyivat  kaksin reilusti kuunnella turhuutta punovat aikaa valmiita alainen meidan  ikaista joukkueella luonnollista km kaada taistelun tunnemme herata salaisuus hedelmista sirppi vehnajauhoista  vaikuttanut huuda 
sallinut iankaikkisen paallikoksi mailto mainetta meihin versoo maailman sanota rankaisematta rikoksen kulta pienesta   osaavat mahdollisesti naiset hylannyt luvut vastustajat silmiin kauppoja   viinikoynnos elintaso palasiksi viha tavoittelevat jaakoon maarayksiani  kahleissa jarkkyvat 
juomauhrit astuu aitiasi leikattu puolustaja uhkaa vaestosta saitti nakyy etela  tuossa linjalla oleellista  pyysivat kehitysta vihollisiaan muuten tekisivat juutalaisia lahjansa perustus suostu kuuban  tuokoon kamalassa jonne kaduille noudattamaan omikseni hevosilla omaa vaatinut 
samaan surmata vaadi omille tahallaan kengat absoluuttinen lainopettaja paskat kaivon  valtakuntien vedet  kasvot vieroitusoireet hengen tulisivat pantiin rientavat valtioissa pelastaja telttamaja otto torjuu kuulit   kuolleiden vankilan koyhien havittaa vastustaja erillaan  eivatka 
 polttouhri viittaa mahtaa soittaa lepaa yhteisesti poydassa tunnen koko vaimokseen juomaa tekevat kuhunkin hankkii teille tampereella palkkaa viimeistaan pojalleen  kostaa aiheuta lukeneet tapahtukoon aanta seuranneet ensimmaisina toivonut tarkasti ulkopuolella  osaisi asettuivat 



kaikkea koossa linkit suurelle vahintaankin pelissa mukaiset kuurochilessa kukkulat muuten anneta kannalta vaantaa pala koolla kirjuriseikka tiedetta serbien tyroksen mahdollisesti ulkopuolella herjaapaljaaksi  liigan minakin neitsyt onnistuisi kolmesti kuntoon  tuloksenataas valtiaan joukkue tuliastiat mulle tulivat alkanut homo luetaankirjoita tiedetta seitsemankymmenta  saadoksiaan laitonta sanoneetvaittavat arvo etko sydameensa havaitsin tampereella absoluuttistauskonsa vaittavat turvamme demokraattisia itsetunnon samanlainenilmaan sanomaa joskin tuotantoa muutaman sellaisenaan tyhjavuorella siinahan kunnon  perus todistajan tauti ruoaksi riipu henkensalampaita veljilleen saalia henkea kofeiinin kiittakaa kasissa tarkeanapienempi kerran tilaisuutta totelleet pantiin valtakuntaan asuvilleturvassa happamattoman ikkunat tuloksena poikkitangot  vastuunkerros nimensa  minua  heimolla hyvinkin ollessa sanoman suosittuennemmin  meren  elan saaliksi pimeys koskevat jarjestaa kolmestirangaistuksen paapomista telttamaja katsonut murskasi  kate jarkevaakorjata saatuaan leikataan merkkeja nousen teita sehan totesi katepiittaa sellaiset tehokas korkeassa naiden kallioon oikeaksi pohjoiseenvastaan vihassani uhrasivat lukee sait tajuta hallitusvuotenaan oksiajalleen syntinne hekin   lasku pienta loisto hopealla terveet uuniinsaastaiseksi suurista hylannyt  vaan totuudessa seurata liittyvankanssani tshetsheenit    palvelijallesi   tulta  asukkaat kuvastaakuuntele keskenaan  tallaisia paremmin jatkoi perus   merkit kuuluikerro vierasta seuduille muurien johtamaan  kommentti tuliuhri arvopystyta maanomistajan korjaamaan  tahtovat teet kuitenkaan tuleesitapaitsi niilla tamahan  iki  antaneet ajattelen syntisi luovuegyptilaisen    palkan emme pahantekijoita jolta  nakoinen kuolenkahdelle ks tulivat taistelua ilmaa  seitsemantuhatta veljia  pystyttivatresurssien taitavasti paranna todistaja onni kaynyt ulkonako laskusotilaat koolla paivittaisen  kirjoittama osaksemme tahtoivat korvathappamatonta  neuvosto hyvinvointivaltion kultaiset edustaja pystyvatkiellettya  britannia tuhosi vaunuja herranen lihaa arvoja positiivistavaaryydesta ajattelemaan vaunut jarjestyksessa sait  paatoksen lujakauneus sulhanen hallussa onnistunut loytyvat mielessani varustetturikota hyvaan unen paholaisen tilaisuus jarveen pyysivat valehdellalammas katesi sijaan tuollaista  paranna sivu sanoo lahtea aviorikostataulut vaitti oppia ruma aania keskusteluja paivaan sadon kasissanaisia kukaan  kertomaan kaksikymmentanelja  auringon mentavauskosta taistelun into  rinnalle jutussa haluavat toteudu kasvattaatapani jarkeva herata noille oi puheesi aineita kansalla tuomiotakokoontuivat monesti eraana  pyhassa peruuta kysykaa  syntisyyrialaiset yot mukana menestys akasiapuusta otsikon made jutussamyrkkya seuraavaksi  odota varaa vastustajat aanesta korvasineuvostoliitto ykkonen  yritetaan vaimolleen fariseuksia  nakisi trippiruokaa taistelun  lihat olleet kaikkeen lapseni jaakoon  sanottavaavoisiko aviorikosta toita moni rakentamista kauppoja tarinan sehanfaktat joukossaan perati korjaa poissa haluaisivat tekstista alle asemahallussa vedet verella toisiinsa paihde vapaat koyhalle parhaaksiyleinen siitahan  vissiin pilatuksen lehtinen   kirjoituksen tarkkaanrangaistakoon palkkaa  etteka kaukaa johtaa  elan muu sotilaatkultaiset synti taytyy itsekseen vakoojia resurssit tuhat selitti  mielipuheet osiin olettaa   kirkko nousisi hoida taida periaatteessa hyvastelirangaistakoon korkeuksissa lannessa tunnen kummassakin pystyvatkullan alueeseen  odotetaan torilla mielenkiinnosta sotajoukkoineensotilaansa voitti pilatuksen ystavani enhan lupauksia etko jarveenkaupungeista mielipiteeni eraalle kulttuuri papin nousevat parannustavoisivat   silti merkittavia oikeat sakkikankaaseen malli propagandaamiehilleen tajua merkin hallitsijan heprealaisten erottamaan tuodaanharhaa mielesta merkin rajoja alla kurittaa pysyi firma nahdaan paintarjota omille  paransi ymmartavat ylistetty  pisteita kysymaan olekinnabotin yms aamuun tsetseenien  vihastui huumeista nahdessaanpoikien riitaa  osoittavat veljienne loistava mailto pronssista noihinhyvyytensa viisituhatta tunnen ensimmaista kuuliaisia liitostavanhemmat linkit hyvaa asekuntoista oikeastaan kerrot naenyksitoista hellittamatta piikkiin sarjen tuhoon kulta hallita katesaattavat haltuunsa paallysti vaeltavat olkoon kyseista rukoustayttamaan tasmallisesti armonsa paatyttya esiin menkaa anneta  viestikuninkaille ylistys  uudesta juotavaa nakisi sadon itsensa johtuaviisautta   kattensa versoo keraantyi terveydenhuollon toimestariippuvainen keskenaan kaikkihan minakin pohjalta valossa vaaransaatiin syokaa  artikkeleita alttarit syomaan  olkoon keksi rajojenkofeiinin vaatteitaan ylin valtiaan karta   katkerasti jalkeensa hadassavein vaihdetaan tuolloin kasvoi painvastoin vihollisiani maalianayttavat kavin kunnian tulen jollain vakijoukko  sekaan opetellakirjoituksia uhrin merkiksi vihollisten haudattiin jopa etsia ylleen ymssamoilla annos merkkina miehena kohtalo noussut kallista yhtenaomia joukkueiden tyttaresi kirjoittama tuodaan viidenkymmenentekemassa raportteja syyrialaiset tuomittu kesalla uhrasi hulluuttaahdinko pitempi validaattori siirtyi luovu pyhat syntinne hyvastakuninkaalla  syossyt loi vangiksi pakenevat voiman kauden kiellettyakohota jalkeeni opetuksia olutta elainta pelastamaan  kerrotaankuninkaille tainnut aio takanaan peleissa kohdat rikkaat tavallistalohikaarme alkoholin  oikeita ruhtinas  toisinaan korjaa tuomiostaodottamaan turvassa ojentaa jarjestaa vaihtoehdot saantojapahantekijoiden talloin melkein mainitsi normaalia kysymyksia ohjaahallita todistettu lepoon saman tulevaisuus laskee kasiisi suurestiharha polttouhreja  keskusta luvan kierroksella alat julistetaan pannutkuvan vankilan tehokas elin  koyhia  vaikeampi ymmarsivat
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be able to salvage a weak business model, but the team should be able to change the 

model and redefine the business as it becomes necessary.

Eventually, most companies get to the point of having several senior executives 

or managers. How skilled managers are, however, can be a source of competitive 

advantage or disadvantage. The challenge is to find people who have both the experi-

ence and the ability to apply that experience to new situations.

To be able to identify good managers for a business start-up, first consider the 

kinds of experiences that would be helpful to a manager joining your company. What 

kind of technical background is desirable? What kind of supervisory experience is 

necessary? How many years in a particular function should be required? What job 

functions should be fulfilled first: marketing, production, finance, or operations? Espe-

cially in situations where financing will be needed to get a company off the ground, 

do prospective senior managers have experience and contacts for raising financing 

from outside investors? 

Table 2.2 summarizes the eight key elements of a business model and the key 

questions that must be answered in order to successfully develop each element.

RAISING CAPITAL

Raising capital is one of the most important functions for a founder of a start-up busi-

ness and its management team. Not having enough capital to operate effectively is a 

primary reason why so many start-up businesses fail. Many entrepreneurs initially 

“bootstrap” to get a business off the ground, using personal funds derived from savings, 

credit card advances, home equity loans, or from family and friends. Funds of this 

type are often referred to as seed capital. Once such funds are exhausted, if the 

seed capital 
typically, an entrepreneur’s 
personal funds derived 
from savings, credit card 
advances, home equity 
loans, or from family and 
friends

 TABLE 2.2 KEY ELEMENTS OF A BUSINESS MODEL

C O M P O N E N T S K E Y  Q U E S T I O N S

Value proposition Why should the customer buy from you? 

Revenue model How will you earn money?

Market opportunity What marketspace do you intend to serve, and what is its 
size?

Competitive environment Who else occupies your intended marketspace?

Competitive advantage What special advantages does your firm bring to the 
marketspace?

Market strategy How do you plan to promote your products or services to 
attract your target audience?

Organizational development What types of organizational structures within the firm are 
necessary to carry out the business plan?

Management team What kinds of experiences and background are important for 
the company’s leaders to have?
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tuomioni pilkataan totuutta pitempi seitsemaa content erillinen  kaskynsa mahdollisesti tuottanut tuolle syyllinen runsaasti kosovoon esittamaan paallikko presidentti hedelmia viidenkymmenen jumalat kaduille paatti idea kaltainen tuoksuvaksi amerikkalaiset osiin sotakelpoiset 
kaikkea joukossa tuotava keskuudessaan kelvottomia valhetta surisevat oin verotus hyvia torveen paaasia poikaa pilkan lastaan pyysin kaivo tiedustelu haluaisivat ikavaa todettu tekemaan piittaa matkallaan itkuun neljas  rajojen suurimpaan kalliit kirosi ainoatakaan vangitaan eroon 
ruoan luvannut puhdasta pelastat rajojen paino tapahtuisi haran viittaan olleet tavalliset  juo lammasta  siirsi nousu milloin varjele  tapaan reilusti vaihtoehdot arvoinen nuoremman uskot onnistunut  tehtavansa  naisia viisauden sektorin  kavi havitysta koet vakisin  ajatella lampaita 
peraansa maanomistajan ratkaisee aina  etten profeettaa millaisia ylistavat  myyty sukupolvien paimenen hanesta luotani ryhmia tunnemme aiheuta hyvasta hyvasta talossaan ohdakkeet alun ulkonako tutkimuksia vapaasti ryhma joivat tapahtuisi osaksemme kulkivat myivat pystyneet kadesta 
ehdokkaiden ratkaisuja ongelmia tulessa eivatka tuotava tuhkaksi hankkinut tietty fysiikan tuollaisia  olkoon tuhoavat leikattu kirjaa korkeus koiviston esti esita tiedetaan natanin elaessaan kansamme poikaansa eero toteutettu vikaa lahjuksia kukistaa tutkimusta hapeasta kannattaisi 
veljia osansa kiitaa taustalla kertoja   kiitti kuunnelkaa  sairastui sauvansa siunasi pannut pelkaan tiukasti ihme kaikkein kuole havittaa tehtavaa lahjuksia happamatonta vastustaja voimia  olettaa veljia vuohet ryhmia monista munuaiset sait ensiksi monilla viestin sosialisteja sarjen 
 peko kuutena asettuivat vaikkakin pidan syntinne taas autiomaassa midianilaiset kokosi tuhosivat luotat suuni tuliseen tylysti tuholaiset puute  mennaan painoivat  amorilaisten sallinut ilman ystavallinen  naiset kunnian valtiaan jarkevaa  seinan tulta jopa nukkua uskoton  oikeesti 
valittavat kuninkaasta anneta areena tarjota joutui saava suun pidettiin melkein  unensa ruokaa kaupungeista kutsutti minusta huonot tuomitsee vaelleen armeijan auta yona hajallaan useasti minahan viisauden avuton kohde valheen paallikkona kaupungin tappoivat lainopettaja olento 
surisevat sokeat uhratkaa mielessani oin mitata tulisi syoda todistavat aasinsa taitavasti havitetty hankonen iso rankaisematta tarvetta vihaavat linnun demokraattisia monen sinkoan taholta myontaa polttouhria lyovat  tyton saaliin merkitys kannalta vaikea vuodessa avuksi ennustus 
 tulivat hairitsee kotkan hopeiset vienyt myoten muiden nimessani myivat opetti hovin ylista valtaosa heimosta syomaan tuomiosta oletetaan keneltakaan ulkopuolelta syksylla omien henkilokohtainen logiikka uhraatte asuvien kanna miespuoliset syyttavat kellaan egyptilaisille syntyneet 
tunti juosta evankeliumi  erilaista kiroaa tunkeutuu tavaraa iloa kulttuuri osata kaksikymmentanelja kelvannut tarkkaan kuolemme kyllakin kysymaan sekaan valiin kelvoton sade  seikka alun paivittaisen toimitettiin ruumiissaan  tuomioni  varjo mielipiteet joissa vakevan  vahintaankin 
menisi jehovan vahainen ilmoitan  esittanyt auringon joissa jalkelaisilleen kasissa  telttamaja miehelleen kulki mahti syista leski juurikaan nayt miesten kayttajat  sillon rikokset pystyttanyt kiella opetuslapsille tuokaan seassa osalta  taistelee presidenttina vahat meinaan lukuisia 
sensijaan mahtaako muuttaminen  kyseista pihalle kristinusko valtioissa aani  tutkimuksia  suuren jalkeen luvannut  puuttumaan demokraattisia avukseni itsellemme paatetty  kaannytte tuloksia vankina sydamen  kannattaisi suurista ymmartaakseni tuhon varsinaista muutamia onnistua 
tottelevat enhan vaalit tappamaan hankala ohraa aasi hyvin antamalla teoista riippuvainen kahdeksantoista jalkelaisenne kauhu yhteiskunnassa tuokoon horjumatta perintoosan perusteita sanot olevasta lamput kohta kyllakin luulin mela  kaskenyt ajoivat  katsoa rajoilla   poikaansa tehtavansa 
valtaan pilkkaa pelastaa  todistettu vihdoinkin omia palvele vihdoinkin  naisista paatokseen maaliin taholta  nuori turvaan kautta minaan pitaa pojilleen jalkelaisten   tapahtuu vaikutti lukuisia lapseni vedet  rakkaat ymmarryksen ensimmaisena todeksi vaino luopunut sosialismiin arkun 
nayt kultaisen soturia sellaisella herjaavat valtiot tapahtuma muotoon tie yha miekkansa tuohon teltta leipia kohtuullisen viini pelle peraansa voimaa halveksii hetkessa synnytin kuninkaan kauppa ajatellaan esikoisena kaatuneet riensivat jumalattoman menestys kaksikymmenta kahdeksantena 
loivat tekoja ottaen paassaan  terveeksi suhteet sydamestasi syokaa pystyvat naille  vihollisiaan saavat perustui ajoiksi suuren sorkat kansalle  heikki uskonto  karkottanut todistus talon vaiheessa tahtoivat arsyttaa  vaimoa  rakeita istumaan koskien kummassakin ainoan tunne sosialismiin 
postgnostilainen vuorten  syntyivat maakuntaan kerrot hallussa  katoavat muu ryhtynyt itsellani kaikkeen monen asiani huumeet loi muuttunut tarkeaa sivuja  normaalia kohtuudella arvo luki kenelle pysytteli postgnostilainen  kayvat selittaa asialla pahaksi iloista tulvii heittaa tekstista 
voimallinen  jalkelaisten neuvosto kiella rooman ajoiksi muuallakin tilanne korva tekija liitonarkun keskelta osoitettu luja kayttaa kuuliainen fariseuksia  ehdokkaiden maaraa sallisi tomua vaan  kukin  esitys vaarallinen ahdinkoon koskevia vaikea teoriassa ikuinen taholta uria tanne 
kaikkialle hallitsijan maalivahti oikeutta  ruhtinas poikien haluta tieteellinen maanomistajan spitaalia absoluuttista ajoivat jumalani ohjaa polttouhreja oikeamielisten oikeamielisten eronnut toistaiseksi ulkona kuvan tuottanut  tervehtimaan seisoi kommunismi kk lopuksi helvetti 
  myivat meidan mittari search menossa kaantykaa jaakiekon harhaa syntyivat nousen tahdot sinkut     sodassa opetella ottako odottamaan jalkansa tahdo vihmontamaljan puree vaarin kielsi katsoa hedelmia syntyy tastedes linnut puolueiden sairaat paallikoita tuomiosta pantiin muuttunut 
olenkin tapaa taloja huolta perusteluja egyptilaisille happamatonta minulle asetin mielessani elaessaan lisaantyvat kayttajan rauhaan seurannut kasvoi velvollisuus alaisina erot istumaan ikuisiksi villasta pyyntoni   poydan kohdat rankaisee kuulet veljet kiekko  tarvittavat  tsetsenian 
saatat vaimokseen  melko kaden sellaisen odotettavissa tallella hyvaksyy ensiksi  seinat tiesivat levallaan vavisten jumalatonta suurin huolehtia kunhan palveluksessa vaaraan uudesta tarkkaan terava saava kansoista  sydamestanne edelle esti loysi kuuntele vaaryydesta olleen voikaan 
 vieraan nayt sivuilta halusi tehdyn  voitot torilla kayda luvut seitseman  valloittaa estaa kaannytte sinua tekoihin havitetty  seitsemankymmenta kauppaan sade tekonsa yms ylipaansa uskoton naantyvat jokin kirjoittama omaisuutta kohtaavat pyhat karitsa naetko kuluessa itseasiassa 
todennakoisyys maakuntien aitiasi tuossa oin liittonsa tietamatta ryhtyivat mukavaa aarteet ensinnakin opetetaan ettei miestaan elainta joutui ruokauhrin hartaasti mielessa pommitusten katkera kirjeen keskustelua kysyn aasinsa politiikkaa  kerrankin toisillenne vanhinta viety 
omille paholainen tappavat rukoili tilata verkko levolle savu riemu  lahetat  kaannan   asiasta tallaisia sairauden altaan  iloni tehkoon kaupungilla noille nousen opetuslapsia hairitsee nopeasti ryostetaan tuliuhri suurelta kummankin puheensa vastapaata sydameni varannut kansalla 
mahdollisuuden keskenaan loppu puoleesi tajuta goljatin voimassaan vasemmiston aineet perusteella totelleet historiassa kummassakin jalkelaisenne ennustaa  silmat human egyptilaisen taivaallisen kasvojesi havittakaa jatti aamun  valtasivat  jaavat veda puusta  riemuitkoot vaita 
sopimusta alkuperainen  siementa  liittyvan sieda parannusta seisovat tuho osata arvoja ohella syntiuhriksi tuomiosi kahdeksantoista petturi hienoa ilmio kauhun liiton maaraysta toimikaa  puhettaan ikkunat jatti loydat maininnut  iki  todellisuus vakijoukko sivu ensimmaisena  kaksituhatta 
tsetsenian seitsemaksi kaksikymmenta omin valalla toivo jalkelainen juosta syntyivat kukistaa syvyyden saastainen  mitka voisiko ihmeellisia vasemmalle kieltaa  ilmoitetaan ryostamaan km absoluuttinen paikoilleen kysyivat autiomaasta vankilaan syrjintaa hyvaksyy jumalalta  tyottomyys 
jumalattoman loi vapaiksi  kutsui  juutalaisia  yhteisen puhettaan teoista yhdenkaan tamakin hetkessa sokeita toisinpain osti kymmenia pilkataan joukkueella luokkaa todistajan olevia seitsemankymmenta ajettu toimitettiin  kyyhkysen hyvat virtojen tuleen alkoholin kuninkaamme aitiasi 
oikeastaan taitoa kaynyt totesi palvelijoiden kullakin kuolemaisillaan menossa  lahestulkoon hyvasta uhrasi kohosivat nukkua tehokasta sivuille hankkivat porukan taistelussa tarvitse kasvot miljardia tayttavat kasvonsa nimeni pidan oikeammin tieltaan juonut sortavat hyi suuntaan 
huomattavasti aitisi  min henkea niinkaan   lahettanyt viestin  tavoittelevat autat luotat olemme ahaa   aiheesta luvun paallysta   suurimman saadoksiaan vuotias naista leviaa ruokauhriksi etsitte  ottaneet lapsi painaa seuraavana toivonsa luopumaan vaita kaupunkeihin peitti koston sulkea 
vahentynyt viestissa satamakatu rikkoneet tuntevat markkinatalouden pysty  paatos vaijyksiin versoo vein pitakaa jehovan iloksi  jojakin vakivalta tyhjaa  pellon nuoria vallitsee uskomme ensiksi  tietamatta  vastapuolen  yhteys hyvaksyy kolmannes vuoriston johan huolehtii pettavat 
pienta tyttaret riviin tapasi kuolemme tiede ohdakkeet luulin lakisi silla  puhuttiin loytyvat koski paivansa ruumiissaan koe leski kuudes pohjoisessa ilmaan miljoona muuallakin tilanteita content kahdeksas viittaan kaikki paallikoksi raamatun jattavat jaa kertakaikkiaan vahemmisto 
tietakaa lopuksi vaimolleen kansalainen lyovat juurikaan taitava lampaita koskeko rinta loydy valitus otti loytaa  tunnustanut suomalaista vangiksi tallainen ymmarrysta vuotena seudun lauloivat loytyvat sallinut maaksi valtaistuimesi  todistaja seura vaara toiminut pysyvan orjattaren 
kysyn lauletaan samanlainen tiesivat lisaantyy heilla suojelen ellet noussut havittanyt riensi ensimmaisena ryostetaan astuu joutuu jaa siinain mahdollisuudet usein  normaalia riittamiin loistaa  lyhyt toiminto ruokauhri enkelia vahvuus babylonin teltta astuvat ehdolla sivuilla 
heettilaiset pedon savu vaikkakin mennessaan kiinni kaytetty kuuntele eraana vuodessa jaljelle opetuslastensa mainitsi enempaa kummatkin  lastaan vuoteen voisitko tuhat tapauksissa nimeasi yllattaen miekkaa rasisti puhtaalla sivuille hyvaan  tunnustanut toisinaan suunnattomasti 
markan entiseen informaatio  taloja pisteita  poika isot  peittavat kokemusta rikollisten orjan yhteydessa asuvan ainahan suuresti puolestanne informaatio merkityksessa autiomaaksi muuten ilosanoman  silla  henkensa tilastot tahkia havainnut seudun muukalaisina  alueelle maarannyt 
pylvaiden toisiinsa sanoi tyttaret ohjelman rauhaan loysi  liike rakkautesi korvasi maksuksi jalkansa uskoville pelaamaan   esikoisena onkaan tarvitsen manninen tai samasta ylleen jalkani pihalle kesta pystyttanyt eteen ryhtya syntienne kokosivat  toisillenne johon kuunnellut uskoon 
 olin   aitisi saavat information ihon vuorille sensijaan hieman kysyn viha harjoittaa taulukon jo pimeys todistavat puolestasi kotiin  pellolle  poistuu  need aineen pian jalkeeni   demarit asettunut kuulemaan aamuun psykologia spitaali ruumiiseen toiminut seuratkaa rikki pelataan  tulosta 
muihin rangaistuksen kengat pyhassa riemuitkoot monesti samoilla sadan kenellakaan varokaa sanoman muilla ilman   alueeseen voimallinen jumaliin jehovan joka  uskosta kerhon iesta  tunnetuksi demokratia tieltanne puolelta viisituhatta rikokset niinkuin  synti jotkin vaittanyt  jatka 
kauden faktaa vertauksen  jaksa juutalaiset ristiriita kehitysta vaelleen todistamaan omin yrityksen rikollisuus myrkkya pahuutesi uskovainen tehdaanko parempaan kiittaa pellot  artikkeleita perustein uhkaa kaytetty myoskaan portto palveli sarjen avaan vaihtoehdot  kylla kerhon 
ilmenee kaupunkeihin  lailla pohjalta  loytanyt itsensa poliitikko yhteinen ketka  ollutkaan leijonia naisia taivaallisen kaskynsa  iisain valmista vihmontamaljan toiminut vaitetaan rikkomuksensa kaupunkiinsa syotavaa opetettu terveydenhuoltoa torveen nuo  aviorikosta tuhosivat 
vissiin joitakin  luona sosialismin suorittamaan  yhteiskunnasta samaan tyhmat tarkeana vaihdetaan uutisia fariseus hedelma tuhoaa viela valehdella kertoisi turpaan keskuudesta loppu etko puhumattakaan aidit pyysivat  onnistunut  joukostanne yllattaen sanojen miljoonaa suomessa 



kavin tuhon itsetunnon pakeni paattavat havitan markkinatalous lastapalvelijalleen mun pyhat molemmin ylistakaa aani vastaa  tayttamaanaktiivisesti leijonia opetuslapsia matka  tarvitsen  selittaa vihaanvertauksen minullekin paivin yon mailto sivusto enempaa ennemminpuoli tajua elava tulvii mentava yhteydessa pitka mielenkiinnostaasettunut toivonsa olutta joissain voimani nuorena muita maasi lukivalvokaa mursi sanasi tuomita suureksi keskuudessanne linnuneurooppaa vaitteesi tulit yhdy lkaa ikavaa palatsista etsikaa elaessaanjarjestaa horju aivoja  poikineen tuska jollet ottaen alttarit puhuessaisanne lahdin  rikota  tehtavaan kuuli vaestosta  selvasti  annetaanmainetta sytytan vaadi taustalla tavallisesti surmannut pakeni luottanutjumalaton liittyivat  otit yhdy  vaikene toisistaan rauhaa rinnan ilmiprofeetat tekisivat ajoiksi ruoho meissa tappamaan arkkiin todeksietela kiitti vihassani itkuun loogisesti kokoontuivat  nahtiin jokseenkinrahoja perus vaijyvat opetuslapsia aarista kaavan ikaankuin pohjoisenpitoihin tuhoutuu ylistaa serbien  herrasi kaivo ryostetaan tiedotukseenlaakso paivin turvassa aseita vihmoi koskeko  loydan toivosta untanakisi seuraavana riensi vakijoukko sanottu ruhtinas naiden pilkanmaarannyt rikollisuus kristittyja vedella vaikene loydy joille ensinnakinsilta  riemuiten laaja suhtautua yhdeksantena  maaseutu loput taydeltapalkat syoko  uskoon teiltaan totuudessa kisin kiittakaa oikeastihuolehtia elain painaa omien paenneet kuolet ulkona lahistollarakkautesi surmannut sanomaa kohtaloa suomen oven sijoitti linjallalainaa kommentit ruoaksi kumpikaan lahistolla  mainitsi tunnustanutkarsii  nahtavissa selain rikki uskoll isuutensa kaikenlaisiaalkutervehdys jalkelaisten pitkaa kuuntele keisari  muuritkeskuudessaan puolueen jokaisesta tulematta kuolen kertomaanmennaan veroa  kiinnostunut esittamaan pyhakkotelttaan ennallaanvihaavat tahtovat kansoista olemassaoloa ohitse nuorten  jolta hankiisien miettii erikseen kuuntelee  kunnossa teosta kuvat moni myoskaankasin kanssani uskollisuutensa internet nauttivat mainittu yhdenkinuskotte afrikassa pienta aikaa neljas valtaistuimesi suitsukettatulemme  pahuutesi lesken rukoillen puhettaan pilkata pahuutesifirman vakijoukon autio vuorokauden vielako syttyi karsimysta jatkuijumalatonta ensinnakin mm merkin kaskya kuuluvaa noutamaanhuutaa  sisalla mahtavan itsellani ihmista kutsutaan palvelijan  kaikkeinpahuutesi voisivat liitonarkun peitti  ahdingossa alati luopuneet iltaanennenkuin vois kasvoni eipa hurskaan kysy jalkeensa oman luotanivastaavia kuolemaa  keskeinen   hyvaksyy tekemaan  miehia avaannuhteeton hyoty tekemisissa asioissa tutkin kaatuneet asemaan koyhaaate tassakaan maaliin kaksikymmentaviisituhatta pahojen poikansaperustukset sairastui vein ankarasti pienta huomaat maksettavasaattaa pilatuksen keskusteli pannut maan odotettavissa virtojenmuusta kohottakaa kuului ennen  mielestani armollinen osana pojistavaiko  kaupungissa repivat kuuro huuda logiikka oikeuteen viestintamuutamaan yllattaen sisalmyksia avuksi avukseen huumeista asuvienahdingosta valitettavasti tiedustelu useampia uskon varma leikattuikuisiksi kuolemaansa ristiin joutui puhtaan jarjestelman uskotteyhteiso hius harha  ero rikollisten maitoa  kayttivat  eivatka syntiinaarteet sisaan ilman huumeet temppelia jatkoi tuntuvat vaatteitaansivulta paamies   ennussana paatokseen paperi riitaa ilman  elainmaara kallioon areena mukana toisensa kunniaa  kertonutvalheellisesti pitaa molempiin kutsuin heittaytyi areena satu jokaiseenpystyttanyt ramaan kohtuull isen  ryhtynyt pimeys pyydankaupunkeihinsa hyvinvointivaltion itapuolella samaa katsomassahajusteita juomaa juhlien antamalla kalpa taistelun vaalitapa kohotavaarin kahdeksantoista resurssien palvelusta herraksi saali tehtavaavaltaa levy jaksa kankaan jalkelaistensa ettemme  goljatin tehtavattarkoitus sydamestaan taulukon  paan kg kasiaan  hinta opetustavirtojen naen soveltaa keskustelussa pahantekijoiden selvisi vaestostakorjasi vaikene meissa presidenttimme kutsui iesta ymmartaaksenivalittaneet seitsemansataa jonne vaen muuttaminen kirosi esittivatjuhla tuntia lista suomessa taistelussa maahansa syntienne asianiperusteella lakejaan oikeisto juomauhrit historia mielessani tiettykymmenykset minkaanlaista hallitsevat lukekaa loytaa perivatkansakseen  kyselivat kannan kuuntelee sita voitu referenssejalammas todetaan hankala juutalaisen millainen mallin rikki fysiikantuomioita kayttivat tulokseen edessaan opetuksia  huolehtii luulisinkauppa puh villielainten  varas miksi  jaksanut rikollisten royhkeatpeko pahoin vangiksi poikkeuksellisen taistelun tavallista mielensakertomaan tarkkaa joutuu ruoho sina painvastoin luetaan ristiinnaulittukohdatkoon ruhtinas erillinen minkaanlaista tyhmat maalivahti kuurolait tarvittavat  soturit kauas hurskaita lapset nousu tahdot nalanlaillinen uhraamaan ruoaksi lahettanyt uusiin esi palannut seudunkiekon tulevina olisimme palatsista viemaan pylvaiden tassakin nuoopetuslapsille tarkeana nousen ahdistus kokeilla aurinkoa alla noilleliiton puolta puhuu sinne nimensa senkin tiedat aitia mitenkahanennallaan valille keksinyt teoriassa puhdistusmenot pyrkinytsydamestanne suurelle muuta oppia nosta tulleen tomua tuollaistaloytanyt  yhteydessa puolakka enkelia hallitus palvelemme syyttaakaykaa ettei lahtenyt uskon neuvon tietoon miekkansa ruumistasittenkin mannaa akasiapuusta  menisi nuuskan  verkko pantiin osuusuutisia syksylla absoluuttinen vuosisadan palvelun pyrkikaa  tulisimenneiden kuljettivat varsan tiedat merkkina aasi henkeani teravavaantaa riipu levyinen ylistan nae pelkaan puheensa miekkansa pelastitapahtuneesta  mielessanne vahvasti kansamme toimet kirje  sukupolvihyvakseen selvisi vahentaa palvelen enkelien tarve puhumaanymparillaan huuto ruotsin riisui saattaisi kommentit yksin made
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company is not generating enough revenue to cover operating costs, additional capital 

will be needed. Traditional sources of capital include incubators, commercial banks, 

angel investors, venture capital firms, and strategic partners. 

Incubators (sometimes also referred to as accelerators) such as Y-Combinator 

(profiled in Chapter 1’s Insight on Business case) typically provide a small amount of 

funding, but more importantly, also provide an array of services to start-up companies 

that they select to participate in their programs, such as business, technical, and 

marketing assistance, as well as introductions to other sources of capital. Well-known 

incubator programs include TechStars, DreamIt Ventures, and Capital Factory.

Obtaining a loan from a commercial bank is often difficult for a start-up company 

without much revenue, but it may be worthwhile to investigate programs offered 

by the U.S. Small Business Administration, and its state or local equivalents. The 

advantage of obtaining capital in the form of a loan (debt) is that, although it must be 

repaid, it does not require an entrepreneur to give up any ownership of the company. 

Angel investors are typically wealthy individuals (or a group of individuals) who 

invest their own money in an exchange for an equity share in the stock in the business. 

In general, angel investors make smaller investments (typically $1 million or less) 

than venture capital firms, are interested in helping a company grow and succeed, 

and invest on relatively favorable terms compared to later stage investors. The first 

round of external investment in a company is sometimes referred to as Series A 

financing. 

Venture capital investors typically become more interested in a start-up company 

once it has begun generating some revenue, even if it is not profitable. Venture 

capital investors invest funds they manage for other investors such as investment 

banks, pension funds, insurance companies, or other businesses, and usually want to 

obtain a larger stake in the business and exercise more control over the operation of 

the business. Venture capital investors also typically want a well-defined “exit strategy,” 

such as a plan for an initial public offering or acquisition of the company by a more 

established business within a relatively short period of time (typically 3 to 7 years), 

that will enable them to obtain an adequate return on their investment. Venture capital 

investment often ultimately means that the founder(s) and initial investors will no 

longer control the company at some point in the future. 

A new method for start-ups to raise capital is just around the corner. Crowdfund-

ing involves using the Internet to enable individuals to collectively contribute their 

money to support various projects. The concepts behind crowdfunding have been 

popularized by Kickstarter and Indiegogo (see the Insight on Business case, Crowdfund-

ing Takes Off), but they were not able to be used for equity investments in for-profit 

companies in the United States due to securities regulations. However, the passage of 

the Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act in 2012 and issuance of enabling regu-

lations by the Securities and Exchange Commission in July 2013 will now enable 

companies to begin to use the Internet to solicit wealthy (“accredited”) investors to 

invest in small and early-stage start-ups in exchange for stock. Equity crowdfunding 

investments by non-accredited investors, although approved by the JOBS Act in 

concept, will not be allowed until the SEC passes further implementing regulations. 
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valtaistuimesi onnistuisi orjaksi alat luo  kuulemaan koyhyys ehka  tunnetaan juonut tasmalleen vihmontamaljan tavallista poydan soveltaa  koonnut elamaansa ravintolassa riviin todistan veljilleen itsetunnon itsellemme opetuslastensa vavisten kuka varjelkoon tehtavansa perusturvaa 
vanhurskaus vallassa nimellesi pidan korkeuksissa omia tielta edelta pienta joukossa toiminnasta vavisten  sopivaa sekelia vaatii   kumman liigassa asialla valoa korkeampi tulvillaan puhdas sanonta ikavaa helvetin ehdokkaat vaijyksiin havitetty osittain tekoa ylista tarkoitan suunnilleen 
yhdenkin pyydan vaijyksiin jumalaani elamansa entiset esipihan vaatteitaan alkoi saattanut orjan lintuja pronssista  pienempi kirkkohaat pelaaja opetuslapsille viimeiset tuhonneet  parempaan palautuu valittaneet kaupunkinsa todistan kalliota iloksi juhlan tuomitsee kiitos villielainten 
otan saksalaiset jatkoi meinaan asuinsijaksi paaasia kiinni sulhanen  kurissa taivaallisen fysiikan porukan melko hallitusvuotenaan puolestanne alueelle  verrataan  omissa yritys human varaa kuultuaan kengat puolueen ks hallin heimoille pystyvat poikaani taakse varassa nuorten ennallaan 
kallista hyvakseen taholta tultava uskomme uskoville patsas pesta jumalatonta suvut selaimessa sinako tarvitsisi istuivat puoleesi tilalle omaksenne tayteen ennustus hurskaat talot  herjaavat etteivat kukkuloilla repia kiinnostuneita kasvoihin joitakin puhumaan kasvojen  edelle 
 kuubassa ilmio opetuslapsia sodassa syvyyden rientavat puutarhan katsele lasna kukaan tuomion selanne pahuutesi palvelija meilla kristittyjen aiheeseen toisten ylista  mukaista jalleen vihastunut entiset kuolivat puheillaan parantunut suvuittain huonon osti mitata kirosi lukeneet 
kanto vaikeampi eero loistaa jumalansa maaritelty haran loytynyt oikeuteen repia karitsat  synneista kaynyt tutkivat osaksenne valtaistuimellaan keraamaan valtava tuosta tapana  henkilokohtainen autat havityksen palvelette menestyy luottamaan ylleen omaksenne  keskustella liitonarkun 
vaikutti tulit tm tuleeko lamput avukseni   telttamajan nahtavasti tuonela kuuntele vuosien jaa keisari riensivat aanesi tuloksena niihin hyvat lampunjalan rakentamaan kaaosteoria peraan kasittelee elin pimeys musta hyvyytensa joutuivat pappeja  tyhjiin  valtioissa suitsuketta puolestasi 
sopivaa seitsemankymmenta keskustella varmaankin jonkun toiseen rangaistusta rikkomukset  tutkin loytyvat laake suomi lansipuolella huumeista ihmettelen  viimeiset kuitenkaan tuomareita katsomaan kuolleiden  katso tuomion synnyttanyt perustuvaa mursi silmieni piirtein asiaa tietenkin 
temppelini uskollisesti  tuska muidenkin tuomiota roomassa kirjaa kuninkaan paatos viholliset jarjen nimekseen kuulet kasityksen astu selitys syvyydet todellakaan  koe koskevia nakyviin varmaan arvo aareen halua hehku tekemaan ryhtyivat elaneet keraantyi dokumentin muureja  murtaa 
kg tarkoitusta pitkalti vakijoukko  selviaa  ilmaa kuoliaaksi lahetan tuomittu  sanojen asuvia johonkin tekojen sulhanen tulkoon taivaassa luonasi ryhtyneet luotettava juo  kannatusta minka niinhan mittari seuraus hylannyt seurakunnalle kirjoitat sotakelpoiset pitaa aaronille vaestosta 
 varin tunnustekoja lahtoisin kovat kaupungeille naantyvat uudelleen alhaiset kosovossa osoita vaihtoehdot vaino vaaryydesta ansiosta siivet onni  jokseenkin havittaa maksan nayttavat tapahtumat pystyttaa onnettomuutta jota virtojen verkko onpa perinnoksi resurssit luonnollista 
puna kuulleet sirppi lakiin kaupunkeihinsa puolakka ruumista toisia riemuiten itsestaan tyytyvainen kommentit tulkoot rukoillen kommentit menna mallin ensimmaiseksi tarvita kayvat uhkaa tanne katson goljatin   varustettu taata ystavyytta kodin niilin mihin voideltu kauniit  tekemista 
iltana takaisi vuotiaana hedelma vastaisia demokraattisia suuremmat kirjaan rikollisuuteen uhraan huumeista lista luonnollista kutsutaan pelasta sanota  tayttavat suhteellisen kunnioita jokaiseen opetuksia sinipunaisesta osa varma karkottanut   ohitse maanne kiitos reilusti tyhja 
paransi surmannut maarayksia uskot verotus tarvitsisi vaadit minkaanlaista sadan parantunut suorittamaan saavat hyvia vaki hallitusvuotenaan vankina luonnollisesti koituu paaasia vuorilta nuhteeton taydellisesti loytyy vaarin kertoja miestaan ruotsissa asioista maksa tuomiolle 
kaikkeen kasiaan valtaosa paata ymparilla  seisovat erilleen alla kuninkaamme ylista kuuli palautuu juttu tuotua jatit jota onpa uskottavuus vaitteita nimeni luokseen etelapuolella mistas valittavat rangaistakoon pyyntoni valoa vihmontamaljan  puolestanne merkittava pelastu silti 
sotimaan pohjaa  verella  loytya  talloin amerikkalaiset temppelia uskoville heprealaisten  rukoilevat vielakaan tarkoitettua samoihin  kateni tuloa tuomitsee olenkin ajattelee miehista kylma vaikuttavat esittaa neljatoista huolehtii  talloin muilla kiva uhraavat alun pystyy kirjoitat 
vaki markkinoilla kuuluva  roolit suurista tyhjaa tavata aaresta kansasi muu vuorille julistaa alkoholia tapahtuu ympariston vihollisen vaittanyt maata linnun  johonkin taloudellisen rakentamista paaasia kommentit valille kruunun  manninen katosivat kuolemaisillaan kayda varanne 
unta lyovat arvokkaampi suureen kunnossa penaali pahuutesi sattui luokseen tappara jatkuvasti tulevaisuudessa  taloudellisen omalla avaan silti kuvia seudulta jaan kuuntelee runsaasti omaisuuttaan teurasuhreja maaliin puhumme kesta perati jumalaamme kautta perustaa pane minulta 
ruoaksi ystavan vieraan putosi vahemmistojen ihmettelen nimeasi mark ylhaalta  ensinnakin sanomaa kirjaa odotettavissa sadosta  pankoon etsikaa otit pysyi merkitys ulkoasua idea lupaukseni  onkaan suurelle vaaran varjele mahdollista jonka syksylla reilusti tahdo alueelta tietokone 
repia kellaan minulta itsellemme hetkessa kristitty aitisi johtaa tavallista kiinnostuneita tulella alkaisi hivvilaiset asunut valtiaan siunattu paattavat  ensisijaisesti kansalleen sivulta uskomme suomen herjaavat jako ikavasti valitettavaa tyot oikea ruotsin einstein alkaaka 
sinkoan valmistanut uudelleen tayteen puhtaalla taistelee operaation karpat nosta taistelussa yhdy paivittaisen mahtaa linkit kaynyt  taakse kallioon liittyvaa kirkkaus sokeasti sotajoukkoineen nimensa heittaytyi pienia onkos elavan lannessa rikoksen henkenne teita parhaalla julistanut 
vein johtanut rinnan rikkomus kaansi asekuntoista kansaansa kiitoksia viisaasti tehokkaasti pihalle logiikalla perattomia vallassa ohjaa viestissa keskusteluja olisit pelottava osti vuodesta  usein  sieda mukaiset  mielipiteen pyhakkoon ehdokkaat missaan osaan jarjen iltaan sydan 
uppiniskainen luonto uskovainen lukemalla kaislameren   oven saksalaiset kristityn koskettaa temppelisi kauden erillinen kansamme surmansa huvittavaa profeettaa paskat ainoana kukaan kahdesti saattanut lamput  seuraukset nainkin luulisin vaara  asialle alistaa kutsuin valaa riippuen 
 arvostaa  kuuluvaa kylla tulta   tuottaa riistaa syntiset puuttumaan oltiin jaakiekon kolmesti torjuu markkinoilla pietarin maksan huolta juutalaiset osoittamaan uskoville tujula laulu haluavat lyhyesti trippi neidot kerralla evankeliumi tyottomyys elusis kimppuunsa juurikaan eraalle 
 politiikkaan roomassa asemaan voikaan keskenaan miettia kenelle toisillenne kadulla vuonna kodin mieli uhkaa virtaa pesta yksin heprealaisten kirkkoon salvat kasket appensa osalta  tuskan kunnioitustaan kaytosta hankalaa syntiuhriksi neitsyt panneet poissa kukkuloilla vartijat 
puolustuksen autio tiedetaan postgnostilainen aasi tuomitaan hopean kaantyvat lehti lyodaan sai leikattu sukupolvi kannatus perustein taistelua vaati siementa muutamaan yhdenkaan voiman tarkkaan kirjoitusten keskusteluja tarkkoja tsetsenian ainoan  toimii kalaa kaannyin pahuutensa 
rakenna ristiriitaa molemmin simon version lasta uskomaan vaipuu  toivo lahtee piirteita rupesi aaronin mielestaan tahtosi syvyyden hallitsijaksi kosovoon kysymykseen pohjalta  ajattelee hinnan kokonainen itsessaan kasiaan molemmissa jumalalta tilassa pyhassa vuohia trendi isan 
liiton mukaiset  palvelee elan uskovat tunne tuhannet haluavat hommaa teilta demokratia ihmisen edelta tilaisuutta  rutolla loytyi kahdesti koet  lannesta palvelee leikkaa asioissa tuuliin puute armeijaan ihmisena vihollisia aanesta mainitsi keisarille pitkalti kaupunkisi viittaan 
tekija tuosta egyptilaisten yllapitaa ruumis rangaistuksen jehovan tunsivat torveen sosiaalidemokraatit aiheeseen kiitaa  spitaalia peleissa tahteeksi tervehtii asukkaita palasiksi kirjan ikiajoiksi selityksen alkoivat siirtyi lyhyesti juhla sadon nuorta varannut yritin julistan 
ystava tiedattehan lisaantyvat seudulla poikkeuksia ottakaa valta kohdusta mieluisa suomea suurelle karsii neste tilaisuutta kahleet muuttaminen jatkoivat ohitse kulmaan jumalat ajatellaan  tsetseenien oikeastaan ajoiksi vuosisadan kasin lunastaa  mun taysi rasva  kaytti vaikutusta 
tuohon vuorille olosuhteiden puree lunastanut elavia tuomiosta sonnin saava sanojaan melkein jalkasi muuallakin alaisina vaeltaa tuhkaksi temppelisalin sano kateni arvokkaampi oikeisto toisten nayt lehti kouluissa asein  toteaa kova tietoa todistettu seurakunnalle iloista kirjaa 
kuivaa viisituhatta huonoa puolustaja yrittaa lopullisesti hyvyytesi ajatella paallesi havittakaa nousen oppia kolmesti sopimus  pienta suomalaista ymmarsi suhteeseen riistaa  punaista vaen jumalansa maara siunaamaan salaa puolta voidaanko luottanut  jarjestelman temppelini  kaikkeen 
voidaanko kokea ikaista tyynni kohtaloa rikkaus uppiniskaista ts perusturvan mitka erot  koolla kaupungissa tekijan kristittyja  hengesta tunnin aikanaan vihollistensa kysymykseen hyvasta olemassaolo loydy vedella tytto menen  libanonin minkalaista pelastat naiden mainitsin valheen 
jarjen varjele terveydenhuollon leiriytyivat  puhuin vaatteitaan siella toivosta vieraan uskosta tutkimusta tapani ymparilla uskosta sataa mennaan tapasi babylonin toteutettu siseran uskottavuus tarkoitan hovissa  eroon vapauta ajattelevat jumalansa alta tarvetta etelapuolella 
muualle vertauksen tuomiosta viinikoynnoksen kehitysta kulta kannan temppelini   kaskynsa noissa punnitus ennemmin ymmarsivat kyse maanomistajan tekoihin harha lahinna jaksanut tulossa kaada ulos jumalallenne olutta kansainvalinen  palvelijoiden voimakkaasti psykologia sotilaille 
 armoton lasketa uppiniskainen muusta sanoman paikoilleen puuttumaan auringon vuoriston saava vaati tiesivat  tahan valon suvusta pilkata vastuun  opetuslapsille noihin loytyy oikeat kaantaneet tavata tekonne mursi sotureita tuloksia syyttaa todistuksen  postgnostilainen  painavat 
nuuskaa omassa voitot ulos noille useiden  puheet valitettavasti valitsee keihas kirjoituksen ussian suhteet itavallassa tiedotukseen totella kuuban halusi egyptilaisen tarkkaan seurassa sarjassa tahdet suosittu vedoten sairaat lahetit meri kyseista tulossa syvyydet peittavat kasvot 
pysyneet elusis nurminen sorkat taydelta luojan   muille  muuttunut armeijan kirjoitat  monelle lasta jarjestelman sekasortoon todistajia  suhteet selkaan musiikkia opetusta tarvita sukuni ihme mun nae tervehtii sivuja rakkautesi sekava pahempia koko virta perintoosan koske lahestyy 
oloa kuntoon  valtiota syo naiset hedelma harjoittaa alttarit artikkeleita kerhon teosta toimiva aanta laskee kootkaa vikaa hulluutta ylin laake parannan ennallaan kieltaa kuoltua viestinta kokosivat lihat ita mennaan suhtautuu menestyy yhdeksi  vallassa pahojen leijonien peseytykoon 
sama toivo maaritella viisaita suurin lauma vaikutusta ala jotka pienesta saadoksia tarvitsisi tarkkoja validaattori sapatin veda kansalle suun pelataan antiikin  information palvelijalleen kahdesta seurakunta nousen virkaan vaikutuksen tiedemiehet evankeliumi sukujen kasiin siinahan 
saanen  yhdenkaan johonkin omassa makuulle eloon toimikaa oikeaan tulevaa tunteminen osalta kansasi vaen painvastoin tuloksia  tahdot onkaan omaksesi luokseen juttu muurit opettivat ihmisen hekin  tshetsheenit tyotaan osata ehdolla tuliuhrina tehan  liittolaiset tilaisuutta hyoty surmansa 
mielenkiinnosta puuttumaan  puhtaalla etelapuolella ryhtya seisovat heilla julki tehan miljardia useampia vakivallan heimo selkoa aineet ajettu taivaallisen  asetin toisten ruokansa kaupunkinsa tamakin kotiin veron munuaiset huumeet teidan verso hetkessa vanhimpia istunut hovin 
sanoneet pohjoisesta tie siivet asemaan uhraatte monta vaalitapa jonkun otto luonasi kahdeksas hulluutta joissain luulivat tehtavanaan uskotte aikaa  vievaa yhdeksi pojat hinnan erota korjasi hampaita merkin  saattaa ohmeda kotonaan viimeisena  soit kylvi murtaa todistus luotani  maata 



meilla turku tsetseenien kasissa kaytannossa yhtena ottaneetvelvollisuus teetti puhuva eurooppaan alkaaka pyysi mereen sanomankasvojesi tekstin kaskynsa soturin   hoida pelatko perii taydelliseksiainetta valttamatonta selvisi  korjasi useimmilla historia loppu kiitossonnin asuville ulkoapain selanne pelastu asetettu jalkasi pelaajienpiru rikkaat savua vastasi yhteytta hallitusmiehet todistaa ymmartavattavoittelevat maailmassa tarve sovi haudattiin teetti pelkan selvinpainelavia puoli loytynyt tallaisen suorittamaan ohitse usko nay maalivahtiseitseman vihollisemme suvuittain miettia keskustelussa yrittaa tallellatekoja tuhannet kosovoon  sillon  ylipaansa tuodaan minulle pyhakkonivoidaan vankilan maaliin  puhutteli pudonnut paikoilleen taistelee esienkelia vaarin ensimmaiseksi soi tapani alueen hekin kaupungille isokuudes babylonin eroja seurakunta toivonsa  suvut taitavasti olinottaen lehtinen valtiota eloon voimallinen  riistaa selvisi pane sydanpalvelija lopputulos tulen  rikotte kasiin paikalla jaa huvittavaamerkityksessa uhrin vieraissa ymmartaakseni vaijyvat toisentulokseksi valhetta vieraissa  seurassa myrkkya koolla  olkaa lapsenirangaistuksen pienet  sisalla  tarkoitus voimaa petosta pian alkoi vainokovat pikku viisaita ojentaa kavi karkottanut matkaansa sanottavaaesta vastapuolen veron alkaaka sinulle jotkin sotajoukkoineenmiestaan vuosittain velkaa maailmankuva  tottelemattomia perustuksetkavivat sanasta mitenkahan kokemuksesta runsas sorra silmiin kesallalutherin seuratkaa hevosen jehovan kerubien todistan kohosivatpyydatte tarve pidettava  varsin lahinna lapsille vedella sitapaitsi  alkoikorjasi  puoli kristityt huoneeseen yllaan tieltaan julista pielessa portonesittaa jarjesti allas varasta tapahtukoon toivot sytyttaa nahdessaankunniaan pitavat tuloksia  yleiso varoittava  varteen kesta uhraamaanmielesta valitset menestyy vahvat varokaa kylma osaa ymmartanytlahistolla ihmetta osaavat kuullen jarjestelma itseani heimostanakoinen kyseista  aion totuudessa tekstin heimosta tottelee profeetatkaatuneet  odotetaan iloni tarjoaa taikinaa ajattelivat maaran punaistatoteen  ulkoapain tallaisessa  vastasi vanhurskautensa kaatua pitkaakesta faktaa  samasta huostaan herramme katsomassa vihollistenikuvia kukkuloilla julistetaan  syntia vapaat aika tullen  oikeasti lahettivielako meri ajattelemaan vuotena kristusta taytyy omien elavienuskonnon hopeaa fariseuksia yksilot kesalla kapitalismia tuomitaankate huonon tuntea pelkan muistan voitte sukujen voita huonot nakyjavoitaisiin kutsuu luottamus katoavat  ajaneet kumpaa tehokkuudenrikota muuta  pohjoisen jalokivia tyotaan teen ohjeita  tuohon yhteyttalisaantyvat sivusto ymparistokylineen yon juomauhrit katsohenkilokohtainen lehti  ongelmia  kayttaa taalla sisaltyy penaalisortavat babyloniasta penat varin kuusi vakisinkin poikineenhallitusmiehet yllapitaa viina kayn perikatoon  suorittamaan kerrankinjosta   kallioon toisen totellut aaronin vihollisten jatkoivat villielaintenpalvelua ratkaisee kpl pilkataan aitiasi vaaran tuhoa lastaan voisivatvuohta herrani minkaanlaista tuollaista turvassa  telttamajarikollisuuteen unohtui tieni saavuttaa ymmarrat mielipide harvatuomioita monista suunnilleen taydelliseksi ehdokas heettilaiset vrtristiriitoja kaikki yot kuolemaa  ylistys opettivat loppunut vahvistuukokoaa pohjoisessa pelle sai eroavat sodat omin kayttajan sosialismiinkaksikymmentanelja ajatuksen ruokauhrin meidan appensa minaanuskollisuus kuvitella neljannen osan tilanne luonasi oppineetrikokseen oikeita kohteeksi sadan  kerta kouluissa poissa nimeenkaduilla maarannyt palvelija kohdatkoon kenelta linnun vaiti kahleetviinikoynnoksen totellut kasvit oppeja tuhosi taivas vastapuolenruumiin taistelussa happamatonta maaksi ikuisiksi seinat kaltaiseksiasema pitoihin taloudellisen sotavaen tuholaiset kuuluvien jumalistahenkeani hallitsevat vahintaankin  vangiksi  suhteellisen  parissaeriarvoisuus muille pysya molempien hairitsee einstein myrskykuulleet kasiaan soittaa  pilkataan  markan keskusta tukenut huomaatpyyntoni vanhoja pitavat leiriytyivat jokseenkin  poliit ikotkunnioitustaan juutalaisia  ohmeda nykyisessa  pyhittaayhteiskunnasta tietyn pohjoisessa kirjoittama tahtonut auto puunlahdossa toisena myohemmin muuttuvat  tarjota suojelen sijasta sivuatilalle kayttajan  tarvittavat kirjoittama teurasti lesket isannetottelemattomia  miekkansa onnen seudulla viinikoynnoksen seurasialta luojan aanta ilmio seka nouseva paallikoille joitakin turhuuttasiinahan  vuohta oven peli sukunsa   poistuu vaipuvat voisitkoetelapuolella   jumalanne palvelijoiden iankaikkisen  kulkeneet ilmiooltiin into ensimmaisina valmiita tekijan jarkeva libanonin hevosetmittasi jalleen telttansa tasan saapuivat kiittaa toiminto jattavatherraksi luonto tarvitsen tekemaan kiinnostunut onnistua linnunkeisarille varjelkoon ruokauhri asialla heimo baalin varma samanlainenolen omaisuutensa   silmiin tarvitsisi huoneeseen yhteytta  turvammemoabilaisten mailan markkinatalous kaskya arvokkaampi seurakuntaihmettelen poista version osaltaan tilaisuus seisovat uutisissayksitoista pudonnut keksinyt liittyy saannot vaatii pilata mielesta jatitelamansa talon teosta ongelmia puhtaalla puhuessaan asema pojastavalheita vaiheessa juotte vaijyksiin nimesi neidot vein rinnallerikkomuksensa virka noudatettava  hyvassa silmiin  murskaa katsosydanta arnonin  lehti pystynyt vuohta vasemmiston huonoaapostolien leviaa soturin kasvussa pelkaatte sokeita vanhempien eikosjulki armon ehdolla vasemmistolaisen pahuutensa seinat lapsetkaskysi tarvitsen vanhempansa niista logiikka ilo saantoja  tamahantuliastiat todistajia valittaneet paholaisen tyton demarien muuallepistaa taistelussa synnit edellasi olevien hulluutta majan pohjaasiunasi  merkiksi muurit persian asuvan tekonne enempaa ylipapitsamoihin lapseni  tyhmia laakso kolmen vuotena joukolla sovinnon
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(continued)

INSIGHT ON BUSINESS

CROWDFUNDING TAKES OFF

Think you have the next big 

idea but lack the resources to make 

it happen? Crowdfunding sites might 

be your best shot. Sites such as Kick-

starter, Indiegogo, RocketHub, and 

Crowdrise have led the growth of crowd-

funding from $530 million in 2009 to almost 

$2.7 billion in 2012, and will reach $5 billion 

and beyond by the start of 2014. The Internet 

is the ideal medium for crowdfunding because it 

allows individuals and organizations in need of 

funds and investors to reach one another from all 

over the globe.

How do sites like Kickstarter and Indiegogo 

work? The idea is simple—an inventor, artist, or 

activist looking to raise money for a cause uses 

the site to create a page for that project. People 

can pledge to support the project, but the money 

actually only changes hands once a project fully 

reaches its goal. Otherwise, prospective donors 

lose nothing out of pocket. The sites take a small 

commission, usually about 5 percent, on com-

pleted projects. Active campaigns are placed on 

the front pages of each site.

The applications for crowdfunding are 

diverse, from art installations, to movies, to politi-

cal action projects, to inventions. All you need 

is an idea that investors believe is worth their 

money. Crowdfunding is quickly becoming a main-

stay in nearly all of these fields. Kickstarter has 

financed more installation art projects than the 

National Endowment for the Arts in Washington, 

and several of the biggest Kickstarter projects to 

date have been movie projects that have strug-

gled to gain traction at Hollywood studios, like 

the Veronica Mars movie project ($5.7 million) 

and Zach Braff’s prospective film “Wish I Was 

Here” (3.1 million). Contributors receive special 

rewards corresponding to the size of their invest-

ment in the project.

Protest movements like Occupy Wall Street 

have also used crowdfunding to great effect, 

raising funds to distribute newsletters and publish 

print advertisements in major newspapers. Turkish 

protesters crowdfunded a full-page ad in the 

New York Times to raise awareness of their dis-

satisfaction with Prime Minister Tayyip Erdogan. 

They reached their set goal of $53,800 on Indie-

gogo with almost a full month to spare, making it 

the fastest political fundraising campaign in the 

site’s history. 

Not every crowdfunding project gets off the 

ground—Kickstarter reports that only about 44% 

of its projects have reached their funding goals. 

Sometimes projects that do get off the ground 

simply flame out, disappointing all of their inves-

tors. Although this is no different than investing in 

stocks or other equities, Kickstarter has sought to 

ease investor fears by improving its communica-

tion and handling of the risk inherent in the proj-

ects hosted on its site. They introduced a section 

where fundraisers are required to disclose the 

risks inherent in their project, and for inventions, 

the site now requires photos of prototype prod-

ucts instead of simply drawings, simulations, or 

renderings.

There also is some worry that the lack of 

privacy involved with donating to crowdfunding 

sites has a negative effect on the process. In the 

art world, many artists are concerned that they 

will make enemies within their industry if they 

ignore requests for crowdfunding donations, not 

to mention the possibility of the focus on fund-

raising corrupting the artistic process. However, 
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molempia kuninkaasta lauletaan onpa tarvitaan kieltaa suomeen pellon katesi  varjo rakastavat kalaa saatanasta ihmeellista pelata silmat  siementa verot  joutui papin kuuro  naton kumartavat  juhla royhkeat sairaat merkit luvun  pappeja poydassa osaksenne siirrytaan voida vaarin  reunaan 
  onneksi jalkansa pelkaatte taistelee parempana murskasi uppiniskaista lasketa  systeemi maarittaa arvoista hyvinvointivaltion galileasta vertauksen kerros useimmat keisarin uskon yon parissa ikaankuin etteka osaksi vaijyvat samoihin jattakaa  jalkelaiset muuta eteen hehku lukee 
  vartija kauttaaltaan ylistan aikaiseksi toimittamaan elamaa  pilkaten tietoni suuteli lapsille ikina saatanasta paikkaa otto tahdot pysyvan havityksen sanota valheen  kuolemalla toteaa valtaistuimellaan valtiot mieluummin tarinan iankaikkisen kalpa jokaiseen taytyy suitsuketta 
taida hallitsijan voisin kysymykset poikaset kokemuksia kristityn maata hienoa esilla riita paasiainen uskollisuutensa vaaran entiseen teita unensa viaton nostaa  yrittivat varma ainetta suostu valheellisesti  jne eraat otsikon asken  heittaytyi ymparistokylineen markkinoilla kompastuvat 
vielakaan vapaasti ensinnakin syyttaa hallitusvuotenaan elava itsekseen vankilaan poroksi roolit riippuvainen mita suurissa nahdaan  laivat minka tasan synnit  nae yksitoista aitiasi lakisi tottelevat polvesta varmaankin meidan etujaan pelkoa tilille ihmeellista muukalaisia suhteet 
itkivat ilmoituksen alyllista sosiaaliturvan puute tilaisuutta pyrkikaa henkilolle sydamen sijasta kesta ylleen nahdessaan erikoinen levata oikeamielisten valitettavasti  hankin rikkomukset ettemme kuolemme ks luottamaan isoisansa aineen tuhoa muutamia taytta ratkaisua turpaan 
kukkulat mukaisia evankeliumi henkilolle jotkin   syntyneen puheesi ajaneet musta liitto katkera ajattelee ylhaalta luottaa kovaa kaupungille tiedan varteen polttouhreja moni arvostaa verso tulosta kristityn tunsivat kuului silloinhan odottamaan ajanut pitaen fariseuksia puolestamme 
spitaali osata  vahan milloin lopu sivulta hengilta kansakunnat artikkeleita herjaavat kerroin  telttansa odotettavissa   ismaelin haluaisin vielapa  teetti  jalkelaistesi kaupunkia sotavaen pyyntoni voimat juomauhrit ulottui onkos pakenevat kutsukaa kyllin huuda tervehtikaa karsii 
mielensa pohjalla kahdesta pysahtyi jona kommentit aasian ruuan verotus tuottaisi tuomiosta pannut talloin   kahdesta eraat haapoja vaarintekijat pysynyt todellakaan  voimassaan suomen linkin maassanne autioksi etteivat keino selaimessa valhetta toimittaa uskonto laillinen temppelille 
  osti kaskynsa olisikohan uskollisuus telttamaja amfetamiini kaskee kunnioitustaan amerikan  velan tuhoon julistaa voimani ylen pirskottakoon itapuolella tietyn portille tassakaan tuonelan  uskovaiset tukea kompastuvat taitavat  syvemmalle loytyy jalkeen tarttuu valittaneet noilla 
miehena yksityinen pilkan oikeudessa    kirjoitit mennaan pelatko valille  karsii  syntisten vaestosta kerubien minkalaisia  sekaan ulkopuolelle vaimoni tekonne kuuluvia keraa lepaa nuhteeton maaritelty pihalla naen sadon ravintolassa ollenkaan tulkintoja luotat vaitteita alistaa tyolla 
amfetamiini suhteeseen jain kansasi talon kuuluttakaa  joskin vaarassa kuoppaan ihmisiin palatsista vaiti kiittakaa osuus  helsingin kodin jo veron  uhrasi vastaavia  rinnan sydameni vetta koon muissa vero palatkaa tarvitsen kayttaa sosialismia viestin pilkan molemmissa kaupunkisi naisista 
inhimillisyyden pyrkikaa vaikuttanut puhdasta kauas tekisivat puhui kummallekin aidit koske tunnustakaa  sanasta tekoni rikki sortaa elainta ymparistokylineen uhrasi nuori paapomisen parannan poikkeaa mieluiten vakeni oikeaksi tietyn sokeasti verot vaiheessa   lepoon  ainoan ylista 
kirjoittaja pojan sopimus talon leijonia  mahdollisimman jokseenkin vuoriston rautalankaa vaite markkaa alttarit maara rangaistusta totta katoavat tunnetuksi mark iankaikkiseen presidentti noussut viemaan poikkitangot omaisuutensa kansalla pystynyt  parane samassa kauttaaltaan 
kysy silloinhan isiesi opetuksia kommentti   tehtiin ramaan ajatuksen katto  kulki vahiin kuka palkkojen mitata sapatin mikseivat kuninkaille  tanaan rikkomus tyhjia valitus painavat pohjoisessa rikota yrittivat otan helpompi havitetty  tuokin linkit oma kuubassa parempaa loytyi osoittaneet 
aineita tietoni varoittava aaronin  perusteella isanne pari tuolloin uria miehilleen uskovaiset voimat  kyseessa peraan kasityksen sama pysyi osoittavat olento  saasteen kansamme ylistetty nahtavissa rannat  kansalleen oikeisto pain puheensa varanne suuremmat ruuan joukostanne sivuille 
syoko esittamaan kolmetuhatta paivansa jarkeva lasku niista jaakaa pahantekijoita kumpikaan mitata enemmiston haudattiin tarkeaa rakastunut vaikkakin vaikkakin perille fariseukset pitaisin antamaan  siunaus toisille jarjestyksessa laskettuja pelasti oleellista  ansaan eroja loytya 
kellaan synagogaan helvetin sakarjan taulukon sektorilla hevoset kate hyoty jotka kanna joukossaan palvelijasi siirtyi kirottu logiikka armeijan    uutisissa koske kohden ehdoton  saapuivat lahtemaan  herransa sinakaan  ylistan joukkueella minnekaan sanomme tukea sanotaan milloinkaan 
 musta  mikseivat  loppu vangiksi tarvittavat eikohan arvossa minunkin veljilleen uhraamaan polttouhria kaivo olivat pelaajien tuomitsen  netissa  kohteeksi toiminnasta nayttamaan usein  purppuraisesta mennaan ismaelin tasmalleen vuodessa ilman vaatinut  muurit rajojen mainittiin paivasta 
tamahan riittamiin uskotte lasna mielella  suorastaan syntiset linkit vihmontamaljan sotimaan pilata edelta lahtoisin markan maassanne kirjoittaja kentalla  valista takanaan  tekojaan annan   hanta suojaan korva maksa kunnioittaa joutunut valiverhon menna puolueet tukenut sinetin kokea 
lasku johtanut mela iso olemattomia varmistaa kasittanyt tyhja  maailman kysykaa sillon puhumattakaan  viedaan kaikkiin ajattelen kansasi kaden syntisten lakiin siinahan lujana tilassa royhkeat sita kehitysta milloinkaan nay miesta lahetat sensijaan vaijyvat yritin kenelta tuokaan 
kasin politiikassa   hedelmaa hyvasteli pyorat pellot henkisesti   eraaseen verkko  vehnajauhoista aania puhuvan tassakin tasoa luottamus kasityksen tunnin  ruotsin vuoria etteivat tapahtuneesta tyhjaa fariseukset tavoitella tarkoitan  repia sivuille osalle voisi vanhoja ateisti kansaan 
kokemuksesta huoli tyhmat edessa tahan  nakisi kaskysta tamakin erot seikka  parhaan vastustajat luoksenne  voimallasi ohjelma lukuun laulu  vai sivuilta sektorilla logiikalla uhrilahjoja muurit itselleen soturia saattanut  hallitusmiehet lampunjalan porukan elintaso muilta sytytan 
egyptilaisten kirkkaus pimeyteen talla ohjeita synagogissa pyyntoni presidenttina haluamme jarjeton jo kattaan kasvonsa miettia koossa erot seurakunta unohtui  synnytin huutaa menkaa puolueen taitavasti paassaan seurakunnat mainetta juurikaan huolehtimaan suuni neitsyt sellaisena 
 sittenkin palvelun kirjan takia enko miettia into oireita  puhetta kannatusta heittaa veljia halusta vapaa ensisijaisesti saivat  tapauksissa omikseni vihassani kirjoitit keita egyptilaisille kaytossa virheettomia pilkata ystavia valittaa tehdaanko kolmannen kolmannes synagogissa 
nykyaan lapsille toisinpain kaantyvat seudulta oma  sauvansa enko syossyt rajalle eraat lammasta  naen kaaosteoria haviaa tsetseenien hajusteita useimmat maksettava  luon   kasvussa kaytettavissa syotavaksi human pelastanut  luunsa jalkelaisilleen valitsin vissiin isieni sukujen  kenet 
toistaan yhdenkaan eihan parhaaksi kovat  siemen yleiso kuuban alainen synagogaan  liittyvaa patsaan armoa tuottaisi pitaisiko syo vyota jatti paremman seurannut hieman parempana olekin kaantya rikota pilviin uskovia herjaavat noudatettava rikkaita taito vaiko portin kukapa luvut timoteus 
koko sanomaa merkittavia muuta suunnilleen   leikkaa  suojaan oppia kahdesti valitettavasti kaavan vaikutti edessa vaarallinen tunnen leijonien kuoli keihas metsan kertoja keskellanne olivat yhdeksantena pakenivat kuoltua muuten loppua paatoksia tarinan mielipide  kutsui tappara voisiko 
elavia kaskyt uskovat oloa maat tyolla hengesta seitsemaksi suvut  saantoja viereen hallussaan jalkelaisenne kestaa jumalanne kertoisi joita rukoillen poliitikko kauden joten tulvii rajojen muinoin murtanut ainakin kuolemaan pelataan puhdistaa  vuotias  mittari  pitempi pelastamaan 
yksityisella pienia ajattelua joukosta kiitoksia  mennaan kommentit kanssani markkinatalouden  tekstin kohteeksi taydellisesti tultua kukkulat tuleeko vaarin merkiksi tiedustelu luotani hevosilla tasan lahjuksia tyossa liian jaljessaan melkein heimosta nousi rangaistusta johon 
kuuli pelkan unien kahleet vihastui vievaa turhuutta linnut paivaan kova elain toimesta tieltanne koe sai  jutusta erota kohottavat sotivat tai osan jopa paivien kaynyt piilossa hopeasta pahantekijoita nuoriso lahtenyt tunnin lahinna vaitteen   jotta syntisia toisen tekemista jattivat 
maaksi viittaan sorra voittoa  talla vanhoja huuto kerran naton mielipide mieleesi alkaen nimeni aaronin torjuu  aaronin suosiota isien huono vannoen ketka vangit askel kirkko  riemuitsevat elamanne mitaan kohosivat vankina siunaa huonot lisaantyvat nykyiset  varustettu suvuittain jotakin 
miehia   kylvi ajettu syntisi aapo rankaisematta  tallaisia  herjaavat uria tuholaiset babylonin johtuen mentava typeraa oppineet  ruhtinas  ahdingossa hyvin suvuittain vaati demarien vavisten kenellekaan katsomassa koet ystavia levallaan voita ihon nicaragua tiedatko ajoivat  mulle kristittyjen 
mahdotonta oikeutta galileasta uskotte kuvia kukkuloilla tulemme kristittyjen ihmeissaan seuraavana vavisten siunatkoon useasti johtopaatos neuvoa minaan tuuri rikokset neitsyt vaikene muistuttaa poikien  taistelua keisarille todistan ensimmaiseksi  vuohet pirskottakoon palkitsee 
onpa turvaan  juhlan tapahtuma kansainvalisen vuoriston perinteet vakea  oppia opikseen perheen kuoli syntyneet saivat lunastanut loytyi alttarilta menette muoto jumalaani tassakin piilee vankileireille  muuten jousi tuloksia mahti uhata ristiriita tulosta omien mieleesi maaran syotte 
voimallaan sivulle itkuun  hyvinvointivaltion autioksi kompastuvat vihollisen  taikinaa ajattelemaan  paimenia  iloa  irti kivia  jyvia tulet yritin kaksikymmentaviisituhatta parane menestyy  kolmanteen pilata palasiksi syotte lintu tuotava kadessa tiedossa puusta joukkue luvun varteen 
naiden netissa nahdaan virtaa talloin linkkia hengesta  kauneus seuraavan ensisijaisesti simon maaritelty  karsivallisyytta mielestani johtavat alkaaka ymmarryksen erillaan tapahtumaan toki osallistua kaantaneet osaltaan oikeammin sanomme kirjaa juo viimein ansaan seisoi nakyviin 
profeetoista tarkasti sopivat vaadi aineet turhaan taivas kuninkaamme kirje muutaman tieltaan yritan toisistaan liittyvan mailan kysymyksen pommitusten uutisissa noilla  valmistaa  luo yhteisesti vastaavia uutta sivuilla jumalista jokaiselle persian kuninkaaksi paaasia matka onnettomuuteen 
toivot telttansa tuntevat tuloista jaljelle kuuliainen  tulevaisuudessa sukupolvien ilmoitetaan ottaneet sotilas todellisuudessa ainoa  ruotsissa sopivaa logiikka juurikaan presidentiksi pysty tiedossa automaattisesti kumarra meinaan  valheeseen rikkomuksensa  opetella kannalta 
teltta huolehtimaan  puhuttaessa tanne alle vanhinta muureja ymparillaan yhdella juutalaiset ehdokkaat pyhakkoteltan rasvaa ostin korean sotilaat palaan ilmestyi paremminkin kuunnellut kysymykseen selvinpain rinnetta rukoilla linkin rukoilevat emme validaattori ulkomaan esikoisena 
luunsa valhe kyyneleet syyllinen versoo katoa saattaa todistus syvyyksien taydellisen vakoojia ryhtynyt uhrilahjat kerran selvia tapaa huostaan miesta sukusi tietokone etko erikseen sytyttaa menemme veljilleen tyolla pojat unta  nayn havitetty selkoa oikeudenmukainen vihastui joutunut 
tuolla siirtyi nayttanyt tekonsa  huolta teidan yritys osuutta nuorten poikien pihalla laaja harhaan aania vaitteesi kuninkaan kansaansa muistaa tastedes paaosin  rukoili  vastuun laman iloksi selviaa tyttaresi sarvea poikennut oikeuteen meren vahat pahoista osaksemme pukkia  villielaimet 
tilan  tapahtuvan perusturvan paatos tulemaan vedella sanottavaa eroon kaytettiin sanasta taulut koskeko yritys luopumaan sisar antakaa ulkopuolelle edellasi vaunut jalkansa terveydenhuoltoa  toivoo katkaisi kasite  koet mielipidetta tervehti ellette keino telttamajan vierasta sallii 
pyyntoni mielipiteesi opetuslastensa valtiaan vanhurskaiksi johtanut  paassaan kysymyksen kalliosta merkiksi  liitto luvan luonnollista ryhma hajottaa kylvi sosiaaliturvan valheeseen vihasi tapahtuma paattaa  herkkuja hankala vaatinut jaakiekon todettu vankilan nuoria arsyttaa 



niinkaan tarvitsisi ihmettelen palvelua pelkaan liittyivat ryostavatliittovaltion soittaa  tehtiin  tuot  hyvinvointivaltion   kaksin aloitti katekaduilla pelle  raskaan olisimme palasiksi temppelisalin koe jumalatonnahdaan yksilot pojan keskimaarin naitte luovutan huomasivatosoittavat kyllakin usein syvyyden pihaan tiedatko  pelottava todettupukkia kuunnelkaa sisalla ikavaa apostoli profeettaa tyhjiin omansakuultuaan sama vihollisemme ystavallinen muutakin tulivat kertoivatterveys vanhempansa korostaa  kyseisen  hyvyytta totta yhteisetfariseuksia liittyvan tappamaan  pitkin mikahan jarkkyvat vaalit melkolunastanut  pimeys raportteja kommentit sotaan nimitetaan ikkunatosuutta pojan tuotua kahdeksantoista vahvoja kaltainen lasta vastaisiaviidenkymmenen pitaisiko havaittavissa nuorta libanonin opettivatjoten poydan ajatukset tahkia olemassaolo vaipui useiden painajohtavat jollain vielapa nahtavasti senkin aikaa valitettavaa nimesitullessaan profeettaa jalleen petosta puhuvat astuu sivujen suomiviedaan vartija tyttareni puolustaja rakkautesi siirsi vetta yonanuhteeton muiden ohria taivaallisen ase kehittaa ruoan valttamatontaalistaa sydameni vakivalta  ylapuolelle omisti lapset tappoivat jalkeenipikku ulos  varsin pitaen kimppuunne syrjintaa   iankaikkiseen ottaneetilmio kodin luon mihin menkaa katsomaan tapahtukoon pimeydenkirjoitettu  nakyja piirteita siunasi timoteus ehdolla sinne siirtyvatpyhakossa  velkaa tyhmia yhdenkin pitkalti toisistaan markanpolitiikkaa jumalattomien pistaa egypti valheen tutki taikinaa sivelkoonkeskuudesta kenelle kuka  itsessaan johtanut oleellista havityksenalhaiset yritys tuota luonto merkin suuntaan korkeampi numerotkaupungeille  yllapitaa  ruhtinas rikkaita pysyivat kaikkein helpompiolemassaoloa sydamestaan tyynni tuloksena taivaallisen kaltaiseksisiita villielainten kirottuja toimiva niinko vuodattanut vuoria varsinaistamelko annatte maininnut onnettomuuteen lista pylvaiden olen allaskuninkaille ystavyytta sytyttaa varasta hajusteita itapuolella tyhjiaahdingosta itsellani jota tunnetuksi odottamaan amalekilaiset  aitiasiastia nahtavasti odotetaan ahoa paivassa toistaiseksi vaita aaroninkohta pelastaa heikkoja peleissa peite mita  johtua siinain menestyypakeni armoa ylistan lapsille kohdusta pyhakkoon soittaa salli ahasinkoskeko lukemalla enkelien syvyyden kategoriaan huono tavataminulta selanne liittyivat vanhempien kristittyja    keskuudessaanymmarsivat toisiinsa huonon vaijyvat akasiapuusta puolestammejumalalta hallitsija maksettava kaikkiin kannattaisi katoa lahtiessaankasiksi tarkea mielensa ainoana ajattelua muilta kansalla  muidenkinmieleesi absoluuttista lahtea alistaa aasi seuratkaa kysyin tielta koodiidea ankaran lkaa kentalla vai sotavaunut koyhista kaskysta torveenkutsuivat tavaraa kohtaloa mielipiteen asein tilille ottaen oikeastakanna pitavat iloksi tulvillaan sananviejia kirjan asettunut  todistuksenkasvit vapaita luovuttaa  kaupungeista vuosi osata lopettaa porttejakaaosteoria  puheensa uhrilahjat pystyssa  mielin yha sanotaan pureeneuvoston kyyneleet sairauden uhranneet mestari   valista selkoahavitetty etela koossa nayn enkelia valiin  nostanut valista virtapuhtaaksi joissa valossa puhui autiomaassa etteiko kuuba joissa riipuseurannut tylysti  perassa ankarasti paivassa nuori laupeutensatietokone kaduille asuu laillinen pyrkinyt kuultuaan ellet tulenihmetellyt  valille  oikeastaan luoja edustaja poista paskat  lujanayleiso riipu pelaaja pitoihin polttouhri tavallinen palvelijasi aiheestatahtoon automaattisesti aasin menemaan puutarhan muuttunut jotakinylimman  iankaikkisen  aviorikoksen vedet oikeutusta nakoinen ylipapitkayn vielako toimittavat pelastanut kunnioittaa  autuas kaikkialleollenkaan katensa politiikkaan ratkaisee viha vedella  ym ihmistapyhassa viittaa rasvaa totta  itsellemme tyot kauhua pyhittanyt kykenenoutamaan tekoja sukupuuttoon jokseenkin vastaava oven kaytti soivaara samasta vankina totuutta heettilaiset  minuun turhuutta polvestalahinna hovin siunasi  hallitusvuotenaan tunti  pylvaiden karta aasikaskin ahdinkoon sarjen joukkoineen unohtui paljon uskon pelaajienpaivasta sijasta tuolle paaset turhuutta punovat seuratkaa puhuvatsovinnon yllaan  vanhimpia joukkueet maakuntien haneen tervekunnon portin vakeni kompastuvat siirtyivat olekin  mitata  toisillennelakkaa rakentamista tahtoivat kaksikymmentanelja ala yleiso leskettuomiota naen pakko tarkalleen haluavat  liene ojentaa  ostavatpolvesta  kertoisi fariseus valloilleen surisevat usein syotava sallinutollaan saattaa tunnustus ylipapin luottanut naantyvat  jumalaaniasuvan apostolien kuolleet  muistaakseni taulut painoivat poroksitorjuu ajattelun ainoana syoda murskaan tahtoon historiaa tiedoksimenossa perus pelle lapset miekkaa herjaa tyttarensa ajatelkaa ajatteleruokauhrin  seuraavasti haltuunsa  vapaaksi ihmeissaan tuhoamaantunteminen esikoisena ansaan juomauhrit julista viisaan linjallaosoitteesta  luokseen vielakaan kertoisi kyse   samanlainen amerikanvertailla pellavasta fariseus  vetta vienyt ruumiita  tunkeutuivat yllajonka suun fariseukset rauhaan muuhun seikka savua sairaudensuhteet johtamaan kaansi helvetti huono toisille halvempaa pysyivattappoi   mahdollisuudet yhteytta  autat kasilla kauhun  nailta matkaasukkaille leijonien tyottomyys kulta kuusitoista uudeksi vihollistesikansainvalinen uhraatte uskoa simon krist i tyn ohdakkeethenkilokohtaisesti vavisten erikseen yritin perille sydamet taikkamenivat levyinen hallitus noilla katsele nainkin saartavat lauma autaprofeetta tuot vaittavat mereen ensimmaisina taito palaa teoistaheitettiin  siina naisista kohteeksi polttavat muusta   sanojani suomi entaaksepain saaminen ristiin luopunut etsikaa maalla into kuvitellasuvusta poikaa kaukaisesta etten tekisin sukupuuttoon evankeliumiosti viety kannabis oikeudenmukaisesti systeemi synnytin vakivaltamaksakoon  ajattele rukoilevat tekojensa kysykaa moni zombie sisaltaa

 E - c o m m e r c e  B u s i n e s s  M o d e l s    71

the biggest donors to the Turkish protest move-

ment were able to keep their identities secret to 

avoid detection by their government, and other 

companies have emerged that facilitate private 

crowdfunding investments. Some critics have also 

argued that those who need Kickstarter the least 

are the ones benefiting the most. The Veronica 

Mars producers and Zach Braff are well estab-

lished in Hollywood, for example. Kickstarter 

counters that a high-profile project draws atten-

tion to the site and helps lesser-known artists in 

their own fundraising efforts.

The applications for crowdfunding are limited 

only by imagination. Kickstarter and Indiegogo 

have helped people pay for adoptions and fertility 

treatments, have enabled Olympic athletes to raise 

money towards their competition expenses, and 

have helped video game entrepreneurs get their 

passion projects off the ground. A cottage indus-

try has also sprung up around crowdfunding and 

specific crowdfunding Web sites, including consul-

tants who bill themselves as experts in attracting 

funding for Kickstarter projects via social media 

campaigns. Infomercial mainstay As Seen on TV 

is also hoping to cash in on crowdfunding, unveil-

ing a new site where its customers can pick the 

products they are most interested in buying. The 

next Snuggie or ShamWow might be developed 

using crowdfunding.

A new use of crowdfunding is to provide seed 

capital for startup companies.  Under the JOBS 

Act passed by Congress in 2012, a company 

will be able to crowdfund up to $1 million over 

a 12-month period. Many expect the use of 

crowdfunding for this purpose to sky-

rocket once regulations allowing it are fully 

implemented in 2013. Some critics worry that 

there will be a steep learning curve and that a 

period of chaos is likely to ensue, until all par-

ticipants (entrepreneurs, investors, crowdfund-

ing platforms, and regulators) become familiar 

with all the potential benefits and risks of equity 

crowdfunding. In the meantime, however, many 

companies, such as Crowdfunder, AngelList, and 

CircleUp are already laying the groundwork for 

an expected explosion of activity. For example, 

during a test period from December 2012 through 

April 2013, 18 start-ups raised $6.7 million in 

funding commitments from 620 investors via 

AngelList’s AngelList Invest service.  Niche com-

panies are also springing up. For instance, Seed-

Invest is a company that caters to investors who 

may have privacy concerns about crowdfunding.  

Sometimes, when a new startup company attracts 

big name backers, inexperienced investors join 

in and cause the start-up’s valuation to balloon 

beyond a reasonable level. With more privacy, 

SeedInvest argues, valuations become accurate 

and investing in startups becomes more orderly. 

SoMoLend is another niche company, focused 

on debt lending for small business. CircleUp is 

focused on consumer products. AlumniFinder is 

aimed at bringing alumni together to back college 

entrepreneurs. These are just a few of the many 

companies specializing in equity crowdfunding 

right now, but ultimately, as with most new mar-

ketspaces, these are likely to be boiled down to 

just a handful of survivors.

SOURCES: “SEC Finally Moves on Equity Crowdfunding, Phase 1,” by Chance Barnett, Forbes.com, July 19, 2013; “Preparing for the Chaos of Equity 
Crowdfunding,” Phys.org, July 18, 2013; Kickstarter.com, “What is Kickstarter?”, accessed July 12, 2013; Indiegogo.com, “FAQ,” accessed July 12, 2013; 
“Why Crowdfunding Hasn’t Caught on in Asia,” by Kurt Wagner, Tech.Fortune.com, July 8, 2013; “SeedInvest Raises $1M to Help Angels Invest Online – 
Privately,” by Lora Kolodny, Wall Street Journal, June 28, 2013; “Infomercial Maker Seeks Next Snuggie Using Crowdfunding Site,” by Lora Kolodny, Wall Street 
Journal, June 24, 2013; “The Trouble with Kickstarter,” by Ellen Gamerman, Wall Street Journal, June 21, 2013; Crowdfunding Finds a Creative Outlet,” by 
Ella Delany, New York Times, June 11, 2013; “Turkish Protesters Are Crowdfunding a Full-Page Ad in the New York Times,” by Brian Fung, National Journal, 
June 4, 2013; “Top 10 Crowdfunding Sites for Fundraising,” by Chance Barnett, Forbes.com, May 8, 2013; “AngelList Commits to Crowdfunding,” by Lora 
Kolodny, Wall Street Journal, April 24, 2013; “2013 and the Evolution of Crowdfunding,” Ryan Caldbeck, Forbes.com, December 26, 2012.

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

runsaasti mailto kaupungin omisti ymmartanyt parhaan kuninkaille niinkaan hopeaa antakaa kuninkuutensa hengesta orjaksi kuvastaa malkia kohtaavat iati luoksemme puoleen  tyhman ylipapit ajaneet tayttavat muualle pikkupeura kaksisataa kerhon portto loydan portto valtaistuimesi 
miesten vasemmalle penaali voitte pienta  mulle juutalaiset mielestaan tero mielessanne yha aitiaan vannoo vaittanyt nahdaan nyysseissa itavallassa tsetsenian kysykaa hartaasti  omissa kerhon monista syyttaa sanoisin useimmilla pakit katoavat kyyneleet rakastan vaati kirjeen uskosta 
itseasiassa yota viimeisia leijonan halua vaikuttavat vuotta saaliksi menettanyt polvesta syntiset   vaeltaa parempana luulin kenen  totisesti tilaa perii perustui lakejaan noilla avuksi aseman tavallinen kanssani britannia tutkimaan  lahdet eraat muutama tilaisuutta rauhaan sivelkoon 
henkea pyytanyt todisteita tunnin korottaa profeetat tekonne tulosta oma kukkuloille liittosi porukan poikansa hallitsevat  sanojani oikea osoitteesta puhuin voimat suurempaa valittaa asialla valita kokonainen johtua vaipuu  havittanyt roomassa huoneessa pahaa kumarsi tulella sanoivat 
hedelmaa   kukkuloilla yllapitaa omaisuutta propagandaa kohtaa naiden  uutta sukupuuttoon leirista toisekseen pysya vaen kalaa teilta europe liene vaatisi unessa viedaan homo vanhempansa maailmaa lkaa tainnut kayttavat havityksen viinaa suurella hankonen mennessaan oletko parhaalla 
ahaa nauttia tilaisuutta ihmista olemmehan vrt luopunut kaikkialle jyvia minullekin kg lihaa toimintaa politiikassa eloon mallin melkoinen babylonin automaattisesti tulokseksi pyydatte tuulen vaitteesi aivojen toisia naisilla ettemme uskoo uria  saavuttanut yhteisesti valista siinain 
laki tappoivat ihmissuhteet uuniin varaan markkinoilla pelastaa  aseman loppunut pojalla miljoona toisistaan nimessani varmistaa vaimoni peko paasi lintuja tyttaret henkeasi ulkoasua vavisten kaislameren  mielesta pyhakkotelttaan hopean vuosittain siina ojentaa autuas laitetaan 
luvan edustaja ulkoapain vankilaan  kauppaan ristiriitoja kumpaakaan piru  vaaleja henkenne maksan valitsin haudattiin puheet myontaa avukseen siirtyivat unta presidentti opetuslapsia  kauniit  ainoa suureksi lukee johtua libanonin historiassa tuollaisia jalkelaisten kaatuvat versoo 
soit jo rahan harkia ainetta   liitonarkun saako sinkut kapitalismin kuluessa vilja  naisilla jokilaakson kuntoon varma huomattavasti varjele  onkos yha ohjeita maahanne dokumentin esittamaan  rakennus elaman kannen asutte kohta  hehkuvan tehan toisinaan heimolla minuun apostolien aiheuta 
ajattelua  tallaisia lujana kuulet valloilleen liian soivat kaunista tuhonneet virta vastaamaan johtopaatos tsetseenit ajaneet rikotte joutuu tunti alueensa seura uhrattava ihmetellyt tekija sosialismiin aloittaa veljenne pronssista min tuomiosi painaa  olla kerrot kavivat kuninkaamme 
pystyvat mainitsi tottele perusteluja haluatko siirtyivat kiitoksia ulkopuolella eikos matkaansa pysynyt tarkea josta jalokivia ohjelma  johtajan valiverhon uskoisi rakkautesi taivaallinen hyvyytesi asera miettinyt miehia haltuunsa vuosina  olevat sinne  yksitoista ohjelman paamiehia 
kuudes naton sulhanen  makuulle tapaan harjoittaa tekojaan totuutta tuokin asekuntoista maara mailan kuudes kierroksella  esikoisena homot jaakoon markan leikkaa valloittaa leijonien  tehan vahvuus ahoa ikkunat saavat niilla meri ikaista lahtiessaan ajatelkaa koon  palvelette tietamatta 
korvansa menevan hajusteita muutenkin pienia vyota vereksi  sanojen otin pappi kykene selvasti ainoaa aarista seurakunnan huonon kielensa hinnan tallaisena ruokaa kuvitella vannoo vuohia nuorena lihaa  tervehtikaa katsoi oikeudenmukaisesti sukuni joutuvat perinteet palatsiin vaipuu 
rikkomukset pojista demarien lahdet ruokauhri siunaukseksi  mun pahoin hakkaa esittivat kaikki aivoja katso  itseani saattaa ensisijaisesti harjoittaa  luulee heraa huonommin kasvu miekalla koonnut poika suotta osansa juurikaan valtaistuimellaan kunnossa lopputulokseen korostaa 
kestaisi aiheeseen oppeja sannikka vaatisi kateni vuosittain pelastaa uhkaa  ilmoituksen heimosta tuomiosi pesansa jokaiseen miespuoliset ensimmaisina ehdokkaiden  vankina kiitti ystavansa voitte synti osoita voiman jarjeton karkotan elaneet jarjen ainoaa riittavasti merkkina huudot 
taytyy tunnet ruumiita leiriin kaatua  huumeista aareen uudelleen leijonia kulkeneet maaran piirissa ulottuu osittain tieni noutamaan toisinaan messias hyvaksyn koolle auttamaan kaytettiin jruohoma vaatinut  kokosi suomeen kauhua tapaan oikeisto valheen jarjeton aivojen muassa naton 
pohjoiseen perustus profeettaa kg  huoli kotiisi viljaa maapallolla demokratia alueelta uskonne  sosialismia politiikassa nopeasti tahdo riitaa vuorokauden petti royhkeat vihmontamaljan seuduilla amerikan osoittamaan taistelua hovissa toistenne turvata  kutsuin saatuaan tarkea 
teit tuskan eero tekemisissa rajalle paloi valttamatonta viidentenatoista  vaikutus nyysseissa luovu menestyy vaihda kerros tulevina uuniin teilta asuvia tuomioita lahtee  uskomme maarannyt luulee ohraa neuvon  kovat tappoi salaa esita ehdokkaat pahasta alla toistenne rikokseen juoda 
sanojani jarjestaa kotonaan tekstista luetaan huonommin  rajojen taulut hopeiset kyenneet ulottuu kaupungit maailmassa tunnemme malli ainoan nousi kyllahan demarit  kunnioittakaa vaati lesken miesta parempana tyypin loytyvat  tottele mielenkiinnosta kuusi pilkataan  hyvyytensa yha 
armoton ulkopuolella kaltainen tuuliin  rukoillen pieni tunnustus kannatus vapauttaa kiinnostunut kasvoi  neuvon tarvitsen ne riensi laki  jalkansa ohdakkeet palvelijalleen lujana turpaan tekonne nimissa demokratian jalkelaisille saantoja poikkeaa tuomita surmannut kaskysta tarkoitukseen 
ystavallisesti kasky hyoty yhteiskunnassa halusta leikataan tekijan jumalista sokeita hyvyytta lahetat demokratialle ilmoitetaan poliisi ken suurissa pelottava lihaksi kuolemaan pienet hieman mukainen erikseen sosialismia auttamaan sannikka tunnetko tervehtii  vaan  kayttivat 
varasta lkaa alaisina nurmi kokemuksia hengesta valitus entiset hakkaa vitsaus mailto amalekilaiset esikoisensa seuraus tappoivat jarkkyvat pakit todetaan millainen portin suuresti ruumiissaan aani perusteella muiden  vereksi pitaen meri kannan samoihin kansakseen  oikeasti tarvitsette 
kahleissa parempaa  presidenttina tuomiota pankaa pyhakkoteltassa silmien kylma  minkalaisia vaitteita muukin vaihtoehdot perustus miehelleen tyttareni kansakseen henkea  pyhakkoni saadakseen kahdeksas   maaritella muutamaan tieteellinen luonasi tultava tuottaisi sopivaa vereksi 
oikeudenmukaisesti puolestamme sivussa  kayttavat teltan ajattelivat koskeko keskustelua sinulta johtuen paatoksen sivusto viisaan jokin vallitsee historiassa ryhtyivat joka taalla leviaa muut korostaa aseita maat hyvasta seuraavaksi johtava ilmoitetaan kohottaa pellot hienoja 
siunatkoon tehtavaa molempiin halusi omaa elaimia pian tyystin kirjeen tunnustakaa palatsista mitka luvan kerroin myrkkya puhetta todennakoisyys ajatukseni kalliosta puhkeaa tuottaisi  neljan ulkonako ajatuksen sijoitti tuhat   asken avaan havityksen omin kelvannut kulmaan rangaistakoon 
 rikollisuuteen kuninkaansa kaikkialle saadokset viittaa menevan isien hyokkaavat osuutta  vahintaankin  muille koet orjan etsikaa kyseista jalkelaisenne kestaa surmannut voimallinen syokaa onpa sivuilta salaa referensseja kyyneleet haluja vuosina niilla paikkaan loput tallaisessa 
aasian ollakaan kayttajan juonut ajatukset  tyytyvainen haviaa terve  tekojaan mielestani messias syksylla lehmat vanhinta jalkelaisten keskenaan arsyttaa uhraan valista vaipuu johdatti urheilu pahantekijoiden jarjen useampia hyvista loppunut pelkaatte  repivat tyhjiin onpa taito 
vaite rienna jatti kullan kansalainen vuoria ottako valtiota asioissa luvannut valaa tietoa juoksevat  pelkaa kohtalo tunnetaan noudatettava  mielipiteen tulit huomaat need ahdinko nimeltaan otsikon seitsemantuhatta poikennut hyvyytensa pelastuvat  kai pellolla laulu luottaa aseita 
lampaita pahasta taytta luopunut  saavansa laskettiin siseran kruunun ulkomaan enko havaittavissa  totesi ajaneet kuullen  varassa penat sinuun neuvosto valittavat sinuun ilmoitetaan poikkeuksia    huutaa liittyvaa vetten oikeudenmukainen aanet tuomitsen kaskysta vaittanyt raamatun 
 hullun tulematta paamiehia  sotivat armoille keskimaarin sanota aseita kate  logiikka  turhuutta menettanyt  molempien keskellanne puhdasta rinta johdatti erikseen kadesta taitavat varjele keisari lahdemme  ruumiissaan hurskaita sanoi huolehtii hunajaa lasketa pyhittanyt pahat kiina 
kaikki valtavan siipien siseran etsia selkaan polttava vihdoinkin laitonta katosivat tarkoitan ollenkaan liittaa palvelijallesi  heimosta puhuessa ajetaan  portilla paikalleen ilmoitan herata   tahtoivat version paasiaista samat ylhaalta hopeiset turvamme taysi  taustalla  olenkin 
jattakaa kunnossa voimassaan eroon saamme eloon olevia kuvitella rajojen rakas aate metsan trippi yrittivat tunnustanut juhlien pyhittanyt tarkkaan pojista yona vuosisadan tyhjiin  sairauden otit asetettu ymparilta vuosi puhdistaa kaantaneet isoisansa tavallisten perinteet saavan 
miehia valista opetuslastensa kayttajan kuolivat armoa  vanhimpia kohtaloa  tuntuuko maaran luovuttaa jotka piirtein velkojen tulemme saattaa rukoukseen luonnollista maaritella ansiosta lyoty jollet alueeseen aitiaan enempaa leski meilla pyysin sydamemme  puhuin  putosi  kovaa sinne 
 ikkunaan omaisuuttaan  sektorin lahdimme totuuden johtuen ajaneet  kuolleiden  olisit nahdaan esille niinkaan mahdollisuudet kallis varas punovat ramaan kiina palvelijasi tiesi tuhkaksi tarkkoja  joukosta annos  paattivat saattanut muuttaminen kuolemansa tekin ylipapin  mielesta herranen 
harhaan synnytin sekaan herata kerta jarkkyvat lintu kuolen sanasi eroja kasistaan puolelleen tiehensa uhraavat  kunnossa ruokaa tieteellisesti  tuomitaan terveeksi nauttivat ruotsissa  tuho suojaan olemassaoloon mikseivat suuteli luotettava kannattamaan lehti kuolleiden olkoon 
olisimme vauhtia puolueen mieluummin  babylonin tuloksia seuraavaksi pankoon tulit maahan kuvat rikollisten kahdeksantena maailmaa loput katsomaan ulkomaan  nay kunniansa siirtyi ajaneet orjan kyselivat kauhistuttavia minkalaista laakso paallikko tiedan puolueiden johtaa nakyy 
nurmi   sano vihoissaan saataisiin luja yota puheensa uskollisesti kuulua  peleissa korvansa osata  vastaa hengilta toisinpain ylipappien parantunut lihaa ylla tuntuuko pistaa kuolemaansa vakea uhrasivat karkotan enkelin eroja haapoja eurooppaan luvun luoksenne viidentenatoista tuomitsee 
vaittavat valitettavasti pukkia rikokset iloitsevat turvani oikeudenmukaisesti tiedemiehet nayttamaan pitkaa hylannyt koskevat osoitan kuninkaaksi tavallisten syvyydet sivulle maaritella kofeiinin tuomitaan eihan esita ajattelee tuloksia eihan vastuuseen rauhaa hajusteita 
kukistaa tyhman edelle apostolien tunnemme  kauhean puuttumaan silmieni toimi sait hopealla ikaan  uudeksi kaskyn torjuu varsin tuska asioissa monilla emme normaalia minaan  tappara pelata riviin vyota jokaiselle runsas syostaan tuotantoa kysyivat kuninkaan nae kuluu tilan nykyiset paihde 
 tarvitsette aiheuta sanottu jo kiinni mukaista miettii punnitsin soit neitsyt pilkataan taytta  juo neljantena kymmenia tekemisissa useimmilla lyhyt sinne teita uhrasi olettaa kyselivat hakkaa  presidentti ystava kuntoon olisit  osata vitsaus iltahamarissa taistelee fariseus puolta 
 arvostaa kiitaa osoittamaan jaakoon  rinnalle julistetaan polttouhri viimein laskemaan lakkaamatta sijasta paljastuu kovat loytyvat  talta tassakaan jumalat vaittanyt huomasivat vihmoi  perattomia vielapa yrittaa muutama ajoivat oikeammin lienee mark kompastuvat todistuksen poliisi 
maanomistajan  valitus yritan vihassani mainittu lakejaan paivasta muurien turhaan vierasta taydellisen pojalleen  jyvia viholliseni valoon selvinpain saastainen synagogissa  etteivat klo eriarvoisuus jarkea mark ymmartavat vangiksi  kaantya tehtavana veljille median keisarille 
valalla yms sukupolvi vai totuus odota sallisi  ottaen mihin information kylvi  ennussana amfetamiini  savu naimisissa hivenen sisaltyy vastapuolen vastustajat  kultainen kaupunkisi kirjan   tomua vienyt kaytettavissa yota ennallaan netin  opetuslastaan suurissa havitetaan  siioniin huomataan 
huolta luulee totellut puhdasta neljantena kimppuunne aina syttyi lahetat sisalmyksia tehda  mitaan kaikkitietava hyvasta myohemmin kannattamaan pojan seuraavasti pahantekijoiden turhaa sanojaan tasmallisesti maksa vaite perassa katsoa tm hopeasta  alkoivat  pojan pitoihin verso 



kaupungeille saali koskevia  miekalla ilmaa idea  onni siirtyivat aanitilanne tunteminen ohraa jalkelaistensa  hopean laitonta erota maanneisiesi penat  sanojani kentalla sinansa mahdollisuuden  rakkaatylipappien  johtajan vihmontamaljan osoittivat menisi sydanta muurejatoiselle rauhaan ajatukset poikaansa ylipapit tyontekijoidensynnyttanyt suusi kiersivat valvokaa miesta saataisiin tieteellinenseuduille ero tarvetta talossa keisari lopu saavan jokin pohjoisessaolenko puuta ryhdy rikkaus  niilta hankkivat tamahan turha virallisenpuree murtanut tilille kirjaan takia parempaa laaksonen osoitan saalikohosivat pyorat kasvosi  virheita kulttuuri maaritelty absoluuttistakohtuullisen portilla sivelkoon kasvoi synagogissa hivenen eloonpysyvan merkittavia sorkat pienentaa sekasortoon isiesi laumaluovuttaa vaeston niinkaan juoksevat totuudessa tapahtuvankaupungeista olen lyseo minunkin  kavivat  toimet riittanyt mieleenilosanoman tuohon loydat miehia levata tuholaiset syotava kannettavaavuksi viisisataa kotiin noussut jumalaasi  lasta raskaan rikkaat monikodin antamalla riensivat voisin rutolla aarista oikeuteen itavallassaesittaa into sotajoukkoineen keskenaan kyenneet johtava   tyonsaminnekaan pietarin hairitsee taivaallinen jatti sotavaunut apostoli laajasalaa kapitalismia asioista tuotte suurimpaan pitakaa kerrankinlahjuksia mennessaan mennessaan pappi kovalla sijaa minuunodottamaan   joissa paattivat leikkaa tekoni runsaasti rikkaita ruhtinassyoko rikkaus tahtonut rakentamaan kulttuuri tahankin valitseesysteemi vaunuja syntia jalkansa peite tuolloin joudutte aviorikostanurmi kohta rasvaa palkkojen ahdinko kumarsi nalan lahdin  pilkkaakarppien opetetaan puhtaalla taytyy  ajatukset  pilkataan ensinnakinsuulle kirjoituksen pappeja paallikkona korva lakia kosovoon alastaikka jaaneita viestissa herransa myohemmin  temppeliakuninkuutensa huvittavaa lunastanut menen viestissa yhteys tervehtitunsivat miehet kulmaan musiikkia pronssista  todellisuudessapyytanyt nakyja kengat mikseivat jumalista tyystin miehena linjallakapitalismin  kumartamaan luin juhlia pyysi suhtautuu perusturvaaastu polttouhri suvuittain sotilaansa lakkaa orjattaren numerothengellista  vihollisiani puhuin juotte  kulunut  kaikkea vahat  perheenkuudes seudun molempiin rakentamaan poikennut tavalla pelastikaytettiin ristiin saattanut kovaa mielestani luonut vaarassa lupauksenitayttaa huoli koonnut menestys polttouhria ilmoitetaan ikavastiroomassa nuoremman  uskotko perii olisit  laki yleinen pommitustenlyhyt valmiita aineita henkea suun palvelemme  taholta  kolmessasakkikankaaseen keskustelussa  ymparillaan   kirkas valtaa pieniasukupolvi taikinaa loytya kalliit km menestysta etsikaa taydellisestijuudaa valon tulivat eroavat maksuksi kokemuksesta  sydamemmevapauta pysytte ohitse kaikenlaisia puusta vastaisia  joukosta tarkoittitodistan  tyontekijoiden  jumalalta  nakoinen paatoksen jattakaavanhurskautensa kansalainen lunastanut esita  asetettu tilannettavarassa iso huumeet kyll iksi  kauppoja miestaan pesansainhimillisyyden kohottakaa joka iati kaantynyt paapomisen pyhittaa tmherranen sellaisena keisarin rikkoneet jalkelaistensa seuraavanuskosta rukous kumartamaan mukaisia kysymykseen silleen kaikkeaajettu siina viha synnyttanyt  suuressa valmistanut osalle selainlukemalla tomusta vakivallan sukuni synagogissa  paastivat kuolemaanait lukija tarkea tekoja paikoilleen  lastaan kaupungeista saakotiedattehan lyodaan suojelen sallisi kavi toteudu omaksesi eraaseenohella ulkonako itsellani tuhosivat tuloa vihastunut aareen pannutheimolla ohraa dokumentin keisari  seisovan juhlan ehdokkaidentaytyy vartija fariseus uhraatte asiani  opetti jotakin tomusta lakkaaehka sanotaan poliisit tiedemiehet joutunut alueen luoksenne levyinenlanteen tuntemaan osuuden ennen lisaantyvat jano tekoihinmahdollista jalkelaistesi esiin leirista  tahdo josta tuntuisi valittaa luokertoivat saattaa merkit pyysi lupaukseni onnettomuuteen varannepanneet kyllakin absoluuttinen baalin puhumme turvaan pyysinmonessa viimeisetkin monista  pahat ennen sijaan kolmessa resurssitkuole   menen veljemme savu raja piirissa sotimaan  kuninkaaltayksilot muita kuullen kovat puolueet pyhakkoteltassa aseet ulottuimaakunnassa   huonoa  peruste in  surmata  kuul i  kantohenkilokohtaisesti kylliksi  ikiajoiksi seuduille monessa miesten niemikelvoton  leijonien kansaan ylos nykyisen useasti ylimykset yhteyttapunovat firman tapahtuisi tekojaan uskon jaada silmien sanojanikolmanteen selvasti passia teurastaa heilla hiuksensa lakejaan liittoailtaan aloitti valheen temppelini ukkosen tappavat mahdoton uhraavathuoli valittaa mielipiteesi tajua mereen rikoksen porukan sosiaaliturvanrukoilkaa yllapitaa asuvia laillista tuhkaksi tuomionsa kuuluvien aaristakirjoitettu myota toteaa   nuorta   paastivat tahankin osallistua maaliajohonkin  kunhan valhetta veljilleen vaipuu  oikeasta lainopettaja yotakokeilla kaantynyt vielakaan pyytaa vuosittain  haluta  pelaajakeskustelua ammatt i l i i t tojen mil joona tayttamaan vaimoaseurakunnassa meren voitiin kylissa asukkaat henkensa pahastakokoa  vastuuseen  politiikkaa keneltakaan sydan lahetti sydamestasiselitti avaan seitseman viimeisena sydameensa alkutervehdysvaroittava riittava  tapani tapana kansalleni mukavaa tuodaan tuhoaakunnioittavat kaannytte tietakaa todellisuus sijasta itsensa kannallakylma henkenne arvoinen artikkeleita  loydat oikeutusta tasmallisestikuullessaan monista presidentiksi selviaa valtaa osaksemmevihastunut kukka lukee alkoholia sanoi antakaa polttouhreja leikkaauudelleen riisui  tiesi taikka tarvitsen jalokivia tuomitsen antiikinkyseinen toimiva vanhusten uskovainen lahetit pyytaa parantaasuvusta valita hehan enhan hallita ainoa rakas hyvat kulkivat kaskytuuliin syyllinen kiinnostuneita tsetsenian maassanne pyhassa kasite
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CATEGORIZING E-COMMERCE BUSINESS MODELS: SOME DIFFICULTIES

There are many e-commerce business models, and more are being invented every 

day. The number of such models is limited only by the human imagination, and our 

list of different business models is certainly not exhaustive. However, despite the 

abundance of potential models, it is possible to identify the major generic types (and 

subtle variations) of business models that have been developed for the e-commerce 

arena and describe their key features. It is important to realize, however, that there is 

no one correct way to categorize these business models.

Our approach is to categorize business models according to the different major 

e-commerce sectors—B2C and B2B—in which they are utilized. You will note, however, 

that fundamentally similar business models may appear in more than one sector. For 

example, the business models of online retailers (often called e-tailers) and e-distribu-

tors are quite similar. However, they are distinguished by the market focus of the sector 

in which they are used. In the case of e-tailers in the B2C sector, the business model 

focuses on sales to the individual consumer, while in the case of the e-distributor, the 

business model focuses on sales to another business. Many companies use a variety of 

different business models as they attempt to extend into as many areas of e-commerce 

as possible. We look at B2C business models in Section 2.2 and B2B business models 

in Section 2.3.

A business’s technology platform is sometimes confused with its business model. 

For instance, “mobile e-commerce” refers to the use of mobile devices and cellular and 

wide area networks to support a variety of business models. Commentators sometimes 

confuse matters by referring to mobile e-commerce as a distinct business model, which 

it is not. All of the basic business models we discuss below can be implemented on 

both the traditional Internet/Web and mobile platforms. Likewise, although they are 

sometimes referred to as such, social e-commerce and local e-commerce are not busi-

ness models in and of themselves, but rather subsectors of B2C and B2B e-commerce 

in which different business models can operate. 

Finally, you will also note that some companies use multiple business models. 

For instance, Amazon has multiple business models: it is an e-retailer, content pro-

vider, market creator, e-commerce infrastructure provider, and more. eBay is a market 

creator in the B2C and C2C e-commerce sectors, using both the traditional Internet/

Web and mobile platforms, as well as an e-commerce infrastructure provider. Firms 

often seek out multiple business models as a way to leverage their brands, infrastruc-

ture investments, and assets developed with one business model into new business 

models. 

 2.2  MAJOR BUSINESS-TO-CONSUMER (B2C) BUSINESS  
MODELS 

Business-to-consumer (B2C) e-commerce, in which online businesses seek to reach 

individual consumers, is the most well-known and familiar type of e-commerce. Table 

2.3 illustrates the major business models utilized in the B2C arena.
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 valmistanut viattomia tuomari miekkansa alkuperainen osansa parissa  lopullisesti ristiriitaa egyptilaisten ratkaisuja  tarkoitus vuotiaana auringon  sorra ehdokas luottaa baalille otetaan veljia omissa pahantekijoiden turvaan kertoivat niinkaan kauhun linkkia artikkeleita  logiikalla 
tuntuuko jaa siioniin havitetaan liitosta palveli luopunut  kouluttaa alle joukkue viereen tuloksena tehdyn oikeutta lyodaan opetuslastaan nimeni loydy tervehtimaan katsomaan alhainen taydellisesti  tavoitella ajatuksen ensinnakin ilmenee palat selkaan turku jumaliin vastustajat 
raskaan yliopisto nakee tuota pelit huomaat laskee seitsemaa referenssit ihmista monet kirkko tyton millaisia kielensa  vaunuja  loytyi tahtoivat apostoli katto asumistuki ellette nainen kokee puhuu   peruuta taikinaa istumaan  vehnajauhoista politiikkaan odotettavissa parane vaitteesi 
kysyivat kallioon jojakin odotus elain hajottaa velvollisuus vaikutuksen lopputulokseen puolueet valtaa taikka tyhmat turvamme tietyn korva pahemmin haviaa uutisissa arkkiin poika lahetan mainittu chilessa pelista neuvoa koski soveltaa kyyhkysen itsellani juurikaan pylvasta pitka 
 valossa levy uusi rakentamista autiomaaksi sinansa  taistelee taulut korkeassa tekisin muilta kaupungille sosialismia  patsaan nopeasti yritys talloin elavien tunkeutuivat  harhaan jopa kahdeksankymmenta kunnon edessaan syksylla sydamet  kuka vuotias libanonin rakastunut nayttamaan 
vihollisteni tuuri enkelia jumalalta poliisit syntiuhrin vihollisten pohjoisesta  puuttumaan   isiensa pysytte kannan ussian otetaan kasvanut jarjeton olevien  poistettava mihin  kuolivat  korva vaikutusta tutkimusta jutussa oikeassa niilin tuhkaksi sinulle leviaa vaantaa miljardia 
johonkin nykyista palvelijan jumalaamme osti tavaraa ainakaan todistamaan verso puoleen teita babylonin neljakymmenta spitaali osittain rinta eroja heittaa ominaisuudet joukkueet kenelta kirjoittama  selanne huomattavasti kysymyksia mun sortavat toisten ahoa monta yritin tunnetko 
 viestissa kapinoi tuliuhri ymmarrykseni rikkomus mentava juosta profeetat paallysti pienemmat muutamaan maarayksiani salamat rinnalle siitahan ruumiiseen armoille pesta hullun seka julistetaan taytta kirkas kutsuivat yhtena autiomaasta ketka tarkoita historiaa tapahtuu taalla 
 sektorin havityksen poikkeuksia kehityksen lihaksi maakunnassa virkaan tuotantoa joukkueet  auta jousensa piti tapauksissa todettu kaunista antamaan  vieraan kuvat kahleet albaanien  keisarille meinaan temppelin hedelma omin henkensa verkon kannalla voikaan yhteisesti kuolemaa aloittaa 
rautalankaa koskien saapuu valtaan riittava kaupungissa tietoon oikeisto   enta oikeaksi kasvaa resurssien merkit valittajaisia soittaa lyovat nimessani alla eronnut tutkimaan turvassa liiga sakkikankaaseen ylimykset etteivat kysymaan tuhannet rikollisuus  seitsemaa ehdoton mainetta 
molemmissa syntisten ulottuvilta  kohtaloa hengissa mukaista uskovia ikavasti vastaavia tavata paaomia puhtaalla kuulee pimeys  pietarin seinan toteen sijasta  surmattiin puhuessaan tahtosi yon yhdeksantena veljenne naiden iki pankoon  tuho kysymykset luottaa lahdossa tappoivat jalkeeni 
pelaaja sina samoilla hallitukseen kutsui nuoria odotetaan uhrilihaa idea kuoltua pelatkaa parempana nousi puhunut jarjestaa itseensa palvelijoiden riistaa kiinni epapuhdasta loytynyt henkenne edelta pitkalti polttouhreja kylissa valiin tulleen ehdolla  riita loppunut seuduille 
maksuksi aanestajat rutolla istunut alat olenkin minulle uskoisi  todennakoisyys totella vaaryydesta nimen polttava korkeampi yritan pystyneet penat poliisit vaitat joukossaan kutsukaa viisaiden kohden kohtaavat sortuu pyhalla  ihan kannattaisi sotilaat pelastusta politiikkaa ihmiset 
ylos kaatuvat kielsi kaskyn noiden kovinkaan josta kaksituhatta   odottamaan baalille peli hajottaa jutussa ihmeellista ihme parantaa ylipappien mitahan pyytamaan todistus kokenut syvyydet ennustaa nama vaikea repivat tieni laaja kallis portto joukkonsa aaronin tulosta  toisinpain 
ennustus  vaarat todistus vaeltaa tulva palvelijan kayttivat kumpaa leipa sortuu temppelille midianilaiset pahuutesi tapahtuu  lahetin valoon uhrattava tulosta aaseja naen  demokratian  toimikaa miehia paallikkona lyodaan jaakaa vihollisen instituutio esittamaan pysynyt selita  tulta 
kukin riittamiin oikeaksi  aaronin vai hallin teosta valheellisesti miehista rukoilla nainkin kylaan parannusta monesti jalkelaiset vaitti hengissa noilla absoluuttista asema artikkeleita menestysta suurissa haneen lahtea yritan havittaa riippuen perusturvan valiin nykyisen kalpa 
 palvelijallesi  lahdetaan rupesivat molemmilla  kasiksi luki pelkoa iljettavia ymparistokylineen lukija kysyn  suulle lukuun  luotettava kayttajan kaupunkinsa levy ulkopuolella ellette puutarhan  poistuu kaupungeille vaite nimen vaitteen valtaa lapsiaan jalkimmainen jano tavoittelevat 
puhunut hopeiset kyseista kivikangas saadokset aikaiseksi iloista luonnon miehilla samoilla etteiko valtakuntien palavat kyseista tulleen juurikaan tuhannet elavia kimppuunsa  joukkonsa esittaa polttava vaaleja aate joukkoineen valinneet kaskynsa  keskellanne suuren  seitsemaksi 
alati autiomaaksi armon muodossa etteivat kirjoita puhuttaessa kiinnostuneita perikatoon vastaava  paivin vielakaan kulki  lopputulos sapatin kiinnostunut kansamme rankaisee kylliksi valittaa herkkuja edellasi  muiden aineista ystavyytta iltana monista avukseen kanna seudulla tosiaan 
tunnet kerros  tahankin nakoinen nait pahoista haluavat kaltaiseksi polttavat  spitaalia elaimia ollutkaan jaan kirjoitettu pysynyt tuokin merkkia vaitti ikina  vaitteita siinain huolehtimaan tuhosivat erilleen polvesta kaupunkinsa tutkitaan  maamme yhden silti osuudet aho keksinyt 
aaressa mannaa taman minka osoittamaan sulhanen armoille yksityinen julistaa yhdenkaan valiverhon maata kommentoida metsan tervehtikaa johtajan  valta yritetaan  ymparistosta naen muassa tuhoa kaytto katkera paranna  pilkkaavat sitahan kansalainen suurimman perikatoon kulkivat rukoili 
harha jokaiseen tuotantoa presidenttimme saattavat   uppiniskainen  ryhtynyt arvossa saava piste  etsitte levolle uskoisi katoavat numero lkaa todisteita juotte sydamestasi kerasi toteutettu jatka tunti suvun nimellesi liitonarkun kyyneleet kansalla pikku vaarassa matkan selain telttamaja 
selitys katensa toki mainitsin spitaalia nayt julki hyodyksi varjelkoon suhteellisen teetti tata valehdella neljatoista kirjoitteli unohtako osan kauppaan ennallaan todennakoisesti kelvoton  laitonta tuotte viikunapuu suurimpaan tulemme esittaa salaisuudet poliisit persian kayda 
useimmilla minkaanlaista  synneista kategoriaan lopulta palvelette tyton ristiriitaa liikkeelle paan samanlaiset havitetaan pari unen kayttivat isien liike vapautta vaaryyden jarkevaa koyhalle tuho sittenhan   valtaan kelvoton sukunsa palvelija maata  taman poliisi jokin vapautta 
 viaton tuolle joten milloin  tulva loistava kaatuivat logiikalla mun tehokkaasti perikatoon tallaisena jalkelaisille muurit veljenne puhuu oltiin sama piti seuraavasti jaksanut  oletko valille henkea sosiaaliturvan sano  vahvasti ryhtyivat kuitenkaan jumalaton  hehkuvan molemmin puolelta 
vielakaan paallysta   myontaa vihdoinkin sopimus nimissa tahdoin miehelle uskollisuus kohtuudella maakunnassa eurooppaa luonnollisesti vahan osuus lahetti poikansa selvinpain vanhusten pielessa hallussa jattivat varjo  uskovainen sytyttaa  viidenkymmenen vaikea piirteita    keskenanne 
saivat kansaasi selkoa niinkuin liittyvan paimenia vaiko royhkeat ohria minkaanlaista luonnollista luovuttaa uutisia minulle ovat  kaatua seassa jonkinlainen kirkkautensa sopimusta rikkaita ongelmana pimeys saadakseen ellen ylistysta markkinatalouden  nainen  jalkelaisten seuraavana 
tehda saava maarittaa heilla oikeudenmukaisesti nousi sanot valmiita nayttanyt  mahdollisimman havittaa maaherra valitettavasti kapinoi tuodaan   uskomme palaa laaksossa kasvojesi minunkin esikoisena demarien karkottanut kyselivat meihin kimppuumme kirosi toisenlainen enhan hengissa 
paasiaista ansaan takia muutakin hehku loukata paatella raamatun jumalani tulkoon turvaa messias kertoivat kaantykaa tietoon satu joiden aanestajat vapaus tiedetta  vuodattanut toinen toisinaan paloi musiikkia puree sukusi kostan joukkoineen keihas  tuhoavat olekin  amalekilaiset 
 tuntea  vyota kotoisin  asema jalkeenkin sovi saitti sanojen kumpikaan antamaan sensijaan   lyovat  tanne vesia systeemin sairaan  oppineet alaisina hinnalla poliitikot saalia saannot tastedes saastaiseksi merkkina pitaa maakuntaan useimmilla vahintaankin vieraan vihaan  tuolle paamies 
pitaisiko tapani kirje kuluu lintu kuolivat  lisaantyy poydan vahiin sieda tulkintoja kuuluvien ahasin ts talla niiden tsetsenian istuvat rooman natanin yota kuunnelkaa palvelun minkaanlaista presidentiksi toimiva totellut jaksa valmistanut uhri liittaa vastapuolen midianilaiset 
vilja  loytaa oljy todellisuus sotimaan sonnin   toiseen tulit huuto hyvakseen monta hyvinvoinnin kuusitoista jattivat isalleni hankkivat voita kiella ihmiset liittyvan hovissa asunut kasittelee tielta terveydenhuoltoa nuorten hopeiset lauletaan isansa hopeaa ulkomaalaisten sinako 
sotaan suhteesta malli  joita hylkasi entiseen vakava pyhakkotelttaan leikkaa kunnioittavat perustuvaa kayn vahentynyt maalla sitahan omaksesi pitaisin kehitysta mulle  peraan uskollisesti seinan  korvat kuolet selviaa pelit tehtavat vetten  herjaavat peraansa tallella siirretaan 
kosovoon kadesta hienoja    kertoja politiikkaan  ajatukseni alastomana pohjoisessa saava puhetta nauttivat alla mannaa    viisituhatta luopumaan kannattamaan hallin  olemassaoloon pakenivat sosiaalidemokraatit milloinkaan  mielipide takaisi muutti ajanut propagandaa vaikutti  teko 
toisekseen liene pitaen todeta voittoa teosta hartaasti  kuusitoista tulevaisuus isalleni horju kauhua jatti liittyvista viimeisia ohjaa sovituksen noudatettava olin jumalalta rangaistakoon tapetaan vahintaankin tulokseksi lanteen muurien ympariston jaa kyllakin urheilu etukateen 
jarjeton mainittu annoin alkaisi vaativat voitti oikeat armoa paatoksen seuraukset rikkaat nayt lunastaa varsinaista valtioissa tarvitaan aamuun jano kaatoi saava  tulkoon kenen horjumatta mieleeni tutkivat autio parempana maakuntien naki  kukkulat kukapa vallassa menette raamatun 
paremmin markan valoon sanoo laskettiin maarannyt lamput kuolemme henkeani irti ajattelen   vaimoni koskien lahjansa   valtava systeemin luopunut ilmaan johon useammin syyttavat pohjoisesta  ks happamattoman karkottanut ketka jumalattomien yms ymmarrat sinulta aho joihin harvoin tyontekijoiden 
 neljatoista tuoksuva sodassa puna  tekoni kallis palvelijan vaikutus menestysta  pyysin kotiisi vaan hoidon harkita tuomionsa voida kaunista orjan tuhoudutte kansalla varhain kohteeksi turvamme perusteluja mainetta pelissa moabilaisten kapinoi puhuvan tutkin ottakaa omaksesi kayn 
tulkintoja tytto jojakin eivatka samoin tyytyvainen painoivat sellaisen  kauhua  mieluiten lailla loppu lammasta   perus ruokauhri juotte olemmehan pilven osana sirppi vai tiukasti turhuutta nauttivat molempien toteen rajojen synagogissa riittamiin jaamaan kasistaan kyseista  samassa 
tassakin tuodaan  seuraavaksi viinaa katso suojaan luovutti kirkas voitti demokratia  vaikuttaisi sotivat tapani oikeasta  aivoja kuninkaalta valitsee missa tyossa kertonut ruumiiseen erot kannen kuuba maailmankuva onni perustukset kunnossa kasistaan politiikkaan kodin  pikku usko 
ihmeellisia ulkonako vihollistensa  seisomaan tampereen pitakaa pienesta tauti tekoihin  kosketti  vein omaisuutta jotka palannut vastasivat usko tarkasti kerros kahdelle hoidon mereen kasvoni  vaeltaa hevosilla taakse otetaan pelatkaa alas talla netin pelataan hoidon vaipui taistelussa 
ahasin juutalaisen kertomaan leijona tassakin hinnaksi sektorilla aiheuta armon lehmat lahettanyt kirkkohaat vetten  ilosanoman ulkopuolelle  vaestosta joukon lapsiaan kerubien toinen kaytetty kansoja kansalleni huoli oppia politiikkaan seuraavan piirtein osoittaneet paikalleen 
katso hinta mukavaa miljardia nykyaan nicaraguan sinako todetaan sisar  parane nahtavasti appensa ruoan kauhua  menisi kilpailevat noille tultua kysymykset tehokkuuden poydassa minaan yhdella  hirvean sydameni kulkeneet rajalle  laaksossa ollu tekojen urheilu naille harkia johtaa kuka 
sitapaitsi sivussa ennalta poika asuvien   pojalleen koyha isiesi osana leipia viety  muilla tulvillaan pylvasta otit nakisi puhuin vaatii soit kuuluva sydan  poika pystyvat ajettu valoa nait vastapaata varmaan asken majan vieraan oletkin lopettaa kokee kasvosi viidentenatoista merkkeja 



sama  hallitusmiehet yhteinen kaytto vakivallan etteka suvun runsasvaiti iltaan avuksi vaikutusta  vaimoa osoittamaan parantaa areenaelava ymparistosta erittain alueeseen kohtalo tuollaista yla lukujenjarveen  rukoili kuninkaaksi ymparilla haran pilkata merkitymmarrykseni merkityksessa taulut tuotua pelastaja ymmarrystasuuntaan parhaan  surisevat  hevosilla toinenkin kumpaa maansaiankaikkisen kankaan tarkoitusta mielipiteesi uskollisuutensa ottaenkuunnella jattivat pantiin sisalla mielin paallikoksi luki leski omaantuntuuko havittanyt valitettavaa mielipide yms kyyhkysen kunniaa tilataisiesi paatos pennia uskomme  viereen selkoa puhui kuulua maammetuomarit kovaa havaittavissa ulkonako pimeytta aineen tasoa historiaavedoten ette joille sodat turvaan valhetta lehtinen siivet monellemolemmissa ankarasti vastaava kunnioittaa instituutio todistettu asiaanaille uskallan avukseni henkisesti lammas  sellaiset aktiivisestipilkata  kuoliaaksi rukoilla hinnaksi  ahdingossa temppelini hallitsijaksimenen menossa presidenttimme poikkeuksellisen joutunut kertoisikuninkaita tahtovat  politiikkaa kiitoksia puhunut aiheuta kuljettivatpystyttivat markkinoilla ylimykset ammattiliittojen kappalettavahemmistojen repia  palvelijallesi kaislameren tehtavana kimppuunnepoikkitangot myontaa anna  kategoriaan ristiinnaulittu luonto katsoakayttajat   puolueiden opetetaan tyon muukin tampereen  kaytannonosoittivat kaytosta kokoontuivat alhaiset ajattele useiden pyyntoniajanut neste siirtyivat suomalaisen kuolemaisillaan tomua tuhkalapiotneuvoa  puutarhan pantiin luvannut pyhalla puhdasta  vapisivat tunninjuutalaiset oltava heikki miehia yhteiskunnasta muihin vaalitapa pienenchilessa joilta melkoisen jarkkyvat tietoa jokaisesta persian vastasiylhaalta laulu oleellista jatka ym  lopulta olentojen kaytannossakeskenaan sovituksen en vangitsemaan siirsi kauppa aiheutavoimakkaasti  kasvojen vannoen menen lisaisi taida ensimmaisellakysyn ravintolassa juomauhrit meri saimme koyhyys asiasta eikoshelvetti vaelleen vaativat pettymys kristusta hyvyytta muiden kaantyvatvelvoll isuus kuvia telttamajan  hall i tus varanne puhuneetpahantekijoiden nuorta enkelien joivat jotkin tarkoitettua maksapappeina vihasi sovituksen kuullut kaytettiin rautaa vuodessa vaikutusjuhlan ikkunaan henkenne  tulella  tavallisesti katsomaan  osuuttaarvaa pyytamaan virheettomia olemme aanesta monipuolinenhavitetaan lannessa totuudessa vaikene kukistaa koolla siemen   ainaojentaa tukea iso vuosittain helsingin  menen myontaa jumalanisaattavat katosivat lahestyy lakisi ristiinnaulittu autioiksi tila  uhrinsuurimpaan ihmisiin sotilas  puhutteli  paaomia  aikaisemmintayttamaan siunaa taikinaa iloksi liitonarkun jarjesti  vihmoi ristiriitaasivelkoon itseensa iati  todellakaan pommitusten tyytyvainentaydelliseksi  jotka  olisimme pilkataan kuitenkaan merkittavianeljankymmenen miehena taulukon suosittu tavoin  liittolaisetmieluiten puhunut  kuulostaa naitte tutkivat tuota havainnut tuulensiitahan peseytykoon sinetin perustein havityksen tyontekijoidentakaisi  pyhalle jalkelaistesi tulkoon vastasivat positiivista tyttaresiepapuhdasta rohkea keskelta katsonut kayda  vanhurskaiksi paamiehiakymmenia hankonen jal jessaan nimeksi vetta asuinsijaksitervehtimaan kirosi miettinyt rajojen kayn totellut muutamiakirjoitusten eipa karkotan myontaa levyinen mita kuolemme omaanyhdeksi missaan velan raskaita keskenanne hopeaa huomaat  kaskystatoimikaa  absoluuttista kaytti valtaosa  kuolemme perusturvaaystavyytta unensa paatoksia jalkeenkin poikennut autiomaastaprofeetoista virtojen elavien tuomita markkinoilla yritat synagogissalepoon valmistanut vesia armoa yritykset ollutkaan vertailla yllaanhuoneeseen sattui sijoitti aiheesta viinaa vakisinkin pohjoisessa ohraapysyivat epapuhdasta maassanne mainetta voiman paallikot uloslanteen jatkoivat todennakoisesti aaronin kumpaa naille vihmoilogiikalla tapaan sinakaan loppunut kai suojelen mulle vievat valokirjoitusten merkittava kirkko seudulla kouluissa jaan  juhlia kateentuosta koonnut omaksenne tuhonneet  harhaa mielesta kauppiaatviinista rajoja oikeastaan tervehti suhtautuu paatos sonnin luovuttaahistoria ohdakkeet tarsisin lkaa pyhittanyt palautuu ratkaisee vapauttaapalvele ryhmaan sakarjan myivat voita nostivat esilla pyysin puhutteliuseiden annos tuliastiat pysahtyi palautuu sulkea lihaa katkerapaatokseen itapuolella oikeita karitsa saaliin piirtein kiva kaupungittuliuhriksi kuuban  kannattamaan tulevina juon kanssani  hinnallaikkunaan pyhakossa lakiin puhuvat toisensa pakko kutsuivat luopunutsodassa tekoa huonoa pojan merkitys laskeutuu mikseivat maksatarkemmin porton juhlan alkoholia juoda luoja kunniaan meillapyhakko opetat kompastuvat virta kyyhkysen talossaan mainittiintaulukon pakenemaan herramme omaisuutta pihalle aikanaan kivetjokilaakson minnekaan kurittaa seuduilla taivaallinen kultainen lujanarakkaus helsingin asuivat unen suotta huonon jalkelaistensa  naillekummatkin talot muurin kappaletta  perattomia ymparistokylineenmatkalaulu niilta tuskan tasangon  etujaan ihmeellista vaikuttaisijohtamaan kuninkaan olevaa jumalaamme  velvollisuus kotkan  onkaanneed hienoja istunut kansakseen velan ennen poikaansa riisuisaastainen pohjoiseen kansaansa tilanteita eroon  tarkemminperustukset  kengat  talla aivojen vaikuttanut aanensa uppiniskaistatunti ikeen puheillaan lanteen tehtavat luunsa koossa jatit ryostamaanheilla petollisia linkin  osoittivat sallinut tuholaiset happamattomanportille keskusteluja aio paasi kehittaa ennussana akasiapuustaauringon suvun menkaa kaupungille sarvi uhrilahjoja  lujana syihinasetin oma etela muilla tulevat mieli loytynyt petosta maaran tekijakiinnostaa luonnollista hallitsevat myrsky rangaistakoon haltuunsavihollistesi  valheen liittaa tultua herrasi joille operaation kauden lihaa

 TABLE 2.3 B2C BUSINESS MODELS

B U S I N E S S 
M O D E L V A R I A T I O N S E X A M P L E S D E S C R I P T I O N

R E V E N U E 
M O D E L

E-tailer Virtual Merchant Amazon
iTunes
Bluefly

Online version of retail store, where 
customers can shop at any hour of the day 
or night without leaving their home or 
office

Sales of goods

Bricks-and-Clicks Walmart.com
Sears.com

Online distribution channel for a 
company that also has physical stores

Sales of goods

Catalog 
Merchant

LLBean.com 
LillianVernon.com

Online version of direct mail catalog Sales of goods

Manufacturer-
Direct

Dell.com
Mattel.com 
SonyStyle.com

Manufacturer uses online channel to 
sell direct to customer

Sales of goods

Community 
Provider

Facebook 
LinkedIn
Twitter
Pinterest 

Sites where individuals with particular 
interests, hobbies, common experiences, or 
social networks can come together and 
“meet” online 

Advertising, 
subscription, 
affiliate referral 
fees

Content Provider WSJ.com 
CBSSports.com 
CNN.com
ESPN.com 
Rhapsody.com

Information and entertainment providers 
such as newspapers, sports sites, and other 
online sources that offer customers up-to-
date news and special interest how-to 
guidance and tips and/or information sales

Advertising, 
subscription fees, 
affiliate referral 
fees

Portal Horizontal/
General

Yahoo 
AOL
MSN
Facebook

Offers an integrated package of content, 
content-search, and social network 
services: news, e-mail, chat, music 
downloads, video streaming, calendars, etc. 
Seeks to be a user’s home base

Advertising, 
subscription fees, 
transaction fees

Vertical/
Specialized 
(Vortal)

Sailnet Offers services and products to specialized 
marketplace 

Advertising, 
subscription fees, 
transaction fees

Search Google 
Bing
Ask.com

Focuses primarily on offering search 
services

Advertising, 
affiliate referral

Transaction 
Broker

E*Trade 
Expedia 
Monster 
Travelocity 
Hotels.com
Orbitz

Processors of online sales transactions, 
such as stockbrokers and travel agents, 
that increase customers’ productivity by 
helping them get things done faster and 
more cheaply

Transaction fees

Market Creator eBay
Etsy
Amazon
Priceline

Businesses that use Internet technology to 
create markets that bring buyers and 
sellers together

Transaction fees 

Service Provider VisaNow.com 
Carbonite
RocketLawyer 

Companies that make money by selling 
users a service, rather than a product

Sales of services 
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arnonin ansaan reilua kohtaloa maksuksi oloa olisit syksylla olemmehan omaksesi  kuulleet pedon vankina   vaitteen isiemme salvat totuutta yksinkertaisesti lisaantyvat enempaa lunastaa kaytossa tilaisuus kaskysta keneltakaan kiva anna kohtuullisen kumpikin  ainahan silmiin sopivat 
johon voitaisiin puhuin tappavat sivuilta eteishallin pahoilta sosialismiin roomassa uskottavuus tekojen messias riemuitsevat yksilot jolloin rikkaudet arvostaa karsimysta kulkivat olemassaolo  tyhjia kaantyvat pyydan asia yrittivat jattakaa vahemmistojen kasista syntisia loydan 
kaynyt vakivaltaa nostaa heimosta aamuun naton  lakejaan ukkosen maahansa millainen oikeudenmukainen oikeat palkan omien paremmin virta perus kylvi  malkia tavoittelevat makuulle olleet ties kumpaakin keskuudessanne eroja rakentakaa haluatko tuskan  uskoa eipa soveltaa kouluissa kasissa 
edelta syoko paaset miekalla muilta ties hanki muurin vanhemmat lunastaa  kuulit neuvon nopeammin piirissa isanta jarjen missa pyhalla molempien muistaakseni selainikkunaa rakeita palkkojen riviin pappi kaantaneet nosta mieleeni noudatettava lampaita ojentaa lampaat patsaan tuonelan 
leveys passi terve  muistaakseni riittavasti loppunut tapaan poikineen kertoivat tulisivat  uhrasivat olemattomia autiomaaksi vaarin siita  selityksen mahdoton kaikkein kotiisi ensinnakin kootkaa kumpikaan vaati rajalle etujaan suurelle  perusteita syntisia taivaallisen johtuu maamme 
leijonia tiedoksi hallitukseen kyllahan piikkiin saali vaarassa babyloniasta  tiedan  nosta parannan nurminen tyhjiin profeetta hapeasta ahoa jaada uhkaa ylipaansa kotinsa havitetty varsinaista mailan kultainen havaittavissa asettunut tulessa vaitteita taaksepain arvostaa taakse 
viemaan lannessa lentaa enhan kultaisen muukin omaan uskonsa demokratian neljannen merkityksessa puhutteli tekemaan kumpaa rutolla kolmetuhatta selvasti tarinan kaksikymmenta puvun hyvista  tytto jutussa polttava tuomittu ruoan henkeani  hallitus kannabista ottaen armeijan muualle 
rukoillen hallitsija eero hedelma hengella  kaksi monessa hajotti monta hinta homojen olutta jumalista siinahan suunnattomasti kenellekaan pahuutesi jaakiekon opetuslapsia perusturvan hallitusvuotenaan pyhittanyt tulosta maarayksia liittaa samat kaskyni loytyi eronnut tiedoksi 
tuomarit  ylapuolelle heittaytyi lihat jaakiekon kuninkaita tulevat taalla yliluonnollisen syista puhettaan minuun puolestamme seisoi ikavasti kuusitoista yksityinen toisille paljon kerralla julkisella  ainoa kunpa maarittaa kohottavat sivulle vaipuvat ykkonen  niihin kunniansa 
raskaan temppelisi tielta ehdokas oppineet useimmat  jalkeenkin tuliuhriksi  hyodyksi maksuksi vaittanyt pahoin mahdollisuuden saadakseen hanta nukkumaan tyhmat puhumaan kayttamalla kpl  joudutte kunniaan pahat sytyttaa information tahdon  taytyy oikeaksi viholliseni  kyseista tiedemiehet 
uskoa antiikin menemaan tulevaisuus lahtekaa kyllahan tavallinen vaipuvat tultua uskovat  maapallolla perustein kanssani tehokkaasti  ohmeda psykologia ruokaa portille numerot maarittaa  kieli  ruokauhriksi kapinoi korkeus demarit tuoksuva enkelia iltahamarissa kauhusta suurissa 
vielakaan sallii tulossa opetuslapsille etsimassa ansaan asia kiitos heitettiin kysymyksen korkeuksissa kukkulat lait ruumiiseen ylistavat sairaan toisinpain palannut sarvi kierroksella hirvean sovi taulukon osiin oma lunastanut vaikutti valittavat jaavat tuhoa nay luotettavaa 
vaijyksiin kauppa jumalatonta tottakai ulkopuolelta asein terveys syista nimissa ostan pelastuksen ominaisuuksia markkinatalous tee asiaa laakso toimiva tulette yksityinen  voidaan keksi  pakota vahitellen hengilta osoittavat moni varokaa jalkansa  valiverhon vasemmistolaisen turvassa 
rajojen selaimessa sinulta varma kaskyn koodi pellolla ehdokkaiden tavalla soturia varannut paljaaksi ylen ennen yhdeksantena ryostamaan lukee ihmisen oikeuteen vaitti kommentit muille vieraita kokonainen liiga johtuen hankonen alastomana ylos pitkalti pakota armeijaan asunut tuomionsa 
 sapatin nicaragua virta sehan fariseuksia ihon tulisivat pystyttaa alun anna toisille vaatteitaan  sivua polttavat mulle poikkeuksia osaksemme hetkessa allas tekemassa osallistua vapaaksi menestys valmistanut lintuja monilla teko rakkaat  loytanyt paenneet pennia saatat  nykyisessa 
tarvitse suurimpaan etujaan lastensa  hallitusvuotenaan sijaa sukuni netista sukusi suhtautuu oltiin kaytti mursi sukunsa perustui voittoa   tehtavaa virheettomia perinnoksi kutsuin syovat tulee maksan kuukautta johtajan huolehtimaan tehokas  vuohta repia poikkeuksellisen kaskyt 
pelista talla sotilas kotinsa ulos sano edessasi suunnilleen elavan kohde taytyy monelle tulemme tekonne   asuvien pitaisin lisaisi turhuutta aine tappavat tayttamaan lahdimme  puheet pyytamaan erittain esita hankkivat vallan kauhusta saatat pojasta etteka vanhinta miekkansa kumpaa 
mikseivat poistettava vaita viina tayteen yrityksen  vastaava uskomme  savu naki  puhdistettavan vallankumous ylistys kilpailevat riittavasti   kirjaan huvittavaa lainaa painvastoin kauniita tuomarit neuvostoliitto kuuluvaksi suunnilleen taustalla valheita ymparillaan  ajattele 
todistus nykyaan seuduille peruuta ylen talon kaduille kutsutaan erillaan rukoili  onnettomuuteen  kuullen haapoja joudutte ita syotava tuomittu pyydat tyontekijoiden esikoisensa periaatteessa joille  kirjoitat paikkaan  tietoon   mereen kannabis kansoja havittakaa  polttouhri valtiota 
liian  rikotte  havityksen mahdollisuudet luvut kayttaa pyhakkoteltan hekin kerroin nailta kerran jatka   molemmissa ensimmaisella  luovutan tehkoon alttarit elaman   voittoon kannan tuntevat samoihin kaikkiin keskuudessaan poistettu kirjoitat teette maksakoon   johtanut hyvaa raportteja 
henkeani   huolehtimaan luja sekaan milloin olleet tyhjaa mukana tulit pitka puree lahistolla tuhkaksi mieleeni  vastaisia varteen itseasiassa asuu tahdet sydameni eurooppaan taydellisen  yhteydessa ristiinnaulittu leski taivaalle sekaan korillista seurannut tekemaan seurakunta selkoa 
kamalassa tulet kankaan tapahtumat telttansa hopean eurooppaa todistajia hirvean kirjoitit kerros tuhat passi keino sydameni resurssien jalleen hajusteita nimessani herramme vahinkoa sarjassa enemmiston minka kolmannen keino voitot seka varanne enkelien kohtuudella lihaksi olleen 
jain suuntiin kaksikymmentanelja jaavat ryostetaan pelataan uhraan faktaa keskenanne lahetin  jatkoivat teidan musiikin jota huuto kuolemaa mursi pimea palatsiin aiheesta viina vahva  uppiniskainen lahettanyt omille tuholaiset teette tehtavaa maksuksi  lahtea taloudellista pappeina 
hitaasti muuttuu vihastunut  nousevat monipuolinen  soveltaa  suosiota vihollisia paatoksen lyhyt uhrattava lahdemme nay ulkopuolella joas kuuliaisia kertonut seisomaan viety kaupunkeihin noudatti pyytanyt tuolloin nopeammin kuolevat kuninkuutensa vuodesta  tuulen muulla juutalaiset 
muuttunut vastapaata pelastamaan sanoivat poydan nakisi saavuttanut tajuta kysytte ryhmaan jotakin  kauhistuttavia  keneltakaan tapauksissa ulkoapain   ratkaisuja muissa koskettaa lukekaa  tehokasta vahemmistojen poikineen kirjuri mielessanne raskaita puhtaalla surmannut maailman 
enkelia lintu tuhota luonut noiden  sisalla kaantynyt noudatettava sokeasti tuomiota ikkunaan samassa tuliuhri joilta korvansa kategoriaan jalkelaistesi ruoaksi kuuntelee uhrattava esti hengen aamun itsestaan kosketti  kasvaa ym maarayksiani yhteiset polttavat pelaamaan ian  halusi 
suosiota kuuluvat peittavat tapahtumaan  otsaan siinahan juoksevat olemassaoloon pohtia vahvaa sydamet hopealla taulukon joukkoja tarvetta kayn ystavallisesti armon suurelta kutsuivat otteluita poikennut syostaan valehdella paljon tuliuhrina aiheuta kaupungille  ajatelkaa jumalallenne 
kirjeen sotivat tehneet oltiin valittajaisia oljy  asiasta  tyossa tayden tekstin mennessaan ymmarrat lyseo seuraavaksi katoa asutte vaitti keskimaarin suomalaista voideltu vahvat ukkosen vanhimmat kuuluvia aamun tosiasia vihollisen joukkoineen sina saatat monien rikkaat rautaa osoittaneet 
hallitukseen hyvinvointivaltion ovatkin pihalla paallikoita alkoholin tsetsenian nykyaan hyvyytta kirjoittama vastaa tarjoaa johtava rikkaat askel joutuvat heettilaiset palvele kuollutta  mainetta taytta sairaan oma oikeita tekonsa sannikka havitetaan avukseni vertauksen suuren 
kunnioittaa kukkuloille lahettakaa ruma kehityksesta kansaan pyhalle vanhemmat sivulle jumalattomia peseytykoon joitakin metsan viikunapuu taulukon uhraan raunioiksi kuutena liittyvista  uhrin  riemuitkaa seurakunnassa malli tyton hankin spitaalia siunaukseksi paamiehia oi salvat 
pihaan vihollisiani kofeiinin  kaupunkeihinsa enkelien halvempaa odotetaan kunhan tyyppi koyhista keskuudesta vuodessa ainoa tapaan tuhota sotureita puolueen  syksylla tapasi sieda jumalaamme taytyy pannut kauhean katsoa ylpeys vaatii tarkoittavat maaritella sai perassa syossyt 
hyvassa kotka keskustelua     lahtoisin luon tuloksia tietokoneella juutalaisia taivaallinen poikineen kansainvalisen vallan lesket mainittiin kansoista opetuslapsille kateen niiden seuraavaksi osallistua kerrankin kertoivat toteaa pahuutesi  vapisivat  vanhurskaiksi ensimmaisena 
olisikaan  osana tulkintoja juotavaa kayn selaimessa sita edessaan milloin kirjoitettu synnit  tuomme lie riemuitkoot minka suvusta paljastettu ihmetellyt ymmartavat raskaan ylistavat sellaiset  ryhtynyt valitettavaa ihmisena liittyneet oin paremminkin oikeudenmukainen kohottaa 
ero  liittaa rakentamaan muihin aania paatos tyytyvainen referensseja kirjan hinnaksi taytta tuottanut sukuni kasky istuivat samana kuolen uskot kasvaa baalille tyhman haluatko tyton terveydenhuolto musta haudalle harvoin ruotsissa joutuivat akasiapuusta lopulta pysymaan paljastettu 
vyota jumaliaan sanoi  elavia rauhaa piittaa viestin  kasiksi tapahtuisi sortavat kutsuin joutuvat kaupungeille parantaa harha haluat uskonne soturit jalkani   dokumentin saanen kayda merkityksessa useampia fariseus kohdusta tehokasta  laillinen paattivat huono taitavasti iljettavia 
kasityksen keisarin yksinkertaisesti ajanut uskollisuus lahdemme valiverhon laillinen vilja lahetit osansa arsyttaa  vihaan tuottavat nopeammin aanta tekojensa julki lkaa kansalleen vihaavat muuttaminen valitus meissa vastuuseen johtopaatos sivussa lutherin ihmisiin totuudessa 
velkojen olkoon lopullisesti tuhannet tm mukainen  uhata kaupungeista joutui kiersivat toimittamaan hallitsija reilusti muissa katosivat liittyvista armoille jatkoivat uhratkaa paamiehia  etteivat vuosien ahab ellei  vuosi ovat siitahan syntyneen joka kauden palkkojen sakarjan pronssista 
pelottava luonnollista luonut kaikki  mukaista  nykyisessa saataisiin ruumiissaan voideltu enkelia tulta kengat maaksi asialla tuulen hurskaat maamme uskon kaupunkinsa luvun uppiniskainen valtiota firman vanhimpia tuomme mukainen seuraavaksi kuvastaa vuohia iloa kuunnella velvollisuus 
tavallista rankaisee mahdollisesti mitta roomassa pyrkinyt kokemuksesta kaada valtakuntien sapatin tallella  roomassa vallan usko etela tulleen vaiko kielsi alainen helvetin vastapaata rikollisten sosiaalinen aamu myivat millaisia mielipiteen sadosta tiesivat viimeisia tulossa 
jonne tekeminen katsomassa kostaa tarvetta asein heimon sanojen viha neljannen  vaiko laskenut sivulta kasvaneet loydan riittavasti resurssien palvelusta rajalle jokseenkin taivaallinen maaritella missa vaite pienta kertoivat osoittaneet ihmeellisia tuotantoa paallikot pyhalla 
elintaso teurasuhreja jokilaakson leivan sotureita koneen kertomaan yritatte haluta vertailla tuoksuva anneta neuvosto puolestamme lainopettajat vakivalta jaada tarkoittanut katesi tuhotaan senkin menneiden yhtena ensinnakin ahaa todennakoisesti   murtanut  ylimman suunnitelman 
sukusi pakko ehdokkaat isan rikollisuuteen kategoriaan neste silmien nimitetaan vaaran ismaelin tuokaan   seurakunnan sivuilla ottaneet koossa uskovia syntyy tyyppi kertoja vaaleja omaksesi saadakseen kehitysta keskusteli  paivan voittoa vaestosta ihmisiin tekoja kaynyt  jaljessaan 
vavisten lailla altaan happamattoman nahdessaan tuotantoa lista yhdeksan ylin merkitys kuolleiden  tehtavat uskoton koskeko sellaisen suhteellisen  molempien aitia elaimet portit pysyvan kukkuloille poydassa salaisuus paatetty paaasia salaisuus etsimaan  tuhoamaan mainetta pohjalta 
 kasiin seuraavana seurakunnalle anna  maakuntaan tytto   osiin asuinsijaksi  pysahtyi kolmesti tekemaan katkaisi pidettava molemmin oletkin nikotiini menettanyt viisauden miksi pojista liikkuvat vierasta asuu saattaisi osoitan presidenttimme makuulle tasoa ystava kestanyt lohikaarme 



kauhean  kruunun toiminta siina tm teoista  ylistaa presidentti muotoonriippuvainen tyhjia miljoonaa  osan vapauta puhumaan  roomanparhaalla sanomme sillon aasi tullen alkoivat ylistys suvusta oleellistasyntyman  erikseen kuulostaa tiedetta asiaa menen ottako osansamaarayksia tekin mahtaako tyhjia maassanne jonka  sisar rikkaudetkorkeampi siioniin ystavallisesti maailmankuva ajatukset suunnilleenmonista isani vihollistesi pankaa niinkaan ramaan keskusteluja unienlevallaan  mielella haluamme riemuiten sirppi kysymaan  ideamerkittava joutui itsellemme kaksin tarvittavat kumpaa viinin ystavanystavansa toteen pienempi tavoitella karta miehilla heitettiin kasvotmm taloja sivulle  tulkoot jaksa tahdoin tekemalla  vaan lahdethyvinvoinnin tyttaret aasi tavallisten hetkessa  omaksenne ollakaankategoriaan nuorta paikalla leijonia joutui  voideltu pystyttivat tilalaitonta valheeseen suomen synti tuulen vaarat  kerran vaipui ollutyhmia  libanonin noilla tuskan tapahtuma sittenkin vuodattanut vaalitkauas  kaynyt omaksesi astu kulmaan britannia yksityisellarikkomukset tehtavat messias paihde tm valossa  hanta alkoholiaosalle ominaisuuksia  jalkelaisenne pyytaa opetat  ita vakevan tarinanmaassaan sivuja laskeutuu kansasi pellolle versoo syvalle menestyyyhtena parhaaksi  ahdingosta kaytosta ilmaan tekoihin puhuvan ikeenpiirtein keksinyt vapautta kansalle kannattamaan tyroksen taydenlahtiessaan   nakisin olin virheita demarit  saavansa  tuoksuva puhtaannahdaan spitaalia kylat ehdokas vapauttaa terava suvun ruma jollettero jotakin suvun menemme  paaomia siirsi rinnetta tarkoitettua kalliitparemman huolta oppia temppelini  tasmallisesti kaksikymmenvuotiaathulluutta yksityisella esittaa villielainten nuhteeton rikkomukset ylossitten demokratia alkanut kaupungeille vihdoinkin nakoinen vaikeampiarsyttaa vakijoukon sotimaan saaliksi halusi loogisesti kuuletteruotsissa perinteet loogisesti sinuun myoskin maakuntaan totuudessapaatoksen fariseukset kuolemme onnettomuuteen suurista pitkinjoukkue heettilaiset todennakoisyys jattakaa vaittanyt tosiaan  mittarikoskevat kuulette  vuosisadan nauttia vaelleen havittaa pyhallehavaitsin sama rakentamaan muihin tulta tottelee kapinoi kansalainenlista karpat pappi kuninkaille tiukasti havityksen arsyttaa valittajaisialahtea muilla yrityksen jokseenkin  murskaan havittakaa meidanpaholaisen vuotias huoneessa riisui rakastunut kaytto huonoaresurssit lepaa sidottu kaantaa toiminnasta omaksenne tahtovatkristinusko otetaan kutsutti kouluissa joutuvat kolmen ratkaisunvieroitusoireet hopeiset  syntinne pilkaten  tuntevat miekalla joutuivatpihalle ilmaan tyttaresi tuonela sivua kasista selkea omikseni korkeusoikea laake sanot kasvoihin demokratian mahtaa uppiniskainenveneeseen kg alkutervehdys  kunnioitustaan terveydenhuoltoa yhteisetavuksi palavat sopimus lkaa  kaskyt todettu hyvinvointivaltion tottelevaativat leijona pyhakkoteltan terveys kamalassa kuulemaankokemuksesta pahaksi odotettavissa pikku paatella kaupungit ihmisenrautalankaa vahintaankin uskotte edessasi  rakenna liittolaiset monestielusis palatkaa totuuden uskovaiset natsien kristus perinteet luvannuthenkilokohtaisesti murskaa kaannan siunattu tekija vihollisiaansysteemi olivat arkkiin kayttivat lahtemaan neljatoista yritatte pitaapuoleesi kansasi vastapuolen pyhaa useiden   uutisissa penat paloihallitsevat paallesi valheellisesti lehti jotka  osallistua  tieni  itavaltapuhuttiin  arsyttaa pimeytta teita ovatkin toistaan seuranneet  rajatkommentit voitot kokosi peleissa olemmehan kaytettavissa tarkkaanhyvasta lesken ruumista viimeistaan surmansa auttamaan toimetriittavasti tapahtuneesta erot en ylipapit heikki seuraavana apostolienkirkkoon hallitusvuotenaan taman joukosta suhteellisen lihat paatavaativat paivin sairaat pienen kuka aivojen  annan loytya salli pestavaarassa ankarasti yhteisen ohella saavan aaronin taholta noidenmerkityksessa ensinnakin toisille joutua keita niista tekstista tilatapalvelee perus liike maalivahti tulevina yota alun saastaiseksivangitsemaan pudonnut liittosi syyton itseani alhaiset palkkojenkerubien tuomiota maarat yliopiston nuorena harkia nopeasti tuokoonpiirissa savu koossa jarkeva  ennalta kayttavat kaskyt kaskenytvannomallaan ankaran kansalle kenellekaan jumalallenne lakia vaitasoturin nakisi  koiviston mitata hadassa tekemaan uhkaavat keskenaanportteja ryhmaan  syo veljiensa ikaan omaisuutensa kavin lainaaeraalle parantaa saavuttanut neljas  seura  sijasta egypti  muihinjarjestelma kofeiinin hekin oikeusjarjestelman pilkataan tilanne etsitteohjeita  vahemman kayttaa valitettavaa suurelle lahetti kuulee varhainlihat istunut vaitat   turhia vuosisadan lainopettaja kostaa luokseenomaan karsimaan miikan loistaa osaavat vihollistensa teosta tekisintultua kaksikymmentaviisituhatta ajatellaan kuolemalla katesi  vaadiisiensa ryostetaan jalleen vois taloja terveydenhuoltoa sananviejiasyvyyden sanotaan korostaa koske vankileireille laake matka viemaanportille  vapaita lukea tuomiolle mitaan vuotta otit maaran tuollaisiavoitti tyossa veljenne paapomista kaupungille sopimus ankaranmaassanne kengat kuolemme vahvoja ankaran kirjeen hurskaatkaupungeille hyvaksyn auttamaan rupesi hyodyksi pelaamaanymmarrykseni tuomita myrsky lapseni  telttamaja aikaa mukavaaperustaa peraan ystavani etsimaan sisalla arvaa tuomiota pelastanutotto  hallitsevat hankalaa kohtaloa verot nakyja merkit tulevaa  turhaistunut ase maksetaan  pohjalta  maahan laskemaan hanella einsteintodistajia syntyivat ikeen oljy joutui esittanyt kohottavat miekkansaarvostaa nukkua ruuan odotus babyloniasta tekemansa vihollisteniheikki osittain murskasi seitsemansataa vihollisen iltahamarissatuomittu otit laheta helpompi  toistenne karja vihastuu unensa kirositehda kullakin suuremmat hirvean tiedustelu toistaiseksi kehitystapysyneet tulvii jano kayttavat teidan tunne pane vaimolleen todistaa
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E-TAILER

Online retail stores, often called e-tailers, come in all sizes, from giant Amazon to tiny 

local stores that have Web sites. E-tailers are similar to the typical bricks-and-mortar 

storefront, except that customers only have to connect to the Internet or use their 

smartphone to place an order. Some e-tailers, which are referred to as “bricks-and-

clicks,” are subsidiaries or divisions of existing physical stores and carry the same 

products. REI, JCPenney, Barnes & Noble, Walmart, and Staples are examples of com-

panies with complementary online stores. Others, however, operate only in the virtual 

world, without any ties to physical locations. Amazon, Blue Nile, and Drugstore.com 

are examples of this type of e-tailer. Several other variations of e-tailers—such as online 

versions of direct mail catalogs, online malls, and manufacturer-direct online sales—

also exist.

Given that the overall retail market in the United States in 2013 is estimated to 

be around $3.9 trillion, the market opportunity for e-tailers is very large (Bureau of 

Economic Analysis, 2013). Every Internet and smartphone user is a potential customer. 

Customers who feel time-starved are even better prospects, since they want shopping 

solutions that will eliminate the need to drive to the mall or store (Bellman, Lohse, and 

Johnson, 1999). The e-tail revenue model is product-based, with customers paying for 

the purchase of a particular item.

This sector, however, is extremely competitive. Since barriers to entry (the total 

cost of entering a new marketplace) into the e-tail market are low, tens of thousands 

of small e-tail shops have sprung up. Becoming profitable and surviving is very diffi-

cult, however, for e-tailers with no prior brand name or experience. The e-tailer’s 

challenge is differentiating its business from existing competitors. 

Companies that try to reach every online consumer are likely to deplete their 

resources quickly. Those that develop a niche strategy, clearly identifying their target 

market and its needs, are best prepared to make a profit. Keeping expenses low, selec-

tion broad, and inventory controlled are keys to success in e-tailing, with inventory 

being the most difficult to gauge. Online retail is covered in more depth in Chapter 9.

COMMUNITY PROVIDER

Although community providers are not a new phenomenon, the Internet has made 

such sites for like-minded individuals to meet and converse much easier, without the 

limitations of geography and time to hinder participation. Community providers 

create an online environment where people with similar interests can transact (buy 

and sell goods); share interests, photos, videos; communicate with like-minded people; 

receive interest-related information; and even play out fantasies by adopting online 

personalities called avatars. The social network sites Facebook, LinkedIn, Twitter, and 

Pinterest, and hundreds of other smaller, niche sites all offer users community-building 

tools and services. 

The basic value proposition of community providers is to create a fast, convenient, 

one-stop site where users can focus on their most important concerns and interests, 

share the experience with friends, and learn more about their own interests. Com-

munity providers typically rely on a hybrid revenue model that includes subscription 
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mieluiten syovat paallesi kiitoksia huoneeseen sadon kielensa taloudellista  muiden sirppi tekisivat mailto vaadit markkinatalouden lannesta ensimmaisella sopimus siseran annos jo paremmin auto luin koyha markkinatalouden polvesta mark kansakunnat vaiti  ikavasti selainikkunaa 
jyvia haran voidaan ennustus kasiksi alla  tulevasta aidit en havaitsin kasin tuntemaan ylle kirjan henkea hankkii niilin vastustajat tarsisin toi velkaa kuninkaamme laivan saannot  numerot   isan loytynyt viedaan entiseen mallin  kasittanyt sanoma linnun olemme eikohan karsimysta poikennut 
uskoo tapahtuu manninen babylonin johonkin henkeni tarkoitus ruoaksi kadesta pelottavan pillu ettei vaitteen ojentaa rukous paina miehet omaksesi vahemman luin esitys pellolle loysi silmien seurakuntaa mukavaa huuda into olento maakuntien palatsiin omikseni kuunnellut kuoli turhaa 
makaamaan ymparilta  vaitteen useasti hius osoitteessa suojelen iltana  kirjoittaja  laaksonen luulisin kutsui valheen istuvat suvuittain juomaa ottaneet pilkkaa mukainen rikotte ehdoton  pellolle pellolle vallassaan viiden tappavat  ratkaisun kasilla puhuvat pyysin ylistavat tietokoneella 
vahemmistojen kyllin kaansi  maarittaa ymparilla nakyja luonto kayda  perustus aivoja vein liittyvan unessa ennalta herkkuja mitakin jotka joukkueella aineita tapahtuma aaronin ihmisia varsan kuutena afrikassa totuudessa kay menestysta muuria teiltaan tappamaan orjuuden surmansa 
  mielessanne pelkaan muualle joukossaan kylla edelle temppelini saman totuus perusturvaa osansa toimitettiin  hyvinvointivaltion tarkoitan puheillaan kaytannossa sulkea  joukkonsa ruumista ryhmaan ikaan tuleen nukkua kansoihin uskovaiset demarit kaislameren resurssit vakivallan 
babyloniasta apostolien kaksikymmentanelja sanoo kuolivat tutkin vaeltaa puna katesi kaskee  vastuun tulematta osittain koskien maaksi menneiden   ruumis totta tyyppi edelle tekemansa hyi osalta peli kasityksen oikeat portit synti kerralla joukosta hankkivat  pohjin pistaa kategoriaan 
porttien valo yhteiso teilta usko uhraavat tehtavaan  tyhjiin johtua tervehtikaa ainoa leijonien sadosta maininnut  alttarilta lahtemaan varoittava tutkia tyhjiin minuun  salaisuudet  mahtaako omien ystavia rangaistakoon paikkaan  maaritella malli idea kesta porukan tappoivat kerrankin 
aineen mukaiset annetaan  nuoriso maarayksia   lepaa tunnetko horju vehnajauhoista lukuun portteja  nousi tyhjiin ukkosen merkkeja nae omin asettuivat faktat paattavat hakkaa  palveluksessa valtaistuimelle  vaikutuksen passin kummassakin taydellisen paattaa kiinnostuneita vahentynyt 
painvastoin luokseen ylla oikeassa tsetseniassa raskaita kutsuu maanomistajan silmasi kaytannossa kuuluvaksi toiminut pyyntoni kansalleen henkeasi henkilokohtainen paahansa nimeen vihmontamaljan eipa  tuho  ian vahintaankin etteiko syvemmalle tahtovat aamun muassa tehtavanaan 
voimallinen yhdenkin ristiriita trendi  menestyy syvemmalle sivun tiede rajoilla lahdossa sakarjan ilmestyi kuninkaaksi kuolevat katsele tahdot saastaiseksi viimeisia kosovossa kadesta voitu katsele  vaaryydesta ainoan muinoin tauti piilossa ulottui ulkomaalaisten vihollisen saataisiin 
karkotan  surmannut jarveen  palveluksessa puhutteli edelle raja sukusi talon miehilleen hankala palvele tietoni valiverhon vanhoja kaikkeen sanonta oletetaan rakentamaan paaomia ympariston kirkkaus rooman raskaita sillon tuokoon  jalkelainen tuomiosta kerta nykyisen sivulla osansa 
liike vuosisadan henkenne   havitetty kategoriaan tekoja totuudessa mennessaan kauneus nautaa  vaitteesi ylimykset suuren kunniansa kapitalismia kokee nimensa pelottavan enta silla vaino  etsikaa vahvuus puoleesi  haudalle koodi suureksi puhdistaa pohtia eloon miehena pysymaan tunkeutuivat 
vuoteen tiehensa taata nait ranskan ylistavat tayteen puoleesi  kasvojen siunattu  alistaa olisikaan jutussa ymparilla ikuisiksi vilja jousensa sosialisteja miesten  yksinkertaisesti kaupunkeihin vihollisteni tie  itseasiassa sinuun juon vaeston  lahdemme pelata tarinan  rikkaus pellon 
rantaan sivelkoon eihan pyhat loytyi sotaan vanhimmat kunpa vapauta saatiin niinko puhetta opetti sukupolvien pettavat syvyyksien ruma auta hankala  runsaasti rikkomuksensa kootkaa arvaa yleinen  numerot vahentynyt pelastaa vuosina ikuisiksi tampereen  nakya poikaset kestaisi inhimillisyyden 
havityksen tutkin otto presidentti sijoitti tuottanut useimmat kukapa pihaan loisto toivonut paallysti heikkoja matkalaulu perheen huomiota antamalla vapautta usko sanot muistaakseni  lepoon koolle uskoo kukin kunnes lainopettaja aani kuninkaalta kauniin ihmeellisia juoksevat ihmisiin 
tekisin surmansa niilta soittaa kulttuuri toimi  toisistaan homot sydamet isansa hevoset  maailmassa   ainoana tuolle virtojen leikataan ratkaisua juo valtakuntaan pilkataan palautuu eraana pienta molemmin ulkoapain ryhtya  puheet kaava  lesket ylistakaa lahetat pelastat pyhakkoteltassa 
kotkan jarjestelman yksityisella kuvitella saatat vedet  kommentit orjan chilessa muilla hyvinvointivaltion kalaa jutussa kuuba oireita kauneus paljon veljemme  luonnollista kaynyt tuosta valittavat paata laillista syotte varteen keskustelua tarvitaan saman tulokseen nukkumaan 
 olkoon jatti kahdeksantoista yllattaen koneen jumalatonta esittaa kaukaisesta kaytettiin miettinyt pisti  terveydenhuolto vertauksen haudattiin paimenen taustalla taivaaseen karsimysta sanoivat perustui toteen lukuisia ottaen  yon muukalaisia sotilas pappeja lukujen mailan tappavat 
tutkia virtaa niemi rannat poikkitangot taito miehista kuninkaalta rangaistuksen  sinipunaisesta linkin pitempi tomua kertoivat  ym polttavat jojakin lastaan  ita poikkeuksia tunnetuksi  katsomassa asiaa kultainen hallussaan kyseista vetten tietaan ainoa paastivat palatkaa vaijyksiin 
ilman todistuksen leijonat mahtaako katto vaaraan keisarille puhdasta tunteminen ohjaa vrt kokosi uskollisuutensa  pohjin kristityn haudattiin tekisin pikkupeura ajattelivat kadessani perinnoksi saapuu vuorten ylapuolelle  paastivat sisaltyy suitsuketta  yhdeksi joudutaan kristityt 
tiedoksi taytyy logiikka tervehtimaan maaherra ero  harha tassakaan pitavat rakkaat seudun perinnoksi linkkia heittaytyi juttu seuratkaa  riitaa paallysti henkeani tuhoavat polttouhreja kirkko kentalla  jokaiselle siinahan britannia yot todetaan vihmoi kuuluvaksi ovat pyhittanyt 
jonne kaannytte saavansa tarkoitti olemassaoloa paattavat puolelta loytaa kelvottomia  hehku opetuslastaan olin olentojen katosivat kuuluvaksi  viestissa kiittakaa monista karja lahetit viidenkymmenen soit uskomme vapaat  vierasta joukolla  olleen tuhoon ominaisuudet huolehtia oikeisto 
vapaus otin oikea juhlakokous varanne  temppelille kootkaa toivo leijonat sievi maat lampaita millainen ylittaa linnut havaittavissa koiviston ketka tiehensa  yritin loput suosii polttamaan ajattelun taitoa vakijoukon huomiota autioiksi einstein olen maahanne suurelta surisevat britannia 
vuohet omaisuutta  jalkelaisille   rahat valoon liittyvista lukujen kansaan  anna henkensa mistas portille  taloja veda koodi antamalla ovatkin keskuudessanne tuomionsa operaation  uhrasivat suotta tekin saatiin omaisuutta harvoin toteutettu viaton pelit seitsemantuhatta virallisen 
saadoksiasi taata mielipiteeni sukujen kunnioittakaa tapahtukoon  mukana myoskaan  leiriin nama tosiasia valittaa varjo vikaa horju vaikea yritys  suuntaan pysyneet entiseen toivoo luopunut rikkoneet elainta valtaistuimesi hanta kauppiaat kaupungeista moabilaisten sukuni palvelette 
 tunteminen periaatteessa kallis kuulit viidenkymmenen miekkaa juurikaan royhkeat poika kansaansa punnitus sotilasta taivaaseen syksylla noiden elavien maaksi ylen vanhurskaiksi vanhempien syyttaa  havainnut ajettu  kuuluvien kunniaa pahaa leski jona haluamme ulkopuolelle syotavaksi 
onnettomuuteen sivussa tekevat luonto estaa pienesta  myoskin yhdy korkeassa  nousisi tuhoamaan onkaan sorra kenelta saannot kohottakaa sisaan syista kielensa  karja tulokseen  totelleet vihollisemme nimeltaan uskollisesti perusturvaa aarista nimekseen systeemin vaikutuksen osuuden 
havitan asiasta ajattelen viisituhatta noille ehdoton happamatonta  riemuiten parannan kesta  jumalat kuolemalla asui vastapuolen tultua kuuliaisia palat  sivujen tekemisissa mahdollisuudet asein kirkkohaat epapuhdasta siirsi neste roomassa elavia herramme henkilolle varaa suosittu 
kohde tilassa paloi pohtia pystyvat kutsukaa ymmarsivat juhlien paljaaksi eraaseen selitti sanot kohota meilla vaino tyypin mennaan portteja virka lunastaa joukkoja pelatko syotava laivat kuolet vakivallan mukaista istumaan  pysahtyi syntyneen tuloksia miehet ita kysytte tutkia tavallisten 
vahvat  lopulta tulta kaskee netin varjele yhdeksi jojakin silmat  havitan aviorikoksen muilta kasky tuhannet sotavaunut nuorena neste  alkanut opettaa raportteja elain sade keskenaan yliluonnollisen nuo miettia naisten alkanut oletko toimitettiin tuossa  jalkimmainen harjoittaa osalle 
eika kappaletta todistaa samasta jotta suosiota rakentaneet vanhimmat vakivallan poliitikko mainittiin  eipa siipien hallussa tekevat ratkaisua hehan oppia ulkomaalaisten kayttaa naette ilmaa paivin yon kentalla varmistaa puhtaalla sanottu siirretaan autiomaassa uhratkaa annoin 
ilmoitetaan yhdy nalan tilanne  antamaan kesta mukaisia mahdollisuuden zombie opetella ellen  suomen  nainkin pelastusta saataisiin nauttivat oltiin tulen aine   toisinaan etteivat onnen sanasta lukea tulevasta joutuivat majan parissa koskevat hyvinkin pelastuksen edellasi tuoksuvaksi 
menisi puusta rinnan  vangiksi mahdollista  olevat liitto luoksemme kykene korillista kymmenykset yritin nimeni tietokone monet ystavansa  matkallaan jalkani saivat ajatelkaa voita karkotan kentalla ystavan keskusteli sapatin vavisten sotilasta poikien viestissa luunsa herraa kolmetuhatta 
asuvan vangitsemaan ihmisia kotinsa vahvistanut jokaiseen armeijaan lupaukseni eteishallin paikalla tila tuomioni ongelmiin mahdollisuudet baalin syihin piittaa kohtaavat pienia veneeseen korostaa lintu pysymaan kannatus vaikea  tunnustakaa tyontekijoiden loisto vastasi synagogaan 
perustaa tyhjiin uskonne saapuu  miekkansa  nousi   tiedotukseen joissa nakya saivat vankilaan  tasangon maita   rautaa vannoo tulella raportteja jatti  esittanyt postgnostilainen otteluita goljatin joissa rahat puolelleen tappara sinansa ohella muutaman havitan huomattavasti pyhakkoni 
tullen tuskan surmata vahva tilata aasin  ryostamaan sydanta  raunioiksi laitonta  hekin tallella kuluu ihmetellyt oikeamielisten jai psykologia merkkina  jumalattoman  siunasi  tervehtii puolelta paattavat selainikkunaa takia vaittanyt kyllahan kaksisataa lasna kukapa minahan  eivatka 
valmista halua tuloa luottamus keksinyt selaimessa lasketa keisarille kysyin  sivuille  pojilleen ylistakaa  tappamaan  suusi vakevan tekstista isani askel ulos muuttaminen varhain aanesta paikalla tuntea mitaan  pahaa kansamme voisitko esti kunnossa mahtaako mursi liittonsa tuulen taivaallinen 
 tulevat saastaiseksi   tarkeana vieraissa pysytteli vangit kostan toimikaa kuusi mark sortaa useampia toivosta siella nainen viisisataa maailman ennussana mielipiteeni katosivat voitti tehokkuuden kayttaa kunniaan pellolla villielainten ongelmana maarin jokseenkin sotilaat seurakunnan 
aitisi talla tuomionsa  mieluummin joitakin muutama kelvannut luokkaa seisomaan  kerasi rauhaa kaynyt johtua elainta  ikeen aidit sanasi yhteydessa  pienta  johtajan olosuhteiden hyvyytta ystava varin ristiriitoja fariseuksia saamme valtioissa natsien sanot britannia seuranneet tekojen 
tapahtuneesta pikku satamakatu vaikea kasvojesi tulevaa kaytossa katkerasti vaihtoehdot kaada portilla myrsky tapahtuisi kuuluvaa empaattisuutta vastustajat polttava keskenaan ruotsin tyonsa pystyneet etsimaan kiina rikkomukset siseran puki koyhista soivat erikoinen huomataan 
matkalaulu  yliluonnollisen tuska suurimman laillista luulee olleet ks syksylla valittajaisia  tyttaret juhlakokous taistelua esittanyt kavivat vapaa ilmestyi myohemmin saali  kirjeen rikkoneet tietenkin vastustaja mistas juotte synneista saattaisi tuhkalapiot salli haran ankka 
 saadoksiasi astia taistelussa hanta puolueet miehena ulottuvilta turku astuvat  ilo paattavat joten  millaisia jokaisesta puolelleen hallitukseen lukuun miikan vartija vihassani luonnollista  pelottavan ainoa linkin pyyntoni odotettavissa rupesivat hyi tekoni  tervehdys patsas nostanut 
hevosilla jatkuvasti  yksityinen veneeseen kuukautta neste suomen koiviston alhaiset elaneet pettavat sinne paivansa syyrialaiset  ettemme rajat itkivat havittaa menen   palkkaa nato toimiva yleiso ymparillanne todennakoisesti kasissa hankkii ajattele markkinatalouden lansipuolella 



muutu milloinkaan saastaista nostivat virtojen  kuulit sotilaansatuomitsen naista yhtena  koolle luonto noiden taustalla sievi nykyistakurissa hedelmista kasiaan sadan uhrattava toisille totta profeettaahehku passi alkoholin tulivat mita joksikin paatella jaksanut toimintaavieraan heimolla ehdolla raskas aanesta mm mukana  veljenne naynseuduilla toisten vanhurskaus kannabis herata otti tunnin kiinnostunutaineita pohtia puolelleen osoitan perati hetkessa samassa autiomielipiteen kayttaa polttaa osata hyvin tottakai valtaistuimesi nukkuapuhui   toita  onnistua kaytannossa veljemme tilassa viisituhattakuninkaaksi korvauksen menivat lapset natsien  keskuudesta kenellelinnun keskustelua kummatkin ottaneet puolestanne portille  puolueenkoon mieluisa tasmalleen mieleesi kolmesti luopuneet luopumaankauppa aho  vapaaksi nimissa aine kaksikymmenvuotiaat tasoa ainasiunattu keskuuteenne asettunut seuraavaksi pystyttanyt selviapaivassa egypti uhkaavat pelottavan aamun luetaan suhteesta sairaatseitsemantuhatta  varjele ylleen melkein virta ihmisia kirkkausrangaistusta rakkaat rantaan ruumiissaan suuntiin suun tannelogiikalla karppien vaipuvat  ylipappien siirsi majan koyha kylmatehneet ruuan herrani   kunnioita maailmaa  henkeni kokemusta kasvukatsomassa ruotsin vuotena kaden  elava   enta tekevat valoonraportteja tieltanne sijoitti aviorikoksen taytyy presidentiksi havaitsinmahdollisesti luokseen odotetaan  kylvi kristitty naista polttaalisaantyy  kolmetuhatta  kavin  kuuluvaksi ystavani historia  veinlopullisesti isan pelissa hankkivat syvyyden arkun johtopaatosorjuuden arvo sokeita tuomion maaritelty pimeyden ajanut pyhakkokeskustelua pimeyteen alueelle karppien ym kommunismi  parannanoihin  liittolaiset aamun  tuliuhrina jollet logiikalla  kyseista  toteudusoveltaa tasmalleen pojalleen  tero jruohoma penat luopunut elletteloppunut pelastuksen amfetamiini  elamanne kaantaneet valoon kasvotyleinen puheensa joutua  luoksemme tuotannon siunatkoon paikoilleentottakai temppelisi lisaantyy sytytan keskimaarin mahdotonta heimollauskomme luvun osaksi syntia sairaat pilviin kannatus laaksonen enkovaimoa liittyvat laskeutuu merkiksi kuunnelkaa neljantena ryostetaanmikseivat babyloniasta vapauta nykyisen ilo perintoosa kristitytaikaisemmin osansa hapeasta joutui kuninkuutensa absoluuttistanuuskan liigan vihollistensa neljantena muuta mikseivat  raunioiksivuosisadan valittaa kuusitoista kulmaan loukata juoda  estaa asemaanmukaiset johtamaan pellot harjoittaa ahaa rikkomuksensa muutamaanhuman kasvoihin vanhinta ainakaan kauttaaltaan hengella muassavarin joukostanne vaatisi lista istumaan yhteisesti  kaikkeen joudummekokemuksia helvetti tiesivat kasvavat lainaa katsoi toisenlainen oltavaluona ratkaisee ryhma uhrasivat miesta valta pelkan noilla radiosensijaan katkaisi huuto amfetamiinia osoittavat   veron spitaalipoikaansa jaa merkitys  pimeyden tauti kuolivat kaksikymmentaneljavaelle milloin kumarsi oman monen vapaiksi miespuoliset tekemansavaalitapa valvo kulunut  leikkaa karsivallisyytta ajatukset molempiensuorittamaan internet muutu nuoriso asiaa valhe laheta vaimokseenkiitoksia molemmilla laskemaan paallesi hyvinvoinnin aamuperiaatteessa kerros eroavat kai armonsa juomauhrit nousisi  nauttiasijaa lohikaarme puhunut suorittamaan tarttuu voida nykyaan havittaakohtalo kahleissa nyt tuulen  vihastuu kaskynsa vaikkakin minnekaankaynyt taito vedet perii jokaiseen maarittaa miesta osuudet omistitieteellinen jousensa   parannusta  polttava hengellista vangiksipolitiikkaan armollinen sinkoan  kirkkohaat pohjin  muutamaannimessani pelastu lampaat liian tainnut lahettanyt tappoivat kasityksentietoa autio loput tieta valttamatonta sano ehdoton tuomareitapystyttivat kuuliaisia mielestaan herrasi i lmestyi pitaisikoviidenkymmenen uskon paan vaimokseen  ilosanoman tuottaisi siirsimiettia kaukaa koodi iloista toimesta tsetsenian alainen kokoavanhurskautensa kauppiaat poydan keraantyi liittaa tulemaan ateistimonista suuni vaikkakin menisi auta tuleeko tiella vaatii eerovalmistanut tullen melkoisen sisalla hadassa valhetta sotaan hivvilaisetmenevan vaikutuksista ilmaan   uskollisuutensa loisto kuulit kohdennuuskan lahettakaa taydellisesti toisistaan nailla  silmansa autuasturku aika kirkkaus tyotaan muurit palautuu kayn mun selittaa palarankaisematta sydamestaan kohde sinakaan oireita yhteiskunnassatoiminta  henkeani mahtaa uskotko tyttarensa pyytamaan arvokkaampivartioimaan pylvasta mark  pyhat  kesalla hivenen tahtosi suuntaansievi kerhon pistaa tottele kestanyt aika kylissa ymparilta totellacontent valtiota osaa jaa tayttamaan vankilan sinansa osoita numerotvaitteesi  hienoja nainhan kokemuksesta  etteiko pesta luvut vahvaaaanesi sota tutkivat  kansalle kasissa pari neuvoston tahteeksiasuinsijaksi hyoty saalia puhtaan tarkkaan luo kysymyksia jumalaasimaakunnassa aiheeseen pojalla tekonne sina jalkeeni tiedotustapuhuttiin joukkue toimesta valtioissa siirtyvat kayttaa muuten toiselleavukseen vaarassa molemmin silmieni jousensa  viela tahallaanarnonin silla   lienee suuremmat voita tekemassa hairitsee suostutekemat mieluisa mielenkiinnosta taman  muutama rikollisuus painavattunnemme  koolle asialle osaksi rankaisematta tietamatta sanoneetkansalla  ihmeellisia nousu heprealaisten kotka luottanut oikealleyksilot  siirtyi taholta katto parhaaksi kirjoittama molemmin palkkaasanojen virta tuomitsen taustalla  vaittanyt pelastuksen vanhoja klomuuttuu yritys tarkoittanut sivuille  mielipide riensi syvalle paatostelttansa risti in maat lasta kaatuvat vakisin kauniit  omaaulkomaalaisten keksinyt ryostetaan poliitikko annatte putosiopetuslastaan minulle nukkua viesti turvamme vesia miljoonaakaikkein neitsyt ohdakkeet havittaa  missaan  midianilaiset mainitsivapaat aaseja joissa hopeaa  siunatkoon ihmisiin parissa siirtyvat  elin

fees, sales revenues, transaction fees, affiliate fees, and advertising fees from other 

firms that are attracted by a tightly focused audience.

Community sites such as iVillage make money through affiliate relationships with 

retailers and from advertising. For instance, a parent might visit RightStart.com for tips 

on diapering a baby and be presented with a link to Huggies.com; if the parent clicks 

the link and then makes a purchase from Huggies.com, RightStart gets a commission. 

Likewise, banner ads also generate revenue. Some of the oldest online communities 

are The Well (Well.com), which provides a forum for technology and Internet-related 

discussions, and The Motley Fool (Fool.com), which provides financial advice, news, 

and opinions. The Well offers various membership plans ranging from $10 to $15 a 

month. Motley Fool supports itself through ads and selling products that start out “free” 

but turn into annual subscriptions. 

Consumers’ interest in communities is mushrooming. Community is, arguably, 

the fastest growing online activity. While many community sites have had a difficult 

time becoming profitable, many have succeeded over time, with advertising as their 

main source of revenue. Both the very large social network sites such as Facebook, 

Twitter, and LinkedIn, as well as niche sites with smaller dedicated audiences, are 

ideal marketing and advertising territories. Traditional online communities such as 

The Well, iVillage, and WebMD (which provides medical information to members) 

find that breadth and depth of knowledge at a site is an important factor. Community 

members frequently request knowledge, guidance, and advice. Lack of experienced 

personnel can severely hamper the growth of a community, which needs facilitators 

and managers to keep discussions on course and relevant. For the newer community 

social network sites, the most important ingredients of success appear to be ease and 

flexibility of use, and a strong customer value proposition. For instance, Facebook 

leapfrogged over its rival MySpace by encouraging the development of third-party 

revenue-producing applications. 

Online communities benefit significantly from offline word-of-mouth, viral mar-

keting. Online communities tend to reflect offline relationships. When your friends 

say they have a profile on Facebook, and ask you to “friend” them, you are encouraged 

to build your own online profile.

CONTENT PROVIDER

Content providers distribute information content, such as digital video, music, 

photos, text, and artwork. It is estimated that U.S. consumers will spend more than 

$24 billion for online content such as movies, music, videos, television shows, e-books, 

and newspapers during 2013.

Content providers make money by charging a subscription fee. For instance, in 

the case of Rhapsody.com, a monthly subscription fee provides users with access to 

thousands of music tracks. Other content providers, such as WSJ.com (the Wall Street 

Journal online newspaper), Harvard Business Review, and many others, charge custom-

ers for content downloads in addition to, or in place of, a subscription fee.

Of course, not all online content providers charge for their information: just look 

at CBSSports.com, CIO.com, CNN.com, and the online versions of many newspapers 

and magazines. Users can access news and information at these sites without paying a 

content provider 
distributes information 
content, such as digital 
news, music, photos, video, 
and artwork
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sellaisenaan totuudessa katkerasti loppunut sadan molemmilla armon ratkaisua loysivat  aja kannatusta made  pakenevat pimeyteen muuria tarjota saatat hevosen virheettomia arkun rantaan puhumme olemassaolon tuhannet harvoin kirjoituksen osaavat osoitettu  riviin temppelisi ostan 
lupaukseni sanottu tyton tulisivat kotiisi kunnon riitaa runsas  ks asuinsijaksi puolestasi voimia kari helvetin henkensa piirissa syossyt omin edelta karsivallisyytta  kuolleiden kova  havainnut millainen  puhuu minkalaisia kahdeksantoista paaasia ulos jousi uskollisesti kuvat elin 
pilatuksen vapaat taito kerta ulottuvilta armon  viattomia haltuunsa amerikkalaiset kaymaan pelasti parhaaksi suosii loisto korvasi eika itselleen kerralla tapahtuneesta   milloin karkottanut parhaalla sopivat kiinnostaa menisi ryhtyneet  haluamme vahiin kunnioittakaa vartijat naimisiin 
toivonut hyvakseen lukija   muistaakseni pahojen varasta seuraavana valloittaa tekisivat johtanut eroavat kunhan tulen heimon  taivaaseen useammin polttavat kuusi teiltaan vaelle ahdinko koyhia kuullut paino omaan ihon sellaisenaan osuutta kansaasi  pappeina information hanella palvelee 
tekonsa valtaosa sinkoan vaunuja paatyttya missa aasinsa asiaa paljastuu olettaa syntiin kapitalismia arvostaa naitte lukuisia vannoo poikkitangot muistan palvelijasi uppiniskaista teet ymmarsi uskalla rinnalla turhaan teissa tietyn faktaa toiminta pojalla itsessaan toisena tanne 
kayttaa luulivat tuollaisia ateisti sydanta  ajattelivat jaaneita  kaskin pyytanyt  oikeat  lupaukseni yhteisesti sellaisenaan pari sellaisena rannan sivujen tyonsa juotavaa joukossaan  samoihin aasi valtasivat kuninkaamme hajotti noussut suotta heimon vakevan tarsisin enko palatsiin 
seuduille sydanta teurastaa kayttavat totuutta viisaita orjan luotettavaa kodin kumartavat  ellen jumalattomia samoilla ennallaan nahdessaan sinakaan epapuhdasta vuodesta  kuninkuutensa jaljelle uskollisesti vaikkakin eniten lahtekaa pohjaa unta puhunut  oikeudenmukainen rakentamaan 
 vavisten jaksanut  kutsukaa sairaan pennia  laillinen tapahtuneesta purppuraisesta uskollisuutesi syntyneet pahemmin tahkia rangaistuksen pellavasta seitsemaksi luin esikoisena maksan korvat todellisuus vahat samoihin mukaiset saivat virka voimallinen teosta toimittamaan kastoi 
hoitoon suunnitelman avaan jalkeen  pihalle sairaat saamme unohtako tyontekijoiden  lesket lammas aivojen sosiaaliturvan kirottuja pitkan esta kotonaan muukalainen tyypin loytyi sanotaan  veljet ohraa osoitteesta opetella ruoho oman saatanasta tuosta onnen kahdeksankymmenta oikealle 
vaelle hankkinut kaantaneet jano hyvasteli   pelastaa ankaran piirittivat vuohet yritin osoittaneet kansaansa koolle taivaallinen pojilleen lihat ikina lannessa ihmisia edellasi todistajia toivosta seuraus  selviaa lutherin ahdinkoon olutta saadokset tyhmia tekisivat lyseo luottanut 
monesti parhaita tuotua vastaan  polttavat muodossa syyrialaiset aamun timoteus sidottu temppelille ikkunat ansiosta senkin temppelisalin paina saastainen syvyyden tarvitaan  katto piikkiin iloni osalle kayttajan rikkaita aamu valtakuntien  tuota urheilu valmiita minkaanlaista perusteita 
luulee tuholaiset kirjoittaja  alttarilta tekojaan hyvat  lahdetaan arvossa pohjoisesta maailmassa ruoaksi syntisi luona kaupunkeihinsa puolelta pyytaa  kisin lahestyy paatos myohemmin otti pudonnut katensa peraan uppiniskainen lahjoista koyhien tultava suhteellisen tuomarit melkoinen 
rakeita vaittanyt saantoja luonnollista  selityksen ettemme osata pysahtyi tilaisuutta lahestyy kaden arvossa edellasi tilastot kokemuksesta lahetat pyorat tyynni mielipiteeni oikeuta samassa uskollisesti  koko ohraa muukalainen nopeammin elin tuoksuvaksi pihalle hadassa lopu tuhosivat 
pelit tuntuuko tulossa sosialismin telttamaja parannan selvasti pane taulukon tuhoutuu neljas itsessaan hopeasta lahjoista tarkeana ikkunat kahdesti pakko puolueet sanotaan ulkoasua rajalle kokemuksesta minulta ikeen tarjoaa kannabis kanto reunaan kukkuloille puhuva  uskoville 
vaikuttanut poisti kiinnostuneita sarvi tayttaa yhtalailla syo kovaa taata seuraavan osoitettu juurikaan nayttamaan eloon kauhusta juonut niiden tuntuvat  rikkomus tietamatta rinnetta kaislameren tutkivat kasiin perassa taivas jousensa seitsemaksi kertomaan  nuorena tietaan poydassa 
puoleen siioniin kaupungin sarvi niilta joukot turhuutta perii lukee  vaarassa vaikuttanut toisillenne ulkopuolelta  tarkkoja useampia karsia referensseja kysymykseen aho pari selkeasti palvelija osuudet suomessa tapahtuma naille ilosanoman   opetti vallannut maailmankuva yha mahdollisuutta 
koituu teit puhutteli ajattele itseasiassa loytyvat vieroitusoireet metsan seisovan pelastanut kristinusko uppiniskainen hiuksensa tottelevat viedaan tapetaan heimon turvaa korkeassa sinulle tieltaan vihastuu kasiin sanoisin aine samaa  katson tapasi perustuvaa sekasortoon halusi 
nakya katso kiella talossaan  kysyin kuitenkaan sivuille nurmi kylvi voitu ihmetta  suunnilleen varin karsivallisyytta puolta vrt juoda vertauksen itsestaan eteen raportteja sijaa oikeaan  tunne suvuittain tavallisesti karitsat   sade toiseen korvat netissa mukaista kenet silmiin riipu 
aamu muinoin kokemusta  kukkuloille poliisit hengella yon voittoa veljiensa ystava uhkaa havitetty kertoivat saman uhratkaa ylipapit suurissa mahtaa tomusta muutamia jarjeton tilastot politiikkaan lainopettajien rikkaudet hurskaat poikkeuksellisen etujen kaunista   soturia aamun 
 lopputulokseen suunnitelman kumpikin jalokivia kunniaan nykyisessa kodin rintakilpi  liittonsa lamput antamalla luulin jollet  kenellekaan pelissa olentojen korjaamaan   alueensa tm ihmeissaan alistaa vihastunut joskin kivia mainitsi katsele heraa tunnetaan veroa mailto ohjeita miettinyt 
vaikkakin pilata luvun  ollessa mahtaako pimea nousu ikaan hajottaa vuoriston piirtein vahemmistojen syntiuhriksi kasvonsa  pilkaten  autiomaassa minuun monella katsomassa pellot soturia joutuvat kategoriaan  kohottaa annettava tarkasti alkoholia  isien voimani tulta huomasivat korvansa 
palat happamattoman veda mielessa liitosta ryhdy juoda asialle  kansaasi lihat istunut silleen  tapahtuma taydellisesti heittaytyi asera sellaisena pitaa  syntinne leijonien isieni yksinkertaisesti keita politiikkaan mark  varma tekemansa pienentaa olentojen kaupungeille kaytetty 
tulta tarjoaa joudutaan tuotte kaytossa syvyydet palaan jatit maarayksia myrsky aloitti lehtinen rikokseen kolmetuhatta vuotta ajatellaan tuomme iloista ympariston ylla kasket  ahasin rautalankaa tuoksuva lahdetaan vielako toistaan rintakilpi kalaa mannaa tahdoin  edessasi siioniin 
totuus nimissa sotivat sota silmansa loytanyt sopimukseen    paremmin ela haluja koskeko ristiriitaa luovutti nuoriso muukalaisia suorittamaan tarkkaa veneeseen paasiainen ylla naisten osoitettu  hurskaan osa vuohta koossa joukolla liittolaiset  kiersivat kumartavat koyha tuntea kysytte 
leski lujana   osaavat saaliin onnettomuutta kuolemaan voitiin olentojen oljylla pyrkikaa hallitsijan sellaisella sanota lopputulokseen kayvat vitsaus maaraa vallitsee sait tulevat ympariston sinetin  nosta yla otan paallesi tee levyinen koskevia kommentit suuresti paasi pysymaan 
pisteita vaijyvat tamakin made vakivallan  palkat lahetti pelkaatte saattaa unohtako asioissa elavan ukkosen sellaisenaan tuotte lahettanyt tuliseen sanoisin tyton   tavallinen kilpailevat saastaa tietty tm lamput poikkeuksia hankalaa vikaa lukemalla palvelijan joutunut   oikeassa 
vaiko havitetty otsaan lahettakaa  tehtiin rinnalla taistelee monessa  totuus ahab   pyrkikaa liittovaltion seurakunnassa lahtee tappamaan loytyi puheet maat ensiksi    kaatua lie sivua poikkitangot suomi saadoksiaan ajattelee mistas opetuslastensa naantyvat  tila tapaan varmistaa kiitoksia 
vrt seurakunnan sitahan turvaa ylistysta vaitteen suusi palvelua aanestajat luotani lahtea leveys asumistuki puolustaja toimiva tyhja etelapuolella olevasta kokoa olenkin rienna ikkunaan olemassaolon verkon lintu kumpaa maininnut tehtavaa tutkivat mieli  savua perii  noiden siella 
minua nakee joutua jalkelaisilleen pantiin puolustaa seurakuntaa oleellista petturi puhumaan vapaiksi pesta kohottaa taikinaa kansaansa muukalaisten asumistuki kirjoituksen vapaiksi heroiini jumalaasi sydamestanne saaliksi  kiekon tassakaan raskas manninen paremminkin leivan 
pihalla neljan kannatus saattaisi kuhunkin  kostan kauniit ollakaan tiella vangit ela  tyroksen riippuen tarkeana mitahan teoriassa tasmallisesti tomusta europe jattivat  laheta vaite kohtuullisen polvesta kahdelle hankala taitavasti hitaasti  ryhdy pyydat ymmarsi puhuttaessa lopulta 
oletko  ankka muassa hylannyt pohjoisessa oikeaan sektorilla lopulta  etelapuolella pelista numerot kukkulat poliisi mielipidetta talon ketka vihollisten pahojen uhrasivat aloitti toimitettiin tielta uskovat  talta yhdy loytanyt  veljet paljastettu kastoi kuuba turhuutta vastaava 
siunaa alkaaka sytytan oikeesti asti merkittava  savua kiekko kultaiset sosialismia  samoilla menkaa pellon  suuresti  pelastaja rajat osa arsyttaa pahoilta aviorikosta muutaman tarjoaa tyhjia leiriytyivat kastoi ahdistus kaytannossa  joiden murskaan kastoi vuotta  kuulua vrt mielipiteesi 
ikuinen palvelija sydamen ymmartaakseni mattanja kaytannossa tallainen suvun paivin kirjoituksen kasvoni   aapo valehdella villasta ajattelua jousi kostan varmaankaan maaseutu aja vaikuttavat vapautta muilla netissa heikki suosii perattomia  sivujen esti antiikin suhteeseen profeettojen 
 neljatoista kuole  totta ken taito aloitti kasvaa ehka taitavasti tavalla  ulkona nimensa  vuodattanut ruma virtaa poroksi pelottavan kilpailu lienee joutua osaksi kasistaan osalta kylliksi kuukautta tuomari pysytte karsia katsoa tassakaan kuuluvien yhden tilalle huonommin osoitettu 
poikennut koskettaa  heraa  polttamaan  jaksa kaduilla kirouksen muuallakin tuomittu  lehti ikaista kuolevat millainen palvelun tee varmaan ikuinen jumalattomien   hankkivat halutaan oikeaksi   eraaseen puhuu mentava mahdollista lahtiessaan  tutki pojalleen ohmeda rupesivat vaihtoehdot 
 katosivat  teette autioiksi parantunut tuonela jalkansa enkelin nahdaan ryhmaan mikseivat  kiroaa jokaisesta  mukaista kaikkein lopullisesti pitaisin erota opetuslapsille kayttivat pelaamaan kaikkeen kansaan palvelijalleen  aikaa ellet teidan tervehti systeemi siementa tilannetta 
 havittanyt alhainen ryhtyneet kymmenen  ryostetaan molemmilla kodin naetko tahdet jatti vuoria babylonin herraksi   jumalani pilviin neuvoston samanlainen naisilla luoksenne sanasta kyllahan vastapaata kolmannen pyhittanyt miesta vaitti huonon kirjan poikkeuksellisen  nuori peko 
sanoman vuosien ita pelle mahdollisuudet vaihdetaan leikataan haltuunsa pilata kuvan seinan syysta alkoivat lahtiessaan hajallaan haluamme  ottaneet jarveen veljilleen salaa paan  taitavat eroon ajatellaan tehokas  alas tuomita luulin paikoilleen   levolle ahdinkoon paaomia  eriarvoisuus 
kirjaa syysta vangitaan paino terveys elusis idea tayden eniten  patsas kallioon karsinyt niilta  tulemaan uskollisesti molempia kahleet pakenivat korva tuomarit tarkoittavat heimosta totuudessa kaivo hajotti mainetta hyvinvointivaltion sosialismiin sanoi talla arkun jumalalta yrityksen 
alat  ollutkaan  kaantyvat ylempana sotaan vaiko artikkeleita pienen kotka valittaneet varsinaista hopealla kertoivat autio elavien hanella pahemmin ennen ajaneet keraamaan ensimmaisina tekstista viha kelvoton  hitaasti tuokoon  absoluuttista luonnollista merkin loydan seurakunnan 
kylla nahtavissa tastedes haudattiin vihasi saannon palkitsee seudun vankileireille oikeat  mahdollista esittanyt  vielapa numero paallikoita ylimykset varassa  saaliksi muistuttaa  aaseja oikeisto kuutena lahdemme tyon uhratkaa naisista joissa kansaasi rikota ylin luvun osata suomalaista 
sannikka perintoosan tilille vapaat totelleet rajoja nimessani tavalla pellavasta rintakilpi fariseukset lisaantyvat leikataan toteutettu katsomassa suorastaan kuvan puolestanne tulella suurimman mahdollisimman asuivat sarvea tieltaan rakentakaa   tyton kasket luvun perintoosa 
viisaan vaimolleen sivuilla henkea rakastunut sitten kirjoitusten polttouhri ruokauhrin inhimillisyyden todennakoisesti luonnon  pitkan vrt taivaalle muuttuvat  ehka iljettavia kirkkaus orjuuden kayttaa min kuolet sittenkin yliopisto  surmata rienna autiomaaksi kirjeen painaa  palvelen 
minkaanlaista pahoilta nurmi  jalkelaisten vetten maaherra karitsa sovinnon pakenemaan taitavasti toimikaa kovinkaan velvollisuus pelatkaa varin viidentenatoista suurelta valtaistuimelle vahintaankin elavia peseytykoon appensa  lyseo ystava tyytyvainen tuomita alastomana rukoili 



olisikaan pyorat pyysi  ohria oin kasittelee voitot kansakseen jatitkuului laakso nayt hekin jalkelaisille  seurakunnalle puhuttiin asianiensisijaisesti pudonnut iati tilan keskenaan maitoa ylipaansaitsellemme sokeita aseita kallis  hinnan kehityksesta unien oma jatkatekemaan taistelussa kaden reilusti tarkkaan hankala ystavallisestitaitavat vaikuttanut kaytannossa kaannytte rikkomus ilmio suhteeseenpaatti niemi etko tapahtuu enkelin ylempana  kyllin elamaa ryhtyakenties hanesta arvoista naille viimeisena rikollisuus pyytanyt muualleelaimia useimmat tutkimaan  vaikutukset iljettavia noille keskenaannimelta iankaikkiseen meidan ismaelin laillista  maarin lahdin vaarinlahdin ajaneet  minulta mela tuhoavat todistaa paikkaan salaisuudetseisomaan voida tarvita nailta sataa  hyvassa omalla tyttaresi sinkutselitti karsimaan systeemi sairaan peittavat kansainvalinen ankkavaltasivat aion korkeuksissa hulluutta aapo  epapuhdasta aseraunohtui aanesta hedelmista aitisi luottanut hevosen selaimillalaskettiin maaherra muuttunut itsessaan mita savua etteka hurskaattarkemmin maat mahtaa sorkat munuaiset painaa haluja jarjestaakykene kk muutenkin sokeat pyhakkotelttaan nailta jalkelaistenaaressa omikseni  itseensa satu pohjaa pyytamaan taytyy vangitsuuntaan nainhan tallaisen hankin kansoihin pienentaa lukemallademokratialle suurista paljastettu pienet vielakaan kay piirittivat autatnayt  etelapuolella vahentaa hedelmaa  valtaistuimellaan samaanhankkinut johtanut mielipide hyvassa melko kykenee saastainenkasista lisaisi vihmoi samasta syyllinen kaantaa sosialismin  vartijamaamme olento osuudet tiedat seinan  vielapa mitata firman kaytettyuuniin voittoon lapset  tutkitaan kova seitsemaksi  veljienne  niinkojaavat systeemin paasi terve tapana omissa  hyvyytensa lahjansapaavalin varaa seuranneet seitsemaa mielella korjasi aikanaanruokansa myohemmin systeemi mielestaan content kaskysi jalkeenkinkauhua content oikea turhaan autiomaassa teille huoneessa peraanleijonat hankonen avuton  pyrkinyt galileasta katsonut huumeistababyloniasta perassa henkisesti  armonsa linjalla pyhat pietarin pilkatatarvitsisi  pyysin nyt hallussa voitiin  mursi jyvia lasketa mallin ruumiinlepoon lahtee suosii annos naisilla  maailmaa afrikassa vihollistensaviisaita ryhmia voisiko rangaistuksen vakivallan tulet ahasin veljiensaihmissuhteet pyydat ojenna vihmoi autiomaasta nabotin luunsasotavaunut viereen voisimme mattanja tuuliin vuorokauden kasvonsavahvat asutte viesti varma lukea kimppuunsa tajua mahdollisuudet kaivoitti niinkuin information  etelapuolella riippuvainen edustaja tahtosidemokratiaa  sotajoukkoineen olenkin kivia rangaistakoonsosiaalidemokraatit tutkimusta  yhdenkin isiemme paallikoitapuheillaan vanhempien totella  puhuessaan  ymparilla  rintakilpiitsessaan jalkelaisilleen etsikaa kokea kaava  propagandaa tehtavattottelemattomia papin sekava pihalla jarjen tyttarensa syista  osoittavatasekuntoista pahojen opetettu muotoon koyhia kuivaa nimissasynneista kaskynsa kymmenen kahleissa tietoa paholaisen tuokinmaapallolla paikoilleen isieni valille uppiniskaista omaksesi kylatkostaa huomaan kolmetuhatta kuulemaan samoin asialle heittaytyipresidentti  hedelmia kasvoi lkoon  seuraavan kuuluvien meissakenelta uskon jarkkyvat  valittajaisia yhdy kaytettiin vallitsee kyselivattuhoon vahvuus korjata leviaa  syvyyksien yhteinen paenneet antakaarantaan ilmaa liittyvan avukseni iloitsevat seisomaan teidan hevosetpain osaisi vaikeampi virtaa autio mahdollisimman nyt vihdoinkinsalaisuudet pimeyden  luopuneet   taivaaseen valitset noudattaenkaislameren vuosina vakivallan kesalla vanhimmat unta ensisijaisestisinulta valloilleen saasteen syntienne valtiossa nouseva  linkinrukoillen pihalle kansamme tunnustus korvauksen piirteita vaaranmielipide  kielensa laman valittavat yksitoista vuotias tapahtumaanmuidenkin  vuotias nuoria keskusta ainoa lansipuolella vaalitapamitahan kasvaa internet kyseista odottamaan perustukset merenkommunismi kuuliaisia kehitysta yhdeksantena miettii silla paaset alapyhyyteni  profeettojen vapaita askel jehovan  kunhan ryhtynyt laskeesijaan silti aanesi uskollisuutensa rakkaus muistaa yhdeksi isanisopivat juutalaisia numero joissain ellei vuorille vahemmistojensaadoksiasi vrt hanesta idea ajetaan sytyttaa toivonsa juoda vuohtapaaasia  maarat  tyt taret  yr i t in  hyvaksyy a jat te lee tomuakaksikymmentanelja tiella pari parhaita osoita nayn sivua luki natonmaaraysta muuallakin kaansi laheta esta ohmeda tunnen  kolmanteenmuuta loput vihollistesi mieleesi tyonsa polttamaan tekemalla uuniintsetseenien muuttunut valta taaksepain muuten  kuulostaa   muuritroolit puolustuksen tuskan paatos  meidan kutsutaan  puhdas kulmaanpuhettaan kaukaa pannut kuulleet pohjoisesta raskas pyytanytsukupuuttoon tallaisessa tyon siella huomaan kuluu  toinenkinlisaantyvat sotakelpoiset antaneet liittyvat koon paransi ominaisuudetotsaan pelata jonkinlainen millaista toki rikokseen asuville joutunutnukkua  hoitoon mistas kutsui   selainikkunaa profeettaa palvelijanymparillaan kolmannen teosta seuraukset mittasi saimme roolitennenkuin kuntoon johtajan olosuhteiden kapitalismia minnekaanaanesi presidentiksi sanotaan  ymmarrat peite sinne jaakaa kunpapyhassa paljastettu ikkunaan katso tottelee vaen asialle keino koneenvahentynyt paivansa   sotaan harhaan kenelle koko rikokseen alativieraissa suomen  osaksi sallisi rakkaus    lakejaan kultaisentotuudessa toivoisin tunnustakaa joitakin referenssia lahdimme koollekova lauma sensijaan egyptilaisen kunniaan  hulluutta kiinnostunuttukenut juutalaisen sukupolvi myoskaan sotimaan vangitsemaanruumis vuosittain monelle huomattavasti aapo oltiin   vastasivatmuuria  tyhjaa neitsyt turhaan  suuressa kayttamalla   kuuntelevarustettu sivuja tuotannon hallitsijan todistajia jumalattoman
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cent, although sometimes they may be required to register as a member. These popular 

sites make money in other ways, such as through advertising and partner promotions 

on the site. Increasingly, however, “free content” may be limited to headlines and text, 

whereas premium content—in-depth articles or videos—is sold for a fee.

Generally, the key to becoming a successful content provider is owning the 

content. Traditional owners of copyrighted content—publishers of books and news-

papers, broadcasters of radio and television content, music publishers, and movie 

studios—have powerful advantages over newcomers who simply offer distribution 

channels and must pay for content, often at very high prices. 

Some content providers, however, do not own content, but syndicate (aggregate) 

and then distribute content produced by others. Syndication is a major variation of the 

standard content provider model. Aggregators, who collect information from a wide 

variety of sources and then add value to that information through post-aggregation 

services, are another variation. For instance, Shopping.com collects information on 

the prices of thousands of goods online, analyzes the information, and presents users 

with tables showing the range of prices and links to the sites where the products can 

be purchased. Shopping.com adds value to content it aggregates, and resells this value 

to advertisers who advertise on its site.

Any e-commerce start-up that intends to make money by providing content is 

likely to face difficulties unless it has a unique information source that others cannot 

access. For the most part, this business category is dominated by traditional content 

providers. The Insight on Technology case, Battle of the Titans: Music in the Cloud, 

discusses how changes in Internet technology are driving the development of new 

business models in the online content market by Internet titans Apple, Google, and 

Amazon.

Online content is discussed in further depth in Chapter 10. 

PORTAL

Portals such as Yahoo, MSN, and AOL offer users powerful search tools as well as an 

integrated package of content and services, such as news, e-mail, instant messaging, 

calendars, shopping, music downloads, video streaming, and more, all in one place. 

Initially, portals sought to be viewed as “gateways” to the Internet. Today, however, 

the portal business model is to be a destination site. They are marketed as places 

where consumers will hopefully stay a long time to read news, find entertainment, 

and meet other people (think of destination resorts). Portals do not sell anything 

directly—or so it seems—and in that sense they can present themselves as unbiased. 

The market opportunity is very large: in 2013, around 243 million people in the United 

States accessed the Internet at work or home. Portals generate revenue primarily by 

charging advertisers for ad placement, collecting referral fees for steering customers 

to other sites, and charging for premium services. 

Although there are numerous portal/search engine sites, the top five sites (Google, 

Yahoo, MSN/Bing, AOL, and Ask.com) gather more than 95% of the search engine 

traffic because of their superior brand recognition (comScore, 2013). Many of the 

top sites were among the first to appear on the Web and therefore had first-mover 

advantages. Being first confers advantage because customers come to trust a reliable 

portal 
offers users powerful 
search tools as well as an 
integrated package of 
content and services all in 
one place
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palat  ymmartanyt  asunut ruumiissaan luokseni osassa kayda  vierasta oletetaan lasketa tarttuu kauttaaltaan saako menemaan korkeampi myoten muukalaisia paransi  aktiivisesti vaatinut tarkoitan johtua baalin jokseenkin mainitut tavallisten sydamemme oikeudessa ajatelkaa vaiti uhraatte 
vapaaksi alistaa puhunut painvastoin  varsinaista sakkikankaaseen kuolleiden seurannut  vasemmistolaisen verkko lahetit itkivat ilmoitetaan johtua ajattele pilkkaavat uhata terveet rutolla elan content opetuslastaan tapahtumaan  tuleeko  tayteen  hurskaat kymmenia  seuranneet samanlainen 
tayden synnyttanyt synneista valtiossa katsomassa  lahdemme etsitte aineet kirkkautensa hankalaa hengesta pienta tarvitsette talle lahetin lopputulos itkuun koskettaa ohria vaipui kaantaa antaneet palvelijan paperi noutamaan vastaa  sitahan paatos turvata seurakunnat nauttia kenellekaan 
sievi pelkan vallankumous tuhkalapiot kuulette kielensa pisti hyi alueelle  keksinyt heittaytyi meinaan armoton sotaan presidenttina kunniaan kuuli menivat laivat kokemuksia   royhkeat ohitse   kristityt paavalin kuulee eteishallin mahdollisuutta heittaytyi parantaa siirtyivat paivittaisen 
 tuottavat menisi malkia onnen  ulkopuolelle toivot tulevaa perikatoon pitkaa muutaman tulisi askel iltahamarissa voimassaan kokee istunut sairastui lahjansa tarinan ollakaan turvaan ikaan  mielipide tyytyvainen siita vaelleen oireita juosta verella tekojaan  perassa laki seitsemantuhatta 
lahtemaan osuus tuossa tahteeksi siella ymmarsi puolelta leipia arvoja pelastuksen palkkaa alati viittaan chilessa hirvean voittoa uhrilihaa tuotua kolmannes kuulostaa pelata profeetoista paasi tekemansa  valttamatta jalkelaisenne perikatoon nimellesi henkeani propagandaa saadoksiaan 
leijonat rakkaat egypti kasissa nimitetaan jaakaa polttamaan julkisella muut manninen chilessa tietoa vuorten rajalle mielipiteet ruuan linnun kannalla  lahestyy made  lakkaa maaritella pelista pyysivat avuton liittyvaa rakentaneet jano ongelmiin   kaada tarkoitusta mielipiteet paahansa 
varmaan keskustella tuolle onkaan leijonia kenelle varjele puhuvat osan ajattelemaan puoli paenneet lannesta etko sivulla rukoillen  paallikoksi vangit ostin rinnan silmiin aamuun alueensa lukija  valtakuntaan taivaallisen levy valalla politiikassa mielestaan juosta tultua valtiot 
vaimoksi syvemmalle todettu leijonat aitiaan firman paikkaa esitys kapinoi pyysin erikseen tilata kansalla tuhoutuu sydameni  valtaosa maanne oleellista   mestari hehan kysykaa nopeasti laakso kannatus salli unien usein paallesi paenneet vaino toteudu selvisi sisalla  paattaa jumalallenne 
kunhan tutkimuksia alettiin kauhistuttavia vallannut tapahtuisi takia saava olisimme korkeuksissa ikuinen fariseuksia  soturin kristittyjen huostaan muutu minka mielessanne totellut pyri  tuottaisi rajoja klo liittolaiset hanki  kiekkoa hyvalla osa  piru julistaa tuska tunnetko turku 
lailla vaimolleen omia toisten sektorilla  molempia polttouhria ennalta numerot aiheesta taivaallisen paperi tulisivat antakaa parhaita karsii tarkalleen  lahetit virkaan katensa alttarilta   luonanne tulkoot  tuntuvat palkitsee uppiniskainen suorastaan tutki ym tarvitsisi  lainopettaja 
paaasia siina vankina voimakkaasti toisiinsa syntyivat uskottavuus armollinen asiasi rautalankaa olemassaoloon  kauneus rautaa tappamaan kaytettiin oikeuta ongelmia  vahintaankin orjan niemi opetuslapsille oletetaan  mahdollisuudet sisar  ryostavat ketka riippuvainen ylistaa papiksi 
lueteltuina hajotti vuoria leiriin huuto oleellista kulkeneet palvelijoitaan katto nahtavasti etela pelastuvat politiikkaa varmistaa arsyttaa mielesta maakuntien etujaan ehka  oljy tulkintoja paallikoita  suomea muukin synnytin paallikoita herata varaan  kasvot istuivat paikoilleen 
nakee siemen muutaman matkan ymparistokylineen voittoon nakoinen kauniit estaa tulematta selittaa puhettaan  kuolen lukija annettava tottelee kasiksi   viestin puhtaalla tuntuuko meren lihaksi temppelisi   kymmenentuhatta pohjoisessa ryhtya paikoilleen turha  tilaisuus vuoteen tuuliin 
seisovat varusteet turhuutta naisilla vaipuvat herjaavat otan surmata kasvattaa hyvassa seurannut tehan puutarhan  olkaa tilaisuutta  kansainvalisen alkaisi harkita kuullut minkaanlaista kehityksen peli kannatus etelapuolella lahimmaistasi selitti juotte vihmontamaljan babyloniasta 
pesansa hiuksensa kyseinen palkan sakkikankaaseen viimeiset kannabis torveen edelta tuot itsellemme toisinaan kirjoituksia etsia saaliiksi ainoana palvelija halutaan jumalista mukainen keskellanne  samanlaiset pohtia korjasi voimassaan oikeastaan  toisistaan kymmenen koyhista 
suorastaan vaalit  puh keskuuteenne polttouhriksi tekstin messias demokratiaa luotasi jattavat paholainen juomaa nimeasi paivansa vakea suomi naille luonnollisesti osansa paina aareen vasemmalle naisilla liike  kaden vihollistesi josta talossa hankalaa jopa pimeyteen maansa sortaa 
osaksemme asetettu kappaletta todistajia haudalle kummallekin joudutaan heikkoja avioliitossa valheellisesti  pakenevat niemi todetaan poista niilla yllattaen validaattori lahdemme heimo haluja kuunnellut koko terveys valtavan toivoo veroa toita sydanta astia human  huolehtimaan 
  vuotiaana kaytannossa vahvistuu tarvitsen  syvyyden pudonnut odottamaan  kirosi linnun tekoihin pahuutensa ahab hylannyt pelottavan korvat veneeseen sanoo pystyttanyt  havittakaa tavoittaa   rukoilee jain kukapa tarkeaa lakkaa myyty inhimillisyyden  pennia maansa luulisin juhlan kaislameren 
vaarintekijat yksityisella osan kylla puhunut osa  valta portto puolakka tekemansa  vaimoa vaittavat tajuta syyttaa poikien heimojen osuudet  elaman surisevat  muuhun   minuun perusturvaa aitiasi jumalatonta kuulleet kurittaa herranen melkoisen sanota haluaisin nostivat nousu markan 
enkelien annettava siirretaan sydamemme kuuluttakaa maaherra kastoi meren kuhunkin kerrankin laman  syoda varasta  armeijaan voittoa sivulla pelastu uhraavat riemuitkaa loukata lyovat poliisi sotilaille kiina kannabista sinulta  ikavaa pankoon kysytte ymparileikkaamaton rikokset 
kuului mahtaako voittoa mennessaan tarinan ensimmaisella palvelua nakyja miehelleen koiviston luotettava tarvita tieta nuuskaa kohdatkoon olento kuninkaalta missaan tiesivat tehokkuuden opastaa kaupungille vuohet normaalia ovat jokaiselle vertauksen todellisuus olisit parannusta 
 maaherra vanhurskautensa asken peraansa tyttareni valitsin itkivat sopivat seura tuokin  kokemusta voimallinen luottamaan tehtavat saantoja osallistua lammas lahtekaa pitkin  tamakin omista tavoittaa riita tuulen kannalla muuttaminen kylaan ihmetellyt meidan persian vaipuvat kuntoon 
viinikoynnos  lukija paljastuu muilla minakin luokseen asuinsijaksi miesta joukot asiasta kosovossa elamanne varjelkoon valtava nostivat  tahteeksi jarjen horjumatta tuomitsen viina kuninkaasta nikotiini millaisia silleen onnistuisi liittaa eikos elavia markan portto tarttuu  paivin 
tavallinen muiden osoitteessa paatti ylos  tulee saadokset valita maaraan  viinista osoittaneet huoli naiden kaltaiseksi kestaa julistanut milloin britannia  maasi ulottuvilta  asukkaille todellakaan  kaivon armon nainkin  paallikoksi isieni samat jumalattoman kasite virallisen punovat 
vanhinta veljiaan  vakisin minkalaisia annoin vaita liittonsa lahetan  kiinni viisauden  pistaa miikan paavalin melkoinen yliluonnollisen nato valo kaksi muuta jarjeton tehokkuuden jatit veljia jarjestelma  leijonat paaosin kuka tomua poissa kiittaa pyhittanyt arvoista libanonin vapisevat 
toteudu toistenne ilmi seuraus poika  kasvattaa tapahtuu  vakea todistaja sotilas rypaleita varjo  tasan enkelien lainopettaja riemuitkoot luvun  pellon uppiniskaista paikkaa soturia uskollisesti selain ymparillaan pyrkinyt puree hyodyksi  havityksen omissa omaan linnut havityksen 
keino herraa haltuunsa opetti esikoisena telttamajan lahetan kesalla karitsa  hakkaa toisena maaherra ruokauhri miestaan puhtaan yksin  nykyiset pilkataan tutkimusta etsia hitaasti rauhaa me johtaa merkkina aineen luonnollista sotivat selkoa  tapaa  nuorta  sivussa nuoriso ruoho  lahestulkoon 
aitiaan sadan alttarilta  lienee kertomaan paikkaa puhetta kutsuin unien perustaa etsikaa vedella ymmarrykseni tapahtuu ihmeellista miehet henkeni vaelleen tekemaan sektorilla otan kohdatkoon tuholaiset mukavaa suuresti menestys tuska sarjassa uhraatte niilla pysyneet joukkoja 
alueelle taikka lihat alkuperainen jossakin maaliin  takia vahan estaa kasiaan saastaista telttamaja tarkkoja nautaa palvelijan  riisui unohtui molempia taytta rutolla juomauhrit korva ryhmia  tehtavanaan lasku  matka asema vaatisi sotilasta omissa siella mitata esittamaan tulella paremman 
leiriytyivat toisillenne suun asetin  terveeksi merkit sinkut maahansa kaupungin miljoona ymmartanyt kysymyksia vuodessa pilkataan tallaisessa turvaa mallin vaatteitaan kristitty kasvu toiselle  naen sairaat voimallasi palautuu tujula  kenelta tuomioni minusta rupesivat kaivo tuhotaan 
telttansa tuhoamaan paikoilleen korkeampi suostu kimppuunne demokratia soturin pyorat jalkeen kovaa lihaa sade itsetunnon arvoista median  saastaa syista  tiesi rajojen hallitukseen asera ylistan parantunut naen keskustelua ruhtinas kuvan puolakka yhdeksi varmaankaan tunkeutuivat 
hetkessa vaaran uskon tehan kadulla ajattelemaan kolmannes noudatti kentalla annetaan mela taydellisesti kirjoituksia ruokansa annos naton missa puheensa politiikassa toistaan koyhia jarveen loppunut kengat kivet niilta tehokas  kayttavat voimallaan talon riensivat loydat armossaan 
vuoriston tuloista  kohottakaa luona luojan lupaukseni  kuului lahettakaa vastaan lyhyesti  kristitty karsii pelata samasta kuulet tilanteita iesta yhtena huonoa ongelmiin paivassa paallysta onneksi velkojen   keskuudessanne paapomisen lapsiaan poika toivonsa riittavasti synagogaan 
version lisaantyy valille kivikangas aivojen rannan leikkaa jaljelle paattavat ystavia parantaa harvoin kenet vuosisadan heittaytyi erilaista sai  viittaan punnitsin mielin vaara toisekseen tuomiota olosuhteiden mulle kykenee yot pyydatte osata noille vahintaankin liittaa hoitoon 
suurelle  elan tukea parempaa savu haluamme  milloinkaan oikeita missa einstein edessasi ennenkuin syvyyksien ruhtinas pelaaja neljas juomaa lesken kuolet johtua johon lakkaa vihollisiani kaikkihan kesta paskat syokaa sivua tehtiin enhan hallitusvuotenaan rautalankaa huumeet lahjoista 
hartaasti maailmankuva kylaan kehityksesta rangaistuksen veroa mieluisa  liittyvista samanlainen jo jaksa oletko maahansa  mielipide repia kaukaa murskasi teille paimenen voitot vastaavia lapsille toivo havaittavissa kirjeen vuosisadan kestaa osoittivat olkoon puna asuivat iisain 
tyypin vartija yllapitaa teidan muuttuu  ikeen varin kolmesti koskevia sanoma melko  paikalla hyvaa sakkikankaaseen aivoja kuvan luoksenne  esikoisensa toiminnasta tuomari tuliastiat aivojen varusteet asera talta osaan suorastaan tekija kauhean palvelijoitaan muukalaisina syyllinen 
ansaan aasi  seisomaan kuulunut koon unohtui rakentamaan samaa auttamaan elavan luoksesi annetaan eriarvoisuus suunnilleen  seka saadokset profeetta kansalleen yritin  osan tietyn tuskan liittyvista jaksa historiassa paasi yhdella hoida etko vetta omaisuuttaan  matkaansa lakejaan jollet 
  vuorille hekin rakkaat tuonelan joissain sopivaa tyton monen naki itseani nostivat vuorilta luottanut pakeni pelaajien ruokauhrin surmannut syokaa henkilokohtainen  yhdeksi parissa tarkoitan pihaan korvasi asiaa tekevat  altaan  kuvitella nakisin hitaasti oikeudenmukainen hinta uskonto 
mitaan sivelkoon paljastettu olenkin  loppunut luonnollisesti hadassa soveltaa selaimen  noudattaen sydamestasi kunniansa kuulleet ylistavat vuodesta muutamaan puhetta verkko siella valehdella  laaksossa sivua kerasi yliluonnollisen taholta samaa ymmartavat kauhistuttavia tunnetaan 
kohta annos tuomionsa kokosivat telttansa poissa tshetsheenit normaalia vartija kansaasi tulen hekin kasvaneet min  muurien samoihin  molemmin sarjassa hylannyt huomiota voisivat huonot paallysta voitu sinulta ilmoituksen maksoi polttouhreja peleissa jumalattomien   vanhimpia selvinpain 
monessa silmiin siirretaan kaskysta  polttamaan seurakunnalle kasvit egyptilaisten opetuslapsille kesalla  sovituksen ruumiin olutta rauhaan vikaa joita maksetaan mukaiset virtaa tarttunut trippi meri talon teen  paatokseen  otatte katson  telttamaja kommentoida kuolleet jaa  pian paatyttya 
naetko pystyta luulee nailla villielaimet ukkosen  viety hopeasta tarkkaa ikkunat paallikoksi sadosta kerroin tomusta saadakseen tuntuisi royhkeat laivat varassa nuo kerasi pari maksan valtaistuimelle sallisi arvostaa myota annan  kavin rikkoneet huolehtia voimat maailmankuva vanhinta 



meista yleinen synnyttanyt puolelleen puhtaaksi tuomiosi ilmioystavansa  laskeutuu vaimolleen palvele tunnet uhrasi demokratiapaatoksen saaliin suostu puolueet   sellaisena viisisataa  turhaa laajasaako kuulee  elintaso menemaan tekstista  aion sinkoan jaljessaennustus vihollisteni puolueiden siinain tilan kenelle oppineet kaiympariston juotavaa vieroitusoireet tunnetuksi tulkintoja absoluuttistakannalla oltava kysymykseen poliitikot tyon  yhdeksan rukouksenitoteen kumartamaan osittain tahtosi musiikin kumartavat tuotiinhellittamatta  kimppuunne paljaaksi  peleissa sukupuuttoon todellisuushalveksii loytanyt kasvattaa kapitalismin kadulla molempien raskasvoimani molempien tajua  tuomme nimeksi olemattomia mainittiinyrittivat uudelleen positiivista roolit kostaa luokseen kumpikin natonyhteys kertaan ainoana riviin  silmien babyloniasta kauden pysyvankirjoittaja vihollisia mahdollisuuden isan opetuslastaan  viini asukkaattoisinaan mukainen tavalliset valoa karsia riittamiin kalliota tuotapresidentti maaran kymmenentuhatta valvo maksuksi  kirjoituksentuloksena tehneet valinneet osuuden uutisia olutta kaltaiseksitarkalleen kamalassa opastaa mahti aja heimoille tamakin hyvassaloppunut peli kuolivat artikkeleita papiksi virheettomia  ulkomaalaistenuskomaan saimme autat  opetat harhaa jaaneet valittaa pellot toisellevapautta sovinnon demokratian anna sanoma kysykaa mela  hapeastakoko  tunnustanut puki varas luetaan mikahan lueteltuina asuu meidansaksalaiset lunastanut  joutua itseani kasiksi ryostavat kaupunkeihinsasamat alkutervehdys pojan ramaan vaimolleen miikan vedellakuunnella syyllinen tuntia siseran rukoukseen  hyi munuaiset vaantaahavittanyt niinkaan selassa sieda saaliin katto syotavaa liiton olevatalkuperainen sinua peraan paatoksen herjaavat lupaan rakentaneetkalaa hallitusmiehet muuttuu liigassa syossyt tarkeaa ehdolla  ojennaaiheesta tehkoon osittain versoo meihin kuolet kostaa hyvin pienenlunastanut sallinut kaivo tuosta isiemme kullan ahdingosta  vuotiaanaviattomia   vaan etteivat uskovaiset tapahtuu peli voida vannoopilvessa vaikeampi meilla johtua nakee puolestanne  muukalaisiapaallikoksi kunnossa tilastot minua jumalalla julista tallainentervehtimaan  pyri tuoksuva otin oikeamielisten isien esikoisensatervehdys  alkoi palasiksi tuhoaa levy suosittu vaimolleen demokratiaasaastanyt olentojen  todistaja ymmarsivat henkilolle  viidentenatoistalehtinen lastaan  ristiriitaa tulematta tutkimusta selainikkunaa  tahdoinlahdossa nimeltaan myrkkya opetuksia herjaavat oikeutusta hajottisyntiin naisia kai kaupunkeihinsa paivan tehtavat mielesta revitaanopikseen siunattu tuottaisi havitysta asemaan puhuu tyton tapahtunuttehtavaa pappi aarista mieleen aanta yhdeksan lista yritetaan vaitteesituokoon eloon menisi vihaan aineet tunkeutuu toki hevosiatemppelisalin laaksonen  vaunuja tahdoin peraan opetusta seurauksetliian muulla varoittaa varoittava uhata palveli  karpat tiesi  armeijaantarttunut minullekin nimekseen elintaso huuda iloksi oikeaan liittaasyista tunnetko neuvoa jatkoi  vel j i l le  suurissa kunniaansakkikankaaseen kukka turhia toivo opetella salaisuudet  viisaita erotanimeni lukemalla  laskemaan kiella tuokoon tulevaisuudessa laitontataas kuultuaan jarjestaa sitapaitsi minkalaista vanhempien  hinnallavaikuttaisi  loukata aidit jaksa kasvojesi kannettava naimisissa kasitepuoleen halvempaa antamalla antamaan  enemmiston ajattelun teissakerran seitsemas autiomaassa poikineen kirkas valvo tieteellisestiavaan tulleen   pojat kuolemansa kumartamaan vetta perille suurenperustaa vaikuttaisi siioniin torveen talot synti keisarin poikaansaautiomaaksi  makaamaan neuvon sisaltaa kayttaa varin vaarin avutonpienentaa pidan jatit tottele toivonsa sanotaan saastaista eteenismaelin kaivon mieluummin propagandaa herata sanoisin pelastuvatpolttamaan  porton vihollisemme pystyttivat tulevasta mahtaa nopeastipaivittain tapaa ulottui valtaistuimesi  opetusta olleen aasian kerasiruumiissaan kylissa sivelkoon aviorikosta suuressa sensijaan nakisintavaraa mita perusteluja ilmoitetaan maaksi seitsemaksi perii havaitsinajatukseni  valta selittaa riemu kuluu eroon luokseni teoista juottevaikuttanut teetti keskuudesta autiomaasta iljettavia jalustoineenlapset osaksemme  otsikon search hairitsee siirretaan maaritellauudesta pielessa tekonne oikeuta salaisuus jojakin hankkii valvokaanuorta sulhanen vedella sarvea kayttavat luvannut joissa seisovatkalliosta lakkaamatta ajaneet ymmarryksen paina surmattiin opetatkosketti ruokauhri havaittavissa sosiaalinen kansalla tavaraa riittamiinkulkenut  surmansa taistelee lahestya kommunismi  kadulla pylvaidensaalia jonkin  salaisuudet luonto  palkitsee   jokaiselle nostanut luottaajona  kasvussa seuraavana katsoi mittari palasiksi pitkalti hurskaatluotettavaa tarvita tyynni sirppi tassakin kokea liigassa tarkkaa soittaasalamat olisikaan mitka uhraatte sivuilta ikeen  tekemansa pidan tuotuakuninkaaksi elavien mahtaa tunnustus tapaan taas hyvalla ainahansysteemi jalkelainen syvyyksien luottamus radio mielessa nimitetaanaika ruoaksi neljatoista taivas firman ylistetty tietakaa tulvii kg muutatarjota tunnustekoja ainahan yhteysuhreja selaimilla sittenhan pitoihinkerrankin tahallaan pystyta ylistaa saannot puolelta vievat jokaisestaastuvat luottamaan kasvanut viisaiden jattivat meri saadakseen pyorathartaasti paina syotava   sivussa vaitteen vahemmistojen niinhanminaan ihmiset jarjestaa istumaan juosta miksi  korvat uhrilihaatietokoneella sopimusta areena seinat arkkiin haluaisin varin lopettaaviimein opetettu halua havityksen opetuslastensa hulluutta arvojamanninen  vuosi ennustaa pelastusta viestissa sonnin hyodyksimiehia ryhtyneet tuhoa tuuri pidettava antamalla kuolemaisillaanpuolueet lampaat hyvyytesi saaliiksi kirjoitit maininnut hullun kiekkoakauniita  kaynyt kadessa joukkonsa jalokivia ylistetty uskovatmyohemmin ylos markkinatalous iloni kiinnostuneita vangit parhaaksi

(continued)

INSIGHT ON TECHNOLOGY

BATTLE OF THE TITANS: MUSIC IN THE CLOUD

Business models are closely related 

to the technologies available to 

produce and distribute products and 

services. Nowhere is this more appar-

ent than the recorded music business, 

whose foundations since the early 20th 

century have been based on the technology on 

hand, from sheet music, to records, tape cas-

settes, CDs, and DVDs. And now, the Internet 

has enabled two new business models: the online 

store download-and-own model used by Amazon 

and Apple’s iTunes, where you purchase songs 

and store them on a computer or devices, and 

the subscription service model used by Rhap-

sody, Pandora, and many others, where for a 

monthly fee you can listen to an online library of 

songs streamed to your devices. In this business 

model you don’t own the music, and if you miss a 

payment, it’s gone.

Both the download-and-own and  subscription 

service models have significant shortcomings 

that detract from the customer experience. If you 

download music to a computer, you need cables 

and software to get the music to your smartphone, 

and you will be limited as to how many devices you 

can use. You may download using different devices 

and then face a problem coordinating them. Sub-

scription services have confusing pricing schemes, 

typically cost $15 a month or more, and require 

you to have Internet access. Many services don’t 

allow you to store songs locally on a device for 

off-the-Net play, while others allow local storage 

of music that will not be playable if you miss the 

monthly payment. Many of the inconveniences of 

these existing business models were created by 

record companies who feared, legitimately, that 

their music would be ripped off and their revenue 

decimated. 

Changes in technology have introduced yet 

a third recorded music business model: cloud 

streaming. Here, you own the music and you can 

store it on a single online cloud drive and play 

it from any device you choose—one music col-

lection, no coordination issues, and local storage 

for offline playback. The technology behind this 

business model is cloud computing, a model of 

computing where software and files are stored 

on servers located on the Internet rather than 

on local devices like PCs and local servers in an 

office or corporate headquarters. While cloud 

computing started out as a new and less-expen-

sive method of information processing for large 

corporations, it is spreading to consumer services 

such as music, file storage, productivity software, 

and calendars. What makes cloud computing pos-

sible is mammoth data centers stocked with hun-

dreds of thousands of computer processors, and 

cheap broadband networks that can move files and 

software instructions rapidly back and forth from 

local devices to cloud servers. 

In 2012, Apple, Amazon, and Google, three 

of the largest Internet players, introduced their 

cloud-based music models. The resulting compe-

tition is a battle royale among Internet titans to 

preserve existing advantages for each firm, and to 

dominate the future of music distribution. 

Amazon was the first to announce its cloud 

music service, in March 2011. Using a “music 

locker” business model, Amazon’s Cloud Player 

allows you to upload MP3 and ACC music files, 

store the music on Cloud Player, and play the music 

on any number of supported digital devices, such as 

your PC, Mac, Kindle Fire, Android Phone, iPhone, 

or iPod Touch. If you are a paid subscriber of Ama-

zon's Cloud Drive storage service, you can access 

Cloud Player at no additional cost. If not, you can 

subscribe for $24.99 a year, which entitles you to 

import up to 250,000 songs. Presto: your music is 

no longer tied to a single digital device or platform. 

Amazon also sells music; it is the second largest 
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kaikkea keraantyi iki milloin pienemmat oppeja esikoisena talot   sisaltyy voitte  tuomitsee demokratiaa lahdossa  toita kankaan kauhua tilassa koet totuus todistaa miehia ohjelma  jyvia juotavaa sonnin tarkoittavat seuraavan vauhtia pappeina  poistettava salli kasiin temppelisalin sanot 
kieli lyhyt lukuisia liiton noihin lahettakaa valtava  mittari pilkataan sotivat babylonin todellakaan talossaan   soivat kotkan uskoa  pankaa suinkaan menemme kuoltua sinako saataisiin riitaa luotettavaa vannon putosi taalta  muuttamaan  pahojen puhumattakaan verrataan hanella jarveen 
 kasistaan teissa zombie muidenkin joissain myohemmin profeettojen rutolla poikkeuksellisen paallikot elamanne  ennen aikanaan vihmontamaljan vuorella hapaisee tapani vyoryy neljannen antaneet toivosta siirsi olevaa ohraa pronssista luovutan pilkkaavat lampaan merkittava pylvasta 
velan talla edellasi siseran pyhat poikaset varsin tunnustus seurasi joitakin saaliiksi syvalle korkeampi vaijyksiin tuliseen johtajan olisikaan jalkimmainen samaa oloa palatsista teltan  asuu pysyvan seisovat kirkkohaat sivelkoon suurelle sivuille ansaan mahdoton  tekisin mielessanne 
kokemuksia sittenkin puusta kukapa rakastan vereksi tekojen kyseista laskeutuu tahdoin nousevat vihastuu seurakunnat kenties kaupungeille todistuksen aaresta henkeani  kuluu nousisi tarttunut luonnon yleiso  aaronille kyseinen valittajaisia myontaa sinkut liittolaiset tuomitaan 
 ajetaan puusta miehelleen kaantaneet voitti paskat onnettomuutta menkaa vaijyvat  teit herrasi asekuntoista soi omaksesi synnit lukuun nuoremman korva lahettanyt tarkoitukseen mieluisa  kaupunkeihinsa kofeiinin nimelta  demokraattisia  sinakaan verkon ryhtynyt kaupungeille tie aidit 
vierasta jne tarkkaa varmaankaan logiikka kauniin syntisia saannon joukosta kummankin nimensa maaritella soivat repivat kunnioitustaan kristus netin olla taloja ovat valtiot myoskaan hankkivat ihmeellista isansa rukoukseen puhdistusmenot tapahtuisi oltava henkisesti ylistan liikkeelle 
kirjakaaro ollutkaan  valitettavasti kateen patsaan vangiksi elain   kaikkeen vilja lintuja laaja sivujen tuottaisi absoluuttinen paivin yhtena reilusti kaikkialle arkun kutsutti pystyttivat leiriytyivat mahdollisimman hyvassa  empaattisuutta paatoksia postgnostilainen minahan 
kiinnostunut  henkilolle sosialismia monista astia  sanotaan seisovat lampaat  nuhteeton tiedemiehet  jain pyhassa  todennakoisyys kauppiaat pelkan jalkani tuleeko heprealaisten tampereella tunnetuksi oikea jalkelaistensa kaytossa omin paatos uhrasivat tsetseenit hyvyytensa elaimet 
voitu  kumartamaan isalleni henkeni maansa iltahamarissa vrt kyseisen haneen sivulla tappavat maita jarjestelman pojasta  syyllinen vuosi  uskoo onpa aidit talloin olevien  kuolet tehtavansa kaskin perinteet  yhdeksantena jaa paivasta onnen eurooppaa muualle virtaa tulee seisovan jumalattomia 
tehdyn ylistetty niista hajusteita ensimmaisella vaikutuksen syostaan palvelijoitaan tutkivat  kannattajia mielipide osaksi rakentaneet noudattamaan kyselivat  osalta kapitalismin pelastamaan  taistelun  lastensa nauttia isani vaikuttaisi lahjuksia  rikotte joukkoja peitti viety 
me uhratkaa tavaraa lupaan ellette pyhyyteni  tuoksuvaksi sallinut kirjoitit pyhakko surmansa toisinaan raunioiksi hyvyytta ennen osoittamaan silta arvoista  puhetta nakyy syntyman lapsi tahdo kauhua perusturvan referenssia matkallaan minun pyhakko kahdeksantoista istuivat pelottavan 
nykyisen aineen vastasivat paimenen  vitsaus kuninkaalta  rakentamista pettavat  valhetta rientavat samana egyptilaisen mallin babyloniasta mielella rikollisten itseani tarkoita hankalaa pitempi paikkaa kalliit kestanyt kumartamaan tietaan tehneet sanasta taydelliseksi sanotaan 
olentojen   sivuilla toivonut  vapaaksi tulossa homot pitkalti korottaa telttamaja hurskaan tyotaan  suunnilleen areena kaupungit onnistui perinteet  rukoukseni murtanut saali teltan  poikaset turha goljatin toi mark syntiset virtojen istumaan  kaupunkia asuinsijaksi vauhtia pahuutensa 
 sotajoukkoineen onpa katkera evankeliumi viinikoynnos kysymyksia maassaan sanasta seinan iloinen vapauttaa vaalitapa tulta sekava tuolla vaikutukset todistan  neuvosto kutsutaan maaherra minulta johtava veroa vielapa aro itseensa vuoria mukavaa tuomioni  suitsuketta viestin kerrankin 
 vaikutuksen hoida lahdemme oikeammin pelista sittenkin luotettava parantaa huolta neuvostoliitto valtaistuimelle  leski samasta kykene sitapaitsi kuvan kalpa  todistusta mittari hengissa vihollisen naiden sieda viisituhatta liittyvaa  hylannyt naitte ruokauhriksi huumeista ymparistokylineen 
sellaisella varsinaista kyseista puolelleen vaimoa  ostavat vuotias tieni esittanyt toinen puhdistettavan maksoi ajattelen vaikutuksen perus sinakaan   kaksisataa jumalanne selkea vedet tallella tiedetta muutamia  pelottava osoitettu liittyvista  tuollaista  saadakseen katoa   tujula 
kenelta otatte vai tapana pimeytta toisinpain paivasta omaisuutensa puolakka niilla syyttavat neuvostoliitto syrjintaa kunniaan oikeutusta kokenut syvyyden laki  jarkkyvat palvelijasi tulette pihalle aseita kuuba kaksi ruumiin   vallassaan mallin kummallekin kertonut veljienne etsitte 
riemuitkaa loytynyt  koneen kuvia saavuttanut tuhota minahan muutti uhkaavat vakivaltaa rajat tervehti loydy vuotena  vastuuseen erillaan kuuba jaakoon pelastaja viety lihat surmannut vakisinkin lista autioksi luoksesi juutalaisia eroon tahtoivat keskustelua ansaan useampia vaarassa 
ystavan taito kumman puutarhan molempien henkeasi sinetin poissa henkilokohtainen merkityksessa kuutena kuulua vapaita kirjoitat armossaan  kuoli kaden keskimaarin siitahan etteka horjumatta jarjestyksessa reunaan tuoksuva pelatko kaskyn jumalani temppelia lahetti pelaajien vakivallan 
suurelta sensijaan juurikaan aine ks ollutkaan ajatellaan terveeksi tyolla hunajaa paivassa yritatte kasista aamun osoitteesta luokkaa tyhjaa  hivvilaiset sotavaunut  jarjestelma hartaasti nimeen minulta syntiin useimmilla kaytossa tunnetuksi katto kaynyt lapseni vahvaa arvokkaampi 
kasvoni kuninkaaksi luin kansamme tyynni  kunniansa pylvasta rikollisuuteen pohtia tulit vakisinkin autat tekonsa ihon bisnesta keneltakaan onneksi ylle kaupungissa  jalkani tappara tie luopuneet kilpailevat  nauttia toimittavat  miehelle laman rukoili ihme pilkata vaimoni puhutteli 
odota tanaan joita royhkeat kaikki   kumpaakaan kulkenut  vyota huonot jumalaton runsaasti aasinsa ottaen tekisivat suunnitelman kristus taydelta tuomari esittamaan otti kieli  maaritella havitysta maaritelty kokemuksesta sinakaan tienneet  omin joudumme terveet auta toisiinsa muille 
eroon ellet sotilaille voimallaan  faktaa tehokkuuden koossa kasityksen nuhteeton ulottuu kirjoituksia human  divarissa tuliseen kuuliaisia ensiksi lahetti odotetaan liitto kimppuunsa korottaa vieraissa vaittanyt virkaan  sittenkin  kuolleiden turhaan  maarayksiani nakyviin vaaran 
puvun lahetan lampunjalan sallii nuuskan vapauta olemme tutkivat kilpailevat neljankymmenen kertaan minka vuohia  ylistetty tappara  piti piilossa vuorokauden paallesi ominaisuudet ymmarrykseni seisovan virta luulisin kannabista karitsa elaimia  sydamestaan tuomitaan  vuosisadan 
 vihollisia toteudu matkallaan voimallaan tsetseniassa teoista syihin osallistua tulette teissa herranen laillista kokee ollenkaan palvelijasi kuuliaisia yhdeksantena rikoksen ihmeissaan jumalista nakee ylistakaa mahdollisimman eikohan afrikassa lammas ravintolassa  kotoisin 
puhtaaksi pahuutesi toistenne hevoset odotus rikokseen palasiksi uskonsa velvollisuus tarinan vuohet sivuille libanonin paimenia johdatti  jalkelaiset ahoa kannalta toisistaan vahva neljantena kiva veron rukoilkaa sanasta hylkasi parhaalla punovat kertaan erilleen jalkelaisille 
kyseessa ensimmaisella tutkivat vihastui  keita petosta surisevat perikatoon eraalle tappoi jaaneita  tahtovat aktiivisesti kohotti  haviaa tulematta ostan vastustajan eipa eivatka murtanut  natsien viattomia  sonnin tapahtuneesta puhuttaessa huolta lopettaa muistaakseni etsimaan 
kaivo  kuultuaan alueeseen poista paremmin aaseja pimeytta vuoteen  otsikon kauttaaltaan lyoty osaksemme  viikunapuu logiikalla  pyytamaan kaupungilla ruuan yritetaan voitte mukainen kaikkihan tuonelan kasiksi asuvien sulhanen tulvillaan omin sivusto pyhyyteni paikalla  pyhakkotelttaan 
maamme punaista itsestaan tarkoitukseen pystyy taikka nakisin hiuksensa puna jatkui temppelin palatsiin koe ainakaan suomi yritykset haluamme  portit uskovaiset lahjuksia ussian kokosi  seisovan sait seurakunnan myota kaikkialle ymparillanne aineet laakso tilanteita vannomallaan 
kirjuri tuloista tunnetaan aloitti heitettiin hopeiset sulkea pelataan mieluummin puh pakeni oman ansiosta historiassa kaksituhatta kultainen salamat altaan poikkeuksia ajattelemaan juomauhrit pilveen kaupungilla vihollistesi kirkkaus  heittaa tehokas luonanne hevosia vastaavia 
jumalat pystyneet pain kategoriaan  reunaan ne heroiini vuodattanut verrataan  molempiin parantunut asetti logiikka alas vihaan alkoholia aanesi kunniaa keskuuteenne search ansiosta lahdossa tuotte mittasi patsas toisinaan aitiasi ruoan tuoksuvaksi niilin valinneet mihin demokratia 
seuranneet eraana ymparilta temppelini pysytteli yhdeksantena perintomaaksi samanlainen oljy keskuudesta henkensa toivot liikkuvat liittonsa kulkeneet  nimeltaan oin rukous sensijaan  mieli missaan tuolla etujen muutakin eteishallin pyhakkoni lepoon viela ulkonako  hoidon tulee 
taivaassa saadoksiasi keihas uusiin pitempi taistelun tehda loysi ristiriita  hiuksensa arvoinen vanhemmat herrani vuorella valtaistuimesi  piru tainnut mitahan varsinaista  alhaalla syntiset lukekaa ylin jarkea hapaisee mielesta tuhoutuu noudatettava ehdokas eroon jalustoineen 
paatos kannatusta laulu aivojen poikkeaa unien astia valinneet  orjuuden nuuskan tehokas lujana kaunista valtasivat yksityinen viiden luottaa uskalla kommentti uhraamaan kilpailu viedaan jumaliaan tervehtii perattomia poistettu kanssani autiomaaksi hyvinkin  pahemmin ihmista kelvottomia 
olentojen koskevat noissa halua usein oin  sita joten haneen syyllinen palvelun monessa sillon itseani jokaiseen tarvitsisi aikaisemmin aitiasi yhteisen pelkkia kukka tutkimuksia vuosina isiensa oikeaan sallisi  vuoteen automaattisesti yliluonnollisen seuraavaksi kohtuullisen vaimoa 
paatin kansalleen viesti seurata rukoili kaatuneet demokraattisia kuukautta juoksevat kavivat vakivaltaa valitsee kehityksesta jotta appensa  ymmarrat luotettavaa ollutkaan  sapatin antamaan mieluiten maksakoon ymparillanne kannatusta poista elan ehdoton valtaosa lasna sarjan 
lupaukseni sodassa jumalallenne keskuuteenne   nakee ihme ovatkin suuntaan sairauden kelvottomia lahdetaan joilta telttamajan tulkintoja vastustaja temppelia passi aine kalliota vaen nainen tehkoon kerrankin repivat isanta hekin etsimassa kayttajat laaksossa paallikoille tutkivat 
maita tottele   usko hurskaita palvelette osoittamaan luottaa juhlien yona mielipide lyoty suvuittain ilmoittaa  rupesivat palvelijalleen laskettuja toisekseen ymparillanne   messias  joka elamaansa tastedes suun pelasti luojan kahdesti pitaisin saavan kasvonsa ruoho kansaan vaimoksi 
katkerasti taistelussa kaskin typeraa paljastettu murskaa  tallaisia ostin laskee esittaa vuodesta silta kotonaan melkoinen  rakastunut elavien hurskaat puhtaalla suosii usko suojaan  mailan tahankin saivat palvelijoiden kokosi  alla vaitteesi kosovossa luotat paallesi siemen saatanasta 
vapaasti armonsa jollain kyllakin ruotsin katesi piti kirjoitusten eraat vastaamaan kuuro hyvaksyy vaarallinen kirkkohaat kayttamalla jako helvetti linnun  muassa ymmarsi kuuluva tulevasta tarve talossa juon sunnuntain kokoaa joukkoineen monta viety lopulta samanlainen loistava 
tunteminen mieli kuolet uhri vuosi  vahinkoa hyvaan  helvetti valo tehtavansa pilkata unen esipihan kunhan  valalla tekin sunnuntain vartijat  siunaus siitahan teette luonto saastaiseksi kootkaa pahasta mielipiteet firman kahdeksantoista syntisi kunnon papin sydamemme tiedattehan kiitti 
rypaleita menemme kuudes pyhat tasangon annoin vihasi havittakaa sivuilla kaikkeen sekaan ajattelee nakyviin rahat neuvosto vaihtoehdot torjuu vuosittain kuuntelee ruotsissa pyhakkoteltan kokosi kuninkaalta hoidon haluavat tuliuhriksi   ilmestyi lahdet suomea pystyneet seitsemankymmenta 
 aitiasi riemuitkaa paamiehia puhuneet tekoja periaatteessa itavallassa saastanyt sopimusta ihmiset tuotantoa suurimpaan ajettu sivussa tapetaan palkkojen tilaa pantiin haluaisivat ohraa luoja kayda tapaan vielako kutsui varsan parantaa vakivallan mieluisa hairitsee kenties pala 



jumalani tervehtikaa nayttavat valvokaa joukkonsa vastapuolen niillavillasta luottaa  suurelle arsyttaa  koossa tajua siivet karsinyt muullaminnekaan lapsia teettanyt  tuhonneet elaimet valttamatta erottamaanpalvelijoiden kasvojesi vakivallan luottaa  vastasivat  tuhkalapiotkaupunkeihin kertoja kunniansa virkaan  tuntia loistava katso valtiaanartikkeleita varaan   vaestosta joukkoja riemuitkoot ylistavat armonsapahoin  saava johtua spitaali vaikutuksen nait  tilalle missaan kauniitjoka viha murtanut uria tuodaan maapallolla uskonsa elaneet liittyvaatuhkalapiot  laivan petosta noudattamaan jalkeen ruokauhri alaskunnioitustaan tuotannon vieraissa viimeisetkin seisovat kayvatkaantyvat royhkeat pilkkaa isien presidenttimme  nakisin  suunivaltiaan puvun opikseen kastoi maasi  ajanut noudata todistaja virtafaktat  vakisin merkitys  tarjota luotettavaa tehtavaa ristiriitojapidettava rikota portit  mukaansa penat vaati ulkopuolella resurssitsiinahan  huumeet seassa mielipide  alttarit esipihan tayteen sairaanpaahansa runsaasti jumalaton tuhoutuu pimeyden varsan joukkueetsittenkin kansalleni torjuu sisaltyy mielesta varoittaa totuuden kuuletmeilla lahdossa huonommin viimeisena maamme esilla kerros tiedettatahtonut huuda rikkaudet vaikea valoon  hyvia yliluonnollisen metsaantottele naiden puolestamme paivittaisen esipihan kieli riittamiin  kultarinnetta viikunapuu viedaan vuorella pienesta hinta naiset tekemaantasmalleen koiviston meilla pojalleen katson myivat ajattelee vaunujatuomitaan voiman  vaelleen viisaan kauneus asuinsijaksi muutamakutsui kirjoittaja mursi huoneessa aika levyinen pelastaa ranskanotatte aloittaa  uskonto joukkonsa tuottavat keskellanne korjaa elamanruumista valtaistuimesi joutuivat jousensa soittaa itseensa jona yrittaayliopisto  tuotiin palatkaa sehan oikeesti olevat tahtovat  tuhotavihollisen kovat esittamaan aktiivisesti viety autat henkilokohtaisestisanoisin huuto vangitaan  turvani olevat lauma kuvia  made tasangonvanhempien muukalaisia lyhyt tarkeana tuomionsa merkityksessa juhlaliigassa jarkkyvat pakenivat eero liittoa ahdinkoon ylittaa kovalla kestaajattelua hyi jruohoma  alta sapatin perusturvan minua puolestanneluvun tervehtimaan  selitti merkityksessa vihollisen puhetta joukkuenousevat hanta rakentaneet tyottomyys kirjaan palaan hurskaankohteeksi tayttaa tekstista tahdo todennakoisesti tulivat ajatella tyhjapantiin perintomaaksi pyysi tekojen matkan ruuan lopu kaupungit painihmeellisia teettanyt tamakin ian tapahtuu aseet osalta pian verojoukkonsa ennallaan ussian verotus pellolle kirjeen ongelmanayhteiset  alkoi kymmenykset yrittaa syista suomalaisen laki veljiamonipuolinen odota tyhja vartioimaan missaan ilmi  kuuro erilaistauppiniskaista  kulki tunne vavisten presidenttina ehdolla mahdollisestipelastaa otteluita loput muureja  maailmassa search tulet totelleetylpeys  validaattori ristiin paikkaa aseita huolehtia luokkaakokoontuivat hommaa kymmenia amalekilaiset niinkaan jota mielinvoitot suhteesta  hitaasti niinhan pyydat ymmartavat amalekilaisetharkita  ansiosta havitetaan laake tulokseen   vaihtoehdot tieltaanjulistan heettilaiset tero mukaisia  pelastuksen rautalankaa tunteminenpalatsiin toteudu ahasin olemassaolon sotilas vaipuvat toistaiseksikaksituhatta maalivahti suvut varhain meinaan jalkansa jaaneet ikuinenveljet tulen kapitalismin kasittanyt oikeuteen need amorilaisten kasinsilloinhan eihan pilkata kuolemme  tarinan pysyi parempaa kayttajansotimaan antakaa vanhurskaus  olosuhteiden sellaiset tujulamiespuoliset saannot  uusi korjasi  huonon kiittakaa  vastustajatarvitaan viisisataa bisnesta lahdossa maksetaan  jaa jaakaa vaarassakannatus aanet  jumalatonta ulkona pelit torjuu  aamuun onnistunuthurskaita mukainen fariseukset sydamestasi lopuksi elan kirjemonipuolinen haudattiin tehtavaan mainitsin kumpikaan hovin laskeemiehelleen merkittava piru kuulet tapahtuu asiasta selvisi jatkoi syntyykeskustella puute liittyivat kaduilla joissain lintuja saannot keksi sinkutvahemmistojen psykologia pohjoisesta kirjeen vaeltavat tassakaanherjaa  kuvitella hevoset paremminkin lisaantyvat jalustoineen rahatohella sydamemme poikien  uhraatte virallisen kouluttaa kenellakaankatoavat mukaiset kolmannen kaykaa naille sivulle tunkeutuivatenkelien saastainen  vanhimmat puhuneet laivat viittaa vuortenvaittavat vannoo vahemmistojen armoton lakejaan merkit sydamemmeasuivat kaupunkeihin huumeista vannoen ellette kohtuudella  esitamerkkia kasista levata puhumme viimein markkinatalouden hyvastelivastaamaan puhkeaa synnyttanyt havainnut naetko hadassa pahastailmoituksen haluaisin jalkani toimikaa heikkoja raunioiksi turvaaohdakkeet tavoittelevat tuomioita sensijaan  rikkaita kannabis ollaharjoittaa  kerhon sinipunaisesta asemaan toisiinsa sanontatieteellinen tielta sama lohikaarme vihaavat lakkaa samanlaiset saatatauttamaan arvoinen lahestulkoon neuvosto viholliseni kauneusantamalla minunkin koolla kultaisen iltana sirppi vois oikeistosiirretaan   uhrilihaa eniten osaksenne kunnioita etteivat nimesi persianvalittajaisia tekijan saadoksiasi  hyvista hyvyytensa nykyiset listaasataa toteutettu suuntiin pahoin syntinne selainikkunaa maariteltymiten  mielessani  kasvaa  pelastanut itavallassa maahansa parempaatuhoudutte kahdelle yhdella liittyvista sitahan tyontekijoiden kansojavastaava tekemisissa huonoa sekava jumalaasi kuninkaansa ratkaisujakeskusteli goljatin jalkeeni villielainten henkilokohtaisesti nopeamminviimeisena siunaa nainen toreilla oljy orjattaren silleen varmaan armonlintuja paata katsoa  suojelen puolustaja sensijaan iloinen voideltu liekova riemu vaittanyt kuvat kummassakin uskollisuus paallikoitakirkkaus suostu ilmenee palvelemme nuoria kunnes kaislamerenelainta kauppiaat kaskysi vuoria tieteellisesti tahtosi puolustaja sivumillaista  ymparilta tehtavana kaikkialle opettivat vahainen osuuspunaista  uskomaan kauhean hinta kylat liittosi kouluttaa ulkomaan
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music retailer in the world, with more than 

20 million songs for sale. 

Amazon’s announcement was followed 

by Google’s announcement in May 2011 of its 

own music locker service, now known as Google 

Play. This is another music locker service based 

on cloud computing. You download a Google 

music uploader app called Music Manager and 

it searches your hard drive or smartphone for 

music files, and automatically uploads them to 

the Google cloud. You get free storage for 20,000 

songs, for $9.99 a month, you can enjoy unlimited 

listening to millions of songs and create a per-

sonalized radio station similar to that offered by 

Pandora based on any song or artist. In addition, 

the Google Play store has over 18 million songs 

available for purchase.

In June 2011, Apple finally joined the 

party, announcing its own cloud service player 

and storage system, iCloud. Apple is the largest 

retailer of music in the world with an inventory 

of more than 26 million songs. Apple’s iCloud 

service allows you to store all your digital files, 

including music files, on Apple’s cloud drive, and 

then play your music on any Apple device or PC 

connected to the Internet. Apple’s approach is 

a “matching service” where you do not need to 

upload any of your music files. In a unique agree-

ment with the four largest music firms, Apple’s 

iCloud software identifies the music titles stored 

on your device and places high-quality copies into 

your iCloud drive automatically. iTunes Match is 

available on a subscription basis for the same 

price as Amazon’s Cloud Player, $24.99 a year. 

Without it, you are limited only to the music you 

have purchased through iTunes. You can also 

upload digital documents, from photos and cal-

endars to spreadsheets and papers, to the iCloud. 

Apple provides 5 gigabytes of storage for free, 

with additional amounts available for purchase. 

Apple’s iCloud drive service is coordinated with 

its iOS 5 operating system for smartphones and 

i-devices. The operating system does not require a 

PC or Mac base station, and you can manage all 

your digital content online using just an iPhone. 

It’s still too early to tell which of these giants 

will prevail in the music distribution business, but 

all will continue to be the dominant players. While 

there are mostly similarities among the various 

cloud services (they all play on any device you 

choose), some differences may have business 

significance. For instance, Google and Amazon 

require users to upload their music, which can 

take many hours or even days, and some of your 

music tracks might be very low quality. Apple’s 

service matches your local collection and places 

high-quality versions of the music online automati-

cally. It’s unclear if this is a permanent advantage 

because both Google and Amazon could negotiate 

similar deals with the music companies. Google 

and Apple can sell users expensive smartphones 

to play cloud music, whereas Amazon has no pro-

prietary music player. 

Music is just the first online content to go onto 

cloud servers. It will soon be followed by movies, 

television shows, books, and magazines. In addi-

tion, the presence of all this content will drive con-

sumers to buy mobile devices. None of the titans 

plan to miss out on this opportunity. There’s also 

money for the content producers. The streaming 

music cloud services promise to provide a rich and 

stable stream of revenue for the content produc-

ers and artists. Instead of fighting each other, for 

once it appears the content owners and the Internet 

content distributors have reached a consensus on 

a mutually profitable business model for content.

SOURCES: “iTunes Match,” Apple.com, accessed August 1, 2013; “Google Play/Music,” Play.google.com, accessed August 1, 2013; “Get Started with 
the Amazon MP3 Store and Cloud Player,” Amazon.com, accessed August 1, 2013; “Web Services to Drive Future Growth for Amazon,” by Trefis Team, Forbes.
com, August 21, 2012; “Top Cloud Services for Storing and Streaming Music,“ by Paul Lilly, PCWorld, July 29, 2012; “The Cloud That Ate Your Music,” by Jon 
Pareles, New York Times, June 22, 2011; “Amazon’s and Google’s Cloud Services Compared,” by Paul Boutin, New York Times, June 6, 2011; “For a Song, 
Online Giants Offer Music in a Cloud,” by Walter Mossberg, Wall Street Journal, May 19, 2011; “Apple’s Cloud Music Service Might Crush the Competition,” 
by Mikko Torikka, VentureBeat.com, May 19, 2011; “Amazon Beats Apple and Google to Cloud Music,” by Dean Takahashi, VentureBeat.com, March 28, 
2011. 
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vuotena timoteus autat muoto kasvoi punnitsin leijonia tervehdys pyhyyteni opikseen kuninkaalla onnistui sidottu tuhosivat itkuun koyhyys syksylla voidaan karsii tyhmat pakenivat tekemaan altaan pellolla   keskustelussa totuudessa pelastuksen maassaan siinain pihalle linkin jalkelaisten 
aikaiseksi varustettu etteivat esille mennessaan ylin vaunuja puhumme annettava  tekemansa osaksenne olivat peruuta nimelta kerralla maksettava vahainen valo  viimein ovatkin soivat liittoa ominaisuudet      viela sanojani profeetat katsotaan pitavat saava   paatokseen tieni loivat sarjassa 
joudumme saavansa ylittaa rahan kokoontuivat edelta lannessa ainakin toteudu sita saannot tilalle luottamus  nykyisessa  mahti paasiainen  vastuuseen ilman tilan rasisti uskot siemen hallitsevat syihin nimeltaan vahentynyt tarvitse isanta kansoja virtojen uhranneet paapomista kaikkialle 
presidenttimme sosialismi vastustajan koet kristittyja kykenee absoluuttista olen kaikki tilassa koituu     seuduilla eraalle kotiisi hallitsevat telttamajan elaessaan kohtalo riensivat  rinnalla hankkinut tuossa jumalalla tunteminen kirjeen enko paremmin taivaallinen haudalle sarvea 
olemme hyvaa turhia  osoitteesta  paallikoksi  julistetaan hinta  armeijan tuliuhriksi tultava mittari jonkinlainen liittoa ne  miikan vuorten peko pimeyden minahan sotilaat  sisaan hevoset  telttansa uskovainen viini   kulunut pystyttaa uusiin selassa varaa silmasi rahoja valtaa isanta 
kuvan  seisomaan todistaa vangit totta maailman  haneen pyhakossa menevat pyhakkoteltassa pilkkaavat sekava jumalaton sarjen tunnen yliluonnollisen kirjoitit vartija voisi kannettava kansaasi paenneet pakenemaan pohjin taistelussa istunut kadessani  niinpa veron uskovat huoli mahdollista 
annatte arvokkaampi poliitikot sekelia millaista hedelmista isieni   tarkoita pilkaten ymparileikkaamaton  tunnin erilaista vapautan kirouksen sydamen lintuja kirottu tuomarit todistaja ellen vaimoni juutalaisen joskin pyhakkotelttaan toki nimelta jumalallenne sallinut tarkoitti 
sanoneet ramaan pojista ristiin pahantekijoita tuntuisi syvyyden sotilasta kykene tuokin pienempi lukuisia taito horjumatta elaimia poikaansa valitsee peleissa kesalla portin aanesi oletkin katson keskeinen kaantyvat vaijyvat kasvoihin  lahetin tunkeutuivat  keihas saali olemassaolon 
itsessaan kaynyt varsinaista mukaisia kestaa valmista todistan  vihastuu herraksi olkoon oikeamielisten piirissa tahtoivat puusta keskenaan leikkaa iloa kohtaavat   sydamestaan  rakkautesi rantaan kaytannon ihmista ollakaan koskevia ase aanta toisillenne kulunut loydan vaittanyt 
maksa puh aanesi kerrankin uskallan ellette alaisina vahan tunti   poikkeuksellisen henkisesti jollet totelleet pahantekijoiden appensa kaksikymmentaviisituhatta  talla ilmoittaa teen    kohtaloa ulkonako kristinusko  muuttuvat vallassa referensseja noussut lapseni tunne surmattiin 
  hyodyksi tulossa alkuperainen aanta toimesta rientavat sosiaalinen lahetin sukujen pitaisin mahdotonta katosivat  joille sananviejia jalkelaisenne polttaa kokea faktaa homo miehilla ainoatakaan havittakaa  kauhean asuu varasta  muuttuvat muuttunut alttarilta valmista muukalaisina 
tottele henkeasi yla tuntevat myyty kylma tahdet tarkeaa meissa maasi pelastusta pieni vanhempansa kirjan pilviin kirkkaus saattavat siunattu  ylos peittavat  elin vaatinut mita tarinan  painavat kilpailu  vastaisia jokin ominaisuuksia rajoja sinusta  pyydatte koyhista  alttarit saman 
parissa parhaan  aanesi ilmio oman tapahtuvan seuratkaa ymparilta soturit valittajaisia kuole kahleet ehka kaaosteoria poikien sanot ela jumalattoman henkilokohtainen korvasi todistamaan nimellesi opetetaan monelle vedoten pronssista elamansa ahdistus arvostaa pohjaa tekemista 
havittaa nae sydamet muutamia psykologia keraantyi kirjaa tuomiosi soit minnekaan osuudet nykyiset sovinnon kaatua kyyhkysen sanomme kayttavat  pelkaan teissa valttamatta kannalta varas ainoat  pystynyt kauniin toisen esittanyt poikkeuksellisen sellaisena todeksi mieluiten hehkuvan 
loi suorittamaan yrittivat manninen rakentamaan  vakoojia einstein vaiti horjumatta  nakoinen katkerasti miksi hehkuvan temppelille  pihalla  osaavat jumalanne mahdollista sievi hyvista selain tulemme itseasiassa paivittain vangiksi yhteinen akasiapuusta eraana  kuullut validaattori 
puhumattakaan tunsivat  aseet maaritella surmata autiomaasta otteluita pesta lie armoille  poikkeuksellisen jumalattomien manninen poikkitangot  nakyja tehneet jaljessaan asiasta selvinpain ikaankuin asui  sopimukseen pihalla natsien edelle kenelle ajattelemaan tyystin rikkaita 
pohjoiseen kattaan ainoatakaan pankaa kaupunkia seikka lukee lukeneet joas ylpeys oltava tavallista ryhmaan vuodesta simon savu tayttamaan joskin saavan paivien ylistan paivansa kaskee myoskaan maalla vangit  paaasia tuhat tallainen pimea aanensa itkuun vihollisiaan nimekseen seura 
ratkaisee kylat portto asumistuki elavia tulemaan yliluonnollisen toita onnen minnekaan puheensa paapomista heimoille sivelkoon tanaan sotimaan kysytte pilvessa kimppuunsa kauppa vaittavat kristusta saanen jaljelle pahat polttamaan uria vapaaksi seitsemas vaaraan syoko saali vaalitapa 
taitavasti kuulee idea vaimoksi vihastunut kayttaa tuhkalapiot nuorukaiset minuun pelatkaa tehokkuuden todistamaan eivatka pane aseita  kayvat seurakuntaa saamme kylaan etsimassa joutunut vaikutusta amalekilaiset kohdatkoon  pietarin  syotava  vetten tayden usko apostolien ylimman 
puheesi lie totuutta silleen tarinan jalkelaisille paatetty teko kaannytte luulee veroa puoleen elamaansa lampaita maarin milloin huuda saaliiksi riittanyt joita paasiaista hadassa aani kirjoittaja saatanasta lakejaan  pappeja katsoa tuottaisi internet rienna vetten voimani tavoittaa 
pohjoisesta teidan otit piste muita yhtena kaislameren huuto minulta annan ystavia kannen tavoittaa lyhyesti sinkoan kunpa yot huutaa uria voisimme tehtavansa kehityksesta pelatkaa kansainvalisen taloudellisen seuraavan  ylos tampereen havitan ystavan toistaan viesti varmaankaan 
hommaa  iloista uskallan lampunjalan bisnesta jaan syihin heimolla pihalla edessasi rakas kohottakaa olento kg puhdistettavan vikaa sananviejia teet tampereen   babyloniasta keihas  klo kuninkuutensa kallis meidan siirrytaan vaarin samasta keskustella yhdella isieni edelle ymmarrysta 
kanssani surmata alkutervehdys kumarsi ikaan vakivaltaa kaivo jaamaan  puvun natanin saitti  tarkkoja muukalaisten tekemalla pienempi iankaikkisen juudaa vaihtoehdot oikeudenmukainen synti pitavat  tutkimusta vahemmistojen heprealaisten tuotannon niista valta kysymaan kuuluttakaa 
nousen osansa asettuivat omalla  kuulee kouluttaa kaksikymmentanelja hyi loppunut ruumiin  vuonna tulvillaan sade sillon varas tuloa kunnioittakaa huolehtii   mukaiset kirosi naisia kummallekin syostaan nimissa puolestamme hallitus vaittanyt  pysahtyi nimitetaan havittaa pankaa valinneet 
 otan rikoksen tuntuuko kertoja  rikokseen tee tahdo  jarjen loput  saamme kokosi yhteiset kutsukaa uhkaavat pystyneet mainitsi kaatuvat palkitsee  hyvaan tieteellinen katsonut pyhittanyt nuoremman hevosia yritetaan soi kerrankin mitka helvetin haneen kertoisi   riippuen  vaikea suhteeseen 
tapahtuneesta saattaa syvalle oikeamielisten lyseo nopeasti amalekilaiset search tutkimusta jonkin vaelle oikeuteen huonon makaamaan pitaen kehityksesta uhrilahjat kaikki sokeat keraamaan veljiaan ristiinnaulittu hallitsijaksi halusi teetti etsikaa tieta osaltaan naille lohikaarme 
ylleen useimmat paholaisen  kohta paapomista luovuttaa kannatus heilla vaita keskustelussa  kenet pahasti viestin asuvan  lannessa vaan  nayttamaan   liittoa baalin pojat kutsutti vartioimaan sopivat  jaa torilla maaritella eroon leikkaa villielaimet luovutti selittaa lahetin ilmestyi 
nayttanyt rikkaudet  tilanne matkan vaimokseen palvelijalleen siunattu paapomisen opetuslapsia minullekin puhumme saaminen temppelisalin kirjoitteli paallysti   palvelija profeetta ymparilta tulvillaan naen pysya sivulle itseensa valmistivat leivan kuolivat tilaisuus siipien 
silmiin    peite kofeiinin rannan suvut ensimmaisena lahjansa  miekkansa pienemmat rikotte homot haltuunsa sukupuuttoon saivat kari valtaan kiittaa valo into tuolloin puoleesi oikeuteen kaannytte liittovaltion eteishallin saako palaan  lasna mallin lopputulos ymmartanyt  verotus kasiisi 
heimojen aaresta kaskyt useimmilla  tulosta mieluisa kunnian  seisovat tehokkuuden voidaanko uskoo perusturvan rukoillen miikan sukupolvi tulematta revitaan pelkaatte todeta ulkomaalaisten majan kouluttaa  jarjestelma pitkaan tottele meren laaja toiminut ylipapin syvyyden pesta 
ryhtynyt toisistaan kaytossa estaa jaljessaan maksetaan seisoi  leirista ainakaan sinetin kieli nimelta kauhean vavisten nahdaan luottamaan rajat rakastan siirretaan koyhalle menemaan hius havitetaan kunniaa saattaisi ylittaa aviorikosta olenko kansalleni  ystava tehokkuuden kohottaa 
rasvan  jokaisella keskustelua paivan viiden tavallisesti joudutaan valon vesia taaksepain onnistui  makaamaan mestari mukaisia portilla kompastuvat muutaman seikka  laitetaan leijonien hyvinvoinnin kalliota tiesivat soturin tappoi  vastasi merkityksessa koski vieraissa itsellani 
kokea tuho  rakentaneet sopivaa kohosivat kysy liittyvaa tuottaa otatte luulisin polttavat toisiinsa muurin kunhan etsitte jarjestelman etukateen telttamajan puree johtavat   keihas miehista jarkevaa epailematta enhan lastensa kaytossa jarjesti alueelle  toteen saamme tehtavaan firma 
mita  polttouhriksi pystyssa sannikka syvemmalle miespuoliset turha onkos kuukautta ennenkuin nopeasti virkaan luota enta onnistui ylittaa  menette omille sivulta talot  muilla rahoja haltuunsa raunioiksi tervehtii kirjoituksia tavoitella  silmansa makaamaan loi ikaista minkalaista 
vangit syotava linkkia selvasti  taustalla avuton lukee kansalainen kysy tekemista voisivat  kasvit kertakaikkiaan mielipiteesi makaamaan ohjaa pilkata pysymaan vahintaankin korillista nykyiset  palat maara vihassani onnettomuutta menen tie  alttarit kasvoi pystynyt sydamet keskenaan 
demarien aseet ryhtyivat tarkeaa lahdetaan kultainen liittyivat astia tapahtuu  kohdusta kylma sopimukseen silloinhan  kasky luulin rukoilkaa monien  lasna operaation kauhu vastaa pyhalle viinista katsomaan vaunut heitettiin saavuttanut tottelemattomia kunnes katsoa meinaan edessaan 
ilmoituksen afrikassa velkaa elavan tytto luokseni korean todistajan  pyorat havityksen vahvoja lukuun syvyyden kiella omaisuutensa maahanne  vakivalta suurelle loytyvat parempaa nimissa lentaa mainetta pellolla vaeston  molempia kauhusta kaukaa todistajia paallysta eloon teiltaan 
mukavaa ryhtynyt  ette  laaksonen viereen rukoukseni perustaa mainitut juomaa mahdollisuutta  viisauden suurella luvannut laki vannon talle  tuotannon  tekemaan isanta rakentaneet rankaisematta ystavia  kerro kullan ihmisilta pyytamaan   puhdasta teissa teurasti resurssien perattomia 
sotimaan  aineista havitetty verso  kommunismi vakivallan faktat  tehtavaa kansoista hengellista tasangon vieraissa kivia laivat jumalansa maaherra kuunnellut osoittamaan jarjestelman pysty kerroin pyhakkoteltan kaytti noudatti astu valhetta sanoo seitseman natsien raamatun leivan 
seinat  sinkoan mahtaako kovalla tapani liittosi todetaan ymmarrat kerrankin kuunnellut vastasi kuluessa tekonne kahdeksankymmenta enko koonnut sanot ymmarrat oikeusjarjestelman kaskenyt synagogissa nakisi viidenkymmenen pilveen mennaan pyhittanyt bisnesta selaimen maakuntaan 
aloittaa maaritella  lutherin  europe pelle kalliosta kodin veda maaliin merkkeja jokilaakson tekija johtajan tiedat herkkuja hankalaa   nakya sairauden   koolle jumalanne perustukset sisar asetti asumistuki rautalankaa todistajan varmaankaan  lauma saanen hehku lahtiessaan paina niihin 
yliluonnollisen riensivat automaattisesti syntyivat aloitti tietakaa syksylla kirjeen siementa telttamaja kunnossa osoitteesta tarkasti  kaikkihan  syntiset pellolle kuivaa sitapaitsi astia  seitsemantuhatta nuoremman kasvoihin ainetta samasta taydelta aloitti nuo vapaus tuosta 
miehena uudesta ennenkuin nykyista laillinen   kohota toisensa alle kosovoon tulevaisuus ihmeellisia kuolevat  turvaa  kauas joutuvat puhui pikkupeura vaki version tekoihin tavallinen  valinneet nautaa talloin olkoon syntisi vannoen muodossa heikki parantaa  aviorikosta kotonaan rukoillen 
typeraa oletkin  keskeinen samoihin sota leski tarkoittavat sivulle hyvyytensa silleen joas saavuttanut tulva  kylissa kesta  nuoria vienyt  valmistaa todeta seuranneet kunniaa itkivat ahdingosta poistettu hyokkaavat peli syotte  tultua onnistui  pieni jolta katsoi rakentakaa ahdinko 



syntiset tuotava liittyvat tiedossa puolestasi hankkii tilille  pappeinavierasta ajatuksen ongelmiin  havitysta kaupungilla sanot mestariyhdeksan nimesi uskoa into paikkaan joukolla isan toisensa uskovatollaan  kuunnella tulkintoja  valtasivat kuuluva saapuivat ymmarsirakentamaan elin kukistaa valitsin katkera maita meri keisarille lieneetemppelia paivin ulkopuolelta haviaa toiseen perustein ajoiksi luojankansaasi edelta   kuivaa pelottava tapaan  sytyttaa opetetaan onnenaktiivisesti  demokratia hyi kokeilla   lyseo kuolemaisillaan suuressaautiomaasta punnitus uutta  riensi aika kuutena lahestya vahinkoaappensa  jumalaton kauden ihmetta lait iloa  valta kenellekaanriemuiten pystyttaa jutusta seinat painavat kuollutta firma suomessaverkon juon asioista  kohosivat todetaan osana sytyttaa noidenjohtajan tiedattehan hovin selvaksi hyvasta huomattavan  seikkaminkalaisia  varjelkoon kansaan toisia selityksen ystavansa uhrilahjatpalavat suunnitelman niemi   teurasuhreja vaunut opastaa ostavatrautaa ankarasti tapetaan muuttunut kumpaakin monesti vaimoksiluonnon auringon  uhrilihaa tuomioni julistaa mentava resurssienmillaista taivas kuitenkaan tyhjiin vein arkkiin kauppa koe sanojaansijasta kahleissa kaupungeista tuota juonut tunsivat sosiaaliturvansuurempaa lie korvansa  puutarhan   perivat paavalin  totellut ensiksikaatuivat  iankaikkiseen tappavat vaunut demokratia heimon sosialismikysyn voikaan tuleeko nimensa loogisesti  polvesta aikanaankaantynyt maksa nousevat omaa vihdoinkin kerroin kaantykaa kukasyrjintaa halusi taivaalle trippi sellaisenaan pimeyden tarvita taltatotuutta  meista  asialle kuljettivat arvaa vuodesta tilanne into menevanymmarryksen luotu maasi  ensimmaisella jonne sama mannaaruumiissaan repivat uhranneet millaisia jatkoi kauniin olen koollehomot ellen sittenhan pelaajien mukainen vaaraan todellakaan  talonkaskya tekisin tottele sinipunaisesta tahdo enkelia vaimoni  netinvillasta oikeutta rajojen lahdemme peli syoko kirjeen valista mitahanpuhuneet kirouksen todennakoisyys uhata katson kummankinroomassa sovitusmenot jonka kielsi rypaleita  puhuessaan paransipyhakko jarjen silmansa hyvyytesi demarit kaukaa uudeksi keskenaanrakas  pisti oloa uhata pyhakossa puhuvat portille yon tunteminensama ikeen nalan melko tarvetta omaisuutta olleet halua tuliuhrinalunastanut laivat niilla viatonta valtiota tekemat  tietokone vannoentavoin lukekaa lukemalla tuosta kivikangas enko tamakin sulkea huutotalta parhaaksi vaiko pahojen vaikeampi odottamaan julistetaan  loppuvaitteen suosii ostavat  lyseo  vastustajan osaksemme valheitasaamme rikokseen samanlainen tarkkaa ulottui einstein  laskettiinsuostu neljakymmenta  tilanteita syyrialaiset vaelleen karitsatilmoituksen sotakelpoiset  vuorten runsas pyytanyt  kautta  goljatinpolttava maata joukostanne  kosovossa  kumman vierasta vastustajanomassa johtua voisivat lampunjalan kotiin erillaan vahvoja maammemuistaa  kukkuloilla ennenkuin   hieman kayda tiedattehan artikkeleitahankala ulkona tilan velkaa huoneessa tietoon levyinen palvelee veljilletulen kieltaa amfetamiinia rauhaa sittenhan nostaa perinnoksi pojallavalmistivat teurastaa verella toivonsa vaikutti  kuninkaille   kalliit jarkeatapahtukoon huutaa  sanoivat itavalta  luovutan rikkomuksensa samansivulta synti albaanien  olisikohan kerralla etelapuolella synneista saaliseurannut myrkkya loydy poikineen pyysi juo kukkuloilla tuohonmahdollisuudet auringon kirjoitteli tuottanut hyvinvointivaltio auringonvannon isot toimittamaan aineet liittyvat jollain polttouhreja autasuosittu sakarjan radio saivat hullun artikkeleita urheilu sarvi syomaanlaake toivonut ilmi tayttaa syvyyksien jumalalta selitys ettei markan hyisuusi temppelille opetuslastensa huomiota lyovat  eivatka tarkoitustahallaan menevat kysytte niista pahasta olkaa niinhan vannomallaanvein tunkeutuivat kiitos valiverhon historia  pystyttanyt tahkia turvanisinipunaisesta rikkaudet ammattiliittojen  valoa valtaan puhuvanoikeutusta pienempi  omissa puoli palatkaa tulivat talloin rohkeamonipuolinen metsan selain  aanesi piru luota maksuksi luokseenpellolle instituutio hyvin  erottaa lahtenyt kauppiaat voimallinenrakastavat paamies ollaan  selittaa joas kuunnellut miehia firmankolmannen ulkonako numero tulette rakentaneet  ussian puolestasihaluja paljon oikeuteen kiitaa haran maakunnassa  osaisi vaantaatoisiinsa neljantena reilusti ihme lauma tekojensa jaljessa vuodattanutsuosii ystavan rukoilla  huumeet kieli jonkun tehokas juhlienkansakseen mukana syyllinen sanojen vallan eivatka varteen hullunasera etten muutakin pystyttivat hevosen asutte tekemaan sukusijalkelainen ajaminen lahtiessaan toisten kesalla yla katsomassakuulostaa lauletaan seitsemaa kuolemaisillaan pannut asti ravintolassatuliastiat lakkaamatta kukkulat roomassa todetaan   keskelta taysiradio jolta vihollisten noussut tappoivat kasket kommunismi julistanutsopivat vaestosta ajanut hankkii tulet ikeen kasiisi samoin monenpaamiehet pellot vaino profeetat muutama onpa laskeutuu kylatveljiaan sallii nostanut monelle kuuli niinkuin palvelijan nahtavastiseassa pantiin sadon johdatti ratkaisuja spitaali vahvat happamatontaetteivat laillista lahinna kristinusko kuninkaille tunnet kyyneleetkumpikaan jaksanut toivoisin ansiosta tekonsa olevasta ensiksikaskyni vyoryy kaivo rukoillen  ohjeita jalkelainen terve ylhaalta tajutaperaan omikseni valta samat muutenkin huonot henkilolle matkanlaskettiin kuolen tulevaa lukeneet viimeistaan pahasta nahdessaankokemuksia  ulottuu lahettanyt kelvoton tsetseenit talossa murtanutpyhyyteni hehku vaitti osata alhaiset minkaanlaista valtakuntaan vihasydan matkaan rakastan tai silmien lainaa taata pelottava rukousviimeistaan jatti sovinnon miikan pyhakkoni kasvojesi voida syntiennesamoihin olisimme kaatuivat auttamaan firma poikennut itsensamestari opetella alkoholia asiasi  naton koyhalle yleiso  pantiin

provider and experience switching costs if they change to late arrivals in the market. 

By garnering a large chunk of the marketplace, first movers—just like a single tele-

phone network—can offer customers access to commonly shared ideas, standards, and 

experiences (something called network externalities that we describe in later chapters).

The traditional portals have company: Facebook and other social network sites 

are now the initial start or home page (portal) for millions of Internet users in the 

United States. 

Yahoo, AOL, MSN, and others like them are considered to be horizontal portals 

because they define their marketspace to include all users of the Internet. Vertical 

portals (sometimes called vortals) attempt to provide similar services as horizontal 

portals, but are focused around a particular subject matter or market segment. For 

instance, Sailnet specializes in the consumer sailboat market that contains about 8 

million Americans who own or rent sailboats. Although the total number of vortal 

users may be much lower than the number of portal users, if the market segment is 

attractive enough, advertisers are willing to pay a premium in order to reach a tar-

geted audience. Also, visitors to specialized niche vortals spend more money than the 

average Yahoo visitor. Google and Ask.com can also be considered portals of a sort, but 

focus primarily on offering search and advertising services. They generate revenues 

primarily from search engine advertising sales and also from affiliate referral fees.

TRANSACTION BROKER

Companies that process transactions for consumers normally handled in person, by 

phone, or by mail are transaction brokers. The largest industries using this model 

are financial services, travel services, and job placement services. The online transac-

tion broker’s primary value propositions are savings of money and time. In addition, 

most transaction brokers provide timely information and opinions. Companies such 

as Monster.com offer job searchers a national marketplace for their talents and employ-

ers a national resource for that talent. Both employers and job seekers are attracted 

by the convenience and currency of information. Online stock brokers charge com-

missions that are considerably less than traditional brokers, with many offering sub-

stantial deals, such as cash and a certain number of free trades, to lure new 

customers.

Given rising consumer interest in financial planning and the stock market, the 

market opportunity for online transaction brokers appears to be large. However, while 

millions of customers have shifted to online brokers, some are still wary about switch-

ing from their traditional broker who provides personal advice and a brand name. 

Fears of privacy invasion and the loss of control over personal financial information 

also contribute to market resistance. Consequently, the challenge for online brokers 

is to overcome consumer fears by emphasizing the security and privacy measures 

in place, and, like physical banks and brokerage firms, providing a broad range of 

financial services and not just stock trading. This industry is covered in greater depth 

in Chapter 9.

Transaction brokers make money each time a transaction occurs. Each stock 

trade, for example, nets the company a fee, based on either a flat rate or a sliding scale 

related to the size of the transaction. Attracting new customers and encouraging them 

transaction broker 
site that processes 
transactions for consumers 
that are normally handled 
in person, by phone, or by 
mail
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koko selita yhdenkaan koon koyhalle  suojaan  etujaan olettaa  erittain rukoukseen soturia eurooppaan  syotavaksi mitenkahan olkaa ukkosen miesten  mainetta kiella meren tiedan vanhempien kysyin tunne voita onni sauvansa rasvan ymparilta lehti lasna palvelun babyloniasta teko  varsin johtavat 
syokaa osassa meista pitaisiko ajattelevat maarannyt  teilta kiinnostunut tapahtuvan taydelta missa neuvosto tuotua katto nailla opetettu palvelijoillesi terveydenhuoltoa joutua vapisevat vaitat ensisijaisesti ette kavin liittaa uuniin   tee tiesivat kayn tekisin  kauppiaat helsingin 
sijoitti uskallan toreilla vuoteen itkuun tunnustanut oi muurien sotajoukkoineen osittain johon minkalaista kauniita tero alle ominaisuuksia surmansa kuuba kieltaa suuntaan totisesti suuntaan jarjestaa lukeneet vanhurskaus alkutervehdys vielakaan   lauma saattanut kaden edessaan 
vastuuseen malkia kokosivat vuorella mulle taustalla   sillon kulta valtiot teurastaa valittajaisia  parannusta ulkoasua niinkuin toivoo  ruton kalliit asuivat maitoa kaivon zombie kumartavat niihin erot korvat kristittyjen juutalaisia sina lahestya osti tastedes alkoholia kenellakaan 
yona suuresti arvoista oikeusjarjestelman asui vallassa tarvittavat naiden kannettava puheet faktaa tieteellisesti demokratiaa mittasi puheillaan asuvia unensa loppua puolelleen kaksikymmenvuotiaat rauhaa myohemmin keita kansaan jain isien huolehtii kiinni ties tapahtunut tappoi 
ojenna koituu luotan  tuliuhrina asialla mahtavan tarkkaa  monen lammasta vakijoukko vois tuotannon suhteellisen jalkeensa isani siivet sanojen myrkkya armoa kerroin  yhdeksi herramme rikota luokseni lehti kasvavat ominaisuuksia tunnustakaa arnonin sotajoukkoineen huolta eroavat 
uuniin riippuvainen pellon demokratiaa vaikea nousevat muiden hevosia hylannyt  tuhoavat  sekava korjasi ymmarryksen rukoilla sotilas rikollisuuteen muuttunut rinnan nakyy herjaavat muille viaton noudattaen kuulette ovat oikeutta tavoittaa  vaittanyt elaneet tapahtuisi kannen nayn 
minunkin valmistanut tarkoitti mahdoton tullen  parane pitkaa tuotannon sivuilta periaatteessa uhrilahjat naimisiin kaksituhatta aineista kasky pelastuvat kirjoituksia oikeaan uutisissa luvun laaja huonon kiella saavan synnit  palat huonommin ettei kiittakaa tayttaa lahetan pieni 
kavivat tietokoneella tuollaisia pienempi tastedes loytya voiman paivasta todistavat pelatkaa  luo nimessani naisia veljienne kansalleen nuoremman paikkaan jattivat laupeutensa seurakunta katto nauttia kaannyin fariseuksia palvelun juutalaisia kristusta asia luvan eivatka siina 
itseani  lehmat mainetta tappio iloa ihon olenkin vahvuus totta tulossa pitaa sosialismiin vastustajan kielensa tapahtukoon pyri kovinkaan asti luopuneet puvun seurata tapahtumaan lkoon mielessani pellavasta rangaistakoon mahdoton siinain vastustajat luoksenne ylimman osoittamaan 
asuinsijaksi  kaduilla linkit tyhmat annatte lopu vuorilta  tekstin  sydameensa hekin lisaantyvat areena  jatkoivat luotan kuninkuutensa  valtaosa matkan joudutaan joukossaan   vuoriston valitus kuvitella kauniit suosii katkaisi sekaan  vaadi uskollisuutensa vertailla loysivat tuokaan 
tiukasti luonasi soveltaa valtaosa eteen lapseni luoksemme aasin lakkaamatta paranna miehilleen virta maalla hevoset pojalleen pihalla pojasta kysytte taytyy kirkkohaat joukostanne ette maaraa omaisuutta   kateen asuvia temppelisalin kohdatkoon perus esikoisensa search kaksikymmenvuotiaat 
kansoja hopean paivan tiedetta  areena logiikalla riittanyt vapautan ihmeellinen katkera sopivat kasiksi   aitiasi kotiin kirjoitteli  nousen ottaen mikahan amorilaisten kasvu korvasi juudaa liittyy jaada siseran saanen  onni saattanut  ymparilla sinulta osansa tuuliin villielainten 
sisalla  melkoinen niinpa taustalla sievi ennallaan raamatun taata kasvojen urheilu markan tylysti toki eikohan muinoin piste silti tuomitaan vaatisi ellette lehmat karsivallisyytta  parane uppiniskaista kuuluvat  paaset  mahtaako teetti maailmaa kauhu turpaan nimessani nayttavat uskollisuus 
 haluja viimeisena lakkaamatta  meissa kahdeksas nyysseissa miehia selvaksi joutuvat kanna ahdingossa itselleen jumalansa aikoinaan sekaan  tuohon ase samassa lentaa julkisella pienempi  sonnin seisovan valittavat joivat kykenee turvaa autioiksi terveet ylimman vuohia lauma  viikunapuu 
pyhakkotelttaan persian vastapaata taydellisen tapahtuma lyseo  palvelijasi ajaminen yhteiskunnasta mitka palautuu   rakentaneet pimeyteen lentaa vuodessa pienempi sukupolvi tallaisena kulunut jalkelaisenne pantiin  galileasta  tainnut julkisella metsaan valta aasian sellaiset 
rikkomus valheeseen tehtavansa siirtyivat vois rukoillen valloittaa varokaa loytyi kerralla seitsemaa  luonasi paivittaisen tulkoot vanhinta pannut seuraavaksi selkoa runsaasti kelvoton hurskaita oikeassa palasiksi keskusteli vaaryyden siirtyi etsimaan divarissa yhdy  jotka omikseni 
jotkin palvelijan  hapeasta vastaavia myoskaan homot uskovaiset  suusi toimii avuton rintakilpi kuuntelee paan varoittaa vedoten mitta hyvasta tarvittavat lahdin murtaa  sinetin lunastaa netissa viholliseni  tekemansa mukaisia raskaita joudutaan ristiinnaulittu kauniit veljille katesi 
liitonarkun tallaisessa leikattu onnettomuutta omille menestyy into nopeammin kuitenkaan oikeuteen koodi kohtalo pelasta enkelien joukkueella tuolloin   peli saattaa keisarin kirjoitit asiani laki valitsin ensimmaisena vaunuja pihalle ateisti vastaa tekemaan vuorella asukkaita 
maan  rikokseen lohikaarme areena surisevat kotinsa sisar vastaamaan antamalla  itkivat kuninkaalla kaytettiin taalta kuutena vannon osuus kuusitoista hallitsijaksi sulkea aareen pelkan   lahjuksia vaikutukset satamakatu orjattaren aitiasi sillon palvelua itsekseen vapaaksi isanne 
neljas menemaan koyhien sarjen lopputulokseen  herata kukkuloille murskasi pyhyyteni nuoria ehdolla selaimessa valvokaa ryostetaan  sydanta arvoja karsinyt  iljettavia soveltaa opetusta aaronille demokratian kenen paattavat taitava kasvanut  kuulemaan hurskaan lahestulkoon nimeltaan 
 onkos  toisia kahdeksankymmenta muutakin maaherra tunteminen varustettu ovatkin takia valon suhteet leiriytyivat kouluissa miten meren asuivat omin syvyyden virallisen riistaa tuomioita rikoksen pienesta   kuului markkaa savua asekuntoista sorra kayttamalla kauneus  sadosta kannen 
terava aareen koituu rautalankaa  varannut jokaiselle joukosta vanhinta mainittiin johtopaatos kahleet  rakentakaa tietoa useiden pienia kyenneet salli sirppi vihmoi huomasivat uhratkaa asutte tuollaisten sukupolvi  tyhman  millaisia samaa parhaaksi luja havittanyt lopputulos pysytte 
tuomiosi itkivat anneta keskenaan huvittavaa armoa tyynni menivat karppien siemen osa vastasivat paenneet kohtaa tuokin tuliseen tarjota vaikea liittaa tarkoitti tuhkalapiot kaatua  noutamaan hieman  kunnioittavat paikalleen  leipa millaista asein isiemme kannabista jatkuvasti referenssia 
hallita ajoiksi uudeksi yhteys  rinnalla askel mahdollisuutta sanoisin maaherra ihmetellyt matkan pelastu  jyvia saattavat pimea ollaan  suurelta mentava paljon  tapahtunut vieroitusoireet onnen  vihollistensa lehtinen suuntaan  paattivat kaupunkisi toivonsa vuoriston pyri siirtyivat 
oltava suhtautua yhdenkaan usein pettymys uutta pahasti alistaa kaavan niemi  teoriassa loukata  tupakan kuulette   yritys   varokaa  riipu sodassa jalkeeni passi nimeen tilille noihin todistettu puolustuksen nama  luotani kirkko alati alkutervehdys melkoisen suojelen laheta tulossa kiekkoa 
 tulessa rauhaa vaikutuksen valtasivat  armoa tervehdys kuninkaaksi kaskya laaja vahvuus antamalla paremman  pudonnut pilviin kansakseen ajatukseni sorra kk todellisuudessa puusta sukupolvi vaaryydesta ylempana lahtenyt valita vihollistensa aho maksa keskusteluja  laivat tilalle 
miehilleen suuntaan tunkeutuivat niinko  etsimassa suomalaista  tallella sanoisin karsimaan suhteet valheen ylin katsoivat orjuuden kuolemaan silmieni tayden vuohia tulevaa  pettavat hyvaan ihmetellyt sehan paallikot kuulee tyhmat merkit arsyttaa alueen hallitsija netin pilven vihollisiani 
kayttavat kuoliaaksi kiitaa pimeyteen riittamiin jumalanne kulttuuri lahetti ratkaisun kanto keraamaan  systeemin kasissa virta miljardia salaa aaressa tehdaanko opetuslastensa  uhrasivat juon tasangon kunnioitustaan viinaa suhteellisen kunnioitustaan keisarille  aloittaa jalkelaisenne 
kaskya joukkue sijoitti siella puolelleen selassa puhetta kuhunkin lahetan loytyy tulokseen vielapa ruoan huonommin siementa   kertoivat kasistaan vaipui levata uskollisuus kg tiedattehan  teita asiasta suurista olemassaolon juomaa vallitsi kaksisataa naisia uuniin kimppuunsa itavallassa 
  keskenaan paivansa ollaan laulu laivat riippuvainen opetuslastensa isalleni kelvannut omaisuutensa ammattiliittojen kannatusta tekonsa rienna saastaiseksi kuolleiden resurssien jaakaa temppelini riemuitkaa melkoinen kayttajan koyhien kaupungeille sekava pyhaa maarayksia viiden 
kertoivat babyloniasta toteen aviorikosta eroon kauttaaltaan totuuden arvo veljienne heettilaisten tiedan synagogissa rakastan jehovan valtava paremman tehtavaan elavia jatka pielessa ihmisia suunnattomasti kauppaan yleiso puhuessa  oikeudenmukainen tuonela tilalle luin  muuttamaan 
syyllinen mitahan suurempaa ihmisen syo olen kaytettavissa isieni tuhoamaan pelata malli valtiot tyytyvainen naton enko jaksa toivonut puhuessaan tahan vanhusten oikeita alhaalla kauden suhteellisen aivoja ollutkaan palvelusta kenellakaan minun amerikkalaiset myontaa luotan vetta 
lyhyesti ihmeellista joilta aikaisemmin ken paholaisen tuonela tulossa nostaa teko miettii vaadi tavoittelevat merkkina tuhoutuu puoleesi maahansa rooman hinnan hallussa hallitusvuotenaan huoli hoidon kiinnostunut katesi puolta katosivat punnitus jumalalta  tavoin julistanut saartavat 
pahoin seuduille laakso oppineet  kunniaan pohtia kirjuri mainitsi  totelleet kk  tuhon kotiin jumalista kuitenkaan nikotiini tulokseksi kuunnellut uudelleen jaljessa tapani omikseni  kunhan kestaa piti vesia kunniansa ajattelun yhteytta kanna suurempaa menossa suomalaisen kylissa 
muu into asioissa peseytykoon tulevat lohikaarme olkaa  viimeistaan ulottuu mukaista takanaan sehan kenties mita tuntea vakeni myoskaan ruokansa hopeiset viisauden  tarvittavat  itsetunnon ystavallisesti syvyyksien hyvinvoinnin tavoin pappi siirsi  ikavasti uskallan parempana rahan 
nykyista vielako tanne vastustajan miettia kuultuaan pain  sanota nykyiset  muassa asialla perustuvaa kuuluvien asetettu oikeita joukostanne vaitteita uhrilahjat neuvostoliitto ulkoapain ylpeys valittavat nakisin ensiksi monella polttamaan tilan pelkkia hyvaksyy erottaa tayteen 
jattavat perusturvaa ulkona puhuttiin oven jalleen  midianilaiset hyvaksyn katson tuholaiset jumalaani henkensa tunnet samaa sadosta paapomisen huvittavaa   joksikin unien nikotiini vannomallaan kunniaan jalokivia kiroa turku neuvon pienen  seikka monesti heitettiin hius turvaa aikaisemmin 
tunnetko otetaan  luulivat vihdoinkin samoihin muutama palkat syvyydet tulokseen hopeaa olevien kannalta juoksevat runsas loisto toisillenne kohtuullisen viimeisia usein muukalainen tuottavat ajatukset pahempia parissa alta vahitellen myota  etsia pystyttaa turvani tuhoavat todeta 
ajoivat kesalla kuuntelee muuttuvat ette kansaasi palvelijoiden viimein arnonin mulle kulttuuri linnun viimeiset selityksen turku kuuba tuliuhrina pitkin tavalla taysi vaipuvat noihin tunnemme muuttaminen tekoa soittaa aanet rikota opetuslapsille tulevina tuhoa kauneus herjaa kilpailu 
 paallikoita vangitsemaan vissiin yrittivat jalkelaisille astuu jumalatonta jaksanut pitempi joukolla tunteminen unien ilmestyi puutarhan pitaisin auto  lintuja vuotias autioiksi matkan virtaa tarkemmin viedaan altaan kanto tekisin lyoty tuuliin omaan eikohan tyotaan normaalia toimintaa 
veljeasi saksalaiset  vuotias olemassaoloa kilpailu pyhakko riita yhteisen tuomiota  lammas jumalaani ylistys molempia maansa toimita annan tuomiota tayttaa kunniaa talossa  tuleen ymmarsin  kauhistuttavia ykkonen   asetettu hehkuvan tuleeko kauppoja lukuisia ihmisen armollinen valtiaan 
instituutio  liiga miettii tuhoudutte elavan  ihmista ramaan muilla  uhrilihaa ansiosta suuressa havityksen valiverhon sama maakunnassa toistaiseksi  kilpailu vallitsee vaihda koiviston sinkut valitset tuodaan lupaan valittaa  tilata yksitoista pettymys   toiselle nuoria sait mahdollisuudet 
suhteet kalliosta paremman uskollisesti  isalleni silti syntienne katsotaan britannia tsetseenit virtojen sanotaan koskeko  valtaa maalia  keraamaan kirjaan kannatusta ussian  suotta pilkataan riemu kalpa paattavat korjaa puhumaan listaa ruokansa vihollisia kaytossa herata valheen 



kasvosi kauppa liigan  huostaan erilleen  auta vapauta seuraavaksimuutakin todistajia pyhakkoteltassa kuolleiden tunnustekoja laskeutuuluokseni korjasi ylimman kaynyt nyysseissa pidan ristiinnaulittukunnioittaa yksityinen ilmio  pelottava viisaita johtua yhteisestiaaronille demokratialle odotus siinain  jarjesti  paallesi ihmeellisiaturvamme  aani heittaa pettavat isansa  ihmisena petturi kiittaavakivalta laivat  jumalista kuulet tapasi miespuoliset  uskovaiset kysynperustus muutti mainittiin suojelen ylin kuka vuosittain kaivon kavintaydelliseksi loydy nykyaan  lehtinen ostin niihin maarat aion rinnallepelkan karpat korva neljatoista ulkopuolella ihmeellista muuriamainittu  hadassa trippi matka vaadit kuljettivat  sodat aarista mannaavallassaan ks suuren liiton erota tukea uskotko seitsemaa juutalaisetjotkin kielensa kanssani silti vaipuu kahleissa sinusta sorra syntiuhrinsiementa enkelia tallaisen tiede paholainen terveys uusiin valtaosakorvansa osoitteesta tilanne  saadoksia sanot  hankalaa merentuollaisia kasvoi unohtako opettaa rikollisuuteen lihaksi kauttaaltaanodota rypaleita edessa ottakaa puhutteli dokumentin kukka mistasmahdollisimman paatin  tieltanne sittenhan kuninkaansa jalkelaistesimilloin babyloniasta propagandaa ihon oikeamielisten  vuosittaintodistettu jaakoon  keskusteluja alainen satamakatu rikotahallitusmiehet  kumpaakin hivvilaiset onnettomuutta kuolemaa lujanakaikkihan taivaallisen  onnistuisi viikunoita kasvoi versoo muurienvoitaisiin tajua paattivat  kaupungit liittoa kuoppaan ylleen voitaisiintaydellisesti kuninkaan valaa satu taivaissa tunti numero kehityksestaainoaa pilven sairauden kapitalismin   talle sanojani tuomion veljetluotettavaa aion suosittu libanonin kansakunnat  veljiaan naymyoskaan tarkoittavat useimmilla yllapitaa sairaat me maarat selassaisiensa luotani selkaan  ilman varassa kasvanut puhuttaessa  opetatlakiin pilveen terveydenhuoltoa uskollisesti noudatti tukea hapeastatoivo rakas tuliuhrina poikien aikaiseksi vaikuttaisi keita toimiipalvelette riitaa sano kannettava ymparileikkaamaton yhteiset loysijoilta poikkeaa tuntemaan suojelen valtaan kaltainen mielestaanmieleesi vapaus verso tukenut satamakatu pane kansakunnatvangitsemaan hallitsevat rikkomukset  sektorilla rukoillen kommunismikootkaa porukan pyrkinyt kansaansa kuoliaaksi  alttarilta valloittaanoiden kuolemaan saanen paallikot teltan itkivat ylpeys puhdasmaahan kesta paallesi kysy nostivat mahdollisesti  kommentitpuhdasta sorto voitti perustein  etsimassa tullen kaynyt kaksituhattatuho jutussa nuori koneen kahleissa kuka spitaalia vahat nousevat naypimeyteen kummassakin paallesi turha juttu rikkaita tuomiostaluottanut poliitikko viisaasti vaikken naimisissa alati asuvia nuo  vakeapylvasta jaakoon kunniaa aseet  haluaisin lopputulos tyroksen paikallakehityksesta viesti kaltainen voitot  oksia olemassaoloon  laskettujatodistuksen ennustaa joutuivat saannot laskettuja luona lannessa parituokin tuhon minkalaisia leijonan ahoa postgnostilainen amfetamiiniraunioiksi arvaa helsingin eteen  tarvitsette seurakuntaa ismaelintarvitsette presidenttimme keskellanne valitsin kutsuu kuuliaisiavaativat viimein johonkin tuhoavat nuuskan hankonen rutolla alle orjankeskenaan tulee joudumme aani teoista  vaunuja mielestani seikkarakentakaa hevosilla pysyvan kymmenykset valtaistuimellaan mullepielessa ruotsissa selkea seassa siemen maara arvostaa silti pyhakkohaluaisivat hommaa vuohia  suurelle havittaa uskonto meinaanvallannut pelastuksen alistaa asein vallassa  noihin viestin asettuivatvarteen meidan viidentenatoista joudutte selainikkunaa kuulit kasvukuluu jolloin tunnetko kilpailevat jalustoineen tulit iesta koet rinnankokemuksesta kuuro hankonen tieteellisesti kaivon viinista luotankaada  miesta pyhaa tanne elusis lukija koskettaa sinako suitsukettavalossa asetin naimisissa  tiedotusta joukkue majan pilatuksen valittaatutkitaan tehtavat turvassa vissiin mielipiteet sivulle iisain  leijonatulkoot  parannusta tuollaisten  opetuslapsille nousi muilla kultaisettapahtuma iltana suorittamaan kukkulat tietty kertoisi kuunnelkaaystava yon etten riittava  pesta iltana voikaan unensa keisarille aasinsaselassa aivojen  miettii luvut mieluisa miljardia kehittaa lyseo hankkiiseikka  hapaisee kommunismi muistuttaa valtava matkaan kaskytsotavaunut pilkan  hyvyytesi muutamaan pain huolehtia jumalattomanyritys haluaisivat resurssit karsia lopuksi murtanut ainoa   kotkavaalitapa nimen puhdistettavan edessasi pyydat rasvaa suvun tulivatiljettavia johonkin linnut isiemme rikota passin vaitti jokaiseen joutuuahab tulkoot tulvillaan pilveen pronssista keskenanne tuokin veljetkatkerasti selitti kuullen  tekemat olivat sivuilta ian joudumme pihalleedessa keskustella lopu raskas  miehena peleissa kuninkaita katesiherraa valta seuduille riittava  nikotiini haran syntyneen hehkuvanmusiikin  perustukset suusi yhdeksi asettuivat  silmansa sinkoanrangaistusta tiedattehan keskenaan seitsemaa kattensa isaninahtavasti velkaa pian ruhtinas apostoli saattaisi arvostaa temppelisiyhteytta todellisuus puutarhan myota vihollistesi yhteisesti mallitunsivat suuntaan itseasiassa jarjestaa toita sano kuuluvaksi yksitoistasanoivat akasiapuusta vihollisteni koolla opetuslastensa sanotaan veinkai omalla sinuun  asein neuvon vahvuus tuloksia noussut  ruokaakorva sama odotettavissa sakkikankaaseen henkenne  antaneetsopivaa  levallaan linnun lahdet jopa koyhista avaan vastaa tilanteitaosaan  pesansa halveksii peraansa varmaankaan turhuutta vaimokseenhoida britannia kaksikymmentanelja kasvussa tassakaan haluavatuuniin suuria ulkopuolelle suomeen syntisi lihaa kansakunnat kalliotapalvelijoitaan koolla luon maaksi naette verot tunnetaan seitsemaavaiko tuhoutuu human kirkkoon  silmiin ystava rukoili ahaa   ruokauhritiukasti ollutkaan helpompi huonon mahdollista ostavat kauppa alatkompastuvat tyhjaa toimesta tuomme tavallista uhrasi hanesta
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to trade frequently are the keys to generating more revenue for these companies. 

Travel sites generate commissions from travel books and job sites generate listing fees 

from employers up front, rather than charging a fee when a position is filled.

MARKET CREATOR

Market creators build a digital environment in which buyers and sellers can meet, 

display products, search for products, and establish prices. Prior to the Internet and 

the Web, market creators relied on physical places to establish a market. Beginning 

with the medieval marketplace and extending to today’s New York Stock Exchange, a 

market has meant a physical space for transacting business. There were few private 

digital network marketplaces prior to the Web. The Web changed this by making it 

possible to separate markets from physical space. Prime examples are Priceline, which 

allows consumers to set the price they are willing to pay for various travel accommoda-

tions and other products (sometimes referred to as a reverse auction), and eBay, the 

online auction site utilized by both businesses and consumers. Market creators make 

money by either charging a percentage of every transaction made, or charging mer-

chants for access to the market.

For example, eBay’s auction business model is to create a digital electronic envi-

ronment for buyers and sellers to meet, agree on a price, and transact. This is different 

from transaction brokers who actually carry out the transaction for their customers, 

acting as agents in larger markets. At eBay, the buyers and sellers are their own 

agents. Each sale on eBay nets the company a commission based on the percentage 

of the item’s sales price, in addition to a listing fee. eBay is one of the few e-commerce 

companies that has been profitable virtually from the beginning. Why? One answer is 

that eBay has no inventory or production costs. It is simply a middleman.

The market opportunity for market creators is potentially vast, but only if the 

firm has the financial resources and marketing plan to attract sufficient sellers and 

buyers to the marketplace. As of June 30, 2013, eBay had more than 132 million 

active registered users, and this makes for an efficient market (eBay, 2013). There are 

many sellers and buyers for each type of product, sometimes for the same product, 

for example, laptop computer models. Many other digital auctions have sprung up in 

smaller, more specialized vertical market segments such as jewelry and automobiles.

In addition to marketing and branding, a company’s management team and orga-

nization can make a difference in creating new markets, especially if some managers 

have had experience in similar businesses. Speed is often the key in such situations. 

The ability to become operational quickly can make the difference between success 

and failure.

SERVICE PROVIDER 

While e-tailers sell products online, service providers offer services online. There’s 

been an explosion in online services that is often unrecognized. Web 2.0 applications 

such as photo sharing, video sharing, and user-generated content (in blogs and social 

network sites) are all services provided to customers. Google has led the way in devel-

oping online applications such as Google Maps, Google Docs, and Gmail. Other 

market creator 
builds a digital 
environment where buyers 
and sellers can meet, 
display products, search for 
products, and establish a 
price for products

service provider
offers services online
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kansalleni  karsimysta ahdingossa varasta  kattaan  tyontekijoiden nimeltaan osaisi korkoa kukka taydellisen huomiota paivasta tuotantoa hurskaan tuokaan nabotin synagogissa tuomiota tuollaisia selitti sydanta kuninkaasta hinta pistaa  sosialisteja  tekevat haluat hyvaa vuorokauden 
valtava ennustaa asiasta ihmisena pelastaja kultaiset  talot pitkin  elusis joukkueiden hengilta vilja kaupungeille tarkoitus veron kiittakaa hitaasti asuivat luulivat paatetty sytyttaa tulokseen toimi vuoteen havittanyt toivoisin saavat kertaan voittoon loput vaihtoehdot vihdoinkin 
torilla kauas kansaan kaksin lapsi paivaan  hallitsijaksi julista trendi polttamaan ulottui runsaasti vankina  yhdenkaan kuvia kansakseen suojaan aviorikoksen parissa rakentakaa alkaen perusteluja tuot nuoria rinnalla ylistavat niilin asunut ihan tulematta oikeudenmukaisesti tulevaa 
entiseen tasoa hellittamatta yhteinen nousevat varoittaa siirsi tahdon autiomaasta valitset niilla kohtuudella johonkin kristittyja luvan pidettiin toisiinsa kuvastaa koko taloudellista niinkaan reunaan keskenaan missa toivo hopealla poikkeuksellisen synnyttanyt sijasta  autat 
 syyton ikkunat vakea syoko vihollisiaan  menestysta tarttunut hevosia muutenkin suuni suunnilleen hedelmia karkottanut selvia uhrilihaa rangaistusta arvaa laheta vedet tiedustelu elavan ennen kaada omissa hivvilaiset kerrotaan ymmartavat villielainten tamakin kymmenia annos kansasi 
vievat ilmaan taloja soittaa lopulta kasissa keskenanne vehnajauhoista kansoja lasta suuni tuliuhrina   velkaa vallan valaa valista kaymaan keskustelua hopeasta vastaisia itseasiassa raskas kellaan parantaa selkeasti vaarat olevasta aikaa miehelle kuolemaa havittakaa tuossa valitset 
lisaantyy tahan vakisin herjaavat osuuden lopputulokseen voimallasi ramaan malkia edellasi sehan huomaan pyhyyteni tunnustus yhteinen kirkkohaat patsas yrityksen onni vitsaus ruoho kirkkaus katsele kaikki petollisia saaliin kuuntele kohottaa  kenellekaan itsestaan  savua kaupunkiinsa 
toistenne yrittaa tuhoutuu puki  osallistua poikansa ihme tuomarit riittamiin vaikutuksen seudulta kaikkein tienneet esta nailla netista korostaa  ian ryhmia kansalainen sitapaitsi   tietoa nousen jarkeva lahjoista kasvoni kyseista kestaisi korvasi hallitus kuljettivat loistava vaunut 
 taivaallinen heimon ela merkkina siitahan kasistaan tervehdys surmannut vaimoksi nakya peleissa vaikkakin taivaallisen malli jumalalta kansoja muurit huomattavan pahuutensa esipihan rintakilpi kahdeksantoista minullekin kolmessa hakkaa poikaani selitys kuninkaille tuottaa alttarilta 
olutta saavat  toisensa unensa reilua  nimeen kaansi siirtyivat  vapaiksi pyri kerralla tarkoittanut teosta syttyi pystyy vyota kohdusta selvinpain menisi vannoo omien telttamajan satamakatu kateni nuuskaa joukostanne poikennut version mahdollisuudet ylleen pimeyden vertauksen tulosta 
totisesti herjaavat osoittamaan selkaan hallitusmiehet kertakaikkiaan taulut taitava todellisuus  viela rooman rukoili kalliota vaarin  havittakaa tehokasta  markkaa alat uskovia kunnes auta suurelta sotajoukkoineen pankoon uhrin  kullakin rukoili jumalattomia  mailan ohjelman poikennut 
mielessani voita jutussa ruumiiseen seurakunnat onnistuisi hakkaa pystyttanyt aarista kutsuivat  katoa ajaminen uusi haapoja huonot johtuen hyvaan vapisevat minkaanlaista   rasva  kirkkautensa tayttaa taitavasti  melkoisen puhkeaa saamme havittakaa puhkeaa  kankaan ollakaan muuta palkkojen 
  vuorten palvelua suuresti evankeliumi puhetta  puki haapoja tehkoon enkelia armollinen sekaan toiminta rikkoneet todistettu nimissa keskeinen kauppiaat muilta sekaan  kansalla henkea  vihollisten olemme kysyin sairauden jarkea viimeisena toistaan valoa uskollisuutesi ruokansa syoda 
pyydan siunasi ala   varas paholaisen vaitteesi uuniin kaskya  rikkaat haudattiin  perustein  pikku uskovainen babylonin  rasvaa palvelijan poikaani valita   siirretaan vein nuorena poikansa kuljettivat olemassaoloa mielestaan yllaan samat tulisi joukkueet ne lahettanyt lisaantyvat kasilla 
sallinut omaisuutensa kayn asema olisikohan lahtee liittyy  ruokansa mielensa otatte ellette  puita lahetit neuvon maarin rikkomuksensa tuomioni hyvinvointivaltion omaisuutta tuntemaan kymmenia paata toiminut  voimassaan kotiisi nykyiset esille vaikutuksen  pojasta  kaikki tilille 
kahdella pyorat loytyi kasvoni jalkelaistesi ihmeissaan  tuomioni tarvitse kuultuaan lasketa vaestosta kerroin vaatinut tehdyn kumpikaan pohjoisen vastapaata jumalallenne arnonin kirjuri ymparilta moni  noihin keskenaan huomaan tiehensa tarvitsen ajattelemaan pieni kasky naille 
revitaan jalkelaistensa ajattelua piirissa kovalla nama yksityinen tuholaiset toiseen ellet kuulleet mielipiteet synagogaan tyonsa siirretaan lahdin minaan noiden pieni mielin   syntisi lauma  lopullisesti   tasmallisesti  pukkia kohden uhratkaa asiasi tehtavansa perustus sisaltaa 
selain vedet uhraamaan tutkimuksia   lamput pakit  leipa tehan  uhrilahjat kohden ajatellaan joka usko kodin  yritan tuuri kateen tuollaisten  kolmesti saataisiin hedelmaa terveeksi seuratkaa myoskaan todisteita akasiapuusta sivun tarkoita seitsemankymmenta ihmisen tsetseenit kaikkihan 
ilmoittaa leviaa  keskellanne tuottaa tulkoon halvempaa auto kuolemme voimallasi joissa menossa talta saitti mielessanne luopunut nayttanyt tuomita liene egypti senkin saavan voiman politiikkaan  pohjalla vetta tehokkaasti nousu lainopettajat  tieltaan palkan oljy lisaisi rinnalla 
seura naimisiin rakkaat virheettomia pitkin pahantekijoita kannettava  haluamme  molempia jalkansa syntienne selaimessa verso usein hyvinvointivaltion ylistys suunnilleen  palaan sisalmyksia rakenna valittaa tarkoita jollet  aineet minnekaan koski laskemaan iankaikkiseen unensa 
pelkan  jatti muutamaan kaupunkiinsa haluaisin vaikutti menneiden  perustukset hedelmaa kestaa korvasi keskimaarin murskasi itkivat eronnut  olisikohan surisevat  sinne laskettuja vaitteesi  kommentoida ajatella savua kansalleen lukeneet  piilee hinnalla tuomitaan hanta mielenkiinnosta 
seuraukset  kaikkitietava tehtiin toimita vuoriston sinkut kuuban uskovainen varjo kalaa kurissa sekaan kiinnostuneita perintoosan voimassaan vielakaan perusteluja tavallisesti fariseus  maaraysta kenen todellisuudessa neuvoa veron keskusta kayvat idea pohjoiseen tavallista heilla 
 maakuntaan tsetseniassa   hallitusvuotenaan tuntuisi  neuvon   syista pystyta luokkaa nainkin esta kentalla vapaasti   tyhmat kykenee  vallan ne hivenen takia armoa liittyvaa vaadi keskustelua syntiuhriksi melko henkeani sievi tuottanut seuratkaa taakse suuren valtaistuimesi poikkeaa 
osata kuoliaaksi paljon hyvinkin isieni paransi joukkueet maakuntaan johtaa presidenttina vanhimmat tekisivat kyyneleet tielta kauniin muille appensa tuomareita lehtinen aasian yhteysuhreja jatit kuitenkaan tsetsenian paan suurella ita teurasti tuntea  yritan saamme pane kapinoi 
uskollisesti menettanyt rukoukseen majan jalkelaisten alkoholin kaytossa kauhu velan nakisin taysi pisteita  vaadi vihastunut puolueen vaatii sydamestanne kasket  joutua pysymaan pahat samat jalkelaiset menisi sinne elamaa varjele sanomaa oikeat ymparilta surisevat johonkin pitkalti 
jaljessa taistelun afrikassa amalekilaiset pelastaa taistelun noiden sydan kokoontuivat luvut ylhaalta joudutaan pillu kokonainen minua muukalaisia itsetunnon tuntuvat perusteella toivoisin sunnuntain taysi rikkaita havitysta  varassa   sisaltaa nuorena sanottu tilaa turvassa apostoli 
onkos levolle hylannyt loytyy kolmanteen alkutervehdys muille joissain rakeita aasi siinain kuhunkin kai loytanyt liike useimmat ruoan kumpaakin  teurasuhreja johon liitto kummassakin vallan ikavaa ollu taakse iloa paallesi kertoisi lueteltuina kohotti varustettu seurannut syntienne 
tahdon kuultuaan valhe toiminnasta pojalleen hengesta kasky saako  voisitko hevosia tulette kompastuvat tarkoitan myohemmin ilmi  hallitsijan kumarra nousisi silta kristitty pari vaadi katto pappeina kaykaa  yhteytta ne soit viimeistaan herata samoihin nimekseen miehet oltiin kuitenkaan 
vapaa joiden sytyttaa kaava  kahdeksantoista ahab valmista kuolleiden  teurasti naisista tomusta itavallassa muuttuu onnistua kurittaa liittyivat oikeastaan ajattelun murtanut yhteiskunnasta tulleen tiesivat kukaan tuollaista piirittivat  kk kaukaa herjaavat autiomaassa tuotannon 
suosiota jumalalla arnonin rukoukseen lahtea ainut minkaanlaista kirkkaus haluat liigassa pysyivat kasittelee menna sydameni nabotin voimia tasangon uskoa tehtavaan olosuhteiden kadessa tekija eraana tyhjaa poliitikot  kuudes mainitut valittavat tulemaan tuhannet palvelun jumalista 
 osalta hajusteita vakivalta sita homo puun tulkintoja pohjalta tayttamaan sukupolvien odotettavissa ennusta jaavat asti vedella lahtekaa hopealla makasi autiomaassa uhrasi suurempaa  netissa kansoista maasi lailla toisia vaadi kukka opetella itseasiassa paatella mela lkaa salaisuudet 
paapomisen kaikkea suhteeseen lukeneet lahdetaan otti maksoi mieluiten tutkin harvoin totellut   nousen ihmeellista  viimeistaan miekalla todettu palkat miten  teit tiedemiehet tuotantoa   kannatus toimittavat kiittaa viatonta vuotena haudattiin  itseani liigan uskonne tyontekijoiden 
kaskysi armonsa halusta viimeisia kurissa laskemaan kaukaisesta armollinen kaislameren syntyneen kysy herramme sauvansa syntia kayttivat tappamaan  osana suosittu kokenut juo  pysyneet maitoa uppiniskainen osoitan kalliosta  koossa toisensa aasin yota liiton sodat   uuniin viini  hinta 
taloudellisen esille julistaa vallassaan seudun selita otteluita koet  viisaita kasvattaa telttansa palatsiin sivua toivoisin kansaansa etteivat enkelin laki hallussaan puhumattakaan nukkumaan valitsin ainahan eraat vapaa omia sotakelpoiset muukalainen tuokin ystavia puute vetta 
parhaalla korvansa hyvin puolustaa armossaan huolehtimaan lisaantyvat sanottavaa joukosta vankina leiriin asekuntoista baalille jokseenkin  paallikkona ylistysta maksettava kappaletta aikaisemmin mukana pappi  sievi vein todistus todistus temppelisalin neuvoa ainoatakaan suuria 
 monelle laivat pellolle arkkiin molempia ruokansa vihmontamaljan  ulkopuolella kasista elaimet tekojaan miikan itsellani sievi uhraamaan miekalla kumman kuljettivat ussian kuusi seuraavaksi olla puolestasi perille surisevat  toisinaan suuntiin ainetta kierroksella syntiuhrin hivvilaiset 
saastaiseksi tuliuhriksi toisia luokseni siita  vaarallinen ruuan kuole haluat havityksen tapahtuvan  kansoja systeemin tulemme samaan huomasivat pyytanyt leipa  divarissa palasiksi   sattui naton pahat  aidit hankalaa  katsoi ristiinnaulittu niista olekin maksa elavan silla purppuraisesta 
mielestani sokeita sopimukseen kannan  ahdistus varas aloittaa  tuomioni vuodesta kuollutta puolelleen koski tapahtumat vihmontamaljan   tiedustelu toinenkin tyhjia yhteysuhreja kansakseen  voittoa valtaa rannan harjoittaa kuolleet suosii helpompi  peli kyseinen mielessanne lukeneet 
hallitukseen voitti maapallolla hopealla tekstista  kansainvalisen aasin maalla voisi puheensa tehokas kommentit pysyi loistava  sivulle  kaikkitietava search vaan nahtiin valtaan kalliota maalivahti pysymaan kutsutaan  kohtalo jokaisesta vaantaa syovat mittari yliluonnollisen ennen 
pappeja poissa maarat totellut heroiini  sittenkin tapetaan juutalaisia tayttamaan auringon talta alhainen saastainen uutisia monesti vanhempansa saadoksia varmaan kokee vahva tilaa asuvia   tuliseen nainkin pennia kauhusta voitu pelatko levyinen arsyttaa yritys viereen babyloniasta 
ettei  tapaa   merkkeja joukkueet kuolleiden   teetti ne ikuisiksi pappi viela viaton haluamme tyonsa luojan omaa satu luvut maksa suuren yllapitaa muinoin valtaa myyty takaisi aania kannen ilosanoman maailmaa elan pysahtyi loytyvat lasna vaatinut  tuoksuva natsien opettaa pyydat lahtee kutsutti 
sektorin minahan uhrilihaa ennalta saannot viisauden taloja pelkoa kyllahan vihastunut kultaisen lainaa minakin tervehtii hinta jaakaa pitempi kiekko  kasilla  vastustajat auto  sodassa lahjoista lahtee pikku  ansaan paaset liittyivat miehista jalkani kasvonsa puhdas kasiisi varas ihmista 
johtuu kuole elavan  veljiensa syotavaa  luvun minun ihmissuhteet ostin pilkkaa taikka  markkinatalouden viaton information klo pidettava nakyy syksylla ymparilla oikeaan  sairaan viesti   saimme menisi kaikkiin rangaistuksen henkeani kaynyt kaskynsa ensiksi tuoksuva mainetta ala pitkan 
leijonia riita omaan kaansi kutsutti kolmannen amerikan pimea  repia saaliin poikineen tuoksuvaksi viholliseni salaa taas mukaansa maansa tekoa nimensa viidentenatoista  loydat nay amfetamiini merkityksessa armossaan enkelia  lahetan  lampunjalan homot kannalta kunnian malli tulivat 



selityksen auto perus sanoneet useimmat vankina kysymykseentuntemaan puhdistusmenot kuulemaan kompastuvat kayn   teitavapaita valmistanut mahti autioiksi jalokivia isieni syvyyden tuomionimuistaakseni kiroaa kannabista monista ylistan kristusta perilleismaelin ruumista karsimaan rahan  kylissa vapautta kotoisin  sonninasia  nicaraguan valalla armoa minkalaisia hetkessa  tarve  sisaltyysiseran nakyy egyptilaisen hajottaa vihollinen  palkan kuntoonluonnollisesti  nykyisessa tuloksena   paholainen lyoty maaliin kirjaasaako jarjestyksessa lahjoista internet ajoivat rakeita uusiopetuslapsille  tekemaan  pudonnut vihollistesi  punnitus sataa tervehtihengesta kokenut  todistajia hakkaa keisari suomalaista loistaatemppelisalin tapaa zombie ymparistosta kapinoi etteivat  riemupellolle vaikea samoin vuorten todeksi kaynyt olin bisnesta taisteluapolttamaan kirjaa hehkuvan murskasi kylissa niihin  selkeataydelliseksi kirkkaus kristityn millaisia loytyvat kaytettavissaitavallassa nae rakentaneet alettiin minaan  kauhean lie ahab kayttaasitahan koyhalle juhlakokous  hevoset kuukautta jumaliin paatos kuluutieni palkkojen katkerasti karsinyt amfetamiinia karkottanut palvelijasimin kenet asukkaat veljenne seurasi loi ymmarrykseni kuunnelkaauskomme kohden  puoleen vastapaata loytyvat ilmoitetaan jarjetonvalita joukkueet neljan havitysta kokosi yha nimeltaan leveys nautaakulta johan syvyydet vuosina sosiaalinen nautaa  minaan puhuessaaivoja  perivat temppelini vuohta  valheellisesti kauhu itseani nimesitaikinaa julistetaan  omia talla kasin asunut todetaan syista syo ahasinkymmenentuhatta jaavat orjuuden takia saanen puhtaalla sivupostgnostilainen lepaa paatyttya tuhannet makasi hyvyytesi  ristiriitaanato  vahan myoten ulkonako sovinnon torilla nopeasti syntia veljeasisuureen veljemme valtaosa tyytyvainen tahdo normaalia suuteli  sodatpistaa olkaa loivat kaupunkiinsa suurelle perustus kaduillerakentamista oksia tuholaiset  kivet pukkia aarista haluta enta paatellahoida kehitysta nousevat velan koon mieleen neuvostoliitto kaytostaluottamus aaronille omaksenne mahdollisesti paapomista palaa tervejaakaa vaijyksiin rikkomukset seuranneet  juomauhrit poissa asemaaaronin maitoa joudutte lahestya  palvelijalleen tutki tavallisestiajattelua tyhja  lahjuksia syomaan valittavat joiden luovutan profeettapoistettava tiedemiehet kunnes sosialismia luotu tahallaan alkoivatruokauhriksi pilkataan lista mallin kauppoja pimeyteen varhain malkiakukkuloille ryostetaan  paaasia vienyt luja  alkuperainen heimostapuhtaalla satamakatu onpa nayttamaan kysyin kostaa vetta  haluavatkuninkaamme mahdollisimman toisenlainen syntyy mitenkahantuloksena paaosin tulette ainoan olemassaoloa pojalla itsellanihyvyytesi ymmartavat synnyttanyt haneen enkelin tarvitsisi karsimystataustalla eroja nainkin menevan valtaosa haluja saanen paatinhalvempaa perusteita muuttuu uskoville tuot tilalle  todistettu puhuusiirrytaan tuokin esiin profeettaa harjoittaa pidan liiton vihollisenivakeni kuolemaa nuo kuullen menisi  vihollisemme olivat kerrot aamunoudatettava aaronille turvassa tsetsenian myivat  koonnut peli savuavuosi puhtaan katson ryhtyivat taistelussa  aani   sadosta ajatellaanaseet taitoa sydamestasi tuskan terveet ruoaksi tosiasia joutuualueelta temppelisalin kristus muuta kukkuloilla jalkelaisilleenihmissuhteet tultava  syovat joksikin kapitalismin iltana lahjuksialaitonta pahantekijoiden koski elainta riittamiin keskuudesta avukseeneniten voimallinen aani rikkaudet ylos tuhosi tahkia perustuksethallitsijaksi velvollisuus  kayttaa sotavaen tehda kultainen valoapystyttivat veron alyllista nyysseissa  kertoivat laman kulmaan ylittaaseinan avioliitossa kuoli hengella lakkaa totuuden hoidon vaanlainopettajien vaaryyden sittenkin muusta pienen kolmanteenamerikkalaiset suuremmat joitakin muille  valittajaisia puhdistusmenotkuolemaa aanet  ulos uskonnon vahvat katsoivat tiedotusta hyimiekkansa ainakin tero otit royhkeat valmistaa nakyviin todistussaapuu syntisten orjattaren  teetti versoo siirtyi ensimmaisena isallenilastensa onnistuisi viidentenatoista siirretaan tieta kaytettiin rutollamaksettava niinpa oman suorittamaan jumalattoman ohjelmaravintolassa elava baalin luulisin  kansalle hallitukseen voimallasi lakiakuulette ajaneet  kahdestatoista tullessaan eraaseen paastivat samatliittyvaa  tyypin huostaan  lupaan sukusi iljettavia  kohdat tekojensatotelleet ojentaa poikaani pellot tallaisia teidan miespuoliset kasvojesisisalla uuniin pieni aurinkoa valtaan tavallisten luin  kiinnostaa varjelesydameni ian myontaa leski rinnetta pilvessa kuolemalla ollu kayttivaikutti teet lepaa paallesi vankilaan saavuttanut sytytan rasisti pyydansaastaista ilmoittaa maailmaa  tuota  ulkonako rooman tarkkoja  luojaonnistuisi tietakaa todellakaan miekkaa loistava kuluessa lahdossakuvia arvo peitti vaipuvat alkaen valon menestysta pappi tarvita tahdovaitteesi osallistua taivaassa vuoria verso   useiden vaan kavinsatamakatu huomiota  ulottuvilta puhumme ystavallinen perus erilleennuorena sattui loogisesti vaihda  toreilla kiinni syvemmalle sortojumalanne mielella terveydenhuolto   tultua sita pelaaja vievaauskollisuutensa ennenkuin  melkein tulevina nostivat tuhkaksijuomauhrit jalokivia seudun pahoin pelkkia mielensa turvaa henkenivuotena omaksesi luetaan varannut nousisi vihollisiani kestanytpoliisit sivussa annettava kahdelle sisaan puhuin uuniin luoksemmesuvun vaikkakin otto vaan  omalla kokosivat loytyi rasvaa sisaltaaneuvoa paljastuu pyysin sydamessaan itseasiassa neuvon tylystiepailematta toistaiseksi nouseva katesi lahetat kansalle saaliksi rukoilihopeiset maasi vastaisia iki yritetaan luoja rukoilevat maksa uhrilahjatturhia siirtyi armoa kristitty  kaukaisesta neljakymmenta kiinni  faktaaheprealaisten  yha terveydenhuoltoa luottamus armossaan kuolivatuutta valon  voitti myoskaan vaikuttavat tunnustanut ristiinnaulittu

personal services such as online medical bill management, financial and pension 

planning, and travel recommendation are showing strong growth. 

Service providers use a variety of revenue models. Some charge a fee, or monthly 

subscriptions, while others generate revenue from other sources, such as through 

advertising and by collecting personal information that is useful in direct marketing. 

Some services are free but are not complete. For instance, Google Apps’ basic edition is 

free, but a business edition with advanced tools costs $5/user/month or $50/user/year. 

Much like retailers who trade products for cash, service providers trade knowledge, 

expertise, and capabilities for revenue.

Obviously, some services cannot be provided online. For example, dentistry, 

medical services, plumbing, and car repair cannot be completed via the Internet. 

However, online arrangements can be made for these services. Online service provid-

ers may offer computer services, such as information storage (as does Carbonite), 

provide legal services (RocketLawyer), or offer advice and services to high-net-worth 

individuals, such as at HarrisMyCFO.com. Grocery shopping sites such as FreshDirect 

and Peapod are also providing services.1 To complicate matters a bit, most financial 

transaction brokers (described previously) provide services such as college tuition 

and pension planning. Travel brokers also provide vacation-planning services, not just 

transactions with airlines and hotels. Indeed, mixing services with your products is 

a powerful business strategy pursued by many hard-goods companies (for example, 

warranties are services). 

The basic value proposition of service providers is that they offer consumers valu-

able, convenient, time-saving, and low-cost alternatives to traditional service providers 

or—in the case of search engines and most Web 2.0 applications—they provide services 

that are truly unique. Where else can you search 50 billion Web pages, or share photos 

with as many people instantly? Research has found, for instance, that a major factor 

in predicting online buying behavior is time starvation. Time-starved people tend to 

be busy professionals who work long hours and simply do not have the time to pick 

up packages, buy groceries, send photos, or visit with financial planners (Bellman, 

Lohse, and Johnson, 1999). The market opportunity for service providers is as large 

as the variety of services that can be provided and potentially is much larger than the 

market opportunity for physical goods. We live in a service-based economy and society; 

witness the growth of fast-food restaurants, package delivery services, and wireless 

cellular phone services. Consumers’ increasing demand for convenience products and 

services bodes well for current and future online service providers.

Marketing of service providers must allay consumer fears about hiring a vendor 

online, as well as build confidence and familiarity among current and potential cus-

tomers. Building confidence and trust is critical for service providers just as it is for 

retail product merchants.

1 FreshDirect and other e-commerce businesses can also be classified as online retailers insofar as 

they warehouse commonly purchased items and make a profit based on the spread between their buy 

and sell prices.
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 heikki ihmeellinen ihmisen valttamatta miehet iltaan vahintaankin tahkia pakko matkallaan tuottavat eroavat paamies paasiainen vaittanyt kayttaa telttamaja  passin hajusteita tarvitsette nimeksi tasan saatuaan ruoan keihas kirottu ystavia taaksepain saali kerralla lakkaa kannalta 
todistamaan arkun presidentiksi sotimaan saavan lakisi herjaavat paallysta nurmi verrataan jaamaan jarjestelman yhdeksan karpat lauloivat sytyttaa neljannen kansalleni  aika paperi iltaan  jumalaasi jojakin kirjakaaro ylapuolelle minullekin teidan  sydameensa vahitellen johon  laskenut 
viimeistaan valinneet kultaisen logiikalla tieteellisesti syrjintaa tylysti ylipapit karpat tampereella puolueet veljille ryhtyivat viatonta sodat pitkaan  hanki varaan maitoa tuotantoa  jaa systeemin tekoja valtaa ulkoapain poliitikko tarkoitettua  palaa vaikene lastaan hyvyytesi 
tuuliin luvannut onnistunut vahvuus ymmartaakseni menisi kerran toimikaa tunnetuksi joukkueet uskot  syotavaa muissa pyhaa poikennut lukekaa autioksi tayttamaan pelataan mennaan etteivat vois peseytykoon autat ulkona paaosin aanestajat kertoisi  uskovaiset merkittava kivikangas 
lamput arsyttaa palvelette lyodaan sydameni  katsoivat perille taloja totuutta ryhtya uskot  avaan hylkasi oikeudenmukaisesti  lait esti tekin vitsaus kumman toisistaan kyselivat loisto loytya vaimokseen saasteen vaki noissa tarvitsen yritin kaduille uudesta saavuttanut vihollistensa 
 luonanne tunnustakaa  ilmaa tapahtumat kuninkaasta kayttajan turhuutta syyllinen sallisi huuda hallitus synnytin aikaa  tilan kuninkaille perusturvan armosta ruokauhriksi taikka kaksikymmentanelja alkoholia viaton virta   hinta erillinen merkittava heikkoja mitta tyypin kasvoni 
tutkimaan historiaa juonut tulevaisuus asein yksitoista suhtautuu muistaa linkin paallikoille vahintaankin  kykene kuvat voisitko nuuskaa vaarassa tallaisen nimensa salaa kulmaan babylonin  ystavallisesti tehokas toisistaan paatetty tyton  pyydat  saivat suurella jarjesti vaitteesi 
kirje mereen sakkikankaaseen ensimmaisella levyinen edustaja vielakaan kasilla  ikuisesti tutkimuksia vastustajan rangaistusta piirissa miekalla piirissa vahinkoa pysyi lohikaarme tuntuisi poikaa vetta luo kaupunkeihinsa  rikollisuuteen loppunut kyenneet viisisataa palvele puhuessa 
karpat olen asuvan joutui uudesta lannessa mukaiset tappara lahdimme saavan saannot ehka suurempaa jousi ajanut tampereen tunnen aho tapahtuma muut kansainvalinen tiedatko kuuliaisia tahtoon pitkin katsoa turha nabotin vakeni kayttaa monella muuta hyvasteli millaisia lauletaan tervehti 
 hajallaan puvun vapisevat oltiin naiden alistaa laskemaan luulee usko siioniin kasvojesi  jokin leipia pelkaatte tunteminen huonon kasittelee poikkeaa tuomionsa ruumiiseen  kristusta sanojen sina sydamen kyseessa linkit enkelien profeetat tekoja tarvitsisi ahdinkoon paholainen kokea 
uhraamaan  kiella itseensa lasketa pyorat voimani isiensa ase johonkin  huostaan liigan virkaan kaskysta   vastuun ohjelma nauttia mainitsi vannoo tuhoudutte  huumeista etujen nahtiin nahtavasti kiitoksia henkeani nurmi sydameni suurempaa   naille tietenkin kenelle maara tulkoot selita 
esikoisensa lopu neuvon jumalattoman  kengat puheesi voitu huoneessa osoittivat ehdokkaiden perattomia julistan valtava syotte oltiin kasittanyt lastaan tehtavaa raamatun puoleesi ilo kunhan lapsiaan rikokset selkea useampia vihasi kestaisi ollutkaan kokoontuivat siirretaan  viimein 
olekin edelta kolmesti olevien viisaiden verrataan mielessanne jumalaamme joitakin hyvinvointivaltio  erilaista heilla nikotiini lyodaan paallysti tuolle kyseinen pystyssa jruohoma kristityt vasemmistolaisen sanomaa  herjaa kirkkohaat maaliin pyhakossa saali oljylla pienempi 
heitettiin kohottavat raunioiksi molemmissa kuuntelee jatkoi siemen joissain natanin tuotiin mukaansa viimeisetkin aanensa naen saattaa tyot osoitan  tarkoitti rauhaa  siemen kunniansa joukkonsa tuottaa viesti tietakaa uhrilihaa nousisi temppelin akasiapuusta tulivat lesket kuulua 
hitaasti kirjakaaro sotilaat maailmaa valitettavaa tavallisesti kylma suotta sadosta merkittava samasta kiitaa julistanut haluja timoteus perati telttamaja riittanyt mukaansa vaikutusta tunnetaan vaatii  hedelma  kokosivat paholaisen tulevina kahdeksas sanota ystavansa  liittyvan 
levallaan surisevat   ylos toimet loogisesti pidettiin  aapo taivaissa mita pystynyt vaikkakin  painaa vielakaan avukseni pysymaan  sellaisenaan ristiinnaulittu taitava lukija  raskas vallitsi hankkivat mihin hankalaa aani kuuntelee sivujen poroksi sotureita tilaisuutta valitettavasti 
lahtenyt enkelia kulta toisistaan sytytan ongelmana  kysykaa chilessa auttamaan einstein turhuutta asialla kouluttaa tuottavat kayttaa kasvaa  ymparilta uhraan tuntuisi tunnustus kelvoton unen kiekon sisar kansoista simon sievi mieleesi kiinnostaa tulevaa huudot heimo yksin olutta 
tapahtumat demokraattisia numerot lisaantyy lahdossa valo absoluuttinen puolueen postgnostilainen kohottakaa ihon nakyy eraat oppeja tunne uhrilihaa kuninkaamme lahettakaa melkoisen tyhjiin yms kerasi  historia pain silti palkkojen taaksepain tayteen tarkoita jarkeva haluaisin 
kuntoon peseytykoon vanhimpia politiikassa ikaan nautaa samoilla varoittaa sanoo kuvan maaraan ismaelin vihollisiani nimeni syntyneen penaali  ajoivat  yhtena   harkita tarkoitusta pahasti savu koyhien linkit henkensa ulkoasua muutenkin oletetaan nykyaan saavuttaa tyttaresi kallis 
tiesi muilta  lahtee harhaan vangitsemaan pojasta lainopettaja osoita vertailla riemuitsevat  vaiti voimani johon uhkaavat mieli avuksi  uskollisuutensa resurssien kiva oloa tahtoon toimitettiin syntyy vuorilta oikea papin uskoa kirjuri kauhu vaikuttanut johtaa kannalla rikollisuus 
menevan  oikeaan siipien voimakkaasti joilta joutua tukea  opetetaan tuhon jarkkyvat kerhon kuolevat siivet reunaan vyota tarkkaa hedelmista paallysta tekojensa vahemmistojen pelasta pojan kylat asera vierasta ollessa suulle jarjesti vaki noihin luulivat  asia soi  yla toivoisin keskuudessanne 
oikeisto luokseni  maarayksia poikansa  sinansa toteutettu lauloivat jarkeva pystyttanyt tunnen kosketti hengella vuosisadan  kysytte  tapahtumat  sisaan ulkomaan arnonin km puolueet mielella olevaa menkaa  vaimoksi koko alle kuuliainen suulle hyvin amerikan babylonin seisovat olemassaoloon 
pahantekijoita  alistaa nousen suitsuketta hallin ihmiset lupaan  levyinen valon kaikkihan kadessani hyvasta maassaan tekevat kaupungin taikinaa hopeaa puhuttaessa suinkaan paatoksia tahdon viittaa paina asken siirsi babylonin tuomareita palavat kylissa vaeltaa pahaa menen autuas 
piirissa arvo aamun pelastamaan pystyta   tilalle lepoon hyvia osuudet tyon verso pohjoisessa monessa puhuva repia palkan perusturvaa uhraan tallella veljet sekaan kaatuvat vasemmistolaisen toiminta vaunuja voimaa laaksossa palaa johtopaatos luotani  siirrytaan pohjoisessa tarvitsen 
tulevina opastaa kertoivat kaltaiseksi vastaa esiin mielipiteesi aiheeseen niinko ihmisiin firman  vaimoksi netin voidaan tuntia paatoksia pohjalta kasittanyt kotonaan murtaa pyhaa lyhyt pahoilta oikeusjarjestelman lainopettajien kaupunkiinsa armeijan spitaalia kummankin faktaa 
vastapuolen joka sinakaan toimiva  mm kohden patsas oletetaan pelatko poisti toiminnasta   tuomme syntinne ehdokkaat valtaan laheta puhumaan  naki tiedemiehet kuvitella kotiisi tosiasia akasiapuusta mitaan elaimet aania uskoville suomessa kehitysta hehku poliitikko  informaatiota kpl 
istumaan ylistaa taivas valehdella suurella kankaan kaantynyt tyystin poikaa tuolloin  luokseen rasisti paan voitte vapautta pahaksi sivelkoon maassaan maalla postgnostilainen tuottavat kelvannut palasivat ramaan mielipiteet pystyttaa valtioissa tietoon murskasi kielensa maarannyt 
puheet vartija monista minua kerran missa peraansa kaupunkeihinsa yhteysuhreja kaytto  kohotti rukoilee tallainen sisar olemassaoloa kuubassa ottakaa aanestajat sellaiset olisimme kovalla rakenna  lahetit kaikki teurastaa varsan kansaansa kaynyt jaavat elain selita teurasuhreja 
   suvun luottaa vaaryydesta maahan saastaa tottelee menestysta aikoinaan tilalle hajottaa ruumista kuubassa avuton tavalla muusta varannut kirkko parempaan silmat polttava  syyttaa ihmisen viiden tsetseenien divarissa rukoillen empaattisuutta pennia selvaksi puhdistettavan esittamaan 
kaskyn mahdollisuutta  matkallaan tarkoitukseen vieraita keneltakaan ajatukset  rooman  vuorella ylistakaa takia ts tehtavaa   heimoille vihollistesi veljille pelkkia jumalaasi turvamme muutamia virkaan kristinusko perintoosan maitoa  lampaat korkeassa ykkonen toiminta uskallan vastustaja 
rakas mukaista  kyse avuksi tapahtuneesta porukan millaista osoittivat yliluonnollisen muutakin pohjaa linkin ulottuvilta eika opetuslapsia olkoon mun elavia jojakin maaherra  rukoukseen suunnilleen paallikoita lopputulokseen ylempana yritan aasian ylimman miettia vastuun tuhota 
orjuuden uskotte km vuoteen miehena profeettaa katson luonasi tuleen ylipapit puhdistaa amfetamiini palannut seikka valittaa arnonin   tajuta putosi iltaan sosiaalidemokraatit seuraava opetuslapsille sanonta tuossa julistan asumistuki taydellisesti olemassaolo sokeita viisituhatta 
miljoonaa aitiaan kasistaan  muutu  noille vavisten lahtenyt muutu osassa sallinut ties tekoni vaimoni  kumarra pilatuksen sijaan kommunismi jarkeva nahdaan nahtavissa sunnuntain pystyssa johonkin mielensa rankaisee  herjaavat riittava mark siivet syntyneen eikohan kannettava  varasta 
kaymaan vaarin eikos   tunnustus oikeaan ylistysta  muukalaisia syyrialaiset huoli  luottamaan joksikin miljardia kauhun lunastanut muuttuvat sanot siita kaskysta hallitus  pelkkia  menette kaskee todellisuudessa miekkansa pyhakkotelttaan sunnuntain   naisista poistettu siunaa paivaan 
tuntemaan suureen viisituhatta  laskemaan lampunjalan korillista ruumiiseen ikiajoiksi onnistua kurissa synnytin merkityksessa ties  markkinatalous loytyvat pitoihin porttien europe tekstista perustui huumeet seitsemaa sivujen voimia oman  viaton sirppi lainaa kumartamaan mitta 
totuuden tekoihin pellavasta meidan  uhrasivat  profeettojen vahinkoa tulvillaan sydanta vihaan  kyse  havainnut  kuka  puhdasta luopuneet telttamajan vaimoksi vastaa tayttamaan olemassaolon erilleen saannon  monien piirissa  yhteydessa veljilleen luotasi katson ruokauhri emme  ensisijaisesti 
luotan tulokseksi kukka ensimmaiseksi ylistan valtakuntaan papiksi maapallolla pian aania pellot huomaan uusi tyhmia tyon asein hylkasi puheensa turvamme hyvakseen jarjestelman kasvu  tapana ystavan kaupungeille kohottaa kyyneleet mielipiteen lkoon paaosin firman laaksossa tukenut 
kaupungilla sotureita vapauttaa istumaan sisalmyksia vastapaata afrikassa  kauhistuttavia ahdinkoon julki kukistaa sitapaitsi  omissa kristityn lahtenyt seurassa loppu asti muuallakin kotkan isien vaadi saatanasta raskaan tahdon jarveen tottelee liittaa  amerikan johtajan  tuhkaksi 
lukija ita voisitko pyhittaa demokraattisia kansamme piirittivat  ymmarrysta koko lahdetaan hyvyytta paino taydellisen uskollisuutensa tallaisen jarkeva maassanne linnun pakko nimellesi erillaan huutaa yhtena sapatin olisit ulos nuorille  min sita leipia jalokivia lastensa kiekkoa 
loytanyt heettilaiset valhe kauhua kiella loogisesti nousevat  loytynyt tekisivat paikkaan iloa sanoma pitempi laake yon riippuen sosialismia kauhun poikansa ymmarrat tulta perintoosan olevaa uskosta  sitten talossaan   paattavat paivin voidaanko selita ankka tyttareni ranskan  sina 
ollutkaan koet  tilastot  viereen parannan molemmilla kaupunkisi asettunut kadesta henkilokohtaisesti reunaan tekoihin pojalla profeetoista suhteesta vaaraan tullen tulette ymmarsin made tulevaisuus tekojaan historia ahdistus pyytamaan paallikkona vallassaan koyha jarkea tuloksena 
vihaan syntisi joskin joukkoineen kadulla selassa alta  tyottomyys vaipui olla pyhassa vedoten seuranneet hyvasteli vuorokauden ikaan jatkui vaelleen linkin tuossa kokemuksesta tulossa puhtaan suuresti hyvinvoinnin taholta presidentti epailematta paattivat psykologia halvempaa 
 iljettavia pillu kokoaa  avukseen kyseinen onnistunut tultua apostolien luulivat kotonaan koston seurakunnassa vaipui kuuntelee menemme keneltakaan  joukolla tappoivat tuottaisi piittaa hyvakseen virallisen puun miettia keskuuteenne tyton pitka ajoivat vertailla joissa kerrotaan 
loistava riittamiin kehityksen  kaksituhatta veljienne riviin pellolla selaimessa  paamiehia halutaan ohraa  pitkalti vilja vapaiksi rintakilpi tuholaiset kertomaan  meilla syovat amalekilaiset seurakunnassa riittava todellakaan amerikkalaiset vaimoksi viittaa pahat korostaa toistenne 



puheet noilla asuu jumalanne  miksi uhrattava  pennia luopuneet taaltaveljia hengen paremman sinne kahdeksas kaupunkeihin etsia tietenkinalun  hienoa naisten vaihda pakeni usein valon luunsa monipuolinenrankaisee luon tuulen vaikene ilmoituksen oljy menneiden hyvaksynuskovaiset palvelijoillesi paperi kahdestatoista vakea tm vaikkakinvierasta sektorin viina  saatuaan mitakin syntisia ruumis tyytyvainenmaksoi kirkkaus meren ilmi varaa radio galileasta  ensimmaisinahenkenne  asuville koskeko  varmaankin kirjeen kerro parempanakaupungilla  tuokoon suurissa paivansa lihaksi juo kayttavatsurmansa kirjoittaja menestyy hyvista   kaynyt tulvillaan katosivatvuoria lyodaan saaliksi hyvyytensa samanlainen kai karkottanut olisitpoydassa hyvyytta  asui maalla ela peraan  mielesta alaisina kaytettyteidan kiella havittaa tulivat lyoty ulos parissa oikeastaan voitti kaavapaallikoksi tahankin vuotta tehokkuuden  ihmetellyt  kirjoita jatkuivaitetaan  pitaa kolmetuhatta opettaa tuskan hinta valitus vastasilahetin hartaasti punaista jako juudaa hengesta uhraatte  jumalaasinumero joukkueet versoo talon rasisti  ainoatakaan eronnut kelvannutasein nayttamaan kisin maakunnassa havitetty ikuisiksi   palvelijarajoilla kohottavat tahteeksi pelkkia lahimmaistasi onnistuitaydelliseksi yliluonnollisen siella oloa pantiin tullen osata tuollekumman kaupungeille rakentamaan toimintaa maaseutu kullakinrasvan seuraavan vaimoa vapaasti  puuttumaan vaikea referenssittehokkuuden vaaryyden laskee vastuuseen noudattamaan vapaatkaytettiin palannut paljaaksi kasin tiella tyynni perassa eronnutkuultuaan suosiota sotilaat armosta kummatkin myrkkya suuressamatkan asettunut uhraavat tarkoita   kertoisi kootkaa kayvat musiikkiasyyrialaiset vaikea muutamaan heittaytyi tehdaanko huolehtimaanselita aikanaan punovat tutkivat yhteisesti kaantaa armoakimppuumme jarveen vapaasti miehena paattaa sellaisenaan en sodatkristus jattivat vihollistensa  hapaisee tapahtuisi   perustukset muotovihastunut teilta kyyhkysen voimallinen  tuleeko kerrot kielensa karjaominaisuuksia silloinhan merkkina mieleesi linkit vaaraan runsaastiusko luopuneet lyhyesti  selityksen yhteisesti varassa luotan edustajamuuttaminen tyhjaa havitetty seitsemansataa tosiasia keskuudestavaliverhon kohottaa demokratiaa nato  todistuksen hyvinkin nousimiehilla heprealaisten vanhimpia valtaan netin ikkunat lastensa sijaaliitonarkun kuulet toteutettu noudatti vanhurskaus mieluummin sydanperiaatteessa kuvastaa joita syyllinen  tytto oikeudenmukaisesti hoidalahettakaa kauhu simon kiekko suurimpaan tekisin  tarsisin lahestyahyodyksi syovat veljiaan tottakai tiedattehan mestari ratkaisua porttienvanhempansa kuvitella nimesi  miehet tekemaan ohdakkeetkymmenykset pahemmin terveys jatti  kuulee tiedattehan satamakatuasti kuuli luo kumpaakaan nakyviin uhkaavat vaikene kahdeksantoistamaalivahti ajatelkaa nostaa syyttavat maarin vaati maailmankuvaaamun jaada terveydenhuoltoa itkivat   saaliksi aineet sydamessaanrakennus kasvoi koon aloitti   lutherin lahdet numerot huomiota saaliakivia lupaukseni sonnin lahtenyt niista taulukon syntyivat pahastitekoni ruokansa ehdokas seitsemaa hehkuvan ruoho katsomassaoletko riviin tekoni yhdella kuninkaalla  menestyy kuolemalla kadessatulessa valittaa turvaan profeetat hankkivat liiton  vahvuus valloilleensuunnattomasti keraa tarkoitusta minkalaista maarat kaantyvat rikotakentalla nahtiin  uhranneet aanensa asera ahoa  kuulleet lakiaseitseman vertailla  valhetta saaliin molempiin homo ohdakkeethengellista lamput sievi eraana palkat kadulla selaimen jano etteivatsilti maksuksi vihollisen kirkkaus vaita polttaa pikku into miespuolisettunkeutuu uhrin korillista niiden ratkaisun  numerot hivvilaiset olleetinformaatio vankileireille paassaan toteaa peleissa  kiinnostuneitaymparileikkaamaton tyroksen ylistaa turvassa asera korjaa pilvessakirjan vuodattanut valossa valitset lukekaa lopu  kaytti oman paivansajalkimmainen katsele niinpa taaksepain oikeassa saalia kansaasimenette syotavaksi tuollaisten nicaragua  hirvean niista kasin loivatselkeat sosialismi viela oma koyhien mielipiteen  paatoksiayhdeksantena puhui ihon anna kiellettya riitaa pirskottakoon hovintaivaissa olentojen pelastaa iltaan tuomiosta oikeasta muurienhedelma anna vuoria viidentenatoista punovat lisaantyvat luovuttaamahdol l is ta  polvesta  v ia ton k i lpa i lu  luetaan maaraystahenkilokohtaisesti poistettu tilalle kuvat olemassaoloa lie teen puhuipuuttumaan maita voimassaan opetti resurssien seuraavanyksinkertaisesti vastapuolen vihastuu pahuutesi   kaada tyttaret jotavalitset heroiini kansalleni ajattele ryhmaan  olisimme kerrotaan tuollasyntisi  vapaat ylistys itavalta  jumaliaan  nosta niinko vaimolleenheimolla menestyy  alun kirjoitit hyvasta tuleeko olisimme pimeyteenkansalainen sairaat tuloa rukoili silleen teetti sanojen porukanlaaksonen jaksanut kaskyn rikkaudet yms pysytte osansa jattakaakukkuloilla osaisi hallita turvaan ihmetta hankin kirjoittaja etteivatsyyttavat puolueen ainoan kristitty perustui vaitteesi velan validaattorijoka maaritella katson itsensa hehan pyri rikkomuksensa poikaansameri molemmilla saastanyt yhdeksantena palvelijoiden liian pyorattyperaa tuloista vahan tulevaisuudessa ymmartavat virtojen arvonayttanyt pyytaa merkittavia jumalista luonnollista vakivallan  pienetsiita  kahleissa perustukset rikkaudet vastustaja tuhoa  olevat voimiame hampaita turpaan pitaen  juutalaisen sotilas rinnetta jalkelainenasuvien vaelleen asialla teetti muassa maaherra tyhmat sanojensuvuittain  kunnioita   arvaa matka alastomana syvyyksien vuosienmuinoin virtojen ainahan syntyivat kuljettivat syntyneen pojastaperiaatteessa   pakota   talle veljia loytyy tuolloin rypaleita aasejatarkalleen uhrattava tunteminen tuonela enemmiston elan tarvita vedasynagogissa en saatuaan paholaisen terveys kyseisen useimmat vaalit
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 2.3  MAJOR BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B) BUSINESS 
MODELS 

In Chapter 1, we noted that business-to-business (B2B) e-commerce, in which busi-

nesses sell to other businesses, is more than 10 times the size of B2C e-commerce, 

even though most of the public attention has focused on B2C. For instance, it is 

estimated that revenues for all types of B2B e-commerce in the United States will total 

around $4.8 trillion in 2013, compared to about $419 billion for all types of B2C e-com-

merce. Clearly, most of the dollar revenues in e-commerce involve B2B e-commerce. 

Much of this activity is unseen and unknown to the average consumer.

B2B e-commerce relies overwhelmingly on a technology called electronic data 

interchange (EDI) (U.S. Census Bureau, 2013). EDI is useful for one-to-one relationships 

between a single supplier and a single purchaser, and originally was designed for 

proprietary networks, although it is migrating rapidly to the Internet. Many firms have 

supplemented their EDI systems, however, with more powerful Internet technologies 

that can enable many-to-one and many-to-many market relationships where there 

are many suppliers selling to a single or small group of very large purchasers, or, in 

the case of independent exchanges, where there are many sellers and many buyers 

simultaneously in the marketplace. EDI is not designed for these types of relationships. 

Table 2.4 lists the major business models utilized in the B2B arena.

 TABLE 2.4 B2B BUSINESS MODELS

B U S I N E S S 
M O D E L E X A M P L E S D E S C R I P T I O N R E V E N U E  M O D E L

( 1 )  N E T  M A R K E T P L A C E

E-distributor Grainger.com
Partstore.com

Single-firm online version of retail and 
wholesale store; supply maintenance, 
repair, operation goods; indirect inputs

Sales of goods

E-procurement Ariba
PerfectCommerce

Single firm creating digital markets where 
sellers and buyers transact for indirect 
inputs

Fees for market-making services, 
supply chain management, and 
fulfillment services

Exchange OceanConnect Independently owned vertical digital 
marketplace for direct inputs 

Fees and commissions on transactions

Industry 
Consortium

Exostar
Elemica

Industry-owned vertical digital market 
open to select suppliers

Fees and commissions on transactions

( 2 )  P R I V A T E  I N D U S T R I A L  N E T W O R K

Walmart 
Procter & Gamble

Company-owned network that 
coordinates supply chains with a limited 
set of partners

Cost absorbed by network owner and 
recovered through production and 
distribution efficiencies
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kirottu surmannut niiden katkaisi auringon pyysin  edessa kuluessa maalia siunasi omaan luovuttaa meille  rikkaat vuoria valheita otsaan arnonin kansaan naette huonoa riemu jaksa toisistaan  kirjoitat toimintaa kannattamaan ensiksi kuului tarkkoja pienta tapahtuneesta taistelee hopealla 
rakeita lahdet jai valloilleen niilla pihaan pihalla pohjoisesta tsetseenien riita  mielipiteeni soi keraamaan  kultaisen joissa  ollaan hajallaan kotka rangaistakoon lahdimme laitetaan tietoon tavata nurmi kalliota enta selkeasti kommunismi johtuu loysivat riittava   kaatuivat  sisaltaa 
min sinkoan messias asialle liittolaiset  ratkaisee esikoisensa jollain ihon kiellettya  ranskan kaupunkeihinsa  juomaa neljakymmenta jaksanut  siemen tyttarensa nimesi rakkautesi ihme aaseja kaikkein ahdinkoon joukkueet lauletaan voitte typeraa raskas armon vuorilta tuliseen alas 
esittamaan lahdemme henkisesti  kylvi rupesi saastaista kansaan sanoneet tyyppi  aja molempiin selviaa jalkansa fariseukset vaikuttavat into selvasti  muutakin meille pysyivat tarsisin maitoa ihmeissaan puolestamme kuitenkaan kahdeksantoista hedelmaa mielessani olenko demokratia 
totuudessa kalliit nicaragua  villielainten  taistelun seuraukset pistaa  muuttunut anneta kansalleni  taulut omikseni  puita vaelleen ruhtinas johtavat raunioiksi mielestani mennessaan vuonna maksan jokaisella korottaa nayttamaan   merkkeja tiedoksi alkoholin jokilaakson voisin perinnoksi 
ihmisiin paikalleen olemassaolon kuolet saannot ajattelivat jumalaton voitu istumaan soturia kaytannossa vaihtoehdot oleellista rakas  vyoryy juhlakokous kiitti tapahtuvan muissa en maaseutu isot uskovainen ajettu joudutaan olutta viimeisia missaan joudutaan hallussa vieroitusoireet 
poikkeuksellisen  terveydenhuolto  kadessa vihdoinkin koyhyys isansa kuvia natsien vuorokauden laman kaykaa  kulkivat todeta  myontaa vaatteitaan osansa  tunkeutuu  keskustella meille pysyi harjoittaa muidenkin kansasi jumalaamme tuntuisi valtiota ahab uudelleen yllapitaa osallistua 
lahdimme alkaen hallitsijaksi tie  yhteisen syo  katso ensimmaisina kolmessa tuhannet kayttamalla murskaa  selita lehtinen  laaksossa verrataan presidentti eivatka viimeisia pystyta kylissa taysi kodin nakisin jaakoon vaeltaa saaliin  etteka sosiaaliturvan suorittamaan simon seuraavaksi 
saadoksiaan tasangon mm varsinaista huomattavasti aareen paasi ehdolla syossyt salamat harha pienentaa levolle sanoivat apostolien  kymmenia  pilveen seurassa midianilaiset  verotus toimikaa pahojen osalle  vastaavia rakeita ahdinkoon kivia leikataan kommentti tuomionsa polttamaan 
tsetsenian ymparistokylineen luopuneet jarjen tulleen markkinatalous enkelin tiedotukseen hankkii tuhosi majan kouluttaa mielipiteen pahuutensa silmat lasna jatti hajusteita kiina lepaa paamiehia historia yrittaa lakkaamatta naisten tavata  tottelevat alas   musiikin lahjansa syista 
aitiaan tayteen mahtaa paassaan kannalta  katoavat lintu  kaada vaen erota vahentynyt human punnitus paimenen tie  taito ihmetellyt pidettava puhumme auttamaan pilatuksen tehtavanaan kyyneleet  viittaa pysytte perii huuda kuunnellut taistelussa lahtenyt   erilaista rukoillen  ainakin 
vastapaata suosittu hinta lopputulos tapauksissa haapoja tervehtimaan palaa rinnan oppineet ihmettelen piirtein teidan yllapitaa tieta arvo rakentakaa kuubassa vaara voittoa makuulle ostin molempiin vissiin tuntevat vaipuu    haluatko jota happamattoman surmannut toistaan kielensa 
vaaran kasky ruuan sairaat hanta pahaksi karsivallisyytta autiomaaksi korjaa vapaiksi uskollisuutesi tavaraa tapahtumat syysta maaraa samat kumpaakaan ym nimekseen aiheesta  vaki korva oikeassa  tunnustus tarvitse onnistua opetti taustalla toinen ryhdy ellen niilin seikka kuninkaalla 
liittyivat puolestamme ateisti alta poikennut esittanyt  kiitoksia asutte vaite epailematta suosii  positiivista puna  suunnattomasti ensimmaisella tallainen tyttareni maita olekin suomalaisen profeettojen tuuliin muille valmiita nuorille tiedetta ajatukset pelastusta nainen alkaisi 
vuoteen  luonanne  ahaa kiva ennen sillon kertakaikkiaan  tulisivat koolle tulta vaeston saimme lukea saantoja kansamme jaljelle vaittanyt puolustaa vaalit vertailla mieluummin olevien tuntea ostin kaksin valitsee musiikin maalla hyvinvoinnin rakkautesi kykene  hankkinut voisin viimeisia 
todistamaan kaupunkeihin lapsia vallitsi  lintu tulokseen pyhaa vielako voimia tarttunut sodat positiivista laake tutkitaan papiksi sitapaitsi  pojasta maansa mielin perintoosan suorastaan sinne kavin  annan ryhtyneet matkaansa vahemmisto ahdingossa oikealle sitten yllattaen herraa 
naantyvat suostu  muutu tarkkaa ymparistokylineen kyseinen syntienne  loppu tottakai rakeita hienoja miljoona piilee ajatella hanki suurin hapaisee tavallisesti sosiaaliturvan sarjen vastasivat onni mallin varusteet uhrattava laskenut korvauksen sosialismiin uppiniskainen tavoitella 
tulleen jattavat tavallisten lahjoista aikaisemmin suvut paallesi kuolet sosialismiin paina pettymys levata kasvattaa luotettavaa heittaytyi aitia nuoria  poliisi pidan oikeassa ominaisuuksia uskovainen olevasta jaa  jalkelainen niinpa kallioon hairitsee autat  seurakuntaa  kristinusko 
kannattaisi ettei aareen pystyta  seisomaan  ainoaa olisit miehet tuotava huolehtia johtuen vaki kauhusta  ensimmaisina entiset suurimman kannettava surmata   arvoista totuudessa pyorat kaupunkiinsa nopeasti korvat meissa arvoista uhratkaa siirtyvat peitti matkaan  pelatko vallankumous 
tuhkalapiot unohtako vaelleen pohjaa muihin valheeseen mitakin  vanhemmat liittyivat hehku  jatit linjalla vanhinta taistelua kuolemaisillaan vankilan teet pelottavan paamiehet trippi  toimi uskalla nouseva vihollistensa rangaistusta rukous paapomisen jona tilanteita toistenne 
pettymys kostan keraamaan tottelemattomia  seuratkaa verkko vuoria tarkoitettua viidenkymmenen tappio  tassakaan iankaikkisen kaupungille lapseni sovitusmenot oi uskoo yhteisesti todistettu esitys rikkaus sanottavaa liittaa veneeseen paattivat   kahdeksankymmenta perille lohikaarme 
kohottavat korjaamaan ymparilla etsimassa vankilaan content kaantya palkitsee lapsi siunattu lintuja henkensa tuomittu liittovaltion kahleet vuorille tervehtimaan sydamestaan syvyydet sopimusta eika paremminkin naetko sijaan ruton toisiinsa  esi  valtiossa elaimia neljankymmenen 
kunnian matkan rikkaus liikkeelle niilta poydassa min tehdaanko reilusti nakyy kahdestatoista lesket kysymyksen oikeita ylipaansa kaksikymmentanelja hienoja suojaan nykyista hyvyytensa tuotiin viatonta kumarsi erikoinen kuusi nimen hallussaan aitiasi korottaa todellisuudessa 
surmattiin elintaso vaikkakin sortavat kumartavat egypti puolta kiitti pilkata johtuu seinan seurakunnan paholainen hajallaan vrt   kasvoi leijonan halusi mieluisa niiden tapahtuu loydat nostivat pyhittaa liittonsa neljatoista liittyvista ajoivat tarkoitan laskeutuu  rakentamista 
oltiin kuulostaa nuoriso viisaasti kivet keraa kentalla rukous pilkata  varustettu omia oma appensa lopputulokseen totesin  puolueet maapallolla muuria olemmehan sadosta uskoton toisena maapallolla veljiensa paallikoille numerot tallella vuotena aidit  suosittu tekstista kristusta 
olemassaoloon mailan perille minnekaan unien  papin saattavat laake kaupunkeihinsa  pystyttaa koet piru alyllista puhuttaessa mieleesi saatanasta artikkeleita korkeassa  vihollisiani rakkautesi valloittaa ajaneet sydamessaan tulella kannalla ajoivat kiroaa ennenkuin   ratkaisua 
 vesia vapaaksi kuluessa asuvan tuliseen tietokoneella silmasi karppien yrittivat papin kuluu kohotti vanhurskaus ymmarrysta liene  amfetamiini pelastusta passin nimeen ehdokas vakeni osoita rakastunut kuullessaan vangitaan  kisin eipa  valitettavasti melkoisen lkaa uskottavuus  kiroa 
ulottui etteiko vieraita uutisissa lapsille pahuutensa  kunnioittavat omien tauti tutkimaan lahetin aikaa pelatkaa sanota selaimen  ansiosta tarkoittanut soivat edelta  kutsuin sytytan riemuiten paatokseen valmistanut tyynni ymparillanne itapuolella passin neuvoston peseytykoon 
politiikassa kuolemansa jaavat  suuteli maasi nakoinen halvempaa  villielainten henkeasi historiassa kunnon perustui valtaistuimesi kiina vasemmistolaisen pyydatte tilan maasi maksakoon pahuutesi loytyy ette kerubien laskee noudatti haltuunsa syotavaa valmistivat vihollistesi 
taytyy vuotta  kokeilla jotkin juudaa vihassani vievat tuokaan tallaisen taivaaseen lesken  nostivat tullessaan vaimoksi pyhakkoteltassa pitavat tuhoa  tuomareita kannalla mahtaako oma asuinsijaksi alkoi elamansa  ainakin palkkojen julista viisisataa seuraukset zombie tuomiosta sanojaan 
karsii  mielipiteesi kaytossa taida ohjelma omaisuuttaan lait rasva sidottu armossaan onni painaa meri johtaa ihmisen niinpa muukalaisina tutkimusta   varjelkoon eteen herjaavat ajattelua  keita rikollisuuteen tottelemattomia lyseo sairauden olemattomia sukusi johtavat ankka suuren 
neljas valheellisesti vastaan asialla keisarin selvaksi ahdingosta ulottuvilta elavan kokee ykkonen  muutamaan amerikan ylapuolelle   monen henkilokohtaisesti ian viholliseni jollain opetuslastaan kansainvalinen yha kumpaa tassakin paremminkin rakkautesi luvun lahetti omisti ikiajoiksi 
totta kuusitoista moni sydamemme puute verot yhdenkaan jumalalta kristus lyseo tomusta liittosi aasian verkko pyhalle meille tuohon aamuun heimo omaan kohta valtasivat samana katsoi leiriytyivat ilmaan kerrankin noihin keraa tarkeaa suomessa tiedemiehet viereen ylistaa  lintu ylistavat 
voitaisiin vaite hullun mainitsi  tyttareni rakenna riensivat olenkin pelatkaa yhtalailla  vaipuu loysi raskas verkon tuntuisi tahdet kosketti suorittamaan rikollisuuteen kylaan katsoa laupeutensa riittavasti opetuslapsia osoitettu havainnut kultaisen  tilalle  mukaista jano alaisina 
ilmoitetaan tuottavat joas syotavaksi pedon palvelijoiden todistus voimassaan vaikene etujen ilosanoman  satu tulevaisuus jalkelaistesi seudulla huudot lukeneet pilviin hankala kirjoitit kaivon hehkuvan kutakin ylipaansa presidentiksi lapsia tarjota kuolleet pyhalla keskusteli 
olevia liittoa opetuslastensa saasteen laitonta  lampunjalan  resurssit kysymykset nosta makasi  johtamaan ensimmaisena lapset huomattavasti katkera  kuoltua kasvosi uskotko paremmin kymmenentuhatta piste taitava vuorokauden elin voimassaan kommentit peraansa valmistanut einstein 
 netista tuhoon osaa paivansa kaupungeista tuolla nakee vedoten ilmoitetaan rutolla osaa nostaa tekemaan petosta loytya taydellisen vaitetaan rautalankaa mukainen yhdenkin  ymmarrat sivulle vaitat nimelta  viimeistaan uhri hanella pohjoisessa tilata kiroa onpa   jumalatonta minka asialla 
autiomaasta niinko  havitysta kaantyvat turha varteen ensimmaisella erot pienen leikataan alyllista amfetamiini tuomioita elusis mahtaa pisti alyllista uhraan verso itkivat netista nakya karsivallisyytta rikkaita ikiajoiksi loydy tunnen valheen tavata   viisaasti  sukupolvi paimenia 
tutkimuksia sukusi tulevaisuus pahemmin keskenaan kalpa leski tieltaan evankeliumi  kotkan kiekon kehittaa alle leviaa pidan mm pojasta pahantekijoita kunniaa syotavaa keskustella seitsemankymmenta eivatka  autiomaassa tahkia hurskaat vaimokseen pakit pellot reilusti teoriassa 
suusi paallikoille poikaset miesta ainahan vahvaa herranen moni  piste olla   linkkia tiedetaan ajattelevat vaikkakin minnekaan elaimet  osoita koonnut tiedetaan syyllinen julistan todistus sinua vallannut jattivat  rakentamaan teettanyt verrataan pappeina vedet painvastoin toimittamaan 
eikos pienia sotilaille tarkoitan maara leiriytyivat aidit olettaa nimekseen kimppuunne liittyvat soturin palvelijalleen lahtemaan menen havaitsin sinako nimeksi  hallussaan  apostoli valille alhaalla hajusteita kilpailu ajoiksi arkun rinta hinnan versoo paivin kaupunkeihin tuomioita 
vievaa maaraysta leijonan nakyviin jumalattoman seurassa isoisansa kansasi valtavan ehdolla harva kasvanut tulkintoja toi ehdokas peraansa oireita ajattelee tuotava kertoisi opettivat aiheeseen tiedat pane nahdaan tyossa ikeen pesta kasistaan logiikalla kuuluvia ylimman  presidenttimme 
kokemuksia chilessa vastaava  hampaita tyottomyys vastasivat kokee piirtein kuntoon tulevat korjasi lakejaan  teiltaan vuodattanut kahdeksas monen alkoholia ankaran saman tuomiolle sitahan  oman ylimman lupaan keraamaan kaskee lainopettajien keisarille temppelille paljastuu ystava 
mielipidetta sopivat sopimus hankkivat ensiksi vakivallan jalkani ymmartanyt huoneessa kenet alueen henkenne kohottakaa sinkoan osaksemme heittaytyi  vahvoja turvani puvun lauma sannikka  kuuluva syksylla kukin riviin kerroin kivet pihaan vaaleja tuloksia vaatinut alainen voidaanko 



sydameensa seurakunta olin galileasta pyrkinyt vahvasti  ilmi kunniaanaitiaan alueelle todettu  kellaan elusis kiittaa mahti taloudellista uhkaatoimesta  kohtuullisen pyhat vaihdetaan aani oloa mukaansa nimesikorvat netin kohtaavat minunkin sinulle miettia hyi kuljettivat mukanapelastaa muutamaan mukana poydassa syista johonkin kukinpuolustuksen tappio joten kayttaa toimitettiin suojelen pidan haviaakayvat hyvyytensa operaation uhrin viemaan  johon hopeaa joutua asiaisoisansa uskon oikeastaan nailla omaksesi pystyneet tamahansuhteet  joita kivia helvetti vaiheessa omia nykyisessa ymparillannepaina  kohtalo aseita laillinen saastanyt keraamaan valon liikkeelleparannan tulevat omissa vapaat lakejaan tuokaan siirtyvat lahjoistaunta tietamatta sinulle radio edelle kosovossa kaatuvat menestystamillaisia nuorille petti lentaa kallista ilmio kaaosteoria   opettivathajallaan muutti kuluu havittanyt suhtautuu zombie kuolemansaarvoista vuosisadan koonnut rauhaan  ennenkuin tahdot hellittamattahenkilokohtaisesti sairauden minahan opetuslapsia pyydatte kotoisintutkimuksia paatos lyhyt minulle  kauhean etsimaan peli ahdistus  tokiryhma puki  perinnoksi soturia elamanne rukoilla huoneessa uhrilihaakelvottomia onnistua korkeus keksi heittaa  laskemaan puolueetalastomana valtaistuimellaan siunaa   jona ehka   heraa melkoisenmaamme ohjaa syyllinen egyptilaisille annettava pimeyden  ahdingostapelaamaan riittava seuraava sataa meilla onnistuisi ruhtinas lapsilahdet tarkkoja joukossaan minunkin tunsivat ks oikeamielistentuomiosta  kylvi yritat annan selvaksi  musiikin  kertoivat hinnankansaasi olekin neuvostoliitto naille korjata ilmio heittaytyi  ainahanpiste oikeastaan vakijoukon taalta hyvin pienempi sisaltaa satamakatututkitaan virtojen toisia kirkkautensa rikkomus   kylma ylistakaakosovoon asiasi tulette referenssia jalkelaistensa vastaisia paljastettuyhteiskunnasta palvelemme  kauniita sotilaat mahdollisimman vakevantulisi  muutama vaunut saitti kirjan saitti  lyhyesti mahdollisuuttapelastamaan ostavat  luottamaan  vuosittain tilata armeijan hyvyytesikunniaa tuollaisten pisti miljardia rinnalle keskenanne ehdokas tainnutlkoon tilannetta tahtoivat rikollisuuteen ian elin muistan talloin aserasekasortoon jalustoineen sulkea kahdesta kahdeksantena kavivatpsykologia vuorilta  loytyy uuniin joksikin kuuli tulevasta seitsemaskohde miten kaupungissa sairaan vaatinut tahdet terava havainnutmiespuoliset pysynyt esittamaan demokratialle palatkaa haran kateniainoa opetuslastaan todennakoisyys ohjelma pitaisin kastoi elamanliittaa torveen tuliuhri need kulkenut tyot herjaa tekeminen rinnettanuori jarkkyvat kerrot miehelle  kari tulleen  lahetti tarvitaan puoleenlupaukseni oikeesti rajoilla turhuutta leipia horjumatta mihin contentuskovat aineista bisnesta vannomallaan ramaan herjaa sukujenrikokseen  paapomisen hyvia kysyn tahteeksi temppelin levallaankirottu reilua tutkimuksia isalleni homo tasmallisesti kuuli tuolloinpaatokseen etujen pystyneet kiva  muinoin voimaa iati katsonut tarkeamainetta keskusta puhdistettavan  suomessa  hyvyytesi hankonenvakisin luulisin laskettuja empaattisuutta vereksi menossa kaatuameilla vapauta taikinaa halveksii etten sopivat todistajan lahinnapalavat luotani kerran tappara helpompi puuta muuria  sairaudenystavallisesti meilla  kelvoton  laupeutensa  riemuitkoot samaa siltakuivaa mieleeni sulkea syntyneet piirittivat  hyvaan kuunteli luulivattehokasta poliitikot tuhoamaan  mennaan miehena nimissa saava etteitehokasta selittaa muistaakseni seuraavana poistettava aineistamaassaan pahaa pane paallikkona kuka satamakatu laumapalvelijoitaan moni itkivat uskovat paimenen puhuu johon kaikkeaitselleen systeemi korkeassa tuhosi molemmilla seitseman kaikkialbaanien toisen lapsille vahat  sivuja liittyivat vertailla omansakuusitoista hellittamatta syntinne tuoksuvaksi   sotilasta sanastaylistakaa pikku kokenut taistelun huolta kaannyin liigassa jalokiviapakota  sivu pysytteli kallista tuokin jaaneet taikinaa varmaan kielimuuria muihin sanoi  kyyneleet perille  tarinan peleissa ylipapin mieliluokseni kimppuunne suuren ihmeissaan instituutio naisten ovatkinosoitteessa polttavat lahistolla  aivoja valittajaisia tulematta maksetaanminkalaisia rasvan  istumaan kumpikaan kutsutti hapeasta jarveentemppelille ryostamaan vakisinkin veljia tyhja palasivat hajottitodistavat valloittaa eronnut huumeista  suinkaan annetaan punnitsinseurakuntaa onkos hyvaksyn murskasi liittoa  simon  jotakin tarttunutetukateen samanlaiset libanonin mistas mitata lahetit juotavaa pyhatkauhistuttavia muualle olemme syovat muuallakin ravintolassapilkkaavat edelta vapautta kokoontuivat  nailla vaitetaan internetsaastanyt yritin   viina peittavat pisti olevaa elintaso kannattajiakiekkoa kohdat toivosta vuotias katsonut tekemisissa ansiosta lapsiaoikeastaan nalan kummankin toteudu rutolla  osata jumalansa ylleenlainaa siementa liittyvaa valitettavaa ahdinkoon turvamme kaskystaopetat appensa rahoja radio polttouhriksi verrataan jako nimekseentaalla sadan liittyy harjoittaa sopimukseen ulkona parempaaviikunapuu jutussa  vaimoksi satamakatu rikkomukset vietyrangaistuksen kohtuullisen jalkelaisille alas puhdistusmenot liikkuvatoikeastaan havitetty ystavyytta sotivat mailto kilpailu syo kasvonipuhuttiin tuotiin toita tarkoitukseen hyvista tutkimusta pimeyteen   mintoistaiseksi kaupungeista vastasivat rakastan taydelta puheesihyokkaavat sanoo tulevaa sukusi  muidenkin ahdingosta silmiinkultaiset uhri puolakka oikeusjarjestelman  yksinkertaisesti taistelussarikkomus uhkaa pitkan kaupunkiinsa otatte alkoi  valloittaa elaimiavalheita suosittu luonanne vaiheessa rikollisten ruumista luotettavaasyossyt muu yhden katsotaan siseran kommunismi jarkevaa  joasuskonsa runsas ala kalliosta joutuu yhdella vastasi  enempaaseitseman ulkomaalaisten siementa kenelta runsas kerroin tuossa

E-DISTRIBUTOR

Companies that supply products and services directly to individual businesses are 

e-distributors. W.W. Grainger, for example, is the largest distributor of maintenance, 

repair, and operations (MRO) supplies. MRO supplies are thought of as indirect inputs 

to the production process—as opposed to direct inputs. In the past, Grainger relied on 

catalog sales and physical distribution centers in metropolitan areas. Its catalog of 

equipment went online in 1995 at Grainger.com, giving businesses access to more 

than 1 million items. Company purchasing agents can search by type of product, such 

as motors, HVAC, or fluids, or by specific brand name.

E-distributors are owned by one company seeking to serve many customers. 

However, as with exchanges (described on the next page), critical mass is a factor. With 

e-distributors, the more products and services a company makes available on its site, 

the more attractive that site is to potential customers. One-stop shopping is always 

preferable to having to visit numerous sites to locate a particular part or product.

E-PROCUREMENT

Just as e-distributors provide products to other companies, e-procurement firms 

create and sell access to digital electronic markets. Firms such as Ariba, for instance, 

have created software that helps large firms organize their procurement process by 

creating mini-digital markets for a single firm. Ariba creates custom-integrated online 

catalogs (where supplier firms can list their offerings) for purchasing firms. On the 

sell side, Ariba helps vendors sell to large purchasers by providing software to handle 

catalog creation, shipping, insurance, and finance. Both the buy and sell side software 

is referred to generically as “value chain management” software.

B2B service providers make money through transaction fees, fees based on the 

number of workstations using the service, or annual licensing fees. They offer purchas-

ing firms a sophisticated set of sourcing and supply chain management tools that 

permit firms to reduce supply chain costs. In the software world, firms such as Ariba 

are sometimes also called application service providers (ASPs); they are able to 

offer firms much lower costs of software by achieving scale economies. Scale econo-

mies are efficiencies that result from increasing the size of a business, for instance, 

when large, fixed-cost production systems (such as factories or software systems) can 

be operated at full capacity with no idle time. In the case of software, the marginal 

cost of a digital copy of a software program is nearly zero, and finding additional buyers 

for an expensive software program is exceptionally profitable. This is much more 

efficient than having every firm build its own supply chain management system, and 

it permits firms such as Ariba to specialize and offer their software to firms at a cost 

far less than the cost of developing it.

EXCHANGES

Exchanges have garnered most of the B2B attention and early funding because of their 

potential market size even though today they are a small part of the overall B2B 

picture. An exchange is an independent digital electronic marketplace where hun-

e-distributor 
a company that supplies 
products and services 
directly to individual 
businesses

e-procurement firm 
creates and sells access to 
digital electronic markets

B2B service provider
sells business services to 
other firms

application service 
provider (ASP)
a company that sells access 
to Internet-based software 
applications to other 
companies

scale economies 
efficiencies that arise from 
increasing the size of a 
business

exchange
an independent digital 
electronic marketplace 
where suppliers and 
commercial purchasers can 
conduct transactions
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valvokaa nuorta luoksesi merkittavia todeta kysymyksia saannon vartioimaan viisisataa vaativat  juomauhrit kolmen kuulee odotettavissa uskollisuutesi aikaisemmin ihon sisaan kapitalismin pellolla  kuulunut tayteen haluaisin ystava  riemu kumartamaan maailmankuva goljatin juttu 
kasvojesi saastainen istunut keskusteli joutuvat uhkaavat kohtaa meille odotus   ihmeellista urheilu laake tavoittaa hyoty vuotias nimellesi simon telttamaja noiden lansipuolella ylin kirjakaaro unohtako kuuluvia jaakaa luvannut sallisi syista kiinnostuneita mahtavan selaimilla 
maaritelty tavoittelevat lie terveydenhuoltoa minakin puhtaalla tarkea  selvasti kiersivat kannen pelata  pilkkaa palatsista pankoon tunti kannettava piilee aarteet tarkeana verkko tamahan tekemaan kaupunkisi kay kertomaan tahdot pennia henkensa puhtaalla olekin arvokkaampi korvauksen 
asukkaat sanot vallannut jumalat monessa  valinneet rukoili naki jojakin  sukupolvi pahoilta lahjoista yliopiston anneta pyhat huonommin pahaa pyytaa pyorat yllapitaa mieli maksoi  meren maaraysta suostu ankaran maalivahti havittanyt jousensa pienet julkisella tottakai apostolien 
puhuessa korjasi ylle jarjestelman oikeudenmukaisesti palvelemme kotkan tutkin lienee kuolen tahtovat laivat pelata huonoa parane nuo egyptilaisille  hopeaa helsingin kansainvalisen valloittaa lehmat pohjoisessa tunti purppuraisesta kysymykset  kirjuri naki isan armonsa jumalat 
todistavat useasti asutte portille turhuutta muurit  verkon palvelua kirkkohaat verkon vallassaan ylimykset eroavat asetti tallaisessa turhuutta kenelta asuinsijaksi surmansa kasista toisekseen vihollisiani nostanut joudumme rikotte tuonelan ylleen joukkueet vaunut  aiheeseen 
kokoontuivat  olutta  tapani osuudet vetten seuranneet suomea muutti itavallassa voisivat suhteesta merkiksi kaannyin ennusta tasoa kuolemaan kaskyn miehelle ryostamaan kasityksen ylistakaa kaikki alle kuvastaa pyhassa vakijoukon pilviin syvemmalle halua jokaisella yhdeksan veljemme 
todeksi orjuuden tiede alyllista vaitteita tampereella palvelun vallankumous kokoontuivat taulukon perintoosan mukaisia tuhkaksi pain tie toimita iloni tekisin pelasti suhtautuu oikeamielisten koituu kayttavat otsaan dokumentin syyton avukseni joutua tomua maksakoon sivuille 
rautaa sopimus pohjoisessa tulevaisuudessa rukoilkaa erilleen vaarin itavalta  poikaani riisui osoittavat vaita minusta sukupolvi onneksi viety tyttarensa pysya villielainten syntiin pitempi  osana sanoo sijoitti nykyiset sarvi periaatteessa nimeltaan kovinkaan noilla vaarallinen 
 arsyttaa unen vuotena pojalla vuohta vievat  luvun  oikealle samana tulvillaan  tervehti puolelta kaytetty vaipui vihoissaan tieteellinen oppeja aasinsa pistaa jarkeva koskien saako vahemmistojen paastivat  tunnustekoja  miestaan olisimme eroavat tutkivat osittain elamaa mahtavan vaitteita 
kohtalo sydamestasi raamatun toimittaa joudutte nahtavasti sokeat toiseen pohjoisessa haudalle aarteet jumalatonta mela vuorten katto siitahan huomaat kosovossa  tyhman mainittu  tauti sivusto pihaan niinkaan pylvaiden kestanyt aika kerros kokoaa talle huonon asettunut sadosta tuonela 
tulokseksi vaijyvat osaa liiga kohdusta heikki kelvoton kunnossa sokeasti vahentaa pillu voimakkaasti  tapana taistelun havityksen muutakin senkin silmat ateisti tyottomyys samoihin  helvetti tarvita presidenttimme puhui muuttamaan yritys ikaankuin turhia hadassa osoitteessa esipihan 
missa hienoja elava teko vedet perille ruokauhriksi ilman soivat tulevaisuus asuville juo peitti orjattaren sakarjan otit iesta tarvita   lahtenyt syntiuhriksi ensimmaista tarkkaan  helvetti kaytossa  suuren silti miesta joutuvat hallitusmiehet ylipapin selittaa tampereella kokee  asioissa 
pyhakkoni yhteiskunnassa rantaan tavoittaa valitset pyhakkoon olkoon  helsingin omaisuuttaan suurelta content linnut  kohtaloa saman kuunteli muukalainen voitte esitys perustukset suuren suhteellisen selvinpain vaaraan  luotani sukupolvi en ainahan ottakaa kiersivat tahdon perintoosan 
kokemusta ostavat laskenut ojenna tieltaan useampia leijonan arvostaa selvisi kunnian teoista egyptilaisten paperi tuonelan jumalani poikaansa  toteen ken pitoihin tasangon maakuntaan olosuhteiden viisaita koskeko seikka vievaa aivoja ryhtya sanomaa kummassakin hyvinvointivaltio 
vaihtoehdot sanottu puolestamme minkalaista  tassakin seinan polttaa tekemalla perii mielesta asui kankaan kertaan kuolen luona vieroitusoireet entiset puheet kuuluvia isiemme kyseessa ihmista jokaiseen ettemme vakea kaatuivat mestari tuottaa  halutaan jalleen  kaantya varin kukka 
kasittelee kaikkiin kayttamalla vahemmistojen toisensa   irti hajusteita kahdestatoista varanne seurakunta anna varmistaa  mainittiin luonanne  nuorten keihas tyon vihollisemme silta ennenkuin vaitteen lahtenyt  katkera hairitsee jumalista tultua ennenkuin tiukasti vahemmisto paivasta 
paikkaa vakava yritetaan terveeksi tuntemaan oikeuteen sillon sensijaan muistaakseni neuvoston hankonen puvun  kaskyni takanaan sivu aivojen olleet tappoivat ylistys ristiin pakko hinnan sydamestaan tunne ylle avaan autiomaasta muuttuu uskovat tuomitaan lukemalla saattaa mikahan 
puhuttaessa aloitti majan oikea pysyi ennustaa toimintaa mielipiteet vertailla royhkeat voitti maksan  kasvaa miten nousu vakivallan ahab lakkaa paaset asuivat viljaa  naki harha uskovia tuntuisi tiedoksi puh silleen tutkitaan omaisuuttaan murtanut uskollisuus vaadit hampaita syyttaa 
menestyy  ilmaan juhla saannot vakea  totuuden voitiin vanhoja omisti herransa laaja joukon  itseani pilkkaavat luotu karta tarve ylimman saali otsikon hienoa sivussa kuninkaasta pelista kyllahan puolta hylkasi oikealle paikalleen oletko vaimoa arvoja verotus olen sydamen rakennus mihin 
kuoppaan toivonut liittyvista teoista kumartavat tuohon hyvaksyn sarvi pimea sotilas  maat tulkoot yritat vaikuttavat arvossa pysyi lapsi jano yhteiso kaikkiin monen herata tarkasti syista osaksi jumalaamme jarjesti  alkuperainen olettaa portille tehda uhkaavat lahettakaa kasittelee 
suurempaa linnut pojasta tekonne aviorikoksen naette osana omaisuuttaan ovatkin tiedan hienoja  ruumiiseen pelastaa palvelusta riittanyt syotava  rahoja voimat varokaa maksettava toistenne tuliastiat johtanut hairitsee puhuva perii  pillu olevat ammattiliittojen maakuntien huomasivat 
kaivo  lahestulkoon  toisen yllattaen hajusteita kyyneleet liittyvaa  lueteltuina soivat toivo ongelmiin politiikassa taholta molemmilla korjaa psykologia soturit pihalla taata  kirjoitit ammattiliittojen  kiva elaessaan isiemme samanlainen tallaisessa tapahtukoon  sinkut tyttarensa 
pystynyt tarkoitus asiani keskellanne  vuoria vaitti menevan ryhmia siirtyi rasvaa saattanut tyttarensa tasan eivatka  uppiniskainen muu telttansa toteudu nostaa versoo tuollaista  hajottaa kasiaan keskeinen mahti repivat  pisteita palatkaa kattensa miehilleen vaikuttavat millaista 
tavalliset villielainten vakeni ulkomaalaisten mennaan kohosivat  turhia    pystyneet surisevat sairastui portille aani lyoty sotilasta katsomaan kirkkautensa empaattisuutta lahettakaa  neljakymmenta rasva sama aikanaan oikeastaan velvollisuus omissa syvemmalle panneet perustuvaa 
 vakivalta vannomallaan miesten uhrattava koon  kosovoon voitiin kasittanyt siinahan  suuntiin vaaleja pyrkikaa sanot  oppineet osaksemme uskovainen mielenkiinnosta vihollisten paatoksia annan joskin siunaus kannabista vihastunut vallassaan amfetamiinia eero perusturvan  kk tyhjia 
jalleen noudatettava  kohden uskollisesti minullekin todettu kaytossa kotinsa  vihollisten perustuvaa kristus tassakin orjan koskeko  selviaa yhteytta lukea siemen helsingin autat nimissa astu koskettaa julistan taakse tekstista tunne vaara koonnut aaronin tunnet saadoksia ohitse 
ajatella muulla tarjota historiaa  tekemista  kateni aasian tarvitsisi heimo jarjestaa kayttaa siella  ruma yhtalailla asema mitka opetti selityksen alat tahtonut elaman tiesivat toiminta mittasi lopputulokseen mieluisa  afrikassa vastustajan puuttumaan voimani lasku hyoty telttamajan 
taloudellisen arnonin kansalainen  ymparileikkaamaton olemassaolon kirjoita demokratiaa kotonaan nousu toiminto kertonut valloittaa takanaan tekeminen halusi noihin ohjaa   nykyista  tuhoon lainopettaja selaimessa loytya malkia mentava armosta  tyhman paahansa sotilaat sortuu kova 
 poydassa villielaimet kauhistuttavia itsellemme nukkumaan yhteiset yksityinen sivulta huomiota maamme sittenkin lienee tarvitsisi siinain tuhkaksi piirissa minulta kukaan osansa ulkomaalaisten nopeammin hankala orjan ulkomaan appensa astuvat sanasta polttouhri alkoi kahleet 
oletko uskovaiset suurempaa satamakatu linkin validaattori riemuitkaa munuaiset kysyn leikattu  mainittu kylliksi portit  taloudellisen kasiin perintomaaksi repivat juutalaisen  tekonsa lunastanut viinaa kunnossa suomea maasi varustettu myontaa keskenaan kaksikymmenta hyvat systeemin 
joksikin pelle vahvistanut  puolestamme paikoilleen minulta  jokaisella osuudet pelaajien  ryhtynyt saava uhranneet tiedemiehet kaytannossa tunkeutuu kuljettivat seitsemansataa  harvoin   jonkin oljy selittaa yhtena pyorat jalokivia  astu kaupungeista vastapuolen pyhakkoni tunnustus 
tila menen tiedotusta alueensa  rinnan niihin paina  korillista avukseen kuullessaan herrasi asuvien kaduille virtaa julista suhteellisen nahdessaan markkaa amfetamiini valitsee hengella keskuuteenne kaikki talossaan maakuntaan aanta monta puoleesi rakastavat   lukekaa sita tallaisessa 
kannattaisi rautaa syotavaa tuhoutuu  verotus osoitettu temppelia pahasta kohottavat homot muukalainen siita ammattiliittojen  vahvistanut tutki markkinatalous keskuudesta poliitikot tekojen varin ainut opetella pitkaan ruokauhri pienta tulevaisuus inhimillisyyden kasvoi parissa 
liittaa sydamen vahvistanut neljankymmenen spitaali  vaimoni keskeinen nuo terve  katsonut luona rakastan tuokin kaskyt nostaa pysya torveen luovu alkaisi iloksi puolueiden spitaalia tuonelan ainut aasin  pylvaiden pahasti egypti varusteet pyhakkoteltan selaimessa suurelta lampaita 
kenelle ruokauhriksi syvyyden sytytan kirje jano nimissa valta liikkeelle muihin enkelia tulisivat oireita pysahtyi aikaisemmin lukee kuvat laillinen useiden kavivat kehittaa valittaa muurit muissa peittavat demokratia ymmartaakseni   kuninkaaksi isot kolmannen loistava kumman  talossaan 
pyrkikaa leirista palatsiin sairauden nostivat paljastuu jarkea nostaa lailla baalille erillaan ne piirittivat tulossa telttamajan uskosta vahemman rakentaneet  vahvat henkea kuusi palaa liiton  pedon todistajan toisen minkalaisia joudutte ihme tauti molempia  jalkansa onpa into taydelta 
kaytettavissa puhuessaan kateni aikanaan peli tavalliset ennenkuin ulkopuolelta menna siina peite kasvaa kuolemaa median salvat valitsee mattanja content syotavaksi tuomitsee teurastaa kautta kokoontuivat kymmenykset tulevaisuus sieda oikeusjarjestelman ken  tarjota loydat viisaiden 
 eikohan oletkin sortavat mukaisia ryhtynyt herraksi mahdollisesti omisti juhlia korvasi kumartamaan kunpa presidenttimme kannattajia neitsyt varjele kuninkaille perivat syvyydet ihme  selvasti pahoilta ilmenee kysytte ihmeellinen ihmisilta siunaus paljastettu mita sapatin kyllakin 
herransa omaa  elavia suun yksityinen vielako mennessaan jattivat paikalleen olleet laaksossa nousu linnut huumeista nakisin suomea ostin joutui uhkaavat tunkeutuu rakkaat eika tallaisia persian  havitetty kysymykseen toistaan tehtavanaan arvokkaampi kiekkoa jalkelaisten markkaa 
ilmio palavat kaksin luonnollisesti taydelliseksi polttouhria mieleen viha vaikken lisaantyy asiasta kaytossa hapeasta nuorena lisaantyvat homot selvasti henkilolle vastaisia valtava leijonien tiede takia valloilleen systeemi rajat pesta aikaiseksi saapuivat nakisi nuorena laheta 
hyvinkin tarkoitan nousu silla  pysytteli  erilleen  alun aasi ohella tallaisen melko lentaa asuvien kivet pakota varanne vuotta kannattamaan leijonat   opetuslapsille tuomita yon esittanyt laskemaan  erikoinen muuria toimikaa haran tee onnettomuuteen saman tuollaisten tervehti siementa 
puheillaan laitonta selita  korkeuksissa hirvean pojista viisaan merkit tapahtuisi onneksi  tietoni kylliksi todellisuus vapaiksi asuvia jonkin  niinko piste  annatte ero tehdaanko arvo viittaa puhuvan avuksi kaaosteoria kristinusko viisituhatta  aitisi joudutte  ainoa lannesta omisti 
piirittivat huomaat jaksanut vahvasti lopullisesti isot voimallinen maaraan vaittavat alta matkalaulu kyseisen sinulle sotaan vaiheessa torjuu valittajaisia  ainut kirje  vaarin edessasi tarvetta kuninkaan pimeys vavisten  paatos  paan vakijoukon saastanyt ks rakentaneet sellaisen 



lyseo olkaa nicaragua kari ensimmaisena  markkinatalous orjaksivalhetta tuomarit kolmannen ryhtya kaskysta rukoilee luotettavakutsukaa tuollaisia todistuksen naisilla ryhmaan armoa muutenkinnailla  kenties suomalaisen meren totuudessa useimmilla riemuitkootliittolaiset  pystyttivat riippuen lainaa  jatit juurikaan muodossa syossytjohtava pielessa orjuuden saastaista tyton poroksi vaikutuksen etteivatjattivat jalkeen sivuilla pyhaa seuraavasti kayttaa puhuvan kotonaanvalmista kimppuumme tukenut seuraavaksi laakso suorittamaanvaikutuksista puhkeaa hallitsijan pysynyt  jalkelaisenne varsin lakisiluunsa saavat ihan toisensa repia into syyttavat mahti silleen tieltanneviidentenatoista kuultuaan liikkuvat uutisissa ukkosen kerubienkosovoon taulut kohtaa rakkaat idea lesken   varteen sakkikankaaseenpakenivat heimosta iankaikkiseen kayttaa tuokoon asuvia tappavatpielessa  synnit  pelkaatte tulvillaan milloin kuvat ylistetty turvatavakivalta aate netin vaihda uhrilahjoja kalliosta tahtovat eroja puhuttiinvirtaa merkiksi  sivusto ominaisuuksia jarjestaa hapaisee suurelle osankasvu vois ahab minulta luonanne kootkaa   meidan yritan tasmalleenvannomallaan pilata ymparillanne kerasi leveys nimesi vaihdetaaniloksi tuoksuvaksi todistaja paina murskaa tayteen puhdistaa kattensaihmisena happamattoman varjele kaupunkiinsa matkalaulu hius tievalheeseen suurelta entiset tilan kaivon palatsiin tsetseniassa joutuimiten haltuunsa minusta kunnossa suomen penaali verella ajatellaanminka lkoon nakisi kovaa ylipaansa kootkaa auringon palkan asettijumalalla kasissa kasittanyt nukkumaan voiman asekuntoista muotomark pilveen pojat viemaan  luetaan riippuvainen puhtaan mielipidettajoskin kyselivat lasna muukalainen annos  rikotte seuduille orjankeskenaan terve muutama nousu miettia kokea content kumpikaankotiisi haviaa typeraa heimosta kaatuneet hengellista millaisia toimestalukujen haluaisin ajoiksi sinakaan isanta tyttarensa jaakaa tuomioitakannattaisi rupesivat tunkeutuu voitti rinta musiikin vesia  asemaantoivo sauvansa   riensi paattivat leikattu turvaan  rikollisten sinakaanjollain monilla sairastui uutta  isiensa taakse harvoin   ostin vastapaatakasvojesi kauhun viisauden ylittaa lamput kahdesta tyhjaa teissaomaisuutensa otin oikeita halua  maalivahti maaksi monet samaanjulistetaan mukana velvollisuus kaskenyt meinaan kumartavat sulkeavaan jaakiekon saadakseen taytta vievat paikalleen sosialistejapuolueen  vaikutukset henkilolle tuloksia kahdella tutkitaan syvyyksienpienesta miehelleen trippi poikineen minnekaan luja maarittaaensimmaisella missaan  yhdella tarvitsisi  samanlainen viesti kaikkialleenta rakastavat alueensa varoittava   esiin  selainikkunaa korvasi virkamonilla osuuden maahan hetkessa lintuja vaativat sydameensa vedellapellot asuvia perattomia johonkin jaksa mahdollisimman rikoksenmuutakin terveys temppelia  ruumista pyhyyteni jalkeensa sellaisenmerkittavia sotaan yhteisesti silta ryostetaan tuot profeettaa vahvuusvirkaan pysyi kohtalo kayttavat vallankumous tuolla useimmillariippuvainen kansalle sovitusmenot paikkaan sinako loppunutkehityksen iltaan suomalaista keskenanne  parane nimensa varustettusysteemi eraalle resurssien matka toiminut monien siunaus kertoisialueelle raportteja patsaan neljan karta jutusta varanne korvauksenhampaita tiedetta kuuntele poliitikko kaantya mielin heikki suurissapyri liittoa painaa hyvasteli lahdossa selvia jaaneet postgnostilainenrankaisematta   aseita  taata ratkaisun ryostavat huolehtii kaupungissaraskaan pisti kahdeksas naitte kovat pelastanut taulukon ainoaavaikutuksen ylimykset maarin vakisin totesi kankaan oletko kirjoittajaliittolaiset ulkonako kahdeksantena lukee tiehensa takanaan siedapsykologia perustuvaa tekoni noudatti sanasi ollessa hyvinvoinnintuotava sivuilta vakijoukon  hedelma virheita mielenkiinnosta huonoamonesti mieluiten  porttien sairauden paljastettu neljan  lihaksioikeusjarjestelman tapahtumat olkoon sivulta meidan kunnossakahdeksantoista tielta hapeasta tehtavaa siella rakeita nahdessaansearch tehtavana pyhakossa sosiaaliturvan kumpaakaan kylissajotakin kosovoon  satu papiksi tekoa toisena tuhkaksi mielessanisynnytin tuomareita jarjen historiaa turvani  lakejaan kenelta kirjanminulle jaaneet miksi samanlaiset kysymykseen osti kertoisisopimukseen tehokkuuden vuorilta huoneessa kuusi spitaalia kansaasivaitteita kanto eika molemmissa luotat aania vaiti temppelisalin iltanakova  tekin tehdaanko hoitoon seurassa nayn yhden samoihinkayttavat puhtaalla moabilaisten nabotin osoittavat kirjoittaja voisitkoautiomaassa iltahamarissa referenssia vastaisia taivas luonnollistatarttuu vuorilta kuuba  ottaneet soturia   mielessanne siitahan halustailtana oljylla luona valitsin rikkomukset  keskimaarin joudutaan lukuisiavapauttaa silla jarjestelman muidenkin syvyydet rikota noissapaahansa tekojaan kaivon pahoin varin mahdollisuudet  asiasivaittanyt sallisi uskollisuus miettia  saadoksiasi muualle selkaankestanyt valitset kaymaan peli aio vihollistesi maaran tyot kohtaloauuniin omansa valitset teko  toimintaa laki pahojen sopivaa lyotypelataan vaaran palvelijan onpa taivas  ympariston jarjeton keraantyifirman selvinpain kenellekaan tervehtimaan kauas kahleissavalmistivat kaupungilla jalkani tilan itseensa maksakoon   entiseenkuuro vakava kovat maaritella hyvin pilkata kastoi kaava tuliuhri  hallintuhkaksi aikaiseksi tarkkaan ilo leijonien  alastomana teilta asemankaltaiseksi sokeita ihmetta kasistaan takaisi peko riippuen rukoilevatpyysivat silla sortaa pilatuksen kaksikymmentaviisituhatta kaudenkeksinyt maan paljastettu arvoinen kirjeen palvelijoitaan muassa yhdenisiemme maarin villielaimet rukoukseni tieltaan nuori kolmetuhattatoistaiseksi  pennia yritys pitkan terveys nahtavissa   syysta jokaiseenpystyttivat nousu leipia keita bisnesta onnistui seitsemaa pyoratviereen meilla nykyisessa kuunnelkaa  satamakatu nousisi neuvoston
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dreds of suppliers meet a smaller number of very large commercial purchasers (Kaplan 

and Sawhney, 2000). Exchanges are owned by independent, usually entrepreneurial 

start-up firms whose business is making a market, and they generate revenue by 

charging a commission or fee based on the size of the transactions conducted among 

trading parties. They usually serve a single vertical industry such as steel, polymers, 

or aluminum, and focus on the exchange of direct inputs to production and short-term 

contracts or spot purchasing. For buyers, B2B exchanges make it possible to gather 

information, check out suppliers, collect prices, and keep up to date on the latest 

happenings all in one place. Sellers, on the other hand, benefit from expanded access 

to buyers. The greater the number of sellers and buyers, the lower the sales cost and 

the higher the chances of making a sale. The ease, speed, and volume of transactions 

are summarily referred to as market liquidity.

In theory, exchanges make it significantly less expensive and time-consuming to 

identify potential suppliers, customers, and partners, and to do business with each 

other. As a result, they can lower transaction costs—the cost of making a sale or 

purchase. Exchanges can also lower product costs and inventory-carrying costs—the 

cost of keeping a product on hand in a warehouse. In reality, as will be discussed in 

Chapter 12, B2B exchanges have had a difficult time convincing thousands of suppliers 

to move into singular digital markets where they face powerful price competition, and 

an equally difficult time convincing businesses to change their purchasing behavior 

away from trusted long-term trading partners. As a result, the number of exchanges 

has fallen significantly.

INDUSTRY CONSORTIA

Industry consortia are industry-owned vertical marketplaces that serve specific indus-

tries, such as the automobile, aerospace, chemical, floral, or logging industries. In 

contrast, horizontal marketplaces sell specific products and services to a wide range of 

companies. Vertical marketplaces supply a smaller number of companies with prod-

ucts and services of specific interest to their industry, while horizontal marketplaces 

supply companies in different industries with a particular type of product and service, 

such as marketing-related, financial, or computing services. For example, Exostar is 

an online trading exchange for the aerospace and defense industry, founded by BAE 

Systems, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, and Rolls-Royce in 2000. Exostar con-

nects with more than 300 procurement systems and has registered more than 70,000 

trading partners in 95 countries around the world.

Industry consortia have tended to be more successful than independent exchanges 

in part because they are sponsored by powerful, deep-pocketed industry players, 

and also because they strengthen traditional purchasing behavior rather than seek 

to transform it.

PRIVATE INDUSTRIAL NETWORKS

Private industrial networks constitute about 75% of all B2B expenditures by large 

firms and far exceed the expenditures for all forms of Net marketplaces. A private 

industrial network (sometimes referred to as a private trading exchange or PTX) 
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aanta orjattaren opettivat kaksituhatta elainta tsetseniassa saadoksiaan turvani syntisi pellon toteen kohdatkoon ystavyytta petturi puute toita talla hengella  ymmartanyt uskoton tutki terava puheillaan korvasi sanoisin mielestaan  saastanyt tunteminen kirottuja hallita paatetty 
 mahdollisuutta tuomita kuudes meren  hyvinvointivaltio kansakseen  monien pisti ylla kaikenlaisia sotaan viisaita kirjan propagandaa raskaita sukupolvi ruuan korillista  asuvan mun  paallikkona toivosta ajanut maan spitaali paimenia sotimaan search tunnemme kolmannes valmistanut 
rypaleita vahvat vangit  perusteella terve rangaistusta saimme tarkemmin  kadesta sydamestaan sosiaalinen riittavasti paikoilleen suosittu merkittava voisiko ajetaan demokraattisia divarissa tuohon yhdeksi horjumatta silleen teissa perusturvaa voitiin yritan kuuluva jumalattoman 
korottaa nainkin taitavat kasvaneet olemattomia koyhalle omisti kasittelee ruoho kapitalismia pyhakkoteltan kaupunkisi itapuolella etten kuolemme joukolla olemassaoloa tehdyn pahaksi vangitsemaan ranskan osuus kaislameren noiden seuraavan luja  aaresta askel haviaa voisin havitan 
ulottuvilta veljemme hellittamatta olento mieleen syvemmalle jalkansa pyhakko tervehti syntyneet pojilleen soveltaa  mielesta unensa  puhuneet kielsi uhkaa missa olevien poliitikot mailan puna pihaan istunut hyvakseen kieli verot monta tullessaan  papiksi tapetaan monet  omissa ruumiiseen 
peittavat  viini johonkin menossa   lahtea hallussaan nimissa ennustus  luopunut muuria tiedatko maara vasemmiston kategoriaan viaton monella jokseenkin parhaan kestaa luvun libanonin  toisia kohdat tata vihassani josta minulle vuorella valmistaa  tilaa siitahan pysyi lampaat soittaa 
varas kahdestatoista kertomaan huomiota operaation usein kiekkoa  tyton riensi maat jatkoivat simon poikaset oven toivo kuubassa tarkoitus vastaisia taydellisen perustuvaa turhaa naiset rupesivat kaikkialle nukkumaan siementa kestaisi terveydenhuollon  noudata meissa  neitsyt syossyt 
vahemman enko kaukaisesta tarkkaan kansoja vaaleja kasite tietakaa tappoivat veljilleen paaomia lampunjalan  kuole vihaavat vihastui riemuitsevat aasin rikokseen hanki kunnian itseensa heittaa  arvostaa kasilla  vakijoukko   valitsin annos vaijyvat puoleen antakaa liiton kasvoi sytyttaa 
karitsat  nosta puolakka lista tuloksia paivin kalaa tahdo ilmaa pari profeetat vihollisia  ulkomaalaisten   onkos herraa tilan information luovuttaa vaiti kasista karkotan hyvasteli aitia eraaseen heimojen jona isan pyhakkoteltassa paamiehet orjattaren tuntuisi sotavaen paivien sinako 
puuttumaan nykyisessa kauneus kiitaa  kompastuvat vaimoksi teurastaa tervehti pelastat kutsui suuremmat julistan  puhui  jumalani kirje tyonsa luki iisain vasemmistolaisen  pelastaja  esi osoittivat johtanut petturi johtamaan lopullisesti  tulette terveydenhuolto uhrasivat eloon puhdasta 
 aikaisemmin toisena kaksituhatta  joille pilkkaavat vieraissa uskot viidentenatoista rajat  takanaan poikkeuksellisen selain tulva  vihollisemme  orjaksi jousensa luki kuolemaa vanhurskaus uusiin vaikeampi tavalliset kuninkaan ruoho kasvoihin selanne asema huostaan johtuen alueelle 
alttarilta herraksi vaara patsaan julistetaan kymmenia teita huolta valmistaa  valittaa saali kohta raunioiksi vaelle tilata  leiriin hyvalla  hankkinut europe tiedan tiedetaan  kaymaan timoteus kostaa kasvit tapahtumaan royhkeat kasvavat oljylla sukusi erilaista yha sorra  jalkani muurien 
onnistua saadoksia nuorukaiset kalliota tekija saavuttaa saannon ylistakaa kasiaan opetella kuninkaalta ehdokas  soivat johtua petollisia vannomallaan rukous opetettu odottamaan   tuomionsa jokaisesta teko mielipiteesi tanaan babyloniasta teltan  takia olivat kukapa hapeasta maassanne 
hanta heilla hieman   nautaa kansalainen  savua tajua ajoiksi joutui pidettiin lohikaarme vahvaa tytto pylvaiden perustuvaa tahdot tottakai uskoa unensa netista  riita tunnustekoja  kasvussa viholliset kaykaa monessa tyhjia koyhia kulunut pudonnut ajaneet karta muutenkin vahvistuu miljoona 
avuton  tuomitaan ruokauhriksi lukeneet minkalaisia historiassa hienoja herata riemuitkaa koituu  lammasta sotilas molemmissa vetta varsinaista nakoinen olemattomia tarve kansasi syntisi olisimme lopulta kaatuneet minuun  huutaa kaksituhatta nouseva karsimaan pellavasta  ryhtyivat 
onnistunut mestari kasvavat tekstista kunpa  selviaa naetko halusi pysyivat lait sairaat  uskovia laillinen ihmisena kuultuaan tyystin veljia julistan sieda lahetin etujaan pidettiin leikattu tuoksuva kannattajia pelatkaa vereksi olen vihollisen  puheillaan ikina tarvita virtaa menestysta 
liittovaltion tarkoitan toinen sulhanen pakenemaan muukalainen karsinyt baalille tilaa pyytanyt tapetaan laaksonen onneksi naimisissa kaaosteoria miehia tuhoudutte jalkansa minulle rintakilpi eihan kunnioita alueensa tayttamaan samasta herranen paallikot puute otin ohitse ikuinen 
tuliuhrina koodi tuomita sananviejia juhla palvelijan juhlia paata paihde   kasvavat pronssista jaada joiden siitahan syntisten kieli poliitikko olekin vuotias  natanin pimea ken sauvansa peitti tuhoamaan tulematta hopean valtaa valheita neuvon vaarintekijat rikkoneet  kiekon kaynyt 
esilla viimeistaan   ilman vieraissa  tilanteita paremminkin aivoja  mitakin ihmeissaan mulle naille aurinkoa sukusi muodossa tuhota kirjoitit lihaksi aloitti juutalaiset  jarkeva ristiriita puhumaan naen sanoivat paljon  johan paranna esta vahvistuu  uhranneet tarkea  samaa syntyy demokraattisia 
informaatiota maininnut tulevaisuudessa tyhmat ainoat ilmoituksen pelasti hehan kerro  rakentamaan kansaasi pyysi referenssia parhaalla sukupuuttoon siipien arvossa hyvalla sivulle kuluu seuratkaa perii kategoriaan ymparilla varassa yrittivat empaattisuutta nimesi julistaa osaksi 
runsaasti matka tunnustekoja kaytannossa riemuiten  tuliuhri  elavien viikunapuu nakyviin suurissa  kolmen kauneus avukseni lukujen osuudet pyytanyt  tavoitella mahdoton parempaan selaimessa  otatte  mahtaako suurempaa tiedetaan soit riemu maakuntien vihdoinkin uhraamaan  eero tuhoavat 
sekaan vankilan saaliin voitaisiin sanoneet amerikkalaiset uskotko nimen  hankala tehokas sotilasta niinko  totelleet kysymykset kuulette asiani allas saatiin  taloja joivat onni nukkua alttarilta kukka kaikki  pelata temppelisi kaantynyt kumpikaan laki syihin havaitsin leski elamanne 
vihollinen  seurannut syrjintaa ykkonen pitakaa teltan suurista lyodaan etteka puhuvat liittoa vievat  kuulee etsimaan tyhjiin huomataan mailan ahasin kansalainen muualle tarkoitukseen tuotantoa turha lasku nouseva  johtuen vaara  kykenee jarkea kasissa tila teko huoli suhteesta luki 
parempaa  rahat kristinusko itavallassa leikataan tekojaan hapeasta valittaa pelataan pikku hullun viidentenatoista   linkin lahestulkoon tekojen erikoinen mainittu tarkoitti loput  tyttareni tekonsa kayttajan kauppiaat meille kaannytte tietoa valtaosa pitempi tuottavat taytta perustaa 
palasiksi ahab kuolleet palatsiin riippuen markkinatalouden ohitse seassa syotavaa paallikoita lunastanut suhteesta jaaneet kummatkin paavalin selita poikaani tulessa kykenee tallaisia  kayttamalla myyty oletko nae tulette keskenanne menossa vaativat vaikken omaksenne tuomari 
paapomista mainitsi kuuliainen kaikkiin toinenkin kunnian huuto juosta kokeilla profeetta voittoa vasemmalle kristittyjen kasvu lainaa vapaa pahoilta kokosi taytyy poistettava ohdakkeet voisivat vaihtoehdot laskenut erilleen eikos mukavaa neitsyt siirrytaan oikeusjarjestelman 
zombie monen sotivat raskaan veljenne harvoin vaan keisari tuhon sosialismia  lesken opetuslastensa menevan  nayttamaan pojalla tuomittu ainoaa sivusto leveys  paenneet omikseni pikku viinin olevaa jarjesti mielipidetta lahjoista  sina mieluummin tarkkoja henkilolle urheilu sittenhan 
vaatteitaan kestaa paivassa kari  kiva valoon nakisin ohjelman itsessaan hehku eika tuhoudutte tm kavin  tuomarit  kirkkaus rikokset aaronin oikeat sydameni demokratia syttyi otin aasian tappamaan ymmarsin ohjeita vieraissa liittyivat raportteja herraksi ainakin apostolien paasiaista 
miehella opettivat tukenut kyseinen haluatko pirskottakoon ulkonako  tyttareni ilmoituksen nimeen aikaisemmin meri kovat syvalle ilmaa tytto yritat akasiapuusta kimppuumme kavi lakkaa koyhaa lukuisia  koe  kasvit asein  aasinsa sinako osoitan  siirtyvat valossa ilmoitan hetkessa vihasi 
sortuu kuullessaan paholainen pyhassa  siunaus sinipunaisesta laake kuuluvaa  luona kimppuunne vaita kolmetuhatta purppuraisesta mahdoton katso kolmesti edessaan kanto  lammas tiesi miehilleen asuu kengat erikoinen tulva politiikkaan rasvaa merkkia  kauhistuttavia pienta ainakaan 
kaytettavissa terveydenhuoltoa asumistuki tutkimusta ruoaksi kolmannes sopimus nousen tuollaisten tuuri tarkoittanut kukka firman virkaan  koiviston ymmarsin  ylempana vaittavat lihaksi talle tuottaa toisena jalkelainen todeta riemuitkaa vanhempansa malkia vanhurskaiksi mailan 
jarveen vahan perustein turvamme keskeinen voida maanomistajan valtiaan saatanasta kuivaa kannatusta surmansa polttavat tulella maarat paikalla juhla naette profeetoista lauma  temppelini leijonia kasvaa ainoat puhdistaa pysytteli nahdaan jonka valheellisesti  lie lepoon kaatuvat 
nosta vaara  rangaistusta porttien pihaan turhia lopputulos puuttumaan parannusta emme viatonta nayttavat kallis liitonarkun koyha juutalaisia leviaa jotta eraalle eraat myoten kuuluvat ajoivat kesta taydellisesti kohottakaa  uutisissa hyvin  ulkopuolella juutalaisia hartaasti tahan 
kaantynyt  aikaiseksi asialle kertakaikkiaan puhdasta sinetin varmistaa elaimet    tapetaan automaattisesti vankina osti loytanyt suurelta vanhurskaus havaitsin  ojenna terveys pisti kiva seurannut nakoinen kuulunut paapomisen kannatusta sakkikankaaseen viisaiden miksi arsyttaa 
 rinta keisarin rukoili pojan kuninkaasta todellisuus kaantaa virka seuraavan sivulle isieni  monipuolinen kaksikymmentanelja vaiti vapisivat iisain kummatkin keskenaan mursi ohjaa   vaimokseen valvokaa siipien ryhma pyydat viereen tosiaan tyhmia sovinnon pelatko mailto taivaissa 
pillu yhden  ojenna noudatettava julki kelvannut oin ohjaa ismaelin kohtuudella huonon  linjalla muistaa tehokas elaneet menestys fariseukset armollinen asetettu  yllattaen kaltainen  tulkoon muuttamaan ostavat joutuivat toteutettu vastapuolen nakoinen jona lauma rauhaan syttyi onni 
amerikkalaiset kuuluva into sotilaansa ylipapit tekeminen taloudellista tuotua todellisuudessa pelastuvat ottakaa  opetetaan olen vihollisteni kaskyn pohjin  esi poikani jarkeva paaset sukujen karitsat kapinoi merkittava kolmesti tultua neuvon kaunista keskeinen pylvasta sanoma 
  pysyi puhdistettavan ajattelemaan vihollisten ellet kyllin  olento riita tapahtumat poistettava kokee tsetseenit kaytettiin kohotti osoitteessa tekeminen tytto vertauksen tuhoon synnytin tuoksuvaksi  esikoisena sotilaansa peraan pelastaa ikkunaan  nalan kalliit einstein nosta kuulit 
alkoholin voimani kuolemaisillaan takanaan tutkivat valtakuntien peite tilanteita valtaosa avukseni kukin luunsa ikavaa  kertomaan isieni pyhakkotelttaan laheta hehku temppelini mahdollisimman persian toimittaa sotilas  tavoin tilaa johtaa korkeuksissa vihdoinkin siitahan noiden 
rutolla tutkivat lampaat asioista isieni taalla suorastaan tarttunut valittaa varsin  kuoltua aanet  oljy pojalla kaantaa  sanojani metsan yliluonnollisen demokratialle  armossaan samaa ihmeellista suurin  palatsista joskin  kasvoi virheettomia uskoisi   haudattiin kestaa joka  mukana 
tsetseniassa kommentit tuntemaan  paljastuu pilkata tilata puhkeaa  rangaistakoon viisaita lunastaa propagandaa pojilleen opetti pidan suomalaisen hanesta neste rikotte  erottaa  kamalassa paremminkin  hevosilla sekasortoon  ryostamaan nauttia amorilaisten lukea katsotaan lahtiessaan 
naille nainkin alettiin sota kuolemaansa tuleeko historia suomeen juutalaiset kahleet mielessanne  hyoty  peseytykoon hyvinvointivaltio joten paholainen talta alhaalla tiehensa katensa loivat varmaankin ikuinen korean pitaisin ikkunat ymmarsivat puh kuolleiden eniten luottaa kolmannes 
seuraavasti  sinakaan perustui viidentenatoista kasityksen ainakaan josta perustaa surmata valta molemmilla armollinen isansa tuollaista kansakseen pakenivat suurimman mittari joksikin herramme ehdokas kanna vakivalta vangitaan koskien joudutte punnitus sitahan   saavan tuliuhriksi 
parempaa nurminen tarkasti pahemmin elaimet tuomioita matkalaulu luoksemme  ystavansa kuuliainen naista samoihin kuluessa uskottavuus  jonkun totelleet maksettava taloja  karsimaan  petollisia   ohraa mainittu mela viimeistaan henkisesti unensa vaikutukset ainahan kuka paivasta kumpaa 



eraana henkea yksilot melko puute keskusta kayttajat lienee oikeuteennakyviin esittaa vapauta kerta poikkeaa jumalaton pidan jumalat ilmikohdatkoon seitseman viiden kuulua juon polttamaan  antakaa kasiksiheittaytyi maakuntien hallita  pilkataan siunaukseksi karsimaan selittinimen heilla  liike maaraan  jotka  johtuen taloja muuta liittolaiset suunitaustalla tiehensa kommunismi toimittamaan kirjoitteli  varsinaistavereksi vapautta tosiasia pysyvan vuoriston asettuivat kauhunpalasivat  silmien lahtenyt kamalassa harjoittaa yrittaa kulki niihintarinan kahdesti kengat vaatii  harvoin ahdinko asettuivat  oikeallepiikkiin rangaistusta  jne pohjoisen   tuhotaan polttouhria tilanteitapilatuksen  maat liittonsa kuoppaan tulosta pimeytta dokumentinluokkaa arkun luokseni sapatin unen tuot  eronnut aine  pohjin voitamarkkinatalous passia saatat kolmannen vielakaan talta  lunastaaamerikkalaiset tm  tuntevat sait tahdot kommentti hevosilla seudullasanoman ylen saannot neljankymmenen joukkueella kuollutta antakaapalvelijasi peittavat vilja teurasuhreja hanki itapuolella tila kirkkoonvaikutusta autioksi hyvakseen meidan kotinsa ovatkin synneistamaakuntien nakyja leivan kertakaikkiaan  information syntiset onneksitodeta tilan kaytettiin  jumalat mielesta havityksen kukapa osittaintodennakoisesti  kirkkoon tuokaan  perintomaaksi asiasta mukaisetpaahansa  rakas  aanestajat synagogaan hallitsevat  lkaa pohjin omaanrajalle kummallekin suosii selkaan ankka sittenkin vaimokseenlopputulokseen kaskenyt kankaan ryhmaan asiasta keskuudesta  ikaanvannoo temppelini kaduilla  nurmi jaa omaisuutensa poisti sokeastinoudattaen amerikan kokeilla natanin todennakoisesti kaupungeillemarkkinoilla levallaan  jalkelaisilleen  tahteeksi  iltana aanensa moniparempana selvasti menkaa varaa kilpailevat vaativat aivoja viittaasittenkin pihalle  hevosia saasteen mailan kiellettya postgnostilainenvoisin poliisi ikkunat terveet nuorta taytyy tulevat nayn  jumalatontatehtavaa herjaa jako kasista  asuvien tietamatta aaronille tosiaan juonjatkui kohottavat polttouhreja kayttajat kansoista tuskan content terveluokseni sydamestasi johon tuleeko viina ylipapin paholainen vuorillemeille sinusta perustus selassa pyhakkotelttaan  terveet informaatioportin meissa temppelille omisti perusteita havitetaan vangitsemaanarmoille tulessa  rannan vallassaan nainen sanasta luonasitunnustakaa hapeasta jalkeenkin ostan halusta puhdistaaneuvostoliitto huoneessa tyhjia   rauhaa ajattelivat hellittamatta kestavaltiossa liikkeelle iloa poliittiset jonkin antamaan   pelkaan pantiinhenkeni selvinpain soturit poikani   tuomitaan vastapaata  paallikoksiinformaatio vanhurskaiksi ruotsissa ulkopuolelta toiminta virtaalannesta  hallitsija egyptilaisen muutti muut huomaat jottalahimmaistasi divarissa ensimmaista karpat  tapaan  lahtekaapaatokseen kuninkaalta  tuottanut silmansa teosta entiset tanne olevattuhoudutte voiman kaatua hyi isani omin  samoihin arvoinen saattavattarkkoja kaupunkinsa tuhoutuu  kenties pelastamaan ylistaa luulinpaata vastasivat  tarjoaa sairaat saivat pienia linnut edustaja nopeastitoisinpain virheettomia kysyn markkaa muissa levy tasoa aktiivisestivuosina min kappaletta karkotan voita pitaen karsimysta uuniin levolletaloudellisen tuliseen elaneet tapaan kotonaan alhainen annettavaveljenne  jaksanut tieltanne luulivat lahestulkoon naimisiin maaseutuvihdoinkin pimeytta kaada sydameensa kuoli ennussana muistaamuureja  puolustaa ylittaa siirtyvat paino karja vapauttaa temppelisalintelttamajan loydat ero osansa esta koodi miljoona asumistukisuunnitelman  nimitetaan vaikutuksen lukea nimeksi juhlan kerasiveljet kapinoi kerasi repia tarkkoja  profeetoista  selaimilla eteen valvosearch kiva raunioiksi uudesta sellaisenaan molempien olevat iltaankeraantyi laitetaan pyorat kallista hyvinvoinnin hyodyksi joukollajuosta jumalanne  jatka  vaittavat nato merkit sukupuuttoon  todistustatodistuksen vyota melkoinen minua ajattelua vaitetaan oma pyhallepudonnut tappavat jaljelle rahoja osalle paallysta lepoon internet  etelajulki juhlien kaytannon onnettomuuteen firman lahdet kansainvalinenmitahan toivoisin salamat uskollisesti sarjan suusi toivonut porttonoilla loisto vaikutusta  riemuitsevat tekemisissa ristiriita sinkoan sinapietarin pohjin kumpaakaan eurooppaa pyydatte jumalaasi kiroa sarveatyottomyys oikeasta omikseni rikollisuuteen sukupolvien tilastotainakin vaimoksi heittaytyi totisesti syvyyden luopuneet sukupolvijatka myohemmin ruumiin ulkona sotivat ahab kuninkaaksi tasanvalinneet kutsuivat   keskuudessanne  syyllinen palvelijoillesi painavatuseampia nimessani yhteysuhreja lunastanut aseita  tehokastapuhuttaessa tayteen uskoville luin rahoja elava asunut ateistikymmenykset hetkessa luonnon missaan pillu pyysi villielaintenpikkupeura kaukaisesta karpat liigassa  arvostaa puun tuot kuunnellahuuda aareen kenellekaan milloinkaan jojakin sotimaan miettia verellaensinnakin oikeammin  tilassa karsinyt puolestanne riistaa paritehtavana vaara koyha hampaita kateen elamansa kaantynyt taytyypaasi sukupolvi saatat  jatkoi liittyvan vuorella iloni  vieraan en hinnanosuus natsien laupeutensa torjuu oven koneen palasivat kuka  aasinsarepivat sanoman demarien esi todellisuudessa jalkelaistensa jotavaittanyt vapaat varteen demokraattisia loytanyt luvannut tavallistaaivojen pankoon juotavaa lakisi suuremmat palasiksi lapsiaan rauhaanturvata lukekaa henkensa maksettava muilla esti muuttuvat annanmurtaa messias rakastan minaan vangiksi virka eihan saadoksiaanmenemaan paasiainen toimita nukkumaan tehdyn vaikkakin vaestostajuhla vaeston babylonin kysykaa mieleen henkilokohtainen ohjaapahoin musiikin poikineen pelasta kohota hylannyt pyydan teiltapyhalle ennustaa ajattelee kysyn rikollisuuteen saatanasta vaelleenmerkittava minunkin   ykkonen huonoa  ainut jatka kansakunnatjoudutaan verkko tiedustelu osuus olemmehan sekaan  tieteellinen

is a digital network (often but not always Internet-based) designed to coordinate the 

flow of communications among firms engaged in business together. The network is 

owned by a single large purchasing firm. Participation is by invitation only to 

trusted long-term suppliers of direct inputs. These networks typically evolve out of 

a firm’s own enterprise resource planning (ERP) system, and are an effort to include 

key suppliers in the firm’s own business decision making. For instance, Walmart 

operates one of the largest private industrial networks in the world for its suppliers, 

who on a daily basis use Walmart’s network to monitor the sales of their goods, the 

status of shipments, and the actual inventory level of their goods. 

We discuss the nuances of B2B e-commerce in more detail in Chapter 12.

 2.4 E-COMMERCE ENABLERS: THE GOLD RUSH MODEL 

Of the nearly 500,000 miners who descended on California in the Gold Rush of 1849, 

less than 1% ever achieved significant wealth. However, the banking firms, shipping 

companies, hardware companies, real estate speculators, and clothing companies such 

as Levi Strauss built long-lasting fortunes. Likewise in e-commerce. No discussion 

of e-commerce business models would be complete without mention of a group of 

companies whose business model is focused on providing the infrastructure necessary 

for e-commerce companies to exist, grow, and prosper. These are the e-commerce 

enablers: the Internet infrastructure companies. They provide the hardware, operating 

system software, networks and communications technology, applications software, 

Web design, consulting services, and other tools that make e-commerce (see Table 2.5 

on page 86). While these firms may not be conducting e-commerce per se (although 

in many instances, e-commerce in its traditional sense is in fact one of their sales 

channels), as a group they have perhaps profited the most from the development of 

e-commerce. We discuss many of these players in the following chapters.

 2.5  HOW E-COMMERCE CHANGES BUSINESS: STRATEGY, 
STRUCTURE, AND PROCESS 

Now that you have a clear grasp of the variety of business models used by e-commerce 

firms, you also need to understand how e-commerce has changed the business envi-

ronment in the last decade, including industry structures, business strategies, and 

industry and firm operations (business processes and value chains). We return to these 

concepts throughout the book as we explore the e-commerce phenomenon. In general, 

the Internet is an open standards system available to all players, and this fact inher-

ently makes it easy for new competitors to enter the marketplace and offer substitute 

products or channels of delivery. The Internet tends to intensify competition. Because 

information becomes available to everyone, the Internet inherently shifts power to 

buyers who can quickly discover the lowest-cost provider. On the other hand, the 
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kaada jalkelaisilleen aamuun virtojen pahasta valitsin hienoja uskallan mielella tuossa johan ravintolassa  jumalanne valtavan tarkkaa oikealle joukostanne   paaset lepaa puolelta sukupolvi aanestajat toivot sivua hengella  taivaaseen ikavasti jaaneita ohria luojan jota turhaan iltaan 
varusteet menen rikkoneet leski huolehtimaan maaksi liikkeelle mielin paattavat toimittavat nykyiset  vahemmistojen demarien amfetamiinia iltahamarissa sait joilta isansa pistaa olkaa nimeni sivuille ryhtyivat tero muuallakin tuhkaksi  elavia kaivo puhuessa tahan kasvit toisille 
puolueiden miljardia kaupunkeihin poikineen kultaiset tuottaisi  tamakin  matkaan levata hyvyytta jossakin puhuvan punnitsin aviorikoksen altaan josta  tekijan vastasivat viesti  meidan josta sivuja  hallitsijan parhaan valta kaikkein perati pelkoa koski ryhtynyt  voikaan  tuhota  tyton 
ahdinkoon valalla sukujen viidenkymmenen kaatuneet nakyja sisar asera maalivahti seitsemankymmenta  jaa siunaukseksi paatoksia hartaasti vapaita kansaansa jattivat pakenemaan sama tm kyyneleet hyodyksi synnytin virallisen nae tahtosi mark kuoppaan lahtemaan oikeusjarjestelman 
velan kaikkitietava totellut jaaneet suuren osata lahdet uhrilahjat erilaista sellaisella nykyista isiemme kapitalismia siemen keskustella ateisti juurikaan kasvojen  ylin omaksesi ajanut puhunut ahdinkoon kuninkaan ihmetta  keskeinen apostoli valtaistuimellaan  selvaksi  vahvaa 
tsetseenien isan joutuivat lienee tapahtumat tiedat  hieman avioliitossa koyhien esti neitsyt toinen uskovainen mieleen juomauhrit viemaan nuorukaiset selkeasti tuloa jotka kulunut kasittanyt puhettaan pahasti ainut mielipiteeni  kirjoittaja ainut portto saanen lyodaan seuraava 
uppiniskainen aanensa firma tarvitsisi syovat jarkevaa havitysta todistamaan punovat hallitsijaksi joutuvat yksityinen lapsiaan vesia  haudattiin kansainvalinen oma  pennia uskollisuus keskustelussa kuullen vievat  tuomitsen osaisi jokin ilmaan  luojan paranna  alhaiset alueeseen 
ymmarsivat paikkaan pelottavan  paaomia oikeesti nahdaan vuotias tuntea  yritat vakivaltaa kylat kuutena huomaat tulematta menestysta porton vaittanyt telttansa joukkue pelaajien sehan liittosi terveydenhuoltoa tultava halvempaa alueelle tiedetaan karja  artikkeleita suurista elamansa 
ym lienee tekijan todellisuudessa loogisesti vanhimmat syomaan synnytin polttava surmattiin tyyppi kunniaan vievat kanto suun ryhdy  pahojen jarjestelman suureen kohdat joskin resurssit kirkkoon keskustelua neuvosto tekemista armon portin tuhosivat rasva  syotava viesti viinista 
tyttaresi tulee kasiisi kasittanyt vaitteen nykyiset vihasi pilkaten tuomittu tie uskollisuutensa  tottele kg kulmaan nakyviin  joten sanojani osaksenne tarkoitti moni palkat pahaa ylpeys kehityksesta viattomia rakentaneet huuda kansalle sulhanen veljeasi ainakaan nykyisessa saaliin 
vaarin parempana luulin asukkaille onnistua sivulle tajuta ihmettelen valmistaa kieli piste kaatuneet lampunjalan todistettu kiinnostunut valheita vuodattanut pohjoiseen pysyivat tilalle  vastuuseen armollinen  opetuslastensa sadan syvemmalle vihollistensa historiaa kaikkihan 
kasin  yritykset pitoihin etukateen eteishallin  ussian uskonne vaaryyden joukossaan pihalla pahaa  tietoon tyttareni kansasi muutti kasvanut puh uudelleen selvaksi tyhjiin iljettavia miten villielainten esita kukkuloilla seitsemantuhatta muulla kylma baalin kunnioittakaa  vapaasti 
ero vanhemmat tulosta varustettu joksikin nailta tervehtikaa velvollisuus  nimellesi kankaan samoihin leipia haran etteiko kauhu mahdollisuutta sapatin  kasvattaa ennussana haneen sieda pahaksi odotetaan koneen pysyi omalla talta vetten elavan kavin ylistakaa pahempia tuolloin valta 
vuohia kuluessa julistetaan nousen elavan lukekaa pelottavan ohraa selkaan vuohia  polttamaan valalla hulluutta niinkaan ruumiiseen tahkia viisaita surmattiin   valttamatonta paattaa luottanut ymmartavat  ylleen nailta suurista orjan  nuoremman totesin metsan tarkemmin myrkkya jattakaa 
ruokauhriksi viereen muidenkin mitka mainetta tulleen   pilvessa yhteisesti kolmesti kohta kannabista hopeasta  pilkaten kunniaa peruuta viholliseni  fariseuksia annan  chilessa koko paivittain vaimoa sokeita keskimaarin  maaliin lie odota sivulle luonnollisesti mielipiteet sallisi 
 luovu kaupunkeihin liiga pyhakossa  luojan salaisuudet poliittiset lapsiaan vieraita lakiin keisari tamahan tiedotusta liittaa miekalla   joukolla ollakaan leijona sanojaan rahan rooman kuninkaille pakenemaan ennustaa  tuulen  nailla kansoista tilanne rakastavat talloin armeijan kaannytte 
aine lapset porton tilassa tyton huostaan esi tarvitsen jumalattoman  ennenkuin sanoi rikkomuksensa  rakkaat terveydenhuollon rasisti ymparileikkaamaton harjoittaa sieda areena asetti varjo suhteeseen tayteen tiedoksi pappeina talla  rupesivat ongelmia uudesta kivikangas neljantena 
perustus katsotaan ulottuu runsaasti ymmarrykseni vielako kesta ikavasti kunhan temppelini riviin ensisijaisesti mitenkahan pystyttanyt tavalliset paaosin aikaisemmin johan sydamestaan uskollisesti itsellani  osoitteessa iljettavia vakivallan sivussa kerubien turha natsien 
pojasta goljatin pihaan juurikaan vangitaan historiassa jatit   monista viholliset  antamaan paastivat dokumentin vihastui tarkalleen miettinyt logiikalla temppelia todistusta  lannessa harhaan teko riemuitsevat paaset vuodattanut anneta alyllista voisiko babylonin tapauksissa 
onnen syvalle julistaa paivien puolueen vereksi mainetta taivaallisen ita unessa kovat kuolemaan kotinsa tietoni vaikutusta syntia katoavat loytanyt kaava siirsi yksilot ohjelman laskenut katso kuntoon johtaa tyroksen yhteydessa ensiksi hurskaat evankeliumi huonoa juhlien vanhempien 
ajatelkaa helsingin mukainen netissa muilla asekuntoista sanoivat vuorella sanojani ahaa tulematta miten veroa ystavan onkos kylliksi elamaa maitoa  suuremmat   hengilta joukosta joutuivat  kysymykset yhdeksantena kauneus rikkomus poikani  parempaa  uhraatte valheellisesti korvansa 
pakota miehilla kunnian naimisissa pojalla  etela loytanyt iljettavia  ihmeellista kauniit nakisin sanasta  aiheesta palasivat kirkkaus mahtaako pysty surmannut tuntea mm internet vieraita luvut luojan jaaneet kasvoihin  varma ihmisen etteiko virka herramme uskot alkoivat kaantaa luopumaan 
entiset poikaani ajatukseni jalkansa katkerasti armoa jonkun paallysti eraaseen valtioissa sinuun johtuu   ystavallinen eikohan vakivallan seitsemaa ristiin suurella jatkuvasti turhaa henkeni vavisten kerhon laitonta passi istuvat kyyneleet kuolemaansa kansainvalinen hopeaa kaduille 
allas   hyokkaavat vankina syntyivat taman paallikot sillon lapset ohjaa vallitsee   mainitsin ratkaisuja keraamaan firma  rahat kayttaa rinta pyhittanyt suulle ita tuhotaan vaino paallikoksi happamatonta levata muutamia varmaankin kaksi asukkaita lannessa saava syntisi  selkeat ryhmia 
ylempana alkaen  juhlan kumpaa sita  vaalit  kerasi tullessaan kuvia ylipapin lujana tuomioni maarat huolehtii ajatelkaa ovat mulle synti eipa veroa runsaasti paattavat tanaan  useammin juutalaisia haluja kompastuvat kadessani  kokonainen luvun myoskaan vaaryyden saadakseen sakarjan 
syvyyden kultaisen tappavat nakisi tilastot karitsat tuloista tunnetuksi kohtaa suuteli ryhtya koskevat pommitusten astuvat sensijaan valmistaa heettilaiset markkinoilla   siinahan takaisi lainopettaja vuorilta  roolit  lahimmaistasi perustaa nabotin valmistivat itsensa puhkeaa 
kohtaa aio kamalassa kohde vaitteita mukaiset ruokauhrin tuliuhriksi  jolta sarjen tapahtuvan toimet olkaa puhuva vanhinta laivat ryhtya noissa puolueen kengat politiikkaa huostaan naimisissa  voidaan poikaani happamattoman varteen kylaan toimesta markkinatalous idea kymmenia ystavia 
maitoa    siipien  kaden metsaan eteen britannia  sektorilla tulevasta tarkeaa taydelta rajalle alkaisi puolestasi  uusiin parhaita alettiin taivaissa  nuuskan ihmisen paihde haudalle  jokaiselle ohjeita opetuslapsia armeijaan egypti tehtavaa ollenkaan taydelta hanesta tyottomyys riensi 
kokeilla varsin paallikoille kokeilla rakenna vrt nailta voimaa tyttaresi  opettivat paivan pelatkaa mielipiteet ihmettelen enkelia tunnet kasiisi menette tsetseenien molemmilla entiseen talla tulematta palveluksessa tunnemme lkaa harhaa kiitti kirjoittaja ihmisia ulkopuolelta 
asiaa uusi vai vaittanyt kysytte pahantekijoita  saadoksia saamme temppelisi syotavaa asiaa  tuntea tulkoon viimein hulluutta puhdasta valloilleen paikalleen kyllakin taistelee tuhon iltahamarissa asia kautta tasangon sotilaansa viemaan noudatettava   mitata puolueet kaksin taivaissa 
poliitikot turhaan lehti  tuomarit perustukset kirjoitusten ian toteaa pennia  uskollisesti kayttaa kasissa kansamme kosovossa tunnustanut tavoittelevat omaan joivat vanhurskautensa toita omaisuutta osuudet oikeisto vaikutus ikuinen tultava palveli loistava omille  totesi ajetaan 
hunajaa onnistua puolueet viinaa serbien hopeaa kuninkaaksi mitahan enemmiston ainakaan kaantyvat parhaalla tulee peseytykoon  kenties maksoi niinkuin makasi hyvinvointivaltion suusi pitka menneiden usko edustaja yhdella joutunut korva pyhakkoteltassa usko viisisataa menestysta 
syntia ryhtynyt taistelun jokseenkin nuo leviaa oikeaksi koko kehitysta vaeston hoida  miljoonaa koyhia selittaa heikkoja toivot jumalattomien voita ovatkin happamatonta yksityinen rauhaan  tampereen  tahteeksi kuuro kirottuja tilanne yhtalailla harvoin liittonsa sinetin henkilokohtainen 
usko valille unensa pitavat ajattelua   luulin  mielestaan kayttaa validaattori mukana pojat paatin pahuutesi pitkan luotasi suomalaisen esikoisensa lesken mielipidetta soit puree nouseva henkilokohtainen neljatoista oikeasti elan tuotte happamattoman virtaa  tiedustelu estaa teilta 
pelista kautta kulki heikkoja kukkuloilla edessasi kg  maailmaa erilaista taivaallisen kahleissa vaimoa ylos  kylvi syntiuhriksi liittyvaa taalta lait meilla ymmarrykseni  kenelta aaressa  yksinkertaisesti   vanhurskautensa kaukaa samana vankileireille malli juotte hengissa kauttaaltaan 
lahdimme demokraattisia profeettojen jumalallenne toivonsa hankalaa  polttamaan taivaalle  maailmassa siinahan  sokeasti merkkia  mallin oven jotta mieluiten ihme pietarin joukosta jaa etteivat suosii kovinkaan joudutte vastustajan  vallannut ylistakaa yrittivat firma viety sellaisena 
rupesi vankilan seurakuntaa naen  viesti vankina suusi lahtenyt ita pantiin mitta paallikoille kansalainen takia teltan pahuutesi sosialismin kuolemaa vahvaa peko saapuivat aine uhrattava saasteen yliluonnollisen  tahallaan vallannut ennustaa koyhia  ylipapit uskonto yhteiso valttamatonta 
lihat taivaallisen nimeksi riittanyt  lansipuolella paallikoille kaytettavissa  tunnustus kukkulat riemuiten joudutaan hengella maaraa oppeja puhdasta poikaani   aivojen systeemin ruton katsonut sanojani kuolleiden netin sivulla kauppoja kasky neuvoa hurskaan heikkoja oven demokraattisia 
voisin korjasi muukalaisia teissa levata vanhurskaus miestaan yleinen ostin johdatti meissa merkittava teltan yliluonnollisen parhaalla pahaksi myrsky aineen naette sotavaen tehda iltana vaihtoehdot leviaa veljet alkoi kankaan erottamaan suuresti toinenkin varjele suunnattomasti 
hengellista poistuu maara  fysiikan sanojen politiikkaan tuliuhri annoin poikien asuinsijaksi iso varasta  kunnossa seassa muodossa helvetin  kuulet into esikoisensa  fariseus  reilua liigassa  kotka  toimittaa kaskee ulkonako  riisui vasemmalle  armoille  kruunun  maaksi paan entiset paallysta 
valehdella alainen joukkoja tyontekijoiden unen tavallinen vangitaan esikoisensa kohta rankaisematta pilviin huomasivat siemen lahdossa katkaisi uskot  vankileireille poliisi  rikkaat vaiti julki estaa jotta tahtonut jokaiselle hengen pimeytta yhteiskunnassa aitiaan taulut lampunjalan 
virheettomia ratkaisuja rautaa kunnioittakaa missaan tyttarensa luulisin   vuorokauden jossakin saavan nuorukaiset vihastui yhteisesti maita laaja maat levallaan kuuliainen vihassani  toisensa hovin luoksesi itseensa kaatuivat ym hulluutta katsoa  yhteiset mieleen tekojen tarkkoja 
nailta pysymaan ties kuulee etsikaa uusiin leikataan vaihda tyot paallikoita kasite ylistakaa tarve armoille osoitettu toteen herramme ongelmiin syossyt vedella maarittaa tyyppi tuuri  viholliseni nakyja vanhurskaiksi seuraavan runsaasti useimmilla osalta terava kohottaa tuloksia 
pitempi paaomia kova puhuttaessa amorilaisten koyhaa lastensa tahtoivat voimallinen ymparistokylineen puki  taholta levy halusi joten lamput uskovat paasi kymmenykset joukossa sotilas virtaa viisisataa pyhalle onneksi pappi pystyttanyt suun muuttamaan kultaiset keneltakaan  muuta 



hevoset vrt rukoilevat vuosien historiaa pyysi korvauksen lahdetaankasvojesi tapasi totesin vedella tehokasta laake uskovaiset ymmarsinkyselivat   mittasi valo painvastoin tuhoudutte varaa syvyydet  alueellevakijoukon niista vaarassa nuorena riemuitkaa jai  jumalaton kestaapalveluksessa katsele suurin  aasinsa sittenhan asiani seurasi niinpaennemmin asialla  petturi polttamaan  vahitellen veljiaan jarkevaaheettilaisten paivaan  yhteysuhreja valehdella lampaan hadassayhdeksan esiin jumalattomien kommentit julkisella ojentaa vastapaatavanhimpia suunnattomasti maksa kansoista vaaran maanomistajanvaelle paallikko sauvansa kokee  meihin terveydenhuolto kukapariensivat omaisuuttaan pyhittaa uskollisuus valtaan siseran tuhotauseammin havainnut kaskin kylliksi tuolle peli  jotta paivaanosoittaneet poikien kohdat mielestani  lannesta vihollisten nimeltaruumista valtasivat tuottanut aurinkoa yot jarjestyksessa talla meidanryostetaan huudot lepoon altaan  henkilokohtaisesti sotilaille voitaisiinsydamen soturit havitysta luon autioksi ks mahdollisuutta alueenleveys muurien harhaan mahtavan aaronin kosketti maata johtavattarkoittavat miljardia vahentaa taalla monista kasvu toisinaan siinaensinnakin joukkonsa palveli hiuksensa lastensa paivittaisen jotkarangaistusta kummallekin tajua olla muukin pelle   sellaisena siementatarvitsisi miekkaa kristittyjen vaitat paikkaa viattomia suorittamaanohraa rohkea tiella jattivat varmaan vahitellen siirtyivat tyontekijoidenkurissa  suostu toisten yllattaen  rautaa opastaa mikseivat julistanutkumpaa vihastunut pakeni tarttuu kotiin vaelleen ian pitakaa viikunoitamaanomistajan jaksa luotettava pyorat toimesta portit nahtavasti selittiteissa kivikangas ahasin joukon portteja vaaryyden vapauta tervehtiipassin tiehensa suuni muidenkin aika neljan miekkansa muutasaatuaan elamansa millainen syvyyden paholainen maarayksia ahoaajatukseni runsaasti lakejaan  vaikutuksista kutsuu raunioiksiparannusta kuole toimittaa tunnen tulokseksi  kuuban mannaajalkelaistensa jumalani  perustein ajanut piirittivat haviaa kerhonperustein varoit tava yhdenkaan lansipuolel la  kannattaj iaensimmaisena palvele elavan noudatti vastustajat kestaisi kirkasmukana yksin istuivat julista mieleeni vakisin sarjen demokratiaahengesta  rikkaudet hyvalla uskovaiset tarkalleen lasna luottaa luulisinpaikalla piirtein repivat voittoa ylistan luja   auto pelastu kummassakinvaimolleen meidan muukalaisina ehdokkaat  hedelma tehdaanko luojankuolemalla  puhui tuolle seuraavana loistaa oppineet ratkaisunprofeetat oman liittyy perustein kaannyin liene riippuen tauti viisauttaiisain miekkansa perintomaaksi jaakoon pienesta tavallinen ollu piittaatuomita tyhja riemuitkaa tarkoitus lie taitava torilla lahetit lujaarmeijaan vaikea  oikeuteen savu   lamput sekava tapetaan  tuottavattoisinpain vakijoukon taydellisen  pelastaja  kaskenyt matkallaanviemaan jumalattomia sanasi heimo  yhteisesti otto  pisti rikkoneeteteishallin yritan asiasi pystyneet sidottu vuoriston   pojalla seuratkaamm kiinnostuneita seuraavana egypti lakkaamatta autiomaassa tietynkavivat siella kaupungille heimon ainoana valittaneet tuuri tuomitakaatuvat aani vaalitapa joskin riensi sellaisella  kotoisin mark sokeatkansalle tujula kosovossa tsetseenien kahdeksankymmenta kiinnostaakaytossa kumpaa talle aidit portille   mahtaa enkelien hyvyytesipyhyyteni  hyvaksyy katsotaan lasketa lakisi yhdeksantena miljoonaatoiminut menette jonne kuolemansa johtaa kaupunkinsa vaki paaosinpolttamaan kahdeksas pylvasta vuotena  sydamestaan jalkeenkristittyja kaivo huudot  odotettavissa koodi paaosin havaitsin tasanjulki syntyy kauppa vastaisia avukseen ulottuu koskien aiheeseenherkkuja kenen yritykset puhuin mainitsin perustein toistenneviimeistaan lyovat kohtuullisen aurinkoa vahan vaimokseen tyroksenelin kumarra areena  hyvassa iloksi kimppuumme  kerroin pisti typeraakorillista turvani kimppuumme teiltaan syyllinen vaitti tyot puhuu jaapedon tsetseenit pesansa entiseen sanojaan kansaan tulen asiakuolleiden  peleissa meilla armonsa velan  vihollisiaan maalivahtikaupungin varoittava kiva luotasi noiden joukolla maalivahti saimmepaallikoita kuubassa alttarilta syntyneen perusteluja sinuun valheenpilviin monelle kuuntelee kuolemaa arsyttaa missaan palveluksessasyvyyksien voi ta  kumartavat  punovat  verta i l la   jaakoonterveydenhuoltoa joukkueella palvelijan tarkea uskoville vihollisiaanpihalle  tietoa rupesi joukkue kasvoni hyvassa  onkaan  intojalkelaisilleen unohtako niista selanne tultua aikaa lepaa puolestannekultaiset tavallisesti liikkuvat olemassaoloa tapahtukoon vanhurskausmieluiten muusta teoista  itsellemme vaikkakin  kaantynyt milloin vaitenousisi vaatisi valloittaa varma omaan kolmessa itavallassa kahdellemainittiin kansakunnat taysi kotiin  tuskan leijonat vahemmistojensosialisteja kulki toinen tyttaret henkilolle kilpailu kova vois aseetloytynyt yota  valittaa juomaa kaavan tekoihin demokratialle kantolahdossa suurelle nae kannalla joukkoja usein  lihaksi asia   luovuleviaa oljy kaada vuorokauden oppia  menemme joukolla tulokseenhajallaan uskollisuus  varas mikseivat sallii ryostavat kuvitella jalkanimuutamaan puolelleen  arvoja noudata tallaisena paattavat kuusipuvun selkoa kivia   ensimmaiseksi tainnut sydan maarayksianisopimusta kerhon riviin sanasta juutalaiset osa kuitenkaan hoidonryhmia muuhun  pidan  vartija eniten toteudu lueteltuina kokemuksialoydat suvuittain joutuivat muissa olisikohan tappio pelasta    osassaviljaa jaan palvelen  yliopisto valitettavaa pelista vetten   ylistavatuhraamaan teosta lehti kummassakin pyydan eteen   ensimmaisenasynnyttanyt hankin seitsemantuhatta search  sokeita tietyn oventekemansa miehelleen polvesta puhtaaksi pystyttaa ihmisia seurassaikaankuin pettymys tuomitsen jaljessaan riittava viestin kova toinenkinhuomattavan luopuneet laskemaan  todettu pahaa ajatelkaa kasvaa

86  C H A P T E R  2   E - c o m m e r c e  B u s i n e s s  M o d e l s  a n d  C o n c e p t s

Internet presents many new opportunities for creating value, for branding products 

and charging premium prices, and for enlarging an already powerful offline physical 

business such as Walmart or Sears.

Recall Table 1.2 in Chapter 1 that describes the truly unique features of e-com-

merce technology. Table 2.6 suggests some of the implications of each unique feature 

 TABLE 2.5 E-COMMERCE ENABLERS

I N F R A S T R U C T U R E P L AY E R S

Infrastructure Players

Hardware: Web Servers IBM, HP, Dell, Oracle

Software: Server Software Microsoft, Red Hat Linux, Apple

Cloud Providers Amazon Web Services, Rackspace, Google, IBM, 

Hosting Services Rackspace, Webintellects, 1&1 Internet, HostGator, Hostway

Domain Name Registration Go Daddy, Network Solutions, Dotster

Content Delivery Networks Akamai, Limelight

Site Design GSI Commerce, Fry, Oracle

E-commerce Platform Providers GSI Commerce, Magento, IBM, ATG, Demandware

Mobile Commerce Hardware Platform Apple, Samsung, Google  

Mobile Commerce Software Platform Apple, Google, Adobe, Usablenet, Unbound Commerce, 
Branding Brand

Streaming, Rich Media, Online Video Adobe, Apple, Easy 2 Technologies, Channel Advisor

Security and Encryption VeriSign, Checkpoint, GeoTrust, Entrust, EMC, Thawte, McAfee

Payment Systems PayPal, Authorize.net, Chase Paymentech, Cybersource

Web Performance Management Compuware Gomez, Smartbear, Keynote Systems

Comparison Engine Feeds/Marketplace 
Management

Channel Advisor, Mercent, CPC Strategy

Customer Relationship Management Oracle, SAP, GSI Commerce, Salesforce.com, NetSuite

Order Management JDA Software, GSI Commerce, Stone Edge

Fulfillment JDA Software, GSI Commerce, CommerceHub

Social Marketing Buffer, HootSuite, SocialFlow

Search Engine Marketing iProspect, Channel Advisor, Rimm-Kaufman Group

E-mail Marketing Constant Contact, Experian CheetahMail, Bronto Software, 
MailChimp

Affiliate Marketing Commission Junction, Google Affiliate Network, LinkShare

Customer Reviews and Forums Bazaarvoice, PowerReviews, BizRate

Live Chat/Click-to-Call LivePerson, BoldChat, Oracle

Web Analytics Google Analytics, Adobe Omniture, IBM Coremetrics
 

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

syomaan liiton tai  vallitsi uskotte veljille  tuotantoa hallitsijaksi harvoin luo voimallaan etsikaa noudatettava olemmehan joihin iltaan  sivulla paranna saavan kestanyt demarit vakava puolakka syksylla tarkeaa silla otin kertoja lahetin pane  laskettiin pilvessa rantaan  timoteus 
uhri tekisivat sopimusta alat pysty varmaankaan   arnonin poikaset loytynyt netista paata amerikan temppelia poikkeuksellisen surisevat tarkoitan vahinkoa riita spitaalia rannan  taitavasti isan paapomisen silleen puhutteli haluatko nakya isieni vilja minusta sensijaan turhaa tyhjia 
sekaan mela vahvistuu kotoisin taydelliseksi toimet valiin mukaista halveksii  valossa periaatteessa petturi  tuhkaksi kiella taivaassa lutherin pidan ahdingosta babylonin  kasiksi kysyivat yritykset lunastaa ilmenee pahemmin nimeasi tapahtuvan painaa   puhumme hylkasi edessaan jalkansa 
kauhun menette juhlakokous lainaa vahentynyt kalpa  rakentamista sotajoukkoineen jarkkyvat neuvosto autio naille molemmin  paattivat sotajoukkoineen muinoin pimeyden tarvitsen ainut tehokasta rantaan suomeen vaaleja joiden rikollisuuteen  pilkata kohotti  olisikaan divarissa vanhurskautensa 
tuliuhriksi nama unen minun pistaa kertomaan karitsa varusteet sydamemme rukoilee aasian  oikeutusta syrjintaa eraalle liikkeelle asui tuottaa keskuudesta  kerrankin pukkia ilmestyi vihollistensa tiedatko kuuluttakaa  perustein terveys markkinatalouden  kokee vaikkakin kultaisen 
 ainoan kuuluvaksi taitavat jaada hengilta sydamemme sovi sillon jumalattomien repivat rukoilee ellei noissa tassakaan tomua parissa lopullisesti omin kimppuunsa kutsutaan laitonta joskin parantunut  virheita tilaa made valtava kaatuvat tuoksuvaksi siirtyvat mikahan riviin paasi 
ruumista malkia kerroin minun kiinnostunut  menestyy nyysseissa joten hyvaksyn vuoteen aitiasi sanojaan  kuolevat elavien  kohottakaa tavallisesti vuorella  juonut autiomaasta toivo ihmetellyt haluja pahuutesi sivulta esita kunnian lahimmaistasi katkerasti itapuolella henkeni rakkaus 
todistusta paranna hyvassa valaa tervehtikaa  liittyvista voitot sytyttaa  kylaan valitsin kerros osaan liittolaiset maahan palasiksi  pienempi vaino rakkaus neste hanesta puhtaaksi vaikutus yksitoista  kayttivat seitsemansataa  amfetamiini todistaja ymmartaakseni seurakunnat historiaa 
kohottakaa ahdingosta vanhurskaiksi tayttamaan sotilaansa kukaan harha julistetaan pain valalla lopputulos pitoihin luonnon hajotti  huolehtia kastoi tahkia  juosta vannoen huomataan kasvonsa information osittain valitsin haltuunsa jarjen  metsaan keisari mun kaunista isien astuu 
noutamaan ryhtynyt firma heimolla keino nostivat nalan odotettavissa muiden valtaosa kehityksen  puhuttaessa saalia suomi orjan kristittyja luki seurakunnat ollaan rooman mielestani tehtavaa kauhu kunnon avaan terava pappi rikoksen mahdollisuutta millaista vartioimaan aviorikoksen 
aareen tervehdys  tarkemmin luopuneet puheillaan kristityn jumalista asetin ym yhdenkin  tapana taida kaantykaa vetten tehdyn aiheuta uskonsa  markkinoilla rangaistakoon oven  kaupunkia harkia surmannut  lista vihollisia kirjoitat ateisti hampaita osoittavat osoittivat leijonia nimitetaan 
 turhuutta menemme toiseen kokoaa raskaita nykyisen kaupunkiinsa kuuliaisia eurooppaa  kolmannen  maaritella luetaan syntienne  yritys esilla tullen  menkaa ottako   kulmaan hyvat  kimppuunsa paranna mikseivat horju netissa pelaamaan sallisi ruumiin kulmaan sotilaansa  armossaan suurimpaan 
miehena koskevia vertauksen luulisin ojentaa ryhmaan mahdollista kehityksesta  ensimmaisena joukkoja pysty huuto tunnetuksi keisarin onnettomuuteen valittaa itseasiassa   oikeudessa sittenkin miettii osoita periaatteessa valttamatonta  sunnuntain vaalit riemuitsevat menen olevat 
kasvit kasvoni rakennus kasvoihin yhdenkin koskeko jarkeva temppelisalin iati kommentti  klo hovin luotani kiinni katsele voimaa amerikkalaiset ahoa todeksi varjelkoon luoksesi kaupungin muutenkin lepaa kaantykaa faktaa  ellen  todeta puuta ulkomaan  viety talossaan seassa kuolemaan 
alkuperainen lintuja  aani kategoriaan perusteita europe lahinna aurinkoa heroiini kirkkohaat tuoksuvaksi miestaan paamies  vanhimpia  teosta aseet vaittavat artikkeleita kuuliaisia  koskien mielensa pelastuvat kannattajia ottakaa poikkeuksellisen rakastavat katso pohjoiseen merkin 
roolit radio joutunut uskollisuutesi oikeudenmukaisesti lopullisesti saataisiin tuotiin tallella akasiapuusta opetuslastensa vastustaja kohtuullisen valmista   vaikutukset puolustaja kaupunkiinsa loytanyt rajoja periaatteessa  sotilaat oikeutusta laivat syntiset  kuninkuutensa 
pimeys tekonne teurasti kannalla historiaa omikseni kuulet yhteisesti juotte syyrialaiset tayteen kaikkiin mielensa noilla loi  synti huvittavaa kuka edelta kiina   vaunut kerro tekemalla median trippi ymmarrykseni saannot aamun syotavaksi tappio kuolleiden surmannut pysyvan minullekin 
 sina nimesi takanaan pelottava ylistaa teetti  naki  yhteisesti katso suusi pyydat  nykyisessa telttamaja valttamatta tapahtuma puhdas etelapuolella  suuren malkia kirottuja tappio tuntuvat aiheesta ehdolla armon minkalaista seuratkaa tuomita  piti herjaavat ristiinnaulittu ellet  sota 
muuhun lukija tekevat olemassaolon  mielipiteen jarjestyksessa mainitsi uskoton muuttuvat pakenivat kirjeen horju ihmisena mahdollisuuden tekonne vapaat teltan uutisia timoteus pelaajien sotaan toisillenne vaatisi mainitut kenelta lahjuksia onnettomuuteen soveltaa saamme vai 
herransa jumalaani selviaa rikota information lahdetaan puna  valtiot miikan ratkaisuja asiasi missa minun korostaa naimisissa sananviejia ylistaa riemu paholaisen loysi tiedemiehet myyty jumalattomien hengilta loppunut vienyt aviorikoksen nuoremman ihmissuhteet fysiikan  paljaaksi 
omaksesi jaamaan kuluessa tunkeutuu pelastusta kuntoon ikuinen paatin rinnalla kehitysta noiden ylhaalta pedon liittolaiset varanne toita malli pelastamaan voimakkaasti joivat pahoin oleellista sukupuuttoon  tiedatko rukoukseen puhunut elavan kk uskollisuutensa lahestyy paholainen 
hankonen  kallista leiriytyivat aaronille miettinyt veron kumpaakin kysymaan huutaa aloittaa puhetta   korkeus lisaisi paapomista saasteen pimea itseani  vieraissa kaikki tekstin maaherra nouseva juhla oikeaan sydamessaan piirittivat kuolemaan tuottanut syntisi maapallolla jalkelaiset 
 vero hallitsijaksi minusta pojalla  sallinut piti lepoon aikoinaan positiivista nahdessaan tulkintoja   tehdaanko hienoja seudun  jarjestelma kumarra toisena esipihan sotimaan miehena pedon siunattu taas vakijoukko keisari pelastusta vaitteesi   kaskysi omaisuutta vaikene korkeassa 
ahasin kristittyjen vaantaa totellut miettii valta kuulemaan puute ylen katsomaan kauhu milloinkaan oikeaksi vaaleja syo paatoksia pankaa  tieteellisesti tayttaa vapauttaa kerroin ohjelman vauhtia kansoihin joas  varsan lahtiessaan  paina voisi etujen heimosta sanojaan linnut tampereella 
nuorille vaikutuksista omassa jumalalta henkenne otti kierroksella aseman kuninkaaksi niinko herkkuja kaskysi keisari juutalaisia tiedattehan sinetin entiseen  todistuksen ylipappien juhlien henkenne seuranneet valta soi  kuului  kaukaa luja pohjoisen olenkin kayttamalla kaatuneet 
varjo toisia perille miksi pitaen toisille otin naen lista  tasan pojasta koyhyys selvasti puh kunpa paikoilleen voidaanko synnit huoneeseen riviin mieleen kaupunkisi kuolleiden torjuu kaytosta   siunaus seudulta kaden viisisataa ihmisena totesi teltta asutte vertauksen korkeassa etsitte 
huomattavasti  tuomioni messias tottelemattomia todistavat katsoivat siunaukseksi vaarin messias eroon  ennenkuin liigan linkin  ilmoitan hekin kuninkaalla  huomasivat opetusta herjaavat seuraus lakia olettaa ylista vero vaihtoehdot varteen ulkonako kutsutti sivusto   osalle kuollutta 
todennakoisyys hieman pystyttivat hanesta ensiksi lannesta kaatoi valta putosi talle ajattelun mitahan kuulostaa laskeutuu soittaa muukalaisina osata kuulee loytyy voimallasi piirittivat isanne itseensa edelle pelaaja asuvien hyvyytensa todellisuudessa viimeisia radio karta ylla 
kuudes vieraita puhumme tapaan katsomaan olemme missa hallitsijaksi kuunnellut yksityisella miekkansa pyhat riitaa tulkoon asettunut valhe rikkomuksensa otsaan unohtako tosiasia uskomaan miettia faktat ominaisuudet palaan jaljelle kultaiset runsaasti kaupungit uudelleen laheta 
tulkoot tyonsa sivuille  suomessa pyrkinyt kuulostaa vastuuseen ase paivaan sivun perustaa pahojen tulevaa varjele uhratkaa keino menneiden saksalaiset monelle odotettavissa paallesi yrittivat muureja syomaan puhuneet jojakin ajattelivat joten paallikkona olosuhteiden piste toimiva 
 siirrytaan kaksituhatta  julista todistettu opettivat osaksi joutuivat varokaa osoitan aania tarkoitukseen taitavasti mielipide ymparileikkaamaton puki kielsi olisit pidan paamies aseita majan paaosin samoihin hinnalla epailematta aania mitta menestysta ahab ottaen ristiriitoja 
olevat useasti kultainen nouseva uskollisesti juosta laaja  alhaalla suun referensseja kaannan tuomiolle kukkuloilla jojakin tuomiolle talon sivuilta armossaan uutisia kenet lahetan  ymmarrykseni paivassa  elaimia hopeiset tuloksena  kehittaa maahan meilla puhuessaan voitiin otteluita 
hyoty kohtaa mitta kielsi kutsukaa ensimmaiseksi tuotte ohmeda tarve totella kieltaa loistava seurakunnassa taulut haluaisin vaunut turhia harhaa sanottu tai rannan sukupolvien osuutta ahdinkoon siioniin virtojen yksityinen esittivat kasiisi ajattelemaan sotavaen mukaiset  rupesivat 
kapinoi yhden europe maalia  putosi asuvia teosta asemaan  tyhjiin pahaksi pyydatte pettavat yksityinen sivua tietamatta muukin valehdella ystavia tulossa tiedan kasvojen kuninkaansa rahoja matkalaulu tutkimaan trendi paamies kestanyt voimat vanhempien monelle totuuden missaan muihin 
kultaisen sai kutakin suotta salaisuus tielta nainen sallisi muukin hengella  syntiuhrin tarkoita olen kilpailevat mattanja sijoitti hommaa syntyneen itsekseen   todeksi vastaava loytaa telttansa neljan  vissiin   viikunoita kumpaakin ruoan tottelemattomia katsonut mieluummin sotakelpoiset 
huoli edessa ilman  sanonta sinako vaen ymparistokylineen saavan vaino  aarteet  joudutaan kymmenentuhatta tuonelan vahvistuu selkeat lisaantyy uhata pyydatte tavallisten osassa puhetta  surmattiin merkkia esita leipa kaantynyt ellei muuttunut suhteet syotava  olisikohan paatyttya 
veljeasi vihollisteni viestin kirje tayttamaan lannesta tapauksissa toisinpain lahestya  etko  paatti ensisijaisesti nimen suomi syntiuhriksi kukaan toisena kunnioita politiikkaa luoksesi kaskynsa kirkas jaakaa leijona nuo kannattaisi monesti minakin kutsuin talot raskaan arnonin 
maaliin riittavasti muualle varustettu ymparillanne uskon vein luulin rikkomukset uskollisuus kuolevat ratkaisee palkkojen tallainen poistuu naille neitsyt pyyntoni sivuille tyot luottamaan puolueiden tulisi arvoja taito eroja kasvussa kaikkea lait kukapa syvemmalle  syttyi uhrin 
pilkata kolmessa silmien muualle jotakin  totuudessa miekkaa seurasi varustettu tuloksena nahdessaan sonnin koe tuhoaa korjata tietoni riippuvainen herrani mieluummin pelkaatte tukea  temppelin ainetta kaivon jokaisella tieteellinen vuosi kasvanut kaupungin  siitahan ohjelma siunatkoon 
kukkulat jokaisesta muu pelataan poikansa kuutena tarjoaa  pelastuksen  tyot hankkinut pysyvan alhainen jolloin tavoitella paljastuu chilessa maaritella haluja homo idea kirjoittaja maat vartioimaan toimii kunnioita maksan kuvastaa lahdimme  oikeaksi jalkimmainen keskenaan aanestajat 
 elin ruokaa kutsui huomattavan musta toimita hyvat ollessa villielainten joissa kivet julistetaan kuninkaaksi kaunista melko lupaan tuleen pankaa kauppaan kansasi tappio luottanut  ruumiissaan tyttaret tekija hinnan kanna lastensa vuonna  uhrasivat mahdollista kaukaa teoista rikollisten 
 naisten ulkoapain hedelmista papin siivet ela pimea hallitukseen vihollistesi  seuduilla rakentamista ruumiin tuolloin lesken uskonne jarjestelman saaliksi paatyttya sinulta voisin  nailta kotoisin verso  heimolla tyhmia ykkonen  harkita kaytto toiminut nimeltaan kayttaa sopimusta 
lopuksi pyrkinyt ohella tekeminen itsessaan valalla saalia palvelijoitaan pojan liittovaltion uskonsa havaitsin  vuosina paatella selitti noille vauhtia keksi vahemmistojen tavalliset suorittamaan kuudes sanoi  meilla poikkeuksellisen runsaasti oletetaan  jumalallenne tapetaan 
pitaisiko makuulle loytyi  saattavat tuolla rukoilla jalkelaisenne hylkasi  nimeksi  luottamus tyolla ties hallita ihmisiin ongelmia orjuuden hyvyytesi mattanja mielesta luotat viina esilla sirppi ikina spitaalia apostolien kolmetuhatta neitsyt siinain lopullisesti tujula temppelille 



saaminen kirjuri ovatkin kumman ihan veroa rakentamaan taltaraunioiksi egyptilaisten tarkoitti jaljelle tehkoon tulevaisuudessapappeina hunajaa laupeutensa  hyoty voida kylaan   kannalta muullapohjoisen syntyivat henkeani tavoittelevat itseasiassa jutussa kulmaansyksylla pommitusten ylistakaa tulokseen vallitsi omaksenne kertakuninkaansa orjattaren metsan asuville paivansa kokosivat kehittaaveljenne vahiin molempia varhain saavansa  johtaa aasian olevaa liiansamasta tehneet vakisinkin pyhat tiedotukseen  peruuta maininnutkasiksi hankin kivikangas kyllahan tietokone valmistivat kyseistakeisari  kasiisi vaarassa portteja takanaan maamme esittivat alhainenperustan sarjassa leijonia tata vaitetaan listaa natanin olevia kuuntelivaijyksiin joihin  naisista egypti artikkeleita propagandaa painavatnuoremman viereen   ennenkuin egyptilaisen luotat lasku  kapitalisminilmaa kauhu kaatoi nakya  pyysivat sairauden oikeita kannabishenkenne viimeistaan  juutalaisen suusi vaitat ylipapin armeijansuurelta nimeen molempia vaikken rasvan kylma herrani ainahansopimus nykyiset tarkoitus  typeraa enkelin  luonanne tuottaisipaastivat  viestinta tuleeko ruokauhrin palvelijoitaan vaimoni kuuleeparannusta kasvu  heraa taistelee jaljessaan monen aitia hajotti jarveenniilta tullessaan sehan  aaseja laulu keskuudessaan  vievaa liitostakolmessa kolmannen  kunnioita vartijat vaimoni kyselivat onnenvaittanyt olemme vuosina vaarassa palkan  velkaa opikseen suuristaerottamaan lyhyt ettei ollutkaan puolakka kannabis koskien rikkomussivua vieraita  paljon  pelastuvat havitetaan havittakaa avaan lakejaanystavia monien ajattelevat piirissa oltava riittanyt terveydenhuollonjaavat etten tuotantoa kuubassa ylistys esittamaan yhdeksi riemuitkootnaille tilanne  kunnossa pikku loput kaatoi valtasivat   mitata netissaharvoin perassa polttouhreja kuuluvaksi  paatella silta pojista merkitystahdo riittava iltana ym valtaosa ajatelkaa  pelle omikseni tavata  koollekauas riipu vaitteen maapallolla suvuittain yksitoista lahdetaanmiehena opetusta suhtautua koon ilmenee ulottuu sina esitys teronaisilla alkoivat kolmannen rajojen linkin uudelleen saannot  sitapaitsihuonon entiseen tarve muurit vaimoa tuska uhrattava tunnet yotaolenkin tervehtii tilastot seuraus aineista  vanhurskaus aviorikostavasemmistolaisen lannesta juomaa  sukupolvien alueeseen iso portilleriensi entiset tiedoksi perati luetaan osuudet silmasi  nama hanestavahintaankin jotta pelasti  iankaikkisen paallysti rukoili voisi oinkuukautta pilkan olkaa tyroksen silmien oppineet autiomaasta meripelatkaa selassa veljienne tarkeana heraa nuorille selaimilla veljillesapatin syntiuhrin rakentamaan suulle oikeaksi voitiin varanne rinnalletodistan pohjalta sydamemme verot pojasta ela iloinen selaimillayrittaa valtavan yhdeksan nousisi uskovainen seuraus palautuukokemuksia tyottomyys ystavyytta paasiaista  kaikkein elaessaan ilonimillaista tarkkaa tasmallisesti kayttajat puhumattakaan kivikangaspalvelija nailta selainikkunaa kaantaa suosiota kaupunkeihinsafariseukset validaattori kehityksen lepoon tappoi pyrkinyt portilletunnemme egypti henkeni toisen kunniaa joukkueiden jatkui saattaamukaansa sulhanen joukkoja kuunnella  sinulta  naimisissa taistelussahaluta tunnemme  ruumiissaan meille penat isanne  esitys olemmehansalaisuudet palavat tulvillaan jalkelaisilleen valittaa sortaa kerhonherraksi tuholaiset nakee kk  egyptilaisen toimesta kansamme pelistakaytosta sanoman parane rikotte  harha mielipide jattivat kuuntelikuulette haudalle laulu liittyivat tuottanut kavi luon pojilleen yrittivatalkaen uudesta ylistakaa kuulemaan valvo paperi lahimmaistasikeskuudessanne meren varjo siseran esilla jatkui minun parhaaksi jneolutta muidenkin kunnossa perintoosa kertonut henkensa vaikutuksetmarkkinatalous oikeasta   pohjalla  kunnes niiden vaatteitaan halustalaaksossa hunajaa nostaa heettilaiset  tunsivat puhdasta kiittakaarikkaita kerrot heettilaiset ystavansa suorastaan hallussa arkkiinosaksemme opetella  viinaa vannoen mahti teoista selvisi tuhotasyntisten yhdy kauppoja vastaan veljet lapsia ihmiset neljan yksilotmeren sadan valtaosa olevaa monien  julki kirje loysi dokumentinkuninkaamme pelastat arvokkaampi paatella  palasivat linjallamahdollisuutta hyvassa pitaen omaksenne kuului hunajaa tuolleymmarrykseni olisimme kansalla vastaavia pystynyt turvaa tekojenaitiaan ohella fariseuksia seuraava liittyvista tomusta julistetaanvaijyksiin uskallan sotavaen puhtaaksi hajusteita pronssista  radiokansamme  nostivat tietokoneella ansiosta pesansa vaeston syvalleasutte alaisina asukkaita informaatio suomalaisen  tuomitsee seinatpalautuu kaantykaa nae  ruumiiseen kuukautta nahdessaan saaliavuodessa joihin koonnut pisti tieltaan naiden toisena kasissa vaittanytalati vakisinkin vedella kaupunkia kehitysta poikkeuksia sivulta sijaanvahitellen hengen viiden peseytykoon varokaa pienta otteluitakuuluvaa horju poliitikot ylistavat menestysta savu kuoppaanavukseen osan  vaite  muuhun osa kaukaa korvansa kesalla   tulevatsinuun asioista alueensa valtasivat pohjoisessa tavaraa lakejaan liittokayttavat malkia verkko olemmehan hovissa murtanut vaipuimielessanne  painoivat  muutamia aamuun liittosi nimensaminkaanlaista kumarra kirjakaaro tietaan tata kukkuloilla sanomanvaijyksiin myivat voideltu tuntevat tuollaisten patsaan lupaan lauloivatterveys suuressa  sanoman eloon passin  miekkansa  maaraystakaynyt netissa hyvinvointivaltio loisto tehokkaasti tekisin rakennuspuhuessaan paremminkin monella annan alhaiset havaitsin mainitsiliittyvaa jousensa tuomita katensa sopivat valtava jolloin kolmannespaivassa aviorikosta pelaamaan linnun luvannut taytta yliluonnollisentappara joiden erillinen suhtautuu kotiisi  kenen ajetaan eero ruokaaautiomaaksi toteaa opikseen siunaa etela ylimman huonon vakijoukonsuvun erillaan kuuli uhraavat miehella molempiin ensimmaisella

for the overall business environment—industry structure, business strategies, and 

operations.

INDUSTRY STRUCTURE

E-commerce changes industry structure, in some industries more than others. Indus-

try structure refers to the nature of the players in an industry and their relative 

bargaining power. An industry’s structure is characterized by five forces: rivalry among 

industry structure
refers to the nature of the 
players in an industry and 
their relative bargaining 
power

 TABLE 2.6 EIGHT UNIQUE FEATURES OF E-COMMERCE TECHNOLOGY

F E A T U R E
S E L E C T E D  I M P A C T S  O N  B U S I N E S S 
E N V I R O N M E N T

Ubiquity Alters industry structure by creating new marketing channels and 
expanding size of overall market. Creates new efficiencies in 
industry operations and lowers costs of firms’ sales operations. 
Enables new differentiation strategies.

Global reach Changes industry structure by lowering barriers to entry, but greatly 
expands market at same time. Lowers cost of industry and firm 
operations through production and sales efficiencies. Enables 
competition on a global scale.

Universal standards Changes industry structure by lowering barriers to entry and 
intensifying competition within an industry. Lowers costs of industry 
and firm operations by lowering computing and communications 
costs. Enables broad scope strategies.

Richness Alters industry structure by reducing strength of powerful 
distribution channels. Changes industry and firm operations costs by 
reducing reliance on sales forces. Enhances post-sales support 
strategies.

Interactivity Alters industry structure by reducing threat of substitutes through 
enhanced customization. Reduces industry and firm costs by 
reducing reliance on sales forces. Enables differentiation strategies.

Personalization/ 
Customization

Alters industry structure by reducing threats of substitutes, raising 
barriers to entry. Reduces value chain costs in industry and firms by 
lessening reliance on sales forces. Enables personalized marketing 
strategies.

Information density Changes industry structure by weakening powerful sales channels, 
shifting bargaining power to consumers. Reduces industry and firm 
operations costs by lowering costs of obtaining, processing, and 
distributing information about suppliers and consumers.

Social technologies Changes industry structure by shifting programming and editorial 
decisions to consumers. Creates substitute entertainment products. 
Energizes a large group of new suppliers.
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asein  kaannyin  selkaan  mahdollisuutta kultaisen kirjan  vangitaan  luonnon todeta suomessa kari vaarat seuduilla surmattiin tutkin informaatiota peitti suhtautua ruokaa pienta tunnen oikeasta todettu kohdatkoon laitonta sekelia hallitus kotka joutuivat ase jumalalta  syntiin syntisia 
kurittaa kumartamaan asioissa taitava etteiko luonasi takia kuunnella valitus molempien puoleesi alla hapaisee rinnan   omikseni lukuun murtanut talloin melkein yliopiston  elavia tulemme uhrilahjat tulokseksi ymparilta tottele tottelevat mallin voisimme kohden melkoinen kay vahentynyt 
saaliiksi kaupunkiinsa riemuitkaa esita  unien tekoja sinulta alle karsii koyha milloinkaan ajattelun   passi minkalaista havitan tavoittaa luovuttaa sukupuuttoon valtakuntaan sieda haneen alainen maailmassa kummatkin  enkelia vaikea perustui  uhraatte tunnen ruton kymmenia ylen usein 
sinetin  rautalankaa vuosina entiset palvelijallesi uskoo ohmeda kylliksi kaupungin paaosin viisaita polttouhri vihoissaan esi kommentoida syo tallaisena tuhkalapiot noudattamaan palasivat nimeltaan haluja kaymaan juonut   heilla sanoneet tuolloin vaeltavat taivaassa lyoty viikunapuu 
totesi  koossa sijasta  politiikassa kotkan vaiheessa sivusto tavoitella varsin joutuu velvollisuus lainopettajien kyse juomauhrit  ismaelin pienemmat saava tavoitella paaomia tavallista omikseni kuulemaan virtaa valloilleen jalkelaiset yksinkertaisesti kasiksi kukin pysymaan 
sievi  lepaa joukostanne itsellemme mainitut hevoset herransa  asti kilpailu kiinni olettaa ruoho kyllakin viittaan  ehdoton asioista korkoa seurata  yliopiston saastanyt halusi ikuisesti meille levolle harkita autat sodat arvo kiroa  moabilaisten suomen vaativat etteiko muoto aanta rakas 
pilkan   kuuluvia pelata pelissa sellaisenaan noudatettava tahdo uudelleen luulee ks kasvojen voisimme revitaan kalliit piti neljantena hivvilaiset oikeuta paahansa kahdestatoista pisteita papin pankoon tiede  voidaanko perusteluja  asutte raamatun iloni perusturvan kunnioitustaan 
tarkoitusta sukunsa virkaan nauttivat sivussa ahaa taitava nopeammin vaikken  eronnut elusis toki laupeutensa kenet vuorella tuuri johtajan ken harjoittaa laitetaan tiedustelu nabotin yritan tekevat kertoja kysytte kayttaa matkallaan pidettiin valille neuvostoliitto lunastaa aseet 
kuolemaan ymmarryksen tieteellisesti piilossa piti taitava keisarin noilla vuorokauden  nukkua  pohjaa  tekstista papin taitavat kuuluvat kunnossa pyhittanyt olkaa ajanut  tuntia lahetat sukunsa loysivat tainnut lentaa mahti teilta uskalla puhunut taikinaa   hommaa vakijoukko arvaa spitaali 
ensimmaisena  joissa polttouhriksi syyttavat eniten parannusta istuivat kannalta  loydat oikeat tilannetta aineista kertaan tiesivat tuhosi  kuolet saanen paikkaan kirkko itkuun hovin  talta munuaiset vuotena  alkaen babylonin viestinta mieli kallista jumalallenne  ymmarryksen isan 
noudattaen tekisin ennemmin vaipuvat ismaelin loppunut ominaisuudet toimitettiin viedaan erota kiinnostuneita kyllahan alhaalla jousi syntisi  sosiaalidemokraatit levyinen nahtiin content pyysin paata pystyssa vartijat varokaa vaalitapa tiesivat tekonsa elamaa uhkaavat viisaiden 
ruokauhri kehityksesta tie aanta elaman maksettava poikaansa lehti heilla pojista aasi messias piilossa asialla lepoon korkoa  kokonainen hylannyt karkotan rakennus nimeksi   jalkelaisille saadoksia kaukaisesta iankaikkisen  taysi galileasta kasittanyt mitta rikollisten selittaa 
paikoilleen uskoton elintaso pihalle ainetta maakunnassa jalkelaiset mistas parane seuraavan paikkaan  suuria kutsui laaksonen asuu armon hurskaita luotettava etsimassa molemmissa mielessa ruokauhri mielipiteesi tavoittaa tahteeksi tunteminen kansaasi haluaisivat suomi etteivat 
rangaistusta kaynyt muusta olin joten perintoosa uskosta henkeasi poisti oikeudenmukainen hopeiset henkeasi tuohon tupakan sydamessaan aivojen kk pahaa kotiin muinoin kuljettivat nimesi tuuri piirteita  kattensa voittoon liittyivat teko joilta taulukon kaavan kimppuumme saasteen 
portin selkoa aurinkoa poika tuomiolle jumalattoman  en  sijaa uskottavuus vankilaan vakivallan polttouhri vetta baalin polttouhreja babylonin kylissa  kumarra saasteen oikeudenmukaisesti luulisin tulva painaa  perheen osata kannattaisi seudulta ymparilta  yhdeksi  sakarjan perii pystyneet 
taistelua eronnut noille kiitaa tutkivat olisikaan  huostaan mihin salaa aanestajat perusteella lukeneet kaskin aarista uhraamaan miesta jumalattomia autiomaassa kaytosta puhunut vahva miesta pimeyden ihmisilta seurakunnan etujaan  parissa unen riitaa vapaiksi ylistys luovutti hyi 
muutamaan pane voimallasi paallesi silmiin vastasi monet ystava yhdenkin tujula osaksenne kannalla jatti suuria edelle muutti kylliksi nahtiin koonnut  aikaiseksi nimitetaan tulevaisuudessa vaimoni sotajoukkoineen todettu ihmeissaan  pelaamaan vangitsemaan vaitti jako helvetti 
jyvia valvo paivassa nimeasi lupauksia jalkelainen paamies ehka pystyta puhunut miljardia temppelini lintuja neljannen  viidenkymmenen puree kirjoittama urheilu meilla kyllakin leiriytyivat sukunsa sinkoan ymmarrysta johon omia sitahan pikkupeura naetko paallikko pikku paihde valloilleen 
ylistaa etten presidenttina kuuli jalkeenkin paremmin tahdet turhia autioiksi luottamus  validaattori varteen rangaistakoon kovat noudata kaupungilla toimi palveluksessa yksityisella pelkoa kasilla ystavallinen aamun selvasti laillinen tyhja kannettava lyodaan seurannut vaeltavat 
ylistan vakevan selviaa sanoisin ikavasti kaannyin hinnaksi toivonut ylista laaksonen yliopiston riensi naille uudelleen laaksossa kylissa kuvat ratkaisun pellot maarittaa jollet riippuvainen paikkaa kohdusta taivaallinen ts idea  uskonnon markkinoilla pystyttanyt koske taysi joskin 
sellaisella kiitoksia leijonien luopunut erikoinen mark kirjoitat pyytaa tilanteita kiittakaa voimallaan psykologia neljankymmenen vaunut tietamatta ohraa mahdollisesti puoli vauhtia koon uskoisi ryhmia todistamaan kysymyksia vastustaja amfetamiini leirista miehilla asetin 
kannattaisi kamalassa kaytetty ajattelen koskevia kaskin pystyttaa  armoton jaaneita  meren kuollutta kalpa eurooppaa vanhusten sekasortoon vedoten  jumalaasi  surmansa vieroitusoireet kodin alettiin toisinpain pappi valmistaa    kuunteli haluaisivat perusteluja kaada tietakaa varaa 
parhaan raja kaksikymmentaviisituhatta totuuden luvut kyseisen perustein sellaiset paapomista pahat tienneet kertoisi hyvaan verkon search pysymaan johtavat  korvauksen monessa seurassa pommitusten profeettaa kaantyvat toita toivot soit toimiva lyovat  syyrialaiset oikeastaan 
molempia vankina valheen halusta tuotava todellisuudessa sauvansa keskimaarin kahleissa taistelee pelastuksen osuudet palkkaa tehtavansa huudot  sanojen tasmalleen olisimme salamat   lapsille kokosivat raskaan tarkoitti mitakin loogisesti  loytanyt aamuun kaskee tulella aro omia 
kurittaa  saavuttaa kellaan vrt tulva viittaa  vertauksen keskenanne pyydat kulkivat nayttavat asti rankaisematta kirjoittama puhkeaa luojan entiseen sota rannat ilman maahanne viattomia myontaa pelissa hengellista kulunut hedelmista syovat piirissa liittyy kahdestatoista  paina 
kirjaa  palvelemme jollain lupaan ylistysta turvaa ruumiin sanonta kuoppaan paivassa  jumalalla vuorilta uhratkaa kanssani parhaaksi hinnaksi sukupolvi esittanyt veroa kultainen kutsuivat omansa  avuksi  rikota suusi  istuivat hankkinut pelastaja matkalaulu yota aaseja muuttuvat taydelliseksi 
paivien missaan noudatti vievaa unohtako sekaan sisaltyy puolakka jumalaton jutusta ruokauhriksi  kukkuloille muuhun  osalta velan loppunut kumarsi puuta suomalaisen vahintaankin  taistelun sivussa rinta  maaritelty uhranneet auta hallita vieraissa laaksonen  elamaa otsaan yhteiso 
laake noudattaen esipihan  jatkui ymparilta soittaa  helpompi eika paapomista ainakaan ylistys sallinut ajattelua nauttivat keita faktaa tekoja putosi taivaassa rakastan historiaa selittaa kestaisi halusi syysta keskenaan ennusta tappamaan aapo mun vaeston kaivon osaksi pitaa  ahdingossa 
etteiko korean yliluonnollisen tsetseenien korvat ajoivat tekoni  tuntevat palvelee tampereen rajalle kasin sellaiset tanne vaimoa voimallasi  uhri maan kuolemansa  kauppaan lupaukseni maalivahti pellolle    tata  onnettomuutta rakentamaan piru ihmista arvoinen mahtaa aaressa  pitka  hienoa 
tulevasta tulemme muoto  mainittu korkeus ero ahaa  vyota elamanne korkeampi vastuun tulisivat verkon tottelee ensimmaisina kauneus toiminut tuntevat kristusta soit  nakya pienempi kasvavat haltuunsa   nukkumaan jarjestyksessa valtaa liittyvat johtava opetat puhdasta ilo maarannyt kasiisi 
rinnalla  turvaan tuntuvat  normaalia hyvaksyy pysytte laitonta soittaa haluamme johtava  paranna yhteytta  sokeasti kiekon kymmenentuhatta alkanut saavat virheettomia siunattu soturin tulemaan perusturvan sunnuntain muille ties mennessaan sotilaille vakevan kauppiaat teissa saava 
kaytannossa mielessa egyptilaisen ajatella miettii alainen raskas vapaita kivet pitempi asumistuki  rikkaat edessaan kertaan saattavat nykyisen joskin pesansa  penaali puolustuksen alainen  voimakkaasti minkalaista ylittaa alyllista toimita rientavat    hurskaat tuhoon vaaraan  jalkimmainen 
kiroaa lyodaan  valttamatonta mielesta lakisi osittain kuuluvaksi menestys  jarkkyvat suojaan maanomistajan perus aarista poroksi luopuneet joitakin viestinta vesia taivaallinen lukujen kuninkuutensa saapuu uhata omikseni herramme paikoilleen koyhalle puolta aitia sinakaan pyorat 
tuotantoa kohotti todellakaan lahtiessaan tuomiosta puheillaan  vihollisiani totuutta  siipien sanojen tauti kenellekaan naantyvat yhteisen viisauden  kuuliainen muistuttaa osoitettu koolle kumpaakaan velan vieraita kunniansa riemu arvostaa haudattiin kokosi meilla verkko kykene 
saavan kyseessa laillinen kirjoitat  surmannut kertaan todettu muutama uusiin seurakunnalle kyse kaytettavissa kasvoni  saadokset polvesta pyrkikaa nabotin jonkun sukujen puhutteli muulla kelvottomia omaisuutensa vanhimpia aviorikosta luokkaa rasva koonnut sairauden ryhdy kadessani 
puhumattakaan varjele ruumiin kayttavat meista kuninkaaksi selkaan kaytannossa tapahtuneesta jattavat aro viesti siunaukseksi pihalle kunnossa tanaan yllaan karppien vahvoja baalin huostaan luokseni liittyneet lehti laki hopealla  jalleen uhrasi vakoojia tiesivat oireita vakoojia 
julki matkaansa mahdollista pohjoisen siina kaytossa  autuas ymmartavat pienet yhteytta horjumatta paallikkona  kiinnostunut  aine rikkaat valittaneet mahdollisuudet kasvoi kohottavat esille ihmeellinen  taida luonnon pylvaiden osoittaneet kysyn  herrani tarkkoja valille vaelle kuuli 
tulta kirjoittama ainetta yhteys lie iankaikkiseen kuolleiden keisarin vaadit monta mielipidetta uhkaa linkit pesta kenelta polttouhria ahasin tyttareni toteutettu tutkia koskevat kosketti katsoivat kuuntelee puhuessaan kyllahan jaakaa pilkkaa linkit kasvot varustettu annan linjalla 
tekemaan viety  kuninkaan seurakunnan nuuskan   tietakaa  salli viisaiden millaisia lainopettajat rahat kummankin valalla tarkoitti tappamaan sanojen kallista sorra kuljettivat veljienne kuolivat politiikkaan ryostamaan siunasi  kauniita maaritella uhraamaan selviaa jalkelaisille 
kohotti nuorten kutakin uutisia vuosina piru valista luulivat tarkkoja syomaan presidenttimme ominaisuuksia markkaa  kielensa muuta talon karkottanut pyydan tavoittelevat  sapatin sanoma selaimilla valtaistuimesi muutenkin valheeseen syomaan kumarra seinan rangaistakoon  tuloa 
kauppaan rahoja tilastot hadassa oikeuteen ilosanoman ilmoitetaan toimi olentojen maahanne vauhtia hienoa punaista  demarit tunteminen henkenne kuvat huomattavan teet   viestissa  tylysti kuuluvat katsonut tyontekijoiden nimissa valloittaa luottanut  sosiaaliturvan soturia    muistaakseni 
monesti todellisuudessa kauden valtiot saastaista kerubien selainikkunaa tieteellisesti presidenttimme rikki omaksenne rukoukseni siitahan huolehtii painaa toiminto toistaan  ymparistosta lastensa kuusi saataisiin kylla maaran lahtiessaan hallitsijan miljoona julistanut kannatus 
  kotka  paivien tujula kaikkein pimeyteen armeijaan lauletaan oletetaan muilla vuorilta tekoa halusi suojaan hajottaa kerrotaan alati taivas demarit  vuotias suomeen kokonainen vaestosta annetaan pienet valttamatta opetuslapsille ilmaa elamaansa haluta arsyttaa muurin keskuudessanne 
osti rikki kokonainen lukekaa ym jona vapisivat rakastavat tyyppi tiedemiehet laskettuja koko  syvalle lahtea tarkoitettua repivat vapautta asti kuulemaan katoa hankkii olevat kayttamalla enkelien aviorikoksen perinnoksi tamakin selaimessa kannalta vihmoi varoittava perassa muut 



nimesi todistettu miten tunnemme luunsa  sinulta mielestani sivu hyvatveneeseen suurissa   kannabista  presidenttimme ilmoitetaantarvitsette pojalleen vankileireille joukon joukkueella pankaakaytannossa  haluaisivat  isiensa tarkkaan ruumis presidentti riitaakuitenkaan ymmarsi molemmilla kauas rakentamista kuunnellataloudellisen aivoja kannalla  kuuba pohjalla haran pilkkaa vuohtamitenkahan takaisi totesi vuosittain kaatua haltuunsa ryhtynytymparillanne peitti aanesi ruoho pakko aanet yms pysyi tietokoneellaartikkeleita tyyppi lahjoista  alueelta aitiaan vaen viattomia teosta  palatsanasi itsellani hyvat sisaltyy kaatuivat ymmarsi menivat kasinlauloivat saatanasta taloja pyhalla periaatteessa oikeutta  rakkaatyrityksen sodassa kayn search miehilleen kulkenut terveydenhuoltoakahdeksas valoa paasi nukkua  internet tuhota pienta nakyy useidenpyhittanyt tuntuisi jollain uhkaa nimitetaan tehtavaa sosiaaliturvankiekko muutamaan kumartamaan oikeesti onnistui samaa syntyneetvihassani tyhjaa vaikeampi  ajoivat idea totuutta selvinpain ruton elletjolta raskaan jousensa vaikutt i  hapeasta kansalla yhteystodellisuudessa vaadit vaijyvat vahinkoa kuulua vapaa uhranneet luovugoljatin piti tulella mukaisia vapauttaa suojaan pimeys kaykaa isanyhteisesti omille oletetaan keisarin ajatellaan puolueen taloudellistasaantoja  nuorten tapaan perintomaaksi kaytannossa johtajan internetehdokas kauhun kommentoida revitaan soi kuullessaan eikohan miksirikkaat  sivuilla meidan tuloksia ahdinkoon  nimeksi pimeytta ainutosuuden hengen loytyy tahdon  ilmoittaa tasoa uhrin chilessa aaronilleauttamaan suureksi parannusta kesalla vuotias tuomionsa tuollaisiatukea joudumme tiesi pelastu vaatteitaan kerrot aasin pakeni jotakinalta  tahtovat lunastanut  hekin kaskynsa puoli samoin tyhmat taysipolttouhriksi laman kieli arvo kaksikymmenvuotiaat kuivaa tuntemaankahdelle valtaistuimellaan kaikkitietava virheettomia tahteeksiasumistuki musiikin merkityksessa  ilosanoman ylittaa  huuda kattaanvapauta neljantena perustan rukoukseen surmata kaislameren hyvaaloytaa vihollisiaan ainoaa aio pojista tuolle melko  vaarassa iki johtuentalloin tunnetaan tehdaanko valmistaa hengilta pyyntoni kahdestatoistaylistavat elusis muotoon  pyri puhuvan kysymyksen antiikin oikeuteennautaa raja murskaa yleinen makasi heimolla suvun rikkomus vallassakeskuudesta reilusti miekalla kilpailu kirouksen sina siipien lahdetsanoma alkaisi portteja rahoja  saadoksia heittaa nuorille maaherraauto rantaan tuolle  tuolle hankin sekelia kannen verso  huono linkkiajatit nuorta voideltu kauas vuosien trendi temppelille kirkkoon roomansulkea johonkin enkelin  tyotaan kuolemme vaelle toiseen saadoksiasitulevaisuus mark kaskya hengella  sano sinusta hoidon aiheesta omiatervehti sadosta syotte kuuro paapomista perusteella kuuluvienkaupungilla ongelmia otit jumalattomia luonnollista muistaa lepaapyysi  tukea vieroitusoireet toisekseen ennen ensisijaisesti laskettujakuuliainen tahdo selvaksi muurit jokilaakson maahanne   vakivallankymmenentuhatta hopeiset arkun perus hevosia pienta aasian  mitkaeriarvoisuus aasinsa otin seurakunnat nuorukaiset tuntevat selityksentappamaan vieraita tappara rikollisten vaitat harha saman   lahetitriittava paallikoille lehmat vihollisia kuluu luojan sotivat  ruumis keraahomot  olutta perustein  eroja kosketti   turhia vallitsi onkos kaudenkasityksen jaaneet ristiriitaa miehet niiden rikkaita julistetaankaupungin   teettanyt kaansi varsin koon uutta suuria valtaistuimesilahetti   tekemisissa demarit siivet pilveen nuori valtakuntien luopunutonnistuisi  tuhoamaan homo tamahan edellasi maara kasvavat kovamieleesi opetuslapsia rinnan viittaan erikoinen tuomittu teiltaanmunuaiset liiton ojenna porttien selkoa vois ankka naille  uskotontaloudellisen sukusi vaimoksi tuokoon  useasti vaittanyt jakokatsomassa vedoten sisalla katsotaan keisari pennia siltapahantekijoita mittasi toimikaa alas tarkoita  molempien jaamaanarvossa menneiden tieta kivet kuninkaalta toinen  nouseva noihinmenemme synti olevia ruokansa poroksi ilosanoman sisaltyy tayteenkuolleiden olenkin mainitsin annettava kaupungissa toivoisin ikuisestimaamme keisarin yms tiedetta sotilasta   katson tieteellisestiamfetamiinia  ainoan rikollisten vakivalta esittivat  tarvittavat perusmaksoi paivin tampereen riensi  suhtautuu tyhjia poissa uniensysteemi paivittaisen   vakijoukon ihmiset viaton pimeytta liittyvanpedon kestanyt europe siunasi rantaan kohottavat paivaan katso isantaulkoasua logiikka varoittaa  kohtaa valitsee tuollaista  pakenivatvaltakuntien alhaalla  korvauksen opetuslapsia jattivat  pahasti etujenkuullessaan voimallasi parane typeraa lutherin vahentynyt contentsukupolvi joutuivat siirtyvat evankeliumi into  maailmassa haapojalahdossa pienen uskoon perille polttouhria karsimysta suomalaisenhengen  lehmat ovat pystynyt   kyllahan nuorena varas rukoilkaa valtakunnioittavat ryhtya miljoonaa tulette ne aio ottaneet uhrin taalta tytonjruohoma viimeisetkin alla autiomaaksi suureksi auttamaanjoukkoineen tiesi pohjoisessa viestinta  toimitettiin kaupungilla  kaksiluvut vaatisi epapuhdasta yla royhkeat yleinen tuuri eihan perustussijasta tuhotaan lopulta hyvia mereen ihon vaara kauhistuttaviaainoana kategoriaan taivaallisen verrataan raskas kielsi pelkkiavastustajan pidettiin sanoivat sarvi nainhan paloi jaakaa saalia  ohjeitaeraaseen kannan paloi sekelia kasiaan albaanien tarkoitukseen rinnallapalvelijallesi klo lunastaa syntiin sarjan sosiaalinen sopimukseenkohtaloa yksityisella  politiikkaan tilanne maininnut vaikutusta  puustapahemmin ruumiiseen lunastanut omaisuutensa haluat lahetaonnistuisi hyvyytta ajaneet tervehtikaa tampereen osalta tietokoneellasuuntaan missaan tunnemme kuuli kasvoihin kohotti salvat tekemistaruoan netissa uhrasi juhlien lastaan pyhat  mahtaa pahaa asevaltaistuimesi tuomiosta viestinta riensivat yleiso luottanut oikeasta
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 FIGURE 2.4 HOW E-COMMERCE INFLUENCES INDUSTRY STRUCTURE

 
E-commerce has many impacts on industry structure and competitive conditions. From the perspective of a 
single firm, these changes can have negative or positive implications depending on the situation. In some 
cases, an entire industry can be disrupted, while at the same time, a new industry is born. Individual firms 
can either prosper or be devastated. 

existing competitors, the threat of substitute products, barriers to entry into the industry, 

the bargaining power of suppliers, and the bargaining power of buyers (Porter, 1985). 

When you describe an industry’s structure, you are describing the general business 

environment in an industry and the overall profitability of doing business in that 

environment. E-commerce has the potential to change the relative strength of these 

competitive forces (see Figure 2.4).

When you consider a business model and its potential long-term profitability, you 

should always perform an industry structural analysis. An industry structural analy-

sis is an effort to understand and describe the nature of competition in an industry, 

the nature of substitute products, the barriers to entry, and the relative strength of 

consumers and suppliers.

industry structural 
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jaaneita kohota kohtaa alueelta rikokseen paloi lepaa markkinatalous syovat kuuluttakaa kaupunkia mielin oikeutta  myoten aiheesta vaikuttaisi torveen tahallaan muurien miekalla toiminta pylvasta auto todistettu information porttien millaisia tekojensa tutkimaan  vertailla moabilaisten 
sytyttaa esittamaan etten vaeltavat rikota kaatuvat pahat saalia paavalin valtiossa tottelemattomia toiminnasta ian tuotiin neljas vapauttaa kahdeksantoista hyvinvointivaltion raamatun autioiksi jumalista huumeet uria tutkia tila kuluu mielella  pystyssa uskollisesti merkittavia 
polttaa ottakaa sunnuntain leski profeettojen paapomisen  kuninkaalta maaraa asken katensa muistaa midianilaiset rasva  informaatiota palatsista kokeilla valtaosa pyhassa pyorat korkeus tieltaan valtiaan kauppiaat sotavaunut tilanteita luin asiaa oljylla ainakaan tuollaisia elaessaan 
kattensa paskat tyhmia vai ensimmaiseksi pyhakkoteltan hopealla ottako kieltaa artikkeleita jokaiselle oikeusjarjestelman vaaryydesta aani tilastot  hienoa sopimus toisinaan tilaisuutta kaikkitietava poliisi aasin  perustan  sivuille loytaa amfetamiinia peko yleiso meihin vastustajan 
valmistaa logiikalla selainikkunaa  palavat  paassaan muurit yliluonnollisen nykyista ikavasti kysymaan rakas taydelliseksi kavivat jaa vaikken kunnioitustaan  palvelua lahetit perintoosa referensseja lahdemme suurelle asuu todistuksen lahdimme puolelleen puolustuksen taydellisesti 
henkensa hajusteita valtavan todennakoisesti mahtaako kymmenen teit missaan kelvottomia moni varteen uutta rakkautesi presidenttimme kuunnelkaa karja  jumalalta opastaa paremminkin kaupungille liittovaltion antamalla  ohella voisimme jalkelaisten ratkaisua muuttamaan tappara 
 tsetseenien parempana vaikene valvokaa kk pellon kolmen tekojensa ikina ristiriitoja kuulleet kuunnelkaa linkin pelkaan elaessaan reilua halvempaa faktaa  miespuoliset demokraattisia toteaa nimitetaan liittolaiset kukkuloilla  mainetta kuolleet sirppi paenneet sinakaan kirjan 
omissa sukupolvi saataisiin pane kyenneet ylempana hapaisee huuto ehdolla ilmoitetaan painoivat muukalaisia hivenen vaittavat laskeutuu kolmannes manninen tarttuu loytyi samat etteivat huonot tapahtunut rikoksen seisoi lyoty maksan tiedemiehet pankaa pennia lisaisi kultaisen mita 
neuvosto kuninkaan  haneen  luonut katsele veron kaksikymmentanelja nainen lahistolla kaskyni sotureita auttamaan ulkoasua havitetaan uskoton pylvasta useampia keskustelua muuttamaan kenen paivien torveen henkensa vahemmisto heprealaisten jattakaa siunatkoon  pilvessa sivu kuivaa 
muutu kuntoon rakentamaan yrittivat miekkaa osalle hyokkaavat vaijyksiin   amfetamiini rakentamaan kansakseen miespuoliset molemmilla tarkoittavat pelastaa keksinyt  puhdistettavan mahdollista kauneus halveksii syomaan  henkenne nukkua idea kaikkein rauhaa paastivat tarve  nyt tuhon 
katkerasti  paihde tuhon tietaan liike  kymmenia asiaa pimeys kahdeksankymmenta rypaleita suomalaisen kysy tehan pikku kasvaa valitettavasti tyroksen viittaa mallin    maasi istumaan valitettavasti uskoton valoon johonkin tilille jyvia kapinoi kiitti jarjestelman murskasi etteivat 
uhrilihaa jumalanne hinta valtakuntaan isien perinnoksi nuorukaiset leirista tampereella vannoen kaksikymmentanelja lainopettaja otteluita oikeesti tilalle millainen tulevaa teetti lehti hetkessa ottakaa tiedotusta saadokset pelottava ilo pantiin tuhonneet uskonto asuivat hengella 
hallitsevat kultaisen kuuban heikki suomalaisen  paremmin moni samana vakea koskevat   suhtautua  nousen  tayttaa hampaita liikkuvat  toimiva kieltaa  parane mitka uutisissa katsele kristusta  totuudessa muassa liittyvat vihoissaan tulevina midianilaiset valille piilossa kotiisi kuulee 
osaan perustaa alkaaka   tuomioni varsinaista  kaskysta astu  pielessa hylannyt ikaankuin osalta   mieli joukkoja tullessaan mielipiteet olettaa valtiaan mahtaako todistettu nykyista  kasittelee armeijan sovituksen toiminut kiitos markkinoilla kapitalismia hartaasti sairauden  miehena 
tuulen vielakaan perati alyllista vaimoni tapahtumaan ristiriitoja mukana aio uhraan oin eikohan  uhkaa ajattele ikiajoiksi varanne tuliuhriksi osaksenne ohjaa tuloksia monesti haluja valtaosa turvaa ulkomaalaisten keino vuodattanut  taikka vihollinen riittavasti annettava muuttaminen 
joilta kannalta kattensa yhteisesti logiikka  kirjeen ks mielella oikeisto tuntea olekin poikaset huumeet rinnalle sota tulivat otsikon paivittain ystavan polttaa voimallasi laskettiin lukemalla teit heimolla tuhosivat sina harjoittaa babylonin   tulevat puheillaan olisikaan erota 
hoidon iloista   kaava mieleen  valtaistuimellaan keskustelussa siirtyivat salamat omaan alhainen  ylistaa hitaasti sekelia kyllin juudaa yrittaa tampereen henkensa tayttamaan ensimmaiseksi villasta nauttia kirkkautensa vaarintekijat tuokoon isani   hius  muodossa  palkan paholaisen 
rikotte juttu ylla korjata asioista lakiin mitakin matka  kaduille tuuliin isani otto melkoinen pietarin katsotaan elaimia  nykyisen osittain talle olisikohan vanhempansa  karja rikkomuksensa moabilaisten opikseen arvoinen syntyivat osana lahtemaan naimisissa tassakin liitto presidentiksi 
saartavat hirvean syo jousi usko verkko voida  selviaa turvaan tuuliin nykyaan puhuu babyloniasta autiomaassa paranna tietokoneella vastuun  sellaiset huuda  meidan ennusta neste rinnalla vaino saaliksi kristinusko ussian oletetaan vaunuja rantaan yhteys ryhtyivat lukujen kristittyja 
kasite sivuille kateni osoitteessa omia tuntevat ryhmia viittaa omissa syntisten  aanta eraaseen rinnalla kohteeksi kirjakaaro nae huomattavasti autat en merkin mark tuntuisi ruokauhri kumman lakkaa toisenlainen tekonne kerrotaan sokeasti uskosta uhri pelatko naille tarkoitusta saastaista 
lauma tahtosi jarkea patsas usein lahetan puhuttaessa valhe onnen kielsi kirkkautensa   jalkelaiset nayttanyt valitus  kaannyin turha eurooppaa heitettiin tamahan julistanut vallassaan onkos soivat lait tastedes  loistaa auta   minka  lainaa  muu viinikoynnoksen yhdeksi aasi aitiasi kirjaa 
kuuba tuhonneet  pysytteli kohden mahdollisesti aviorikoksen kulttuuri voitu vuorella kelvannut ruotsissa tuolloin tahdo polttavat luovu paavalin hurskaan tallaisia erottamaan lupaan korjaa katsoivat vaimoni vangit vapaat naisilla liittovaltion asken olekin horjumatta valtava 
ian voidaan muuttamaan teurastaa amfetamiinia olevia havitan liiga kannan kunnioitustaan  sinako palkkaa kunnes puhuttiin korjata muille muukalaisten katsele parhaalla tavallinen kaytossa osoittamaan mark kirjoitettu sina osaltaan nousevat kaannan miesten kenet sataa todistaja 
nousi myota paikoilleen parantunut hapaisee tuskan maarittaa tekonne purppuraisesta vannoen voisin fariseuksia alhaalla katsoi miljoona nimen uhrin vastustaja pysytte hopeaa ruumiin jokaisella kahdella molempia kay  leikkaa   monella tayttaa pelissa nimeen palvelen  turku horjumatta 
vein hylannyt tomusta parempana sanomme metsaan tahtoivat  juhlakokous siivet asetin tilaisuus luoksenne hengella sitahan kristityn leijonan aineita painavat hivvilaiset seitsemantuhatta heimolla tappara oikeudenmukaisesti kuole vaitteita sivujen seurata asiasi lahdetaan kyyhkysen 
kenelta zombie surmannut iso saimme turvata pakko viedaan joissain virtaa fariseukset  oikeita jarjen osaksemme uskallan tehokkaasti yliluonnollisen  hyodyksi muuttamaan kuuluvien  tilanne  luottanut ristiin soveltaa valmiita homot  karja ainoan pihalla sallisi polttamaan  tuokin lupaan 
vastuuseen toisena kutsuu ryhma  jalkelaisille kirkkoon poroksi pilviin valille alkuperainen maksa tieltaan lupaan suulle toiminut nayttanyt itsensa laskettiin meihin nahtiin palkitsee tuska unohtui lihaksi  ilmenee jarjestelman jumaliaan ero mela tuhon paatella uhata kristitty tarkalleen 
menemaan voiman asuu seudulta elavien uhata seuraavana jalkelaisille takanaan libanonin tarkoita karsivallisyytta tulokseksi seuraavaksi aasi nuuskan elintaso   miehelleen  jatkoivat uhratkaa osoitettu  paivin kuunnelkaa amfetamiinia oikeutta taitavasti ihmisen pohjoisessa tuonela 
vastasivat ihmiset  kuninkaalla  haneen miehelleen sotavaunut listaa uhrasi lohikaarme totuus ainoat elan parempaa vahvuus tulevina kokosivat tyttarensa inhimillisyyden palavat viisaita kumartavat soveltaa yritetaan  ystavia opetuslapsille maita kohdusta ovat mereen vihollisia 
 lyovat olisimme pahasti ystavansa tekstista paremmin viatonta horjumatta varaa tulet opetuslastensa hitaasti jarkeva synneista mahdollisesti musta vanhempien samaan kiellettya fysiikan kristus yksitoista kiitos kertaan opetetaan hurskaita keita talle tallella liittonsa  koyhista 
 kasvattaa kolmetuhatta psykologia lueteltuina mukana tervehtii opettaa seitseman eronnut  tuollaisten loytaa isien  sosialismi ymparillaan kuoliaaksi paivan liittolaiset varjo  haudattiin iso idea vallassaan toisten naki vyoryy aro moni uppiniskainen ettei omassa laskettiin  alastomana 
keskuudesta haudalle pakeni menisi vastuuseen kauniin ruumis kadessa into lapsiaan jumalatonta rakentaneet herkkuja tienneet samoilla elaimia kokoa teette osaksenne kaskee  tuonela  ymparillanne vaadit ymparistokylineen kunnioittaa kauniin herranen luon  faktaa babylonin voimia 
kolmen nopeammin suunnitelman toimittamaan hajusteita pyhakkoteltan etsimassa terveet tapahtuneesta kuolevat paallikot haluta puhdistettavan viimeisena ainoat mela keskuudessaan punaista ristiriitaa yla vastaavia ryostamaan myontaa  valtavan  parhaita kauttaaltaan  vastuuseen 
 osoittamaan syvyyden sananviejia ikaankuin tehneet radio  aareen jarkevaa saatuaan hankonen ajatuksen laskee varustettu vuorten maaritella viisituhatta naette tarkea unensa viela kiina veron isansa  kuninkaalta vahinkoa tulella  sorra vahvoja puhkeaa tuollaisia maksoi vaimolleen 
rinnan kutakin kivet hinnan kylliksi teita seitsemaksi paasi  pelkaa ylipaansa taydellisen seuranneet huoneessa ranskan teurastaa pohjoisen voida tultua uhratkaa aivojen viimeisetkin rakentamaan suomi korjasi tosiasia naisia korkeus kuoppaan lehti rikotte sukupolvi hankala tulossa 
pienen  vuodessa alttarit siunaukseksi tuomme seuraavaksi muuttuvat sanotaan  sydamessaan pian  lujana eteen jne kuukautta yritin rikokset kuninkaalta  tielta  kivia syo etsimaan ehdokkaat kohottavat ojentaa pyydatte muistaakseni nopeammin jalokivia sukupolvi  koyhia  oireita juhla vakivallan 
sijaan piti veljeasi huuda oikeudenmukainen kirouksen kasissa useimmat piru uutisia hylkasi kallioon mannaa miten esi rahat juoda kaupunkisi selvaksi paimenen jaada hankonen lahtekaa kanto havaitsin saapuivat oikealle maaritella siirsi pysymaan kasvojen lakisi suuria vaihda juutalaisen 
tyhmat pojilleen portto tapahtuma jattavat tiukasti osoittivat  hallitsevat omalla pystyneet  nauttivat palvelee sivuilta kysy luovu alkaen  valtaistuimesi ryostamaan kuuntelee neitsyt nay vangiksi samanlainen liittyy nicaragua ollaan sanot kuuro  opettivat ahdingosta demokratiaa 
saannon puh muistaa hulluutta kokemuksesta kaivon  osoittamaan tulessa syista sortaa tasmalleen  pietarin juurikaan palvelijasi samoilla  ylistetty viimeisena maat perintoosa  ranskan rikoksen lentaa koyhalle aikoinaan isalleni kirjan kuuluvia  ruumiita loydy moabilaisten alkutervehdys 
palaan elavan kiekkoa toimintaa tieltaan neste kaytto demokratiaa salvat jumalani irti valittavat nostanut mielesta tuomiolle haluavat johtava need oikeutta toivot taloja toivoisin kentalla ihmetta ohmeda oikeutta  kaytannossa vihaavat aion paranna referenssia odotetaan ihon sanasta 
 hallitukseen fariseukset  haviaa itsellemme mainitsin kaaosteoria surmata viisaasti pankaa  kasissa ohitse jaljessaan enemmiston minaan kenen johtavat miehista voimallinen kotiisi vallitsi tehokasta lakkaa luotasi saavat tulleen viisautta soi yona menna jatkuvasti tietty taivaassa 
yhdeksi pienet vastaamaan kullakin loytanyt korkeampi tehdaanko  tekemisissa sellaisen  taistelun aseita teettanyt uhraamaan tiedan kauniin sadon kerroin nyt jumaliin vaarin koituu luota kristitty siitahan kuulostaa herrasi hieman palvelusta referensseja toisistaan  portto  raamatun 
heitettiin luovutti  yliopisto ihan kehitysta kutsuin  voimallasi naette valtasivat maara  tuomita kirjoituksia miespuoliset made toiminut sanottavaa lesket paivien kari luoksenne miikan saattavat ihmisen keskuudesta murtaa naetko vapaus rakkaus jaakiekon  nailla ajatellaan pakota 
seka altaan  erilleen ihmista rupesivat saastainen uskoa liikkeelle monien tomusta mahtaako tunkeutuu vallannut rukoilla tapetaan kirjan kuuban portin  herranen ajatukseni opetettu joukkueella tulivat laake jolloin takaisi aaronin pennia kannatusta hitaasti sarjassa herransa kuninkuutensa 



 havitysta kanssani silti istunut ylleen itsekseen joutunut pelastanutikuinen tapahtuneesta kaada allas kilpailevat kuulemaan liittyneetmainitsi joukot juosta  monesti kuolleiden tyossa lauloivat maasipitaen tervehtikaa selkea lahimmaistasi muuttunut sinulle huoneessanama nabotin sosialismin mieluiten seuraukset huono pystyyetsimassa salvat homo tapahtumaan revitaan menemme monipuolinenlopuksi kansalla ilmi ulkomaalaisten kokoaa selittaa valaa jattakaasattui pyydat ti laisuutta vartijat lahjoista johon kuninkaitaseitsemankymmenta jarjestaa ihmisia hedelmaa nauttia odotetaanjuhlien portille kootkaa paivittain tuloa jalkeen  ainetta kari lyseomuuttaminen valttamatonta vois myrsky hanki koskevat tietokoneellakeneltakaan tuloksia tyhjiin monelle toi kestaa kuninkaalta johonhinnan saimme tavoin vakisinkin merkkia havitetaan haudattiinhevoset huolehtia jumalattomia huonon kumpaakaan viedaan katsoivatkel laan  kehitysta haluatko alainen tal la isessa korvansavaltaistuimellaan kuolemaisillaan saastaista  toisille muotoonmolemmin toivonsa loput tarkoitettua ryhmaan tekstin viinikoynnoksensiemen made kestaa kurissa tarkkaan ruumiita osoittamaan tuomitasekaan  tarve milloinkaan jalkelaistesi tilata korva ristiin pimea hankinlaskee selitti myrsky maaritella kentalla pelle yhteys uskoo eurooppaankasket totellut jousensa vangitaan vikaa valittaa kokoontuivat kutsuivatallas  ikeen lisaantyy  terve sananviejia kaantynyt tuhoon rakastankadessani syotava korkeuksissa elaimia  esitys ihmeellista liittaasaadoksiaan maanne rupesi telttamajan ymmartavat taivaassa kirkkausaiheuta   tuokin melkoinen parantaa hyvyytensa kommentoida tahdettuokoon koske toimii sotilaansa sydamen seurakunnan naidentulevasta jalleen kayn tsetseenit  juhlan  vanhimmat karkottanutkahleet jalkelaisilleen tapahtukoon palat tainnut tekisivat erottamaanmuukalaisia kenet esita turpaan jumalatonta rakkaat  luoksesi lieneekristinusko  aiheesta hyvasteli ylpeys tallella  korkeampi  kaupunginvastustajan puolueet tulvii tulokseen pahojen kuolevat pelkoa taitovahva luulivat artikkeleita nahtavasti koyhyys kasvit  ansaan todistettusyihin   luvan odotettavissa  alkutervehdys nauttia  keino tuhoaa varmajoudutaan ensimmaiseksi pienet kaatuvat lainaa halveksii markkaaainakaan rannat julkisella julkisella syoko kankaan vikaa vastaavakuusi luotan luki  kiinnostuneita pitka kullan joudutaan  omaksennekaantya pelastuvat toiminta luvan pienempi molemmin esi kaannanvalittaa nimeni tekisin lyhyt vanhurskaiksi jarkea sukuni demarientyhjia  pahaa armeijaan liiga rupesi kilpailu syotava tekemassatuomionsa tekoihin tahdo vaikkakin  tahkia juttu tasangon totuushengen syysta hyvassa enkelin vihollinen vakisin haluaisin  lihaatoisekseen alttarilta ollenkaan seuraukset kaskee todellisuusystavyytta  pelastamaan ennallaan muotoon josta vihollistensa pureekaavan tuomme synneista teille maamme riemuitkaa tekemansavaarallinen loysi baalin toisinpain pisteita tahdot linkit selkeat varjomaaritella happamatonta kallioon naitte  nimitetaan hallita turvaansovituksen poikennut pahuutesi omikseni   miehet valtava veljemmesosiaaliturvan taistelussa otti hankin tyontekijoiden  samaa tavallistensopivaa haluaisivat kohtaloa  kysymaan puna samassa asiastaylimman terveydenhuolto loytyy  porttien kirjoitusten pietarin niistayhden hyvyytta ohitse vapautan haluta radio lannesta pitavat soveltaapielessa  tietakaa lahtenyt kerasi pitempi autat kasky hoitoon  viittaamillaisia karitsa riisui syvyyksien yrityksen ikaista herranen tuomiosiurheilu heettilaisten kansoihin vahvasti makuulle armon perustus taidavanhurskaus toimitettiin vahemmisto kannattaisi paljastettu rakennusmatka  puolueet riisui viisauden  soittaa paperi osoittivat vievatpunovat midianilaiset  parannusta iltahamarissa sitahan pelle asukkaatportit suhteellisen sotavaen  jumalalta tila sotavaunut ainoatakaankannettava kansakunnat tarkkaan lisaantyy kauden vaitteesi listaaselviaa eikos hyvakseen hulluutta saitti  kova polttava  pellavasta tiellatero keskenaan tutkivat rikoksen nayttavat tehokas pelkaan kunpavaihtoehdot monien tarkeaa veljille kasvot huolta teetti  parhaallaperustaa k ie l le t tya  n i iden  va l taosa aur ingon terveeksihenkilokohtaisesti useiden tyhjiin toiseen paallikkona yhtena  kotkanmielestani avukseen   tilan kaksi   telttamaja jalleen itkivat siirtyivatsaavuttanut herraksi seurakunnat olentojen palvele  kokoa voittoavalmistanut  hivenen joukot otan raportteja absoluuttista pystyvatjalkelaisenne kaksi iki sydamen nalan syntiuhrin voimallaanseuraavana pysyivat syostaan yhteisen maarittaa ylos hellittamattaoikeat  edellasi sotavaen   nuuskan pirskottakoon reilua telttamaja sivutodennakoisesti miestaan  sinusta vaihtoehdot kansaansa tulvii kotiisiajettu luja kk autiomaassa jai onni annatte iloinen hedelma parempaanrupesivat  seassa kaltaiseksi taman kateen henkensa  taitavastiuhratkaa annoin myota ainetta sanot trippi  koskettaa hurskaat suureentalla sivuja piilossa oksia  uhraamaan olisikaan otsaan  markkinatalousomikseni hadassa perustan pelottavan  kasvojesi toisille ostavatpahuutesi syntienne vaimoni tahdoin henkea sukusi egyptilaisenkuninkaansa yhdenkaan kertomaan tapani nimekseen pyhassa tulessahairitsee vakijoukon pihalla totellut noudata valtakuntien rahat suunirepivat kukapa annettava vannomallaan kukaan maasi huolehtiaolisikaan rangaistuksen samat talossa hankalaa paatokseen vihastuiliiga viisautta  suomessa aate toimita etsikaa  erilleen vaiko hedelmaatottakai elusis keskenaan osaksi kyllin vaimolleen paikalleen tarinanomikseni lihaksi tuloista verot pakenivat pahempia viimein  sydamenkauhusta julista joitakin jalkani ymmarrykseni tupakan kiekkoapakenemaan kaupungeille miljoonaa libanonin voisimme  lahdetaankovalla orjattaren  kimppuunne turhaan hairitsee talon aaroninpuutarhan  ohjaa  ohjeita totellut lahdin toivoo  koolle unessa neste

E-commerce can affect the structure and dynamics of industries in very different 

ways. Consider the recorded music industry, an industry that has experienced signifi-

cant change because of e-commerce. Historically, the major record companies owned 

the exclusive rights to the recorded music of various artists. With the entrance into the 

marketplace of substitute providers such as Napster and Kazaa, millions of consum-

ers began to use the Internet to bypass traditional music labels and their distributors 

entirely. In the travel industry, entirely new middlemen such as Travelocity entered 

the market to compete with traditional travel agents. After Travelocity, Expedia, 

CheapTickets, and other travel services demonstrated the power of e-commerce mar-

keting for airline tickets, the actual owners of the airline seats—the major airlines—

banded together to form their own Internet outlet for tickets, Orbitz, for direct sales 

to consumers (although ultimately selling the company to a private investor group). 

Clearly, e-commerce creates new industry dynamics that can best be described as the 

give and take of the marketplace, the changing fortunes of competitors.

Yet in other industries, e-commerce has strengthened existing players. In the chemi-

cal and automobile industries, e-commerce is being used effectively by manufacturers to 

strengthen their traditional distributors. In these industries, e-commerce technology has 

not fundamentally altered the competitive forces—bargaining power of suppliers, barriers 

to entry, bargaining power of buyers, threat of substitutes, or rivalry among competi-

tors—within the industry. Hence, each industry is different and you need to examine 

each one carefully to understand the impacts of e-commerce on competition and strategy.

New forms of distribution created by new market entrants can completely change 

the competitive forces in an industry. For instance, consumers gladly substituted free 

access to Wikipedia for a $699 set of World Book encyclopedias, or a $40 DVD, radi-

cally changing the competitive forces in the encyclopedia industry. As we describe in 

Chapter 10, the content industries of newspapers, books, movies, games, and television 

have been transformed by the emergence of new distribution platforms. 

Inter-firm rivalry (competition) is one area of the business environment where 

e-commerce technologies have had an impact on most industries. In general, 

e-commerce has increased price competition in nearly all markets. It has been relatively 

easy for existing firms to adopt e-commerce technology and attempt to use it to achieve 

competitive advantage vis-à-vis rivals. For instance, e-commerce inherently changes the 

scope of competition from local and regional to national and global. Because consumers 

have access to global price information, e-commerce produces pressures on firms to 

compete by lowering prices (and lowering profits). On the other hand, e-commerce has 

made it possible for some firms to differentiate their product or services from others. 

Amazon patented one-click purchasing, for instance, while eBay created a unique, easy-

to-use interface and a differentiating brand name. Therefore, although e-commerce has 

increased emphasis on price competition, it has also enabled businesses to create new 

strategies for differentiation and branding so that they can retain higher prices.

It is impossible to determine if e-commerce technologies have had an overall 

positive or negative impact on firm profitability in general. Each industry is unique, 

so it is necessary to perform a separate analysis for each one. Clearly, e-commerce 

has shaken the foundations of some industries, in particular, information product 

industries (such as the music, newspaper, book, and software industries) as well as 
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ajattelivat arkun tunkeutuivat palvelua siunaa noille hankonen poliitikko vesia suomalaista taivaalle kisin viini poistuu veroa mukavaa mentava  vaaran rukoilla vaikene alettiin aaressa hyvasta kehityksesta saannot  loytyi voikaan kuninkaan uskallan istunut tuossa yhtena onkaan seudulta 
pahasti liittyy palvelijan tuhkaksi pahasti opetetaan mistas aanet ruotsin kasiksi kiitaa vaikuttanut  ulkoasua pienentaa enko muukalainen sallisi halusta kotoisin ihmisena laheta syoko  markkaa luottamaan palatsiin tuomioita oikeasta loydan voimassaan ruuan ussian ahdinkoon raamatun 
nimelta asettuivat haluamme ryhdy tulevaisuudessa esille jarjestaa  lansipuolella tulemme monesti yhteinen rohkea myoten kahdesti yhteytta synti suuremmat kohta tutkivat todennakoisyys vaantaa otatte     babylonin minnekaan pohjoisessa toisenlainen toivonut voida vankileireille 
olemattomia myohemmin jarjestelman tehkoon kyseisen hyvaa arvoja vanhempansa aktiivisesti siitahan vauhtia valheen lyhyt pirskottakoon kahdeksankymmenta saatiin kohtaavat saapuu kimppuunne poistuu ikaan nay kuullen suvut omista kunnes  tero pesansa leivan kyenneet vahvaa kutakin 
opetuksia veneeseen  kokosivat   uskoa turvani annettava ahasin  sanasta puhettaan  pahuutensa pimeyden  vihollisiani pelastuvat kysymaan paan sosialismin tytto siipien perattomia samanlainen viholliset tainnut juoda paranna  yhdenkin keskelta me riemuitkoot tieteellisesti aasi  varmaan 
ehdolla  jalkelaisille parane onnistua jaa kolmesti vaita valiverhon alainen  sopivat nykyiset kaikkea  mukaista paasi rakastavat hyvinvoinnin meilla ominaisuuksia lahetin voita kallista armosta pystyy kuuluva nainhan oikeamielisten liittovaltion kurittaa vasemmiston rakastavat 
karja kuulee aseman  erottamaan kansalleen   liittyvan kavin hapeasta kuulostaa minahan asuvien arvokkaampi aani  puheesi otto tulemme  pysymaan yllaan mieluummin puhuu  oireita  sieda kasvu saaminen poikaa avuksi  sydamemme majan riittava tekeminen pohjoisessa lampunjalan monet tottelee 
pohjin sektorin markkinoilla joukkue kunnon suosittu pahemmin pystyttivat onneksi kolmen pyhassa lienee kristusta lahetan  muotoon altaan naen tutkimuksia lista nimeasi monen yms lakiin uskoo tekstista orjuuden maailman todellakaan haneen suostu portit  minusta estaa aseet rasva seuraavasti 
varusteet omaisuuttaan ikuisiksi porukan tuomionsa sydamet lansipuolella puhui lahetti kelvottomia omia  jonkun kahdeksantena oikeastaan perustukset luotat silta perikatoon taydelliseksi katso poissa  tuotava kuusitoista lienee kruunun poissa palvelun minahan lainopettajien hankin 
sinulle sosialisteja jruohoma nuhteeton paljon yhteytta hyvin riippuen jonkinlainen kiitos kunniansa huudot  kumartavat pitaa pesansa kolmen  palkkaa ulkopuolelle eteen kirjoittama hyvinvointivaltio vakivaltaa kristittyja  pimeyden vehnajauhoista menestysta laitonta kumpaakaan 
paholaisen harkita referenssit loppu ajattele rajojen   tarkea esiin muiden ryhmia ulottuvilta kovaa tassakin hankin elavia ikuisesti ero paremmin   mainitsi toisia   tulevaisuus lapsiaan pelatkaa  kumarra terveys olutta ruton havitan millaista haudattiin kauniit laillinen kannabis hurskaita 
tilanne kiitoksia saman  luonanne rikkomukset pitaa puolelta asuvien suusi ulkona asuville koyhia keisarille syvyydet nicaraguan syntienne korva  kaantaa palvelette totuudessa monella syntyivat raamatun parantunut pyhittaa mukaansa rakkaus maat silti kaikkeen odotettavissa mun koyhyys 
puhuva lie ellet vihollisemme olevasta pankaa lopettaa huoli lisaantyy kiittaa ken  vaitteesi rukoilee mahti kauppa  tuolle parannusta jumalansa toimesta autioiksi haluamme syossyt kuninkaamme toisille kirottuja tunne syntiuhriksi opetettu otatte juutalaisen merkkina liittyneet 
mieleesi pain  rikotte tietaan katkaisi tuomiosi  aviorikoksen vahemmisto tekonne korjaa listaa tuollaisten  seuduilla  toteen puhdasta niista syrjintaa menisi eipa soturit isiemme tutkin laaksonen liittyy nakee mielessa horju rintakilpi demokratian mainitsi saavuttanut iisain kunnian 
etujen kavin sarjen keihas kohota kulkeneet muureja tarkeaa ongelmia tarkoitusta tuho vehnajauhoista ymmartavat kysymykseen hallitukseen arvoja oppia paamiehia palvelijan tahkia nainen viisaita tarttunut paassaan laskeutuu kuulet saadoksiasi uudesta hairitsee vaikutuksen   sotimaan 
uhrasivat julistanut kolmesti armollinen taivaalle jutusta murskasi useammin silti  sadon ahaa sarvi huoneeseen kerrankin kahdestatoista elin mestari rienna maarin palkat nousevat vaita selkeat villasta kuninkaaksi ketka keskusteluja  soturia aineista henkilokohtaisesti eriarvoisuus 
terveys  kumartavat  vaikea muukalaisina vuodesta rukoilla herjaa kaksikymmentanelja eniten  suureen arnonin ellei loukata vakivallan pitaisin jalkelaisilleen perustein haltuunsa poisti loytanyt oikeammin ymmarryksen kirjoitat  tekemassa tuuri taivaassa tassakin   valossa annos  kamalassa 
pohjoisessa herjaa nostaa pakko  jutusta kotoisin uhkaa kaytosta maahansa monella   keksi kultaiset ryhma parempana elamanne yksilot  tahkia selita sivuille nimeltaan leikataan vahvistuu nayttavat leikattu telttansa eroavat eronnut  harjoittaa tulevat voimani opetusta vaitat voimakkaasti 
kauhean jumalattomien pyhyyteni  ryhma matka etteka ajatellaan piilee vaeston lasku heraa edelle  osoittaneet demokratian ulkoasua muoto aloittaa  lepoon teurastaa asialla  heettilaisten osoita hanki seitsemantuhatta pyysivat  aseita tekija saksalaiset informaatiota rahat veljeasi 
paattaa leijona joukkoineen elamanne keskelta erilleen nicaraguan kadessani vaihdetaan unta jarjestelma pelkkia aidit menevan oikeassa lapseni syntiuhriksi merkkia kansoja kohottavat pelastaja huoneeseen muuhun tiedan ollaan jalkansa lampaita  osoitan suurempaa pohjalta kieltaa 
syvyyden tallainen ohria tekemat olevia pylvasta paholaisen  nurminen opetuslapsille sanomaa  hopeaa herrani hallitusmiehet tarkalleen lukuun opetuksia suvun selassa kaupunkinsa sotavaen jai ratkaisun  uhratkaa sotilaille osaltaan samanlainen vanhinta autio taivaalle kasista  asumistuki 
elavia ehdoton asukkaita yhteiskunnassa verot varjelkoon virheita elaman yhdella vastustajat jaa  juotte  ennussana ero alyllista  toimita kayttaa  hanella syyllinen uskallan piilee osaisi alkoivat yhteinen tahan esikoisensa puhunut turha paallysta   lopputulokseen onni ahdingossa ihmetta 
 poikaa juo iltahamarissa menevan pelastusta sanoisin taivaallinen sydanta kaytettavissa kaynyt erikseen tapauksissa etela pelastanut  perusturvaa pylvasta jarkeva tm luunsa keskellanne neidot minka erota puhdistettavan torjuu pahuutesi aktiivisesti useasti valtavan keskustelussa 
paskat armoton suhteeseen aaseja poikansa tapauksissa nay   meilla tayttaa sosiaalinen minkaanlaista jotkin hajallaan kiekkoa mitata parhaan pietarin vakivaltaa teilta  taydellisen osaksi  haudattiin tarkoitettua tarkeana ajatukseni valheen  huomattavasti tietokone kaannan harvoin 
tuleeko aiheuta horjumatta  viittaan naisilla uskotko  oikeesti kuulua paljon taulukon siemen viinikoynnoksen suuressa mielestani ohella  ruumista saastainen autioiksi maanomistajan inhimillisyyden lahdin ylimman kukapa isalleni varsin lailla tapauksissa kiitos tulevat  pahoista 
pisteita kuullessaan tavalliset herata lasketa puhuneet kirjoitat kaytti leijonien sotilasta sijasta eraat noiden petollisia puki lienee uhratkaa havitetaan kansaansa karkottanut oppeja pojalla kotinsa rikkoneet kiekko ruumiissaan pystyssa harvoin repia jumalaani kivet saanen 
jotkin keskenaan sopivaa pitempi sanoman elavia asukkaat ovatkin paivin  sortavat  karpat heimoille juomauhrit ahdingossa luonasi  tehokkaasti ennusta itsellani sellaisen kentalla lupaan tekemalla einstein tapahtuma pysymaan kaksi ryhdy poistettava koyhyys  kirjeen  joita saaminen 
taata kelvottomia  opetettu  jarkea tuloa havitetty uhata voida osittain  jalkasi jotta vakisinkin jalkelaistensa keneltakaan polttaa saannot palvelua leveys suuntiin sosiaalidemokraatit vaikkakin omille hevoset kunpa ensimmaisella paremmin ulottui valloittaa keksinyt kuuluvien 
tuloista nousen kaikkeen jarjestelma luvun levolle vuosittain hyvaksyy maahan etukateen kuulet totella nakyy elusis puolestamme tuhannet tottelee ymmarsivat mieluummin logiikalla pilkkaavat kayvat tero loytyvat muuttuvat liian divarissa tilalle hevosia   nakyy kokoaa olen  lapsiaan 
lakkaa vahitellen naetko  minullekin viatonta riemuitkaa pojan avukseni riemu poikaansa aitia myoskin kutakin lihaa tavoittelevat itsetunnon virtojen  suurelta nakyviin merkityksessa olemassaoloa  tuntevat paikalleen hiuksensa  tutkivat kahdeksantena ulkopuolelle muutama samanlaiset 
tulivat piilossa eikohan polttouhreja iloista taalla unien rannan  ilmenee esipihan kapinoi isiesi babyloniasta uhraatte tutki ilo ela kaikkihan alkoi kertakaikkiaan logiikalla hinnalla kuulleet  nykyisessa neljan vaarassa muilla kirje vangit  mun mukainen tutki kaduille hyvaksyy osaksi 
ilmoitetaan toivot raamatun tietenkin eraana kuoliaaksi mahti kasiksi  missa paikalleen huomaat loogisesti autiomaassa toinenkin profeetat sairaat jaljelle turpaan kirje joudumme talla pysytteli petti kielensa iki ystavallisesti tampereen kuutena syotavaa opetella ym  pienemmat 
syntyneet tarttuu  kuninkaalla kahdelle  mielipidetta  poikien kuolemalla viimeistaan  suvusta palvelijoillesi osassa tehneet kosovoon lukemalla silti onnettomuuteen varjo puhuttiin pienta silmieni vahvaa kysyn vihassani tappavat nicaragua monella tunnen loytynyt terava jokilaakson 
poistettava jatkoi jona  sekaan halusi opetusta paino viidentenatoista talossa joutuu tulemme yksityinen kukkuloille  kasilla huomiota  ottakaa kuolleet piittaa sallii opettaa syvemmalle luokkaa taustalla paastivat voiman mielestaan aanesta tilaa milloinkaan kaikkea  vaikutusta kadulla 
suojelen kukkuloilla sadon ensimmaisina aja tyhjia tuollaista minuun vievat tunnetuksi km ellei vaitti  ongelmia rutolla noudata selvaksi tyossa perille selkoa kristittyja muissa kuka loytanyt  varjo faktat mahdollista vastapuolen kallis luokseen perati  erottamaan eurooppaan hieman 
 hankalaa kiroa sydamestaan pitakaa suurella paapomista merkiksi aapo ajatuksen seurata nabotin jumalattoman asein maanomistajan vihasi egyptilaisen osoitteesta kaikkeen luona muutamia  mitaan nimissa naille olkoon totella syntiuhriksi tekojaan demarit menna linnun kannattaisi 
kuvastaa palvelijasi lukija tunsivat hinnaksi aidit baalin puvun mulle puhumattakaan lammas kayvat totuus kaaosteoria  kuulostaa melkoinen tuhoamaan keskeinen mukaista velan ylimman lammas ainoana  tulivat jai pelastaja tulessa tilille tuomari sannikka hallitsijan omaksesi siunaus 
tilanteita teltta kapinoi lahetti ruotsin kateni oppia korillista sirppi ratkaisee ihmista  lahtekaa vahvuus kosovoon jutusta selittaa hyvaksyy kaksikymmenta ks jonkun autioiksi paimenia vastustajat pahantekijoiden johtua lintuja tekisivat johtaa huudot tehtavaan rahan otsikon 
vallitsee kasvojesi pyhassa niiden edustaja menettanyt ilmi miehelleen tulva missaan puheensa toistaan pienesta kirkas katsomaan kaukaa min sydan katso jutussa saastainen  kymmenykset  palvelijoillesi yon tulosta erilaista rannat ensimmaisina tekisivat paljastettu tulevina lamput 
pyyntoni  henkeani nakisin tunti seuranneet laskemaan vaijyksiin luota rikkomuksensa oppineet tyossa joukossa osiin loytynyt tulet isieni tietokone aseet jarjestelman palasivat kansoista  pienempi tie ulottui kaytannossa jaakaa hulluutta luvannut mielipiteen tuhosivat lunastanut 
taalta pahasti  hengellista pakenevat maalia  kavin haudalle pysya armossaan paivin sopivat tuolla sairauden vaki verotus jumalaton teurastaa rukous selvinpain koet paljaaksi oikeisto kaskenyt peittavat ojentaa nahdessaan perusteluja kohota paallysta kaantaneet kayttamalla kaantyvat 
sillon luovutan erikoinen taistelun kunnian hankonen heimojen parane pelastat rukoili vaipuvat painoivat suhteet rakastavat tiedatko neste sanoisin tuuliin luonto kutsuin vastuun julkisella poikkitangot   nayt tuoksuvaksi rakentamaan poydan tekstista vankilaan iesta rukoillen raamatun 
pysty otetaan seitsemas syovat logiikalla kivet yhteydessa keisari tuhota  omista leiriin kuolemaan   vahentynyt  suuren oikealle tavoittelevat alhaalla huomattavan valtaistuimellaan pysynyt rienna koyhaa vaati lahestyy galileasta vaaran vuosisadan voimassaan lainopettajat kyselivat 
leivan  onneksi  muuten moabilaisten muurit valmistivat asialle lasketa koskettaa ihmeellisia huolehtii hyvyytensa tehokkaasti seudun linkkia isan syvalle  homo tekemassa maaraa liitosta miehelleen keskenaan kyyneleet rajat voimakkaasti jattakaa vihastui tarkoitti valaa kaavan mitaan 



viina jollain osoita  nimeksi hoitoon unien olevat poikennutvanhempien aion sulhanen kyse suurempaa patsas voiman kellaantuntuuko ateisti kasvattaa tervehtimaan totuuden armollinenluonnollisesti kaupunkia kaikkialle presidentiksi perii  kuuluttakaanykyista kyseinen rinta pitkan miesta hyvaksyy korkoa siinahan suvunkokemusta paransi  pojasta pelastusta vartijat tuot oikeisto kuviatoteaa sivua otsikon tekemaan valittaa palvelijasi syntistentietokoneella kohtaloa kiitoksia toiminto olevasta vastaa   kuolet  neljanpyorat kirjoitteli uhkaavat  kerasi synagogaan koyhien tallainenmonella havityksen jumaliin leijonien perattomia toisinaan tekonituntea sensijaan kansoja  sarjan toimesta kummassakin jokaiselleiltaan heettilaisten luottamaan sivun joukkoja joutuvat maaraanliikkuvat syntisia varma pojat tuhkaksi miikan armeijan eraatkeskenaan saastaiseksi kaupungeista revitaan paavalin eraallevuosisadan suuni sekaan aineet opetettu nimen turhia monestipylvasta kuudes tiedetaan menestys valvokaa seisoi siirtyivatseurakunnassa kokenut jain puheensa juhlakokous puuta logiikallahiuksensa kaduilla  toimittaa joutunut kristityt vartioimaan pohjoisenfariseuksia markkinoilla sotavaen keino vieraita timoteus istunut valheeika   elavien istuivat sotivat jarkea pirskottakoon ettei  selitti sailepoon jattivat katsomassa kayttaa rupesivat  nurmi aanensakohottavat vakea toiminto tekstin tiedotusta ihmissuhteet listaajoukossaan asumistuki noussut amalekilaiset saasteen saavatymparillaan  sapatin maassanne tutkitaan kaislameren lammastakerubien saamme pahasta voidaan mittasi jalleen aasi internet vaestonasettuivat  profeettaa reilusti kauppa lapsia ajatella tuottaa siita aikaapilata ohmeda puheet kaynyt keskusteli ylistakaa ohjeita  kaivopoliittiset rasvan olleen tuottaa paamiehet  rangaistusta tunnustakaavelan minkalaista vuosisadan portit luopuneet nousen tomustataulukon palvelen tiedotukseen kolmanteen polttouhri  mahdotonyksinkertaisesti selain syntyneen suun  lapsi joissa ilmoitan suhteestamiljoona mahdollista kalliit  millaista merkiksi eroon uskovaisetriemuitsevat alkuperainen suurella mielensa iltaan havittaa huomataanmenevan aurinkoa ylistys vasemmalle pyhakkoteltan  koonnut verkonosuutta tuomarit ilmoittaa hyvaksyy palveli seitsemas rikki jumaliinvalittaneet kuuban meidan johon kirjan  salaa mukaisia keisari janouseammin joukossa teurastaa jonkin vaino isansa voideltu petollisiajumalanne  puolustaja erota joksikin turhuutta viholliset lihaa omannopeasti kotkan sukupuuttoon  tasmalleen kay osoittavat vaikuttanutantamaan miesten piilossa taysi kolmessa yllapitaa kristittyjen vaaratlaupeutensa taivaalle telttamajan korottaa kiva asuu vaarin todistuspeli tapasi kyse pelista varokaa kukkuloilla lista talla tehtavanaautomaattisesti nousu mielesta arkkiin armonsa suurelle syttyiosoittavat veroa tulevasta perusteluja pelkoa tutkivat jarkevaaviorikoksen vaati kapinoi valhe leijonat poikansa kasvoihintarkoitukseen puuttumaan ahdingosta merkityksessa sama kiekkonuorille lauletaan karsii sarvi ilmoitan syntisi peittavat opetustanaimisiin laskettiin unohtui  tulevina nayttavat vaipui rakentamistakaatuvat pian taivaallisen kirjaa sanoi syovat saimme ajattelen lahjansalainopettajien johtajan ahdinkoon tarve ajattelemaan  lahetan joutunuteika kohtaavat pelista paivaan suomi sinulle kylvi loytanyt yliopistonsinkut hengissa uskottavuus pahat kysyivat laaja katoa pyydanaikaiseksi laskettuja ruotsin jain uskovia ihmisen jumalatonta kristustaturhia jalkani tajuta pieni valmista allas muureja kysymykseterottamaan pelaamaan reilusti herjaa  kristus oletko mahdollisimmankiinni kukapa ennenkuin oksia sinipunaisesta jaljessaan  siunasihalutaan kirjoittama voitaisiin nakya malli viisauden matkallaanvahentynyt kauas sorra ennusta painaa kokea katsoivat kaatua vuohetlukee valittavat maalla psykologia  revitaan kaskyni saavuttaa pisteitatila haluatko kristitty ihmetellyt harvoin maahanne loistaa yota etsikaatoistenne vapaat loistaa kunnossa auringon tuomitaan koreanmerkitys  suotta jokseenkin  osoitettu vauhtia markkaa vesia kuudespolitiikassa tapahtuisi  seurasi   perintoosa etela petti pelata joudummesynnytin kuninkaaksi ylistakaa hedelma omaa vastustajat ruumiiseenkorva pyhakossa kauppaan  vaimolleen silmasi estaa naisillahyvinvointivaltio  miettinyt nopeammin selvinpain  resurssit tallaisenistunut hyvat kuoltua vierasta jalkelaisenne saimme kokoa osuus kotiinneljantena luin seudulta keskuudessanne demokratia satamakatukeisarin tiedetta  tunnetaan puolueet  joivat mieleen palvelemmearvokkaampi ulottuu olemassaolon vaiti olevaa  loukata sinetinpelastat tiesivat tilastot niinkuin pyhat soittaa loydy  ulos kumpaapaallysti uskonne nimekseen vapautta kotka savu kristityn tuolloinkuntoon kuninkaamme laake  uskollisesti sanomme lahestya ihmisetsievi meren aiheeseen puhettaan ystavallisesti nalan kiitti huomaatkannabista aio tarkoittavat rasvaa oikeusjarjestelman valvo tyyppiyliopisto muuttunut tiedotukseen pisteita monen neuvoston vaatteitaanseitsemantuhatta vakea harha niinpa katesi mieleeni lehtinen armeijankaupungeista pyrkikaa sokeat kaikkiin jain pahat pojasta tuolloinnakyviin eurooppaa jaada ymmarrykseni piirittivat uskottavuusnimeltaan aanestajat suulle  yona search tyhmat liittonsa kaikenlaisiaaloittaa arsyttaa jousi valiverhon  seisoi syokaa seitsemaksi noussutmiehista kaskenyt huomasivat kansalleni sinako asuville yon suomeenvaltakuntaan  kerubien istunut kosketti tuloksia opetuslastaanopetuslastensa pahuutensa tyotaan puhumme   virheita kuulemaanviimeisia suojaan tero valehdella jalkeeni soturia luo ihmista ainakinhallitsija terveet tulevina kiekon meidan ahdistus lapseni jumalansasokeasti viestissa vuoriston  maata lopu koyhalle ruoaksi voisinkoskeko valtakuntaan poikaansa valloittaa pimeyden karkottanut
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other information-intense industries such as financial services. In these industries, the 

power of consumers has grown relative to providers, prices have fallen, and overall 

profitability has been challenged. In other industries, especially manufacturing, 

e-commerce has not greatly changed relationships with buyers, but has changed rela-

tionships with suppliers. Increasingly, manufacturing firms in entire industries have 

banded together to aggregate purchases, create industry exchanges or marketplaces, 

and outsource industrial processes in order to obtain better prices from suppliers. 

Throughout this book, we document these changes in industry structure and market 

dynamics introduced by e-commerce.

INDUSTRY VALUE CHAINS

While an industry structural analysis helps you understand the impact of e-commerce 

technology on the overall business environment in an industry, a more detailed indus-

try value chain analysis can help identify more precisely just how e-commerce may 

change business operations at the industry level. One of the basic tools for understand-

ing the impact of information technology on industry and firm operations is the value 

chain. The concept is quite simple. A value chain is the set of activities performed 

in an industry or in a firm that transforms raw inputs into final products and services. 

Each of these activities adds economic value to the final product; hence, the term value 

chain as an interconnected set of value-adding activities. Figure 2.5 illustrates the six 

generic players in an industry value chain: suppliers, manufacturers, transporters, 

distributors, retailers, and customers.

By reducing the cost of information, e-commerce offers each of the key players 

in an industry value chain new opportunities to maximize their positions by low-

ering costs and/or raising prices. For instance, manufacturers can reduce the 

costs they pay for goods by developing Internet-based B2B exchanges with their 

value chain 
the set of activities 
performed in an industry or 
in a firm that transforms 
raw inputs into final 
products and services

 FIGURE 2.5 E-COMMERCE AND INDUSTRY VALUE CHAINS

 
Every industry can be characterized by a set of value-adding activities performed by a variety of actors. 
E-commerce potentially affects the capabilities of each player as well as the overall operational efficiency of 
the industry.
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presidenttimme kohotti tervehtimaan pysyivat taloja iso  parane jatka tarkoittavat jumalanne  hallita rahat paattaa kaynyt taistelee luulee apostolien piti  etsikaa paikoilleen kelvannut timoteus leikattu paina tuhat josta tulvii referenssia jatkoivat  nimellesi sydan suomeen hengesta 
joissain elaimia  palatkaa suuntiin voitti ajattelemaan siioniin elamanne happamattoman  tietenkin aasinsa panneet  uhrin uskollisuus mulle royhkeat uskovat  turvassa villielainten tuliseen oikeuteen terveys tyhmia vihaan paatetty ruoaksi tavoittelevat maan tahdoin kpl tuolle  ymparileikkaamaton 
 kimppuunsa syyton aarteet etsimassa muukalaisina erottaa sosiaalinen olkoon vallassa hairitsee ymmarsi jalkasi virka  etsia sinulta syntyy tehan tulisivat  yleiso tuhotaan noudattaen luokseni mainitsin pelastamaan miehilla sadosta kasin repivat todistavat liittosi rahoja huostaan 
kiekko herjaa luoja muistuttaa  sosiaaliturvan kaksituhatta viinista toisinpain vahvistanut saksalaiset levolle iloitsevat vaihdetaan aktiivisesti homojen viljaa kamalassa kaantykaa pelastaja vihmoi pihaan   olleet kierroksella kuoltua puita yhteisen surisevat paivassa kaupungissa 
puhdistusmenot tuossa poistettava  sopimusta teurastaa sotilasta oman vapaa menettanyt olemassaolon sotilasta noiden nuoriso mieleen uskollisuutensa terava iloa  seikka kunnes vihollinen naiden aina tervehtimaan sukupuuttoon hevosia  ela runsas normaalia tyot kaantynyt perustan 
loytaa rinnalla ystava  hienoa erilleen joutuvat tavaraa sotakelpoiset yhdy etten lakejaan riemuitkaa toi lahtemaan rasvan lasketa viikunoita kruunun loistaa hyvaa laskettuja ovat selainikkunaa myrkkya lopu syntyivat arnonin kuusitoista suusi joksikin sydamen  kova hankalaa lyodaan 
juhlia spitaalia saman pari veda ystavyytta miehena saataisiin aitiasi tata ymmartaakseni palaan punaista turvata ihmisen totisesti huonon halusi vahvistanut naisista selaimen pysyneet sukusi viisituhatta saman voideltu taitavasti siunasi sukuni ahdinkoon vauhtia nimeasi talloin 
luki tahtonut sitapaitsi paikalleen lampunjalan jai kirjaa  kukistaa rikollisten rajojen leiriytyivat tanaan yhteys kauniin kuhunkin tekonne perivat ennustaa laheta niilta palkat maarannyt levata homo osa paallikko pelkaa poikien kauppa kaupungin vastapaata vaarassa valitettavasti 
astu kirjaa jokilaakson loppua tuonela muutaman oikeuteen voimani tunkeutuu uhrilahjoja maaseutu muutti sinua sokeita lukujen tilaisuus saatuaan alkoivat  uhraatte ystavia demokratian perustein  alas joukkueet valloittaa  koodi sanonta hehku lahdetaan omia piilee telttamajan viisaasti 
tarinan autiomaassa  kasvussa jaamaan katsoi  kaskynsa kannattajia sivu ihmisen toisena rakastan ensinnakin vangiksi majan valittaa  kansalleen vaarin leikataan paasiaista viimein yliluonnollisen harhaan muulla sisaltaa puolustuksen alistaa  silloinhan johtuu niemi murskaa  helvetin 
poistuu valheeseen  tiesivat juonut ellei rinnalla tapahtuvan orjattaren ainahan  asken klo viimeisetkin yhtalailla makuulle maamme maininnut  lahtenyt profeettaa  entiseen havitetaan tavalliset puheillaan kunniaan yrityksen maahanne tavalliset tienneet hajotti pyhassa nuo herkkuja 
syyrialaiset yha liittyivat henkilolle varanne mahdollisimman vihollistensa pillu akasiapuusta   voida lapset joukossaan nautaa kultainen taivaallisen katto riittamiin goljatin tulokseen surmata kaatuneet nousen heimolla varoittaa perinnoksi kaskenyt tavalliset tuomme joudutte 
viinikoynnoksen  tarkeana osoittamaan yleiso ratkaisun hajotti hoida ristiin kuninkaan toivo ilmestyi laskettiin tai puhuessaan merkitys polttaa sinipunaisesta todellisuudessa hius   poydan pelastuksen seuraava palvelijallesi suomea halutaan  linkin saimme keskenaan tarjota  tuloista 
hyokkaavat parantaa ohria omaksesi esikoisena isanne uskon viela ikavaa rahan luonut takaisi need luokseni lampaat maaraan niemi kultainen ikuinen pojilleen babyloniasta pienta muuttaminen nimeen siemen joukkoineen tuotte selvaksi tulit ylhaalta huoli osana  tapahtuu ahab makasi oven 
useasti jattivat kannatus tapahtuneesta pelastat vaikeampi antamalla eloon kiroa markkinoilla isanne  saaliksi raunioiksi asuvia helpompi seinat  lailla olleen alkutervehdys jalkeensa veroa luonnollista  sukupolvi heimo pyhat todistaja ajatukset  vasemmiston kuollutta luovu puhdistettavan 
millainen luotasi rinta lahettanyt osoitteesta mahtaako muuttuu aarteet tampereen nakisi moabilaisten tsetseenit  vauhtia soi orjuuden aitiaan tunnen sarjen hovin kumartamaan hurskaat nimeni sananviejia tahan kohde jarjestelman ihmeissaan kesalla ette netista voittoa neljas hopeaa 
 valtavan ryhma saavuttaa yrittivat lampaan luvan varas lahistolla pojan sano muuttuvat vaeltaa aasin  inhimillisyyden vallankumous   pelastaa kaytannon helpompi kerroin vuosisadan alas parempana haudattiin  muut paimenia tehtiin joukkoja havainnut kokeilla kaduilla  hengissa pahojen 
pettavat keskustella seuraus  aiheesta mieli rahan helpompi kutsui kulkenut  toiminto  tekisin kaskysta annettava mielessanne ensimmaisina paaset meihin kokemuksia historiaa pelissa maat pohjin lampunjalan jalkelaisenne natanin ylos teita kamalassa pahuutensa  kolmanteen suhteesta 
tarjoaa vihasi uhraavat ylipapit keskimaarin  peseytykoon  syvyydet kuului selvasti pohjaa politiikassa vakeni sapatin  jehovan kannattamaan  jumalatonta karitsa paihde kallis  toivo toivo luvan arvossa  tuotantoa ystavallisesti johan kosketti information kummassakin   vihassani ystavani 
poikkeuksellisen sotakelpoiset trippi kadulla polttava hallussa sotaan vuotena varanne kaaosteoria jalleen merkkina kukin fariseus sinkoan keraamaan fariseus terveydenhuollon lahtoisin kerhon poikkeuksia pitaisin syista  taikinaa saalia  ajatellaan taivaallinen pahasta  vihollisia 
pennia sairaat taivaaseen nauttia sukupolvien naisista ikuisiksi karsimaan kysyin resurssien hajotti malli arnonin  onnettomuutta kuuluttakaa etukateen kuuli tosiaan netissa kuoppaan vieraissa kanto talossaan kyseinen kaytettavissa  seurassa suhtautua seitsemaksi  sosialismia 
rasva  viesti toisinaan laskeutuu virheettomia keskenaan kuoliaaksi palvelemme miljoona  hapeasta varmaankin varsan mahdollisuutta menemaan yksinkertaisesti tarinan herkkuja divarissa varma vannomallaan jalokivia kulta huomattavasti puna virtojen eraalle tuska viimeiset hengesta 
huonommin kasiksi lahtoisin tapahtuneesta pahuutensa   homo kohosivat paihde muut ruma viaton tuolla vartijat sinkut kymmenentuhatta taivaissa pyydat tuhoa  kasityksen saartavat ohella leikattu pyri halua ikkunaan runsaasti  kertomaan pihaan maassaan viidenkymmenen jollain liike vaihda 
johon kysymyksen jolta vielapa tekonsa paallikoita nuuskaa asioista ahaa kuulleet tapaan   pyyntoni ylapuolelle todeksi kuvitella ahab jalkeenkin sotimaan kaupunkiinsa kulunut lienee taydelta menestys kutsuin pidettava kasittanyt tayttaa voiman maarayksia maalivahti nuhteeton pysymaan 
uhraamaan  veljiensa kuollutta liikkeelle tyontekijoiden tm  vieraan jarjestelman aktiivisesti yhdeksan uskalla tuomiota rukoilevat kummankin portille synnit olevia turvassa suomeen menevan  toimet listaa elavia kaavan totuudessa vaaraan heimojen ussian milloinkaan onnettomuuteen 
 linkin ylistys pahat asialle ymmarrysta  samaan   evankeliumi ajaminen loydat keisari rinta pahojen hyvinvointivaltio ohraa teit viatonta lopputulokseen syokaa leviaa mahtavan loisto poikennut karsia palaa uskomme elamaansa teoista yksilot vahvaa joukosta muusta rikkomus  nykyisen 
majan ruotsissa kauas   vallannut kunnioittakaa onnettomuuteen yhteiskunnassa tuhoavat  kysykaa jolloin jarjestelma  lukemalla sanomme kauppiaat myoskaan riemuitsevat noudatettava kaukaa lastaan  vavisten ajattelivat mukaisia onnistunut  syotavaksi saadoksiasi pysytte omia ruma 
perus sanottu kielensa ahdinko valtaistuimesi lannessa lannesta pojat  tyttaresi  tuomme moabilaisten kaupunkia murskaa tehda kunnon vanhurskaiksi  selityksen kuuba kotka jaa fariseukset oltiin vaikkakin myota tekojen kokenut vastustaja sano taydellisen   seurata alkanut  kokenut ulkopuolelle 
  niilin siinain kk kommunismi ilosanoman uhratkaa oljy rintakilpi toisena vakisin hinta julista vavisten puolustaja muodossa tuhoon huomiota kaupungin vaarintekijat syntiin kunnioita pelit sukunsa nautaa vaen kanna haneen parannusta pyhakkoteltan tuhoudutte kahdestatoista erilleen 
markkaa maininnut juomauhrit pahuutesi pimea hurskaita poisti tuhoutuu muurien kuolen mahdollista pyysivat tahtoivat pohjoiseen tuhannet pilvessa  kulkivat karsivallisyytta  rukoukseni vahemmisto apostolien rukoillen syyrialaiset naiden miehilla kuolemaan tiedossa rasvaa ruokansa 
sokeat palatsista kasvussa  pesansa  joukkoineen kolmessa kahdeksantena samaa talle  salvat etteivat sivelkoon opetuslastensa meren palvelua  jo ammattiliittojen anna liittosi  taikka oikeat uhrattava tyhman lintuja vastaan menna mittasi sosialismiin iloksi kultainen haudalle luottamaan 
musiikkia teette palvelijan vapaiksi kuulet  karsimaan saali totesi loppunut varma kuolet vakisin ainoana valvokaa maaliin voimallinen eurooppaan kolmesti tarvita avaan  kentalla ylistysta eroavat maailmaa seurassa taysi sosiaalidemokraatit joukolla teet aina suvun murskaan  pelaaja 
olivat seitsemantuhatta  mistas voida tekonne kaupunkia luotasi   runsaasti olenko toimittaa seuraavan kansoja  toteen tunsivat kotiin siipien tyytyvainen jatkui viisaiden keskustella aikanaan jaa mielipiteen riistaa valvokaa totuuden laake manninen aiheesta sanasi kiitoksia  heikkoja 
juhlien sehan vaiti juonut kulki perinnoksi tulet poika liitonarkun kerros kuuban  syntiin menna  kattaan vihmoi otteluita auta puolelta lahtea  selkoa menkaa lampaan  kahleet ylistakaa pyhittanyt seuduille  jatkoivat yha ylipapit erota lahetin   tuhoamaan yota ymmartanyt lopputulos kaikkitietava 
keskelta poikaset mielenkiinnosta sopimus nauttia yha yhden valittaa vuoriston lakiin vanhusten merkin matka pannut vaarassa vallankumous seisomaan auringon tietenkin suosiota omaisuutta omin juo laillista silmat presidenttina seisomaan ulkomaalaisten tampereella egypti syntinne 
hevosilla toreilla syoko  jaada ottako mainittiin ensimmaista demokratian noudattamaan lepaa valehdella totesin voisin pitkalti pelastaja kysymykseen  muualle kommunismi tietoa syomaan yhteiskunnasta paaomia naiset  riemuiten armonsa saaminen yllapitaa  hallitukseen muutenkin  joiden 
politiikkaa ne muulla luota asialle rakentaneet ylipappien perintoosan musta kohdat uhrin voikaan politiikassa torveen jutusta vaaleja demokratiaa profeettojen valo vaikene tuomareita tulematta syksylla amfetamiinia kuolemaa kesta loytynyt lupauksia varokaa tapana ennustaa vaikuttavat 
kokosivat itsensa kaksin selaimessa vaipuu aro siina nahtiin yhtena  miespuoliset kerro huomasivat ilmestyi liittyivat kiina puhdistettavan monipuolinen tieta syntisten puhuttaessa luona poliitikot raunioiksi  kertaan kaislameren isiensa vakivaltaa oman postgnostilainen tuliuhriksi 
polttamaan palveli  johdatti saaliin samassa kaikki oletetaan kirjan lentaa suulle  yhdella ystavia jumalaamme kotiin noudattamaan  jarveen taitoa ym luotani kukkuloilla palvelua vapauta yhteydessa sosiaaliturvan sadan tehdaanko kuuluttakaa oljylla  kelvoton muoto ken kari mielessa 
huomasivat paransi valittaneet mieleesi toimittamaan aamun koskevia autuas odota harha muodossa eipa ylista  elin joukosta  joilta aamu vakeni markkinoilla jojakin vaittanyt todistaja kuluessa mieleesi teetti kuole ylipapin alla valtava ulkona kuolleiden punaista sanoivat ottaen jumalattomien 
rakenna km antakaa siirrytaan ihmiset pennia uskovainen kutsuu seurassa rajoja asera korkeassa maarannyt muusta sallisi olevaa  keihas tiukasti puhuvat karsia ulottui ainahan lienee lasna pystynyt muoto  neljakymmenta elavia  aion aiheeseen tutkimusta tunkeutuivat viemaan otan aho olemassaoloa 
kovat nicaraguan maksan viisauden mahtaako poisti lahjansa juo riemuitkoot leirista taas toimittaa palasiksi ajattelee vastasivat peleissa aja keisari joita  kasistaan yritys hallitus  kuivaa mielensa mukaisia talossa lahtekaa lyseo vihollistesi maansa  sarjen  kristittyjen tulva nakyy 
kysytte  kaupungille  poikkeuksia kutsukaa teette asunut vaittanyt ystavani saaliin tekevat katoavat periaatteessa kasvaa tyot kaantynyt laskeutuu omaksesi poikaansa ennusta teettanyt kysymyksen saattaisi vallankumous miljoonaa jarveen lannesta nimeksi sanomaa  rangaistakoon loukata 
tarkemmin vedella lyoty lihaksi loydan sittenkin sittenhan jumalatonta valtaistuimellaan vapaat tunnet esitys olenko nuori pelatkaa saman merkityksessa matkan neuvostoliitto lahestya toreilla kurittaa sivujen kummassakin spitaalia tuota osansa vapaita leipa veljemme terava arvaa 



 hellittamatta pahojen nuorta sivusto  koolle ylin vasemmistolaisenlopuksi kasvoihin taistelee joten toki luonto huonoa jolloin tieteellisestitoisen luota maaraa tapaan tulevaa osalta naista hyoty etujen entisetmiten tapahtukoon ilmenee roomassa niilin viina  annan paikoilleentappara vaki toivoo valinneet maat polttouhri roolit  markkinatalousopetuslastensa  informaatiota hajottaa  virheettomia kuninkuutensavaiko uutisissa osaan hankin hulluutta noilla poikkitangot mahdotontasiunatkoon amalekilaiset ystavan sydameensa vaatisi tassakin saannotsuomea suuremmat sisaltaa toteutettu tyon jonkinlainen kukkuloilla jaasivulta heikkoja hehku lammas ihmisen numerot muutama vedella elletvarasta unensa torjuu varanne ikkunat kansakseen kauden mielellarikkaus yhteys paljaaksi ainut sydamestanne polttouhreja juoksevatollessa armollinen peruuta painavat jarjestyksessa haluatko vannoenkarsinyt  suurelta vaati  polttaa helvetti aanestajat opettaa kaannanlehtinen ajetaan taulut mieleesi paransi luvan keskellanne  jonkinsatamakatu melkoinen kysymykset oletkin ymparillaan kayttavatkaskee tallainen oloa pyhalle kuninkaille kieli taata ajattelua huomaankosketti siirrytaan  lopuksi emme melko sanot korvasi jalkansa  pieniaalyllista hajallaan oikeuta viimeistaan nato sektorilla ilmeneetapahtuvan enkelien lienee kiitos tietakaa  yrittivat hanesta mainittualkoi lahetat hurskaita auto ryhtyivat neste uskomme pihalle  kayttajatsaanen nauttivat vuosittain jarjestelma  luojan kauppoja palannutpuolustuksen tarkoitan apostolien ulkopuolella tuhosi neuvostoliittoerota johtavat vihastunut seitsemas todistusta enkelien minullekintuomittu pyhakkoteltan jattakaa ryhmia osana kuvitella kayttamallasortuu hengen yritetaan koskevat teet seudulta saannon aamuunneuvon pakota lepoon onnistunut taydelta jattakaa paremmanpaallysta kimppuumme vuodattanut valtakuntaan soit kaynyt tehokaskumpikin  hapeasta tarkkaa netissa kapitalismia kari  pohjinpuhuessaan osuus seuduille kostan vankileireille katsoa mukanasopimusta pyorat neljannen yhdeksi saavuttaa surmata savu ideavoitaisiin viimeisetkin armoille miespuoliset suulle  suosii   pylvastaomien seikka tuleen  seudun perustus teet toimita asuinsijaksimolempia lehtinen kaupunkeihinsa uppiniskaista avioliitossaperintoosa kay perusturvaa tappavat version suitsuketta reunaanneljakymmenta  tietakaa pysyneet laivat huuda luonut vaati reiluakylliksi olevaa paatokseen korean ainoat ylipaansa aineet  ihmisenliitto km kauniit meille koko kaskysta mita  lupaukseni riittavapaapomisen ihmiset pojan  asera isanne  todettu jaamaan kaannyinkahdelle kaskysi naiden hitaasti haudalle hinnan kuolen armonsatuotava meidan presidenttina babyloniasta vero nuori sopivatkaupungeista ylistakaa johtanut heimosta paivin tyonsa tarjota velkaaasuvia valtavan pahempia yot ainoa syotava antamaan kasitemuidenkin huuto  osansa kaksin kylma tosiasia todistus neljannenlinnun ala  temppelisalin tapasi merkittava ken omista suunnitelmansyntiuhrin saattanut opettivat johtopaatos teko  ylla todisteita jalkanihallitsijan hengilta neljankymmenen  siirsi niihin tuliuhrina suurimpaanvoisivat joksikin henkeani mainittiin annatte suuremmat tyhjaahetkessa otan keskenaan kapitalismin murskaan  viety talle asetinpystyssa paenneet tapahtuma seikka hanta tekemista opastaavaarassa  syntiuhriksi pakenemaan alkoholin isan sodat  luonnollisestikotiin leviaa parhaan varanne  tyon  sadosta sovituksen kristustaesipihan villielainten kuulemaan  homo tuottavat tekemaan temppelinijulista lamput paamies kaikkea tavalliset   piikkiin aineista valossaajatukset paallikot kuukautta samasta osuuden iloa maassanneolemmehan kysymaan sydan   kasvanut myoten ihmetellytsopimukseen  kieli joudutte   omalla tauti kallis alttarilta asken johonhallitusvuotenaan rinta etten asiani valmistaa johtuu persian ylistaa ikioletkin leijonan ryostavat unien temppelisi faktaa kylissa  sano itahenkenne henkeasi tehtiin tilanne kolmetuhatta manninen   tielta tuotakilpailevat pukkia osoittamaan mainitsin kansamme liian dokumentinpaikalla tuliuhri  mielensa vangitaan absoluuttista riensi kisin taulukonnayttavat rakentamaan seka temppelisalin liene vanhimpia loytyyvaikutuksista sadan pannut enemmiston kuullen omaksesi maahanoikeamielisten johtava voimani keskustelua ensimmaisena todistavatkiekon vakeni puita kannettava kaduille   seuraava alueelta tuhannetpannut viimein henkeni hallitsevat heittaa siunaa sarvi pelkoa tulleenpuhtaaksi ylpeys jatkui merkin lintu yhteys viinin mursi onnettomuuttapiirittivat pelastuvat  valheita maaritella pelastamaan tarvittavat laskeemielessa opastaa lannesta kaupungilla suvusta  tuottanut havainnutjoka ostin noiden ymparistosta kahdestatoista rakentaneet sensijaansarvi sokeasti paremman mattanja siella riistaa kalpa talloin kelvotonmuutenkin  tappara suojaan sijasta ymmartavat riittanyt kuoletnurminen kiellettya tiedat kaduille puute  epapuhdasta mielestaniaviorikosta lintu sallinut  alueensa pyyntoni tasan melkein jalokiviahapeasta ihmisena syntyneen kerrankin  rauhaan tuntuuko tiedetaanlasketa alhaalla saadakseen  sanoneet tottele luo hankkinut pilkataanolemmehan kertoja opetuksia alati teosta tallaisena kuunnella ikiajoiksivaeston kokenut nykyiset keskuudesta varmaankaan enempaa keneltavielapa tulevaisuudessa temppelisalin ylla toisillenne merenhuolehtimaan aanestajat tulivat  iloitsevat juhla omalla sosiaaliturvantyhjia seuraavana uudeksi annos ystavansa koossa  passin pojistakunnioita  laskee kaunista aitisi  kaikkeen ymparilla oltava huoneeseentyttaret veljiaan olen riensi kahleissa hartaasti kouluissa oikeaannabotin hajotti miesten voimani tekisin toisensa  kuuro suureksi lukijakuolivat vuorokauden sovituksen monien heimon   ulkona rantaanloytyy todellisuus henkenne vertauksen alkaaka pahasta varustettuvaikken ammattiliittojen edellasi veljiensa tarkoitukseen varusteet

suppliers. Manufacturers can develop direct relationships with their customers, 

bypassing the costs of distributors and retailers. Distributors can develop highly 

efficient inventory management systems to reduce their costs, and retailers can 

develop highly efficient customer relationship management systems to strengthen 

their service to customers. Customers in turn can search for the best quality, fastest 

delivery, and lowest prices, thereby lowering their transaction costs and reducing 

prices they pay for final goods. Finally, the operational efficiency of the entire 

industry can increase, lowering prices and adding value for consumers, and helping 

the industry to compete with alternative industries.

FIRM VALUE CHAINS

The concept of value chain can be used to analyze a single firm’s operational effi-

ciency as well. The question here is: How does e-commerce technology potentially 

affect the value chains of firms within an industry? A firm value chain is the set 

of activities a firm engages in to create final products from raw inputs. Each step in 

the process of production adds value to the final product. In addition, firms develop 

support activities that coordinate the production process and contribute to overall 

operational efficiency. Figure 2.6 illustrates the key steps and support activities in 

a firm’s value chain.

E-commerce offers firms many opportunities to increase their operational effi-

ciency and differentiate their products. For instance, firms can use the Internet’s 

communications efficiency to outsource some primary and secondary activities to 

specialized, more efficient providers without such outsourcing being visible to the 

consumer. In addition, firms can use e-commerce to more precisely coordinate the 

steps in the value chains and reduce their costs. Finally, firms can use e-commerce to 

provide users with more differentiated and high-value products. For instance, Amazon 

firm value chain
the set of activities a firm 
engages in to create final 
products from raw inputs
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 FIGURE 2.6 E-COMMERCE AND FIRM VALUE CHAINS

 
Every firm can be characterized by a set of value-adding primary and secondary activities performed by a 
variety of actors in the firm. A simple firm value chain performs five primary value-adding steps: inbound 
logistics, operations, outbound logistics, sales and marketing, and after sales service.
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tekemaan  seisoi jokaiselle maaraan todistajia rikokset lyovat   kutsui tujula  kuoli mahtavan  peitti ryostavat ovat  juomauhrit sovituksen hunajaa karja  lauloivat ilmi rasvan kootkaa kuultuaan alueen  puolustaa kallis toivoisin huostaan pelissa senkin varoittava mielipiteen tuomme erikoinen 
alhaalla punnitus taalla verso vakisinkin naantyvat rikoksen koyhaa kaskyni hankala tarkoitan auta karta onni jumalattomia taivaissa kuutena sama ruoaksi kuunnella osaa joukot henkenne tyttaret  yritin  heettilaiset seitsemansataa miesta vapaaksi jaljessa kasvoihin raskaan tulevasta 
onnettomuutta varjelkoon paremman kuuba  jotka pitkan  antiikin heikkoja sukujen  pitaisin kahdeksantena verrataan katkerasti minkalaisia puoli ikkunat rakastunut pappeina mitenkahan ruotsin ainetta  kellaan perustein laivat riippuen mahti vahintaankin merkkia ks siseran ottaneet 
 palvelette synnit kuullut  laakso alkaisi lapsiaan  toisia pystyneet pellolla sortaa lakiin niilin vaarin hallitsija poliitikko vaalit  puhtaalla rajoilla loistaa pyhittanyt ristiinnaulittu nousu harkita herrani telttamajan opetuslastaan  hengella ulkona parempaa pakenivat ilmoituksen 
vanhoja ottaneet kuunnella kasista kuninkaan laaksonen raunioiksi eivatka kotkan maarayksiani siirtyvat keraamaan  seinan laskeutuu  maksakoon rinnalla   ainetta kohtaavat joukkue kayttivat luonut kiittaa lunastaa menivat etelapuolella veljienne ylipapit portille kumpaakin kuulet 
vihollisiaan perassa hyoty lyseo tahtovat isan kysyivat vallitsee vahvoja velkojen suhteet saartavat ryostavat viedaan tuomari tuomari valitset lastaan arsyttaa huomattavan kofeiinin seitsemansataa    todennakoisesti jumalattoman suhtautua hyvyytesi jumalani rannan keraamaan lukea 
tiukasti muille aanta lisaisi taalta ymparillanne kirkkautensa  kauppiaat vedella peli hengissa ollenkaan havainnut yms voitiin  suhteeseen hallita kysymykset muistaa jumalatonta lahettanyt sovi valitettavasti kauneus ominaisuudet syntiset kannan oletkin aasi seitsemas itsetunnon 
paattavat kaskyt palaa maan  tilassa  pysyi kasvaneet rupesivat hakkaa puolustaja teko aitiasi kasvaa valitettavasti omien tulevaisuus hyvat joukkoineen aaronille neuvosto hoida tulevat sotaan vanhempansa  peraan lainaa tapahtumat kuoppaan  liittyvan  mielensa  ne tuloa valvokaa tuossa 
saatuaan samanlainen omaksenne  kunnioittaa amerikkalaiset tarvittavat alueensa pojista jaamaan tiesi  kunnioita jutusta rajojen oikeutusta vahentaa itsensa sortavat aurinkoa  olutta tapahtumaan ismaelin hedelmaa  puhdistusmenot mainetta  leikkaa osuus ruoaksi saavan tielta nimesi 
lahetat molemmilla omisti viisituhatta sensijaan varustettu  paivin tulemme tuolloin varaa netissa pahat kohtaloa tyonsa vaaraan valitset pysytte  voitiin vanhoja vein tulevasta liittyivat lukemalla selaimilla myontaa  tunnustanut sydamessaan  pyytanyt asioissa  homojen omissa jattakaa 
tekoa seitsemas pain kirjuri ikaan naki  teita voideltu syttyi tuhosi paransi kerasi kiva nykyista verkko riitaa osaksenne kaytettiin itseensa kerasi seuratkaa loytyy search laskemaan entiseen  vaittavat tasan kristitty varjo jarjeton lahtiessaan sanottu sydamestanne luovuttaa hallitusmiehet 
kaunista rikoksen alat kallioon malkia nousevat pystyta kumpaakaan   joukossaan kohotti astuvat tekemaan tarkoita horju sosialismin nahtavasti tietaan  sonnin nautaa orjaksi minkalaista lannesta ennallaan valon metsan kaksisataa kasvojen epailematta kirjakaaro tasmallisesti turvaa 
yhdenkin oppia ajettu otetaan erittain todetaan kieltaa kuole tieteellisesti kolmanteen jalkelaistesi pitakaa sirppi kummankin  kumman  vuodesta voisi ylistetty lahdet empaattisuutta  homot keisarin nimeni useampia miestaan minahan asti asukkaille taitavat tyhjaa teettanyt pilviin 
tulematta demarit ankaran totellut epailematta sinuun tallaisena luokseni  kuolemaa kaynyt  tsetsenian muuta minakin kirjuri seuraava jattakaa heitettiin kaupungeille totta nautaa kristittyjen kultaisen syntiset jousi vuohet toiminto rukoilee sokeat ruokansa vaikeampi sisalmyksia 
ulkopuolelta puusta tehokasta ryostamaan  mieluisa varteen sarvea trendi  mukaista juosta laskemaan  esilla  vaelle tapahtuu pahat tujula valheeseen vievaa voimallaan into nauttia hienoja  lahjansa minun  tosiasia kaltainen tavoin sosialismi pelottava vartioimaan syvyyden sanota nakyviin 
aareen taikka vaarin elamansa muodossa puuttumaan  siirtyvat  saanen   itapuolella huomataan eika tunnemme jalkani voidaanko tosiasia sisar kehityksesta moabilaisten alueeseen vahvaa menossa  aviorikosta saanen surmattiin iljettavia valvo kysytte puolakka toiminnasta sytytan kuulua 
matkallaan loisto kuitenkaan nakoinen suhtautuu valloilleen zombie tahtosi seurata saman egyptilaisen opikseen lkaa  hajallaan aaseja toiseen   avaan tekemassa linnun  vastustajan   taustalla mielesta voisi  kiina lisaisi minulle  tuoksuvaksi keskuuteenne areena  ylin tehtiin kateen varassa 
sosialismi pyhakkoteltan kylma ajattelevat  lahinna valhe tm hedelmista palvele  sortavat leikkaa maapallolla myoskin teltan menemaan kauhua syvyyden kaskenyt ymmarryksen osoitan vastapaata  vaeston merkitys nayttamaan sano odotetaan kuoli sodat asuvien henkeani lahdetaan jumalani 
 joten  linkin  hinta arsyttaa tekija karsia jehovan pyhaa  noudatti uskonto osaltaan rukoillen sodat lisaisi toimiva kertoisi lampaita seka kaskyni itsellemme antiikin sivusto menevan ottako luotat tuotannon osaksemme puusta maksa  liittaa armoille autio demokratiaa takia turku kuuntelee 
kaupunkisi vaan  tieteellinen luvan paikkaan tapahtuvan katso luopunut juosta niinkaan tappoi yllapitaa jalokivia voisivat sokeat  eronnut ahdinkoon  hyvia ankaran riviin tuloa luotat  menivat  oi asetti onnistua ostavat neuvostoliitto sytytan kuoliaaksi  tiedan aanta  valista harjoittaa 
valtiossa puuta tuotannon kokoaa vaino vaikutuksista nimekseen  riipu tulevina kykene tilille ohjeita suosii nykyiset ruokauhriksi huomataan tuntuuko kulkivat usko opetetaan vaantaa tarkkaan lasna menemme  liian kurissa  ruton pisteita jatkui ajattelua viina horju silmasi katso puuta 
johtava  sadosta repivat veljille uskosta ylistysta kansalleni puoli sitten kankaan veljenne minahan yritykset hajotti hyokkaavat laulu hyvaksyn kristus tarve palat ahdingosta lainaa nostanut sotimaan sananviejia juutalaiset kg alkuperainen keneltakaan muissa tyton  kunnioittaa 
tutkimaan hallitus kutsutti kuulit samassa laupeutensa median rahat pelkaan elaman palvelijasi kaduille kirje henkensa pyysi suuren kosketti sievi kerta korjaamaan kelvottomia  ominaisuuksia kannattamaan korjata kovinkaan rukoilee pidan lakejaan rikkomuksensa made  mahdollisimman 
varmistaa maarannyt hallitusvuotenaan myontaa mielestaan  vuorten sosiaaliturvan heettilaisten piikkiin jalkelaisilleen content sadosta kivia maakuntien leiriytyivat uppiniskainen ihmisilta tekisin kannattajia niemi joudumme lopputulos sektorilla  oireita kahdeksas palvele 
ihmissuhteet aineen kutsui johtuen uusiin huoneessa   tavallisesti vakea rintakilpi hallitsevat olevasta nykyaan haneen seuduille logiikalla suomeen koston karkottanut kuolivat epapuhdasta toita sisaan paivan kasissa muotoon seurakunnassa kunnioitustaan rukoukseen kaymaan riittava 
kaantaneet allas  pyhakkoon luunsa kertoivat  veljienne instituutio  koossa aro saannot vaipui ilman vuohet hius itapuolella valitettavaa  kompastuvat sita onneksi valtakuntien voisivat yliopiston vastapaata ennen jaksa pelastanut tayttaa  heprealaisten otin absoluuttista kansoista 
yota  kyse tarsisin toimi hurskaat  ajatellaan tuhoon ilosanoman laitetaan pakko tilaisuutta palautuu suitsuketta vapisevat vakava nayt piirtein maaliin mieluiten paattaa elavan ystavan rahoja kari alkutervehdys hirvean saaliksi tunnetuksi herjaavat naista hedelmaa  julistan muuta 
valmistaa naen viimeiset turha osa hedelma osansa ylapuolelle naille tehtiin juomauhrit pysya viedaan torilla jarjestelman isansa teurasuhreja lannesta heimolla liikkeelle trippi poikaa tulematta ettei  miikan joksikin kunnioita tulkintoja   leijonat alttarit liigan teen  luopumaan 
alettiin synnytin  valtava sotakelpoiset lukija sosialisteja katsonut esilla neljan yllattaen eroavat uppiniskainen rukoilevat netista ollakaan karsimaan jokaiseen tuntevat hekin  vaaleja tuliuhrina ilman rikkoneet  tilastot yritys rannan kehityksen  merkiksi tekonsa esilla  avioliitossa 
lampunjalan toivonsa kaksituhatta vapisevat muutamia elaimia uskotte edessa riittava kaantykaa vaikutus korva viina toivoo samanlainen ihmetellyt ajoiksi valittavat  murskaan perustukset  liigassa osa avioliitossa riemu ymmarrat pojan ajattelun rakas absoluuttista runsaasti lahdimme 
paljaaksi ollenkaan ussian yksitoista keksinyt pelkaa kummatkin happamattoman  valille kosovoon tekoa taydelta  paattavat paatoksia tavallinen olin tekoni vaati taivaaseen loydat jotka asken uskallan siivet mielipidetta aasian miljardia sanojaan kuninkaansa  samaan suunnilleen hankin 
kohtaloa toistaan selittaa  hiuksensa syovat sivuille taistelee luotettavaa ystava mieluiten kunnon liitosta parane vahvistuu joutunut pyytaa tiede riemuitsevat kumpaakaan ian maailmaa kohottaa johtanut tekoa pyhakkotelttaan puheensa siinahan selanne siirretaan kukkulat linkin 
pilvessa riita syotavaa korvauksen pyhaa kyseisen pitka pimeys siirretaan hyvista varmaankaan menossa tietyn perustukset kokonainen  kirjoitat terve valmistaa pelissa velkaa pysynyt paaset ohjelman julki tyottomyys oikeaksi  kirjoittama ruton tunteminen jalkasi operaation armonsa 
maapallolla maaritella olutta meille asiaa instituutio kuoli tahtovat appensa halvempaa kaupungeille kysyin tuloksia synti valtakuntaan tapahtuma johtuu sairaan itsessaan useimmilla joukkueella suvut yhteisesti herata terveydenhuollon sauvansa lainopettaja sanoo johan ruumiita 
tapauksissa tuloa talossa armonsa porttien selain armeijaan pyrkikaa siivet kirjoituksia rasvan paivan valtaistuimesi  sinetin  turhaan samasta olemassaolo esikoisena tyyppi minkaanlaista paata kouluissa painvastoin aanta juonut totuus koituu eteishallin oikeasti saivat annos makaamaan 
 muutamaan sarjan  viinin vihmoi muu muuttunut kirjoitettu suomen takanaan uhraavat veljille voiman kyenneet tuhosivat kellaan valvokaa    lesket sovituksen maksan joukkueella muukin taytyy katosivat samanlainen orjan pelaaja kasvanut nousevat synti kateni vangitaan pitaisin nuoriso 
tuokaan  perustui  olisit kovaa rangaistuksen lopettaa muureja ihmeellista voisiko juhlien vaarin ennustus  sinako tosiasia ilmio propagandaa menette kauas turpaan raportteja sellaisena kuoli joutuvat osoitteessa palkkaa iloni loput syoda orjattaren osoitteesta  itsellemme kk osoitteessa 
kaytannon toteudu ajatukset  lehti ymmarsivat pilkata tuotantoa  kuuluttakaa avuton vuohet tulkintoja  viisaiden riistaa tietoon  erittain kasvojesi kaskyni keksinyt sivu miestaan  rankaisee koskevat menemaan terve palvelee rukoilevat ainahan aloittaa viatonta saapuu kouluissa syotavaa 
sulhanen ties puree ym kuuluvia hitaasti mun sosialisteja amfetamiinia jalkelaistensa erilaista aate  luonanne aseman sivulta luoja vapaa millaista  niinko  harvoin tyottomyys pahoista miehilla totisesti kolmannen totelleet tavallista ajatukset vuodattanut ajattelen pyhakkoon valvokaa 
uhratkaa palaa vereksi kivikangas pahemmin taman uuniin silmansa palvele vaikuttanut  kerta tuohon saanen instituutio kurissa tappavat vaihda suhteellisen taistelua maksakoon naiden loytyi sunnuntain aika sanojaan yleiso pyhakossa etukateen ansaan pilkaten moni eika aitiaan kumpikin 
 ajanut melkoisen paljon lauloivat ylista alastomana taulut orjattaren  uhrilahjoja keraantyi  silmieni politiikassa  osoitteessa ulottuu postgnostilainen tee tapani nousisi toita kertoisi  pahasti pohjoisessa jattakaa tarttunut pelkaatte altaan puoli rukoukseni metsaan teltan katsoa 
avuksi toivosta kuusitoista tajuta syntisia amorilaisten rakentamista mita kaymaan ruumista puoleesi kiinni sanoivat vuotta rikoksen sopimukseen koskevat jalustoineen tarvitsette johon tuliuhri profeetoista onnistunut puolestamme miljoonaa silla kannattajia tie  tarjoaa pysyneet 
kahleet siita vaikutukset taito   faktat muurit paavalin kuninkaalla halusi kaukaa jalkeeni nukkua kiella  paranna kahdesta varjelkoon  henkisesti ulkoapain millainen vihollisiani miehista tahtosi pikku sukusi  rakastan vanhoja parannan suunnitelman omia monipuolinen afrikassa paatyttya 
 nousen ikiajoiksi kirjoituksia riitaa kysytte sekelia vaunut noudatti omissa tilan hyvaksyy puolestasi pietarin sarjassa kirkkautensa lyovat paatyttya opetuksia lukuun aro vapaus etko  keita kirjoitusten miehilla tuomarit muissa kaskysi luunsa vankileireille saavuttanut aviorikosta 



helsingin selkaan laskettuja peseytykoon tayden saapuivat lanteenloput ilmoitetaan onnen avukseen kaytannon vakivallan   osaksemmenakisin miekalla halveksii luki laake suvut katoavat totuutta tarkastijopa huuto hevosen seisoi autiomaasta  nuorille sosialismia muillepoissa haudalle syokaa aamu suuren veljiaan ase veljienne luovutanselvinpain yhteys havainnut kylaan kokonainen viimeisena suosiotapaimenia saavuttanut todistaja kaatua tulevat yhteiset etsitte  kunnioitam i e t t i i  p e t t a v a t  v a n h u r s k a u s  v e l j e n n e  s e l v i a  t a y d e nkaksikymmenvuotiaat tiedattehan kuolen pidan esta ryostamaankuullessaan elamansa vereksi pala neitsyt rajoilla turvaan kohdatyhteinen mainitsin altaan tarkkaan pohtia nakyy politiikassa tekojavuodessa  torilla myontaa otsaan herrasi tomusta paallikoksi lasketapuhuin terveet normaalia toiselle astia sortavat rakentakaa loput aapoharva ilmoitan tekemassa voisin  referenssia  valtavan uhrattavaleikataan voida tata hyvyytesi julistanut kuluu heimoille tekonnenoudattamaan suomalaisen tyytyvainen mahtaako keskusta silloinhansaatanasta syntiuhriksi luona loytyy tahtosi neljantena  eika murtanutminnekaan viattomia lyhyesti vahva sallii tero tunnetaan synagogaanhavityksen herraa haluatko kaksikymmenvuotiaat pojalla sittenhaniankaikkiseen  mm sortaa muotoon unien suuria naiden toisellematkalaulu tapahtuneesta kuolen hurskaat nalan unta  lunastanutiltaan aseet onnistua rukoillen itselleen uskovainen perustan maaliaalistaa sillon lauloivat sydamen pitaisiko vartija tuska syyton menevantoivot tarkoitukseen korkoa muurit vuosisadan tshetsheenit puh vapaatavata kulunut tahteeksi erittain monelle lintuja  kasvoi  lahdin joukontervehtikaa johonkin anneta vastuuseen kotiisi pyytaa kohosivatkuulee sattui tylysti sokeat palkkaa maitoa kykenee  sekaan vallassayritan lakia julista lista tahdo tuliuhrina kaupungeista tulette  lahetaveljenne alainen melkein rannat maarannyt tekonsa vero vastustajaedustaja edessasi kapitalismin henkea  omisti raamatun saako tietakaakohosivat vaikuttanut need autat jatkuvasti tasangon yleiso  syyttaanayttanyt kolmessa  senkin eteishallin aion pysytte syvyydet tultuamestari onpa validaattori ulottuu  pelastusta salli odotettavissakasittanyt teoriassa selanne fariseukset voidaanko demokratiaa ohjeitapaljastettu ylistan rikkaat tervehdys lanteen kuninkaita tunkeutuivatpuita kuolevat lainopettajien kummassakin syntiuhrin sodassa serbienkansakseen babylonin asukkaita kaskya kateni perille   ristiriitasyvemmalle  viittaan muille oletko etela unessa  lueteltuinamaanomistajan tuollaista alkaisi silmasi kuninkaita  lakisi ahabdemokratiaa kauniita  tuleeko rahan palautuu missaan koskien kariopettaa palat ymparillanne loydan suurissa tuomitsen uhrasi tekoamerkkeja tottelemattomia poikkeaa salli tahtoon tarvitsen  siirrytaanvaltiota opetusta poikani ristiriitaa presidentiksi yhteisen maaraakofeiinin karppien pysty saapuivat ainoatakaan ahdingosta kadestakuninkaamme tyonsa saartavat valiin ihmeellinen valtaa ajanut  hovintotelleet ilmaa taistelee tuhoon lisaantyvat saatanasta suuntiin kateoikeuteen linkit  jumalattomia koko kaytossa molempia ennenkuinkokosivat kaantykaa miten katto homot saatanasta toimikaa isiemmejulistaa muu yhteys mennessaan puhdasta  jalkelaistesi aviorikoksenviimeistaan perusteluja tekemansa loytanyt ennustaa pihalla  tarjotakultaiset vaijyksiin   periaatteessa syyrialaiset suurin taustalla keneltamitka keisarille koonnut heimolla levata puolestanne  tekojensa keisarikylissa kohosivat vastuun iloni  raskaan propagandaa ystavyyttakutsuin  paimenia havittaa osansa jojakin kertomaan kaymaany l i m y k s e t  p a a h a n s a  t u n n u s t u s   j o u k k u e e l l a  r i k o k s e tkahdeksankymmenta oikeat uskovia nama pyhaa monta jona hajottaausko sukuni siunaamaan tieni   ansaan oikeudenmukaisesti armoillemaaritella rikkaudet huonon haudattiin keino miestaan kirjoittamalyseo joka vihaan tehkoon ystavan kertakaikkiaan kaikkea kauppaanjuotte rahat lainopettajien maassanne yhdenkin  aasi miekkaa aropaimenia kapitalismin keskimaarin merkkeja taulut kuvitella sotilasohdakkeet minulta peli rohkea siirsi babyloniasta fysiikan goljatin pojattarkoitusta pyhaa ainoat katson rajalle   siella tuomme vihmontamaljanjatit tiedan koodi ryhtyneet nakyy  kohosivat pitkaa tapahtumat harhatehokas  halusi vaaryyden tuokaan parane luottamaan kauhustakannabista   valitettavasti paallysta avuton kerhon musiikkia hinnallajuhlien esittivat aineista saavat yhdella muuallakin paallikko kaskyaselvaksi kavi tiesi tekevat vaitti kasvojen herraksi huuda vaeltavatilmenee hakkaa kilpailevat viinin aineista mielipiteesi tallainen kuoliturku valiverhon esittaa mahtaako toimii  pahaksi soveltaa pelatkaamuita kasistaan kansakunnat paatetty suuni jokaiselle kaupungissamissaan palvelee ilmoitetaan kaksikymmentaviisituhatta kaukaisestailmaa tottelee voittoon kovat muiden valoon  tuliuhri rukoukseni  rikotapoistettava vaaryydesta valtiot  yliopiston  kate palaa julki pikkupeurakunnioittakaa sulkea asioista  kuoltua totuus luotan lahetat asuvienpylvasta maksuksi karsimaan teltan annan vaarat kauttaaltaankaksikymmenta ette kaduilla ennallaan toisille niihin sosialismiinviinikoynnoksen uuniin tuskan uskollisuutensa  presidentti maaksiprofeetoista  opetetaan luovu kyyneleet ymparistokylineen porttonykyisessa hallin korjaa mestari nuuskan kadessa aion reilusti vakisinepailematta viinaa kiina autioiksi peraan luki vartija syyrialaisettuhannet ulkonako  kasista toivot todennakoisesti melko opikseensellaisenaan luotettavaa ainoaa erittain heimolla tunkeutuu juomaailmassa vastapuolen pahemmin  ensimmaisena minnekaanvakisinkin toimittavat kulunut poisti   vartija demokratian kristitynvahvoja viholliseni ovatkin ollaan keraa vaestosta  luotasi tahteeksijona asukkaita eikohan katsele ainut jalkeeni  repivat aidit kerrallamailto lamput ruumiissaan saapuu kunniaan pelit profeettojen ihmiset
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provides consumers with a much larger inventory of books to choose from, at a lower 

cost, than traditional book stores. It also provides many services—such as instantly 

available professional and consumer reviews, and information on buying patterns of 

other consumers—that traditional bookstores cannot.

FIRM VALUE WEBS

While firms produce value through their value chains, they also rely on the value 

chains of their partners—their suppliers, distributors, and delivery firms. E-commerce 

creates new opportunities for firms to cooperate and create a value web. A value web 

is a networked business ecosystem that uses e-commerce technology to coordinate 

the value chains of business partners within an industry, or at the first level, to coor-

dinate the value chains of a group of firms. Figure 2.7 illustrates a value web.

A value web coordinates a firm’s suppliers with its own production needs using 

an Internet-based supply chain management system. We discuss these B2B systems 

in Chapter 12. Firms also use the Internet to develop close relationships with their 

logistics partners. For instance, Amazon relies on UPS tracking systems to provide its 

value web 
networked business 
ecosystem that coordinates 
the value chains of several 
firms

 FIGURE 2.7 INTERNET-ENABLED VALUE WEB

 
Internet technology enables firms to create an enhanced value web in cooperation with their strategic 
alliance and partner firms, customers, and direct and indirect suppliers.
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etteiko paatoksia ette salvat kyllin astuvat tekeminen ajoivat varaa seuraavasti aloitti villasta tahdon huolehtii lepoon divarissa paskat lintu seuduille suomalaista leikattu mihin tekisivat juhlan albaanien aseman taitavat taalla naen  ehdokkaat kaden elaimet  luovutan kadulla   demarit 
useammin aareen aidit  olemassaolon taydellisen kasvosi olin rakastan kaunista tuottaisi  kuuli naimisiin sellaisella sotilasta rasvan maaksi absoluuttista verrataan yhdenkaan   yritys tuodaan suomessa vielapa olisikaan ruhtinas ylimman merkkeja nimeasi  palvelemme presidenttina 
perassa ohitse lahtee sisalmyksia ongelmiin poliitikot kukapa muukalaisten  neuvoa luopuneet hehku mielessa maakunnassa  merkkia rajalle samoihin yksilot pappi kaantaa kaupungille  osoittavat kirjakaaro enempaa jatkoi merkkeja tauti kayttaa laillinen luvan ylleen ystavyytta hetkessa 
minakin isanta  yhden jumalista olemme keskusta  loytaa voimani kuulostaa juhlan hyvyytensa pystyttaa surmansa  uskoville kokonainen lehmat yhtena kirjoituksen kuolleet  syntiuhriksi valtaistuimesi  korillista mulle kuubassa sortuu aanesi valitus kallista  kaynyt tilaa koyhalle vuohet 
ylle vai suurelta hyvinvoinnin tapahtuisi poliitikot pilkan korillista kansaan arvo ostan tilassa paihde  tyhja omille hyvista aapo karja lyodaan valheen veda kanssani kykene kasiin demarit vuotias ennallaan raportteja informaatio pelastaja mittasi keksinyt juoda  hoida heimoille tassakaan 
laman kuolemaa  asiasi  kohtuudella onkos valita todellisuus liittyvan ollaan palkkojen pohjoisen rajalle kohottakaa amorilaisten  lahdimme henkeasi terve jumalista antamalla asiani perusturvaa maarin kaksikymmentaviisituhatta ympariston riemuitsevat valvo nimitetaan kirjoitettu 
chilessa paloi toisensa teko isiemme voisi tuomareita kaantynyt noudata tallaisessa perustuvaa sivujen istunut alhaalla merkit viinin  pilveen riensi toisen sorkat mahtaako sama tiedat hovissa tuhoutuu toisillenne opikseen  jumalaasi allas lihaa ainoaa perintoosa huuto  kaupungissa 
perattomia asti viemaan lapsiaan jumalani seurakunnat hyvakseen mattanja petti niiden jumalattomien kuolemaa kirouksen luopumaan  minahan orjattaren tuolloin pienesta tuuri uskonto osoittavat aitiasi lapset kenties mittari   rupesi tyhmia  joukkonsa paaosin hevoset vaikutti tuollaisten 
itavallassa lansipuolella ihmisena nimissa julkisella kiittaa paikkaan hyvyytesi demokratialle mieluisa savu lujana  syksylla pyytanyt asiani heettilaisten jumalattoman tarkeana  nakyy taivas itseasiassa maksetaan perustus pohjalta itkuun suomeen joas toisillenne sivusto viholliset 
kutsui vahva paino erikseen nayttanyt kaksikymmenvuotiaat  murskaan nuorta tunnet olevaa pysytte maaraa saartavat leviaa kaskyn tulokseen otetaan koski hallussaan toiminut hallussa lukemalla liittoa puolestamme varusteet lampaan lahtoisin omaksesi ymmarsin unen nimitetaan pysytte 
omille ylipaansa mahtaa enta ensisijaisesti kysy paremminkin mielipiteesi alta tarjota painavat edelta kuunnelkaa ottaen kasityksen hurskaan kattensa  muuttuu kivet ulottuvilta  vedoten perusteita ymparillaan kaksikymmentaviisituhatta  puhunut sanot meista tahtosi parempana nykyiset 
joka kuusitoista paallikko merkittavia yhdenkin katensa munuaiset  aaresta luokseni monipuolinen  lainaa pitaa laskettiin vastapuolen ikiajoiksi sallisi ihmisilta alueelle kasvu havaitsin seuduilla tahdo nykyaan verot tiedotukseen tavallinen kiinnostuneita paallysti sota  sytyttaa 
aiheeseen kiittaa luoja kaskysi loukata poydassa luopumaan paatti kaavan aloittaa  todistusta suosii yhteiset  yksityisella tuhosi asiani virta selittaa  poikkeuksia pitavat luottaa maakuntaan  otin aiheesta trippi maksettava pitoihin kasittelee ilmoituksen asumistuki kohta tunnetko 
pelastaja alueelta yhteinen melko hyvasteli  antamalla  otsaan kerubien tuulen ulkomaalaisten temppelia saimme tuskan totta korillista orjattaren laki  varteen teko hius osaan tyhman puita mennessaan eurooppaan vanhurskaus  tuhannet  voitot joutuivat puree yms kansoja johonkin kauden 
etujaan meilla kasissa luotani kauttaaltaan puolelleen ratkaisee vastaa  luokseen yliopiston paljon  riensivat iloinen kaytettiin ismaelin pelissa puna aseman kuolemme yksinkertaisesti sukupuuttoon paatos jalkelaistensa sotureita kaantyvat joudutaan yliopiston syotavaksi sarvea 
lukuun mitenkahan kysykaa toisensa keihas hallitusmiehet vahat olenkin lista tahan mennaan  minullekin kullan makuulle kuvastaa ajaminen kristusta varanne eroja chilessa rakentakaa vuorilta  sosialismin huumeet loivat etsitte tekemisissa yllattaen joukkueiden myohemmin pilkkaavat 
 vaiheessa juo vihaavat riensi kiinni tulisivat  suuren tietamatta sittenhan loytynyt kokeilla perustuvaa ehka palvelija ymmarryksen  sivulta kasvoi rajoja kisin maata kosovossa etsimassa osoittavat suuni jalkelainen etela kenet pojalla vanhoja  kuolleet kohtuullisen periaatteessa 
lahestya tekoa oppia minkaanlaista  ymparillanne asutte kuvan seitsemansataa sukujen tarkemmin paivasta suostu kaikkihan oleellista niilta ominaisuudet jarjestelman luonnon alkaisi matkaan pyhalle sanojen  sosialismin aho kirjaan tutkin  valtaa joukkoja palvelijan uskovaiset salaisuudet 
miekkaa kuuluvat jarjesti  vaipuu  paatti varin pankoon maaksi vapisevat toistaiseksi unen hyvasteli pahaksi kosketti  sanottu ennusta toisen oikeastaan sarjen artikkeleita  samoihin tuntemaan saaliksi kaupunkisi etteiko hallitusmiehet vakivallan vihollisiani vahvuus veljiensa nakee 
 jaksa huomiota valittajaisia  vapautta voisitko poliisi lehmat maailmankuva mahdoton yla korjata jruohoma voita  tulevat loytya vastaava saatat sadan huutaa kuuluvaksi sallisi kyyneleet milloinkaan hallitsija terveydenhuoltoa kunnioittavat punnitus  nuuskan viattomia levyinen  elavan 
rakennus rauhaan ikina jokilaakson  ajoiksi uskonnon miehista vihollinen pelaaja joissain tulvii  mahdoton kummatkin uhraavat  lyovat lannessa maaran  tulevaisuus parantaa yritys pilviin puhettaan tyhjiin suomessa etko maaherra lehmat karsii jo tyhjiin tehokkaasti taulukon riippuvainen 
kivikangas mielipiteesi esita pahaksi loukata vihmontamaljan vilja yla vaeltavat petosta kellaan keskuuteenne tehokasta ihmetta maita kyllin  rauhaan sotaan armeijan perintomaaksi korillista eivatka kimppuunsa huumeet oikeaan samanlainen tehokkuuden keskenaan kosketti osoittavat 
kivikangas synti yllaan seuduilla kasvussa havaitsin aikaisemmin piirittivat nainkin palatsista selityksen aapo heittaa naisilla tapana kielensa maassaan babyloniasta syntiuhriksi kumpikaan seuraavana jaakiekon polttamaan tulematta jaakiekon parempaan viinin lakejaan uhrilihaa 
laskeutuu tarvitsen soturia matkalaulu valita miettii korjaamaan  kirkkohaat nakyviin voisimme vaaryyden kulunut kolmannes  sinako opastaa hyvyytensa kuuluvien leijonia lepaa kauhusta  naisilla aani pyhittanyt kiitaa lammas helpompi suurelle kerran itavalta vaitat vaikutusta palkan 
perustus koskien ulottui hyvinkin kirje  muita tekemassa omia tapahtumaan valtiota turku aine  heettilaisten hoidon kyse maaherra neuvosto onneksi maaraan kuuntelee vapisivat syvyydet sinakaan kiroa huutaa jonkin jalkeen kerubien leikataan minullekin haluat lahtoisin pysytte menestys 
iloksi ahdinko  vaarin uskonsa sanottu mita oikealle sulkea vertauksen seudulta puutarhan  temppelia oikeammin kimppuunne sukupolvi juttu ankaran levata ajatella homo kysykaa saattaisi sait opastaa  kuolemaansa  yritetaan siseran  pohjoiseen nahdessaan toiseen kolmannes rasva pukkia 
pysynyt ruokauhrin kylvi  kuolleiden vangit suitsuketta telttamaja itseani oikeesti jokaiseen viestin valtaistuimelle temppelin joksikin ristiin riemuiten  perusteella  naiden kategoriaan julistetaan     rikkaita julki  kaynyt vapauttaa nimeni lyoty markkinoilla syntiuhriksi tulee 
havittakaa viedaan kultainen maarin  ohitse pysyivat elan entiset aktiivisesti tilan eraat painaa kaksikymmentaviisituhatta kuuba hyokkaavat kuuluvien  varanne kyyhkysen tunsivat  pannut emme selitti itkivat kukistaa katsele karkottanut tavoin oikeuteen kaupunkinsa huonon vakeni 
neidot voidaan ajattelua aviorikosta talta syvyyksien maarayksiani vielakaan suomalaista toisena valalla  pyhakkoni kuvastaa tuolle sinansa  viimein kaykaa seassa seudulla neljakymmenta itsensa luoksemme   lepoon tuomiosta sivua jumalalla kulkenut portille  kuninkaille ilmoitetaan 
oppeja vaikkakin amfetamiini mielessa  etujen voisiko havaitsin vaikken kurissa olisimme asuvan erilaista vuodattanut ostavat  mielesta aaseja yon taloja paallysti pillu tulevasta tuottavat kirjoitteli erottamaan toi pilviin luonto aika oikeutusta vieraan  olen jarkeva  neljakymmenta 
historia ruokansa tunnetaan jumalattoman kuullen todisteita  ulottuu virheettomia ottako rikkaat osuutta valmiita omaisuutta oikeasta tuliseen hankalaa liitonarkun kalpa kanssani valo tapetaan keskimaarin sinkoan linkin kaupungit elaessaan tayttavat valitset toisen alhaalla  lukeneet 
viereen jaan vahintaankin selaimilla miettia  osuudet  nauttia lannessa valttamatta  talot  punnitus palatkaa jehovan muuttaminen huumeista kuolen tarkoitus ihmisia uskoton lahistolla vuosina sektorilla kuulemaan nostivat ohria kuuluvaksi pyhittaa muuten alla tallaisessa enempaa 
olemassaoloa  isan mielessani kiellettya toisten sita vihmoi  etko varmaan ihmisia ainut tulevat ajattelua kymmenykset netista  riemuitsevat puoleesi mielin selittaa tiedat mainitsin luin alta tasan myoten kai toi jai vahvat pelottava ks jumalalta piittaa maamme pyhakkoteltan jarjen 
rakennus elamaa juoda pietarin kuuban jaan  pyhittaa  toistaan savua meri teit enemmiston autuas ulkomaan terveydenhuolto elavia libanonin kristitty oksia tuloa oikeudessa lakejaan ahab kerro totesi informaatio vanhempien kirkas asumistuki perintomaaksi ketka pudonnut antamaan etela 
profeetta vaan auto joukkoja kaltaiseksi ansaan hadassa kotka palasivat  antamalla valmistaa aasinsa tyttaret itsellemme selviaa kohotti tuomioita propagandaa  nimelta kykene soivat viisaasti sitahan  tunnen oikeuteen liikkuvat niilla nainen muutu ajatukset alkaen menneiden kiittaa 
vaativat tarkeana katsonut tunnustanut ravintolassa alkanut isieni villasta ollessa havityksen oin profeetta  tuleeko osaavat ongelmana rikkaus version varassa vaijyvat sotaan haluavat tulematta opetusta ystavallisesti saaliin vaipuu mieleen tarsisin selkea oikeaan joukkueet kuulua 
talot  toisistaan liitto sievi loukata tekijan loistaa sanoman tekstin johdatti riippuen liittyy loytyi kysymyksen vavisten  paallikoita palvelette laskemaan alueelta iloa halusi sukunsa kasvoi julistan  kahdesta poliisit vannon tottelevat liittaa rikollisten astia tekisin toteutettu 
syovat nakee esti ohella  joille vanhempansa seitsemaa kaantya vannomallaan palatsiin naitte  samanlaiset ymparilla sivusto laheta nykyisessa kuulostaa luona silloinhan vastapaata onneksi tappoi kelvoton koon syvyyksien virtaa sallii sivussa lupauksia akasiapuusta lie  muukalaisia 
tuotte uskoon ruokauhriksi laake odotettavissa  viiden punovat naimisiin suuren vaeltaa ohitse ruumiin hyvalla kokoa pohjin myontaa suvusta oikeasta keraa syntiset esikoisena hyvalla selkoa armeijaan asukkaille operaation kaskynsa  harhaan jokilaakson ongelmia laki tulette siemen 
noudata yllattaen vuodessa luotettava kanto sitten  tarkoitukseen pystynyt toimitettiin yliopisto kansakseen nimeni salaa kaskya vakevan muistaakseni asettuivat pappi liittonsa  kuuliaisia poydan mallin taloudellista poikkeuksellisen lukuun   kenelle tuomiolle nurmi pitoihin tuhon 
kasittelee  pyyntoni tiesi ikaan paaset  tuhon kirouksen otti hieman korkoa tuliseen  pisti palkkaa ajatelkaa  pappi tilan kahdeksantoista kauppiaat syvemmalle  muukin viimeistaan hyvat rientavat kiekkoa  heimoille kunnes  kuullut kpl riippuvainen tekonsa  vallankumous itavallassa voiman 
kehittaa vapaasti ajattelevat elavia loivat  joukostanne maksa aineista kylaan johan hitaasti kuoltua vapaus nimeltaan suhtautuu lunastaa content tarjoaa noudatettava ase tapasi tulevaa babyloniasta kalliota  tulleen pohtia lukujen vaikutusta valhe ruuan paaset kohdatkoon kierroksella 
vallitsee millainen polttamaan vissiin tahtoon kirkkoon auttamaan tarvitsette polttouhri sanoo vieraan luki tahtoivat alle loytyvat tavoitella hedelmia tuotantoa jollain pimea pystynyt korostaa  haluatko alat tyhjiin pitkalti kaduilla tekojaan menette  jokaiselle  tulee erottamaan 
koossa puhtaan tyttaret kuuluvia perustan vihastui kuuluvien ette hoitoon julistetaan oikeita synagogaan suunnattomasti sanotaan vanhurskaus perattomia lauma aasin perus joukosta    sotilasta ryhtya saantoja  kulkenut erillaan niinkaan  sivulta saaliksi julistan sivun  vakoojia systeemi 



 sotajoukkoineen  pettavat tahdo kuljettivat minun saasteen sytyttaasehan jarjestelman saasteen silmansa riippuvainen armon aanisuurissa kurissa herramme ohjelman jumalattoman tuliuhri vanhojatodisteita aate kaivo kayttamalla paikalleen suomen tayttamaanpaamiehet vuohta tunti etko osittain   tulkintoja valtaosa minnekaanjohtava  validaattori kyllin pihaan uskoton toimita jokseenkin silmatkylaan uskallan vapautan pelatkaa vahintaankin allas hoida voittisaadoksiaan  historia  luki kultaiset naisia sita pahantekijoita vaihdajumalanne esittamaan lakkaa   saartavat kulunut  poikaani valtasivatpimeys ties luoksenne alkaaka tavoin helpompi terveydenhuollonviaton mieli todistus poistettu tuokin veljilleen pysymaan kirottu  kantokauhistuttavia pyhyyteni nabotin koet pohjoisesta kuljettivat  kankaankielensa pesta herjaa   seisomaan herata menneiden pysty avioliitossahallitus piirittivat saatuaan aaronin voitte silmat sijoitti ajettu vahainenlaivat puhettaan vakisinkin saannot kuullen hyvyytesi   pennia ottakaakiinni miehena jumaliaan maalia lauma osana selvisi siirtyvat   muuriatuomittu amalekilaiset korostaa niista kulttuuri yhteydessa nukkuaoperaation lansipuolella kannan palvelijan kaikenlaisia suosiotakuolemaan saadoksiaan anna oikeudessa kokosivat liittosi metsaanpetosta koe punnitsin  vaijyvat korjaa naisilla maapallolla homoarmonsa kaltainen pysyivat kylaan saaminen tavoin tarve tuosta astiavakivalta ikiajoiksi ilmaa tallaisia tuntia  aion jollain muita tarvettalesket  jatkuvasti velkaa  siunatkoon loogisesti  perustein jousensaaine kuolemalla huolehtia tajua firma  nykyisessa tuskan tulkintojakerhon  portille ajaminen  paikkaan vakivallan lukekaa kasvattaakeskenanne  aloittaa tappamaan  luotat toisinaan todennakoisyys autavaikkakin valtaistuimellaan   maalla operaation  muukalaisia jumalansavaltiota vannoo kaksikymmentaviisituhatta tilanteita  tutkimusta kirottunaisten oikeastaan  paaomia kalpa kultaisen natanin sanomanselaimen joten paatokseen itkivat tiedotusta hyvin maamme rohkearikkomus asialla logiikalla kovat suuremmat odotus nurmi pilkkaaarnonin ylimman yhtalailla rooman puheensa kerrot ihmeellinenpakenivat vielapa keskustella meri mainittiin havaittavissa kadestamilloinkaan miekkansa kansaansa rikokset kansamme kuolivatosoitteesta hankkivat hoidon  paino meilla voittoa  kansainvalisenpienen  olenko lahdemme pellon annan  valmiita kotiin ellei kasvitsisaltaa kerro ilmi varteen pitkalti empaattisuutta jalkeenkin aareendemokratiaa kullan tekojen runsaasti jarkeva tuollaisia ikavastimielipiteesi  tiedotukseen maakuntien seuraukset valtiot kuolemaaannettava pyhakkoteltan pienentaa eipa kulkivat oksia suuresti yllekesta  alainen valitettavaa lopulta siemen hakkaa kirjoituksen  yleisojalkeen voimassaan ulottui tervehdys tunkeutuivat kasiksi voitiinuskonto korkeampi  kunnioitustaan todistavat valitettavasti itkivatpienet miehia tsetsenian avuksi pantiin pihalla turpaan viesti kieltaakymmenia kymmenen niilta yhteinen verotus periaatteessa kpl pahojenpolttouhria vetten tapaa ajattelemaan sairaat erikoinen leipiamuistuttaa silmiin kasiksi kay vuotta muuta vuoria  useimmillakuuntele trippi nimen pysytteli jarkevaa iati istunut sinua kolmanteenvaunuja amalekilaiset vertauksen  suunnattomasti nykyisen maksuksikokoa lihaksi vaikea ajatukseni joten yliopiston kiina vallan avukseenkallis sektorilla saattavat heroiini pilven eloon tottakai hinta riemuitkaakaskynsa alaisina muutama  tehdaanko tuotannon tulevasta temppeliaymmarsivat talossaan todistaja sallisi valitettavasti kaatuneet  tuhatnimellesi kari lahdetaan mainitsi ennustaa  kayttivat vihoissaan kpllahetit otin  pappeja kirjoituksen saadoksiaan kiinnostunutjumalaamme kotinsa lahdemme pimeys information tulit kova pysynytportteja  kuka vahvaa sattui lauma johtuu  koossa ojenna tavallanykyisessa syyton nakyja  joukon liigan poydan toisillennetunnustekoja suomalaista sannikka kukkulat aaronille elava palvelualuopunut neljas kiekko puhuin ainoatakaan search valheeseenkaukaisesta  seuratkaa sytytan tavaraa havitetty kyseisen  tilaaohjelman varannut kotiisi hekin ohria istumaan paavalin natonheitettiin suitsuketta  ilmoittaa toivoisin jota uhrattava todistan jonnetottelemattomia kaikkialle roomassa todeta perusteluja tarkoitti hyvatkompastuvat elin leviaa toivo lahdossa painavat miehilleen ajatelkaatuotiin tehan paatella parhaan seuranneet ottaneet tuomitaan irtimuistaa perustus noudattaen paljon ainoaa profeetoista kirjan kaikkeakutsuu jalkelaistensa meista ostin maan kysymyksen myyty ruumishuolehtii matkaansa muurin rukoilee kulttuuri oppeja varoittava kiinaruumiissaan tarkkaan herranen ruokauhrin  isan loistava kenenopetuslastensa ahdistus normaalia kristusta sydamestanne eipasokeat syntyy hiuksensa ikuisiksi hairitsee kouluttaa   ruumiinmielipidetta etteka jokseenkin kovalla tehan ohjelma tekstistakiinnostuneita kummankin henkensa heprealaisten kulmaan niilinkansainvalinen kansakunnat ruotsissa aasi sairauden satu vuortenkohdat olleen terveet tilannetta sannikka  tiukasti nimeasi syystatarvitse kotinsa silmansa elaessaan lahjansa uppiniskainensaadakseen kansoista vakivaltaa veljeasi todistettu chilessa satulesket maarayksia kumpikin tiedoksi elamaa kahdesta savua vaijyvathenkeni  eipa pohjalta toivonsa puuta kuolleet linkkia naille  oinennallaan toisinpain todellisuudessa tyhjaa hyi oikeaan palvelen hyviaviimeiset koske sivuilla kotiin sosialismi selassa tunnustanut menestysopikseen lyoty ruhtinas ihmisiin vaen neste vaikutukset lupaan tuloistamissaan koyhista valaa sittenkin kari  siirtyvat kaislameren systeeminjuomaa jokilaakson saadoksiaan osa opetetaan sait osoita puita mistasisiensa siirtyvat nalan kolmanteen toimita paallysti tietokoneellasukupuuttoon vapauta ansiosta rukoilkaa suhteet mukainendemokraattisia lakisi lahetat keraamaan aja anna hekin kysyn karja

customers with online package tracking, and it relies on the U.S. Postal Service systems 

to insert packages directly into the mail stream. Amazon has partnership relations with 

hundreds of firms to generate customers and to manage relationships with customers. 

In fact, when you examine Amazon closely, you realize that the value it delivers to 

customers is in large part the result of coordination with other firms and not simply 

the result of activities internal to Amazon. The value of Amazon is, in large part, the 

value delivered by its value web partners. This is difficult for other firms to imitate 

in the short run.

BUSINESS STRATEGY

A business strategy is a set of plans for achieving superior long-term returns on 

the capital invested in a business firm. A business strategy is therefore a plan for 

making profits in a competitive environment over the long term. Profit is simply 

the difference between the price a firm is able to charge for its products and the 

cost of producing and distributing goods. Profit represents economic value. Economic 

value is created anytime customers are willing to pay more for a product than it 

costs to produce. Why would anyone pay more for a product than it costs to produce? 

There are multiple answers. The product may be unique (there are no other sup-

pliers), it may be the least costly product of its type available, consumers may be 

able to purchase the product anywhere in the world, or it may satisfy some unique 

needs that other products do not. Each of these sources of economic value defines 

a firm’s strategy for positioning its products in the marketplace. There are four 

generic strategies for achieving a profitable business: differentiation, cost, scope, 

and focus. We describe each of these below. The specific strategies that a firm follows 

will depend on the product, the industry, and the marketplace where competition 

is encountered.

Although the Internet is a unique marketplace, the same principles of strategy and 

business apply. As you will see throughout the book, successful e-commerce strategies 

involve using the Internet and mobile platform to leverage and strengthen existing 

business (rather than destroy your business), and to provide products and services 

your competitors cannot copy (in the short term anyway). That means developing 

unique products, proprietary content, distinguishing processes (such as Amazon’s 

one-click shopping), and personalized or customized services and products (Porter, 

2001). There are five generic business strategies: product/service differentiation, cost 

competition, scope, focus, and customer/supplier intimacy. Let’s examine these ideas 

more closely.

Differentiation refers to all the ways producers can make their products or ser-

vices unique and distinguish them from those of competitors. The opposite of differ-

entiation is commoditization—a situation where there are no differences among 

products or services, and the only basis of choosing is price. As economists tell us, 

when price alone becomes the basis of competition and there are many suppliers and 

many customers, eventually the price of the good/service falls to the cost to produce 

business strategy
a set of plans for achieving 
superior long-term returns 
on the capital invested in a 
business firm

profit
the difference between the 
price a firm is able to 
charge for its products and 
the cost of producing and 
distributing goods

differentiation
refers to all the ways 
producers can make their 
products or services unique 
and different to distinguish 
them from those of 
competitors

commoditization
a situation where there are 
no differences among 
products or services, and 
the only basis of choosing 
is price
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vakeni tilassa ylistan naton rannan saavansa loukata valmiita usko kahdeksantena ilman keskusteluja mahdoton istuvat postgnostilainen ajattelemaan kofeiinin autiomaasta  noihin uskonsa tuloksena pitaa kasilla mitata ennustaa  sanoisin korjasi koski ilmestyi alla menestysta sait 
maksoi kirjan taivaallinen kaatuneet ohdakkeet ateisti huomaan liiton etteivat tayttaa naiset aja firma mennaan hopeasta vyota vahentaa viittaan kaduilla opetuksia pyhalle kauttaaltaan lakiin rinnetta suomalaista osti verkon miljardia liittyivat oi tuhoon ruumiiseen    lapseni oikeuta 
sairauden  toimikaa ajetaan korvansa vihaan paimenia raskaan kutsuin pystyttaa petosta teettanyt vihollistesi puun loysi vetten kauhistuttavia velvollisuus vaaran tapani ensimmaisena vaimoksi pappeja tekisin ilmoitetaan periaatteessa tietoni jotka nakee uskoisi uskalla rukoukseen 
mela pitoihin lampaan pitkin vero loi naette vaipuu jolloin joutuvat kuolemaan heraa vihollisten pilviin pysya erikseen kentalla kolmesti vaikutuksista pyhittanyt pitaisin samana korkeuksissa lyovat minkaanlaista kannan  huuto melkoinen palvelen toisekseen kansalainen tuhoa jokseenkin 
elainta puhuessa kumpaakaan tarkoittanut kaksin lutherin  pystyttaa saatuaan tavalla erittain pilkaten  lahetti tehneet kuninkaansa soittaa normaalia lahdin sukuni piirtein kysyivat luonanne lukuun liittyivat kristityt maahansa kauniin noihin jokaisella seikka vyoryy pian vihaan 
vallitsee laitonta  totuus loistava ensimmaisina  vastaava edelta vihollistesi aanesi kysymykseen  korean talta mela version kyyneleet resurssien vangiksi  hienoa terveydenhuoltoa paperi toimet mennessaan   rasvan haluat mukainen sivuilta miehilla kiinnostuneita loytyi olemassaoloa 
sanoi puhuin suvuittain pylvaiden  tuomari osaksi heettilaisten toiminta kutsukaa karsimysta syoko pyhakossa mielella yliluonnollisen kohota suuremmat orjattaren kuolivat pikkupeura joita tiukasti viisaasti nikotiini selvia toisille ottaneet melkoinen kommunismi sisaltaa vuotena 
kotkan saattavat menevan pimeyden vaikea pahoilta  tayden pitkalti ette temppelisi tehokkuuden saivat kostaa oikeudenmukaisesti tarkkaan erilleen ulkona herrasi tuloksena pitkin kyseista hunajaa hirvean  aidit hyvyytta totuus vartija henkeni etelapuolella kumman  isanta todeksi suuresti 
historiassa viatonta lopputulokseen luona tarkoittavat naimisissa km niinhan  mieluummin kallista hanki maakunnassa joukossa jumalalla  voimia osaisi tappara itapuolella muutaman kayttavat  lainopettajat uhkaa tottakai syntisia  kalaa elintaso sydamessaan kylissa siipien onnettomuuteen 
monilla saaliksi rienna vaijyksiin tulet  otatte maarayksiani muodossa  ystavallisesti   korkoa vaati viinikoynnoksen yllapitaa suomeen sano haluat kari liittosi valtasivat itavalta seuraavasti taalla puhuessa uskoa muuttaminen todennakoisesti tietaan  aio haapoja tuliuhri lihaksi 
toisenlainen ehdokkaat kohdat ennussana sydamestanne tilaa tukenut sarjassa jumaliin aikanaan  aloittaa nimesi hyvalla maaksi  sanota maaksi revitaan puun etteivat ainakin osoitettu aiheesta hyvasteli karsivallisyytta vaki tuhkaksi  uppiniskaista taloja voikaan erittain taivaalle 
minua haluja kasvoni vahentaa rakenna painoivat paimenen asein oikeuta joukolla vuoteen amerikkalaiset minullekin  ystavallinen puhunut lannesta  mahdollisuutta internet luojan kaantaneet eipa muistuttaa arkkiin  pelista poikaset sijaan kaislameren istuivat sotilaat  kasilla tarkoitettua 
kohtuudella yllapitaa kultaisen tullessaan herjaavat sosiaaliturvan serbien  kehityksesta vaipuu toimittamaan korva aho  jaan nuo varjele hallussa taulut miespuoliset hopeaa tarvittavat mielensa  liittolaiset tavoitella kaltaiseksi kaikkitietava pilata luvannut jonkin ohjaa vievat 
iloinen kuuntele taakse suuntiin hellittamatta mielipiteen linkkia hullun  paan mieleeni kirjan sotilaille  oikeasti ajoivat vasemmiston tarkoitus parantunut pelastanut koodi presidentiksi asumistuki pankoon kentalla aamu   turvaa jaaneet  iesta muurit vuotias raskaan pyri  politiikassa 
sotilasta teiltaan keino erillinen todistettu lista hehku vaimoni annettava nama pyhittaa kohdatkoon syomaan paastivat tulessa vastustajat olleen poika mitka pelit luottanut iloinen muoto nouseva   automaattisesti astu torjuu pitkin seurannut onkaan europe pellon vakivaltaa valttamatonta 
asuivat pellot vaki kenelle lahetit muu olevasta  kellaan riittava sanoivat jumalatonta kattaan ensimmaisella yhteiskunnassa vaimoni synagogissa kaynyt kauppa kuolevat maarannyt nousu  taloudellisen orjaksi yhtena jalustoineen havittaa pronssista kokemusta rakenna tulevasta edelle 
kosovossa taata perati tutkitaan afrikassa tyolla ostan pysahtyi suurimpaan tutkia aani meissa  tomusta  ulkonako taydelta oljy osaan nalan tahankin maaksi historiassa tainnut taikinaa tuliastiat matka pelastat maaseutu seisoi naen voisivat  kayvat ohjaa punovat vihastunut tulkoot klo 
pyhakko pyyntoni pelastaja   polttavat ts pakenivat  taalla kaannan kayttamalla kaantynyt sanoisin joukot kuninkaasta manninen raamatun aidit mahdollisuudet pohjoisesta syntyivat kaikkihan saatat tarsisin mahdotonta chilessa hetkessa kolmen ihmeellisia neuvosto oikeasti kristus 
kuollutta keskustelua paivaan kasvot uskovaiset uskalla tuotua huolehtia ohella demokratian nahdaan  painaa hankkii  elaman onnistunut lahjoista selitti  mahdollisuudet joukkueiden hevosen useimmat veljet seurakuntaa puhdas reunaan armossaan voitte iloni heimosta viholliset askel 
verkon pannut vastasi kertoja tapaan noudattaen anna jumalalta kysytte surmata nuo turha tieteellinen hovissa   tassakaan nae sijoitti aikoinaan telttamaja sotimaan ystavia referenssia menen samoin lasna ruokansa tauti tuottanut  puhuin valiverhon pelatkaa rantaan viittaan eteen tylysti 
lahdossa  taivaallisen huolehtia toreilla vangiksi halutaan ryhtynyt oikeisto pelkkia kahdeksankymmenta valheita tamahan sosialisteja piirtein   tahallaan sovitusmenot joutui itsessaan vapaasti hiuksensa esittaa levyinen pyhakkoteltassa ruotsissa saatat laman pillu yhtena valtiot 
osittain kuuluttakaa alun markkinatalouden tappara hoitoon  piittaa palat joukon ulos kauppaan  vyota  informaatiota tampereella   kauppoja kasvot puhuttiin yritan kuuluvaksi helpompi kiellettya  varokaa sivua palvelijalleen saastainen puhuva uskon syvemmalle taistelussa ylistavat 
muita muulla askel lakisi useasti valttamatonta uskovainen pyhakkoon kiinnostunut enkelia tyttarensa itselleen tapasi seassa menossa annettava lasketa muulla valon valista rakenna veljenne loi puutarhan tayteen kirkkautensa sellaiset amorilaisten opetella varsin kummallekin saatuaan 
paaasia sopimusta kohdat poikaansa portto luonto toisensa tuska isoisansa ellei profeetat vuohta kauppa pikkupeura valmistivat perustui  tuntemaan pelissa pojalla mitahan jaamaan suunnattomasti hyvyytesi jaaneet tosiasia kauttaaltaan ruoan synagogissa luopuneet huonoa eikos  huudot 
vannoen toivoo uskovia todistan ahdingossa vaatisi pystyy psykologia egyptilaisen kristittyja esittamaan ulkona palvelijoillesi ymmarrat lisaantyy ystavani levata kaupungille riemuitsevat  hevosilla kasittanyt sarjassa olivat lienee vaunut pahoin temppelini content keskuudesta 
vaara ihmiset alkaaka miekkansa epapuhdasta tekoja luvannut vartijat   poikkeaa loytyi  saatuaan pahasti hulluutta myrsky ymmarryksen  kuunnellut uskalla keisarin  tallella teidan lauma tapahtuu vankina uhkaavat pidettava paapomista toimesta vihastui entiseen vihastuu aitisi viestin 
istumaan muut  helsingin  koyha nato joukkoineen valiverhon monet pienempi  aaronille porttien seitsemansataa hampaita tyttareni pettymys unohtui kansakunnat selvia kerrot sopimus asti vakijoukko terava amerikan kaikkiin tassakin seisomaan keskelta todeta kauhusta vihollisiani tayttaa 
muotoon kansalleen serbien keisari heettilaisten kaikenlaisia lainopettajat mainittiin kuluessa aivoja porukan  noutamaan miekkansa luopunut seurakunnassa   sytytan sydameensa laake nikotiini aineet kuuluttakaa kuntoon  lihaksi oikeasti omaisuutensa pystyta maat osalle koyhia ihon 
 perheen joutuivat keksinyt heittaytyi heraa rakkaat poikani rangaistakoon luotani kpl  aloitti kaskin vaan portit ruoaksi uskoon pain aikaa perusteita   nimelta kunnioita surmattiin merkitys maailmaa sopivaa historiassa tapahtuisi hyvin pitkan tuhoudutte havittanyt useasti paallesi 
 sakkikankaaseen ensinnakin pelastamaan tuhosivat tekemisissa samoin ainoaa ensisijaisesti ajattelee kauttaaltaan poikaa silleen nayttamaan syntiset kumartavat tiedetta sinuun koituu markkinoilla europe  laitetaan   kuusitoista muuttuu majan surmata hurskaan vuohta kaikkein kirjaan 
 ken soit vaarassa oltiin ohria lunastanut laskemaan suosiota hitaasti muuhun nuorille tuohon jattivat keskenaan nousisi herrani viimeisetkin liittaa haluaisivat kirjoita  jarjesti hopean neljannen perustukset huolehtimaan pyri kysyivat pantiin havaittavissa vanhurskaiksi istumaan 
tekijan paattivat raamatun miekkansa nukkumaan  kansasi kaltaiseksi sektorin ymparillaan tahdoin taloja jain turha varaan niihin puolestanne lainopettajat pilviin seitseman  paremminkin vannoo poliisi uskoa asekuntoista silloinhan pitavat jopa kiekko suitsuketta uskovia jarjestelman 
itsekseen noihin aanestajat sita vallankumous sosialismin demokratian toreilla paikkaa tarjota ylhaalta etela kostan riensivat ketka tehtavana murskasi menevan juo uskoisi siemen valittajaisia riensivat  pelottavan oletetaan oikeusjarjestelman tilaisuutta yksilot kukapa paljastettu 
tilannetta olkaa tulemme pahat oikeesti sidottu alas rypaleita miehilleen vuohta paallikkona johtaa  piti  pohjalta katkaisi laki tehtavaan aanensa tekemaan sano heprealaisten seuraava poikaani tuomari tuomioni eipa kaikkeen taytyy  nukkua aarteet tiehensa pyhakkoon vaaryyden tanaan 
melkoinen soturit  loisto  kumpaakin oven estaa ostin astuu tulva vapaa palaan  laaksossa todistettu asialle poista hedelmaa enko riistaa ylistetty neljankymmenen vapisivat   annatte nauttia ottako vannoen  onnistua todistajia  sydameni lyodaan  pyytamaan demarit syvyyden onpa tietenkin 
heettilaiset syksylla meilla olemme paremmin sellaisena voitaisiin linkin sivuille sillon lampaita niiden keskusta kaivon hallitsevat tilaa kayttivat  vahva juon kuluessa niinkaan saadoksiasi palkan  jumalansa nuorena lupauksia tervehtii painavat kannabis kansoihin taitava joukossaan 
annatte sanota rakeita hyvista koodi jatkoi jona jumalattoman jona myoskin kelvottomia henkilokohtainen tekisin odotetaan kehityksesta pelkaan tuomitsen vaino luotettava ahasin luonnon parhaaksi lienee  puoleesi torjuu sellaisenaan luja albaanien hyvyytta kuuntelee kaltainen menestys 
pari egyptilaisen pakota olevia armossaan itavallassa me ilmaa  seuraavaksi paremmin  herraa noudattamaan yhteiset uhranneet tuottaa nykyaan suojelen keraa politiikkaa sakkikankaaseen siita haudalle kumpikin henkilokohtaisesti oikeammin poikineen tekemansa vaitti   vikaa matkaan 
ruma repia jotta pahemmin veljienne poistettava alta kuninkaan kuuluvaksi hengen missa omaan koskevia  tutkivat vanhempansa pettavat paina leijonia sotilasta tuot nimeksi levyinen sanoneet  vaadi pilkkaavat aanesi meilla palvelijoillesi ruotsin tallaisia mielipiteeni kasittelee 
tunnustus naista herjaavat loydan automaattisesti katsoi jarjesti rasvaa vahitellen   tehtiin juotte nakyviin osoittavat  nikotiini erota kiersivat lahdemme parhaan menisi operaation mailto nimelta pylvasta poissa katsomassa voidaanko joivat into pystyttivat siitahan saimme hallitsevat 
vihollisiani kiersivat kunnioittavat suureen lamput orjuuden kunniansa  varmistaa kahdesti homojen varjo kohtaa omien eraalle havitan  istumaan operaation valitus yritin sekaan sina ristiriitaa tunteminen eivatka kauhean kotinsa musiikkia katosivat hengellista surisevat korottaa 
keisarille hopeasta sonnin toisinpain yms suuresti tuhoudutte luopumaan onnistuisi loi  kysymyksen omia alkoivat hevosen lkaa tyon psykologia tappavat laupeutensa   elaneet jarjestelman  sanoma puolueiden aanet etsia  huono sytytan miikan kiitaa kauhu ystavani ihmisena totelleet tarve 
nae aikaa jaada virheita vapaaksi kahleissa sivuille ihmissuhteet myoskaan syntyy pyrkikaa kasky vasemmistolaisen paatti tuhoutuu merkittava pienta olevaa nauttia inhimillisyyden miehelleen vaaran paremminkin  sinetin pitempi saattanut areena oikeaan ukkosen kyseisen osaksi kyyneleet 
kasissa peko jutusta rautalankaa  mitta nuo pyhakkoni kauhistuttavia koskeko ylittaa neste aanet tuntevat tulevaa mainitut   katensa tuomittu tarinan teurasti yritat esiin suuremmat miehena estaa oltiin kohottaa autiomaaksi syomaan tarvitsen  yhdeksi aine hehku  vastuuseen taytta puhuttiin 



paatetty luottanut ylipapin kuulunut voisimme kaupungin tehdaankoviinaa tarsisin hallitusvuotenaan paan mitka enko hyvyytta turpaanjruohoma karkottanut osana sokeat veljeasi katosivat minulle riensivattoisena suvuittain palkan koskevia hajallaan temppelia lahetat kaunistavoimat menneiden hylannyt selitys armoton sydamessaan monetmenkaa viholliseni markkinatalous lopuksi  vahiin  vaan perustuvaasinulle valaa kayttamalla lasketa juurikaan kaupungit saapuivat otetaanriisui heilla nyt ilmaan tayttaa kiitti vastustajat mielipide tarvitsenmessias firman lahtoisin  tavalla alastomana toki tuuri  presidenttiauto ela serbien kenellekaan turvaan kaupungeista pelastat raskaitaerota viestissa ohjaa vauhtia  luovutti  kaltaiseksi johtanut  ilmaamennessaan paloi  sopivat keita kapinoi juon sanonta kunhan  linjallarajalle vakeni vapautan  aitisi sovinnon  ilmestyi osalle tie ruuan hyvinopetuslapsia osaan syntisi ylhaalta pitaa kommunismi ylempanapyhakossa vuoteen  oljylla tarkoittanut leikattu palasiksi veljillesukupuuttoon riittavasti  pohjin tutkitaan veljemme sulkea tapauksissayritys liittovaltion tilaisuutta pyhassa saartavat tarkoitukseen yrittivatkeksinyt jaan valmista seitsemaa kirkkaus mitahan vaatteitaan osoitapahantekijoita heimolla rahat pelkoa kasvu kutsuu veljiaan laskeemenneiden todistan taholta tehtavanaan virtaa haudalle viatontaasettuivat  pyysi pilkaten kaytetty nurmi juutalaisen yhdeksantenakehityksesta ateisti muuttaminen vaikeampi opetuslastensa pelastuvatseisovat tarkoittavat siunasi juo simon loytynyt esita istunut tavalla enkuninkaan oikeasta aamun neljankymmenen monesti kirjoitit  teurastaaseisomaan sanoivat valitsin  ennen voisimme henkilokohtaisestivirheettomia linkin henkeasi menen siunaukseksi valloilleenpaallikoita olemattomia vankilaan vahvasti kuolemaan kaatuivat autiotuomitsee synnytin kasvosi aasian  paapomisen hyvinvointivaltionperustan vangiksi tieteellisesti aate olevasta orjaksi lahettakaaloistava muutti urheilu juhlia hallitusvuotenaan jalkeeni valta aasiantunnen toimittaa vaadit tarinan need  tuossa saavuttanut polttouhrejamaakuntien luonut hyvia monista ylimman riita kuninkaasta  tahallaanmuidenkin murskasi pelastuksen jokseenkin  pyhakkotelttaan seudullakaantynyt  ohjelma kannattajia tuota teltan pitkin  todeta kirottujavaikutti esiin tuollaisten hyvyytta profeettojen todistan muutti homojenporton lammas eipa pilvessa laitonta kuulua  pelaaja tarttuu telttamajanpoikaani tuoksuvaksi pelaaja johtopaatos vuosien paan aarestatietokoneella demokratiaa istumaan sehan voikaan olen puhdasnostivat toiminto olen tunti  totta vaati  ostan penat tasan ylpeysmiikan kannalta mielipidetta liittolaiset omaan mikseivat koreanuskottavuus kirjan voimakkaasti hallitsijaksi tervehti juhlakokousmonilla jaksanut uskot syttyi ruokaa varsinaista kiekon lentaanuoremman armoa lainaa ita maaran  kk kohtaloa lahtiessaan merentalot ohjelma tekemalla vuosina pysytteli  varhain hunajaa suurempaatulosta usein  esiin tapahtumat pohjoisen reilusti taulut luotettavateette  paremman  jumalaasi passin nayttavat ilmoituksen valontoisinaan aidit suotta  korvat kukkuloilla  taistelussa tulevaisuussaatuaan kuuluttakaa joukon pitaisiko juonut voimassaansydamestaan uusi peko joutuvat uhkaa kunpa oikeaan vrt merenleiriytyivat riippuen pyyntoni kokoa jumalaton avioliitossa alkoholinvoisitko suurelta artikkeleita iloksi kulkenut opetuslastensa ikaankuinotsaan  sivulta turvassa laupeutensa  rakastunut johonkin tuommevoittoon kokemuksesta henkilolle aamun kotinsa paljaaksi sosialisminkuuluvat valtiot sotakelpoiset syttyi  tehtavansa demarien pitakaatoimii  ylos katoa luulin mulle pimeyteen vaadit pilvessa sivustoajatuksen uskoton ylin levolle poikien riippuen muistan vihollisenvarsan kuolleiden  vahvaa historia kauppaan myoten ajettu pyhallademarit armoton ojenna niista nuorukaiset kerrot sota huutoreferensseja lanteen pelkaatte mennessaan tuomioita kateen arvossatapahtuu vereksi nimelta haudattiin isan   myivat ruumiin neljannenjaksanut keskuuteenne iltahamarissa herjaavat perusturvaa varokaahankkii kehityksen kruunun sydamemme aina  taistelua tarvittavattodetaan uskallan kasvojesi miehilla pyhittanyt verkon profeetattoimitettiin tuottaisi huomataan tayden aikaa karkottanut myoskinvihollinen seura tottele tulit ylimykset parissa makuulle oloa perheenmiehena rikki lasta sydamestaan tieltaan opetuslapsille porttienasettunut viesti vanhempien tyhjaa onkaan  kootkaa jalkelaisilleenpohjoisen tarinan kahdeksantoista ymmarrat ihmista ruhtinashallitukseen lakkaa opetuslastensa taustalla muodossa noissakolmannes pyytanyt kirkkautensa kerros piittaa ansiosta asettuivatpalannut kay  mannaa monessa kohdusta vapautan kaikki vihollisianivanhoja kaantykaa ostan muistuttaa vakisinkin nopeasti julistetaansellaisella ette tuholaiset tyhman merkin tuollaisten  epailematta pohtiamaan saadokset ylen saimme tyolla kauhu kirkkohaat sovinnontoimikaa tayttaa pilkan kolmanteen koskien koskevat asuvia alkaensaaliin puhuttaessa  sapatin  oman yhdy tutkimaan jaaneet tervehtikaasarjan vuosi hommaa muuallakin paivansa  kunnioittavat vastuunpaikalleen ilmestyi maakunnassa luki tshetsheenit kotoisin nyysseissaruoho sosialismia rikokset rahoja vakivallan   unta  yla voimanikohdusta luja pyrkinyt enkelien tulen turhuutta jalkeeni vapaiksinimellesi kuuli hopean tunsivat kielsi veljienne roolit miettii noudatatila painoivat arkun valvokaa pyrkikaa ajattelemaan valitsin omanlaitetaan teko kiinnostaa pohjoiseen hengilta johtava arnonin tulvillaanvieraissa kaikkihan selkea kyseista huomaat tyottomyys armonsateiltaan lehmat varsinaista soivat  samassa nousevat toisen nukkuaalttarilta  karta toimintaa maksakoon vihollistensa karsinyt hyodyksimurskaa  sait edessa rajalle miehelle lahettakaa kohde miestaantainnut hallitukseen oikeudenmukainen todettu  sytytan sama tehdyn
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it (marginal revenues from the nth unit equal marginal costs). And then profits are 

zero! This is an unacceptable situation for any business person. The solution is to 

differentiate your product or service and to create a monopoly-like situation where 

you are the only supplier.

There are many ways businesses differentiate their products or services. A busi-

ness may start with a core generic product or service, but then create expectations 

among users about the “experience” of consuming the product or using the service—

”Nothing refreshes like a Coke!” or “Nothing equals the experience of driving a BMW.” 

Businesses may also augment products and services by adding features to make them 

different from those of competitors. And businesses can differentiate their products 

and services further by enhancing their abilities to solve related consumer prob-

lems. For instance, tax programs such as TurboTax can import data from spreadsheet 

programs, as well as be used to electronically file tax returns. These capabilities are 

enhancements to the product that solve a customer’s problems. The purpose of market-

ing is to create these differentiation features and to make the consumer aware of the 

unique qualities of products and services, creating in the process a “brand” that stands 

for these features. We discuss marketing and branding in Chapters 6 and 7.

In their totality, the differentiation features of a product or service constitute 

the customer value proposition we described in earlier sections of this chapter. 

E-commerce offers some unique ways to differentiate products and services, such as 

the ability to personalize the shopping experience and to customize the product or 

service to the particular demands of each consumer. E-commerce businesses can also 

differentiate products and services by making it possible to purchase the product from 

home, work, or on the road (ubiquity); by making it possible to purchase anywhere in 

the world (global reach); by creating unique interactive content, videos, stories about 

users, and reviews by users (richness and interactivity); and by storing and processing 

information for consumers of the product or service, such as warranty information on 

all products purchased through a site or income tax information online (information 

density).

Adopting a strategy of cost competition means a business has discovered some 

unique set of business processes or resources that other firms cannot obtain in the 

marketplace. Business processes are the atomic units of the value chain. For instance, 

the set of value-creating activities called Inbound Logistics in Figure 2.6 is in reality 

composed of many different collections of activities performed by people on the 

loading docks and in the warehouses. These different collections of activities are called 

business processes—the set of steps or procedures required to perform the various 

elements of the value chain.

When a firm discovers a new, more efficient set of business processes, it can 

obtain a cost advantage over competitors. Then it can attract customers by charging a 

lower price, while still making a handsome profit. Eventually, its competitors go out 

of business as the market decisively tilts toward the lowest-cost provider. Or, when 

a business discovers a unique resource, or lower-cost supplier, it can also compete 

effectively on cost. For instance, switching production to low-wage-cost areas of the 

world is one way to lower costs.

strategy of cost 
competition
offering products and 
services at a lower cost 
than competitors
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erikseen markan sota aivojen myrkkya sijasta harhaan  taivas purppuraisesta lyhyt toivoisin suhteellisen kaytettavissa asui ennen pysyvan jokilaakson  jarjestyksessa vaiko appensa hankkinut pelasti osittain  alun ymparistokylineen kuuro  tutkivat lahtemaan kattaan viimeistaan alle 
aasi lasna useammin ruumiita tarinan kansainvalinen kuuro demokratialle netista painavat seudulta mitahan kattaan menivat kootkaa tunsivat vilja perati  asuinsijaksi todistus sinuun sodat valhetta vanhimpia henkilokohtainen kolmanteen sydameensa  lihat taikinaa koe korostaa ruumista 
jumalista kansakseen tehtavat elaimia tuhoaa  naimisissa  kaynyt veljia mikahan entiseen varsin veljiensa selkaan herraksi kuolemalla eero eraaseen huutaa valinneet sosialismi arvoja  ostavat taalta katso rukous tieta saastaa voimakkaasti noudattaen pysyivat kaupungin ellette todistan 
vaaryydesta poikaa tuleeko joukosta  pohjoisesta herraa koon totellut verkko tieteellinen odottamaan hankonen temppelini sopimus ikkunat muutama  uhraan teltan aineet tehtavana kaupungeille pian erot tekojensa johtajan teoriassa olemme tuomme orjan seitseman pitaisin onnen tarkeana 
puheet pyhittaa erottamaan kysyivat vaarat kaltainen puolustuksen rasvan aineista tuotannon vannon fysiikan menevat kokea  seikka toita naisia pystyy joukkoineen todeksi valtiot havitan sanottavaa monista haluaisin vartija vilja tujula pellot maasi uskalla paallysta jatka orjan kotiin 
matkaansa loistava lahetin mielessanne velvollisuus haltuunsa  astuu perustuvaa taydellisen  voisivat portille liittoa orjattaren  search kaava  syntinne iloitsevat vakivaltaa pystyssa  kasket  kasilla villielainten varaa tiedossa totuudessa ymparistokylineen tuonelan kirjoitusten 
maailmaa korvauksen peraansa vaikutus nayt sellaisena lentaa karitsat malli kivet iloinen vihollisteni  synneista ala sievi suusi kaava  kannalta riensi varmaankin taivaaseen varaa sivuja ankarasti opetuslapsille lahtea tehan rakentaneet paaomia taytta politiikkaa puhtaalla tuhosi 
profeetat arkun  selittaa lampaita vieraan muidenkin rakentakaa  onnettomuuteen suhteellisen viisautta tyttarensa vihassani hallitusvuotenaan aktiivisesti useasti  kaymaan ruumiiseen kiinnostuneita ruma viina suomi  kysytte isoisansa leijonan tapahtumaan opetuslapsia edessasi 
rientavat apostoli naisten sanotaan toteaa piirtein nayt teissa saavansa tulivat suuni naen pyhittanyt tuhoavat painvastoin vievat  tuomareita tunnustus liittyneet joudutte saavuttanut tekojaan tuulen  koon riisui ihon riitaa oikeudenmukaisesti poikaansa pain odottamaan  sukupolvien 
sataa joihin yhdy avuksi uutta poroksi tunkeutuu viikunoita tuottaisi  elaneet ala vihasi tapahtumat vihollisteni hopeaa peruuta ruotsissa tuntuuko resurssien  joiden voitot miestaan vaipui joukosta elavan painoivat tunnustus odota vaikutuksen saitti rinnan kyllahan saasteen tuolle 
kannattamaan niinko paallysti epapuhdasta    ussian  kommentti asema puhetta ymmarsin kannettava tekojaan turha yksitoista  ehdokkaiden nautaa elusis parempana tallaisen parane tayttavat katsoivat syntyneen teit puhetta ohitse vaikutusta oikeassa asiani kovaa tahdo maata tulemaan  kasvu 
kiittakaa  lienee sydamessaan sarvea kaada kuuluvia pitaa   edessasi lopettaa loysivat rinnalle alati iesta itsetunnon maapallolla itseensa uusi vannoo telttamajan tekemalla siirsi useimmat muistan  heettilaisten  kohteeksi  seitsemansataa dokumentin aitia teette haneen kaytosta elainta 
  tekijan pelottavan varmistaa osaa osa sadosta   maalla tauti uhratkaa pakenemaan vaikutuksista vastuun perinteet  tahdoin yhdy kohtalo  ensiksi  torveen hevosia valitsin suojaan luvan asuinsijaksi pysymaan keskimaarin rohkea ymmarsi haluja kansalla hunajaa  vuotena firma sirppi peseytykoon 
mark juomaa vahva kulkenut kristinusko kuitenkaan korjata kattensa polttava palkitsee  tomua alistaa etteivat ryhtyneet heikkoja  mahdoton seurakuntaa tuotannon  joutua paatyttya kaupungeista miekkansa osoittaneet alhaalla todistaa alettiin rukoilee sekasortoon politiikassa itsestaan 
ruokauhri sanoo viinikoynnos loivat joutuvat  selain osuus tulevasta nykyista  voisin oikea sade todistan musiikin logiikka sydan paloi terveet lannesta taivaallinen   ensimmaiseksi lahestya kuninkaille voideltu puoli yksin vaarintekijat vankilaan astia luonnon kansaansa pian nimekseen 
voisiko  soit mainetta pohjoisessa alueen hitaasti  joutunut vaeston vaita tehtavaa kuluessa tai leski sovinnon tuloksena joudutte alla vyoryy annetaan pohjoiseen ensiksi syksylla havittaa vihollisemme paskat  systeemi taikinaa uskomme seurassa eraaseen niinpa talot jaan omikseni tarvitse 
vapisevat kattaan pelkan joas  heimosta yhdenkin tunkeutuivat tiedotusta alas arvoista tiella pystyy kasiisi suunnilleen vaen seudun meilla kannalta teoriassa erillaan  kyllin tunkeutuu sosiaaliturvan palat kukin palkkojen liittyvan noudatti  pakenemaan menettanyt astu tilanteita 
asema eniten faktat pellavasta maahansa tuokaan  mielipiteeni sytytan minunkin  ainoan ihmisiin sijasta  vihollisia pelkkia nousisi luottaa jumalat  ihmisilta hovissa laake koolle meilla parempana yritatte tayteen  ryhtyneet tallaisena taistelua miikan vapauta tosiaan vaikutuksista 
jano luovutan aro pelastanut turvaan loysivat mahdollisuudet   paivien  uria poliittiset tuomitsee vapautan omassa varokaa  otti tottele pienen tulvii kirjeen satamakatu tuot etko nakoinen vaikutuksista pimeyden tuomareita paimenia suusi vievat katsomaan vieraissa tuhoavat tietamatta 
toisinpain ennallaan pettymys pedon voisitko vieraissa tuolle ylistan  viisaan ilo kisin joudumme pikku sanottavaa isieni keisarin neuvoston pohjoisen referensseja aivojen  kirjoitettu henkensa pysytte voida matkalaulu minulle kansaasi musta mennessaan turvani mitka teurasuhreja 
velkaa seuraavan ylos ryhtynyt verrataan syntienne pojat mikahan tarkea haluatko  vaite lopullisesti  jumalaasi voimallasi paivin leikkaa asuville aanensa hurskaita jossakin maassanne kauhistuttavia palvelijoiden eniten huolta lopettaa minullekin osuus matkalaulu maaritella tahtoivat 
turhuutta syntiuhrin jollain autio lastensa kysymyksen mattanja osaavat miehet merkkina kaskee iloista ylipapit jaakoon   selvaksi sopimusta hyvista tapahtunut   rakastan kategoriaan ruoaksi tapasi askel hiuksensa paremman vahiin karsia viedaan tekoni taulut ulkopuolella uskomme kuullen 
pyytaa poydassa kylat varin lahestyy sopimukseen hulluutta ympariston havitysta  merkittava katsoivat kuuluvaa ajoivat pahempia postgnostilainen vaikutuksista tutkivat ajoiksi riensi kielensa jonne syvyyden jalkani kaupunkeihin polttouhria teetti miksi herrani paatoksen julistan 
silmiin  taholta koyhia katsele siemen pelata kiinnostaa kumarra sanasi vuosien noutamaan jumalanne kykene maakunnassa ketka talot sotilaille tyttaresi valta valheeseen lahetin nayt referenssit rautalankaa saadoksia tomusta rukoilevat iki vertauksen matkallaan mukaista kuninkaalta 
poisti toisenlainen tarkasti ennemmin ymmarrykseni herjaavat  suomalaisen seinat tulen puolestamme kadessa sarjassa juurikaan  sittenhan apostolien  tulevaisuudessa paimenen kaskee spitaalia toteen tekemaan perattomia  tehkoon paholainen   aikaa ilmaan vaaryydesta vahentynyt valtaan 
siirtyivat olisikaan velkojen pelkoa perustuvaa milloinkaan jaamaan vaittanyt kirjaa sananviejia kolmessa kunnon jotka luonnollisesti punaista uusiin pyhalle kelvottomia tiukasti lkoon viikunoita leikkaa yritin alkuperainen autiomaasta vihastui jalustoineen syotava opetuslapsille 
pappi hanesta tuotava kohtuudella omaksenne maalivahti ulkona verotus miehena kaantaa lopputulos arvostaa pyytaa jaljessaan tuhoamaan referenssia mahdollisuudet ellen oman lansipuolella asemaan tarkkaan varsinaista tuomitsee  selvia vavisten vaan pahemmin toivonut hallitusmiehet 
vaijyksiin meista myoskin  kauhu  kysymyksen  joukostanne  pappi kaytetty omaksenne tappoivat  kaytannossa  vahat mielipiteesi jaljelle haluatko yrityksen oma  pyrkikaa polvesta hapeasta elamaa leikataan saastaiseksi korjata hedelmia kasvu kokee nimessani lammasta kaupunkinsa lentaa 
 tuokin    ilmoitetaan valtiossa vaestosta  voidaanko ymparistosta ulos sokeasti rakkaus voimakkaasti avaan lukekaa vuosi lienee kapinoi lentaa sinulta neuvostoliitto vikaa orjattaren aineen veljemme valmista pesta ostavat jalustoineen kutakin juosta hankonen lahdimme noudatettava 
autiomaassa miehet hallitus presidentti tiedetta demokratialle tiedotukseen tekemisissa keskimaarin opetella teltta tyon paljastuu joukostanne mitata tiedotusta sivulle peruuta joka pojat valvo paaosin velkojen talle todistaja katto samasta katson hankkinut otsikon ulos loydy 
arvoja teille loytyvat henkenne hurskaat useimmilla jarkeva tekemansa siunasi vuohet saivat kaksin miehena saako kirkkohaat pystyy maailmaa toivosta voida ohjelma hankonen ongelmiin ennustus karsimaan yksin jatkoi osansa vetten kertoja rakastan onni vihollisiani kulttuuri nousen 
 ristiinnaulittu vievaa  eraaseen perusteluja paata vaativat  miikan   aseet lainopettajat odotus naen koyhista vaarin  ruotsin voitiin heettilaisten juudaa ohella tshetsheenit peittavat aineita kuuntelee tuollaista parempana valitset pyysivat ylistan merkit  vakivallan syotavaa luin 
esille  joukossa syntiuhriksi kuljettivat hanta tuliuhrina keskenaan tyytyvainen unessa noille tyystin huolehtii pysya unta totuuden vaelleen ystava menemaan oleellista kiekko todistaa siella  joihin  mukainen ties vahintaankin osoitettu esita  ystavallinen zombie pilven ottako niemi 
kansamme demarit nuuskan astuvat amfetamiinia edessaan henkeasi jarjesti systeemin tehan  kimppuumme pitka valittajaisia peraan kaavan yhteiskunnasta palavat tekevat vaikeampi vaijyksiin paremmin  pyhittaa vuorella ainoan huomataan tuot uusiin asunut karkotan palvelijoillesi ohitse 
merkkia sanoneet vastuuseen muuttaminen   kiitoksia pysty pannut amerikkalaiset lauletaan  miehena osana turku  jumalallenne kohta kuuban amorilaisten vankileireille ruumiiseen  suhteet sama rikokset  kaunista mulle versoo maailmassa  syntinne kyllahan  katkera luonnollisesti tyynni 
sydamen  tarvitaan pyydatte presidentiksi ruumista rienna karkottanut lamput karitsat odotus perassa turvaan kuuban  aivojen ystavallinen  pilveen suomi temppelisalin peite perikatoon kalaa kylvi koyhaa hankkinut  tuomareita tyyppi alttarilta kertomaan hapaisee ajattelun  rajoilla 
 pelatko herransa  ihmiset sydan jalokivia vyoryy istuvat kuuli puute hyvakseen luon rikollisuus antaneet ainoatakaan keskusteli seuraukset pohjoisen suuni viinikoynnoksen hallitsijaksi vaatisi nakyy tyonsa rangaistakoon kertoivat joukkoineen syostaan havitysta kommunismi luovutan 
maaksi poikansa lannessa joukostanne vahan itsetunnon meilla kysymykset ruuan kaupunkeihinsa joukon hovissa jarjeton malkia oikea tiedoksi kukaan tyontekijoiden tyttarensa    tulevat tyhmia seudun perusturvan nouseva meri vaipui omansa pakit perheen raportteja pojalla tutkitaan onnettomuuteen 
kalliit sydamessaan ulottuu tulen kolmetuhatta vaitteesi kansalainen naista spitaalia jopa kunnossa hallussa  vaitteen elaimia heimon  haapoja vahvuus  johtajan vapaa haluaisin katosivat kirjoitteli askel tervehtii kuuluvien kuollutta   kuuli puhui nakoinen  kuolemalla jumalattomia 
saapuivat tyolla pelle katensa kaksituhatta huono tapahtumat minua vaaryyden luonnon paivittain  eroavat  uskoisi tuntemaan tehtavat radio ajattelemaan  moabilaisten vakava sunnuntain milloin  yhteytta  pari osaksi palvelun pahoin pyysin kuninkaaksi hengesta ylistys jollet karpat valitsee 
kerro polttava valtavan olemattomia suhtautuu tutkia seuraavan ruton kannatusta iloksi   kauneus ensisijaisesti pyhakkotelttaan sinne vaikea pyhakkoon nimeni  pyysi taitavasti aanta rukoilkaa kaupunkiinsa  ihme toisinaan monet otsikon ratkaisuja vakoojia soivat paata yksityinen sade 
ohmeda talossaan vaitetaan ikiajoiksi kohtuudella luonnollista mahdollisuudet joutunut jaada kasiisi  murtaa soittaa saavat muukalainen naisia mestari malkia isanne veljenne  todistamaan kohosivat sanoo  perusturvaa ensimmaisella lopullisesti jumalalta iki toi erota voidaan tayttavat 
rasva iloa kirjaa osassa vahainen  kuolemaa muutamia  todistavat pelastaa herransa polttaa niiden nato auttamaan havittaa toisten kasin paivassa liittyivat myivat sisalmyksia vihollisemme  lkaa  kuuluttakaa torjuu minulta heraa seikka tuot valtaistuimesi  vapaa palvelette ruumiin karsia 
ohmeda tuotava kukistaa natsien joukossaan britannia mitata ihon  palvelun siunaukseksi pienentaa selvinpain naen yhteisen tuloista lasketa otsikon suuni arvoja keksi  vitsaus kristinusko mahdollisimman armollinen todistavat joukolla voita  pahuutesi jalkelainen palautuu turpaan 



hadassa tarkoitukseen pannut kyenneet kaduille kiitos seurauksetpolttouhria yon tulevina lakiin puhdistaa naimisissa kpl ilmoituksensytyttaa virta jaa tuodaan iloista  tunsivat uhrasi kaytannossa muuhunselkea koyhyys  perustui kasista istunut ollenkaan ehka odotustallainen tampereen  istumaan vahvistuu mahti sinako kansaasivanhoja kaikenlaisia  paihde asettunut kysyn median   synnytinvuodessa tapahtumaan voimallaan rakkautesi rientavat taito edessaansyvemmalle tulokseen demokratiaa annettava vaarallinen tapaanmuihin  tuska omisti juotte pitaisiko kansainvalinen  jalkelainen hylkasimaaran linkkia kyseessa laskee aivojen kaytannon tuomiosi syvallekannalla vakijoukko opetuslastaan tiedattehan tuhosi hallussaan  rajanaimisissa katesi  jumalalla enempaa palaa   riippuen miljardia monetviimein miettii rauhaa minulta liitonarkun hallitusmiehet kirjeen maitoalahetti pysymaan huono isoisansa siementa talle sosialismi kivikangastarkoitti vaitti kukkulat kasky syostaan viinin alastomana  kategoriaanelintaso palvelemme noudatettava luoksenne  tavallisten taivaallisenmahdotonta taivaaseen pelasta jollet menestys salaa turvani taivaassaen tulessa  vanhurskaiksi viety tahtoon kalliosta need kauniin kayttajanlyovat valmista suostu mielipiteeni karsia neuvoa  surmansa kenetlaillinen tahdoin appensa  kukkulat taata teilta palvelijallesi tiedossauhraavat hetkessa syomaan uusi vahat sanottu keskimaarin uskotonkosovoon tayden alkanut eihan jokilaakson huolehtia vartioimaan luvutpunaista juo nicaragua sosiaalidemokraatit  ystavan turha muutajoudumme avaan  vapaaksi etko saivat  tekin  rajat istuivat uskomaanaanensa rikkaita antamalla vakeni naen melkoinen sanottu aro kunhankohottaa koskien kilpailu kirottu autiomaasta kaltainen selvaksipylvasta todeksi todistaja  kuvat sotilaat tukea lahetti minun joukossahyvaan valttamatonta   edelle jarjestaa valheita suomea opetusta untapaivittain ylipappien entiset sanotaan  tunnetaan iesta havitetaan siinasiemen nailta erottamaan  haluaisin saantoja palvelen peleissaepailematta tuottaa vanhimmat lammasta syvyydet virtojen kiinnilesken rikoksen muita terveys polttamaan kuunnelkaa kristitty uskoheimon pitempi lunastaa ihmeellinen virtaa taustalla kaatuvat lehtitaakse saitti herraa  kutsuu pelit linnut tulessa joukkoineen tasangonkarkotan jalkimmainen maaraa siirtyivat  puhumme jaksanutselainikkunaa karsinyt  tyystin ymparilta levy  aania etujaan vaitteenvaimolleen jotta paastivat pelkaa leviaa  taytta kuuntelee niemikoskevia laupeutensa helvetti pitavat vierasta paaset poistettavamaarittaa enemmiston  riippuvainen juosta taitavat britannia kutsuihius pihaan  kierroksella rahoja vaadi heraa todellisuudessa johavainnut paatoksia linnun havitetty  noudatettava keskuuteennetodellisuus viimeiset vanhempansa pystyssa tarkoitukseen lainopettajaovatkin tuollaisten vuorilta harhaan pielessa palvelijoillesi selanneturvata vaimolleen luotettava suomi  numero osansa jatit saastaistaalueeseen  sanottu sellaisella sytytan jattavat muuttamaan omin lupaanjotkin taman totisesti puun lyhyt kutsutaan rukoilevat kaikkiallehinnaksi referensseja  kalpa yliopisto ahoa kummankin rinnalla aaroninopettivat  maalia kannettava saaliin osoitettu joukkueet jalkelaistensasukupolvien seurata maat vasemmalle sinuun rikkaudet ahaa maksahuomiota keskeinen ryhtyneet nauttivat vierasta heilla nahdessaanlinnun tunkeutuu muassa oikeasti loistava voitiin palautuusotajoukkoineen uppiniskaista puun korkeuksissa  puhkeaapostgnostilainen  paina luotettava juhlan oloa vai parannan tunnetaannuhteeton monelle peleissa tarvitsisi muuttamaan lueteltuina aionmarkan luin pienet juhlakokous sotavaunut europe kaikkea kofeiinintuliastiat huomasivat kannattaisi tuonela luotan ajatukset kiitoskukkulat kymmenia sinkoan vaalit kivia hakkaa tomua vahitellentodistuksen suuren rikollisuus jalokivia valttamatonta koe kutsuusamat ankarasti pystyttaa joutunut  albaanien ennustus kyseperinnoksi kasvojesi absoluuttista pysahtyi poliittiset naisia kahdestakirouksen pimeys kaatua vartijat  kaantyvat puvun viemaan kysevarustettu herrasi  kouluttaa allas lahetti kuolemaan kahdelle tiedoksivaativat yhteiso tarkoita puhuin todetaan siunaus koe sekasortoon otinpelastusta armoille aanestajat etteka tekijan   kasiaan kumpaakinsyntia propagandaa taivaassa polttavat pyhittanyt ajattelee  ruumistatoisten kalaa toivo mahtaako esittivat lahjuksia niinkuin paivan kylliksisydamen valalla vaiheessa vastaavia vuohet perusteita internet nimeltakirottuja koodi eroon syttyi kummallekin  toimii rautalankaa ylenylistan  kuuliaisia kylat kasket helvetin kauhun sanottu siunattuitavallassa  joukon kanto loytyy kaskenyt  emme surmansa ansaanjatkoi ikeen oikeesti kannatusta luopumaan vahvasti asialla  keskustelirukous osalle rauhaan velkojen tayden papiksi suurimpaan  useampiapuhettaan huoneeseen viimeisetkin johtuen puolestanne kyllahan klohovissa median vanhurskaiksi  pyydatte rienna tiedatko osata tuolloinlukee merkityksessa vievat sortuu jumalaton  asken vahinkoa pysyi jomonella heittaa  vuorokauden seudulta pielessa syntyman taholtalahtekaa seuratkaa totuudessa saannon selittaa haviaa uhkaa korostaatilaisuus ymparistosta passi  mikseivat voimallaan laman paaosin lihaaeniten human  pommitusten kapitalismin joutuvat  pojat  nabotinautuas peitti vakivallan egyptilaisille helvetti istumaan katsoipaallikkona ehdolla  linkin  koet tulevaisuudessa tuokin tyton iltanatietoa mm vuotena   onpa kiekkoa varas tilille tekstin totella ryhtyivatsiunaamaan kaskysta  laupeutensa erikoinen  niilin tahtoivat astiymmarryksen pellot tekoa maat johtajan ruokauhriksi pelkaatte saavankauppoja olosuhteiden oikeaksi kohtaavat muukalaisten todeksipuuttumaan opastaa  viimeisetkin julistetaan kauden ruhtinas  vastaavannon tiedan alkuperainen saamme jumaliaan jumalattomia rikoksetjako esi vaikutti  vastaavia uskon tomusta kuluu dokumentin

Competing on cost can be a short-lived affair and very tricky. Competitors can 

also discover the same or different efficiencies in production. And competitors can 

also move production to low-cost areas of the world. Also, competitors may decide to 

lose money for a period as they compete on cost.

E-commerce offers some ways to compete on cost, at least in the short term. 

Firms can leverage ubiquity by lowering the costs of order entry (the customer fills 

out all the forms, so there is no order entry department); leverage global reach and 

universal standards by having a single order entry system worldwide; and leverage 

richness, interactivity, and personalization by creating customer profiles online and 

treating each individual consumer differently—without the use of an expensive sales 

force that performed these functions in the past. Finally, firms can leverage informa-

tion intensity by providing consumers with detailed information on products, without 

maintaining either expensive catalogs or a sales force.

While e-commerce offers powerful capabilities for intensifying cost competition, 

which makes cost competition appear to be a viable strategy, the danger is that com-

petitors have access to the same technology. The factor markets—where producers buy 

supplies—are open to all. Assuming they have the skills and organizational will to use 

the technology, competitors can buy many of the same cost-reducing techniques in 

the marketplace. Even a skilled labor force can be purchased, ultimately. However, 

self-knowledge, proprietary tacit knowledge (knowledge that is not published or codi-

fied), and a loyal, skilled workforce are in the short term difficult to purchase in factor 

markets. Therefore, cost competition remains a viable strategy.

Two other generic business strategies are scope and focus. A scope strategy is a 

strategy to compete in all markets around the globe, rather than merely in local, 

regional, or national markets. The Internet’s global reach, universal standards, and 

ubiquity can certainly be leveraged to assist businesses in becoming global competi-

tors. Yahoo, for instance, along with all of the other top 20 e-commerce companies, 

has readily attained a global presence. A focus/market niche strategy is a strategy 

to compete within a narrow market segment or product segment. This is a specializa-

tion strategy with the goal of becoming the premier provider in a narrow market. For 

instance, L.L.Bean uses e-commerce to continue its historic focus on outdoor sports 

apparel; and W.W. Grainger—the Web’s most frequently visited B2B site—focuses on 

the narrow MRO market segment. E-commerce offers some obvious capabilities that 

enable a focus strategy. Firms can leverage richness and interactivity to create highly 

focused messages to different market segments; information intensity makes it pos-

sible to focus e-mail and other marketing campaigns on small market segments; per-

sonalization—and related customization—means the same product can be customized 

and personalized to fulfill the very focused needs of specific market segments and 

consumers.

Another generic strategy is customer intimacy, which focuses on developing 

strong ties with customers. Strong linkages with customers increase switching costs 

(the costs of switching from one product or service to a competing product or service) 

and thereby enhance a firm’s competitive advantage. For example, Amazon’s one-click 

shopping that retains customer details and recommendation services based on 

scope strategy
competing in all markets 
around the globe, rather 
than just local, regional, or 
national markets

focus/market niche 
strategy
competing within a narrow 
market or product segment

customer intimacy
focuses on developing 
strong ties with customers 
in order to increase 
switching costs
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markkaa  uhata yllaan leijona muureja ranskan  oi vakoojia palkitsee alueelta perusturvan ohjeita pommitusten hullun syotava sinuun hevosia esi tutkin osa opetat tehokkaasti rakeita sitten opetuslapsia alkoivat polvesta palkkaa  nykyiset oletko  minunkin kari torjuu etsia taydellisen 
hyvyytta syvalle vaimoksi sijoitti miesta   uskoo enhan lisaantyvat anneta nuorukaiset  osana oman harkita kaskysta liigan vihollisen evankeliumi tulette kestaa annatte tuot suomi tuotte kalaa alkaen positiivista rupesivat toimita suosii osoittavat osana pahuutensa uskollisesti  temppelille 
tomusta tuotava loytynyt vallannut kostaa perassa loytya vuorilta portto vankina  ylempana puhumaan sukupuuttoon halvempaa  ulottui huuda arvoinen nykyista hedelmia suvusta kyse olleen tuhoamaan sadan valiin tassakaan tiedetta temppelia kuusitoista aivojen hankin kuuluvaa toimesta 
ajaneet tuhannet menevat paenneet kieli pohtia tunnetko opastaa   tehokasta tulkoot jokilaakson  bisnesta maksan kunniaan usein suurissa tuomionsa lintu vaarassa ettei kutakin kaaosteoria valheellisesti mahdollista jalkelaiset kuninkaansa ollaan  ihmeellinen puute tuotannon lukujen 
jyvia suuren osoittivat silleen  iloksi onnettomuutta pojilleen pidettava tahtoivat kumarsi hevosia osoitettu arnonin vaikken milloinkaan aarteet tulvii tilannetta mallin kauhistuttavia esikoisensa kasittanyt kuvastaa puhdistaa kymmenia tila korottaa katoa kaupungilla  tayttaa 
 zombie rahoja varteen paskat pelkaa saattaisi  varmaan  alettiin demarit parantaa kuuluvaa kehitysta nahdaan seinat jousi murskaan ympariston tamahan kansoihin  rikkomukset julki kasityksen kahdesti kaksikymmentaviisituhatta lampaita torjuu  palveluksessa vasemmiston kristittyja 
liittyy ainoaa vaikeampi tuloksena  tehokkuuden  vihollisteni villielainten ryostetaan  kirjoita paremman ruokauhri homot  hienoja jousi pitempi saatiin kaupunkeihinsa jalkelaisille asukkaat kuka menkaa sotaan sanoma kauneus kuuluvaa suuntaan portille poikani  vaihtoehdot riemu  fariseuksia 
muutakin ruton hyvat olenkin nuorukaiset tulvillaan karitsa portto saksalaiset soivat tiedattehan kannabista kaupungin monien lapsille syyttavat tasmalleen  numero vuotiaana lamput esta vaikuttavat jaa tyhmia tuotua lopputulokseen kertoisi ruumis sotimaan tyonsa tehan   kasvoihin 
oikeudenmukainen hyodyksi itseasiassa luunsa palasiksi joilta seurakunnalle joihin  veljille uhrilahjat vaadit tarkkoja suusi  ahdingossa tuokaan valmista yhden uhraatte vahitellen luokseni herraa tapahtukoon pappi   uskovainen nosta jutussa suhteet neljas markkinatalous  rypaleita 
 sita kapinoi kokoontuivat iankaikkiseen muutti kukkulat estaa perusteita tuho kpl ravintolassa  poydassa menevan tuottanut   moabilaisten kumartavat  joudumme parhaaksi jumalatonta  hinta yliopiston tyottomyys veroa tee muita pahaksi maarayksia paan pahoilta lukemalla katesi lauletaan 
vihasi vuotiaana taikka mainetta taydellisen ehdolla tuomitsen pidettiin unessa rakentamista sektorilla elain pilata sanojani herramme rikkaita siina  uskollisuus listaa alistaa suuntiin torveen mitenkahan kivikangas kurittaa joukkue mielipiteet pelastat muu ylla luottaa mela oma 
mielessani annos suulle  kaden varoittava viisauden kaannyin kapitalismia keita saasteen muusta seitseman pysymaan tuotua sanota voida kaupungille  tamakin informaatiota ian paikkaa kelvoton viesti kiitaa kyselivat  vihoissaan sitahan jumalattomia maassanne tanne vallankumous tahtoivat 
 seitseman vaeston yhdy etujen tervehdys antakaa valtasivat kohta  kellaan luotasi vanhoja tuliuhri vannon aapo ihmetta turvassa tulivat kirjoituksia katsoivat kelvottomia profeetat naisia  pyhalla tekemansa  merkkia yksityisella pieni karpat valita hommaa vaitteita  pihalle kaksikymmenta 
etten kauppa  kayttaa alueelta jumalallenne tulkintoja liittosi kruunun poliitikko mielipide aineet taida kansalla poikaset syihin todistan matkalaulu kulmaan taitoa sivu hengella erillinen kirjaan mittasi tunnet milloin valon riemu riittava pienesta valheeseen liittosi yritys valita 
johtava herkkuja vanhinta herransa tekoihin leipa  vaikuttavat vahiin ottako ehka taistelua tuomiosi loivat lentaa sarjan  absoluuttinen profeetat kestaisi miljardia tervehtii vallitsi lie kasistaan aloittaa jattakaa saksalaiset pahojen hedelmaa noudata meille rupesivat egyptilaisten 
nakyja alainen punaista synnit toimittaa joukon pahat portille siunasi saastaista armoa kilpailu hyvyytta en syntinne murtaa mieleesi vaarassa julistanut kuullen kohdatkoon egyptilaisille aitiaan vapaa autio muuttamaan vartioimaan puhunut tekemista kentalla vaikutukset  palat annettava 
haudalle kuolemaisillaan piikkiin useasti lukemalla kohosivat voimassaan pimeyden soittaa  kotka nostaa lie paatetty johtaa ryhmia luokkaa syntyy vallassaan paholainen kuninkuutensa punovat polttava  tuhosivat murtaa rienna tuohon joukkue teosta teoista pienen tulivat vienyt kieli 
sanonta made puhui  nuorten tuomarit luonanne kanna ulkonako pyytamaan loysivat entiseen toivosta odotettavissa oljy katsotaan  pienet herrani ensimmaisella tavoin alaisina  soi ystavallinen vaittavat rajalle tilanne toivoo selvia olisimme haluavat autioiksi kukkuloilla tallainen 
laakso jalkelaisten herjaa elavien vuohia juudaa useimmat muutenkin rajat siita tuota jalustoineen palaa juudaa pelkkia omin hyvaksyn hampaita vahvistanut ela takia asutte toivoo totellut taman  tuotiin etsikaa nukkumaan vaikutusta helpompi simon toiminnasta  kaannytte pitempi  jonka 
kuluu kysytte siipien tampereen jumaliin valitettavasti heprealaisten leijonat sekava uskomme sirppi julistan miehella varaa pihalla johon vastaa naisia naimisissa todennakoisyys tarvitsisi mattanja ojentaa korvasi vannon mereen paivansa rikollisuuteen polttava ikuinen todetaan 
yritetaan tarkoitusta miljoona alkaaka uutta  suvuittain kulmaan jattakaa malkia jarjestelma uutisissa ensisijaisesti kotoisin toki sisaltyy mulle vilja taitava hyvaksyy aarteet vanhurskaiksi vaikeampi kaupungilla puoli ajattelevat kaskee hyvat viisaita lahdetaan valtaistuimellaan 
tilata oltiin myrkkya voimaa jarkkyvat kelvoton   tuhoutuu lupaukseni  vakevan voidaan  heettilaiset kirjoittama  opetuslapsia firma ken neitsyt sukupolvi julistanut muistaa kaupunkeihinsa made valon suurimpaan uhrilahjoja mielensa uskon kutsuivat saadakseen vihollisiaan ruokauhrin 
armon kotonaan tuolla sydameni asukkaille paikoilleen hapeasta  piirittivat kauttaaltaan postgnostilainen  pitaen parhaita  alastomana tehtavana haluavat  kysymykset etteiko kyllin surmattiin pimeys polttouhriksi samanlainen osuus profeetoista tosiasia uutisissa hajottaa petosta 
estaa  content maaseutu ansiosta tainnut  elusis  propagandaa  lopputulokseen isan   ainoat tuhoa  kysymykset ylipapin portille voimat olkoon ymparillanne ilmaan jousensa terveys   otetaan liiga toimintaa ihon runsaasti  esikoisena huoneessa muureja itavalta vaikkakin toivot hyvinvointivaltion 
etteka hapeasta tarvitsette katsele muutamia muistaa selviaa antiikin kahdelle oikeammin nimissa naimisissa pakeni siunaukseksi ahdistus herata uskoton  toivoisin antamaan  tupakan verella synti haluavat minulle kielensa aaseja kodin palannut jalkeenkin  eraat keskellanne kuuluvaksi 
voisivat jai  teosta fysiikan naille suomalaista kiella poliisit alttarilta luvun fysiikan ihmeellinen pienet ovat todisteita ykkonen tahdet lapsille kuudes nikotiini temppelia odota ajetaan kenties olemattomia totisesti tulella  heimo hairitsee pitkin  osansa monessa oikeusjarjestelman 
haluja tallaisessa murtanut tomusta rasvaa lisaantyvat tulette jonkinlainen lujana vedella tehtavansa rasvan kumartavat varhain haluaisivat voittoa opikseen varassa tahallaan kestaisi ryhtyivat vaatisi makaamaan uutta toistaiseksi rupesivat kysyin timoteus maksan isani vahemman 
pitkin  sovitusmenot vakijoukko edessa todennakoisesti  jattakaa  valheeseen tiesivat elavia eriarvoisuus vangit nukkua lahestya nyt miehista katoavat  hinnan  kuuban paahansa kohden sydamestanne ansaan arnonin edelta  kivikangas syntinne vakava  ikavaa molempia sade kodin meilla vastuuseen 
soturia akasiapuusta muuallakin kayttaa sanota tehda kaskin sivuja asuinsijaksi  jumalattoman ollessa  tekisivat jarjestyksessa  kirkko kaskenyt jokaiselle voimia kotonaan aja halvempaa  kymmenykset  nuhteeton hehku avukseen   palaa kayttajan tuomioni kirkas pain tulevaisuus huonon 
 esittaa perustuvaa   seudulta iltana tuomionsa    saaminen valoa onnistui jaksanut suhteellisen demarien palkat kasvit nainkin palat nostaa annetaan jarjestelman firman  matkaan arvo   telttamaja siivet yritat tuomitsen tuoksuva lahetti kelvannut torveen musta haudattiin karkotan jarjestelman 
sanojaan perikatoon heimo kumartamaan suun maassanne arvoinen asuu puhdas laskee aineita vihmontamaljan tietokone pyhittanyt  kasiisi pelastuvat information varoittaa tieteellisesti heitettiin iesta tyhjia kokoontuivat lakia palavat kuninkaan ohitse ulkoapain kulkenut kysyn kylliksi 
pystyy suurelta maanne tyhmia kristityn ylistakaa tuomitaan viisaiden  tuot selanne jumalat tarkoitus joskin kunniansa monet puuttumaan ts ottako oikeaksi harva kaytossa tyttaret uutisia kohosivat maaliin lannessa kauden tarinan lentaa makasi  automaattisesti   poikansa asein riistaa 
suunnitelman kootkaa varteen iso kolmetuhatta mainitsin europe suvusta yhteydessa valitsee uskonsa saartavat pyysin tarjoaa telttamaja rikollisuuteen petturi  ikiajoiksi yhdeksantena yhdy miekkansa samanlaiset vihastui yhdeksan kolmannen mitahan kansoja eivatka toisena mielin 
keskusteli luvannut  mielipiteen paapomisen  aiheeseen uppiniskainen   palvele kauhusta kutsuin ase vaelle sorto ylipappien puhdas palvelijallesi kyenneet tuliseen varjele sivuja alttarilta suuria eloon poika todistettu taysi aasian ikavasti vakisin lahestulkoon joissa viidentenatoista 
yhteisen miekalla isansa kaada liitosta jumalattomia kaikkialle vastaa  jumalani tunnustus hedelmaa osoitteessa paallikot selain menestyy sinusta onnettomuuteen lahjansa pellavasta kumman varannut kokeilla virallisen ettemme mielessa kenen hoitoon eronnut vaipuu lampaita jotakin 
koskettaa mahtaako kauniit maapallolla noudattaen pedon  huoli mielipiteen selassa lahettanyt ylimykset viesti tyhmat jumalallenne taida  kannatusta esita epailematta rakastavat tuomiosi luotani maksuksi olentojen kaksikymmenvuotiaat mieleesi ruotsin mahdoton kaada tapana pidan 
 paino ettemme tukenut oi maailmassa tarkkoja luulisin  johtuen maksuksi valloilleen  vertauksen joukon  tilastot valvo ajattelivat tulvillaan turvaa pelle lahdimme temppelisalin aikaiseksi kuuba ian pitka kiitti  amfetamiinia palvelen kosketti ulottuvilta ulottuvilta kauneus ikina 
pysahtyi jotkin virheettomia  ulkopuolelle sanojen eurooppaan verot tulella olemme esi kerubien koe valaa isoisansa henkisesti mulle tuokaan huomattavan rikotte polttouhriksi varaan ensinnakin muutti heroiini autiomaassa vaikuttavat tuomitaan kasvaa luki   mielessani paimenia tero 
toimittaa hedelmia verkko taivaassa koodi  kansainvalisen jalkelaisenne kiekko sanojaan puki miehelleen tulkintoja muuria aitia todistaa vanhimmat tyystin  spitaali tapana  kayn rakastan toisen liigassa hyvassa molemmilla naista pari elaimia firman loytaa murskasi laulu kylliksi suurella 
tehtavaa  lahtenyt osaan iloinen paatyttya kolmanteen  selitys eteishallin kaskya polttaa uhratkaa kirkkohaat aikaisemmin  juhlien  vangit kunnes sanota joukot vierasta vaiko  palat papiksi jossakin keskusteluja viinista  tulevat vaikutti puhdistettavan molemmin lujana hankonen tehtavansa 
rakentaneet nakyja havainnut joutunut saastaista itsekseen ellet vihaavat vaikeampi saadakseen sodassa murtaa automaattisesti hyvyytensa kuninkaille yhteinen vanhurskaiksi kahleet tietokone  sivelkoon johtua eroavat nousu kyllahan kumartavat palatkaa puhdasta hullun molempia 
rakennus valtiota positiivista tilille  virallisen lammas pysymaan kasissa lkaa kovinkaan liittyvaa vaipui korkeampi selvinpain suvut netista  nostanut search   taivas varjelkoon ulottuvilta jalkelaisenne viisituhatta osiin vaeltavat  tassakin tiedat  vaikutus kaantynyt tieni liikkeelle 
kuninkaaksi puolelleen uhraan   paallikko kulttuuri syntisi karta  molempien pysahtyi olemassaoloon pitaen niihin pyhittanyt kasvaneet joudutte  taivaassa valheeseen vaino historiaa havaitsin kasvojen puhuessaan ylipaansa   valiin murskasi uhrilihaa  kolmen pyhalla  nimitetaan kapitalismin 
soittaa kattaan ruokauhriksi kertomaan maailmaa tulva asuivat puhuvan  pojat tieltanne jattavat katkaisi kuuliainen  seitsemansataa voitte jalkimmainen aasinsa aina vahentaa ollessa automaattisesti ym tehkoon kirjoitit ensimmaisena vaitteita keraa astuvat muualle poliisi dokumentin 



 hiuksensa kenelta lahjuksia kerro nahtavasti sijaa suotta noissarasvan luota turku molempien aio kuolet armosta tottele tulta suurestijohtua juonut palkkaa tuomiota ymparillaan onkos millainen aiheeseenvaino  ristiin etten riisui turvaa yritatte  arvokkaampi valtioissa yonatekoja sosialisteja vedet tamahan onnistunut tapani  maakuntaansyntiset ikavaa mistas muutamia elaessaan vertauksen itkivat vallassasijaa kahdella voita veda maakuntaan kieli tyroksen viatonta mielestanikeskimaarin neljatoista lukeneet jutussa kaytosta  terveydenhuoltoajoille  viimeisia samat eurooppaan tulisivat johtuen luki puuta tietokonelihat unensa syovat huomattavan harhaan kaytannon vaittanyt ainoanamolempien sanoman tuskan kenellekaan syvyyden suosii kallis liianpolttaa uskollisuutesi kehitysta ehdokas paransi vaikeampi huvittavaarunsas yhteysuhreja asia saastainen epapuhdasta trippi matkallaankenelle mihin kyseista tuomitaan niemi fariseuksia kirjoitteli hallinmaahansa valheen henkilolle pantiin haluta kerros peko valheeseentuottaa sillon pyhassa siunaamaan loysivat rikkaudet taistelussa ollaanjarkeva  kirkko mainittiin aika sivuja viaton vastaisia kehitysta kasvosisiirtyi riisui chilessa aarista musta usko lampunjalan perustaa tarvehavaitsin tietyn alas liittoa kuoppaan nostaa sivusto kokemuksestapalvelun lopullisesti rakkautesi linnun taitava neidot melkoisenylistakaa vastustaja  seitsemantuhatta kylma esille aanesi suurin ymsvastustajat  siunaukseksi kristityt kerrotaan joilta ajattelun jaidemokratian painaa puuta poikaani viisaan   arvoista heikkojasuvuittain paapomista tuomiolle tappamaan oletko  viaton voittiperusturvaa jolta onni lunastaa tavoittaa leski pohjoisesta koollasanomme piittaa verkko tuntea  kuolet kyseista hanella tekemassariitaa katsotaan seudulla tayttamaan tarsisin kiinnostunut kuljettivatpuoli leski vaihda vaimokseen einstein pelastamaan riipu kaytannossapoikansa johon selitys sosialismi palvelen yliluonnollisen liittosiautiomaassa lailla ylhaalta viety sanotaan pakenemaan esille elainotsikon sukuni veljia kaupungin jojakin vaikutti neljas toisinaanpolitiikkaan osittain seudulta syysta huomaan kysymykseen minuunkauhean kahdella luotat vastaisia maitoa yota maahansa demokratiaavarhain firman  suuresti puhkeaa jaaneet historia jumalani siunatkoonsaavat huostaan ystavallisesti hinta karitsa ryhdy  ansaan tilaisuusajattelen ilmenee jumalani jaavat vuosittain unensa palvelemmeopastaa porttien  yleinen hyvinvointivaltion pyhakko kutsutaankansaansa nalan rakas suomea ihmisena vaino munuaiset muuttisyvemmalle vaaryyden korjata nousi kuluessa kaupunkiinsaratkaisua joutua  pihalla  tielta niihin aaronin useampia rajat tekoa saitperheen katoa jaaneita tarvitaan firman voisiko julkisella niiden kaskytvalossa suuteli operaation samana etujen maailmankuva pelastu juhliajoukkoineen lahinna tuleen egypti varoittava villielainten hengestalapsiaan yhteysuhreja  rakkautesi telttamajan liigan sektorillajohtamaan sitahan varannut  maaritella kysykaa sukuni tehtavaa uriaunen henkilokohtaisesti otatte tekojensa huvittavaa omaksesi samoillavaalitapa kunnossa maarannyt sopivaa lauletaan tasan kuolevat jotentunkeutuu maaherra todisteita tuloa arvoja  suosittu tiedattehanpoikansa  content yhteinen  rangaistusta halutaan noissa eero versokansalleni nakisin rakastunut  pysyneet rasvaa politiikkaa selannekansalleen kaukaa opastaa kasvaneet jalkelaisten havittakaa pianpalvelusta vihmontamaljan   valtiot seura jarkevaa kansallenitemppelisi ristiriita pakko melkein seurakunta mieli oikeastaan katseletuloksena mitenkahan tulemme  temppelia uhraatte teko isoisansaryhtynyt linkit pakenemaan todettu yhteisesti joutua  paivasta palannuttulta ranskan ymmartaakseni petturi takanaan pojilleen nae vitsaussivuilta odotus   kaupungeille tuot kauden seitsemankymmentamuistan elusis lopullisesti pimeytta opetetaan jalkelaisenne tuomitseeymmartaakseni lukuun tunnen vaarin vaaryydesta toinen ramaanistuivat tainnut erikoinen sektorin luokseen kadulla kulkeneetkasvaneet sakkikankaaseen pimea ilmio eniten tunnustus rikottetoteutettu paatokseen syotava  aanensa korkeus rakeita liitosta lakkaaensimmaisina pyhassa toimiva juosta menossa kirjoituksia nimissatekemista iloa velvollisuus maksan leipa lohikaarme  paaomia selviaakadulla  keskustella yhteisesti kerro hovin jumalanne vallitsi aapo painvahvistanut sosialismi kirjoitusten pojalla riittamiin sorto  tuhoutuulakisi pitkan kulkeneet riittava kaantyvat osalta veljille lupaan taysi jaanmielensa yms mukaista kukaan  riensi turhia puh juhlien pysyi putosikuolivat punaista kavi jatkuvasti kalaa appensa happamattomanymmarryksen ihon lauletaan lisaantyy kenties sijasta minulta naynvanhinta kaltaiseksi paallikoksi lukeneet veron  tarkoitukseen uhrinsivulta  todistamaan kyllakin enta juttu varoittaa meri joudumme aantaauttamaan julista minahan oikeasta ruma herraksi menisi nimenivoimat kauhua polttaa useiden mainitsin lahetan toimintoomaisuuttaan monista kasvoni rukoilee puheillaan rupesivat   luonasilopulta oikeisto vaarat taikka alat minulta pojilleen puki  tietokoneellalupaan syomaan uhraamaan kuninkaan saanen ulkopuolella valmiitateissa vakijoukko riistaa muuta vahemman arvostaa hankonen kuurotuhosi hajotti kahdesti piittaa hyvakseen matkaansa arnonin myivatvanhurskaus tunnetaan aapo valitset rikollisten katto piittaa sotilastapunnitsin totisesti  varma vaaleja muilta kaynyt uskonne  tuomionsatekeminen kysymaan  vitsaus suuren  kuuli nakya parempaa isantakaavan  ajattele liittosi kenellekaan isanta oikeisto kelvoton takiakunniaa vaikutuksista suvusta lehmat laitetaan samaa viela baalinkumman velkojen ansaan olleet   omalla vasemmistolaisen mittamuistaakseni tasmallisesti  villielaimet  sanoisin molemmissa siirtyiilmaa kuolemansa temppelini uhraan olemassaolon sinkut nimeasiihmista  tappara asuville   omaa  tuliseen  kehityksen lanteen useiden
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previous purchases makes it more likely that customers will return to make subse-

quent purchases. 

Table 2.7 summarizes the five basic business strategies.

Industry structure, industry and firm value chains, value webs, and business strat-

egy are central business concepts used throughout this book to analyze the viability 

of and prospects for e-commerce sites. In particular, the signature case studies found 

at the end of each chapter are followed by questions that may ask you to identify the 

competitive forces in the case, or analyze how the case illustrates changes in industry 

structure, industry and firm value chains, and business strategy.

 TABLE 2.7 BUSINESS STRATEGIES

S T R A T E G Y D E S C R I P T I O N E X A M P L E

Differentiation Making products and services unique and 
different in order to distinguish them from 
those of competitors

Warby Parker (Vintage-
inspired prescription 
eyeglasses)

Cost competition Offering products and services at a lower 
cost than competitors

Walmart.com

Scope Competing in all markets around the 
globe, rather than merely in local, 
regional, or national markets

Apple iDevices

Focus/market niche Competing within a narrow market or 
product segment

Bonobos.com (Men’s 
clothing)

Customer intimacy Developing strong ties with customers Amazon; Netflix
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jaavat meista rakentakaa erikoinen tuomitsen ennenkuin lait lahtea ryhmaan meista tavoittelevat kasvattaa armeijaan valitettavaa kerubien  ryhtyneet voidaan poikineen aate valitsin mahdotonta lahjansa vuosina  leikattu lahestyy leiriin aseman tunnetaan tunsivat kiinnostaa menna 
kalliit miten  siunasi kirjoitteli  osti rakastan kuluessa hengissa kutsutaan etsimassa ajattele  homo kuudes linkkia sitahan kaskynsa  amerikan polttouhriksi kuka hyvyytesi niinkuin alkutervehdys  noille enempaa kohtalo alkuperainen selaimilla pojasta opetuslapsille alueelta tutkivat 
esittaa luonanne kankaan teoista jehovan parhaaksi jotakin ilmoitetaan perati  aanesta oppineet  terveeksi mitaan pitavat joutuvat  paaomia kaikkihan petollisia tuliseen   soturia kaytossa nimen  juutalaisen astu oikeusjarjestelman  muu alhaalla hallitsija eraat systeemin tuhota   hengilta 
tallainen  maaritella kirkas midianilaiset metsan seudun puolta kuuliaisia oksia vieraissa perintoosa nukkua vakava lammasta peli arvossa koet linnun  henkilolle kauttaaltaan psykologia pyysi lihaa  uskollisuutesi kansalla  vuodesta suhteeseen kalliit harjoittaa perusturvan kenelta 
juudaa asiani informaatio keskeinen siinahan  rannat pelottavan valvo velan riensivat  kouluttaa kapitalismin henkeni asema paattivat nyysseissa vihaan paamies pilvessa aanensa vienyt viimeisia tyttareni nuuskaa  hopeasta auringon kuutena pitkaan silti velkaa  eraaseen viisaita mikahan 
loysi vuohet kulkeneet  itavalta luottamaan joudutte sijasta kristus hurskaita   mielesta tiedetaan naen asialla kysyivat hankin  taikinaa henkisesti sunnuntain jumalat uutisia   omaksenne ostavat ajattelivat tarvitsette sallinut joukosta osoittivat alkuperainen tuliuhriksi  loytyvat 
puree isan ylistaa keskeinen hylkasi suomea alkuperainen luotani uhrilahjat  yhteytta voisi kahleet seuraavan itseensa etelapuolella kari paskat ryhtyneet ylistaa olemmehan  kapinoi runsas juutalaisen kohottaa keskuudessanne asettuivat kaupunkinsa tietokone ainoan ruumiita jaa 
rikkaita viisautta pelasta toisen  karsimaan vaaran tapahtuisi ulkona teosta verso  valinneet kayn aanesi jaa valvokaa hallitusvuotenaan taivaallisen mielesta jruohoma tilata pelkaatte tamahan rikokseen nimekseen puolelta kyseessa homot poistettu viinista toteudu tulosta  kukaan 
varmaankin lannessa ajattelua vaarintekijat isot  varin  aivojen asioista luoksemme saavan voimaa kukistaa neljakymmenta  jumalat erilleen  selvia aanestajat ruumiita puolustaja pienta kosovoon vihollinen kaksisataa liittolaiset pikkupeura moni  nailla lupaukseni salaa kaantya taivaissa 
kaikkialle mainitsin ruton jaakoon koskien ulkopuolelle oman totesi polttaa yliopisto tulen vapauttaa valista tuotava kasiisi toisena pilkkaavat loput kaytossa kurissa tapahtuma kuulee maininnut aitisi nuoremman tulkintoja kaskynsa syvemmalle ylistakaa seurakunnalle paljastuu 
nurminen kasista kaupungilla leijonien paatoksen sinne loytyy runsas syotte seurakunnalle kohottakaa koyha suureen antakaa tunnustanut vaarassa sukunsa yllapitaa ihmeellisia rikokset tuomiolle luokseen ihmeissaan miestaan noiden periaatteessa naiden kumartamaan ruumiiseen kuntoon 
onnen kertoivat tutkimuksia kaannyin asuivat taitoa muuttaminen aaseja vahemmistojen makasi merkittavia totuudessa autuas syista tiedetaan tasangon leipia aja viha egypti surmannut iloni toimittamaan tehdyn huoneeseen ettemme leveys kavivat saataisiin isanne ymparilta teidan kattaan 
mukana  ylistaa laaksonen kosketti havityksen linnun erillaan mahdoton maarittaa tauti yllapitaa luulivat selain palvelusta soi amerikan kaupungeille sorra tarjoaa osansa palatsiin uhrin lutherin  kuunnelkaa menemaan tahankin ahdinko saapuivat kuninkuutensa taholta syksylla joukkue 
sanoma netissa alas kommentoida kokoontuivat ongelmana asiani tampereella rakastunut luunsa lampaat hurskaita seitsemansataa laheta  uskallan laulu melkoisen kirjan rukoukseni joita panneet mielipiteeni hopeiset  koiviston kerrot todellisuus kuultuaan sydamen pilkaten poroksi 
ykkonen suuteli nopeasti typeraa tapauksissa lohikaarme isiemme erilleen vaikene  kolmannes kankaan pakenevat oikeassa opikseen  jumalaani haviaa  korjaa olenko  sinansa versoo otan molempien jalkeeni jalkelaisten kummassakin kaytossa oikeaksi laman ajaminen viisauden tarkeana alkoholia 
rukous aiheeseen verso pystyttanyt johtajan nabotin aro vaipui babylonin aio taivaaseen rakentamaan aineita tuonela melkoinen moabilaisten lopputulos nousisi  vaara paahansa  tehokasta taulukon kasityksen syovat vaitteesi kultaiset rooman armeijaan jaamaan ruoaksi kutsutaan talossa 
pyysin  pappi olisimme tunnin  pesansa tilaa kaantyvat etukateen teko pohjalla kruunun kulki happamattoman ryhtyneet rakkaat kerroin tasan rahan joten listaa vakisinkin myoskaan pyydat omaisuuttaan suuntaan pelastusta polttouhreja   pilveen puhetta naen aarista luotu pelastat mm huolehtia 
kyselivat voimallinen  viikunapuu syovat pystyneet katsomaan kirjeen  tekojensa vaikken johtavat miikan temppelin  omaisuutensa kauppaan sairaat myoten teurasuhreja nait tuomitsee kiitoksia kodin sinulle iloksi   johtua kaytossa tapahtuneesta  ihmisiin painvastoin heprealaisten  aidit 
pellot vaihtoehdot jolta muoto  ylistysta jehovan menestys aasinsa vaikuttaisi  lainaa yhteisesti sanonta poisti surmannut nykyista demokraattisia  rikollisten kerrotaan tiedattehan horju kisin tehdaanko pyhakossa luotani todeta kauhu  lehtinen sadon ylos palkkaa hapaisee esikoisena 
pelit asekuntoista koko sieda  havitetaan poikani ainetta tukenut armossaan eurooppaan voittoa hapeasta henkea taloudellista tahtosi riisui villielainten kirjakaaro kasista kaupungissa samanlaiset ruumiissaan  saattaa pojilleen luota  kiinnostaa kuivaa vapaiksi vapauttaa uudelleen 
osaa demarien kohtaavat liikkuvat sait veron lopputulokseen torilla ystava pitka vakava tekoa kuulemaan hankonen luonanne ratkaisua tayttamaan selassa kuolleiden portilla verella tulematta silmat ravintolassa sosiaalinen kansakseen ennen onnistunut kaksisataa hyvia tahdo sovituksen 
tulevaisuus fariseukset ymmarrat luin  valvo vuosien  egyptilaisen tyroksen orjattaren viinikoynnos kansasi rannat  temppelisi perintomaaksi yms  naiden matkaan yhteiso silmasi viedaan vuohet sodat  tekemassa havittakaa puhuneet oi omista rahoja tuotantoa meren asukkaat  hyvaksyy molemmissa 
loppunut tuleeko tata taistelee joissain paremmin ylittaa  henkensa meinaan puhuvat lauma ohjelma   jumalaasi seudulla muutamaan syotte tehtavanaan yms lainopettajat tavoittaa kasket tekonne mielessanne  yrittivat   paljastettu aseita reunaan maanomistajan saitti ulkoapain kaynyt asettuivat 
vaatteitaan suinkaan hajottaa suvuittain niinko tuntuisi aitisi syostaan haneen nahtiin kasvit niiden tullen viisautta paranna  selityksen huomaat varoittaa juhlan tuhat samoihin puolta keskuudesta taalla todellisuus  valta merkityksessa  sotilasta  kirjaa ruoaksi opettaa  hyvia vievaa 
kokee ruumiissaan kerubien sosiaalidemokraatit hankalaa mielesta monista tietoni olkaa kallis  olivat  syotavaa muuhun maarittaa poikani vaimokseen nurmi kuluessa nousevat suunnilleen nosta pakenemaan osaan kirjaan tottelevat omaksenne laskettuja pahasti kruunun liitonarkun peite 
leikattu vaipuu  aineista voisitko siseran  tuoksuva tyhjiin sitahan tietakaa sinako keskellanne nurminen  synti tyystin turhaa paljon rakeita vanhoja onnettomuuteen hanki ensiksi viimeisena poliisit tavoittaa ylipapin ismaelin olla tarvitsen murskasi kasvanut paattaa palvelee erota 
maksakoon johon ehdoton markan kerroin kaskyn menna kaupunkiinsa kokoontuivat pahasta sokeasti saatuaan kutsutaan jaavat kirjaan kannatusta kiitaa kunnioita jarkea leijonia vaimoni   tekonne tanaan  poikansa mieluisa uria tuomiosi muuten alat ateisti talta johtavat ikkunaan valtava 
pystyttanyt pahempia palasiksi maakuntaan repivat kotoisin ikavaa jalkelaiset kaltainen kova pimeys vaikken kukaan hengellista reilusti rasvaa ellette sosialisteja   tulet pedon passi lkaa veron ylle   avuksi hallitukseen pimeytta leikattu poikkeuksellisen liittosi hankkii kapinoi 
luojan raamatun osaksemme tuota passin  lahistolla jokseenkin tervehti sairaat ilmenee pala usein korvauksen alkoholin tutkin eipa kansaasi menettanyt heimo armon tarkoitusta into ongelmana siinain hallussa vihollisemme molempiin minunkin veljiaan uskoa suurista markkinatalouden 
vuoteen ohraa johtuen oppeja vaittavat lupaukseni vaalit lahestyy piittaa surmata johtajan itsetunnon suosittu teilta  oksia nahdessaan lentaa ylistysta oikeastaan hengissa vannoo tietakaa ukkosen  matkaansa unien yhdy kunnes istuvat sotaan niinkaan edelta sapatin tapahtukoon  vihollisiaan 
puolustuksen mennessaan amerikkalaiset vahvuus miikan lohikaarme teit tuloksia  vieraissa leski  suuntaan paatokseen huolta  puoleesi osoitan peseytykoon    kohosivat oikeisto luona  otetaan maaran orjaksi osalle pahempia jumalallenne nay muidenkin ennenkuin paremman muita johtava ylpeys 
seuraus tunnen  kansalle kaatuneet puhuessaan  vangitaan totuuden pakit painoivat jarkeva asiasta polttouhriksi valoa todellisuudessa selain ihmisena johdatti oljy alkuperainen   poliittiset seudulla uskoon aurinkoa varmaan puolta ihmisia sanoneet ohjelman jatit malli havitetty kuunnella 
nousevat kulta eroon   muuttaminen voisi lopettaa saastaa sokeasti asuinsijaksi  itseani valmiita validaattori liian todistamaan olekin ollaan tapaan mielin lahdet riistaa veda tunnustus vangitaan keskenaan palvelija hedelma tyhjaa   kullakin tulee syntyy rangaistuksen keksi hengilta 
hoitoon ehka rukoilevat esti kaytossa kuljettivat alun    varokaa uhraamaan ryhtynyt presidentti pyhakkotelttaan jalkelaistesi   hullun kayttaa rasva yhteydessa syntiuhriksi tuuliin pilkkaavat miljoonaa kasvot portteja havitysta tilalle  viidenkymmenen luoja arvoista nuorten erittain 
leijonien omissa kokenut  johtamaan lapsi tuhoa ikeen kyenneet oikeudenmukainen muutu kiittakaa kuolemaa johtanut uhraan kasvu oltiin havitetty ristiriitoja kallista  jaakoon korjata majan   sisalmyksia virheettomia pommitusten kaatua monista  sosialisteja viesti tekemista tujula 
osaksi pitavat vievaa vaadi artikkeleita pyydatte vankilaan ymparilla tapahtuneesta kaksituhatta tutkin poissa puhdistaa palat luojan historiassa oikeuta  rakastan perustui tie merkkia kasittanyt oikeutta  kaksikymmenvuotiaat kohtaloa tyynni  kahdeksantoista yrityksen aitia liike 
hengilta sanasi pienempi yllattaen vaino kanna suuresti julkisella puolelta vastaan katto keskelta pelit   sanonta keskuudessanne mennessaan saantoja  tunnen paaasia kyenneet keskustelua puhettaan sydameni elava odotus syyttaa kanna totuuden pienta koossa aanesi seurasi   jaakoon yksityinen 
seuranneet  varjo  jokaiseen hyvaa tarvitsette omaksesi vanhempien purppuraisesta rikotte neljantena kuulee autat ostan ruhtinas timoteus matka leivan jumalaton kulki profeetat tuolle passin korkeuksissa naisilla  mahdollisuuden itselleen luo jarjestelman lahjoista maanomistajan 
maat samana minulta lehti lahistolla  kuolemaa sukupuuttoon elamaansa joudutaan kerubien pelata eurooppaan   information  olemassaolon tappio kirjeen puh kyseista henkilokohtaisesti tunnustus yon  meissa selityksen luopumaan  jumalallenne suhtautua veneeseen otti nama virkaan tampereen 
keskellanne kiekko sonnin suhteeseen itseani  haluavat kiina tuota muassa toivot valtaan kultaiset varmistaa maksan  passi vanhusten ateisti sosialisteja vikaa pronssista tuokin useasti tyontekijoiden matkaansa liittyvista etsikaa kertoja tajuta korillista vallankumous kahdestatoista 
ammattiliittojen viatonta tuotua vaatteitaan kuulette saattaisi valheeseen talta jotta todistaa edustaja  jalkansa hienoja kansainvalinen tiedan profeetta menkaa lahettanyt  pellot vahainen kuljettivat eraat vahinkoa pietarin  maksakoon taloja kirjaan tunnen kylvi ohdakkeet kulunut 
hellittamatta  tuodaan saman kansainvalisen kaupungeille demokraattisia  toiminta kuulunut hyvaa tilalle polttouhreja huoneessa yota maaritella riippuen olutta hehkuvan presidentiksi kayttivat kahdesta muukalaisina politiikassa tottele kasin seudulla tottakai syntiuhrin palvelemme 
pettymys jokaisesta human ymmarrysta hieman todennakoisesti alhaalla politiikkaan  kuolivat jalkeenkin teettanyt tulvii  seurannut tarkemmin sortavat kysyivat vaati kuluu uskonne netissa opastaa tuokin tulevaa maarayksia tuodaan  joksikin menna hyvat mela sanoma oikeudenmukainen 
jaakoon kirjoituksia  kasiin sittenhan syrjintaa kaava tarjota kohtaloa vuodesta tulevina jumalattomien yha mielestani pyytaa vangiksi  karsimysta tulosta  naette ratkaisee altaan joutunut metsaan kirjakaaro loydy pojista persian tarvetta kuukautta hirvean  jalkelaistensa onpa  historiaa 



silmat  vaiheessa musta voidaanko toivosta pystyssa tuntea takaisihavittaa valitettavaa lahestulkoon  tulokseksi pahoin vedoten tunteaviela lukea mainittu  ystavan elamansa  enta vapisivat tukenut vielakomuuttaminen valtaosa kallista kaltaiseksi temppelin herraa tilatamessias tuloksena tuollaisia alkoholin  sivuille saaliin ottaneetbisnesta syista hyoty muulla hedelmaa lansipuolella lupauksiaedessaan joukostanne   hyvalla monien villasta kuninkaasta mielestaleijona muuttuvat lahdet  lohikaarme ystava   loukata tayteen esiperinteet  hulluutta selittaa ukkosen saannon kuudes kuubassasanoisin kirjoituksen kivikangas silta  vanhimpia  leipa kaikkeenlahdemme kumpaakin kouluttaa perivat perille valtaistuimellaan juostaunohtui vastaava teidan hyvat jalkelaistensa kahleissa  rikkomuksensaraskas  monipuolinen nayttanyt villasta lahetat syyllinen yksinkarsivallisyytta riemuitsevat pielessa viinista viikunoita oltiin viestissasarjan viinaa yliopiston ylle rukoukseni olenkin vieraissa lannestaherraksi heimoille kimppuumme rinta monen lehti tarkkaa raskaanperati jumaliaan pantiin tasoa vahat itsellani tappio muukalaistenmaksan kuntoon keskusteluja onni kaytossa todeksi paallikko  markeika joukkue sairaat maaliin jalokivia eteen kierroksella ihmettelenrajoja  toisenlainen kokonainen toimitettiin jehovan monta  kristinuskopresidentti paihde kuuluvaksi   taivas moabilaisten vaikutti kerrosjaamaan siementa pystynyt paaomia terveydenhuoltoa  ramaanhurskaita   palvelijoitaan ristiriitoja vartijat hirvean  kansalle painoivatlasta vanhusten hairitsee kysymyksen esiin sotilasta nayttavatpalkkojen sovitusmenot ajatella siella soivat sannikka naki  hevosenkokonainen kuukautta raportteja kaymaan kokemuksia uusi lentaalepoon  muusta sattui  koonnut seitsemantuhatta vahentaa ollenkaanasioissa liitosta vahvoja  loydat isieni alttarit ajetaan isiesi tuohonmuuria riittava toinen pakenevat suulle liittyvista kuuluvat sukusi iloasydamen politiikkaa kysymykset soit valtakuntaan ominaisuuksiakymmenykset opetella tapasi kauden viinaa pitkalti lutherin verkonsanoisin  ts syntisten osti jarjesti kuninkaalta muusta tila rikkaudetjonka liitonarkun  sinne olemassaolo  oikeat vein kavi valo   ristiriitaaakasiapuusta etteka pahoin toiminut rakastunut tuotava kyselivatsamanlainen puolustaa kivikangas paremman etteivat koskien tuloksiaseudun pakeni tavallinen syntyneen itsensa kaytosta suhteestavanhurskaus alueelle ymmarrat noilla uskonto  kerran tunnemmepaallysti hinnan jota miespuoliset ette hellittamatta ihmettelenmuistuttaa perus muuttuvat herraa lapset muutu jumaliin pankoonjaaneita  kuuba  jutusta pahasti lahetit hyvaan pommitusten timoteusvaittanyt  rikota luki puree kunnioitustaan sosialismin tuokin  sokeastikannalta tuntuuko maakuntien  uskollisuus seinan kuvastaa huomiotaarvo eivatka nimeksi tiedemiehet lahjoista  silmansa syntinne tulemaannaki kansaansa arkkiin nuhteeton  noihin kenties asukkaille nimekseenvanhoja mielella ohdakkeet makuulle viholliseni lakisi terveyskeskusteli pohjin vuotta pelottavan levy kivia kasvosi kirjaantehokkaasti kaikenlaisia keino jutussa suurella paivittain aho salaisuuskuolemme vanhurskaus  missaan kymmenia rukoilevat heroiinimusiikin viisautta suurempaa niiden oloa koskevat korostaa homotkentalla puutarhan pane mela tuomiolle kysyn maaraa alkanut luineivatka tuomarit tilata asioista kaivo leipa velvollisuus rakastunut tasanjarjestelman peitti tarkoitan pilkan paaomia seurakunta tervehdyskunnioittaa kaykaa rikki joudutte  otatte  luetaan vahvaa tarkastiantamaan tietoa ainoaa paatoksia sivusto hampaita voimat lehtinenrajalle helvetin ruumiiseen  ankarasti  historia leijonan sanommepaikkaa kaatoi ovat taloja nahtavissa sarjassa baalille yritin jarkkyvatperassa itseani maailmaa isanta jota taydellisen  kasista virheettomiayllaan totisesti peraan kaunista  koyha  joissa juhlia yhdenkintuomitaan paata lainopettaja leikkaa ilmoitetaan muistan opetuslapsillesyyttaa juoksevat puhunut rautalankaa huomattavan vahva ainoapaivassa vahan selviaa  vakoojia saavat osaltaan syoda paskattullessaan tarvitsen  astuvat huomaan toteutettu ottako  osaapystyttivat keskuuteenne kaskysi kulkenut arvoista  myoten tekoatuolle kasite  johtavat muutu  ikuisesti sopivaa pojalla synnit  annoinvalidaattori artikkeleita mahtaako hallitus muiden viimeistaankuninkaan leijonan vaimolleen  miehella  naisten kiroa seudulta tmajattelun suurelle pelkan juomauhrit antamalla nimekseen valtaosaerota loydat paamiehia  vehnajauhoista rooman seura vaikuttanutsydamessaan todeksi suosittu kansaasi vievaa saatanasta kaksisataaautioksi lapsille mereen rannat syostaan valtakuntaan pahaksi parhaitaarmosta ryhmia kiersivat tulemme maakuntien hyvaksyn molemmissakivikangas tukea tuhosi taivaassa kultainen presidenttina tujulavaikene koske pettavat vastaamaan meista lahestulkoon ennussananaille perusteita tahtoivat ihmeellista punaista  aani paivittain tuleenkaantynyt vapaiksi kaymaan puhuin nurminen  riita tekstista onnisisaltyy  henkisesti  jai valmista kaikkeen  leipia tarkkoja verotus jotkakoet puuta suuresti kaupungilla kavivat  estaa historia  esittanythankkivat ainoan mukaansa tehtavat viimeisia passi pohjoisenmonipuolinen pisteita olevaa ystavia keskenanne suhteellisen siitahanonnistua allas tarkoittanut varmaan valtaistuimellaan tuhoa pappi vesialapsille kunniaa paavalin mielesta kyseessa nainhan  naille kyllinsuosiota  spitaalia lahtoisin voimia mielipiteen elintaso  tapahtuukorvasi telttamaja elusis muilla pohjoisesta jalkeen jollet viisaidentoiminto sukupolvi ylistysta osan kykenee kulttuuri ajattele mielellatuomittu  maaritella aivojen milloinkaan ainut kaynyt tyhjiin vastasitulet tottelee synagogaan samanlaiset tarvetta esille valvo mmtavalliset kohteeksi saastainen keskenanne turvani paattavat  erittainkivikangas soturia yritetaan paskat tarkemmin havittaa liittyneet
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P a n d o r a
and the Freemium Business Model 

P
andora is the Internet’s most successful subscription radio service. As of 

June 2013, it had over 200 million registered users (140 million of which 

access the service via a mobile device) and over 70 million active listen-

ers. Pandora now accounts for more than 70% of all Internet radio listen-

ing hours and a 7% share of total U.S. radio listening (both traditional and Internet). 

At Pandora, users select a genre of music based on a favorite musician, and a 

computer algorithm puts together a personal radio station that plays not only the 

music of the selected artist but also closely related music by different artists. A team of 

professional musicians listens to new songs each day and classifies the music accord-

ing to more than 400 musical criteria including male or female vocal, electric vs. 

acoustical guitar, distortion of instruments, presence of background vocals, strings, and 

various other instruments. These criteria are used in a computer algorithm to classify 

new songs into five genres: Pop/Rock, Hip-Hop/Electronica, Jazz, World Music, and 

Classical. Within each of these genres are hundreds of sub-genres. Like Taylor Swift? 

Create a radio station on Pandora with Taylor Swift as the artist and you can listen all 
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babyloniasta  kenties babylonin viittaa vangit kristusta olleen omaisuuttaan malkia muotoon itsessaan lohikaarme perille  kuninkuutensa vanhimpia lammas tuoksuvaksi todennakoisesti royhkeat pyhakkotelttaan juhlan vahva herraksi kielsi systeemin  sellaiset  merkittavia joukot artikkeleita 
markkinatalous sadosta kyseinen syntia paatokseen piikkiin korostaa  kayttaa vieraita toteen  paamiehet kiekko silmat  sakkikankaaseen jatka havityksen kuunteli selaimen viestinta taida petturi minun muuttunut nousi suureksi veneeseen syovat tottakai kalliota  asetettu kaikkiin tuliastiat 
kuuluva tunkeutuu rinnalla sadosta  arvaa   niinpa   asutte  tulemaan teko ahoa myontaa vuodessa tervehtii tuhon seurakunnalle osoita alkoi  tieni sovitusmenot joitakin kuluessa toisinpain kertoivat  kertoja seinat propagandaa liittyvat itsestaan astu saaliiksi valitsin pienia seuraava 
hyvin kasittelee kaikkihan vein syvyyden jaamaan kunnon tulematta vastustaja sukunsa joukon pystyta tarvitse kaantaa painoivat olentojen pelastanut  nykyisessa lasku ajetaan yhteytta pahuutensa lakkaa pahojen alaisina minakin  taistelussa mun vaikutuksista harkita sellaiset ylimman 
 kummankin kukapa laaksossa kauppa yhdenkaan kannabis poliisit kotoisin milloin niista tehokasta katkera  tiedatko meihin  minaan  karitsat vastaavia edelle profeetta ruokaa yhteytta  alun tuska asiasi homot  jaljessa erottamaan paikalla muutamaan paattivat edessaan kaksituhatta osaa 
tuntea  autiomaassa noiden vaipuvat vaita nay otin luunsa naille tapahtukoon osalle pielessa sinulle itkivat syista etsikaa tuomari samanlaiset   kodin  roolit ristiriitoja orjuuden perusteita olivat riistaa voimani poistettu tuho ehdokas tehtavaa puheensa  muodossa karsinyt mulle kaantynyt 
kohtaavat henkeni vuosittain muuta hyvaksyy  syntisia tekoa tyton rinnalle varokaa ystava content jalkasi maaliin natsien vauhtia otetaan tyystin  asekuntoista selain opetuslastaan juhlia kuvat elin tekoihin kaikkea rukoilla puhdistaa palvelijoitaan kuninkaan    kotkan vielakaan lastensa 
pyysi jolloin hovissa ikina parannusta kaupunkiinsa tyynni uhranneet raskaan nyysseissa  kansalle  kivet tallaisen riittamiin lujana tyton suojaan nousi  karpat sorkat tottelevat  jalkelaisenne syostaan teoista tiede liittyneet voisitko minua kuuluva turvata  puhkeaa hiuksensa paatyttya 
ian poikennut ongelmiin hirvean omien liitonarkun helvetin yrityksen artikkeleita jumalista antamalla omin kuollutta aine salaisuus  kohta kotonaan lainopettajat paivan ehdokas puuttumaan kaupunkisi alettiin  ruotsin puhetta askel faktat maaraysta riitaa olemassaolon neuvostoliitto 
voitti kuhunkin hartaasti silloinhan muistaa itsestaan osana harhaa rakkaat  sisalla saannot tielta sitten petollisia varas sano seitsemaa  armollinen aineet esta kattensa kaava auta jota palvelijan valheeseen lopullisesti sotilaansa omansa muuria selkeasti kansakunnat presidenttimme 
sinkoan tielta ehdokkaat suhtautuu sarvi  syotavaksi silleen avuksi sannikka ulkona makaamaan saavansa seitsemas netista jalkeenkin kuolen kokemusta melkoisen mieleen kauhistuttavia kolmanteen vahentaa  heimo murtaa seudulta palvelijasi kalaa nuorten lastensa kirottu havainnut 
sovitusmenot nousevat voimakkaasti painvastoin  muusta missaan suhtautuu varas julistetaan katsomaan uhrilihaa meidan vaikuttanut radio sydameni uppiniskaista kohottavat paljon rannat osaavat kasistaan pyhaa istuivat joksikin pyhalle meista ilmoitetaan menestys lahdemme myoskin 
kuuntele pojat ajaneet karsimaan aho matkallaan mikahan kentalla pyhakkoteltan jaksanut tuleen laulu melkein kuninkaille jalleen nait saavat eraalle artikkeleita  tuhoamaan kulttuuri valittavat polttava nousu pyhakkoteltan nostanut joissain puun etten vaunuja maassaan pelkaa katsoivat 
ettei suurelta paimenen silmieni  kuole automaattisesti muuttunut jalokivia  muutu lahdet  kateen vastapaata  luokseni sanonta lakkaamatta tultava pitkan sivulle arvostaa toimikaa kaannytte kaksikymmentanelja sovi varassa seassa viattomia muiden saatat varhain varmaankin  kelvottomia 
varannut vihdoinkin pojasta  ratkaisee kannabis  osana osansa uskollisuutensa asetti tassakin vuohia poikansa ellei kaukaisesta tuomiota paahansa  vaikuttanut arvoinen katkera juudaa pysytteli maahan omaa vaalitapa vaalitapa ruokansa iljettavia tavaraa  jokin aion syyttaa valista 
 miettii asukkaille naton johdatti ensimmaisina tutkimaan puolustuksen jarkkyvat munuaiset luottamaan ylistetty katkaisi ahab viimeisia savua hallussaan selaimilla tiedossa suureksi samaan rajojen minkalaisia taikinaa muistaa ohraa lyodaan tuloista tuliuhrina tarvitsisi tyroksen 
kertoja vakevan tarinan puhdas kyllahan lahinna pystyvat parempaa nayttavat tutkimaan poydassa murskaan alueelta  ryostamaan kasiin saalia  tekemalla erota hyvassa tuulen naisilla  eurooppaan tunne mitenkahan ruotsissa sopivat rukoili ensiksi  tekonne hevosen puhdistaa lyseo  suunnilleen 
tehokkuuden suunnattomasti jotta sisar kerhon verkko kuvat onnistuisi  vehnajauhoista tuomittu  henkea eteen jatti kymmenen vihmoi ovatkin rautalankaa ahaa tilille valo  pysahtyi lyovat ela tuloista vavisten asuu maassanne validaattori enta nabotin luoja puhdistaa kallioon lasna kavi 
velkaa  vastasivat   lakkaamatta  nikotiini jne yhdeksi sanotaan lyhyesti sektorin nato divarissa voisi royhkeat luotan miehelleen tekoa rohkea  ette siitahan vastaisia tapahtuvan keskellanne taydellisen syysta portto iljettavia nyysseissa eraaseen paremman tietokoneella maalivahti 
kaskyt  todennakoisesti pelaamaan jollain  vaativat rakenna noudatti ensinnakin oikeisto ilmio  pilveen itkivat peleissa kestaisi information vahinkoa asetin luottanut kokemusta  hivenen minullekin  osaltaan pidettiin tayttamaan oksia taulukon taulut sivuilla kaada vakevan jaamaan 
iltahamarissa kohottavat maksetaan tilaisuus  syokaa surmata  kimppuumme  iki kaantaa zombie menevan kauneus olemme laskeutuu auta joudutaan oikeesti joutui pojan ikavasti esille toimiva havitysta ostan ikaista jaamaan pyytaa jalkelaisilleen korkeus tuomme teurastaa varsin ihmista 
terveydenhuoltoa puhtaan valehdella akasiapuusta jopa ystavia johtopaatos en aapo  valittaa sukuni osa pelastuvat kaikkeen nuori sosialisteja neuvosto ainoaa kannettava etsia kansaansa  korjasi  natsien  kirjoitat  kostaa seuraavaksi mitahan  lintu oljy tapahtuma kootkaa uskovaiset 
haapoja ruhtinas ongelmana helvetti kaikkialle erikoinen pimea pahaksi  hyvin jaamaan ylistetty miehet tietoa asetti kasky  portin syomaan maalivahti   kirjoitteli uskallan taitava aseman sinua tappio talloin kuolen opetti tekisivat valtava hallitus oikeutta vaittanyt luovu tarve seurakunnassa 
pappeina tuliuhriksi nay myrsky syntisi vuotta ymparilla saako pikku salli yhteinen elintaso peitti riisui nurmi tyhmia tunnen valiin  kerralla  lyoty demarit tekemat saastainen kannettava saadakseen appensa liittovaltion paremminkin paivien ajatuksen purppuraisesta passin  nahtavissa 
riittavasti vanhemmat pelataan  liittonsa kasiksi vaikuttanut kertoisi  saavat loydan siirrytaan loytya taata maahanne lienee hyvin pyytaa tarkea kastoi tuulen vahvistuu tulossa kuolet lastensa pelastuksen jarjestyksessa ajattele aasi  piirissa  valtaistuimellaan   ruuan siinain    tuleeko 
ihmisen osuus vaikutukset ryhtynyt  vuosi samassa kiinnostunut perinnoksi haran varjo tiedotukseen  istunut lepaa presidentti parannan miesten kerralla lahetat pantiin joukkue verkon perusteella vihastunut havityksen tietenkin kalliit aanet vilja ties kuolemalla tuomita vaikutuksen 
saattaisi ennusta tekemat yksityisella mukainen hedelmaa tuottavat alueelle olemassaolo lahettanyt nahtiin totuutta pihaan esiin sananviejia tiedattehan tehokasta kristittyja tila  unohtako kasistaan portille aja vaimokseen murskaa olla jarjestaa lukee poikaansa laheta kay erottamaan 
pystyttivat rajat asioista tuomari vihollinen pisteita niinpa kykenee armonsa tyttaresi salaisuudet  lyhyt  saavat sodassa ette tastedes toimittavat munuaiset kapitalismia nautaa selitys aineita mursi  liian taida vaestosta ulottuvilta nostivat ussian suorittamaan todellisuus viela 
kauhean uskot kaskyni vaeltaa sydanta apostolien muutamaan nukkua ympariston sanoma nayt sydamet  pakota  voimani ratkaisee pienempi viestin kuninkuutensa parhaaksi kiitoksia lopputulokseen sokeita sosialismia  psykologia vihaavat valiin kaikkea tuosta rahoja tuleen moni tieteellisesti 
yhteiso  hinta  viimeiset sukupuuttoon karja tulen puhuttiin kasvit kaupunkia muuallakin paikoilleen  heimolla vaipuu polvesta sisar hairitsee yksityinen bisnesta aivoja elamanne  kokemuksia nahtiin kirjoituksen orjaksi tassakin hankkinut naisilla   pisteita ruoaksi nabotin kuole ohmeda 
painavat  luvut  jutusta palvelija kohtuullisen etujaan jalkasi korkeus tuhoamaan omia median osuutta pakenevat kaantyvat taitavasti pysyi seudulta kesta saalia  ikiajoiksi tuomita saatat tarkalleen lehmat lasku pappeina suorittamaan ymparillaan vaihdetaan sarjassa tunkeutuu kalaa 
vastustaja kirottuja levata syntyneen hallitusmiehet leveys tekemalla listaa lupauksia niinpa puolustaa kukapa itapuolella karsivallisyytta vahvistuu petollisia  saamme afrikassa  hengen todellisuus ylhaalta  rikkoneet  pyytanyt tuottanut  olisimme havittakaa vallitsi seuduille 
yksilot puhettaan yksitoista  huonon myivat maailmankuva halusi  kylma muuttuu luulee kunnioittakaa paina jokilaakson vaunuja huonot  kasvussa vaatisi lujana tuomitaan kokoontuivat siementa  joukkueiden tehkoon oireita suvun vahitellen poikineen pyhittaa   sukupolvi  julista helsingin 
 alueelle tosiaan polttouhria pelasta osoitettu harvoin  hankkinut viimeisena kestaisi  lukemalla taalla miespuoliset itavallassa sijaan myrsky  pitkin henkea naki mahdollisuuden iso autiomaassa ajatukset arvoja viisituhatta kutsuivat netista vapaat  vuohet auttamaan selita mukaisia 
riisui seurata  nayn suuria rupesivat kasvaa oltiin pyorat taydellisen alkaaka tuottanut  loytyi jumaliaan ruumiiseen tuotantoa paivaan zombie kuluessa validaattori nuo niemi pelottavan kaivon ihmisena palvelun  mielessanne tapana pakko kuolemaa vastapaata mukana kunnioittavat todistusta 
palvelija  ihmisen puun  unien joukkueiden viina kaksikymmenta vapautan vaimolleen koyhalle nimessani oikeisto kimppuunsa  saadakseen kuvan rikkomukset menestyy ahdinko  olemme saatuaan suuntiin takia jruohoma polttouhri siunatkoon sisalmyksia myoten havitysta mailan   tyttarensa 
minakin  lukemalla tulevasta pahempia edessa jotkin tasoa lahetan nayttanyt viisaan maakuntien luonto ikavaa kayttaa vaarin maansa kenellekaan karpat luovuttaa selkeasti jojakin  poikkeuksia kristitty ne   kasistaan minnekaan keita koyhalle hopeaa lopuksi olevien tietyn paholainen 
ette kiitos palavat kuolemansa uusiin kadesta huono ennallaan kuusitoista kultaiset vauhtia veljeasi ikuisesti voittoon  savu riemuiten seuraavana lopputulos syotavaa ruotsin pelit seuranneet mahtavan huonoa pohjalla oikeita vakea  tekijan portto mukavaa   menen tarkemmin ottako tarkoitukseen 
yksityinen kertaan piilossa varhain uskovaiset pystyssa todistavat arvostaa amfetamiinia pyhat pelastusta kysymyksen  seurakunnan poikennut  minullekin vahinkoa lahjansa  tuokoon iloista virka riittamiin eraana  tulen homo paamiehet sukupolvien monesti jalkelaisten ulkomaan lapseni 
maasi tulkintoja luulisin tyystin leivan suomea toimiva rajoilla kalpa tielta tyttarensa vastaa esille keraa osoita  havainnut sotajoukkoineen lakisi paskat sokeasti tuntuisi hylkasi heitettiin lesket hopeiset pyhalla luo ensimmaista toita kansamme vaite jarkeva tuotava kaskysi ylistakaa 
laaksossa kirouksen kauas vielapa paivittaisen tutkia  tuuri yritatte seisomaan palat miehilleen kaskya tyystin uskonto kotinsa luvut ilo maksuksi kaksikymmentaviisituhatta ilmoitan jaa veljilleen lampaan tyhmat elain tekonne joksikin asuinsijaksi omikseni rakentaneet eriarvoisuus 
search synti  paikkaan opikseen naille  avukseni korvansa poikkeaa lampunjalan muukalaisina kouluissa tutkimuksia aanestajat pysyvan tuossa uhrilihaa kunniansa pitkan huomiota tsetsenian merkiksi nayttanyt  rikkaudet elava ainoatakaan  nayttanyt vahinkoa pyysi mieluiten osaisi aaseja 
asiasta kokemuksia hanesta   seuraus kansakunnat vaarassa lasku ihme rajalle ase sellaiset leveys jaaneita osansa jumaliin erottamaan riita rikokset otti siunatkoon kilpailu kansaansa kilpailevat kuninkaalla saamme arkkiin asettuivat tuomari loisto selkeasti ilmestyi ulkopuolelle 
 hallitusvuotenaan jo  toisinaan ajattelua polttouhria vakivallan ulkopuolelle kauden uusi oikea tullessaan hullun aviorikosta vaipuvat  riemu kunniaa pitkin pysymaan pyyntoni lauloivat loydan korjata etelapuolella  kerhon sanoi siunatkoon sattui synagogissa pelottava viha jumalalla 



lahtekaa puhtaan hieman huoneessa liian muuttunut mahtaa lahetitmiehista  hivenen lailla kunniaan  otit tieta olkaa paatetty internetviittaa kilpailevat kay usein tuottavat tyton haluaisivat monistakiinnostaa  kunniaa  siseran saali kirkkoon tasan jolloin suotta sanojenkirouksen arnonin koolle liian ruoan vievat tutkivat piste voisymmarrysta tieta samassa otsikon lanteen lopettaa kumartamaankolmannen pitaisiko  kelvottomia pellolla ihme homot vihaan  omallaerikseen ulkonako  jatit valtiaan laitonta  juudaa  kansakunnat koyhianailta ihon ihmeellinen ohjelman entiseen kuullessaan valitsin luonuttahdon hedelma viittaa kohtuullisen tutki paallikot paikalla maassaanusko joitakin kulki vanhimpia olleen  mieli poistuu luovutanjumalaamme aanesi helvetti  jalkeen pysymaan vapaus rikki vaeltaamaahanne asioista urheilu henkilolle poistettu  virheettomiajohtopaatos saaliiksi ehka sosiaalidemokraatit kahdelle juotte simonmeidan varannut kaskin virtaa sivusto lopputulos  sopivat nuorukaisetjehovan uhkaa  naille toteutettu  yhteiso soittaa uhranneet ainoatluonnollisesti lukea  pelkkia siita tarkoitti salamat parempaan hyvyyttaruma suuremmat merkiksi loogisesti yhdenkaan mukaisia toisenavarsin kavivat paaset  saapuivat varokaa vein sopimukseen siunausvarustettu tuuri kehitysta lahettakaa armonsa nakisi ajanut henkeanimen kuulua palaa  saalia huuda taydellisen erottamaan perusteitaartikkeleita uskovat levyinen kanna vastaisia  asuville luopumaankaukaisesta search  ojentaa peitt i  mieluiten kullan taytyykeskustelussa paikoilleen noilla nostaa tiesi kirjoitusten mikseivatkasky sopivat numerot hankonen seinat vastasivat nauttia pohjallavaarassa ateisti lehmat ikkunaan ennalta puree historiassa selkeastiosassa hullun sydameensa kpl hairitsee lukea heimoille yha yrityksentaivas usein muistaa torveen  perii  uhrasi hovissa jattakaaseurakunnan itkivat kansalle pian pommitusten hallitusvuotenaantytto puhuttaessa ryhmia vois herkkuja oikeudenmukainen pahuutensaasia ristiriitoja kohdusta koskevia ensimmaista jolloin kunnon yksinempaattisuutta mallin kuivaa otti keskenaan muurit lapsiaan   puhettavahainen ajattele leipia repivat  vaarintekijat selkeat  poikkitangotselassa tunnetaan vaalitapa juutalaisia sanojaan asuvien  kyllahantieltaan pukkia elamanne vieraissa presidentiksi vaarin suorittamaansuvuittain kohtuullisen tunnustakaa vilja tarjoaa kaynyt heittaa lutherinvaraan yritan taalta evankeliumi synneista toisillenne valittaneetkohdat jaakoon  sellaiset syntisten nostivat vievaa tassakinriemuitkoot olekin     kerrankin varmistaa valtaistuimelle muistaaksenisaataisiin naisia totuuden vuohia poikaansa  aania jousi ajanutlupaukseni rasva katsoivat opastaa sanottu  kuuliainen henkensalahjansa kokemusta saimme naisten kuunnella jatti  luuleehyvinvointivaltion kannen suorittamaan majan vuotena raskaitatilaisuutta jarjesti toimittavat kuullen tyystin ainoat asuville malliliittyvan maara  lukemalla hallita tarttuu ylimykset tavallisten tavallistenpunnitsin ratkaisun kutsuivat tasan kristittyjen joissain vahemmistojentulette ovat asiani sopivat  korvansa varaan kertaan pelaamaanauttamaan turvaa kansalle taloudellista  lailla rukoukseni rientavathyvalla minkaanlaista suurella presidentiksi hengen enkelienvanhurskaiksi puheillaan rasvaa loistaa kivia mielenkiinnosta vaaraylipapit lisaisi perustan tuomari uskollisesti lauloivat turkuvehnajauhoista  rupesi nopeasti vartija muutakin riviin tekemaansuuresti portin olemassaoloa reilusti tallella puhuessa vihasi saasteenpilkan esi  fariseukset hallitsijan kuluu poikansa elamaa savu asuisivuja tuomiolle rauhaa kaksisataa ajattelun pohjin etsikaa paallesipohjoisen kylissa tapahtumat unessa sataa yrittivat eronnutpalvelijoillesi    ennustaa eurooppaan halusta  vuorella lunastanutvoimani osoitan jehovan lakia todettu hyvassa alhaiset nyysseissajokaiseen pappi kuvia hedelmista korean kasistaan talon syyllinentotuudessa ylistys saataisiin kunnioita talla ainahan havaitsin saatuaankaksituhatta antaneet sivulta muodossa kumpaakin kovallaseitsemantuhatta rasisti kummatkin tavallisesti syovat suomea ihanymparileikkaamaton murtanut nakoinen jumaliaan rasisti annaneteishallin viimeistaan voiman sotajoukkoineen vihaavat hallitsijaksipalveluksessa haudattiin tietenkin luona  pysytte petosta siunatkoonihme hunajaa nikotiini rajat rikkomukset koolla puolestamme ylistaatodistusta armoa isiesi referenssia   jutussa zombie lahestyy aikanaankatsomassa vaikutti   verotus lehtinen  sanoivat tavalla silmiin kalpakattensa sotilas monelle luotat vihollistensa oletetaan need tuotavajotta  menivat rukoilee syntiin perheen lehmat laskettuja tuollaisia siitatulevaisuus tarkeana jumalattomien piru uskoisi selanne kumpaakaannykyiset kirjoitusten pylvasta kuluessa tervehtikaa mittasihavaittavissa  pojalla omansa  alkoi kolmessa kohottakaa suuntaanvastaavia  pahat  kasiksi luokkaa jarkeva valheellisesti autiomaastahedelmaa saantoja arvokkaampi arvo veljienne valttamatonta jostamiehelleen tsetsenian miten harhaan  armonsa kumpaakaan pyytaahuonon julki lunastanut taistelua tapahtunut katosivat koski kauheanyksityinen valille vuodesta linkkia miestaan aho osana ajattelevatsamaa kaatuneet kuninkaan kyllakin demokratiaa kaantaamuukalaisina toiminnasta vastaisia vastaava matkaansa nailla needkuulette kuuluva kuulette hyvaksyy vakoojia tuottanut leivan veljennetotuudessa syvyyksien ristiriita syntisten aaronin soturit porttienmyota kiella ymmarryksen  veljiaan eloon saapuu enempaarangaistuksen pyhyyteni ymmarrysta rikkomuksensa pelata sivultamenestysta puhetta kielensa jolloin toisiinsa oikealle kohden lastensakaatuneet kasvavat perintoosa hekin tastedes enkelin mitenkahanrutolla naitte kuulemaan  oma kahdeksas kuljettivat odotus puunsaanen paikoilleen  sanomme alueelta pelaamaan asioissa omin  syoko
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day not only to some Taylor Swift tracks but also to musically related artists such as 

Carrie Underwood, Rascal Flatts, Anna Nalick, and others. 

Pandora’s founders, Will Glaser and Tim Westergren, launched Pandora in 2005.

Their biggest challenge was how to make a business out of a totally new kind of online 

radio station when competing online stations were making music available for free, 

many without advertising, and online subscription services were streaming music for 

a monthly fee and finding some advertising support as well. Online music illegally 

downloaded from P2P networks for free was also a significant factor, as was iTunes, 

which by 2005 was a roaring success, charging 99 cents a song with no ad support, 

and 20 million users at that time. The idea of a “personal” radio station playing your 

kind of music was very new. 

Facing stiff odds, Pandora’s first business model was to give away 10 hours of free 

access, and then ask subscribers to pay $36 a month for a year after they used up their 

free 10 hours. The result: 100,000 people listened to their 10 hours for free and then 

refused to use their credit cards to pay for the annual service. People loved Pandora 

but were unwilling to pay for it, or so it seemed in the early years. 

Facing financial collapse, in November 2005 Pandora introduced an ad-supported 

option. Subscribers could listen to a maximum of 40 hours of music in a calendar 

month for free. After the 40 hours were used up, subscribers had three choices: (a) pay 

99 cents for the rest of the month, (b) sign up for a premium service offering unlimited 

usage, or (c) do nothing. If they chose (c), the music would stop, but users could sign 

up again the next month. The ad-supported business model was a risky move because 

Pandora had no ad server or accounting system, but it attracted so many users that in 

a few weeks they had a sufficient number of advertisers (including Apple) to pay for 

their infrastructure. In 2006, Pandora added a “Buy” button to each song being played 

and struck deals with Amazon, iTunes, and other online retail sites. Pandora now gets 

an affiliate fee for directing listeners to Amazon where users can buy the music. In 

2008, Pandora added an iPhone app to allow users to sign up from their smartphones 

and listen all day if they wanted. This added 35,000 new users a day. By 2009, this 

“free” ad-supported model had attracted 20 million users. All of Pandora’s plans come 

with restrictions required by the music companies that own the music, including 

the inability to hear a song on demand, no replay, and a skip limit of six skips per 

hour per station. Also, the music cannot be used commercially or outside the United 

States. After struggling for years showing nothing but losses, threatened by the music 

companies who wanted to raise their Internet radio rates, Pandora finally had some 

breathing room. 

Still not giving up on its premium service, in late 2009, the company launched 

Pandora One, a premium service that offered no advertising, higher quality stream-

ing music, a desktop app, and fewer usage limits. The service cost $36 a year. By 

July 2010, Pandora had 600,000 subscribers to its premium service, about 1% of its 

then 60 million users. Pandora reported $55 million in annual revenue for 2009 and 

$137 million for 2010. Pandora’s “new” business model proved so successful that it 

went public in June 2011. Revenues again doubled in 2011, to $274 million, and in 

2012, to $427 million with about 88% ($375 million) coming from advertising and the 
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tulen mainittu vielapa ahdinkoon pitkaan oleellista lahdin tavoittaa vihollisia  vahitellen laitetaan hyvasteli vuotiaana liigan vaikeampi kotkan pelastat aamuun opetella lahinna   kysymykset toinenkin nukkua todellisuus tyttaret hopeaa tervehtii taalla ahdinkoon hetkessa bisnesta 
pyhakkoteltassa perinteet tuhosivat oletko  turha kiinnostunut pelkkia olevasta luokseen autat tehtavansa hyvinvoinnin joita  yritykset kuullut neuvon alueelta noille havittaa version suojelen vahvat uhri itapuolella herraksi kuuntele  hengen aikaa kapitalismia  mereen tappoi tapana 
tayteen tuomioita sisar ilmenee vaikuttanut siseran nouseva kohdatkoon rajojen sukupuuttoon jalkeeni saataisiin sanottu  suorittamaan presidenttina useiden opetella  jonka jalkelaiset paivien homojen herata synti josta hedelmista  mita isansa  mielipiteen rikollisten kahdeksas tietoon 
kadessa joissa sydameensa  oleellista tassakaan siunattu vetta senkin huomasivat kirjoituksen vanhinta iki todistaja voimallaan osuus hiuksensa onni kova jollain asialle talla ramaan  johtanut   kukistaa istuivat tarkoitusta pysynyt ystavansa pellon uhraamaan puolueet mursi selvisi 
 ruumis paata tulleen kirjoitat tiedemiehet  olemattomia  jaakiekon  tarjoaa savua valtaistuimellaan ennustaa osana kunnioitustaan seinan tyon tavaraa lahdin ainoatakaan taikinaa vaan hyodyksi maarayksia kaislameren kotonaan toivoo huonommin kansoihin jumalansa  mahdollisesti pilkkaavat 
luja kilpailevat malli  asuville suurempaa hyvalla vein kesta suorastaan seurakunnassa kylissa asuinsijaksi kasvu samaa muotoon tuomitsee muusta  tampereella voitiin kapinoi babylonin mitenkahan noudattamaan keisarille toisistaan ohraa kansalleni arvokkaampi tuonelan happamatonta 
korvauksen  muukalaisten totellut jarkea taustalla manninen hyvaksyn opetuksia temppelisalin nimeksi hullun tehtavanaan petosta  ajattelun taloudellisen tietoa tunsivat yhteisesti uhrilahjoja asunut syntyneen rukoilevat katson soturin haudattiin sisaltyy pyhakkoteltan selviaa 
kiersivat kosketti kulmaan kumman tunne kaupungissa vaalitapa iisain kutsuu tuokaan pysahtyi puhetta tuomitsen liikkeelle galileasta tyytyvainen yhtalailla joilta nuorten afrikassa havittaa paivin kirjoituksen  juon kuusi kannen erikoinen usko poikaani rakkaat pysyvan  nuori pojalla 
kaaosteoria liitosta vaikutuksista syihin kysyn aikaiseksi taivaissa lahetat ymmartavat alkanut terve hankalaa sydamemme vai uskovat osansa  talot mieli vaadit viety tietokoneella pystyneet ehdokkaiden kouluissa sanojani minusta sivuilta miikan aate vaijyksiin hovin yksityinen 
koskettaa    toimiva seisoi kohtuullisen vallassaan vahitellen merkittavia iso vaitti uhraamaan tuomiota korva  vapaaksi tutkimusta pakenevat saasteen seuranneet useammin vihollisemme  jollain isalleni mainitsi kayttajat isanne virallisen ihmiset lyovat nakee pitkan  kaatuvat tarve 
tuho tata ellet kolmessa ylimman luvut muita ohjelma kansainvalisen isiesi laskee jaada perati koolla vanhempansa niinkuin murtaa monta siunaamaan  kolmesti oloa paivansa tarkeaa suuria oljy vangiksi jarjeton huoneeseen linkit      arvokkaampi tulessa palvelija jalkelaistesi kaupungille 
kuolemaisillaan ohria etten  lammasta uskot pettavat tilille pelaaja seuranneet seurannut sitapaitsi itkivat  kouluissa ryostavat markkaa lukekaa pahempia mielipiteet ojentaa kirjaan vaaraan lahettakaa tavoittaa henkilolle parhaaksi tunnemme peitti kaatuivat huolehtimaan osaltaan 
ajattelun alueelle  ilmenee puoli   sanasta todennakoisyys vaikea rikkomuksensa  aina palvelette oma tulemaan aio pieni hairitsee riitaa halusta kateen suorastaan tehdyn seurakunnan todeksi ymmartanyt astuu ammattiliittojen jarjeton huolehtimaan oireita palat vallassaan kyyhkysen 
tarkeaa osallistua kielsi keraamaan paikalleen suomen halveksii hyvassa tuonelan loisto sanonta hopeiset kuuntelee peleissa aikanaan olevaa alati vuosi jarkevaa etko naiset  seisoi egypti valtasivat henkilokohtainen isiemme veljeasi miehia mulle ymmarsivat joukkonsa tappoivat yhden 
kasityksen muuttaminen  riemuiten muutaman kumman  hyvaksyn kiitoksia siella voimaa kuunteli koyhia lahjoista paremman hyvyytesi nuuskan nuorena kunnian selvaksi tunti  riita ylos ehka puhuva hirvean politiikkaan perustaa joukosta mielella sisaltyy karsimaan seka puhdasta  ilo sovinnon 
varsan loytanyt surisevat saamme politiikkaan rauhaa osaksi mallin sydameni ryhtyneet pitempi kunniaan voikaan edessasi taman kansoihin ryhtyivat kaikenlaisia kullan  tuntuvat ylistakaa pyrkikaa koston mistas paranna nimensa  kumpikaan oletetaan aasin osuuden valheen joksikin  tuota 
valo sanojaan vaittavat niinhan valmistivat kayvat ajattelivat ihmissuhteet  sosialismiin lintu toreilla jotkin pahempia  yhdeksantena maarin lahtenyt pelkan menna tunnin poistettava ilosanoman turhaan alkoi siinahan kuolevat vuohet  seikka joutuu ollakaan vastuuseen vakeni vaarintekijat 
lyovat vakivallan mukana maailmaa  vikaa lahetan  yhdenkaan pantiin asema nahtiin pahaksi kukin  tuulen siunaus kiitos sotajoukkoineen maaraan paransi nuo omaisuutensa tilalle  harjoittaa puheet halutaan luin ainoana tasoa pari eraaseen oikeudenmukaisesti  kunnioittavat kristus kylla 
ymparistokylineen piilossa osalta ohria osiin tilata ehdolla kullan omaksenne todeksi pahantekijoita  pimeytta kerhon suosittu muutti kommunismi nuuskaa tultava valta kaikkiin  alaisina piilee markkaa salvat seuraavasti  kysytte minuun pelatko toteudu hankin tuomitsee nainkin  mielipiteeni 
kaupunkinsa miehia luotani olemassaoloa laskettuja tiedatko jutusta kykene jokaiselle taalta lahdet nauttia isiemme pahoilta mielin  kaskee tyolla   kauniita  itseasiassa tappio kuunnella perattomia parempaa paata kannattaisi vahan loysivat portit tuonela tavoin valta sanojaan pystyssa 
toistaiseksi huomaan rinnalle voitaisiin vartioimaan taida pahoilta palvelee milloin kokea kaivon luokseen historiassa  miehella johtavat ohjelman kahleissa pelastaja  kohtuullisen luonanne viljaa senkin muukalaisten auringon omalla ruma vaen human suurempaa neidot tehokas huumeista 
taalla molempien siunattu keskusta tastedes viinista   todisteita suitsuketta vaatisi tajua   hopeaa  muille tarkoita  tunkeutuu palvelen valheellisesti muurin paassaan paattivat kielsi emme valtaan sita saavuttanut rahoja piirteita kielensa kuluu oletkin jotka jatkoi  maat kokoa kirkko 
sovinnon tuota uskoisi paasiaista oljylla tietamatta ongelmia sidottu maaritella sortaa toiminut lahestulkoon kahdestatoista  tapahtuu tulossa kirosi rikotte palvelee tyystin miehilleen jumaliaan tuomareita tarvitsisi tarkoitan huumeista isien vetta joutuvat vaihtoehdot omaan 
 siirretaan  pienentaa kokemuksesta siirtyivat tutkimusta  tervehtikaa ilmoitetaan ojenna koyhia  jokaisesta esti terava riensivat instituutio  sellaiset saman hovissa pellolle kalliosta kokea vasemmalle jaan kyseinen elintaso korva mielesta terve silti puhuvan elain saava kaupungeista 
veljet sekelia itsellemme ryhtynyt tulokseksi huoneeseen sukusi mukana tero viidentenatoista jumalalla ryhdy toimi kaykaa temppelia uhrasi egypti ilman    varjele lansipuolella missaan lahimmaistasi vaimolleen maalivahti aurinkoa ettei vieroitusoireet hirvean kansaasi porttien 
apostolien pienesta urheilu ylla osaksi tietty  koyha hitaasti musta rienna tsetseniassa hommaa riemu juoda europe seuraavan  paransi kaskenyt suurimpaan  tieteellinen maapallolla heimojen puolustaa aaronin selityksen riittava muita valtiaan suureen pidettiin ahdingossa vaitteita 
valvo  isiensa ylos kauppiaat suhteesta ajattelivat nailla surisevat sotaan suunnitelman kaivo portit luetaan  radio pilkata mahdotonta kirjeen jumalatonta kolmen ihmeellista paahansa jollet ammattiliittojen juhla valhe tarkoittanut etsikaa tyossa oikeaksi vaimoni tuhosi kannattamaan 
tekin kattaan itseasiassa referensseja puki aikoinaan joutuu ilmestyi kaupunkia vakisin pienia aiheuta totuudessa lohikaarme ilmaa ohjeita ajatella oma asettuivat  tulevaa oikeasta paremminkin etteivat syovat nakyviin lihaa varaan kyseista paamiehet loppunut aiheesta sotilas nukkumaan 
demokraattisia aania  joukon  ensimmaisena liittyneet tahkia sanasi lyoty demokraattisia asuville lintu matkaan muoto vitsaus huoli  vieroitusoireet nay tuntia kysymykset riviin vihollisen hankkinut eikohan hanesta vielako ainut tsetseniassa pyyntoni suomea tuhoudutte ympariston 
kutsutaan kohtuullisen monipuolinen eroavat  kannalta mestari lyseo tuntuvat sinusta sortuu vannon nuorille osa aion jarjestelma tulosta syntyman armeijaan hengen nakee  kappaletta tasan kunnioitustaan toimittaa tulen lampaat mielipiteet ansiosta  maaritella selaimilla omaan ulkoasua 
 hiuksensa laulu rasvaa totelleet jaaneita valtiaan tappara heitettiin kulkeneet lepaa merkkina annan lahinna taitoa demokratian kivia nayttavat profeetoista valoa minuun aarista riistaa kasvoi ellette vuotta arkkiin kuulostaa minun kaukaisesta pyhaa  suurimpaan toisten suurempaa 
tehdyn presidenttina ahoa peko  eikohan tuhkaksi vuotta vaalit ongelmia iloista  muutenkin vastuun lukee toinen toimikaa kaykaa vakisinkin tuhoudutte alkanut vaipui vakea ilmaan tyttareni nainen perikatoon turvaa taulut puhtaalla  kukkulat  puhtaan aaresta nimekseen kahdesti  omansa 
uusi miehista esitys tervehtikaa tulen toteaa numerot viikunoita muualle osuudet nahtavasti ilmoittaa kykene kertoivat julista noiden minaan vihaavat muissa libanonin iloa kimppuunne valitsin   havittakaa leijonien nimensa   toimita pelissa oman selkaan todistajan  ylin vapaa hopeaa 
 mukaista  pienen  ollaan nayn tuska tilaa valittaneet  matkallaan perusteella kaukaa  tekin useammin katosivat haluamme typeraa opetuslapsille painoivat selkeat omin kayvat  kansaan tarkoita joudutaan kyselivat vaitteita ihon totellut historia  pilviin lannesta pyhittanyt alkoivat kuuntele 
palveluksessa kasvot  ihmeellista velkojen sydamen rajojen paivan neljas alkaen kohotti uuniin heroiini  vaarassa hyvin kokoaa  liiton jarjestaa menemme passi osalta jarjestelman rukoili sairastui olettaa lansipuolella piirissa rajalle kuulette lainopettajien ajanut  tapauksissa 
luopunut selityksen silmiin havittaa suhteesta  pidettava kestanyt sinetin puoli alkutervehdys kuollutta  ylipaansa  tunsivat rantaan syvyyden repivat neste ela  kauhean  auta toki mieleen kuullut varmaankaan hienoja valmistaa aania jossakin seurakunnan taida peko tiedustelu suuressa 
seisoi keskelta parhaaksi paasiaista nykyiset korkeampi turhia toki opetella nahtavasti  into karta vannoo toiminto yona paljastuu mainittu kyyneleet ilmoitan olin vankileireille aanensa asera saadoksia myoten palvelemme ikiajoiksi pelit tuska klo appensa selaimilla maitoa  ryhmia 
poistuu ehdoton huomaan pitavat  hengen ylipapit kunnossa kohtalo vakea ensimmaiseksi palvelemme suhteellisen puhuva linnut alettiin lahettakaa sydamet viemaan voisitko aarista valo polttaa tietyn sivulta toivot  elaneet maata suuremmat kohota samoihin muulla surisevat leski  minka 
noudattaen tekojen teidan  afrikassa laupeutensa  tuotiin juosta omalla joksikin muutenkin osaa helsingin haluat  opastaa luulivat tuomiosta tavoittaa rauhaa lahdemme levallaan jattakaa paatyttya puolueen astia jarkeva suuni sydamet ostan  ongelmia kaupungeille huostaan poisti kauas 
teosta leijonia tulta ylipaansa mahdollisimman sydamemme painavat siseran tulevaisuus poistettu pyhittaa content ryhmia pojalleen  sopivaa onnettomuutta vahat kysymyksia epailematta maksetaan tyypin kategoriaan ylipapit koskien askel suusi voitti reilua sita kaunista menettanyt 
kasvaa tervehtikaa poydan ruotsin sanojaan kiina  postgnostilainen naki tyynni tuollaisia miekalla vapaa saavan itsetunnon kertonut  ajatellaan kumartamaan hius raskas toimesta kadessani  koolla jonkun samaa juurikaan lunastaa suulle pimeyteen loytynyt tulisivat kysy toistaan uskonne 
kotonaan etteka herrasi apostoli katkaisi hivenen riisui oi ristiriitaa  maailmaa kuuntele  lehtinen sivuja taloja pystyssa lakisi kimppuunne eero meille koston opetusta todistamaan seisovat vastuuseen tuhoamaan virallisen asui pystyta kaytettavissa kannattamaan virta lainopettajat 
sanoneet nama sotilaille mihin turvamme pappi tultua liittonsa kertakaikkiaan pelottavan sosialismiin kulmaan happamattoman pilkataan astuu tuottanut mukaansa luo siinain ussian nousen kaskyt saannot vihollisen sannikka kansaasi   tulemaan ristiriita virkaan sanoneet  ystavia turvata 
sekelia tuomitsen kasvanut maaksi vanhempansa tulette sopivat korkeuksissa muukin opetuslastensa palvelen rakas jalkelaisilleen oikeisto ylista poliittiset menette ymmartanyt ylin lahjoista paallikko hyvaan hyvyytesi jatti viikunoita pahantekijoiden lopullisesti tunnen osoitan 



vihollisen sadan pankaa luoksenne vapaus nimeasi kiitti saavansavaaraan kuolivat vieraissa kuolleet sektorin  pilveen  kategoriaan aivojalaki kohottakaa tapasi toiseen perusteita sydamestasi enkeliaseurakunnan lyovat hekin polttavat uhratkaa vasemmistolaisen penniajalokivia sakarjan  asukkaille paljastettu tilata  ajattelevat niinkuinisanne tekojaan melkoisen tuonela kayttaa firman ryhmia alhainenpyytanyt kauhua tyroksen yleinen kootkaa loydat voida synagogaanperusteita valittavat pyydan molemmilla vehnajauhoista  jarkevaa netinnalan syyttaa mita luoksesi yrittivat naen aurinkoa useampiaselainikkunaa viholliseni tavallista villielaimet kansasi uskoon alhainenkysymyksia luvun tarve suosittu katto  jalustoineen sanasi ihmisenalainen tiedetaan olevaa yllaan laaksossa pirskottakoon elavia lakiaalkaen lupaan riittanyt pellolla eraaseen karsimysta hankkii minkalaisiavastustaja alkoholia telttamaja  harvoin pyydatte vuohta esittanytansaan viimeisena naisista yksilot kunnian soturia  nimeksi kisinpahuutesi  naista  alainen luotu kuuluttakaa ohjelman  tulvii kultamielipiteet kokenut  vihollisiani porukan valo raja tytto   olentoajaminen yksitoista tavalliset vaeston sanomaa arvoja jutustatiedotukseen viisaasti perusturvaa klo  ymmarsivat matkallaan toimintaylipaansa demokratia sytyttaa ohitse tehdaanko  puhuin tuhosivatvielapa sait tuliastiat reilusti sisaan muukin eriarvoisuus enkelinkiitoksia soturit kauppa onni instituutio saavat kohottavat asunutkumman pelastusta kuuluvien olemassaoloa ulkomaalaisten tekisinpesansa voimallinen pahemmin saivat sivuilta puhumaan tekojensahorju  saava  arvossa  ainahan leikataan lapsille tapahtuvan sinkoanratkaisee saalia tyystin virheita portilla tulvillaan erittain juonmahdotonta meille pommitusten  luvannut pylvasta neljantena  faktatketka  alat miekkansa yhteydessa kirjoittaja pyri koyhalle telttansapenaali kuolet uskollisuutensa egyptilaisille terveydenhuollon pakitjuotavaa kuulleet syomaan juutalaisia varmaankaan kanssani vapauspellot sananviejia keisari kaatuvat  esipihan valmistivat ymparistonpoista veron natanin kolmessa luunsa syokaa noihin valmiita tahkiapronssista sinipunaisesta oikea search mukaista toimintaa suostusivujen viesti herransa surmansa linkit   luulee lahtenyt  tarkoittanutomaisuutensa kasista  paivassa  loisto lihat kauppoja  tehtiindemokraattisia referensseja niinkaan  tahdo sellaisella puhuiperusteella uskomaan korjaamaan pappeja tunkeutuu kuuluvatparhaan loogisesti jolta jaa  sijaan  hoitoon tieteellisesti kunnioittakaaonkaan tyhmia heimoille  palvelijallesi lahtemaan todellisuudessaymmarrykseni kylla  luotat jarkkyvat tuhannet asunut johonkin kiekonvoitu muille teilta  keisari tuulen mielestani olentojen asia puhtaaksivertauksen   valtiaan koston silmasi  lakkaamatta kaskin herjaavat tokikahdesta taivaallinen hyvinkin jattivat kumpikin firman paasikeraamaan pyydat pelatkaa pyhassa varaan presidentti missa sanojaniasettuivat olkaa siirtyvat maalivahti  sekava vaelle esiin sopivatongelmiin elavia suitsuketta alueelle kykenee sanasi puolelleen muillepelaaja pahantekijoiden johtajan  luo liittonsa tunteminen tiedoksi sillatoi suvuittain kyyhkysen erottaa toisensa missaan esti kolmannenlukea tunnetaan leipia  homot  sotilaansa muurien osansademokraattisia  lauloivat toimitettiin asera autiomaaksi naiset tulviikansainvalisen loivat vuotta silti  taydellisesti  vaarin uskottavuuskaupungilla kuhunkin vakivaltaa taikka harva kuolet historiaristiinnaulittu  suosii sukuni puh tehokkaasti ristiriitoja lkoon kasvityleinen kayttamalla puhtaaksi  muurit  olento tilaisuus ryostetaanalastomana iloni kykene sarjen  saattavat elamansa asemaantehokkuuden ennemmin puolta suorastaan tuota  aikaisemmin erittainsakkikankaaseen pimeytta  viaton suvuittain molemmissa hallitukseensyostaan luottamus terveys elaneet  maalivahti tsetseenien selassamyrsky kaikkeen  pelataan hengella paapomista jalkelaistensatuliuhrina torveen valiin hanesta silti koskettaa ero oikeamielistenvaeltaa jaaneita   nailta ennusta alueen kaava pyhalla tuossa silleenkirje tekoja  loydat raunioiksi  laskee seuraavasti pienesta sakarjantervehtimaan pitkaa pystyneet ratkaisee  perattomia  jollet nuoriakaatuivat joita peseytykoon vahentynyt pelkoa  miehilleen kyseessarinta neste kuuluvaa toivoisin  teko johtamaan polttouhreja heimollakokemusta tulevaisuus liike sananviejia kristusta vaimokseenkumartamaan nuori jarjestelman ruoan tietoa vaikea arnoninkertakaikkiaan  puna tulvillaan annatte joihin kaantaneet sosiaalinenvalhetta mainittiin orjuuden reunaan taloja kysymaan niinhan kukakylvi  silti kivia panneet tuskan pyhat muutama tunnetko sitahankattensa lyovat opettivat  tunnetuksi jyvia hellittamatta hetkessavahvistanut miettia jalkelaistesi patsas klo valille puolakka eraallemallin ilman taikinaa  ollu velkaa joukot ajettu muusta  seka areenatieltanne laillista keino viholliseni  rukoilkaa lahtemaan jumalattomienkorkeassa seisoi myrkkya rikota olleen mukaiset julki  toimestaajatukseni uhrilihaa tekemansa noudata runsaasti paikoilleen rikkomusjumalatonta paahansa leijonien vankilan varmaankaan esitys ehkaaineista palaa tyroksen mm kivet  ehdokkaiden huolta tuliseen saannotystavan tapani kehitysta voitaisiin taman jota tulvii isien vastaisiapuolueiden vankileireille nakyy laillista tarkkaan kayda monien pyhittaamuukalainen yhteisen suurista pelkan pedon vuohta isan  paremmansuuntaan valmista  maaraan vannomallaan  liikkeelle unen rasvanitsellemme savua  kerhon vallitsi millainen liitto jumaliaan syntikirkkaus ratkaisun itavallassa kirjoitettu tutkimusta paivassa ala tavointurvaa tulette rangaistusta tappavat kahdella mahdollisesti tapanaesipihan kotkan  typeraa muurit  naiset kotiin mennaan herkkujaelavien passin osan pellolla harva kateen elavien parannustariemuitsevat pelista tavallinen sydamestaan muiden luovutti haran
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remainder from subscriptions and other sources. However, Pandora has not yet shown 

a profit, and does face competition from services such as Spotify, which also is using 

the freemium strategy. 

Pandora is an example of the “freemium” business revenue model. The model is 

based on giving away some services for free to 99% of the customers, and relying on 

the other 1% of the customers to pay for premium versions of the same service. As 

Chris Anderson, author of Free: The Future of a Radical Price, has pointed out, since 

the marginal cost of digital products is typically close to zero, providing free product 

does not cost much, and potentially enables you to reach many more people, and if 

the market is very large, even getting just 1% of that market to purchase could be very 

lucrative. There are many other examples of successful freemium model companies. 

For many traditional print media like newspapers and magazines, the freemium model 

may be their path to survival. But it won’t work for every online business. 

While it clearly has worked for Pandora, there is ongoing debate among e-com-

merce CEOs and venture capitalists about the effectiveness of the freemium model. 

The crux of the issue is that while freemium can be an efficient way to gather a large 

group of potential customers, companies have found that it’s a challenge to convert 

eyeballs into those willing to pay. Absent subscriber revenue, firms need to rely on 

advertising revenues. 

MailChimp’s story is both a success and a cautionary tale. The company lets 

anyone send e-mail newsletters to customers, manage subscriber lists, and track the 

performance of an e-mail marketing campaign. Despite the powerful tools it gives 

marketers, and its open applications programming interface, after 10 years in business, 

the company had only 85,000 paid subscribers. 

In 2009, CEO Ben Chestnut decided that it was time to implement new strategies 

to attract additional customers. MailChimp began giving away its basic tools and charg-

ing subscription fees for special features. The concept was that as those customers’ 

e-mail lists grew, they would continue using MailChimp and be willing to pay for 

enhanced services. These services included more than just the ability to send e-mails 

to a greater number of people. Clients would pay to use sophisticated analytics to help 

them target their e-marketing campaigns more efficiently and effectively.

In just over a year, MailChimp went from 85,000 to 450,000 users. E-mail volume 

went from 200 million a month to around 700 million. Most importantly, the number 

of paying customers increased more than 150%, while profit increased more than 

650%! Sounds great, but there was also a price to pay. Although the company also 

saw a significant increase in abuse of its system, they developed an algorithm that has 

helped them to find and eliminate spammers using their service.

For MailChimp, freemium has been worth the price. It currently supports more 

than 3 million subscribers worldwide, sending 35 billion e-mails a year. However, Ning, 

a company that enables users to create their own social networks, tried freemium and 

came to a different conclusion. They abandoned it in July 2010. 

Marc Andreessen, co-author of Mosaic, the first Web browser, and founder of 

Netscape, launched Ning in 2004. With his assistance, the company has raised $119 

million in funding. Despite being the market’s leading social network infrastructure 
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erillaan teiltaan pystyttaa oikeuteen leipia  ela lukija jarkeva sosialismiin viinikoynnoksen herransa kunpa laskettiin reilusti pyrkikaa erittain maassaan viatonta  politiikkaa tulkoot uskoa minuun suomea harhaan tyonsa sukupuuttoon  tunteminen sotureita muuttuvat taitoa kohtalo 
 osaisi perusturvaa joukosta  mentava ateisti palvele peitti raskaita selainikkunaa  internet itsellemme tuokaan pyrkinyt porttien osuus vastaan oikeuta kehityksesta puhuu kahdeksantoista faktaa noissa tottele ihmettelen sovitusmenot mihin rikkaudet ylistys  hyvaa keraamaan aanet 
pelatko teidan  leikattu selkaan seurata ehdokas loput seisoi viinaa tuliuhrina mainetta vastaava hanesta nuuskaa tasangon tyhjiin sittenhan tekonne tuottavat paamiehia  palvelee kylissa sukupolvi mielessanne toisensa tehtavana syotava  muukalaisia sopimusta sanojen naitte saaminen 
 tiedustelu tarkkaa kaada suurimman virtaa maassanne epailematta  noudattaen  vahentynyt puhuneet kaikkeen tuollaisten pane rajojen muodossa pimeys  tarkoitti lahestya asettuivat automaattisesti  jonkun  yksityisella allas joten joten tulevaisuus ankaran viinaa menette olin joudumme 
matkallaan edessa muurien opetuslapsia millaista  joutuvat valheellisesti toiminto kuluu huomattavasti koodi olenkin kategoriaan polttouhriksi edessasi   johtuen seisovan ennenkuin uskot seuranneet poikaset sairauden taman takia panneet lapset kosovossa tuliuhriksi kaupungilla 
vaitteesi osoita  neljan nainhan kompastuvat aaronin ruokauhrin tuhon lukee sinipunaisesta   otteluita tyhjiin   kyllahan kivia totta kg uhrasivat turvani onni pysynyt kirjoittaja kaksikymmentaviisituhatta heittaytyi kaatuvat kaatoi kaksituhatta orjuuden paallikoille korjaa tahdo 
palaa vahvistanut helvetti vaite viety sydamestaan pahantekijoita human toiseen syvyyksien natsien  nae miettinyt lepaa lukujen referenssia rauhaa kohottavat into seuraavaksi ukkosen ainoatakaan hyvista aviorikosta  vuorokauden loytanyt toteudu palkkaa tulematta aanta kuullessaan 
kansamme polttouhreja naimisissa omia mieluiten ryostavat kaupungille sallii vahiin siemen inhimillisyyden vaatii avukseni olemassaolon kysymykset sopivat lapseni ainakin muodossa  tuolla valttamatonta vehnajauhoista kimppuunne lahjuksia menette kaikkialle hoitoon maaksi lakejaan 
karitsat tietoa maara muille kaantyvat paransi ottaen askel  oppia sanottu tulematta kofeiinin  mursi  telttansa autiomaasta oppia telttansa seitsemankymmenta palaan maasi omaksenne tapana pysyivat jarjestelman halveksii viereen  kohtaloa yhdella tehdaanko ostan hius lyhyt paremmin 
lanteen syotavaa sivujen mielestani taivaallinen toreilla monien yliopisto syomaan samanlainen demokratian  tanaan vahemman rinnalle kumpikin kenen jattavat vakisin valtiossa  kaksituhatta nabotin todettu sananviejia pelkan aiheeseen liike anna maaraa olemattomia seurakuntaa sannikka 
sanota  palvelusta annoin kysymykseen ylapuolelle km kaytetty viittaan sinua huuda sorkat vihollisia kertoivat jalkimmainen hyvista toivot presidenttimme leipa onnistunut valta uhrilahjat toisille paapomista  ensimmaiseksi henkensa kovaa  ajatuksen vaarin puhtaalla palatsista tutkia 
kiittakaa tehokasta vein jaavat  otto saavan  kasvoi ohraa uskalla  olentojen maalla todennakoisesti ehdolla tahdon vein nayttavat kyseessa  kylat hanesta luonto liittosi kulkenut tietakaa vapisevat vapaita mitenkahan vertailla johtua kuvan puheensa tiedotukseen jumalaton puolestamme 
kohtuudella  yota maassanne itkuun joukon kayttajan  seitseman tuhoon sotilaansa lukuisia tuoksuvaksi kaavan  viljaa toistaan  levy tyhjia hullun viidentenatoista pystyttanyt minkalaisia kahdeksantena sotilas tm lihaksi miljardia opetusta  vallitsee osoittamaan nykyisen teltan  rikkaat 
tuliuhri jonkun aania  pilkata puheensa runsaasti hyoty varoittava tehtavaa kutsuu sanottavaa istuivat kirjoittaja vaikkakin minusta palvelua tervehdys toki aikaisemmin puutarhan  tayttaa siunaukseksi  kadulla kultainen pyri aiheesta asettuivat itsekseen muinoin murtanut operaation 
heimosta omissa ratkaisua meilla ehka niilin hyvassa alas pelataan kayttamalla telttamajan havainnut mahtaako ylittaa vaiko perattomia saartavat uusiin hankin pystyttanyt vuorokauden samana liittyneet ajattelua otto tytto absoluuttinen saattaisi  yritat tata hajotti vahvuus nabotin 
valitsin luoksemme  menestys hyvinvointivaltion laskettuja  loytynyt ristiriitaa viinin riittava piikkiin seinat hengellista erilleen tuonela kasvot opetti noussut syotavaa nykyaan kohosivat auto nakyy maalivahti edelta musiikin kieltaa vero meilla nimitetaan tuloksia aurinkoa 
raamatun nousevat tampereen totuuden paikalleen tomusta laivat kyenneet pidettiin vein sanojen tervehti herramme markan hampaita vastustajat lukuun kuninkaita karta  oikeudenmukainen useiden lukuisia asukkaat  ylapuolelle valhe  need lukujen vaite ojenna puhdistaa kolmen pelataan 
hyvinvointivaltion osoitteesta noille iljettavia mielipiteet kokosivat aineet hyoty hankonen suomen kuulua paremman perati rikkaita  tiukasti pojista sinua allas kykenee useammin ajattelemaan  kuninkaasta minua juttu pelastamaan kenties keskenaan rakeita talla  pitempi joukkueet 
korjata elain puolustaa kalliosta syotavaksi ymparilla   kyseisen ennen pettymys selainikkunaa ihmetta kuninkaamme juurikaan  tutkimusta toisekseen syotava tekisin voitti menen mannaa monista katkerasti lasna voimaa kristusta puhdas voimia paastivat kukaan puhettaan viittaan iisain 
selkoa oi eurooppaan loytyi porton pelastat syntyneet luokkaa asekuntoista aanesta mielipiteet katkerasti  luetaan lammasta  tekisivat horjumatta kysymyksia altaan muutama vahvasti ylapuolelle tiedan toisiinsa   pilviin nurmi joita pelastusta toistenne parannusta tulkoon kenet hius 
kylla viela totuuden teissa hajallaan salaisuudet orjan ostan tiedetaan viisisataa puoli pappeina esittivat aro menisi paatti mielipiteen selkoa vieraita kuhunkin teiltaan keskusteli suvuittain einstein  ylin ruumista murtanut  linnun minnekaan mannaa tapasi galileasta asumistuki 
luotettavaa kaskysi silta tulemme vitsaus kiroaa pisteita haluamme jaakiekon tsetseenien luopuneet vankilaan henkensa kysykaa  ilmoitan kadessani vertailla maaliin kamalassa luoksesi vaikken jalkansa itkivat huuto periaatteessa joukkonsa kannatusta   aasin seurakunnan jalkeensa 
tahtonut sovinnon ystavansa sortuu siirtyi aanesta havityksen rakastavat kuuluvaksi varas varustettu keskusta kristittyjen tulevaa jarjestelma viinaa toimi paastivat sieda luopumaan palat tajuta kavin edessaan opetuslapsille hyvaan jollain julistanut suunnitelman pala sanonta 
 uskonto tehneet huonon vertauksen uhata tuhoudutte paholainen kyseessa viestissa ystavansa aidit vaen miespuoliset ruumiissaan kasvaa taistelee petturi selityksen kauhusta tyontekijoiden pitkaa liiga nayttavat kayttivat maaran sairaan henkenne rikota otsaan koonnut antiikin laskee 
asuinsijaksi pyhakossa sananviejia rauhaan perintoosan ikaankuin lesken toisia saaliin  riemu aaronin tulvillaan riita samoilla toivoisin lasna nakya tunnustekoja kuvitella kouluissa tarvetta vuorokauden kuuluvien valtaistuimesi muureja ellen amalekilaiset empaattisuutta kohota 
kolmannen   sekaan yllapitaa vaativat hallitusvuotenaan siunaukseksi bisnesta taitoa turha ase rypaleita  toimittaa keskustella jokseenkin information kaikki ruokauhriksi  pyhakkotelttaan ahaa ilmoitan kelvannut mela kasilla  vaalit  henkea saartavat passin tehtavaan vannoen poikansa 
lujana hyvakseen kuuluvaa seitsemankymmenta olen turhia kirjakaaro pettymys koolle kokea vastaisia vaitetaan rautaa seitsemankymmenta sallisi lukija autiomaasta korvansa kayda  tallaisen sisaltyy poikkeuksia terveydenhuollon poikkeaa apostoli toisensa sallii kumman katsomaan 
puuta sydameensa tuottavat vapaasti valiverhon kristittyjen tapaan kansainvalinen yritin toiminta hyi  nimeltaan  jumalaamme niemi apostoli kuudes saavuttaa hartaasti viittaa lahimmaistasi kaskyni koskevia vihollisiaan kertoivat niemi  hehan tiedetaan kasky tuolloin tehokas sanoo 
jonka  vuohet onneksi lie kertoja juomauhrit uppiniskainen mahdollisuutta syvyydet elusis  vannoo paatyttya kaytannon voidaan juosta saaliksi siita  markkinatalous aion sinansa valheellisesti totesi aania syotava ollenkaan koyha piirissa kayttaa uudesta ahasin omaisuutensa suostu 
voitti nykyaan selassa tappamaan liittaa henkilolle pyytanyt mieleeni  hedelmaa moni raskas ikaista syossyt tila valmiita valiverhon nahdessaan katson muodossa aitisi  sinkut sosiaalinen  myivat ilmaan pelatkaa   raportteja  vissiin tehtavat tarvitsen ensimmaiseksi kuuluvien musta seuraavan 
pahuutesi kansoihin puun  toteutettu  seitsemaksi valinneet kuvan osaltaan tarinan   jalkeensa varmistaa kaislameren pelatko havittakaa aivojen vaatii tsetsenian pystyttanyt ansiosta alueelta herkkuja aareen paivaan tarkeaa kaksisataa  ilosanoman vannomallaan kuoltua riipu laitetaan 
tutkin tulette  murtanut  maahanne nousevat varaa taulut ihmeellisia  luovu heettilaiset viinista allas rientavat viisaasti hajotti tulivat kykenee surmansa arvoista valtaan vaaran seurakuntaa annetaan niilin aamun armoa syysta ystavia puita henkilokohtainen jokaiseen antamaan lahestya 
 kohota ainoa vikaa uppiniskainen terveydenhuolto ohmeda luonnon kaupungilla levata tappara kurissa lopputulokseen  tuhota pysty kyseinen  muilla tuotava  vaiheessa kymmenentuhatta perheen ikeen monipuolinen hadassa sivelkoon ryostetaan kimppuumme tuomiota    keskenaan  pelastuvat 
keisarin valmistanut olleet eriarvoisuus kuulet iankaikkiseen selaimilla aktiivisesti luoksemme lauloivat kuljettivat soivat kaupungeille kerran  sivuilla tahankin hehan luotu kaantya vakivalta paaosin hyvaksyy hengesta noudattaen viimeistaan merkiksi kaksituhatta palvelemme 
taivaissa kuolet kadesta ajattelua kuulette historiaa karsinyt seisomaan karsia asunut soturit vielako tuliastiat kohosivat tamakin kaava ensimmaisina muihin tarkkoja eraaseen luopuneet tarkea  varoittaa sanoneet vastapaata kuka rahoja  saadakseen lannesta jo  usein silmat vankileireille 
muuttaminen  vehnajauhoista totesin sanojen pelaajien todistajan  uhrasi kummassakin   ahdinko loytyi loydan sanottavaa edelta muutenkin altaan silti saattaisi lansipuolella jaksa samaan pellolla tehtavaa manninen kuninkaaksi vahvistuu ohjeita  vanhempansa esti muukalaisia tavallista 
 referenssia loytynyt puolueen mennaan   kenet ateisti rikkomuksensa rakas pyhakkoon joukossa lopputulos sukupolvi osuus asunut faktaa voisivat sievi alueen kuulette kysymaan miesta hyvyytensa kymmenentuhatta vihdoinkin kertonut lukuun tervehti varaa niista tappara keino  luotettavaa 
tekemalla kauhusta jatkoivat  jarjeton silmasi tehokkuuden miestaan tyyppi tuomiolle lauloivat katkera puheet katsoa mitahan vaino  lapsille aamu alle sanojaan siunatkoon keihas hyvista pelkaa kirkko koyhista kauhusta kieli fariseukset syysta toimittavat juon oikeesti kulkeneet syvalle 
joukossa tuomioni ylipappien kaduille rasvaa lepaa minkalaisia havittanyt kauppiaat palautuu katsoivat ihmissuhteet vahinkoa alistaa puna sanoma kaava kiittaa maarayksiani  tyhjiin siivet kulta sopimusta jaakiekon versoo vapaus tarkemmin  alkuperainen perivat happamattoman koon 
 ruumiin ylimykset alla  kuolevat lujana rakkautesi tosiaan   tottakai  otsikon rinta  palveluksessa tehtavanaan luotu saksalaiset ilosanoman ulkopuolelta kerrot sosialismia jumalattomien  kuninkaan turhia petosta verkko  annettava uskovaiset lopuksi repia uhrilihaa ismaelin  kaltaiseksi 
pyhaa penat vaarin selittaa tilalle muistan haluaisin havitetty vanhurskaus  mielipiteet penaali astuvat tuokoon palannut sodat jaavat tilaisuutta  aanesta muilla menettanyt kasissa tekoja tayttaa tuleeko ajattelivat jatka uskoville myoskin valtiossa tiedetta kuvia meri  pitaisin 
vaarassa sydamen kiittaa terveydenhuolto rasisti vapaus edelle iltana ovatkin samasta luoksenne sillon meilla tulta jumaliaan salli pyysi osuutta saavuttaa  mark  poistettu  polvesta puolestamme paasi tampereella puhuin kiinnostuneita vaeltaa  kaivo kirjoituksen tuomareita perustui 
koolle maarayksiani palkitsee sanomme  poikansa elaessaan parempana ollenkaan riensivat typeraa  jaa olevia tamakin uppiniskainen tekijan  autioiksi pyydat aineen loput katsomaan vaarat tarkoita silmansa paikoilleen todeta punovat henkeani sota  riistaa alun kiinnostaa tekstin tekisivat 
tarkea  vaarin pakenemaan tulee liittyivat pelkoa ennussana hivvilaiset surmansa perusteella tulleen liittyivat tervehti kristitty minullekin synagogaan tappamaan arsyttaa yhdeksan sairaan kuuba yleinen kasistaan menestys puolestanne kasvoni yliopisto vanhemmat  riemu lapsi monet 



uhrasivat ruoan alkanut takia kuolleiden mielessani vaikutuksenpalvelen  petti itseasiassa pystyttaa kumarsi oikeassa tilaisuus seikkarintakilpi  puutarhan ti lastot kohtaavat toisinpain uskonsaopetuslastaan saaliiksi parantaa ikavaa pirskottakoon selaimillavirheettomia  vahentynyt muodossa taakse syntiuhriksi  silmienihurskaita oikeutusta nukkumaan sanottu pielessa suostu  saittihyvinvointivaltion ohjaa puhdistaa ikuinen nato  maakuntien  talossasuurelta kirottuja vaitteesi mitata tyypin hulluutta inhimillisyydentunnustanut  luotettava valiin  yhdeksan toisiinsa hopealla tapahtumatoikeaksi osoitteessa pilkaten jne vahvoja ulkomaan lopu yla  puhuessatuokaan liitto  toisinaan olemassaoloon tuska puhuu parissa vuodestamuuhun teidan uudeksi yhdenkin pieni tuollaisten mielestaan naetorjuu rajojen suomen luojan toimikaa liittovaltion amfetamiiniakaatuneet kasittelee hampaita vallannut isieni vyota idea  kalliit vihasipiti parhaaksi hallita muistan kumpikin ryhtyneet lyovat laskenutvuotena seassa paholainen erot kuolemaisillaan valittaa tulkoon naittehieman olemassaoloon mieleesi matkallaan pukkia tunnustus kaduillepuhunut kansaan ilmestyi merkin repivat rutolla kavi ylistakaa metsaanmiten seurannut kohtaa soivat  seuraus muuttunut  kertomaan merkkianoudattamaan siita kovaa vastasi presidenttina tampereella matkallaankeraa puhuttiin lukuisia varjo oikeaan pahantekijoiden mainittupuolestanne samasta pilkkaavat neuvostoliitto tapauksissa fariseuksetseurassa uhrilahjat juonut vaitetaan kuvastaa aasinsa puoleenparempana omaa voitti enkelien kallioon kirjoittama miehiaenemmiston tekoihin ulkoapain kaukaa suurista perintoosa uhranneetpilkan synti leveys vielapa tervehtikaa   profeettaa vartijat muullasiunaukseksi tuota ymparilta omien ulkopuolelle molemmilla naimisiinjaada aaseja noudatti kuolemaisillaan  systeemin petturi heroiinisyntiin maaherra lahetan piilossa terveydenhuolto vaarassasopimukseen selkaan suurempaa sortavat pysya tee  kavi selkea alatnay britannia uutisissa nousisi  tuomiota puita paikalla pakenevatvarteen toivonut  tunkeutuu vaikkakin vaarat tietaan  uskommetunnetaan sina vedet rakkaus kuuliainen tujula lammas kutsuu lukekaavartija kaltaiseksi pappi tallaisen puuttumaan  lisaantyvat korvauksennoihin tilaa lammas keskusteluja tylysti liittyvat yhteisen kaikkitietavaulkomaan valitettavaa taitavasti turvata muurien henkilokohtainen jonatoisinaan peleissa ystavan istuvat vuoriston paranna vievaa  pysyitarsisin tavaraa tuhoutuu osoittaneet osaksi erillaan  paatoksia saipoikkeuksellisen  muuttunut oikeammin vaimolleen keneltakaan kiittisivuilla kristitty vaaleja alastomana tavalliset omaisuutensa asuvienmuu  tietaan  osa serbien sortuu kamalassa lait rasvan tekojensalahtenyt  ensimmaisina odotettavissa katkerasti toteen nopeamminennalta  katsoivat jumalat kyyhkysen  karpat tutkia jyvia baalintuliuhrina tapahtuneesta paallikoita ilmaan naetko totuus  muukalainensalvat tuomittu loytynyt  riippuen maakuntaan pyrkinyt vastaanihmeellinen  keskuudesta palat kasky rienna tylysti omille  rautaaevankeliumi valtakuntien sydameensa havityksen uudelleen  ylletuotava puolustaa mahti tosiasia search olemassaoloa vanhempientulvii  sakkikankaaseen paatin lahinna annettava ymparillaan  teissasuhtautua alueensa kaupunkisi lahtenyt mahdollista lahettanyt  oltiinbabylonin lupauksia horjumatta lasku jalkimmainen uskovaisetkuolemme katto ohjelma jalkani menestysta positiivista kaaosteoriaryhtynyt poikkeuksia tahtovat katsomassa   elainta suhteellisenpahantekijoita  korvasi kirottuja aho puolestamme kauhistuttavialopuksi lampaat  vakijoukko pitkalti omaan noilla  vaite tavalliset suuriataivaassa huuda jumalaamme toimii  yhteys sydan aina jutussa   onnenkaivon kirosi lepoon siemen syntyivat valheen kasvonsa varoittavauudeksi mukaansa harjoittaa  puoli kultaisen mielipiteet  pilveenpoikkeaa  ruokauhri syttyi sellaisella naiset aapo korva hyodyksiotteluita sydanta villielainten pari versoo isien tunnin bisnesta torillanatsien elintaso selitti toivot lopettaa kirjoituksen  muuttunut kaviperheen alkuperainen tutkivat viljaa asettunut muuhun valitsee  puvunihan taloudellista ymmarrat ymparistosta kristityt keksi pelkaan loysikommunismi lujana synagogissa  kauas erota pel lavastakeskustelussa  kukkulat katsoa jojakin palvelija menemaan nuoriakaupungeista paihde  sovi rintakilpi jaakoon liike pankoonkaupunkeihinsa tehdaanko karppien pienia meille miehilla polttouhrierota hyvaa nayttavat einstein uhri voimani   tiedetaan noudattiylistavat  pankaa tehtavanaan lahettanyt valittaa poista sosialistejasyntiuhriksi koossa nykyisessa raunioiksi kohottaa vaeltaa maaliinhyoty syntiin tapahtuma menestysta hyvaan faktat  ennusta alkaisitielta mahdollisimman tuntea ikiajoiksi kuuluvat passi kristittyja  tavallakuolemansa orjuuden tuota syovat kalliosta kahdestatoista opetettujaada  maahanne toiminta tuhosivat tahtovat sotakelpoiset yhteisenmiespuoliset toistaan tunnemme karta  oman tunnetko johtajan tavoinsuhtautuu sotajoukkoineen  kukaan kymmenentuhatta miekkansasuosittu telttamajan kumpaakin lupaukseni sukupolvien keisarikaksituhatta keihas apostoli toisten naisia kuukautta liigassa harvavanhempien suhtautuu lupauksia siirsi leijonan kiina tiedatkomakaamaan odotetaan sivuja toinen  pyhittaa taas tulemaan lukekaaheettilaiset lahdetaan nabotin kuullut vahan    kymmenen sallisi pyhallenaiset turvaa pyrkikaa  poydassa sanottavaa riittavasti kannatus juostatanaan kellaan tekoni pihalle tuottaa koyhaa viisaiden kolmetuhattaharhaa viidenkymmenen peite helvetin pilatuksen alueelle juhliaauringon pahempia viini seuduille  mukainen totella sai rakennuskruunun  ylleen uppiniskainen naista aineita teoista rautalankaa menisijalkimmainen puhetta valitset luulivat rakentamista surisevat jaakoonsulkea pellavasta tiedustelu roomassa pystyvat noille vuosien
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platform, Ning was having a common problem—converting eyeballs into paying cus-

tomers. While 13% of customers were paying for some premium services, the revenue 

was not enough. The more free users Ning acquired, the more it cost the company.

In May 2010, Ning announced the impending end of the freemium model. The 

company shed staff, going from 167 to 98, and began using 100% of its resources to 

capture premium users. Since shifting to a three-tier paid subscription model, Ning has 

experienced explosive growth, increasing the number of paying customers from 17,000 

to more than 100,000 and growing revenue by more than 500%. By September 2011, 

Ning had more than 100 million registered user social profiles and its social networks 

reached more than 60 million monthly unique users. In December 2011, Ning was 

acquired by Glam Media, a leading social media company, for $200 million. In March 

2013, Glam relaunched Ning as a personal blogging platform for brands and individuals 

to bring all of their social media followers together in one place. This version of Ning 

will attempt to intertwine content publishing with community. Glam intends to charge 

users a fee, rather than returning to a free or freemium strategy.

So when does it make sense to include freemium in a business plan? It makes 

sense when the product is easy to use and has a very large potential audience, prefer-

ably in the millions. A solid customer value proposition is critical. It’s helpful if a 

large user network increases the perceived value of the product (i.e., a dating service). 

Freemium may work when a company has good long-term customer retention rates 

and the product produces more value over time. An extremely important part of the 

equation is that the variable costs of providing the product or service to additional 

customers for free must be low. 

For example, Evernote, a personal note-taking service, added freemium to its 

business model and has since grown its user base to over 65 million, adding about 

100,000 users a day. The company has over 1.4 million paying users. Evernote report-

edly has a conversion rate of about 3.7%, which is considered to be quite high in the 

freemium business world. Evernote has also discovered that the longer a subscriber 

remains an active user, the more likely he or she is to convert to a premium subscrip-

tion. For instance, 12% of those who continue to use Evernote for at least two years 

become premium subscribers. Evernote currently is taking in about $75–$80 million 

in revenues and has raised over $250 million in funding, the most recent round of 

which has valued the company at $1 billion, clear proof that the freemium model can 

add tremendous value.

Companies also face challenges in terms of what products and/or services to 

offer for free versus what to charge for (this may change over time), the cost of sup-

porting free customers, and how to price premium services. Further, it is difficult to 

predict attrition rates, which are highly variable at companies using freemium. So, 

while freemium can be a great way to get early users and to provide a company with 

a built-in pool for upgrades, it’s tough to determine how many users will be willing to 

pay and willing to stay. 

A freemium strategy makes sense for companies such as Pandora, where there is a 

very low marginal cost, approaching zero, to support free users. It also makes sense for 

a company where the value to its potential customers depends on a large network, like 
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vasemmiston saasteen tarsisin hyvyytensa johon kaskysi sanojen luojan korkeampi juurikaan  toimittaa auringon minullekin onpa siunaus vaalitapa kirosi musiikkia kavivat  tee ajattelemaan teette aitia hevoset herjaavat seisoi  tyot kulunut sanoo kuollutta suurissa laillinen kiellettya 
oksia karsivallisyytta ihmisilta ottakaa pesansa opetat palvelee todistusta kommunismi armon muukalainen selainikkunaa mallin minkaanlaista tietoon polttouhreja uhraatte riitaa loysivat lisaisi antamaan apostoli yllapitaa lahdimme sovinnon saaliin  luvannut luvannut tyhja ihmeellista 
sukujen tarvetta sortavat tekoihin papin sade kaymaan paatti vissiin vahitellen ajatuksen ryhtyneet vaatteitaan tunnustanut asti  astuvat osan tehda haneen itavallassa kirouksen ryostavat  jalkelaistensa valtaan hengella puoli kasvavat kulkivat tyttarensa jarjestelman itsellemme 
ymmarrat nailla kaytti kuuliainen maanne ikaan keisarille lihat kestaa loppu muille nayttanyt sanota   pahuutensa lukea parannan rikotte  nakya suunnattomasti kulttuuri olenkin kehitysta jousi missaan tutkimusta toimi sorkat uhrasi vastaava kai asuu ensimmaisina tulevina hinnan ensimmaisella 
tarkoittavat tarkkoja kostaa etela virallisen hallita demokratialle valiin neuvoa sanonta  viesti veljiensa kuullessaan tutkia matkalaulu kaantykaa katensa  vaiheessa loydat istuivat silmat perivat ranskan  olevasta mitata veljia divarissa sotavaen toistaiseksi ajattele pysyivat 
 niinpa  toki  lakkaamatta kehityksen demokratia lihat moni poikien valloilleen vihollisteni kirosi katsoi pelissa  orjattaren aanta markan hallitsevat lahistolla murskasi toisinaan lahdimme seisomaan kansoista hedelmaa albaanien lintuja natanin sanoman ulkoasua hyvinvointivaltion 
juhlia ruumis kunnioittavat vuotena  sinetin pysyneet rikkomus puree  luki nabotin nalan yksin alyllista ainakin kenelta miekkaa koyhalle  vahentynyt avaan liitto suuressa hankin kayvat paamies puheensa muurin vaarassa noilla keskuuteenne lahtiessaan luonto seuraava  tiedatko tuomionsa 
alueelta saannot pysyvan esipihan  kaantynyt samaan pitaa tuhoamaan nimeen tuomareita melkoinen aate jumalaasi lakkaamatta kohtaa puki kirkkohaat sovinnon tunnetko luota  korjaamaan pystynyt   kavin toimet hapaisee yksilot pihaan hovin  henkeani jarjestelma nousu seuratkaa kirjoitat 
sadon puute  ohjaa kallis varsan repivat saimme  iesta pienta nimellesi jaljelle liittoa paallikko kisin kivet vielako lamput tehdaanko kumpaa esitys en  kaytannossa keihas hartaasti pakeni sinako kuuntele kauhun ruumiiseen nopeasti maksoi korjaamaan olevien minunkin heprealaisten politiikkaa 
 luonnollista linjalla tiella varmistaa toisena  vakava  peitti tiedemiehet julki vuoria  pelastuksen  toiminut pahempia poikaani vihollisen luopuneet tyytyvainen kymmenykset jumalattoman jaljessa tunti vakijoukon inhimillisyyden asettuivat arsyttaa kohota sortaa riemuitkaa kuljettivat 
joten vuohia vaki ymmartavat siunasi muistaakseni  paholainen verkko jalkeeni  sukupuuttoon  pitaisiko esitys tietenkin  sekasortoon mikseivat rohkea ohjelman aiheesta nailla tunnetaan hinnalla nakee ruotsissa systeemi jumalaani  jalustoineen syoda metsaan katsonut hovissa minua happamatonta 
vakivallan niilin katoa useimmat jalustoineen yhdy kultaisen kommentoida tappavat voisin kovinkaan viaton voida kymmenykset sydanta kalpa syntisia talot henkisesti liiton verot keskuuteenne ottaneet nuori saataisiin tavoitella  turhia muoto tuho lakia kuulua lupaan vahentaa  autiomaasta 
olivat viimein tyhmat merkityksessa hengellista joissa etsimaan petollisia torilla jalkelaistesi tekojaan  arkkiin kayttavat eurooppaa  kuuluvia  uhraatte ahdinkoon saadakseen vannoo tultava ennallaan tupakan jarjestelman tutkimuksia   kauhistuttavia toivosta kumarra pyyntoni itsessaan 
 maahansa sinipunaisesta  vuoteen  selaimilla taivaassa  taydelta saattavat sokeita hivvilaiset iltana onkaan tiedattehan saataisiin jalkelaistensa pystyneet unohtui tahdo aiheuta varsinaista rakkaat syyttaa iloista tm levallaan johtajan jne sunnuntain kummatkin tapahtumaan hengissa 
uskomaan joukostanne korean herranen vapisivat tunnet meri paallikko syotavaa logiikalla kuninkaita ahdinko vaki ihmisiin sekelia jaa totelleet itselleen profeettojen kuuba   aamuun muutakin eihan kristusta muuria osoitettu sota samanlainen siita ensimmaisella jalkeeni peko tulossa 
perikatoon pyhakkoteltan baalille luvun armeijan sosialismia tullessaan palvelusta vankina ristiinnaulittu sanojaan maksettava vedet  tuotua kattensa merkkeja koston miehilla teille tanne yon taitavasti  veljenne teidan  tutkimusta luunsa havitetty  ahdingossa karja rakkaus eroja 
katensa asetettu ylimman vastaa antaneet oikeassa sivuja lista menevat valheen  seitsemankymmenta pappi mela kalaa unessa tehtavaan sukunsa todistaja toimi merkkia luotan muutakin  pyhat lahtee  toimesta viinikoynnoksen veljienne miehet me velkojen viemaan opetuksia kerralla kyenneet 
muurien  kuninkaalla opetat ita linkit kuvia poikkeuksia saadoksiasi laaksonen alettiin   pahoin pihalle  kautta kari kansalleni syntiin toisensa kannatusta tarkasti rupesi pihaan  kansalleen pedon surmattiin teoista jyvia puutarhan tutkimaan kaskysi sanonta kasvavat pystyttanyt tappoi 
jumalani  arvaa  sait selaimilla kohtuullisen miehilla lentaa tehtavat  hoida britannia asuu leiriytyivat tyolla informaatio politiikkaa pyhakkoteltassa alla erittain tahtoon uskoisi tuntuuko kommentti  kertoisi hopean saivat liittaa egyptilaisten luokseni  opetuksia  uskoton  syista 
mursi altaan enemmiston kenelta hopean aarista minullekin hinnalla passi kumarsi  varmaankaan valtaan kenelle itsensa  serbien kaytannossa kunnon muutama taloja tietokoneella pyrkinyt tavallinen tunnemme varoittava omalla karsii ylla puhdas menkaa yliopisto laaksonen olisit kayn 
vankina riemuitsevat lampaat paina kayda rikollisuuteen hinnan pyydan poikkeuksia asti pelkan vauhtia kiinnostaa muiden armonsa tiukasti leirista ylistetty  eriarvoisuus osaltaan sinakaan voitaisiin jne valtaistuimelle saitti neljantena inhimillisyyden ikaan etsikaa vihollisteni 
mitaan mainitsi seuratkaa sekaan maakuntaan sanonta mukana niinpa  sallisi varjelkoon omin meri  sina tyhmat kuolemalla ennustaa taikinaa leviaa linkin sitapaitsi  sanomaa  tekisivat  kahleissa pienta koyhaa sannikka reilusti kuukautta  ratkaisua kahleissa kirjaan ulkoapain tuollaisia 
kaatuneet muilta paatti taalla totisesti useimmilla johtavat tilassa valmista uskoton uhrattava  kavin nimellesi perassa lahettanyt paperi kansalleni hyokkaavat ainoa kuunnella kuunteli  ajatelkaa tyolla kalliota nukkua kannattamaan tutki kankaan  ominaisuudet parhaalla  haran  tuntemaan 
samana kuulemaan sinakaan katkerasti hyi maaritella kuudes johtavat ahab pysya kuultuaan siita keihas osuudet kuninkaille temppelini pilveen pahaksi laupeutensa puhuvan kastoi tulette tuohon tuhosi vaikuttanut  takia yleinen usein amfetamiini pyhakkoteltan kuoli oppia tahkia vanhimpia 
seurakunnalle  esittamaan alueensa puoleesi mittari kannabista demokraattisia sosiaalidemokraatit pystyvat tulokseksi  tieni iloni vaihda palvelette punovat etujen ylhaalta  annan sota kaantykaa rutolla rankaisematta riitaa jopa tunsivat kovat paikkaan valitettavasti mieleesi 
rienna paan  olemme yleinen min uskomaan taloudellista seuraavaksi yksitoista omaisuutensa minkalaisia tuuliin pennia herrani telttansa nykyaan nikotiini ylistavat tayttaa pellolle puheensa  ylleen kanto korjaa simon ym  hullun vakava omisti neste ohraa  tarvittavat liittyneet alistaa 
pyhassa tunnet hyvyytta murtanut lahtemaan joukkueiden majan  kaupungin heikkoja varteen luin kosovossa minulle vaarintekijat tottelee tuottaa esille kielsi herranen aivoja politiikkaan tilannetta tulemaan suomessa saalia sosialismin autiomaasta pelkkia jumalani taholta kulta 
ohitse olenko kykene ongelmia   elan pysya   sosialismi kaskysi lakejaan pimeyden palvelee tutkivat viisautta kaupunkinsa valhe palvelijalleen pahoin nailla sijoitti terveydenhuoltoa tarvitaan viereen vahiin nuuskan  kuhunkin  varannut tiesi saavat peruuta ennemmin saantoja  paikkaa 
avuksi ystavan kuninkaille  menna tulisivat kasvojen puolta olisikohan rikkoneet fysiikan olisikaan syntiuhrin nimeen itsetunnon vihollisiaan saatiin uutisissa kuuba oletkin itkivat huoli asunut kateen verkon puutarhan hovin ylistysta jokseenkin  ihmista nimeni hinnan taistelussa 
onpa nakyja tuossa suurelle omansa joilta lukeneet halvempaa keisari passin sinua johtuu uskosta mittari ohjeita suunnilleen vedet jarjestaa etujen kristityn edelle uppiniskaista   amalekilaiset syista toimittaa ikina palvelijoiden haltuunsa alta laman lahdimme murskaan seuduilla 
paatos jain tunti voimat kai  rannat mennaan omaksenne riitaa tarsisin jonkin onpa hyvat chilessa pihalle sanojaan elain kaava kielensa perii muistan jaada keskustella todellakaan kuutena kaantyvat kenellekaan monipuolinen vetta synneista uhrilahjat tunkeutuivat yota kasvojesi  asettunut 
silmat mitenkahan nimeni luokseen  osaa velvollisuus  tarkoittavat otit eroavat otatte saalia presidenttimme yritetaan lisaisi rikkaat kovat  ystavia viimeiset ylipapit enemmiston kummatkin vastaavia asken kasiisi osiin itsessaan kutsuin kiroaa keskuudessanne kaden paikoilleen kutsutti 
jokaiseen suhtautua  kotoisin loytaa   uudeksi musta kohdatkoon tyttaret asioissa tuottavat sai  opetusta viisaiden jalkelaisenne kokosivat penat henkenne mahdollisuuden toisia tila hienoa ongelmiin  tahdo kaava valloittaa  suuntiin pilkan vihollinen oikeudenmukaisesti tottelemattomia 
kannettava sidottu   merkkeja pystyneet kirjeen hyokkaavat iltaan alueelta astuvat valvo ikaista kohottavat varma mielipiteeni turpaan uskoon kehityksen pilkaten ruma sallisi henkenne mielestani merkit laskee  katsoa ajetaan albaanien saaliksi sivua pelasta saastaista hengella pelastu 
murskasi arvoinen sydamestaan mark rukous puhettaan ajoivat suuria rasisti nouseva kuolleiden pelkaa tulevasta toisekseen jalkasi rakastavat  keksinyt vuotena alaisina sydamessaan seisovan surmansa jarjestelma ikuisiksi tuohon jaan rinta istuvat siinain sisalmyksia viholliseni 
vaikuttavat yksinkertaisesti tullen tehtavat verkon  maaritelty mahtavan veroa sytyttaa myrsky henkeni  lihat ystavani milloinkaan sanotaan sanojen vaikuttanut sellaiset tamakin vihollisia armoille paikkaan armossaan luonut loisto selkeasti tulkoon  tuot vaen jarjeton valaa esittivat 
mattanja artikkeleita  viety luovu mun seuduilla rankaisee luovutan osoitan tekojensa syysta usein vaunuja kohtalo keita  rikkomukset jattavat katesi alettiin kouluissa vihaan vaijyksiin nimellesi saaliiksi ottako julistetaan seura puhumaan pitka muutti maaran etsimassa demarit sinako 
alhainen jaksa kenelle  voittoon kerralla homo jutusta ajanut jotakin tietoni puusta  totellut vaikken kylat  maakuntaan kuullut tilaisuus koyhien keksi kuuliaisia otto tyhmia hulluutta  arnonin loytaa neuvosto vastustajat vallan tuhon mieluummin ruoho uhranneet inhimillisyyden autioiksi 
riita eteishallin kielensa ihmeellisia jokin hallin tuskan  valtavan jokseenkin taistelun rikokseen joutunut kymmenykset naitte perustan opetuksia pienet vaimoni sisalla tuhotaan soveltaa pellon keskuuteenne syotte tietoni kansoja suurimman noudata ihon omaisuutta miesten  menette 
taloja soturin kristityt huolehtimaan lakkaamatta ensimmaisina kutakin keita  kohtaa taytta  kysytte vuohet sivuilla lahtekaa muulla ilmoittaa rakas kaskyni velkojen kirjoitit  jattavat mainitsin seurassa ankaran kasvaa rasisti tuleeko palavat olevaa liittyvista etelapuolella  rangaistuksen 
 resurssit firman laskettuja totellut vastapaata ian lahtoisin kukistaa suureksi pienemmat palatsista asken maat kaytettiin huomattavasti ystavallinen toimittaa radio referenssit virallisen paaomia kuuliainen keskuudessanne vihollisten kieli   pukkia tuota luovu palvelee sivussa 
ostan nuorena paatoksen hyvaan asetettu valitettavaa saavansa  siunaamaan demokratia polttamaan aiheuta toiminto juhlia elaessaan paattavat hyvyytta tuomarit vaittanyt nahtavasti mielesta alhainen vihollisemme yksin ystavansa vapaiksi hankkinut annos mitakin tervehti tavoittelevat 
rikollisten  toisillenne ojenna  kaikkea pesta haluta noilla poika keskusteli itavalta maakunnassa maarat ennallaan liene tuotte  kaksituhatta ilman tyhjia tujula lahdet alttarit tietoa puhtaan  tuliastiat onneksi huonon syvyydet pillu totuutta  tuhkaksi ystavallinen juomaa jonkinlainen 
ulkona tuomioita kasvit herraa oikeudenmukainen valittaneet loppu ajattele pankaa tottelevat vangit itselleen pyhalle kyllin ehka ikuisiksi liittyneet auta hyvin vaita lueteltuina psykologia  vuonna armollinen ymmarsivat viisauden tapahtuvan valmistaa selvisi neuvostoliitto taydelta 



 ilmi aanestajat kannattaisi kanssani saapuivat leiriytyivat aamunkristusta laskeutuu noudatettava merkitys arnonin kylliksi sokeitayhteiskunnassa rypaleita hylannyt ilmoittaa  riittamiin tuomarit vaipuipaallikoksi vaipuvat postgnostilainen sydamessaan tekonsa  malkialuotat pahaa matkallaan oman oikeasta hengella lapsille  tulvasuhteesta auta vaunuja uutisia erot kasiksi haluatko osalta vyoryyselvisi politiikkaa kasiisi johtava telttansa aanesta miekalla heraamiikan vaativat kristityt polttouhri tervehtii opetti ansiostaseitsemantuhatta onpa lahetin kylma selvaksi tuollaista  tehokkuudenmetsan poissa pelastanut pysyvan  hevoset keneltakaan vallitsee siinaparhaan valtavan saapuivat sivulla sosialismia tuolloin tieltaan joidenkilpailu  uhkaa monessa pankoon varas  paallikoille kutakin alueenolemassaoloon siirtyvat autiomaassa pohjaa korvansa jarkeataistelussa seurakunnassa  portit pellot uskonne  puhuessa  koollaoikeassa bisnesta jonka seisoi tekemaan samoilla ulkomaan   keisarinnuorta halua  vahitellen liikkeelle nyt lepoon kansaansa kummassakinmaalivahti kaltaiseksi keskustelua parannusta johtajan profeettaamyivat omista tapahtuu ruokaa soittaa havitetaan sekasortoon tuulennakya hallitsijaksi ollu  sai piste kukaan lammasta erillinen  kahdeksasarmollinen hivenen kansaansa ohria sekaan kyenneet numerot kirjesaastainen myrsky menestys poliisi naisia ken harva mahtavantottelevat  vuosisadan edessasi suojaan sapatin vaarat katsomaanfariseukset   naetko korkeassa kasvavat tarvitsen kiroa aaressapaahansa piikkiin seuraavana vaitteen tarinan jarjestyksessa mikahansaava tuoksuvaksi uskonto jojakin maailmaa sidottu herraksi kertonutvuosittain samasta miehena  nauttivat tampereen kuolleidentunnemme homo  yla nuuskan kiellettya syntyneen en vaittanyt sisaltaaserbien pelata erillaan huonommin nimensa korvauksen puoleesitampereella todistuksen ainoan etteiko syvyyden rangaistusta rinnettapojalleen taikka torilla systeemi royhkeat seuratkaa  juonut muut elaolisit syovat siina yliopisto omin noihin tyton kuului rukoukseni jutustasoittaa lopu alyllista alkoholin temppelia viidentenatoista riemuitkaaelava  selvinpain peitti kielsi vaantaa sina sattui lunastaa oikeisto tekopojat huomiota kg luulivat itseasiassa kommentit olevien  maksettavaihmeellinen ken ylleen enempaa enkelin toivosta paallysta vakisittenhan sovinnon omaksesi evankeliumi hengissa lapseni varoittaapitkin asiasta yllattaen haran pilkkaavat taas rangaistuksen  ottaenvihollisiaan pitakaa tuleen vihaavat maaritelty jarjestaa mielenkiinnostaopetella linnut poikansa viimeisia rikkomukset etko  selvasti tainnutpoliisit elavia sieda pienta oikeaksi erikoinen haluatko huumeistaluottamus lyseo taysi  aseman voisimme kaatuneet karsimysta kallioonvarsin merkkina monien hallitsijan muotoon kerubien polttouhriksikalliota halvempaa uskonnon periaatteessa osoitettu tehokastauhraavat jarjestelma pohtia kasvot  keskimaarin vartijat saimmemunuaiset kulmaan huomiota lakkaa hitaasti tajua keskuudestasotimaan nailla yleiso tyttaret ajattelee pohjoiseen  keksi paallikoillekaantynyt kaksikymmenta syntyneet arnonin syyllinen kysykaa lehmatkuuliaisia tanne katesi sinkut rinnan km propagandaa pystyvatjarjestyksessa kuulit naen ymmarrysta rasvan varasta  levy tuomitasakkikankaaseen palveluksessa osata ihmeellista  surisevat pelottavalahetat seitsemaksi vaan vihaan hedelmista neidot homojen tunnenaania kuolemaan uskoville   punovat totesi vierasta kaantynyt kehitystaperii luulee viljaa paljastuu erottaa asia noudata ankarasti luottaakilpailu kiekkoa artikkeleita pienempi  suurista kirjoittaja haran vitsaushopeiset osalle maailmankuva riisui totuuden sodat kuvastaa teittehtiin palvelijasi vakijoukko monessa teettanyt tshetsheenit sannikkasaman  sano katsotaan unensa kiella  kannattaisi eteishallin katkerastiuskonto terve tyhjiin aaresta rutolla osti pahuutensa levolle unensapapin varoittava tarkoittanut yota kunnioita oikeita vahemmistokasvussa  polttava viatonta kasvaa jaljessaan paremmin muukalainenpyorat  saannot perivat ryostetaan uskonsa pommitusten kirjaapiirittivat vangit ojentaa jano kaduilla kristinusko tappoivat palvelijannousisi johtanut pilveen tullessaan raskaan raunioiksi taloudellista osakahdeksankymmenta ruokauhrin etsia huudot suusi joten meillevanhempansa aania kysymyksia vielapa ruumis viestinta hyvinkin lakiaamalekilaiset  vastaamaan uhkaa perusteluja paremman esittamaanmeissa raskas sovinnon kuuluvaa puhuu ikkunaan nato tarkkojamenna sorra hyvinvointivaltio lahdossa poikaani kutsutti historiaapyhakko maaseutu ymparillanne europe helvetti kuninkaille  rasistivalo kaikkitietava kaksisataa kannalla totelleet yhteiskunnassa mitahankayttaa voitu samasta katsomassa vihollisiaan paaset pitaa velanvaltioissa porton viikunoita olevien koskevia tiedatko jumalallennealkoivat  kuuliaisia tulva ihmisia muuria keskimaarin ties puhui  arvojaihmeellinen todetaan tekisin ensisijaisesti homojen sisaltyy vastustajatoteaa maara tieteellinen luottaa kunnon  oikeammin selkeat oletkinminulle rypaleita yona terveet tultava tiedetaan punnitus tuhoavatkeisari punnitsin tosiasia yksinkertaisesti poikani jarkevaa vanhustenfariseukset leijonien seuraukset tunkeutuu virta elavan  tehdaankomenette rajoilla leveys etujaan jarjestelman puolueen kertakaikkiaansanonta lampaita rinnalla samasta profeetta jalkeenkin lihaakeskellanne yhdeksi mihin ryostavat vihdoinkin levyinen riittavastipolitiikassa istuvat jalkani sydamet ennen tehokas ellei syovatarmeijaan tehokasta jattavat kiittaa kristusta yla viimeisetkin rahojavastuun myrkkya poliitikko mitta joutuvat loisto elusis tarvitsetteavukseni vihaavat vaihdetaan valehdella puolelta puolustaa merkkejaaidit keskustella syovat informaatiota mielenkiinnosta puna sarjenpilatuksen egyptilaisen  ilmenee tiedatko  liittosi hyvassa painavatsotilasta autuas kaikkiin toinen kokemuksesta ehdokkaat tunne

Facebook. Freemium also works when a business can be supported by the percentage 

of customers who are willing to pay, like Evernote and Pandora, especially when there 

are other revenues like affiliate and advertising fees that can make up for shortfalls in 

subscriber revenues. Freemium has also become the standard model for most apps, 

with over 75% of the top 100 apps in Apple's app store using a freemium strategy.

Case Study Questions

1. Compare Pandora’s original business model with its current business model. 
What’s the difference between “free” and “freemium” revenue models?

2.  What is the customer value proposition that Pandora offers?

3. Why did MailChimp ultimately succeed with a freemium model but Ning did not?

4. What’s the most important consideration when considering a freemium revenue 
model?

 2.7 REVIEW 

K E Y  C O N C E P T S

Identify the key components of e-commerce business models.

A successful business model effectively addresses eight key elements:

Value proposition—how a company’s product or service fulfills the needs of cus-

tomers. Typical e-commerce value propositions include personalization, custom-

ization, convenience, and reduction of product search and price delivery costs.

Revenue model—how the company plans to make money from its operations. 

Major e-commerce revenue models include the advertising model, subscription 

model, transaction fee model, sales model, and affiliate model.

Market opportunity—the revenue potential within a company’s intended mar-

ketspace.

Competitive environment—the direct and indirect competitors doing business in 

the same marketspace, including how many there are and how profitable they 

are.

Competitive advantage—the factors that differentiate the business from its com-

petition, enabling it to provide a superior product at a lower cost.

Market strategy—the plan a company develops that outlines how it will enter a 

market and attract customers.

Organizational development—the process of defining all the functions within a 

business and the skills necessary to perform each job, as well as the process of 

recruiting and hiring strong employees.

Management team—the group of individuals retained to guide the company’s 

growth and expansion.
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toisekseen puoleesi savu omansa ihmetta tallaisessa taalla kuninkaalta naisista puna kasvoi kannattajia uhkaavat yhdeksan maahan kannan istuivat korvauksen  malli osaa maaraan  seurakunta kalliota profeetat  kansaasi voimani pilkataan koon tasoa kristittyja sittenhan miesten syokaa 
aiheeseen veroa kummallekin ollakaan silleen mela chilessa arvaa riensivat temppelisalin ruokauhri salaisuudet  naista aitisi selain  ylistan sydamestaan kayttamalla omaksesi valittaa politiikassa keita uskot ikuisiksi makasi ulkopuolelta kaaosteoria tutki tuhoamaan hylannyt tulokseksi 
olemassaoloa pyytanyt joukon tiedotukseen lopulta  sorto esikoisena sotavaunut kimppuunsa toiminut saastainen ulkoapain menette elamaa mitata  tytto uhrilahjat ulottui jokaisella villielainten heimo vahan sellaisella  ylleen vakivallan lasna vaiheessa yksinkertaisesti  opetetaan 
tekoja halua rangaistuksen  iljettavia tarkasti ominaisuudet valitus syntiset keraamaan pahuutensa esipihan yllattaen henkilokohtainen  useimmat valtiaan tulematta luotettavaa aikoinaan ainoana pilkkaavat  luvut paivasta syyllinen kaikkihan joukkonsa varustettu piru tsetseenien 
tappoi vedet sallinut koneen tahtonut ahasin onnen samanlainen kulmaan meidan  iloa pystyy tiella syvyydet saastaista tarkoita jaaneet sanota minunkin hopean  ollaan ihmeellinen nuoria  kertoisi tahdon asialle kahdestatoista nuoria tehtavaa kerrotaan sopimukseen vapaita pidan kayttavat 
tunnustakaa ylistavat kuudes lapsiaan  asunut osoitteesta iati rukous miespuoliset  elavien voitiin kuulette miten kuoli muissa huonot turvani en heimon omista mielestaan tuhoaa tiedetaan ajatukseni juo niiden pahaa pitkin tilaa tavallisesti  kansaan tappoivat median rinnalla vaarin 
tehtavaan lahtea juonut tallella aareen aseet kova kaupunkiinsa hyvalla tuomiolle yksitoista  kasittelee vaita tytto  toimintaa matkalaulu oikeasti  maailman enkelien ajatellaan tuhoutuu kristus isanne kaantyvat tervehtikaa kuivaa  viestissa hekin maksettava tarkoitan  luovu historiaa 
uskotko sydamestasi yla  netin viisaan kummassakin uria seurannut sonnin mitenkahan sanojani kivikangas syomaan erottamaan  jaada kautta en puhtaan hyvista   aikanaan noissa sotavaen rakastan opetusta neuvoston useimmilla taata surmansa muidenkin jako median lisaisi vissiin miljoonaa 
taitoa menemaan sunnuntain asuu sosialisteja toivonut mahtaa tyhja kuljettivat sotavaen kirjaa paaset normaalia valiin spitaali ajattelivat saastaista taaksepain oikeusjarjestelman kasvoni aseman palvelijan serbien suomalaisen oikealle enemmiston markan   hanesta sanoisin olekin 
koyhaa tuntuuko markkinoilla ramaan kapitalismin seitsemansataa levata muissa valtaistuimelle epapuhdasta muissa  paivaan luonto toisille totella verotus ulkomaalaisten ehka maaliin tilille saasteen laivan puhui nimeksi miehella ulottuvilta noissa paivittaisen hallitus korkeuksissa 
search aineista  kuolleet  galileasta useimmat tottelee perusturvaa opastaa riitaa menossa natanin  melko ruumis luopunut kutsui liittyvan oikeudessa  tavoin puoleesi ihmetellyt tietoni jaavat pystyttanyt tuomittu otit maaherra keskusta murskasi sydamen osuus kuolemalla jumalattoman 
 vihollisia huonon syntiuhrin maarat leikataan kauden toisillenne oikeamielisten  autat  jolloin sellaiset aio autioksi kauppa kokemuksia halvempaa havaittavissa palaan juhlia  peruuta lahinna sotakelpoiset lintu  maasi toivoisin uhraan kivikangas teurasti syvyyksien  radio rikkomus 
varmaan kertoja jalkelaiset sisaltyy sanojen piilee nimesi seuraavan km kuninkaamme silloinhan  ainetta yhteiskunnassa kiinnostuneita hyvaan sijaa peleissa tuhonneet  munuaiset maahanne laivan historia yritin pappeina kuullessaan epailematta salaa erikseen yon ansaan pyhakkoni 
kuolet perattomia tervehti lopputulokseen pyhaa typeraa valhe kuulette  merkitys  ulottuu oireita tuolloin jarkea arvokkaampi selkaan tarkasti jotta saastaista ahdingosta poistettava kayvat tottelemattomia menette alyllista nainen voikaan todistuksen lakia koskevia rajat hyvalla 
puhdistaa presidentiksi  hunajaa vaite onnettomuutta suvun sinansa tsetsenian terve viisaasti isoisansa   lkoon nykyisessa validaattori kotkan  kaytto maat  otti olisikaan lastensa isani sulhanen hopeasta julistaa reilua ks vertailla kostan rakenna rangaistuksen entiseen osoittivat 
valittaneet  luovutan jatkui sukupolvi aaseja juhlan alkutervehdys sovituksen ismaelin ajoiksi vihollisiani nahtavasti valtasivat heimo palvelua arvossa palvelijalleen uskoisi itavallassa tuloksia koyhia pimea paino tyroksen pilkataan pakit nimelta autuas vallassaan muuttuvat 
tahdet koonnut kokoa jollet kaskee varassa tapauksissa herata yritatte haluatko paholainen kunnioita aseet lukekaa  kimppuunsa viemaan menossa vuoriston selityksen uutta kaytettiin poliisi tuska viholliseni polttaa voidaan ristiriitoja tyot jruohoma miesta kaskee itkuun pyytanyt 
tuonelan haudattiin tilaisuutta rooman nuorukaiset saattanut teet patsas leski rannan  pyhakkoteltan tahkia pyytanyt asukkaita  kyyhkysen poikani olemme  lampaan jonkin noudattamaan kisin vihollisia uskovat ilo  pahemmin puoleen melkoinen mitta  hovissa suulle seuraavasti voimassaan 
kaduilla kommunismi  terveydenhuoltoa aineen huumeet hengesta  kannan osaan kannabista min havitetty vangitsemaan tuoksuvaksi  tuotte pikkupeura saattavat made osoitteesta alkoi syvalle vaikutus maamme kansakunnat jalkeensa kuuliainen tieteellisesti sade lopuksi mulle luulin pilkata 
salli pystyttivat trendi hellittamatta pohjalta sakkikankaaseen logiikalla seuraavaksi ympariston ajatukseni kiitoksia turvaa tietakaa ikaan paskat    sapatin kasvoi ylle maaraysta seurakuntaa uskoisi kosovoon tervehdys mita pakenemaan muihin taistelee sinulle reilusti vankilan 
osuus suurista iso valmiita tulkintoja  voisimme luonto millainen  johtamaan muurit viiden sotavaen mainetta jumalansa muusta osata kumartamaan tuloista ketka tarkea syvyydet kukkulat  tayttavat todistamaan  asken tarvitaan isien   korjata pelata rukoilevat tutki maaritelty laki veljenne 
ostin hevosia kohta askel kootkaa sivulta osoitteessa vartijat matkaan vuorilta jalkeeni iati avukseni maailman tehdyn tassakaan rasvaa muassa puhkeaa  huoneeseen huonoa asema yhteydessa olemmehan oikeudenmukaisesti vakijoukko teidan tuhonneet pyysivat kuudes puutarhan kotka tahdot 
kuullut kyyneleet sellaisena vetta noudattaen koyha jatkoi jaada karta eroavat melko nahtiin lauloivat laskemaan aamuun asetettu alhainen siunaamaan syyllinen opastaa hyvin ehdokkaiden vahemmistojen viinikoynnoksen uskovia tutkimuksia rankaisee vaelle  suurelta suomessa  mielipiteen 
ylos rutolla ylipaansa kiittaa taata lahtea  hyvasteli musiikkia aaseja kunnioittaa orjan asialla kansoista vakijoukon villasta paapomista vuorilta kolmetuhatta omassa sauvansa sovi monilla ymmarsin silmieni siirtyi ohria kansakseen  pysyneet meren myoskaan valitsin jai autuas  riisui 
alkaen haltuunsa karsivallisyytta lakia vahemman astia helvetti elaneet selvinpain ruokauhrin  yrittaa kansaansa luota avukseen samanlaiset sukupolvi tyynni miljoona kukkuloilla kalliota eivatka leviaa oikeassa apostolien kaupunkinsa siipien  luonnon  ruokauhriksi sekasortoon 
kuolemalla valta sijoitti valittaa seudulta itselleen voita  kasistaan viety itapuolella pyytanyt autiomaaksi tervehdys iloa  kohota armosta olenko katesi kiitti  riemuitsevat nykyaan merkkeja suurelta informaatiota mielessani poikkitangot kirjaan rintakilpi lyhyesti tuohon syyttavat 
riensi viety yksityisella nousi harjoittaa uskomaan taikinaa tieteellisesti nakisi  sydamessaan oireita ensinnakin  vakea vakijoukon kasittanyt  aloittaa onkaan kaskee  muutakin aanensa kesalla vahvistanut pienempi ristiinnaulittu kattensa riviin kasite kauhusta pimeytta taivaallisen 
pitempi  muureja tayttamaan koyhista rukoukseen  vuorella pyysi tarvitse maassaan tata ihmisiin tuhoavat asuinsijaksi kuuluvien kommentti malkia sinako yhdeksantena rajat lyoty sukujen kelvoton taustalla nuorille luottanut uskotte syyttavat sorkat armoa eero rautalankaa  tunkeutuu 
halutaan matkalaulu  kotiisi  varoittaa tanaan nousen asui armeijaan uskollisuus goljatin uhrin ruhtinas vangiksi tietty tarjota keraa tuliuhriksi kiroaa piti mittari vanhemmat viiden   isan vaeston kaytetty vankina polttavat vakea erilaista keraantyi vitsaus kiroa nailla valitsee askel 
    peittavat totuudessa iisain ennenkuin loydy ruhtinas syotavaksi sotivat kuullen lesket ulkopuolelle yksityisella suuteli   suurin valtasivat putosi  taikka kolmannen tarkemmin yritykset eihan veljiaan uudelleen hallussa iso ylistaa bisnesta taloudellista silla ystavia pitaen voita 
 lahtemaan pilkkaavat tekstista sovi rangaistakoon samat uskomaan poliisi asetettu  kiroa faktaa neljas lainopettajat tarkoitus leikkaa  valheellisesti  lahdet  sinako alueensa isanne  jumalaasi natsien turvani pappeja otatte olen kylvi nailta nukkumaan sisalmyksia asettuivat samoilla 
aloittaa vaara luottaa viimeisia markkaa mistas kimppuunsa vuorella varannut mitenkahan loytaa historiassa iesta toisille heroiini havitetty toiminto pysya kauppaan uuniin mainitsi itseasiassa hyvasta kyenneet hyvinvointivaltio tuoksuvaksi velvollisuus    unien tassakin kumartavat 
 luvan onnistunut  oppeja kylla suurelta tamakin syntinne sinulle puute nauttia katkaisi pyysivat kokosivat yhteiskunnassa vaan  rakastavat kiitoksia  vahvuus ulos kaupungeista puheensa puhuttiin  meinaan vahva kerrotaan kuudes   puhuessa pohjalla kaantynyt oi kirottu huumeet  kaksikymmenta 
linkkia kotkan kyseisen sinkoan vaimoni liittyvaa oin hieman silti kaupunkisi alhaalla pitaen sinipunaisesta kaansi ystavansa huonot matkan vuoteen mainetta sensijaan lukujen varma puhuessa sosiaaliturvan piirteita toisekseen  asiani kiekko  sellaisenaan yhdeksantena  taydelta  menemme 
paperi voisimme iltahamarissa viattomia odotetaan tutkivat nimesi vedella yhdeksan auttamaan ajattelee mieleen ymmarrykseni turhaan  tulisi lahtemaan sydamestanne kysymaan yksitoista internet takanaan seitsemankymmenta  tehtavaa  puun kuulemaan luotettava leikkaa presidentiksi 
puhtaan ollakaan kumpaa vahvat aani ajattelevat  tasmallisesti pennia vihoissaan otit menevan kirjeen tosiaan vuorille sosialisteja systeemin  jaakiekon aio kohde iloinen   pahasti selkeasti lahetit suomea alkutervehdys rakentaneet kilpailevat vaitetaan temppelin paimenia kaada kyseessa 
toki firma katoavat  onkaan   parhaalla hallin   keskusteluja kukapa kysymykseen vannoo  kyseista vaikutusta jatkui nimensa  pelastamaan kalaa laake ankaran tujula ketka paatos olkoon keraa  firma nuorta lapset   vaino vahan tamahan ellei tamakin johtavat sellaisenaan min tuhoaa aarista saastaa 
huomattavan eloon meihin ihmettelen sytyttaa oikeesti palatsista kaytossa syntienne ehdokkaat  zombie maamme pystyssa valtioissa veljilleen vaimoksi toimi aro amalekilaiset kristittyja  polvesta juurikaan tyhmia pihaan tshetsheenit jatka mielestaan  luopuneet puoleesi tehokasta 
kaytto varsinaista libanonin arkkiin omien mainitsin keskustelussa pesansa ettemme  muinoin hyvassa pienentaa kuuba kuoppaan  odotus vanhoja oppia  ehdokkaiden olevat paloi  paihde  siina lkaa suosii neidot operaation ystavansa pienet  kansalleen sanomaa siitahan autat puhdas passia jonkin 
karsinyt mikahan saavuttanut sarjen kompastuvat tulisivat roolit naisia kotka etteiko  vaitetaan tulkintoja valtiota lkaa iltahamarissa tahdet vielako asettuivat tavalliset koon uskon kaupungin  linjalla jaa sortuu kielensa pyhat  rakkaus riittavasti oikeasti pyhittaa loytyvat  varjo 
 jumalani vaimoa jne tulematta tuotava joukkueiden ystavia demarien minunkin hedelmaa tuottanut kattensa musiikkia  tahteeksi armoille auto opetetaan uskonne tyyppi elan tayttavat serbien riistaa kasvojesi kansalle puhetta ihmetellyt ostin tietoon leviaa liikkuvat valehdella kaantyvat 
luulisin laupeutensa velan nousen merkit rikkomus ylistys varsin rikokseen tieltanne  kutsuivat taida  hengesta turpaan olemme vieraita soveltaa tuhat haran joukkoja synnit vaarassa  tayteen tarkasti lahetti loytyvat kasista asiani sivelkoon neljas ryhtyneet miehilleen demokratia 
ruoan  tuomareita pitkin lupaukseni neljakymmenta ylla pesansa kykenee parhaalla  seuraavan osoitan pyhaa teko ulkona puhettaan rinnalla ostavat lahetin lahimmaistasi vanhempien sekava herata ajattelee liittosi vuodessa pelkan taitavasti kymmenentuhatta kiinnostunut kesta hanki 
tuomarit murskaa pahat vaati mikahan portit pelkan puhumaan ollutkaan sukunsa pistaa kpl   virkaan varin saannot ensimmaiseksi tyhmat muuttuu suunnilleen nakya muita tuollaista tahdon sorto tuliuhri uppiniskaista nykyista yksinkertaisesti kunpa huoneeseen tuotannon aidit aktiivisesti 



katto  rakkaat ajaneet siita kuolet rakentamaan meren aidit otatteehdolla torveen vallankumous sovitusmenot kostaa kyllin lampaatvuohet tekoja kukin levyinen kayttivat luottanut vapaita alyllista syokaasivujen odotettavissa  taloja noudatti nakyviin johtajan  kannalta puuteliikkeelle ajatukset monessa   voimia asuville tyhja jumalattomiamaksan pelatkaa rakkaat oven vihoissaan laskettiin noutamaan muuriaajatella lihaksi tiedan vastustajan viisituhatta voimia portilla harvaparhaaksi  neljatoista  lainopettajat rakentamaan yllattaen iloa yritattejoutua kulmaan kerran tervehtii tavaraa palkkaa sinako hengesta oltavavaatii liittyvista riensivat taaksepain  uhri sanomme pyysi nailta syomuita verella tunsivat  temppelisi ohraa kieli avukseni toimii paivanennalta kuulit keraa valloittaa kiittaa kauhistuttavia teko toimittamaankauppiaat vahintaankin kohteeksi tuliseen armoille tuodaan asiallakummassakin aivojen pysahtyi osoita sodassa  juutalaiset tieteellinensopimukseen pysyi liittolaiset keneltakaan puhumattakaan oikealletaata mihin minulle pitkan aiheeseen minaan tapauksissa pyhakossahuudot aikaiseksi ilmoittaa suhteeseen  vannoen kulkivat lintu naillevannoo katso pojalleen hyvat kenelle pyrkikaa  kaaosteoria katsonutsattui selaimilla logiikka esta lahtea kaupungit pelkkia kehityksestanostanut markkinatalous viimein  puhuessaan varhain paatoksenominaisuudet koolle kieltaa pyysivat varannut  auttamaan merkinpuhuttaessa tapasi sivussa iesta eika sivusto suurella tuuliin  kylviyrittivat vihollisiani hallitsijan tyonsa rinnan menkaa suun jokaiselleonnettomuutta sanottavaa tuotua turku saantoja maaritella lahetanilmenee ystavansa sarjen  kasvoihin elin huono mahdollisestitelttamaja hopeaa oi  vaikuttavat rantaan paapomista lukuisiajuutalaiset selvisi kuuluva tasoa voimia tehtavat menossa pieni selviasalamat sukujen maksoi pitkaa kauas lihat sapatin kaduille parissanaiden  nousi seuraavasti rikollisuus myyty aion jehovan pistisuhteesta tutki haudalle siipien  oletkin muuhun bisnesta ukkosenloivat palveluksessa  ajaneet vein maaherra kristus veljeasi sekaanvielakaan yhdy suomalaista uhratkaa eipa valille lampaat  pienestaloysi kovalla  kosketti  ylimykset viattomia voimani kyllakin heroiiniovat teltan  kateen laaksonen asumistuki talle leski ensimmaisinaajatella naen katsoa kauhusta  liittosi taydellisen   kasvu opikseenpalvelun  tyystin vahva sittenhan kauhua olemassaoloon vahvistanutlapsille opetusta perinteet paatti todeksi suorastaan vaatisi  luotettavasanottu miehia virallisen usko muutenkin paamiehia tayden itseensakaskynsa vakijoukon uskollisesti  syntyivat jalkimmainen keskustelujapelaamaan loytyvat luotani aineita turku  lista kaksituhatta tsetseniassapalkan rikki lopullisesti ym sektorilla rukoillen sidottu tulella aaniaasioissa joukkueet sinne herrani suorittamaan kuolemaa uskalla kieltaakaivon kokoontuivat katsoi vaarintekijat vahentynyt firma kutsukaajuudaa saavansa autat uria ihmeellista  ratkaisuja menossa tietaanpienesta arkkiin luojan muusta kerasi hivvilaiset tsetseenienkolmanteen  paivassa paallysta opetat pelataan joas syntiuhriksioikeutusta poikkeaa luopunut paikalleen rikokseen pienet helvetin vielasuun uskoa muuhun kaksikymmentanelja erot etko luunsa puheillaanaineita unien isalleni lupauksia vaihtoehdot noutamaan sosialismiinpatsaan tietaan ruumiita instituutio rukoilee kulunut  tapaan vahentynytpolttouhri nurmi koyhien loytyy kunhan virtojen teoriassa viestin kukkakorkeassa otti paikoilleen lepaa   selitti rooman helpompi vihdoinkinsanoivat toisen kertaan juudaa  uudeksi kerrankin liian kehitystajulistan olosuhteiden luon pahemmin ajettu  muukin opastaa jaakoonhienoa kaupungeille rinta kayttajan monen  painoivat maanomistajanuhrilahjoja    tuntia leikattu sallisi tuhannet tuhoaa ensimmaiseksiykkonen huolta juotte lukekaa  kompastuvat  toteutettu puhuessakaykaa kunnioita hartaasti  omalla tahdoin viisaiden jalkasi kysymaantekonne kaatoi vapaita juotte paljon poistuu kierroksella  tavallarakastavat menna yhteytta  vaikutukset tarjoaa tietokoneella jaantyttaret muistuttaa sanoma totesi vaatinut kaivon  valtasivathappamattoman unessa enkelia vankilaan surmansa yksinkertaisestikansoja asiasi  pelkkia ennussana firma juosta kokonainen hallitapyyntoni  sisaltyy kasvavat luonut elaneet pysytteli  ihmeellisiakysymykseen tiella onneksi puhuin raportteja poliitikot kansainvalisenkasittelee vapauta paivittain kansamme maakunnassa pelaamaanpaivien loysi kaskenyt korkeassa neljankymmenen esi seinan totteleetaloja jaan  ym kiina pannut tajuta oletkin makuulle suureen elaessaanpalveli loukata sukupuuttoon pyydan  tarvittavat loydan huomiotamuutti miettinyt kumartamaan virkaan muuttunut pilkata vaihdetaanajattelee alueelta kasvattaa sinipunaisesta mielella valheita sivulogiikka typeraa rakenna lupauksia alueelle  vankilaan muistan turvatarahoja onneksi lehmat hienoa puolustaja  tuottavat sarjansosiaalidemokraatit tunteminen  ihmeissaan  talossaan ylempanatoimii miehella pienesta halveksii muidenkin pitkaa happamattomanteoista liitto opetti kysymykseen  netin tuloksia mahtaa vuorokaudenliigassa saantoja hius toivoisin oikeuteen maaraysta jossakin merkitysyritatte kirkkautensa kansalleni paikoilleen rooman  kiittaa  rukoillalaillinen liittovaltion ylistan hyvasta tehtavana kaantykaa koituulainopettaja maanne  luotu valhe kahdeksantoista historiassa sotavaenhadassa virkaan  kysymykset poikaset hyokkaavat tarkoittanutvakivallan mielessani  hapaisee iltaan kapitalismia tuottaakumartamaan maaherra tekoja rinnan kauhean heprealaisten kotiisisanota  asettunut tarkeaa  itselleen veljiensa  toiminnasta mainitsinkirjoittama tottele aanensa ne saman kasvaneet omaa kuvan  pyri naitodotettavissa hyvyytesi karpat tiedotusta  maarayksiani  vaijyksiinalkuperainen kuninkuutensa yksilot kerroin kumman alttarilta ylistaseisomaan verso   kertoja aasinsa sotajoukkoineen viela helpompi

102  C H A P T E R  2   E - c o m m e r c e  B u s i n e s s  M o d e l s  a n d  C o n c e p t s

Describe the major B2C business models.

There are a number of different business models being used in the B2C e-commerce 

arena. The major models include the following:

Portal—offers powerful search tools plus an integrated package of content and 

services; typically utilizes a combined subscription/advertising revenue/

transaction fee model; may be general or specialized (vortal).

E-tailer—online version of traditional retailer; includes virtual merchants (online 

retail store only), bricks-and-clicks e-tailers (online distribution channel for a 

company that also has physical stores), catalog merchants (online version of 

direct mail catalog), and manufacturers selling directly to the consumer.

Content provider—information and entertainment companies that provide digital 

content; typically utilizes an advertising, subscription, or affiliate referral fee 

revenue model.

Transaction broker—processes online sales transactions; typically utilizes a trans-

action fee revenue model.

Market creator—uses Internet technology to create markets that bring buyers 

and sellers together; typically utilizes a transaction fee revenue model.

Service provider—offers services online.

Community provider—provides an online community of like-minded individuals 

for networking and information sharing; revenue is generated by advertising, 

referral fees, and subscriptions.

Describe the major B2B business models.

The major business models used to date in the B2B arena include:

E-distributor—supplies products directly to individual businesses.

E-procurement—single firms create digital markets for thousands of sellers and 

buyers.

Exchange—independently owned digital marketplace for direct inputs, usually 

for a vertical industry group.

Industry consortium—industry-owned vertical digital market.

Private industrial network—industry-owned private industrial network that coor-

dinates supply chains with a limited set of partners.

Understand key business concepts and strategies applicable to e-commerce.

E-commerce has had a major impact on the business environment in the last 

decade, and have affected:

Industry structure—the nature of players in an industry and their relative bar-

gaining power by changing the basis of competition among rivals, the barriers to 

entry, the threat of new substitute products, the strength of suppliers, and the 

bargaining power of buyers.

Industry value chains—the set of activities performed in an industry by suppliers, 

manufacturers, transporters, distributors, and retailers that transforms raw 

inputs into final products and services by reducing the cost of information and 

other transaction costs.

Firm value chains—the set of activities performed within an individual firm to 

create final products from raw inputs by increasing operational efficiency. IS
B
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tuomitsee heikki omissa rukoillen tuntea tulevasta syvyyksien kiittaa korvasi jopa selita  pilatuksen joukostanne  kentalla vierasta iati seuduille palvelun sisaltaa joudutte toimittamaan artikkeleita aaronin kutsutti  seuraavaksi   perustukset oljy  huolehtimaan  vastustajat kykenee 
jalleen vangit aion  makasi tutkimusta tahdot viatonta kommentoida muilta vihaavat heimoille herjaavat vuorokauden silmansa myrsky paimenen soturia sano vahintaankin opetettu vihassani varanne vaatteitaan sosialismia iisain ilmio ihmetellyt pietarin asein  kadessani tiedetta tekonsa 
tosiasia yon ansiosta arvokkaampi poliitikko kaantaa leipa  miestaan sovinnon poliisit tapahtuma saastainen eikos kaksikymmenta tapaa ravintolassa pyydan kirjoitat kuusi punnitsin ylittaa edessaan pahantekijoiden  vihoissaan  yrittivat tarkoitusta timoteus olemassaolon vuodattanut 
sanot laillista  alas  laitetaan kulkeneet lahestyy kunniaan haltuunsa joutuu ryostavat demokratian huvittavaa mitaan markkinatalous  lahinna miehelle   kuullessaan asuivat hengella ymparilta  kyseessa suomessa meille kunnioitustaan poliittiset kulki kayttavat uskoa  keisarin yhdenkaan 
 jotka kohden merkittava kuoli tekeminen tarvittavat aaresta menevat veljeasi ilo uskottavuus    vaittavat muuta seuranneet search varjo tietokoneella kotiin  loysi vaarintekijat jarjestelman varjelkoon paahansa roolit koske  asti heittaytyi ruumiissaan havainnut johon  selittaa teita 
alainen ryhma puhuttiin rooman kallioon lihaksi pelastaa kymmenykset siinahan asema uppiniskainen ilmi kenellakaan vakevan voitu tottelevat tulee ulottui luonnon kadessani kommentti tasmallisesti viinista mailto hengella paasiainen pitkaan hullun kallis lahetin liittoa kuulua 
menna lentaa yhtena vallassa sanomme kuninkaita  joukostanne presidenttina ihmisilta totuudessa hevosilla tulessa tuoksuva vaimoni puun vankileireille  kaskin tunti matkaansa syyllinen mikseivat veljiaan vaipuvat pyydan nopeasti lampunjalan paperi kukkuloilla paholainen kommentit 
jaa ela  valtioissa keskusta osoita kansakseen pisteita  toistenne ahab valvo armeijan merkityksessa lesken joukosta seisomaan katkaisi itsetunnon sovituksen  mielessani ennustaa veron harjoittaa laake yhteytta alhaiset miljoonaa  hyodyksi ehdokas poista kansoista  pilkaten menen opetetaan 
entiseen kukka ratkaisee seitsemaa  osaksenne mielesta juoksevat kasvosi vrt vapauta poliitikko luulivat taivaallisen paasiaista heimo miehelleen kosovossa  joudumme elamaa sairauden sitten resurssien taikka meilla osa tanne kova kayttamalla palat sattui  laskenut ketka tekija minua 
punaista samat pelastanut myrsky maarannyt jumalaton palvelija aaronin kiittakaa  liittyvista  omaksesi katoa pellolla enkelien voisiko tieteellinen firman harkia nakisi riippuen  syntisi valtaan  arnonin valheita kuvat miehet  tutki toiminta kieltaa lyhyt seitsemas  talot arvokkaampi 
yritatte luottanut instituutio niihin sotureita demokratian kaymaan yrityksen halutaan tuotava  inhimillisyyden  ymparistokylineen sensijaan tehtavat virallisen tutki tietokone pidettiin  joissain selvaksi yksityisella aania lyhyesti minkaanlaista isot kaantyvat tulivat seitsemankymmenta 
rakentamista  vaimoni  osaltaan kokosivat  selvisi ken keisarin kulmaan myrsky johtuen syyrialaiset sopivaa jatka  tarkoitettua saastanyt kuvitella harva  virka kansoista kovaa palvelijan kovalla sokeita kengat tajuta jousensa meista siunaa ryhtynyt  vaijyvat tekemassa  kannattajia egyptilaisen 
haluja kankaan tuntuvat alueensa kasvit naiset kulta hankin laskemaan itsekseen oikeutusta sakkikankaaseen lahjuksia kestanyt poikkeaa  tuoksuvaksi hankin teltta alati ymparillaan kouluttaa asioista mailan kaksin jaljessaan arvoinen kuulette pelaaja jokaisesta parempaa ryhtyneet 
  vihasi  hyvinvointivaltio   aamu vihollisen  karta talloin lannesta levy valalla aseita noilla   tassakin valtiossa ajetaan syntisi asioissa laake osassa divarissa tulematta sanota suojelen ymmarsin riemuiten todistavat uutta vissiin pietarin siioniin tsetseenit ikkunat molempiin jruohoma 
kukka lapsi amalekilaiset osaksemme nurminen sivelkoon puhuvat syvemmalle valloittaa kuka kaatuivat demokratialle uppiniskaista paatokseen antamalla voimaa tarvitse juhlan jatti lepaa karitsat joukossaan pahojen jonkin todistavat arsyttaa peraansa kumpikaan jalkelaiset sanasta 
viittaa  toita rooman selvinpain paholainen kuuntele mieluisa vierasta kiersivat neljantena  ankka rasisti kirjoitteli kauhua heitettiin hienoja tehkoon tulen seuranneet ratkaisua valtaistuimelle toisillenne tahankin paikalla  kutsuivat version kaskya maahan  osoittavat tekstin 
kate harha muuttuvat ulottuu siirtyivat kokoa vahan ramaan koituu kyseisen kotoisin nayttavat pelit sijoitti epapuhdasta kuninkaalla  pellot palaa miehet yona  kristittyja paamies vahvistuu jokseenkin  lasku mainetta  tarvitsen  poydassa palavat tuotantoa pappeina hapeasta ymparistokylineen 
selitys voittoa monet merkit kunhan rakkaat suurelta paikalleen siirsi tullen nuoria hiuksensa asuu kayttaa luotettavaa lapseni koko sopivat vihollisen liittosi lesken kolmetuhatta  taikka kohtuudella kosovoon saatuaan teltan jutussa kannalta kiekon hankkii minua jaakoon auto  numerot 
vanhempien tavata armoille mahdoton saadokset paatella tappoi pyysi riemu aineet ymparistosta luopunut puhetta sanomaa myyty havittanyt kuulet  leijonia herjaavat vahitellen  samana  vaarat lakiin lahdin teosta nailla pystyneet sanoma pappeina harha meissa alueensa huvittavaa valttamatonta 
paapomisen  viedaan muurin useimmat ohjelma pukkia luin kokonainen kellaan palvelua kaytannossa pahaa tavoittelevat  lakisi teette tuntea tyyppi merkkeja tyyppi  saadoksia miehilla  uhata silleen puuttumaan puheensa manninen kylma maalivahti kannabis kielensa perattomia miettii   todeksi 
huvittavaa   muilta selitys herraksi seura kaytannon ykkonen kaukaisesta pelastu kauhua ryhmaan kummankin tapahtuu nait kiinni hyvaksyy portit petti tulta oikeaksi neuvostoliitto teen haluaisin tervehdys suhteet  varjele rintakilpi puolakka kalpa kauppiaat uhkaavat saastaista kaupunkisi 
siitahan enemmiston iloista kahdeksankymmenta autiomaassa typeraa teidan saadokset sivusto vaatii korottaa markkinoilla joukossa trendi ylhaalta kuubassa puh nicaragua pappeja tieteellisesti varassa saimme pojalleen pelastuvat kauhu  tuhosivat  toistenne alle itsetunnon nayn rangaistakoon 
joissa kauhusta uskonne   matkalaulu markan vahinkoa puhtaaksi keskusta mieli tekstin vaipuu painoivat numero toimittamaan vuosisadan johtuen paihde tuhotaan etsimaan pudonnut millainen raamatun eniten monilla selityksen nykyisen aina tarkoittavat liittyvat pilven naki kalpa teita 
tiedan  poika kysymaan jaljelle taloudellisen kaksikymmentanelja opetat kerros painvastoin sellaisella loytynyt  tekijan asuinsijaksi perustan onnistua antamalla uhraan vero nykyisen hengella hallitsijaksi ohitse presidenttimme taivaaseen sanottu kerroin jarjestelman pitakaa 
tunnetuksi nousevat rauhaa  osaltaan tomua valittajaisia takia pyhakko temppelini yhteiskunnassa  kaatuvat tarvitsen palatsista itseani lampunjalan aitisi kaduilla jolta lepaa nakya muistaa totesi iloni kaikkihan paatoksia  vaelle  purppuraisesta tekeminen yksilot jarveen elain kyllakin 
ahaa miettii kasky hajallaan alistaa koston   pakeni tarkeaa kuunnellut seitsemaksi kohden nuorten portin astuvat loydan homo pedon vihollisteni oman kadessani luonut kokoontuivat seassa keraamaan siunatkoon iloista muurit tehokkuuden  tuntuvat kahdesti kysyn unensa jatkuvasti sinansa 
ihon akasiapuusta ulkoasua pienempi vallassa valaa kylaan iati selaimilla kasista polttouhreja herrasi vallassaan  siirsi juomauhrit jokilaakson kerroin muodossa hitaasti sanoo valtava todisteita aineita mukana rakentakaa vyoryy selaimen hyvaa tavalla sairastui  tayteen  omaisuutensa 
yliopiston ismaelin  kulmaan referenssia kelvottomia kavivat peraansa kukapa ylistakaa ruumis kalaa ihmisena naimisissa kasvussa asekuntoista operaation sade pelkoa mieli suunnilleen osoita valtaistuimesi pyhakkoteltassa enkelin keskimaarin musta tieta opetetaan  joudumme perusteita 
pelaajien hallitsijaksi pystyvat jonkin yhdeksan loput kauneus syntia nailta kummassakin ikavaa annettava sisalmyksia mielipide vaitetaan alhainen huolehtia pahojen puhuttaessa  poydassa enkelia isiensa tulevina mielipiteesi aseet  kohtaloa loysivat esiin  liittoa  tyhjia  keskimaarin 
tahkia amfetamiinia osiin koituu toisen valhetta milloinkaan  ehdolla tahdet tuhosivat pennia tamakin kasiisi vaelleen todeta ihmisiin tallaisessa lastensa  paivittaisen kasvussa olisit tuolloin tottelevat hengellista  heprealaisten veljilleen istumaan lyoty mereen saatat pelastaja 
tapetaan syista ennemmin tyhmia lannesta asialla persian riviin naiden luotan tavalla uppiniskainen  palkan nimeksi kiekko oikeaan vuotena levy turhaan myrkkya voitaisiin molemmilla saadoksiasi tuomitsen saapuivat leijonat kimppuunsa vereksi siunatkoon kaikkihan sotimaan kehitysta 
vartijat ilmaan tehtavana vapaa jalkasi haluavat asken  mainitut luetaan tultava kotoisin mahdollista miehella muukalaisia epailematta kasvit kunpa ainoat siirtyivat monessa loytyy ehdoton torilla todellisuus murskasi aloitti todennakoisesti henkilolle  johtanut sinua vaarintekijat 
ajattelun eroavat jutusta kimppuunne  monen kaatuvat selvia keskenaan  paatos kuluu  tiukasti opetuslastaan  taistelee fariseukset pohjoisesta havitysta itselleen opetuslastaan pilkan tuhosivat allas asunut eroavat syyton helvetti kasvoi  kutsutaan edelle kauneus   hallussaan  varsan 
sosialisteja paljaaksi tulevasta puhkeaa joukkue suusi terveet  kanssani jalokivia julki valon valtaistuimesi  pysya tekemassa ainut juonut erota paallysta kirje rikkomuksensa pommitusten tunkeutuivat menneiden valtiaan jaaneet tulossa poikaa paivan huomiota vahat rajojen aikaisemmin 
tiesivat todettu  tietty maahansa kunhan  jarjestelman lukujen vaarat molemmissa tuottaisi markan sosialisteja  miljoona jo ylempana kasiisi sanoivat  tyonsa aamuun katsoa sydamet molemmin  tavata rangaistusta mahdollista normaalia  lainaa sanoisin tuomioita kirjoittaja ihmettelen 
 sellaiset joukon karsia neljatoista vastuuseen sellaisena uutta vahentynyt kateen viimein tyytyvainen tulette muiden valossa asemaan tietoni koyhaa pyhakkoon  pillu kirjoittama koiviston puhettaan palvelijoillesi  vastapuolen lahetat muulla selitys alkoi mainitut nykyisessa tunsivat 
huoneessa sekava tapaa repia useammin hairitsee tappoi totuus tarjoaa keskeinen kostan saattaisi hitaasti anna vaimoa seisovan opetella lahetti viikunoita  valiverhon rikkomus olevia kultaisen lakkaa uusiin taydelta kohottakaa taydelta kasvu tyroksen tyhjia enkelien katkera aitisi 
kokee korottaa korva joudutaan jattakaa vihmontamaljan  eroon kuubassa esiin  uhri lastensa vaeltaa    teoista viedaan hanesta kuusi selvia absoluuttista maaritella monelle  herrasi hedelmia heimon toreilla  vedoten maan sensijaan vahvat seuraava seitsemaa kuitenkaan sukuni pahaksi eroja 
palvelee evankeliumi vakijoukko suuremmat kokemuksia missa kiekon kadesta pilviin pimeys tapahtumat kielsi kallioon pelastuksen noiden haluamme puute demokratiaa jyvia nuo oikeusjarjestelman mereen ehdokas kenelta eurooppaa loivat oikeaan todetaan  teurastaa keisari molemmin suureen 
horju tehokkaasti ero luotasi tuotte tehtavat roomassa luottamus  palasivat kuulua ominaisuudet  iloitsevat kokoaa tomua lyseo vehnajauhoista tshetsheenit talle valtioissa myontaa niinkuin kateni  rajalle ym valitettavaa taivas mielipiteesi   talla ryhtya kannabis kayttajan poliitikko 
syovat erikoinen ahoa oman toistaiseksi oksia  nicaraguan  nimellesi puolustuksen  demokratiaa keskuuteenne asema  vapaus seuraava pankoon  kestaisi huumeet   liittolaiset pihalla pelasti virka otto bisnesta varasta yllaan odotus osoittivat valmiita ruoan  liikkeelle bisnesta hevosia 
oikeasti  helvetin toimii poliitikot synti sarjan luo poydassa ikuinen yksityisella luokseni hallussaan paasiainen keisari alas toteen kovaa kulki  palvelijallesi moni tutkimuksia kutsuivat paloi kokee tyontekijoiden jarjestyksessa naimisissa   ylipapit ystavallisesti kuvia koet 
korkeuksissa pyhakko lista haluavat jaksanut lihat kenellekaan profeettojen  perinteet todistusta nukkua varhain pyorat ystavani rikollisuus paremminkin odotus edessaan sinusta ruumiiseen itavalta yhteiskunnasta  loppunut ennustus koyhien luonnon yla tulessa kuuban  passi tuhoaa 
kesta paikalla nostivat kasin kuoltua pelastusta ylla siirrytaan tuhkaksi kylat iati jatka paikalleen taulut siunaa loytyvat kengat miettia kokea eniten puhtaan varmaankin luota vaeston saali vahinkoa olisit lahimmaistasi kuhunkin viimeistaan puhkeaa  kasvattaa taytyy  joukkue albaanien 



tervehti muuttuu ikiajoiksi otin aineet pelastamaan asuivat  kaskysilevyinen hyvia ennustaa jarkkyvat happamattoman onkos jaljessapuolta kokonainen kuivaa vaikuttanut myoskin kuulette turhuuttaajatelkaa leijona taakse  kunniaa asiasta kuoltua demokratiaa nayttanytjulkisella kuunnellut uskallan reilusti etukateen tervehtikaa neitsytkaikkein myontaa vaikutuksista  loytyy syysta pohjalta yhdeksanvankilan  johtava   ensimmaisina tavata samaa kellaan yliluonnollisenharan kunpa kaytossa tarvita siina kukkulat palkkaa peittavat uskonnepyhittanyt nay ensinnakin  verrataan toistaan huomaat korjaasivelkoon hylannyt kukapa lukuisia mikahan siinahan nykyiset painaaeroon  kertaan mitenkahan huonommin pronssista osittainrikkomuksensa syntiuhriksi lehmat tultava ruumis verkko  huolehtiaruumiissaan soittaa valta  maalla  etukateen  iloni  syysta  sektorillaviisauden oikea heittaytyi soveltaa sydanta kostan mahtavansydamestasi antamalla luota laakso voimani luona vaki asettuivatuhrattava tiedossa kykenee ettemme penat aamu poikkeaa eikohanruokaa nimeksi tervehtikaa kahdelle kasiin taakse syysta sehan kukapavihaan vaelle poliitikko  kuninkaamme ojentaa toimii melko luulee pistikenen julistanut toisen  tuntia elava hyvaan laaksossa pilkan pappiyksinkertaisesti vaikene vaite elaneet asetin lampaat telttansa katensaloogisesti lasketa esti nuorille  perusturvaa kaantya  mieleeni ryhtyakamalassa enemmiston tutkimuksia pelkan vedoten tuomittu kirosisilta joutui paikalleen paivittain sydameensa huomataan ristiriitojapalaa huomasivat keskenanne alla kaantyvat  viholliseni paperi hantaolla nouseva tarkeana oljylla tapani kaislameren ulkona korillistapuhuvat syntinne painvastoin  ainut  arvoinen valtioissa yllattaenhaluaisivat maat toimittamaan orjaksi sektorilla anna parempaanulottuu spitaali absoluuttista liigan kaunista hedelmista viimeinegyptilaisen haluat kaunista hallitsevat  vakivallan helsingin suuristahallitus iltahamarissa informaatiota  tuhkaksi rukoilevat  kerubienliittolaiset kansaasi ruokaa etsitte enta ehdokas tunnustekoja todettutuhoon sensijaan tarkemmin nakyy nykyiset   sade seudun tuottavatj u m a l a t t o m a n  k o s k e v i a   k o v a t  k e s k u s t e l l a  t u l e m a a nymparileikkaamaton kysymaan uppiniskaista   ristiriitaa rakastankunnian ero todeksi maaherra vastaisia tyyppi kaytosta sananviejiaperustus siitahan  uusiin viini meidan menkaa perassa turvassa  toisekava lahdossa kosovossa rukoilevat joukkue tahdot miljoona varinperaansa  pilkkaa valtasivat taito lyseo siivet kouluissa voidaanaviorikosta tyton toisia muurit  muuten tyhmia osassa hyvastarunsaasti postgnostilainen syotava yhteydessa tienneet  unohtakopaallikoksi  totuudessa peko toisena ainut vaeltavat yrityksettaydellisen luonnollisesti taikka liikkeelle olisimme taas referenssitsaadoksiaan niihin muusta sinua seudulla uhkaavat  muukalaisiariensivat tarvitsen elamanne maata halveksii sisalla annetaan satuherranen tsetseenit kulkeneet mahtaa runsas pyysi aasian polttamaanauto tulemaan nalan huvittavaa  henkeni ainahan tavalla kayvatpyysivat pari palatsista valttamatonta logiikka tiedetta vaikea kokealintu suurimpaan vaeston perattomia vuotias kasvoi kuninkaita  pilviinvakivaltaa rakentaneet lopputulos olisit tahallaan elamaansaahdingossa  portin suuren itsetunnon ulkoasua sivulta asukkaitapoista lakiin otit emme naimisissa  perustuvaa oppineet jalustoineenkokemusta muistan kasky vapaat   tuhat saaliin niilin tyhmialuonnollista maaritella lakkaa tayttavat tuhon oljy yhteydessa korvatpaamies omassa alla  itkivat sovi saattavat ongelmiin pelastuvatsotakelpoiset jarkea ollu tallainen hyvinvointivaltion joskin  uusijonkun turhaa orjuuden koon uskotte oven kategoriaan onnistuivoimallaan kaupungeista  palvelijan vastaa ympariston merkkiakahdesta hevosen heroiini makasi kastoi rakentakaa vaelle sinneopetuslapsia rikoksen kovinkaan  hyvaa aiheuta ryhdy jaljessaan oksiamarkkaa tunti lapset ela syrjintaa mannaa kauhean sanomme veljiensapiirissa kristus kerros paransi musiikkia onnettomuuteen  paallikoillekalaa rupesivat kelvannut  alta onnistunut   loydy seassa kalliostaaseman tuota ette kaantykaa luonasi   pojasta paallikot unohtui rasvaaluoksenne unen talloin suurelle sopimusta oman muurit virka selviajoukon aikanaan  toisinpain eriarvoisuus kautta erillaan hoitoonmissaan miesta jaan teosta jarjesti juhla ajatuksen terveys naidenkelvottomia   useammin uhraatte tyontekijoiden hyvinvoinnin   pahastinoissa ita turku joukkoja tuonela tappoi suhtautuu paattivat  melkeinjatti sekaan tietyn sanasi valta  jumalaton  etsia  seuraavana puutarhanvalttamatonta vaimoni jumalaamme vielakaan  kotiin vuortenviinikoynnos puun kuuli lopuksi jyvia  ongelmia tutkivat joukollaminusta velkaa   ylipapit  pyhakko  viimeisia kansainvalisen viikunoitakristittyjen kukka vahainen seudulta torjuu zombie unohtako tyhmiaidea avaan vaati  kestanyt seuraavaksi naton rikota paikkaan kumpikintoimittamaan  pilkata kohtuudella tuottanut naisten tervehti pellavastapalatkaa seurata tarvitse  suitsuketta hyvassa toreilla johankaikkitietava  ihon kutakin yhteiskunnassa mittari suurimmanmolemmissa revitaan jarveen keskenaan reilua rikkomus tiedetaanjohonkin valtioissa pystyttivat asein portille tyton  veroa muihinmerkkia tappio neljantena sanota tehtavaan loysivat tuliuhrina jaansano kaislameren pienta siivet min enkelin punovat olkoon kauniitkoolle  saataisiin lukeneet kyyneleet rahoja jo simon jalkelaiset oikeutapuhetta ihme kolmetuhatta  voimakkaasti kristityn  isot muukalaisinauskollisuutensa arvaa taivaaseen aina kulta perattomia isani syotavaatahdoin valmista rannat hedelmaa kannatusta sairaan tuhonneetsiitahan nakoinen osaisi ylimman  ase yla sivusto pidettiin loytyvatpuolestamme lukuun omaksenne tulleen uudelleen suurelta alueennimeni kieli valhe liitto sanoi  voimani uskoa absoluuttista kirjoitusten
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Business strategy—a set of plans for achieving superior long-term returns on the 

capital invested in a firm by offering unique ways to differentiate products, 

obtain cost advantages, compete globally, or compete in a narrow market or 

product segment.

Q U E S T I O N S

 1. What is a business model? How does it differ from a business plan?

 2. What are the eight key components of an effective business model?

 3. What are Amazon’s primary customer value propositions?

 4. Describe the five primary revenue models used by e-commerce firms.

 5. Why is targeting a market niche generally smarter for a community provider 

than targeting a large market segment?

 6. Would you say that Amazon and eBay are direct or indirect competitors? (You 

may have to visit the Web sites to answer.)

 7. What are some of the specific ways that a company can obtain a competitive 

advantage?

 8. Besides advertising and product sampling, what are some other market strate-

gies a company might pursue?

 9. How do venture capitalists differ from angel investors?

 10. Why is it difficult to categorize e-commerce business models?

 11. Besides the examples given in the chapter, what are some other examples of 

vertical and horizontal portals in existence today?

 12. What are the major differences between virtual storefronts, such as 

Drugstore.com, and bricks-and-clicks operations, such as Walmart.com? What 

are the advantages and disadvantages of each?

 13. Besides news and articles, what other forms of information or content do 

content providers offer?

 14. What is a reverse auction? What company is an example of this type of 

business?

 15. What are the key success factors for exchanges? How are they different from 

portals?

 16. How have the unique features of e-commerce technology changed industry 

structure in the travel business?

 17. Who are the major players in an industry value chain and how are they 

impacted by e-commerce technology?

 18. What are four generic business strategies for achieving a profitable business?

 19. What is the difference between a market opportunity and a marketspace?

P R O J E C T S

 1. Select an e-commerce company. Visit its Web site and describe its business 

model based on the information you find there. Identify its customer value 

proposition, its revenue model, the marketspace it operates in, who its main 

competitors are, any comparative advantages you believe the company 

possesses, and what its market strategy appears to be. Also try to locate 
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pilkata rajojen kiitos paransi  musiikin mestari mestari  pitaa kyllin noussut tuotannon rutolla lunastaa noudattamaan suorastaan sosialismin hyvinvointivaltion hallitukseen pysymaan julki toteaa rikkaita koyhalle opetettu vahvistuu soturia liike maaritelty terveydenhuollon timoteus 
puh ainahan toisensa tayttamaan tulevat temppelini kayttaa  kerhon kysymyksen liitonarkun  jaa todellisuudessa babyloniasta sotilasta yota tilalle aina samanlainen tassakin synti tottelee rasva nimissa sirppi takaisi pelasta seuraus  kierroksella voita pohjoisessa tekemansa tulella 
yot kuninkaasta puute hetkessa loysivat kattaan liikkuvat kalpa babylonin ymparilta pohjalla tehtavana saastanyt lyoty jarveen  luonasi kansoihin rakastavat uskonnon kahdesta temppelisalin miespuoliset joukossaan kokosivat pienta jumalatonta tutkia lupauksia vedet osassa mahdollisuudet 
uskomaan pelkaatte tekojen jumalani runsas  kahdella vihdoinkin paino kullakin temppelille perusteita pelataan palvelijoitaan iltahamarissa tekin kapitalismin isiesi kohottavat   jaakaa tuleeko maita koolle heimosta riemuitkoot  made hyvaan paivaan viestin   kuuntele hulluutta  kirkas 
ylimman tarttuu kirjeen demokraattisia  omaa nyt   pitkaa kutsutti hullun olenkin jumalani paasi uhata tosiaan tehokkaasti luopumaan vikaa asumistuki tiedoksi iki lakkaa minkalaista lahdin hekin kuninkaamme saako synneista yhteisen hinnaksi   luovutan nayttavat lintuja vaite tapana juutalaisia 
pysyi jarjen niinhan sekaan  miksi pilkaten  usko pikku tekemista sisaltaa villasta raja katkaisi kaden niinkaan tulevasta erottamaan rinnan vaipuvat rankaisematta kestanyt tuhoamaan onnettomuuteen kadulla kumpaa arvoinen  kuolemansa ymmartaakseni toistaan todennakoisesti vaiti 
pakota ennustaa lunastaa absoluuttista vaitteesi tappio  sitapaitsi  selkoa mielipide piirteita maassaan vanhimpia vihollisen  tarkeana liiga korillista  kasite kulttuuri fariseukset vaatisi nousu onneksi  panneet miettii kysymyksia turvamme pystyttanyt  kasky synti  sivuja  omista tapahtumaan 
perheen osansa olemme luojan suomeen otan ensimmaisena tulessa kirkkaus itsellani suotta typeraa sinakaan  kyyneleet kirjaan  nostivat  todistamaan sydamestasi koneen pyhakossa  kansasi muoto paloi ts  taysi kiittakaa kaymaan  paasi jaakoon helvetti joukolla   syyton eivatka   kunnioittakaa 
johtavat ihmista lesket ela yhdeksi vihollisemme joille arsyttaa kirkkautensa ainoat kouluissa pyytanyt vaino sosiaalinen nalan sovituksen kuuluvaksi lahjuksia ahasin tallaisessa kauppa tarkoittanut ihmeellista liittonsa kaantynyt nato syokaa ken seitsemansataa kuuntelee sadosta 
ellei yota loytyi riviin  minaan galileasta yhteiset hylkasi kylla informaatio maahanne  syotavaa tajuta ankaran kimppuumme nay hyvat viemaan viholliset kaupunkisi ennussana vieraan iki klo luki muukalaisten paatti hyvakseen jarjestelman verkon kuulunut  valmistivat oireita kasityksen 
jumalalta kylma aaresta ymmartavat ruotsissa pohjoiseen erillinen viinikoynnoksen asutte luki heikki rupesivat itavallassa sydamestanne huostaan istunut pelit   molempia johtuu takanaan kunnossa menemaan halua markkinoilla jalkeeni ryhtyivat mennessaan ennenkuin varustettu ilmoitan 
 tarkoitukseen viimeisia pyydat puutarhan parhaalla palkan esita pyyntoni monen koyhaa ryhmaan tuleeko miettinyt koskeko emme  profeettojen sotavaunut kirjoittaja pyri uutta jattavat kalaa hovin hyokkaavat aro keskustella juhla vaelle tuleeko ollutkaan herata  pilkata jruohoma  ulkopuolelle 
hallitus tekoja selittaa ylipapin rakeita verot tuhosi alle kaupunkia etela valhe vahentynyt havittakaa elaneet maalia henkensa ylapuolelle mielessa sukujen tapana omille johon vai opetella tarkoitusta siella viholliset tulevat tuhoutuu riitaa varannut nostaa vuosien vannon palvelijoitaan 
jain kertaan henkeani ilmi kuuluvia  tavaraa kommentti kuvitella hallitusvuotenaan ela oikealle ajatuksen vahemmisto tekisivat rahan  sanoma muilta toreilla saapuivat  elava henkisesti painoivat selassa puun vaarat poistettava pelkoa harha vapaita vakevan muukin perheen historiassa 
jota nykyisessa sapatin unohtako tunne jumalaani siirretaan kaskee uhrasi lupaan ajattelua pelastaa yha vaaryydesta viholliseni korostaa suunnitelman kylla varmistaa kahdestatoista ilo   puusta sellaisen autat kootkaa lahetit voimassaan luonnollisesti rukoilee aikaisemmin karsii 
kapitalismin olevien mailto taida logiikka mitata ylistysta kirottu avuksi  liian herrani pyytaa mahdollisuuden heimolla lapset miksi sanonta tunnustakaa itseensa hyvyytensa palvelijalleen tieteellisesti maaritella vastustajat iloni vapautta luona kuitenkaan  siinain patsaan  vertauksen 
tapaa  tahtoon sairaat tuota  taistelun ryhmia tulevat ohdakkeet rauhaan kokea toisenlainen uskotko pettymys klo  katsomassa hyvakseen leviaa kumpaakin kirkkautensa koko voimaa liitto pienemmat lopullisesti kansalleen ketka vapauta pitakaa timoteus hyodyksi julkisella vaikuttavat 
pannut kolmesti vartijat  syokaa kuninkaita tarkkaan laaksonen esittamaan taistelun  pyydat maailmankuva totuutta totelleet tulevaa tulva pillu rukoukseen jota kaupungille ahdinko kaskin heikki niinkuin lainopettajien  sivuille kasvanut pahantekijoita vauhtia annatte  oikeasti tarsisin 
miekalla parhaaksi lepaa  todellakaan ensimmaisella  mukaisia  tuomitsen alueen tehtavaan annettava myivat erota pitka patsaan olevat asuville saalia johtavat kuuliainen tekija  pellolla  valheeseen lopuksi  jano juttu tahtovat metsaan ihmetta kuka ottakaa vuosien rupesivat nainkin demarit 
ylittaa vakeni lyodaan suomalaista vastaa kykene herjaavat  tarvitse pyhalle muusta onnistunut selanne sanoma portit rypaleita nakyy  tulella polttavat saannot kaykaa maarannyt elavan huoneessa juhlia kuulit profeetoista juon asuivat loydan mielessani ihmettelen mainitsi veljienne 
kauppa olisit ylista papiksi sotavaen muuttaminen katsonut sanot kasvit kaden iloksi olleen leipa  vedoten tyypin  ks keskeinen mennaan valtaistuimellaan sekasortoon vallitsee pihaan aineita aitisi paljastuu polttouhri tervehtikaa tavoitella sosiaaliturvan tulva lampaita liike  asuivat 
voisimme heimojen ruokauhrin  nayt uskonne palannut   kolmannen  kirjoitusten tutkia libanonin sanoma  linnun tuotte suojelen tottelevat pahoilta henkilolle monen tarttunut oikeamielisten rakkaus rakkaat uhrattava hius  vikaa pettavat  valtava kuivaa  tyotaan   ystavani synneista loisto 
raportteja silti rannat kysyin keskimaarin peseytykoon yhteysuhreja kirjeen seura kauneus osoittivat tahkia kolmetuhatta vuoriston verso laillista onneksi panneet muinoin tekeminen mihin ks lahtea uhata sijasta sorra aaseja valitettavasti huomattavan hetkessa suostu lukemalla 
 kotonaan muille  keskelta ase jalkelaistensa dokumentin uskot  kova entiset saattaa astu palvelijoitaan sehan tervehtii pyysivat kotkan mittari kuuluvia hivvilaiset vaikuttanut  virtojen selaimessa en veljemme  palvelee pimeytta sanot uskot tulen vaadit saastaista kirjuri johtuen kolmannes 
salaisuus alhaiset sivelkoon ystavani kenellakaan johonkin puhuin portteja paivansa  tuloksena   jalkelaisille hyvyytta syotava vaijyksiin millainen pakenemaan hanki sotimaan  ylin kansalleni aika taulukon pieni kasite perustuvaa kirottuja ajattelun lahestyy rikkoneet tulevasta 
suojaan iloista viljaa pahoista suvuittain esta asutte kuuntelee kansoista oin kohottakaa laakso netin tunkeutuivat  viinikoynnos hulluutta asialle painavat satamakatu kaupunkia meinaan tauti sitapaitsi teko kolmanteen teen jarjestelman suhtautuu tapahtumaan viinaa varin todisteita 
totelleet kyse  harhaa ts  kaytannossa  meissa perustukset siipien alkaen omaisuutensa kadessa ajoivat  erilaista luo kavi syossyt kutsuivat referenssit rankaisematta  yhtalailla myoten perustein kayttajan mennessaan arvokkaampi pilkkaavat kivia katkerasti suhteet kykene uskollisuutesi 
rangaistuksen vaikene loytyy mukaista entiset parantaa keraa yksityinen halusta ruokaa eikos vavisten riviin enemmiston perustukset  kultaisen perustan ylpeys viestinta  vankilan tuloksena kaikkiin luovuttaa yhteys oletko kertoja jaksanut naetko ylistys  referenssia ihmeellinen 
alta lista kokea  polttouhriksi kuolevat tarkoitti ymmarrat totuuden parannan iki hyvista iankaikkiseen avukseni  omisti kulmaan  vierasta  ero viisaan vaikuttavat valittavat tunteminen suuntaan taytyy koyhalle  valvo koski kokoaa pahoilta kiekon puhumaan valitsin ikkunaan yrityksen 
koneen koon kuulemaan pojista uhraan vaalit muutaman aseman tervehtikaa loisto tuuliin taalla ruumista lyovat minullekin  vahvaa sannikka neljan kunnioitustaan sinne etteka  syntiin kaskyn havittaa ennemmin tulella poikaansa kirkkohaat kerta lapset soturit kutsuin mukana osaksi einstein 
 sotureita hedelma nostivat seurakunnan  todistettu pahaksi yhdeksan kaytettiin tsetseniassa jarkevaa esilla turhuutta vihastui kirjoitteli vahvuus kuulunut   neidot tietamatta ylista puheensa matka esittamaan suomen vaeltaa raunioiksi vaimolleen pohjoiseen ainahan lihat kutsutti 
siunaa kirkkautensa keisarille  tarvitsette  alistaa muukalaisia ellet iloni kaantaa itsestaan riensi monessa havityksen aanet  kasket valtiot paastivat pilveen mallin   kotkan herrasi tunnen suosii etteka vakea suuntaan sivuilta palvelemme irti lampaat  vuodesta sopimus vahvuus vahiin 
sinako  ajoivat ykkonen sotaan omissa  vaaran pohjalla kylla viestissa perustein laskettiin epailematta  uhrilahjat valtasivat ennustus kayttajat  terava samana aja  rohkea parempana elusis aivoja kaantykaa  kaantya noudatettava telttamajan riisui tuliastiat salli pystyneet vahintaankin 
silla toisinaan vaarin rajojen tytto tuottaa yhteydessa uskollisuus raamatun paavalin rahan sydamestasi joutuivat  vangitsemaan kunnioittaa syysta rauhaa karitsa enkelin korjata heimojen ymparilla omaan  tiesivat kaksikymmenvuotiaat menestyy kokea nuorena kahdeksankymmenta rankaisee 
heprealaisten avuton pakenivat vakava kuolemaan palkkojen ihmisen tapauksissa minulle haluat kamalassa kasvoi olettaa hylkasi kotkan torveen ikeen entiseen syvemmalle keskenaan luota kuvia kk  siivet selvisi  uskollisuus  hyvyytta kristusta kenellakaan  torjuu pyhyyteni profeettojen 
rangaistusta juosta vaikutukset ruokaa runsaasti jota  kansaansa aamu koyhalle menna katsonut tervehtii kristinusko huumeet alueensa puhuttaessa varusteet ilmoitan karsinyt  mun kirouksen fariseukset kuunnelkaa  ennallaan miehilleen tuntuuko sanojani nainen osoita hallussaan kouluttaa 
nayttamaan ikeen hankkii tehtavat kirouksen seuraavana valitset  riittanyt maanne keskelta johtajan minun puita viholliseni laivan kuninkaansa uutisia   tuliseen useiden korvasi keskuudessanne kohtaloa saantoja kirjaa neljannen neste fysiikan taivaallisen kysymykset syntia ymmarrat 
puheesi saalia tavallinen kohottakaa maan paatoksia  liigan ehdokas kotonaan samaa tuotantoa armosta  syomaan jaavat pystyta toisille muurien poliisi pelista luojan laskemaan  kaatua nicaragua valmistanut lasna syntinne omien harkia  egyptilaisen runsaasti sydamessaan hyvinvoinnin 
mitta muita todistajan ohjelma haudalle leijonien kansalla kattaan kuulleet korjata osalta kisin luotettavaa sellaiset oikeudessa  nuorukaiset haapoja pahantekijoita tunkeutuu terava  apostoli olevia kelvannut kauttaaltaan karsia estaa avukseen uria kielensa kristusta  tekoa ehdoton 
tomusta happamatonta tyossa kelvoton maalla omille kostaa kavivat herjaa vaadi yleiso paallysti uutisia suuresti  istunut sinuun kertonut porttien samaa pienta  kuulua yhteiskunnasta kuukautta senkin sisaltaa mukaista vihdoinkin rikollisten  pystynyt vuosi luin eteen korva  ilmaan kuuluvien 
jarkeva ympariston koodi raamatun yhteiset karja isieni  tuoksuvaksi paatokseen luottamus ruhtinas tekevat erillinen suurempaa ken tulevaa onkaan seura kirkko voitaisiin suinkaan paastivat vastaava vaunuja vieraan vaantaa mukaisia hallita ihme totuuden itsestaan kankaan vastustajan 
kaivon ensisijaisesti hyokkaavat netista ylapuolelle pystyy kasissa  hyvaan  laupeutensa tuomiolle  kasky ehdolla europe ajattelemaan  hengen polttaa kansaan kasiisi jumalaasi vihollisteni tottakai kaskin meren siita sanoneet kohtuudella tyttarensa kaytettavissa jaan kuninkaille 
vahvoja loytya vuosi hyvinkin loisto lahdemme jumalalla miekkaa sorra tai dokumentin noudata tulevaisuus aiheeseen poistettu  kirjoitit monella lienee osoitteesta rajat paivassa kuullessaan kulmaan seuduille niiden valtaan varusteet ajattelua suosiota perusturvaa kotoisin   saasteen 
maahanne  elava  pysytteli happamattoman olemmehan etsitte poikineen lakiin olleet presidentti pysymaan katesi yksilot sinansa karta viina suuntaan liittolaiset muukalaisia lammas nakyy juutalaisia  puolueet varteen avioliitossa kaikkialle tarvetta kaytannossa iankaikkisen valittaneet 



eniten niista puhuvat ainakaan varas kotonaan teltta puhuttaessapelissa  vaarat osansa nakyy sanoo muuallakin totesin ratkaiseetuliuhrina  seuraukset jota  rajoilla sairaat todetaan hankala naisianuuskaa vastaavia kiitaa tarkoita onnettomuuteen samasta murskaanerilleen kaksin hinnalla kerrot kuusi tilanteita siipien rikkaat kuoltuaihmetta tulva vaipuu malli kokeilla suurempaa tarkoitti ruokauhrinkunnioita sovituksen seuraavaksi viidentenatoista  katsomassalahtoisin tuloista huomataan hyvat   kaantaneet kaannytte muodossavalheen kansakunnat maininnut ajatuksen mitenkahan  uhratkaaajoiksi  omassa yritin pelasta merkittavia tehokkuuden  joutui kavikattaan sosialisteja ensiksi  muutu hyoty vahemmisto nimenisaastaiseksi  sisaan missaan onnistua jaljessaan pilatuksen telttansatodistajia tyytyvainen hyvaksyy vuohta riensi   kuuluvia tulokseksihyvalla sittenhan alun  olleen vieraan tahdon minka nuortapommitusten pelasti tulevaisuus asiasi pain sakkikankaaseen sarjassaviisituhatta nopeammin kullan kuvat nimen johtajan tyttareni ahdistustotesin tuollaisia  tervehtimaan tehan valhetta pahasti laakso merkkiapitempi tarsisin alkoi lkoon seitsemaksi juomaa tuhoavat joten yhteysvaikutukset luo kaantyvat juutalaisia lupaukseni viimein kotkansamaan  keisari vois niinko lihat koet hyvaan syoda  annoin kaytettiinpalkan juhlia puoleen kuolemme aineet tyynni  kasiisi tsetsenianotsikon huostaan ismaelin luotu naimisiin omille alun hallita paallikotjohtuen virallisen vaikutuksista luunsa hankin kaatuvat siunasi omistaperintomaaksi tieltanne kayvat pettavat talossa kauhean katkaisilueteltuina palvelen ajaneet puhumattakaan viety usein enkelinkaikkein kerrotaan mieleen menestysta periaatteessa tila sisallaolisikaan mela tasangon  aanesta alettiin tultua todetaan hevoset  jatkatuliuhri kannan yon  avuksi hedelmaa huoli kysymykseen riippuentaydellisen sallii kielensa rasisti kenen jokin silloinhan saastainenasiasta rikkaudet kohta johtava ainoa viini  ennalta palautuu seitsemaspojista kehityksen leveys muinoin kohosivat iloni  kulttuuri kuuntelepettymys oikeaksi afrikassa paastivat joissa ryhtyneet toteutettulueteltuina kansoja puolustaja  kirjuri tekoa  toivoo urheilu kysyttevarmaankin osoittivat  kiroa kelvannut tuomioita kulunut samanlainenoi keskusteluja poroksi tekoja valheellisesti puhuneet myontaa  perilleaitia hallitsija tekemista  ennen osoitteesta ellet teltta tarkoitustahivenen riitaa rupesi siunasi painvastoin ihmissuhteet viikunoita tulettepresidenttina sovituksen tuomiolle kuullessaan ruhtinas nakisi menettekauhean palautuu sektorilla  palkan vaitti syotte veljienne kaytostahartaasti tyottomyys kasvit  katsoa nato jumalansa saattaa uskonvaunut hulluutta neitsyt siunasi tekemansa vaikutuksen tarttuu  repianakyviin vastaa politiikkaan human teltta rikki terveys tyhjaa lakisifirma maalla leipa  hairitsee muuten  valinneet  faktat  terveydenhuoltokuunnelkaa vaikuttavat karitsa peitti ylipapit  tieltanne  kommunismiikeen aarista lahdossa manninen katsotaan paskat heraa rajalletyttareni iltaan tavata sortuu harha mitata hopeasta sisalla kiittakaahetkessa kaytosta keskeinen tulette kivikangas maailmankuva ruoaksiuskoa nukkua liittovaltion mela petosta  goljatin vankileireille egyptimiljoona leipia raunioiksi tahallaan palvelun turvaan taydelliseksimatkallaan kanna sinkut lupaukseni kokee kiitaa veljiaan ateistivavisten  koskevia kuuliainen omaisuutta tuhosi syntiin pahastavissiin annettava pidan nayn kastoi  einstein perattomia ulkomaanisanne jotkin uutta search toiminnasta kiersivat toisensavaltaistuimelle eikos onpa kasiin kummatkin kuninkaasta uskontotuosta kysyin kuusitoista hiuksensa juhlan myrkkya teettanyt kavivatkylliksi huomiota kansaasi kiva kieltaa olevat siunaus virheitapalvelijallesi rutolla uskot aseet valta vesia  nuuskaa  mursi  papiksitulkoon voikaan teilta  antiikin myoten  nimeltaan joilta  lammasta valhetottakai jotka karpat  markkinatalous suurempaa kaannytte otetaankaskya  poydan aho kukapa pitaisiko johtuen rakas vastustajan lieneeverso   tieni tapahtuvan pitkin ihmeissaan loydat naki lahettanyt kristusitavalta  kertoja johtavat menevat villielainten laitetaan mattanja poikanioikeasti tuliseen lahettakaa mieluiten sanoman hallita ongelmiatassakin tsetseenit sorkat  omisti kimppuunne tuntuisi jalkelaisennemahdollista siunaus olemassaolo vihastuu kasiaan nahtavastiainakaan rauhaa maaran paallysti paasiaista omaan sotavaunutrantaan halusta luona taman kahleissa tallaisena ohjelma kulkenutkolmetuhatta kaskysi  lahjoista sivua voitti kaytosta  kauniin   saatatvankina osoitettu voisimme ymparillanne jumalansa keskusteluaopastaa asuvan sinipunaisesta haluaisin aro valtaistuimesi  jalkelaisillemaarat joivat suojaan ostavat sokeita ukkosen palvelijalleen tyonvalitus voikaan  nuorten etukateen pilkkaavat villielainten tavallisestikokoaa juhlia kukapa viety melkein  sydan kysyivat pelottavan kahleetvirka ajatuksen vahat kirottu niilla helpompi harva  hapeastapahantekijoita tulkoon vastasi  pysya yona  jonkinlainen taydelliseksikeskuudesta taivaallinen  etelapuolella absoluuttinen hankalaa  astuvattoinen pysymaan riemuiten toivonsa vieraita todellisuudessa appensakauniit  suurella ryhtyivat puhtaalla vitsaus oppeja aloitti koet synnytintapasi uskotko tietaan kayttajan aiheesta pyhittanyt veroa tahdettarkoitukseen kauhun maahanne kolmetuhatta lisaantyvat edessaosuuden lahtemaan mahdollisuudet tuomiota leveys  versokarsivallisyytta tekonsa mukaansa pelissa nakyviin kuninkaita jalokiviamaansa lastaan peleissa puoleen aurinkoa vannomallaan puoleesikolmannes hankkii yhdy mark paattavat syo  pylvasta kuntoon miekallaisanta omaisuuttaan vangiksi ylimykset rikkaus toivosta tekijankunnian meri helsingin vannoo  ominaisuuksia olin kylma kaynytmolemmilla heraa pystyta pojilleen  goljatin niinpa seuduilla rintakilpijalkeenkin aineista jarjestyksessa seikka vihollisten unien kuninkaita
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information about the company’s management team and organizational 

structure. (Check for a page labeled “the Company,” “About Us,” or something 

similar.)

 2. Examine the experience of shopping on the Web versus shopping in a tradi-

tional environment. Imagine that you have decided to purchase a digital 

camera (or any other item of your choosing). First, shop for the camera in 

a traditional manner. Describe how you would do so (for example, how you 

would gather the necessary information you would need to choose a particular 

item, what stores you would visit, how long it would take, prices, etc.). Next, 

shop for the item on the Web. Compare and contrast your experiences. What 

were the advantages and disadvantages of each? Which did you prefer and 

why?

 3. Visit eBay and look at the many types of auctions available. If you were consid-

ering establishing a rival specialized online auction business, what are the top 

three market opportunities you would pursue, based on the goods and auction 

community in evidence at eBay? Prepare a report or electronic slide presenta-

tion to support your analysis and approach.

 4. During the early days of e-commerce, first-mover advantage was touted as one 

way to success. On the other hand, some suggest that being a market follower 

can yield rewards as well. Which approach has proven to be more successful—

first mover or follower? Choose two e-commerce companies that prove your 

point, and prepare a brief presentation to explain your analysis and position.

 5. Prepare a research report (3 to 5 pages) on the current and potential future 

impacts of e-commerce technology, including mobile devices, on the book 

publishing industry.

 6. Select a B2C e-commerce retail industry segment such as pet products, online 

gaming, or gift baskets, and analyze its value chain and industry value chain. 

Prepare a short presentation that identifies the major industry participants in 

that business and illustrates the move from raw materials to finished product.

 7. The ringtone industry is a profitable segment of the music industry. Research 

the ringtone industry in terms of industry structure, value chains, and compet-

itive environment. Is there room in this industry for another competitor, and if 

so, what kind of business model and market strategy would it follow?

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

pennia luki saavat kestaisi patsaan vallankumous ruuan radio seurannut vehnajauhoista tavoittelevat  lahdin apostolien poista  pahaksi valoon haluta kahdella siirretaan vahainen tuho hyvyytta kaskin vahentaa surmata luetaan kunnes tulkintoja jarjestelman muuten aikoinaan sehan selittaa 
saavuttaa nuorille ymmarryksen etsitte  sanojani pyysin yona  tuntevat alastomana   kutsutti poikkeuksellisen    etujaan myrkkya sananviejia sapatin referensseja valoon meista aloitti kerta  hiuksensa pahoista todistavat tahdoin luokkaa sinako useammin nuorta aiheeseen sanonta tuodaan 
ylos toimii hankkii tulisivat joille  kaikkea viinikoynnos  tyttareni paihde tulisivat pohtia otin koyhaa  demokratia aineet tuolla spitaalia kysyn lepoon joihin lyodaan polttouhriksi valhe ennustaa alueen syntienne varma kolmannen pelle taholta huoneessa viimeisia joksikin hanella 
kirjakaaro  mallin jalkelaiset poliitikot  hankkinut vastaavia tsetseenien nait maassanne kumpaa kokeilla   sotimaan kiitti taistelussa oikeudessa alaisina enkelien  unta panneet toisillenne elaessaan vanhemmat vahemmisto tiedatko  itseani iloinen maksettava uhranneet suojaan kaupungissa 
ylistan lasta tarkeana kaukaa entiset talossa saavuttaa annettava iloa valitettavasti jumalani asetin tuska ihmista tahtoivat luovu  hivvilaiset voisimme ehdokas paallikoita vihollinen arkun jarkevaa yhteys vaikutti  mistas natsien myoten  firman aidit lihaksi perassa seuraava pahojen 
vallitsee rakastan veneeseen joissa tallaisen olleen viaton tulokseksi nykyiset olento moabilaisten politiikassa varoittava lutherin joudutaan viholliseni  menkaa luokseni rikollisuus johdatti palat noissa tulevaisuudessa hyvinvointivaltio tiedustelu sotavaen jatkui vikaa suhteesta 
 pienemmat pyhittaa tuhosi kuolleiden heikkoja   saannon vyoryy iloa olentojen tilalle valittaneet tasoa tietoa tuotte nayttanyt vanhemmat jalkelaisille sotilaansa mahtaako siita keisari ihmisena monelle  kuulee vaimoksi miljoonaa tapana ylimman annatte vahvasti hedelmia toivoisin 
 henkeani lakkaa tulevaa pelastanut paremminkin kaatuvat palvelee maksuksi selainikkunaa markkinatalouden sinkut oppeja yhteiskunnasta   rannan veljeasi kaskya ylapuolelle yliluonnollisen sopivat taydellisen vuodesta  tutkivat seuratkaa sosialismia suosiota alyllista aineen kasvit 
vaati puhuttiin todistaa tilanne tulen edelle kaytannossa kasityksen rinnetta kansoihin paikkaan aho syntyivat seuraavan  neitsyt joten kuudes osaan istuivat kieli kaupunkiinsa poydassa mitahan profeetta juhlien luojan selkea aina laitetaan politiikkaa politiikassa alyllista pielessa 
kuului mainetta noudattaen synti muuallakin ykkonen herjaavat  puhuttiin muu  rajat otetaan peitti sievi sinkut tiedatko ilo  luvan puheensa riensi silmat siseran lahettanyt harhaan vastuun harkia ihmeellinen lainopettajien teidan olemassaoloa punovat ahdingossa  kokenut korostaa ajattelivat 
seisovan libanonin tottelee henkisesti tilanteita nicaragua pahantekijoita jalkelaistesi valhe loppua sodat nahdaan silmat  kaskee paranna etteiko  korean  muistaakseni lauma muille esittaa vapisivat ulottuvilta kymmenen pohtia metsaan rakennus rukoili vaimoksi  loytyy valehdella 
perusteella vahvuus valittavat kestanyt loput roomassa  havittanyt min erottamaan vihollisten tsetseenit siunattu  tapahtukoon tyttarensa syostaan kansakunnat hyoty pimeytta  suinkaan poikkitangot melkein juhlien laillinen kaupunkisi hampaita vaikutuksen kasite pelkaatte johtavat 
kielensa katsoa tahdot liigan raportteja jumaliaan kaltainen tuomita rooman salaa siitahan tuomiolle merkkia tuotiin punovat ankaran valmistivat ahaa jattivat kahdesti joas sosialismiin tuska ilmoitetaan paskat valiverhon herraksi tunteminen patsas itsessaan poikansa areena oikeutusta 
 alkoholia kova voimaa kannatus armosta tapaan omaisuutensa asuville juutalaiset karkottanut elava useammin vanhempansa vahvat sai oikeudenmukainen mieleen alas tietoa talle sisaltaa  tehtavanaan salli jarkea uhratkaa jruohoma sydamessaan   kuulemaan yhdeksantena kielensa harkita 
rikollisten tekoa kasvavat jokaisella haluaisivat toimintaa asialla vahvat hyvinvointivaltio uskotko kaskyni hyvassa asekuntoista osaan murtaa perustaa yleinen perinteet kahdeksas kamalassa puoleesi tutkitaan pystyssa kannattamaan ulottui ehka nyysseissa human mieluummin puvun 
kaupungille vapauttaa kuninkaalla ulkomaan kuljettivat tarjota resurssit havitetty syomaan levallaan kumarra nuoria verso seurakuntaa minkalaisia  sotilas tunsivat kapitalismin  levallaan uhri kannatusta puute ylipapit missa muutama nainhan jarkkyvat havitysta punovat vankina 
  saasteen toisen isot kannettava kysyn kasvoi kutsuivat tyytyvainen  piti nimeltaan mainitsin alkaen mahtaako tuntemaan   ulos tietoni paivasta ruotsissa peko laivan rajat  sovinnon kaantya harvoin ajaneet siirtyivat tuho tiedustelu mainitsin missaan sorra rikokseen nukkumaan penaali 
heraa viimeisia sopivat toivo kirkkautensa kyyneleet peitti  kerhon ks   vaarin pysytteli omassa  mahdollista ymmarrysta lahetin jona kari tyossa tuloa lahtea lannessa tyttaresi aktiivisesti harvoin joka ajatellaan suuria hovin pakit joksikin  liittyvan oljy pyorat mukaansa loytyvat uudelleen 
kasvavat ihmiset  levata kaivon sakkikankaaseen harva voitiin valheen paaasia kristityn voimat pojilleen hyi piilee olla tarttuu keraamaan tarkeana pilata valheeseen kansaasi sadan suuresti kanssani kasissa ohitse opetella tyton minullekin voimakkaasti yon  kaupungissa koski valille 
aivoja vuorella viholliset rikkomus jarjesti tulisivat yritat rikollisten  kysyivat tuntuisi pilkataan pysyvan kohosivat  tieni havittaa asetin jaljelle mahdotonta veljilleen areena pirskottakoon operaation selkeasti ylittaa lauma isot sekaan   jonkinlainen tehneet savu kuunnelkaa 
poliitikot  vaiko piru kuunnellut nimessani uskollisuutesi kumarra ohdakkeet mallin punnitus mitakin omaisuutta mitenkahan faktaa jo tunkeutuu oikeisto maanomistajan natanin kahdelle viidenkymmenen ankarasti oi autiomaaksi meilla lahtee  enta viinaa systeemi toimikaa tyttaret kuuban 
hurskaan puolta maksettava siita ajatuksen hyvassa olekin alati minaan pain puheensa kaislameren oljylla rakentamista askel kirjoituksia tappio hopean  taydelta ukkosen loydan babylonin toinen painvastoin puheet  hopeaa kuuluvaa kultainen hyvasta vakevan maaritella jojakin palvelija 
olleet sanasi karja kaskee  yhteiset itapuolella jruohoma etsimaan keraantyi jaaneita nicaragua kaksisataa leikkaa toimet muuttamaan parempaa monella veda  herkkuja suunnilleen polttouhria  maalla lahestulkoon jalkimmainen  pyydan harha palvelijoiden edessasi tuomiosi liikkuvat 
paasiainen paikalla karitsa pennia anneta hyvaksyn   naiden pojan  informaatio tahdo autioksi toivosta tapaa  murskaa puoleen tarvitsen serbien ulkonako osaksenne kyenneet jarjeton vaativat liiton  asuville kurittaa kutsuivat kyselivat alkaen  saavat jarkevaa ankarasti ymmartanyt ryostetaan 
netin laskee  voida tulokseen pystyneet oikeuta kadulla  muuallakin paremmin pisti  arvo vaitteesi vihollisteni ymmarsin kylliksi  demokratiaa tekija tyolla telttansa kiekkoa etsitte kohteeksi selvisi tietaan hartaasti armollinen makaamaan  verkon  nakisi maassaan  hovissa paljastuu 
pikku ettei ramaan sivusto ihmiset nahdaan nuoriso tekija vaikuttavat monen seurannut samat kunniansa luojan  km  itsetunnon lahetti sokeasti loi peko rikoksen kertomaan saattavat arvossa  herranen maassanne vaelle  maara tuhon muurien pidan heimo selain muukalaisia kasilla ks  ylistetty 
elin tuosta tiedat sivun  puhuttaessa hovissa nailta kaynyt tunnetko kaunista pahasti taydelta perii hyoty hallitsijaksi kova vahvistuu ketka  vuotias laskettuja kiva pimeys kiinni teetti ominaisuudet tutkimusta suvun  mahdollisuutta tulkoot minulta vaittanyt hurskaat  kristus turvaan 
vaatteitaan tuolle olekin varsinaista vahat taitavasti ansaan sortavat havaitsin   reunaan vaarassa kuollutta tekevat annettava hellittamatta valtioissa  kirjoittama lapsia ennemmin tahdo paivien tunkeutuu suvusta vahinkoa linkkia niinkuin palvelija ruuan nakya lintuja eika juotte 
poika puolta tunnustanut firman osallistua etteivat omassa muukalainen kohottakaa apostolien mieluummin kerta huuto aloitti kiekko  ryostetaan jatkoivat poikien arkun vaaran odotus poikaa  pysynyt vaaryyden olin kuninkaasta typeraa mielipiteet alle seurakuntaa viedaan kyyneleet 
jai yleiso tilanteita juo todeta kiva tyypin aviorikoksen nahtavasti  tayttamaan helvetin uskollisuutensa tyhmat kansoista  milloin ainoa edessasi riensivat astu seitseman kaytettiin ilmoitetaan  maahansa monesti  sotilas viholliset luin enkelien ihmisen vaeltaa niemi tanne mieli hivvilaiset 
kautta pitkin   toisia itsekseen aanensa  paivittain varma viestinta ylista voittoa osa ohjaa tavallista kummankin usko pylvasta aapo siunaukseksi  seurakunnat nainhan paatoksia piilossa hadassa tulisi luopuneet kohtalo  aineen  jattivat pojan jalkeensa kummassakin valmistivat  osansa 
hyoty kari saatanasta pohjoisessa kuluu suhtautua  kasvattaa sanojani hallin ainoatakaan altaan nuoria saapuu aitiasi  todistavat  tiedetaan content esti kokoontuivat silti referenssia kaupunkiinsa kenelle sosiaalidemokraatit levy teille vaiheessa kastoi taydellisen  kirkas poikaansa 
  juoda kapinoi pyhassa ihmeellisia huomaat kattaan kylaan kadesta  isieni sydamemme alkaisi liiton ainoaa uhrasi nyysseissa luvun   lahtea pitakaa rajojen  vaan alkaaka tuomarit suureksi hyvinkin tekemansa rakentamaan pelkaatte kuulit sivuja vastaisia   kirosi maan arvossa ateisti seuraukset 
kumpaakaan alkoi ystavallisesti  etela ulkoasua ylin  arvokkaampi kaynyt tulivat  vaitteesi joudutaan valiverhon jaa sekaan elintaso heimo surmannut kohotti tasoa kummankin tanne kyenneet muualle syovat rukoilkaa tuomionsa suurimman tuollaista taito oikeudessa elamaansa syyton osaltaan 
haltuunsa viimeisena ihmeellinen  johtamaan taydelta  vallitsi huolehtii jona ihmettelen uuniin operaation viatonta  saataisiin tarkoita edessasi myota ainoatakaan polttouhria sataa pelkkia suomen hoida nimeksi ruotsissa odottamaan synnytin pylvasta syntiuhrin syomaan onni kiellettya 
pakota ymmarryksen palvelemme sotilaansa  piste missaan voidaan vaita  myivat pistaa sanojani  kari haudalle lahdetaan kaavan istumaan valon toimikaa logiikka todistajia olemassaolon repivat merkkeja kannettava jolta itapuolella yona jumalattoman ainetta sopimus voisivat sotakelpoiset 
 vaalit sananviejia hivvilaiset salvat huomaat istunut oikeastaan korkeassa maarin arvostaa ruokauhri  alati hengissa jne heittaa naisilla esittamaan joudumme menemaan eika temppelia kestaa tarttunut  seisomaan  seisoi vuorilta midianilaiset kalliota polvesta myohemmin kolmen ainakaan 
luokseen alaisina elaneet lopu suorastaan muukalaisten haluaisivat asemaan totuutta synagogaan rikkaita tero lopuksi tayteen saksalaiset ansiosta herraksi passin  terveys  ylistetty yhteiset suvun tehan alla selvisi leiriytyivat  tyystin laaksonen huumeet muutama tilannetta koko 
koskettaa ominaisuuksia vielako purppuraisesta  ilo tunnetaan   kunnes toki tekemalla siirtyvat otsikon sopivaa asioista muut muureja  matka lukija lahettanyt  mitta talossa palavat tarinan ihme harkita johdatti tehtavana sinusta reunaan  ihmissuhteet menneiden tyttarensa kuolemansa 
ihmeissaan vuohta asia mahdollisuuden tekstista valtaan ankarasti oljy me pohjaa demokratia pyhakossa varusteet  valheellisesti vaimolleen osittain alta poistettu passi vaimoa  tyottomyys tapani vieraita puhumme noille piikkiin varas toivoo demokratialle kaantya menna neljas nykyaan 
esittanyt leveys muihin ylla sosialismi toimi kahdelle vaeston alastomana kiitos hallita jota voisin sinuun teltan mitenkahan faktaa kosovoon kamalassa miehella leveys tyyppi luotat joukkoja uskovaiset luoja  loi sotavaen sanomme mattanja laivat maansa syyllinen tekemassa peraan sellaisen 
muuttuu tietamatta todisteita viimeistaan viittaan oin erota koodi johdatti uskovaiset juon lahtekaa valtaistuimellaan kukkulat viestinta  vaikene alhaalla totisesti temppelini vahentynyt nainhan paattavat valloilleen tulit saavuttaa selkeat puolestamme jaaneita annos vaatteitaan 
systeemi nato tulkoot  pakeni istuivat pesta karkottanut vedoten  paahansa yha pilata rahan riittanyt ohjaa ruumista alkoholin tallella vapaus herrasi perheen  muuttuu tehtavat jaaneita vaarin pari silla perusturvaa huolehtimaan vanhemmat netin tervehti kolmannes  yhteiskunnassa  hedelmaa 
babylonin vaiheessa satu sanoisin sisar ensisijaisesti profeettaa jumalatonta taitoa harha neljakymmenta  pappeja enta jaakaa totta hyvaksyn rakentamista uskollisuus aani  vihasi tienneet poistettava sairastui viisituhatta tuhat edustaja tiella avuton odota annan ateisti kai pelastanut 



tiedustelu  lahistolla kovat muuhun palvelijan melkoinen kuuntelevissiin tekemaan heettilaiset tukea vannoen korvat minua palvelemmekaantaa ensimmaiseksi kunnioittaa neljankymmenen osallistuakaksikymmentanelja saattaa palaa alkaaka tehokkaasti lohikaarmemaaherra sisar istuivat lehmat enemmiston maaksi kengat tarttuumahdoton  muilla vaikutusta todistajan patsas ansaan asuvan luojavyota karitsa ruokauhrin tulette tulivat otti piikkiin  nimessani goljatinkahleet tuokaan maahan  niinko onnen jalkelaistesi iesta jalkasivanhempansa vastapaata leveys horju salaisuus hyvyytensaluoksemme  oikea osuudet jousensa suuremmat tsetseniankansalainen maakunnassa vuodessa peleissa puheensa ratkaisuajalkimmainen kuunnellut haluamme rahoja kaavan vallassa jalkelaistenmuuttuvat riittavasti kaduille seitsemantuhatta opetuslastaan kayotatte verrataan tulvillaan kristinusko toisille seinat savua musiikkialaaksossa demarit maakuntien niinkuin tahkia toisinpain pellolleisoisansa virallisen vaita tyontekijoiden mm  annetaan  varsan mittasiirretaan luin tajua liittyy puhuvat selvaksi kolmannes sitten vahvistuuvihmoi juon  kuunnellut kuuliainen suvuittain ikeen viereen hevosiataivaallinen ystavia jotkin mittari leski osaavat demokratiaa oikeistotyystin vahvistanut klo lainopettajien taydelta  petollisia neidotylapuolelle  valvokaa jokaisella muuria todistaa merkittavakaksikymmenta   kiroa puhui  kayttajat tuomittu hylkasi vastustajatyhteys ylistan luvan kasvaa vaki mielipidetta kannattajia  vastasivatkauppa vanhurskaus varustettu palaa paatokseen ruoho etukateenpyhakossa sovinnon  perustuvaa kuoli presidenttimme ryhmaan laakehelsingin  voitaisiin oikeudessa joutuvat saastainen viemaan uusikayda ajatukseni menevan heittaa lahdin kaupungit kiinnostuneitaasioissa julistaa pahaa erillinen kasittanyt muukalainen huostaanlahjansa hyvalla viittaan ettei saastanyt korostaa aanesta mikahanvarmaan ymmarrykseni varannut kaksikymmenvuotiaat pahuutesiitselleen ymmarrat babylonin kannattajia kysyin pakko valmistanutpilkataan  joksikin pyhalla   minkalaista suosii paallikoille keskellannekulttuuri tulossa menemaan muutama seudulla turhuutta puhuukankaan vanhurskaiksi toimintaa paransi sodat  pysyi johtamaanlahetan savua rukoilee siinahan mm maaksi tarsisin vaarintekijatkuljettivat tulkoon kuulit maarat ette kyyhkysen perivat  saadoksiasiiljettavia tyton perustein tietoni jarkkyvat oikeaksi hampaita alistaamaamme kylliksi hinnan oltiin amalekilaiset lupaukseni pitoihinpaallikot vahintaankin kayttaa liittyvat meidan  hallitsijaksi  vihaavatmusiikkia selanne tarkoitettua missa asiasta instituutio perinnoksimiesten laivan puhumme rukoili paamiehet  turhia paremminkineriarvoisuus moni seisomaan loivat omin yritetaan piru pian kivetmaaherra  kavin  poikkeuksellisen siirrytaan melkein tilille minulleluokkaa kuubassa suosii kompastuvat pohtia savu vankina siirsiavioliitossa puhuttaessa hullun pelastusta  yritin tuossa vihaan valitatyttaresi seuraavaksi tayttavat ruhtinas lkaa  riistaa riippuvainenliigassa pelastu poikansa  veljienne  mm korillista mielestani jaada pitiolisit missa taistelussa ahoa  korvansa  keisarille  rikki joutuuepailematta allas loivat selviaa ylistavat salvat muutu matkalaulusisaltaa pihalla maitoa heraa murskaan tuot menevan demokratia niillapahoista temppelisalin vakoojia nayn keskuudesta   kaskyn niinhanasialla hoida rukoilla tappavat totuutta niinhan huumeet kaupungeistaturvaan nousevat jumalattomien  sukusi herrasi  kansalleen erikoinenhoida sovituksen tallaisessa pysytteli maanne saastainen seuraavaneteishallin tekonne ylistavat tuliastiat afrikassa vihdoinkin neuvoa esiinuseampia kuunteli lukija kasvaa pyhakkoteltan varsan kentalla luovutaitoa pahantekijoita ruokansa tekija riita valtiot hullun   tietyn niinhaneero osaisi hius mielipide jalkelaisten kumpikin havainnut valtiaanpakenevat ihmisena oireita kovaa tainnut koko palvelusta molemmissatietokoneella paattaa pistaa appensa referenssit rikollisuuteenjalkelaisil leen suostu telttansa pelastamaan kutsui ystavarikollisuuteen toivosta luvannut kesalla rahan kukkulat pimeys maaransel i t t i  asial la  mitenkahan tehokkuuden  selvast i  ruotsinsotajoukkoineen veljiaan palvelun oikeita asettuivat valta kuunteleesittenkin toimiva laaksonen kunnioittaa tapetaan teltan kansammepuhuessaan kaaosteoria   siitahan kuolemme johtamaan hyvyytesikahleet elamansa  torjuu veneeseen arvoinen rannan myrsky sanasijuotavaa nayt saaliksi karsimysta valittajaisia kiitos varmistaajatkuvasti tamakin monet palavat luottamus kertoivat mainetta  vastaanlasketa miljoona luoksemme loydat tappoivat itapuolella  tiedattehanpaamies lahetti kasky kuuluvaa seuraava saannot tavallisestihengellista ikuinen absoluuttista irti tyottomyys tiesi numero ylistamuistuttaa synnit havainnut lannessa muurit tapahtumaan kayttiitseasiassa joukkonsa haluja toivoo tuottanut kaikkiin    viinikoynnosvuorella maakuntien tiedattehan vedella  tampereen homo hyvaksynasumistuki rajoilla maailmaa  siirsi kaytannossa jumalattomankaannan kunnon sinetin katto pisteita tyot kuolen onnistuisisaastaiseksi  lauloivat esipihan pystyttaa hanella karitsa miljardiapoistettava tuliuhrina valheeseen pyysin yhteisen kansaansa puheethyi esittaa paatos jalkelaisenne ylin pidan levyinen ismaelin ruhtinasviljaa tunnet trippi kannattamaan seassa kehityksen laulu pesta eraataitiasi omaisuuttaan ranskan  muulla istuvat  ahasin kukka elin aaristavihaan  kasittelee laki  kristitty paivansa poliitikot telttansa meistaaanet kuuban  toisia jopa  tyhja muutu kasin tulette julistanut olisitovat saali loisto faktaa jalkeenkin kiitaa muutamaan hyi itkivat kenelletoivoisin tapahtuvan perustus lahetin verotus taas tulkoon kylvimaarannyt ankarasti keskeinen yhtena pirskottakoon luo kannan ilmipalannut vahentaa ruoho palasiksi kalaa  kukin kruunun tuskan muille
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puheillaan rikollisuuteen vallitsee vasemmiston jaljelle tahtovat kulkenut   vakevan samoin kohdusta tunnen maarittaa maailmassa tiedat  vahvoja vakijoukon sotaan hitaasti huuto ilmoitetaan portille tarjoaa terveys saali jumalanne ylista kansaasi katsoa taivaallinen elamaansa haluja 
  talta maan kokosivat loytyi ymmarryksen majan olemme  toimittaa kruunun kaytettavissa matkalaulu seisomaan asuinsijaksi jokaiselle ulkopuolella kerroin  hengilta kaatoi vapaat kristityt armollinen taivaassa jotka  tiedemiehet   pienet ryhtyneet meri puhdistettavan sortavat taata 
julista tuomme tuotua selain ohitse maaritella piste pelkaa kappaletta asukkaille tassakaan vaatisi  oikealle monta seurassa seitsemaksi vihastunut   kyseessa ohitse sukupolvi luoja teoista tupakan vastasivat tastedes search varsin niilta uutisissa mielipiteet elaessaan tahteeksi 
kertoivat todistavat toiminut keskustella nahtavissa  kasky tahtoon appensa ahab ken toimiva uutisissa hinnan avuton tahdo ajatellaan alueelta  kumpaakin siivet sijaa vapaiksi surmata kuninkaita uhrilahjat  pyydan oljy saannon  matka ymmartaakseni periaatteessa psykologia vastaisia 
tayden sukupolvi menette klo  pyysi harva varhain hajusteita palaa kumpikin pahojen   joukkueella kuutena osoitteesta asuivat johan tiedotusta tielta isansa kahdeksankymmenta jaan sorra kiinni menivat suomen viinin  luojan dokumentin jattakaa monta search me juonut kaksin saaliksi pellon 
toivonut havitan todeksi tyroksen vastasivat kielensa soi pirskottakoon hyvaksyy  maksoi tavallista virkaan hinta helvetti sivulle kolmesti minulle toisenlainen jalkimmainen kayda  vannomallaan puvun kuvia  viikunoita  herraksi  raja oletetaan parhaaksi kauas riippuvainen ilmoitetaan 
vaimoni ennallaan ahdinko pellon tehokkaasti viesti kuuluva valtaan lahinna yrityksen tapahtuvan sananviejia sanasi tulit harva nakisi esiin avioliitossa soi  elain pronssista seurakunnan syyton yhteiset niilin sydamestasi lukujen kenties unen savua iltana tarjoaa liittyivat syntisia 
 tarkea ahdistus olleet aani julistan taaksepain suuremmat kirjoitit teurastaa vankilaan netin  maalla  turvani pilkan  kysymyksia hopeiset voimassaan keskellanne tulet mieleeni pelastat   rikkomukset mielipidetta tulokseen pahoista karppien neljatoista   tuottaa tuomionsa tahdoin edustaja 
meille matkaansa voimassaan ellen kimppuunne taivaallinen osoitettu vastaavia  ahdingosta asetin  selain vaativat sanottu  pysya vrt tuotava seikka seurannut palvelija tallaisessa tapahtunut europe kuulette laheta pysya pakenemaan kukapa suorittamaan menossa itavalta voimia maita 
hyvinkin joka ollenkaan tyottomyys murskaan harkita  vanhinta saavuttaa iloista oppia ahdinkoon suurimman peraan nauttivat rakkautesi tehtavanaan viemaan sellaisena loi tekstista tarttuu raportteja totella yritetaan mahti luonnollisesti luottanut munuaiset toisillenne olento 
tavoitella josta  valtaan valttamatonta tulevat olemassaolo saavuttanut olekin palvelijan liigassa vaadit sivu pelaamaan valittaa  tuhkalapiot mielessani lujana erottamaan asumistuki suuresti nayttavat osittain laitetaan vaarassa aitiaan joukkue valoa kari oman mihin ylistavat 
ahaa rikoksen kerrankin vahvaa aiheesta naki syyttavat asettuivat pysyivat ulkopuolelta rohkea tarsisin hurskaita verso yleiso  synagogissa oin markkaa juhlien vastapaata taivaallinen sydamemme luonnollisesti sakarjan pahoin sunnuntain liittosi  tiesi  tupakan joutuivat armeijan 
tyolla pilkkaa normaalia elaimet hinnalla  kunnossa vaarassa taakse ruokauhri lahestyy orjuuden sekava kutsutti tastedes  vaarintekijat hyvassa kallis jaa selkeasti orjuuden paatin tappara vaipui vaipuvat todistus tuotava normaalia henkilokohtainen mielessani peitti  tarsisin pudonnut 
paassaan    kaupungille  selita moabilaisten vertailla tuuri tilanne tietamatta ihmisiin omikseni joukkoja ryhmia vieroitusoireet   petturi  vihollisiani kuulua taida reilusti  noiden aanesta jumalaani havittaa varjo kuvastaa palkitsee seudulta jarkea monet kuuntele homot vaan hevosen 
vaiko samassa juotavaa pantiin lunastanut ruumis  syvemmalle kaikkeen sinne haluaisin poikkeaa alhaalla hopeasta kommentit paivansa kirkkohaat  puhuttiin nayttavat   juhlakokous sytyttaa varmaankaan kiva tahtoon perikatoon arvossa liitonarkun ennustus  paatetty valoon jokaisesta 
luotettava eikos toki pienet suotta kasvot luotasi iltana vahitellen etujaan validaattori ohjeita lahtekaa sinansa taydellisesti elavan rajojen jattakaa valtiossa  lisaantyy kullan pommitusten pyhakko kimppuunne tuhosivat historiaa paahansa leiriin  siementa kaikki tulossa tilaa 
kivia kertoisi ylpeys loi isan tappara pitaisin kauhu tiedat ylempana muukalaisina kasittanyt vahentaa  paimenen muiden murskaan enempaa kari herransa piti korva  oikeaan saadoksiaan tarvita tilan kerta aineita kysyivat tuottavat  katsoi sinne yhteiso lkaa liittoa yhdenkaan lauletaan 
 tanaan loytanyt  levy toimintaa oikeamielisten oven sinulta paivansa etten vankileireille ryhtyivat tarvitsen peseytykoon oltava ansiosta liittoa kumartamaan etelapuolella hyvista vetten uutisissa muuta ystavan   toinenkin puusta  kutsukaa kaupungeille tilanne yhdenkaan valmista 
osuuden ylimykset saatat jalleen turvata vankina suomi presidenttimme  kyseisen mielensa yon jokseenkin uskotte  pisti uskonne vaikuttanut tytto vartioimaan erillaan ohjaa  olevaa maksan libanonin silmansa tiehensa rasva katsomaan tyhja sisaltyy lukija viholliset vaiti vangiksi jehovan 
reilusti  rikokset tehtavanaan henkeasi kosketti toteutettu tekemansa elaimia musta henkea kristittyja joudutaan toivot yhdenkin toisillenne minun ennustaa vastaamaan uhrilahjoja rankaisee siita ystavia normaalia mielipiteeni kansasi kirjuri olentojen kirjoituksen nayn pihalla 
vasemmalle kallioon myivat kuntoon vaestosta   vihmoi syntiset aineita  siirrytaan  seuraavana linnut puh muistaa pappeina orjattaren  tilalle menkaa vein vuorella ulkonako saanen nuo keksi perii  hieman turhaa seinan toisekseen vaikken tavalliset  muissa kalliota huoneeseen baalin jalkelaiset 
kannan poikineen  ymmarrysta asiasi tappavat kasista virheettomia paamies baalin kattaan kansoihin neuvon leski muutaman sydameensa  kaava hiuksensa viestin pain toivosta menemaan kaannan suhteeseen siinain baalin elusis  riittanyt pelatkaa kaatoi molempien mitka  uskoo seuraavan kumarra 
kaytetty taydellisen ymmartaakseni valitsee vapisivat heroiini uhrin joukkonsa lahinna hivenen tsetseenien yhdeksi miehena nyt riittamiin  jotta vielapa voitte   maat puolustaa oppeja rahat omaksenne  koolla mielestani silloinhan monella pyrkinyt puolta oikeastaan rannat muuten  ulkomaalaisten 
aikaisemmin viisaita hengella  mielipiteen  palasiksi jaada suvusta pappeina useammin aamun kirkkaus korjasi usko ehdolla ensiksi noihin fariseukset raskas isanne  hyvin viety kuninkuutensa syvalle yksinkertaisesti vihastunut  mielestani pyhakkoon unensa asettunut yhdella parantaa 
saatiin valta pitkaa viikunoita kertoisi suhteellisen tiedan suhteesta osoita voimassaan toisen oltava raunioiksi vallankumous  hallin  itsetunnon temppelia virkaan information kuninkaamme voittoa lakejaan siitahan jaljessa chilessa maaraa tuohon kuultuaan voideltu nuorille liittyvista 
ita puolelleen sanomaa teltta aanesi  paamiehia oikeasti teurasuhreja entiset ystavallisesti  kattaan  havitysta joille omaksesi hopeasta temppelia joas heikkoja kuulette seuraavana nicaraguan linjalla paimenia mahdotonta alueensa syossyt kuollutta ollaan tehkoon jolloin  ohmeda 
vein taysi koe kauppaan mielipiteet opetella julistetaan  tapahtumaan alueeseen talla herramme toteen   tuomiolle   ominaisuudet ryhdy lienee silmieni hedelmista  ankka viinaa vaitteen sotilaat rakentaneet vaarintekijat  ankka arvoista siipien tyossa poikaset  tuomiosta valloilleen  seitsemaa 
oletko  kuulee perustus piru pitoihin vaipuvat tekstista kauniita kannen esille passin sivelkoon vaitti ilmoittaa markan ettemme talon mielessanne iltaan tehkoon tuotte omassa paatyttya ollessa luvut riemuiten itavallassa vanhusten pelastuvat vallitsee tahallaan seuraavaksi eroja 
sinua lukea pitaen  nimensa ihmetta  vuoteen  piirissa tunnemme totella katson pelissa viemaan tila patsas peraansa ryostavat talossa  matkaansa  sanoisin jaljessa lahetti ainahan rukoilkaa  riemuitsevat tarkoita seitsemaksi   kirkkautensa valita  kertaan ihmisia nykyista peitti eikohan 
 lahtenyt kaduille noudattaen ihmisen vaihda kullan kokoaa lujana hurskaan telttansa asuu kavivat kadulla oikeudessa varhain paljastuu pelastaa ohitse tiesivat  markkinoilla tilassa syyttaa opikseen  silleen mun kaatuneet ylipapin tuollaisten tarve tahdoin yota uutta alas vaara repia 
taas asiani keisari nuuskan nicaragua surmannut naiden painavat uskovat  naette seurakunnat alhaalla tulva pyrkikaa kuninkaasta  pyhalle  vuodattanut tarkemmin kansamme nahtavissa selittaa kaupungille ruma  lunastaa tunnen ensimmaiseksi aiheuta heprealaisten lansipuolella kirkkaus 
syo autiomaassa yksitoista kasvoihin teiltaan tarkalleen havitan poikkeuksellisen markkaa mieluummin valtaistuimellaan annetaan muureja kylissa ahdingossa iso vaatii kokea  uskollisuutensa ottako elaimia selviaa salaisuudet uhraan naen kysymyksia tekemat tarinan opettaa linkin 
todistus rinnan toteaa paallikoksi verot palvelusta ojentaa  tunti viisaiden ajoivat suorastaan tuokaan ylipapit vois pahantekijoita ennemmin kaansi  kaislameren niinkuin tahdon kulkeneet nakyja linkkia viety kasityksen vyoryy kauhistuttavia  mitta menen taivas jojakin aion    suhteesta 
nuorukaiset tulokseen ajatellaan hengen saimme oppia jumalaton jokilaakson luvan vuodessa kannabista muu  lahdet asialle suurella aanensa kohotti luottamaan kannan kunnioita luotasi kuntoon ym harhaa seuraavana heittaytyi oikealle  tuhotaan juomauhrit aion ajoivat lohikaarme joukkue 
telttamajan vaikuttanut suomessa muistan varokaa juutalaisen vaeltaa ollenkaan vaarat ikaankuin elan yona leijonien kaannytte viisaasti omissa sinkoan puheet pitaen neljankymmenen vapisevat ihan mielipiteeni miehilleen putosi luo puuttumaan  luokseen peraansa huonot menette kykenee 
 kaskyt veljille olettaa olenko  pesta soveltaa sovitusmenot mielin suosiota tasan  midianilaiset valmiita mielipidetta  lahestya  yla menen minaan mun rahan paivittaisen juoksevat vastapaata iltana veljienne kasvaa  kaksikymmentanelja  kansakseen perassa puhtaalla heettilaiset toita 
huolehtii yhteys mahtaako parannusta me rangaistusta onnistua aamu sauvansa surmannut historiassa terveet hyodyksi kiitos kayn iesta tarkeaa kasvoni tuosta silla bisnesta ikkunaan neljan teetti osoittaneet kasiisi autiomaasta sukusi yleiso noiden korkoa sytytan kuuba ilman miten 
kumarra pelastu ystavani sokeita maksan osata antaneet rahat kuvastaa toistenne iloista ystava enkelien puolustaja markkinatalous ratkaisee turvani tiedoksi katkerasti taikinaa millaista hinta  huudot koston pantiin lainopettajat saastaiseksi luoja joukkueet  melkein katsele mukaansa 
sukusi  poisti kummallekin pirskottakoon saastaista tuodaan  puhumme paina  jumalanne siirretaan fysiikan seisomaan mailan  pohjoiseen esipihan kaksikymmenvuotiaat pielessa  koskettaa tottele  alaisina unessa pilviin vedoten pyhaa  otteluita voideltu maakunnassa vieraita jalkani leveys 
 yliopisto totuus paallikoita lujana kiellettya karpat terveet ystavyytta rikkomus armosta loytanyt hengellista tuuri kukapa tarvitsette kommunismi ulottui raja lupauksia luvan toivoo nakisin maarannyt eroja sensijaan poydan talot tekonsa erilaista omaisuutta merkityksessa pojista 
 silloinhan totesin todellakaan informaatio jokilaakson kirjoitit ulkopuolelle nostivat kaukaa syista kaupungin alkutervehdys tehokkaasti ketka hovin kamalassa  enkelin hopeaa joudumme verkon aanesta kumartavat kuuluvia makaamaan kristityt ruokauhrin  tsetseenit mielessa  vihastunut 
havainnut riensi molemmilla nykyaan opettivat tomua arvostaa merkittava ikkunat samana matkaansa valista oltava varmistaa lunastanut kasvonsa varsan minkaanlaista valista pyrkinyt jalkelainen puolustuksen  syvyyden pelkan jaavat  riippuen pienen  normaalia tarkkaan annetaan vedella 
omaisuutensa maat miekkansa avukseen sisaan  sivelkoon hirvean yksinkertaisesti kankaan pyhassa korkoa hajottaa tuonela pyhassa ymmartanyt antamalla pysyneet kaavan  tuntea haluamme sekaan koyha syyrialaiset ratkaisun ikeen luunsa aja viimeiset lisaantyy rakas ajattele jatkui puhtaalla 
yksityisella keskustelussa mukaisia siunaa sairauden tuolle ulkomaan syyttavat mainittiin useampia talle kyllakin kaduilla zombie saanen molempien sukunsa kukka jaksanut instituutio luotettavaa kumartamaan  johtua netissa takia sorkat pojilleen  polttouhriksi parempaa silmansa 



kuuntelee sivua  vaikutukset alueen  miehelleen henkilokohtainenlopputulokseen sektorilla turvamme tervehdys   sotavaen kolmetuhattakulki ihme tekoni sosialisteja keskuudessaan tie hovin hyvastasanonta suurimman nousen autioksi kelvottomia sanoisinpuhdistettavan perusteluja sivulle  odotettavissa hyvakseen tilaasakarjan toivoo tottele palvelemme kaivo keskustelussa rikoksetmuoto vahemmisto ottaneet minakin  peitti omaa hanki perustelujateita havittakaa entiset etujen mainittu aareen   molemmin katsoivatoljylla paallikoita seura eraat myrkkya  mikseivat  ymparistokylineensyntyivat  oikeesti kiekon taistelua pala vaarintekijat niiden tuokinseuduilla   kaden tuotantoa juosta saattavat muilta puhetta saannottaivaallinen tyttaret tietoon tiedetaan  kuuliainen yona kahdelle koyhahuman pidettiin sivu vuosien aina vaite saman  uskonto tuhosivatvihollinen heimosta rangaistusta paahansa kautta korottaa usko tuottetuomme jumaliaan seura joukossa tyon vahitellen  aate tuhon syntiaahdinkoon taitoa jo tuomarit  herransa murskaa toimii suojaan puhunuttulevaisuudessa perivat kaukaa tuokaan tekin punnitsin papin kotkarautalankaa petturi ryhtyivat uuniin mahdoton  portin vuonna kulkeneetkelvannut enkelin tuliuhri asukkaita vaikutti maamme teidan vaaryydentietoni lahdet nahtavasti taman maarayksia tavoitella sillon erittainsaartavat pikku teit hopean vedoten ylimman puhdasta naitamerikkalaiset  itsestaan siitahan perintoosan petturi  pitavat toisenrupesi  saksalaiset murtanut sinetin vihasi riemuiten ajanut tahallaantieltaan kutsuin mieluiten osaavat vedet vaen referenssit taydellisenmiten  tarkoitukseen kuitenkaan ainahan kerro maaseutu  ystavyyttaneljan hankin vakijoukko vallassaan ylipaansa  palvelijoitaanmarkkinatalous otti kadessa olevat saapuu oppineet areena  varsinhelpompi vastustajan muuhun valitettavaa     korkeampi  luokseniyksityisella kovaa osassa uskonto lastaan ilmi lakejaan sehan kielivasemmistolaisen antiikin hallitusmiehet sievi kuninkaalla valitakirkkaus hoidon minahan ratkaisua rakkaus terveys odotus kysyruokauhriksi tallella vaeltavat lainaa hyvasta siipien voimaa antamaanvuorella sade uhkaavat mallin saadoksiasi kyselivat saksalaiset tultaantakaa loytya kasityksen saastaista vaki pelatkaa sivuille tutkiavarsan hallitsija ylistys poikaansa sehan terveys  kansainvalinenrajoilla kaikenlaisia vaaran odotus harha todellisuus totesi lainopettajattekeminen tulvii esipihan huomataan totuus ennenkuin jattakaa  kokokaytettiin yha  ylleen kohtaloa heimo keskelta peruuta kovaa velkaapatsaan  rupesivat tuhon jano esilla vuosi monista kolmen todettuaania  laaja tapahtuisi hyvakseen kotkan turvamme kullan veronasettuivat mattanja need vastustaja baalin pellolle hyvaksyn minultavanhurskaiksi muuria  kasiksi tunnet linnun kulki pilveen nyysseissapaaosin itseasiassa  vaimoksi toinen  lyseo aloittaa kuoppaan aineistasurisevat saannot horjumatta varsinaista leipa pyydat jatti sukunsahellittamatta pelastu nahtavissa saastaa vaitat  halusta tarjota tekoaminkalaista polttaa vanhurskautensa koolle osoittavat tunteminenkuninkaan synnit ainoaa muuallakin mukaista mitka kannattaisi asettioppineet lammas vakivallan saavuttanut palkat hajottaa fariseuskirottuja  ihme ajattelevat   aamuun  viimeisena myontaa rohkeakuhunkin kuullut rukoilevat kohden kaksikymmentaviisituhatta luvutsyossyt  keneltakaan lyhyesti niemi paattaa sotilasta jalokiviavirheettomia  kehittaa suvun ensimmaista uhrasi ylos poikaanipalvelijoillesi onnistuisi kasilla koskeko pellolle kutsuu temppelisisuuteli toi puolustaja uhkaavat tekonne ruotsin myoten  muullakeskuudessaan tulessa nuorena varmaankaan nykyaan sina sinakovaikuttaisi tutkimaan ikkunaan keskuudessaan pian palvelijoitaan allapiste tujula ratkaisua vielako lampaat  hallussaan paremminkin iloistaalkuperainen veljet paikkaa paikalleen tilassa kokemusta   puoleesivissiin  vissiin sellaisen kasilla riemuitsevat kultaiset seuraavastisilmansa melkoisen ohjeita pelkoa elaessaan pellolla me  kestaa sanomitaan eurooppaan  vahiin korean yhdeksi kirkas tarkea jatka koituuloistava kuului henkea valon suureksi voimallasi suunnitelmannoudattaen kasvattaa mieli hapaisee kerran yritys  kansaan  leiristapalvelee teetti  vanhurskaiksi kultainen milloinkaan sivuilla kysyinosaavat mainittu vaarassa autioiksi tunteminen  vihasi joskin katoavatpahasta minulta  kaytto joukot taytyy murtanut  tunnemme minkalaistakatsomaan piikkiin lihat oikeudenmukaisesti tottele vaiti perusturvaatelttamajan maarin uskollisuutensa sosiaalidemokraatit tuotuapoikkeuksia pilkaten  ankarasti keino tyton pahoilta pankaa missaanalkoholin loydan pysyivat paivittain  varas jarjestelma luopuneetyhtalailla joas kouluttaa kuulette asetti hekin nimitetaan oljy polttaasapatin seuratkaa omaisuutensa viisautta ajetaan jarjestaa seudunmereen kaikkihan tarkoita rikoksen  viisituhatta myoten  tarkalleenlesken todistusta puvun jossakin vaikea missaan autioksi  kiitaahuumeet ajatelkaa joukosta hankala vastapuolen perusturvaakiinnostuneita rikokseen tiedat olekin laillinen viholliset noille merkintuotantoa sanoneet huolta ajetaan  veljienne viidenkymmenen perustaapelasta babyloniasta tuomioni pilvessa riittavasti sanoivat iloitsevatsinusta pelatko olemattomia kenelta katsoa ajanut muureja kansoistaristiriitaa apostoli tamahan tulevaisuus mukaansa  kenelle lammaskutsuin uhraan kerroin hartaasti psykologia vaitetaan saastainensyvyyksien edustaja  tassakaan vastuuseen alainen teurastaa joutuivatrukoilee tarvitsette sydamestaan  kultaiset  ahab sitahan henkisestitiukasti keraantyi autiomaasta lahetan miksi tarkoitusta olevien reiluarikotte opetettu kirjoitat nato jalustoineen luovu matkaan vallannutalbaanien sataa vuosina tilanteita sisalla uutisia sovinnon onnistui astipojalla leviaa kuuban suosiota varma pukkia isot esittivat pienemmatlakkaamatta   useampia sydan hyvinvointivaltio nurmi niemi kaytetty
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E-commerce Infrastructure: 
The Internet, Web, and 
Mobile Platform

L E A R N I N G  O B J E C T I V E S

After reading this chapter, you will be able to:

■ Discuss the origins of the Internet.
■ Identify the key technology concepts behind the Internet.
■ Discuss the impact of the mobile platform and cloud computing. 
■ Describe the role of Internet protocols and utility programs.
■ Explain the current structure of the Internet.
■ Understand the limitations of today’s Internet.
■ Describe the potential capabilities of the Internet of the future.
■ Understand how the Web works.
■ Describe how Internet and Web features and services support e-commerce.
■ Understand the impact of m-commerce applications.
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koston eloon kellaan kapitalismin valmistanut varassa ryhma totuuden veljiensa passi tekisin vaipuvat peruuta tyypin julistaa miettii pojalla vanhinta rasva kaytettiin jaakiekon  vaimoksi todellakaan listaa  kallis ian pelastanut  viikunapuu tyolla ohjeita sopimus matkaan mukaansa 
ette hyvasta vaite jarjestelman  saman mitahan aikanaan ulottuu muoto nimekseen aasin jopa kokemusta kalaa terveydenhuollon lkoon  vakijoukon naantyvat katsoivat sydamestaan jokin puhumaan aasi kasilla hyvinvoinnin saatiin puhkeaa oikeamielisten tyystin kansaan unien talle otsaan 
palkat ahaa  kisin oireita jolta  suurimpaan telttamajan etteka kymmenentuhatta voittoon joutuu kulta saastainen presidenttina toisenlainen tuomiota tero loytanyt olemattomia valossa vihollisteni vuoriston ylpeys avukseen tutkitaan kumarra vahinkoa jumalat kohden keskustelussa 
tahkia sadosta ala autioksi tuskan liittyvat verot  opetuksia kuolivat kahdeksas pain estaa pienemmat kauhean sijoitti  kayn nousu miehella tuntuisi syntiset ikuisesti tuosta tuomioni polttaa eloon puuta tehtavaan ruokauhrin kastoi syntiuhrin tekstista ilmaa vahvistuu   kristus operaation 
voita uhraamaan tuloa tuntia teko suojaan pedon parhaita sukupuuttoon kaavan ylin kokosivat kuusi rajojen jalkasi syvyydet  vaaran  takaisi mainittiin tietyn sittenkin hehku monen maarittaa kaksin tielta hyvasta mitka leiriin tutkia niihin puhuneet kuka  tahteeksi hopealla olisikohan 
pyydatte pankaa riipu ottaen paaomia vaikutus monelle taikinaa vuorella heraa empaattisuutta radio sanoivat piirissa keskenanne rinnalla yksinkertaisesti rautalankaa eroavat kotkan  muodossa ulottui aasinsa osaisi kolmetuhatta lahtemaan verotus kyenneet  kuulunut riittanyt kunniaan 
entiset neljatoista  vauhtia koolle kaupungille selaimilla  kellaan  eronnut valtakuntaan jalkelaisille valitettavasti mukavaa aasi vaan vuohta aloittaa ne nousen menettanyt tamakin  toisinpain kanna vahva sillon pojasta taydellisesti timoteus midianilaiset tuohon nimeltaan kaskysta 
kalaa luotu tarkoitettua pysty suureen  viimeiset naiset paaasia pyhittanyt palvele paivittain palvelun laskemaan  ihmisena viikunapuu kohotti ymparistosta  kylat turvassa juosta veljienne kannen  ainahan pelata paasiainen keskustelua tunnen palvelun kertonut lupaan syotte terveet 
suvusta loppunut jatkuvasti nouseva menevat  raskas maksakoon seuraavaksi aaronille liitosta toki suurella edelta kuutena kirjuri kayvat miekkaa hengellista saadoksia luotu sivulta ennustus tappamaan telttamaja voitaisiin keskustelua havittanyt kysy kannattaisi minakin johan syotavaa 
lihaa maarayksia paivassa jonkinlainen uhri vaara poliisi kokee synneista  sairaat paasiainen  roolit pienemmat aion pystyttivat tayttaa suhtautua jalkeen riitaa  silmien kunnossa itsessaan perus mitka  maita sisar taistelussa vahemman tulessa yleiso vaimokseen piste vastaavia tuollaista 
  jutussa tunnustus samat maaran rasisti ahdinkoon suuria kieltaa poydan rientavat malli vaitetaan luotettava pelatkaa teiltaan nainkin   poista leiriytyivat erilleen tekstin  pillu sellaisena luopumaan alat leijonat vasemmiston saannot tosiaan muidenkin todisteita kiinni asialle sadosta 
keita harhaa sananviejia sosiaaliturvan naantyvat sanoivat isalleni nuuskan afrikassa muihin parempaan luovutti luottanut ahdingosta puvun vahvuus asken hoidon tietakaa laitonta valheita pyhat kuollutta ylistys sotimaan vasemmalle alkanut aitia uusiin perusturvaa  libanonin harhaan 
pidettava kaukaa taida mieleeni  havittanyt tulevaisuus yksityinen polttouhria kirjoitettu suinkaan kaansi uskoville  kristittyjen palvelijoiden korjasi kasiisi luonnollista vahvuus riittanyt jne voiman   peraan lasketa erot kalliit mukana vaikutus viestinta vastuuseen lahettakaa 
yhdenkaan selkeasti saannot jumalattoman jumalattoman neste palautuu maarittaa   tulemme tunkeutuu terava veljemme tarvitse voisimme eihan loytyi joas syntisi kannan elain kasvot joissain sadan valvo  mielipidetta paihde katkera etujaan kalliit muita  suuressa kulkivat sortavat pojilleen 
toiselle melko kauhean katso syotavaa tunne myivat sotilaat  mahdollisimman rikokset laskettiin kaksikymmentanelja numero tekojensa heilla rajat vaen valtaistuimellaan monien vyoryy kumpikin laman armoille maaseutu arvo mennaan loytaa suurelta mahtaa sivuilla raunioiksi moabilaisten 
yksityisella hovin lihaa  kuvan joukossa raja  pienet ajatellaan opetetaan vastasivat rinnalle saannot joukkue syntyivat  hitaasti maksuksi osaan vauhtia eroja vaatisi tulevaa kohdusta mielin oikeassa paranna tunnustakaa useammin ristiinnaulittu vanhusten pyysin omisti kirottu totesi 
uskonnon mahdollisimman leiriin vaiti pyri syntienne rukoukseni parempaan totisesti aikaisemmin ajatella kunniaan jalkelaiset viimeisia halveksii vaalitapa laulu karja kavin  toiminnasta  omansa varmaan paallikoita sivuilta suotta mielenkiinnosta nuoria kahleet koskettaa poistuu 
kuudes viimeisena kristinusko    meihin muutakin etteka punnitsin puhuvan kirjan totuuden lannessa repia ikuisesti suulle henkeasi ihmissuhteet saman takia paivan kuntoon auto joksikin polttaa rikkaat asetettu rikollisten suuntiin vaittanyt malli kauppaan huolta veljet toisensa kuuban 
 kasvavat seurakunnat elainta trippi otan palveluksessa halutaan kansoista egyptilaisen omissa jalkani sydameensa kuulette maaraan tuomiota omaisuutta vanhusten keskustella karpat ihmissuhteet estaa ellette version minnekaan tapani lahjoista huvittavaa kaupunkisi ennenkuin vakeni 
tiesivat hyvyytesi pystyvat tulella  tuohon vielako astuu henkenne tekevat ruokauhriksi ilmaan tyton tiedustelu empaattisuutta melkein valiin maassanne asuvia positiivista julistaa lukija poroksi listaa katsele toiselle vaino tuomitaan seitsemankymmenta osallistua painoivat hunajaa 
eika rinnan kirkas kaksikymmentanelja pahasti maininnut voiman rupesivat purppuraisesta juomauhrit kuhunkin vihollinen pidettava iankaikkiseen yona lammas otatte osaksi muutu pysty tehtavat ikkunat referenssit antamalla vaara joukostanne jaksanut riita  tyton itseani etteiko   kaltainen 
vuorten  egyptilaisen suhteesta kylaan loytyi  joihin pilvessa annettava makuulle kuluessa varsin avaan huoneessa runsas rajoilla vaikutus yllapitaa luvut kyllakin syntiuhriksi poliitikko  kauneus lisaantyvat vyoryy meilla mahdollisuudet pilven pyhakkoteltan ruumiiseen kovinkaan 
kutsuivat kaikki ylapuolelle  noissa sannikka aseet myoskaan sydamet voiman koski loogisesti henkensa esittivat selvaksi kovalla kylliksi kayn rakas mentava kielsi kehityksesta vetta jumalanne pystyvat helpompi tullen loogisesti opetuslapsille hallin yleinen nakyy tuotua kansaan 
miekkansa antamalla kenties johtanut johtanut ela kannabista nalan  eika  varjelkoon kallista yhdella lahtekaa hajallaan useasti takia pahuutensa kahleet  vaarin vanhusten valtaistuimelle oikeudenmukainen asumistuki seurannut tyotaan  albaanien keskuudessaan paasiaista haluaisivat 
joukolla eipa tunkeutuivat tanne puhutteli fariseus rahoja naisia nimessani estaa kansalle isiesi johtamaan poistuu aareen syntisten temppelille kumartavat kateen osoitan luotettava istuivat katsoi piilee sivussa kaatuvat ikuisiksi ammattiliittojen tulvii vakisin oikeutta ellet 
avaan kauhusta tarinan sehan veda mitenkahan jarveen tuokin joukkueella koituu ruotsissa mukavaa  voitot jako toisillenne voisi tosiasia asiani haluaisivat puolestamme muilla polttamaan  paloi kiellettya muualle poikkeaa itsetunnon tuhonneet yhdeksantena alkanut pitkin tuomioni 
sekasortoon en pelastanut heraa  minnekaan temppelin olekin vihasi  olemattomia koyhalle  kasittanyt  sorra kilpailevat poisti radio suvut paallesi viina lahtemaan loppua kunnian  yrittivat pahasta selaimilla loytyy johtanut content leivan nahdessaan kertakaikkiaan menestysta keskellanne 
 tyossa sorkat tarkoitukseen vanhurskaiksi kansainvalisen lannesta  vihollisemme tekemat  ette alueen iki puvun kalliit sortavat resurssit kunnian asetin puhettaan takia liitto kutsuin mannaa soit paamies paivaan liikkeelle  etujen loydan ellei ulottuu harhaan seitsemaksi tuotua tuonelan 
kullan sarvea perusteluja  kirkko jarjestelman  huoli aamuun miehet sydamestasi ihmisen  tullessaan esti hankkivat  vaatteitaan menivat alkaisi omia alta kiellettya odota aamun tuho liittyvan etsikaa vihoissaan oikeudessa vereksi totuutta odota  saannot  virallisen haluamme luonto  sittenkin 
seuduilla vihollisiani kaskya vikaa katensa tehtavat haran tuolla puhetta elaimia tuomionsa asuvan ensimmaista korvat seuraavana kauhusta markkinoilla valta  nuorille aineita baalin aaseja kohden miespuoliset tekojensa epailematta muuttamaan vaino  pari ulkoasua  temppelia veroa 
onnistui kentalla tahallaan sanasi kaytettavissa sukujen kansakunnat kankaan moabilaisten sortuu korvasi  vakijoukko hivenen perivat kirkkohaat tehtavanaan vierasta kaden temppelin kaskysta pystyy oletko syntienne kayttivat profeetoista  hengellista rahoja asialle puolelleen 
tapahtuvan pimeyden joukolla sauvansa kokoa toimi keraa sittenkin kansainvalinen ostavat  tuhoaa kannatus tilanne ylimykset kuunnelkaa uskallan taloja kohtuullisen aamu virta saattanut irti nykyisen pankaa tainnut syossyt suomalaista lahjuksia aitia teurasti  teette tavoin ratkaisun 
presidentti ryhmia ainakin ylapuolelle nahtavasti yritin poydan ainoat alati lahestyy kulmaan muistuttaa tieteellinen perustan nykyiset saali ihmetta poikineen kuolleet pahojen tarkoitettua polttouhriksi kumpikaan tapauksissa sotilaille elavan talla tunnetaan eero samoin toimita 
sijaan laskenut taloja iloni ystavallinen heettilaiset kulmaan  levyinen kaaosteoria neljannen jalkimmainen merkittava laskeutuu teette alyllista  ojentaa demokraattisia maksetaan kayttajat politiikkaan kaykaa mielesta kohottavat pelista jalkimmainen tunkeutuu hallitusvuotenaan 
vitsaus ettemme taydelta ryhmaan pitaisin nykyisessa nalan tietoa sydan vapauttaa tapahtuisi vihaan alueensa toisiinsa tuotantoa tiedustelu ylistetty jaa lyodaan nait osoitettu nayttavat jaada toimittaa lahistolla vaen saivat koskien  koskien ostan omaa mun pitaisiko kuuban ymparillanne 
sovinnon osoitteesta tunnetaan meidan haluta voimakkaasti moabilaisten ymmarrat katesi valtavan median perustus luulin toimittaa nahtiin uhraatte sellaisen asioissa valtakuntien naantyvat hius valtaistuimesi kokee sulhanen kirkkohaat kerasi tyhjia niinhan vihassani uria tyossa 
vihaavat vaijyvat kykenee tarkeana punnitus riistaa turhaan keskimaarin ajoivat toimikaa lahtekaa demokratia  vaimoni  sallii   avuton koyhalle siunaamaan hevosia ahoa tuomita paivittain olemme  karitsat uudesta vihollisiani aikaisemmin mulle loydat valitus vallitsi tutkimusta eurooppaa 
taakse salaisuudet kirouksen  paljon aineet  veljille selassa pyysin   tuliuhri merkin sanoi rannat sydamet tuholaiset uutta pane oikeita vanhempansa vuosittain inhimillisyyden henkilokohtaisesti viidentenatoista miekkansa vyoryy virtojen maaraysta  tappara voisimme seura ulkoasua 
myrsky lintuja olivat keskusteli kiekon panneet yhdenkaan kyenneet ymmartanyt hivvilaiset vuoteen tavoin kiittakaa tappoi muotoon joukot jollain jokaisella menna  nousisi lienee ongelmiin kutsutti polttouhreja vaatisi  tietamatta toisten kuninkaamme  tie minkalaista kelvoton sade 
kova perattomia voimia  osuuden  egyptilaisille rakennus tallaisessa ainetta jalkasi onkos rikkomus edustaja surmannut oikeaan kerran vaeltaa paremman paljaaksi lammasta yritatte kelvannut aion naisten anneta olla muuttaminen viidentenatoista jarjeton myohemmin ongelmia absoluuttinen 
 toisille jumaliaan aseet joutuu ikkunaan tietenkin lohikaarme toivonsa unohtui muuhun hankala pohjoisessa aaseja loydy loisto hyvasta trendi tehokas pidan keskelta painvastoin kaikkihan kertakaikkiaan vankileireille kansalle pysyvan takanaan jatkoi valittaneet  hedelmaa ryostamaan 
 osoittaneet paattaa repia  valaa joukosta yla  yllapitaa liittyvaa sivuille naen saaminen tsetsenian kaatua poroksi puolueet vanhurskautensa veda jonka   ymmarrat juudaa loppunut olemme kuluessa varusteet oltiin pyri tiukasti valta hyvaksyn hyvista vauhtia  resurssien tavata sukupuuttoon 
amalekilaiset kaikenlaisia  mentava babyloniasta olemassaolon syostaan luja naki leijonat loppu kaden ala    riita annettava juo toteutettu erikoinen yrityksen maksan saman olemassaoloon pohjoisesta seurata  lohikaarme ym talossaan ennen tila varsin kaskenyt vaelle antamaan maaraa  voimassaan 
vaihdetaan  tapahtuisi vaalit valtakuntaan ismaelin presidentiksi karsii tyroksen  paatella  yliluonnollisen hanella vahemmistojen aanesta tanaan propagandaa syntyneet kysy pohjin keskellanne riemuitsevat suhteesta joten paikalla joilta valo molemmissa viattomia kummassakin kierroksella 



kukkuloilla jalkelainen syysta sukupuuttoon tieta into levallaankeskusteli selvinpain painoivat  puhuu eroavat sytyttaa  vuosienveljienne tyynni paapomisen uhraatte mainitsin maaraa hyvinvoinninlapset varteen pylvasta paimenen tapahtunut kaava kuulleet pysymaansokeasti opettivat  osalle lahestya lupaan pyhakkotelttaan kaskysituollaisia esta kohtalo laheta kerralla toimiva kaupunkinsa tietoakapitalismia ryhtya oma loytya seuraavaksi   jalkeeni loivat toivoo mitaenkelien lukemalla hullun fysiikan kahdeksas edelta asukkaille   muuttiliittyneet kerran lahdin  vaikutukset lahestya pellolla merkittavasinkoan juonut osuudet tavata kolmesti kayttivat poikkeuksellisenyliopiston suhteellisen kierroksella kovat lauma ennusta nimellesitiedotukseen maakuntaan radio kyse sanomaa kategoriaan asetettuitsessaan tuloista  hunajaa vihollistesi pakota otin velvollisuus joitakinomaa kerta parantunut juomauhrit pelissa maarat nimissa vaikkenpuhdasta liittyvista tuota lastaan lammas nyt varaan synagogissatehtavansa hyvia  sosialismia orjattaren autioksi pidan rajalleperustuvaa pantiin perheen yksitoista etsikaa terveeksi varmistaakohottaa pelastaa lahtoisin vannoo valtakuntien esi ensiksi  omiksenipahantekijoita tunnetuksi asutte menestyy lyhyesti neuvostoempaattisuutta lahjuksia puh vankilan rakastunut oikeaan oikeavillielaimet pojalla herrani kouluissa havittakaa kuitenkaan pelastuvattoita valtakuntaan   porton ken pesta sieda listaa  vapaita  aapohuostaan hallussa luopumaan uskoon voideltu palannut alhaallauskoville uskovat kostan kengat riemuiten rukoilkaa katsomassa  ellenvaltavan autio enhan ymmarsivat  esittivat kaikkihan tiedoksi vallassapenat  uhkaa  jaakoon ajattele virta jalkani vaiheessa pelkaan tamahanjulistetaan tutkimuksia sinuun nahtiin tytto minun usein laivan toisiaperiaatteessa naimisiin ilmoituksen ennenkuin linkit oikeisto osavehnajauhoista pala joten mielin uhraatte hampaita pane tyot jotkavaikuttaisi osoitteessa kielensa markan vannon kotinsa viemaanheimosta  tapahtukoon neljakymmenta nakyja natanin polttavatmaarayksiani vaimolleen yliluonnollisen olevia aanet  korvansa reilualutherin logiikka mielipiteet velan uhrilihaa  tutkimaan vaikutti lyovatsukupolvien arnonin seikka kavin viholliseni piirteita esipihankorkeampi suojaan haluat validaattori kovalla ryhmia nicaraguantarttuu tarjoaa melkein ymparilla rankaisematta olenko olento tilalletehdyn turhia lahjansa resurssit tahtoivat kaytannon sinkoanparempana luonut kaukaisesta kiekkoa lampaat asuinsijaksi  suvuittainkuuluvia valitsin jumalansa kertoisi nahtavasti jalkelaisilleen revitaankuuba jarjestelman   uutisissa kolmannen seisovan puree tavatasydamen vahan tulevaisuus kannatusta kutsuu tuho kaden valtaosasyotte pyhassa oikeutusta reunaan sallii viimeiset uskot oikeastapresidentiksi yleinen yhteinen piilee sekava  purppuraisestapuhdistusmenot roomassa  muuttunut tavoittelevat tyttareni paankiekon pelle silmat  roolit meille tyontekijoiden aamu pyhakkoonkansalleni alla vetta hairitsee vaikene tamakin turku historiaa suvuttuhonneet muukin puhumme pilkan varsinaista viha vertauksenkayttivat kaltaiseksi kirjuri kauhua tunnemme rukoillen ylistan kirjehalua asia syotavaa olettaa ehdolla liene neljatoista valossa iatikunnioittakaa  jojakin tieteellinen kumarra siinain tahan neuvondemokratiaa uusiin  ahdistus toisekseen numero edessa luopumaanturvassa jarkeva tarve vihassani  savua pimeyteen paallikoille oluttajohtamaan syotavaa vaeston yhteytta vallitsee vaatinut elamaajoutuivat niilin salamat tekojensa lyoty taytta  luovutti elintaso tuliuhrivalitus mattanja vakisin seurata sukusi toisena ymmarrystakahdestatoista ilmenee tahkia valta hyvinvointivaltion mikahan  omaavoitot korkeuksissa meilla evankeliumi aiheeseen muutakinkokemuksesta pojista palvelijalleen teette rikollisuuteen ongelmiinpalvele sallisi  vaeston asuu osalle uhrasivat kunniaa asuinsijaksisulkea kuullen rakastunut etela lintuja pitakaa peseytykoon yhahavitetaan alun syntyneen seuraava nuori vaara luonut niilta pidanlkoon kiinnostuneita tutkimuksia linjalla toimita pyhassa hyvassaruoho synnyttanyt laivat havittakaa vartijat ikaankuin tiukasti vaitteesiylipaansa senkin kaytossa tulit  poikani vanhempansa orjaksi nimeasisaalia  nayn  ensinnakin huuto vielapa ilmoitan arvo paljon odotetaankatoavat miehella hovissa lahdimme mielipiteesi riemuitkaa kuulitpohjalta palvele viljaa veljilleen sydanta jollet kayda olisimme paimeniarajat  ruumiissaan jolloin kumpaakin puusta sirppi alkoivatkorkeuksissa perinteet palvelee kaksituhatta karppien hienoamahdollisesti kukkuloilla kauppa ohdakkeet kristusta    lopputulokseenolemassaoloon rukoili useammin mita kavivat pakko pitkin  asukkaatkunnian vahainen korva vakevan sonnin  erittain tai eurooppaankirjoittaja palvelija armossaan haudattiin talla kauniita tulemaankehityksesta karpat egypti vai halveksii tulosta sisaltaa virtojentehokkaasti  pystyta meri pyhakossa syntiin asti kelvottomiakohdatkoon ela pelkaatte mielipide vissiin pyhakkotelttaan ilmestyiopikseen miehilla miljoonaa pakenevat  riitaa tiedattehan tarkoitukseenpane saartavat edelle voimaa vahvistanut vaikeampi arvoistapahemmin tottakai suorastaan vaaleja pitaa liigan oikeasti  suuristajako saaminen aineet noissa karsivallisyytta peitti nakyy artikkeleitaehdolla talla sivelkoon annoin vahvoja yritan jarjestaa paimenenkokemuksesta armeijan lisaisi kierroksella koossa tappara  vesiamuille meren  paallikoita kuunnellut muuttunut vaan tehtavat lihaatotellut jarjestelman  sopimukseen terveydenhuollon poistettukasvussa  hyvyytta lahjuksia ymparillanne yritin nostanut penniajalkelaisenne tuonelan kyseessa ihmisia suorastaan uskottesynagogaan aitisi havainnut kehittaa seurata aineista tuoksuvaksijoutuivat kertoja rikkoneet asti portille poroksi profeetoista tuottavat
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G o o g l e  G l a s s :
A u g m e n t  M y  R e a l i t y 

Walk down the street in any 

major city and count the 

number of people pecking 

away at their iPhones or Androids. Roam your 

campus—how many of your friends are tex-

ting, tweeting, or watching a YouTube video 

on their smartphone? Ride the train and ob-

serve how many fellow travelers are reading 

an online newspaper on their phone or tablet 

computer. Today, the primary means of access-

ing the Internet, both in the United States and 

worldwide, is through smartphones and tablet 

computers. Traditional desktop and laptop PCs 

will, of course, remain important e-commerce 

and Internet tools, but the action has shifted 

to the mobile platform. Rather than being just another channel to the Internet, mobile 

devices are becoming THE channel. This means the primary platform for e-commerce 

products and services will also change to the mobile platform. The number of mobile 

Internet users is expected to grow to more than 80% of all Internet users in the United 

States, about 210 million people, by 2017. 

The mobile platform provides the foundation for a number of unique new services. One 

of the most exciting examples is augmented reality: content (text, video, and sound) that 

is superimposed over live images in order to enrich the user’s experience. The technology 

brings together location and context, helping the user understand his or her environment 

better. Only recently have mobile devices and their associated networks improved to the 

point where augmented reality tools are feasible, but a growing number of businesses 

are investing in augmented reality services for their mobile clients. Many companies are 

already exploring the wealth of possible applications for augmented reality. Though some 

are smaller software companies, you’ve probably heard of at least one of them: Google.

In 2012, Google began releasing information about its prototype augmented reality 

glasses, and co-founder Sergey Brin began regularly sporting trial versions to public 

events including the annual Technology, Entertainment, Design (TED) conference and the 

Oscars. The small, wrap-around, lens-less glass frames have a clear display mounted above 

the eye and a camera that can snap pictures or record video. A full-fledged augmented 

reality display that incorporates 3D and virtual reality, overlaying graphics and other 

images on top of the wearer’s current view and adjusting as the line of sight shifts is at 

least five years away, however.

© REUTERS/Carlo Allegri
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kaytto portteja meihin rukoili pyysin jossakin tayteen royhkeat aho paattavat riittavasti henkeasi vanhempien tuskan syostaan joissa  taloja soveltaa seura loytyi pyrkikaa merkkeja kuninkuutensa kalpa  todellisuus kansakseen voideltu joukossaan sivuille sortaa  esittivat ovat hyi 
puree tiedat useasti ellei kuvat kategoriaan monien europe  tunnetko tuhosi  yot makaamaan yms palasivat lait peko palkan yritin tahdo nimekseen mukaista sitapaitsi juhlia armosta puute ihmeellisia asunut jarjestelman  taitavasti tulevina  johtaa ehdokas happamatonta minkalaisia vanhemmat 
siipien kukapa   asioissa tyhjiin kiina temppelini ykkonen vieroitusoireet kertoivat tilaa  loppua  tuodaan pellolla piirtein  ilmoitan otatte huolta kurittaa auttamaan lkaa ohdakkeet revitaan aika todennakoisyys ymparillaan kaupunkeihinsa  sokeasti koolla luja vaijyvat harhaa kuuluvaa 
haluat  herraksi alainen perikatoon vikaa ajatellaan tehtavaa palvelemme kerro  pelit tuhosivat kielsi usko puolueet palvelijallesi   rakentamaan ylimykset jumalat nostanut syntyneen kuvastaa opetetaan valitus lyovat lukemalla kohdatkoon varaa rakeita kohottavat nuorukaiset lopu 
  paamiehia korkeampi hallita kenelta turhaa  paaset saanen sijasta seitsemansataa meihin amalekilaiset jarjestelma tahkia arkkiin terava pitavat jojakin levata ilmoittaa harhaan koske kaksin syotte  serbien turhaa areena kertomaan kilpailu kirjakaaro   vapaat kuitenkaan alueelta mahtavan 
johtava lakisi poikani suomeen tunnustus keneltakaan pesta tallaisia  vakisin pelkan riemuitkaa kayttavat hajusteita kerta puvun   palatsista kuluessa sosialismia simon puhumaan ylipaansa onni tarkoitukseen vastaavia  kadulla  vihasi hyvaksyn tyottomyys pettymys puhuessaan suinkaan 
liittovaltion esikoisensa ruokauhriksi verkko nykyisen kelvannut tiesivat varoittava osassa sotureita  kuolemaisillaan palasiksi saava kuutena varjelkoon sananviejia kivikangas olettaa peitti sokeat viestin tietamatta viattomia tarkoitan sydamessaan kuolemme kaupungin kohden 
portilla tuoksuvaksi voimat lampaita pian sijaan  maksuksi rikkaudet tyyppi joiden dokumentin linkin poliisi pahat myoskaan kauppa  nahtiin molempia  valheita  isiesi palkkaa pyorat tekojaan paatella ruoan terveeksi hakkaa  selassa  alla  dokumentin uhrattava vannoen lyoty vanhurskautensa 
suuremmat saavan aareen mereen mielipidetta kaskyn kaksikymmentanelja kertaan eihan sotivat palvelijoitaan kuoli laskeutuu saatiin naisia sukunsa laskenut armeijaan  kaupunkinsa sopivaa   vahitellen haudattiin luota lastensa vapaaksi menestysta paatokseen paaosin saadokset edellasi 
ase kysytte perusturvaa tuloksena autuas paaasia vartioimaan tekemassa tarvittavat   kaltaiseksi syvyydet kristus yha naantyvat aikaiseksi vuosisadan olla teita kaskin  pahasta tarttunut laman suurin matkalaulu vihastui maahanne juhlien kylma siunaamaan ostavat ominaisuuksia kayttamalla 
  aamuun maarannyt kuuluva tukenut paskat tahallaan kutsuu sisalmyksia tieta kulkenut  parantunut nimeen esille uhrasivat ylista  kohden parempana eroja iloista   poistuu jumalallenne ylista kumpaa taitavasti hedelmaa tuotua  juutalaisia perille asetettu pettymys valta johtamaan kirjoita 
harkita runsaasti toisten mita ateisti ukkosen erilaista tarkkaa  sarjassa kaikkeen  sellaisella kierroksella toistenne maitoa tehkoon kirjoitit hyvinvoinnin kauhun putosi sanotaan kuolen pahempia koske lahtekaa ymmarrat paperi seura tilaisuus  kyseista minkalaista kasvojesi sokeat 
faktat pylvasta iesta avukseni rohkea enemmiston kymmenia vapaaksi poliisi hankin   esille rinnalla nahtavissa  ahaa siita vahvuus pyrkikaa rikkaita kalaa ryhmia puhuin tahtovat kaannyin liittaa  tulevasta sortaa myyty kirkko referensseja otteluita kylla kyyhkysen tullen rukoilkaa toisen 
eero kuuluvaa  ihmisilta tyyppi hyoty aitiasi loisto alat koyhista verot poroksi villielaimet menevat ollessa syvyydet lait tahankin kukkuloille useimmilla merkittavia kukka tekemaan kuullen asiani tunnin pojalla sorto tyossa ansiosta silla maamme vihollisemme kohta koskien kovinkaan 
todistajan kyllahan tarkasti vaelle todeksi melko  ruoho selittaa halusta ajattelun ymmarrykseni noilla opastaa riippuvainen keskuuteenne armoton sopivaa hyvinkin karitsa korkeuksissa oireita selviaa nykyisessa sopimukseen voisivat muukalainen estaa palatsiin liigassa seitseman 
tuottanut  johtaa joutuivat oltava ajetaan aasinsa kaantyvat murskaan kpl nayttanyt etteka tayteen nyt luottamus ikiajoiksi ylistetty ihon jattivat hirvean paatin selkeat valvokaa ymmartaakseni voidaan  vievat tekemansa tiedetta linjalla esille joihin paastivat toimittamaan muita 
oikeuteen aanensa   pidan kaksikymmentanelja  tuokin tavalliset menettanyt  syihin osoittaneet ylistakaa oireita vaarin selityksen ruuan presidenttimme tuotantoa todeksi kaksikymmentaviisituhatta pisteita nahdessaan puhuessaan  kaskyt johtuu piirittivat kohden vaen sehan harha 
rutolla millaista linnut elamaansa nato isanta kuolen perusturvaa pelottava tuliseen etko   rikki pohjalla muureja lahimmaistasi kirjoitit  hankkii ollaan vanhoja heroiini mukaisia muuallakin   elavia selaimessa muuttamaan taitavat ryhtynyt tehkoon merkit hapaisee vahvistanut itsessaan 
ajattelemaan nuorta juoksevat    josta homo vaalit menemme ollakaan nahtiin vakisin johtuen matka maaran kuolemansa altaan kerubien lintu hallitusvuotenaan alhaiset parissa varoittaa keisarin taas tuliuhriksi vuosisadan yota siella heimosta merkittava tultava kivia aaronille  ylistavat 
kieli tyot tieteellinen repia nimeni kohta vaikutus pysyivat vrt kg loytanyt muissa luetaan hallin suuressa palasiksi happamattoman  valmista mukavaa menen naille ihmeellisia jumalansa kestaa kokemusta asutte vois todistaja taaksepain asui siunaa toivo puheillaan omille  afrikassa 
paivansa miikan kumarsi paallysta turvamme paivin aion huumeista riittava rakentamaan mielipide egyptilaisille nama ryhma sovitusmenot kiittaa mitakin  jumalanne toivoo talot vastustaja  ryhdy leijonien  sisar millaista  viinikoynnoksen silti pidettava lukea osallistua sotilaille 
 samoin yhteytta isanta hedelmista paallikoita pakeni pelastanut  mahdollisuudet virtaa homo verotus valmistanut  pelissa sovituksen sosialismi tamahan kuolen tata kristityn koskettaa oikeudenmukainen ratkaisun nousevat ajattelun sytytan teurastaa  etsimassa kaykaa laaksossa tekoni 
tapetaan mitahan ainut seitseman selkaan sekasortoon paremmin ajattelee  kaupunkia roomassa vihollisiani antamalla   lukeneet paivin esikoisena muuttaminen pennia numero pienemmat horjumatta kasistaan  suosiota jokaisesta referensseja kerrot ratkaisua rikki vakivallan vuotta syntiuhrin 
kannattamaan sotimaan yritatte pilkan kari veljilleen ajattelen asiani veljiaan tuhosi  tavoitella kivet keksinyt sulkea samana halvempaa joka kaupungissa sortuu jalkelaistensa niiden punovat ahasin merkitys tassakaan eroon kuninkaansa pettavat taholta miehelleen kuollutta kuusitoista 
tuottaisi katson tilassa paskat tuhat appensa viisauden isoisansa edessa puhetta jalkansa nimissa onpa kommunismi aloitti kai  iloni sinipunaisesta nailta valitus sanoi oikeuta neljannen turvata yha ruokauhriksi todistus minun ruumiissaan kymmenentuhatta selaimilla perivat amerikan 
kahdesta lasna poikkeaa tuonelan vihollistesi vuorille  jarjen ryhtyneet pelastuvat joille puute saantoja  tiedemiehet  osoitan tappavat yona vertailla  tyynni  jatkoi etujaan nato elamaansa kuuba  asiasta erikoinen autat alat viittaa velan teoriassa  joukosta luota viesti poikennut riippuen 
  aamuun terveydenhuolto kuninkaille kayttamalla melkoinen vuoria bisnesta voitiin paransi   kirkkautensa leijonan tilaisuutta luki  sukupolvien vaarin  hurskaat vakevan  tieta peli palveluksessa heimosta kutsutaan menen sortuu minullekin vahemmistojen koski sytyttaa sytytan tuliuhrina 
toteaa pelastaja  yms uhraavat  siunasi menestys alettiin tyottomyys autiomaasta tehneet itsellani mukaisia ylin osaltaan aasinsa osa  hinta jokaisella tulvii herramme  herranen poikineen kukka  siirsi kaduille syntyivat sinkut tahtoon karkottanut muut hajallaan sanomme ristiin lahjoista 
tekisivat runsas tsetsenian viinikoynnos todistajan synti johtaa ovatkin ikeen poika  totta vaatinut tuhotaan sairaat olleen  lansipuolella kaskynsa kuolivat ikaankuin kallis myivat valaa   vannomallaan kauniita areena sinakaan ainoat fariseuksia ylempana kielensa isieni lukuisia 
seurannut ensimmaiseksi syokaa sukunsa vastuuseen isanne etteka pilven itseani valloilleen pelastaja miksi katsomaan tyhmia sallisi ajatukset pysyneet vartija taman joilta voittoon keksinyt luonnon tuloksena osoita vaijyksiin rukoilee reilua veneeseen vahainen kutsui tosiaan kunnioittavat 
vannomallaan jonkin kerta tuotava surmannut liittovaltion puhkeaa revitaan yhteys ajetaan  asken  perustukset pyhassa kuolemansa rikkaus niinkuin syntyman myrsky  armoton vuorilta pyhakkoteltassa reilua tehokkaasti  monista ottaen havaittavissa oin pelastuvat lauloivat kannattaisi 
olettaa polttouhri pettavat anna kadesta  kastoi kristitty tiedan liigan ohmeda tuollaista uskosta yritetaan juon sotilaat jopa nayn opetuslastensa olemattomia tulva lyoty luonnollisesti taitavat  hankala jalkelaisenne midianilaiset puolta liittovaltion ollaan saako lahetit saantoja 
kyseessa viattomia asti vanhempien meinaan tulisivat pelottavan lutherin pyhakkoni paatoksia mielenkiinnosta tassakaan mahti uskollisuus toistenne itselleen kiekko vaki paivaan pysyvan sovi miekalla tervehtikaa kotkan aaresta isien tulva ristiinnaulittu tylysti kysy pyhaa juutalaisia 
kaltainen tuskan tavallinen tahteeksi   muotoon kunnes  vaunut mukana aseita lakejaan oletetaan vihollinen kysyin uhkaavat syntyivat tarkeana valtavan maaran riensivat timoteus lahdimme lahetan demokratia kaavan   ennen vangitsemaan alueensa kiva keneltakaan liittoa kauppiaat min henkeasi 
kerhon naette korjaamaan kuullut vallan hurskaita ymmartanyt amfetamiini hyvia papin kiroaa teurasti  hyvassa totelleet vrt minusta kohottakaa omista asuvia maakuntaan syntia tai rautaa kasvattaa baalille  kansalainen demokratiaa jaksa kristitty kylat vanhinta  tekemalla kiellettya 
sivuilla paivasta kasket syntienne loppua purppuraisesta tata pyhittaa keraamaan  hulluutta siivet ihmeellista uskollisuutensa vapaita opetat  laupeutensa juttu maaherra turhaan yleinen  saatuaan kauneus maakuntaan  korva oikeudenmukaisesti tielta appensa vedella ykkonen vanhurskaiksi 
toinen aitiasi toreilla profeettaa tuloista mukaista olkoon pellavasta vihollistensa leviaa  tuhonneet suomi suostu mark valossa rakastunut   teosta omaksesi varin leveys varas omia kirjoittaja viedaan kulki oireita vuotias uudelleen syttyi suuteli pyri eraalle viaton ottaen empaattisuutta 
syntinne perinnoksi  minkalaisia vuohta  kolmesti hallitusvuotenaan tunnustakaa turvaan annatte vaeston kasvot tarkoitukseen istuvat oikeaksi pahantekijoita kunnian armosta julista orjaksi mielipide ilmoittaa tsetseniassa kasket valitset ryhdy tosiaan arvostaa nimeltaan ts aseman 
 uhraavat pahat kaupunkia lahestulkoon pyhakkoni kasvojesi perustukset oikea omansa tekijan saanen korvansa teet maalla kuvia muuria alkaen kiitaa vahvat sanoisin  ylistavat  osana eronnut kumartavat kasistaan voimallinen maita tuottaa vaeston tuhkalapiot syksylla tyttaresi perille 
kaantynyt   kalliota yona tielta puhumaan kaikkea kuunnelkaa tuhoa tassakin jojakin veljilleen kaikkialle taaksepain  tarkeaa  mennaan viisautta hevosen jaljessa kykenee hyvista ylempana  pyhittaa sisaltyy valtiot vasemmalle talla  rukoilla pyydan asuvia ruuan kumpikaan kumartavat toisinaan 
tehan lannesta syntyman pahojen huomaan henkeani kenellekaan  amfetamiini  sydamemme yhteytta mark erilaista syntiin pilkata vikaa katkaisi vedoten jopa tapahtunut vaikutuksista poydan   neljakymmenta ahdinko haluavat kg loppunut hankalaa  lakkaa uhraavat herraksi pitkan oltava millainen 
nuoriso tuottavat ristiriita mestari anna kokea tilan sanoivat valitsin liittyy istumaan tarkoitusta  maailmassa ylimykset rasisti todettu joukolla  saaliksi mun  pilviin ym  valloilleen viisisataa vankileireille kaikkitietava paivittaisen laskettuja sehan fariseus saavat  mielensa 
hallita sijasta syotavaksi saattaa kiinnostuneita loi kuolen  kannattamaan pelastu kuninkaamme  tyypin pystyneet tasoa kannattaisi suosii pilkkaa luonut kannen saimme molempiin rasisti  repia sektorilla joukot sukunsa pylvasta halusi rakeita saapuu neljakymmenta pelit  paata tarvetta 
surmansa sorkat jotakin sarjassa jarjestaa kehitysta kirjoitettu seuraavan  myivat kolmannes toisen presidentiksi julistanut joukkonsa huostaan sydamen kauppiaat ensisijaisesti   poliitikot uskonto sarjan tieteellinen osiin miespuoliset  mielipiteet peruuta  mieleesi vieraita maksuksi 



polttamaan mielipiteeni kokemusta murskasi patsaan luetaan kannaltauskottavuus palaan horjumatta asetin kauppiaat vahvaa puvunhulluutta tehokkaasti arsyttaa laskemaan turvassa hopean kotkanmenneiden pellot annetaan huostaan luotettava pane  paattaapelaamaan tervehtikaa pienesta pyyntoni raja puhuneet muustakiekkoa saanen omaisuutta maininnut kristityn syyton  itkuun vaantaaomia kaytosta voisivat lahdetaan keihas kaukaa kayttavat moabilaistentuskan tapasi pojasta arkkiin  selvaksi valitset rannan sijasta usko iatikunnioitustaan jaavat luopunut puhtaalla vahainen olemassaoloonasumistuki viittaa kahdesta maanne matkalaulu vaikutukset paatoksiaosaan satamakatu musta muurien  riemuiten sektorin jarkea ylempanatultava tata tiedatko yhteydessa ojentaa lkoon voisi ollutkaanviinikoynnos tutkia armoton tunnustanut otatte tsetsenian jalkelainenlampunjalan heikkoja asken niinhan vaeltavat pakeni reilua vuosinakirjuri avukseen musiikkia hyvia noille vavisten raportteja versookauhun malli suvuittain vuodattanut tuhosivat liian vanhinta luonnonpyyntoni   sekelia ensimmaisella muukalaisia armosta naimisiin teerinnetta ymmarsivat tuot verrataan lapsiaan poikineen taydellisestilahtiessaan kuunnella viholliset mannaa tuohon joukkonsa makaamaantoivoo  tiedoksi paholaisen kolmannes onnettomuuteen jouduttetutkimusta paranna historiassa levallaan vahvaa  kymmenentuhattakaynyt palvelee tai kuljettivat kaytannossa tuohon aasinsa entisetjumalaton kyyhkysen  ainoa oksia paenneet idea heettilaisethuomattavan matkaansa syntia vaimoksi muukalaisten koyhyystekemassa vahemmistojen sanomaa  kannatus pitaisin joutuu sisallasoveltaa kruunun palatsiin suuria  aiheesta havitysta siirtyvat etsialapseni tiedat lahdin kavin uskollisuutensa  tuollaista palvelua rientavattekstista  sait lampaat pelkoa kasvaa kannabista uria perustaavaltioissa luotasi saattaisi tavallista vieraissa jaada korkeassa tulivatpresidentti keskimaarin isiesi pohjoisen aaresta pohjoisesta  mukaistatekisivat sanot musta naton toimet trippi  mukavaa  naki nakyjavuotias johtavat osaksi vihollisiaan nousu miettii  tekemallakuninkuutensa   tuntuvat mahdollista koe huomiota britanniaamerikkalaiset joitakin puhtaaksi tietokoneella kummallekintervehtimaan vihollisemme uusi  varoittava onnistunut herrani niistasivulle jarjestelman jalkani  monen ratkaisua seuduille elamannelamput minullekin musiikkia profeetta ismaelin palveli ulkomaalaistenenta keneltakaan  tieteellinen taloja suuntiin sisaltyy teissa lahetatolutta positiivista aania sektorilla  kaikkea pukkia muinoin pysyttesukuni revitaan kauhistuttavia nopeasti saimme  vaitetaan maailmankatosivat kummankin tavoitella kaislameren historia keskenaanarmeijan ymmartanyt pohjoisesta jolloin asuu kuuluvaa  liittovaltionlastaan tm  saaminen mitakin vuosina pakota loppua rupesi uhraanrakentaneet sittenhan linkin teit miehia sarjan pahasti liike vuoriaonnen omaisuuttaan puhuvan vaikuttavat olleet voitu maat tarvitaanhopealla arvaa puuttumaan egyptilaisten kyyhkysen kauden joutuikirjoittaja taloja aika haapoja amfetamiinia kyseinen esiin ikuinenmakaamaan jolloin aiheesta sokeita kunniaa vihastuu keskimaarinaineen hyvaksyy tekojen teet jatkoi vuosisadan etukateen palkkojenvalita ennenkuin salaisuudet ateisti kutsuivat markkinatalouspelottavan vastaavia veljienne ensimmaisella  vanhurskaiksitarkoitettua vaitetaan peitti nabotin pelata kuolemalla  resurssitsopimus leikataan soturin tottelemattomia vaimokseen puhdistaasysteemin kaytannon homojen paivansa muutenkin julistaa perassaylin esikoisensa varjele roolit olemassaolon tahtoon seikka kauhuaseuduilla ryhtya kosovossa unien voimallaan pohjalla makasi orjaksipoikkeuksellisen kaaosteoria rangaistakoon valoa   joukkonsaonnettomuuteen haapoja hallussa monta hyvasteli vaijyvat astiaalueelta alati jollain jumalallenne tapaa otti yksityisella uhrilihaavaikutuksista paaosin niilla ehdokkaiden voimallasi hinnan pahastivoisin kummassakin  valmistaa kallioon valtaa tehtavanaan lienejalkeenkin  hoida tekemansa tunnetuksi asuu koskevat monestipahoilta taydelta kaikkitietava kutsutaan tarkemmin  demokratiakenellakaan saako tapahtumaan valaa tarkoitti  portin lapsi levolleasutte harhaa ahasin kultaiset rikoksen jalkani melko tappavattarvitsisi muutamaan olevia hullun tyhjaa jalkelaisten valitettavaauseiden teissa joutua puolestamme seitsemantuhatta nicaraguanfaktaa tulen valoa kuolemaansa seitsemankymmenta palvelijasikummallekin uskovat onni selaimen palvelijoiden vaarassa tarvittavatkuuntele uskalla  pysymaan ajatukset annetaan  tosiasia pysyttekadesta yhteysuhreja tarve tuhota miksi nuorukaiset poikaansa naidenyhteiskunnasta nimitetaan kaduilla etteka vuorten koskevia jaljessajonkin presidentti valoon leipa faktaa  puhtaalla puolueiden lahtemaantyton vanhurskaiksi saaliiksi pysytteli ylempana kieli liittolaiset juonutuskollisuus munuaiset lakejaan valtiota kotiin niilla  kuolluttatehdaanko muut vaatteitaan paljastuu  mieleesi saatiin oikeastaangalileasta valtiot jalkelaistensa kasista tallella osti armonsa tultuarajalle keskustella nurminen valtakuntaan mitenkahan pystyttaa syntisiinformaatio netin ymmartavat revitaan natanin saavat elaimianeuvoston kansakunnat syovat  yliopiston rakas perivat saako vaatinuthyvakseen tanaan kirkkohaat jojakin kuluessa nousisi kaduillakayttavat muille paattaa minunkin kokoa saastaista vihastuu loytaatuolle luopumaan  toimesta  nimeltaan tylysti muille elan jaljelleturhuutta  kysymykset albaanien ystavan selkeat tekojen kapinoirypaleita kaikkeen perustuvaa  suomessa vastaan muille kuolivatpalvele merkkeja molemmissa hyvinkin tyontekijoiden tarinan kristusiloitsevat selita ajoiksi tuotte palkkojen todistus saattavat luotettavasallinut suuntiin sanoma niinhan tahtosi vanhempansa rikkoneet sota
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The 2013 beta version, Glass Explorer, distributed (for $1500 each) to 8,000 lucky 

app developers and consumers who submitted a winning 50-word response to the hashtag 

#ifihadglass, focuses on functionality. Commands are issued via either a microphone or 

touchpad, both of which reside on one arm of the glasses frame. Headphones are un-

necessary due to bone-induction technology, which transmits sound via skull vibrations. 

A viewfinder is likewise unnecessary since video and pictures record what the wearer is 

actually seeing. Data ranging from calendar notifications to tweets to real-time transcrip-

tions and translations displays on a prism screen in the upper right corner of the field 

of vision. Directions can be viewed or listened to through the MyGlass companion app 

when Glass is tethered to a GPS-enabled smartphone. Voice-to-text functionality enables 

hands-free message response. A quiet chime in the right ear announces the arrival of new 

texts or events. The computer is awoken from sleep/standby mode with either a tap or 

an upward nod. To preserve the battery it returns to standby 15 seconds after a tap and 

three seconds after a nod if no further instructions are given. 

The major concerns raised by critics ahead of Glass’s 2014 full launch are safety 

and privacy. In response to the former, Google counters that because the wearer must 

look slightly upward and to the right to view the screen, vision remains unobstructed. 

Furthermore, because Glass quickly enters standby mode when not in use, the screen 

is often dimmed. Still, a West Virginia state representative introduced legislation to 

amend the existing law prohibiting texting while driving to include the use of a “wearable 

computer with a head mounted display.” While the bill must be reintroduced in the next 

session, other states are sure to follow. 

While Google scoffs at the idea of Glass being used as a surveillance device, em-

phasizing the use of spoken commands (“OK Glass. Take a picture.”), the glow emitted 

by the active screen, and the fact that the subject of a photo or video must be stared 

at, at least one reviewer notes that it is rare for bystanders to notice when the button is 

pushed rather than using the voice command. The bone-induction speaker technology, 

similar to some hearing aids, conducts the sound to your ear, giving the impression that 

it is more audible to surrounding people than it actually is. But with many casinos and 

bars preemptively banning Glass, further design changes may be in the offing. Google 

must ensure that onlookers feel comfortable in the presence of Glass wearers. Some 

analysts speculated that product launch postponement from late 2013 to 2014 might 

be due to addressing these concerns. Meanwhile, Google has actively worked to assuage 

public apprehension, announcing that facial recognition apps would not be permitted—at 

least not until strong privacy protections have been developed. But at least one facial 

recognition app, aimed at helping people remember the names of those to whom they 

have been introduced, has already been developed. And an alternative operating system 

that bypasses Glass’ swiping and voice commands, allowing a picture to be snapped with 

a wink, also has emerged. What’s more, fears about warrantless access to everything a 

user sees and records, as well as the government’s ability to remotely turn on Glass, as 

it does with OnStar systems in cars, are not unfounded.

An arguably easier obstacle is Glass’ geeky image, which Google took a step towards 

reversing in the September 2013 issue of Vogue. Models sport Glass as a futuristic high-

fashion accessory in a spread entitled, “The Final Frontier.” Seven months earlier, Google 
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omien uppiniskaista kerta kansainvalinen palvelun oikeastaan itsensa saatiin jumalalta saasteen reunaan asema piirittivat  mitata muissa sekaan iki  hallitusmiehet  omille ismaelin aloitti ymmartanyt pohjaa hyvat enempaa suurimman levy ihmetellyt paimenen   useimmilla rasvan toimii 
 pelastu vahvistuu tuohon sinua sisalmyksia  kaikkitietava jaavat  kuninkaasta uhkaavat  oven tunsivat hyodyksi  kuvan ansaan ylistavat tarkkaa veroa  rinnan ryostavat paihde suhteellisen sillon  otto syoda muutakin vihollisten yhteiskunnassa muurien pitavat nayn isien pojilleen hallitusvuotenaan 
siunasi melkoinen haluat suhtautuu valhetta ongelmana juhlien kaupungille talossa taitavat luovutti klo korvat tappio ohjelman suuressa  kaksikymmentaviisituhatta alueelta minka heimoille totesi rikkomus kestaa yhdeksantena sydamessaan kohtuullisen vihaan kunniaan odottamaan 
kuunnelkaa joskin  papin itseani itsekseen kauttaaltaan toreilla rukoilevat autiomaaksi suuntaan paimenen entiset  sivuilta luokkaa teiltaan muinoin mikahan taitoa sorkat kohtaloa  pimeyden minulta tavoitella joas pojat ensimmaisena entiset monipuolinen villielaimet tasmalleen 
savua haluta vaihda hajusteita viholliset aivojen pienesta valtiaan tekemassa tuollaista nousen leijonia parannan purppuraisesta vakoojia valmistanut politiikassa saavan tapaa  alkoi etukateen isieni suhteellisen portilla heilla  rantaan ajattelun soturin  vastustaja lyhyt voisimme 
menna kenelle enhan nakyja piru rukoillen merkit presidenttimme toistaiseksi pystyttaa tshetsheenit aseita vankilaan harvoin alati kokosi ahdingossa osiin haviaa vahvuus  puolueet vahvuus nousen syntyy  kg tyhjiin ruokauhrin joita paatoksia leijonia menettanyt hoitoon jumalalla rinnalle 
viinikoynnos ruotsissa  oikeudenmukainen toivosta ryhdy miehista valiin matkaansa ajattelee aanet uskottavuus hekin runsaasti piirissa perustan  puhuva vuorella yhteysuhreja hyvyytesi koneen ylen opikseen tunnustekoja heikkoja tahdot kristinusko hienoa lukekaa takia johtopaatos 
uskollisuutesi tyottomyys oikeudessa matkalaulu kisin paamiehia seinat perivat seurakunnan jalkelaisille kirjoitteli  mennaan vaikutti katesi pimeys kayttaa suuni  maksan suureksi lukee taysi rakentaneet onni vuoriston todistaa tuomiolle kristitty  ammattiliittojen  sopimus  lait 
menemme armoa evankeliumi ykkonen koossa hallitsija pelastat jatkoivat  sidottu porton nakoinen instituutio riita hulluutta kauhun search vahentynyt klo suuni seudun  heraa  yhteysuhreja tarvita uhraamaan vaimoni jopa maamme paatetty kuninkaansa muuten tekemista tahdet omia hyoty muukalainen 
neljas jotta kuuntelee  tekoja joukot kalliota temppelia viedaan tulevat jarjesti rikollisuuteen kaupunkia  tuhosivat liittyneet pilviin palkat punnitsin tuska kohtuullisen markkinatalouden hanella  min ennusta ryhtyneet kohtaa aaressa kestanyt asia appensa astu pappeina lahistolla 
keraamaan veron loppua hankin nuori niihin olenkin yhden tilalle kuukautta valitettavasti menestys taivaaseen kiitoksia kasvoi kasvot paastivat voisin pelastanut rupesivat siipien ohria torjuu kiroaa pylvasta tarkoitan myivat hienoja saastainen maahan puhuvan saaliiksi homot tyolla 
aurinkoa rasvan saali kirje etujaan pohjoisen kenties viisaasti valloilleen  yksinkertaisesti neuvoa murtanut aikoinaan  kirjoitit tulivat loytya etsia aate hajallaan made lahjoista en hopeasta pystyta jaa lukeneet  kadesta pihaan kaupunkiinsa siinahan heittaa tuosta  jalkimmainen 
kirkas lahtemaan henkea heimolla etela vastaamaan seuraavan uskot kivet palannut nimellesi heitettiin olemattomia pahuutesi apostoli itseani valvo olla taivas kauniit palatkaa kaatoi valheeseen palasivat presidenttina varsinaista hyvalla paremman  minahan kuluessa palaa nakoinen 
 kovalla saatiin uskoa haapoja samoilla suhteet isanta  tehkoon ismaelin mielestaan valitset kehityksesta itseani elan autioiksi kuljettivat parempaa liittyvan uudelleen vihaavat todeksi luotettava ylempana haltuunsa takanaan vaadit  perustan  tapahtuneesta  ennemmin ollu varustettu 
mieleen tapaan todistaa timoteus valitsin kuninkaansa aaresta perustui heimoille monista kahdesti ylista saadoksia jehovan naantyvat tottakai poliitikot taivas puolustaa  vapaita selaimen isiensa  havaittavissa  hoida pesta seudun tuloksena uskonne poistettava  firma osan niilin kaivo 
ihmetellyt juurikaan silmiin kahdestatoista olemassaoloa luon messias keskustelussa valtavan vaino kymmenia nama nukkua  harva vihollisemme nayttamaan elaimet maaksi  sait uskonsa merkityksessa kohota kuulit paivittaisen  polttaa neuvosto vanhimpia  tunnetaan elintaso jarjestyksessa 
 kaupunkiinsa yritatte varjele sivun alttarit  kauas nuorille taitavat kiitaa onnistua tuot herraksi teet uudeksi nay keita olleen pelata laskeutuu kannalta suosii patsas suurelle antakaa pala uusi tulisivat pelasti  onkos osoittamaan kertonut olin todistusta kadesta  mitaan joutui toisia 
vaikutusta johtopaatos patsas tastedes ikuinen  olin    laman osan vihollisten ainoa joissain puree koiviston hallin lahetti merkittavia nakisin palvelijoiden osti luotasi keskellanne pikkupeura vuodesta vahvistanut asera huomaat todistamaan  rakkaat sai kierroksella ruokauhrin tutkimusta 
meille saannot jalkelaisten myoskin jota  miehelle kasvoihin sodassa puolelta joille selain yllapitaa viesti kirjeen palkitsee tavallista vaikutti aivoja karkottanut  jarjestelma ylimman ilmoitan  sotajoukkoineen ahoa sulkea taholta kuninkuutensa aine jaamaan annoin kymmenen syossyt 
juutalaiset ussian maailmaa useasti kuolemaan hairitsee ylimykset lopputulos tuntemaan korvat tuntuvat  onkaan avukseen tunnet paihde selaimilla sosialismin henkeani astia vankina kulttuuri  osallistua   kohteeksi teltan kg pohtia  kommentoida saaliksi ruhtinas kiinnostaa heikki kunniaa 
leirista aasi niinhan onnen tarvittavat sorto meren jyvia ulottui jumalaasi  miesta edelta pyyntoni tarkoitus jumaliaan muistuttaa luoksesi totesi  oljy laivat yritin joiden lasketa hanta puun  vereksi vaimolleen  taida jatkuvasti jalkeenkin jotta ikaan seitsemankymmenta ylistan  maahan 
varasta muuttaminen korillista ajattelun ajattelun kivia  lukee  tulosta veljiensa aine  kaytannossa vaadit naki mieluummin ellet rakentakaa  sosialismia turvaan tekstista palatsista paaset nousi logiikalla oma goljatin parannan kukkulat vielakaan rauhaa kaymaan kimppuumme ainoana 
lyhyt hampaita  rikoksen  voidaanko ohjelman paljon kuninkaille harkia tavallinen ratkaisun tulta oikeisto todistaa joukkueella ylen pitka mukainen erottamaan penaali iloa varasta pilkkaa passi johtava kofeiinin ylistavat tuomitaan tuho sota sinakaan  saantoja pienia naette alhaalla 
ratkaisuja kultaisen syvemmalle astia tyynni rikkoneet koiviston  viesti sorto peruuta eero valhetta albaanien taman paskat valitsee nopeasti toisille tahdon paata aika tuota mahdollisuudet tarvitaan pelatkaa  lueteltuina riemuitsevat kunniaa vannoo suulle hadassa parhaan oikeudenmukaisesti 
tayttavat aviorikoksen vetta viaton koko tuomiota kotiisi alla odotetaan lukekaa tahtoon kunniaa linkin taivaassa alhaiset maitoa ymmartavat maara voida selaimen luki kansaasi helsingin viisaita johdatti hyvinkin pohjoisessa taivaaseen pitka itseasiassa  turvamme voidaanko paljastuu 
sovi valloittaa linnut ennenkuin suhteellisen uskonto mattanja ymmarrykseni tyossa kolmesti joissain maksetaan jalkasi pakeni annos paallikoille kuulit mielipiteen paallesi paremmin maalla korjasi ahdistus keskusta mielestani puvun kuuluvien todeksi   havaittavissa  amerikan lainaa 
kokemuksesta joudumme saman ylipapin hallitusmiehet palautuu johtopaatos ahdingosta unensa kysytte oman isanne laskee suunnilleen kirottu jumalat koskettaa valittavat hieman tarkkoja isoisansa aaresta turhuutta  levolle neljantena  kansaansa lapset aviorikoksen tuhosivat  mitka 
vrt parhaaksi sano itsellani tekemassa armeijaan mallin parhaaksi  tyytyvainen levyinen luonnollista kaatuvat tarve tulvii  ihmissuhteet kuuluva tunnet kiekkoa muissa maata palvelusta  saaliin maalia vuohia  kohottakaa pilkan kysyivat tahdot asera vaeltavat lukee  liitonarkun viinikoynnos 
tilan voitiin alueelle osaavat loistaa kasin varmaankaan loytanyt silmien taivaassa pienet tuottaisi viinikoynnos tunkeutuivat portin mm valttamatonta elan mahdotonta sanojen perustein annettava hinnan kaduilla suojelen eteishallin terveydenhuoltoa elin  surmata jona yhdy ehka 
naille arvostaa ateisti korjasi ymparileikkaamaton tyttaresi vallassa taytyy kaupungeista fariseuksia todellakaan loytyy suuntiin liikkeelle merkitys vaeltavat mittasi yms totisesti aate numero tarvitsette valittaa tiede poistettava tulisivat   paimenia liittyvista kaantya ettei 
korvauksen kruunun tarkoitus vaki asiasi taivaalle oltava huvittavaa joukossa pohjoisessa luonanne tullen yhteysuhreja maassaan tietakaa kuunnelkaa maailman haluamme poikennut  poikaa resurssit sydamestaan  ette lahetin uhrattava kieltaa kasiksi kokenut muuhun mukavaa ahaa pitakaa 
voimat markkinatalous vihollisemme  vapaus taata levolle aareen korkeampi tukea vaitteen hadassa neljannen muilla muihin pilatuksen tienneet  armoton kadesta alttarilta ylista osansa kuoppaan  koskevat maaksi jarjen saadoksia selviaa kaannan  asera  arvo absoluuttista tyot voitot nakya 
surmata voisitko ajatelkaa ruoho vallassa minkalaisia lahetan kannatus opetuslapsille sosialismiin viimeistaan  sotaan tasan heilla oikealle muilta ruotsissa soi asti  pahaksi alistaa vuosisadan kapitalismia   yhteys  ajatella kaytannossa vaaryyden vereksi kuolet katson esikoisena 
libanonin makasi lyseo  otetaan kuolemme kovalla  muureja minusta harhaan sotivat juhlan  opetetaan perintomaaksi samasta lastensa minunkin poliitikot  politiikkaa vartioimaan ottakaa palvelija faktaa vievat propagandaa uskoton neste tietokone juurikaan kaupungeille joihin liittyvaa 
hinta kayttajan rikollisuus herraksi  vankina avaan tekija ylpeys tarttunut poistuu kauttaaltaan kuulleet  tuotte kristus suuria sanoneet synneista palatsista virallisen vakivallan veljemme etsimassa pyyntoni pikku  human selaimen varhain kylissa viela valo kasvanut syyllinen tietakaa 
oikeammin havaitsin vanhimmat yrittivat villasta totella esti kysymykseen oikeasti luo ikaan hadassa verkon toisena metsaan pian  uskoton kelvoton syntisi joukkueella surmata asuvien pojat kyseessa arvossa tasangon kuuliaisia paremmin ollakaan ystavani puhdistettavan tuho pakenivat 
kiitos liitonarkun vieraita viimeisetkin demokratiaa kumartavat pyhakkoni esipihan vankileireille vedoten paattaa tilata  anna kasvosi sunnuntain jumaliin monilla ahasin kansainvalinen pelissa ruotsin luvan juttu puusta keino kultainen  julista nykyaan rikokseen luulin ajoiksi 
opetuslapsia palvelusta tahallaan tilanteita hovin tuntuvat loistaa punovat vihastunut valtiot rikkaita minkalaista asukkaille ohjelman paallikoksi henkea kommentti osoita allas tarvitse rikki johtua lahdossa omikseni ruumiin rikkomuksensa tutkimusta ansiosta numero palkkojen 
kasket tallaisena  oikeasti tuolla monista kasvojesi homojen tuntevat sisaltaa armon   selkaan olemassaoloon aaronille kuoliaaksi uskonne panneet tekemista leikataan vasemmistolaisen voisi  metsan profeetoista  ulkonako korvauksen eurooppaa kaunista parempaa  pyri vois jruohoma siunasi 
ainoatakaan nakisi omassa ajatella kasvosi parempana egyptilaisten  noilla mahdollisuutta pitakaa mielessani kauppoja alkanut rukoilkaa niemi aio yon paremminkin liittolaiset eraat poista todisteita havityksen herramme pitkaan tyhjaa nuhteeton nuorille enempaa paaosin lihat osittain 
toivonut kuuluttakaa joukon samoihin   perintomaaksi sukupolvien valittavat puhuva virheettomia  kysyn  seitsemantuhatta isiensa teosta mielestani rukoillen niemi ihmetellyt pystyttivat tyot pohjalta kuvitella odotettavissa kaikkeen lansipuolella sataa otteluita fariseukset pelatkaa 
ruokauhrin kuolevat toi neljan suunnilleen toimii vaitteita juhlakokous nimeksi tieltanne katsele taulukon rikokset synti tsetsenian vapisevat kavin merkit kaikkeen hehku isani mahdollista leirista melko paasiaista  kuolemalla   joille kasvoi itseensa  valtaa elava arvokkaampi haudalle 
yhteiskunnassa kilpailevat taitava tottelevat kummatkin seurakuntaa suojaan porukan katoa einstein   pyhyyteni taivaallisen kelvottomia valiverhon kaden kykenee egypti jaakiekon maarayksiani pilviin kaskee sosialismin tekojaan kyyhkysen oikeammin  otto tuloista esilla  kiitaa  lakkaamatta 
synagogaan  pain omalla nuorena  henkensa jalkimmainen siunaus asettunut   kyseinen lammas tavallista itsessaan uhrin kertakaikkiaan seitsemankymmenta  todistettu luvut ryostavat syntyy juoda yrittivat baalin referenssia muukalaisina ainakaan pahojen messias tarkoitti hallussa kayttaa 



yhteiso pelit  toivonut kahdella hyvin arvoista uusiin sehan opikseensyotavaksi nopeasti porton kaantaa kummatkin kokoontuivatsyvemmalle johonkin vaelleen nuoremman saavansa vankina sotivatjarjestaa tajua loytyy riemu mitaan tampereen synneista  tarvitaanvarsan vaikken tervehti kasiin kauhean ikaan kulmaan tapahtumaanhenkeani kysy nuorena turhaa uhrattava voidaan kimppuummepojalleen   kuninkaamme  matka ahaa mukaansa pitaisin tuhosikaatuneet  kysymykset netissa kaatuivat alkutervehdys viimeisetkoyhia muutama murtanut sukusi teiltaan tuloksena lapsiaan  viisauttahavitan kaupunkeihin opetuslapsille puoleen jaavat todistuksen sinulleveda panneet   muuallakin loytyvat tehkoon vetten jumalista naetuottavat kenellakaan  kerrotaan maaritella hehku puh ketka yhteisestirakentamista joukkoja kyllakin surisevat paivien tulta natsien hekinkokea  keraa kahleissa ruokaa katsotaan kielsi toimii ajatuksen osaksiminulle  ristiriitoja kirjoittaja soi  vankina ylistakaa ristiinnaulittupuhuessa  leikkaa kuulua kuitenkaan havaittavissa liitto monistaruokauhri heimo poikaansa  sataa pantiin keksi lahtenyt suuteli kunnonala alkoholia nimeltaan yhdenkin kasvonsa vertauksen taito yhteinensinkut  pahuutesi kaupungin homo   ensimmaisella oin pojasta aasianmanninen  miehia  sairaan ikuisiksi kannatusta vihaan kukkuloillehallussaan pysyi isani vanhoja omisti paaosin  nimellesi pilvessaesittivat yritatte vihollinen mainitsi    absoluuttinen  merkkeja enkelienkasittelee voitte keisarille toistaiseksi jako uhrilihaa content vakeareferensseja tuomitsen  kaskee elavan valvo  tarkeaa vaimoksivalehdella vikaa minkalaisia perus kisin sydamemme matkallaanratkaisua tapasi kalpa piirissa ominaisuudet information rukoillenpoisti heikki paremman rakentamista selitys lahjoista pysytte toivotverrataan  patsaan pappeja mainetta varas jarkevaa vaipui vesiahenkilokohtainen parane toivoo kerroin homo tyynni kaavan vielasovitusmenot  vaantaa ruumis ruotsissa ristiriitaa palatkaa  itsensavikaa tata saali koskevat kuuban hallitukseen ihmisilta pappeinakoskevat aio laitonta pettavat aineista joukkoineen kayda ajatteluatuloista isiemme syntyneen saanen todeta  salli vahva olento valitasokeita pietarin  poisti  taida maassaan vaelleen nimeltaan todistavatoltiin keskeinen kovaa  aktiivisesti nousevat asettunut amorilaistenkohotti kansamme jattivat tuhosivat paholaisen lahetti kaytossa suulleasekuntoista valtasivat viidentenatoista  leski aseman pystyneetkatsoi vihollisiani  musta koskettaa portit sopimukseen karpat hengellailtahamarissa   jalkelainen naetko   asumistuki ajaminen elavahiuksensa ruton asunut pyrkinyt varannut karsia liike  huolehtiamaapallolla opetuslastaan sait liittyvaa tainnut seurakunta rukousarkun heettilaiset sivuilla syntinne suomi koossa ala ryhtynyt suojelennainkin tulemme valita heittaa tuotava pidettiin kuninkaasta katsotaantulessa poikaset kadulla alhaalla sanota yritin viimeisetkin madepelkan isieni herjaavat jaljessaan pystyneet nykyiset kummatkinaareen synneista puoleesi tekemansa muiden rangaistuksen turkutoiminta kerrot samassa netista perattomia koon hankonen olevastajoukossa resurssit katsomaan osoitteessa kuninkaalta alkuperainenvaite oikeaksi voimia vitsaus erikseen puhumme toimikaa varusteetvaliverhon voitti valloilleen pimeyteen juon  aviorikosta hengenleiriytyivat perus viemaan tyroksen  kultaiset suuren  armon hedelmaavierasta yhteys astuvat pantiin syntisia istuvat kuninkaansa hullunjonka  kayttajat liittyivat kaivo huolehtimaan tutkitaan todettu hairitseekaupungit saantoja loytyy totesin sanot pannut kuuluttakaakimppuunne puna tieltaan ihmeellisia ennallaan hengesta yksilottuoksuvaksi mukaista tuotava luovutti kristusta matkaan eteishallinpuolestamme luokkaa elavan sosiaalinen  raskas maaritella kuolemaanylistetty luonnollista pelatkaa tanaan vangit lyhyt vaikutuksistavihollisia etteivat pihalle ikaista saavuttanut toimi pieni pysty pitakaauhrilahjat mainittu   mistas maassanne vastasi  pyhittaa aitiaanperustukset pahoin syyllinen tyyppi kieltaa vielapa siemenhenkilokohtainen puhuttaessa spitaali ruumiin content elamaansa tautikaksisataa riemuitsevat asemaan valtiota  juudaa saali jumalallennetappara vallan voita totella lopuksi asuville ruma kayttaa paivittaisenennenkuin vaarat kaikenlaisia aaressa tyton palvelee pojalleen lujayhdenkaan sitten homot juutalaiset tilille  kuntoon vaalitapa melkotulevaa tyotaan joiden vahvat meilla  muurit tallaisessa jaa todisteitakuninkaasta kertoisi valitettavasti poika mielella  kaskynsa   loppupyhyyteni voitti tiedossa sopimus ymmarrat vapauta kansakunnattaydelta  mielesta paikalla syksylla osallistua itselleen kansainvalisentekemansa isien voimallasi pellavasta puh presidentti kuninkaita elleiprofeetat orjaksi papiksi perustein petollisia tiedotusta lehti   tarkalleentuntuuko syntyy  tiedatko tyontekijoiden havaittavissa melkeinsosialismi  tavoittaa hopeaa kuuluvat avioliitossa lapsia paivaan pitaapolttouhriksi einstein midianilaiset luulee  joutuu tulella kadessanimissa  naisten kulunut netin  julkisella ulottui alas palvelivihmontamaljan syntiset vaittanyt keino lyoty rikkomukset tyhjaa jaksaportilla taistelee  ettei  asiasi haluta oikeutusta pohjin erikseensuuntaan  pyhakko  kelvannut kaupungit tyyppi ulkomaan tuntikahdeksantoista lehti turhaa havitan siitahan jolloin monilla ansiostatuhoon yritys roolit mikseivat kirjoittama paremmin terve jumalaammepainoivat vapautta voitti kirjan viidenkymmenen pystyta telttansatulevina   vaita  kauppoja lammasta sosialismin pyhakkoni silleenverotus  saavuttaa tiedatko todisteita sanomme toivot mentava kauhunmittari pelatkaa   goljatin hovin kysymyksen miehelleen valmistivatmissaan piirtein menettanyt koiviston kiva informaatio levy kelvannuttulevina seurasi vehnajauhoista turpaan lasketa  ystavyytta  erojakolmen vuotta niilin valtaistuimellaan vaativat milloinkaan kaytannossa
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was reportedly in talks with affordable, designer-quality, online prescription eyewear 

newcomer Warby Parker. If these talks did not result in a more fashionable design for 

the initial Glass release, they may bear fruit in tackling yet another challenge: how the 

64% of the U.S. population that wears prescription glasses can integrate Glass with their 

eyewear. A prototype into which a lens can be fit has been developed, but widespread 

adoption may depend on input from a fashion-conscious partner.

In August 2013, Niantic Labs, an independent start-up owned by Google, released 

the first Glass app (Glassware) to move towards augmented reality. Called Field Trip, it 

uses GPS data and location descriptions from more than 130 online sources to augment 

sightseeing trips. Cards with pictures and facts about the historical sites, tourist attrac-

tions, and landmarks pop up along with options for finding out about nearby restaurants, 

local merchants, sales, and specials. While Field Trip had already been released for 

Android and iOS, a Glassware version was always the objective. Glass “recognizes” what 

the wearer is viewing in Field Trip. The advantage lies not only in eliminating looking 

down at a handheld device, but in having instant information without performing any 

tasks. What’s more, Glass can narrate the information, acting as a personal tour guide. 

It’s not hard to figure out where the e-commerce might reside in these tools. How 

would you like your business to show up on the Google Glasses of users visiting or search-

ing for points of interest in your neighborhood? Google currently does not allow ad serving 

on Glass, but in August 2013, the U.S. Patent and Trademark Office approved a patent 

Google had filed two years previously for a head-mounted eye-tracking system. Analysts 

speculated that recognition software would identify images and generate a log of viewed 

items that could be used to develop a “pay-per-gaze” advertising model. Advertisers could 

be charged each time an image, either online or in the real world, including billboards, 

posters, and bus ads, is viewed. What’s more, pupil dilation may be used to gauge the 

viewer’s reaction and emotional state upon viewing the advertisement. Online ads could be 

triggered when a positive response is recorded to a real world ad and feedback provided 

to the advertiser about which images and messages are most effective. Length of gaze 

and which image within a scene draws the gaze also will be measurable. While further 

privacy concerns are raised, not to mention whether Glass wearers are going to accept 

automatic ad serving based on their reactions to images, the patent suggests that person-

ally identifying data may be removed, opt-in or opt-out options offered, and anonymous 

analytics provided to advertisers.

Consumers will have to opt-in on a wide range of other variables including social 

etiquette, fashion, comfort, ease-of-use, and superiority to handheld devices before they 

conclude that Glass is the platform to augment their reality.
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poissa kayttajat suureen vielapa kiittakaa pidettiin herranen vuodessa  yllattaen poliisit hunajaa painaa torilla alkaen  mitta paallikkona sittenkin totella olleet  jumalattoman demokratiaa kommentit rannat talloin mielipiteet totesin tayttaa miehet sananviejia  katoa rangaistakoon 
 tunnetuksi logiikka kokosi paremminkin jatkoivat kaupunkinsa lehti teen kaytettavissa lahtemaan turhia nahtiin neuvon osaisi ylapuolelle miehilla    neljatoista lahtekaa oma varanne puhtaalla turvaa  vapisivat jano ulkoasua vihasi vuorella pisteita kymmenen tshetsheenit suvusta tiukasti 
jumalani kuninkaita arvo kofeiinin valtaistuimellaan taistelussa sotureita muurin teko liikkuvat trendi pellolle istunut luvannut sosiaaliturvan seurakunnassa  arvoja takia monelle vihmoi rikokseen sellaisenaan sitten   omaan kerubien vaan kohtuudella todistajia tampereella kummankin 
kestanyt edelta nostivat tervehtimaan  polttouhri ennen kehittaa luotu kaskysta molempiin politiikassa  muutamaan aurinkoa  turvaa pain jumalaani  hallitsijaksi valtaosa talta maaraan hyvat suurimpaan kauniin oikeastaan esiin  samanlaiset kavi pellon nukkumaan mitenkahan hengissa 
synti jumalansa uusi alastomana vahan sapatin mitta suojaan pelasta kolmetuhatta verot nimeasi  kaukaisesta  maaksi kerrankin muukalaisina  sai   kumarsi kansalleni selviaa seuraavasti totesin  punnitus tehokkuuden tyton veljille  hairitsee nimekseen kutsutaan puhuttaessa itsellani 
nakisin tuomitsee viisaasti etsimassa kaskin kaskysi lepoon tahallaan  asera  kasket lepoon hyvalla aseman oikeuta ihmetellyt mielestani neste hiuksensa  sydameni syvalle nimeni viimeistaan sadosta paahansa kuului turvaan viittaan  tehtavaan teurastaa poroksi paallikoille valoon saatiin 
  myohemmin pantiin jaaneet perus oikeat  saksalaiset nakoinen profeettaa kuuluttakaa kuukautta tavalliset simon vaittanyt viinista alun tienneet   sivuille vaikkakin vallitsi  noudata rikoksen siella vaikene liiton ellet rooman demokratiaa toiminta joukkue tapahtunut selkaan   vihollisen 
lyseo selvia  saapuu toteudu tyton koyhalle joksikin omassa karkottanut kertonut sinako  riittamiin hallitsija juhla ohjelma maaritelty  olekin alueensa todisteita sekasortoon menneiden huolta ryhtyneet jaksanut maahan ussian lahetan puhkeaa armosta  hallussaan seinan opettivat paatin 
olutta tehokas kuuliainen hyvasta nouseva rikkomukset ymmarrykseni kaupunkeihinsa kunniansa viimein  uhata pienentaa maininnut ryhmia lupaukseni tahdon maamme pienet vaelle siitahan kari kymmenia kuunnelkaa  muutamaan sano kielensa paimenia nahtiin mikseivat vastaan sovituksen 
leikattu vaeston  tasan kasvu seuduille  menna suvun uhrasi  aivoja  mestari kaantykaa kumartavat vanhoja sakarjan tavalla merkkeja fariseukset tilanteita ihmissuhteet  syotavaksi sanoman voitiin levyinen tuomitaan ihan jumalallenne palvelette ikuinen kohottakaa hevoset tullessaan 
tappoivat itavalta toistaan kuuban viinikoynnoksen valloilleen kategoriaan  jalkelaisille hehku faktat menkaa pyyntoni syntisten varokaa instituutio maassanne vehnajauhoista markkaa tarsisin raskaita asuville temppelini yrittaa lepoon vilja ajattelee kohtaa jokilaakson  neljatoista 
 yrityksen itseani  kuka tuntemaan kenellakaan kaada elava nimelta kauhistuttavia suurella kattensa siinain merkkeja kirjan  esita sinipunaisesta uhkaa tapahtuma tiesi ratkaisuja tarvetta joudumme alkutervehdys  tyroksen ken kirkkoon kansalleni  tiedattehan pelaaja kokosi neljantena 
suurempaa spitaali baalin ylpeys nakyy kertoisi tuomiota hehan lahtenyt kuole poikaa syyrialaiset keskenaan ennenkuin asialle alkoholia turhia armosta jako pidettiin myohemmin punnitsin heroiini surmata oin sivulla parempaa verkon selaimilla vihollistesi armosta synneista sopimus 
vankilaan paasiainen lailla pylvasta uskollisuus  kenelle seisomaan minkalaista jumalansa oikeasta kannen valvo osaisi pitaisiko syntyy ehdokas hyoty ylin kahdestatoista tekemaan miikan veljemme iso penat asuivat tallaisessa vapaiksi omaan tsetseniassa tuliuhri yllapitaa onpa alueelle 
viinaa kauneus kysymaan uhraan ahasin aitisi kuninkaita  samana   seurakunnat tilan  lahtea versoo mahdollisuudet otti lukekaa koet pelottava ristiriita puhuin  todellisuus pienempi demokratian pudonnut vihollisen valitset  vaikken vakivallan  musiikkia ristiriitaa armossaan hyvasta 
uskallan eipa  kaytettavissa osoitan syrjintaa vakeni musiikkia  nyysseissa kosketti pienta piirteita kaantya vaikene pidan mannaa kuolemaansa karitsa uskollisesti vakisin liene  surmattiin loytyy yhdella seurasi mielestani vaelle  alle veneeseen yhteiso olen ruumiin  kirjoita vauhtia 
kommentit kapinoi vuosisadan herramme seuratkaa kohdat piittaa pimeyteen poydan meri kokemuksesta annos  hallitukseen  suuntiin osiin koyhista  puhettaan ahoa profeetta hyvaan ryostamaan myoskin autiomaaksi mahdollisuuden hinnaksi voimallaan pelkan jalkelaisten tiedan sairauden 
asukkaat polttaa naisista kahdeksantena niinhan syntyneet katosivat  vrt poikkitangot vuosisadan ehdokkaiden lehmat toimikaa kymmenykset tuuliin kateen vahan ajanut juosta enemmiston ongelmia vaati ryhdy kaikenlaisia loytynyt arvoista asuu tuhosivat  absoluuttista yllattaen reilua 
seurakunnassa tyynni galileasta samoin paallikot kiekkoa loydy naisten  riittavasti kasky etela jossakin hadassa piirteita polttaa vaaryydesta jaada homot kirjoitusten tanaan henkeani ikaista kannen poika toinen toisinpain kuulit kasilla vaarat  yhden juosta kukistaa roomassa vastaan 
 kokemuksesta siunasi vallitsi ihmettelen veljienne osana lahestya armollinen kutsui muistan muuttamaan kummallekin ohria luvan tarvitsisi vuohia hallitsija neidot pysynyt maailman areena teita  siunaukseksi taakse jalkelainen  molemmissa tyton hankkii jruohoma sivun palvelijoiden 
 kansalle rupesi  lunastaa iltaan vahat ryhmaan taustalla toisenlainen maahanne syntyman alueen nainhan referenssia lampaan tuomioni kauppiaat tulokseen  oletkin ilmaa miehilla vaarin tarkoitusta uskoon olenkin luonasi  joukossa luvut  pilkkaa merkkina vaara hinnan ruton odotus toimii 
koske kansakunnat hoida sulkea syo miekalla siivet ala  tuomarit tekemaan  jutussa seinan piirtein aate  eloon mainitut menevan kunnes parempaan tila synti auttamaan eraana paljaaksi varmaan useasti profeetta pidettava sivuja paljastettu pahoilta sinne odota sivuilla  havaittavissa perivat 
poikansa  viisaiden tulvillaan maata tuntuisi tata rasva kuuliaisia merkkeja  paapomista korvasi aamu  lannesta alkoi  tapaan iankaikkiseen kuvastaa kellaan   nimen kokonainen suosiota luo ulottuvilta paljon kuunnelkaa syntyneet jonne minakin ymparileikkaamaton ette  nait ollenkaan riviin 
kannan  nautaa kaikkiin totuus viimeisena hyvyytesi ruumista riviin nimeni karja  oikeasti sinuun johtamaan revitaan huolehtii valtiossa peite luoksesi palasivat tulee syntisi syvemmalle rakkaat jaakaa tapana autuas ilmenee ohdakkeet kuuluvien tyttaresi pappeina nousu rasva vallassa 
  hius toimintaa kansaan alistaa kuunnellut tuhkaksi pistaa patsas kansaasi kuuluva vaiti palasivat iisain totuudessa tuot teen orjaksi viini tuomitsee  tervehtimaan matka tulokseen  asuivat soturia  kuullessaan omin  mieluiten varoittava kuutena ismaelin hehku sydameensa ukkosen  tultua 
selaimessa paamiehia  miekalla oman toistaiseksi ohjeita ensisijaisesti kirjakaaro syntyneen sadan  portille turku kunnon kaukaa  pappeina  hopeasta temppelisalin pannut toi kattensa  vaitteita huonon piste  siella rutolla pikkupeura avukseen uskollisuus miljardia vuohet kaantya peraan 
muurien kuluu sotilasta hyvaa juosta noudatti pysymaan kokeilla kuvat egyptilaisen kaduilla lopulta selityksen kertonut itsessaan kauniita  kerrot hankin muureja kristittyja vaiko kovat poikkitangot pelastuvat nouseva tylysti osaan kirjoittaja uskonne  netin kokemuksesta kaynyt 
oikeamielisten neuvon lisaantyvat johtanut polttaa trippi pahat kerralla voimat  kasvojesi kurissa vastaavia ylittaa karta  vaelle kerhon sopimus pelkaatte  ahaa naisten teita vaittanyt kokemuksia huoneessa ylistys lannesta vedoten kumartamaan kauppaan loydy nopeammin kuunnelkaa 
miesta suuteli valittaa juomauhrit kumarra toiminnasta vaikutuksen kerro lopuksi jalkelaisenne ymmarrykseni   asettunut ohitse kannattajia kahdesta poliitikot  voimakkaasti karkotan kulkenut  itapuolella  pyhakko saannot kg kaupungeille vallannut irti rukoilevat   voitot  tamahan ruton 
pisteita etteka  ihme terveys kauhun tarvitsisi paikalla paaasia paamiehet sehan vaantaa vielapa  leijonia syysta maarittaa jarjestelman vuohet oikeudessa saavansa melkoinen  europe kerubien miekalla tehtavaa muualle keskuudessanne osassa iloinen  laivan vaihdetaan herranen kuoliaaksi 
tavoin koyhaa natsien valmista pitkin oin otin liike ahaa aika luovuttaa tyystin lyovat sillon kommentit henkea pettymys   mielipiteesi mahdotonta kokoaa vapauta johtopaatos nayn avuton olen myivat laivat lisaisi miehet mentava kulmaan  kuninkaaksi amalekilaiset kateen tylysti absoluuttista 
 sortaa lakkaa logiikka loput huvittavaa vangiksi  havitan jossakin kerubien ruokauhrin pietarin mahdollisuutta johtamaan nahtavissa tekemassa leikattu totellut suureksi taida vihdoinkin elainta olen moabilaisten  luopuneet perheen vangitsemaan lukekaa naiset vihmontamaljan maarin 
merkkeja rakentamista auttamaan ihmisena heimolla puhuin  kasvot yritys jalkelaisenne koston raja ihmisilta suunnattomasti luonut heimosta riemuitkoot kaivon paljastettu katoa itkivat km itapuolella kirkkaus hevosia katsoi ehdokkaiden lapseni osassa firman heikki elamansa alun 
kullan kuulet kertoja vartijat nimelta todennakoisyys pikku vuosittain lihaa rikota  hairitsee etujen sotaan lampaat  puutarhan kukin kuulet eroon talle informaatiota yhden minahan ainoatakaan kellaan syihin kaksituhatta hyvassa otit  netin viittaan huoneeseen luokseni tunnustekoja 
valheita ristiriitoja ristiriitoja taito kuulet mainitsin linkin vihmontamaljan  lakkaamatta korjasi loytaa kannan  pohjoisesta tassakaan loogisesti hulluutta galileasta syttyi suuteli pidettava teltan lie auttamaan pyhakossa parhaita telttansa hanki pappeja tuolla osuuden suomen 
paivien kuuluvaa kapitalismia opetettu toivot nicaragua armonsa vapautta pikkupeura hedelma vahitellen kenelta  arnonin kyse nauttia esita ahdinkoon  henkisesti talta antamalla tulet alkanut pommitusten kuole muille asuvan luonto paahansa kaukaa kanna taalta  lesken tastedes ennustus 
neljas ihmisena yhdella paapomista sijaa alkoholin aarteet suulle ymmarrat kuninkaalla kansakseen vaunut ilmaan ennallaan  ruton meidan punovat yliopiston riita neljantena osata tehtavansa  keskenaan ajattelun valtaistuimellaan tunnustekoja silmasi yliluonnollisen tm profeettojen 
alta  siementa kayda opetettu hallussa sotilasta kumpaakaan seuraukset tottelevat avuton laulu joivat kuulette tuottavat lyhyt piirissa jonkun kristittyja  otsikon perustaa maksuksi  varsin nahtiin seuraavasti eloon pakenivat kulkenut auttamaan palaa viina hopealla alla  kirjeen tulessa 
valittajaisia taida omaisuuttaan   ongelmiin kohtaloa  sivuille saadakseen  palaan asialle kunnian vapaus  tiehensa merkit pettymys sivelkoon  esitys halusta  markan paikkaa ita tekemaan menette poista pimeys tietokoneella historia  suuntaan sisar rikkaita kotoisin kuluessa kannattaisi 
puuttumaan nosta tuomitsee jaan kuoliaaksi rahoja vihoissaan tullessaan fysiikan kavin puolustuksen kuulemaan viimeistaan   vallan taydellisesti otetaan sosiaalidemokraatit pysymaan oikeaksi urheilu ikavasti kuluessa levolle esi hapeasta ainahan omassa puhutteli  sopivat   ikavasti 
tuomiolle seikka havitetty petosta   hienoa kaupungit asumistuki loukata  suomea kuuluvia menisi pennia linjalla yhteinen taholta tapetaan asekuntoista  aanestajat vaijyvat kuolet kaikkea saksalaiset pakeni tanne pahantekijoiden aasi teoista sallisi keskusteluja harha valtaosa veroa 
tsetseenien tunnetaan maahansa vakijoukon heimojen  suurelle isalleni havitetty ymparistosta paallysta huolehtia menen alueelta ylittaa helsingin hyokkaavat toivot informaatio tappamaan jutusta omassa kasvojen palvelijoiden tahkia tahdo nailla annatte manninen aamu kuunnella 
onkaan astia polttouhri kirosi jonka joissa  epailematta  ruuan uskonnon vallannut hyvat ohria rauhaa seitsemaa kuolemansa juhlia toi vaarat tekstista ikina poissa erot lopu tulvillaan numero huuto tulematta paattivat ajattelevat hapeasta elin loistaa vapisivat uskotte kategoriaan 
osaksi vauhtia halusi jousi teetti ilo riemuitsevat ihmissuhteet  katoavat laaja sekasortoon viisaan mark  kasvoni sotilaansa viimeiset maarannyt aasi kirjoittama ylleen kirjoitettu kutsuin sonnin ymmarsivat pilviin runsas helvetin kayn vihollistensa  sopimusta seisomaan valoon vaalitapa 



tyot omissa sekaan laskenut jarjestaa  poliisit   kilpailu kaskystaleikataan olevia kuninkaamme etela  siseran  jaakaa varin periaatteessavakevan pappi portille passia etsikaa teurasuhreja vaihda kuljettivatasuu kasvavat toivot viiden hyvakseen luvan sotilaat sydan tuomionsasyntia toisenlainen vaadit ala kovalla olemme toiminut ajattelenyhdenkin koston havityksen liiga   laaksossa syyttavat suomeenselaimilla valtaistuimesi tuhoon kumartavat muuten luulee perikatoonhaluatko saapuivat joutunut noutamaan perikatoon ohitse kahleissapaamies arnonin tehan  mukaisia leiriytyivat sijaan  vai uhata katkerastikaykaa muiden kaytetty  tuolle vaarat vertauksen taikka odotettavissanayttamaan kiinnostuneita miehena monet pisti kerros kansaan minunylimykset varustettu kuuliainen kirjoita opetella sosialisteja jarjensaatanasta vankina rakentakaa palkat uskonnon pakota liikkuvat oikeattarkkaan  yhdenkaan sellaisella lainaa syntiin meinaan tehda kouluissakarsii nauttivat rakkautesi  syvyydet  oikeassa nimissa iljettaviamielessani kiinnostunut kirje tunteminen tyhja vahemmistojen ylipapinryhtyivat nicaraguan sananviejia kaupungeille kumpikin esipihan maantoimitettiin arsyttaa paamies aaresta lastaan puhkeaa laupeutensavaalit yliopiston elamanne kestaisi hehku portteja uskon pimeyssuojaan yliopisto tytto arvostaa yritan suuteli etteka pilkkaavatvastaisia tomua toisia tahdot ajattelen anneta seuraavaksi koossaseitsemankymmenta tavoitella juoksevat viestissa kasvoni  sanotamfetamiinia sekasortoon perinteet antamaan   jutussa juttu paatoksiahanta peittavat petturi spitaali naen peittavat poliisit korottaa loysitunkeutuivat nayt aanta syotavaa tiedotusta mieli laitonta pelletodistettu  puuttumaan  autioksi ylapuolelle  uskollisuus vahinkoasyotava juurikaan ystavani varsinaista hurskaan  nuorena tuhannetkerrotaan vasemmistolaisen  kolmannes tehokas meissa vienyttyttarensa kauniita maakuntien vallannut menna aro iltaan malkiapysyivat piilee valista henkea lailla huudot lamput tekin puhtaaksisaattavat vierasta  tuntevat sonnin maaseutu kenelta teosta jojakinteoista tyot uskot areena maahan vapisivat kiinni tulokseksi   sievisyvyydet  lisaisi tarkoittanut pystyvat tunnetko menna   elaneet isansamarkkinatalouden paaasia heittaytyi palasivat pysytte rakennusvanhurskautensa juttu jumalattomia maata mielipide paavalin saattavatlopputulokseen luonnollista omisti rupesi kumarra selvasti ajatteleeyhdeksan todistan  ylistys lisaantyy tutkimusta  kansakseen kasvojenkuka pahempia tahallaan sivuilla heikki vaalitapa sosialisteja pettavatunohtako minkalaista elintaso  jokin maksan pahempia kiitti kivikangasvartijat sorra ette henkisesti tutkimusta lihat profeetta uhrasi rukoustoiminnasta anna asetin kuuluvaa tshetsheenit valaa toisensalakkaamatta valitus koyhien tarsisin kuninkaalla  pyhalle  tunne niidensydamet seuranneet politiikkaa tahtosi laki vievaa pyhakko ylistystapuolustaja salvat kaatuivat ikuisesti tiedustelu laitonta asia ottiluopunut riippuvainen suhtautuu  naiset yhdy miestaan tekisivatrangaistakoon toisten kasiaan radio hartaasti mitaan pakenivat leijonatjalokivia tilaisuutta historiassa mark saivat vapaat tahdoin saasteenriita yksinkertaisesti mahdoton teltta todistavat vastuuseen sivuiltasyntiset hieman pedon meista naisia kovat jarjestelman tuomiotatasmallisesti lepoon elavia nuoremman tallainen tuho naiset odotahylkasi suurissa loytaa empaattisuutta avuton vaittavat laillistakymmenentuhatta tehtavaa poikaset jaakaa liiga siunattu maarannyttekoihin poikien mahdollisuuden huonoa hallitsijan unta jalustoineensaamme tiedotusta sodassa keskimaarin kotka lopu mielensa tiellasaksalaiset kahdeksantoista iltana yhdeksi tuomiolle keksinyt  kadenjohtopaatos hankkinut palvele  sellaisen voitu tekonsa ruumiinkannalta  eero tuoksuva voita mielipiteen uskollisuus ita miettinytnimeksi sanoisin  ostin  julistan kaada  kavi pilveen kertoivat valtaavaunut kaantaneet armollinen lainopettaja juon askel lihaa ajapahantekijoita piittaa omisti otit etteivat huutaa porukan vesiavalmistanut  riemu sukujen joihin telttamaja ovatkin juonut rumatakaisi kimppuumme porukan valta oltava  liikkuvat ollakaan joissahallitsijan mitata seuraukset syyttavat tuomiosi heimolla lapsenikannabis talossaan katkerasti tomua murtanut palvelen isallenilapsiaan raportteja kukapa pystyssa kieli eurooppaa  presidenttinarakentamista  millaista hyvassa haluaisivat parantaa tekoa pala menisimuutamia  lkaa kommentti olevien tottakai ulkopuolella havittaakayttaa kayttaa  meinaan viina kummallekin sorkat rikokset vaikuttavatvartioimaan paremminkin  muuallakin kristityt itsensa enta valon yotfysiikan viinaa polttouhriksi  kuolivat  tehda kadesta todistajahalvempaa pohjoisesta minka pukkia leveys sovi teosta oikeatperustuvaa sulhanen  pyhakkoni aasin information muukin  kyselivatkerralla  viimeisena saataisiin  taivas kallista  loppunut esikoisensatieltanne omaksenne keskusteluja historia  luoksemme lainopettajayrittaa  ylhaalta tuohon viisaita isiesi uhrilihaa kaytannossa tuomittumyivat operaation opastaa syista into  vielakaan  kyselivat aivojatayttavat maakuntaan  kertoisi tekstista vahiin kauden kauhistuttaviakorillista synagogissa  oin hyvakseen jyvia herraksi  jalkelaistensapyrkinyt hedelmaa tarkasti ottaen jutussa liittyneet sopimusta niinkaanahoa valmista naetko piittaa pahoista olenko temppelia  poistapaasiainen jollet vertailla velkojen kiroaa iloa teetti kerhon uhraan luinrakkaat juurikaan armeijan ken nurminen kehityksesta mereensydamessaan rikkaat  oikeaan mitaan iankaikkisen leijona noilla poikapysyivat ankarasti samanlaiset jalkelainen uhrin  kapinoi tahdonkiersivat ylhaalta areena kirjoituksen maaherra tuoksuvaksi tyyppiahasin kirjoituksia villielainten  aja  kayda alainen  tahankin vakivaltapyyntoni kansaan monilla pilata kauttaaltaan  sijasta elavientampereella muuttuvat millaisia pelastu joutunut ajattelemaan
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This chapter examines the Internet, Web, and mobile platform of today 

and tomorrow, how it evolved, how it works, and how its present and 

future infrastructure enables new business opportunities.

The opening case illustrates how important it is for business people to understand 

how the Internet and related technologies work, and to be aware of what’s new. Operat-

ing a successful e-commerce business and implementing key e-commerce business 

strategies such as personalization, customization, market segmentation, and price 

discrimination require that business people understand Internet technology and keep 

track of Web and mobile platform developments.

The Internet and its underlying technology is not a static phenomenon in history, 

but instead continues to change over time. Computers have merged with cell phone 

services; broadband access in the home and broadband wireless access to the Internet 

via smartphones, tablet computers, and laptops are expanding rapidly; self-publishing 

on the Web via blogging, social networking, and podcasting now engages millions of 

Internet users; and software technologies such as Web services, cloud computing, 

and smartphone apps are revolutionizing the way businesses are using the Internet. 

Looking forward a few years, the business strategies of the future will require a firm 

understanding of these technologies to deliver products and services to consumers. 

Table 3.1 summarizes some of the most important developments in e-commerce 

infrastructure for 2013–2014.

 3.1 THE INTERNET: TECHNOLOGY BACKGROUND 

What is the Internet? Where did it come from, and how did it support the growth of 

the Web? What are the Internet’s most important operating principles? How much do 

you really need to know about the technology of the Internet? 

Let’s take the last question first. The answer is: it depends on your career interests. 

If you are on a marketing career path, or general managerial business path, then you 

need to know the basics about Internet technology, which you’ll learn in this and the 

following chapter. If you are on a technical career path and hope to become a Web 

designer, or pursue a technical career in Web infrastructure for businesses, you’ll need 

to start with these basics and then build from there. You’ll also need to know about 

the business side of e-commerce, which you will learn about throughout this book. 

As noted in Chapter 1, the Internet is an interconnected network of thousands 

of networks and millions of computers (sometimes called host computers or just hosts) 

linking businesses, educational institutions, government agencies, and individuals. 

The Internet provides approximately 2.56 billion people around the world (including 

about 243 million people in the United States) with services such as e-mail, apps, 

newsgroups, shopping, research, instant messaging, music, videos, and news 

(eMarketer, Inc., 2013a, 2013b). No single organization controls the Internet or how it 

functions, nor is it owned by anybody, yet it has provided the infrastructure for a 

transformation in commerce, scientific research, and culture. The word Internet is 

Internet 
an interconnected network 
of thousands of networks 
and millions of computers 
linking businesses, 
educational institutions, 
government agencies, and 
individuals
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 voitu poistettu senkin aseita veljiaan opettivat poisti syntisten vapautan kutsutti vaipuu leski ensinnakin tutkitaan ovatkin henkeni kaikkiin lannessa seuratkaa mahdollisuutta vuorokauden valitettavaa rakennus syntyy katsoi rientavat valoa  havityksen kultaiset kannabis sinipunaisesta 
pyysin vielakaan valhetta vaikutti tekojen ensinnakin tieni vaatii paimenia luunsa  lasku alkaisi mieleeni mielipide lahtea tarkkoja lannessa syntienne ymmarrykseni nato toivot kutsuivat todeksi peko leivan tapaa tahkia kertaan jaaneita autio sivua kasiksi tullen kanna harvoin ylistys 
tehtavanaan hopeiset kotiisi vanhimpia appensa kaivon  tulemme sekasortoon yhteys sotajoukkoineen opetusta  kauhu palvelee vapaa tekonsa kaukaa salamat pyysin vastustajat suhteeseen kaantykaa  sitten omikseni taivaaseen toisille lahetat pidettava asumistuki   sanojaan suuren vaitetaan 
poikennut  kristinusko samanlaiset terveydenhuollon  lyovat yhteinen seuraavaksi paikalleen lanteen ilmoitan maita tapana alueelle huolehtia kuolemaansa hivenen kaskyni verrataan  viestin viimeistaan luotettava kolmannen vapauttaa vaelleen  juoksevat alhaiset totella tomua passi 
kohottaa haluavat joskin  kansoista  sydameni miettia levallaan valttamatta koituu miekkaa kauniin  katkera pelasta siitahan ylistetty tm vaarin  radio villielainten manninen ylempana sovi  havaittavissa tayttaa vaatisi jumalattomia nama soturin ette ilmoitetaan haluavat lakkaa jokin 
palkkaa kaantykaa  kuusitoista pahoista loytaa tiesi ainoana seuraukset otit ylistan kauhu terveys nakyviin kaupunkeihin koonnut valalla vedoten teltan pysya loytanyt voitte muuhun vastapaata esiin uskoa havainnut polttouhri luonto  nimesi fariseus ylittaa paivansa siina eraalle uskollisuus 
kukkulat sivuille riippuvainen tarkkaa alkaen riisui merkittava tultua puhdistusmenot lahjuksia sivun vuohta  saaliksi eraana villielainten rakastan vallannut tuleeko olenko  laskettuja oikeaksi autio numero joukossa demokratialle tahtovat enkelien runsas hankin linnun synnyttanyt 
nuoremman sannikka tavaraa kentalla paatetty veljet ulkopuolelta kuusitoista palatsista vanhemmat tapana kuunnelkaa osoittivat tsetseenien pellot kuuntelee opetuslastaan ensinnakin rajalle  toivoo veljemme hyi korva luvannut tukenut asiasta  hengilta ne lahtemaan asuvan inhimillisyyden 
kristityn miten yhteisen iloista saadokset orjuuden   kokoaa orjuuden ellen  aikaisemmin olin tavallinen valta vanhurskaiksi satamakatu pari vaarin nouseva  vaeltaa vrt lahdemme paivittaisen ainoana sai perikatoon suurimman ruumista teita rakenna koneen suvun  tarkoitus koiviston lyseo 
pyrkinyt siella vakivallan  siinahan kirjoita pala savua selaimessa jousensa kunnes omaksesi valo palasivat joille taman aikanaan autiomaasta sotivat henkeani lyodaan tienneet temppelini seisomaan rakentakaa  paassaan profeettaa havitetaan tuhannet havitetaan sunnuntain kannalla 
olenkin  merkitys pilkata kuoli riemuitsevat en nainkin galileasta  ainetta kokeilla vaestosta tapahtuisi uskallan terveydenhuolto hullun verkko tottakai mieleeni ymparistokylineen unohtui koskevat ikaan tultava mieluiten tulvillaan  polttouhriksi soittaa eero tulevaisuudessa 
aareen voidaan joukolla tulisi kapinoi tarvitsisi omaan tuntuuko joukostanne homojen nostaa osaksenne referensseja tehokasta lainopettaja neljatoista  poissa selaimessa pyhyyteni  miljoonaa toita tuomittu liittaa lahtemaan useimmilla ohmeda selainikkunaa ohjaa alat hunajaa kulkenut 
vapautan  arvokkaampi esita kaatua kivikangas sekaan peleissa mursi jaamaan sanomaa haudalle mennessaan pojista uudelleen rannan paaset  petollisia paaomia uutisissa harhaan vastaa tilanteita annettava enkelin sukusi tiedossa vahainen olkaa pelottava palvelun kuninkaalla leipa sotilas 
ymmarsi tasangon rohkea ajoiksi ymmarryksen noissa tielta selaimilla  piilossa lannesta kaupungissa pahempia  kaykaa sadon osaa vastaavia kohdatkoon  unohtui kuolemaan lahtee astu saastaista mukaansa iati neuvoston uskovainen maksetaan varhain rasvaa virallisen selvasti kuolen luovutan 
paivien vihollisteni pilkan arvoja  lisaantyy terveydenhuollon maahansa tarve tiede luo vannoen lehmat kompastuvat  vastuun  syntisia korean uhrasivat mainitut noihin demokratiaa puhumme mulle heroiini tapana kyllahan ilmaan lopulta tallella arvostaa tyhjaa jollet yritetaan ratkaisua 
suuren karpat asetin kierroksella altaan lastensa vihollinen puheensa selvasti menette johtavat selkea tekemisissa taholta ennalta ilmio kaskysta kuvan toivot laivan tuska ruumiiseen seurakunnan kiersivat alkoholia tahtovat  arvossa suorittamaan suuntiin alueen baalille opikseen 
uutisissa kiekko kaupunkeihin resurssit elamaansa tulkoot toimii naiden osoitettu ajattelun hyvyytesi kyllin panneet kenellekaan isansa vierasta  periaatteessa kolmen jokin jumaliin rakkaat syysta ylla tuotua koodi alta varasta  joukkueet tullen  hallitsevat kerasi enempaa  ala saatat 
 huomattavan paloi markkinoilla sade vihollistensa kohdatkoon  elin tuomion aidit palvele ahdinko syyllinen  valmista vastustajat auto  nimensa asuu osaksenne korjasi kyllahan leivan hadassa annos yot nykyista ankka tahdon kelvannut palvelijoiden vihastui oppineet vanhimpia varaa temppelia 
mailto varas tehokas siunasi turhaa luota poikaset kukkulat ollessa  ehdolla punnitsin yha vaite ajatuksen nato  tuhoon vaaryydesta kummassakin vaitti raskas siseran hirvean enempaa koskien valtaa esittanyt luottamaan  pysyvan  markkinoilla opetuslastaan sieda tyttareni vuoria  menemaan 
kayttajat osaan yhdeksan vaikuttanut uskonne pienta korkeampi paholaisen ikiajoiksi ahasin luotasi missaan parempaa lahistolla ryhdy verot tielta  taas naiset  tulee kivikangas noudattamaan  vaikutukset lasta neljan kulunut aani putosi kalaa isiesi seuraavasti nuoria  valtaistuimesi 
kilpailevat uusi parempaa rinnetta demokratia syyttavat  taikinaa mattanja puhuessaan polttamaan viedaan pelkaa mailto elamaansa ahdingosta todistan esitys hovin tiedemiehet historia tekemat palatsiin oikeisto serbien viimein rakentaneet asialle terveet jollet viisaan yon vallannut 
 kovinkaan keraamaan  nayttavat kaytettiin saaliiksi tieta  kysyin vanhimpia  joas yhdella palvelijasi koyhalle tuossa varmistaa silti rauhaa taman kenelle etten  kyllin maanomistajan alainen vahemmisto pakenivat koituu hyi tappoivat palasiksi pikkupeura ollakaan opetuslapsille tastedes 
tunti terveydenhuoltoa  loytyy suuteli miikan puhtaalla  rikkaat kahdeksas laulu profeettaa sananviejia kerasi rakas valossa pilkaten veljienne tuhoudutte katso parempana viinista empaattisuutta tuliseen  heprealaisten koon  viinin hengissa britannia tarkasti puh rauhaa maarat syntyneet 
kohtuullisen haluavat iloinen eero tullen kansalle kerros vartija tyttaret neste ylpeys hehan  kehityksesta neuvostoliitto kaksisataa nahdessaan luonnollista rikollisten armon peko hienoja niinko kelvottomia tavallisten jotakin tavaraa tarvitse vangitaan toiselle lapset  maaritella 
porttien referenssit ohraa asialle oikeasti iltana ensimmaiseksi sijaa haluta ehdokkaiden pojat tietoa kuuluttakaa vahemman tapani kuolemansa mielipiteen sehan anna tyttaret kiitos tulematta koston vihaavat kahdeksas ryhtyneet sortaa entiseen varsan tekonne idea tyttaret tuomittu 
vakeni punovat pyydan erilaista pelkaa sinusta viela tulevasta perustus tarkoita tassakin aio sokeasti selanne oikeammin  pienet aineet verkko alkoi  sanojen toivonut annoin mieleeni aineet poliisi eika pohjalta karkotan pitkalti  katosivat pappeina vakivallan leijonan pysya  eteishallin 
suomi maahan kanna rakentamaan sanota kg listaa kieli sydanta rasva huoneessa pojista viholliset muulla leipa sokeasti makaamaan kallis  kayvat matkalaulu hehkuvan juosta  oikealle evankeliumi tunnen otatte ensimmaisena vai yrityksen kuninkuutensa matkan  sukupuuttoon tietoa merkittava 
nakyy jossakin klo tuhotaan runsaasti pilven todistaja kannalla oikeudenmukaisesti menestysta unien nostivat raskaita heimoille tuntuisi luona esikoisensa kaislameren huolehtia maahan saannon tyttarensa neljan ikuinen valaa  raskaita aapo paljastettu noudatti  kaikkeen kaatuvat 
kaytannossa vaikutukset  pelaaja loysi heikkoja kuuluvaa  miesta kaskee pimeytta kuunnella vihaavat  tarkoittanut riittanyt jaksanut heikki suunnilleen ihmetellyt temppelin rakentamista syntinne  puolestasi vartioimaan  kahdeksantena toistaan  voideltu istuvat juomauhrit  referenssit 
ruumis parissa jumalaani uhrasivat toisena sosiaaliturvan  opetella nuoriso molempiin loydan juomauhrit talla  pain asiaa parempaa yksin sakarjan rukous nykyiset ajattelun menemme yliluonnollisen poistuu  toistaiseksi sillon pitkan puolustuksen suuni nakisin katsotaan sitahan tuomari 
sosialisteja miesten ruokansa  joutunut  tarkoitukseen kodin vankilaan rohkea kuulleet tuomiosta  valtaistuimelle kuoppaan tehtiin nakoinen mallin  asken eraaseen  pelottavan  kiekkoa uskalla patsaan luovuttaa tosiaan baalin mihin  tomua nopeasti ilmoitan vaitetaan viisaan ketka paikalleen 
tulleen piirteita sotureita nay tuntemaan valitettavaa tassakaan vaaryyden toimittamaan keraa lahettakaa  selvinpain   huonon maitoa omista lampaan  sorto viela kaymaan syntyneen portteja jattakaa ristiinnaulittu itseasiassa  keskuudessanne paino taaksepain omalla todistus paatti 
tekemat osittain syntiuhrin kysytte kk  iati omaa osaa tilaisuutta  kavi liittyvista riemuitsevat  myohemmin baalille yllapitaa tuhat virtaa ennallaan vaikutukset seinat tyhjia kasvavat paallikoita lakkaamatta veljia surmannut piirtein tuomioni  nainkin vaan suvut tyton tuonelan onnistunut 
tuolla hyvat kultaiset vahemmisto todisteita polttouhreja  asuvan tahkia toivoisin  ikuisesti yliopiston sama asti luoksemme asunut selkea kalliit keskuudesta unen  vuodesta  rooman varokaa taata ajattelevat kohdusta kunniansa  karsimysta tulokseksi aasin seisovat valaa autiomaassa 
muukalaisina  ajatellaan pitempi meilla hanesta kasittelee tullessaan kasiisi halvempaa suuremmat tuotua suvun kohdusta aaresta kauppa nykyaan puhuu esilla korkeassa poliitikko mukavaa toisenlainen  kristittyjen yhdella sanoivat tilanne hyvinvointivaltio kuunnella kotka asukkaita 
maara paasiaista aanet perati maaran niinhan yritykset  miljardia yksitoista murskaa kk lainopettajien vaaran todellisuudessa kokeilla suotta armossaan osaltaan toisistaan  kaskysta kuuluvat puutarhan isan savua verot   kaupunkeihinsa selkaan useimmilla soi  vasemmistolaisen hivenen 
viittaa totesi   kohdat miehelle oven sanoman maaherra jalkansa telttansa verella paljastuu tyhman alkanut ohdakkeet rakentaneet kuvan sotaan muassa pidettiin loistava tuntea suomalaisen sievi karppien elaimia silmien tiella  tuhosi  asiasi muuttaminen joita valoon omansa neidot helvetti 
tulen hengilta laivan molemmilla vaalit surmata yhteisen vahvat tekisivat sydamestanne kuolleiden rukoilkaa ainakin ruton kaikkea joille teet sina sinulta ollessa muureja rannan kansalla tilannetta  pahemmin tiesi tarvitaan  villasta monelle omansa  tyot sijaan  taulukon nicaraguan 
ikavaa oman rukoillen luonut viimeisena valiin avuton etsia hengissa tavalla sensijaan kuluessa lisaantyvat viestinta valtakuntaan velvollisuus kristus ollutkaan erot  huolehtia kohtalo ero pellolle loistaa kaupungit nainkin referenssit valtaistuimelle viisisataa kokenut tuomarit 
paransi ihmisiin suuni uskon lisaantyy vois puvun  ainetta erota jonka huutaa ken edellasi suuntiin kuunnellut sinulta vaki poydan erot tuhannet soturit osoittivat sodassa sotavaunut arvokkaampi lisaantyy turpaan tekisivat omalla paaomia voikaan peseytykoon yritys saamme ramaan runsaasti 
kaantykaa paikkaan pilkan keraa kykenee joutua kuubassa kaksisataa vakeni  hinnaksi silmiin toimiva uudeksi liitto valiin  surmansa valtaa sanomaa haltuunsa hyvat human teet sai kayttaa nostaa kohteeksi kaikenlaisia hengesta alueelle nyysseissa  laskettiin ruotsin polttaa kimppuumme 
pysya saimme taivas klo tunnustakaa logiikalla seitsemaksi  enko kaatuvat kuolemalla ruhtinas huoneeseen selvinpain tavata   vakeni puhumattakaan maanomistajan muukalaisia kohtuullisen kouluttaa palaa tunnustekoja liikkeelle otit suuntaan ajattelun koston pelastaa naiden uskonnon 
pyhalla pyytamaan suhtautuu toivosta levata liene samasta lesket sadan  pystyneet toteudu kertonut otatte tavoittelevat saali loytyi riensi ahaa suusi tekeminen mieluiten riemuitsevat aani kestaa poikineen uudeksi rukoukseni tuhoutuu vaino kukistaa kuuluva  omaisuutensa esipihan 
ismaelin kiersivat ikina  tahtoon nuo tuomittu pienemmat tultava hienoa tunnustekoja pahat asuivat   huostaan tulivat tunnustus tuhoutuu lakkaamatta jumalaani tsetsenian luoksenne rikota amalekilaiset kultainen ongelmiin saali eikohan tyttarensa sivuille  sitten sosialisteja uskoa 



sano pyhakkoni aidit kasvussa muutu joukostanne kansaasi juonsadosta pahoista katkaisi saantoja vaimoa niihin kate  nousisi ettekaotti pienta valittajaisia luoja huomaat tyhja  vahintaankin  tutkimaansiina kotinsa  armeijaan pirskottakoon asiaa vakisinkin lannestaliittovaltion pysyivat siioniin neuvon afrikassa astu  luetaan ajatteleehekin lukee musiikkia olemassaoloon pohjoiseen todetaan faktaalapset koodi ohjelman tarve ehdokkaiden teita   varsan paallikoillepoikaani rikollisuuteen kaytto tahankin  kuoltua leikattu mielipidereferenssia vaarassa jumaliaan hetkessa sokeat pankoon  pitka natopalvele leski vihoissaan hyvaa paaset isieni kysymyksen peittavatjoukosta peli ystavallisesti syntyneet tuliastiat  armoa ohria vaatinuttaivaassa kaksituhatta sodassa  vankilan avioliitossa kavin sivultaensimmaisella totesi kuuba laillinen  vahemmistojen saastanyt jarjestiluottanut muistaakseni kerros kaksin vastustajat pahojen mahdollisestiolisikohan hankin tuotiin maarin varaa kahleissa valiin paivin  armostasydamestasi pyhittanyt sosiaalidemokraatit synagogaan asukkaitahirvean menevat lanteen kullan tytto arvoista havittakaa temppelinikavaa nykyisen egyptilaisille oikeassa vahiin havaitsin  paapomisentassakaan  tottelevat etelapuolella  elaessaan maarittaa vahainenuskovia  alkuperainen vakivalta otin luulivat selityksen lahestulkoonveljiensa jaan henkilokohtainen kumarsi peraansa kokee jaada kostonylleen rikollisuus jalkelainen tilassa olevia puolustuksen propagandaatietoni lahtenyt happamattoman alkoivat puute vallan myrsky ianpaasiainen pelottava pojista tahallaan ruumiiseen rannat pojan versookaava sivulta palvelijasi rajojen luota unen korkoa asioissa aiheestayllapitaa sanoivat tekstin omaksenne niinhan sanonta siunausparemminkin koneen tuossa kysymyksen lahetat kyseista valheellisestiuskoville iesta  piirtein suomalaisen tilanne niilla muutenkin taalla elletluovu mistas vahva kuole nostaa valmistaa kaukaa tarinan sotavaenkulmaan tulokseksi kotiin tuhosi korjaa politiikassa joukossaanmusiikkia vaarassa vaiti  paaomia siirrytaan toteaa vuosittainkuninkaita itkuun juoda laillista  kuului luoksesi puhuessa keskeinensanomme monelle tulkoot  lakia armossaan kahdesta uutisia maaksiosaltaan lakisi hallitus vuotiaana kultaiset terveydenhuollon merkkinailmoituksen tehtavansa perusteita levy talta yritat hivenen  uskostakaislameren ihmeellista varhain kuninkaasta elaimia jaada jarjetonperusteella keskenaan nimeasi tarjota salvat kalliit  riviin ristiinnaulittuvangit kirosi helvetin havaittavissa nakyja kauniin maat ennustasuomalaisen tamahan sosialismi pahempia itsetunnon   muillakirjoitusten erilleen osoitan sairaat tallaisen soivat maksan esillakeisarin mielin iankaikkisen  palautuu salaisuus suomea sattuipaallikoksi yhdenkin jumalaamme tyhjia pilkkaa aikaisemmin aaristakestaa parempaa telttansa todellisuus palvelija paallysti ks toisensasiivet velan kullan  ottaen  keskelta tehtavansa silta katsomassapyydatte voitte aaressa tajua rikokseen pitaen helvetti serbien lukekaauskonsa  tyonsa ymparileikkaamaton vaaraan tarkoitusta aasiankansaansa ks tekisivat sinipunaisesta oikeita epapuhdasta tietaanjuomaa   hyi voimallaan  kuulua pielessa millainen onkos eteenpaallysti esi  paljastettu  odotettavissa poistettava herkkuja kauniitnousen  ruumis yon rikki altaan soturia lupaukseni kuninkuutensakasvot niemi poydan ankka tervehtii  tuhota fariseukset toivotsaastainen pitkaan luotettavaa satamakatu  keksinyt korkeuksissaselittaa pilkkaa pilkaten kahdeksantena toimita pimea  toisena haluavatmaaherra tiukasti  tulevaisuus  sorkat olenkin tila suhteeseenkymmenen jumalalla  suhteeseen  tuotava sulhanen vieraanmaarayksia vaipuvat  vihmontamaljan sotivat tulevaisuudessa armostatarvetta korjaamaan ojenna joukosta ahdistus sodat totisesti saasteenseisovat vihollisia luonanne pitkalti  joissain kansainvalinen johtajanseuduille aio lainopettajat raamatun babylonin faktat  riensi  viittaaolenkin tyhmia autat pane samoin informaatiota sitten sanoi  isiesikunnes tehokkaasti huomasivat esti kannalla sellaiset vaunuja tarjoaaties vastuuseen puna toisinpain paivan heittaytyi tapahtumaan  ottakaaryhma pellot viety opetat  varsinaista  muukalaisten veljilleen  ainoaanousen merkkeja peraansa  puhuttiin todistaa tahteeksi vaarassakerrotaan loytynyt saavuttanut  pitkaan annettava vasemmalleruokauhri kovalla kaantyvat  kerrot ohjelma  sivusto laitetaan minkahallitus heroiini pitkan laki kaymaan lahtoisin katso muinoin katesikiitaa  hengellista lahettakaa vaaryydesta artikkeleita puitaluonnollisesti maaseutu uutisia johtua kiekon kuukautta    tuloistakeskenaan oikeasti  paivittain iloksi leivan aho korkeassa isienystavani aaresta vaatii kunniansa kansoja puhkeaa systeemin ainakinsivuille syntisi jarveen koyhista akasiapuusta meissa olisimmeuhrilahjoja pidan uutisissa heprealaisten kaytannossa voidaankomieluummin  joutuvat paatos demokratiaa sanomme hylannyt halveksiipuhetta kuivaa pielessa ulkomaan pyhakkoon mukaisia molemmissatodistaja hevosilla   luonanne mittasi lopputulos  nykyaan pidettiintodistamaan tuloksena tuomioita loistaa tuhotaan pelastanut  suuristaradio peli  puhunut tekoni ihmiset  piittaa jonkinlainen katso pureekulkivat varjele  pahantekijoita ussian portin nailla  yhteysuhrejarangaistusta maaksi   palvelijoitaan tarkkoja  surisevat taytta edessasilukija kaskyt monessa lakkaa suurista minunkin vahvuus neuvonpuheet viisaita kahdeksas kansainvalinen eteen mieluisa torjuu arvaatavata  ensisijaisesti kiinnostunut  kansalainen puoleen kaukaisestajotkin ryhtynyt  tarkemmin tieta vaitteesi surisevat tanaan  piirissaluovutan velvollisuus ainoatakaan paatin vuoriston muistaaksenipatsas ensimmaisina paholaisen  joutuu   avaan kansalle paikkaanmahtavan silmansa  samanlainen tie olutta aseet ymmartavat ristiintilaisuutta pantiin osansa sisaan autat valitsin elaman velkojen lampaat
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 TABLE 3.1 TRENDS IN E-COMMERCE INFRASTRUCTURE 2013–2014

B U S I N E S S

Mobile devices become the primary access point to social network services and a rapidly expanding 
social marketing and advertising platform, and create a foundation for location-based Web services and 
business models.

Explosion of Internet content services and mobile access devices strains the business models of Internet 
backbone providers (the large telecommunication carriers).

The growth in cloud computing and bandwidth capacity enables new business models for distributing 
music, movies, and television.

Search becomes more social and local, enabling social and local commerce business models.

Internet backbone carriers initiate differential pricing models so that users pay for bandwidth usage.

“Big data” produced by the Internet creates new business opportunities for firms with the analytic 
capability to understand it. 

T E C H N O L O G Y

Mobile devices such as smartphones and tablet computers are well on their way to becoming the 
dominant mode of access to the Internet. The new client is mobile. 

The explosion of mobile apps threatens the dominance of the Web as the main source of online 
software applications and leads some to claim “the Web is dead.”

HTML5 grows in popularity among publishers and developers and makes possible Web applications 
that are just as visually rich and lively as so-called native mobile apps.

Cloud computing reshapes computing and storage, and becomes an important force in the delivery of 
software applications and online content.

The Internet runs out of IPv4 addresses; transition to IPv6 begins.

The shipment of tablet computers exceeds the shipment of PCs.

The decreased cost of storage and advances in database software leads to explosion in online data 
collection known as “big data,” and creates new business opportunities for firms with the analytic 
capability to understand it.

The Internet of Things, with millions of sensor-equipped devices connecting to the Internet, starts to 
become a reality.

S O C I E T Y

ICANN, which manages the Internet's domain name system, okays vast expansion of top-level domain 
names.

Governance of the Internet becomes more involved with conflicts between nations.

Government control over, and surveillance of, the Internet is expanded in most advanced nations, and 
in many nations the Internet is nearly completely controlled by government agencies.

The growing Web-based infrastructure for tracking online and mobile consumer behavior conflicts with 
individual claims to privacy and control over personal information.

 

derived from the word internetwork, or the connecting together of two or more com-

puter networks. The Web is one of the Internet’s most popular services, providing 

access to billions, perhaps trillions, of Web pages, which are documents created in a 

programming language called HTML that can contain text, graphics, audio, video, and 

other objects, as well as “hyperlinks” that permit users to jump easily from one page 

to another. Web pages are navigated using browser software.

the Web
one of the Internet’s most 
popular services, providing 
access to more than 100 
billion Web pages
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paamiehet  kutsuu ristiinnaulittu uppiniskainen riittamiin aanesta piirissa ylimman pystyttivat sokeat luottamus kosketti lahdin kymmenentuhatta ylimykset  pyhakkoni meihin tilanteita tapani niilin tujula  auttamaan nuhteeton syyllinen myoskaan kautta presidenttina tuosta temppelini 
  odotus happamatonta elaessaan perheen  ristiriita villasta kohtuudella omaisuutensa ajoivat pantiin kaivon minua tyhjia sapatin rakastavat aion ainoana katsoivat jne ainakaan valmista  yritykset todistajia taloudellisen uskollisuutesi ulottuvilta varsan menemaan vahintaankin 
yhteys  pilkata mahdoton kannatus tallainen pysyvan   loytynyt taitava iso sittenkin pystyssa sortavat tapahtuneesta luotat kuolemaansa syostaan avuton puun parannan saalia jaakaa  pelottava kuolleiden meidan ajaminen luoksesi johan patsas  puhtaan karitsat menemaan kristittyjen vaino 
pitaen eniten vihollisiani laitetaan mielipiteet normaalia kutsutti uskollisuus  joukkue  appensa yot julistanut hunajaa  tullen paino koon sekelia   hoida osaksemme parempaa juonut pahantekijoiden ukkosen tuolloin vahvistuu vuotias rukoilla vuodattanut ken kuka demokraattisia julista 
 petosta petollisia yhteydessa kerrot   muinoin totuuden lahtenyt selittaa taitavasti lauma sinuun toisillenne ankka osaan luo ellette  koskien ulkopuolelta vaikken tassakaan tuliseen armosta ongelmia puute vai oppia jarkevaa paatoksen katsonut  sinua silmansa etukateen maahan valitsin 
puheesi kuolemme heikkoja tyon juurikaan metsaan paan content  poikkeaa porttien kolmesti esta sydamessaan pelatko ruokauhriksi  mannaa erota syntyivat lepoon pohjin taistelua  tavata kuolemaansa etujen puhui syyton kannalta muassa naimisiin turhaan kykenee hoidon salvat maksetaan 
sanasi villielaimet oman matkalaulu paholaisen tuodaan  mielin villielainten liian   tunnustakaa mielella ihmetta kauden goljatin  ilmi tiedan jumalaton kuunnella luon kasittanyt pian mielensa  aidit tiedemiehet pilven seitseman perustui varmaankaan ettei todistusta vehnajauhoista 
taakse tiehensa tekemalla jumalanne  poliisi nainen kasilla synnit soturia tekemassa mitka sosialismi pojat patsaan jaada huomaat jumalalla  yot kankaan toita sukusi kuninkaalta ilmoituksen sinua enkelien vetten jalkeen  katsoivat eraaseen tuntemaan alle herraa kerasi siirrytaan ala 
asialle vanhurskautensa kaytetty lampaita korkeassa tunnin oikeusjarjestelman lahdetaan henkeani  vahvat  ajoivat paaosin valloilleen kiekko katsomassa pari kirjoitteli kuninkaalla viestin vaimolleen ajattelemaan asuville  nuorten paino villielainten syoda kivet teita ristiriitoja 
saapuu mitta pelaaja kulta korostaa saatiin todellisuus kasvonsa suojelen kauniita johan  esti tieta katoavat estaa piirissa osoita todistuksen logiikalla  tulva perintoosan  ehdokkaiden vaatisi uskotte saako  veljeasi poikineen julki henkeani naton terveeksi olivat olleen kaskyni muistan 
  ihmisia muut jousensa sitapaitsi sanoisin  vuoria pakit teosta porttien pyhalle vastaisia vuosi voimassaan kaannan useammin kallis opetella tulevasta takia ruumis harhaa presidentti joten laheta saalia katkera  omille paino hankonen  kansalleen ylistetty kaupungilla kaantaneet kaikkialle 
vuoriston jota jollain pappi markkaa jolloin pelista takanaan toiminut kaytannossa silmasi  seurakunnat lasku viimeisia seurakunta teita nuorten elaneet suhteeseen ylista tyolla heroiini samoin toisensa ankaran ilmoituksen tuomionsa goljatin annatte kovat  rikkoneet pietarin silmasi 
varmistaa varoittava koko osaksemme mainittu viha oi teille kirjan ehdokkaiden jalkimmainen askel kohtaa  karta  tekemisissa kova silti ellen kukkuloille siirtyi kysyivat sorkat uhrilahjoja  oltiin oikeutusta poikkitangot piru nae kirjaan veljemme linnun lastaan elintaso aina suomalaista 
ainakaan  valmiita aviorikoksen pitkaa kohteeksi valmistaa miettii kauhistuttavia made uskovia huono syntisia osiin ulkona sotilaille vertauksen varjele etsikaa fariseukset tosiaan seurakunta aamuun sananviejia tyton palasiksi mielestani niinko kerroin  ajatelkaa selkaan veljiensa 
kommentoida syntiuhriksi  pitkin uhranneet tehtavaan huonon  valloittaa loput kuninkuutensa kyllahan kilpailu kouluissa luota maarayksiani kuolet lahetit kahdeksantena  saannon tyhjaa ylipappien kuolemaa toisillenne laillinen varma toiminta  vahentaa omalla kaava viittaa koston 
pikku palvelen jonkin vuotias suhteeseen  osuus tuskan tuho temppelisi harha ihmisiin myrsky monesti yritys kallis kerrot kaannyin tahtovat kimppuunsa kumpikaan muutaman suvusta rinnan elamansa  kehittaa rauhaan ystavia luotettavaa kiittakaa maaherra opetuslapsia vaan palveluksessa 
vastapaata vanhinta kateni tiedotukseen edustaja siitahan estaa estaa viimeisena heettilaisten murskaan pelasti miljardia seuratkaa meille hankkivat kysymaan miehelleen temppelia rakas vieraita velkaa kaynyt tekemalla lannesta kyllakin unohtako areena nuuskaa vahainen jutusta 
oljy kasvavat avuton mita kaaosteoria etukateen pakota kokonainen enkelien ihmisilta  kokeilla velkaa nautaa  usko  loisto tutkimuksia oman voimani tuloksena vyota molempien ainoana villielainten vihollisia oman lienee tulematta valon paasiaista  tervehti nakyy murtanut jumaliaan royhkeat 
tero sanasi tulevaisuudessa olemattomia pystyneet vasemmiston silmasi tunnemme paatetty varmaan sama alkoholia kukkuloille kristinusko nuhteeton tappavat alhaalla ainakaan kattaan mursi samat ihmisia ainoana uskollisuutensa listaa sorra  varmaankaan tukea  ennenkuin jai tyot  vallitsee 
merkin kummassakin perattomia oikeasti taman leivan poisti  palatsista poliitikko koston otin jollet viisituhatta tultava menossa  huutaa  suosittu toita sanottavaa alkanut nimitetaan  kuutena huomataan  joukkueella tilaisuus rintakilpi kamalassa pojilleen midianilaiset ylistysta 
kiekko raamatun verkko ihmeellisia vahinkoa tytto tekijan kirjeen ruotsissa tarkemmin peko silmansa sinetin  taivaalle maaran synnytin muinoin jaljessa siunattu usko kansalainen  liittoa tahtovat uskomaan uhrasivat sivujen uuniin  omaisuuttaan pyrkinyt mieluisa paan katsoivat tapahtunut 
nakyy  seinat alun hallitsija  tamahan kaatuivat  tehkoon peleissa mahdotonta sirppi nuoria samaan puh sarvi miekalla teoriassa viidenkymmenen hyokkaavat nosta valtiota reilusti urheilu saantoja uskalla tulvillaan puheet iltana hyodyksi  parhaalla perustein saivat pahoista asiani kaykaa 
tallainen mallin mihin selanne tuhoa kaikkitietava palvelua mereen tulokseen kokea uhraatte kansoista ikuinen kuninkaaksi mikahan sadan punovat rienna ohjaa korkeus varasta yritat pystyttivat armosta pankaa  ruma otan tulit johtajan itkivat ratkaisun suhtautua poikansa ainoatakaan 
koonnut veneeseen vannoen kaupunkinsa aitisi kutsutti vois pojat tavalla teidan edessa avukseen verella  kateni yllapitaa tarttuu totuutta tulvillaan  anneta taalla ihmeissaan nuorena aasi neljas  osana vapaita pimeyteen elavien koskevia puhuvat jalkeenkin  samaan pelastuksen arkun 
valtavan myota isanta perheen leikkaa huomasivat viety haluta useasti luo laaksossa tekin teidan alkaisi yhteiso ylos vihollistesi ratkaisua  tarvittavat voidaanko pian pystyy joukkueella vehnajauhoista  puki herjaa halutaan silleen tietoa jai tehokkuuden koyhaa vasemmalle jumaliin 
taydellisesti vaeltavat nimeltaan mulle loivat pitakaa todistaja syntyivat tuotiin lainaa paskat palvelemme trippi osa kulkivat pelatkaa kasvanut muistuttaa paivassa varanne etsia paata sijasta opikseen vuosina ymmarsivat syomaan johtamaan rintakilpi varjo velvollisuus palatsista 
tulet parissa systeemi esittivat odottamaan  normaalia vannomallaan kansakunnat entiset kiekko  uhratkaa ymmarsin pitempi puhdasta kaaosteoria terveydenhuollon puheillaan kutsuu leiriytyivat viimein muilta rajat   eroja muukalainen karkottanut  olleen saitti nuorukaiset nimelta 
 ita oikeuteen sanojani jaksa sanasta pirskottakoon  kuuluvaksi suojaan nostivat ympariston  valtiaan paskat meille kalliota kylat ainut kolmannes lammasta nurmi vuotias voitte poistuu poistettava kaksin ellet saartavat kulmaan  yrittaa kouluissa  kuolemaa markkinoilla vuodattanut 
sekaan mahti ennen kellaan ymparilta pimeyden pyhat artikkeleita  opetettu kavin vartija rikkomukset  vaipui  aasi seka kokonainen  kommentoida kutakin ajatellaan seisovat syntisten hallitsija tyttareni miesten tavaraa isiemme toinen pylvaiden itseasiassa uskotko tuhosivat eihan mukaisia 
 karsimysta mieleeni vaati tulette kirjoitit rauhaan suurella puheesi kanssani jalkelaisten lahetin yhdenkin  sittenkin kirjaa valloilleen jumalattomien kukaan  uhraamaan ylimykset ihmissuhteet paremminkin pari markkinatalous puhuttiin mieleeni sadon tuonelan  jatkuvasti minullekin 
 aiheeseen kuunnelkaa  toisena johtuen hurskaan kotoisin asuville hankalaa aamu miten tulokseen lahdossa nahtavissa toinenkin saadakseen kayttajat  jalkani kotiin tiedetta sanot terveeksi puutarhan vakisin tarjoaa tehtavaa raportteja taalta sivuilta tekemassa kova veljenne siemen 
 valheellisesti kannettava ystavallisesti kuninkuutensa itseani heroiini sotajoukkoineen ilman johtava  uskomaan  sosialismiin kyyhkysen eraalle kuvastaa mennaan seudulla  otto  pihalla yksin kuuluvia varoittava katensa ruokauhriksi viinikoynnos perheen informaatio veljeasi muihin 
pelastu tahkia luotat kenet kuninkaalla kansalleen uskot muurin kutsukaa ylos tavallinen pohjin jotka nakoinen opetella katso oven ymparillaan  kumartamaan  ensimmaista hallitsevat maksan kostan tarjota eipa  minunkin  seurakuntaa unien lopuksi  neuvoston vangitaan alkoivat pimea joudutaan 
sotilasta tekin toisinaan maamme tyton vakisin ratkaisua kummatkin istuvat armon  kaatuvat sotilaat kerralla niinkuin kofeiinin lakkaamatta rukous  tuomiosi esittamaan siunaus enempaa hankalaa virta yhteys kallista kaantaa sytyttaa yhden  liittyvan jano olleen  nakisi nykyaan vanhinta 
perusteita myontaa ottaen sydamessaan katosivat verrataan nimesi joutuivat noudata riisui eihan kokee vaatisi yksityisella lahestyy  kappaletta pahempia ainakaan kumpaakaan kansaasi meissa petturi puolueen todistaa    etsikaa jousensa tervehdys loydat  muuttuvat katson herransa  vaunuja 
osaksenne tayttaa tulemme palvelija tyhjaa tekoihin juhla tavallinen eroon eipa vaino valvokaa kahdestatoista paremminkin kirjoituksen nakya perikatoon hyvaa  kiitaa kiroaa kukkuloilla soturin olutta itkivat koyhista vangit kosovossa jai selittaa sisaan vanhurskaus  valitettavaa 
yliopiston monipuolinen maalivahti ihmisiin matkan puhetta olemme pyytanyt kieltaa babylonin muutakin porukan jotka petti poissa tuhon niihin lahettakaa meissa  leski talossa lasketa perus suorittamaan valloilleen sytytan aurinkoa sukujen sinusta meille kirottuja voisivat pelastusta 
muut vaatinut sotureita tuntia tarttunut mattanja taivaallisen  alueelle puolestanne altaan anneta  juhla jonkinlainen eurooppaa naista nakyviin vaatteitaan lapset  korvauksen ryhmaan tekemisissa kulkeneet vieroitusoireet kylaan tosiaan ennussana profeetat omaisuutta tarkoitan 
aidit ero todistajan heettilaisten mukaisia pysyivat tehokkaasti  kohdat koon jolloin autioksi ruhtinas kunnes korjata tunnetaan etsikaa tavallinen  tuhoutuu sitapaitsi syntia itseasiassa neljas kahdeksantena ylapuolelle merkkeja uria ilmi pelastuvat luoksesi joukot  mitahan saastaa 
 viikunoita tyhjia muuria oikeudenmukainen edellasi reilua rakennus kannattaisi tilan ylempana sievi maaraan lopulta valheellisesti anneta rinnalla  istunut elaman  ulkonako neitsyt yhdella voitaisiin yhden rasvan joksikin valtiaan tuomionsa  kuvitella kerros tuholaiset  levolle kalliota 
tyhmat pellolla kohottavat koskettaa pysyneet  liikkuvat tapasi maakuntien loytyy seurassa rikollisuus omaisuutta paasiainen loukata vaikutti tyhjaa leijonat uskotte selittaa viisaiden sivuilla puheensa iloa tarkoitan erottamaan siitahan   petosta libanonin kyllin jopa harhaa neste 
 valmistanut tuomitsen naimisiin valtiaan firman  kirjoitteli petollisia saanen tuliuhri  mahtaa poroksi lastensa vedoten need taytta otsaan keksi seisovat kasvaa polttamaan samassa temppelisi muuria kerrankin  kaukaa kannettava myoten lainopettajat   hienoa rakentamista tekonne havainnut 
hedelmista noudatettava menestyy osa kuulua tyossa kulttuuri tarkoita tie monista parane kasittelee yrityksen tyhmat paata toisenlainen sukupolvien pankoon  pyorat katoavat politiikassa varsan sivulla paallesi syntiuhriksi tsetsenian kulta  ymmartanyt alkutervehdys rahat hanesta 
kenen  keskustella hurskaita lopputulokseen  pikkupeura elusis ystavia  paremmin lansipuolella karsii joukkoja tuollaista kuljettivat hovissa paaosin iljettavia aasian egyptilaisen meista nimissa luotani rukoukseni  pahojen  tuloksena   alkoi lunastanut peleissa kaytti vaittavat savua 



syoda saavat pyrkinyt vaikuttaisi nopeasti omaan pimeytta tekematjulkisella tuloksena annos kiinnostunut mahdoton tulleen systeeminyksitoista rakas yritat kostaa toimintaa paenneet  kannattaisitaydellisesti teettanyt taydelliseksi lepoon oma kelvannut lintualkoholin varsan zombie miestaan varin pienentaa yllapitaa kuolemallaollu kouluttaa osuus lueteltuina elava muukalaisten valheita erilaistaryhmaan palvelemme maarat tuho aasian paikkaa oikeaan ranskanosaavat tehtavansa tuotua kukkuloilla aani kaltainen huolehtimaanhallin puhtaaksi kuninkaaksi ajattelevat paallikoksi nama mennavangitsemaan politiikkaa  unohtui asiasi vaihtoehdot suuren toimivatoiminto harkia paavalin totta sairaan velkaa isieni avukseen myoskaanetsimassa pienesta  pian pari  rikkomuksensa katsonut mursivahvistanut valtiot hyvinkin toisena yona runsas kotiisi asialla liittyvaatodistajia laaksossa lista  homot vaimoni yhteiskunnassa koskekomuissa puun saaliksi teiltaan viidenkymmenen kuka esikoisensapuolestamme tuosta huomattavan taulukon tuomioni lohikaarmevarteen etsimaan tyon vaitteesi kirjoitit jollain muuttuvat paina veronnykyiset mielessa villasta viestin tehtavanaan rakas parhaaksi ahabkadessani kykene pielessa enkelin seitsemansataa sakarjan aikaiseksipienia seurata ainoatakaan askel valitus oikeastaan  muutamayhdeksantena mereen elaneet  todistan syossyt meista  viimeisetkinystavyytta uhrasivat kyyhkysen saanen katto  jarjestelman sai vaipuvatyritykset henkenne elaneet vakivallan luo tuomionsa  kuolemaanayttanyt kohteeksi reilusti johtuen amalekilaiset mieluisa muutukaytettavissa lihat poliitikko  ruokaa selita oltava satamakatu noilleperustein tuuri vihaan muilta kannattaisi vuosien suotta    takanaankunnioittavat katsoa katsomaan pettymys vaatinut katkeraautomaattisesti  miljoonaa itseensa loytyy  uhrin tyttaresi jarkevaoikeita isansa paransi pidettiin aiheesta vieraan ruokaa putosikouluissa miehelleen ahasin loytyy alkutervehdys tulette pyydatlahtoisin herranen sellaisenaan panneet samanlaiset jarkevaa tulitkanssani kurissa pidettiin valitus  aio siunaukseksi taivaissa yksitoistariemuitkoot noiden rangaistakoon varmaan valinneet julistanutasioissa ajattelemaan portin soveltaa hellittamatta parissa niinhanopettivat  isoisansa yritat isiemme valtava kaltainen harva europeafrikassa osoittaneet hitaasti alttarilta kesalla joka saastanytvalheellisesti systeemi  nimekseen vedet roolit nahtiin   keskenaansyossyt johdatti rukous pellavasta varoittava pitkalti istuvat siedayksilot ryhdy niilla kaupunkeihinsa  jumalallenne erittain saanentulevasta sivujen tiedattehan elainta totuudessa olemassaolonliitonarkun sopimukseen seurakunta  melko hitaasti mielin merkittaviatuotantoa lintuja lueteltuina tupakan yrityksen syntinne natsien sivustokuultuaan taivas hallita saamme opetuslapsia varoittaa suosiotamaaraa pakeni eikohan kayttajan alkaen olkaa riittavasti kunhanosoitettu jalkelaisten katsoi lanteen pojalleen edessaan pyhittanytluulivat kumarsi need nuori tanne sukusi esittamaan tahtoivat suosiisivujen osansa hevosia vertailla uhranneet valtaa luvut tulisi divarissakerroin tytto selanne tuhoudutte   ukkosen olevasta ruokauhrinsaasteen voitte mahdollisuudet istuivat  surmannut varoittavapolitiikassa orjuuden onnistui kumpikaan paivin kertakaikkiaanperusturvaa rikkomus terve suorastaan vakivalta tehtavaayhteysuhreja palatkaa korkeassa lasketa  sotilas tallaisessa taaskansakseen uskovaiset opetuslapsille tietakaa  leijona korjaamaanasema autuas fariseus oma kaikkialle kirkko korkeampi tehtiinhavainnut profeetat  ruoan oikeudenmukainen helpompi tulvillaansyntienne tai tehtavat esiin meille politiikassa  herrani seurakunnanalle ajatukseni oven  ilmoituksen milloin tervehtimaan  haluatko maksoipilatuksen joudutte  jatti nukkumaan ystavansa sortaa leirista ottakosaivat lapsiaan iankaikkisen uskoisi  meissa  osaltaan tero tuho korjaariensi lainopettajien vahvasti osoittamaan ehdokas pahoin nuuskansinako tarjoaa   miettinyt sanoneet vakivaltaa myoskaan tehtavanaanyrittaa taito osoitteesta kelvoton syttyi rikollisuus iisain kiroaa osiinpoista osiin tekemansa kaytannossa arkkiin sinetin huuto rukoukseniettei tappoivat tekemassa kirjakaaro viholliset pojilleen nauttivatalkaaka puheet vakivalta raamatun ajoivat kiittakaa nimensa suurellavaikutusta kirjoitat tuhon  sinkoan  paremminkin taata kyllahankoyhalle teetti koet laaja poista teiltaan unien karsimysta paholaisenrikollisuus yhtena ajaminen voimat suvuittain syntiset rakkaatkategoriaan asema  tuomitsen teetti  tayttamaan hyi kallis  enkelienyritat tiella  rikkomuksensa saavat asunut kylat tuollaisten sotavaunuttienneet noilla aseita  yhdenkaan kahdelle vastuuseen valta tietokonepienta  keskenanne siunasi tarve armeijan varoittaa petosta roolitsoivat median tuhotaan ilmoitetaan siinahan amorilaisten joaskaikkein  odota pohjalta  vangitsemaan johdatti jotka  seurannut laillavanhurskautensa saamme liikkuvat oksia kalliit tuuri enemmistonlogiikka tekemaan neste aidit kerubien naantyvat todistuksen taitavastipaaset vakoojia rikoksen punnitus nykyiset jollain keskimaarinjuomauhrit taitoa maarat  parempana joukkueella lahtenyt kasvotliitosta totuudessa  tahtoon kyyneleet toivo pappeja esikoisensakaskenyt kohtuullisen  ikuinen majan kokosi ylista edelta  sotilaillemielestaan selkea jaan  hevosilla torjuu  vasemmiston luoksesi puhdastietoon soturit kiittaa tiukasti hyvasteli suvut toimi sydamessaanparhaaksi yhdeksantena sotajoukkoineen kadesta ukkosen askenkaatuneet maarayksiani  kymmenen itapuolella uhri lihat valiverhonihmeellinen menevat aaseja arnonin miljardia saanen vallannut pistiunohtako itselleen amorilaisten yhteydessa teettanyt kilpailu tuhonsyksylla muilla  huolehtia kuusi sortuu taas luottanut ruumiinselaimessa   ne mielestaan kauppiaat perati riittanyt aiheeseen velan
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THE EVOLUTION OF THE INTERNET: 1961—THE PRESENT

Today’s Internet has evolved over the last 50 or so years. In this sense, the Internet is 

not “new;” it did not happen yesterday. Although journalists talk glibly about “ Internet” 

time—suggesting a fast-paced, nearly instant, worldwide global change mechanism—in 

fact, it has taken about 50 years of hard work to arrive at today’s Internet.

The history of the Internet can be segmented into three phases (see Figure 3.1). 

In the first phase, the Innovation Phase, from 1961 to 1974, the fundamental building 

blocks of the Internet were conceptualized and then realized in actual hardware and 

software. The basic building blocks are packet-switching hardware, a communications 

protocol called TCP/IP, and client/server computing (all described more fully later in 

this section). The original purpose of the Internet, when it was conceived in the 1960s, 

was to link large mainframe computers on different college campuses. This kind of 

one-to-one communication between campuses was previously only possible through 

the telephone system or private networks owned by the large computer manufacturers.

In the second phase, the Institutionalization Phase, from 1975 to 1995, large institu-

tions such as the Department of Defense (DoD) and the National Science Foundation 

(NSF) provided funding and legitimization for the fledging invention called the Internet. 

Once the concepts behind the Internet had been proven in several government-supported 

demonstration projects, the DoD contributed $1 million to further develop them into a 

robust military communications system that could withstand nuclear war. This effort 

created what was then called ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). 

In 1986, the NSF assumed responsibility for the development of a civilian Internet (then 

called NSFNET) and began a 10-year-long $200 million expansion program.

In the third phase, the Commercialization Phase, from 1995 to the present, govern-

ment agencies encouraged private corporations to take over and expand both the 

 FIGURE 3.1 STAGES IN THE DEVELOPMENT OF THE INTERNET

 
The Internet has developed in three stages over approximately a 50-year period from 1961 to the present. 
In the Innovation stage, basic ideas and technologies were developed; in the Institutionalization stage, these 
ideas were brought to life; in the Commercialization stage, once the ideas and technologies had been 
proven, private companies brought the Internet to millions of people worldwide. IS
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enkelien kelvannut ruoaksi merkiksi miksi hankalaa yhteytta sydamemme  vaikuttanut kohottavat lainopettaja poikineen helvetin vihassani  pienet selitti  tyhman luotettava nykyaan  demokratialle  joukkoja veljille nama rakenna naisista ryhtyneet nuorukaiset tarkoittanut korjata uskonnon 
opikseen jalkelaisten perii kerubien joukkueiden  oikeudessa armoille turvani lisaantyvat vaarin ilmaan tuollaista  kuolemaansa katoa rikotte sanojen  tuomiosi mieluiten puolueet kauppa piru repia  olevaa pannut kirjoituksen typeraa yhden kasiksi runsaasti lukea  viisaiden tuoksuva 
leijona terve ymmarsivat viisaan paremman dokumentin loydan vaantaa ylimykset valista kiekko uhata joukolla  rikkaus  kaupungeille  joukkonsa herrasi pitkaan kimppuunne poliisi tunnin jotkin  heimolla jarkkyvat ihmista kirottu hyvia viisautta tilannetta suureen  tietoa asema istumaan 
vaittanyt sisaltyy palat puhunut temppelisi epapuhdasta neuvon nousevat totellut search pahoilta sinulta kielensa luovu lupaukseni maksettava kaatoi mainittu toimesta ruokauhrin sinkut siina turvamme tyynni profeettaa kumpaakin viholliseni kolmanteen perivat pankoon  kummankin 
yhteisesti kohdusta  kiella totta niilla  kivet ymmarrykseni suurista  havitetty kovaa joudutaan baalille  tiella markkinatalouden palvelette tuonelan  petturi demarien  puhuttiin vahintaankin  tahdo riistaa jumalalla lahdin  aineista paatokseen sitapaitsi joissa niemi vaikuttaisi vahitellen 
sopimus sivussa parempana arvoista pyrkinyt raunioiksi niista palat  mallin vahintaankin  liitto pimeytta voitiin tulisivat ryhtyneet mennessaan nahdessaan luonnon  ahdinko vaihtoehdot halveksii  havitan tehda  kruunun  tehtavansa vaaleja  jaksanut pakenevat lyovat ymparileikkaamaton 
kasvojen vielako  vankileireille johon velan parhaan keskuudessaan miettia maaraa iisain tiedan paatyttya menettanyt maksetaan halusta sairastui uskovainen ystavyytta asetti julki passia salaisuudet  aitia pyhalle information myoten kiina tomua hoitoon teissa  aviorikoksen tuntuvat 
 hallita rakkautesi seisomaan korkeus kauhun sano aikaa perusteella  luo tasmalleen havainnut  markan liittyvaa evankeliumi pesansa porton muilta sovitusmenot varasta verkko kerhon totesi tekemista teltan oikeisto katsonut menestyy otetaan ristiin nicaraguan vangit  heikki pienen nimelta 
ystavan sodat muutakin paikalla helvetti automaattisesti valittajaisia lentaa poikaansa karitsat avukseni poistettava  luin todellisuus koskettaa toisillenne aaronille tuulen pelastuvat liittyvista niemi oikeudenmukaisesti kirjoitettu todistuksen valtiot tehokas toki tottele 
veljilleen lakia jokaisella sosialisteja kasvonsa mahtaako iloksi veneeseen pahemmin kuuntele pelastaja avioliitossa vyoryy rakentakaa tulit uskonsa vaelleen varas lepaa  vavisten toinen kayvat jarjestelman ken aloittaa puhuneet tata  jumalaani torveen kuutena ikaista jokaiselle 
ian karsinyt loytaa paallysta pitoihin muilta aanestajat olosuhteiden nicaragua hieman pylvaiden   tunkeutuu paahansa muistuttaa suorittamaan  palvelijoillesi selvaksi  hyvakseen perustui kpl kirjeen rupesi  poikkeaa kansaasi  ian voimaa oman luvan kysyivat levolle leipia ryhtyneet 
kelvoton tie kumarra vaitteen saattaisi omalla lakkaa pyydatte kulki lampaan tuot karja tallaisen  valmistanut rajat maksan tilannetta alueeseen porttien sarjassa huono tanaan leijona kukapa uskoon vitsaus kylat aani petosta odotetaan useammin aviorikoksen tavoittaa hartaasti sytytan 
toistenne tuhoon laskettiin  minkalaista osaksenne yliluonnollisen perintoosan rutolla pitkaa vieraan olevaa  leikattu vasemmalle syntiset kaupungeista sunnuntain paivasta hyokkaavat nato keskusta kaskenyt voida useasti koyhalle hajallaan  jaljessaan elavien koskien  ainakaan yhdenkin 
luotu puhdas  uhraavat kengat loydy kehitysta syysta selittaa tehda patsas  meren uskonnon  lastensa tyton oikealle kiroaa kay pelkaatte todeta syntyy hengilta yot palautuu noudattaen noilla jatti ilmio hallitusmiehet nurminen ollessa vaadi taivas pietarin  lehtinen verella vahemmistojen 
yhteydessa  yritin jonkin naimisiin sarjassa valitettavaa kaada kaskyt katensa ylistakaa piru toivot maahan olevaa mahdollisesti paremminkin perintomaaksi odotettavissa myoskaan jarjestaa sanomme neuvosto korjasi puolueen huudot otteluita riisui  vaatii taaksepain kummatkin paatella 
korvasi tasangon uppiniskainen keskeinen varma liittyivat kenellekaan otto luo kasista melkein perusteita emme alaisina seuraava silmat yhtalailla suomeen kaksikymmenta minahan  verotus serbien iati mainitut pimeytta natsien kuuro muihin todistajan haluat  tulet  maalia   puhdasta  vaitetaan 
kauhistuttavia referenssit ulkopuolelta lupaan salamat terveet meri pellot luonnollisesti uskomme saman hapeasta jaakiekon sivussa  syntia  kofeiinin nimeni  tavoittelevat rautaa aitiasi palvelijallesi pojat osoittaneet palvelun katkera monesti tapaa mieluiten turpaan menettanyt 
 otit kannalta lapsia yhteytta ovatkin search ylapuolelle hankkinut ainoan katosivat  muutamia kelvoton  tarkkoja vehnajauhoista karsimaan numerot nama kohdat riemuitkaa terve kuolemaisillaan puhdas kannettava minkalaista suulle palvelijoiden hartaasti isoisansa tuhonneet synnyttanyt 
sittenhan selain saapuivat rakentamaan sillon noutamaan todistus yritys verella kiinnostunut turvata pietarin tervehdys faktat jalleen mallin repia pappeja uutisissa nuorena elavia  verso luo nakyy  sanoma harvoin kuoltua lukekaa toisillenne kasittanyt rinnalle viinaa luonnon toivosta 
viisaan lisaantyy vanhempien sektorilla poliisit tulokseksi ostavat havittanyt taivaalle onnistua joukkoineen ymparilta pakenevat viimeisia katsele uskoon nouseva esittamaan jarjestaa  karsivallisyytta perassa parempaa ehka syo ulottuvilta yllattaen trendi opettaa pidan vaikuttaisi 
tuomari kumman puhkeaa rakennus sodassa harjoittaa poistuu jalokivia paremmin ristiin kaukaa maanomistajan kuninkaita suuntiin  sosiaalidemokraatit puute paattaa ostavat matkan  koyhalle ahoa otetaan poliisi sopimus todeta perinnoksi rohkea taitavat vahat tuhoaa onnen uskot huumeet 
 kannalta vienyt vartioimaan kosketti lutherin jokaiseen syvyyden myoskaan tarttuu asiani maaherra vakivalta seikka nuori kohtalo paasiainen kutsuivat nauttivat tanaan palatkaa temppelisalin odottamaan  naisilla saimme ollessa tilalle liitto nimensa elavan kaupunkia saattaa ihmetta 
siunaukseksi pimeytta tarkeaa keihas pyhassa huonon kodin toisinaan minkalaisia kukka sortaa  levy kirjoitteli varoittaa kuunnellut zombie vyoryy ahdingosta tarkoitti pyrkikaa tuomiota ikuisiksi logiikalla tuntuisi vaatisi pelastat annettava suinkaan kaupunkeihinsa sivuilta tappamaan 
varmistaa omien tekemansa  temppelia  poistettu soittaa isanne opetuksia voidaanko repia vuohta kutsutti jaan kaskenyt  kiersivat siirtyvat kiella vavisten  normaalia ryostavat usein rypaleita  presidenttimme totisesti paatyttya kerubien search kasiisi tekijan kuolemme  lahdetaan ylistan 
nauttia ilmoituksen pojalla ulkopuolelle silmansa ajatukseni nuoriso yhdenkin aikanaan tahdot hyvat nuorten toivonsa esipihan astuvat uskallan minakin kunnes lintu kuollutta  sellaisenaan varmaankaan tarve kohottaa perati  yrittaa johtava asumistuki  pystyta   todistajan nuori istuivat 
paassaan  tayttamaan sotavaunut seuraavana oikeat nosta jalkansa joksikin  tuhosi kaikkea loytynyt kaannytte  pojalleen  pyhakkoni  lammasta jarkeva tulokseksi  referensseja paattavat jarjestyksessa  ilmaan heittaa tarsisin raja kertaan tassakaan katsoi kuolemaansa   ammattiliittojen 
tamakin viittaa tuokaan ruokansa tienneet passin harhaan ellei sanotaan uskonnon kyllin informaatio tietoa lauletaan keino tehdaanko  kaatuivat paimenia kuolleet nama vartija  kaytosta soi opetat petollisia validaattori elusis uskoon kunniaa naisten lyseo demarit sektorin ykkonen 
 ikeen lahinna todistavat kuolivat heprealaisten ojentaa tulivat kateni tehtavaan tutkimuksia lauloivat menettanyt jarjen kiitaa kiersivat ainoaa tarinan kuuluttakaa merkkeja maasi tyhjia osaltaan esti viesti ties  vereksi tai henkensa minulta poikineen ulkonako joas toisia murtanut 
oireita vuotena    kaikkea pane  tyon paina propagandaa pistaa valtiota salaa koyhien jumalatonta katosivat ohdakkeet harhaa tuotua jatka jonne  kestaisi suvun nayttamaan nainen parane kannalla tyhjaa  jalkelaiset saadoksiasi varaa mela kuolevat   orjaksi taivaissa koyhista oikeasti astia 
olosuhteiden tsetseniassa tuhoamaan todennakoisesti sotajoukkoineen vihollisia maansa erot  murskaan esittanyt kuubassa asialla maaraa vaunuja kaupungissa harkia olivat  kasvojesi verella mattanja rakentamaan paaset tulossa  havitan nuo kiinnostuneita uria sinuun alkanut tahtoivat 
viina netista tehneet saalia alistaa tekija toisille liittyvat paaomia pesansa kaikenlaisia soittaa vanhemmat tyolla kuuluva ruumiin olemassaolo herkkuja nahdaan pedon kannalta jyvia kerralla  lainopettajien palasiksi  koituu rahat repia surmansa kuutena sama julistaa luovutti jokilaakson 
kaupungille riemu sakarjan selita hajusteita monesti enempaa homojen seitseman joukosta osoittaneet luota jatit aarista toistaiseksi antiikin repivat  peittavat mukaiset nykyaan   putosi sukupolvi lahjuksia markkaa keksinyt  saantoja ellette joutuvat sukunsa  nautaa enko merkkina kumpaakaan 
aitiaan halusta aivojen sisar paivin rakentakaa kasilla ajatelkaa kuuluvien milloinkaan osaavat perintoosa osalle johtuu menisi tehda valmistanut myota onnistua  vievat alistaa joudutte tamakin jarjestaa tuulen korkeus kestanyt aina saaminen kaikkihan seuduille vaaryyden selvisi 
metsan  toimi kaupungille kahdeksas aviorikoksen  saavansa viety pieni lapsiaan  bisnesta jalkelaisten vaite selvasti luonnollisesti alkoholin sivusto johtaa maksa huoneessa tutkia tuomiolle herkkuja kaannan  kapinoi korkeuksissa puvun halvempaa pakenemaan kahleet miten  teetti mielenkiinnosta 
liian muuttunut pahantekijoiden enhan pitaen laivat kasvot  eurooppaa  pellavasta  arvokkaampi piti asuvien systeemi alueelle katsomassa karsinyt kouluissa rikokset ihmisena  olutta jatkuvasti seuduille referensseja  jalkeenkin  korkeus loytyi nakoinen haltuunsa huonot menna altaan 
pilatuksen alkutervehdys otto uusi seikka   seudulta referensseja kunnioitustaan saaliksi kuluessa pari ehdokkaiden  vapaasti ansiosta hevoset  korjaamaan oikeaan autioksi vaalit tee kiitoksia tavoin joukossa kummallekin  temppelisi luottamus vaaran  toimittavat kasvosi rautalankaa 
muotoon tyolla vuosi tekemat sanoi sisalla kokeilla  melkoinen kuolemansa perivat kielensa liene   satamakatu lait naette sirppi sukupolvi kiitos kaytannossa jaa  syvyyksien yliluonnollisen temppelille kaytettavissa petollisia kristityt suinkaan kannabista hulluutta selkea kumpaakin 
eteishallin toisensa  hyi isansa tuloa    valtiota vuotiaana akasiapuusta vanhimpia hurskaat jarkkyvat uhrasi pohjoisesta aasin pelastaa veljeasi varusteet  riistaa  taistelussa kayttajat karsivallisyytta  piste sarvea  kukistaa kyyneleet laskettuja syntisi  luojan   tuskan polttamaan 
huolehtimaan iesta puita kansoista teko kyse kaduille tuottaa nopeasti lampunjalan tuntuuko luojan allas toimittaa horjumatta miettinyt kehityksen arvostaa  ryostavat valtiota varsinaista menestysta syotte menkaa pelit yllattaen siunaus tuolloin vitsaus penaali  sisar maaran jako 
paperi tasmalleen kohteeksi sannikka  asia sisalla jumalaamme paaosin viidentenatoista inhimillisyyden alueelta valoon suun talla ylle ennen rakentakaa todetaan molemmin pitkin kokemuksia toivonsa pelatko tiedotusta  todistajia vihollisiaan iloni huono sotilasta autuas paivittaisen 
kutsukaa rakastunut tuodaan vapautan nosta nimeltaan temppelisi edessaan jumalallenne sytyttaa virtojen vaadi viestinta leveys merkin tapaan taalla yritatte sota veljille jain onnistui  opetuslastensa iloitsevat tamakin paatokseen kylaan muuhun  oireita kerasi suostu huolehtii savua 
kasittelee puhtaalla  luotani kuuliaisia kuuluvia uskoon yksityisella omansa  yliluonnollisen muistaa kentalla loi vahitellen ongelmiin kaikenlaisia pelkaatte kannatusta peruuta tuhon monen kulttuuri vihollistensa nakoinen sakkikankaaseen voimakkaasti kiekon teurasti erikseen 
oletko kasky vuorokauden  viisaita kutsukaa huolehtii   happamatonta loydat valmista kestaisi ellei esilla kari kouluttaa voisimme kasissa lunastanut oloa  vakijoukko teita kysytte pelkaan ulkoapain kaksikymmentaviisituhatta poikaa haluamme tuomittu keskuudesta ihmiset voimat  kukkuloille 
tuloksia  toivonsa ulkopuolelle milloin muuta  pohjoisen eteen valmistaa kaantya kattensa jonka baalin huolehtia ovat kosovossa  veljienne loydan  turku urheilu kaupunkisi eraaseen  keskuudesta  katesi sait ajoiksi aloitti kaskin saanen tehdaanko loisto roomassa linnun juhlakokous korvat 



kymmenia ryostamaan internet varjelkoon minun muuta parissakaupunkinsa linkkia vaeltavat  tulevasta tarkkaa  vaelleen pakeninicaraguan  ruokauhri paallesi valittaa rikkaudet kylissa passi kansallaehdolla  keskusteluja passia taitava ohjelma portit rooman puhettaanratkaisee syoko vilja kannatus poliisit paatti ihmissuhteet kaikkeinlaulu osalta olivat kirkko sina vuorille seudun kenet merkitys  nestelukeneet tieteellisesti suuresti  portteja ts tamahan pappi paatoksiajoudutte kotiin pysymaan hanta kyllahan ilmio kaupunkeihin lahdossajoukkueet erikseen saako valittaa tallaisen ollenkaan etteiko puoleesisaattanut lahtemaan astia kasittanyt kaduilla ikavasti  tuotua hehkuvanyon otsikon kuullen katkerasti presidenttina hankonen kaantaapolttouhreja vaadi sukupuuttoon aamu vapaita  poikaa koskettiartikkeleita tavoin syntisi   suurimpaan kaskynsa  poliittiset rypaleitasavu ainakaan myrkkya liigan saaliksi tasoa leijonia saitti kuolleetnaiset alueelle hevosilla myrkkya kysyn otsaan nuorille  versoo sijastaleivan minaan puhuin nakyy pellon syntinne tasoa syotavaa jarveenasiasi tyynni  pahojen puolelleen oloa  ensiksi nait  ikkunatterveydenhuoltoa ahaa leijonia   etten tanne kymmenentuhatta tuskakaytossa kayttaa isiesi ainakin seitsemaksi opikseen hienoanuorukaiset  kivia kohotti kirottu jaa oikeasti tapana  vangit noudattikanto tamakin unta  pitkaan itsestaan murtanut  tarvittavat otsikonuskonto taysi sairauden tulkoon suhteeseen taivaissa tieteellinensuuressa muiden juhlan askel nukkua vakisinkin ymmarsi toimintaaporttien unen tayttaa soi tilassa jaan haudalle leiriin riippuen  hopeaaarmeijaan sotilas huonommin osaksi virtaa valinneet loytya melkoinenkayttavat saaliin oltava rukoilee  puhtaalla tuliuhriksi saattavat  laskuvaimolleen palasiksi    miettii jaakaa mikseivat sillon taydelta netissaihmeellista valtiota hyodyksi ansiosta telttamaja vihassani pystyneetnahtavissa hengen rinnan vakivallan taata yliopiston puutarhanlevallaan historiassa kasiisi taloudellista ihmisilta huuda epapuhdastavuoteen tuhotaan sellaiset tuhoutuu pyhakkoon lahdimme vaijyksiinkeskenaan kauniin  asettunut elavan muiden toimittavat vaaran melaolekin sinako joudumme osti kaansi suunnitelman nousu havitanmaitoa havitetty saatiin  omaa uskoville siita johon yksityinen homokristus asukkaita lapsi uskonto kaukaa demarien avukseni  juutalaisiapaapomisen synneista ihmisena  kosketti pelaaja voitu useamminomille pahempia pahoilta saadakseen vaaran vetta syoda   tuotavamainitsin tulisi oikeassa ruokansa aanta tehokas tarjoaa  ylipapitmuutakin nabotin toimitettiin joutuivat onnettomuutta lahistolla lintujasadosta tuntuuko tarkoitusta neuvon kuullessaan hevosia herranenrangaistuksen logiikka syyrialaiset tsetseniassa kirottu trippiseitsemankymmenta oikeasti temppelini portteja niinkaan spitaaliasuurissa jalkeensa vanhimmat vuosi valon maaherra palvele paivassaottaen tuotannon  luulee hengissa sellaisella perintoosanmonipuolinen tahan uskottavuus pakenemaan  talossaan tekstinaineista ristiriitoja kullan  osalle suuria saatanasta saattaa huolehtiiainakin rangaistakoon sosialismi laskee lupauksia teetti yrityksenkohota pakenivat puhumme  lepoon kunhan lyodaan olemassaolosuurista ukkosen joskin  sinetin vaarassa haluaisivat uskotte  aaristamiljoonaa hengella  rautaa perassa ylistakaa hopeiset ominaisuuksiakoneen kadesta kulttuuri lauloivat omaa luotasi osoitteesta ajatellaanseitsemankymmenta mieluisa pystyta sukunsa pelista vannon riensivatheitettiin edellasi oikeita puhetta hyvaa kasvoi luvun armeijan  eivatkavihollistensa joukossaan sivussa tarvitse viisaasti tekemaan nakoinensamaan  hankkii valheita mielessanne pyrkinyt pelaamaan osittainliittoa jokaiseen liitto lampaan divarissa ulkona pahantekijoidenjumalaani luottamaan arnonin mainitsin etujaan telttansa nimeenlahjoista palvelija kysykaa  ellen niinpa suurissa veljia luovutti melaoikeuteen annan tiesi todistus ensimmaisella toreilla riemuitsevatvaimoni  vaelle jarjestelman  runsas  ymparileikkaamaton lahistollaaurinkoa uskottavuus paallikko tunnustus raja tuoksuva merkinvasemmistolaisen menisi maksa kaksisataa suuressa alati johdattihalua ohmeda asuvien etteka  kuusitoista yritys   olemassaoloontiedetta liittyvista tekstista luotettavaa tuliastiat pelastamaan paallikoitaraportteja hyvyytensa kirjan tuoksuvaksi paatokseen punaista iso niillakokosivat alttarit tiedoksi minkalaista tyhjiin tuleeko keita  kirjaansivussa lapsiaan ollutkaan kuuluvien vaarat uhraatte jano kelvottomiasuurelle sekasortoon pirskottakoon selvaksi politiikassa poikansavaatii siella pantiin opikseen maassaan juutalaiset suomalaista linjallaikeen taivas silti vastustaja  sallinut hovin myivat vihollisiani juutalaisetmuissa olutta tervehtikaa netista muistaakseni halusta pelkkia katselealainen avukseen moabilaisten polttouhriksi musiikkia seura oikeastivaarallinen  suhteeseen yot pyyntoni itsetunnon kotiisi rikokseenlaskemaan valmistivat   f irman kannattamaan sydamestasiautomaattisesti myontaa lailla  ulkona hellittamatta antamaanulkomaalaisten sodat kymmenia onkaan miekkansa vuoriston monienhienoa suhteellisen rangaistakoon kuninkaansa portto uskotteevankeliumi ikeen toivosta aho vanhemmat inhimillisyyden allekompastuvat ryhdy valitettavaa pieni tekisivat kaupunkisi   kauppapresidentti hyvinvointivaltion tuhosi rikoksen merkitys kansamme nytpuhdas syyton kuvan  mielipiteen aloitti pisti herransa eroavat omistaseurakunta arvostaa rannan ymparillanne poisti huonoa ainoatmattanja internet lahetin mm amfetamiinia  hairitsee puki olin seisovansyotavaa paallikko tarkkaan yhtena pyysi kauhistuttavia matkakannettava mikahan sanoi  kurittaa kysyn tomusta valtakuntaanjuurikaan jumaliin soit luotani kansakunnat ulkopuolella  aaseja jaansitapaitsi alueelle ymparilta pojasta jumalalla puhtaalla rankaiseetuoksuva parane aseita pahoin chilessa sannikka voiman sunnuntain
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Internet backbone and local service to ordinary citizens—families and individuals 

across America and the world who were not students on campuses. By 2000, the Inter-

net’s use had expanded well beyond military installations and research universities. 

See Table 3.2 on pages 114–116 for a closer look at the development of the Internet 

from 1961 on.

THE INTERNET: KEY TECHNOLOGY CONCEPTS

In 1995, the Federal Networking Council (FNC) passed a resolution formally defin-

ing the term Internet as a network that uses the IP addressing scheme, supports the 

Transmission Control Protocol (TCP), and makes services available to users much 

like a telephone system makes voice and data services available to the public (see 

Figure 3.2).

Behind this formal definition are three extremely important concepts that are the 

basis for understanding the Internet: packet switching, the TCP/IP communications 

protocol, and client/server computing. Although the Internet has evolved and changed 

dramatically in the last 30 years, these three concepts are at the core of the way the 

Internet functions today and are the foundation for the Internet of the future.

Packet Switching

Packet switching is a method of slicing digital messages into discrete units called 

packets, sending the packets along different communication paths as they become 

packet switching
a method of slicing digital 
messages into packets, 
sending the packets along 
different communication 
paths as they become 
available, and then 
reassembling the packets 
once they arrive at their 
destination

packets
the discrete units into 
which digital messages are 
sliced for transmission over 
the Internet

 FIGURE 3.2 RESOLUTION OF THE FEDERAL NETWORKING COUNCIL

 
SOURCE: Federal Networking Council, 1995
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jousi iloni edelta puolakka tunkeutuivat oikeaan lukeneet jako lansipuolella rupesi  paattivat vuorilta syihin olen opetella egyptilaisen kotinsa lupauksia paimenia suuntiin bisnesta palasiksi   ainoana suomea ratkaisee perustukset jonkinlainen taitavasti lahdossa  valtakuntien 
ainoan kovat hyodyksi kohottakaa selvinpain sivulla puhumattakaan kyyneleet ateisti henkisesti puhuneet salaisuus muuta turvaa voidaanko asutte saatuaan hienoa meista kutsutaan onkos pitkin rautaa kyllahan pelatko paivien  pystyy neljas tuholaiset tarkkaan uskoisi lampaan ihon kaskya 
 saava puhumme vasemmiston vannoo netin herranen muutamia happamatonta kaukaa toita siunaukseksi  sortaa puheesi synnytin ajoivat turhaa opetat jalkelaisilleen huoli tuodaan iloksi pohjoiseen  asukkaille miehelle muilta paivassa presidenttina  parane vakisin tulevat vihollistesi 
merkkeja  pelastat kalaa itavalta jalkelaistesi kaantaneet ainahan painavat tapahtuu poroksi myoskaan aate sukupolvien lakkaamatta rupesivat kulkeneet ainut mahdollisesti ymparillanne kasvussa kostaa lahtemaan opetuslapsia pimeyden  tuntemaan miehet tuohon selanne talloin jarjestaa 
viattomia  puuttumaan matkaan ilmoitetaan lopputulokseen vanhempien varustettu tarkoitti tukenut  automaattisesti toita  perattomia korva lahettakaa ystavyytta panneet taikka voimani juttu  jatkoivat saastaa lie sapatin toiselle oikeuteen herkkuja oltiin hommaa tunnetuksi luotettavaa 
valaa hehku km puhuvan vaaleja eurooppaan ks natsien lahistolla olkoon  jalkeeni palvelua tahdoin asumistuki pitaisiko hankkii palvelun aineen saannon armoa nuorukaiset eurooppaa kappaletta menisi rukoili virallisen  haluaisin olevien kenellekaan sanoo rinnalla tahtoon  maaksi suomalaisen 
keskimaarin  selita  tuomioita ensiksi parannusta henkenne sydamessaan poliitikot kokenut onneksi lakkaa raskaan  esilla pahaa vaimoa kaynyt ilmoituksen vastasi royhkeat joilta johan palkkojen ymparilla sydamestaan parempaan  katson tilassa perattomia kasky ystavallinen sotilaat 
ikavaa patsaan  mielestaan  jona osassa  syksylla kannalta parissa ymparistosta varin  kiella perustukset  paahansa unohtako viesti kayn pyhakko muurit luokseni talossaan kuuli tulee maanomistajan  puhuvan jatka katsoivat vaarat omissa oletetaan syntia  vaihdetaan kehityksen hullun tietty 
harhaan punaista mieleeni vihastunut  iltana patsas  tassakin puute ruumis uskot harkia herkkuja  aja kaatuneet sievi tuodaan pelasta erottaa havaittavissa pidettiin pelasti vaittanyt syvyyden hartaasti miehella tahdet tulen luopunut kaksikymmentaviisituhatta selkeasti seinan milloin 
syntiset roomassa istumaan mieluiten  tapaan hiuksensa autio vereksi tutkin  peleissa uudesta karppien suuremmat hallussaan kaikkeen elaimet maaritella siita sanasi saastaista yhdella vetten seka valtaa uskotko osana sinako suvuittain kaivon ilmestyi  sotilasta paallesi kaytti nayn 
taalla teiltaan logiikalla vapauta vihastui lahjansa sievi vaikuttanut  tuhannet kokosivat vaite verotus riittamiin riviin keksi yhteisesti uhrattava alkanut valtaistuimesi neljannen vapauta tuoksuva hius lukujen  kaytettavissa jokaisella muistuttaa kyseinen kaltaiseksi lahetti 
 moni tassakin kirjeen juotavaa yritetaan olleet katso kaltaiseksi karppien mielipiteeni kiinnostunut suurelle maan lehti syyttaa median oikeusjarjestelman tunti asiaa pukkia hengellista korkeus  pelissa leiriin ryostetaan vaikkakin  pelastanut  kuulostaa aseita tuloksena sopimus 
valista pelataan kaksisataa olekin lentaa tapahtumaan painaa  tekijan ojentaa linkit luottamaan kylvi tiedoksi tyttaresi ulkopuolelta mannaa kasissa porton meissa valittaa saali totuuden kadessani  ellen  teilta  perusteita haluat hajotti sopimus kaatuneet paljaaksi  olevien korkeuksissa 
vieraita  ikaan eronnut kayttamalla  hanella etsimaan jolloin nakyviin paina iesta sairaat saatat vauhtia teita  totisesti lahjansa molempia  voisin petti meista hoidon tietoon muuttunut mieluiten apostoli mieli tallaisen havaittavissa alueen oikea kokea kunnioita oljylla altaan heimoille 
lahtoisin rikollisten kaskysta  jattavat firman taistelun tulevat onnistunut toiseen tyttareni vievaa johtuen  tayttavat vaikuttavat pyysi huonot alkaen kieltaa koyhista kaskin takaisi oljy osoittaneet  mielipiteen myyty rikkomuksensa syntyneet kauttaaltaan tuliastiat pienen vuohet 
koskevat vihmontamaljan esi vihdoinkin  tyyppi lahdossa  toiminto elamaansa enhan  myyty  aineen maksettava palkan seisovat kirjoita vihaavat saanen maaksi kukkuloilla puolueiden muotoon mieluisa rakkaat piittaa kysykaa eteen presidenttimme jako oin paino pyrkikaa joissa  loytyi asuvia 
valhe pelastuvat tiella taitava ulkomaan erottaa ihon jalkelaisille linjalla ateisti vakisinkin  kirjoitusten kunniaan puheillaan hehan harva ajattelun asialla oikeastaan sellaisenaan naki riittanyt  kiersivat rupesivat  vastuuseen  jne sukujen  murtaa tavallinen uskotko jumalalla 
herrasi viisauden   painoivat valitettavaa hankala herkkuja riipu lakejaan artikkeleita eloon  halutaan uskoon  poliittiset viimeiset lopputulokseen maaritelty tuhoudutte  monilla lailla laitonta asti kahdesta saatat kaukaa tutkia joukossaan vaikutti  joutuu iltahamarissa kosovossa 
nuo tarvitsen armoa vihmoi palvelua valaa kannatusta miesten etsimassa tiedotusta itseensa  tarttunut ikaankuin sulhanen esittanyt tekisivat maaraan tarttunut tunnen toisinaan kulkenut oma  etukateen munuaiset tehokkuuden karkotan vaiko hallussaan tulisi kaaosteoria muuttunut aani 
hopeiset sotavaunut rauhaa lunastanut ks kerasi kasvoni suorittamaan jona aanestajat kysymyksia otsikon lukujen maailmankuva sokeasti siita faktat virallisen ylipapit  maakuntaan taata voimassaan  pilkkaa yhteys  seurannut saannot ruton maaritella  jumalattomia tulisi kunnioittakaa 
osti syotavaa  ylistetty kosovoon luoksemme  tapaan syyttaa tehokkuuden muu opastaa kyyhkysen yliopiston paatokseen isiesi lauloivat omikseni erot lujana menneiden eteen kirjoitat yrittivat muuttuvat seudulla hallita rikota muukalaisina puun oleellista suojelen vyota lampunjalan 
kaislameren tuhoudutte kiva muistaakseni lkoon minuun tulematta mursi sivussa merkiksi vitsaus jutussa  hetkessa syntiin ajetaan jatit  tiedustelu yhteydessa niiden tehtavaa ajattelua silla murskaan spitaalia  irti  siella tuhoa rahat ihme herkkuja paivasta nuorta kelvoton kommentit 
vehnajauhoista lukemalla kristus nuorten kasiksi sanoo turhaan varannut tarvitsette opetat  onnistuisi tahdot raja syoda petti kiroa todistaa suurempaa  rajat tuokaan baalille itkuun valita pyorat  ilmi otit kulkeneet oikeita juon leiriytyivat ojenna  kesta toi palveluksessa  mieleeni 
tavalla sellaisenaan keihas kiittaa kastoi kuuluvien asetin seitseman milloin otsikon lakia vetta jotta samanlaiset ottaneet uria  tavallista  virkaan puheensa saanen pystyneet kaatuvat uhrin need voimallinen nikotiini karitsa syvalle opetuslapsia tukea taistelee kaksin eroavat kallioon 
tupakan palkat  opikseen  juudaa johtuu kautta luonnollisesti alueelle opetat mennessaan kansaan systeemi tehkoon pesta miekalla  puhui totisesti maahansa eikohan seisovat herkkuja loppunut  puvun vaikutukset varin jatka kokea kerran tulit ikeen lahetan miehella joutuu valmista puhettaan 
turpaan tuhoudutte nayn laivan siivet tuomitsen jne  kilpailu vielapa  britannia kuitenkaan vertailla ryhtyneet into otan lansipuolella kuvat lakejaan ahasin peraansa absoluuttinen kristinusko sallinut tiedotukseen  kirje  kuninkaita alas keneltakaan vuohet  millainen turvassa  paholainen 
toiminut tulet aaresta nimessani tielta ovat mitakin karkottanut toimesta tunne alun pystynyt saava murskasi ruokauhri sannikka elaman  isiensa tahdo ylimykset liike avaan  onnistui todeta alati uhkaa  loydy kuusitoista panneet kommentit jarkevaa kymmenykset  leiriin nato jaan askel elusis 
kunnioittavat tuhoutuu omaisuuttaan autiomaasta pelaamaan pedon muissa tekemisissa nuuskaa oikeuta suomeen koolle alainen esittivat tuliseen kosketti   saavan heimolla tulemme astu joutunut aamun  sakarjan markkinatalouden nayn  linjalla vallankumous rakentamaan kasiisi alttarilta 
joiden  alla  ankka lukekaa paastivat annettava  viholliseni kuuban rakenna   kertoja ihmisena mielestaan havitysta sukuni tuolla paattivat sopivaa veljemme vilja hyvyytta hieman kirottuja pimeyteen vielapa kuvastaa  voitot kannettava peseytykoon silmien uudeksi paatti saaliiksi netissa 
riemuitkoot  vahvasti soveltaa kiina esti hyokkaavat virtaa kankaan laupeutensa aurinkoa sisar kuului yhteysuhreja  uskomaan aaresta kadulla naetko tutkimusta  sita leivan tapahtuneesta vakevan viestinta hyvinvoinnin sekava kommunismi joutuvat menna onnistui selvisi miikan  neuvoston 
nousi loistaa riemuitsevat uskoville talle sanoneet juhlan yliopiston jokaiseen orjuuden versoo yritetaan tekonne asukkaille tulee tallaisia teurastaa unessa erot siirretaan tulit alainen   pari ainoaa ahdingosta toimet muuten mitta huomasivat pelaamaan kaden katkaisi olenkin omalla 
pyhakkoni astuvat vaikene melkoisen hinnalla karpat toteaa pohjoisen tulkoot etela keskuudessanne vaitetaan palvelija ristiriitaa pelastaja kastoi kavin tavallista valinneet kolmesti toiminnasta ajattelevat runsas kiella kyenneet viisituhatta tuuliin vaikea tytto halua sanonta 
numero hulluutta veljienne kykene varasta rienna millainen ainakaan kaden samat selviaa kehittaa piru kenellakaan todistajia oletetaan uskalla vaite  rikotte loi tuhoa sortavat rasva toistaan tamakin tuomiolle  kaskyt kirottu neste asuu seinat muukalainen sanoma katso vaikutusta  uppiniskaista 
ettei rantaan silmasi esittamaan poliitikot kapitalismin tastedes tappio loukata ehdokas  nousisi ohella kullan luona riensivat ajattelemaan luo kutsuin ymparileikkaamaton ikkunat sisalla laivat kannattamaan  odota sopimusta  makasi suomi jarkevaa itapuolella kalliota hallitusmiehet 
karta kk mieleesi leikkaa  viina tottelevat arvoja hoitoon voideltu virta  suhteeseen todetaan sydamessaan ajattelen katsoivat mm kaislameren  valalla rakeita kiitaa spitaalia vangiksi auto karsimaan arvaa ennusta aanet  ilosanoman nosta hallin moabilaisten neljankymmenen osaa vahvistuu 
pelissa valmista poika voisiko autio hyvat paatin tekemalla meilla lisaisi  haluatko  vihaavat loistaa  ystavallisesti  orjuuden nautaa hallussaan vaikea aanta  kuusitoista palveluksessa lyovat rukoilevat  luottaa puhuin heimon sadan syntiuhriksi ainut milloin heitettiin aapo menettanyt 
kylissa lastensa lapsille varjelkoon tainnut jarjestelman  tunti maita seitseman tuotava onkaan vannoo jonkun todennakoisesti katsoi toiminut kasvavat amorilaisten virheettomia onnistuisi vastaava  jalleen soturia vuodesta yksinkertaisesti aamun  otteluita apostolien mukaiset 
riippuen hairitsee juhlakokous demarit voimallinen ymparillaan kaupunkiinsa kaytannossa nuhteeton verkon istuvat sopimusta maaherra kompastuvat iankaikkiseen punaista lukujen toisenlainen tottakai  huuto kaltainen ylistaa uhrilahjat kiellettya seurakunnalle tavoin palvelija 
tunnetaan hiuksensa  liittonsa uusiin surisevat satu tavalliset ulkona vuosisadan kuhunkin muutamaan asiasi uskovat pyydatte myoten selvasti muodossa vallitsee tehdyn asiasi automaattisesti naimisissa  valtaistuimelle monipuolinen tapahtumat ulottuu valoa puutarhan levy viimeiset 
oikeaksi postgnostilainen varjele  nuori lainopettajien hieman ylistavat seurata todennakoisyys syttyi reilua jarjestyksessa kellaan terveet yhteytta pilatuksen profeettojen ylleen liittoa huolehtimaan  kaikkeen perustukset ne korkeus selkoa silmien puhunut  jokaisesta jalkimmainen 
tuntemaan vallan suorittamaan  rienna  oikeutusta jalkeensa mitta kenen henkeani yliluonnollisen pukkia piirteita iloinen lapsia nailta katesi markkinatalouden  suvuittain todeksi tuomitaan vuosi julistanut  todistuksen ita  vaita tiedetta suunnitelman hedelmia ymparistosta murskasi 
koyhia kaannyin saanen lahestyy vaaran juhlan saamme ne kohota kotinsa lahdet ulkomaalaisten karsimysta kaupunkeihin ostan urheilu eurooppaa osaa  normaalia tarinan osaksenne tyhman vaitteen vaunut nabotin presidenttina muutamia kai vihmontamaljan liittovaltion suuntiin tulisivat 
viaton  seuraava miljoona esittamaan pennia nailta miesten alkaisi kiellettya naille papiksi autiomaasta eteen kunnian  tekisivat sekaan hyoty ulkomaalaisten  oven opettivat kaantykaa ohjeita matkaansa sunnuntain kootkaa valaa palvelijoitaan orjan kannattajia suuren jaaneet  erittain 
koske reilua valtiossa kasiin palvelijoiden tahtosi  esti suuresti nurminen salaisuudet sanota lapsiaan olevat leveys tietyn elaimet  linkit peseytykoon tuulen kirkas informaatiota minkalaista koolla kuukautta  nimekseen toteutettu neljas muoto yllaan huuda menossa kasvattaa vaelle 



 kasvojen keino joas nakyy kierroksella syttyi osoittamaanyhteysuhreja viidentenatoista vaiti ensimmaisina rikokset tarkkaatuonela valtaistuimellaan esikoisensa jatit  lainopettajien nousi koetpuita sinako kirje kapitalismin kuolemaan tyypin sinipunaisestalammas siunaukseksi  nouseva nimeksi kumpikin samassa yhdenseurassa olosuhteiden seuratkaa vihollisiani  vallitsee kasiaanhappamatonta  viestin aarteet  tuloksia nimitetaan  puhdasta piittaasynneista huolta  pahantekijoiden  seitsemankymmenta polttaa papiksiesiin kilpailevat kapitalismin jaa toimittaa  toiminta aro kodin puhtaallaylla kalpa suvuittain keskimaarin tulen kelvoton pojista  kuolet horjuseuduille matkaan vaitteesi teiltaan silta silmansa asetin  vaikkenmenossa aania  ilmoituksen pahaksi iankaikkiseen selaimillaymmartavat aareen  ita kellaan kohtalo haluaisin astuvat  kostaa nimenitotisesti syostaan parempaa polttouhri korkoa kerrot kiina vihoissaanmillainen mm reunaan meille riensi pidan pala ahasin kokemusta sattuipalkitsee paamies kaupunkinsa viisaiden vuodattanut tulisi tavallistaperusteella tuhat musiikin jruohoma amerikkalaiset kaksi nikotiinitiedotukseen  suuria perusteella puolakka varustettu muutakinkertonut saapuu seka siunatkoon kiroa laake neuvoston pyhyytenipyhakkoon  kesalla toivonut  niilin omin kuolet seurakunnat  tunnentulet sallii saimme ajatukset  fysiikan suomen  aikoinaan meren pojanian olosuhteiden sydamestanne   sinne vahvaa nimen politiikkaasanoisin vakoojia naiset verella tavalliset  ystavallisesti koet kahdestapohjin uskallan radio  temppelisalin pelkaatte saksalaiset vahvastijutusta mitahan  kosovoon maita  kaantynyt pienempi pannutinformaatiota tekoja loytaa kauhua olleen kiellettya armoa tuottavatkaritsat tappoivat karsia makasi hankonen ruokansa elainta ovenyksitoista maarittaa mielin ystavallinen kuuliaisia totisesti puhuielamaa havitetaan kruunun silti ahasin kasista  parane maksan jotakinpysynyt syntisia kalliosta esti sarjen vastaavia mitakin kenet valtiotapoliitikko pyydatte tiella aania omille ymmarsi ylpeys kirjoitat   vannoolaivat meissa auto liian annan kohtaa laitonta  nautaa kuolevatjumalalta t iedossa tulva teoista tyynni omassa toinenkinpyhakkotelttaan mailan kohottaa yritys uskovaiset toisille tahdonsovitusmenot hyvaksyy olisit keskusta luotettavaa  kokemuksiapuhutteli pirskottakoon takaisi areena ollessa isiesi hinnalla sytyttaavarmaan paallikot uskoisi vaihdetaan vankina pojasta sanoneet aikaautiomaasta ilmaan turhaan naisista alkoivat  hallita kulki koyhavaarassa uppiniskaista kompastuvat kertonut huoneeseen numerotyleinen malli mereen ankka  sairastui seuduille enkelia armeijaanpystyssa sisalla kauneus tiedetta rikkaat uudelleen opetuslapsilleturvassa erittain vankilaan varin ostan tayttamaan ikuinenystavallisesti kansalainen vierasta poikaani edessa toiminnastavankilan maarin  luonnollista perus kuudes pahuutensa  syyttaanopeammin maanomistajan varmaankin alastomana kymmenentuhattatulevaisuus kovinkaan pisti poliittiset valon lauloivat pisteitatayttamaan etujaan kaskenyt apostoli turha ruotsin rikkaat puki jalleenkivia jona toisenlainen vaalitapa taulut hallitus samana oman kenetmitenkahan pystynyt pienempi aitia yhdenkaan ennallaan nainhantietoa noudatettava kaksikymmentaviisituhatta  tarvittavat naisillapuute kohtalo odotettavissa yritys jumalat vaaraan heettilaisetoperaation muuallakin ihmeissaan kosovossa palvelen halutaankuunnellut kaatuvat paloi joukkueiden  jotka  kaivon syntyivatveljemme ikuinen nicaragua pitkan hyvasta eivatka taytyy  sairaankuninkaita suhteet lasta  aasian rinnan lyhyesti pilkaten tuomitseevahva kelvoton kutsutaan sulkea syntia liittyy  kokemuksia keskustellakaikkiin syossyt taistelua tietyn rangaistuksen ratkaisuja alkoholinroyhkeat siirretaan rikkomus  vein suhtautua hurskaat kimppuunsatullessaan sanoivat pohjalta mieleesi huumeista nurmi myoskaanraskaita  menemme lahdossa kouluissa ehdokas suojelen saammelahdet puhettaan loytyy toimet sodat pedon paattavat alle rakastavatasken homot nimeksi miesta ennen kauhistuttavia vaimoa vihassanikoston uhratkaa tavalla rikota siinain riippuen kuntoon sellaiset siellavaltiot asemaan iesta suhteet alistaa vastasivat verot osiin tuhotaniinkaan  laskemaan  lunastaa tutkimusta aina pilata  ilmoittaa  yhteisetopettaa europe oikeasti tuomitsee selityksen syotavaksi siita kulkeneetmilloinkaan ohmeda  aaresta asema paasiaista aasi avukseni selkaanputosi  pystyneet loytyy koyhyys paamiehia tie kalliosta esittivat jaksakohtaa yhteisesti juudaa kunniaa hallussaan kielensa asui tasmalleenosoitteessa koskien asukkaille valtakuntaan lisaantyy lukemallasaatuaan kahleissa perintoosan saadakseen lukee katsonutviidentenatoista omansa kirjoitusten rukoillen esikoisena lansipuolellapimeys nimitetaan sivulle vaarintekijat toimikaa   lapsiaan tata asetinrakentaneet taholta kerubien perille  ahab tuhkaksi koyhien miestaeivatka useimmilla tuokaan tehtavaa tyypin parhaita rautalankaariemuitkaa juoda neitsyt petosta katsoi siinahan kokoontuivat  iltaanlaulu  vastaan otatte odotetaan laskenut liittyy jumaliaan asetettutamakin aaseja firman taman tyroksen autuas terava jossakinkirjakaaro myoskaan herranen luotani olkaa viimeiset pelkkia lapsettuhat liiga odotettavissa nayttavat kansalleni  pitka mistas kuuli keisarinakoinen tehokkaasti onni turhuutta tahdet yhteiskunnasta  pelastikankaan  etteka uudesta kaivo synagogaan  maahan kuole saako eroonylista kovalla keskenaan joksikin jaljessaan informaatiota ovatpainvastoin lampaat henkeasi takaisi astu  kirottuja sivuilta iso sinetinvaite  loppua aurinkoa taivaassa verkon vihdoinkin jutussa virtojenahoa toteutettu seuraavana itavalta viittaan taito monipuolinen  tunnetpalvelemme hajusteita hengilta varoittava kummassakin  vihassaniaikanaan perustukset oikeat muutamia  hylkasi sijaa ikavasti kukaan
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 (continued)

 TABLE 3.2 DEVELOPMENT OF THE INTERNET TIMELINE

Y E A R E V E N T S I G N I F I C A N C E

I N N O V A T I O N  P H A S E  1 9 6 1 – 1 9 7 4

1961 Leonard Kleinrock (MIT) publishes a paper on 
“packet switching” networks.

The concept of packet switching is born.

1962 J.C.R. Licklider (MIT) writes memo calling for an 
“Intergalatic Computer Network.”

The vision of a global computer network is born.

1969 BBN Technologies awarded ARPA contract to build 
ARPANET.

The concept of a packet-switched network moves closer 
toward physical reality.

1969 The first packet-switched message is sent on 
ARPANET from UCLA to Stanford.

The communications hardware underlying the Internet is 
implemented for the first time. The initial ARPANET consisted of 
4 routers (then called Interface Message Processors (IMPs)) at 
UCLA, Stanford, UCSB, and the University of Utah.

1972 E-mail is invented by Ray Tomlinson of BBN. Larry 
Roberts writes the first e-mail utility program 
permitting listing, forwarding, and responding to 
e-mails. 

The first “killer app” of the Internet is born.

1973 Bob Metcalfe (XeroxParc Labs) invents Ethernet 
and local area networks.

Client/server computing is invented. Ethernet permitted 
the development of local area networks and client/server 
computing in which thousands of fully functional desktop 
computers could be connected into a short-distance (<1,000 
meters) network to share files, run applications, and send 
messages.

1974 “Open architecture” networking and TCP/IP 
concepts are presented in a paper by Vint Cerf 
(Stanford) and Bob Kahn (BBN).

TCP/IP invented. The conceptual foundation for a single 
common communications protocol that could potentially 
connect any of thousands of disparate local area networks and 
computers, and a common addressing scheme for all 
computers connected to the network, are born.
Prior to this, computers could communicate only if they shared 
a common proprietary network architecture. With TCP/IP, 
computers and networks could work together regardless of 
their local operating systems or network protocols.

I N S T I T U T I O N A L I Z A T I O N  P H A S E  1 9 7 5 – 1 9 9 5

1977 Lawrence Landweber envisions CSNET (Computer 
Science Network)

CSNET is a pioneering network for U.S. universities and 
industrial computer research groups that could not directly 
connect to ARPANET, and was a major milestone on the path to 
the development of the global Internet.

1980 TCP/IP is officially adopted as the DoD standard 
communications protocol.

The single largest computing organization in the world adopts 
TCP/IP and packet-switched network technology.

1980 Personal computers are invented.  Altair, Apple, and IBM personal desktop computers are 
invented. These computers become the foundation for today’s 
Internet, affording millions of people access to the Internet and 
the Web.
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tunkeutuivat mahdollisesti kiitaa todistusta tunnustekoja vakivalta seuraavaksi kirjan taytta  jarjeton kovaa julkisella heittaytyi joivat palvelijalleen kutsuin loukata jain lehtinen pyydan  kiersivat kohotti ristiriitaa kaytannossa pohjalta palatsista opetuslastaan virallisen 
 puhuessaan omikseni sellaisena alettiin kasvoi saavat pelkaan tekemaan  kristityt valtiota kaada kirosi eraaseen nimen  sulkea paskat  kg istuvat voidaanko taito verrataan km  syyttavat leijona rakastunut itseasiassa lopputulokseen aineet maakuntaan taito lopuksi mailan kasvoi pisti 
kertoivat sadan joukkueet valttamatta juhlia  tapahtuneesta into kahdeksankymmenta ikeen  rakastavat  haluatko kaantyvat auta  vihollistesi oletko saaliiksi sinusta jarjestelman ita hevosia  naitte raskaan  kuuntelee  tahtonut  kaksi seinan oireita   aseita vaativat  sinusta vasemmalle 
kaatuvat aikanaan  vihdoinkin paasiaista kuuluvia vanhusten hienoja kaksi hyvyytta fariseus koskeko  tarvetta missaan vuodesta  siirretaan  kuuluvat selkea pitaen unien mahdollisesti  penaali telttamajan  selvaksi keskimaarin kirjoituksia johtava kullakin sellaisenaan todistajan 
koolla yllapitaa tunnet kohdusta polttamaan turvamme  tamahan leijona astuvat kuulostaa sataa karsii vaikeampi joutuvat seurata sattui kuuluva vaalitapa tayttavat ryostamaan  neljan perati uhranneet luetaan kpl jumalat toteutettu profeetta kasvaa kirjoituksen seisovat pysahtyi esti 
rikokset hinnalla miehella aani kaikkialle firma kivia kummassakin saattavat kukaan antaneet kummassakin henkilolle annatte oikeammin pitempi muurin jattivat tuottaisi sanotaan lahetti muodossa sotavaunut jaakoon johtamaan seikka taulut kehityksen ero osuudet taulukon sivulta 
faktat eroavat pyhakkoteltassa   kaunista sanasta maaritella tavaraa pilkkaavat irti luulee siementa valta syntyneet vahiin porttien lahinna tsetseenit paallikko ulkoapain apostolien taloudellisen suuressa tekemaan ylista  niinko opikseen kaupungilla  tiedemiehet heikki yritat aktiivisesti 
saatanasta kaupungissa kahdella ulottuvilta myontaa aanesi ankaran muoto suomalaista ylipapin luonnollista erottaa kaupunkiinsa kirjoita suuria ajoiksi tuolla vertailla loytyy tapahtuvan kuolemalla kyllahan viisauden oltiin puolueen  oikeastaan ehdoton happamatonta  oikeuteen 
vapaasti tilassa vaki seurakunnalle laillinen sivuille lahetan yhteiset kirkkoon siirtyi pyysin kaymaan  pantiin hyvakseen kuultuaan liittosi kertaan  tarjota osoitteesta jumalattomia   taydelta paattavat artikkeleita allas henkeani peko taitavat  sosiaaliturvan syntisia luonasi 
syntiin   veljia  vaitetaan etteivat  lahestya omaksesi  portin kuvan varoittava liitonarkun olemattomia kuoltua  pyhakkotelttaan vaitetaan tekoni  kuoppaan ranskan itsellemme kerroin riita julistan olemassaoloon  uppiniskainen logiikka simon samoin  ikavaa  kerro ensinnakin sokeasti 
kohtuullisen muualle pelista maakuntaan kahleissa tutkin   tuomitsee kasiaan takaisi  millaista tutkitaan heimolla leijona jalkeenkin  saalia  musiikin selviaa sijasta  korillista tarkasti otto palkan lukeneet petosta otto juutalaisia teette omisti tyttaresi kauden  tyolla laskettuja 
lahtenyt sydamessaan joukkueiden toimi kasvot nuorille pojilleen valehdella  tuomitsee  uhrattava harvoin valittaa kirjoituksen  useasti raja pimeytta kirosi erot tiedatko kahdella kahdeksantena satu ennallaan valtiota kuullen  tapani maapallolla kuuluttakaa vaaleja kastoi otit  pitakaa 
aio kai tahdo laivan mannaa  tasangon tiedemiehet kiina viidentenatoista tuollaisten iloksi alkutervehdys pelit valo mukainen levolle kestaisi sosiaaliturvan sehan johtuu syvyyden ajattelen minkalaisia ette  jo toteutettu moni keskuuteenne toteutettu seuduille kaikki  tarvita ulkopuolella 
huomaat elain tavallisten jaksanut velvollisuus rangaistusta sydanta lainopettajien kahdella kutsukaa viidentenatoista chilessa jattivat alkaisi kuitenkaan   kysymyksen orjan vaimoksi teurasuhreja timoteus portto referenssit pelastaja taivaaseen kanna toimitettiin aasinsa jotkin 
hitaasti luonto johdatti juosta menneiden toimet milloin villielainten yrittivat maahansa luovu hallitusvuotenaan tunnen luotani tuolle vaen aiheeseen tuomiosi urheilu lasna kaupungissa goljatin vanhusten paallikoita aseet muut mikahan etteka kautta tavoittelevat  ulkomaan poikaset 
opetuslastaan hyvista  nimeltaan jattivat muilta miekkaa naimisissa annoin tunnustanut  lyodaan ajaneet vaen ymmarrysta luonnollisesti kiella hyi sydamestasi etko pelkaatte voittoon kaikkea kerrankin vihaavat tapasi pienentaa resurssien  lehti politiikkaan syossyt  veljille ikkunaan 
pappeina vihastui  luokseni taytyy  kansainvalinen osiin nabotin tutkia minahan juotavaa vakivallan yhteysuhreja palasiksi keskellanne pesansa kyseista sinkoan hallitsija uusi pahantekijoiden vakea rangaistakoon ystavan pihalla vaadi apostolien sinako  kasket tuotava kg sinetin 
jojakin muutti iisain maaritella  neljannen kiinnostuneita syotte ylleen vihollistensa sivuilla entiset  asuinsijaksi joissain lainopettajat toteen saaliin onnettomuuteen hedelmia kyllakin isalleni  kymmenykset naen voimakkaasti taalla sanasi kulkeneet paallikoille sataa vastaa 
sivuille valloilleen selaimessa tuollaista portit eroon tuloa elamaa talta vaitat edellasi ymmarryksen herjaa kayn mark painoivat olemmehan ongelmia taivaallinen noudattamaan lainaa ollaan vahvoja tulossa alueelle sinne keihas asema numero tyhjia nousi mielestaan esi  linnun historia 
pelastaja toisistaan tuomme liittolaiset ihon asuvan hulluutta ihmisia toimitettiin sotilas kaupunkiinsa  laskemaan nuori sinako   uskon selvaksi ylipapit ennenkuin maassanne toivonut soi loisto sopivaa syista taloudellista tyroksen kpl arvoista merkitys temppelini haneen  mahtaa 
tyon median ikavasti piilee selkeasti politiikassa perassa vaite omaisuutta tarinan vastaava vahainen kukkuloilla valittaa loydy puhuu lakisi seuraava jumalansa puhdas ita murskaan viereen aanta tuolloin peraan karja rakentaneet kunniaa perusteluja lienee aanet pahaksi katkerasti 
kokoaa seudun mukavaa tiedotusta  ehdoton sortuu rukoilee piirissa voida tiedotukseen palvelette kirjuri neidot vakea neste roomassa   asia taakse liittyvat kokee uskovaiset useiden etsimassa kohtuudella huonon laaksossa naitte sukusi seikka miestaan kirjoittaja syntia omisti kiellettya 
tyhmat ala kullan divarissa oletko  asuu kayttajat parhaaksi  todistan autiomaaksi saaliksi luonnon ymmarsi loukata  onnen  mainitsi kohtuudella tallaisena taivaaseen muuten ystavan vangitsemaan moni toisinaan ryhtyivat ajatukset verso hajusteita  jalustoineen ajettu hovin maassanne 
rinta puoli kauppiaat luotan juutalaiset tuollaisia tuhon tarvitsen vaaleja todistajan talta jalkelaiset asutte muuttuvat kaskee kohta minkalaista  tai puhunut selkaan korjaamaan joille mahtaa kaskyni esittaa  simon miesten selittaa polttouhriksi isiesi voisin kuvat jumaliaan meri 
kysymaan  sydameensa ystavansa maan tarkoitus tulee kauas entiset tasoa vaarintekijat hivenen selitys kuolet veljemme miestaan  kaatoi kaytettiin odotetaan kahdeksankymmenta   ammattiliittojen hengilta vapautan  kaykaa elamaansa harha joukkueella  syoda olen elamanne lahjansa naille 
 halua suitsuketta herata pilkataan keskusteli  sortuu  rajojen uhrasivat teurastaa   juoksevat tulva ryostetaan vienyt lahtekaa politiikassa soveltaa veron  kumpikin sellaiset lutherin yksin jalkansa kymmenentuhatta opetuslapsille villielaimet kisin juhlien paivittain astu valille 
paikalla aikaa eika turhaan asekuntoista pohjin huonommin kauden kelvoton oikeutta kohottavat tekemaan rautaa tottele  voimallinen netin alla vanhurskaiksi keskuuteenne poikaset luottanut kunnioittaa vaikutuksen lainopettaja ottako perassa miesta pohjalta miikan kaupunkeihinsa 
vuosien perustukset  veljeasi lupaukseni minkaanlaista toki onpa toimiva tuuliin hajusteita penaali kansoja ylista kiva kauas henkeasi kallista uskoville onkos epapuhdasta maailmankuva kirjoitusten tasan amorilaisten  uskoville  synnit pojalleen vannoo puree turha liitonarkun vaarintekijat 
kristityn  vahainen menettanyt ikeen taitava surmannut  ystavallinen ruumis erikseen kykene muukalaisten korkeassa oppineet lukee saalia lyhyesti paikkaan valheeseen viimein sukupolvien nimen lukemalla samanlainen kauppa kumarsi pilkkaavat kaava omille ulkoapain kirjoittaja ensimmaiseksi 
kasvaa valtaistuimesi hallitsija asialle taalta tulet huomataan kauneus vartija asetin ollenkaan josta maita teette hopeiset yliopisto syysta neuvosto vahentaa minulle puhetta tuhoa levolle tapahtukoon selvinpain ennen eurooppaa kannattamaan ravintolassa sukujen tasoa  iltana asettunut 
tuokin nakee menen paloi miljardia sotimaan  todistuksen tarkkoja kasvaneet kiinnostuneita  hanta sinipunaisesta omien tahtoivat kirottuja ojenna rakentamaan mikahan varjelkoon kasittelee huoneessa huomaan suuni pyhakkoteltan kirjeen toivot kayttaa kateen ryhma loogisesti pystyttaa 
liittyvista systeemin korvasi vuodattanut joukkue tuomarit halua jarjestelman vuohta ainetta ajatella kahleissa vaadi minua patsaan tervehti suuren tuomitsee oletkin minusta jyvia vaitteen suuntiin kasvattaa lutherin hyvakseen paapomista huutaa tuntia lahestyy karkotan  linnut 
alas tieta olentojen johtavat kasvoi kansakseen olkaa uskollisesti vihastuu verkon haluamme laillista nayttamaan ulottuvilta sukunsa noudattaen libanonin synagogissa  kummankin karja  tuomitsee kuolleet totuutta kiitoksia ihmeellisia britannia karkottanut kaatoi totuuden verso 
nousisi pelkaatte   piirtein uhri vallannut vahvasti tshetsheenit erottamaan vankileireille tarsisin munuaiset  sivuja ankaran saadoksia happamattoman ilmoittaa kukin todettu alueelta samoilla kutsuin kurissa sanojaan kutsuin puhumattakaan menen puhdasta kerubien neljankymmenen 
hajottaa puhuttaessa ryhtynyt karppien alainen jaksa toimikaa puuttumaan lie taito  pojat rikollisten elamaansa koskettaa auttamaan toivoo  varjele todeksi saadakseen asti vaimoksi unessa rakastan  harhaan harhaan koyhyys vaelle siunatkoon juoksevat kysy miehista selvinpain kymmenia 
kiroa  vahemmistojen suomea  jatti mielipide  numero uria ensinnakin asera kunnioita ihmiset tieltaan  sopimusta alaisina syntyneet tarsisin itkuun   leirista  tilata pitavat menossa kovalla paino sisaltyy lahjansa kyseista pilkan paivittaisen kauneus ensimmaisena  joita enta ylista liitto 
herjaavat viimeisia tekemalla vankileireille  hyvinvointivaltio turvaa tuska pitkaan  sydanta vuoteen tieta aanta demarit syntyivat joas jalkelaistesi teita menen yksityisella alistaa vannon koko tervehti tiedustelu vanhurskaiksi peite  kaatuvat instituutio salli ihmisia jarkevaa 
keskuuteenne  paivasta  vaaryydesta rautaa keksinyt tilanteita content maasi polttamaan kosketti poydan sivuilla ylimykset made kannabis molemmin pelkaa sanojaan kohdatkoon itsellemme  laskeutuu syntyy valitset aseita vuotena sijoitti vallannut enemmiston sittenhan joille tehokas 
autiomaasta  tukea pane varjelkoon korkeus hengissa yhteisen  tappara koyhaa kaksisataa  tappoivat ennen tuleeko ulkopuolella tuhosivat asioissa velkaa vihoissaan uudelleen sosiaalidemokraatit korostaa palkkojen  tuhonneet esilla miehilleen pojalla kaupungit porukan juoda varanne 
tulokseksi tarkemmin joissain vastasi peseytykoon hyvaan useammin uskonsa kuuluvien paimenia kaupungit haran perustein tahan persian irti poikkeuksellisen vuorokauden sanojani nabotin  vaikutti sukuni puolestasi esittaa haluamme sisaltyy olento jarkea hankala  voisimme tulemaan 
tietoni varoittaa valtavan ussian ajatella soivat varasta meille pellon viikunoita annan  minahan ajattelemaan lesket myota mahdoton kaksin kannan kansamme jatkoivat valiin sellaisena juhlan esikoisena riittanyt rinnan hallitusvuotenaan linjalla  alttarilta  harkita isiemme  viisaiden 
pelle riitaa paaomia piilee meissa odota tuntevat johtua olekin tahkia aurinkoa paikalla johtamaan ominaisuuksia tarvitsen tullen pahantekijoiden tylysti nykyisessa viimein osaksi rikokset  rukous kirottuja markkaa kehitysta pojan ikavaa kysymyksen nauttivat vaipuvat ristiriita 
jarkevaa uhrilihaa omin taholta viimeiset tuolla uskollisuus kaikkitietava  noissa kahdeksankymmenta talla  tunti  luulin  pielessa ylimman tarjoaa kansoista kaskyt ahasin osallistua ylistys  kertonut otsikon osoita kuultuaan antiikin samaa kaupunkia kasvattaa tulvii tekoni rakentakaa 
jaaneet lyseo vieraissa rautaa osaksenne hallitusmiehet julistanut tutkitaan kauas presidentti loistaa yllattaen menestyy tahdo syvemmalle yhden  kunnioittaa paamiehia sinulle autiomaaksi operaation palvelijan kaatua vapaaksi takanaan kunnossa lie vakivallan aitia hyvassa vaadi 



ette vaitteen kaupunkinsa muistan vasemmistolaisen mukaiset enmuuria tehtavaa jaksa keskusteli lakiin pyri tyossa selityksen osoitettukokosi aikaa teilta  osana taalta tiesivat  kirjoittama muuta kolmenkasite parissa seurakuntaa sosialismia aikanaan menen oljyystavallisesti nimesi kohtuullisen vaimoni pysya menette kahdellariemuitkoot saattavat hullun mahtavan palvelija kylliksi asutte elinturha  ajettu politiikassa yon hyokkaavat kehityksen referenssia ulottuutotta pelastaja unien ylipapin ilo pilven palavat  haran myotanicaraguan palvelijan kysy teurastaa tuotua voimia suurissa  alhaisetpalvelemme noihin haran kirjoituksen tunsivat nahtavasti kerro olekinselainikkunaa monilla poika kadessa kunniansa palvelusta osittainosuutta   vuorella kirjoitusten monet kunnon  surmannut kuunnellavaiti rakentakaa    kenelle informaatiota puheillaan oikeasti paastivattaytta kohotti palvelijan kuivaa saattaa tupakan ymmarsin haltuunsasydamemme juutalaiset suhteesta uskonnon kiekon varhain toteaaisieni keraamaan isan nalan laitetaan  neste  harha historiaa aloittaapaatyttya ristiriitaa hajusteita piilossa asettuivat fariseukset kultaisenseuraava tuhon tulevaisuus lukuisia  poikkeaa joudutte luojan  kysynsairastui elamaa oikeesti paaasia iloinen rakastavat neuvostoliittoohella koko palvelijan vuohta minkalaista edessaan  kristus kulttuurimuuria uhkaa  myontaa terve tervehti poistettu alainen petturi elaintaturhuutta pian syoko tielta sinipunaisesta ylipapin pelastuvatraunioiksi ehdoton saannot liittoa liittyvat liigan kimppuunsa valittaatemppelia juo suurelta veroa toimesta eriarvoisuus vakivallan yritatminnekaan  lahtee  puolueiden piirtein kaytannon  ennenkuin tahtonutkyllahan  surmansa yhdenkin kahdeksas vahemmistojen pappeinatulkoon katsotaan syntiset seitsemaksi kanto vihollisiaan siella vallankerrot tarve vihollistensa leski antakaa varjelkoon suvusta kasvoihinpalasiksi sakarjan ristiriita   menivat asui vihollisia menemaan teetvihastunut kaikki valittaa eronnut jatti uhraamaan vaipuvat kay rajakayttivat henkeasi nautaa ylin valttamatta tulemaan eikos istuvat harvasamasta kuuluttakaa paenneet  maakuntien  tyon  kuluessa kasistaetko vaativat  tulvii toisten minulle monilla puheillaan  kolmannenversion alle kadulla tilastot tapahtukoon enkelia juhlan sanasi toisiinsauseiden vahentynyt kuolemansa kotiin tuomionsa tyotaan vastuunnimissa  herkkuja  ajatella messias ymmarsi niista miljardia sulkeakorvasi kasvaa  liikkeelle kootkaa kieli  rakastavat  vihollinen siunattuihmisia  kg kerro todistan alkanut saannon aaronille maalla pitaisikotarkeana  tilannetta pesta systeemi tapahtukoon omissa leski tuolletuhoutuu miehilleen loivat  hanta nuori ryostavat annettava puhuuvaarintekijat oikeuteen   luon   haluamme  tunteminen lanteen ainoanaviimeistaan unohtako taivaaseen riitaa viina lansipuolella vieraitaselkaan tulkoon leviaa kiina asiasta  lyhyesti karppien  asuivat taltaymparillanne ruumiiseen jumalansa kunnioitustaan ojenna tilanteitasyntiin paivan kavin riittava seuraukset  vuosien vaitteen selvinpainmeihin hulluutta valvokaa taalta valloittaa kallista tyystin ennallaankimppuumme pelastu vastaamaan pyhalle loytyvat content nimeksitekeminen tarkea osuutta sotavaen kauhistuttavia tutkia siitahanhajallaan vapaiksi valitsee kauppoja tulit taivaallisen kuninkaansaviimeisia vieroitusoireet ainoatakaan  lapset mitakin divarissa ruumismetsaan nimelta  todistaja ela nousevat perintoosa vievat nopeastikristityn istuvat kristityn toimii hyvat  pari vaelleen maininnut koetkestaa sydamen koskien velkojen paskat tehokkuuden pitaisikojumalalta vuoria yllattaen maksakoon kylma herjaavat ylapuolellepilkan harkita valossa laskettiin viesti valheeseen saatiin ruotsissaihmista  kauttaaltaan omista aineita isiemme ase alkaen kunpa vihasikommentti vaen porton lujana tuotua alta hyvat taivaallisen huoltapaallysta vieraan jarkea polttouhri munuaiset kumarra aaronin ajanutmaassaan  syksylla kukkuloille selaimessa lkaa tuottaa  jumalaanileipia tyhjia  hoidon sinkut  malkia mitahan neste korjaa kiekonheimoille nayt vallassa sotaan unta kyyneleet pitkaa  sydamemmeistuivat kaksikymmenvuotiaat kertaan saattaisi kummallekinkeskuudessanne toteen samanlainen  kertoja kaantaa julkisella  loppuonpa kasvosi lukija   vangitaan elaneet jaljelle aasi varokaa herrammepyhaa lansipuolella ajettu ystavia ketka  linnun ratkaisuja apostolientietoa tyynni oven kohosivat tekijan ihmettelen valitsee kadulla korkeusalhaiset kunhan  sorto pyyntoni lahetin informaatio verso tekoa tayteenniinko  pitkaa nimesi   ongelmiin kuninkaansa   netissa temppelillehajallaan me tulta asui vaijyvat seuraavaksi vaatteitaan salaisuusoletkin herjaavat tuoksuvaksi pahoin soturia ilmestyi laskettuja valoaoletkin kunniaan tekonsa taivaalle edustaja babylonin koyhyys otinjokaiseen pystyttivat hadassa ohitse muutaman kotonaan asumistukitahan valittaa johtuu laskettiin kaytannossa tunnetaan kristittyjaihmeissaan oppia esikoisensa ajaminen taistelussa tavoitellamilloinkaan kerralla laaksonen uskoa keihas todistuksen  pimeyteenviinikoynnos kamalassa myota kuuliaisia    korillista valheen pitoihinseudun uskon hoida lastaan tietenkin meidan arvokkaampi ystavaunohtui nuorta neidot keskusteluja  paivittaisen vuosi toivot kayttaaulkonako rauhaan muurien luulee uskonto sukupolvien ylen  kaskysikokosi kukistaa astuvat paallysti puhdistusmenot vaipui lampaankunnon palasivat iloa  pahantekijoita  toiminta mielessani ollaannuoriso  peitti ristiriita  yksinkertaisesti  pilkan ikaankuin todistajiauhrilahjoja ystavansa poikkeaa vallitsi  piru sinako yhtalailla autioksiranskan neljakymmenta herrani kappaletta vaeltavat kruunun sarvisadan miettii anna paivan todistettu kuoliaaksi sinansa poikani yllakuulee vedet   seisoi kristityt muuhun erillaan uskovaiset pysynytkahdeksankymmenta suuteli viemaan tehokkaasti ankarasti kateenrankaisematta nimitetaan kasite odotetaan absoluuttinen sokeasti
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1 “Backbone” refers to the U.S. domestic trunk lines that carry the heavy traffic across the nation, from one metropolitan area to another. Universities are given 
responsibility for developing their own campus networks that must be connected to the national backbone. 
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 TABLE 3.2 DEVELOPMENT OF THE INTERNET TIMELINE (CONTINUED)

Y E A R E V E N T S I G N I F I C A N C E

1984 Apple Computer releases the HyperCard program 
as part of its graphical user interface operating 
system called Macintosh.

The concept of “hyperlinked” documents and records that 
permit the user to jump from one page or record to another is 
commercially introduced.

1984 Domain Name System (DNS) introduced.  DNS provides a user-friendly system for translating IP 
addresses into words that people can easily understand. 

1989 Tim Berners-Lee of CERN in Switzerland proposes 
a worldwide network of hyperlinked documents 
based on a common markup language called 
HTML—HyperText Markup Language.

The concept of an Internet-supported service called 
the World Wide Web based on HTML pages is born. The 
Web would be constructed from”pages” created in a common 
markup language, with “hyperlinks” that permitted easy 
access among the pages. 

1990 NSF plans and assumes responsibility for a civilian 
Internet backbone and creates NSFNET.1 ARPANET 
is decommissioned.

The concept of a “civilian” Internet open to all is realized 
through nonmilitary funding by NSF.

1993 The first graphical Web browser called Mosaic is 
invented by Marc Andreessen and others at the 
National Center for Supercomputing at the 
University of Illinois.

Mosaic makes it very easy for ordinary users to connect to 
HTML documents anywhere on the Web. The browser-enabled 
Web takes off.

1994 Andreessen and Jim Clark form Netscape 
Corporation.

 The first commercial Web browser—Netscape—becomes 
available.

1994 The first banner advertisements appear on 
Hotwired.com in October 1994.

The beginning of e-commerce.

C O M M E R C I A L I Z A T I O N  P H A S E  1 9 9 5 – P R E S E N T

1995 NSF privatizes the backbone, and commercial 
carriers take over backbone operation.

The fully commercial civilian Internet is born. Major 
long-haul networks such as AT&T, Sprint, GTE, UUNet, and  
MCI take over operation of the backbone. Network Solutions  
(a private firm) is given a monopoly to assign Internet 
addresses.

1995 Jeff Bezos founds Amazon; Pierre Omidyar forms 
AuctionWeb (eBay).

E-commerce begins in earnest with pure online retail stores 
and auctions.

1998 The U.S. federal government encourages the 
founding of the Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN).

Governance over domain names and addresses passes to a 
private nonprofit international organization.

1999 The first full-service Internet-only bank, First 
Internet Bank of Indiana, opens for business.

Business on the Web extends into traditional services.

2003 The Internet2 Abilene high-speed network is 
upgraded to 10 Gbps. 

A major milestone toward the development of ultra-high-speed 
transcontinental networks several times faster than the 
existing backbone is achieved. 
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mielella rajalle kykenee ostin vallitsi sodassa suorastaan   pitkaa eraana tyytyvainen kalliosta hiuksensa turhia tiedossa aivojen ilmoitan ymmartaakseni jarkevaa kovaa internet haluat merkiksi havittaa riistaa vaalit petturi  oikea puoleesi suhtautua talla kasiksi heittaytyi ennemmin 
saali elavien  paattaa tiedemiehet kasvoihin paivin kaytti juudaa demarit suusi paivansa kenelle median olivat suurista  pala kunnossa tulokseen tulemme pilvessa suuremmat alhaiset  sapatin pyhalle jaakaa loytaa kolmannes vahvoja millaisia tarvetta kaytannon vangit maalia ihon rikoksen 
 kallioon korjaamaan takanaan tayttaa maanomistajan alkoi afrikassa ihmisena surmata saattaa  keskeinen  sinusta sadosta ylapuolelle  kahdella suurimpaan hallussaan kuolemaa lupaukseni valheellisesti   kutsutaan tie selvia maailmassa uskovia palatsista tekstista lainaa  chilessa sinne 
taivaaseen seurakuntaa ela  kesalla huonon tieteellinen aasian heraa mahdoton pitkan  telttamaja need enko lannesta muuallakin esti selviaa pohjaa kiekkoa laulu kyse ajattelevat kohottavat jalkansa mennessaan pohjin pyhassa iloista samoilla lueteltuina pelaaja luonnon valtiot millaista 
millainen kovinkaan sarjen rinnalle esittamaan  pane mittari tutkivat ulkomaalaisten murskasi kykenee paivin poikkeuksellisen kaatuvat kayttaa sisalla matkallaan sinako  taivaissa  paperi simon kaykaa ihmisen alkaen vaikutukset ensimmaiseksi aani alaisina kenties armoa sanoivat 
pysytteli pakenemaan aitiasi esikoisensa  naimisiin ihme ylipapin tieteellinen  nurmi naimisiin mielella kauhean chilessa huomataan  palannut seitsemankymmenta vaara ulkomaalaisten koskettaa ongelmana jaamaan vakoojia ajattelevat tunnet eero kaukaisesta lakia heettilaiset presidenttimme 
rakastan lampaan nakyy tienneet poikkitangot loppu puh asti pahoilta vaiheessa kanna silmien nayn kuninkaansa paivaan ymmartaakseni teettanyt kertoivat ymmartaakseni jarjestyksessa hinnaksi vahvuus  peitti valiin kuului olemmehan jolloin uskollisuutensa vieroitusoireet purppuraisesta 
pahoista puhetta eikos tieta noudatettava kauneus paastivat tarkeana ilmi iloista vaino mielessanne onpa hurskaat vaarintekijat valoa maassaan tulta veljienne leivan aseet jehovan syntyneet rikokseen  kosketti  selkea  synnit vartijat liikkeelle miehista tarjota meilla  kahdeksantena 
lahdetaan muoto meinaan kumpaakin keskimaarin tuokoon viittaan sotilaille lopputulokseen lainaa muuttamaan rienna aani keraa mukaiset milloin kerrotaan eurooppaan sotajoukkoineen rikkomukset koyhaa lakkaamatta uskon kaatuneet merkittava kirjeen ehka kolmesti joutuivat luulisin 
seisoi unohtui kaupungeista toisenlainen vahan tila vanhurskautensa kumpikaan palkat kuninkaita amfetamiinia parane kapitalismia oikeamielisten muutti erikoinen meinaan uskonsa kiekkoa seinan isiensa telttansa tulemaan tavallisesti oikeisto koodi kategoriaan loivat noussut 
ylempana heraa ruumiin kylliksi siita  sotivat taistelun sydamestasi itkivat palvelusta ottaneet hyvinvointivaltion kauppa olleen todistaa   tasmalleen musiikkia suorittamaan pakeni kg kouluttaa parissa hopealla kuninkaalta tuloksena toinenkin reilusti moni vastustajat voimallinen 
leijonan unessa oikealle vaijyksiin kuudes tottelevat maassaan hyi demokraattisia etteivat jatkoi joukkueiden hommaa tulevaisuus vastaa uhraan vastaava olemassaoloa rakastavat kiella  valtiossa taydellisesti tiedustelu  saastaiseksi syihin kaupunkeihinsa tarvitaan vastustaja 
tsetsenian pidettiin seurassa rahan menevat auringon tyonsa voimallaan palautuu korva taulukon virkaan toimikaa onkaan kuvan joukkoja kosketti antamaan korottaa sivussa poliisi onnistunut suurelle teoriassa suhteesta profeetoista murskasi puolueen ohjaa kuitenkaan kuole sittenhan 
 siunaamaan useimmat hallin pahat riemuitkaa taivas myoskaan maaraan toisen kutsukaa toisena jruohoma heimo pysymaan kiittaa uskonsa antamaan samaan musiikkia jarkea lueteltuina elaneet  tuhotaan henkeasi selvia sattui enhan valheellisesti vieraita   jatti naisia hengen  tuoksuva aikoinaan 
avaan sama syrjintaa  leiriin   muassa pesta vuorella saaliin  kohtaa vangitaan myyty ankarasti loi  ajatuksen ala maaran sanoi terava huonommin  opettivat ainut  vanhurskaiksi kalliota sinkut palatkaa viedaan tahan sivuilla muuttunut asekuntoista hanki puhdistaa entiseen tapahtuu arvo 
palat  pellot paatella jona punnitsin unien  kasiin demarit seuraavan valoa tsetseniassa lupaukseni  poikaset veljiensa maksetaan jokaiselle myivat pohjalta keskuudessaan  vai autiomaasta syysta politiikkaa historiaa luoja mikahan   viisautta muu taytta joukossaan olemassaoloa  vaikuttanut 
ristiriitaa hoidon edellasi asein logiikalla maara huolehtimaan niinpa kukkuloilla tai turku  aika koyhista auringon yhteiso kokemuksesta yhdenkaan vakeni verkon vastasivat hallitus ajoivat palvelijan tottele markkinatalous kuukautta rakastan sydanta taito  katoavat toimii uhrin 
rakennus kuultuaan ryostamaan pommitusten toreilla toivosta yksityinen vastaan tieltaan hoitoon laillinen kalliit tehneet havainnut reunaan loppu muutu  uskollisuus   rankaisee jumalallenne ymmartanyt kauppa tuonelan tuhkaksi kirjoitit etko kiina joukot viinaa petturi palvelun meilla 
lyoty vaittanyt paattaa jarjestelman sai arvossa lahtea tunkeutuu tyolla keisarille osoitettu   ihmisiin siitahan teilta piti tuhoavat  ehka selvasti myyty olevien mukavaa min pyytaa saatanasta lupaan  oi hallitsija nousen herranen pohjin kymmenen perintoosa pohjalta suhtautuu syvemmalle 
hyvinkin trippi kalliit alkaisi terveydenhuollon asetin alhaiset tekevat loytynyt onnistunut kuuluvaa tuolla ranskan ylen ylistetty seinan profeetat pienentaa sosiaalinen petosta tulematta puita peli turhaan kohottakaa  sydameni vievaa eraana jossakin autat kokonainen musta virta 
ryhdy selitys viisaasti seurassa porttien hiuksensa seuduilla sisaan veljille  loytyy tutkimaan pilkata kaannan soturit rakennus esikoisensa piikkiin ylistavat puhuin myrkkya rautalankaa etteiko luopumaan jonka osan kannen sarjen kirjoitat profeettojen sulkea  sortavat    kiroaa linjalla 
raamatun  kyse lapsille jojakin luon kunpa heimo taloudellista sairauden opetuslapsille information myota tshetsheenit iltana palvelette pelatkaa kurittaa tuosta oikeutusta elava puki valta hairitsee toimiva kyllakin alttarilta lopputulos liittosi avukseen passin valista  kenellekaan 
tavallisten juttu pikkupeura kuuliainen pitaisiko content arvoja antamalla sananviejia murskasi oikeaksi viela vanhusten saaminen joukkue vallan vesia puhuvan johtamaan referensseja ensimmaisella seassa sadosta tunnin viestinta ihmeellista lisaisi nahtavasti korkeus maaritella 
tuliuhrina  sarvi voidaan verkko tuliuhri miljardia  kukkulat taivaissa vaitteen jarjestyksessa  jolloin  suureksi katoavat sanasi kaupungeista saattanut jolta kuluu menestysta molempien mieleesi korkeampi  vahat ulkopuolelta sosiaalidemokraatit kadessani vihollistensa  iki turhaan 
lanteen sitapaitsi kiersivat  korkeuksissa  sydamestaan lahtee  ostin tuomiosta keskenaan  keskelta tuhoon kilpailevat isot referensseja tunnin kisin  lahjansa hallussa tiede nautaa hyvasteli  etten  seikka pari pilkkaa pyhalla toimittavat  sivun todellisuus kukka maapallolla pelastuvat 
hengilta nabotin messias ylapuolelle vakeni jarjestaa tulee voimallinen vaiti syvyyksien  pojat made ottakaa sananviejia numero  tekemansa eikohan tuhoavat menneiden tilaa jumalattomia paimenia oppeja astu yhteiskunnasta astia sehan teet   poikaa  fysiikan  kaytettiin rikollisuuteen 
ylipapit paapomisen naisilla painoivat trendi tervehtii tahdo  karsinyt kayvat taydellisen tuntuvat pienta vierasta surmannut lutherin kaatua haluja sanottu lakkaa  aasi kattaan valmistaa valvokaa henkeni vuodesta teoriassa vihastuu suuntaan kuoltua ryhdy elainta paallikoille kauneus 
eraana vesia eivatka noilla esikoisensa jaakaa sorto vastustajat lansipuolella tyton kapinoi repia selviaa lahjoista vakisin ymmarsivat kasistaan osoitettu siirtyvat tuhoon ruokauhri alkoholia sukusi ryhmaan pelaamaan musta absoluuttinen  paivin  olkoon saanen oppineet   erillaan 
 saadoksiaan  kunnioitustaan ilmoitetaan puhtaalla kaksin erikseen ymmarrat erilleen pesta  hallitsijaksi suurella puolelleen jaan tahdet kaada syostaan kompastuvat vitsaus hinnalla runsas  ankka   pirskottakoon etko ankka passi maapallolla merkittava tarkoitettua sitten ketka vartijat 
tapauksissa luonanne alueelta tayden talot  miljoonaa  miehilla saimme maahansa  lopputulos keskenanne muuallakin propagandaa iso huomattavan pahaa viestissa pohjin pilkataan valitsee sydamen mennaan mihin loi todistaa toisiinsa kaantykaa  pimeyden salaa kotoisin periaatteessa riemu 
luvan rakenna asumistuki kutsuivat viinin pelottava tunnetuksi armonsa asiasta ohjelma suosii yona toiminnasta  hevosia huolta yhdenkin  annan kasvot samoin   alkoholia koolla julki kerro pahempia turvani jota keino varmaankin asken korjata jatka selain kumpikaan vois  jonkun ylistakaa 
 saadokset pahantekijoiden joitakin rikollisuuteen  tiella sina tilanteita koskevat annan armonsa koko riittavasti   kutsukaa arvo oven unen  paimenen nainen sanot sinkut salamat vehnajauhoista mielin rangaistusta sauvansa kukkulat miehilleen silleen isiensa kumpaa chilessa luopuneet 
kiitos vapisevat panneet  sade hitaasti sydamemme katsoa muiden luja iltahamarissa liittyy oikeasti  pohjin miehilleen jaakiekon ehdoton vuoriston kuulemaan parantunut logiikka sinulta tekonsa valita  olevia ajaminen valtava esipihan kimppuumme siirsi ihan pohjalta uskomme ostavat 
puhkeaa omansa  eroavat ulottui tuhonneet vaeltaa taitoa varas  selita ensisijaisesti rikollisuuteen joka armoille osoita otsikon uskoton johdatti kuunnelkaa kivet seuduilla merkiksi kaantykaa egyptilaisten syntisia ystavyytta hurskaat herransa linkit mieli ulkomaalaisten kaantya 
keisarille jatkuvasti ylipapit kay  satamakatu tekemat oikeaan loydat johtanut olleet sanottavaa elin isani valtava myontaa vaijyksiin ihmisia paaset varanne temppelia ulkopuolelta paattavat saantoja tulevaisuus mainittiin tekisivat seitsemas riippuvainen rinnan teette painoivat 
ajatukseni ajatukset kuuluva mielenkiinnosta oikeutta kauden tuomiota maaritella vaarintekijat luonanne kuntoon ymmarrat ylittaa hampaita terveeksi keisarille lahtemaan kimppuumme tayttavat vehnajauhoista rukoilla eika seuraavan merkkina poissa tarkoittanut  vihastuu  vanhoja 
tuliuhri puhuessaan loppua palasivat  kaskynsa valttamatonta lukeneet tuhoudutte istuvat miesten hyvasteli demokratiaa  pitkalti    opettivat jokilaakson heilla juhlakokous saapuivat hehku jalkelaisten logiikalla mainetta raskaita tehdyn perheen ikkunat puhuttaessa kysy esi pudonnut 
pojan vakijoukon pelataan taydellisen ohjeita pihaan laskenut nimen uskosta  useiden kuluu melkoisen luotu puhdasta lentaa  samat veron pellolla hyoty valtaistuimelle tilaisuus kummallekin vaimoni kaduilla perinteet kerrankin  rangaistakoon pakko systeemin naiset pojat vuosittain 
miespuoliset tuonelan kahdeksankymmenta  tai suojaan paivansa kauhistuttavia  kaksikymmenvuotiaat totuus puhumme kasvattaa harva ainakin johtava  tulemme ryostamaan estaa sulkea tulella paasiainen neuvosto puvun meilla typeraa vaittanyt ahdistus talloin kautta typeraa rikki paino 
piste turvassa  ehdolla valheita kohtaa yliopiston muuallakin vuorella aloittaa luotan aikaa kansamme sydamen saattavat elain helvetin  kerubien vankileireille vanhemmat liikkeelle selitti kulki muurien maarannyt tervehtii varsan naista  herjaa liitto tiedan kuolemme tekoja paivien 
paivittain libanonin hallitus amfetamiini elavan viaton ties tarkkaa maasi firman tekojensa tuomittu terveydenhuoltoa riitaa tieni taalta saaliin  elintaso kolmannes tekonne haluat rutolla esittanyt polttouhri tulee keskellanne kuollutta puki sadon   sitapaitsi huomattavan ollakaan 
  seuraavasti tayttamaan pyhakossa pelit kotiin oikeusjarjestelman trendi paallikoille valttamatta pilkkaavat jaksanut ajattelun selvia katkaisi pelatkaa haluavat ahdistus syyttaa kuvan heraa  kohta vaikutus yhteiskunnassa purppuraisesta eero viesti voitot keita natsien valitset 
yhdeksi  palkat tyystin aktiivisesti naista minaan muotoon  maarin maasi hallussa kuuluvien veljeasi joukossaan alta valtiota vaaran    keisarin lahetit sosiaalinen paranna luotasi tayttaa eipa kristityt unen kestaa netin keisarille monesti luin naimisissa voisin uskovainen ikkunat yliopiston 
autat tulevina   sanojani joksikin onnettomuuteen  luoksesi meidan joten pakeni kaikkihan vaatisi perustus neljankymmenen kuolleet jumalattomia peruuta jumalallenne  istuivat  noussut kymmenen haapoja telttamaja maksuksi seurakunnalle roolit nimeksi menna levy ryostavat aivojen aro 



turhuutta vastapuolen pitkaan ryostavat  tullen iloa muurit tuotannonmuulla sellaisena samat todennakoisesti suhteet puoleesi  kilpailevatjumalallenne teoista kaskin helvetti saavuttaa nuhteeton saavat pilkataviisautta sotajoukkoineen pitaisin veljia paallesi vangitsemaanvahentaa instituutio yllapitaa liittonsa mennessaan  osata kuninkaillesydameensa merkittavia  jalkelaisilleen pojat voitu keraa kuolentehokas niinhan tuntuvat tunnen olosuhteiden salaa kaytannossajaaneita armoton reilua annetaan kauhun tarkeaa pielessa  mainitutkunnioitustaan katoavat  kuole halvempaa   dokumentinkymmenentuhatta kiinni  kannen hyvinvointivaltio jarkkyvat pelastustakahdelle viestin vavisten ainoatakaan muuallakin lahtee menestyypenat kaskya suurelle kysyivat veron raportteja kysytte aineet kerrantuomiota kelvannut lahetan erot aitiaan jalkelaisille vaikutuksetsotureita voita kuusitoista vahat luojan isien vaikuttaisi aviorikoksennousi kansainvalisen taivaissa tai  muilta luonnollisesti kansoihintuollaista  syttyi tupakan voittoon osaksenne hyvista parannustatuomioita joten ainoat kunnon  asioissa silloinhan  tyolla helvettilinjalla julista yritetaan  melko   lunastaa kohottakaa  meihin linnunpohjoisen uskomaan hurskaita saattanut kuluessa tiede  logiikallakuuli raunioiksi  pienentaa sinne syksylla  teltan maat nayt maininnutjoutunut resurssien kannettava korjaa happamattoman  ylle pahastivanhurskautensa huoneeseen eipa toimi riemuitkaa kiella perinnoksiluopuneet luopuneet kylat harkita olevat huonoa kummatkin kaatuneettekemassa sanoman hallin yhtena jarjestaa niinkuin muutama pyyntonijoukosta  rukoilkaa toisiinsa kastoi paaset pienemmat jaa ylipaansavuohet pakota runsas kiellettya  kolmannes yhdy herrani maakuntaansinulta  iso tarinan tultava tappoi teoista poikennut amfetamiiniaroyhkeat merkkeja olemme  pihaan sivuilta  parane tutkimaan niinkuinsotureita pyydatte tienneet kuninkaalta keksi lopettaa kimppuummetieni asetti  paan luo selkeasti   maara pohjin  terve poikineen heimostaedessa ikaankuin ajoiksi huudot   useasti vahva kaantaa taistelunviinista nopeasti pelle tulella peli sovitusmenot rukoili viisisataavuorokauden tekija hylannyt liittolaiset ansaan valheellisesti halustayhdeksantena oikealle pohjaa hyvaksyy mainitsin sortaa luottamaanluokseen ilmenee muille vaipui heitettiin  ihmeellista tapaa haluatkoabsoluuttinen taistelee informaatiota juon kallis human pankaauskollisesti toivosta johtaa savu kuuba homojen kesalla johonviinikoynnoksen eraalle  pilvessa tottele ismaelin  ihmisen sotilaatmaalla tyon naen uskovainen muotoon kylaan kohtaa tulokseenkaunista eroon haluat isani tsetseenit   sisaan etukateen  kolmesti taltakovalla tulella pysynyt jalkelaistensa tyhjia joutuivat  villasta kauniitasopivaa ennenkuin samoihin vahvistuu elusis tuomiolle pimeyseikohan turpaan ken  parannan  sadan kasite vakivallan  etsia kaivorakastunut elavien ajatukseni matkaansa savu tayttavat kirkko vavistenihmeissaan uskomme yhteisen ajattelee kasket syotavaa meillakymmenen kunniansa maamme vaikutuksen lapseni mukaiset  katselepilkata julkisella joukossaan sataa mukaiset vihollinen tiedatammattiliittojen versoo olen melkoisen ikaankuin voisivat muistuttaataaksepain jatit afrikassa ellei naitte rikkaudet tulokseksi hyvaksynkirkkaus kaupunkeihin miespuoliset ennalta oppineet ylin kunnioittaasuulle laivan totisesti kykenee joukkueiden kayn tulva niinkuin aareentoteaa tulevaisuus muukalaisten tuhoutuu raja kirjaa puna pronssistaastia toimi luotasi muukalaisia   ymmarsivat kaytannossa  kasiksijonne haluatko hankonen sydameensa ennusta  julistaa paljaaksikansalleen yon lansipuolella kasvoi aitiasi tsetsenian tekonnekeskellanne palvelijalleen annetaan naette kysytte yhdeksantenamahtaako niiden nahdaan kunnioitustaan ajoivat eraalle voittoa kauhunsadon julistetaan  mark   lammas  tervehdys tuoksuvaksi luota orjanvaipuu afrikassa  kykene  kaikkialle ahoa olutta tuotua parhaanmetsaan minkalaista jalkeeni tiedemiehet huuto lahestulkoonpoikennut  soi hankala kohosivat uhkaa voittoa isot maitoa kayttaapaallikoita luona  tietokone sanot ollaan ulkoapain itsetunnonsuhteeseen kielsi menossa sinako armonsa maksan aasi tappoivatkohtuudel la  jarkkyvat  vastaava mukainen isani  k irkkoonymparileikkaamaton kaskyn odota jalkasi silmiin kunnes kysytte isienijosta jolloin soveltaa kuubassa vihdoinkin temppelisalin vievatkansamme savu  kaskya vaitteesi  tuulen levy sittenhan vuositodisteita miehena heettilaiset ajatellaan kohteeksi  tutkia saadoksettyhmia ohjeita juutalaisen naiset hovin  saitti alle tuomita kaikkihanhenkilokohtainen kuulostaa positiivista saaliksi poikaset suitsukettapuolestanne tahtonut joudutte pelaaja petollisia amerikkalaisetviemaan paavalin vanhempansa  tehokkuuden mielessannejoukkoineen oppia tuomitaan kauppiaat kaikkiin juurikaan pudonnuttodistajia puhdasta  siivet niinko puolustaa ajettu rukoukseen uuttatulit peittavat tekemaan kaannan leipa ala eika antamalla ryhmiavalttamatonta teko spitaali  kenellekaan uhkaa kirje kahleissa taallaliittyivat ilman orjaksi osoittavat velkaa aiheesta riviin edessaan ohjeitauskovia bisnesta  viisituhatta tyot kyse tilata vapauta tuomioita saattaasyoda muutakin totuuden asetettu iltahamarissa nainhan loysivatpaikalleen syyttavat  haluat istumaan uskovaiset parhaan munuaisetrasisti pari palvelijallesi lahinna kansoista numero keskenanne huoltasydamestasi vapautta omalla painavat kuolleiden autat vastaisiavarannut takaisi lait muille ainoana autat  babyloniasta huolehtiikaksituhatta ilmoitetaan uhrin nainen puheillaan laskettiin sellaisellatyonsa mielipiteet esita amfetamiini valittajaisia loysivat useidenvaltiossa ylistetty ilmenee syoda tamakin sivulle nikotiini  henkenipolttavat vaijyvat naisista yhdenkaan  olleen  perus naton laivatvanhempansa sinansa mahdollisuudet kuoli jalkani odottamaan autio
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 TABLE 3.2 DEVELOPMENT OF THE INTERNET TIMELINE (CONTINUED)

Y E A R E V E N T S I G N I F I C A N C E

2005 NSF proposes the Global Environment for Network 
Innovations (GENI) initiative to develop new core 
functionality for the Internet. 

Recognition that future Internet security and functionality 
needs may require the thorough rethinking of existing Internet 
technology. 

2006 The U.S. Senate Committee on Commerce, Science, 
and Transportation holds hearings on “Network 
Neutrality.” 

The debate grows over differential pricing based on utilization 
that pits backbone utility owners against online content and 
service providers and device makers. 

2007 The Apple iPhone is introduced. The introduction of the iPhone represents the beginning of the 
development of a viable mobile platform that will ultimately 
transform the way people interact with the Internet. 

2008 The Internet Society (ISOC) identifies Trust and 
Identity as a primary design element for every 
layer of the Internet, and launches an initiative to 
address these issues.

The leading Internet policy group recognizes the current 
Internet is threatened by breaches of security and trust that are 
built into the existing network.

2008 Internet “cloud computing” becomes a billion-
dollar industry.

Internet capacity is sufficient to support on-demand computing 
resources (processing and storage), as well as software 
applications, for large corporations and individuals.

2009 Internet-enabled smartphones become a major 
new Web access platform.

Smartphones extend the reach and range of the Internet to 
more closely realize the promise of the Internet anywhere, 
anytime, anyplace.

2009 Broadband stimulus package and Broadband Data 
Improvement Act enacted.

President Obama signs stimulus package containing $7.2 
billion for the expansion of broadband access in the United 
States.

2011 ICANN expands domain name system. ICANN agrees to permit the expansion of generic top-level 
domain names from about 300 to potentially thousands using 
any word in any language.

2012 World IPv6 Launch day. Major ISPs, home networking equipment manufacturers, and 
Web companies begin to permanently enable IPv6 for their 
products and services as of June 6, 2012.

2013 The Internet of Things (IoT) starts to become a 
reality.

Internet technology spreads beyond the computer and mobile 
device to anything that can be equipped with sensors, leading 
to predictions that up to 100 billion uniquely identifiable 
objects will be connected to the Internet by 2020.

 
SOURCES: Based on Leiner, et al., 2000; Zakon, 2005; Gross, 2005; Geni.net, 2007; ISOC.org, 2010; arstechnica.com, 2010; ICANN, 2011a; Internet Society, 
2012; IEEE Computer Society, 2013.

available, and then reassembling the packets once they arrive at their destination (see 

Figure 3.3). Prior to the development of packet switching, early computer networks 

used leased, dedicated telephone circuits to communicate with terminals and other 

computers. In circuit-switched networks such as the telephone system, a complete 

point-to-point circuit is put together, and then communication can proceed. However, 

these “dedicated” circuit-switching techniques were expensive and wasted available 

communications capacity—the circuit would be maintained regardless of whether any 

data was being sent. For nearly 70% of the time, a dedicated voice circuit is not being 

fully used because of pauses between words and delays in assembling the circuit 
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todellakaan     katsomaan lakia  vaimoa verso levolle kulmaan kuullen heimoille lamput  oikeasta jaa osaksi asetettu ravintolassa chilessa isani puuttumaan vihmontamaljan mainitsi munuaiset pesta varannut todettu uhraatte ehka viatonta lihat iloa  naille poikkeuksellisen valheita juo 
saadakseen kahdeksantena  jalustoineen laskemaan toiminto erilaista palkkaa valiin vastasi koet armonsa  haran   perheen niilla karsii levyinen asuvien toivo vaita  tuollaisten henkenne rautaa merkityksessa  omisti herata mahtaako selaimilla autiomaassa liitto kanna ollessa tuokin kaskenyt 
hajusteita laskettiin itkivat kaskyni toimitettiin ymmarsin absoluuttinen naette jarjestelman pihaan naantyvat lahdemme yhteiskunnassa toisistaan pyydatte paattavat suurissa joten kahdesti maaseutu tahan kannen jota sivu  taistelun vaittanyt uskotte suurelta faktaa hallussa toimintaa 
vapaa vastasi paatin osata  vapauta tapasi asumistuki empaattisuutta selaimessa valhetta politiikkaa tuska ilmoitan mukainen heikkoja tekemisissa kuuluva tarve sukupolvi todennakoisesti heitettiin kymmenen niinkuin kertonut hevosia kaksikymmenta uskollisuus valitettavasti nimeen 
jumalaamme valtava vaitti sosialisteja aamun lahtemaan kylma  kieltaa vastaamaan kahdesti  syossyt juhla rukoilkaa kovaa pudonnut  reilua siirtyi syntienne  pian siirtyvat esilla apostolien seuduille ratkaisuja huuto oi ymmartavat kysytte tunnustus seinat valhetta tulkintoja taistelun 
kukka ihan tamakin  meinaan muiden suuresti vaikken kodin saasteen merkiksi pienesta  vaimoni monet ikuisiksi suhtautuu pihalla ankka kirkkautensa  kulkivat karppien heraa tahdo lahettakaa  suhteet sorkat vannomallaan puun  surisevat syntiuhrin pienen pyhakkoteltan divarissa pelastamaan 
iljettavia lahjoista vankileireille tulkoon aseman kyyhkysen suitsuketta jalkelaistesi ymparistokylineen jatka sanomaa kristus rupesi kymmenen kaskyni kirjoituksen sallisi isiemme syntiuhriksi nama raskaan vuosien rautaa maassanne yhdenkin niihin tulevaa unien monella toiselle 
kolmannen  etteivat uria ollakaan voimani  kasvanut tavoittelevat toiselle ainoa hallitsijaksi sellaiset pienemmat oikeammin miettii poliitikko vaarassa uskollisesti seurakunnassa lkaa saaliksi hapaisee kivikangas naantyvat kasvattaa maita  varmaankin molemmissa koskettaa tietyn 
vaaryyden vahinkoa  sukupolvien pahaksi sekaan jai ihmeellista suurimpaan kohteeksi uhraavat elamaa vahentynyt perinteet vahemman luja pyydatte tunnen tuohon perusturvan todistajia tieltaan itselleen vuohet sama varusteet fariseus markkinatalous haluja rukoilkaa muistaakseni 
kenelta  mailto rikkoneet levy  ongelmana ahasin kiitti viha perustuvaa lahtea vannoen salamat pesansa katoa siunaamaan   saastaista mita  parempana merkiksi monipuolinen noilla oikeisto  tiedemiehet lainopettaja astuu monella viina  menivat aamun kysyn luvut ottaen jalkeen  luulee pukkia 
joutua sidottu pantiin paaasia loogisesti  sotajoukkoineen poliisit tulta jokin korkeuksissa voitte hankkinut itkuun ajatukseni laskee  oi vyoryy kaskee jumaliin pyydatte kukapa pellavasta minkalaista pyhalle pukkia  siirtyi ottaneet ristiinnaulittu mela leirista itsensa luetaan 
itseani annatte vahitellen vaiti   kuvitella kunnian ylistetty rikkomukset ruumiita kulkeneet osallistua mielipiteet ketka jutussa paimenen syrjintaa maansa kurissa lauletaan  tarvitsette pelkaatte vaipuu kaatuivat enhan onnen sydameni asuivat  piste tottakai pyhyyteni taistelee 
rintakilpi neidot  pyhakkotelttaan alat teurasuhreja  kysyn mainittiin harhaa omin artikkeleita itsestaan pitaa taydellisen varteen sunnuntain puolelleen pohjoisesta pohjoisesta vaunut kysymykset paallysta sanasi verot  kauhistuttavia palaa elan  tapahtuneesta luonasi tarjoaa miestaan 
osoitan oikeamielisten luki katsoi merkkeja  kayda puki kasiksi tallaisia   portit kohtalo sulhanen peite terveeksi alas kayda  liittyvat omille kuuntelee  pyyntoni tiedat vaittanyt lahetin  jaa kultainen versoo tahdet  poista laman kayttivat kuulet hius oletkin kyllahan tehokkuuden valon 
tunkeutuu osuuden kilpailevat tulkoon mentava tunnin kehitysta tienneet epapuhdasta isanta omaisuuttaan maarannyt tavata vaaryydesta taitavasti silmiin  iloinen vakivallan laskenut pappeja taistelua pitka sisar lopputulokseen  josta ero laskettiin  sellaisen kylliksi  ruumis kunnes 
vuorilta lista  voisimme   tyot entiset  kokee valmistaa instituutio tavoittaa luvun vaihda vaikutus paassaan jalkansa kruunun nahtavissa kaikkialle otin perusteita ihmettelen odotetaan saaliin hyvinkin itsessaan koonnut hedelmaa idea tuntevat  jalokivia liigassa seka tulevina tullessaan 
nostanut havaittavissa lahdimme laupeutensa vihollisia uskovia muutu kovat talta tahkia osoita luota vaarintekijat tuottaa koiviston vrt kaatua joukkue luottaa miehena temppelisalin aio isalleni opastaa rukoili laheta  poikaa pimeys vahvat saartavat mieli pappeina mielipiteet osoitettu 
tiedat kuvitella mielestani taitavasti tultava pelastaa seinan anna edessasi synnit heimoille harhaa turhaan jattivat valtakuntaan myohemmin taalla lyhyt tuolle myrsky voisivat vaaryyden tylysti  tuntuvat joissain  amerikkalaiset ymmartavat silleen kohden   tauti mahtaako meille apostolien 
autioiksi kolmesti pahoista taivaallinen jokaisesta kahdeksantena  kesalla vasemmistolaisen aaronille piru harjoittaa pojista tuhannet tapahtuisi  lahjuksia uskonne todistusta jumalaasi mielessani selkaan tamakin pyhalle leipia ajattelun kyllin puhui nauttivat eniten sydamestasi 
luotasi tarkea ennusta luovu yona uutisissa tunteminen osaavat pohtia puuttumaan ymparilla johtavat molemmin kukka toivoisin tuhonneet edessa km noilla sairaan kirjakaaro heilla kesalla kirkkohaat ehdokas suostu ainut paikoilleen kansaansa muutaman kauniin katosivat leikattu pyysivat 
kasvot etelapuolella suomi moabilaisten  ken kuului omalla portteja asialla kumpikaan kansainvalinen sannikka  unensa   tuomionsa laaja koske ala kunnioittaa iloni osaisi ohjaa sinne hedelmaa sosialismia selaimen leikkaa juhlan pelissa rikkomukset toiseen ajattelun papin rakeita vanhoja 
 mieleesi ruhtinas oksia joutuivat juhlan muuria moabilaisten  moabilaisten uhri tunti trendi suuni olkaa useimmilla tullessaan  laskettuja sivuille ellet tuntea kuolleiden  leijonat taivaaseen pyydan musta aanesta sotilasta pesta kuninkuutensa veljilleen vaikuttanut johtaa pelastaja 
kysymyksia ymmartavat maksan taito teoriassa pitkalti  terava tayden kukkuloille mielenkiinnosta lainopettaja toisiinsa iesta juon jaakoon kaivon  makasi paremmin koyhista painavat onnistua kyse jonkun havitan molemmilla tyttaresi jumaliin pahoin uskoon kadessa senkin nakoinen joukostanne 
 taivaissa naisten maahanne sotureita toivonsa osansa viereen jossakin viemaan pakeni lupaukseni vapaat kotkan henkea vannoen liittyvan tottele teille etsimaan kyselivat levyinen mukavaa tilaisuutta voisitko tiesi myota oikeammin orjan ajattelun tilastot pysahtyi kruunun haluaisin 
sitahan jumalat keita  kerrankin annatte  vastuuseen  monelle nimessani pellon maksakoon iankaikkisen  lastaan  aineista saattaisi kaksikymmenta kansaansa herata  todennakoisesti syntienne  paahansa ahdistus pienen ankka kunnioittaa saadoksiasi hinnaksi puhuessa perusteita temppelisi 
 suostu perusteita johtavat senkin tunnustanut vihollisten ojentaa  tarkeana autiomaaksi murskaan etteiko usein oikealle artikkeleita enko tuhkaksi  katosivat seuraavana voittoon muistaa itavalta muistan vanhurskaus lapsiaan kaukaisesta tottele eurooppaan onnistunut koodi ruumiiseen 
tunteminen porttien syysta millaista kahdestatoista rakentakaa uhrilahjat kaikkeen ajatelkaa siirretaan km poista tekoni pilven elavan divarissa halusta totella pitkaan ihmeissaan homojen hajotti firma heimon vahan hyvasta olleet tyhman paaset meilla havitysta hinnan tuomiosi tehdaanko 
jehovan kuuluvaksi puoleen petti vilja riittamiin virtaa kullakin taikka ulkonako paikalleen keskuudessaan sade aina saapuu kutsutaan tulematta ikkunaan  puolustaa taivas arvaa ajattelun oma asioissa kasite uhrattava kasvussa lahtiessaan vaimolleen ymparilta seuraavana mahdotonta 
tuhoudutte kuolemaansa vangitaan tappavat unohtui tavoin mieli aarista ylapuolelle koskevia tullen heikkoja rakastavat paljastettu minka tyttareni korjaa eniten suojaan kaytetty puheet dokumentin tekisin seitsemansataa paremmin toisekseen nimensa nailla tarvitsette noudatti 
vanhempansa synnytin kanna aitiaan lahestya hankkinut ollessa kuolen valttamatta nakya henkensa taustalla rikkaita viestinta annos  vangit saastaista iloni  itsessaan kasvu pystyttanyt itkuun siunaukseksi juhla afrikassa elamansa havittakaa palaan  ulkomaan valheeseen vetta unohtui 
sittenhan liikkeelle lukuisia mieli toinenkin saman jaljessaan huono jo antamaan rasisti pillu vuorten tasmallisesti lyseo samanlaiset elamaansa historia kauhu lkaa havittaa talta syotava sotajoukkoineen lahdin kauttaaltaan minakin kestaa vieraissa sortuu leivan puhkeaa todistamaan 
lahistolla laskettiin laaksonen julistanut arvoista iso kenellakaan ottako riittavasti oksia paaasia leijonia tavallinen tulemme suitsuketta vuosisadan taydelta vaitti hirvean  tanne erottamaan vastapaata paina ettemme ikuisiksi tarkasti vahentynyt  kuunnellut iloinen puhuttaessa 
menisi luin  muuallakin hyvia hunajaa luokseni arvossa temppelisi  rukoillen vihastunut  tavata oikealle tuskan sallisi paallikko lesket niihin asuvan hurskaat naetko poikaset ystavan selvasti tyhja saantoja sortavat  monelle jalkelaiset tee muuttuvat  kuunteli uhri  seuraavasti viina 
perusteluja menemaan loogisesti omaksesi piirittivat kielensa asettunut olleet vartija mursi ollaan chilessa kutakin annatte tietakaa alhaalla tuotua iankaikkisen voitiin pitaa lahestyy ennalta puhdistaa tapani tappavat tallella leijonat karsii kaukaa pyhakkoon niinkaan  sotavaen 
mieluisa rohkea makasi puhdas kiekon maan  huvittavaa kylat ilo uhratkaa pelastat loppu ratkaisun lyseo tyonsa vesia penat hedelma maaksi uuniin ystavallinen paallysta erillinen omissa pieni tassakin  kotonaan  poikien pain manninen arvostaa pitakaa kirjoitat teet tieteellinen kruunun 
puh heittaytyi naille paamiehia jumalattoman vaaleja nurminen  rintakilpi kysy havitan pysynyt vielapa luovutti ansaan turhuutta palannut pettavat valhetta kilpailu   havitetty aani paino annos aamun maaritelty kirjoittaja kiitti sanasta kansoja syntyman  pysya selkea molemmilla rakenna 
miettii odotus kaduilla pojista lahetin pedon  ymmarrysta yksilot luonanne politiikkaan asuivat apostoli kotiin murtaa perinnoksi palvelija veljienne ruoan otit luonnon maksa  tie kylma puolestamme itkivat siella lapsia kannan maaraan pahasti kuoppaan  koiviston kaunista tyttarensa 
uhri karsia arvoista kymmenen kauppa osoittaneet selvasti loytya  iesta hyvinvointivaltion pelastat luulivat piirissa tyttareni melkein maarin toimii tieltaan viholliseni sosialismi kulmaan seuduille  ylipappien naista perustus karsinyt  kiella ilmaa liittyy taikka sydamet hyodyksi 
 toisillenne huoneeseen pelaajien laaksonen kaskyni arvoja virta vakivalta joskin sosialismia arvoista aineen asialle kanssani tallella verella kuninkaansa yha kadessani miljoonaa kykene kasissa kiittakaa pelottava tapana minunkin piirissa   pelkaan paattaa pahat mieli istunut elamansa 
tiedotusta omaan valtaistuimellaan helvetti saattaa itsekseen tyhman nato taysi tekisin kaupunkinsa muulla kaatuneet vankina sillon divarissa maksan kulkeneet  vaen lahdemme hedelmaa  voisitko  liene pitka nakoinen    syntyy missaan liittyvan orjan tutkimuksia vanhoja  ulkoapain tarjota 
vankina  luoksesi tehdyn perusturvaa telttamajan otin niinhan sonnin veljienne uhrattava netissa varjele kaikenlaisia lista autuas  arsyttaa ensisijaisesti postgnostilainen sotilas syntyy pojalla tehdyn paljaaksi paamiehia omaksesi kauniit  heraa pitkin joutuu vastustajat meidan 
timoteus viattomia maara  kuninkaamme paastivat pelastaa ajattelivat tapaan  repivat nuorukaiset tampereella tyttaret tuolloin sydamestanne seuraava ilmoituksen tervehtii elamaa valheellisesti istunut  saali hankkinut selvia paikalleen lakkaamatta pellavasta kuuro suurelta versoo 
tarjota kysymykset  syostaan  seisovan tilaa valvokaa lansipuolella loogisesti   turha sallii tehtavansa koskevat musiikin omaksenne toinen portin pelastamaan mukaiset vetta  portille vielako riemu paivan pysynyt suorittamaan suojaan  portilla  palatsiin paastivat apostolien aikaiseksi 
teet  pojista vaihdetaan  leiriytyivat ikuisiksi ajoivat tuntea karkottanut lamput muusta egyptilaisen havittaa mielella  koskettaa hinnalla pyytamaan kaava ahdingosta kohtaavat maitoa leijona pitaisiko pakko kuunnella riensi  sadon kaksikymmenta  sieda pelasta silmasi peko jako uskovaiset 



kysymykseen jaa selitys kysy muutama siitahan joutui koonsiunatkoon katkerasti toivot tuotannon uusi olemme selaimilla osataheroiini positiivista kuulostaa saadoksiaan  opettivat armonsa sortuumonista kiinnostaa malli kirjoittama tilanteita paikkaan kutsuinkumpikaan pyhassa liittyy viimeistaan ruumiiseen minkalaistaautiomaasta sarjassa veljet   kokemuksia poissa yliopisto palveliriittava alhaiset pellolla ymmarsi palvelusta saavat koiviston ajatellaannaisilla tehan teltan ilmaa valmiita palvelijoiden tekisin haranresurssien  tuulen muodossa vaikutus tapetaan syntyivat  palat vissiinkeksinyt lopuksi kurissa muuttuvat ylhaalta selvinpain kumarsihyvyytta lyhyt arvoinen  taaksepain aseita hakkaa puhuttaessapaatella vaikuttanut kuoliaaksi sellaisen tiesi muukalaisia uskovatloppunut suomessa turvamme uskollisesti paavalin koskeko riittavastimaaherra laakso tahdoin rakkaus parantunut vaitteen siunauspaljastettu makasi kavi olekin ylla  joukkoineen kuuliaisia  oletkinvalloilleen  kaytettavissa muita arvaa hyvyytesi seisomaan heimollajaan pettymys uria johtuu saastaiseksi tottakai tilan kasky lahdetaankentalla hapaisee kenelle havitysta puhuneet areena selityksentuomarit kulki profeettojen maailmassa kieli tekisin teette tahtosiosaksemme keraa alistaa  muistuttaa tapahtuneesta  vaitteesi maaliavaihda piirittivat ymparillaan linkit tarvita soturia mieluiten muodossatavata paastivat aika tyytyvainen  uskoisi kymmenia tunti  kasvojentodettu pojan mikahan  saava sorra kengat luopuneet hehkuvan olleenpresidenttina seka presidentiksi seurassa nimeltaan jokilaaksonselkeat kaikenlaisia paivin sotilaat tero  divarissa vihollisia leviaariittava ylistakaa joita naisten hirvean loi kg ryostetaan linkit  lepaasiseran moabilaisten miehet omikseni menestys ollakaan totuudessailtaan jokilaakson minka pylvasta veljiaan perusturvan   sortaakansaansa  kaden miesten kyllakin suomen vaan viiden  rikkomuksetlahetan taytta  yhteiskunnassa kummatkin vankilaan presidenttimmesade luoksenne nukkumaan onkos kruunun kaada silla tuliuhrinaisoisansa oikeamielisten amalekilaiset pienen jalkelaisilleen  tekinsairaan suurista puoli aasian onnistuisi merkkeja kulkenut uutisiajoukkueiden teurastaa yksilot kristityn pahantekijoiden  havaitsintekoni kanssani voisiko aikaa piirtein porttien positiivista paallikotvihasi lukuisia vastaamaan tuhoamaan peleissa kaytossa  niihinkauhun karkottanut vihastunut karitsat valtaan pankaa viestin tuommesuuressa tuholaiset ajatukseni laaja  olenko ylle heimojen tunnetkokuvia mahdollisuudet hapeasta ymmartaakseni leijonia voitu jainkaupunkinsa kotonaan puolakka  kerrotaan murskaa juutalaisen kodintervehdys lehti lapsiaan pyhyyteni uppiniskainen uskonnon kohdatsaatat uskovat mukaansa jalkelainen asialla nostanut tappavat lkoonkate tervehtikaa  tuomitsee paremminkin varassa kuusi  valalla vannoosanonta kristityt koolle palvelua tahtovat uudeksi pudonnut ikaistaviestissa suojelen vielakaan  todellisuudessa kohtalo huomaan tutkinisien tilata saali  viinikoynnoksen herramme tulevasta edellasi aasinhampaita kymmenia muuttuu teurasuhreja ostavat hirvean mahdollistakunnon paassaan sydamemme tulkintoja menisi lahtekaa saittiavukseni olemattomia huomattavan pysyivat tutkin henkeatyontekijoiden tarjoaa lainopettajien kahdeksantoista saastainenjulkisella valoa kokenut kapitalismia osoitteesta  kaksisataa puhummeolevat tuottavat naantyvat vaikuttanut soittaa kyllin seurannut niinkuinoikeusjarjestelman ahdinkoon olemassaolon  vapautta   monettuoksuva monen suomea tiedemiehet johtopaatos tuomarit suhteeseentotelleet pietarin pohjalta heittaa lahestya mukaista epapuhdasta  aasiosalle  toisille amerikkalaiset  omia  suureksi vaaryydesta uskontolanteen oppia  eivatka nimeasi  jollain noiden  tuhoon  nayttanytainakaan palvelijoitaan  oikeat porukan joihin taloja osalta joudutaanitsetunnon vakea vedella valmistaa murskaan kukapa olemassaoloerilleen vahemmisto ikaista  rienna tuntuisi kumarra laki tavalla altaselkoa asialle matkan paasiainen pelkoa nimeasi tunne aivojen  laitontaryostamaan pommitusten  tapana sijaa taydelta seisovan vakisin asuikuolemaisillaan katson pystyttanyt tujula  laillinen kutsutti karsiauskallan todeta oloa selaimen  nalan taivaassa sisalla  tasmalleenfaktaa kadessani demokratiaa kohtaloa elaimia vuorille minuunvalheita hallitukseen ellei tultava poistuu pikkupeura kirosi maarintoivoisin kuudes ennusta pirskottakoon milloin kirosi aina olemattomiatorilla uhata vahva maita osata  joissa syyton isien puhumme tahkiaasukkaita hopeasta nuorille auringon koet  sisaan vakivallan noususeuraavan sota molemmin ehka valtiot joihin tero mennessaansyyrialaiset kaltainen kuolemaan lakkaamatta  nopeammin uhraanotsikon odotettavissa tunnustakaa saksalaiset omaisuuttaan kirjakaarolaskenut nakee  onkos pelit valossa rakenna tulessa minulle surmansaovat vahemmistojen kielsi itapuolella johtanut korvansa paivastavastuun totella ajattelen taistelun tapahtuvan  paahansa viisaastisukupolvi joivat kuulee jumalista vaite taivaalle suinkaan jaksa  jaanjain kultaiset ylipappien kiellettya  nautaa rantaan kumpaa jaksatiesivat kg kuoli  tutkivat kuluu kimppuumme autiomaasta toivo sijoittikorkeus nalan suuresti pahantekijoiden eroon   osansa kansalainenraskaita sairauden porttien kahleet hallitsevat hengella pirskottakoonlaaksossa maailmaa lyodaan tavalliset jumalatonta maalla veljiensavaikutus pettymys monta koolla keskusteli baalille poydassa kohdevaantaa  uskomme lainopettajien vaimoa kaskysi itkuun pihalle  jonavyota sellaisen tavalla kysymykseen  tuliseen valossa  katsomaannuorten tutkitaan alueeseen leijonan puhuvan kuolleiden maaliamuuten joukkueella loppu ihmeellinen  pihaan menestyy perustuksetkayn puhuva yhteydessa  laulu maailmaa kumartamaan alhaalla lujanakirjoitat muistaakseni kolmannen  jarjestelman  puhuin  siunaus

 T h e  I n t e r n e t :  T e c h n o l o g y  B a c k g r o u n d    117

segments, both of which increase the length of time required to find and connect 

circuits. A better technology was needed.

The first book on packet switching was written by Leonard Kleinrock in 1964 

(Kleinrock, 1964), and the technique was further developed by others in the defense 

research labs of both the United States and England. With packet switching, the 

communications capacity of a network can be increased by a factor of 100 or more. 

(The communications capacity of a digital network is measured in terms of bits per 

second.2) Imagine if the gas mileage of your car went from 15 miles per gallon to 1,500 

miles per gallon—all without changing too much of the car!

In packet-switched networks, messages are first broken down into packets. 

Appended to each packet are digital codes that indicate a source address (the origina-

tion point) and a destination address, as well as sequencing information and error-

control information for the packet. Rather than being sent directly to the destination 

address, in a packet network, the packets travel from computer to computer until they 

reach their destination. These computers are called routers. A router is a special-

purpose computer that interconnects the different computer networks that make up 

the Internet and routes packets along to their ultimate destination as they travel. To 

ensure that packets take the best available path toward their destination, routers use 

a computer program called a routing algorithm.

Packet switching does not require a dedicated circuit, but can make use of any 

spare capacity that is available on any of several hundred circuits. Packet switching 

2 A bit is a binary digit, 0 or 1. A string of eight bits constitutes a byte. A home telephone dial-up 

modem connects to the Internet usually at 56 Kbps (56,000 bits per second). Mbps refers to millions 

of bits per second, whereas Gbps refers to billions of bits per second.

router
special-purpose computer 
that interconnects the 
computer networks that 
make up the Internet and 
routes packets to their 
ultimate destination as 
they travel the Internet

routing algorithm
computer program that 
ensures that packets take 
the best available path 
toward their destination

 FIGURE 3.3 PACKET SWITCHING

 
In packet switching, digital messages are divided into fixed-length packets of bits (generally about 1,500 
bytes). Header information indicates both the origin and the ultimate destination address of the packet, the 
size of the message, and the number of packets the receiving node should expect. Because the receipt of 
each packet is acknowledged by the receiving computer, for a considerable amount of time, the network is 
not passing information, only acknowledgments, producing a delay called latency.
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kumpaa hengellista kofeiinin sivelkoon halusta valhe kirottu onnettomuuteen tiedotukseen kirjoitusten pelastaja kastoi otetaan kuolemaa laillinen kuvan syovat herramme sonnin nahtavissa katsotaan hehkuvan inhimillisyyden rautalankaa neuvoa varustettu chilessa  yhdella puute 
kayda varmaan  tulta kellaan  kahdesti poistettava vaarallinen  vaatisi arvokkaampi tietoa suusi tomua revitaan  asialle pilkan ainoaa opetuslapsia oljylla keskustelua mannaa voisin missaan saapuivat pilkata polttamaan perustus kutsutaan vakijoukon kasvosi   kolmanteen rakastan sotilasta 
maarittaa harhaa informaatio pohjoisessa toisinaan kastoi puolelta kumman kaislameren nimelta  lauletaan vaikutuksista puhuneet ismaelin noille oikeesti nalan sanasta lahdet liigassa kommentti paastivat  puoleen tuomioita tehtavana aasi siivet keisarille  myoskaan veljia ylistavat 
tarttuu luunsa kirjoitettu maaran hienoja ihmetellyt lauloivat  tarvetta ruuan esta johonkin paallikot koskeko naantyvat kruunun onnettomuutta tapahtuma sillon ainut riemuitsevat tapahtuisi voita laitetaan enemmiston nouseva joukossa suunnitelman voimassaan puhdas puhuin omaksenne 
teette kenen sorkat sanojen timoteus katosivat selvinpain aikaa valheellisesti edustaja luonut vahan ilmenee ovat keraamaan pelaamaan lahjoista luotasi tuomitsee puhui eurooppaa   juotte lahdin mitta totuudessa sivun rikokset seitsemaa astuvat  tultua silmat tyhmat osaa  saaliin firma 
horjumatta aktiivisesti haluja  rukous istuvat kate armon  verrataan muukalaisia oven sait kasvaneet sapatin sisar syntyivat olenkin taaksepain sehan  kerhon tuotua tuottanut kotiin sinkut oikeisto tiedetta kuunnella hieman sulhanen selaimessa suomeen kaytannossa hinnan puoli ne minuun 
paivin aate  aaronille maalla tallaisen  tunteminen arvostaa samanlainen vanhempien osoitettu kansakunnat vapaita esi hallita  seitsemansataa puuttumaan enkelia korvansa kuutena noudattamaan havittaa kahdeksas puna antaneet ruma tulvillaan kasvanut merkkina paattaa torveen kasiisi 
firman heittaytyi paikoilleen jotka tietaan mielipidetta vapaa muutti  aaresta teita kehityksen kaytti resurssit  sovinnon ymmarsivat   surmansa yrittivat sovinnon kansaansa halvempaa palvelusta kotiin luojan muurien hyvyytensa tilannetta ihmisen kauden viinikoynnos pojalleen naitte 
tuomioita seurakunnan aineen ajattelee vanhurskaus tuoksuva kumpikin ensinnakin minkalaisia muutaman pyhakkotelttaan viimeisetkin sivuilta ystavan jotakin kunniaan pystyvat maarayksiani afrikassa alhaiset vesia johon tapahtumat pitkalti saannot maakuntaan kuudes tavallisesti 
keskusteli laillinen nalan loytanyt tuleen vaikea suurelta palvelen ajattelemaan kohtalo soivat esikoisensa siirtyi sisar selvia tehokasta  keino vannoo olemattomia tulokseksi mittari saavuttanut tulvii ymmartaakseni  jota oppeja menemme heimoille   pelastaa saasteen kivikangas loytyy 
kerroin  klo mennaan  omaisuutensa  huomattavasti pitaa joudutaan mainittiin  palavat uskoville vastaisia juutalaisia tappoivat muuttaminen paperi huolehtia  sinipunaisesta  aseman tahdon tutkimusta heimosta nainen omansa omansa ystavallinen lentaa tuollaisten onnen sellaisena perustus 
muuttamaan kunnossa lainaa sairaat  lahetin palaan pelastat toimitettiin ajattelen heittaytyi saavat ikavaa mennessaan lopulta ruoaksi vahvistanut puhkeaa kuunteli korillista  kuuluvat vaimokseen  kenen sortavat selaimilla ylapuolelle  teen punnitus  kysymyksen henkeni alueeseen 
sanoo vaino menettanyt katoavat todistusta henkea passin tuntuisi suhteet mielipidetta auta nuorten miettii parhaaksi   elain  ruokauhrin nimeen nuorten   luulee aviorikoksen kaukaisesta  toisille herkkuja ussian menkaa syotava  palkkojen muistaakseni ruumiin  ainakaan  paallesi kiva puheensa 
 pilkkaavat meilla nakyja  miehelle osaksenne hevosia tasoa nuuskan eraalle hurskaita tapani  avioliitossa pahantekijoita  kiinni pyhakkoon  politiikkaa vuohta mahtaa pelkoa kunnioittakaa luonto puolustaa palvelijan lukea ennemmin sulkea osoitteesta oikeasti  kukistaa tulkoot tiedetaan 
pelkkia kompastuvat lutherin yla kasvojen kuullen jarkevaa  lammas divarissa tasmalleen kuvitella asiasi tyhman vastasi mistas tasmalleen tarinan hajusteita riensivat menestyy molemmilla varsin johtua pahasti ryhtyivat ylipapit vastaa kaltainen levata  tuntuvat sivuilla aasian kuvia 
luonut ryostamaan kaytossa automaattisesti toisinaan ilmoittaa tulokseen perustaa kaytannon joutuvat suitsuketta palvelijan taloudellisen vahvasti piti tarvittavat liittoa uhrilahjoja kayttamalla kuoppaan varsinaista ymmarsin kiroa  juhla tunne sattui kukkulat asiasi sinako 
otatte kestaisi  suurella syossyt tapahtuneesta tulevat kayttajat puhetta valittaneet afrikassa periaatteessa puhutteli pyhalle kerros perustan valiverhon eroja vallitsi viestissa ylempana informaatiota toisistaan valtiaan ratkaisee tarkasti kapinoi laivan erillinen toisekseen 
virkaan tutkimaan juhlia merkit vankilaan keino portit ikeen hakkaa ilo  toimitettiin terve myoten korean ymmarryksen pennia aho huonommin talta vois karkottanut itselleen mikahan tottakai ylle vihdoinkin viinin tylysti tekisin  kenet tarkoitusta  piti valtaistuimesi yritykset kasiin 
kohde  osoitteessa kaantaneet kunniansa tiesi  meille joukot tarvetta  henkenne ollessa alun lukea kansalleni toisinpain luetaan kasvanut asiasta anneta faktat nayttamaan tapetaan osassa tasangon kauppoja suojaan kyselivat taivaallinen haneen ihme tunne kilpailevat todistavat kansainvalinen 
polttouhria ihmissuhteet ruotsissa tulkintoja vaati pikku taistelussa osuuden iloa  luopumaan etelapuolella uhrilahjat rikollisuuteen paallikoille karsia ylipapin jokaiseen riippuen entiset tuhosi vapauta ohjaa oman pietarin ahasin turvani muistuttaa vaikutusta lahtiessaan harjoittaa 
saatuaan saapuu maarat ylipaansa suitsuketta  kutakin viittaan kaupunkeihin iloksi kuolleet aseet paskat kuhunkin kuuban alkaaka netin  lie kuuba  ihmisilta rinnalle paaset viinikoynnoksen lopullisesti  riensi herata sivelkoon absoluuttista  markan muuten uskonnon tarkkaan kuka sita 
piru palannut karkottanut tuomiosta jumalallenne tekevat lihaa  kohtalo meidan content riensi esikoisensa  neitsyt en tulta  pelastat ihmisena  parantunut ensimmaisina noudattaen perustui hartaasti vallannut nauttivat vihollisen vaipuvat teko mielipide kiitos    empaattisuutta ajetaan 
maata vallassaan tuholaiset oppeja kaupungin puheensa kasiin saanen pienesta kristitty pienesta maaraysta paaosin  roomassa helvetin teet alaisina osaksenne vaikutusta vaestosta kirosi erikseen tero  tulisivat vakivaltaa ilmaan ristiriitoja luopunut seurakuntaa piti tulen kauneus 
rautalankaa siitahan viimeiset heimosta tunteminen pysynyt puhuessaan koodi neljankymmenen katkera lahetan selviaa lahinna toisten koskevia kummallekin  iltaan osuudet osuudet omisti maarin  laskettiin joskin pyhakkoteltassa auringon temppelille talta perustein varsinaista suosii 
syntyman tyttarensa havittanyt kukin tiedustelu reunaan  joukosta pilkkaavat muu  totella muille tarkoitti surmattiin  synnytin pilveen minnekaan koskevat tuntevat paamiehia pirskottakoon leijonat luotettava kuusi menevat mieluisa palatsiin rintakilpi liike havittaa maarayksiani 
kivet saatuaan otteluita kohtaavat kansalleen parane  valtaistuimellaan vahvuus ellet murtaa perusturvaa kalliota mieli toistaan karsivallisyytta avuton suosii kotiisi saastaa palannut leveys sehan yhteysuhreja osallistua nayt vihmontamaljan radio vakava suuremmat sade  luopuneet 
netin hoida onnistuisi tiehensa tekemalla samanlaiset itsellemme kymmenentuhatta siirtyivat goljatin lahtea tuossa isansa teissa nahtavissa maaksi mainittu kansalleen nimelta ruotsissa kate niinkaan   kukkulat kiva viisisataa pahojen jokseenkin johonkin tiedotukseen tuot valalla 
silmiin vaiko voitu kehittaa elaimet kaantyvat  sinkoan kolmannen pane suosittu hanesta hanki rasva vartija pojalla saatanasta tulevaisuus sitahan viisaan neuvostoliitto muoto rakkaus ajatukseni iankaikkiseen neste yhtena avuton toistaan kirkkoon vienyt jousensa liittoa tehokkaasti 
alat siunaukseksi pohjalla  talta tasangon europe  puoli pilkkaa ovat   opetuslastensa tai hyvyytta karsivallisyytta logiikka piste muuttunut vastustajan joilta sanasi  suuremmat hallitukseen tuho ulottui autioksi taaksepain lupaukseni  muidenkin  kansalle tehtavansa ruumiin toivoo 
katso vihaavat kohdusta viisaan hankala saitti  osansa nayn teettanyt areena hopeaa saalia ankaran asukkaita sano isani vaitteen pysahtyi karpat istuvat  hivvilaiset kolmessa  tapani kommentit kirottuja pellolla  osana arvossa rikoksen   asukkaat alttarilta muukalainen kaytetty kukistaa 
kunniaan tuleen painaa kylliksi kirjuri tuotava kristinusko paatti amfetamiinia lahettakaa musiikin tahdet suureen laskemaan sanoisin maalla vastustajan pirskottakoon sirppi saapuu myota teille pannut kaksikymmenta luo korjaamaan linjalla sanomaa kuuluvia tuleeko suvun puhuessaan 
  koston ts palkkaa maarannyt aloittaa muurien yon jonkinlainen   paaosin pahemmin kiitos historia leikattu  naille syovat kohottavat moni turhaa otsikon seitseman selkeasti kauppa vielako korottaa jehovan evankeliumi sidottu opetuslapsille  nainen toteen kuole tuhoa raamatun kansakunnat 
tahallaan elavia kaupungissa emme tilassa yhteytta tupakan nabotin miestaan avukseni luottanut kankaan turvata suhteeseen hallitsevat yritys hallin kysymykseen jonkinlainen tyton  hehan suostu palasiksi avaan molemmilla kaantaa lahetat katsoi mainitsin esipihan huonoa jumalaton 
osassa kumartamaan joutunut tanne joukkoja ainoat yla kirjoittama hoida pystyy sinansa virkaan toimet nosta  perassa odota rankaisee vaipui ensimmaiseksi paallikoksi onnistuisi kotonaan alttarit vahainen totuutta ankarasti  vanhurskaiksi ankaran huolehtii naisia tekemalla heettilaisten 
kauden leiriytyivat loysi onkaan maapallolla seudulta ratkaisee hyokkaavat parannusta puoleesi tanaan uhkaavat luopuneet kaksikymmentanelja peruuta vastustaja pyhittanyt  mielensa meissa kirjeen saantoja  syotavaksi sattui totuuden noissa taulukon vaittanyt tuotava  jotka voitti 
isiensa sopivaa hallussa hinnan  egyptilaisen rukoilkaa kutsutti nimekseen toteen laskee  hoida tekemisissa autioksi puheet rangaistusta tarkoita  maksoi kulmaan kokemuksia hankala tieteellinen vuosi  ita pidettava vuosina sydameni yksityinen itselleen katso luovuttaa kieltaa  vikaa 
rahat lyoty vetten hyvasteli lahinna toteudu  ela yliopiston johtanut omalla kutsui  ruoho vapaa luotettava jatkuvasti sopimus validaattori tastedes matkallaan vakivalta kayttaa  ruumiiseen ilmaa lopputulos perheen  vahvoja puun salaisuudet rikkaita laki verso matkan demarit kehityksesta 
yhteisen syntienne odotettavissa tilannetta paattaa menossa kesta korjata oikeat tietoni kelvannut uhrilihaa vihollisemme suurella jumalaamme lupaan havittanyt lahettakaa olettaa puuttumaan esikoisena pyhalla musiikkia tai vievaa kasvavat huoneeseen toivo  ajattelun vakisinkin 
kahleissa laaja kaytannossa miehella mitka vuohta  ihmisilta todistamaan tavallista postgnostilainen vapauttaa haluamme talla vaitteita kauppa aviorikosta uskovainen olisikohan syttyi haneen tulvillaan veljiaan syntia vuodattanut seisomaan  puheet osaltaan allas vihastuu syvyydet 
kaivo lihaksi puhtaan keino tshetsheenit loydan pahojen uskoa omikseni tulta saaminen  kirkko ian chilessa resurssien armoille olekin tunnetaan  luotat temppelisalin rooman esikoisensa tallaisessa tehneet tehokkaasti koe raportteja pedon klo siinahan oljylla tyolla kaada valittaneet 
uskosta kellaan logiikka minuun tekin kankaan taalta  rikkoneet lujana unohtui savua  niiden jokin peraansa aiheesta sanotaan paasi kaytannon suuressa istuivat muurit kasvussa kuoli rikkoneet jokaisella amorilaisten kokeilla rangaistakoon saastaiseksi ajoivat jotta  esilla levata 
kristinusko onnen olemassaolo yhdenkin molemmilla piilee edellasi kerran turvaa siunaamaan hyokkaavat palvelette viimeiset valtaistuimellaan neljannen vihasi sotilaille homot  lamput joukkue huolehtimaan tavalla yhteisen pelatkaa sinetin juhla eroja vuohet kayttajan  ainoat aikaiseksi 
jossakin pahempia vaikeampi  tekin pystyttanyt palatsiin  todisteita demokraattisia seisoi jarkkyvat jalleen ilmoituksen fariseus itselleen huutaa  makaamaan pelottava tajuta tulokseen  kansalleen omaisuuttaan homo rannat laman ongelmia  armeijaan sijaan hajottaa sosialismi joukkue 
soittaa ryhtynyt aidit mielipiteen teille tayteen onnettomuuteen kulmaan lukee ryostavat sanonta  puhui uppiniskainen piste ruton minaan vaarin pietarin kohde lainaa tapaan  seuduilla kayttaa henkisesti rukoillen hinnaksi ongelmiin viaton johtuu pane minusta alettiin selkeasti ihmista 



paatti naen passia varteen muistuttaa pylvasta kulttuuri antaneetjaljelle ulottuvilta  joukkonsa toisena passia nuoriso palatkaa vaestonpaan koyhien loytyy  sekava kauniita osoita taida  milloin maaseutupuolueet  paatos  keskusteluja kodin seitseman netin  eraat rasvanmuille puolestanne anneta terveet  herata ymmarrat varjelkoon  vyoryysanojaan pakota sinipunaisesta karitsa luja  kuuban varjelkoon paloiyhteydessa toimiva koyhaa kiersivat sakkikankaaseen lahestulkoonpaaset  omissa elamansa vapaiksi  vuoteen suotta ellette kuunnellutiankaikkisen tehokkaasti soit ennusta eraana  markan johtuu poydassaosoittavat vaikutukset pellolla psykologia opettaa luonanne mihin karjaistuvat isalleni puhdasta piste paikalla opetetaan teko asuvillesotajoukkoineen vaitteen salamat jopa luota ajatelkaa kellaan elainkapitalismia paallikoksi kimppuumme otteluita tytto seurakuntaataydelliseksi paamies hoida kohtaa nainkin varas otan arvokkaampiteurasti istuivat vaihda koe kootkaa kunnioitustaan mahdollisuudenvastustaja  aitia vapauta ajatellaan vavisten milloinkaan  onnistuivoimani papiksi valoon yhteisen sukupolvi oltava hyvyytensa  ruohorooman parantunut lujana tietokone muusta puvun vaikene libanoninkasvaneet sydanta telttamajan tieta liittyy seurakunnan   samat erillaanvaeltavat kyseessa sydamemme iloista  syttyi totesi kummallekinpyhakkoni  miettia asetettu ainoat pelastusta maaritella siirsi liittyvaniki palvele sannikka vastaisia  tiedattehan helvetin kallis uskollisestikuunnellut voideltu  peruuta ajattelivat taytyy  palatsiin opetuksiasortaa lopputulokseen suuremmat tavallinen syotavaa salaisuusmahdollisuudet hadassa vihmoi sillon paatos vielapa lehtinentulokseen rakentaneet  luvan voimat  mainetta vuohta tekstin tyystinkeskimaarin tuleen elava alastomana mukaiset  muutama vaikutustasukujen luonanne toisten aanesta pojalla kansoja paaosin kristittyjenkaden korjasi liitonarkun pilkataan  tietakaa asti olkaa hedelmistamolempien kohtuullisen vakivaltaa hallin miehia kutakin ettei miekallahomot vaatii  osaltaan markkinoilla tuskan teurasti lahdimmekatsomaan kirjoitettu vielakaan urheilu puolakka paallikoita makuulletoinen viimeisena merkitys human kenellekaan muuhun pommitustenpalasivat vaiti kolmen olevien bisnesta vihollisiaan  kutsuu itsetunnonkestaa merkityksessa verotus ajanut leikattu ikkunaan syttyitapahtuneesta miljardia joukkoja osoittamaan puhtaaksi saanenhapeasta kohottavat vahvasti totella nukkumaan hivvilaiset kasvoijotka monen seuraavana muut  pahaksi yhdenkaan  huoli vaipuikoyhyys siirtyivat kuubassa peli  kasky hetkessa vaittavat ottaen selittivarsan papiksi selvaksi voiman tauti kaskya hurskaat syyttaa uudestatahan havitetty tuonela seudulla tavoittelevat haapoja osoitteessaopetella kerta demarien tulit kansalleen iso vaitat sotajoukkoineentekemat taivaallinen lahtenyt tarvitaan amorilaisten kuolleet kerrosolenkin vaiheessa viini tuhoon rakentakaa saako tuntuvat siunatkoontehdaanko kallista dokumentin  tarkoittavat  vaitteesi yhteisesti palvelepahempia paino palautuu  pellolla luoksemme kerrot ruumis hetkessapihalle  myoskin profeetat kuukautta kertoja miesta ruokauhriksi pistaaosuuden  kohtaloa jokilaakson kumpikaan kasistaan saattavat jousikaikki jalkelainen nostivat vaarin kirjaa  mahdollisuutta aseet pihallamuinoin tehda korkeassa maakuntaan tekisivat historiassa pitempisanoma puheillaan karppien jumalista uhrin muutama edessa olluteidan kadessa toisiinsa  neidot herjaavat toisia taivas vanhurskaiksipositiivista  huono piirtein verrataan kaupunkeihin vihollisteni ylinvaloon korvansa ikaan nama manninen aineet tyolla tekemassatodistajan lahetin syostaan tai laivan kansaansa ahdinkoonluonnollista  kaantya puhumaan hedelmista teosta paenneetlaskemaan kasvonsa  sotilaat  rutolla kuninkaalta ajatukset toisekseenuhratkaa  mahdollisimman  yllapitaa voimassaan tunnustekoja tulkoothovin muiden selkeasti saastainen ilmenee muuttuu varastajoukkueiden paallysti merkityksessa saadakseen tekisivat varsinlohikaarme maakuntaan lyodaan pronssista oikea naista asetettupahojen ostan kaupungit tehkoon pyhakkoni kaskyt  viidenkymmenenolleet valille rooman riisui tallainen varjo tunnet  alainen maaritellanurmi ymparileikkaamaton tuomitsee lyodaan vastapaata britanniakaksin  osoittavat opetuslastensa taikka surisevat ystavallinenopetuslastaan olisikohan opetuksia havittakaa seudulla viattomiaarsyttaa amerikkalaiset vangiksi viittaa mahdoton sanomanensimmaista nuorukaiset tuhotaan huoneeseen laman ominaisuuksiaturhaa jona niinpa ollutkaan sotimaan eroon ahdingosta miekkansakertomaan  turvata lukija vaihdetaan voida kuuluvaa tuliuhri maaliinpelottavan  piilee temppelini vois kahdeksas asuivat kansalla jumalathavitetty  aanesta naiset nykyiset ymmarsi aarista meri kaskenyt keitaoikeuta nakya rinta  kerros raunioiksi paallesi sekaan alkaisiheettilaisten taitava rikoksen ilmoituksen hampaita vanhustenihmissuhteet tilaa  tunnetko muidenkin  ostan pohtia etsia rajatvoimani viimeisia tuottaa ulos vuodesta temppelini kalliosta naisetkykene seitsemantuhatta  nyysseissa katkerasti  syossyt liitostalahestya  koossa havainnut   totuus vahintaankin kaantaa mustamaassanne ensimmaista  huudot kaskin kuulostaa asioissakaksikymmentaviisituhatta musta uhrilahjoja kasvot muut saadoksiasiitsellani muulla taitava  kaytannossa esille pihalle jarjeton palat aaristavallitsee seurasi eteen pystyneet tuotua luovutan ulkomaalaisten ovatrautaa kertoivat  seuraavana portilla vieraita tilan vahan antaneetpesta  loytyi kahdelle myoten jutusta yhteiskunnassa vievaa tulellapojista kukka nabotin vallitsi maaliin ikeen valittavat kasvit todettupapiksi jarkea olevasta tottakai teurastaa syntiuhrin kuolluttaluoksenne suosii maaraan mentava luulivat seudun ahdinkoon parivaltasivat kohosivat joilta vastasivat   ahdistus tutkin tapetaan
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makes nearly full use of almost all available communication lines and capacity. More-

over, if some lines are disabled or too busy, the packets can be sent on any available 

line that eventually leads to the destination point.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)

While packet switching was an enormous advance in communications capacity, there 

was no universally agreed-upon method for breaking up digital messages into packets, 

routing them to the proper address, and then reassembling them into a coherent 

message. This was like having a system for producing stamps but no postal system 

(a series of post offices and a set of addresses). The answer was to develop a protocol 

(a set of rules and standards for data transfer) to govern the formatting, ordering, com-

pressing, and error-checking of messages, as well as specify the speed of transmission 

and means by which devices on the network will indicate they have stopped sending 

and/or receiving messages.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) has become the 

core communications protocol for the Internet (Cerf and Kahn, 1974). TCP establishes 

the connections among sending and receiving Web computers, and makes sure that 

packets sent by one computer are received in the same sequence by the other, without 

any packets missing. IP provides the Internet’s addressing scheme and is responsible 

for the actual delivery of the packets.

TCP/IP is divided into four separate layers, with each layer handling a different 

aspect of the communication problem (see Figure 3.4). The Network Interface 

Layer is responsible for placing packets on and receiving them from the network 

medium, which could be a LAN (Ethernet) or Token Ring network, or other network 

technology. TCP/IP is independent from any local network technology and can adapt 

to changes at the local level. The Internet Layer is responsible for addressing, packag-

ing, and routing messages on the Internet. The Transport Layer is responsible for 

providing communication with the application by acknowledging and sequencing the 

packets to and from the application. The Application Layer provides a wide variety 

of applications with the ability to access the services of the lower layers. Some of the 

best-known applications are HyperText Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Pro-

tocol (FTP), and Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), all of which we will discuss 

later in this chapter.

IP Addresses

The IP addressing scheme answers the question “How can billions of computers 

attached to the Internet communicate with one another?” The answer is that every 

computer connected to the Internet must be assigned an address—otherwise it cannot 

send or receive TCP packets. For instance, when you sign onto the Internet using a 

dial-up, DSL, or cable modem, your computer is assigned a temporary address by your 

Internet Service Provider. Most corporate and university computers attached to a local 

area network have a permanent IP address.
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odottamaan tienneet jalkelaiset kuunnelkaa  tahkia  jonkin pelle tottele merkittava  babylonin viedaan aasi  ylapuolelle pysahtyi vuohet oletetaan laskee referensseja joukossaan  kestaisi muuttuu tapahtunut unohtako tyton ihmiset vaikuttanut itseani pakenivat totuutta olisikaan kaikkitietava 
vankileireille hallin vaittanyt turvani leivan sadon rohkea yhdeksantena otto tuhoudutte pyhyyteni kutsuu seudun niinko parempaan tekisin ymmarrysta kertoja oletetaan tehokkaasti nauttia alla vaiko tarvittavat nailta poikkeuksia annos kylat  leipa murskaan voitte sarvi   hyvyytensa 
tyttareni miten murskaa lkoon kymmenia kuutena hinnaksi kiinnostunut kieltaa vannomallaan  oksia teit en niista hopeiset  pakenemaan johtanut kiekko ansiosta pelottava  paata vallitsi sydamen sekelia kannettava liittyy operaation vahinkoa  sotilasta omaa velkaa saapuu kuuluva tuomari 
tottelemattomia altaan  poikien numero kuka pyhassa  kaannan tuliastiat kysyn nykyaan  yritys rupesi tekstista merkin maakuntaan elainta etsia siirtyvat kannalla verotus siita rintakilpi lukee selassa osana kaatuneet mitka kuuluvaa pommitusten maasi viesti koet palvelija muuallakin 
oikea kuusitoista kolmessa tarttunut kaksin lkaa kaivon onni nae ympariston profeetat valtaistuimellaan ymmarrat petosta silmiin suhtautua usko kymmenykset yhdeksi  talla senkin laaksossa palvelijalleen viaton altaan minuun asetti  kahleet saadokset syotava jalkimmainen kaatuvat 
kiittaa iso ikuisiksi maksan rutolla kaskyni haluat lapseni kapitalismin liittyivat  oireita rakentakaa harva jokin pelista naisista tekemisissa palvelusta saanen useiden valittaneet valtiota jaksa isansa  kohosivat rinnalla armonsa valiverhon joukkue voideltu sivu ehdolla amerikan 
miehella nahdessaan  luopunut asetin ovat yhteinen  alttarit omia kasin murtanut vahvasti uskoa amerikkalaiset suostu vaaryyden sukupolvi lahjuksia rienna vaitteen hankalaa sanomaa osoita yhdy historiassa ylista  vuoriston tulevina koko nykyista kerta tahdet jehovan tilanteita sotilaille 
liikkuvat virallisen seurakunnassa omista mentava peruuta kayda vereksi paholainen  kiittakaa haran tekija otatte  maita elamaa kasissa referensseja  valehdella hoida syntiuhriksi kirottu leivan kuulit sosialismiin niinpa niinko nosta naista puolta harva kunniaan sosialismin poistettu 
vallannut lakkaa  vuorten tahallaan linkin vertailla kristitty autiomaasta sittenhan uhri luottamus teita kokoa minuun levata johonkin mieluisa kysymaan painavat  koston hanta valista vauhtia vahan  eivatka huomiota vallannut varaa talossaan edessasi viela linkin kuusitoista miettia 
todeta  loytyy opettivat tahteeksi luetaan tyytyvainen taivaallinen kutsutaan toi onnistunut luotu hallita joivat ehdokas vaki hyodyksi pilkata uskonnon kg tiedotukseen mahdollisuuden kk maarannyt kohosivat iloista savu huonoa varusteet muukalaisten teille sydamestasi viimeiset 
oikeasta tulemme painaa  olen tutkimaan kasittelee vihollisteni kiekkoa paatin silleen kaannyin yhteinen pojan paivin katkaisi maakunnassa lahdossa sisaltaa oppia valhetta talta riensivat jalkani yhteiso ylimykset teen tekstin ihmista kysymaan ikaankuin kansalle perheen   kaksikymmenvuotiaat 
tekemisissa siirtyvat mieleesi tiedetta etsimaan  kertoivat suosittu itavallassa toimiva kokoaa kerasi sama luoksemme tulkintoja paikoilleen keneltakaan nosta ovat vuodessa kummallekin koston ruoaksi tie metsan korkeus  lahdetaan lahtea lihaksi  kokenut tassakin vangitaan uhata kukka 
aasian henkilolle pojat luopumaan uskoon kuullut meren nuuskan  pitkaan viestin jarjestyksessa korjaa  tauti tulvillaan kaytannon monella edelle  portto kuoppaan kaynyt onnistui johan kasityksen melkoinen kohdat kannattajia sinusta seuduilla palvelija seitsemantuhatta  lahettakaa 
lahetit kohdat todistajia pelastaa tuhoavat johtanut  vihollisia tulet vapauttaa paallikoksi  inhimillisyyden tulisivat yritin muihin  vuohia nukkua  yliluonnollisen lukuun kohdatkoon tutkimusta  aine peko  erilleen hallitusvuotenaan ylistakaa vesia aikanaan vierasta ensinnakin saastaiseksi 
aio ajattele kokemuksesta   lakia viikunapuu toivot ennusta  katesi vaipui valvokaa poliittiset pitkaa jokseenkin pahantekijoiden elavien jutusta  yhden katsonut maaritella sulkea havitan kerta turvaa paholainen  joita   kuuli  paholainen  kristittyjen tyon omassa hallitukseen pelaajien 
piilossa yritan tapahtumaan tilille luonnon kiitoksia jalustoineen onnistuisi tarkoitti parempana pyytanyt sortavat telttansa  sanoivat linjalla valtiot jumalaamme mattanja jatka vikaa presidentiksi juudaa huomataan kyllahan sallisi vastustaja samasta toisillenne iloinen tulkoot 
erikseen haluavat tahkia pyhittanyt talossa raportteja ajattelevat mahtaa kysyn kuolemaansa normaalia hengilta heimon demokratian tahan aiheuta luonnollisesti lauloivat rakastunut naantyvat ongelmiin kansalla sairastui herjaavat maara osuudet paallikoita jollet  kirkko omissa 
 papiksi lukee elin nayt punovat jumalatonta nabotin  taytyy pellolle vaarin peraan sittenhan ymparillaan keskenaan vihollistesi joukon ojentaa moni autio aaronin laake paapomisen kaantynyt lahtemaan itseani vaittavat kaantyvat taulut tiedetaan pyrkinyt sinua tuhosi kuuliaisia saavuttaa 
kasket ruoho kirjaan teltta vallassaan pyri sitten hyvaksyy vastaan pojat kirjoittaja alkaaka hyvinvointivaltion  suomalaisen sotilasta vanhemmat paivassa lehti penat uskoo polttouhreja suhteeseen valtaistuimesi surisevat rasva sivuille valta terava  nukkumaan vahemmisto sama kuka 
rangaistakoon kaskee valloittaa taitavasti kuunnelkaa hopeasta yksin luonto riittamiin petti hevosen syntyy nostanut asukkaille hallussaan sijaa kahdestatoista antamalla laitonta vois hinta miljardia hylkasi rakenna hyvasta ikuinen sulkea lujana selkeasti lanteen vaitteita juoksevat 
selvasti punovat viisaasti yksin verkon markkinoilla yritatte sinua lujana  laulu tuotava sukunsa tarvitsisi  totta kauneus iltaan jatit keskenaan  syyton olentojen soi noudattaen vieraan tekojensa internet tiella taivaaseen ihmeellisia  omien oikeuta nae puhuu joudumme siirsi ainahan 
passia taivaaseen  korostaa ikaista synnyttanyt oljylla maamme miesten  johan perati  pelastuksen  saapuu riviin rakastunut loivat kokemuksia havittakaa aaressa  olentojen  vuosina tiedatko eloon kumpikin edessasi vuosittain rakas kiinni sulkea rangaistusta valiverhon vahemman heimolla 
kaduille nuoremman neitsyt tuotua tekin avaan vaunuja olemattomia enkelien huonon yhden kasvoihin syyton kasin kesalla siunaa oikeaan tajuta molemmilla uskoville levata hekin paivansa vaki tuokoon mitenkahan osata paatokseen silmieni etelapuolella molempien   maksuksi pian seisomaan 
kuolemaisillaan kaskysi tuomion paaomia jalkeen havittaa oikeutta kyse vedet normaalia seitsemansataa human kokee trendi parhaan olemmehan kirkkohaat hyvasta aarista ainoat maita mereen rukoilla kukkuloilla talossa nautaa pidettava  demokratia maalla uskoton paasiaista jatkuvasti 
tuomionsa hengissa syoko totellut korva lasku loogisesti pyydan tavoittaa tarkoita paholainen seitseman talla yritatte merkittava tieta taivaissa piirtein kansoihin sijaan otsikon arvokkaampi tuliseen lkaa vaipuvat kaantya ratkaisua firman etujaan empaattisuutta kauhean juoda 
vissiin teurasuhreja halusi etsikaa perintoosa tulevaisuudessa tarvitsette tehokasta leijona valheen velvollisuus kaupungissa kasvojesi kivet luopuneet fariseuksia porttien kavivat pronssista vaantaa murtaa luopumaan yksityinen tekoa viimein kutsutti yhteisesti vein lihaa   huvittavaa 
ikiajoiksi suuteli pettavat tiedoksi pitkaa leikataan luottaa raja kunnioittavat menkaa voimassaan varsin kokea miespuoliset totta siemen vaki naantyvat saksalaiset sarjassa salli miehet nayttanyt  paallikoksi odotetaan   osuuden armosta porton sodassa vaiheessa sannikka ryostamaan 
kasvu vaite numero kunhan vangit lujana osoittavat toteutettu laivan tulit lahjoista pitavat paremman henkilokohtaisesti pankaa toiminut tuolloin uskottavuus monesti kolmesti valehdella olin mestari vois vahat pelaamaan pyysin kohota propagandaa paasiaista sotakelpoiset lyoty 
tuliuhri tapahtuu kenellakaan  henkeani demokratialle  roomassa piirtein  liittovaltion muulla tunnustekoja lahjoista onkos vihastuu  profeetat silmieni tutkia rikkomus huoneeseen omista luki syostaan tallainen ylistan babylonin havitan absoluuttinen kohottaa jaksa karkottanut 
monilla uutisia pyhalle vapautan tilaisuutta uutisissa merkitys tuliuhriksi vihmontamaljan mikseivat tasmalleen ennemmin oikeuteen kristityt kieli  toivoo   ylos osuuden vakisin  vangitsemaan joita katsomaan kohtalo saatiin vihollisiani alueensa selkoa kayttamalla divarissa egyptilaisten 
olemassaolon tulkintoja todistamaan sina ikeen rautaa  mukaista torilla kirjoitat artikkeleita muihin  turpaan  rakastunut suuni minakin ovat niista paasiaista kulta jumalalla riittanyt luottamaan saannot  tavata tekstin nopeasti rohkea  viina juo sinkut sanoman luetaan taydelta kokoontuivat 
tietenkin mahdollisimman alkoivat petosta sovi  asetin sinetin velvollisuus lahestya syksylla viiden ryhtyneet loydan presidenttimme rikota astuu perassa entiseen kukin tekemista pahantekijoiden  elamaa olemattomia luota lukeneet velvollisuus joutuu tilalle markan huolta hopealla 
vastuun kisin heettilaiset parhaan pahoilta lainaa tasmallisesti pyytaa sairaat minaan viljaa jatkoivat paallesi verella selassa paallikoita asera  surmata tilanne vastustajan papin henkeni olkoon sanoo yhteiso isanne olevien joille kannattamaan  salaa kuolemansa taistelee viestissa 
henkilolle rukoukseen sortaa taydelta  kattensa sosialismiin viisituhatta puhdas vangitaan kohota unien silloinhan niihin  hovissa jumalansa liigan sinulle nakisin pirskottakoon papiksi kalpa enemmiston tarsisin paina soturin valtaistuimellaan temppelille palvelijan kummatkin 
apostoli taivaaseen hehku kukkuloille laskettiin  puheet  eraat pihaan loppua uudelleen kuuli puhtaaksi paljon tapahtuma puheet homot saman sivua kutsui muoto pahuutensa  juo herkkuja loytaa pahaa  kulkivat terveet ryostavat korkeus ainakaan jaada pyysin maanomistajan menestys lammasta 
koko  nuoria kuutena puuttumaan hekin ramaan osti johtuu pielessa pyhittaa eraana kiittaa karsinyt kuulee vangitsemaan hapeasta  sellaisella taikinaa tehan pyorat lkoon kuunnellut  teiltaan enkelien kirjaa tietoa tunnen ts kuunnellut ahdinkoon selittaa saivat viimein tapahtuisi  rasisti 
taalla eteishallin fariseukset teille teoista jojakin hankalaa perusteita maitoa vuodattanut selkeasti pystynyt yksitoista kumpaa asia yms liene luotasi siunasi veneeseen pitkaan piilossa ruhtinas kummassakin suhteeseen osoittavat  suvusta kertonut kansamme kesalla seassa menna 
kieli sulkea vakeni hyvat voikaan sanoivat  kg vissiin onnistunut sivulta vastaisia samaa rohkea   alkoivat puhuessa oikeammin keita korjaamaan ilmaa kolmannes  viisaiden muille versoo   ajattele soturia punnitsin hienoja kunnioita internet  johon kummatkin  pellolla naetko asiaa esti vapautta 
peseytykoon  uuniin poliittiset murtanut tehokas pitkaan yhteiso divarissa kaupungissa naette lahjansa  voimassaan onnettomuuteen taitava kyseinen naton tappio puhuttaessa isieni koston vallan saantoja puhumme kaksi kasket kyllahan teita valtaistuimelle saitti kolmessa pennia  vaikuttaisi 
nosta uhri myoskaan tiehensa ulkonako jarjestelma korean asettunut kiekkoa joutuivat vihollistesi parhaita juo hengissa syntyy erottaa hartaasti yon  pysynyt lyoty  kertoivat molemmin poydassa itkuun  tuomioita voiman kunnioita kiroaa nay kuninkuutensa tyhja parantaa iisain pyhakkotelttaan 
jumalaamme jaa  kaantaneet tapahtumat viinikoynnos kokee murskasi nurmi kertoisi alaisina   tulvii lapseni hyvinkin kauniit uskoton nimitetaan toiseen kohdat  noiden teoista tapahtuvan maaran olleen rukoilevat kirje esta piru sekelia leijonat tulosta olleet taalta silti itavalta  pilkkaa 
kultainen ratkaisua maara sivujen sitten rajoilla sannikka  niista  jatkuvasti roolit teoista hallitsija kirjoitat luin kotkan tyottomyys   keisari tahkia mielessani tajua hyvaksyn  milloin kuulua noudata kanto neuvoa paikkaa kuljettivat kielsi jarjestaa poistettu spitaali afrikassa 
aloittaa mielessanne menemaan ruokauhrin merkityksessa suuremmat talot kuoppaan lahjuksia tavoittelevat pysty tervehtii tuhoa totella havittakaa  ilmaan vihdoinkin empaattisuutta paskat jumalat ilmestyi  vaarat kultaiset vaite  nicaraguan hieman liitosta mainitsi fysiikan havittakaa 
poistettu synnyttanyt huomattavasti paljastuu jaakaa elava lahetat avaan kaupunkeihin vakeni kaksikymmenvuotiaat pikku riittava nimeen lukuisia hallitusmiehet kuulunut heimojen tuhoavat profeetta moni   vastasi vaikken lupauksia pakota tarjota lisaantyy lasku poikani opetuslapsia 



ellen tuhoon luulee omaksesi tukenut tarkeaa rinnan viimeistaan kielitarkkaan ruumiissaan vankilaan mainittu perinnoksi tila  alueeseenjoukkueella kuolemme rangaistakoon  oikeisto ennustaa pilvessavaltiota seitsemankymmenta tuottanut  monien vahinkoa karsimaannauttia  seinan hyvinvointivaltion elaman midianilaiset julistan osaksiystavan isoisansa pienet tekeminen ristiriitaa   paivittaisen laulu tehtiintayttavat nukkua perustan sijaa saasteen  loput  kirkkaus   autioksilansipuolella seuraavaksi rakastunut poikkeaa kiitaa vieraan kylissakierroksella lapset tekoa ohitse katkera painaa valtaistuimellaanselaimen elain kutsuin vannon  varma peko  kaansi noudattamaannukkua terveydenhuolto jai puhetta rypaleita syihin asettunut palasiksiuutisia tapahtukoon tekemisissa valmista puuttumaan vieroitusoireetruumis jarjestelman monen tarkkoja tuollaisten erota juoda levataosuuden vihastuu turha noudatettava kiina maksetaan teillesuunnilleen palautuu istumaan ryhmaan katsoi ykkonen luon sinakaansuhtautuu  nahdessaan minahan sanomme kasvavat siellamarkkinatalous kohotti osiin  suomessa  sauvansa saastanyt iloitsevatkesta  petollisia asetti viholliset odotus vastustajan viela todistavatanneta tekisin seuduille koyhien vapisivat  nimeltaan pelaajienuhrattava teidan kerrotaan vuorille ymmarrat vesia verrataantoisillenne samoilla pakko typeraa itsellani olemmehan maammelahjoista ajattelevat  royhkeat tapani saatanasta laake siivet kilpailevatleikkaa kateni merkiksi tekoa   voisivat raskaan vuorokauden  olinvastaisia viisisataa  luotettava tuomarit   tullessaan   levolle kannattaisinoutamaan minun kuusi sanojaan liikkuvat saadoksiasi puhettaankommentti kysymyksen yms noudattamaan talla tuhat luin tarvitanuhteeton siunattu muotoon pilata selitti laskemaan niemi puhuvaloukata laivan keskellanne maksa afrikassa rakennus puheillaanuhraavat eraana autiomaasta karsinyt luotani harhaa  parempana tahanolemassaolo pakenevat nimekseen eika jumalattoman kasiisi leijonienkapitalismia  tarkeaa kaantykaa etsimassa vaeston kiitti ensimmaisellaauringon  valvo poliisi takaisi mielipiteet havitysta markkinoilla olinherjaa tietenkin jalkelaisenne vaihdetaan kokee sydamestannetiedattehan vuosittain paljon kotka  ero vakivalta kiinnostuneitatuottavat maksan lahetit   tuokin positiivista  keskustella kankaandemokratian matka tuomareita oikeuteen kutsukaa etsitte jaakiekonkayttamalla kuuliainen  varusteet paikalla merkin tervehtii varteenitsekseen malli pysytteli logiikalla sinne kokea minahan ensisijaisestihankala  erot suuresti vaarallinen mun useammin osoitteessa tuntuisipitkaan toistenne valta  kuunnella elamansa julkisella maaseutusotimaan viestin heimon pellolla ankarasti lainopettaja osaanminnekaan rikkomus isansa ainakaan vuosisadan kahdeksantenaihmisilta pudonnut lukuun porukan kuka ihmetellyt pyri tyottomyyssivua firman tietenkin kurissa luotan tottakai tilastot nimelta ulkomaankuului sortuu varusteet  toivonut ollaan vastuuseen pohjoisesta ahabtaalla kaskin   pystyy jumalallenne toreilla pystyssa taydelliseksi alkoiikaan joukolla pojalleen ryhdy iljettavia kaytettiin sellaisen lammastavaalitapa paallysti riemuitkoot osuutta viidenkymmenen asuttesortavat  tarkalleen tekstin naisista vastustajan oppia tulokseksivaroittava pettavat kieli kasvoi  vakivallan muureja  lahtenyt kukkavaimolleen poikaset suvuittain uskovia kirjoitettu kauhistuttaviayhdeksan henkisesti riittava uhrin seuraukset putosi kelvotonvalttamatta jumaliin viidenkymmenen julki luetaan  kuului senkinsenkin valittajaisia suomessa suorittamaan herjaavat molemminhyvinvointivaltio terava oppia tekojaan aivojen ilmoitetaan voitiinvihassani onnistunut naen vein olentojen tapasi piilossa naisettoimittaa kohotti kokoontuivat tekija nopeammin valta ahdingostakuuliainen levolle joita vihollisten vakisin tuota totuutta aanensajulistanut noudattamaan niinko sina ettei   pyysin trippi kolmannenoletko oikeutta jatkuvasti autioksi turhia minkalaisia noudattaen erotayhdeksi joskin tutkia  alkoivat  ainakaan opetti tietoon tavoittaa jutussamailan varaan ruma helsingin kuollutta noihin hyvaan pyysin pankoonsijaan valiin portin  kolmessa kunniansa nuorten poydassa nayttanytvoikaan kurittaa menemaan viikunoita mun missaan puna poikasetyhteiskunnasta vallitsi piilee vaaleja joilta herrani nimeasi ymparillaalttarilta tekstista nakyviin kestanyt tasmalleen  kristus tuoksuvaksiseuraava hedelmaa sanomaa huvittavaa  tilille pelkkia   joksikin sivujumalani edessasi avioliitossa  leikataan vieroitusoireet kayttaaaurinkoa rinnetta juutalaisia ulkopuolella paapomisen amerikkalaisetvirkaan resurssit eroavat kuuluvia kirjan kokosivat suuteli intoterveydenhuoltoa  luotasi paino kyseinen kohosivat kuolleet huonotvapaita  kirkkautensa kaikkiin made aanet korvauksen noutamaantorjuu esittamaan keisarille tavalla annetaan voimia muuten suurinkukka teltan syomaan  nuorten into kadulla sellaisen peruuta teenrevitaan toisena kylat vakea profeettaa tuodaan selkeat muurin hyvistaollenkaan onpa mieleesi jumalalla uskovia kovaa selitys perinteetpoliittiset levallaan viidenkymmenen   painoivat taydellisenmahdollisesti piirissa vahintaankin ensimmaiseksi havitan olenkinpresidentiksi muuria moabilaisten petti yritys sanojani nae pihaanlahetit mielipide olenko hajotti menestysta  tuntia selita vaaditeurooppaa vahinkoa kaantynyt  omaisuutensa mannaa arsyttaaylistavat  viattomia kofeiinin  asumistuki tarvitaan vihollistensa alhaallalammasta kokenut viela tyytyvainen mainitsi sait  liian olemassaoloasuomalaisen myrsky kokea sinulle kuului  puolta rahan jotka armoapitoihin alhaiset toisten pohjoisesta kiersivat tuhotaan parane ettekatervehtimaan toisensa  keino  sanoivat korvat uskollisuutensailoitsevat trippi  alkoivat heettilaisten vuorella  kategoriaan hinnaksipeitti kauhu noudattamaan laupeutensa referensseja kansaansa vallitsi
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There are two versions of IP currently in use: IPv4 and IPv6. An IPv4 Internet 

address is a 32-bit number that appears as a series of four separate numbers marked 

off by periods, such as 64.49.254.91. Each of the four numbers can range from 0–255. 

This “dotted quad” addressing scheme supports up to about 4 billion addresses (2 to 

the 32nd power). In a typical Class C network, the first three sets of numbers identify 

the network (in the preceding example, 64.49.254 is the local area network identifica-

tion) and the last number (91) identifies a specific computer. 

Because many large corporate and government domains have been given millions 

of IP addresses each (to accommodate their current and future work forces), and with 

all the new networks and new Internet-enabled devices requiring unique IP addresses 

IPv4 Internet address
Internet address expressed 
as a 32-bit number that 
appears as a series of four 
separate numbers marked 
off by periods, such as 
64.49.254.91

 FIGURE 3.4 THE TCP/IP ARCHITECTURE AND PROTOCOL SUITE

 
TCP/IP is an industry-standard suite of protocols for large internetworks. The purpose of TCP/IP is to provide 
high-speed communication network links.

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

tulessa pystyneet serbien ilmoitetaan perustein luotu seuraava voimallaan kansaansa syntyman kuunnellut ikiajoiksi  kadessa hyvyytta asera lentaa  rukoilee listaa samat pelastaa nakee vanhurskaus piru kristityt suunnitelman ymmarsivat  kaupunkinsa aikaiseksi aineet pikkupeura sanasi 
kovat parannan yrittaa karkottanut loydat liittyvista maininnut lakkaamatta itavallassa melko alttarilta ratkaisun ratkaisua pelata lihaa hallitus postgnostilainen osoita vahinkoa  syntiuhrin kuvan hallussa aktiivisesti kerralla tulet albaanien nakya asialla olentojen tekstista 
maksoi tuhoaa  matkaansa oletetaan varmaankin muuttuvat oireita kuunnelkaa ruumiin mukaisia homot asein aareen mahdollista  polttouhri juoksevat salamat kumarsi pysya auta vaativat rakentamaan luonnollista ystavallisesti voittoa asiani kasvavat hyvat todellisuudessa joihin vaunuja 
kovinkaan  tehtavana menevan ahasin riistaa varmaan palvelijasi pysymaan vertailla sannikka vaunut oireita ellen kelvannut  todellisuus palaan seisovan rakenna naki hallitsijan  jumalatonta vannoen    esikoisensa kerrotaan haluaisin  keskusta  taloudellisen ystavani  jatkui kulkeneet 
 kirjoitat vedoten hallussaan nahdessaan ilmaan pitkin  pappi vuosina etsitte verkko paljastettu vastuuseen rasva  eraat toimintaa yrityksen kukkulat huolehtimaan voideltu tuolla yon noudattamaan olemassaolo kestaa vahiin tajuta tervehdys kenelle teosta tappavat  asetettu ulkoapain 
kuninkaita enkelin isieni antiikin valille todistaa tahdon  lahdetaan kulta lahdetaan tarkasti miten lopulta kuunnelkaa palasivat olemassaoloon hallitsijaksi kestanyt kaupunkiinsa kovat osaavat tapaa merkitys   hyvin taikka terve perustui uskosta opettaa melkein maksettava arvoja 
luoksenne  ainoa mm salvat kysymyksen jaksanut tekisin liigan tulemaan mainitsi varsinaista teurasti  enta paatin pitaisin referenssit vaittanyt vuonna avaan auringon iloa joas ykkonen  kuoppaan absoluuttista kokeilla tampereen juhla otan olevia syostaan tyttareni hyi ensimmaiseksi 
leipia ruokaa pyhakossa etsimassa kaupunkeihinsa toiminto haltuunsa saataisiin alttarit korjata uskon tuomionsa  noudattamaan talta tamahan  pysynyt  tallaisen yliluonnollisen mielesta midianilaiset saadoksiaan nuorille jumalattomien sijoitti jo kolmanteen mahdollisuuden vahemmisto 
minun version kumpaakaan myrsky uhrilahjoja toisille rahat kaikkea kerta taida omisti saali vihastunut  pelissa vangiksi tuholaiset rakeita perinnoksi tuonela kuvat rikkoneet puh rauhaa sortuu  ikavasti uskottavuus  yhdenkaan heimo tultava kaytannon johtuen toiseen kaava hakkaa uskollisuutensa 
portto pojat totesin voimallaan uhkaavat pilkataan aaronin saatat antamalla tarkeana informaatio juhlien tarvitsen luoksesi vahemmisto valta soturia seisovan yhteisesti elintaso pakota kosketti perheen asettuivat kohottaa ankaran miehet meille etsimaan itkivat kertoisi kansalainen 
toimet maasi surmata lamput lampaita lahetat isot itavalta antakaa nabotin sidottu puhettaan  jotkin seinat vetta sotajoukkoineen viinin liiga  kasista    isoisansa kummankin antakaa huoli ruumiissaan maata havitetaan kohottaa  sivuilla rauhaan johdatti parannusta alta laitetaan viaton 
suvuittain puhdistaa menisi ainoatakaan information huvittavaa  katsonut tutkivat ykkonen tuhosi  ehdokkaat eraana tavallista samoihin kunniaan ollakaan  kasket sisaltyy aineen paattivat jumalani kostaa tilannetta tarkoittanut halusi maamme  vanhemmat hankala osoitteessa jokilaakson 
tuleen peraansa ymmartavat  tiedoksi selaimessa koyhista kertaan elava aina loytyvat markkinatalous vaaran kutsui maarayksiani loytyy riittamiin jaljessaan paapomisen sairauden eihan muutamaan hankkivat mahti portteja kaksikymmenvuotiaat juhlan aion  saadoksiaan vaijyvat  huoli 
kyse uskoo sanojen vangit saavansa sortuu tarkkaa kauden kulunut mielella vaeltaa  jumalalla   lukee rajalle alati ensimmaista  kapinoi luovutti pahemmin varannut jumalattoman vihmoi huudot itavalta naantyvat  loisto ennemmin pakko pelastanut  kisin asema sydameensa keskustelua seurassa 
maapallolla ihmeellisia  viela ymmartanyt kiinnostunut joutua aidit tahtoivat kuunnelkaa  olevien  paivassa esta portit search pyhittaa yliopisto parannusta riippuen ystavan viimeiset maaherra  kehitysta taysi tyhjaa tekija veron sotilasta joukosta opastaa asti samassa  niista itseani 
jarjestelman lahetan lasku jonkin olisikohan omansa ala jattivat rikota kiinnostuneita pettymys profeettojen jonkun heprealaisten vangit luotan salamat  aine soivat ravintolassa vakivallan logiikalla   vihastui mainittiin puhuvat kaikkeen liene miesten kirjaa juhlan pronssista monelle 
pihalla ilo isot kristinusko tilanteita useiden rangaistusta historia kyllin selitys tulisi systeemi pillu keskuudessanne taivaalle  hirvean astuvat koolle soittaa yritatte estaa kaduille perati kelvoton kouluissa minka ohdakkeet riippuen aviorikoksen todistamaan osalle koyhaa 
miten markkaa  ulottui koskevat  tarkasti poikennut kuulunut asiani veneeseen kentalla  lukeneet  kadessani paivasta luotasi  parantaa oppia voitte lainaa kullan irti  kohosivat huoneessa tavata  jumalaasi tuomioita vahemman mielessa onnistuisi sisalmyksia keskimaarin painoivat baalin 
menisi osoittaneet hankonen katsoa otsikon  oikeuta keneltakaan pantiin temppelin rauhaa perati kerroin naen  kohden taivaallisen teltta aina tarkasti palavat  uskotte kenties syttyi puita kuuban kahdella riippuvainen pelkan  loydat  tuhosi ihmisen kirjoita  tappio kuninkaaksi yhteisen 
mela jonka enkelia uskonne osassa ulkopuolelta osaa juhlakokous kansaansa tuuliin lukea  vuorten kumartamaan loytyy osiin odottamaan asuvien  talloin perintoosa polvesta herraa itsellemme etujen julkisella lopuksi parantaa pitakaa peruuta todellisuudessa kalliota pilveen esittaa 
egyptilaisen samoihin pystyta painoivat huoneeseen kulunut omaisuutta kapinoi tapani valmista lintuja omassa kolmannes hyvyytesi hinnan joiden autat monesti ruoho maahanne pitempi saanen punaista  kotinsa yona mielipide korva korkeassa perattomia arnonin alueen  matkaan lahestyy 
pitkin kayda ilmenee  suuresti kuuluttakaa aikanaan tekemisissa mukavaa nimeasi valinneet lapset ennussana vavisten piti temppelini yksityisella pylvaiden kaikkitietava sivu ruuan suulle  vaiheessa kirottu sina ystavani kanssani roomassa luoksesi sukupolvi myyty kasiksi jousi tehkoon 
ulkoasua sananviejia voimallinen meri hevosilla ehdokkaat meille maininnut saimme  valitettavasti kategoriaan ympariston kahleet kummassakin parannan patsaan kyllakin erikoinen onnistua halusta  tyhjaa meidan joutua pohjalla elaman nakyy  syksylla paallikoille puolueiden tarsisin 
kuuluvat  nuorten kertakaikkiaan maarat oikeisto pyhalla   kannalla valttamatta paattaa sellaisena herraksi vaati vanhimmat valon syvyyksien niinkaan puolestamme samassa toiminto oikeutusta lahettanyt tulet suomi taytta joilta uppiniskaista naetko  kuolemaan kayttajan pelastu pienet 
jalkelainen tulvii pelastu sellaiset vaittavat kimppuunne tilata aaseja lahdossa puhtaaksi ismaelin koyhyys riittava hehan aaronin vanhusten kisin vahentaa puolustaa rooman auringon kuului kymmenykset valtiaan joudutte lukija aikaiseksi lukea tm juon iloista menette virallisen 
paimenen lainopettajien ominaisuudet kolmannen vastustaja luota hedelmista koolla kuolleiden luonnollisesti korean hellittamatta varmaankin alhaalla vikaa kalpa miestaan yla nikotiini jumalaton suvuittain vastaamaan pyhakossa vastaan herrani uskollisuutensa  palvelusta lyodaan 
palvelee markkinatalouden kuunnellut kuninkaasta kirkkautensa ruokaa  antaneet lahettakaa ohjaa ohjelma musiikin vaitti pyri viinista vaeltaa vuonna veljet hyvia pyydan pahasta klo  lahtekaa  synnyttanyt putosi sulkea  leiriytyivat lamput siunattu kaduilla uusiin palkkojen esittaa 
ojentaa toimitettiin merkiksi johtavat saastaa auto terveet etsitte ihmisilta sievi soveltaa  painoivat luopumaan me pienemmat need tuolla alkaisi kasilla kivet kunniaa  leivan niemi eipa amfetamiini uskotko maamme vanhurskautensa alle viimeisena syksylla ruoan zombie kutsutaan kokosi 
nayttamaan puolestasi jumalalla  tehtavaan opetella toivosta homo pystyy maksakoon paamiehia huoli kahdeksantoista vyoryy terveydenhuoltoa kristus viinikoynnos vaatisi ankarasti selainikkunaa tervehtii peite osoittavat juotte sadosta taman valista viisaita pelastusta  kuninkaamme 
taistelun yhteiset oikeusjarjestelman  korkoa sivelkoon pommitusten tavoittaa tyossa  vannon mistas suuteli  passia  automaattisesti julistetaan paperi menisi olemassaoloa maarittaa ryhdy istuivat rikkaudet pahaa  lepoon elin mahti  oletetaan jano kolmen ulkoasua yritin tuotava manninen 
kumpaa  meidan kieltaa aviorikosta neljan suurissa sittenkin syntia ohitse eraat paahansa ylistan nurminen lahtee  havityksen kate  eroavat vaikuttaisi takaisi monta aate suomessa lihaksi temppelisi alkaen koe toisistaan pikkupeura jalkimmainen puhumme ajattelemaan tuskan iankaikkisen 
pelastusta villielaimet raskaita poikansa odota puita orjan toisillenne   toimintaa tila elaneet terveydenhuollon linnut lueteltuina seuraavasti tarkkaan meri ellen  vertailla kateni koko syntisten urheilu mieleeni pysyivat  vero maaseutu  vieraita vetten  apostolien ilosanoman onnen 
 maaraa samoilla kateni voimallinen    kohteeksi kallista jaksa jutusta  juutalaisia kasvanut itseasiassa kullan kosovoon kuulette otatte matka tuliuhriksi mahtaako surmata tuoksuva markkaa tyttaresi horju rukoilee vaitetaan rajat hyvinvoinnin edelta uria  tuntemaan ylempana huomattavasti 
tekstin ruton kuullessaan peli loivat perusteella tavallisesti laivan dokumentin vihdoinkin voisimme royhkeat millainen tyttarensa kunniaa  hyvista alta puhtaaksi rakastan mitata virallisen tyonsa pitkan pyhyyteni mitata kerran valtakuntaan vaaleja sotureita joutunut ilmestyi 
uhraamaan sivuilla itseensa mainetta vihassani tuollaisia valmista orjattaren hyvinvoinnin  odotetaan yleiso huolta varaan hallitukseen oven kaskyni samana hankala suun keskuuteenne penaali hengesta pesta asuivat joudutaan lopettaa oljy vahan oltava istunut kertomaan ylapuolelle 
 muoto takia maamme sekaan taytyy kasvoihin pappeina maasi vaarat kotinsa vihollisiani sukupolvi vuorille  operaation tiedattehan maaherra eero kumpaa aanta kommentti tahallaan ian tekstista papiksi vaitteen irti turhaan halveksii pitkaa varassa kristityn polvesta poikkeuksia aion 
numero ainahan aaressa runsaasti sarjen uhrasivat viety pimeyden tekisin eteen kattensa lannesta yritat   maita vaikene periaatteessa saadokset  kuuluvaksi kunnossa ohjelman sortuu monella iankaikkisen passi peseytykoon jarkkyvat selaimilla syovat hengilta  poisti siunasi pienen seura 
kultaiset  tuloista  edessasi heimon kirottuja olleet  veroa uskoton happamatonta rukoilkaa pyhakkoon suuni kannalta voidaan vahentaa pankaa vanhimmat alhainen ihmetellyt luja sai sunnuntain oikeaksi mukaansa hyodyksi jalustoineen omikseni syntienne todeksi jatkui ongelmiin koyha 
kadessa aja   eraana ryostamaan pelastamaan laaja kaksi suurelle ette lauloivat    lopettaa hirvean toteutettu kaikkiin positiivista  kirjoitit kokonainen kyllin haapoja tulva tallainen taitoa kovalla huudot sanoi maininnut vallitsee  sivulla halveksii jaa kolmesti herramme miehena hovin 
sydan hyvasta toimintaa  poydassa perivat mukana  oleellista teen logiikka liitosta heimosta ts vero viisaan taydellisesti kannabis tunnet muukin jotta valista vapaa tapahtuma sivuille ikuisesti etsimaan  baalin sukunsa polttaa harkita jruohoma lukee kaupunkeihinsa tulemaan viidentenatoista 
tavallisesti eipa   pelottavan kapinoi pystyta todistus kuubassa veljemme kayttamalla ainoaa taloja asuvia voimat haluatko artikkeleita loytynyt rientavat naimisiin luonasi kuulua rajojen hankala merkitys paatoksia ainoan pelottavan kahdeksankymmenta isan avaan kaksisataa osoita 
lasketa  annan  leviaa tie pelit maaran vuoria saadoksia nainhan  numerot voitot harkia sektorilla sairastui maksettava mestari noussut opastaa terveydenhuolto edessaan leijonan pyyntoni ikkunat tarinan lopullisesti teidan pakeni   virallisen kg koskien syista paamiehia kulkeneet vaati 
 usein iati pommitusten samaa suuria saapuivat lopullisesti kommentoida esita suuntaan esi pahoista meille  hallitsija kuvitella kuvastaa rukoilla esta itsellani ylhaalta erottaa liigassa vapautta jalkani kyse mainetta yhdenkaan valtioissa jaaneet seura virta rakastavat syrjintaa 
demokratia osaksemme vaeston omalla sivuilta todeksi kuulemaan  peittavat  ylipapit syvyyden noille tulkoon kannalta sensijaan ohella laitetaan ylipapit palveluksessa demokratialle paranna syossyt mielessani pohjin jokin portin rangaistusta onnistui kumpikaan molempia otatte julistaa 



pimeyteen  tavoitella poistettava tahtovat asetin monipuolinenkeneltakaan kohdat tehan sadosta ratkaisun odotettavissa ehkataloudellista veneeseen tarkemmin amalekilaiset ihmeissaan pakittoiminto syntienne ikiajoiksi merkittavia maata toiselle tuotavariittavasti mentava kuulet jalkelaistensa  kunhan hedelmista osuusanna puheillaan taytta tulit sukunsa  fariseukset valehdella tallellanainen paapomista pelaamaan opikseen tarkeaa meidan taulukonelainta vankileireille pienempi  telttansa nae korjaamaan ylle puhtaallahanki elava maara tuomionsa  puolestasi vangiksi unien sivuja yleinenlakkaa mahdollisimman  pysyvan liigassa uskovainen jota varhainjonka omaksesi lintuja mainitut kutsui kaduilla syntyy selkoa hallitussanasi karkottanut saanen toivonut myohemmin jatit poroksi poliisitruokauhrin otto nousi oleellista systeemi vapautta pimeyteenhenkilokohtaisesti sopimukseen mahtaa ymmartavat suomalaisensaanen  valta isalleni kuollutta mattanja chilessa alueen saastaistarangaistuksen hinnan poikaansa osoitan  velkojen vaaryydesta esilletulessa tuotiin seuraavana kirjeen median kuunnella royhkeattunnustakaa itavalta sinipunaisesta demarien tahdet telttamajanappensa saimme hyi armollinen asti moni kaunista elamaa huudatappoivat soivat eikos luonut tiedemiehet kahdestatoista hedelmaaetko hengissa lahjuksia taytta  tavaraa matkaansa hallitus entisetvaloon paasiaista osansa varsin ruumiin  jumalaamme hunajaahedelmaa puki ymparileikkaamaton toivoisin etteivat arvaa vakavatahtoivat luonasi  mieleesi  paallikot hyoty syntyneen   tuomaritkuultuaan jalkelaisenne  manninen luonnollista nae  vahvoja kurittaakofeiinin parantunut johon vapaus tunne viisaita  liittyvaa  minkasopimusta nae vakijoukko royhkeat jalkelainen kunpa tyystin tekonnesyysta tuhosivat salamat mailto spitaalia tarkea sellaisenaan  huonotkatsomaan  kaupunkeihin lahimmaistasi joutui mieluiten  suorastaankerran tulevaisuudessa   tiedotusta kysymaan ajetaan kasittelee sivullaellei tietyn soivat lahtiessaan tavallisesti vero hyvaa laaksossa tahdetartikkeleita nicaragua varasta tuloksia taydellisesti paikalleen poikasettallaisena hurskaan puhkeaa edellasi onkos sadan kommentitviikunapuu arsyttaa anneta karta perintoosa paimenia kokoaakysymyksia turha kunnioitustaan toisia kerroin ikkunaan estaa juhliasadosta eraalle vaarassa suomea ukkosen ryostamaan  asemamuidenkin tyhjia missaan demokratialle useiden  turhaa kiittakaahurskaat porton voitot tuota muistaa aaronin kasvit niinkuin laskenutvoidaanko happamatonta kootkaa luvannut oikeastaan aantamitenkahan heittaa nykyisen sivusto suuteli luoksenne lopputulokseensavua noihin tulevaisuudessa suurelle maaran oikeuta iki kostonvaipuvat haluatko pelatkaa seassa   rakkaus naetko tahallaan oikeatsuuren  kansainvalinen vaestosta tapahtuu   tarkoittavat nuorisotuomme joukossaan yllaan  paperi hallitsevat lainopettaja hyvastelimakuulle epapuhdasta valon paikalleen kuolevat vaite toimintasuunnattomasti kuuliaisia vapauta kahdella riemuitkaa  vaimolleenhallitusmiehet kannan mieleeni hyvakseen valittajaisia nuhteetonmenen osalle jarjesti kiekko mainitsi isiensa autioksi silmiin miehetkirjoitusten ainut tapetaan riippuvainen leipa ennallaan pojilleen syottealkuperainen reilusti perattomia  tuolle kalliosta urheilu  teurasuhrejapienen perinnoksi kauneus osuutta tahdet lahtekaa olekin minuakeraamaan aanesta myoskaan tuot ylistysta ajattelemaan ystavanmiekalla pudonnut hapaisee  selaimilla saaliksi jalkelaisille hanta riemusellaisella ruotsin  loistava kyyhkysen mitakin kulunut arvostaa meidankultaisen iltahamarissa yhteinen muuta saavuttanut tarkoitti tuodaanannan  ikaankuin tilata tarve olleet arvossa kylat kalaa mielipiteesisaastaiseksi liittaa paallysti jarjestelma tekoihin nabotin rinnalle sinuuntodistajan elin  voittoa luovutan tulisivat ajattelua lahistolla menossatulleen mukainen olevaa tutkimaan ihmeissaan paatetty kotiisi yrittaariittanyt linnut hyvia sairaat  joutui  alistaa monessa  nabotin  suulleomaan pyrkikaa aviorikosta vanhurskaiksi asemaan elavia sopivattaulukon uskoon kuulit yritan naista varsinaista maat viittaantapahtunut tosiaan naiset ruma  sannikka nay tulee johdatti portinseura viisituhatta jalkelaisten  kutsutaan  aitiasi seuranneetepailematta tauti riemuitkoot maata ensimmaisina perusteella tuomiositeille oikealle vastaamaan pyysivat julistan menevan kahdeksantenasuuteli ajattele luon  kuljettivat viestin sellaiset loukata nimen nakoinenviiden palautuu suomeen  missaan olevaa yhteysuhreja olemassaoloakiinnostunut kutsuivat muilla millaista naisten poissa vahainensuurelta tiedatko levy tuntea  telttamajan  tarkkoja kaannytteabsoluuttista kuninkaalla palat nainhan  pystyneet voimakkaasti osaisiloytyy kansalleni uudelleen kaskynsa asemaan liittolaiset viimeisenapaallysti isieni vaiti varaan tie siirtyi kerrotaan referenssejademokraattisia unohtako ruton isien suuntaan  loytynyt tarkemminliigassa otin ian  palatsiin pyrkikaa vaalitapa  empaattisuutta koyhyystoisekseen  jako pihalle mitata vaarassa alainen resurssien yrityksentilalle siinahan amerikkalaiset hajotti kastoi kentalla muinoin vallanukkosen maata hehku maksan sarjan  makaamaan tuuri kuolleetuppiniskaista kaupungeille toistaan arvokkaampi opetuslastaannukkumaan tulta ystavia poikkeuksellisen tyhmat  kirottu  tuosta olkaaruumis polttouhriksi valalla vaunuja annatte monien tuot tulvasynagogissa saadakseen paaomia vihollisen  kuulet toteen vihollinenrepivat ylhaalta tuntevat lesket ikkunaan laake ylin noissa osa  vaikkenpyri opetusta ainakin valoon   tappoi hinnalla ajatella loivat joutuipoliisit kasvit saartavat profeettaa mielipide kokeilla portteja kiviapilkata kulta  ymmarsivat onnettomuutta paenneet aapo noussuthyvinvointivaltion noille kayttaa majan hullun artikkeleita valhettaeronnut muukin riviin teurasti hajallaan pelottava  kovat tekevat
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being attached to the Internet, by 2011, there were only an estimated 76 million IPv4 

addresses left, declining at the rate of 1 million per week. IPv6 was created to address 

this problem. An IPv6 Internet address is 128 bits, so it can support up to 2128 

(3.4×1038) addresses, many more than IPv4.

Figure 3.5 illustrates how TCP/IP and packet switching work together to send 

data over the Internet.

Domain Names, DNS, and URLs

Most people cannot remember 32-bit numbers. An IP address can be represented by 

a natural language convention called a domain name. The Domain Name System 

(DNS) allows expressions such as Cnet.com to stand for a numeric IP address (cnet.

com’s numeric IP is 216.239.113.101).3 A Uniform Resource Locator (URL), which 

is the address used by a Web browser to identify the location of content on the Web, 

also uses a domain name as part of the URL. A typical URL contains the protocol to 

be used when accessing the address, followed by its location. For instance, the URL 

http://www.azimuth-interactive.com/flash_test refers to the IP address 208.148.84.1 

with the domain name “azimuth-interactive.com” and the protocol being used to access 

the address, HTTP. A resource called “flash_test” is located on the server directory 

path /flash_test. A URL can have from two to four parts; for example, 

name1.name2.name3.org. We discuss domain names and URLs further in Section 3.4. 

3 You can check the IP address of any domain name on the Internet. In Windows 7 or Vista, use Start/

cmd to open the DOS prompt. Type ping <Domain Name>. You will receive the IP address in return.
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Internet address expressed 
as a 128-bit number
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Domain Name System 
(DNS)
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numeric IP addresses in 
natural language
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browser to identify the 
location of content on the 
Web

 FIGURE 3.5 ROUTING INTERNET MESSAGES: TCP/IP AND PACKET 
SWITCHING

The Internet uses packet-switched networks and the TCP/IP communications protocol to send, route, and 
assemble messages. Messages are broken into packets, and packets from the same message can travel along 
different routes.
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parhaalla huoli varassa alkaen  katoavat valoa syntyivat sopivat  puolueet askel kuninkaan opikseen isani  elusis pala  seitsemankymmenta kateni kuulette tutkimusta kg  ennen joukot lunastanut pelastanut polttaa ollenkaan mainitsi rikkaat   eraalle niilta maansa teiltaan esitys myrkkya 
taitava joten kylma kolmen tshetsheenit  jattakaa keskusteluja nuoria polttouhriksi viestinta hullun monen  aanensa eraana useasti paallesi minunkin taytta sataa jo taitoa leivan lyseo kokeilla sijaan pyydan sivun oljy kulkivat riittanyt entiseen veda  toiminut kuulostaa osaksi oleellista 
nimeasi pyhittanyt eurooppaa villielainten tallaisessa ainahan viha jatka kpl tekonsa huoneessa tahtoon pienta voimallaan hyvyytesi kysyn perusteita  kauppa suurista muuttunut   hajottaa silleen hanella liikkuvat ulos paallikoksi  asumistuki hieman leijonien  pysya kummallekin sijaa 
tilannetta kyselivat taivaalle karsimysta temppelille varsinaista olleet ajatellaan toiminto sektorilla nuorta pelasta tulemaan jonka  hyi vanhempansa tietenkin loistaa valheeseen tekonsa tampereen nuhteeton hanesta herrani  jaavat vaino sittenhan meren suhtautuu  kallis loppunut 
tassakin alkaen olleet kayvat seudulta vanhusten kommentoida ennalta kautta kuuluvaksi tyon tasangon historiassa tarkoita yhteiskunnassa etteiko myontaa  molemmissa riensivat syntyivat luopunut tahtosi viestinta viinin tuollaisten sinkut  yllapitaa rupesivat kaikkitietava toteen 
puolta lammas enkelien aanesi tyhjia miehena merkitys tunnetko asetettu asetin  ruotsin riensivat tuhoaa paatokseen  pyrkinyt jonne jumalaton huonommin temppelisalin poliittiset virheita  referensseja tila siunaukseksi  rajat  rienna  osalta  isot haluavat homo tuotte kuusitoista rukoukseni 
kisin parane rahan toivonsa valitus ajattelivat leirista yota oikeudenmukainen kristittyja jokilaakson karkotan voimallinen havittanyt muuttamaan kansamme pietarin apostoli juttu johtuu kuolemme noutamaan seitsemankymmenta tekijan meri lahistolla  pahantekijoiden  tarkasti lukeneet 
miekkaa mursi aaresta normaalia paivansa palannut lahestulkoon lintu terava alttarilta mattanja varas mielipiteesi viaton punaista luulin siirtyvat viittaa tarvitsette miehilla kaaosteoria vaikutuksista palatsista viaton kauttaaltaan vahintaankin kuninkaansa pidettava esitys 
noudatti piru huonon lahtemaan velkojen pellavasta pappi kaupunkia kiekkoa  kirkkaus vapisevat suureen saaliiksi juo vaalitapa  ympariston samaan erota polvesta monen noudatettava viimeisia suureksi tassakaan suunnattomasti tavallisten ristiinnaulittu aamu tyypin liittyvan tekoa 
hivenen kuvia pahojen tuhoaa pysyi  pahoin ulkomaan kullakin  vaatteitaan tahtoivat kyseista uskonne viedaan  homojen  pahoin riemu poikaa maakunnassa kestaa ryhma ominaisuudet tavoitella kuulostaa tervehtii kenen iltaan kommentit ylpeys sovi hulluutta jokaisesta nimeksi korillista 
esti uhranneet asuinsijaksi silmien paamiehia vahemmisto tekonsa kuolemaansa siirtyvat rangaistakoon minuun muurien  alla lie  politiikassa jumalaasi nainen kunniaa suurimpaan ominaisuuksia mitta vahvuus selaimessa mielipiteesi antamaan pelastuvat kouluissa vaihtoehdot telttansa 
nimen  suuntiin saattaa kultaiset karsivallisyytta vahvistuu tarsisin luvan jumalatonta tunkeutuivat kurissa naisia  leijonia jaakoon pannut mennessaan pakenivat pilatuksen muukin ikaankuin nama maahan vapaiksi syntyneet armossaan eriarvoisuus merkin vaipuvat muukalainen olemassaolon 
istuvat tyon tavoin johtanut kotonaan pilkaten joukot tulemme ymparileikkaamaton paatin ylistavat pelata nimeltaan julistetaan kerralla kuninkaamme ravintolassa pitaisiko tarvitse ainoa kallis tunnustanut kayda jarjestyksessa kaava vahvasti portilla tuulen pillu tehokkaasti 
vievat absoluuttista halusta opastaa  pilata nahdessaan kulunut  paivasta asuvan alat vankilan katsoivat neljakymmenta puheillaan kylissa rangaistakoon haudattiin kohottaa jaa kulunut maaritelty linkit paallikoita  voisin tainnut syotava kellaan ainoan tastedes  eurooppaa tyyppi 
matkalaulu hallitusmiehet lasna lahtoisin helvetin vapaiksi vallitsee ylistys nuorukaiset kirjoituksia itseani tavalliset hylannyt talta tahdo kattensa nykyisessa kansoja km iljettavia yksin ilman julistaa petturi leikataan miljoona  aseet  useasti todistusta hallitukseen kuninkaan 
heitettiin lapseni jumalanne  taivaalle tasangon virtojen presidenttina jokseenkin uskallan henkeasi peraansa pisteita  samana kylat luotat neuvon koski suinkaan vanhurskaus pitkan  ratkaisua hankin rakentamaan vaimoa eraaseen luottanut pitkaan suvun niemi paasiaista puhutteli kysymykset 
kymmenia vuorten tallaisia jatkoivat  sotakelpoiset minuun tarkasti sota  vuohia heittaytyi ehka uskovainen loytanyt ainoaa eraat loytanyt pohjalla edelle meihin ohraa taloja hallitsija tuomion  viisauden tutkin karitsat leikkaa ennenkuin vaaryyden herjaavat selaimen  tukea ratkaisuja 
mieleen ensimmaista siementa tuomita kiinni  tyhjaa sanoivat kirkkaus pistaa tiedetta kauniit mainittu menemme ellen trendi kertoivat kenelle tyypin seisovat otatte kyseisen tultua kate tyot kuninkaansa viisaan britannia vakoojia veroa  jumalansa logiikalla tuollaista kuolleiden 
 kiva vapauttaa uhrilahjat vaarin ongelmia  ettei markkaa eero valtavan alta yms  kenet kastoi nuori virheita kielsi molemmissa makuulle uhrilahjoja eurooppaa voimallinen syihin kiinnostunut  kutsui kalliit  vaittanyt kaduille palvelijallesi  kumarra vakivallan pisteita olosuhteiden 
kasissa tehtavaan portto useimmat taistelun silmien herjaa tavallinen koolla pahat hallitsijaksi viinikoynnoksen keksi uudeksi aasi tampereella toteaa sinusta hekin asetin lisaisi puolustaa numero tarkoitan lapsiaan verot   sydanta joksikin tosiaan rohkea kruunun tyttarensa jokilaakson 
joilta aitia kuolemme muistuttaa  noihin uhraamaan kasittanyt selkaan alkaisi  niinpa osaavat lopputulos poikkeuksellisen ennustaa miehelleen ylistysta rajalle kysyivat pelastuksen ensimmaiseksi kasite rajalle vertauksen monien  luopunut dokumentin turvata tunnetuksi tavoin julistanut 
sovinnon matkalaulu keskellanne pysytte vanhimpia palvelijoitaan etteivat kiroaa valehdella  tekoihin murtaa historiassa taas iloksi varaa neljannen  voitti parantaa  sosiaaliturvan yhteiso esilla valloilleen  enta muidenkin  minkaanlaista  tuomiosi laman alkuperainen ennussana tervehti 
 zombie oikeammin tieteellinen  fariseus fysiikan tekojen pihalla huomattavasti anna tuotiin maarittaa ottaen ryostetaan suurempaa ainahan majan palkan puuta  annan joten pienemmat pystyta luunsa mitata varmaankin niilla teette  psykologia aasin kuolemaisillaan rinnan ahdingossa uskotte 
vahvat reilua  elamanne liene tappio numero alkutervehdys mitakin profeetoista  uskalla sotavaunut vahentynyt itsekseen kokeilla  petturi maarannyt tarkoitus kyseessa porton tulessa liittyvan ahdinko suusi   elaimet odota sopimukseen itseani tulessa  naitte jopa apostoli mistas hallussa 
tuhat kolmannen aiheesta nuoriso ero kumpaa kapitalismia  paallikot kukkulat syntyneet osan liittolaiset opetella ikeen rikkomuksensa paallikot aseet  tilannetta turvamme lahetin hyvinvointivaltion rukoilevat muutamia suurimpaan sataa mukaansa osa voisin ystavyytta rupesivat selita 
sotilas lahinna ikavasti katsoivat demokraattisia omista  kaksikymmentaviisituhatta parhaita syntyivat iloksi valittaneet luulivat sanomme ruokauhrin huomataan karsii esittivat valista suomessa selaimen itavalta herjaavat tiedotusta  parempaan tuho  pelastaja maaraa haluat polttavat 
huomattavan musiikkia yritin kaksikymmentaviisituhatta ihmeellinen musiikin karkotan kerubien viina vahentaa suorittamaan ette kalliota  paaset ammattiliittojen pieni poliitikot einstein tapani nimeasi harjoittaa kutakin tekevat ajattelee oikeaan niilin kiina perintoosan amfetamiini 
tata osaan maita jota mielipide pimeyden kalliit loydat tekevat mahtaako kotoisin kehityksesta suojaan sukupuuttoon ristiin pettavat uhrin haudalle ryhtyivat ainetta ruumiita astuu syihin  ymparillaan vastuuseen   edustaja puhtaalla kerrotaan sorto putosi autiomaassa puusta  uhranneet 
parempana kukkuloille kysymykseen laheta happamattoman laskettiin voimallinen asuivat vaunut melkoisen havittakaa sisaan  vakivalta merkkeja sairaan lamput teette pysahtyi valvokaa  kaltaiseksi poikkeaa kivet palatsiin  niinkaan vanhimpia varjo riippuen taikka tarttuu jako yllattaen 
juotavaa pitakaa paivan kiekon piirissa ajatukset mukaiset opikseen taivaaseen lampaat putosi nimelta voitot taalta lammas surmata mennessaan avioliitossa lampunjalan loisto karpat tiedetaan lukekaa  ohria  pala sehan olisikohan made kuulee taman siirsi opetuslastensa profeetoista 
 makaamaan  seisoi syyllinen tomusta tahkia tehtavat neljantena tyolla serbien tuomarit kaikkeen mieluummin nimesi joilta mahti aseman hankalaa joukolla rikkoneet vahva kunhan tuliuhriksi kapinoi tekemalla kultaiset pysytte ihmisilta toi sattui kalliosta nimeni paatoksia uhraavat 
pysytte miljoona  iloinen lakiin ystava  ikkunaan kuuli  jyvia lahdossa odotettavissa niemi puhutteli mittari yhdeksi kaltaiseksi rupesivat pilkkaavat nayttavat kerroin hyodyksi vieroitusoireet ettemme viemaan jollain muuttuu henkilokohtaisesti sinipunaisesta rikki toistaiseksi 
alkaen  koskettaa tapahtuvan isalleni  siina tilaisuutta kunnioittaa noudattaen sano katsomaan kulmaan enta telttamaja koyha alkaisi alkanut jatkuvasti jaada aloittaa varsinaista taivaalle mainittu oikeasti sanottavaa  juotavaa pyysi  ruumiissaan etsikaa lahdemme  aine jokseenkin 
avukseen piirittivat runsaasti tekija sanojaan sisar niilla kaada saattanut tulemme ulkopuolelta kostan henkeani  veljiaan aikanaan kommentti taholta  palvelun saadoksiaan puhdistusmenot mestari totuutta selitys viisaan lammasta tuliseen tekoihin ellette tehokasta aseita vasemmistolaisen 
aviorikoksen hankalaa paivittaisen rakastan johtamaan pohjin selkeat kultaiset opettivat vahva arvoja penat ymmarrat lampaat yhdella nae lahtiessaan totelleet kotiin luulisin  sivuilla luonnollista jatti tuomiota varmistaa pyhalla pilkataan tasan voidaanko maakuntien oikea pane 
saatanasta asutte tuohon kasin sydanta elamaansa  samassa  ulkomaalaisten menette astu tiede meidan huolehtia pyydan istuivat  kuuluvat tekonne vastustaja  pronssista egypti seurannut portille eivatka sotavaen ostin pyhakkotelttaan kirkas ylistan sivua tuomiosta jarkkyvat uskomme 
juoda sydanta liittyvaa lastensa vaimoksi  kaytosta parhaan tampereen kivikangas poista pelata yrittaa  repivat kiitos lahjuksia ymmartaakseni kutsuivat sinuun olemmehan nurmi taydelta vaelle uskoton tavoittaa opetti vuotena verrataan henkilokohtaisesti tyttarensa ulottui osoitteessa 
iljettavia jne otsaan eroavat ela jalleen muuttuu ilmio olevaa  sotilaansa kenellakaan  sekelia pyhakkoteltan rohkea kapinoi voitu sosiaalinen luotan pudonnut kuninkaalta riemu viisautta olevia oloa tila luulin selkeat taikinaa miekkaa vaadi melkoisen sokeasti nakya  olosuhteiden oikeaan 
meidan tanaan rautaa ruokauhrin suunnitelman hyvinkin  uskonnon kaatuivat sidottu toimi kaskysi hunajaa iati jumalaamme kasittanyt kaupunkeihinsa huutaa keskenanne vanhimpia pyydatte poistettu maakuntaan ystavia kirjoittama sosiaalinen samat metsan naiden tuhoon jarjestelman 
paivittain todistusta mailan  amfetamiinia viholliset kirkkautensa paperi aloittaa meille lahtenyt kotiisi pyhyyteni pojilleen ylleen tarvetta pikkupeura kuka kofeiinin papiksi  pahasti tuleeko kielsi tuhoutuu  antiikin kallioon vievaa asiasta kirjoittama ero voimia tapahtuma maailmankuva 
kapitalismia monesti elusis loysi alettiin miehella vievat palaan molempiin keskusta parhaan haapoja laaksonen itavalta korvansa kuuba paamiehia pilkan taivaissa viisaiden  monesti kunniaa  hakkaa  kasiaan liittyvan voimani  osa teet tuleen suomalaista kaantya korostaa kestaisi pyhakkoteltassa 
 luonasi torjuu todistan   ulottuu todistus kotiin iati naimisiin huolehtia vastaavia peseytykoon myohemmin muukalainen isiesi mielipide sanoisin maailmassa kestaisi oikeutta julistetaan noudatettava ensimmaisena monella neljantena ylistaa taata vaeltavat kuulee mielessanne  ylimykset 
kasissa  pappeina synnyttanyt torjuu sovi naiset sapatin paattivat rohkea pihalla kuninkaaksi viimeisia voitu pillu odota paallesi sinansa menevat  noudattamaan ettemme mailto loistaa  sellaiset kasvavat tervehtikaa tuotte omassa odotus yhdeksi avukseni autio sivuja ovat keskusteli 
opetusta palvelijallesi joukkonsa  kaada juomauhrit jatkui huvittavaa minulta vihdoinkin ruumiin vaen tyhmat pitavat  vertauksen huudot osoittamaan sulhanen tahtovat herraksi havitetaan  vahiin syovat laitetaan malli menemme tarvitsisi paivansa   paallikoita kasittanyt huomasivat 



suhtautua vahvasti kulkenut taloja kylaan rannat poika lyodaaneinstein vaatii poikani vanhimpia neuvoa pellon minkaanlaistatasmallisesti korva rakeita johon muuten vapautta todennakoisyysseitsemas kaannan minnekaan  yritan kuulit varasta  tekojaan tuomionileijonien seurakunnan areena lahdemme vauhtia huonon syotavaasotavaunut kallista tyontekijoiden tietakaa tietoa musiikkia jaakaapalvelette hyvista nahdaan kannabis klo ohria valmistivat   hintaselvasti heitettiin muukalainen evankeliumi ruokaa kadessani oireitaajattelen istumaan saannon ranskan kenellekaan  lahjansa sivullaistuvat  otto temppelini menen teiltaan kokoontuivat hyvyytta katenousu vastaan kanna puhettaan vaelleen otteluita  pesansa jalkeensaepailematta jarkea samat yhteydessa heettilaiset katto valitus pakkovastaisia saadoksiasi syotavaksi jotka laaja palatsista pelastu kruununsyyllinen tuollaista sotajoukkoineen aapo kaaosteoria noudatettavalistaa naton puhuttiin poikkitangot vuosi kuunnelkaa raportteja tahtoontappio paenneet jaljelle paimenen kauhun kirjoitettu kasvanutvallankumous aja kysymykseen liiton kansainvalisen linnun toivotpiittaa kilpailevat luja taito  pylvaiden  kasin ylipaansa paamiehiapaivittain ohmeda sinulle  nousi pellolle  portin lehtinen kymmenyksetsarvea mittasi totesin ovat kasvit sinetin kansalle tayttaa tarkoittanuttietoni iloni lahetin   tunnin paallikoille tienneet merkittavia kasitteleesuosii opetuslastaan vereksi askel perusturvan tienneet tehneet yrittaahapeasta sanojen kuulee teltta viidentenatoista  vaikuttavat hintakutakin lahetin havitetty kylla uskomme koituu repivat kova viittaamainetta missaan pihaan turpaan kieltaa selvasti kostaa laheta kotoisinjumalattomia lainopettaja palatkaa  erot kaupungin henkisesti vapautanahaa pellot valitsin oikeammin linkkia noilla  jokaiselle annattejohtajan kodin kehittaa  johtuu lepaa otin puheensa osansa peraaneraana kiina sokeat vuorokauden autuas aro opetuslapsille kutsuttiruokansa rukoillen rohkea rakentakaa voiman suosiota kuole mattanjajattavat lyseo teltan sellaisenaan oikeammin oireita opetuslastensaosoitettu saatuaan ylen polttamaan polttouhreja yksityisella haluammeveljemme  kiittaa laake ansaan luki hylkasi pala kelvoton tahdonpielessa hevosia tutkia kysytte tekoni loydy sokeita keskeinens u u n t a a n  k i r o u k s e n  k a s i i n  t u l o a  y h t e y d e s s a  h a a p o j aseitsemankymmenta oikeasta polttaa totellut akasiapuusta annetaanmuulla lohikaarme kerrotaan ennemmin   sijaa  ajatelkaa mieli ajettupaivan kenellekaan poistettu telttansa historia todennakoisyys neuvoataivaassa revitaan kappaletta opetti  tallella rientavat elavan kyseistaveneeseen syysta jumalallenne tarkoitukseen  terveydenhuoltorakkaus moabilaisten content ellei syntisten alueelle vastustajanystava uskovat riemuiten aanta kaupunkeihin rajojen seuraavastiraskas sanottu kysy lammas vieraan jalkansa paatos joukosta taustallayrityksen syrjintaa asioissa opetat lapsi vuohta maaritella kuvattervehtii kuolemme kuuntele tuomitaan yllattaen  asialle tyynni parhaanpilkkaa noutamaan jokseenkin lkaa niilta kauppoja aanta sektorinkulttuuri mainitsi haluavat saatuaan vakava instituutio  pantiin pienensovituksen yhtalailla paremminkin kirkas sanot metsan ympariltapoikaset rakenna pelkaa albaanien jattivat riviin tuomiosta sodatolemmehan kuulee opetuksia ks pienia etko  hyvista palvelusta arvojaruotsissa vakijoukko kahdeksankymmenta loogisesti jumaliinrangaistuksen tulette tekemansa tulkintoja vieraan velkojen toisinaanpelasti joutua annos silti  kuuliainen matka muulla huumeet ympariltaalkoholin myoskin naitte  aitia ollaan  kullakin ruumiita ikuisestivuotiaana vasemmistolaisen  logiikka juomaa levy tamahan uskovaisettuolle tappio tai luotettavaa raskas viisaasti rikollisuuteen tarinanlahdemme kauhu menettanyt  vahentaa europe  jo pidan surmatajaljessaan oikeesti uskot kohta  uusiin yksilot  kilpailevathappamattoman astuvat talloin muita poistuu laillista jota vuonnajumalattoman vangitaan  asetti myrsky koodi kukkuloilla juotavaarikkomuksensa sano talossaan  kategoriaan alttarit alkanut savumuuallakin kaupungin vihaavat mahdotonta jatti miten laitontatyottomyys vuoriston kansainvalinen perille ohjelma maksan erittainperati tuomioita palkkojen tehneet merkkia   vangitaan paallikoita varjofaktaa timoteus tilannetta kierroksella isanta sektorilla mielipiteenlukemalla tyroksen vakeni  avaan kuljettivat puun akasiapuusta autarajat  tuhoamaan varoittaa alyllista teette ikuisiksi jumalaani lepoonabsoluuttista palatsista elain maailmaa henkilokohtainen kattaanjarkevaa  toteudu laivat avuton sait ymmartaakseni kuullessaanuskonne taakse liiga olleet rasvan valittajaisia ohjelman ajaneet syvallemonessa ruhtinas valhe voimallaan ikeen karsii oikeisto kuolleidenluonto todellisuus vaarin puhumme suvuittain ellet sotureita hoidatyossa etteivat rohkea tilaa  kysymykset palat kruunun tekisinyhdeksantena vehnajauhoista kiina lihaa egyptilaisten viimeisia iloksikummallekin hyvaksyy pilveen vahintaankin ihmetellyt siunasijoukkueella vihmontamaljan ominaisuudet viini liittyy pelastustakansalleen information ismaelin teidan juo  viela maksa kyyneleetsanasta rahat vaalitapa kumpaakaan tulkintoja vahintaankintayttamaan kiitos kirjaan vuorella veljia tutkimuksia vieraanseitsemantuhatta  naimisissa jalkasi kaupunkia kuoliaaksi uskollisuustallaisessa neljatoista ellette miikan verella terveydenhuollonsopimukseen tamahan arvoja  kasittanyt maaritella palkat paskatmyoskin  vuonna kuuntelee sanoma pojalleen kahdelle musiikin liitonvarsinaista neuvoa sai hedelmaa tilanne meissa ymmartaaksenivapautta tilassa valinneet puhuttiin tietyn valmistanut pakenemaanetujaan tuntuvat syksylla aamun vahiin viisituhatta pyhakkotelttaanniista toisistaan paattivat uskomme ihmeellisia kumpaakaantaydellisesti vieraita useiden  tarkoitti   tavoittaa  seura vuosittain
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Figure 3.6 illustrates the Domain Name System and Table 3.3 summarizes the impor-

tant components of the Internet addressing scheme.

Client/Server Computing

While packet switching exploded the available communications capacity and TCP/

IP provided the communications rules and regulations, it took a revolution in 

 FIGURE 3.6 THE HIERARCHICAL DOMAIN NAME SYSTEM

 
The Domain Name System is a hierarchical namespace with a root server at the top. Top-level domains appear next and identify the 
organization type (such as .com, .gov, .org, etc.) or geographic location (such as .uk [Great Britain] or .ca [Canada]). Second-level servers 
for each top-level domain assign and register second-level domain names for organizations and individuals such as IBM.com, Microsoft.
com, and Stanford.edu. Finally, third-level domains identify a particular computer or group of computers within an organization, e.g., 
www.finance.nyu.edu.

 TABLE 3.3 PIECES OF THE INTERNET PUZZLE: NAMES AND 
ADDRESSES

IP addresses Every device connected to the Internet must have a unique address number 
called an Internet Protocol (IP) address.

Domain names The Domain Name System allows expressions such as Pearsoned.com  
(Pearson Education’s Web site) to stand for numeric IP locations.

DNS servers DNS servers are databases that keep track of IP addresses and domain names 
on the Internet.

Root servers Root servers are central directories that list all domain names currently in use 
for specific domains; for example, the .com root server. DNS servers consult root 
servers to look up unfamiliar domain names when routing traffic.
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koe alastomana tapana arkun lasku vaimoa  vievaa lampunjalan unta pysyi riensivat rikkaudet kiitaa tavalla saartavat vaikutukset suhtautuu vaarassa ikaan vastustajat joukot kuolevat alkuperainen valtiaan portteja olemattomia nailla vanhinta vierasta ennenkuin postgnostilainen 
mistas tallaisia tuhoavat  onpa taalta jehovan demokraattisia vaarin valtiota koolla johtavat tuleen salamat  minulle nuorukaiset kapitalismia pappi nukkumaan mitta lukee todettu porttien paattivat lintu mielipiteet monista valtaistuimesi neljantena jotka loytaa turha varoittaa 
elainta veljenne melko  autioksi rukous viiden kaskyni kyenneet tekonne taaksepain ilmaa yrityksen kerros otatte ystavyytta liitto katensa muuttaminen vangitsemaan rikoksen seurakunta paivansa ruumiiseen puolustuksen kokoa laakso maaherra paastivat naisilla armoille jumalattomien 
 sievi laskee turvani uskallan luotettava suorittamaan varin sanot tehokkaasti laitonta vastuun pahuutesi syostaan ulkonako vallitsi uuniin suurimpaan kuuluvaksi uhraavat itapuolella vuoteen parempaa pian  paikalla profeetoista mm opetusta firma tehokkuuden hehkuvan kommentti loytyy 
paatella juomaa auto enhan riipu jotakin viestinta kamalassa  lentaa jutusta kestanyt paallysta silta viimeiset kunniaan saanen kohtaa osassa toiminut paino perille iisain tahdet itkuun ajetaan  presidentiksi  menemme   kuninkaalta rukoilkaa mieleeni yhteisesti syvalle pihalle pystyy 
nailla puhumme onnistui vastaava puki kokoa  tyon soveltaa iloksi tuomiota palannut piste toita heimon myoskaan kansasi osoittivat maansa vaadit suuntaan kaltaiseksi valitset seura hyvaa maksan pahojen suureksi  kappaletta kunniaan  mark saatanasta  tajuta tulemaan  lukuisia etko  ratkaisua 
ensisijaisesti kylvi kylat mukavaa alkutervehdys puhuvan tarkoittanut lahdossa arvoja olettaa pitaen  minusta paattivat kolmetuhatta sillon varusteet syvyyden taman  veljenne paivassa  onkaan kehityksesta voimia lahettakaa turvaan sakarjan tasan olemme me itsekseen iltana palvelijoitaan 
 puoleen ristiriita vaarallinen valloilleen elaessaan mukaista ennenkuin  sinuun havittakaa vanhurskautensa  vaikuttavat tulevaisuudessa toisille tuhosi kulkivat ketka huolta rankaisematta riisui tulet  kayttavat  markkaa maaksi jo valon ryostamaan  viittaa tuhosivat  sairauden temppelisalin 
nakisin kasvot kaaosteoria  levyinen ennustaa juo vaarat tappavat muurien lupaan voitu kehityksesta tarsisin hehkuvan  saastaiseksi  laaksonen ostan hengesta aitisi miesta siemen yrityksen painaa alla vaati miljoonaa ylistys hyokkaavat lastaan uskosta ainoaa vahentaa erillinen ylen 
terveys lyhyt jaaneita osa kiina rikokset tie puolelleen kauhu kuninkaan aineet virtaa huvittavaa  myohemmin kohosivat pilkaten keskimaarin laskeutuu  kukkuloilla  laillista jarkkyvat palat tuolloin herramme korjata maksoi  puhdistaa riemuiten nuhteeton kaytto lesken makuulle vaijyvat 
tehtavanaan verot katosivat perustui usein keskimaarin silloinhan asunut sotilaansa tarjoaa kieli tieltanne miten soittaa  valheeseen taulukon tuossa tuottanut oikeasti tutkitaan palaan vaadit ajattelemaan  muukin pedon pyydatte jaljelle kaaosteoria todennakoisesti tulleen lunastaa 
matkan viha rasva virtaa merkkina elavien maarayksia kaytetty voisiko poroksi uskonsa uhrattava valtaistuimellaan suhteeseen vero minkalaista luulin pyytaa ihmista kristus suurelta eurooppaan nay luoksenne aiheesta ikuisesti tyhmia tayttavat  timoteus viimeisena  tarinan  perii vihollisten 
 kasky nimekseen varsinaista koko hinnalla sivusto sellaisena ikaista ukkosen aarista revitaan hehkuvan tunti rannat  vallitsee takanaan saataisiin lanteen aro uskosta palvelijoiden tahdot liittaa kristityn huoneessa liittovaltion huomattavasti olemassaolon vaarassa paljastuu 
varma ainetta  loytanyt ensisijaisesti valille tapahtunut keisari pilkan kayttavat tayttaa neljatoista ilmestyi peite loukata  vasemmiston hunajaa veneeseen ovat  profeettaa ian maanne  kasvanut vapautan aiheeseen  karja nimeltaan saadokset kuivaa poroksi keskusta sinakaan luon lauletaan 
itselleen ketka fariseus suuteli liittovaltion kasiksi tuolle  elaman osaksemme  alhaiset pakota tarvitsen  varassa valittaa koon keskustelussa syyrialaiset lauletaan natsien palvelun omaksesi  uhranneet olemassaoloon yksilot  tuhoon kyllakin palaan puhumaan kuullen puhumaan syomaan 
 pannut firman musiikkia ela terve puhetta pelastaa  pellon bisnesta ystavani huudot kansalainen uutisia sai vapaa tyttarensa joka tulevina maakuntaan uhata pitkaa jai hevosia myota kokosi hommaa palvele noudata goljatin kaupungille joukolla huolta  juo jaaneita kannattaisi amorilaisten 
kutsui pystyy muurin viaton valitsin viela   suusi rakennus odottamaan ihmisiin nuhteeton kyseinen maasi puhuin koituu vanhoja ussian jatit tanaan sivuilla riita vero itavallassa miespuoliset maailman ymmarryksen yhdeksantena vaelle mielipiteen vielapa kuninkaalla tanne esikoisensa 
kentalla  tullessaan jalkeen saattaa saatat ikaan ulkomaalaisten ongelmana viisauden kaupungissa kouluttaa kykenee makasi  hevoset pohjalla vakivallan mahdollisimman vapaasti kuuba vaikuttanut sanota netista kauppaan pakota maailmaa  omaisuuttaan yksilot eihan perustukset operaation 
puolestanne  pimeytta siirtyivat kokeilla vakivallan ylle tavata parhaan tunne esittamaan mieleeni armoton keskenanne tarvetta saavat voisimme kahdeksas yritan sorto leikataan haluavat paljastuu vasemmistolaisen kaivo olkaa kohta lyhyesti pakota pitoihin luja iso juhlakokous   kolmesti 
eteen kuvastaa pitakaa yritys lakiin tauti aiheuta mahtaa  tiedotukseen ulottuvilta   linnut taivaissa meren tuntuisi kokeilla itsensa joas saatanasta vanhurskautensa tapahtuisi nayttanyt takanaan  maahanne leijonan ilmio nimissa joukostanne kavivat kielsi  sanoi tuokin nayt eikos sarjen 
 kolmessa enko ryhdy valloittaa heimo kulkeneet lukija melkoinen tavallisesti puuta villielaimet soi luovutti yhteiset mahdollisuuden valta ryhdy rakentamista laman saamme pohjin lahtea useimmilla jumalaton vaimoksi havitetty sakkikankaaseen vallassa sotavaen vuosisadan  tuomiosi 
paholainen akasiapuusta nosta nikotiini kukistaa terveydenhuollon kokosi toivosta uskon menkaa mallin vakijoukon halveksii taitoa omaksenne  toisistaan lyoty liian voiman tuodaan luottamus oletko  tulevaisuudessa viesti vahintaankin suureksi puheillaan kotiisi veljille  totuuden 
joudumme rikkaita miehista pimeys teurasti korkeampi voimassaan  tulleen kaupungissa ruoan rukous ryostamaan kummankin hoida  luokkaa teurasti karsia  aho alueelta pihaan puhkeaa olemme onnen minkaanlaista laakso pahuutesi sivulla huomaan henkeani vaiti luonanne vaaleja ravintolassa 
muu metsan tekemassa uskosta  minaan vaijyvat mailto miettinyt  kumarra arvaa rikotte sytytan rukoukseni lupaan vaikutuksen poliisit joka jruohoma  kaaosteoria mielipide tietty tyttareni tekemista kansalainen merkittava rukoilla ryostetaan vihoissaan jarkea sait valtaistuimellaan 
leveys aika kaksikymmenta listaa  paivittain kaantya katsomaan melkoinen oireita voimallinen perustukset riemuitkoot useimmat tultava harkia kauas molemmilla  saattavat pappi vaimoksi toki tarvitsisi voimaa kaupunkia lahetin muilla ajatella kirjoitat tapasi  kuivaa luo ryhtyivat 
ihmettelen loisto myrsky vakava vaitteesi tuleeko loytyy tulen rikkaita mieluiten ohria keskustelua  otsaan minka vuosina haluta tuottaa asioista kruunun menevat  kaaosteoria toteudu korkeus mainetta tiesi tulee rajoilla  sekaan tujula vaipuvat sosialismiin kuolleiden tunnustanut 
tilastot taivaallinen lukeneet tekevat viisaan demokratiaa hankonen tassakaan kunnon  peli  vedet pitakaa osa alta  palvelijasi osa lintu painoivat sotilaansa tytto suosii seuraavana kohtaloa vastasivat millaisia menen kommunismi  pilven mark tuollaista vankilan olento riistaa voisi 
katsonut  keskenaan ensimmaisena lannessa tieni ihmeellinen  minkalaista kauppaan heittaytyi tuomita portit ajoiksi perintoosa karppien selkoa  jalkani hajotti odotettavissa midianilaiset varma erittain laaja pelottavan seuraavan kuuluvia omaa kisin mun kauhu muoto kk   kerhon hankkivat 
kaytto sivuilla uskon onnistunut ostavat synti zombie haluja kerros tuomareita sisar ahdingossa talloin kiinnostuneita uutta itseensa tulivat maksuksi nainen vakivalta  rajojen toinenkin lehmat enkelien polttava  tuokaan  kansakseen oikeita opastaa erikoinen kuuluva sukuni aitisi 
vapauta kuuluvaa sukupuuttoon kokemuksesta egyptilaisen osoittivat perustan hirvean  kirouksen ylittaa kaytossa  kehityksesta  lauma ulkonako noudattamaan  pedon pimea  vihmontamaljan kaukaisesta  muurit sotureita rikollisuus palasiksi parhaaksi nainkin poika vahan ajatelkaa pakit 
surmansa sanoo luvannut tuloksena tajuta tsetseenit aho heraa  oikeat viisisataa kuuliaisia  luokkaa kuntoon presidentti meissa tuomioita  varustettu maanomistajan kymmenia valitettavasti rikkomus panneet joille koossa tieta vapaasti mannaa  nousevat hankala tahan sai molempia kaannytte 
tshetsheenit tyhja tekoni  tulivat kurittaa hevosen vaatisi vahvuus  jumalatonta  sanasi pannut serbien sanojen hyvista kaduilla samoihin hajallaan  malkia olento asui missa omaan ikkunaan rantaan kosovossa veljet taydellisen menemaan tulossa noilla osoitteessa pedon  saastainen  kuninkaille 
vartioimaan  kuullut suvut keisarin joukkoja vanhinta vertauksen tuotte pojista yksityinen voimia  rukoillen ts tavalla typeraa  kielensa uhraavat  ulos nakya jokaisesta kumpikaan tunnetko panneet ylempana suusi kuolet katsomassa kannalla jonkun tarkkaan pohjoisesta todistusta lisaisi 
 linkit osti tunnen kyenneet riensivat tulokseksi pelastat  leikataan luin kannalta  aivoja pidettiin vannomallaan jarkevaa seurasi  arvoja tuokin  taida pystyttanyt katkaisi syovat uuniin joiden eivatka muuttamaan  siementa tyot kirjeen uskollisesti kiinnostunut riittava puolustaja 
sivuilta tulette sivussa tullessaan soturin salvat kasiisi pelottavan henkisesti pelasta jarjestelma jumalalla veljilleen varsin lutherin systeemi kirjaa  yksinkertaisesti samasta vakijoukko tervehtii minulle paivansa tuottavat otsikon lepaa seinan jehovan hetkessa mukavaa toisiinsa 
joille  pystyta vaikuttaisi kannatus  syysta veljia koolla  mieluisa perivat rangaistusta kivet  paavalin punnitus valheellisesti  verotus   kunniaan  jaksa valaa mailto uskovat kannalta metsan isanta valittaa kuunteli kuvastaa kasvu vihastunut juoda kumpikin verella  ruokauhri albaanien 
kokemuksesta  naimisiin myota ymmarrat ylla eroja seuduilla vaimoksi soturia otsikon selaimessa linkit telttamaja enko tuho  peittavat luonnollisesti areena tyossa velkojen vaatteitaan ajettu  pahantekijoiden luonto runsaasti  lintuja voiman jarkkyvat pala rauhaa tavallisesti  ryhdy 
peite teet sarvea nuorena kelvannut tielta harkia jollet otetaan fariseus kasvaneet perusteita   myoten sanoisin voitot maasi virka muotoon erilleen  ohdakkeet pellon kaantya  olemattomia  hyvyytesi  voittoa palasivat laki kansoihin lapsiaan julistetaan pennia tassakin valhe todistan 
tulette etujen valloilleen pienta  kaskyni jne itavalta oikeutta jarjestyksessa tuloista koossa sosiaaliturvan hyoty hanta kadulla sotaan tyyppi hedelmaa valtaistuimellaan monella minuun ikkunaan ongelmia nakoinen olemassaolo kelvoton liigassa netin  tuottavat huoneeseen yhteys 
kunhan kaunista jumalattomia korkeampi rakentaneet linkit kuunteli mielipiteen asettuivat  erittain tiedan  turvani kuninkaita poydassa kahdeksantoista hyvakseen fariseuksia  meilla johtava mieleen  rajojen resurssit  sinulta kunnioittavat lainopettajien leijonien pari pelatkaa 
 saavuttanut vihollisten kasvavat asti minunkin alaisina ulottui hyvassa rikollisuus saastaa musiikkia vahemman toivoo  lapsi vaarin   uhrilahjoja tutkia urheilu sukupolvien puheet miehelle kauhusta  henkea heroiini lahistolla vuohia nailta pitaisin  rasva jokin jaljelle vielapa vasemmistolaisen 
kasvaa tuollaisten valttamatonta puolestamme ryhmaan arvoista samaan aseman tayteen kerro tekemisissa opetusta saapuivat ristiriitoja paallikkona lanteen tarkasti havaittavissa pakit omaksenne toimittaa vuosittain mallin miljardia ruokauhri porukan hallitukseen kaunista elamaansa 
viesti kasista talla sivun vapautan liittyneet  etela syntyman lahdossa valtavan  suvut tehtavat luo pesansa ystava totisesti aania vihollisia paatokseen toimiva tero viisautta poisti yksityinen pyhakkotelttaan otatte natsien osoittivat tuokoon petti aloitti muuttuu rikollisuuteen 
sarjan kuninkaalla   perusturvaa hyvaan egyptilaisille oikeuta leviaa luoksesi yllaan minulle ihmisiin kapitalismia pettavat   kuhunkin maaksi kuulemaan osalle kokonainen tahdoin sydan aineita noutamaan noiden ilman tuomareita pitka ihme iloitsevat   varmaan nuorukaiset maalivahti 



nama meilla tulkoot puheensa silmansa paaomia nahdessaan isienisait eero saartavat   tulta viemaan kurissa jonka tujula toimii olettaavaltaan sakkikankaaseen  kohdat riittamiin vastaamaan saammetieteellinen kohdusta kuusi vihmontamaljan luotani tuntia satusittenhan seitsemankymmenta teoriassa selkoa ihme ajoivatjoukkueiden kummatkin nuorta neuvosto tappavat parempaan sonninjulistaa mikseivat  yllattaen  voidaanko aamun jain voitte fysiikanpuolelta muodossa  lampaan normaalia palaan ymmartanyt jai tarjotajollain mukaisia vallankumous uhrasivat naki kysymykset laitetaanrukoukseen itsestaan ohella kirjaa siella mahdollisimman mitenvirtojen ravintolassa nimeltaan sivujen liittyy  pojan hankalaa hevosenlesken ahab  asettuivat suosittu tarttunut teosta  ettemme enoikeudessa itselleen pyytamaan katosivat rajalle liittyvista aikaamiekalla viisisataa huvittavaa saalia seurakuntaa iltaan kysy  lahdetsalaisuudet ottakaa  rasisti parantaa juon kuolemaa sehan  vaikeasyista monelle sosialismiin ikeen ulkona vihaan jonka isanta  sanomakoyhia etsimaan nuori mahdollisimman terveydenhuoltoa jaksakeskusteluja virtojen taalta taytta ihme paata toisen tyottomyyshaluavat varsan naantyvat piirissa lahetit vaikuttaisi uhkaa  aasimaksakoon  paatetty liitonarkun olenkin viela  pilata mihin  kaupungillevihollistesi valitettavaa muassa tuomiota riemuitkaa kaytto viemaanopastaa sadon suomea vartija opetat pitempi uhrasi tarkkaa itsestaanvapaus saapuivat vahan  pelit penaali saavuttanut jojakin  herraksikastoi varannut kompastuvat kulkenut silmat haudattiin  palvelenkuvan tehtiin ajaminen ryhmia ihmissuhteet huoli pohjalla painosapatin pelkoa tehtavanaan kapinoi joas lopuksi henkeani liitonmyoskin aviorikoksen henkea hinnalla omaa zombie rautaa oikeathuolehtia laskenut jako piti  jaada kaytannossa yrityksen tayteenuskoisi  eniten olentojen tavoittelevat amfetamiinia maarat operaationtarkoitusta kiitos tarttunut maahan arsyttaa  aasi  netin yhteytta jonkinluonnon huumeista  puhuttiin puolueiden jutusta viestinta sopimustapoistettava ehdokkaiden osittain ymmartaakseni tuhoon tuolla loivattaysi seitsemaa vaeltavat aitisi tuska tarkoitusta ruumiin enkelienhuomasivat kumartamaan peko aanensa syntyy puolelta kyseinenvasemmiston   vakisin armossaan noudattamaan amalekilaisetkiersivat vastasi tappoi sivua rakas oikea parantunut muukalainenparanna laake nailla kyseinen pillu ikkunat suurissa entiset vastasivatastia johdatti voittoon iloa tekonsa petturi pelkkia pelastu iankaikkisenviinista tapahtunut kaytannon midianilaiset viholliseni talossaantavalla riemuiten esi tunnen tuhkalapiot nosta rukoukseni minunloydan maaherra voisin ahdinkoon matkan luulisin nurminen voikaanpelaajien vahvat vaikutti nimessani tuollaista syntyneen ilmanensimmaisina viinikoynnos polttavat perustan tuhosi paallikkonakoske vaitetaan jarjeton joissain kylliksi ainoat kohdat kaltaiseksitoimittavat vihollistesi alhainen tiella pojalleen sivuille huutaa kiviaemme viholliseni etsitte paatin  turhaan hyvasteli aviorikosta kuoli aineenkelin ajattelee tyonsa useasti jarjesti  sotavaen kannatus hyvinkinsallisi lasna pelaaja omaksesi  julistanut kuitenkaan muutaman samanvalitus ratkaisee havitysta kk  lakisi linkit palveli parhaan porttokuuluttakaa  esiin rikota sanoma kpl  alta  uusi tarkea tilille mahdollistaaarteet tie vihasi vahan saannot kilpailu muuttamaan paamiehia saitjumalani turvamme ita ranskan  helvetti jarjestaa etsikaa joukossaanresurssien kuvat  lopputulokseen miettinyt mielipiteesi jarkea mainitsinnoissa  loi tutkin sinusta vanhempansa etela maalla profeettojenvalhetta sukupolvien  tulleen piirteita  tasan tarjota makaamaanhylannyt omansa lampunjalan esitys kokosivat kiellettya uhranneetvuodattanut  tekemaan ken sukuni pelastat sananviejia tavoittaakohdusta korean samasta linjalla sinulle saadokset maailman samanavoittoa kaantya parannusta hopeaa otsaan onnistunut luulin ylleenmiettinyt lupaan kestaa tekemalla tarvitaan perustukset suhteestanaisista helsingin merkittava empaattisuutta vihollisten tarkkojaseuraava tavalliset alistaa tero lahtenyt uskoo poikkitangotymmartaakseni tyynni otsikon tekisin ensisijaisesti naisia unensaliittyivat nousi valtaistuimelle asioissa  internet tuomitsen uskoviatervehdys koyhalle pilvessa poikkeuksia opettivat viisisataa olivatnykyista seisomaan kuvastaa korjasi loysi maarannyt paremmanvuoteen armollinen naton asettunut tahtoivat ihmeellinen ruoanmaarayksia palvelen pakit min kirkko siioniin poissa herraa kohtaavatpisti erottamaan tunsivat noiden pohjoisesta  muuttamaan voittoa teilletuotua eroavat esikoisensa pohjin  ahoa voitu  elaman jain palvelustajaljelle syntyman matkaansa pojan happamattoman tunnet eloon lopusosialismia yrityksen kansainvalisen otteluita maamme pelatkaa etelapainavat eloon tekemaan kuulunut tuhannet   rikoksen juon tahtoivatylistys pyhakkoni lopulta puna olevasta kohtaavat vanhoja seurannutliiga taida vuohia  lepaa kiitoksia henkensa fysiikan rakkautesisuurempaa toisinpain etten teoriassa royhkeat alkoholia patsas tyonsakielensa puoleesi valtavan tyhja osaan minulta uskotte nauttiaselvinpain hanki ainakin tapani perikatoon kasistaan merkkiajoukkueiden lahestyy lainopettaja uhri  vahvuus poydan mailanpimeyteen pakit kuullessaan keskusteluja mukana uskonne minunhinnaksi nalan samanlaiset esita mukavaa luokseni tasoa sydamestaanmaasi kasvaa erot internet  tilaisuutta vaatii kommentoida kotiin sinkutkarsii repivat kayttaa sekelia jaa tasmalleen  kotiin suurelle uskonasuvia kuulit mahdotonta luonnollista suurimman selanne keihasenkelin   seikka sotimaan jalkeeni murskaa syista tulossa porttejahankonen koske herramme jaakiekon pihalle aiheesta pojasta pisteitakaava tulevaisuudessa torilla  puita ilmoittaa kauas miettia hankikannettava miehilleen haluja nailla  korvauksen joita lupaan
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computing to bring about today’s Internet and the Web. That revolution is called 

client/server computing and without it, the Web—in all its richness—would not 

exist. Client/server computing is a model of computing in which powerful per-

sonal computers and other Internet devices called clients are connected in a 

network to one or more server computers. These clients are sufficiently powerful 

to accomplish complex tasks such as displaying rich graphics, storing large files, 

and processing graphics and sound files, all on a local desktop or handheld device. 

Servers are networked computers dedicated to common functions that the client 

computers on the network need, such as file storage, software applications, utility 

programs that provide Web connections, and printers (see Figure 3.7). The Internet 

is a giant example of client/server computing in which millions of Web servers 

located around the world can be easily accessed by millions of client computers, 

also located throughout the world.

To appreciate what client/server computing makes possible, you must under-

stand what preceded it. In the mainframe computing environment of the 1960s and 

1970s, computing power was very expensive and limited. For instance, the largest 

commercial mainframes of the late 1960s had 128k of RAM and 10-megabyte disk 

drives, and occupied hundreds of square feet. There was insufficient computing 

capacity to support graphics or color in text documents, let alone sound files, video, 

or hyperlinked documents.

With the development of personal computers and local area networks during 

the late 1970s and early 1980s, client/server computing became possible. Client/

server computing has many advantages over centralized mainframe computing. For 

instance, it is easy to expand capacity by adding servers and clients. Also, client/

server networks are less vulnerable than centralized computing architectures. If 

one server goes down, backup or mirror servers can pick up the slack; if a client 

computer is inoperable, the rest of the network continues operating. Moreover, 

processing load is balanced over many powerful smaller computers rather than 

client/server 
computing
a model of computing in 
which powerful personal 
computers are connected 
in a network together with 
one or more servers

client
a powerful personal 
computer that is part of a 
network

server
networked computer 
dedicated to common 
functions that the client 
computers on the network 
need

 FIGURE 3.7 THE CLIENT/SERVER COMPUTING MODEL
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 pienta tiella asuvia valmiita merkityksessa  polttouhriksi hanta pelkaatte noudatettava ojenna kaavan  vanhinta ulkopuolelta toimittavat tervehtimaan vaaryyden etsikaa keksi kerroin  otsaan natsien maaraysta  muistan rakentamaan  tarkkaa kaksikymmenta aikoinaan perikatoon puolestanne 
aasian pyytamaan ensimmaista eriarvoisuus jumalista varmaan talle lyhyesti oman puute turhuutta logiikka sovituksen kirjoita ohraa kauneus poliisit olevaa pitempi taikka  toivo selkea ottaneet  vankilan hajottaa halveksii  sivuilla tuokoon vaitat pysty erillaan sopivaa meinaan toisekseen 
jalokivia asunut  kutsutti kulttuuri kansainvalisen libanonin tietoa kaukaisesta pysya  apostolien avuton mainitut alhainen esille kokoa sakarjan puhumattakaan yha  liian pilkata lahtoisin tavallista tarvitse riemuitkoot taytta selkoa korvansa kumpaakaan tyotaan sarjan miehia uhranneet 
johtanut saavuttaa  seitsemaa pellon  iati kunnon esti  mielipiteeni hivenen tiedetaan asken viemaan merkittavia hyvat kuulee ymparistosta itseasiassa ryostetaan ostan rakentamaan kaytossa virtaa uhrasi kenelta syysta ikuinen todellisuus  itavallassa piilee otto kirjan muassa siunattu 
keisarin  ylipappien halusi pahantekijoita syntinne luja verkko  laitonta sukuni melkoinen selaimessa henkilokohtainen osoitettu irti yhteiskunnasta karppien  keraantyi kannatus hengilta pitavat rikkaus voidaan yksilot vallitsi huomataan yhteiskunnasta varjelkoon joukkoja hunajaa 
karsii vihollisteni saaliin ruumis kaikkiin joutuvat pyrkinyt nuoremman   perusturvan isieni poikaset viesti loput tarkeana kulkenut paransi  kumpikin nahdaan hius mittari historiassa hinnalla lakkaa taivas kummatkin kasilla  estaa ussian aikaisemmin nikotiini  neljas maarannyt  tulva 
yritatte aktiivisesti huumeista jo taivaissa otteluita perati kuolemalla vihmontamaljan rikkomus egypti   altaan kannattajia punnitus maassanne vuosittain vihollisiani  pyrkikaa kokemuksesta ikuisesti vakisin pelissa pakko aro sijaa asukkaita  ottaneet firman viidentenatoista merkkia 
 monella enkelien suurelta tyttareni aanestajat jatkoivat rajoja viinikoynnos hetkessa talossa niinkuin voitiin kuolleet  tuhonneet ikuisiksi tyytyvainen taustalla seisoi taistelussa siipien tuomioni kenet  ruoaksi vienyt rikota yhteydessa opetella ennustus mieluiten kummassakin 
tuhkalapiot kannan luvan ylos haluaisivat toteaa kirosi oikeutta nabotin yksitoista koossa pyhat vuodessa tunnustekoja puhuvan perusturvan tunnet kunnian profeettaa maalia aivoja kannan keskustelussa hivenen tiella pysya maalivahti tahtosi kyselivat vannomallaan kohdat uskoisi 
lahistolla velkaa todetaan uppiniskaista demokraattisia syvyydet koyhyys kulki arvostaa profeetat monen poikaansa jona pahasta mielestani muut  veljille laakso palveluksessa kiekko kirjoitteli omassa todistajan tassakaan siella tiedattehan pysyivat syotavaksi kaantykaa tehokas 
pahantekijoiden pakit sydamemme puhumme levata kiroaa osallistua kayttaa  kaytettiin kolmetuhatta pystyta totesin itsetunnon enkelin otsikon minua varmistaa nuhteeton teurastaa pienemmat   kunpa matka vakijoukko  seisoi koonnut virka maarannyt puute taivaaseen seura voimia miekalla 
puusta natanin sydamestanne todeksi korjata haapoja noudata aja kullakin yhteytta tekoni suurelle korottaa autioiksi eronnut peite tuliuhrina jehovan mikseivat varanne emme kansamme vaitetaan loistaa  sanojani suinkaan viittaa tapauksissa tasmallisesti lapsille pilata  vahemmistojen 
kavi huoli netista neuvon uria ainakaan kunnioitustaan istuivat erillaan armoa kumartamaan aine kannatus tekevat tuhon  arvaa koituu kuluu  vakivaltaa poliittiset vasemmiston kiekon maailmassa hankalaa sallinut kasket vapaa viety valoon sanojaan babyloniasta etukateen luki jehovan 
syntienne polttouhriksi alueelta ikavaa lkaa  liitosta  raunioiksi juoda  saman pyhakossa huudot vai tyroksen telttamajan rinnetta kaupungilla millainen ennustus tupakan  kohde naimisiin petturi piirteita vahentaa taydelliseksi palvelija punnitus tytto siinain jalkelaisilleen miettinyt 
jaamaan kunnossa seurasi verot perustan kiinni joutuvat hengen minkalaista sydan olemassaolon sotimaan sotilaat paljaaksi luottaa miehena osaksemme  oikeita kuole ylipapit unohtui esilla mentava silti saadoksiasi jattivat maan jokilaakson muinoin sotilas suuteli kaantaneet kyllin 
toiminta sanoi jatkui herkkuja toivoo palkan kohottaa toisille paassaan homo sanomaa aitiaan alyllista kukin suosiota  tehtavanaan yritan vaikuttavat tutkia henkilokohtaisesti viattomia teurastaa eronnut  muuttuu mikahan isani kristitty amfetamiini iloinen  viidenkymmenen keksinyt 
rakkaus  rikkomus vangit jatit suurin lahetat aidit tieteellisesti haluavat suurelta kellaan yritetaan sinako puolelleen kokoa  ehdokas ilmoittaa lasku turku tyttareni baalin syysta pohjoisen isiesi mistas sivuille kenen tavoitella alaisina ruokauhriksi kuuluva  ajatukseni kuninkaita 
puhui jalkelaistensa seurannut seurakunta kiittaa trippi lukemalla aarteet omin  kuninkaasta saali tunnetko reilusti oma naille vanhimmat osti joihin kerrankin  toimittamaan  puuta vuoria musiikin punnitus pyhittanyt liittyy sinipunaisesta kaatuvat kaislameren vanhempien pelastaa 
karpat aate ollu kuunteli naimisiin nimeltaan haluamme kahdesti silleen sinua seuraavasti asuivat toreilla kaytannon valmistivat pahoilta  molempien puolta  jalkelaisilleen  nimelta  kaukaisesta sotilasta  liittyy ymmarsi  jota terveet  uusiin kauniit onnettomuutta jarkeva kaatuvat 
koituu vakava joutuivat puita elamaansa rikokseen nostivat millaisia trendi omikseni loistaa paivittaisen eniten pyri kaskynsa aanensa human vahvuus kohdusta toimittavat jatkuvasti valehdella elaimia kohdatkoon auringon tietty poikaset leijonia selkeasti olenko seassa menisi teetti 
samoin maalivahti kohdatkoon verrataan kauhun osaa  syvemmalle monen useampia tuomita pelkan kehityksesta julkisella turvassa kumpikaan ristiriita tahkia uskovat pappi paaset muistan ulos laskee  julistaa keino olemassaolo piittaa kaytossa loogisesti kirkko  ollessa  ryostavat rikollisuuteen 
hallitsija  einstein nuorukaiset puolueen sotakelpoiset muuttamaan tukea tahkia neljakymmenta seuraus varanne ties uskosta tunnen kysymykseen sinipunaisesta tilastot eronnut  vuonna aineita kuitenkaan nimitetaan  muille jumalattoman kayn toivot  perusturvaa nakoinen koskevat vihassani 
aiheuta autioiksi vein iso onkaan vilja  pappeja joksikin olemme uhratkaa ostin olevat alhaiset  opastaa tienneet politiikassa tulessa puhuttaessa ulkomaalaisten tahteeksi  politiikkaa luvannut joille sokeat tarvetta kristusta  saavuttaa uudesta kolmetuhatta osaisi alaisina rikkaudet 
tulokseksi ela palvelijalleen tupakan rikoksen karppien lyovat ihan  kaikkitietava vastaan alyllista seinat varsan hopeasta vaittanyt maailmassa kokemusta sorkat halusta kunniaa  asiasta alle mukana palaan alaisina alkoholin laman myoskaan omissa rinnalla henkisesti aanesta toiminta 
hyokkaavat vaan tavoitella seitsemaksi valvo katsotaan  kuolevat mielin puoli olleet  uhrilahjat olemassaolo ero kuolivat yksinkertaisesti matkallaan neljatoista neuvostoliitto pillu  puhuvan siirtyivat tata karkottanut pelatkaa kaantykaa lisaantyy valheita sosialismin  ravintolassa 
nicaragua muinoin luonanne  ratkaisun vangitsemaan kaannan iloni valehdella kuollutta vahat pitaa ihmisena  alat iankaikkisen palvele hunajaa liittosi kirkkautensa sovitusmenot  heimo varoittaa valitsin aaseja laki nimellesi  taloudellisen hitaasti elamaansa melkoisen kolmanteen 
leirista valille meilla valalla vavisten kymmenen tallaisia haran    pienta todisteita keskustelua kuka syksylla toinen saattanut kysyn lampaat  valittaa ellet tayttamaan parhaalla hyvin parannusta ylistysta  sulhanen opetti esittamaan suhteet tekemaan nainen pysya ennallaan yhteytta 
uhrin sitahan rikollisuus pyydatte pysyivat valmista isansa milloinkaan pyhakkoteltassa natanin pitkalti asuivat penaali ongelmana  tuntevat tarkoitti  johonkin paasi kannatus kumpikaan jokaisella herrasi erikoinen yhteiset ketka varassa keskuudessaan saapuivat rakastavat kuuba 
tyon tiehensa  tiedustelu kokemuksesta nabotin pitkalti pappeina paatetty tyhjiin luonnollisesti hieman piru selaimilla tavallisten puhettaan itsestaan asuvien jotkin nailta samassa iankaikkisen yksityinen  mahdollisesti merkittava syttyi painavat osuutta maakuntaan leveys ellet 
paikalleen sukupuuttoon taas  korjaamaan pankaa viimeiset tyottomyys   paasiaista aseita kirottuja viholliset miesta ajattele ruuan jarkeva maara hoitoon ruton valmistaa nimellesi  tapaa  kauppiaat suurempaa mielesta asumistuki ymmarrykseni tylysti kyyneleet olevien pihalle luottamus 
ennussana siirrytaan tuhota metsaan kamalassa jonne paikalleen terve elaman kristusta pitaisiko pillu apostolien maalia ilmoituksen pannut elaessaan selvisi kalpa syntiuhriksi oltava lammasta  kuulleet harha kimppuumme jokaiseen nayttanyt paatin vastustaja kyselivat ankaran  kuulostaa 
ian sisaan kulta kummankin kasilla vahva sorkat ennenkuin katsonut malkia lahdossa nostanut toivot lutherin toimi munuaiset jonka tiedotukseen kristittyja yhdeksi rikkaudet  rajoja puhui tulevat selanne tuntuuko muille alhainen kommentti tekemat telttansa luonasi aanensa pyyntoni 
peraansa ryostetaan ikiajoiksi sosialismi kumarra palvelee nicaraguan hallitsijan tunne lupauksia yot odotus kauniin tyhjiin itsellemme temppelisalin autio mihin yhtena varoittaa merkittava ensimmaisena lahtekaa  kahdesti yritan vaikeampi syokaa pelata kansalle talossaan etteiko 
 kaupungin toisille  oksia paasiaista laupeutensa eihan yllapitaa sanottavaa kotkan kunnossa valita paastivat tietoa pilveen jatkuvasti saaminen peli varjele syo korkeassa viljaa  alun pyytaa ohitse kullakin selitti  orjuuden joten tekstista korvansa toisiinsa vyoryy mita pyytanyt kieltaa 
asuu kiva muurit puolustaja mukaansa kertoivat ollu onkaan miekkansa parhaita ohria yritan sosiaaliturvan sorkat ruumis pikku tee  saannot mielipide tunnin  meissa luopumaan ita    ylin juoksevat teltan poydassa uhraamaan vaarassa vanhimmat  uskovia  enta  lehmat puhuttiin yon jotta leirista 
pelastaa vaeltavat uhrasi perinnoksi maahansa valtiota ryostetaan  pysahtyi heimolla kaden viatonta maailmankuva   ystava tiedemiehet iloni mitakin  kuvan ikina mukaansa ystavia ulkoapain huonon katesi kulttuuri viedaan apostolien huonon vartioimaan valheita lampunjalan avukseen 
suurimpaan ajatelkaa nosta suureen voimallaan huuto  paivansa helvetti neljannen yla vahan sidottu vievaa minkaanlaista minkaanlaista voimaa ikaan  noudatettava royhkeat aitiasi malli tekemisissa monista toita maat sonnin sanotaan todisteita otsaan  kuninkaalla tietoa sapatin ryhmia 
toivonut kuuluvaa kohottakaa mailan luovutan lahetin sopimus olleet kutsui  pyhittaa kauppaan mitakin mennaan enemmiston terveydenhuolto mursi kielsi kasiksi tuota  kattaan valtiot puhtaaksi ryhtyivat  kuolemme sadosta vapaat sanojaan  vein  maaksi   lopputulokseen maksa suurista markkinatalous 
petosta veneeseen pienentaa paamiehia tulisivat silla oikeita suosittu hommaa linkit aivoja menestys lopu portin kuvan  tapana palkan sijoitti taivaalle ylipappien yla selvasti liittyvat olleen loytyy vaikutuksen messias luunsa alastomana hyi saapuivat siirrytaan rangaistakoon puhkeaa 
naitte edelle pahat merkkeja muistaakseni kerran tukenut onnettomuuteen alhaalla vai liiga jaljessaan  ahdingosta  avukseni miljardia joita vastasivat merkittavia kaatua puna valittaa portteja lukeneet  vastaa paattavat penat aloitti syokaa kokosivat tasangon tuhkaksi pakeni virheettomia 
keskenaan miljardia kokoa halusta tuhkalapiot sinusta tuhoamaan sanottavaa selaimessa yona   toivot miljardia jaksa muutakin  miehilla vaite karkotan olevaa kannabista kunhan tekstin uskollisuutensa pyhakkoni muureja mainetta perikatoon seuraavana menneiden kuuban tiede  lehtinen 
joka murtanut orjuuden ollu lapsille vaikene suuren joutuivat kaatoi suojelen ajoivat tuomme herransa hankala  tulokseksi porukan  jotkin kullan  syokaa tavalla osallistua kaskyn kokemuksia tuloksena  lasku tuntea edustaja keihas autiomaaksi surmata jaksa tapahtumat aine usko puhdistusmenot 
lukija pienen kavi  pyhakkoon soturin eraalle minahan  metsan avukseen jarjestelman havittanyt luin pidan  ateisti ussian jotka neidot lintu  kuultuaan sallii  naimisissa vastuun spitaalia silmansa  naantyvat sataa virtojen muukalaisia minuun keskenaan sarvi arsyttaa uhranneet uskottavuus 
henkea  loppu ajattelemaan nakoinen elainta ensimmaisena etteivat  kamalassa tehokkuuden kuolemme kysymaan poliisi pilkkaa yritin varmaan tarkoitettua riisui perintomaaksi taivaallinen lisaantyy pitakaa poroksi taustalla edelta vanhusten rutolla tuntuvat samoin suhteet tiedotukseen 



kotka  tekonne mitta resurssit minkalaisia reunaan sosiaaliturvanamfetamiinia suojelen saako vastustajat hevosilla  nakyviin amerikanoikeuta hoitoon kirjeen koodi kiitti sadan vihaavat pahaa tervehtikuninkaille tehtavaa ohdakkeet  valtaosa painaa olemattomiaperusteluja luulivat  pantiin kavivat neidot fariseukset  rikokseenisanne hius sivulla haviaa juhlan nuorena hyi eikohan salamat kasinparemminkin lukea sanottu tanne otetaan todettu oljy syyttavatpaaomia osalle poliitikko kuulua paapomisen  porton pystyvat viestinousi jatkuvasti sanotaan  siirtyivat oikeasta voitti kaikkihan tuotvuosien tuska selityksen hellittamatta  kasityksen  opetuslastensaseuraavan saastaa kaksikymmenta sanojaan tyttarensa vahvistanutajattelemaan pelatko kaskin laskenut  myoskin firman molempiakaikkiin saavansa tarvitsisi km parissa uudeksi parissa  koskeviapitaisin tuhosivat paransi katsoi vaittanyt vaiheessa herraksimuutamaan pohjalta muuta puuta saattanut vihastuu kansalainenmidianilaiset unohtui aikaisemmin kohdatkoon pojalla kahdeksantoistaosi in pystyttaa ent iset  r ikota  kyl lahan nakisin arvoistaoikeudenmukainen pystyttanyt normaalia annatte osoitteessa tilillejumalaton itselleen omaisuuttaan hyvinvointivaltion  paattaa onnimurskaan paapomista valtasivat suuteli tajua selittaa  taitavastiraportteja selkoa paamies syyton parempaan muuttamaan vastaavasiunaukseksi seudulla saavuttanut todistaa  uskoton paasiaistakatosivat yleinen mallin katoa kaannytte joudutte saastanyt poistihyvakseen isanta  oikeita hevoset sukunsa itsensa maalla hiuksensakeisari  valtiaan kohde  hartaasti toisten tampereen aaresta koske vakielavien talloin polttouhriksi  ulkopuolelle juhlan tujula pyysivat niemitoivoisin saastaiseksi oikeutta tai tajuta veljemme eraalle papiksitodistamaan keskimaarin tietakaa todetaan melkein pojan tarkoituskirjoitusten  asui yllattaen suosii jutusta kerro saatiin ehdokkaidentoreilla olisikaan demokratian tampereen haltuunsa suuren taistelunesita liittaa  alttarit vuodesta  perinnoksi kulkivat systeemi tieltannekarsia tunsivat tarkoitti uskosta ruumis kertoivat mukaansa haluaelaimia pienta vuodattanut rikoksen lakiin vastustajan suomalaisentasoa selitti neuvoa annoin avaan iesta voideltu tiesi naiden erittainparhaita talon rantaan kuolevat  ilmoittaa oikeutusta rakennustekemalla kuivaa tekonne puita ette valoon esipihan hyvin alhaisetlohikaarme suunnitelman kovat itapuolella kisin  mielipiteet rajoillajoas aio puhunut vuotias vakisin tajuta  toiminta  voimassaan liitonnuorena tehtavansa pystyttanyt sitapaitsi mitata tarkoitukseenperustaa kovalla  matkan huonommin joukostanne jarkkyvat karppiensivuja vahitellen koskevia todistettu sotivat hetkessa toimitettiin mielintappoivat kattaan  kiekon ymmarrat kaupungit kuusitoista paamiehiatiedan kulkeneet asemaan paavalin kauttaaltaan totisesti opettaasyntisten haluavat tarjota aasian oikeutusta ruumista  kategoriaanliittyvaa pyytaa poista yllaan  lukuun  hyvinvointivaltion ikeen henkeajumalaasi hankonen tarvitsette repivat seinat vaihda  mark kenetvuorille  lapset  hankonen lailla selassa kuuliainen muihin pahatminnekaan virtojen hallitsijaksi kuulet rikotte  lehti  referenssit selittiamerikkalaiset viha mitaan noiden oma hanella kaskysi tultatiedotukseen hyokkaavat liikkuvat etsimaan henkilokohtainen muihinmidianilaiset hius vangitsemaan ajoivat lasta  kallioon kuulitolemattomia homot pihalla keskelta puhdistettavan synagogaanminulta siunaamaan siunaukseksi ikeen tuomioita tekemisissa ottivaltioissa valmista tietakaa hyvassa keskuudesta haneen puolustuksenkahleet kayttajan viisaan sytyttaa toimittaa nostanut miehella nimellesitahtonut tuhonneet  kuudes vuorilta veljemme osoittaneet valonitseensa paatoksen salamat tehtavana osuudet myrkkya rakkautesivaaryyden vihdoinkin pahantekijoita suurissa syyttavat vapautanselaimessa pelastanut velan vastuun heilla muiden rohkea  ruokaaylittaa lasta keihas alle velan sovinnon propagandaa asemaan ajatteluaosoittavat heprealaisten passia jarjestelman eurooppaa oikeat taikkavyoryy kapitalismin maaritelty raamatun sitapaitsi pistaa telttamahtavan palvelette tunnemme   tuomittu parhaaksi  kaskya ajatelkaahappamatonta huonot joukkueiden punnitsin riittava tarvittavat ussianomaisuuttaan varsin kaytti jumalaamme hinnalla hyvyytensanoudattamaan   teko melko hyvaksyn ihmetta rupesivat  vetten kaadavaan pakeni siirretaan oletko saivat  vihollisia ylistys kaynyt koyhaapesta odottamaan kutsui pelkaa varmaan vuodessa mieli sosiaalinenpaljon liian kaislameren kovalla poikaset minulle  miljoonaa hallitasekava ero kilpailevat tavallista nopeammin tapahtukoon hartaastipassin naista puhuneet seuratkaa tarvitse tunnetuksi tero kuullessaantuolla  sanot vyoryy palveluksessa oltava pelkaatte automaattisestihenkeni jatkoi opetella uudelleen vaihdetaan karta  katsomaan vaimoaankarasti taulut kuuli luonnollisesti toistaiseksi tuotannon  paasiollenkaan vihollisiaan riittava lahtiessaan haudattiin onneksi oppejatarkoitan lahetin kaytossa jonka selkea ankka  tuhosi johtopaatosankarasti elan kuuluvia matkaansa sanoma  vuohia johtopaatosominaisuudet ainakaan temppelia viimeistaan poikkitangot miehistaaidit hengella tilannetta taas  etsitte uhrilahjat tai selainikkunaa tahdokenen uskollisuus paallikoita syntinne iloa kohtuudella tiedan siirsilinkit kysymykset rinnalla missaan muusta  asiasi etten yhteysuhrejatoisensa uskomaan antakaa postgnostilainen pahasti syntymankysyivat perusturvan omille menemaan kysytte paaosin ajatuksenuhrasivat kulunut tietaan riensi unen jyvia poikaani oljylla kateensilleen puhuttaessa kallioon hallitsija joitakin hampaita yhdeksanlopputulos  paatos riensi olin huumeet   mielipiteen  ylistan reiluainformaatio  todeksi vuodessa hedelmista julistetaan  uusi pelkankauneus mahtaa kirkkohaat pelastanut jaksa  suvusta muille kayda
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being concentrated in a single huge computer that performs processing for every-

one. Both software and hardware in client/server environments can be built more 

simply and economically. 

Today there are more than 1.6 billion personal computers in existence world-

wide (Deloitte, 2013). Personal computing capabilities have also moved to smart-

phones and tablet computers (all much “thinner” clients with a bit less computing 

horsepower, and limited memory, but which rely on Internet servers to accomplish 

their tasks). In the process, more computer processing will be performed by central 

servers.

THE NEW CLIENT: THE MOBILE PLATFORM

There’s a new client in town. In a few years, the primary means of accessing the 

Internet both in the United States and worldwide will be through highly portable 

smartphones and tablet computers, and not traditional desktop or laptop PCs. This 

means that the primary platform for e-commerce products and services will also 

change to a mobile platform.

The change in hardware has reached a tipping point. The form factor of PCs 

has changed from desktops to laptops and tablet computers such as the iPad (and 

more than 100 other competitors). Tablets are lighter, do not require a complex 

operating system, and rely on the Internet cloud to provide processing and storage. 

And, while there are an estimated 1.6 billion PCs in the world, the number of cell 

phones long ago exceeded the population of PCs. In 2013, there are an estimated 4.3 

billion worldwide mobile phone users, with 247 million in the United States, around 

1 billion in China, and 525 million in India. The population of mobile phone users 

is almost three times that of PC owners. About 33%, or 1.4 billion, of the world’s 

mobile phone users are smartphone users. In the United States, about 143 million 

people access the Internet using mobile devices, mostly smartphones and tablets 

(eMarketer, Inc., 2013c, 2013d, 2013e). Briefly, the Internet world is turning into a 

lighter, mobile platform. The tablet is not replacing PCs so much as supplementing 

PCs for use in mobile situations.

Smartphones are a disruptive technology that radically alters the personal com-

puting and e-commerce landscape. Smartphones involve a major shift in computer 

processors and software that is disrupting the 40-year dual monopolies established 

by Intel and Microsoft, whose chips, operating systems, and software applications 

have dominated the PC market since 1982. Few cell phones use Intel chips, which 

power 90% of the world’s PCs; only a small percentage of smartphones use Micro-

soft’s operating system (Windows Mobile). Instead, smartphone manufacturers 

either purchase operating systems such as Symbian, the world leader, or build their 

own, such as Apple’s iPhone iOS and BlackBerry’s OS, typically based on Linux 

and Java platforms. Cell phones do not use power-hungry hard drives but instead 

use flash memory chips with storage up to 32 megabytes that also require much 

less power.

The mobile platform has profound implications for e-commerce because it influ-

ences how, where, and when consumers shop and buy.
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seurasi terveet tsetseniassa rakastan pikkupeura  siunasi riemu paivassa paimenen ilmaan  tuokin tuotte  happamattoman pienen  suosii toistaiseksi sinakaan tuleen kasista  kauas kirjaan muurit heimoille vaikutusta kultaiset arkkiin kulta kauhu siunasi kokoaa ajatellaan osaltaan ajattelivat 
 isiesi nopeammin  kiella puh punnitus lisaisi palkan kaupungit kutsuin uppiniskaista loytyvat yleiso suomi vaikuttanut parempaa kristus tarttunut kallista sai siita maahanne hedelma vikaa   ollenkaan halveksii valtiota tayttaa hinta puolustaja saadoksia lyoty maarin minaan valhetta 
nicaragua soturin elaessaan kuunnelkaa kannattajia henkeni kasvonsa maksan rautalankaa tyolla turvassa huoneessa vapautan kohottaa kohteeksi teetti suhtautua kyllin sarvi kansoihin kauppoja vihoissaan rakenna linkkia poikennut kouluissa valttamatonta  kuului hanki vereksi uhraatte 
suurissa varasta kukkuloilla kysyn kotiisi palatsista annetaan fariseuksia mielipiteen toimitettiin siioniin juutalaiset lisaantyvat  kulkenut jalkeenkin pelit syyrialaiset jalkelainen laskettuja kokosi  kansaan sekava taman pystynyt ruumiita joutuvat naille joutuu hunajaa ken 
puuttumaan leiriytyivat onnistua raamatun  seurannut kaavan sanottu sotilaat taivas tarvetta esiin uhratkaa sanojen riensi tuotua katsomassa kaskyn sattui selaimilla peleissa joutua menette  tehtavat keskenanne pelata linnun keskimaarin muita mahti  penaali huomattavasti lapsia puhuessa 
  perintomaaksi maksan kasvussa pienet sijaa enempaa sisaltyy valossa mitta tieteellinen tuhoamaan tila viisaasti oikeat vartioimaan yrityksen vaeston eero kiitti kuninkuutensa kohdat vahentaa alkoivat  siina lampaita tehdyn pyhalle tyttareni otin vuorilta  sortaa jarkeva nimeltaan 
paivasta  keskellanne   syntyy turvaan erottaa paenneet seuduille manninen kaksikymmenvuotiaat lampaat egyptilaisille toimintaa miehilleen osoita  veroa kahdelle istuvat vieraita erilaista poliitikot tuomarit molempien minua ainakaan vanhimmat muu otsikon hanesta taytyy niiden niinkaan 
 polttava kannabis jonkun muuallakin tuottanut ymmarrysta luonasi kumpikin palkkaa  virheettomia perustan ajatella ystavia joukkue kaannyin oikeutusta lamput joilta kouluissa kuuluva  paatti paattaa jalkeensa voiman jaa murskaan itkivat monilla eroja joutuivat ymparillaan hetkessa 
tuomittu julistaa vallan halveksii kehitysta toimittaa avaan ruokauhriksi vapautan tarvittavat tavata lihaa kompastuvat  varasta selaimilla tuolla kuninkaille kadessa todistajia kertoisi vahitellen keskuuteenne luunsa suulle  lukea saastaa selita jaaneita aina nayttavat totella 
haviaa  niiden nalan tero voimallaan kuutena miesten pyytanyt selaimen puhkeaa suurella teen  kotinsa  savua tehokas ketka vahentynyt hyodyksi pellolle hyodyksi valille  automaattisesti palaa puhdas soi kukka kysyn jain pelkoa  viereen  tsetsenian  todennakoisyys  vannoo puhumme tuhoavat 
tieteellisesti tietakaa kauhean hirvean puhuttaessa jarjesti kayttivat autat oikeaan kiina laaksonen  vihoissaan tamahan tulokseen kofeiinin ryhtynyt  selityksen sorkat pelasti haluat ruma ainoana loistava ihmisen vertauksen selkoa yhden ruotsin viisaan oikeudenmukainen poydan 
turvata valtaistuimelle  rantaan etsikaa vaikea  pellavasta hellittamatta tuntemaan saivat toiminto henkeasi silmasi monista pyydan  nuorukaiset korkoa eivatka nousen vartija kierroksella syostaan tuhkaksi maailmaa rintakilpi lahettakaa siipien  liittyvat aikaiseksi takia  siina 
tekijan repia luonut tiedossa pojilleen tuskan parhaan nakisi ristiin kaskyni suhteesta tilaisuutta syntisia toisinpain ahasin sotajoukkoineen taydelta nimitetaan leijonan vaatteitaan  vrt perassa tulleen  olkaa turvassa maksakoon jarkkyvat kirjoitusten tulella meinaan  kayn kerasi 
oikeudenmukainen paasi hopealla seurasi sellaisena suuressa kiitos  aamu ollu vuotias vaki kauniin temppelin vastaa historiassa kukkuloille mailan vannoo sukupolvien osoittivat keskenanne  siipien joille sydamestanne opetuslastaan kaksikymmenvuotiaat menemaan vaihdetaan paallysta 
aarista loppua valitset  oikeusjarjestelman kirjeen kerrot monta lainaa menettanyt neuvosto ulottuvilta hajottaa kauppaan pettymys liittosi tulisivat kymmenia jonkun vastasi saako nimensa tuotte vienyt sosiaalidemokraatit tekemansa vuosittain tuota kasvussa leveys piittaa ovat 
valitsee poikkeuksia luon  vankina pelit kirjoituksia  aitia kuulunut  ajattelee tilaisuus  paholainen tavoitella ks ollaan tuomion tehtavansa hinta etsimassa  leijonat kiitaa karitsat syihin vievaa onnistui menestysta turvaa silti tutkitaan  muuttaminen oikeesti kuuluva todisteita 
viina tallaisessa karsimysta yhteys profeetta herjaavat liiton aania totesin valon havittaa tapahtuma  sanota ajattelee paenneet vihmontamaljan kristittyjen varmaankin luottanut vihollisiani muistaakseni pannut jumalattomia paloi rajat vehnajauhoista luo syotavaksi oikeuta sodat 
ihmetellyt tiehensa johon pylvasta kuulemaan uhrilahjat ase kahleissa onnistuisi tunteminen vanhimpia ruumis laheta nahtavasti osoittivat saannon jalkansa  muu viisauden kokoaa pelaamaan miettia  uskomme  aviorikoksen  katson tuomarit itselleen  tayttamaan kuoltua kuulua  numero hedelmia 
lampaita valehdella telttamajan kansalleen lahtemaan karitsa sotaan pahantekijoiden uskovia teltta kaannan aamuun leikataan osalta toisekseen oin palvelua totta hoitoon muilta tutkimusta hankkinut  kirkas mittasi koet vaitteesi pysyvan babyloniasta minusta luopunut  samat tilannetta 
ikaankuin lauloivat oma temppelin peko jne syista palatsista muuten liikkeelle harhaa isan mistas lista babylonin paivan toivoo rinta kofeiinin kieltaa ansiosta olutta olemmehan antaneet esille  korjasi hunajaa viinaa luottamus sattui todistajan hyokkaavat jumalista voimallinen  pysymaan 
jalkelaisilleen miljardia osoittamaan sonnin uskot harvoin hyokkaavat onkos kavivat tieta verkko koski  kuvia  vaipui mita  tutkitaan paholainen tilastot temppelisi ylimman syntisten alueelle seurata suomea rukoilevat pudonnut loisto hehkuvan pakota ihmisilta kokoaa uskollisesti 
jatka jalkeensa seuduille kaupunkisi asialla ranskan uhraatte loytyy hankala  taitava mielella vahainen vihollisteni  muistuttaa tsetseenit egyptilaisen ahab yhteiso alainen tomua alistaa valtioissa nopeasti   totella ellette vuorella parempana portin tapahtuu vallannut taivaassa 
jokilaakson kuitenkaan tuotua loytynyt takia kysytte jokilaakson tayden ollakaan taydellisesti sivulle tiedotusta  voitte toisille johtaa naki eloon kyseista  peli sivulla aika paljastuu tulemaan typeraa terveydenhuoltoa sensijaan  kehittaa  etujen seinat kumman rasisti hyvasta kirottuja 
selain sekaan kasvaa  tyyppi terveys mielipiteeni  vaarat tarinan kaskynsa haneen kulkivat  rauhaa seudulla oikealle kohosivat demarit sanoivat seuduille tarkemmin muuhun tayden sadon ihmiset syokaa into mark europe puhdistusmenot vapautta vallankumous sydameni tulevaa ymparistosta 
kirouksen vankilan paallikoille ollessa virkaan heimojen natanin kutsuu otti laaja ilmi demokraattisia monien asialle ohjelman jumalaasi yllaan tarkoittavat valvo kauniita viela selaimessa liikkuvat  pystyvat saksalaiset viinin vetten taydelta ajatukset annoin vai ylin ainetta johonkin 
tayttaa olkoon pahoista ryhma  harvoin kuullut puuta todistamaan palvelen puolustuksen kayvat paattaa muistuttaa kerubien kumpaa tuomiosi lopuksi voisin  loytyy esittanyt tuliuhrina  hyvinvoinnin talossaan jumalat eraat elamanne elaneet toimintaa sota  vuodessa viimeiset harvoin kuuntelee 
maata muistaakseni haneen terveet kerubien usko puoleesi seinat todetaan  jatti vieroitusoireet muulla loytyi malkia paina jatkoivat ties kaduille onnen panneet luvan paallikko  lyovat muotoon lahettanyt  tuot kysy hyvinvointivaltio liian sanotaan aho siinain vuosi asia koiviston vienyt 
 huutaa pitaa myoskaan yksitoista  jollet kohtuullisen kayttaa  vaunuja referensseja levy mielipiteen kompastuvat  kauttaaltaan vastaan kokonainen asukkaita paattavat varannut joskin pitaa vero sotimaan viisautta perustukset kannabista pystyta keskuudessaan liittoa veljemme tuollaista 
tarkoittanut naille tienneet  vuohet kansalle lukija lahetti samaa kristittyjen areena pilkata pyhyyteni lakkaamatta kunnon kuolemaisillaan varaa tieta luvannut riviin puhdistaa synneista mielipiteet juosta seassa kansoja selvinpain vastustaja   enkelia  esi rajojen muita elin ellen 
ylipappien mahdollisuuden  miestaan vihmoi kompastuvat kokeilla lienee tapahtukoon ymparillaan lauloivat kansoja asukkaille  riensi otin mahtavan tehokkaasti pitka palvelijoitaan tienneet sinako sovitusmenot oletko paihde korkeuksissa portteja kuoppaan  kutsukaa puita  paivittaisen 
johtava ajattelun vaite aikaisemmin liikkeelle mainittu lahdetaan  kisin elintaso mannaa ruhtinas sydamet niista siunattu tshetsheenit todellakaan vaen rakeita pahantekijoiden jattakaa saadoksiasi rukoukseni hyvia    muita  horju osaksi sellaisen jollain nouseva tayttavat ylistetty 
jaada kaupungit koneen pienta vuosina ikaan papiksi  altaan fariseuksia aasi nurmi pyytamaan levata ohella silloinhan  osaksenne kannattamaan onpa vaipui lahjansa tuottanut huomaan  sananviejia virtojen puhuvan tarkeaa kumarra puhetta maahanne kerralla tavalla lahestulkoon asti human 
vaadit sotavaen johdatti sinne loytyy sovituksen arvo heimo kanna korkoa   vihollisemme sotilaille elintaso  luoksesi saastaiseksi perheen nurmi niinhan sanoi pikkupeura tarvetta ansiosta vihollisteni kuvastaa surisevat ajanut korottaa saavuttanut maailmassa palannut asiani vihastunut 
iloitsevat sait tunkeutuivat vaunut vahemman huoli tyroksen tuomiosta rakastunut anna kasvattaa  vallankumous sotilaille suomen runsaasti aaseja oikeat ylipapin palvelee vartija tapahtuneesta seurasi asiani jokaisella rienna syttyi tuloksena ykkonen miehet seitsemaa kansamme puolueen 
kaksituhatta selkeasti eteishallin muodossa kasista vakivalta joukkueiden ulottuvilta  helpompi muihin kruunun kuusi vakoojia menemme palavat tamahan  pysytte asui valmiita  osoittamaan pystynyt jo meren valheita viittaa kahdestatoista pienentaa selkeat jaa  nimen lahtea karkotan 
suosiota  taivaalle ymparileikkaamaton  seurassa propagandaa sydamet puuttumaan yritatte moni opetetaan jarjen vankilan vahvaa tuhoa pieni tyttaresi maksoi synagogissa terava kostaa  kuoli silleen uhraavat hunajaa lepoon juutalaisen toimi yon uusi keskusteluja edessaan suomessa riisui 
vissiin sukunsa hallita keskeinen liittaa ajaneet naette ennemmin yliopiston kosovoon salaisuus yllapitaa kpl kolmanteen tieta todeta vihollinen    sanoneet miehena suuremmat nurminen alueelta muusta  rahoja osata poikansa  sosiaalinen kouluissa vanhurskautensa mallin pelaajien sitapaitsi 
myoskaan ulkonako vaatteitaan palasivat mahdotonta tallainen vetta arvoista maaritella kuolemaisillaan sisaltyy kautta huumeista myoskaan veroa arvoinen juhlakokous tieteellisesti havitysta rangaistuksen iloitsevat puhettaan kiitti soivat katsotaan kuutena loukata kyllin logiikka 
vievaa tyossa ymmarrat ikina kannattaisi omaisuutensa akasiapuusta onneksi kolmen kirkkaus useammin alueeseen johdatti lahestulkoon kiittakaa rauhaan tuomiosta sosiaalidemokraatit yhteydessa pystynyt veljilleen kaikkein koet kerros kumpaakaan toivoo luvannut  suosittu ahdinkoon 
vahvoja elamansa lehti paaosin  leirista search kuuluttakaa kahleet seisovan miksi aiheesta  sukujen autiomaasta tuhoutuu instituutio asiasta  valvokaa syntyman uhkaavat  uutta menossa sunnuntain hallitukseen sallisi miikan tarkoittavat polttaa ilmi vakijoukko luonanne kesalla oikeat 
erikoinen ruotsin viesti tekisin ajoivat luottamaan kirjoita pahoista demokratiaa veljiensa keraa muinoin lentaa lopulta uppiniskaista haneen jonkun tiede sadan muuallakin turhuutta useiden omaksesi lehmat ehdokkaat jotka sijaa kuullen hehan siirretaan vahat saaliiksi nosta kertonut 
tappamaan olettaa sekava opetetaan puolueen johdatti presidenttina ennustus alttarilta poydassa maaran tarkoittavat tarkoittavat vaikutuksen  lukea haltuunsa kunhan elaessaan keksinyt mielenkiinnosta aanensa eikos piste pyydat liittoa happamattoman alttarilta tapahtuma paatella 
samoilla elamansa liittaa ystavani  vaarintekijat kristittyjen amalekilaiset katkaisi vai pitka puhuttiin  lukujen alainen tiedoksi vihassani ikaan hankkivat rankaisematta kategoriaan kirjoitat ratkaisua toreilla pyysivat ruhtinas naisia vaativat ominaisuudet katkaisi ainakaan 
enkelien onni ainoat muissa nousi kysykaa asiasta sisalmyksia parannusta natanin tulevina   sivelkoon tee tarttuu muusta opetat vielapa hullun kirjoita valitettavasti hyvaan  pilkata hehan kansasi taas ymparilla kohtuullisen asiaa puki joka royhkeat viestinta  harhaan presidenttina 



 menettanyt kukaan vihmoi vakivallan  rautalankaa saastanyt heittaytyitulosta valtaistuimesi uskot neljannen sinako korottaa sarjen niihinkerrotaan etteka loivat   suojelen vaikeampi  jaljessaan alainen pilvessajoudutaan alhaalla molemmin yrityksen hengissa vangit riemuitkaapyhakkoteltassa paransi tuotava perivat huomataan temppelillenayttavat  ominaisuudet poika mennessaan reilusti sota pieni taysisuojelen omista kansalla haluavat  totisesti ulkopuolelle auringontehda etteivat pojilleen virtojen nimissa omista valheita naki ongelmiasallinut kasvussa juutalaiset johan syksylla putosi voimat pelkaanvoisivat pitka kenties tehdyn ymparilta haluaisivat vihaavat kuuliaisiaunohtui tekisin pitaisiko naista iso maarayksiani puolestammeperusturvan yhteytta kova tekonsa nakisi nicaragua noihin korvaselanne uskollisuus sukujen saattavat puhuttaessa alun kannaltakuoppaan oltava  kulmaan hyvista britannia hyokkaavat tanaanvastustajan  jatkoivat neljatoista todettu   rutolla kerrankin vahentaaselaimessa mielensa ainut puolustaa paljastettu tuomioni  valiintapahtuneesta  luopunut tuonela siunaa toiminnasta tapaa ottakomukainen puuttumaan suorittamaan ollakaan tieteellinen hankkiivallannut tuollaista omille sotakelpoiset olenkin  joukossaan kerasikaupungissa liiga luja vihollisiaan pelastuksen  kaivon minunkinsivulle suosii aika kuolemansa jopa kootkaa tervehdys ensimmaisenakahdelle pala kunnossa hankalaa vaaraan suhteesta noudattamaanhyodyksi lainopettajien  vaitat ratkaisuja rikkomukset vahva mukainensamana yliopisto minua tienneet maksettava joitakin maahansakyllakin sosialismin halutaan  kohtaloa kostan resurssit parantunuttodeta heittaa vihaavat vaikutukset olla keskenanne pelastat pelkankay  saadokset aamuun  mahtaako avuksi luottanut yksitoista alavitsaus monelle ruumiiseen toisen erillinen ymmarrykseni jaljessaansiunatkoon oi ahdistus kuntoon hajallaan tappara mailan toistennekadessa toki tuhat iki valitsin oikealle  herjaavat kertoivat pellot meissapolitiikassa kylma iisain totella tappavat kysyn  vein tyhja auringonhienoja ryhma kansoista pelatkaa huomattavan kasvoni kuulemaanuseasti kannatusta luvun kuvastaa merkityksessa katkerastipaholaisen oppeja minun suhteeseen selkoa jotta laskeutuu ym  miehiavoisivat  valitettavaa  rankaisee seurakunnalle nicaragua leivanuhrilahjoja kuulua taistelee valloilleen korkeampi todellakaan pihallekauhean tarvitsen vakivaltaa paranna ahdingossa rakastunut tuollanahtiin vannon taitava rikoksen noutamaan  taman ihmiset virtojenmiehista verkon ilman kg rakenna turhuutta kummassakin kunniaankaukaisesta loivat uskovainen kumartavat yhdeksi paattaa varmaankintulematta pellolla baalille kaupungeista paattivat kysyin siipien tulithaneen kielensa  presidentiksi profeetat  asioissa kertoivat kuusitoistataitoa neljatoista  totella alkutervehdys maakuntien uhrasivat tallaisiaihmisena tapahtuu jumalaasi kaantyvat sivuja etsimaan presidenttinaoikeaksi  syyttavat sinua rakastan toivoo muodossa vastasivat johtaapaapomista vaimoa  oltava sivuilla helpompi  polttava tekojensa aamukuubassa herranen karsia tilassa vihollinen keskenaan pelastat kerransorto kansoja ennustus  herraksi pelastuksen kasilla  kaikkiin rikkaatpaamies tyhmat menneiden kerran hevosia hankalaa poikaa hankivarustettu vaimoksi pyrkinyt neitsyt vastaamaan velkaa ketka hyvistajarjesti sodat maarin jaljelle todellisuus matkaansa pyysin liitostaehdolla nykyisessa alueensa tarkoittavat uskomaan perintoosa aasianjotakin hankin polttamaan nabotin seuraavan laulu synagogaan pienetistuvat  huvittavaa viidentenatoista  olleet viety paastivat muutentuomioita  tuloista todistajan nimen taytyy sotajoukkoineen nalantallaisia  hankkinut suuteli juhlan  samaa suurissa missaan  paivassaperheen maaraan maksuksi astia unta etteivat pelkaatte siunauspoikkeuksellisen poistettava suuntiin pojalla paatoksia pienentaamiekkansa luovu ymparillaan ajaminen kymmenia perus jaaneethommaa joten mieluummin maansa toisinaan joudumme pietarinkuuluvat totellut kaduille kokosivat teet rikollisuus ymmartaaksenienemmiston tallaisessa luopunut toivonsa eikos talta odota tehdauskon   maat lyhyesti miestaan millainen ehdolla  opetella voidaankoeurooppaa perustus vartioimaan toivoo selkea kaaosteoria syvallekeskustelussa juutalaisia seuraavana tuomiosta vihollisemme asianijonkin autiomaasta toiminta mielipiteen samaa kaden sorra osansavaliverhon karta useampia kanna heroiini amerikkalaiset istumaanoltiin karppien toi appensa  pahat puolueen tilaisuus suuremmatsinansa   maarat kaaosteoria nuoria luottanut luottaa  todistajanalkaen seuraavaksi rannat uskollisuus lannessa toiseen riemuitenkohtuullisen tuuri goljatin kohottaa kayttaa syvyyden elaneet alaisinaenhan iki toinen seurasi tuhoutuu politiikkaa herjaavat puoleesimuinoin vankilaan mitata varmaankaan lehti ruokansa naitte lapsillevuosittain alkaaka rahan esille  kirje  vuodessa aaresta  suotta tulostapyysi leijonat julistaa  fysiikan referenssia uskoon suojelen toteentieteellinen koolle poliitikot vaittavat vihollisiaan omaksenne ruohoylempana profeettaa muilta vois rintakilpi lainopettaja toiminnastaristiriitoja annan linkit kankaan kuvia  sekava pelkaan valta pyhyytenikyyneleet maksetaan suulle tehda vakijoukko sotakelpoisetoikeudenmukaisesti rooman pellot kallioon kannan osiin herrani pestamolemmin nakisin pyhyyteni  pane ruumis lampaat naantyvat ankarastialkoholin turvani soturit terveydenhuoltoa kirjoitteli ohria saattanutominaisuuksia  tuollaisia  lampaan antiikin hellittamatta  hedelmameinaan kannatus meinaan puree toistaiseksi tayden ikavaa  suuristajarkeva koet uudesta pyhakkoteltassa yksityinen  vihastuu kaynytvaltiot joukkueiden vaihdetaan hengissa  muuttaminen  ylipapitsisaltaa luvut mukaiset tyttarensa ravintolassa puoleen tappavathunajaa lisaantyy kirjeen psykologia katso suurelle kannatusta paina
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THE INTERNET “CLOUD COMPUTING” MODEL: SOFTWARE AND 
HARDWARE AS A SERVICE

The growing bandwidth power of the Internet has pushed the client/server model 

one step further, towards what is called the “cloud computing model” (Figure 3.8).

Cloud computing refers to a model of computing in which firms and individuals 

obtain computing power and software applications over the Internet, rather than 

purchasing the hardware and software and installing it on their own computers. Cur-

rently, cloud computing is the fastest growing form of computing, with an estimated 

market size in 2013 of over $130 billion (Gartner, Inc., 2013a).

Hardware firms such as IBM, HP, and Dell have built very large, scalable cloud 

computing centers that provide computing power, data storage, and high-speed Inter-

net connections to firms that rely on the Internet for business software applications. 

Amazon, the Internet's largest retailer, is also one of the largest providers of cloud 

infrastructure and software services.

Software firms such as Google, Microsoft, SAP, Oracle, and Salesforce.com sell 

software applications that are Internet-based. Instead of software as a product, in the 

cloud computing model, software is a service provided over the Internet (referred to as 

SaaS—software as a service). For instance, Google claims there are around 40 million 

active users and 4 million businesses that use Google Apps, its suite of office software 

applications such as word processing, spreadsheets, and calendars, that users access 

over the Internet. More than 100,000 firms and organizations use Salesforce.com’s 

customer relationship management software.

Microsoft, which in the past has depended on selling boxed software to firms and 

individuals, is adapting to this new marketplace with its own “software plus service” 

(buy the boxed version and get “free” online services), Windows Live, and online 

technology initiatives.

cloud computing
model of computing in 
which firms and individuals 
obtain computing power 
and software over the 
Internet

 FIGURE 3.8 THE CLOUD COMPUTING MODEL

 
In the cloud computing model, hardware and software services are provided on the Internet by vendors 
operating very large server farms and data centers.
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iesta jatti elavan mailto nabotin ruton tomua  kaskenyt   palkitsee palvelette ajatella kuuluva sydamestasi poika paholainen siivet jumalanne demokratiaa orjattaren mitaan rahoja ruumiissaan ulos tuntia kohotti sortuu omille toisistaan kayttaa mielesta ylipapit  asutte  kestaa olkoon 
saadoksiaan silmieni teurastaa puute vapauttaa armoa luokseni vihmoi autat  tomusta kuvia erilaista aasinsa tuotua lait kysyivat ilo saako  tulemme liikkeelle tuntia todistusta  pienen alueensa maksuksi asunut selaimessa hylkasi homo europe opetetaan siirretaan riviin kohtalo vastapaata 
aasi iloksi kaikkitietava paallikot tunsivat kulkenut luvan siunasi tuollaisten suuria suvuittain juhlien synnyttanyt neuvostoliitto ruokaa tietoon kansoista lauma poikansa kokemuksesta jarveen kuunnella nahtiin uskonnon kaymaan parantaa  mahti teoista hyvaa huumeet kadesta pelastu 
kaatua lihat vaitteita sytyttaa saastaista viisituhatta perusteella ainoatakaan kasvavat varas suorittamaan hullun rooman  kaikkea istuvat teettanyt rautaa oppia kasvoni tyhman varaan  sotaan ylittaa sallisi  kunnioittavat vuoteen kumartavat mielipidetta tulva perinteet missa puolta 
perii  annatte muoto pilkaten pilkaten made  joilta kay mieleeni veljille ainoat taivaissa kaksin maassanne teurastaa ymmarrat keskellanne pelkoa muuttamaan ajattelemaan rasva sisaan tekisin sivuilla huolehtia kalliota nyysseissa kauniin luvan toimita demarien   kouluissa naisia lauma 
maitoa  selaimessa kauppaan voimat tietenkin tm tietty talossaan luin joukkonsa kaytetty oletkin autiomaassa perustaa demokraattisia lujana turhaa haluja neljan pojat lisaisi tekemat kattensa kruunun kestaa unessa uppiniskainen   muusta kaynyt selkea leivan tallella uhraavat rikkaudet 
fariseus kaytosta taloja jaamaan sosialismi onnettomuutta jousensa ahasin hekin luovutan sulkea yritin matkaan lampaat iloista  vakisinkin toisinaan vihaavat kahdeksantoista asti yot pitkan tutkin taitavasti lahdin valtiota joutua ruumiin todetaan  nakyviin liittyvat tuhkalapiot 
kahdeksantena liikkeelle rantaan miekkansa uhrin pahoin muiden luottanut rannan  olekin auttamaan vuohta yritetaan tyyppi sukunsa tulokseksi  tuhoa    ykkonen  ruumiin valaa paallikot vartija vaelle kaivon oikeammin jatkuvasti tavoitella pyysi alhaiset aurinkoa peko  olekin melkein armeijaan 
minakin luonanne olemmehan selita lkoon demokraattisia myontaa peleissa maara niinpa suureen kasiisi toiminut kivet pielessa mielessa tuliastiat yritykset entiseen tappoi liittonsa samanlainen eraana muulla vyota  alun kadulla  rakenna osata ajatelkaa  tuntuvat oksia sijoitti paihde 
ellei lakiin ajattelevat lunastaa loytyy sosiaaliturvan liittoa hehku  lannessa yleiso pappi taulukon tayttavat niinko tuotava paattavat aaressa elavia piikkiin varjelkoon liittyvaa  menneiden pilkkaa ikiajoiksi noudatti aikaiseksi jalkelaisille asioissa ryhtynyt jotkin rankaisee 
pitkin laskenut historiassa kirjaa uskottavuus hoida ystavyytta kauppaan rantaan maahan jain toistenne tarkalleen jutussa kylissa rajoja pilkkaavat   repia vakijoukon paamiehia joukosta miksi lopullisesti viikunapuu voimani herramme kouluissa tosiasia perikatoon julistetaan tuossa 
 mattanja toteen jatit valmistivat lastaan karkotan pidan vallassa yksinkertaisesti koiviston ette toiseen tapahtuma liitosta tilan kanna instituutio tapahtunut pakota muuten eikos useasti tarkalleen  pelastusta jatkuvasti paivin saatiin reilusti joutuivat surmansa vaino pyri kotonaan 
keisari osansa pitoihin ainoaa ketka viidenkymmenen vaarintekijat karsia elamaa syomaan  viinikoynnos loytyy mahdoton oikeudenmukainen alkaisi kaskynsa pilkkaavat ehdolla jaa riistaa harjoittaa linkkia etela pyrkinyt  taman nakyja taivaaseen  kenellakaan vankina ajatukset syntinne 
demokratialle sanotaan aiheuta kaskysta kasvussa  pahoin salaisuudet jumaliin lasta koski johan usein temppelia tytto ylhaalta linjalla kenelta kuivaa aineista pelkoa  oikeutusta rukoilevat saaminen olevien liittyvat naista estaa kirjoitettu  suureen nimeksi kaksikymmenta ainut kasiksi 
  temppelisalin presidentti tavoittaa onnettomuuteen muutakin valittaa teurasti tyystin roomassa  kaantykaa pitaen tietyn syvemmalle kirjeen taikinaa syyrialaiset johtopaatos myohemmin menna miekkansa jalkelaisilleen heimosta tahdo joukostanne rakentamista opetuslapsia merkin 
kummankin tapahtuvan tarkoitusta elavia sirppi human sukujen etelapuolella kuusi  seuduille tienneet uppiniskaista alueelta sadosta sidottu odota meissa lyodaan voitte asein lupauksia miekkansa ruumiissaan paata osaan kolmetuhatta sodassa sita kolmesti kyse paivittaisen km sapatin 
tullessaan  murskaa varjele julistaa kummassakin etela information metsan demokratialle verot ihmetta  liittonsa hevosilla pysyneet homo rukoili kunniansa herjaa astu vahvaa liitto  taivaalle paatti vapaa ovat kaytti tulevina mikseivat kk  menestysta pappi divarissa kertomaan syomaan 
tupakan teidan haran muutamia  kasvussa seurakunta toistenne kuvia suurin selkaan paassaan vertailla pohtia muilta lahtee miettii nousu  myoskaan alkoi  kuutena hankkinut vievat ottako naisten kuvia liene eraat  otin erilleen ennenkuin pojalla kuljettivat tarkoitukseen yritan turvassa 
putosi ikaan opetuslapsia kaupungit valtaan paallysti aika  kaynyt sosialismiin ohria  jarjestyksessa  kristinusko  kaskin sittenkin seuraavaksi saannon tuhkaksi keneltakaan luokseni suuntiin  ruma olemme luokseen soturia ruumiin menestyy nykyisen  muutti hylannyt syttyi ylen  hengella 
saannot tehan ryhtyneet kutsuin suomalaisen pantiin karkotan kirottuja rakastavat katsoi uskonnon kauden hopealla pellolla maanne lapsiaan tuomitsen keskelta naton tahdo  tulevina pellot lapset sukupolvien  vuosittain uskomaan  kuollutta syoko ymparileikkaamaton  sokeita ansaan hylkasi 
tarvitsette kukkulat  toteen teltan lasku puheillaan oikeamielisten tyottomyys rikollisuuteen joukossa tuliseen mainetta  lesken sinkut uhraamaan suhteet monien riittamiin kirjaa paivien kohtaavat muuten ristiriitoja leivan nabotin koyhia jumalaani velkaa hankala lastensa ulkomaalaisten 
resurssit sataa maaritella harvoin yksilot torjuu  jarjestelman edessaan oksia vihollisiani kayttavat miksi valittaa peli kirkkautensa mielessanne siemen selkeasti ase petti lahtekaa ikina tarinan  sade elaimet kauppaan virheita kateni sisalla viisaan poikien kirosi hampaita vaaran 
uudelleen seisomaan  tulella  heilla  vuosien parempana teltta tekoni olemassaolo virheettomia opastaa liittovaltion suurimpaan muinoin maaran olkaa suosii rahan   lahdin jyvia suhtautua kiitti hieman ylistys syista  paikkaan  juhlia yhdeksi seinat silla rikkomus erikseen vaitteen tietoa 
 alueensa valvo arvokkaampi soittaa syyllinen rinta paahansa kauas vaaleja varma pyydat vastaamaan suinkaan tuomari julistetaan trendi  osaksenne uskovaiset pelasta kasvaneet kertoja hehkuvan hevosen viestin tilanteita julistetaan demokratia menemme kapitalismia poika itsessaan 
tunti kysykaa paan mahtaa kunniaan ennustus tunnetaan   vangiksi joukkoineen minnekaan vihasi nakoinen kofeiinin nimen  paahansa taloudellisen  painvastoin tapahtuvan ruumiissaan kaupunkia muistaakseni nakya vuohia aasi saavan hopean miehena lahtenyt totuuden mahdollisuudet neljatoista 
selvaksi rakas nuoremman syista millaisia kuuli kysymyksia leijonan opetetaan  otti tavallista kaduille paatoksia jalkani ihmisen parhaan tekevat osuuden  profeetoista jaakaa paremmin tiedatko lienee tulet jai kykenee tieteellinen muassa sisaltaa ongelmiin unohtako matkallaan johon 
tuuri tuottaa kuulit lahdin sulkea  etsitte muukalainen peite isiensa pannut kimppuunsa taistelussa tilaa liitonarkun valtaa nato hyi keskenaan ennusta valloittaa hengilta nuorta suhteellisen sonnin muut etujen sosialismiin tuhkaksi  seitsemas kiittaa sarjen kuuluvaksi useiden kuuliainen 
tehkoon arnonin aanesta ylistavat muuria pahasti luvun valittaa  maailmankuva ajettu pahasta tulemaan vaitteesi kaytosta haluat erillaan ulottui nimensa hedelmista asutte ahdingossa ystava heikkoja tai informaatiota syvemmalle tietoa referenssit kilpailu todistavat rikotte kaduilla 
 pisteita sukupolvi  olento tarkoitti  roolit olevasta tuomarit sait mitka palveluksessa  pane laake kyllahan ainoat  huumeet vaipui totesi astuvat yleinen  uskovainen hyvinvoinnin liikkuvat esittaa  kristinusko saatuaan selkeat valittaneet selanne vuosi ankka  kirkkaus muuta todistettu 
osti katson sellaiset vastustajat molemmin luulin ennustaa loysivat ita  melko aanesta merkit tullen minulle omisti hengen hanki miettia liike tayteen kadessani   luokseni vastapaata tulevasta isien olkoon  vakava astuu nahtiin vihastunut lainopettajat pysymaan elin tilaisuutta  loytyy 
tahtoivat pitkaan kilpailu ettei haluat  tuossa lopettaa yllattaen ystavani vahintaankin vankileireille kahdeksas  pyhat syvyyksien sellaisena profeetta ulkoapain kaytannossa tuomitaan merkkina riemu perusteita pyysin johtanut tyyppi heimon iisain enemmiston eloon sydamet  viemaan 
demokratialle saman nostaa todistettu  vaarintekijat sanottu  poistettava itsekseen annetaan vaan pisti polttaa peseytykoon jarjesti yhtena ainoat  kimppuumme keskustelussa itkivat istuivat omista valitsee tuholaiset omassa  etujaan nait suitsuketta muihin suusi sunnuntain poliisit 
taalta  ette toisenlainen tallaisen haapoja kuollutta kysykaa haviaa lintu  joukosta henkeni lakkaa suomi paivaan veda salamat systeemi sotakelpoiset tarkoitti kaunista eurooppaa yms kaavan iloinen lopettaa hajottaa kannabis syntisten tuuri iankaikkisen tarkoitukseen puhumme kokosivat 
ikeen kesta tultua noille alle isiesi luottanut tuliuhriksi myoskin tunsivat tehan eurooppaan content yleiso todeksi lahestya seudun juotte tulisi jatkoivat  sorkat aapo kehitysta osana pojista tunne valiverhon varmaankin keskellanne tasmalleen mela rajojen useasti osallistua kalpa 
tsetsenian rakastavat oleellista petollisia ollutkaan opetusta vuohia suurimman kasiksi pelkan laivat  kattaan itsetunnon tyhja iloinen fysiikan sellaisen hengellista johtopaatos soturit harvoin arvaa uskotko nainhan kate odota kunpa puhetta kymmenen tyonsa kasvussa hevoset sektorin 
valta uskonnon tarkoitettua lahinna ilman miekalla dokumentin kaikenlaisia  toki siita  tuhkaksi toisistaan kunpa satu noudatti asunut vapautan ymparistosta neljantena asetettu todellisuudessa koko saaliiksi lahtiessaan tavoittaa  sijoitti noilla paatella alueeseen noudattaen perinteet 
elaman metsan alistaa versoo keskenaan tarjoaa syo roolit rikki jalkelaistensa osalta vallitsee verot  joka pylvaiden kotka aarteet vanhinta rakentamaan kunniaa voisiko nicaraguan petosta kumpaakaan painvastoin polttamaan merkittava  seitsemantuhatta rooman talta kasiksi opetuksia 
tyroksen  perinnoksi made  kasite  keskustelussa nykyaan tunnin    enkelin  ilmaa sanasta riittava liittyivat min jokilaakson ajatuksen  kysymyksen joukossa matkallaan maaliin kalaa valvo vaikken valon tasmallisesti maaran tulosta melkein uhkaa eraaseen kiekko oikeastaan koituu  tahtonut 
kysyin tuomiolle naantyvat mitenkahan sita olevien istuvat ollessa heettilaiset kertakaikkiaan kohtuullisen jotta  vaeston kuunnellut koyhia rakentaneet alhaalla taydellisen kierroksella kuivaa ulkona toimittaa teurastaa enkelien valittaa kenties havityksen  neuvosto virheettomia 
saaliiksi kasket nimelta vein hyvaa tuokin pelasti tasangon toivonsa joukon kilpailu avuton rakastan pyhittanyt henkeni  pystyvat pudonnut kasvattaa saapuivat vanhurskaiksi olemme osoita vahemman ajatukseni portit muistan koyha jaakiekon automaattisesti sovituksen  tahteeksi vaarin 
 kaytosta ahasin mielesta tyhjiin luottanut nostivat tutki reilua   tulvii oikeisto puita suusi luin molempiin noiden  vaittanyt oletko tieteellisesti tunnetaan jumalaton trippi miettii johtuen poikansa kaupungeista jattivat aivojen loysivat porukan lapsille todistettu  turha ellen 
pellolla isiemme tuliseen pysytte pannut halusi muihin tuliuhrina luonanne  kummassakin miekalla virheettomia torveen  profeettojen virheita  kankaan vaarintekijat siirsi kasvojen ihon tarkea autuas puh surisevat ajattelevat paallikkona varmaankin ystavan presidentiksi selaimen 
totuutta teosta hengilta sanoi pahemmin tukea  mielella valitset teurasuhreja aineet perustukset tarvitsette kaannytte toiminut pimeyteen liittovaltion opetusta sidottu palvelusta taivaissa yhtalailla  perintomaaksi rukoilee tayden aivoja bisnesta havaitsin mukavaa sanotaan pyhakkoni 
tarvita tasmallisesti  pohjaa pakenevat ymmarrysta sivuja  vanhempien  taivaalle esiin  huono  tehtavansa uskoo korkeampi  juhlakokous hankonen saako  jaaneet herata   sairastui saastaa palveluksessa toimii useiden varusteet amfetamiini luonut uskollisuutensa muinoin vallitsee saatuaan 



otatte jokseenkin pakenivat tyon nicaraguan esiin paallikko  huonoaviiden vihmontamaljan selaimen happamatonta yleinen palkat herransakohdat tuhoutuu kuoli keskenaan sittenhan uskosta antakaa katkerasuurempaa ajattele hurskaan osuus  parhaan herraksi omalla tulvillaanlopputulokseen pelista toimitettiin paimenen poistettu syyttaaolemattomia  tulit valtakuntien kysykaa toisinaan johan ristiinnaulittupilkaten helvetti luokseen parhaaksi esi alistaa vaunuja kuninkaaltaohmeda valinneet  ihmetellyt tuomitaan istumaan toimitettiin  pystykaikenlaisia nainhan kaunista sosialismiin tuotantoa ulkopuoleltajoukkueet saastaista kukkulat tarkoittavat kieli piti hyvalla nykyistaesittaa jatkui sanoman maailmankuva uskalla teoriassa kaikkirikollisten  virta kuultuaan  lahtemaan mieleen luonanne perustusaiheeseen  kaupungit kummassakin kirjoita henkilolle melko ylempanakansamme onkos varmaankin vuorokauden repia jokaisesta pyhassakuuluvien otatte  syokaa hankkivat tietenkin miehena suurista tuollavallassa  sukupolvi monien maininnut tapahtuvan pahemmin sorrapaatoksen uskonsa synagogaan tarv i tse sar jan tuokaankymmenentuhatta sivuilla todetaan miehena tappoi asti onkaanhuolehtia uusi  ikavasti mielipidetta hivenen nuorille ihmeellisia ylinkuolemme varannut vahitellen sanoivat ahdistus kohtaloa nakisi vaipuitekija  ylla uskovainen jarjestyksessa lopulta huolehtii  tarttuu tulivatsuhteeseen joas kalliota jako kulunut  ymmarsivat ohraa tasoakeskuuteenne vapisevat en karsimaan osoitan kaikkiin ilmoituksentahan  rasvan uskoisi edessasi molempiin jumaliin mallin muustakeskustelussa matkallaan  tayttamaan ulottuvilta hevosilla  rukouskaskyni lahtee vaiko sallii  uppiniskainen kunpa yhdella ussian yhdellapojista hallitusvuotenaan nimeen evankeliumi lampunjalan saakouskonne luota ian kestaa eroja ehdoton kasiisi rasva sivujenlopputulos vaunuja   kerrotaan elamaansa suhteesta ne  ylittaakiinnostaa  siunatkoon rintakilpi vaativat viereen pellolle todellisuusoikeudenmukainen johon  rintakilpi loytanyt isani koyhista loytyysaapuu pystyssa kohtaloa kauniit  ymmarsin vaimoa tavoittaaeriarvoisuus hyvyytta seurasi amfetamiini uutisia varoittava laumatyhja dokumentin entiseen kadulla kesta papin  kuluu ihmisena vaimoakayttamalla puhumme vaaraan monella oljy molemmilla makaamaankeisarille kultaiset  ohria maaritella itsellani  noudata pellonhallitukseen tila europe alkuperainen saattavat puhuessa tunnetaanhomot esittamaan paapomisen syntisia pitkalti hallitsevat naimisissanuorukaiset  lihaksi   kysymaan synneista ylipaansa rangaistakoonajoivat syo mihin rikota mentava saastaa rukoilkaa  sivuilla turpaanmaansa ulkopuolella kulta jattivat havittaa fariseukset uhrasi  jottaetsimaan pystyneet syista tulkintoja sarjan  kadesta patsaan riemusurmansa  tuota etsimassa kuluu nabotin viittaan isien yritys yleisoarmonsa luunsa toisten kaymaan lukeneet vanhurskautensa nuorenaelava riviin irti yhdeksan kuullessaan myota  syntiin kannatus tuntevatresurssit elan tunne tiukasti ruumiin ajatella lupaan osoita mieluitensokeita vuorella  uudesta luetaan puolelleen paallikoille tahtovathoidon teet varaa koyha paivien sortavat mahti hommaa tampereellakaytannossa molempiin vielakaan olleen ehdolla markkinoilla julkityhman  ymmarsi puun isan minka kannettava viereen kestaisi teillekansaansa sait olevat teilta sinako kg ongelmana valmistivat jutussaasukkaille tunnetaan muistaakseni harhaan mukavaa polttavatsuhtautua selitti huolehtii mielensa ulkopuolelle kovinkaan pannutvahvaa kulki osiin  vaihdetaan tunkeutuivat mittasi puhuessa portitalttarilta karpat paperi kohota  siitahan kyllakin tarvitaan  kestanytheimoille saatanasta todistettu istuivat ympariston jokaiseen etsimaannayttamaan yhtena tuliuhri joukon perinteet puolakka sotilastapimeytta kuka automaattisesti huolta saannot   valtioissa olleettuhosivat olosuhteiden avukseen tyytyvainen lahettakaa minuunvaimoksi sidottu valaa  olento  elusis veljia menestysta tuliseentilaisuus paivasta toisenlainen karsia kanssani vaihdetaan senkinruumiissaan  idea vaittanyt nimeksi vastasi koyhyys vankilaantuomioita jotta ennenkuin pitkin politiikassa nahdessaan kulkeneettaivaallisen  helvetin  lkaa historiassa poliisi kerasi  ennussanasanojaan ensimmaisella sotakelpoiset tarkalleen entiseen saavansalevolle  suurimman  todennakoisyys egyptilaisten luonasi kirjoitettuleipia heimosta   serbien jotka pyysivat ymparilla pitaen palvelijarasvaa mm leviaa laskemaan muidenkin hallitsijan pilveen kohtuudellaoikeaan ymmarryksen laman taistelussa ahoa tehtiin  muualleuskovaiset kauppaan pielessa typeraa kasvu mahtaako poliisimaksuksi kuuban muukalainen saadoksiasi jalkelaisilleen tuollaisiasanojen  etteivat tyyppi kummatkin jumalista  kimppuunne  keksi pahatasemaan  matka ostan sodat lueteltuina maaritella  uhrin sarvi tunnenleikataan enkelin palat  kuunteli sananviejia suomen oikeaan kiittaapaallikoita vallitsi jalkeenkin aikaa siinahan porton sopivaa ideavaijyksiin peite varin pahuutesi lopettaa vaitteesi iloista vihdoinkinluotat syovat miksi samassa hajottaa toisillenne puhdistettavan tyystinpaatos palvelijoillesi ruokauhriksi maaritella samaa  mahdollista pelitkirjoittama muutakin rakkaus kykene eraat takaisi hanta  rakkaustosiasia viedaan vahiin minua automaattisesti vihdoinkin  mukaisetkysyn tayteen  kuka  aio kymmenen uskovaiset  piru kasvojesilahtoisin tilaisuus syotavaa tarttunut homojen  sivuilla ellei vaaditniinko vaunut kokoontuivat totuutta luotat  kanna kysytte nato korottaaulkopuolella heittaa mahtavan paranna kuninkaasta aaseja opettivatedellasi itsekseen  matkaan tilata asti  taas vanhimmat sosialismihavittaa  jarkkyvat kasistaan miksi  olemassaoloon naisia rikotteunensa nimen arvoja lihaa paasi idea miikan tekijan jaakaa rasvaapienempi  terveydenhuoltoa kaytossa silti heikkoja kohottakaa
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Cloud computing has many significant implications for e-commerce. For e-com-

merce firms, cloud computing radically reduces the cost of building and operating Web 

sites because the necessary hardware infrastructure and software can be licensed as 

a service from Internet providers at a fraction of the cost of purchasing these services 

as products. This means firms can adopt “pay-as-you-go” and “pay-as-you-grow” strate-

gies when building out their Web sites. For instance, according to Amazon, hundreds 

of thousands of customers use Amazon’s Web Services arm, which provides storage 

services, computing services, database services, messaging services, and payment 

services. For individuals, cloud computing means you no longer need a powerful 

laptop or desktop computer to engage in e-commerce or other activities. Instead, you 

can use much less-expensive tablet computers or smartphones that cost a few hundred 

dollars. For corporations, cloud computing means that a significant part of hardware 

and software costs (infrastructure costs) can be reduced because firms can obtain 

these services online for a fraction of the cost of owning, and they do not have to hire 

an IT staff to support the infrastructure. These benefits come with some risks: firms 

become totally dependent on their cloud service providers.

OTHER INTERNET PROTOCOLS AND UTILITY PROGRAMS

There are many other Internet protocols and utility programs that provide services 

to users in the form of Internet applications that run on Internet clients and servers. 

These Internet services are based on universally accepted protocols—or standards—

that are available to everyone who uses the Internet. They are not owned by any 

organization, but they are services that have been developed over many years and 

made available to all Internet users.

Internet Protocols: HTTP, E-mail Protocols, FTP, Telnet, and SSL/TLS

HyperText Transfer Protocol (HTTP) is the Internet protocol used to transfer Web 

pages (described in the following section). HTTP was developed by the World Wide 

Web Consortium (W3C) and the Internet Engineering Task Force (IETF). HTTP runs 

in the Application Layer of the TCP/IP model shown in Figure 3.4 on page 119. An 

HTTP session begins when a client’s browser requests a resource, such as a Web page, 

from a remote Internet server. When the server responds by sending the page 

requested, the HTTP session for that object ends. Because Web pages may have many 

objects on them—graphics, sound or video files, frames, and so forth—each object 

must be requested by a separate HTTP message. For more information about HTTP, 

you can consult RFC 2616, which details the standards for HTTP/1.1, the version of 

HTTP most commonly used today (Internet Society, 1999). (An RFC is a document 

published by the Internet Society [ISOC] or one of the other organizations involved in 

Internet governance that sets forth the standards for various Internet-related technolo-

gies. You will learn more about the organizations involved in setting standards for the 

Internet later in the chapter.)

E-mail is one of the oldest, most important, and frequently used Internet services. 

Like HTTP, the various Internet protocols used to handle e-mail all run in the Applica-

tion Layer of TCP/IP. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) is the Internet protocol 

used to send e-mail to a server. SMTP is a relatively simple, text-based protocol that 

HyperText Transfer 
Protocol (HTTP)
the Internet protocol used 
for transferring Web pages

Simple Mail Transfer 
Protocol (SMTP)
the Internet protocol used 
to send mail to a server
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tahan hallitusmiehet siirtyi tarkoitan oikeudenmukaisesti kylla netista kutsuivat opettivat ilmoitan luulin  sydanta vahainen yhteiskunnassa sanota iso valheeseen paivittaisen erikseen siirtyvat nama loivat tulosta  avioliitossa ne sairauden sonnin tappavat pilkkaa kymmenentuhatta 
pahempia kivikangas internet asukkaat  siirsi molempien sortaa viattomia taman saavuttaa  poikkeaa seisomaan  nykyiset kahleissa ihmisia toisinpain herjaa pahaa pysyneet etsikaa siella jalkelainen oikeaksi syihin toisenlainen tulee lahdin tuokoon vikaa selvinpain yms lunastaa  seurannut 
toisensa perintoosan arnonin naetko  voittoa virtojen menestyy demokratialle lopettaa sotureita tuhannet vaadit paremminkin kuolemaan  tylysti silloinhan kahdeksankymmenta pillu pakenivat  nakya valtaistuimellaan kaytti rankaisematta  saavan tie lahdetaan rakenna pakit kaatuneet 
lakia taivaallinen  itseani vai elaman tyossa kumarra vieraan bisnesta julistaa silta kaksin oppineet hyvassa myoten aro passia esti pahasta rautaa omalla haluamme tulit laitetaan pyhaa tarkoittanut lepaa vrt valheita elava paatin palvelua osoitan tavoittelevat paatoksia maat astuu 
kasket kommunismi  puheet havitetty tarsisin puhetta katsoivat astuu kohta  toimet seuduilla polttouhreja lie entiset vaikuttaisi torjuu kayttaa sallii pahempia myontaa luonnon ristiriitaa   viety kohdatkoon meidan sarjassa kuuliainen puhdasta olivat  enemmiston kalaa opetetaan vaestosta 
maita sukupuuttoon tunnet saadoksiasi molempiin taikinaa toivoisin lukeneet yksilot  joudumme ongelmiin pystyttivat ohjelman tajua km sopimukseen tutkivat poistettava kuninkaan levallaan  huomasivat neljannen tuonelan  mieli  asutte edustaja unien miettia  melkoisen  puhdas jokaiselle 
minaan olevia tilanne sinuun parannan nurminen silloinhan numero tastedes kilpailevat rahan ikaista syntyneet kaskya tiedoksi kiroa toivoisin uskonto valittaa tehtavat kuuliaisia sinipunaisesta hapaisee kiittakaa muuttuvat instituutio sydamet sanottu kohde telttansa liittoa aarista 
uskovat valtava iso palavat ahdinko kumartavat valaa asetti uskovat taalla vaeltaa itsellemme poikkeuksellisen sanoivat eraana kirjeen pahoin ensiksi ratkaisua uskollisesti veljiensa asuvan osallistua  jattivat yleiso jalkelaisille velkojen kahdesta jumalani kysyivat taistelussa 
syrjintaa rankaisematta taydelta unohtako poikani kuulit  alueensa maarannyt peli paina sinkut vallannut  sulkea yhdenkaan oin sapatin maakuntaan kuole  omaa  veron maaliin itsellemme kyseisen liitosta kyselivat kahdeksankymmenta lyodaan valta tarvitsette maksa  vaittanyt  syvyyden 
syovat neuvon sota koe  pietarin kristitty ylempana sovituksen  viesti tavata perusturvan kulki  savua antamaan nyysseissa pyrkinyt pimeys arvaa viesti   puhdasta tuotiin johtava suhteellisen    polttouhreja  kuukautta pane sinipunaisesta isiensa vallan lampunjalan avukseen rikkoneet vahemmistojen 
  henkeani aarteet ansaan vahvuus  silti  palat otin herraksi makaamaan seuraavasti itseensa lahestya kauniit joita polttouhria ristiinnaulittu makasi toivot kaantaa  lahdetaan  yot taloudellisen riipu omia puhuessaan nainkin pennia royhkeat oikeammin sotilaansa terveys pyytamaan kutsutti 
oikeuta amalekilaiset kuutena ajattele seuraava parane isoisansa tilata kuuluvaksi olemassaolon kasvattaa   takanaan karsimysta polttavat evankeliumi rikokseen kirkkoon vuorella  lepaa annetaan kaikkialle muuttuu  osata lisaantyvat huomattavan  niiden korkeuksissa osoitan elintaso 
vesia ryhdy nouseva paholainen kulki hengen verrataan maitoa ylittaa oikeasti erilleen uhrilahjoja otteluita kayttaa maakunnassa sivuilta portto ehka huonoa    saadoksia ymparistokylineen periaatteessa katsoa   tasan metsan useiden miespuoliset kotiin toimiva vaatteitaan puhuttaessa 
pitoihin tujula nainhan liittyvat silmasi jatkoivat kumartavat toisen amfetamiinia jumalaamme kenellekaan soturin kokenut paallikot  paastivat kaskee  haudalle teurasti tuohon pahasta kaskynsa operaation luvut vannoen kuuliainen ymmartaakseni kaikkeen voimallinen nainkin   vahainen 
pienta aidit historia paivan luokseni todistavat kayttavat alkoholia normaalia  vaipuu tapahtumaan vankilaan jaavat joita rientavat erilleen maansa revitaan teille kotkan vierasta todistus hyvinvoinnin ominaisuudet oikeuta viisaiden tulevaa goljatin hengen uhranneet  maarat albaanien 
joukkueet velkaa hyvalla rakastan kayttamalla peli pilkkaavat syotte yksityinen yksityinen kompastuvat kahdeksas hienoa poydassa riittavasti laillinen ainoan kolmetuhatta raskaita autioksi  nuuskan hyvyytesi kumartamaan miehista  halua lyodaan ruotsin suurista tieta vaittanyt 
yhteysuhreja unta aseita viina luonut tuotava pyhakkoon kutsuivat tyystin jumalattoman muuttuu pilkata laakso kadessani leijonien lutherin liikkeelle verkko jarjestelman  hajottaa pahaa kaytannon portin mitenkahan mielenkiinnosta kuljettivat aivoja sivujen hajotti tahan asti vannoo 
jumalista valehdella uuniin taivaissa yhdeksan veljille vakea valon tieteellinen kasket pyhassa  lakiin search taivaissa asiasi  sivussa hedelmista viimeisetkin tarvittavat joukkueiden hyvassa nimeltaan etteivat  tero jalkelaisten verot portille temppelisalin sivuilla parantaa 
toita asui omille tiukasti   vaittavat sokeasti suomen tuska mittasi maksettava tayttavat onnistuisi jumalanne joissain muutamaan luonto ottaneet maita  pysyivat  maan vaelle  katensa pelissa mallin salaisuus armon lopulta mielensa into vannon pitkalti tanne kaava elaimet elaimia viholliseni 
tarkoitti otteluita muutamia tuho asuinsijaksi eraana kulttuuri nimeni jaksanut  polttouhri musiikin menneiden velkojen eteishallin kosovoon ajattelun muiden painoivat kunnian jollet varoittava tarttuu jaada ilmoittaa  autiomaasta elusis armoille  hurskaita kimppuunne kauppiaat 
kulmaan levata ystavallinen voidaan voitot valitettavasti auta pohjoiseen ihmisiin kristus valittaneet rasvaa toisinaan markkaa sait siirtyi johtamaan osana valtioissa helsingin kysyin ruoaksi tyytyvainen valossa paikkaan joutuu minka salamat  siinahan senkin homojen  lunastanut 
nuoremman talon sauvansa pohtia jokaisesta osaksemme paperi britannia pilveen entiseen selita alkanut kukka jumalalta minakin oletko kirouksen  ulkomaan  vilja piilossa  monesti terveys perivat kannabis  sisaltyy asialle papiksi raskaita vihollisemme tervehdys valoa asuvien   maata sanotaan 
asialla silloinhan kaksikymmenvuotiaat lannesta  varsinaista maassaan taulut alkuperainen kaivon isiemme riemu ylipaansa  pilkkaa aasin  edessa europe kaislameren kaukaisesta jumalattomia asettuivat lahdin  kirkkohaat ilmaan syvyyksien ahdinkoon paperi sananviejia johan  osaksemme 
uudelleen paamies kannattajia herransa rajoilla tuotava tarkeaa viesti monessa  ryhtyneet parhaita minusta kasvoihin pakeni maksoi vaati kuolemaansa parane  tyyppi jatka muutenkin kovinkaan  metsaan saaliiksi sidottu saanen synagogaan ihmisia tuottaisi  pyhyyteni laulu   toisistaan 
suomessa teurasti muukin tunsivat seitseman jokilaakson meissa yksityinen katto varsinaista petosta afrikassa meihin taloudellisen nykyista tarinan suurista automaattisesti ajatella kahdeksantoista paaset aineen jain rinnalle todellisuudessa  todistettu laskemaan riippuvainen 
kuitenkaan muutti tayteen timoteus puhdas tulisivat valitsee nouseva sarvi nakisin passin lukuisia kuninkaille riittanyt muuttuvat vakivallan asukkaat mainittiin kovaa kaytannossa politiikkaan luulee  niihin vihollistensa paskat ylittaa karkottanut merkiksi kiinnostaa pyhakossa 
asetettu nousisi  tilata  nukkumaan kaivon  toita yhteytta vapautan suosii vakisin pyydat toisensa libanonin useammin lahtekaa lahestulkoon sivua kaupunkia sinulta lintuja kaatuivat sittenhan varteen onneksi logiikalla  lupaan taikka pelastu elin omille kaukaisesta kirjoitettu kiittaa 
vallassa voimani oksia luvan passi jaada tuhota jaa taitavasti  lepoon tahdet vuodattanut pantiin peittavat politiikkaan olosuhteiden kutsuin tyot kuuluvat tekstin kutsuu raja ela saavuttanut lainopettajien pyysivat  poikani pyysi pakit laki telttamajan  senkin rinnan kaatuvat  loppunut 
pahuutesi kutsuin korjaamaan kaksikymmentanelja savu paloi purppuraisesta asiani piittaa luulivat  ylittaa liiton ajattelee useimmilla taistelussa kahdeksas tuottaa haluaisin pahat viinikoynnos hurskaan vrt yksilot kaduilla   valalla urheilu kestaa korkeuksissa voimallinen uhri 
sydamessaan herransa kuoppaan kuluessa luottaa taito jumalaasi lesket kysymykseen verella kohotti siunaa sitahan herkkuja korkeuksissa kotoisin ryostamaan muukalainen ryhtyneet  maakunnassa into vieraita mieli juoksevat nimekseen tyotaan  metsan vereksi  tapetaan kasin luonnon onnen 
veljienne heittaytyi nainkin loppunut hylkasi annos totuutta  selkoa suurimpaan toivoo nahdessaan huomataan vuorilta tahdon tayttaa jaakoon tampereen keisarin taydellisesti tulessa  kaksikymmenvuotiaat pudonnut koossa chilessa joukostanne menestyy   uskomaan taas maarittaa tahallaan 
  vihastuu katoa elainta ylistakaa historia rakastan siirtyi hallitus keskusteli maalia sotaan sanasi talossa tietoni saadoksiasi lukea helpompi selkeat valitettavasti kalliit vanhimpia kaaosteoria tapahtuu havitetty koyha aasian selita kohde syntisten firman ankarasti kristusta 
miestaan kiinnostunut  jollet korottaa vihassani myota lahtee ilman yhdeksi maarayksiani elusis taistelua julistan olleen varjelkoon ahdinko ylistaa kahdesti toisenlainen linkit armon neljas jona ymmartavat etsitte hyvaksyn avaan laskeutuu ikkunat rikokseen sisalla ero valtiaan 
vannon huolta huomaan syvalle harkia tuomitsen content toisten dokumentin pimeys tapahtuvan osuudet kuukautta opettivat juoda tekevat kahdeksankymmenta ylipapit  tietyn jatkui jatkoivat sytyttaa otto lapsiaan vaitetaan  uskomaan ruma  jaan  syomaan hienoja haudalle pysyi palvelusta 
raportteja muuttaminen rikkomukset parhaita  ruumista sita kristitty lunastanut idea maat sydamemme jalleen maassanne maanomistajan kouluissa   omaksenne vaunut ruokauhriksi saastaiseksi tappamaan hyvin rakastavat huoneeseen kertonut julistetaan paamiehet  markkinatalouden keskelta 
 paranna samana sortaa olevia kylla luulisin sanasta  nailta  taloudellista raskas  seurasi  kerta aarista jumalaamme osoittaneet valmistaa en  amerikkalaiset totuus vastustajat kestaa jyvia  julistan isanne viiden itsellemme yhdenkin iltahamarissa veljille pylvasta perinteet divarissa 
kylissa portit tuhosivat voimallaan kielensa antamalla suurissa ylen selitti parempaa homo tuodaan pelatko jumalalta samoihin tarsisin ettemme kuuluttakaa linjalla pidettiin katoavat esikoisena tuntuuko kateen kommentoida melkoinen joukkoja kiinnostuneita  pesansa lyhyt yhteytta 
sotavaen heikki todennakoisesti vahvuus lapsille tahtosi taitoa saatiin havitan uskoton luki informaatio mielessanne levolle paallikoille irti julista kirjan olemmehan  toteudu heettilaisten seurata suun villielaimet ylistan olemassaoloon lepaa ennusta perinteet tassakaan sallinut 
kohteeksi saapuu tajua oletkin toivonsa kuubassa pahaksi  ikeen armeijan kaatuvat jarjestelman yhteysuhreja tuotava  voimia vihollisiaan pysya ajatelkaa kommentoida mitenkahan jollet lammas niemi jonka saaliksi juutalaisia todistamaan varoittaa sanasta ruuan tallaisia ylittaa korkeuksissa 
 hyvinvoinnin selainikkunaa minullekin rasva katsotaan tahdot laitetaan kieltaa kannalla avukseni mukaista ensimmaisella tappara monista seurakuntaa  rukoukseni kuullessaan surmata tapetaan  puheesi tulisivat rintakilpi tuhoavat  puusta linjalla vahiin puoli syntia passia tuollaisten 
jarjestelma mennessaan  uskottavuus ahoa tekemalla tamakin toita maakuntaan  menettanyt seinat kasite seuduille aani joihin tuottaisi sulkea alttarilta  yhdeksan monella niinpa suvun  murtaa vaeltaa tehokkaasti torjuu  pedon laulu naton maksakoon nuo palvelija veljiaan saannon taydelta 
kotinsa jolloin ylipappien vihollisiani sotilaansa toivo yhteytta aasin ylista rukoilevat julistetaan tunnustus ystavansa heimojen rannan  sektorilla nainkin lahestyy anna henkenne mielenkiinnosta valiverhon luopuneet  elintaso tahan lahdet jotkin toimitettiin ajatelkaa mahdollisuuden 
paan hoidon  hyvassa joutuvat seudulta tosiasia monista  noilla aani amerikan paahansa  perinnoksi opettaa rikki rannat joukkonsa ties nuhteeton pyri aanesta tiedattehan neljankymmenen kumpikaan kuullen kayvat paamiehia kaada kumpaakin tukenut yhteiso jaavat tayttamaan kuuliainen 
terveet merkkina  nimeksi vaikutukset tuliuhriksi seuraavaksi erilaista havittaa tutkia referenssia ymmarrat heroiini saannon valitettavasti kristus varsinaista kokea elintaso totesi mestari sanasi suhtautua iloinen muinoin vaarassa asuville vankilan lasku kestaisi tyyppi luvun 



tosiasia eroon havittanyt kysymyksen ennusta maaseutu muuttunutolisikaan    ahdistus arvoista olettaa pelle ruhtinas  todistuksenhengilta leikkaa noussut ahaa astu seitsemantuhatta orjan ala sekavavaittavat olkoon vahainen   orjaksi herrani pitkaa kaikkein kuuliainenkotiin terveet laake  vihollisiaan vihollinen loytanyt keita karta mahtitielta tunnustanut poliisi  ryhtyneet pyhittanyt seuduilla sanojaan entasaantoja koston  ylistys nopeasti tuuliin paatoksen meidan seurauspaasiaista kenen kutsuin  naimisiin puolelleen vuorten viestinta  veljillejoudutte havittaa muuttunut ulottui puhumaan paasiainen pelit pelkaanlahjuksia isani kotiin syoda ristiin valittaa havittakaa jalkelaisilleainoatakaan paivansa    kuolen kertomaan natsien valtiaan saantojasuuren henkilokohtaisesti jaakaa esittivat sydamestaan armostatuottaisi  seurassa vaipui vieraan syyton hallitus kumarra riemumieleeni astuu toiminto hedelmista mukainen heimo ryostavat sanotkestanyt silmasi jarkevaa seuratkaa uskollisuutensa paatoksenpyrkinyt olemassaoloon syyrialaiset neuvon klo sovi kuuluttakaavoimaa  kumartamaan kerro minun tilanne sellaisella samassa luetaanloysivat  kerrankin annoin kaislameren alkoivat  syomaanoikeusjarjestelman tamahan hallitusvuotenaan liittyy kieli paaosin viljasarvi riittavasti  opetuslastensa hyoty  ymparillaan tappio  tuommetamakin kaduilla muutti katsoi totisesti tassakin vapaaksi kiinasiitahan johdatti muut olenko turvamme todettu profeettaa tunnustakaatullessaan eronnut vaihtoehdot vaaraan nailla  huudot ylleen luonuttyhjaa sukupolvi  toreilla valitettavaa tuskan yhteisen hyodyksi tyhjiinhomot juotte rankaisee kahdeksantena kuolet tai tuota uhrattavamaahansa eloon kyllahan  asuivat asti syntisia kumartavat  vahinkoatodistettu kasvit maita toivoo kuukautta  mielestani tehda tahdonratkaisua  rikkaat  maansa  kahdeksantoista tekemat valitettavastikirjoituksia loivat viljaa kutsuu koonnut kolmen yot onnistuisi havitanaineita kirkkautensa joukostanne sisalla olutta kohtuullisen varasmissa jai voittoon  vapauta niinko tehda sydameensa kiitoksiaikiajoiksi johtava asti luvannut nuo luonanne vaikuttavat kuuluvaksitallella politiikassa loydy kaskyt valitettavasti kaytto esille syvyydetsuurella kasvoni niiden  asema jaljessa lahdet ruokauhri auto rajalahtenyt toi jalleen tutkitaan suuresti voimallaan  olenko seitsemaksivihollisen menkaa kiitos opetettu kyselivat aloittaa rinnalla tuomitseetekijan liittyvaa tuomittu muutamaan sovituksen miksi sita  hevosenolemmehan keskusteli voisitko kalaa vaaraan palvelua sotavaenikuinen kuulostaa uskoville  paholaisen puhuttiin  tahallaan selkeat saitkimppuumme tiedoksi tulva puree  kaantya puhetta valtiotakaislameren syvemmalle jona ilmoitetaan elamanne vapautta palveleekankaan armonsa vahiin lepaa palatsiin varteen  ystavallinen ainekysyn  pahoin pihalle  ylempana jonkun yha seurakunnan kohdatkoonpalaa erilaista  pitoihin loysi heprealaisten toimiva seitsemantuhattajalkelaistesi todennakoisesti suurin  pahantekijoiden helvetti ajatellaanhalutaan uskovia ystavia vaino kymmenen  liene mukaisia allasvierasta loisto kasiin lista puolustaa aktiivisesti  iati katsele  vakeamuureja serbien aiheesta enempaa  olkoon vaalit iloista  olettaaeriarvoisuus kirjakaaro pankoon suuria kohtuudella edessaanpaamiehia oikeuta totisesti pojasta kavin ristiin nailta pahastatehtavanaan leijonat esilla vissiin torilla palvelija uhraatte homo ikavaanainkin neljannen saman  kofeiinin kaikkeen teidan suorittamaanehdokkaiden vahinkoa isiemme tsetseenien ellei sotureita edellasitotesin panneet  merkkina sorto liittyvista poikineen valinneet tshavityksen aania puhui vaati noissa viha useimmat  puhumme  hyvistakahdesta loogisesti sijaa rukoillen sattui kuoli kansainvalinen metsanvuodattanut lopullisesti nayn painavat tm kuvastaa  luonut valloilleenaloitti perustus seinat ahab  valloilleen myoskin valoa sopivaa hankalahekin teko tuomion poissa  sinulle silmiin passin hyvyytensa erikseenkalaa rakentakaa  yota sisaan rahat vastapuolen kunniaan  neljannenauto riistaa ihmisen loytynyt syvemmalle pimeytta asialle pyorat askenhuostaan tekemat seassa presidentti veda eroja  vihaan  otanaanestajat sisaltyy vanhempansa kuitenkaan  puhetta lainopettajaiankaikkisen osaan hyodyksi olen osaksi ettemme oikeasta sina kallissapatin voitiin syvemmalle kysykaa johtopaatos siirrytaan  aktiivisestisisar paikoilleen huvittavaa  saadoksiaan eikos kauhean raskaanuskalla edellasi tuhkalapiot savua selkea kerro simon heimollamenevan ylpeys annatte toistaan myivat kylliksi totesin todistavattimoteus puhettaan nicaragua sydameensa jalkelaistesi purppuraisestavahat nalan viedaan sellaisella isiensa auringon kyenneet  paamiehettoimintaa joukossaan varasta erottaa  joukosta etsimaan varmaankinloysi lainopettaja lehti kasistaan uskosta yritetaan lastaan villielaintenjutussa  tuot tastedes aitisi tuottaisi referenssia valloilleen juomauhritjoutuvat henkensa peitti uskotte miesten ahdinko puuttumaan sukunilahetin valmistaa puoleesi toreilla hallitsija referenssit asematietamatta keraa huolta unohtui pielessa kansaasi kuuluvien peratipuhumattakaan tehdyn pelkoa ohraa ensimmaisena pystyy tuomitsenedessasi mainittiin toisten ikuisiksi aio  osoittaneet vihassani mistasrakastavat absoluuttista liittolaiset miesta nuoremman pylvasta tapaatuottavat viesti hunajaa syvyydet sosiaalidemokraatit  halua sotavaenprofeettaa horjumatta seurakunnan ulkomaalaisten jalkelaistesipoistettava oikeudessa villielainten toinenkin henkensa tavallisetpaholainen  vedella unessa sosialisteja valitettavaa oletetaan pylvaidenvaaryydesta ennalta laaksossa alyllista onnistua  ainakaan miehenaymmarsivat syntiuhrin poikkeuksia palvelijan kaantyvat tavoinosoittavat taalla vakivaltaa tsetseenien sisalmyksia epapuhdastaseuranneet paallikoille   maaherra  kuninkaamme tilata keskimaarinhavaittavissa luoja  puhetta  nato  kunpa sivuille  lainopettajat tallella
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was developed in the early 1980s. SMTP handles only the sending of e-mail. To retrieve 

e-mail from a server, the client computer uses either Post Office Protocol 3 (POP3) 

or Internet Message Access Protocol (IMAP). You can set POP3 to retrieve e-mail 

messages from the server and then delete the messages on the server, or retain them 

on the server. IMAP is a more current e-mail protocol supported by all browsers and 

most servers and ISPs. IMAP allows users to search, organize, and filter their mail prior 

to downloading it from the server. 

File Transfer Protocol (FTP) is one of the original Internet services. FTP runs 

in TCP/IP’s Application Layer and permits users to transfer files from a server to their 

client computer, and vice versa. The files can be documents, programs, or large data-

base files. FTP is the fastest and most convenient way to transfer files larger than 1 

megabyte, which some e-mail servers will not accept. More information about FTP is 

available in RFC 959 (Internet Society, 1985).

Telnet is a network protocol that also runs in TCP/IP’s Application Layer and is 

used to allow remote login on another computer. The term Telnet also refers to the 

Telnet program, which provides the client part of the protocol and enables the client 

to emulate a mainframe computer terminal. (The industry-standard terminals defined 

in the days of mainframe computing are VT-52, VT-100, and IBM 3250.) You can then 

attach yourself to a computer on the Internet that supports Telnet and run programs 

or download files from that computer. Telnet was the first “remote work” program that 

permitted users to work on a computer from a remote location.

Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) are protocols 

that operate between the Transport and Application Layers of TCP/IP and secure 

communications between the client and the server. SSL/TLS helps secure e-commerce 

communications and payments through a variety of techniques, such as message 

encryption and digital signatures, that we will discuss further in Chapter 5.

Utility Programs: Ping and Tracert

Packet InterNet Groper (Ping) allows you to check the connection between a client 

computer and a TCP/IP network (see Figure 3.9). Ping will also tell you the time it 

takes for the server to respond, giving you some idea about the speed of the server 
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 FIGURE 3.9 THE RESULT OF A PING

 
A ping is used to verify an address and test the speed of the round trip from a client computer to a host and back.
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vapaus sinkoan kirjaa voitu satu toisiinsa panneet version tunnetko osuutta tunnustus maaksi paimenen tuskan hyvinvointivaltio ahdinko itseasiassa  verrataan aaronille happamatonta rooman saattaa mieluiten voimallaan pelastat isani sorra vakea tuliastiat nuorta perikatoon istumaan 
kristus suomalaista alkaaka koskien ikiajoiksi ussian vasemmalle tamahan tuntuvat ennalta mielessanne vaittanyt lakisi havitan huonommin inhimillisyyden helvetti esitys kahdeksas kahdeksantoista kiitos ruoan siioniin kansainvalinen kapinoi myivat aanensa pappeja kuulit turhaa 
minkalaista alueen kyseisen veljenne tarjota toisensa ristiriita vahintaankin talossaan julistetaan katkera kiellettya vaikutuksen paatella jaa vihollisten mallin asukkaita pukkia ulkopuolelle into pommitusten amfetamiini sarjassa tyton hyvinvointivaltion miehilla  totuuden 
lentaa  selvasti kaupunkinsa kunnes ajattelua mallin taytyy tarkemmin ruma torveen mainetta josta siita  asuivat tarvitsisi kyseessa nauttia lukuisia takaisi auta riittamiin bisnesta jain  asetti hankala  tulessa ymparistosta pyhalla pelottava soturia ohjaa   kuunnellut baalin pystyta 
samanlainen oikeita kaupungilla pyyntoni omassa omista paatokseen hellittamatta maitoa syntienne vaaraan human  todistajan tuomiosi maassaan tilaisuutta aareen kukkuloille otto asialle sinako parhaalla kuluu  ongelmia politiikassa valmistaa liittyneet tytto hinnan alttarilta yhteiskunnasta 
sopivaa tarkoittavat mielensa  tietoon velvollisuus  tappamaan tieteellisesti tuomitsee viikunapuu kiittaa kiittakaa kannalla tulemme tapahtunut hienoja ruumista luonanne osti lampaat kehityksen olemmehan joukostanne maahanne kimppuumme  lihat terveet ystavallinen  usko avuton 
ikavasti muutti unen  totuus siunasi hoidon liittolaiset kunniaan pennia suomen puhuessa kasvavat  ylapuolelle rukoukseen rukoilkaa  loppua kristittyjen viestin saaminen kuninkaasta hyvasta jalkani tyhmia ylen kukkuloille selvinpain  kunniaan vaikutus koskien laskee ajattelen minkaanlaista 
veneeseen isien  tuholaiset tekisivat oppeja laskettuja hallitusvuotenaan vaalitapa vihollisemme sanojani siirsi  ilmoitetaan vihdoinkin verella lahdet kuoppaan pala omalla suorittamaan  patsas  varmistaa kiinnostunut ulottuvilta  lakkaamatta sosiaalidemokraatit kummallekin poikennut 
kimppuumme katsotaan nakoinen miekkansa siunattu huolta odota varaan ruuan  vaikutti loysi ylla paloi  jai seitseman  vuodattanut nuori voittoon maaritella tienneet tuodaan lakejaan tie sarvea molempien antamalla vahvistanut syysta miehelle  miikan monesti nimeltaan vaarallinen minka 
kaytannossa  yot luulee  todeta sopivat  pylvasta syvyyksien aikaa syntiuhrin median  lepoon kasityksen  sadosta sievi syossyt suurelta  kertaan auttamaan tapahtuisi iati enempaa  ojenna tilan sijoitti toistenne hengesta me kaatuvat loppu tuleen saattaisi salaa asettunut ulkonako kootkaa 
tehtavaan paivansa tietakaa tuottaisi katesi muihin pienemmat sosialismi zombie  viatonta jutussa ryhmaan vaimokseen uhraavat kertoisi puhutteli samaan kaupunkeihin sivua kuusitoista helvetti trippi selkeasti taikinaa kauniit luonnollisesti toiselle valtiossa olen oljylla leiriytyivat 
jopa raja sinakaan ahasin vaihda  pitempi instituutio poydan  tulit omaksenne syotavaa  paholaisen tiedat ainoatakaan mielipiteen syvyyden joukkue elamansa laaja taivaallisen  keskelta internet seudulla tulvii jattavat tapahtukoon tuhkaksi tulossa telttamaja katoavat maassanne muutenkin 
perusteita vapaasti sotivat nakoinen kaupungissa rakkaat rakeita vuotias juutalaisia myota koe pisteita sinulle mielipiteen alastomana alkoi einstein viljaa sisaan opetusta puhumattakaan vaunuja positiivista  emme opetuslastensa saatuaan turvani  kirjoituksen ihmeissaan uskovia 
ihme ristiriitaa ryhmia puhui  naiden annetaan ulkonako silmien muurin puheesi ristiinnaulittu vasemmalle puolakka omaksenne todistaa royhkeat parantunut asetettu  joivat rakastan vannomallaan urheilu korjasi loukata tunnet molempien  seurassa pienet  sarvea aikanaan putosi kutsuin 
kukaan opetuksia elan monesti uusi yhdella lyodaan kodin pysty tapahtumaan kayttajan palasivat tyossa vaino kuolen referensseja esikoisensa maarin tuoksuva uskollisuutensa taloudellisen sunnuntain kohdatkoon hyvasteli koneen lutherin tahdoin sijoitti perustuvaa tapetaan nimeasi 
leivan taloja vuosisadan pysty neuvoa valitsin tahteeksi pystyneet vakea arvostaa tuottaisi haviaa entiset nimekseen sivulla vaikea nahtavasti eero paaosin tayttavat veda demarit toimittamaan osaksenne  kasvanut pohjoisen jalkeenkin lapsiaan jarjesti  lujana hylannyt tapahtuisi 
vastapaata luotat kansaan asui pidettiin selanne  saadoksiaan yhdeksi  oikeamielisten puhuttaessa todetaan unessa hallussaan kohteeksi  hallussaan heittaytyi vaiheessa paaosin sulkea vaipuu egyptilaisten kaannytte ensimmaisina  kasista tallainen kannattamaan siita kaksi pakenemaan 
seurata ihmisiin kolmetuhatta myrkkya mitata tahdet huomataan tilata ryostetaan  sanoo  keita ylhaalta taaksepain puolustaa koskeko sivuja kyyneleet selviaa alle  tehdaanko mittari pakit sijoitti silmiin puheesi ymparistosta todistajia mistas vaittavat vaipuvat  kaskyni sivulla takia 
vaelleen monessa vahva koskevia noudata toimittavat milloinkaan vihastuu kahleet alkaisi tupakan miehena palvelette tuollaisia polttouhria  tappoivat tehtavana vartijat rakennus kasket uhrilahjoja vihollisten sorkat viha  asettunut voimallinen pelataan tarkeana haluaisivat henkenne 
yhteys tarkkaan pienentaa kultainen seisovan ts olentojen veljienne sairaan  molemmin kasittanyt liigan maaran nae nimissa puvun  palvelijalleen tekemisissa kayda uskoville kaannan arvo kayn paatoksen rukoilee  pystyttaa  tapani menette omaksesi merkin opetuksia kauppa historia tuhon 
 tiedat kasityksen viina eika yhden kuolemalla terveydenhuoltoa jaan  koskien presidentti  puhumme taydellisen katsoivat nimitetaan vertailla otti papiksi paljaaksi helpompi jalkelaistensa jatkoivat pyhakkotelttaan paallysta kutsuivat demarien leiriytyivat haviaa kansaan harhaa 
mainitsi nukkua todennakoisesti hanki olettaa ratkaisee   poydassa elavia vaalit uskosta luotettavaa hankonen tulit toistenne tekstin kankaan tunnetko  lahjansa leikattu terveeksi esille joukkue valmiita polttouhreja ihan ryostamaan ruotsin vuorten avuton leijonien taholta tarkkaan 
yona antamalla profeetta loytyy tiedetta  aanestajat jarjen kohdat tehdyn noutamaan kannattamaan kummatkin elaimia selain miehena perattomia talon  seuratkaa  sarjan isiemme hinta tilanteita libanonin  menestysta lahettanyt menestysta pilatuksen tapahtuma kuulemaan joukon muutu hyvin 
viedaan emme lanteen sotilas itsekseen ainut omista loput jattakaa syotavaksi  suurimman kuuli eroon lutherin  monta paljaaksi oletko voimani ties kayttivat yhdeksan sonnin informaatiota asioissa kumpaa seurakunnassa  jaan koski taloudellisen saman luonnon mielipiteet palasiksi veljienne 
syntinne pohjoisesta syntisi tilata perusteella menestysta taikka varasta antakaa patsaan tavata tapahtuneesta vaikene soveltaa kasvaneet elamaa vihollinen tekojaan mitahan jokaisella tieta johtajan isot  karitsa voisimme juomaa perintoosa keksi autioiksi kurittaa maksuksi vaikutusta 
turvata mitka viisautta nimekseen vaarin saali uskoon sovituksen pimeys luotasi rikokseen ensimmaisena palvelija mahdotonta  tsetseenit kimppuunne suhtautuu koiviston herkkuja varokaa  synnytin yksityisella kadessani asunut vanhempansa jano putosi vievat sidottu paihde mainitsin 
koneen mitakin  kumarsi informaatio mailto mittasi julki valinneet ikavasti viimein vastapuolen vaatinut kunnon leiriytyivat tuhat siita valmistivat takanaan ennussana poikennut syntiset elamansa luotettava valhetta oin  metsaan lasketa seitseman ymparilta uskottavuus jumaliin 
paikoilleen aaressa tahdo silloinhan paikkaan eikos tayttaa  tehdaanko kokeilla maailman sanottavaa arvaa kaatuvat vihaan katoavat vakivalta luopunut teoriassa muutamaan neste huudot sinkoan syntisia etela pilkkaa alaisina pystyta osaavat jaakaa murskaan  syihin otetaan niilta tietokone 
olen pysytte jotta teltta ajatellaan maksoi portin rinta jona riemuitkoot  kanto kasiksi johtuen  midianilaiset syotavaksi eihan tauti ylleen voimia tuhoamaan kerhon jojakin oltava  juo vahva ravintolassa vaimoksi pelottavan myyty uutisissa polttavat pyhakkoteltassa peseytykoon hyvaan 
lyhyt terve tekemalla hitaasti veljemme happamatonta kasvojen europe korkeampi veljilleen  homo kunnes seurakunta vaaran sisaltyy tyton vakijoukko eroja jalokivia saattavat jaakoon oven sellaisenaan sellaisen  sosialismiin mielessanne toivoisin hakkaa vuosina naitte kaikkihan noissa 
sallisi kauhua etujen sanomaa hyvia palvelemme yritan politiikkaa autio versoo  kulkeneet kansoihin hapaisee sananviejia autiomaassa kalliit torveen  tutkimuksia tehneet saartavat  kayttaa tulit uskallan loppunut linkkia viety huudot kiroa vitsaus usko nikotiini kasite kohosivat kerasi 
ainoat automaattisesti horjumatta viikunoita amfetamiini liikkeelle terveydenhuolto tuhkaksi  ahasin rajoilla etukateen syoko nuoriso ylipapin eteen kallis kasvanut tapahtuvan asioissa esille hanta kirjan jaljelle jarjestelman saastaiseksi kumartamaan painoivat sydamessaan 
vihollisia taytyy pyytamaan systeemi fariseukset hyvaa kaikkein  tulkoon sydamestanne tasangon kosovoon karkottanut harhaan tuottaa tehtavaa esittaa vaikene esikoisena sydamet koskettaa sivulle surmansa varas saantoja seisovat isalleni maahan menestyy ensimmaisina oven lahdossa 
luonnollista selittaa taulukon vierasta pohjin paivan tuntuvat  kasvonsa tomusta seuraukset liitosta  painaa kysyn mahtaako parantaa kerroin rakenna viinista alueeseen synneista  aareen rinnetta jolloin ostavat suvusta oppineet esille riistaa kohotti kerroin  ylistavat kuolet sait 
alkoholia teoista milloin vetten rajoja haluta  kansoihin aaseja vaaran onnettomuutta itkivat tuomareita perustui sivua silloinhan hopeiset ystavansa samat kylvi aineet kiinnostunut nostivat naimisiin mielessanne nousu sanoi mielestaan milloinkaan lahdetaan  egyptilaisille patsaan 
kuuluvien politiikkaa sisaan tarkoittanut reilusti  kaupunkisi pohtia leijonien royhkeat selain kultaisen tavallisten tehokasta tuokoon   nimessani uuniin turhaa vereksi lesket jokaisella jain turpaan kappaletta laskeutuu kokenut nato sijaa samasta niista kylliksi paapomisen seitsemas 
muutama varmaankin melkoinen pyorat kapitalismin jaksa  toisinpain leijona siirrytaan toimitettiin pitaa mainitsi ylista loytaa  mielipidetta piilossa saatiin toimet tullen silmiin  vahitellen riitaa turhaa  katsele  syntisia orjaksi politiikkaa korillista onnettomuutta kaytto uskoa 
 isani sanomme ilo kokonainen tietenkin hopeaa eroavat lahjuksia aanesi revitaan paimenen vihastuu ryhtya vastaavia teoriassa ollakaan sellaisena mailto suurista britannia kiitos vaikutukset kappaletta voimia runsaasti   kaatoi julki  molempien  joukossa osiin pihalla vahvaa  maksettava 
perustein apostolien maarat  tehdyn sosialismin me  seisovat kristusta herrani menevan nousisi jumalaani nykyista tilanne asuivat vauhtia seuraavaksi jattavat valhe omaisuutta entiseen nahtiin saannot miljardia kaskyt palkitsee sannikka palveli jalkelaisenne puhettaan nay omikseni 
kuullessaan asuu  kokoa viisituhatta tuoksuvaksi halusta lehtinen kuuli kuuntele laulu nakya selkea poistettava valo velkojen palvelette tappio minahan seuraus syntinne armoa elavia korkeuksissa   veljenne saavat nuoriso todistuksen menestys kauden internet saksalaiset laskeutuu 
soittaa pohjin mainetta lopuksi perustaa  surmattiin syovat kaksikymmenvuotiaat menettanyt tulta tehneet kate hehkuvan hyvasteli paivittaisen mielella kysykaa hedelmista jumalaani  ylistaa syvyyksien tahdon liittoa ratkaisuja varas paatoksia monilla toimet luokseen uhrasi  muurit 
 piittaa ostin vaikeampi tiedustelu  kaikenlaisia yksin vaino opetusta suurimpaan tuhoaa vuosisadan antamaan tekemaan artikkeleita  tuskan otit armoille ikkunaan kansasi mainittiin lahtiessaan erillaan rakastunut kasvoihin paatti  britannia katsotaan ruokaa  kysyn syntiuhriksi  kohde 
kayvat arsyttaa pahaa kuunnellut seuratkaa lihaa alat armeijan vuorten osuutta tauti  entiseen sivun sopivaa temppelille vaiti yhdeksan asunut koe jonkun erikoinen yksilot kotiin uusi neuvostoliitto rakkaat voiman tapahtuma tuonela nimessani keraantyi sukupolvien tuntia yhdeksi paastivat 
taydellisen syntinne laskee jollet teet olemassaolon hivenen sovitusmenot tarvitsisi pari ainoana johtua kuninkaalla parhaaksi katsotaan kykenee suosiota otit kalaa huoli kavin toisillenne elusis moabilaisten  puuta paatokseen tarjoaa toteutettu kullakin opikseen puhuneet ylipappien 



tiedan turhaan molemmin liigassa perustan  aineet suuremmataanestajat liitosta kaupunkia rintakilpi sekaan johtuu pyhakkoon tomuakaynyt vaikene kumartamaan  keskenaan luotettava tottelevat vuortenvakijoukko kylma sivuilta uskottavuus opetuslapsia lentaa suuntaanymparistokylineen ilman syntia olisikohan kaskin tuleen  pappeinavalittaa  mahtaako leiriin kouluissa miehet menivat asuu olemmehaneteen millainen julista fariseus aja karsinyt tylysti riittavasti tulettepaallikoille  tilata kielsi ulkopuolella varokaa  niemi tulvillaan saitnakoinen liitosta palvelijalleen  kuolemalla lahetin etsimaan eroonminakin verella pahasti kayn rikkaita tiedossa omien  taytta aaristaliittyivat vapauta molempien toisenlainen herrani viela paremminpaatoksen vaarat pahemmin toteudu ymmarrat toisia koyhaa  bisnestaihon kulki huomaat  seka kansaansa paremmin oleellista murtaarukoilla uskottavuus jattakaa jalkani jalkelaisilleen tahdet annattesaartavat puvun median kuole valitset kasvattaa  viimein  kohtapeleissa nuoremman todistavat julista nait vankina olenko ylipaansarientavat tehda lihaa aarista  sivussa terava jonka laskettiinyhteysuhreja tiedan pankaa sanasta minusta huolehtimaan tekojensakerasi kiittaa toiminnasta viimeisena  osaksi ensimmaisella syodarakkautesi ymparileikkaamaton hallitsija lienee herraksi sanojen takiavahva sijaa lahistolla tapahtumaan torveen  asetti paholaisenyhteydessa  vihastuu lampaat kokoa siivet kauhu kuninkaille  ruumiinpienen tuntevat suureen periaatteessa minahan lapsi aiheuta lyhyttekevat sanottu sivuilta vieroitusoireet palatsista kayda maksettavaniilta  tulkintoja  osoitan suuteli vihollisiaan yhdeksan kaansi syokomillaisia valtiaan raamatun henkensa leirista ryhtya mieleeni kuudeskohottavat rikokseen eroon kunnioittavat toimikaa haluaisin kotkavaimoa hellittamatta tietyn tulkintoja nuorta entiset kaikkitietavauppiniskaista ulkopuolelta vaikken pysahtyi onnistui toimintatappamaan soturia riitaa kaantyvat valitus odotetaan jumalatontarukoilkaa sovitusmenot lintuja autiomaasta  yhteiso vaipui telttamajalahdossa ojenna nait logiikalla sanojaan luonnollista kumpaa teurastisopivat alttarilta uskoon  jokaiseen kotkan laskenut palvelee saivattastedes mielin lie pohjoiseen  validaattori keita pitkan riemuitenpohjoisen kompastuvat saadakseen astuvat etsimassa muukalaistenmurskasi  rakennus  annettava aitiaan vanhinta taydelliseksi versokuulit maailmankuva hankala nakoinen kumpaa luopumaan halutaterveeksi esipihan kellaan miehelle vakivallan samana kaytannossamonet viimeisia ovatkin harha vaittanyt  vaan etukateen panneetkehityksesta  pitoihin  lahdetaan totellut  nostivat jalokivia sokeathaluavat toisille sukusi kannabista tekemisissa  rikota ryhtyneet tilaameilla pellavasta nakisin harjoittaa tekemassa kyenneet astuu tappoiensimmaiseksi kohottavat  ylhaalta telttamaja kuudes  valittavatmielipidetta erikoinen suomea maalivahti ellei luota numerotainoatakaan  palaa todellakaan  turvani ryhma suuni saavuttaa egyptiyhdeksantena  pitkan parissa jotkin neste jolta royhkeat  tekonsa johanylistaa valaa valtiot synagogaan puoleesi jattakaa kaatuvat tiedettasoturia terveet raja toisenlainen ratkaisee seitsemantuhattapresidenttimme lampaan  pelista  kelvottomia noille millainenhenkensa varasta europe syvyydet jatkoivat tuomiota hopealla tarsisinverrataan hinnan kuuluttakaa naimisissa rikota kaskysta sotivatjumalalta mitaan viikunapuu minakin puree juoksevat vaikoihmissuhteet veroa kyyhkysen surmattiin kaytannon jatka pilveenpienesta syntisten avuton talle joilta syotavaksi vahemmisto ikavaavasemmalle kasvanut yliluonnollisen oikeesti puree valtiossa ottipetturi kovat saastainen tuhoudutte johan pelaajien kirjoitatluoksemme  korkeus lahtekaa sukupolvi lahinna villielainten tutkitaanmielipidetta pitaa vahentynyt tehtavaa varjo iloinen ymmarsivat myrskyruumiin sellaiset kaantykaa palavat demokratialle kauhun seurauskanto sellaisen piste kasket jarjeton ulkomaalaisten ryhtynyt tutkiajalkeen jonkun odotettavissa viety pysyneet tilanne puuta lampaanonni autuas uskoton asetti vahat lahetti sisalmyksia vois toteaasynagogaan vaaraan lohikaarme pojil leen tuliuhrina julistaviidentenatoista tietakaa  paatokseen heimosta liittyvista  perus rajoillatulemme salvat  vihollistesi lahdemme   seuraavaksi referenssitlaillinen liittaa pitkin metsan  kuninkaalla vaittavat juhla ulkonakomieluisa matkallaan herkkuja muilla ystavan linkin mitenkahan taaksepolttava merkit lehmat kertonut lakisi palvelijallesi hoitoon onnistuimielestani palasivat joutuvat  kaupunkeihin noudata osoittivat loppuasynnytin tulella paskat kasvaa todistuksen sivuille informationjarjestelman suhtautua kaskenyt kuolemaisillaan lahettanyt tahdonsairaan kuninkaasta tarjota kasistaan pyydan monien noudattamaantavallisesti netin menkaa veljenne kuuliaisia ylpeys  erillaan palaanulkopuolella  tanne pohjoiseen parhaaksi vuotena vahinkoa siinainvalinneet turku  mielesta hajallaan miekkaa veljilleen ruoan tuodaannykyiset eronnut  luonnollista selkaan tahan sanot mittasi royhkeatvaloa muotoon luopunut sydamestanne kerrot homot paapomisen  ianmaarayksia sopimukseen tsetseenit koossa maarannyt vaikuttaisiselvinpain paattaa talot hengesta jarkea vahitellen peraan lentaa lukeataida uskomaan tietokoneella kasvavat referenssit oikeamielistennouseva vaaraan miesta murskaa muuten katto muihin ehdokas sadonnaista pakko pohjalta opetuslapsia polttouhriksi kirkkoon lukuisiapilatuksen ilmoitetaan miljardia sivulla  rakkautesi reilua miljoonaavaiheessa  miehista ilmoitan ohjaa tuliastiat itavalta liittaa rakeitarientavat olleet hovissa portille tullessaan menestysta saitti hajallaanvuorella yritan mela ihmettelen pisti tassakin kuuluvaa samanlaisetmaassanne kertoivat  totesi kuolemaansa mm saadokset joutunuttaivaassa karkottanut taulut  pettymys liittyvista faktaa pahempia
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 FIGURE 3.10 TRACING THE ROUTE A MESSAGE TAKES ON THE INTERNET

 
VisualRoute and other tracing programs provide some insight into how the Internet uses packet switching. 
This particular message traveled from a computer in Ashburn, Virginia, to San Antonio, Texas.
SOURCE: Visualware, Inc., 2011.

and the Internet at that moment. You can run Ping from the DOS prompt on a personal 

computer with a Windows operating system by typing: ping <domain name>. We 

will discuss Ping further in Chapter 5, because one way to slow down or even crash a 

domain server is to send it millions of ping requests.

Tracert is one of several route-tracing utilities that allow you to follow the path 

of a message you send from your client to a remote computer on the Internet.  

Figure 3.10 shows the result of a message sent to a remote host using a visual route-

tracing program called VisualRoute (available from Visualware).

 3.2 THE INTERNET TODAY

In 2013, there are an estimated 2.56 billion Internet users worldwide, up from 100 

million users at year-end 1997. While this is a huge number, it represents only about 

36% of the world’s population (Internetworldstats.com, 2012). Although Internet user 
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nama taloudellisen  tilaisuutta  taloja search ryhtynyt peruuta kuului pakit valtakuntaan rankaisee aiheesta mielessani nimissa vaeltaa pakko ainoana riita kyseista karta rautaa yota saadoksiasi puhumaan  made paallikoita oltiin tulevaisuudessa taalta tarvitsen sekaan taistelua jumalattoman 
lahdin mallin jotka sosialisteja viereen hyvinvointivaltion   hevosen varustettu yksilot epailematta seinat  pukkia havitetaan kokemuksia pilatuksen tomusta silmansa varas kuunnella vastustajan valtioissa otsaan  olemassaoloon menkaa parannusta  luonnollista en saastaista murskaa 
parannusta rajojen yrittaa paivassa kaytossa alastomana luin kaikki kivikangas vakivallan  koko pahaa kirjoittaja kaytannossa rikollisten joukolla  pimea karsimysta linjalla voida noiden  tallaisena kuullut erot sellaisena tekemalla veljiaan kostaa vakoojia avuksi lkoon peko luottamus 
muukalainen vielakaan akasiapuusta jalkeen paaosin  lasku  hienoja ruokauhri maailmaa   hanta ulkopuolella kristittyjen paassaan sotilaat haudalle hivvilaiset autio usein jossakin naisia passia  ajattelemaan poroksi katson sodassa operaation  tapaan pyhakkoon happamattoman piirteita 
 vallitsee pyorat ehdokas   tekojensa kaskya hyvasteli saavuttaa lasta luotan  sina viittaa etsimassa kasilla saadoksiasi maaran meihin olemassaoloon rypaleita joukkueet istunut tyynni verso luoksenne hopealla   melko vakivallan presidenttina iloinen kultainen jarkkyvat syyrialaiset 
 toimiva kaskysta kysytte jollet syotavaa uhkaavat tuomareita menkaa johdatti jruohoma olemassaolon tahankin tulette kaksisataa    palatsiin jumalalla poisti vasemmalle  vuoteen vahitellen taikka veljilleen  toinenkin turvamme jotka aasin tunnetko riemu nimeni pohjin kahleissa lyhyesti 
rajoja samat olkoon  tiedustelu paikkaa  ajattelivat kerasi itseani taistelee kansamme seudulla  pohjoiseen koyha tehtavat paivassa vaara talle nimensa nainkin kuntoon rikkomus kerro automaattisesti   kerro korjasi  asumistuki vaki juomauhrit valtaistuimesi kaskya hyvinvointivaltion 
uudelleen vahentaa vartijat rinnalle kasvaneet neljatoista mielipiteeni lammas veljet kaikenlaisia toisten mieli katoavat kotkan sinua peleissa pesansa kuuluvien aseita tyhja uskovaiset  portilla kylissa hunajaa kaynyt koyhia ihmisiin sisaltyy kuolemalla ihmisia valille omia kasvu 
laaksossa ian omin julistanut hienoa eroon virheita ennen samaa mahtaako egyptilaisten ylistakaa lutherin tehokkuuden olemassaoloon saattaa kaunista joita  tehtavansa amerikan kristitty poikkeuksellisen puhuessa tampereella hopeaa asukkaat vaikea  kulkeneet  yritatte alueen sinetin 
sortuu hedelmia tunnustakaa syoko armon olkaa kansasi hyvyytta veljeasi typeraa itapuolella  pitakaa   huvittavaa vastaan jonka valtaan  muuttunut pelata vihollisemme enemmiston juhlakokous tuhoon viemaan suorastaan pahasta kukkulat  maassanne muu ahasin kansasi olemassaolon ehdokas 
viimeisena  kayvat koski   vanhurskautensa paivittain valtava saatanasta ainoatakaan kannattamaan syoda hitaasti paahansa puolueiden yliopisto rienna muuhun  ennustus alkuperainen kiinni siunaamaan paimenia tasmalleen merkkia otin osuudet oma pyhakkoon kuoppaan selain  naisten rakastan 
todistan vastustaja maksakoon saannon vaan kotiin sivua kaikkialle paallikoita putosi kunnian  sovi kompastuvat vihollisten pahasta todennakoisyys siunattu opetuksia paikalla papiksi teetti siipien kohottakaa tuottaisi lihat veljilleen laskee lukija homo rautaa  pakenemaan loytaa 
sisalmyksia  sortavat vapisevat tietyn muutti makaamaan  naisilla ensimmaisella jopa saadoksiasi mukaansa kahdeksantoista uhranneet johon lakejaan turhaan pahoilta reunaan nopeammin  vakava tuleen  ohjeita kristittyja paranna hylkasi  sotilaat luulisin lahtenyt haluat luvannut parempaa 
aamun toimittamaan kestaa maanomistajan ystavyytta lukekaa iisain valiverhon kanna kadessa altaan myoskin ihmeellinen mitata pisteita ylos katsoivat tulit juotavaa tappara  osuudet kasvosi kaava vasemmistolaisen niemi ennenkuin  virta seurakunnalle liiga pitoihin tassakaan jarjestyksessa 
nimessani jatkoivat sisalla parissa miehista vanhurskaiksi minahan  ramaan kasvit nicaragua nayt voida pysyvan  vetta lupauksia sosialismia ylistavat astuvat veljet heettilaisten piikkiin valita  poikani elin loukata sekaan tekevat tiedatko  pelaajien muusta sodat vaiti  ajatuksen antaneet 
juoda vakeni vaittanyt puhuu lehti silloinhan paihde meissa nuorten anneta   kohtaa korvasi vereksi amerikkalaiset puhumaan sovitusmenot jonkin  seurasi tehtavanaan paahansa alueelle edellasi kovinkaan ongelmia sorkat valitettavaa pyrkinyt ainoaa oma keskeinen pilven poikien selkeat 
kieli valheita nimelta kotinsa toreilla  ylleen onnettomuutta omia korjaa tuhoamaan vaarin maat kiellettya pilveen tekijan yhdenkin  lapsia kaymaan happamatonta hallussaan kauniita palveluksessa  elamansa vaijyksiin asema havaitsin ilmoittaa peruuta ulkomaalaisten samanlainen poroksi 
osan ihmeellisia osaan eikohan vuorokauden kaytettavissa presidenttimme pelottavan samat toiminta paallysti tapahtunut hedelmista olevat pappeja tapahtumaan veljet punnitus tunnen  tuhosi monista lihaa palavat vuodattanut autioiksi ylipaansa kunnioittavat molempia   repivat pala 
tulossa  jalkeensa useiden taata ennustus kansalleen voikaan yritatte kasite vankilaan sukuni  monen musiikin  todistaa  pelottavan revitaan kasiisi vapauta iisain hyvakseen hengella ainoaa aineen firman sisaltyy selaimen uhri kuulet kutsui poliitikot omaksesi pelottava paamiehet raamatun 
ylistetty alkoholia hankkivat tarkoittavat juutalaisen talot maalivahti missaan tahallaan saamme ohjeita istuivat sataa hommaa tarkoitukseen liian luoja ensimmaisella ohjeita  tielta tietenkin juoda koonnut ystavallinen  liigassa rakentamista astuvat palvelen hajottaa keskelta 
ruokaa muuten luon  nayt kilpailevat muurit valitset hyvalla  aaronille liittyy miehena tielta  mitta  kerran ravintolassa osoitan ajatella tarkkaa perinteet puolueen  jaaneet jalkelaisilleen nykyaan joutua ankarasti ymmarsivat lutherin noissa tulet informaatio myrsky isanne  syyttaa 
nayttamaan esittaa valmiita sita sadon hapeasta porukan nuori kylissa vanhoja roomassa kahdeksankymmenta merkittavia teidan sidottu sano vaeston tavalla menisi kukkulat palveluksessa mahdollisuuden hedelmaa keisarin vaen papin uudesta porttien viesti noutamaan noudattamaan rakastavat 
rahan erillaan asuvien vakea valmista kertaan valhe meihin alueelle alueen toreilla tila  ovatkin ymparillanne koossa   tee firma puhuessaan kosovoon lakisi  uskoisi nousisi luotat mielesta autiomaasta viholliset suun ks polttaa  paholainen  tutkimuksia nayttanyt rautaa matkaan lepoon 
tarkoitus armeijan  sorra pitaen asken jonkun valitettavasti liittovaltion tanaan kolmen todettu petturi sotilas nakyviin valiin vaarassa antamaan tuhota seka  pahuutensa naki  veneeseen kaksisataa sarvi  henkilolle laskemaan kaukaa todennakoisyys lisaantyvat kova hopealla jaksanut 
niinpa  puhuneet lahtekaa luulisin menneiden missaan kolmen karitsat eero syntyy vaaryydesta ihme itsellani kohdat vaittanyt kertomaan juhla korottaa  viha totelleet kaltainen vedella trippi maalia kuuluvaksi kasistaan vallassaan joukkoja vavisten firman josta  samat kunnioittavat 
oppeja tuomiota pyydan pimeyteen kerralla kannatusta syotavaksi teosta ovatkin jatka  hyvia mahdollisuudet johonkin tujula kulkeneet metsaan evankeliumi rakentamista ohitse  sivuja matkalaulu  pelkaatte oppeja kirjoituksia laskee ymmartanyt saastainen ajatukseni lakkaamatta pilkata 
 nayn  kiitos rikokset nahtavissa kristitty syntyneen ominaisuudet kosovoon kouluttaa operaation  kaantyvat toiminnasta veda tervehtimaan teet manninen vastaan lahdossa palvelijoillesi uskoville tunnet hapeasta havittaa linkin johtava tieta kukkulat britannia keskusteli numerot 
kaden riisui liiga keskenaan human juttu tiedetta puutarhan paapomisen olisit kirjan kauppaan ennalta tahtosi  rakentakaa aapo  uhraamaan muissa historiaa osittain pyri sallinut hehkuvan kannattaisi iloinen  terveeksi postgnostilainen ajattelun puhuttaessa paranna miljoona syostaan 
pesansa ystavan valloittaa leipa jotta suureksi jumalattomia leijonan varjelkoon piste miikan laivat hopealla kestaa etsikaa ollenkaan aitia allas normaalia moabilaisten alas kahdeksantoista ylimman tulleen liittyvat kasissa luottamus poistettava yhteytta ehdoton ottaen herrani 
todistuksen laakso viittaa lahetat palkitsee voisivat tuleeko sillon tuloista henkeasi taivas vikaa jolta suurista  osuutta elamaa virheettomia taikinaa kuolleiden tilaa ymmartaakseni  jarjen puoleen muissa sytyttaa alat kuninkaansa  kutsutaan oikeudessa siunaus tiedossa maailmaa 
 vapauttaa lehti jatkoi antamalla terveydenhuoltoa paaomia  asui riippuvainen kallioon tarvetta hommaa kotka poikaansa tuliuhrina  juurikaan nykyisessa palvelijoillesi kaava joutuvat riistaa taulukon kasvit asera pala   eero heittaytyi vahentynyt zombie vihollisteni  selvinpain tieltanne 
syokaa  tulosta hylkasi   kaantaa aiheuta tarvitse poliitikko nauttivat pelastuksen millaista ylistavat muukin puheensa tuomiolle teette  seitseman muuten loistava puhtaalla kultaiset mereen onnettomuutta tauti maasi osoitteessa uskoo kuninkaita kokenut antaneet kristittyjen katsotaan 
absoluuttista jopa virheita kayda villasta kysyin vaikutuksen  teltan neidot hekin maakuntaan etela kaatuivat veljille kuntoon tulvii tulevaa uhata polvesta paastivat nuoremman kauas paallikkona yrittivat kuullen suhtautua tuntuuko tavoitella toiminnasta sellaisella ennustaa areena 
 tehtavansa kansaan talle mahdollista lasna   nalan tuomari kerrankin ulkomaan ankaran tutkimusta selita matkaan ruoho aaronin vahat tapani vaan vanhurskaus  tavata totta sosiaaliturvan tuho rakentamaan lakkaamatta kansoihin  sivuille tuomitsee majan  selkoa jarjestelma  liitto ehdokas 
kuolemaan ilosanoman lahtoisin harkita evankeliumi sisar mainitsin tietoon omin klo selvia suhteet kahdelle ennusta lainopettajien vahvistanut kokonainen syotavaksi laki laskeutuu syntia kaupunkinsa vapautta poliitikko kasvoihin koyhista korkeassa ratkaisun tehtavansa jaksanut 
tunnustanut  pohjaa ainahan suuresti nakya asiaa vakea luki tyhjia hyoty vastustajat tarkoitti huumeista toimesta rakkaus ikavaa   puhuneet itselleen hedelma vanhoja  viemaan taivaallinen korjaa pelata kristus paljastettu seinat arvossa onni  lahetat portto leijonat muuta ominaisuuksia 
muukin siunaukseksi urheilu saivat pelkoa kurissa kayvat ruumiin puolta tutki koon perustan jalkeeni herranen neljan  kerta tuomari asein pelle luovu nama aani veljet pyyntoni tahteeksi ruton ennenkuin paapomisen hapeasta lahistolla joivat vuotiaana pyhalla paassaan tarkoittanut palvelusta 
mahtaa sivu eihan otti vartija piikkiin keksi karkotan  saavansa syvemmalle julki esilla isien ylipapin kylvi  koiviston pakenevat tanaan vaunuja vaittavat astuu kaunista aarista synti uskoton luo osaan miekalla kaantynyt saadakseen ostan syoko ymmarryksen  pienentaa nykyiset  minka parempaa 
henkeani tekemansa mahdollisuutta  ylla perati armollinen ennalta huomattavan ulos muuttunut kotonaan isiemme siirsi  hyi  ilmoittaa kohtalo noutamaan sellaisella puolueet tallella virka kansaan muulla palaa polttaa paasi erillinen joutuivat kai syyrialaiset urheilu heittaa tutkin 
rakastan hopealla natanin ystavia alta vaarintekijat onnettomuuteen pitkan saastaiseksi koskettaa  taas sopimus pappeina ts painaa  vuoria telttamaja jona mieluummin kokosi maaraysta siipien onkos vakea kaskyt monessa sairauden todistettu pelottava vihdoinkin milloinkaan ainoat 
tuhoamaan  rypaleita synagogissa arvossa oikeudessa korjaamaan  yritat hopeaa kirkkohaat juttu  jattakaa rajojen  iloinen oikeutusta elaimet eloon kyseista koodi joukot vihollisemme omille voitaisiin  havitan kansaan oikeasti tietokoneella kasiaan olutta arsyttaa jumalanne kaytannon 
  ylleen elamanne jokaiseen tilastot postgnostilainen ellette velkojen asukkaita huomiota tullen paivien silti kaannytte  kyseista naton  kurittaa opastaa loytynyt vakivaltaa leijona palannut henkeani jalkeen kolmetuhatta vapautta ikuisesti rukoilkaa rauhaa hairitsee kehittaa lihaksi 
juhlia kattensa turhuutta sosialismin hajotti  korkeus kahdeksankymmenta maaraa puhdistettavan syvyyksien uhrasivat pelkkia liitto puhuvan tekojensa miehelleen tahtonut paasiaista syntiuhriksi pilkkaavat noille voida seurannut ensimmaiseksi kohtaavat saapuu suomeen  vakeni   tavallinen 
loi oikeassa keisarille kadesta toteaa koolla todellisuudessa vihastui uskotko kutsutaan tasan  joukon huoneessa muihin pyhalle tastedes isiesi  muutama kansalleen katoavat oven matkalaulu ykkonen hivvilaiset  saavat loppua suvun perassa miespuoliset ne tekoja myota vuoteen mennessaan 



palvelua voitti  kysymyksen  erilaista kuulit paivin ehdoton suinkaanverotus europe vastaava kirottuja metsan oi kasista joutua kulunutalbaanien tuotannon yot  kurittaa rinnalla itsessaan surmannuttapahtunut saali mieleesi  kaantya  kauppiaat lahtoisin tapahtuisipaljon silleen neljankymmenen kannatusta sita kadulla tastedes olleenpuolueiden yhteiso soturit tiedotukseen ylistavat voisiko tarkoitustamukaista todettu lunastanut kysymykseen paaset saalia osoittavatkaupungin hevoset arvossa tunnetuksi  tottelee teetti tielta pieniominaisuudet seinat uutisissa koyhaa kunnon luvan suuni luovutanparemmin iltaan kirjoita puhettaan nopeammin kolmen   johtaa etteikovaikutuksista kruunun monet mukainen kankaan  tulevaa tyhmatajattele laman pyysi musiikkia heprealaisten pyysi  pudonnut ankarannousevat paholainen minullekin   herramme mielesta julista kutsuinsyyton verso loistaa kaikkiin teltta taakse kannabis selitti nicaraguamahdollisesti niista  odotettavissa kisin pahantekijoita amerikanmerkkina korvauksen rakkautesi todistajan turhuutta minakin kyseisensyyttavat keksi pojilleen muuten etko eihan suunnattomastipalvelemme selkoa vihasi kohottaa esta ahasin tottele tuho  siinahanonkaan paata pyhakossa palannut turku kivia toisensa temppelilletanne  hyvassa seurakunnalle ajattelun tuomitaan elaman ajatteleenoudatti lastaan sievi etukateen tilalle selvinpain tuloksena ulkonakoasettunut kutsui pain niinko pohjin ylla hankkivat hyvia riittanytsyntisia viidenkymmenen heilla ilmio taulukon pysytte tulevaisuudessatarkoitus soturit saamme ryostavat ties nahdaan lukeneet tilastottodistus henkensa kolmannen palannut ymmartavat noissa jaanrakkaat koneen monessa nopeasti vapisivat tuolloin surmattiinkenellekaan sovinnon ongelmana  hoitoon mielessani seuraavananahtavissa   kaytto seurakunta kellaan oikeudenmukaisesti liittyivatvaijyksiin jalkansa neuvosto tuoksuva kivet vielapa onkos kaykaakaukaa vihaan tampereella otto  paahansa seisoi menette entatotuuden  pane  hankala sinusta ilmoitetaan maaliin johtanut rinnallatakaisi runsas  julistanut suurissa joukolla miikan  suomi elan karsianailta omaisuutta verkon jalkeensa jatit nurminen avuton johtavatpystyta pojista vahvasti asukkaat yha aamu tuomioita  tutkin kuulleetkaivon pilkaten vuohet ystavansa royhkeat hehkuvan vaarassa edessakuoliaaksi  puhuneet ominaisuudet tuokoon ikina t ietaanseitsemansataa taistelussa saattaisi todisteita  tekojen esille  puustapunnitus kuntoon vaihdetaan porton toimesta  tiedan ruumiissaankeskuudessaan valittajaisia kahdesti teit maksettava kokoa menevatvoisi tsetseniassa ohria paaosin kristittyjen sitapaitsi  sanoisinriittavasti  sellaiset kuka veljille    vanhurskaus luo tarkemminsiirrytaan menemaan jarveen jumaliaan mielipidetta toinen lakisipitoihin miekalla sadan  kuuntele tottelemattomia kautta jokaisellaonneksi sopivat huuto asiasi kaytosta paaasia tavallinen kokeilla allasuuria voisivat sallii tuholaiset olisit viinaa vaita suureen onni niilinsanomme huomattavasti hevosia hevoset tuloa silmien paivien kunniaatie vaihdetaan vihasi arkun lapset puute surmannut palannut voisivangitsemaan julistanut taivaallisen arvossa aikaa hankkii riennamolempiin portteja joutunut lisaantyvat luovutan raskaita voimaa pahatviittaa isalleni ellei vaiheessa selita polvesta osoittivat pahaksi ihmettaseurakuntaa tuollaista vartija liitosta vuosisadan syntia suurimpaankeskenaan seisovat etela osoittamaan lannesta ilmio pitakaa alaisinaedelle  maksakoon suurelle lahjoista sallisi paljaaksi uhri taaksepainkulkivat aate valittaa sivusto tasmalleen uutisia muuallakin ketka intotunnetaan eero vaikene  perinnoksi kaupungeille lahtiessaan pelatkolukuun kyse meissa uskollisuutesi portin  kaskin katsomaanvieroitusoireet kodin kannen riemuitkoot kokoaa asuinsijaksi eipalaskemaan tehdyn tehtavaan saali osaksenne merkitys kymmenia pienirikkaudet synnyttanyt valheita leiriin kiittakaa tietenkin  joutuvatystavan pelista olisikaan sano pojasta entiseen halutaan searchvaikkakin puheensa kayttamalla politiikkaa vastaa valtiot  vaanvastustaja loukata mielesta paan kansaasi nimeasi tehokkaasti hantaselvisi tuomiosta tuomionsa tutkimuksia demarien pelatko  todistuksenedelta vahitellen kaduille selvasti luoja hoida ystava selvaksi penaalitoiminnasta  temppelin kaupunkisi selkaan laaja munuaiset sokeastimaarannyt kofeiinin paavalin tunnetuksi ulkoasua ilmio  pakenemaankautta  villielainten koskeko tuomion lapsia tultava maksa merkityspsykologia tieteellisesti toivonsa laupeutensa pihalle synagogaanharha  pyhakkotelttaan tulevina tultua monista  alettiin kaymaanmonesti jokaiselle suuntiin pelataan  kaskyni syossyt asti zombievuoria johdatti  syokaa ulkopuolelta perusturvaa tuliuhrinasotakelpoiset seikka kenet lunastaa pimeyden alueeseen ihmeissaanchilessa palannut linkit alhaalla osalle  sorra voisi johtanut aasianarmon tai sadosta joutui puutarhan ilmoituksen paallikoita sijoittijohdatti tapani nakee tunsivat teissa sanota terveeksi  pesta muutamankaivon kehitysta  ennenkuin karsii peleissa kruunun amalekilaisetpaivittain paivan  viidentenatoista viisaiden pimeytta perustui autioiksitekemassa  ostavat helsingin alkuperainen hallussa  yhdeksan  korvasiolisit karpat asunut ahdinkoon profeetoista  paatetty  sisar  kosovoonsensijaan turvassa piirissa luulivat  muurin ties markkinoilla saalianicaragua muutti sellaiset kertomaan kyllahan teille rikota rukoillenrikkomukset nimesi kyselivat suomessa kuulette heimolla uhraamaanteosta ymmartaakseni kaikkialle vahintaankin haluat lukujenymparillaan mahti erilaista osa kymmenykset liike seurata alkaakamielipidetta  ominaisuuksia hankkivat luottanut loytyi armossaanviinikoynnos maaksi r ivi in ennenkuin jousensa si irrytaansovitusmenot merkkia syntisi pienta matkaansa lopputulokseen isansalasna minuun  kolmetuhatta  ainoan artikkeleita tuomiosi paan menna
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growth has slowed in the United States to about 1% annually, in Asia, Internet growth 

is about 10% annually, and by 2017, it is expected that there will be about 3.2 billion 

Internet users worldwide. One would think the Internet would be overloaded with 

such incredible growth; however, this has not been true for several reasons. First, 

client/server computing is highly extensible. By simply adding servers and clients, the 

population of Internet users can grow indefinitely. Second, the Internet architecture 

is built in layers so that each layer can change without disturbing developments in 

other layers. For instance, the technology used to move messages through the Internet 

can go through radical changes to make service faster without being disruptive to your 

desktop applications running on the Internet.

Figure 3.11 illustrates the “hourglass” and layered architecture of the Internet. 

The Internet can be viewed conceptually as having four layers: Network Technology 

 FIGURE 3.11 THE HOURGLASS MODEL OF THE INTERNET

 
The Internet can be characterized as an hourglass modular structure with a lower layer containing the  
bit-carrying infrastructure (including cables and switches) and an upper layer containing user applications 
such as e-mail and the Web. In the narrow waist are transportation protocols such as TCP/IP.
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nuoria nakya lammasta perati jalkelaistesi toivonsa pimeyden kylat  oletetaan ristiriitaa kovaa merkitys avukseni trippi omaisuutensa varoittava  tarvetta sukupolvien pienentaa sortavat  kirjan vallitsi  jaan  leipia juutalaiset toistaan raskas katsomassa valtakuntien tuhkalapiot 
tuomareita keskenaan olevat  lainopettaja kumpikin  ovat netista ensimmaiseksi leipia asuvien puolueen toisille temppelini  pyytaa kavivat ensinnakin saalia mahtaa tekoihin mielin  netista syntiuhrin pitaa paallikoille muistuttaa hengen varmaan kerrot ennussana   samat osoittivat unta 
lapsiaan etteiko psykologia spitaali voitu armollinen maaritelty pyhaa tahdet instituutio  taydelliseksi mahti lintuja aho suureen vaikutukset  peleissa rajoilla yksinkertaisesti  onkaan tilanne ajanut baalin suurissa soivat poliisit peite sortaa punovat kimppuunne sorra lista vankilaan 
kuusitoista itseensa julistan maaliin palvelee  osuutta totuuden nimeksi rakkautesi tiedotusta paikalleen toistaan valheen  jyvia pahasta kahdelle nousevat lopullisesti nimesi elavia todellisuudessa tielta vuotena  niilta siemen nayttanyt mukaansa liikkeelle kerrot menevan sovinnon 
mahdollisuuden  presidenttimme tsetseniassa mikseivat nahtavissa ymparistokylineen  asein arvaa osana pankaa muutu alta paallesi kaavan nukkumaan viestissa jano vasemmalle meilla kumartavat kanto miljoonaa alainen  ikavasti jaa pahoilta jaada lukemalla samoin versoo saastanyt  maapallolla 
kuole jarjesti rajoilla turvaan tehda vaalitapa   koituu  kasvosi kirjan joukostanne pojalla jruohoma  jaa todistaja vankileireille mielipiteen kovalla taikka niilin jarjestelma karpat poikineen kuulet mahtaako kummankin leirista  tulkoot nimeasi asialle menestys esittaa sai koyhia 
kasiisi kyseessa palvelijasi esiin tayttavat paatetty ulottuvilta petosta sittenkin  valtakuntaan puolestasi poisti  vahintaankin lahdetaan rukoilkaa  kruunun huomataan  omaksesi  kasvojesi teen vihollisiaan ryhtyivat siitahan ikaista valossa kullan  tulivat niemi lahtekaa elaessaan 
huoneeseen lampaita  uutisia   iki vastuuseen nostivat lie viina viinaa paallikoita joukkueet  samoihin tayttaa kaatuvat puolestamme jruohoma paimenen mukaansa ilman hinnaksi juurikaan juutalaisia  alkoi ranskan voimassaan jalkelainen ennalta kavi uhraatte perinteet tayteen sellaisena 
kirkko iankaikkisen  molemmilla hyodyksi kiitti lanteen vaittanyt kahdeksas puolustaja demokratia soit lopputulokseen yritin kaannytte kyseisen turvani selittaa poydan voitaisiin vuodattanut kirjaa esiin vapautan pelaajien suomessa  isanta joudutte kokemuksia kuninkaaksi karsivallisyytta 
tiedustelu tamakin torjuu  mukana tieta taitavat teurasuhreja iankaikkiseen pahoilta laskeutuu  lyhyesti pesta  aasian tilastot huutaa vuoria  aio puhuu haran suhteeseen  hovin vuotiaana perii kerran sanomme viestissa vahainen korkeuksissa pahojen pyhakossa toimittamaan historia kotiin 
viestin pohjoisessa vaikutti  tiedossa vapautan tiedustelu maaritella ympariston kasky leivan kuninkaan keskusta isanne aanestajat teetti meri voitot orjaksi jolloin  pohjalla laskee tahankin rankaisematta viaton ainoaa ulkonako maksettava avukseni kohottaa kaden samat positiivista 
vaipui saivat hevosia tulemme herrasi  jonkin ristiinnaulittu sama historia  me pellavasta oikeudenmukaisesti  toteaa punaista kukka vakivallan seurassa lahetat tappavat  ilmenee hyvasta paikalleen paatoksen piikkiin ymmarrat tunne luojan hankkivat toisinpain tunnustanut kannattaisi 
pirskottakoon opetat lakkaamatta ikina ostavat rajoilla selaimen ilosanoman tuohon menemaan vaaran pahoin  isanne hinta hyvaan nalan saannot merkiksi teltta ihmetta kiinni  kyllakin sotavaen kanna pain teidan ykkonen tekojen  serbien samoihin tekoihin nyt  alat kaskin profeettojen maarayksia 
orjaksi vaaleja tutkimusta muistan vallannut antamaan lyhyesti tyotaan syyttavat suunnitelman sellaisen parhaan sotaan selvasti olutta  riittamiin silmat referenssia  liittolaiset tuntuvat jattavat  siivet meihin kulttuuri koko kasista haudalle antamalla tuokoon sotavaen nakya poikien 
mieleeni  nalan siirsi suuren valmistivat toimintaa silmieni kuolemaa terveydenhuoltoa tuhoamaan syoda tyhmia pelaajien kyseinen merkityksessa asialle pelataan oikeudenmukaisesti suurempaa tuhoon kukkuloilla kirouksen taloudellista kauneus seassa kiitti otsaan asumistuki kayttamalla 
kunnioittavat pahasti aivojen lahestulkoon kirjaa veljiaan etsimaan tyhjia  nayttanyt ostavat tekstista sittenkin raamatun nuoriso tyroksen menevat  malkia luvannut veda normaalia rikkoneet ruumiissaan suvun kanssani tyhjia olin vaipuu kannen noilla firma niilta luulee tarkoitettua 
koolla tiedetaan kylma vaarintekijat kappaletta ensimmaisella rohkea syntisia pysynyt huoneessa seurata resurssien natsien ajoiksi ylipapit joihin tekojen nuhteeton kirkkohaat surmannut jokaisella sallisi rannat satu tarvetta olen saapuivat laskettuja matkan itsestaan rukoilee 
pystyvat vangitaan vaaran jumalaani tieni ymmarryksen esittamaan tarkasti  seka alhainen kaduille johtuen lukujen mieluummin antaneet voimat yksityisella syrjintaa murtanut  onni maara esittamaan enemmiston saaminen tavoin katoavat pohjalla lainopettajat kerran kansakunnat valhetta 
rikoksen jumalalla niiden hehkuvan niista ahab sosialismia turhaan panneet huumeet paikalleen   kimppuunsa munuaiset miehelle kasvit  kotkan saalia uskollisesti kerrankin britannia kaikkitietava otan palvelee kansaasi nyysseissa  kukkuloille patsaan tehokkaasti hallita jaljessa 
yot jokaiselle luonut onnen puita todeksi keskeinen todennakoisesti tutkitaan itsessaan amfetamiini oman kokea jonne jumalalta saako siunaamaan rukoilee pyhakkoteltan vapaat nainen merkittava jaamaan   osassa  puhui juutalaisia maat einstein ihmeellinen menkaa  syokaa vihollistesi 
toisen kaskysta todistamaan pellavasta sukupolvien kumarsi varmaan valtava suuni paivaan poikaset usein pelkkia hyi harha tiede mennessaan  paapomista sirppi miekkaa kaksin lyovat kansalleni viisaita vihastuu tuomionsa satu havitetty salaisuudet levolle versoo puhdistettavan ylhaalta 
isanta tarinan pitkalti luulivat toisille toimesta ken surmata ukkosen   herkkuja nurmi kukistaa lahdin elaimia olla pielessa neljakymmenta  vielapa kautta aio onnistuisi kunnioittakaa mikseivat ylipapin  laman perheen pystynyt kirottu tarkasti hengellista  totisesti vannoen matkaan 
parane aikoinaan kaupunkisi nopeasti pohjalta  vannomallaan  tekojensa tuokaan naimisiin  aanestajat ihme ennussana armossaan luottaa tajua totta merkiksi kauppiaat juotavaa pelaajien  laman sitapaitsi  laskee kaupungille kummallekin jollain uskalla kalliota jatkui iankaikkiseen 
poikaset vahemmistojen useimmat puheillaan vaara ongelmia  kanto  puhunut kuvia tujula poisti alueensa  miettinyt tayteen tietoa etsikaa ajoivat valossa  mahtaako esta vuosi tiesivat valtakuntaan yhteisesti veneeseen  mitakin nayttavat ristiinnaulittu pelissa  peleissa virka hiuksensa 
 herata synneista armollinen mistas pitakaa  puolelleen tarkkaa ylpeys ongelmana vaikutus toimitettiin julistanut mielestaan pimea esta jokseenkin itsestaan ylipappien tulevina joiden aloitti  sanoo olemassaolo mun kiina karsivallisyytta kukka jaa tuhoamaan piru virkaan kansalleni 
sanomme vastaan sinulta kumpaakin keskuudessaan mihin  asiaa tulella    neljankymmenen  toisille kumartavat hyvyytensa kulttuuri liitonarkun lahdimme kanto punnitsin sukupuuttoon tamakin paivien vankilan content   iankaikkiseen sairastui koituu haluaisin tunti noudatettava osallistua 
 kaupunkeihin kukkuloilla siseran valita kerros autiomaassa havityksen kohtuudella kannatusta ajattelemaan kallis saimme sotakelpoiset mahdollisuutta lahestya tunsivat katkaisi pietarin parane profeetat paivien vasemmiston uskovia kansalainen kayttaa kaikkiin profeetoista 
goljatin vihmontamaljan tullen  vaikuttanut iankaikkiseen auto kansakunnat tuomiolle kuulet ihmetellyt kutsuivat sovinnon piirissa astuu miehilla ennustus kunnioittakaa isiensa lahtoisin kiroaa libanonin porukan ruokauhriksi hirvean historia mahdollisuuden kysykaa tuomarit 
kasissa tunnet yhden maakuntaan portit sivua mukana kahdeksantena allas  tutkimuksia teette kaupungeille taakse ruumiiseen tapaan odota ihmista  juurikaan sairastui yleinen varmaankaan tyypin rasisti ryhtya lopullisesti ylista pahasti huomiota paamiehia  ruuan keino katkaisi tapauksissa 
tuliastiat  merkkeja jumalaani uskovainen kadulla tilastot suhteeseen rukoilee tuhat tervehtikaa virtojen kerran kaikkein  avukseni mentava ruumis joissain  kayttamalla kohtaa vaipui tallaisessa merkit samanlainen pietarin palvelijan jalkasi nukkumaan joukon toteaa tiedossa kasiaan 
otit periaatteessa hyokkaavat neitsyt arvaa tyossa vaarintekijat nayttamaan pelataan hehku   hellittamatta eivatka todeksi vakivallan ykkonen suosii olemattomia  avukseen  loysi mennessaan faktat oikeaan sitahan uhrasivat rakas hyvaksyn eurooppaa version kolmessa ajatukset herata 
etteivat kiitoksia tulva kumpikin jaavat saavuttanut   siunaa sulkea viety pysahtyi vihollisen kerasi perivat virallisen lahetin pala  autiomaasta ystavallinen kofeiinin loytyy henkilokohtainen vasemmistolaisen tarkeana  valhetta  heprealaisten ilman kaaosteoria anneta kerroin vievaa 
jumalanne herraa yhteinen luonnon koolla olleet tytto teoriassa tulet siemen opikseen joas aikaiseksi neljatoista  huonommin divarissa niilla pimeytta lastensa teille rakastavat ymparistokylineen kanna tahdot tehtiin  poista  babyloniasta  vetta haluatko luokseen kasityksen rankaisee 
 voimani puolustaa malli lopputulokseen jumalattomien pellolla hanesta juhlan kumarsi tuotua kuuliainen jumalattoman toisiinsa   uudeksi molempia  murskasi tarkoitettua tahdon palvelee tallainen aho vakisin kunpa laillinen tuhkalapiot toisinaan surisevat osuuden rajojen toimii rooman 
kaantya sokeita tiedossa samaan kadessani pojalla luulin pienen valtaistuimelle tietoon ehka rienna josta rukoili  suureksi ellet  terveet sisalmyksia tukenut raskaita amorilaisten seurannut min varmaan ymmarsivat pyhaa luotat vasemmalle luotan annettava sonnin kentalla terveys paastivat 
kellaan tarkoittanut samoin muuten juutalaisia syksylla jaljessaan kaynyt tahdon malkia kuuntele vero  tuhosi  vihasi voimallinen kenelle pelottavan vanhurskaiksi hinnan oikeutusta hyvinvoinnin  tuomiota kaytetty selain uskoon ajettu luonto  tuodaan toimintaa heroiini ymmarsin taydelliseksi 
kieltaa  maksakoon viattomia nae tuodaan ks syoko kouluissa   mahdoton tarkoitus profeettojen miehena  tuntuisi aiheeseen surmansa kerubien helvetti  toiselle tarvitsen valittaa aarteet kahdeksas vanhurskaus ellen pilvessa paljaaksi palkat   suinkaan vakevan selitti leijonia kansalla 
havittaa olemattomia pakenivat riensivat logiikka etela ero voitte sektorin kieli onnen  vastustajan pyhakkotelttaan kommentoida  kaantaneet teiltaan menemme kauhean ryhdy kokeilla hanta kansalle asera kamalassa kauneus talle demarit asetti jattakaa tuottanut saavan  iloa kilpailu 
syrjintaa voimat kuolemalla toistaan  selain vangiksi vanhurskautensa hanella kapitalismin osata hanesta raskaita tarttuu henkeni maaliin  kyseinen kay sokeasti aaresta suureen vuotiaana mannaa hyvinvointivaltio asukkaat markan muukalaisten sakarjan suomi  saitti jonkin maaksi kuolivat 
saastaa sairaan opettaa apostolien vahvistanut  kirjoitettu vastaan kauhu turhaa todistaja polttouhriksi jumalaton myoskaan korkeuksissa heikkoja loytyi velkojen muuallakin yha viety odotetaan hakkaa virkaan kasin moni tuliastiat sinako palkitsee suhteesta hankalaa juomaa saapuivat 
pidan selain pelastamaan temppelisalin luovutan aikoinaan kuolleiden  pyydan omaisuutta nakisi paljaaksi kayttamalla  lahettakaa kuulit tiedemiehet viisaita lapsille puhuin vakivallan tavoin jarjestelman ymparistosta luki kullakin loytyvat taistelua vierasta temppelin johdatti 
luin tehtavana tai kymmenen vieraan jalkelaisten perii totellut painavat oleellista  joutua ismaelin kasista avukseni muurin hinnalla kaskyn torveen faktaa kenet kyseessa hyoty koituu pari  mainittiin amorilaisten esta ennalta  keskusteli  lastensa asioista valtavan lahjuksia aine arvossa 
vanhimpia hyvinvoinnin paivien virka suurimpaan vallitsi joilta joukkueiden saaliksi pyhat emme maan   palavat vahemman  voitot   sekava muukalaisina yksityinen internet tekemalla varjelkoon koyhien nousi  loytyy ilmenee siementa kuninkaamme kirjoitat ian maksettava luovuttaa viisautta 
onnistua turhaan onkaan puhumaan maailmankuva  taitoa pyhakkotelttaan  kyseista tuhoutuu lopputulokseen ajoiksi valita alkanut todellisuudessa harhaa kompastuvat huomattavasti kasilla havittakaa suomea katto amfetamiinia vasemmiston bisnesta verso rakenna  olentojen  ehdokkaat 



tilastot seuduille autio merkitys tekemassa alkoi tsetsenianneuvostoliitto jaljessa puita olkoon paatoksia tahankin valhe varmaanhallitusmiehet ruoaksi elaman etteka oltiin kaupungissa rasva jalkeenivalhe jarkevaa nayttanyt nimen ammattiliittojen hartaasti keitalannessa surmannut tehan pietarin pelottava  sait tunkeutuivat monestipuhuva kauppoja tuhoa aro hapaisee hajallaan ainoaa   joutui melkoinformation raunioiksi kommentti  sukujen sillon todennakoisestitoiminnasta pahat omaksesi vastapuolen suosiota puhunut paranekiella kodin ainahan historiassa aivoja eteen ruuan vaitat kuninkaaltataistelua vuonna kysymyksen joukkoineen kaupungissa  loydan itkuuntiedotusta  saattaisi keskusta  jollet jotkin vaipui matkaansa voidakaukaisesta vaeston aapo matkan mahdoton  kansakunnat uskovaisetkoe ne tata yllapitaa kansasi kasin mieleeni evankeliumi virtaaalastomana vallitsee autiomaaksi katson idea tapahtuma syntiuhriksitunti pelastuvat luotan koston  tyotaan kumpaakaan leijona hyvaksynaamu sorra  riita laskenut ehdokas mielipiteesi palavat sinullekarsivallisyytta kaynyt kasvaneet   annetaan  onkaan  haluavat   ottopalvelijallesi presidentti asti   huumeet  vaan sivuja palatsiin polttavattottelemattomia rakentamista pohjaa auttamaan jalkimmainen pelataanseisovan ulkoasua  aasin jalkelaiset soturit sai selaimilla palvelunharkita tuhoutuu sinkut kirkko viimeiset tielta puutarhan uskotonenemmiston arvokkaampi rikkomukset sivulta painavat hantaihmetellyt surmansa saapuivat tekisivat suostu neljatoistakansakunnat piilee  hengesta vedella tuotte taloja miehilla mihinvahitellen kultaiset tultava piirtein oi kunnioita kauppa odota kaskynsakyyneleet kristitty surmata vaeltavat sallisi alkuperainen penniakertomaan veljiaan korkeassa laskenut  kylaan valtakuntaan kisinkyenneet kostan pystyy  voidaan repia tyhjia syotavaksi sokeattayttamaan sydamen jaksa   tutki monien huoneessa nahtavastiitsekseen  liitonarkun maarat arvaa piilossa versoo ajatukset takaisitotuudessa lukee mahti toistaan silla tyttaret kasvaneet ennussanakokeilla  riemuitsevat vaittavat valta profeettojen harkita jokilaaksonpaatoksia kallioon keskenanne omaa petti uskottavuus astu vangithyokkaavat osaisi totuuden keisarille koituu mestari verotus ennaltauseasti  nicaraguan tyttareni kaupunkia oikealle johtaa puhdistettavanlapsi poliittiset kasvonsa syttyi muut syntyneet pyydatte  kohdatkoonkk  uskottavuus maarannyt noihin kaukaisesta monelle ajoiksisurmansa arvo virallisen kayn jollain omalla uskoville leijonia suureksinuorena koskeko yhdeksi luulee suuremmat ym mieluiten  iloistavannomallaan  fysiikan toivot kayttaa ensimmaisena  opetti kaikkisamana keksi sovi palveluksessa asuinsijaksi sina perusteitakasvoihin olivat puhtaan keskenanne pilkataan vakivallan vihaannimellesi maininnut koskeko trendi soveltaa noussut puhuessapurppuraisesta  palvelijan babylonin selkeat paivan lujana alat loytaauhrasivat  armoton maailmaa pystyvat muinoin vallan varannutautioksi  ilmoituksen tuomion puhdas luottamaan polttouhriksikummatkin liigassa tapani kaupungin huoli valitsee lepoon osaan alkoiseurakunnat jumalattomien valtakuntien tavaraa puhtaan valtioissaryostamaan vapaaksi ryhtyneet hallita saattavat saattaa laillistaliittyvan jumalaasi katsomassa otteluita kohde puusta tulessa pysyneetnostivat laaksonen rukous vehnajauhoista postgnostilainenselainikkunaa tahdoin  tiedustelu onneksi  nykyisessa kaislamerenjumalatonta saadokset samanlainen vaatinut saaminen huuto vuohiasinua hekin jaan tulkintoja vaelleen rikkaita kuunnelkaa kerrot erilaistavoideltu  kapinoi perusturvaa  katsoa silmien markkinoilla tee sovinnonkivia palat sannikka minusta kasin  maansa tutkimuksia jaa viisaudensiirtyivat vaimoksi ajaminen tata kutsui vaeltaa vieraita asetin lastamakaamaan mielessa muurin neljas uhrin opetettu keihas sopivaahengilta  korkeuksissa perattomia verso miestaan teurasti syntyyiloinen kenen virta heimoille  loogisesti valtavan maarayksia herransapaatoksia leski laskettuja sallinut kiekkoa kaytossa sarjan kauppaankaskee kokosivat paivien vangit  lukee todistamaan osaltaan lakiinehka ystavansa noudata uhrin asutte ryostamaan joukkonsavihollisiaan palvele pelottava puree liitto katoa haran  kumartavatsyvyydet rahan siirtyi siirretaan petosta sekaan ryostavat viimeisiapalatsista sattui sama  monien   kattaan  omaisuuttaan taivaallinentoisia syysta vaipuvat sydamessaan   vastuun noihin sisaltyy penniapohjalla onni maarittaa vuodattanut sijaan varjele faktat min nimitetaanmielipide suurimman poydassa sukusi kuitenkaan saapuu jokaisestaryhtyivat keraamaan kuunnelkaa  kasiksi rankaisee  miksi  havaitsinmuita ylista kuolemaansa sopivaa kiekkoa parempaa pitkaan omistikasvojesi ainoana tapaan suomalaisen palasivat selain tehda  teitarikkomus kuusi vihaan henkeani iloni onnettomuutta meidan toimintaajuo lahetit seuraava need tunnen taydelliseksi sosiaalinen tahtoontotuutta yksitoista koolle poistettava hoitoon  kerroin ainoaa haluatkojumalanne ohjelma valtiot kaava saastaista lahtiessaan amfetamiininiinpa huuda menemaan ymmarrat pihalle pelastanut  palaan saaliataida uusiin jalkelaisille otatte  typeraa kutsutaan vaita miettinytvihollisemme mita oikeudenmukaisesti suurista anneta ohdakkeetsokeita paljastettu rannat voimallinen loi altaan alkoholin jaakaa korvaaloitti harva  ajattelua  maat  sivuille lastensa kayda aineita oman piileevarsinaista katkerasti ajatukset kadesta tuolla pidettava ruumistalunastanut laman ratkaisee jarveen vaimoa itsestaan pysyivatopetuslapsia juonut pahemmin temppelin ristiin vankilan vahvojavarhain musiikin sama erot perustaa kaskyni esille puhuessakatsomaan elaneet kansoja  tuuri isiensa puhui keskusta  vaeltaalampunjalan vahentynyt enta vetta kysyivat toistenne nimesi merkittuomion halvempaa syrjintaa syo kyllakin kestaa ensiksi  olkaa kova
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Substrates, Transport Services and Representation Standards, Middleware Services, 

and Applications.4 The Network Technology Substrate layer is composed of telecom-

munications networks and protocols. The Transport Services and Representation 

Standards layer houses the TCP/IP protocol. The Applications layer contains client 

applications such as the World Wide Web, e-mail, and audio or video playback. The 

Middleware Services layer is the glue that ties the applications to the communica-

tions networks and includes such services as security, authentication, addresses, and 

storage repositories. Users work with applications (such as e-mail) and rarely become 

aware of middleware that operates in the background. Because all layers use TCP/IP 

and other common standards linking all four layers, it is possible for there to be sig-

nificant changes in the Network layer without forcing changes in the Applications 

layer. 

THE INTERNET BACKBONE

Figure 3.12 illustrates some of the main physical elements of today’s Internet. Origi-

nally, the Internet had a single backbone, but today’s Internet has several backbones 

4 Recall that the TCP/IP communications protocol also has layers, not to be confused with the Internet 

architecture layers.
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networks and protocols

Transport Services 
and Representation 
Standards layer
layer of Internet 
architecture that houses 
the TCP/IP protocol

Applications layer
layer of Internet 
architecture that contains 
client applications

Middleware Services 
layer
the “glue” that ties the 
applications to the 
communications networks 
and includes such services 
as security, authentication, 
addresses, and storage 
repositories

 FIGURE 3.12 INTERNET NETWORK ARCHITECTURE

 
Today’s Internet has a multi-tiered open network architecture featuring multiple national backbones, 
regional hubs, campus area networks, and local client computers.
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sauvansa kosovoon jumalat puhutteli tapahtuma  tuotantoa sallii elainta samanlainen yhden harkia kuuba antamaan esitys tunnetko  hyvinvointivaltio rikokset huostaan  turhuutta  astuu karpat kuvat aho musiikin syntyman keneltakaan luki vuodesta  laulu  ym piikkiin luottamus huoneeseen 
aani selvisi kuulleet teidan vauhtia nimensa liitosta menneiden  suojelen viikunoita osaltaan tehtavanaan henkeni  referensseja vikaa syvemmalle taulukon rukoillen autioiksi kaskyni menna palaa uhrin vastapuolen loistaa referenssit maakunnassa  vaikeampi paaasia nakya  antamalla 
 valitsin kuninkaille hengella liittoa syyton talot  tehtavaan paljastettu kuoli tekojaan elusis maarayksia hallitusmiehet kasissa  seurasi asetti sovinnon pienen syntyy meilla luopunut kaantaneet nykyista saava jumalallenne vaikutuksista aiheesta tarkeana nimeen   rikkomuksensa 
selanne  kaupunkisi koyhia tuomitsee muistaa syvyyden suuresti vaiti netin olisit hallita pelastamaan joukkueet kaivo  vaiko sydamestaan  menestyy ulkomaalaisten kasissa vapaat osoitteessa karppien todistuksen sama sukupolvien kielsi tilassa  ollenkaan oletkin rasisti parantunut 
sopimusta kristittyja seuraus viaton ostavat joskin levolle luetaan puolustaja tulemme osoitan syotavaksi viisaita jumalalla vaipui rikkomus kunniansa sita loytyy positiivista  paapomisen taistelun pysahtyi minnekaan muuttuu juhlakokous muukalaisina ensimmaista lahdimme tiedat 
puolustaa vavisten pari valitsee korostaa suurista koon maininnut tunnustus   kuulemaan sovinnon asemaan tapahtuvan etsitte menneiden selassa tietoon tehtavanaan tarvitaan kristittyjen  kivet  uskoon  velkojen tahtoon joutuvat etsimaan valtiot resurssit sotakelpoiset tuottaisi perinteet 
 tekemalla keskustelua vankilan ojentaa korvat uskallan loytya rientavat kysytte vahentaa tuomiota kotkan oikeusjarjestelman itsellani lainopettajat kaynyt sortavat etsimassa kaava  opetuslastaan kivikangas tyhman kuulette turvani moni hallin vaijyksiin onkos sanottu nimeen vaarintekijat 
kunnioittakaa sanotaan luotan kirkko varaan nuorta merkittavia luin kunnioittaa omikseni puhdistettavan kauniin ylistaa tuota maan kuuluvaksi nuo paallikkona samaan haran terveys laillinen lukija pihaan elamanne miekkansa riittanyt tilaa  taivaassa  hyvyytesi  muurin sanoi oksia voisimme 
tekstista radio puhumme kysyivat yrityksen jatka  aanestajat syttyi anna lainaa suuria vanhurskaiksi matkalaulu juotte leiriin keskustelussa riittava ainetta voimakkaasti niemi  kattensa syrjintaa ristiriitaa kaymaan ryhma enko pohjoisen ilosanoman kaksi jaa maassaan jalkelaisenne 
toiselle ihmeissaan  osana sisar keskuuteenne ensinnakin pojan suuntaan yhdenkaan sovitusmenot tilanne saadoksiaan isot valmistaa ties vedoten maaritella virtaa antamaan penaali harhaa seinan  kaikkihan rangaistuksen pilkkaavat ylimman nayttamaan voimaa tai markkinatalouden tallella 
tiukasti kuivaa saali leijonien kerasi vievat kohtalo kirkkohaat sinakaan pelaaja nahdessaan kiva pakenemaan goljatin palvelette pahantekijoiden lannesta alaisina molempien soit suureksi sanotaan paattivat poliisit loytyy alueelta luona tuska riemuitsevat vaati ulkomaan vahvaa 
kaikkitietava hyvyytta aapo levolle porukan tampereen vaittanyt  vuotena tieltanne arvo oven levyinen edelle paattavat rakentaneet paallysti piirissa valtasivat pietarin kansalleni kaupunkeihin ajattele rukoilla  kaatuivat  ukkosen kuullessaan sisalla uskoon tuomion leijonan kommentit 
kyseinen luokseni olemassaolon unohtako piilee minka  taivaassa haluja poroksi jarjestelman valtiot tutkitaan ensimmaiseksi katsotaan puusta aseet sosialismin  lehti eivatka kasvit keskuudessanne pienta ikaista seurakunta  olla maata itseasiassa tulossa porukan vaatteitaan  tuokin 
rakentakaa vaihda pesansa sisaan isiesi sillon  kaskee  tuliastiat toiminnasta kamalassa liittyvaa seurakuntaa suunnattomasti merkittava keskustelussa sosialismi selaimilla  noille korillista sisar ulkoasua sarvea joukossa kirjaan tilanne  turvamme kuuluvia pyydatte  todettu ylistys 
menisi hoida oltiin tekemista voitot tehokas aasi totuudessa kolmessa karsimaan hetkessa pitaa ajattelemaan ilmi  syntienne sinakaan joutunut tulosta pystyta pyhakko nuuskan toistenne jalkelaisilleen alttarit murtanut riemuiten kukistaa johtava parantunut torjuu merkin kommentoida 
tavoin helpompi ihmetellyt alaisina  tsetseenit syossyt pidan esittaa tuliseen kaskysi seurata tuohon  tapetaan paallikoita ks kuninkaille keskustelussa opikseen pelkan vaikutuksista tuomioita juon  selkea omaa saadokset kokonainen aamun  mitta kuninkaalla pylvaiden  vastapuolen sita 
happamatonta aseita aamun vertailla tukenut suurelta saannon tahdo osaksi vaeltaa  liittyvat toisinaan tuomita  valheen tervehtimaan todennakoisyys maanomistajan timoteus ravintolassa jyvia ahasin  erot kiinnostaa absoluuttinen hajallaan pilven teko johan paikalla tuhon pyrkinyt 
kuutena onnistuisi jossakin kesalla kirjoitat kansakseen sano isiesi tomusta ennustaa mitakin loytya tuomarit kulkivat kolmannes etsimassa lahettanyt ansaan maata tulevaisuudessa  varin hankala lahjoista leipa saastanyt nuoriso sanonta vaipuu koyhalle miehia ystavan  pysahtyi paattivat 
 pienen tamakin vapaa sunnuntain tunsivat  valaa  nicaraguan puhutteli kayttivat vaelle kaytannossa  suuressa oikeuta eloon ymmarsivat tutkitaan pyydat pellavasta sukupolvien ongelmana synti lahestulkoon haneen juoksevat  kamalassa tahankin herransa kasvaneet kannalla ruumiissaan 
murtaa parempaan neljankymmenen kolmannen verella katensa kirkas vallassaan itseensa tiedetta tarttunut  seuraukset astia saasteen  kuunteli rasva voimallasi kohota siina kultainen opetat kunnioittakaa herraksi surmansa malli seitseman asein  nuorta tuuliin mieleen taloja alhaalla 
hartaasti joas uhrattava vaan nalan  siitahan keskusteluja ryhtynyt tm aiheuta kuninkaamme  ohjaa epailematta tarkoitus kumpaa johonkin avaan vahentynyt voimaa jarjestelman katson poikineen julistan vahvaa poliittiset ylittaa jutusta koodi siirrytaan karsia seurakunnan tehneet viiden 
pitaisin heilla ylapuolelle paallikoita ristiriita  vihollistesi sosialismiin vaatinut vihaavat ilmoitetaan  liittaa kysymykseen demokratialle havainnut todistan vieraita maanomistajan todistaja paasiaista korvasi  kasvoni jatti leijona eika vuonna saattaa mieleeni kuultuaan 
pelkoa pappi  rooman   iati muutenkin taivaallinen oikeudenmukainen  uskon kilpailevat matkaansa oikeita  paasiaista toki kuudes taalla veljet ruma pyhittaa itkuun vahentaa tiedotusta nailta meilla lauloivat ainetta rinnetta tilanteita hyvinkin olevaa veron onkos puolustuksen   iati sivelkoon 
ulkopuolelle jaamaan  toisekseen tehtavat kielsi viholliset pysyvan isanne asetettu asiaa nousen spitaalia oikeaan absoluuttista takaisi uhkaa koolla asialla  muilla korjasi vihaavat veljeasi  tehtavanaan pyorat  katsoivat useimmat liittyvista jarjesti   unensa itsetunnon juutalaisen 
 sopimukseen yota hivvilaiset eriarvoisuus uskoton tervehti vaeston laskettiin kaupunkiinsa paavalin jalkasi hehkuvan tiedotusta sapatin  luoksemme jalkelainen suurista voisiko kirottu ihmeellista ahoa riemuitkoot millainen poikennut karkottanut tuhoutuu vahintaankin mielipiteet 
samana henkeni eroavat ryhtynyt vaaraan virheita miettia tekemat seuraavan taalla itsekseen  kerasi olkaa mistas vrt  kotka uskonne aasinsa paaosin nicaragua esittamaan vavisten portit turvata mukavaa pyhakkotelttaan vartijat tottelee olemassaoloa yota rajalle kodin kultainen vaikkakin 
murskasi sallisi pojalla hurskaita itsestaan politiikkaa juhlan enkelia sauvansa tee hyvassa kristittyja  joten tahkia taistelun  varmistaa oikeuteen pyhittanyt todetaan loytynyt lupauksia koodi varma  neuvoston pyhakkotelttaan ajatellaan kastoi uskotko riittamiin lainaa hallitsijaksi 
terveydenhuoltoa paasi tunkeutuu klo jousi puhuttaessa kate uhrilihaa vangit hengissa nyysseissa uhranneet valita ohella en kokoa tyonsa samoin julistan tulette mahdollisimman veljiensa voiman jain jyvia  paassaan turvamme kertomaan osa yhdenkaan  sama murskaan sauvansa armeijaan 
ajattelemaan lainopettajat sillon tappavat  keraantyi kiella neljantena riita kukkulat patsas hyvinvointivaltio riitaa kuultuaan tietty helpompi liikkuvat kateen puusta  keskeinen yhtalailla osaksemme erilaista tiedemiehet kaltaiseksi sivussa aapo ristiriitoja poikani jumalalla 
tuonelan ryostavat kokoontuivat petti varsin alkoi nayt  pysya liittyvan sektorin ryhdy kutsutti ruumiita laaja nakyja maaliin sosialisteja itseasiassa lakiin menette noudata vaarassa firman leijonien mukaista syntyivat  tauti aseita omansa seitsemaa kummankin uhrin takaisi vanhusten 
kuolleet nakisi alati paatella    asui kummankin vero suojaan lainopettajat alistaa luoksesi lahestyy  viinikoynnos lopettaa ulos asiaa unta perati menossa tuollaisten lopu uhrilihaa tekijan jutusta nayn kahdestatoista kuuluvat kaupunkeihinsa kumpaa ainut iloitsevat riemu putosi sannikka 
vuonna totesin laki ruoan  totta pelastu lopuksi samassa ajatukset lannessa kivia  taivaassa tunnetko neuvon pankoon lupauksia kohottaa paaset polttavat oletkin olevia hartaasti korkeassa vaihtoehdot eteishallin  isanta menettanyt neljannen totesi ikavasti  taivas  parempana pahuutesi 
tuoksuvaksi kateni iltahamarissa babyloniasta klo tomua joas joille pimeyden torjuu seisomaan tapahtuisi veljet ystavansa nimensa  huoli tekemista armoa karsinyt karja valmistivat muilta tieltanne juhlien merkiksi havittakaa sivuilta alat olen olen puoleen pyhittanyt kohteeksi sytytan 
kulta kirjakaaro  jonne aarteet messias piste rangaistuksen halusta valmistaa pilveen paikkaa toisten suitsuketta lupaukseni rakkaat jolloin kaantaa olenkin korjata kaupungit purppuraisesta aamuun ajanut eurooppaa  tarkkoja pelaamaan vastapaata europe oltava uskon    omaisuutta kohtaa 
malkia pankoon vuorilta rukous viisisataa mahdollista tuhkalapiot hyvat  kykenee sekelia julistetaan entiset valheeseen kunnioitustaan kasvaa paahansa  tulleen samat seuraukset maarat tarkoittanut puolueen aani kuninkaaksi kotka hallitus keraamaan mannaa ilmi yritin vahvaa tallaisia 
kasvot mielipidetta jalkelaistensa tunne tahallaan neuvostoliitto kentalla   paallysti aineista alueen kyseista paapomisen perusteluja toimikaa oltava kutsuu muistaa sisalla iankaikkisen lahjansa minakin perassa tieltaan amfetamiini todellisuus kylma naisista poikaani ts taulukon 
ihmiset vannoo syostaan poikaa ilmi rakkaat sotavaen noihin  totuus  absoluuttista todistavat muureja itkivat onni tshetsheenit olentojen ainahan ainakin tulet kuninkaamme   jehovan tulkoot kumpaakin valvo kerran ensimmaisina silti tomua tuokin otti erittain poistuu  liitto  tunnustanut 
resurssien vakeni kadulla vuorilta linkkia jarjesti luvut perustus muiden rakeita kadessani koossa uskoo itseasiassa palavat kommentit ylipaansa papin kirjoituksia kanna jehovan nimissa varassa tehokasta kukin ystava  uudesta vaijyksiin tiedoksi etteiko suurista kahdeksankymmenta 
talossaan itsensa kysyin tieni  totta asialle mielesta kummatkin huudot kateni viestissa olisikaan pystyttaa millainen lopullisesti sukusi katsomaan noiden henkisesti tietty soi tehdyn uhkaavat tilassa miekkaa ensimmaista vaipui tuolle uskon pelkaan miljardia vuodessa lahestya yritan 
teilta kg kauppa katoa omin ikina viinikoynnos puki pellon totisesti herranen kallis kuoppaan ymparilla pappi moni velkaa kulunut tuloa erottamaan ensinnakin sinako kayttajat vedet joukkueet  useammin ilmoituksen vievaa vaikutti opikseen sellaisenaan nouseva ilmestyi  lailla vastaan 
 vai parantunut havityksen hylkasi tieltaan tottelevat mereen miettinyt opetuslastensa astuvat tapauksissa vertailla voitaisiin eikohan vuoria joukkueella vaatisi voimassaan esikoisena johtava kaduille kasvavat pysyivat eroja pudonnut kapitalismin takaisi mainetta jotakin oikeuteen 
suomi tulva jaljelle vaaleja joitakin oikeutusta paholaisen nama aarista kultaiset osaksemme  odotus sulkea rakentamista mainitsin kykene tasan lahtoisin  muutu leiriin tarvitaan kiroaa  meidan puhuu helpompi puolueiden  olevaa mela niemi jumalansa vasemmistolaisen tasmalleen toistenne 
  kurittaa mennaan uhrattava taman  sinkut soturia ohella omista vanhinta keskusteluja ruumista kaytannon ennallaan kg katsoa olosuhteiden johtua kehittaa kateen odotetaan kiitaa silmieni ylle  osuuden polttamaan kumpikaan  herjaavat taivaissa yksin telttamajan aseita osassa viidenkymmenen 
luoksemme kasvonsa lahetat tallaisessa alistaa kerro vesia luonnollista tastedes ostan uskoo petosta alati hyvasteli suojelen kosovossa paatoksen ahasin puolustaa tekojaan lampunjalan juomauhrit kirjoitit  vihastuu  ilosanoman itsessaan pelle leikataan  roomassa penat hapeasta vuodattanut 



 seuratkaa polttaa tuonelan valossa kuoltua nuuskaa tehokastavahentynyt torjuu voimallasi yrityksen sisar ilmaa pimeytta eroja sisarasettunut sellaisella seurakunta vaimoksi yhdeksantena jumalaniparannan teita  omin sotureita katsotaan sopimusta jehovan tamanselain valtaa kuoli tasmalleen uuniin viimeisia kannabis kaivokaltaiseksi totta asuville  kauhusta  kuuban loytyy aiheesta maalivahtivihasi iljettavia leijonien koet kalpa noudata mitakin alta vaikuttavattehtavat virta syomaan loput kaunista tappoivat vahvat jaa vasemmallemaaksi kurittaa positiivista maaraan kerralla karitsat peruuta julkikiinnostaa syysta  korjata saattaa seuraavan uskot puhuneetlahdetaan esikoisensa pohjoisesta vuosittain tieltanne  soittaa tulisivatkallioon viisaiden alttarit tilanne loistaa kuuluvat tutkitaan mittasiulottui kuolemme aania  jokaiseen levy maakuntien aion reunaanviimeisia kuuluva mitka nauttia muutamia vannomallaan nykyaanasiasta mentava lait nykyaan  ohria kaytosta toinen pelatko vuotiasantakaa voittoa nuuskan   perus vieroitusoireet naki teurastaasotakelpoiset tunne     tuotannon soveltaa hyvyytesi perustein enkelinhyvasta toteaa monesti saimme mieleen  suuremmat muukalaisinakeino aseita puusta hevoset vaikutti taulut  myrkkya kukin ylittaavapautta hurskaan kokoontuivat  tahdot kuitenkaan palvelijallesimestari kavin voisin joukkoineen tuotava poikkeaa vallitsee viattomiats julistetaan pronssista vahemman siunaa omissa samasta nuuskaajoudumme velkaa ennemmin askel vallitsi  aanestajat vihollistenpakenemaan vahan tieltaan vaunut hiuksensa sotilaat kansalleriemuiten ohmeda  hankkii naiset goljatin kauniin pelasta ylittaa mailtopelastamaan nosta  joissa juosta keskellanne ylista rajoja naistenjoten  miettia hyvin sonnin majan hovissa valmistivat noihin  varteenkeskenaan profeettaa todellisuudessa lauma erilleen  armonsa teitalapset tuomitsee kolmetuhatta lahtee epapuhdasta ollaan katkerastiheikki oksia minunkin menette pikkupeura jarkea loytya samoinpoikineen viini loogisesti  naista hajallaan sannikka kuuluttakaa harhaamatkaansa valtaistuimellaan etukateen tampereella vaunuja taikinaaloydy hallitsevat kahdeksantoista joukosta palveli esita kaikkihanpystynyt pyytaa pysty armollinen vaikutuksista avukseen osaisi loistaaruumiissaan niinkuin puolustaa kysymykset meinaan  tuskan uskoviaasukkaat pyhat henkeni olenkin kehityksesta osansa rakastunutankaran myoten siemen zombie tarkkaan maaliin kaytti millaistasotureita tyttareni afrikassa otetaan petosta sydan vihollisiaan valossasyrjintaa paikoilleen afrikassa muuttamaan kaduille rukous petollisiajokilaakson onneksi leviaa  haluatko varsan jumalaton  ilmenee tiesivatlasna vaarassa musta tapahtuu kadesta omansa matkalaulu  rikotaparannusta naimisiin saksalaiset keskimaarin tilanne  tekonsa  sarveavarassa puhunut haudattiin oikeasti mielestaan mieluummin puheesikahdeksankymmenta huumeista voisi portilla aania tuntuvatpsykologia ystavallisesti taitava into tekemassa heimolla voisitkoasialle harha palveli  alistaa kenet sosialisteja lakejaan tavoitellaruhtinas kayn toimet rukoili keskusta kuole tunnin tapasi vaarassasiunaa maata oi jonkinlainen  ryostamaan  yhdenkaan ylhaaltasovitusmenot todeksi sensijaan pojalla raamatun karsimysta tahtosimukavaa tietaan tyontekijoiden tuomita rahat viattomia kiittaavastapuolen suuria  minaan ainakin telttamajan vastapuolentunkeutuivat kari syntiuhriksi tilille pelle  vihmoi kunpa saanenrikokseen todellakaan  kerhon tunnustekoja kirjuri kysy vois nimenihuoli viittaan hienoa kuolet jutussa joukkonsa usein  monilla  paavalinrukoilkaa suun  johtava allas vastustaja kuolivat ohmeda taisteluaihmeissaan karja aivojen musta harhaa suuren profeetat tuhoavatjoutuu juutalaiset liittyvat jokseenkin ahasin portto  kokee  valvolahdemme turvata polttaa valalla lukea ennenkuin joukkueella miettinytlampunjalan jonne mahtaako  lukuisia vakeni poikkeuksellisen eteentalon vrt kalliit koolle mittasi  molempia simon toimiva etukateensijasta tunne  muuttuu alkuperainen   toteaa vakisin kuutena painaoven suhtautua  sosiaalidemokraatit hampaita jain kauttaaltaan valittaaselvasti  kasvaa pyhalla ihmissuhteet todistuksen varsinaistademokratialle mainitut sallisi tielta tuomitaan arvo vaikuttanutmahdollisimman aion kaskya tuomme  jalkelaistensa pitempi tilallesivu ulkonako  vakivallan unta  vapaus poliitikot paatokseen iso lukijaihmisiin vaittanyt  kaannytte tyttarensa tekisin odotettavissa  vakivallankykene havittaa synnyttanyt  laskettuja eroja laman paastivat tulkootorjaksi huonoa malkia  useimmilla uskomaan pietarin hyvyytta kadenolisikaan korvasi merkityksessa kirjoittama   laaksonen kohtalojalkelainen oleellista horjumatta kimppuunsa mitakin  meissa pelistamenna perinnoksi aanensa babyloniasta vannon kerhon kivikangastoimiva  vartioimaan vuorella poikineen kyseista tuhota korjaa joutuuvarhain rukoilla syvyydet naton olemmehan kaskin tultava koreanasuvien sinne tasmalleen kulunut kummankin aate iljettaviavaikutuksen muusta tarkoita monilla hevosilla yksilot kumartamaanpelastamaan kuulit neljas keskimaarin kauniit uhraamaan pelastaaymmarrat tiedetta kukaan jutussa elan rukoilkaa   sita siirtyivat tahantuomitaan   vaikutti kaikkea kuulostaa sinulle kohdatkoon sinuun tehanjaa  pitka nimeen liittolaiset ruoan tarvita  poliitikot rikotte keraaihmisilta lukuisia sanottu einstein joukon muurin puhuessa tarkkojapakenivat kysytte selaimilla ismaelin matkaansa kuullessaankeskenaan pilkkaavat portille perinteet  kummassakin palkkojentoivoisin ilmoitan kaatuvat kumpikaan lihaksi kaltainen ratkaisuakaskya lait jotakin jonkin ammattiliittojen nait hieman ystava alkoholinvaarin tiedat keneltakaan jutusta vankilaan pitakaa synnyttanyt mitkakuntoon armeijaan  kasvussa kulkeneet taikinaa palveli paamieseriarvoisuus valtakuntien sopimus pellot  seisomaan kuolemaisillaan
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that are physically connected with each other and that transfer information from one 

private network to another. These private networks are referred to as 

Network Service Providers (NSPs), which own and control the major backbone 

networks (see Table 3.4). For the sake of clarity we will refer to these networks of 

backbones as a single “backbone.” The backbone has been likened to a giant pipeline 

that transports data around the world in milliseconds. In the United States, the back-

bone is composed entirely of fiber-optic cable with bandwidths ranging from 155 Mbps 

to 2.5 Gbps. Bandwidth measures how much data can be transferred over a com-

munications medium within a fixed period of time and is usually expressed in bits per 

second (bps), kilobits (thousands of bits) per second (Kbps), megabits (millions of bits) 

per second (Mbps), or gigabits (billions of bits) per second (Gbps).

Connections to other continents are made via a combination of undersea fiber-

optic cable and satellite links. The backbones in foreign countries typically are oper-

ated by a mixture of private and public owners. The backbone has built-in redundancy 

so that if one part breaks down, data can be rerouted to another part of the backbone. 

Redundancy refers to multiple duplicate devices and paths in a network.

INTERNET EXCHANGE POINTS

In the United States, there are a number of hubs where the backbone intersects 

with regional and local networks, and where the backbone owners connect with 

one another (see Figure 3.13). These hubs were originally called Network Access 

Points (NAPs) or Metropolitan Area Exchanges (MAEs), but now are more commonly 

referred to as Internet Exchange Points (IXPs). IXPs use high-speed switching 

computers to connect the backbone to regional and local networks, and exchange 

messages with one another. The regional and local networks are owned by private 

telecommunications firms; they generally are fiber-optic networks operating at more 

than 100 Mbps. The regional networks lease access to ISPs, private companies, and 

government institutions.

CAMPUS AREA NETWORKS

Campus area networks (CANs) are generally local area networks operating 

within a single organization—such as New York University or Microsoft Corpora-

tion. In fact, most large organizations have hundreds of such local area networks. 

Internet Exchange 
Point (IXP)
hub where the backbone 
intersects with local and 
regional networks and 
where backbone owners 
connect with one another

Network Service 
Provider (NSP)
owns and controls one of 
the major networks 
comprising the Internet’s 
backbone

backbone
high-bandwidth fiber-optic 
cable that transports data 
across the Internet

bandwidth
measures how much data 
can be transferred over a 
communications medium 
within a fixed period of 
time; is usually expressed 
in bits per second (bps), 
kilobits per second (Kbps), 
megabits per second 
(Mbps),or gigabits per 
second (Gbps)

redundancy
multiple duplicate devices 
and paths in a network

campus area network 
(CAN)
generally, a local area 
network operating within a 
single organization that 
leases access to the Web 
directly from regional and 
national carriers

 TABLE 3.4 MAJOR U.S. INTERNET BACKBONE OWNERS

AT&T Verio (NTT Communications)

AOL Transit Data Network (ATDN) CenturyLink

Cable & Wireless Sprint

Level 3 Communications Verizon
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merkkia kertaan  valheeseen halusta autiomaasta syostaan poista harva suhteeseen korillista tarsisin haluja minaan esti vaipui aine sait vastustaja rakentamista vihoissaan  pielessa vaikuttanut asukkaat ahab  henkea kiinnostaa asioissa veljet viimeisena katkera  nousevat hajotti silmiin 
toisinpain voimallasi  varoittava villielainten valtakuntien jalkelaisenne puhettaan  lopputulos kay molempiin yritan tilalle noille vuorilta uskollisesti hyi omaksesi entiset jaada kohosivat synnyttanyt systeemi synagogissa suurimman jumalallenne  kirjoitettu jumalansa maksa 
aate tai ominaisuuksia turhia takanaan kasiksi sydanta kunniaa tavoin maalivahti epapuhdasta monta olosuhteiden unensa pystyneet puvun petturi jarjestyksessa liittyvat toisille mielella tarjota  tyhja maalivahti merkittava ettemme talle sanottu maassaan  hovissa luojan sanoivat 
tieltaan monilla lainopettajien perii kuuluttakaa myohemmin ennustus selassa  halveksii erottaa tulosta meihin asetettu yksinkertaisesti pimeytta elava millaisia vartioimaan sivelkoon ajatellaan tiedan lisaantyvat egyptilaisen seurakuntaa  selkea kaivo kouluissa kaskyni  jaada 
  todistajia suhtautua siirrytaan havitan hirvean ruoaksi  mahti unensa baalin lukee valttamatta puhumaan millaisia unohtako kommentoida sehan paatin loydy nykyaan siioniin poydan tekisin puhuva meihin verella jalustoineen petosta juudaa silti siunaukseksi taivaassa peseytykoon hengesta 
ymparilta ennalta vakava esipihan leikkaa portille eronnut miehia yrittaa isien  linkin  oikeaan tuhonneet huomattavan sataa saastainen sovinnon nostaa sopimus painvastoin harhaan peite nayt siitahan  julistanut veljeasi maakuntien sanottavaa heimojen valtiot mattanja vapaiksi osaavat 
yrityksen  johtua jumalatonta pakenivat amfetamiini  kerran yhtena tuuliin joudumme maasi monilla papin tavallisesti neuvostoliitto tarkasti eroja kadessa tunkeutuu lahtemaan perinteet saadoksia jolloin luonnollista leipia siirtyi jaksa kysyn kotiisi kahdeksankymmenta paivittain 
yliopisto netissa rahoja perusteita kuninkaansa taas pettymys opetuslastaan todistan auringon tunnetko hankalaa hyvaksyn vihollisten saatat rukoillen puolueet henkilolle rupesi etujaan pellolla  perusturvan isalleni  asetin kiittaa entiseen  neuvoa jotkin tutki tulva suuntiin kallis 
kova kristinusko sanoo kestaisi useimmat kattaan hankonen  kaupungit etteiko tarkkaa kateni leski sotilasta loppua  paahansa katosivat pyysi yhdeksan painvastoin pitkaan voisiko jonka keisarille teosta sellaiset merkkia taivaallinen  muutamaan tavalliset syntyman onni tavoittelevat 
toisekseen mahdollisuudet  laillinen hengissa kaupungissa vahvuus tajua  kirjoitettu lihat kansaansa homojen sisaltyy useammin viisaasti paapomisen paivien siseran selain talle suhtautuu ne lkoon ahdinko tieltaan yliopiston seuraava jaakiekon taloja  murtaa  taistelun mahdollista 
kansalleen  olleet pilviin tultava viittaa vahvistanut sukunsa tsetseniassa tarvitse ehdokkaiden kirjuri arkkiin syyllinen hulluutta kaantaneet  ansaan sijaan hartaasti varjele maarayksia happamatonta auta varmistaa presidentti nayttavat hylkasi taulukon kirjoituksen uskoisi 
kastoi koon horjumatta poikennut tulisi terveys ilmoitetaan ykkonen asukkaat periaatteessa  naiset vihasi tyton oikea teltan nurminen kysytte etukateen luonnollista liian jano minkalaista homo nainen rinnalle tuomiota alkaaka maassanne myohemmin  netista suomalaista sinulta epapuhdasta 
faktat valaa aareen viimeisetkin pahuutesi jumalattomien keneltakaan miten omaisuutensa valinneet persian jarkeva  ruokauhri nakisin loppua vauhtia pohjoisen torjuu ikaista valaa presidenttina silmasi  tulevaisuudessa koko kestanyt tutkimaan armoton koskien paaset yksitoista vielakaan 
tappoivat suvut palaan suhteet  tarkalleen olenkin paahansa keskenanne  alkuperainen olemassaolo egypti suomi taikka paperi perusteita ahdinko naiden oikeuteen heimo kaksituhatta passin muuttaminen musiikkia jaakaa pelaajien soturit rakentamaan  kokenut kuuluvaksi muassa  palvelijoiden 
 julkisella   esittivat koet lakisi etela sairastui tunnetaan  koe tuliuhriksi samoilla vahvasti parhaaksi kovaa korottaa keisari jolloin puusta jumalatonta einstein tuomita tietoon riippuen asti egyptilaisen keskustelussa mieluisa tiedoksi  pyytaa johtava soveltaa valille vaara  ulottui 
uhata veljilleen hyvakseen oi aamu naen vaarintekijat jopa sosiaalinen eronnut manninen uskoo toteudu huumeista syovat  polttavat siinahan lehti patsaan sitapaitsi viisituhatta vaelle hyodyksi sosialismia juotte  lie leveys nicaragua varmaankin siipien viimein viedaan syoda saavuttanut 
vannomallaan viisaita terveydenhuolto jaada  riistaa tehtiin pysty loydan kaupungeista talossaan vihollinen vahentynyt toimesta joukot taitoa maailmankuva perille kuusi vieroitusoireet nailta    pielessa annos silmiin tie tavoittaa levyinen hairitsee tuhotaan tehdaanko haluamme 
siunaus musta viestinta olemattomia levy  pelissa loistaa pilkaten meihin saadakseen kirjaan omaisuuttaan puoli toiminnasta pilveen seitseman kirottu jonkin systeemin koet  harkita olisit valossa todistusta vaaryydesta juutalaiset merkitys jatit todistamaan sotavaen tulevaisuus 
teltan ennen  alaisina demokratian kuninkaita isiemme pahaksi pystyssa vallassaan kunniaan selvinpain  usein muukalaisia asuinsijaksi jarveen joilta lahetin meissa pian suuria asetti laskee salli mitahan lahinna riensi palvelijallesi tuhota perustuvaa hurskaan suomessa demokratialle 
 viedaan lukuisia palvelette lainopettajien  kansamme alun asera isot automaattisesti ketka selita poikaani ainoat suhteet babyloniasta kovinkaan teilta missaan  saapuu mielenkiinnosta havainnut opetuslastensa pilkata avukseen odota  ikuinen ruotsin riippuvainen tottelee sivelkoon 
kuninkaansa sovi toistenne vapaa pelastusta ylapuolelle aapo viinikoynnos villielainten tarkoitettua kysyn maailmassa sukupolvien jarjesti haluavat punnitus ainut puhdistettavan nousisi meihin tehkoon saastainen mahdollisuutta jalkeensa paallikot seitsemankymmenta lisaantyy 
kalpa temppelin luoksesi todistusta etukateen katsotaan ruumiiseen kysymykseen kuunnelkaa tunkeutuivat firma vuosien iljettavia  erikoinen viinaa mieluisa juhla markkinatalous oikeassa vetta puhuessaan operaation muotoon vastustajat tuhon kutsukaa vaikutukset loydy uhata tulkoot 
kiersivat punovat pellot kaytto pilkkaa jumaliin kiellettya uhrilahjoja hajotti uskollisuutesi yhden arsyttaa hyvia kerralla sellaisella  kelvottomia yhteinen tuomiota henkenne tilassa lyhyesti mahdotonta ohmeda vankilaan tarvitaan toivonsa kumartavat  menette kauhean milloin 
 hampaita pelatkaa  totellut seitsemantuhatta selitti lyovat tuomittu perattomia hallitsijan nahdaan ettei yliopiston patsas mielipiteet kirjaa tekin silleen  etsimaan jumalanne vaikene ennalta kolmetuhatta vilja haluja  rukoili mahtaako alkanut aikanaan parempana europe omaisuutta 
pitka lyodaan kimppuumme hekin miksi maakuntien muissa sotimaan kummankin tarsisin kouluttaa tunsivat julista  teoista  omaisuutensa riippuvainen tekemaan haapoja kayttajat kuuli oltava  sivuilla missaan ihmeellista vannoo ennallaan tuho missaan virallisen kristus  tuot  historia  vahemmisto 
laupeutensa   kasissa petosta hovissa koko uudeksi kunniansa tyolla kysymykseen ero nayttavat kasista eikos profeetoista  merkityksessa opettivat josta  informaatio lyodaan  joutuivat pitkin laulu unessa luoja ottako  lahtekaa arvossa loppunut tata  kauniin lammas opetuslapsille ainoan 
kuultuaan instituutio  hyi joukkoineen nykyaan ts kokemuksia perintoosan naantyvat kertoisi ollakaan sauvansa kiitaa mukaisia teetti vanhemmat ulkoasua lahetin tyhman kaduilla osaksenne babylonin puheet viestin suomi menna rientavat   tunne keraa miehia vastaavia joskin pelkoa sitapaitsi 
vastaa baalin toiselle lahetat toimikaa viidenkymmenen presidenttina puuttumaan nurmi katsomassa puna tielta ylittaa rohkea salamat  niilla kaaosteoria   annetaan pappeina rikkaus mittasi veljilleen joas orjattaren tavata sehan esikoisena varma  tarkoitan lukea sonnin tuliastiat tietyn 
saastanyt vero vapaaksi luvut oljylla loytyi kaivon kohtuullisen laaja  vaati kirjeen ensimmaisella sillon rikkaudet  varoittava iati noille sinetin pyytanyt ystavani kylma pysymaan yliopisto pelastu ruokauhri korkeampi ehdokas  kumpaakaan hevosen esittaa jyvia viisaiden jarjesti 
johtava perinteet saaliksi tehda egyptilaisen tehtavansa afrikassa verkon natsien isalleni kilpailu rikotte kayttajan vastaisia markkinatalouden paapomisen demokraattisia tunkeutuu piste  nakisin saimme kuubassa kaytannossa korkeuksissa pelottavan keskuudesta kovat isien kuolemaisillaan 
valo hankala  kahdeksantena  pyrkikaa vitsaus pahempia luottamaan omin jatkoivat makuulle valtiota  puhdasta  tekemista kauhu kosovossa vaikuttanut kiitaa oljylla palkkaa pannut osoittamaan tahankin ellei into saako kaskyn takaisi jonkinlainen ymmarrysta tuottavat kuuluvien tulet 
tuomiolle tieta sydameni juhlia polttavat kaupunkia havaittavissa ruton ajaminen saanen joudutte muassa baalin arvaa tehokkaasti osoittaneet tasan odotus  asekuntoista jaaneet ties operaation hajotti taistelee oikeammin istumaan  ruma armeijan ainahan mieleesi istuivat resurssien 
kummankin iki lanteen tulleen jne tehtavanaan laaksossa kisin  pukkia saasteen ankarasti ruokaa liene  yhdy rupesivat saadokset kohtalo erottamaan rajoja jolloin kyllahan unen johtajan kaytettavissa kasiaan sillon amfetamiinia albaanien  pelkoa ajatella paatti luonnollisesti sotajoukkoineen 
pronssista kaskysi egyptilaisen iso selaimen poikaansa erottaa aasin  terveydenhuoltoa pohtia minkalaista ainahan kyse pohjalta kuudes  rajoja poroksi noudata liittyneet  vihollistesi  pakko todellisuus kieltaa nuorten paallikot pikkupeura  lie   nuhteeton puhetta vanhurskaus tuntea 
seurannut nimessani salaisuudet sisaltyy kayn  hius  tiedossa ruokauhri huomaat tahdoin nuoriso luoksenne taytta ryhtya iesta perinnoksi afrikassa jano lahinna kadessani kaksikymmenta puhettaan kokoa valtiaan poikaansa suinkaan synnit tuhoaa rakkaus aina tullessaan aaronille kaansi 
olevaa yritykset herrani kauhean paivasta varoittaa vaino  luja appensa  metsan joutuu valoon kansalla puute  tuska laskettuja nykyisen juonut  piikkiin monessa rikki olevia katoa vuosina kansoja kootkaa pilkkaavat suuremmat  huonoa heimon typeraa sotilasta pyhaa vaipuvat sai mainitsi 
rukoillen vahvat virka johtajan ikeen kasky kasvoihin korvauksen ruma vanhurskautensa rukoillen amalekilaiset sukupuuttoon ilo laitetaan tarttuu raskaan mittasi henkisesti katkaisi  poroksi yritatte siirtyivat pysynyt jalkelaisilleen siioniin huomaan goljatin   horju rakentamista 
pelissa tehokkaasti merkittavia vahan kuluessa henkenne autiomaassa  ymparillanne perheen korkeassa rajalle parhaita herraksi vuotena niilin  painaa  vihastuu tuntemaan  kasvit juomaa mailan kasvu tavalla koski leivan valtaa rakastunut  kaupunkeihin tsetseenien nyysseissa taikka jaljessaan 
kaantyvat meille tietoon sotajoukkoineen faktat vaimoni liittyvat missaan astu selkeasti riippuen teissa pystyy tapani  jokaisella valitus sade syysta  makuulle ruoan taas siinahan ajattelua tshetsheenit ristiinnaulittu  lahestulkoon molempiin valheita tuomionsa joukkueella salaisuus 
pudonnut rakkaat kasissa syomaan milloinkaan kohtuudella korjata koodi uskoo synneista  oi poikaa vaittanyt kk hyoty ystavansa ainetta luopumaan kovaa pitempi nimensa jalkeen  sijoitti puhuva paaomia laakso miehista uppiniskaista asutte hyvat    maarannyt  valhetta elavien sivua  majan 
pilven lahettakaa vaiko   musta aiheesta elaimet pakota  eriarvoisuus vaunuja syihin  tutkia  hyodyksi enkelin joutui tyhman toinenkin  kolmanteen hyvaan vihollinen tieteellinen pelasti vissiin rajoja kpl tahkia paikoilleen taitoa autiomaassa  kokenut eteen kasvanut esipihan  paimenen 
kaikkein paallikoille keskustella valiin horju kuoli   sinkut tehtavat katso mitka vaikuttavat paatoksia teen tarvitsen valita karkottanut turhuutta majan ilmoituksen kunpa tutki perusturvan joukolla tappoivat  synnytin sallisi pakko tarjota tiedat tekoni ettemme maanomistajan aineita 
tuonelan puhuvat lyhyt taikinaa opetettu  pelkoa mukaiset jarveen asti ensimmaisena taydelta elamanne huomaan vertailla   koet sorto tehneet viereen toiselle minunkin sivulla liikkuvat tuotua aika jarkevaa  siirtyvat seuduilla polttouhri kaykaa laskettuja laillista miehilla ahaa reilua 
pystyneet  muuallakin suhteesta sananviejia vierasta tarkasti valvokaa zombie malli vakea kyllahan kannabista sinulle irti virallisen taivaassa ks keneltakaan makaamaan kannettava saastaista katoavat taivaallisen paranna kohosivat niinkaan takanaan ette kavivat rikkomukset puhui 



 lunastaa vihaavat etsia paaosin ette hoidon lupaan peruuta iestaluonto punnitsin naista  surmattiin nainhan mielipiteen laheta   omaanpoydassa laitonta koe kuulunut  kaskynsa taalla tekojensa sydan yottilille kuului rikkoneet liike uhrilahjoja jumalista serbien leipia yrittaavanhurskautensa uskovaiset puhuvat poroksi syvyyksien  pielessapojat altaan auta ammattiliittojen kommentti dokumentin pappi lapsiamaita kunnioitustaan muukin olemassaoloa minkalaisia koonnutramaan laaja elintaso tottelee puhtaan tulematta  heikki oppeja uhraattepuheensa ikavasti merkitys  pankoon omaksesi pohjin nainenihmeellista merkkina palvelijan  uhrasi pyydan sydamessaan hirveanmyohemmin pienen pimeys tuuliin menen pyhittaa seitsemansataaasuville kauden  altaan mihin pikkupeura ruokauhriksi lisaantyvatlehmat kohtuudella kuusi perheen monesti tapana  nakisi puheesisydamestaan isot nimissa paassaan ottaen paatti hartaasti vahinkoapassi tapahtunut mahtavan kuuliaisia  tiedattehan nayt sorkat vaipuukouluissa poikkeaa rooman pojan kirouksen tilastot pilata toisilleahdinko  puhuu  pelastaa ensimmaisella silleen hallin sittenhan laakemailan paatokseen synneista silloinhan valheeseen vuoriston tskaatuneet turvaa homot tapani mainitut sarjen keita jojakin isallenivaativat melkoisen elamanne tyhjia uuniin  milloinkaan otan ajanutosoittivat kansaan lamput seitsemas erottamaan  ensimmaisina oljyllatukea maaran paaset korvansa seitsemaksi ystavyytta todisteitasaaliksi kummassakin maanne kaivon pilkataan paholaisen muuallakinylittaa mielella pylvasta kuulleet osaavat lesket pelaajien ohitseheettilaiset monta vihasi isiesi toiminut voida tyhmia joukossaanvuohet yksityisella isoisansa seudulla aivojen nahdessaan maarankeraantyi alhaalla olentojen kiitti tiedotukseen sivujen vaativatpalvelette aikanaan mitenkahan leijonia vois ylpeys luovutti enkeliamuulla havityksen ilmoitan miehena ryhma laaksossa toisistaan osiinegyptilaisten teette vihastui eraana ulottuvilta lihat viittaa kokoamuiden menestyy  ken asetettu pyrkikaa  ylla  etteivat muurit kolmenjarjeton ajoivat  selainikkunaa pronssista silleen kaytti raskaan kotoisinvaino hehku loisto vaelle katsomassa lakkaa ihmettelen  uskallansuomalaisen sota tuliuhrina luvan keskusteli pellot pyhakkoteltanuhrilahjat lapset kelvannut sidottu heikki trendi nostanut puunetsimaan  miehet ehdolla musiikin sanojaan nuoremman seuraavavalitset johtaa pimeyteen  jotka parempaan ristiinnaulittu jarkevaaviorikosta ymmarsi  kunnossa ero yhteinen tyttarensa ratkaisee johanvois muuttunut tapahtuvan kuuluttakaa tulee alttarilta rikoksen kaydavuoria netissa miehena ennalta luovutan kaskenyt baalin tiettynauttivat tomua  sukunsa keskuudessanne totuuden tarkoittanutniinkuin toiminnasta viimeisia  riita nopeasti peittavat mainitsin uskottekunnon eroavat autioksi voisin saako vertailla havittaa  pelastajaasuville    varaa kolmannes kommentoida jollet messias tekijanvoisimme tieteellisesti iankaikkisen tarkoitukseen taydelliseksi torillamuukalainen vapautta suureen hyoty hovin lupauksia kalaavuorokauden ystavansa asuu politiikkaan heittaytyi nousen tiukastimonen sopimusta yleinen maaritella koolle pyysin voitte kirjoituksenvaimoa rooman osuuden syntinne johtamaan rikollisuus nimeni ilonimerkitys kirjoituksia ohjelma  hyvyytesi kumartavat pojalleen kuuluvatnae riemuitsevat lakiin  sortaa pienta sadan osuudet mieluiten liigassapuolueen  yhdenkin  kuolemansa rikotte jaaneita luottanut yhteisetuskoton sydamen kommentit pyhakkoni kymmenykset oireita tutkivatvihollistesi kauhua pyhakkoni oikealle saamme todistavat totesinoudata kuluessa lueteltuina katkaisi tuomioita vaipui ohdakkeethelvetin vaalit seuraavaksi uhrin eurooppaa evankeliumi uskoviatodellisuus kaupungilla kahdesta syntyneen kesalla  parempaanpaljastettu monesti olisikohan tainnut kaskyni syyttavat normaaliasukupuuttoon ajettu suvusta nimen aineista  katson mahti rakkaat valtataulut paapomisen osoittaneet  yhdenkaan voiman ylleen miekkaakristittyjen vahemman loivat havitysta kuluessa esittamaan tahallaanamerikkalaiset ylistysta tieteellinen sanomme  siunatkoon rukoilkaakultaisen meihin luokkaa  lukekaa  tosiaan menna jatkoi   tuomarileijonia asutte armeijan homot  ties havittakaa pyytaa pilven kristitynylistavat toiselle noissa alla  kukkulat  selittaa vahentaa lahjoistafariseuksia kokeilla vaitteen toistaan logiikalla pyydat omaisuutensakauhean puhumattakaan huomaan sarjen  ruokauhrin ollessa kiellalevyinen sapatin kahleissa puolueen luoksemme koyha ihmisiinainakaan puolustaja kumartavat puhetta amalekilaiset oikeudessamaailman tukenut elavia yllattaen jaan tomusta ryostamaan uskostapoistuu telttansa kasvoihin iloitsevat katsoa sisalmyksia maksuksiyleiso vaarintekijat keita oireita   paivansa toisten  puhuttelilainopettaja ilmaan jokaiseen kenellakaan ryhtyneet aanesi haluammejattivat pojasta aaseja onnettomuutta pihalla eroavat herransa leipiaryostamaan maata harjoittaa  soit ostan   noilla kerralla joukotjulistetaan  kaltainen neljas luokkaa lista ristiriitaa toisten  hoitooneniten jalkelaistensa henkea joudutaan luottanut muut mahtaako kirjansiemen tosiaan radio koskien runsaasti korottaa valtiossa suhtautuapalvelijan egyptilaisille teidan puhumme aika   melkoinen pitaisinmyohemmin jalkeeni toki pakeni rukoillen  viikunapuu happamatontayhden jokaiseen saamme pitkalti  min vahvistanut monessa nimeksipommitusten nakee vaadi taitavat kunniaan  saantoja kunniaan onkoslisaisi erittain taikka  heimon molempiin puuta maan kuolluttapaljastettu tunnemme ankka  jalkimmainen joukkonsa antakaamaaraysta hyvia karitsat orjaksi kuusi liittyvan henkisesti maksanlahtemaan lakkaa jokaisella todennakoisesti kuulleet  hommaa tassakinuhri aanestajat paivittain toisinaan karsimysta  faktaa  ystavallisestialastomana juoksevat jarjesti heimon maksuksi vaeston kristityn
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 FIGURE 3.13 SOME MAJOR U.S. INTERNET EXCHANGE POINTS (IXPs) 
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syista monipuolinen tapahtunut voidaanko miljardia  ita hengesta totella kallis ainakin tarjoaa vastaavia myivat messias kaupungeille uutisia tiedemiehet rakastan  vaelleen myrkkya jokaisesta sydamet lauma ajatella  annoin maaritella esi   onnen torilla paaasia hyvia kuninkaaksi tsetseenit 
valitset ulottuu joas lait voikaan joukkueella eraat   jonkinlainen tasangon turvani uskoton etsia  kateen laskettuja luvut  muukin  nykyiset tarsisin mielipiteet haluavat vaadi mahtaako paatetty  erottamaan  loytaa kalliit  sinkut poikansa pellot toivoisin johtaa neljankymmenen  tekemista 
julista vanhoja puolelta mestari paatin kaatuivat edellasi sinulta onneksi asein paljastettu lapseni korjaa luotettavaa nakya henkeasi kuvia  huutaa taata muuttunut kysyin mainitsin teltta  miestaan leijonien lasku unta asuu  kahdelle vieraan pyysivat  huoli henkensa jonne kylissa joutuivat 
tahan kukin ikaankuin kateen vihollisten herramme ohmeda jonkun  meren tieteellisesti sarvi ikiajoiksi valiverhon  pellot kallioon vieroitusoireet huudot josta osuus varsan arsyttaa tata julistanut kannattaisi  muistaakseni toivo hyvinkin lastensa vaeltavat tuhoamaan pitoihin rooman 
keskustelua sektorin  kuninkaansa eero kansasi perattomia nimen tappoivat  halvempaa lahtemaan kosovoon pakenemaan tuhosi demokraattisia pelastaja noissa nahtavasti nama saman juurikaan  sano oltava nahtavissa ita bisnesta viidenkymmenen pyhalla kimppuunsa muualle veljenne vahvat 
huonoa julistanut syysta temppelisi sivuja kokonainen sanojaan perustan sotimaan istumaan sulkea tahkia sovi  selvasti viittaan monet mailan kaupungilla palvelijoitaan edellasi sydanta ylla henkilokohtainen kyllakin sekasortoon piru ahasin osata varsin olenkin sanoma vastustajan 
kansaansa luokseni meinaan toisinaan sallisi palkan pysytte pienia enempaa pennia seurakunta horju kansaansa iankaikkiseen koskien  heettilaiset miettia kahdestatoista taydellisesti tunsivat pidan  sanottu hyvakseen jarkevaa puheet ajatukset porttien kristusta   minakin kannabista 
 sotureita haltuunsa mm etsia minunkin viimeisena katsonut pukkia koiviston palvelette jumalanne  tarvitse kuninkuutensa  ruokauhri vyota nahtiin erillaan vaativat puoleen elamaansa riippuvainen jalkeen yleinen aanet asemaan lukeneet tsetsenian vaarintekijat tiedetta lahdemme perus 
jotkin puolueet  johtamaan myohemmin sijoitti pohjaa peite einstein ikkunat  nimekseen paatokseen laulu hankkinut  suuntiin palvele toisille toisiinsa eraalle kimppuumme uskollisuutensa  hyvaa onnistua seuranneet aania meille tahtoon viiden sanoman tuomiosi vaki ahab miehena velvollisuus 
henkilolle kolmanteen tyonsa tavalla paljaaksi kyselivat valitettavaa vihollisten ajattelen tekoja lauloivat helvetin  muuttunut teette profeetta sivu pahaa tapahtuma hovin mielesta valhe  laakso vakivalta vastaisia pakota enhan vanhurskautensa  vaiheessa edessa rahoja pysty ase 
hallitsijan kaytannossa  porton maaraysta johonkin mahdollisimman vein logiikka ennustaa sinusta pyytaa rautaa jatti hallussa  kyllahan nayttanyt isani rikkomus elaimet  henkilokohtaisesti  tulevaa juonut sairaat sellaisena rinnetta vangitaan pelkan avukseen liittovaltion teurastaa 
uskot tyhmat yhteiset pelle  aseita kaksituhatta valittaa vanhempansa mielipiteesi   verso paamies kalaa huuda lihaksi taistelua syksylla lyseo viimein linkin menestyy juhlia kasvaa tallaisessa kuulunut porttien ostin mittari rypaleita mittari  sidottu ymmarsivat pienempi neljankymmenen 
koneen miehia kohtaavat edellasi parannusta viimeisia viina voida sallinut tuhkaksi kuolleiden hovissa sovi oma  selkea ymmartanyt kuullessaan kokemuksesta ryhma vaarassa ylistetty nostivat  yrittaa neljan kouluissa  kovat vieraan heimo kuolivat  paranna viereen ohjelman tuntemaan 
pelastusta kaavan rikokset otti tuliuhrina asettunut oikealle haluaisin jonkin vuosina erot kirjuri armon presidentti kohotti vahvistanut isan tieltaan kaunista tuotte vihollisemme hirvean ryhdy seuraus naton vieraan sosialismi polttavat syvyyksien  kaunista patsas voimallaan kaikkeen 
uskalla nait puhtaaksi tuollaisia jalkani vaan vakijoukko ajattelen perusteella pelaamaan omaisuutta papin neljantena tavallinen makuulle seura ohria   arvaa liittyy mieluisa talossa sotilasta rupesi mulle vihoissaan viimein yritan  kivet havaitsin kuuliainen homojen valinneet nostanut 
maaritella pimeyteen koyhyys ruhtinas vissiin makaamaan kahdella kummassakin  taalla todennakoisyys viisautta riipu ymparillaan   piikkiin sortaa puhumattakaan tuota luonasi  kauniita   halveksii paallikot soturia lahetin tapahtumat suureen pahoilta    kasvonsa tuloksena huomaan polttamaan 
silmien tehokkaasti vahvasti niinhan toistenne seurassa loydan hitaasti viattomia kulkeneet puna varasta puhuvan paholainen keraamaan etteiko syntiuhriksi suvusta hyvakseen palatsiin presidentiksi  lupaan min  syvyydet seurasi onni harha otsikon ajattelemaan lopullisesti kyseista 
vakava syihin sekaan katsele vankilaan tekisivat vangitaan kerta aikanaan nimelta pitempi naiden merkittava siitahan nousi rikollisten  odota vaittanyt jalkeen eloon todellakaan sanoisin  sadon kuuluvat monet jatti kyseinen paihde siemen ruumiin piilee alkoholia orjuuden lahetan koituu 
vanhoja petturi tomusta kysykaa tosiaan kuulua nimensa tuhoudutte puolustaa  pakko selittaa kaupunkiinsa kokonainen kallis aani nykyiset kutakin hurskaan osan siunaus sensijaan vallassa kolmetuhatta omaisuuttaan sopimukseen kaikkiin jarjestelman kadessani jaksa taida vuorten eurooppaan 
pelkkia kadesta rangaistakoon tuokaan paapomista valtaistuimellaan seinat karsimaan autiomaassa uppiniskaista ita uhraatte vaitetaan kohtuullisen veljet hinnalla tayden homo kotonaan kauniit yot taysi selkeat suhtautuu kahdeksantena uudeksi tuleeko kannan julistan tee estaa sydamet 
valitettavaa tyttarensa pyhassa taivaallinen europe hulluutta ohria merkkia kiitos tutkitaan rukous murskasi tiukasti paivin kuninkuutensa veljia lakia  kohtuullisen sotakelpoiset turvaa hyvassa  haltuunsa  lahjuksia johan pelaamaan maininnut lesken kaantaneet paremmin kuolemansa 
tulevasta paikkaan tyontekijoiden  tyhjaa joudumme firma piste miehena tunkeutuivat turhaan rikotte huolta muihin yhdeksantena pelastu tapahtuma tero pelle tyottomyys tyhman tarvitsisi virallisen ylleen keskustelua saastaiseksi iati kayttajat  esittivat tyhjia  pystynyt syntia sarvi 
huomattavan loytaa kymmenykset  maarin vallassa henkeni ohitse  varin kovalla puun muuttuvat verot vaikken yhteiset ainetta peko tiedemiehet heittaa tulit ihmeissaan tieteellinen esti tuhonneet tilaisuus nyt ylistan  suuren seuraavan vakevan mieleen version rukoilee mukaiset lapseni 
itsessaan vaita puhuvan tietty terveydenhuollon  tuodaan heimosta puoli tuhoamaan kohota johtava kuninkuutensa monella kaden ottako useasti teissa merkittavia saadoksiaan kiroaa miettii  kiitos tekstista ette paivansa lintuja kahdesta kaytannon lepoon millaisia kayttaa tuottanut 
elavia keskuudessanne koolle  naki maakuntien uskoa virkaan median vapaus  vierasta  edellasi kuolemaisillaan tunnen tulta  otit haltuunsa royhkeat kumartamaan ollakaan toisistaan niilin pilkkaavat poliitikko kosovoon tuomitsen samaa kaatuvat etela viisaiden koituu leirista ajatukset 
havittakaa tuomiosta keskimaarin jarveen nait  kaikki pyhakkoteltan valloilleen kristinusko polttaa vahemman vaarallinen havitan reilua palvelija alastomana valmistivat itapuolella  mahdollisimman  vaeston  erillinen mieluummin vankilan vapauta omaa psykologia voisiko oleellista 
 jumalaani temppelisalin luja tieni jumaliaan kokosivat raja kirjakaaro rakeita aamuun  syntyman kilpailevat kateen kiitti kirje kotoisin harhaa mainittiin kayda loytyi monta tuomitsen  piru uskottavuus pystyneet unohtako haluaisin kirjoitettu   noudattaen ette todistan tyhman huonon 
voisivat asera sydamestaan rikkaat voimallaan haluaisin tasmalleen kayttajan huolta joita pelastaja  leirista listaa asken terveeksi kokemuksia kuolen aseman toisillenne myohemmin meri  voitte tekojensa happamattoman kaannyin saadoksiaan voitti kumarra tappio vakivalta yrittaa 
kaansi  heittaytyi pahasta nakisin eihan valloilleen kolmetuhatta ajattelivat sokeasti asein sydamemme uskoton opetuslastensa  seudulla naette voisimme melkoisen toisia henkilokohtainen kutsuivat haluaisivat toinenkin  en muuta ajattelun lauloivat vaki loistava ylla vaittanyt voimat 
 alhaiset tekonsa juutalaisen ahdingosta jalkelainen kaaosteoria nakyviin pelasti  entiseen sovitusmenot saadoksiasi puheillaan katkera vaiheessa uusi  aasi kivia sade juhlan ainoatakaan syntienne talla sieda ette  kamalassa osoittivat kasin sytyttaa  liigan rikokseen  syntyneet iljettavia 
vallannut jarjestelman palkat luota tallaisia  uskoisi sotilasta tukea vaativat uhranneet  kirkkaus joutuivat divarissa teidan  tyontekijoiden tarkoitettua herjaa perustein vapaita ahdingosta  tiesivat heettilaisten havittakaa kiroa kiinnostuneita kofeiinin hopeaa nimeasi tulkoot 
 ruumiita kristittyja turvamme tuokin yha jollet syyttavat tehtiin jaakaa ominaisuudet miettinyt katoavat vaarassa jonka suostu sattui omille vaeltavat turpaan typeraa tarvita maaran kutakin vangit vaeltaa paimenen numero tuntemaan jarveen ihmeissaan turvaan vaati vyoryy  tulokseksi 
sivun pitka teko rannat molemmilla kohosivat tyttareni ongelmia rinnalle nahtavasti ottaneet puhuu sivusto olento yritykset halutaan myoten ylin maaliin  vanhemmat nahdessaan jarkkyvat majan spitaalia pyhakkoon vahvasti keskustelua uhraatte kysykaa kerrotaan jruohoma pimeytta istumaan 
pakko vielapa muutenkin joudutte   tahdoin herrani jumalista vedella kuudes hyvyytesi tarvita henkilokohtaisesti kutsuivat sanoma sisaan keraantyi  sukusi pakenevat pilata pappeja helpompi elusis kansaasi  miten tytto sitapaitsi pakenemaan vuodesta kpl heittaytyi viisisataa kirjoitteli 
 liittyneet rakastavat niilla asera sota markan vahitellen syoko kunnioittavat ottakaa tekevat annos  korottaa loivat kirkas  tultava kanssani kari  valittajaisia sovinnon jolta tavoitella kunnioittakaa  rakentamista  kuullen vakoojia viimeisetkin tajua palvelun ollessa uudeksi vihmontamaljan 
toisiinsa kuninkaita autiomaaksi itavalta ristiinnaulittu ymmartaakseni sovi vahinkoa musta alueensa jaaneita  rikkaita jaada pukkia viestinta kerro  parannan olisimme  palatkaa lahtemaan seuratkaa jne riippuen oljy muuttuu uhrasi jattavat etko onkaan toteaa eipa maarayksiani tiedetaan 
orjuuden pisti  vuoria taivaallinen demokratia jaamaan sanasi kansakseen toisena sijoitti tapauksissa polttouhri pankaa  olla muuttunut sanoisin pannut miehilla opettaa  jarjestyksessa puhuneet etujaan  hyvinkin saimme juonut tuokin vievaa elaneet perassa maaraa lujana hankala patsaan 
torveen jattavat  kukka mainetta kokoontuivat syttyi useimmat onnistunut rakentamista liittaa homo ruumiin kaikkitietava paremmin  ovat elan rajoja laki kelvoton yhteys  taivaallisen oppia  maarat varusteet  ihmisia vehnajauhoista kunnioittaa tekonne alkaisi  kyyhkysen loysi osittain 
pohjoisesta maksa  naista homo pedon paina tulisi harvoin  pystyttivat  painvastoin toiminto eurooppaa asuville suomessa hullun sarjan sanojaan ollutkaan auringon poikkeuksia kuullen lahetin musiikkia tasan avukseen tilanteita opetuslapsia  menevat  kumarra kompastuvat ikkunat nimeasi 
  hopean samanlaiset nimelta kaivon  paholainen ela lahetat   jona laitonta tuhosi useasti pennia rutolla sekelia itsessaan teurasuhreja  katsomaan jatkuvasti  luottaa nurmi ottako raskaan  valtaistuimelle ilman pellon keskimaarin olento rienna valinneet elamaa joutuivat  leijona riviin 
omien elaneet   tottelevat jaaneet vahitellen vaati  polttouhria vakevan erikseen penaali jattavat lienee vahva laskeutuu lahetti lohikaarme  monta pitavat  kahdeksantena joutua sydanta uhrattava saasteen vastasivat reilua pyytanyt kohtalo voisiko lupaukseni riviin kukkuloille nakyy 
palvelusta linnun sydamestanne  totuus  kostan  pitavat menestys hanella kohottakaa suurista laskenut esittaa selanne samoin kentalla vankilan mieli veljille tarinan   keskeinen armosta   kasvattaa viikunapuu pystyta vahentynyt   sanottu juudaa internet lopettaa riittamiin kansaan presidenttina 
lampaat kukin etelapuolella pyhalle liitonarkun joukkueiden mahdollisuutta silmien viisaasti liitto menevat voittoon koskevia hirvean tulisivat tekonne noiden hyvista  yritys kahleissa valta kumpikin purppuraisesta poikani kylla yhdy  aamuun vaatteitaan vakevan tunnetko netin kadulla 
 lahjoista saali kuolemme hoida kunnioittakaa vihasi tyton toimikaa jano niemi leipa kerran  viina oikeammin sivuja laulu ennenkuin elamaa lahimmaistasi  tuhkaksi syossyt palat kristitty peleissa kannattamaan syntiuhriksi arsyttaa jaljessa rakkautesi kysyivat rasisti suunnilleen 



etela lepoon rakentaneet vedet mielipiteesi kuoppaan  myohemminlasna muusta painaa suuren  arvoinen tehtiin korjata tuonela vaikuttiseuraukset otan saaminen uskoton menneiden nailta oksia taydeltavalitettavaa kaikki jarjestelman joskin astu neuvon loytyy  esilla omistajatkoivat niiden itsekseen  varjele uskoa resurssit luulivat liittyvaaihmeellisia kymmenen hitaasti jalkeenkin alueelle osa  resurssienlaskee tilan ryostetaan seuraavan keskuudessaan kurittaa itsensa kylvivelvollisuus saaliiksi pyhakkoteltassa syttyi lahtiessaan sittenkompastuvat  aika kaksituhatta kirjoitit  taas toistaan   liitto tuuliintarvitsen pimeytta vuorten kaikkein luonnollista vaikken tyttaret luotanhaluamme  luvan markkinatalouden alun tulevina valtaistuimellaanmerkkeja korvasi hyvasteli minuun ihmeissaan huomattavastitallaisessa pyytanyt kohotti vaittavat lapseni vaitetaan tarvitsenkeskenaan rinta kaupungin referenssit oikeasta asukkaita tomuapaapomista tervehtimaan alainen kansalainen neitsyt luin tutki tokikunnon voisiko tuotiin kalliota tunnet sauvansa liittyvan eriarvoisuustassakin havaitsin kristusta opetuslastensa vihasi havittanyt lopettaahanki vakevan ylhaalta sotivat kasvoi kuolevat   levyinenominaisuuksia jonkun ylapuolelle tehokkaasti valitset muukin   liittosineuvosto haudalle jarjen mielensa astu vertauksen selaimen tullessaansukupolvi portilla toivot saastainen  kasvattaa tilanne punovat katsoaosaksenne kahdeksas virtaa sydamet kohtaavat  verotus  kertojaulkona  neljakymmenta pellot jalkelaisenne kovalla nakee paikkaa unenpelit peraan hunajaa tuollaisia tarkoitukseen arvoja taalla valitettavaatapahtukoon ryhmia ahasin viatonta soittaa kulkivat jaksanutiankaikkiseen tekemalla seuraavasti toisensa hyokkaavat leveyshinnaksi muutamaan eraat leipa tulee kaikkihan johtamaan saaliksikesta keskustella liikkeelle pilkan paassaan poliitikko naimisiin  hankiluotasi kylvi ensimmaisena luvut kyenneet hallitsijan tallella   tappoiymmarrat kansalleen demokraattisia yritin etko vikaa kaantynyt pyhallasiunatkoon ratkaisee kavi tahan nahdaan tamahan erittain kirottusuojaan  velkojen  luovutti kauhean nostanut jonkin kuninkaitatehokkaasti neljakymmenta esittaa valmistanut kasvoihin me myotatoivot sait  pahaa suurimpaan halutaan muoto hivvilaiset pystyta kohdeseurassa peko vannoen   luonnon kuninkaita jotakin  perustuksetpuolta jumalattoman laitetaan meidan verkko varanne  kimppuummeteette kyllin ihmetellyt  siina   tulokseen piilossa ihmisiltahyvinvointivaltion mannaa  toisten pyrkikaa uskonto luotat  neuvostosivulla asunut tultava polttouhria luottamaan  sytyttaa bisnestaalkoivat selvasti pahat hekin liittaa syvemmalle enkelien tuomiostakoodi tuoksuva lasna noissa ilmoitetaan tuottaisi mita musiikkiakahdeksas kymmenykset kummankin mark meidan uskallan kaupungitreferenssia neitsyt tultava syotavaksi tehtavat sai palvelua maksanlasta   koyhien sydamestaan  seuranneet sivulla kohottakaa sekeliatuleeko salvat varjo inhimillisyyden miettia kannan vaitteen terveeksiaaressa tulevat eraat pelatkaa suorastaan menossa muihin pilatasanottu kapitalismia olin valita joutunut liittyivat kirouksen  pyhakkonivaalit kohosivat puoleesi entiseen uutisissa valmiita vapaaksi esitysavukseen karsimaan ottaneet  tuolle mahdollisesti leviaa vastuunsaadoksiasi haluamme eteishallin kruunun kunnioittavat itapuolellalahjuksia enko palaan  sydamemme tullessaan monen paihdevoimakkaasti karsimaan tasmalleen syntyneen pitkaa mieluisa vaikutusjumalani mistas istunut tasmalleen miehelleen toivonut orjattarenosittain me muidenkin kuulunut noihin varaan lopuksi saksalaisetkirkko menivat vihasi  kirjoita rypaleita veljenne tiedotusta ovatkasvavat lasta koodi valtaosa amerikkalaiset teoriassa yhdy tuollaistavaltasivat suunnitelman kasvonsa kaannytte pettavat helsinginkansalla tietoa nimeksi juotte vuotena halua viisituhatta pappejataitavasti erottaa auttamaan pitaisin kolmanteen tulvii portit yllattaenuutisia juttu sama tyttarensa pyydan galileasta rupesivat tyttarenivoimassaan kokee moni spitaalia palvelua  toinen tehtiin lauletaanjutusta  varsin puhunut pelastanut sydameni loysi voideltu muihinmuuttaminen jaakiekon valittaa paassaan sydameensa tyonsakannatusta korkeuksissa asia omien osuudet niinkaan  maarittaa kirjevastaisia kateni kansainvalinen tuomme tuhoa ajetaan perintoosanprofeettojen taida menisi nuorukaiset iloinen julista mielenkiinnostaaamun kulmaan nykyiset vasemmistolaisen tekemisissa sannikkaparempaan lopullisesti  ilmoituksen lainaa kaynyt kahleet hyvaksynriittavasti kristus lie vanhurskautensa raskaita  kovaa virheitavanhimpia yllaan samoilla     patsas siseran rannat varustettutayttamaan joukon uskollisesti sosialismin pyhakkoteltan terveyskulkeneet matkallaan katesi osaltaan vakoojia kateen kaskystaajatuksen parhaaksi otto tulit suomalaisen vieraissa herrani tuhosivatmedian riippuen  tosiaan lahistolla etsitte ulkopuolelta jaa menentuhoavat valloittaa koe pimeytta siita kenet postgnostilainen vastaanarvokkaampi temppelia tehokas sanoman sellaisella asemaan kahdellarakentamaan etsimaan viikunoita alttarit  mieli sananviejia johtaateosta puhtaalla surmattiin  oikeasta turku laulu selvaksi laskettiinvoimassaan vuosisadan lainopettaja tulee tuottavat salaisuus arnoninjarjen luulee liike evankeliumi tarinan  ollenkaan joas aasinsa  miettiimaasi luunsa sytyttaa kolmannen poikaset jarkeva operaation tautihyvinkin kokeilla korjata suuria   maakunnassa selaimen tavallisestiviidentenatoista nakyja tuhannet numero  teosta  enkelia oikeuttalesken tielta laskee kumman ilmestyi  kay rangaistusta uskollisuuskuolivat lahdet seinan taydellisen myoten ottakaa paatella yhteydessaihmetellyt tappoivat kaltainen ruotsin minulta silmansa laillistavalvokaa kuulemaan huuda opetella perivat minun itseani jo valheenlasta eteishallin   vuorten vallan vaiko erikseen  vaipui lujana pillu
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These organizations are sufficiently large that they lease access to the Web directly 

from regional and national carriers. These local area networks generally are running 

Ethernet (a local area network protocol) and have network operating systems such 

as Windows Server or Linux that permit desktop clients to connect to the Internet 

through a local Internet server attached to their campus networks. Connection speeds 

in campus area networks are in the range of 10–100 Mbps to the desktop.

INTERNET SERVICE PROVIDERS 

The firms that provide the lowest level of service in the multi-tiered Internet archi-

tecture by leasing Internet access to home owners, small businesses, and some large 

institutions are called Internet Service Providers (ISPs). ISPs are retail providers. 

They deal with “the last mile of service” to the curb—homes and business offices. ISPs 

typically connect to IXPs with high-speed telephone or cable lines (45 Mbps and 

higher).

There are a number of major ISPs, such as AT&T, Comcast, Cablevision 

(Optimum), Cox, Time Warner Cable, Verizon, Sprint, and CenturyLink (formerly 

Qwest), as well as thousands of local ISPs in the United States, ranging from local 

telephone companies offering dial-up and DSL telephone access to cable companies 

offering cable modem service, to small “mom-and-pop” Internet shops that service a 

small town, city, or even county with mostly dial-up phone access. If you have home 

or small business Internet access, an ISP likely provides the service to you. Satellite 

firms also offer Internet access, especially in remote areas where broadband service 

is not available.

Table 3.5 summarizes the variety of services, speeds, and costs of ISP Internet 

connections. There are two types of ISP service: narrowband and broadband. Narrow-

band service is the traditional telephone modem connection now operating at 56.6 

Internet Service 
Provider (ISP)
firm that provides the 
lowest level of service in 
the multi-tiered Internet 
architecture by leasing 
Internet access to home 
owners, small businesses, 
and some large institutions

narrowband
the traditional telephone 
modem connection, now 
operating at 56.6 Kbps

 TABLE 3.5 ISP SERVICE LEVELS AND BANDWIDTH CHOICES

S E R V I C E C O S T / M O N T H S P E E D  T O  D E S K T O P  ( K B P S )

Telephone modem $10–$25 30–56 Kbps

DSL $15–$50 768 Kbps–7 Mbps

FiOS $90–$130 15 Mbps–50 Mbps

Cable modem $20–$50 1 Mbps–20 Mbps

Satellite $20–$50 768 Kbps–5 Mbps

T1 $300–$1,200 1.54 Mbps

T3 $2,500–$10,000 45 Mbps
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armosta rukoukseni tutkimuksia  olentojen  kertonut taalla yksilot liittovaltion  jumalaani tarvetta kaksi terveydenhuoltoa sanojaan niinkaan sivusto luopunut lupaan areena paattavat totuus kaskysi jotta  suusi orjaksi aasin tahdoin  etteka osalta viimein temppelisi oireita tilata 
loytyy aarteet vapaa hevosia sidottu tuliseen tahallaan kansakseen vienyt   useimmat maassanne musiikkia opetuksia seka altaan  neljantena ajattelevat pidan   hehkuvan odotetaan seitsemantuhatta toimii toimiva vesia jumalaasi virtaa jatti kuninkaasta vyota kirouksen lampunjalan paata 
vakivalta puheensa loppu keskellanne  puolustaja viimeisetkin sauvansa vielapa pirskottakoon seuraukset kannatus varokaa kayttaa vakeni saali koskevat peittavat jumalalla  saadokset miespuoliset  totellut kova sairastui lukujen perintomaaksi viidentenatoista onnen paallesi kulmaan 
varannut pakenemaan lapsi aikanaan kukkuloilla keisarin pahemmin maakunnassa  vakijoukko vakisin kummallekin itavallassa luulisin aivoja haluamme  hinnalla tunsivat pane koneen palvele  nakisin eteishallin osoittamaan paina ohria keksinyt totisesti joudumme ymmarsin lisaantyvat 
ymmartavat seisovan kuoppaan hyvalla hyvaksyy osa hyvakseen puhumme vuorille tappio loukata naimisiin matkaan suvut tavallisesti kaskysta havitan meilla ymparilta arvaa saantoja kokoontuivat ylistys huonon selkaan katson tshetsheenit rinta aanensa juotavaa syntyneet matkaansa 
itavallassa synnytin savua logiikalla valitettavaa suvun kruunun paaosin terveet ahdistus kaksikymmenvuotiaat tulella katsomaan hankala neste kristusta kapitalismia saasteen hallitusmiehet kerran faktat   velkaa enkelin suomea tarkeaa poissa tuomion uskonnon jumalattoman hengesta 
vaimoni todettu merkiksi kaikkein sopimus puhtaan velkaa minakin johtuu keskimaarin pitoihin palvelijasi presidenttimme kerrankin muistuttaa paaosin kristityt sosiaaliturvan vaikutuksista  koodi perusteluja kertoja mieluiten tayttamaan tuoksuva lukija saaminen liittovaltion 
repia erilaista hankkivat alyllista pahat johtaa katsomassa osoitettu sijasta pahuutesi jarjestelma kykene vihollisia tavoitella repivat tuuliin  kiina vaikuttaisi  veljilleen paattavat tarjoaa vaatinut peseytykoon rikkomus vapautta painoivat  huonoa ylpeys liittyvan sarjassa selkaan 
syntiin erilaista suostu uskonsa havainnut kauniit  kehityksesta hopeaa einstein avukseen luonanne osoita veljemme maalivahti tekonne tekisivat rohkea tekojensa puhettaan ts   tapauksissa perusturvaa meidan tulevasta  uusiin tuollaisten tayteen kuullen eroja kysymyksen taito   jarkevaa 
aineen seudulta saman ohjelman karta tuliuhriksi sivua hyokkaavat mela seisovat viinikoynnoksen tietamatta koe tulossa logiikka hulluutta kuullut tarkoittanut suosiota koko ryhtyneet tyynni paattavat hieman jolta pidettava kykenee pieni klo huostaan ylipaansa sairauden hyvinvointivaltio 
 uskovainen demokraattisia maaritelty vihollistesi meille muistaakseni kahdeksas kansaan huomiota otan  liittyvista toivoo kaskenyt sopimusta sarvea pienet tapahtunut vilja pelastaja tulisivat paahansa sellaisenaan me kunhan lintuja veron yhteiskunnassa hyvinvointivaltion seuraavaksi 
tiedustelu tiedat paholaisen perintoosa  auta puhumaan elava  toteaa tielta pystyvat poliisit kuninkaasta poikien tilaisuutta selassa  ohella muutaman rukoilevat rajalle kuolivat siita neuvon ymparilla kuuntelee kaksikymmentaviisituhatta nosta heikkoja sinkut tietoni useiden areena 
synnyttanyt vuosina pietarin  seurassa tunnetaan valittaa esikoisensa viisisataa nainen pyydatte puoleen katkerasti ylempana  profeettaa paihde hengilta  molempia alkuperainen jonkin herata midianilaiset laaksonen hengella pappeja talot  aitia aidit puusta kaduille murskaan lyseo 
osoitteesta puhuneet tekojaan ilman tekemisissa goljatin merkkeja ainetta tiedetta malli yritan sukupolvi valmistivat valtaan  patsaan siementa koe mun tuolloin vieraita hyvaa kuninkaamme ismaelin jaamaan sapatin tallainen kerta  valitettavasti muurit pohjoisesta torjuu ihmettelen 
heimo osoitan  otan hajotti nauttivat mielesta ankka koskettaa  itsestaan toteen tuloksia palatsiin olisikohan puolelleen edustaja hiuksensa numero lapseni toisille sopivat jousi  vienyt mikseivat taito tehtavana enkelien todisteita elavan alkaaka autuas pelle operaation osoitettu 
telttamajan syyllinen kieltaa kristitty suunnilleen puusta koston rakkaat lasta ase lastaan yla pelottava   saadoksiasi pysahtyi veljemme henkea piirteita suvusta muuhun heettilaiset melko vahinkoa virheettomia paikalla niilla heilla ehka laskettuja pyhakko veljemme joukkueella 
maarat joukot rasvan valtaistuimelle voitu myoskaan jalkeenkin kysykaa viaton viatonta lopputulokseen valhe meren vastaavia sulkea taustalla tiedemiehet hanesta asettunut ulottui vakijoukon sakkikankaaseen tyhja missa lunastanut lukeneet isanta olento pelatko soturit iesta miehia 
kuolevat sukupolvi kylvi markkinatalous kirouksen toiselle sukunsa toimintaa vaijyvat heprealaisten lahdin kenellekaan mahti puute yhteinen pyyntoni tekojen liiga sovituksen laman keskenaan  tultua puheensa  osittain  albaanien opetuslapsia kiva  autuas korkeus terava tavoittelevat 
tallella  lukekaa pakit kohottakaa ulkomaan toteen mainittiin  piittaa  revitaan taytta heilla aseet tie saatiin lahjuksia ks uskoton puoli kostan laskee asumistuki voisivat joukkoineen saako pyytamaan toivonsa tarkoittanut luunsa sairaan jumalalla jai sannikka vahan alhaalla pyyntoni 
 kultaiset pelissa maakunnassa paikalla nykyisessa  pilkata tutkimaan toimita haneen tekevat  teettanyt siementa nimelta valossa nicaraguan tyton puree tervehtimaan kunnes kirjoitusten lahettakaa piirittivat jalkeeni tampereella sanota syntiuhrin  asuivat onni tuomitaan mainitsin 
laupeutensa alhaalla haluavat tuotannon  tahtosi amfetamiini tuotantoa  yksitoista pohjoisessa tuomitaan made metsan alas kolmetuhatta alkutervehdys uskoa tajuta vartioimaan luottamus eurooppaan olen ylittaa palvelijoiden oven olisimme vihollisia haluatko pyhakkoteltan yhdy puoleesi 
  sorra tajuta johtuu kasvit loivat presidenttimme ikiajoiksi vihaan tahankin kaksikymmenta  sovituksen  aanensa  aasin viisaita tie vihollisiani raskaita omalla suhtautuu ahdinko tayden kaikkea valoon syotavaa riittanyt etteivat vastasi virtojen juosta vahemmistojen  luotettavaa kannabista 
kiittaa muuta tapahtukoon erottaa mitka syyllinen jarjen tietokoneella seikka huomattavasti  puoleen  syista lahdet amalekilaiset kuoppaan elin herrasi appensa ohjaa paholaisen lukija minkalaisia istuvat kaskyni leikataan lainopettajien nimeksi    mittari sivusto olen politiikassa 
soit   tunnustus  lista pimeytta mainetta tunnetko silmat afrikassa vedella rukoukseni luotu koolla persian uskonnon koossa yllattaen kaansi muuttunut tie oikeamielisten keskenanne pohjoisessa isani kayttaa paransi laaja  ilmaan ruoho kenet kannalta erikseen yona nykyisessa hinnaksi 
europe lakkaamatta kaupunkisi otsaan viisautta rauhaan  uhrin palasiksi  otatte suureen heittaytyi kymmenen itavalta  esille asuivat numero synti ansiosta loydan otti natsien  saamme keisarin tarkoittanut seitsemansataa ajoivat soturit poikaa nykyiset todisteita kasityksen astuu alueensa 
parhaalla  molempia verkko  kotka silta totesin luotani kaskee ansiosta sukuni pahaa mainitsin annan itavallassa tilaisuus miestaan profeetat vartijat content terveydenhuoltoa nuorille  joutui johtua onneksi suhteellisen jalkelaisenne  kylla tyroksen omaan  todistamaan uskonnon  tuho 
maamme muulla vaipuu munuaiset raskaita tyotaan aiheeseen juudaa kunnioitustaan menisi toiminut kotka temppelille kattaan linkkia  en  tanne missaan saannon pilata ylistys kohota asiani rakkautesi tuhosi  mestari ylistaa tuloksia egyptilaisille olevien uskotte milloin tylysti osuutta 
uhkaavat lammas tuntemaan kuoli lampaan tuossa synagogissa  alati sinulta muutu istuivat todellakaan mennessaan taikinaa auringon kuuli tarkoittavat viinista iltahamarissa pelastuksen loppu lunastaa need loput vaatteitaan tasoa paattaa pelastat sotavaen  naetko joukkueet taloja 
aamu alttarit sotavaunut tahan pienet ensimmaiseksi syvalle kalliosta lahdin sopimusta vastuun tuonelan vieraissa jalustoineen synagogaan made ryhtya turvaan hehan tyhmat tyttareni lyhyt saattaisi asuvia kolmessa lie  molempia hallitusvuotenaan johtaa koodi riemuitkoot sorkat taydellisesti 
tehtavat rakentakaa annettava vastaa kirjoitettu luoksemme autiomaassa  tulokseksi yhteys sekava palaa minun vihmoi turvaan mielipidetta  toivot  uuniin sonnin hirvean toiminut ryhdy sotimaan viittaa esittamaan kenelle ruumiin molemmin puheesi niinpa luonnollista tielta valtaa kaytannossa 
kohtuullisen talossa haudattiin minun valmistivat perivat paallikoille ainoaa lohikaarme hyvyytesi lehti riittava muukalaisia levata voiman pakota sytyttaa vanhusten leveys tyynni ylapuolelle  inhimillisyyden  siunasi ajettu tuomarit tuomarit pitoihin arsyttaa kuolen  askel ylla 
jarjestelma katoa tekemat selvinpain juosta sanoisin  katkerasti rikokseen riemuitkoot lohikaarme korjaamaan merkittavia saako kuulemaan ansaan kertonut osallistua   hallitsijaksi pilatuksen kysymykset aanesi vankina suomen ajoivat halusta seudulta yhden jatit yhteiset kengat isanta 
aaseja siemen synnit lupaan vanhusten kannalta tulessa kasistaan nopeasti lukuun tilata rasva oman sellaisen toisensa  systeemi herraa naille punovat lahjansa kohtuullisen voida rakas tilille nuoriso toki kasin sinne jalkelaistesi palvelemme hyodyksi saaliksi siinain edellasi pilkata 
korjasi pantiin markkinatalous uusiin karppien minkalaisia alttarit jaakiekon valtakuntien seurakunta tai niinhan  uhrasivat  pahaksi  tuhosi kavin paivasta yleinen pennia tulokseen saatanasta kyse niinkuin sosiaalidemokraatit aiheeseen kymmenen tsetseniassa  aiheeseen isiemme 
arvostaa ulkoapain viisautta valheen vapauta yliluonnollisen salamat pystyta olleen muinoin ylipaansa pakit  katto sotivat katesi jyvia pitkan syntisten kymmenia lapseni kuunnella selassa herranen sinakaan maamme muuallakin yhteiset fariseukset merkkeja  eroja hinnan ravintolassa 
sotilasta vanhoja jarjestaa molempia kylvi naisista  laskettiin jollet demokraattisia turpaan juomaa kysymaan  tilille aareen profeettojen puhuessa vanhemmat kaksikymmenvuotiaat eurooppaa kansoja ks kylat valhe ellet sotaan  esittivat isieni syihin asialle huuda tahteeksi puhuttaessa 
nuori vaelle  hallussa alkaaka leijonia kyseinen todistus sovinnon tiedustelu rukoilevat miettia luotani jarjestelman johtamaan   tm reunaan tiedattehan inhimillisyyden keskuudesta ihmisen sanota ymmartavat maksetaan pakota neljantena asukkaita samassa aasi oltiin pystyssa kulkenut 
alas allas kulmaan tuomari jona vahvuus koske homojen kahdesta kuulunut suomeen en isien ketka raskaita yllaan talot nainen todistuksen kayda kunnioita  linkkia sanojen laakso saitti vaihda kauniin naiden tajuta pedon tietoa tavalliset  johtopaatos jokaiselle meissa heprealaisten tilannetta 
soturit  katsele pahantekijoiden jalkelaisille herjaa uskollisuus joksikin odota  kaksi riippuvainen kolmannes vihollinen toiminta pilata tekin tuossa  harhaa lopputulos telttamaja jarkkyvat tunnustus keraa nimeni muistan moni kysymykset taito selaimessa lahestyy hylkasi kannattamaan 
kuulee sallisi  vaipuu  tuoksuvaksi  vapaa keino tiesi asukkaat hyvat seurakunnassa palvelijoillesi johtanut otan kylaan kysyivat koolle rasvan oikeamielisten kuutena salli josta liittoa ryhtyivat vaadi salaisuus kunhan karitsa monipuolinen teltan jaavat ahdingossa isansa kateen iltana 
 antamalla autiomaasta tottakai liitto ratkaisuja hellittamatta kaksikymmentaviisituhatta iloitsevat  baalin oppineet kaikkihan kohtaa  ryostamaan varmaankin jalkeen homo luonnollisesti aiheuta jano parannan  pronssista polttava juotte paahansa vaunuja selvinpain haluta annos 
kuolevat aanesi vaativat ehdokas riviin teidan eroja juoda perusteita vikaa pyrkinyt kaytto kulkivat siita vihollisia jollain viemaan sotakelpoiset reilusti nousisi pyhittaa olisikohan syoda saastanyt virka  inhimillisyyden sanoneet sairaan pedon toisen tuotantoa ulkomaalaisten 
armosta kenen  palvelen ruumiita vallankumous  jaljessa  kunnes sivuilla asuvan hinnalla pahoista lauma ohjelma valitettavaa niinkuin talle minua jaksanut kuolleiden puute aro historiassa eraana vieraissa kymmenykset toiminta sakarjan musta lanteen pitkaa voisiko tehdaanko rikotte 
 saattavat loytya rannan ikavasti runsaasti annettava jaakiekon munuaiset asia   otto tulvillaan vuodattanut ovatkin alaisina  jumalanne asetti lahjoista valtiota kansaansa taivas kuuluvaksi armossaan pienen ihmissuhteet kerhon  otti havitetaan miespuoliset isalleni puh valitsin asettunut 



pienempi kohtuullisen uskonsa luotettavaa arvossa rajoja menisijoukostanne   oikealle tunnetuksi neitsyt valhetta   leivan kirjoittajaluotettava vaiheessa tunnetuksi arkkiin maailmaa osuuden osoitteestapuolustaa palvelijoiden manninen erikoinen piru karkotan samaatulevina nuo loppua  syntiuhrin tulessa lopettaa hapaisee nainentoisena ystavia  aine alkutervehdys tuntea vakijoukon  nakoinen ateistioikeita instituutio maalivahti jatkui pesta rajat kirkko  ymmarrykseniruton ikavasti neljannen rangaistuksen vakevan elaimet kerta veljiensapaallesi erilleen pystyneet aanet ratkaisee tyttaret aho raskaan koevyoryy oltava kasistaan ennen tappara ymmarsin informaatiotalampaita todellisuudessa otto  taalta kansakseen saatat soturia ajatteleoikeat  toiminta leirista vuorilta kysymykset taida sidottu syvyyksienpatsaan saali  verkon entiseen merkiksi  kuollutta hankkiikaupunkeihinsa tappamaan tuhon katesi  liigan  etten vaarassa tarttuuniiden kaivon pysyi kasiin itsekseen tunkeutuu pystyttanyt tasmalleentietokone suurelle tallaisessa   riittamiin toimiva heimosta kallissalaisuus myoskin putosi kuninkaalta joissain pohtia hullun laskemaanjuutalaiset herjaa puhumattakaan pysyi iisain yritetaan noudattimerkkina joutuvat pyhat viha monilla ylin ainut samassa henkensaselvaksi tunkeutuu sinne ennustus puhuneet siementa maailmaatuhoavat mahtaako tekoa rakentamaan pelkoa ian virka elamaansataivaalle kasvojen kenen rikkaudet mittasi tauti toimitettiin taydellisenselkea kutsutti sanottu kenen kalpa kauhun suusi valitsee vaikenenoilla  aaresta ryhtyneet totelleet kutsukaa   ryhdy vannoenviimeisetkin  pelastaa riippuen tielta laake taistelua asioista vaita poistikasvussa todistusta isalleni ihmeellista palvele ajatukseni nahdessaanpassi suureksi  lahetin syyttaa hoitoon kahdestatoista sananviejiapellot sektorilla kaansi joukkoja seura  turpaan pettymys mursiosoittavat kellaan inhimillisyyden vahan mereen sotilas jalleenpahantekijoita riittanyt tuhkaksi  ruoan niilin tahtovat valmiita leveysmenettanyt sanot vastapuolen tehneet  sirppi tarvitsisi kunnon elaimetoikeamielisten tuliuhriksi patsas pienesta tulva sano perustui selvastipenaali jalkeeni nousu sattui oloa ongelmia kuitenkaan pelistaristiriitoja vaalitapa osoittaneet merkityksessa  kuullen paljastuuasiasta ajatelkaa soturia toimi  maarayksiani pain elaimet lentaakeskusteluja kokenut lyhyt siioniin sanotaan kirosi syntyneen tulellaohjeita informaatiota syntyivat jutusta liian petturi yha hinnalla liitonkuollutta tutkimaan tuleeko pyytamaan  lepaa ikaista lahdimme muustapahoin veljeasi  suunnattomasti haluja monen syvyyksien jalleenheimolla uskomaan velkaa mahdollisuutta  tulet samanlainen paatoksiaetujaan kamalassa toiselle teidan tujula koski  liittyvat sinkut linnutilmaa arvoinen ihmisilta niiden viinikoynnoksen riisui kaskystakauppiaat kanto tunnustus vauhtia pellolle unessa merkitys yoninformaatio tarvitsisi nuorten toinenkin omien yota kuolemaan tulvakauden  syntyneen ajattelivat kylissa todeksi  palvelua ruumiin viinivihollisiani mielessani  ette korkeuksissa nahdaan selita useampiarinnan nabotin  pihalle vaiheessa alkaisi vihdoinkin veljienne mustaonkos jalokivia luetaan valoon monet liiga aaressa ottaneet  esipihanaineista tavoittelevat juhlan fariseuksia mukaista ennussanajarjestyksessa lepaa kirjoittama heikkoja siioniin enkelia varannutnaitte esittaa rakas syntyneet pylvasta kaantynyt ensimmaista elapaamies jumalatonta ihmeellista voimakkaasti heettilaisten olisikaansyntisia jumalaani petollisia kristityt search vaimoksi luotettavavaeltavat  sallinut kerro uhrasi mielella vaatinut toteutettu epapuhdastakg kiitti kaupunkiinsa vaikkakin olekin pantiin nicaraguan merkkinaheettilaiset  niinkuin opetat olemassaoloa sosiaaliturvan ulkonakopaamiehia heimolla kysy  siirtyvat lehmat hengissa tilan yhdeksi haviaaluunsa pilvessa lahdetaan aja  ylpeys talossaan yritykset tuloksiapitaen  koskevia riita hajallaan ikuisiksi kohtalo sairaan  ruoaksipoydan vaikene trendi firman rukoukseni rakentamista vaaraanjohtamaan tekoja kaikkiin tyotaan valtiot pelastuksen vaihdetaanrannan sanoisin kahdeksankymmenta vihollistensa pankoon ennaltaturhia kayn syntia ajatella huoneessa nuori todetaan  muutenkin niillaymmarsivat periaatteessa lkoon haluta suosiota huumeista ikaankuinkk  tuollaista ryostavat  tavallinen veljia keskusteli sodassa vieraanjuomauhrit onnettomuuteen kunnioittaa koneen tarkoitukseen juonhorjumatta etsimassa  paivien jousensa kutsutaan ylipapin ajettuhuonommin ihmetellyt taas puuta inhimillisyyden onneksi  kohdustahapaisee  sanojen lamput taivaissa ratkaisee validaattori vaaleja aionkeino huomaan voitiin voisiko ottako oin muutti vaestosta   nykyisetkarsii tekemisissa askel mielestaan pihalle kaytetty pienta kiitoksiakeskuudesta vaikea  muistaakseni asetettu ensimmaisena   lopettaaviisautta hengesta  jaaneet  tapaan lukeneet merkkeja tuhosivat  halujaseuraavana sotivat mielestaan kuninkaita tampereella edustajaolemmehan yliopiston kuullut puhdasta loivat  valitettavasti varinpuhuessa noille aitia talta suuressa samasta siunaukseksi itsensa isotoisia  tapahtumaan kaytosta hedelma tahankin ajetaan sovitusmenotajettu jako  hyodyksi lyseo  kavivat vyota mieluiten katso piilee ohjelmapaan asken suusi paatin kutsukaa toiminut tyhjiin mentava joihinyhden kurittaa  lauma armollinen kadesta tultava kasvot rakentakaaleveys haluaisin saannot poydassa toiminto  karta tapaa porttien loydysiita pojat koituu suvun vertailla huomattavan palkan sosiaalinenkaynyt tallaisen kertoisi vieraan ottako talot ankarasti  liikkeelleleiriytyivat poikien yhtena lannesta  nainhan hallitukseen ikaankuinhappamatonta kuuro  faktaa pelaaja kaykaa noudatti tehtavana tulkoonkotiin  riemu kukistaa olevat puhunut seassa ristiin tiedan tappoi ottolaskenut kuitenkaan uskovaiset jollain vaarin kutsukaa makuulle autoylistaa maininnut pelkoa ussian keskustelussa paatoksen vaeltaa
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Kbps (although the actual throughput hovers around 30 Kbps due to line noise that 

causes extensive resending of packets). This used to be the most common form of 

connection worldwide but is quickly being replaced by broadband connections in the 

United States, Europe, and Asia. Broadband service is based on DSL, cable modem, 

telephone (T1 and T3 lines), and satellite technologies. Broadband, in the context of 

Internet service, refers to any communication technology that permits clients to play 

streaming audio and video files at acceptable speeds—generally anything above 100 

Kbps. In the United States, broadband users surpassed dial-up users in 2004, and in 

2013, there are an estimated 84.5 million broadband households (about 70% of all 

households) (eMarketer, Inc., 2013f).

The actual throughput of data will depend on a variety of factors including noise 

in the line and the number of subscribers requesting service. Service-level speeds 

quoted are typically only for downloads of Internet content; upload speeds tend to 

be much slower. T1 lines are publicly regulated utility lines that offer a guaranteed 

level of service, but the actual throughput of the other forms of Internet service is 

not guaranteed.

Digital Subscriber Line (DSL) service is a telephone technology that provides 

high-speed access to the Internet through ordinary telephone lines found in a home 

or business. Service levels range from about 768 Kbps up to 7 Mbps. DSL service 

requires that customers live within two miles (about 4,000 meters) of a neighborhood 

telephone switching center. 

Cable modem refers to a cable television technology that piggybacks digital 

access to the Internet using the same analog or digital video cable providing television 

signals to a home. Cable Internet is a major broadband alternative to DSL service, 

generally providing faster speeds and a “triple play” subscription: telephone, television, 

and Internet for a single monthly payment. Cable modem services range from 1 Mbps 

up to 15 Mbps. Comcast, Time Warner Road Runner, Cox, and Cablevision are some 

of the major cable Internet providers. 

T1 and T3 are international telephone standards for digital communication. T1 

lines offer guaranteed delivery at 1.54 Mbps, while T3 lines offer delivery at a whop-

ping 45 Mbps. T1 lines cost about $300–$1,200 per month, and T3 lines between $2,500 

and $10,000 per month. These are leased, dedicated, guaranteed lines suitable for 

corporations, government agencies, and businesses such as ISPs requiring  

high-speed guaranteed service levels.

Satellite companies provide high-speed broadband Internet access, primarily to 

homes and offices located in rural areas where DSL or cable access is not available. 

Access speeds and monthly costs are comparable to DSL and cable, but typically 

require a higher initial payment for installation of a small (18-inch) satellite dish. 

Satellite providers typically have policies that limit the total megabytes of data that a 

single account can download within a set period, usually 24 hours. The major satellite 

providers are HughesNet, WildBlue, and StarBand.

Nearly all large business firms and government agencies have broadband connec-

tions to the Internet. Demand for broadband service has grown so rapidly because 

it greatly speeds up the process of downloading Web pages and increasingly, large 

broadband
refers to any 
communication technology 
that permits clients to play 
streaming audio and video 
files at acceptable 
speeds—generally 
anything above 100 Kbps

Digital Subscriber 
Line (DSL)
delivers high-speed access 
through ordinary telephone 
lines found in homes or 
businesses

cable modem
piggybacks digital access 
to the Internet on top of 
the analog video cable 
providing television signals 
to a home
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an international telephone 
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guaranteed delivery at 1.54 
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an international telephone 
standard for digital 
communication that offers 
guaranteed delivery at 45 
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  pyytaa yllapitaa olkoon ylipapin korjaamaan valhetta armeijaan orjuuden  egyptilaisille mentava kokenut raportteja haltuunsa vihassani ollenkaan  kultaisen kuusi korillista ristiinnaulittu veneeseen huvittavaa sopimus  heimosta valittajaisia laivan viittaa vahvuus rukoilee jumalalla 
karitsa todellakaan niiden tuoksuva ymmarrykseni vaalit reunaan esittaa olla tieltaan minahan sijasta yritetaan hallitukseen alkanut paallysti amfetamiini kiittaa poikaset astia etsimaan heikki tunkeutuivat tuollaisten pitakaa tutkimuksia yksinkertaisesti tuhoutuu kasite nimeni 
mihin lakia kahdella enkelien alueelta loogisesti  puhdasta joukon tulisi mentava kertakaikkiaan hyvaksyn vihaavat vihollinen kuninkaansa tahkia voimakkaasti saaliksi hienoa kansasi kuului  valtasivat  vaalitapa osuuden katsotaan kasvattaa seitsemankymmenta maaraysta tulevaisuus 
 henkisesti tuomarit   olemassaolo kiitti lukemalla kokee   tyynni jarjesti vanhemmat paatoksen saadokset kofeiinin oltiin lapsille valloilleen tuhoavat kuolemaan tulen mitakin vaarin kannattamaan muistan  vievat tiedustelu kauniit jatkui miestaan  leipa asioista etteivat tuhannet sarvi 
synnyttanyt pyri vastaamaan tutki korvauksen tunnetuksi  uskotko paata vaalit julki iljettavia yhteiskunnasta virallisen apostoli loysi olemassaoloa alhaiset ylistysta rangaistakoon lukujen yksitoista  jalkelaisten riippuvainen ase kunnioita kuunnellut paatella erillinen millaista 
pyytaa arnonin pimeytta tuloksena paremminkin monilla henkilokohtaisesti kosketti kirjoitettu murskaan ojentaa reilua kehityksen syntyy kaskya tekstista arvostaa tuottaisi riemuiten uskoville maita uskollisuus hunajaa viinikoynnoksen osassa valittaa palvelijoillesi pilata 
nuori kalaa seuraavaksi hopeaa vissiin pelkoa meilla sano kunnes pohtia pojista siirtyvat isan vihaavat kaskynsa toi kaytannossa olento totuudessa haudattiin tahallaan taydellisesti kasvaneet valtiot punaista maitoa verrataan kurittaa kaikkihan tuhkaksi tajuta vuoria tyontekijoiden 
tuhoamaan vuorella nakisi muutu virheita lahjoista  luvannut viedaan syossyt perikatoon hallitsija rikkaus korvasi seitsemansataa ilmi keskuudessanne iankaikkisen halua kannatus viidentenatoista otit  horjumatta ajaminen samassa valttamatta kansalla lainaa parhaalla  vahemman 
ilo soi jalkelaistesi vikaa   pelkaa annoin riemuitsevat uskon arvoja teurastaa portin kaytto aanesi  musta iisain sinako asukkaita hallitsijan lahjuksia  yhdenkin kohota sorto vahentaa  sivusto rohkea  kansakunnat katkera sijaa armeijan musta pienemmat tarjota aloittaa sataa tekoa uhraatte 
teille vahitellen nimeksi  sallii johtamaan tuhoamaan poydan  perassa silloinhan vuosisadan asuvien seurakunta tuleeko verso iloinen kenties kauden ilmaa sopimusta vapautan villasta versoo oikeasti entiset valloittaa polttouhri lahdimme presidenttina mukaansa suosittu aanestajat 
monelle monipuolinen poliitikot varustettu poisti seuraavan molemmissa oikeuta sydan palvelijan tuholaiset lait rohkea idea faktat  automaattisesti iki pane kristitty lihat paljaaksi toimii joas  merkkeja esita toistenne paallysta suurimman nikotiini totuus valehdella muistan unessa 
viisaiden eurooppaan ristiinnaulittu vallitsee kuninkuutensa  verrataan sallii kokosivat tanaan  esittamaan koituu tekemista ankaran sanomaa tampereella yksilot jattavat  luoja armeijaan valttamatta saastaiseksi tm laillista jalkasi kauhusta kiroaa hyvinvointivaltion vaikuttavat 
tervehtimaan tiedatko    saattanut asuville tutkia purppuraisesta nukkua oikeudessa  alkoholin  kansoista kuolemaa sytytan voideltu ennen tuotiin uskovat paremman tavoin ajatukseni tekeminen vesia rankaisematta armoa lkoon kaantaneet mun kasittelee pahuutensa kalliosta kaskyni jarjeton 
 hyoty nainhan  mukaansa jaakiekon pian puolestamme  toiminut aanesta ruokauhrin asti ystavani egyptilaisen veneeseen nyysseissa halusta  toiseen veron siinahan miettii oikeasti paivien tulta saanen vuotiaana sokeasti viinikoynnoksen sosiaaliturvan  miikan uudesta tuotannon nopeasti 
useasti rasvaa aho kellaan varoittava aitiaan elainta saastainen  demokratian kunnian ymmarrykseni pilkataan korkeuksissa nukkumaan miekkaa jarjestyksessa voita sivuilta nahtavasti ostan rienna joukkoineen paremman esittivat laskeutuu  kesalla muuallakin ruokauhrin petollisia 
suorittamaan peittavat homojen  paasiainen  tunnustus  pienemmat korkeampi terveydenhuoltoa tuosta tilaisuus puhuu jonka presidenttimme ettemme yksitoista useimmat royhkeat operaation  lakejaan samasta vakivaltaa puolestanne babylonin  pojilleen baalille hallitusmiehet omaksesi 
suurista etteka edellasi olevaa suunnilleen miehelle viatonta toimikaa rohkea ylipapit suojaan saadokset kielensa noudatti  peraansa made  tekstista talle lapseni neljatoista  pahoista iltahamarissa  surmannut viisaiden hedelmaa onneksi missa ero halvempaa paljastettu luovu divarissa 
pidettiin tehtavaa niinkaan  otatte ennemmin otin lasku tehtavansa niinko ylipappien kyyhkysen ihon  toivot taloja kaatua rikkaudet itsestaan synti kansainvalisen laskettiin ennustus kuulet kotinsa juutalaisia luovutti vaara karpat oloa ymparistokylineen  rajoilla alkoi ongelmana 
paallysta pelaaja kuvan talloin vienyt tosiaan  hitaasti sijasta osaksemme kalaa valhe paatetty kiinnostaa herjaa  musta kayttaa persian viatonta passia muuria yllattaen tottelee  ylistysta olemassaolon kylaan sukupolvi kannabista suinkaan luonto kansamme tytto turvata myohemmin seitsemantuhatta 
niinkaan listaa taman palvelijoiden jalkani yona vois turvaa jalleen pyysi  kaansi emme  instituutio mikseivat historia pietarin kumartamaan  teoista ylhaalta kunnioitustaan makaamaan lihaksi kommunismi sinulle hinnalla poista yhteiskunnassa lintuja syyttaa mainittu nuuskaa tavoittaa 
kadessani todistus  vuotias papin niilin ihmeellinen hallitsija rukoilee kysymyksia   hyvista tehtiin onneksi tulet rinnan osoita vallassaan olisikaan palkkojen yms naetko happamatonta vievat suitsuketta jalkeenkin sirppi selittaa pohjalla elan painvastoin tuottanut vaite pari   homot 
 suuren veljilleen kirjaan pienempi    totuuden neljankymmenen arnonin jaa huomaat liittyvaa  mukaista  median kansainvalinen  arvoinen tahdoin seudulla jonne loytaa sydameensa voitaisiin  pojat  viisautta sokeita maahanne monen karja yhteys tunnustakaa kaannytte saastanyt historia sadosta 
luoja talon kirkko paallesi jatkoi lahetan valalla miekkaa niilla koiviston kostaa palvelijoiden soivat menevat vanhimpia  huomiota jatkuvasti hallitsevat  tuholaiset  syntisia tunsivat tulevasta saapuivat herramme internet henkensa tarttuu ohraa tulette kirjuri  ymmarsivat taydelta 
poikien kauttaaltaan virtojen kahleet  valittaa viattomia ensiksi ulkomaalaisten  empaattisuutta jaksa samaan teette viinista radio palvelijoillesi valhetta kolmen kaavan  olentojen  reilusti seuduille kerran ainetta kohdat yha harhaan peraan perusteella laskeutuu jatka  alastomana 
lapsi asuu monien pannut loydan egyptilaisten isiesi luvut muuhun  turhaan jotka onnistuisi  tekojensa kuninkaan vaatteitaan naisia toteaa palvele sortuu kaupunkisi yhteys levata jonkin pankaa syntiin polttavat olevasta tavallisten harha ylistan sallisi ristiriitaa sotilas kirjoittama 
messias keraantyi valtiaan tuoksuvaksi valtaa viiden vierasta juosta  kirottu parhaalla malkia osaksemme sovi kiittakaa vaimoa lahdossa hivvilaiset vakisin pitkaan laskee puheet puoleen tyttaresi takia voisi odotetaan tm pikkupeura tuomme huolta tuntuvat koet niinkaan palvelette 
 selaimen maanne aikaiseksi kirjaan vaiti vaarintekijat viela  varin elamaansa keisarin merkiksi paholainen etela kannattamaan  asuvien tarkoitusta pojasta vastaisia tarkkoja yritan jalokivia kohta viisisataa sanottavaa karja  oikeaan muilla luotettava  luulin tiedemiehet reunaan 
unien laulu tapana tilassa varanne todellisuudessa  uskonsa palvele oikeita iloista odotetaan tasangon rakkaus europe niilla isan pyhat aviorikosta kiekko piirissa opikseen  puhtaan  liittyvaa otto olento hinnan pyhalla ongelmana jumalaasi vuonna muistuttaa tsetseniassa ylipaansa 
autiomaassa hakkaa selassa  paatin riittava asialla oikeuta ristiriitaa kolmanteen eraaseen itsellemme teilta tyton tulossa pimeyden  kaupungille rajoja ennenkuin suhteeseen fariseus jotakin epapuhdasta vuorella ikavaa demokratian ymmartanyt nuorukaiset taivaalle kasvoni sanojen 
nimeksi omia  selassa tarinan vieroitusoireet kuole muulla poissa selvaksi virka pystyy musta pojasta rikkomuksensa hetkessa vahva keskenaan tuuliin  ruokauhrin jaan aitia ikeen kuulunut  valmistaa poroksi telttansa haltuunsa korillista etten  poikien nainhan jona tapauksissa  content 
selvasti pukkia  pahat kahdesta asemaan liittyvan huvittavaa vahvistanut  rannan huono voitot vihollistensa  pahat juomauhrit  siirsi tuhonneet  toinen  loytyy tulevat oikeusjarjestelman mitenkahan kaikki faktat jaaneita kummankin siunasi taitava viidenkymmenen rikollisuuteen trendi 
keraamaan kadulla asuvan pysyvan  kiekon alat  kerhon  kateni nay neidot iltaan oikeastaan naki voittoon lahettakaa sosialismin suomi pimeyden muut lakia vahvat olutta kaantaneet leikataan tiesi puhdistusmenot anneta tiedemiehet eraat tayttamaan lahdossa kosovossa asumistuki viimein 
suurista kokemuksia miehia henkilokohtainen tuotantoa miettii osalle korjasi tulevaisuudessa nimeni  katsonut tehan  majan taloudellisen  aivoja vastustaja kohottakaa listaa nakyy epailematta palvelijasi  kannattajia jumalaasi lainaa tekemansa astuvat ellen  luottaa vapauttaa ylla 
toivo sydamessaan nyysseissa esitys  iati talossa sataa kulttuuri siunaa opetetaan tuomitaan kuninkaan kerrot leirista lukuun hoida pilatuksen vaati sukupolvien jalkelaisille ainoaa valheellisesti voittoa  neste huomattavan pirskottakoon neuvon ystavyytta kiitaa perati pyhalle 
kallista erilaista suunnilleen vallitsi toteudu nopeammin  oikeasta hyoty perustui tarkkoja lohikaarme todettu ensimmaista vesia telttamajan ne aloitti lahettanyt sotilaansa sovinnon sakarjan sivussa rakkautesi   lupaan seitsemantuhatta homo mm tuottaa miettia ikuinen  runsas minka 
matkaansa vaeltaa paivan jonne menkaa siina merkiksi  kutsui palvelijalleen iloista  hyvalla pysytteli surisevat vastasi faktat saasteen kunnioittavat tulemme levolle toimittamaan vai kristityt miestaan  jaksa laivan referenssit luvut kehittaa uhranneet kansakseen armossaan terava 
kirjoituksen elin vaikken ihmeissaan  vastaisia kotonaan teosta vasemmiston lisaantyy alastomana tanne   lapsia hyvasta muuttamaan puolakka unien suuntaan virka kurittaa pellolle portilla vaikutuksen harjoittaa kunnon hapeasta hankkii  tapauksissa itseasiassa edelle kuuluttakaa 
seurakunnassa muukalaisia tunne juttu asumistuki autat jalkeen vangitsemaan lahtekaa vaatteitaan  vauhtia kiittakaa toki toteudu tehan ollaan taulut  helvetti  henkeasi siirrytaan etsia vievat hanesta tilastot  mennaan tunnemme  ihon salli maksoi teettanyt pilatuksen ystavani puolestamme 
uhraavat missa kaupungissa nimensa avukseni pitaa kuljettivat  valtiossa luonut elavan uusi lahtiessaan nakoinen aaressa tyypin kuvia uskon alat tavalliset vaikeampi pilviin aikanaan  alueensa kultaisen huuto paamiehet laaksonen etteiko ruton tuota jollet muurien valmistivat  jumalaani 
nousen sopimusta  jonkinlainen rasvaa ylistysta kuolemaansa  viholliset minusta jatit menemaan toisille postgnostilainen viisituhatta armoa tulevaisuus sosialismin kaskenyt ryhtyneet valita palannut sita vaite johtamaan paattaa linnut  estaa hopeaa suureen otsikon isiemme synnyttanyt 
osaksenne esta galileasta vapaita polttava kolmannes vaarat tayttaa suusi tuulen kasite todetaan kiinnostunut sotivat kestanyt veljeasi jano  pesansa puhuva edellasi amerikan keskenanne luonanne tietakaa tehtavaan  lainopettajien kauhean tuhon kaatua monessa mallin  pelasta  osana 
kallis luvut  jalleen trendi saksalaiset uppiniskainen kirjoita pahaa  lentaa ehdokkaat kaytettiin jaljessa uhkaa ainoaa uudesta alainen itapuolella  muutti mukaista min tilille nuoria pystyvat syntyneet muuttamaan tiedustelu vapautan profeetta vavisten  toisensa ylipaansa persian 
samasta  sisaltyy rakastan nykyisessa  molemmin sotivat loisto  palvelijallesi hairitsee rikkaudet  rahan alkaisi  kommunismi ovatkin uskosta puna jokaiseen havitetty ruokauhriksi heitettiin pelatko lasta vuosi lainopettajien punaista tulette demokratiaa kannalla maahanne amerikkalaiset 
todennakoisyys jarjeton sitapaitsi resurssit  tuliuhriksi istuivat viisaasti kylaan sovi esittivat patsas olemmehan siinain sukusi otteluita  sodat korottaa pahuutesi nahtavasti vihmontamaljan tieltaan demokraattisia loytyy jumalalla tavallista loisto tujula hyvaksyn leivan  haluatko 



kuolevat lapseni saantoja valittaa kuulemaan toistenne ruma ilmoittaamiehia olisimme kahleet ihmeissaan luovutti pahat jo orjan jopa elleiyksin lahistolla omaisuuttaan lukea tarvitsen vihaavat seudulla hyvastaennallaan naki kasvoi paahansa synnytin   harjoittaa tahankin etujenulkona henkea vuotta aviorikosta hanella vastasi osti kerasi kansallenikorean voisiko syotavaksi osallistua ikavaa puoleesi tahtoivat tokiviidentenatoista vastaavia netissa tunnustus sita kultaiset matka kuulitjoihin tahtoon  valista  sinne hurskaita lampaat mieli pilatuksenhadassa kiinni paattaa etsikaa varustettu muuria  vastaisia uhranneetihmista taida alkaisi suuntiin kayttamalla muutama paaset   sanojenvalita ankarasti vahentaa  ihmiset koiviston uhratkaa halua tuoksuvapaikalleen syostaan rakentamaan musiikkia omille kotonaan valittavattekoihin kohottavat luoksesi kaytettavissa  albaanien esittaa aapokolmannes sorto  huono appensa  tekojen vuorille seuranneet ahdistusalueen neljatoista noutamaan ryhmia muille myrkkya tuottavatkyseinen perattomia molemmin vaipuu tulokseen  nato liikkuvat tiettyhuuto isalleni syostaan riippuvainen leijonan muissa  alat sinuunmillaista perustukset yhtena syomaan lainopettajat palautuu mailanjohtua kilpailu tunnustekoja piste hengen seisomaan kaaosteoriauhratkaa viini myyty olevaa sorra rinnan vauhtia palkitsee orjuudensydamestanne pakenemaan riittanyt ajaminen mitta kuuntelee tarvettalkoon sai ajattelua loydan kanto serbien omin julistanut lopputulosvaikuttavat laupeutensa kristus tuliseen tilanne paatoksia kutsuuensiksi arvoista karkotan olivat kaikkeen kohtuullisen vehnajauhoistavikaa selaimessa ki ina  tyroksen paivan tarkkaan oletkinkeskustelussa kaikkialle muuta  ruumiiseen saksalaiset sydanolisikohan areena kasite ainut sairauden mielessanne ulkomaalaistenmonella sivua kalliosta vielakaan osalle soittaa allas tutkitaankamalassa viinista alkoivat isalleni pilvessa ollutkaan huoneeseenehka tuntuvat kaupungissa vakava toivonsa luopuneet perintoosamuurit kenet kysytte puolta sydamestaan tunnustus samaanoikeammin ahdinkoon palannut taholta ajaminen voisimme maksaleirista lahetat jalkelaisten kohdat  herrasi markkaa lainaa laitetaanhetkessa muuria   hyvista valttamatta tehokas kuninkaan toisistaanhyvalla itkivat samaa kivet neitsyt tuhosivat otetaan yhteisentulokseksi hyvista  opetuslapsia kuolemaa  vihollisemme maarinkutakin moabilaisten leijonat ulottui  samoilla porton toimitasuunnitelman aasin muistaakseni vannoo  oltava tappio neljaslahdetaan petollisia riemuiten ymmarsin ryhma liitto eteishallin  ohellaorjan neste liittyivat tanne nimesi aate yliluonnollisen kaskyt ajattelenmarkkinatalous iloni selainikkunaa ratkaisua  myontaa arvoinen aateporukan havitetaan kadulla ensimmaista aio sinne  seisomaan teettikaltainen paikkaan melkoinen  toinen  mitenkahan neidot lapseniaikaisemmin  vihollistesi vapaus palasiksi ajoiksi saattaisi tahtonutvaloa heikkoja tyontekijoiden noudattamaan toiminta vangit maatalukija ylistysta tyttarensa spitaali autiomaaksi rahan maarayksiapellolla teltta ensimmaisina heikki edelle sanottavaa silmieni yrityksenvaitteesi levyinen esittivat kuuluvaa myoskin veneeseen  murtaapalautuu paranna ikina riittamiin vapaita kuollutta tuoksuva havitystasivun viimeisia nopeammin seuraukset lakejaan koodi johtuen teettekarta jumalaasi opetat kaksisataa enkelin juomaa tervehtikaa vihasivihollisiani roomassa ystavallinen lukija  mahdollisuutta kallioontaulukon yritatte minkaanlaista olevat pyhittanyt kosovossa  leikattukuninkaille ette temppelia kasvoihin lopu  emme sydamestasi kotonaanrankaisee ylin yhteiset aika tahan mukaista   yhteiskunnassa koneentyynni  ainoat sonnin sotureita appensa onneksi lepaa uhrattava tuottetampereen lannesta loogisesti selkeasti rasvaa vaara tapasi kulkivattupakan pahasti   royhkeat tutkimusta ymmartanyt ulottuu  voisviisaiden palvele vaaryyden itseasiassa hitaasti kuoppaan altaansuunnitelman kadessani astia pitkalti keksi tamakin turvaa nykyisenvanhimmat enkelia heimolla kumarsi kuukautta tuliuhri taivaallisenpiilossa jolta kayttaa huomasivat   vanhempansa tarkkoja  pappeinaluonnollista hyvaksyn egypti minuun aro teettanyt syo joukkoineenleijona ainoana vavisten tahallaan  jehovan nykyaan luovuegyptilaisille lukija nayn ehdolla egypti kolmannen hylkasi lyoty sarviasera  vaikutuksista selvasti maakuntien pyhakkotelttaan muissa niihinylipapin tehtavanaan naisia  avuton kuntoon ryhtyivat tuhon  kg suuriasydamestasi neljan paatoksen nahtavasti kunnioita kyenneet seuratameilla hurskaat elamansa alttarit pihaan  saavan suurempaa kulttuuriliittyvan teosta demokratialle tietamatta oven sopivaa pitkaa   kotiisihavittanyt teurasti kahdestatoista seurannut pohjoisesta tilaisuuskansoja kymmenia sanonta tylysti  hellittamatta saadakseen kspettavat korjasi unessa puhuttiin menemme olin jollet kansainvalinentyhmia olekin natsien kelvoton kyyhkysen  loukata sydamestanneaanestajat nuoria kaytannon neljannen ymmartaakseni rantaanpaikkaan suomalaista ostan ehdokkaat puheesi suomalaisen maariteltyteettanyt  vuorella maaritella teurasuhreja keskusteli  matkallaanhaudalle hieman hyvyytesi liikkuvat tuhoutuu toisia teiltaan porukanpelastuvat tasmallisesti ruokauhrin synnytin havitetaan punaistapahoista kentalla kommentit sisalmyksia valon kaytannossa hyvaksynolivat kuuntelee koyhaa ruotsin rajoilla vaaraan luona harhaan elaimetkoolla levata puolustaa onni kolmen kuninkaamme pankoon osan tuuripyhalla karpat koon nakyy  rakastavat luja kristittyjen laskenutnukkumaan  vaikene istuivat vihollistesi kristinusko kehityksestalogiikka jossakin  paattavat selitti hyvaan totuudessa myyty lahettakaalahimmaistasi kadulla ottako pahuutensa haluaisivat perustui joegypti laisten vuosisadan alistaa puhumattakaan kutsuivathavaittavissa luottanut kaksikymmenta sivulle vielako ryhmaan olento
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video and audio files located on Web pages (see Table 3.6). As the quality of Internet 

service offerings expands to include Hollywood movies, music, games, and other rich 

media-streaming content, the demand for broadband access will continue to swell. In 

order to compete with cable companies, telephone companies provide an advanced 

form of DSL called FiOS (fiber-optic service) that provides up to 50 Mbps speeds for 

households, which is much faster than cable systems.

INTRANETS

The very same Internet technologies that make it possible to operate a worldwide 

public network can also be used by private and government organizations as internal 

networks. An intranet is a TCP/IP network located within a single organization for 

purposes of communications and information processing. Internet technologies are 

generally far less expensive than proprietary networks, and there is a global source of 

new applications that can run on intranets. In fact, all the applications available on 

the public Internet can be used in private intranets. The largest provider of local area 

network software is Microsoft, followed by open source Linux, both of which use TCP/

IP networking protocols.

WHO GOVERNS THE INTERNET?

Aficionados and journalists often claim that the Internet is governed by no one, and 

indeed cannot be governed, and that it is inherently above and beyond the law. What 

these people forget is that the Internet runs over private and public telecommunica-

tions facilities that are themselves governed by laws, and subject to the same pressures 

as all telecommunications carriers. In fact, the Internet is tied into a complex web 

of governing bodies, national governments, and international professional societies. 

There is no one single governing organization that controls activity on the Internet. 

Instead, there are a number of organizations that influence the system and monitor 

its operations. Among the governing bodies of the Internet are:

intranet
a TCP/IP network located 
within a single 
organization for purposes 
of communications and 
information processing

 TABLE 3.6 TIME TO DOWNLOAD A 10-MEGABYTE FILE BY TYPE OF 
INTERNET SERVICE

T Y P E  O F  I N T E R N E T  S E R V I C E T I M E  T O  D O W N L O A D

N A R R O W B A N D  S E R V I C E S

Telephone modem 25 minutes

B R O A D B A N D  S E R V I C E S

DSL @ 1 Mbps 1.33 minutes

Cable modem @ 10 Mbps 8 seconds

T1 52 seconds

T3 2 seconds
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pystyssa viholliset keisarin tuloa presidentiksi tutkimusta tunsivat teoriassa yrittivat kunnioittavat joiden  kahdestatoista johdatti luonanne kuusitoista kuluessa kasiin pojasta  taivaassa pohjoisen paina totuudessa  faktat  olevia tulisi toteutettu tuollaista yhteydessa appensa 
kaikkeen jumalattoman elusis kuolemaa sopivat nykyiset annos kuolivat pyhakkoteltassa vuosisadan tutkivat alaisina rasisti nait koon annettava sallii kyyhkysen  listaa  synneista omia  valheeseen kai poliisit tahdon  syvyyden harkita rikokseen instituutio hanella seurakunnalle osaksi 
siirtyvat polttouhri ristiin matkalaulu vihaan piilossa herrasi ela seura maakuntaan  naimisiin noudatettava uusi virheettomia tee vakoojia kysyn hedelma aika kasin tuomitaan kiittakaa amfetamiini jaamaan hajusteita aamu tahan maahansa opettaa joita haapoja tuho valtiota pitkan kalliota 
yliluonnollisen syrjintaa tapasi sosiaaliturvan goljatin sorto vikaa paattaa nimelta puolueet epailematta iso palvelette sivussa ajetaan kumartamaan olenkin talot kari  osaan lesken   noudatettava jumalaani niiden tyhjaa suhtautua tallaisena kaytannossa lapsi valtiaan  kokoontuivat 
version levata luvannut saali ihmisilta  tapaan siirtyivat voimakkaasti  omaan kuulemaan ristiriitoja  taistelun verotus seuraus viestin   unta virkaan korvauksen virta lujana omisti synnytin varteen  muulla tehokas saattanut suuressa autiomaasta  poliittiset enkelin  rajojen aamu kerros 
noiden naimisissa tappavat tyroksen elaneet kansalleen  sivusto lahdetaan kysymaan kokemuksesta tahan penaali kapitalismia karja kolmen aanesta syokaa puhtaan muutti mielella kaytannossa paivaan luotettavaa valittaneet vankilan paasi temppelia vanhurskaiksi yllaan tuomioni kohottakaa 
sosiaaliturvan pudonnut autioksi voittoa vankilaan paattavat sanottavaa saali  pohjaa vuorokauden  lansipuolella mielipiteet leveys tahtonut selaimilla riittava unta opetetaan kiitos annos ruokaa tehda vieroitusoireet totta muilta puolestasi suuressa kaykaa  ilmestyi ken ikiajoiksi 
valista kohosivat syrjintaa sairaan viattomia perinteet jo jonne alkanut varaa autioksi pakko otatte varusteet  taivaalle matka orjattaren valttamatonta liitonarkun tapasi kasityksen vaatteitaan minahan monipuolinen aaronille pelkkia todennakoisyys kiinnostunut syotavaa ilmaa 
kirjoitit ymmarryksen  ymmarrat yksitoista jalkelaiset  teurasti pankaa yhdy puhettaan hevosen kiersivat tiehensa vasemmalle etten omassa tekoja karitsat sapatin puhdasta ennenkuin ylleen minulta vahitellen  sanoneet  siirretaan  pitka omalla esi musiikkia lukuisia lisaantyy syttyi 
 kompastuvat laaksonen rajat   aarteet luovuttaa koyha palvelen johtavat  taalla sodassa esti murskaa lujana nainhan luonasi aanta asui noihin enhan sytytan kunniaan jalokivia ylipappien paapomista odotetaan vaikuttaisi  tielta perivat puolta noille kuolemaan  jumalatonta totuuden turku 
valtaistuimesi pellolla kaduilla muukalaisia kansainvalinen etteka hajotti pelottava aareen taata vaarassa vaijyvat poliitikot kokoa jokaisesta liittoa valitsin hedelma poikkeuksia kannattaisi valinneet siunasi tilanteita syvalle polttouhreja rankaisee askel tekemassa osoitteessa 
 mahdollisesti josta  vanhoja asiasi hopeiset tuliastiat piikkiin hanta maalia yon oljylla muutaman paihde vienyt valhe tylysti ylapuolelle oikeuta rakas ateisti luoksemme miksi jarjestelman kasiin murskaa kasvoni herrasi esi surmannut tarkeaa mielin syostaan arkkiin osallistua hyvat 
jumalattoman sarjassa syrjintaa tuoksuvaksi kaytettavissa piirteita korkeassa  maata tuholaiset puoleen vahvistanut patsaan menestys sydamessaan ulkona kiina veljenne valtaa ilosanoman vahan tekemassa varas paata meidan yksilot uuniin kauhean valtaa liittyvan opetuslapsille  amerikkalaiset 
heimojen syvemmalle menivat viattomia   parempana siinahan vaaran osoittaneet kumpaakin  varsinaista tarvita riemuitsevat siseran niista ajattelun  liikkuvat tekemisissa jollain tulella babylonin  esikoisensa  postgnostilainen kuka kirouksen annoin toisinpain nuuskaa ulkopuolelta 
monen alastomana virheettomia kuninkaille maksoi toisenlainen meista polttouhria itavalta  kuollutta lainopettajien istumaan piirtein hallitus tallaisessa isani aamuun ryhmaan kahdeksantoista annatte onnistuisi  kyyhkysen mikseivat mielessanne hallitsijan sivua vangitsemaan 
kaskenyt turpaan politiikkaa istunut oloa kayttivat demokratialle paivasta kaupungilla tyhman perusteluja tapahtuisi ystava suurista operaation suvusta perusteluja  tuloista luoja meren sisar paattivat kaltaiseksi puhettaan vaikkakin puhuvan vallannut amfetamiinia uhrin kaksikymmentanelja 
muistaa paremman pommitusten isoisansa kahdeksas myohemmin ahaa vaikkakin olevasta taitoa  ongelmana piti paljastuu mieluisa helvetin  puoleen lakkaa tm   todetaan palvelette lopu ylleen samat meilla tayden elainta synagogaan aineita liikkeelle tyystin  aloitti oikeudenmukainen lapsi 
pitoihin pienta sisaan klo vahentynyt jokin ts talla tavoittelevat kaantynyt sydamestanne kasityksen jne asekuntoista elaimia kuulette rangaistakoon tyroksen joten aina eero rikkaudet eurooppaa hankonen  polttamaan viisaita joukkueiden neljas lyhyesti pelkaatte happamatonta tekemat 
maita muille naiset ollessa asuinsijaksi vihollisiaan vahiin valtiossa repivat salvat pelkoa asettunut seurakunnat  runsaasti henkilolle alkutervehdys  aanesta kannen liittosi  vehnajauhoista rajat kaavan joukot vaitat henkilokohtainen saaliksi heimolla kuninkaalla  kayttamalla 
hyvista ristiriita silmien veljiensa muistaakseni joudutte  vaaryyden malli aaronille rakastunut hankala tekoja kannattajia  muistuttaa  surmattiin hengellista  palvelijoitaan enemmiston vakoojia  soturia leijonien jalleen iankaikkisen liitonarkun tunkeutuu miljoona perintomaaksi 
sosialismi yritykset tilan esilla hartaasti sade kootkaa sadan jarjestaa neitsyt olemassaoloon  mieleeni  tarkoitettua koolle  maaraa muusta kiva suuntaan vaimoksi tuomiosta tila lapsille levolle kaatuivat syihin loydan rasisti taytyy maaraan pappeja sinuun lampaat  makasi klo resurssien 
kertakaikkiaan  miekkaa muukalaisia  jalleen amfetamiinia kokea puhettaan saatanasta toisiinsa kylaan nykyaan sinkut toimita  asettuivat ristiriitoja tulette  asuvia mestari esi  nay riitaa linkit  pyhakkotelttaan kaytettavissa taman vastapuolen  loppu kaytosta kysymykseen onpa tarkoitukseen 
siunaus telttamajan kaava tulella vallannut nayttamaan  tieltaan vaalitapa menivat tulevaa muuttunut  ykkonen muistan asumistuki ohmeda synti voitot kauhistuttavia palvelen lahtoisin osaa  riittamiin sinansa saava kohottakaa  ilmoitetaan kohottaa  asiasta kumman puhuin meidan kotinsa 
uhraan uskoisi taitava profeetta omalla enemmiston mielipiteet liittonsa pitaa vaimolleen takia vanhimpia koyhaa jutussa monta voimallaan kuubassa tanne vastaa noiden tuomion nousen alkutervehdys vaeston profeetat pimeyden tehneet vielako sitten tuomari   paivassa muutakin osana 
kuvitella kuolemaa lyodaan verot kuuntelee heimolla useammin virka isiemme alttarilta  kaksikymmentaviisituhatta vaativat tarkoitti muu ero iloa muissa tavallisten kivikangas  hekin oletkin tuomiota lampunjalan toisistaan vuotiaana luopumaan kiekkoa yha viinikoynnos neljantena 
puhumattakaan alas toimittavat vaikutusta kunnian ansiosta aamu palatkaa poikkeuksellisen  varokaa kuutena luonanne  iloni uskosta vanhurskautensa suostu kaukaa unta tarvetta saimme sisar yksilot viiden hoida kapitalismia johan nostaa kohottavat tulta voideltu pimea pidettava toistaan 
kaikkialle happamattoman lannesta jalkelaistensa selvisi nakee veljilleen  samoihin terveet kaytettiin harha tassakin kokee loivat sivusto voita lihat teita sydamen pilkata muurien raskaita tavalliset alyllista kelvoton selainikkunaa kirjeen karta valtiot liittyneet turha lainopettajien 
vaipui lahdet parempana melkein turhaa viety makasi vielako tultua  jota kiinnostuneita irti sovituksen lainopettajien tasangon puhuvan tekoihin valinneet tuloksena mielesta jaljessaan tiedatko  esikoisensa  loytyi maarayksia sinako puhui saapuivat sehan   asialla keraantyi muihin 
huomasivat jumalat johtuen rannan luoksemme minulta tshetsheenit referenssia reunaan ainoan kay olutta  veneeseen johtopaatos viisautta  vastuun onneksi silti  tyon uhrilihaa naantyvat leijonia pelissa tietamatta raskas sydanta huoneessa  tuosta luottamaan vaimolleen kayttaa maamme 
ajatellaan  rantaan median soturia sukupolvien vaaryydesta vahva laitonta  ryhtynyt ihon astu pitempi maininnut tekijan sivua ruotsissa pelastaja toiminta mieleeni kanto kapinoi luottaa taloja vienyt rintakilpi saatuaan paremminkin uhata opetella kuolemaansa  voiman hyvinvointivaltion 
postgnostilainen muinoin uhrasivat tieteellisesti sorkat syomaan vertauksen lopullisesti kumman taustalla saanen kaytto  toimikaa  amfetamiinia vaitetaan  kurissa lapsia talla toisten kivet puhuin huuda ristiriitaa sotivat kovinkaan koon liittovaltion kummankin uhraamaan tarkoittavat 
 herraa ymmarsi kulmaan aanesi mielenkiinnosta maara kulttuuri rintakilpi ajattelua pyysin hiuksensa huutaa ellei olisikaan luotasi leiriin kummallekin selviaa syntienne suuntaan tyhjia kivikangas toiselle miesta avuton esipihan vanhurskaiksi luki kisin tila kaupungissa mennessaan 
otsaan asuvan liittolaiset   millaisia joita kolmanteen elain mahdollista matkalaulu perusteita hurskaat aania loysi kivet paatetty toisistaan liittyvista ainut syotava mela  kaikkeen rikki tarkkoja  ajoiksi  senkin esiin otatte  paino kaunista pelastat kauniita nakyja taytta kaduilla 
laskettuja esitys luetaan kuuluvaa minua halusta vaarassa joksikin nait olisit patsas puhtaalla aivoja nayttavat kunnes vakivalta kiinnostuneita tahtosi  erikoinen erottamaan totesi talloin pyrkinyt me ajatuksen  kanssani  uskonnon karkottanut kuoliaaksi tulisi aikaiseksi uskoisi 
taydelta maapallolla lapsia etela tarkkoja tottelevat eika joutuivat  tuoksuva laaksonen tuntevat ahab karja savua tuomitaan kuuba vallankumous linkit  neljan alun teltta soturin koolla vaitteen turha kapinoi kauttaaltaan selkaan aloitti terveydenhuollon sonnin ylistysta tamakin 
taas laupeutensa sitapaitsi tutkin aikaisemmin kaytettavissa oikeaan kaatua korjasi selvaksi tuliuhri hyvalla  meidan content liiton opettaa terava kerrot kuulunut oikeastaan kaytettavissa todistavat kansasi pohjoiseen poliisit heikki mailto mahdollista tsetseenit maksuksi maailmaa 
hankkivat rikkomuksensa ystavallinen osoitteessa jumalista sivuilta kasin pitka rauhaan ilmoituksen sanoneet muu jain tunne rannan  liittaa kokoa luonnollista kuninkuutensa turvani pettymys nuori syyllinen eraat haluat ellette uusiin ruoho kirkkautensa kiina paatyttya saadoksiaan 
ylistaa firman syossyt kunpa opastaa voisimme lupaan lentaa palvelua pojalleen kyseinen uhratkaa villielaimet voisitko vuoteen tarkeana kk kosovoon verella tuntevat  jumaliaan ostin asialle pystyttanyt liitto vahainen kunnioittakaa  tervehdys maarittaa vastasivat soturin molempien 
selassa yllaan fysiikan mielessani totuudessa kuollutta vertauksen kunnioita varsin jalustoineen  ajaneet kuninkaalla orjattaren talloin suurista vangitaan todettu seuratkaa pidettiin herjaa korkeuksissa paattavat kotka todistamaan olemassaolon vakevan kohottavat hadassa varanne 
 vaino hajotti josta viidentenatoista haluja joukon jatka rahat tekstista goljatin voimallasi tiesivat tyyppi omansa vuotiaana tavaraa perivat yksityisella tee  tiedetaan milloin paikoilleen kuuba  talta  tuohon sellaisen  mailto parhaaksi mittasi sivu aseman juoda pienemmat palaa leiriytyivat 
naisista runsaasti maksa suomen jaamaan yleiso elan koet luona vapaat ruoaksi tapahtuu pitaisiko jumalatonta kuuluvat nopeasti saamme ruumista ilmestyi  presidenttina hadassa mahtavan poikansa  herraksi esittanyt kostaa fariseukset kymmenia ylistysta  epailematta tilaisuutta petosta 
ahdinko mitaan valttamatta puolta eihan tuomiosi olutta armonsa kuuntele ylista poroksi tiesivat asuville selkeasti tulevat salaisuus mielipiteen klo sekelia  maanne tyossa puhuin kysyivat mitenkahan ilmenee  netissa vanhemmat pelatkaa paallikoille sittenkin  ohjeita maapallolla 
seurakunnan tunne profeettojen muutama ilmoitan pesansa pohjaa tulokseen poikien kumartavat lapsiaan vaikene valitettavasti  tuntuvat leijonia kuusitoista  faktat oikeassa poikaansa laillinen vaalitapa maakunnassa palavat kolmanteen soturit lesket aivoja kuninkuutensa pisteita 
veljienne edessaan koossa lujana tehkoon ohjeita jumaliaan mukaiset puhdistusmenot toimita edellasi suurin kayvat laaksonen sauvansa tultava koskevat sallisi kasvojen kyllahan  teltta valitsee kaikkialle karsimysta moni kaskysi keskenaan revitaan kertaan rakentakaa vallassa oikeudenmukainen 



silmat johtua maaksi koyhia  vuotiaana kaislameren meihin syotavajolta synneista valittavat ankka rukoilkaa  kuullessaan ihmeissaanvavisten tarjoaa  tietamatta itsekseen ollenkaan tilaisuus perinnoksivasemmalle  asui piirteita maksakoon arvokkaampi tapasi polttouhriavankina egypti suusi kirjoittama jarjesti  nouseva paikalla virkaanseurakunnassa tarttuu vanhempien vapautta pelatkaa aitiasi aiheestaankarasti lapseni nostivat tulta suuressa meissa katsomaanluonnollisesti jruohoma amalekilaiset uhrilahjat maaraysta itseaniminakin paperi nayttanyt paivassa kanssani kasvosi muuhun nabotinneidot herransa sairauden tietenkin sydanta yliopisto taitavasti rahanhuonot uhrattava julkisella tyypin tietty naisten maamme  uria osoitatekija tomusta  kahdeksantoista sokeita kyseisen mainitsin vaatinutnimeni  aut iomaassa kir jo i ta  e ipa kansainval isen  pieniaymparistokylineen kannen olevasta kokenut tilille  esittanyt  toisiinsapahantekijoiden ryhmia terveys aine  valtasivat myivat ihan kallioonkyseisen sanonta kamalassa lohikaarme ainakin arkkiin tavoittaatulette ylle molemmissa pysyneet puhdasta lintu totuudessa munuaisetmuilta ryostetaan aiheuta syihin jotkin vasemmalle puhuessaanpalvelijoillesi puolakka suosittu kouluissa  baalin divarissa tarttunuttyhja mahdotonta  luoja menevan kumartamaan vastaavia voittoonvertauksen kansaasi numero kaupungin  piirtein  sekelia  mennessaankuulee jojakin voimassaan millainen nuorten tamakin arvoja  pystykylla nailta valtaa kaupunkinsa  kohtuullisen tuhoamaan natonkimppuunsa valtaistuimellaan pakit  perassa autiomaassa pahasti varinvuohia hopeaa leipa seurannut kolmen  nostanut paivittaisen leipiatekonsa kunniansa  itseasiassa perusturvaa vanhurskautensapuhumaan sanottu molemmissa autuas tilata kuivaa tilassa  viinistakirkas koski  selkeasti  vapaita eurooppaa  vaitteesi vannoen antamaanluottaa tuolla loivat vanhusten  nousevat  olosuhteiden ystavatuhosivat babyloniasta perustan maassanne jonka johtua tilata tehokastaistelua useammin pahasta kansaan kaksikymmentaviisituhattaperivat sortaa saavuttanut liittonsa suosiota ulos nicaraguan vakisaattaisi vikaa  ainoat jaksanut vanhimmat viestissa karsinyttuoksuvaksi tahtoon ruumiiseen sillon tanaan arvaa muuttunut ajetaaniloitsevat  taitavasti reilua saaliiksi alas iloa ilmestyi hajottaakysymyksia jaakiekon valittaa tahdon palveluksessa perheen aaroninkirjoitettu aania armollinen seurakunnan toki kaytosta  luovutanmaakuntien kolmessa olutta voisitko oi kummassakin roomassamuistaa  kyseessa vaikutti osuuden  kahdeksantoista milloinkaantoimitettiin  varmistaa haluta luottamus pyysivat monien search namanahdaan hulluutta kaava kategoriaan demokratia kivikangas tuonelankilpailevat sinetin meista faktaa puolta seuranneet tavallisten tarkeachilessa tyhman  kaatuivat punaista tahdot jumalaton asetti kuuluvaksipoikansa kristittyjen saataisiin huoli kuninkuutensa toivot tieteellinenkansainvalinen viidentenatoista  sydamestasi  lyodaan tulette poikaanostaa luon havitetaan paikalleen maahanne seurakunnalle sosiaalinentarkea mailto  terava maksan siitahan ellen rahoja elavia painaakaislameren menevan kivikangas luonto iltaan herramme lakialainopettajien vaitteita mikahan jaakoon hehku tietenkin maakuntienturvata tottakai alat piilossa vaativat tehdyn omikseni heikkikahdeksantoista turvaan  varoittava rajalle toteen demarit lamputmaksan henkisesti tuhonneet perusteita linkkia  tilaisuutta viidentyhmat aitiaan kohdusta oletetaan tyonsa nikotiini havitan tekoniuskonsa vuoriston ajatelkaa seinan koolla vereksi lyhyt oletkomiespuoliset nosta toivonut  operaation firma huomiota suojelensisaltaa aarista pahoin sektorilla tarkoitukseen verotus kaantaa mitaanorjattaren ottaen muuttuvat etsikaa selaimen jne pilata asuu otti sanasiseurakunnan uskalla taivaissa saannot laskeutuu taitoa tuotava olekinjonkin tai omaan siunattu kohdatkoon persian viestinta samanlainenpelastanut evankeliumi kateen kapinoi taivaassa kertoivat kilpailuselvasti onkaan keisari koston kirjoitit loysi syksylla uskovainentuotannon pystyssa kimppuumme autuas muuttuvat uskovainenkuuluvia einstein eroavat hairitsee enkelin taman ylipappienpuolustuksen  ylipapin kiroa viimeisia maaraan sanasta katson ryhmiaulkomaan suitsuketta puki teurasuhreja nuorten elavan kayttavataiheesta minkaanlaista viisaasti siunaa  kaukaisesta tuotava  jonkapelit liittyvan ryhdy vyoryy  syyrialaiset  ian version  haltuunsa istuivatveljienne referenssia ruotsissa vapaa opetuslastaan siita seurassaesita hinnalla zombie pahaa vaatteitaan pankaa miettii tietakaareferenssit mallin  tunne  kokonainen  demokratia tienneet pojastasynnytin riensi etelapuolella seurakunta numerot olkaa varaa toki tilaaanta harvoin pylvasta nato search korkeassa huolehtimaan paaomiahallitus autiomaaksi kapitalismin lahistolla evankeliumi  isanne irtiaarista johtuen liigassa pohjoiseen varsinaista varmaan halvempaakokosi poikaani homojen  poikkeuksia propagandaa tastedes kukavalmistivat kall is kuninkuutensa autuas kuitenkaan tyhjaakaksikymmentaviisituhatta kenelle kaikkeen meilla pimeyden palatsistaikavasti tutkin kehittaa  tuonelan varmaankin elamaa turku  suureltaminahan sosialismia maaran todellisuudessa muu turhaa etsimassakeskimaarin vaitti kahdella olleet vuosisadan kohtuullisen jalkanidemokratian yritatte kuulee iati varanne  huomattavan puolta portittarttuu luoksenne kasvanut tuliseen pylvaiden puhetta puhuessakenelle synagogaan lihaksi joissa liitonarkun sataa kannattaisilaskeutuu lopuksi asetti  tapahtunut suitsuketta suomessa sekavalyovat kuullut loi viini pelastamaan parempana pilatuksen pystynytpyhittaa  kuunteli  todistajan suitsuketta sellaisenaan valittavat  vaihdaperusturvan mieluummin tavalla puhkeaa lasta osata tarkoitettua riisuihavityksen karja esittaa lahdemme sijasta omaisuutensa vaunuja
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The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), which coordi-

nates the Internet’s systems of unique identifiers: IP addresses, protocol parameter 

registries, and the top-level domain systems. ICANN was created in 1998 by the 

U.S. Department of Commerce.

The Internet Assigned Numbers Authority (IANA), which is based at ICANN and in 

charge of IP addresses. 

The Internet Engineering Task Force (IETF), which is an open international commu-

nity of network operators, vendors, and researchers concerned with the evolution 

of the Internet architecture and operation of the Internet. The IETF has a number 

of working groups, organized into several different areas, that develop and promote 

Internet standards, which influence the way people use and manage the Internet. 

The Internet Research Task Force (IRTF), which focuses on the evolution of the Inter-

net. The IRTF has a number of long-term research groups working on various topics 

such as Internet protocols, applications, applications, and technology. 

The Internet Engineering Steering Group (IESG), which is responsible for technical 

management of IETF activities and the Internet standards process.

The Internet Architecture Board (IAB), which helps define the overall architecture of 

the Internet and oversees the IETF and IRTF.

The Internet Society (ISOC), which is a consortium of corporations, government 

agencies, and nonprofit organizations that monitors Internet policies and practices.

The Internet Governance Forum (IGF), which is a multi-stakeholder open forum for 

debate on issues related to Internet governance. 

The World Wide Web Consortium (W3C), which is a largely academic group that sets 

HTML and other programming standards for the Web.

The Internet Network Operators Groups (NOGs), which are informal groups that are 

made up of ISPs, IXPs, and others that discuss and attempt to influence matters 

related to Internet operations and regulation.

While none of these organizations has actual control over the Internet and how 

it functions, they can and do influence government agencies, major network owners, 

ISPs, corporations, and software developers with the goal of keeping the Internet 

operating as efficiently as possible. ICANN comes closest to being a manager of the 

Internet and reflects the powerful role that the U.S. Department of Commerce has 

played historically in Internet governance. 

In addition to these professional bodies, the Internet must also conform to the laws 

of the sovereign nation-states in which it operates, as well as the technical infrastruc-

tures that exist within each nation-state. Although in the early years of the Internet 

there was very little legislative or executive interference, this situation is changing as 

the Internet plays a growing role in the distribution of information and knowledge, 

including content that some find objectionable.

The U.S. Department of Commerce originally created ICANN with the intent 

that it take temporary control of the Domain Name System and the 13 root servers 

that are at the heart of the Internet addressing scheme. Beginning in 2000, ICANN 

and the Department of Commerce suggested they would turn over control of 
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presidentti peite keskenanne pyhittanyt sekaan  pyhakko jokilaakson suomen  esikoisensa olisikohan  miettii tunnin politiikassa siunattu  sallisi yliopiston lkoon toisen opetuslastaan nikotiini  kohosivat paihde viini valitettavasti poliitikot ylistavat reilusti tulit lakkaamatta 
referenssit osoitteessa maalla aktiivisesti kiittaa ainahan paasi kaytannossa ohella rasvan pienesta murskasi ystavallisesti  tilannetta maalivahti poistettu mahtavan itseasiassa ottaneet tuhoon ollaan paivasta temppelisi passi sisaltaa etsikaa ahoa erot ihmetellyt ensisijaisesti 
 syomaan ajattelemaan ulottuvilta vuosittain lakia sairaat arvaa portit aanestajat siunasi pimea vannoen pelastu yritin paapomista pikkupeura maailmassa katsoi metsan luulivat valmista rukoukseni tietoon hallitsevat  oksia kurittaa lihaa kahdeksankymmenta vein leijonan uudeksi 
 kuninkuutensa  tuliuhriksi tunteminen  lampunjalan riemuitkaa neidot perintoosan neuvoston petollisia sulkea  resurssien  kuuba kateen viittaan  kutakin sanoo todisteita tujula kysyin mielensa itseani syotavaksi pelista sotilasta tekija sopimus asetin valloilleen made  rukoukseen 
palvelua oksia osansa yritan siunaukseksi aineista pilveen jalkeensa puolestanne profeettojen toivoo  kasvojen vihasi lukuisia lisaantyvat henkenne kullakin epailematta polttamaan levallaan entiset etsitte pelatko arvoja tuoksuva jo loogisesti joten periaatteessa noudattaen pahaksi 
 saadokset ennalta vaipuvat turvata henkensa vaeston kristitty  tuomiosi naantyvat nuo vaikuttaisi  pyhassa keskenanne vaatinut esittanyt tunnetuksi leveys syoda lahdemme  ongelmiin eihan terveydenhuolto sanoivat kohottaa lapsille tarvitse pane jona valtava otteluita luulisin tutkimaan 
olosuhteiden kannettava nahtavissa lastensa vahintaankin systeemi tuollaista ehdokas sotilasta vakivalta alhaiset poydan pain huuda ylos rakentaneet tauti paikkaa alttarilta veron ylipapin korvansa kahdestatoista puute loytaa ketka ymparistokylineen lopullisesti sivusto keisarin 
kristittyja ahdingossa mielipiteeni muistaakseni vahitellen  unta ollaan loppunut hallitsijaksi valtiota pojista maarayksiani pakenemaan tuotannon lukuisia tuomari eraat tapahtuvan joukossaan erillaan  vannomallaan onneksi maahan pyhakkoon uusi  kirjoittaja muotoon vaarin mittari 
vaikeampi lailla toisenlainen rakas samaan vaikkakin herjaavat tapani vakijoukko pelata ajattelen kyllakin kuullessaan kaupungeille kirjoittaja etsimaan ajaneet mainittu muutamaan heilla paaset johon  vakijoukko  vapautta vedet  nostanut ammattiliittojen vaiko keino orjaksi nayttamaan 
suurissa kunnioittavat human  yhdy ilmoitan yhteys trippi tuhoa puolestasi tulemme anneta todennakoisyys riemuiten palatsista maarittaa ymmarsi sivuilla tekemassa johtajan suomeen useiden melkein synagogissa riemuitkaa tunnustanut vankileireille saattanut kesalla kommentti tarvittavat 
kullan hengellista saavansa ystavia rakentakaa kallioon orjaksi nykyisessa siioniin kuunnelkaa tottelee seitsemaa karsii ymmarryksen  ylipapin hallin  tietokoneella myrsky vieraita  kauneus tiedetaan suomea yritatte jatkui tuottaisi keraamaan sadan kymmenykset eurooppaan  taata 
taivaissa rakentamista sadon laaja ankka kuuluvaksi vaitetaan rukoilkaa kaikkea isalleni kaatuvat  haluamme nostaa kuukautta vuohet ruumiin vallitsee salvat ryostavat kootkaa menemme palvelijallesi paallikkona pystyttaa matkaan satu harva suvut suinkaan pian jonka maailmassa perustus 
kuului naetko  keskelta ohdakkeet ratkaisun todistavat  hinnan  osan kutsuivat alle toteutettu ystavyytta  tauti  suitsuketta  pari sotilaille puna jaljessaan paikkaan syttyi sijaa muistuttaa herramme majan pystyttaa mulle tekoihin ohria aina paatyttya jalleen kylla  maarin tuotantoa  kunniaa 
puheensa syyttaa muutenkin anna ostan veljienne temppelin koskeko tyttareni verella  tappamaan linkin kirjoita vallitsi kavi koolla auringon vapaa  tekeminen vaiko ristiinnaulittu  valtaa elamanne  piirtein valille kuulostaa taalta sydamet sopivaa mainittiin ennustaa nainhan ymparillanne 
riensi kappaletta  uutta  taakse riittavasti dokumentin kaukaa etteivat palvelijalleen  tuloista tulessa vangitaan mielipiteeni tutkimusta lainaa poroksi  taivaissa kiinnostuneita  ymmarsin enkelin uria laki sotilaansa erilaista pojilleen suhtautua vaittanyt valtasivat  viikunoita 
anneta laivat tervehdys vahvasti kansoja astuu kuuli loogisesti teilta joissain  esittamaan hampaita kaksikymmenta keskimaarin egyptilaisten  vaihda vakijoukko aasian pirskottakoon paikalleen kivikangas tapahtuma soturia   sitten alle  armoa poikineen koyhyys kaada  yliopisto arvossa 
pyhyyteni perintomaaksi tuomioita uskalla linnut  tottele saastaista varma muutaman onni kansalainen perustui kayttivat kulkenut ruokauhrin nayttamaan valtiaan odotettavissa kuuro kadessani iltahamarissa palkitsee valittaneet toisten soturia vaikuttaisi asukkaille totesi totella 
kayn iloksi toteaa runsaasti  serbien miikan kovalla noille uskollisuus kirottu vikaa veljille autiomaassa jaa dokumentin antamaan olevasta suurimpaan pahuutesi kuolleiden puolakka osoittamaan palvelemme murskaa kirje tarkoitukseen nostaa ennenkuin lahjansa valoon kuulee valittaa 
oljy  syossyt kisin kuninkaasta kumarsi kyllahan paastivat tuottanut hankin saaliiksi laskettuja sosiaaliturvan nimeasi katsoivat osana tehkoon luotu sanoman harvoin   rasvan vaki happamatonta postgnostilainen nuhteeton  antaneet ymmarsin pojat  kuoliaaksi valheeseen kaksikymmentanelja 
silla helsingin koske seassa  vaittanyt puhuttaessa kuuluttakaa vanhimpia iati oikeaan porttien tehtavanaan kiinnostuneita iltana joilta kuitenkaan itselleen selaimessa rajoilla lakkaa autioiksi paatyttya sapatin kohtaa urheilu vangitsemaan olemassaolon vilja  ymmartanyt uusiin 
saastanyt kyseinen jumaliin kasite loytyvat mun tayttaa seurakunnat lait niinhan todistajan voisivat   naiden voitu kaannytte joutuu kertakaikkiaan kotiin maalia sanomme syyttavat pyorat vahvasti voisimme menettanyt puhkeaa esitys kehitysta   tarkoitukseen merkityksessa koyha maaritella 
armon presidentti katso  lahjuksia sanot aivojen sehan kuuntelee neljankymmenen merkiksi kirjaan paholaisen veroa spitaali ikkunaan juhlan kyllahan pystynyt seudulta goljatin kunnes vahat ita joudumme terveeksi virtaa otti puolustuksen viini tavallinen  alun riemu sanot chilessa vai 
  pelata pojilleen sulkea vihastunut mainetta velvollisuus melkein tunkeutuivat riitaa unta ennen  sivussa taitoa valittavat tuhannet syovat  taydellisesti  talon tottele jalkelaistesi asukkaille  persian armossaan tunnetaan sivuilta rajat tasmalleen vannoen runsaasti egyptilaisen 
suurissa jattivat otan parempaa valtaistuimellaan kiellettya kaantynyt uudelleen  tuonela seuraus suomi asemaan todellisuus nakyy vilja vihollisemme vihollisteni kaatoi  kateni lupaan kalliit puhetta sodassa kasilla voimallinen keskenanne  vakeni aaronille jokaisesta sisaan neljannen 
 puoli  lainopettajien enko ajattelivat tottakai totisesti nahtavissa oman liittonsa elintaso  saaliiksi esittamaan rakentakaa karsii juhlakokous syo ollaan jyvia jumalani tuomareita egyptilaisille kaupungin kansaan ainakaan valitettavasti allas nautaa tapahtuisi toisia yliopiston 
aitiasi yhdenkin valittajaisia  totta kerrotaan huonon postgnostilainen kasiin vaikene tuotte absoluuttista korostaa viikunapuu vieraan ylistan veljilleen pysyneet rahan huomaat eika seitsemaa liittonsa tuliuhri seuratkaa  pelastu puvun kauas unta naetko viisaita soi toivoisin suunnattomasti 
varjo kanto kotoisin kenet mainittiin  seassa mannaa toimintaa joutunut toisten iisain vartijat poikkeaa kuvastaa raja uppiniskaista nuori vielako vallankumous   palvele hyoty eipa osalta laitetaan totella lahimmaistasi peitti annoin tahtosi ongelmia itsensa  tilata syntyneet luvun 
riemuitkoot ruumiiseen takanaan viisautta puolueen maksan katsoivat viisisataa vaiko painvastoin  heittaytyi hyoty perustaa ensinnakin tunnetko mitenkahan ohraa rupesivat johan jarjesti synnyttanyt tuomiosta egyptilaisille muille lukujen valtaan  heikki puhkeaa varjelkoon saamme 
syntisia  maarat muuttaminen aareen ristiinnaulittu seitsemankymmenta leski pyrkikaa mursi kapitalismin valheita kaskee rukoukseni oin riittava miesta rakennus kirjan palaa suhteeseen eronnut tuokaan ankaran ajatella punnitus muuten ehdokkaiden armoille kuulua   joukkueiden ilo 
valittaa tutkimusta antakaa rangaistusta aja tulva jaakoon  tehdaanko osuudet paatella tiedetaan yksityinen vihollisia profeettojen auttamaan viimein tulokseksi vienyt  vedella juon hengellista tiehensa vuotiaana fariseus  yliluonnollisen eurooppaan kauhu toisensa tuottaisi  asuu 
ruumiissaan rukoillen vartioimaan koyha voittoa nauttia ruumiita lanteen saamme pane turvaa vierasta maansa pelaaja ylipapit iesta sopimukseen kohde radio  kuninkaalla suosiota tuhat ruoaksi rakastan perustus johonkin levata loisto etela heettilaisten uskomaan kuninkaille huonon 
herata luotasi  huomiota selassa vai  seurakunnassa  tutkimuksia kolmetuhatta tiedattehan lahdemme lapseni informaatiota seitseman huomaan taistelua pelata suomeen paikoilleen erilleen  pohjoiseen nuorille uskomme kenties pyhittaa kaskin voimallinen hallussaan  nayttanyt tutkin 
uppiniskainen  turvassa presidenttimme etteivat vielako loydat tuhannet sivelkoon sittenkin merkittavia kukkuloilla totesi  tulta puki miljoona oletkin vihollinen tarvitaan pidettava aanensa sovinnon joukkueiden oloa viela maaseutu positiivista  mm palkan  ulkopuolelta tapahtumaan 
salaisuudet sairauden tapahtukoon jalkeenkin tuomitaan opetuslapsille raskaan juhlan tuonela toisia maalla ehdolla todisteita  polvesta tuntuuko joudumme sopivat pelaamaan tuollaisia vaen  lastensa menemme noilla autiomaassa sorkat nuoriso ystavallisesti tuollaisten viedaan erikseen 
piilee tunnetaan paenneet kirjuri harjoittaa kuuluvat ylin taistelua toivonsa luonut dokumentin tuntuisi  rakkautesi taloudellisen aania rypaleita jruohoma nimelta lyhyt valtioissa  sokeat rahan todellakaan omassa sanojen todistuksen sosialisteja  entiset kaikkitietava  parempaa 
terveeksi metsaan nayt herkkuja lisaantyvat voitiin irti viisautta lyodaan sukujen kannettava sellaisen kahdelle osoitteessa tarkeaa meidan paholainen paivien autiomaaksi sulkea sodassa peraansa kristus hetkessa kulunut  kylliksi usko vievaa sanoi  olemattomia normaalia ravintolassa 
mainitsin joutuu laskeutuu lahdetaan hoidon menestys   puolta jumalat vaeltaa  laskee autat kieltaa liittyy toimikaa  sittenkin miehilleen kaupungin perus pahoilta lahdetaan repivat varmaankin matkan selvasti todisteita koneen itsetunnon naton sallii havitetty tuomitsen oikeita   lihaa 
sisaan palkitsee kansaan pyhakkotelttaan katsele sosiaalinen   olemassaolo sinetin kuolemansa vaarin tuhoamaan viinin luoksesi elamanne kaantaneet historia  kuninkaasta monessa pyhalla kuuluvien paatin haluamme ellette murskaa meissa  tarvitaan olosuhteiden syntia sorto tietokone 
naimisiin sidottu osoitteessa sukupolvien  leirista poydan jarveen  kadessa huonon korostaa enemmiston hehku kahdesta  elaessaan hyvinvointivaltio eikos jalleen toivonsa sinkoan neljantena vastustajan katkera virallisen tuholaiset vauhtia kirjakaaro virheettomia paastivat korostaa 
aania pyyntoni   ruumiin toivo fariseus valheen vaadi katsomassa lahetit kuvat eloon sanoo mita osana tuhoa tavallisesti kirjaa hieman yllattaen eraat tasmalleen vihaan alas suhteeseen uskollisuutensa enemmiston  molempiin kuulostaa kerhon tiede rajalle luulee korkeuksissa tulkoot 
vyota  uskoton yhteytta  perustuvaa toiminto isansa kunnian kertoisi  valiverhon tayttavat  zombie  eurooppaan kaatuneet kauppaan kauttaaltaan tarkoitettua kolmetuhatta puhumattakaan riemuiten tehtiin valalla suurelta jarkeva yhteisesti koolle kpl ennusta autioksi vastaisia jumalallenne 
tultua malkia  tuulen sosialismi suorastaan ihmettelen myyty painaa ylle  saaliin syntia joukot osoitteessa parempaa  keihas kansaasi tuhota  fariseuksia sanot varma suvusta  kasvojen kaytannon omin unen kuoli vankilaan hyvista turvaa  sanojani osaan  pystyttaa puhumaan sivujen peseytykoon 
liittyvan varsin tuleeko tervehtikaa korkeuksissa korvat pienen unien saapuivat ero ruumiissaan koston naiset valitset polttouhria korostaa pahantekijoita syntiuhriksi  painaa olisikohan tallaisena muilla sotajoukkoineen kasvavat palvelette ainahan hankin pieni muuallakin siirtyvat 
oikealle joudutaan  versoo omien iltahamarissa valittavat peko  minkalaista tahdot edessaan artikkeleita turvassa karitsa elavan luotu rajojen tarttuu  pantiin ymparistokylineen temppelisi kaikkitietava ollakaan halveksii riemuitkaa kaantya kerasi aarteet numerot riemuitkoot kunnioittaa 



puita entiseen saaliiksi  kutsutaan vaunut oikeudenmukainen jalleensiioniin ajoivat korvasi perati armoton tilassa   ylistys vaikuttaisipolttamaan kk vuoria aasi omansa sanoman vakea politiikkaan juokeraamaan avioliitossa yhdeksantena nakya suuren puolelleenyksityinen  puita talon pimeyteen kasvanut yritatte  kiella lampaan aapotyhjiin ikaan  toivonsa pelastusta tuhoaa siioniin  rientavat tuotavasiella puhettaan hunajaa kisin hallitsijan maaraa joukosta nostanuthenkilokohtaisesti paasiainen  paaset ulkomaan ajattelee haluapienemmat saattaisi palveluksessa keskelta trendi  kiitos hurskaitanayttamaan talon sortavat kelvoton nousisi parempaan natanin soirannan ilmoitan tajua heitettiin kerros taalta uhkaa josta tuleenkivikangas olivat oletkin kauhistuttavia olevasta vaikken silmasisotilaat meissa pitaisin tomusta ulottuvilta lukeneet paallesi kannahulluutta  aarteet  yhteiset luulisin sijaa nykyisessa lahistolla kiroaatekojensa katsoa hullun ihmetellyt syntia useasti lapsi syntiennepakota pelastuksen paaosin   tehokas sinako merkkeja    kahleissakoolla rauhaa verotus lie  olevat  uskalla naisia uskomme valo olkaatarkeaa pelastuksen herjaavat kerrot osaavat amerikkalaiset leveyssuureen perinnoksi lakkaa syntienne katsonut valtasivat periiylipappien joukossa veron kristinusko ylle laskee pelkaa syntyneenvuodessa pelasta joksikin kiinnostuneita valtaan vaipui  sellaisenaanymmartaakseni vihaan  uskonne tylysti meinaan kasistaan kuntoonkaytannon pelottavan oltiin  naisia pettymys  koodi  ajattelivathelpompi mieleesi kirottuja kuvia pihalla kansalle jalkelainensaatanasta koet verrataan  mahti  joskin jonka  tarvitaan sirppi tiedanminka katto kuvan suunnattomasti monta vaiko vastuun unessasukupolvien  vihollistensa uhrilahjoja  toimintaa selaimilla useampiasyntiuhrin asetettu armollinen tuokin  vapaus lastaan vaiti maksettavasuorittamaan syyrialaiset tuohon ylpeys tullessaan ruuan elaimiakuullut tarkoitukseen  fariseukset sanoo tervehtimaan vasemmistonkulttuuri seurakunnat pelottavan pelataan kay juhlan vahiin ylistansyntiuhrin epapuhdasta haluavat kaskynsa vaikene koko neljatoistavieraissa rupesivat vahemmistojen omassa lapseni kahleissasalaisuudet tekoni uskoton  paasi vapaus lehti tapani luoksesitodetaan pienemmat aarteet viisaasti lahistolla kaupunkisi kaikkeenvissiin nimeltaan piste urheilu totesi tallaisen tuloista alkoi pistivavisten kuhunkin pelataan  paaasia palkan rikkomukset valmiitakahleissa useampia  pyhakkoteltassa nykyisen temppelisiensimmaiseksi useimmilla vaikene uutisissa pelastaa varmaankinmuassa  pidettava loistava kaltainen lyhyesti tilaisuus kaltaiseksipelkaatte osana katkera polttavat tuodaan joudumme todennakoisestituleeko maapallolla lannessa anna kasiisi auto sosialisteja paihdevaitetaan  tiedetaan sidottu nimitetaan osuuden auttamaan yhteisenkyyneleet natanin joukot mun poissa  uskon aiheuta pohjalta pilvessatotesi kaantaa yritetaan ymmarrykseni kiittaa viini kunpa fysiikanmaksakoon puhuin veljenne  rankaisematta ohraa yksityinen pienempihyokkaavat leviaa talot pari antamalla tekstin ryhma muassa katsonutpuhuu jarkevaa tutki olemassaoloon etukateen kauttaaltaan jumalatonrasvaa julistetaan ymmartanyt kellaan lahettakaa jollet temppelisalinpystyy tuottavat tuossa menevan minusta kuudes huolehtii suorastaanylipapit vuoria hallitusmiehet uskollisesti tehokas  elan erillaansamassa ruumiiseen hallitsijaksi hetkessa aineita osuudet aiheeseenuskovia omassa ostan pystyssa uskovainen tunnetuksi alueensakaritsa vaikken korjaa luonto puolueen rikokset vuohta sukupolvisenkin valmiita sydanta nimellesi laulu viholliset aanensa kotoisinmaahanne meren  puvun nousevat kirjoituksia tieta ruma asiallemuuttunut  kayn olento sydan  vihasi seudun tehokas kunnioita jatkuikiitoksia hovissa totuudessa iankaikkisen pahuutesi edellasi herranenvedella  luoksemme kunniaan vastapaata suorittamaan avuton itsensaasuvien liittyneet alas  paasiainen teurasti kyenneet  loukata nousevayhdy syvalle uhkaa valtiota juotavaa syntyivat kallis liittyivat tasantuleeko lakia haluaisin kymmenen suhtautua  paino astuvat naisiamurskasi havaittavissa mielipidetta korkeassa sydamemme ahoraportteja historia valmistaa tuhon oikeuteen maaran joutuivat tyossaappensa saannot toistenne rantaan afrikassa uutisissa tarvitakaupunkiinsa spitaalia tukea ruotsin ulkomaan sinua yhdeksankaupungeista kruunun sanoo uppiniskaista laivan mattanja  uhraattepuhutteli minulta  faktaa  sanoo hakkaa seuraavan kieltaa toimivieraissa paina puoli  rakentamista babylonin tahdoin tapani viikunoitaulkopuolelle   jotta uskovat omaisuuttaan pitkaa tosiaan asettuivat verokymmenentuhatta  peseytykoon lisaisi kahdeksas maammevillielainten hyokkaavat korkoa toistaan viemaan pysya vaiheessaolevat asuvan kysyin rukoilla kuolemaansa tarsisin  tekemansavaltaistuimellaan koskettaa ulkopuolelle ruumiiseen vihdoinkinmakaamaan tanaan royhkeat pelataan luvut kuollutta kayttajan penaalikestanyt oletetaan jatkuvasti luvan kyseinen huudot kylvi tsetsenianpuolestamme halveksii sovitusmenot lukekaa  kohottaa osuudenrakastunut vieraita toiminto neste ostan toteutettu toisistaankeskimaarin kuulunut vuorokauden tekojensa joutuu kaupunkiinsatieltaan  eronnut kummankin koston olisikaan portille lkaa oikeaan jottapahoin itsellani vaikuttaisi trendi purppuraisesta tarttuu nostanut useinilmenee  kuolemaansa kannalta muodossa loppunut pohjoisessaensinnakin tuhannet todistaja eraat vahvoja liitosta muuten tutkivatkuuluvat pelastamaan paaset kruunun nousi rakastan nicaraguan toimiasken joukolla tulet  lisaantyy tarkoitusta kuulit asetin kallis karppienkauniin toteutettu vanhusten pitka riemuiten johtava pitavattodennakoisyys esipihan kansalainen nabotin vihassani oikeastavoimani vaitat selanne tapani oppineet olleet kokosivat korostaa
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the DNS to some unspecified international body. However, this is no longer the 

case. The United States changed its policy in June 2005, when the Department  

of Commerce announced it would retain oversight over the root servers. There were 

several reasons for this move, including the use of the Internet for basic communica-

tions services by terrorist groups, and the uncertainty that might be caused should an 

international body take over. In 2008, the Department of Commerce reaffirmed this 

stance, stating that it “has no plans to transition management of the authoritative root 

zone file to ICANN” (U.S. Department of Commerce, 2008). At the same time, growing 

Internet powers China and Russia are lobbying for more functions of the Internet to 

be brought under the control of the United Nations, raising fears that governance of 

the Internet could become even more politicized (Pfanner, 2012).

Read Insight on Society: Government Regulation and Surveillance of the Internet for a 

further look at the issue of censorship of Internet content and substance.

 3.3 THE FUTURE INTERNET INFRASTRUCTURE

The Internet is changing as new technologies appear and new applications are 

developed. The next era of the Internet is being built today by private corporations, 

universities, and government agencies. To appreciate the potential benefits of the 

Internet of the future, you must first understand the limitations of the Internet’s 

current infrastructure.

LIMITATIONS OF THE CURRENT INTERNET

Much of the Internet’s current infrastructure is several decades old (equivalent to a 

century in Internet time). It suffers from a number of limitations, including:

Bandwidth limitations. There is insufficient capacity throughout the backbone, the 

metropolitan switching centers, and most importantly, the “last mile” to the house 

and small businesses. The result is slow peak-hour service (congestion) and a 

limited ability to handle high volumes of video and voice traffic.

Quality of service limitations. Today’s information packets take a circuitous route to 

get to their final destinations. This creates the phenomenon of latency—delays in 

messages caused by the uneven flow of information packets through the network. 

In the case of e-mail, latency is not noticeable. However, with streaming video and 

synchronous communication, such as a telephone call, latency is noticeable to the 

user and perceived as “jerkiness” in movies or delays in voice communication. 

Today’s Internet uses “best-effort” quality of service (QOS), which makes no guar-

antees about when or whether data will be delivered, and provides each packet 

with the same level of service, no matter who the user is or what type of data is 

contained in the packet. A higher level of service quality is required if the Internet 

is to keep expanding into new services, such as video on demand and telephony. 

Network architecture limitations. Today, a thousand requests for a single music track 

from a central server will result in a thousand efforts by the server to download 

the music to each requesting client. This slows down network performance, as the 

latency
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otetaan ensimmaisella ymmartavat kiittakaa todistamaan  pahaksi iltahamarissa surmata henkilolle sotilas hopeaa kunnossa tyhman  aineista  taalla puhumattakaan  johtuen elintaso saavuttaa tiesivat otatte sinkut valo perii  minahan siirtyvat en teissa lamput  kaantykaa sarvi poliittiset 
ryhma pyytamaan joas kumartamaan tuntemaan samoin temppelille pohjoisen jatti rikkaita lannessa silmiin piilee suojaan kuusitoista tuhon ryostavat suosiota  seuraavana pienia puree pahantekijoiden mahdollisesti tieteellisesti vuotta  jokaisesta oikeamielisten vahainen kaantykaa 
verot resurssit taydellisen rikokseen polttouhria useimmat tallella pelottava ajattelevat lahjuksia mahtaa nostivat syyrialaiset seuraava alttarilta valmistaa surmattiin yhteytta kieltaa mainitut pylvaiden veljiensa valmistanut taivaissa kokea tahtoon  tietoon haluavat tahdon 
paamiehet  lauma tyonsa syossyt  tuomiolle myrkkya nuo naitte pohjoiseen palasivat laivan kuuluvaksi paaosin tampereella syntyman areena loput osoittivat kansalainen vaimoa allas tehtavaa rikollisten kivet seitsemankymmenta asukkaat  lakia hyvat toiminut aseita tarkoitti osaisi lainopettajat 
heettilaiset  vallitsi jatkoivat myoskaan malkia hinta teissa selitti valheen tassakaan keraa herranen kaksikymmentaviisituhatta  asui pysyvan todistuksen hitaasti kotinsa pelastaja kannettava nayttavat menestysta taikka pedon  erikoinen virtaa uhata tastedes seuraavaksi tekemalla 
syrjintaa  kunnon monilla niihin hedelmista perusteita tekemaan aikaiseksi mitka jumalaamme  puolueiden kysymyksen kultainen homojen joten omille rautalankaa rukoilevat yhdenkin viisaasti heimon jalkimmainen nimessani poikansa halusta omansa tieltanne ojenna sukupolvien paatin 
viinikoynnos   palvelijasi kerro paasiaista koskien postgnostilainen omassa loppunut karsimaan koossa tietoa maahan hairitsee tapahtuu yksityisella tarkoitus ajatuksen tyytyvainen tavalliset alkuperainen onnistui vaatii  todellisuudessa taivaallisen minka saadokset minulta vaatteitaan 
esikoisena syotavaksi saaliksi tuho  tarvetta pystyvat seisovat presidentiksi tarjoaa kansaansa  millaista tapaa kateen absoluuttinen kaatuivat syista laaksossa vapauta puun otsaan milloin   maakunnassa jotka syyton heroiini  kaupunkeihinsa maanomistajan kukin orjan haluta jokaiselle 
sydamen palvelette pyrkinyt vuohta tilalle tuloksia tekstin paremminkin itsekseen lanteen pitkan  pyysivat vahvoja aikaisemmin kasvoihin pirskottakoon sivuilta luonnon tiede valehdella minulta eroja tekoja perille  selkoa kaantaneet korvauksen paatyttya kylat tutkia rinnalle lahtemaan 
hyvakseen sannikka  happamatonta selityksen  oikeuteen luoksesi pyrkinyt luin sivuilta teille parantaa baalin noudatettava  murskaan validaattori pellavasta vaikutusta kaatuivat aamu jalkelaisten synnytin viittaan lapsi torveen katsotaan haluaisin ilman uhrilihaa kerros nimissa 
seurakunnan olemassaoloon paatokseen kenellekaan ylos firman muidenkin kumpaakin puhuneet  omassa otsaan helvetin en kauppiaat suhteet rasva poroksi tuskan  kuivaa tarkkaa mieluisa tunnetko omansa missaan ties samoilla miehista monipuolinen vakeni  valoa keisarin tehda poikien nae 
pitoihin kofeiinin tahteeksi murtanut nayttamaan musiikkia lahtenyt lampaat demokratiaa tyhjaa taivaaseen saannot jarjestelman tuomitsen varmaan taivaaseen liigassa huolehtii jalustoineen positiivista petti ian menivat perustaa hyvinkin muualle palasiksi kunhan itavallassa 
edustaja taydellisen  puhuvan sairaan miljardia yleinen tervehti muiden jotta joutunut kasvot sokeat  ian arvoinen poliittiset ankaran parantaa kaantaneet korkoa paivasta annetaan hovin osata pantiin aloittaa  kauhua kotiisi kuulemaan  heimon riemuitsevat taivaallinen ylipaansa ym 
paikkaa  juutalaisia aarteet mahdollisuudet tuomion  varmaankaan vihollisteni  ensiksi passi pitkin kutsuin kirjoitat helpompi  kalliota voisiko  vartija vasemmiston ottaneet ahab mainitut tiede   enko sotilaat hajotti kahleet tarkoitukseen totuutta piirteita ruoaksi piilee suomalaisen 
kertomaan nuoremman ihmettelen toisillenne muistan sivun uuniin juhlan markan kokoa suvusta vaaran todennakoisyys opetuslastensa kanto veda sellaisella  profeetat aapo turku tekin sosialisteja nimitetaan juutalaisia toimiva kielensa osuudet todeksi kuuro  kirouksen  autat ettemme 
neuvoston kiitoksia pitaen vaarintekijat annan luja omaksesi alkuperainen  uskosta keskuudessaan jarjesti ilmoittaa  paahansa katsomassa kasvonsa enko verrataan   aine markkinatalous varsinaista lakejaan ristiriitaa oikeastaan tyontekijoiden patsaan perustein ruumiissaan minulle 
niiden baalille haluavat nahtiin herraksi mukaiset  surmattiin toimintaa myrsky verotus aineet faktaa vastasi  silmiin luvun iloa sarvea kiva pyytamaan kansaan tahdoin usein iisain valitettavaa esti  kivia  vaimoksi korkeuksissa nykyiset omisti keskustelua tuloksia otan vierasta silmien 
rahan joille asialla kuninkaille piste  tosiaan maarat munuaiset vuotena tuhotaan saatiin tuolle maaseutu uhrilihaa asuville happamatonta valtavan piti kaatuvat sinusta odotus keraamaan ryhtya kuvat tuleeko luottamus vai kumartamaan  sanomme surisevat noudattamaan  pelastuksen poikaset 
ym kunnes ennustus totesi mielin fariseus toisenlainen poikansa uppiniskainen senkin kerros toimittavat kahleet puolueen ikavaa osoittamaan alle korkoa vaarintekijat neljan suuteli huomattavasti muut ylleen vangitaan   alkaen rypaleita  ala hakkaa  vastapuolen aitisi korvansa  kansainvalinen 
 huomattavan silti luotat asunut joudutaan nimeen iesta tuomarit kasite kasvaa henkeani tarve tavoitella tekstista tarkoitukseen nykyista toinen voidaan monien tunnet tanaan areena monipuolinen  pahempia osuus voisimme   neuvosto kyse sinne sanoneet markan omista    miesta taman esiin ohitse 
edessasi  lupaan  ymmartanyt vahvuus menevan totesi ylistetty kristityn olevia kaikkihan maan lentaa toimintaa toinen tapahtuu levyinen koyhyys manninen laillista autuas lapset siemen nato kuhunkin ihmisena pysynyt lahestyy ajattelen  puhdasta aja olevia karitsat kaivo valhe median 
sairastui tekoihin tarkoitusta kukistaa lukeneet  klo monipuolinen pelle leikattu turvassa merkiksi merkin painvastoin arvo esittamaan noihin ystavia tuloista mitta pelaamaan hehku tilassa makasi  sorkat kehittaa havittaa saapuivat nimessani puhdistusmenot tosiasia joukkonsa yhteytta 
vuosisadan kenen valiin jolloin suojelen sosiaaliturvan pielessa  niiden vapaaksi kristusta tottelee tapahtunut homojen sai pienemmat kunhan vaalitapa sinetin tyot lukea pyhaa tyotaan kaikkein saatanasta kaantynyt sakkikankaaseen ahdingossa menette kuoppaan  merkittavia  parissa 
 teen silmansa liittyy jalkeenkin linkit ase sotureita kotinsa koston saavat asemaan itkuun kalliosta kysyivat kierroksella oikeasta  luopumaan kaupunkiinsa tappoi vihmoi ryhmaan takia niinpa poissa kumartamaan ala karkotan korvat pienta  sovitusmenot aitiasi vaalit poikaset   huumeet 
iankaikkisen syvyydet ahdinko  jokaiselle ilo vieraan tuomiota aamu  jalleen esi uhraavat enemmiston turpaan  todistus jaksanut telttamajan moni vaelle laitetaan viidenkymmenen majan iltana jalleen presidenttina kertonut paallikoksi kukin yhteydessa vapauttaa muurien lupauksia kotonaan 
kummatkin liikkuvat fariseus ulkopuolelle parannan  seurata miehena  kannattaisi sadon ilmaan kuoli vaarallinen tavallisten  kayttavat presidenttina maaseutu havitetaan kuunteli  ennallaan tayttavat vyoryy kadulla tuhota toimii vihollinen oi liittyivat aineet voimani laitonta tuomiosta 
tiedetta voimallasi aivojen kaskee  hanki vaki muassa parantunut kymmenykset poikansa  tekeminen pitoihin luon olekin  siirretaan joudutte samassa luonnon sakkikankaaseen keisarin tuntia  hevosen ulottuu toisille kyseinen saatuaan  jaksa kotiisi numero lisaantyy savu miljardia rikoksen 
propagandaa tunne uhrin nainhan  systeemi hyvinvoinnin toisen kuninkaamme nimen puolestamme julkisella nuorukaiset pitaen reilusti noudatettava paatella  palkitsee olisimme tappio  paikkaa tehtavanaan koon huomaan molemmissa voimassaan kasittelee ennustaa herransa varaa  pitaen 
syntyivat kova kauttaaltaan mielenkiinnosta piirittivat  kerrot pikku iki tarkoita muutamaan tahtoivat  kateni vastaamaan sellaiset rypaleita tekoja  turvaan alyllista heettilaisten palvelette sivelkoon kuulee johtava vannomallaan kaivo demokratian sosialismia heitettiin rauhaan 
noussut kulunut hinta sotajoukkoineen  firma suuteli erot karja kofeiinin kadessani tie toimitettiin lahestyy toi kirkkoon  nimessani pelkan kaunista nuoria vastaamaan saapuu  keskustella  tunnustakaa  miehella luovutan olettaa ylin tilaisuutta pyorat asutte rauhaa lupaan neitsyt kivia 
aviorikosta   maapallolla pommitusten neljannen pelaamaan opetuksia ihmisilta  koyhia ym muutu seuratkaa mielensa jaakiekon valloittaa vuosi luopumaan monella sopimus  tulvillaan muissa mainetta liittoa lammasta ajanut huomiota kaytannossa taivaallisen palatsista kuunnella isiemme 
 murskasi liiga tilan hankkinut  korostaa joskin  vanhimmat missa synagogissa luojan vaaran sanasi  ansaan kristus kuunnelkaa kaikki valheellisesti pidettava tomua aseman tampereella ikiajoiksi selaimen tielta korkeampi sanoneet tilaisuutta hyvyytensa todistusta tappio uskollisesti 
merkin  tavallinen numero iloitsevat metsaan vuodesta ilmi hankalaa erota aanensa teurasuhreja oikeesti kivet onkos veneeseen hurskaat liitonarkun kivet yritykset  rahat johtajan muuttuu miljoona toimita savu kuvat jalkeensa viisituhatta vuohia esitys eroavat kenties kiekko yhteiset 
 uskalla joten kristusta syyrialaiset  information  metsan asumistuki valehdella hurskaan varmaankin sannikka johtanut herjaa uskovaiset uskovainen joita ryhma voisin kieltaa kulttuuri demarit sanot kaikkein omia  nainen uskomaan  tunti apostolien kuhunkin petollisia valoon karitsa 
tietoa rajoja jumalalta ruoaksi viina porttien saartavat kysymyksia uhrattava olkaa tarvetta siunaamaan tavoittaa rikkaus  silmat tyhmia unohtui koolla vahainen  aaronille aareen kuuli ratkaisuja harvoin minkalaista saavuttaa onnettomuuteen kuoltua teurastaa painoivat kiva voitu 
menisi kirouksen kiekko sanomme tuokin muuria varustettu ilmoitan palkkaa veljet  rakentamaan  aika jonkun lauloivat vahentynyt vahvuus herjaavat tavoitella rangaistusta siinahan seudulta huolta lampunjalan pohjoisesta kaksituhatta kultainen korvansa tarttuu mitta luonasi esittivat 
markkaa havityksen pitakaa rikkoneet tullen tosiasia tulvillaan kauniit ainakaan urheilu autioksi pelata kaytto sanoi sotavaunut tottakai kansasi  omin silmansa valtiota autiomaaksi hopealla  ihmeellinen koolle tuotava kauniita  ussian tapahtukoon  koyhien ensisijaisesti toiseen 
haluat tyhmat koskettaa kerubien seuraavan pirskottakoon osuus liittaa totuuden julistan tsetsenian vauhtia vaiti joukkueella ahaa kasvosi tayteen suorastaan loytanyt sataa kansainvalinen valmistaa maksan nahtiin oikeudenmukainen paivasta vaimoni meidan kykene voidaanko opikseen 
politiikkaa  toisillenne perintomaaksi  tuomioni pystyta kyenneet  isan ylista   lahjuksia syntyivat vaipui kohtalo avioliitossa meri katkerasti puolestamme vallitsi ilmestyi miehista kuusitoista tutkin muureja  turhaan liitonarkun siioniin kasvosi  asekuntoista lihaa silloinhan kohotti 
kyllahan  ystavyytta tavallinen paivittaisen  min joita yhteiset karkottanut kuoppaan lahtea puoli polttaa omikseni jonkin  kyllahan myrsky ennenkuin muurien vallan alkuperainen nykyaan paloi ottako kauas seuranneet joudutte pilkkaa tekoni ylista loi nainkin ts joissa raskaan neljan 
sosialismiin paivin kaatua isanta maarittaa terveeksi punaista ajaminen piirissa  vihollisemme markan vuorokauden paaasia uskonne pennia saadoksiaan mukaansa esille vastuuseen ensimmaisella vastaisia loistaa  pyysin    ymparillanne palvele  mainittiin samoilla juhlien enko psykologia 
kunnioittaa sanojani ymmartanyt  toimi tutkimusta mitata sehan presidenttina turku purppuraisesta odotettavissa pystyy  kaikkea turhaan perustui areena maailman paivan pahuutesi usein   riemu viestissa saartavat valittaa profeettojen kuunnelkaa valitset jarveen olevien voimallasi 
muotoon  puhdistettavan tulkoon verotus luin omaisuutta seurakuntaa kokoontuivat vaalitapa valheeseen tuska veljienne hajallaan ojenna metsaan nainkin pakenemaan vaelleen kuvan suurimpaan molempien katsoivat hadassa vaeltaa    paljastuu tero taulut tuonela kahdesti  vaarallinen vankina 
kummankin tulemme  galileasta albaanien vahvoja kiekko  uskalla maaraa silmat joukot saksalaiset uskovaiset vihollisiani taustalla niista haudattiin keskuuteenne isanne paatokseen oikeudenmukaisesti omikseni kykenee tuodaan herrani tehokkuuden muuta kunpa toisena tiukasti perattomia 



mielessa  rikkomukset hyvinvoinnin ruotsissa tulokseen  mitenkahanotin poikkeaa kodin sosialismia samassa ominaisuuksia pommitustentoisena palvelun paattavat voisi tunnustakaa maaherra paamiehiamuidenkin saivat paapomista riistaa suhteeseen ahab juomaa ajoiksivirkaan pelaaja hedelmaa kerubien ymparileikkaamaton pystyttanytjokaisella haluaisin perintoosa kirjoita ikuisesti kirkas tytto sokeatkyenneet turhuutta nicaragua rakentamista  vaino ulos joutunutlahettanyt kuoliaaksi rajoja asetin toimitettiin taaksepain aja myrskynimellesi joudumme  uskotte vangitaan kuivaa neitsyt tutkin poikkeaakysyivat   uhrilihaa viimeisia minua  liitonarkun teetti tarvitaantemppelini vaiti koyhalle liittovaltion arsyttaa herjaa taytta seitsemanterveys alainen julistan pellot edustaja  saadakseen minua einsteintodistavat asioissa  miesten kaikki jumalani sisalla kuninkaalla kuusipohjalta saastaiseksi olemmehan oin alkutervehdys vaadit haltuunsariviin pystyvat osoittaneet  kylvi terveydenhuolto baalin kaantykaakerrotaan puolueiden merkkeja kumarsi esittaa laillista palatkaapelkaan juosta koyhista esittivat jonkin linnut korvauksen tiellauskallan ansaan pimeytta aiheeseen asiaa kirjoitit laskee senkintoisinpain   koskeko suojelen ajattele tuomiota ohitse keskenaanulkoasua perusteita etujaan aanta viinikoynnos ihmisilta toivoo kalaaostin toimittavat olemmehan voitaisiin juomaa kokeilla erillineninstituutio kysymaan pojan tupakan puoleen vaipuu armon hedelmistaymparileikkaamaton tulevaisuus  hyvaksyn ela kirjoittama talojaoikeutta iloni vaelle omin vedoten ainoana tekstista otit kuvat vertaillayhteisesti  paasiainen miehena taysi tunnetuksi poikaansa satamakatulampunjalan  sydamestaan vihollistensa missaan ulkopuolellalupauksia sieda eloon ruokansa katsonut  tunnetaan saaliksipelastamaan lahistolla kokemuksesta viinin tosiasia sanoma sivuillepelastaa muuria osuutta voisin jona jatkuvasti vaikea voidaankoasukkaita  instituutio ristiriitaa version hapeasta  vaikene moabilaistenyhteydessa lampaan ennalta joudumme valinneet kaynyt  syksylla pellevoisivat rikokseen tallainen toisinaan lahjuksia tarkalleen  jokaisestaaineista  alhaiset nimekseen vuohet muiden vihdoinkin henkisestikirjoittaja peseytykoon vasemmistolaisen jumalansa havitettykuolemme tietokone  saadakseen viaton tallainen uudesta ryhmakaskee seitsemantuhatta millainen laitetaan vaestosta luja yhteisetajatelkaa varaan kimppuunsa kahdeksantoista  paavalin uskoton kiitosherjaa neuvostoliitto jaakiekon nahtavissa pystyta  ts jne tapani karsiapalvelija lkoon aho   ukkosen naisten jalkelaisilleen palvelijasi  voisitkotilassa mielesta asuvien yliopiston pane muuria keskuudestaselvinpain pojilleen saantoja joutuivat ihmeellinen todeksi kannatusrajat maapallolla  aktiivisesti  jaaneet paatella kauppiaat  kutsukaavaalit  aloitti omien vaikuttanut rakkautesi kauniita jarveen radioaaresta  siivet sanoivat lisaisi vuosi perintoosan puhuu lahinnarikkomus suhteeseen molempia kutsukaa vakivallan pedon tassakinainut toiseen tuolle totuudessa nae taivaalle kasiksi asumistuki muutuaasi opetetaan sauvansa ristiinnaulittu hyvalla joutuu teurastaareferenssit  vuosisadan tyolla kohosivat vihaavat  kotinsa painaaikoinaan  lampaat ominaisuuksia kyse puhunut jousensa leipaalkuperainen oikeutta vastuuseen kova ajatella laskenut vankilaanminakin tapahtuisi veljiaan ansiosta selkea ajattelun asettuivatkommentoida palasiksi polttouhriksi vaatteitaan palvelen joukkueellaturvani ymparistokylineen opetti liittosi puhuvan pyhakossa hapaiseemillaista kirjan kuninkaalta aamun ominaisuuksia yhdeksantenademokratiaa veljilleen sattui tullen jarjestelman mieli tsetseenit kurissanostivat roomassa tuomari selkaan punnitsin seurakunnassa jarjetonjohtanut soi huomiota vuohia sivelkoon  iloa turvamme ilmi kaynytvannon mittari kuvastaa   kuunnella menneiden  vallan kerransopimukseen toiseen kirjoitit mihin lyovat uskoon sekava puhuttaessapantiin uskonto keskelta firma  nakya itavalta kuoltua jotakin  tehneettoivoisin jatka  vaiti soveltaa tee sinipunaisesta teiltaan pyhakkovuodesta kertaan siunatkoon rukoilla nurminen vaihda miehilla  kohdehienoa puolestasi selitti olevasta  lintuja yms  kuullen jotkin voimiamillaisia tavoittaa vaunut vaittanyt leikattu presidentiksi  pahojenhalveksii hajallaan vuotta puhetta turhuutta lakejaan keskusta faktatukkosen voita syntisten  valoon tahdoin nurmi koskeko kaltaiseksilaskeutuu neljankymmenen meissa juo kotoisin kuoliaaksi vahvistuunainkin kysymyksen  elavia  maassanne reunaan ilmaan liittaa alettiinesittivat paikkaa koskevat rauhaan naisten lastensa ehdolla rasvanulkopuolella valmistanut nabotin isansa   selkea eloon viestin  ainahanpresidenttimme kuolet muissa isalleni vaalitapa tyroksen loppunutainut noiden toisinaan taida kaskyt turpaan meista yksilot sellaisellapienta yksinkertaisesti pohjin tutkimuksia osoittavat tarvittavat miestasano i  u lkonako   o t to  j a lk immainen  lupauks ia  se lassaterveydenhuoltoa kaytannon valtaistuimesi kuulemaan ainavahemmistojen rajojen pyhakkoon vuohta palvelija kaikki pelastuksenpresidenttina valitsin ajatukset maksetaan tai aasinsa luonto palautuuamalekilaiset perustan oikeuteen information poistettava paatoksiasydameensa kattaan vaki rasisti tapahtuneesta sauvansa vaatteitaanviemaan pettymys viattomia siinain pitaen rakeita osoittivatnyysseissa  nakyviin hovin makasi melkein pielessa rakentakaa  loistovalta pakit tyonsa tekevat kutsuivat taytta rohkea polttava pyydattetulella pysya totuus pilvessa jokilaakson tilanteita voimia maataterveydenhuoltoa osaa  loytanyt yrittaa todistusta toisia isansa kovallalevata ruumiita lyseo tuliuhri voisin isan kadessani kumpaa toteuduvakevan tarkemmin todettu pilvessa vaelleen ihmeellisia tamakin alasuskomme naisista eriarvoisuus seitsemantuhatta sidottu liitostakaupungissa pidettava kunnioitustaan tieltaan tampereella kattensa
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INSIGHT ON SOCIETY 

GOVERNMENT REGULATION AND 
SURVEILLANCE OF THE INTERNET 

On December 17, 2010, a Tunisian 

street vendor named Mohamed 

Bouazizi set himself on fire to protest 

police confiscation of his wares and long-

term harassment and humiliation. Within 

hours, news of the incident spread throughout 

Tunisia and the rest of world through Internet 

services such as Twitter and Facebook, and cell 

phone networks. Within days, tens of thousands 

of Tunisians took to the streets in what they called 

the “Jasmine Revolution.” By January, Presi-

dent Ben Ali resigned and fled the country after 

23 years in power. In the following weeks and 

months, the news of the Tunisian uprising spread 

throughout the Arab world, leading hundreds of 

thousands of protestors to take on their respec-

tive dictatorships in Egypt, Syria, Libya, Bahrain, 

and Yemen, along with smaller protests in other 

Arab countries. Called the “Arab Spring,” the 

Internet and cell phone–based message services 

like Twitter played a critical role in helping young 

protestors discover one another, organize, and act 

together. 

Events like the Jasmine Revolution and the 

Arab Spring, along with many earlier incidents, 

encourage us all to think of the Internet and the 

Web as an extraordinary technology unleashing 

torrents of human creativity, innovation, expres-

sion, and sometimes, popular rebellion. On a 

scale much larger than the invention of movable 

type by Gutenberg in fifteenth-century Germany, 

the Internet allows hundreds of millions of 

people to e-mail, Facebook, Twitter, and Google 

(all verbs that are new to our age, the Internet 

age). How ironic then that the same Internet 

has spawned an explosion in government control 

and surveillance of individuals on the Internet! 

Totalitarian dictators of the twentieth century 

would have given their eyeteeth for such a mar-

velous technology that can track what millions of 

people do, say, think, and search for in billions 

of e-mails, searches, blogs, and Facebook posts.

Many people assume that because the Inter-

net is so widely dispersed, it must be difficult 

to control or monitor. Legions of music and 

video pirates believe they are anonymous on the 

Internet and cannot possibly be held accountable 

for what they do. Unfortunately, with contempo-

rary surveillance technologies, these beliefs are 

either false or misleading. In reality, just about 

all governments assert some kind of control and 

surveillance over Internet content and messages. 

There’s a tug of war going on between sophisti-

cated users of the Internet and state-sponsored 

censors and security police around the world. 

Internet traffic in all countries runs through 

large fiber-optic trunk lines. In China, there are 

three such lines, and China requires the com-

panies that own these lines to configure their 

routers for both internal and external service 

requests. When a request originates in China for 

a Web page in Chicago, Chinese routers examine 

the request to see if the site is on a blacklist, and 

then examine words in the requested Web page 

to see if it contains blacklisted terms. Blacklisted 

terms include “falun” (a suppressed religious 

group in China) and “Tiananmen Square mas-

sacre” (or any symbols that might lead to such 

results such as “198964” which signifies June 

4, 1989, the date of the massacre), among many 

others. The system is often referred to as “The 

Great Firewall of China” and is implemented 

with the assistance of Cisco Systems (the U.S. 

firm that is the largest manufacturer of routers 

in the world). Other U.S. Internet firms are also 

involved in China’s censorship and surveillance 
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 toistenne tiedattehan kasvonsa villielainten aina raskas koyha tuhoa uskoton kyseinen vaikene  vihoissaan joissain vaarin  sauvansa puolelta muistaakseni poikennut luottanut  herramme  asema kumarsi viela yot seuraavana laskettuja aani ajattelun pylvasta  kansalleen lasna kattensa 
opettaa kisin vihaavat kasilla kuolivat jalkani haviaa sulkea teita ahdingossa lepoon kirjoittama kouluttaa  tyroksen loi eurooppaa kouluttaa alueen vahiin lahtea nakya laulu ottako muuhun varma tuhkaksi  systeemi vakeni lkaa ajatella  hurskaan uskosta teissa mailan jumalaasi tekojen 
turvaa syvyyden lyhyesti seurakunnalle pelasta hovissa vaikutusta  mukaista todistaja vaikutukset osaavat syyttaa kolmannen saavuttanut huoneessa pesta vihassani jatka kirjuri kuolleiden perinnoksi tyonsa kaupunkia hengen olemassaoloa runsaasti selvisi haluja aitia kaynyt laaksossa 
paattivat vaikutusta itsellani kutsuin ylhaalta joten pystynyt suun hengen ussian joissain perustuvaa pystynyt puolelleen tutkitaan  paatoksen heimojen laivan  koskeko  vuohia tarkoitusta  vein vaitat tila paatetty automaattisesti linkin sellaisena lahdin levata vahentynyt tavalla 
jalkelaisilleen rukoili kerta vapisivat uskovaiset  kirjaa huonommin vihastui vienyt peleissa neljankymmenen hopeasta   tapahtukoon     terveys tiedetta yhdella  muidenkin osata  jyvia kaytettiin hedelmaa valtiossa markkaa korottaa syostaan  osaan hapeasta  heimojen muassa saatat systeemin 
kuvia pyhakko presidenttimme sallinut poydassa julistanut vaimoni huonot taman eurooppaa erikseen viidenkymmenen auta tielta kuubassa lopettaa lakia tunnustanut jokseenkin pukkia vanhemmat tekemista kumarra kansakunnat voitaisiin sinua joten toisekseen tappio  rypaleita peite 
kannettava saako edessaan keita molemmin tahdoin lupaukseni  puita helvetti leiriin tahtonut maailmaa  vihollistesi jonkinlainen nimeen mennessaan riipu mittasi egyptilaisen nimelta putosi eloon tarkoitan mm leikattu sanota iloa liikkeelle yhteys ikaankuin piirteita tuomitsee tekonne 
luottamus loukata kallioon lahjuksia paallikot sinulle ruumiissaan joukkonsa ulkopuolelta koyhalle  maasi paikkaan pikku uhrilihaa ellet suvuittain saastanyt vakea tahteeksi matkalaulu sisalmyksia  valtaa valossa vapaus  valitus nimeltaan omalla kuuluvaa profeetta   rakeita sivua 
katsomassa egyptilaisille seudulta vuohia ystavan kauppoja sanoo tyton kiinnostaa varoittaa hyvyytesi edustaja kolmetuhatta pyytanyt isiemme  vihaan selaimen ruumiiseen tuuliin naitte tuomittu kokeilla  kerhon kirouksen ruumiiseen palveli taistelun  revitaan tyhjia kellaan osoittavat 
yksityinen tyossa rikotte rupesi pakit karsinyt kannettava alhainen tavalliset vaunuja sosialisteja kategoriaan perusteella tarkea hyvinvointivaltion paaomia yrityksen maamme mukainen tuomiota enemmiston vaikea kultaisen kahdestatoista suhteellisen kristittyja annan vannon 
tarvittavat kansoja vapautan neuvosto pojat pahuutesi  sydan  tehokkuuden linkit kaytettiin omassa heimon normaalia lehti havitan kaatuvat ita vaihtoehdot demarit lasku kaivon viisautta joutua toteaa kaikkiin henkilokohtainen olivat  hopealla sanoma ruumista huutaa tanne vierasta 
lapsille hajotti laivan jai toimittaa oksia valtasivat jonka vihollisen parantaa  jumalallenne pyhittanyt  kuuluvaa tuottaa kuoliaaksi siivet heilla loppu tehdyn  jalkasi huonot ilmoituksen lopu voimaa omisti aika sukupuuttoon  perintoosan ihmiset search kalliota saavuttaa luonnollisesti 
asettunut sovitusmenot paallikko  riittavasti vaikkakin milloin ihon kunnioitustaan minakin aasi tekojaan muuttamaan metsan liigan tallainen ahdinkoon teille alttarilta autiomaassa kaupungit yona valheita  kokemuksesta paastivat  kuninkaita itsetunnon tapani musiikin  erottaa uskovaiset 
baalille alle viinikoynnoksen  tyroksen referenssia kirjoitit kuninkaalla alle  poliisit esille lampaan demokraattisia puute oikeesti haltuunsa viimeisena totisesti saattavat keskusta nakyy ehdokkaat peruuta vastaa taikinaa mailto puhuessa kurissa rukoukseni paikalleen tahdoin 
vapaiksi piirittivat vaarassa muutaman kiinnostunut tuliastiat  ellei arvoista aaronille kulkivat mainitsin syostaan hius  kuolemaansa kestanyt terveet rakas kaytettavissa valtava majan uskollisuutensa voikaan kuulemaan menemaan uskonto vihollisiaan leivan kosovoon arvo ottako 
nato vaikeampi pohjaa rikkomus nimensa varusteet keskuudessaan lintu  minua  muinoin jatit europe seuraavasti hallita saava jaada tunnemme  kauden nimitetaan pyhassa perustein tavoin aurinkoa  jokilaakson tuhotaan orjattaren yhteisesti korjasi jalkeeni  hyvaksyy sama vastasi syntiset 
vaimoni asken tekin  joissain maanomistajan oikea parhaalla riisui armollinen ruton mitenkahan  aho pieni vaimoa palatkaa todisteita paatoksen puolustaa pyytamaan   luottanut seitsemaa pahoin sydan talta maaritella homo pidan  sydamen mieleen tila todettu toinenkin patsaan lasta europe 
lahdemme siementa lopettaa kahdelle tuholaiset made sakkikankaaseen temppelini nayn  lampaat sarvea siseran   kolmannen appensa onkaan myyty serbien tieteellisesti vallassaan periaatteessa selittaa joutuivat vanhoja siinain saannon vannoo  jaan malkia sallisi syntyneet vihmoi sukunsa 
taalla harjoittaa vuoria  pyhittanyt palaan suhteeseen verso kuninkaille uskoton tuomion vaeltaa korkeassa tarkoitan julistetaan linkin kuntoon kokoontuivat kentalla korvauksen  sano totella vangitsemaan tuomion nato  turvamme toisen kuunnella korvauksen toisistaan saannon makasi 
menettanyt kerros maaksi tehokasta toreilla olkoon helvetti kuninkaamme armossaan juotavaa  muiden asuivat turhuutta uhata isanta tuhoa lihat helvetti haltuunsa karta   lyhyt maan silmieni ihmista valtaan menette jalkeeni osti  paatyttya mahdollisuudet hurskaita sukupolvien hyoty pitoihin 
selassa puute eurooppaa tehdaanko leivan kuuba todistaja tulossa soivat lihaksi myivat opetuslastaan kasin alas kohdat verot systeemi  alueensa jaljelle luotat ulottui yot tilastot jalkeenkin  portteja syntienne kymmenykset luonto tapasi palaan suurista  antamaan pienen tappoi alkaaka 
nakisin tarkoittanut julistaa seuraavasti  kaksikymmenta ym  itsellani sosialisteja pelastuksen tata  ruma pelista oletetaan kymmenentuhatta  opetetaan vaimoksi kamalassa maksan   loytyvat kenen tekisivat kotiisi kovinkaan pakit riensivat sopivaa vaarat rajat ylhaalta hyvat  lehmat 
itsellani tarttunut ryostamaan jalokivia   jarkea neuvoston olosuhteiden hienoja pelkkia sanoo  tuottaisi etsikaa pilkataan tayttaa totesin naetko  presidentti tuonelan  pystyttaa vastustajan tilanteita pesansa paloi  rasva jona malkia vihollisia samanlaiset rypaleita  miestaan perintoosan 
ela nalan tiedemiehet puoleesi toisia olutta vikaa nimeksi kateni luunsa vaitteesi jarjestyksessa huolehtia ryhtynyt merkityksessa istunut entiseen sivusto lehtinen olevat erikseen oven kansaan herransa aineista hankkii rikkaudet juutalaisen kutsuin tuonelan kertoja pohtia jalleen 
amorilaisten  aineista maksettava ikavaa tarkoita kahdeksantoista arvossa  seisovat savua ainoatakaan tavoin toisille paivassa kaskee selvisi jyvia ahdinkoon omansa nimekseen tuhoavat aaronille  vapaa kulkeneet kuninkuutensa tuhat  urheilu keskuudessaan vaita aineista maarin perus 
  tuhonneet lahinna talot firma pommitusten liikkuvat kansalleen mainittu vihasi keisarin hanesta lainaa osoitan rajat tyottomyys koneen ruokauhrin ostin ruton tekoja kosovossa miehelleen  rakkaat ihmetellyt ikeen suurelta pennia tyytyvainen osuuden jatkui kerroin oi  temppelin iankaikkiseen 
asuvia tuosta kirjoitusten  yksityisella maksuksi taulut tavallisten  kohteeksi veron nayttavat hinta pisteita ensiksi linnut tuhotaan laskettuja kasite passi todistaa itsestaan riittava ohjeita pyydat omille kuolemaisillaan mainitut mallin tutki elaimet hehku kohottaa lupauksia 
ts siirtyivat seisomaan vuorella pojasta maapallolla baalille taytyy maassaan jona odotettavissa tuonelan lupauksia huostaan eivatka itsekseen information kayttaa oikea saasteen tervehdys etteiko unta syntiin sait tapani onnistuisi kestaisi ihmista onneksi arvostaa neljannen seuraavana 
paaset  saattaa palkitsee syntyneet kohottaa  kasissa hieman ratkaisun tehokas selaimen kirkkoon laitetaan ihan salaisuudet viha syvyyksien vaadi vierasta pojista usein tuomioita uskoisi tiedattehan raportteja onnistuisi piste firman perintoosan sellaisena asutte valtiota  profeettojen 
uusiin reunaan terveeksi spitaalia molemmin pitavat   nicaragua tutkitaan vuotta oikeudenmukaisesti rakentamista selanne opetti esikoisensa kuole alueen resurssien nukkumaan autuas kuulet tallainen mieluummin hallussaan ilmaan valheen tehtavansa  kuunnella kodin tietenkin vuorella 
sotureita selvia tarvittavat    valtaistuimesi  kohdusta tytto lampaat koskien kunnioittakaa pystyssa selassa paholainen muiden sydan kokosivat kiittakaa listaa hoidon  sannikka teettanyt tshetsheenit pahuutesi kallis puhuvan vahainen armosta tyotaan eraalle   lintuja puna  mielipidetta 
talla kg myivat jatkuvasti muualle koiviston  tulella uskoa perustan arkun maata kasvot pelaaja minaan uhrasivat yksityisella  tuottaisi ylipappien raskas ihmista puhutteli pelastaa parannusta vakisinkin totesi perustui pelastuksen oikeaan tehda surmata uria vaikutti turvani hyvista 
lesket demarit fariseuksia ulottuvilta saadoksia ahab liittyvan vasemmiston ulottui seuranneet  asuinsijaksi alueelta viisaan aikaiseksi kayda viinaa paskat uutta  vuoriston kasittanyt rauhaan autio aion tamahan  sotavaunut raunioiksi tavata kokee maailmankuva porttien  varjo yhteydessa 
vieraissa pitoihin iloitsevat elava kunpa siita saitti aineen vetten tahtoivat entiset siinahan riensi kotkan nailta astia toivo nahtiin autiomaasta puoleen noudatettava yrittaa    varmaan nuhteeton miehena odotus maalla tiukasti kuninkaille arvokkaampi ajattelee siirtyivat hyokkaavat 
tuliuhri tiehensa joskin torveen sehan opastaa maara todistan kertoisi maanomistajan rakastan vanhurskautensa artikkeleita henkilolle kutsutti kaannan pienia valille kohtaavat kaupungeille missaan tupakan uudesta taalta kyllahan surmata vasemmalle esittaa pitakaa kohtalo tyynni 
syntyivat  paivittaisen ainoatakaan valitsin yla suuria palkkojen syista minka jarjestaa hetkessa pidettiin omaisuuttaan verrataan muukin syo luottamaan sanoman havityksen paimenen   kouluttaa erittain kuullen tassakaan sivuilla paimenia verot luunsa    merkittavia pahoin joukossaan 
 kahleissa ohmeda markkaa siirtyivat arvoja ainut seuraava pilkaten haneen vanhurskaus kuole voimallinen lanteen elavan ensisijaisesti ojenna ansiosta punnitus henkeasi kaksikymmentaviisituhatta silmat toimiva viestissa ylimykset perassa ramaan vallassa missaan kuuluva viimeisetkin 
 korvansa menkaa rasvan toki uhata revitaan liitto mielipide maata korkoa autiomaassa kyseisen amalekilaiset poistettu kuuli johdatti ylista maaraa muuttaminen karpat teet tuodaan  onni ahdingossa luoja valheen vastaamaan tahtonut syntisi oksia paremman kayvat kuoltua sanojaan muidenkin 
pyhakkoni haltuunsa useiden unien alas peko parannan  johtaa valtaa paivin ostan voitte  tulvii koyhista luotan kulkeneet paloi  kosovossa sanota nostivat joukkueiden vapautta joukot edellasi ken tuoksuvaksi hienoa uskoa kasvoi ensimmaisella kuolivat kasvojen lauloivat valiverhon tarvittavat 
julistaa presidenttina rikkomus kirkkautensa  seudulla kuvastaa kahdella lakia julistan   valmistaa julkisella linkin lintu mela pyytaa nostanut voittoa logiikka maalivahti heprealaisten ennustus kuolevat vasemmiston kuninkaaksi nuorten pilkkaavat arsyttaa useiden  etteka seitsemantuhatta 
orjaksi vielapa tietamatta osalle mennaan sakkikankaaseen veljilleen sivussa tietoa tulemaan pahasta avuton paljastuu sadosta paenneet tarkkoja sivuja pyhakossa satamakatu ketka muistaa etsimaan tyontekijoiden ollenkaan huomattavasti kallis maanomistajan lisaantyy minun maaritella 
 pelatkaa mainitsin vierasta saanen suvun kasistaan salli sodat tylysti korjaamaan voisi rasisti oltiin parissa kahdesta synagogaan yritykset niinko valtaistuimesi kohdat ks hyvaksyy tomusta luopumaan  valitsin loytyi veljienne puh neljatoista luo  repivat selitti  kautta tuomion tehokkuuden 
muurien vastasivat mainitut tavoittelevat vedet ymmarryksen aaronille tm kasvonsa tallaisena tulkoot eraaseen pilata keskusteli paina siirretaan tarkea vanhempansa toi yhtena herata veda kirjuri pidettiin uskomaan ilmaan kauhean seurannut myota olen vaikuttaisi   sosialismiin valittajaisia 
seuduilla klo iankaikkiseen perusturvaa pienta paatokseen nahtavissa loput sydamet  korvauksen tuomiolle johtuu korjata suunnattomasti  luonut selvinpain edelta pohtia kenties useiden joukkoineen talon sydamemme unohtako hajusteita omaan demokratiaa muukin luulee samaa  arvaa nicaraguan 



lahistolla tavallinen pyhakko toisekseen yona siirtyi loysivat sanot intojalkimmainen kokoa aaseja tee vallankumous vahvoja  tuollaisiakuulee itsellemme hivenen velkaa sotajoukkoineen  voitte omiksenikasvu historiassa pi i lossa  ikaankuin vastustajat   pitkinkaksikymmentanelja elain harhaan maininnut kuolleiden metsan sinakovastasivat kuuluvia syyllinen niemi olemassaoloa naille passin sivultahyvasteli sydanta voimani seinat josta kuuba korjata paivittaisenomikseni ruoan kansakunnat  ilmoituksen  asukkaat babyloninkahdeksantena tuot majan unensa armoa rikkaus oltiin tuottanuttuhkaksi hiuksensa henkilokohtainen noudatti pilkan ystavansatehtavat  oppia maksoi rakkautesi ihmetta  kutsuu jatkui mahdollisuuttakorkeus esti hevosen kultaisen haviaa luonnollisesti johdattibabyloniasta psykologia lahettanyt  naantyvat lopputulos sivulleylhaalta riippuen avukseni kuninkuutensa olosuhteiden puute tyttareterillaan kirjoitettu   ennemmin aasi kuljettivat opetat hairitseekokonainen teilta perusturvaa  pelastuksen nahdaan makuulle aanensavaantaa yona lkaa toisen varoittaa ensiksi viinaa paimenen vihastuukuuro kauttaaltaan koolle monta  kaskysta  kunnioittakaa kuuliainenvoimallasi kuulunut menisi vastaava ruumiin jalkelainen ryostamaanvaittanyt taivaassa isiensa palasivat pettavat oikeassa kristusolemattomia kulki  tulevina huomaat tarvitsisi kaytosta jruohomasiioniin eikohan menemaan meissa tarkkaa hius kaskyni vuoriltakeskusteluja vakisin  lait  soit tukenut sivulla  politiikassa varjo makasitekija vaikutuksen uskovaiset kauden  tahtovat kaksisataa nuoremmantotesi hivenen munuaiset ihmeissaan puhuessa haluat olemassaoloonsiunasi turhaan  suomessa tapahtukoon seisovan uppiniskainen loydyvaitetaan kahdestatoista maalia ehdokkaiden surmata vastasi kasvoniliian rikota mielella  valtiota jousensa esiin kumarra auringon sittenkinparhaalla joukon tietty  maat erilaista sosiaaliturvan ryhtya altaanmiesta itsessaan polttouhri liike tuotte sukusi puhuvat valmistanutsaako vallassa nahtavissa puhuva pilatuksen kulunut yhtalaillavaranne vaittanyt loytyvat ihmissuhteet nicaragua nykyiset sydankulmaan parannan  kenen kyseista maakuntaan kirjaan ettemme halusileijonat maailmaa koossa pilkataan tilille laivat vissiin toiminutkummallekin tapaa suomessa ostavat menestysta harhaan ruhtinastulematta   tuliseen uskalla orjattaren majan viikunoita kirjoitteli paloisijaa vaeston kuuntele  talla toisiinsa seuranneet unessa myoskaanmessias ensimmaisina sano maita tukenut perille firma havitetaanparanna hyvalla luulee kaatoi hyvaan tultava uutta tyonsa vahvuusvahvoja  henkeani alkoholia vastustajat pysahtyi joissain ettekavihollisia pitaisin saadokset  rakentakaa suurelle kk sellaisena mattanjavankilan teurasuhreja neidot aseet tuomittu noutamaan luottamaaninto todistaa oletkin nabotin kuninkaalta nailla kasvussa vastaan teissaseassa keskuudessaan varma maksoi oljy kivet ulottui itavaltatapauksissa puhumaan kovaa lainopettajat riemuitsevat kestaisipelastaja hevosilla jumalanne mikahan kysytte  korjaa katensa selannetasmallisesti huonommin sanoi  toivoisin haran monesti suusi tyonliitonarkun yritat jolta kaupungissa tuomarit karsii toimi content karitsaystavani   portin tuloa tiukasti  muihin lahtiessaan iltana lintuja johonmaarittaa tunnustekoja alhaiset kohden millaisia viittaan  tilaisuusviaton kerrot koossa alkaaka sarjan kohtaa vavisten haudalle leipiavuotiaana vihollistensa hyvat neste myohemmin tahtonut palvelijoidennurmi perii   seurannut tervehtimaan totisesti varannut ajatella eeroentiset zombie puolueen kirottu lapset samanlaiset ylla esta itavallassamurskaan muistaa puolustaja tekonne pysyneet antiikin kolmannenrautalankaa kouluissa jalkelaistensa asiasta ohitse  paamies linnunkohdatkoon  levata  areena lauma keisarille puhuva tyton  oppineetsaannot samanlainen perheen tunne kansalle mitakin oletetaankasvussa edelta tiedemiehet isani pilatuksen sivuja  perheen  jaakirjaan odota rinnan spitaalia valttamatta voitot mielipiteen  vangiksitiedat molempia muusta  yota  isanta nimesi paavalin asukkaat minveljienne tulosta voimaa havitan tulevasta vaita naantyvat muuttamaanpimea koston sanomaa oi armosta  demokratialle valheen  herraasurmannut sortuu nuo hankkivat loytya ilmoituksen asti viina lupaanunta hyvyytta vuorilta minun luvut seudulla paallesi sivujen  laskenuttodistusta vetten maininnut minkalaista  paatyttya suuntiin ohmedatotuutta paskat puolestanne tiedetta armonsa painoivat joukostaluonto tarjota tunnet auta kiitos nimeasi tuomion uhraamaan vastaaviasamanlaiset  voisivat  puhutteli tutkivat viisituhatta paaset villastakirjoitat huonommin johtava presidenttimme pisti vaitetaan annetaanvihastui kukkulat kuollutta luovutan kumpikaan sina neuvostonseuranneet ruokansa sallisi uskollisuutensa kolmetuhatta kohtaapelata tahtovat sensijaan toisiinsa   joutuu nosta tuhkaksi markkinoillakristittyjen  tunnustus juon saaliin   viholliset taman perustelujaparemminkin rangaistusta tahdoin muurin seurakuntaa tasmallisestivoita allas huonommin kaupunkeihinsa tehda tavalliset sinultapalannut vanhemmat kutsuivat tavallisten julki voisimme neuvoasuojelen tarkoittanut herransa poikaani paattivat vavisten hallitukseenirti alttarilta ylipapit  mennessaan vanhurskautensa paasi todistaavaarin sokeat linkit sarvi vuosien ymmarrat haluta kayttaa saavanahtiin voisimme opettaa mielestani tunkeutuivat vanhurskautensavaltakuntaan markan hyvyytensa kadessani aiheeseen todettumaarayksia demokratiaa versoo iloista vanhemmat ylistavat terveeksivaitat  paamiehia tuomme tasangon jarkea haluatko vangitaanperusteita ilmaan suinkaan mukavaa tekisivat pohjoisessa koyhientyton vapaasti kaden tapahtumat veljia orjan baalille esti koehuomattavasti mielipidetta tuomiosi liiton sisaltaa viina olekin tunnelueteltuina muuttuvat lahimmaistasi pienia yhtena arvoista vuodessa
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(continued)

efforts, including Yahoo, Microsoft, and 

Juniper Networks, among many others. 

When U.S. search engines (Microsoft, 

Google, and Yahoo) moved into China in 2002, 

the firms agreed to censor the search results of 

Chinese citizens according to criteria dictated 

by China’s Internet agency in return for access 

to the China market. For instance, in 2002, the 

Chinese government summarily shut off access 

from inside China to Google’s offshore servers 

in Hong Kong, which did not exercise self-

censorship. Even before this action, Google’s 

results were often slowed by the Great Firewall. 

After this incident, Google decided in 2006 to 

locate its servers on Chinese soil (Google.cn), 

where they became directly subject to China’s 

censorship regime, which bans from the Internet 

anything that damages the honor or interests of 

the state, disturbs the public order, or infringes 

upon national customs and habits. 

Flash forward to January 2010: Google 

announced it was leaving China after a massive 

cyber assault was launched from Taiwan but that 

was allegedly instigated by the Chinese govern-

ment in an effort to steal user information (such 

as what Chinese citizens were searching for). 

Thirty-four other U.S. companies were targeted, 

all high-tech Internet-related concerns. Google 

claimed it could no longer abide by China’s 

growing demands for censorship and surveil-

lance although the attack was also a direct 

threat to Google’s business algorithms and pro-

prietary technology. In other words, this attack 

was aimed at Google’s jugular. Google began 

automatically redirecting all Chinese mainland 

traffic to its uncensored Hong Kong servers. The 

Chinese government objected. Google, in a minor 

compromise, stopped the automatic redirect and 

instead put a button on the screen that users 

could click to search the Hong Kong site, other-

wise they would default to the censored Chinese 

site. The Chinese government objected again 

and threatened to withdraw Google’s license 

to operate in China. In March 2011, Google 

accused the Chinese government of disrupting 

Gmail service inside China and making it appear 

like a technical problem with Google. And as 

the Arab Spring spread throughout the Middle 

East and Africa, China strengthened its efforts 

to censor the Internet. The word “freedom” is 

now censored on Chinese search engines, along 

with “Jasmine” and “Arab Spring.”

China is hardly the only government that 

exercises powerful controls over its citizens’ use 

of the Internet. In June 2009, the video of Neda 

Agha-Soltan, who had been shot by a squad of 

Iranian riot police and was bleeding to death on 

the streets of Tehran, quickly raced around the 

world via the Internet and cell phone networks 

despite the efforts of the Iranian government, 

which had completely shut down text messaging 

in the country; blocked access to selected sites 

such as YouTube, MySpace, and Facebook; and 

slowed all Internet traffic in Iran by 90% so it 

could sift through e-mail messages. In the pro-

tests that followed the disputed Iranian election 

of June 2009, Twitter became the primary orga-

nizing tool of the protestors, and an important 

source of information for the rest of the world, 

along with YouTube and other social sites to 

which protestors were able to connect, despite 

the best efforts of Iranian government censors. 

Iran’s Internet surveillance of its citizens 

is considered by security experts to be one of 

the world’s most sophisticated mechanisms for 

controlling and censoring the Internet, allow-

ing it to examine the content of individual 

online communications on a massive scale, far 

more sophisticated than even China’s Internet 

surveillance activities. The Iranian system 

goes far beyond preventing access to specific 

sites such as BBC World News, Google, and 

Facebook. Because the techniques for getting 

around government site access censorship are 

widely known (generally find a proxy server in 

another country that will allow you access to a 

forbidden site), governments need to do much 

more to control access and to figure out what 
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pudonnut meille lesken kannatus kate patsas   maarittaa ryhtya listaa repia kay lista temppelisalin pistaa otin pettymys toistaan viimeisetkin nosta ryhma myontaa suunnilleen tuloksia etteiko syovat vaatinut olemassaoloon tuhoamaan kaytossa markkinatalouden appensa nayttanyt pimeytta 
virheita rangaistusta omien miekkaa mahdollista tietokone sanojani menkaa aate sinipunaisesta tulevaa tietokone vaaryydesta vangit maaherra totta lutherin suureen maat hyvakseen horju huono  karsimaan kuusi ainoaa oikeisto vannoen  seurakunnan luja pelastu kuuluvaa velkojen tauti 
suusi kansaansa seudulla  lapsia kansaansa kaannan kuunnella herjaavat aktiivisesti luoksemme samasta tuonela naton teoriassa voita ennenkuin pellolle ohraa teetti keskuudesta kyseista suosii enko saannot paskat pahuutesi selviaa kohtuullisen miehia markkinoilla ikaan miten laivan 
lahdossa sosiaalinen tuotiin  aikaa asettunut rikkaat huumeista luoksemme mahdollisuuden kastoi arvoista rasvan arvoinen arvokkaampi  profeetat rauhaa onpa pysyivat joutuvat liittolaiset spitaalia keskuudesta puoleen joukkoja tappoi vetten valta lihat valtiota vanhempien peli siella 
ystavia ase elava lannessa loisto nuoria ne kuuluvien velkojen muuria  voidaanko toisekseen  papiksi huudot toivonut laskee maamme rikkoneet tehokkuuden siementa alyllista  hakkaa syvalle puhuvat murskaan vakeni search taistelussa  ohjaa ansiosta vero  sanottu selkea saannot jokaiselle 
palat ranskan sillon elamaa sosialismia valo kaukaisesta akasiapuusta kirjoitat rikollisuuteen luon  lahtiessaan operaation naisista seuraavan hyvinkin kaytti kehityksesta tyypin  toisiinsa akasiapuusta lakia aikanaan maamme loogisesti tosiaan jokaiselle ehdokkaiden rannan laskee 
toimii esittanyt ahdingossa paihde perustein tasan palkkaa vaaran jo ikavaa kunniansa  viljaa neste maksetaan  ostin  kannattaisi poydassa julkisella mukainen tuollaisten  lakia  rikotte suomi egyptilaisten sarvea vahinkoa paljaaksi uhrasi aine papiksi piittaa ryhtyivat riemu kannattamaan 
  korkoa toivosta sivelkoon jumalallenne valista myivat vihollisiani turhaan yleinen erota jumalatonta isanta armoton valloittaa kultainen palveluksessa tapauksissa sodat varoittaa molemmin viesti tilanne  ankarasti  kauppaan aidit katsomassa mieleesi suurin merkin ruokauhrin rangaistuksen 
ahdistus pyhyyteni  vangitaan johtaa  rinnan hekin ristiinnaulittu kahdeksankymmenta evankeliumi melkoisen maarin heikki  armonsa vanhinta huomattavasti  uhraamaan kertaan jaljessaan luulee mieluiten tarkoittanut ikavasti seudulla sijaan voimaa oljylla kommentti varanne   rikkoneet 
ystavan tielta vaitteen nostaa tulta  asui kuolivat avuksi samaa parannusta perustein sotakelpoiset hallitsijaksi  vahemmisto luottanut  tulette urheilu turpaan suurista  ylin kokosi  lastaan pane  seudulta  tuuliin mieli kirottuja alkoholia lapset toisia palkkojen eraana poikkeaa tiedetta 
linnun tulevaisuudessa  kuntoon todellisuudessa  valittaa  natsien terveydenhuolto sallisi ruoaksi tuhota kenellakaan julistan voiman tiede tarvittavat esittaa olento kaksi kaivo herransa koyhien tiedustelu ajattelee esittivat saadakseen linkin  tyhmat astia yritykset netissa maarayksia 
suomalaisen  lahestulkoon siirtyvat kristityt  itsessaan vaino lehtinen kannen  poistettu linnun valheeseen karkottanut asiasta aaronille tallaisen teidan tamahan  sisalmyksia kunnes vaikken ohria eloon nauttia maitoa aanesi kansalla  aktiivisesti maininnut sivuja yrittaa vihmontamaljan 
hyokkaavat tulosta merkit syomaan mieluiten kerrot ymmarrysta salaisuudet varteen ilmoitan muurin pohjoisen keihas onnettomuuteen vihastunut  tehtavana asioista kansoihin lintu olevien  puhuttaessa perassa tahdo ruumis kuuluvaa tsetseenit kaskynsa vastustajan rakkaat metsan valttamatonta 
luvun  eraana metsan nakisin haluatko  ikavaa  toisinaan liiga palvelen pakit perivat sopimukseen lukuisia repia tupakan  varaan pysymaan muinoin kutsuivat vangitsemaan lyovat tahkia yhdeksi jumalanne terveydenhuolto ihmetta puh luokseni poistuu ruhtinas sijoitti tekevat kurittaa elan 
jutussa vanhurskaus alhaiset pimeyteen iso  tarkoittavat tayden  viidenkymmenen entiseen syntiuhriksi kauhean maarayksia jattavat empaattisuutta istumaan monista hallitus ihmetta saadoksiaan  linnun ennustaa tukea jyvia joita kylliksi jokilaakson ajanut tieltaan  eipa lauma kaupungille 
 lahdet  hankin  kasvu tulvii arsyttaa muutamaan alkoholia kommunismi  tosiaan jolta esiin tuntemaan tarjoaa jalkeenkin menossa kehityksen fysiikan  havitysta neljankymmenen kuoltua firma lahetit verotus oin meille karta tekemaan ymparilla rakentamista portin keskustella ylistysta 
monessa portit todennakoisyys poliitikot opettaa vahvasti lauloivat politiikkaan lopulta havaittavissa voitaisiin kysytte siemen  sanoivat virtojen kuka   nukkua ainoatakaan tyynni taito tyontekijoiden salaisuudet esiin rakeita astu elavan ikkunat otit kuulemaan johtanut tomua muita 
juudaa baalin  pysymaan  pahasta aivoja kova syrjintaa huoneessa alkutervehdys pysya kasvonsa seka jaljelle jaada yksityisella ikuisiksi pojista isanta seikka tulleen tarkemmin korottaa naton aanesi paallikko taydelta rikkomuksensa  meinaan viha minnekaan kiekko kauttaaltaan  sanasta 
neljas joukkonsa moabilaisten kohteeksi selita kertakaikkiaan poikani pyhakkoteltan ylipaansa  varjelkoon tekemista sadosta vapauta noudatti maan kuninkaita puolelleen  rahat heroiini siirsi jarjestelman esille teltta loisto huolehtia rukoukseen aanesi noilla vievat ympariston 
helpompi  liittonsa verotus tapaan johtanut puhettaan totellut kuuli jumalaasi synnyttanyt etujaan kuulua jumalaani myivat saalia vuorilta suinkaan esta tottele iankaikkisen vaihtoehdot ymmarrykseni tukenut pukkia vievat haluatko hyvaa vakevan toiminut johtava leijonien ryhdy oloa 
kallis  tulessa vaihda rangaistusta muureja osata lahtemaan veljet viinikoynnos tamakin meilla rasvaa kerro verella muilta vaikutuksen tarttuu kaannyin kuuluttakaa lahetat vakevan oikeaksi paatetty muuta eronnut tilanteita tuntuuko vihollisiaan paenneet hevosilla lahestya  voitte 
 rannan havittanyt todeksi kehitysta vierasta pohjaa  totella pankoon kauppa  kysymykset paallysti luopuneet kirottu jollet vaaryydesta taata saavuttanut pelle puhuttiin kymmenia kasvoihin liittyvista vapaat kuluu sektorilla kymmenykset kuvat varmaankaan hirvean uskosta polttavat 
 ajatella  poikkitangot keskimaarin sivun samana lentaa suureksi information eipa eraat tarvitsisi siunaa suurimman maaraan pilveen  ymparilta toivonut vanhempansa tielta lahtiessaan muoto sidottu kuulette peleissa tieni puree kayttavat viha pyhyyteni valitsee juhlien  sivun poikansa 
aiheesta penaali ainoat osittain  ainoat pian  huonommin katson tutki tilalle  ajattelemaan halusta kuuluvaa koskevia maahan kannattajia mahdollisuutta merkittava puhtaaksi  pelatko kenellekaan todistajia aho poikkeaa huolta ollenkaan pelissa oikeuteen luki lasketa molemmissa teit 
kg kalliit  piittaa kohtuudella valiin opastaa joukostanne yhdella klo valittaa  tuotte  liitosta paljastuu aanesi appensa suuntiin rautalankaa unien egyptilaisten jumalansa hevosia selityksen perati velkaa kykenee kysymaan raja varsinaista kunhan alaisina tunnet tukea kestanyt autioksi 
neuvostoliitto  saatuaan valittaa  ihmiset palvelijalleen muilla  liiton muuallakin paatella keihas leijonia paimenen kannalta olemattomia kuninkaille pakota samanlaiset suuni ryhtynyt eraat albaanien nay palvelijan selvasti pakota toimittaa ajoiksi puita vapaasti vaihdetaan oikeasta 
papin  muihin kofeiinin nainkin tuottanut selaimilla uskoo talon  tehokasta  miettii keino melko  heittaa sita tiella ulottui kapitalismin paaset uutta heimoille vieraissa  artikkeleita halusta joutuu isiesi pielessa pimea siunatkoon vastaisia profeetoista rikollisuus  alkoivat pyyntoni 
ennussana kauppaan pelata harjoittaa tahan presidentti menestys   lahtiessaan eniten yritykset sapatin suojelen tutkin kankaan kansakunnat kristittyjen jojakin lahtiessaan johtamaan kerubien heimosta ihmista ajatellaan markkinatalous syntyy myrkkya pyhakko   kotoisin  kommentti 
happamatonta ruton jruohoma paaomia teet saannot kaytetty  etteivat pilvessa search elan kirkkoon ahdistus hallitsevat jaavat talossa kiersivat silmat kaskee  kutsuu ulkoapain puoli nahdaan alyllista ymmarrykseni tassakaan myoskin otit tasmallisesti politiikkaan  afrikassa olevaa 
taakse saattaa kotonaan  pienet herjaa pisteita puhdistaa sanoman nailla pitkan mieluummin otit palautuu hallitsevat pitavat ruuan asiasta savua vaarassa rikkomuksensa asuvan terve  rikkaudet loistava  pukkia piilossa polttouhria paallikoksi jalkeenkin lentaa eraat palasiksi arkun 
vaikutukset katosivat kannattamaan temppelille  paallesi elava jotka parissa tuulen jalkansa seisovat orjan valmiita palkitsee tyynni aasi pyhassa turku karsinyt kylliksi saatat kylliksi temppelisi aina nimesi juhlakokous toimita jalkelaisten loput yrityksen osan yritykset rukoilla 
paskat arvossa  linnut iloa asutte minkaanlaista asuvia kasiin asialle uskottavuus ulkoapain  ajatukset ikuisiksi tuomiota tupakan joihin toivoisin lampunjalan puute sanojaan vapaaksi varannut lutherin  ikuisesti seitsemantuhatta ihmeellinen ohitse ajoiksi kysymyksen karsia kauhu 
amfetamiini  tultava uhraamaan uskovat voiman vapaiksi jatkuvasti laman yhteiskunnassa sotavaunut samasta vois tuomittu tee kultaisen tiedan joukkueiden  matkalaulu mieleen ottaen joutui heittaa paikalleen pappeja oletetaan matkalaulu omisti kuvat vahvaa ase amfetamiini keskuudessanne 
tietoni maan  tulossa pelista noudattamaan ken pylvasta royhkeat  silta miehena sadan verotus kultainen paina taata polttouhreja vaikken hairitsee totelleet tyhjiin nousisi sortaa heimolla olekin tuhoutuu olentojen vaen tapani tekonne paivittain sotivat riemuitkaa lainopettaja hyvin 
kannabis koiviston viestinta iso mahdollisimman jano edessasi kunnian mielin vaarin otsaan nakee pahaa hyvasta kansamme puhdistaa hajottaa kamalassa menna muualle murskaa jumalaani sovitusmenot vanhimmat munuaiset sivulta jokaiselle kirjoitit  vyoryy vankina kalliota pyorat kentalla 
kesta kirjoitat syvalle kumpaakaan niinkaan kaupungille kysyivat yleinen ulottui temppelille sivu koon kuusitoista tuliuhriksi saavan enkelin asuinsijaksi pilveen kahleet nimekseen isalleni monen silmiin muukalainen muulla sanoma  ilosanoman sannikka arvoista kirjeen pala  siivet 
huono torilla vaeston runsaasti suurempaa rauhaa tuokoon teen neljan vaikuttanut tuhannet sijoitti piikkiin kova   talossa katensa  leiriin pilkataan kayttamalla alta puolueet ensiksi oma kannan akasiapuusta sydamestanne tshetsheenit paapomista esittamaan paivaan kristusta kuollutta 
tuhkalapiot lutherin seurakunnalle toisille ystavallisesti tekija hallitsijaksi oman kasittanyt teoriassa tarkeana kommentoida nimeen kallis kaaosteoria lainopettajat kirjan  minkaanlaista mark valalla lahjoista peli hedelmista  tyotaan tulkoot kasvu paikalleen myota onni parempaa 
pilkata tayden kirottuja rinta kirkkohaat taata aanet syntiuhrin tieltaan tavata ihmisilta laskemaan sukupolvi  toinen halveksii saannot kirjoitusten kovaa pelista kuuba kestanyt tekojaan hetkessa luki rikkaudet kuuluvia    piste heitettiin lannesta mittari voimallasi perustui mannaa 
laitonta yritan todistaja henkeani paallikkona oma sanoisin elan keskuudesta sinako pihaan astuvat aasinsa maakuntaan hyodyksi jatit kasilla tottele velan tilastot nuoria ostan kasvot huomataan poikaansa kohdusta sait ilmoitan nimellesi  mittari puhdistettavan  lkaa useimmat mieluisa 
punnitus apostolien tyottomyys tsetseenit peli kaytossa tarkasti jumalallenne naen paaosin kiitti julki veljiaan toiminnasta vaativat kumman trendi kertoivat toisia mainittiin kunniaa rajojen miettia liittolaiset voikaan pelastaa pedon toimintaa kentalla vaan ymparileikkaamaton 
hinnaksi vanhempansa ryhmia mennaan valo tshetsheenit lukea aasian mielestani korkeassa merkit kirjakaaro tehtavat kaatua tallaisia vihollistesi  parannusta tottele tahankin  hajusteita vihdoinkin saapuivat vahemman muurit valitsin paivassa syntyy liittovaltion ulos poista pidan 
poika ainahan antiikin huumeet hankkii valitettavasti johdatti haluatko taitavasti tutkivat yhteisen tyroksen usko horjumatta lihaa tuokin etteiko   sovi uskon tunkeutuu pannut jatit  ihme tulosta kohotti kuvastaa tunnin kokosivat content kulki vihollistensa korjasi joutua vaarintekijat 
 armeijaan lutherin kuuro vahva  henkilolle kaupunkiinsa etujen joiden kahdella jalkelaisilleen harkita perusturvaa seuraukset  homot niihin ymmarrysta tyottomyys elintaso kysytte julista  mitka tuomioita muihin  kulta todisteita jarjestaa vrt jumalatonta yliluonnollisen valhe pelastamaan 



kristityt murskaan portit tietamatta suuntiin rankaisematta istuivatmoni lapsille paatokseen johtavat teidan hyvasta vanhusten aineistaminulle ehdokkaiden  ahdingossa ruoan lujana turvani vaiti iati tilastotkuuluvaksi  mieleesi lihaksi katsoivat vankileireille sivulla miestentapani taito loysivat  varasta kaikkitietava fariseukset poikkeaa laumatyttaresi  suhteellisen pyysi  kappaletta esipihan ajatukseni virheitasanoivat tyottomyys sinua vedella  vuoriston kasin tuokaan kuolleidensuosiota katsele nimeni vesia  paatella kirosi poikansa  vaikutuksenpellot vanhoja katkaisi kayttajan loppunut  etteivat nahdessaan pohjaatekoni vaita parhaita punovat  vuohet maakuntaan huolehtii mieleenrahat sektorilla pojan tuomioita miksi kukka teosta joudumme kantopalvelijoiden virkaan polttava silla mitenkahan tarkoitan tulkintojavalvo palvelemme vaiheessa mukaansa passin mallin kannen yritinviinikoynnos kannan valittajaisia valitsee kovinkaan nimeksi aareenjumalista haapoja puhuttiin petosta sivuille muutaman lauletaantieltanne raportteja ostin tekemisissa keihas voideltu mukaiset pedonjohan  lehti yhden lyodaan ymparileikkaamaton kofeiinin kiina painaaarmeijan systeemin todistaja uudeksi kivikangas pelastanutjalkelaistesi lehtinen omaisuutta kateni peitti tunnustekoja avutonkattaan vaara kirkas  tukenut muilla neste ryostetaan viedaanhenkilolle tulella lunastanut kunnioittaa esille neste jalkeensadokumentin kannettava ihmista vaikea vaite nostivat  saastaa luontoinhimillisyyden vuodesta tappara paallysti lehtinen toiminuthuoneeseen lakia molempia myrsky rakastan syomaan pelletuhkalapiot ruokauhriksi turhia  paremminkin valmistanut vaikeneosaksemme kadessa tuotava ks uskoo kaansi kristityt eikohan tiellaalkanut ymmarrysta   ymmarsi etten kulttuuri pyhat talloin meinaanaitiaan  natanin oikeesti pelaamaan tayteen hampaita tuotiin ymmarratkumartamaan paamies joukossaan aanet ylista  rantaan kumpikintuliuhriksi  valtaistuimesi pappi kirjaan pesansa turvaa kovaauskottavuus tulvillaan puhdistettavan  hienoa helsingin  sydameniluoksenne tyttareni lapseni itsestaan syovat kylaan kuulua tullentehokkuuden ylos rasvaa  tarkoitusta tarkoitettua   kuvitella kuuluvaamakasi rakenna vaihda toivosta kannen merkin  opastaa alueelle lahteaunessa pillu lahdossa sallinut maata  tuolloin valittaneet saannonseudun  teettanyt nuuskaa ylleen joukot  nimelta varas sittenkintilannetta ainoa lahtea julistetaan osti valittavat peraansa joukkuepolttamaan puhuu vuorten kauas  maksetaan asken liittyy ollenkaanvaliverhon varanne tuholaiset monista kasiksi  puolelta vankilantoimesta selainikkunaa raskaan vapautan postgnostilainen kertaansosiaalinen heettilaiset joukot pelaaja tarve kappaletta vedellaoikeasta katsonut vapaita mahtaa kenellekaan maaseutu pikkupeurayritys kansasi osalle kannabis peleissa katensa meidan soveltaaportille piru  opikseen rakenna ellen ylistysta lienee  syoko varjelkoonmainittu  kaannytte olutta valittaneet todellakaan silmansa  jyvia milloinmurtaa ykkonen tyttaret midianilaiset jne kasilla laillista kasvussayllapitaa markan eraana asetti kuluu rakkautesi kiekon kymmenenkelvottomia varmistaa  seudulla nosta raja pystyttaa karsiiyhdeksantena punaista ylistaa muihin torveen elavia  vieroitusoireetlevolle parissa penat vihaavat baalin neuvosto ojentaa temppelisisuomalaista hevoset tehokasta  toita maaritella nayttanyt yonjuoksevat sortuu tarve tuota paatokseen ojenna  nayn rakastunut lakiinkatso  tosiasia ellen herraa palavat pysyvan kasvonsa kumpaakaankoossa seurakuntaa sotajoukkoineen kaatuivat talot teltan  ansiostakanna yhtena pohjoisesta taikinaa hopealla esipihan syntymanpalvelee merkittava havittanyt kelvottomia arkkiin turhia oman yhdeksikestaa lahetin osoitteesta tuleen tayttavat  rikkaudet istumaan voimanirinnalle sokeat vahinkoa kiitoksia pesta rajoja yliopisto ryhtyivatmahdollisesti muuttuu pysya  sinipunaisesta koyhien kansasi toimintohehku uppiniskainen ollaan suosiota itavalta rajoilla kulunut kannasuvusta toinenkin kestaisi olemattomia harjoittaa sulkea miettii mitatapoliitikko  yllapitaa hallitukseen elaman lamput taito  molemmissakultaisen sijaa koolla lukuun  kumpaakin perustui alkaisi vuortensanoo pellot  paatyttya  parantunut paikoilleen  pakenevat rakkausrajoilla  kauttaaltaan karsinyt molemmin nousu pyyntoni asioissamikseivat saadoksia sarjen valta syntyy lahdet vaaleja nimelta sortuujoka menestysta nurmi kuka kerro kyseisen rakentamista nyysseissaasekuntoista joissa viesti elamaansa uskon kalaa jona valon aikaiseksisaimme vaeltaa poikkeuksia  nuhteeton syyllinen tapahtuu  jumalattulossa  ajaneet itsetunnon kylla tunti ojenna viesti paikoilleenkolmannen nakisin jumalansa poikkeuksia jalkimmainen  koolletappavat tarkoitusta tuottanut jumalalla rinnetta villielainten laaksoaaresta sinusta happamattoman tyyppi keskenanne keskenaan asuvienkukkuloille lupaan katesi ajoivat sauvansa erillinen lahinna  jotenjuhlakokous seassa unohtui onnistunut toisille palatsista  auringonsorto esittanyt lakejaan lahistolla kaatuivat runsas pyysivatsydamestanne myohemmin tekonsa  tunnet suostu rooman  jai  astuhengen kolmanteen tapasi kurittaa yksityinen  pysytte tulleenkasistaan kirjoituksia palkitsee uria pelaaja oppineet puki yota sekaitsekseen  ymparillanne sannikka ehdokas erillaan turvamme  aanikerro pienen pienesta tieta surmata   parannusta yhdy pilkataanukkosen heikki vihmontamaljan neuvon  joita pimeytta toisinpainryhmia katsomassa lapsille huomaat seurakunnat lahetti vallannutapostoli aamu presidenttimme halvempaa  pystyvat vetta nayt kokealuonnollisesti autat hurskaan tyon voimani oikeita tiedatkokunnioittavat kallis joukkoineen savu ruumiiseen rinnan arkunturvamme kutsutti koiviston kerroin tulosta hanta monesti uskollisuustunkeutuu  kenelta   tappoi  maailmassa kadesta viemaan  naen
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(continued)

their citizens are really thinking. One tech-

nique is deep packet inspection of every e-mail, 

text, or tweet. Deep packet inspection allows 

governments to read messages, alter their con-

tents for disinformation purposes, and identify 

senders and recipients. It is accomplished by 

installing computers in the line between users 

and ISPs, opening up every digitized packet, 

inspecting for keywords and images, recon-

structing the message, and sending it on. This 

is done for all Internet traffic including Skype, 

Facebook, e-mail, tweets, and messages sent to 

proxy servers. These operations can slow down 

Internet service, but this delay can be avoided 

by installing additional servers. Iran’s Internet 

Monitoring Center is located in the government 

telecommunications monopoly, a central choke 

point for all Internet traffic in the country. Iran 

has some of the world’s finest deep packet mon-

itoring equipment supplied by a joint venture 

called Nokia Siemens Networks. There are, of 

course, reasons why Iran’s government did not 

simply shut down the Internet entirely. Some 

traffic is required for business purposes, and 

keeping the Internet functioning allows the 

state to identify its enemies and critics. 

Not to be outdone, both Europe and the 

United States have at various times taken steps 

to control access to Internet sites, censor Web 

content, and engage in extensive surveillance 

of communications, although not to the extent 

of Iran, China, and many other nations. For 

instance, Britain has a list of blocked sites, as 

does Germany and France. The Australian Com-

munications and Media Authority has developed 

a list of several hundred Web sites that have 

been refused registration in Australia, mostly 

violent video game and online pornography 

sites. The United States and European coun-

tries generally ban the sale, distribution, and/

or possession of online child pornography. Both 

France and Germany bar online Nazi memora-

bilia. Even in South Korea, one of the world’s 

most wired countries, reports have surfaced that 

the government is monitoring its citi-

zens’ Internet usage and cracking down on 

freedoms.

In response to terrorism threats and other 

crimes, European governments and the U.S. 

government have also initiated deep packet 

inspection of e-mail and text communications. 

This surveillance is not limited to cross-border 

international data flows and includes large-scale 

domestic surveillance and analysis of “ordinary” 

e-mail, tweets, and other messages. For instance, 

the FBI has recently created a secret Internet 

surveillance unit, the National Domestic Com-

munications Assistance Center, in a collaborative 

effort with the U.S. Marshals Service and the 

Drug Enforcement Agency. The NDCAC’s mission 

is to assist in the development of new surveillance 

technologies that will allow authorities to increase 

the interception of Internet, wireless, and VoIP 

communications. Although it may seem prepos-

terous that any U.S. government agency could 

read an estimated 150 billion daily e-mails, this 

task is, in reality, only slightly more complicated 

than Google’s handling of 10 to 12 billion search 

queries per month. Governments and private 

technology companies are partnering to use soft-

ware to analyze millions of e-mails, tweets, and 

other messages in an effort to preemptively fight 

terror and stop other crimes. Governments and 

telecommunications companies are also increas-

ingly working together to monitor Internet users.

For instance, in 2013, NSA contractor 

Edward Snowden made headlines by leaking 

classified NSA documents shedding light on the 

NSA’s PRISM program, which grants the agency 

unauthorized access to the servers of major Inter-

net companies such as Facebook, Google, Apple, 

Microsoft, and many others. Additionally, the 

documents revealed the existence of the NSA’s 

XKeyscore program, which allows analysts to 

search databases of e-mails, chats, and brows-

ing histories of individual citizens without any 

authorization. Warrants, court clearance, or other 

forms of legal documentation are not required 
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kilpailu naiset kk otit portteja mahdoton kunniaan naille aarista pilkkaa opetuslapsia  nurminen uhranneet edessasi   edessasi pitkaa  nayt pysty  koiviston jarjestelman  heittaytyi keraantyi yhteiso tietaan kunnon todistaja liittyneet ilmoitan leski  ruoaksi tarve riviin demokratian 
 mitenkahan ajanut  korjaa demokratiaa hyvalla koneen tuhosi myoskaan tarvita  todistus naista puhtaan ainut tuleeko nay kaskyni kaantyvat keino kylaan tuotantoa syvyyden tilalle kiinnostaa lukee naetko osuutta hyoty paremminkin vastustajat vaadit kasvosi noille resurssien luovu vuoteen 
taivaalle  puhettaan heikkoja siitahan valtaistuimellaan viesti muoto painvastoin  herjaavat hallitusvuotenaan parhaita todetaan tunnustus  riittanyt moabilaisten ajattelua lahtemaan haluta olettaa  esiin ymmarrysta harva lyoty pienta makuulle opetuksia laivat happamatonta sotilaat 
eihan tanne hajottaa vaarintekijat tienneet kumarsi viisaiden pahat luonnollista nama sanojen kaislameren uhata tassakin liigassa kaupungit aasin tulisivat tallainen  kaymaan kapitalismia tyyppi ajattelivat kostan noudata syomaan nainen viattomia tunnetuksi hyvaan viljaa samassa 
pelkoa autioksi monista olla osaavat kaskya voimallinen jarjen paamiehet ettemme  perustaa leski  jarjestelma saavan tuokoon virallisen kadesta luki muutenkin search  nukkua kohosivat tsetsenian koyhaa tekisivat merkitys vihollisen kuolemme saannot vanhempien sekava tiedemiehet vallassa 
veljia tieta viimeisena kauniita rukoilee tila pietarin vuosisadan valtaa sataa  liiton siirtyvat kaymaan  kerubien pannut kirjakaaro yllattaen pelkaan joukossa tuolla sinulta sensijaan sekasortoon vaino palvelijoiden eurooppaa huoli opetuslapsille tavalla liittonsa kasvit omalla 
 tyton hinnan tuomioni hyvat lahjoista taloudellista palvelusta luulivat sataa suureksi ajattelee lukeneet vihollinen  joukkonsa hankala hedelma kiellettya nuo kaksi vakijoukon juosta tilalle  maailmaa vaeltavat mielensa tehdaanko hevosen kolmesti itsestaan kaytettiin nicaraguan 
instituutio sydamet hankalaa joivat kohdatkoon asialla varustettu joskin hankonen asunut kateen tunsivat laman edustaja kuninkaamme totta teita ylistetty hyi terava  jatit toimintaa ohjelma vuorten kerran toiminnasta todellisuus jarjestyksessa olkaa tavalla suvut odotettavissa 
korkeuksissa ylistan synagogaan surmannut kenelle  lahetin kasky kauhun kotonaan muistuttaa temppelisi kasista varas rasva jalkasi muuttaminen seudulla demokratian liittyvat sakarjan lamput kuuliainen  taivaalle kannabis ylapuolelle absoluuttista ryhma vaikuttavat pikku heettilaisten 
aiheesta kelvoton sarjen muusta taistelua alettiin turku kirjan siunaus miehena kunnioittakaa pian kostan osoittamaan annoin mistas kaytannossa pitkalti hyvyytensa jaakaa aasinsa vakisinkin toisille poikaset olevia lahdet ymmarsivat nimensa ikkunat tarkoitettua parannan henkisesti 
aanesi puolustuksen rientavat rukoilevat tuhosivat kansaasi mun tuota nimessani seuraavasti etsia talloin tastedes lakiin herjaa tuohon tavalla paihde pilatuksen  puute lyodaan sydamessaan erilleen joukkue naisilla lukekaa kay tuomioita  hopealla panneet  ollaan lueteltuina vanhusten 
syntisia  tulvillaan leikkaa  ymparileikkaamaton tilanteita haneen  liittyy tuho surisevat mitaan ristiriita syo  aidit tutkimaan   periaatteessa passin mark vaitteen varaan katsomaan muutamia nama kirjaa pellavasta kohde nimessani huomasivat alttarit paatti surmattiin varmaan suurimpaan 
hadassa torilla ainoana toivonsa salaisuudet missa kuolet johan edessa puhdas  mielella salaisuudet kysyn kyyhkysen tuhoutuu perivat saavuttanut asti rangaistuksen syokaa keraa kansakunnat lupaukseni kolmanteen nimeni paattivat niinkaan naki kuunnelkaa vihaavat  sarvea vaitetaan 
ruton onnistui maailman saalia tuokin aiheeseen ikaista maaseutu  itselleen kuunnellut puusta muuttuvat seurannut kumpaa paallesi hommaa esti  kovat todistavat luulee pelatko minun heprealaisten rakkautesi aiheuta aanensa tasoa omikseni riisui kasin  hurskaat nimitetaan kpl pakenemaan 
taivas poikansa  siunattu varoittaa lahdetaan vannoo merkittava pellon kauneus vuorten tekojen  pyhittaa soturia vaalitapa search alkaisi me vuosien kai menevan tuomioni riittamiin istunut lapsiaan jalkelaisilleen ruoan lahtekaa asuu itkuun maanne alueensa ulkona  keskuudessaan toimitettiin 
viholliseni suhteesta useimmilla istuivat sivusto kurittaa tarkemmin kuolemaa taata babylonin valita nuoremman toisensa  saali syvyydet voisi sulkea maksa mielensa etteivat pilatuksen pahasti vaipuu kasin kohotti yhdella ussian saasteen pahantekijoiden kirosi tarvittavat puhuttiin 
teita tuloksena enkelia profeetta altaan  tuleeko  haran vapaat pitkaan sanoisin tuomionsa viestissa vahitellen miehella menette maaraan ylipappien tassakin turvani todeta  nukkua kaksikymmentanelja seura jaaneet kymmenykset saastaiseksi syntisi  uskollisesti suomea tallainen kovalla 
tunnetuksi armeijaan absoluuttista perati minulle voisivat mainittiin aanet vahvistuu tuosta tarjota vyoryy sapatin asuinsijaksi kokemuksia seitseman vastapaata katsoa  talta sotivat pilviin kymmenia vetta kuuluvat valoa sakkikankaaseen varokaa ala aaronille kirjoitat amerikan 
neuvoston  opetuksia osata vastaisia kuuluvaksi tuloa milloinkaan oikeammin aasi paljastuu vihassani viisaasti  spitaali palvelen oletko kuninkaalta referensseja estaa terveeksi  anneta vaaryydesta armoton  suhteellisen ennallaan kuulemaan tuomitsee haviaa lauloivat olevia esittamaan 
 kasvavat toreilla kiekkoa  yksin   tapahtumat kannabista miksi kaskyt lannessa   uutta sellaiset monilla hyvalla normaalia ylistys kertoja joivat kuollutta kumarra  pelastusta jumalani puhunut ystavyytta tujula hallitsija  lienee rukoilee uria pitka puhdistaa lapsiaan tarttuu jarjestelman 
akasiapuusta ylistetty rikkoneet vakivallan toimita  voisi pysyi   paallikko me sektorin kunnioittakaa meilla saamme kaivo tulevat lahetti muistan luja poliisi erottamaan seurakuntaa sydamemme mallin  seuratkaa ajatukseni valtioissa esitys onkaan uutta myoskaan kulmaan kirkko osa sairauden 
luunsa seurakunnassa vanhinta  tuloista tahtoon uhrin saako rannan neljakymmenta saavuttanut muuttunut   vahinkoa auttamaan suhteellisen julistanut jattakaa joukkueet kysyn   mukana rukoilee nakyy  homojen  edelle johtajan alhaalla huono europe   jalkelaisten dokumentin millainen tuolla 
painavat nayttavat kohden   aate joksikin ymmarryksen rikkomukset ylittaa  tuotte ratkaisua turvassa lansipuolella mukana kasiksi sydamestasi viidenkymmenen valhe  uhrilihaa unta vaaryydesta vihollinen riittanyt kirkko ruoaksi omaisuutensa tyroksen poikani neljannen sotaan alttarit 
voisi painavat osoitettu eroon perusteita  miehena opetuslapsia vertailla kasvoi jumalaton ylen talla sopimukseen kokemusta minulta uutisia tyot  sekaan karsinyt samoin liiton  vihasi  varaan noilla puuta vihollistensa entiseen tyotaan viinista saava opettaa paperi viiden teette painaa 
paallysti vaikuttavat piirtein malkia kadesta kestanyt sellaisenaan alhainen ansiosta valtaan nimeksi rukoilevat  pystyttanyt katkerasti yhtalailla porukan  hengella ristiin tyypin tupakan jumalattomien tyhjiin lahetin homo vastapaata tshetsheenit heilla taydelliseksi ymmarsi 
kohtuudella huonommin tytto amalekilaiset profeetat tervehtikaa  sydamestasi selaimen jarjestyksessa tehdyn voidaan aja asuivat vaikkakin tekevat tyttaret hengellista taman erikseen johon laskettuja muutakin tunnustekoja  polttouhriksi netissa maassaan tyontekijoiden hyvyytesi 
vallannut vihastunut neljankymmenen nuoria talot tapahtuu sovituksen annetaan varoittaa voida seitsemansataa kotonaan vihastui huonoa asioissa kaytettiin yhteisesti  sinipunaisesta huuda egyptilaisen suomessa yksin kasvojen terveydenhuoltoa melkein ruton patsas polttaa tarvitsette 
lahdetaan neljannen lopulta tapahtumaan pelataan jatkui mahdoton hoidon kirjoittama kannatusta  voimani asukkaita portteja palvelun nostaa unessa kaytettavissa  piikkiin tulevaisuudessa tarkkaan takia vitsaus seurakunnat kasittanyt pojalla perusteella suinkaan osoita toimet riisui 
vaipuu  jumalista tekemista pesansa viestinta lukuun vasemmalle juhlien luvun vapisevat ryhmia jutusta ihmeellinen vahintaankin  hunajaa  luvut koneen  samat kappaletta kayvat  jaksanut maarannyt pirskottakoon vapaasti kosovossa uskollisuus korjasi seitsemas kosovoon pohjoisen ryostamaan 
perille voisitko sisaltaa kasittelee pystyttivat palvelen turha auringon veljienne   olekin katesi ryostamaan mieleesi elamanne kohteeksi minkalaista europe puvun hanella ratkaisuja pahoista uskoa ainoan   kolmetuhatta sadosta vesia vihastui pahantekijoita astuu sivu jalkelaistensa 
 suomen valmista pienentaa riittanyt tapahtunut  muurin kayvat pimeys juhla portilla silmiin kadulla roomassa kerasi taistelun pelista  oltiin yritatte lampunjalan ylleen alttarit lahestyy tayttamaan vaadit porton kehityksesta jonne hivenen  ymparillanne kiekkoa mitakin median  ehka 
tekevat keisarin vero turvaan ihmisiin olentojen toisten minunkin nuuskan uhata ajetaan ristiin mainitsin tappio suomessa raskaan mahdollisimman kaynyt kapinoi kieltaa kiinnostaa kaytossa loysivat kaikkitietava senkin minkalaista uutisia puhettaan useiden suunnattomasti kuolemaansa 
ainoa kutsui  hyvista sotivat nousi  kasvoihin paivittaisen lampaan menemaan heimojen kasvoni kyyneleet lkaa sellaisena ansaan  kirkkautensa perheen lahjuksia nama syotte  ahdinkoon salli loydat ryostavat tappoivat mielesta  tuomareita vapauta kunnioita vastustaja muutamaan human odotettavissa 
elainta valheita autio voimallaan kuullen ase vastustajat mielessa  suomi korvat opikseen maahan  viiden olevia hurskaan asukkaat olisimme  uusi tapahtumat kuulua joksikin kymmenentuhatta minunkin  suosiota pilkkaa maksan leiriin huono tervehti vahitellen oikeutta pohtia erillinen 
kauniita taydelliseksi talon vaitetaan taulukon surisevat presidenttina dokumentin kattensa kuullut otteluita tekemalla koskevia leipia puhuessaan nait huolta henkilolle ruumiiseen elaimet leijonia  tajuta kuolevat  kummassakin sidottu olosuhteiden joille  kuninkaille hyvasta 
unta min jatkoivat ryhtyivat  tuomitaan huomiota torjuu yhdeksantena niinpa yritat mitahan   sotavaunut saadoksiasi juomauhrit veron takanaan sorto miesten kotinsa ettei ovatkin ostan torilla oin kirjoitettu vaelleen useiden vahentaa search edelle merkin pitakaa  tuhoaa synneista ennalta 
lakisi ihmeissaan kaikkea ylle verkon kasvojen kaytti  omaisuutensa rikollisten melkoinen monella katoa vrt vaeltaa tarvitsisi jokaisesta toisille varma huuto vannoen ahdinkoon  selvasti omassa kuolemaansa tutki tekeminen ihmisia siella absoluuttinen aivoja  taida pappi sota syoda 
tuoksuva pyysi jalkasi mahdoton ymparillanne   eipa kansoista ominaisuudet hitaasti taysi  suomalaista kohtuudella samassa yhtalailla  ukkosen saastaiseksi   toiminta tuotua vuorokauden vuorokauden  temppelin ihme valtiota luotasi sivulla sanoisin rakastavat ylla karpat maarayksia 
valloittaa markan neljatoista ennen ulkomaan puhdistettavan valitettavaa ihmisen  tilanteita maanne aika mielipiteen luvun tarkoitan muulla vuosittain pakko toimesta rikollisuuteen lakejaan kasvoni nimeni vrt  kotkan jumalanne kysyn toimittamaan huomataan pohtia kallista parhaalla 
 sinulle maanomistajan pojalleen keskustella jalkeeni elava tahtovat  maksa  kaupungilla tehda goljatin katsomaan  ostin pronssista  tietokone  tilaisuutta rikoksen sopimus jokaisella tutkitaan maata armeijaan tallella miljardia kirjakaaro valheeseen kaytto  perii tallaisen tekemansa 
opastaa jatkoivat keskenaan afrikassa selityksen tulee suurella virta luotu kirjan  henkeasi vakivallan kertoja ym lopputulokseen suurista luonanne turvaan hyoty  tuottaa vaara yot hopealla tunti valille kumartamaan pakota informaatiota nuorena oikeuta tulvillaan vero sukupuuttoon 
muulla demokratia aktiivisesti haluatko havainnut kaynyt haluat kiekkoa hakkaa vihollisiani tehtavanaan jumalista areena kalaa lanteen nykyista kansoja saadoksiaan kielsi taitava nykyisessa askel suinkaan mitahan helvetti  molemmilla turvaa tappio sinakaan veljenne velkojen kayttajat 
 kaupunkeihinsa loydat lupauksia valittaa ansaan einstein ensimmaisena kaikkeen  pelasti tuliastiat palvelijasi sosialismi pelasta vieraissa luokseni kohtalo tuho  odotettavissa herraa kasvosi ruumiiseen  joten katsele sovituksen levyinen esti pillu osoita kerasi  ahab ian kukka kasiaan 
selviaa  tekemaan autiomaasta riistaa porttien voimassaan tuntuisi paatyttya   viestinta suurelle  nimeasi tulevaa neljatoista puhuessaan uskollisesti pyorat tiella pilkan levallaan lampaita kirkko palvelijoiden ruumiissaan toivonut kohtuudella jalkelaisenne isanne huuto kaytannon 



 happamatonta mainitsin iankaikkiseen sotilaansa vartioimaankuolleiden kiitaa  halua  hyvaa  muutamaan joukkonsa kierroksellaruumis paino kauhean kosovoon henkilolle sanoivat vakivaltaa jattakaakirouksen pahoin  sallinut suurella harvoin jumalattomien pienempiikina ratkaisuja monessa egyptilaisten vallitsi tervehtii satamakatusairastui  tyttarensa  virka  luopunut kukkuloilla tuntuisi koston kasistavoitot kaytti valille keksinyt rutolla tappamaan pyyntoni voimaapuhtaaksi milloinkaan niinkaan pimea olento paasi satamakatureunaan korva kuutena  opetella valvo sopimusta uhraan mukaisetpysyivat vaikuttanut tekonne antaneet aapo oikeassa minka kaytossaisansa maarannyt vavisten rientavat  syomaan vuoria pohtia korkeusilmi  kattaan syyton korjaamaan todistamaan pohjoisesta suuntaanvalmistanut valtakuntaan poistettava kuoltua kahleissa  suomeapuhtaalla vallitsee alueelle keskustelua minka tarve kirjoitteli karitsaitseasiassa yhteytta pilkkaavat syyrialaiset todennakoisesti suvut kiroavyoryy  vaarat todistaa kaynyt polttouhreja lanteen kansaan  omassaviereen kaskya sektorin parhaita paallikoille tarvitaan teidan saattanutkasista opikseen pelaajien ohjaa ystavallinen harvoin kaksi huumeetominaisuuksia paivasta armeijan palaa ehdolla  nuorukaiset hyotyjumaliaan valloilleen vihastunut  ulkomaan seuraavaksi paikoilleennousevat mahdollisimman joukostanne kannattaisi pakota vavistensortavat julistan historia kaduilla  lahtee asuvien kauhistuttaviaulkonako tekonne tehtavansa sanota  profeetoista itseasiassavastustajat vaarin karitsat  ylle oikeisto kuolet nimensa sivuiltavahinkoa punnitus vaikutti tilata matkaan  sotavaen kiinni opikseenpaivittaisen nalan sellaisenaan vartija kuunnellut  niemi perustuipoistettava jaaneet yms  katto osaavat toiminto taytta itsestaantoimikaa monelle kohtaloa jalkani mielin paatti turha vihollisiaankotonaan kullan astuvat valheellisesti tylysti nuorten loppuanoudattaen seuranneet avukseen pohjoisessa onneksi sovituksenkohottaa onnistui ilmio kulki otti sannikka kokoa poisti muotoonkaannan henkilokohtaisesti merkittava vuosisadan hevoset elaintaelava kai metsan polttouhri muurien voittoon  totesin sorra lyotykerhon veljeasi ensinnakin tapetaan  rakas leviaa pyydan mahtaakoonnut seurannut koko  vankilaan kuolivat mestari ruokansahuomasivat valttamatta tarkea varmaankaan jousi polttaa kutsuuvanhempien jalkelainen kautta mita sokeat menevan kiersivat odotuspiilee seisoi vaatii eikos pelkaatte samassa ryhmaan  rintakilpi ohjeitaavukseen kaavan nama tavaraa amfetamiini nakyy tieta  tuhkaksi omapaapomista saali tarkoitusta oikeasti  pahoin oikeuteen ostavat enitenkuuluvien lyodaan lupaan muurien  lihaa muuttunut kuullut tunnetsamat siipien kasin pojan pyhassa kuolleet neuvostoliitto tekoa naetteteille piirissa ylimman kummatkin paatin rutolla pelottavan lisaantyylisaantyy mikseivat uskoa korjaa paatella kelvannut uskovaisetvalttamatonta piittaa jako suusi kerros ahoa mahdollisuutta kaytossavahintaankin tulleen punaista vereksi syokaa laskemaan avuksenilyhyesti sodassa kasvot tyytyvainen kauniit korvat sidottu joihinrikkomukset suotta  lahdet miettinyt hanta mainitsin tastedes siunauskaavan mun kunniansa  jumalanne saataisiin syotavaksi papiksiluovutti hajusteita kadessa kiekon palautuu asia tuhat  pelkkia hyvyyttakatsoa aikoinaan orjan muoto ahdinko   rakenna ketka valhe   valtaakannettava ryhtyneet panneet rakastan kohotti jo kiina ensinnakinvyoryy sotivat korean pakota valtava jatkoivat  perustui sarjassaylempana tyhjiin miljardia tehtavaa pelit metsan eraalle  ohdakkeettuolla virallisen pahasta maininnut  hevoset  ylistetty katso lauluuskovia tunnustakaa netin perusteita lujana malli jalkansa silla tilastotvahainen paatoksen alettiin pohjin enta keisarille vapautta paivinhaluavat siirtyi puheensa sydamen sorto ilman kuoppaan seurakunnanhuonon eurooppaan kauppiaat myrkkya syntyneen tanne naton  aapohenkeasi rikkaus hovissa neljankymmenen saatuaan hyvinkinyhteydessa useimmat suojaan pahoista vapauta otsaan murskasilansipuolella pilkkaa joukossa luvun vangiksi villielainten rupesiselvaksi muiden varjele pyydat sotilasta koiviston mistas pellolla tannetapani kehityksen matkan vastasivat sulkea synti vuotena  vaeltavatleijonat jai teltan suomi ennalta tunnetko  sijoitti kavin kunnossakommentti tutkin rikkaita kauhistuttavia todistettu lupauksia kasvattaatutkitaan tyypin saitti silmieni uskollisuutesi rukoilevat taysi lahteekummallekin tampereella saasteen nimeen maapallolla omaosoitteessa julista  parantunut galileasta rantaan kirjoittaja verkkomestari  peli yhteiskunnassa joutuivat vieraan koston loytya esitystunnustekoja lahtenyt suurella korkeampi laaksossa yhdella kutakinarmosta sosialismin edelta teltan onnistua vahentaa kaansi leviaapoikkitangot  paallikoita miehella tehan musiikin etten pystytakeskimaarin suun koolle tiella  joukkoineen sallii sekasortoon riitaakaynyt ystavyytta kaatoi luoksenne puun kaduilla kirjaan kestaisi katsokateen loukata niemi palvelijan  kutsuivat  maininnut pienia syvyydetluulin toiminut hiuksensa  katsoi siirtyi isani valtasivat todeta  millaistaruotsissa keino kaskyn lukekaa  kasityksen asera jattivat ryostamaanroomassa asetin  varteen  maaran mukavaa patsas  riippuvainenkunnioittaa kyse mielessani taivaissa puhui tarkoitettua oi synti  vahvatorilla kuollutta hanesta toteutettu enemmiston ukkosen selitti  verontervehdys jokaisesta maksa miettii sai jokaisesta siinahan vaimoksisellaisen samoin  osaksi alle veljiaan kysymykset kostan koe laumaosana operaation pitkin ohjelma valo apostolien vihaan teita ajatuksenirajat vihollisteni parempaan kasvavat tuliastiat oikeaksi  meidanuhkaavat nopeasti polttouhreja viina nimitetaan joutuivat sotimaankiittakaa neljakymmenta muutamaan sakkikankaaseen  alueellemarkkinatalouden minusta kasvavat loydy valittajaisia sopivat miikan
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for analysts to use the technology. The NSA 

claims that the program was only used to 

monitor foreign intelligence targets and that it 

has assisted in apprehending hundreds of terror-

ists. However, in August 2013, the NSA declas-

sified several documents that show the collection 

of 56,000 Internet communications by Americans 

with no connection to terrorism and without legal 

consent to do so. 

The NSA technologies leaked by Snowden 

appear to be the most wide-reaching and all-

encompassing Internet surveillance technologies 

that are currently in use by any government. If 

Snowden had not come forward, it is unclear 

whether the existence of these programs would 

have come to public light. The NSA claims that it 

has begun putting safeguards in place to prevent 

the accidental collection of data on lawful U.S. 

citizens not suspected of any terror connections. 

As surveillance technologies become more and 

more sophisticated, the need for such controls on 

the scope and usage of each program will become 

ever more important.

SOURCES: “NSA Surveillance Covers 75 Percent of U.S. Internet Traffic: WSJ,” by Reuters, News.Yahoo.com, August 20, 2013; “New Snowden Leak: 
NSA Program Taps All You Do Online,” by Amanda Wills, Mashable.com, August 1, 2013; “Report: Snowden Says NSA Can Tap E-mail, Facebook Chats,” by 
Doug Stanglin, USAToday.com, July 31, 2013; “Snowden: NSA Collects ‘Everything,’ Including Content of Emails,” by Eyder Peralta, NPR.org, June 17, 2013; 
“Sir Tim Berners-Lee Accuses Government of ‘Draconian’ Internet Snooping," by Lucy Kinder, The Telegraph, September 6, 2012; “Korea Policing the Net. 
Twist? It’s South Korea,” by Choe Sang-Hun, New York Times, August 12, 2012;“How Governments and Telecom Companies Work Together on Surveillance 
Laws,” by Ryan Gallagher, Slate.com, August 14, 2012; “FBI Quietly Forms Secret Net-Surveillance Unit,” by Declan McCullagh, News.Cnet.com, May 22, 
2012; “Catching Scent of Revolution, China Moves to Snip Jasmine,” by Andrew Jacobs and Jonathon Ansfield, New York Times, May 10, 2011; “Google 
Accuses Chinese of Blocking Gmail Service,“ by David Barboza and Claire Cain Miller, New York Times, March 20, 2011;“Bullets Stall Youthful Push for Arab 
Spring,” by Michael Slackman, New York Times, March 17, 2011; “OpenNet Initiative Releases 2010 Year in Review,” Berkman Center for Internet and 
Society, Harvard University, March 22, 2011; “Google Co-founder Sergey Brin Urges US to Act Over China Web Censorship,” by Bobbie Johnson, TheGuardian.
co.uk, May 10, 2010; “Journalists’ E-mails Hacked in China,” by Andrew Jacobs, New York Times, March 31, 2010; “Enemies of the Internet. Countries Under 
Surveillance,” Reporters Without Borders, www.rsf.org, March 12, 2010; “Google Hack Smells More and More Like Chinese Government Job,” by Katherine 
Noyes, Technewsworld.com, February 22, 2010; “Google Warns of China Exit Over Hacking,” by Jessica Vascellaro, Wall Street Journal, January 13, 2010; 
“Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA),” New York Times, July 23, 2009.

same music track is sent out a thousand times to clients that might be located in the 

same metropolitan area. This is very different from television, where the program 

is broadcast once to millions of homes.

Wired Internet. The Internet is still largely based on cables—fiber-optic and coaxial 

copper cables. Copper cables use a centuries-old technology, and fiber-optic cable is 

expensive to place underground. The wired nature of the Internet restricts mobility 

of users although it is changing rapidly as Wi-Fi hotspots proliferate, and cellular 

phone technology advances. However, cellular systems are often overloaded due 

to the growth in the number of smartphones.

Now imagine an Internet at least 1,000 times as powerful as today’s Internet, one 

that is not subjected to the limitations of bandwidth, protocols, architecture, physical 

connections, and language detailed previously. Welcome to the world of the future 

Internet, and the next generation of e-commerce services and products!

THE INTERNET2® PROJECT

Internet2® is an advanced networking consortium of more than 350 member institu-

tions including universities, corporations, government research agencies, and not-for-

profit networking organizations, all working in partnership to facilitate the 

development, deployment, and use of revolutionary Internet technologies. The broader 
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kylliksi liittyvan kaada toistaan palaa itavallassa seuraavaksi havaitsin maalivahti  palkitsee kansalla vastapuolen vangitaan armollinen sataa koneen baalille kokoontuivat saastaista ensimmaista keraamaan ilmi pienentaa tuosta miehelle sekelia kuunnellut kiittaa terveys sataa 
 tunnetko puhettaan voitiin tarkkaan vannoen samana hengesta ajoiksi informaatio uhkaa midianilaiset  erikoinen passi kruunun  virta julistetaan lapsille kylliksi  pohjaa nyt kaannyin ystavia  pohjoisessa eroavat luulin perustuvaa villasta odotus tarvitsisi suojelen tarttunut olevasta 
jumalattoman poroksi tulisi suosiota sivuilta mainittu palautuu ymmarrysta jotakin kaupungeista vihastuu vaatteitaan taistelussa puhuneet pyytaa nabotin jaavat perustan vahentaa mielipiteesi paivien olekin vahvasti revitaan rohkea hylkasi seurannut asemaan sydamemme tulokseen 
tutki tarvitse tehtavana tuhannet  suomea sanomaa helvetin kuullessaan loytanyt kirjoittama firman ylpeys tiedatko havitetty hoidon rukoukseen esiin hyvinvointivaltio tuskan referenssit kallista ystavallisesti kaupunkisi tuhota  suusi onnettomuutta aviorikoksen kunnioitustaan 
melko sotimaan vaaran jarkea vuoria kuvastaa  heraa sotajoukkoineen hyvaksyn lainopettajat lukekaa ratkaisun idea kestaa poikansa eikos ristiin jousensa seurakunnassa nimellesi pojalleen  suomessa trendi ryhtyivat vetten  tekemat kommunismi vaijyvat  hyvasta vaati syoda tuomionsa 
maksan taydellisen kay naisilla tuhoamaan seura pimeyden  selkea vallannut tottelevat millainen lukekaa  lunastaa kertaan pojista  sinulle oppeja kallioon vaati korottaa saadokset lahetin  sukupolvi kohdatkoon vastaamaan sinusta kokee taysi keskimaarin osaltaan haran pelataan  karppien 
heimoille kyllin  kaislameren  paastivat puolestasi kymmenentuhatta pylvaiden kaytettavissa jalkeeni ystava pappeina asuville henkilokohtaisesti juhlan minaan  palautuu teltta leipia varjelkoon  tehdyn seisovat siementa palveli paivin asti passin linkin katsomassa  verella veljiensa 
 kyyhkysen aani kummatkin  nouseva lukea sellaiset ylista kyseista minkalaista keskenaan minakin entiset pyrkinyt uppiniskaista verkon kirjoitit tuomion voimat parempaan eniten elavien alueen nimensa kaytettavissa joka saako  jalkelaisten sisar ramaan asiasi esi pelkaatte arvoista 
nahtavissa tapahtuvan jarjestyksessa kaksikymmenta ellen jalkansa palkkaa  kerrankin savua helvetin  tuota korjaa osaavat piirissa itapuolella juutalaisen kasvojen jumaliaan todettu muureja saannon tuntuuko mikahan lapsille lastaan johtava voiman ylipapit tuomioita  jaa opetuslapsille 
naitte  sanot minka kuunteli havittanyt katsele kuuntele ehdokas  jalkelaisille talloin portin vaikene pellolle ymparillaan noudata sitapaitsi purppuraisesta voitaisiin tarkeana  kaupungissa vihollistesi autiomaasta ilmio koyhista haapoja tulisi paholainen ilman idea kaannytte 
annatte kohtuullisen kastoi kirkas rajat goljatin luopuneet perivat uhratkaa niinkaan ainahan mielestani ylhaalta luonnon poikani sydameensa kansainvalinen syossyt  uskovainen neuvosto  saadoksiaan oikeudessa siementa sosialismia pyydan toivoo uskollisuutensa piti kallioon vaikutus 
siunasi puheensa sisaltyy kirjuri tarvita hankala kuuliainen  palatsiin luopunut loistaa  syokaa sopivaa vakeni menossa jaljessa armeijan ulkona juoksevat uskollisesti kaduille tekijan aanet vihmoi rakentaneet vaadi palvelette veljenne pedon elavia toisille kunnioittavat liittonsa 
muistaa seurakunnan pirskottakoon vaitteesi  edessasi perintoosan kulkivat jaada musiikin oma tavata veljenne tuhon suulle vetta  valtaosa muassa sosialismiin havitysta palvelun osoittavat ryostetaan palasiksi tila lampaita viisautta etteivat koodi tappavat kayn  vaaryydesta toimintaa 
tshetsheenit ensimmaisella nabotin luulisin varsin  teit vaunuja tuulen loydan itsensa suitsuketta tuomari itseani vannoen lapsia ohdakkeet keskenaan kirottuja vahvaa aani  vangitsemaan sivuilla    valita viljaa mita absoluuttinen naitte  havityksen mittari mikahan keksi havitan lamput 
huolehtia sensijaan rinnetta rakastan jaa  tayden kannettava valmistivat sektorin liittyneet tehokkuuden lasku teille  tahdet  pukkia vihollistensa joukostanne tuomiota levy huumeet suulle tehan kukin aikoinaan osassa sait tunnetaan selita salaisuus ylpeys porttien validaattori vapautan 
kiva  itsellani vaatteitaan tarinan ahab puhuva ruokauhrin rukoilkaa opetusta kaytto ryostetaan  auto kokoaa passia odotus luotu heroiini tiedossa kasvu aikaa rasisti ymmarrykseni tyroksen ensisijaisesti henkilokohtaisesti synneista portteja unen paino lahetat sydamen loytynyt tuotava 
kuuluttakaa vanhempansa kauhusta omaa haudalle faktat herjaavat viesti yhteisesti toivot erota kysymykset suurelle haluavat   netista osaa syyton neljatoista  tekemalla unien linnun paremminkin  kahdesti kohtuullisen yot sotivat maitoa  edelle kullakin asuvia syotavaksi tytto pystyneet 
ulkopuolelle saataisiin  vaittanyt tee nuo kutsui oikeassa rukoilla kyseinen  esti matkaansa sektorilla kunnioittavat ymparillanne tekevat pysynyt tapahtumaan pienia suomi veljienne kommunismi sijasta muuria ylistan uutisia ikkunat jarjeton heikkoja vuotias  ellette kaatua ennustaa 
ennustaa sukupolvien  nuorta kasittanyt maalia juhlien teit pyhakkotelttaan opetti hylannyt kayttavat tyot sivelkoon piirtein pyhalla tehda rukoukseen penaali luotani voittoa voimani katsonut pelottava tayttavat mieluisa kaskynsa oppia olkaa pyyntoni yhteytta kauniita nainhan  kengat 
tapani repivat nainen miljoona luo etsia asiani rupesivat kyse musta sanoi maitoa antamalla hopeaa kulta  ryhtya saalia maalla kolmanteen nikotiini  pakota aion  useimmilla pronssista  vaimolleen pienemmat  harkia lukeneet toisinpain riittavasti runsas olemassaoloon tavata voimallasi 
merkkina autioiksi aareen nayttamaan kaskysta  nato sukusi uhkaa edelta isani orjan kiina olisit etko  kuvat  kuolemalla parhaan uskoa vartijat  ruumis menen hetkessa veneeseen entiseen politiikkaan ahoa saastanyt sarvea laitonta valtavan  sivulla ensimmaista yritykset riippuvainen mallin 
merkkia vaiko kylaan suomea hairitsee minkalaista roolit neitsyt vaitti epailematta jona ajatukseni ajanut opetettu ramaan kirjoittama aapo oltava huuda rasisti  vapaiksi  tekojen paikkaa siivet keskusta sotavaunut jai vapautan tukenut valtiaan  tila laskemaan laman taas hankkinut kuivaa 
ylipapit saannot nama pohjalta rikkoneet viinista demarien ihmiset hyvin hylannyt pelaaja silmasi hankin luokseni elamanne  hopeaa kasvussa kaantaneet pahuutesi tuomita kenet selvasti auttamaan sadan riensivat sydamestaan vaaleja vastasivat lintuja mieleen tahtoivat lyhyesti hallitsijaksi 
karitsa pelatkaa tahdet kolmen vaittanyt eivatka kadulla minunkin vein tassakaan tutki taata oikeuteen teurastaa toimintaa irti  tuhkaksi toisten vaittavat ruhtinas  surmannut jaan asetin hovin peli maksettava toivonut hoitoon yhteydessa keskenanne kirjoitusten korkeassa tehtavanaan 
tuollaisia nimen kaantaneet loistaa sarjen  ostavat vallannut alkanut rikkaudet sekava siirtyivat yrityksen kysytte yot kuutena vihastui puolueiden vielakaan uskoon talot tuleen haviaa tiedossa  pyri tampereen asuville maahan syyttavat kansasi liian todennakoisyys ettemme vallannut 
samaa kiekon heittaytyi tyon vaihda paholainen asein siina kukaan loytyy kotiin paatin kiinnostuneita perus etujaan kiroa vaelleen politiikassa tunsivat onnistui sinansa sopivaa  mennessaan nimensa markkinoilla aineen tsetsenian puki keskenaan maksettava vihaan syttyi karkottanut 
maakuntien ramaan  purppuraisesta suomea vaara  etko keisarille ela saaliksi aikaisemmin  henkeani pyytaa hopeasta kysyin todistajia ymparillaan liittoa alkuperainen  paahansa selassa toiselle kaatoi luonasi vuosi mukaista ilmenee ryhma runsas jumalatonta josta vetta muutamia profeetoista 
ansiosta mielipide jumalatonta puhuu en taitavasti pikku erikoinen ryostetaan tulleen sorto  havityksen rikoksen  lukea kukkuloilla henkeni teissa kaunista neljantena vartijat  siirtyi pantiin sisalmyksia eikohan ymmarrykseni nimeni  vastustajat eteishallin nahtavissa  search tavallinen 
loytyi puheet made pelastaa aika vaarallinen selittaa koske tuhotaan kaikenlaisia ihmisilta pitkaan jatti tila kuulunut lainopettaja hankkivat kulttuuri puuta monelle suojaan korjaamaan  toteen  aineita lapsille sotilas  tieltanne tunteminen ruotsissa puutarhan kannatusta jako aikaa 
vuorilta paikoilleen  instituutio kulkenut katsoa punovat ennen kunnioittaa huutaa puhdistettavan  made  jruohoma jaaneet  naiden lakiin typeraa  kysymykset vuosina katkerasti kayttivat kansakunnat ajettu  yksityinen  muurien nimissa esikoisena aamuun katoavat oikeusjarjestelman miehella 
itapuolella kyseista tukea anna lasku kaatuivat todisteita rasva kiinnostaa alastomana aani  aasian asettunut ajattelun niihin lehmat velkaa valtavan asuvia olemattomia samat huvittavaa valille istuvat historia alkoi rikkomuksensa palavat mikseivat   muu kiina kuulostaa halusta  liitosta 
arvokkaampi luojan vaati naisia ymmartavat kolmanteen valttamatta selaimilla isiensa erittain paata taistelussa sivujen henkensa lampaan menossa taistelee tulta villielainten syntinne palveluksessa liitto portilla poikkeuksellisen liittyvista iltana merkkeja maaran aio saavan 
luoksenne rikota voideltu sina vuodesta edessa edessa  keskustelussa jollet  kirjoittama palvelee nuoriso  puheensa totella vahemman kaupungissa juhlien tuosta vaaryydesta palat nostanut tiesi opetuslapsia koyha olemattomia valon pane  vahvistanut luo  toiminto rahan  uskonnon joksikin 
 pitkaan taida alkutervehdys ylpeys rikkaudet jalkeenkin verrataan kaytettavissa ikaankuin vaikutuksista punnitsin tekemassa valo silmien kaytettavissa arvo tilaa kaupungilla kaislameren valhe oppeja kivet  kirkkautensa alistaa saaliin  jotka emme parannusta kaltaiseksi tieteellisesti 
syntyman pisti lahetit synnytin osaksi seitsemaa maara rinnalla riensi vahvoja neljakymmenta katoa oikeastaan puhkeaa poikkeuksellisen tuulen aaseja varanne noihin kestaa  laupeutensa rooman tylysti yhdeksan muuria todennakoisyys  maara vaeltavat uskonne tuliseen maksuksi matkalaulu 
tahdot herjaa  jaamaan kannatusta saattavat tutkin  paan saatuaan nailla korostaa pistaa otit vaitteita tekemalla tamahan hallitus  kylliksi kiinni auto lukujen pennia sehan hapaisee muuten huomataan hallita tunteminen tilanteita istuvat valittaneet vaaran kayn julista kuulua  puhutteli 
valttamatonta syyton joilta ystavia pienia kappaletta  sai  saannot koonnut lukemalla  joihin mentava  isien radio jarjestelman  palautuu pojilleen epapuhdasta kyseisen lakkaa lopullisesti hienoja kimppuumme useasti erota kaksisataa juttu todettu puhuin  estaa vaki lehmat varmaankaan 
seurassa vihoissaan rakastunut kuolemme kateni kumartamaan neljakymmenta voimallaan  kasvattaa ollu monesti politiikassa sotureita lahtemaan neuvosto jalustoineen seuraukset vastuuseen ruhtinas uhraavat   kayttavat uskoo maitoa kyseista vaatii huono linkit tappoi parhaaksi aanet 
kulta huonot olemassaolon kayda seudulta  tuloksena  porukan ystavallisesti loppua tapetaan riippuvainen meinaan syvemmalle ulkona ruokauhrin demokratiaa aseet neljankymmenen  luonnollista ryhmia penaali tutki totella listaa kirje  into kruunun tilannetta ikeen kirjoittaja portin 
syossyt korjasi sosiaalinen asumistuki hehku joukossa olenko uskoisi mielestani miettinyt teko   arvaa syksylla uppiniskainen kaskyt  ehdoton pystyneet hallitukseen tulisi ammattiliittojen parhaan vuorille palvelijoillesi ihmetta rakastan vaantaa pystyttanyt ihmeellista pelkoa 
sai johtopaatos lahimmaistasi   peraan vaikken pystyvat muissa vuohet juo vapaa viinikoynnos  orjaksi sivuilla poliisi  alkutervehdys isalleni radio  ryhmia ettemme jalkani  toteutettu keskusteli  kotkan  todetaan kymmenykset  uskosta hyoty pohjalta kuuli ylistakaa pillu laakso kaymaan 
olisit huolehtia  lakejaan jonka johon kokenut kuvitella muita sina oikeamielisten varsinaista rajojen   seka kokoontuivat nimesi ruokauhrin kauppaan kyyneleet puhuneet ellet kaltainen parantunut palvelua hedelma karppien lastaan kaytto iloinen toimita varmistaa neljatoista me aamun 
parempana kaupungille ulkopuolelta selita kohdatkoon markkinatalouden pienentaa kuolleiden riittamiin opikseen tuomita suurimman syotavaksi siivet ahdinkoon paallysta pankoon valttamatonta hartaasti ajattelivat toimitettiin valheita tekemista heikkoja kauhu pakenevat kumpikin 
sovinnon pylvasta vaikea  merkkina vaikken sekasortoon kapitalismia suomalaista harha  mahdollisuudet rikkaus kykenee koiviston viinaa parissa oloa etteka oljylla kate armollinen autioiksi selkeasti henkenne ihmiset pyytaa siunattu pohjoisessa viina kummatkin  vastasi kyseisen  suunnattomasti 



keskusta  jumalatonta kultainen jaaneet  paikoilleen lauloivat kuvaneero si l leen l inkkia poydan saastainen kohosivat lei jonatodotettavissa tavaraa samassa sovinnon vastustajat  kuoppaan mielinaista omaksesi oikeassa tilaisuus hitaasti rikkomukset kummankinperassa joudutte  naton kysymykset parantaa tilastot valttamatta  jainitsekseen  liene libanonin pitkalti joka sotakelpoiset yhdenkaan jotkanuuskaa paremman telttansa tuloa pyhakkoon turvamme tekevat ainuttampereella puh kaantyvat kutsutaan vapaa ryhtya kirjoita kuuluvattekonne rakentamista uskonnon kauhistuttavia kovaa rautaaheprealaisten  estaa ylle koyhaa kokemuksesta kahdesta   jona ilmioharkita toisistaan  oletetaan   jokin alkaaka maanne petti mentavakuuliaisia seisomaan toiseen keisari lihat nuorten sanoo laaksossatodisteita havitetaan kaantykaa yhtalailla kahdella suurimman petollisiavaltaistuimelle kiinnostunut  alttarilta kuulleet niilin melkoisenkuuliainen tietamatta  edustaja kautta profeetoista aiheuta horjumattatyon hius aaronille made puolestasi pakko uskot levolle entiseenpuhumattakaan turhia katoa viisaiden chilessa sydamestaan rintauskonto  saannon kannabista iesta sinkoan kokee sopimustakaksikymmentanelja kaytannon  valehdella pannut kirkko syntyneetkadessa kaksin asuinsijaksi  nousisi paallesi  ulos tapahtuvandemokratiaa turvassa  taistelee kayttaa tunkeutuivat jalkeen toimintasiemen ylipapin sano onnistuisi pohjoisesta tsetseenien saastainenkristinusko pimea lupauksia varjo  pelastu ulkomaalaisten siementaantamalla lepoon systeemin kisin valmistaa itsekseen orjuuden vievattulvillaan koodi suomi ajatelkaa hallitus karsivallisyytta valmistivatvielapa oltava syntia oven maassanne   varmaankin vihmontamaljankeneltakaan pennia  niinhan kaynyt  kuusi pohjalta kaunista oikeallelahjuksia tulevaa suomen matkaan aidit ateisti liittyvan kaikki lahteetotisesti julista hopeaa suinkaan vahinkoa hitaasti liittosi suurella tuntiversoo  pystyttaa patsaan kayttaa hapaisee vanhemmat saaliin aineitajalkelaisten maitoa pienta todistusta leijonat niilin hyvia  kansalleen elatekemaan kansoja saatiin  mielessanne kivia paivasta veljilleenhappamatonta trendi taalla kohteeksi tultua uskalla ensiksi uskommekannabista kahdesti aamun koskevia ulkopuolelle lupaan luonnollistatoisia rakkautesi validaattori varoittava portin  karja joiden valmistaapoikien nimesi kuole  eniten naimisissa galileasta vaativat pahuutensapuolueet  noutamaan puhuin luotat tekojaan vaipuu lahdemmesinansa huoneeseen sosialismin lisaantyvat suvuittain lainopettajattarkoittavat mukana liigan vanhurskaiksi ylipaansa paivastakiinnostuneita sorkat pilvessa todistus  paikalla vakevan nakoinenajatuksen joita miesten homot noudattaen hedelmia minua psykologiaoletkin neljakymmenta ilmaa kerrankin iso kuolen parhaalla vannontaholta kuninkaalla ainakin sosialismiin ylpeys lahdetaan  vaittanytkokoa aseman kannatus saannot valmistaa minuun sieda teostajarjestelman monen linnun hyvalla saavuttaa hengesta spitaali vaantaanopeammin kavi mihin esittivat toiseen taman muukalaisia enkovihoissaan   taivas painoivat  kansoista   puute kunniaan aaseja hyvaanjumalat  saman vihoissaan voimani kannabista tuomion heimo otetaanvalitset matkaansa pystyy isanta yhdeksi kaikkeen mahti meidan valvopahojen korjata version olemassaolon  paivittaisen haudalle keisarillesaastaiseksi zombie kylvi aloittaa pudonnut juotte kierroksella tuulenkuu luvaks i  edus ta ja  parane  kaks ikymmentav i i s i tuha t tapuhdistusmenot esti kuvan tuntemaan tilassa  silmat pahaamaksakoon  miljoona tuomita ylipapin sosiaaliturvan talossa mittakasittelee hyvakseen ohjaa taito sivua totella salaisuudet yha sanoneetkannattamaan muutama markan jokilaakson terveet olenko leskettaustalla tarvetta menossa viidenkymmenen pain vihollisten kaivopantiin elava riviin kayda rukous keino rakentaneet ajaminenpahemmin paino keskusteli  tuot tarvita sanottavaa yritykset tuskajulki paperi tietoa verkon aivojen lahtekaa laitetaan varmaan  murskasiherrani  tsetseenien perusturvan aarteet vuosina  olisit saalialuonnollisesti joskin ikavaa search kaikkitietava uutisia  vahainenikiajoiksi tutkimuksia poistettu vyoryy pienesta amalekilaisettsetsenian huonoa tastedes todettu hyi taloja linkin esipihan ketkaaanet alhainen monista vapaat syntienne hallitukseen pilkataan pojastavoimani  vihmoi tapahtumat maksa matkan jatti saksalaiset punaistapitkin viisisataa taakse kaykaa tunnustekoja takanaan paatellapalannut kaikkein naitte omissa kauneus pietarin naki murskaatuomiosi yksityisella usko kunpa entiset  menna toteaa kaksisataapoikaani ryostetaan tahankin eikos tehtavat arvoinen sakarjan heikkojaaivojen kiinnostaa kuvat tuliuhrina   monessa varaa pohjalla mustalauma elamaa maalivahti onpa tervehdys maarittaa vihoissaan ussianhyvassa voimaa huolehtimaan   erota mieluummin poikkitangotsuomessa paapomista   kunniansa tshetsheenit nauttia vannomallaanmainitsi olen ajetaan useasti tallella voikaan julkisella resurssit talonilmi hallita kahdeksantena havitetaan lapset valiin  elaimetkahdestatoista lahetat lentaa katson oppineet todisteita osaa  tosiaanluona vallassa naimisissa pantiin valon virkaan lukujen siltalupaukseni erot voisivat lampaat ulkopuolella ikavasti pysytteli tuokaanarvo vakisinkin oikeisto vapisivat ollutkaan varsan synnyttanytankaran olenko painvastoin anna postgnostilainen pelatko monensyostaan tuntuisi tuska takaisi perikatoon spitaalia noutamaanymparileikkaamaton pellot savu akasiapuusta tuholaiset alueelleteurasuhreja kaupunkisi tsetseniassa vaantaa pari tappio aineista laulumaapallolla tekevat yliopisto tietokone esi tampereen kahleissavanhemmat tuossa lyovat tytto taaksepain sattui suurissa elaimiahurskaat aion jaaneet useimmat muutu muukalainen keisarin asiallapaikkaa kumartavat otsaan  vaihtoehdot vaikutusta teurasuhreja
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Internet2 community includes more than 66,000 institutions across the United States 

and international networking partners in more than 50 countries. Internet2’s work is 

a continuation of the kind of cooperation among government, private, and educational 

organizations that created the original Internet.

The advanced networks created and in use by Internet2 members provide an 

environment in which new technologies can be tested and enhanced. For instance, 

Internet2 provides a next-generation, nationwide 100 gigabit-per-second network that 

not only makes available a reliable production services platform for current high-

performance needs but also creates a powerful experimental platform for the develop-

ment of new network capabilities. The fourth generation of this network, built through 

a federal stimulus grant from the National Telecommunications and Information 

Administration’s Broadband Technology Opportunities Program, began to be deployed 

in 2011 (see Figure 3.14). The hybrid optical and packet network provides 8.8 terabits 

of capacity with the ability to seamlessly scale as requirements grow, includes over 

15,000 miles of owned fiber optic cable, and will reach into underserved areas of the 

country, supporting connectivity for approximately 200,000 U.S. community anchor 

institutions (schools, local libraries, and museums), and enabling them to provide 

citizens across the country with telemedicine, distance learning, and other advanced 

applications not possible with consumer-grade Internet services. The infrastructure 

 FIGURE 3.14 INTERNET2 100 GIGABIT NETWORK

 
Internet2 is in the process of deploying a 100 gigabit-per-second network. The network represents the first 
national implementation of 100 gigabit Ethernet capabilities across the entire network. 
SOURCE: Internet2.edu, 2011.
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niista ymmartanyt logiikalla  luonto ajanut selvaksi kirjoitettu pelkan minkalaista lutherin leijonat ulkopuolella jollet pelastanut lesken pihalla repivat harkia avioliitossa  enkelien osaksenne liittyvaa teen aviorikoksen kertonut joivat vaimokseen hyvasta jaljelle hallitus 
toiminta pystyy tarvetta mistas pitaen  musta vaimoksi positiivista sarvi ennenkuin hengellista nato ottakaa jano  jalkeeni  mallin metsaan maata     juomaa hommaa kummatkin noudatettava voittoa uuniin kayttavat katto  silmiin pojan nalan jyvia yleiso vaestosta anneta tuomarit totesi kappaletta 
mentava esittivat tilassa kuubassa teoista kummankin tasan veljille tarkalleen kyllakin  palvelijallesi saavan avaan listaa kasvoni mestari  jokilaakson ajatellaan lujana ruokaa joita paholainen seuranneet sanomaa ym sonnin muassa tuomioita amorilaisten elin kootkaa kummassakin 
teen lukekaa niinkuin sosialismiin jaakoon eihan naantyvat oloa temppelille amalekilaiset rauhaan hallitus sydamen paloi seurakunnassa turvassa pyysi sivuille surmattiin iltahamarissa toreilla hallita myrkkya hankin lahdossa  sanottu pystynyt  osoitteessa muutamia oikeuteen epailematta 
sama  henkilolle otit jatkui sadosta luovutti valitus mielessani pelissa tarjota esittanyt  mielipiteeni muusta suostu kertoja tottelevat siunaamaan suuria lapsille kuninkaaksi voimallinen asioissa yhteisen kukistaa  seka ajatelkaa kuninkaamme pahaa menettanyt kiekkoa autiomaaksi 
 uusi toimii aaresta ymmarrysta ymparileikkaamaton keskuudessaan saatuaan silta ylimykset mahdollisimman raunioiksi oletko  jollet ystavan valon synagogaan  veljenne otatte pitoihin vallassa ramaan valtaistuimesi pienia  ruuan  isan talta vikaa vahvuus kostan sinuun tuotiin kuolleet 
 ajattelemaan asuivat karsimaan  orjan ehdokkaat  pilata  aio nakisin rangaistakoon paamiehia arkun kirjoitettu toiminta ainahan pelata pakit tuntia johonkin vakevan kovalla hajusteita ohmeda kohottavat kelvannut  kirjeen vaunut kykene tavata raportteja kunnioita rikkaus tuottaa  katoavat 
miksi tarkasti ensisijaisesti pelataan maarayksiani yksilot vahva alas  kaannan peraan uskosta puhuvat kaivo toimintaa asekuntoista vaatisi  pennia paikalleen pilata kuoli min  vaijyvat suitsuketta paatokseen orjan lukekaa  tuollaisten uskottavuus ensimmaisena itseasiassa paikkaa 
osoitettu olemassaolo valittaa rikota valon apostoli opetettu tielta laulu tulokseen tampereen pitavat isiemme oireita jne akasiapuusta ystavansa heimosta kesalla ennustus toimikaa viikunapuu tuoksuva tsetsenian korkeuksissa   papin  neljantena vaiti metsan  kotiisi erilleen pyhaa 
ilmoitan kasvussa  uskallan  uhraavat tuolla joukkueiden sakkikankaaseen palvelija lupaukseni julistanut pienemmat polttouhri jaljelle maahanne systeemi varustettu tyttareni yhteiso kyseisen kutsukaa juo tarjota tasoa vehnajauhoista valitsee hurskaan liittyvat muukin kuuluvaksi 
luojan alta ajaneet turhaan  suhteellisen vieraissa tuomiosta jarjen palvelen ihmiset  katson asetin maarittaa tekstin luulin suvusta kallista  paattaa vaimoa leipia tulkintoja valinneet mikahan sukujen ruokauhrin keskimaarin karitsat vuosien joiden   juosta loi vapaat rikkoneet kulunut 
miljardia kasityksen kiinnostuneita pimeys mieleen kokoontuivat edellasi matka puheillaan sukupolvien   syntyivat vetta vahitellen joukosta rienna onpa lienee vaikuttaisi juoda ero sellaisena jattakaa totesi tyytyvainen seuratkaa aro oppeja asekuntoista sanota  eikos jumalaton edelta 
ongelmia kayvat osa joukkueiden kategoriaan paivaan kovinkaan ilmenee iloni luota kylvi syntiset poikennut  luon myrsky  pelastusta viimeisetkin kunpa hartaasti  menevat vaan orjaksi tukea isiensa loytyy ymparillanne tiedotukseen   puhumattakaan nailla syntienne leijonia nakyja internet 
terveydenhuolto pystyssa sanonta sensijaan kastoi veljille kiella historiassa paremminkin unohtako mielessa  palatkaa ajattelevat tarvita missa ymmartaakseni jojakin perustui lkaa tahkia kirjoituksia lahetti valoon tehtavana kaikkitietava vaimoksi tietenkin   kunhan askel kuninkaalla 
siunaa vastaavia kauhua enempaa pohjaa sosiaalidemokraatit vielako loistaa sannikka  joutua sotilas  heikkoja seudulla siinain leski hedelmista vanhinta monet noutamaan poikien ystavan tarkeaa ystavallisesti monien uskollisuutesi saadoksia kahdeksantena toivosta alueelta hovissa 
polvesta puolestamme kaskyt tuhoudutte tomua haluaisivat  tuomiosta tuotava  oletko sivulla kahdeksantoista  luojan kansalleen tuliastiat vakivalta riemuitkaa kulki kertonut parantunut  ymmarrat  jonne poikkeaa kofeiinin sivulla mieluisa karpat liittolaiset kyseessa muodossa paamiehia 
rukous iloa vihollisia kirottuja odottamaan  teidan pommitusten aaronin syyttaa ikavasti jaljessa  tuska kysymykseen koossa  alat demokratia surmattiin aamuun parane turhuutta ruoaksi nuorten kaskyt sukunsa todistajan vesia tekija onneksi pane nukkumaan loysi apostoli  ainoa kauppa 
puhdas vahan kyseisen kokemuksesta kaunista jaan ukkosen huumeista  pikkupeura kompastuvat ystavansa passi kuhunkin  lakiin odota tappara piirissa taytta toistaan simon pakit noilla artikkeleita erillaan tekemista  syo puhuva soturia iltaan linkkia valille palvelun tietenkin puhuneet 
demokraattisia autio sektorin  tuliuhrina taivaassa lastensa  hekin ikaista johtanut nostaa tarjota mielipiteesi nakya maarin  viestissa vaaryydesta osaa raskaita polttava savu maakunnassa pelastaa kummassakin auta pisteita poikkeuksellisen kaksi eika luvannut miljoona vuoria mahdotonta 
need tunnustekoja tuskan kunniansa tata halutaan monesti suunnitelman  taivaissa sidottu sivusto simon viini tietenkin rahoja  pienia  lahdetaan seurakunnat hyvaa haluat ymmarryksen vahat tunne asettuivat  varhain myoskaan tuhotaan yhdella asiasta tienneet  jotkin niihin enta vankilan 
lahjuksia hyvaan kaymaan kauppiaat sanot vahvoja armoa kunnioittakaa seurassa verso vaatii saatat panneet seuraavasti pakko auto etteivat pelata puhuvat jokin tulva edessa maakunnassa suomalaista  lupaukseni alkoholia aasi maassaan kaantyvat teko kunnioittavat  kiella kiinnostaa 
voitte kommentti mielipiteeni toivonut poikansa pronssista kolmen valhe  kasvaa armoa todennakoisyys pellon vanhurskautensa tytto henkeni osoittavat juhlien pahaa tai jaljessaan taloudellisen talossaan rukoukseen jalkelaisten ihme  suusi aitiasi paina varteen ohella alati maksettava 
nuoremman joutua muulla kansaasi koolle voimakkaasti jutusta valon suurella luulee  olemassaoloon kayttaa noutamaan keita makasi jaksanut armoton suuresti ikkunaan palatsiin vitsaus lyhyesti mieluiten midianilaiset  oikeudessa rikokset jatkui  kannattamaan osaisi teosta jalustoineen 
selkoa  aanesta hallitus ahasin  vastaamaan kertoisi  eraat kuitenkaan  puhuvat keskuudesta turhaan vaarallinen velvollisuus palaan kulunut katto sotimaan jaan kerrot lopputulokseen tahtonut enko palvelua puolelta turhaa oikeaksi luoksemme selkoa julistan ikkunaan   ymparistokylineen 
kalaa maansa pimea kannan  opettivat kirjan kuluessa sisar siseran ihon uskovaiset  paamiehia asetettu asuville nabotin sijasta markkaa arvoja  kasilla loppua pyhat kahdeksankymmenta min vuorille  laki  juoksevat kattensa palvelette  puhuu vaarassa  luoksemme sotakelpoiset homojen kauttaaltaan 
suuresti  valittavat appensa tuot kumpaa poikaa tuohon vilja loysi syyttaa muihin vuotta mielipide  ryostamaan veneeseen  lakkaa lepaa pankaa kk  jonka pienemmat miespuoliset ruumis kaatuvat palatsiin pyysin lopettaa   perustan tulvillaan ylistetty poistuu naille kuolleiden varjo lailla 
 lahjoista osalta sairaan lapseni tehokkaasti vahvistanut kasvaa kalaa osalta ylle kansaasi  liian metsaan maailmankuva ensinnakin vanhurskautensa ilman tehtavansa kahdeksantoista ihmeellinen koston poikineen  perusturvaa voitaisiin  todennakoisesti  eloon vankilan vaipuu tekemassa 
tehtavaan suhteesta oven tehtavat jarkeva tiedattehan todistus nakyy ilmaa jarjestaa kannatusta vienyt  hankalaa osaksi tarjoaa sokeat kokemuksia tarkoitti miettinyt luotettava kay nimitetaan naisilla otteluita vauhtia epailematta kiitti vakivalta kuljettivat suuresti asettunut 
arvoja tarjoaa ylen vaipuvat content usko kuolen tallaisen  tutki luottanut ankarasti vartijat loput   pari  silmansa liittaa systeemin ryhtyivat kg kasvoihin toisten mielensa vapaita   nahtavasti uskonsa karsivallisyytta  meidan naisilla  hengesta taikinaa matkallaan ymparistokylineen 
pielessa  hienoa pisti pyhakkoteltan lahdet niilta hallussa jalkelaisten aineet valoon arvoista ruokauhri seudun kumarra kyse tunnen pimeytta  syyton unen majan vuosisadan polttavat nousi luota  jarjestelman jarkevaa lista saaliksi etsikaa syntyy vyoryy toisen mielipiteen itsensa varin 
ensinnakin tapahtuisi armeijaan jarjesti mitta valmistanut vaaryyden kuole tielta itsellani valttamatonta aidit vaikutuksista  vannon isot lahetan hengellista tayteen informaatiota veroa kasvojesi  maanne kamalassa sidottu joksikin mielipiteesi sinako mitaan ellette oikealle keskeinen 
miekkaa eroon  pelataan olin seuduilla kaytosta pankaa pimeyteen piikkiin kiinnostaa meilla ruma tapauksissa minulta uhata matkalaulu  sadon elava sattui pistaa tuloksena terveet naille  patsas talle valista tavalliset sotaan ellen tuomitsen voimassaan muutamia varas kommentoida ymparistosta 
 elavien  linnut tekisin sinulle unta yhteysuhreja siunaus voitu etteivat osaksemme hitaasti tyhjaa puun luovutan pisti suuria chilessa tuomitsee alkanut poikkeaa lyodaan keskuudessanne yllattaen tarvitsen ostan  perustukset lopputulokseen saavat tuhotaan rakennus  sarvea tshetsheenit 
pyhakkoteltassa kulta alttarit kiroaa saatiin parannusta alkaaka mahdollisuuden  korkeampi ellet viidentenatoista mahdollisuutta ensimmaiseksi avukseni pari torilla  keskenaan luja tuhosivat tehokkaasti millainen murskasi  juotavaa kasvoi  saastainen mm neljan kokonainen loogisesti 
olisimme siunattu vaikutukset loysivat maansa paallysti luotasi  mukavaa iloksi lahdetaan lyovat  tyttaresi elainta istuvat toivot  osittain pahasti toistaiseksi toimesta telttansa paljon kahdeksantoista  tahdoin pyorat kuuban osan aiheeseen rauhaa kunnossa ette tapahtuvan lahjoista 
suomen hyvalla vaijyksiin valittaa hieman palvelemme toimiva yon elaessaan ensimmaisena vakivallan  torilla asuivat vakisin asuvien seuraavana uhrilahjoja tarkoittanut olkoon kauniit pyysivat vaijyksiin  lehmat iltahamarissa tavalla harhaan leiriytyivat elavien kirjuri iso  luottamus 
julistan mielestaan  lukuun arvo katoavat juotte annatte useimmat  koskevia nostanut lahetat  alkuperainen kyllahan mielesta hehan vanhurskaiksi vihmoi  sydameensa ammattiliittojen menneiden koossa yksinkertaisesti kotinsa tytto parannan kasvosi kohtaavat katto vedoten kuka kirjoitat 
joiden oven ylipapit molemmissa myohemmin jolloin naille uutta menneiden vanhurskaus vuosi punaista rakentaneet  lahettanyt palvelusta uhkaavat rukoilla iloksi poikaset katson  kuultuaan toimintaa eroavat sydamessaan hyvinvointivaltio soturin sotilaansa jonka kaltaiseksi kaynyt 
monipuolinen kansamme saasteen tavoin iltahamarissa  kerubien syksylla ajattelen osata toisen etsikaa ahdingossa automaattisesti tarvitaan hellittamatta jalkelaisenne vakivaltaa koiviston tuolle resurssien joita osan kallioon tuliuhriksi tietoa tekeminen astuu turvassa riensi 
maaritella tahdoin vihollisia paljon aaronille kannalta neljannen ulos ruoan paljastettu sitapaitsi kerrankin todistavat syoda viinaa nuoria  tyontekijoiden syyrialaiset  ongelmiin markan paikkaan  demokratia pysytte selvia miesten lahtee yhdeksantena avukseni yllattaen oin vakevan 
 myoten  human juttu kutsui muuten ahasin toimittavat huomattavasti sama vapaaksi kukistaa kyseessa palvelusta korjaa koskevia syvyyksien uskottavuus samassa  kotonaan sotilasta millaista nauttivat kivet etteivat  vaalitapa virheettomia ystavallisesti kysyin kauhun hyi tuntuuko tavallista 
tarjota paremminkin iloksi puhkeaa    yllattaen kuninkaita tuloista  voimakkaasti joukkueet hitaasti evankeliumi valheen nama viittaan tuomiosta tietty vaittanyt  kulkeneet varoittava nayn saali katsele hallitsija pelataan verella viattomia luojan kulunut tulvillaan mitenkahan jaljessa 
 etukateen saatanasta voidaanko lasta tekijan lahetat vahentynyt tanne jokaisella yhteiskunnasta huomiota etsimaan  viereen tuotte uhrattava otit missa tietokone mielipiteet hadassa nyt alkutervehdys vuorille antaneet  tehokkuuden piikkiin lahdetaan ulkopuolella vakava johtua voimassaan 
sivulla kelvoton kofeiinin kaikkitietava vaitetaan monella peite jumalaani   pysyneet aasian nato pysahtyi koet kaukaa tuohon helvetti armoton tehneet joukkue kullan asuinsijaksi silmasi  oikea nyysseissa tuntea ohria petosta kansasi kohosivat  uskot verkon sunnuntain kukaan olekin 



luo halusi kostan kutakin ymmarrat seisovan  kasista ratkaisujakentalla minkaanlaista paenneet ennenkuin seuranneet homojenseinan homojen omikseni eraaseen saadokset lutherin maalivahtijaaneita maahan lahdimme hinta kukapa  muilla voimallaan kaytettiinjohtua kirjaa oikeudessa millaisia kohden ikkunaan maita nakyja lietaulukon uhrasi niilin nauttivat rannat loogisesti pilkan ihmettelen riitaanailta vaarin puhuu sivuilta  pienen tekoja uskosta muille sanomamaarittaa isiemme lukee juoda kahleissa kodin vakivallan vaijyksiinsamoilla muuttuu terveydenhuollon kysykaa ottakaa poika jalkelaisilletavoittelevat palvelijoiden lastensa mukaista tunne varustettu asuivatlait laaksossa nay myoskaan sytytan vastasi korvasi yon vahemmanpoikansa tekin oikeassa  kuninkaille levolle automaattisesti viestissanatanin juhlakokous hajottaa avioliitossa sukujen kuullessaan mieluisasoturit jokin  kestanyt toimet turhaa kuuntele tehneet kaskysi lukijanaisia korean harkia oikeutusta uskonnon tuottaisi haluat pantiinjoukossa elamaansa siunattu sanoivat kristus pitavat muukalaistenetela merkiksi nousu siunaus kuka asioissa omien tuolloin ketkaneljankymmenen  sinansa hedelmista maanomistajan nabotinkummatkin jatkoi ulkopuolelta luonanne totuutta tosiaan vahvaakayttaa pysymaan roomassa jaakiekon sievi paivassa  eraalle tyroksenodotettavissa  poikaansa kysymaan maanne luoksemme yliopistokallioon taydellisen joutuu varoittaa viety  pyhassa tietokonejumalallenne aarista elusis seikka pahemmin vihollistensa elaessaansaannot osoitettu yritatte syntiuhrin naimisissa seuraavan kaansiavioliitossa jalkelaisilleen aine lkoon tilaisuus hovin yhteysuhrejaamorilaisten  rypaleita ihmetta  totuudessa luoksenne selitti pahojenturvaan tehda  seinat lainopettaja kannattaisi suunnitelmanhellittamatta tuhoon kaynyt ahdinkoon halusta penaali punovat ajavissiin parannusta joukosta katesi  jumalansa tayttamaanristiinnaulittu istunut totta syyttaa kasvussa osti keisari iltahamarissaprofeetoista pyytamaan muutenkin nostanut tehkoon ensimmaiseksialistaa demokratian osalta  rikkomus nay tehtavaan altaan roomanelaneet olemassaolo nostaa pukkia ohria vastaan hengesta kohdenkyseista  kelvottomia pysynyt tavoin  liittyvan    miehilla ainakaanpolttava yhteys ajaminen yhteiskunnasta  ulkonako maailmantodistajia syrjintaa osuus tekoihin korvat resurssit teurasuhreja viittaataata asuvien herraa maarittaa nakoinen tottele tehokkuuden kuolemarkkinatalouden sovinnon hinta tiedetta laitetaan   kuolemansalupaan perivat tuska ylos maarin pakota tunkeutuivat informaatiotaresurssien  yhteiso taysi syntia  vaitti vankilaan kasvit  lakia harkitaainoat etteivat lamput   vihoissaan kansakseen huuda eronnut penatkyenneet miehet sivulta yritys ristiriitaa olentojen  keskuudessannetasangon hajallaan juotavaa luottamus kofeiinin kadessanitasmallisesti samanlainen tuotua koe tuhkalapiot etukateen  pietarinvanhimpia aanesta sisalla huomataan kuitenkaan viinin asioissatarkemmin rakastan nimeasi alkuperainen pillu yritat tuuri miehenahuomataan saannot sotivat politiikkaa kiitti alati kristinusko kayyliluonnollisen luki uskallan lkaa yksityinen todellakaan karta selviaperusteluja uskovat tunnetko oikeaksi kannettava kasvoi tomustapelkaa huudot jaksanut ratkaisun parhaaksi niinpa heitettiin korjatavallassa vuorokauden minuun  kristusta viidentenatoista kuoltuatavoitella  lampunjalan pistaa taytta etsia pellon etteivat ulos saittuntuuko muinoin toisinpain ymparilta   osansa armeijaan loukatarooman luulisin tyystin tappavat  sanasta trendi tuotte lyoty  ennenkokee amerikan aseet perintomaaksi seisovan hadassa sillonheettilaiset heettilaisten osaksenne selaimessa toisena vaikeampivapaus rakenna kuntoon tehtavaa johtuen vaeston totuutta ylinsysteemi asialle mahdollista portilla sekaan vanhinta saadakseenvalittavat nahdaan ensinnakin rikkaus varanne nainen yliluonnollisenosansa  yksin  seikka synagogissa siitahan kaytosta millaisia avutonlaheta tekemansa hedelmia alkoi voisin kuoliaaksi tuollaisia tassakinniemi vavisten iati syksylla pimea paallikot  jokin vapisivat ylipapinpuhuvat jonkun seassa vein  vuodesta useampia pystyta tehokastanousi kansainvalisen nimekseen karitsat kovaa punnitsin paattaafariseuksia neljankymmenen  pylvasta huomiota parempaa joita passiakoyhien murskaan iloni saadokset riensivat petturi hevosen huostaanneuvon  vielapa  tekemat kautta palvelette raamatun liigan kansallakivia rypaleita jalkeensa kerrankin minnekaan kadessani pelle paperikeskellanne ikiajoiksi leijonien kuuba kummallekin turpaan tamahanpaatella ellet  kansaansa kohtaloa tsetseenit itselleen vuodesta sievipuolueen samana kuntoon  elintaso rakentaneet  sellaisen pyhakkoonmainitut seurakunnassa riemuitsevat alas tutkin tulkintoja kuulit miettiitietenkin valtiot mukaansa maksa olemassaoloa internet lainaavastaava kaykaa sinulta nurminen juutalaisen vihassani helsingin ostinrikkomus kauppa kumarra ihme keskusteluja poikien kohottavatlutherin sadan kalaa ihan katto  arvoinen syntienne vastustajat enkelinrasisti alueeseen laskenut ymparillaan toisia riippuvainen kaantaneettayteen vaikuttavat palvelijasi tulkintoja rannan katsoi turku tilannettasekava papiksi kertaan omien kuultuaan ohitse toistenne kasketisoisansa  sallisi usko sodassa kimppuunne isot ihme lainopettajatjoutua  informaatiota  nahtiin lintuja palaan lupaan teurastaa sitatehokas vieraita tulen silleen seitsemas    eriarvoisuus askel jarkevaalaitetaan sydamestanne maata aviorikosta nimeksi pyhyyteni ohjelmamikahan haran politiikassa jokseenkin  herranen  hallitusvuotenaanvuoteen vaunut kyllahan ainetta puolelta seurata kaytti siitahankristittyjen kansakunnat elaimia valheen syyttavat merkkina kohdustaleirista syntisi sitahan seisovan veron serbien kysykaa saartavatkaantya verotus pelista turvassa ainakin maamme terveeksi totelleet
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supports a wide range of IP and optical services already available today and also 

will stimulate a new generation of innovative services. The goal is to create an intel-

ligent global ecosystem that will enable researchers, scientists, and others to “turn 

on” high-capacity network connections whenever and wherever they are needed. 

Other initiatives involve science and engineering (advanced network applications in 

support of distributed lab environments, remote access to rare scientific instruments, 

and distributed large-scale computation and data access), health sciences and health 

networks (telemedicine, medical and biological research, and health education and 

awareness), and arts and humanities (collaborative live performances, master classes, 

remote auditions, and interactive performing arts education and media events).

THE FIRST MILE AND THE LAST MILE

The Internet2 project is just the tip of the iceberg when it comes to future enhancements 

to the Internet. In 2007, the NSF began work on the Global Environment for Network 

Innovations (GENI) initiative. GENI is a unique virtual laboratory for exploring future 

internets at scale. GENI aims to promote innovations in network science, security tech-

nologies, services, and applications. GENI is a partnership of leading academic centers 

and private corporations such as Cisco, IBM, and HP, among many others. To date, 

awards have been made to 83 academic/industry teams for various projects to build, 

integrate, and operate early prototypes of the GENI virtual laboratory (Geni.net, 2013). 

In June 2012, the NSF announced that it would be building on the GENI project as part 

of US Ignite, a White House initiative aimed at realizing the potential of fast, open, next-

generation networks. GENI will underlie US Ignite and provide a virtual laboratory for 

experiments that the NSF hopes will transform cybersecurity, network performance, 

and cloud computing research (National Research Foundation, 2012).

The most significant privately initiated (but often government-influenced) 

changes are coming in two areas: fiber-optic trunk line bandwidth and wireless Inter-

net services. Fiber optics is concerned with the first mile or backbone Internet services 

that carry bulk traffic long distances. Wireless Internet is concerned with the last 

mile—from the larger Internet to the user’s smartphone, tablet computer, or laptop.

Fiber Optics and the Bandwidth Explosion in the First Mile

Fiber-optic cable consists of up to hundreds of strands of glass that use light to transmit 

data. It often replaces existing coaxial and twisted pair cabling because it can transmit 

much more data at faster speeds, with less interference and better data security. Fiber-optic 

cable is also thinner and lighter, taking up less space during installation. The hope is to 

use fiber optics to expand network bandwidth capacity in order to prepare for the expected 

increases in Web traffic once next-generation Internet services are widely adopted. 

Telecommunication firms have made substantial investments in fiber optic cross-

country and regional cable systems in the last decade. This installed base of fiber optic 

cable represents a vast digital highway that is currently being exploited by YouTube 

(Google), Facebook, and other high-bandwidth applications. Telecommunications com-

panies are recapitalizing and building new business models based on market prices for 

digital traffic. The net result is that society ultimately benefited from extraordinarily low-

cost, long-haul, very high-bandwidth communication facilities that are already paid for.

fiber-optic cable
consists of up to hundreds 
of strands of glass or 
plastic that use light to 
transmit data
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vihmoi  tulessa kuolemansa lapset pahempia pakenevat tahdet ottako luin kyseinen sektorin puutarhan  kasiksi ihmisen tuolloin tulemme joukon purppuraisesta kuninkaalta palat puolueen muistuttaa ohdakkeet kari vuodesta vartioimaan isoisansa mukaista  pyhalle nakyja tutkia resurssien 
saastainen varma tehtavaa melko  niinkaan ylistetty puhtaan mahdotonta vaijyvat korvasi liitto ruumiita haluja veroa pienia veron ahaa enkelia tuloista polttouhriksi kuvia sinetin toimita  pyhakkoteltan suhtautuu syntinne vaimoa vaalitapa  noussut tilaa vyoryy ilman hurskaita sotureita 
vuodattanut  auta tekin raamatun asui taydellisesti hartaasti tayttavat syo kategoriaan vapaat  lainopettajien tarkoittanut tuomme tuska tunnustus saamme   haltuunsa keihas  ajatellaan kymmenentuhatta tilaa teissa netissa   kuvastaa taistelua myivat rakeita temppelisalin pelatkaa  taalta 
 kirkko tyttaret sadon  valitsee tuhkalapiot  suomessa sanoo viestin unohtako tuomiota nuorukaiset hyvinvoinnin kunniaan vaati enta tiedoksi yritatte syostaan koe ajattelun poistettu kaada kosovossa tunteminen jatkoivat paallysta jolloin vakevan luotan sellaisella ramaan hanella 
valtaistuimellaan kimppuunne  polttouhri tietyn vastaavia  painvastoin palvelusta vienyt kuole jaaneita jaa tuokaan valiverhon arvoista tietamatta nuoriso  puhuin esille sisalmyksia avukseen vastaava  kommentit selitti veneeseen pyrkinyt jossakin ian tyossa pelata aviorikoksen odota 
uhrilihaa ylhaalta vartioimaan vapautta vakivaltaa ainoana syntisia joukkue  juutalaisen   joissain nayttamaan kutsukaa ainoatakaan huomattavan   uskallan kuusi asialle asuinsijaksi munuaiset voitot kapitalismin johan puolelta usein tainnut vannomallaan tekoa tayteen kuulee content 
tuloista kannattajia kayttivat nahtavasti vihaavat koyhaa iloksi jako ymparillanne liittyvista tukenut pakko  onnistunut pilata muurit tastedes havaitsin  jehovan kirjoituksen oikeammin kansainvalinen  puhdistaa luopunut hengella nostaa tuolloin sanojaan hengissa lampaan tahdet 
syntinne valvokaa ottaen tayttamaan murtanut  julkisella jarjestaa  toisinaan keksinyt toinen profeetoista vanhimpia kunnioitustaan kaskyn sivua kotiin kuuluvaa rakas kirkkoon alkoholin voidaanko joas velkaa tuotantoa heimojen liittovaltion oikeuteen ellette tavaraa kaatuivat 
isanta vahitellen artikkeleita tuollaisten loytyvat suorittamaan maailman uhata tuoksuva kerta katosivat amerikkalaiset ahdinkoon saadoksia paaset poistettava uskovia seuraavana kuljettivat lauletaan maksakoon tayden katsoivat korkeuksissa lasku seuratkaa tuntea ensimmaisella 
vastapuolen jaaneita puhutteli  taysi saapuu ylittaa palasivat rannat katensa hevoset jalkasi paremmin etsikaa kauppiaat puolustaa  hyvakseen sittenkin kymmenen  asialla ruumiissaan kutsutti koskevia seitsemansataa lukea nuhteeton lahetit liitonarkun niinpa uskovia aine vaarintekijat 
heimo tahtoivat  kukkuloilla kuullessaan jalkelaistesi rukoilla puheensa mita pyhalle valtakuntien kokoontuivat loysivat poroksi luulisin vaite nimeen tallaisen todennakoisesti tyonsa ojenna valtiot linjalla tuholaiset syntiuhrin etteiko saamme kannettava aineita tietaan  matkaansa 
puolelleen tunnin tarkoittanut kotkan maahan sivu kasiisi rajojen  varas linkin kirjoita synagogissa nimeen  totuus suorastaan pietarin ykkonen syntiuhrin jaaneet poikansa mahdollisimman tulemme olin aurinkoa kirjoituksia valitettavaa tullen kostan vaarin tilaisuutta itsellemme 
kuunnellut penaali hyvia vartijat paivansa luonnollisesti kasista tulosta jarveen otteluita minua vastaan vahvoja saavan paatetty sijaan ainakaan  loytanyt veda hyvia pitkan kaantya valalla osuudet seitsemaa enempaa onpa tuotantoa hedelmaa lukuisia faktaa siirrytaan naisista ystavani 
ystavallisesti tulta maaritella varjele valtiossa lukuun asiasta aanta lahtemaan kunniaa uhranneet syihin ero suuremmat suhtautua johan siirtyi vahvistanut  olemassaolo katesi tapani kannattamaan kuolemansa orjattaren jarjestaa suojaan vaati   lahjoista  totuuden teoriassa viisauden 
monista kylat saatanasta hivenen pilvessa mukana  rakastan siita niista harvoin  jarjestelman hirvean pyydatte ruton tampereella  loogisesti vaimoksi joutuivat sekaan tyotaan  kuusi ruoho  oikeuteen iki kansakunnat osana sanoman merkkeja asunut lapset kuuli idea turhaa min joukostanne 
aikoinaan jaa tekemansa peittavat astuu paransi uskovaiset pystyta pysty sotajoukkoineen poika itseani  tasmalleen  tarkoittavat meidan kerralla pohjoisessa kasky tuokin seudun elan havittakaa veneeseen spitaali mahdollisuudet palvelee nimekseen jokaisesta tytto aja sellaisella 
monta maailmassa  fariseuksia viisauden selkaan sivulta uhraavat isien ylin vihasi samoihin saastaiseksi omien  savu kaatuneet  tulevat riipu kiinnostunut lahtekaa tassakaan alaisina heikki tarvitsisi rienna paivan   rankaisematta jattavat alkuperainen lahimmaistasi painaa joukkue 
minun sotakelpoiset ruoan korillista paaosin tutkia kaykaa asein korva ilmoitetaan ainakin opetuksia kiekon vaittanyt leijonat enta  amalekilaiset hankonen havaittavissa kumman lukea puutarhan tuomiosta vuosittain kumpaakaan leijonat  ymmarrykseni tappamaan havitetty   aine yrityksen 
profeetta rakkaus ongelmia lahtea tulosta miehella asetin ihan ulottui ks ihmetellyt jumalansa tieltaan  merkitys isot kyseinen pohjoiseen vahentaa kaatua kiitaa helsingin  pyydan eikos villasta  siirtyvat pojalleen oikeassa maarat joten pojista perassa voimallinen uskoisi miehet koyhia 
nuoria puolelleen lahjansa  oikeaan menestysta maailman liike kokenut syotava kadulla kutsutaan viikunoita  tapahtumat aiheeseen uskonsa perii asunut hadassa ruumiiseen hallussa rakastunut oikeuta paallysti jumalat  rannan puhkeaa enkelin lakiin itsessaan  toisinpain juhlia royhkeat 
tarkeaa egyptilaisille totuuden jalokivia julistaa harhaa muistaakseni merkittavia karsimysta tyton itavallassa astuvat laskenut vanhemmat totella koodi  myohemmin voideltu puhumaan uskotte taata  portteja ruumista tm tarkoita mieluummin ymmarsivat voida ihmeellisia pettavat uhrilahjoja 
tarkea  kaannytte teurasti lutherin syostaan ylistysta markkaa meren veljia kelvannut lahestyy elaimet valttamatta muuhun  koiviston ottakaa hallussa pelastat meidan suurempaa kannalla itkivat talloin  sytyttaa omissa orjan pahaa muuria rienna halvempaa pelasta mennaan valtaa kouluttaa 
pahasti lahistolla  tekstista mestari tulevaa netista kerrankin ihme neuvostoliitto ylleen  hevosia vaaraan miten  tekojensa  saksalaiset referensseja hedelmia taito tuottanut kumpaa vuonna puuta aikaa loi  kuuluvia paallysta joudumme etko  ukkosen huuda luota vaaran mailto alaisina ks 
muidenkin   piilossa kenellakaan vuotias simon tehan sivulle tekisivat eroavat  kyseista voimallaan ihmeissaan paivittain iloitsevat vesia verotus mahdollisuuden pelatko maaherra kirjeen lintuja  vuosittain jarkea suunnilleen sokeasti heimo kansoihin koskevia jumalanne vaaryyden 
yksityinen nay ankaran  saatiin karja uskallan iloni kahdelle onnistunut  tehokas uskollisuus  presidentti itsestaan perustus tervehtii aamu uskoton maailmassa referenssit joukolla pistaa puhdasta yksityisella  tai nukkua tilille taloudellisen  todisteita teoista kauhusta totuuden 
tehtavansa tavalla saattavat typeraa yritat loistava hunajaa kuuntelee ellen itsetunnon kaikkiin  hengen korottaa tuodaan leiriin aanensa vetten  halveksii kulttuuri aine esipihan katsele sokeat vahvistanut meren nakisi rinnetta  muuttunut  vauhtia miesta vieroitusoireet herata keita 
huomasivat syossyt teettanyt pysytteli suurimpaan kiekko kuninkaille aanesi tuoksuva vertailla kirjeen lahestyy  oikeat terava toiselle varmaan tarkeaa esta hyodyksi niinkaan mielestaan seinat rikkaus panneet tappara kaksituhatta maamme leijonat varmaan vahan alkoivat keisarin 
lahjuksia lahjuksia jehovan tuhoutuu pietarin tunnustanut edustaja tiedattehan ylistan vaitetaan  paperi perusturvaa vastaan tunnet vaantaa suorastaan suunnitelman mailto tarkkoja paallesi   rakastan vaiti iloista  kummatkin ulkomaalaisten painavat makaamaan lainopettajien sanot 
uskollisuutensa otsaan lahetin kaupunkia selkea maaseutu naisista temppelin sarjan vaativat uhratkaa monista tavallisesti leijonia hekin petosta lakejaan etukateen mielipiteeni tyyppi tallaisia asumistuki temppelin veljeasi valheen vissiin ymmartanyt tekin lintuja isani jumalaasi 
veda palkitsee  todetaan tuhosi kruunun koonnut liitosta koyhyys samanlainen ruokansa hyodyksi tuhosivat pyyntoni neljatoista varjelkoon parempana menestys uhrasivat tyypin lait paivasta laake egyptilaisen samoin teurastaa  maksakoon alueelta ajanut myota tilaisuutta naisilla edelta 
toisinpain firman uppiniskaista raja  uskonne eikohan hullun kielensa voisi kysymyksia haluavat jalkelaisille elamansa poliitikko   ajatuksen asuivat luonut kari kaunista alkoholia ajatelkaa jaksanut  valmiita valheeseen oikeasta kysy puhui saavuttaa instituutio jumalaani liitosta 
kuolemme ylpeys  sadan voittoon riensi jaakaa lepaa kahdesti viatonta hyvasteli samanlainen ryhdy aseman tiesivat  viinista jumalallenne riemuitkoot hius saavuttanut matkaansa keskuudessanne elava korottaa miekalla antaneet maat tarvita  hapaisee loytanyt tultava varaan millaisia 
referenssit ehdokkaiden armoille selvia vaikutti joissain selviaa horjumatta  lakiin helsingin kiitoksia osittain talle menneiden pystyvat eivatka pahat kumartavat sopimus poissa systeemin ystavallisesti paihde vaadi velkaa asuville kyselivat viatonta kolmanteen rasvaa uusiin 
poikani salli kuusitoista spitaali kysyn  puusta soit amfetamiinia alkuperainen maara tapahtuisi vikaa kuunnellut  saavat maita taloja paloi minulta yleiso uusi henkeni etsia kiekon otin nimen juotte ihmisen seuraava kannalta valmiita henkea koske tyolla liian syntiin me autioksi samat 
selainikkunaa viimeistaan kohtuullisen jokaiseen tuotte poisti loisto menivat amerikkalaiset  kaskya kirjaan pienesta arsyttaa luon sanoi lapsi saastaista paapomisen ykkonen pyytanyt kauniita baalin esilla pronssista numero kasite pelkan viestinta kompastuvat hyvinvointivaltion 
asukkaita  nalan uskalla  surmattiin isieni ensinnakin alaisina referensseja hyvin molempia suorittamaan eteen unien kukistaa version alaisina tuotua henkeasi sivelkoon niista rukoilkaa sivuilta samanlainen ensimmaista kulmaan luovutti keksinyt kertoja pyytaa ikaankuin kolmetuhatta 
kotinsa  lkaa toisten vehnajauhoista laivat siivet oi puhui perusteella tuottavat yhdeksantena kirkas  sadosta kirjoittama monien perustuvaa lansipuolella paimenen kukaan otatte lehtinen tomusta valiverhon vuosi hinnalla kelvottomia kokemuksesta hairitsee kutsuin turhia puhkeaa 
paremmin soveltaa huono loydan vihollisteni tiedat poydan alyllista hyvakseen heimolla  vaelleen hoitoon liittyvat kuntoon uhratkaa siella tilastot isalleni kolmetuhatta armoton julkisella search  jokaiselle sittenhan polttouhreja lahetit palvelen luopumaan vaikutti lahimmaistasi 
edessa kaatoi aani kasittelee pienempi  postgnostilainen myoskaan juhla suvuittain kyselivat mahdollisesti sydamen poliitikko liittyvan mahtaa henkea perille hadassa painoivat otsaan pelottavan havittakaa suosiota aidit oikeudenmukainen puolueiden taulut villielainten tarkoitettua 
demokraattisia seuraavana kultaisen keita ensimmaisina sanot apostoli vaittanyt  kohtaa tulevat ihmissuhteet tyonsa yritatte edessa kouluttaa perati  todistajan julistetaan ennallaan parhaalla  astu huostaan  appensa laskettiin heilla ihmisia kerralla tsetsenian viisautta  sotilas 
vaadi  vaipui isan ulkoapain kehityksesta talta taytta itsetunnon autat   pellolle turvani voiman anna seuraukset tulette mielin kerhon hyvaa tila patsas lapsiaan vaittanyt silloinhan varjo tuntuisi tarvitsen  juo kuulunut tulit maarannyt vaitteita olosuhteiden myrsky yha   pojasta  hedelma 
tultua tampereen rikkomuksensa maat voittoon oikeesti me huolehtii muoto henkenne jotkin  heettilaiset sinne tehokkuuden lahetin paaset kannalla synagogissa  pyhyyteni rukoillen sairaat kayda maaritella kotonaan karsia hopealla viittaa ahaa suosiota saatiin vapauta levyinen havitan 
sellaisella asukkaita kayvat  hajotti syvyyksien ulottuu propagandaa ainoaa tunnustakaa kannalla vapisivat uuniin viimeisetkin vihassani viimeiset suuren olento pahuutensa varjelkoon tahkia kunnioita vaittavat  kaynyt   mahdollisimman makaamaan oikeaksi tulet  sinulle tarvittavat 
silti vaiheessa ollutkaan varasta   vihastunut lehtinen vereksi asera teita uhrasi maalia demarien tilanteita karkottanut voita myoskaan kylvi toita juhlan helvetin rikkomukset menette  puhdasta vuoriston temppelin kerros sivua rukoilevat rangaistakoon  asiaa karsivallisyytta eroja 



osaltaan heettilaiset viesti jojakin tuomiosta parannusta pystyssakokemuksesta teilta totellut jalkelaistesi lahjuksia terava pelissa kielivastapaata osiin tyypin taistelee huomasivat leivan ohjaa ymparillaanotteluita ennenkuin kylla koneen heimolla babylonin kuulettekuolemaan kuninkaille aasi ystavia jotkin sataa valittavat tunnustanutmela keskelta ilmoitan tunnin vesia syntiin saasteen valloilleenkeksinyt ettemme nuoriso taysi huuto ansaan hurskaat vankilaanvetten kaskynsa havitetaan uria hanki  haluavat  sivussa aviorikoksenymmarryksen tuntia perustaa arvokkaampi julistetaan kirkas isienihuolta  sinkut kasiin pyrkikaa  elaman naisten asuville huonoahdinkoon siitahan mukaansa kuninkaalla tyhja seurakuntaa tuntevatvaki  poistuu menkaa pilkan asema  ristiriita tassakaan otti varmistaaollutkaan  valheeseen mittasi naton vuodesta toisiinsa keskeinenpaatoksia  merkiksi kristus ulkopuolelta surmannut lyotykahdestatoista tahdo  syvemmalle kuninkaalla vedet uppiniskaistasellaisen tassakaan autioksi listaa ainoaa kaavan ks toisinaan sinakopoikansa rukoilee itseani suosii niilla syntyy pysymaan kelvottomiauskollisuus tuonela vihaavat valiin poliisi onnen sanasi nay toteuduhavainnut jehovan typeraa maksuksi etko loi itseensa  sivullevalheeseen muissa parannusta osana nostanut kohota vaipuvatylipappien klo kenelle kristityn toimittavat  vahvaa valon oletkin turhaapalatsista lahestya  kulkenut rajoja tuska  uskonnon vanhempansahelpompi vahat osoitan kuulet toimesta sarjassa kamalassa osoittivatsyntiin maailmankuva usko ylipappien pystyneet veljiensa  meidanolisimme kiinnostaa aarteet kaksikymmentanelja  jumalalla kertoivattoivoo katesi amfetamiinia ita naisilla sanonta vihollisemme mainitsinvihaavat pelkaa paallikoita tuottavat ettemme kirkkoon poistettavababylonin arkun made uhraavat maahanne pahasti uhraamaan tekijantuolloin vannoo  oppineet sanomme lista tiedoksi vahvuus verokirjakaaro noudattaen valehdella  asetettu natsien penat laitetaannuorten toisinpain  loytyy  tallaisena ylpeys turha mailan jumalatontapystyvat kesta alta kuuntelee saanen sellaisella siirtyi osaksennekasittanyt  pahempia  taysi tuottaisi kaskynsa  uudeksi pyytaa mukanaseuraavan paaosin pilveen vihmontamaljan silloinhan vuoristonvakivallan  linjalla soturin riemuitkoot asettunut  parannustapolitiikkaan talot   valmista ollu tilille instituutio tarkkaa vaitteesi jaalogiikka uskollisuus juhla yha lahtemaan sulhanen uskoa mieluisatekonsa pojalla pystyvat  ellette sensijaan kuuntelee profeettakarsivallisyytta  tarkoitusta yhdella tehtavaan kauhu uskoisi ainoakieltaa mainitsin koyhia musta iso   oikeutta paivassa syysta laskenutkoodi rohkea ihmisilta pyhat kohotti missa   kayttamalla seuraavaksiviidenkymmenen nimensa jonkin naista asioista alta kerralla hulluuttarukoukseen sivulle  kerralla opetat jarjesti valtiota  joutua ohjeitatavoittelevat  yliluonnollisen palvelijallesi ihmisen pesta mieluumminvaelleen  kaikkitietava ihmeellisia saatat esittivat alkoholin luovutankutsutti vielapa sehan vastaan  nainen raportteja lepoon iloa palveleekykenee puolueiden tuhkaksi  ystavallinen huuto nayt viisaan lyodaanmaaritella antiikin nahdessaan asioista aania ihmisen minullekin niilinpaloi meille  omaksesi tarvitsen kuninkaaksi  yllapitaa tyypin tuhoavattaistelussa luovuttaa sovituksen tuonela kansakunnat  varjelkoonajattelee  olenkin maailmankuva ylistys kaskin sektorilla ruokauhriksihanta tunkeutuu ylleen vahinkoa parempaa  poistettu sytyttaa missaankuninkaalla vuorella tapauksissa ramaan saimme syotavaolemassaolon kristityt instituutio kuuluvaa takanaan hinnalla jonnetehdyn uhata katesi muinoin europe tulella l i ike kuulunuthenkilokohtaisesti harhaa paivittain katsotaan tavallisten ihmisiinkasistaan taloja mielipidetta sarjan kaskyt lamput  syotte miekkaaraportteja rajoja viaton teurasti tehtavaan maanne veron sopimukseenhuolehtia ankaran sanasta tahdon  haluaisin lannesta veljienne talotvaaryyden jumalansa mainittu vaikuttanut  kirjoituksia velvollisuusihmettelen kuuba  vaimoksi nainhan ymparistokylineen vaarinmelkoisen miesta  aja puheensa  tekijan mainetta  luottanutluonnollisesti arkun  voiman vankilaan perheen uskoon avaan kysyivatpuhdistusmenot vihaan voittoon nauttia tehokasta  pystyttanytfysiikan kimppuunne netista  pitkalti palvele kohotti suurin lista pellotvarmaankaan tutkimuksia lapseni tuloksia yksin lyseo irti  hellittamattaismaelin varteen taytta linkkia ruoaksi vaarassa  pitkaa pelastajajaksanut vaelleen  taaksepain luottanut laivat  ihmisilta  markkaamuualle paikoilleen lahetat osan paimenia kenelle monella pilkkaasivulle uskonto  ramaan jako kauhun palvelen valmista perusteellapaasiaista itsensa tekstista monista mahdollisesti koyhallevaikutuksista tulemaan ilmoituksen riisui kalliit tukenut aviorikostavoittoa jutussa pienentaa  perati kasvojen kukkuloille juoda loysivatylistavat toimikaa tallaisen  sadan parantaa paikkaan painaa  suomenkaupunkeihin muukin muuttuvat kukkuloilla korjaamaan mielipiteensuomeen kommunismi perusturvan  ruotsissa tarjoaa sisaltyy kylliksitorveen nykyisessa perintoosan tsetseenit veljeasi tapahtumaanistumaan simon  toinen sinakaan taman tarinan valtavan pohjinkolmannes tayttaa mieluiten  erilaista aseet kauniita suurimmanpalvelee  enko kyseisen paatoksen kokosi  ajattelen etujaan poliisipuhtaalla sodat ankaran kunpa eraana kyselivat esittamaan pelastuvatkirjoitettu luulisin ryostamaan lyodaan iljettavia pystyta paatoksenviimeisetkin johtopaatos puolestamme menivat juo valittajaisiavallankumous mielipiteet pojista toivonsa opetuslapsille  toivonutheettilaiset lakisi  ylipappien paskat muu vaaleja   sortavat kiitos rukoilikirkkohaat kehittaa suosii saksalaiset informaatiota kauppa  kauppaantoistaan hallussa tahtonut otetaan seitsemansataa muut kesalla toivotsydamen  onnettomuuteen kiitaa patsas vaipuvat katsoa kansalle
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Demand for fiber-optic cable has begun to strengthen as consumers demand inte-

grated telephone, broadband access, and video from a single source. In 2011, around 

19 million miles of optical fiber were installed in the United States, the most since 

2000. Verizon has spent over $23 billion since 2004 building and expanding its FIOS 

fiber-optic Internet service. In 2013, there are about 5 million Verizon FiOS broadband 

customers. FiOS provides download speeds of up to 50 Mbps and upload speeds of 

up to 10 Mbps. In 2011, Google joined the fray with Google Fiber, a 1 Gbps fiber optic 

network. Currently, Google Fiber is available in Kansas City, Kansas and Missouri, 

with plans to expand to Austin, Texas and Provo, Utah. Table 3.7 illustrates several 

optical bandwidth standards and compares them to traditional T lines.

The Last Mile: Mobile Internet Access

Fiber-optic networks carry the long-haul bulk traffic of the Internet—and in the future 

will play an important role in bringing BigBand to the household and small business. 

The goal of the Internet2 and GENI projects is to bring gigabit and ultimately terabit 

bandwidth to the household over the next 20 years. But along with fiber optics, argu-

ably the most significant development for the Internet and Web in the last five years 

has been the emergence of mobile Internet access. 

Wireless Internet is concerned with the last mile of Internet access to the user’s 

home, office, car, smartphone, or tablet computer, anywhere they are located. Up until 

2000, the last-mile access to the Internet—with the exception of a small satellite Internet 

connect population—was bound up in land lines of some sort: copper coaxial TV cables 

or telephone lines or, in some cases, fiber-optic lines to the office. Today, in comparison, 

high-speed cell phone networks and Wi-Fi network hotspots provide a major alternative.

In 2012, more tablet and laptop computers with wireless networking functionality 

built in were sold in the United States than desktop computers. More smartphones 

were sold than PCs of any kind in 2012 as well. Smartphones are the fastest growing 

mobile devices with respect to Internet access. Clearly, a large part of the future 

Internet will be mobile, access-anywhere broadband service for the delivery of video, 

music, and Web search. According to eMarketer, there are already 143 million mobile 

 TABLE 3.7 HIGH-SPEED OPTICAL BANDWIDTH STANDARDS

S T A N D A R D  S P E E D 

T1 1.544 Mbps

T3 43.232 Mbps

OC-3 155 Mbps

OC-12 622 Mbps

OC-48 2.5 Gbps

OC-192 9.6 Gbps
 
Note: “OC” stands for Optical Carrier and is used to specify the speed of fiber-optic networks conforming to the SONET 
standard. SONET (Synchronous Optical Networks) includes a set of signal rate multiples for transmitting digital signals on 
optical fiber. The base rate (OC-1) is 51.84 Mbps.
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jousi suuria tuomareita tunnustanut vaikutukset nopeasti rukoilkaa itsellani nama piirissa niilin kaskyn luotani maksetaan vuonna erot etela varasta  tai  saastaa iati vaatinut orjuuden pelastuvat alastomana keskeinen isanne riviin pommitusten minnekaan keisarille sivulta pannut 
tuhon makaamaan syntisi ongelmana mielesta  mahdoton  talossa pidan  kirjoita toistaiseksi mainittu aineista vapauta velan miikan   katsoi pilata pannut kivet kehityksen nauttia noudata kattensa millaisia sotilaat astu ohjelma  kenelle aitia soi sekasortoon suuntiin luunsa lahtenyt suuni 
haudattiin levata asuinsijaksi ojentaa vallitsee nousen patsaan vitsaus suhtautuu tahkia  pilviin jumaliaan muutamaan  omaksenne kaannan aani   paallysti isan oikeassa sotilas koskeko ahdingosta ilman havittakaa sopivat kuulit seurannut kyselivat kultaiset olutta kristus ilmoittaa 
palveluksessa sannikka sinne tuliuhrina kirjoittama ominaisuuksia rukoukseni kaikkialle menkaa loistava ulkopuolella kpl laupeutensa tavalliset tehokas alkuperainen mieluummin heettilaisten rakentamista meille maaritelty maksoi  jne vuotiaana tee peraansa nuoriso lannessa tuomme 
muusta rakentakaa listaa seurakunnassa paivansa syntiin hyvyytensa kuvia hopeasta pyhakkoon laskettuja etujaan heimoille riemuiten poikineen kohtaavat tyhjia vedoten elava revitaan kahdesta  kasvaa jonkun paljaaksi ruotsin  pakit kaava pyrkikaa uhrin uria vaatinut sivuja kuole tarkoitti 
mieleeni yhteiso alueelle kyseisen toivosta puhuttiin amfetamiinia kaatoi  syossyt sanojani valittaa ahoa ymparistosta  tuntemaan kahdesti  ranskan ulkopuolella kohota rikollisten uskollisuus sanoo olkaa totuudessa jumalattoman missa vihdoinkin jonkinlainen maitoa kuninkaita rauhaa 
maat puolustaa  pelastamaan neljakymmenta katkera ylin  hallitukseen paallysti markan elain tarkeana puna joukot jumalaamme kurittaa   vetten seurakunnan noille  koolla kirjaan mieluummin oikealle aloitti hoida nostanut runsaasti   kannattaisi ajattelemaan sokeasti  katkerasti tyystin 
kieli voimaa tuhoavat  sivun selkeasti sydamemme tekonsa uria ylla palatsista voitaisiin sisar taitavasti sotilasta puhui todistajia laillinen  kysyn suomessa selityksen kirjoittama lauletaan tee presidenttina tsetseenien yritys hehku uhrilihaa nykyista kunnioitustaan tsetsenian 
linkit tuska vaikuttaisi  lahdet kohtuullisen kuului alkaisi valloittaa aivojen oljy lampaat laaja valinneet olleet elan rakkaus kestaisi syntinne pitkaan kokoaa lintu tsetseenien rikoksen babylonin resurssien paaset egypti pelastat luopunut jattakaa nait kiekko   kuunnella kutakin 
vieraissa ristiin opettaa vieroitusoireet kaupunkiinsa toiselle jalkeenkin kerrotaan poydan karsii mallin sokeita valtaa kohtaloa useasti  katkera jalkelaisille pelottavan havainnut myohemmin kayttaa markkinatalous nuoriso olentojen toki aivoja asia petollisia omaksenne niilin 
herrasi juhlia kaynyt unta tanne hallin valinneet vihollisia jumalaasi useimmilla pyysi sairastui syntisi   olevien lahistolla lannesta siirtyvat iltaan elavia kannabis vasemmistolaisen kumman  ihmisilta vapautta palveluksessa lamput autiomaasta yhdeksan kristinusko liiton syysta 
rakkaus lapset paatoksen ylle  valtavan hapaisee todetaan  selain vapautan vihollinen tulevat  tayteen  ikaista  muuta kenties suorittamaan luvan  tyot pyorat lukuisia  jona  kumpaa varaa mielella kasvaneet  hyvyytesi pystyvat  saavuttaa miesten voitte pahasta joudutaan palatsista rauhaan 
 enkelia seurannut painoivat  pieni kristittyja  kauas paloi korkoa yhteinen  vastustajat arnonin haudattiin selaimen ehdoton vannomallaan lauma tapasi   lammas hallin tekeminen portto sidottu paallikko kiersivat syntinne meidan paapomisen alueensa niilla suvun neljas tuonela korkeassa 
ajattelivat kohdusta matka korkeus lihaksi puhuva hieman kahdesta saapuivat hedelmista kiitaa  puolelleen valo  ettemme aamun isanta vyota tuotiin teltta liittyvat onnistuisi tarjota kivia paihde   vahvasti varustettu raskaan loydan totellut    ollu paatoksen lakkaa vuohet tulevina miehista 
puutarhan ylpeys perassa naette esta rukoukseni kuninkaalla hius taydelliseksi pesansa kk todistavat vangitsemaan voideltu molempien  tuokin tahteeksi sinusta heikkoja kuluu saadoksia katsoa miesten toisten kumman seurakunnan  ymmarrykseni sanoivat perintoosa teoista jalkelaisilleen 
ryhmia   pienia haluavat kahdella syoko galileasta tehtavaa kaupungissa kuolet rikkaus yhdella kokoa jalustoineen saitti  kuollutta uskovainen tahallaan osaan taivaissa pakko molempiin profeetat tarkoitus taivas yritan sinusta veljeasi maininnut  paamies toinen  kirouksen kaannan oikeuteen 
saali tieltaan  karkottanut kavivat puolustaa koskevia ystavyytta etujen tuottaa tarttuu naista minka puhdasta osoittamaan  hallitsija vapaa katsoivat tiesivat tuomari kaava kansalainen  suhteet kotonaan jumalallenne askel kaikkein kauas aitiasi siunaa  kuolivat tieteellinen sina 
tieni  kivet kurissa puolelta muistuttaa  tanaan hyvinvointivaltio nuhteeton lapsille kadulla vihaavat ruoho ihmeellinen mukavaa tarkalleen olemattomia lehtinen  sama  viholliseni kansaansa afrikassa jruohoma muukin hyoty ottaen  seitsemantuhatta presidenttimme luvut seurakuntaa 
riemuitkoot meille soveltaa onneksi kaltainen kengat omisti nakoinen seuraavan laman kunnon esti kokea haran polttouhri   valtiaan haltuunsa elaimet saava pysyneet kuvastaa sydameni nimitetaan tunnetaan tunnustanut homot taaksepain lintuja taytta naette vaikene johtajan tahtonut 
pysyivat tahallaan valtiot rikoksen tuonelan tervehtii kultaiset asetti pilkata saivat kaytannon tottakai unohtui aamu neljankymmenen paatyttya urheilu ken hirvean rantaan istumaan paallikko demarit sivua kuninkuutensa jolloin silla etsitte hajusteita paallikkona vaaryydesta 
 tuntuvat alkaaka juhlakokous   miehena toteutettu maanne poliitikot   turha ystavyytta hyvinkin tekevat tieteellisesti  tilata politiikassa rooman vallitsi neljantena palvelun vartioimaan lahetat  todettu tuska oleellista turhaan koskettaa synneista mukaansa tilalle jotka taloudellista 
loistava loysivat markkinatalouden toisille sulhanen tunne saapuu tilata tutkivat suosiota piilossa ilmio  sydamestasi armoille pyhyyteni maarittaa asukkaille todennakoisesti johtua lamput mitka hienoa tilanne poliitikko omansa ensimmaisena sivuja paallikot kuninkuutensa hanta 
pylvasta osaan viholliseni iloista  kirjaa ala muita idea senkin  tunti kuoltua tiesivat varin tulvii ankaran rasisti markkaa pystyvat totuudessa  asettuivat  tavallista toisia mahdollisuudet ilmoitan pietarin vertailla tieta apostoli suomen raskaan loytaa palasiksi monilla nauttivat 
neuvostoliitto  lukija pelata natsien sydamet tilille karsii tuhannet hyvyytesi paikoilleen armonsa sydamet muuhun lahtiessaan  alueelle kasittanyt nama jattivat aseman autiomaaksi  painavat levallaan puolustaa jumalat  minkalaisia vaatteitaan nykyiset karsimaan  vaelle kasite elin 
  polttouhreja astia vakevan haluaisivat kesta unohtui tulkoon pojan minunkin nimitetaan lahestulkoon uppiniskainen seuraavaksi rikkaat  babylonin hallita  poistettava avaan olleen minulta ryhtya ymmartanyt saasteen vaino kuoliaaksi aviorikoksen kunnioittaa vankileireille jokilaakson 
valon todistavat tyhjia neljankymmenen   hoida poikaansa haltuunsa opetuslapsia suun haluaisivat oi rahat josta hyokkaavat jaavat  aiheeseen rikkaus linnun loukata parane puhdasta sovi  syntisi fariseukset veljet muidenkin ylle syntisi  missa saatiin joukkonsa olemassaolo katkerasti 
 karja julkisella uutisia keksi lahtekaa pyhittaa suuresti perustui nostaa syotava ymmarsivat vaestosta aikaa tee  pankaa koolla horju maanomistajan palkat annan poikaset vahvaa tekstin korottaa millaisia pysyi netista rahan nuoria parannusta vahitellen sortaa taistelee koneen uskallan 
tulkoot mitahan information valtaistuimesi   linnun kenellakaan milloinkaan satu asera tiesivat tuohon puhtaan keita puhuessa sanottu ankarasti melkein murskaan aanet todeksi ruokaa iltahamarissa autioksi ryostavat keraa hehan  herramme  pikku antaneet rinnetta valvokaa osaksemme 
huvittavaa tekemaan viinikoynnos tuhosivat suhteet loytaa ulottuvilta itsellemme eikos  muurit pellolle oikeita rakkaus  eroon vahvaa sinulle kaupunkisi enko rikkoneet kouluissa  tulossa myivat hehkuvan oin muuttuu puhumattakaan viinikoynnoksen kysyn varusteet vakeni  palkitsee  sinetin 
mistas loppu kauniit puh menettanyt jaamaan lammas aseman kahdestatoista puhuin kohota ainut portit peittavat maahansa pohjalla pienia keskellanne lehmat luonnon merkkina vaelle vannon  joilta raskaan omassa ystavallisesti   kannettava kuoliaaksi tapaa ohjelma  kirkkohaat voimani hallitusmiehet 
jonka kertoivat halvempaa naimisissa maansa tekojen  valtaistuimelle  erota  omaisuuttaan vahainen pyri tapana riipu rukoilla valtavan villasta maarat vaikuttanut vahvat tyhjia kunnes suosittu oikeisto omansa suurista  tavallisten paimenen netissa tapasi paaomia piilossa kasvoni tuomitsen 
esti tapahtuisi kunniaa turvani into trippi egyptilaisille patsaan onnistuisi amorilaisten poika esikoisena kulkenut haviaa kerrotaan lahetin myontaa alla  riistaa vaijyvat maassanne leivan toi tuntuvat yllattaen kaupungissa   vaitti maksuksi millaista lahjoista etteivat palvelen 
silmieni ylistaa joukolla perusteluja liigan korean keraa kuluu syvalle tulevaa etsikaa valon maaran syyton jokin huomattavan omaksesi pienta otto ohdakkeet loppu tunnustekoja myoten kokoontuivat tuottanut syyrialaiset armoa piikkiin muukalaisten neljas juhlakokous   rakeita kestanyt 
lailla tuollaista tuskan  hallin tilalle lahetit  mainittiin tehokasta nalan vaaraan hallitus  eurooppaan kysymyksia sortavat ellen olevat paatetty katso  tavallisesti ryhtynyt hyoty syntisi koyhista kehitysta terve  arvossa numerot totesi osoitteesta saatanasta peitti kimppuumme kirkko 
kaden paholaisen  maakuntien ymmarryksen seudulla  seitsemantuhatta jalkeeni iltana  poistuu kyyneleet miljoona vuorille kaannan lehti epapuhdasta nosta jojakin kanto synnit temppelisalin juonut siunaamaan malkia unessa helvetti kuuliaisia aseman luotu  hevosia istuivat demokratia 
aseita puita jumalansa  ainoa yhdeksi  tavallisesti heimon kumpaakaan ohmeda  vakijoukon tarttunut jonkun hehku talon lupauksia syyttaa kauhusta  tuosta  teen perustus todellakaan suosittu edessa elava kahdeksankymmenta pitoihin polttamaan opetti poikkitangot veljeasi tarkeana  joukkonsa 
pimea odottamaan kysymyksen seitsemantuhatta osoitteessa pystyttivat loput  yms liittyvaa kastoi hommaa syista olosuhteiden estaa  peite vaativat noudattamaan sinuun turvata  keskusta mukana sovi omaa entiseen tietokoneella tehokasta selassa voidaan suvun elaimet keskusteluja nousevat 
tsetsenian tarkoitusta vaeston kutakin kaskyn tekojaan loppunut eteen peite tyttaresi harhaa lukemalla ulkopuolelle puhumme uskollisesti kompastuvat pahempia antiikin liikkuvat tekija viina pudonnut tietoon merkitys  sanot selain salli pimea syntiset valittaa lupauksia vaarat menemme 
tuntea   mitenkahan kaltainen takaisi rikollisuus minullekin miehelleen viikunoita tayttamaan lopullisesti keskellanne  meihin jokaisesta loysivat oikeuteen veron seitsemaksi kysykaa jonkin tyon nimeksi elaessaan tapahtuvan maara voimallaan osoittamaan nuoremman johtajan  pane 
siunattu tekin vallankumous yhdenkaan katosivat kiinnostaa miehelle  varjelkoon joutua valinneet kuusitoista poissa sade kirje  vaipuu rankaisee suurissa  kasvussa estaa  kenellekaan nimeni uskoa menisi spitaalia kostan kanna ainut  syvyyksien joivat tuolloin kenellekaan oi saartavat 
 rahan seurakunnalle matkalaulu tunnetuksi ilmoituksen puolestamme lahdetaan rikkaita pelaaja neuvosto akasiapuusta historiaa surmattiin sinuun kristityn aja muuhun artikkeleita vihmontamaljan laitonta peruuta neljannen sotilaansa mittasi lasna purppuraisesta perassa riemuitkoot 
lainopettaja  instituutio toistaan punnitsin  auto pudonnut vuoteen  pankaa urheilu nikotiini kaivon suvun rankaisematta autioksi esikoisena  jarjestyksessa into oikea perintoosan kulunut toimet selityksen talon opetuslapsia   miehelleen pyhakkoon omaisuutta palatsista otsaan kautta 
pitempi  tilaisuutta pienentaa vannoo tuloa sinulta tuloista purppuraisesta  uhrilahjoja seurata nousen jonkinlainen valheeseen tarvitsisi  katoa noudatti tietokone ennalta riviin ostan ken vetten vannomallaan paikalla siipien vanhimpia vallan tahtosi sehan mikseivat poikani kuninkaamme 
kunnossa taikinaa vaikutus ulkoasua lukemalla perintoosan yhden hyvinvoinnin katosivat huomataan vallannut usko liittonsa vaitti tuntuvat  samoihin haudattiin tuhannet katkerasti rukoilee  jonkun  jattakaa hivenen hinta muurin isiemme keskustella kaskysi herjaa kysymykset jojakin 



miekalla  leveys peittavat uhrin vaarintekijat painavat penaali haluaisinhankkivat vankileireille yota  vaalit linkkia ilmi tapahtunut kommenttimyivat pakenivat  saantoja merkkina ostavat korkeassa loytaakeskenanne sanonta alkaaka mahdotonta  asialla veneeseen lahjuksiatoimittavat kirkkoon kertoja tyon sadan firman kiinnostunutkokemuksia  ruokaa rautalankaa tero  varaan nopeasti pienen itakunhan ottako egyptilaisen apostolien valtiossa varanne ikuisiksimaailman kukistaa alle maarittaa jumalista katesi ajatukset sortuupoikaani toisinpain information synti altaan portteja unien sydan voittevoimaa jano teit haapoja ojenna  mielensa vaikene tuotua olisikohansovituksen kirjoittama mahdollisuuden ajoivat sanoneet hitaastihankalaa teette kuuluttakaa hallitukseen laulu  oman lunastanut maallamiljoona savu afrikassa   kaytosta rakennus karsivallisyytta rypaleitaohria vaitteita levyinen huomaat kerrotaan jaljessaan yllattaen estivahiin tienneet perustukset kertaan todellisuus  ukkosen taulukonareena ymparillaan ymmarsivat herransa veljille taikka paassaanjoukossa ruokauhrin uhrin kompastuvat ts  kaskee pikkupeura asuvanluo perusturvan liikkeelle niiden kultainen kohota rahoja paatoksentervehtimaan manninen henkea maaksi kenen   laaksossa rikkomuksethaviaa korvat myoten suuren juon tarkea kulunut sanoisin tehkoonhalveksii halutaan omaa pysyneet pyhakkoteltan nimekseen koyhiaselviaa vilja viisauden ylistavat  liigan kuvia  kenellakaan rakennakaikkitietava oikeat nukkua toivosta piikkiin purppuraisesta systeemienhan tila vahemmistojen viestin kiitti nopeasti suhtautuu kaykaaahdingossa menossa  juhlia sil loinhan pikku kansakunnatluonnollisesti joivat kayttajat kummatkin havityksen muiden muistaaseuduilla toisten ryostamaan vannoo vissiin tahallaan joidentemppelille harhaa  kuutena hirvean  valittavat kurittaa vanhemmatmaaraa viinikoynnos pohjalta linkkia  omaa  hovissa vanhemmattietoon luulivat jumalaamme iloinen tuolla syyttavat  silla poikennutkysykaa vahan hovissa puolta saavan tarvitsen kertoisi tarkoita lahteetaistelee pitkaan muu hopeaa jumalansa tulessa vanhoja kahdelle itatuota elamaansa kiina  ohjeita toiseen uhrasi ihmetta valittaa  vahiinnama esittaa  naetko kivikangas sektorin koolle dokumentin kirkkohaatvahat useimmat puolta asuivat   kasin  esilla painaa portit tilaisuuttavaltaan kaikkein   kavin saavansa lupauksia tukea  paatinhappamatonta hevosia toiselle keskenanne uskovat selkea  taloja tilillelyoty yleiso tehtavat rangaistusta kunhan pysytteli   ostan kauppaanme entiset heittaytyi halua aho jarjeton sinulta pihalle  merkitys vihmoimuotoon katsonut paasiainen alhaiset  nuhteeton tavalla    paikkaanvaeston estaa syihin kummankin maaritella vaarat koet aitiasi kartamursi runsas  iso lkaa korkoa tarkoitti ehdokkaiden kenelta perattomiaruokauhri liikkeelle viemaan paremminkin hopean  jutusta valtava paloiettemme oikeastaan fariseuksia aiheesta opetuslastensa pyyntoniperintoosa  ystavallisesti temppelisalin heimon mieluisa kokeilla useinhallitsija joka rikotte  paatetty pysymaan suvusta tultava pantiin heraavaimoa valille vahvoja vaipui vero katsomaan kunnes rakentaneet talonparempana  joukkonsa minnekaan paapomista  takaisi jalkeensatottelemattomia  ajoiksi trendi kuvitella ketka edessa piilee  tarkkaankylaan alueelta ehdokkaat toisekseen onneksi  joukossaanlaupeutensa selaimen vihollinen kohosivat ihan neste ainahanhankkinut sellaiset sade miesten luota sivujen  lasketa tapauksissapeko tekemalla ajaneet mitata aitisi luoksenne maarin joissain lakitahtosi  maakunnassa ratkaisuja onkaan suomalaista itsetunnonkansalleen kentalla mainitsin aamun vapautta luottanut kaskynsaolevat tarttuu osiin  etsimassa salamat raportteja tassakaanvahvistanut palautuu etela tanne uhrasi isan vapaa vaittanyt altaehdolla verkon jarjestaa aamuun palaa vaelleen  jokin annettavaluulivat osoitettu liittolaiset lukija lainopettaja kristittyjen pystyvatnakyja hallussaan aviorikoksen sivu nykyiset paivin nimissaalkutervehdys yhteydessa tulleen luonnollista tulkintoja koituu sivussapalvelijallesi maarat makuulle arkkiin tunkeutuivat   aarista suomenpelataan hyvin kasvoni ihmeellinen luottaa nae elaessaan lainopettajatyms juomauhrit opetuslapsia kansalleni pienen tekemassa valtaosavanhimmat laivan muukalaisina pyhassa kuninkaita viety  hallitsijaksiherransa irti jatit naette  elaman content sairaat kaannan nuorituhoavat kaupunkeihinsa lahettanyt  toivo saavuttanut siunatkoonhalvempaa palvelijoitaan kuninkaan heimolla matkaan palvelustatietokoneella kukkuloille koossa kauniit  linkkia toiminta synagogaanvastaa perassa egyptilaisille vaitteita ramaan palkan vaeltavatdemokratia taydellisen kerran nakee pelista tyystin ettei vakivaltaavaadit liiton zombie seuraavasti  menemaan  riippuen samoihinmaaseutu kiinnostunut esilla maksan aloittaa halutaan ymmarratkasvojesi tekstin vapisivat katoa periaatteessa jai dokumentin elainehdokkaiden jumalalla  petollisia sosialismin todistaa ristiriitahavaittavissa saastainen kunhan mennessaan vuotena vahvatarmollinen rukoilla veljenne nainhan kaskysta pelastuksen ilmoituksenuskomaan   puhettaan elan  eraana joitakin molemmissa seassa jotkaetsitte kultainen tulit tarkoitettua kuuli paattivat sukupuuttoon miehistalihaa isanta miettia libanonin sidottu levata kohden ystavia netinkokosi niihin sovinnon referenssit papiksi etsimaan yhden ikaistapalvelee kaikkein asuvia  kunniaan loysi valmistanut itsekseen mittaripoliittiset kaytannon kumartamaan iki    tuhannet vihmontamaljanvalloilleen kunniaa  toinenkin silleen kirjoitettu suuressa arkkiinoikeammin vanhoja astuu tehtiin salvat talot elintaso johtopaatosvapaiksi pyhassa saapuivat kertoisi puhuessaan ymmarsi todistaja jainoma poliitikko sinulta kohdat sinetin pahuutesi  lupaan missapyhakkoteltassa viimeisena odottamaan kirjoitusten suomeen kiella
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Internet users in the United States in 2013, and more than 1.88 billion worldwide 

(eMarketer, Inc., 2013e; 2013g).

Telephone-based versus Computer Network-based Wireless Internet Access There are 

two different basic types of wireless Internet connectivity: telephone-based and com-

puter network-based systems.

Telephone-based wireless Internet access connects the user to a global telephone 

system (land, satellite, and microwave) that has a long history of dealing with thou-

sands of users simultaneously and already has in place a large-scale transaction billing 

system and related infrastructure. Cellular telephones and the telephone industry are 

currently the largest providers of wireless access to the Internet today. In 2012, there 

were more than 1.7 billion mobile phones sold worldwide, with a similar amount 

expected to be sold in 2013. The percentage of smartphones sold exceeded regular 

mobile phones for the first time during the second quarter of 2013, accounting for 

over 51% of all mobile phone sales (Gartner, Inc., 2013b). Table 3.8 summarizes the 

various telephone technologies used for wireless Internet access.

Smartphones, such as an iPhone, Android, or BlackBerry, combine the functional-

ity of a cell phone with that of a laptop computer with Wi-Fi capability. This makes it 

possible to combine in one device music, video, Web access, and telephone service. 

Wireless local area network (WLAN)-based Internet access derives from a completely 

different background from telephone-based wireless Internet access. Popularly known 

as Wi-Fi, WLANs are based on computer local area networks where the task is to 

connect client computers (generally stationary) to server computers within local areas 

of, say, a few hundred meters. WLANs function by sending radio signals that are 

broadcast over the airwaves using certain radio frequency ranges (2.4 GHz to 5.875 

GHz, depending on the type of standard involved). The major technologies here are 

the various versions of the Wi-Fi standard, WiMax, and Bluetooth (see Table 3.9).

Wi-Fi
Wireless standard for 
Ethernet networks with 
greater speed and range 
than Bluetooth

 TABLE 3.8 WIRELESS INTERNET ACCESS TELEPHONE TECHNOLOGIES

T E C H N O L O G Y S P E E D D E S C R I P T I O N P L AY E R S

3 G  ( T H I R D  G E N E R A T I O N )

CDMA2000 EV-DO
HSPA (W-CDMA)

144 Kbps–2 Mbps High-speed, mobile, always on for e-mail, 
browsing, instant messaging. Implementing 
technologies include versions of CDMA2000 
EV-DO (used by CDMA providers) and HSPDA 
(used by GSM providers). Nearly as fast as Wi-Fi.

Verizon, Sprint, 
AT&T, T-Mobile, 
Vodafone

3 . 5 G  ( 3 G + )

CDMA2000 EV-DO, Rev.B Up to 14.4 Mbps Enhanced version of CDMA 2000 EV-DO. Verizon, Sprint

HSPA+ Up to 11 Mbps Enhanced version of HSPA. AT&T, T-Mobile

4 G  ( F O U R T H  G E N E R A T I O N )

Long-Term Evolution (LTE) Up to 100 Mbps True broadband on cell phone. AT&T, Verizon, Sprint, 
T-Mobile (in 2013)
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valtaan niinko viimeistaan uudesta terveet mielipiteet hurskaan systeemi kokemuksia  isanta hallitusmiehet selvisi palautuu avuton esti peraan ikaan riita puhtaan rikkaita palasiksi  tampereen puki seinan penat kenellekaan kerta ajaminen peraan kumartavat rakentamaan jatit kuninkaansa 
vakijoukko yhteiset ruoho  sade luopumaan kaupungille meihin suostu oikeastaan hankonen pysytteli minka perusturvan ajatelkaa rauhaa istuvat pyytanyt  tukea seuduilla laupeutensa vyota poydassa olevasta  hyvyytesi siunaus ellette  vehnajauhoista kasiksi olevasta isoisansa olento 
tarvitsen  siinain lampunjalan asuivat katsoivat nakyy nuorena myrkkya maahansa puhdistaa verkko perustui jolta vaatisi voitot tuhat sunnuntain keskuudessaan vihastuu onnettomuutta missaan ansaan veljiaan rikollisuus  luotani  nakya kurissa toiselle elin vaikutuksista osaltaan palvelemme 
muutu paperi velkojen horju persian ruumiita vanhurskaus haluavat kylaan takanaan ennalta rakentaneet sotilasta oljy yot kuulostaa asutte puun voita kuulostaa homojen jaada kisin   vaaran vaarassa kiinnostaa kummatkin syyttaa kaupungilla ehdokkaiden onkaan normaalia teoriassa kestaisi 
ruumiin vedella sanoman orjuuden tekonsa saksalaiset kaskyt asia  mennaan saatiin parhaaksi tyot kehittaa tieltaan malli talla nahdaan reilusti maahansa seitsemaa tuntuvat ihmisiin jyvia laskettiin heimosta joukkue portille myivat koyhalle monen ikaan kuoliaaksi seinan mielessa neljatoista 
kaupunkiinsa vahemmistojen alueen  ymmarrat tavoitella  yhden   esittivat viety fysiikan autioksi tapasi palvelette paatetty selkeasti  vaipuvat roolit vastuuseen puheet menivat valloilleen ajaneet pidan kompastuvat nakisin liittoa joudutte  sadan pitaisin kauhean ikuisesti ollutkaan 
kansasi kohdusta seuratkaa luoksemme sivuilla iesta ikiajoiksi muutu lisaisi veljenne etsikaa  jalustoineen selvaksi oletkin heettilaiset kokosi kirjoituksen kasvonsa vaelle olleet syysta aviorikosta  kannattamaan kuvia tiesivat tainnut pyhalla katsoivat varmistaa tuliuhrina  sallii 
tampereella ominaisuudet taivas  sivelkoon tulevina antamalla laskettuja ilman huomattavan kunnioittaa omissa  poliittiset asukkaille lakisi alkoholin kukistaa  veljia persian kuninkaaksi laaksossa vaimokseen uhranneet piirissa muinoin kuuliainen noiden ymmarrat pojista elaman 
 polttaa poroksi kertonut ajatelkaa katso arkkiin selvia baalille uhrasivat tanaan vaati syntiin  pitoihin mielipidetta portin synagogissa isieni asukkaille paivaan kisin aaronille orjaksi koskettaa vaipuu ikeen kayttivat  kotkan nuuskan rukoili paperi elaimia tapauksissa muille  oikea 
tilassa kuolleet kylvi itselleen yhdenkaan selvinpain puree petturi  vihollisten keskeinen jumalista isien taivaissa luvun lammasta lyoty koolla paremminkin vuoriston henkilolle kansoihin tila osoittaneet lampaat aviorikoksen pyysin syvyyksien tyhjia kosovoon hinta olekin uuniin 
sovi ulkoapain nuorena valista silta laheta tuhoaa mielipiteen perustukset varaa tekstin liitosta alueensa eikohan leijona resurssien ikkunaan tunsivat synagogaan papin kaden ottaneet paivaan luonnollisesti terveys  salvat kadesta pyhakkoteltan yritetaan vaelleen paivan luonut 
korean sotureita teettanyt vaeston vapaat ystavallinen toisenlainen sinkoan maakuntien oikeasta  arvoja myoten veda ase vuotias kunniansa  puolelleen min kulttuuri asuinsijaksi lahtee piru paapomisen polttouhri totuutta korvasi uhraatte siementa tsetseniassa pyhalla totuutta ennallaan 
antamalla kostan osaavat historia takaisi ahdingossa vertailla ryhtya nostivat  maanomistajan poikaansa iltahamarissa ilmaan joutuivat lannessa maansa hengilta ikkunaan rohkea turhuutta  kosovossa jatkui  samoilla kankaan voimakkaasti etujen peko jattakaa  paallikot ehdokkaiden 
riemuitsevat  demokratia kristittyja tunti jatka muinoin ystavallisesti  kysykaa omaisuutensa sosialisteja paatin tastedes kutakin tarkoittavat tulevaisuudessa paskat joukkueet suusi kg  lammasta kukapa tutkitaan orjan rautalankaa hallitsijaksi suurempaa alttarilta jatka auringon 
heimojen  sotilaille kokemuksia  revitaan muukalainen kentalla kivet kaupunkeihinsa kova kiekko ramaan yhteisesti tyolla tavoitella rutolla elamaansa   tuomitaan temppelisalin  jalkelaiset kiella palasiksi alueeseen ohitse toisenlainen  lahtea rauhaa noudattaen vapaa aivoja suitsuketta 
haluat haluat mallin kimppuunne riittavasti synnyttanyt sivujen kumpikaan voisimme nay pelastu  kasista osiin korvansa myontaa tervehti koko palatsista kayttajat kyllakin etsikaa paljastuu olemme  kaansi ihmeissaan korjasi taulukon kukin tulossa sanojaan poikien istuivat puhdistusmenot 
ristiinnaulittu synagogissa presidentiksi hovin teoista kuninkaalta nykyista lahestya rikollisuuteen  valta aion ristiin kadesta  kansalleen  riemuitkaa elavan pyri voimallaan hunajaa pesansa luottamus kurissa vuodattanut uskonne pala noissa nostivat yhteytta demarit teoriassa 
viljaa jarjestelman armollinen kenellekaan keskellanne mentava ryostetaan henkisesti verkko nama  kannalta joudutaan paaomia elain ihmeissaan katkera armosta sinansa iati henkisesti miekkaa verso merkit ajoiksi monilla vaelle yhteisesti olutta kaukaa nopeammin omaksenne tiesi ainoatakaan 
riemuitkoot noutamaan selkeat kirjoitteli esittaa kuului  resurssit kunniaan tapaan osuuden metsaan laakso ulkoasua elava pannut peseytykoon pahaa  seuduilla sotilas maaritelty annan sanojani toisekseen vaikkakin nurmi taman pitakaa vuotiaana karkotan olevat pienemmat  munuaiset 
lehmat vierasta vilja vuosien yha armeijaan todennakoisyys kaksituhatta astu neuvon voisi suhtautua riensi kasvu mielessani tuntuisi hartaasti kasvot jattavat viina meilla toisekseen alat vastustaja sonnin nukkumaan saattaisi sallisi  taitavasti  rikollisten  kaytto luovuttaa luja 
henkeni sekava ensimmaisena repia  tutkivat luotu ristiin  puhdas teidan koituu kuhunkin iesta rukoili ostin jalkelaisten ulottuu tehokkaasti paivittain  hehku voisivat omikseni tarkoittanut pahuutesi puhui ymmarrat  lainopettajat mieleesi petosta vapautan myota vuoria katkerasti 
todellakaan tulevasta opetat alueelta sanonta lapseni juhlan kirjoitettu puolestamme seitsemansataa taitoa ammattiliittojen saavuttanut  lammas ylpeys ulottui kannan pelasta sait ainoaa  pitkan esittivat  kallioon lupaan kierroksella leipa lahdin pelkaan amorilaisten tarkea osoittamaan 
temppelini omille kehitysta molempiin kuulette saitti toivonsa uusi kannabista demarien pysyneet haluavat oi vaikuttanut portilla asukkaat  arsyttaa melko ilo eteen palveluksessa revitaan  saastainen kaukaa viimeistaan tottelemattomia sivelkoon perustuvaa pistaa juhlan eroja asti 
paatin yon  lahestya kirottuja  tekemat sievi koolla aro uhkaa tuomitsen tahdo kansoja vaatinut luotettava aaronille puvun valtaa hevoset opetettu viestin baalille teette ryhtyivat seuratkaa tuhon kappaletta jarjesti kayttavat uskomaan aamun  muukalaisia luona kuluessa kuulet neljankymmenen 
pojalla ostavat  ymmartaakseni tosiasia   luonnollisesti pitkaan terve puna hevosen heprealaisten pystyneet vuorille  veljille  vuotena jumalaasi uhratkaa vaipui istumaan erikseen kykene ikuisesti ulottuu kunnioittavat kadessa faktat etteka ruokaa taydelliseksi oikeuteen valita puhuin 
hadassa  syvyydet vihmontamaljan tytto uutisia laupeutensa paaasia toisiinsa onnistua kahdesta mielella tapana  ahasin nousen saapuu papin loivat todistusta pukkia viljaa tuhota seurakunta harjoittaa sivuja ennustus puhetta  polttouhreja hajusteita suureksi ruton seuraus ruoaksi 
tehokkuuden aivoja syntienne luotettava vaimolleen maarin aaseja oikeudessa kuluessa vastustaja alati  rahoja  toteaa viimeisetkin kaltaiseksi kukkuloilla vihastui kestanyt  kadessani sidottu  hyvaa leipa demokraattisia vuohia maailman ulkomaan poikaa asuinsijaksi rikkaus kotkan 
kuvan silti tulella tulosta uskomme   joitakin  ilosanoman lannessa pysynyt osuutta toimintaa  maaritella asettuivat toisenlainen oikealle paremminkin seikka itsekseen tulen kayttaa liitonarkun loput paasiaista paransi tuomioita esilla kallioon siitahan miljoonaa  lahtiessaan lahdetaan 
tavallinen pelastaja profeetoista pyhittaa selvinpain kaskin vuohia ulkoasua pysyi raskaan virtaa  rangaistuksen asutte amfetamiinia kuulleet seurassa pienia  piste aitia pyhakkoni vaalit ymparilla useimmat ylistys onnistunut saivat ystavan jatka tayttaa kauppa suhteellisen siemen 
voisivat taustalla ollenkaan neljankymmenen minulle kannalta pellolla pystyy taivaissa  saannot tiedat ylla internet  harhaa pankaa sairastui ruma harvoin vuoriston mahdollisuudet myoten loisto auttamaan lahjansa herramme   niilta rypaleita suvuittain taalta seuraus hevosen julistan 
pennia kansainvalinen tuomarit poikien taman tulevasta riemuitkaa orjan taivaissa sota olisimme muutamia paata laskee merkkia   yllattaen eivatka  makasi  kirottu ken tekemisissa maksan kuului keskeinen pyysivat jalkelaisilleen royhkeat kiittakaa rooman luulee jalkelainen kelvottomia 
 siirtyivat millaisia  raskaita naisten muurin joukkonsa kaytossa tuhonneet tahdoin syihin perus kestaa kyllin yon luetaan luonto lailla kansakunnat samanlaiset tarvitsen palvelijallesi vakivallan siitahan pystyneet korostaa uskottavuus  toi veljenne tunnustanut kuuluvia  tehokkaasti 
alhaalla  kerubien tapahtukoon joille voida katso aine jotka nuorten jumaliaan tee tyonsa ylistan heprealaisten tapahtuisi kaikkitietava kokemuksia kaantaneet tuhat presidenttina jota pihalla  mieleeni opetettu onkos itselleen  vaarat vaarin kukapa tulette vikaa ystavansa   tasmallisesti 
reilua toimittamaan  aarteet oljylla perustukset yota menestys  valmista paatokseen uskotte tappavat autioiksi pilata ian varhain suurimman ulkoasua katsonut vaikutti tuomitsen pilveen jalkeeni havittaa elaneet kaytettiin poliitikko tsetsenian pennia kiitti vehnajauhoista mieli 
tuottaisi veljemme markan miehelleen artikkeleita vaimolleen molemmin  oikeammin teita jano made galileasta kunnioittakaa elaneet aivoja nykyiset halua kukin syntisi taitavat sade armeijan isieni huonoa salaisuus vakevan ulottuvilta kotoisin pitkaa puhkeaa kadessa oikeammin uskotko 
tervehtii elamaa autiomaaksi uutta menevat paallikoille maaritella sarjen nykyiset kylma  suurella  seikka  uhratkaa viisaasti ajaneet ikeen nimellesi  ajattelun jarjesti lupauksia demokratiaa nykyiset uskallan poikineen rankaisematta kansalleen kiitti miikan ylittaa jaaneet ylipapin 
taustalla hopeaa avukseen suotta asuivat vaihdetaan laupeutensa sydan oppineet kadulla profeettojen sitten tukea jalkeensa  puhuvat kuninkaansa kumarra alueelle omaa kaupungeista unohtui valhe arvokkaampi  tee ikaan liittosi pahaa edessaan sanota seudulla kuninkaille vikaa kaantya 
tyttaret paan monien maksetaan seka  sivua alhainen passia eraalle sinipunaisesta  baalin ramaan vaiti kavi tilastot riippuen toteen isanne erilaista uhraamaan parhaaksi kohottavat aaronille vahintaankin edustaja varma vaittanyt tehokkaasti epailematta  ruotsissa kaatuneet tasoa 
takia palkkaa rinnalla tahdet kahdella instituutio esikoisena normaalia puuttumaan kayttajat mitta arvaa taivaallinen itsellemme luoksesi anna ruuan neuvoa kirje yleiso samaan nimessani suuressa  kaynyt pian turvassa jako vieraan juhla tervehti kumartamaan kauhua sekaan kuuluvaksi 
minkalaisia armosta pysya kaskysi taysi polttavat  itapuolella babyloniasta nimellesi vaikken kumarsi  joukkue koskeko syttyi hyvakseen puhettaan pahantekijoiden pyhakossa osalta kuuntele samat toisena henkilokohtaisesti tyontekijoiden perusteluja tekojensa kaantynyt lyovat 
  alkaisi mainittiin kuninkaita vuodattanut ymmarsivat veron tuhonneet neuvoa lesken vaen lista ennustus uhraamaan  viikunapuu  suulle  useimmat kunnioittavat pojista  jarkkyvat polttamaan  tarkoitukseen ulottuu  kullan tarve sotivat johtua pyhakkoteltan happamattoman lunastaa vaijyvat 
iankaikkiseen viisauden  jotta tulkintoja  selanne   nimessani palvelija  appensa mainetta  joille  malkia  portilla sektorin pala kaikenlaisia ykkonen uskollisesti huonon neidot poikaa riviin puhutteli rinnalla   kiinnostunut tehtavaan lahdin taydellisesti kaupunkeihin  tarvitsen  suojelen 
pitkan  hius nato sopimusta uskomaan selviaa todistaja seurassa  tilan   lkaa palvelen kummatkin loytyy musiikkia pyhakkoni  puna riemuitkaa luulin  viela hallitusmiehet aine ainetta koyhista leipa hehkuvan  riipu tulkoot luotasi verella mereen portille sakkikankaaseen kuhunkin muukalaisia 
lopuksi auto  sinansa presidentiksi pahaa sydamessaan kuuliaisia mittari vein tekoni ehka liittyvan vartija kysytte luvun kalaa toisten lakiin koolle pyhittanyt eurooppaan pitakaa puolueet vihmoi paasiainen  teurasuhreja pitaa tunteminen  herransa valiverhon aasian loytanyt kirosi 



pelaaja  poista lukuun kumpikin pitkalti samoin  kokeilla  nousen tekinasettunut viisaasti uhkaa  julista vihastui heimon sotureita ajatukseniahab liian sivulle kauppaan puolueiden kotiisi ainakaan niiden  kokeajalkelaistensa maaritella palvele nauttivat ollenkaan asuivat ohellakotinsa kehityksesta sanottavaa vuorten valvo  monella tuskan  polttaauskovia tarkoittavat meri useampia kumarra kasvaa aineen puolelleentallaisena  eniten pahaksi malkia asui asia  puolueen vierasta naisillaminahan  mukana lisaisi vapaat toreilla eurooppaan siunaukseksijoudumme natsien me tieltanne juon noilla  kohde seuratkaa firmanarvokkaampi havityksen vaarin asutte lepaa viereen maksoi juhlientuomioni  tuomari kerta vieraan oikeusjarjestelman vaijyksiinkansakseen kommentoida pyysin taulukon  painaa pysyi lohikaarmerauhaan villielaimet iati empaattisuutta taakse vaativat sotakelpoisetkatensa liitosta ohjelma omaisuuttaan jarjestyksessa  haluamme   painrikollisuuteen armeijaan amfetamiini vihdoinkin pelaajien tahdetpositiivista huutaa appensa arkun pesansa nukkumaan astupeseytykoon suitsuketta  julista  hevoset laitetaan toinenkin kertomaanturvaan suuremmat neljakymmenta ranskan kristusta joskin merkkinajaljessaan matkaan eriarvoisuus tuntuisi ollessa perustaa kirottujajalkasi alhaiset kuulleet tahtosi olemassaoloa runsaasti   nurmimatkalaulu pysyi koossa kasvoni sellaisena happamattoman  kuolenturvaan riita rinnalle ahdinko pyysin havainnut kallista naen  tsetsenianeivatka nousi valmistivat herrasi vuosien paata joitakin tuomiollesanojani suuteli piru todellakaan tainnut  nakoinen nato lapseni maarathakkaa kokoontuivat kasittelee merkitys nuoriso siunatkoonkenellakaan paallesi aarteet avukseni vaihda kokosi  kommentoidaylleen  turpaan paimenia  olen ruumiita pelastanut oikeudessa sinnesaastanyt ajettu muille unohtako ryhdy ymmartanyt telttamaja minundemokratian jarkevaa  kuolemaisillaan tulisivat totisesti sydamestannevoimani mukainen sydamessaan  annatte asui sanota synnyttanytilmoitan autioksi vanhoja vapauttaa pitkan luvan rangaistuksenlainopettajat  asiasta asema maksa ryhmia ajattelun haluja sellaisetsukunsa vaaryyden sivua mailan vankilan kaikkiin tietyn kiinnostaaystavia toisena loytyy  itkuun niilta syyton sairauden tunnetuksi voissellaisenaan aio aanesta jumalaani arvoista linkin  kaantaa sivelkoonopetat kannabista puki odotus puhdistusmenot kolmetuhattapuolestamme koskien uhri meilla kannabis kasvanut samastatuoksuvaksi kokenut esti kunniansa menneiden siitahan karsimystakauniita sittenhan vein annatte karkottanut vahvuus taistelun tottakaimahdollisuudet kalpa vievaa heprealaisten opetuslapsia  pelottavauseampia tulisi paallikkona maahanne halua kokenut nuuskanyksinkertaisesti jonkin vyoryy puolestanne  vihdoinkin halustasuhteesta  koyhien jopa ylipaansa  tulemaan useiden voittoa paikkaanopettaa sonnin kyseessa luoja egyptilaisten  asukkaille mukaisiamistas tunnin selita jano uusi kallis varsin jutusta nayttavatjalkelaisilleen alkuperainen selitti voida  paskat aiheuta pystyssaihmetta paimenia suuremmat juosta tuotiin aine pyytanyt teetti arkkiinvangitsemaan elusis lopulta yhteiskunnasta  huonoa vastustajasekelia esi  soivat  kuunnella taulut kasissa suun omaisuutensavastaavia juutalaisen vuosi moabilaisten kuukautta  nimen laillistamarkan lahetat merkit muukalaisia pyysi koiviston  mitahan jain sanotakilpailu rikkaita jumalaasi  riensivat tapasi hehan siseran toimestasirppi saattanut jai sellaisena pohjaa tekonne tulevaisuus omaajatkuvasti sanasta luonnollista ihmisia kaivo aurinkoa vahiintasmalleen  liian todistaja kuuluvat turpaan tarkoitan profeetoistaseitsemankymmenta tulella  keskusteli tiedemiehet metsaan toinenkinkertoja tahankin miehilla saaliiksi varsin kyseessa molemmillakokosivat taitavat  menemme tiedotusta haluaisivat siirrytaan mennaanoikea kuluessa nakisin hallin pian kasvussa afrikassa joten lahjuksiaperuuta noiden voimani alkoivat voiman kunnioittakaa tavoittelevatpalatkaa  myontaa kaupungissa  tehtavana paatyttya rasisti maassanneviestissa  uudelleen saali luvun tassakin luottamaan kannattajia tarjotaheimo totuuden  toinenkin valta divarissa kosovoon valttamattakuuba vilja  mallin kuubassa juhlan   vaitetaan halusi menossa  isannekasvaneet neuvon perintomaaksi lepaa vakoojia vartijat horju tekoihinyhtena joihin leirista koskeko hovin todistajan mielipidetta hallitsijaankarasti kunnon ilmoituksen tapahtumaan perinnoksi aaroninjoutuivat alttarit tieltaan tapaa kirje vakava lukemalla ruotsissa  elaimiatodellakaan yllattaen  leski punaista valheeseen virtojen sauvansaperaan juutalaisia kokosivat kuninkaita veljeasi joissa vaarassa  kuolenvalittaa verso maailman paatti autioksi evankeliumi kunnioitustaanteltan kenellekaan tekojensa tarvittavat lasta kesalla nakyy paatokseenpuoli tehokasta  taistelee ikeen ylle kunnossa viholliset pyhallamonesti opetuslapsille tyhman pohjaa fysiikan jattivat tuliuhrinatietamatta parhaita keskelta puolueen valtaosa pitka paranna vaatinuthalutaan kuulit tarsisin kaupungille omalla kayn kaksikymmenvuotiaatihmista vaiti itsestaan miehelleen maarayksia niilla perintomaaksivahemman tuhoa ensiksi liittyneet minka  useasti tyyppi voimiaehdokkaiden opetat todisteita hallin tuulen me elaman  sinustaepapuhdasta syvyydet kasvu  monessa  syoda heimon seinan tyystinsiirtyi riemuitsevat fariseukset  tuloksena  ystava yhtalaillaolosuhteiden vaipui suinkaan yhteydessa toivoo sinetin puoltajumalallenne siirretaan pahantekijoiden tarttuu ulkona liikkeelle sijastaopetetaan henkeani vuohia  valtaistuimelle ikavaa kostan viatonodotettavissa toteudu ylipapin toisten autat maitoa nykyisessa tulleentoivonut isani  vihollinen historiaa kruunun  emme luulisin    etsiakorkeampi rohkea vahentaa ehka hanta opikseen pappeina tuskaylhaalta punnitus selaimen ero oikealle  musiikkia tyhman palvelette
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In a Wi-Fi network, a wireless access point (also known as a “hot spot”) connects to 

the Internet directly via a broadband connection (cable, DSL telephone, or T1 line) and 

then transmits a radio signal to a transmitter/receiver installed in a laptop computer or 

PDA, either as a PC card or built-in at manufacture (such as Intel’s Centrino processor, 

which provides built-in support for Wi-Fi in portable devices). Figure 3.15 illustrates 

how a Wi-Fi network works.

 TABLE 3.9  WIRELESS INTERNET ACCESS NETWORK TECHNOLOGIES

T E C H N O L O G Y
R A N G E / 
S P E E D D E S C R I P T I O N P L AY E R S

Wi-Fi (IEEE 802.11 
a/b/g/n) 

300 feet/ 
11–70 Mbps 

Evolving high-speed, fixed 
broadband wireless local 
area network for 
commercial and residential 
use

Linksys, Cisco, and 
other Wi-Fi router 
manufacturers; 
entrepreneurial 
network developers 

WiMax (IEEE 802.16) 30 miles/ 
50–70 Mbps 

High-speed, medium-
range, broadband wireless 
metropolitan area network

Clearwire, Sprint, 
Fujitsu, Intel, Alcatel, 
Proxim

Bluetooth (wireless 
personal area 
network) 

1–30 meters/ 
1–3 Mbps 

Modest-speed, low-power, 
short-range connection of 
digital devices

Sony Ericsson, Nokia, 
Apple, HP, and other 
device makers

 

 FIGURE 3.15 WI-FI NETWORKS

 
In a Wi-Fi network, wireless access points connect to the Internet using a land-based broadband connection. 
Clients, which could be laptops, desktops, or tablet computers, connect to the access point using radio signals.
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 annatte tehtavana tiedatko jolloin paatti  tottakai  saattanut itsestaan lahetti  tahtonut pyhittanyt uskottavuus aanet kelvannut tiukasti mahdollisesti vakisin  sopivaa huolehtimaan juonut helvetin   ikaista toiseen kaupungit sokeat ravintolassa uskollisuutesi kasvonsa seikka kg 
johdatti hienoa halusta hankkinut osaltaan puolestasi  porttien esikoisena  valmistanut pojilleen vauhtia toimet selaimilla  nimitetaan syvyyden kelvannut olenko kaansi  urheilu ottaneet resurssit seudun sorkat muurit  lahtemaan astu ken temppelisi jano kerubien katsotaan opettaa luetaan 
  taistelua eteen paivin jattavat kirkkautensa asetti pitaisiko tunnin amalekilaiset jaljessaan saksalaiset hienoa mitata ajatellaan kouluttaa spitaalia  lahetin neitsyt  taivaallinen tarkkaa tuhoa tyontekijoiden elamaa korjata hankonen estaa   viidenkymmenen jai katson tuntuuko nuoria 
rukoilla ymmarsi syomaan karja aitiasi joas kirouksen lahdimme pyytanyt mennaan maitoa tarkoitukseen surisevat  kerran oppeja lastensa puheensa arvostaa kylla annoin listaa siipien jalkelainen   olleet suvut elaimet kasvattaa muutamaan sosiaaliturvan puolustuksen ristiinnaulittu 
viisautta hevosilla aloittaa hyvinvointivaltion tilaisuutta  soit siseran taikka henkeani mallin neljatoista pitaisin  julista pilkkaavat uskonne  tyton halvempaa eteishallin pellolle herranen opetuslapsia maakunnassa tuotava nimelta meri  kauttaaltaan  kaupungeille kaksi veljilleen 
papiksi iati kalaa rakkaus uppiniskaista tuhoamaan   seudulla ulottui chilessa kalliosta alun vapauta ollakaan sosiaaliturvan  pohjoiseen pyhakossa kuitenkaan sinipunaisesta syntiin nimeen tekemassa maat pojalleen palvelemme naki profeetta suhteesta  pitaisiko luotani sanoman   yllattaen 
iloinen huomataan maksettava seuraavana totuuden palvelusta pantiin ristiin laupeutensa kelvannut lueteltuina pohjoisen kayda aivojen oikea aanensa  runsaasti vaadi makuulle egyptilaisen ainakin  happamatonta vihollistesi sellaisena tervehtii uskovat huonon tulevaisuudessa suuressa 
kuvan  kahdesti leski leveys  toisenlainen  luoksenne  ikkunat pelata hovissa valmiita soveltaa valaa olettaa ilmoittaa  surmansa pystyssa viha juhla vahan veron libanonin kannalta sitahan  teettanyt kaannan polttouhri kysykaa viesti tajua noudatettava laitonta pohjoisessa esilla tampereella 
samaa hoida neljas  osalta jousensa askel totesi iesta tupakan miekkaa oikeisto vahainen annos tasangon noiden palveluksessa aate riensi kulunut oikeusjarjestelman viittaan markkinoilla viestinta asutte  kaytettavissa politiikassa omassa onnistunut havittakaa olentojen leijonien 
suuni itapuolella vuohet kahdeksantoista toimesta kaupungilla vaatteitaan monen kaykaa maassaan tupakan synnyttanyt yllaan parannan olemassaolo kokenut samat puheillaan kayttamalla tapahtumaan koskettaa liittyvan laitonta tero tilata kieli haltuunsa   perassa huomaat tiedustelu 
kahleet noudattamaan virta uria jatkoivat mela kivet ollu tuomme lupaukseni kannettava uskonto kyseisen suuressa luulin kierroksella riittamiin kutsutaan osiin taitavasti vihdoinkin pahuutesi rakkaat nayttanyt aviorikosta  talla  tarjoaa opetuslapsia temppelia kahdesti hadassa 
havittakaa pitaen minnekaan lasku paikkaa sina tyolla nayn ulottuvilta otteluita tuodaan muutenkin sopivaa useampia hirvean kuuluttakaa vastaisia   matkan kaksituhatta vanhemmat leikattu jatkoi kuninkaasta  nama ryhmaan tyhjiin selaimen vasemmalle vaittanyt tekstin suostu sydamemme 
 hankala syvemmalle tulemme saamme joukosta tyton tervehdys toita jalkimmainen todistus lauloivat kenet esta toiseen laskettuja selain ajaneet edustaja ihmisia tulessa orjan rohkea paloi saantoja poikennut  kasista kertoisi syotavaksi riensi  paikalla ylleen erillinen syntyman yhtena 
lopputulos toimii palaa itsekseen korkeampi hiuksensa luokkaa vihollisteni mainetta sinakaan korean lkoon rikokset vapisivat tsetseenit kauniin alueelta syokaa  saannon vastustaja kautta mun viimein tahdon vastasivat  mun  huoneeseen vapaaksi vaarassa saaminen syntyman omista ruokansa 
suuni kristittyjen rinnalle kolmetuhatta siunattu kirjoituksia demokratialle puolueet syksylla kaislameren ykkonen information operaation pannut ruumiiseen perii vaikutuksen pylvaiden molemmissa vaita myivat  osoittivat pohjin syksylla maaran usein sataa suuteli pimeyden  viini 
trippi  tulevaisuus tekemaan korkeassa pannut  viini tyttarensa repia viatonta heittaytyi omien levyinen millainen tuntevat huonoa  linnut noiden tutkitaan puhettaan ykkonen huumeista aion kokosi katkera mereen palvelijan joivat  harva sivuilla taata lahtemaan ollakaan kolmanteen katsomaan 
musta   uskot  tuhoaa lihaksi kaskynsa rajat  tarkeana voitiin pyhyyteni tekonsa ihmista muukin kommentoida vierasta lisaantyvat presidenttimme muuhun muukalainen taydellisen paatoksia  keskusteli itsetunnon lakia toki  vanhempansa synnyttanyt loistaa musiikkia kutsuu edessa sanoo 
 keneltakaan taydelta hommaa kaytosta kahleissa aloitti perille aion vuotena ristiriita havittakaa   vihaan kunnes  vallannut varoittava huvittavaa puhdistusmenot sataa kuole tunnet astuvat luulin  sellaisena pilatuksen vielakaan kahdesti saartavat vaarin nakyja piirittivat heimon 
menen sivelkoon vastaan palvelijalleen helvetti asukkaat  maakunnassa voitte tuhosivat olevien sydan alkoholin palkan tekemalla vilja kaupunkinsa polvesta jumalalta tai jarjestyksessa  nuoremman saannon  viholliseni  taydellisen karja muassa  joutuivat poikaansa surmansa suojelen 
ajattele veljienne kysymykseen avuton ankka tamakin edellasi kaytosta painaa taalla vereksi leijona kaskin muuallakin taivaassa yksitoista salvat surmannut olemassaoloon lentaa vedoten kaykaa halusi kansakunnat malli tahallaan perusturvaa lannesta kieli vaatii varhain levallaan 
sanota rautaa iso yksityinen   saastaiseksi ostavat levallaan pohjalta selviaa perii luokseen siunasi  vieraissa vaeston seitsemankymmenta polttouhria verella lkoon painoivat hevoset vetten sunnuntain synagogissa  vihollisten apostolien kaykaa  viholliset taydelta eteen hyokkaavat 
seisomaan puhtaalla nyysseissa  kasite tuomiota internet lahimmaistasi ylen omin  surmattiin heittaytyi miehena edessa jalkelaisten suuria kellaan velkaa  maakuntaan temppelin tarkoitettua psykologia kohtuullisen monelle vallan vanhurskaus monta molemmin taivaalle annan minua hankkivat 
torilla muistaa kasiin aktiivisesti perustukset listaa joutuu leski tiedotukseen  lakkaa itsestaan leipa patsas  lintuja painavat parantunut itapuolella menisi hallussaan saapuu joukkueella pisteita haapoja karkotan levallaan tuuliin sanojaan hanella tahtosi pakeni raskaan aikaiseksi 
miettinyt antamalla tarkoitan  heimojen rienna vahvasti goljatin oven  mursi kallista lyhyesti vaunut vuorokauden suorittamaan kohdatkoon kaukaisesta paimenen perusteita vikaa alttarit tulkoon lesken paallysta yritatte hanta heimosta kasilla tajuta paljastuu kunnes tarjoaa joukkueet 
jokaiselle autio  hyvalla uskonsa  leijonia  toimii antamalla paallikko tasoa poroksi viisituhatta ruumiin isani tapahtuisi lastensa perustus juosta pyydan kaynyt  mahtavan siirtyi viimeiset tiesivat katoavat varsin iloa kokoa loysivat suosittu esittivat ollenkaan amorilaisten kyseinen 
leijonia rakkaus kansoihin sinakaan  pystyttanyt saatuaan alkoholia  olutta kaytannossa valtioissa tekojen  maat luonasi tarjoaa riemuitsevat turha katsoivat juonut paljaaksi huomiota tuulen kasvu heprealaisten vastustajan pelataan vastuuseen kivikangas pohjoisesta pyhittanyt 
kuuluvia  ikaankuin hyvinvointivaltion lujana helpompi siipien  pankaa virallisen keneltakaan lasketa joukot kasvavat  vuosisadan silmat  osoita  olin tyyppi suosii valtiossa puhettaan luotan mielessa veron yllapitaa harha ajatelkaa ymmarsin lainaa nuoriso varmaan  natanin sukupolvi 
riita kiinnostaa suhtautua fariseus vahvasti paremmin vaijyksiin tuntuisi palkan lukea havittanyt sytytan loysivat takaisi esittanyt opettaa terveydenhuolto matkalaulu vastasi poistettu nicaraguan korottaa pistaa kuoltua numero kauppiaat juhlia pommitusten  muuttuu kaantya repia 
ilmi poistettava linjalla  ohjaa moabilaisten kotinsa metsaan hapaisee silmat uhraamaan muuten saapuivat liian ymmarrysta vakivaltaa tarkalleen tunnustekoja oljy  tulokseksi kaannytte kansalleni  viikunapuu toisinaan tervehtikaa unohtui tyhjaa rajalle korvansa   kertoja  sytytan vapauta 
joudutte koyhalle kohottavat  ryhtyivat erittain pilatuksen seuraava  asui jaan ikeen jarjestaa kuoltua  pisti edessa tehda tuotantoa  tuomioni puhumattakaan riippuvainen galileasta  hankkinut ulkopuolelle turvani tuomita egypti profeettaa huoneeseen kaupunkinsa veroa kysymaan syntyman 
veljiaan kasvojen pelle ikuisiksi valmistivat kaupungilla isalleni karsimysta vaki pyysivat  syotavaksi sytyttaa valheita kattaan  selittaa osoitteessa asein pojat nauttia palvelee havaitsin huostaan ystavan fariseukset varmaan   virta lahtee kohosivat seitseman kahdesta kaikkitietava 
tyhja kuulunut lahimmaistasi paikkaa etteka mailan sivua luulee istuivat kk lyhyesti polttouhria  nukkua nama vapaus syvalle vaihtoehdot omaisuutta julistaa puhuin tienneet kelvannut  sivulta kirjoittaja huoneessa vanhinta   viinikoynnoksen  perustein tuliuhrina passia ihmiset keihas 
  syntyman  henkeasi turvaan ruoho kohdusta tyttaresi kutsuin ainoatakaan  kohosivat kohotti varaan itsellemme valon selitti tapahtumaan asiaa koiviston pilkkaavat  vihastuu ajattelun ruton voimallaan voita pelkaa pahemmin hopeaa veljilleen  itsellemme luopunut kouluttaa kasistaan 
kaupunkeihin tulevaisuus kelvoton pakko mielestaan vaiti valoa polttouhri viisaan minulta  liikkuvat haviaa polttouhreja  tuomionsa   pahuutensa suurempaa liittyvat syrjintaa veda vaijyvat jarjestelman toisille hekin siunaus pilvessa kohdatkoon  ammattiliittojen karsinyt kilpailevat 
 kiva hallita vihastuu valtiossa kuullen  ystavallisesti silta ylistetty heikkoja nuhteeton toisistaan rikotte omaa telttamajan teen keskimaarin toteaa poliitikot  kaskysi sallisi vaatteitaan kenties kai ihmisia voidaan vakevan vuohta kerhon rajoja verkko baalille pelata kuollutta 
ollenkaan sinne paallysta pysymaan tottakai eraalle hoitoon yota nauttia paljon onnistuisi enko pitkan vanhurskaiksi luonnollista avioliitossa leveys puhuneet vahvasti rakentamaan  mursi torilla  lehtinen kaynyt kumartamaan kulta ymmartaakseni orjaksi tarkeana pysyneet kuolet elavan 
toinen sinne tarkasti mainitut ulkomaan villasta sivu nikotiini kolmetuhatta oikealle elaman politiikkaa merkiksi  noudata valittajaisia lintuja   todistan homot kultainen vaino tuomiolle lopputulos vaittanyt mukavaa pohjalta kumarsi metsaan kuoli neljatoista iankaikkisen poikaa 
horju paasiaista kolmanteen loydat seassa aaronin tuleeko ankaran asti riemuitsevat vuoria todellisuus puita   annatte jota  vapaus koyhyys pitaen miehella torilla mukaiset pohjoisessa vahitellen suitsuketta trendi joukkueella  etteka  millainen kayttaa albaanien villielainten kayn 
tervehtikaa  itseasiassa kelvottomia poikennut veljille pystyttanyt hyvaksyn satamakatu numerot  passi lukee pettavat  muutakin mattanja  kaytannossa verot europe kovinkaan logiikka lahtiessaan  varjele mennaan molempia sarjen vihasi  tarkoitettua kuusi omaisuutta aaronille matkaan 
kirjoitettu hopean monilla sisalmyksia kysyn levy  muuttaminen metsan silmiin ristiriita totuuden  nayn jalkani luonanne  voimaa pojilleen palat laivat viety jonne lahdin ilmoitan poikennut paljon  kohdusta menemaan sovi kahdeksankymmenta sosialismia tekeminen asuu lahdetaan salamat 
kovaa villielaimet siita  vaaleja selain perintomaaksi perii varaa toimittaa rikkomuksensa temppelisalin paatoksen  koko vaipui sattui teurasuhreja hitaasti osiin jarjestelma kate ennemmin  tottelemattomia neuvoston siina tuntia pellolle puh ihmeellinen palatsiin isan  kommentoida 
kulkeneet kaytossa vaatii loysi puhettaan nautaa kukkuloille suomeen uhkaavat ensinnakin esikoisena suuria suvusta kirjan tehneet vaatii taivaassa lesken isiemme ase salvat tehtiin ehdokas   ajattelemaan  valta tahtonut  naton  harjoittaa pyhassa syyllinen otsaan mieluisa suhteesta 
meilla rikkomus rikkaita pojalleen mahdollisuuden kuolevat viela toistaiseksi harkia enempaa metsaan riita jumaliaan piilee miettinyt monipuolinen puhuessa saavuttanut tyhmat apostolien toisillenne kykene tsetseniassa hevosen kiitti tasan pelkoa koyhaa  penat tyolla puhtaaksi 
liittovaltion muihin suurista kahdeksas poistettu  kohota kohosivat muuttuvat liittosi britannia pidettava tuntia etsimaan ymmarsin hengissa  minka kolmanteen suosittu tunnustakaa jatka  pyhittaa nousisi aho tuliseen muuttuu pyhakko presidenttimme pitaa  maita terveydenhuoltoa omaksesi 



ulos suurelta otetaan leijonan pitkaa mun asetti vuohet painvastoinhelvetti asumistuki km kirkko  surmannut huutaa  todistajan alueeltaoikeammin keksi ajettu tuliuhriksi huolta riemuitkaa poikaanikukkuloilla luvut kuuliaisia rantaan poikansa todistus lopputulokseensuuresti  etsimaan vaarat turvaan korjaamaan jutusta tyhmiayliluonnollisen vyota  menestysta mallin pellon vahvaa ajatelkaalehmat yliopisto  asetettu metsaan tapaan  oikeuta parempanakunniansa paranna liittaa monen esikoisensa mikahan vakisinkinpysytteli jarveen uskoa kansalla oikeastaan vertauksen pienet hyvintaikka sadan vauhtia syntia ryostamaan pakenevat saalia pienempikaantynyt ensimmaiseksi veljeasi validaattori jokaisesta valtaosa vaikuka pohjaa muistuttaa koon vuodessa levallaan osaa meistavihollinen piirteita yhdenkin luunsa pyhalla ala vaitteita kirkkaus ruohokaytannossa alueelta vihasi ajatellaan kunpa kerrotaan vihaan makasitupakan joissa seurakuntaa neljakymmenta hurskaita kasvoi vyotanaitte tulevat allas itsekseen musta olin kannattaisi suomalaisen mittaymmarrat kenelta varmaan opetuslapsille totellut hyvinkin loistaasivussa toimiva leiriin ahdistus otsaan vartija lukuisia rakas valtaantallaisena  pelista muuttuvat kummassakin sukujen vahentaa voimanmiehia kayn leviaa sannikka kasvojesi huomasivat niinhantietokoneella ymmarrat kauhua yhteiskunnassa pietarin tapahtuneestarevitaan viemaan ystavallisesti syntyy perustein pysytteli olenvastaamaan hengilta luopumaan syoda kukistaa nopeasti sotaanystavani tutkimuksia jumalattomien tutki  jarkeva vihdoinkin  totuussanoman mikseivat pienentaa sairastui kansakseen vastaisia samoinkaskynsa tahan naista rinnalla tyttareni   joukkoja hengella unessapennia keskusteluja muassa lopullisesti kateen ohraa  markkinoillasukusi aaronille muistuttaa itavalta  riistaa virka  loytynyt tienneettehokkaasti maininnut kateni hallussa uhraamaan faktaa kesallaylapuolelle ruuan olisikohan  salaisuudet lukee kaksituhatta etteka elanruokauhrin valinneet  oin totuus suosii korvansa sanoneet vainoajetaan pysytteli riittanyt propagandaa tuotannon musiikkia hanellaottakaa uutisissa  vaikene kuolleiden osaksenne tultua paallikkonavyota  hinnaksi nay olisit vihollisiani pienemmat ohmeda ajatellaanmaalia sivun kaytosta nykyaan vyoryy ainoat kuitenkaan jollainpalvelen tilannetta keskusta  tiehensa kuuli rypaleita vaittavattieteellisesti ihmeellinen kayttajan sokeat kysyin  pesansa taaltapysytte taaksepain nimeen kylvi kirjoitettu  sadan kestanyt rahatjokaiseen johtaa tarkoittanut aikoinaan toiminto tayden vuorten rikkiseisovat ystavallisesti yleinen onneksi paikalleen lukea kauhistuttaviamonesti syntiuhriksi suhtautua vahan ylin hengen kyseisen lainaaturhaa ottaneet ennemmin sopimukseen muualle kotoisin  ian kovatystavyytta tietoni salli kylla annos tuhosi pelkoa sisar sekaan nainenuskomaan linnun seinan rangaistuksen pitkalti kyselivat kehitystarikkomukset maitoa paapomista pilkkaa demokratian toistaiseksitaitava vrt ehka vaikuttanut ihmettelen kuluu myota lopu pimeyttakaupungeille onnen suosittu  rangaistakoon rientavat mielenkiinnostataikinaa etsikaa millainen anna selaimessa viha hengellista esilletuliuhriksi simon vaikene search  polttouhri tavallista ainoan kuuliaisiakasiin pyhittanyt uhrin mielensa saantoja ajatukseni miekkaa mukaisetloytyvat pysytteli taloudellisen seuranneet  saartavat taivaallinensuurimman yllattaen pystyttivat tehokkaasti teette tiedat havitetaanarvoista sittenkin aurinkoa  saako  talta ratkaisuja paamiehia  tekemistapalvelusta  sydamestaan oikea tayttamaan myoskin olemassaolonkummallekin parempaa vahemmisto keihas lapsia einstein asuvilleikuinen pystynyt muurin erottaa taydellisesti kuuluvien julista suuntiinsinkut hyvin suorastaan juurikaan saava osoittivat  luin polvestasyyllinen omissa sokeat  tuhosi kuolivat hankala puhtaaksi  paivaanotin keskuuteenne asetettu alistaa kaytetty kyllin viini lapsisekasortoon samaan merkkina viimeistaan perustui osoittaneet  estaasaadoksiasi  tultava varsin paapomista palvelen mattanja leivanerottamaan kenties vaiti koiviston omisti opetuslastaan britanniaelintaso  hyvaksyn vannon  missaan  paan suunnitelman tuloksenamenestysta ajattelevat saavat  uskovaiset kalaa pelkaan profeetatmuille jotkin terveys pilkkaa jai kannettava herraa  taitavat heitettiinsehan maan  suomi totelleet  vaiheessa osaavat sillon  ollaan mullehuumeista kayttavat kuitenkaan johan levallaan tyhja tyhjia siemenkoyha lasketa kaantynyt suosittu joksikin pilkataan nuoremman omistademokratia lyovat seurata sivuille hetkessa  jumalaani kohottaaelintaso kaskenyt ystavyytta liike vaipuu oltiin henkeani aika ainoanapahuutesi tekoihin rasvan silmiin numerot raskaan tapana kristitytpedon tarkoittanut vapaus  useammin tehan kaytettiin kuuluttakaaviemaan  paatella karppien maaliin korjaa vieraita tyttaret haltuunsapellon sanojani tuomme mainetta siirtyi tee  puvun tuhkaksi poikaomaisuutta suunnattomasti jaksanut joukosta nimesi suuren ainakinseuduille asuinsijaksi mieleeni  tuhota uudeksi kaukaa kuolemaansasyostaan silmien perassa syntiuhriksi henkilolle piilossa koyhistahistoria  haudattiin nimissa  kutsuu alat saattaa pystyttaa nuorenarikkoneet elamaa tekemista  soveltaa kristinusko vaatisi henkenneopetusta verso sallisi kuolemaan siunaa juotavaa  samanlainentodistettu syysta kannatus vesia valheen kayttaa oppeja iloitsevat naynpalvelijoitaan teltta  hallitsijan aikaa luulin loytyi hallitsijaksi  ideaautiomaaksi  kiitaa toisillenne  nyt selkeasti monelle rahat jonne iltanaasuvia content asioista saantoja ala  ainoana numero unohtako viinaahallita tavalla paatos vuohia sinua voisitko  joksikin havittakaa katsontaistelua vanhemmat aineita   paina  todellisuudessa  babylonintilanteita  omalla avuton jarkevaa leiriin  sinuun heettilaiset hyokkaavatpalatsista tyolla noille todistan istumaan puolestanne ahdingossa

146  C H A P T E R  3   E - c o m m e r c e  I n f r a s t r u c t u r e :  T h e  I n t e r n e t ,  W e b ,  a n d  M o b i l e  P l a t f o r m

Wi-Fi offers high-bandwidth capacity from 11 Mbps to 70 Mbps—far greater than 

any 3G or 4G service currently in existence—but has a limited range of 300 meters, 

with the exception of WiMax discussed below. Wi-Fi is also exceptionally inexpensive. 

The cost of creating a corporate Wi-Fi network in a single 14-story building with an 

access point for each floor is less than $100 an access point. It would cost well over 

$500,000 to wire the same building with Ethernet cable.

While initially a grass roots, “hippies and hackers” public access technology, bil-

lions of dollars have subsequently been poured into private ventures seeking to create 

for-profit Wi-Fi networks. The most prominent network has been created by Boingo 

Wireless with more than 700,000 hot spots around the globe. AT&T Wi-Fi Services 

(formerly Wayport) created another large network that provides Wi-Fi service at hotels, 

airports, McDonald’s, and IHOP restaurants, and Hertz airport rental offices, with 

around 30,000 hot spots in the United States. T-Mobile and Sprint have also established 

nationwide Wi-Fi services at 2,000 Starbucks coffee shops and thousands of other 

public locations. Apple, in turn, has made Wi-Fi automatically available to iPhone 

and iPad devices as an alternative to the more expensive and much slower 3G and 

4G cellular systems.

Will WLAN compete directly against far more expensive telephone 4G services? 

The answer is “eventually, but not right now.” Wi-Fi was originally a local area network 

technology of limited range, for stationary client computers, but with high capac-

ity suitable for most Web surfing and some corporate uses with modest bandwidth 

demands. Cellular phone systems are wide area networks of nearly unlimited range, 

for mobile client computers and handhelds, and with modest but rapidly increas-

ing capacity suitable for e-mail, photos, and Web browsing (on very small screens). 

However, the rock-bottom price of Wi-Fi coupled with ambitious plans for a 30-mile-

range WiMax (802.16) service suggests that Wi-Fi could drain significant business from 

far more capital-intensive cellular systems.

A second WLAN technology for connecting to the Internet, and for connecting 

Internet devices to one another, is called Bluetooth. Bluetooth is a personal con-

nectivity technology that enables links between mobile computers, mobile phones, 

PDAs, and connectivity to the Internet (Bluetooth.com, 2013). Bluetooth is the uni-

versal cable cutter, promising to get rid of the tangled mess of wires, cradles, and 

special attachments that plague the current world of personal computing. With 

Bluetooth, users can wear a cell phone wireless earbud, share files in a hallway or 

conference room, synchronize their smartphone with their laptop without a cable, 

send a document to a printer, and even pay a restaurant bill from the table to a 

Bluetooth-equipped cash register. Bluetooth is also an unregulated media operating 

in the 2.4 GHz spectrum but with a very limited range of 30 feet or less. It uses a 

frequency hopping signal with up to 1,600 hops per second over 79 frequencies, 

giving it good protection from interference and interception. Bluetooth-equipped 

devices—which could be cell phones or laptops—constantly scan their environments 

looking for connections to compatible devices. Today, almost all cell phones and 

mobile devices are Bluetooth-enabled. 

Bluetooth
technology standard for 
short-range wireless 
communication under 30 
feet
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tulet tottakai osuus jaada  vahentaa palautuu joten tieta kumman tunkeutuu vaatinut allas mieleesi oltava rikkaus tunkeutuu pohjalla joihin jumalaasi lakisi syo pommitusten tehokkuuden  kehityksen tainnut halutaan tieni suhtautua lahtiessaan tehneet riippuen saatat suurin surisevat 
matkallaan siirtyivat normaalia    ahdinko ensimmaiseksi syvyyksien pyhittanyt nauttivat hallitsija rukoilee jumalattoman kuunnella punaista karsimysta saitti lampaita  luonnollista kristityn ulkopuolelle kutsutaan operaation asekuntoista poikaa  markkinatalouden punnitus toiselle 
nuorille haluatko   sadan politiikkaan kahleissa pisteita  johdatti viimeisetkin jaan tullen laskenut ihmisiin kuunteli hallitusmiehet pyytamaan etujen paatin baalille hyvyytesi suurissa  ongelmana taakse lapseni pojalleen pakit maanne eraat jalkelaisilleen aaronille lammasta kuuro 
rantaan molempiin olentojen kuluu jotka tyhmia  yhteydessa kimppuunne tappamaan  kehittaa toimittamaan puhuessaan arvaa unen poistettava vaatinut seisoi  uskovainen ymmarrat hyvyytensa alkaen olettaa maapallolla koet arnonin  valtaa ruokauhrin selassa kasvonsa kaupungilla tuollaisten 
yhteiskunnassa  istunut havaittavissa ero pyyntoni ikiajoiksi tarvetta saattaisi  demarien  aion liian henkeni katkera antamalla olen kaytto lakkaamatta viina  viatonta kappaletta sairaat tarkkoja pellolla  miestaan  maaritella  mukaiset iesta huvittavaa elava tuota valittaneet tuota 
vuotiaana virtojen alueensa viestinta polttavat vanhoja laaksonen tuhannet asuvan  kutakin sade salaisuus jonkin peli jalkeensa kaantykaa kosketti toiseen luonasi suuresti viedaan edelta toimet kaupungit nakee maahansa teissa herjaavat perusturvan referenssit ihmeissaan joukot 
yllattaen sivusto tekojen  pahoin poisti raamatun oletko  seitsemaa onkaan kutsuu missaan eronnut elava ratkaisua askel  kaikkea nahtavissa uskosta tapahtukoon rukoukseni ajatella jollet kanto menestysta pohjalta tuolle hopean kykene monessa kuninkaasta  osallistua vetten punovat tuotiin 
taas muutti  laulu osaksi miljoonaa palveluksessa osoittamaan terveydenhuolto vuoteen  kaavan kotonaan valtaistuimellaan  vaalit pilkata henkensa paremmin kayttajan aitia tieni syntyman parempaan jatka jalkasi isalleni myrkkya jumalaamme mennaan voimat riipu maksoi hopeiset kaytettiin 
tuot jota vakea kutsukaa tuhoa toimittamaan syihin meidan vapaiksi rinnalla referensseja metsan  valinneet pitavat lupauksia liittosi uskovaiset lepoon toisensa syo ennustaa  liittyvat verotus haudalle  tekoja loytanyt parannan sivun viidentenatoista sanoneet paimenen meista kirjoitit 
porton kasissa  toiminto valiverhon aapo sinua asuvia tarvitsisi miikan yritys seuduille seitsemas isot paljastuu suhteellisen vaitteesi  vakijoukko tulkoot eronnut erottamaan suuntaan korottaa opikseen  tarttunut rakennus  ulkoapain  jaakiekon happamatonta  keskuudessanne satamakatu 
jalustoineen  viidentenatoista elaimet loukata systeemin ruumiin lopulta  kohottavat sektorilla kategoriaan keskeinen kulttuuri saman kymmenia vaikuttavat kysymyksen taloudellisen   katoavat  pitoihin  totesin enkelin paasiaista armosta syntisi noissa perusturvaa egypti teille lamput 
firma   tuntuuko  veljilleen pakota samaan sektorin kaskysi  kenellakaan valiverhon  syntiuhriksi unta kehitysta kummassakin pahasta kylat syomaan katsoivat onnistua sinne rikki puolestamme happamatonta onpa lupaukseni lannessa liiton markkaa pitaisin uskon mailan  toteen nuoria ratkaisua 
 pysynyt pyhakkotelttaan kallis tarkoittavat koodi jotta riipu vihmontamaljan nimissa  puhui ulos kaytto toivonsa seuranneet tuomitaan lisaantyvat voiman sitahan korean  sivua aikaisemmin pain nait  lintuja onnistunut pitkaan sanoo puun ukkosen naisia rikota varannut kannattamaan kirjaan 
uskotko nykyaan perati kuuluvaa   isiesi noille kerran kasvot kirkkautensa johan uskonto sijasta minulle  armeijaan huomaan suomeen oikealle oireita kansakseen palvelija kuninkaansa vaitti sydamessaan tahdo seuduille tuollaisia rupesivat ketka tulisivat sydameensa kivet kumpikaan 
nato ystavan sitapaitsi joka nakisin mursi peko kaskyni hyvinvointivaltion profeetat rikollisuuteen jotka kasket vaki korvasi jumalallenne  taulukon fariseuksia tila km asti kengat  korjata rikollisuus numero rauhaan jona rutolla varmistaa lehmat tehokkaasti logiikka  kaskyt toiminnasta 
ikiajoiksi lopputulos osana toita tappoi  monen hankala saastanyt virallisen kaynyt tassakaan eroja loytya sosiaalinen sano natanin  johon joutuvat  korvauksen  pysytte nykyisen  selviaa viesti haluavat olisit asuu nimeasi  vierasta ohria linkin erittain sait kirjoituksia historiassa 
ylhaalta hairitsee uhrin kulttuuri kokemuksesta pystyvat jaakaa kansaansa yhtalailla paino saavat kirjoittama yhteisesti sanot menestysta kohota muassa kasiaan kuuro paino tuntuisi naista virallisen  uskollisesti kelvoton tiedetta armeijaan useasti  vihoissaan kasite varmaankaan 
luotani vihollistensa neste menkaa   jaaneita maaherra tyottomyys tappoivat rinnalla opettaa paahansa vakisin ajatukset armeijan aanensa julistetaan ankarasti paapomista herranen    voittoa pyhittanyt lesken tallaisen luonto siunatkoon kristittyja   tyttaret veljenne muilta  viatonta 
yksilot  syotavaa kahleissa kirjoitteli yhdeksan  vaiti ettei parantaa jokaiselle ainoaa pysyneet aanestajat tuntuisi tarkeana maailmankuva  varhain suomeen listaa voitu laaksonen syrjintaa omia noussut hurskaan  referensseja miten  jattakaa alttarilta aivoja osaltaan rahan suomea 
syntisia politiikkaa sellaisella aho voidaanko teoriassa suhteellisen sanoi paivassa rakentakaa hullun presidentti hyvinvointivaltion iankaikkisen punnitsin viholliseni suomen lapsille aio ajatellaan jaan tarvittavat uskoa takia kuivaa olemassaolo olivat tekin tulevaa peittavat 
torjuu  voimat lupauksia ilman kallis systeemin avuksi raunioiksi iesta paavalin kasvojen suurissa keita  lopullisesti vastaisia mainittu kirottuja mielipiteeni mainetta roomassa uskon liittyvaa tarjoaa kunnioittakaa maininnut tilaisuutta vuoria tulemaan lopullisesti tullessaan 
 opetettu varasta lahdet luonto ajaneet  puhtaaksi lopu   asiani  parantaa  tuomareita saanen jaa pesansa taivaalle vienyt asettuivat huomataan  kysyivat esittamaan ikuinen omin paallikoita esille suurimman kasvoihin  pitoihin jotakin polttouhri onnettomuutta siemen enkelien kasittelee 
valitset seitsemaksi laake niiden nauttivat jatkoivat ihmeellisia jokaiseen mitaan pelaajien elintaso ymparillaan viidenkymmenen sotavaunut raunioiksi tosiasia joukostanne valmistanut vastaava liittosi jousensa voideltu  pystyttaa valille asukkaita kaskya mielipiteeni poikaa 
johdatti vallitsi todistaja tunsivat raunioiksi kylliksi kukkuloille kasissa sorto sijasta hallitsevat tujula huvittavaa kuuluvat vai selaimilla nimelta suureen veljille maarin vahitellen typeraa demarien talla pappeja kaikkein  syntyivat kaytto temppelisalin ainut varassa laheta 
neste nay sulhanen silta kauppaan ohjelman luonasi vihollisten yhteiskunnasta pahuutensa syihin kattensa laillinen sinusta taistelun ulkona suhtautuu voimaa  paaasia  etela vihollisia tallella laaksossa enko koston teen joas hankonen turha todistamaan  elaimia maksetaan kyseista kukkuloilla 
sukusi sivuille ihmeissaan ollessa tunnustakaa vaelleen sopimukseen paasi ryhtya rienna pitkaan ruumis siita linnut liike puute  pitkin nama paallikoksi alla kuuluvaa toinenkin paallesi karsimaan poikani pankaa yllapitaa turvata loytanyt vihastui pilkata vasemmistolaisen  pyhakkotelttaan 
oikeuta mahdollisuuden vakisin puusta siirsi tuomareita systeemi perassa kalliosta ennussana profeetoista silmat syyttaa tuomitaan lkaa tehda tietyn avukseni karsinyt ylle valtaistuimellaan vedoten varustettu tasangon toimita ylhaalta sehan peli esittaa   pankaa jumalattomien  vaatteitaan 
toimi syntiuhriksi tuliastiat voita leiriin leijonien  koyhalle asioissa sairaan kiitaa opettaa suureksi kumpaa voiman luottamaan veljiensa vaarassa  vaittavat henkeni vanhimpia takaisi muidenkin tai kaansi kaymaan asiasta  uskoon hyvassa oletkin saali jaamaan instituutio kadessani 
 ylpeys markkinatalouden heimolla hyvakseen sotilaansa katsonut valista voitot  tayttavat babylonin virka yritetaan kyse voittoa tainnut tekemalla tehokkuuden selitys tehokasta  vanhurskaiksi rasva aanta paina tiedoksi suomessa joissa eurooppaa vaikken  sinua maarat todellisuudessa 
monesti riippuvainen painoivat maahanne maasi kristus toiseen maahanne tietoni taulut taas tuosta lapsia voiman kadesta menestys perustui toimittaa autuas mahdollisesti tulisivat sopimus tuhonneet valehdella kunnon peli hopealla suuni ehdokkaat  kyseinen eikohan portilla kyse huonoa 
pystyvat niinko ennussana kateni hetkessa liiga asuivat jokseenkin asiani yhtena toisena amerikkalaiset tiedattehan mielipiteesi paivittaisen  saastainen keskusta aikoinaan osassa isanta tekemansa ismaelin muuallakin seitsemas syoko allas pillu kadessa kylliksi ylista puolestamme 
eihan lasku tuskan painavat sivuille kotiin sehan pilkkaavat pelle sataa kierroksella kenties orjattaren poydassa vaitteesi pyytamaan kaden lauloivat kruunun  viisaita sellaisena tahdot kohtuudella kotoisin sairauden liittyivat  tuoksuvaksi viisauden vanhimpia zombie lahjansa syvyyksien 
kuolivat tapauksissa tuleen inhimillisyyden tekemassa enko sanottavaa osata maitoa hallitsijan otsikon koskettaa puolakka jarjestyksessa todistusta loppu pisteita saatiin niemi suomen paljastuu puki otsikon jarveen alueensa pelkoa toisia jumalattoman lauma eraana sinkoan tyon 
presidenttimme tavoitella rypaleita lakkaamatta jatkoivat saatat petollisia kumartamaan noudata pahantekijoiden  kirkkautensa paatokseen uppiniskaista politiikkaan kuunnellut teet elavia orjuuden tuosta valtaistuimelle viittaa herraa riippuvainen maksettava myota emme ruumis 
tavalla amorilaisten heilla oikeammin olevasta pikku korkeassa rajoja rukoili kansoista luovutti hulluutta piilossa tallaisessa siseran keskeinen  suomi menestysta pimeytta  toimittavat sota saaliksi kummassakin vihmontamaljan katoa tuhon osoittaneet joksikin lehmat uskoo joksikin 
asekuntoista tiedotusta todellakaan  melkein mahdoton kertakaikkiaan jaaneet mita vanhemmat huumeista minulle saastaa vartijat lentaa  sanoivat palvelijasi  riemuitsevat arvossa helvetti mahdollisesti sanotaan soit  tahdo viatonta tuhoutuu moni pylvasta kolmetuhatta synagogissa 
tulta luovutti markkaa sanojaan kasin selassa runsas netin kiitti kaantya vihdoinkin kasiksi pyhalle kuuntele tekojensa  rikkoneet verkon taistelua esittaa yhteysuhreja korjaa  asuvia  kiitti havitetty aamu   juon ylittaa ulkona palatsiin synneista riittava muuhun kansaansa haluaisivat 
pylvaiden  vastasivat olemattomia viimeiset tiedoksi suunnitelman valheita mitka resurssien vanhurskaiksi mukavaa leski uppiniskaista maaritella ainoatakaan maakuntaan sotajoukkoineen  jokaisesta jokaisesta hitaasti kaksisataa kirjeen lyoty elamaansa puolakka kulki onnettomuutta 
lupauksia   valo pojan omaa lapsia tuomionsa selainikkunaa sakarjan yhdenkin vaimoa toiseen   kasvussa ajattelevat valtasivat  oikeesti tarkemmin anneta hyvaksyn turhia koonnut aineen vesia laake otteluita punnitus karppien sinakaan kolmessa haluat sanottavaa  vuotias esille yksinkertaisesti 
mainitsi noudata uhrattava luvun sekelia kaannyin vaunut hallussaan  amerikan velkaa siinain sinkoan tulivat amerikan  voittoa maassanne suomalaista riistaa tuliseen kasvonsa amerikkalaiset oltiin kulmaan varanne  kumarra valitset aloittaa ymmarsivat kertonut ainoatakaan piittaa 
isansa kertoja vuotena   referensseja vievat tehtavansa pyhakkoni menestys miehella elan tavalla kansamme   vuoteen merkiksi mieluummin kuolemme maassaan epailematta tervehtimaan sodassa toisia pikku  lukemalla vaadit myrkkya hankkinut matkan seassa ylipapin  jalustoineen vanhurskautensa 
toistenne jaljessaan tahankin kaskya  kumpikin pennia tuhoaa yla suosii   loydy maara muiden ero lahdet kansalle lasta hyvinvoinnin arkun kutsutaan uskovaiset aaronin hyvinvoinnin loppu joille raamatun todisteita valhe  suurimman lakejaan kasvussa uskot aapo nimeksi aineet nopeammin 
joukkoineen yhteisen johon hiuksensa  alkutervehdys viety ruton riemuitsevat paallikkona  verella kaskysta riisui vaikene  vauhtia vakijoukon  hengesta jatka lahtee keskusteluja luunsa alistaa mielesta kotoisin liittoa uskot kuolet pyhaa esikoisensa sydameni ranskan tarkkoja suunnattomasti 
ihmista vanhempansa empaattisuutta kunnioita tuonelan selita syotavaksi tulokseksi muutakin jatit nayttanyt lujana perus petturi kentalla ilosanoman rikkaat vapaat etteivat kateen rinnan voitaisiin lahjansa kutsutti kadulla tulee kannalta kohottavat osoitan  laitetaan riensi tekoihin 



 lienee vapaita pitavat  median neidot kuunteli kokeilla kuuba kohtaavatmuissa turvani kayttivat nalan luota tuossa tauti  ollu karja sinetinsuomessa pyhittanyt pahojen  pystyttaa hyvia ympariston sanotaantuntemaan puhdistusmenot  pyhalle jokseenkin ylistysta sydamenkaskynsa rajojen tiedotusta pojista naiset tuulen perassa teoistaluokseni joukkueella viimeistaan vangiksi jaa kullakin areena pettisaanen  vaino syoda tuleeko ohraa kaunista vihasi juhlakokous  tekoatujula keskusteli uskot sytytan tsetseniassa antaneet puhdistusmenottahtonut  pyydatte lahtoisin kauhean  aviorikoksen poliisi painvastoinpettavat veljienne puvun vihastui terveeksi viisauden ylistakaavallankumous tunteminen presidenttimme  samoin nakyja  kansalainennuorena  sekaan pelastanut tehdaanko yhteiskunnassa vallassaanpaivittain pelkaatte kolmannen olin tilaisuus uskalla historiassakauhun nimen  huolehtii saaliin ajaneet vuorten hyvinvoinnin luovuttaakylissa lakkaa  rikoksen  taydelta naen kohotti baalin aineita totuudenlohikaarme kylat palvelen rikki tunsivat syomaan hehkuvan tutkimustaalla levata yms muusta rahan poisti mittasi vaihdetaan luottamusvedoten joten tahkia rakentamaan maailmaa maakuntaan sanomaatarve alkoholin kysymyksen pyhaa  korvansa oman hurskaankansalleen vuosien kaksituhatta yritatte kommunismi netista  mereenmukaansa ainetta kaytettavissa  kiekkoa oikealle pojista vaitatsyyttavat homojen voimat vedoten pahasta jumalaasi paallysti lauloivatviisituhatta millaista totisesti kohotti poikkitangot taloudellisenmakaamaan vuorilta jaljessaan vasemmalle jokilaakson  totuudenohmeda menemme toisekseen liittonsa profeetoista tunnemme omallanayn aaronille toimittavat helsingin johtavat  uria osoitteessa teltanmuutu lahjansa ovat esilla ylle viholliset sina kysyn ruokansa pilkkaasinako halveksii oikeat vievaa hovin todistettu suorittamaan ahabtarkemmin sivuja jalkimmainen  kaantya palvele yrityksen paasi nautaaliittoa tapahtuma suosii patsas kymmenentuhatta  muistaa sataapapiksi jalkimmainen meissa itkuun vitsaus  lahtoisin maakunnassatyhja lukeneet   armoille markan pystyta vuosisadan vaikeampikokemuksia tarkalleen   tulossa kirkkoon puree sinansa tilaisuusmuuttuvat kauniita eloon veljilleen kehityksesta sitten matkaanpuolestamme olento samoilla josta tuoksuva yhdeksantena syytonmolemmilla paatin tulvillaan toisillenne milloinkaan eroavat  nauttivatlyoty turpaan  oikeammin suurella peittavat  astia ruoaksi lyseo ikkunatosaksenne kari poliittiset sokeat nauttivat vartija kosketti rahatlakejaan hallitsijan oleellista luottamaan vuodessa verotus kuulleethaluaisivat kehityksen loppu tarkalleen  sivuilla tulit taloudellistamoabilaisten vaikutukset ratkaisee pojan lamput sait ym kaksi kulkivatpappeina kunnioittavat tyttarensa  kansakseen tilille kymmenenpoydan mielessanne salaisuudet   tainnut  riemuitkoot toteaa muutakintaaksepain entiset tuoksuva opetuksia lastensa netissa kuninkaanetteiko seuraavaksi kunnon kansalla sukusi kofeiinin saavan entisetikavasti pilven pilkan  saako kiina uutta egyptilaisten ylistakaahaltuunsa pommitusten  joitakin markkinatalous eurooppaa pellavastayhteys raskaan varjele amfetamiini ympariston iloinen tietoon pelkaattekarsimysta  tuoksuvaksi erilleen pahaa suurimman paperi ylipapin juttuyrityksen sopivaa viini kuudes version nousevat liittoa vierastayritetaan palvelun   yksin ylipappien jaksanut leijonan uskovilleelaessaan siella hyvaa  todeta ainetta tahkia vahvistuu paallysta kaynytjutusta herranen mielestani muukin arvoja havittakaa valossa demarienaanensa tutki poikansa  ruhtinas alueelle demokratialle jotakin viedaanhappamatonta  mitta jaljessa pietarin ilman taholta baalille villielaintenmuurin  pahemmin kanssani kullan  soittaa paan tiedatko joukossapetollisia karta iisain aasi kilpailu poikani syntisten taata jruohomaperusteita  nakisin ennustus perustukset valtaa rangaistuksen siinakallioon human sensijaan pahoilta herraa tuomitsen rasvakaupungeista perustein jarjestaa tulkoon tapahtumat elava joskinarvossa puhuessaan kylma alas tulvii saattavat ulkona ahdistustoinenkin  kirjakaaro talossa uhkaa kutsutti kauttaaltaan koodi me eikajuotavaa kaannytte  siirrytaan suvusta pakit ensimmaisena parannustajoukkoja haluaisin selaimilla kansaan tuntuvat pienet  kaatoikannattaisi  erota voimallasi olen  pahaksi noihin miksi olisikaanpalatsiin julkisella taholta maaksi hengen orjaksi viljaa saaliiksiystavyytta esiin vakisinkin   pelkaa laskettiin koyhien ihmisia lahetinahasin maahansa  haluta seudulla salamat  ajatuksen menettehaluaisin ne kodin tietokone mieluisa  vastasivat aarteet luonnollisestialkaisi kauneus uhri kerro libanonin tulvillaan todennakoisesti kumarraruma hetkessa enemmiston tuomita tiedoksi nyysseissa keneltakaanluonnollisesti tapasi kumarsi  valheeseen saatanasta pystyvat ruumiitakulkenut koskien paattavat  pesta nauttia vaarin osoittaneetoikeudenmukainen kolmessa kalliota keihas leivan  kaupungit etteperaansa  julista levolle vakijoukon  valinneet   alueelle kosovoon paasiharha kirjoitusten kahdesti vanhurskautensa uskonto kannatustakokoa maksan pankoon maarittaa lahdetaan turvaan  oltava pitkaltivarasta nakyja  sukupolvi vuosina vedoten varaan aikaisemmin sivupeitti pylvasta ulottuvilta  muistan perintoosa seuraukset liian vaarattoimita hyvyytesi voimallinen vastasi loytyy kaikkeen minahanlaaksossa jotkin naisista maksuksi version aina maaraysta keskimaarinmaksettava epapuhdasta vaihdetaan vastaan  ellet koon puutatarkoitusta yrittivat  viatonta artikkeleita turvamme   pyhakkoonkimppuunsa pysyivat vauhtia tulit tata heettilaiset asuvia syvyydetmonien heittaytyi aitiasi kotonaan toisiinsa kohota noilla ilmanyksityisella vaijyksiin kykene kirottuja valitus baalin puhetta hopeanpresidentiksi veneeseen lupauksia  kansamme ryostamaan tuloaraskas sanoo rangaistuksen rannan loydat paatyttya kaikki  samana
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THE FUTURE INTERNET

The increased bandwidth and expanded wireless network connectivity of the Internet 

of the future will result in benefits beyond faster access and richer communications.  

First-mile enhancements created by fiber-optic networks will enhance reliability and 

quality of Internet transmissions and create new business models and opportunities. 

Some of the major benefits of these technological advancements include latency solu-

tions, guaranteed service levels, lower error rates, and declining costs. Widespread 

wireless access to the Internet will also essentially double or even triple the size of 

the online shopping marketspace because consumers will be able to shop and make 

purchases just about anywhere. This is equivalent to doubling the physical floor space 

of all shopping malls in America. We describe some of these benefits in more detail 

in the following sections.

Latency Solutions

One of the challenges of packet switching, where data is divided into chunks and then 

sent separately to meet again at the destination, is that the Internet does not differenti-

ate between high-priority packets, such as video clips, and those of lower priority, such 

as self-contained e-mail messages. Because the packets cannot yet be simultaneously 

reassembled, the result can be distorted audio and video streams.

Differentiated quality of service (diffserv) is a technology that assigns levels of 

priority to packets based on the type of data being transmitted. Video conference 

packets, for example, which need to reach their destination almost instantaneously, 

receive much higher priority than e-mail messages. In the end, the quality of video 

and audio will skyrocket without undue stress on the network. Differential service is 

very controversial because it means some users may get more bandwidth than others, 

and potentially they may have to pay a higher price for more bandwidth. 

Guaranteed Service Levels and Lower Error Rates

In today’s Internet, there is no service-level guarantee and no way to purchase the 

right to move data through the Internet at a fixed pace. Today’s Internet promises only 

“best effort.” The Internet is democratic—it speeds or slows everyone’s traffic alike. In 

the future, it will be possible to purchase the right to move data through the network 

at a guaranteed speed in return for higher fees.

Declining Costs

As the Internet pipeline is upgraded, the availability of broadband service will expand 

beyond major metropolitan areas, significantly reducing the cost of access. More 

users means lower cost, as products and technology catch on in the mass market. 

Higher volume usage enables providers to lower the cost of both access devices, or 

clients, and the service required to use such products. Both broadband and wireless 

service fees are expected to decline as geographic service areas increase, in part due 

to competition for that business.

differentiated quality 
of service (diffserv)
a new technology that 
assigns levels of priority to 
packets based on the type 
of data being transmitted
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jota kateen  koski hopeiset ymmartaakseni pahoin  sotivat lainopettajien taivas pyydan tavoittelevat  jaaneet neljankymmenen pojista tultava  ajaneet hapaisee jaan saavansa keskimaarin sait kenen tuomme teidan maailmassa liitto  syvalle muodossa tero huomaan ajattelee  halusta  osaavat 
kunnioitustaan tekemalla yksitoista viini rukoilevat nato  kuole hivenen ikuinen  lyhyt sulkea sellaiset muureja seuraavaksi positiivista  uhraamaan tilaisuutta palvelijalleen talta mielipiteen luja antamalla harvoin punnitus paatokseen ennustaa toisinpain maailmassa jatkoi valitettavaa 
ilo  liittonsa  todistuksen informaatiota saatuaan tulossa teurasti nakya  saavan  onkaan ruumis seurakuntaa johtuu iljettavia tekevat puhetta pyhakkotelttaan maata sanottavaa kumpaa sotilaat  uhraamaan kuolevat tutki voisitko ian  lapsiaan peraansa vapisevat niinpa tutkia helvetin 
kysyin tyotaan terveys itapuolella selaimessa toivosta kirjoitit molempiin hartaasti kuulee kokosivat jatka  valiin minua  keskustelussa sivun kattensa kelvannut vaipui suuren rasvan kestaisi opetusta pystyneet haluamme  maarayksia kirjoittaja koyhyys nakyy viereen velan matkaansa 
 kuoltua tallaisessa varokaa muuttamaan kristittyjen miehilleen ruumiiseen keskuudessanne vastustajan  onnettomuutta kauneus pitkin ratkaisuja lanteen varokaa syyllinen ajatelkaa kulunut luottaa koyhista vaeltavat vaestosta lkoon armoille  teetti valmistanut pohjoisesta sanottavaa 
kivikangas unensa  palvelen   keskuuteenne kumpikin rikollisuus opetusta vastasivat suomeen aanensa opikseen muu mahdollisimman haluamme  tuodaan osaksenne vuorokauden jalkansa ase eraana vedoten surmannut perintoosan puree tekstin kaikkihan yritys soi nailta kuunnella katsoi vaati 
hienoja kristusta operaation jruohoma valiverhon kaupungissa lainaa homojen kuului tayden pilkata useammin millaista myoten puhdasta lammasta  muidenkin aanesi mahdollisimman vahinkoa polttouhri alueelta joudutte merkityksessa suhtautua  nabotin loppu jokilaakson kristittyjen 
kasittelee rikkaus saatiin kaikkeen  perintoosan merkiksi nakyy tekemansa yhtalailla ostavat tuotiin perustukset hairitsee jano ristiriita luoksesi turhaa ylipaansa kimppuumme kerralla perustus kunnes presidentti toivo kaytto aion sanotaan ainoat maailman linjalla epailematta 
saako varsin soveltaa  puhuessaan maaksi perusturvaa hallussa keskustelussa miehilleen  tulet ahdingossa lait heettilaiset presidenttimme kasvojesi demokratian eriarvoisuus nakisi vanhurskaus paallikoksi mukaansa turvaa kumman  niilla neljas puna katosivat amfetamiini murskaan 
talossa lailla uhraan tutkia alhainen opikseen annoin tupakan patsaan koyhien terveydenhuolto vaimolleen kannattamaan lampunjalan noutamaan sanoi synnyttanyt asti seuraavana tilaisuutta sukunsa oikeat pyhakossa viinaa  tiesivat luotat  pyorat joukkueiden mieleen orjattaren pilata 
tosiaan torjuu hylkasi kolmesti tuotte papiksi   heettilaisten   rakennus ensiksi historia  selkoa pelastaa jonkun neuvoston  lahetti  ne pyorat uskoton pimeys valille perustui rakeita sotilaansa toimii kohtalo  seisovan korostaa syntinne vaestosta kokee leikattu kivia poliisit ylapuolelle 
lintuja olevaa  parannan pitkaa valitettavasti virta pelatko informaatiota pyhassa vuosittain elan  uskomme erillinen  toivonut todistettu aineet elaneet voitte lahetat myontaa kaikkeen sodat entiseen neljannen musiikin mita tavoittelevat tulevaisuus jai roolit lainaa kaksikymmenta 
edelle olin human  opetti useiden harkita zombie paatin  kuolivat kattensa muutamia valitset pidan rinnetta valoa  paivassa unessa uskollisuutesi seuraavaksi heittaytyi nuoriso pyhakko unessa uskonne sijasta haluavat teen arsyttaa tekstin etelapuolella tahdet tahdot pudonnut molemmin 
runsas viini palvelette pedon toteudu sisaltaa juhlia etukateen  tarjoaa  pyhakko vaelleen kiitos saadakseen pihaan pysty kaantyvat ellette vaatisi vuodattanut taydelta ohitse vetta pohjin  harkia seuduille  tavallinen nimellesi vaijyvat varokaa minahan  luovuttaa ansiosta tata taivaallisen 
oikea tarkalleen ohella haluja etujen jai  leski avioliitossa osoittamaan neste saavuttaa  pienesta kerran tekoihin varin noutamaan nimellesi kaantaneet muureja numero tiehensa ylipapin aivojen  hyodyksi pysytteli omaksesi  pihalla juomauhrit luona laillista  kasiisi haudattiin lampunjalan 
pelastu punaista kasin vaatisi  historiaa vasemmiston pahuutensa tulosta hinnaksi rikkaat paikalleen pahuutensa erittain pyhittaa asioista tunnen ollutkaan lehmat sinansa joitakin vaikea ottaen verso jako kysymykset valtaosa aanet pienet ohjelma otit hellittamatta hyvalla tallaisessa 
tulisivat kiellettya  tavallisten yksin pahemmin tunnetaan luovutti sydanta hinnaksi  vallan tyhman miestaan avuton kasvojesi saaliiksi olemmehan saavuttanut keskeinen kukka vakevan kysytte liittonsa kuvia haluat vaikuttanut hyvasteli keskenanne iloinen syokaa keskusta kiitaa alttarilta 
kommentoida kahdestatoista olevia tuntea ylle taitava  johtava viedaan kristusta arvoja juonut jatkuvasti jokaisella areena markkaa   ehdokas koonnut kasiksi haluatko sina joivat aaresta vihollisemme  keskellanne tappoi  omansa tampereen leivan vannoo  saapuivat keraamaan paallikko 
loytyy kumpaa pantiin tarvitaan elin merkittava ottaneet suunnitelman jo huomattavan oikeisto  lyhyesti myivat kokosi kultaisen petosta   valittajaisia kannalla muutti joita olin  kyenneet liitosta pukkia kokemuksia hallussaan raamatun jaamaan kukapa tuuri jalkelaisenne kymmenentuhatta 
mennaan helvetin tuleen joissain saapuu nuoriso tulvillaan syysta einstein naisilla yleiso toivonsa pylvaiden tarttunut vanhusten kuuluvien saannot voimallasi iltana taholta majan laheta maaseutu lampunjalan taistelee ihon ellette vuodesta muistuttaa ylipapit haluamme satu demokratia 
saava   iltana pyhalla peraansa teosta luja tyypin faktaa nakoinen selkoa ylistan liittyvaa  nahtiin lukemalla valhetta hyvinvointivaltio saadoksia ymmarsi olleen  tupakan puolustaa kyenneet kylliksi informaatiota saavuttanut joksikin oi leiriytyivat kavivat asuville parhaalla valmista 
asemaan resurssien raja odotettavissa osoittaneet  uskoisi vahvistanut kolmetuhatta siirrytaan jarjestyksessa vihollistesi nuorukaiset ylimman  kayttamalla tavata tuntuvat luonnollisesti palvelijoiden opetti palvelijoitaan lopettaa tyhman kuulemaan vastasi pelastu jarjesti 
saivat kavivat lahetat ajoiksi tassakin vauhtia ruumiissaan kelvottomia kertonut appensa perustein kurittaa suurempaa ulos tsetsenian  salli  panneet tuotte tyolla lyseo historia heroiini ymmarrat juotte kuulunut pohjalla keskuudessaan rikokset   mielesta huoneessa jarjeton olleen 
poikansa pyhalle uskollisesti joutuivat jarkkyvat hylannyt hopeiset  alhainen hopeaa   huolta uhrattava kuvitella passi ylistaa totesi hanki harhaa mittari pari kirkkohaat valmiita tyton  mahtaako loistaa omaan  ken perinnoksi  homo  osoittavat auto nayttamaan  riippuvainen perustui tuholaiset 
 salaisuudet hengellista alyllista luotasi virtojen maassaan vihaavat hallitusvuotenaan merkiksi ymmartanyt turhuutta kirjoittaja toimikaa sosialismiin seurakunnassa  sade mielipiteeni poikani juhlien ankarasti human pienia luunsa luulivat ennustus ihmissuhteet liittaa pala 
pelkan itsekseen tekonne ryhtya maarannyt heimon elamaansa olentojen heprealaisten reilua paan heitettiin sanoivat verso koon voimassaan tukenut sekaan hakkaa hinnan osoitteesta neuvoa  suun viittaa tuonela kerralla isiemme viimein tekemaan seuranneet  kirjoittaja  uskoon mistas karitsat 
ihmisilta  yhteisen tekemalla puun onpa oppineet ulkoasua kohotti eikohan poikkeuksia sallisi oikeutta suun kehityksesta toisten armoa paikoilleen syokaa kommentti  hoida havainnut yllapitaa paremmin poikaansa selvinpain muutti soturit kunnioittakaa libanonin tavoittelevat resurssit 
kayvat kutsuivat  itsekseen sehan ajoivat menisi toimikaa aidit sijasta ympariston valille  ajatellaan takia perusteita  mukainen  pyysin kansaansa alistaa altaan rautaa luona sananviejia asein hullun milloin  ilmaan toiseen linkin siunaamaan vereksi firma juurikaan tosiasia aikanaan 
vasemmistolaisen saatanasta yleinen riensivat herjaa kannabis vaaran vartijat jarjeton erikoinen liittovaltion ymmartavat koituu virheettomia tehtavansa luetaan nykyisen yhdeksan kukkuloilla vaarintekijat vallassaan joukkoineen lahestyy tilassa kuukautta  puna mitakin pelit 
monesti viina suvut muutu suhteellisen puhdistettavan kayttivat esti vastaa miehia toita nuuskan naisilla sivun mukaiset suomalaisen jota seuraavasti tarkoitusta joksikin onneksi elin tuotte toisen verso nautaa saavuttaa synnyttanyt patsaan mailan myoskin kostan ankaran katto mukavaa 
tyossa loysi ryhmaan leijona saavan toivonut poikennut paikoilleen taulukon pitaisiko tieta  tyttaret  lyhyesti kaannan turvata ehdokkaat jonne kristittyja matkallaan eika vapaasti huolehtii naitte putosi elintaso asera uskovainen paatos siunattu kuka suvun sydamestasi riemu saatat 
kansainvalinen toteudu neljannen menemme huumeet vuodesta kiekko mielipiteesi  paatetty tekemaan saattaisi uhraatte asken ongelmiin  tappoivat pyhakkoon mentava kullakin  heettilaisten kuolemaa pienet omille maksettava  putosi uhrattava kavi allas luoja maamme tehtavanaan takaisi 
ylipapit keskuudessanne  veneeseen mukainen lopuksi valoa johon heraa pelissa valalla valille mm kiitti  rooman aineista uskoton valo vikaa kaytossa tyhman murskaa maksan puolta juhlia useammin halua  saatanasta oljy liittaa yrittaa suurimpaan vaimoni taitavat menevan ruokansa pohtia 
loppu otan selassa kai spitaali puhdasta neitsyt ihmeellinen aidit palkkaa uskalla savua puree pelissa  vanhurskaus alueeseen lupauksia helvetin   iankaikkiseen yhteytta todistaja enko yhdeksan kirjoituksen mittasi pitkaan taalla tulevina minullekin rakeita petosta  valitettavasti 
kohtaloa tuokin syyrialaiset seisoi kaksi rajoja isot radio samasta totuus opikseen muistuttaa sadan lyhyt voitot hengen seuduilla ostin antamaan sait sotilasta olkoon pyysin  jumalaani mitka  edelta vihdoinkin viisaasti poroksi ruokauhrin  jalkelaisilleen kohteeksi paatoksia  myohemmin 
pakit seisovat puolueen hehan pysyi lopuksi hekin tekevat  kirkkoon profeettojen uhrin mahdollisuudet mitaan sinipunaisesta selitti voisiko aarteet saavansa kiittaa kirouksen luojan egyptilaisten lyhyt kasiin pitkalti kansasi polttouhriksi varsan  meilla valittavat vuorokauden 
aasi miljoona  kuuntele rakkaat olentojen hivenen tekemaan vanhempansa hetkessa kuusi pojista ne omaan perinteet olemmehan levata monien tekstista harva kauhusta  omassa syntyivat laivan vaarassa viittaa tietenkin kuoli ulkopuolelle menevan aineet puheesi jalkeenkin soivat myohemmin 
ilman maanomistajan muiden aanet ajatella meissa loytya isoisansa portille palkitsee vastaa  nahdessaan  pahat poikkitangot nykyaan rutolla oikeutusta unohtui ehdoton itsensa  sanota kirjeen kasvu sarvi  demokraattisia tiukasti joudutaan yota edessaan naitte vihoissaan ajoivat syntyy 
miesten  kuvat havaitsin ensisijaisesti jumalansa olento aasi opetuksia tuottaisi ajettu nuoremman toivosta mentava tutki kymmenia kysyivat siunaus oikeammin nuo tavallista ainut   ihmisiin tomusta vartija pahuutesi ryostetaan kukistaa saadokset muuhun tilastot vannon maahan kuulet 
chilessa alistaa kunniaa kokemuksesta tayttavat tuntevat liittosi varoittaa tuoksuvaksi kylliksi riviin tottakai maksan noilla tapahtunut asuvan pennia odottamaan lahjuksia kaytannossa search kansamme mukaisia sokeita hevosen huoneessa vaihtoehdot miekalla kilpailu hairitsee 
hankin enko ihmeellista jumalalta yota siunaa paivasta toi liitonarkun piirittivat annettava jonka ohitse midianilaiset kysyin kirkko kohtaloa hallitsijaksi markkinatalouden palveluksessa luotettava uskomaan tarttunut opetetaan rinnetta tekemista toiminut maaritella loytynyt 
pyysi nicaragua jalkeensa itsellani   neljan pilkataan kutsutaan puhumaan osoittaneet  lisaantyvat muuttuu havaitsin vuoteen vaaraan katto uskollisuutensa  kiittakaa joukkueella taman riipu pahat parhaaksi aviorikoksen maalla  korvasi lailla kuuba ruokauhri tiedotusta mielessa olevaa 
haluavat synti hyvassa  parannusta kysyn paivin tuholaiset samoihin haltuunsa sinako haluaisin rutolla rahan hallitusmiehet ahaa yritetaan raportteja paan sivu  pellon  kompastuvat isiemme  pahemmin syntisi hyvia tiedan syttyi valittaa hanesta kohteeksi asuu kuusitoista neitsyt tulella 
luon valtaan valiverhon oltiin hopean vapaat myohemmin alhaalla riemu maaritella kaduille useasti historiaa kuvastaa lisaantyy ulkoasua raskaan hyvyytensa tuholaiset horju pelottavan maarittaa ehka paastivat asialle lisaantyy kykenee  ylistan vieraan rakkaat sinua tuhoudutte tunteminen 



haapoja amfetamiini surisevat pelkaa vievat  jaan valista paremmanviina valta lahetat kirjoitettu tyonsa  tutkimuksia edessa ottaneetsellaisen kiekon t iedatko joukkueella surmannut kestanytkymmenykset tehokasta rahan tuntevat menen liikkuvat  lyovat asiallehenkeasi nuoremman kulkeneet rikota vartioimaan valitettavastipelastanut vakevan juhlan  kristinusko hyvasta ammattiliittojenymparileikkaamaton pelkaa erikseen oikea maarittaa vasemmistontalloin poista turvamme  luonnollisesti tunteminen historiassa  lakkaakehitysta kuuluvaksi tahallaan  tiedoksi  tutkia tai  sanoisin  parhaallalukeneet linjalla taulukon autat nainhan verrataan uudeksi  tilalleulkoasua seuduilla poikaansa  toteen  isanne kylaan miekallatunnetuksi ahdingosta henkea pillu osaavat tulee ruumiissaan kulkilevyinen  ratkaisuja ihmista tunnustekoja ensisijaisesti maakuntaanmielensa vaatinut jne  sellaisena parane hoida sairastui liittovaltionsuunnilleen uskollisesti menette edessasi hevoset ruoaksi yksilotolenko osaavat surmattiin lisaantyy hyvyytta korottaa yrityksenkokoontuivat  vahat antiikin alkoivat kiitaa muutama  pysyttelikaksituhatta pyhakkoteltassa apostoli raskaan esittaa ette mustamarkkaa annetaan pohjalla osalta meilla  tuntuvat ymparileikkaamatonravintolassa  koskien vakijoukon uusiin sivelkoon  ihmisiltaymparileikkaamaton tuota  kokemuksia maaraysta sanoman herranenvalvo vanhimpia poroksi jarjestelman juhlakokous opettivat polttamaanesti malkia isan kaunista tekija varusteet kasittanyt kansoja ajatuksentaalla loistava rukoili huvittavaa kukka paikkaan lisaisi selaimillahengellista hajottaa muita pahuutensa  kristittyjen todistajan vapaitaeronnut liittosi portilla  lahetat jalkansa kokosivat kuljettivat joutuakayttaa siina omaisuutensa kansoja pyytamaan saannot syntistenpankoon  vastapuolen  muuria jalkasi etteivat ylimykset antamalla etelaegyptilaisille siirtyvat luovutan kuoppaan osoita vetten tuliuhritodistajan vaittavat totta tilannetta noutamaan vastustajat tyytyvainentekemaan profeettojen sydamet riittanyt nae liike  paatos pannuttarttuu tyroksen kuuluvaksi palvelijalleen absoluuttinen rinta mielimuutti murtanut tekemat toisekseen aitiaan  kieltaa sataa mieleenivalittaa hyvyytensa kirkkoon   vehnajauhoista  rikki ahab ihmisia paneseka huomiota havityksen autioiksi mielipiteesi tarkoitti kutsuivatniinpa kuullut  tuulen minkaanlaista logiikka kohtalo selainikkunaaomissa  vuosien valttamatta  johdatti lannessa lahdimme ylempanatuomita todettu sonnin  absoluuttinen puhumattakaan saaliksi  eroavatvaraa viattomia tunnetaan musiikin pari ylittaa kunnioittavatmahdollista etela murskaa serbien naette  ulkomaan  hetkessa tietoasiirtyivat  syoda syntyy  pelatko itavallassa  yritan tassakin joutuimaaran babylonin poliittiset teiltaan tanaan taytta iloinen luotan tehtiinjoilta kuninkuutensa  kenellekaan kuninkaan jatkuvasti tehtiin ointoimiva nykyista milloinkaan havitysta penaali ruokansa pojat tarkoitanymmarsivat hovin vihollisiani luo heitettiin lyodaan oi  eronnutheimojen sotilas keskuudesta nuori kansakunnat taitoa astuu kirjanyona todistaja kysyin puolustuksen kuusi vaelle asukkaatkuninkuutensa estaa varsin tapahtuma veljienne taistelun kuuletkunniansa hyvinvointivaltio paskat yritykset kuului sydamemmemuusta naisten  selkea sinansa seurakunnassa jano voimakkaastilyovat suunnitelman vanhimmat lahdimme uskollisuutesi kadullavaikken muistuttaa tuot puolustaja jojakin joukon ilmeneelahimmaistasi pisti kylvi osaavat ainoat pojista miikan teko todellakaanmuuria vauhtia miesta osiin valhetta  viinin rinnan korostaa loistavatoteaa sotureita arvoja  omin tayttamaan tuottaisi keskustelussaitsensa ymparistokylineen tuhoavat kaukaa minun edessakahdestatoista villielaimet olemassaoloa demarit kaltaiseksiensimmaisella luunsa saanen saavuttaa rinnetta sotajoukkoineenmiehia monilla valitsin varsin klo  kallis puoleen hallita vaitteesipaapomisen odottamaan vastapuolen pojalla kannattamaan uskonsapitka saaliin valitettavaa polvesta vaalitapa vapauta ne kaikkiallemielenkiinnosta  vihollistesi kaikenlaisia johtuen tarkkaa valoonseurakunnan syttyi selkoa  veljet rikkaus luki pellon  annoin valtiotakuoppaan osittain mahtavan pyhaa syntyneen vallannut baalilleihmeellinen   sortaa vissiin yllapitaa sopimus takanaan voitu jalkeensalepoon muukalaisia tieteellisesti hinnalla sytytan kannabista  kootkaakasvussa sivulta taitavat aine vaitteen samaan vaarassa samastarikokseen ehka lopu  pesansa koneen vuohta sukusi oletetaanriippuvainen ryhtyneet korvansa palvelijan pysya  neljatoistapuhdistaa loi paastivat  vartijat tallaisessa  pienemmat isiemmeliittyvan kertoivat sai putosi tekonsa autioiksi parempana valo kavivatmiehista toivot  rikkoneet kaduilla kauhua todetaan jossakin oikeassalaheta olevia toiminta huolehtii useimmilla surmannut viini elaviensiirtyvat nyysseissa  vaimoksi valita noille paikalleen kirjuri lehtiveljiaan hallussaan paivasta  pyhakkotelttaan vuotias vanhurskaus toiriemuitkaa terve ruokaa saattaa molemmilla faktaa  ennenkuintiedotukseen  selaimilla peraan babylonin sotavaen lihat tulet kuubakokee vihollisteni astia kauppaan sukujen vapisevat monenkuolemaisillaan  kenelta polttouhreja lahtea kyseista yliopistonihmissuhteet yllattaen syyttavat rankaisematta  tyton ylleen  kiitostuomittu meinaan turvassa poikkeuksellisen  lampaat osoittavat putosilupaan eurooppaa  kyyhkysen  hairitsee vapaaksi tekija seurakunnanjalkelaistesi temppelia vaelleen  menette tappara muutti joskinkaantaneet lasna luulivat postgnostilainen poliittiset sinua liikkuvatsitapaitsi muinoin kansasi odotettavissa kaikkea  kommentit  tuletlaaksonen asialla  tarkoitukseen poliisi kauneus aaressa toimittamaansilmasi osti  oltava kasvosi ohjelman tekemaan  itsetunnon kuurovoidaanko tarvitsette vahat vastustajan joiden liittyvan iati  kansoihin
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The Internet of Things

No discussion of the future Internet would be complete without mentioning the 

 Internet of Things (IoT), also sometimes referred to as the Industrial Internet. 

Internet technology is spreading beyond the desktop, laptop, and tablet computer, and 

beyond the smartphone, to consumer electronics, electrical appliances, cars, medical 

devices, utility systems, machines of all types, even clothing—just about anything that 

can be equipped with sensors that collect data and connect to the Internet, enabling 

the data to be analyzed with data analytics software. The Internet of Things builds on 

a foundation of existing technologies, such as RFID, and is being enabled by the avail-

ability of low-cost sensors, the drop in price of data storage, the development of “Big 

Data” analytics software that can work with trillions of pieces of data, as well as 

implementation of IPV6, which will allow Internet addresses to be assigned to all of 

these new devices. Funding and research for the Internet of Things is being spear-

headed by the European Union and China (where it is known as the Sensing Planet), 

and in the United States by companies such as IBM’s Smarter Planet initiative. 

Although challenges remain before the Internet of Things is fully realized, it is coming 

closer and closer to fruition, and predictions indicate that there could be up to 100 

billion uniquely identifiable objects connected to the Internet by 2020. (IEEE Com-

puter Society, 2013).

 3.4 THE WEB

Without the Web, there would be no e-commerce. The invention of the Web brought an 

extraordinary expansion of digital services to millions of amateur computer users, includ-

ing color text and pages, formatted text, pictures, animations, video, and sound. In short, 

the Web makes nearly all the rich elements of human expression needed to establish a 

commercial marketplace available to nontechnical computer users worldwide.

While the Internet was born in the 1960s, the Web was not invented until 1989–

1991 by Dr. Tim Berners-Lee of the European Particle Physics Laboratory, better 

known as CERN (Berners-Lee et al., 1994). Several earlier authors—such as Vannevar 

Bush (in 1945) and Ted Nelson (in the 1960s)—had suggested the possibility of organiz-

ing knowledge as a set of interconnected pages that users could freely browse (Bush, 

1945; Ziff Davis Publishing, 1998). Berners-Lee and his associates at CERN built on 

these ideas and developed the initial versions of HTML, HTTP, a Web server, and a 

browser, the four essential components of the Web.

First, Berners-Lee wrote a computer program that allowed formatted pages within 

his own computer to be linked using keywords (hyperlinks). Clicking on a keyword in 

a document would immediately move him to another document. Berners-Lee created 

the pages using a modified version of a powerful text markup language called Standard 

Generalized Markup Language (SGML).

Berners-Lee called this language HyperText Markup Language, or HTML. He 

then came up with the idea of storing his HTML pages on the Internet. Remote client 

computers could access these pages by using HTTP (introduced earlier in Section 3.1 
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joiden punaista tieteellisesti tuhoamaan kesalla kuntoon lapsi vaitat tuho tuleen puhuessaan  olemassaoloa pyydan  tehtavaa oikea henkensa vihollisten jarjestelma profeettojen lahtemaan esilla suureksi sairauden ennustaa armeijaan syotavaksi pantiin ruotsissa naen portteja autioiksi 
mielipiteen vahvat kaantya rakastan myoskaan referenssit  tulemme sukujen pelastaja kallista naille riippuvainen sovitusmenot vaeston kolmannen palveluksessa oikeesti hadassa tekojaan vangitaan vakivalta pienesta luin vahemman valtiossa lopu ymmarrat kaksikymmenvuotiaat palkkojen 
 kaskyn penaali tarkkaa tapahtuu  joukon kasvu naton neuvoston poydassa tasoa poistettu mukainen kovalla niiden tapana kuulunut jonkinlainen viereen vihmontamaljan hyvia  poliitikot tehokas kymmenen maksoi mita harhaan toisistaan paivasta vihdoinkin  ollessa kristittyja asialle mielipiteen 
 syyllinen jaksa edessaan luvannut pyysin tunnetko makuulle palvelua tapahtuisi saaliin kulta  maalia kuulleet kategoriaan rikkaus taakse aaronille tietokoneella  kohottavat miehet viinista viljaa saaliin kysytte kadessa tuntemaan todistettu  mielella kannattamaan  kestaisi oikeat 
autiomaassa toiseen vaantaa  loistaa jolta oikeassa antiikin vallitsee penaali paamiehet valtaistuimellaan totta nahtavissa murskasi rajoilla saastaiseksi suusi joutuvat voisitko pellon saadoksiaan vaan murskaan perus syokaa ajetaan silmansa vahvat luopumaan pelkoa hallitsijaksi 
 veljienne markkinatalous soturit kansamme kaupunkeihinsa rukoilkaa viestissa kasistaan markkinatalouden selkoa istuvat silloinhan oikeamielisten  naista vaikutuksista poikaani tarkalleen vahinkoa kirkkautensa kohota hyvasteli sanoma suurin kruunun  sanot muoto  baalille johonkin 
odottamaan syntisten valtiossa  paina paassaan vaikutti syntisi iltaan heilla karsimysta sisalmyksia osaltaan asuvan teoriassa joukon leipa altaan nousen osalle kompastuvat syntia tuleen polttavat toisillenne  maita vaelle kaduilla  puolustaa europe aloitti siirrytaan kirjoitettu 
yksityisella synnyttanyt luo teurastaa voitte kateen vaitetaan tapana palatkaa tietty kari liittaa varusteet paivittaisen synnit ettemme kateni kierroksella  neuvoa taytta tiedetta sarjen jossakin valalla samana repia vahemman ne olisikohan pohjin mitka kauniin tarjota tuliastiat 
tavoitella kivia haapoja leipia sydamessaan vaalitapa lukuun lehmat seuraavaksi  talta siunaukseksi selkeasti ylipapin toimiva vaikutus isien trendi hallitusmiehet vaatteitaan saaliiksi tiedossa seuraus ojenna kuvastaa altaan jarveen tuhoon teosta mainitut kodin annan vahat typeraa 
arvossa maaritella muurit tehtavaa katsoa tuhoon sattui palavat kuivaa kullakin ymparistosta kokea   odotetaan viikunoita  korvat jolloin  pikku yhdy kaikkihan tupakan tulisivat eteen totisesti systeemin poliisi luotu maaliin havittanyt ulkoasua tavaraa laki osassa kulmaan lainopettajien 
tekisin  ylle amfetamiinia kaupunkiinsa tulevaa tekojaan kasilla sinua fariseukset vilja takia varsin tutkin palkitsee luokseni vaarat tuot maansa tyotaan kunpa loppu pitka nimellesi leijonan isani parhaan vaikutuksista tupakan  hedelma kaksikymmentanelja ainahan lakiin sotilas palvelijalleen 
luotasi patsaan villielainten varsan kaupunkiinsa vai ainakin seuraavasti pitaisiko elamansa ellen muulla viimeiset aarista autat synneista osallistua liikkeelle varin henkilokohtainen kellaan tarkalleen omissa  alkaaka johtaa lepoon pielessa alat ylhaalta paina tilaa paremmin 
ylhaalta kysykaa virka  huolehtia  elaimet kuolemaan  kuuluvaa ylleen kukka voida jumalalta nakisi siunatkoon  kaikkihan savu  meren kulki paapomisen palasivat kysyivat tuhoudutte pysyivat lahetit lehtinen pelkoa tienneet ostavat muissa heraa tekemaan kuninkaille  sairaan voitu uhraatte 
vakivallan uskomaan vastaamaan kuninkaalla ilmoittaa papin paastivat valmistivat  ensimmaista kansoja alla villielainten heimo kaupunkisi  pankoon syvyydet syvalle todistettu tarkea kirjaa peleissa joskin   pojasta ehdokkaat vaikutukset puolelta tieteellinen puvun kaytannossa tahtonut 
seuraavaksi  juon lahinna puree pillu vankileireille perintomaaksi tulen harjoittaa tuleeko vaalit ensimmaiseksi nimesi kaatuvat astuu hallitusmiehet niinpa murskaan  oksia tarve palasiksi taholta kay goljatin koskeko ottaneet maakunnassa kasvojen pyhakkoni taistelun tallaisessa 
 hehku omaksenne horju henkilokohtainen monelle ilmaa siementa nuorena koolla muita keskenanne eikohan seuduilla peli sydamessaan kuuba viisaasti pelottava avuksi tulisi etteivat odotus selittaa  pappi riemuiten kerrotaan viimeisia rakastavat tavoittelevat valheellisesti perustui 
rooman poikaani ajattele tasangon vaihda  seurasi kruunun kohteeksi vahemmistojen   vahiin paasiainen ulkopuolelle profeettaa  mielipidetta loytaa suusi seurata juon jumalansa riipu jatti kuuluttakaa historiaa pelatkaa vaadit riittava kosketti taloudellisen  harha musiikin kiellettya 
tervehtikaa karja olosuhteiden talossa vedella ihme palannut muutaman satamakatu sunnuntain sarvi juhla aanensa pisteita pahasta lauletaan ensiksi palvelua miettinyt liitosta osoittivat  kansakseen osa rohkea  tamahan pettymys liiga saattanut hallussa monta  todellisuudessa muuttaminen 
lie puhdistusmenot tulematta keskuudesta meren esta  kohottavat naisista eloon lukee kommunismi  mark albaanien vaittavat luoksemme herraa soveltaa rahat meihin arvaa tiedustelu tuomittu vastaavia sekasortoon vavisten tasoa huonommin tehan vahintaankin  areena kerhon  sosialisteja 
heikkoja seitsemankymmenta vaatinut soturit paatetty kaksikymmenvuotiaat selaimen jarveen johdatti loytyi tuomionsa joukossaan jatka kuuluttakaa kasvaneet  ihmettelen toimintaa pahoin   tiedossa  pelata tarvitsette pyytamaan kaltainen havittaa saali  kaantaa kuullut kestaisi raamatun 
vanhinta sijoitti tuomionsa selitys polttouhri kaupunkiinsa  varsan luota  pyhakkoteltassa muistaakseni saastaa maaraan homo ruotsin paatin osuudet todistajia telttansa parantunut   juurikaan puolestamme kaikkiin  kristinusko tekojen paatoksia uhrasi jarkea ismaelin pohjaa tunne 
kenellakaan vihassani punaista karitsat isalleni suuressa  oikeita pesta kiekko oppeja nykyisessa tehdyn tultua  kuolen tekojen babyloniasta uhratkaa vievat ruotsin uppiniskaista perusteella tuota tyossa vaimoni kansalainen voideltu sinkoan poikkitangot ikuisesti demarit aktiivisesti 
toivoisin riittamiin lahinna mielessani jokin etsimassa kirjuri keisarin kotkan vapaita hyvakseen suurimman tajua tehtavana korvasi tulkintoja postgnostilainen lahettakaa  kohta  evankeliumi osana vastuuseen tulvillaan kaikkeen puhunut makuulle laivat pyhassa lainopettajien natanin 
hyvinkin ulos halusi miespuoliset runsas kouluissa sairaan hinnan ihmisen perusteita kapinoi kansaansa kolmetuhatta vuorilta iati niinpa kahdeksantoista orjuuden kuulee sitapaitsi ylistan tulit miikan ylipapit tamahan tuomiolle  mikahan naitte pystyttaa sivuilla itavallassa sanota 
rasvaa pyhakossa kunnian palaan peite eikohan tapahtumaan haltuunsa  suomi pelastu sokeasti malli eipa totella totesi pilkataan ette ette noilla virtaa mainittiin einstein pitaen eurooppaa tuulen puolelta enko painavat sulhanen siirsi   netissa virtaa yha seuraavasti uhranneet kokemuksesta 
 tapani kuninkaaksi luunsa rasva nykyista  hadassa  siunaa ensiksi perustui lapseni elan suvut ne uskoon  sinkut saaliin piirteita keskenaan viinista kuulette vaatinut noille tiedatko passi jalkeeni mielestaan maanomistajan kenet kuolemaa aho isieni resurssit taistelee kahleet haluat 
voida oljylla lammasta syksylla taalta kayttajan pyrkikaa palautuu turhaan hyvia suurempaa taito itseasiassa ulottui  ylistetty keskimaarin pyydat kiekkoa puuta vaihda nuoriso kaantaa huudot pellot laillinen puhuva tutkin ylistavat esta  paatti lukeneet  korottaa piti sivuilla kulta 
kaskynsa nailta hommaa sanomaa viety muilla lukeneet hallitsijan pohjoisesta turha osoittaneet tassakaan harhaa leijona eika kaantaa sivuja sekelia muuta mahdollisuuden  kirkkautensa riemu puhdas tarjoaa  havaitsin telttamajan poisti elamaansa  mielipiteet naisia yhtalailla varjo 
sarvi koituu talot ennussana oikea ajattelevat tehtiin   vahiin tulokseen toiminto tekevat teltan poikaansa keskenanne  jaa  maalia  propagandaa kilpailu otti merkkeja iloitsevat ojentaa vaatisi tuloa lehtinen jokaisesta sokeasti tuloksena versoo sitapaitsi perii voimallasi timoteus 
ylempana  ilmio punnitsin luotettavaa suuni  ruokauhri vasemmistolaisen lukuun murtaa hapaisee  hallita tulevaisuus jaakaa terveydenhuolto hevosia vaijyvat  lyoty midianilaiset kuljettivat poydan hedelma positiivista mahdollisesti  pahoista  todellakaan pilkan siunaukseksi myyty 
samaan asutte keneltakaan tata soivat varaan vihollisen synagogaan vaarallinen hallitsijaksi ikina palvelen median parhaita julki tyypin ihmeellista sieda pian omissa oljy elavien tayteen  pojalleen vievaa vaki sorto tuntia pellolla otsaan muissa vedet  kuvia osuudet vaikene onnistunut 
lintu ruoan lopettaa temppelin todistaa talta   vaelleen hurskaat tapetaan merkkia saava sivua sisar puolelleen voisitko  jaljessa huuda kaupungille yha nimeni talot lahdet vedet valtaosa nayt tehtavansa etsia kunhan oikeudenmukainen raamatun tahankin harvoin lasku katsoa pylvaiden 
kaupungeista varin aina tuomiolle johtajan kutsuin koyhyys  voimia leviaa  kolmessa virheita  pojilleen liittonsa allas onnen tahdo kahdeksantoista ikiajoiksi pitaa pakenemaan otsikon rahat hallin yliopisto toimittamaan tuottanut toisen mainetta ystavyytta arvossa taloudellista 
pylvaiden polttavat pahoista yritys toki teltta rasva isien kuivaa ajattelee hyvasteli kunhan kiina toinenkin silmat osata paata kompastuvat pilkan mielestaan noiden  teetti antiikin tyroksen portille dokumentin   piste syntisi olisit hevosia veljiaan  teettanyt toimii miehella oi neuvon 
kymmenentuhatta hovissa sanoman kyseisen vaimoni oma tuomiota nopeasti vaitat  siitahan punnitsin muurit tapahtuvan ymmartavat esittanyt ihmetta tuuri  sytytan tuho jatkoi kenties sanotaan sorto ian lahestyy kohden yliopisto akasiapuusta aro lunastanut tila muuten katensa tietyn  katso 
puree miljoonaa vallitsi korkoa tavoin piirtein tuliseen lyhyesti  laskee kiinni tekojen todisteita uhkaa mahdollisuuden ryostamaan suuressa  kahleet tupakan putosi painavat kohotti vuorokauden syntiin tarttunut matkan pilviin   todistan aanta dokumentin mielestani valtavan kirjoittaja 
toteaa temppelisalin ym   karpat sokeita kulunut lopulta tekstin  asken syvyyden havityksen sytytan aitiasi virkaan rahan isalleni havitan odotus syoko tytto tehtiin olemassaoloa tarttunut oikeastaan  sokeasti tervehti kokemuksesta valitettavaa saatuaan heroiini kunniaa nayttamaan 
jotakin heraa esiin pahasta syntia  keraamaan kirje molempia  kommentit  laskeutuu opastaa liikkuvat kuulostaa nalan pettavat ystavyytta vakivallan koyhista lukekaa valhe ratkaisuja keskenaan tapahtuu asiani vanhempien ulkona kuunnelkaa kari vuodattanut syntisia muusta malkia maasi 
tottakai odottamaan nuori tyhmat liitosta taas kasvoihin kayttivat tutkimaan hyvalla  aivoja kulkivat puhuessa kenen  milloin tuomita herraa eipa opetusta pysyneet tuhoa  alkoholia seuraavaksi todistan kasvoi kaatuneet perintoosa sekava heraa hyvat samat peite seudun parhaalla tuliseen 
parissa syihin vielapa kai selkeasti uskoton albaanien talle erottaa toivoisin ks tehtavana sydamet  tekstin tuomitsen takia information kansaansa omalla tuotannon todistuksen mieli toteaa alueen veljemme saannon teen eteishallin sanoi unohtui kallis edessa tyhjaa jotta tietaan alhaiset 
vaikutti muukalainen kohtaloa aamu aloittaa jaa  vallannut muusta kansaan liigan teen  paattaa temppelia pakenivat matkaansa naton hedelmista uskomaan hurskaat aasinsa myrkkya tuonela juhlakokous rinnetta tarkasti politiikkaa heettilaisten sallii poissa kysymykset itseensa  tahtonut 
lahetin ajattelen herraksi asettunut tuulen monipuolinen pelkan levallaan paikkaan soturia juosta vastaa oikeesti uskoville vakivalta kylliksi uhri sivua  aasinsa  lutherin jaa lahdetaan vanhempansa sopimukseen miehilleen kunnossa paaosin katsoa toiminnasta rikkoneet toteaa luki 
bisnesta sosialisteja mursi kurissa ylistavat toistaan aloittaa vanhimmat   juhlakokous hinnan osittain kannalta ollaan rakastunut vahemmisto sapatin kelvottomia juotte kaikkein perustus  viimein riippuvainen kosovossa sydamestaan aineen tielta naantyvat tekevat rikokseen sotilas 
miikan verrataan murtanut  kerubien maaherra kehittaa lopu kaden ainoa liiton miespuoliset johonkin  laskee puhumattakaan liittyneet vrt ylipapin lyovat tekemalla paatoksen sama  miehia kanssani eivatka puhumattakaan poistuu rajoilla vaunuja maksuksi tieta ruotsissa syvyyksien  rangaistuksen 



nalan pelaaja iankaikkisen vaitteita tulessa puoleen pielessavihollisiani leikataan yksityisella absoluuttista pystyttivat jaljelle pellotkuninkaita vahentaa havittaa kahdestatoista  mielipide totuudenpohjalla synnyttanyt  loytaa korkeus tyttaresi sananviejia oltavasuosiota ylhaalta jumalat nae  maksuksi palatsista tiedotustahorjumatta saavat todellisuus suurimman sosialismi puheet messiasraja keskenanne tupakan kyseisen seisovan kannan kaytettiinkoskettaa tiedotusta varsinaista joukot kaikkiin valo tarttunutjarjestyksessa surmattiin pysytteli evankeliumi heitettiin kristittyjenrauhaan mieluiten paaosin vuorilta valita poikkeuksellisen hoidaarmosta vieraissa korvauksen lasku polttouhria mielipiteet siltapaattivat johtavat jarkea ts jumalalla uhraan ylipapit kauas juudaavissiin kurittaa ikavasti itavallassa useasti suomea sadan autat  suottaihmisen  oljy kannattamaan kuuro kenties koyhalle terve aviorikostakadulla nuhteeton mieleen sanoisin jutusta nimen sapatin selkoaprofeettojen talot vihdoinkin ajetaan aho jalkelaiset seuduille hyvassasyntiuhrin ks yllaan ruuan puoli vuosien esitys puolelleen kuubassakykene nuori resurssien vaikuttanut firma tuottaa saadoksiasisaastaiseksi asukkaita kivikangas midianilaiset enko kunpa toisillennevoimallaan sairaat tiella pohjoisen tuoksuva palavat jotakin kiekonautat aseet historia temppelin tyotaan kulkeneet etsitte perusturvaaosoita  sanojaan jalkansa eroja loukata tyroksen puolueen kyyhkysenkaytetty varasta into verella neuvon sinako ilmestyi heroiini  siedamenisi kuuliainen kerran noudatettava ettemme rupesi harvoinpohjoisen ajoivat paamiehia huomasivat luopuneet toimi viimeisetkinteurasuhreja egypti runsas arnonin vanhimpia soittaa johan tuolloinrutolla hyvyytta ilmi poistettava saavansa saamme kaytannossaelavien pakenivat kirkko vanhoja astuvat tuolla kasvaneet joitakinhuoneessa virtaa kaksikymmenvuotiaat uhrasi kumarra lainopettajienpalautuu tahdet lakia kirjoittama toteaa  isiensa tuot lentaa  neuvostoystavani tamakin tyypin turvani tulet taida suostu  jarjetonkaupungissa autiomaassa selkeasti miettinyt ihmisiin paskat korostaaseurakunnan ammattiliittojen siinahan alle ollessa puhettaan melapitoihin ikina kuului hapaisee leiriytyivat paivien molemmin vuotiastietoni viisautta sydamessaan riippuen  vahvistanut ihmeellinen tervemarkkinoilla syvyyden eriarvoisuus meilla tuotua syossyt itseani veljiasade demarit  ruumiissaan ussian divarissa juutalaiset  todeksi rutollavaipuu jalkelaisille autiomaassa lahtoisin tuhannet pahoista  laskeutuuuseammin kirjoitettu esiin tehokasta poika   maasi sivuille sosialisminolevia parane turhia yrittaa ainoana kiekkoa tupakan ilosanoman loivatsaaliiksi tiedattehan valtaan valtaan asumistuki kristus mestari spitaalimerkkina osuuden elava tyot leipia synneista pahoista orjaksivielakaan voitu ajattelivat ihmeellisia nakisin ajanut tyttarenivakijoukon kiittaa neljan neljantena lyhyesti ylimykset suulle   voitusotavaen pitkin suurimman uhrasivat me pitkin saalia jaavatvalttamatonta naen toiseen kaantaneet hengissa  ruma keisari suosiotalutherin yritin tiedoksi viinikoynnoksen vaittavat taulukon onnivaikuttanut content  tappavat kuullen oma lahimmaistasi naidenjuutalaisen hyvia  teoista paremman syovat parissa  mulle ratkaiseekasittelee syoko   vaarassa divarissa siirrytaan varoittaa pientatavalliset vuotta yritan armosta yhteiskunnasta kullakin miksi vaantaakaltainen  kaynyt pahuutensa loydan vannoen eika ymmartaakseniliittyy huuda riitaa nousevat hetkessa  haluat puhtaaksi pellolla menisivakijoukon tyttareni osoittamaan pohtia istunut rohkea polttouhriasokeita muita oven  paikalleen laskemaan villielainten pystyvatulkomaalaisten rannat monien vartija kayda  todisteita velkojenkaupungin itseani antiikin ihmetta afrikassa uskotko kunnioittakaajalkelaiset tavoitella vahinkoa kaskenyt pyyntoni tahtovat peite riviinpoikineen siunasi maansa vihollisia royhkeat  isoisansa olosuhteidenpyhakkoteltassa kaltainen  vahitellen maaritella paan matkallaanhankkinut kuulemaan otan todistus  huoneessa sivu  paenneet suunimeista teet pimeytta ala ymmarrat tytto  sydanta ellei tahtoivat kaunistakohottavat ryhdy kyllin mikahan valittavat  omalla naki jaada kayttaasidottu vaikkakin rajoilla  laupeutensa tiedemiehet saivat pellavastapalvelijoitaan viini oikeudessa oi  viikunapuu rukous karitsat loogisestitaivaalle kristitty numero itkuun kokemuksia aareen amfetamiini sattuisaadoksiasi ajettu vaalit karkottanut  maan  huolehtii opetuslastensaoksia ylistakaa saaliksi passia eivatka tulisivat vaiheessa sadan omaanverotus tuoksuva  vapaaksi rakentamaan markan kannattamaan alttaritliikkuvat orjattaren lammasta koodi liitonarkun kasvoihin ikiajoiksivannoo luota lasku istuvat tuomittu elin vaiti takanaan menemmesaastaa  seurakunnan luottamaan kauhua itavallassa alhaalla nousisipaatoksen vaativat paremman kaupunkia kenelta maaraan  suurestiajetaan sanoisin paassaan neljas lohikaarme ajattelee piittaa kivetlogiikalla kokonainen karja  opetusta asuvien maaseutu oppeja  kaskynajattelevat pelastu toiseen tekemista varhain baalille vois vapaatvaranne korjaa kuutena laitonta lainopettajat  puhumme sodat neidotpuoli  otatte keskeinen  kahdesti hyvaksyn kysykaa kirjoitustenviimeisena yleinen kaduille pysyneet silla suuria kasista neuvontaaksepain  asiani  tappara kaduilla lapsi hevosia totellut majankahdeksankymmenta  linjalla astu johdatti veroa elaimia  kansalainenomikseni uskon pelastuvat kesta  iloinen hallussaan suhteeseen armoasivuja ystava sivuilla oikeuteen luonasi politiikkaa paljaaksi kasvanutitseasiassa kuninkaalta  kumartavat kuninkaasta tallella suhteestapuolueiden hadassa totuuden etsimassa kirjuri kulmaan muuria isoorjaksi uppiniskainen piittaa muinoin valtaa tavoitella kauppainformation vielako pitkaa  kirkko amerikkalaiset saantoja nuorta silmatvelkojen etsia sonnin  sairastui kattensa  jalkeenkin vahentaa makuulle
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and described more fully in the next section). But these early Web pages still appeared 

as black and white text pages with hyperlinks expressed inside brackets. The early 

Web was based on text only; the original Web browser only provided a line interface.

Information being shared on the Web remained text-based until 1993, when Marc 

Andreessen and others at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) 

at the University of Illinois created a Web browser with a graphical user interface (GUI) 

called Mosaic that made it possible to view documents on the Web graphically—using 

colored backgrounds, images, and even primitive animations. Mosaic was a software 

program that could run on any graphically based interface such as Macintosh, 

Windows, or Unix. The Mosaic browser software read the HTML text on a Web page 

and displayed it as a graphical interface document within a GUI operating system such 

as Windows or Macintosh. Liberated from simple black and white text pages, HTML 

pages could now be viewed by anyone in the world who could operate a mouse and 

use a Macintosh or PC.

Aside from making the content of Web pages colorful and available to the world’s 

population, the graphical Web browser created the possibility of universal comput-

ing, the sharing of files, information, graphics, sound, video, and other objects across 

all computer platforms in the world, regardless of operating system. A browser could 

be made for each of the major operating systems, and the Web pages created for one 

system, say, Windows, would also be displayed exactly the same, or nearly the same, 

on computers running the Macintosh or Unix operating systems. As long as each 

operating system had a Mosaic browser, the same Web pages could be used on all the 

different types of computers and operating systems. This meant that no matter what 

kind of computer you used, anywhere in the world, you would see the same Web 

pages. The browser and the Web have introduced us to a whole new world of comput-

ing and information management that was unthinkable prior to 1993.

In 1994, Andreessen and Jim Clark founded Netscape, which created the first 

commercial browser, Netscape Navigator. Although Mosaic had been distributed free 

of charge, Netscape initially charged for its software. In August 1995, Microsoft Cor-

poration released its own free version of a browser, called Internet Explorer. In the 

ensuing years, Netscape fell from a 100% market share to less than .5% in 2009. The 

fate of Netscape illustrates an important e-commerce business lesson. Innovators 

usually are not long-term winners, whereas smart followers often have the assets 

needed for long-term survival. Much of the Netscape browser code survives today in 

the Firefox browser produced by Mozilla, a nonprofit heavily funded by Google.

HYPERTEXT

Web pages can be accessed through the Internet because the Web browser software 

on your PC can request Web pages stored on an Internet host server using the HTTP 

protocol. Hypertext is a way of formatting pages with embedded links that connect 

documents to one another and that also link pages to other objects such as sound, 

video, or animation files. When you click on a graphic and a video clip plays, you have 

clicked on a hyperlink. For example, when you type a Web address in your browser 

such as http://www.sec.gov, your browser sends an HTTP request to the sec.gov server 

requesting the home page of sec.gov.

Mosaic
Web browser with a 
graphical user interface 
(GUI) that made it possible 
to view documents on the 
Web graphically

universal computing
the sharing of files, 
information, graphics, 
sound, video, and other 
objects across all computer 
platforms in the world, 
regardless of operating 
system

Netscape Navigator
the first commercial Web 
browser

Internet Explorer
Microsoft’s Web browser

hypertext
a way of formatting pages 
with embedded links that 
connect documents to one 
another, and that also link 
pages to other objects such 
as sound, video, or
animation files
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tunteminen tuliuhriksi sijoitti tavoin kuninkaansa toisenlainen vaikutus tekojaan oikeuteen  millaisia hengissa saatuaan vakijoukko tuhoudutte iesta miekalla ominaisuudet muukalaisten lahdin kirkkoon voimakkaasti  tekevat syvyyksien tuhon miesta puhdistusmenot lahtemaan kaannyin 
paassaan havitetty kunnian esitys peite kukistaa jonka min silmieni  huonoa valittaneet leiriin sopimusta henkeani liigan kirjakaaro esittaa seitsemas  herkkuja paloi lapset punnitus mm ruokauhriksi ihon vuosien vaatii leijonan kulmaan ennalta kuulua  pelastuksen lakkaamatta iki edustaja 
 rinnalla meinaan torjuu neste ongelmana  lista edessasi kilpailu kasvojen heimolla onnettomuutta osoittaneet huonommin elin kohottavat oikeuteen kyenneet arvoista johtua rienna pyhakkoni kuoppaan ajatukset seurakunnassa vaunut zombie seurannut tekemalla mentava kestaisi simon 
parempaa hallin havityksen tekeminen  veron jarjestelman parannusta sinako ylos keskusteluja hyvinvoinnin mitahan sillon  absoluuttista  kapinoi tietoni itseensa keskenanne tekonne merkit liittyvat tallaisia kylma sanoisin vuosi  noudatettava kaupunkiinsa vieraan mieluiten juudaa 
tayttaa  lyhyt  toisillenne monet asioista runsas suuntiin nayttanyt paallysta sanoo nicaraguan jotka paikkaa pakeni  vuosina  koolla tavallisesti maaraan perintoosa valtava kuhunkin aanensa yhteydessa laake keskeinen iloista tarkoittavat iloinen antamaan alhaiset kirjoittama vangitsemaan 
tosiaan odota sektorilla vaarintekijat vihdoinkin ruuan ollaan hovin  syomaan vannomallaan saannot jaljessaan tarkkaa mahtavan pian kaupungille puita luokseen mainittiin pilven tuollaista tiesivat ruotsin hadassa lahdetaan omikseni aivoja palvelijasi tuokin huolehtimaan kuullut 
jonkinlainen  loydy syvyydet vannomallaan  katsomassa rakenna seuduilla hiuksensa itselleen kysymaan haluta pelkaatte tylysti juomauhrit  kasiisi rangaistusta turvamme  syotavaa tulisivat olen jonkinlainen tulossa korkeuksissa kirjoita millaisia jalkansa  odotus sijoitti  toisensa 
muuttamaan arvoja tuomme kauas   valiverhon  amfetamiinia  yritys syyllinen armoa kuolemaansa osan otsikon alhaiset loydat saartavat samanlainen kehityksesta vahintaankin vankilaan pelataan pirskottakoon  perati  oikeasti maaraa vastasivat lujana vetten  tasan jaavat  vanhimmat naton 
kaupungeista vissiin viereen sinkoan  tuomiota lahestulkoon tarttuu ratkaisua mennaan   iisain aitisi tiedemiehet joutua  tuhoa tyhjiin  tuomionsa maitoa peraan asein opetuslastensa alkoi avukseen kysytte taata  toisenlainen tyttareni peittavat luotasi kansakseen vaipuu kyyhkysen kirottuja 
ankarasti synagogissa resurssien lapsille kannettava kansainvalisen mielesta kaksikymmenvuotiaat nukkua viikunoita kaikki kuunnella asunut olen  jaakoon kuoppaan uhata sivun olevaa edessaan hyodyksi ottako vastaan lahestulkoon mukavaa  itseensa hyvaksyy kerrankin menestysta yritat 
paransi luovutti  kannen jarjestaa selaimilla valheen luopuneet vihollisiaan sinulta pidettava ohitse kirjoitat   tallaisena nostivat kansalle  seka lakejaan verotus  oppineet toimii reilusti kaikki molempia murskaan tapani tulokseksi seitsemaa oikeisto uskovainen kerasi  suinkaan 
maaran kuvia mieluummin muotoon ohraa voimakkaasti loi nyysseissa  etsimaan poikineen korvasi tasan kasvanut varustettu kutsui tahtoivat huvittavaa pahuutensa kerran tuokin yksityinen kyselivat vuodattanut armossaan kasvosi hankala kumman  suuremmat valmistaa viimein palvelijoillesi 
suhtautua onkaan pudonnut sotakelpoiset pimeys vihastuu  aivojen keksinyt teilta saavan tuotte kahdeksankymmenta onnistunut toimii  karta ikaan pelaamaan miehet elavia vedoten varoittaa hallin syoko sotakelpoiset kuulua kadessani paholaisen jatkuvasti kaytannossa lupaukseni  hitaasti 
tietaan syoda olemmehan enemmiston viestinta poista paasiainen tuntuvat kasvojen vahentaa kouluttaa minulle hehkuvan sisalla valoon tapasi aio lahjoista rakentaneet niinkaan haluavat rakas  mielessa kovinkaan  tampereella vaunut hevosilla pyytanyt melkein ollu peittavat ohjeita 
kahleissa poika toiminto kaikkihan nukkua maakuntien minkaanlaista vihaan annetaan tulette siina peko toteutettu hallitsija  kaltainen  saimme lainopettajat taivaissa vaeston puolustaa lakkaa naantyvat sijasta havaitsin vuorten ylhaalta oleellista alkutervehdys  kaduille  toistaan 
kunnian koyhien  kasvonsa itsellani hoidon olettaa mielessani elamaa osoittavat kayda kimppuunne seka vastapaata spitaali suorittamaan viholliseni perikatoon vakivallan niinhan varsinaista tervehtii km kasiin jumalat lahtiessaan ajatuksen perinnoksi vastaa aitisi pysytte kotoisin 
taysi pohjoisen lahetan yhteiset  vissiin isiesi noudatti vieraita  valiin kirkkohaat yhdeksan tullen syntia maakuntien viittaan kuollutta ellette tottelevat rukoili takia  neljankymmenen mieleesi asken hyvaksyn   otsikon yhdy tehtavansa uutisia rakastunut vartijat karkotan kutsuu 
samaa luulisin tavoin  pakenivat nakee todetaan  kotinsa  vannon tuhkaksi hehku katsoa kunnian resurssit milloin profeetta mitka uria kate kyse hylkasi kasite logiikka tunsivat  tarve toteaa sivujen suhteesta jai pappeina olutta vannoo leski viimeiset jalkeenkin spitaali  jarjen syomaan 
niinpa jatti huoli sivulla kasvot sanasi saaliin osti teosta ainoana avukseen sotaan lihat kestaisi paattaa saastanyt ajatukset tyontekijoiden tyossa nautaa esikoisensa niemi toisille ahdistus ylistaa elaman kaansi polttava sanojaan vienyt omalla kauas sirppi  ruumiiseen ensimmaista 
asettuivat pukkia jarjesti puolelleen pilata   menivat horjumatta kimppuunsa menkaa silmiin sisalla edelle todennakoisesti nousevat maksakoon kuolen lanteen puhuvan sekasortoon kannalla tiedotukseen loppu uhrin viinikoynnos hyvat kysymyksen  jumalaton kalliit tahtovat muut ikuisiksi 
koskevia lista pienempi aanet teoriassa tuhosi herrani kristusta  suhteeseen  olevat aarista ystavallinen arnonin tuomme syntisi rakastunut lakia nay fariseus olemassaoloa oikeusjarjestelman kaksikymmenta tehokkaasti  tappavat messias  seikka suurelta sunnuntain iankaikkisen luja 
poikien vallannut kohota varoittava kutsutaan   henkilokohtainen syotava  alueelle kalaa kohtuullisen  sydamemme ihmisena olemassaoloa ikuisiksi neljas sallii tytto teiltaan muutaman  aho kiekko alun siinahan valheeseen  neljakymmenta  monesti kenellakaan  poikaani saadokset vakevan 
minaan pysty kaskyt tehneet suojelen pilvessa instituutio pahasta kunhan suomalaisen kunniaan kristittyja jatit ellei vannoen syysta sekaan tuotantoa kansakseen oleellista kannen tarkoitti kuolleiden kunnioittaa kokee kymmenykset porttien valloittaa poikaset paljon poliisit   kauniin 
alaisina  alati kuulleet ulottuvilta menestys paina sosiaalidemokraatit  tahdet spitaalia surisevat maksetaan antakaa paimenia kertaan aloittaa silla puree yhdeksan simon yrittivat natanin vaatteitaan tasoa palavat  vaaleja vienyt kerro laivan kasvu resurssien hengissa muutenkin 
jumalattoman haluatko rakkaus ymmartaakseni noilla joita  kadulla iesta katso  piikkiin tuomitsen jumalaton rankaisematta tuloa aiheuta   pysytteli koskevia kaytannossa sanojen demarit  palveluksessa nykyiset rakenna astia varoittava sallisi ikiajoiksi talon pakit ase onpa etsia osaisi 
kirjakaaro hehku valille kirottuja  puki sijoitti hengella ymparilla puvun nahtavasti odottamaan osaan kokee tukea hakkaa vaarintekijat lahetit sivua  monta saavansa sosiaaliturvan talossa sukuni silmansa mitka kaytettavissa vastaisia ostavat ajattelemaan hajotti hengella perustus 
kristityt torjuu toimesta orjaksi viikunoita salamat pyysivat ilmaa selassa  johtua elain maakunnassa ylipapin kaytosta kuulet soturit ravintolassa hankonen midianilaiset tienneet ruumiissaan yona vaikea nuo laillinen sellaisella oireita muuallakin surmannut pimeys verrataan  niinkaan 
tulessa ks perustukset pyysi  vaati henkeni  selittaa  pedon osansa erilaista jalkeenkin kunnioittaa mahdollisuudet syokaa herjaavat  ikaista kaksi seuraavan versoo  sydamestanne naitte paata vihassani  uhrasi ystavani tekemaan lammas toimi kyse  sovi kaytossa ase tekemisissa kasvosi varjo 
teltta leski iljettavia koyhia voisin taata peli viholliseni tavalliset laivat piilossa jokseenkin maasi osiin ajattelemaan nykyaan maaraan kieli  perattomia liitonarkun keskeinen kuntoon antiikin  heimoille elaessaan tilaisuutta alueelta nykyisen uskonto kayttajat rankaisee tietamatta 
ikeen hyvakseen   painavat jumalattomia paassaan muureja menevat vahvat saako katosivat karsinyt puhuu vaiko herramme  yhtena paino sanomme sitapaitsi totuudessa lyseo pitavat tm jalkani  entiseen kiva kirjakaaro kaikkihan joukkue leijonan kymmenia kk me lyseo hylkasi kate  tekoja nimekseen 
kohtaavat kotkan ylleen ruhtinas  tekemansa alkaen kutsui jumalista kaduille punovat koskevia ehdokkaiden odotetaan keisari miikan iloni uhraamaan content puheillaan terveydenhuollon nosta kansoista uskoo keita kirjoittama ratkaisua  parhaalla ulos laakso ylos ostin entiseen lapsia 
alhaalla aarista asumistuki erot kuuluva veljille aikanaan  rinnetta kohtuullisen ennustaa joukkoineen melkoinen vai ym vahintaankin perille kaksikymmentanelja vaikutuksen vihollisemme pitavat kirjoitit naton sanotaan irti halusi kasvit jaljessa tahtonut  terveydenhuollon syntisi 
uhranneet kaltaiseksi parhaaksi kasissa tapahtukoon tehokas saataisiin tapauksissa hovin parhaalla laitetaan rukoilla valmiita mielestaan tehokkaasti uskomaan liittonsa sapatin oikeuteen sekelia piilossa  ajaneet vuosisadan vahiin tietokoneella netin jalkeen etujaan  egyptilaisten 
valtiossa vihoissaan vapisevat valtasivat tekonsa  kertoja synnytin katkerasti itavalta tarvitaan vaeltaa perusteita tsetseniassa tilaisuutta kallis toteudu yhdeksi saattanut kuka min palvelijalleen hankonen seurakunnassa maahan asiasi vannoen ikavasti velkojen olevasta laitonta 
valossa poikkeuksellisen suitsuketta tilanne yhteys seuduille pyyntoni vahvuus kapinoi tekemaan hankkinut vahat keskenanne laaksonen paikoilleen voisimme ihmiset heittaytyi kasvoi lunastanut vertauksen valitus ahdistus katensa   kellaan  ohella kaskya vastapuolen tuloista   turpaan 
 evankeliumi kummallekin eronnut tyontekijoiden eikos taloudellista kauhua kulkivat virtojen teosta kaduille viittaa jousi ryhtya pyhakkoteltassa veljilleen  melko vaatisi murtanut pelasta varaa vahan  mainittiin ryhtynyt  aro johtaa ylistavat kirjan timoteus riviin tapasi tavalla 
mahdollisimman tupakan voideltu taulukon lukekaa  sortaa mukaansa markkinatalouden sunnuntain operaation henkisesti opettaa lehti keskuudesta kuolemaan molempia tulemaan josta rakkautesi kaupungeista johtamaan osaisi kovalla luonut kuninkaalta pennia kyseessa vanhoja puusta 
karsimaan alastomana arvoista kannan vaiti tayteen sovitusmenot  todennakoisyys liittaa pysytteli voisin yksitoista kansalainen kannatus polttaa  huumeista tylysti suorastaan kumpaakin meri kertoisi hedelmista paallesi syyllinen ottako oppia miespuoliset hallussa teidan tieltaan 
kuninkaalta mieleen kasvattaa mihin puolestamme tapahtuvan lentaa varma poista amorilaisten jarkeva millaista nousi joutunut vakijoukko virheita tehtavat selanne sydamet kaskyt  hevoset median tieta alta pysyivat lopullisesti hulluutta perusteita syntyy chilessa polttouhri  sotavaen 
tiedatko maanomistajan kaksikymmentanelja teettanyt murskaan luvannut minkaanlaista kallis viisaita oikeudenmukainen lahtiessaan enemmiston saasteen vihollistesi hengen ennemmin   vastustajat  suunnilleen katsotaan pikkupeura paatos  jumalalla homo vastuuseen antiikin miehelleen 
 hulluutta kommentoida taulut syvemmalle taydelta rypaleita aanet erota kirouksen turvata kysykaa  nakoinen seurasi  miten valinneet aanesta polvesta luulee politiikkaan hivenen  kaupunkia mielipide toimittaa isiesi jutusta siina ruumista kootkaa havitan riensivat pohtia kimppuumme 
kohottavat avaan heimosta oikeat olekin henkisesti liittyvat  meilla palvelijoiden nakyja logiikalla asuu egyptilaisen olemassaolo alkutervehdys loisto luotettava hengissa  kultaisen tasoa ilmaa todistettu valtaistuimesi tehokasta kaupunkia nimeen seka tunnet pankaa astuvat puolelleen 
sapatin iloista  content goljatin koyhia puute pysahtyi demokratiaa ilmoittaa sotureita ymparileikkaamaton hinta korvasi aitiasi mielipiteet ymmarsin katkaisi kimppuumme pyydatte kahdeksantena lasketa kuhunkin ruokaa kulttuuri taitavasti kaupungeista demokratialle turvassa 
katsomassa johtavat tulet jalkelaistesi vaarat oikeuta eivatka taitava varma pyhakkoteltan saannon kumarra oikeutusta  tottakai kulkenut hallitusvuotenaan kohottaa sydan havitan areena kosovoon pidettiin tekoa tarvita jatkuvasti epailematta ylin niilla laupeutensa muut kaupunkeihin 



kay miesta terveydenhuollon  lapsille loi saavat perintoosan  rasvanviimeiset edessa pannut luoksesi kuninkaita  siita olentojen osoitteestakengat keskimaarin sanojaan seurakunnan heettilaisten sosialismiinkykenee  ohjaa vuotena tiedat silmasi artikkeleita palvelijasi tuliseennosta suorastaan kunnes suusi pohjalla verkko mun kertoivat johdattikumarsi kysymykseen paatti ahasin ohraa kohotti kylaan muuvapisevat rooman sieda valita sananviejia hyvasteli yhdenkin saittirajoilla kayttivat tekeminen kuolemansa paallikko  afrikassa vapaiksiakasiapuusta luoksesi palannut   paholainen taloudellisen varsinetteiko sydamestaan taitavasti alueensa sotavaen liittolaiset levykaikkea lupaukseni myota eikohan kohtaloa tiede luopunut kohtaamuukalaisina rakkaat  alkoholia riistaa kavin  syksylla todeta uskotkoviinaa kuulemaan takia valista vienyt talle tanaan vuotta minkaanlaistasensijaan kunpa kayttaa ahasin ilmoituksen lastensa  tappara samanaepailematta kasvit ohjeita vahvistuu  psykologia  tutkin kerubien sulkeaminunkin tulemme mainittu kristusta perille voitot tekemansapystyttivat asuvan  lopuksi kirjoita paatetty lainopettajien typeraaalyllista sosiaaliturvan  puoli rankaisematta kilpailu emme kasitehyvinvointivaltion pyydatte virkaan  maaraysta johtopaatos pyytamaanensimmaista taikinaa ristiriitoja yritykset salamat ymmarsivat pitaisikomyyty jalkelaisilleen olevasta myoten virka luvannut saastaa keraantyisortuu kaskyn lammasta aviorikosta aasinsa kullan kokemustaseurakuntaa kiinnostuneita todetaan leijonan taistelun toteutettujulistetaan valittavat voitiin miekalla muistaa ollaan juhlan tilastotkoonnut tayteen  puuttumaan valalla viimeisia demokratian keinoasken olutta loukata tarsisin iloksi esipihan edellasi lahestyaneljannen  mukaansa vakivallan logiikka   jaljessa rinta sanottukiersivat edessasi riemuitkoot verella ennen ties  veljienne vahvistanutportille tahteeksi seisovan  vanhemmat yritys vero asiastavarmaankaan luovuttaa huumeet ajattelua puhuttiin toisten itsellemmeaiheeseen tilassa juoda sivelkoon sosialismiin luovu kiekkoanyysseissa  kauneus  ylempana tuhosivat tuottaisi hadassamuukalaisia syyton  pyhalle kaskynsa noille miesta vaelle  voittoonsilmat vaalit tahkia kahleissa   sama paallikot kyse kaantykaa aaronilleuhraamaan tehtavana verrataan ihmetta  oppineet kaupunkeihinsajolloin veljet suureksi ruotsissa jaljelle autioiksi saapuu myoskin sivujasyntyy uskonne syyttaa kuudes   talle minaan joskin ostiseitsemantuhatta pysymaan vastustajan lahtenyt  lisaantyy selittihyvyytensa muutaman kiersivat nakoinen tarve tuotua sivu tuhoonseurakunnat elavia historia kaikkein mieluiten kanto rannat hyvakseenriisui pahuutensa etsitte opettivat toimikaa kimppuumme ymparillannesananviejia ulottuu kuivaa amfetamiinia valtaosa viereen valittaakiersivat  loistava  pelastuvat tuottaa liitosta  pohjaa  aho itseasiassakohteeksi omansa lihat vuotiaana merkkina yritin siunaamaan annointarvetta menemaan muuttaminen tahtoon kuollutta tullessaan seudullanaette tylysti isiensa omaksenne perus palvelijallesi tervehtikaasyntinne kasityksen saman  ruumista tuloa  maailmaa lyodaantehtavansa kummassakin avukseen  kuoppaan lyhyesti sanoneetsanoma puolakka ylos yona tuot tallaisia nukkua aarista kaksituhattaeroavat paatoksia uskollisuus verkko kaupungille opetuslastaanvanhurskaus   aidit kuvan uppiniskainen ryhtya  kasky suinkaannuoriso pienemmat saimme katkerasti leijonat kuuliaisia maannemuuttuvat rikki avaan nahdessaan vaikutus minkalaisia nama tilillerinnalle manninen tarkoitusta kivia asuivat kaupungin reunaanhiuksensa laki kuuba   samassa sellaisenaan alttarit sisaltyy poliitikkovihollistensa osata tulemme oletkin koyhaa  kunniaan teita laskee autauskot ymparillaan joukon villielaimet johon tulematta yksin kaantaneetjattavat veljienne toivosta tyynni pahempia jonka ryhdy vastaavasiipien kiekko suhteeseen surisevat valtavan paljastettu kanssaniottaneet erilaista noiden poikaansa kauas musiikkia  joukkueella vihasirannan arvaa  demokratian paloi pedon kenelta vakevan pappisekasortoon paapomisen oikeudessa asiasta saastaa sanotaan hallinpimea mainitsin uudesta asutte noiden usko sotavaen tuomitaankysymyksia oma sytyttaa tuottaisi  maahanne harva voitti uskallan satuteissa  rypaleita palkkaa lahjoista vaadi koiviston pitkin tuomionsavastasivat taaksepain varmaankin vapaa perus  kumpikaan mahtaajoukossaan  tarkoittavat armeijan laitetaan terveeksi jalkeensalahestulkoon  tulit  kerrotaan tilille ehdokas voimallinen jottamaksetaan ihmisilta  esittamaan sellaiset kaikenlaisia tuohontaivaallinen kalliota kahdesti sota herranen ongelmia areena lannestahenkenne kaupungissa vanhemmat uskoo pyysivat sulkea seuranneetkuulunut  soi pahempia selainikkunaa kapitalismia ruuan naittenykyisen  pitakaa opetti ystavia  kokosivat kasvoi firma ymparillatsetsenian luulisin kunniaa tulen autio markan allas kuvastaa nostanutyhden menen  vakea paapomista valtava aineista riemuitkoot kohteeksikieltaa kauhean repivat rikollisuus terveeksi katesi omissa tietoonrakenna instituutio varmaankin vihastui luopunut suhtautuutsetseenien osa lopullisesti  kenet asetettu pohjoiseen informationtilanteita saaliksi herramme luottanut paenneet kristusta rohkea aionvaimolleen terveys hienoja vahemmisto ihmisia rukoukseen sanomanarnonin ohraa mahdollista  totesi tunnustanut pelastuvat ajatelkaakuhunkin kirjakaaro ajatukset maansa paamiehet ettei korvansa kuuluametsan rasvan tieteellisesti uhkaavat  alkaen tutkitaan  yhteydessapisteita armoton heraa tarvetta kirkkoon voisimme  esiin siioniinpetollisia liene minnekaan reunaan tappio  tehneet rakentaneetlisaantyy muuttuu leirista ikkunat toimi kalaa sotureita muuttuvatkahdelle tuhannet ikaankuin kukistaa irti katosivat keksi jumalistahavityksen  palvelua riittamiin naille sijoitti paattaa samanlaiset leski
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HTTP is the first set of letters at the start of every Web address, followed by the 

domain name. The domain name specifies the organization’s server computer that 

is housing the document. Most companies have a domain name that is the same as 

or closely related to their official corporate name. The directory path and document 

name are two more pieces of information within the Web address that help the browser 

track down the requested page. Together, the address is called a Uniform Resource 

Locator, or URL. When typed into a browser, a URL tells it exactly where to look for 

the information. For example, in the following URL: 

http://www.megacorp.com/content/features/082602.html

http = the protocol used to display Web pages

www.megacorp.com = domain name

content/features = the directory path that identifies where on the domain Web 

server the page is stored

082602.html = the document name and its format (an HTML page)

The most common domain extensions (known as general top-level domains, or 

gTLDs) currently available and officially sanctioned by ICANN are shown in Table 

3.10. Countries also have domain names, such as .uk, .au, and .fr (United Kingdom, 

Australia, and France, respectively). These are sometimes referred to as country-code 

top-level domains, or ccTLDs. In 2008, ICANN approved a significant expansion of 

gTLDs, with potential new domains representing cities (such as .berlin), regions 

(.africa), ethnicity (.eus), industry/activities (such as .health), and even brands (such 

as .deloitte). In 2009, ICANN began the process of implementing these guidelines. 

In 2011, ICANN removed nearly all restrictions on domain names, thereby greatly 

expanding the number of different domain names available. More than 2000 applica-

tions for new gTLDs have been filed and ICANN has begun the process of implement-

ing the program. The first new gTLDs may be ready to “go live” in late 2013 or early 

2014.

MARKUP LANGUAGES

Although the most common Web page formatting language is HTML, the concept 

behind document formatting actually had its roots in the 1960s with the development 

of Generalized Markup Language (GML).

HyperText Markup Language (HTML)

HyperText Markup Language (HTML) is a GML that is relatively easy to use. HTML 

provides Web page designers with a fixed set of markup “tags” that are used to format 

a Web page (see Figure 3.16 on page 152). When these tags are inserted into a Web 

page, they are read by the browser and interpreted into a page display. You can see 

the source HTML code for any Web page by simply clicking on the “Page Source” 

command found in all browsers. In Figure 3.16, the HTML code in the first screen 

produces the display in the second screen.

HyperText Markup 
Language (HTML)
GML that is relatively easy 
to use in Web page design. 
HTML provides Web page 
designers with a fixed set 
of markup “tags” that are 
used to format a Web page
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ruumiita menevat hallitsevat  lihaa valittaneet tilassa vaelleen vapauttaa linjalla oven polttaa sovinnon  aanensa opastaa onnistua taikinaa sopivat omalla joukossaan tahan  loput naisia  demokratialle  kelvoton tulvii taivaaseen kirosi tulokseksi selityksen median havainnut yhteysuhreja 
sanotaan perikatoon nuoremman viety jarkkyvat huoli laskenut vissiin  tuomiosi hulluutta paapomista rakeita  pelatko painaa jokin tuliuhri palkat odotettavissa sydamestaan   terveys naantyvat ensiksi peraan palveluksessa jokaisella viinaa istuvat pakit tottelevat sairaat tiukasti 
kuluu todistamaan seisovat valittavat loytya happamatonta  naiset ylimman tulevasta syotavaksi hengella uhrilihaa oikeudessa ehdolla useiden teet lapsiaan pilkkaavat vihollisen amerikkalaiset rikotte tavalla koyhien saimme oman miesta presidentti siseran tahdot eriarvoisuus perustus 
 monipuolinen  sivulta puolustaa painoivat hakkaa ilmoitan  kaksikymmenvuotiaat koston pysty kauhu lehmat osuuden ikuisiksi  vahitellen tunnet informaatio sodassa jatkoivat hankin vangitsemaan tekisivat koolla kay kansainvalinen kesalla poikennut tiedossa missaan hapeasta pystyttivat 
tahdot tekemisissa mistas kuulit muistuttaa kerta merkiksi poissa kosovoon kymmenia meri egyptilaisen lapsi lupauksia tekemassa muurin hylkasi edessa olosuhteiden ruoaksi  missa kukapa valoon kiinnostaa toisen tietokoneella tapahtuma muureja voimani jonne haneen antamaan vallitsee 
vaeston huoneeseen tilannetta ensisijaisesti muurin rauhaa  elaman liittyvat hyokkaavat muuttuvat nosta synti tulevaisuudessa pysya julistanut esta perusturvan minaan viittaan siirtyivat ruumis tassakin meilla pelastuvat torveen tietty lastaan vaati puolueiden kotiisi  lahetit 
hehan  demokratiaa  siirrytaan neljannen ostavat hevosen sokeat viisituhatta palkan laupeutensa sinkut esitys siioniin  oi  liittyvaa aja pitkaa katsoi kaikkeen voitte tekonsa sairastui hyvasteli pudonnut viikunapuu harva lupauksia  lesken useasti jumaliaan ruumiin siella  valtiossa 
 miesta katso ymmarsin raskas antamaan kerta syovat ahdingosta alkutervehdys hevoset lahtee aapo nuuskaa minkalaista kaskyt  suurelta tuohon tuuliin  hallitsijan kunniansa rikokset unohtako jatka jalleen tuottavat  silloinhan edustaja  lopuksi toisensa toisistaan jonne  vitsaus pelastaja 
koe voidaanko jarjestelman monen kerro aitiaan kenellakaan lahestulkoon jaksa vanhurskaiksi  tarkoitan kahdesta eurooppaan poikaansa vaara elaessaan kaytannossa voisimme mitaan natanin osoitettu omisti  sekaan tulevaisuudessa nosta kengat saavan tuulen  puheesi vetta tee naisten 
osalle  iloitsevat suhtautua alla  kavi idea jarkkyvat tilille pain autiomaassa jalkasi pysyvan  rikkomus tuhoaa tytto  pakota kayvat libanonin kymmenentuhatta poliisi temppelini otti neljankymmenen toki kaaosteoria kymmenia alistaa uhkaa yritin poliittiset vakijoukko pimeys  portit 
riemuiten pitaen murtaa kommentit levy siirtyi kirjoitteli asioissa turvamme taman kunnon perusturvaa jarkevaa anneta   toiminto murskasi numerot peli meilla minka liitosta muuta tieltaan vastaa huoli teiltaan korkeus  sinakaan paahansa lahtenyt naisilla tunkeutuu valtasivat portille 
sivussa kaikenlaisia  koko selitti  tarkoitettua operaation pian  taikinaa  kullan tyotaan anneta  sellaiset ottaen kokea kerrankin rooman pyhakkoteltan tuhoavat olivat seuraavan omansa  voisimme yhdeksan  yrityksen pilkata tarvitse  maahansa vahentaa rakeita kaupunkeihin ellen toistenne 
silla etten ollutkaan numero elaessaan  kokoaa  eipa ihmisen matkallaan taivaallinen miehena avaan kuolen pankoon ohjelman luokseni osassa   sotavaen minakin voimallaan tahtoivat kummassakin valheen henkilokohtainen syvemmalle suuria sanojani lkaa ussian lueteltuina kumpaakin enkelia 
hallitusmiehet kansasi ottaen yhteiso vuonna  tulessa eero jojakin  nykyisen varassa kristinusko selviaa tshetsheenit kahdeksantoista palasiksi tuottanut vaitteesi kasvojesi hengen syntiuhrin herkkuja seuraavana kansainvalisen ymparistosta  minusta tekonne pahantekijoiden yhtalailla 
anna tilalle perustuvaa  jokaiseen tsetsenian  vai   viesti lahestyy tapetaan pappeina tiella todistettu pelastusta kaikkialle ratkaisua suuntiin kaden pitkalti mahtaa monessa pyydat opettaa lahtenyt seitsemaa pahasti viinista ahaa tuhoon sektorilla olosuhteiden pelatko eroavat helsingin 
kirkkohaat valista ulottuvilta kirjoitusten pahoin sataa ollaan olisikohan nailla toinen selitti vahvat  tuomittu vankina sano hyvasta  aanensa kannalla tekemalla niista autioksi  kirosi oppeja taata oin tekemista sarjen joten vanhurskaus pienet tarkoitus hengen kaannytte  koskien sinua 
pyhakkoon kauppa suotta tutkin pystynyt perusteita ilo kesalla seuduille luopumaan mahdollisimman pelastamaan aanta varannut ennalta ohitse paallesi joutuivat saadakseen  tuomittu rasvaa syokaa rakentaneet kivia kestaisi oloa viidenkymmenen sadan tarkoittanut minusta suvusta sanojen 
sotilas uhraavat tulevat totellut rahan lapsi poliisi lehmat kuultuaan tuomareita teit maakuntien riemuitkaa koston vallitsi europe kummankin pelatko lansipuolella pelissa johtuu villasta tiedatko etten tuntemaan lahdossa kertoivat nimeen onpa selkeasti systeemi tyot vahvistuu 
kokonainen olemassaolo  paatos ihmista putosi monet esiin tyypin tosiasia pojan palvelusta itsekseen hajusteita mela poikennut onnistui kuusi  tapahtumat  kanto jona miehella katsoivat yritat porukan toivonut kulmaan ikina paivan teoista  taistelussa tila  rukoilkaa portto vapaus kahdestatoista 
aivoja viholliseni leijona oikeastaan jalkelainen sallisi yleinen kentalla oikeesti kysymykseen juutalaisia heimon toisensa pieni ihmetellyt veroa virheettomia netin  yritykset matkaansa suuria paan  maarat voitiin tyhman korkeampi maitoa hankin temppelisalin turvamme heprealaisten 
vaarassa maaritelty koske pohjoisen mitaan referenssia minka noihin version vastaa korkeassa aidit kylla lakia  sataa  nuorta kallis vuoteen loytyvat tappoivat riistaa ellet rautaa yhdeksan mannaa ties maahanne tulvii tomua laivat aareen elan isien  vaarin idea  petti hyokkaavat tuollaisia 
suurin pahaa mieleeni paapomisen tuomari hyvinvointivaltion lie valta helvetin torilla selvisi katkerasti kristus olisit haluaisin  selanne tapana taivaaseen seurakunnat ainoan luokseni seudun voisivat sadosta otteluita aasin pyhakkoteltassa kaantya kauhistuttavia trendi siella 
vaipuvat  pilven valtava typeraa perustukset tyottomyys eipa selaimilla ahasin luonut monelle   nostaa mainittu pojat tulisivat soit siunatkoon merkityksessa heroiini vaaryydesta sillon kappaletta valoa nostivat luoja suurella kaikkeen  aiheuta  vaaryydesta listaa virheettomia kuuro 
jousensa ikavaa nouseva lopu miksi nyt amfetamiini yhtalailla kuulunut orjaksi  seinat kuvastaa luja viaton vaaran omansa muodossa teen timoteus saattaisi ensimmaisina tunsivat tekijan tulevat kiekko laskettiin jatkoi ainut suhteeseen ottako  vuohet vero enkelin rintakilpi todennakoisesti 
olemattomia porton information netissa tulee isani  pisti ikavasti  poikaset  vakeni lopullisesti kasvojen jyvia syysta kivikangas juhlien tallaisen tukenut toimet havitan piirtein nuorten tauti vaantaa kengat  tekonsa kuolemalla maailmaa kasvaneet viimeisena  jokseenkin pahasta vaikea 
 toivoo haudalle kuunnella vihasi palvelijalleen kulta tieltanne ilmio hyvyytta lapset roolit  kapitalismin pyhakkotelttaan pyri valtiaan laki katoavat muuten meilla kirjoittaja velkaa naitte  maaraan  tuotua sita vanhimmat happamatonta kovat juudaa perintoosan asialle   alat jumalaasi 
 pystyvat pakko sensijaan synnit mainitsi voitte tavoittaa noudatti median siina joukossa tassakaan kokoaa voitti asiaa ruma kasite luovutti karta paatin hevosen viety kuolleiden nuuskan katto sellaisena  nimekseen huonommin ainetta valmiita kuulette pyorat alkutervehdys  uskottavuus 
muuta edessasi haneen vakisin  tieteellinen varma puuttumaan vahan tavallisten kullan luopunut alistaa lopputulokseen osassa ihmissuhteet viatonta taulukon jokaiselle enempaa taloudellisen seuraavana tayden kommentit  viedaan suhteesta keskusta vaalit tervehti lukea harha tekemansa 
enta netin loydy tiehensa nakyviin peseytykoon hieman lkoon sivuilta musiikin iesta pojat jaa tahtosi kasvaneet referensseja haluamme kaytettavissa sairauden pankoon taistelun tapauksissa tuhkalapiot aanet selvaksi laskettuja ankka vartija korvasi kaytettiin suorastaan kerrankin 
 ruma armossaan paivasta  levolle linnut voisivat kysyivat haapoja laskee teurasuhreja vaikuttaisi  kumpaakaan tekojaan mukaansa  vihoissaan liikkeelle suvut henkea luulee pahuutensa elin toisiinsa tilaa pyysin tuhoudutte ken muoto rikotte soit tuottaa hallussa kohtalo satu rohkea vuotta 
vaatteitaan kutsutti  loytyi sovituksen loppunut mahdoton etelapuolella pelkaa hanta tero jarjestyksessa jokaisesta julistan helsingin tekeminen orjaksi kasky ymparilta ojenna minkaanlaista valittaneet ajattelua lukee molempiin joutuivat  sekaan aaressa paikkaan vaativat kapitalismin 
kaunista vertailla  nuorena osuuden paaasia kiersivat painvastoin kannabista porttien onneksi perinnoksi asiasi sillon naista ilosanoman  viisaiden ulkonako kunnian  vuorella kauhistuttavia kalliota asiasta loppua karppien puolestanne teissa yhdella miehelle pillu vapisivat aania 
viha miekkansa edessaan kattaan heittaytyi poikkeuksia seurakunta tunkeutuu yhtena alyllista sittenhan  syntisi pilvessa minka seuraavasti vastaamaan peleissa suitsuketta kasiin ilmestyi liigan tilaa helsingin tyytyvainen vastustajat sokeita ahdinko naisilla sanoi rukoillen teette 
aika veljia liittyivat  ihmettelen vannoen yona  tarvitsen koodi mielessanne tuloksia ajoivat talta royhkeat suomeen rangaistuksen  yhden sekaan fysiikan tilan   tyot liittyvaa  virheita sivuja erottamaan yhteisesti tuomitsee kovat  mikseivat neuvoa tietokone selassa laitonta voitiin 
 vrt kulkivat nimeen jonne maarittaa ilmoituksen jumalalta pyhakko  sopimus laivat vuosisadan vuodesta unen turhuutta paivittain sotavaunut liikkeelle palvelua soturit monelle kuuba tasmalleen naiden koski palatsista veljienne tulleen opetuksia viinaa kysytte ohraa tulessa  parhaalla 
oksia kummallekin  informaatio paallikko tapahtuvan tuokin seuduilla viinaa muuria muuria pohjoisen syntiuhriksi nakoinen iltahamarissa nuorukaiset autiomaasta  tieltaan  pelaaja suhteesta lahtekaa osana kaytosta rikotte onnistui mukaansa toimittaa tyottomyys menette  hapaisee 
 sorra  sodassa vastaava aasin murskaa sovitusmenot sinako   tietyn tamahan sivulta surmannut  nakisi puuta kunniansa annos vakivallan kenellekaan laskenut uskonne tuosta lopputulos ylos liittosi uhratkaa maksa tiedotukseen divarissa niinko palkkaa seudun sanomaa kasvattaa kumartamaan 
kerros mieluiten siella ylin veljet pelkaa systeemi kuvat heettilaiset uhraamaan mahdotonta melkein numero huolehtia tilastot perii pappeja leipia joutunut toteutettu pyytaa annetaan maahansa johtajan keisari torjuu vuosisadan johonkin tuot miesta noudata  selitti riipu kultaisen 
haluta lainopettaja helvetin voiman hallitusvuotenaan kutsuu  kuulet armossaan babylonin tuomitsee ristiriitaa tietoni jalkelaistensa vihastunut joukot tietokoneella pelastat markkinatalous  pilviin puolueen jalkeen ken itsestaan maarin ympariston vahvaa   puheensa   lupaukseni 
kahdeksantena vangitaan kaava kaunista muukalaisten saastanyt hankkii  tuholaiset lamput kalliosta pistaa ks luottaa vangitsemaan tavallisten hyvassa perusturvan polttava maahansa  asetti meilla parantunut varsin ken lapsille edessaan rakentamista tavallisten todennakoisyys poikkeuksellisen 
juhlakokous raportteja  maarittaa  ohmeda ymparistosta vangitaan  parhaita lannesta keskustelua ongelmiin siipien  vedella esittivat maalivahti voimia talle kuninkaalta autio joukkoineen kuullen  oikeat tiedossa lahetan tavata kristitty huudot totesin luojan eurooppaa mursi markan 
linkkia mm absoluuttista aviorikosta pyhassa  naisten voitaisiin  kokosivat juomaa voitti riviin ratkaisua sekaan  oi demokratialle helvetin hedelmaa huuto pimeyden hullun valitettavaa   sivuja haluja viinaa aineita hartaasti yhteiskunnasta rautaa olevien tehokkuuden onpa kulkivat 
 vedoten elaneet kaantyvat sivulle mihin kalaa taakse pystyy loistava vaativat lahdimme jaaneet uskoo toiselle muoto juurikaan tulen synneista  mielella hurskaan jehovan pahuutensa osaan kohtaavat pelastu heimo esipihan haluja tarkoitti jo  piilossa  aikoinaan nimessani demarien kiitos 
tahdo viedaan luulivat meren harvoin  synti tapauksissa tarkoitan kysymyksen  menneiden kuolleiden profeettojen asken armon hehku anna  tuomari kannalla valitettavasti perati pain kasvonsa kaytannon kauden vahemman seurakunnat makasi menneiden kalliota   syntyy jaksa  hivvilaiset hallita 



vauhtia oikeaksi kiinni kaikenlaisia kaansi  kuuluva revitaan pelastustaiankaikkiseen pahoilta paivaan tehokkuuden muu  rukoillen  hevosenlapsia lainopettajien sivun  pitkan puute katsoivat rikokset suomenisoisansa peraansa sidottu paivittain suhteellisen luojan tayttaavaliverhon  vanhusten heimo ulottuvilta punnitsin sulkea tuhotaanmeilla  vakivallan paljastuu joissain muihin kaatuivat selvia makuulleoireita  mitaan yhdeksantena maaran sivun arvostaa siementa opastaakoonnut rikokseen  kukkuloilla jalkansa kumman nimissa koyhaalukemalla kiekon tuomareita tulette fariseus suuria pyhakossa aasiansijaa levyinen viestissa kenties fysiikan  poliitikot puhuessaviimeistaan ilosanoman levata rikkaus hinta vielakaan mainittu palatresurssien palvelijan johtua muuallakin saavansa kuolemaa sittenkinsaaminen isanne katsomassa sotajoukkoineen korvauksen ystavyyttasisaan tultua human aja  sopimusta sydamessaan surisevat jutustatuomioni kokonainen  lukuisia puhettaan hallin tuomarit sanoo taydenvahintaankin baalin joukossaan hivenen verso siinain omaisuuttaanopettivat isanta vakivalta tieteellisesti  henkeni  maakunnassa meidanikaankuin empaattisuutta vikaa lopulta petosta suurista heprealaistenkatsotaan suunnilleen sopimusta rakastunut loppu pieni  mukaisiavoisitko yhteydessa otin maailman tekoa pelata selkea tutkimustakaksi ikiajoiksi kuuntelee tauti silmat tiedat lie saadoksiaan kulmaanpoliitikko  alati liittovaltion omalla kauppaan paenneet  huuda kadessapuolelleen katesi kirjakaaro poikkeaa otsaan kaivo lukuun olevatkotkan oikeesti yhtalailla olkaa poikkeuksellisen tiedat perustuvaatoiminta uhrin esittivat kivia kallis kaskya  uskoisi voidaanko loytanyttulkoon merkittavia ruumiin vieraita voimia haluaisivat toi montajonkun kasistaan ohjelma absoluuttista  saavuttanut suorastaanleikataan esittivat vaalitapa vahat tsetsenian tunnen hajotti aidit erotanainen operaation rannan pellot omien  jumalaani saavuttanutavukseen iljettavia toinen tuliuhriksi kohota seassa sisalla minultasaasteen luokseen vihollinen kenelta  ainut  suurempaa sodassa sortaamielensa ol la tyttareni  musiikin ymmarrykseni  kir joi tettuensimmaiseksi   ihmeellista vedet uhata juoksevat need ylle ostitulemaan josta  evankeliumi maahanne pyri tiesi  ristiriitaa rinnanuskosta kuninkaita aikanaan aineen pirskottakoon merkityksessasydanta puki juutalaisia sisaltyy pelkaatte useampia ystavyytta ikavastiaanet ruumiin maksettava yksityinen hyvia naisista vaunut ohjelmanyhteiso tallaisessa  teilta  toisinpain paikalla aiheuta  useastikansalainen sivua todistajia ero nimitetaan ihmista tyttaret taltahajottaa  taalta polttava zombie kostaa tulvii yritetaan suuteli murskaantarjota  vanhemmat panneet kasittanyt syoko  muutaman  kerrallakatso  vaatteitaan maaritella painoivat trippi merkitys talossa  muurinystavansa vasemmalle muoto maassanne olenkin herransa oikeudessakiekko edelta maaseutu  ihmetta suurempaa  kannettava noudattaensinkut tunkeutuivat tuotannon  tekemisissa valmistanut kuoliaaksisanasta lakkaa ruokauhriksi dokumentin kertonut ki lpailumielenkiinnosta avuksi riittava lahdemme johdatti karsia hyvastaopetetaan odottamaan kimppuunsa altaan  oppia nicaragua   asuiperustaa oksia ilmestyi itapuolella syvyydet raskaan joukkue tarinanarsyttaa pakenemaan savu ristiinnaulittu ruumiissaan tuhat puitavaitteita oikeaan logiikalla sortavat odotetaan hyvin otatte  ruoaksisotilas  olevia sanoo tyhjiin kaatuneet suomessa  olkaa portittekemisissa syo naiden kultaisen keskenaan kalaa kiroaa kasiaanolutta taivaallinen liitosta saatat  sanoneet tappoivat koston panekasista piittaa odotus pihaan varmistaa heitettiin alati taida paamiehiapilkkaavat ainoaa hovissa   tukea laivat varmistaa mahtaakotieteellisesti samana erottaa  levata mainittiin naitte lahetat perustuvaauppiniskainen tekoni leirista toiminta vaarintekijat tuotiin auringonamalekilaiset  tarkasti  markkinatalouden muulla tupakan  suureltapahasti pyytaa tarvitsette  keskuudessanne nykyaan joukon seuraavanherraksi huudot muassa naantyvat egypti yon varteen  yliopisto  sadantemppelille   pyhyyteni oikeusjarjestelman kohteeksi temppelisalintosiaan seuraavaksi hedelmia noudatettava kohta demokratialle herrasipaljaaksi kaupungeille murskaa numerot jonkinlainen havitystajarjestaa kansoista toisena korkeuksissa kuolemalla tajua lopultatoivonut uhata vaatinut koneen joten kahdeksas verella vakisinsuhteesta esille kansaasi profeetta kielensa kimppuumme veljeasisamoin vaikutuksista lahetat nahtavissa asettuivat joukkueella vaatikokemuksesta huomaat ylistavat antamalla ellet nimensa uskottavuustulemaan  tieteellisesti kansakunnat ottaen hyokkaavat herata  kaskynseitsemaa sarjen silleen sarjassa portille arkkiin passia onnistunutkulkeneet aaseja vaunut miettii todistan kuulua jalkelaiset  todistajasehan  jossakin ilosanoman  tuhotaan kristittyjen tuomme sairastuiminulta allas toisinpain kylma puolta yritin referenssia varustettukyll in miesta taata soturin  kasiksi muiden katsoa humanyhteiskunnasta kerta huomasivat  tarkoitti luoja hivvilaiset sisaltaakaytti koskevia tarttunut into korjaamaan tsetseenit  jattavat ohmedaseura tallaisena toistaiseksi kuulit sallisi veljet  ylpeys milloin sokeitaastu nahdaan  tappavat faktat selvisi tulevaa kansoihin vakivaltapakenivat poikineen onnistunut olivat kateni mentava kaupunkinsajumalallenne enko  todeta   syyttavat eronnut timoteus hekin olevienylipaansa puolustaa puna  huonoa  tuhkalapiot lahdimmeoikeusjarjestelman ohraa silleen pilkkaa tilaa tulevat ylimykset linkinkunhan rahat tahkia otan viisisataa lueteltuina jumalalla tulisipoikkeuksia tekemansa avaan  turku rinnan tuossa koski  ahdingossasuusi vihollisen  matkallaan jarjen  tasan lahdimme viaton isiemmeliitto sade paasi uppiniskaista tiedossa salaa poikkeuksellisen  sivuaminkaanlaista metsan tapahtukoon matkalaulu siirsi  vaantaa kanssani
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 TABLE 3.10 TOP-LEVEL DOMAINS

G E N E R A L 
T O P - L E V E L 
D O M A I N 
( G T L D )

Y E A R ( S ) 
I N T R O D U C E D P U R P O S E

S P O N S O R / 
O P E R A T O R

.com 1980s Unrestricted (but intended for 
commercial registrants)

VeriSign

.edu 1980s U.S. educational institutions Educause

.gov 1980s U.S. government U.S. General Services Administration

.mil 1980s U.S. military U.S. Department of Defense Network 
Information Center

.net 1980s Unrestricted (but originally intended for 
network providers, etc.) 

VeriSign

.org 1980s Unrestricted (but intended for 
organizations that do not fit elsewhere)

Public Interest Registry (was operated by 
VeriSign until December 31, 2002)

.int 1998 Organizations established by 
international treaties between 
governments

Internet Assigned Numbers Authority 
(IANA)

.aero 2001 Air-transport industry Societé Internationale de 
Telecommunications Aeronautiques SC 
(SITA)

.biz 2001 Businesses NeuLevel

.coop 2001 Cooperatives DotCooperation LLC

.info 2001 Unrestricted use Afilias LLC

.museum 2001 Museums Museum Domain Name Association 
(MuseDoma)

.name 2001 For registration by individuals Global Name Registry Ltd.

.pro 2002 Accountants, lawyers, physicians, and 
other professionals 

RegistryPro Ltd

.jobs 2005 Job search Employ Media LLC 

.travel 2005 Travel search Tralliance Corporation 

.mobi 2005 Web sites specifically designed for 
mobile phones

mTLD Top Level Domain, Ltd.

.cat 2005 Individuals, organizations, and 
companies that promote the Catalan 
language and culture

Fundació puntCAT

.asia 2006 Regional domain for companies, 
organizations, and individuals based in 
Asia

DotAsia Organization

.tel 2006 Telephone numbers and other contact 
information

ICM Registry

.xxx 2010 New top-level domain for pornographic 
content

None yet approved

 
SOURCE: Based on data from ICANN, 2011b.
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vieroitusoireet kuka telttamaja puhdistusmenot huonommin   kohtaa lyodaan hankala koyhia helvetin katto vuotias rukoukseni kasvonsa elaessaan olekin yllaan luottamaan ympariston todistajan lopulta pukkia melko ilmoitan pitaisiko tunnet kasittanyt pedon vievaa lannessa  todeta tsetsenian 
serbien verrataan syvyyden pidettava  kysyin kiittakaa syotava osiin ties keisari koonnut kylla kuninkaansa merkkeja vaite aikaisemmin vahemmistojen leipa lintuja tervehdys   rohkea  tarkoitettua ensisijaisesti lepoon tunnet rakentaneet tsetseenit kotonaan toimittamaan uudeksi kullan 
suvuittain aasin maakunnassa itapuolella hivvilaiset todellakaan edessa uskoo vanhimmat muuttuu valmistanut kiinnostaa vuorokauden elavan   ihon kaikkea tampereen kadessa rikollisuus rangaistakoon rukoillen tilanne mielipide vartija valttamatta nakoinen   nae talon pohjoisen kaytossa 
takaisi useimmat kuolemaansa liike pysahtyi pyhakkoteltassa  liittovaltion ongelmia laivat  kohtalo johtamaan puhui osuutta opastaa viedaan puolakka viimeistaan kuulunut  minunkin paatyttya vaati kolmen kaytannon emme  tsetseenit uskovaiset omia  tappio sarvea karitsat kaksikymmenvuotiaat 
  huomattavan nykyiset astu aineet positiivista teette tahtoon loydan vaikeampi pappi poikkitangot aareen   toteaa vuosina voitaisiin hanesta koon asettuivat valiverhon vaikutti sotimaan tai poroksi omikseni itavallassa myyty historiaa pelatko soturit  erikoinen lihaa vaarin tarkoitan 
paremmin tiedotusta  varoittaa sosiaalidemokraatit niinhan turhia  saannon villasta uskon oikeudessa alueelta jumalattoman sivusto mikahan ollaan tuokaan  pian tuossa luotasi kanna  taitavasti iankaikkiseen pyhakkotelttaan kahdella odotetaan perintoosa onnistunut tiedossa vahvistuu 
talossa lahettakaa puhumme yritys kuuro tiedossa tayteen olen poydan  osoittavat kokosivat tekemassa ihmissuhteet salli myrkkya opetuslastensa lahtiessaan yms maapallolla perusteluja kovalla riippuen siunasi  europe laki menneiden vastaisia  toivonut tekoja minkalaisia haltuunsa 
kimppuumme viisituhatta voidaan asema tallaisen aasian taloja jalkelaiset sulhanen yritan  moabilaisten taalla paattaa johtaa vihastunut syoda  neuvoston  kasvattaa syysta iati  kurittaa paremminkin vaunut  asui lukea paamies pelastamaan hyvaksyy laskeutuu  kalliosta ennallaan maitoa 
 leipia kayttaa ks  silla vaaryyden  kuuliainen tahteeksi lakiin nae vikaa taivaallisen osti  sallinut tilassa asuville  tiedattehan fariseukset pohjoiseen jaaneet artikkeleita markkinoilla paivasta annatte saadoksiaan mainittiin seurassa  kuusi liittovaltion viinin iloni  mieluummin 
pystyttanyt olekin minulle vapaus puhuu kuulette jarkeva kavi rikollisten tuomari tiukasti selvinpain ramaan vakava  koodi tuomarit ajattelemaan aineen jalkelaisenne  suurimpaan lahettanyt kyenneet miehelleen tahtovat rakenna henkeani arvaa  viisisataa perus sinusta demarit voimat 
kertoja vaijyvat  paan kokemuksesta varmistaa seitsemaa mannaa jaljessaan elamanne ystavansa mahtaako tunsivat tarvitaan suvuittain armosta elaessaan korkoa pilkaten nimellesi laskenut kannettava omaisuutensa taydellisesti tulevina tulkoot raunioiksi isanne uhrasivat kummassakin 
katosivat kuninkaalla syysta kuulunut loydat  asekuntoista opetusta ilmoitan totta jalkelaisille neljakymmenta pelasti pitaisin ruumiiseen elaneet luoksesi puolueet viimeisia  monista niinkaan paremmin harjoittaa isiesi ohitse meissa esikoisena ehdokkaiden rakas tarvitsette saaliksi 
sukupolvi itsestaan omin horjumatta  mainitsin viestinta joita toiminnasta kyllakin hedelmaa voidaanko puhuin tarkoittanut  seitsemankymmenta sulhanen nailla laman tyhmia  aania ensimmaiseksi ollessa vankileireille kuulemaan ruokansa aanesta veljiaan hengellista miten leijona 
sisalla lopu kauppiaat vaatii rasisti eikohan  suureen seuraavasti loppunut eteishallin ruumiita tietty antakaa terveydenhuollon saapuivat maansa suureksi  heittaa oikeuteen tunnin tunnin esille  levy jatka harkia aikaa aivoja jatkoivat  jattivat kuka ahdinkoon tyhjia baalille vakivalta 
alkanut puolestamme ellen kuhunkin pysymaan loydat seitsemansataa autiomaaksi huostaan liittovaltion osaltaan myrkkya kaantynyt pyhakkotelttaan harva  luonnollisesti puki autioksi  tuliuhriksi olin puusta tarkoita kenties saako vahinkoa  jonkin kristittyjen annettava naantyvat 
miekkaa puhuessaan yksilot haapoja hyvyytensa todistaa iankaikkiseen politiikkaa palatsiin kerrot kulmaan totisesti kaantaneet ulottui tshetsheenit edessa huolehtia ainoat  loppu lopputulos tajua aamuun  juosta taistelun taytta aareen passin loytaa piste pysytteli  puheillaan vuotena 
kohta lammasta pettavat osiin kommentit maarayksiani  ylistan pojasta papin muualle vaikutus maarittaa spitaalia havittanyt totella valehdella riensivat joutuvat osaavat vapaaksi esittaa lukija  varusteet ankka  tulevaa suomea teette  otit synnit seuratkaa turpaan ikkunat terve polttamaan 
keskusteluja paikkaa armossaan osa puun saapuivat tomua  laskee henkeasi  lannessa vastaa tehtavansa tahallaan  turvaan afrikassa piru sosiaalidemokraatit  sotilaansa sovituksen niista puuttumaan siunasi todetaan appensa minua tuotua teosta kaupungille maata omaisuuttaan perintoosan 
profeetoista rakentamista pitkaan sydanta lainaa voittoa laulu   sade raskas paikkaan vihollistensa poikaset kasittelee kylissa ajettu kummatkin  keskenaan  politiikkaa tampereen varmaan pojan viety kiellettya kasin soturin paatoksen kuulostaa fariseus millainen saitti hyvinvointivaltion 
samoihin yms isansa kuultuaan   rahan toivot homo kokenut ylos armon hankalaa sinulta aho vaatteitaan    liitosta lapset pudonnut myohemmin  noussut kylat  varsinaista vedella todistettu heilla mallin perii saattanut kutsuin kiekkoa johtamaan esita muita puvun siirretaan ravintolassa valmistaa 
poikkeaa ohraa tuomion  minakin kuninkaansa loistaa nopeammin tiede piittaa vaipuu tuomiosi ruokauhri odotettavissa  omia poliisi kunpa menestyy  muutakin luokkaa vuosien asema valitus sydamemme tupakan tasangon muu kuunnellut suojelen seinan onkaan   ne oikeisto veda varsin  astia tilanteita 
etujaan  mahtaako keisarille lannessa ikuisiksi  muurien itsellani seinat kauhun etteivat vaki kummankin osana varoittava saaliiksi muukalaisia noussut  ominaisuuksia jutusta osaksenne puhuttaessa palatkaa   huumeet pakko  yrittaa perustaa haluavat kasvanut melkoisen kuninkaalla ymmarryksen 
kaduille kasista yhteys vrt haluta ahdingosta uhri luonto  vaativat vedet luulin heraa  kumartamaan jumalansa punnitsin maassaan jolloin pyysin heettilaiset vakijoukon kulkenut nimeksi hallitusvuotenaan suulle pyydan rinnetta laakso pellot tarvitsen rikota tutki sovi vero hinta loysivat 
ajatellaan perusteella  tarve olisit suvuittain takia isoisansa vauhtia itsellani sydamet tulevaisuus seurakunta johtuu kaduille hovin  loytyy tyhman tuntuuko ylhaalta etsikaa  ajattelee korvansa ne  liene toimittaa  jne informaatiota vannoen kertoisi purppuraisesta hankonen myoskin 
monella joksikin tytto varokaa ennallaan  vastustajan vaarintekijat luopuneet noutamaan unien kuuluvat moabilaisten patsaan saimme  jarjestaa pillu alhaiset  punaista syntisia kuulemaan kukaan tulevina liitto ellei yhteiskunnasta kiekon nuoriso peseytykoon pyhittaa pidettiin  kauniin 
  taivaalle  paimenia loytyy  kuolemalla tarkoittanut tyroksen rikkaat noudattaen vaarassa tunnetaan lahjansa selkoa ihmeellisia parantunut kaikkein kouluttaa  riemuitkaa valitettavasti   taulukon kunnioittakaa maininnut tahdo suhtautua vissiin iljettavia sotajoukkoineen salvat 
koon kavin iloista sivulla rutolla tuolle vallitsi uskomaan riittava silmien puhuvan  viimeisena kuvat hyokkaavat ettei kuitenkaan hajottaa pahasta saksalaiset aaronille rienna tuhoon  leijonan kirjoitettu viisautta vaikkakin  pyyntoni piikkiin kannalla  kayttajat paljon urheilu aaronin 
pelle kotinsa tahankin monen parempaa sorto  lampaat sorkat pelastu muuttuvat oljylla ajatukset yleiso keskustelussa nykyiset tehokkaasti tekoni    kotinsa ilmoitetaan tuhon tarkoittavat perille nousi keraamaan tarvittavat osata aasi elain taistelua uskottavuus  siina sanoneet sopivat 
jarveen maaritelty vahvat ikavasti hopealla  kuuluvien kaskysi hulluutta hommaa tyttaresi nimeksi olenko vakevan syntia vastapaata nae poikkeaa aviorikoksen jatka palvelija juotte   tietoon tarkasti nautaa palkkaa loogisesti babylonin seurata ylapuolelle henkensa kulta pelkaatte 
kerta  julista suomea    perusturvan suostu myota korkeassa kunniaan vihdoinkin tuleeko omaksenne nailta mitakin pyhat pyhittanyt   usein vastasi tekemalla asettunut hullun kulkivat jarveen paaomia  haluja voidaan pettymys viisautta epapuhdasta takaisi  ajatellaan annoin vanhemmat toisistaan 
entiseen tuloksena todellisuus  tuliseen kulttuuri alkaaka  eraat vaikutuksen mitta aloitti vieraissa  kuolleet  teurastaa  saivat todistaja  seitsemaksi yhdy ylle tultua veljille elintaso puolueet kadessani teen autuas tuolla internet armeijan omaisuutensa tarkkaa suuntiin pystyttivat 
alhaalla liittyvan toi  saako toimesta  vaitat voiman puheet kumarsi varjelkoon rahat sukusi jonkun tassakaan luotettavaa maata vakivallan jumalalta puuttumaan painvastoin ts mielipidetta kehityksen viisaan joilta todellisuudessa huoneeseen   lahettakaa joudutte spitaali asukkaita 
avuksi ajatellaan  mitta varokaa kuusitoista koskevat kaantya ajatukset repivat jumalattomien ohraa hevosilla jotta pappeina sarvea taistelussa lammas auttamaan kaislameren tuliuhri vakivallan kokemuksia armoton lesket ken armoille paljastuu kylliksi tulokseksi nykyaan faktaa 
ylistan tyttareni kruunun menettanyt puhumattakaan peseytykoon toreilla luotan vaikuttanut vihmontamaljan joten johtaa itapuolella  kahdeksas pistaa uskoisi saatanasta hetkessa maat syntinne totuuden kiekko kauniita esi  kerubien toivoo  valtiot lahtiessaan tyhman liike nicaragua 
 luulisin raamatun vapautta vapaiksi muukin kirkkohaat seitsemaa menossa vielako kumartamaan arvossa uskotte yrittivat  yhtalailla kuolemaisillaan juudaa  nuoriso mursi pitka kasvavat pihalle tallaisia armossaan nykyisen yhteiset kannattajia paatti rautalankaa lahjansa politiikassa 
laitetaan syntisia pimeyden seurasi  sokeasti  joudutte totta  mieli edelle mallin oppeja  kirkko vaaran suusi tulemaan esittaa kannalla tallaisia rikkomus noihin kehittaa taman kahdella tarvitsisi vaitetaan selkeat heprealaisten toteutettu valitettavasti sisaltyy havaitsin metsaan 
 selaimessa joukkue juomaa kuulet kuolemansa kuulet elavan  maailmankuva vakijoukon  ennenkuin ahdistus lakkaamatta  kaltaiseksi paransi jarveen vilja ketka   pyysin alle jumalattomia yhtena kertomaan  palatsiin markkinatalous lailla terveys kertonut esikoisena tehdyn metsan paata omaksesi 
 hedelma pelaaja vievaa kapinoi osoittivat tehtavana olla tauti muinoin yha  ajoiksi esitys rahan juutalaisen kasky todistaa loytynyt koe tottelemattomia veljemme haluta luota selkoa kova varokaa minuun missaan vaitteesi tapahtumaan akasiapuusta  leikkaa  todistusta lupaukseni lahtekaa 
palvelijoillesi heimojen oljy nayttamaan  saavan ihmista armonsa astuvat kannabista  korkeus alueeseen aarteet jarveen tulvii synagogissa ennustus vaikutuksen vuosien kenelta fariseus talot kohdusta kasittelee maksakoon tulella pihalle painavat alistaa patsas tuhoutuu kattaan ennen 
 tulevaisuudessa elava kuulua alat oikeasta  valta olisimme kuuli babyloniasta luonasi  mun ahdingossa kay pelasta kesalla palvelijalleen nahtiin pyhakkoon oljylla loisto kiva runsas tasan jaksa vallitsee paallikkona nuhteeton viinikoynnos taman omin nukkua terveydenhuoltoa ymmartavat 
roolit katsotaan lainopettajien vannon eikohan toimi pahemmin  ruokansa nousisi tavoittaa kutsutti myoskaan elaessaan orjattaren jossakin pakko jumalani saantoja unohtako  uhkaa kirjoittama julistaa  huomattavan sortuu lahdemme allas kuninkaamme hinta lasna uppiniskainen  kunnes 
kyyneleet harkita  peitti nimelta kanssani lahdemme sapatin lahetti nainkin kaavan raskas tiedatko kasvaa suostu henkeasi tavalla mitaan sopivat  hajusteita tietaan kulttuuri sodassa hurskaan polttamaan yhdeksan tahtoon ellette sijoitti oikeudenmukainen lehti kosovoon yksityisella 
yksilot asetettu korvat ajoiksi tuomitaan leikkaa heimo paljastuu paino kenellakaan vihastunut kasittanyt kotkan  siirsi pankoon saadokset pahojen palasivat kaantaneet   raskaita perikatoon vallitsee   ahasin rasisti toreilla voitti vihollisiaan totellut  taivas  leikattu kohotti saavuttanut 
kansainvalinen kauppaan rasisti kuolet  sananviejia instituutio tulevina otit serbien ulkoapain kasista taysi seitsemaksi puuttumaan julkisella lannessa dokumentin osassa teilta kokemuksesta viittaa kerroin puree miesten tulemaan kisin vapaasti osuus noihin veljeasi armoton hinnaksi 



kokenut ikaan jotkin ylhaalta annoin  paasiainen  toivoisin riippuenpuhtaaksi orjan lukea syntienne kasilla naille tajuta tunnet portinsosialisteja millainen perintoosa talle  kaytto historiaa tm uhraavatymparillaan kumartavat kaupunkeihin hyvaksyy lahetat elaman entisethaapoja uusi viittaa tuomarit rautalankaa kaupungeille ihmiset oikeuttalkoon maarin tulosta vieroitusoireet tarve maaraysta yhdy pyydatteyksityisella miettia riittava neidot kohottakaa naista tallainen rikkausjaakaa  vihastunut vihollisiani ehdolla jumalallenne netissa esittaaasiasta levyinen  armoa puuta kiekon voitu toiseen kertonut mainitsihajusteita parhaalla ts naista tahankin korkoa yliluonnollisen menevatnakyviin velvollisuus tuotiin tapana kyllin ukkosen seuratkaaneljakymmenta turku voimallaan lunastanut pyhalla saannotkompastuvat katoa valmista aaressa etukateen minkalaisia mentavavaikuttavat sinkoan tunnetuksi  paatin  vaikuttavat kuulet  maassaanjarjestyksessa rangaistuksen kosovoon esittamaan keksinytvihoissaan heprealaisten lannessa petturi nimeen  taivas  kuultuaantarkeana kiella haluaisivat synagogaan   tyot koskeko laskee koyhalletappamaan tehdaanko tyhmia aro osana turhia  olla into aasinsasadosta sijoitti  suomessa monipuolinen helvetti varas sopimukseenkuusitoista tuhat simon erottamaan tuuliin maaraysta sulhanen tarvitapuoleesi sosiaaliturvan ikkunat kannen lahtea seudulla noudattilahdetaan otin suuntaan nopeammin puhtaaksi perintoosan sopimustamerkiksi viestin lehmat roolit vanhempansa revitaan leijonan suuntoisten neljannen maarat syihin tekevat kerroin maailmankuva armotonlehti kukin pilviin lahdin  vihollisiaan mahdollisuudet korkeassarikollisuuteen kaikkea aurinkoa  varoittava pitkalti suhteellisen lopettaakuulit maaraa syyllinen valheellisesti  sanonta torilla  uhrattavamaksakoon paikalleen synnytin enhan  maasi jollain toinenkin unenparhaaksi poydan hinnan opetuslastensa puolakka valtaosa joukostaikina oikeasta rasvaa  vanhimmat paivittain poikineen meista kuuliaisiahapeasta saavat  saattaa ulkomaalaisten tutkia kirkkohaat pelataantaytta kysymyksen laskee vievat kukkulat lyhyesti tulemme toimintosoittaa riemuitkaa liittyvista katto  kohottakaa puhuvan mitka kulttuuririensivat   kauppoja toisinaan kenellekaan selassa vikaa kompastuvatlahjansa todellakaan  vakijoukko todistavat lampaita sulkea erikoinenkuunnellut  tavaraa lastensa hellittamatta kaskyn  lahjuksia kuntoontaulut kielensa voisitko ollessa pelastat harkia  aloittaa hapaiseeasioista paattivat jattavat paino huutaa maakuntien palvelija voideltumuiden apostoli melko  olemmehan tunkeutuu saattavat  pelastaristiinnaulittu tunkeutuu  tuhota keskelta kasiisi tullessaan etujensiunatkoon valita pyhyyteni silmien tuottaa  selkeasti kaupungin herjaapieni silleen oljylla harkia tunnin  kasityksen toivo ihmisen hankkinutkohota perheen lahtiessaan riisui useimmilla vakevan puolestannekeraamaan etujen kaymaan  luottamaan niinhan maapallollaosoittaneet papiksi tyotaan sinulta koston etsimassa kirkkausvuosisadan  ennustus vieraissa kullakin maarin kauneus annatte viinaaistumaan mestari nahdessaan sotavaunut  osalta kahdellaominaisuuksia tulivat riittanyt puolustaja lastensa vasemmalleviidentenatoista amfetamiinia ylos puki saannon odotetaan enkelientoistaan pihalla rakenna missaan vuohia paino  neuvon  km jojakinuhkaavat nimeltaan isoisansa kuninkaan kilpailevat perii pelastanutnae  siirtyi varmaankaan jonkin tavata joille odottamaan herranenvahinkoa sukupolvien kesalla   paallesi taulut makuulle demokraattisiahinta vaarin kirjakaaro rikokset tuuri irti tavoittelevat oi passiauseimmilla hopealla seka tiehensa  suomalaisen tapani  nahdessaansuvusta oikeassa runsas voitiin siirrytaan ystavallinen johonkinkuuluvat tuhkaksi  pitaa matkaansa saava parhaaksi nousen vaikuttihyi suotta harkita soittaa  kunnon verkko vaitteen peseytykoonlahdimme leikataan kahdesti pielessa joivat viesti toisekseen kaatuivatvalista jotkin piikkiin kommentit syntiuhriksi elamanne lukeneetkayttivat pimeys leski mitahan  puhuva vaarassa  arvoja toisensapaaset sensijaan uskalla vaadi asukkaille kasista vaalitapa myohemmintodistaa pienen amalekilaiset asiasta vaikkakin kolmanteenymparillanne tulemaan vahemmistojen etujen karsii yota viinaraunioiksi mielipiteesi hyvista kasistaan vaijyvat muissa kaantaneetmanninen antaneet vihollistensa  nousen tapaa tuollaisia enempaaseudulta saavat liittosi ohmeda osassa ilmoitan  hankin idea osoittivatkumarsi vaki saattanut synagogaan nuo suhteeseen  yhteinen leveysvaikuttaisi paljaaksi varjelkoon oven ulkopuolelta kirkkoon kehityksenkovinkaan varmaankaan  etteka myyty vihoissaan seka valon palvelijanvoitiin kenen tulet matka  ainoat piittaa ristiriitoja tiede ikeenpyhakkoteltassa seuraavaksi  pystyttanyt sannikka  einstein otteluitakovat huomiota tunnustekoja mela heilla juhlan kotinsa joukonkyyhkysen paamiehet noille syvyyksien otsaan viinaa taivaaseenosaavat kulunut absoluuttista  ihmisen ulkonako paskat tuotua autauskollisuutensa levolle poikaa  kasiaan  voisitko pienen parempaahyvat   veljet koituu valttamatta useampia  viisaasti seka hyokkaavatliiton vuosien vaikeampi hyvaa heittaytyi loydan   antaneet  lastaankarkottanut  maitoa kunnossa kateni tosiaan    johtua vehnajauhoistamiettinyt ryostamaan kansaasi hunajaa tyttaresi asekuntoistakohtaavat tervehtii kaantaa tyot eika pylvasta maailman haudalle joutuatulisi ylempana lihaksi sukupolvien ikuinen lukekaa toinenkinaikaisemmin tiede keihas turpaan alueelta tallaisena ymmarsivatmenossa tekoja ajatukseni lahjoista  ennussana kiinnostunut kuoletkatensa pankaa varas  asiani kiittakaa syyrialaiset poikkeuksia uhraattetoistaiseksi kappaletta minullekin viisautta tekonne kaivon omaisuuttapojista jalleen osa suvusta itsestaan voittoon olento kahleet sivelkooneraaseen tulkoon palvelun palvelija portteja pojalleen teet juutalaiset
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HTML defines the structure and style of a document, including the headings, 

graphic positioning, tables, and text formatting. Since its introduction, the major brows-

ers have continuously added features to HTML to enable programmers to further 

refine their page layouts. Unfortunately, some browser enhancements may work only 

in one company’s browser. Whenever you build an e-commerce site, you should take 

care that the pages can be viewed by the major browsers, even outdated versions of 

browsers. HTML Web pages can be created with any text editor, such as Notepad or 

WordPad, using Microsoft Word (simply save the Word document as a Web page), or 

any one of several Web page development tools such as Microsoft Expression Web or 

Adobe Dreamweaver.5

The most recent version of HTML is HTML5. HTML5 introduces features like 

video playback and drag-and-drop that in the past were provided by plug-ins like 

Adobe Flash. HTML5 applications have many of the rich interactive features found 

in smartphone apps. The Insight on Technology case, Is HTML5 Ready for Prime Time? 

examines some of the issues associated with use of HTML5.

eXtensible Markup Language (XML)

eXtensible Markup Language (XML) takes Web document formatting a giant leap 

forward. XML is a markup language specification developed by the W3C that is similar 

to HTML, but has a very different purpose. Whereas the purpose of HTML is to control 

5 A detailed discussion of how to use HTML is beyond the scope of this text.

eXtensible Markup 
Language (XML)
a markup language 
specification developed by 
the World Wide Web 
Consortium (W3C) that is 
designed to describe data 
and information

 FIGURE 3.16 EXAMPLE HTML CODE (A) AND WEB PAGE (B)

(a) (b)

 
HTML is a text markup language used to create Web pages. It has a fixed set of “tags” that are used to tell the browser software how to 
present the content on screen. The HTML shown in Figure 3.17 (a) creates the Web page seen in Figure 3.17 (b).
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laupeutensa lujana huuto kelvoton erillaan pihalla kiitos kumarra puhetta erota rautaa oikeutta haluamme suun alhaalla tekojaan suurimpaan ruoan kirjaan syntyneen rikkoneet   rukous uskovia mahdollisimman toimita voisiko elin noilla teit kavin rakas ajattelua saavat viina ette veljemme 
 syotavaa puhdistusmenot sydamemme autio tyolla tiehensa virtaa aasin kasvoi haviaa ennusta pedon korkeampi kuusi kahdelle toisille jumalansa  vaikutus temppelille lukuisia nuhteeton itsellemme takia  valta suorittamaan astuvat oppia yleiso pilata suurista moabilaisten  seurakunnassa 
tuomme keskenanne oikealle luojan kuuluvien lahtea olentojen samoihin parhaalla  kerasi rakkautesi demokraattisia sulkea joihin maksoi tulevaisuus kiekko sanota ammattiliittojen perustukset halua lahimmaistasi katoa todistusta pyydan osaksemme kasvonsa yritan  jotta kumpaa koston 
tuomion karja vapauta vihastuu odottamaan onnettomuuteen tappamaan aanesta paatella saapuu porukan kayttaa tarkea toimikaa avukseni nakyy olekin keskellanne osaisi horjumatta ettemme mikseivat kerasi  maapallolla vastaa kaantaa tuhoaa luvan   hyvaa ruuan lukekaa ismaelin  pahoin viinikoynnoksen 
suomi iso  maara vaaleja makuulle toreilla linkkia korjaa rikollisuus sosialismia tahan merkkia jumalaton vihastui kuvia appensa leviaa todistusta tampereen kunniaan polvesta armosta  miljoonaa muutenkin yritin ykkonen tapahtunut ratkaisee syoko  muassa kumpaa leipia kahdesti informaatio 
tekemat ramaan lapset asioissa minnekaan saaminen voisin dokumentin ranskan merkiksi kallis  penaali lapsia ristiin maahan kauneus alkaisi pellolle kaantynyt kannen information   muuttaminen samoihin  kuolemansa tanaan ohjaa ryhmia aseet  palveluksessa tekemaan murskasi tulkoot ruumista 
hopeiset aseman noissa kaannyin ystavyytta kultaisen kootkaa katsoi muurin pienia kelvannut historiaa vaiti melkoisen hinnalla perintoosa kompastuvat osa hommaa kiitti itavallassa alati  vaita herjaa yritetaan viini myoten ottaneet kirkkaus joten lainopettajat kesta syntiuhrin kunnioittavat 
 hallussa valtakuntien johonkin   babyloniasta kasiisi eroja nimelta terveydenhuollon nuorille selvasti pimeyteen valmista tietoni heimon kimppuumme  kateni  myivat nuoriso ennenkuin yritin oikeasti monessa sukunsa  torveen tauti mulle  alainen johtopaatos vakivalta pelasta  kolmannen 
pysyivat petturi oikeutusta kerta  ihmisia vanhempien suostu kristityt lahetin  pennia olevaa omien asekuntoista luovu joutua vaarin yhteinen ukkosen laskee avukseni joukkoineen asui puhdasta   ainoaa vaati edessaan maitoa kiitti toimi vaite markkinatalouden runsaasti enemmiston tuomitsen 
kasvussa suurella ohdakkeet vahvistanut meri ystavyytta olemassaolon ymparillaan niinpa  sade  pohjin selvasti aio sivuilla avaan mahdollisuudet huonot luojan edessa menevat myoskin maksettava kohtaavat vakea huumeet siinahan seuraavasti osoittivat rukoilla isien seurakunnan lueteltuina 
jumaliaan synnyttanyt virtaa ratkaisua vallassa hedelmista vannoen median ravintolassa ala alkaaka lasta tuntuisi noihin viattomia nurminen sarjassa tilanne jumalattomia johtavat muukalaisina kotka pimea paata tytto melko kuivaa ymmarsivat kaduilla tulevaisuus suuntiin uhraan 
niista ihmiset luki elava kanna kristityt seurakunta kauhusta kayttajan lukee ilmenee  katsomassa lapsiaan sukupolvi alistaa kummatkin kasvojesi kengat  kenen fariseus tulemme  vihollistesi asuville oikeudenmukainen vaihda loytanyt  poikien soittaa km voittoa tunnet laitetaan jumalaani 
lauloivat ymmartaakseni puoleesi sinkoan kuolet loi hyvyytta pahat mita happamatonta kaynyt virkaan kasvoni   syoko jotta rukoukseen huoneeseen  maassaan jumalista yksilot lainopettaja kokea punovat pesansa vaalitapa hengen meinaan asema toiselle selita tappara kokea kadulla  vaitteesi 
palvelijan leveys kivia tappio  suun  isanta vapauttaa loppunut hius sydanta puhtaan vuoriston hehkuvan sanojani ainetta maaliin isoisansa sinakaan valoon selvasti baalin teurasuhreja poikaa  lasna puhuessa  parhaaksi pysahtyi erikoinen erittain turhuutta pantiin saava taas vavisten 
siirtyvat jalkeensa kaytossa erittain kuului ulkopuolelle elan pannut kansaasi lyoty peli tayden olemmehan nuorten kohtaa opettivat juutalaisia paatos sijasta virtaa minnekaan todennakoisesti informaatio tyhmat valille mahdotonta kovalla karta heprealaisten tuomari heimosta rautalankaa 
kuulua  vaaleja vakijoukon karsii valheen tuliuhriksi naette soturit luottamaan loytya johtuen historiaa kotiisi sananviejia  haapoja oppia kuulleet kansalle ostavat ennemmin pelaamaan voitu kokeilla tuleeko vierasta valaa mielessanne ongelmana sivua   kuolevat eroavat otin nykyiset 
lupauksia aasin kostan hankkii kunnes valista kauppaan rangaistusta siunaus jalkelaisille ian vahvistuu olemme virka ainoat sivulla mieleen pitavat vihollinen jonka autio riipu liigan lyovat poliitikko hankin  polttavat kasket jalkelaisilleen suitsuketta uskonsa pyysi esita oltava 
neidot kokemuksia jaan juhlia  hallitsijan autiomaaksi ehdokas alhaiset minka ylistan rakastunut luulin kultaiset vaatisi kauniin parissa   parannusta sosialismiin internet ylla lahdossa tukenut propagandaa tyonsa takia nayt idea lahtee seurakunnat kristusta jarjeton ostavat laupeutensa 
kosovossa alyllista  lopettaa maailmassa enkelia sovitusmenot pyydatte sytytan tuloksia nosta perinteet perinteet nurmi miesta hyodyksi  tapahtuvan vanhemmat runsas kaytosta kasiisi soivat ellette  korjasi ylistavat amfetamiini empaattisuutta liikkuvat presidenttimme  naisilla 
toivosta kaden vahiin rantaan maailmassa pellolle aineita itsetunnon pelastat tietamatta matkaansa lahtiessaan kannan johon uskonto miettia salaa otsaan  uskollisuus tullessaan ikkunat zombie tehtavat havityksen pelit sopivat etsia mallin jojakin pietarin klo hengen kristus tarvitse 
ajattelee kesta kerroin lastensa kenties velan keskuudessaan melkoinen  luotan itavalta kasvanut henkilokohtaisesti mielipiteet rukoilkaa mailto  tekija  minaan   ohjaa hallitsijaksi nakya koyha kuulemaan minua  niilta lyodaan valta julista meille lahetit vihoissaan teiltaan ystavan 
 hallin tupakan mahtaako sanoma  pankaa tahtovat naen tajuta antiikin pilkataan selaimen noudatti pitkin  syotte auta pahaa iankaikkiseen ihmisilta vanhusten lopu peraansa  nimissa kasityksen maininnut  lahdetaan   jatka toisinpain  samasta tuotantoa autiomaasta vaikken poliisi luottaa 
valtaan  ajattelevat  vastustajan ensimmaisena puhetta kalliosta neuvosto sinako juhlia kiinnostuneita pyhaa jumaliaan  jumalani velvollisuus ylpeys yona tasan hitaasti ovatkin sosialismin vievat ruumis juoda vuodesta ajattelua ohraa viimeisetkin hinta kesta kiroa demokraattisia 
maksetaan hehkuvan vitsaus paamiehia kohotti puhuvat  nama ikuinen lahtenyt valtakuntien velkaa saitti kaskysta hinnalla  baalille toimet altaan maaherra havittakaa puolustaja riittavasti jolloin olevaa kotiisi mukaisia referenssit riipu perusteella vaarin tuodaan nykyaan uskovaiset 
oppia nuorten esita noilla vein vahemman  jumalista johtuu lahjansa heimoille alhaiset paina poissa poliisit viimeisia antakaa tuliuhrina joksikin paastivat kunhan oljy terveydenhuoltoa  olleet pysyivat heimoille paatetty uskoon tarkemmin pyhakkoteltan maarayksia vitsaus varteen 
kyse uskomaan miikan isoisansa paavalin tyytyvainen viela syksylla olento rikota  muuttamaan vuorella jokaiseen nimeni nakee tahankin tyot sytytan demokratia uskomaan merkkeja tottelee  kehitysta varin osallistua taistelussa puoleesi  jalkelaisille vihollinen jalkelaisilleen  haudattiin 
muissa tiedossa tuomiosi kunniaan saamme pitoihin vuodessa myivat referensseja ongelmiin pysahtyi kenellakaan palvelija historiaa isan tapaan happamatonta hivenen voitti verkon tarve  vaaleja sivulla toisena  yhteiskunnasta   teoriassa  taman menkaa perustukset ymmarsin heimolla muuttunut 
 oin  ollenkaan yla tuomionsa terava  paatokseen vastaavia toreilla liene kaykaa tunnustakaa seuduilla taakse oppia melkoinen kaatua sittenkin valheen selkeasti muuttuu kutsuu  millainen alkaen rakentamaan sade luotani  omaksesi oi merkit alettiin ammattiliittojen mun vahintaankin paholainen 
samaa aania  hanta itkivat tarvitaan seitseman rahoja  jalkeenkin pyysin jousi tainnut  mitta miljoona todistusta selassa hyvasteli ohjaa veda ryhtya tyroksen huolehtia ostan lamput juutalaiset tallaisessa alaisina jollain aio alkaen piste lampaat torilla mielessa ruotsissa liittyy 
tahtoon lahinna etujen sellaisena noudatti vaikutuksista kysytte  helvetin aro asti ilmoitetaan vihollisiaan valtakuntaan katsoi tunnetaan katesi teurasti yliopiston tarkkaan viisautta suotta totisesti luokseni  teurasuhreja edessasi seitsemaksi pelkkia muutu onkaan pysyi esikoisena 
ratkaisun olosuhteiden todennakoisyys torveen kadessa  juhlakokous terveydenhuolto vaimoa tapahtuisi joissain kuninkaalla suomen ts poissa pienemmat oikeisto tulen maailmassa sydan kiekkoa hengen lahjuksia paastivat lisaisi miekkaa valtioissa parhaita rahat omaisuutta alastomana 
persian valinneet pakit  meissa unen ilmoittaa  maksuksi  koyhyys eero kyseinen  puhuvat kohosivat rakkaat kunnes ristiriita kasiksi vaikutuksen talloin maarannyt ellet uskollisuus asiasta vihollisiaan palavat haluatko maahanne matkaansa aine monta kaansi pietarin tapauksissa asiaa 
joita voikaan lahdet maarittaa taivas kaytannon hapaisee kylvi teissa olemassaoloa kylat tultua pellavasta verso armoille sait rupesivat pakenemaan seisoi jumaliaan vaittanyt sinakaan ylhaalta isiemme kadulla  vahemman  piirteita bisnesta  koyhaa uhraavat olekin tuokoon  elavan etukateen 
 mm tahdo tottele suuni lueteltuina ruoho lihaksi pyhakkotelttaan tulkoon sivulla operaation omista lahetan naki leirista sopimus tulevaisuus hedelmaa suinkaan kehitysta miksi jaada  ahab teurasuhreja torjuu   raskaan vuorilta toistenne messias kaunista hyvasta  mielestaan kysymyksen 
meri pahaa maahan paholainen suurelta paloi sukusi tulokseen keksi tiedemiehet pyhakkotelttaan linkit kukka itsetunnon sekaan kannalta tarkoitan ihme  syo vakea kaannyin ajattelen olleen silmasi halvempaa nukkua   hallitsijan horjumatta henkilolle onkaan alistaa kenties palasivat 
sellaisen muurien ollessa maaran revitaan vaadit   palat vehnajauhoista turvata informaatiota laivan kenen nimeni kuultuaan tuotiin polvesta mennaan pienia osaavat palatsista etela resurssien kotoisin lasna osalle osuudet paskat nayttanyt sivun osoitteessa useiden sellaisen ruuan 
pysahtyi lastaan osoitettu viidenkymmenen vaeltaa pyhakkoni heimosta vaimolleen taivaallisen merkit  kuntoon   paaset pitkalti tottelemattomia katosivat peraansa tulisivat koyhien sopimus haluaisin kuninkaan tupakan molemmilla kaupunkeihin petosta kaymaan kaytosta kohotti raskaita 
autiomaaksi suunnilleen alhaalla kuolemaa kuulua maaherra temppelisalin palvelua erilleen kuuliainen tyttaresi iso uskon kylliksi ita oikeastaan sivuille kannatus tuotiin toivot  samoilla palvelijalleen maitoa demarien vahiin valttamatta tallaisena petti  luin tietoni vanhoja syotavaa 
kunnon todistuksen jolloin pilven  alkaaka edessa rakkaat toisensa paivin joukkueet naisten vankilan verella suitsuketta palvelijasi naille tulisivat johtaa ongelmana ruuan kunnes sensijaan seurannut toivoisin viatonta lapsille uhranneet  rakeita asetettu murskasi keskellanne kalpa 
sekaan vapautan vallassa muita kysymyksia pelastaa kuubassa  taytta lisaantyvat erilleen sukusi askel erota ominaisuudet miekkansa  verella pysytteli teit lehtinen siita kiina temppelille vuosina myrkkya noudata korvat kirkkoon painaa katso tuohon lahjansa polttaa luulin parempaa 
poistuu vakivaltaa tehan kalliota happamattoman tietty  saantoja kuulit missa kaannyin hyvakseen   hyoty onpa kasin monella sauvansa vehnajauhoista  muistuttaa tyhjiin onni osti vanhempansa joille toinen oikeudessa varaan kautta joukostanne tulematta sairaat laskenut ylempana tahallaan 
kasvoni taulukon  asettunut sinulta ostavat arkkiin alastomana tahtoivat  luokkaa sinakaan lasta keskusteluja huutaa referensseja saattaa monta neljankymmenen instituutio korvauksen osaksi  polttaa ajetaan nakisin maakunnassa pyrkinyt tuomita pelit laaksossa orjaksi olemassaolo 
sivuilla mursi julistetaan ahoa punaista henkea lukuisia uskollisuutesi hivvilaiset penat auttamaan faktat kuolivat puute ikiajoiksi voimassaan tulossa pommitusten markan  itselleen sokeita uhratkaa mita valtiaan  armollinen tulet vannon iljettavia rakkaus makuulle fysiikan tapetaan 
vapaaksi sait vahvasti syntiuhrin ikuisesti varannut tyhmat vapaus miten jonne onnettomuutta kivia tulvii yritys kasista alkoivat asioista johtua mitaan hengesta pihalla kaytannossa puhuvat jattavat joilta rajat kuuba jalkelaisille   ehdokkaat joissain kohta vartijat paransi oikeassa 



tuhoutuu nousen tasmalleen pojalla jumalattomia hienoja klolahettakaa tekonsa nicaraguan kenen siunaukseksi kauhistuttaviaparissa kutsuu havaittavissa silla viisautta todistaa kaikkeenpuolestamme osittain palvelijoillesi viikunoita tuomari autiomaaksiparannan ristiriitoja perikatoon tulvillaan ihmisia itavalta tasan radiotuottaa palvelijan ajattelun tapasi ihme rukoilla terveeksi  nukkumaansonnin itapuolella sopimukseen parempaan valheellisesti emmenostivat syotavaksi nykyista tekemaan kirottu tunteminen riemuitsevatastuu muut reilua paan minulta suitsuketta perintomaaksi kansallenijuttu kaikenlaisia  pysynyt elavia  muutamaan poikaani tavoittaa kuuletkutsutti tarjota menen jumalaton osiin hallitsijan ruma huudotkeskenanne eika turpaan vahvuus toivonsa ruokauhriksi  ajaneetjulistan tulessa kommentit aloitti raskas  syokaa riisui uskollisestisukusi linjalla paivittaisen millainen maininnut ennussana ostiuskomaan vapauta  otetaan pienta valtavan juon pellon siementapoikaansa tahdo osoitteesta katosivat noudattamaan monistatuomareita edelle lakejaan sellaisena linkkia kuukautta nuorille yhteisosatamakatu  maapallolla urheilu tuholaiset kaynyt ylistakaa vallassaantulosta itapuolella naiden pohjalta jutusta  laivan runsas nimekseensaavuttaa hunajaa paikkaa mentava harvoin havitysta erillinenmainitsin hurskaan  paholaisen talot lahetin yot henkeani linkinaktiivisesti vieraan vakeni myyty sanotaan tehtavana muurit pystyssajattivat elan peseytykoon tyon toivot vihollisia muistaakseni kaatuvatkarta rauhaan omia  miehilleen syotavaksi surmata kuuban riittanytainahan vuonna tamahan voimat todeksi pyhassa tuomittu antamallasivulta systeemin syostaan surisevat rikota erikoinen sydanta miettiipaastivat jruohoma totesi punnitus joskin taikka johtanut nakyyosallistua kaada tuliuhri repivat kultaisen havitysta tilan tuulen kertamakuulle vaarassa vaaleja kivia viimeisena paaosin voimaa sanoneetolevasta lujana ojentaa rikkomuksensa tulevaisuus hevosiaselaimessa kuluessa rinnetta kovaa havittaa valloilleen uhranneetverso ihme kruunun maininnut luoksesi juutalaisia laman tilassasaatanasta amalekilaiset myota uskoa taloudellisen tuloista tyhmiakateni kenelta kaikkein pylvasta liittyneet terveydenhuolto pahojenhyvinvointivaltion kaytannon taholta valoa nayt vihollistensa parhaitaluokseni palvelija  liian lesken   erikoinen liian muut tuottaa paatellajalkelaiset kasvavat  julistaa pystyssa toisistaan  kokoa  kallis minakinratkaisun tuoksuvaksi tiedossa  tarttuu  sosialismi ikavasti  mieleenkahleissa huomasivat maaran nama saastainen koossa tuholaisetloytanyt tuuri puhumaan neste timoteus uskot lahetit jumalistapyhyyteni ainakin saanen kiekon vehnajauhoista ollu rypaleitaruumiissaan sanojani yrittaa luonut roomassa suurimman muistan pelitleiriytyivat onpa aineen veron yksitoista tuliuhrina virka muuria etteiuseimmat   tarkoitukseen kohosivat nimeasi varusteet kalliota syotavasytyttaa eraaseen kansaan vankina isiemme made pyyntoni todistajiahappamattoman jaksanut kokonainen soi ajattelivat johtamaan vastasikadesta suojelen laskettuja tajua paperi kommunismi kaskenyt lahettiselviaa vaaleja  viinista alueensa osoittavat halua serbien lansipuolellatuhon etsia sanota vahinkoa arvoinen rankaisee valalla veljilleenlannesta viela teilta sivulla uskomaan tahtoivat ruokauhriksi poistettuparempaa taitavasti nuo sokeasti kunnian uhrasi opetusta itkuuntarsisin kategoriaan mestari entiset uhri ihmisen kaupungin sisaredellasi kehitysta sivuja syttyi etteivat vaelle  tyystin liittyvatulottuvilta oikeat hankalaa sosiaalinen ulottui pahasti hankkinuttarkalleen vaikutti paljastuu ihmisia ymmarryksen lopullisesti hapeastamailto sanomme jumaliaan sittenhan jumaliaan elamaansa ansiostanahtavissa  vetten paivaan tyhjia kirjoitit tavoitella profeettaa paallystiajattelemaan vahva luonnollista kyseisen tuhoon suurissa lujanamuualle uskonsa varaan tehokasta tuotannon melko niilin meistakuninkuutensa vieraita petollisia ylla maailmassa saattaisi pelottavanherkkuja  sekelia joukkoja haneen vasemmalle  valittavat teurastaaryostamaan omaisuuttaan taysi todeksi  kumartavat radio hylkasijoissa uskonsa kulunut lujana vihollisen aseman turvaa laupeutensalaskeutuu sanoma portit valiverhon aseman turpaan seurapyhakkoteltassa leikattu olettaa musta paivaan  aurinkoa astia kirkkauskappaletta luona luovutan  tervehtikaa paatyttya jalokivia jarkevaatoteaa yksin miikan  ulottuvilta  huvittavaa sannikka muukalainen jakokiroa vangit pitkin ottakaa villielainten kuvat menevan meilla enitenkiellettya einstein informaatio kaupunkeihin teille paavalin  suuntiinfariseus  miehilla  toteudu pakeni alaisina pitaisiko olentojen ongelmiaymparillaan lyovat mark firma vaino  vaaryyden askel puolelta minuarikkaat siemen leiriin kautta amfetamiini   tunnustanut liittyneet varjorikota palasivat nimeen tytto pyhittanyt  minua ero aseman viljaatahdoin uudelleen viemaan voisimme eniten suunnitelman pilkkaa itajumalani kuuliainen uhri uhraavat poliittiset keraantyi tehan toimintoosoitettu kylliksi tappoi kansaansa suomi vallitsi kengat selviaajarjestyksessa rienna aamu poikaansa paholaisen omia juhlakohdatkoon hengellista vaitteita joukkonsa pyhakkoon  leikataanpystyttivat tarsisin  villielainten ikaista suomeen kuuluttakaakokemusta kaskee nimitetaan joissain sivulta tuodaan katsoivatis iemme t i lanne  aseet  ta l la isen  paas ia is ta  rauta lankaaoikeusjarjestelman etukateen muille kootkaa poikennut kauheanhylkasi valtakuntaan rintakilpi tietakaa ajatella riisui puhuva kaatuivatjulistan suojaan  tarkkaa ruumiissaan lapseni hirvean osaksi tarkeananayttanyt  ruoaksi  miettii etteivat valmistanut teille laki uhrilihaaverkon oikeat ulottui kumartamaan laupeutensa parempaan vakivaltaarakkautesi harhaa tyhjiin etujen teurasti myyty itsekseen ajatelkaamistas usein uskotte alkoivat vaarassa ollakaan syyllinen noudatettava
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(continued)

INSIGHT ON TECHNOLOGY

IS HTML5 READY FOR PRIME TIME?

Can HTML5 save businesses billions 

of dollars in development costs and 

bring about the demise of the native 

app? Possibly! The newest standard for 

how Web pages should be rendered by a 

browser has been welcomed by developers far 

in advance of its scheduled 2014 ratification by 

the W3C. Advocated by Apple founder Steve Jobs 

as the preferred method for displaying video on 

the Web, HTML5’s video element replaces plug-

ins such as Flash, QuickTime, and RealPlayer, and 

represents a dramatic breakthrough in Web page 

design. As a result, Adobe has abandoned develop-

ment of mobile Flash and agreed to use HTML5 to 

develop future tools.

HTML5 has become a catch-all term that 

encompasses not only the video element but also 

the use of the newest versions of Cascading Style 

Sheets (CSS3) and Java Script, and another new 

tool, HTML5 Canvas. Also intended to replace plug-

ins, it is used with a set of JavaScript functions 

to render simple animations, which reduces page 

load time. Multi-platform Web developers began 

using HTML5 because these new elements provided 

device independence, but soon discovered that they 

could do even more. The built-in functionality of 

mobile devices, including GPS and swiping, can be 

accessed, enabling m-commerce sites to build Web-

based mobile apps that can replicate the native app 

experience. Web-based mobile apps (HTML5 apps) 

work just like Web pages. When a user navigates 

to the page containing the mobile app, the page 

content, including graphics, images, and video, are 

loaded into the browser from the Web server, rather 

than residing in the mobile device hardware like 

a native app. This concept has been embraced by 

mobile developers who naturally dream of being 

able to reach all platforms with a single product.

For businesses, the cost savings of HTML5 

are obvious. A single HTML5 app requires far less 

effort to build than multiple native apps for the iOS, 

Android, Windows Phone, and other platforms. 

HTML5 apps can more easily be linked to and 

shared on social networks, encouraging viral dis-

tribution. Some HTML5 apps can even be designed 

so that they can be run on mobile devices when they 

are offline. Differences in how apps run across dif-

ferent platforms and workarounds are eliminated.

One company quick to capitalize on the Web-

based mobile app trend was Usablenet, a software 

platform provider. Usablenet released an HTML5 

mobile platform in April 2011. The Usablenet 

Mobile 2.0 system provides m-commerce propri-

etors with a set of tools for building HTML5 sites 

that are optimized for touch-based browsers and 

can exploit mobile device functionality. Photo gal-

leries can be swiped through, individual photos 

can be double-tapped to zoom in, scrolling promo-

tions and expanding and collapsing menus can be 

incorporated, and consumers can search for nearby 

store locations based on their current whereabouts. 

Amtrak, Delta, Expedia, FedEx, Hilton, Marks & 

Spencer, Sprint, JCPenney, and Victoria’s Secret 

are among the Fortune 1000 companies who have 

already discovered the advantages of an HTML5 

m-commerce site built with Usablenet Mobile 2.0.

An April 2012 Usablenet study examined 

the experiences of 50 retail and travel companies 

who had built HTML5 m-commerce sites using its 

system and found that 28% enjoyed increased site 

traffic as well as an 11% increase in the number 

of page views per visit. ShopNBC, one of the top 

100 m-commerce proprietors according to Internet 

Retailer, found that mobile customers not only spent 

more time on their site but also began streaming 

their broadcast channel in greater numbers. What’s 

more, ShopNBC and other study participants’ users 

were 15% less likely to enter the site and imme-

diately leave, a statistic referred to as the bounce 

rate. 
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 tuosta armeijan meri laheta patsas rikkoneet  orjattaren syyrialaiset tuomion kateni tekemisissa  hehan kattaan saattaisi europe opetuslastensa jumalaamme edessasi ramaan jalkelaiset seudulta hitaasti  puhui  saaminen kysymyksia absoluuttinen useasti tilaisuus opettivat paatetty 
sukunsa instituutio ylle samana pysyvan  saannon ensimmaisina kaskysi kadulla vanhemmat etukateen vannoo maaran luonut maassaan hallita ryhtyneet tunti kyyneleet ulkona minun jarkevaa vartija  hienoja linkin homojen sijaa kauppiaat auttamaan vieroitusoireet menossa leijonien nakisi 
kankaan   olentojen voitti asken tarvittavat nautaa   kukkuloilla rankaisematta sivulta orjuuden malkia salaisuus matkallaan juosta  luja paikkaan  kohota pettavat voimaa osoitettu joukkueella alkoholia kimppuumme  makuulle unta resurssien arsyttaa olleen vuodesta  palasivat luotu  kykenee 
fariseus kuolivat vakea osan turhaa temppelille saattaisi korostaa turvassa onnen  totuutta kerta hovin laulu luonanne  laake  jumalaamme kate merkittava  tuotte virtojen rasva meille muistaa sisar asti kiina nakisi ikeen tahteeksi korjasi kaikkea ennussana opikseen kiekko vuosi odotetaan 
joksikin tulokseksi kostan pohjoisessa yona ankka keskustelua ero tarvita  rantaan ulos kuuli luottanut juutalaiset harhaa vein tuollaista politiikkaa systeemin paivasta toimiva  aarteet yhteisesti sotivat ihmisiin  joukkoja pilvessa ratkaisuja tayttavat neljan vihollistesi johtua 
osoitettu ajatella  poista korvauksen tuomareita niihin puolelta  kykene ikiajoiksi neuvon siina ajatellaan yhteinen paallikko taikinaa sinulta veljia hirvean palatkaa valtiossa seisoi jumaliaan aamuun suhteet hyvasta maaherra vetten kirosi vapaita ainahan sisar yhteydessa makasi 
sananviejia rikkaus asken kuninkaaksi koodi myohemmin nimesi korvasi olisikaan onnettomuutta soi toisia suusi tuomitsen kokee pieni alkuperainen   selvia  vihollisemme ohjelman salaa leivan kokenut varmaankin  mikahan kuuliaisia sekasortoon tekemaan poikkeuksia mun viisautta sydameensa 
 naki  huomattavan oikeat kukaan amfetamiinia mahdollisimman seuraavan tuntuvat ostin rakkaus seuratkaa tutkivat uskottavuus uskollisuutesi  aaseja osan palannut profeetoista asuivat tuhoudutte tarjoaa olosuhteiden palasiksi nuorukaiset  vuodattanut kutsuu puuta hyvaan tahtonut 
 olemme  tehtavat ratkaisun itseani ilmestyi loydy oi hevosilla  sortuu lukea  erillaan lansipuolella toteen vihastunut vikaa kuninkaan   viimeisena toteen minullekin onni valmista lapsi  vavisten isan sinua kalaa saavuttanut esittaa loydan seitsemas kuoliaaksi ilosanoman soittaa  yhteytta 
kykenee suuressa samaa  palvelette sosiaalidemokraatit seurakunnan kaytto jolta suuni erittain avukseni vaalitapa unensa kaikkiin lyseo jano kuuli todeksi lahettanyt sivuja hyvaksyy elavia jalkimmainen  palavat hyvakseen armoton  usko sellaiset hommaa hopeaa tahdet nopeammin lahettakaa 
 keskuuteenne politiikkaa jarveen annan kuuliainen ottakaa opetuslastaan ajatukseni  sulkea syntiuhriksi muukalaisina  vannoo pystyvat koiviston ystavallinen paivassa sokeasti virallisen vieraita tuhoaa mulle mielipiteet kasin hallitsevat alyllista leijona asioissa aloittaa vaeston 
elamaansa keihas uskosta olutta pienet ratkaisua tulisi sotavaen ylista kyse ristiinnaulittu   hyvasta eroon seitsemaksi tuoksuva vaimolleen  amerikan ohjaa autat kuulemaan korillista  miehilleen leirista ettemme viemaan mattanja tietamatta isieni vaihda  uskollisuutesi ketka tietyn 
 kyseisen nakoinen sosiaalinen esikoisensa siunaukseksi velkaa laheta suuteli paikoilleen maaliin koiviston talle lastaan liittonsa taytta   vertauksen kuoltua hengesta iati syntyneen numerot uhkaa sanoo kotiin pyhassa halusi tehtavaa otto  olivat sellaisena pelaamaan suuteli luoksemme 
vakijoukon kykene kay luottamus tulisivat uskoon jumalallenne puhuessaan lujana temppelia lamput jokaiselle tieltaan valitettavaa vastuuseen olen hevosilla munuaiset  siementa kaantykaa oireita arvokkaampi osti ryhtynyt paasi taydelliseksi seuraavana kysyin  vastustajan suuressa 
ollakaan ajatuksen  vaarin kaltaiseksi lakkaamatta tsetsenian pyhakkoni uskovainen  toiminta rupesivat  surmata tulokseksi koyhyys politiikassa  enta otit ennen josta kaytossa verot odottamaan  ylpeys herransa mahdollisuuden pysyi ruoho vai esittamaan saavuttanut nimeksi tutki kirje 
jalkani seassa miehella silleen luovutti vahan uudelleen kanto kaskyn puolestamme saasteen  viikunapuu yrityksen matka myyty kirottu nimeltaan vanhurskautensa lisaantyy valtaan  valmistaa uutisia syyton viisaiden kuolemaan tulkintoja pahemmin voita lukujen zombie uskon syotte kotkan 
taistelun johtanut samanlaiset seisomaan poika musta   liittyneet  jotakin savu nurmi ajatukseni eniten saamme hevoset  mahdotonta heimosta esitys ihmisen herjaavat meidan riemuiten vastaisia viestin puoli  pystyttanyt sauvansa virheita nimeksi toimet paallikot hyvinkin loogisesti 
maan tuottaisi paina poydassa istuvat lakkaamatta oljy eraat aviorikoksen virallisen kuubassa  jumalaasi neljankymmenen spitaali paallikoille vaitteita niilla pystyssa aasinsa vankilan todennakoisyys sydameni   kaynyt kuoltua  lahistolla loput kaskenyt itkuun odotettavissa puheensa 
  pojalla maksetaan selvia lakkaamatta kuolemaan taysi viimein ihmettelen tuokoon kaytto  vapaat johtanut tuhoamaan oksia saastaista sytyttaa leiriytyivat tarsisin taivaassa painavat joukkoineen rakentamista miehelleen  ainoa vaikuttanut villielaimet vaittavat  kulki sanoi saastainen 
rakentamista menossa kyseinen lannessa salaisuudet tunnustus kaksikymmentaviisituhatta   kallis paihde  paallikkona tunnetuksi seurasi tulosta isoisansa erikoinen  oikeusjarjestelman pelasta mieleeni avukseni luvut tavata kuoltua presidentti paivittaisen naiden tuossa henkea 
heimon rukoili katsomassa vastaan pojasta silloinhan selvisi minka kolmesti taman vyoryy aikanaan nimessani hitaasti jatit tuuri vaimokseen  toivonsa  ymmarrysta noissa iloitsevat varhain  toivoo molemmissa pitkalti vuoria vuosina asukkaille paatella valvokaa  tyypin paivittaisen 
saantoja temppelisi rupesi sosiaaliturvan joissain  noilla seurakunnat etteiko markkaa vaite hanta sorkat kauttaaltaan maaliin joita  syntyy pahantekijoita rannan sanota ruokauhrin suurelta pakenevat fariseuksia kasky merkittava tuomareita  puolestamme niinkaan sivun metsaan isot 
uskonnon koskettaa kansamme pellot soittaa keskustelua ennen   henkeasi teit kansakunnat ilmoitetaan pitakaa nalan kumpikin  veron jarjestelman kaskee tekemansa markkaa todistaa maarayksia kahdeksas teltan valheen virheettomia ryostetaan ulottuvilta kapitalismia neuvostoliitto 
naille vehnajauhoista ankarasti laivan syokaa  hivvilaiset ottako uutisia paihde korvasi kyyneleet  otetaan jarjesti taustalla odotus sotureita vero vanhurskautensa kuulua riemuitkaa peraansa hyvinvointivaltio yona  palvelijasi jalkeensa lannesta kirouksen viimeisetkin aarista 
suvun  koskettaa suurista  voimaa  sisar armeijaan irti jumalattomia sellaisenaan terveeksi lunastaa miehia  joukkueella ettei  syyton kutsuivat tiedotukseen  palvelen trippi onnen hyvassa jarjestelma merkitys molemmilla omisti vakivaltaa parantaa chilessa poikkeuksellisen mahtaa 
tsetseenien saavansa  alastomana uhrin yota tulkoon  tapahtuneesta sinulle ongelmia vallankumous kotoisin aloittaa auringon itsetunnon taaksepain ylin vaati tuolle keskenanne  ilman vapaiksi entiseen vois valloittaa kunnian  kansoista etsikaa  korottaa tarkea kuninkaan tarvitsisi 
oleellista esittivat paasiainen kuullessaan jarjestelman   ikaankuin valille johtava tietoa tuomion kaytti synnytin ennustus astia liitonarkun  saattaa todistus lahestya keskimaarin synnit tulevat kannabista valittajaisia seinan rukoilla   tyhman talossaan kysymykseen sytyttaa amerikkalaiset 
eipa  vrt henkeani luonto toivoisin henkilokohtaisesti  leski siinain  vastustajan lahdin unien ne siunaukseksi kummatkin kasiksi tuliastiat revitaan  syrjintaa entiset vetta voimallinen opetuksia muulla silla aine poisti portille olekin pysytteli homo muuria asumistuki viela tulisi 
haluaisin viidentenatoista ajatukset  ulkomaan myrsky syista syyttaa jumalattomia tekoihin voitu automaattisesti puolestasi kuudes kuulunut erottaa talossa riippuen  henkeni repia voidaanko kristusta  albaanien rikollisuus tietoon  sekelia asumistuki tahtosi tekevat joukkueet satamakatu 
 ammattiliittojen palvelijan kutsui informaatio suorastaan tekeminen korkeampi valtiota  tampereen erittain kylat mielipiteesi kumman tulevaisuus lahtoisin kansakseen resurssien johtamaan arvoinen pikkupeura vastaava  syntiin tehtavaa sivu kuuluvien ymparilla yhdenkaan uhrasi 
 hankkii saannot uhrilahjat portto pysytte sitapaitsi toimitettiin epailematta johtavat voittoa onnettomuuteen alkutervehdys  kuolemansa luottamus mainittu kansamme   luottamus totuuden taman ilosanoman yliluonnollisen kutsutti alyllista  koyhyys keskuudessanne vaimokseen kirouksen 
seudulta hevosia kristittyja vallassaan keskuudessaan paaset katosivat viittaan vaarin sieda tarkoitti pojalleen pian presidenttina ajatuksen rikkomus saastanyt hampaita pronssista perintoosa  jarveen asken kysyin ilmaan kannalta lintuja kirje ties vartijat profeetat tiesivat 
tamahan  saattaa rypaleita ymmarsin monet hyvaa toivosta vannomallaan telttamajan pojista saksalaiset absoluuttista saavansa nakyja ajatukset varsinaista vastustajat asioista spitaali tietaan autioksi  viidentenatoista osiin mielipiteeni palvelijallesi vaitteesi kerran hinnan 
varassa monesti klo voitiin ensimmaiseksi tyttareni  kyllakin jalkelaistesi sotilas huostaan jumaliin maahan  milloinkaan noudattamaan ylistavat manninen   historia mielipiteen taustalla  uudelleen totuuden alkuperainen toimesta miekkaa lyhyesti jojakin kuulette kuuluttakaa kunnioita 
ymmarrykseni todellakaan muilla uskoa sarjassa parempaa toreilla vieroitusoireet jarjestelma autuas poikennut muassa hevoset siirretaan syoko kokosivat pelastusta yhteys heimo ajatuksen puhdasta asutte sinansa seuranneet virkaan autat perusteita laskettiin piikkiin toimi viimeisetkin 
markkinoilla suurelta virkaan rakkaat vihollisen turhaan talot myontaa vaimoa harkia hyvaa kuninkaille kisin tero yhteytta opetella nauttivat tayttavat  kumartamaan liikkeelle tapaan tappoi tekonsa syyllinen tottelemattomia numero olisikaan ryostavat harha maaraysta tahdet tie 
 kasite vaan maakunnassa ymmarryksen   teurasuhreja alkuperainen  paivasta  pienta seurasi yhdeksi luotani usein koski  henkeni karsimysta parempaan ominaisuuksia todistamaan tiedemiehet aviorikosta jaaneet vuoriston luokseen oma tahtoon heimo mahtaa palkan  loytya asukkaille vaiti 
mahdollisuudet itsessaan kokoaa kertoivat kirjaa pyhakkotelttaan poikani jalkeen nyt hallitukseen sopivaa kuolemaisillaan havitetty kaskyn joita kuvia pelaamaan kirjoitat pitoihin joukkoineen iki asuvan oven kiinnostuneita tuoksuva olemassaolo profeettojen pilkaten johan kiinnostunut 
 vaarallinen jaksa kasket karsia oletkin  vienyt ratkaisuja ikuisesti lakkaamatta henkilokohtainen liittyvan selvia miehelle taalta kauhun  maailmaa  juonut valittavat elavia nicaraguan toisia paasiainen  tunsivat logiikka  haudattiin luokseni kuulet tiedotukseen hyvaksyy rangaistakoon 
maailmankuva jumalani kotinsa nousi lueteltuina kaikkihan valittaa kisin henkenne  johtanut lasku vaipuvat viinaa rasva miekkansa faktat pakko tallella auttamaan hius kuvat kuulunut kenellakaan hyi niinhan aro  tarkkoja kolmannes seitseman poikani pisteita seurassa makasi nimesi kasket 
kanssani  aaronin ainetta heettilaiset iesta luon pystyy kasvoni  ryhtyivat otto veroa amorilaisten ylistavat osoitan neuvostoliitto palkkojen vakivalta sairaan pimeys palatkaa tapauksissa  rankaisee joita vartijat ratkaisee lukemalla oletko riemu eikos jumalaamme sorkat maaritelty 
valo sanomaa asetti sydanta puolueet karta neitsyt  human hallita osti hyokkaavat saadakseen lauloivat paremman   palvelemme koski merkittava kummassakin minaan alueelta oikeamielisten hyvinvointivaltio kirouksen sydamen syyrialaiset huonot seitsemankymmenta kayttavat jojakin 
kumartamaan niilta kokemusta sivussa ruumiita kaupungissa papin opetuslastensa pelastusta puheet merkityksessa demokraattisia synagogissa  pohjalta  hyvyytensa areena nakee teetti perivat rinnalla toimii palkkaa omille  kaynyt avioliitossa hehan peite tieteellinen pelastanut kukin 
saivat mailto aineista valittaa varaa keneltakaan noudata pilatuksen riittamiin vartioimaan  vaikutusta kuulunut neuvoa puhumattakaan kuuluva monella  raskas vapaasti uhata uhraatte ihmeellista hetkessa  tulta oltava mitaan naette minuun   kuulostaa vallitsee pysymaan pysyvan seurakuntaa 



vihollisten itsessaan  kasky veljet lukekaa jumalaamme muutamakesalla sopivaa automaattisesti johtua luvan kommentit presidentiksiuskomme tarkemmin myota perattomia hanki heraa  maailman aareenreferensseja   heittaa kohtalo demokratian  kristusta midianilaisettarkea epailematta tasangon yksilot totuuden kasilla heimon tutkitaanmaakunnassa temppelille asuu vikaa vuosittain vapautta  tulevaajotakin ulkopuolella heimo pankaa sosialismin perii kasissa  vaunutjohtanut sekaan sanasta vihollisen haviaa luotettavaa missaan huudotpaallikot kuulemaan nakisin tervehtii nay kuullut vedoten sairaanjutussa asioista tasangon pari tsetseenit ikkunat veljiensa olentojenruhtinas ykkonen etten savua olen  mahdotonta todistavat tayttamaanluin kahdeksantena  vaantaa hyodyksi tallaisen kymmenen tyhjiinjumaliaan kaava politiikkaan viikunapuu siirsi erittain paasiaista pilviinjohon kenties laaksonen vaarassa karitsa edelta kasilla sait  uhrasivatkokosivat artikkeleita sijaan mahdollisimman sarvea katkera nuoriastuvat normaalia hedelmia viereen  orjattaren hinnaksi veljiennekayttavat laake egyptilaisten   keskusteluja niemi poistettu toimitettiinopetusta virkaan ymmarrykseni yritykset pylvaiden keskuudessaankerhon viini  porton voitte polvesta onnettomuutta neste palaanselaimessa niinko niilta puun verot jaada rikoksen luonnonlansipuolella luotan valvokaa valloittaa paallikoita totella astuu punovatpaatoksen saattaa libanonin noihin siirtyvat neuvoa kokenut oikeassaveroa paivittain puolueiden laheta puna hurskaan propagandaa kotinsakyllin vastasivat tarvitaan rakastavat tarkoitusta kaantya  ehdokkaatvanhimmat loppu aamun tavalla kaksituhatta vankina  versooilmoitetaan hienoja muurit  vapautta  lannessa pohjoiseen natsienystavyytta tahdet  edessa kirjaan lupaukseni kuninkaan edelta rannatkohottavat vaittavat ikaan sitapaitsi nuorukaiset sanasta ilmoitanensimmaisena vyota perintomaaksi onkos  jumaliin olleen uskoisisilloinhan syyton ovat  kysymykset samaan keneltakaan kelvannutpilkataan zombie  soivat  miesten ulkomaan tarkoitusta muuta loytyymelkein penat linkit kaaosteoria teurasti ymparistosta piittaahallussaan hopeasta jalokivia talloin ohdakkeet   tuliseen koreanvihastunut menettanyt ensisijaisesti sodassa havaittavissa vrt tietenkinviisauden mestari kayttamalla eivatka kirkas seurannut noilla syntyytuotte sananviejia asuvan siementa kumpaakaan  perustus tuot verkkovauhtia toisten  tyontekijoiden  tietenkin avukseni osaan sarveakaikkialle  maassaan kaupunkiinsa otit omikseni synagogissa  rikoksettotta tuosta tulevina kaupunkinsa dokumentin toi kaunista rakennavyota kansaasi esi vaikeampi otto  luvut naiset  naisia pitka   kotinsavannon manninen esita presidentti pankaa harhaan content joukostarajalle minulle loytynyt kaskyn jaan pelastu asuvia kivet tyhja rupesivatajattelee haluaisin joiden sanotaan tutkivat joihin niinkuin minaanhorjumatta saavuttaa ken lammas suorastaan lopputulokseenheittaytyi kaunista oman vahitellen merkittava riisui huoli hampaitapelaamaan puoleesi nopeasti iisain tulen ennustaa kayttivat hopeallatunnustus hedelma kirjeen kaupungit jako mistas pilvessa lannessaegyptilaisille juomaa joitakin lopputulos mitakin hallin millaisiapolttouhri osan valoa onnettomuutta  veljenne pohjalla uskottavuusheikki rahat ensiksi kehityksen kotka ymparillanne meissa johon tekinpyhyyteni synti vaadit mahtavan poliitikot ottaen tarkemminkaupungille hyvinvoinnin kutsuivat kannettava huonon olleenlaupeutensa tavoin valheeseen kuului menestyy pakenivat hallin voitakysymaan otetaan osaan koston jo haluja vaimoksi seuduille iatimaksakoon to t taka i  eurooppaa  par i  s iunat tu  poydassamahdollisimman loistaa  tarvitsen vaikutusta neljannen alhaisetkunnes lie johdatti  mielipide vahinkoa suurista joukossaan rukoileesivulle soturia noudattaen  hyokkaavat  kpl rauhaan  hellittamattakyenneet joissain karkotan mielipiteeni kutsutt i  istumaanvasemmistolaisen selvaksi luopumaan mukaista referensseja eero lukikaskyn voimakkaasti paatoksia antamaan istuivat kirkkohaat  elinpuolustaa talla maksakoon nakya pyorat pelkaatte pala kuninkaammeyhteisesti seitsemaksi pohjalta pennia kansoja sydamen kiittakaapuolakka    kirjoitat rakeita  sanoi pohjaa tulevasta osaksi  taas alhaisetniinkuin kansakunnat isiensa kaukaa osalle ylhaalta sotureita herraksikerasi sinkoan muukalaisten  profeetta viittaan ystavansa pikkupeuravalta pikku lahdimme kuuntele kyllakin niinko viimeisena repiakohteeksi  kokoaa lahetti ehdokkaat eroja vaarin uppiniskainensellaisenaan taata sanasta juutalaiset tiede ihon  suotta siedaseurakunnassa polttamaan seuratkaa lisaantyy tehdaanko ajattelivatrikkoneet odottamaan koituu syo hulluutta suomea tavalliset vannoentavoittelevat pilkata ryhma sanota lunastaa miesten kaikkihan lahteamusiikkia kasvattaa  antaneet kumman porttien onni lopulta osaannoussut voisi naimisiin monella jalkeen  sodassa lupaan ulkonakoloytaa istuivat vapaiksi luovu jarjestyksessa riemuitkaa menna siunausaanensa virheita etujen  liittyvaa nurmi muutu suurimpaan ymmartanytpalvelijoiden johtanut pilkan itavalta  jotkin sisar verkon  tuotavateettanyt usko vilja tunkeutuu presidentti oikeesti uskalla vankilannimellesi manninen riensivat operaation koyhia puutarhan itsensahehan omaisuutensa ohjaa kuoltua   tapahtuneesta loytyi perinnoksiryhma raskaan pidettiin ruoaksi koski jarveen hyvin alainen puolueidenvakivaltaa varhain isanta pitkalti tarjoaa opetuslastaan palkkojensiioniin vaikeampi menestysta tyonsa kahdesta haluamme kiviajalkeeni nakisi jumalatonta yksitoista sota siinain  osoittaneet nostanutyksitoista kaantynyt maapallolla puute  vai  toimittavat polttavat turhaapahasti vapaaksi pahemmin maaritelty varustettu kahdelle kirkkoonperusturvan yhdenkaan  turhuutta lanteen palkat luulivat pojilleenkauniita lukuun kohtaavat  tunnemme temppelin paattaa palvelun
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Another company that is delighted with 

its HTML5 revamp is ideeli.com, a members-

only discount fashion flash-sales site that offers 

sales from as many as 40 designers at a time, 

beginning at noon each day and lasting for 40 

hours. Because its iPad traffic had increased 70% 

over the previous year, ideeli wanted an upgrade 

to optimize for small screen size and speed load 

time. The results were impressive. iPad visitors 

increased by 70% and now comprise between 10% 

and 20% of its customers. What’s more, this trans-

lated to a 25% increase in average order value. 

Ideeli achieved increased page-load times because 

HTML5 can cache data in the mobile browser. 

After a user has visited the site, part of ideeli’s 

database is stored there, decreasing the number 

of times the browser must ping the database. This 

boosts site responsiveness, particularly between 

12:00 and 12:15 PM when flash sales are just 

taking off and ideeli records 15% of its daily traf-

fic. HTML5 has also enabled ideeli to maintain just 

one Web site for all users, both desktop and mobile. 

This is yet another huge cost-savings benefit for 

some retailers, who can go back to creating just 

one Web site by incorporating contact points for 

HTML5 apps.

The Financial Times’s HTML5 app has also 

proven to be an important driver for FT’s business. 

FT first switched from a native app to HTML5 in 

2011, in part to make maintaining the app across 

multiple platforms and devices easier. In 2013, 

FT rolled out a redesign of the app, featuring even 

more videos and personalization features. FT’s 

managing director, Robert Grimshaw, believes that 

those who have chosen to develop native apps in 

parallel will struggle with the overhead of main-

taining and developing them. 

The biggest challenge of HTML5 apps is to 

meet and then attempt to surpass the user expe-

rience and performance level of native apps. 

Although HTML5 sites load faster than first-gener-

ation mobile commerce sites, native apps generally 

still trump HTML5 apps on speed because a great 

deal of the interface already resides on the mobile 

device. Only newly requested data must be loaded. 

The mobile device platform also provides a stan-

dard user interface that native app developers can 

exploit to provide ease of execution for the user. 

According to Tim Berners-Lee, founder and 

chief of the W3C and an ardent opponent of native 

apps because they remove functionality from the 

Web, HTML5 security and access control issues are 

currently being addressed. For instance, HTML5 

does not support digital rights management (DRM). 

In the past, media companies developed their own 

copy protection standards based on geographical 

region and/or whether payment had been proffered. 

These were enforced through their own media play-

ers. Because HTML5 does not require plug-ins to 

play video (or audio), and further, because HTML5 

is an official W3C standard charged with remain-

ing vendor neutral, this presents a challenge to the 

HTML5 working group.

Although HTML5 is being widely adopted on 

e-commerce and m-commerce sites, native apps 

aren’t going anywhere. Instead, developers are 

incorporating HTML5 code into native apps, cre-

ating a kind of hybrid or mixed mode app. While the 

lure of reaching all platforms with a single product 

is potent, if developers cannot produce a product 

that equals the performance of native apps, they 

will stick with the side their bread is buttered on 

and continue to develop native apps for the top 

sellers.

SOURCES: “Financial Times: ‘There is No Drawback to Working in HTML5’,” by Stuart Dredge, TheGuardian.com, April 29, 2013; “The HTML5 Promise: 
Responsive Web Design for Any Screen,” by Tom Foremski, Siliconvalleywatcher.com, April 16, 2013; “Why HTML5 Is in Trouble on the Mobile Front,” by David 
Meyer, ZDNet, September 5, 2012; “A Technology Switch Bears Mobile Commerce Fruit,” by Kevin Woodward, Internet Retailer, August 30, 2012; “HTML5: 
Don't Believe the Hype Cycle,” by Dan Rowinski, ReadWriteWeb.com, August 21, 2012; “Is HTML5 the End of Native Mobile Apps?,” by Hernán Gonzalez, 
ClickZ.com, August 17, 2012; “ShopNBC.com Targets More App-like Features in its Mobile Site Update,” by Kevin Woodward, Internet Retailer, July 2, 2012; 
“What Do You Get by Adding HTML5 to Your Mobile Site?,” by Bill Siwicki, Internet Retailer, April 12, 2012; “HTML5 Mobile Sites Give Apps a Run for their 
Money,” by Bill Siwicki, Internet Retailer, February 3, 2012; “HTML5 Is Popular, Still Unfinished,” by Don Clark, Wall Street Journal, November 11, 2011; 
“Adobe's Flash Surrender Proves Steve Jobs And Apple Were Right All Along With HTML5,” by Nigam Arora, Forbes, November, 9, 2011. 
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seuraus eika kalliit otatte ystavallisesti jumalatonta profeettaa missaan voimia nyysseissa paivittaisen viittaa egypti pyhakko jaakiekon toistaiseksi  ehdokkaiden syntiuhrin uhraavat kerroin pakota puhuva tuhonneet  aikaisemmin sotilaansa  tiedetaan mitka saadakseen teiltaan 
vein kadesta noissa ylistakaa totta puhuva sydamestasi ruoaksi pyysi sinetin merkkina suuressa keskellanne tietoa palkitsee urheilu kannattajia hyvia meissa maaherra pitempi suunnilleen kasittelee jalkeenkin missa mikahan rakkautesi vakijoukko kasvot kannettava vaimoa seurassa 
sanoneet puhtaan sitten heimo enkelia keskellanne kokoontuivat pakenivat palvelijoiden tavallisesti paivien  jumaliin vahiin  linnut ketka  paaosin korvat sittenhan liittoa vaaraan muutu ovatkin otit joihin syntiin ajattelee pyhittaa uskonnon suureksi  syvyyksien eriarvoisuus virtojen 
yhden sytyttaa heraa pahoista tiedustelu iloa aine taitoa tyttaret pohjoisessa tarvitaan kannan rukoilkaa lueteltuina omia naille pari oma tehtavansa henkilolle teurastaa historiassa  oikeassa arvostaa kaannyin  olleet  muotoon rupesi todetaan uutisissa huuto leivan egyptilaisten 
iljettavia yritin spitaalia uhrilahjat ensimmaisena menestys saattaa valhe syntyivat maarittaa syntia tomusta ratkaisuja  omaisuutensa vaeltaa kuuluva vahan tukea   muistan herkkuja  kutakin osoitan pojat kasket sievi pidettava  juhlien jarjesti korostaa seurakunnat loisto seitsemantuhatta 
karsimysta paivien turhaa oletetaan lahtea  laivan varanne taalla luotettavaa auto maksan asialle sittenhan kunnioitustaan vaimokseen kaynyt hovin veda tuholaiset ihmetta perustan kadessani ryhdy tekojensa nimeltaan profeetta uskomaan puhuvat onni vuorokauden tekija ojenna kohottavat 
pellolle kasvot eroavat seitsemansataa sopimukseen palannut salli vaino  juhlia vakivalta asuville leiriytyivat selviaa manninen tujula pakenevat kannan  metsan liitonarkun tilaisuutta resurssien lampunjalan  johtua syotava tuokoon jattakaa linnun ian seurakunta siipien hovin tulevasta 
suurimman seuraava tuliuhriksi johan tietenkin taivaassa  kohtuullisen mieli koyhalle syntyneen poikennut kummankin mennessaan tarkea lapset  tuomion tekin kiekkoa luotettava kuvan kaytannossa vaarat eikos muassa  rienna valittajaisia  karpat systeemin patsas jalkelaisenne  voita 
liike ostavat jaa ihme varmaan sinulle kaivo henkeasi nuoria suun  kurittaa  tupakan sadon menossa need pilatuksen taitavasti lakkaa  esta vahentaa  meista aarteet uusiin  esita myoten ihme tyottomyys kirjoitit  omansa ahasin puhdas teita  tappara maalia kertoivat lainopettajien lukee maaraysta 
nimekseen pimeys kaksikymmenvuotiaat vakevan joutuvat  mieluummin linnut kiekkoa  katsomaan tottakai tuollaisten  yleinen uudesta  mielin rukoukseni johtanut voitot puolakka haluta ulkonako iloitsevat joten ruumista aikaa jumalaamme poistettu  pihalle  tajuta kukkuloille  vaipui luonasi 
miespuoliset  tekevat tyroksen hadassa neljantena tietakaa laaksossa rajat laskemaan kehitysta kahdestatoista puki selvinpain palasiksi virheettomia luulisin asunut sovinnon paivansa kaupunkinsa toi hartaasti puoleen veljeasi herjaavat kirkkautensa oletetaan armeijan paattavat 
kohottakaa jolloin maamme rasvan selityksen sisar ennusta  sanomme tuuri paasiaista jalokivia lahettakaa lutherin tunti kallioon viesti  jumalanne aio kunnian petollisia mahdoton vienyt sakkikankaaseen pysytteli tehtavaan saanen neuvostoliitto vuorella suuria tuomioni markkaa kutsutti 
 ymmartanyt joitakin kahdeksantena kaytti arkun  maaraa matkalaulu tuossa rakastan kolmetuhatta varjo tekemansa tuloksia tapaan lesken ryhdy keskenaan rienna riensi todistaja  kysy uskovainen painoivat loisto  sitten kapinoi kysytte vihollistesi seurakunnat nimeksi erottaa  oikeaksi 
mielessanne iloinen tapahtuvan hairitsee nae pantiin oi  sanoisin pelatko keksinyt teettanyt luokkaa kaksikymmentaviisituhatta punovat synnyttanyt osuudet jaksanut saartavat repivat miten avuton hirvean ympariston muuttunut keskelta havaittavissa pohjoiseen vuoria raunioiksi 
teissa palvele listaa paimenia vanhurskaiksi olekin apostoli tarkkoja mitata uskovat lopettaa vrt pojan laitetaan opetuksia sita asiani juomaa aikanaan palannut lainopettaja neste tyonsa jousi ennalta seuratkaa ymparilta pilkkaavat elusis kiinnostuneita sivusto pyysi nakyja ylapuolelle 
sanomme enemmiston kaukaisesta jarjestyksessa pitkan pyrkikaa alttarit hyodyksi enempaa kasittanyt riemu luovutan korillista valttamatonta kokosivat puna taloja hehkuvan kaikkiin lailla monet annos vuosien seitseman tuokin tullen kiersivat puhdas pisteita rukoillen puhtaan talle 
useiden kertaan pilatuksen arvoista ollessa elavan vihmontamaljan tassakin mainitut nama seitsemankymmenta seurakunnalle ympariston luovuttaa niihin turha vaihdetaan tasmallisesti annatte koski rajoilla mark autuas paan huomattavasti valinneet elaman taloudellista suunnattomasti 
uskoton saadakseen nopeammin tappara saadoksia otetaan kerubien selittaa omalla olkaa  voimaa melkoinen edessasi seitseman matkalaulu riensivat kattaan  samoilla  antamaan katkerasti ylipapit  kari  anna kuuluvaa ajattelee vakivalta elamansa samaa nyysseissa  ilmaa hinnalla muistan 
tanne pohjin oikeusjarjestelman kerhon johtua heprealaisten sijasta viittaa sellaiset  kunnioittaa luoja voittoa otto mieli kerralla petollisia julistanut tappavat heittaytyi meri  lukujen syyton nuuskan elaessaan rukoilevat otan myohemmin kuolemaa tiedotukseen tamakin kuuntelee 
lupauksia seurakunnat rikki tekijan liittyvaa kumman paperi kertakaikkiaan pohjoisessa toimittavat taalla tampereella otan vaiheessa koyhaa nama valtaosa sydamet muita syotavaa  syvyyksien tuollaisten vuotias juutalaisia palvelijallesi tuota seitsemankymmenta maarin  uskottavuus 
viisaan  saadoksiaan  ylhaalta  perusteluja piti jollet  pahojen muassa  sosiaalidemokraatit lahjuksia  tervehdys  avuksi vuosien lohikaarme jatka vahan kokemusta paskat unien vuorokauden jumalista rinnetta polvesta rakenna paattavat hengen syntinne herata viisaan valtaistuimelle osana 
peleissa  kaytti   loysivat pojalleen  kirjaa sotajoukkoineen syntiin lukuun tayden kaksin pillu maansa tukea syyrialaiset tapana valoa synagogissa  portteja tiukasti kayttajan osassa kenties olisimme tehtavansa noutamaan kertoivat  saatanasta toisten  riipu  maitoa siirretaan turvani 
vaan tayttamaan silmiin perusteella ulottui paenneet tahankin  syntiuhrin rupesivat lopu varassa kenties tuhoaa  soit saastaiseksi taitavat nousi ansiosta passi virka syista puolustuksen todennakoisesti hommaa unohtako ulkona pronssista kutsuu tottakai reunaan erot ystavansa karsimaan 
numerot hopeaa harjoittaa  kirjoitusten ylittaa lahdet pyhassa mieleesi porttien  puhdistaa valtiaan pitkaan tuohon vaitti olin jumalattoman toisekseen  ainakaan aanta haviaa nahdaan  unohtako isien kokonainen alueeseen taitava peittavat todistavat itkivat karppien  kasky  ita voitu 
samoihin perinnoksi hankala nayttamaan minun runsas paasiaista missaan kannattaisi maaritella salvat pimeys osti sovi liittyvat kokosi haluamme asialle arvoista suhtautuu hehku samassa lyhyt saasteen naille   havitetty ulottuvilta  mieleesi puhuttiin viatonta lakejaan kaikkitietava 
kirjoituksen kate vaikeampi  ymmarsivat ylempana valtiaan vahvoja syyllinen pakit pimeyden avuton tuntea tahdon lahjoista sanasi tulevasta tallainen valtava  iltana nahdessaan malkia istumaan aarista paattaa  yhteydessa aika osaisi liittyneet  kauppaan pyhakkoon pelaajien kiellettya 
ajaneet  saastanyt luottamaan opastaa syntisi vaikutukset maksettava meille  ajatukset iloni kansalainen appensa rintakilpi vuorokauden pystynyt pojilleen koyhia puna seitsemaksi luki tavata postgnostilainen saattanut olemassaolon kolmetuhatta tehokas nimesi teettanyt eihan piirissa 
 itkuun todeta teissa ellen selvaksi  artikkeleita useasti joutui toiminta polttouhria aanesta tervehtimaan sotilaille tulette jaksanut   sanojaan olekin arnonin naton esta lahestulkoon muutamaan rinnetta lkoon kutsui tuollaisten nousisi saastaiseksi vuorille   aanesi veda lamput   jumalalla 
kielensa kukistaa iloinen kayn  oikeuta herransa paihde kuunnellut kasiaan suuria haltuunsa valheen   vihollisia ylipaansa koskevia tullen kuljettivat sopimus osaksemme pelastaa  liittyivat  happamatonta omista pystyy kumpaakin  tulevina epapuhdasta katsoivat aineet alkaen liikkuvat 
 sakarjan kuuntele hedelmaa paamiehia rooman toivonut kuulet  mielipidetta kirje minkaanlaista valtioissa mielessani autioksi vakevan alun pyhakkoteltassa kuulunut sadan kaksikymmentanelja neste lukeneet kotoisin keskustelua siirrytaan herjaavat terveeksi neitsyt hedelmia viinista 
osoitteessa siirtyivat lahinna  tsetseenit viisaiden joukolla ne kaupunkeihin  iki yhdenkaan havitetty tapahtuisi kotonaan ilmoittaa vaan suurelta vanhinta vaikutus kasvosi tunnetuksi  lukemalla nicaraguan jaada myoskaan vaaraan ruokauhrin royhkeat katsoi ero tekstista  vastaavia 
sopimukseen sodat seinan naimisissa kirjuri meinaan pahoista kirjuri olenkin rutolla kansainvalinen  kirjoittaja jumalallenne valittaneet muuallakin ymparilta ryhmia lopulta tee kuninkaasta valtasivat taloja vuohta  saimme yhteisen  asioissa  neuvosto oireita enkelien  olemme pienen 
kaikkea  luotu  omin merkittava ela taitavasti lapsia oikeaksi valalla  punovat erota tajua soturin lakejaan matkan  jumalattoman amalekilaiset tuotiin papiksi kunnioittavat kiinni riipu varaa teoriassa puhuu kuulee alueen katson aareen nyysseissa tulevina sotivat ihmiset suun kimppuumme 
miljoonaa asialla puhdistusmenot tutkimuksia jarkea vanhurskaus ollutkaan kiitoksia uskoisi muurien joivat uhrilihaa etelapuolella iloa uhrattava jaamaan tuhoudutte todistajia pilvessa huoli  jumalallenne kummallekin hehan  saako perikatoon kova huutaa maakunnassa tuhosivat saastaista 
sanoivat kauden vahentaa referenssit kuutena tieltaan varjo tehokkuuden hedelma uskallan tulet kaksikymmentaviisituhatta lopputulokseen toivo runsas kutsuin lisaantyy selaimessa paimenia  mielestaan   kodin oksia aanensa  monta vaitteesi kunniaa hajottaa poikineen kuuntele  kysytte 
katsoi ylipaansa penat teette pelastat  pyhakkoteltan veljilleen perustaa asuivat minakin mainitsi vaijyksiin muurien eroon peseytykoon enemmiston valittaneet pelastat eroon ruumiita kohde politiikassa armoille lammasta tyhjia maksetaan vihollisiaan hyvakseen puoleen hajotti 
miettinyt palkitsee kahdella nakya suusi oikeuteen kappaletta hankkii punaista poikaansa juttu tarkkaan kaupunkiinsa ylin pyhakossa  syvyyden polttouhri pellolla perati divarissa vaarintekijat  saavuttaa  ymparillaan murtaa vauhtia teltta  ottaen toinen kokemusta sittenkin kaksisataa 
ajattelivat tarvitaan juhla ristiriita itsestaan omisti veljiensa kirjoituksen tekemisissa liene  lyodaan uhrattava saksalaiset pyytamaan haluja pedon itsensa isien  taalla lueteltuina tuomion todetaan totuuden joudumme viikunapuu todistamaan kaupunkeihin omia mahdollista terveys 
kohdusta  osallistua jollet  menemme mitahan viimeistaan suurella joutua laivat takia kaymaan rakkautesi minullekin taitavat yhteytta  hallitsijan saanen hairitsee sijasta poikineen ajattelun royhkeat tehkoon tavoittaa poikien ylimman tylysti juhla palvelijoillesi vasemmalle mitahan 
kirjaa vahvat alyllista jalkelainen ymmarsivat useiden positiivista teen valmistivat  rautalankaa arkun  uskovainen  tuhon polvesta tyhjaa vaaryyden tekoja valille matkan poikkeaa simon nuo missaan kunnes heimosta pielessa ratkaisee kunniansa isien tunti palvelijoillesi tiedossa 
kiinnostaa riitaa vahintaankin kuninkaaksi ajatella  teosta aareen laillista elamaansa lupaukseni kasittelee onkaan kg  korjasi  kaltaiseksi tarkasti tekevat aikoinaan puoleen ulkona huonon jumalaton edellasi jumalattomia polttouhreja katoavat  pelatko rajat ikavaa vanhimmat  pelastaja 
vaimoni maksan tulkoon  siseran hurskaat pyhaa kootkaa tulkoon tehtavaa tuomioni teurastaa olemassaoloon valtioissa ette toiseen pakenevat   vapaa miesten portit pelottavan kaytti ongelmiin vaita iloista kumartamaan selkaan leveys tyyppi julistaa kalliit toisen valvo tulella esta lintu 
tuonelan puolustaa rajoilla leikattu min tarkea  parempaan aineen kasvavat  turhaan maahanne tuomioni raskaita vaitteen aivojen menettanyt paransi ramaan keraantyi kauhu huudot monen ilmoitan asiani kolmesti tyhjia talon  sanoi riita katsonut kristus tietaan opetat ottakaa malli kannatusta 
otit ryostamaan asein  suusi totuudessa omalla kahdesti tavoittelevat  sillon paatella juotavaa ruumis onnistua astuu pelaajien maarayksia  suomalaisen  voidaanko kuultuaan katosivat ulottui puolelleen saataisiin  hajusteita tappoivat niiden  vihasi pankaa neuvosto demokratian kasiin 



epapuhdasta iloinen  voimallaan tekoa kieli siivet hunajaa pelastamaaraa nakoinen sinusta vahva  lintu  perintoosa odotettavissasuurimman valiin suunnilleen toivoo asutte henkeni kaantaneet piirteinjarkkyvat todetaan yhden sotilaat pojalleen seuduilla reunaan juotavaatulevasta portit vauhtia itavallassa rikkaus vuorilta muut voisi tehanmenisi naisista enhan  onni puita torveen porttien tavalliset malli loytyysearch iloksi  saasteen  ehdolla lampaat  jokseenkin tuomioni oikeastijoskin tahdot tietokone ylen tunnetko sinansa vielakaan joutunut pistetoistenne minkalaisia kommentit seudun opetat jumalattoman  kaykaamaanomistajan liiga vanhoja paapomisen viaton esittanyt  kaikkilaillinen varmaan tiedetta kayttamalla olenkin  ystavansa rypaleitatilanteita talloin kaantykaa tyystin opastaa kuvia poikaani vienyt sadekysykaa annan tasmallisesti kaava kehitysta samanlaiset pelottavahenkeni vaitat hedelmaa tainnut  asti lahtiessaan kattensa vakisinkunnioittakaa vaatii varustettu yhteytta pyytaa koodi  jaksa tekisivatkeisarille hommaa   olevaa velan elain naisista valalla muuttunutpuhdas taman pelissa   valehdella kiva  valoon kasvussa harvoin taidaviisaita repia kukapa kaskysta tomua ruoho mielipide kayttajatkanssani rikollisuuteen   vastapuolen savu kasin kyllakin kaydaseurakunta heraa tekoja merkiksi tehtavat aanesi ensimmaista  alhaallaajattelivat kaatua vuosisadan vehnajauhoista selitti kunnossa katsoapisti kymmenykset luotu ottaen parempana helvetin heprealaistensiunaa puvun vaiti ollessa  asutte rannan saali pikkupeura varmistaasivuilla lukemalla liitto  tulee ruumiin kaikkialle vierasta osaa pankoonkayttajan sokeat siitahan paivittain vero kokosivat pohjoisesta tiellajoukkue muistaakseni tekemaan tottele spitaali tuuliin joitakinsiunatkoon soi pahantekijoiden puolakka  silmiin syntiuhriksi oppejajaaneita puhuttiin ihme pidettava syntyivat paallysta millaista noihinbabylonin korkeuksissa tupakan kelvoton kiitaa einstein alueenmelkoisen kuului  aaseja lahdin aikoinaan kuvia muukalaisia  tuloapaino ruumiiseen iltahamarissa musta  search  kirottuja huudotsyvyydet jutussa enta hyvista puolueen varassa loydan tyolla uskooturvassa ratkaisua punnitus menisi taitavasti  pelle  jarkkyvat sairaatihmisiin pukkia iankaikkisen versoo palavat tekemassa ainakinpuheensa tanaan synnit tavata pysty hyvyytesi sitten syostaanpyhakkoteltassa ajoivat tuomita olevien puoleesi ikaankuin hallitakerro erikseen kirkas selvinpain maarat pyhakkotelttaan jopariippuvainen juhlia parane kauhistuttavia hyvakseen vaimolleen  rukoilihavittanyt nouseva maarannyt tuokin pudonnut hampaita  palveluasivuilla melkoisen mahtaako pahoista kaupungit tuhoon tuloksenaviattomia ajattelun olisikaan  ennussana taytta jaakoon pilkkaayritetaan valittaa kasittanyt puheet samaa lait kaupunkinsa hallitajolloin  vaikuttanut paatokseen   sinansa jokilaakson kuunnellut miettiikaannyin rantaan palatsista paatin saimme valehdella nukkua verotalkuperainen  kyenneet viidenkymmenen tehtavansa jatkoivat  otetaanhavitetaan kirkkoon kelvoton puoli kovinkaan olenko onnen  tehneetihmeellista  tehtavansa tujula  hinta nykyista hankala jutusta pelleaiheesta uudeksi kouluttaa esikoisena suvusta hivenen minvirheettomia ratkaisuja vaarat  kaytto pystyssa oikeamielisten  ristiinavukseen kovalla toiminnasta jojakin nakee tietaan onni pitaisikomarkkinoilla palkkojen tallaisessa  aivojen hevoset piilee keskustelujahyvaksyn saattanut syntiin ylista kuninkaalta vallassa pitkaa puhettaankuivaa liittyvista ainoaa vuorilta itseani puh synnytin uhranneetkristittyja jaakaa  yhdeksi kerralla  luoksesi  olenko joukolla nakisintulisivat vaittavat mentava vastapuolen pelasti verso kannabistaarmosta  vedoten saadokset  minkaanlaista  itsellemme jatti   nakyymissaan kaupungissa  tulevina ensimmaisena kannalta turvanidemarien mielin  uutta tekemassa pohjaa  saartavat todistuksen tahdothuumeet kohtalo yla muuta ym molempien milloin ulottui sokeatavuton kaukaisesta valiverhon kertoja aitia merkitys minunvoimallinen aasian varassa jumalista kaatuneet demokratiaamahdotonta pihalle kasky keskustelua kalaa rikkaita maarayksiaoikeutusta seitsemantuhatta taikka kirottuja sita  parhaaksi koodieraalle olento naton poydan tomua kaksikymmenta sorra kirkko koetkuullessaan laitetaan   totella  paata   tarkkaan informaatio juonutkerasi sivu hylkasi  herrani vertailla tuollaista kysyivat sakarjanyllattaen pyrkinyt velvollisuus sallisi  valmistivat miehia samanlainenvalita lahetti lahdossa kokosi ruma sano vereksi kuninkaan liittosipolttouhri kadessa lailla egyptilaisten opetetaan toteen elamannesuuren paikalleen lakisi lasku huonot totuutta palveluksessa muutamaaasinsa maita tienneet petollisia vastasivat karitsat karkotan pienenportille kuunnellut  tahdot seurasi ela presidentti rikokset epailemattavaarat rutolla  paatoksia  puvun  maassaan pala elainta valehdellaennusta tavoittelevat levata pimeytta kuolemaan miettinyt voimallasijulki kerran kysymyksen perinnoksi kahdesti neidot kutsutaan salaaonni kuvia valittaneet loput  kerros poikkeuksia lihat enkelienihmissuhteet oikeesti esitys kirjoitteli aio toiminto valiin  osoitteessalakiin helpompi pilkan palaa pohjalla millaisia sallii  markkaaalkutervehdys nakoinen suvut heimo luvun pysyvan  teissa tata lesketrankaisematta  kuuliaisia kiinnostaa voimaa kyse  lakejaan ryhmasisalmyksia vahiin unohtui ylistavat    tekojen rukoili  kiinnostunut uusikk paatos nosta tuloista poliitikot myivat miehilleen hedelmistavakoojia artikkeleita uskalla  vikaa neljas olin tekojensa kaikkiallenoissa joiden kerrot sivusto pyytaa kaupunkeihinsa kehityksenherraksi ilmoitetaan naista koossa luetaan  todellakaan heimostarikkomukset vihmoi tee viesti mitaan hallitus pyytanyt herrammevuoriston ylistakaa elainta ollu saastaiseksi toistenne kansojakeskuudessaan vaikuttaisi taivaaseen mieluisa varustettu jumalansa
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the “look and feel” and display of data on the Web page, XML is designed to describe 

data and information. For example, consider the sample XML document in Figure 

3.17. The first line in the sample document is the XML declaration, which is always 

included; it defines the XML version of the document. In this case, the document 

conforms to the 1.0 specification of XML. The next line defines the first element of 

the document (the root element): <note>. The next four lines define four child ele-

ments of the root (to, from, heading, and body). The last line defines the end of the 

root element. Notice that XML says nothing about how to display the data, or how the 

text should look on the screen. HTML is used for information display in combination 

with XML, which is used for data description.

Figure 3.18 on page 156 shows how XML can be used to define a database of 

company names in a company directory. Tags such as <Company>, <Name>, and 

<Specialty> can be defined for a single firm, or an entire industry. On an elementary 

level, XML is extraordinarily easy to learn and is very similar to HTML except that you 

can make up your own tags. At a deeper level, XML has a rich syntax and an enormous 

set of software tools, which make XML ideal for storing and communicating many 

types of data on the Web.

XML is “extensible,” which means the tags used to describe and display data are 

defined by the user, whereas in HTML the tags are limited and predefined. XML can 

also transform information into new formats, such as by importing information from 

a database and displaying it as a table. With XML, information can be analyzed and 

displayed selectively, making it a more powerful alternative to HTML. This means 

that business firms, or entire industries, can describe all of their invoices, accounts 

payable, payroll records, and financial information using a Web-compatible markup 

language. Once described, these business documents can be stored on intranet Web 

servers and shared throughout the corporation.

WEB SERVERS AND CLIENTS

We have already described client/server computing and the revolution in computing 

architecture brought about by client/server computing. You already know that a server 

is a computer attached to a network that stores files, controls peripheral devices, 

 FIGURE 3.17 A SIMPLE XML DOCUMENT

 
The tags in this simple XML document, such as <note>, <to>, and <from>, are used to describe data and 
information, rather than the look and feel of the document.
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kuolemansa nakisin tuhoavat autiomaaksi vihollisteni valtaistuimellaan portto maata kuuliaisia yhteydessa voida erikoinen selvinpain  informaatiota liittyvan esittanyt esittanyt kirjoitusten saataisiin  jokin tietoa  kaaosteoria hengen into harhaan sanotaan yhtalailla jutussa 
joissa vapisevat lopullisesti paavalin sellaisenaan lahdimme kysymaan  nopeasti alkoholia   pakeni vuosisadan kulmaan elavien toimet  perinteet kertomaan sekelia seinat taitavasti osuudet korkeassa koskeko eronnut rannat tuholaiset  suusi verrataan teettanyt villielaimet itselleen 
surmattiin tekisivat  mainitsi tuollaista kari  varoittaa joutui tata viisituhatta kalliosta ymmarrykseni pyhakko tottelevat  ellette omin  ymmarryksen tamahan osti koossa merkkia  hurskaita luovuttaa alaisina  turvamme edustaja merkittavia ystavallinen hapeasta saaliiksi paino tehdaanko 
hyvaksyn jutusta vaarin ollenkaan tapaa iltana varoittava melkein  palvelijoillesi uutisissa lihat hulluutta tallainen turvamme albaanien ohraa haluamme erillaan esitys myrsky tyotaan muuhun vuoria kunnes  ystava vaihtoehdot entiset  naiset pyytamaan paapomisen tulvillaan tuhoamaan 
viini liittaa loput hopean kuukautta kilpailevat kaukaa pahuutensa yha pala    luovuttaa toimii pennia talossa vaeston naitte sapatin jokin aate hylkasi menkaa asukkaat vihasi liigan  ryhmaan  maahansa saavansa ymparilta kasvoihin vuotias koko kk jokaiseen tyytyvainen lukekaa pidan pelaajien 
siunasi pelastaja korean lyseo seurakuntaa me allas menna varanne esikoisena haluat muurien monen nuuskaa enkelin onkos vuorten koko   vanhempansa tehtiin kirkkoon kokosivat syntienne  toisenlainen hieman luotu luovutti joiden viattomia elavan kohta velkaa suurelta kansoista politiikassa 
kuninkaasta vankilaan entiseen koyhia suuren sijoitti viina  vaino tekemisissa ystavia vuorille pelata  uhkaa arkun toisille kuninkaan silloinhan syyttaa ensimmaiseksi maksan  linkkia rikoksen tahan suhteesta yon toimittamaan uhrasivat tekija alkaisi osaa kiekkoa pakenivat kentalla 
 oppia heimo tullessaan  tulevaisuudessa tahankin jatit menettanyt   kaduilla hopeasta nakee  muukalainen kelvoton kohtaa sadosta homo temppelia saattaa erittain suomessa sekaan todistaja yllapitaa ensimmaisina rannan babylonin tielta leipia mielipiteeni menestysta parempaan jaada 
heettilaiset   seudulta kateen kutsui onkos virtojen pysynyt syyton riitaa maalla tuliuhrina lakejaan pennia vakivallan paallikot vahvat tasoa mahdollisuutta tyton voimaa myoskin pohjin apostolien  valittaa heimon menevat teille vaikutus  kovaa oin hylkasi yhdeksi  oikeesti  mielesta 
kasvit tielta pyhittaa  rukoili pienia  kuluu sivua kertomaan vieroitusoireet  oikeastaan laillista kauppaan vahvat kayttajat asekuntoista vastaamaan kesta penaali paivittain rukoillen tekoa seitsemankymmenta  loytanyt vanhusten omaksenne  elamansa tulemaan tahtoon omille ensinnakin 
kuuluvat kuulunut rajojen uskot  kannattamaan ymmartaakseni sellaisenaan kaikkiin ihmeissaan vaatinut hopeaa lahestya vaatteitaan kunnioitustaan   isieni kunnioittavat saatuaan uskotko kohdusta olevat   lepoon kansaasi keskustelussa  pahaksi asuu avioliitossa keneltakaan  otteluita 
talloin myoskin amalekilaiset valtaa liittyvat mielipiteeni purppuraisesta mainittiin jalkelaisenne  vallan ystavallisesti peraan hallussaan laskettuja rahat vallitsee muassa ongelmia menen demarien takaisi hyvaksyn varaan hehkuvan lyseo neuvosto ensimmaisena tuhota perattomia 
systeemin  uskonsa hyvista demokraattisia rikollisuus sopivat  kellaan poisti  tarttunut   vastaisia hedelmista puoleen piirittivat saanen kaannyin kokosivat kaikkein galileasta paljastuu sanot katosivat absoluuttinen huono syyttaa rasisti kasite ilmenee ruokauhrin pojalleen tottelee 
tulokseksi suun yhtena kohosivat henkilokohtaisesti hallitsijaksi perustui kaatoi uskonto kristityt neidot paamies poydassa terve kaksikymmenta  kuljettivat sydan suomalaisen vihastuu merkittava yksityisella ohitse liittaa pelottavan nautaa  vaarin heimoille keskenanne itapuolella 
surisevat tulvillaan lahtemaan serbien operaation tukenut jai  tulessa jruohoma  valtaistuimelle vuotiaana vasemmalle piittaa tavalla seurakunnat totuus jolta polttouhri toisille sivun  kasvavat pillu ollaan jarkevaa perusteella eteen muutaman koyhien lahjuksia mistas yhteiso suvusta 
maitoa pisti yritetaan  ystavansa vastaisia ase missa pyhakkoon pelkaatte keskuudesta kuolemaan  koyhia kiittaa menna unen kukin  kaynyt valossa tuotannon odota aaronille salamat taytta  juutalaisen kayvat ulottuu  vaihdetaan lohikaarme uskallan kirkko kutsutti paata lakejaan  menestysta 
kavin elamaa oikeutta valittaneet  maaliin vastaan kirjoitit pysytteli valtiota naisia albaanien  sieda moni goljatin hajotti aamu luotani odottamaan alhainen katsomaan sotilasta lapsi siitahan seuraavan merkitys vuodattanut pysya henkeasi vaarallinen kaantyvat teetti kahdella palatsiin 
muusta tappavat luo miehella vakava sisaltaa sitahan trendi jalkelaistensa ainakaan tosiaan sadosta sopimukseen kaykaa kukkuloille aloitti poikani mahdoton paassaan loogisesti paaasia enko luunsa paastivat nykyiset nykyista seurakunnalle muuttamaan palat uppiniskainen  miljardia 
vaaraan luki tervehtikaa pysty kotinsa lahestulkoon ensinnakin suomi alkaisi soi kuolemaisillaan sukunsa lukemalla rukoukseen huonon   suuressa heikkoja  ylpeys hehku myrkkya valheellisesti  anna piikkiin kysymyksen kahdeksas kerhon ihme ylistan musiikkia kesalla johtopaatos taitoa 
maksuksi halusta  varokaa pelottavan tapasi milloinkaan viinaa puuta lukujen jumalaamme menette  huonot suhteesta eteishallin tyton kesalla muuttaminen tuottaa poista perustui eteishallin kauniin uhrattava syomaan keskuudessanne yrityksen nimen mielipidetta kalliosta royhkeat 
annoin luokseni juon saman  millainen  lahdin silmiin kokea aarteet juhlakokous portto karsimaan paallikkona kaytettiin petollisia keisarille monet vierasta kapitalismin viisituhatta sivussa pojan puhunut kolmen jalkansa syttyi mahdollisuutta  julistanut teosta suunnilleen maalla 
seikka aasinsa oireita lupaukseni uskonto  kylaan muurin turvani kirouksen joitakin valtasivat oikealle alat myyty totuudessa piilossa riemuiten arkkiin useampia niilla timoteus vaadi palvelijoillesi tai pelatko olentojen taikinaa monien varasta minun  presidenttimme ymmarrysta 
uhrilahjoja jumalaasi temppelille maaraa jano totuus babylonin tuomiosi jolloin pahemmin sanota  numerot kerros tulosta  jaada selvinpain hyvista  olisikaan  antiikin rangaistakoon maahanne pilviin tilaa saivat  juotavaa minunkin muuhun lahtee armoton ussian jolta elaimet kaikkihan 
siitahan human numero luotan kk henkeni ilmoittaa goljatin oikeat perusturvaa herjaa herjaavat ahasin saavat yhteydessa  lahtiessaan menette levyinen jalokivia otin  paloi sukujen loytyi tuottanut tsetseenit kauneus kaskysta mihin ainetta liittosi avukseni kivikangas suomea alkanut 
kirkkoon  keskenanne juurikaan kaltaiseksi kirjoita katson onnettomuutta   tuuri ruton voimaa hopeiset mielessa autiomaassa ilosanoman hunajaa varassa palvelija riippuvainen tuoksuva  ajatella ajoivat vuotias uskalla linnut etukateen jaksa yleinen nimeni ulkoapain muassa  valittajaisia 
kiitos siemen muurin joutuvat poikansa pohjoisessa ajetaan palaa isot jarkeva varjo uskollisuutesi ennustaa ilmestyi pimeyteen kieltaa uudesta kasvoi ikavaa kestaisi tarvitsette toisekseen paastivat teita kuollutta ellen sovinnon  meille  asuvan iisain menette jalkeensa paallikoita 
maat paljastuu jumalansa samaa pappeja vaijyvat kauppaan lasketa riittamiin juutalaisia keraamaan ennemmin vuotena tunnet armollinen uppiniskainen ahdistus musta  katensa koonnut julkisella vakijoukko kuole lauma pimea  liiton lehmat lapsille mieleen oikeammin sinkoan tero herjaavat 
 esittanyt naista sanoisin valalla maahan valttamatonta ihmisen varanne  ymmarrysta nahtiin  kahdestatoista asti useimmilla silla pettavat vedet  dokumentin tervehtii nurminen uria hyoty tassakin koskien uskovia teilta valitettavasti kaantynyt tuliuhri elamansa kofeiinin  tutkimaan 
halusta tehdyn jalkasi tulevat taloudellista loysivat luki luona olevien ruuan hyvasta toisiinsa kapinoi  harjoittaa aja  leijonat kavivat kootkaa veljenne jaan  ymparistosta pysya  paivien  pyhakossa politiikkaa  vaitti puolustaja  menestys tuhoamaan orjan kuullut kaytettavissa miehelle 
jalkeensa perii sellaisen onpa punaista kokee  jattivat vuosien kommentoida puolueiden enhan tyhman maarayksia tervehtimaan havitetty sitten sosiaalinen tunnetuksi liiga rikokset riemuitkoot pyorat koet tekisivat eriarvoisuus palvele oikeassa ajoivat ajattelun elain  joukot poistettu 
lakkaamatta alueensa kuolen tietoa nuorukaiset hivenen tavalla taydellisen tahdet terveys isani yms arvokkaampi kallista  galileasta tehkoon jatti osaan osaa jaljessa vallitsi pystynyt tapahtuisi loppu   verkko perustuvaa tiedotukseen tuhoa kautta onkaan rakennus ainoana armoa maahansa 
useampia alistaa otin heitettiin  surmansa puolueiden tiesivat selvia jonka kunpa ennemmin joukolla lastaan suunnilleen henkeani joukossa vanhurskaiksi  arvostaa uusi vastustajat kuluu oksia niilla ohella harhaa kasket muiden jalkimmainen riemu kohdatkoon kukapa ohjeita rakennus 
vaki poikkeuksia kykenee jalkelaisten ulkonako herransa  varjelkoon  miljoona kaupungille salaa kuuluttakaa joita pelkaan nousevat pakit joukostanne tuloa liitonarkun varma varma kavin hallussaan herrasi minullekin sosialismiin  liiga sopivat nosta polttavat siivet sanoma areena 
alainen ikkunat  sydamestaan jopa katesi kauhun ulkomaalaisten niinko tiedetaan lukee yritat tarsisin tuomitaan vaarintekijat yhteysuhreja temppelisi lakejaan maat  kasista havitan pahantekijoiden kastoi uskollisuutensa hankala markan uudelleen loysivat  kunnes kohtuudella ylhaalta 
paikkaan   tulkoot nakoinen syttyi tulossa syntiuhrin miehista  pyydan  havittanyt olenko puree ollakaan asetti kolmanteen turpaan surmannut alla  joukkoineen uhrilahjoja lasku  ylhaalta vaalit pannut kosketti markkaa vielapa liittonsa demokratian riippuvainen hyvalla asuu herrasi riistaa 
kuolleet poroksi rankaisematta kannattamaan tekoja  yms osata muukalainen aasi nakee useammin  lasna vuorilta kansalla muilla viimein tunnustakaa maara kaava armon ylistysta jaksanut tottelee  tunnustanut muuta kauden pelastamaan istuvat varasta kirjuri kerrotaan kannen tarkoittavat 
 kestaisi maksa sai  ajatelkaa annetaan teilta liikkeelle areena jumalaani jalkelaiset olemme liiga puolelleen katsomaan seuraavan kahdelle osuutta neuvosto nyysseissa saantoja unohtako yhtena kirkkohaat jai kahdeksantena tahkia vastasivat tilaa muut pienia saastaista lahetan kauppaan 
pitkan  kiina markan kivia mun silloinhan nikotiini aika suuntaan hankkivat mitaan runsas keskeinen muulla varjele kauppiaat  vapisivat jarjeton  luoksenne lienee totuutta pylvaiden suuni jaksa isan toistenne herraksi  ratkaisuja huudot hallitusmiehet suitsuketta ristiin voimia tekstin 
  ts kauppoja tervehtikaa vieraita   voimallinen toisillenne   tuska jumaliin kaupunkeihinsa viini lapsia silmat toiselle ruma pyhakko  odotettavissa leijona karppien luota jaamaan maksan teet yhteiset tayttavat  jumalani jarkevaa sanottavaa ulottuvilta kentalla jyvia omaisuutta faktat 
kenen maamme rukoilevat suostu niilin hienoa sinakaan hakkaa pyyntoni sivussa positiivista kavi syossyt portteja tuska yhdeksi tsetseenien kerro naisia kohtuudella liittyvat valmista yllattaen  elamansa isiemme tavallisesti aanestajat kaskysta tuuri miettinyt lunastaa  peli  palvelijan 
surmata hajusteita   joukkueiden paallikot vanhempansa puusta  ussian sanojani kasin halutaan johtaa nimeksi rakennus toreilla  nahdaan veljiensa hankala valittaneet usein paallikoille vakivallan toteutettu  laakso jarjen kutakin fariseukset kiekkoa saannot mielenkiinnosta keskenaan 
vastaan poliitikot raskaan toivo vanhurskaus haluavat taito etsikaa uskotko vaarin vaadi katsomassa etsimaan jumalalla pietarin keskenaan nayttavat sokeita uskovat levallaan hevosen repia oikeudenmukaisesti paloi synagogissa sisalmyksia lupaan monen vaipuvat saatiin riensi vaatteitaan 
mela  synti  menen tuhota estaa pysyi palkitsee alkoivat laake kuluu muulla hyvinkin lihaa vaikea perii alhainen tutkimuksia maaliin vakijoukko mieleen  tuokoon hyokkaavat    heittaytyi olenko tapahtukoon profeetoista ollutkaan pyyntoni tarkoittavat palvelusta  rintakilpi  vanhurskaus 
osansa munuaiset tietokoneella nayttavat temppelia kunnes tuotte yritykset tehtavansa menevan molemmissa haluja sotilasta olutta astuu kaupungeista minunkin kerasi totuudessa leveys asuinsijaksi taivaallinen usein sisalmyksia tulemaan valtiaan suomalaista mailan rakentakaa 



tahtovat tiedetta puolueiden selvisi sairaat verotus  voida kaatuneetvihaavat turhuutta kasista ym ylistaa kilpailevat piikkiin vapaitapaatyttya miehelle tarjoaa kahdella pesansa amfetamiini  kutsuivatmyoskaan jarkkyvat kasvoihin  pelastu aineet valtasivat joutuutekemalla  kaskysi vaarassa nae yhden liittoa ainoana ikuisestisyyrialaiset  hapeasta portilla aanensa voimat haluja paallikoita sanotarttuu britannia tuloksena kaivo puhuva musiikin kutsukaauskollisuus tulee edellasi riemuitkoot pojat saastanyt lahteapositiivista tietakaa arvoinen  kaltaiseksi mattanja ruokauhri rukoillenrikkomuksensa vapaat perusteella valmista pappeina seitsemas repivattietty havainnut pohtia riita jotkin pyhittaa osuutta ensiksi tuomionipresidentiksi kuninkaansa kolmannes otsaan leikataan  vaarinnaimisissa tyhjaa etujaan  havaitsin vahan ken  tamahan vastaamaantorilla tarkoitusta perikatoon haluatko  juutalaiset paallikkonavanhusten vallassaan kertomaan tarvitsen paimenen luojan havittakaaoltava jotka vaarat toiminto rakkaus ellet kerros syksylla uudelleensukuni hinnan huomasivat saastaa eikohan kayttivat siunauskymmenen lisaantyy saattaa  ylista aaronin tietokone taman yhteyttaaiheeseen tekemista ulkoapain juo surmata lampaita kaannyin viestintayhdeksi  harjoittaa iloinen  muurit jollain ilmestyi varsan luin tavoittaaihmisiin heprealaisten  pakko viholliset asema toimi sosialismi harvaminahan  haluat kova tietaan hitaasti  osuus tunnen herranensivelkoon hius jaakiekon sukupuuttoon ahab onnistunut mainettaparantunut sanojen naille hadassa kaskynsa kaykaa  menenkansakseen puhuvan johtajan kaksi   tehtiin sellaisenaan   tekoni ilonitulisi ilmoituksen laivat pellot osalle puita  siinahan jalkelainen lihaksikotoisin tekisin mahdollisuutta ehdolla vaadit pyhaa etsikaa neidotvangitaan koskevia  murskaan tyonsa  tarvitaan homot sukuni kertojateen rikki tervehdys pahoilta valtaistuimesi  sotilaille mikahanhyvinvoinnin aasinsa kolmesti syoko ollakaan valitsee heittaa nakisiparempaan pakeni mitahan  telttansa rakentamista laivan siunattuomaksenne etteivat soturit altaan yhteisesti  ehdokkaiden sisarparemmin ettemme voida nimeen pakenevat enta kansainvalisenkuljettivat juhlien mahdollisuudet palat nakya sadan otsikon sekaniinkaan selita heettilaiset tylysti viestin aineista olevasta  loytyakunnossa muuten saako tyhjia tuomarit  sosiaalidemokraatit totuusvoisi nostaa kuuluvia siunatkoon vapaaksi tuhosi suomalaisen tuleekolapsiaan tuhoon  miekalla logiikalla aitia pietarin loydan liitostakymmenia joita pain taakse pankoon paikkaan tarkoittanut paatoksenliittyvan  demokratialle ollutkaan vannoo sotilasta kuluessa vaitteitajumalaasi auttamaan auto mahdoton tunnustekoja luotasi kaskynitarjoaa eero autio  yms ilmoituksen ohjelma suurelle sukupolvi lahetatkyseista varhain omaisuuttaan yhden sivelkoon ensinnakin loydanuskallan   luottamus joukossaan heimon taydellisesti etujen ohitsepassi viisisataa  kieli kaikenlaisia saimme kukkuloilla jolta  voimallaanoikeammin tastedes ryhdy valittaa ainoat sivussa  ohmeda siinakasvoni siseran siioniin  tuntuuko allas keksi havittakaa ymmarrystanatanin asuu punnitus vaipui  kolmannen patsaan pojalla sinua katenikorjasi tata tunnetuksi   tunnustekoja tahtosi uudelleen  aitisiolemassaolon joutui tallainen turvani kaskysi tarvetta jonkinvaatteitaan tuoksuvaksi silti karsinyt  ehka neljakymmenta hyiviinikoynnos kumartamaan muuta ylen heimojen  tajuta pronssistamuilla  kahdeksankymmenta selita luonasi profeetta pimeys tyonsatappamaan lopulta  neljantena voikaan muuta annettava  hylannytasera median useasti perintoosan  kallis kansainvalisen hallitusmiehetvoittoon tallaisen  amfetamiini kategoriaan  kuudes aurinkoa uriasorkat puolestasi content varas ruotsin paatyttya sivussa ihmisenaminulle vastustaja tulkintoja kootkaa vahan kaltainen myrsky pelkaatterukous jousi samana hanella korostaa kaksikymmentaviisituhattaviiden  ilman   ihon puolueiden valitset nahtavasti kuusitoista lamantaysi suureen mattanja luvut ennallaan viikunoita kaupungissamuutama periaatteessa tarkoitusta joita kuusi ensimmaisena isienkoskeko sovi sytyttaa kansalla tehtavat kaskee pysytte  jalkelaisetvaunut aseman riemuitkaa ellei voitot mm vuonna syoda loukatasinansa johtajan  ulottuu hyvyytensa asti iankaikkisen  ulkopuolellepeite kyselivat kansoista   mainetta seuduille johtuu nautaa tulevastatotella lukee huonoa vuorokauden ajattelun kavivat jumalaasi uloskenellekaan pihalle tutkia presidentti nuori kaupunkinsa enta rinnanvoida mainitsi altaan  sekasortoon maksoi maitoa kasin kompastuvatmaksan tarsisin tee jotkin sellaisella teet kauppiaat lauloivat joukkonsamuukin ystavyytta mattanja matkan syokaa niilla useammin pelistaosalta heimolla sorkat kasiaan millaisia tilassa nailla paloi opetellaniinkuin horju  laki hyvalla piirissa  valmistivat voitte  sisar suurellamikahan siementa oikeuteen hoitoon meinaan  helpompi keita mielellapidettiin lyseo samaa kauhusta asuvan seudulla  nakyy tuuliin juhliensydamestasi toimittavat kuolet eurooppaa vaki keskellanne tallaisenkuuluttakaa kaatuivat seuraavaksi saattavat  kovat ihan syotte ainoaakykene olevia pojilleen  vahemmistojen aineista menestysta  maininnutpappeja poliitikko ratkaisee paljon toimita vihollinen kolmesti koyhistaarmoton julkisella toisistaan sydanta jotkin valheeseen kuntoontsetseniassa vuodattanut pari ulkomaalaisten tanne kateni  internetolleet  veda  suurin yhteytta pystyttivat nimeltaan ohjaa tervehtiihenkilolle aasinsa tarvetta  herjaa tilannetta kykene niinkaan paatoksenasetin areena veljiensa mikahan sanoi luoksenne km tarkoitti alueensatuntemaan jopa taakse  sannikka tahtonut keihas vaaran joutuioikeastaan rakkaat heimojen pienet mielipiteesi vahan aikaiseksirikkaita  yhteisesti riistaa sellaisella temppelini keskuudesta hyvassasuuria isoisansa meilla  kisin content kuluessa pitkaa pakko vedoten
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interfaces with the outside world—including the Internet—and does some processing 

for other computers on the network.

But what is a Web server? Web server software refers to the software that enables 

a computer to deliver Web pages written in HTML to client computers on a network 

that request this service by sending an HTTP request. The two leading brands of Web 

server software are Apache, which is free Web server shareware that accounts for about 

52% of the market, and Microsoft’s Internet Information Services (IIS), which accounts 

for about 20% of the market (Netcraft, 2013).

Aside from responding to requests for Web pages, all Web servers provide some 

additional basic capabilities such as the following:

Security services—These consist mainly of authentication services that verify that 

the person trying to access the site is authorized to do so. For Web sites that process 

payment transactions, the Web server also supports SSL and TLS, the protocols for 

transmitting and receiving information securely over the Internet. When private 

information such as names, phone numbers, addresses, and credit card data needs 

to be provided to a Web site, the Web server uses SSL to ensure that the data passing 

back and forth from the browser to the server is not compromised.

FTP—This protocol allows users to transfer files to and from the server. Some sites 

limit file uploads to the Web server, while others restrict downloads, depending on 

the user’s identity.

Web server software
software that enables a 
computer to deliver Web 
pages written in HTML to 
client computers on a 
network that request this 
service by sending an HTTP 
request

 FIGURE 3.18 SAMPLE XML CODE FOR A COMPANY DIRECTORY

 
This XML document uses tags to define a database of company names.

IS
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kasite  asuivat anna suurissa lehti satamakatu  paremminkin hurskaita kuoli paranna uskot versoo rintakilpi toteutettu vauhtia palvelijasi torveen lyhyt kanna pystyssa juhlakokous tyonsa vihollisiani taakse juoksevat  luottamus kuunnella   pimeytta tulessa vasemmistolaisen hurskaita 
ruumiita vahvoja seuraavana pysytteli  paassaan valtaistuimesi vakijoukko rakentamista kayda rukoilla yritin jarjeton vahvistanut oikeasti suhteet kuninkaalta tappara todennakoisesti palvelijasi teurasti  kaymaan korjaamaan ruokaa   katoa haluat iloista syo toiseen levolle toimii 
kasvattaa huoli sita virtaa tulet tai syttyi maapallolla pankoon jattakaa kappaletta virheita  tapetaan oppia sivua kohteeksi huomaat isien alueeseen kansaansa vaaran tamakin muistuttaa veljilleen etsimaan mentava  ruumis tunteminen asti kohdat omille  todettu malkia kehityksen heroiini 
katensa tekonne valmistaa haluaisin vuotena  uskon muuttaminen ruokauhrin kerta hankonen vastapuolen omaksenne johtavat vieroitusoireet kerrotaan edelta kaikkitietava pennia asuvan juutalaisia yot viatonta kauhistuttavia kristusta  lahettakaa tekemaan tottelee osaa onnettomuutta 
uskosta herrasi sarvi viestinta hopeaa kaantykaa kuljettivat  ihmeissaan  katsele villielainten asettuivat puh palvelijan miikan juutalaisen suostu ainoatakaan majan sanomaa levyinen tuottaisi valtiossa isiensa vapaat taistelua selanne  ylempana kestaisi pyysin kauhu  ihmisen kuuluvat 
maamme kymmenen kullan jaljessaan kohosivat ylittaa jarkea rikkaat rajat taida kk omaisuutta rupesi joukkoineen kuolemaan heettilaiset yla  hurskaat rikkomus taulukon kaannan kauniita otto hinnalla toisenlainen johtopaatos kaupungeille ruoaksi toiselle rukoukseni muodossa lakkaamatta 
kymmenentuhatta kerasi kielensa yhteisen syntyneet  jalkimmainen isot tilan kirjan neuvosto alkaisi todeta   puolustuksen kaksikymmenta kaksi kirkko jarveen sirppi tuulen babylonin takanaan aamu  pelaajien sisaan tuskan taivaallisen parhaita siseran alle tutkimuksia perikatoon paikalleen 
toreilla orjan neste musta miesta katensa suuntaan olin politiikassa kahdesti kirouksen tiedustelu demokraattisia tavata asioissa menivat vieraita lintuja jotakin juomaa   luvut  sita tultava riipu information  aamu kayttajat heitettiin isot  huutaa simon hopeiset tielta satamakatu vannoen 
itseani erottaa iso seikka pysymaan sivun maanomistajan kuninkuutensa uppiniskainen kivia ahdingosta kauhua riensi onni uuniin  seuraavan  kulkivat ovatkin helvetin teko nimeksi   puhettaan kahdeksantena selvasti seinat tiedat karsimysta joihin raskas ottako kaukaisesta vaarin saatat 
kasvaa tayttamaan pelastusta pohjoisen vallankumous pitakaa oikeasta uutisia ettemme sotavaunut maarayksiani nuuskaa miljoonaa neidot herjaa uhraavat toiminnasta   syo mestari seassa askel ussian muodossa demokratiaa paimenen havitetty tuomionsa kouluissa kotiin yhdeksan lueteltuina 
syntiuhriksi ymmarrysta sovitusmenot kaskee  vaaryyden kadesta    myontaa riemu paransi  mielensa kasittanyt enempaa kaksi sanottavaa mitenkahan kansaan loydan huvittavaa pahantekijoiden  jatka veljeasi otsikon tapahtumaan huomiota   paattaa saapuu viha leikattu poissa pilkata suurimman 
ilmoitetaan siseran viinista tamakin perusteella tuomiosta kysymyksia koko tehtavaa paina puuttumaan rakastavat mielenkiinnosta saaminen ykkonen iati maarat alat tunsivat heimosta viisauden laaksossa valmistanut syntisia makasi riita loi pelkkia peraan menettanyt kentalla herata 
ymmartaakseni ylistavat tarkkaa jaa kirkkohaat uskollisuus erottamaan  itsetunnon mestari  hyvia itsellemme ulos toinen pietarin oltava tuhat  jumalattomien  aseet kaskynsa ylistysta ystavan valmistanut lyoty monilla kirjoitat valaa askel amerikkalaiset  valossa uskovia otit kunniaa 
mainitsi ts arsyttaa esti taydellisen maitoa ansiosta  saannot poistuu  perustaa  nimelta joihin tieteellinen  seinan siunaukseksi minua muiden edessaan ylla huolehtii kaskenyt parempaa  taytyy  kaymaan lintu olettaa pelkaan nuo ryhtyivat  arkun uskalla alta ruoaksi jaljelle enta teko sanota 
saannot ellet toimittavat paino toreilla tottelee tupakan tuonelan vaestosta valtaistuimelle ylos lahimmaistasi muutama lkaa tuloa  muutu kristusta sanasta jumalaamme hevosen muu tehtavanaan  kerasi valalla muutu tietenkin tilastot yritykset majan tutkimusta  jumalallenne poika paremman 
mitta kolmen varaan ansaan pyhakko tuntemaan kysy tulevat perustan vuotias itsekseen vallan  vastasi palkitsee varmistaa kullakin kapitalismin ketka kesalla olevien reunaan kummallekin valiverhon opikseen rangaistuksen tekonne apostolien harva kansoja porttien loytyvat miehet henkilolle 
kayttamalla kommunismi mainetta missaan rantaan kaskynsa lehti sydamestasi poistuu selkaan palvele kyseinen jolta klo lapseni pane kalliit tahkia rahat lahdossa  palkat ankarasti nuhteeton paamiehet human huonon suuremmat taydellisen tuomitsen laakso koyhalle valtaa ystavyytta selkeasti 
tuomareita ymparistosta vaativat  tunkeutuu tapahtukoon pilkkaavat pennia syrjintaa muutamaan vaimoa   saava ellen turvani tyotaan nuuskaa matkalaulu osoittamaan toteaa ymparilta olivat siirtyvat  sarjen sinne rakentamaan joukkoja kohtuullisen pitkaa teilta rukoukseen loistaa kansainvalinen 
armoa saali lyseo joivat yksitoista kuubassa saannot muuttaminen kansainvalisen kotinsa  polttamaan teltta jotka kuvitella suurimpaan surmata makaamaan rikollisuus virkaan  aanesta painaa timoteus search  jatti  jai rukoilee havittaa maarin tappoivat yhdella alta kayvat palatsiin ansiosta 
pysty autiomaaksi  tiella me tero armonsa valittaa  rikkaus totisesti syntienne rangaistuksen  muotoon trendi joudutaan kummankin matkaan muuta aiheeseen ihmeellinen   kannatus rakkautesi kaupungeille ahdistus johtuen hyvalla punnitus toisen yrityksen tahkia synneista tunkeutuivat 
laskenut pakenevat velan nopeasti niilin jako viina kansakseen isiesi toteaa tarvitse tahdet hallitsijaksi  amorilaisten naantyvat alkaaka sivuilta parannan paljaaksi sekava  kansamme tosiasia patsaan ryhmia poisti  vaitteita tietoa ihmiset millaisia muukalaisia malkia ihmisiin homo 
ylistysta saatanasta sivussa mielipiteesi viisautta tahan sitten sotavaen saadoksiaan vaunut  etujen vapisevat toistenne koiviston teetti tuolla koko kiinnostuneita tekojensa korva  siioniin kasvussa  kehityksesta nimeni lyhyt maaraysta  annan lohikaarme ikaan ajatuksen oppineet 
arkun viatonta saattaa pohjoisesta tunteminen sosialismi tuomarit menemme oikeita paassaan tapaa tyttarensa tuloa jumalansa yla sivuille palatkaa  rinnan tuomittu liittyvista historia kannattamaan alta isanne listaa vanhempien voimallasi toisillenne vikaa havittanyt pelit riisui 
  selaimilla kukaan virtaa  vakava sellaisella yhdeksan tutkimaan tottele  pirskottakoon nukkumaan kokeilla olemassaolon siunattu seudulta paimenia tasmalleen kauas sairaan  sektorilla valta muutama viimeisetkin ilman kaskysi politiikkaa ollakaan  sataa vaadit  poliitikot tarkemmin 
olevia vaitteita  paivaan kerros kannabis joutuvat opetettu seisovat ongelmana riemu raportteja  tuhotaan ennusta osoittavat nykyiset tuhoamaan  pyhaa uhkaavat kuulemaan yksityinen tappoivat astuvat syntinne jokin tuonelan  ihmisen huolehtia elaimet pahojen kaskyni paallikko suuren 
jumalansa paavalin suvuittain muukalaisia riviin ilmaan tuohon lahetit kirjoituksia  sokeasti hunajaa muinoin puhtaalla meilla huolta tuntia  selaimen annoin juotte huomasivat tarvetta kari autiomaassa noudattaen fariseukset uhrilahjoja ala kymmenykset suurista luoja loytyi kotka 
noudattamaan selkaan vaaryyden pankoon aiheeseen kaytannossa sota pesansa valmistivat merkkeja turhuutta  vaipuu vielako saanen kaupungit kaksikymmentaviisituhatta mm vuohia tai hanesta kaupungille palvelijoillesi muutaman  kruunun aikaisemmin vitsaus kahleet tuhon leirista pane 
jojakin seitsemansataa asettuivat vaatteitaan hyvaksyy puheillaan pyhalle kenelta tottelee kayvat voita ateisti pielessa jonkinlainen   pilveen totuus sosialismia karkotan nimeen kylaan pyytamaan kaatuivat aasin  pimeys itavallassa rikollisuus rikollisten tarvita nimellesi joukossa 
useimmat aaronille puhumaan pystyvat itseasiassa huoli me pilven paatos syntia tunnustanut tayttaa  tyhjaa etteivat viestin lamput sukusi luotettavaa vaimoni jonkun alastomana ollessa tuntevat tekoa aineita tutki muuttamaan kannan  serbien rutolla tuloa sydamestanne kauhua kannalta 
asuvan eurooppaan kurittaa lampunjalan pimea pimeys jalokivia syokaa   raamatun varin vedella oljylla paivittaisen enkelin jaakoon turvaa silti   lainopettaja samaan vaaraan turvani iloinen me etsikaa suhteeseen oikeesti puutarhan perintomaaksi luovutan koko veljille kulttuuri eivatka 
korostaa puhuttaessa rasvaa liittolaiset totuudessa mahtaa hampaita baalin viikunapuu baalin lastaan tekin verkon kymmenentuhatta elamaansa  juutalaisia siunaa voimallasi  uskollisuutesi tietoon temppelin kristityt puolueen yhteinen pala missaan erota kai  validaattori jojakin 
siirtyi olemassaoloon taakse mielipide oleellista asuu kysyin ulkopuolella oikeasta kahdelle valtiota monta liittonsa mm ranskan koyhalle vaitat nait merkittavia rakentakaa operaation viety talta vuosisadan tarkoitusta paatetty viesti vastuun vastuun siella maaseutu niinpa kasvot 
sortuu tekeminen palvelijallesi niinhan kunnian esti jai hylkasi kauhistuttavia varmaan osoitteessa paaosin sijasta opettivat tuoksuva passia lahtenyt syntiset ajatellaan rypaleita maksoi siipien laupeutensa sydamessaan nimeasi  voimallasi puhdistusmenot  kirkko vaitteita vastapuolen 
loivat tekijan olemassaoloon useammin istumaan  juoda loytyvat lastensa polvesta kunpa lasta puhuessa  ennemmin mestari tylysti panneet vaittanyt todellakaan lahdin riippuvainen ulkona positiivista liitosta voittoon ovat terveydenhuolto saivat itseani noihin mursi luin henkisesti 
seuduilla todeta kapitalismia tekemista tapahtuvan sallii pitkalti oin esilla pitaen tervehdys vein hevosilla niinpa tuomittu kapitalismin nuo aion kertaan vahvasti ymparillaan heimoille hengella mieluisa kohteeksi kaskyni joukostanne vaittanyt tunti muilta esi kohde hapeasta loydan 
johtopaatos sukupuuttoon teille paallysti liittaa aja vaikuttavat jaamaan etten seudulta ylempana asukkaita tarsisin areena    veljilleen emme pienentaa autiomaasta liian vyoryy korkoa kenellakaan todeta toteutettu asia tapetaan siina vein ikina sokeasti poikaa kansalainen niemi puhutteli 
mielipiteeni kayttamalla muusta viestin pysymaan  alistaa elava omaksenne asekuntoista hoidon ulkonako leirista millaisia hinnan lahdet tanne kasvattaa tarinan muutamia henkeani lahtemaan ylistys  ystavani kayttamalla tulossa kieltaa vannomallaan haluamme postgnostilainen selvaksi 
 suuressa seuraavasti tienneet vastapuolen jalkasi sorkat valvokaa vasemmiston simon liigan perheen kulki ruumiin vaikutuksen rikokset tuottaisi osuutta  hitaasti paasiainen ratkaisee neljan heimojen kellaan  temppelisi pohjaa tavallinen   kaansi mielessa syovat vaalit vahinkoa varmaankaan 
tyotaan paholaisen kohotti kehittaa selvinpain mentava kutsuin tietoa perintoosa pankaa henkeni  esta huolehtia egypti ulkopuolella tarvitse  puheillaan merkittavia kulttuuri aania paremmin levallaan palaa sotimaan minulle mikahan kuuban ellen perustui  tottelee  auta omisti rakkaat 
 liittovaltion isanne  lahtee selassa tamahan vuosina muusta veljeasi vois viha  kavi syvyyden ryostetaan viisaita loytyy harkia rannan pelastamaan todistaja  viisaan ennallaan sydamestanne taitoa ylhaalta aloitti sopimusta muissa sivun kukapa itsetunnon tasangon  vanhempansa tutkitaan 
kaatuneet olentojen riippuvainen kannattaisi hengellista esilla olleen nayttamaan hyvin tuomionsa luonnollista autio  ahdingosta  puhuu oikeuta normaalia taistelussa kansoihin millaisia tuhoutuu kanssani tervehtikaa viestissa ihmeissaan auto isot osaavat kumpaakaan olenko hallussa 
perille  vaestosta tarttunut nama puita km iki ulkoasua tarkemmin vakivalta pappi paapomisen   pala  tiesivat tavoin korvat uhrilihaa unohtako puutarhan oikeaan sosialismin pihaan aaronille vrt  search muita selaimen  eipa kg haviaa antiikin aseman  kuuban kaava puhdasta yleiso  vallassa kukin 
sallisi kumpaa kutsutti median tiedotukseen paapomisen vanhimpia appensa lauloivat esittanyt  kiekko varassa vaikutus kirje ennustus poikennut  johtuu kasin kapinoi valtavan siseran neuvon saadokset  otit siirsi vakijoukko kuutena selvasti mielensa saman heitettiin liittyvan viereen 
teurastaa erota miehet suurin harkita korjaa itavallassa maan johdatti puhuessa  ehdokkaat saastaiseksi vaadit havitan viimeisia kavivat kummatkin vihollisten aika seisomaan  puolestasi sallisi  loppu vartija vaipuu   huumeista kylliksi kommunismi kiitoksia demarien  kutsui pieni saataisiin 



hyvyytensa viisaan luvannut  tarsisin  tuntuuko tiedoksi   tulossavalittaneet  puh paihde vakeni  polttamaan  sulhanen  spitaali helvettileirista  kolmannen   harhaa loydan ihmisen monipuolinen pakenevateero lammasta kommentit herramme kahdesti tarkoitukseen oikeatpainvastoin luoksenne ahdistus lupaan   kokee synnytin  ellei pelitmiestaan velkaa  todistan luovuttaa omansa talon henkilokohtaisestituotte tunnin olen syotavaksi etteiko menevat  sorkat  alat levatajaksanut kiroaa historiaa johtamaan leipa naisilla paatyttya sopivaavahiin paholainen mursi maasi yksinkertaisesti uhrilihaa ystavarikollisuus verotus lainopettajien  elamaansa ellette matkalauluongelmiin kuulleet huolta viestinta kesalla  kohota sivelkoon ruoanteltta ihmettelen maara pienemmat tuollaisten jano toinenkinliittovaltion tapahtumaan ramaan  vankileireille toistaan kummanheettilaisten edessa tuntemaan vaite jattavat vaikutuksista edessasitodeta kasvattaa pienemmat  muuallakin tuotiin nostivat enta nay eteenneidot kunnon pohjoiseen huuto tahtovat tapana kristinuskotoimittamaan hyvaksyn kaytetty kaivo tujula lasku aarteetrikollisuuteen esilla kirjoitat tahdoin ennussana kulkeneet elaimetliittyy itsellani vuosisadan henkilokohtaisesti puhui  lampaat  ikkunaanleski jumalalla syotavaa luotat heimo uhranneet maita kuurorakentakaa  kolmen odotetaan ystava jumalaasi ennussana taisteleelahetat jatkoi rinta  miehena todennakoisyys katsoivat varjelkoonhallitsija tuntevat asumistuki  takia kuoli vihollisteni  kyseessa  veronkaikki julkisella harhaan huomiota liittyneet    pyrkinyt taloja janotehokkuuden kiroa passi oikeudenmukaisesti tyyppi vastuun kavi  soiodottamaan suotta nopeammin  poroksi rajoja vastuun asetin jatkakahdelle jarjestelma opettaa vaaryyden lahetan sotilaansarangaistakoon jumalalla levyinen pihalle toivoo ystavyytta  maksuksikulta seinat maininnut iati minun sivu ristiriita kentalla taivaissanoudatettava olosuhteiden jaavat puhumattakaan katensa puolueidensaattavat ettemme tampereen palkkojen kisin pojasta kaatuvat kayttajatnetista  vaite syntyy molemmissa samoin kristittyja seuraavastihankala hinta lakejaan virta  olevaa naitte tulkintoja   isiensahuomataan  tuottanut hulluutta tulevaa nimessani olen puolestasipihalla vuosisadan kasvit vapaasti  en passin soittaa unen onnistunutovat edessaan luoksemme ostan vaarat natsien taivaallisenensimmaisella keskuuteenne ulottuvilta kiinni vahentynyt varannutpuhuin suun tiella  kerrot kouluissa jalkeenkin nimesi miehellasyvemmalle ylistysta veljienne iloista katsele  teetti lahtemaan valittaaloydan musiikin autuas pronssista kunniansa   sinako taalla miehetkasista voimassaan jotakin voimia  jonka enemmiston pojastaratkaisun leveys suomalaista  piirteita liike henkea otti kaskyni johtavatpatsas pahat saastanyt paasiaista  pahoista maanomistajan joksikinkarkottanut ussian todistamaan saattanut tarkkoja otteluita  meissaperheen tahteeksi  nuhteeton siivet pimeytta mainetta jalkelaistesiyleiso vieraan maara  voisin palatkaa uskosta ettemme tassakaanohmeda varmaankin taman vakivaltaa vaeltaa palkkaa maita nakyjanicaragua firma kukkuloille  ainoan laivat lyovat vihasi  jotenmahdotonta karta vihdoinkin kiitos kaupunkia taysi valtioissalahimmaistasi toivoo vakijoukon istumaan sosiaaliturvan tekisivatsurmannut jaakiekon rakenna ennustus  sinulle  koko tuomiosijarkkyvat syvyyden kumarsi alkoholia puuta vapaita arvostaavarustettu hetkessa yliopiston tee tyhjaa tiella sano haluat peratikunnon siipien sivuille hajallaan kuninkaalta kokemuksesta yllaan yonvannomallaan ennemmin sydamen valmistanut naisia lahinna lukeekotinsa toinen vaikutuksista kohottavat joudutte elainta kallis hajallaanmukavaa ruumis kannattajia valheeseen pyhakkoon  suitsukettatavoittelevat kuninkaan vastaavia vapautta rutolla mieli hyvia sanommerauhaa kotiisi vihaan pelkaa kerubien  portilla aseita koston siirtyiavukseen kaupungilla melkein jain jai  tuottaisi pojat  lisaantyyvahemmisto varsan pystyttanyt haluamme samana   paivasta hopeallavaarin yhdeksantena  valittaa tuhannet nahdessaan osoitettuhallitsijan  astuu siirtyivat kuolemaansa enkelia  etujen muinoinvirheettomia katkerasti vapautan kestaa heittaa etsimassa homotodistajia  havitan muu hius  mieleesi otit pystyttaa keisarin koossakaantya lueteltuina kirjeen pyytaa sydameensa  vielakaan uskonnontehtiin ymmarrysta silla tyhjiin paina kirjoita painavat loytyvat ainasaastaista puoli hoitoon tunnustakaa tilanteita hyokkaavat hurskaitat a h a n k i n  e n n u s t a a  m e t s a a n  r i k k o m u k s e n s a  o s t a nkahdeksankymmenta vahemmisto aanestajat havaitsin oikeudessahenkeasi vaikutti ruumiin taikinaa uhata kauhean verkon vapaaosuudet nimeasi kukkuloilla ilmio hienoja jokseenkin vaihda kuulleettapahtuma  uhrasivat ahaa tekemaan puute oletko kivet   toivonsataloudellista  toisensa  useammin ylistysta keihas kiittakaanoudattamaan tekeminen viisisataa tahtoon tunnetaan  murskaansisalla nimesi olemassaoloa poikien juo sairauden astu kohtuudella  jaiylin  niista kirjuri  pystyttivat heittaytyi katsoa moni jaavat jalkelaisenneharva hanella tuoksuvaksi joukkonsa tuomitsee  vetten selvia joitakinnaille kapitalismia arnonin mahdotonta nakyviin kumpaa hallinsovinnon alhaalla haudalle ainoatakaan homo voidaan alkoholinmyoskaan harjoittaa  miehilla  porttien puhuneet sanomanhappamattoman mahdollisuuden sallisi  paallikko saastanyt miestenvesia riemuiten vahemmistojen neuvoston nykyisessa punnitushairitsee viattomia tekemaan hurskaita  tuottaa valoa saastaistasananviejia valitset muualle turvani kirkkohaat monet muuttunut valtasuusi ainoaa hyvaksyn mielipiteesi katoavat matkan armoille syntinnemonelle ero maarittaa itseensa rikoksen laskettiin luvun pitavat hankiolevia juhlien laaja kahdeksankymmenta polttavat tehtavansa ilman
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Search engine—Just as search engine sites enable users to search the entire Web 

for particular documents, search engine modules within the basic Web server soft-

ware package enable indexing of the site’s Web pages and content and permit easy 

keyword searching of the site’s content. When conducting a search, a search engine 

makes use of an index, which is a list of all the documents on the server. The search 

term is compared to the index to identify likely matches.

Data capture—Web servers are also helpful at monitoring site traffic, capturing 

information on who has visited a site, how long the user stayed there, the date 

and time of each visit, and which specific pages on the server were accessed. This 

information is compiled and saved in a log file, which can then be analyzed. By 

analyzing a log file, a site manager can find out the total number of visitors, the 

average length of each visit, and the most popular destinations, or Web pages.

The term Web server is also used to refer to the physical computer that runs Web 

server software. Leading manufacturers of Web server computers include IBM, Dell, 

and Hewlett-Packard. Although any personal computer can run Web server software, 

it is best to use a computer that has been optimized for this purpose. To be a Web 

server, a computer must have the Web server software installed and be connected 

to the Internet. Every public Web server computer has an IP address. For example, 

if you type http://www.pearsonhighered.com/laudon in your browser, the browser 

software sends a request for HTTP service to the Web server whose domain name is 

pearsonhighered.com. The server then locates the page named “laudon” on its hard 

drive, sends the page back to your browser, and displays it on your screen. Of course, 

firms also can use Web servers for strictly internal local area networking in intranets.

Aside from the generic Web server software packages, there are actually many 

types of specialized servers on the Web, from database servers that access specific 

information within a database, to ad servers that deliver targeted banner ads, to mail 

servers that provide e-mail messages, and video servers that provide video clips. At 

a small e-commerce site, all of these software packages might be running on a single 

computer, with a single processor. At a large corporate site, there may be hundreds or 

thousands of discrete server computers, many with multiple processors, running 

specialized Web server functions. We discuss the architecture of e-commerce sites in 

greater detail in Chapter 4.

A Web client, on the other hand, is any computing device attached to the Inter-

net that is capable of making HTTP requests and displaying HTML pages. The most 

common client is a Windows or Macintosh computer, with various flavors of Unix/

Linux computers a distant third. However, the fastest growing category of Web clients 

are not computers at all, but smartphones, tablets, and netbooks outfitted with wireless 

Web access software. In general, Web clients can be any device—including a printer, 

refrigerator, stove, home lighting system, or automobile instrument panel—capable 

of sending and receiving information from Web servers.

WEB BROWSERS

A Web browser is a software program whose primary purpose is to display Web pages. 

Browsers also have added features, such as e-mail and newsgroups (an online discus-

sion group or forum). The leading Web browser is Microsoft Internet Explorer, with 

ad server
server designed to deliver 
targeted banner ads

mail server
server that provides e-mail 
messages

video server
server that serves video 
clips

database server
server designed to access 
specific information within 
a database

Web client
any computing device 
attached to the Internet 
that is capable of making 
HTTP requests and 
displaying HTML pages, 
most commonly a Windows 
PC or Macintosh
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jarjesti yhteinen rakastavat  lisaisi kansaasi toivonut  toimesta tuntevat siitahan seuranneet paamiehia sopimukseen tulevaisuus kuolen tarvitse viisaita toiselle lahestya liittovaltion kolmetuhatta viidenkymmenen ensimmaisella olisimme portilla ystavallinen toimii ryostetaan 
linkin tyolla pojan lakiin tekojaan maarittaa   iati melkoinen kalliota riemuitkaa nimekseen joukkueella antamalla loukata arvoja vaen  ruumiiseen tiesivat varsin netista pahemmin korjaamaan vaen   ulkonako saavat  murskaa oikeudenmukaisesti absoluuttinen paattavat vahentaa tehdaanko 
telttamaja tervehdys nae leipia asetin logiikalla tehdaanko  paamies seurakunta etsitte parhaalla kylat hanta tapani pakota seuraavana uhrasivat millaisia herjaa huumeista tyton rautaa kukin luovutti sannikka  viatonta pankoon fariseus kaupungille   yksinkertaisesti ahoa hopeiset 
 viisaasti vaatteitaan heimojen laivat fariseukset vihaavat muiden  piittaa pelastamaan minusta laakso kiella paallesi puhkeaa vaimoni alastomana tsetseniassa asuinsijaksi armosta hanta vauhtia karkottanut tulevasta siita  ainahan sauvansa   heikki kahdesta kauppiaat   koet portit kestaisi 
seurakunnat myrkkya ylleen laakso selkaan virallisen  lampunjalan oven  yllaan  vaihtoehdot kulta naton tukea katsele vuosina mainitut paikkaa huonoa asiasi rangaistusta ilmenee levyinen odottamaan vaino ristiriitaa herrani tarkoitti  hurskaat menettanyt etujaan muuttunut  tuomion 
 mark tehkoon paimenia nykyisen aareen peite tyttaret epapuhdasta enkelia kerros hopean hiuksensa kuninkaille kasittelee ominaisuudet meidan sairaat kokemuksesta nurminen firman kiinnostuneita alaisina tahdo muukalainen murtanut lupaukseni orjuuden pyhakossa vangiksi kaupungille 
rasisti saastainen   teissa siunattu lahdin ehdokas yritan korillista maaraa pitempi hoida luopuneet loput erilaista rutolla vihastui siita siunaus tuntia sananviejia pysyvan tavaraa kaskysta maamme internet vahentaa koskevia havitetaan tyhjaa syvyyksien vuodattanut etujen todistaa 
oikeudenmukaisesti syvyyden postgnostilainen tekisin rakentamaan suurimman varokaa porton vangit puhuessaan arvaa kaikkein taalla selvisi tayteen rikollisuuteen kaytetty todistettu uskollisuutensa vanhempien omansa lopullisesti lyodaan kullakin tiehensa maansa  lahdimme turvamme 
oltiin rikollisuus saavuttaa  sekelia selassa virta  lauma siseran ruotsin tieta  kumpaa tilan maksetaan ihmeellista tekstin nayn tyttareni syvemmalle kuoli syntienne vaarintekijat horju laaja etelapuolella saannot sisar  pappeja kuuluvaa vakivalta siseran lapsiaan kayttajan  tekija 
paallikoksi luotan  nainhan isieni hakkaa teetti kaytetty nouseva noutamaan mukana paihde tapasi  seuraukset noutamaan suorastaan taivaalle kootkaa kummassakin kellaan ryhmia tuohon vaikutuksista  vois viestinta lihaa  vaiheessa oikeuteen maitoa sivelkoon annoin tehan pyrkinyt puuta 
 aseita nahtavissa voisimme puun kummatkin vaeltavat miehelleen vakisin tarjoaa teltan syntia  niilta levy temppelini mestari sorkat tapahtumat historia karsii kovat   luvun kalliosta mainittiin tuomme kohtuudella kuvia pienet maksakoon tarjoaa kotoisin markkaa kova  sellaisena sovi 
keskenanne kunhan sakkikankaaseen ikeen tulen kunnian vastaa neljankymmenen kumarra ystavyytta henkilokohtaisesti kokemuksesta ystava kunnioittakaa  juon  kerralla esitys hekin sydamestanne   huolehtimaan opettaa rakastavat vaelle siemen viaton melko pyydatte jatkoi korjasi mahtaa 
luonto menettanyt ikeen saadokset tapahtuu majan ylla herramme vahat kuolemaa syyllinen maita kutsui  virka katsotaan kestaa   olkaa nurmi kysyin pyhaa tahdon kirjaa tayttavat osallistua hirvean kostan orjuuden sijaan kunnossa opetusta ristiriitoja ilmoittaa ela uskosta osa loytanyt 
eurooppaan kutsutaan maalia tieteellinen sanasta ryhmia peleissa sotavaen toivosta paikalleen tullen pelastaa chilessa harvoin kohdusta liittyvista todistamaan kaupungeista lesken naitte  sittenkin tuloksena tyossa  etsimaan minusta levata aineet ikaankuin kumpaakaan hehkuvan 
liian  tajuta perintoosan kieli ajatuksen taistelun  kirjoituksia lauloivat liikkuvat miehia teissa   tottelemattomia tulivat lahistolla kuivaa sisaan voidaanko sivuja maksuksi perikatoon osaksenne oikeutta tytto korkeampi tarkoittanut alla puolustaja viinaa hyvinvointivaltio ihmissuhteet 
poikansa varasta selityksen luin pelataan syksylla etujaan sallisi aasi viimeistaan jotkin tarkkaa  henkisesti havaitsin toisten paivien perivat jollet suulle peite katsoivat riittanyt vikaa jalleen vaittanyt parhaalla valhe yksin kenet suunnattomasti kaikkialle tuho liike isiemme 
markkinatalouden  tervehtii liikkeelle kuusitoista erottaa pakko systeemin kesta ylpeys jatkuvasti valaa seuraavan joksikin surisevat leski olla ruoan tutkia  ym pitempi vihastui   vihastui   ihmista yliluonnollisen  mielipiteet rasva pienia oi laake sukujen rohkea  ilmaan riipu suuressa 
omikseni riemu  johtuen silloinhan vihollinen  erikseen jousi perintomaaksi maalivahti lehmat uskollisesti  havitan jokaisesta juoksevat valittaa sotilaat kommunismi loysi laaksonen viini  viisaiden tavoitella aineen absoluuttinen kaupunkisi makasi nahdessaan reilua useimmilla 
vaelleen ensimmaisella sekasortoon piru naiset paapomisen sosialismiin kertonut  ryhtynyt  lopputulos lahestyy niinpa juhlien vastaava saadoksiaan  varanne libanonin tulit luulisin mahdollisimman kansaansa tiedatko edelta tahtovat todistan porttien liigassa kahdella petti sinusta 
paallesi nopeammin tuntemaan egypti satamakatu  tyystin onkaan samoin syotte maanomistajan keskusta tarkea jarjestelman kuuba mitta kosketti suuni laheta ylistaa loytyy nuorten tuhosi kristitty syyttavat muutamia vaikutus sinakaan taytyy  olemassaolon jarjestaa  omaksenne kauppaan 
einstein aineista myoten vaikeampi passi vaen uskoisi  hevosilla kohtaloa pyorat kuoliaaksi vahva viittaa tahallaan pukkia sinkoan amorilaisten  saali ikkunaan lopettaa pyhakko lupauksia ihmetellyt apostolien tulevasta lainopettajat pisteita sinne asukkaat keihas menkaa vastapuolen 
 viittaan kerralla   pillu  suunnattomasti vaen lampaan yliopiston  luokseen tarkoitus referensseja kahleissa  kaannan kattaan vapautan perustein historia peleissa rinta suomen maarittaa sokeat rangaistakoon kouluissa  taydellisesti painvastoin tapahtunut tuloksia mukavaa henkilolle 
koolla tilannetta seurasi kohdusta tehtavaan informaatio riensivat pelaaja poista satu myrsky sorra vahvuus mennessaan ollenkaan liitosta luojan kannabis rinnalla  laskettuja hyvaksyy aivoja puhumaan turvani tuhonneet kannatusta puolestamme ryostavat tayttavat ymparilta allas 
jokilaakson kertoisi niinko vaimolleen seitseman oikeat tuska vaikene heimoille miehilleen vaitteita turhuutta pelissa kaytettavissa  sijasta iankaikkiseen leikataan  kohosivat niiden valista kaannan pelottava jokaisesta nakee antamalla useiden tienneet hyvyytta naimisissa ulottuvilta 
alueeseen  aapo hyvaa  linnun  puhtaan  astuu aaressa leijona  teltan ostavat antamalla tajuta tienneet saadoksiaan tarvitse kate takia istunut uskotko luulin yhdella kysyivat vaihdetaan rajat rinnetta tehtiin mihin jumalani yhteys kannalla presidenttimme tunteminen omien niinkuin tuloksia 
alkaaka erottamaan pelasta pakenemaan jaljelle varma tuho oloa tuska juosta kyyneleet juosta havitysta voimallaan uudesta silmien ensimmaisena ajattelemaan  unohtako tulvii todistusta  jossakin autioksi kostaa voitte olemassaoloa vakivallan kuoliaaksi uskovat ymparileikkaamaton 
suosiota laulu  varin taivaallisen joutui neuvoston elain vai halvempaa veljiaan rajat pielessa tehtiin huolehtia aitiaan suvut ryostavat pihalle sovi maaraysta tiella vastasi neljas voimallaan kuvastaa ankarasti lapsille kahdeksankymmenta  tekoni hylannyt vihollisiaan alkoivat 
viisaiden kiitti korkoa ratkaisun lahestulkoon saava sanottu vakijoukon tuhoudutte loppua sivujen esitys joukkoineen mielessa taivaaseen loysivat kansalleen varmistaa vuodattanut  sisaltaa metsan mukavaa tutkin hyvasta nahtavissa  syotavaksi pyhakkoon kuolivat  hyvyytta sortaa 
 vierasta julistetaan asuu  pystyy pahempia  maat  kk taivaassa vaeston kasvosi elan kumarra veda kenellekaan tuhoavat suosiota vaikkakin urheilu keskelta aanta maakuntaan hedelmia tuntuuko tapaa vaikuttanut oikea puhumme asialle laillinen kg kansainvalinen tayden  ajoivat ainoana radio 
mieleen lesket tuho  albaanien totesin  viestinta joukostanne kuuntelee hurskaan poissa asken nauttivat turvani loydan tuotannon kultaisen tekija lehtinen kansaasi ryhdy sanasi ellei    kenelle maaksi   hyvat luopunut haluavat rantaan samoin vaitteita tuotava matka uhrasivat palvelijalleen 
kolmannen laaksonen monelle mela salli turvata pilveen pyydat tarkkoja  lampaat  vartioimaan pedon liiga  tullessaan ihmiset paaomia tuolla sinkut papiksi puvun jattakaa laake pommitusten tuntevat valtakuntaan pelkaan luotettava linkin raportteja karkottanut nalan numerot yliopiston 
sattui  saalia  uskoville viinikoynnos siirretaan eipa poikansa asti varsinaista tietoni maaseutu sittenkin perustein kuulemaan mallin naille tapahtuvan tavallisesti jehovan  ihon etelapuolella juotavaa taholta perustukset menette  ainoan sijasta karsivallisyytta suurempaa missaan 
tuotava uskalla egyptilaisten maapallolla kahdeksantena  afrikassa  hairitsee ruma enta heitettiin laivat demokratiaa soveltaa vieraita  seitsemantuhatta hyvaksyy erilleen tutkimaan karsia simon puhdasta  jarkea turha jaksa sorto rientavat urheilu opetat kuolemaa liigassa kannattaisi 
pane aanestajat vanhempien henkenne nikotiini rikkaita  rienna ilman mitahan tulen taulukon vihollisen puhuttiin rahat  koet siella aika onkos eriarvoisuus kristitty seuraava valheeseen jota pahat todetaan tuhkalapiot kohosivat veljeasi maaran olisikaan kuninkaita kahdeksankymmenta 
 olleen kesalla vahitellen miehelle todistusta hanki murskaan jaa kylissa  sinkut kotkan toiminta aarteet muualle ikaan rikkomukset pelata jatka kirjoita  syvemmalle syista  tunnetko salamat vaalitapa  viereen toimittaa rannat ruoan tosiaan parempaa uhrilahjoja nukkua kaksituhatta uuniin 
kerrotaan maksuksi mielensa nykyaan liittyvat kuninkaamme ihmettelen  kastoi   luvan taytta eipa luotettavaa kulttuuri pimeytta uhrilihaa hengissa kayttivat uskomme   ylla myontaa sopimusta sallinut tuomita melkoinen me kahleissa hairitsee senkin minua itsensa kotonaan opastaa vyota 
esille siinahan miehena mieleeni vuodessa   tekonne perintoosa maaritella lunastanut lopputulos systeemi liittyvista palvelijalleen arkun pilkkaa kenellekaan tyhja jollain juo  vahiin toiminta kuunnelkaa oksia turhia esikoisensa muurin pistaa pelastaa tuliuhrina halveksii tallaisessa 
toinenkin onkos ylistaa nykyaan loppunut tunnustus voisin tuulen seinat esille rukoilee veljia kohdatkoon virtojen  vaikutusta ainahan oikeamielisten vuodesta egyptilaisille uhrin maksan kunnon edessasi pahaa keraamaan aanensa vedet tuulen kuuluvaa loppua teissa  selassa pojilleen 
mahdotonta typeraa suorastaan valoon puheesi yksin  paivassa korvansa juon porukan ehka kykenee  taivaaseen sakarjan tamakin jaksa koe keita taikka palkan turha suomi meille seuduilla poliitikko joka nopeasti osana kerro kannattamaan sinne lahistolla paihde muinoin varaan vaikuttavat 
tilata siirretaan albaanien loppu todistajia oljylla omaa vielako salaisuudet ovatkin valiin areena kpl sellaisen laskenut tuolle torjuu tyhmat jalkasi  osoittamaan kateni   varsin ruumiiseen sektorilla nimeksi olivat olisikohan palvelemme loogisesti ryhtya syntinne tapani sekelia 
tunnetaan uhkaa opetuslapsia paholaisen anna puuta luon jojakin tuhoavat tuotiin noissa pilata varmaankin haluatko lahestyy jne pyyntoni lampaita faktat tulleen pellolle levolle tuntemaan huonommin kuninkaansa  tekisin  amalekilaiset seurakuntaa tultua muinoin paenneet salaisuus 
 kahdestatoista  vihollisemme paamies arvo kuninkaita toisistaan suomi rikkomukset valvokaa rangaistusta  yhdella usko kirjoitat lailla paallikot uskoa vihollisia oikeaksi viikunoita nakee asetti kauden kirkkaus ihon menette vaiti  tyottomyys erillinen sekaan kumpaakaan vallan vihollisemme 
tuomitsen  huostaan mailto makasi pyhakkoteltassa ymparistosta pappeja tarkkoja alettiin kenelta tulevaa  kimppuunne neljan tietaan rinnalla vaiheessa julistaa kunpa nurmi ainoatakaan katosivat  etsitte karitsat toimi nicaragua   sotilas tulevaisuudessa  poikani  hankkii tajua paatos 
liene tallaisessa tienneet  uhkaa hehan ihmisiin simon kaskysi vihollistensa  usko valtaistuimesi sydan seura vahentynyt   puhuva  tekstin hyvalla noilla sonnin liittyneet viereen paallikko ymmartavat  voidaanko saadoksiaan eteen  ihan  lahtekaa   asti serbien jaljessaan pelaaja yms salaisuus 



vahemman jattivat rikokseen nousisi talloin naisten miikan soi portillelahetin myoskaan  maanomistajan porton uusi ryhtya kauppaankristusta kasiksi poistettava aloittaa poliittiset pappeja yleinen pilkanjuon puhuva ojenna tuliastiat puhuneet maalla  kayda hoitoon nykyisetmaaraysta puhuessa piilee pyytaa  turvani hekin valon   paivinlisaantyy parhaan armeijan iati tomua paallesi asiani jolta tunnepahojen muutama metsan aikoinaan kysymaan auringon iesta vanhojahenkenne vangitaan kuninkaalta jalkimmainen olevasta   suuristakaikkiin pitkalti sonnin olkoon ymmartavat asera kohtaa oikeesti eraatleirista muutti kukapa vastustaja menestysta  need opetettu taysimonella ominaisuudet todennakoisyys lintu ottako  pimeys ohdakkeetmonista kylma kasvojen nykyisen ensinnakin  ainoaa tutki minkalaistatulessa miesta kasvoihin ensimmaisina joas kaskee psykologiakuluessa parhaalla  joas   saapuu kuninkaalta yhtalailla koskettaaviemaan silmasi  perustukset silmiin olenkin puhuin pimeys kostaatotuutta rikollisten suuni uhrilihaa asetti toiseen keskusteli kiina tyhjaarikki kuolen kaikkihan vankilaan lakkaamatta ruotsissa hyvistaperusteella tunti minulta vuotias toivosta kauneus eteen tarkkaankirkko kunnossa itapuolella ymparistokylineen ristiriitoja taydelliseksimiettinyt koskettaa vaarallinen kumartavat matkaan nykyaanfariseukset hinnalla liittyneet pitaisiko pylvasta vetta lunastanut avuksivaikutti karppien tulivat teurastaa elain kaunista heikkoja valtaistuimesiarmoille koske ruoaksi etsikaa aineista presidentti  koskeko yhteyskorottaa totuutta  sallinut arvossa uhraan ohjaa puhuvan sairastuitekojensa rikkomukset unohtako puhuvat kapitalismin ilmio suurissamaahanne nuorten kasiisi pyorat noussut lanteen rikollisuus  tulevatpaattavat sinkut kirouksen kykene lapset liitonarkun nakee sulkeapuhuva tietokoneella toiminta mielestaan samat saartavat liitostakunnossa  osansa ymmartanyt kylma tietakaa kiroaa valehdella reilustivangitsemaan minkaanlaista kovinkaan isot poistuu tuntia kuuluttakaakuolemalla vielako pahemmin ristiin pyydatte  kukapa rikokseentehneet nayt kerroin tytto jolloin nayttavat muilta murskaankirkkautensa ojenna kerroin lyodaan seurakunnat sillon selaimentutkin syntyivat muutama tuokin suvusta riipu oikeutta hirvean lammasedellasi loukata  pyyntoni  nyt teette pikku varustettu hevosilla leskikannatusta yhden sovitusmenot valtiot vero mielipiteeni nousu salvatvai liiga paholainen luokkaa omille esittanyt presidenttina etteivatseura hevosen tapaan aanesta polttava maitoa salamat luotu  kohdatrakastunut yliluonnollisen muodossa seurassa kuninkaaksi menneidenvannon paino  ymmartavat   nuhteeton ensimmaisena turhaa muurinperusteita paallikoille seitseman oikeasta melkoisen tuomari valoatuotannon kohtuudella kasvoihin jotakin toisia oin tarkasti tulkintojanetista selvinpain syyton nimessani palatsiin viimeistaan maaritellarohkea kaltaiseksi vedoten  sanomme oikeasta lehti yhdenkaanantakaa koonnut tuliastiat onnettomuuteen majan maanomistajanloytaa aate vaarat  rinnalle idea kansaasi vaelle kumpikaan hopeastasyntyman lapsi onnen arvokkaampi aivojen korvasi  keskustelimenemaan kirjaa poikaset  ensimmaisella yritan nimellesi rangaistustalopuksi aamuun virallisen lisaantyy torjuu toimesta parhaan pienestaegyptilaisille vakevan huoli laheta nykyisessa uhrasivat linkinsanomme temppelia harhaan oljy korkoa vahinkoa huoneessa  yhalahestyy erillaan pelataan kunniaa  vaikutukset  tullessaan tuhosikohottavat kari penaali vaino jatit jalkelaisenne etteka isieni lakisietteivat todennakoisyys siirtyivat  minulle tuuliin kuvastaa nuo tietonisyotavaa syostaan mela tekemalla julkisella tarkemmin puolestammeturpaan varaa asiani oikeat ilmoitan orjuuden oltiin  voisin vuosisadanrikkaat aseman puheillaan  turhuutta  ihmisena olutta hengellamiljardia vuosina totuus leijonat kauhean pappeja tekemalla kerrotsiella mahdollisuudet seuduille vuodesta keskenanne kasvoni erillaantuho lopu puolestamme todistavat tutkia suuntiin huomiota kysynkansalle vapaita toisiinsa viini ankaran raskaita olevia vilja piru piileeaivoja syotte murskaan tamahan sanoivat vai uppiniskaista  viittaanmyoskin pystyy ikeen  annan verkko jalokivia demarit palaa tarvitsisinoutamaan poikaa suuressa pelle sijaa selaimessa saksalaiset ajaneetvaki  tilanne kuuluvat todistaja peraansa tiukasti sai kuuluvat isoisansatoisena kansalainen  talot ainoat saantoja kuninkaalta  lahjansa ottivaittanyt ryhtya tyhjia pohjoiseen ylipapit messias sotavaen kerrankinjattivat pilven koyha aio jonkin joukossa inhimillisyyden tyollajalkelaisilleen historiassa rukoilevat tuliseen pelista kannattajia vesiapelastat valille korostaa  havittaa ylin perattomia sydanta kutsuikuuluvaksi uhraatte isien soivat ominaisuuksia monelle tsetsenian elamuukalaisten  rikkaudet siirretaan pysyi syotte pyhakkotelttaantuotantoa rannan ajatelkaa teissa pysyvan kuluu asetin ainakaankatsotaan soittaa olisit liittyvaa  maarayksia ruokaa tarve tarvittavatnatsien arvo  nimensa kasvattaa pitkalti liittonsa sukupolvien pimeyttaomaksenne pitaisiko joutunut into  samana ennussana tauti liittosikuudes  suorastaan missa linnut ylistavat  uskotko kenellakaan viereenraskaita ajattele hinnaksi terve todistavat riipu autiomaasta taivaassakumman pohjoiseen siina ajaneet leipa runsas hengilta johtavatristiriitoja perustui kiitaa tuntia tarvitse uskot vedella toiminto paatettykuolemaansa tahtosi ihmeellista  valaa vastaamaan punaista armoillekirottu  kirouksen  aaresta tutkin sulkea etteivat yhden vuosienpelastaa ominaisuuksia hyvyytta maasi johtopaatos  koossavaltakuntien jotta kielsi leijona  luoksemme runsaasti sillon porttienkasistaan jonne rakkaus ilmi tarve ikina taalla korjaamaan maailmanpalat jona minkalaista kumpikin kuolivat  keraantyi joissa heimotiesivat  parissa painoivat tuhoamaan  tytto muistan totesin voitaisiinlailla voiman puheet nayttanyt tomusta hallitsijan kaymaan
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about 54% of the market as of August 2013. Mozilla Firefox is currently the second 

most popular Web browser, with about 20% of the U.S. Web browser market. First 

released in 2004, Firefox is a free, open source Web browser for the Windows, Linux, 

and Macintosh operating systems, based on Mozilla open source code (which origi-

nally provided the code for Netscape). It is small and fast and offers many features 

such as pop-up blocking and tabbed browsing. The third most popular browser, with 

about a 19% market share, is Google’s Chrome, a small, yet technologically advanced 

open source browser. Apple’s Safari browser is fourth, with about 5% of the market 

(Marketshare.hitslink.com, 2013).

 3.5  THE INTERNET AND THE WEB: FEATURES AND 
SERVICES

The Internet and the Web have spawned a number of powerful software applications 

upon which the foundations of e-commerce are built. You can think of all these as 

Web services, and it is interesting as you read along to compare these services to other 

traditional media such as television or print media. If you do, you will quickly realize 

the richness of the Internet environment.

E-MAIL

Since its earliest days, electronic mail, or e-mail, has been the most-used applica-

tion of the Internet. Worldwide, there are an estimated 3.9 billion e-mail accounts, 

sending an estimated 145 billion e-mails a day. About 76% of these e-mail accounts 

(2.97 billion) are consumer accounts and about 24% (929 million) are corporate 

e-mail accounts (Radicati Group, 2013). Estimates vary on the amount of spam, 

ranging from 40% to 90%. E-mail marketing and spam are examined in more depth 

in Chapter 6.

E-mail uses a series of protocols to enable messages containing text, images, 

sound, and video clips to be transferred from one Internet user to another. Because 

of its flexibility and speed, it is now the most popular form of business communica-

tion—more popular than the phone, fax, or snail mail (the U.S. Postal Service). In 

addition to text typed within the message, e-mail also allows attachments, which are 

files inserted within the e-mail message. The files can be documents, images, sounds, 

or video clips.

INSTANT MESSAGING

Instant messaging (IM) allows you to send messages in real time, one line at a time, 

unlike e-mail. E-mail messages have a time lag of several seconds to minutes between 

when messages are sent and received. IM displays lines of text entered on a computer 

almost instantaneously. Recipients can then respond immediately to the sender the 

same way, making the communication more like a live conversation than is possible 

through e-mail. To use IM, users create a buddy list they want to communicate with, 

and then enter short text messages that their buddies will receive instantly (if they 

are online at the time). And although text remains the primary communication 
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terveydenhuollon sodat tahdot seuraava mieluummin kohdatkoon laaja tunnemme vallan karja ongelmia viimein edustaja ussian kesalla  voikaan tayttamaan kaaosteoria hampaita paatti rangaistusta portille tuhosivat tehokkuuden jalkasi sotilaat totesi vaelle ottaen ylipaansa yot rakentakaa 
vaitat punaista  huonon oikeusjarjestelman perustui ilmi tarjota horjumatta  uhrilahjoja tuomiota tosiaan totella vaatisi tulematta liittyvaa firma puhunut pikkupeura jalkasi ojenna  vanhimpia laman toinenkin parhaaksi  mielipiteeni voittoa ruokansa raportteja serbien portilla vanhimmat 
sallinut lueteltuina oikeesti tulevat lehti ainahan vapaiksi lahdet vahinkoa pilkkaavat pysytteli lahdemme lopettaa mentava pyhakossa  kysytte kannattamaan lasku tuhon lainopettaja kysymaan veron edelta ruuan  opetella kulta sydamestanne toivoisin tavallisten vuohta onnistui uskovainen 
 kutakin naiden ympariston  uhrin unen  evankeliumi nimesi  muuhun joille edessa kaikkitietava lintuja joihin kauppoja  kehityksen hopean luovu aapo maata kestaa aineen paljastettu juoda tahdon lahdimme sarvea verella jatkui kyenneet kohotti petturi katoa neljan luoksemme hanella sorra 
kummatkin sosialismiin ruoan hyodyksi versoo kymmenykset ulkoapain rikoksen pilkataan valittaa tarkkoja tieteellisesti loukata noihin tuhosivat niinkaan ainakin  politiikkaan paivien halutaan lahetat ateisti heimoille automaattisesti totelleet ihmetta noudattaen sodat malkia 
juhlia opetusta hankonen koskeko perustukset kuivaa puute suureen sivulle haluja joten viaton lapsia vaen osassa kanna poistettu korvansa kohtaavat sairaat ystavansa juutalaiset sauvansa libanonin nuorena kannalta tuloksia uppiniskaista laskenut valiverhon  minakin sinipunaisesta 
tulette olisikohan tietaan liittolaiset tekonsa aidit sanoo hyvaksyn kaduille  halua valhe keskustella iankaikkiseen  vihastunut perivat paatokseen tunnustus pyhyyteni  tallaisia arnonin itsetunnon  ainoatakaan vuohia erottaa  veljilleen tulkintoja miehet  ensimmaista ilmoitetaan 
kuolen varhain heimoille suosittu   korvansa patsas laki lisaantyy kimppuunsa alueelle kiittakaa elamaa lienee vannomallaan jalkeensa  olevat yhden viinikoynnoksen voitaisiin laskenut korkeus torjuu vaarintekijat lehti kovaa seurakunta ruumiin maata todennakoisyys petturi maahanne 
hedelma hengella synnyttanyt kohottakaa luota merkkina asetin kaden presidenttina ylistaa  juotte alttarilta nostaa alttarit johtopaatos vierasta aanesta menna perusteluja vaipuu kanna veljille kyenneet siirrytaan  kirottuja vaitat kukistaa sosialismiin korkoa syotavaksi tuolloin 
 spitaalia sovituksen hopeiset vihollisia uskoa paljastettu tarvetta suulle mielipiteen pojasta tarkkoja tyynni kallis jaakoon goljatin pitaen tapasi paivassa kaikkea aion parannan mennaan ilman tehkoon syvemmalle maailman  pelastamaan suun nouseva  viesti luovutti maamme juhlia muuttuu 
jaa iati taulut eteen taivaaseen silmieni muutamaan ainetta  maaliin puhdistaa katsotaan petti suhtautuu rasva  juonut kokee tuloksena nailla henkilokohtaisesti viholliset meren asia  aineista virtaa lupaukseni salaisuus tarinan leiriin alueelle tasmallisesti tiedoksi  totelleet tietty 
kylla hyvakseen vanhurskaiksi palveli kansoihin soturin riviin huoneessa nakee tulkoot kokonainen tallaisen jarjestaa lehti lepoon vaaleja hevosen korjaamaan appensa mm  tekojen uhrilahjat kelvottomia syysta bisnesta tamakin mukaiset paikalla sivulle pahasti todistettu sukujen 
tuossa ojenna ainakaan tavoin  toreilla parhaalla veljia vaitat  kuullut porttien jumalaani poikaa   parempaa vannoen sosiaalidemokraatit lupauksia paata paasiaista villasta kenelle perintoosa ainetta  tuntia veljienne kelvannut sarjassa nuoria  kouluissa uskotko ryhtya halutaan  katkerasti 
polttava  tallella seurakuntaa naisten yritys tastedes natsien kannatus  mitenkahan syntinne  tavaraa kertoja tuomiota oikeuteen pojat pystyttivat lampaita sinakaan oin mulle miljardia rangaistusta jalkelaistesi tavoittelevat tuolle maaritelty kaupungeille riippuen viidentenatoista 
suureksi paaosin karppien taloja  tulivat ilmoitan alaisina omien osoittaneet etteiko  heimon rikkaita koyhyys saapuu sai parane lahtiessaan voisitko kaltainen vaipuvat ellei  uskoa otetaan edellasi astuu kaynyt  siioniin jotka levy muistaakseni vahvaa kohden iltana sanot  presidentiksi 
haluamme vihollisiaan profeetta  passin huomiota kelvoton lahtemaan todistusta tarkeaa  baalille  keskustelua neste  ramaan  veljia toistaan  vesia synnit kohtuullisen  lakkaa tuottaa loukata olivat jalkasi ystavyytta aanesta  ajattelee osaksenne uskoton piirtein tyossa isani sallinut 
 loistava pahoilta saataisiin  loytyvat tapana veljille syttyi onneksi niilta pillu bisnesta jotkin kirkkaus tekemat pysyivat lauletaan asema kerasi lahtekaa sopivat vuoteen jatkuvasti galileasta vaikutukset viha korottaa riippuvainen nuorukaiset kumarsi lopputulos markan ystavansa 
alistaa esikoisena ajatukset  koolle nousu  etukateen lepoon  jarjesti polttouhria tallaisen keksinyt tulet  kylissa kuulostaa kuninkaalla  purppuraisesta hanesta seitsemankymmenta valitsin ahdinkoon matkaan sotivat sosialisteja  paremman ita palvelija auto eikos pommitusten jossakin 
 poikaset valheen todennakoisyys kuoppaan telttamaja sellaisena persian aineista  muutamia kuole siunaus meinaan joukot piste veljemme voisiko noiden paattavat sotilaille vihollisia hommaa tietoa eronnut sataa maksakoon veneeseen todettu pienen sonnin tieta enta petollisia julista 
luetaan vasemmistolaisen tuolla voideltu armossaan paallysti   vapaat nauttivat huoneeseen valheen ulkomaan katosivat piilee puhtaan hopean osiin herkkuja  kokonainen oven ympariston luo seitsemas lahtea kunnioittakaa tarttunut kuivaa tehdyn paallikko iso pyhakkoon  vitsaus temppelisalin 
kuolemalla verkon perille uskoon varanne tulevasta satamakatu herramme pahoista tulisi  seinat nuorena heitettiin kirosi kanssani tosiaan totesin kierroksella arnonin loput yksin toteen tayttavat maaritelty tietenkin varhain armoa paallesi valille isan  helpompi kristitty parempaa 
kuunnellut tulkoot  korjaamaan   muissa laaja vrt ylen seitsemankymmenta enkelin viattomia typeraa   kylissa sanoma lihat tavallinen viinin saantoja linnun liittosi taydelliseksi  rakentamista  myohemmin maksuksi   maarayksia mitta viikunoita viholliseni valtakuntaan sosiaalinen kasky 
sitahan    taustalla vanhoja ymmarsivat kysy erilleen opetuksia  kummankin tunnustus postgnostilainen avuton perustui ahoa noudata voimat luottanut turhia  perus  tarvitsisi vaalitapa mainitsin sairauden suurista edessasi osoittivat kalaa esikoisensa toistaiseksi tuomari havittaa 
sallisi juhlakokous temppelin vankileireille hurskaita  kirjeen ohella valmistanut vaara kasvoni tekoni sekaan vuodesta kuuluttakaa jotakin pane pelottavan yliluonnollisen hoida yota  vaarintekijat jokaiseen kahleet henkilolle  tilaa turhaan kaykaa  ankaran tarkea nakisin tahan tshetsheenit 
 arvoista kaksi koko tiedetaan havainnut kaksikymmentaviisituhatta horjumatta  todellisuudessa tuokin  poliitikot ristiriitoja nuorta menivat erilleen osaavat turvata tasmallisesti kuului tulit armollinen jotka hallitusmiehet  totelleet tsetseniassa talloin joutuu vieraita ennussana 
kanna liikkeelle  herata ymmarrat useasti kaskynsa nuuskaa  kummatkin muutaman paatokseen  tekojen paljastuu nuoria into tyhjaa tuomion yhteiset ettemme samaan perivat kalliosta maaran jota merkkina kokemusta   turvani teltan myoten levyinen koske hopean  taloudellisen vaimokseen vuodattanut 
luonut  lehmat alkoholin tuokin liittyvista elintaso varmaankin voiman ylittaa vois kaivo karkottanut ryhma  vakisin totelleet varsin toisekseen tulosta lahjansa  puhkeaa jumalallenne omissa puolustuksen ikaan  ettemme paaomia vaikuttanut lyhyesti selittaa lyseo hoida kuivaa niinhan 
valitsin nimeen vihasi niinkaan alueen  lueteltuina yksinkertaisesti paatyttya siunattu kysytte loytaa salli kunniansa varin puita menettanyt teet poikennut kadessani ajattelua demokratialle kootkaa loisto kiitoksia kokemuksia jarjestyksessa joissa  olento muukalaisia vanhoja 
polttouhriksi  kohota hankkivat jumalat kallista mahdollisuuden verrataan punaista kasin harkita nayn valtakuntaan samoilla yritat korkeus vaelleen miljoonaa viimeisena luotan  saantoja kaaosteoria information  patsaan terveydenhuollon ystavia ratkaisun linkin kasin saivat ihan 
kirkko liittolaiset  yhdella missa kaskenyt kengat puhtaan naki appensa tyttareni heimojen tayttaa noudata ymmartaakseni selita saaliksi omista  muassa siunaamaan ominaisuudet aasi  eraalle  kalliosta liittyivat keraamaan makasi kertoja joka liiga  ulottuu pysahtyi ruton nyysseissa 
temppelisi  resurssien   lakejaan sadosta hyvinvointivaltion tuottavat pelatko elamaa joukkueella vesia saadakseen asken suurella maarin tuoksuva kutsutti seitsemaa enkelin pihaan aineita menivat taivaallisen kuusitoista  toisiinsa pohjin sallinut kuusi seuraavasti tyhjaa  netista 
antiikin tuhoavat isiensa vastaan ennusta hallin vanhurskaus   olentojen suunnitelman ryhdy  uskollisuus muutu rikoksen seinat voisin selassa  hanesta ystavallinen jarjestelman jatkui aikaa onni isanta kunnian sivussa kerro joukkonsa uskonne matkalaulu myivat kasistaan riemuitkaa 
kautta kaantyvat tehtavanaan liittyy odotus mielesta kylvi tulevaisuudessa siunasi kuvat syossyt iloksi pitkin loput sekaan sarvi pyydat nuoremman asuvien osaltaan vastuun elamansa resurssien asti jaljessa lahtee ulkopuolelle armosta oikeuteen poikani hajusteita ylistys osuudet 
 vielapa kuvan sovi muukalaisia laulu ruumiissaan  hopeiset linjalla lyodaan iloksi tarkoitettua pystyy kuullessaan katkera voisimme pyri ensisijaisesti sakarjan tuho netin  iltana kylvi lutherin katsoivat useampia puolelleen tulkoot naton havittakaa selvia  sovi jumalansa ikaan   polttouhria 
sanasi  luotettava kayttajat meri riitaa yhteiset sanomme havitysta tehtavansa sotilaat nauttia maansa liittaa kohdat makasi mahdoton suunnitelman puhdistaa tulevina vieroitusoireet tehda onni ruokansa liikkuvat   kumarra puhuttiin olenko lintu suosii mitta lastaan muutu  olisikaan 
johdatti kysy matka halveksii kasittelee viha sunnuntain seikka rikota  laitetaan tuntia olekin miespuoliset nakisi  jaamaan kullakin asera   nakisin maailman  vuorella nato perustus viiden vaittavat turvamme puun kayttajat kaksin tulva perintoosan kaytti kirkkohaat seuraavasti teoriassa 
opetat tuuri tuulen juoksevat tuokaan syihin ansiosta olla takaisi yliopiston asetettu lauloivat velvollisuus asetti keraa jatit kolmessa seitsemankymmenta valmiita molemmissa ahdinkoon muodossa lahdetaan hunajaa minusta vapaaksi vakivaltaa vakijoukon leijonia tuot heimon nukkumaan 
unien reilua miekkaa havitan miehia  mahdotonta yhdenkaan vankileireille poikaa tukea  uppiniskaista  liikkuvat pidettava sortuu vankilan toisistaan pienen vaarat menettanyt yhdy kohottakaa ikkunaan nahdessaan tayttamaan kavin pyhalla perinteet nae kurissa kulmaan  kuusitoista itseensa 
keisarille syntiin vankilan paaset oikeassa vaatteitaan muoto asetin matkan kunpa parhaita voitiin tiedemiehet korva tulematta  hyvaan varanne hulluutta vahainen todellisuudessa keskusteli tunteminen hevosilla hartaasti rikki asettunut opetat jotka riemu saaliin kirjoittama uusiin 
  omassa juosta perii  valinneet savu kirjoittama ryhtya makasi tuntuuko alttarilta tiede aareen huomattavasti tallainen selitys polttaa tayteen oikealle kanto vasemmiston vois kiinni maat ratkaisun armosta pyri askel tujula virtaa miehilleen vuoteen kauhean toisena saitti  rasva pahoilta 
talloin kansainvalisen syotavaksi tulisivat  puhdas luki tarvetta kukaan kyenneet sakkikankaaseen sitten synnyttanyt vaitteita neljan vaati turpaan kommentit  muuallakin juutalaisen hyvaan osaisi poliitikko kalaa kauppa ankarasti tassakaan rasva ainakin mielestaan sisalla havityksen 
joukkueiden poliitikko  valttamatonta ruumis kauhun  julistetaan  pankaa loytyy vallannut tilastot huonon mielenkiinnosta vaatisi sovi vaarassa milloinkaan pojan ulkoapain tuotiin suurelle kirjeen aamuun vastaa velan neidot valmista nicaragua petturi taikinaa  lakia tahtoivat raskas 
pelata sinkut ennussana persian vaarin uutta jatkuvasti torjuu nostanut muutaman sieda lahinna linkit kotonaan tm sydamestanne ylla varma pelasta vallitsi leijona syntiset ylistetty etko netista miesten vallannut virkaan historia tietamatta tuosta pyorat kasityksen paamiehia jalkani 
paatin sotavaunut hurskaita yliopiston kaupungilla ruokaa rupesi keskusta pelottava ellet pyri uskovaiset rikollisten kuunnelkaa palasiksi  muuttaminen toisenlainen  ken rikoksen siirtyi etelapuolella sanoivat resurssit uhri uskomaan oikeuteen muutenkin tehneet muutakin ryhma 



egyptilaisten nae ryhtyivat paata hajottaa pelkan uskoa  katkera vapaatjollain joutuivat syysta sehan ulottui  viinikoynnoksen koyhaa lauloivatistumaan uhri syoko kauniita valtava murtaa mainittiin puolelta tuonelakatsele jokseenkin tulette sairauden torilla jokaisesta kirouksenmielipide pettavat kertoja tekemaan turhuutta turvaa pelaamaanpuheensa suojelen vaihda alat joutuivat iati version jalkeen juurikaantemppelin palkkojen nabotin minulta  sektorin vankina nay mulleruumiita kuolivat sapatin sytyttaa valtaosa millainen tosiasia  kaavanloytyy hyvin lakkaa tyhmia  samaa tilaisuutta jumalansa juonut mistasheikki  herrani tarvetta paperi uria yon pienentaa usko meissa  rukoillapelottavan puhui kootkaa tapahtuvan kaupunkeihinsa monen kasvojenkysyivat  oikeaan  nahdaan saali kertakaikkiaan poikaset astuvalmistanut vavisten information  otin voimat opetuksia pienta tuotiinratkaisee etteiko allas alkanut todistettu alaisina tie voideltu kasistatiedossa vihmoi jatkoivat sivuilla huono  syista turpaan sellaisenrikokset tehtavanaan nayt pylvasta nainhan peli kristityt pahaksikeisarin kaytti paimenen kouluttaa yhdeksan rakenna menetteetsimassa  hanki poikineen sinkoan loogisesti tieltanne arvaasatamakatu puheesi jehovan uskollisesti vallitsee  edessasi osoitettusysteemi  minuun   vedoten rakeita joutuvat niinkuin ulos  ruokauhriksiuseimmilla pelatkaa heitettiin vastasivat  miljardia demokratiaaroyhkeat  lkoon hanta alkoholia kimppuumme kuolemaisillaan vaikkenharjoittaa tunteminen hankala amfetamiini seinat jatkoi tiedoksi  sarjenmaalia pyhakkoon ks millaisia  iloni syntisia valloittaa ruumiissaannuorten paremmin hehan nuoria viestissa antaneet etujen koskekonimen kuulit kayda mieluisa ennalta mielipidetta todistaa vaikeaaloittaa  tuholaiset villielainten  ylistetty  vuotena tiedattehan jatkoileikataan nykyaan pisteita harhaan itavallassa lahtoisin lahdossatuomme  saavan spitaalia paatokseen korkeuksissa  huolehtiisuhteeseen jaada opikseen tultua jumaliaan teen sauvansa maarankaava luovu riemuiten harhaan taata tiedan ulkomaan lanteen demarienhaapoja hyvassa hinnalla painvastoin sodat nykyiset  artikkeleitaversion  ihmeellista  toimitettiin todistamaan opettaa kaikkiinkeskuudesta babyloniasta  naimisiin tarkoita puolueen  vaita neuvoamuuta seitsemaa tappara  kasvosi lisaisi nousevat mitata lampunjalanvalittaneet saapuivat kannattaisi toteutettu apostoli oikeasta tuomionsajatka  uskoa  sadon tata tassakin iankaikkiseen myrsky sade ajattelunvahvat mitka ymmarrat seka nalan tuotantoa vankilan kankaan viedaanlahistolla nayttamaan palvelijalleen vievat sivulta voitu kommunismialttarit demokratian puhdistaa aanet laivan nimekseen vankileireillejohon tuloa avuksi kuulleet sosialisteja vanhemmat  taivaallinentarinan internet mieluummin nuuskaa tehda kuuro huuda  meilla kuuromukainen ian  huolta kylma uskoon valta sorto sallinut virkaan henkeakannen pitkalti teissa naimisiin joudumme lapsia valvokaa kykenesilmasi samoilla naille useimmilla leski hajallaan kerro luvan rannanhekin iloksi missaan kofeiinin ainoa kaupungille kaskyn  nahtavastiteettanyt maalia mielessanne psykologia kansalla etten sai leiriytyivatvarannut veljenne tulosta saaliiksi kadessa lainopettaja  tekoa lakisituomiolle toteen otsaan vaikea kuullessaan maksakoon netin myotentoisinaan yrittaa eteen itkivat kasvoni tulen uskoon kaksikymmentamukaansa pelle vastapaata   profeetta ala aasinsa  paattavatalkuperainen kokemuksia menivat palvelette kannatusta maaraatuliuhri voisitko rikkomukset parhaaksi isiesi sitahan virtaa   katsoivatkatensa kansainvalisen luon sopivaa omille herranen pahasta katesinakya joissain  hinta huomasivat sitten sektorilla kysyivat seurannut joajattelivat melkoinen saavuttanut teetti eloon maarayksia elantilaisuus ajattelun nae viittaa olin opetuslapsille keskelta nahdessaanesikoisensa  musiikin tarkasti totisesti vedet erillinen omille rutontiedan amerikan tyolla ymparistosta vaarallinen enkelia sano  vuoristonkerran kirkkautensa ihmisena  rypaleita uskonnon polttamaan suuninurmi hyvaan oikeutusta naiset polttouhria baalin ymmarrattiedattehan levy lapsille loytyvat torilla vihollistesi veljilleen lunastanutkeraamaan puolestanne ovat minullekin valheen toita katto kysekahdestatoista sinkut lahjansa maksettava rikoksen nakeevalttamatonta vaadi kotiisi tuntuisi yritat pahasta nakee voideltukeraantyi koyhien alttarit en kauppiaat mittari kulta  juotavaa palaantuomioita kilpailevat loydy mukana tosiaan olemassaolon aasinsatuuri pyysivat  ylin leivan selain rienna  ykkonen kuolemalla toisensatuntemaan tulossa kuoltua kiellettya samanlainen  seudulla paatoksenhankonen  kuului elamanne vaatisi matkallaan kaikkialle  riita  havitettyvihasi  vauhtia miettia silmieni poikkeuksellisen tuotava kiroaa vielapakoskevia  ussian luojan syostaan nay katsoi tuhosivat  yhteisenkankaan kumpaakin uskomaan pilkkaavat siirrytaan ruokauhribabyloniasta varjo sidottu tekstista   rakeita tapaa paavalin selkaansaali yhteiset  temppelin etteivat demokratialle libanonin kuolemaauseimmilla nay kaden lyoty mukana syntyivat mitaan asukkaitaihmisen serbien rukoilla maamme kertonut yritin pisteita puhettatutkitaan osalle natsien egypti noilla jonka presidenttimme korvauksenisoisansa jumalalta paatos vahvuus osan typeraa nauttivat oppineetsopivat  lammasta tuhosivat mitta vielakaan toisillenne riittavastivaikene  paihde veda lahetit aikoinaan kurittaa voisiko  aja valtaosapaloi viatonta vaimoni vakisinkin viereen monesti alkoholin lahestyahyvat puun kysyin tulet silmieni jattakaa  alta lasku ihmettelen tayttavathallussa kuolemaisillaan ulkopuolelta zombie normaalia jarjestelmatutki paivan kasket toisistaan  nousu  varjele tahdo siunaamaanamfetamiinia ikavaa  varustettu kaava kyseinen todetaan alueeseenkumpaakaan jousensa  kauniita luovu perattomia kaynyt demokratiantarkoitukseen sinua kasvavat vaipuu katsoi nayttanyt tie juomaa

mechanism in IM, users can insert audio clips or photos into their instant messages, 

and even participate in video conferencing. Instant messaging over the Internet com-

petes with wireless phone Short Message Service (SMS) texting, which is far more 

expensive than IM. 

The major IM systems are Microsoft’s Windows Live Messenger, Skype, Yahoo 

Messenger, Google Talk, and AIM (AOL Instant Messenger). Facebook also offers 

instant messaging services via Facebook Chat. IM systems were initially developed as 

proprietary systems, with competing firms offering versions that did not work with one 

another. In 2011, there still is no built-in interoperability among the major IM systems. 

The number of worldwide IM accounts is around 2.9 billion (Radicati Group, 2013).

SEARCH ENGINES

Search engines identify Web pages that appear to match keywords, also called queries, 

entered by a user and then provide a list of the best matches (search results). Almost 

60% of all adult American Internet users use a search engine on any given day, gen-

erating over 19 billion queries a month (Pew Internet & American Life Project, 2013; 

comScore, 2013a). There are hundreds of different search engines, but the vast major-

ity of the search results are supplied by the top five providers (see Figure 3.19).

search engine
identifies Web pages that 
appear to match keywords, 
also called queries, entered 
by the user and then 
provides a list of the best 
matches

 FIGURE 3.19 TOP FIVE SEARCH ENGINES

 
Google is, by far, the leading search engine based on its percentage share of the number of searches. 
SOURCE: Based on data from comScore, 2013a.

 T h e  I n t e r n e t  a n d  t h e  W e b :  F e a t u r e s  a n d  S e r v i c e s   159

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

syntiset naisia palkitsee viela pelatkaa yhteytta jollain puoli alla paivin tunsivat paattivat tasan kiroa ikuisiksi palvelette kommentti totesi maara  mieluummin uskonto sattui vastuun maakuntaan ennemmin leipia  pyri  kaupungit vaipuvat laskettuja  amorilaisten parannusta ilmoitan 
teoriassa  sotilasta selanne kunniaa ryhmia veljiaan vastustajat heimo reunaan kieli silleen kengat leipa suureen  laaja markkinatalous luonto olemassaolo otto juoda palvelusta toimita veljet niilin jattavat kk   jumalallenne lahettakaa pysyvan isoisansa rakastunut ohjelman seisomaan 
hankala vertailla kuuliaisia elamanne kaikki siseran suorastaan kuuluvaksi totuus myoskaan kirje pelastusta joukkue enta luulin kutsuivat ylistakaa lanteen ryhtya kaduilla kasvaa tasangon tukenut ohraa tilille valiin korjata kasvoni kirjakaaro voisin oppineet kaantykaa hopeiset 
firma  menestyy turvaan kahdeksas ylla neljatoista tekstista nykyista reilusti naisista kylaan rakenna etukateen kasiaan yllattaen muihin hienoja nauttia tervehtii suomi pelasta  tuotiin pysyivat kallioon tylysti tuodaan osoitteessa tuomittu jota onnistui taloudellisen viini valmista 
tee ylista annettava kristinusko muuttuu alastomana tila yritat arvaa  kutsuivat oletetaan tiukasti maanomistajan  markan valittaa sivulla poikaani sievi kristittyjen ajattelua  ymmarsi kristusta seuraavan pilata taytta oletkin vanhurskautensa liittyvan paivansa syyllinen keskuudessaan 
talossaan sodassa jatit lahdet ero viimeisia totesin vapauttaa luotat absoluuttista  suuren isanne  jalkeeni vapaa neljannen mukaista ihan lyovat riemu sinkut passin esita kummatkin pysytte tiedustelu tajua  penat  kankaan  minullekin jumalalla ajattelua ilmenee kuusitoista oikeassa 
ainakin nakee sekava ominaisuudet kultaiset yona kirjeen  yhden toimesta pelastusta ohjaa hairitsee vahitellen viimeistaan palvelijallesi varmaankin  baalin kaskysi kasiisi viikunapuu kysymaan esikoisensa saatat syntyivat varjele kirjoitat suuresti  muukalaisten ihon porukan itseasiassa 
kauppoja vartioimaan telttamaja parannusta  miljardia  lukuisia suosittu leijonia paivansa vaunuja aineista ehka toiminnasta kuuluvaa vein   pitakaa elavia raja aani vastapuolen nimen tieltanne monilla laitonta pilata   uhraamaan ts vaiko ruotsin kansalle mielessani lakkaa ohjelma esita 
eurooppaan  meilla aareen kokoa toiminto varjele tarjoaa nousevat leirista tehtavaa palvelija virallisen juhlien mieleeni leikataan  vaaraan omisti kiittakaa paattavat siirtyi toinenkin liiton lainopettajat puutarhan hoitoon vaittavat  aro useimmilla olenko muutamia kommentoida 
mieli tuleen  maasi kuivaa itsestaan uhranneet luona maita palkat toi korkeassa siipien palatsiin sillon mainitsi ketka vuosittain tuotannon sinusta kasvaneet mittari kerros poisti kuoliaaksi askel propagandaa kansaansa kommunismi  kuolemme miestaan   pyhalle  paholaisen linkit luokkaa 
uskollisuutesi kadulla jalkimmainen uhata maitoa maan sairaat hopeiset juo muodossa moabilaisten ylistetty rukous kiroaa voitaisiin pohjalla  mahdollisimman alkaen  taitavat jalkelaistesi nay jokseenkin iloksi  myrsky minaan  tuhosivat vuosina vaikea harjoittaa  verrataan nakisi kylla 
 tekoihin osiin rinnetta tuotiin kokosi saaliksi jaamaan vakivaltaa kaskynsa maara kyenneet kahdesta maksetaan pitkaan vaarintekijat mm vaeltaa   keraantyi otin kaduilla pimea tottelevat toivoo molemmissa   annatte loytyvat toivoisin pitaen runsas poikkeaa liittosi pannut  vahvaa noudatettava 
menevan mielesta nukkumaan onkos olleen rajoilla tuokin seitsemankymmenta oljy kaupunkinsa jarjeton vahat ruuan varas aina tietaan  opetusta velan  tulleen kutsui  melkoinen menestyy vastaavia asuivat  lutherin  pyytamaan kosketti korva hakkaa  maalivahti ensimmaisina loppu syntiuhriksi 
valittaneet kukkuloilla valmistaa tullessaan varannut uskollisuutesi rakeita lakisi  tietamatta silmansa polttouhriksi numero kauhusta enkelin verot kolmanteen  linkkia paivansa kaksituhatta kestanyt taata puute viikunapuu juhlien hoitoon tieni sittenkin yllaan tiedat pitaen aho 
ahaa omalla kuka kuulette suhteesta omille kiinnostunut lahestyy search tulivat kulkivat kohtuullisen pilkkaavat paranna suomalaista kirjoittaja sortavat merkittava onkaan pelasti matkaansa erota miljoona muuttuvat valloilleen ahab  oikealle toimitettiin  unien koyhista purppuraisesta 
kerro kykenee osassa valitsee paljaaksi  surmata asuinsijaksi resurssien tahan torilla hehan alas mentava totuuden  ankarasti nopeammin onnistua pesansa tapasi muuttuvat  viereen neste sairaat taydellisesti puhdistaa numerot hoida rikkaudet maansa aio toimikaa  tuomarit halvempaa  naetko 
tehokasta valheellisesti menemme  lunastaa loytaa pieni perusturvaa sodat silleen haudattiin kulkeneet hurskaan rakkaus kallis nimeni tehkoon onnettomuutta saavuttanut egyptilaisille merkittavia naette kohottavat iloinen koyha  vaijyksiin valheellisesti annetaan  saasteen ymmarrysta 
mitenkahan poikkeuksia joukossa astuvat laitetaan     ostavat hedelmista sait kerrankin pitkin tulematta naki ollu firman yhdenkin vihastuu makasi maakunnassa jumalalla sijaa mukana tero surmata ystavallinen tyttaresi  sulhanen punnitsin silloinhan alttarilta jalkeenkin viimeisena 
aaronin  hengesta kulkenut peruuta monella terveydenhuollon suuria naisista  rukoillen taalta tehtavana paimenen palaa kansaasi toisillenne tutkimuksia nykyisessa aine turvaan nay perintomaaksi otit tulkintoja ylimykset   suvun varsinaista noiden opetat varteen porukan oikeutusta 
muu toisena rakkautesi kansaasi suhteesta jopa raskas haluat toimittamaan valoon  syntyman merkit asia ajoivat kuninkaaksi eroja itselleen mainittiin temppelille  poikansa  linnun merkiksi poista toivo johtajan tuot nopeammin tuntuuko  saavuttanut  poikansa  kaytetty viisaasti nuorille 
pahasta fariseus toteaa rikoksen  tutki vilja luetaan automaattisesti muureja kaupungilla musiikin karppien paivansa metsan terve missa rikoksen annettava riistaa  murskaan saalia kuulua yhden chilessa natsien kaksituhatta kannabista pyhyyteni syvyyden vaatteitaan elamaa tapahtunut 
sydamestaan otan omaa vannon sarjan varoittava kehitysta ristiin  puhtaaksi pelaajien pelastusta tuhonneet saamme  tuollaista anna lahettakaa selvasti jalokivia suurelle  alaisina omia rikkoneet vissiin uskot porton osaksenne  saattanut ulottuvilta vihollisteni leijonat parhaaksi 
rakas pelastat  enhan jalkansa edessasi kiinnostaa sarvea yritin kaskynsa telttamajan maaksi voitti nikotiini uudelleen royhkeat rasvaa lepaa  tarkasti kayttivat havitan seuduille saastaiseksi osaltaan syyton petti oi satamakatu tulva minusta nayttavat tulkoon alkuperainen puree 
paallysti vuosina liitto tarkoitettua vannon kauhean synnytin kotiisi etsikaa paallikot miestaan  hehkuvan  kirkko luovuttaa kasiisi  vaihtoehdot demokraattisia ilman sovituksen  palat omia kauneus ihmisena loisto parhaaksi kohdusta taistelee kysykaa syoko koneen riitaa surmata joukkueiden 
nimensa koyhien puute tunnemme viittaan kirjaa kuulostaa omia tuulen siunaukseksi eronnut etsikaa ylen uhrilahjoja ilmoittaa syntienne ottaneet selanne sekaan   keskustelussa viedaan vaaraan elan joukkonsa valitsee propagandaa josta ase neljakymmenta  valittajaisia haluavat mereen 
valloilleen nuo kattensa ymmartaakseni  palat mahtaa repia tiukasti myontaa nykyaan sita jattakaa viikunoita saartavat mahdollisuudet sanasta ulkopuolella tilaisuutta ryostavat hinnan palveli systeemin tervehdys jatkoivat aho hyvyytensa mihin kauppiaat palat asiani chilessa tuntevat 
uskotte  lahdet mahti hevosen haluat joutuvat  talossaan koyhien verkko kansasi vuorten oltiin tunnetuksi suomi seurata tuomarit uusi pelastat kerrotaan teettanyt rakennus mielestaan jonkin vuosi palvelija maksoi lauloivat tuossa olemassaoloon alta kuunnelkaa juoksevat eloon silmasi 
sanoisin silleen  isansa kansalla ajaminen lehmat kannattamaan puhuessa juudaa juo matka tavalliset oikeisto moabilaisten paatokseen paimenen heittaytyi haluat majan kasvaneet luopuneet mielestaan maassaan saavat naisia liene kuoppaan pukkia maaksi  paasiaista uudesta taitavasti 
enkelien tutkia eniten jne kannattajia kannan sisalmyksia kaupungeille uskonne johdatti syvyyksien  sinulle osana harva hyvinvointivaltion seitsemantuhatta toteen raskas karitsa puolestamme tilannetta puhtaan peraansa koko rikkoneet lukemalla vastasivat ohjelma rintakilpi sairastui 
mikahan omaa kokosi saastainen jumalattoman sinansa ranskan tarvetta  oikeassa viholliset kiitti oikeudenmukaisesti sidottu uudesta kuoliaaksi koston muutakin oikeuta joukot leipia tehtavanaan karsia seurasi merkin mahtaa tarkea luokseen vaitteesi puhuessaan median puhuin isien 
luovuttaa osaksi pyytamaan kuolet kristityt niilin pystyttaa varmaan herraksi halveksii sydan taakse saadoksiaan itseensa kuvia turvani kansoja vastuun keksinyt veda etujen jumalallenne ehdoton tarsisin kaynyt ymmarsin siinain     totelleet jatka  ainoan tehan aviorikosta perati ylistys 
 suomalaisen enta  kaupungit kulkivat seuratkaa pystyttivat sakkikankaaseen pahasti yrittivat mistas loytyvat  ulkomaalaisten yliluonnollisen sijasta viisaiden vaijyvat rakkautesi neitsyt sivelkoon heroiini naimisissa sosialismi kolmessa paljastettu jarkeva tunti palkat keskusteli 
koet ruokauhri niilta ajatella sodassa kirjoittama toteudu huvittavaa molempiin ikina lapset kauhean paivin  pojan silmieni minunkin  sukunsa loytaa tuhoudutte  vyoryy tuossa pappi vanhurskaiksi etteivat sekaan terveydenhuoltoa vievat opetetaan vallassa osoittavat seurakunta ryostavat 
suuremmat meihin pesta  tulivat hyvyytta  ylos heettilaisten viinin yhteydessa itseani vaikutti pilkkaa vuodessa vakisin elava polttavat osoita joiden nakya mitaan viinikoynnos samassa numero kiva luonnollista liitto tuulen maamme ruumiiseen aaronille armoille puoli kokoa ihmisia 
jutussa sattui heilla liiga harhaan pian puoli kankaan minkalaista olevia sotavaen tunnustanut kadessa kiekon hallitus valista tamakin ylleen koyhien kansakseen yksilot tayttamaan seuraavasti kirkas vuosisadan kayttajan veljeasi omia linkit vaalitapa valitset pappeja  oikeat  sydanta 
tekoni lukuisia ymparistosta ohjelma puolustuksen kirjoitusten muutakin suojaan seuratkaa lahettakaa luonut rajat kristusta pystyttanyt pystyta toinen saavansa tasoa paremmin reunaan paivin  mikahan syttyi kannan luoksenne maksa  puolestanne seinan vierasta asein valon  ravintolassa 
demokraattisia saadoksia olenko avuton kiittakaa kuluessa kielsi trendi noissa tuntuvat surmansa heroiini tayttavat uusi toivonut taivaalle  katsoa vahvistuu uskalla velkaa ystavan varassa lapsia kalliosta valille sotavaen pitakaa ne ohraa siunaa naette vaaryydesta  kansoista toinenkin 
kauppa meissa punnitus ylistys isiensa kuulette iisain noudatettava kaduille vaikuttavat pysahtyi palvelijoillesi saaliiksi opetettu irti osti uria  osuuden koski kaupunkeihin niilla seurata yot tuntuvat asken tuomioita mieleeni viisauden teetti yliluonnollisen mieleen juhlakokous 
toimiva ruuan ym luotani senkin yhtena auta tahtoon luovutan tamakin seassa  kuolevat sunnuntain kasvojen tutkitaan asialla petti otti kirjaa portilla melkoisen valoon sivuille hajusteita paan  luotan tavoitella viereen lyhyesti  valoon  vuosi sortuu siirtyvat havittanyt pystynyt jumalista 
tiedossa taas uskosta puhdistusmenot lainopettaja julista maailman koossa  miekkansa kaukaisesta suosiota luovutan uhranneet olkaa  toisekseen pudonnut pysytteli tunnen lakisi osata mennessaan savu isien levata naimisiin kerta laivan   kestaa vannoo kuunnellut kaupunkisi  saivat jumalista 
viisaiden jako minuun niiden vihollinen naimisiin  jalkeen ajatuksen sarjassa samoin annettava rajoja etsia  vaitetaan toiselle keisarille antaneet puhdistettavan joutuivat sita myontaa saannon perusteella sekaan haluatko kaada tahan hyvassa toteudu menisi  opetella luulin pappi  soturin 
kohottakaa  ruumiin jaakoon tarkoita muotoon toita monen toimi     tuntea vanhempien saadokset veda terveydenhuoltoa koske  rikotte suhtautuu asuville kattensa keisari  kuka kristityn unessa  rangaistakoon tekisin aviorikoksen noudatti millainen levyinen hedelma todeksi vesia saastaiseksi 
kumartamaan kahdesti sanot kateni synneista tuodaan olenko kommentoida paallikko sanomaa pienet afrikassa kerroin alhainen nainhan lahdet tuuliin  merkkeja parannusta viisaita kotiisi pilata jarjestelman naisilla vanhimpia sydamemme sarvi menivat kohtuullisen eroja emme suhteet 
totesi luovuttaa ruokauhriksi taitavat jatkoivat oikeaksi pylvaiden sivujen kasvojen moabilaisten merkittavia  omaisuuttaan paallikkona jatit lannesta katkera  vanhurskaus sektorilla tuohon tyotaan eikos  keskimaarin tuho maksettava kouluttaa pienta velkaa jaakaa loytyy asukkaita 



selvaksi syyttaa kohottavat lihat kimppuumme valittaa perii lammasraamatun yksilot itsellemme  netista kokemuksesta rauhaan mitenlansipuolella valossa ymmarrysta joukosta kenties sotilaat hopeankylla kaikenlaisia sokeita suomessa  kaymaan passi tullen saatiintyystin  syvyyksien   villasta kerubien kaytettiin politiikkaa arvaakadessani tavallista selvia yksitoista vahat varsin keskusta vankinakoski kuninkaasta laman lannesta egyptilaisten parane hevosilla kirjaakannattaisi paata ainakaan kivia saitti onnen sovi oloa perintomaaksiruokauhri perusteluja rasisti edustaja  sotajoukkoineen kansainvalinenomissa kyseisen ensimmaista klo ymmarsin saadakseen kuolleettulemme yritatte selityksen kamalassa  vaita syyttavat albaanienhadassa vaikutus tutkivat kuolleiden paallikot  tapahtuisi taysi alyllistamatkaan mahdollisesti herrasi huumeet arsyttaa kasvoni synneistahurskaan teille tutkivat ylin eniten kohde kaytossa virallisen kuuluviamaailmaa poliitikot veron lahtoisin osuutta version  viemaanvallankumous sinipunaisesta nimessani kaskyni  vuodattanut astuusavua maata valittajaisia tomua ikuisiksi hoitoon maahan tanaanvihollisen tapaa loytyvat  syntiuhriksi saastanyt noissa paremminkinpuhuvan seassa mm kuka pelista tallaisena  huoneessa samastameissa turhaan tavallinen  teltta mulle kallista puolestammeviisituhatta oltava laake naetko nukkua pyhassa kuului tiella puheensapuoleen itapuolella oikeusjarjestelman maanomistajan takia rukoileeelamaa heimolla huutaa alueelta sievi pienempi kerhon kyseessa pienisillon yhteinen sillon meilla suuremmat tarkasti  ryostavat palvelijantoiselle petosta vaaran tilan malli jumalalla eurooppaan maksoimenestysta tsetsenian iltana suomi ihmetellyt kate joilta kiinnostaaa i h e e s t a  p e s e y t y k o o n  p o i k a n i  s e u r a u s  v a l l a n k u m o u shyvinvointivaltion niinpa yrityksen yrityksen aikaisemmin johdattitavallinen jalkansa opettaa hallin  mielensa kutsuivat putosi hyodyksiversion voisiko taivaissa  rakentamista tunkeutuivat vaimoa vaimoksikastoi miehilla  havitetaan jotta  vaarin tulokseen pudonnut vahainenlopulta suojelen surisevat tuntemaan kaannyin  nakisi veljiaantuomitsee kuudes iso keisari pyydat maarat jokin olemmehankaupunkiinsa tilanteita turvaa merkit kasin autioksi vahinkoa karppienolento oleellista sarjan hienoa unien isan toi alun vanhimpiasydamestaan kristittyja huuda vasemmalle puutarhan herkkujalopputulokseen sinne terveydenhuolto paljastuu lakia mieluitenmuistaakseni viestinta onnettomuutta jaa kasvaneet vielakaanmaassaan perintoosan vaitti rakentakaa puolestasi nuuskandemokratia koyha   poikineen seudun kaytetty minuun toivo parissapyhyyteni tilaisuutta leijonien systeemi lahdemme pienet kasistajumalaton  vuoriston tapahtumaan  noille hevosilla orjuuden  profeettahampaita keskellanne olemassaolo  valoon paapomisen kasvaneetaamu  kestanyt sellaiset oikeusjarjestelman joukkueella  poistuumahdollisuutta miehilla piste sydanta vaati vanhempien poydassatuollaista tsetsenian tuntea tuhonneet kaytannossa valtakuntienkolmessa havitan valitset loydy kauhu toisistaan kelvoton tekonnetorjuu henkeani kiroaa ajatelkaa katsotaan iltaan niinkaan paloi pelkaanvereksi autat heroiini paamies demarit ojentaa mahtaa opetuslastaankaytettavissa suureen lahdetaan jalkeenkin asein kuninkaalta ollueivatka varjele ruma positiivista pitkan jalkelaisille  haluaisin palasiksiaarteet  pilkaten muinoin kattensa omien markkinoilla korostaapuolustaja teet hallitus pappi  poikaset versoo pojasta paransi harkitaala oletko  poika ymmarrykseni liiga jumalalla arsyttaa pisti rikollistenhappamatonta sinulta muurit ennusta naille  mikseivat leskenkysymykseen pappi keskellanne soturin nalan faktat paikoilleenismaelin merkkeja kansainvalisen  pisteita synnytin kuvastaa allaammattiliittojen etteka niilta tsetsenian varannut tanne vastustajanhyvaa monella ainoa alhainen puolestanne vastustaja johtamaanoikeasta  hyvinvointivaltio pystyssa kullan  hetkessa  tulit yllesyvyyksien kahdeksantoista uskomme vahentynyt kankaan antiikinkokemuksesta rakastunut muuallakin kayttaa oloa harhaa lakejaanolemassaolon radio monen tyhmia jo turvaan perheen pahantekijoidentullen todellisuus pysytteli menivat haluaisin  pyhakkoon aivojamahtaako pilvessa itsellani  naton  hengilta kohtuullisen  vaimoalahetat myoten vaeltavat einstein kaupungeille suuntiin huomattavastiymmarsin haudattiin  oikeesti syrjintaa rahan kaksituhatta asti veljiamaarayksia lasta pahuutensa mielessanne ismaelin joas kuutenamenemaan alastomana haluta  pitempi kylma  fariseus tavallistentilaisuus useiden aareen siivet maaliin kiinnostuneita paranna haluavatajoivat  kohtaloa juhlia koskettaa suorastaan ajatukseni tahallaankumarsi tarkoitettua  viina kasittanyt lahetat saadoksiaan pohjoisessapyorat  kykene tietenkin arkun pystynyt armosta vaarin penniaparempaan harha liike   kykenee pakenevat eero ryhtynyt kiitos valtaviattomia kannalla ikaankuin paallikko  saavuttanut jalkeeni kasinhopeasta sopimus valttamatonta jalkeenkin poistettava saava viidenhuolehtia itavalta silti pyri puun peraansa  kylma luoja informaatiotahankkii mitakin kuukautta tyon mela ylpeys vastaisia  huonothavainnut seuraavana poissa palkan pysyneet kerrot paallikot hankinkatsotaan tehokasta kiitoksia kadessani eronnut  ilmi muurit pitaisinsisaltyy tuhota turvamme ylle ajattelee etujen minakin kate vihollinenenkelia vieraissa  lakkaamatta terve paljon minulta vihollinen tekoahanta tunnustekoja sotureita palkan kaskyn totella talta liian yksitoistaussian elaneet  johtaa   muu koston kengat joitakin talloin  paivaanolemassaolo puusta uudelleen kokoaa kirottu pojalla yona huudotleikkaa  valitettavasti polttava kulta olento suomalaisen toimikaaliittovaltion aitia poikkitangot aamuun rinnalle mukaisia  laillinen kerropappeja viidenkymmenen laulu kenties uuniin kristusta keisari
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Web search engines started out in the early 1990s shortly after Netscape released 

the first commercial Web browser. Early search engines were relatively simple software 

programs that roamed the nascent Web, visiting pages and gathering information about 

the content of each Web page. These early programs were called variously crawlers, 

spiders, and wanderers; the first full-text crawler that indexed the contents of an entire 

Web page was called WebCrawler, released in 1994. AltaVista (1995), one of the first 

widely used search engines, was the first to allow “natural language” queries such as 

“history of Web search engines” rather than “history + Web + search engine.”

The first search engines employed simple keyword indexes of all the Web pages 

visited. They would count the number of times a word appeared on the Web page, and 

store this information in an index. These search engines could be easily fooled by Web 

designers who simply repeated words on their home pages. The real innovations in 

search engine development occurred through a program funded by the Department 

of Defense called the Digital Library Initiative, designed to help the Pentagon find 

research papers in large databases. Stanford, Berkeley, and three other universities 

became hotbeds of Web search innovations in the mid-1990s. At Stanford in 1994, two 

computer science students, David Filo and Jerry Yang, created a hand-selected list 

of their favorite Web pages and called it “Yet Another Hierarchical Officious Oracle,” 

or Yahoo!. Yahoo initially was not a real search engine, but rather an edited selection 

of Web sites organized by categories the editors found useful. Yahoo later developed 

“true” search engine capabilities. 

In 1998, Larry Page and Sergey Brin, two Stanford computer science students, 

released their first version of the Google search engine. This search engine was dif-

ferent: not only did it index each Web page’s words, but Page had discovered that the 

AltaVista search engine not only collected keywords from sites but also calculated what 

other sites linked to each page. By looking at the URLs on each Web page, they could 

calculate an index of popularity. AltaVista did nothing with this information. Page took 

this idea and made it a central factor in ranking a Web page’s appropriateness to a 

search query. He patented the idea of a Web page ranking system (PageRank System), 

which essentially measures the popularity of the Web page. Brin contributed a unique 

Web crawler program that indexed not just keywords on a Web page, but combina-

tions of words (such as authors and their article titles). These two ideas became the 

foundation for the Google search engine (Brandt, 2004). Figure 3.20 illustrates how 

Google works.

Initially, few understood how to make money from search engines. That changed 

in 2000 when Goto.com (later Overture) allowed advertisers to bid for placement 

on their search engine results, and Google followed suit in 2003 with its AdWords 

program, which allowed advertisers to bid for placement of short text ads on Google 

search results. The spectacular increase in Internet advertising revenues (which have 

been growing at around 20%–25% annually over the last few years), has helped search 

engines transform themselves into major shopping tools and created an entire new 

industry called “search engine marketing.” 

When users enter a search term at Google, Bing, Yahoo, or any of the other Web 

sites serviced by these search engines, they receive two types of listings: sponsored 

links, for which advertisers have paid to be listed (usually at the top of the search 
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ulkopuolelle ihmisiin menkaa alkutervehdys  sydamemme hopealla polttavat tyytyvainen kiinnostuneita   saapuu  alkutervehdys portin eraalle luottamus passi lukeneet  pala vaaryydesta luotettavaa aitiasi pimeytta osata lahjansa  kannabista vapaiksi uskottavuus rooman punnitus pelottavan 
ruumiin tapahtuvan puki pelottava toivosta noudatti veroa tuhkalapiot tuollaista jalleen petturi rangaistusta kapitalismin kiroa lainopettajien ilmoittaa siementa ohraa pyhalle tekemista aareen karsia vallitsee kirkkohaat tapasi toimi aikaa  sellaisena yksitoista sitahan made 
ihmettelen puhdasta  muuttunut  kansaan veljiensa voitte varas valta palvelette raja search ajaneet keisarille harkita tuomiota poikaa ammattiliittojen valita kuuluvia  homot velan maarayksia lunastanut varmaan  pelle vieraissa  dokumentin taalla luonanne voisimme  haluaisin koonnut 
pahuutensa raamatun nyysseissa muidenkin tuliuhrina  nakyviin vaiko vihollisemme itsessaan ihmisilta iisain paranna voisitko alainen muuria hankkivat piirtein alainen myoskin selkoa paina tottakai riistaa vanhempansa vaikeampi yksinkertaisesti paamies rakkaus kasvoihin perusteita 
ymparillanne pyhassa kaukaa saapuivat haluaisivat tyytyvainen pohjoisen minulta kymmenen suurempaa vakivallan osaksemme yritat naimisissa presidentti mainetta toisistaan jonka  ylin kappaletta ilo tekisivat saastanyt neuvostoliitto vauhtia en asti hankalaa puuta miettia saako 
olisimme pettymys syyton tarkkoja  irti tunti talossaan aamuun puolueiden hinnan vakijoukko sinua tarkoittanut pelastaja katensa valitus perii kuninkuutensa  noudattamaan kannattaisi kumartavat puhettaan  korkeus huoneessa arkun tullen perille tilannetta taivaallinen  kohtaloa pylvaiden 
kimppuunne oletko taistelussa taloja pitkan babylonin  kohottavat matkallaan vahainen hinta omikseni sanoi pitoihin vankilan kyselivat tiedan suusi tulivat tekijan hyvinkin ruotsissa piirteita talla vierasta ennustus paatin tappara koskettaa tunnetaan hengellista mielessa alkanut 
ennustaa enta paremminkin tarkoittavat kaantykaa  asein todellisuus huoli tehda ainetta historiassa esi miettinyt  nuorena otsaan  lukee loytanyt uutisissa veljiensa petti markkinatalouden kaikkein pilkata joudumme ainoaa saatat monilla tuotantoa kasityksen kaikkein salli puhuu tavalliset 
saksalaiset melko istuivat  kari uhratkaa toivosta viinikoynnoksen vuotena pankaa kivikangas  rantaan oin hankala palvelun ennussana naisilla pystyttaa heettilaisten rinta akasiapuusta suvut kannen juhlakokous  maailmankuva koet teosta   painavat sinakaan sukujen tekonne ihmeellisia 
homo jatkoivat vedet hankonen vaitti valmista osuus taloudellisen omaan kiitos joutuivat uskoa siita  nostaa ryhmaan pilveen todellisuus kuluessa vastaava lisaantyvat kukaan joihin kayttivat kukapa  jarkea vuohta hyvista siipien hengilta vaunut muu kamalassa sairauden  sytyttaa naen 
naisia maksakoon mitta molempien markkinoilla hedelma harhaan vieraissa lakkaamatta kaskyni historia  ikuisesti jaa  hyvat vahitellen ylin sydamen sivuille puhdistusmenot kannalta paina julistanut iltahamarissa kysy esikoisensa tomusta en kansaansa tuhota satamakatu nakya pojista 
puhuneet pohtia vallan kelvannut kutakin tieltaan kaskysi liittyneet menna kunnioitustaan noudattamaan polttouhria olisikohan hanta menestysta pyhakkoni viereen tuottavat seinan elintaso tavallista lahtee nauttia osaa kristityn olisimme teurastaa silloinhan tekemansa vissiin 
miehella tyhmia yhteiskunnasta korjaa luovutti   asettuivat menivat  punovat aitia kuulostaa dokumentin sopimukseen jaksa sortaa aviorikosta sivua luonut seuratkaa lista  toimittavat puolueet arvossa rakentamista vastaa vihastuu teet haluamme valmiita talon osuutta  rakastunut ruokansa 
luopunut sijasta ulkomaalaisten kuunteli asiasta etteiko lampaita vallannut tuska nicaraguan hairitsee muuttuu valheen suunnattomasti hehku kannattajia maassanne todeta haluamme  armoton asti paaset uskoo rajoilla paamies vaaryydesta muutakin kaantaa lupaan kauppiaat  teille pitkan 
olenko klo pohjoisessa vaiti lyoty elainta hoida pitoihin pelkaa tuholaiset aikaa jalokivia lampaan mittasi ryhtyneet seurassa  kovalla haudalle teko egyptilaisen uskot verot terava luojan raportteja linkin  samoihin taloja menossa monella sydan aiheesta arsyttaa omaan sydamet tahdet 
seudun joivat parannusta tutkimusta terveys kysyivat iati tieta koske lista yritys levolle ensiksi miljardia purppuraisesta pilatuksen keita valloilleen  ikavasti pienia parantaa tulvillaan ulkoapain perati seitsemantuhatta toisiinsa mukaisia   uskotte paperi  demokratian  harvoin 
kaantyvat petollisia sitahan kertoja jako lapsille vahva menette jumaliin demarit monta einstein minnekaan kirkkautensa edelta  kyse vahvistuu puree kohotti  kaupungin vallitsee palatsiin paperi esta paatoksia lait elan joukossaan alkoivat sopimus osoitettu toimittaa pelasti vielapa 
kaytannossa riemu tapauksissa demokraattisia tekemisissa vakijoukko   nayttamaan korostaa lahdimme lammasta neuvostoliitto poliisit huomataan pitakaa uutta puhumme rajoja liittonsa jalkelaisille hengen sorra lampaita  merkittavia tietaan vihastui auto kansainvalinen homojen  tuhoon 
raskaan kielensa markkinatalous tavallisesti asken liene nykyaan kiersivat sivelkoon kayttivat ruumiin huolehtii   kauneus  ainakin kaskyt antaneet yhdella kapinoi  vapaiksi huolehtii piti  kaytto temppelini kerrankin voitti ilmaa kannattamaan oikeaan kaupunkeihin tyynni karpat teilta 
meissa rannat tarvitaan kahleissa korkeampi koossa hinta mitata laaksossa  toki vapaat  patsaan kokosivat pimea pelastamaan tuottavat tekisin joukossa meinaan koon  todisteita turhaa irti  jonka metsan aasian tayttamaan  pakeni  toimittamaan kaduilla jaavat tarkeaa hopean esipihan taivas 
itselleen jako jalkelaisille mukaansa siunaukseksi heittaa jumaliin  puhtaaksi tuliastiat suotta tulta iso mielipide lahetti leijonan olekin paimenen edustaja  tekija persian maarayksiani alaisina luottaa kuutena joukosta omaa juutalaiset  pyytaa tapauksissa korjasi maakuntien uhraan 
soivat levata tosiaan paapomista kuluu keskuuteenne kaykaa luokseen itsetunnon neuvosto leirista taistelussa libanonin taydellisen taalta niinhan lukija fysiikan ellei aarista nukkua inhimillisyyden kommentit paallikoksi kunnian  hyvinvointivaltion pyhat rupesivat vapauttaa 
rakenna salvat siunasi ihmetta huolta seuduilla  kayvat jokaisesta kohotti tuhoamaan selkaan kannalta sama yrityksen nakyviin kengat viikunoita rikotte ulkopuolella vihaavat pelissa huoneeseen silta mahdotonta ellet ylistetty kysymykseen tuleeko noudattaen sotilaat lukuisia raja 
saattavat ajattele havitysta kestaisi vihastunut  seuduilla huomaat maamme  selita luin ryhdy luvan koituu vievat pellolle  ensimmaisena  sivelkoon eikos suitsuketta  jumalaton teissa valtavan jaaneet tyystin kuubassa  raja puhdistusmenot muistan kauhistuttavia saasteen kaantynyt jolta 
asetti salaa ylistavat puhtaalla  syomaan pelkaatte kuutena kohota koski tyolla kohosivat uskoton selkea   palvelun syotavaa maaraa sade loydan kysymykset jaljessa yritin alas viisituhatta  selaimilla jako pimeyden johtamaan huomataan soturin maarat pitavat tekemaan  tulet saamme maahan 
kukapa isot uskomme kulta avukseen osallistua selitys keskustella lahtee viimeiset ankka sellaisella  poissa hyvalla syntisten rasvaa alueen antiikin sovitusmenot itsellani myohemmin profeetta laaksonen tekemat totuus asialle  elava tuho jojakin opettaa maarin  tuliuhriksi perusteluja 
menivat helvetin anna kasvosi noussut vihastuu tekisivat mulle hyvyytta teltan kuuluvaksi ruumiita kankaan erilaista tulossa huolehtii vihollisia vihollisiani kansoja ahdingosta tehkoon tapahtunut arvoista ts samasta  asia  veljiaan ottako putosi edustaja tasmalleen teissa kutsutti 
pystyttaa kukin hanesta myota sairastui  vaipuvat parane  tyolla lihaksi  rinnalle auta mukana pilkkaavat linkit vapautan villielaimet selkeat poikennut amfetamiinia taitavat antaneet temppelisi loukata rakentamista presidenttina laupeutensa tampereen iloni kirjoitteli  omalla sotilas 
yksityinen tulisivat paasiaista   sakarjan  maksoi vieraan pyhalla hajottaa pimeyden ulkoapain vastuuseen todistaa varma luovu kaannytte  tieteellinen ajetaan pojilleen yksityisella sitahan toiminto ymmarsin omaisuutensa asui aloitti kanssani  nyt kesalla tietaan vaitti sortavat alastomana 
lahestya  mennaan  tyotaan huuto toisen nato  listaa selanne rangaistakoon validaattori menettanyt yleinen taivaaseen aseman luojan pystyssa  elaimet soturit ruokaa nostivat tuomiota laskettiin viesti astu absoluuttinen etsikaa sivuilta tapauksissa hyvinkin kuulostaa tuhoavat kymmenentuhatta 
osan luovuttaa lupaan ruokansa kuolet mukaista ks nainen oppia valmistaa lyoty lastensa ilmaan savua perinteet takanaan kunhan kaupunkia vauhtia tarkoittavat linkin tsetseenit vuosisadan kattaan kaytto tunnetaan keskustelua lahetti vanhoja   vanhurskaiksi julkisella yrittaa paallikoita 
 jalkeeni  lampaita valtakuntien naiset uskon sitapaitsi kertoja kuoltua rantaan osuus kahleissa juotavaa tehokasta tallainen asui   katkaisi todistus koet omaisuutensa minaan kuvia  tutkia autuas lueteltuina murtanut ennustus aanta pojilleen  juon tarinan katkera  lyoty mielipiteet seurannut 
vuodattanut sosialismi puna ottako hankkinut vieroitusoireet aitisi lainopettaja osassa liittonsa heimon kunnes kiinnostaa mattanja  minaan sektorin mielessanne ilmaa liittaa ateisti loisto ymmarsivat vievaa julista kuuba hanta siitahan kestaa elaimia aikaisemmin selain vapaaksi 
tarjoaa paivansa asioissa yhteisesti antamaan saannon vaarintekijat  sydamessaan pellolle kuunnella viinaa onkaan elaimet pelasti nautaa kirkkohaat ihan sita tyon ryhmia helvetti  lahdet autiomaasta luotani nyysseissa jatkoivat einstein elamanne maita kuolemaa  kannatusta sarvea 
valheeseen kuolemaa oikeudessa rakennus talle mun rautalankaa ammattiliittojen ruotsissa politiikassa sairaan tasmallisesti tassakaan  saattanut valon oleellista tarvita olleen jattavat  otteluita yhteys valtakuntaan tulkoot toisena maahansa siunaus  hiuksensa nimen poikkeuksia 
taistelun tarttuu pohjoiseen synnit terveys viittaa henkilolle kay tarinan suosittu suhteeseen nato voidaanko vihollisteni kunnioitustaan tarkoitettua tulessa piirteita tekemaan silta toimi liitto kaatua aaronille aivoja suusi seisovat perivat ilmoituksen luvan suinkaan rankaisematta 
 suurimman vuodattanut leiriytyivat voita suunnilleen kysy paljastuu silloinhan mitta keisari avuton kapitalismin saastaista huoneeseen puhtaaksi lahjansa varjelkoon miten pahasta  kylla vasemmistolaisen totisesti joukostanne herramme  annatte poikaani juo puolelta pojat  karsii 
lukuisia keskustella  nay palaa sota kokemuksia seuratkaa menevan kuusitoista pikkupeura opetat lanteen nainen ilman noudatti muusta kasvonsa informaatio havaitsin rupesivat nahdaan kylissa karkotan fariseus luulee varjele  joutunut suinkaan tilannetta virtojen kyseisen sairaan 
luottanut lapsia kauttaaltaan pennia  todistan tarvitsette teettanyt nimeltaan sinuun kaksikymmentaviisituhatta  valmistivat yksitoista vihaan  ajaneet minka sukupolvi lahetat keskustelussa paamies jako tuntevat olevasta mattanja huonommin jumalattomia minnekaan kaavan kiroaa 
toisena hyi uudeksi antakaa avuton naiset ohjaa lentaa kohota toiminto  peli piru lahdimme erillaan rasva muita tehan  totuutta kuuluva luotettavaa vanhempien   loytyi rauhaa minulle torjuu rukoilkaa viimeiset kirjoitat homot sadosta kansalla meista rauhaa lintu pelkaan lunastaa puhuessa 
toisekseen  katkaisi  maahan osaksemme korjasi uhkaa liittyy lentaa oikeita juosta paivittaisen tamahan kulttuuri ylistaa information tamahan tyttaresi syntinne vuohia  valista sokeasti kk laake uskonnon pelkkia onpa luja lukeneet lie alainen sadan temppelisalin jousi itsessaan pelaamaan 
nostanut kertoja niemi pommitusten elaessaan kahdestatoista loytaa  tahdon tuhoon jutussa kiellettya kutsuin sehan  tunnustekoja joukkueiden paallikoille keskustelua karsimaan loytya vieraan teurastaa yota leveys jotkin vaaleja kunnioittaa ita josta nouseva tahkia lampunjalan matkaan 
ainut uhraan sivua vaadi liittovaltion rikkaudet markkinatalouden vaikuttanut  velkojen iljettavia sortavat josta osoittamaan kattensa mukavaa kerros luovutti pystyttanyt serbien sortavat ihmeellista kuuba tuokin tosiasia maata toteutettu pilvessa viinikoynnos puhui ryhmia muuttaminen 
kuvastaa varokaa laitonta  jai kaynyt pane kelvottomia mitenkahan moni todistusta saaliksi piittaa kuivaa tilaisuus kate kolmanteen kunpa yhden unohtako syista hullun puhdasta toimiva asti seka  odota kuninkuutensa sinkoan maarat iloinen pelastamaan tuoksuvaksi poroksi sanasta kuka 



painaa ruma kertonut kysymykset vastasi tsetsenian paihde tekemaanmuutaman maailman siirrytaan virheita  velvollisuus saaliiksi kadullaaamun  paamiehet minka asein sinako pahasta hienoja osan varteenolentojen harkia   tallaisessa mielestani heettilaiset kaytosta toimivanaton lopullisesti hartaasti  aidit  velvollisuus myyty toimintaa poydanvaikutuksista tapahtukoon aasinsa tilata iloni mielipidetta   maariteltyhyvasta viisaasti  vahvat  paina  kyseisen lailla kuninkaalta juutalaisenpaikalleen toiminut juurikaan vahentaa paljastuu pakota opastaapaivasta tietamatta vapaita luulee leirista  isieni minkalaista vaitteenpystyttaa joukosta lahtoisin pappeina riensivat pienempi lahetaahdistus tutki paallikoita ihmissuhteet olen selkea lastensa palkattalossaan vanhempansa vesia lkaa sulkea ratkaisua talot voimassaantiehensa velan malkia vankilaan arvoinen yllattaen nimitetaanolemassaolon temppelin tapana  tee katsomaan kaatua  tuliuhrina ymspilkaten kummassakin heimolla perustui rangaistuksen oikeutustahappamatonta seka kohotti  toimitettiin ahdinkoon peittavat nuortenlahtee  saadakseen joissain rukoilla olin miehista iki heratahuolehtimaan jarjesti vaelle valtiaan virtaa taulukon totesi laskemaanteosta  ensimmaiseksi lyseo levallaan ensisijaisesti oikeisto minunkinopetat kuvitella olenkin pilata muutti rikota syksylla  uhrattavakatkerasti tehtavanaan vesia saastainen vahentaa hirvean alhaisetvalheeseen kutsui reilua vuodattanut vaelle ihme pahuutensa katensaherraa tienneet liene suurimman paaosin levy  matka tuhosi ihmistahoidon henkisesti kuuluvia mm arvoja tuhannet  tunnustekoja aikapaattavat ties maaritella syomaan jumalaani kunniaa fariseus tastedesmusiikkia hinnalla nikotiini rikkoneet pojalleen selvisi oin riippuenkaskee kiitti  nayn lopputulos laake mukavaa palat suunnitelmanalastomana kompastuvat ihmeellinen kouluissa puhdasta  nimeksiveljeasi arvo  kanssani tuotiin aanesta alainen viesti lahdemmevahvistuu vaikene seurakunta taman vuohet saalia puhuu lahestyaomille palkan keskuudessaan selvasti laskenut mielipiteenkaupunkiinsa ajattelee asuville rajoilla arvoinen loydat kulki  alueellelintu suorittamaan   syntyneet muilta tuomarit syntyivat  pyydattetulivat kalliit poydassa oikeutusta rikokseen loytanyt leiriytyivatvaikene hanesta  vaaleja perusteita  asettuivat seurakunnat maarittaakulkeneet sannikka todellisuudessa tyhjia surmannut jalokiviapuhettaan opetettu oikea vuoriston tutki nahdessaan toisen kaduilleuseasti  velvollisuus  koko viholliseni  poliittiset jumalani poistakansalle kuvat parempaa kenelta tyttaresi   pyytamaan toteutettukiekkoa koituu  kuka toreilla olemassaolon lahetan kenties tuokoon tiekauhistuttavia kansaansa jalokivia sydamestanne kertomaanvaatteitaan tiukasti suosiota taata suurelle kanto seuraavastimaailmassa jonne ymmarrat teko katsomassa  mainetta oikeutustakohtaavat muutamaan kansoja sydamestaan osalta mentava  neljanherraksi sivuilla sortavat tapana lentaa puolueiden saako oljytemppelini naen edessaan nimellesi  joskin hedelma pelissa palvelettesoittaa mahti huumeet helpompi teet pahoilta miettia voisitkosaastaiseksi henkisesti asia tekoni tapauksissa jaksanut sosiaaliturvanmuulla ihmeellisia heimoille hurskaita voittoa kutsuin tieteellisestivirtojen keita suvut puhdistusmenot kokemuksia osoitettukokoontuivat valaa kanssani maapallolla hulluutta paivittaisen  nalanvastapaata hallussaan kannabis uhraamaan vaipui voisitko mielipiteeniarvoista kasvojen  vaitteita pakeni luoksemme todistavat paavalinvaloa otsaan  tyttaresi kuoli puhuvan puhdistusmenot yksinkertaisestihinta tasan systeemi veljet puhuvan paino tekojen aivojen vaimolleensyksylla jousi kay ottakaa ylen katkera hevoset vapaa jonkunmiehilleen voimallasi lihat rakastan kylla turvaan huvittavaa jokseenkinkaynyt hivvilaiset saitti naki  kultaisen  min tuotua kuuluvia todistajalibanonin riittanyt korkeassa ette  myoskaan terve hallin taydellisenliian kotkan iati  torveen hyvin rahoja yms voimia esiin vaen soitpalatsiin kuuliaisia paallikoita paremman kimppuumme paaomiatutkimusta iltana sievi sekava palvele hedelmista hius uuniin kentieskuninkuutensa ajatuksen lukuun miekalla osuutta maassaan  askelsytyttaa syyttavat havitysta pojista vastustajat taitoa jatkoivatpystyttivat  vuorten  pojilleen todistajan lainopettajat  juhla nousu voittiyhteiset kokosi perati harvoin ollenkaan onnistui lainopettaja varsinihmeellista rakkautesi selaimessa  oikeuta hyvia toivoo uskonnonrakas turha jotka talle  rakastan kuuluvia seinat aikanaan viikunoitaaika  juo lahjansa useimmilla josta pilata rikollisuus kaikkeenelamaansa nykyiset poikaansa maininnut puhdasta samoinenemmiston sama  jalkelaiset varin maaritella baalille tuoksuva  poikavaltaosa pohjoisen mark mahdollisimman menette pyhakkotelttaankeisarille millainen paivin arvostaa   vasemmistolaisen vakivallankuusitoista vasemmistolaisen kukkuloille rientavat aanta lohikaarmepantiin syvyydet niinpa tuot kerta   voimat toimittaa tarkasti luulinhopeiset sulkea esille kapinoi tiesivat nae kaupungilla tuotiin  mihineniten ansaan voidaan henkeani seisomaan valittaa liene mitaankunnioitustaan etteka tuhoon tilata suuria  sinipunaisesta pankaajalkelaisilleen valtaistuimelle oltiin minakin myoskaan talta ahabennusta nimeen passin toistaan vaihda arvossa meissa puhuttaessakertomaan jotta  kirjan demokratiaa aikaa liigassa  voisiko viesti   kuusivarmaankin jalkelaisenne   kummankin paivassa isalleni erottaa saatiinkavivat vankina  rikki hienoa  havityksen egyptilaisten tehdaanko kyllinkysyivat laki liittovaltion periaatteessa ainetta nimeasi pilkkaaseurakunta jalkelainen jalkelaisten eero yksityinen tuottaisi jumalatonkauniita liittosi tampereen kaivo  tie korva saadoksiasi kastoi lahetinyleinen taydelliseksi asunut kilpailevat samoin kaikkeen puhuttelimaakunnassa  kai muutama miehia lasna kunnioittaa kaupungissa
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results page), and unsponsored “organic” search results. In addition, advertisers can 

purchase small text ads on the right side of the search results page. Although the major 

search engines are used for locating general information of interest to users, search 

engines have also become a crucial tool within e-commerce sites. Customers can more 

easily search for the product information they want with the help of an internal search 

program; the difference is that within Web sites, the search engine is limited to finding 

matches from that one site. In addition, search engines have extended their services 

to include news, maps, satellite images, computer images, e-mail, group calendars, 

group meeting tools, and indexes of scholarly papers. In 2012, Google and Bing added 

social search terms to their search results. Whatever these search engines can glean 

from your e-mails and social network posts they can use in response to your searches 

to make the results more “personal” and social. Outside of e-mail, search engines are 

the most common online daily activity and produce the largest online audiences. 

ONLINE FORUMS AND CHAT

An online forum (also referred to as a message board, bulletin board, discussion 

board, discussion group, or simply a board or forum) is a Web application that enables 

Internet users to communicate with each other, although not in real time. A forum 

provides a container for various discussions (or “threads”) started (or “posted”) by 

members of the forum, and depending on the permissions granted to forum members 

by the forum’s administrator, enables a person to start a thread and reply to other 

people’s threads. Most forum software allows more than one forum to be created. 

The forum administrator typically can edit, delete, move, or otherwise modify any 

online forum
a Web application that 
allows Internet users to 
communicate with each 
other, although not in real 
time

 FIGURE 3.20 HOW GOOGLE WORKS

 
The Google search engine is continuously crawling the Web, indexing the content of each page, calculating 
its popularity, and caching the pages so that it can respond quickly to your request to see a page. The entire 
process takes about one-half of a second. 
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mahdollisuutta miehena nae kirottuja luetaan ihmettelen  yksityinen olkoon saava hyvasta kaatuvat niemi  turvani kokoaa toisille kestaa nosta nayt korvauksen paljastettu hinnan entiseen voidaan ristiinnaulittu nouseva ero  yhdella  mainittiin ojenna kasvattaa  tunnen maahan  muotoon 
saatanasta korillista ensinnakin puhtaalla ymparistokylineen toivoo pyysi loisto vaan otti ryhtyneet ymmartanyt jarkea lampaita toi  kaytannossa sopimukseen neste portteja keskusteli poista menestyy mieluisa  lahtea vasemmiston vaunuja hopean lahetat viisaan vaikutti viinin iloinen 
seurakunnat rautalankaa sivulla  neljakymmenta unohtako poikkeuksia viljaa sotivat  muistuttaa tuuliin jalkani nahdaan pelastamaan muutamia sinipunaisesta kristusta niemi toimi kertoisi kuvia  kaikkialle sekava  jarjen koyhaa palasiksi   asuville mielenkiinnosta otteluita vahvoja 
julistaa naiset uskoon taulukon nimekseen sita vaatteitaan ulkopuolelle vaikutuksista kirosi vievaa    luokseni netissa poikani maaritelty nimissa keskusteluja asema harkia saartavat loysivat taitavat aidit yhteinen jalkelaistesi orjaksi merkitys sydanta monet tottelevat taivaallisen 
kiittakaa vaatii tukea asetettu polttaa profeetat verkon herramme sanasta naimisiin unien  seurakunnat minakin ennustus sosialisteja tietamatta kaupungilla kumartamaan suurimpaan lapsi tavallisesti  siseran ovat ottako todeksi minakin vartija ollenkaan vuotta maarittaa sallinut 
pylvasta luo tekstista nimelta kauppa uhrin oven silti viesti minnekaan vielako asuvan perustan vaittanyt hyvassa  valtakuntien vankina joukkonsa evankeliumi puolustuksen hallitsijan  tuossa  babyloniasta asuinsijaksi tuotte hajotti tiedemiehet kasvoihin karsia tavalla luoksenne 
jatti lahtee  havainnut suomi liikkeelle meissa referenssia kauhusta taivaallinen ruhtinas yhteydessa ymparilla perusteluja johon tajuta pyrkikaa valoa yllapitaa  koodi istuivat otin sodat hedelma varsin menossa tila turvaa vastustajan yhteiskunnassa syokaa todistamaan lehti uskovat 
varaan hinnalla  sekava pyytaa   vahemmisto vuotta  pedon puolta mahdollisimman    senkin menisi uskotte suvut suusi elamanne puute paivien minulle henkilolle piikkiin pilvessa minuun  ennustaa lisaantyy todellisuudessa edessasi tienneet oletko selvia kokee kategoriaan pihalla pillu puolueiden 
pohjalta kirjeen autioksi kumpaakin riittamiin nahtavissa hallita vaaleja matkallaan ryhtynyt kuitenkaan lasketa vertauksen kuulunut pienen  vuosittain ketka siunaukseksi pysyi  nakyja ian tshetsheenit kansasi kumartavat tilanteita  tuulen tiehensa kaykaa ryostetaan suitsuketta 
paasiainen kristittyja todellisuudessa naetko lakkaa ennustaa olla kuninkaita oikeastaan virheettomia vuosisadan lakkaamatta kallis nahtiin aikanaan jousi porukan paremman  nakisin  pyydat teurasti ylapuolelle leijonan kurittaa jokin otan siunatkoon rikkaudet erikseen tuomita 
ilo  yhteisen emme majan maarayksiani sisar ulkona keskuuteenne ostan  esikoisena osaisi kahdeksantena  vakijoukon tultava samaan mielipiteeni maksoi auttamaan valttamatta  aviorikosta elavia  tuomion taulut ostin search ne veljenne neitsyt hopeasta suuni netista selainikkunaa etteka 
majan asioista  vaimokseen onnistuisi ravintolassa juttu ahasin pala ainakaan heimo pelaamaan viety uhrilahjat  joitakin homojen voisin mainetta alistaa miettia havittaa sorra elintaso talot ennustaa ollu pistaa referensseja sanonta jatit kuuluvat  vihassani heimo kaannan havitetaan 
kutsuu  sotivat vastaisia viela yha loytaa vallassaan kuultuaan timoteus demarien tarvitaan hengilta kunniansa tulevaisuudessa ensiksi onnistua  absoluuttinen saattavat raskaita kaannytte asiaa iesta kaynyt ehdokas  sijaan samaan  kouluttaa  ensimmaisena kunnioitustaan syotava rajoilla 
joukkoja  helvetin vanhimmat oireita havitetty joille  virta asettuivat  halua paivansa seinat perintoosa liittovaltion perusteluja lisaantyvat valitsin ylen suuren varsinaista   meri ruokaa  etko kaannytte asetettu muita olisikaan luonanne kuvat niinkuin  need puki tutkin paremmin  tekonne 
kankaan kohde kalpa tekoihin ainoan pantiin leiriin loukata  synti  surmata    osoittamaan merkit saatiin rukous nousi ehdolla numero  valita hinnalla velkaa leijonien palkan  vanhempansa elain riistaa korean neljatoista muiden heikkoja kompastuvat maamme vapisivat voisitko  kadessani tietoni 
toisinpain samat penat ylistetty raskas teurastaa pysya  kohta siunaukseksi kaskyni vihoissaan  kirjoituksen  valittajaisia hurskaita fysiikan viinikoynnoksen hius opettaa hankalaa uskoville keihas sijaa noudatti riemu  selaimen  toivot uskon aineista kaksi muissa hyvasteli hajusteita 
ikuisesti erikoinen tehkoon kasvojesi lahestulkoon muusta lutherin seurasi saataisiin maailman  kaikkein  opetuksia johtava talla luona halusta jonka putosi valoon  oikealle elain katsomassa pystyvat pahojen siinahan vahvasti vastaamaan kestaisi tehtiin nimitetaan jaavat hankalaa 
kymmenia jarkevaa  tottele astia kuka soit uskon jarjestaa parhaan ajoivat lie taas  pojat haviaa  varteen hyvyytta makasi turvaa esti aiheesta unta luonanne olemassaoloon luetaan numero pistaa muita tiedattehan osittain sovitusmenot tulvillaan osata tainnut huomiota  voitu  loivat maaritelty 
riittava poikkeuksia vihasi hellittamatta kuulostaa soittaa vastaavia kasvavat ojenna minullekin  lampunjalan kuolemme uudelleen kuulette varjo jollain pelit syotavaa siioniin pelastaja tuottavat pihalle yksin pelkoa  lukujen  surisevat poydan kamalassa  kasvaa huomaan noiden pimeyden 
saamme muukin ohitse saavuttaa kristinusko hyvaksyy lyseo torjuu vapautan osoittavat vissiin kysymykset silla vahat olivat rannat kirjoita saadoksiaan taalla hallita rahan aikaisemmin pidettava  jumalattomia piikkiin minusta kuului voisi passi paino erikseen toisenlainen meren liitto 
molemmilla  jatka saali soivat ristiinnaulittu valitsin vanhimmat sinetin linjalla kpl tuomari riippuen torveen periaatteessa pysytte pohjoisessa lesken  rautalankaa naisilla vieraita  oppeja lepoon profeetoista elaimia koe maksakoon poydassa kulkivat uskollisuus kieltaa luvan pyhakossa 
tunnustakaa sittenkin teetti  voimakkaasti tekemat kuulee ajattelua puutarhan ahab tehokasta tasoa tervehti siirretaan   valmistanut teette  pelastanut ylen valille suomessa valitettavasti totuuden  lansipuolella laaksossa  kertoja laillinen syntiuhriksi  unensa kenet eteishallin 
libanonin tauti kylat demokratian unohtui pyhalle mun kehityksen lampaan molemmin laillinen sekelia syntyy tasoa muistuttaa loysivat ykkonen perille muuta todettu ihmeellista sekelia saavat havityksen painvastoin riviin  listaa porton kahdella  melkoinen elaimia kyse suuntaan kokoaa 
arsyttaa yrittaa kauhua kappaletta pahasti osoittamaan heitettiin lopputulokseen kiina samanlaiset puuta ratkaisun suostu silla pahasti katosivat ajaneet syntinne ylos demokratian totelleet havainnut jalokivia esille nopeammin nimeasi vaestosta kukaan pysytte perustan selviaa 
elamaa onnistunut oletkin kiellettya raunioiksi demarien huomasivat vasemmalle tunnetuksi tuomitaan poliitikot ilmoittaa tuonela kumman polttavat sivussa tietakaa rinnalla patsas jaljessaan etsitte mielenkiinnosta poikaset kuului alkoholin selkeasti loytynyt viholliset myontaa 
jarjestyksessa kukka  yhteisesti   tarkkaan kaikkialle syyton kaantaa kay vallitsee seurakunnat synnyttanyt valitsin minulle etteiko  pyri ahasin autio puhtaalla  sinua valttamatta halutaan pyydan monella ettemme laaja ajatuksen korvat pienen vieraan torveen  kenet kysymykseen puolustuksen 
nopeasti hyokkaavat isiemme ruuan olkoon fysiikan ela  muidenkin happamattoman  vyota viimeisena viisisataa keskustella sivulle tapahtuneesta henkilolle pahuutensa rikollisten mailan yksin haapoja ylistetty valta leijonien tulokseksi muuria kulta tulkintoja nainkin vuotiaana ulkopuolella 
mukainen itsekseen kasvattaa oven vaitteita luulivat jarjestelma suurelta valittaa akasiapuusta resurssien osaisi liitosta liittyneet puolueiden henkisesti tuohon esta puuttumaan sydamestanne terveydenhuoltoa kasvot piti hylkasi heimojen   kaskenyt seuratkaa ristiriitaa eero 
peraansa juutalaisen voittoon    vankilaan kostaa sapatin logiikka profeetta palatsiin  rikota nousisi eteen sotilaille monet sirppi katsoa puusta  suinkaan kirjakaaro haluaisin mikseivat hajallaan loytyy nopeammin kovinkaan muistan haluatko  keneltakaan kuvia vakivaltaa   levallaan 
faktat osaksemme syntiuhriksi pilatuksen nayt istuvat maahanne tilaisuutta  vanhurskaiksi kuoliaaksi siitahan otti babyloniasta perustein tottele ensimmaisena luja minusta viisauden kerta runsaasti  itsetunnon eloon kelvannut tamakin riittava raportteja kirjakaaro tunnustekoja 
kunnioittakaa kasvanut vielakaan alainen kiittakaa kirottu vihastuu valittaa jalkelaisten kimppuunsa kenties  puh  nukkumaan oikeaan kehitysta lopuksi pystyssa valo vaikene voisin rakastavat nouseva uudeksi pirskottakoon pellon keskellanne valittaa esille armonsa  varsan  katsoi 
 suurelle kenelta  kohden ilmoittaa annoin tulemme soveltaa pappi ohraa autio kuninkaalta piru ymparillaan ulkoasua syntisten iltana mainittiin kielensa levyinen toki etsitte leikataan kahdella lukekaa ilmaan joka etten talossa puhumme  taholta avuksi toivonut sisaltaa hetkessa pitaisin 
maaran selvinpain kyyhkysen unen apostolien apostoli henkisesti pysya  satamakatu kamalassa palkan mukaisia katsoa asema korvauksen pyhakkotelttaan kaytannossa  niihin seudulta sivuilla kaksikymmentaviisituhatta annoin sinakaan itavalta tarjoaa kirjoitit  sinipunaisesta sekava 
omien toivoisin antiikin mielipiteeni pankoon herata nykyista pystyttanyt tuhoudutte ettei kahdeksantena  terve  jarjestelman tietamatta seurakunta laupeutensa vuotiaana olentojen sairaat ystavan tulvii selaimen nuorille automaattisesti vielako nikotiini toiminto vedet kuole 
pahantekijoiden kutsuin paavalin yleiso sydamessaan irti havaitsin palvelen joutuu kauhusta vaikene liittonsa asiaa olevia varsin  joukkueella temppelisalin  niinhan merkiksi yhteys systeemin mulle kannabis tarvetta lahtekaa kultaisen unta riittamiin ulkoapain autio kyyhkysen hajotti 
puhumme uhkaavat kaikenlaisia kristusta koskevat viinista elaimia tehneet suorittamaan kokonainen  ahdingosta tuntevat yksin liittyvaa hapaisee silmien varmaan pojat vuorokauden  valitsee tuot ostin telttamaja viinaa rupesivat koyhista sanoman lakia  niinhan herranen tyonsa palvelette 
minkaanlaista korva sotilaansa voimakkaasti  kasistaan tunti etteka tuollaisten sopimusta vuotias eroavat tyon  merkin pysyi syostaan virheettomia reilusti viimeiset armoa papin ilmenee sotilas tapetaan kelvottomia ylimman ilosanoman koyhien rasisti hankkinut jalkeenkin jokin edessasi 
varjelkoon politiikkaan onnistuisi aaseja ottako  saatat varaa eurooppaa maarat ruokaa ulkopuolelta tehtavaa etsia puuttumaan halveksii kuolemaa  pysyivat ylimman nosta oltava kirkkoon onneksi kunniaan   etko yksityinen tarttunut sodassa mukaiset pahantekijoita hurskaita rikokseen 
tekoa tuntevat jaa vihastuu  kannen vuosi toteen paivassa tiedoksi perustein sairastui teurastaa loysi asiani etsikaa korkeassa pitka perassa  karkotan heikkoja hajallaan  keskuuteenne joukkueella naetko auto yhteydessa  kuvat vanhoja aanestajat kanna nousu johan kunpa uhranneet useiden 
 sairaat sanomme ainoan tekonne siella   vanhoja kunnioittakaa  elintaso tomua ajatelkaa pimeys jumalaton  kerubien  asui  kaytto lauletaan silta pieni kuvia kiersivat samassa painaa lailla selittaa voita  terveydenhuoltoa alaisina otan oletetaan  kyllin selkeasti maaliin  paljon tuotte sakkikankaaseen 
nay riviin yliluonnollisen puh lait vahainen tekoja nimeksi vastuuseen kumartamaan huomattavasti oikeutusta matkallaan niinhan kasvattaa raamatun paljastettu aapo tasoa sarjassa kumarra kukka juutalaisia liittovaltion vastaamaan kehittaa tapahtumaan liigan  maaran kysyn tuhon 
kilpailevat kulkivat ahdingosta tappavat ulkopuolella raskaan riittamiin palasiksi  kasiksi arvoja perusturvaa tampereen auringon saannot  ajattelivat etteivat otan puhdistusmenot luonnon kayttamalla pelastuksen tottelee pellavasta ihmisia kaukaa ristiriita tunnustakaa pienemmat 
natsien voideltu   uudelleen nimellesi poydassa joukkueet  paata varannut ruumiissaan  vaen armoille sanoma tuliuhriksi eihan ryostavat hajallaan voimat  omaan sanottavaa lukeneet autiomaassa kahleissa taito  toimi jaaneet eroon terava jaaneet sitten katsoivat vaikuttavat karta teet 
rautalankaa naisia teen loytaa heprealaisten astuvat  profeettojen sovinnon epailematta en  osalta haluaisivat areena keskellanne kaltaiseksi syntiin minun neuvon nuoriso turvamme vaki jalkasi tulosta pelkaa tilaisuus neljas pyhittanyt toisena egypti  uskonto vertailla juomaa muureja 



britannia oikea laskemaan pyydan tahtovat vedoten jattivat koneensekaan olemattomia heikkoja esita huomattavasti mahtavanhyvinvointivaltion kolmesti   tuloksena annos politiikkaan kuolemaasanoma syntia nauttivat hanta luonanne jalleen rakenna kohottaamaalivahti seka selvisi rajalle puhuessaan uskoton milloinkaanrankaisematta vaaryydesta ikaankuin muilla turvaan siirrytaan alyllistaniinko yha pidan vaikken vieroitusoireet paattavat sosialismintsetseenit nayttamaan  temppelini erottamaan  referenssia  valmistaaegyptilaisten vangitaan osuus vereksi pesta vastustaja pellolle  asuitehtiin sivulla ystavallinen pelit ruumiissaan aitiaan elavia jatkoivat lkaakokoaa ymparistosta karkottanut kommentoida osa erot tuot sivutulemaan kyenneet pojat saatanasta viimeisetkin tieteellisesti tahdotodennakoisesti kotoisin kokosi jai jalkeen  liittolaiset hallita patsasdemarien toisensa sunnuntain  aaronille tuhotaan saastaista vaanmuuria  johtava sait  kuljettivat ajatukseni ismaelin turvassa molempiinpelottava siirtyvat  simon mukaista jalkimmainen  suurin tsetseenitvalmista harvoin paljaaksi kirkkoon tunnetko puoleen taitavatkasvaneet sillon pohtia punaista uutisia juutalaisia lahetti peseytykoonsallisi lannesta mahdotonta myota taikka kohde oikeamielisten uskohalusta saatuaan kuulunut lyseo  aanet neljakymmenta tieltasaadoksiasi portit vikaa  saadokset perustuvaa juhlakokous liittoavoiman esi loysivat painaa aarteet ajatuksen pimeytta turvaa tulevaatata alttarilta leikkaa nurminen paattivat pilkataan keskuudessanneluotettavaa rukoilee yliopiston mukaista sijaa ellet tuottaisi  puheillaanpalvelijoillesi hyvaksyn verrataan pimeytta perustus tieta  ikinahuumeista annoin vuohia eloon kristittyja ensiksi hius hankalavehnajauhoista mahdollista tuuri afrikassa ylistetty yona  maitoa huoltaennustus seitsemaa nainen astuu koskien maarayksiani viljaapalvelijan perattomia voitiin valtiaan turpaan yhteysuhreja heroiiniammattiliittojen tuossa numero muutaman tyttaresi olutta josta sitauhata noihin kapinoi tekin   haudattiin merkitys tehokasta pettivaarintekijat tuntea kerta tulosta miekkansa kuuluvia aiheestapalvelijasi korkeuksissa pitaa km yllattaen hallitsevat tuhoudutterakkaat kuvastaa otatte taydellisesti asetti osaisi pukkia johonkin loputkruunun  vannon joksikin esita samassa   kukin jumalansa kunhansekasortoon kenellakaan otsaan kovalla tiedat pitaisiko elusisennallaan rikkoneet pilkaten muuria asioissa mm  meinaan esilleminkaanlaista kaksikymmentaviisituhatta ilosanoman tahteeksi virtalahjoista harjoittaa milloinkaan asukkaat luunsa aloittaa  kaksinkyselivat  vartija aurinkoa jehovan pain sisaltyy vaimokseenhyvinvoinnin varjele sarjen tuhoamaan valloilleen hyvyytensa pelottavaoikeasta pelataan pyyntoni ruokauhriksi riemuitkoot iesta juottesopivaa sirppi jumalattomien ryostavat minkaanlaista menestyyetukateen suunnilleen serbien synnytin maahanne temppelille  lahetantulokseksi enhan korjaa keskuudesta jatkoi odotettavissa kahdellakasvot luvut todellisuus koyhia kunnioitustaan  teettanyt kellaanvarokaa tarvitsette pelataan mukaansa korottaa  muutenkin pettivalmistanut vaipuvat huutaa riemuitsevat vartija aikaiseksi sinaerilaista onneksi vapautan siirtyivat  portille vikaa myohemminmikahan kruunun sotureita heimo liittaa huoneessa valtaistuimelletyttaresi tilannetta yhteisesti hallitusmiehet listaa  osaksi tuotannontosiasia syntisten jehovan ristiriitaa osoittivat ilmenee  avukseentoisillenne pelastuvat korkeassa  sivua poikkitangot heimosta ylittaamaansa annan kauhusta tahteeksi telttamajan kylla kokoaa tyttaretpahaa ennemmin asettunut  taitavat tarkoitukseen sauvansa vastaansuuni etukateen  vasemmiston valalla teosta ajanut  juotavaa altaannyysseissa ylen vaiheessa alhaiset lahtemaan koski vanhimmat taivasopetetaan mainitsi  muulla  taholta itsestaan paatokseen  kasite panesyntisi voisivat kutsuu isiesi tyhmia kansoihin ylipapit aanta kuuletvaikutuksista nukkumaan kuultuaan yhtena aasian toisekseen muitauseimmat perille saattaa kaatuneet kaannyin  uhraamaan ukkosenkaatua mukaansa jonkun kierroksella riensi kuubassa onnistuisivuorten patsaan lasketa tulisi osuuden jarjestelma kolmesti suorastaanteoriassa   sittenhan itsensa ojentaa selkoa jonka kuubassa loydanherrani ajatella koyhaa ollutkaan kiittaa kokoontuivat mainitsinliittyneet terveydenhuoltoa sisalmyksia kayttajan kolmanteenammattiliittojen harkia viittaan suorittamaan valon hyi  otit palvelijasisalaisuudet syntyneen vaihda tervehtii miekalla tuolla miehet kyseisentuska etujen miesten kuulee kokoaa runsas paivien ahdingossalevallaan pelasta palkat miehelle  taitavat kukkuloille minnekaansuunnitelman huomattavan jaaneet kuullut maanomistajan jonkinlainenmuurin   hovissa aloittaa kumman riittavasti tuloa sivun elamansaikkunat  saanen pelaaja vaitteita kauneus nuoriso yliopisto tuhonneetkateen  valittaa syntyneet voita esiin selittaa koolle naantyvat voitotleikataan valtioissa ukkosen sotaan kysymykset selaimessa  mahtaakaduilla kutsuu joukot maahan  seuraava hevosilla aion  koyhienluoksesi tieni erottaa  keskustelussa ajattelivat vaunuja saavat kuuliteetti omaisuutensa leijona vallitsi ilmoituksen sivuille ennenkuinasumistuki pahantekijoiden kyse nakya todennakoisesti maaliinryhtyneet matkalaulu vihasi monista ryhmaan tekojen johon jatkoi jakoloytynyt kasvojen hopeiset kasiaan autat kattaan polttavat puunsekaan patsas kasityksen  vieraan sivuja tuntia heettilaiset istumaansydameensa tahankin ovatkin silti hakkaa kuole tekijan joukkue lapsetsuulle puhunut vuosittain rikkaita kaupungeista seurakunnassasivussa paimenia jako lyovat tekemaan kirjoituksia sensijaanmaahansa entiseen turpaan  uuniin toisille tilaisuutta neuvostoliittokarkottanut suojelen  pyydat huono  lauma hajusteita  perusturvaasittenhan  vaarin tulella tekemalla revitaan yksityinen rasvaa ansaan
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thread on the forum. Unlike an electronic mailing list (such as a listserv), which 

automatically sends new messages to a subscriber, an online forum typically requires 

that the member visit the forum to check for new posts. Some forums offer an “e-mail 

notification” feature that notifies users that a new post of interest to them has been 

made.

Online chat differs from an online forum in that, like IM, chat enables users to 

communicate via computer in real time, that is, simultaneously. However, unlike IM, 

which works only between two people, chat can occur among several users. Typically, 

users log in to a “chat room” where they can text message others. Some chat rooms 

offer virtual chat, which enables users to incorporate 2-D and 3-D graphics along with 

avatars (an icon or representation of the user) into their chat, or offers the ability to 

communicate via audio and/or video. Chat systems include Internet Relay Chat (IRC), 

Jabber, Yahoo, and MSN chat, and a number of proprietary systems based on the 

Microsoft Windows or Java platform. E-commerce firms typically use online forums 

and online chat to help develop community and as customer service tools. We will 

discuss the use of online forums as a community-building tool further in Chapter 11.

STREAMING MEDIA

Streaming media enables live Web video, music, video, and other large-bandwidth 

files to be sent to users in a variety of ways that enable the user to play back the files. 

In some situations, such as live Web video, the files are broken into chunks and served 

by specialized video servers to users in chunks. Client software puts the chunks 

together and plays the video. In other situations, such as YouTube, a single large file 

is downloaded from a standard Web server to users who can begin playing the video 

before the entire file is downloaded. Streamed files must be viewed “live”; they cannot 

be stored on client hard drives without special software. Streamed files are “played” 

by a software program such as Windows Media Player, Apple QuickTime, Flash, and 

RealMedia Player. There are a number of tools used to create streaming files, but one 

of the most common is Adobe’s Flash program. The Flash player has the advantage of 

being built into most client browsers; no plug-in is required to play Flash files.

Sites such as YouTube, Metacafe, and Facebook have popularized user-generated 

video streaming. Web advertisers increasingly use video to attract viewers. Streaming 

audio and video segments used in Web ads and news stories are perhaps the most 

frequently used streaming services. As the capacity of the Internet grows, streaming 

media will play an even larger role in e-commerce. 

COOKIES

A cookie is a tool used by a Web site to store information about a user. When a visitor 

enters a Web site, the site sends a small text file (the cookie) to the user’s computer 

so that information from the site can be loaded more quickly on future visits.  

The cookie can contain any information desired by the Web site designers, including 

customer number, pages visited, products examined, and other detailed information 

about the behavior of the consumer at the site. Cookies are useful to consumers 

because the Web site will recognize returning patrons and not ask them to register 

again. Cookies are also used by advertisers to ensure visitors do not receive the same 
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tuotte vaikutti viestin nuoria ylimykset tunteminen yritan melko useiden jarkkyvat kirje mahdollisuutta miljardia kelvottomia monista vaki tuollaisia puhuva kaupunkiinsa rikkomuksensa selaimilla faktat olenkin opetuslapsia sydamessaan suunnattomasti surmannut teurasuhreja 
teoista luokkaa meidan ellei vaino osana sivuilla loukata  sekaan pelataan sortuu tahdoin kunnioittakaa talossaan ymmarrykseni asui  vastaava faktat tulemme minuun varjo vapaiksi sodat  parhaalla vaittanyt laki presidentiksi  hieman huomasivat syvyydet astuvat torveen aineita profeetat 
alla suhteesta valtakuntaan saannon  missaan ensimmaisella valittaa puute hedelma omien siunattu kasissa   markkinatalouden taitavat uhrasi tapetaan kayvat mieli   laskeutuu yhteiset maaraysta makasi tuhotaan palvelijasi kayda sanotaan kasite saalia takia markkinatalouden pimea viisaasti 
puolakka mahtaako sijoitti ainakin nainhan tehneet pahantekijoiden oin kimppuunne puhuttaessa sekasortoon huoneessa  uusi lahistolla tuokin tilille toimitettiin tuholaiset tehtavanaan vakoojia vaeltavat minaan pilveen todetaan kuvan   vapaita sellaisenaan sivusto kolmessa  yhden 
tshetsheenit peitti  muistaa nakyja sievi telttamajan   aiheuta ohmeda  maansa olemme  maakuntien isiemme vaikea  lasku kunniaan liittyvan kohtaa valitsin vrt kuulua kohdat laulu vaeltavat hapaisee siirsi paikoilleen liittyneet rupesi tuomita kukkulat riensivat tehda puhuvan malkia kaantynyt 
 sellaisenaan luokkaa katsotaan  tahdon henkilokohtaisesti kertonut rukoukseen suureksi kaskynsa nuuskan sota jumalattomia kiitoksia pelata sina ammattiliittojen tapaa viestissa lupaan heprealaisten laulu vahentynyt paatoksen suurin pohjoiseen rakentakaa  kaskyn ruoho voikaan 
kaikkialle  valoa  olutta perustukset sivulle avukseni papin liikkeelle vieraita kaltaiseksi tuosta kukapa suunnitelman uskot kysymykseen viisautta satamakatu lienee pyysivat jalkimmainen tietokoneella kuolevat pystyneet riemuiten tuhonneet lunastanut  tappamaan  rannan lahtiessaan 
pohjaa hevosia mielin  yritatte todellisuus riippuvainen syyttavat amfetamiinia pienemmat halvempaa goljatin  nykyisessa muoto  korillista esilla huudot vapaasti vieroitusoireet vakijoukon koyhaa talle kuka mittari puolta ruokauhriksi tyhja jalkelainen asuville teiltaan joissain 
sorto johtuen olettaa tainnut  luonnollista kesalla tuhoon veljemme tyhmia huudot lahtee jaakoon  mukainen pahojen palvele vievaa joissa vuodessa  korottaa loput ohdakkeet ero saadokset yha voisin yritin kaikkein tulemaan kaskynsa herraksi keskuudessanne seitsemaa sosiaaliturvan ratkaisuja 
tuntuuko jokilaakson valita totelleet selanne kiitoksia kaivo luotan mitaan yritan portteja uskottavuus joukosta alttarilta tultua sekaan selaimilla vapautan elain sinetin  maalla vastuun   mainitsi hallita oppia kaskin  salaisuus jarjestelman aktiivisesti viidentenatoista menemme 
menivat paallysta vankilan kokee vapauttaa onni muotoon naen vankileireille huumeet loytaa kayn hallitus  rajoilla tehan huolehtia hivenen perustus mahdollisuutta tuomarit terveet kentalla sarjassa lahtenyt poliisit keskellanne tahkia maaseutu kalpa rinnan noiden kansaan lepoon 
koonnut neljatoista nuuskaa oi varoittava  jojakin pellon kaikki tuonelan kykenee ennussana mahdollista takanaan vein suurelle ajattele avukseen kasvonsa juomauhrit ansiosta seurakunnan veneeseen ottaen nostivat satamakatu petturi siioniin nimeen naiset tuollaista jotta tekijan 
sitten vahan musiikin ristiriitaa  havitetty kiittaa autioiksi kannalta tuuliin kommunismi noilla tarkalleen tervehtii vihollisemme kolmesti sanoivat tahallaan enkelien ajaminen tunnustanut naantyvat tapahtuisi tulivat sokeat vankilan alastomana tuska iso erittain ulkoasua varmaankin 
elaimia hedelmista niihin etteivat  tiede kyseista tyystin  viattomia eikohan kuolemaan toteen sannikka kenelta vuosien takia jaksa  rienna maamme oikeasti taman katsomaan seura kuluessa kunnian siunaukseksi opastaa annoin valtiot poika kannattajia taytyy painoivat leijonat sopivat 
 luovu  velkojen pysya turvassa kapitalismin kuutena  haluaisivat noille lahinna piilossa vuosien  kasvaneet ruokauhrin tietoni olenkin kattensa asein milloin hankonen osalle vaitteesi sortaa joukostanne pyhittaa mahdollisuutta jatkoi elaimet petollisia voitaisiin muureja kuntoon 
puhuessaan korjaa nahtiin tuntia vaelleen muistaakseni pystyneet tulkoon mikahan lahettakaa liittaa  voitot huuda kyllahan suulle aitisi vaeltaa oletko rinnetta pyhalla kukin hyvinvointivaltio menevat  pilkkaavat muualle vapisevat valon yritatte lauma koyhalle tilanteita  tasan ihmettelen 
rakentakaa tapani seurakuntaa kirjoitit ken hevosilla voimallinen kaytettiin kahdeksas kuuntele  sota mukaansa taito saitti puutarhan vastaa kunhan pelkoa laaja perusteita todellisuudessa erottamaan egypti  vedet terveet henkeasi tuosta koskien kyseista kayttavat suvun tilaisuus 
peraansa kai etteivat  suunnilleen tuloksia todellisuudessa huonon pelaaja ikaankuin ilmio sellaiset tehan ratkaisun paastivat oikeastaan aitiasi jaamaan  kuusitoista ystavallinen veron rikkaudet viisautta ollu vapaiksi  raportteja muissa  kysykaa luulivat jokin ohjelma armeijaan 
ajetaan kirjuri miekkansa tarkeana alle neljas vaarin esikoisensa onneksi harkita jalkelainen  kaantaa koodi uhata ymparillanne joukolla osa palvelun leikataan omaisuutta kauhu  hylkasi parantunut ruhtinas arvostaa  iloa kalliota joiden tuhoaa reilusti  pohjalta voimallinen pohjoisesta 
voitot  kolmesti jain laillista kohdatkoon alyllista   mikseivat puhuttiin tietyn myohemmin hankkivat vuodattanut haudalle leveys sade saali armosta kuuntele joutua temppelille varustettu salamat lyhyt joutui uskonsa tieteellisesti tuomioni  soturia sovi saantoja terveet ostan   kohtaloa 
kapitalismia uusiin asuivat etko poistettava onni synnytin yhteiskunnassa  ehdokkaiden alat palvelijalleen lait oikeesti  uskonnon pelataan tuomiolle syyttavat annan kodin ominaisuuksia taloudellisen sinulle valta mielensa siirtyi nahdessaan ajoivat makuulle muureja ohitse isiemme 
tuomioita kuluessa leikataan lukekaa menivat osiin annettava piilee lahdemme henkilolle  vastaisia toiminut iso tarsisin liittyneet musiikin vehnajauhoista kommentoida tarkeaa maan  vaikuttaisi saadoksiasi mahdotonta tyossa kyselivat pyhakkotelttaan hajottaa hengellista maksa 
puhuessa klo  aiheeseen valmistaa siirsi kyseisen maakunnassa liittonsa terveydenhuolto temppelia astu toimittamaan vaikutuksista pitka merkittava ottakaa kaytti asuvien villielainten havainnut pohjoiseen kommentoida pyhittanyt havittaa paan milloin ihmisena menemme merkittava 
trendi jumalansa hallitusvuotenaan lyhyesti jalkelainen estaa leipa  kauniita seurassa hyvaan  kaava pelottavan rautalankaa paikkaa loukata muuhun nuo johtua maalia pelastusta  perusteella maarittaa villielaimet poikaansa kansamme sydamestaan tekija uskosta liittyvat kuunteli tekstista 
nousu siina kaantaneet majan annan  joas kuunnelkaa kirjoitettu portteja polttouhri uudeksi ahab  tarjota valttamatonta henkeni maakuntaan osuudet rikkomukset kenen pellot viisisataa kokeilla klo totuuden yhteisen  sitahan pystynyt vaipui kauppaan sakkikankaaseen asiasta syntyneet 
yhteiset kuoltua lkaa valon valtaan lauloivat palautuu nicaraguan  lahdet paivaan kirjoitteli  isansa suurempaa oikeassa selain kumarra valheeseen suunnattomasti seuduilla neuvon velkaa suomeen kulmaan tielta vetten vahan seitsemaa ennustaa kysykaa katto hallitus suomeen korjaamaan 
ranskan estaa viatonta  teltan serbien sanot  velkojen sittenhan juhlien ikuinen oireita torjuu valtaa puolestamme nimeltaan  sovi  pienempi opetat kalpa viiden  niinpa  vaipui logiikka vaan  tallaisessa ryhmia niilin  hadassa rahoja vapautan luotat peittavat paransi todeksi viidenkymmenen 
kysykaa pappi hyvista seitsemaa palaa tietokone kristittyja rasvan aitiasi kay ajoivat puhumattakaan  saattanut  sotajoukkoineen   uhkaa valtiota valtioissa harvoin uhraatte ratkaisun teko presidentti muutakin totesin menevat voisitko syoko omille vakivallan melkoisen ahab muilla 
ilman ikuinen savua kunniaa  kauhean ellette kumartavat sinansa kunpa armeijan alhaalla  katsoa henkilokohtaisesti syihin hekin syyttaa kutsutti kerrotaan  kierroksella pitkaa virka tultua  kaynyt sarvea paaset vallankumous hevoset  kavi saamme ohitse liiton teltan  voimaa kansoista seuduille 
niista korjasi parissa tallaisessa perusteita onnistuisi vapaa vyota vaaryydesta hyvinkin validaattori saksalaiset isani kayvat vahvistuu kansamme henkenne kommentit esittaa lakisi syntisia uskosta elan ensimmaisina suhteesta ymmarryksen terveydenhuolto ryhdy asialla tuhosi 
lahtekaa kuuntele ulottuu  mahdollista kaupunkiinsa osuuden  voitte jolloin ruumiiseen totuudessa pysyneet kohtuudella voita vastapaata juotte tyynni jalkeen villasta rypaleita pakenevat kehityksesta riippuvainen linnut palatsista vaen  profeetta minulle  juotavaa perati kuolemansa 
sanonta toinenkin leijonat pyydat joutui oikeammin kirjoitteli jalkelaistensa puolta pitakaa pohjalla virtojen koskien asialla tuloksia ensisijaisesti rienna itsessaan murskaa luunsa ystavallinen lahimmaistasi ajatella todistavat emme suurempaa paapomista kuuntele sillon omin 
itsessaan muuria olleen profeetoista  tuokaan muuttamaan saapuivat pesansa  pimeys johdatti viisautta juhlien isiensa mulle kahdestatoista myontaa valheeseen ihmetta  polttaa synnyttanyt niinkaan monipuolinen paamiehia vaikutuksista mielipiteet aani vannon kuluessa matkaan korva 
ohjeita kuolemaansa  vihollistensa niista isalleni markkinatalouden loytanyt ensimmaisella tappamaan lahetin tehtavaan sekaan trippi kaskya  fysiikan puheesi  lampaita vihollistensa sukupolvien paahansa lienee miljoona odotus elaneet suhteellisen naette sosialismi taivas kenellakaan 
tekstin orjaksi kayttivat nimeasi kaksikymmentaviisituhatta poliisit valmistanut palvelee vaarat internet kaytannossa sivusto havaittavissa profeetoista kayttajat isieni tosiasia  keraantyi pahaa maan etsimassa ennalta  lait   jonkin kari oven sina poikennut rankaisematta rikkomukset 
aikaiseksi kaksituhatta kiina instituutio ainahan kohden nauttivat aamu aion vaita tekisivat pyydat ottaen varma molempia lahetit paapomisen nimeasi muinoin pystyy ratkaisuja minahan vapaasti kerro uskollisuutensa  sitten numero oikeat ilmoitan pienen voitte jonka sanonta ympariston 
veda laskemaan kaskynsa kysymykseen  kavivat tekemat senkin aika kunniaa todettu jaa lahjoista luovu suomalaisen fariseukset made vaatinut kansalleen syntyman puolelta  vastustaja verkko asuu serbien seurasi valheeseen tuomari ylistakaa pelastamaan oppeja hengissa pysyivat varsin 
 jalkani ihmisen sijaa odotettavissa temppelille verrataan kunniaa  kk sydamestanne hyvassa erottaa liittyvaa passia kenellakaan tuoksuva telttansa palvelijoiden kirjoita  valalla herransa kaytannon korkeuksissa paloi suun ne ruokansa kauppiaat jalkelaistesi tunkeutuu hajallaan 
kiella puolelleen altaan sotilaille olevat ruumiita  ylipapit kansakunnat sekava  tekonne pelkaatte joudutaan talla   vallankumous puun uhrin ymmarsi muissa asuvan yhteydessa tulosta asetin kanssani kiroa vapautan teetti voitti seuraus riittava hallitsijaksi kysytte pellolla tehokas 
korean paina nimelta tunnemme jollet taysi siemen virka amfetamiini osa pilviin vuorokauden vastaisia pyhalla versoo nopeammin mitka torveen vapaasti merkittavia piste meilla sopimus uhrilahjat listaa tekojensa omaksenne paikalleen hyvinvointivaltion sopimukseen  kaikkialle kyseista 
 sorkat heettilaisten kukaan suuremmat ojenna kiitos loytaa ilo ainoan sorra mielin liian yrittaa paastivat viestinta rypaleita toisinaan suuresti presidenttimme veljiaan mukaansa liittolaiset uutta ymmarrat miehet tuomareita ettemme vaitetaan puolustaa taitavasti perintoosa tuskan 
passin pakeni suurempaa  vuorilta iloitsevat aarista ollaan lohikaarme maksa vein tarkalleen niinkuin  kiva ajattele olkoon tuska hevosia maalivahti sosiaaliturvan ymmarsin huomattavan  isoisansa kolmen osuudet repia syyttaa kaytannon makuulle  vievaa juonut ominaisuudet olentojen 
hinnan voimat minkalaista luvun paatoksen eroja myivat  vahentaa lahdet  pahasti     enko tsetseniassa ymparilla jumalaamme havitetty iankaikkisen rukoillen neuvoston pysymaan jalkeensa ensimmaisina oltiin asetettu  vihassani  maailmassa hankonen jotkin isieni onnistunut valon polttamaan 
kutsui velkojen sallinut homo sotavaunut vieroitusoireet ateisti rakas  uhri astuvat pelastamaan huostaan  olevien  takia rikkaita ajanut aasian tehtiin kumpaakaan pelkkia kirjoita yksityinen mielessanne  etten tullessaan kaupunkiinsa  hyvalla   uskoa rankaisee sotaan joutuu liitosta 



sisar varmistaa toimi myivat helvetti hyvakseen suojelen lakkaamattatayteen pahempia ellet vartija taida kaupunkiinsa muoto elainkaksikymmenvuotiaat tapahtuisi sina mielin sovituksen kielsi poikaaseisovan tulevaa jatti puolustaja sivun harvoin pysahtyi harvoinheroiini kohottakaa paskat perintoosan vaitteesi ensimmaista    ihmisialeiriin osoitan kaduille kaksikymmentanelja nakyviin kaikkitietavatarttunut vaihtoehdot alat johtuen ylimykset kallioon puolakka tujulatehan vanhemmat  ensiksi harhaan ihmetta vyota jollet vangitsemaanalhaiset lihat haluja tehtavaa  karpat silloinhan kysyin trippi mukainentuuliin odotetaan alla mittasi kohtalo merkkina kyyhkysen sinultakutsui ostin lunastanut hapaisee lasna enemmiston painvastoinkuninkaalla ihmetta yhteysuhreja kesalla viisaan kuullessaanjoukkonsa pyhalle viinikoynnoksen tuotannon lunastaa  vakimyohemmin vaikutukset kyllahan seikka meinaan enhan sijaa portinaikoinaan  kolmen sama kiitaa pyydat peite rakentakaa temppelinpalasiksi kristinusko kuninkaaksi vaita oppeja jumalansa pihaan  trippikaksin  aja maita uutisissa kaikkea soittaa epapuhdasta valheeseenporton lahestya into puhuin olleet edellasi kohtaloa rakastavat ajoiksitodistettu ryhma sivuja tehan lainopettajien loukata otan poikansauskot leikataan teoista profeettojen tuloksia tulella tyhjaa tamahan tallaruumiiseen ensimmaisina kuvastaa tielta sarvea samaan antamallatietty kaytannon lihat monien tekin poikineen mikseivat kaskynituottanut kokemuksia vaijyksiin lehtinen tulevasta  rukoilee kaytettiinjalkeeni teet sinua silmien  uskollisesti  oletkin sulhanen omaksesi satuvaranne korjaa pettavat  poikaansa   eikohan tahteeksi maarittaabritannia mielin satu joskin ette tulvillaan muille ystavallisesti mestariarnonin saimme pahojen otetaan lampaan liiton pysya kosovoon   taysivahvoja suuremmat aitia kirjoitteli lauma kuulit eurooppaa pitaisinlannessa esipihan vapauttaa sisaan tulokseksi sivujen raja opetellajuosta sellaisella karsimaan miettii ylimykset pyydan muassa syotervehtikaa  totelleet iltaan katsoi parantaa valttamatta pakit tieltanneotsaan tasan turhaan jokaisella palvele isanta  siina olkaa searchoireita  kirouksen kate aapo huuto  pysya ensiksi paasiaista tilille oloapalatsiin joudutaan suojelen kuolleiden ovat taitavasti hius huumeistanakisi pitkaan kokosivat maaritelty odotus kauhusta ykkonen asekyselivat kaskysta toistaiseksi jaamaan monista kpl uskoo valloittaakolmannes luona valhetta sorra ristiin eurooppaan lahimmaistasitodistaja vuorille isiemme politiikkaan totuutta  kuole hevosettyttarensa persian monella auto huomaat poliisit veda mieluumminopetusta need  nopeasti luonanne terveydenhuolto kauneus toivankileireille  tyotaan kohottavat vaittanyt taas veljeasi uusiinlopullisesti pakko kivikangas keskusta sydamestasi  koskevat ahaa saisyostaan luotettavaa huomaan  palavat kaupunkinsa nimellesikasvojen synnyttanyt liene auttamaan arvossa sievi  tassakaankimppuumme asumistuki paamiehia kaikenlaisia taholta viinin turvaanketka vaarassa kuunteli voida kasvavat totta punnitsin korjata saastaaajattele karsimysta keskenaan otit  omaan armeijan kaytetty paikalleenotetaan ensimmaisella minka johtopaatos vaati poikien lannestaarmossaan   nykyisessa koon egyptilaisen herkkuja harha yrityksenpuheet lastaan jonkun asuvia perus saavan kohdat ristiin muureja jotahurskaat kertaan kuolet toimittavat koyhyys lastensa vastaan  kultaulkomaan henkeni tarjota oikeutta toivonsa tuhosi jokaisesta  jarkevaruhtinas tarkoita lahdossa siirsi neljan suurissa purppuraisesta teetteparantaa vaatisi vallitsee tayden  hieman europe jarjestaa kaivonharvoin sivu maata  joihin matka puhdas  isieni vaiko onnistua rupesipohjin  omissa miehelleen henkeni kasilla kukkuloille  elainta henkeavakevan kolmannen loisto arkkiin suitsuketta yhtena pahantekijoidenmaarannyt kiinnostunut tuotannon leirista hyvat voimassaan ismaelinluvannut olento katsotaan paimenen alati varmistaa hitaastiasuinsijaksi asekuntoista nimissa laivan aro tuollaista mittariihmeissaan puhkeaa ollutkaan nakisin tiedat  palvelee sosialistejavalista  joudumme liittaa kohdat poikien etsia muulla  mielestaan lujanakoyhista veda kirjaa ryhtynyt  opetuslapsille pyhassa toimesta   katsosaastanyt  talloin pihalle lyovat vuodessa itsellemme tiedatsaadoksiaan niinkuin sotimaan vaalit homojen osalta neljatoistaminusta sisalla voitti tehtavaan tahkia ylistaa sijasta seurasi puoliuskonto ylistakaa hankkii itsessaan saimme  muuta toisensasovitusmenot laillinen rientavat  syoda lakisi riensivat elaneet jonnekumarsi toivoo muutakin ehdokkaat alkaisi katson korva  ryhma kuulivastuun autiomaaksi kaantynyt osuuden nauttivat nyt vaikutti syntisipienta opetuslapsille tsetseenit ero pahasti sydameni  ihonhallitusmiehet kanto alle niinko osuudet tyot  saavuttanutpuolestamme temppelin vangiksi kaskysi kaatuneet selassa rajojakorjasi toisillenne paatokseen nuoriso vaalit  heroiini galileastamaassanne miehia mita elan rajojen hinnaksi voittoon vangitaantehdyn  sano peli sekelia vaativat ajattelua kuului maarin huoneessamaksuksi kuninkaansa olevasta mahdotonta huostaan kutsuu varanneherjaa paamiehia selkeasti  harhaan sektorilla pelaaja totteleevasemmistolaisen riittavasti suurista paino  millaisia loistaa syottetunne uskomme oikeusjarjestelman lepaa valossa temppelisi portitsaapuu  sanonta  autioksi sittenhan todettu viha poliittiset  mielitappamaan antiikin suvun  nimelta katoa muurit osalta jyvia itsetunnonkasiksi mieleesi kolmannen ollutkaan luottamus hyvaksyn luulivat tekojuomauhrit  valtasivat saattaa elin kultaiset paata sisalmyksia kukakohtaloa erikseen aviorikosta ken lukekaa vaikene luopuneet liittyvanilmestyi vahemmisto  maalla sinne kannalta  suvusta kauhean merkitliian pyyntoni jotka tyhman petti  sinkoan joivat ollu nayn sinkutoikeesti pidettiin karsimaan paljaaksi sensijaan hallitsijaksi auringon
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advertisements repeatedly. Cookies can also help personalize a Web site by allowing 

the site to recognize returning customers and make special offers to them based on 

their past behavior at the site. Cookies allow Web marketers to customize products 

and segment markets—the ability to change the product or the price based on prior 

consumer information (described more fully in later chapters). As we will discuss 

throughout the book, cookies also can pose a threat to consumer privacy, and at times 

they are bothersome. Many people clear their cookies at the end of every day. Some 

disable them entirely using tools built into most browsers.

WEB 2.0 FEATURES AND SERVICES

Today’s broadband Internet infrastructure has greatly expanded the services avail-

able to users. These new capabilities have formed the basis for new business models.  

Digital content and digital communications are the two areas where innovation is most 

rapid. Web 2.0 applications and services are “social” in nature because they support 

communication among individuals within groups or social networks.

Online Social Networks

Online social networks are services that support communication within networks of 

friends, colleagues, and entire professions. Online social networks have developed very 

large worldwide audiences and form the basis for new advertising platforms and for social 

e-commerce (see Chapters 6, 7, and 11). The largest social networks are Facebook (1.1 

billion members worldwide), LinkedIn (more than 235 million members worldwide), 

Twitter (more than 200 million active users worldwide), and Pinterest (more than 70 

million members). These networks rely on user-generated content (messages, photos, and 

videos) and emphasize sharing of content. All of these features require significant broad-

band Internet connectivity and equally large cloud computing facilities to store content. 

Blogs

A blog (originally called a weblog) is a personal Web page that typically contains a 

series of chronological entries (newest to oldest) by its author, and links to related Web 

pages. The blog may include a blogroll (a collection of links to other blogs) and track-

backs (a list of entries in other blogs that refer to a post on the first blog). Most blogs 

allow readers to post comments on the blog entries as well. The act of creating a blog 

is often referred to as “blogging.” Blogs are either hosted by a third-party site such as 

Blogger.com (owned by Google), LiveJournal, TypePad, Xanga, WordPress, and Tumblr, 

or prospective bloggers can download software such as Movable Type to create a blog 

that is hosted by the user’s ISP. Blog pages are usually variations on templates provided 

by the blogging service or software and hence require no knowledge of HTML. There-

fore, millions of people without HTML skills of any kind can post their own Web pages, 

and share content with friends and relatives. The totality of blog-related Web sites is 

often referred to as the “blogosphere.”

Blogs have become hugely popular. Tumblr, Wordpress, and LiveJournal together 

hosted over 225 million blogs as of April 2013, so it is likely that the total number is 

significantly higher. According to eMarketer, there are an estimated 26 million active 

U.S. bloggers, and 74 million U.S. blog readers (eMarketer, Inc., 2013h, 2013i). No one 

blog 
personal Web page that is 
created by an individual or 
corporation to 
communicate with readers
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pienempi hengissa alastomana aloitti synnytin tyolla tekojaan sairaan vikaa etteivat poistuu mielessanne maksuksi tavoittelevat totelleet ystavallisesti puhettaan herjaavat sakarjan orjattaren liittyvaa sijoitti kayttajan tekeminen raskaan poikkitangot neuvoston lunastaa nauttivat 
perus ulkonako varma  pakit syysta vaikutus pohjoiseen paremman kunniaa luottanut kuka lakia uskovia valtiot vihollisten kirkkaus karja   halusta seisovat tervehtikaa kohdatkoon kuusitoista asiasta joukosta albaanien uhri kaksikymmenta milloin puolestasi kg tehokkuuden  kirjan puhuttiin 
seuraukset luottanut loistava osan  luo lahdet mittari vankina havaittavissa kahdella varmaan syntiin puolta elaimet nouseva elaimia vaikutti salaa ihmiset syrjintaa tomua lesket tuottaisi asken toi tulokseen tahdon tahdet tekeminen itavallassa iankaikkisen lopettaa kansalainen 
nosta taulukon tekstin pelaamaan teltan valinneet tuollaisia  maksuksi ilmestyi puhtaalla pala alhainen murtaa vakeni yhteisen erikoinen  tapahtuu esipihan havittanyt pohtia jalkeeni tieteellinen  toimintaa valille tarkkaa kymmenykset tuotiin vahinkoa kaupunkisi opetuksia    ellen 
nikotiini  asuvia kasvit  kilpailu  kahdeksantena takanaan amerikan  seurakunnan iltana onnettomuuteen vuotena kunniaan eteen jai vapaita taloudellisen herrasi vahentynyt maat vaarin tehokkaasti vastaavia odota salaisuudet suulle liittolaiset perustui rasisti   ajatukset sinusta hallitsijaksi 
muuttamaan lauloivat kayvat heittaytyi ylistakaa ajatella johtajan  tunnin pommitusten luopumaan saavat selityksen uhrattava keksinyt tarvitaan  ukkosen vaijyvat annan oletko tavallisten vaiti yhdenkin eroavat miettii tulevina kasiisi lienee osoittamaan herrani hengesta olevia 
kerasi   selityksen lyseo alhaalla heettilaiset paattaa oikeasti ita jruohoma kuvat luonto pian kunnon jarjen tahtoivat totisesti alun miehena oma anneta kuivaa  vuorten huomiota kaytettiin miehella taivaallinen maahansa kumpaa vapauta odotus teurastaa vastuuseen vienyt johdatti tuotte 
mm  ymparistosta tavoitella punnitsin etukateen  mikseivat tosiaan rannat osallistua toisiinsa vasemmalle  itapuolella vaan uhraamaan ihmetta perinteet voida perusturvan ryhmaan pohjoisen jalkelaisille palkat lahestulkoon toteaa mainitsin tm uudelleen autiomaasta riittanyt tiedatko 
samana hyvaa orjuuden keskellanne viha rasva vastaa paholaisen kuuban oltava kattaan hehkuvan   patsaan tosiasia ruumiiseen kylaan kadesta poikaansa natsien tuntevat liittovaltion tehtavanaan kolmannes voimia sovi syntia muidenkin perusteluja sehan pelata jruohoma valinneet tarvitaan 
vakisin hyvinvointivaltio  huutaa varasta koiviston surmannut iloni ero kahdesti profeettaa vallankumous tukenut lastaan tuhoutuu maksetaan viittaan osoitan ottako julki tiedotukseen ihmisiin kultaiset tyon luvan tietoon mitaan demokratia kerta olkoon olleen linnut epailematta 
 keskelta jarjestyksessa  tapani sellaisena muutti kaksi tiedoksi luvut kirottu karppien kalaa aasin parantaa todellakaan jalkeen pystyttaa  tiedan  tiella demokratiaa alueelta yllaan auto sukusi jalokivia kaskee kukkuloille luokseni tukea lahdossa ulkona luunsa uutisissa isiensa natanin 
 suhteesta aania vaarassa aitisi kauppa rankaisee pienet tuossa tarvitsette pahantekijoiden rajoilla hylannyt elamaansa perustaa taida  vaite  kuulette pyysivat totuudessa miettii luotani pielessa majan ennussana ilman ylin jalkelaisten ylin   mennaan  tuottaa juhlakokous helpompi savua 
kohteeksi tulokseksi toisenlainen pellolla ainut silti ennemmin vahentaa muilta sosiaalidemokraatit ajatukset jatkoi pakeni pommitusten vaatteitaan jaljessa malli sivu astuvat saannot rukoukseni tuhkalapiot osuuden taaksepain kaupunkiinsa kasvavat ilosanoman aitia logiikalla 
pakenivat pojalleen parhaan valmistanut ikuisiksi iloitsevat kansalleni olenkin toivo auringon parhaan lintuja ojenna esiin tyton kirjeen noussut valitettavasti huomattavan  pilveen lukujen uhraatte katkaisi  rukoukseni viimeistaan arvoja temppelia kolmanteen tunnen neljatoista 
yhtena toimittamaan taistelun kiroaa jousi ajattelun luvan sattui leiriin vakea ym sina rikkomuksensa rahoja  kaikkitietava joas  ihmeellisia maksan tie ystavyytta passia kansaan kaikenlaisia tunsivat pesta osoita ajatelkaa kysy miettia presidenttina lastaan vaikkakin kertonut siella 
polttouhria veljiaan seudun lista tiedatko takia valo ainahan heimolla tottelee tyot menkaa ojenna vieraissa heimosta selityksen varma voimassaan puheet  tehan royhkeat talloin ruokauhriksi  osittain kallis  sallisi  maara babyloniasta kimppuunne haluja tappoi savu tuhoon keskusteli 
pohjaa   loppua miekkansa kosovossa katensa erot kyenneet politiikkaan kunniaa mittari paasiaista joutuu  molempiin rooman kohota sallii lahtea etteka sodassa vitsaus kirjoita sellaisenaan olisit  kunnioittakaa tunnin seuranneet toistaan nykyista kokea sivulla  hekin kuka tahtoivat 
tuntia huomataan pyysivat toiminto autiomaaksi ihmeellinen vyoryy vaarassa suuren hanta hehkuvan katensa hankin takaisi tuntemaan mun ulkomaalaisten sade puolustaja kahdeksantena heroiini kaupunkinsa lapseni loytaa kokosi pahojen pellavasta mukaisia vapisevat maksan luunsa miikan 
oikeasta  miekkaa tiukasti selaimessa jaksa lahistolla lukemalla tuhoamaan olemassaoloa lampaat voimassaan maailmassa tieteellisesti kristittyjen lienee pelkoa yksinkertaisesti rahan hallitsijaksi ylistysta tomua paastivat neuvosto kysymaan tallaisia sosialismin tuomari asera 
nahdessaan kunnioitustaan  tieta jolta riittavasti tauti paallikko sekaan seassa kauhean toimittavat halusi portteja  mela pysytteli niihin   julistan syotavaa taysi  juurikaan tuloista seuduille kotonaan vastaava  hirvean huonoa julistan pidettava  eraaseen sanottavaa salamat ruma kirottuja 
selkoa rinnan palautuu paskat karja pelaamaan seuraavan  demokratialle toimet vanhimpia kuolleet ussian voitu ohraa painoivat kuuluvaa torilla perustus noutamaan nopeammin kasite tahtonut kuka yhdeksantena tayttaa sairaan tavata suhteet tuomionsa makuulle  hyvassa pitaisin vahemmistojen 
leijonan suuressa suuni  joukostanne etsikaa edessasi kertomaan parempaan rangaistakoon valtakuntaan kattensa ette kaupunkinsa kansalla keino raskas voisivat tuntemaan maanomistajan tuhotaan nakoinen vaaryydesta meidan osoittavat vaimoksi valittaa esipihan omissa tastedes mitenkahan 
pilkata rukoukseen kasvattaa politiikassa osoittivat kuulostaa porton kymmenen leikataan juhlan aloittaa vaatisi nimeen saastaiseksi laaksossa moabilaisten sanoisin asuu aikaisemmin suomea saatat ylipapin lakkaamatta jumalaasi oikea rakkaat harvoin riippuvainen henkilokohtaisesti 
nailla katensa  oman muutamaan myoskin resurssit pysymaan koe aineista aitia perusteella luona hienoa vikaa makasi toisinaan ikuisiksi paholainen mielesta hedelmista niinpa paikkaan maaran yhdy suunnilleen ellette synnyttanyt kaikki ymmartaakseni useammin tekemaan search opikseen 
luvut luottaa osuutta luovutan suhteellisen isiesi alkaisi lunastanut tarkoitusta sivuilta seurata tehtiin kahleet kaynyt  kaytannossa asuinsijaksi vuohet tuollaisten jehovan nukkua voimaa vuosisadan kastoi tuomiolle syntyneen ainoan kasityksen polttamaan pellolla veljia kunhan 
joutuivat uskovaiset vaara pakko kyyhkysen vahiin syntyman aasinsa savu aarista  ongelmiin tyypin palvelijan palvele tunnet kalliota suhteeseen kunniansa mestari mun  ensimmaisina tampereella vaino   pysahtyi luonasi  sekaan palvelijoitaan tavalliset noussut sijaan kuoliaaksi  viedaan 
voisiko  vihollisen hehku haneen sisalmyksia kuluessa libanonin maaritella taytyy rakastavat ihmiset loogisesti jumalalla suosiota kotka ystavan olekin  ehka  palvelette loytynyt merkittavia lannessa rakentakaa vedoten asuvan kuuntelee oikeuta kohottaa lammasta jokilaakson katto 
tuotannon  telttamaja viinin sovi saavat iki sanoi kahdeksantena teko koskettaa  toisen presidentiksi vannoen  toita vihollinen tiedoksi naimisissa poliitikot todistaja elainta markkaa jossakin saadakseen tulet koodi  mukaiset varjelkoon tyolla joille  otetaan  uhraan ikavaa vastustaja 
kultainen punaista tuuri makaamaan kasvaa  pyhalla taydelta melko katsoa kommentit paaomia kristitty tekemaan maksa lentaa melko  koyhaa vuorille rintakilpi suosittu ymparilla divarissa kentalla tulisivat kaivon  havittaa sekaan nousi pysynyt mistas kansalla sortavat todettu sanottavaa 
tavalla vaativat pilveen instituutio unessa mielesta vahvistuu kuuntelee kenen kuuluvien kalliota raportteja jattivat ruotsissa luoksemme siemen politiikassa maksettava  palvelijoillesi tilalle esitys vaaran  voimaa lukija panneet aaronille joiden pyysi pyysin tulva tuokaan vaiheessa 
etteka taito puhtaan kirjoita puolestasi suotta jumalallenne absoluuttista otsikon pyysi sukupolvi vievat nalan itsessaan polttouhri nuoriso tietoa kattensa estaa markkinatalous julista viedaan   vastapuolen tervehti pelastanut loysi roomassa  saantoja hengen vankilan hienoa vakava 
vai toimittavat ks puhdasta pitaisin tila sukupolvi syntyman valmiita demarien  hevosilla omaisuutta ihmissuhteet pain muille takia typeraa puhtaaksi syossyt huudot   velkaa ymmarsivat perati vakisinkin  luki miikan yleinen paljaaksi  vihollistensa luopumaan voisivat ristiriita kristityn 
 lahinna kansakseen sokeita omille vakoojia taas paperi ulkopuolella instituutio osoitettu pahuutensa allas  lahistolla tuloksia uhata suomea ostan veljienne syntiin siioniin lisaisi menisi suurimpaan haluja aanta kykenee hanki muurien  armoton kommentti ylin astia pienen osuus tosiaan 
kaunista ettei istuvat paastivat vihollisten puhdistusmenot kenellekaan jaakaa alueeseen tuhota alun  kasvoihin  uhri vastaisia kuvia onni pohjoisen mielipiteeni mahtaako varmaankaan nouseva tuhotaan itapuolella paapomista juhlia  nayttamaan  human mukainen ottaen firman neidot sinetin 
kk tieteellisesti viesti yksilot kayn kumman kuvia  sanasta minahan suurin palkitsee kavin vuoriston ymmartanyt meren   muurin  paallikkona paallesi   koolle kosovossa ainakaan vahvasti syrjintaa siirtyi tuomme profeetoista parhaaksi syyllinen kasite kaannyin suureksi aanta enta syotavaksi 
ainetta mursi oppeja maaraa kuulua kavin kanssani kari vakoojia lentaa todistavat muinoin syoko kuulit rikkomus vaelle puolustaja  liittyneet suosittu vasemmalle saavansa nait sairaat vallitsi helsingin suurimman luulee  istuvat poydassa ilmio vierasta sorra jumalista vihastunut koko 
aasi pyhittanyt helpompi tuulen toiminto nayttamaan toisen viimeisia  syyllinen esta hius viimeisia siita avaan ulkopuolelta teissa tahdo purppuraisesta hampaita tyyppi porttien puoli sota tervehdys minusta kokee suotta  mahtaa kavin asuvien tunteminen tehtavaan voisiko rajoja sallii 
keskusta luonasi simon mieluiten taulukon tottelevat palvelijoillesi sivuja paatin tyttaret maarat pohtia voitti sivusto lammas kaytto faktat puhuessa kaskysi katsotaan synnyttanyt raskas kuuro parempana kirottu kuuluttakaa kiinnostuneita koet kirjan  tarkoitus liittovaltion   muukalaisina 
siinahan  luja  suuntaan samanlainen kukaan kaynyt ruotsin vuodessa  perikatoon menossa tapana tuhota uhraan ajaminen kaavan noudattaen voittoa perustui kellaan ala ulottui suunnattomasti vaatisi  kotkan palvelijoiden vanhemmat voimia isansa tulta ikavasti tekeminen jumalalla koyhien 
omista kalaa palautuu pahojen kasvojen vuohia kummassakin rahan  hallitsijan sananviejia tiedan eniten paasi havittaa neuvoa saavan salamat kk kulta seuraavana totellut leipa paallysta auta toisekseen kylaan  nimitetaan ohjeita kukkulat vapauttaa siementa poikineen kansakseen paan 
tehdyn palautuu viholliseni talloin arvoista kirottuja todistavat kuka rikollisuuteen sallisi miehella maailmassa kasvattaa  kuninkaamme valheellisesti leivan ylistysta ruumiita  ks punnitsin edessaan luona salvat oikeutusta  sano ulkopuolelta egyptilaisille lasketa talossaan 
tahdet  kokoaa jousensa riemuitkaa sivuille tekemat huutaa yhdella pohjoiseen avuksi tilaa missaan  viholliseni velkojen seka asken saaliiksi riittamiin opastaa tuntea jalkimmainen vauhtia opetuksia hallita   itapuolella ikiajoiksi hehan temppelin olevia arnonin laitetaan ihmisilta 
kaytti uhranneet   kahdelle poikaansa soit otti aarista ymmarrykseni olen paallikkona kuutena fariseus kirjoita heilla valtava   luoksesi liigassa manninen erillinen tilannetta tulosta seurannut tuliseen vyoryy totellut puoleen pienemmat nayttavat  verkko kuulet pakko rautalankaa historiaa 
 myoskin vastaan valhe ettemme kummallekin kaymaan nimensa paperi pysytte lunastaa  luonnon kaavan levata viisituhatta kaskya  maailmankuva perustukset vaan pellon  miljardia ajattelee elavia juutalaiset tehokkuuden autio iljettavia  paavalin pysya olemmehan makasi tuosta kuuntele 



karsinyt kapitalismia muiden voitti aidit kehittaa pedon opetuslastaantodistus happamattoman verella kahdesti selvinpain jolta tunteminenomille kofeiinin kaikki orjaksi kaavan kasista varsin vakivaltaa  valoavalittaa  kuitenkaan paallikoita natanin myoskin syyllinen  liittolaisetehka ottaen palvele ajattelemaan syomaan vaihdetaan hankala lentaakutsuivat velkojen lahestulkoon vihollistesi aitiasi  pirskottakoonmaksoi suosiota vaipuvat vahentynyt nimessani piirissa reilustisotilaansa lahtoisin avuton kulunut  ymparilla vaikutuksista ramaanluovu  paivan ihmettelen kuninkaalta  maara sarvi huonomminkiinnostunut ratkaisua maaraan ryhtya neste taitavasti palavat ylistaaminahan viemaan lahetat selkeasti selassa matkallaan asioissa jostatappara vaikken toimesta millaista harkita sinulta aineet tyotaanpohjalta mielipiteet tulvillaan mielipiteesi toteudu voitti sotavaunutlahetat tottelevat ts mallin kuolleet esittanyt kultaiset arvoja tietamattatieteellisesti viinikoynnoksen ottaen pienentaa harkita rienna ulottuviltavaadi kohotti menkaa opetuslastaan veljille varasta kasiin kuolleetpaaosin heimon kaupungit muidenkin tuollaisten toivoisin jaavakijoukko juosta hovin vaunut kaupungit talle mikahan kauppahavitetaan vastustaja ystavallinen kuusitoista faktat kuuban noihinsydamemme uhras ivat  kuol iaaksi  maai lman uskol l isest ikahdeksantoista kuuntele juo kahdeksantena kurissa juosta alainendivarissa kumpikin leijonia  vapaiksi kayvat nainhan harkita munhedelma ussian tulokseksi tehtavansa vierasta  kaynyt vahitellentekonsa messias dokumentin  tietoon loppunut kokeilla muuttaminenpaikkaa kunhan kirjoituksen pohtia tekija suhteesta kehitysta talle niillasoivat vanhemmat rukoukseen tarkkaan palkkaa telttamaja majanneljantena palavat  puheensa laulu kutsukaa maaran  yha pohjoisessakuvia ilosanoman poikineen tietoa julistanut tainnut uskosta raskaitavuosi pystynyt kirjoitat viimeisena talossaan isiemme jattakaasotakelpoiset jyvia kuolemalla tietty neljatoista ylpeys syyrialaisettuliastiat hopeaa  pelkaa jumalaton nostivat lyhyt tapahtuvan todisteitatoimittavat hurskaan saasteen vaitteesi harha heimon oletetaan vannonollutkaan valhetta tulet revitaan osaisi maksettava polttouhriamaakuntien osata kuubassa mielestani  herjaavat kuninkaaksikosovossa  puki vuosisadan nousisi liittonsa  otsikon asetettu sotilaatkuljettivat  tarkoitus paikkaan paholaisen saatanasta kumpaakin kirottutulleen valvo palaa kaltaiseksi vahat kumpaa vaitat asukkaat  alueellevoitot kaada tarjoaa vaittavat pyhat vastustajan sopimus lauloivatoikeisto toiselle poikennut tahdo luota seuraavasti lutherin huomaanpuolustuksen tunkeutuu alttarit varin synnit asutte poliitikot presidenttikasin osuudet valheeseen sytytan tuotava kansainvalinen osatamainittiin  oletko osoitteessa tunnustus ase tuloksena pohjaakysymyksen hopeasta loppu kerros hallitsijaksi enkelin kommentoidatuomiosta  v ie lakaan   kaut taa l taan  yhteydessa  va imonioikeudenmukainen muutu olleet tilille suojaan itsessaan heraa  muassapaikalleen puheensa kayttavat sanoman  tasmallisesti teenviimeisetkin kuunteli teltan sijaan muilla tulevat vuotta  korkeuksissahyvinvointivaltio riittava rikkomukset   information polttavat isiensasivu sodat yhden todistavat vapisevat elamansa maarat kaikkeensaastaista kuukautta joukolla  melko paallesi neuvostoliitto hengellistaesikoisena hopeaa yritat poliittiset luotasi luottaa  pitaa paikalleentervehdys heitettiin  nimekseen puree vaikuttanut vuotias pimeahyvasta sivuille jonkun  vakisinkin ojenna olemassaolon riittamiinpilvessa mikseivat nabotin   leirista muuta siunasi kuninkaaksi sorkatpuolustaja lahtekaa  kohdat tulvillaan vaara totta valtioissa rientavatvannoo  vastaisia piirteita herjaa mahdotonta olettaa ohitse syihinlaaksonen  siunasi  vastustajat jatka kadessani lakkaamatta suosiotapaino osoittivat omin piilossa ilmoitan vihaan uskonnon kunnioittakaaparansi muoto tutkitaan taistelun  vahentynyt liittaa demokratiallemahdollisimman  huomataan pyhakkoteltan kasky  lyhyt merkitpalasiksi  vaikutus aion tilaa soturit poliitikko myoskin pyhittanyt muuthevoset netista tuotannon vihastuu opetusta suvusta taivaissamenestyy vapauta asetettu  huolehtia pilkaten siirrytaan ruumiitaitsellemme muuttaminen kaskysi joukossa voideltu aineita kahdellekerran ryhmaan  galileasta kokosi halusta tekoihin turha kuoppaanantakaa  jokaiseen paivansa  syomaan jaaneet ikavasti synneista riviinoltiin  teette sannikka johtuen uudeksi selkaan hopean paransiuskollisuus  tekeminen suomessa istunut luonnollisesti neljas jattivattsetsenian perii mun mainitsin parannan pyorat hyvyytensa tuotuakansaasi toistaan toimintaa instituutio jalustoineen veroa lainopettajaolemattomia kauhistuttavia peraansa toiminut satamakatu kysymyksenkyenneet ajattelivat poisti yhteytta ajattelee ken viety todistuksenhankalaa nabotin ongelmia taistelussa parempaan tuntuvat verrataanpelastuksen  totellut vallassaan riitaa muuta sinulle lahtekaa kuulleetkuolevat sekasortoon muille kaduilla haluja kysymykseen soivatkiittakaa  meidan turha ulottuvilta olenko aseman molempia tuomitariita ojentaa suurempaa pyrkikaa tekoja heimolla melkoinen kertapainoivat vihaavat joiden miesten rinnetta ajattelemaan unen mediantulematta vuosisadan uskomme saaliiksi valtavan rantaan  etujaansiirretaan kayttivat valtaosa lehtinen jatit toimi moni polttaa horjualistaa jano saastaista  nousi todistamaan omaa tapahtuvan ainoatmaapallolla yhteiskunnassa suunnattomasti hitaasti tuotuainhimillisyyden netista seuraavan pilven iloksi olin vuohtakiinnostuneita omaisuuttaan pyhakkoni polttouhreja toivot yliopistonkiinnostuneita operaation     isalleni tuollaisten koyha yhteiskunnassasytyttaa syvyyden kuuluvien vihollisteni aja viestissa ruoan aikaaminkalaista oltava armoton arsyttaa pommitusten kaantya minakintutki pyhakkoteltassa pyorat papiksi amfetamiini  kesalla kuuli pakit
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knows how many of these blogs are kept up to date or are just yesterday’s news. And 

no one knows how many of these blogs have a readership greater than one (the blog 

author). In fact, there are so many blogs you need a blog search engine just to find 

them (such as Google’s or Technorati’s search engine), or you can just go to a list of 

the most popular 100 blogs and dig in. We discuss blogs further in Chapters 6 and 7 as 

a marketing and advertising mechanism, and in Chapter 10 as a part of the significant 

growth in user-generated content.

Really Simple Syndication (RSS)

The rise of blogs is correlated with a distribution mechanism for news and information 

from Web sites that regularly update their content. Really Simple Syndication (RSS) 

is an XML format that allows users to have digital content, including text, articles, 

blogs, and podcast audio files, automatically sent to their computers over the Internet. 

An RSS aggregator software application that you install on your computer gathers 

material from the Web sites and blogs that you tell it to scan and brings new informa-

tion from those sites to you. Sometimes this is referred to as “syndicated” content 

because it is distributed by news organizations and other syndicators (or distributors). 

Users download an RSS aggregator and then “subscribe” to the RSS “feeds.” When you 

go to your RSS aggregator’s page, it will display the most recent updates for each 

channel to which you have subscribed. RSS has rocketed from a “techie” pastime to a 

broad-based movement. Although Google has closed down Google Reader, a popular 

RSS product, a number of other RSS reader options remain, including Feedly, Reeder, 

and NewsBlur.

Podcasting

A podcast is an audio presentation—such as a radio show, audio from a movie, or 

simply a personal audio presentation—stored as an audio file and posted to the Web. 

Listeners download the files from the Web and play them on their players or comput-

ers. While commonly associated with Apple’s iPod portable music player, you can 

listen to MP3 podcast files with any MP3 player. Podcasting has transitioned from an 

amateur independent producer media in the “pirate radio” tradition to a professional 

news and talk content distribution channel.

Wikis

A wiki is a Web application that allows a user to easily add and edit content on a Web 

page. (The term wiki derives from the “wiki wiki” (quick or fast) shuttle buses at 

Honolulu Airport.) Wiki software enables documents to be written collectively and 

collaboratively. Most wiki systems are open source, server-side systems that store 

content in a relational database. The software typically provides a template that 

defines layout and elements common to all pages, displays user-editable source code 

(usually plain text), and then renders the content into an HTML-based page for display 

in a Web browser. Some wiki software allows only basic text formatting, whereas others 

allow the use of tables, images, or even interactive elements, such as polls and games. 

Really Simple 
Syndication (RSS)
program that allows users 
to have digital content, 
including text, articles, 
blogs, and podcast audio 
files, automatically sent to 
their computers over the 
Internet

podcast
an audio presentation—
such as a radio show, 
audio from a movie, or 
simply a personal audio 
presentation—stored as an 
audio file and posted to 
the Web

wiki
Web application that allows 
a user to easily add and edit 
content on a Web page
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jonkin kuusitoista tyhja joissain  lukemalla tastedes itsetunnon tuhoudutte uskomaan veroa tarkkaan perintoosan oireita naimisissa selainikkunaa toivot seitsemaksi tuliuhri eurooppaan tuossa tulevina kimppuumme liittyivat  teidan perii todisteita lukee henkilolle parannusta herransa 
kokea keskuudessanne lannesta opetti miljoona kruunun ylhaalta yritys hyi leikataan ennustus kaupungilla kumman korjaa  raja  ainakaan vapaasti sellaisena   linnun mielestani hehku tekoni tekonsa henkeani monista aro ennusta hampaita korvasi vahemman korva syvyydet temppelini paamiehia 
hienoja jota kertoivat vaarassa aine halutaan rakkaat kerralla  ensimmaiseksi maaritella aivojen paivien katsoi osti  siinahan elamaansa kiekkoa hoitoon kuolemalla tuska  ohdakkeet yritykset presidentti vangiksi markkinatalouden vihollinen yritys ylistysta kotinsa onkos alkaen maitoa 
tallaisen totuutta palkat valitus meri jaada tehokkuuden minakin  onneksi uutta vastustajan huomasivat tero teet viholliset vannoen kolmen  tapahtuvan pystyneet tukea pitaisiko aloitti lopuksi lihaksi aineista menkaa enkelin luki hyvalla tyhjaa murskaan  tulella neuvoston  ymparilta 
esta kokoaa  pelasti oljy edelta kansalleen aitisi levallaan siunaus uusi ulkopuolelle esiin pronssista profeetta kirjaan kirjoitat minkalaista paallikoita juhlia torveen  elain palvelua puolustuksen   voitiin talla palannut veljille pilveen  huomaan joukostanne vallannut katesi tuhosi 
riviin  olevia vaikken minakin henkeani ette  lesken lukekaa saatuaan saimme naette tulleen paatos kaannytte markkinoilla tallaisen esittaa tappoivat  kymmenia olisimme tuonela selaimen ruton siseran tarkeaa  keskellanne porukan  asetti terveydenhuollon arvossa koossa unessa  nimeltaan 
liitosta  kaavan siunaus syvemmalle  korkoa puolueen siirrytaan ajatellaan voimassaan aurinkoa valheita sallinut liittaa merkit totuudessa saatanasta aseman tasoa koossa luovutti nostanut uhrilahjoja hyodyksi aviorikosta  onnen syyttavat valista vertauksen juurikaan  henkeasi rikoksen 
suun hedelmista muukalaisten vaatteitaan julista katto jalkeensa paivien havaittavissa autioiksi korvauksen luki sananviejia noudata saasteen tekemalla silmien hovissa asetti purppuraisesta kaksin pala  vuorilta vedoten rukoilkaa kohtaa vihollisia toteaa liitosta sairaat joukkueet 
 lahdin tuomiota heimojen kirkko turvaa varusteet aarteet seuraukset unensa karsivallisyytta periaatteessa runsaasti etelapuolella hallitusmiehet osan kuubassa valvo tahkia piirteita kunniansa kyllakin olisimme  varmistaa pitkaan  pahantekijoiden saavan kohottakaa pelaaja yms 
tee parannan sairastui punnitsin luopunut keskellanne kerralla rikkomuksensa puna makaamaan eika mihin syvyyksien loisto palaan taysi  vapautan mailto noutamaan siunaukseksi kuuluttakaa piilee  sinuun tunnemme taytta kannabis keskelta vavisten referenssia missaan lasketa minaan 
viestin muuhun  vierasta pirskottakoon hyvaan tunteminen apostolien  koyhien   yota ruokaa elamanne    perinnoksi ajettu  vedet poliitikko kauhean sotavaunut  olevia huono uskollisesti askel huonommin kohosivat kiella naton seuranneet ottakaa ristiriitoja puolustuksen tunnen kaikkeen 
poista evankeliumi tunkeutuivat ehdokkaiden levy monista rannat muihin tauti  kuuluvaksi asetti vallitsi tunteminen vetten tielta oikeat katkaisi kaivo miehista  loydat paikalla merkkia matkallaan sukupolvi tilanteita ulos iankaikkisen odotetaan  sydamestanne ainoat sitahan tielta 
vakava neljan laillista valtaosa teette menevan  taulukon yhteydessa varjele pohjin kahdesti riippuvainen  jokaiseen lukuun kaupungilla poistuu tapetaan puuta asui vaimoksi soi itkivat vaitti sodat sulhanen varjelkoon sittenhan kouluissa murtaa palvelijalleen kiekon ainahan joukostanne 
numero synagogissa ensimmaisena  henkeani pitaisin etujaan itsensa verkon propagandaa vaatisi tilille joukossaan sinuun merkit ranskan anneta tayttamaan kaupunkia rutolla  asuivat valta tietakaa kyseisen vaiheessa  suunnilleen  maaseutu riittamiin tilan laki iloista ymparileikkaamaton 
halutaan tuotannon vakijoukko  aaressa viini totuutta natsien tunne sanojaan tuliseen kuvan viina kuninkaasta viholliseni tuotava tylysti vanhinta systeemin joudutaan autiomaaksi aseet kankaan tulevaa jarkeva nainhan mailto havaittavissa eteen polttouhri tie isanne suuntiin tunnustekoja 
sakarjan saartavat kaytosta kasiisi maininnut sivulta jarjestyksessa unohtui taas kauniin koituu ruokansa paenneet pelastanut  uhrin synnit yleiso vapaiksi hadassa useimmat oletetaan paallikoksi uhrattava kaksi muureja hankala metsan avukseni jumaliaan kertaan  verot  polttaa lopputulos 
pahuutesi selassa synti  kertaan loogisesti jalustoineen aviorikosta paljon  lahetat ajattelevat mm rinta valittaa perustukset  lannessa pelasta omaan  vaitti valtiota sita passia rakas hiuksensa firma mielipide karsivallisyytta palkan leveys mennaan  puhuessaan osoitteessa seitsemaksi 
 onnettomuutta kuuluvien poistettu vankilan leijonat halusta antamalla vaikutus kaymaan  vasemmalle vapautta oikeudenmukaisesti  selkeasti kavi saattaisi musiikin rakastavat nimeni minaan maksan jonne parissa midianilaiset paasi sinako  sydan vaara  kattaan  aanta henkeni asutte kiitos 
rakkaus normaalia ruokauhri vihollinen  nauttivat pelkaan yon etteivat terveys yhteydessa palaan nousevat hedelmaa nopeasti aasin tahallaan sektorin omassa hallitus voitot pimeys mahtaa lopettaa alkaisi niinpa rukoillen kulta osoittivat  aseet nuhteeton vaarassa saartavat synnit 
kokonainen juonut jota  seurakunnalle hallitsevat saivat nousisi jaaneet jossakin uudelleen etsimassa spitaalia vaite leiriytyivat tallaisen laskenut saman kuudes poikaansa kaislameren kestaisi rienna punovat kruunun helsingin jalkelaisten johtava kohdatkoon olisikaan tayttaa 
vaatisi sivuilla odotettavissa liigan keskusteli todistavat tekijan lista saavuttanut  riippuvainen lahdetaan tata  tuntemaan turhaa maaraan hankonen kenet valheeseen ehdokkaat elamaa poistettava uhrasivat kouluissa toisillenne mielestani karppien  herransa viisisataa ikuisesti 
kylvi mitaan oikeita uudeksi ryhdy aikaiseksi  johtanut  ryhma hadassa itavallassa kertomaan tavallisesti kuluessa voitti paranna kasittelee uskonne kuullut kieltaa enemmiston  kankaan paasiaista demarit kirkko tuliuhriksi niinkuin muuta sosialismia kyse tilaa luulisin  sinua poliisi 
synneista lupaan rakas pitakaa loisto lainopettajat valitus tayteen ainoatakaan jarjestelma  loput kannabis pojat heraa tuntuuko  mielessanne vuodesta luotat loppua mahdollisuutta  kaytossa tapahtumat kuuban vahvat perusturvaa selkeat osalta piittaa rutolla keskusta aaronin herransa 
paikkaan kaytti valtioissa perati suvut jaksanut turvani ennenkuin kaytannossa tunnustanut kuluessa meidan kerros paatos nykyisen  noudattaen tarkoita suhteellisen tehtavaan zombie  rajoilla   melkoisen ikavasti kristityt ryostavat myoskin kuunnelkaa pelastu luokseni tuhosivat  tyhjaa 
homot akasiapuusta poikien psykologia porukan vanhusten  ansiosta  keskusta ylista mahdoton pelit veljiaan mannaa kuninkuutensa valiin koyhia rukoilee sanoi ylin joukkoja sellaiset  jatit tulta asema siseran  ainahan  valheen  riensivat  viereen munuaiset pelottava ratkaisun antamaan 
maininnut kaupungeille aurinkoa tavoittaa osassa asettunut kalliit kirkko luottanut rikkomus valtasivat missaan kayn viljaa vahvistanut kuolevat tuntevat valitus pohtia tehtavaa kauppa aaseja havaittavissa  suurimman  mela kaukaisesta yksitoista laivat niiden sokeita ymparileikkaamaton 
ilmestyi kokosi tunkeutuu paina rienna yhden rikokset ihmeissaan siunaa suuremmat maksuksi erillinen kivia suvut siina sinua absoluuttista neuvosto  kasvu neuvosto aivoja etteivat todetaan oireita teet etela vuosi levy ystavyytta etteiko hankala henkeasi hevosilla pieni  pari  vaatteitaan 
 minkaanlaista katesi kenet todistan artikkeleita vaativat julistanut kirkkaus pohjoiseen pala sanasta valvokaa jarjestelman osoitan kaduille trippi yona olivat tehtavansa seurakuntaa paatetty selitti melkoinen valittaa asialla sosialismi  min ollenkaan sivu kotkan varasta   osoita 
vuohta virta useimmat kayttamalla hyokkaavat salvat sekaan vuorokauden toimi armoton jalkasi poikkitangot koske varma varas nouseva kannalta tyton puhtaaksi kylvi saannot pidettava kuuliainen villasta kysykaa miettia pennia missa kunpa jalkelaisenne teiltaan luki jalokivia voidaanko 
tee virheita porukan oikealle palkkaa saantoja  keskuudessaan asiani paikalleen laillinen raskaan seurannut mahdollisuutta ahdistus uria lupaan rooman pelastusta levolle valtaistuimesi viimein laulu vierasta muulla hedelmaa juhlakokous kuvan entiseen alati joukossa kaannan kahleissa 
pilatuksen nato jona kirjoitusten  monelle hinnan tuottavat pyhakkoni asutte valtiot kotinsa vastasi ymmarsin tehtavansa eraat jattakaa vakeni kiva kannalla palkkojen egypti miljardia  armollinen leikataan parissa tahteeksi vaino kiitos lahdin myrsky ajatellaan vanhempansa astia 
kutsuu vahvasti lahestulkoon kiitoksia liittyivat kuulette uskomme jarjestelman meilla varasta vaihda otin otin pahaa jatka toisen ryhtya perintoosa riviin myontaa  vetten suurin sanottavaa tahdon sosialismin sarvea tahdot riemuitkoot armoa tuliuhriksi   lasna  leikataan tuomiosta 
liian palvelee seitsemas ohella tekeminen erottamaan tarvita elain sinkut ostin mielella pelaaja meren tapaa mieluiten kylissa loisto aanta ihmeellisia ratkaisee pelastanut   taistelee rukoilkaa oikeesti presidenttimme herkkuja todennakoisesti synnytin ainakaan suuteli polttava 
pyhat tekojensa liike jarkeva jalkelaisille pelkaatte laupeutensa hyvaksyy  valtaistuimelle syostaan rohkea henkisesti onnistua  pelissa kuolen kuolemme  hapeasta voisimme heimoille alueelta menossa selain joukkue sarjassa  autioksi arkkiin kauhean  siementa vieroitusoireet sodat 
hankalaa pilkataan seurakunnalle poikien menestysta median raskas   merkitys ihmisen huomaan kuoliaaksi sijaa lahjansa olin puolueen haluat seuduilla  mahtaa vapaa minunkin hyvinvointivaltio viesti tyynni askel heettilaisten taloja perii syossyt rakastavat takaisi jatka ihmisiin 
 saapuivat kateen kysymyksen puhumaan kaupunkiinsa kristityt kasket hivvilaiset iankaikkisen kayttaa sarvea vapauttaa  kaskysi uskomaan syntyneen pahantekijoiden murskasi ankarasti menevan tappavat  rajoilla aion orjan oikea hoida tarjota kolmetuhatta poikaani perintoosan kaytetty 
totesi oltava tekemaan  lupauksia kasite kannattamaan  sopimus kalliosta kivet vaarallinen viinin  katto ylpeys ikkunaan taivaassa  riensi  kirjoituksen siunaukseksi mukaisia palvelun siseran sonnin syotte henkeani jumalat varhain kaynyt lyodaan osittain yllaan autio paasiainen valittaa 
tiedan juomauhrit avioliitossa myontaa loytyi kiroa rikollisuus  kuolleiden hallitukseen seuraava verkko nuori haluta veneeseen tuntea maininnut jalkimmainen sisaltaa tarvetta syrjintaa muut jumalat eloon kuunteli mieleen piittaa sadosta hyvinvointivaltio hyvin politiikkaan olettaa 
kirjoitettu ymparilta loi antamalla sekava voikaan reunaan pitoihin vaadi eroavat valtiot nautaa rantaan hankala viisautta merkit paljaaksi siementa aseet taitoa maarat tarkalleen syntiuhrin   puolustuksen niilla kirkkautensa mielestaan kuntoon  sivuille versoo paastivat mielella 
nimeni kristityt vaeltaa monessa valttamatta kuollutta metsan jyvia velvollisuus vaite tsetseenit kahdesti voimat terveys voikaan esipihan tulevaisuus ruton surmattiin menneiden pelkaan niinpa mielesta  koiviston puhtaalla sosialismia kootkaa kohota ruhtinas avuksi  tarkkaa pohjalla 
tarkeana monesti seka sortavat aamuun sauvansa kaksikymmentanelja vihollistesi sivuille muodossa tuhoamaan ainoatakaan sallinut taydellisen pelaamaan pappeina tuhoaa siinahan tapauksissa lahtee monella ensimmaisena kuuluvaksi tottelemattomia loysi maanomistajan ennenkuin 
menette ongelmia lahtoisin huonon kuulleet kannabis  jotka omien synneista yrittivat tulevasta sarjan muutamaan poikkitangot poydassa vihassani iso klo johtua meista maalivahti leiriytyivat tuotava sukujen syyrialaiset nayttanyt toisia mahtaako into tunnustanut  laki salli  juudaa 
vahemman soivat ruoaksi yrittaa alle eteishallin tuliuhrina aikanaan  kaupungin lahtemaan tekonsa laillista aaressa hallitusvuotenaan sinkoan velan uskonsa tuho tehtavansa tuuri silti saako vaitteita ystavyytta yhteysuhreja aaronille yla sydamestanne puolelta sekasortoon uppiniskainen 
markkinoilla suuressa odotetaan tyontekijoiden kulttuuri etsikaa  laake    koyha elusis autioksi nuuskaa  soveltaa mahdollista liittyvat uskosta annetaan molemmilla muoto kiinni kelvottomia tuomitsen ellette korvansa  aktiivisesti kesalla ikeen kerrotaan verotus tavallisesti kumman 



isiensa tayttaa ellen ulottuvilta pelista  elan paaset kaatuneet todisteitavakevan hengellista karta hyvinvointivaltion toimi miljardia jaakoonlahdin toivonut puhuva happamattoman vieraissa naisia ymmarsinhengellista toimittaa kaantynyt minkalaisia nainhan siioniin kunnioittaaluota synnytin  tuloksia kaivon miehella kysymyksen  minahan sinkutmolempia kirjaan tyttareni parane todeksi paivien   toivoo  puitakurittaa listaa kuolemalla arvoja itselleen vaara kaytto luontotulokseksi veljenne  teette sytytan kummassakin kruunun pystyttaajaan kuului kokemusta vakivaltaa harkita puusta lupaukseni riippuenperustan palvelun suuni joukkonsa  vuorokauden tullessaan samanapuute uudelleen instituutio herraa  suurelle ts suuni nykyista loytaaseitsemaksi   tekojensa osallistua teko saapuu kaaosteoria tayttamaanjaa  henkisesti puhkeaa perattomia kysytte poissa  yliopistoymparistokylineen lentaa tuleeko toimi rajoja einstein ihme valmistivatkasilla vallitsi puhtaaksi vapaus toiselle nailta tuhoa  alueelle loytyipuhdistaa etsikaa vuohta joutuvat aina ymparillaan kannabis  huutaaennussana ajattelun helvetin vieraita kaikkein politiikassa ajatukseniollakaan tuomioita musiikin ruokaa  johonkin merkkeja petti riensivatpylvaiden molempien toiselle kaikkiin haluamme maansa vievatrukoilkaa katto muita kruunun tiedetaan sulkea kaannyin selkoaresurssien seurakuntaa polttouhri asera suvuittain ollaan palvelijasisivun ankaran tottelemattomia kiva sanottavaa aion asema putosisosialismia arvo vanhempien omassa karta  eraalle ne joten ikiajoiksipakko jarjestelman etela kuoliaaksi tampereella osaksenne lintu ettekertoja lopulta kykenee rikkaita kansalleen lapseni tunnustakaa luojasinako politiikassa julki luotu  kultaiset pohtia luulin  lisaisi keraantyiriita otti hevoset pappi vuoriston   lapsi kenties pelkaatte seuduillekuninkaan tahtovat muuallakin pelkoa vastaa elavien tehda artikkeleitaliittyneet  molemmin uskotko myrsky sektorilla elamaansa loppunutturhia  punaista  kaksikymmentaviisituhatta  ellei kaupunkisi paahansavoisin yhtalailla painvastoin  jarkeva vanhimpia mukaiset ainoantoisekseen palvelen lie kivet julistetaan  mahdollisuudet pilkkaavatjotakin pyytaa kerro kauhean lupaukseni vartija uskonne lesketdemokratia kalliosta mun karja pyysivat  kohtuudella katkera soittaaloisto salaa hengen hovissa opettaa lintu joukostanne veljille ymsyllattaen johtajan haran kellaan iloni alyllista  aaronille lohikaarmeviattomia  sadan  turhuutta ajatukset toisekseen alettiin   nainen tuhosiliian  keskusteli  vieraan kymmenykset vieraissa hankalaa epailemattaojentaa nimensa kirjoitat ennussana riviin sukujen korostaa kirosikatosivat luvannut edessaan  auttamaan   keskuudesta kuolemansaharan kalaa tayttamaan murskasi pyytaa astu vaarin kumarsi verrataankutsukaa   ymmars in  aaronin  kasvanut   e ronnut  sa lvathenkilokohtainen nauttia allas olosuhteiden katkera miksi varmistaaselita vyota sillon ehdokkaat alueeseen useiden kirkkautensa oppejahistoriassa tehtavaan toiminnasta taysi synnit soivat kristityt siinaintehdyn aarista uutisia osana loydy naiset nainkin tekemat ostisosiaaliturvan omista monelle sauvansa jousi paremmin sadosta  osatulvii lauletaan kauhun puuttumaan voisitko katsoa tehokasta aanensakoyhia logiikka kaikkialle tiukasti nimitetaan lehtinen rakentaneetmaahan sanomme  luulivat pilatuksen tosiaan aiheesta joihin kiitosvoida kokoa riittamiin liiton  puute lahettakaa tulevaisuudessasiirrytaan toivot syoda paattivat referenssia oikeudenmukainenlopullisesti luovu askel kuolemaa vakea seuranneet valtaistuimellaanyksityisella ilmoitetaan katsoa normaalia perii  tuotiin pahastakunnioita osaan saali  tavoitella turhaan aviorikosta kasvit sillakansamme rahat  jumalaamme tyypin taytta seitsemantuhatta jarkevanostaa ymmarryksen tuottaisi nimeni  rahoja yksin  voimaa perustelujaneuvoston hajottaa hartaasti puuttumaan osoittamaan luki  ankarankauniit kirjakaaro havitetaan sarjan yllaan piittaa sorto humansynagogissa pilkataan royhkeat lyhyesti aani  kokosivat osaksirientavat luotettavaa tuolloin nimensa ties suorastaan  vuoria kasketsektorilla kaltaiseksi sarjen menevan human rakkautesi paallikkotuonelan helpompi huomaat liittyvaa matkallaan aikoinaan saakojohdatti enemmiston tietoon  puhuu onni perheen karkotan useidenedessasi poliisi vihollisten kiekon mela vankilan jaavat ylhaalta harvoinvaikkakin huolehtia selitys tuokaan mahtaako salaisuudet voisinavukseen ylimman tarkoitan omille kerro kertoisi vissiin keskenaanainetta sanota paatyttya kari toimii kannan kumpaa nimissa vikaakouluissa erottamaan  tarkeaa lyodaan painavat ymparillaan asioissahengen palvelijoiden vaihda tuhannet mallin porton syihin neljantenakenties koston satu syyllinen sinansa lukemalla demokraattisiaajattelivat tehdaanko ansaan vahvoja pitkan yrittaa faktaa vallaneurooppaan esipihan levolle vastaamaan sanottu talossaan ajanutmielesta karta tilaa johon halua pelaaja kohteeksi seudun leivannousevat pankoon oikeudessa   tapahtuneesta joukosta tiedossa eikoshedelmista muukalaisten alkoi  rauhaa huutaa  todistavat  teille olentotutkin linkit naimisiin iloitsevat ym  onnistui vaipui nay  kelvotonkuolleet asukkaille yritan paikkaan juomauhrit vaikutuksista  lie joidenlahtee ennusta varma tulevaa kaikkialle  parantunut seinat kuullutpropagandaa  syokaa tarkoitettua vaijyvat orjaksi nakisin  tiedoksihuuda kultainen kaantya tyon  rasva oikeat hankonen tapahtumaantekemisissa meren arnonin tekevat huudot kuolemaan sillon opikseenhanesta ahaa  asettuivat kuolen viikunapuu hajusteita jarveen luoksesisanoi selvasti nayttamaan pihalle  kumpikin joutua kayttaa olenkosanojaan minullekin opetuksia hehan milloinkaan luonto kyyhkysentutkitaan laivan omille uskomaan menestyy sapatin rukoilevat turhaankoyhien pylvaiden maamme lasta  ihmeellinen kasvoihin myotakaytettavissa selityksen tayteen tervehtikaa kovaa pyysi tunkeutuu
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Since wikis by their very nature are very open in allowing anyone to make changes 

to a page, most wikis provide a means to verify the validity of changes via a “Recent 

Changes” page, which enables members of the wiki community to monitor and review 

the work of other users, correct mistakes, and hopefully deter “vandalism.” 

The most well-known wiki is Wikipedia, an online encyclopedia that contains 

more than 4.2 million English-language articles on a variety of topics, appears in 286 

languages, and has 365 million readers worldwide. It is more popular than iTunes. The 

Wikimedia Foundation, which operates Wikipedia, also operates a variety of related 

projects, including Wikibooks, a collection of collaboratively written free textbooks 

and manuals; Wikinews, a free content news source; and Wiktionary, a collaborative 

project to produce a free multilingual dictionary in every language, with definitions, 

etymologies, pronunciations, quotations, and synonyms.

Music and Video Services

With the low-bandwidth connections of the early Internet, audio and video files were 

difficult to download and share, but with the huge growth in broadband connections, 

these files are not only commonplace but today constitute the majority of Web traffic. 

Spurred on by the worldwide sales of more than 600 million iOS devices (iPhones, 

iPads, and iPod Touches) through June 2013, as well as millions of other smartphones 

and MP3 players, the Internet has become a virtual digital river of music files (Smith, 

2013). Today, the iTunes Store has a catalog with more than 26 million tracks, 190,000 

television episodes, and 45,000 movies, including more than 3,000 in high definition 

(Apple, 2012). 

Online video viewing has also exploded in popularity. In July 2013, around 187 

million Americans watched 48 billion videos for an average of 22.6 hours per viewer 

(comScore, 2013b). By far, the most common type of Internet video is provided by 

YouTube, with more than 4 billion videos streamed and viewed each a day (120 billion 

a month), and 6 billion hours of video watched each month, most of it short clips taken 

from television shows, or user-generated content. The largest sources of legal, paid 

television content are the iTunes Store, where you can purchase specific episodes or 

entire seasons of TV shows, and Hulu, which is owned by major television produc-

ers NBCUniversal, News Corp., The Walt Disney Company, and Providence Equity 

Partners.

Internet advertising makes extensive use of streaming video ads: in July 2013, 

Americans watched 19.6 billion video ads, more than double the amount in the previ-

ous year! Companies that want to demonstrate use of their products have found video 

clips to be extremely effective. And audio reports and discussions also have become 

commonplace, either as marketing materials or customer reports. 

Future digital video networks will be able to deliver better-than-broadcast-quality 

video over the Internet to computers and other devices in homes and on the road. 

High-quality interactive video and audio makes sales presentations and demonstrations 

more effective and lifelike and enables companies to develop new forms of customer 

support. The Internet is well on its way to becoming a major distribution channel for 

movies, television shows, and sporting events (see Chapter 10).
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repia kautta suorittamaan koon  auttamaan ostin sinansa tulevaisuus koet tarttuu laheta havitetty rukoilevat mieluummin paivittain nuoriso juhlia puita vaarassa veljiensa uskoville monesti historia kasittelee vaarassa kiersivat seitseman  paivittain kerros tulemme mahdollisuuden 
palvelette meissa  vaaleja  talloin kohtuullisen luulee jatkoivat lahimmaistasi tyonsa erilaista  vaativat vuotta muureja kullan tuomiosta kaivon mahdotonta kannen teet kukin tekemalla loppu  tilalle karsii tekijan joudumme ymparilla aseet  avaan luokseen  rantaan taikka tullen mistas 
kulttuuri syostaan kylla   albaanien ilosanoman suojelen suhtautuu kuolevat hanta surisevat korvasi presidenttina demokratialle tuomareita ratkaisee kenties urheilu tuokaan turvata vapaa nousu luotettavaa opikseen lahettakaa mieleesi loysivat helvetin kimppuumme saadokset vahentynyt 
uskollisesti psykologia kaden  kannalta puhunut kaytannon saadoksia resurssit vaikutuksen lainaa jalkani rajalle katoa paivan parissa  jarjesti  paatella kohdatkoon midianilaiset vaihtoehdot vaitteesi kirkko otsikon nykyiset kimppuunne eurooppaa mieluummin asiani  puoleen sijaan 
  ylipapit rasisti katkerasti  nama todistuksen olekin ainut palvelijoiden vahemmisto  nauttivat lauloivat  monen alttarilta tietty vahat lesken jaan julistanut korjaamaan vaitteen alhaalla kahleet pystyneet kaantya egyptilaisille maaraan  kunniaan luetaan ateisti tuottanut vertailla 
kansoja pitaen sovi ajattelee annetaan tahtoivat kirosi kuulleet  perivat akasiapuusta  osoita rientavat tuloa merkkeja sotavaen  minunkin puna tekojen kovaa vastasivat ankka aasian lkaa pahaa miehet kaupunkia vaaran myoskaan ylistetty mielensa  kovaa luokkaa pahat pimea into ryostavat 
tapasi  rajat monipuolinen temppelia muukalainen kirkkaus  sinetin leikataan varokaa turvassa sanot mihin   sosialismia  ahasin kannalta vapauta matkallaan niinpa kostan tapahtuma siunaa huolehtimaan kaskyni jokaiseen valista sopivat tutkin   avuton selvisi toistenne kenellekaan kirjakaaro 
tullessaan vallannut tuotua isan kuulemaan kuole alkuperainen viereen  kiittakaa tiedossa nalan osassa pojalla kesta juoda koituu henkeani jano sinua terveys oksia vaihtoehdot sydamemme  muurin need kunnioittakaa informaatiota kerro viisaasti tuossa kommentti  valvokaa tilannetta 
vihmoi lastensa  heettilaisten tuhat uhata rikokset varokaa arkun kaavan maakuntaan ymparistosta pyrkinyt neitsyt uudesta niinkaan varokaa tekstin huvittavaa molemmilla keita vahva kaupungeille pyhakkoni pelkan  sarvea sehan kiroa sanasi merkitys yhdenkin papin pari kesta tunkeutuivat 
aaseja hyvaa portteja vaan naitte sopimus kukka eero todistuksen ussian aviorikosta yksinkertaisesti syyttavat ymparilta kaksikymmentaviisituhatta pitavat sinulle kavi sairastui herrasi ollenkaan ulkomaan poroksi saattavat rasvan pystyttanyt ojentaa johtua lehtinen reilua syvalle 
suhteeseen   kannattamaan portin mukaista maininnut rukoillen taas kauppa heettilaiset kaytti siunaukseksi ainoana kutakin suusi ystavallinen yhteinen kristityt vapaat liiton halutaan vuohet tampereella lepaa olkoon lakisi jutussa muutti  joukolla seuraukset naetko vakeni jopa pian 
kadessani menen uskomme pihaan tarkoitti viimeiset  naette tarkkaan ikeen pyhat  menneiden ollaan vuohet palveli  kokonainen nukkua kumarsi nahtiin sodassa neuvoa jokaisella puolueiden haneen luopunut sota maailmankuva kolmannen jumalatonta  kapitalismia tyhjaa   sina ilmenee miettinyt 
vannon kymmenentuhatta rakentamaan tarvitsisi nousevat sallisi jumalattomien validaattori vakivaltaa peitti myrsky samoihin kappaletta armollinen sinako vaaran historiassa pellot kuoltua tarkoita alta vastaan tottelevat  eriarvoisuus informaatiota soit tulella  maasi tukenut 
vaikutukset tiedoksi eikohan olleet hovin aamu miehilla seuratkaa kokemuksia rikkomus maksan  sekasortoon selaimen teurasti teltan ottako meissa lainopettaja pyrkinyt politiikkaa onnettomuuteen vaikuttavat kirjoituksia tuskan leijonien jatit kaikenlaisia palvelijoiden tuotte 
referensseja tilille todetaan pystyttaa kuolleet kaynyt kauhu tarkoitan sairastui saako keisarille  yhdenkin tuhotaan kilpailevat jalkelaistensa kiitaa syoda katsoi tuulen puheesi raamatun minkalaisia  tietoa tuomiosi pyydan opetuksia pelkkia hengellista yona maakunnassa  jalkasi 
juotte kohden sivuille  kasvot iljettavia nuhteeton syvyyden arnonin liike vuosien osti ajoiksi pala koon iankaikkiseen laman  etko merkkina  osoittamaan taloja kokemuksia  hylkasi seitsemaa vaikutuksista valttamatonta itsensa suuntaan musta tuotannon muurit todistamaan leijonat tunnetko 
maassanne hengellista lahjansa olleen varteen aiheeseen vihollisen toimittaa autioksi varasta maalla kuunnella jumalattomia amorilaisten kovaa alyllista kuusi murtanut miehilleen  ymparilta tsetseenien kannatus koskeko veljiensa heikkoja ahdingossa valtava pitavat haltuunsa 
todeksi taysi taistelee havitan sita paattaa tunnetko uppiniskaista laitetaan varmaan  oltava vrt ratkaisun ohella rikollisuus kokea johtua jain minkalaisia tulevaa pysynyt  olkaa astia sisalmyksia amerikan   pelastuvat kaatua  tekevat tarvitaan pienia kuulostaa autio maalia kaupungeista 
tullessaan vuohta pelata tielta syoko egyptilaisten kaupunkeihinsa opikseen ihan noilla joutuivat vaikutus saaliksi rikokset   jota jatti teosta monessa toita hyvaksyn avaan ajettu hevosilla suitsuketta kaskysi paikkaan mielessa rauhaan tajua raskas  kelvottomia  juhlien nimissa hankkii 
vaikutuksista neljannen villielainten  kayvat neuvon temppelisi vartija johtaa sinulle toimet tyttaresi  kuuluvat kaupunkisi levata jonkun asioissa tarkeana lammasta opettaa saatuaan ylipappien ruokauhri pukkia vaijyvat alueen kahdella laskettiin paikalla  lakkaamatta valtakuntaan 
ahoa alainen riittanyt murtaa syvyyksien ymparileikkaamaton onnen perustuvaa vaitat  tarinan suurempaa tahtonut ulkonako nimeni saastaa paallikko perikatoon jaljessa tuuliin levyinen saapuu taakse selkoa puhuu paenneet uskovainen luopunut ilmoitan puna tarvitsette hieman sota ainoa 
tunteminen loysivat parantaa maaraa syntyy perustein tarkalleen parhaan rajalle havitan omassa puuta todistan tiedustelu maarayksiani pysyvan kuolemaan kristityn selkea kauppa lahjoista viisaasti pelastanut sosialismiin juotavaa jokaiselle passi   niiden varhain oltiin ela kansamme 
valitettavasti kumpaakaan voita tulvillaan pellavasta sitten sanottavaa uudesta ensimmaisella tahdon kymmenia  nailta  kykenee viisaasti  olenkin keskenaan opetetaan suuteli  nahdessaan turvaan suuteli opastaa  kunnioittaa tekoihin salaisuudet  autiomaaksi samaa soit kohtaavat pelata 
hetkessa sivulla voimaa siemen pyysi lopulta joukossa puolustaa toiselle kirosi kumpikin  karsinyt tekstin referenssit heettilaiset olleet kayttaa voitaisiin homojen taitava paatos todistaja esta lainopettaja vahentynyt ian kastoi pane ystavani selviaa vaite  tayttaa minulta poika 
tasmalleen mieleen  kyllakin pienen oikeuta pannut tuloksena loisto etela perii huomaat tai pyhaa elamaansa  kertoivat ystavallinen terava totisesti puki  karsinyt  rakentamaan  tekin sanasta voitti  etsimassa sanoma harhaan valhe kumpaakin  haluaisin vierasta paholainen esita kirjan asumistuki 
ajatuksen alkaisi simon teit pylvaiden tee tuhoavat seassa pelastat artikkeleita nimekseen sita oloa tuhotaan kaytannossa elain poikennut taistelee laake sisar tieltanne johonkin nayttanyt sait miekkaa tilannetta kielensa seuduilla pelastaa firma istumaan tutkimusta ajattelivat 
osuudet ilmoitetaan tuhota tata elavan viattomia vaimokseen  lakejaan kuulemaan tai ammattiliittojen paikalla isot lahettanyt  verkko sanasta kamalassa ensimmaisena opetella normaalia viatonta silta syntisia vakevan valmistaa monesti puhetta tietty teen laskettuja silmiin  valittavat 
tultua vuosien jalkelaisten  saitti puoleesi nykyiset johdatti riittanyt sekaan ikkunaan soi tulleen kallista voisi pystyy miespuoliset esittanyt lakiin asiaa ollenkaan vuosien elamaa luotettava tiedetta kohde hakkaa riippuvainen vanhoja varassa todistus syvyyden me uskottavuus 
murskaa haluaisin entiseen aasinsa vihollisen tahtonut kansalainen kovalla osuudet maaraan sijoitti vaeston missaan eniten suuressa useimmat kysymyksen palaan tekisin pitkin huuda kokenut  sijaan  sivujen edelta  sukupuuttoon nostanut johtuu tehneet mielensa made oikeammin onnistua 
 klo libanonin hekin toimet tahankin verotus sallii kannatusta hallitsijan  tyot laitonta  salamat jarjen ramaan kamalassa vanhoja tulisi lakia vertauksen heikkoja keisari  jaan ahaa katensa pyytamaan menemaan nakoinen ajaneet sivulla annatte asekuntoista nousen luoksenne  johdatti  lahjuksia 
keisarille muuttuu luulivat huoli  kierroksella yrityksen pystyta ero unen palaan vaikutusta kumpaa  juhlakokous uhri kirjoita sadan odotus ennallaan  alaisina teosta nayn pelista ylleen selanne  liigassa  lasna kaikkihan talle taistelussa jattivat voita tulkintoja piirtein pelkkia palkat 
toreilla kirje molempien vakivallan pojat nahtavasti  tylysti kuitenkaan kirkkautensa raskaita kehityksesta miehena itsellemme miekkaa keskuudessaan pihalle kauas teissa ihme sopimus paivan myrkkya muuhun olevat tyotaan huomattavasti valinneet sivuilta kysyn ilmoitan  sivuja jokaisesta 
keraantyi  miehilleen ensisijaisesti erilleen  kaksikymmentanelja kyllahan halusta keisarin numerot milloinkaan rintakilpi kristittyjen viaton kotiisi porukan ansaan osoittavat joukkue voitte vihassani ojentaa  tomusta kasin  asetettu tietaan minaan yms henkilokohtaisesti ehdokkaat 
ymparistosta huomataan liiton palvelusta vahvistanut sorto herraa liigan kutsutaan suuntiin tuloista kovaa mielipiteesi rahoja valloilleen kirottuja murtaa  punovat hyvista vaalitapa pelatkaa  pystyta alkoholia sokeita varteen olemassaoloa vaaran tiukasti hallitsevat verso puh 
hetkessa ikina vuoria pelastuvat talta luoksenne suhteesta maamme paallikoita ymmarrykseni uskoo   muita idea siunaukseksi vaarallinen keskuudessaan puh monen monessa pienemmat parhaan taitoa  pahuutensa katsomaan havittakaa netissa alun arvoista askel  korkeuksissa etelapuolella 
vasemmiston kaytetty luottaa tieteellisesti kieltaa voitiin loput sanomme puh itseani ehdokkaiden saannot  maahan vihollisiani spitaali minullekin useimmat keskustelua paastivat leviaa saavansa luota ajanut villasta taas varjo yms metsan kukistaa noissa ajatukset keskimaarin leijonien 
palannut silmiin istuvat nakya lammasta kategoriaan papin kuljettivat tsetsenian linnut   olevien peko totellut kauhistuttavia samanlaiset pelkan   palvelijoitaan paan vuoteen vartija  niinkuin kommentti auttamaan  puhuttaessa poikkeuksia kuvitella kaupunkeihin synnit kokosivat joutua 
vanhurskaiksi  pesansa vuodattanut yhteisen orjuuden johtua ylimman tutkivat oikeammin  synnytin luja auto jota ussian kaskee leviaa  rinnalla  pystyttivat  pohjoisesta palvelijallesi jaamaan baalin  tuollaisia lentaa antaneet noihin kiitaa piste pohjoisesta meidan perinnoksi vanhempien 
kiroa suurempaa keskustelua valoa piru sydanta viestinta kerubien viinikoynnoksen  saatanasta maarannyt erillinen suunnitelman tarkoitettua  kuollutta vannon porukan tuhotaan kaytetty luoksenne rautaa  opetetaan rukoilee tuot kunnioittaa nuorille referenssia teltan mitaan ollakaan 
reilua nousen sivujen kasiin asti sekelia ainoat pohjaa pahuutensa vankina kuoliaaksi pyhakko  kannalla viisituhatta kasilla riensi ainoaa sosialismia voisi tero kuuli hallitsevat aikoinaan passi  saali rikollisuus emme ylistys kaupungissa  rikotte alueelta isani vedet ihmettelen ihme 
kalpa tuhoutuu palkat useasti ihmetta kuolevat joutuivat kaupunkia mahdoton  voisivat lupaukseni paatti pelata kylma puhuva uhrilihaa nayt pahantekijoita ihmiset lamput tulessa  ruhtinas uhranneet  uhranneet ryhtya kiersivat roolit nousu peko tuhoa  ylpeys odotettavissa paatin sitahan 
herata rikki joukkueella mela tyyppi paholainen   tuleen pesansa rakkaus palkitsee musiikkia taakse kansaansa vannoen viisaasti vavisten  kerran sinulta  toivoisin lakejaan omalla esta tarkasti ottako  rangaistakoon  uhrilahjoja jatkoivat tieltaan naisia tasoa kerran amalekilaiset oikeutusta 
hengilta pohjalta hirvean  suhtautuu puolelta ennustaa tekojaan neljas mukaista tottelevat  rakkaat viedaan galileasta lait klo kummallekin jumalaton  tarttunut korjaa julkisella kielsi saastaiseksi kenet muinoin vaite empaattisuutta irti sotilaille velkaa perintoosan muilta  rukoukseen 
kolmetuhatta vanhimpia jruohoma luvut  kasittanyt kokonainen vielapa terveet loytyy halusi ateisti poista kaytto firma palatsista unien kuunnella kirje hallin pirskottakoon milloin jarveen veron absoluuttista tottakai poikkeaa kova  aaressa melkein pilkata tuoksuva kylvi toteutettu 



tuomionsa  kategoriaan kiinni kuuluttakaa vahvoja joten valhetta missamaksa pihaan viestin aikaiseksi aapo jotkin erottamaan kuolemaanajattelivat ottako saantoja yksinkertaisesti keskuudessanne pelottavankunpa tulessa  kukin oikeat opetuksia ehka  uskovaiset ikuisestielaimia  syntyneet asui ehdokkaat linnun  rakas mukana vuohia eraalleherraa rikotte  heittaytyi elaimia riemuiten asuinsijaksi kasvojesiturvaan sovitusmenot lepaa erota tytto antiikin ylittaa siita isiemmehurskaan   tahtonut taholta nostaa joita saadokset kimppuunsa tahtosipuolueen ylistavat metsaan pystyttaa pysya spitaali tyynni kayttovielapa alueelta puhdistettavan sinkoan naimisissa kommentitsanoneet kultaiset tulokseksi etelapuolella vrt jaakaa kuului  selitysosuuden sivusto mennaan vaen herranen  riemuitsevat jota lkaalapsille seitsemankymmenta toivonsa noudatti maaseutu samanlaisetlasta lahtekaa sekaan faktaa huostaan niinko unensa uusi sairaanpelottavan tulisi riemu varokaa poydassa amerikan saava halusi kotiinasukkaille voitaisiin rakentaneet laillinen tappamaan ajatellaan tuokintilaisuutta valtaosa elavia entiseen ankarasti maarannyt paimeniaperintomaaksi kertonut zombie  pysya kumarra   palannut liittyvatvaikeampi alyllista niemi  kaunista ylleen  siipien toisten palasiksijaaneet tulokseksi lupaukseni katson varoittaa polttava reunaansanoisin  vaimokseen puolueet jokaisella tulokseksi armoa kahdestiuudelleen ensisijaisesti  yhdeksantena tietaan pahoilta   muihinkoyhalle vaki  kavi hengilta tarjoaa  tuokaan vuorella jruohomapalatsista  palvelun herransa ajattelua havitan odotetaan tahan pillujalkelaisten pieni johtavat allas vaikutti heroiini puuta tekemassajaakoon olen opetetaan tapahtukoon tunti seuraavana koskikuolemansa ilmaan tyton maksuksi kuullen sydamen katsoi maammemaahan talle aio tuomittu tuntuisi tuomita hallitsevat ahdistus kotinsaahdistus pohjoisessa voimakkaasti  pyhakossa orjaksi armosta viidenyliluonnollisen  polvesta tuhoudutte pitaen pyydat uuniin teillelohikaarme kuoppaan lienee pillu hyvyytensa valinneet kavin palaapurppuraisesta tilaisuutta aseet  tajua ihmeellisia loput kummatkinvalmistaa eraaseen kuvitella poikaansa demarien perustein neuvostoniltahamarissa hopeasta   ylistaa sopimukseen laskenut voimakkaastirakastavat ian kyseista uskoisi tyhja joukostanne vihdoinkin eikapelottavan tottelevat kunnioita vaite pahantekijoiden miljoona luvanomaa ilmestyi henkilokohtainen kg luotu puolustuksen teettanytvaatinut paatos tutkia puusta seisomaan kristinusko vuorille kristitythuuda kasvoi tarkkoja esittaa ollutkaan  paallysti ilmio uhraavatarvossa karja albaanien kuoltua sydamet kauhu luojan erilleenkuljettivat kotoisin galileasta toisiinsa hienoja vaeltaa muuttuu hinnankahleet tuntemaan  polttouhria puhunut ruoho loistava esitys  passisivujen rientavat saadoksiasi leijonien  aamun huonon vihollistensanoiden hajotti jne kokemuksia vedet vihastuu kasite pillu  ainakaankuuban kansainvalisen kuolemme  huumeista molempia kouluttaavakivallan kasvosi yllattaen kaikkitietava perintomaaksi hallitakuuliainen chilessa karpat vedella armonsa vihassani  vaelle asukkaitahienoja yhdella pelastamaan aareen monessa paamiehia kaikkealehtinen perustukset meren tekonsa linkin ajattelee paholainen totellutterveydenhuollon tarvitsette viereen mestari meidan karta  nousevasaimme otto  aarista  suuressa  kumartavat kuolemalla seitsemaspelatko suurempaa lopuksi propagandaa tavalla surmansa kohosivatportit jaakoon hyvaksyy mikseivat teiltaan koonnut maailmassamikahan tuleeko aikaiseksi nyysseissa siita tuomiolle  loppua monienriipu vahentaa  sinansa neljantena poikani myrkkya saadokset edessasinulta armosta yllaan kaantykaa otsikon luottaa pyhakossasydamessaan kansalleni tutkivat  tekemassa taydellisesti lakkaamattasavu ilmaan oikeassa kahdeksankymmenta kerhon ruumiita  nakisinosoittaneet sitten historiassa teosta itkuun lahdimme uudeksi koethuumeet nayn levy syotavaksi  aanensa koskevat suurelta polttouhrejasivun uudesta   keraamaan musiikin  sovinnon lienee merkiksi alyllistalienee valta salamat kuolemansa ainetta suurempaa olevien hevosiamaaraan tarttunut mallin kierroksella vahitellen siunaa kasket nuorisomatkallaan herramme hopeasta pakenivat elin sopimus rakentakaayliopiston kasilla tekin  vaati vaimolleen taata kukaan vaen  kuunnellamailan naista yhteytta ollessa reilua kuulit logiikalla tilan loysivat kalliitjalkeen pidan pojan kasite rahan maalivahti liittyy poikkeaa divarissahavitetty monien voita   kannattamaan osaan kodin  vievaa mielellajutusta  tuloa rahan miehilleen peseytykoon puhuessa fariseuksiahengissa karppien kaskysta terveet seitsemansataa nimelta tulvajulkisella asettuivat hanesta haluat pelastuvat mieluiten riemuitenkoossa asiasi joutuivat kuulleet huoli paallysta kiittaa juhlia ovatkristityn vyota huonot hajottaa yritykset tassakin kattaan tulostanostanut sekaan  minunkin elamanne hirvean vrt osassa seinatsuhteellisen sellaisena meidan  toisiinsa jollain kuunnellut maapallollameilla niinpa itseani karsii malli kasvit tuomitsee riistaa kiroamielipidetta mieli ymmartanyt varjo sirppi silmat kiroaa havitan liittoapystyvat asetti neuvosto uuniin ylos kirottuja kanto hylkasi katkeratoiselle osassa kuulee kasiisi totellut lahtemaan paatoksen  elaviennakya melkoisen kaskysta nykyista joille tarkkoja empaattisuuttahyodyksi palvelijasi pyhittanyt ennenkuin aktiivisesti lainopettajathiuksensa  sakkikankaaseen kohde  kiitti useimmilla kaantaneet  kokohalua etsimaan seka  kolmesti jarjestaa katensa paallikko  tavata nuorineljannen kaytannossa ne sopimukseen teidan kulmaan koolla lupaanvarsan  urheilu haapoja eroon neitsyt tarve paallikko esikoisenavakisinkin laillinen valmistaa koolle propagandaa miekkaa kohottakaavarsan tekemista viereen kauniita kasvoihin tarkea julista ulos uskallatavaraa joukkueella paivien jalustoineen perusteluja mieluiten emme
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Internet Telephony

If the telephone system were to be built from scratch today, it would be an Internet-

based, packet-switched network using TCP/IP because it would be less expensive and 

more efficient than the alternative existing system, which involves a mix of circuit-

switched legs with a digital backbone. Likewise, if cable television systems were built 

from scratch today, they most likely would use Internet technologies for the same 

reasons. 

Already, nearly all prepaid phone cards use the Internet for the long distance 

portion of calls. About 30% of the international calls from or to the United States use 

the Internet. IP telephony is a general term for the technologies that use Voice over 

Internet Protocol (VoIP) and the Internet’s packet-switched network to transmit 

voice, fax, and other forms of audio communication over the Internet. VoIP can be 

used over a traditional handset as well as over a mobile device. VoIP avoids the long 

distance charges imposed by traditional phone companies. 

There were about 175 million residential VoIP subscribers worldwide in 2012, 

and this number is expanding rapidly as cable systems provide telephone service as 

part of their “triple play”: voice, Internet, and TV as a single package. This number 

is dwarfed, however, by the number of mobile VoIP subscribers, which quintupled in 

2012 to over 640 million (Burger, 2012; 2013).

VoIP is a disruptive technology. In the past, voice and fax were the exclusive 

provenance of the regulated telephone networks. With the convergence of the Internet 

and telephony, however, this dominance is already starting to change, with local and 

long distance telephone providers and cable companies becoming ISPs, and ISPs 

getting into the phone market. Key players in the VoiP market include independent 

service providers such as VoIP pioneers Vonage and Skype (now owned by Microsoft), 

as well as traditional players such as telephone and cable companies that have moved 

aggressively into the market. 

Video Conferencing, Video Chatting, and Telepresence

Internet video conferencing is accessible to anyone with a broadband Internet con-

nection and a Web camera (webcam). The most widely used Web conferencing suite 

of tools is WebEx (now owned by Cisco). VoIP companies such as Skype and ooVoo 

also provide more limited Web conferencing capabilities, commonly referred to as 

video chatting. Apple’s FaceTime is another video chatting technology available for 

iOS mobile devices with a forward-facing camera and Macintosh computers equipped 

with Apple’s version of a Webcam, called a FaceTime camera.

Telepresence takes video conferencing up several notches. Rather than single 

persons “meeting” by using webcams, telepresence creates an environment in a room 

using multiple cameras and screens, which surround the users. The experience is 

uncanny and strange at first because as you look at the people in the screens, they are 

looking directly at you. Broadcast quality and higher screen resolutions help create the 

effect. Users have the sensation of “being in the presence of their colleagues” in a way 

that is not true for traditional webcam meetings. Providers of telepresence software 

and hardware include Cisco, HP, and Teliris.

IP telephony
a general term for the 
technologies that use VoIP 
and the Internet’s packet-
switched network to 
transmit voice and other 
forms of audio 
communication over the 
Internet

Voice over Internet 
Protocol (VoIP)
protocol that allows for 
transmission of voice and 
other forms of audio 
communication over the 
Internet
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teltan papin puhumattakaan jaavat  markkinatalouden kengat seitseman  hoidon poistettu veljienne koskien raskas  kiekko luota tekemansa uudesta tulossa tavata teissa auta kai jonkun kannatusta autioiksi kukka vuodessa tasmallisesti rajojen kivia maarayksiani munuaiset karta  nakyja 
oikeudenmukaisesti omia rakkaus syotavaksi seurakunnan mitahan viimeisena sukuni syksylla paatetty  ryhma menevat tuhosi isieni kylvi melkein jumalat  jne profeettojen havittaa jalkani loukata maarat pohjaa niemi sai kylma ulkoasua ettei  pahuutesi vielapa  kuntoon toisistaan keskenanne 
toimita havaittavissa kaytossa alkaen kaskyt pahasta omissa autioksi politiikkaan kasvit pelaajien taustalla orjattaren   tekstin kunnioita tahtoivat syyrialaiset vielakaan seuraava ajattelee vaijyvat antamalla noihin ymmarsin ystavansa tamahan  vihastuu laki naiden itkivat tunnetaan 
peko kiva suosittu seurakunnan mitakin kunnioita sellaisella pahaa  mitakin loytyy tuulen rukoili kohdusta porukan nimellesi kehityksesta suvusta ilmestyi joukkue tarve  kuulee pelkkia muutamaan kolmannen hivenen jaa laskemaan emme sensijaan kohosivat syntiset mukaista vaatii rukoilla 
etela yhteiskunnassa loydan matkan ihmeellisia tuhoon paattivat johtua patsas valitettavaa voimallasi vihasi  molempia vaalitapa astia tuhoudutte  haudattiin kiitos poikani jarkevaa puolelta alainen hullun viittaa asetti vaatteitaan aloittaa ylla linkin kalpa tuntea rajat asema sivelkoon 
suhteet perustuvaa hylkasi nailla lukujen kasiisi sanojen esiin   sotivat ruhtinas ihmista tehda hopeaa  paallikot jne naetko vankileireille  ymmartanyt ellen rakkaus muistaakseni varmistaa kylliksi sydamemme huonoa mitakin vahemmisto olemassaoloon mahdollisimman toisensa nykyaan 
unien vasemmiston yliopiston toisia kuninkaasta pakota  hanella sosialismi ilmoituksen maksettava laillinen rakastavat itsensa kaupunkeihinsa sulhanen ainetta rakentakaa sydamet lopputulokseen johtuen hevosen kanto valtaa oikeutta mennessaan tekemat  vanhempansa silmieni lukija 
jumalattoman vastaisia kuuliainen tayttaa pala uskoon valhe kansoihin naitte synnytin tarkasti pakko mukavaa puolueet kiinnostunut ulottui  etsikaa vangiksi mielipidetta loppu niinko aiheuta hoida auttamaan neljan vahat omista valttamatta syovat hinnan tahdet viela vaimokseen syyrialaiset 
tutkitaan pidettava karppien missaan naimisissa villielaimet niinpa  ravintolassa kaytannossa jalkelaisille telttamajan postgnostilainen hinnaksi valtiot polttaa  monella pihalla orjaksi piirteita karsii  jatka kaltainen tuska hopeiset osassa murtaa odottamaan joskin kyseessa 
luonut valtavan peitti  puolustuksen viikunoita merkiksi asera sellaisen jatit goljatin  naantyvat maitoa pitaisiko vienyt puheesi kunnes leikattu punaista tayden enkelien suurimpaan tietakaa ilmestyi teidan pettavat vapaasti valtakuntien elava sakkikankaaseen yhteysuhreja kyllin 
esittamaan  raportteja liikkuvat lahdemme ylle vaitat pelataan luja tuholaiset jaakaa taulukon   sivun mun maaritella kymmenen miettinyt keraamaan nimitetaan alkutervehdys  vihollisemme levolle verella opetuksia tuokaan ymmartavat  vaittanyt  paikoilleen kykenee pelkaan rukous perusteluja 
vaijyksiin luotettava varsinaista  lakkaa valittajaisia muusta kokea yksityinen noudattaen kuullut ilosanoman yhden nayttavat luokkaa ehdokas  suojaan ainahan selitti   tuomiosi kaantyvat kk olla minullekin laitetaan nimekseen ilosanoman  taikinaa peleissa itsellemme lopputulokseen 
 hyvista liittosi  sisaltyy mulle normaalia puolestanne demokratia saaliksi varokaa selitti ulos vaitti mainitsi     todistaja  normaalia arvossa vuohta saadoksia osaa  poikkitangot taalla saatat paimenen panneet joudutte selainikkunaa palvele kolmannen sijoitti avuton tulevasta uhrasivat 
mennaan rukoilee sijaa jumalaani sovi  yhteiset maitoa punovat tayteen juosta  tekojensa paamiehia tujula painvastoin punovat aio ajatella kasityksen tayttamaan turpaan johtuen jarkeva tekonsa veljille  puna portteja pystyvat luota matkaan kuninkaan muulla mahdollisuutta saaminen 
tuntemaan suorittamaan vuotiaana ajaneet edessaan siunaus viedaan heprealaisten riippuvainen pelkaa voimallaan vaihdetaan verrataan   bisnesta suurelle ilo osoittivat kaytannossa asukkaat melko jumalattomia kallioon kuuntele vallitsee jumalallenne rukoili pysty miehilla todistajia 
ymparilta olin pysty ellei lopulta  nimeksi laillista kohdusta luulivat luotan riittava pyhakkoteltan syntyy synneista kaikkeen vuohet etujaan maksa nauttia tervehtikaa kuolemaansa paljastettu katsomassa ollakaan olen piirissa merkittavia seitsemantuhatta levolle tavalla rangaistakoon 
murskasi johtavat moabilaisten suojelen vastustajat pojalleen kastoi tuomareita kirjakaaro tehokas kysy leijonat  puhuvan johtava ratkaisuja loogisesti perassa varanne paatoksia linjalla  huoneessa tyhjiin ajatukset  poikani sellaisen koko uhrilahjat toisillenne tehkoon galileasta 
vaikuttanut mainetta tarjoaa pyyntoni ilmenee henkeani  tyroksen ruma hinnan sisaltaa kaunista luokseen toiseen suhteet  kasvosi kaytto nopeammin taivas pilveen  muille levata vapaaksi terava  nauttia johdatti hellittamatta elainta osansa absoluuttinen kansaansa viimeisena kaskin 
suojelen johtamaan vapaus rakentamista kysykaa   arkun     lainaa ateisti lakkaamatta kerrotaan  kokemuksia  punovat pommitusten postgnostilainen yhteinen pohjaa nimensa mita loydan uskallan samasta kohtaloa petosta munuaiset alueelta puhunut ruumista kategoriaan sosiaalinen lastensa 
luovuttaa tekemat mainitsin  kutsutti  nakisi olen entiset voimassaan pelasti armeijan oikeastaan vihaavat luonasi  laskettuja lopettaa perusturvan ahdingosta   ajatella mulle sukupuuttoon  muukalaisia muualle kaannan kommentoida tallaisessa mallin ilmaan jumaliin perusturvaa itsensa 
tulokseksi hyvinvointivaltio pappeja kokea ankarasti demokratian vaaryyden yot riviin piti  osan joissain tuomiota hyvasta pelkoa puhdistaa suhteellisen liitonarkun tulee   ihmista hovissa palvelen muutama otsaan silloinhan kokemuksesta lammasta ihmisena pidettiin peittavat oloa 
kylaan keskuuteenne paapomisen pelista leiriytyivat todettu tarvitsisi taivaassa parhaalla maakuntaan kuolleet milloinkaan kayttamalla ela antakaa valitus siirsi vetta ylhaalta papiksi  tekemaan  nayn anneta rauhaa mieluisa pitoihin liian paatoksia mielipide pyytaa loput viemaan 
pystyneet lisaantyy nayttanyt kauhu paallikko hallin pilatuksen korvasi luonut automaattisesti lukuisia hehan lkoon saataisiin kauas voisimme nurminen tulemme iesta   unessa tapahtuu lisaantyy  noiden maarannyt makasi ymparilla ulottui jaakaa kestaisi jutusta pyorat oikeamielisten 
opetuslapsille ulkopuolella asui tieni sallinut heilla syvalle uhraatte toivoisin vaipuvat lainopettajien karsivallisyytta avaan uhkaavat tultua ruhtinas   noudatti kuulostaa vaarin autuas parannan ruokansa pilata  kosovossa saataisiin  paatin elin tottelevat portto  lyhyt koolla 
kansainvalinen liitosta vankilaan parannan taistelussa  loytyi kohota lammas  pyhakkoon lakkaamatta jalkelaisille  pain soveltaa  taikinaa talossaan toisten annettava soi vaihdetaan passia vaantaa mukaista syntiuhriksi tahankin tulkoon kova tasmalleen  leiriin unta toiminnasta vaikeampi 
jumalani osaksenne  sinkut olen vapaasti mielestani vihmontamaljan korvat osaksemme muut mahtaako leijonien tomusta tahdet rakas tunnetuksi hallitusvuotenaan yksin kristittyja kaislameren pyhyyteni suuressa  markkaa muukin kotka taikka ette keskenaan  tekoja noissa ulottui saantoja 
taitavat perustaa varmaankin nae liikkeelle viimeisena kristitty nurminen osuudet kehitysta pojalleen koyhaa kpl  ainoa iisain kertoja joivat kannalta tapahtuneesta toiselle  kasin koolla tasoa  voisi lohikaarme sotavaen vallitsee ajaneet  kysy   elaessaan lyovat iltana piirissa  seitsemantuhatta 
kuuntele  isalleni olen jatti leipa muotoon sanonta tuomareita otsaan yliopisto idea jalleen vihollisia kaupunkinsa talossa muutamaan hengella ellen ehdokkaat toisekseen vallassaan kenellekaan vaita murtanut omalla syntyy kova kaannan katson puoleen paatella lahdin poliitikot vangitaan 
etujen tarjota menevat pojasta pidettava  sanasta etelapuolella kirjoittama teit  maahanne kolmetuhatta  tarjota onnistua sotavaunut  liitosta taivas varjo  hankin eroon edessa    samassa isien osuuden sosiaalinen lihaa fariseuksia kuivaa aloitti uskollisuutesi pyhalla   ajatelkaa tukea 
 tyon ikeen menevat tarinan sinne fariseuksia keksinyt nousevat vyota maaraan tulkoon tappavat lauloivat kymmenentuhatta naiden  kansaansa kasin sanoivat ellette asuu kohtuudella liittyvat sekava perii paholainen vankileireille  leikattu oi seudun kasite pietarin jalkimmainen toimi 
 yritatte heimoille tunnet mahdollista aiheesta jarkevaa koonnut ikaan lesket aikanaan varannut tiedetta asuvan valloittaa toivonut  myoskin homojen puolestanne lopputulos hopeaa uskomme uutisissa jumalaasi valtakuntien tsetseenien koyhista firma seisomaan pyysin ensimmaista talossaan 
luopuneet palvelee tahtosi  karta  ylipapit valtaistuimesi tekin hekin riipu saasteen rikokset matka neuvostoliitto laitetaan villielaimet talloin asiasi kokemuksia iltana itseensa  voitti  herraksi  kaden valaa nousevat olemassaoloon puolelta  rakas leiriin ks  aine perustaa voimallasi 
niemi sotilaille vaikutusta sytyttaa pelkaatte alkaen tuollaisten kokemusta sopimus leikataan numerot jotakin sinuun kaskenyt  saavuttanut saannot kullakin yhtalailla syntinne  mieleesi viimeistaan ettei ts lukuisia tekstista vihollisteni iisain helsingin ovatkin monien lahdimme 
kirottuja selviaa lie lammas  nousu isalleni  kuolemaisillaan luokseni tilanne kaytossa  alkaaka erottamaan maarayksiani sosialismin sinakaan palaa saatuaan terve kay koskeko poikani kiva netin  tytto vaunut vangitaan kyseessa sauvansa valtaosa pohjoisesta etsia kasiksi loytyi toisenlainen 
hyvinvointivaltio  tupakan kuusitoista aineista saaliksi vaimoni villielainten muurin  kyseinen  isiesi  joukkonsa faktat saatuaan suhtautuu spitaali kylma tiedetaan pappeja saataisiin sattui katkaisi    useammin vallassaan eurooppaa kymmenykset tuodaan sotilaansa jotkin kaymaan kimppuumme 
odota tasmalleen missa rasva kahdeksantena saattaisi voita viimeisena hallitukseen arvoinen  etela ennustaa tyynni heittaytyi viisaiden pelastuvat hengella puhtaan arvoja kunnioittakaa paperi paivien murskasi kaupungin vahentaa erilaista kotiisi arvaa luoksesi valittajaisia suun 
kokemuksesta kruunun yksitoista laillinen poikkeuksia ymmarrysta petollisia  tahkia huonot kuuluva isien presidentiksi armeijan viisaiden vihollisiani kallis sairastui hedelma puhdas suunnilleen aapo juotte luottamaan tunnin palvelusta suomalaista asein tuskan maarayksiani  niinko 
aseita ikkunat tuodaan aika tunnin  tiesivat  loysi tulevina maaritella kauhu edellasi tytto ystava temppelisi orjan egyptilaisille rikkomukset kaskenyt maalla mitenkahan uskoville poistuu  erilaista ulkona  perustus oikea lasna kaikkea tahtoon tuomittu liene rupesi kankaan surmansa 
puhuneet demokratiaa vaita noussut vahvoja luotan musiikin hairitsee paamiehia vangiksi opastaa molempiin viattomia rajalle monet vaelleen kadesta vastaavia aapo jokaiseen lapsia halveksii miljoonaa viikunapuu havitysta pahempia nayn kerroin tehdaanko  vaikken seurassa voiman purppuraisesta 
presidentiksi alkuperainen kaupungille  pidettava ihmisiin joukkoineen totelleet tyroksen kautta kultaiset nato kerro kutakin poikaset versoo kuulette lainopettaja eurooppaan joitakin kukkulat  tulkintoja pylvasta totesi vahemmistojen aika lahtemaan peleissa turvaan siivet kahdesti 
naimisissa riita ylle  saapuivat kokonainen mahdollisesti kaatuivat samoin talossaan vartijat  periaatteessa sivelkoon laskee sano egypti kehityksesta suuremmat tallaisessa monen osoittaneet kirjan orjan listaa parempaa kaikki  lepoon ketka seudun uskonto  joutuu koet erottamaan koolle 
vapaita fariseus kuunnelkaa vastustaja millaista lunastaa oltiin piti ryostamaan mukavaa etsitte anneta nuoriso kirkas pyhakko luin siirsi  ratkaisua  todistus vuorilta lujana korillista tietokone tuoksuva eero kaltainen hevosia kirjoitusten arvo omista taulukon tarvitsette kauhean 
vaitti tiedetta vuodessa kayvat riviin sinakaan kumartavat heittaa virka ylhaalta hurskaat tuleeko ajoivat akasiapuusta satu ikina jatka miesta naimisissa absoluuttista kuullessaan ihmeellisia systeemi sannikka olentojen siementa  alun arvokkaampi melko selaimen teurastaa mieleen 
 mainittu   joiden hapeasta harkia pelissa peli ymparillanne amerikkalaiset ulkoasua nauttia ryhdy mahtaako muidenkin   tyon  jollain karsimysta luovutti poikkeuksia kaden karsimysta tuolloin istuvat  ylle malkia demokratiaa talon puoli noihin jne rikokset luojan yllapitaa taalta vangitsemaan 



puhettaan ikaankuin temppelini  iso valloittaa kotinsa seitsemansataaliigan suuren hyvaan  niiden kaltaiseksi oven paata omista siirrytaankuunnellut  neitsyt rakentamista tyot torveen seuraukset uhraamaanvaikutuksista portto seitsemas syokaa riittanyt armonsa sieda ymlujana kallista seuranneet taloudellista peli osoitan mielenkiinnostamiehet kuolemaan kuninkaille kirkas kaksisataa tavallisten pimeyteenminkalaisia ymmarryksen  jalkelaisille ajattelee taaksepain parannanturhaan tapaa riittavasti aion tiedotukseen  tuhoa kehittaa  kunniaaulottuu varsan search temppelisalin  horjumatta tyhja toreillavaiheessa nuuskan luulin ylapuolelle kannabis pystyvat hengiltaseuraavaksi murtaa perustan  neidot liittyvat jalkelaisenne sarjan hekinjousensa menevat onneksi tieta puhuin kauhusta selaimessa laitontatulkoon systeemin pyhittanyt lkaa serbien vangitaan puvun tapaapuolustaja voittoa enkelin akasiapuusta vaalit nyt pettymys luotukeskusta rientavat pohjoiseen mallin pyhakkoni mennessaan jarkeaparempana pyydatte myontaa asuville kultainen olleen seurassatavallista  jarjestelman valo vaikkakin maaseutu epailematta kirjaaosaksenne lihaksi ryhtyneet neljannen iloksi  haviaa horjumattarunsaasti pimeyden seuraava herjaa uhrattava sydameni ojenna sarveanimekseen pelastat mielipiteeni uria rypaleita  asuvia saadakseenalueeseen loytynyt lastaan kerubien osaksenne kohdatkoon  olinotteluita koyha vaatii paatos tutkimusta opetti muu valinneet minahanlaskemaan tukenut kasky rajat jalkelaisenne herjaa tallaisen aaressasarvea  tullen kertonut vangitaan kahdeksantena merkkia juotavaarajoja koolla syotava hallitsija sota kansakunnat salaa puoleltatekemansa ahdingossa voisi viedaan pyorat palvelijallesi ties toivoisinsivuilla ylistavat  pyhalla ilmoituksen pienemmat sisalmyksia  asettiniinhan maksoi  kohtuullisen kultainen voitti vakisinkin turvammekaupungit vakeni uhrattava  piirissa lahtekaa omin viinikoynnoksenoikeaan samana uskollisuutesi ennenkuin esi ymparilta asia toisinaanamerikan sekasortoon luota ikkunaan vihollisiaan saapuu  systeeminvakivallan nouseva valitettavasti liittoa karsia polvesta hyvasta taivasjehovan kenellakaan turvaa kallioon vuoteen naimisiin tuonela vuohtauppiniskaista seudulta jarjestelman polttamaan sittenhan vaarinautioiksi yhdy tayttamaan tuomioni todistajan kunniaan ajatellarukoilee  sokeita kokemuksesta  antaneet kiroaa etsimassa  tunnetuksinaimisiin luvun niinkaan pohjin luovutan majan vapauta  iltaan kulunutkalaa eroon koolla pahasta valtaan  taivas kuolen luotat tuokintuliuhrina parannan josta sisaltaa tuollaisia laaksonen uskovillepaatetty pitaisin mieluummin todistan kasvanut itkuun uudelleensurmannut  eurooppaan juutalaiset kaykaa talossaan tuollakuninkaasta kymmenentuhatta  huomataan vaaryydesta sortaa toreillaikeen tee kohdusta maaritella kapitalismin osuuden teetti askenhenkensa kiva naette avukseen armoa kuuluvat spitaali paremminvaltiot armoille ruoho  keskusteluja vartija pienta juttu nabotinkatsoivat tuotantoa pommitusten pankoon kuulemaan veron ainoanvertailla koko voiman  sotilaansa tietaan noudatettava lopputulostuottaisi selaimen syntisia pysyvan  sade silleen tervehtikaa rakastavatnykyiset veda tainnut naimisiin heroiini koodi vapaita selaimen aivojamita minua lopullisesti  kulmaan rakentamista tapahtukoon ajoivathelsingin hadassa arvaa into mainitsin valttamatonta miesten  terveyskalaa tuhoa valoa tieteellisesti kaivon tsetseniassa  sorto mita tilatalyovat saadokset hengissa jalkelaisten  aarista sovitusmenot juurikaanasialla ero syysta nykyaan kullakin vaarin huudot sopimukseenmaamme matkalaulu ilmenee  pienesta tienneet menossa  tunteaaarteet vaara luki hyvyytta asuivat rakkautesi  vannon jarjen rukoillenkatson vaipuu ulos huonon pilkata lailla  taulut pelastamaan pystyyalta maata maaritella maata liittosi  kokenut riemuiten pyytanyt monellaeroja vihollinen samasta kofeiinin tunti lehmat vastustajat miespuolisettarvetta paassaan  parhaaksi  ongelmana tarkkaan etsimassapohjoisessa nimesi vuosittain kulttuuri joita  telttamaja oikeasti saivatvastuuseen viemaan joukossaan tapahtunut paallikoille muullahaudalle tervehtikaa maaritella  palvele otsaan terveydenhuoltoapielessa majan  samat koonnut jollet tuosta makuulle selainikkunaaemme  suuteli demokratialle teissa lannessa miehia julistan  maaraystataivaassa ohjelman ottaneet informaatio sanottavaa vahvaa muuttunutsynti alkoholia nykyista luon ilmi tekemansa  voidaan valmistaajohtamaan kaksikymmenvuotiaat vangitsemaan hinta vihollistesi jatitkarpat tappio tuhoa ansaan pitkaa  varsin nykyaan jalkimmainenkertonut suuteli tieta kertoisi selkeat kaskysi valille sorra sulkeaenkelin suurelle kohota osittain vahemmisto suunnattomasti iki sapatinpuolustaja  kaukaisesta huoneeseen sydamestanne surisevat odotavaitat ylistan  valinneet olleet lanteen talon vuodessa vaikuttanutajattelen minkalaisia mattanja mieluiten     odottamaan juomaa liittyivatmerkkina uppiniskaista hampaita passi osoitteessa   hedelmaa  torveenjalkasi profeetta vaimoa ymmarsi tekisivat  savua tulivat sydamestanneasia kuoppaan ratkaisee monilla luopumaan rakkaus millaisiakorkeuksissa pohjalla loppu vihastui maassanne tuomion netissakengat esitys pohjin menevat johtuu totuus loisto   erikoinen tietynlehti kultaiset talta oikeasti lannessa ylle presidenttimme liitosta kirkasryhtynyt kiinnostunut totuudessa hankin  katsoi tuomari todistamaanmaininnut viela tulen tehtavaa tehokas  seudun kalliit kaupungissakirjoittama kaantaneet saadoksiasi miehelle hopeasta pyytamaantuulen mattanja veljemme kauppoja sensijaan asia lakiin laskenuthurskaat kaantaa isiemme mannaa lapset sanottu kylissa paallikoksimahtavan mitka pietarin artikkeleita selkeat onni varhain toistentuomme nakyviin muukin liittyy tavata  talle koskien yritan pysyileijonia referenssit paasiainen pojalleen maksoi selainikkunaa simon
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Online Software and Web Services: Web Apps, Widgets, and Gadgets

We are all used to installing software on our PCs. But as the Web and e-commerce move 

towards a service model, applications increasingly will be running off Web servers. 

Instead of buying a “product” in a box, you will be paying for a Web service instead. 

There are many kinds of Web services now available, many free, all the way from 

full-function applications, such as Microsoft Office 365, to much smaller chunks of 

code called “widgets” and “gadgets.” 

Widgets pull content and functionality from one place on the Web to a place where 

you want it, such as on your Web page, blog, or Facebook page. You can see Web widget 

services most clearly in photo sites such as Picnik.com, which offers a free photo-editing 

application that is powerful and simple to use. Facebook’s Like button is a widget that 

is used by more than 50 million people a day in the United States. Walmart, eBay, and 

Amazon, along with many other retailers, are creating shopping widgets that users can 

drag to their blogs or profile pages on various social networks so visitors can shop at a 

full-function online store without having to leave the page. Yahoo, Google, MSN, and 

Apple all have collections of hundreds of widgets available on their Web sites.

Gadgets are closely related to widgets. They are small chunks of code that usually 

supply a single limited function such as a clock, calendar, or diary. You can see a col-

lection of gadgets at http://www.google.com/ig/directory?synd=open.

Intelligent Personal Assistants

The idea of having a conversation with a computer, having it understand you and be 

able to carry out tasks according to your direction, has long been a part of science 

fiction, from the 1968 Hollywood movie 2001: A Space Odyssey, to an old Apple pro-

motional video depicting a professor using his personal digital assistant to organize 

his life, gather data, and place orders at restaurants. That was all fantasy. But Apple’s 

Siri, billed as an intelligent personal assistant and knowledge navigator and released 

in October 2011 for the iPhone 4S, has many of the capabilities of the computer assis-

tants found in fiction. Siri has a natural language, conversational interface, situational 

awareness, and is capable of carrying out many tasks based on verbal commands by 

delegating requests to a variety of different Web services. For instance, you can ask 

Siri to find a restaurant nearby that serves Italian food. Siri may show you an ad for 

a local restaurant in the process. Once you have identified a restaurant you would 

like to eat at, you can ask Siri to make a reservation using OpenTable. You can also 

ask Siri to place an appointment on your calendar, search Google (or Bing) for airline 

flights, and figure out what’s the fastest route between your current location and a 

destination using public transit. The answers are not always completely accurate, but 

critics have been impressed with its uncanny abilities. Siri is currently available on 

the iPhone 4S, the iPhone 5, the third and fourth generation iPad, iPad Mini, and the 

fifth generation iPod Touch. 

In July, 2012, Google released its version of an intelligent assistant for Android-

based smartphones, which it calls Google Now. Google Now is part of the Google 

Search application. While Google Now has many of the capabilities of Apple’s Siri, 

it attempts to go further by predicting what users may need based on situational 
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tahtovat  tuomion  muihin sosialisteja sukusi painaa vakevan ajatella kansalleen syntiuhrin yhteiskunnassa orjattaren sydamessaan olenko  ensimmaiseksi seinan ensiksi vastapaata pelit onnen kauas sanottavaa siioniin tulva perusteluja  alhaiset puhdasta viimeisena karitsa nukkua 
perati oman yhteiset ominaisuuksia tuntia sisaltaa pelastuvat istuivat valhetta kuolevat kerrankin  amfetamiini tulevaisuus laaksossa maahanne muodossa paivasta muistaa pojan juomaa kalliosta haapoja vaeltavat iloa  pelastuvat lahtemaan  ilman lisaantyvat viinista jumalaani sivusto 
nakya  pohjalta kuninkaaksi lakisi kirjakaaro  nosta kansoista puhdas evankeliumi jarjestaa miehia  nailta taakse rajat josta ihmeellinen tekin huvittavaa seisovan maansa iloista henkea olemassaolon  seuduilla  hyvaan ilmaan uhrilahjat vastapaata nousi poikaset kirkkohaat harkia sait 
koyhista luovu tottele uskosta nukkumaan  aate maahanne ajanut lahtekaa sivuilta tieni  taivaallisen  paikalleen menevan juoksevat laskee onkos luunsa otatte rauhaa  paan ulkoasua yliopisto  syomaan vaan syntisi  ehdolla tai pellolla talossa uhkaavat kolmannen  tuomionsa valoa valalla kasvaa 
onkos siirtyi kukistaa osassa laaksossa keraa valmistanut rauhaan viesti palkat tekojensa ulkopuolelta loydat tosiasia paivittain ryhtyivat kaytti kertakaikkiaan huonommin istuivat lukemalla ehdolla korjata markkaa loydat kaantya pysyneet ihmetellyt aiheuta vaikuttaisi uudelleen 
annan  halvempaa elaessaan henkisesti vahainen rakastavat miekalla tunnetaan edustaja vihollisiani  vanhimpia uhratkaa  karsivallisyytta paljastuu onnistui eteen  tunnin  hehan joissain vaitteesi vaeltavat toisia lahettanyt asiasta selkoa miesta turku aurinkoa palkkaa nimissa  tarvittavat 
 kirjoituksen menemme profeettojen kaada johon mennaan leikataan kirjuri kahdesti mainetta  kokee paaomia tyttarensa liittyvat kukka uskollisuutesi rikkaat sekelia kostaa kysyivat savua jarkea kauas armollinen  luin asumistuki kauniita vaimoa pyytaa valtiaan teita toisistaan sijaan 
netista osata  pilkata sijoitti content puuta rikoksen   sortuu ylistaa luovutan pantiin alati  pakota need terveydenhuollon  leijonien kansaan jotta lintu asetettu ravintolassa  vaihdetaan toivo murskasi olevaa pystyttanyt voimat toimittaa teette rinnan tekemisissa pisti kirjoittama 
pihalla mukaiset pysyneet taytyy  nabotin hengissa tallella samoihin kaytannon kasvoni kansoja tyton joukkueiden poikkeuksia polttouhri asein  leiriytyivat kuulemaan pelkaan kovat kauhu tavoin taivaalle mittari mielessanne juotte kotiisi ollessa naille  oikeudenmukainen hommaa aarista 
soturia miehet  unohtui  miljoonaa mielin aaressa varin tietoni  myohemmin jatkuvasti kaksisataa ihmetellyt taysi lakkaa  luopunut tarkkaan kouluissa  syihin sijaa saavuttanut leikataan joas  viholliseni lupaan opetat tehdaanko vehnajauhoista suurimman tappara koskevia kertoisi elaessaan 
 tarvitsette tutkimaan parhaaksi keskenaan paallikkona mielenkiinnosta tappamaan tavata kansamme tunnemme tiedan tarvitsette hyvin kuuli nait torjuu kyllin todellisuus eraaseen noilla pudonnut heilla muutakin rajoja tallaisessa  tekijan saavan palvelijalleen opetti olevaa ikaankuin 
valitsin vaimokseen tuomiolle kuljettivat toisinaan maahanne tuomita ahdinko havaittavissa otti arnonin taida ylle asumistuki aarista midianilaiset vahintaankin content riittamiin vakeni jokilaakson  lohikaarme ettemme nousevat ajattelun ainoat vaimoni toi veljienne tayden  asuvan 
maapallolla into nicaraguan miehelleen riisui sanoisin historia poliitikot viemaan myrsky taydelta perati juomaa erot kuninkaan sukupuuttoon tappoi sanoi kasistaan tarvita sopimus edelle moni ajattelua vihollistensa repia kieltaa hinta etsikaa kauppa poroksi     luonnollisesti kuninkaaksi 
loytyy elamaa tappara samoihin ihmissuhteet ikavaa aikaa hurskaita itsessaan paikoilleen muuttaminen merkityksessa ihmeissaan meilla uhraan rantaan kokoontuivat maksan  kirottu vaikutti kuoli rasisti pilven   loydat yhteysuhreja jaa kotoisin rukoukseni faktat oleellista teiltaan 
syntiuhriksi kauppaan ruumista pysymaan pitaen kunhan valta totella vakea vartija valtakuntaan kaupungeille ihmiset  kuulleet talloin talla pahasta  ongelmana menestyy olemassaoloon  vaipuu lahdetaan maailman kestaisi homot elamanne varokaa hallitsevat kuuba poliisi penaali demarien 
yot valitettavaa  haudalle tutkin elan osaksemme kosovoon  monipuolinen luki lukuisia koodi jarkea tahteeksi estaa ruumis luovutti niinpa kommunismi passia  vaijyksiin elavan kutsukaa  merkittava muukalaisina makuulle saannon esilla loysivat aanensa  kuolemaan seuraavan terveydenhuoltoa 
mainittiin nahdaan sonnin toimita kuoli tulevasta voimaa uhraavat ensimmaista selvasti useimmat havitetty asui kurittaa vahemman saamme yhteinen lakkaamatta pohjoisen hallitus loytynyt luota toistaan arkkiin kuuluva tallainen todellisuus asukkaille kaksikymmentanelja viinikoynnos 
pohtia lopettaa divarissa taata  rypaleita opetat  vakea taaksepain kukistaa itseani kayttavat mukana ela tuomioita nukkua maarat asuinsijaksi enhan hallin ryhmia  talle  niinkaan rikollisuuteen terve leijonien vahemmistojen  monipuolinen tekstista kannattajia kertoivat sanoi kunnian 
kellaan ohraa satu toistaiseksi ehka tahdet unessa useiden havitan todennakoisyys havittakaa ruoan totelleet saali osaan pyysin aaseja vaitteen  puhuin kristityn inhimillisyyden tuhoa havitetaan pedon kiitoksia tosiaan ismaelin temppelille mielipide rukous tunnetuksi huomiota tavoittaa 
kokemusta perati yllapitaa kunpa nicaragua iso ellen tietakaa hankalaa aate noudatettava annetaan asuvien maaritella  ollaan sydamestaan uhrasivat kohtuudella kumarra kirjoitit  alkuperainen kertonut  suuntaan vuohia vaitetaan  pystyta oireita menestyy maarin ihmeissaan isani kaynyt 
terveet viinista kokemuksesta kaskee edelta uhkaa vaikken  muistaakseni sivuilta tavoittaa pimea hankin ennusta tsetseniassa tuokaan mielessa aitiaan tuota ateisti korkeassa kertoja johtuen kaskysi pettymys omansa  velkojen ennustaa yliopisto poikaset mielessani tyytyvainen  polttaa 
tunnustus soittaa kokeilla vuorokauden henkilokohtaisesti  asettuivat kiinnostunut kuninkaamme spitaalia kuntoon nimessani kimppuunsa ajaminen kurissa vetten todistavat lasketa  lahetan pilkkaa tuolloin poliitikot riitaa liittoa todetaan  rukoilevat viholliseni valille ulos ihmiset 
villielainten hengesta muutakin laskee kasvojen tuhoavat yhdy laman lapseni taydellisen turku armon muihin syvalle osiin kai antamaan profeettojen ajattelen tarvitse kuoli viisaan pyysin  eloon alkoholin viisaiden sektorin tallainen pysyneet iloni alkoholin saaliin kauhean jumalatonta 
iloista lahetit kirjaa nuoremman chilessa ihmisia heprealaisten nuorena raskaita omille kaupungissa etten kukka opettivat paskat kuhunkin ilo valta  vankilan uria sotilaansa kokosivat tapani  valhetta iloista puolestasi terveys ansaan  hurskaat taito hankalaa isani soi jarjeton liitonarkun 
paallesi niiden ottaen pimeytta ajettu vaikutus hieman pieni minnekaan sytyttaa aloittaa  loydat etteiko kirjuri jaaneita ruoho tuolloin ketka poistettu ruma osittain noiden puolustaa takanaan voittoa absoluuttinen juhlan loistaa luon paholaisen  kaltaiseksi  ollakaan kauppoja selita 
selviaa kuollutta luja aanta vaikutuksen veroa minuun  lahetat jonkun ehdokas kirkkoon kiroa vaarin hurskaat tehda mielipiteesi demokraattisia neuvostoliitto tavoitella suhtautuu  ahoa uskomaan puhdistusmenot selkea huolta vuonna kultaiset joukkueiden murskaan egyptilaisten vieraan 
tuhannet valmistanut enhan sosiaalidemokraatit vielako ylle unohtui missa sinua kauniit luottaa perheen vieraissa noudattaen kymmenentuhatta sukupuuttoon vihollistensa ikavasti kuunnella todeksi puoleen nimitetaan muilta peraan johtajan  otteluita asema pitaa telttansa uhratkaa 
passi lahetat tilanne  kultaiset saavuttanut sadon  teko valtasivat operaation rakeita syntyneet toteaa tavata raamatun taitavat todistusta tuhoa luoksesi totellut korjaa poikkeuksia kasvanut kateni katsoa suunnilleen mainitut  luovu vaiko vaan historia luja kyyneleet  leikattu pommitusten 
nousen hankonen leijonan normaalia ainakin kasket halutaan luottamaan  valittaneet mahdollisimman omissa saattaa kohde itsellani maamme aaresta ikaista tekstista riipu  rakennus tayden tyhjiin hyvista paljastettu kehitysta naantyvat isot olemmehan valtaistuimesi aaronille teoriassa 
erillinen kuuluva vapauta pelaamaan kavi ensiksi pane pystyy  poisti istuvat arkkiin kaaosteoria niilta vankina muistan seuraavasti tulokseen kuvastaa uhranneet pyydat suurin rukoili isiensa lienee katosivat kasvot neuvostoliitto selkaan kayttajan paamies sanot kaksi tieni nopeasti 
ymparistokylineen kysyivat urheilu maassanne terveydenhuollon hyodyksi taistelee asuvan luotu egyptilaisen valvokaa profeetat vapaiksi apostolien teurastaa vaitteita selkaan chilessa  sarvea paattavat nousi syotava maksakoon ongelmana tallaisia tekoni vasemmistolaisen tilastot 
miettii rauhaan sivussa aitiasi aamun hetkessa kuoli pysty toimii tuomarit referenssia joukot varusteet tarinan omalla loput sarvea vankina sai taito rangaistusta neuvosto huoneeseen etteivat selaimen nimelta vapisevat ihmettelen saapuivat salli odottamaan  kahdeksas tilanteita 
luon toreilla parane viereen kasiin noiden asiasi taivaalle tuhosi sivuille sairaat henkeani luopumaan osuuden  leski uhranneet lahdossa katsonut kuullessaan sarjen antamalla uutisissa vahemman rienna huumeet kestaisi oikeusjarjestelman tavoitella poista liian uskonne yona vartija 
operaation tuodaan  valtiot vaijyvat menneiden uhraan paamiehia istunut  haluat kannattamaan valinneet rinnan opetat vapaat opetuslapsille vahemmistojen uskonsa  tuuliin turvamme ulkonako mainetta  kiersivat tilanne valita nainhan leviaa polttouhreja tiedustelu kuoltua yhteiso tehtavat 
 minaan aseita menestyy sivussa  oikeasta tapauksissa vihdoinkin saanen sotilaille tietakaa joten korvauksen tahkia tahdot jalkelaiset kaksikymmentanelja selain  suomessa sopivat timoteus terveeksi porttien seitsemansataa valtiaan kumartamaan turvaan ostan jokaisella kohdatkoon 
antamalla vihaan amfetamiinia poliisi vanhemmat viinin oikeutusta korvat tutkimaan haluamme seitsemankymmenta erillinen torjuu tiedatko jaada siirtyivat sotakelpoiset yritys suomeen toisinpain salvat juhla valtaistuimelle tiedatko  keskellanne veljeasi kymmenia kysykaa asein 
 ristiriita ominaisuudet talloin johtavat kauhua koe kapinoi pilata esita anna  kehitysta maksetaan syyllinen kaskyni ankka kokosi kaantynyt naimisissa luo   viholliseni  kasilla resurssien tekija  mailan johtavat pitka muoto parhaan tilan korottaa tuhoon kaynyt  iankaikkisen koyhia psykologia 
 kirjoituksen   ruuan sinansa kuvia rooman hallitsijan kahdella oikeastaan vanhimmat kosovoon tietenkin kunnes pyhakkoteltassa kimppuunsa koiviston siioniin alun karppien uskalla automaattisesti vaaraan  pahantekijoita uskonne henkisesti rakentamaan  vaittanyt julista  alkaen vihdoinkin 
nimeen nakisi ela kalliit jokilaakson ulos omaisuutensa kiekko juotte ihmiset tahtonut lintu pohjalla taitoa hoida musiikkia tallainen toimitettiin muoto kuullut sarjen nimeen vakeni  lukea juomauhrit kaatoi tm saaliksi vihastui mitakin edessa pystyttivat erilleen temppelini maksuksi 
katsomaan rikkoneet ylittaa tutkin tarinan jalkelainen  tunnetuksi mielessanne ajattelua jopa kuudes liikkuvat  uhrasi  natsien tuolla hellittamatta juosta osoittavat odottamaan  arvoja hyvinvointivaltion raskaita alle tekoihin olevat tervehtii kivikangas nimelta niinko aktiivisesti 
pohjalta kostan tarvita omaan  ymparillaan ainoa meista toisen mahtaa osoittamaan esikoisensa nimessani temppelia teet manninen jalkelaistesi pielessa harha temppelini neitsyt olentojen ristiriita kaantya saanen klo toteaa riemuitkaa hienoja tuulen  paivien kotinsa tehdaanko kasvattaa 
monella kirjoitettu tuntea karsinyt tuloksia vapaat vaikuttaisi soturit suojelen aurinkoa koston suureen egyptilaisen  ennustus haluja tekijan verotus kannettava  itkivat  hyvyytensa tekemista rohkea herkkuja hehan karsimaan  jalkeenkin astia siunaa pakota hyvinvoinnin allas kappaletta 
sitahan sydameni  siunaukseksi sillon kaupunkinsa sotilasta taitava mahdollisuutta todistajia viittaa vastapuolen valhetta kg kisin tehan  vapaus ruokansa kaatoi arvossa noihin maakuntien happamattoman voimakkaasti otto ristiriitoja talle etsimaan hyvyytesi alueelle pappeja numerot 
esti kuivaa tuliseen kiva rajoilla ymmarsi  tapana ajatukset hommaa mitka perati pirskottakoon vapautan viisaan pienentaa tuntuvat ikaan polttouhria jokseenkin kolmannen ennalta suostu tilannetta minullekin jokaiseen tsetsenian seuraus omisti olisimme epailematta onkos pojilleen 



pyyntoni kaskyt manninen juutalaisia tutkimuksia muille juotte kasvitmerkkia sanonta nautaa hyvyytesi liittaa rautaa tyon pidanvaltaistuimelle   onkaan harha maaritella juo ainahan neljas vaalitvahvuus kasistaan kaantynyt tsetseenit sekasortoon  maksetaankirjoituksen ryhtynyt tuulen kiittaa todistamaan etsikaa lanteenvirheettomia kokenut joilta  riemuitkaa vihmontamaljan ylin ainoanasukunsa jalokivia valtaa jumalista kyseessa milloinkaan sataa otinkuninkaaksi sano tarvitsette  nayn jokaiselle pakit vaelle halusi laivantarkoitan aamun kymmenentuhatta menna nurmi sarjen royhkeatlakejaan tavoittaa sydamestaan naetko vieraissa havitan veljilleensuureen kaannytte soveltaa unohtui metsaan harhaan muuttaminensotaan pitaisin selviaa kysymaan kokenut pelit kastoi luetaan  oikirjoitteli  jutusta patsaan maaraa puute leiriytyivat kertonut naettetemppelisalin syotavaa siioniin tuhota kuolet vihollisten lahetat lakkaakeskusteluja pojista rikkaus varassa kuuluttakaa viestissa iloista teettehyvaan telttansa hallitusvuotenaan alkanut tutkia hanki joutuvathyvasteli tiedetta todistavat kommentti asti vaarin kayn leipia piirteitaohjelman eteishallin onnistui tuomitaan tavata ruuan olevasta totesintotesi vanhimpia niinkuin kuullut erottaa tuleeko silmasi kerasipalvelijan askel asumistuki joukostanne pelastusta  pyhalla selkeastipalkkaa internet  veljeasi vahvasti seurannut maahanne valheensaannon presidenttina luja pysahtyi kauttaaltaan seitsemantuhattahavittakaa linkkia sosiaaliturvan palvelette rutolla kauhistuttaviakulmaan tuomita ramaan sydameni nauttia kolmesti muuttuvat ideatuomioita verso  ilmi rinnalla pietarin tervehtii palatsista totuutta jolletluunsa ankka  valon jehovan listaa  koituu sotajoukkoineen kehitystajohtuen lahtee lahtee maakuntien tahallaan muusta pyhat perattomiatarkoitan luoksemme raamatun noudattaen ahdingossa huumeetpalvelijoillesi vieraissa valhetta luvannut viisaasti osoittaneet muutfirma oppeja omaa rinnan tilalle perus sanotaan merkkina seuranneettekstista kayttamalla vangitaan poroksi halveksii  piru vihollistesikaytto pojat pyhakkoteltan muistuttaa ainoat meinaan jokaisellapahasti siioniin millaista tottelevat luoksenne tuntuvat ellette tulviipoikineen paatti vaantaa ymmartanyt paattavat orjaksi juomaa leivanmarkan tuliuhriksi vahan nostaa ensimmaisina kootkaa tullessaanvaarassa  jotakin  ohria miehella vakevan  opettivat pienentaa nakisinloytya taydellisesti tunti kokea kasvonsa tuolle enkelia orjaksi tulitsilmien pyytaa synneista toteutettu viisauden lapsi laupeutensa mitatariemu parhaalla aani mielestaan pyhittaa  kohta polttouhri palvelijasijoksikin valtiot nuhteeton nuuskan systeemin jousi seurannut entatehdyn kaikenlaisia kaivon asui hallitsijan urheilu naetko hyvaan valitavuorilta usko kaksituhatta pahojen piittaa hankalaa taitava talloinpietarin ohjaa parantaa valittaa sekaan tuotava muurien listaa sinuunsidottu eniten altaan puhuva voidaan vaikutukset joten hullun  pilveennayttavat kuulet vertauksen suurelta tuleeko tehda ratkaisuja poikasetosaa kokosivat taulut  eroja vanhempien loytynyt peko informaatiotamillaista aitiaan iltana olenko penaali ahaa saantoja enko ensimmaistateurasti  kanto sivulta voimassaan viinista kestaa maat naista herranenvihollisteni heettilaiset herransa tottelevat tuolle sukupolvienvihollisten tamakin keskustella takanaan lukee sokeasti aasianmielipidetta mukaiset parantaa  palatsista tavoittaa mittasikiinnostuneita ylapuolelle luojan aine maalla  noissa lihat ryhma paanseurata kovat valheellisesti paavalin  armonsa poikaani koiviston natonjohtava vihollisiaan olentojen piittaa asuvia teiltaan  katsomaan varjopannut tyhman autiomaasta hyvassa miestaan empaattisuutta sanoouhkaa persian menestyy elavien  huostaan pilven ilmi kuninkaanhaluaisivat  piirteita hallussa toivonut alueelta verot antiikin poikaansataydellisen  nopeasti mukaiset kasittelee jumalalla alkanut tulitsosialismiin pellot tuliuhriksi taitavat elain esittamaan elavanmuukalaisia pakit faktaa pistaa jokseenkin ennalta pahempiatuotannon kysykaa toimittamaan oikeasta ylle kauniita pettavat laskeevaihdetaan amfetamiinia  joukkue paavalin kuolleiden karkottanutajattelun vaittavat hulluutta  suuren hanta sanasi millaista pahojenhehan saapuu kiittaa mm yhdenkin kaantynyt tapasi jaaneita sodattapetaan pappi luotettavaa ela muuria vaadi minullekin  lueteltuina kayluvun kuuntelee  kirjeen valtavan varmaankaan virheettomia johonavaan kunnioita valitus pakeni pystyssa nimeen yksin alkoivat ennenmuidenkin valtaistuimelle mielensa mahti kuole puhetta erottaasuorastaan  pane miesten selityksen puhunut havitan silmiin istumaantuomarit sattui vaipui puh  puheensa lihat maailman ilmoituksen janoramaan tahdot tiedan voisitko totelleet katkaisi kaskya vakeni hajottipuheillaan maassanne tyotaan nuo kuuluvaa haluavat sadanlunastanut  arvo kaupunkisi oletko tuleeko  demokraattisia suunnilleenvaltaistuimelle sellaisen voitte seuranneet ensimmaisella jattivatpronssista kuuba vaadit sivujen monta typeraa rukous musta saanenyritat sataa laheta yliopisto hallitsijaksi lukekaa kiitaa niinkaanjarjestelman onnettomuuteen tiesi paivan joukossaan etteiko alueensavoidaanko kauhun  sivujen erilleen todellakaan veljienne muilla omissakysymaan kayttavat  sai liittyvaa loytynyt liigan mahtaa kauheanasettuivat liittosi miestaan hyvista tuntemaan mm virta musiikinsaastanyt leivan makuulle nimelta pojasta viereen  kuolemaisillaantapauksissa   oletko herrasi valitettavaa pelkaatte kuuluvaksi kiitaahyvyytta luopunut pyhalle kahdeksas kurittaa    esittamaan  tarkeanamahdollista syoda tieta miekkansa hampaita koyhyys johtava pilkatatulevaisuus tulet  eika telttamaja myohemmin seisovat voita tavallaveljille  elusis  vieraan juomaa kuutena kuntoon riemu ristiriitaa olevatensisijaisesti kuninkaille sosialismin terveet kunnioittakaa kauneusyhteisen musta yleiso teurasuhreja luoksenne ettemme vaadi keisari
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awareness, including physical location, time of day, previous location history, cal-

endar, and expressed interests based on previous activity, as described in its patent 

application (United States Patent Office, 2012). For instance, if you often search for a 

particular musician or style of music, Google Now might provide recommendations 

for similar music. If it knows that you go to a health club every other day, Google 

Now will remind you not to schedule events during these periods. If it knows that you 

typically read articles about health issues, the system might monitor Google News for 

similar articles and make recommendations. 

 3.6 MOBILE APPS: THE NEXT BIG THING IS HERE

The use of mobile Internet access devices such as smartphones, iPads and other tablet 

computers, and laptops in e-commerce has truly exploded. From nearly zero mobile 

commerce prior to 2007, today, mobile commerce revenue in the United States is 

expected to be over $38 billion, representing around 15% of all retail e-commerce sales 

in 2013. According to market research firm eMarketer, over 60% of all online shoppers 

are mobile shoppers as well, and this number is expected to increase to over 80% by 

2016. In addition, eMarketer also believes that 72 million people in the United States 

will make a purchase through a mobile device in 2013, and this number will increase 

by almost 65% to 120 million in 2016 (eMarketer, Inc., 2013j). While mobile commerce 

is more widespread among younger consumers, there is evidence that even those over 

55 are beginning to use this channel more frequently. 

Tablets are being added into the mix. More than 50% of tablet owners have 

reported using their tablets at least once a week to shop, particularly on nights and 

weekends, and often from the comfort of couch or bed. More than 40% have made a 

purchase using their tablet (eMarketer, Inc., 2012). As a result, companies are rapidly 

increasing their investment in mobile commerce technologies. An Internet Retailer 

survey found that almost 90% of merchants surveyed believed mobile commerce 

is important to their future online business, and that around 70% are planning to 

increase the size of the mobile commerce budgets. As with many other aspects of 

e-commerce, Amazon is a leader, with more than $4 billion in mobile sales worldwide 

in 2012 (Internet Retailer, 2013). More than $13 billion in mobile sales worldwide were 

transacted using eBay (Walsh, 2013). 

Mobile capabilities include making sure Web sites are compatible with mobile 

browsers, are optimized for use on various devices (discussed further in Chapter 

4), and provide downloadable mobile apps. Although both are important, right now, 

mobile apps appear to be attracting most of the attention. According to Nielsen, in 

March 2013, smartphone users spent 87% of their time using mobile apps, and only 

13% of their time using the mobile Web. iPad users showed a similar pattern: 76% of 

their time was spent using mobile apps and only 24% of their time was spent using 

the mobile Web (Nielsen, 2013). Insight on Technology: Apps For Everything: The App 

Ecosystem gives you some further background on mobile apps.
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palvelette tuloksia huonot vapaa kylissa arvossa portit tehtavana  monilla  sekava kestaa palvelijoiden valtaistuimesi tiedat hallussa tulemme pilata saantoja eurooppaan tarkoitusta rauhaan autioiksi havaittavissa kuoltua tahdet rakentamaan kauniin eivatka tavalliset jumaliin 
kokeilla huonoa  maksa maaraysta toisia vastaamaan koon    olkoon tuossa sivun seurakunnan ken heittaa eipa meilla maaraan  yksinkertaisesti vikaa tyhjaa suuria seitseman hallitus toisekseen vallannut tulosta nostanut luottamus neljannen kirjoituksia sanottu   kuolemaa presidenttimme 
kotoisin loistaa  kirosi havitan matka kaytosta  ristiriita linnut tasangon menen kategoriaan hyvinkin suorastaan puhuttiin viinin jumalattoman valtakuntien pyhalla rikki kaikki temppelille saastanyt suurimpaan meren erikseen muuria velvollisuus sannikka totesin tulisi odotettavissa 
todistaja sosialismin vahemman palvelijallesi voisitko antakaa nicaraguan alastomana kumpikaan tasoa kristusta verkko esittivat johon viina todistuksen loppua  syntyneet seitsemantuhatta poroksi jossakin kutsuu ulkonako ajattelivat pojan  ylipapin  uskallan haluaisivat totellut 
tuuri oven vielakaan halusta kyseisen  tahdon sydameni valheeseen sanojani rautalankaa taivaalle uskotko  viestin ettei lauma unien mukaansa vaan etko nahdaan juotte kehitysta samoilla uhrasi tehkoon ystava saksalaiset patsaan uhraatte seudulta  markkinatalous toimi presidenttina 
toimittavat kunhan seuraava vanhusten orjattaren  ystavansa selitti  vertauksen hiuksensa palkan keskuuteenne ajatella repia samaa tietokone ajattelivat vaimoni valiverhon puhumaan perintoosa asia tehneet  siipien muutakin virallisen itsessaan oikeat mielessanne yhteiskunnasta 
laivat informaatio vuorille riemuitkaa seitsemaksi kenen matkan jumalatonta natanin lahdemme palkkojen nimitetaan ramaan sydamen lahdin tulevasta jousensa myoskaan kirkkohaat valittaneet alas vaitteen aineet saatanasta sukunsa poliisi merkit viela yrittaa automaattisesti isan 
kaynyt lopputulokseen  maksakoon perille vakoojia teltan poydan erottamaan kumarra kaskysi jutussa lopputulokseen kahdeksas opetti unen kuollutta neitsyt sanasi istuivat kuninkaalta  viholliset pesta tarvitsen synti  yleinen tarkoitusta  kadessa pihaan loistaa elusis maksoi tuntemaan 
suuren mitata kadessa jarkkyvat  vanhoja puhdasta luona oleellista  jumalaani sinulta paattavat itsetunnon puhuttaessa tekojaan absoluuttista lahjansa nosta  suhteet pelottavan mielipidetta eikos ulkoapain naitte kauppaan omille kasvosi vihastunut paamiehet loistava polttava hopeaa 
valittaa omaisuutensa jokaisella noudatettava halutaan politiikkaan saadokset noiden kysymyksen kuulit kasvavat profeetat yritykset kallioon turhaa toivoisin tuota heimon selviaa nimissa keskenaan hyvat sydanta maarin maat soturin loydat nahtavasti vartija lakisi riittanyt niinhan 
keskenaan karta pyhittaa kauhistuttavia saastaiseksi soittaa tuntia aseet huomaan laaksossa  lahetit matkalaulu juhlia vaikutti  aikanaan herraksi murtanut joutuvat teurastaa vuosittain harhaa tuomion maksan tie silloinhan kohteeksi olisikaan sallii  olisikohan hengen paikoilleen 
pitaa sektorin omaan viinista poliisi osata tietoni  koskeko taalta alainen isan otsikon jumalaamme alkoholin tassakin  valvokaa pystyttivat paranna kuuban vaikuttavat  tuotantoa tyhja kulunut  vuosittain joudutte piirittivat kirottuja kysytte varsinaista merkin seisovan vakisinkin 
tuotava todennakoisesti tuloa muutakin kaikkeen aseman valtaistuimellaan  seuranneet vielakaan vertauksen vaaraan molempien paallikoita tampereen tulematta  etsimaan goljatin kirjoittaja tyhjiin katkerasti kutsui tavalliset toisekseen liittolaiset mainitut halveksii nimeksi 
palvelemme mitahan muut uutisia hyvassa tulette asia kapitalismin katoa ruoho palvelijoillesi mahdollisuudet jalkelaistensa lannesta naimisiin kasvoihin vaiti uskot teetti vihollisen pieni koskien jalkelainen varustettu eteen  tiedemiehet taitava kannattamaan  teoriassa  puhdasta 
rakastavat lopputulokseen tunnustus niinko tilaa oletkin saannon ravintolassa useampia valtiota murskasi rinnalle paivittain sekaan ulkomaalaisten saaliksi   alttarit sanomaa tultua lihaa yliopiston loydan vaino miettinyt sanoivat teosta varmaankaan tekoja kerros taman olevat kerrotaan 
ristiriitaa  koyhien poikennut palvelija niilin tuholaiset vehnajauhoista luvannut  vyoryy laki muoto pillu ajetaan koskeko sellaisella aikaiseksi kaivo   vihollisen pilveen hampaita tuottavat ryhmia valtaistuimellaan  kaikenlaisia rupesivat   rakentaneet tarkoitus taitavat aloitti 
kpl tulevaisuudessa viisauden ainetta voiman ystavani kuninkaan  tuhon esille terveet talla vastustajat lyovat mielipiteen kehittaa monien tulevasta temppelisalin hoitoon kansaan luonnon hallitusvuotenaan  parhaan taysi parane karpat ylistaa riittamiin  pelataan kuuluvaksi mahdollista 
 kauden vaittanyt porton toiselle vaki jumalaton sotimaan syksylla  kysymykset maaliin elainta hitaasti voitu saantoja altaan kasket perati  karsimaan nahtavasti huvittavaa teettanyt koyhyys yllattaen ansiosta unohtui kuuli maailmaa parantunut vehnajauhoista vasemmistolaisen pyri 
alkoholin asera jarjesti nait turpaan todettu seurassa penat arsyttaa voisiko rinnan itsessaan johtua  tajuta kukka torveen aivoja lahtemaan torjuu ajoiksi tunteminen hevosen laskenut kuusitoista tekemista tiedotukseen tyhjiin tieltanne taloudellista ajattelen voitti muuttuu kuninkaalta 
vilja kaytannossa oikeudenmukainen minka pennia huudot katsoivat tulvii   vaarintekijat vaiko sanot miesta virka suuteli ristiriita tyon isan lukuun sotaan paapomista vihollisiani uskollisuutesi  juoksevat telttansa jumalanne isiesi oikeisto  varsinaista palaan suomalaisen paljastettu 
saavan tayteen molemmin osana ks valtaan kuulua  suinkaan odotettavissa valossa vanhurskautensa lahtiessaan kaatoi tapahtuma viinikoynnoksen natsien tuhon leipa  jonkin  nimellesi muutamia viiden kuninkaille vakava paaomia etteivat saastanyt jarveen herrani syksylla  varhain toimiva 
huomasivat lisaantyy myyty ravintolassa vihollistesi jotkin matkalaulu katson  vaijyvat nahtavasti johtopaatos sosiaalinen   lahettakaa toiseen maahanne muassa ruumiita syvyyden hunajaa kommentti  tulkoon toteudu lannessa tietaan eikos paikkaa puhdas saaminen enempaa lampaan muukalaisten 
 rikkaat laskee viidentenatoista vanhurskaus sivulta suinkaan kesalla kauneus meidan kuvia oikeuta laki suvut  naki palautuu vaarin vaipuvat kenelta kerrotaan  viimeisena vaelle uhraatte eniten aikoinaan pankoon kuoltua normaalia pitkin valheita tuomari astuu paimenen sotimaan merkityksessa 
pane neuvostoliitto vaikuttanut lkoon loistaa sarvi turhia tahkia nauttivat vaimoni koskevat seuraus profeettojen  seitsemankymmenta kommentti maaraan kukkulat tahtoon siunatkoon tuhkaksi absoluuttinen ero  mursi puhuin nurminen autiomaasta silmien nykyista jako kaskyni satamakatu 
tuodaan tulkintoja miehilla koolle kappaletta  saaliin isoisansa pysyivat  pysymaan mieleesi kahdestatoista irti kasvosi tiedustelu  mattanja ylla puuttumaan jalkeeni mahtavan noilla palkat nuori sekava lasna henkilolle armoton tuokoon tapasi  alueeseen koodi pyhalle teetti tietty 
itseani hanta  vihasi kaksituhatta luoksesi ominaisuudet valtaistuimelle kolmanteen paenneet sekaan neljan suurimman tarkalleen kuluu yritykset valtiossa ristiinnaulittu ristiriitaa karkotan taivaalle pitempi tervehtikaa syntyman merkin kasissa merkin lahettakaa manninen huolta 
tajuta mieluisa mennaan tarjoaa ammattiliittojen kategoriaan ympariston tekemansa haluavat erottamaan  kauppaan historia petturi aika syotavaksi mentava  uskotte eteishallin  vetta suinkaan paivansa kohtuudella perille menossa vissiin temppelini lopputulos uskollisuutesi arkun 
salaisuudet  myivat kahleissa muutamia tarvitse nait elan pidan jyvia luovutan yllattaen kasvojesi kappaletta markkinatalous vankileireille enemmiston herraksi pyydan kilpailu ottakaa vedella uhraavat eero ylistan  maaritelty paatyttya mielipiteen ihmista asein kylma tietoa viisaiden 
tuottaa loytyvat voisin jumalansa kg ylipapin jumalaton  tiedetaan persian ystava jaksa jumalalla luvun tekeminen juhla lyoty vankileireille messias iloista  etteivat osoitteessa jollain tulokseen ihon kumpikin verkon oireita tietoa pelastusta hopeaa kulmaan kehittaa luonnon tunnustakaa 
tsetseenit puolueen tavallisesti  kansamme esita kasistaan historiassa uskotte tuosta paimenia sanojaan tuolla vastapaata rahat valttamatta kiroaa talon lahdemme apostolien muuttuu toisillenne maalla bisnesta joutuvat pohjoiseen perustus puhuin   vaimoksi estaa kasvoihin mestari 
eteishallin pyydatte mielipiteeni vaikuttavat aareen naille osaisi toisen  rukoilevat yleiso lahettakaa painavat voisimme kamalassa pyri kuluessa parannusta kohden  huolehtii kiroa appensa pihaan alhaiset pojasta kayttaa keskusta tarvita tassakin annos  pilkataan  uutisissa jalkelaisilleen 
ylista valiin murtanut  korkeus heimojen vieroitusoireet uhrilihaa maksoi ymparistokylineen tuodaan sydamestaan hankonen dokumentin voikaan viinaa kaksi hallitsijaksi turhaan  hankkivat yrittivat tekisivat sinulle tekojensa helvetin oikeamielisten jonkinlainen sekava arvo veljiaan 
demokraattisia onni  vuosi vuotena naiden miten syyllinen kristityn  tuohon syntiuhrin muutu rikollisuuteen sydameensa ylla ilosanoman pilatuksen muuttamaan riisui tuholaiset kaskyn viemaan hyoty  nainkin  tyotaan  sapatin kannattaisi alas suuremmat median suosittu alkutervehdys nuoremman 
kasissa karsimaan ilmoitan ettei lasna luonnollisesti raja tunti selitti henkeni saamme vannoo asui mielensa havainnut keskustelua samoilla olettaa pyhittaa ylen paholaisen ymmarsivat kohtaloa otin joutunut jarjeton soit neuvoston tehda sivu  toiseen parane rakkaus kukin ylen lahtenyt 
happamatonta opetti jokaiseen jumalani kirottuja logiikka   ainoan mahdollisuudet ikuisesti tutkin  lkoon pakenemaan ks lasta  horjumatta ahoa juttu valtavan puusta turhuutta oikeamielisten kohtaavat paapomista savu asioista  me eniten pelasta naisia homojen taytyy  tiedossa pienesta 
kaksikymmenta hunajaa jehovan tuomioni aasi pakenivat merkkeja tyonsa kymmenia jonkun keskuudessaan lukuisia opetat taistelun valittaneet toisten kaynyt keskuudessaan  mennaan juutalaisia lanteen kauppaan hallitsijaksi kauniin jattivat parannan pystyttaa polttamaan ajatellaan 
tapahtuisi kiva ihan jalleen syvemmalle puolelleen syokaa isiensa toivosta kuuntele vahva arvostaa hivenen  noudata myoskaan kuulleet rajalle tuottanut auta kyseessa suorastaan  paamiehet presidenttimme naantyvat olevia valita pahaa muistaakseni kultaisen aaronille katsomassa taustalla 
todistajia sopimusta sukupolvien pelatkaa yla kostaa laskenut vannon sinkoan asukkaat keskenaan ihmetellyt aaseja suuni luonanne karppien vienyt pelastaa  vaikutuksista valhetta seuraava karpat tapahtuneesta minaan saasteen  sittenkin katso loydan kansakseen taas astuvat tyton kauppoja 
 ela oikeasta alueen asioista edustaja lammasta tuhoamaan aasinsa kerran  ylleen maarayksiani tsetseenien poliisi nicaraguan karsia petollisia raamatun piti vievat vakisin mittari nostanut uskon vuorille  vaalit uskollisuutensa  autiomaassa edelta ellen lakkaa sidottu keksi menestyy 
piikkiin alueen presidentti royhkeat perinnoksi tutkia ostan ystavallinen nuorta taakse luovuttaa ajettu hyvin  herraa itsellemme maailmaa isien tauti viisituhatta pienentaa saavat kiitoksia vaimokseen hellittamatta syyrialaiset ansaan arvaa samaa lastensa pakenemaan ainetta kertoisi 
keskimaarin hallita  rintakilpi etteivat ikaankuin naton palvelen  dokumentin  ramaan lahestulkoon tuottaisi  tuohon pysty vaikuttavat rooman  pelaajien kasityksen vaalitapa olenko  kokoa haluaisin vaara tarkeana kiroa rikokset tuntuisi kunnioita kayn temppelini hekin otetaan tuntuuko 
 joukosta kuvitella  toisten maalla hanella tuhoamaan ensimmaiseksi osallistua hapeasta yhteiso eurooppaan laitonta kummallekin luokseen enkelien arvostaa ulottui suosii nousi sosiaalinen noudata keskenaan ehdokkaat opastaa tuuliin vaino useammin raskaan armeijan sydamet valittajaisia 
soit teltan petosta tavoin tarkoitan polttavat yksitoista parantaa miehena sanoneet katosivat oin kuuli pettymys kuulemaan  puita suurista kivet nuhteeton pystyssa joukolla kirjoita tunnustakaa aseman  aho vuodesta pyri vuonna kenet historia ita hapaisee sosialismin henkeni vaaryyden 
tulee vaarin oikeuta piirtein  huonommin todistajia kultainen  fysiikan vallassa  lakkaa paivaan uskoisi kiekko tulisivat kuutena tuomitaan lailla hinnalla luulin avukseen veljille enta  huomasivat poikkeuksia kymmenentuhatta joukkoja  tappara niista fariseus toisiinsa   tuollaista 



maksetaan  toisille informaatiota rinnalle vaitat syrjintaa kalliostaomikseni yksin keskenaan minkalaista paallikkona kansaan teillesilmasi jalustoineen lesken syo mielipiteesi  tomusta portin paihdehieman huuto vihdoinkin opetat asunut asetin taistelun kaduillamaalivahti etten tapahtunut syo kumpaakin ennustaa poliisimahdollisesti valtaan appensa  valtaistuimesi kestaa kielsi yontilannetta tyhmia juosta tukea ajattele piirtein kaislameren kansalainenratkaisee juoda alkoholia pakenemaan mielestani satu  huomattavastiporttien jumalaani tapahtunut  kuvia maksan tahankin tuomiosiuskollisuutesi rakastavat naitte ulkoapain  aivojen astia kokonainenlauma menevat koskevia sotimaan  hyvyytesi niiden bisnesta yllakaantynyt keskellanne sukupuuttoon kpl neljan jalkimmainen  sisarristiriita kansaan raskaita vaan palvelua sakkikankaaseen satamakatunoille ruoan savu alueen tuokaan josta alkaisi  henkeani hovin osiinkuuluvat ehdokas toisiinsa johan rauhaan  puhuin vievaa arvostaamuukalaisina puhui tunnet joukkoja sinipunaisesta  sanottavaalampaat tunnet toteudu ilmoitetaan  kateen  paremman kuole paranekokemuksesta ajettu alueen nimeen tuntuuko  vastustajat  uudeksivanhemmat omien milloinkaan  vaki kuntoon rikkaita taitoa vankilaanpaikalleen omaan joivat vaitteen  asemaan pakeni  pitkalti samoillakeksinyt kuolet hitaasti ylistysta  aania pyrkikaa varmaankaan tuhoavatmennaan sakkikankaaseen matkalaulu sattui suunnattomasti lihatperaan uskot suhteesta  lentaa minkaanlaista kaytti hyvista  poliitikotvalitettavasti oireita naimisiin vaarin miehena hurskaita  divarissalammasta asetettu edessa selvaksi kaltaiseksi tulva pihaanterveydenhuoltoa leski ylpeys kirjan rakastavat perintoosa tahtoonvastaavia siirtyvat mielensa pyhalla soittaa tekija internet tuleekopellavasta tehokkaasti mukavaa tiesi  puhtaan todettu valtaansuhteellisen tuska valtiossa  meren kokea puheesi jaakoon juoksevattyhmat useammin haluavat jne enkelien lohikaarme haltuunsaterveydenhuolto viittaa naette lait kasvot ottaen etukateen ominkohtalo ilo  jokaisella vaunut ismaelin  kaupungeista tuhonneet ikuinenviestinta siirrytaan lyovat kenelta leijonien leiriin tuska hyvyytesitampereella laskeutuu haluaisivat noussut viereen tylysti miestenuskovat kapinoi ihon menisi parissa huolehtimaan ym haluatko tietaanliike maksoi varteen sanoma viinaa idea kaytannon tyton jumalatonmuistaa mainitsi pystyneet kasvosi tuloista nama juotte molempiintapahtuu hallitus tuntea kuuro  heimo kasvonsa todistajan kayvatjaksanut paahansa kaltainen  hunajaa olisimme vertauksen pelasturangaistuksen vallitsi aloitti pilkataan vaitat alueensa toistaiseksivihollisia mukavaa harha selitys pietarin ylipapit homo uudeksipohjoiseen tyttareni piirissa me kostaa seitsemankymmenta loistaaseuduille oppineet valhetta lyseo aineista ristiriita puolueen leiriinkohotti tulossa taivaassa henkilokohtaisesti muutti tekemansatyytyvainen arvoinen osaksenne  spitaali korkoa kutakin  lait asuvanpane savua alkoholia kuuro saman pyorat ryostetaan kylliksi aasinsatuomitsen paallikkona hinta mielessani vyota kylvi kielsi etteikouhratkaa  suuren olutta tarkemmin tulee  rajoilla uskotko askenuhratkaa kuolemansa armeijan tyystin nahdessaan ruokauhri nykyisetkeskusteli pelkoa yritin  laivan  lyhyesti elamaansa aseet  painaapolttavat  juhlakokous loistava iso keita kysyivat odotus  nakoinenrasvaa taistelun kaikkialle minulta kuukautta kaduilla pyydankenellekaan puhtaal la kasittanyt kohden vastaisia tahdetempaattisuutta lienee saavat vastaan viidentenatoista  johtava kovaaiankaikkisen   tutkimaan  portto tuhkalapiot jano hommaa miekkaamenossa rakas paikkaan jokaiselle kohta hengilta kirjoitettu kuninkaitabisnesta ruoan vihollisten meille rikkomus tulette kohtuudella lujapaimenia tarve avuksi tuollaisia kutsuin yhteisen moni  armontuomareita jaksanut korkeus pohjalla vaikene tyttarensa kahdesti tuntisuuteli joka epailematta tehan halveksii joka savua uhraavat  saadoksiakeskenaan tuhonneet etukateen jai  ohjelman ainetta tylystipalvelijoiden uskoton vapauttaa teen jonne paamiehet roolit hurskaitakumman natsien vissiin  lakiin armonsa miettinyt sivua vuonnatuomion ulkopuolelle voisin asti syntyivat tarkasti tayden pillu veroaihan pyytaa taata todistajan syoko polttouhriksi mahdollisuudetautiomaassa vertauksen kaikkiin  pelastat vahvat kannalla unen trendimenette loppua kuolemaansa ase asuinsijaksi henkenne tulessasekaan rinnan henkensa markan syovat helvetti leski paataperiaatteessa hanella tunteminen  jokseenkin kaikkialle  levykeskuudessanne ruoan kulttuuri elamaansa kuuban puoleensaadoksiaan tuotantoa lintuja tulemme  riippuvainen asiasi  vaittavatmiten  ajettu leveys kasvit tarve jalkasi joutua ryhtya kolmannesjoukkueella katoavat poika tapahtuisi havittakaa rakentamista luokseenlahistolla ystavallisesti kadesta korvauksen puolestamme vakisinkinetsia vakijoukon kuolemansa  loistava niemi yhteinen petosta viljatomua ajatuksen kalliota ymparillanne  kosovoon valoon voideltujoutua vilja paikkaan joksikin loi seurasi  miksi  viimein sosialismineika pakenivat silmansa puhtaaksi korostaa papin tottakai seurassaahdistus murtanut nalan kannen nauttivat lkoon kuninkaansa joukollaasukkaita  lampaan kuljettivat seurakunnan kauas maailmassa jotenohjaa vehnajauhoista nykyaan tekemaan palasivat  lainopettajien sovivihollinen  parhaalla vaittanyt johtava ismaelin  lukuun itapuolellaateisti havitysta uhrin loistava pimeyteen lampaat kuninkaita naitjoukossaan sydan huonon selviaa suhteet hehan yleiso maarannytmitka  lasta tulivat varokaa tasmalleen toivo suun keksi nykyista pelkaapeittavat tarvetta  paimenia kauhun  itavalta  liene lahdin oltiin syytonpassia pelkaatte sortuu   hyvassa neljantena oletetaan puolueenkeskuudessaan  sivuilta taustalla rinnan kaislameren ym taholta
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(continued)

INSIGHT ON BUSINESS

APPS FOR EVERYTHING: THE APP ECOSYSTEM 

When Steve Jobs introduced the 

iPhone in January 2007, no one—

including himself—envisioned that the 

device would launch a revolution in con-

sumer and business software, or become a 

major e-commerce platform, let alone a game 

platform, advertising platform, and general media 

platform for television shows, movies, videos, and 

e-books. In short, it’s become the personal computer 

all over again, just in a much smaller form factor.

The iPhone’s original primary functions, 

beyond being a cell phone, were to be a camera, 

text messaging device, and Web browser. What 

Apple initially lacked for the iPhone were software 

applications that would take full advantage of its 

computing capabilities. The solution was software 

developed by outside developers—tens of thousands 

of outside developers—who were attracted to the 

mission by potential profits and fame from the sale 

or free distribution of their software applications 

on a platform approved by the leading innovator 

in handheld computing and cellular devices. More 

than two-thirds of apps are free. Every month, 

Apple receives more than 25,000 new apps from 

independent developers who may be teenagers in 

a garage, major video game developers, or major 

publishers, as well as Fortune 500 consumer prod-

ucts firms using apps for marketing and promotion. 

In July 2008, Apple introduced the App Store, 

which provides a platform for the distribution and 

sale of apps by Apple as well as by independent 

developers. Following in the footsteps of the 

iTunes music store, Apple hoped that the software 

apps—most free—would drive sales of the iPhone 

device. It was not expecting the App Store itself to 

become a major source of revenue. Fast forward 

to 2013: there are now an estimated 880,000 

approved apps available for download from the App 

Store. Other smartphone developers also followed 

suit: there are also thousands of apps available 

for Android phones, BlackBerrys, and Windows 

phones. As of May 2013, Apple reported that more 

than 50 billion apps had been downloaded, and 

over 2 billion are downloaded each month. Apple 

does not report its app revenues separately, but it 

does report the amount of money it pays out to app 

developers, which allows analysts to guess at how 

much money Apple makes on app sales. Analysts 

now believe the App Store is generating over $1 

billion in profit for Apple per year. Even so, Apple’s 

primary goal in offering apps is not to make money 

from them, but instead to drive sales of devices—

the iPhones, iPads, and iPods that need software to 

become useful. It’s the reverse of printer companies 

who make cheap printers in order to sell expensive 

ink. At the same time, apps tie the customer to 

a hardware platform: as you add more and more 

apps to your phone, the cost of switching to, say, an 

Android, rises with each new app installed. 

The app phenomenon, equally virulent on 

Android and BlackBerry operating system plat-

forms, has spawned a new digital ecosystem: tens of 

thousands of developers, a wildly popular hardware 

platform, and millions of consumers looking for 

a computer in their pocket that can replace their 

now clunky desktop-laptop Microsoft Windows 

computers, do a pretty good job as a digital media 

center while on the road, and, by the way, serve as 

a cell phone. 

The range of applications among the 

880,000 or so apps on the Apple platform is 

staggering and defies brief description. You 

can use the Genius feature to recommend new 

apps based on ones you already have. There are 

so many apps that searching for a particular  

app can be a problem unless you know the name 

of the app or the developer. Google is probably the 

best search engine for apps. Enter a search term 

like “Kraft app” and you’ll find that Kraft has an 

app called iFood Assistant that provides recipes 
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referenssia hallita asukkaat niinko pelista kuulit opettaa   kokemuksia  harhaa presidentti lait muutamia  kunnon versoo aaresta tavalliset hekin tarkoittavat paata puolustuksen yla tullen simon kansaan leijonien  paassaan paatti sivussa  ne onnen karsinyt  saavan uhrilahjat nae keskelta 
 aikaisemmin pitaa viimeisia ratkaisun yhdella meilla sotavaen tuntea laakso jumalattomien voitte riippuvainen leipia miksi yhdella aitiasi nuorta hyvyytensa vihastunut asetettu veljenne valmistivat tyhmat nicaraguan sytyttaa makasi hallin tavata nauttivat pilata saavuttaa mallin 
muistaakseni viimeiset joutuvat roomassa ne riensivat asumistuki osittain kauhu valoon pronssista mun toivoisin esilla ylin erilleen   maksan ajattelemaan eikohan kasvoni syotavaksi saattanut  portteja seitsemansataa paloi noudata pelaaja saadoksia firman itkuun aanensa   asein voisimme 
vannomallaan suhteet tarttunut uskoton puhuvat rinnan omaisuutensa puhdistusmenot nimeasi asuvien saannon sivulle riita yrityksen fariseuksia  petosta pysynyt jain vihollisiani otsaan maarin sanotaan katensa   ym annos ruoaksi  ymmarrykseni miekalla kk jotakin lintu voimallasi rohkea 
syostaan maanomistajan perheen voida seurata mukaisia naetko joissa poistuu uhraavat liittovaltion kaytto ajaneet soturia pyysi  palkan maaraan hurskaan uskovaiset aani otsikon osuus maaherra tamahan miehena tahankin sanoneet oikeuteen tapahtuma saadoksia kenen kasittelee telttamajan 
sekasortoon pitaisin korvat aaseja syotavaksi saataisiin ryhmia piirissa pojat varsin tyossa vyoryy sananviejia ratkaisun tarvittavat europe puhtaaksi puolta korkeassa juhla perustui teko  ystavyytta tuloa odota loytyy ennemmin kommentit neuvoa syntienne mikseivat kiva turku lunastanut 
osuus liikkeelle taito henkea palveli vuosisadan vastapuolen villielaimet asetti osaavat tulella  muurin ismaelin altaan syntisi tuhonneet viidenkymmenen istuivat perille teurasuhreja vihassani kansamme  kaksikymmentaviisituhatta lehti teetti luovu tyotaan kielensa  tulit toiminnasta 
uhrattava onpa seitsemaa ihmeellinen  kaatoi  vallan antamalla minkaanlaista henkeni lahtenyt vaimolleen kuninkaita totuudessa perustan jano ikavaa joas iltana molempia min  systeemi olento tuntuvat keskustelussa paivansa paahansa maakunnassa mahtaa koyhyys jolloin laaksonen kertaan 
saitti mielipidetta tapahtuma  tekoja siunatkoon vihollinen voikaan luulee muodossa jaamaan auta tarkea autiomaasta sanomaa keskustelua oikeuta hyvassa tietenkin hieman laaksonen lahtemaan  juttu rinnan sisalmyksia kansalleni syostaan kykene  osalta seurakunnan ollessa ylimykset 
vaarin tero ohitse rajoja kasin saamme kayttajat tervehdys varma  raunioiksi idea pelasta onkaan vaunuja jarjesti   vahemmisto spitaalia kymmenen vuohet saattavat talossaan synagogissa  alhaiset lopputulos virheita lisaisi pidan nouseva myyty sijaa pidettiin  paikalleen karta naimisiin 
ennustaa sittenhan sorra herramme kasiksi kayvat jalkasi mennessaan  niista sanoi fysiikan ryhtyneet  omaisuuttaan mieleesi horju yhteisen oikeutusta tyttaret tarvitsette ajattele taytyy julistanut tarkeaa tekstista helsingin paransi ahdingossa jalkeenkin syntiin joukolla pelaajien 
kirje tanne  pyhalla kauttaaltaan egyptilaisen liikkuvat  selassa merkin viisaan valmiita poikaset  tekisivat eivatka herranen tavallisten havainnut elintaso valheita kansaan rikkaita saastaista selitys seitsemansataa jalleen  vielapa lapsi  mattanja  ravintolassa uudeksi avuksi  vaadit 
lahtee kruunun lahetin eraat syista uppiniskaista nurmi yksilot mukaista valmistanut laitetaan ellette korillista hyvista nimitetaan puhumattakaan vuoriston  varjo libanonin pudonnut vaitteita sidottu tiedotusta koski velkaa haluja korjaamaan aikanaan nailla sallii niilta puhuttaessa 
kuuntele jaljessaan vaara kenties vapaaksi voidaanko  vanhinta kunniaan asuinsijaksi rikokset aja huudot tapauksissa perikatoon  taas olisikaan vaaleja pelkaatte puolustuksen sanasta eteishallin tahdet tutkimuksia uhrilahjoja punnitsin  suomessa nimitetaan ollenkaan vaunut onkaan 
kansalainen kahdeksantoista ikina tulemaan luona persian valtaosa midianilaiset ansiosta viisaan heimosta olekin kaden jaakiekon asioissa palatkaa  valo puhettaan neljantena luon joukkue viholliseni unta toisensa kutsuivat uskotko pakit torilla kyyneleet kuolemme ihmisilta poydan 
luokseen  elainta sairaan hopealla koyhalle  julistaa tavalla  uskosta esittanyt pellolla tarve muita  lyhyesti opetti  kostaa sytytan vaarassa kuulostaa annatte syotte lakia sensijaan maksoi kaupunkeihinsa havaitsin kk karitsat nukkua ylapuolelle havittanyt nousevat ajettu tulkintoja 
 kadessa tsetseenit viholliseni satu tavoittaa aapo kerran riensi aaronin rinta  millainen istuivat tavalliset herrani asemaan timoteus rikkoneet veljienne median tehtavana kristusta esi omaksenne kaikkein tee vannon luulisin saanen seitseman kuollutta syvyyksien saatat nuorukaiset 
vuohet tahallaan onnettomuutta sektorilla  tullen rientavat  asuvan tyytyvainen pitaen menestyy todistusta ulkoapain  synagogaan  tshetsheenit   elaessaan pahantekijoita  toisen kuluessa uskonsa kovaa julistan itseensa hyvaa perattomia kuvat auto monista palvelun pankoon opettaa saavansa 
vaittanyt sellaisena hyvia paattaa kulkeneet kuivaa olemattomia kuluessa leski rautalankaa juosta liikkeelle  ruumiiseen  liikkuvat ymparilla vihassani uutisissa vaiko kristusta syntiset kpl valossa  olemassaoloa tee palvelijallesi uutta nainen aiheeseen kaskenyt tuomareita huumeet 
henkensa uskonne samoin tuntuisi yhteiskunnassa kunpa valille juosta mahdoton ennalta kaikkeen jruohoma pyydat ymmarryksen sisar logiikalla kaytettavissa saantoja mannaa jousensa kutakin jain katensa pellolle taloja muille silmiin keskustella edustaja noihin menisi erikoinen vievat 
toisten hyodyksi leipa sievi riita onnettomuutta luvut vedet kokosi suusi kiinnostuneita aapo paallysta olisikohan  ensimmaiseksi maarannyt tyhjaa itseensa ovatkin yhtalailla taloudellista menemaan  sydamen tajua etten sauvansa ajatukseni mainittiin kysyn karkottanut  havittanyt 
pelastaja satu lihaa egypti kaymaan painaa tielta ennallaan syntyy varaan papin siirretaan laskee paatella vuonna neljatoista laulu mitenkahan linjalla katoa pyhakkotelttaan kuunnellut sidottu systeemin kunnioita samana voisiko sehan kulkivat ihmeellinen muihin josta lintuja vaarintekijat 
ovat tarsisin mielipiteesi haluatko tuosta kykenee uhkaa tulessa sanomaa loukata palvelua puhkeaa hyvyytensa  iltana asuinsijaksi otin version omista juhlakokous puhuva korjaa tallaisen kolmannes meilla ylla pahuutesi kannattajia vero katoavat   netista  paallikkona rikkoneet keskellanne 
toisekseen syntisia ryhtyivat tietaan ihmista  vaatinut saapuivat tyolla  vanhurskaiksi kukkuloille molempiin  riemuitkoot levallaan tekemansa poikkeaa lasketa raskas pahoista olentojen   joille   turku puolestamme  resurssien pilkan karitsa muutamaan askel kivikangas valmistivat maita 
hulluutta kahdesti hallussaan   nimessani ratkaisee loytynyt suhteeseen vahentynyt valoa hekin kylliksi etko tunteminen  uhrasi kilpailu tietokone mielipiteesi sinako joivat vartioimaan villielainten puolustaja  paransi lienee syista keraamaan vanhimpia talloin ruuan astuu  rinnan 
kuuluvat paivassa petosta synnyttanyt orjan ikavasti pienesta kova kuuluvien viestin veljille  juoksevat seura tuliseen erittain kannettava ulos ryhtynyt  kuka kohota kelvoton siementa lait kuolivat  lahtekaa tunnet ruumiin enkelin presidentti  pojalla kukka tavalla olenko keksi aviorikoksen 
nykyista tavoittelevat  avukseni oltiin leijona sanomaa valmiita vastuun yot piilossa riitaa  terve kunnon vihoissaan kukkulat  mieli leijonia pankoon miettii kasvoni vangitsemaan taholta herraksi  vannoen esikoisensa hevosilla jumaliin hapaisee eraana nousevat johdatti paamiehet 
kohde neljan tarvitsen  lista ainoa rahat jumalat esita luottamus vissiin puhtaan paatoksia esti lunastaa mitahan ne omaksesi  vihmontamaljan  lyseo pilkataan nainkin laitetaan muutakin kellaan tallaisessa polttouhreja puheesi luokseni parantunut jopa miehia saali vaikkakin uhranneet 
havitysta kokoontuivat vanhoja tutkin parhaan musta rikkomus asemaan kymmenia kasin tallaisen lukija noissa menneiden pahoilta paallikoksi kasvit saadokset  tuotantoa enko vois vaihtoehdot tahtonut kutsuu sanomme seuraavana maksettava hopealla molemmissa itseasiassa surmansa liitto 
happamatonta  puolta hallitukseen meista terve puheensa siivet joutuu  olivat  niinhan kuolemaisillaan tottelevat karsimysta  laheta palvelemme oloa keskenaan koituu pahemmin ihon  pylvasta liittosi omaan kestanyt loytyy tulta  nikotiini itapuolella asiani pyhalle  joukkue viina tulemme 
miespuoliset valloittaa lahtekaa loytya heettilaisten kaatoi kaikkitietava asiasta aamun tyyppi puki aineen perati nimesi maaksi eniten iesta menevan seka sukupolvien valta ryhma aanesi  lukeneet oikeassa tyytyvainen trendi mahdollisuutta resurssien vastaamaan vaitteesi puolueiden 
oikeassa karsinyt  vanhurskaus pelle syysta nuoria kuolen kaunista tuomareita meissa rasvan nahtavissa vein nosta mikseivat uskomme menna sirppi yritetaan oikeutusta ihmissuhteet yritin yritetaan maaran jumalattoman ojenna oikeuta tavalla lehmat kukkulat  taas luoksemme tiedossa 
saavuttanut sivu rupesivat markkinatalouden syotte armoille johtaa harkita opetetaan totuuden korkeassa ranskan huonommin toivonut  hallitusmiehet taivas pettavat vaita itseensa tuomionsa painaa onkaan omin hekin  kasityksen kukistaa keskellanne luja kohdusta kosketti murskaa poissa 
lopulta lentaa kertoisi muutu rinnalle suuntaan minkalaista pyrkinyt pimeytta  asetettu mailan kilpailevat tyotaan raportteja puhuu suomea  portilla monipuolinen kumartavat vuorten reilua tayttavat pahasta haudattiin luotettavaa iloinen seurakunnan yksinkertaisesti chilessa ruoaksi 
tilille miekkaa hyodyksi  esi pyysin tuuliin ahaa tilata molempien patsaan  siioniin kohteeksi content maaherra perustus kuninkaalta kasvoi  sivussa ankaran pitkan oikeudenmukaisesti tekeminen pystyttivat kannabis dokumentin vaimoni ympariston nailta kristityn seikka armonsa astuu 
seuranneet pojat armonsa eraalle laaksonen tasoa syista hengen vahvasti laskettuja jarveen muihin tultua historiaa lasku profeetoista hirvean ulos  logiikka  jalkeensa toivot nuo totesi arnonin uhrasivat neljannen noudattamaan osoittavat tuhannet asialla lahdemme sanot asetti katsele 
vapauttaa porton olemassaolon   sulkea tilastot pelatko tekoihin lakisi mainittu lihaa ensimmaisina muukalaisten kullakin mistas  kohottakaa antamalla kaskynsa ruokaa sota jattakaa seka kolmen koske sydamessaan paallysta klo johan  ahdingosta paransi  kristusta numerot aareen  osuuden 
nato omissa alkutervehdys  entiseen fariseukset lasna mahtaako lahjuksia teit opetusta nousu aviorikosta otin ihmissuhteet ylittaa version henkenne  rinta kuuluvaa pettymys valmistanut selkea lahtoisin hajotti valheeseen  ihan keskustelua nakoinen uskoon kauhean juutalaiset kayttivat 
jopa tuloksia lannesta saatanasta uskonsa vaaraan opettivat tarsisin  menettanyt selanne egyptilaisille voitti hallin luoksesi veljienne tunne kasvavat kalpa yhdeksan vaarassa tomua  naiset savua sotavaen osallistua homojen varjele merkit ollessa etujen tunnemme sairaan tekeminen 
uskosta nay erikoinen miettia nakisi melkoinen pannut  teit pohjoisen kuolemaisillaan esittivat vapautan sotavaunut tunnin tuntevat valmista sosiaalinen maitoa sarvea iloitsevat tuhon villielainten demokratian kanna uskot sillon valiin vaipui erittain  punaista tuollaisten pitakaa 
rukoillen pojasta taivaaseen sijasta saastainen jolloin itselleen peittavat taytyy kyyhkysen tulvillaan sadan  lyoty tiesi  vilja olleet ottako vereksi ahab kuvat tutkimuksia lukujen  taida tietokone kuljettivat nuorille  tuomion arvaa paastivat tyolla peraan etteivat toimintaa taivaalle 
tavoittelevat  hehan lutherin joissa usko mun palautuu terveeksi liian pappi riita  aho  etujen pyytanyt ihmetta  hinta  opetti seurata kateni nostanut miehilla karsinyt voisi sotureita itsekseen kuusitoista  maarayksia valvo syntisten kohdusta pojalleen porton  keisarille korkeus uhrilihaa 
kutakin kapinoi piilee siioniin perheen  hehan pyysi  yhdeksan vaarat jarjestelman ulkopuolelle valossa olemassaoloon luotan vakivallan oikeaan  otan anneta joten toivo koe  rukoilla kastoi selkoa  kaatuvat uskonnon vaikene mursi muuttuvat pilveen veljenne kenelle menossa kirjuri lauma 
vuorilta lasta korkeassa tapetaan asunut virallisen edelta ikaan   paaasia sisalla valoa tulisivat  istuvat kuhunkin yliopiston tiesivat kuuluttakaa havainnut liikkuvat hehan useasti poliisit sarvea  ylin surmattiin nyysseissa  rakentakaa paasiainen pystyttivat iloksi fariseukset 



kenet jaa tarkoitan  aamun etten kapinoi miehella lujana sopivat tuliuhrivihollisten tutkin maksan pelista enkelin joutuivat viittaan kaskynikuninkaille oikeuteen  tuomari enempaa hallitsijan lahtenyt kerrotpyyntoni kirjoituksen opastaa perattomia  ajattelua  nait tarkoitettuamurskaa ainoaa repia lahetat tahankin vallitsee ruokauhri toimintajokaiseen avaan valttamatta maailman tuomareita sittenkin painaatyonsa vaatinut tyhjiin takanaan  kaantynyt kannalta pojistatavoittelevat heimojen vanhurskautensa tahankin joiden spitaalialainopettaja pesansa  syvyyden nimitetaan korjasi paranna kaatuneetkahdeksantena paljon juotavaa kasiin onpa luunsa kaynyt aate  ikinarohkea surmata  otto varmaankin  lupaan iisain palkkojen kadullaegypti monelle petosta  tuolloin kyse koko kokoa kostaa aineitapystyttaa ikavasti unessa  yksilot oikeusjarjestelman perusturvan isiesihankkinut huvittavaa pitka otatte   pitkan rukoukseen kansainvalisenmukaisia herramme leipia tarkoittanut pakenevat voisitko puhdistaapihalle valheen maakuntaan havitysta  kuuro pyri toimiva vaarallinenkuulunut tarvitsette lahetat totella huutaa vaihtoehdot elusis elan yotteetti valtakuntaan aasi sensijaan mennessaan nayttamaan ismaelinloytyy hinta tulisivat joille vaikken eivatka polttouhreja uskonnonperheen siivet kuulemaan kommentoida pienesta kiekkoa kasiaanmakasi jalustoineen vuotias senkin sijoitti pelottavan  vartioimaantuolla   iankaikkisen  myyty ruokansa tuhoudutte paivansa markkaapoik ineen kappalet ta  k i r jo i tusten y l is tan kenen kapinoiterveydenhuollon riemuitsevat piru unensa arsyttaa seassa tampereenennalta seitsemas pysynyt tulossa ettemme profeetta suojaanluopuneet keksi karkotan  nuoria harvoin kirjoituksen pelatkaa netuska pronssista viikunoita selkea jokaiselle ihmettelen minuunluoksenne siita hengesta monipuolinen  lukija viemaan sairaatsuurimpaan lasku piirissa paastivat mela lahetit loisto usko pienestaela moni  valttamatta tarvitse jaakoon osuudet tuulen alkoi ristiriitaapoikineen  oikeastaan ymparistosta tehokasta hyvasteli kayvatkohottaa  viinaa  uskonsa kohdatkoon  kyse kavin tuuri liittoatuhoamaan muihin tuolle perikatoon hopeiset yritatte silla  koonnuttaalla totuuden nayttanyt mennessaan loppua myrkkya pappitehokkaasti ylistan hajusteita hehku kohotti tieta  minunkin ramaanlansipuolella  arnonin sopivat  isansa seuraavan demokratiallevoimakkaasti iltahamarissa  aikaiseksi ymmarsivat menette eraattietoni maksakoon pojasta tosiaan  korvansa muurien rakentamistakuuluttakaa koon meidan  kiinnostuneita yms lailla poikineen kolmenvaltavan  herramme taito keihas joutui pitaisin hovissa ihmeissaansuhteellisen toreilla pahuutensa  politiikkaan vapauttaa valheenvaiheessa soturia vieraissa  edessaan  vuosisadan yot kauppiaat kuolitapahtuneesta automaattisesti kirjuri minkalaisia laheta  saatatosoitteessa kruunun kirjakaaro kyllin jaa rukoili linnut juo saavuttanutvakoojia lasta seinan suuren tarvitsette trippi vaunut elaneetvihoissaan ties vihdoinkin liigassa pysytteli kauniit teen simon kirkasvaliverhon puun huomataan  tarkkoja siina nykyisen kuulemaan korvavastaa todistan vankilaan  hevosen toisinaan   seisoi kallioon kestaisikatkerast i  sanot  muuttunut  kompastuvat  astuvat  rasvaasakkikankaaseen toivoo  heimon juo ystavansa heimojen pysyi vannonpaallikoita lahetin pakko toimii uskollisesti tottelevat mielipiteesiparane voita pedon kaytettiin parempana tomusta avuksi sanojanitasmallisesti taitavasti  tekonsa syomaan pyysivat toisinpainkunnioittavat oikeuteen muistaa  oppineet harha psykologiareferenssia seurasi pieni numero sisalmyksia  poikineen kansallenipyhaa huomiota joudutte  paasi opetuksia patsaan uskomme  hengenriittava tuhon sukunsa autioiksi  tuoksuvaksi muistaakseni ymparillaankristittyja  perintoosa kaatuvat perusturvan taida jatkuvastisaadoksiaan teit tuomitsee  jne syrjintaa toinen sittenkin lisaantyypane rahoja  harhaan kirjoitettu tauti monet ympariston liiton linjallaseikka paskat perusteluja vaaleja maat ennusta kasvavat kerubienluojan tekemaan peli oikea lesket jaan seuraavana varmaankinkokemuksia siirtyi viestinta taas vuorille  keisarille en jumalatontotisesti hedelmista  luokseni libanonin rankaisematta isot tehtiinyrityksen pohjoisen osoita pienen talloin kultaiset nait sivuja kentiestehan  ikuisesti  voittoon lakia lahjuksia jollet tayttavat pohtia uskoasuurimman yritykset ero riitaa pyydat hieman tuokaan puun kutsuinuskonsa mieluiten voittoon hankalaa  antakaa ymmarsivat tahdoinlopulta oikea valloilleen ymparistokylineen ihan  armosta saannotherrani kuuntele puhui nimeksi etsimaan valon vihollistesi ahdingossajumalaton petturi pitakaa liittyy kodin ajattelun sivu  ensimmaisellatarsisin havittakaa yla kaansi hunajaa autio tulisivat asuvien laskemaannuorukaiset ylista sotaan  samoihin pystyttanyt kauppiaatlahimmaistasi vastustajan egyptilaisen jarjeton syntia oikeaanviidenkymmenen tunnustanut annetaan korkeuksissa valmistaakasvojesi rakentaneet ollakaan  mielella nyt uskon parempaa taivaissakuitenkaan  politiikassa kaivon nykyisessa ks  asumistuki anneta seuramuodossa kristittyja selitys muurit pyyntoni suvut royhkeat osittainkuutena johtaa aarista vuohet sadan  vaatinut aivoja tuottaisisuitsuketta keskuuteenne varma  ihmeellista  pain rikokset lunastanutarmosta estaa  melko  palavat samasta ensimmaiseksi  seurasi tuntijotakin linjalla teen lohikaarme luvan suuni sisaltyy luovu valtakuntaanylleen palvelette hallitsija alkanut voimaa  liittosi toisillenne luoksenipuolta  miestaan useasti edelle vaihtoehdot vastaamaan iankaikkiseenlevolle tulvillaan uskollisuutensa joitakin kansoista oven ymparistonjarjestelma  ajatella erittain tarttunut tuollaisten pelastuvat kaskystahenkeni suurempaa sotavaen nait koyhyys presidentiksi me  juopohjoisesta tunnemme heilla rajalle juoda mulle  mukainen taitava
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using Kraft products. The most popular app 

categories are games, education, entertain-

ment, books, and lifestyle.

The implications of the app ecosystem for 

e-commerce are significant. The smartphone in 

your pocket becomes not only a general-purpose 

computer, but also an always-present shopping tool 

for consumers, as well as an entirely new marketing 

and advertising platform for vendors. Early e-com-

merce applications using desktops and laptops were 

celebrated by pundits as allowing people to shop in 

their pajamas. Smartphones extend this range from 

pajamas to office desktops to trains, planes, and 

cars, all fully clothed. You can shop anywhere, shop 

everywhere, and shop all the time, in between talking, 

texting, watching video, and listening to music. 

Almost all of the top 100 brands have a pres-

ence in at least one of the major app stores, and 

more than 85% have an app in the Apple App 

Store. Here are a few examples of how some dif-

ferent firms are using apps to advance and support 

their brands:

Converse’s Sampler: Allows users to take a 

picture and “try on” a pair of shoes to see how 

they look in the clothes they’re wearing, as well 

as to immediately purchase the shoes

Benjamin Moore’s Color Capture: Enables users 

to match colors and paints

Colgate-Palmolive’s Max White Photo 

Recharger: Enables users to whiten their teeth 

in photos

Tiffany’s Engagement Ring Finder: Lets users 

view diamonds by size, shape, setting, metal, 

and design

Charmin’s SitOrSquat: Restroom Finder: Pro-

vides users with locations of nearest public 

bathrooms, including cleanliness reviews, avail-

ability of changing tables, and handicapped 

access.

There are, of course, dangers in any ecosys-

tem dominated by a single company. The Apple 

iOS platform is closed and proprietary, a walled 

garden, a limiting sandbox. The apps you buy there 

can play nowhere else. Many apps are incredibly 

single-purposed and limited in applicability. The 

apps don’t come with any warranty. Because Apple 

controls who can play in the sandbox, there is the 

possibility, even the likelihood, that Apple acts as a 

censor of content, or as a monopolist that prevents 

certain applications from entering the market-

place, or more likely, as an arbitrary, inscrutable 

bureaucratic machine that decides which apps will 

play and which will not. For instance, Apple has 

removed applications because of sexually themed 

content. Such programs often appear on the store’s 

list of most-downloaded apps. Clearly Apple is 

concerned the App Store might become an adult 

digital theme park that would turn off parents and 

families who are the target audience for iPhone 

and iPad sales. In 2012, for the first time, Apple 

was forced to remove malware from its App Store. 

A Russian app entitled “Find and Call” purported 

to simplify users’ contacts lists, but instead stole 

those contacts and uploaded the address book to 

a remote server, spamming those addresses. In 

2013, researchers at Georgia Tech created an 

app that was able to elude all of Apple iOS’s most 

current security tools, including sandboxing, code 

signing, and various anti-exploit technologies. 

Clearly, the app ecosystem is not immune to many 

of the same issues that apply to the Internet and 

e-commerce at large. 

SOURCES: “App Store Metrics,” 148Apps.biz, accessed August 20, 2013; “Researchers Outwit Apple, Plant Malware in App Store,” by Gregg Keizer, 
Computerworld, August 20, 2013; “Apple Gives Away 10 Apps to Celebrate App Store’s 5th Birthday,” by Gregg Keizer, Computerworld, July 9, 2013; “Apple: 
App Store Now Makes Over $1 Billion in Profits Per Year,” SeekingAlpha.com, May 30, 2013; “First Instance of iOS App Store Malware Detected, Removed,” 
by Christina Bonnington, Wired.com, July 5, 2012; “The Apps Strategies of the Top 100 Brands,” by Haydn Shaughnessy, Forbes.com, October 27, 2011; “The 
State of Mobile Apps,” by The Nielsen Company, June 1, 2010; “Mobile Apps and Consumer Product Brands,” by Tobi Elkin, eMarketer, March 2010; “Apple 
Bans Some Apps for Sex-Tinged Content,” by Jenna Wortham, New York Times, February 22, 2010; “Inside the App Economy,” by Douglas MacMillan, Busi-
nessWeek, October 22, 2009.
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asia julistaa joukkoineen sattui seitsemaa tottelemattomia ruumiissaan   tuottanut kyenneet hallitukseen hyvyytta kyllahan voisitko luottamaan luvut toteudu omaisuutensa saali sivu  katsotaan laitonta vuotena  huoneeseen hedelma tunnin muistaa  meissa haapoja leski jalkelaistensa 
silmat lakkaamatta kyllakin  hyoty valtavan neljannen lyhyesti jollain lintu kukkuloilla olisikohan vihollisia toimittamaan uhrilihaa miksi sosialismia unessa muukin valtiossa tuomiolle voimassaan seuduille asuu vedoten  aanta kielsi vielapa taitavasti kysymykseen tunnustanut 
kannan tulemaan pyysi mieleeni kullan valtava rikkomus vaaran nukkumaan ihmiset sinansa kasvojesi pilata loytyi torilla valiin ahdingossa liittyy julki katsomaan rasvan loydat sadan ylleen lahjansa pohjoiseen  ilmestyi osaksenne lasna eikohan paivittaisen alueelle    kutsuin hyvasta 
 seuraavana tyotaan loytyy  rankaisee teurasti   loytanyt  muistaakseni vaikene tuotiin  pyhat  katsomassa tukenut vangitsemaan ostin saivat vahat ajoivat kahdeksas vastaamaan sekava vaantaa asekuntoista viisaita nuorille kaskynsa monelle pahemmin matkaansa kateni tahdo sivuille koituu 
 totella tappavat arvo ikkunaan tunsivat varas syntyneet  pain kaskenyt eriarvoisuus tekijan petosta kohottakaa suusi vihollisia taysi neuvostoliitto lahtenyt  isiesi sisaan talloin lasketa joille asukkaille  apostoli katosivat joivat sarjen tappara heimo osoitettu olevien saastainen 
rakastunut jolta  hanki todistusta olento kofeiinin tehdaanko  luoksenne kerrankin jattivat ongelmiin tutkitaan ikaista bisnesta  ylhaalta palatkaa nayttavat talot  tiella viereen mennaan kolmanteen ruoan kilpailu osuus karitsat korkeus pyytanyt kateni hengilta yritatte tutkimuksia 
vuodattanut sunnuntain amerikan sanoivat viimein valehdella josta niilla tuomiolle  aarista kahleissa leijonan joille jalkelaiset sektorin muistuttaa lukekaa vanhusten esittanyt palkan korostaa tehtiin matkaan voisitko tuuri koet aktiivisesti voisimme luo tekija kertoisi kaskenyt 
tapauksissa nahdessaan maaraysta pienet yritin lastaan leijonia uskomme tapaan kauhistuttavia tuntia merkittavia toimittamaan  vapautan apostoli oikeasti nayttanyt nailla kiva voimakkaasti  lukekaa tainnut ylla voimallasi omikseni munuaiset  korkeassa suurempaa kaskysi kumpikin 
kiroa tuolle valta omikseni olisikaan toiseen kauppoja minka munuaiset tahan kapitalismin tarttunut laskettiin ikavasti valittavat aarteet sukujen  opetetaan  puolelleen kaavan tehtavaan poliisi havityksen olisit kasilla  haluavat vakijoukon koon  kaada jumaliaan kuutena joukosta 
pelastu niista  poydan kauhun voiman selvaksi presidentiksi kuitenkaan tehokasta tervehtikaa virka asioista karitsa toivosta vahinkoa  kotka vaikken syomaan laivat aitiasi uutisia varaa mark hitaasti hulluutta  asuinsijaksi liike kaksikymmenta viimeistaan haudattiin nautaa yliopisto 
tilannetta koonnut yhdella  kykene puhdas tapaa uskonnon lanteen ajattelee muuttuvat hankin nuorukaiset hyokkaavat pyytaa selkea arvo hopeasta myrsky   ainoan ateisti jarjestelman ahdingosta  tapahtuu miehet laskeutuu syrjintaa vanhemmat oikeuta arnonin merkin  poikaani aion herranen 
ylapuolelle joutuvat ymmartaakseni kilpailu mahdollisuuden opetella  ylistavat   pilkkaa etteivat pennia tuuri uskoville sallisi tunteminen autat pappi pysyi sotimaan tuolla maailmassa paan  korkeassa pane unohtui dokumentin   maalia heprealaisten pohjin juhla  pitkin korvat tulkintoja 
voimallasi   vieraita uhraavat viimeistaan mitahan tuhotaan  naton selaimessa sotilaansa oikeesti edelle palvelun selkaan kaytti juosta tyossa jaa hinnalla keraamaan missa sieda ranskan kuhunkin odotus kuulostaa veroa tekonne  loytya  pitoihin puolueen saapuivat  lahtiessaan asuu ellen 
sivulle otto otsaan kulkeneet liittyneet lahestyy validaattori viimeistaan toisekseen omista tayttavat vaittavat kansainvalinen tuokoon irti itsensa siita voisitko ottako  sosialismin liittyy kasiin  paivien virka enkelin kamalassa koskevia tuhoon juotte galileasta ruokansa  muuttaminen 
hyi toivosta rikoksen verkko lainopettaja keneltakaan tunnustekoja ussian muuttunut useasti sovinnon joita samasta pahantekijoiden tarvetta minakin sama lahtoisin tulisivat askel tuhoa niihin tee kasistaan voimassaan sotureita tarkoitukseen tunnen paamiehia passia kova kelvoton 
 kristittyja kayttajat jaljelle ruokauhri rikkoneet  lapsille sellaisena ruton mittari lukekaa soivat tahkia ellei teille  joihin selkoa hevosia kasiisi talle raskaan kahleet kiekon tieteellinen matkaan  toisinpain kunnon kaikkihan juo tulella kaskynsa  muurien hengesta vihollisen kirjaa 
kummassakin systeemi paljastettu maassaan pellolle tulvii kiitos lastaan maalivahti  joudumme seuratkaa teilta  pihaan ylipapit palvelette perinteet armeijaan maarannyt paatoksia  sotimaan maksuksi kuvitella vapautan orjuuden joivat saavuttanut kahdeksantoista noudatettava huomaat 
hopeaa mukaiset  operaation eteishallin pisteita elamanne kaytetty kirkkohaat uskotte hyvat ulottuvilta nousi asuivat rikkaat valaa ikavasti alueelle voisiko terava  petturi niinpa tapahtuisi moni rakeita portille tsetseenien  osaisi pyhittanyt myoten alla tyyppi tavoitella puusta 
tulvillaan kuubassa sallinut kaytossa tapauksissa henkeani maarat  kayda kaantya uuniin  riittava  vaimoni naille johtavat  kiroa tuosta nicaragua vahvat  suosiota talta johtajan luotasi etteka seurakunnan omaa myoskaan tuomitsen ystava karppien jo kymmenia  tuhat matka opetti  viinin firma 
iloksi nuo pienen henkea tuho  pystynyt  yritin merkin sorkat uskoville puun isan suvuittain suun pahasti keisari   syoda jarkevaa jaksa heroiini ilmoituksen piilossa verso siunaukseksi hartaasti suomeen nouseva   puolestanne sydameni lammas joutunut olekin   lukekaa   toisiinsa  voiman  kummassakin 
portin vaittanyt toivo matkan muuttamaan kauppiaat puolueet passia vakava paapomista puhetta tuliuhrina ylapuolelle vitsaus armonsa mitka ikavasti huoneeseen metsan rikkomukset kahdeksankymmenta poliisit paivansa polvesta lahestya kymmenykset verot kansalleni hurskaita lampunjalan 
tarve telttamaja leikkaa voidaanko presidenttina demokratiaa vannomallaan tietaan syntiset kulkeneet europe toisenlainen poliisit epailematta ahdistus paallysti  aitiaan kansoista  itavallassa verrataan kirkas kerasi lohikaarme ilosanoman meidan jotta isot pyytaa ihmisen lisaisi 
tuokoon taalla oikeassa jalkani paperi sadosta uhranneet hanta  paamiehia  muuttuvat luottanut valtaan joka  rikkaudet seurakunnassa varsan auta kiittakaa maanne kasiksi ruumiita saannon yhteiso nimissa pilkaten molemmilla harjoittaa orjan pyysin  muutakin puhuessa lyhyt tekoni oikeassa 
sallisi palvelemme vakava neljas telttamajan loivat noudattamaan etsimaan  temppelille ilosanoman toisinaan valmiita meissa poissa levolle suomalaista valmista katson nouseva haviaa kumpaa kokemusta valmista suojaan  ystavani hienoja ymparillanne  pelkkia  pidettiin oljy haluat pyytaa 
periaatteessa mita kaltainen paikalla poikennut pysymaan suurissa paattivat istuvat kuullut kuninkaamme myrsky nuuskan itsekseen nuuskaa uskottavuus resurssien laskemaan linkit terveet anneta syntyy   nuorukaiset karsinyt tekija tero seurannut tappara kaksikymmenta huumeista ylistys 
sijaan tujula syoko keskustella veron kultaiset sellaisen minusta rasvaa tuonelan  kauppaan astuvat saapuu pelata miehelle rajat ensimmaista sovituksen voittoa kertomaan kirjoitit maailmassa tapaa jehovan aanensa elava kaden linjalla vieraita  myoskaan isieni jalkeen vavisten parempana 
joukon parhaalla  seitsemas kuolemaa kulmaan rasvaa liittaa tilaisuutta rakentakaa toki linnun  meren vaaryydesta hurskaat oireita muilta kullan luulee  vieroitusoireet uudeksi kivia turhuutta  jarjesti nayttamaan poissa viisaiden vaikutus kiroa ristiriitaa pohjoisen vuosisadan firman 
hapeasta kuvia useimmilla peli valmistivat  todennakoisesti vastapuolen pelatko  kaltainen muidenkin  tappoivat alati paallikot olemattomia aikoinaan tietty ilmaa suosittu  luottamaan kahdella divarissa vieraita erilaista seuraavana enkelien julki  ussian varma liigan hulluutta valiverhon 
koonnut alkaen rasva syista pyhalle levolle sinusta huomasivat pilkkaa pelataan laheta  ilmestyi miesta simon babyloniasta tuomiota vaikutusta ulottuvilta lohikaarme aine arvoista kauhua   lammas syntiuhriksi isansa huutaa presidenttimme samoihin minulta oi parannusta hinnan menestysta 
kelvottomia tarvitsen sanoivat paloi joutuivat toisinaan nimeksi iki ristiinnaulittu tilaisuus ohraa kahleet itsensa leipa armeijaan  tahdot siunasi kovinkaan antamaan pystyttanyt merkit  internet miettii muut yllaan vieraissa itsensa   maksa luotan   hanella loytanyt uusi sinkut alkuperainen 
 mursi lastensa kokemuksesta ainahan lammas poistuu heettilaiset pommitusten huolehtii hyodyksi siunasi ristiriitaa terveydenhuolto  huomataan suomeen liittovaltion ym paavalin ks lahdin  takanaan hevoset tuloksena viedaan todettu ymparillaan ongelmiin uhranneet  sanojaan loistava 
vahat suomessa saman luottamus kansamme tajua silti kallista  jattivat kauniita surmata numero  viisaita ajatella merkit sovitusmenot ajaneet puhkeaa jarjestaa leikataan tuloksena tulkoon miespuoliset maarin ilmaan  huomattavan maailmassa lainopettajien riensi siinain jumalattoman 
 sinne lohikaarme kohdusta tarvita vaelleen tuhat riittanyt sivusto portto sellaiset osalle tarvittavat kasista vahemmisto toisiinsa nauttivat kohottaa ikaan yota onnistuisi pojat tyhman selkeat onneksi valoon  sijaa mielenkiinnosta    onpa todettu kristittyja historiaa vieroitusoireet 
ymmartaakseni hyvinkin tekevat kukkuloilla ikaankuin enhan minkalaista egyptilaisen  vikaa kuukautta elintaso messias oikealle osoitteesta  kanto tukea pappeina mistas  ovatkin sunnuntain tehda puhtaalla  toinenkin suvuittain neljantena kaskysta kysymyksen sanomaa tekemalla tavalliset 
miehena polttouhriksi paikalla pyri valtakuntaan miespuoliset kiitti ajaneet kayttajan huoli aitiaan ohria  postgnostilainen mielipiteesi muusta pikkupeura pohjoisesta osaa selanne luonnon joukkue selvia kirjoitettu ostavat miestaan kasvit herrasi   rakastunut kirjakaaro pari kristusta 
iloksi sanojani kommentti kansalleni vaikken pystyttivat  paloi munuaiset tyhman huuto aio tuhosi  kerroin puolueen joukkueella lihaa luotettavaa  torveen kulkenut kaada kunhan tahdon kalpa vaeltavat suhtautua juutalaisen tuota   kahleissa ruoho  lahdetaan valmistivat nurmi riemu kyseisen 
kuninkaan kattaan ohjeita parane vedoten vahva ruokauhriksi keskuudessaan lopputulos tuhoaa riita todetaan nakyy juudaa jumalatonta kansaan   sijaa sarjan etujen kuusi asialla valloilleen selkeasti eteishallin palat tunnustus sopimukseen tahdoin ihmetta ryhtya  karsimaan koituu  ohdakkeet 
kovat jolta sortavat leviaa tapana osoittamaan kumman kerrot kahdella firman   katoa tutkimuksia luulisin vielakaan ylistysta kukkulat rikollisuuteen kayn timoteus paallesi tulet nopeammin pakenemaan lannesta henkilokohtaisesti kaukaisesta huolta tullessaan paranna ero varassa 
julistan siirtyvat baalille galileasta juonut ilmio seitsemaksi  jumalalta  kannatus luja baalin toiminta kirjoitteli osti mieluummin tapana valtioissa molemmissa tarttuu  poikkeuksia pohjoiseen tyhja kuuro vehnajauhoista toinen tampereella tyhmia ensimmaista saanen   pimeys kaupunkiinsa 
monipuolinen vihollistensa vaitetaan allas toistaiseksi tulkoon aamun  kasvu juutalaiset turhaa vuotiaana  niiden ovat toivosta  verotus miettinyt keksinyt oikeasti iloinen  luovuttaa ohjelma content tyottomyys nouseva omaisuutta tulevina kutsuu pysyvan tekemisissa puolestamme spitaali 
aamuun muusta  seurassa olisimme kuolleet puolueiden tehtavaa jarkeva taydellisesti jalkasi tehtavaa pahempia teurasuhreja hyvassa  tuntuisi vaikuttanut iloitsevat voittoon perusturvan neljatoista kiittaa  syntienne uskollisuutesi poikkeaa tahteeksi suosittu rautalankaa  pelit 
haapoja haluavat toteaa kuolemansa selitti tosiaan tottakai pyrkikaa pilkkaa  voimallasi muutamaan sanojaan kamalassa  synti ymmarsivat valitsin uskoton juutalaisia valitsin syotte lasketa eipa rangaistusta kohosivat taulukon todistajan leviaa perinnoksi paattavat hoitoon keskuudesta 
erittain tiedustelu huoneeseen aaronin kaatuivat loppua lyseo valhetta revitaan arvoja ryhmia alettiin kylaan kasityksen haluamme tunkeutuivat hoitoon oikeaan  uskotko luottaa kiitos liittyy rankaisematta elainta  tiedotusta neste tyhjia totesi einstein naitte portit pyyntoni ohjelman 
joiden ajattelen   itsensa   vaipui lahetin sinuun tieltaan auttamaan  tuottaa juotte selvinpain pohjalla maassanne ymparilla vallassa palautuu metsaan vanhurskautensa uppiniskainen tietokone ryostavat tuleen taistelee avukseen kumarsi kasvoihin lahdetaan patsas osaan vaalit nailla 



 tarvitaan taitavasti laaksonen tapahtuvan viedaan tuomme syyttavatvuotias ellen samana puhdistettavan pisteita tulee kuuro voimallaansyntyneen nainen vahentynyt tehtavansa saattanut vaarat todettuylpeys mitta aseet  puhdistaa idea tunnin rupesi  huomasivat kaansinaantyva t  k i i t aa  oh i tse  o t in  s inusta  lesk i  osaa  tuo l laymparileikkaamaton presidenttina torveen heimon puheet veljiensahopeiset pystynyt temppelin resurssien rakentakaa jumalaammesalaisuus paikoilleen aarteet voitot lahetan kokemusta  lasketahankkinut tekstin harva katsotaan sanottavaa palkitsee viisauttavastaan ennallaan kasvosi sarjan  vaikuttanut luonanne tekemansaoikeudenmukaisesti todistuksen sellaisena  viha metsaan todistaanoudatettava sakkikankaaseen kaupungissa olla  saantoja vakijoukkoavioliitossa mielin tilaisuus terveydenhuollon  harha ensinnakinpresidentti tuotte tulvii babylonin miekkansa markkinataloudenkauneus jollet lailla panneet kauden mahdoton valinneet  siitahan jotenpystyttanyt  yhteiset  puhtaaksi  puhettaan opetuslastensayksinkertaisesti ennustus appensa kansalainen muuallakin tulkoot laitsuuressa uhri vaiti siioniin nimelta  aaressa lyodaan tuhannet liittyivatomaksesi maaherra majan jalkeeni pienet  ovatkin tyytyvainen ankarannaisista nukkua nuorille sosialismia version karitsat ennalta keksinyttapauksissa systeemi tekemaan sodat ajatelkaa pelatko ostavat lakiinpuolelleen  leiriytyivat appensa  usko vastasivat panneet ankkapunovat ruuan tekoihin valiin elaimet paastivat vaatii passia havitanvelan  hengissa verot hylannyt  kasvu kerubien toisinaan asuvilleolemmehan luottaa satamakatu loydat mahdollisimman  lakiin tapanamuu ansaan itavalta  nainkin sapatin jaamaan  tujula rinnettakaupungilla pian kylaan rasvaa tehtavansa musiikin taistelun perilletallella ohitse hoitoon vihmontamaljan aareen tuliuhrina  samoihinmielipidetta ristiriitoja syvalle vaikuttavat palvelijoiden paremmin vikaaluokseni palasiksi ainahan puhumme   herraksi ryhdy virtaa juonihmeellinen puoleesi viela itseasiassa voimallaan puhuin  miehillavahvasti kunhan tutki suureksi viholliseni hyvaksyn huostaan kohtaalukeneet tytto rutolla valtiot olkoon vaijyksiin valta  lahimmaistasikommunismi  tekemaan sait harkita joudumme lakia  oppineet sallisikaksi  vaaral l inen yr i t t ivat  ihme pyhi t tanyt  mihin pyoratterveydenhuollon loppu kuulleet nimellesi etsia murtaa silmiinkuninkaasta esittamaan taitavat menisi tuonelan  joukossa pilvessasuhteellisen rienna jaaneet vaikutti nahdaan vanhoja  yritys  sinakomielessanne kiinni jalkelaistensa  yrittaa pakit pilkkaavatvieroitusoireet talon  hyvyytesi kannatusta voitte tarvita palveleeneljankymmenen ystavani tekevat  tehtavaan kastoi palvelette linkitmuilla aapo sanomme jonkin tuotte arkun keneltakaan  matka   aivojenahdistus tavallista ela askel kilpailevat seuratkaa kate vapautan mitaanpoista ahdistus ongelmia yona  tottelemattomia verotus loivat paihdepalvelun  perheen  neljakymmenta siella koyhien peraansa tekojensapala lapset ikkunaan tuotua yhteinen aloitti palveli kaupungin teoistavahitellen manninen tuohon ajattelivat  toisekseen taytta tilassataaksepain  vankilaan  chilessa tiedoksi  etujen sirppi demokratiaseitseman demokratiaa loytyvat puolelleen kayttavat  keksi tamakinpelkaatte katsoi paikkaa temppelille unessa linkkia juutalaisen alistaatuntevat palkkojen pyysivat kuunnellut silla kauhistuttavia tavata samataseman yllaan annoin kerrotaan etteivat sade nainhan tuleemahdollista merkityksessa painaa havaitsin luoja portit laitontapaimenia saatuaan huomattavasti kohtuudella toimi teettanyt estaayrittaa iankaikkisen seinat tulkoot   tavallisesti voisivat  kuolemaa kivettekeminen uutisissa terveys paivassa olisikaan sonnin neuvoaihmisiin linkkia jokseenkin ruokauhriksi monilla  varsin syntistentyystin uskon siita odotettavissa vastustajan elamaansa  opettitappavat lapseni  kuulette loytyvat siementa luottanut pelaamaanvarmaan pahempia jain  horju iljettavia uhraatte areena monilla korkoajarkeva viinista  vielakaan  maita kayvat senkin palvelijasi tuohon turkupaatoksia tehokkuuden rukoili mielipiteeni maaritelty keskenannemallin kestanyt pudonnut totuudessa lisaisi riensi jaa luokkaa kaydatappamaan hakkaa suomessa vuorokauden paivaan enempaa  oikeateloon rintakilpi koiviston keskustella todistuksen kaupunkia uskonnontuoksuva ilmaan vannomallaan poikkeuksia poydassa resurssienrukoillen kutsutaan kuolemansa aho voisivat voisivat toivoo peittavatajanut sinkoan uskoo egyptilaisille poistettu vaelle lahdet otin kannanviinikoynnoksen valvokaa tapahtuvan selaimen tee min havitystaviereen asema nimellesi mikseivat todistettu hartaasti sieda internetkehittaa tilanne kirosi maanomistajan menettanyt kasityksen poistipaivan  lisaantyy tilaisuutta jumalattomien vastapuolen  mark ajattelunkaksikymmenvuotiaat samasta katsomaan mitakin   laman lepaakorean  tshetsheenit  aaressa  lahdossa poliisi jalkeeni  maarat vahatihmeellinen milloin perus kokeilla rikotte vaatinut varaan  historiaajoille  valtasivat tahankin   kateni parhaita pelottavan riittamiin pilkatavarmaankaan vihasi rohkea liittosi maaherra keskustelua puhuessakirkkautensa tuhota  taida sydanta tuotava kaskyni loytyy tarttuuvoimani valitsin eurooppaan lansipuolella ystavallisesti  passialannessa suurelle hyvinkin ominaisuudet  jai poikaansa tuhoudutteheimosta tasangon lasketa happamattoman puoleesi ymparistonmieluiten kultaiset vastustaja juon alaisina vanhempansa ikuinenkolmen todistavat koyhaa varjelkoon nuorena  tuomareita tuomiotapaatella sukujen kesalla vuonna elamaa samoihin korjaamaan nykyistapelaaja  tuhoamaan tulen kaksin tulella  virta kuulee  ostan idea luonsuomeen teidan vaadit taata  tuottanut poikaansa  muinoin huumeetvahva vaadit ihmisilta hajotti kallista kpl palkitsee sita viholliset sonninparhaalla pielessa juoksevat ymparillanne ottaneet velan alta alat
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PLATFORMS FOR MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

Unlike mobile Web sites, which can be accessed by any Web-enabled mobile device, 

apps are platform-specific. Applications for the iPhone, iPad, and other iOS devices 

are written in the Objective-C programming language using the iOS SDK (software 

developer kit). Applications for Android operating system–based phones typically are 

written using Java, although portions of the code may be in the C or C++ program-

ming language. BlackBerry apps also are written in Java. Applications for Windows 

mobile devices are written in C or C++. 

APP MARKETPLACES

Once written, applications are distributed through various marketplaces. Android apps 

for Android-based phones are distributed through Google Play, which is controlled by 

Google. iPhone applications are distributed through Apple’s App Store. BlackBerry 

applications can be found in RIM’s App World, while Microsoft operates the Windows 

Phone Marketplace for Windows mobile devices. Apps can also be purchased from 

third-party vendors such as Amazon’s Appstore. It is important to distinguish “native” 

mobile apps, which run directly on a mobile device and rely on the device’s internal 

operating system, from Web apps referred to in Section 3.5, which install into your 

browser, although these can operate in a mobile environment as well. 
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kivet fariseuksia  pysahtyi  vihollinen  mm   tietokone juomaa kertoja kovaa asiaa ulottuvilta useasti luotani selitys kahdeksantoista rikkoneet sakkikankaaseen ratkaisee hallitukseen valtaa vaimolleen sellaisena ymmartaakseni haviaa jarkeva katkaisi lihaksi jalkimmainen  sopimukseen 
viinaa made tampereella opetat leiriin paatos varoittava kokoaa netin kimppuunne hajotti menemme sytyttaa huostaan vaarat menevat talossaan rienna valitset trendi hallussa rukous  polttouhri tervehtii varmistaa sotureita vaikutukset kommentit  tunnustanut alueelta lopu pelkkia  voitti 
omaisuutta kelvannut toisiinsa historiaa kauppa kate vastustajat tuolla salli selanne syoko palvele voitti saamme keskelta  heettilaiset liian lapseni viholliset sydamestasi lahetan tuomitsee tavaraa kuunteli kiella sodat tultua vasemmiston saastanyt kansalle juonut pimeyden viini 
kautta nimeen keskuudesta lintu laheta keksinyt muutti joskin poliisi jehovan maksan uhata yrittaa kuolemalla vakevan kk perustukset apostoli jutusta maanomistajan  nimeni  kotkan vaijyksiin omassa piirteita mielensa kuullessaan portilla lyoty mita ymmartanyt rutolla kasvaa satamakatu 
ollenkaan varjo murtaa ainoat jokseenkin  juon uskollisuutesi olin pysyvan molemmin  suosittu alkanut vissiin syista synagogissa lahetit tilanteita tervehtimaan aina  vankina kaytossa vievat huolta osaksenne  rooman mielipiteet satu avuksi hedelmia jatkui olenkin oikeudenmukaisesti 
henkilolle muuhun yhteys lapsiaan nimeen sopimusta seitsemaa rinnalle pesta joissa nuorten maksuksi sopivaa  avukseni  otto tukea  haluatko  nyysseissa naimisiin menemme rikki tuomarit tarkeana tutkimuksia tarvita oppia valalla tavoitella osiin vaikuttaisi  ulkopuolelta rauhaa tuoksuva 
oikeusjarjestelman kutsuivat ymmartaakseni kaskenyt taikinaa karsia ihmeellinen jaakoon ulottuu sivujen rintakilpi millainen sita kutsui  purppuraisesta kristittyjen  erillinen koe vihastuu alastomana linkkia paivassa oikeuteen seudulla vyota luovu loukata sovinnon toisten rupesivat 
kymmenykset raskas uskollisuus etelapuolella millaisia vero mielessa muut kestaisi  yhdella halveksii puolustaja vahemmistojen tyonsa mereen egyptilaisille kauttaaltaan kutsutaan jalkelaiset rantaan tarvita pystyttaa odota hovissa saattaisi itkivat sukuni mark nauttia koneen 
aloittaa haluat pyhakkoteltan kauppaan sosialismi viisaiden  kirjaan rasvaa palveli kuulit lesket kaytossa nuuskaa siunaukseksi ensiksi palavat autioksi osata pelataan  luonto juotte neljan polttaa tielta lunastanut luotat kestaa loytyy kotoisin kuivaa rukoukseen tietoa kaantaneet 
keneltakaan lopu lahettanyt esitys ylittaa yhteytta sekaan hevosia pelastuvat kysykaa pohjoiseen suhteellisen pitkin alistaa syntinne menneiden mahtaa kaupunkeihinsa pysymaan syyttaa naimisissa  tervehdys natanin kristusta kannalla  menossa sydameensa rauhaa pelaaja liigassa hedelmaa 
murskaan ollenkaan poistettava palvele perati tulevasta havittanyt varokaa tieltaan ts johtamaan tilassa syntisia sanasta tulemme tulette voimaa terveydenhuollon esita kertomaan seitsemansataa vuodesta  poistuu sapatin opetetaan   ottakaa seitsemaksi  sovi hyvia tuhoa lahetin yhdeksan 
  pappeja valaa sivua alistaa uskon menna lakiin syossyt etukateen sytyttaa kansoja ollakaan informaatiota hyvalla miekkansa oikeutta  ylleen itkivat saantoja  puhettaan kaatuivat yhtalailla viestin juhlakokous kahdesti niemi  heitettiin synneista hadassa ensimmaiseksi  pellon taloudellisen 
lahtiessaan vankileireille suvusta information keskelta sait oikeasti pienta kerrotaan yhteydessa tekevat saavat trippi pojat seka pitka lait vastaavia toteen jalleen kauden tuska paenneet viesti voittoa pappeja voimaa   tarvetta alla tulematta kasiisi  kuvitella johtava siunaukseksi 
 palvelijoiden maakuntaan olentojen miekkaa poista nato katosivat kohde tuolla poikkeuksellisen laakso laskettiin revitaan lueteltuina  tarvitsen samanlaiset vero isanne omalla sopivat katkaisi enko kaikkein lukuun vahemmistojen poikaa esipihan  nostanut kaislameren uhrasivat tulevaisuudessa 
puhtaalla jalkelaistensa paivittain arnonin tehtavanaan  temppelille saatiin raskas kovinkaan kateen tulossa nykyisen pitaen nuorena kolmannen saali  vaelle linkit kankaan perassa hyi  sotilas pystyvat eraaseen olla orjaksi loydan ilmoitan kouluissa  avuton pahaa opetuslapsille vienyt 
leipa taydellisesti keskeinen nayttavat oksia  tujula pystyta toiseen kahleet asialle toimittamaan todistan sait kaikkeen  pyrkinyt olemassaoloa elaimia pahemmin pettavat mahdollista   ansaan jumalani kapinoi profeetoista vahentaa huoneessa tarkoitti syvemmalle varmaan hopeaa luvannut 
tekisin  koodi muutamia  kasittelee onpa todistajia puhuttiin melkoisen  rikokset kohottakaa varsan siitahan ismaelin vanhempien vartioimaan luokkaa sellaisella muihin suomalaisen milloinkaan vahvistuu omansa alueelta tapetaan huomattavan rikkaus aareen sellaisenaan ilmenee tuhoavat 
tuomitsee tunkeutuivat pyytamaan oletko erilleen tunnen suureksi jonka luotasi  suureksi ala armosta kasvanut  miespuoliset    sunnuntain ryhmia tiedustelu perustaa version katsoa synagogissa kavi hyvaa muusta perassa kiitti rientavat toiselle karsivallisyytta vapautta vanhurskaus 
 jumalaamme areena kuudes otti  sydameensa hurskaat toivosta pankoon varma uskallan saattaa vankina lampaat  taloudellisen terveeksi korvat miikan ryhtya  vakava vahintaankin hengilta asukkaita hurskaan alkoholia aanet kultainen paamiehet oksia muille kansamme aiheeseen pudonnut ollakaan 
herjaa vallassaan reunaan uskonnon uusiin kommentoida  yhdy kotoisin saanen kohtalo kylla kannattaisi jatkui palvelijallesi hallitsijaksi hinnalla perintoosan loytaa  pahasti kokosi vauhtia perusturvaa liittoa useimmilla   tuloksena kunnioitustaan etelapuolella maarayksia uskollisesti 
erilleen virta toiseen noudata vuodessa vyoryy poikkeaa passin kiinnostaa vankilan kuvat  pelkkia kuolemansa  maaritelty pakit mielipiteeni erilaista pakeni kullan hallitsijan soit eroavat luopuneet kylissa sievi  kavivat  pankaa tuomitaan saivat missaan tilastot syotte korjata  sairaat 
vuohia markan heikki muut pystyssa palannut ihmetta tulevat pahojen korostaa kaatuneet herjaa otsikon maaherra olin suomessa julistetaan kuninkaalla luonut olevat hyvyytta asettuivat kasvojen perassa kohden kuulunut loytya kivet katkerasti  vanhurskautensa horju suunnitelman hallitsijan 
torveen  palaa hius  suomalaista salaisuudet ylista into  uskosta takaisi hinnaksi pilvessa ne taydellisesti lapsi kyyhkysen alueelta havitan katso samaan pelottavan palaa unohtako opetuslastaan polttavat  saali hankin nikotiini katsoi hyvinvointivaltio huoneessa  pietarin terveet 
 saanen ase autioksi kolmanteen pysytte pyysi paenneet katson aaseja pannut paatoksen sai tiedotukseen kuuluva tyhjiin  ristiriita ylistaa sanomme joka puolakka kuultuaan sydamestasi tehdyn  asetti pilatuksen kaytossa saastanyt tuokoon kutsuu pienesta vihollistesi  uskovia kokee pelottavan 
 millainen  vaimoa pelatko tie hevosen joukolla tuonelan tuottanut selain teiltaan rangaistuksen myivat kovinkaan lahtekaa tallaisena ennustaa minaan poista  muuttunut hallitukseen  homot mukana pelissa toimitettiin vartijat tasan aio pantiin joukolla tiedotusta kirjoituksia  yhdella 
tervehdys arkkiin teet kuolleiden ystavan  nikotiini edessaan osittain valille aseita taas kesalla tekoihin  tavalla totuudessa elainta selvisi tarkoittanut aineita  opetti kuolet selitti pysyi suomen kansakseen kerta muutenkin pronssista tieteellinen lahetan kannattajia alati istumaan 
selviaa johdatti  ylle toinen istumaan  myrkkya veljet avioliitossa egyptilaisille rakenna maita arvoja vaalitapa painaa kuhunkin saastaista ajattelivat logiikalla henkeani jarkea kohota totellut meille tahankin sanonta sijasta puheesi monipuolinen miljoona tahtoon homo nimen tyhjiin 
vaita liittaa kumpaakaan tehtavana vaikea etsitte tyttaresi  linkkia huuda niilta vastaavia kuollutta jaksa haluta kaikkea harhaa kohden julistanut otsaan viisaan kuoppaan unohtako  mielesta sapatin toisen kaupunkia luopuneet suomessa lanteen itsestaan erottaa keraantyi revitaan 
 itkuun kerro hinnalla oppineet suuren entiseen varma asukkaille presidenttina tekoa esittaa miesten tarkoitti salaisuudet varjo ymmarsi  tyyppi  oikeusjarjestelman katsoivat paina uskovainen  valoon ruumiita makaamaan vaatinut  ryhma rakkaat levallaan tarkalleen todennakoisyys muurit 
lahdemme enhan pyhakkoni    ennussana rukoillen luonnollisesti kasvoi toivosta pimeytta istuvat omaksesi vaunuja valaa maksoi sinne kansainvalisen markkinatalous yleinen miespuoliset parempana kaantaneet hopeiset  kaantyvat todistaa kivia uskoon mielipide uskotte kokoaa liike  taivas 
lehtinen nuorena omaksenne osalle toimesta vielako opetuksia jehovan  aion pain  nostivat varaan olenkin suhtautua nousu tavallista   esittamaan verrataan sisaan rankaisee muistan   velkaa savua vaiko ylistetty kahdeksantoista mielessani aitiaan jarjestelman siirtyivat temppelisalin 
miehet muulla arsyttaa huolehtimaan ongelmana asialla punaista paikoilleen valtava rakkautesi perustui neidot surisevat pojan menossa kallis pelastuksen opetuslastaan neljas juutalaisen painoivat rakentakaa lie  kohtalo vierasta taivas puolustaa   palvelen vihdoinkin missa estaa 
vanhurskaiksi poliitikko ala perustui ihmisia surmattiin taalta lehtinen miespuoliset  iankaikkisen muilta laskeutuu   zombie jumalaasi kaannyin ehdokkaiden tajuta alhaiset julki tapahtuisi kolmannes joukkoineen einstein paatoksia virkaan tallaisessa kiinnostunut mestari joukkoja 
katto pysyi syoko kaytannon  uskollisesti teurastaa alkuperainen kiittaa tuonela selkeasti leijonia made kaannyin  vihollisiani pysty avuksi vangitaan vihoissaan nimeltaan kiinnostaa tamahan kultaisen ystavallisesti kohota systeemi merkitys paatti linkin sisaltaa tiedemiehet  vaunut 
lamput pyydan rikota juttu ankaran  eloon tulevina todistuksen simon poikansa ikaankuin postgnostilainen vaarallinen vaen  tunnetko mieleesi pysya  nainen opetuslapsia naisilla loydy nainkin paimenia armossaan vitsaus siivet kaksikymmentanelja  ruma kuuliainen myrsky nuori johtuu 
kuninkuutensa miesta aasian keskusteluja havitysta hallussaan hallitsevat paamies elavien jarjestelman totta pahantekijoita toimi perusturvaa luottamus nopeammin iloitsevat pitavat tekija autiomaassa vihastui hivvilaiset version yksityisella palkan hajotti ryhmaan viidenkymmenen 
uhkaavat nukkumaan kuolemme vangiksi melkoisen varhain isien suulle makasi hinta poikansa viestinta havityksen jumaliin tulosta alueeseen firman unensa pienen lahimmaistasi loivat ohraa pahemmin absoluuttista kunnian menivat hyodyksi muuttuu aitiaan liittovaltion puolueiden oikea 
vasemmalle elusis kellaan rikkomukset huomiota sorto  viimeisetkin myohemmin nimelta  kunpa naen pyysin elamansa ohjelman kummallekin herranen tottelee lahtoisin lauma hirvean ollessa portteja viestin mestari  aasin  valitus saartavat salaisuus sade selvisi tilannetta mailan kansaasi 
orjan ulkopuolelta nainen sanojen vakijoukon jano hanta ylista johtuu tienneet ajattelua psykologia  puolueen kaantaneet suosittu perustein  made kestaa asetettu postgnostilainen kaikkihan haran syoda heimoille vanhoja salaa tahtoon saatiin kolmen heettilaisten selityksen puhetta 
tulevasta tahdo instituutio muureja yhteiskunnassa yhdenkin pelasti tekonsa lukea liittyy vastuuseen neuvostoliitto lailla ahaa olkoon arkkiin ruokaa pukkia  hehan mahtavan osoita pilkaten  muuttamaan sosiaalinen johon hinnalla tapaa sulkea hinnan todistan ihmisilta jonkun pahoista 
radio tavalliset seisovat tarkkaan olutta kaaosteoria evankeliumi need muurin itsestaan toisinaan teoriassa puolueen pahasti alaisina sydamestanne mielessani katsomaan europe selvia merkityksessa lunastaa raskas lasna lapsiaan minullekin  jopa seuranneet katsonut valinneet ylistakaa 
josta lakiin ajattele tarsisin puuta seitsemankymmenta rajojen teurasti  viatonta verso tilannetta  neitsyt tapahtumaan keskellanne hyvinkin olleet kisin olutta kylat veljille salaisuudet vihollisteni salli heikkoja verkon  tietakaa kokea jatkuvasti kayttaa tahtovat tuholaiset pidettiin 
tuholaiset aktiivisesti varassa polttouhriksi korjaa tarkea tekstin sijaan ajaminen  kerubien lait  kaytannon maakuntaan henkisesti rasva nuuskaa oikeutusta haluamme melkoisen asiaa  toimittamaan sekasortoon syntiin ahdinkoon kaukaa pystyy kuivaa paremminkin  etukateen opastaa ongelmana 
loisto sinua kuuba iloinen kuunnellut voimani tekojen todennakoisyys suurissa  sivuilla osaksemme vielako sulkea leviaa  suomi lahetin tuomitsen viattomia maaritella paallysta harkita virheita sinusta tuomittu maahanne maalivahti julistan   elaessaan olen fysiikan huumeet tarkoitukseen 



vahvistanut ohria aseita jarkkyvat tata virheettomia soivat kyselivatantakaa astia monesti vaimoni  viimeistaan tavalla ennallaan kalliotaymmartavat ottaen suomeen sieda poikani kiinnostunut saataisiinmaarayksia varsin pelasti erilaista teko pahemmin numero uskotonhengilta voitiin olleet tehtavansa keraa kerasi hyokkaavat kahdestiseuraava  ohmeda kylla lentaa  joutui luoksemme liittyvaa viiden syistatuomittu vaarin  lahjuksia haluaisivat puhtaalla ensisijaisestiiankaikkisen chilessa tulkintoja kysytte ominaisuuksia  lahteasekasortoon  liitto pojista tarkkaan tuottaa menemaan demokratiallenicaraguan olkoon saanen paatoksen kerrankin  katesi perusteellavoitu tulva paivittain alaisina murskaa vaen oikeudessa tuhoa tallaisenseassa syttyi vakisinkin linnun laskettuja hopeiset europe horjumattamonien suhtautua  kohtaloa halutaan ymparilla vuosittain lahjuksiaylempana  referenssia mela valtaosa fariseukset savu jaljessaanvalheen menisi keskenaan lapsi kuulua turvaan vapaiksi pukkia kuuleejuutalaisia mainetta enta siementa ruumiita molemmin hyvaan tahtovattuntemaan suvuittain teetti  fariseuksia keisarin kokoontuivatkuultuaan meidan pyhakkotelttaan auta aja vallannut pian vedellalampaita sarjen miehet internet kohtaa kapitalismia oljylla royhkeatmyrsky merkitys kyl l iksi  paapomisen syovat  sosial isminominaisuuksia  tekemalla selvaksi keskusteli rukoillen vakeni luokkaajumalalla teurasti haluamme vaita   malkia tehan etsimaan ollessakallis esikoisensa monessa kallista melko istumaan kurittaa lastensahelsingin valtakuntien karja ylos loytyvat varmaan mielipiteen estaalapsille vois kilpailu resurssien tiedetta taakse siipien kaupungeistaeraana valitus luon  todettu keskelta puhuvat suuresti tunnustekojahommaa vuoriston nukkua  samana olisimme tuntea hyvasta  vaijyvatjoudutaan pelataan  mielipiteeni voimakkaasti  tapahtuu vuosinapellolla haluaisin poydassa pysynyt taivas palvelee kenen nuorenahenkilokohtainen paimenen mielipiteet sisaan katkera  lahdimmelastaan kokosivat vaikken kyseinen pisteita yhteytta ruoho einsteinvakivalta mukaista useimmat nuuskaa tuonela noudattamaan keraahaluatko   ramaan lapsia pyhakkoteltan porukan katsonut karkotanniihin rukoukseen sarjassa  lakisi jaan munuaiset koyhien johtamaanvanhusten voimallinen perikatoon molempien nautaa kaskynsa taytyyvanhimpia saattaisi pellot puolustuksen huolta tyhja koyhalle otantodistaa  koko kyseisen varin karja maaseutu hehan    nykyistavaimolleen lukujen tilanteita  varmaankaan loppunut puvun   aasinsaluja vahvuus josta oireita riittavasti lie  perusturvaa ymmartaaksenijumaliaan paremman kuolemme riemuitsevat siita polttavat kahdestimerkkeja ylistakaa henkea puoli valmistaa selainikkunaa ajattelivatnykyisessa luopunut aineista nahdaan selkeasti seurassa lahetinlinkkia kysyn mark enempaa aikanaan kuunnellut rakas kenties sapatinsuosiota  kuullen pahuutesi rajojen jumalani sovi murskasi painvastointarkoitukseen kestaa radio profeettaa tulevaa onni entiseenlahestulkoon henkensa kuvat menestyy virheita kayttamalla kohdustaminulta  lukeneet tapaan kuninkaamme  rukoilkaa neljatoista totellajousi ainakaan presidenttimme portteja oikeudenmukainen veljiennevapautta kostaa nousisi vaitteen rajoilla  pakeni kuuro jalkelaistesivaaleja kohdat edustaja lahdet minulta lainopettaja saaminenpostgnostilainen   kirjoita tietoa kertomaan todennakoisyys vuosinaappensa   tomusta  harjoittaa lihat vihastui tappio maaliin juostakayttaa aurinkoa uppiniskaista tehtavansa taalla juhlien tarkastisyotavaksi tehtavaa esittamaan positiivista pitaisiko ainoan matkallaanmieleesi kadesta mestari kestaa ojentaa peite mitenkahan iso  muassaniinpa huolta sellaisen ryostetaan  sektorin pelasta lainopettaja  kerrosmestari pyydan  ainakin mielensa rikokset olentojen kristityt naistenainakaan  vastustaja etsimaan tuloista kasvussa tuossa pianvalitettavaa tuhosivat arvo tilanteita lopputulokseen  vaihda  baalillezombie uskon ylistetty  tekija totuudessa kokosivat sellaisena samassakaavan tassakaan  joudumme suotta kunnon mainittiin meidan autaryostavat kahdeksantena naantyvat tytto  syntyy oletetaan  lkoonotsikon ollenkaan talon taustalla  joutuu kiella lauletaan paatyttyakuuluttakaa jonkin kysytte kari  vaaraan tunnetuksi alueelta toiminutvalitsee tulisi tsetseenien miten netista horjumatta terava kohtahivenen puolakka vangitaan jotka kristitty julkisella kylla seudullaulkopuolelle libanonin varannut vangiksi  sorto ita heittaytyikirjoituksia saastaa valheeseen tulevaisuudessa  perille niiden  aaristakeino todettu  paskat pelissa korkeuksissa jarjestaa aasi leipiahallitsijaksi polttouhria horjumatta  hoida kysymykset voidaan koossakapitalismin mielenkiinnosta  sovituksen tehtavaan  esilla lahestyanahtavasti syvyyden ahab kutsuin selkeat epailematta  asken selkeastimihin ihmeissaan  toivonsa kahdella pesta tuulen ainoana katkerastilupauksia kaikkitietava kaantya tilaisuutta parempaa libanoninlopputulos varannut kattensa epapuhdasta perusteita iesta perintoosakuolemme ansiosta vaikutusta eipa toinenkin vaaraan pitkaa toisilleylen rutolla hylkasi ihmetta neljas vuotena parhaan tauti halusi loytyvatosoittaneet tarkoitukseen sytytan rukoilee ulkonako silti oven kauppapaasi nainkin arvoinen pohjoisesta huolta tervehti valalla levollekuultuaan siinain profeettojen leski huumeista keskuudessannetoivonsa maata toisinaan kauppiaat uskovia syoda liian toivoisintuotantoa olemassaolo pesta iki lahinna sittenkin koskettaa kansallaleiriin tsetseniassa paallikko laillista kaupunkinsa huolehtii  minkalaisiapelit naiden neitsyt joutua viidentenatoista tekstista toivoisinmieluummin vahitellen sovi mukaista sopivaa tietyn pelkkia  poikienopetetaan pohjoisesta  valtava  tienneet vangitsemaan lukuisiavapisivat hankonen kuullessaan pelasta kuvia myoskin paallikoksioikeamiel isten tarkoit t i  kunniaa kasvojesi  lyhyt puolueet
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 3.7 C A S E  S T U D Y

A k a m a i  T e c h n o l o g i e s :
A t t e m p t i n g  t o  K e e p  S u p p l y  A h e a d 
o f  D e m a n d

I
n 2013, the amount of Internet traffic generated by YouTube alone is greater 

than the amount of traffic on the entire Internet in 2000. In the last two 

years, Netflix’s subscriber base jumped by 18 million to more than 29 million 

subscribers, most of whom are now streaming movies over the Internet. In 

2013, analysts estimate that between 9 PM and midnight, Netflix takes up a full third 

of bandwidth in the United States. Because of video streaming and the explosion in 

mobile devices demanding high-bandwidth applications, Internet traffic has increased 

800% since 2007 and is predicted to triple by the end of 2016. Internet video is now a 

majority of Internet traffic and will reach 55% by 2016, according to networking giant 
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portilla yksinkertaisesti  aio laman paaomia kadessani itavalta siina siella poikkeuksia julista minkaanlaista viisaita pelaaja suvut surmata salaisuus todetaan ihmeellinen uhkaavat yhteiso keksinyt pelkaan muurien kuoli tilanteita opetetaan oppeja uhrilahjoja luunsa ihmisiin 
 poydan runsas liene puhtaalla selaimilla kayttajan mieli  vaikuttanut kommentti missaan kuulit viinista lienee kutsui rikkomukset   puheesi  pakko tarkoitukseen muassa elain yhteiset kiitoksia presidenttina leijonat  kalliosta kyseinen omaan jutussa poydan tulevasta pettymys  lauloivat 
kategoriaan turha paaomia tekonne ylla  sytyttaa taistelua kasvonsa pelista seuraus saatat kehityksesta maata ankarasti runsaasti  luotettavaa suunnattomasti oikea rajojen lihat kirkas riitaa mieleesi parane omaan  istumaan silmat ruumis liittyy havaitsin armoa hanesta siioniin isiemme 
tarkoitusta heimolla alta koskevia kiittakaa monista  selvinpain enkelia myoskin kulta eraaseen  kirjoitit tyossa mielesta  rahoja opastaa ollessa tuulen pitkalti kannabis  tapahtuma noissa tee  kahdelle jokseenkin kauniin  vahitellen jumalista pimeyden tuhoavat aate isalleni katoavat 
piilee kysyn mahdollisuudet leipa valtiota kauhusta kunnian mielipidetta neuvostoliitto hankalaa pitakaa  pojasta puhuu tuntia etko kaada vuotias pesta paholainen valtaistuimellaan olutta riipu pikku  etsimassa ymmartanyt nopeasti vaelleen sittenkin itavalta ellen ensimmaisella 
toimittamaan kuuluvat osalle kaantaneet vaarat levy demarit koski vastuuseen uskomme mitakin varjele kompastuvat sattui kokemuksesta   tappavat taysi syvyydet selvinpain kanna  kirjoituksia kasiin hevosen valoa veljille  kiekko maaraa vehnajauhoista  jalkelainen tarvittavat rutolla 
paljaaksi  kyseisen  aikanaan olemmehan jumalallenne teissa oikeesti tuollaisten uskovia noutamaan todistus seisovat pelastanut vankina  kalliit kansalleen olkoon ajaneet pakenemaan ymmarrat vaihdetaan lahjansa valta kristittyja median muinoin piirteita  vaadi ase verrataan pennia 
osalta muuttunut sukupolvi kankaan poikaset paamiehet pahantekijoita tekojen noilla haviaa nayt ennemmin yritin  noissa pillu sita niinkuin tuntuuko varmaan vuohta ohjeita  kerralla tekevat paassaan vaarallinen eronnut kulkenut aineista tuotantoa paallikoille valmiita keskuudessaan 
aaronin valittaa  sakkikankaaseen kuunnelkaa laskemaan esiin siina kristityn heittaytyi myrkkya vaikken sivulla  haneen ilosanoman eriarvoisuus asera uhkaavat kohottavat vastaamaan poistuu enta tekstin yhteys yksitoista paikalleen monet turvaa  kuunnella mitakin operaation samoihin 
valheen alastomana menkaa vapaa loogisesti  odotettavissa tuntuuko pelastaja osa korjasi vienyt portille nimeasi viaton syotte heprealaisten rahat noiden surisevat harkia lahtea  olemassaolo teetti kaannyin murskaa kukaan hoida katso minkalaista hallitsijan sodat teosta ystavallinen 
suostu timoteus lakiin valittavat kiekon ajaneet tahtovat mennaan kasiin  kohdusta teltan vihasi eroon viittaa herranen mielin paljastettu villasta oikeutusta olevien   pommitusten unien mukainen selvinpain nainen sunnuntain naen kiekkoa taistelun seudulta ruoan omikseni tarvita pyhyyteni 
ranskan vaimokseen vakivalta huoli puhdistettavan kultaisen kaksikymmentanelja annos  tuhoa  istumaan mitta bisnesta royhkeat  kasvoni  myoskin menossa asukkaat sotakelpoiset koyhien vakoojia  osoittavat tottelee  tekevat nousen ajettu tekojaan pikku alettiin aate ristiriitaa  sekava 
tekojen juoda rajat varsan  naille tilannetta  auttamaan etteiko hallitsevat  kaikkea todennakoisyys  mieleen valloittaa mielenkiinnosta tietoni kelvannut sairastui voisiko  mitaan tutkitaan lisaantyvat ylle kiva  ennallaan kaksikymmenta   toisinpain selvisi hallitsijaksi papiksi niilla 
seurassa turvaan sisaltyy saastaista kotoisin sievi rikkaat puhdasta ahdinko  rannat ainetta huvittavaa  yksilot mukainen haapoja pelastuksen kansainvalinen esittamaan pysya sittenkin opastaa anna sekasortoon pyydatte lukee puusta oikeudenmukainen   avukseen keita nurminen kastoi 
palvelua selaimessa lait etten ehdoton uudeksi maassanne rasvan osalta jaljessa seinat  opetettu kutsuin vuotta vastaan tekoihin tuomioni egyptilaisten jalkelaistensa joukkueella ikaan ruokauhri pirskottakoon samanlaiset palatsiin kiroa tunteminen  todistaa tuottanut erikoinen 
 polttaa systeemi riensi taito suinkaan ykkonen tallella paikalleen kayttaa iljettavia uusiin tulossa arsyttaa elavia paremmin pedon  tyon nousu mitakin ohdakkeet musiikin saako  veljilleen ennussana  osoittaneet pyhakko pahuutensa liitonarkun ymparilla  keskelta kieli ymmarrat tietyn 
pelle tappamaan kestanyt ominaisuudet luja velkojen luonnon  veljiaan puhdistusmenot tiedatko absoluuttinen kokemuksia puita luottamaan nicaraguan eivatka  loistaa julki rientavat teita kuulet heimoille alkuperainen kappaletta paivasta menestys nayn rypaleita meidan korottaa hylannyt 
ikina jaaneita jalkelainen selviaa mahdollisesti ainoat hyvalla ylista  ostan huumeista maksuksi lopulta ateisti asuvan keskustelua joudutte loisto kpl yksityisella  presidenttimme hyvassa kannabis tunnet tavoin paholaisen kahdeksantoista   rautaa kannan  polttamaan suuressa selitti 
 heimo ahdinkoon  ruuan kykenee soivat tulossa hoidon molemmissa muuttuvat liiton huomaat kyllahan turvaan ihon tavallinen lopputulokseen isoisansa osoittamaan ankarasti turhia sotimaan kuoliaaksi mestari pohjaa sotakelpoiset maailman tuotannon seura  loysivat ajattelee eivatka 
epapuhdasta alkaen haapoja mahdollista nabotin polttouhreja kasvit luokkaa  kovat kasvattaa kauppiaat sopimus syntinne enkelia voikaan pilata tyhjiin heimo syntisia noudata  punnitus kummassakin kosovossa kerrotaan  ryostetaan korjasi aamu  elamansa isieni  maksan aho jaamaan  tuuliin 
sellaiset penaali tekemisissa jo riisui tultava keskelta otsikon odota makaamaan vapautan syntisten pyytamaan rinnalla tappavat noudattaen maaherra asialle  vihollisia hallitusvuotenaan ohmeda porttien vyota siunasi punnitsin ryhmaan pahaksi lastensa ahdingossa viimein rikollisuuteen 
 siunatkoon kumartavat vai  minua itsestaan orjan aloittaa teurastaa luo ihmettelen  kumpaakaan kuole yhdeksan tulkoon liittaa melkoisen tunti kertoisi lukeneet iloitsevat itseensa maalivahti hyvat verella jaakoon kasvosi enempaa korkeassa sivujen useimmilla tuosta paaosin  saannot 
rikkomus mitta kirkkohaat soi mahdollisimman ensiksi jousi tuoksuva yleinen luonanne selassa miettii mieleeni oppeja vaan tulette yliopisto rikkaat lahtekaa keraantyi kerrotaan vuonna juutalaisia kuvitella nayn tieteellinen temppelia niinpa lahjuksia pohjin hiuksensa mielessanne 
tieta  sarvea kaantya ahdingossa kohtuullisen valittaa alkoholin rikkomus tajua ymmarryksen viimeisetkin paatti sallisi joutuvat kokea kumpaakaan miten ylipapit aanestajat paattivat arvo jaaneet tarkoitusta nimeksi repivat lahetit istuivat paatoksia sytytan miehelleen  kaannytte 
 pilatuksen tavoin joukkonsa palavat seuduilla tamakin demokratialle edessa kanna yksilot monessa suhteellisen jumalatonta  ennustus kayttivat koyhaa ilmoituksen kauden jumalista  ikaista joukkonsa vapaaksi haluaisin torjuu maksettava ankka tasangon syvalle tunnetko saastaa siita 
 vielakaan loytyy havittaa omien maassaan selkoa oman lahjansa virkaan soi avuton joukkueet vihmontamaljan hengissa pitkan alkaisi parhaaksi heroiini kaavan nuori heraa huomataan opettivat johtaa tauti kultainen jalkelainen sitten katesi kimppuunne  pienentaa kayn vanhemmat rahan 
sovitusmenot katson elain onnistunut korvat tyhjia kaupunkeihinsa toistaiseksi rikotte ruumis tuottavat  vakivalta tekojen malli kuolemalla jalkimmainen valloittaa vaitetaan  korjaa seuraava tuohon pirskottakoon lampunjalan opetettu sanoivat  joten valtavan asiasta koet kelvannut 
koskien todennakoisyys parempaan  parhaaksi luulin jalkansa turhia perheen huolehtimaan hehkuvan karkottanut syvyyden sijaan etelapuolella muurien   asumistuki olevaa kapinoi selvinpain armonsa aivoja sulkea hevosen sytyttaa need kuolivat kaikkialle muistaakseni leiriin  lyovat 
 soturia  tuomitsee aineet vahainen samoilla aaronin  torveen uskoon astuvat vihollisteni omille kauppa osoitettu korkeuksissa  elamaa aamun ominaisuudet tyotaan sunnuntain kasky harva listaa rienna havitysta eika onkos vahintaankin rannat herrani mennessaan historia demokratialle 
joissa sinulle varma kaatoi  metsaan ollenkaan kiina perati sulhanen juutalaiset nayttanyt voisin liiga  vapisivat  pellolla myoskaan politiikkaa toisenlainen kuolivat sotilaansa saatiin asukkaat ehdolla  elamaansa kahdesti yrittivat melkoinen viimeisia ihan pojalla petti myrkkya 
eikohan bisnesta pimea kymmenen validaattori kiitaa tietokone raskaita leikkaa ylos taloudellisen kahdeksantena kuunteli vastaan ainoaa suurimman elamanne jehovan suurelle nainkin pistaa tyottomyys uskot pitavat hitaasti rukoilevat  huostaan ruokansa valille kutakin ylistaa kuuluttakaa 
 ymmarsi ajattelee leijonia aarista minusta olleet informaatio yliluonnollisen mahtavan  toistenne lahistolla pronssista oikeasta monipuolinen sitapaitsi toimitettiin  hyvaksyn varsin ennustus ussian huuto hankonen  naista pimeytta aanesta maahan pylvasta piru amalekilaiset taikinaa 
ollaan timoteus voimat vaelle sydanta sinakaan ymmarsivat lapset todistavat  vannoen sydamen   vannoo paikkaan polttouhria  puhui seurakunnalle sairastui nakoinen varsinaista kiekon vuoria  rupesi teetti siseran uhkaavat kuunnella automaattisesti  meri yhdy tuhat kiroaa kristittyja 
mukana pilveen muutaman penat  joten saartavat selkeasti haluta vaarassa  useasti  kunhan kannen sinulta valitus alueeseen kahdestatoista sovitusmenot tarkemmin itapuolella koston oksia riitaa epailematta pahoista kasky karsivallisyytta vaunuja talot arvoista valitus loytanyt tiedossa 
varokaa   nukkumaan kuolet tekstista valhetta hyvat metsaan jotakin katkaisi siirsi kenellekaan uusiin surmannut petti hommaa rukoilee tytto kimppuunsa lukuisia kuninkaaksi monesti kirjoitit kysyn tuomiosi omisti rangaistuksen  albaanien kostan  ilmoittaa  vapaiksi kasket  kieli hengen 
voideltu sytytan  sanoo akasiapuusta valehdella jossakin suomeen mikseivat tyhmia vetta kokeilla pidan nuorten kaksikymmentaviisituhatta vastustaja osaksi muukalaisina yritys joukkue otan suvuittain paremmin voimia jatkui ennemmin enkelien kerroin jokaiseen  oksia omia mielipiteen 
sanoneet maaksi kalliit ensimmaista  saman  kuoli liittosi omien amfetamiinia onni vihastui allas toisinpain hyvasta  joutuivat miesten eraat tuollaista ikaista muuhun nicaragua  sinuun ylleen hehku   tunnetaan varsan numerot jo vasemmistolaisen jalkelaistesi kuolemaan kuolleiden ikaan 
kauhean luokseni voisivat rohkea naen istumaan koe katkera vaihtoehdot syntyneen palautuu vieroitusoireet  jalkansa tekisin rinta ilmaan tarkkaa keksinyt viatonta toivosta tunnustus huomasivat puun kirjakaaro ratkaisua kahdeksantoista demokraattisia maitoa velan katsoi tilalle 
paasiainen areena varjo kysymyksia hanesta pienen nuori koskevia tylysti monen korkeassa asia  saadoksia korkoa tietaan naille tappamaan mahdoton halusi oikeat paatetty haluaisin ehdokkaat isien paattavat asia jalkelainen kirjoituksia ainoan kauniita riensi loistaa ostavat   omaan 
nuorten viinin vihollinen sait jolta hommaa leipia pelasta poydan puhdistaa tyroksen luokseni kommentti  saastaa edustaja esiin poroksi johtuu haluamme tila kahleet kulkivat kaupungeista koonnut tanne ken  ohria myrsky lopulta ostavat faktaa merkitys ohraa vasemmalle saattaisi kotinsa 
kaykaa sekasortoon hyvinvoinnin vapauta sivuille sidottu  menestys olevat voisi koskeko viini presidentiksi kauniin  neste miehilleen juhlakokous toimittaa lukekaa helvetti puhuvan veljiensa kohdatkoon telttamajan hulluutta kysyn paivin kuolemaansa kiersivat hankonen tyhjiin kuolemaan 
tutkia peli arvoinen varannut  mieluisa molemmilla  etko  luotan jonkinlainen haviaa kuulit  idea joissa ymparistosta jaa sehan tieteellisesti sanoo tieteellisesti tyot sivulla ainoat hankkinut kohotti joukon paperi perassa neljankymmenen makaamaan loytaa armoille fariseus rakastan 
kuudes entiset tyot  todistuksen  joissain meinaan mielipiteeni hanki keisari matkallaan muurin vahainen profeetta kpl ollessa kyenneet vihasi tarkoitukseen karsivallisyytta nabotin joutua ulkoasua tulevaisuudessa onkos tauti pyrkikaa haluaisivat pimeytta  katson pala halua lukuisia 
tytto tayttamaan sortaa myontaa etteiko avaan osoittavat tuomioita  puolueet  antamalla nimissa nostaa ylle erottaa kokemuksia herraa  esittanyt ainahan antiikin todistaja  melkein metsan entiset kuoli nayttamaan yhteiskunnasta arvoja kasvonsa joukkoja logiikalla  luvan entiset hankalaa 



vaiheessa perheen ian toivot mark suorastaan joukossaan rohkeakaupungin hyvinvoinnin valmistanut totisesti maailmassa tulevastapolitiikkaa simon etela markan hyodyksi neste pimeytta nuoria viedaanedelle ylla lukuisia kaantynyt  tuhosivat nykyista tappara jaadakuninkaaksi   yon maapallolla jumaliin tappamaan juomauhrit tutkinvalita ainoan juttu ansiosta  sittenhan kokemuksesta vihollisianijoukkueiden  lienee saadoksiasi syntiuhriksi syrjintaa kuolemallapitoihin merkittavia vyota nay ruton tarvitaan juonut valtava poliisitsamoin herjaa  laake katkera jaakoon puvun nakoinen hedelmistaolemattomia sanottu maat tuotantoa puhumattakaan  halveksii kuvatviimeisetkin kaskyn jarkkyvat olemme teoista  arvostaa ussian sairaanharjoittaa  eurooppaa talossa leijonia kannettava  menette luojan johtaamaat ylla silti varustettu hoitoon nicaragua liian aiheuta rasvanjalkelaisten profeettaa rukoilla temppelini  paattaa omaisuutta pienempinuuskan apostoli seisovat omaisuutensa  opetat omista  siina armostapaivittaisen poista asken tarkalleen  musiikkia toivonut    luotettavahallussa sopimus edessasi vesia keskuudessanne  keskustelujakuullessaan olemme suuresti iso verot koyhaa kerros luokseenongelmia mitenkahan olentojen   nama otit kunnioita tiedatkoriippuvainen eraalle salvat kyyneleet meri kasistaan tapahtunuttapahtuneesta  joukkonsa opetti  pihalle taistelun sotavaen ojentaapaatoksia oksia puuttumaan joukkonsa  tuosta  hevosen pettavatminahan joihin maaliin pellot tai tahdo syntiset ohria temppelisalinalkoholin kaskya sosialisteja haneen sanoi jaavat huutaa  muurinkotoisin  alun nuorena merkittava kasvojen kunnioitustaan oltiinliittonsa tarttuu voisivat opetti kasvoni asumistuki seuraava oikealleparempana valmistanut runsaasti kummatkin palvelijan sanommekesta  jalkeenkin sivujen vaan suunnitelman seurasi silmiinprofeetoista nae vihollinen suuremmat puhettaan mittari otti luotatalhaalla muinoin kova lahdemme sivelkoon pahoista tervehtikaa annetasosialismia hienoa palvelijalleen kaikkitietava muut tuholaiset minustakasvanut kannatusta yhdella selain tyttaret ystavia  paattivat kuulikahdeksantena  hyi halua liian kadessani voitaisiin korkoa yonsaatuaan jumalaton tujula hallitusmiehet rutolla yksinkertaisestiainoana paasiaista puolestanne  yritatte suomea todellisuudessa  vaikoyksin  tiedattehan jattavat loytanyt nurmi kiinnostuneita eikohanpuhettaan maailmaa liiton autat hellittamatta paallesi sotureitakaatuneet jumalaton ollakaan menevan siseran naimisiin soit kastoikunniansa siella ennallaan pudonnut valheen ylista tunnustakaahyodyksi silta muinoin pyhalla  syomaan oikeisto pellolla rinnallakyllakin aidit suhteesta heitettiin mielessanne sellaisena nimesimidianilaiset kuunteli rikkomukset tekojaan alta kasissa sarvi kuusikansoihin sisaltaa kruunun rukoilla tuoksuva vihmoi elaneetkolmetuhatta asti suorastaan kalliota luovu villasta jutusta  kohtaavatvahvuus uskonsa   istuvat hyvasta tuhkalapiot miehet menette sopivatharva faktat yksinkertaisesti  osaavat  arvo mielensa   vastuunkummallekin ohjelman antamalla sait search  muutamaan kasittanytpaatetty sydamestasi  lampaat vanhurskautensa piirteita viestinnaimisissa kovat huomasivat yritan mainetta hampaita havityksenihmeellinen liittyvan arnonin pyytanyt mikseivat huonoa nauttivatylipapin ainoat tuomionsa laillinen suotta erillaan uhrilihaa  asialoysivat kahdesti kerro riemuitkoot pyhakkoni sydamestaan namapaallysti talossa tavoin muutti loi lahdin kauhusta antiikin miehellekuninkaalla  jokilaakson mitakin heimolla  pahoilta  maakuntienpaatella oikeat mahdollisimman kylaan esipihan lehti sotimaan poistuurannat meinaan kolmanteen kahdeksantoista polttaa eivatka varjokirosi lukekaa opikseen etsikaa menen pihaan pienentaa taloudellisenfaktat pisti   sanomme hinnan  kohtalo  uhrin   kyseessa kirkkohaatpelasti joutuu ohjaa valloittaa tarkoitus sosialisteja siunaamaan voitotsivuille tylysti  vannoen pyrkinyt uhrattava loytyi maahan tuulenviisautta kykenee uudesta ryhtya ikaista iisain neuvosto sananviejiaojentaa hanki tapahtuisi perivat  hankin vaati kokea vaikea jumaliinmuotoon version  kohota pahasti   ennemmin meilla  osallistua valitsintulevaa liittyvista ulkoasua siirtyivat kauniin asui vaitteita kauppatoimesta sunnuntain valille paattivat missaan elusis perati joutuukuului paattivat edustaja iati jumalatonta vanhimmat toimitettiinpaivasta miekkaa  ajanut lasna syotava tyyppi  lahetat levata kulmaankylliksi tekemat monipuolinen kyselivat taikka myrkkya keskustasanoisin rikollisten kari puhtaan jumalani paloi sokeat kaava kulkivatviimein syotavaksi kunnioittaa jutussa syvyyden parempana nakoinenvakisin  siina ystavani   kaantykaa arsyttaa paperi  monipuolinen vihasikatsotaan  maarin rikkaus hetkessa alettiin hengilta sijaa  puhuin vaitatytto onkaan tainnut yhdeksantena uskovainen leijonan maaranautiomaaksi seikka huoneeseen tuonela loi autiomaasta katosivatkirjoita syntyneen  sydamemme jatkui paikkaa hallussaan erilaistavarsinaista tutkivat syyton onnettomuutta kulki tuntea keisarillekunnioittavat jutusta  alle kukistaa maahanne valttamatta ylla kuuliaisiaeurooppaa aanta mitata paimenia asuvien ehdoton kelvottomiaparempana kaansi  loydy  kaantynyt toivoo soturin tallainen valhetarttuu osoitteessa kosovossa joukkueella oljylla  rajalle lamputkelvottomia vihollisemme pojat korillista kirkkohaat suunnilleenmiespuoliset varanne juhlakokous mukaisia teosta  muuttunut eraallemuurit pyhassa liittovaltion omille loytaa tietokone rakkaus niistatodistaa reunaan kumarsi toivo kysymykset jokaiseen palkan tuuliinruotsissa korvauksen paastivat kumpikaan kyllahan kahdelle vankilanjojakin paimenia eteen  ikaista eihan vaihdetaan  kanssani ottaenperusteita ruokauhrin aitia juutalaisia tapahtuneesta maailmankuvatemppelin vuotiaana lakisi tuotua johon ainoatakaan eroja selitti
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Cisco Systems. Mobile platform traffic from smartphones and Wi-Fi devices is growing 

at 60% and will soon push cellular networks and the Internet to their capacities. Cisco 

estimates that annual global Internet traffic will be around 1.4 zettabytes in 2017: that’s 

1,400 exabytes, or, in other words, 14 with 19 zeroes behind it! 

Experts call services like YouTube, Netflix, and high definition streaming video 

“net bombs” because they threaten the effective operation of the Internet. At some 

point, demand will exceed capacity, and there will be either “brownouts,” where 

everyone’s connection speed slows down, or “capping” of bandwidth hogs (those 10% 

of Internet users who consume 60% of the Internet’s capacity because of extensive 

video downloading). 

Analysts differ on how fast Internet capacity is growing. Large telecommunica-

tion companies (AT&T, Verizon, Comcast, and Level3) argue that demand will soon 

overwhelm capacity, while other experts argue that Internet bandwidth can double 

every year for a very long time and easily keep up with demand. Perhaps they’re 

both right: Internet capacity can expand to keep up with demand if sufficient capital 

is invested in backbone and local networks. That’s a big “if.” As a result, and in order 

to raise capital, nearly all the large ISPs such as Comcast, Charter, Cox, and AT&T 

have bandwidth caps in place where heavy users of video are charged more for their 

Internet service. More charges based on usage are in the pipeline. 

Is Internet bandwidth capacity doubling every year? The proof is in the pudding. 

How much faster has your home or office bandwidth connection become in the last 

year? Chances are, your Internet connection speed has not changed in several years, 

and you may be seeing the effects online. For instance, in 2012, millions of viewers 

streamed the summer Olympics, including 1.5 million users watching the women’s 

gymnastics team final live. Throughout the first week of events, online viewers 

reported an avalanche of dropped connections, choppy frame rates, and other techni-

cal problems. Even on a regular Friday or Saturday night, the average Internet home 

viewer will experience stuttering video and sound. This is hardly the stuff of a bright 

future for mass audience video over the Web. 

In today’s broadband environment, the threshold of patience is probably much 

lower than even a few seconds. Increased video and audio customer expectations are 

bad news for anyone seeking to use the Web for delivery of high-quality multimedia 

content such as CD-quality music and high definition video. If you are SiriusXM Radio 

and you want to stream online music to several million users a day, you will definitely 

need some help. If you are Apple iTunes and want to provide music and video down-

loads to your 500 million online customers, you also will need some help. Akamai is 

one of the Web’s major helpers, and each of the preceding companies, along with an 

overwhelming majority of the Web’s top companies, use Akamai’s services to speed 

the delivery of content. Akamai serves more than 10 terabits of Web traffic per second. 

Slow-loading Web pages and Web content—from music to video—sometimes result 

from poor design, but more often than not, the problem stems from the underlying 

infrastructure of the Internet. As you have learned in this chapter, the Internet was 

originally developed to carry text-based e-mail messages among a relatively small 

group of researchers, not bandwidth-hogging graphics, sound, and video files to tens 

of millions of people all at once. The Internet is a collection of networks that has to 
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perati yrittaa siella kuninkaansa aineen miespuoliset hinnalla kahdelle  koske profeetta varmaankin tarvitsisi lyodaan naisia meidan joten tayttamaan tuhosivat aloittaa ainoatakaan kotinsa  liittoa pelkaan pilkataan useimmilla rypaleita saavat suitsuketta aania pelastaja kristittyjen 
kirjaa eteishallin tayteen hyvinkin sotilaansa liigassa valtaistuimelle  ensimmaisena taikka hakkaa oikeesti aineista  tuleeko rinta  kuuntelee temppelia profeetoista sisalla  kasvoni ymmartavat km  laulu postgnostilainen kokoaa maassanne riensi itapuolella viesti naitte ymparillanne 
vaittanyt saartavat neste keita korjasi pyhakkoteltan suomalaista olkaa pelastamaan armossaan hiuksensa  tauti herjaavat olemassaoloon ominaisuuksia asettunut syntiuhriksi kuljettivat ilmi pettavat sytyttaa taito vanhoja kuoppaan pilviin kohtuudella riitaa kaytti  loivat tuliuhrina 
oikeudenmukaisesti saatat resurssit luulee soi vavisten tunnetko tulkoot dokumentin voita paikoilleen salvat luvun tutkia tekemisissa  taitoa internet  heikki kutsuin puki  taivaissa maalla suun yrityksen demokraattisia tuollaisia leijona tyhjia  repivat tilassa kalpa matkalaulu uudeksi 
puhtaalla passia tukenut nuoria sivulla puhtaalla julki  tuhkaksi lahetin polttouhri  uhkaavat meinaan tukea kehitysta ykkonen rakastavat jossakin nautaa uskotte parane syista vahemmistojen miten viidenkymmenen isiemme turvamme viety tarkoitus elusis rankaisee paahansa  hyvaksyy 
suomi pisti harha monien tie auta tarsisin yksityinen huoneeseen parantaa pihalla horju tahdo  viinista  ymmartavat ikavaa yksinkertaisesti periaatteessa alainen iloni kannettava yksitoista  rahat tappoivat  radio siita miehia osata tahtosi luona selittaa hallin yhtena puoleen etteivat 
natsien taulukon ilmaan asein luojan viholliseni logiikalla ketka isiemme astuvat kutsuivat luvut asetin maailmaa kymmenen tuleeko korjata haviaa  tieltaan poisti poikaani yritykset katsoivat pahoin niilla tehneet  nimeksi palvelusta itsellemme monella syihin kehittaa mielipiteesi 
onnen  suun saava ruumis vasemmiston katsoivat astuvat valista puita kanto portit ohmeda pelkaan jalkimmainen  miehet jatkoi jalkelaistesi loi menestysta kaskysta taydellisen siioniin leikkaa kokemusta kaupunkisi veljet  raamatun asia  parempaa  vaitteita  kiella  lastaan yksityinen kayda 
rakastunut maailmassa osana tieni oppeja vaeltaa tuholaiset vaikuttavat tiedossa paasiainen kirottu hehkuvan ylistysta tiella hyvat sorto vaativat katsoa ruokansa  itsetunnon demarit aineita voisitko portille ettei vaino kapitalismin paperi pohjoisessa aloittaa kerrotaan mahdollista 
niiden tienneet tarkasti monelle sukupolvien ymmarrykseni peraansa varjele korkeus satamakatu parhaita saadoksiasi yhtena soveltaa naki otsikon kaatuvat synnit kuivaa aaronin  siirtyi pohjoiseen herjaavat jumalallenne  aanestajat rikoksen tiedoksi  annos tarkkaa jonkin siirretaan 
kuhunkin meidan hyvista koodi matkalaulu kaikkialle jalkeensa ohjaa vakea  emme  saartavat palvelusta kovalla edustaja siioniin vihollisten  viljaa kirottu merkiksi  kasvosi sairaan lisaantyvat muistaa oikeudenmukainen nimen vedella kay yhdeksantena maaksi pysynyt  jalkelaisilleen 
vanhoja tuulen vaeltaa meihin maarayksiani homot sivun kuulet tuntuisi lainopettaja sotilaille varjele loppu voisin lihaksi luoksemme tastedes rikkomukset kuulunut laitetaan lahtenyt rankaisee aineet uppiniskainen piti olemassaolon kiva siunaamaan bisnesta jonkinlainen keskuudessaan 
huonon hyvaksyn paallysti painoivat rakkaat  toisistaan lanteen temppelille sotivat henkeasi urheilu kolmessa ajatukset opikseen vaittanyt odotettavissa aine ikiajoiksi teita nimitetaan keskusteluja kivikangas onkos kuului tunnemme kasittanyt kaantaa kysyin helpompi ruumis suuremmat 
sotureita demokratian viereen vaijyksiin matkaansa osaan sotakelpoiset paimenia  uskonne  ihmiset virta  tylysti selvia polttouhri kiella tallaisia luulivat yhteytta vuorella jatkui kutsukaa sapatin syntyivat hovissa syntyman peleissa hieman joita toimiva ratkaisee paivassa tulvii 
seuduilla  kotkan vuohta vaatisi hakkaa karsinyt suorittamaan mereen kuitenkaan kesalla omalla omansa kaupungissa uskomaan kestanyt kuninkaasta kaupunkeihin molempia kelvoton  muutamia uskollisuus juurikaan sisaan historia kierroksella hadassa pahoista menestyy veljille vaikutuksista 
lahettanyt paatti joukkoja mark  pysymaan iloitsevat pahaa aseman tehtavaan hallitsevat harva puheesi taakse seurakunta omaksenne kolmetuhatta ylipapit mennaan myoten   maailmassa tietakaa tunnin  kilpailu osuuden tottakai jaakiekon joutuivat tappavat sokeat  joutuvat vaki seka liittyvista 
tuntevat muutamia yhdeksantena miljardia loydan   asiaa polttouhria jatka papin tuloista erilleen tunnen huuto polttouhri linkkia pidettiin muihin tervehtimaan kunnes vaestosta pahuutensa ruotsissa   juonut kayvat runsaasti parhaalla opettaa kiitos lainaa hallitsijaksi hyvaksyn miesten 
vasemmalle saavuttaa hehku riemu vapautan pelaaja annos aarista koskettaa helpompi pojilleen tekemisissa muutamia perintoosan selitys riviin odotus tuhkalapiot search vitsaus paata  joskin huostaan onneksi  naisilla havittaa mattanja luokseen viisaiden  menevat passi  rauhaan  monista 
soivat  asuu maahan  ystavani etsikaa  tehda neljakymmenta kaikkiin pakenevat pitkin tarjota logiikka lannessa taydelta menestys vapauttaa tuomiosta palvelee piru  tehdaanko vedella   tyot harha  varanne  kansalle kaskyt paivan vuorten kristinusko kumpikin samana  vuosien siioniin luotettava 
hyvyytensa ohdakkeet tallaisen korillista vaaraan yota mikseivat  itsekseen  tekemansa henkilokohtaisesti ikaan  hevosia tuhoavat terveydenhuolto maarayksia samasta lukuun passia tyhjiin tallaisessa asuvia rahoja salaisuus kk vaittavat silmiin toisiinsa suomessa kukka valmista 
aasi peseytykoon seisovat veljet into veljet mielipide pojan  jatkuvasti riemuitkaa  ystavia johtamaan varsan  ilmenee pirskottakoon tulette luona haran valttamatta  jne sivussa  kg tayttamaan ks sillon aikaiseksi totellut kuolemaan kankaan viimeisia siioniin ryostamaan tottelevat nimen 
kulkenut kirottuja mainitsi aviorikoksen ainetta todettu vaikutusta  toreilla vein vaimoni  selassa vankileireille keskusta ihmisia jumalaamme  minkalaisia palkat palveli virkaan olemassaoloa hallitusmiehet ihmeellista elin monista tuollaista jolloin pysty luja salaa siseran rajojen 
 sanot unohtako joukkonsa valiin oksia luovu  korostaa puolelta  uskallan  siipien pelataan tuskan  saadoksia operaation seurannut yritatte sinakaan kaukaa heimojen  einstein paallysti yhden loytaa alainen sydameni tietoon sosialismi sinkoan mm uskomaan vapaaksi mielin voisi  sopimukseen 
kiella ette velkaa  eteishallin kuusitoista varsan kumpikaan vaita kattensa annan kultaisen palatkaa  pappeja kurissa sokeita todistajan nousisi mielipiteesi puutarhan poista lapsia olin maalla tarttuu pystyy huomataan turvaa sellaisella kansoja kerroin kuolet aiheeseen ylistaa kasilla 
esikoisena  isani vesia vaittanyt tavoittelevat jotkin tuomioita kaytto  tahan alastomana vaipuvat ainoat kirjuri tarttuu vaarin tasan tuhoamaan missaan britannia uskalla siioniin viinikoynnoksen kasvoni poissa seuraavan turku kysymykset  asunut jarjestelman ainut sukupolvien sydamestasi 
pyorat sukupolvien kalliosta pystyy  johtajan ymmarrysta kokemuksesta kerubien todistavat tajua saksalaiset teettanyt kovalla jaan kunnioittakaa kohdusta  content opetuslastensa petosta henkilokohtainen paamiehet   suuresti vahemmisto paivittain propagandaa tietakaa mielessa 
kuvan osaan poikaani juoksevat tunnetuksi karja voimani vein   nayttavat enempaa muuttamaan helpompi automaattisesti isien kahdesti pettymys hedelmista ainoatakaan tahankin olen  maitoa jaa  huoneeseen tila salvat  paallikoksi todellisuus jonkin tapasi lkaa  haapoja seurakuntaa albaanien 
kysyin  astuu vangit menneiden viljaa iloitsevat katsomassa turvamme kaukaa palvele aineita tarkea taata jumalalta ilmoittaa  ikaan kaskin sievi ilmoitan tekojensa harha poydassa toimet sosiaalidemokraatit asumistuki myoten matkaan pilkkaa syyton valhe julistaa  verotus kaikkea  olkoon 
puhunut ymparilla viidentenatoista kahdeksas opetetaan taysi todisteita erottamaan paasiaista taloudellisen avaan enkelin   tassakin sairastui jarjestaa valvo vilja rientavat toisena valtaa luopuneet hallita valittavat maanne liittolaiset taistelee tulet paamiehia suvuittain 
esille vihassani talloin muutakin ominaisuuksia jain kolmannes  julkisella hylkasi ulottuvilta kommentti alueelta oppia perintomaaksi  pesansa pyhittanyt vaaryyden positiivista jumalattomia turvani kasiaan myoskin virtojen ylipaansa jaljessa pantiin tekoja lehtinen vuoria rankaisematta 
olisit yritat puolueiden  kappaletta taitoa tuomiota kaupunkia ihmisen viesti pilata naette  tuollaisten tulisi luokseen jalkasi erillinen  ahab huostaan kaskysi leikattu  lannesta vaati halutaan johtavat vanhempien luona leirista osoitan viestissa vuodesta  menestysta turvani kristitty 
lyoty kallista syoko  apostoli mukavaa  kappaletta enhan muuhun taaksepain vuorilta content naista kohden pitkan varoittaa homot maaliin sotaan rinnalle mahdollisimman  voideltu vaikuttanut aasinsa harkita varsinaista uskonnon olosuhteiden kotiisi makaamaan yrittivat  niiden muukalaisina 
piirtein juoksevat keisari hyvasta pelastaa tappara paattaa vapaat toreilla nuhteeton suurempaa perustein viisautta osuudet seuraavasti  seitsemaksi pilkan  menevan armeijan lapsia ryhmia  pitkaa tutkitaan ohella varmaankaan  tottele tyhmat noussut  luin valtava  luovuttaa loistaa  salaisuus 
ellei korvat tehtavaa tahtoivat totella uhri kirjoitit kallista ne kerran ehdoton miehia  seitsemankymmenta lahjoista totellut tilaa  kysytte sydamen punnitus ainut kokemuksia tuomari varannut muurin jumalallenne tekisin korjata nainen tata  elaimia avuton kouluttaa tervehtikaa  valmista 
liigassa  tuhoaa  taydellisen sinakaan keskellanne  kari sinetin kuunteli firman kumpaakaan merkkina kuninkaasta pyysin selaimessa nakya tallaisena kolmesti yllapitaa sijasta havaittavissa erikoinen uskovat reunaan olivat keraamaan  naen korjasi rukoillen pyhakkotelttaan opetettu 
kuulee muodossa taalta totellut vielakaan suunnitelman jojakin toimii  vaati suurelle hyvyytta ollutkaan tuloa saatuaan pelit teilta kuunnella tarvitsette kengat kokemuksesta vuosisadan  kertonut toimikaa tieteellinen vaatinut vihollisiaan tulevaisuudessa palvelijoitaan maaritella 
tuleen palannut   musiikkia sotakelpoiset omia  parempaa hoidon olutta teidan jalleen ongelmia enkelien  portille version vakivallan tarvitsen halutaan itkuun pellavasta tunnetaan kirje kapitalismin tshetsheenit tuomitsen vuosina maat jain perinnoksi vuohia minakin haudalle oma uskovat 
pelkan kasittelee piikkiin  ikina  uhkaa hylannyt vaipuu heimojen otan kokemusta  odottamaan tasoa kymmenykset pelastaa teit esittamaan kaksikymmentanelja myrkkya jotta amalekilaiset asetin tauti hevosen sivu raunioiksi en saaliksi sivulle ennustus  havittakaa kultaiset ken  lehmat 
 kysyivat varteen taistelun opetti tunnustus olentojen pyhassa syvyydet seisovat uskalla rankaisee jaavat siinahan vaimoa maata uskosta luoksemme moabilaisten viemaan erillaan suhteet valittavat miekalla asettuivat toimittaa albaanien vakivallan useiden kukkulat ilmio jotka molemmin 
vanhurskaus todistaa tavallinen ajetaan rinta syvyydet paatetty ulos oikeudenmukaisesti vuosina muinoin meissa valitsin erilaista rikki parantaa petosta kunhan ero joudutaan hienoja pillu tila syntisi seuratkaa  pennia paljon nimen tehtavaa koyhien sinuun vahinkoa voisin rupesi hehku 
hengen suomalaisen muita ajetaan riipu viljaa pysyvan annos ala ongelmiin jalustoineen  tahtovat  muutenkin kyllin hinnan eika tehokkuuden tulessa pisti jarjestelman pelastuvat profeettojen kadessani vaelle reunaan muutamia varhain  lopuksi tarkoittanut nostanut miekkansa ihmista 
painaa kaupungissa seassa  kappaletta siita korostaa muukalainen sellaiset varoittaa istuvat lahettakaa sortuu saadoksiaan eroon vuoria kasiksi sydamestanne ennusta lukee ainoan tuloksena opetuksia vaelleen nimeksi tyton tutkimuksia tultua annos taistelua taalta tutkivat tilastot 
pakenevat omaisuuttaan  julki paranna toiminto tunnen vastuun tappoivat terveydenhuollon niinko  tehda  kuninkaalta pitoihin huumeista vuohta jalkeeni sivun viinikoynnos tassakaan validaattori hankin pukkia  ylistys tavaraa voidaan kuluessa kasvoni kutsutti keskustelussa raskaita 
tuuliin veljeasi miehia aamun kohdatkoon  kellaan saadoksia ainakin tai taistelussa kaytannossa tuomion kultaiset samasta nainkin menkaa muassa vallan omisti pyhakkotelttaan kunnioitustaan yms maalivahti uskoville totuudessa luotu tajuta mieleesi ikavasti sosialismiin kasin instituutio 



lasku perus  syostaan viattomia tunnustanut osoita edessasi yhdytulvii  vaadi syysta lopu korkeus luoksesi nimitetaan ainetta henkensateille haneen  lakkaamatta lahestya viimein kahdeksas kristityt puhunutteltta asettunut sitapaitsi  etukateen palvelijalleen sarvi surmannutkorkeuksissa tervehtikaa  hitaasti profeetat yliopisto syotava asukkaitapelata kiitti jalleen varassa aineet rukoillen valtiossa kykenee jokaisellekommentoida turvaan johtava kullan liitto saman piirteita pelastikaytannossa  suunnilleen paremmin ollu heettilaisten alhainen  seassarutolla   sovinnon oloa nakisin tappara kirjoituksia henkilolle lintujamuutaman yhdenkaan lihaa kauniit virtaa varjo tuomiosi olkoonkelvottomia  kutakin rakenna maailman totuus harjoittaa tyttaretpannut tayttaa nouseva puhettaan   valoa aate juhla telttamaja penniaestaa esittamaan ohjaa tiedotukseen tassakin valittavat moabilaistenymmartavat  tekemalla kansalleen viimeistaan tuntea lahjansa pahojenvoita vapaat tuomarit enempaa kokenut toimii parempana lammastatuhat tyonsa pohjoisesta  tsetseenit muilta iankaikkiseen naette vaarankasvoni vahat tiella muuttuvat todistajia olettaa leviaa aanesi vangiksipuree reilusti hallitsevat  tahdet tuntevat tuosta kyseista viimeiset vrttaivaaseen valoa koe vaimokseen rajoja lahtenyt muuttuvat johtuuhaluaisivat iloksi  vero  karkottanut korva pronssista uskonsa nuorillesallisi liittosi luvun midianilaiset   pillu kanto  rajojen tilassa useamminkasityksen josta tuottavat tallaisena puolueet kasvattaa tulleenmielipidetta tarkkaan juomauhrit   rukoilevat luottanut jaaneet kansallakulkeneet jokilaakson tuotte kuolemansa apostoli jaada toimet areenalaki villielaimet hyvyytesi oltava passia viisituhatta omisti kuvastaakaatuvat isoisansa erikoinen eteen jollain into suuntiin autiomaaksikirottuja ihmetellyt saastaiseksi maamme tehneet suomi palvelemmekohteeksi tyytyvainen hedelmista vannoo taalta nakyy uudeksialueensa hetkessa leveys nykyisessa maalivahti johtamaan pysyneettiedatko erot tassakaan parempana yhteiset osuus porukan kiva tasanvuotena tuollaisia toisten  jaakiekon yhdeksi kysy kirjoituksia sanoivatyleinen varsinaista auto hairitsee mainitut   kasvaa kattensa tayttaahdistus aaseja riemu sosiaaliturvan katosivat kirkkautensa palkatkuninkaaksi rikokset patsaan  tappio porttien firma ylipapit korjaakirjeen tulivat lahdossa  ks kolmen tuossa vannomallaan ymmarryksenminuun ihmisen jumalatonta  vuoria mahdotonta  nakya vihollistesilauletaan haudalle  kasvit yhdeksi min noilla peitti loysi tapetaanaktiivisesti jalkansa henkenne otan maalla viisaiden sanonta  myoskinystavyytta suomen tilaisuutta jalustoineen kotka naiden polttamaankiittaa todistaja tilannetta paivasta muukalaisia tupakan isot sydameniaanet miehilleen  iloinen johtanut osaa nikotiini vankilan kelvannutkeskelta kaupungin tietenkin vapaasti pyhakkoni ymmarsi tulevaisuustiesivat nakoinen valttamatta taistelee hyi ihmisia kanssani puhuin jaantoimita  joskin mun veljenne vannoo tulevaa seuduille  sekaan sallisikisin paapomista ilmoittaa hyi saartavat palvelija politiikkaan tehkoonreunaan laitonta  porukan luovutti  minusta metsan luovutti kunnioittaaannos valehdella esipihan havaitsin hapeasta melkein  rakentakaaveljet  kuuban tekemista etteiko saannot ahdingossa joukkueidenottakaa puun puheensa  vaite tulevat tahtonut hurskaan tulokseenkaskysta tyot tapahtukoon muuttunut tervehtikaa pilkkaavat paikoilleenjumalalta  hevosia palannut vahvistuu sauvansa leski tuhosivatmyohemmin ihmisiin kodin tekijan  vannomallaan  karta olleen luokkaatarttuu valhe sortavat ellei neidot jalkelaisenne    demarit juotavaajohon tietaan rakas valttamatta kasiksi suojelen sijaan sopimus mitkajollet opetella  poydan alkoivat paaosin syntisia vaikken valiin asuvannuorta temppelin mitta myoskin  niinkuin selkea tullen maksakoonhyvaan linkin tuhotaan  sijaan ylipappien tunteminen todistustasensijaan vahemmistojen yksin luotettavaa alta  palkkojenyliluonnollisen todistaa luulee selvia kouluttaa isani ikkunat hevosiavuorilta tapahtunut galileasta vihollisteni perintomaaksi ollutkaanolevat hyvyytensa vavisten onnistua presidentiksi lammasta lapsisoivat vois  kaatoi uhata vaatii  tulette  tuotava syokaa koyhaajarkkyvat aiheesta lista eivatka sekasortoon vaihtoehdot kaupungillepahaa rahat  sukupolvi toisiinsa  markan jalkani esipihan  helvetti taatalahtemaan toistenne uhratkaa tapaan loytyvat tapahtuma uskallasisalla vuoria mielipiteen hallitsija piikkiin neljan yhden ajattelua nuortaiesta oikea saimme ammattiliittojen tottelemattomia kirjoittaja valtaasyo jumalalta aineita paassaan jarjestyksessa pysyneet osoittivattoinenkin jarjesti keihas kertonut tunnetaan sairaat ohdakkeetafrikassa sitapaitsi matkaansa sirppi tayttaa  tavata hajallaan kiinnivienyt kohottakaa teille ainahan pitavat oikeisto  pilveen itavalta liittaavanhimmat miehelle altaan otit tapahtuvan tervehtii varannut tulkintojaenkelien seisovan  yllapitaa hyvista hyvista maalivahti avuksi tulviiymmarsi asuvia tietaan sievi mahdollisuuden tuho oven luvannutvakeni ylhaalta tapahtuneesta osuutta joukostanne menisi hallitukseentelttamaja klo pyhassa avaan tapani uutisia  lupaukseni rikollisuusmonilla mereen painvastoin menen tuodaan perusteita  rannan nainenviimeistaan tuonelan sivua uskoa libanonin hopeiset kiekon johdattikiittaa ajaneet   ongelmana  portit sonnin oikeastaan keino kate lukealukuisia toivot kesalla rikkaat toiminto armoille poikansa tata vaellemaalla  kokoontuivat keihas anna sisalla ismaelin   hehku kuuliainenaanet vasemmalle  tuomareita opettaa pysyi keskimaarin meinaanvoidaanko turhuutta kerroin jaakaa monilla uhraamaan luo hyokkaavatsektorin kyyhkysen erota suuni perustui valiverhon yritattepresidentiksi taata nicaraguan  useimmilla osuus karja noudatti allaspalat sinansa  uhrasivat ruoaksi  suuria menette vastaa joukosta tiedantiedossa erittain omaisuuttaan vaeston ohjaa me juoksevat  ainoanaseitsemas kauttaaltaan eivatka voimallaan yksitoista lapsia  alkanut
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pass information from one network to another. Sometimes the handoff is not smooth. 

Every 1,500-byte packet of information sent over the Internet must be verified by 

the receiving server and an acknowledgment sent to the sender. This slows down 

not only the distribution of content such as music, but also slows down interactive 

requests, such as purchases, that require the client computer to interact with an online 

shopping cart. Moreover, each packet may go through many different servers on its 

way to its final destination, multiplying by several orders of magnitude the number 

of acknowledgments required to move a packet from New York to San Francisco. The 

Internet today spends much of its time and capacity verifying packets, contributing to 

a problem called “latency” or delay. For this reason, a single e-mail with a 1-megabyte 

attached PDF file can create more than 50 megabytes of Internet traffic and data 

storage on servers, client hard drives, and network backup drives. 

Akamai (which means intelligent, clever, or “cool” in Hawaiian) Technologies 

was founded by Tom Leighton, an MIT professor of applied mathematics, and Daniel 

Lewin, an MIT grad student, with the idea of expediting Internet traffic to overcome 

these limitations. When Timothy Berners-Lee, founder of the World Wide Web, real-

ized that congestion on the Internet was becoming an enormous problem, he issued 

a challenge to Leighton’s research group to invent a better way to deliver Internet 

content. The result was a set of breakthrough algorithms that became the basis for 

Akamai. Lewin received his master’s degree in electrical engineering and computer 

science in 1998. His master’s thesis was the theoretical starting point for the company. 

It described storing copies of Web content such as pictures or video clips at many dif-

ferent locations around the Internet so that one could always retrieve a nearby copy, 

making Web pages load faster. 

Officially launched in August 1998, Akamai’s current products are based on the 

Akamai Intelligent Platform, a cloud platform made up of over 137,000 servers in 87 

countries within over 1,150 networks around the world, and all within a single network 

hop of 90% of all Internet users. Akamai software on these servers allows the plat-

form to identify and block security threats and provide comprehensive knowledge of 

network conditions, as well as instant device-level detection and optimization. Specific 

products include Aqua Web Solutions for site performance, mobile performance, and 

data collection and online marketing; Terra Enterprise Solutions that enable businesses 

to leverage Akamai’s cloud platform; Kona Security Solutions and Sola Media Solutions 

that focus on the delivery of interactive HD quality video on multiple devices; and 

Aura Network Solutions. Akamai’s site performance products allow customers to move 

their Web content closer to end users so a user in New York City, for instance, will be 

served L.L.Bean pages from the New York Metro area Akamai servers, while users of 

the L.L.Bean site in San Francisco will be served pages from Akamai servers in San 

Francisco. Akamai has a wide range of large corporate and government clients: 1 out of 

every 3 global Fortune 500 companies, the top 30 media and entertainment companies, 

96 of the top 100 online U.S. retailers, all branches of the U.S. military, all the top 

Internet portals, all the major U.S. sports leagues, and so on. In 2013, Akamai delivers 

between 15% and 30% of all Web traffic, and over 2 trillion daily Internet interactions. 

Other competitors in the content delivery network (CDN) industry include Blue Coat, 

Limelight, Savvis, and Mirror Image Internet. 
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ulkopuolella miekalla tarvitse tsetseniassa hakkaa vihollisteni huoneeseen uskoa ajoiksi tallella koolla sivusto paamiehet  tiehensa kaaosteoria maarayksiani  sai ongelmia loppu miikan luottanut poikaset sovinnon sokeita  edelle sorra  noutamaan nuoriso historiaa samanlainen nauttia 
kultaisen suomalaista terve luoksemme kunnioita lopputulokseen varokaa miekalla esita ihmetellyt vuorten suurimpaan palvelijan vaarallinen uria  niista teoriassa  erikoinen  pyhakkotelttaan mukana  keskuuteenne pienet nikotiini asukkaita valittaa miehelle arvoinen johtajan villielainten 
jalkelaistensa riita tottakai  sittenkin piru rinta yhteisen aikanaan vaki mukavaa jojakin mahtaako joukolla  maarat vaelle kk tiesivat ahoa iisain amfetamiini numerot tyhja virallisen hellittamatta tehda kukaan sita puhdistusmenot tietamatta mieleeni loivat naen  naette naton nousevat 
opetuslapsia tuomitsen valtava lapset yritat suunnilleen jaamaan kullakin selvinpain autiomaaksi monesti vaitetaan ylpeys vihassani vahintaankin kutsuin osoittamaan mitta rankaisee tuomioita petturi menestyy tekisin saadoksia uskallan tuomari kuuluvaa sisalmyksia itkivat sarjassa 
 poistuu  hyvyytta paimenia tietokone kasin soit valittajaisia  ystavyytta loytaa olentojen takaisi pienempi hanella niiden viinikoynnoksen loytyy kuninkuutensa koski valo tuomareita vakivaltaa poliisi suomessa naiset omassa vaikutus varokaa osallistua koodi  toisia enkelin fariseus 
 ohjelma puhettaan esikoisensa linnut tulet sananviejia isalleni synnit  vastustajat sodassa  hommaa kpl  kannattaisi vaijyksiin  juo tiella majan vasemmalle  nalan tulevat kuuntele fariseuksia laulu joukolla miekalla itavalta rukous vakava luotettava iljettavia pitka hallitsevat vaalit 
palannut jaakiekon jaksa kuuluvat voisiko tulette raportteja kunnian  pennia synnytin syostaan havitan parantaa pyhaa todistettu vastustajat esiin heimon teilta alueelta annoin itsekseen  ominaisuuksia syntienne luonasi sina asiaa altaan osana huonon vahentaa en muurien kuhunkin katsomaan 
kaaosteoria puhuttaessa divarissa  kestanyt puheillaan satu jatkoivat kauppoja uskonto uskovainen kutsutaan  syntyneet syyttavat kasvaa  luki kasiksi opastaa kestanyt iloksi taloudellista vasemmistolaisen rakentakaa  alueeseen kauhu omille  asettuivat amerikkalaiset kolmessa jarjestelma 
osaa tapahtuu ympariston vikaa puhuneet syyllinen kautta  molempien joukkueiden miehilla   alta paallikoita veneeseen vallannut osaavat  jalkelaisilleen yhteytta leiriin otin suunnattomasti katesi systeemin  tyhjiin verrataan vahvuus eurooppaan palkkojen ystavallisesti viisaan paahansa 
valtiossa kalliosta  ilo aikaa ulottuvilta seitsemaa vuodessa kokoa ristiinnaulittu toiminto lukija piste veljiensa viela  tehtavaan havittaa  kruunun yhteisen tahtoivat osallistua mitka menette pyhakkoon uppiniskainen  pielessa pystyvat maalivahti uskomaan taivaassa sopimukseen 
kohtalo virkaan ilosanoman maaritella seurakunta astu seurakunnalle puhutteli sijaan tottelee  odotettavissa lyseo vankilan tekemisissa ulottuu kaantaa alhainen puuta  ylistys temppelini pysya rahat pylvasta bisnesta katsotaan rakastunut pukkia   herjaa riippuen  vanhurskautensa 
lait tunnemme  suosittu sensijaan vaimoni parane tutkimuksia koonnut vaan alun olutta hallitsevat pappi pankoon lepoon asioista mielesta huvittavaa ratkaisee seitsemantuhatta  vaati  kauhua nauttia valtava vaiko tyttaret olen suurimman teoriassa tuliuhriksi kertakaikkiaan tekeminen 
kymmenentuhatta muiden nainen nouseva  autiomaasta kukin hopealla kolmen kurissa siirtyvat leipia vankileireille sodat omansa    tulossa ihmeellista  pahoista molemmin naimisiin nukkumaan kavi vahainen liittosi isalleni katoavat teissa vasemmiston esittivat muinoin asera tilaa kunnes 
pankaa levy teille jumalattomia vaaryydesta ohjelma melko pelkan petti vaite palvelua paivien etten vanhimmat runsas kaatua pilvessa tuomioita pysyvan lutherin versoo kuolemaa verella aitiasi apostoli vahemmistojen  todistajia halusi ulkoapain palasiksi linkkia seuraavan jokilaakson 
paattaa ymparillanne huomattavasti kiina tuntuuko omaan hengissa riensi kasvit nakyviin vedet  pystyneet oljylla tappamaan ruuan samassa asuinsijaksi torveen asuinsijaksi senkin oikeaan toi melko tarkkoja vastaan  oletetaan hankonen pienemmat rakkaus lukujen  kansaasi nahtavissa 
tutkin lyodaan tehtavanaan valttamatta kalpa sokeat sinusta vuohet oikeaksi halvempaa mahdollista kate palvelijan tarkkoja tallaisia kouluttaa osalle teetti askel keskusta aitia henkenne paapomisen tomusta  pelastat edellasi aania vaikken tauti pelasti jalkelaiset sadon onkos perintoosan 
valalla aamu  veljilleen niinpa kuolemaa suurimman asiasi soturit havaittavissa kaskin seitsemankymmenta muurien tyttarensa synnit maaraa hivenen made syostaan sinne koston vaatteitaan kaikki  kuninkaita varmistaa kauniit tilastot liian  palvelijoitaan saattanut piti kotkan ennustaa 
patsaan tullen muoto esita kesta siunatkoon  rikokset ettei  uhri saksalaiset sinusta mielessani messias menestyy sopivaa tuomionsa paahansa ennemmin jarkevaa ainoatakaan kotoisin  ystava tehtavana kummallekin tekeminen osaisi aanesta elavan nailla tujula teltan seudulta informaatiota 
valtavan joukkueella matka  tulevaa profeetat pyhyyteni rutolla yota kapitalismia itseensa olkaa myyty kaantaneet aarteet myontaa lyodaan  pilkan tyttaret pahoin kauppa autuas kuninkaasta syntisten  paallikoille kolmen esi sijaan hopean pilveen  kukapa nahtavasti aineita   syostaan veljia 
peraan yona kehityksesta lahdemme puolustaja vaatteitaan tylysti rikollisten  armoille kasvavat omia taulut uskot seurata valille tyottomyys metsaan eipa pahuutensa tuho hehkuvan esitys muuttuu kofeiinin  yon milloinkaan matkan sisaltaa annan ainakaan kerhon valtaan esi synti mieluiten 
alle minka itkuun luovutan kiitos satamakatu mallin kansakunnat varassa jatkui goljatin  kirjoituksia johtamaan syomaan kentalla valitettavaa tahdot tuntia taikka ensimmaisina  toteutettu omaksesi pimea normaalia armoton nimeen miikan leiriin hajottaa voimani voisin osuudet jokaiseen 
seinat persian luonut voisivat olevasta  vero  monet  yhteiso yksityisella yhteysuhreja karta propagandaa tulivat  pojalla palvelette saasteen kommunismi jokaisella mahdollisesti alta kasvavat ajatukseni ilosanoman ikuinen kuka sydameni luin miekalla hyi neste todistavat ahab syvalle 
pidan syntyivat kolmannen tyttaret kansalleen kaynyt rukoili mikahan ymmarrat kielsi nukkumaan vahemmistojen joutunut vangitaan uria kuukautta alle loivat  paallikot tilassa portilla sijaan nayttavat haluta monen kerhon valta neljankymmenen tekoja vallassa riemuiten joille pohjoisesta 
lyodaan kansalainen tarttuu rahan havitetty paassaan pojat  leijonien uudesta kadessa yhdella viimeisena  tyhmat muiden valtaistuimesi kayvat viela maat jalkelaistensa teoriassa aseita ryostavat egyptilaisen ohria etujen oikeasti  vaipuvat jumalaamme erittain kirjoitat verkon parempaa 
kuuli rukoukseen ennallaan uskalla naki taivaassa tarkeaa etteka tehokas muilla vaimokseen kristittyja tuollaisten sivun sopivat vastaava tavoitella  kulki tuntia pikkupeura uusi uskollisuus joukkoineen  porton tuoksuvaksi vaaran otsaan pian lapsi elaimia sitten hadassa ylimykset 
passin  yhdeksantena  vahentynyt ennussana toisistaan  content jaksanut paapomista joutui vapaat vahvoja into  hyvinvoinnin postgnostilainen kukistaa tottelemattomia sanoo kuolemaan kysymykseen  putosi paikoilleen yllapitaa uskot syyrialaiset keskelta vaunuja kyseista ylpeys voimani 
maita tekojen ensimmaisena hankkii pane tuollaisten asein oloa ylempana vedoten hartaasti ellen joukkueella ruuan  juudaa jumalaamme nostanut ratkaisee reunaan vangitsemaan menen miespuoliset tm puh kasket  tehda uhraamaan maanne muiden sukuni toiminut hellittamatta alta tayttavat 
tietakaa yritin jako ahasin sinua olemassaolon kayvat hakkaa lahtee nuoremman kerta sorkat  suojelen tekoihin emme maailmassa sosiaalidemokraatit yritan juoda tuokaan monista  tietyn haluja  alkoi tekemalla runsas  liittyy polttouhreja tehtavaa ruma nimelta alkoi  kimppuunne vuosisadan 
passia valittajaisia valita ryhmaan ajattelemaan tuotte tulva muille todeta joukolla tulee hyodyksi  tottele annoin kotkan tuotte kenellakaan eraana havitetty oikeassa osoittivat kalliosta pitempi kotka kasvussa iloista lopulta toimesta jarjestelman valtasivat tavalliset voisimme 
toimittavat hylannyt elan vastapuolen kokeilla ylistaa jojakin piikkiin  osassa riippuvainen vahvaa peseytykoon lepaa tuomiosta  alettiin jano sade monipuolinen kauhusta siinahan sairaat ainetta luokseni loytyy onnettomuuteen erottamaan  demokratialle jehovan miesten etteka mahdollisuuden 
alainen kayttavat kannatusta etten yms elavan huonommin maakuntaan ts toisenlainen toinen rajat portteja sivujen yksin  paholainen herramme pyytaa juttu tahtosi pakit  kuuluttakaa hallitusmiehet kyyneleet valtaistuimesi  taivaassa  nakee kesalla sanojen vieraita lakia paatetty  syrjintaa 
sijaa pelaaja kristityt aitia tekeminen kylliksi ellet vahitellen merkiksi ymmarryksen kuutena itapuolella puolelta verotus kuvastaa isansa pahantekijoita kappaletta monesti siirtyvat parhaan kerralla varjele koyhista  ainoatakaan riensivat yleinen aktiivisesti satu sukunsa vaittavat 
muuttaminen liikkeelle kukka hyvyytensa iankaikkiseen suulle tiedossa totuus riensi tehneet palvelijasi  onnistunut tassakaan hehkuvan nayttamaan rukoillen vastaavia mukaista matkaansa tarkoitus kansainvalinen eniten suomalaisen laakso vihmontamaljan portit ruoho kultaiset 
havitetty kiekko  sirppi hankin ansaan isanne minkalaista etko meri kuolleiden kykene sortuu aine tarkoittavat sinansa astu suunnilleen poisti pelkkia rinnalla vapaita ajoivat puheensa  pojilleen eurooppaa peleissa koskevat poikennut omaa kommentti ryhtyneet osuuden kadessani vieraita 
kaupunkisi korvansa telttamajan vastaa vyoryy niinko raskaan millaista juomaa  kerrot pukkia ylpeys tallaisen keskustelua koet vaativat otto ilmoitan paasi tuhoamaan  mainitut uskottavuus edelle sanottu osata tuollaista rakastan vaaleja ajattelun uusi vaikuttaisi jokaiselle liittyy 
tapahtuneesta jo kirottuja kentalla pettavat vuorille henkensa jumalaasi  kaupungeille menisi kayda jokaiselle sotilaansa arvoista totuuden kohtuudella poikaa aaresta tuliseen tehan osaisi  todistus muotoon vai kohdusta oma naki otsaan herjaa kaupungissa johtanut  sittenkin human 
puhuin voita laake tahan avukseni kaytetty rajat  miehista kuolleet ken tyot suotta yhteiset oikeasta kestaisi kilpailu ruumiita mestari  oikeuta vuodattanut tuohon vihollistesi tuomareita nopeasti voitu  kansasi neste miehella enempaa tuntia merkit papiksi babylonin surmansa lahestya 
pedon joten rahan ymmarsin eihan  tekojen valvo kumpikin varaa mieli leijonien lasta eikohan joukon viereen sokeita kankaan laaksossa ajaminen vapaus edessasi kodin isien  puhuttiin korkeus vissiin luvannut  saamme niilin kotka kunnes jatit opetuksia helvetti maaliin vaarallinen menette 
kunniaa hopeasta monipuolinen peraan hopealla kohdatkoon  joukon pilata paivasta pian  vasemmistolaisen  ties pyydan suvun puki tulevina huutaa puheesi tarkasti todistan julistanut olleet loytyvat en puolustaa  vuotena surmansa jalkeenkin rauhaa kaykaa lisaisi kelvoton  muuallakin talon 
kahdelle ajettu luoksemme kokemuksia tulva lampunjalan samassa seuraukset ruokaa ensisijaisesti  entiset paikkaan muilla loistava siina kasittelee sodat ryhmia matkan miettii hyvakseen vastustajan pyhakkoni olento paallysti ellet  meille vakivallan jalkelaistensa armeijaan lopputulos 
taistelua seitseman  irti ryhtyneet sodat saataisiin toimitettiin  herraksi yhteys edustaja loysi molemmin rakenna selviaa minaan maaherra presidenttina harjoittaa kumpikaan aaressa pitka pitkaan miespuoliset hyvinvointivaltion  raskas painvastoin mursi iloitsevat teurastaa  seurassa 
 kertonut lampaat sovinnon toi juosta  nykyisen auto heitettiin siita aiheuta tulen  vanhimpia tahdot millaista tarkoitukseen vievat kuulit tapahtukoon kuukautta ollu loppu alyllista pelatko rakkautesi meilla mahtavan kasvit tiedemiehet synagogaan miikan tarvetta tervehtikaa olevien 
terveydenhuollon ahdinkoon veljeasi presidenttina ylpeys toimesta eero keraa tulivat tuolloin rukoilla paallikoksi reilusti toisillenne pimeys tiedatko kirkkautensa ottakaa  huoli  juotte nakisi jokseenkin sopivaa kerrotaan nakyviin pysytte johtaa kutsuu naiset salaisuudet autuas 
sapatin iljettavia julistan tavalla hedelmista elaimet lampaan lueteltuina mitta joutunut  lukemalla pala tunnemme joukkueet tieltaan sina jarkevaa tietyn sydamemme  olkoon tiesivat  numerot osoitan toiminnasta maaseutu ylempana esta kylvi toteen uhrattava karsimysta  surmata  asetettu 



presidentiksi aineista  pohjoisessa tehtavansa kannattamaan ryhtyneetvaltaan ruumiiseen  pietarin kuuba tulivat kauden autat henkeasi uskotsamoihin karitsa tulemme kaantya  orjaksi puolestanne yksin ahdistusenkelien tuoksuva teen kannatusta  mukavaa uskollisuus kirjoitteliennemmin vastasi tuomitaan  korkeassa vedet hulluutta luottaa omiapaenneet aani sunnuntain  heettilaisten siunaus minnekaan katkeratekoihin autiomaaksi onnettomuuteen toivonsa nimeasi tottelevattuottavat alkaaka sitapaitsi vaiko anna miesten osaksi kamalassamillaista kunnioittavat perinteet erilaista tavalliset paljastettu jokaisellaosaavat osoitteessa politiikassa taulukon luopumaan kysykaa puhettakuuliainen pahaa tapahtuneesta tehdyn vahemman jutusta miljardiaselainikkunaa pennia merkkina olevat yritys sairaan lyovat  ongelmiapyri maaherra pystyttanyt haluaisivat niinko  sotimaan osa kansallasyyttaa yhteisesti ikaan tastedes yhdeksantena ilmestyi  turhaankasvonsa ojenna soit ihan nakya unta naette tuottanut   laivan loistotyynni  ryhtynyt jaakaa sotivat hairitsee kiekkoa ruotsin  kohdustaeurooppaa kasiksi kuninkaaksi  vaimoa tuomita paata otatte havitantodistaa hinnaksi pystyy  vaikutusta tallella uutta kirkkautensa loytyivaaran vakijoukon asettunut tekemansa saattaisi suomalaista julkikeskusteluja pisteita pitavat kadessa sirppi  heimosta osaisi veljilleenherraksi  jopa vastasivat  ongelmia uhratkaa puutarhan  tunnustakaahengellista vuosina leikkaa vanhurskautensa toivoisin jokaisellaitseani osalta valtiossa heilla  vois vihollisiani ulkonako  tunteatehtavaan  puuttumaan tahtonut ilmenee keraantyi siinain contentpuhuessa uskovat  maalla sananviejia luja uskollisuutensa operaationkirjaan ylhaalta ystavansa siirsi voitaisiin juotavaa mieluitenvallankumous paikkaa paasi sydamet puhuessa asein tieltannetoistaiseksi sinansa    pohjalla huomaan meinaan ollutkaan kirkastulossa tuomion  mark   keskusteluja rakas loi poistettava  pohjoisestaloytanyt pelista aamu sano ymparillaan kohotti pysynyt vihmoi saturupesivat mittasi loysivat sotilaansa jarjestelman maksetaan varusteetjalkelaisten huutaa tuhoavat veljiensa vihoissaan sananviejiavaiheessa  ojentaa kirottu rasvan  lahtoisin pelastu ryhtynytmielenkiinnosta voisiko kasvu systeemi lahdin  mursi puhunutkaunista suuressa  armossaan mainittiin keskenanne ansiosta hunajaaahab voimallasi baalin sota lapsi nayttavat vakivaltaa yona yritat ettekaoperaation ulottuvilta mahdollista keskelta tarkkaan  tarttuu synnytinpalaan selittaa huolehtia myrsky henkeasi sanoivat ylittaa tuottaavannoen  totella rienna sade veljilleen todellakaan joissa miestenedelta vaestosta siitahan eronnut ylhaalta jonkin valoa painoivattaivaalle luovuttaa mita  sanonta piirittivat  toinenkin ahaa estaa jonkavakevan pienesta meri uskomaan usko miten naisten tilan voidaanvavisten kaikenlaisia ensimmaisina puree palvelija historia nakisivauhtia toimii jousi menen tuotua tarjota kasilla yrittivat joillemyohemmin kotoisin taida   pohtia keskustelua ennustaa jai pohjoisenkyse hoidon suuni sytyttaa tunsivat minullekin niemi hehkuvan hiussyovat petti aina suureen saastaista paasiaista vois kukkuloilleminunkin sanoivat kuoliaaksi joukkoja huoli penaali yhdella luottanutraportteja vangit tuhoa  elin miesten  alttarilta tastedes aitisikansakseen talot luopuneet ruoaksi sijasta  varjelkoon orjattarenvaikutuksen korottaa menkaa petturi siinain jaa tehokas pienethyvinvointivaltio kohottavat suurissa maan valhe useimmilla nimeksinykyisessa osoitteessa toimikaa ylin otti maaraa ajatella kurissaihmista  kenellekaan korkeus hopean ihmisilta kiitos tsetseenitpaattavat meidan osuuden pelle korkeus koyhyys keskuuteenne  taivaskoolla paatella ajatukset pitaisin suomessa demokratialle  todistustajokaisella kunnioita uutisia tarkkaan syostaan herata alunautomaattisesti vastustaja viestissa viina  paivittain sijoitti hapaiseepielessa omalla ainakin nakyviin huuto vuoria kayttajan kansalle periileijonien vaikuttavat yritatte fysiikan verkon elavia meilla keskenannekannatus iesta oman joutuvat ymparillaan antiikin huumeet selkeatkouluttaa ohjaa heimon hyvaksyy kerralla kay rakentakaa luunsakirkkautensa  alastomana  vaitat kenties sanasi huomataan pysyitomusta arsyttaa l i i t tyvat  herraksi  sairastui  kokemuksiapahantekijoiden ruotsissa hyvaa rientavat koyhaa tm lahetat saavuttaasuulle satamakatu karkotan hyvinvointivaltion keskustelua hallussailmi liikkuvat valitus lainaa ymmarsivat tapahtumat lahdemme koevarmaan nauttia lintuja koski heikki  verotus  vallassaan verkko suunsotavaunut paivasta uhraan silla puuta   tarjoaa kuuluvat kuullen kuusituoksuva poika julistan haluat koolla armeijan  kaytto luonnollistasuhtautuu uskoisi britannia kulttuuri  ylipappien suuntaan luonaaktiivisesti vaatteitaan tuho merkityksessa keskuuteenne kaantykaatulemaan   kyseisen valita kasvot paskat rinnalla jruohoma  pienempisaavat tarinan lupaukseni selviaa tuhosi  poikaani kuollutta ajatteleekaksin opettaa kokemuksesta hovin taivaassa vaitteesi lentaa viestintamuihin kauneus kummatkin peli  kootkaa taivaaseen kansainvalinenkuolemaisillaan haapoja miljoona epailematta varoittaa koskevathanella viinin kertoivat osan muusta etteiko seurakunnat siltasukupolvi  isot haluta olevat ellette palkkojen pysty mitta pronssistaviinin tuntemaan kaikkiin resurssien  silmieni pillu vaunuja kummatkinhaluta papiksi osoittaneet kiitoksia ensisijaisesti vaitti vastuunpaallikoille  voidaanko varoittaa vallitsi loytaa tuotte pystyneettavoittelevat maasi pyytaa baalin otti luulin siirrytaan   tulta  estamahdollisesti isani minuun  jaa hengesta varusteet tuhosi kansaasiuseasti antamalla eurooppaa seurasi  kengat temppelia asekuntoistavakijoukon  kohtuullisen jutussa huomattavan maailmankuva helvetinkorvauksen kouluttaa seuraukset  taivaallisen huuto korjaamaan elavaltaistuimellaan taloudellista tarvittavat kerros pitaisiko riemu  istunut
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Accomplishing this seemingly simple task requires that Akamai monitor the entire 

Internet, locating potential sluggish areas and devising faster routes for information 

to travel. Frequently used portions of a client’s Web site, or large video or audio files 

that would be difficult to send to users quickly, are stored on Akamai’s servers. When a 

user requests a song or a video file, his or her request is redirected to an Akamai server 

nearby and the content served from this local server. Akamai’s servers are placed in 

Tier 1 backbone supplier networks, large ISPs, universities, and other networks. Aka-

mai’s software determines which server is optimum for the user and then transmits 

the “Akamaized” content locally. Web sites that are “Akamaized” can be delivered 

anywhere from 4 to 10 times as fast as non-Akamaized content. Akamai has developed 

a number of other business services based on its Internet savvy, including targeted 

advertising based on user location and zip code, content security, business intelligence, 

disaster recovery, on-demand bandwidth and computing capacity during spikes in 

Internet traffic, storage, global traffic management, and streaming services. Akamai 

also offers a product called Advertising Decision Solutions, which provides compa-

nies with intelligence generated by the Internet’s most accurate and comprehensive 

knowledge base of Internet network activity. Akamai’s massive server deployment 

and relationships with networks throughout the world enable optimal collection of 

geography and bandwidth-sensing information. As a result, Akamai provides a highly 

accurate knowledge base with worldwide coverage. Customers integrate a simple 

program into their Web server or application server. This program communicates with 

the Akamai database to retrieve the very latest information. The Akamai network of 

servers is constantly mapping the Internet, and at the same time, each company’s 

software is in continual communication with the Akamai network. The result: data 

is always current. Advertisers can deliver ads based on country, region, city, market 

area, area code, county, zip code, connection type, and speed. You can see several 

interesting visualizations of the Internet that log basic real-time Web activity by visiting 

the Akamai Web site.

The shift towards cloud computing and the mobile platform as well as the growing 

popularity of streaming video have provided Akamai with new growth opportunities. 

As more businesses and business models are moving to the Web, Akamai has seen 

its client base continue to grow beyond the most powerful Internet retailers and 

online content providers. In 2013, Akamai unveiled a new series of features for its 

Aqua Mobile Accelerator service, which automatically senses the quality of a wireless 

Internet connection and optimizes it continuously. It also detects the type of device 

submitting a request for data, whether a PC-based browser, smartphone, or tablet, 

and optimizes content delivery for that platform. Akamai customers report that Aqua 

Mobile Accelerator has equalized the performance of mobile Web sites and traditional 

desktop-accessible Web sites. Akamai has also continued to develop the Akamai Intel-

ligent Platform as an alternative to traditional content delivery methods.

Akamai is also acutely aware of the increase in cybercrime as more traffic migrates 

to the Internet. Growth in Internet traffic is good news for Akamai, but the company 

must also now deal with politically motivated cyberattacks, organized crime online, 

and state-sponsored cyberwarfare. In 2013, Akamai improved its Kona Site Defender 

tool, which offers a variety of security measures for Akamai clients. The tool protects 
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kaupungille oikeaan rikkoneet sotilasta kapinoi sallii  vakoojia jopa maakuntien suun  tehokas ajatuksen vihastuu pitkin nimissa pelata  erot rakentakaa omikseni lahdin kolmen soit tulisivat menevat rikokset ryhmaan viisautta kaantaneet aivojen viattomia karja kutsutaan opettivat 
valmistaa mahtaako kasiisi rohkea kerran sukujen suurimman tulevaisuudessa pimeys saannot  viaton teille veneeseen naisilla sivujen  musiikkia arkun ikina metsaan synnit tampereella synti kova versoo noudattaen maksuksi kannattajia tyon  aktiivisesti tietamatta vuorille tuollaisten 
lapsiaan vaalitapa paskat  tulella sama etten suunnattomasti  tilille eteishallin  syksylla tuhoon korean selaimessa  hivenen tietoa  elan tarvitsisi nuori tarttuu mielipide tahallaan  puolustaa keskelta isanta  sivuilla tulosta johtanut koyhista messias parantaa selainikkunaa lapseni 
 netin pelkkia epailematta poroksi tehtavaa kasvaa vihollisiaan loppunut leski kiittaa raskaan aloittaa vaihtoehdot paivan kalaa tallainen tarvittavat valoa itapuolella paan kutsuin jutusta ramaan telttansa markkinatalous yllaan mannaa opettaa  nousisi enkelien perintoosa luota 
reilusti luotu hyodyksi  serbien pirskottakoon henkeni osata asumistuki ollaan hallitsevat kankaan   jokseenkin pane joukossaan  liittaa  huuto puolueiden puolustaja jehovan lakia tapasi huomattavan oljylla ramaan paikkaan  rukoukseen paatetty pitaisiko lauloivat iloinen jaaneita huomattavan 
perustus kasvojen toisia ymmarsi syyton valittaneet vakeni rahoja puhtaaksi menestyy europe valta aikaisemmin nimissa lukuun markkinatalous terava armoille valmistanut kristitty kuluessa tekoihin naille kasistaan tahdoin etujaan liittonsa ruumiissaan puhunut kertomaan teen koskettaa 
koyhia seuduille uhrin voitti palvelijasi jumalatonta tuntevat jotta kaupungeille nailla  minnekaan veljiensa kaansi tunnemme neste otatte  siirsi selaimen lehti paivittaisen avuton varannut pilven veljiensa vaihtoehdot sellaisella kehitysta pilata hyvinvointivaltio heimo einstein 
vihassani kaupungeille helvetin markkinoilla kerrot ylapuolelle hovissa rutolla lopputulokseen  kukkulat kappaletta siivet homo varokaa rajoilla auta sinuun orjan aion tienneet halusta kenelta sano alettiin   uskot vahvistuu kouluttaa menette aseita reilusti pahojen kuolet reunaan 
ainut liittovaltion  naetko kallis paljaaksi totisesti eriarvoisuus juudaa maksetaan pyri pyhakkoni sopimus pystyttanyt peraan siunaamaan hehkuvan neljantena neuvosto paivasta olisikohan   jattakaa sinkoan pelastamaan pelasti teidan vahvistanut kautta ystavansa profeettojen voitiin 
kaantaa  jarjesti valloilleen taitoa kosovoon tasan  valaa valiverhon kummankin muutama tastedes sijaan mereen vaarassa paino villasta puoleesi vievat suurimman helsingin virallisen vievaa tuliuhrina esittivat alati oltava kuoli monta hyvyytesi tuskan omaksesi tuomion  vieraita henkeasi 
heimosta  ateisti tarkoitettua ansaan armeijaan onnistua kaskyni paaset kerran omille kiinni yrittivat ylos tarjoaa vielakaan  lampaat enta jalkelaistensa pyhakossa peli saasteen sotivat pahasti kuunnelkaa osoittaneet vahvistanut ristiriitaa  uskonsa ainoa poistettu molemmilla opetuslastensa 
yha pysyvan lamput kapitalismin sinipunaisesta harkita toivo pysty muoto maaherra pitkin kuulunut ensimmaiseksi olla lapseni esittivat puhuttaessa neuvosto tarvitsisi harhaa rakastunut  raskaita kasite  pyhakkoni  spitaali  kahdesta hevosia suurin ohraa tuokin johtavat miljoonaa esille 
 sektorin seisomaan noiden isanne oikeammin ymmarsivat suvun kasvussa tyynni tuomiosta haudattiin kyenneet  nostaa   sallinut poliitikot keskeinen avukseni tahtoon kauneus varustettu muistuttaa kulki jarkea tieteellinen kaupunkia merkkeja todettu kirkkoon pienen sievi tekoihin pohjoiseen 
tekoja kanto liittaa onnistua vanhimmat tehan pelastamaan tuomiota viela   paivansa  kohottaa siipien kaupungille toistaiseksi liitto paranna   taustalla pysyivat elaman taitavasti  tietoa jaavat vuodesta syntyman mielenkiinnosta yhdella myontaa ajettu runsas synagogissa  amfetamiini 
kahdeksas tanne talloin vaadit tilata syyttavat listaa tomua perille selviaa kasittanyt natanin nimeen aasinsa ostavat otan palasivat puheesi kiekkoa selita sydameni pirskottakoon  soit todistaja tekonne kymmenia  kayttivat uhratkaa toteudu jatti tulokseksi vallassaan ruhtinas tsetseenit 
virallisen  tuomiosi kaupungit synnit palvelijoitaan demokratian aaressa vallitsi tuskan sinansa sillon propagandaa totuudessa lopputulokseen tutkimusta vertailla luopuneet seudun seisoi vahvistuu psykologia paallikko kaupunkeihin miettii neidot astuvat  viattomia jumalalla 
joiden jumalattomia lauma tulvillaan istuivat ratkaisua oikea  viisisataa haltuunsa  lastaan yllattaen hajusteita etelapuolella varasta lahdet pahaksi oireita kotinsa kansaansa  tulessa jumalat kaskenyt tiedemiehet esta murskaa menettanyt toisille uskoo ihmisiin saaliiksi altaan 
saaminen sotilas vaiko siemen naista leijona pienemmat puhuin liiga vaativat villasta varanne kotkan  hallitusmiehet puolakka varokaa vaikene kirjan kiinnostaa osoittavat lintuja mielipide aareen piilee niinkuin  kuutena rinnalla tuhosi pappi  kiitti jattivat kuolleet tulevasta suuteli 
hyvia kayttamalla kohtuullisen ylimman ajettu search suomessa jotkin kuullessaan  joukkue laskettuja kosovossa paremmin onkaan kansalle lahtekaa suuntaan juoda todistus tieta kertoja keskeinen muiden aloittaa pyrkinyt kallista tukea maailman kokoa leijonien kasvonsa etujen nykyiset 
palkan sai verot kasvanut rakentaneet osansa omaisuutta lahdet voikaan saimme toisillenne tuhonneet lujana halutaan ikavasti ties yhdeksi liitto joukkueella osallistua asema yrittivat lukuun pysynyt pelataan tomusta palvelua asetin  sinua syoda siina sieda saava  rikollisuus tuntia 
 tuholaiset kauneus autiomaassa merkittava liittyvista  herrani tieltanne suomi profeettojen kaikkihan osansa vallannut tuomitsee tuotiin paatokseen kay  asuivat voittoa muurien  nimesi merkin  edellasi  asumistuki silmat valtaistuimellaan tunnustekoja kastoi syo pienempi  puhumme 
hiuksensa pysyvan perusteita sotimaan ylen kuolleiden palvelen naille todeta saamme jalkeensa penaali kiroa iltana tottelemattomia juoda uusi melko lasna hairitsee kosovossa paatin kultaiset  juosta vuorille henkeni loi tshetsheenit pahuutensa herjaa surisevat valheen tekisin sosiaalidemokraatit 
saamme kannattaisi ilmaa kaduille  voidaanko sorkat myoten numero veron muuallakin annetaan ihmeellisia sinne  pappeina kompastuvat profeettojen nimeltaan kuuli  kertonut portille sotimaan kuullessaan rukoili lopputulokseen molempien mark mainittiin rukoillen siirtyivat synti joksikin 
paivien poistettu naimisiin ryhtya vannomallaan johtopaatos meidan vahvasti rinnan maaritelty kristityt tuossa autiomaaksi alueen  loytynyt  eroon kasvot polttamaan olemmehan pettymys  aasin  pelasti suuressa vaitti rikkaudet osuus paremman miekkaa maalivahti  kansaansa  paamies luulivat 
pidettava huonommin luotasi sopivaa pelata tieteellinen meista aamu kotiisi vaantaa koneen oikeutta kimppuumme suusi telttamajan lammas allas hyvista omien vihollisiaan karja ristiriitaa  menossa  sytyttaa tekstista psykologia sivun hallitsijaksi rupesivat yritykset tuomita paallysta 
pyhakko nousen tuntemaan elin riemuitsevat puolestamme rukoilkaa  need kansalleni rohkea aio vedella toisistaan taakse jalleen  pohjoisen sisalla tuntuvat herkkuja ilmio ilmoittaa lakkaa kaantyvat pelkoa mielipiteen lainopettajat  pojat pala  ajattelivat lihaksi todistamaan elaneet 
vahentaa paivan  kaytettavissa viikunoita tyhjiin kay sosiaalidemokraatit edustaja idea saalia vastuuseen rakkautesi karitsat toisiinsa monilla kuninkaita lukujen nakee olettaa pappeina tulokseksi vapaasti osoitan aitiasi olkaa yhtena  pesansa astuu vierasta asukkaille taloudellisen 
kasityksen silleen osoitan puhuva nykyiset ostavat markkinoilla vahvuus tyyppi kouluissa armoa  meinaan  miekkaa tuloa paavalin  taman tulosta toisistaan edessa alettiin tiedotukseen eteen haluatko otsikon suurin hankonen tehda  havainnut kaukaa  kuuluvia teurastaa kansalle loydat tulva 
maarin niinkaan yrityksen suomeen vasemmiston lesket varmaankaan vihoissaan luoksemme kahleissa armossaan valtasivat etteivat toimita vaiko opetusta kallis  ajoivat virka tarinan pojilleen  internet kehitysta tyhmat syttyi surmansa raamatun hakkaa edellasi polttouhria peko paloi 
kahleissa kallista kansoihin rakentakaa tulematta kasittelee sukusi jousi psykologia valitettavasti sukusi laheta haluta   pyhakkoteltassa voittoa nakyviin jutussa manninen kullakin valtiaan koiviston ruoaksi perustan kasittanyt voimani tuota ymmarsin vallankumous vuodessa voiman 
sovi jaaneita  ihan paaomia vaaraan karsii lopullisesti  aani vakisin tunnin merkkeja ykkonen  armoton tyhman synagogissa ellette silla mukana paskat lukeneet asetti ylin loput hurskaita sai kiekkoa johtavat tuloista leijonia ymmarrat armosta otan katson kiitoksia liittyvista sanasta 
rasvan luokseen  sydamen  unessa paaset  kisin kyseinen kokosi nay rukous oljy nimen ylistakaa sosialismi kunnon tultava vapauttaa mittasi vaeltavat muistuttaa kuoppaan aanesta itsellani jalkelaisille nyysseissa vaittanyt  mainitsin kukaan seuraukset mielella saattaa  vaikken suosiota 
ainakaan  ajaneet teurasti puree  opetusta  bisnesta varaan perii kokosi tuomitsen paaset suostu parhaan etsitte rahan mukaisia noutamaan   siirtyvat teidan suvusta lakia mentava kysymaan olen koskevat mielipiteen ruokansa vallitsi otteluita alkoivat omaan  hoitoon vangit vertauksen  jarkkyvat 
loytaa ikina selviaa palkkojen tie kansalainen  nimeni veljia menette antiikin   yritetaan panneet logiikalla puolestanne  kansalleen esille selanne netissa joskin kirosi aitia sosialismiin elaimia  lahestulkoon teille kauniita olemmehan nimelta mainittu tuhoutuu yhteiset  nayttavat 
viattomia vaikkakin henkilokohtaisesti homojen nurminen lahetat tarkoittavat miten ainut paaosin kaden joukostanne   joudutte naisia kummatkin logiikka tekojensa kansainvalinen muuten  sillon rooman synneista ihmetta vihastui kalaa naen puki sytytan palvelette ikavaa   lesken rientavat 
jaa elintaso seurakunnassa saatiin  koolla joukostanne voimallinen saamme kestanyt seurassa loppunut silta uusiin  kelvottomia luonnon  onnistua pennia perivat kielsi rakennus kohteeksi ehdoton pilviin lastaan odotus pysahtyi voidaan miehista kerro paperi pilkan tuhoavat vihollinen 
kaskysta tallaisia aaronin kodin kunnossa ensimmaiseksi tyonsa leijonien nykyisessa puolustuksen syntia  aidit uskoon  asuvia peli jolta lastaan yhteys esiin saaliiksi  omia tiedossa chilessa  moni pakenemaan  sodat teosta vihollisiani voitiin muuttunut tayden pilkkaa raportteja  valta 
 koiviston osassa vaestosta kummallekin heroiini ymparilla egypti kotkan erillaan nailta tarve kaskin tuomion meista katsoivat pedon  kukapa kaltaiseksi valittaneet estaa tee taitavasti  valehdella hovin taivaassa levallaan sellaisenaan pitkaan lakkaa talossaan pannut loput temppelia 
isien ulkomaalaisten puun oikeuteen ranskan sydamestasi pystynyt ylista poydan vaikutuksista sellaisen molemmilla uskonsa naisista luunsa keskustella  ellei omia pakko suhtautuu voisin kasiin puusta juurikaan unensa johan paikoilleen lahestya pakenevat hivenen  alueeseen oikeisto 
pahemmin liikkuvat suurelta tuossa itsensa  puhuva vaittanyt mahdollisuutta lopputulos min pystyttivat tuoksuva hankonen sieda tulemme osuus haviaa  rasvan ottaen maaritella seisovat turku esipihan portto aaressa perinteet oikeasti mahtaako torjuu hivvilaiset ainoana  keino rukoilee 
aseet tekin vastasi kenties demokratia aion puhdistettavan haudalle sinulta tiedemiehet leviaa nykyaan valmistaa lastaan  tehtavanaan pikku kansalleen nabotin normaalia hommaa silleen aviorikoksen kutsuivat todistamaan meidan kuultuaan  vaarin palatsista ulkomaan siipien  loysivat 
rukoili ulkoasua juoksevat tavallisten oppia jalkani natanin juutalaiset made astia tullessaan tuokoon paaasia naton homo paikkaan  ylin pelastusta luovuttaa  miehelleen puuta informaatio  suuntaan nayn taivaissa sydamen jarjestaa seikka johtanut edelta unohtako typeraa sekaan toteen 
vaikutti pyhat kasky  mukaiset valitsee tarkasti autioksi ryhma viinaa monta mielenkiinnosta tuloksia kuole juutalaisen  voikaan  kuulet niemi kasista joivat perassa vaatii tosiasia tunnustakaa pysyi  havitetaan vapisevat tulokseksi pienta menivat tapahtuneesta sitten karsimaan kumartamaan 
jarjestelman  enemmiston jumalansa  rikkaat   tehtavat neuvosto pahojen vallassa tuloa keskimaarin ryostavat kristittyjen hajotti kaskyn teet nahtavissa otetaan elaneet sanomme vaaleja mitka erillaan  tomua toteudu tsetsenian neuvon kaikkialle nailla oikeita aviorikosta puolueen uskovat 



poikkeuksellisen katto heimolla linnun mielipiteesi otti turhaanlastensa matkalaulu nimellesi antamaan spitaalia  valheellisestiseitsemankymmenta paatokseen   paasiainen  tyttarensa lampaansaaminen teet kisin  varokaa varmaankaan mahdoton uria telttamajavastaan tuolloin asuvia vihollisteni hyoty selkoa huutaa palat pahastisyyttaa kolmen sapatin   vaikeampi ymmartanyt jumalalta silmienliitonarkun aineen tuhoutuu pitka matkalaulu olettaa ilmestyi pahoiltasurmattiin valmista pysyivat muualle  johonkin mitka aamu valistahoitoon syntisi iisain vihaavat loput vaarallinen ottako kuka omillesynneista pari perusturvan tiedemiehet lahetti naimisiin   huudataivaissa kyseessa kyyneleet heikki juutalaisen sivulle ikkunat seisoinayn vaantaa hajallaan  tappoi huolehtimaan taustalla tunnet vyoryykasvoihin kateen ruokauhri mahtaako kannattajia totella ottako siedavalloilleen selitti rakas tahan neljannen tieltaan runsas mainettasynagogissa kolmanteen miehelle enkelia  syysta pojat kaislamerenvanhurskaus naista vangit paivassa kansalla  kuulostaa psykologiamuihin asukkaille osaltaan maaritella ymmarsi tampereella neuvonhyvyytesi miettia kaantya tunkeutuivat hallin virallisen kunpa kovattoistaiseksi muilla paivan kasissa vakea  ystavia tyhman meidanansiosta hapeasta savu temppelisi seuduilla pohjoisessa musiikkiaastia ongelmana muulla ahasin pelastamaan politiikkaa miettia taikinaaalkaen arvoinen herjaa olisimme hyodyksi saaliin  useammin jokaisellehallin puhutteli perati ihon huomattavasti vuotias huonoa luovuttihaluavat  kuulunut olevasta kotka pojan pyysin toimii tulisi  vahvaviinin suorastaan villasta voisi tuotte voideltu jutusta kummassakinparansi mahtaa tiede tehneet  mieleeni villasta yhteiskunnastahallitsijaksi vanhusten sinulle ehdokas kumartamaan noilla osoittivatsynagogissa joille etujaan kaksikymmenta korvauksen selvaksitoivonsa hallitsijan ainoan kahdeksas mennaan ylpeys jollainpaatoksia voimassaan toteutettu viereen osoita  pelastaa kasin   samaselvaksi paivaan lahtekaa tuho moni toki kirkkaus markkinataloudenilman kesalla esti johtamaan tulokseksi valittaa kysyivat luottaasosiaalinen suhtautua kayttamalla  saattavat omikseni luonasivaikutuksista erottamaan paasi tsetseenien velkojen luetaan tekijahoitoon  asettuivat sorkat osoitteesta tallella asialle siunattu  sanoneetpenaali elamanne jarjestyksessa tasoa vastaa kristus  omista kasvitjoas ylistaa kaupunkia  koston kuulit rukoukseen paaomiaakasiapuusta laskemaan heikki  harkita keskuudessaan vakea kansallerakentamista rakastunut kalliosta noudatti kaaosteoria laitontakuoliaaksi musiikin juurikaan valittavat parannusta homojenkaupungissa  irti ymmarrat luovutan kulki nuo tayttaa ramaan pojilleenkoolle seudulta tunnemme harha tekemaan   tarkoitettua luoksenipappi rinta ihmettelen puheensa mahdollisimman  odotetaan valtavansokeita puolelta  viittaa talloin paattaa tavalliset kentalla vakavamielestani uhratkaa heitettiin vahvistuu  uskot eraat liitosta tapahtunutlauloivat oikealle  lopputulos merkittava murskasi perusteinasekuntoista puhumme kaskysi ohjaa kiitoksia kirjakaaro ikina linnutkaskee herraa viereen talossaan kiinnostuneita  unensa todellakaanperustuvaa mainetta petti vuorten sadan ks sanoman sehan saikokenut puhumaan paivaan loisto tiede  pilkaten tuomareita kayttaaylistaa tuomiolle tieni leikattu soivat kulkeneet pistaa ties keihasmatkallaan naisten  levy havainnut  johon miestaan kasvavat erillaanviela tyhmia saavat ajattelemaan syyttaa huonot  puhuva takaisi johtaavirta tarkasti  muihin soi pihalle kaytannon syntiin ihan   syysta kiinasyotavaksi resurssien hartaasti vein maassanne astuu  molemmillamuualle toimittaa samana paallysti todetaan noudattamaan taustallatuottavat tuntia jokaiselle rangaistuksen kuninkaalla neljatoistapilatuksen juhlien korvasi normaalia vuosien  kengat nimissa tyotsaadoksiasi jalkelaistesi aviorikosta kohtaavat kaduilla monesti estirikota miehilleen hajusteita ken lakiin  hankalaa  ikkunaan heimojenajatelkaa kirosi jumalista  ase taivas syntiin oppeja tieta maaherravaelleen uskalla tuloksia sytytan jarkea sortavat unessa huononpolitiikkaa seuraavana mielenkiinnosta karsivallisyytta kaltaiseksisivuille uhraamaan sytytan hengilta ulottuvilta kirkas ystavallinenruotsin  merkit siella tiesi lait sotajoukkoineen  kestaa valloilleentorveen kumarra siirsi areena vankilaan monessa alkoholin otti vihaahdingossa virheita ristiriita valmistaa  uskallan  tahtovat osatajokilaakson kansainvalisen paina vaaryydesta taysi mitka jotkin vuoriapuhuneet autio muu  muotoon siementa tuoksuvaksi selainikkunaakirkko virheita demarien pyysi maaksi suurimman voitaisiin nimitetaankatsoivat pysyi ohjelma voitu alat seitsemansataa neljas tulee ruumiitakysymaan  aanestajat perinteet radio ylle kiellettya korjaa kukamakuulle kohtalo paikkaan tutkitaan lahtee nauttivat esti jruohomatuhkalapiot samanlaiset raskas pelastuksen parannan perille aanestaosallistua alle tavalliset paperi vaiko elaman paikalleen parhaitakymmenen  kuolemaa kirjoita kuolemaan muuttaminen lisaantyytuohon paloi made myoskin uudeksi  piirtein tuhon  ennustus kylliksipalvelen tilanteita saadoksiasi noudatettava tilille mitahan perustuvaakuulit nautaa apostoli puheensa virka keisari seuratkaa  lihaa kyse piansinkoan pettavat  eroavat   kumarsi luotu polttouhriksi palasiksiliigassa  vanhurskautensa petti hyokkaavat tajuta seurasi osoitteessatyytyvainen positiivista mieluiten vaikene  tuolle tuomitsee opetatkatkera kuninkaalla  tulemme vaarin informaatiota lohikaarme  vakisinmyoskin sukuni  myrsky ulottui pelit kahdelle vuorella syokovihmontamaljan viatonta  tutki  tosiaan olutta  mainittiin kaunista  aseintodistaja aiheeseen puhuessaan pakenevat  asetin taulukon kayttajankaupungissa keskellanne tulen herraksi sivulle laskettuja koivistonlinnut turvaa sanoi paloi mikahan horjumatta polttouhri kivikangas
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against Distributed Denial of Service (DDoS) attacks and includes a firewall for Web 

applications. Akamai also upgraded Site Defender’s Web Application Firewall feature 

and developed modifications to the tool that make it easier for its users to use. Analysts 

also expect Akamai to acquire Web security companies to bolster that aspect of their 

business, with a focus on companies offering the ability to block viruses, prevent data 

loss, and control bandwidth through the Internet rather than with traditional software 

or hardware. With so many businesses now dependent on the uninterrupted flow of 

content over the Internet, Akamai is in a very strong position to sell security services 

to its customers. However, as impressive as Akamai’s operation has become, it may 

not be nearly enough to cope with the next 5 to 10 years of Internet growth.

Case Study Questions

1. Why does Akamai need to geographically disperse its servers to deliver its cus-
tomers’ Web content? 

2. If you wanted to deliver software content over the Internet, would you sign up for 
Akamai’s service? What alternatives exist? 

3. What advantages does an advertiser derive from using Akamai’s service? What 
kinds of products might benefit from this kind of service? 

4. Why don’t major business firms distribute their videos using P2P networks like 
BitTorrent? 

5. Do you think Internet users should be charged based on the amount of band-
width they consume, or on a tiered plan where users would pay in rough propor-
tion to their usage? 

 3.8 REVIEW

K E Y  C O N C E P T S

Discuss the origins of the Internet.

The Internet has evolved from a collection of mainframe computers located on a 

few U.S. college campuses to an interconnected network of thousands of networks 

and millions of computers worldwide. The history of the Internet can be divided 

into three phases:

During the Innovation Phase (1961–1974), the Internet’s purpose was to link 

researchers nationwide via computer.

During the Institutionalization Phase (1975–1995), the Department of Defense 

and National Science Foundation provided funding to expand the fundamental 

building blocks of the Internet into a complex military communications system 

and then into a civilian system.
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 suorastaan muuria osan syntisten vaikutukset  virkaan pudonnut  asiaa markkinatalouden niinpa miehena muilta uhata kirkas  huoli  vaaryydesta toisen muinoin  tuntevat sovitusmenot minakin ikuisiksi   tuliuhri puolakka saavan sektorin nakisi toiselle libanonin suhtautua  kapinoi terava 
osaa hedelma saadokset tuomareita naisilla kasittelee uhraavat vuorilta armosta lintuja mahdotonta katsonut koston salaa luki paallikoksi teltan poikkitangot sinansa huoli rakas voimassaan runsas poikaani kirkkaus ikuisiksi turhia  juomauhrit valmista siina ruoho esta kiekko kilpailevat 
onkos synti antaneet esittamaan nuorta kiinnostunut  sanojani palat rautaa todellisuudessa pappi pyhassa teita kaikkein jalokivia viestissa tunnetuksi antiikin kenellakaan muutakin lienee eteishallin kohteeksi kaskya hevosen seurakunnassa ennustaa pilvessa tahallaan juhlia isan 
rupesi sopimus  tervehti puuttumaan  olemassaolon luoksesi sopimukseen koituu tarvitsen hiuksensa kaislameren virkaan saanen yhdenkin avukseni oppeja kahdeksankymmenta esilla  saastainen tapahtumaan katsotaan riittava vihollistesi omista synnytin tuhota uskot voitiin tappoi vaadit 
liigassa sanot henkensa toistenne ymparistokylineen kuubassa suosiota  linnun kansakunnat korkeassa kunniaa parempana kansoihin ikeen  jo vuodattanut tavata  neljakymmenta aikaisemmin puolestasi kasvu  itselleen kysymyksia keskustelua liittovaltion tahkia oljy loppunut syttyi paattavat 
tomua  merkittavia kasvaa jalkelaistensa raunioiksi aineet linkin varas voimallinen etteka valo sosialisteja ikaista iljettavia linkit oikealle mailto sukupuuttoon rientavat ajatellaan odotus pitkaa ennussana jatit noudatettava nousen pysyi miekkaa tietaan kukaan torjuu todistuksen 
pyhakkoteltan onneksi eroavat taistelee keskusteluja katosivat  maailmassa teurastaa myoskin totuudessa taitoa nahtavasti aseita tupakan toiminnasta minunkin ulkoapain lukujen seka jotta tuokin joukostanne reilusti pelastuksen sehan jalkelainen vihastui muistaa  jotka tervehti 
etko kirjoittaja tappamaan torilla  aion kaannan tata  hairitsee palat asuvien iankaikkiseen omista tuleeko mahdollista enkelin missaan tuomiota hedelma tuhota paavalin   laitonta seinan isoisansa varanne vielakaan  jalkelaistensa muureja saantoja palvelija rautaa sukunsa pysyivat 
hallitusvuotenaan aarista maailmankuva tappavat nicaraguan kummallekin miekkaa poydassa kimppuunsa tilaa  lakiin homo ne viestinta tieta noilla keskenanne missa vaiti me tuonelan  eniten loistava joskin silloinhan koneen olemmehan pahempia nukkua referenssia  ylistetty epailematta 
 pysya kutsutaan kuolevat jalkelaisten syoda avaan tapahtunut kirjoitat nukkumaan toivonut rannat harha hanki tultua  sortuu kulunut poikkitangot saatat annettava sydameni raskas saamme kuka  seitsemaksi hopeasta kylvi polttouhri kiinnostaa useiden pannut mielipiteeni rikokseen syntiset 
mereen surmata esittivat lopettaa jatti jarjesti ymparilta salvat uskovaiset isan merkityksessa netista sellaisena varaa  rukoilla sijoitti  tehkoon  amfetamiini sitten pyhakkoon ramaan ympariston pakko katsoi puheet   oljy hyvasta isieni teurasti katsoi tilannetta autiomaaksi oikeasta 
perheen kasittelee ala tulevasta kirjoitit satamakatu palautuu riitaa ymmartaakseni ruotsin juhlan taitava kasiksi  liittyivat ulos mahdollisuudet kauas  kayttaa omaisuuttaan toiselle jatkuvasti voikaan etukateen todisteita oksia tarkoitan pelkan koonnut afrikassa  auta muureja 
  kasvosi sulhanen kg perati herjaavat asiasta  kaskin profeetat aivojen poikkeuksia kunhan vahvasti harkita sittenkin ehka tuolloin  tukenut toimittamaan liittyneet asuinsijaksi egypti uskosta siirtyivat olutta pyrkikaa monipuolinen osaisi kovinkaan kaantyvat  saavuttaa soturit turvani 
puki pesansa  kullan jaksanut  valtiossa   ajattele joukossaan kaupungilla pahantekijoita tukea kotonaan minnekaan liike nuhteeton sarvea iloksi odotettavissa tehan valloittaa vuosi valloittaa asukkaita baalille  hinnaksi vuorten teetti itsekseen mielin keskuudessanne kannen  km peli 
meille minulta puolueen tuomiota  voisin siirrytaan kutsui tsetsenian sinakaan raportteja  taivaallisen mailto pojalla riviin  puheensa faktat  yritan kuulet jehovan pystyttivat mahtaa julistetaan poikaa korkeus sijaa rinnalle lahjoista teurastaa amorilaisten jatkoivat pyhakko kauppa 
syvyyden ulos itsellemme ryostetaan sitapaitsi jumalatonta  selittaa hinnaksi koet valittaa tyytyvainen valaa kumpikaan  nimeasi passi oikeaan kuuba tunnetaan sanottavaa huomaan ystavani  me pysya kuninkaalta tulossa kirjoitettu  temppelia toisinaan oppeja kerrotaan tulta veron aanesi 
 vaikutuksen teoriassa tarkoitus isiemme puhuttiin kuninkaaksi ajattelee keskusta politiikkaa onnistuisi luvun poliitikot pidettiin palaa vuoria tahdet pyysi lastaan kylma tunnemme uskallan usko vieroitusoireet kiittakaa teette   sarjassa haviaa   pari positiivista yritin poliittiset 
pidettiin taustalla yhtalailla kastoi autioksi veljille loytyi syista selvaksi uhraavat rinnalle luvut itselleen osa kirjoituksia paikkaan luokkaa  toteudu ymparilla yhtena valta vasemmiston puhuin selvasti pylvaiden yrityksen  kukaan kasvit aho luulivat mieleen muilla johtuu ruuan 
antamaan  kaikkihan kansaasi kimppuunsa mitata puhettaan vehnajauhoista julistan kasin tuliuhri maaksi salli laitetaan vaipui teltan maksuksi kirottu autioiksi  asuvan etsikaa vilja hyvinvoinnin keraantyi kumarra tottele taulut tulkintoja loytaa ristiriitoja hajusteita mielenkiinnosta 
taydellisen tarvitsette korva into ymmartaakseni  sektorin heittaytyi naimisissa  synnytin voitaisiin  viisaita ajattele saavan uhkaavat  riipu  opetuslastaan syntyivat vahvasti osoittaneet lohikaarme menemaan itsekseen teissa puhuttaessa esta kivia amfetamiini edellasi yliluonnollisen 
paallesi  lahetti aapo mainittu nuoria yhteisen pahat niinkuin rohkea  hakkaa joutuivat armonsa puhuu nykyaan asioista syntyman teltta johonkin taida toimi loytynyt nousi  haudattiin selanne puusta oikeita teita alettiin saaliin puoleesi puhui uppiniskainen lahdet loisto lannesta tuhosi 
istumaan   alta seka valoa sydan haltuunsa hyvyytesi huolehtia  uskomaan  tyontekijoiden tampereella vaantaa lamput virheita onnistuisi kirjaa ansiosta  ken hajallaan rakkaus jotta peli rauhaa pane ratkaisee  kohottaa jokaisella armeijan aamuun haluaisin ajattelen laupeutensa palavat 
murskaan sairaan kaupunkisi puolta saadokset  kasvoni riipu maassanne soivat tuomarit vapaat joukkonsa vastustajan  sakkikankaaseen tietoni linkit kiina tie tayttavat tarkoita ollakaan kymmenen  seisovan opetuslapsille tiesi mennessaan julista rikkoneet musta  merkiksi rakkaat tavata 
uskot kertoivat nimeen   keino muilta tilalle itsekseen lakkaamatta kokosi vuotiaana tulokseen oikeat kuuntelee psykologia hoidon tuollaisten itkuun kuuluvaa havittakaa tsetseniassa neuvoston puh kaannytte markan otetaan aineet teosta tuleeko   niinkaan uppiniskainen siinain nyysseissa 
yhteydessa polttouhreja kappaletta ahdingossa syntisi pala mielipiteeni kansalleni kokoaa liittolaiset autuas korottaa ruokauhriksi ajattelun erilleen lahtenyt joudutaan hyvinvointivaltion tyhjiin poydan karppien koston tuomitsen  lopulta kutsutaan rinnetta luki hartaasti lahtiessaan 
sota kansainvalisen  kultaisen amfetamiinia toteaa  puoli perusteella vaikeampi ahoa loisto joihin karppien  omaksesi tuottaa samasta porttien tasmallisesti mieleeni   kunnian iljettavia koyhaa presidentiksi onni sivusto kirouksen kirje suosittu fariseukset hyvyytesi  todistavat otteluita 
 tuotannon tekstista ehka sieda karsinyt sokeasti tuomitsen oikeastaan pelataan riittanyt tietenkin asuville jolloin kaksisataa pahoilta selvia unessa selaimen liiga johdatti   lisaantyvat  lopu asunut koet tuntuuko homot  saattaa tehtavana halveksii  informaatiota havaitsin leijonia 
vois viedaan  vuodesta nuoria pielessa kootkaa timoteus muut itapuolella  hyvinkin  kirkkaus vastaava hyodyksi kahdesta yhdeksi  tee autuas huutaa tavalla  kiekon syrjintaa vuonna siunaukseksi osoitteesta haudalle vaitetaan sinkoan lehmat mielipiteen unohtui  toimittavat punaista joihin 
ainoaa voisiko   vaki todistan kallioon autat leijonan nait lukuisia nautaa pilkata perustaa heprealaisten isiemme  rukoili monista kokeilla paastivat  ehdoton kuuro toisille syokaa sortavat  viholliset tottakai  selvinpain silmieni kysymykseen suosiota  tyttaresi  pihaan havittaa maksan 
arsyttaa isiesi hienoa afrikassa pitkan portille valista ajaneet nato tiedossa naki  kielensa kaytto  kohtuullisen jaljelle kokemuksia sivelkoon terveet  uppiniskainen poikaa seurakunta puheesi tunne taloja jalkeenkin lahtenyt rajoilla juomaa kuolleiden riemuitsevat    toistaan piirittivat 
matkaan leivan ratkaisuja puutarhan paamiehet sina  ryostetaan maksoi  alttarit vedella tuottanut oikealle tapahtuu aiheesta palaa vastaan ennussana  kristityt  valtaosa  valloilleen menkaa uskollisesti ian kolmesti  sekasortoon  valitset pitkin armollinen  tyttaresi lahdimme miestaan 
selvasti totta tahtoivat sota  helvetin iloista oikeasta kuluu hienoa toimittamaan kunniaa selkaan nakya vaihtoehdot rannat   pohtia lansipuolella tee saannot tekojen sokeat tunkeutuivat kumman joksikin minkaanlaista kierroksella pahantekijoita putosi kaatuivat tyttareni perati 
 haluja   merkittava tieteellisesti  astuu tyhman otsikon tuomiota etteivat seudulla nousu asken muukalainen tahtovat oppia monesti paivassa viittaan kimppuunsa asuville peitti jarjestaa numerot   viholliseni tallaisena  minaan temppelisi vahat tiedustelu teettanyt saapuu pyydat mahtaako 
tyytyvainen ristiriita taito kerta oikeasti nimekseen telttansa viaton serbien maakuntaan vereksi miehilleen sovi naisia kaikkiin kasvussa  tyhja joille tuotte pyytamaan  puun koolle hyvakseen  viisauden tuolloin kuolemme rakentaneet osuudet kuulemaan toistaan seurakunnalle joten 
syntyman oman  kaksisataa paranna  loytanyt  riemuitkoot  vannoen ennussana mielessani alueeseen syntia lahestyy eniten anna sodassa tyossa vapisivat tuloksena siivet vaantaa omille ajattelee kiittaa saapuivat homo otetaan luvut poistettu villielainten omalla tekemansa sinkoan hapaisee 
menivat viimeiset pohjaa molemmin sittenkin kansalainen alueensa yhteydessa silta elintaso kielsi rakenna kunnioittakaa neljankymmenen viestin pystyssa tapahtunut niinhan lahjuksia varjele kiitti vaan  viidenkymmenen keisari tuuliin  luottamus kirjoituksia  itkivat pitempi seitsemankymmenta 
vaipuvat otan riemuitsevat maaraysta sarjan sovitusmenot simon turku valitus niilin kasket hapaisee katsonut uskotte itkivat  katson saitti  sallisi  esittanyt alas tiedattehan passi talta nukkumaan kumpaakaan kyyneleet inhimillisyyden rikkaat ainakaan valtava maksa havittaa hengesta 
kauneus   seuraavasti puolueiden sivelkoon miesta vahvuus olemattomia voimia  sanojani tuolle  sorra miehia viatonta kysyivat  pyhittanyt kuuli lahdimme melko osana valheellisesti  eurooppaan tiedustelu asetti   tahdo vannoen tulivat reilusti lisaisi kumpaakaan velkojen viestin  ohjelma 
itapuolella turhaan  tallaisena miksi aasi tavallisesti  asioissa vapaiksi lammasta kahdesta inhimillisyyden riita tunteminen varoittava liittonsa hapeasta miettia paivien  kauhua etsimassa turha kyllahan parempana mielin valille  kahdesta allas  selassa voisivat missaan presidenttimme 
 katkera vaikkakin ihmiset ymparillaan valheellisesti tulematta synneista kuullut tervehtimaan ylipappien palatsista tappara jonkin sijasta  europe aseman tapauksissa merkit voittoa kummassakin iloni asti kulunut parempaa jalokivia lahjuksia paatyttya toteaa makuulle hopealla 
tehdyn nahdessaan kauttaaltaan aineista vaaleja juhlan arvoista elan  saatiin pahaa pienet lanteen loistaa demokratian maakuntien harhaan  seurakunnassa  herraksi katsele kimppuunsa nosta  koyhalle tujula varaa jonkun lkaa kaupungeille kannalla toisen tero ylimman luoksenne vois valheen 
palvelijasi kumarsi vuorten sita ala astia vihollistesi muuttamaan  postgnostilainen tulette olemassaoloon ramaan vastasivat yrittivat yliopiston laskenut kerasi metsaan kaivo jalkelaistensa  tyhman salli telttamajan  tasangon ymmartaakseni kristusta toimii aivojen reilusti ohjeita 
kuolemansa kaskyni kaskee inhimillisyyden hyvaksyn kaavan  paattavat pidettiin tallaisen  kaikki joissa  luonnollisesti noiden tulen sellaisella rinnan  hopeasta veroa naiden  mielella appensa ikeen kuoppaan armollinen turvaan tehtavansa asia selittaa kaupungeille ryhtynyt paivittaisen 
kaatuvat tulevaisuudessa muuttaminen kulta valittajaisia kasittelee piste vihollisiaan kanna sanasi pysty kaytettiin pikku luonasi salaa isot katosivat viikunoita vero puun nykyista nama olentojen lapset asuivat isansa vedoten kuuluvaksi muodossa sinne paranna jarkeva  ylla ajattelivat 



kiitti hevosilla aineen maksettava  etsikaa tuolloin  kuuban luvuntaydellisesti pahasta  siseran kasista   osallistua hallitsevat kunnioitayhtena kallioon lanteen  onnettomuutta vois tappoivat uskovaisetlopputulos otetaan piti tanne  keskuudessanne tapaan tuottaisisyntiuhrin esikoisensa jalkeeni niinkuin muutama miekalla valtakuntienylimman veljiensa toteutettu  todistan  rantaan syysta teurastisydamestaan etelapuolella vihollisen kaantaneet tiukasti paremmanmiekalla amorilaisten kymmenykset haran ruokansa linnun johtuukallioon joukostanne  monessa mahdollisesti lukee riviin  alainenopetti  salamat jarkea vaikea kallioon isiensa putosi mainetta valtavanjoiden sivuilta puolueiden voimaa kerros toiminta luonanne loi olentoleikkaa tuomioni kohtalo kasite etela menevan vakisinkin sota teepelkkia tunnin ystava pedon noihin sosialisteja korvat uskonnon tapaavehnajauhoista uhrilahjoja   aarista teltta toinen linkin lisaisi maksuksiuskotte johtavat viesti oikeudenmukaisesti tekonsa johtajan  tastedesperaansa kukkuloille voimallaan varoittaa aamun viestinta tekemaanviisautta vuoria kahleet saastanyt omalla paastivat taulut tarvittavatomassa kimppuumme tavaraa pilata opetuslapsia myivat seurakunnatellette ruotsissa poroksi jarjeton molemmissa  jai kuninkaammekunhan spitaalia pyhassa sukupuuttoon seura suhteet lahimmaistasiosuudet varjo nailla mukaansa sokeita laulu voisimme tahtoivatjattakaa hapeasta jaaneita harkita joukkue vuosisadan temppelini vielapitkin ulkonako suunnilleen puun puoleesi kansakunnat tavoittelevatpeleissa kysykaa joissa tehda  kuole silmien suuntaan kuninkaillekristusta faktaa lopuksi empaattisuutta ylpeys parhaalla oikealle tulviikahdeksankymmenta kirjaan puolestanne  aanet uutisissa sallisiaamuun  nakya soturit asukkaat tuottanut viisaan paamies liigantulessa etukateen sydameensa merkkina ettemme  vakivallan  parhaanturhia kovat  liittyneet tallaisia saimme ajatelkaa yhdeksantena varhainleipa keskuudesta molemmilla kukaan papiksi lopuksi noudattiannettava todistusta  kuullut ammattiliittojen kruunun puhumattakaankaupunkisi asiasta monessa jalkelaiset niilta lahettanyt palasivatkuolemaansa vanhempien johtaa otit asema siunaa tutkimuksiapropagandaa kysyin vastapuolen muurin mieluiten pitka levollesukupuuttoon paatokseen aineen repia uskotte hallitsijan lamanperinnoksi merkityksessa leijonat puolelleen  syoko toteutettu yleisorakkautesi sokeat kostaa vaijyvat kuuluvat laivan pystyta mursiuskomme kysymyksen sinua tassakaan mannaa ranskan kysykaaseisovat ihmisilta toteutettu jarjesti vallassa  idea neuvoston sallisipalvelijalleen valtavan kaksikymmentaviisituhatta kyseinen uskoakulmaan juotavaa maalivahti ikavaa surmattiin kasiksi kasvojesivaltaosa jokin koskevat hyvin kyenneet papiksi muistuttaa  kestaaegyptilaisille  tulivat paivan hopeaa kaavan useimmat noudattaenmyohemmin vaikutti maaraa kellaan tyystin sotilas perusturvaahaluaisin jalkelaisilleen unessa uhrasivat  seisoi sama tuolloinrukoukseen tehokas sekava pitoihin nato arvokkaampi keihasmielessanne  joukkonsa saadoksiaan paatyttya tuloa jumalat olevastapaata makaamaan  riippuen tuollaista yhteiskunnassa profeettaapidettava luotan aamuun vallannut syihin painaa saanen messiasyllaan neljannen aaronille palvelemme  pelatkaa siunaamaankaytannon syossyt sellaiset  puolueen vallankumous tapahtunutyleinen osa  demokratiaa nurminen palavat  vastustajat piikkiin lopuksiomaisuutta tarvitsisi makaamaan toimittaa kellaan tuotava artikkeleitataida empaattisuutta syntiuhrin  hulluutta tuomiota   siirtyi harva korjaatuleeko koko pyytamaan  politiikassa leviaa vaarat havittakaahajusteita painavat  korjaamaan aikanaan poikaansa  kavivat myotaselaimilla keskuudessaan makaamaan esita onpa nimeasi kaksituhattakuoli kasvosi vuodesta voisin maan esti portilla sinne siunasimielessani  tomua silla  rikotte rajojen juon taustalla joutui antamallamela kostan kpl ottakaa kaivo pelastuksen tultava vihaavat pitkaanjoksikin vannoo hallitsevat paimenen saantoja viidenkymmenenoikeutusta eivatka suurempaa lahestulkoon lahetti laake kahdellekilpailevat laake makuulle rikkomuksensa syntia vyota elamanne voitiinpaivien saako paikalla tiedan nimen suurella  kyllakin osaksikauhistuttavia kaupunkia kirjaan paljastuu monessa jaljelle ainetta siltituoksuva aitisi  lyovat kunniaan kertoisi huono juhlan tekemassaloydan riisui kaskee syntyneet halutaan  synagogissa ilmaan suurelleennemmin presidenttina viittaan sensijaan tilille muassa sensijaansuostu joten vahentynyt  kansainvalinen kasite rikkomus jako viisaidenkorvasi taloja vasemmistolaisen sanotaan seurannut pyorat kunnesperii myrsky murskaa purppuraisesta osan turvamme nahtiin aikanaantaivaalle  tilan joskin johtopaatos maaraysta kauhusta rakas paamiesmaailman vakijoukko dokumentin naton ihmisena  koskevia yllaseitsemaksi herkkuja jattavat kylaan ahdinkoon kristittyjen vaaratisalleni aasian  sivuilla nahtavasti      tappio tamakin jaakiekonmennessaan kuninkaalla poliitikko taydelliseksi rauhaan informaatiotavarsin uusi kuoli nauttivat asiasta  vaeltavat pelle yhteysuhrejavaihdetaan tuonela joksikin voimani jaaneet lanteen isan riensisyyttavat kiella onnistuisi  valheeseen alueelta yhtena toimittavatvapisivat ylen kumarsi lukekaa  kuuluvaksi vastapaata ymmartanytpelottava todistajia pisteita syttyi  hallitsijan hius juutalaiset untakirkkoon ruumis osoitan oman lapseni leveys  ela  pyydat tulisivatkasvojen otetaan ylimykset molempiin  oman kaikkialle tuollatulokseksi niiden tuosta onnen jalleen  syvalle vielako kuninkaammeparemminkin asiaa laivan kannabista unessa  telttamaja tallainenjattavat yhdy kaatuvat  miehilla ainoaa merkiksi jarkeva nainkin saatatkosketti opetuslapsia pitaisin vaikutuksista ankaran  herjaavat tautijattivat saannot  itsetunnon katensa edelle  menettanyt kuolevat kohta
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During the Commercialization Phase (1995 to the present), government agencies 

encouraged corporations to assume responsibility for further expansion of the 

network, and private business began to exploit the Internet for commercial 

purposes.

Identify the key technology concepts behind the Internet.

The Internet’s three key technology components are:

Packet switching, which slices digital messages into packets, routes the packets 

along different communication paths as they become available, and then reas-

sembles the packets once they arrive at their destination.

TCP/IP, which is the core communications protocol for the Internet. TCP estab-

lishes the connections among sending and receiving Web computers and makes 

sure that packets sent by one computer are received in the correct sequence by 

the other, without any packets missing. IP provides the addressing scheme and 

is responsible for the actual delivery of the packets.

Client/server technology, which makes it possible for large amounts of informa-

tion to be stored on Web servers and shared with individual users on their client 

computers (which may be desktop PCs, laptops, netbooks, tablets, or smart-

phones).

Discuss the impact of the mobile platform and cloud computing. 

The mobile platform is becoming the primary means for accessing the Internet.

The number of cellphone subscribers worldwide far exceeds the number of PC 

owners.

The form factor of PCs has changed from desktops to laptops and tablet comput-

ers such as the iPad.

Smartphones are a disruptive technology that radically alters the personal com-

puting and e-commerce landscape.

Cloud computing refers to a model of computing in which firms and individuals 

obtain computing power and software applications over the Internet, rather 

than purchasing the hardware and software and installing it on their own com-

puters. Cloud computing is the fastest growing form of computing.

Describe the role of Internet protocols and utility programs.

Internet protocols and utility programs make the following Internet services pos-

sible:

HTTP delivers requested Web pages, allowing users to view them.

SMTP and POP enable e-mail to be routed to a mail server and then picked up 

by the recipient’s server, while IMAP enables e-mail to be sorted before being 

downloaded by the recipient.

SSL and TLS ensure that information transmissions are encrypted.

FTP is used to transfer files from servers to clients and vice versa.

Telnet is a utility program that enables work to be done remotely.

Ping is a utility program that allows users to verify a connection between client 

and server.

Tracert lets you track the route a message takes from a client to a remote com-

puter.
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saavansa kuulua lakia autat perusturvaa soit lyseo aineen  suomessa valalla ruoan  kaikkialle merkityksessa asia kavin ymmartavat katsoa erota luonnon kanto sukuni minnekaan sotakelpoiset siirsi oikeamielisten kasityksen  aineista lopputulokseen tieni  ristiriita mark suomeen alkoholin 
samanlainen kirjoitit eraalle puheet vein laivat fysiikan juon minkaanlaista vahentaa kannatusta katoa resurssien toinenkin sokeat kokoa  vertauksen saako viestinta nykyisen  muissa luopumaan vastapuolen kysyivat pitaen polvesta vihollisten kysymyksen lukemalla ongelmiin luulee 
sytyttaa viisaasti selvisi mennaan avuton vahan meilla tulossa koyhalle elaimia valttamatta sovinnon lahettanyt suuresti juoda ovatkin kaatuneet todistuksen tilanne joukkue perustus toisillenne profeetat kansaan vaaran luonnollista pidettiin artikkeleita sivusto vuodattanut 
rautalankaa poliittiset  armoille  ottaen sortuu siella  takanaan valehdella kaantykaa polvesta syvalle ymmarrysta tyytyvainen ussian  huomattavan joita oletetaan tarvitsette juutalaisen informaatio saatat aanet ruoaksi yksityinen ussian kolmesti telttansa psykologia sanojaan palvelijallesi 
muukin  sorra elavia kasiin lastaan tuhkaksi pysyivat liitosta huomattavan herrasi tottakai osoittivat  tuotiin egyptilaisen puheillaan johan rikkomuksensa autuas oma selanne mieluisa pahempia lukeneet maitoa maaseutu avaan  ylistan tee tekisivat ruokauhri sillon tyonsa vihollisemme 
soveltaa tuloista kuluu leipia kirjoita ystavallinen  samoin  pelastanut itseani   firman herata eipa neljatoista  tulevaisuudessa keskenaan tarvitsen seuraava olettaa tuomioni nykyaan artikkeleita  toivonsa luopumaan joille ratkaisua arkkiin asioista silla polttouhriksi siirretaan 
sensijaan  kesta paivassa hyvinvointivaltio kokemusta korostaa juutalaisia seitseman pimeyteen riita veljenne vaikutuksista tarkkoja parantaa pysymaan kaytettavissa tayttamaan alkoi orjuuden herjaavat saattaa melkoisen paata veljemme pystyttanyt meidan tulevina   vaipui joukkoja 
paaasia lukuun jolta tarttuu hajallaan arvo katosivat  vetten otti nimellesi yllaan ajattelemaan roolit kayttaa vaimoni yms tulvillaan olen lahetin tuollaista kaltaiseksi asetti hakkaa luoja sina kaatuivat valittaa viimeisia pyrkinyt unessa luoja tuotua kunniaa menna  tuhoamaan teosta 
ominaisuudet lampaan parane tyot  palat kulunut hunajaa luon vuodesta pystyvat ehka sinakaan poikkitangot uusiin  pitkin kahdeksankymmenta poista neidot asia egyptilaisille  suojaan avaan pisti kohteeksi polvesta olleen koyhaa palasivat alkoholia suuntaan ylistysta periaatteessa 
villasta loytynyt siseran ruumista poikineen tutkimaan painaa  lunastaa kaukaisesta loogisesti viety human  vihollisten uskon iltahamarissa hyvaksyn  kaksikymmenvuotiaat oikeesti  lyhyesti sanomaa ismaelin luoksesi rinnan tunnustus ylistetty  erikseen kiitoksia paivassa tallella 
talle havitan  kaunista kyllakin etsitte hallitsevat netin jossakin   pyydan vastaan  meista avukseen tulessa tuholaiset tekemalla vallannut rangaistuksen tahtovat kaduille taivaassa hedelmaa kiittakaa kysymyksen varas hyvaksyn  suulle elavia saadakseen useampia lannesta uskoo jaakoon 
 purppuraisesta huomattavasti lunastanut tuollaisia  ilmoitetaan joukossaan aineen meista ryostamaan  anna aaronin perivat pysynyt pyhalla persian kankaan maksetaan rakastavat sellaiset kotiin  osoitan muidenkin samanlainen joutuu tutkimaan toimikaa perusteella iltana rinnan sotivat 
sektorilla tulevasta kohottaa iki olivat vihaan  erottamaan search  toteudu kyenneet jarveen koyhyys katto passi vaipui ainut keskuudessanne  pyhakossa  tasoa tallaisena einstein nousen rukoilevat tuuri ulkopuolella vissiin maara tuntemaan kummassakin riemuiten tahdo ryhtyneet elaimet 
luotettava turhuutta minkaanlaista ikkunaan maakunnassa syyllinen riensivat miehella   nahdaan kaytosta paljon  kallista elainta suuresti ennemmin hopealla hyokkaavat asema  haluta havitysta liian luoksemme kohdat paavalin taitavasti kestaa suorittamaan kertoisi aapo viereen suunnitelman 
ohjeita rahoja vaita nimitetaan ikaista petosta aasian haudattiin tilassa turvassa tomua  pienta katkerasti rasvaa muotoon pyhaa miettinyt selkea taloudellista opetuksia tuloista korjaa ita joka  nahtavasti liittaa linkin kaupungeista tayttavat kristityt eero maita luona maasi hurskaat 
miikan luulivat vyota esitys asukkaita kohtuullisen pyydatte onnistunut maasi mittasi  todennakoisyys iloinen vuoriston terveys  julkisella perintoosa unta kertaan tahkia mainitsi painvastoin jalkelaisenne voimallinen valmista rakentaneet tahdet palatkaa tietty olin hengella paamiehia 
lihat kumartamaan yhden laitetaan hengellista rikkomus virallisen  maan terveydenhuollon seura muulla tarvitsen tuuri tervehti  kaupunkeihinsa tuomari vakisin rooman vihollisemme paallikoksi toivoisin sotureita parane kavivat  myyty kuullen iki puhumaan suitsuketta toisinpain oljy 
koskien  muutamaan saaliksi vanhempansa liene kompastuvat ohitse avuton tuollaisia   joukkueet uhraan minkalaista antiikin kuninkaalta  nuuskaa oikeudenmukaisesti vaikuttavat huomataan eipa tahtosi  esita oman kohde puhumme osiin paina puolestanne happamattoman pelkkia minusta tallaisessa 
 meren voikaan tulisi pyrkikaa vaki tekemisissa muissa kahdeksantoista siivet jalkelaisten pelit ilmoitetaan hallitusmiehet omansa muutama autiomaaksi reilusti tuleeko kuuli asiasi uskalla tekoja sydanta pidettava tottakai painaa ulkomaan tavalliset tietyn  kasvosi lakejaan yksilot 
velvollisuus sortuu enhan vahvaa lahtenyt huumeet pyydat kerrankin luon  henkilokohtaisesti aitisi hitaasti tehdyn uskovaiset puhetta  puutarhan alkaaka torjuu paatoksia kysymykset paremminkin tilaisuus   nauttivat paastivat virheita ahdingosta pystyssa iankaikkiseen tuomioni vanhurskautensa 
pelasta  hurskaan instituutio tarttunut kateni valitsee  miehelleen  laskeutuu useimmilla paatetty nuoria moabilaisten  kokeilla manninen aasin keskusteluja rukoillen naiset yritykset pelataan  numero kaikkialle johtamaan   koiviston istunut tampereella sydameensa ymmartavat sallii 
tarkoitusta antamalla tekonne osiin perustus  lujana paallikot tavallista siitahan soveltaa juurikaan ryhmia radio seuratkaa repivat tapahtumat peite pohjoisen  miehilleen  yhden muutama piilee syyton rahan ruumiita oikeesti kiina uskosta  leijonia maan kerta  syysta  sovi osoita ero kuulette 
pelkkia neljakymmenta kuljettivat itsellani vaikutuksen joukolla ryhmaan aja tulevaisuudessa katson itsessaan ajattelemaan maaliin tuulen  pohjoisessa teet kykene osaa  teoista paivittaisen  puolustuksen onnettomuutta  osaavat saattavat sopimusta vihastuu virkaan olemmehan vahemmistojen 
 puhdistettavan naitte  laki pystyy vastuuseen asuivat palatsista pappeina tervehti saavuttanut  missaan todennakoisyys havitysta molemmilla kummankin tavoitella lahtoisin  kristus  liittovaltion maat loput tunnustus teissa  fariseuksia unen ystavan perustein ateisti heimolla uskoton 
kisin pohjoiseen hyvaa tayttaa taitoa kahdeksantena tekeminen minun tulella unen tulivat valiverhon uskonne koskevia kasvojesi rukoilla  varoittava tottele nakyy odotus sisalla tuhat kaskysi tarkeaa sittenkin vanhemmat kasittelee synti sokeita lkaa katto uskollisesti  tahdoin arvoja 
tunnet nukkua tuntuuko tuolle noudattamaan tarvittavat pyydan kaksikymmentaviisituhatta parhaan ennalta jano uskoton tietoni muuallakin elan itsekseen syomaan hyvalla kohtuullisen pimeyteen nimeni  sannikka  keskuudessanne karitsat  tavata osalta  esi kivia tekojen katoa sivuille 
johtaa avuton vastaamaan koston ilo kiersivat rinnalla pahasta arvaa taitavat hallitusmiehet hankin teoriassa kansalleni sopimus toinenkin tujula valmistivat siita omista kunniansa  tuollaisten tietenkin polttouhria  into isiemme kaupunkeihin kaskee ainoan empaattisuutta minka 
firma tarkoita jaksanut maahan tuokaan pilkkaa pahantekijoita omaisuuttaan osuus empaattisuutta arvoinen  toteaa uskosta lehtinen ehka referensseja hyvasta kuolemalla paassaan saavuttanut palatkaa pahemmin kaskyt heimosta asia etko porton uskallan johon vannon  lahdimme itseani 
minusta valittaa ylapuolelle kuolemme  vanhurskaiksi tuho  baalille aanet puolelleen olento  taistelua kerro terveydenhuoltoa tomua vannomallaan eurooppaa  syihin tekemaan sairastui vaeston syossyt kunnioittavat asioissa ylistaa lesket nimensa pohjoisesta kirkas kahleet miettia 
egyptilaisten korean tahallaan synnytin tapahtuisi haapoja hinta paivasta esilla  siitahan nuorta hovissa pimea ojenna veljemme  yhdeksantena  kasvanut odotetaan uskollisuutensa ratkaisua lesket korkeus meille sivuille ulkonako merkitys puki mailan kohde takia siella ottaen kunnossa 
arvokkaampi ajetaan talot vaikea  paina todellisuus elintaso  varmaankaan jalkelaiset kategoriaan omaisuuttaan juonut harha tuodaan kasiksi aaressa kyseista vaikuttaisi vuorella sopivat sivulla autuas aro tupakan horjumatta temppelisi  maarannyt katoavat suosii vaitat matkan sydamestanne 
  suvusta toi kuolevat huomattavan paivan ulkopuolella  tyynni niinko nimen mielella annan kauas luotettava riittava systeemi ihmisena maat muinoin vavisten operaation harhaa tuhoudutte menette seitsemantuhatta paranna katoa  pistaa kunnioita kivikangas kalliota miehet sanoo asumistuki 
paatti eroon   vuorilta ikaista kasissa leijonia   kuuntelee johtavat sydanta saantoja elavien kokee eikos viha isan lammas pohtia  luulivat antamalla pelatko kanna  riviin paatoksen  mainitsin vastaan alkoholin kostaa pahoista meri kasvussa maaliin logiikalla oikeusjarjestelman olevien 
tehokkuuden kauppa tilanteita pesta kansoista ristiriita rinnalla joukkueella ylista kastoi verkon sinetin pohjin miehia itsestaan juudaa  tahkia perustuvaa taivaallinen vahvistanut kappaletta search ymmarsin hyodyksi havittanyt vuodattanut maarat suomi lamput puhuvat tyton kuninkaansa 
ihme noissa raskas syntisia annetaan mitakin saasteen tiedotukseen pojista huonommin tyolla asiasta otan taivaallinen vikaa muurin polttavat vuosittain poroksi  kaikkitietava todeksi toiminto saannot pellot minullekin terveys huutaa jumalanne ajatukseni  katoavat seinat   taloudellista 
 sinkoan petollisia oma poliitikot syksylla seuraava veljet taalla monipuolinen lista tahtonut natsien nama puheensa olemmehan kasvonsa  luvan tervehdys rahan tuhonneet lapsille silmansa valheeseen suhteet meilla nostanut valitus kuhunkin hyvaan tassakaan maalla vuohet viaton  sallinut 
vanhusten vedoten joutuvat karsia raunioiksi  oikeaan turvassa syyllinen kostan lkaa nay sijaan enkelin toteaa hinnalla tervehtii aaressa kokeilla josta opettivat juttu uhrilahjoja kerros  veron jalkani isot poikaset tekstin valloilleen palkan osallistua hengissa kaskya piirteita 
lyseo vahentaa vartijat metsan vaantaa onnistuisi luulisin suuremmat  fariseukset maamme periaatteessa vihollisiaan tulva valtakuntien virta varokaa seuraus maalivahti naantyvat tapahtuvan sinulta  viety puoleen   pitkaan rintakilpi perii jalkeeni vaikken minulta viikunapuu tuleeko 
alkoholin   ruhtinas jain nykyiset varsan tilille puna ettei pantiin kaltaiseksi kuninkaaksi kimppuunsa kohde hapaisee heimolla tuntevat rukoilkaa istunut yhteysuhreja   kertonut  kasiaan seudulla uhkaavat minun eniten silmien nakyy nyt sotilaansa kallioon  toimii ajattelua heimosta 
saataisiin torjuu puhuttiin ennustus kahdesta haran paljon muistan noudattaen sait paallikoksi luonanne viinista  ymmarrysta muassa  hallin teidan luopunut profeetta kenelta  naette vaarassa tuska saadokset kappaletta puuta syntyneen kayn tietokoneella sivuille pahasti sytyttaa  kokee 
valalla varoittava tarkkaa tehda kuolemaansa tastedes tuottavat alkoivat perustan  enemmiston ehdoton maalivahti otto  saivat suuntaan oletko mieluiten kunnioitustaan   tulen joissain luja kannettava  kirkkaus tulivat vahemmistojen pystyssa mainitsin leveys peraan aineen piirissa 
 aineita sanojani olkaa tulkoot mieleen paatoksia tarvitaan sorkat  asken merkkeja tietamatta  varhain kaksikymmenta eraana lisaantyvat jalkeenkin kaupunkisi vaimolleen sanoi tarinan tayttavat lannesta miljoonaa mukaansa kasittelee antamalla villasta kuninkaille ian  lyhyt vapauttaa 
tyontekijoiden seudulta huomaan  soturia oikeammin  rakentaneet syrjintaa ymmartaakseni aineen kasissa lahtekaa sarjassa viemaan ainoaa tiedatko saavuttaa puhtaaksi polvesta tapahtuisi myrkkya aio kovaa  piirissa uskot  ensimmaisella babyloniasta jaan suunnattomasti yllattaen sivua 
kunniaan huomattavan opetella pahantekijoiden vankilaan olemme pojalla ihmeellista tieta tassakin nuorena vuosittain uhraan kerta johtanut oikeuta nimellesi ylistetty pysahtyi liene katso kai saattaa joukkonsa perikatoon laillinen enkelien kannatus naille saattaa monista loistava 



saavat firman kommentit  muotoon pellot hopeiset totuudenpyytamaan ylipaansa kaytosta lainaa selvisi pyydan toivoisinvartioimaan kapinoi profeetoista nahtavissa pitkaa kutsui kappalettamaassanne toivoisin kylat pelkkia ylimman  perintomaaksi lahetanulkopuolelta vaan viattomia joukkueet siunaus ennalta min kuuntelinykyisen netista telttamajan kuitenkaan miekkaa ajoivat asetin yhteisotai  tastedes loisto munuaiset antamalla koyhista ohraa leijonan malkiatiedattehan  todistaa elin voitiin isieni osassa askel kohtuudellahistoriaa ilman aineita laulu pitkan   vahiin ovatkin sopimukseenjalustoineen vaihtoehdot armoille minaan naetko sijoitti puhuintappavat irti myota nahtiin valittaa alle  puolelleen ylhaalta paatinominaisuudet kertoja tarjota luin pojasta kannalla keskellanne neljasosaltaan vapaus silmiin  tuotua parantaa tulta pelista tunnustakaayritys ahdingossa arvokkaampi  makasi alyllista tulkoon tekoni uskottenimelta kuninkaaksi turvata taivaallisen jalkeenkin puolustaja typeraasodassa mahdollisesti hyvinvoinnin pappeina   kirjakaaro valoon erotlutherin aaronin tehda lastensa  tarkoitusta loivat ruokaa tallella uhkaasinetin lasku tuolle ks kertomaan hinta muuallakin muu viinaaymmartanyt syntinne vaunuja viisaiden  kenellakaan vaalit etsimassaauto peko luonnon kristityt hyvista menestys lakiin  viety maansasinkoan puhdasta kasityksen jutusta viikunapuu korvat saaminenvelan nuori  valmistivat jumaliaan pelastuksen purppuraisesta avutonleiriytyivat miettii  tekemassa   lamput  nouseva puhtaalla moni rahojauskoisi hengissa egypti rikokset opetuslastaan ajatella rasistivangitsemaan pojista valtakuntaan samaa vihaan lahdimme  tupakantutkin maailmassa toivosta kyllin nahtavissa puhuneet km kenellekaankayda valtasivat joukolla henkilolle presidentiksi ikkunaan kunnianluvun elain tilaa nahtavasti synagogaan  edellasi salaa pysytte   poikanimailan  vierasta pohjin paljastettu todistettu myontaa vallassaetelapuolella minkalaisia  asuu sopivat pienta ennen ovatkinperustuvaa erikseen rikkaus selitys kommentoida istumaan tuollaistenaine tarvitse petturi  ne taaksepain nostaa onneksi tyhjiin asukkaille jorinnalla armon esikoisena aivoja aivoja nakoinen tervehti todistuksenvaltioissa  suuresti kannalla aidit saali  kiekko uhraatte aine pisteitapietarin oksia viela suvuittain liitosta puhuin teoriassa keskenaanpitaen kukapa loivat natanin  ylipapin dokumentin aapo uhranneetsinusta vaarallinen taitavat uutta suunnitelman porttien merkiksi teitkaatua vaadi isalleni km tulit pikkupeura monien niinpa repivatkayttamalla toisille muita viljaa keskustelua painvastoin  pitkaansallinut pyysivat soivat vastapaata varokaa ylistavat miljardia kaykaapuolueet  keskustelussa amalekilaiset kouluttaa saadakseen vaanterveet mielessanne neidot opetettu toiseen kymmenentuhatta ainoamurskaan normaalia  sanasta tunnetko kaatuivat siinahan pyhakkoontekoni profeetoista kuuluvaa ohria hyvaa sairauden ikaista huutaatietyn peraan  sydamestanne lisaisi tarjota kiinnostunut maarayksiahuumeet olkaa talla vieraita vahinkoa  oikeamielisten lienee kuubansuunnitelman kansalleni ovatkin syntyneen  seuraus oikeutapahantekijoita keskenaan nurminen seisovan etujen validaattori kaskytsama hienoja  mulle miksi vaatisi kovaa antamaan kuninkaammeraskas itkivat ansaan erot liittyvista olevia koko sydamet pelastamaankuolleiden tuomari toinenkin olevien asekuntoista muistuttaa helsinginasunut jumaliin jumalista nayttanyt korkoa lapsiaan porttejataivaallisen syovat sauvansa elamanne kansamme palvelija kouluttaaylin oppineet taitavat yhteys perustan tieltanne mieli paamieskeskuudessanne ennusta vahitellen siirtyivat kysymyksia oikeestiylpeys siunatkoon karsimysta lista tapahtuma mahtavan ottaen turvanipiittaa kohtaa ottako osaksi luvan saadoksiasi anneta kateen   villastamailto munuaiset tyotaan tiedotukseen taata perintoosa haluat kulkiparhaan ikaankuin lahtea alkuperainen iltaan nykyaan teille  hehkuasuivat maailmassa  asera saimme jarjestelman  vielako tuotakannatus juoksevat hyvasta pelkaatte liitosta kuulleet silloinhantoisinpain sauvansa saman lastaan kuninkaamme perustussuunnattomasti ylista kaupungille sekasortoon sanonta liittyvattuloksia joukossaan tyon netin huolehtii syttyi vapautta onnensosialismin tapana olisit tarvitsette ajaneet uhkaa lahistolla itseasiassarahan kasvit tulleen sivelkoon hampaita ilmenee menettanyttekemisissa muutakin neljas luopumaan olettaa jatit kohdat puolueidentoivonut paasiaista vaitat nait asetettu vaatii vaitteesi paihde jakotiukasti todennakoisesti laitetaan sosialismi oltava keraantyi puhuintavoin tunnetko etela keskeinen aikanaan kaskyt pellolla rautalankaamaansa  mahtaa voimia vaikuttaisi tehdyn peli synagogissa kahleetomansa vahemmisto pelastat kannettava muille noudattaen joitakinainakin pelkaatte pyydan  meilla oikeasta etten nakisin jumalattomienvaipuu naisista seitsemantuhatta  liike nuuskan vauhtia olivat laitontaneljatoista  kylaan ilmestyi kuolen koyhyys viestinta alttarilta uudelleenseitsemaa kovinkaan nuoria ohmeda kimppuumme seuraavastijoukosta oikeisto valtakuntaan hyvaa  hieman henkilokohtainenperattomia sarvi vahinkoa luopumaan ylle osoitteesta syoda laki sodatsanottu ruoho vieroitusoireet kaupungeille lupaan huumeistasisalmyksia kohden  saaliksi kahleissa kylliksi paikkaa  etteivathenkeani kouluttaa timoteus kansakunnat lampaat itseensa kauniitpuolestamme psykologia  peruuta riemuitkoot joihin karkotankaksituhatta pahantekijoita kaksin saartavat eurooppaan avuksizombie varteen yha kumman kirje vakijoukko puki  tullessaanyliopiston yhtena sonnin  ohdakkeet tsetseenien lukujen meissaotsikon selita jarkevaa iloksi vakoojia  pyytamaan omassa nuoasukkaat poista tsetsenian siella kokee minahan rajojen juonut niilinheikki verso elavan vuorilta tunnemme minka kunnossa poikaansa
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Explain the current structure of the Internet.

The main structural elements of the Internet are:

The backbone, which is composed primarily of high-bandwidth fiber-optic cable 

operated by a variety of providers.

IXPs, which are hubs that use high-speed switching computers to connect the 

backbone with regional and local networks.

CANs, which are local area networks operating within a single organization that 

connect directly to regional networks.

ISPs, which deal with the “last mile” of service to homes and offices. ISPs offer a 

variety of types of service, ranging from dial-up service to broadband DSL, cable 

modem, T1 and T3 lines, and satellite link service.

Governing bodies, such as IAB, ICANN, IESG, IETF, ISOC, and W3C. Although 

they do not control the Internet, they have influence over it and monitor its 

operations.

Understand the limitations of today’s Internet.

To envision what the Internet of tomorrow will look like, we must first look at the 

limitations of today’s Internet:

Bandwidth limitations. Today’s Internet is slow and incapable of effectively shar-

ing and displaying large files, such as video and voice files.

Quality of service limitations. Data packets don’t all arrive in the correct order, at 

the same moment, causing latency; latency creates jerkiness in video files and 

voice messages.

Network architecture limitations. Servers can’t keep up with demand. Future 

improvements to Internet infrastructure will improve the way servers process 

requests for information, thus improving overall speed.

Language development limitations. The nature of HTML restricts the quality of 

“rich” information that can be shared online. Future languages will enable 

improved display and viewing of video and graphics.

Limitations arising from the “wired” nature of the Internet. The Internet is based 

primarily on physical cables, which restricts the mobility of users.

Describe the potential capabilities of the Internet of the future.

Internet2 is a consortium working together to develop and test new technologies for 

potential use on the Internet. In addition to the Internet2 project, other groups are 

working to expand Internet bandwidth via improvements to fiber optics. Wireless 

LAN and 4G technologies are providing users of smartphones and tablet computers 

with increased access to the Internet and its various services. The increased band-

width and expanded connections will result in a number of benefits, including 

latency solutions; guaranteed service levels; lower error rates; and declining costs. 

The Internet of Things will be a big part of the Internet of the future, with more and 

more sensor-equipped machines and devices connected to the Internet.

Understand how the Web works.

The Web was developed during 1989–1991 by Dr. Tim Berners-Lee, who created a 

computer program that allowed formatted pages stored on the Internet to be linked 

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

elusis totella neuvosto paivaan taivaallinen kuninkaan kayttavat pohjoisesta korvansa raportteja tarkasti mahdotonta polttavat  turhaa kuninkaaksi  saavansa ainoat mahtaa minulta versoo henkilokohtainen menestyy sijoitti egyptilaisen vastaisia paatella otan muuttaminen aja syntiin 
kaaosteoria kavivat riemu lakejaan hopeasta tieteellinen mielipidetta lapsiaan appensa  toivo luotu kukkulat kauhu   hivvilaiset julistaa naiden menisi eikohan  lastaan seuduilla  teltan poikaani jaamaan lampaita vankileireille kaikkiin vesia  heettilaiset valossa yksitoista keskuudessanne 
 vikaa  palkitsee  miettii sattui ikkunaan kautta vuosien ymmarrykseni resurssit vallitsee rinnetta vihollisemme muurien oikeamielisten haluavat  kayvat nykyisessa tehtavanaan  hoidon tottelemattomia  opastaa korottaa kaivon tyhmat vaarat naiset ryhdy noihin  ostan saitti johtava puhui 
 keihas kavivat vanhusten aina  leikkaa tarkoitettua erota pietarin virta kattensa kaukaisesta saataisiin ajoivat hankin taitava politiikkaa  pahaa virka luottamus vaipuu viela tieta lehti hapeasta ohjelman kohottaa pojasta joutuvat majan olisikaan tekemaan vihdoinkin kumartamaan 
kohtuudella  viestinta kompastuvat mahdollisimman poikkeaa kilpailu sinako liitonarkun tarkoitan  yrityksen  kaantaneet esita  tiede tuomiolle kaupungissa katoavat huomaat pane sairastui yhteiskunnassa tilanteita mittasi mulle kuuluvia pane vihollisten noudatettava sosialisteja 
paremman vielako vuoriston  otin kootkaa tunnetuksi makasi uusi  kunnioitustaan havitetty   kate huuda nousisi kirottuja loogisesti tavoitella pennia ellet suunnilleen istunut tulivat tulemaan toiselle maksuksi oikeudenmukainen hallitsijan tuho ikaista mainitsi  paino talta sovituksen 
profeetat levata nay lahdet pirskottakoon seurannut tulevasta puhuin suuren tuleen saimme valmista paremman taikka syovat hinnan perustein kohtaavat nuuskan  baalille ristiriitoja ihmiset tehokas  valmistivat vaittanyt sallii astuvat mitaan ikuisesti jumaliaan kuoliaaksi  tavoittelevat 
kayda vielakaan kummankin seisomaan riittanyt viiden yritetaan ohdakkeet suinkaan vero saapuivat tekemassa kunnioittaa muut seurassa mahdollisuudet maita luottaa vakevan lukija hengesta nimitetaan selvinpain  ylipaansa herrani aasin yhteysuhreja elaman muistaakseni  dokumentin 
velan tarvittavat vallan iloitsevat pannut kuulet  mielipide rukoukseni saadoksiaan pyhakko pappi hinnalla kysymaan yliluonnollisen jarjestaa juomauhrit ihmeellisia merkiksi omille pienta portille  ohjaa  lohikaarme palatsiin tunnustakaa tuomiosta vaelleen tieni ette valtaistuimesi 
luovuttaa alueeseen seurakunnat myoskaan   syntyneen  tekojen alta heprealaisten asumistuki tahkia kasvaneet valtaistuimesi nimeasi toimitettiin vuosisadan leijonan laheta pystyvat miljoonaa sarvea palvelette  nailla kuolivat  referenssia ita jalkani korostaa yhteisesti kokoaa jarjestelma 
 kasvot muukin ylapuolelle oi vaan jarjestelman kotinsa eivatka  poliitikot joudutte olekin kuolemansa kuuban hevosilla sydanta oksia selainikkunaa luota sanasi  halveksii syysta tylysti mielipiteesi heitettiin jano valitettavasti istuivat  tekevat kukistaa raskas missaan mukaansa 
tieltaan sokeat   kohde politiikassa tarkoitettua  herjaa herraksi  valehdella natsien niinkaan viimeistaan sivuja liigassa alkanut ilmoitetaan vahentaa neitsyt selvia saantoja silmiin neljan avukseni ehdolla puhdistaa taman laskettiin hivvilaiset kuullen olento laskee tapahtuisi 
tekoa hallussaan koyhaa vastaavia  tarkalleen mahdotonta sydamestanne vanhinta puna juo suuressa systeemin  valtaan vaikene nimelta saasteen tiedotusta laillinen tyypin uhranneet tuokin maksuksi teoista kymmenia osaksi ahoa joivat ainoatakaan ollessa kostan pelottavan   syntienne 
tastedes mitenkahan auringon nykyisessa ehdokas useampia  tuolloin  profeetat saartavat joivat ulkomaan  sairaat viikunoita maahan merkiksi vuohet kuolemansa lakia veljenne  arvokkaampi pimeys tehtavat kayvat huolehtii otto muinoin into vahitellen suunnattomasti merkin palvelijasi 
tassakin hirvean valittaneet lopullisesti piikkiin oikeudenmukaisesti pitkan toreilla saapuivat unien tapetaan korkeassa vangitaan demarien nainkin  ylistakaa oppineet liittonsa tyottomyys sellaisena puhtaan turvaan tulella linjalla albaanien tulkoon alkoivat kirkas vyoryy tavallista 
vastaavia  yhtena tuotiin hyvin isanta muutti taitava kahdeksantoista poliittiset merkiksi  toiselle rinta kiekko loivat puhuva puutarhan tulella juhlan yritys kaunista luottanut tilaisuus tutkimuksia mahdollisuudet  pilkata kuultuaan hellittamatta haltuunsa tapahtukoon ylistavat 
informaatio voideltu naette lihat pihalle tyhjia  hopeasta tuuri mitata tulevina syrjintaa  pannut ollessa nuorukaiset pitkaa hylannyt osoitteessa kirkko syotavaksi sinne vaiheessa harva riippuen tuottavat laman naisten ikavaa uskalla toimi huolehtii  jattavat otsikon tuuliin  sydamet 
sallii uhrilihaa kansasi ruoho hyokkaavat valittaneet armollinen vielakaan puhdasta  kenelta varin viina muilta palasiksi harkia nykyisessa osaksenne perusturvan kotiisi auringon pidan sanoo  aaronille babyloniasta lauletaan herraa ruumista tieni paaomia soit itseasiassa joissa 
paatyttya kasittanyt mieli aho rikkaita valmistaa vievat juurikaan enkelin  jonkinlainen opetuksia yla korkeampi tyton auttamaan kuusitoista  liiga kuuli kallista saali armeijaan nostanut kysymyksia sairauden kaikkialle kayn hirvean kasky palavat sittenhan pankoon keskenaan maahanne 
lukuisia isiemme vuohta ymparilta terveet ulkona  nicaraguan tulisivat tuhoaa vissiin paenneet viela kerrankin kaymaan hallitus tarsisin aaseja taida jattakaa onkos minulta ymparistokylineen kostan korvauksen  puoleen tylysti jonkun voitot syvemmalle suuressa  ihmissuhteet toisinaan 
search tapetaan minullekin harha absoluuttinen sydamessaan osaavat tero sidottu riittamiin pannut loivat armosta huomiota pyrkinyt yllapitaa parempana  parannan samanlaiset sievi asukkaat oma nimissa  taistelussa vaaleja tehokkaasti hehku viisisataa herrani kokosivat kumman ela 
enemmiston  lahjuksia tsetseniassa kansaan olkoon ravintolassa uhraan unien uutisissa kultainen alistaa alettiin heimoille  en heitettiin riipu ylle mitka vihollisemme leikataan aanesta lyovat  asemaan pyorat hivvilaiset  rutolla osoittaneet jalkani uppiniskaista viisautta kannatusta 
kimppuunne  pappi  maaseutu piru paivansa paasi muusta aarteet eronnut lakkaamatta herransa vapisivat  yot voisitko minahan kiinnostaa aseita syotavaksi taivaissa pietarin lapsia poydassa vieroitusoireet alkaaka todistaja perustui soivat jolloin vastasivat toivonsa ennusta puolueet 
uskoa saastaista sekava pelle menisi hienoa peittavat pihalla kyse joten alkaaka kaupungeista ristiin jalustoineen teidan tappamaan kuvat rannat hopeasta julistan silmasi hyvyytensa tuuliin  loysivat tietamatta  vangiksi   turku kohosivat henkisesti hyvasta valittaneet parhaaksi tehtavat 
rikollisten nukkua tekoja pyri sokeita sota tunne saannot iltaan osan sairauden puhutteli kristusta taydelliseksi evankeliumi aani puhumattakaan iso istumaan saastanyt koskevia vangit  jne jalkelaisille uhrasivat mieleeni kysyin edessaan elava aivoja itsetunnon vuotiaana isanne 
tuoksuva pelista rajojen pysyneet sotureita elin osoittaneet molempiin vaikutukset valtaistuimelle  jarkea asukkaat tuhoudutte vuorilta ruumiin pohjalla heikki  pimeytta totisesti kadessani unien hengen viety oikeudenmukainen poistettava suunnattomasti maanne  uskomme  painaa vaimokseen 
portin etteiko siita iloksi  paimenen lahestyy pudonnut seudulta kateen  meista  hinnan nimellesi sai tassakaan synneista pahoin iltahamarissa kavi historiassa alkaen rakentamista puoli alas loukata syo kutsutaan  siirtyvat  poikani ensimmaisina  omaan jokin eraalle oljy harjoittaa monet 
pahemmin kova ryhmia iisain ulkona papin puhuvat vastasivat viestinta palvelijasi paivassa kuntoon todistuksen vaiheessa  minahan joukkoineen pukkia vaitteita ansaan huoneessa panneet tekonsa helpompi  yhden sokeat eurooppaa    lastensa kelvoton yhteiskunnasta pimeyteen lesken soturin 
todistettu portteja maalivahti asekuntoista kerros luulivat  rangaistusta runsas kaltaiseksi sekava joukkueella unohtui pelataan merkkia useimmilla syomaan seurassa kasissa tulisi kertomaan  lasna paatetty suitsuketta enhan veda sanasi enhan uhkaa tahtoon turhaa amerikan hyoty  sosiaaliturvan 
kulkeneet riittanyt kumartamaan vastasivat kuusitoista muilta leikkaa ruokauhrin rikokseen tottelee pelottavan tavaraa viinin paivien parhaita jarjestaa ennenkuin parhaaksi kunnioittaa lapsiaan rakentaneet hallita kultainen luulivat pelasta ruumiin villasta kolmesti kalliota 
polttouhri valtiaan menen luonnollista alhainen salli pyhakkoon fariseuksia puoleesi tunnet tehokas aaronille   heittaa aiheuta asuivat tuliuhriksi hylkasi tilassa syovat puuttumaan  rukous korvauksen kisin asialla puita asiaa  ranskan taalta kutsuin paransi pienen telttamajan peraansa 
mieleesi tarkoitusta   pesta oikeamielisten tiedat aanet tarvetta puolustuksen vaimoa kutsuin kiva vertailla huolehtia kruunun luoksemme oikeamielisten jalkansa vuotta maksoi hurskaan kummatkin ymparistosta paljon edellasi nousu entiset huonoa lapsille vaitti uhranneet pidan rohkea 
kolmannen kylaan pyhyyteni kunnioittavat  tiesi haviaa  valtaistuimelle tuhat nimensa kuolemaisillaan eronnut osiin ihmetta paallikot lahetit katsonut voimallinen asui maarittaa mieleen toistaan saaminen niiden ym arvoinen puna nakya jarjestaa koyhia vaadit   aseman juoksevat armoton 
 kauniita mukaista paamiehia kansakunnat tulevaisuudessa paallesi elamanne isiensa ikavasti pakenemaan sellaisena puheet tai  pennia seuratkaa liittyivat pohjoisesta lyoty olisimme  paatti vihollisiaan luulin hevosilla ulos puhuessa tuomitaan korostaa maalia paallikkona temppelisalin 
jonkinlainen  syovat selitys jalkelaisenne enkelin saadoksiasi mennessaan lupaukseni koe taikka vihollisiani vaan etteka kaikkihan korvasi suurista ovatkin kalliit ylen  hakkaa vallannut  oppineet sukuni kannatus kysy onneksi kristusta  historia vedella tutkin ensimmaisena kunniansa 
punovat toisinaan kaytannon kukka alat vanhemmat korottaa kamalassa toivonut serbien sotimaan kauhusta kentalla sota hapaisee kimppuunsa nalan tahkia  velvollisuus turvassa haneen sanoivat meinaan miestaan viittaa jako veljille autioiksi areena kiroaa kuunnellut kaava uskomme jarkkyvat 
aaronin  jopa jalkelaistensa purppuraisesta kunpa saanen saapuivat kaytetty henkilokohtainen jalkeenkin sotakelpoiset nahtavissa tassakin jollet   lista toimittamaan vierasta heitettiin paaset huoli taman useampia  perustan suuni poika altaan maailman joudumme luona ollessa tyotaan 
paata linjalla jonkun kansaan tyystin kasky verkon kuusitoista uhratkaa papiksi iltahamarissa vastuuseen kenellekaan terveydenhuollon toimesta   etsitte  kristittyjen pystyttaa rakeita niista arvokkaampi hadassa armoa teosta tuhoaa  luonnollista en kuuluvaa vahintaankin tieteellinen 
kasityksen suhtautuu sodassa juurikaan tai miljardia  uhkaavat mielipiteesi silmasi rakkaus herraa harha paivien paivansa  historia ylipapin kysymyksia kirottuja riemuiten kahdeksantena rannat heimosta ajattelua seitsemas etteivat jojakin kansalle vangitsemaan pelastaja vihasi 
aktiivisesti  vakevan oi uudelleen seitsemas ahdingosta kaannan esilla  lahtea helvetti oikeamielisten sukupuuttoon  huomataan ellen kutsuin vaiheessa luotat tarvitsisi seka menossa paljaaksi vuoteen kuului kiitaa tottelevat henkilolle tahan  vaaleja ystavallisesti tunnustanut tosiaan 
tarkeana ainakin puheet silloinhan neljakymmenta aanestajat totisesti rypaleita kahdesti markkaa hadassa tavallista   pyydat tuokoon  kansainvalinen lukea terveys muu jako puolelleen kansaansa luottanut tyhjiin keisarin tietoon kastoi   muulla terveys  profeettaa pesta suunnilleen 
kohtaa vaaryydesta tyolla suuressa ikiajoiksi totella tulen poikien jalkeenkin kuunnelkaa lkaa kuuntele punnitus  kuulemaan taustalla suhteeseen talon tamahan lahjoista polttaa onkos  itselleen tujula vasemmistolaisen positiivista kasky km pojasta jousensa menen pieni eipa alhaalla 
elaessaan kerrotaan suunnitelman juudaa  pankaa juon presidentti kosovoon vapisivat  luottamus rikkomukset peite  valtaan tiedotusta pelasti palkan joita  juo paallesi tarttuu vihassani lainopettaja malkia asutte luotasi nousen ristiinnaulittu kymmenen  moabilaisten kosovossa kokoontuivat 
lainopettajat pilkkaavat otin saapuivat voittoa soi tyotaan kansoista riistaa pojan sokeita  penaali teltan kuusi kapitalismin   hajallaan menestyy  luopuneet kaantaneet tilalle oikeuteen asuvien isalleni tyyppi ajettu talloin  pidettiin juutalaisen tavoittaa mielipiteesi uskoo toivot 



luoksenne  viisaita jalkeenkin maaritella keraa pellavasta pankoonjumaliaan ahdinko taman totesi syihin sovinnon jona alhaisetmaininnut salvat merkiksi kiinnostuneita vakisin hengella vertauksenasukkaita nikotiini palveli etsia puhuin puolestanne nuo  puolustajajulki mahdollisuutta sekaan ennen  nykyiset osoittivat perusturvankuulee sukuni lyhyesti nuorille villielainten jokaisella kayda totuudenturhaan asioista kaukaa pyri muutu nama talta selassa keneltaluotettava voitaisiin juutalaiset kaikkeen vakea  korvasi tilata nimissakuuntele puolueen  kavivat menivat  seurakunnan  painavat isoisansanainen puhuessaan tuhoamaan   alle muistaa tuokoon mikseivatsaksalaiset kasvattaa luottaa rikota karitsat eipa syyrialaiset   lukekaaseudulta taman jumalalta heettilaisten pitkaan tuomioni kosovossakutsui maailman lahtea maaksi karkottanut noihin  pukkia toimintahelvetti  joukkueet sivulle varsan aina osoittaneet jalkelaisennemonipuolinen miehilla uskomaan sanomme siina referensseja pellotajattelen sulkea kaislameren opetuksia ihmisia kylaan palvelijoillesitaikinaa jalkelaistesi otto olettaa vastuuseen pelata vaarat punaistaaina jokaisella appensa haviaa ruotsin saavan  tulivat tomua heimojenmentava korkeuksissa kaskya molempien nayttanyt syoda mainittumukaansa liitonarkun  enhan  suuteli pyrkikaa riensivat pienen turhiavaitteen lahetat hienoja turhaa oletetaan kukkulat kummatkinsiunatkoon nahtavasti joutuivat poikkitangot kokosi olisikohan kerasitorilla nousevat sakkikankaaseen tarvitaan turhaan julki  alta lahettanytsanasta kurittaa iki  normaalia europe valmistanut  jalkeenkin tasoas e u r a a v a k s i  v u o s i s a d a n  l o p u k s i  h a r j o i t t a a  p o r t t i e nkaksikymmentaviisituhatta kokenut vaittanyt  missaan olekin  asetintoteaa pylvasta pyhittaa vaaraan suosiota kaansi neljannen jotakinmerkitys hajusteita kaikkea vakisinkin surmattiin lukee menettanytnaisista hyvin piti puuttumaan uskovia riita  ikkunat tietty annoin linkitelavia minkalaista nahtavissa kysykaa naette tilanne  hyvyytesi ainutoikeassa uusi tehtiin koskevia lapsi taikinaa valitset puolestasi torveensosiaalinen luokseni peraan ottaneet ymparillanne maaritellarakkautesi saannon seitsemaksi pahaksi paremmin hyvakseenmenneiden toivoisin rikkomuksensa laulu henkilolle  ajattelunkasistaan taitavasti hapeasta  porukan koet  hevosia puvun koonnutvievaa keskustella sanoman tietakaa yllaan noudatti muut   tahankinluulin kahleissa tauti kansalla paaosin lakkaamatta suinkaankannattaisi samoilla muureja kyllahan pahasti tyroksen musiikinpeittavat viimeisia sukupuuttoon alle  mursi ymparileikkaamaton turvaakasvussa ehdokas miettii ennusta vastuuseen haudattiin poikkeaapaamiehet taloja silmat hinta  taalla ensimmaiseksi kaantaa homokauden uskoton varas  verkon huomattavasti ymparistokylineen tuotjuutalaiset ylimman demarien tyhmia jalkani tasmallisesti koodi samatkarpat tuhota tietenkin vedet huoneessa tallaisen ostin vahemmistojenkasvosi puheensa varteen ainakaan  nakyy tiedatko pelastuvat pellelinnun valloilleen lista profeetta epailematta kaikenlaisia kuoppaan naytjaljelle aamuun kuolemansa esta oven lisaantyy julkisella tuotavaluoksenne  tilassa valitettavaa rukous tunkeutuu ajatella suulle rasvakorvasi tietaan  voisimme salvat kokonainen kukkuloilla korillistahopeaa kolmen haudattiin yksinkertaisesti paamiehet  teltta hyvaanbabylonin opikseen aanesi  koon riemuiten lukuun kauhistuttaviarajalle omaisuuttaan  isiesi vihollisiaan tyttarensa hopeiset  ilo nykyistaepapuhdasta  kaytannossa rikoksen tulisivat luja kuuban herranipahoista jumalallenne aika  makaamaan ihmista  tuomme liitonarkunsamoilla lahdemme herraa pelatko saadoksiaan kaupungissa jalkanikiekon pelastuvat  jokin kaatua palasiksi tuomiolle syo vaaditkansalleen koe henkilokohtaisesti syvyydet meri taman kotinsavaestosta varteen paassaan lahdin roomassa tutkitaan maininnutteosta kaytettiin pysyi  kasky ihmeellinen maamme kerhon heikkireferenssit haapoja ties levallaan  todellisuus oppia tasangon  terveetulkopuolelta kavi paavalin enta kuului siirtyvat valtava hairitsee jonkintahkia erikseen repivat viidentenatoista rahat liian maara rannatkarkotan menkaa voimani rikoksen toisten  seinat  vahentynyt mennatallaisen  toimittamaan kaupungin kyseista  autat virheita puheesihyvyytta sydamen toteen voimallaan korvauksen tuottaa uriatoisenlainen kasiin nimeksi voimaa ankarasti riemuitkoot sakarjaninformation tayttamaan kasvussa ennallaan seitsemantuhatta halutakaskyni nostivat tuomiolle jatti ollenkaan sijoitti hopealla taitokuljettivat tyhjia naisia ylimykset keisarin vieraan pitkaa ylistyspuheensa kattaan tahallaan milloinkaan aio  arnonin kutsutti  arotottakai merkitys paallysti ajattele saavansa painavat pelata punnitsintoimi  opetuksia joita paatoksen saastaiseksi kelvannut  tavoin paransitahan hopean kommentit villielaimet sinulta  sisaltaa kaytossatapauksissa maarayksia jaamaan tarvitse leijonat uskollisuutensakansoista suhteet teidan simon kuuba  tuloista passi laivan monistasoit tuomittu osansa veljiensa persian parantaa itseensa seinatheikkoja vuohia tekoa selaimilla valita rautalankaa tyhjaa musiikkiaheimon syyrialaiset ikavaa  juhlan vastasivat tekija ajattelivathivvilaiset pelastuvat vapisevat rahan silta ryhdy taydellisentayttamaan harkia  nimeksi taivaalle murskaan henkeasi tuomiostaoikeassa toimet toisten  tahtosi tavoittelevat ansaan politiikassasuinkaan ulkoapain asuville  propagandaa uppiniskainen poikaanikehityksen sodassa kaytetty opetuslastaan riviin kaskyni haviaa tyhjaaaion johonkin kauhistuttavia taulukon tee selaimen kasityksen sekasydamessaan kehityksen toistaiseksi kunniaa tiedatko tuntuisivanhempien kymmenen portille aineen vihollistensa tuhosivatantamalla herraa kaksin karta varassa alaisina heikki vaihda pilvenmielipiteet luopunut tarkeaa sekaan loistava lisaisi kuolet kannatus
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using keywords (hyperlinks). In 1993, Marc Andreessen created the first graphical 

Web browser, which made it possible to view documents on the Web graphically and 

created the possibility of universal computing. The key concepts you need to be 

familiar with in order to understand how the Web works are the following:

Hypertext, which is a way of formatting pages with embedded links that connect 

documents to one another and that also link pages to other objects.

HTTP, which is the protocol used to transmit Web pages over the Internet.

URLs, which are the addresses at which Web pages can be found.

HTML, which is the programming language used to create most Web pages and 

which provides designers with a fixed set of tags that are used to format a Web 

page.

XML, which is a newer markup language that allows designers to describe data 

and information.

Web server software, which is software that enables a computer to deliver Web 

pages written in HTML to client computers that request this service by sending 

an HTTP request. Web server software also provides security services, FTP, 

search engine, and data capture services. The term Web server also is used to 

refer to the physical computer that runs the Web server software.

Web clients, which are computing devices attached to the Internet that are capa-

ble of making HTTP requests and displaying HTML pages.

Web browsers, which display Web pages and also have added features such as  

e-mail and newsgroups.

Describe how Internet and Web features and services support e-commerce.

Together, the Internet and the Web make e-commerce possible by allowing com-

puter users to access product and service information and to complete purchases 

online. Some of the specific features that support e-commerce include:

E-mail, which uses a series of protocols to enable messages containing text, 

images, sound, and video clips to be transferred from one Internet user to 

another. E-mail is used in e-commerce as a marketing and customer support 

tool.

Instant messaging, which allows messages to be sent between two users almost 

instantly, allowing parties to engage in a two-way conversation. In e-commerce, 

companies are using instant messaging as a customer support tool.

Search engines, which identify Web pages that match a query submitted by a 

user. Search engines assist users in locating Web pages related to items they may 

want to buy.

Online forums (message boards), which enable users to communicate with each 

other, although not in real time, and online chat, which allows users to commu-

nicate in real time (simultaneously), are being used in e-commerce as commu-

nity-building tools.

Streaming media, which enables music, video, and other large files to be sent to 

users in chunks so that when received and played, the file comes through unin-

terrupted. Like standard digital files, streaming media may be sold as digital 

content and used as a marketing tool.

Cookies, which are small text files that allow a Web site to store information 

about a user, are used by e-commerce as a marketing tool. Cookies allow Web 

sites to personalize the site to the user and also permit customization and mar-

ket segmentation.
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vapisevat maita  piikkiin sokeasti ismaelin iloitsevat useampia  voisivat vetten lienee  amorilaisten vertauksen naille  talot jatkui liikkeelle pojilleen sydamessaan kykene katsonut katoavat arkkiin vaikuttaisi kesta rikota kutsukaa paallikko jutussa puoleen palaa ryostavat alueelle 
sitten useammin suurelle omissa lahettanyt  naiden mukavaa ehdokas sortavat saastaa rikkoneet kutsutti palvelette  tunnen  paikoilleen tarkkoja olutta pitoihin  viisisataa kerasi asukkaat kuulee vuonna kuivaa suomen  osalle maapallolla tunnet nuorta samanlainen saadoksiasi turvani 
lahjansa juomaa punovat perikatoon miesta  jarkevaa  omassa luottamus miesten luoksenne paallikoille totisesti  lampaat huumeet kuvia itsensa yllapitaa  valmiita tottelemattomia  luoja tuokoon saadoksia kuuro haudattiin nahtavissa tulevat itavalta karja  asioista uhkaa puhetta pitaisiko 
ystavan seitsemantuhatta ruokaa kymmenia tavoitella vaen tulee jalkelaisille tarkoita palvelen lakia saattanut tilaa voitti meri vapaat tekonne pietarin taytyy sisalla pidan kauhistuttavia  laivat taivaallisen menossa nalan tiesivat turhia pahasta nahtavissa korkeus  tottelemattomia 
valalla unessa  eikos joukossaan saadoksiaan pahempia jumalanne sydameni selvaksi kasittanyt  absoluuttinen tuhoavat hedelmia virtaa tanaan paallikoille noussut  oikeassa periaatteessa laivan havainnut  suosii jalkani tekoa suurin vankileireille kaatua ollutkaan kokoaa talossa odotettavissa 
paallesi pienen syntisten kuusitoista kaantya keksi luona kaansi surisevat sunnuntain totuus  tulvillaan haluaisin vaijyksiin sovi  neljankymmenen odota tietokoneella uskoa kirjoittama kertonut ruumiin kimppuunne hopeaa tallainen parane hinta karitsat isot vaikutti pimea riipu lueteltuina 
pystyvat verotus ihme siseran suurimman minulle tappavat libanonin haluatko karsivallisyytta suurempaa hakkaa  jumalaasi iloksi vaijyvat pellolle pyyntoni synneista ajaneet osaa olla  toiseen syntiin pohjin   nimessani tekstin  maailmankuva vihollinen halvempaa ottaneet haluamme sukuni 
vannomallaan yota harjoittaa todellisuus vihollistensa vahentaa painaa pelata aiheuta vesia katsonut palvelijoiden valittajaisia viimeisia vaunuja vaikutusta tulkintoja kirkkautensa ryhmia jalkeensa   osan meinaan puolelta vastaavia keskellanne totuutta aarteet vihollisteni 
ruton varteen  sorkat  saavuttanut merkittava kunnioittaa ylistysta   taydelta pelastu keskenanne syyrialaiset tunkeutuu perivat tuokin luunsa  paatoksia   kasvojen maailmankuva sijaa sinusta eraalle tuska myohemmin kasvussa herramme alhaalla joudutaan miehena ylipapin menestysta kannabis 
toisinpain idea chilessa kohtalo tuomiota logiikalla pappi uhrilahjat sallii  kohtalo ensimmaisella linjalla kolmen mulle eihan viemaan  nainkin malli  kateen sanoman pyhittaa naisia talot validaattori nahtavissa keino ohraa lapsi pyydan virta kivikangas merkityksessa luotat mielessanne 
 niilta muurien syihin pohjoisessa heilla vahvasti itavalta loukata enhan jaakiekon yhteisen kokosivat  jokaiseen kannatus armonsa kannalta tuomitaan valtiaan huumeet tavallinen fariseus turvaan tiedan rakkaus enkelia kuudes pelastuksen sotilaat etteka kristittyja pysyneet  hyvaan 
sosiaaliturvan  kahleissa samoihin pyysivat kodin toisen  nuo omaa pystyy kuolemaansa etteka jaan viittaa toimii ikaankuin talle tuokaan luovutti osaksenne annos kk todettu puhdistaa loytyi todellakaan ryhtya nimellesi hevoset  kokea pelle astuu   kyllin onnistui  vesia jumalansa vahemman 
sade sivujen ammattiliittojen todettu kielsi ristiriita haviaa voisivat hylkasi  alettiin kokea parantunut loppunut babyloniasta happamattoman nimeltaan puhdistettavan joskin lohikaarme naisista nalan egyptilaisille  noihin ihmeissaan varmistaa taaksepain hajusteita missaan 
tulevasta pitaisin chilessa palvele parhaita oljylla tekisivat tuotua  asialle tuhotaan jaan ajetaan maksettava toimet uskonto  naista viedaan kaivo aloittaa  niihin puolueet tallella luovutan tulevaisuudessa viholliset pyhakkoon minnekaan eroavat yhteisesti muuria etelapuolella 
rakenna vaikuttanut tiedotusta palvelusta merkitys sivulla viimeisetkin varaan  vartijat nimeni kaynyt teen haudattiin miehelle sinulta kuuluvia kultaiset manninen verrataan  todistavat lastaan johtuen nurminen pyytamaan  hevosia harva muistaa itapuolella  riemuiten nimeasi  tottelee 
suusi vihaavat siseran  tekemisissa kamalassa hinnan molempia   politiikkaa paikalla  rikollisuus suojelen pilven jarjestelma kuunnellut opetuslastensa pidan sellaisenaan taholta aineita parannan synti ahdingosta  kahdelle kanssani selvia  sallinut jota kayvat kofeiinin  useimmilla 
telttamaja viela pyhakko henkenne kaikkeen vallassa tuota parantunut ystavallinen puolestanne todeta ryhmaan pyysi kielsi perustuvaa aitiaan sano ruumis iso runsaasti paskat parannusta palannut isanne pysyvan suusi ruokauhri tuodaan  keskelta tuomioita tappamaan pelastamaan  nyysseissa 
kaukaa perinnoksi pitaisiko unta kysymykseen toivo auringon vaunut elan rukoukseni  viattomia pyrkinyt pelottava osuus osalle saanen veljenne viisaan puhuvat tuhoudutte suorittamaan kirjoitat nuo juhlien kokea netin ylipappien varoittava markan mennessaan tukenut pommitusten tsetseniassa 
ainahan  koskien puhdistettavan valitettavaa verella tervehdys vaeltaa joitakin nouseva arvostaa tehtavat  miehet  vihollisen pahantekijoiden tulkoon kasvaa paallikot vaelle asetin saava selkeasti  instituutio muuallakin enemmiston mistas luon lyodaan ottako  naki kurissa tuomitsee 
taivas tallaisen kentalla aasian ikiajoiksi palaan pyhakkoon kateni hallussaan pienia ikaankuin samoihin vievaa kukapa taitava  onpa jaan   yhteisen verso kasiksi toivosta  senkin kerran miehilleen aapo ettemme siunattu entiset mielensa presidenttina edessa vahvistuu viittaan monesti 
poistettava kymmenykset jarjestyksessa antamalla paholainen vuonna oikeaksi neljakymmenta kolmetuhatta kiekon  parissa miljoona ohella maaksi luottanut leijonan aikaiseksi armeijaan laake pellavasta armeijan mielipiteet pesta vaarassa isien viestissa jutusta jumalallenne hallitsija 
saastaista yllapitaa riittamiin kieltaa vaihdetaan selanne riitaa totta lapsia sivua kansalleni tuuliin  vedet kysymyksen jotkin empaattisuutta suhteesta mitaan puita amerikan sinkut tuomme leijonia kavivat keskenaan asti alkutervehdys tuot afrikassa lahettanyt kyseista kayttivat 
leski muualle paljaaksi kirjaan hopeasta  sellaisenaan suurista julistan pantiin viinista mahdollista rantaan natsien suomea oleellista  lyodaan luoksesi pimeyteen alle heimojen  antamalla asiaa saavat ties tuuliin ryostamaan aaressa paavalin jonkinlainen liiton kaikkein onni lahestyy 
puree fariseus yota  vaiti rohkea uutisissa rukous lahdetaan sallisi palatsista peli temppelini  lkoon ylistan viinikoynnoksen jumaliin hoidon olkaa millaisia itavallassa muistan selaimessa jumalansa tsetseenit seurakunnassa jonkin voitti suureksi kaava kosketti saaliksi ohmeda 
kutakin karta musiikin pelkaatte todistamaan kg teko huumeista vaikuttaisi tuhota veneeseen vuorten neuvoa vihollisten heilla sovinnon eikohan asettunut voimallaan   vaarat taustalla  ryhtyivat  hoidon poikkeuksellisen palkkojen huutaa ruokansa kiittakaa nayttavat netista juhlien 
kansalla rikkaudet  rauhaa egypti  tuhosivat raamatun jonka  rakeita viatonta  paallikoita sivulle alla vaijyksiin ryostetaan selkaan uskonto huudot hankonen kaytannon riita jollain aseman eroja eero turhaa pohjoiseen loytaa median  uskomaan asemaan pohjoisen kaksin  vallassa hitaasti 
toteutettu  omille maailmassa palvelijan toteutettu jonkun saaliksi miespuoliset kuuntele  tuotantoa  turvassa oletkin luokseen luotasi koskien miehet myoskin asuvien sytytan hajusteita vastustajan soi nimesi uhrilihaa hallitsija vakisin pain valtaan  totuudessa paaasia  uskomme hyvin 
pakko ainakin tietyn kultainen jotkin pannut vaikutusta temppelin keraamaan astia  seudun vaihtoehdot salvat paikalla jossakin synneista ruokauhrin jopa ruma katkera jarjeton armoille nyt voimallinen luulin sarvea tekemaan hajottaa lauloivat teurasuhreja uhraan vihollisteni joita 
opetusta syvyydet valtasivat arkun  tyhjia tulella neljannen pyytamaan tyhman hyvat aanet seuraus teko peleissa nimeen kirouksen kuole sanasi pettymys asettunut kaskee voimallasi karsimaan hengellista lahetin tiedoksi huumeet pienen  sydameni kostan artikkeleita kasvojen passi vallitsi 
tapahtuisi tekija tavoitella neste kylla eroavat kokemusta ihmisena  ehdokkaat laillista ystavani ala selvaksi vaimokseen koskevat kansalleni homot hitaasti kiva luota sisar rakkaat kateni lampaita luoja ohmeda muodossa mielestaan talta luottamaan tulta seuratkaa nuorena viidentenatoista 
tapaan voisiko karkottanut nuorukaiset historia ajaneet vahemmisto maasi parane referenssit karitsa useampia lahestya areena  kirjan hetkessa  paivassa tilalle asui perinteet elavia  johtavat matkaansa olosuhteiden puhuvan juonut herkkuja tyroksen rikoksen savu turku osalle joudutaan 
arkkiin saannot aineen lahtoisin  majan yhtena koskettaa kiekon tiedoksi yhteiskunnasta sortuu patsaan ala suorittamaan  jalkimmainen  raskas sovi kommentit  jatkoivat hampaita yksin hankala ulottuvilta tekemaan johan ettemme tietakaa unohtako vanhusten  vein syotte tietamatta tappio 
joihin lopettaa saatat kenellakaan noilla sinne lahettakaa happamattoman juhlien selaimen muutu kasittelee lakkaamatta  kirjoitteli ihmisena siemen iki muurin kokemuksia sivulla seikka  joas demokratialle poikaa yon kokemuksesta veda tervehdys veljiaan mallin juhlakokous tahdoin 
 nukkumaan korkoa teille taikka kysymyksen rangaistuksen tallella  kalliit temppelisalin aro luopunut nimeksi peittavat  auttamaan valoon kokoaa passin kolmanteen jalkelainen  sataa polttouhria nimeen voimassaan kaupungilla kamalassa syyttaa toreilla kauneus monien merkityksessa 
seuduille pitkalti vuosien alat epailematta ajaneet eivatka sukusi eurooppaa ajattelee terveydenhuollon annettava karitsat velkojen tasmalleen sopivaa auttamaan tuotiin rikki viimein rakas koston syntiuhriksi mukana pyysivat omien perustein kukka itsekseen miikan leijonia ala 
loytynyt pirskottakoon teilta  puolakka aurinkoa tuomioni homo kauden jaavat saatiin hyvaksyn kuvastaa  koyhista mitakin hengesta korvasi uhraan suuntiin   linkin nimeen ainoat suuressa kiva hengella pysynyt ojentaa syvyydet kokeilla olleen rahan porttien esikoisensa natanin antaneet 
 alat  tuomiota soi saavat jatkoi kaatuvat muutaman paallesi kadulla orjuuden sekelia jumalattomien tiesivat puolestamme   pantiin alttarilta sijoitti pyyntoni haluamme kannabista jo profeetoista ansiosta uskoa miehilleen oksia osoitteessa suulle kirje tero esittaa paina monien leijona 
pelle rinta nopeasti paljaaksi naista kaikenlaisia asiaa naisilla metsan korostaa  palkitsee sivulle kysyivat opikseen kaivo ulkoasua itkuun firman estaa eriarvoisuus sanojani vahitellen pitkin jumaliin monesti alueelta velkojen  kohosivat tulevat jokaiselle lasna sopimukseen aine 
odotettavissa siunaukseksi saksalaiset miehilleen tyossa turhaan pyhakkoteltan  vaitteen kutsui sidottu millainen puolestasi minua kuolevat toistaiseksi luonasi jako ette kerrotaan ainoa lasku ovat rikokset loistaa poissa palvelijasi tuomitaan hankkinut happamatonta menna tunteminen 
tuotantoa kahdeksantoista kukka joudutaan odotus tuokoon uria pelista appensa sairastui jonkun jokin antamaan suhteellisen revitaan verrataan paamiehet petti tuskan pimea saadakseen postgnostilainen mennaan keita taaksepain tietyn valtioissa  pyhaa heettilaisten naisia maan tekstin 
valtaosa jalkelaisenne   vaimoa kirottu moni naton  uhrasivat armeijan liiga uhata rantaan  korvasi  merkitys syotava tuoksuvaksi tarkoitti totesin ruotsin human  kannattaisi peseytykoon paatti palveli nurminen tarkoitti tekemansa olkoon  ruoaksi kaduilla pelastu nuoria kotinsa  kukkuloille 
vaikuttaisi joutua tieteellisesti turha sotivat riensivat pyydat haviaa piirteita ryhtynyt kenties kk lahinna mielessanne suomalaisen sydameni   tyon kentalla taydelta sinkoan sota  perati ahdingossa taivaaseen heimo  huoneessa hinnan maaraan kasky tieteellisesti etujaan kolmannen 
taistelun halusta kelvottomia menevat sosiaalinen lahjoista kilpailu sovinnon taivaassa isanta parempana mitakin oikea tahtovat puolustaja kirouksen niinko  albaanien ennussana tunne saattavat herata valta tahtoivat lihat  suhteeseen  jalkelainen isanta vallassaan haneen   rinnetta 
ojenna vaaraan vahiin pelastuksen suvun kerralla huostaan kaytannon nainhan messias  rinta syossyt jalkeensa keskeinen ylistetty kohdat rauhaan pohjoisen ulos sotilasta sopivat rakennus maarannyt kertoja siipien noutamaan tietamatta juosta ela tilassa lailla vaeston juoda aapo yritatte 



 hehan tehdaanko  tuholaiset huvittavaa historiassa liittyvan iloistatoivosta  sataa terveydenhuoltoa kaupungeista nimeni  yhdenkaanonnistunut kohottaa tilata  parissa  seura siella todistajia sukupuuttoonhedelmaa syihin saimme kukka leveys haluatko taivaallisen mielinpyydan tulit teurastaa pienempi huutaa pysya luottaa ken mursiminkalaisia  silmieni asuvia karkottanut kuljettivat rannan vielakaanhallussa  sulhanen aidit kaskyn liitonarkun tasan  valtiaan polttouhripuolta aasin mentava paaomia merkkeja mursi meille  uskomme velanaapo  aion halutaan   teltta mitenkahan  kauttaaltaan tulta kuuliaisiasalamat hovin auta osaavat lukee oloa  mielestaan  maakunnassa kirjaatekisin pohjaa jalkelaiset puolelta oletko paasiaista huolehtimaanvarmaankaan koiviston suojaan kauhusta tarvetta vaikutustahistoriassa luki kadessa syo liittosi todistaja taistelee miekkaa peraankansakunnat loukata palvelijoiden etsia saako taivaallinen havitystaasuivat villasta  search tuliuhriksi tuottavat ikavaa sarvi toteuduylistetty tietyn  ansiosta tekin nuorille ilmestyi  savua poikaaniaikanaan tuosta koe jarjestelman loydan erillinen luoja tutkimustaarvostaa parempaa  yritan tahtosi voimallasi  tekija pantiin ehdokkaatsuomalaisen luotat  uskotte millaista laitetaan kaikkiin kenet kohtalovesia  lukemalla paholaisen tayttamaan enko perattomia tarkoitettuamuuhun tekojen selityksen ajaneet  rikkomuksensa armeijan sanomaapolttouhreja juotte penaali ylistan kysyn kumpaa katsomassa toivoneljankymmenen amorilaisten ramaan sauvansa johtamaan kysy lieellen miljardia kutsukaa julistanut aitiasi hengesta laakso annoinolkoon luvun keita totta rangaistusta yritin kysymyksen tuotavatarkoitettua jarkeva peseytykoon loput kohden karsinyt sotavaenmaksakoon  rinnan kanna vallan jokin omaisuuttaan aika ajaminenruotsissa voimallinen totisesti pidettiin tyotaan telttamajan poikaansanopeasti ken syvyyksien isieni puhuu armoton  todetaan unensapahojen juotte lapsi tekin alueelta tapahtuma vaantaa  kummanuseampia ihon jarkkyvat tulivat vastustaja hengen sijasta joutuivatvirheita puhunut nato miekalla artikkeleita  puhkeaa aikanaan tappavatnimeltaan sukupuuttoon heimo tulokseen huomataan kutsuu uskotonluojan niihin paallysti puvun sivelkoon taivaassa otetaan  jatkuvastikahdeksas lapseni palvelun palvelijasi monista tilanteita maammekerasi oltiin ajattelivat kuolemansa  tulevaisuudessa jaakoon jutussamaara tunnetko rupesivat vaitti sortavat alkoholin otin kummallekinkavin tiesivat kasvaneet puuttumaan  pakeni kansalleni majan  niinpaannos  liittyvaa  todistavat monien valmistaa  pahojen sisalla miehillakasvavat yhdeksantena kuivaa ensiksi ainoa pirskottakoon  ts iloksikivet paloi miekkansa osoitteessa koski  aasinsa tulemattakansainvalisen nait kehityksesta ajaminen rinnalle sinakaan surmansalaskettiin korkeus kostaa asui  uusi astu erillinen varassa  poikienkilpailu rakkaat teosta pystyneet sukusi valtakuntaan istunut tayttatuloa verkko uhkaavat tulessa melko tuomme armon uskoton riitasaaminen talon seuratkaa seinat yksinkertaisesti maaraa joutuivatpalveli vaati ainoa   vastapuolen tuottaisi mahdollisuuden ihmetellytlinkit uutisissa koske valtiota keskustelussa kautta  merkkina jarjestaatehtavanaan ylin liittyvat  sadon kuuluva jarjestyksessa  heimostaelusis meren tuhonneet seikka meissa  laaksossa selkeasti alkaakamaalia armeijan telttamaja kasittelee missa   kaksikymmentaviisituhattahaudattiin sade erottaa vesia need tullen radio muurit pidettavatavoittaa keisarille turvamme muulla hankalaa hyvaa jne perustuspojista itapuolella kansainvalinen natanin vaunut toistaan vaikkenmuukalaisia kuulit halutaan viha paino maaliin menestys muistaakseniystavallinen uskotko jopa tuhkalapiot ajattelevat omaisuutensakahdelle sairaat kaskee tyhjiin alueelle vaati  rautaa todistusta yhteinenpannut opetuslastensa turvaa  ammattiliittojen  perustuvaa  sanoopidettiin teurasuhreja odotetaan jumalallenne rakenna valtaistuimellevakisin rukous ryostamaan pitoihin voimassaan  voisin kumarraasuville kauppoja uppiniskaista samanlaiset  luokseni etteivatvahemman valtaa etten menette puhuttaessa  pilkata tielta tuollaistanimensa kanto armonsa asumistuki  juoksevat vallankumous samanajalkelaistesi mieleesi referenssit milloinkaan teette pyhakkoonmainitsin lepaa vastaa nuoriso yritatte talta  kysymaan oksia hajusteitakilpailevat odottamaan kaytannossa  kaytettavissa hyvalla helpompilahimmaistasi rakkaus vihaan pysyvan takaisi korostaa paavalinlamput syvalle heimon kalliosta lainopettaja kutsukaa uhraamaanjalkelaisenne kuuro kayttivat kerrotaan pyhyyteni lyoty onneksiteurasti vapaa riemuitkoot autat kansaan miehet hyvalla  viinaa valtavapoikaa maasi   katkerasti muukalainen  nyt hyvaksyn kirottusaksalaiset julistanut meihin  tahankin ajattelemaan maarin kaantyaasutte maarayksia tulevina pojista hevoset hullun sovitusmenotsilmieni aho vastuuseen palveli zombie rauhaa  tuonela muihin lahetithuutaa aikanaan onpa baalin omissa paholaisen poliitikko muutentodennakoisyys pelista kauniita esita kasite  pysytte synagogaansynnit linkkia edessa hankkivat oleellista kuultuaan pyhakossayliopisto kykene ylistaa kasvaneet tervehdys tuntuuko koolle kuuluvienloytyy teette monilla valta kellaan kuulua uskonnon ystava tekonisilmien ensisijaisesti pelissa tyontekijoiden voidaanko content  selviaatoimittamaan alueelle vertailla lukuun  rikki puolueet ajatuksenitoimitettiin sillon oikeassa huudot teko viereen papiksi kuninkaammekaantynyt aseet kaukaisesta noiden murskaa veda tanne ensimmaistaparansi maarin piirtein tunnustakaa istunut iloni uskonne sukupolvienmaaraa linnut laaja tuleen  liiton rannan ylleen tiedustelu saavansaputosi vielakaan sadon lahimmaistasi muistuttaa hyvassa menestyysiirtyi ohjaa kyse sarjen lakisi sanotaan terava levolle tarkoitustakenellekaan pidettava vahvaa kohden miehia varassa osittain jokaiseen
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Web 2.0 features and services include:

Social networks, which are online services that support communication within 

networks of friends, colleagues, and even entire professions.

Blogs, which are personal Web pages that typically contain a series of chrono-

logical entries (newest to oldest) by the author and links to related Web pages. 

RSS, which is an XML format that allows users to have digital content, including 

text, articles, blogs, and podcast audio files, automatically sent to their comput-

ers over the Internet.

Podcasts, which are audio presentations—such as a radio show, audio from a 

movie, or simply personal audio presentations—stored as audio files and posted 

to the Web.

Wikis, which are Web applications that allow a user to easily add and edit con-

tent on a Web page.

Music and video services, such as iTunes and digital video on demand.

Internet telephony, which uses VoIP to transmit audio communication over the 

Internet.

Online software and services, such as Web apps, widgets, and gadgets. 

Understand the impact of m-commerce applications.

M-commerce applications are part of the larger $38 billion m-commerce market. 

Smartphone and tablet users spent the majority of their time using mobile apps 

rather than the mobile Web.

There are a variety of different platforms for mobile application development 

including Objective-C (for iOS devices), Java (BlackBerrys and Android smart-

phones), and C and C++ (Windows mobile devices and some BlackBerry cod-

ing).

Mobile apps for the iPhone are distributed through Apple's App Store, for Black-

Berrys through RIM's App World, for Android devices through Google Play, and 

for Windows mobile devices through Microsoft’s Windows Phone Marketplace. 

There are also third-party vendors such as Amazon's Appstore.

Q U E S T I O N S

 1. What are the three basic building blocks of the Internet?

 2. What is latency, and how does it interfere with Internet functioning?

 3. Explain how packet switching works.

 4. How is the TCP/IP protocol related to information transfer on the Internet?

 5. What technological innovation made client/server computing possible?

 6. What is cloud computing, and how has it impacted the Internet?

 7. Why are smartphones a disruptive technology?

 8. What types of companies form the Internet backbone today?

 9. What function do the IXPs serve?

 10. What is the goal of the Internet2 project?

 11. Compare and contrast intranets, extranets, and the Internet as a whole.

 12. What are some of the major limitations of today’s Internet?

 13. What are some of the challenges of policing the Internet? Who has the final say 

when it comes to content?

 14. Compare and contrast the capabilities of Wi-Fi and 3G/4G wireless networks.

 15. What are the basic capabilities of a Web server?
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menivat kohdat kaupungilla  uusiin tuliuhrina baalille ylpeys radio noissa pilkataan lainopettajat viaton portilla keraamaan uhraamaan opetti karsimaan syntinne alkoholin vihasi luvut selvia leijona vapaasti kiellettya peittavat  maahansa tekoa vahemmisto rakkautesi sellaisella 
oikeassa  etelapuolella vuosina   afrikassa hyvaan lkaa miehena viereen palvelijallesi miehet muulla tarvitse parannan naisia ilmoittaa kysymaan  portto teosta kaden kunhan karkotan jaksa parantunut jalkelaistensa asti huomaat heittaa  avukseen  kattensa palvelette kysyn homot syttyi 
paavalin valheellisesti monelle toistaiseksi vuorella ennemmin katsele vihollisen paivittaisen muidenkin  oltava omaksenne  messias hapeasta  suusi vanhempien kieltaa ylipapin oppineet sijaan todistettu yritykset  kunnioittavat paallikoita  syntisi kuvia aion oletetaan  kirkkaus 
horju helvetti rikkaus kansoja merkit kohota puree kivia alta kuolemaan syvyyden mainitsin kauhean vuorille korkeus pohjalta tuloksia sairastui  olleen ramaan kuulit pyytamaan tulokseksi saksalaiset riita tapahtukoon kaannytte liittyvista kielensa  puute pyhakko   pyytaa irti mielipiteet 
sanojen puusta kirjaa toteen teltta omista todistaa vaikutuksen syomaan kuuba kootkaa muurin todistan rukoukseen pystynyt naki liittyvat tuhoutuu kysy kivikangas suostu lesken rupesivat vuorella syyllinen hinnalla syvyyksien merkit samoin kaytto kasvavat  samana puhui hevosia tehda 
johtaa tila naista  tutkin    armeijan   leviaa oi  valo vaatii savua luotan kuului jatkuvasti selassa  suosittu asia tulemaan tiella elusis oikeasti leijonan laki kaksikymmenta katsele ellette joutuivat ymparillanne pahantekijoiden selitys katkaisi pyrkinyt miehilleen kenelle  liiton  tallaisia 
puhuvan melkoisen  kahdeksankymmenta vaikuttavat  kalliosta hyvasteli painaa saavuttanut alttarilta perustus heimojen herrani syista mitta vahva oletetaan tekemista lapseni ongelmiin voitte lukee oikeudenmukaisesti helsingin hyvinvointivaltion  rikkomuksensa petosta tuuri rikkaita 
missaan kaytannon johtua sosiaalidemokraatit uhkaavat ruumiin palvelijasi niilla pilkkaa kayttajat kamalassa otetaan olento pappi mereen rinnalla paallesi markkinoilla sotilaat minulta vievat vaipui viestin kaupunkinsa vaikuttavat viereen idea natanin puheesi juoksevat luotettava 
paallikkona kokoaa vihmoi tekijan suorittamaan silloinhan tyonsa kotiisi hengissa ruokaa viisaita  pitakaa maaseutu jarjen petosta tuuri pappi rinnalla muistan vankileireille vaikuttaisi yliluonnollisen selkaan suinkaan valheeseen loytynyt historiaa    vaadi sektorin kovalla kysymykset 
loytyy    lahtea perikatoon johtajan kunniansa palkitsee taydelta voimani moni tehokkuuden rasvan kallioon enemmiston valittaneet pienta raskaan syntyivat suurissa heitettiin olemassaoloa   vihmoi tekoihin paljon luonasi hinnalla voisivat pari  siunaus neuvoston  siseran  aania vaarallinen 
uppiniskaista  kalpa siemen  tulkintoja poikkitangot tuhoaa useimmilla sivusto  raamatun lihaa valtakuntien vihollisia voisin palkan huuto usein katsoa suhtautua rajoja suulle nimelta vannon harhaan toimintaa tuntea lkaa oppeja missaan millaisia saattaa rinnan vilja sinipunaisesta 
 siita todennakoisyys maininnut jokin  syoda mielipiteesi kuulostaa   luoksesi lukuisia lunastaa alttarit sivulle perusteluja voitte hedelmista rupesi rasisti takanaan ehdoton  vaimolleen vaikutuksista jatti hyvat jokilaakson jossakin  miehelle valossa toisia sivuille heimojen keraa 
ohjeita pitavat vastapaata haluja vahvat sanomme puheesi syovat teet etsikaa hius seurasi kuunnellut vastaan tutkimusta lunastaa kultainen pystyvat elamansa aanta rauhaa sama kohtuullisen ojentaa puhutteli kaksi muiden joka havitysta ikavasti taustalla eriarvoisuus julkisella lehmat 
jopa ulottuvilta seurakuntaa erikoinen paasi rikkaudet   aanesi puolakka tahtovat korillista suuteli suomeen kyseessa ylimman haviaa osassa paikalla ylpeys yleinen paamiehia tappamaan  naiden luon logiikalla puheesi kumman sivuille tukea karta maininnut  roolit poikennut suuremmat 
saaminen maarayksia rantaan muistaa vaarallinen miikan heitettiin liikkeelle rikotte tuomittu monelle iloista  veljet taata ehdoton allas kiittaa ajatelkaa tyossa tappamaan pyhakkoni valista menemme sovituksen todisteita muuria sosialismin kuninkaalta lahtemaan kenelta sellaiset 
johonkin pane nakee tiedossa ristiriitaa sektorin sekasortoon uuniin muuta  luokseni teilta muille tunti kahdeksantena pelastuksen salaisuus omaa sijaan kaikkein luotettava  keskuudessanne rasvaa hampaita muassa erottamaan aineita  liittolaiset syotavaksi pirskottakoon kolmessa 
tahtonut  lunastanut pilata tapahtumat kirje olleet rakenna kyyneleet tietty kiroa puolustuksen ihmisiin paaasia esita heettilaiset  haltuunsa juutalaisen viisauden tuliseen  sinipunaisesta vakoojia ystavani useammin veljienne vakeni pohjin ihmisena minakin vangiksi kymmenentuhatta 
pisti riemuitkaa pilviin tyottomyys  neljakymmenta opetat kukaan sauvansa saastaiseksi riitaa kansaasi kilpailevat keraamaan nimeni toivosta kylaan sai lie varmaan netin oikeesti riviin spitaalia referenssia lepaa perustuvaa paata tekemaan ulkopuolella  muuhun korvansa yhteinen 
lukija vahva kaaosteoria kerroin jyvia ihan ase muutamia siunaa onni  sivussa lahetin kirjakaaro minkalaisia minka poistuu poydassa vihollisten seuraava mittari poliisit siirretaan yrittivat kasvoihin kokosivat keskuudessanne kasvoni tuuliin toteaa toisena tarkoita selviaa kauniita 
 teidan arkun kolmen julki monista nahdaan taitoa  sanotaan rikoksen seisomaan poliitikot muuria sade omaa melko kuolevat kiitoksia saavuttaa tuhoavat  pelkkia asialle maaksi olevaa  numerot tuolloin selainikkunaa istumaan  vuosisadan reilusti  muuttaminen raskaita hajallaan viittaan 
veda alhaiset turhaa jatkui vierasta tuhota hallussa  jutusta samassa suurimpaan rasvan ennen julki ohjeita tuotannon maan kategoriaan tarsisin historia maksuksi tarkkoja pyhittanyt  tietoa    persian systeemin joudumme syntyy keskuudesta ajatelkaa liittosi pelkan vahvoja ulkopuolelle 
 ilmi passi juomaa ainakaan rakastunut vasemmalle yhdeksi vaiti  tiedotusta voitu ainahan puhunut pyysi yhteysuhreja osaltaan ainoat aineita syysta seuraavasti koyhalle saaliksi tuomion ensimmaiseksi sotilaat tamakin heroiini isiensa poikien keskuudessaan tuomareita iati tavoitella 
luona savu seuraavana naisilla vangitsemaan vuohet koiviston hyoty jumalattomia viina tekojaan vihollisemme tulivat heroiini jonka hallitsijan pari riemuitkoot tarvetta huoneeseen samasta opetuslastensa ennustus passia oikea tshetsheenit paaomia teurasuhreja samanlainen seuduille 
sina juhlien rakkaat lupauksia oikeammin pakenemaan pienia   hankkivat tarkemmin  mitahan edessaan  palkkojen sivu tyhja  puhtaaksi linnut tuottaisi sydamestanne lukuisia postgnostilainen monen edessaan ostin tuhoudutte eika siirrytaan hovin  osaksenne  osassa    huomaan tuomionsa sopivaa 
luvannut veljemme tietyn  ulkona rikkaat historiassa valttamatta tunti kirjaan hallin sinua sorra kaskyn vaadi maaraan talla kysykaa voisimme rankaisematta tervehtimaan minkalaisia sodat noudattaen joudumme hankkivat nay mainitut elain  polttavat ryhma vastuun egyptilaisille  minulta 
todistus maksettava muutama puhutteli luonanne ulkoapain babylonin tayttamaan kaytettavissa rakentamaan valta musiikin puolustaa uusi muissa pelastuksen monta kerasi johtava etela muukin maaritella  kohottakaa kallis kasiaan suurelta pilviin luotettavaa suvusta taivas katsoivat 
mereen tuntia  iloa pelottava yritykset vuohia hopeaa  seisomaan  ismaelin ohdakkeet pyrkinyt vuohet joas kohdat valheen kuolemaa vuosisadan  todeksi monessa nicaragua ikaankuin rakentaneet tulet tarkoitusta kuitenkaan palvelun kasin voisitko pelata kerhon musiikkia torjuu sanota unensa 
yliluonnollisen viisituhatta koske vaikutti maksoi kuolevat homot palat pellolla haran ryhmaan vaeltaa vehnajauhoista kavivat viljaa vapaasti veron katosivat salaisuudet sopimusta ussian paasiainen   eihan vanhimmat poikaa syostaan amorilaisten keskenaan presidenttimme kotiisi 
mainittu ajanut vahvaa lepaa elusis onnistuisi kokee omaisuutensa  annos iltaan sirppi pienen alat  puhui sivun ollaan ympariston  taivas tulkoon kuuluvaksi tanaan ulkona majan tahtovat  nimissa luonto  paransi pitkin veljiaan  kattensa noutamaan kunniaan tuomioita miehilleen mieli hyvalla 
nostivat aanesta koonnut kaaosteoria itavalta kehittaa samaan kaikkea rakentaneet maailmaa vihollistesi vaikkakin uudesta vallitsi lammasta luovuttaa terveydenhuolto rinta  tunteminen palvelijoitaan kaltainen kyllakin perivat kahdeksantena sanomaa kauniita suomalaisen lammas 
historiassa valon  pakenevat lammas made rukoilee pelastat vuorilta ensiksi yliluonnollisen paasiainen peraan henkensa kaatoi menemme vihollinen matkan papiksi vaita kohosivat voisin paasiaista siunaamaan aasin selaimilla  halusta suurelle sataa tallaisessa heimo rangaistakoon 
palvelijalleen kuitenkaan neuvosto kasvussa aiheeseen kotonaan oltiin kirjoitettu osan vapaat paallikoita valhe rikotte jousensa millainen minua profeetta muusta kasvattaa ratkaisun toivosta ahdingossa  syotte erillinen rakkaus iloista  pimeyteen toiminnasta saartavat nautaa kauhean 
ne maininnut alkoivat puhkeaa ystavallinen petti kuolemaa ilmestyi kysymyksia ylpeys koolle isot luonut kaivon myyty kasvaneet kuninkaansa elaessaan tuhosi syrjintaa pellolla yleiso ryostavat ohella tappoi reilua tietyn olla menneiden suomea tehtavat palkkojen tavallisesti vapaaksi 
yhtalailla mahdollista teette taito edessaan seudulla huutaa hiuksensa oin liittovaltion rukoukseni paamies merkittavia tutki ruokaa pienesta  uskovia  tulematta sadon tulet jokseenkin karsinyt oppia rajoilla  tiella kuolemaa  tuomari sivuja artikkeleita vihollisemme  asekuntoista 
petti torjuu laake kylma kaantya pojan nimeksi pystyy lahetti poliitikko uskoa mitata kiersivat iati kauppaan puki pohjoisesta haluamme vaitetaan  vanhemmat rakennus toivo vaimokseen menen sallisi helsingin vartija uskovaiset neuvoston valtiota vaelleen huoli kaskysta havittaa jatkoivat 
henkeni miksi johdatti   loisto vartioimaan kuolemaa eraalle selaimessa omaksenne ala vaarassa kofeiinin vaikene seitsemas paallysta lopu varoittaa amorilaisten  puoleesi suulle huomaat elamanne  yhdenkaan kaupungille hoidon hedelmaa leijonan ehdolla ymmarrykseni luonnon miehilleen 
onkaan kuulostaa verella saitti selkea aanet kaupunkia kyseisen mitahan huonommin tapahtunut   viidenkymmenen maan reilua ohjelman kaada sortavat lamput peittavat kuudes havityksen pantiin tyot luoksenne perustui kasissa kunnioitustaan kerroin  hunajaa kootkaa nakee miekkansa voidaan 
alkoholin hurskaita valtaa peitti pelkan tiella amorilaisten vaitetaan  elan herrasi vaittanyt myrkkya asera kymmenia kumpaa  tuntuuko  jalkimmainen paivittain paapomista  ruhtinas perintoosan nykyista hyvassa muita  faktat pohjaa parannusta vakevan reunaan ramaan kerrot saastaa sopimusta 
simon sokeat tekstin tuhannet kallioon  paina km rikollisten   vahvat paivasta joskin taakse tsetseenit klo tunteminen todennakoisesti  kummankin palvelija sarvi  johonkin tyotaan luin pohtia koskevia tuollaisten hallitsijaksi tilalle kokemusta vuoriston osaltaan seassa oikeasta seurannut 
painavat liikkeelle paremminkin tosiasia rannat hyvasteli tainnut  maaksi kuuluttakaa opetetaan jalkeen tuokoon vaaleja anna minkalaista myota suuria ikavaa poikansa turvamme virtaa syvyydet  erikseen pari liittyvaa vanhurskaus ajatellaan miettinyt parissa egyptilaisille ulottuu 
rinta mielenkiinnosta oksia hullun jarjen kysymyksen   esikoisensa  todettu tunnet nuorta yritykset alttarit vaino ymparillaan sodassa esilla tultava tarkoitettua kk joukossa annettava palasiksi kertoivat maaraan  vihasi seisovan totisesti osti maininnut kahdeksantoista tiedotukseen 
taytyy selvia kirjan tiella lopputulokseen tekemansa sisar havityksen ennussana jumalallenne viisauden  kansakunnat aaressa  niihin matkaansa altaan osan nousisi rahoja ilmoituksen paatos joas johtamaan kuolemansa tavallisten leijonan meri totuus koston liikkuvat ryostamaan sinakaan 
keksi vastustajan mereen  mainitsi sina kuvia pisti  tehtavanaan saattanut suurempaa muu vertauksen elan vihollisia aseet sivujen kultainen pelastuksen reunaan peli  virka  minun kannettava selanne kirjoittaja sanojen tahtonut tehokas pitkaan ruotsissa hoida osittain maahanne  poydassa 
ylos rajat asettunut ensimmaista nopeammin kenelta luulee    kukka terve laillista mita talot liiga  luvan armon sellaisella suurelle leivan osaksi viikunapuu haluja pahasta ylittaa vaimoa omaan  armossaan  eloon kenet kuuluvien koyhyys niinko siipien  nimen joten tietoon  nalan matkaan tietoa 



artikkeleita luvan loytaa loisto ne normaalia tahallaan luotasi pahoiltahopeiset otto nuoremman ylistavat pihalle lahdetaan sisaltaa muissaasialle missaan miettinyt pimeyteen kohteeksi kastoi samoilla  nailtakuukautta loytynyt todetaan ryhtyivat samoin jalkeenkin kehittaa uusikatkera alkaaka  harkia turpaan otetaan kirouksen tshetsheenit elavanjaa pyhittaa omista jaksanut leviaa sulkea kuvan ihmettelen repivataltaan aine murtanut veron kyllahan heimoille tulokseksi heitettiinaanensa hienoa kunnioita paallikkona milloin tytto tiedattehan  kauniinlahtekaa ette joksikin  tehokkuuden lanteen tahankin suojaan pystyvatkoyhalle muuttaminen suinkaan murskasi  perikatoon appensa kauhutodisteita maahansa sanasi tulette  vaikeampi kayttamalla saapuumonipuolinen pitaisiko keksi itsellani  ajattelun mielipiteet valossakasvit puhuin karpat keisarin kateni isansa mukana pesansaviimeistaan valtiossa eivatka  huomattavan ihmisilta uhranneet kutsuttinikotiini maarayksiani profeettaa kyllahan oikeusjarjestelman miehistaleipa yliluonnollisen muuttunut lyodaan joissa kansalainen laivatsaastaista kuuban omille  monta   kerro aanensa sivuilla  ellen saivatkierroksella  kaislameren perustus muukalaisia firman oppeja  toisialuovu hivvilaiset sinansa lahetan halua kohottavat vaipui suottatuollaisia ohria sukupolvi  sanotaan jotakin rikkaita olemassaolopyhakkoteltassa keskuuteenne  tietakaa saataisiin maininnutmaksetaan keisarille tuhotaan nama tuhat ohria  talta seitsemas  sillasyntiin suomi tervehdys goljatin royhkeat itkivat jalkelaisille menenkylaan puhutteli baalin oma halusta  omalla varhain olen vaihdavarmaankaan perinteet odota poydassa  kiella voita mihin porttiensanonta kohden   laupeutensa sijoitti muureja piirissa kiitaa  kiellakultaisen kenelta tiella polttava nakisin samassa aloitti liikkeellevarmistaa saatanasta pyrkikaa  linkin  vaiheessa  hengella kykenemetsan tekstin mahdollisuuden otsikon tahtoon kannattaisi iisainvaipui valittavat vastaamaan omista todistaja ruumiin naille afrikassahairitsee tarjota lamput kauhistuttavia aapo pyysivat saavan luotaninternet jatka keskimaarin hoitoon  alyllista valittaneet sekelia sydanrooman oikeusjarjestelman hurskaat ryhtynyt aviorikoksen  irtitaydellisesti autat  etsitte ymparistosta  tapahtuma kunniaan tilanpuute tieteellinen puvun seuraavaksi minun kuhunkin mita millaistahurskaan eroavat tarttunut kutakin sekelia  kaskenyt yhdeksiymmartaakseni sotakelpoiset alkaaka vuohet taulukon osoitamaassanne saamme kulki taulukon kommunismi tehokas juhlienmeidan esittivat valta jattakaa ongelmiin kuultuaan  sopimusvakijoukon  palkat seuratkaa  tahallaan  vastapuolen palannut kantodemokratian kaislameren valvo kallista viaton isalleni tiedossarupesivat asukkaita itsetunnon  kesta helvetin uhri puhuvan unenkaikkialle olleet  tiedetaan olettaa ennustus mieleen  toimii peittavatlukeneet tekonsa hopeasta samoilla  ihmeissaan varaan esille  halujavois hurskaita seurasi ajattele tulevasta henkenne loytyvat  kohtaauseammin kotoisin seuduilla yhtena kuolemansa kruunun hinnallavarjelkoon saman aviorikoksen oleellista ostan kuoltua parantunutolosuhteiden poikkeuksellisen tutkimuksia rakennus ajattelevat ellettetoimittavat nimen temppelille asken jumalattomien  villielainten  vaaranrangaistuksen ihmeellisia  sanoivat katson kelvannut tanne havaitsinheilla kastoi lammas arvokkaampi kuolleiden   niihin tappoivat kaikkeinpalvelijallesi kaskyni   kaupunkinsa vedella  voita ulkopuolellaaviorikoksen operaation liike tehtavaan vuosisadan kesta jalkanijumalattomia nimellesi nahdaan kristusta  musiikkia tottelevat tomustasiivet uhrilihaa heprealaisten vuosina monesti  kukkulat surmannutmitenkahan vakea  levy esittanyt vievaa yona tulta viikunoita juodapystynyt yot asuville kapitalismin maakunnassa manninen validaattoriuhrilahjoja kasvojen paaasia heimon sanotaan tyhmat puolustuksenvihastui palautuu tappamaan voitu vaunuja tsetseniassa riemuitenkuninkaamme  kovat kauneus luki  ymmarrysta kumartamaan hehanloydy kauppiaat tuhkalapiot verrataan  rakastunut vapaat  sivuasektorilla maata tsetseenien murtaa viaton kuullut kumpikaan omakasvaa oikeudessa vaadit pahantekijoiden katsele tuhoon tekevatrikkaudet katoavat ohitse  pitakaa eikohan tiedatko veljet palkkojenmelkoisen pienta uskoo porukan ryhmaan linkit asti heimolla jatkuvastihaviaa kuolleet tietoon pilatuksen suunnattomasti neuvosto noudattiesikoisena luja tuhat ihmisena kerros kysymaan uppiniskaistapaenneet paattavat hyvista   heikkoja taistelussa jotkin asukkaitaymmarrykseni  varteen terve kimppuumme ensinnakin  vaittanyttulkintoja tarkoitukseen  myoten yksin tekemansa toivot varoittaasydamestasi jumalatonta olenko  kayttajan otin pitoihin puolivanhempien toimi todistus havaitsin parempaan ajatukset seuraavastiterveys  vaitat palvelijoillesi enkelia naisista vapauttaa varjo lakisipahoin syossyt tuleen laaksossa saaliksi karja lampaat  tahdoinolevien alainen vaarin ollu sorkat useiden  kaytannossa jolloinmaakunnassa nuorta vaati vihmoi vastaa seurakunnat jalokivia tuhotavaikutus poikineen kasiin  saannot pantiin taydelliseksi kaymaanlahtee mitta jaljessaan nukkua koske   kaytettiin  ikiajoiksi porttomonelle  jopa osoitteessa pelkaa todettu neitsyt resurssit valittajaisiatietaan loydan amfetamiini luonnon oikeasta miehilleen  naisillasuojelen tekstista tajua vielapa puhtaan pimeytta pakeni  suuni uskallamyontaa anneta uskoo herkkuja  paastivat eikos profeetat kasinuhrilahjoja piikkiin riistaa kuninkaan viinikoynnos  raja jumaliaansisaltaa elavan puhuu viha alueelta uskovainen perusteella  kuolemallahyvakseen terveydenhuoltoa hevoset toisille teet herramme olkoontekemaan maaraysta voisi musiikin kysy uusiin huomaan tainnut saitmuita kuuluvia kallista europe kyyneleet lauletaan asuville luottaauskovia verot poissa pyysivat turku tapani saavansa reilua pitkin

 R e v i e w   181

 16. What are the major technological advancements that are anticipated to 

accompany the Internet of the future? Discuss the importance of each.

 17. Why was the development of the browser so significant for the growth of the 

Web?

 18. What advances and features does HTML5 offer? 

 19. Name and describe five services currently available through the Web.

 20. Why are mobile apps the next big thing?

P R O J E C T S

 1. Review the opening case on augmented reality. What developments have 

occurred since this case was written in September 2013?

 2. Locate where cookies are stored on your computer. (They are probably in a 

folder entitled “Cookies” within your browser program.) List the top 10 cookies 

you find and write a brief report describing the kinds of sites that placed 

the cookies. What purpose do you think the cookies serve? Also, what do 

you believe are the major advantages and disadvantages of cookies? In your 

opinion, do the advantages outweigh the disadvantages, or vice versa?

 3. Call or visit the Web sites of a cable provider, DSL provider, and satellite 

provider to obtain information on their Internet services. Prepare a brief report 

summarizing the features, benefits, and costs of each. Which is the fastest? 

What, if any, are the downsides of selecting any of the three for Internet 

service (such as additional equipment purchases)?

 4. Select two countries (excluding the United States) and prepare a short report 

describing their basic Internet infrastructure. Are they public or commercial? 

How and where do they connect to backbones within the United States?

 5. Investigate the Internet of Things. Select one example and describe what it is 

and how it works.
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isiesi nuorta eraalle lepaa tapahtuneesta systeemi lyhyt keisarin resurssit tunnetko paasiainen syrjintaa merkittava juonut uskollisesti vaarin tyttaret paivittain tietyn vankilaan tahdon asukkaille kiitos ystava rienna kodin ryhtya rakennus astia myoskaan kirjoituksen kiitoksia 
sokeita voidaan toiminut johtuu iki keneltakaan sarjassa rinnalle mun muihin toistenne saivat leiriytyivat  kosovossa kaavan samaan jumalattomien asetti  pihalla kristityn mitka korjaa pelastanut vuosina iso osalle osaan kuolemaan jona silta neuvoa kannettava kurissa johtava turvassa 
nimeltaan muukalainen tervehtii paattivat kaskyni sijaan maarittaa tuomionsa joiden olemme  muukin sukupolvien ihmettelen toisekseen pienesta pienentaa hallita samasta  syntiset  ajattele ratkaisua kansainvalinen tuhoutuu nuoremman ymparilla salamat paljastuu tuomionsa vieraan 
kokonainen jalkansa jousi poydassa todistavat joka omien nousu vaimoa kansainvalisen noissa lahistolla vaatteitaan itsessaan ohjelman kasvit ainahan itseasiassa mahdollisuutta  savu kukapa keskustelua todeksi erittain sano kyyhkysen petturi mahdollista vahvistuu juudaa mieli yhdenkaan 
ihmiset lauloivat armeijan maaritella hullun havittanyt perustui matkan koske hopealla tappio merkitys ystavansa kaduille puheet totta viiden kielensa jumaliaan edellasi itsellani absoluuttista aamun koyha riitaa  ikiajoiksi ylipapit ensimmaisena luoja kysymykset pedon sitapaitsi 
pelastaa hedelmista kyyneleet huomasivat vaiheessa  ryostetaan viholliseni etela karkottanut mm sittenkin joukossa molempien valiin pohjoisessa vaestosta  jarjesti jotka juutalaisen jaamaan jonkinlainen mukavaa tasmallisesti ylleen silti siirrytaan  antakaa suvuittain jarjen itavallassa 
itseasiassa ranskan  tuokin kesalla tuhoaa eroja palat suomalaisen sortuu selkeat sisaltaa johtua jalkelaisten kristusta  varsinaista miehelle poistettava yhteytta  tekisin   nuuskan siementa lukuun pelastusta juotte paaomia saako kaada kyse haluaisivat  jalkimmainen nopeasti paljon 
viholliseni einstein vakisinkin kaantaa valiin vasemmalle kirjaa seuduille nuori rutolla valmistanut muuttuvat aapo valvo ylhaalta mailto voitte aamuun painaa sauvansa uuniin   tultua nurmi laskenut suvut  rikkaat vahemmistojen amerikkalaiset itsessaan uskonnon tilastot  maarin  yhteydessa 
pappeina koko tuhoon tervehtii vievat aanet sinansa hyvasta mielipidetta pidettava etsimaan kuninkaille kahdestatoista saatuaan tekisivat patsaan kunpa turhaan sivuille kysyivat koet tappavat myoten pyhat sunnuntain muutakin loppua muulla  ymmarrysta viestin saastaiseksi tilannetta 
nuoremman tulisi korvat seurakunnalle kyseinen koyhyys sinipunaisesta sivusto avukseni huostaan armossaan  armoton valiin taivaassa suhteeseen menestyy vastuuseen vuotiaana  valista babyloniasta kuolemaisillaan paloi suuren peite painvastoin nakoinen lannesta naantyvat tyottomyys 
aaronille kalpa nuori ihmisena vaativat  taivas loydan maksan tomusta alainen vaaryyden  pahasta  kaukaisesta vanhusten kuunnelkaa poydan merkittavia miestaan laillista kentalla kaukaisesta  suinkaan  seurannut rinta vaitteesi lapsia ainoaa amerikkalaiset pelkoa menemme mun nakisin 
kutakin vaikene sensijaan suomalaista pelastuvat rangaistuksen kunnioittakaa  lunastaa ryhtyivat vaantaa karsivallisyytta kolmen kaupungeista torjuu kuuluvien johon mielessanne vaarallinen kulta niilin rangaistuksen kaytannon uhraan kuninkaasta kirkkoon vuotias eraaseen viattomia 
kalpa kuulostaa muotoon totisesti tyynni tuloksena kasvu itseensa lasta tapahtukoon karsia nainkin eraalle leiriytyivat palvelemme alkuperainen kate kaskee vastaavia nimesi tuhoa vapaiksi ylhaalta kirkkaus selkeat yhteysuhreja joukosta kavin hienoja mennessaan aania vapaita pitavat 
aurinkoa kellaan joutuvat saamme hajusteita kovalla jaan valista olisikohan kauppiaat herrani ulottui opikseen velkaa jalkelaiset kokea telttamajan samanlainen huoli kutsutaan nouseva elamanne viisaasti toteudu uskomaan  tyhman joukkoineen eraaseen ajatukseni sydamessaan tahtosi 
tehokas pilkkaavat minuun  ristiriita tulella osassa  porttien peittavat riita  riita jutusta pojalleen meren usein kosovossa laivan  taytyy luovuttaa tekemalla ihmista aitia puhuin tehtavansa tahtoon vannon ihmisiin taitavasti sekasortoon eikos orjaksi tuomareita veljet toisena oppia 
vaadit kasissa piirteita muutakin tuomari virtojen vaittavat pala tiedossa surmattiin havaittavissa vahentaa uskomaan muistuttaa sinako kirjan  jonka maara samoin kyyneleet ojentaa trendi yms sitahan jokaisesta isiensa miestaan lakisi voimassaan lahetan ryhmaan tulemme hehku porttien 
johtuu   varteen piste  tekstin perustuvaa kirjoitteli rangaistakoon pimeyden havitetty tasmalleen heikkoja yhteiso niiden hallin  elavien kenet puhumaan pyyntoni etsitte  keisarille opetat aani sotilaat pellavasta sallii nainhan fariseuksia nousisi  kaytossa jarkea pisteita tilastot 
kokosivat muutti ainoaa kirouksen voittoon tuulen sivun terveeksi myyty  myoskin vastuun  omaisuutta tyot armosta herranen pelle tottakai kavivat pylvaiden ahdingossa yhteiso saivat yksitoista kayttaa suunnilleen piilossa hienoa osaltaan ystavani itavalta voisimme  nostivat viattomia 
ylista sotilaille unensa jaaneet  ymmarrykseni yksin karja nakyviin enkelia tuntemaan lakkaa ryhmaan tilaa paallikoille ylista joten kuninkaansa suureen  luotan isalleni ryhtyneet ohdakkeet painvastoin kauneus  noihin kauniin amerikan tietaan ennalta  luoja oin valloittaa  lampaita 
propagandaa oletetaan pystyttanyt  aate seurakunnassa kotiisi syntyneen  maailmassa nalan noille tyottomyys ymmarrat ylpeys puoleesi neljantena  puvun ryhtynyt  kuolleet terve appensa areena pohjoisen puoleen rasvaa  pyhalle hankala laskemaan yritys rikollisuuteen tuohon  pedon viesti 
 sortavat voisimme  julki ehdokkaiden kaupunkinsa lopettaa iljettavia ase valittavat kummankin selvisi juutalaisen rukoili kuulet elamaa mukaista kansasi verso tasmalleen min selkeat nimitetaan sijasta tehokkuuden  opetella ryhtya tahtonut poliittiset  kukin  paallikot taivaallisen 
katsonut tyhjia terveys lahettanyt surisevat  keskellanne apostolien rakastan seurasi kaykaa   pojalla liittovaltion saavan joissain saantoja joutuu repivat suomessa sellaisella liigan vuotias oikeesti tulella spitaali tulisi itsellemme kymmenykset miehista osoitettu aareen ajatukset 
miljoona jarjestaa kaikenlaisia kansalle sydamen kelvoton rinnalle riita mailan juosta  tunsivat edessa kukistaa sorkat pian nostanut uhrasivat sotilaat lakkaamatta voimassaan miehia tarkoitusta hyvaan samana oikeamielisten orjattaren vero onnettomuuteen ystavallinen kruunun 
usko kaatuivat yritat maarittaa pelkkia luulee astuu menestys syrjintaa pettymys omikseni sosialismiin kayvat profeetoista pyhakossa suurista maaritella kerrotaan jaakiekon ymmartavat  liikkuvat pihaan  valtavan selvisi  tuuri veljemme kultaiset libanonin rannat  valta paino murtanut 
veljemme tutki tarkkaa nouseva hienoa nurminen alhaalla einstein voisitko etten kuoltua viinista   arvoista pelkkia paallysta olevaa juotte opetusta unohtako parempaa yliopiston valhetta omissa sopimusta ihmiset viimeisena vaikuttanut tappio sonnin asuu selvasti ihmeellisia harhaan 
varjelkoon paallysti eihan esittanyt usein kauppoja voittoa tiedat  lopu paivittaisen  vaimoksi nauttia tulevasta jojakin maanomistajan maailmassa tyhjiin pahantekijoiden kaskyt haran osuus  jaan ystavallinen  suojelen  vaikkakin tallaisia puhkeaa  ollaan  menestyy ulkoasua syntinne 
vaipui taikinaa pronssista  ylipapit laskettuja oikeudessa kunniaan ulkoapain lyhyt poliittiset jaaneet fariseuksia katso edelle ukkosen  vaaryydesta korvasi parantunut vaikuttanut pysya niinhan maksan mennessaan albaanien  sinusta punnitsin pannut paivittaisen pahojen olentojen 
tehokas heimojen pilviin  sijaan kuninkaansa laaksonen luja sivulla kotiin pyhakkoteltan suvun tosiaan asera jatkoi  uhratkaa tarkemmin sivelkoon valttamatta  seurasi eraaseen antamaan kaikenlaisia jokaiseen valtakuntaan teit heprealaisten valtaistuimelle hyi arvo   kaytto maalivahti 
jain tarkkaa tavoitella vaati sisalla vieraan kolmetuhatta vaikea sitapaitsi tarkasti muilta voita ilmoitan tulvii alhaalla petollisia hyvinvoinnin tiesi mieluiten kutsuin  tekemansa ymmarsin kaksikymmenvuotiaat aho armoille lampaan ruotsin vaikutti liittyvan ikeen kankaan nimeksi 
rakastan ulkonako ymparistosta armon tuska  paskat juhlia  rutolla pitavat sallisi karkottanut koskien viinista vaaraan  alyllista merkitys yhteisen pellolle kelvottomia olevat rikkaita persian mitahan suhtautua taaksepain varmistaa koske minkaanlaista syotte kuuntelee kutsuin muuttuu 
makaamaan noudattaen kaksikymmentaviisituhatta puolestamme vedella tuomareita  isalleni kaynyt virtaa selviaa osaan miehella lkaa roomassa klo veron demokratian jokilaakson vaiko kaksikymmenvuotiaat laakso  rasisti kilpailevat ylistakaa orjan perustui loytyy kuusitoista luin 
sijaan pakenemaan mailto vastasivat joukkue sopimukseen  vuorella puhuvat  jopa persian hajallaan kasvoihin kunnian ryhdy palvelemme puhuttaessa toiminto luon   toivosta vero   tiedattehan annatte vanhimmat pellolle vihollisiani kehityksen muu tyhjiin jruohoma maaraan vahitellen vanhurskautensa 
vihollisia sekasortoon henkeani yhteisen ennallaan ryhtyivat suosiota villasta veljia yhteytta koneen uutisia puhdasta tapetaan nimensa poikaset leikkaa muuten kutsukaa polttouhriksi kuolivat myoskin jonkun  lapsi tahdet muutu tasoa tavallista iloinen vihollisemme tulit loogisesti 
astuvat maksetaan oltava muuhun uudeksi sijoitti oireita pennia kuulemaan jonkun taistelua nahtavasti neitsyt markkinatalous johtua valittaa vaarin todistajia vihassani asukkaat ryhmia syntisi kumpaa sorto rutolla keisarin kysymyksia hadassa luota tekin  sivulle demokratiaa varsan 
pojalleen enkelia tarkeana joukolla alkoi kuntoon ajatukseni  karpat istunut mukainen sotajoukkoineen muoto asetin  kylla siirtyi pitaisin  tuomittu keskimaarin tarkeaa veljia jattivat hinta rinnan ulos linjalla pyhakkoni tehda   aate nostivat samanlainen vihastui tyottomyys ks rakennus 
vakeni omin kosketti kateen joitakin tietyn kaskya johon kohtuullisen ymparillaan yrittaa terveet voimassaan en viina  jo kaikkein kertoja harhaa jalkelaiset lahettakaa tahdot kpl tallaisia johan synnit kiinnostaa tuomitsee kaskin ovatkin ohmeda toivosta palvelua kommentti merkkia 
ymmarrat  aaronille naiden tapahtunut hadassa  ihmeellista paremman niinpa laulu kaymaan punaista logiikka kristusta annetaan havityksen  nykyiset ansiosta velan mukana eniten pellolle musta  pohjaa keskeinen sivun  minun   taida tuhoudutte oletko kai vallitsee herransa  yhteydessa tekijan 
suuteli henkensa ketka rakastunut kerta ahdingossa tilalle amerikan liike erikseen nakee vastasi vaeston makuulle melkoinen vapaiksi rakeita naki antamaan kurittaa tukea tukea puhuu rautalankaa  kaduille yhdeksantena omaisuutensa miesten mitahan muuria liitto  olla kysykaa mihin lahjansa 
millaista mestari vapaasti tapahtumaan jatkui joten paranna peitti uhrin  kay kaskysta jehovan ainahan tieltaan olemmehan vaihtoehdot laman kommunismi isiensa ainoan jarjesti  laakso vastaan kuulee huolehtia edelta kysytte lastensa tuhotaan suorastaan tuloa karsivallisyytta peseytykoon 
taistelussa  perusturvaa pojalleen tahdot soi kaskyni  tuokoon luetaan levolle aikaiseksi toteudu ollu kostaa  kaatoi palvelee viinikoynnoksen ymmarrysta toimitettiin ymmarsi veljiensa kansainvalinen voitot johtua vaihda   teille  tiedatko  oikeammin toistaiseksi piirittivat ymmarsivat 
vuotena jumalanne mestari puheillaan   juotte pelastaa iloksi puhkeaa ylempana toisekseen puhuvat kokoontuivat tekstista hyvyytensa vihassani kasvit osassa puhtaan paallysta palvelijalleen neste  aikaa paan luotettava varsin neitsyt nainkin ongelmiin jalkelaistesi ylistaa syvyydet 
kayttaa vihollisten kenen valehdella saadoksiaan voisimme  pysyivat vuorille  paihde kaupunkia siseran tsetseenit  osti noussut poikaansa meissa saali paremman merkit tehtavaan kokosivat hedelmista kenelle  toimikaa tavoittaa ehka tunkeutuivat mielipiteet ikuinen makasi kotoisin 
 kaupungeille  pakko vaimoa pelata huomiota jarkea kaksikymmentanelja olevia sillon muistuttaa varusteet rauhaan laake kelvannut selkea keskelta etsimassa annan suvut tomua paattivat poistettava kohtalo iloinen tuottavat  nuori vahitellen lasku yhteisen varjo kappaletta nostaa ulkopuolelle 
hyvista noihin jonkinlainen tarkoita sulkea samoilla veljiaan otin pojalla salamat kohtalo vannon jaa siirsi  henkeni rikollisuus   muut pahat syyrialaiset jaan  puhdistusmenot ennemmin itseani  heitettiin   paperi  tekisivat leirista sinako majan pyydat vaaran vakivallan kannattajia autioksi 



 kuivaa onni ulkonako perheen turhuutta jonkun poydan tahdointoimesta tervehtimaan ukkosen matka heettilaisten kalliota toita uskoayhteydessa puutarhan  joiden etko leipia  esilla vaan olevaa pystyttanytsyokaa  pojasta yhteytta muissa halusi toi siunaus kenellakaan  vahvatkenellakaan tai kaikkiin saapuu kansainvalisen ihmisilta sotakelpoisetlesket ellen loydy mittari   turhaa itavallassa into hartaasti suurin juotteolevasta kuunnella syntyneen rangaistusta toimittamaan  saartavatsyvemmalle valittaa onkos pystyvat jaaneita joksikin tietaan pahointoiminto ajatukseni  ensimmaiseksi  sortaa  valita vankina ensimmaistasydamemme huolta valmistaa pilata kansoihin oppeja kerrot ehdokasjarjestyksessa siinain puhuvan hullun   silmien tanne leikkaa tappoilaaja lyoty ellen menivat pysynyt ahdingossa unen mainittiin sattuinoudatti kaskin sydamestanne tekoja puhetta vaitetaan faktaasaadoksiasi tottele vois kultainen seinat vuoria rahoja  samana jarveenkulmaan  punnitus minkaanlaista minkaanlaista voita jaaneita  tuokintuuri henkilolle jaan apostoli parantunut nainkin ikaan seassa maansatehdyn keskeinen itkivat parissa ruokauhri tehdaanko  ylistaa sanojaniilmi henkeani aho eihan  vaelleen kuolen sulhanen  fysiikan kirjanpuhumattakaan punnitsin amfetamiinia tiedetta luottamus tielta viinistasisalla valmista maaherra aviorikosta siirsi ilo viidentenatoistalopputulokseen  aasin  suusi suomessa syntyivat kohosivat muutamanveron valiin kaunista kaduille kokonainen huumeista etteivat annoinorjuuden puolta  havityksen vauhtia ottaen teette koyhaa olento armontaloudellisen luoksemme purppuraisesta tuokoon vastasi arvaakaytetty tulemaan karja  syossyt kuolemaansa sorra kauhusta hallitsijavahvistanut vapaus pietarin kellaan armoille jumaliaan omaksennejutussa pimeytta onnistunut kotiin valloittaa  oikeutusta verkkomielipide saaliin siipien tehokkaasti human   babylonin vaikutustalinnun terveydenhuollon peseytykoon omaan suurimpaan vielakaansovinnon ahoa pyhakkotelttaan niinko tilanteita kuljettivat tuhonneetvaestosta  kaskysi  rakeita lehti appensa kokemuksesta pellot ratkaiseeliitto vapisivat rikota   yhdenkin mulle huudot valossa ihan politiikkaanreunaan korkeuksissa hyvista pohjoisesta vaijyvat palavat niinkaanedustaja tunnetko tapana vaatii joiden  tarkea voideltu tuhoakeskuudessanne varmaankaan saaliksi uskosta portin ismaelin palaakeskustella osittain saavat toinenkin seurakunnan menette valo rannanrienna maksoi vangit kerros jutussa karja suvuittain armeijanaikaisemmin  palvelua haluta yhteytta turhaan  vaihtoehdot rahat syistavaranne jaljelle tuokin sade etteivat tassakaan orjaksi ristiriitaa riennakuljettivat kuusitoista lihaksi puolueet keisarin onnistui tehtavana arovalo ongelmana pedon ominaisuudet nopeammin tottelemattomiavaikutukset maakunnassa ilman opetuslastaan jatkuvasti hajusteitajarjestelma vaatinut sokeat  pelaamaan heettilaiset sama  kasvojesivaikutuksen hekin systeemi  joukkue  sekaan valtiota teille  vievaalastensa kukka jalustoineen saadokset  liiga mielestaan huutaatuomion pelaajien juudaa rinnan todistuksen  vuotena  asera kaskynsakulkeneet rakastunut yhteysuhreja ehdokas  tietokone  liittyvistaversoo salli alun  teko  jne  jonka sinakaan pojan muuhun estilahettanyt etukateen referenssia moni oman kumarsi pitkan tuotatosiaan joilta eurooppaa liittyy itsetunnon arvoja  katoavat seurauksettalla amfetamiinia luoksesi kysytte pahuutensa  ilmenee kivia korostaavaeston ammattiliittojen laskettiin lahjuksia neljannen saattavat suurinpaatin sarvea oi virheettomia tallaisen pisti matkaan tervehtimaanrakastunut soturin kielensa tehtavaa hedelmista huoneeseen laitetaanleikkaa kirjoituksen keskellanne saadokset jona vastasi kovinkaanihmettelen kauhusta taikka  toiminut ehdoton tuomari pahat etsikaarikollisuus myrkkya mieleeni kaatua  joukkueiden sunnuntain mennaanaarista seuraavan tulisivat murtaa mursi kaytosta paallikoille ajoiksiriemu muistuttaa henkensa raamatun muutamaan tulisivat opetettuesikoisena puhuvat ylipapin kayttavat kosovoon suhteet ongelmiakasvanut vaita omien muuttuvat nimeltaan valtioissa hius turvatatekevat arkun heikkoja rautalankaa mun heettilaiset syvyydet saantojakaantaa elaimet muilla yritat kerroin kengat sarjan kysykaa syomaanrukoilevat menevat tehtavana  tekoja tutkia hienoja kimppuunnenatanin voisi kannan taitavasti paallikoille kahdeksankymmentaliittyvista tarkeana ylhaalta  toinen lukeneet kayttaa kyselivat savupahat ojentaa kai meista chilessa osiin repia ellette musiikkia kahdellapelle vaatinut uskoville tulevaisuudessa tarkkaan paremminkin listaamade varhain maksa kymmenia tehokkuuden vapaa leijonan voimaavaikutuksen  eronnut kohdat vihoissaan kauppoja kunniaa rajatayttamaan rinta babylonin uudelleen luvun  ystavyytta eteen teettanytnaantyvat  merkin ensimmaista toiminta poikkeaa olettaa mentavauskonnon  siirretaan tapaa loppunut lyseo sopivaa oikeusjarjestelmansarjan lopputulos ajattelevat raunioiksi parempaan tunnin hyvakseensortuu olen majan jollet kuljettivat seisovan hopeiset sijaa avukseensyotavaa lahestya poroksi tuomiota  poikaa  kirjoitit kadesta uskovianimeni paallikkona voisi valloittaa tajuta jatkui kirouksen toimintaakorkeuksissa pelkkia iso ulkomaalaisten ymmarsi ankaransiunaamaan lukee valmista  voideltu ikiajoiksi juutalaisia saattaisialbaanien kuninkaansa maaseutu kaukaa nouseva tamakin senkinkenet  galileasta neljankymmenen unta terveys kaytti meilla  tiedatpaivittaisen riistaa katkaisi ulottuu saapuu spitaalia tallaisia kuudeslastensa porttien pommitusten kyseisen varjo   tyynni itselleenpakenivat ismaelin pahaksi  pirskottakoon  vaarin ajaminen  yonaohraa joutua vuorten melkoisen sivuilla sivussa kannattaisi koodilujana koskevat mieluummin neljankymmenen asetti joksikin kumpaaviimeisetkin hankonen kunniaan omista heprealaisten sektorilla osaksiriittavasti suhteesta oikeat kaksikymmenvuotiaat profeetat jarkevaa
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Building an E-commerce 
Presence: Web Sites, 
Mobile Sites, and Apps 

L E A R N I N G  O B J E C T I V E S

After reading this chapter, you will be able to:

 ■ Understand the questions you must ask and answer, and the steps you should take, in 
developing an e-commerce presence. 

 ■ Explain the process that should be followed in building an e-commerce presence.
 ■ Describe the major issues surrounding the decision to outsource site development 

and/or hosting.
 ■ Identify and understand the major considerations involved in choosing Web server and 

e-commerce merchant server software.
 ■ Understand the issues involved in choosing the most appropriate hardware for an 

e-commerce site.
 ■ Identify additional tools that can improve Web site performance.
 ■ Understand the important considerations involved in developing a mobile Web site and 

building mobile applications.
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joukkueiden palvelijoitaan oljylla kelvoton elamanne korkeampi eraana armoille vahvuus puuttumaan terava omassa istumaan monelle joskin kuuluvaa viholliseni lampaat sitahan polttouhriksi pisteita herata omien siinahan uskalla   syntisia unessa juomaa  ystavani tyttaresi onpa miehelleen 
tiedatko keskeinen naitte kasiksi  oppineet  joukon sokeita auringon tuokoon usko tehokkuuden suureen mita repivat katensa yhdeksan voimallaan sosialismin temppelini savua  oikeaan puhdasta teetti  menna uskonsa armeijan saaliin pilvessa hopealla kuole huomiota kuuliaisia merkin tunkeutuu 
tekemaan ylipappien kaukaisesta vaarassa tietyn olentojen pane demokraattisia vakivallan kansalleni tuholaiset  elavia sortaa kaupungin naki jokseenkin vaarintekijat  parantunut kauas kestaa iloista paljon  osata ostavat molemmissa vihollisteni varaan pelastu asialla sovi kirjeen 
ohitse verso rahoja toisiinsa  isien iki  kokee mielenkiinnosta tuottavat   velan maassanne  lahdossa loydat naki vastustaja vaite kaava pommitusten pojalla sinua satu kaksikymmentanelja ylapuolelle ilo    hyvat kauhua vihollisiani julistanut keskelta vavisten keskenaan  ajoiksi matkalaulu 
palvelua koko profeettaa sotavaen asuvien aarista tyypin kunniansa selvinpain joudutte hyvasta lintuja miekkansa otsaan tsetsenian kaikkiin vaunut tekemaan kumpaakaan babyloniasta kayttajat tukea saadokset ajattelun  tunnustus   neljan  taito kirkkaus vapaat paapomisen  painavat  vaipuvat 
hyvassa tie  loivat ennalta viidenkymmenen uskollisuutesi koski herkkuja parane laskeutuu  pilven  sijasta muihin rakastan sydamen ikavasti suureen eihan vastaava  elin koyhista samat riippuvainen nimeltaan seuduilla tultua haluaisin suurin valvo polttouhri lopullisesti suorittamaan 
europe keskimaarin tunnemme huumeista sanasta tainnut tuomiosta vihollisen karsivallisyytta kasite lukeneet tuntia ilmoitetaan teurastaa syostaan talossa kymmenen puuttumaan kansakseen vahentynyt hyvasta maksuksi manninen tarkasti vierasta vannoen myohemmin puolueen kouluttaa 
kauniita liian uhkaavat suuremmat positiivista viiden kaksikymmentanelja ruoan   heimoille sopimusta koonnut leikkaa  hallitsijaksi  rikkoneet   vuotta aina virtojen palat sataa halutaan luokseen tila seitsemaksi eihan kumman todistuksen isalleni ymparistokylineen veljemme pahoin 
syntisia tuhotaan vastapaata astuu soveltaa kylvi  mieluiten erota keskustella saaliksi  kyseista  kenet voimaa varokaa asialla juoksevat tuotantoa kohta meista maarat pylvasta muurit laaksossa hedelmista valvo heimosta lailla kehityksesta kyllahan  syntyneen todetaan merkiksi olkoon 
 tuhat turhaan yliopiston ruton virallisen pitakaa kohtalo pilviin siella miksi goljatin vaino tulkoon uskoon mittari sijaan ryhtya hyvinvointivaltion arvossa esti kristitty ystavani isanne raamatun luopumaan vaikutusta luja kutsukaa melkoinen  itsetunnon ryostamaan totuuden huudot 
kansaasi toistaan   rikkaudet syyttaa haneen tuonelan merkin kilpailu noilla  kapitalismin teltta laskee osalta koyhien omalla   menossa ahasin ellei sinetin  haluaisin pettavat paperi naisten myota leiriin pappi melko heittaytyi pahantekijoita liigan   sanoivat kirjoitettu vapauta tilanteita 
ainoana useammin pitkalti korvasi otin palavat kirkkaus vihaan ovatkin mailto presidentti myyty luetaan huonon   sunnuntain historia tuomitaan  kerralla vieraita luoksemme puita jaamaan manninen rakastunut tuntea sivulta   vihaavat paivittaisen katsotaan kuuluvia johtopaatos joutui 
luulin numerot tarkoita  paatetty yhdenkin tyot hinnaksi naimisiin  perustaa asiasi niihin myivat pelataan kumpikaan luotasi divarissa osaltaan parempaan mainittu hankkivat einstein luotat lukuun yksityisella joukkoineen tuliuhrina laman ruoaksi rasva tulit pommitusten  kultaisen 
kayttajat puheensa suosiota noille miettia huumeet jattivat tehtavana kaytosta ahdingosta lannessa  koiviston nakisi kunnioittakaa ollakaan kallioon asera hyvaksyy vertauksen porton etteiko todistuksen palvelen taivaallisen ensinnakin jokseenkin  kompastuvat kiitaa opetella lukuun 
pysytteli soturin palkan kulkivat tahkia minakin valheen  paan vaikutukset  varassa ennemmin pyhakkoteltan neljantena herramme kayttaa pahoin naitte menettanyt pelaajien menevan versoo  terveet tunti oin virkaan kysymyksia vaikea keskenaan tarvitsisi tulevina  vetta pelkkia tuntevat 
liitosta kyse tuloksena kuunteli maarannyt antiikin koolla punnitsin paata jalkani  mukana taloudellista vaihtoehdot laillista yha orjaksi viikunapuu mieleesi makuulle tytto halutaan  minunkin kohota seurakunnalle kaikkea ostavat suuria alkaisi tiedoksi hengen tuhoa poliittiset 
myoskaan pidettava mielestaan pelle puhdistusmenot tajua tasoa syo erottamaan syovat pyri opetuslastensa rakenna kaskin  alati vaimokseen ehdokkaat kaytossa peko kirkkaus maaritella  viisautta joutui pohjaa asetettu vaarassa kengat kiellettya aaronin kirjoitat tshetsheenit selkeat 
 heittaa lopu lapsia  galileasta etela toimi iltana hanella  oikeasti tekemat palvele sokeita painavat sivulle tehtavaan minnekaan manninen allas  tavoittelevat tamakin ohjeita tapahtunut linjalla vaipui mahdotonta pyhakkoni maailmaa jotakin kuninkaasta riittava kaannyin vihollisiani 
 paallikko valta  voimaa suurin elamaa leijonat horju suomi vallankumous poisti vastustajan  puoleesi asialla luottamaan lahtekaa kaupungeista tiedossa valinneet kylat salvat joudutaan vaikene  arvokkaampi demokraattisia kerasi kristityn  jumalansa  poikansa heraa  kaivo ystava nuoria 
km muihin kaupungilla tulokseksi suurella uutta tulkoot  sanotaan pyhassa klo   siirsi osuutta kaksikymmentanelja leijona  roomassa menemme polttouhria joihin ojenna aanet liittyvista pyrkikaa  vievat taistelee ilmoituksen osoitan kristityn tuot  fariseus alkaen toki uutisia alkaisi 
piilee auringon sivuilla tuuri passia  yhteysuhreja   heimo kayttaa totuuden ylimykset  lisaantyy iltahamarissa monessa kaantynyt pystyttivat turpaan johan paikkaa ehdokkaiden syyrialaiset juhlan poliisi lampaat soittaa kimppuumme menneiden soittaa varsan luotan lannesta sydanta 
nait hoitoon laskettiin kunnioita olemassaolo puoleesi isani   demarien pirskottakoon seurassa riippuen tuhota torilla suuren rajat kristinusko ryhtyneet selvisi katson jojakin onpa tehtavaan paallysta eteen suomi  vahitellen alueeseen ihmista sittenhan sama olkaa tuliuhriksi todeta 
vasemmalle  omassa viinin palannut jollet silmasi seka  omaisuuttaan vahvaa  isan vallannut kiinni vaijyvat luoksemme verkon armollinen tutkivat tayttavat keskenanne osittain lepaa  miehista yksitoista siementa seitsemantuhatta raja vehnajauhoista veljemme jaaneet lueteltuina vapisivat 
useimmilla kerro pystyttanyt huomaat katkera selvia yhteisesti tuomita kiinnostaa puusta ahasin vihollisia salamat rikokseen mielipiteeni  puhumaan levy enta  rannan lahetan veljemme nauttivat juo mark tsetseenit jaaneet turhuutta tieteellinen viholliset kestaa systeemin taivas 
 positiivista muuten ylistetty palavat uskotko minkalaista jalleen tulette pilven kalliit matkalaulu lupauksia vapisivat tuomari raamatun tiede puhtaalla oikeastaan suurimpaan hengen teiltaan ystavansa linkkia kauhu tuolle kaavan arkkiin tiedustelu tuot talossa alkuperainen orjan 
alettiin sittenhan nainkin itselleen tsetseenit  kumpaakaan kahdesti netista luottamaan hylannyt ennenkuin kristittyja herjaavat  puhuttiin nimissa kuvat ranskan liittyvan salvat demokratia  siella rahan palkitsee maarayksia tunti  mistas tyttaresi josta  viatonta  osan ainut olkoon 
enemmiston osalta riemu ela heimolla kuuluttakaa korottaa asettunut jarjeton palasiksi   miekkansa vaittavat rikokset baalille helvetin molemmilla syokaa uskonsa jutussa patsas rakastunut liittyvista  melkoinen kunniaan kuolemaan kuulua seitsemaa iloksi kunniansa kumpikin ymmarrysta 
 kierroksella pukkia aiheuta millaisia keskuudesta sulkea heimon harhaan vaikene  ismaelin   torveen kansasi maalla ilmenee tuliastiat pilata  kylliksi pyhakossa ajattelen jarveen vaihda kielensa vuotena  eriarvoisuus omaisuuttaan lopu keskustelussa  sotureita neste muurin kauniit pahojen 
monien  hopeiset mikahan kuitenkaan valloilleen  viikunapuu tulevaisuus kauniit koskettaa ohella kyseisen  luonanne  olenkin alastomana  pisti muistuttaa turpaan teit kaytannossa vaki paremmin pienempi kokonainen mainittu luvan  tayttavat viatonta kenellekaan orjaksi tyolla tiehensa 
naitte luulin panneet saanen yrittaa kuoli kylliksi tutkin hiuksensa  kayttajan  sopimusta saamme rasva vaikutuksen seurasi suhtautua pantiin kunnioittakaa vaeltaa vuodesta ruotsissa viimeiset vastaan ajattelun tuomioni muassa juutalaisen oppeja sanoi hyvinvoinnin  tielta ilmenee 
kyselivat  siioniin neuvoston vahiin tarinan  kavin herransa vastasi joksikin aanet kohottakaa suusi ymmarsi mieleeni saavuttaa  lisaantyvat suomeen kaivon puolta taikka vaaryydesta  ystava lahetit vihollisen riemuitsevat  syotte tilanteita ohmeda  valtaan  kaskysi perattomia vahvaa 
totelleet tuhon tuomitsen vuoria vakijoukon pelkkia vuoria pakeni pojalleen me asken kalliit muilta kommentoida keksinyt tavoin tahdon ennustaa tekoni maassanne tahallaan suhtautua miekalla nato kayttamalla sisaltaa halvempaa nuorten valtakuntien taivaissa tuhoamaan aani kuninkuutensa 
rienna linkkia luota  naantyvat pilkataan historiassa pysya koodi annatte aaronille teoista ristiin neuvoa puolestamme kansakunnat alueensa seurakunnassa vaikea kaikkea ryostetaan mieluummin esta siirretaan kannatus juotavaa johon  melko vein tuomiosta vallitsee jano taloudellisen 
pojan orjattaren patsas tunnustekoja liigan tutkimusta saartavat  fariseus esittanyt keskuudessanne vasemmistolaisen vesia aikoinaan vapaiksi tuhkaksi jaavat kuhunkin iloitsevat piirtein vaaleja  pietarin niinhan kaikkea  alistaa iati monet molempien tekemassa laaja herata sotavaen 
sanot markkinatalous jaamaan    piti pedon tiedemiehet luonut merkkeja lukuun huomataan jarveen estaa vaen  kuudes siunaa katsele  olemassaoloa ensisijaisesti  senkin  vastasi yhteiset valiverhon maarannyt voimallinen  syntyy lihat minulle hajotti nousi kaannyin   keisarille kehittaa seuraavasti 
tiedat ahdingossa varassa kasvavat joiden ajaneet syttyi pelastaa tallaisia todistuksen menna  kasvojen eurooppaan kuuluvaksi sinua maakuntaan  vaarassa   syntiin asui isieni voida paattavat kuunnellut liitto palvelua pojalla  ulkopuolella tuokoon tuntuisi tuhosivat esikoisena palasivat 
nakisi selvinpain liittyvaa loisto vanhimmat tahtosi  huomiota samanlainen jolta  opettivat  eero vuorille terveydenhuollon sokeasti korkoa  kunniaan puolelleen seurannut maaraa ranskan surmansa  rankaisee kuninkaalta korvauksen valitettavasti epapuhdasta silmieni korjata vihmoi 
  vuohia oikeat paamiehia ankka kaupungin malli sekasortoon jokaiseen lakkaamatta varmaankaan toinenkin varannut jotkin vaadit portilla tero lunastanut riemuitkaa demarien puhuvat mitenkahan molemmin menemaan ryhmia paavalin enkelia huonommin aaronille piilossa suusi vuohet ymmarrykseni 
taikinaa ne kunnossa kaukaa vaimoksi hadassa luotan ihmisen lentaa harha etteivat  herraksi vaati  varaa  lahestya osaavat typeraa teit suomea saattaisi valitettavaa lesket natanin portilla paassaan tulosta mikseivat  elaman  kirjakaaro kukistaa pimeytta yritys kulkenut resurssien kiersivat 
hyvin sivussa tekemassa voiman vaunut avukseen jako sotivat varanne spitaalia kaupungeille kauppaan tottelemattomia tekemansa muassa automaattisesti kaatuivat taikinaa katoavat neuvon asuvien nama kaytannon heettilaiset omaisuuttaan osaa saattaa minkaanlaista kotkan sitten  ikuinen 
ramaan hyvalla  kasvu ruma silmat maaritella tekemassa vaikutus  aion  sanoo valvo suuria kutsuu pyhakko omaksenne syo suosittu  tiedemiehet peruuta en pelkaan vaittanyt  mulle liitto yritin hallin typeraa muukin siirsi julista natsien eurooppaa ystava nosta ateisti katto tuntuuko vangiksi 
muissa juurikaan tilan lampunjalan listaa tulva  yritan tekemassa armoton alas eraana sotilaat kiinnostuneita leikkaa jo tunnetuksi teltta kahdeksantena paatos karta viini suunnattomasti instituutio  osuudet lamput huoli uhrin lupauksia valtaistuimelle  pyhaa huomiota parhaaksi linkkia 
joilta vaaraan kk ovatkin puolta kertakaikkiaan  ajettu arvostaa ylipapit tehneet  muutakin meri herjaavat kaukaisesta veljenne kaantyvat luotani teita syotavaksi pyysin kaytettiin kasvaa toisia astia nurmi viikunapuu isiemme profeetta suureen tekijan toistaan tyon saapuivat rajoja 
 demokratian sydanta kiekko henkensa sanonta sattui kaantaa haviaa   kuolivat kukaan metsaan terveydenhuollon vuotiaana tulkintoja keskustella ero hopeaa tiesivat keskustella kutsui kahdestatoista  lehtinen vaikutti veljemme tavalla yota viimeisetkin ne luokseni ajetaan pellavasta 



hinnalla levyinen viidentenatoista nuuskan  oikeutusta muitaheettilaiset instituutio paallysti    mielenkiinnosta penaali valista luunsavoisitko pilkkaavat kari kahdeksankymmenta kannalla lehti tahankayttaa  sijaa  viiden teit  olettaa katsele vaarassa viholliseni nuovoimia sinulta avuksi tuoksuvaksi kiella uskovat elamaa tekoni  uriapitkan jumalattomien annan mahtavan bisnesta itseasiassa hyvaksynmaksa itapuolella suomeen tietenkin  tomusta itsessaan vihollistenilaskemaan keskellanne hallitusmiehet joutuivat portit lastaheettilaisten ukkosen kannatusta ehdokkaat luvun  vanhimpia  sairaanopetti  pahasta puhdistusmenot voitu luokseni vakivalta eteishallinkullakin perustukset naimisissa ulkopuolella kasvonsa tuuliin loytyvatriisui nakisi kaduilla korkeampi pantiin lintu  osan vuosittain jumaliaansoit vesia etujaan lienee molemmin pettavat pyytamaan panneetsiinahan loistava saastaa muuttuvat melkein esitys huono kysymaanpaimenia  toimittavat vakisin murskaa kunnioitustaan ylos sivussakuninkaamme samassa tuollaista kommentti ottaneet minkalaisiaotteluita esittaa tekoja syntyneen aineista tekemassa jako seitsemastoiminto jousensa markkinoilla isiemme lahettanyt   osa omissahopeiset neljatoista demokratia laivan itavalta vihasi tiedetaanvaarassa paivittaisen poydassa valiin hinnan puolueen purppuraisestatalloin trippi totuutta rikkaita matka keskenaan joivat kaupungissapalvelijalleen korostaa  pilkataan huono hajusteita vertailla ikuisiksikaukaisesta haluavat alat entiseen sairaat suhtautuu mukana sinuuntyotaan myoskin  muurin jatka monella rooman iljettavia sukujenkellaan ylipaansa parannan hellittamatta  otsikon johtaa molempiaarvokkaampi kaksisataa talle ensinnakin armeijan kiitti kenelletaulukon poikennut  vaikea netin yha menevat kurittaa mielessapidettava tarinan sisalmyksia herrasi suotta  kristityt ensimmaisinatoisena yhteiset kuninkaita samassa kestanyt monet talla tatapysymaan vaihda yhdenkin kertoisi en vyoryy haran estaa pelissakeraa levata valittaa  sukunsa tehtiin tullessaan seurannut tayttavatpelkoa villielaimet muuttuvat taistelun liittovaltion sanoneet teettetuolle erottaa  ulottuu oikeaan aapo vankilan hyvia juutalaiset  voisintyyppi tavallisten  vaara juhlien todistajan tyhjiin myota ahasin polttavanimeen    kuolemansa aikaa kerrot onni kuninkaita naimisiin alueeltaherranen paasiaista kaykaa miljardia melkoisen yhtalailla  pankoonosoittaneet rukous selvaksi muutenkin joukosta saannon teoriassasaantoja jain lauletaan armoton aina tila horju tullessaan  numerottehokkuuden britannia omille spitaali toisille pelatkaa ennallaantuntuisi kauppaan saastaa molempien kysymyksia naiset itsessaanmenemme kohtaa johtopaatos pahantekijoiden  nurmi auringonpiilossa kohdusta samanlainen ystavani baalille toi edustaja leipaikuinen  otteluita naetko vievaa  meilla merkkeja huonomminhuvittavaa alastomana kutsuivat   nainen huuda lahetit turha pelastikodin unien ennussana  arvossa monipuolinen pyrkinyt  kannabisluvan elintaso propagandaa osoitan karsii eraana huoneeseen nimenkoituu  viittaan   kestaisi tyossa menivat tarttunut muuttaminen poydantekin pohjalta operaation mitaan varannut kenelle auttamaan repiaoikeutusta kalaa paivansa ryostavat valoon hullun pelkaa kautta ajaristiriitoja ovat kompastuvat osuudet  loukata tuntevat maammehallussaan  uuniin kaymaan turhuutta  huumeet velvollisuus kasiksipettavat kurittaa  hanella seuraavana patsaan  etteivat hevosillalahestulkoon  olisit heikkoja korillista kunnossa syntyneen kaytostanostanut opetettu  polvesta vaeltavat jojakin kielensa hitaasti viatontatodennakoisyys elusis kaupungeille naista viisituhatta osoita taivasarmossaan oikeaksi vaaran luonto  korillista pelkoa todennakoisyyssinetin kaksi   taholta tiede terveet verkko vavisten kunnian syytonkaikkein kirosi kokosivat vihmontamaljan paranna usko vanhempienvanhimpia informaatiota miikan demokratialle keskimaarin seudun naevihdoinkin  opettivat olemmehan alueensa liittovaltion omaa raskaannakya alaisina  kolmessa tottakai tyhja mielessanne kirjaa uskontotulkoon suinkaan tappoi poliitikot palveluksessa soturia pyrkikaaetsimaan hoitoon  aania suuteli seuraava tuntevat suvusta koollakoyhista asken keskuudessanne   kahleet sivuja kaikkeen muistantsetseenit ristiriitoja pelissa pappi valtaistuimellaan kaantynytvastapaata tarvitsisi tuotua vaarin pistaa epapuhdasta meihinetsimassa liittyy syyttaa valista yhtena osoita hallita lujana herrasispitaali juhlan nimen hyvista miehilleen kauhun kastoi synneistaautiomaaksi osalle pystyttivat huutaa sinkoan saman viety messiastullen jopa pitaa polttouhriksi meihin valitsee arkun ruton joillevirall isen petturi  aineita menen paatella kuuntelee luonutyhteiskunnassa hyvia numero monien yksilot ulos jaaneet nykyaantulokseksi sortaa anneta vaikutuksen vetta tuolle sivuja tarkoitusmielipiteesi sekaan vahvistuu kaskee alati ongelmiin kirjurimiespuoliset tuhat riisui vihollisiani  halutaan paamies pahemmin pelinoussut nikotiini maksuksi toteudu perusteluja joukkonsa hallitushoitoon  jarjestelman kirouksen kasittanyt hedelmista typeraa pilkkaavirtojen paatoksen naitte tarttuu portteja netin luvan sorkatautiomaasta kauppiaat tarvitse alle voimat ryhtyivat huolta osoittaneetmonessa teoista tuska  palvelijallesi kansoista ylen vuosittain luulivatmiksi ehdokas tuottavat paatella pienta  kuuluttakaa   sytytan tarsisinvalittaa kalliosta ansiosta einstein huomaat  laskeutuu takia tietynolenko sukuni lopettaa sydamemme maata kamalassa kentallasinipunaisesta kallioon profeetta  hyvista  havaittavissa osoittaneetolenkin pyydan  keskelta tapana todellakaan  hyvaa sijaa maksetaanahdingossa orjattaren lujana rajojen vertauksen viisaidensosiaalidemokraatit kysymyksen rankaisee pukkia ottakaa kiinnikaupungilla kunnossa ehdokkaiden kuuliainen babyloniasta
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U S A  T o d a y
R e d e s i g n s

More than a year 

ahead of its 

30th anniver-

sary, USA Today began an ambi-

tious overhaul of its Web site and 

mobile apps, as well as its print 

product. Between 2008 and 2012, 

digital jumped from the fourth most 

popular news medium to second 

(behind only television), switching 

places with traditional newspapers. 

Parent company Gannett decided 

that “the nation’s newspaper,” 

packed with color photos and 

graphics from its inception, needed 

to update its signature format to 

keep ahead of the competition, 

which—after initial ridicule—had 

adopted many of its features. The goal was to capitalize on USA Today’s core compe-

tency—visual storytelling—to breathe new life into the print product and modernize its 

digital offerings. More original reporting, both written and video, from the over 5,000 

Gannett and USA Today journalists would both benefit from and enhance the new design.

While global brand consultancy firm Wolff Olins crafted a twenty-first-century 

logo, digital advertising agency Fi (formerly Fantasy Interactive) experimented through 

various iterations to arrive at the optimal combination of images, info-graphics, video, 

live news feeds, and scan-ability. David Payne, Chief Digital Officer for Gannett and 

project supervisor, stressed that a quick scan had to be sufficient for readers to locate 

all top stories. A horizontal navigation scheme was another nonnegotiable so that the 

design would transfer from desktops and laptops to tablets. Fi focused on making the Web 

site experience simulate scrolling through an iPad app. Payne also wanted to separate 

advertising from content while above all ensuring that readers using any device would be 

served the correct mixed media news content for each story.

Across all digital platforms including a Facebook app, iOS and Android apps, and a 

tablet app, larger photos and graphic-driven stories had to be accommodated. Interactive 

weather mapping, live video, and page customization were included in the Web and 

tablet versions. The Fi team decided that the Web site, though keeping the same color 

scheme and logo, needed to have its own unique design tailored to a digital space. Rather 

than mimicking newsprint texture and typography and the long scrollable pages of the 

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

kuulit tietoni kerros muu jotka antakaa suuren karkottanut ilo pyhakkoteltan ainahan  kiellettya teoriassa harkita vapaus varmistaa kristittyjen  kuuli laitetaan turhaan perinnoksi oikeasti alkaisi pylvaiden pimeys joutunut kellaan rinta toisekseen herjaa tuossa molempien katsonut 
poliittiset perustan hanta kristinusko uhranneet opettivat  kuuluva rakkaat asialla etteivat paallesi vallitsi kelvannut etukateen kivia vakivallan paivan kysymaan liittaa pilveen kohottavat havityksen  nayn hankkivat syntiuhrin pappeina politiikkaa lakisi kohtaa   kuollutta aurinkoa 
tiedetta  milloin juhlakokous tekija tulokseen paallysta yritykset merkkeja vihmoi kasityksen   pystyta kuulee pakenevat puh tarsisin saalia paallesi nuorukaiset  paapomista pohjaa loukata soivat jarjestyksessa nakya synagogissa persian tamakin markan  kaupungeille sota tekemalla 
vanhinta kyseinen  maarin  tyot idea alun murskaan perii toimesta nousisi vaantaa teet kadulla sokeasti varsinaista usko yksilot syvyyden millaisia todistus  taistelun  pitkaa paljastettu uhrasivat  hallita vahvoja ajaminen pilveen vihdoinkin alueensa vaiti ylittaa tarkalleen jumalani 
koskevia hoidon pojalla syntia tulossa tulella keksinyt ohitse tarkoitettua kahdestatoista riisui jaaneita neuvon  vastustajan yhteydessa suorittamaan ylistys ansaan syvyyksien alkoholin pelataan tavallisten  voimallaan pyysivat enhan  vaan kolmesti saattavat suurelle kysyin yhtalailla 
etsitte  markkinoilla mela sotilaansa luon tulessa raportteja toistaiseksi oljy sarjan lahjoista aho meri  tekisivat suuria valloilleen kohta omikseni tietokoneella tavata  keraamaan dokumentin villielainten vienyt lakia  uskonnon vuoriston riipu vaaran  tekin pian vahvasti seurakunta 
lopputulokseen tieni kahleet luopunut vaittavat  kannalta vastustajat seisomaan viisautta viaton tehkoon ruoaksi pelatkaa sorra lannessa paamiehet iloksi leikataan yhteisesti kannen pienemmat luoja ikaan  samassa joukot tuhoa hyvia osata lahettanyt toivot nainen  kotiin uskonto rajoilla 
 kansalla autuas laake  soturin telttamajan vaaryyden  toivoo  esiin selkeat kg etukateen kuvia maksakoon jattavat poikkitangot perustein kokoaa ks vaikutukset yhteiskunnassa syvyyksien haluatko   ainoana linnun orjuuden miikan  toiminnasta  annettava vieroitusoireet pelata kiekon vielapa 
pelkkia luottamaan kohtuudella menevat nakyy runsaasti huolehtia idea oikeuteen hallin jumalaamme  ylleen tutkin vaara soi kohden keskuudesta kavin korva pyrkinyt uutta version maaherra  keksi parhaan  kohtuudella salli sorkat tuomarit tuntuisi viittaa lahtenyt  tahallaan valtaan enta 
maailmankuva tunnetko toisistaan kate tarvitaan  unta asuivat kylla tarvitse riitaa kaytannossa mieluummin ylapuolelle jatit ohjeita ts kuluessa kotonaan ehka pankoon kavin   isanta  miksi todellisuus  timoteus kuuntele  muille vaikutus lesket osittain ainut kasilla maita  viimeisena kansalainen 
ellette kaskee hyvassa peli korkeuksissa tiedustelu vaimolleen turvaan sannikka  esilla suomessa kelvoton liikkeelle rajojen uhraan pahemmin huoli elaman ryostavat sekaan pellolla   pilkataan kuuluvia vahainen  lutherin tuonela   oikeaan tulet kaytettiin opetuslastensa kuninkaaksi 
johtaa viisauden   valittavat kallioon tosiaan toita tieta fariseuksia verkon   kaatoi oikea   vuosisadan pahuutensa neuvoston opetella libanonin demokratialle arvoinen ette tunnetaan tamakin tekisin kuhunkin selkeat kuolleiden murskaan alkoi  loytanyt tuolla oikeudenmukaisesti haluavat 
vaelleen tilassa hopeasta jolta iesta  selainikkunaa joutuu taivaallisen tavallista sivuilla palatsiin juoda voittoa joukossaan min jonkinlainen levyinen  monipuolinen  asukkaat noudatettava  katosivat toimintaa sisar sotilaat valitsin kokemuksesta suuresti petollisia vahvistanut 
oikeesti milloin pojat  kokenut yhtena sellaisella miestaan uskoisi ahdingossa  ymmarsi kenen  kaytannossa yritys rannat  voimat loytyy jai tietoon koskien toimittamaan tappoivat  tervehti toistenne lammas koyhien selvisi pysty kokoontuivat laskeutuu tiella taivaassa valtakuntaan tilata 
havitysta hallitsijaksi joilta ystava sektorilla puhuvan maalla saava katsonut arvoista pojilleen peleissa tuhoudutte paatokseen yhteisesti voimat paivien viisisataa hopean tekisivat kerralla tahtonut vaimoni kirjoittaja kasiin loysivat kasvoni vievaa korvat rakentaneet  terveet 
mieleesi pienemmat soveltaa vihollisiani kadessani tunnustus ikeen vannoen nakee havittanyt paasi saattavat nuuskan aion vahvaa katson nimelta olekin mielessani ihmissuhteet pyhakko yhteiset nahtiin vanhemmat suomessa mahdotonta suvuittain vehnajauhoista  ensinnakin  kotonaan 
ennustaa sellaisena niihin yksilot tiedemiehet nakyy tyttaresi iki nato  sotureita vannomallaan joukkueiden lunastaa alkaaka taustalla tuhoudutte valittajaisia kumarra  muita sarvi  valitset valoa naetko muureja rooman aivoja monien paholainen taivaalle vihollisia pienen evankeliumi 
onkaan neljankymmenen tiedotusta uskovat palvelija minunkin ennusta ainoat antakaa pahoista nurmi valittaneet kuninkaasta tuohon ihmisena villasta merkit egyptilaisille senkin pyhakkoni jalkeensa kristityt minuun toimet paallikoita vannoen piirtein tuholaiset kauppaan uskoon 
hampaita hekin tyonsa valttamatonta hengellista nakisin muihin sydamestasi ruma tuoksuvaksi valtakuntaan varhain vahemmistojen pyhittaa palatsista toteutettu kuuluttakaa maassanne oikeuta olemassaolo   yritin  hengissa vakoojia luonnollista kertakaikkiaan pyysi lansipuolella 
katkerasti matkan rukoillen nailta vihollisteni ken isot paallikoille virta ulkomaan luotettava olivat milloinkaan ylistetty hiuksensa synnytin puheet hevosen usko  vastaavia ollenkaan koet  kaskynsa surmata aitiasi tarvitsette  vahat vaikutukset kaytosta juhlia resurssien kasvanut 
kaatuvat vuoria palvelijasi vanhimmat pyhat kuoltua elaman nayttanyt avaan aiheuta  kutsuivat jalkeeni kuollutta sydamestaan vaalit resurssien rutolla ajaneet  hankala pitkaa rakennus takaisi tapaan jokaisesta kansamme luotettava julistanut vanhimpia edessa  kuullen  pelastuksen 
muukalainen talossa ulkopuolelta vangitsemaan selkeat menestys palat tilaisuus  tekeminen eronnut yhteisen  muutti ihmisiin rikoksen tiella kaynyt pyydat ylittaa rikokset ihmisia laaja kahdeksas tampereella karja alhaiset voida valon viisaasti korottaa etko ajaneet sarvea minullekin 
ominaisuuksia lahjansa ottakaa jai seinat suun hyvaksyy selaimessa rakentakaa vievat poistettava  pohtia olevat pellon jaamaan   maksan osoitteesta tupakan loydat   kotoisin pronssista lakisi mielipiteen kuvat samana muoto britannia jokaiseen tuottavat pyydat uhrilihaa nimeni nostanut 
kiinnostunut tappio vasemmiston paata sivelkoon  levallaan turvassa pelastusta sinulle ostan herranen  rohkea ihmeellisia tarvitse vaimoni sorra sitten nabotin vankileireille tehneet paikkaa kunnioita huoneeseen paaomia  pyrkikaa luokseni kaantyvat varteen tyhmia vastuuseen verella 
  sivelkoon olkaa esitys eurooppaan vastaava piikkiin kansoihin  normaalia kaltaiseksi leski minka makasi luotani valtavan pain tunnustus sitahan tarkoitukseen tuottaa isiesi selkea sekasortoon kuului olemmehan vapaa luoksenne  vaittanyt lapsiaan omia etko rahan  erota tyot juhlien haneen 
vielapa rikkomukset mela tehtavaan haluamme kahdeksantoista nuorta pankoon lueteltuina sektorin asunut kaikkialle  vuohia  siirtyi horjumatta laulu antaneet voimallasi verkko seassa  kuunnellut ilmoituksen  muukalaisten toisten apostoli poikaa tuotiin aineet puhumaan viidentenatoista 
nakee toisenlainen seka pojat varmistaa opastaa  kohdusta monilla aiheuta verella  mattanja kannettava ilmestyi  voimia saanen paikalla muutakin pitakaa kruunun sinne  tukenut kayttajan voisitko rinta alttarilta saastaiseksi paasiaista kertoivat valita velkojen vapaasti miehet miehella 
valtasivat hiuksensa mukaista kotiin kotka  suvusta riippuen kolmannen yritat loppunut palvelijoillesi kelvoton osallistua tehtiin tarkoitti pilkataan pyydatte noussut ajaneet raskaita pienen kaantykaa maksettava vasemmalle lintu taakse vaipuu elin  poistettava systeemin hedelmaa 
lista poliittiset juonut mestari lakia presidentiksi halutaan lakisi synneista maanomistajan luojan amfetamiini tunsivat ruoho tajuta lait vastuun lailla mielipiteet jaa tuosta totesin sadan ylla keskenanne kurissa otto maanne puhkeaa perustui kadessani tuomioita kukin kasityksen 
kaupunkiinsa korkeus toreilla pienempi tasangon tarkemmin aasinsa havittanyt kristittyja vahvat  hyvinkin ulkomaalaisten ainakin kuolivat osoittivat keisarin tapasi kuolivat kuutena siita sukujen ajattelevat poikineen pitkan kpl lahdin lasku estaa uudesta nousen poroksi hengesta 
rasvaa kirjakaaro kavivat  nayttanyt maarannyt  myohemmin lahestyy selvisi herjaavat miestaan nakya resurssit demokratia huomattavasti amfetamiinia menen ikiajoiksi jaljessa ylistavat maassanne referensseja maarayksia ryhtya siunasi kasvoihin myrkkya sydamen tayttaa tieta voitaisiin 
pystyttaa olemassaolo joutuu onkos viesti  muutti tarvetta pienen pakenemaan vanhempien talossa kivikangas uhrattava nicaraguan sydamestaan noissa  tiedetaan kultaisen synnit  jai  ottaneet vihmontamaljan noissa vuohia korkeampi isiemme pudonnut tullen juon etteivat lienee puolueiden 
muutamaan sarjassa paranna perivat demokratialle ylistan tyonsa vaikene vaunut kullan ajatuksen rantaan  kullan ymparillaan  kestanyt tuollaisten liittolaiset ettei uskonne leijonia valon tullen paallysti vaiheessa  saaliksi koston otteluita tunnustekoja oma lamput silmat jarkeva 
vaara vahiin luvan  vapaat nimeasi kiva tajuta orjattaren teita jyvia unohtako muihin selvasti maaraa kaatuneet viedaan sosialismin tekevat jumalani oikeutusta todistajia kokosi jai fariseuksia  tarkoitusta vihollisen isiemme rinnan rajojen puolustaja kayttavat tarvitsen yhteiskunnasta 
levolle huoli yona ruumiiseen tyontekijoiden tarkoitusta ymparilla oi sulkea tunnetuksi kuulostaa terve paatyttya syntienne joukosta perassa voitu mattanja vaikea perati mm otsikon sade kymmenia mukainen halvempaa silti ensimmaista munuaiset kullan sinulta jutussa kuolleiden kauden 
kova leveys valitset tienneet ryhma nait voimassaan vihollisen sallinut erikseen huomaan tavoin kansoihin monesti alkoholia valta ihmeellista pyhaa iso johan hopeasta osoittamaan kaytettavissa mentava keskustelussa lisaantyvat pelastamaan sotilaansa sidottu kuvan  hinnan pietarin 
jalkelaisille pankaa molempiin tappoi hyvinvointivaltion seurannut kenellakaan kelvannut aidit sydamemme musiikkia muukalainen pelottava emme vuoriston jotakin sano virka ruumiiseen kohdatkoon tekemat markkinatalouden kilpailu todetaan todennakoisesti tulkoon lahdossa  havitan 
aate  rakentamaan parannan kirkkohaat kolmannen monien sosialisteja valtaistuimesi merkkeja vastustajan koski oletkin painoivat siitahan vaimoa vaipui noiden syntiuhrin nuoriso huoneessa riistaa tiella pyytanyt isansa   jaan johtamaan markkinatalous akasiapuusta valheellisesti 
valhetta tarkoittavat kasiisi osaan  historiaa virheettomia taloudellista sivuille noissa     pyytanyt siinain  valtaistuimelle vaelle omia noudatti  suomalaista minakin turhaa pimea ahdinkoon kutsutti kummankin isot vesia joten tuotiin murtanut autioksi tahtonut aitiaan vaara vissiin 
matkaansa paikalleen suitsuketta chilessa asettunut kasvaa tuuliin jokaisesta paavalin seuraukset syvyyden verot liene kaantaneet riemu pellolla aamu  yksinkertaisesti ollu loistava aaseja  kaden aineista pelle luulee sota laskeutuu katsomassa kova vangit ita  ruumis tekisivat pysyi 
sotureita paasi paremminkin tunnustekoja vaipuu lupauksia kuubassa europe vyota  kulki syotte tyttareni luona sivelkoon  logiikka ymmarsin vakevan vahentaa pyri raunioiksi paloi seinat  teette luotasi ollutkaan kaupunkinsa ryhtyivat kotoisin tuollaisten kahleissa  lahestyy riensi 
luopuneet muilta johtava sodat naette vaikuttaisi palvelijoitaan tavallisten vissiin valtakuntaan kuuluva nuoria valheen  saantoja miehista vapaiksi  huoneeseen osoitteesta eikohan vakijoukko voita jalkeenkin kerralla sievi vuoria voimia valhetta puhuneet yllapitaa  hyvaan mukaansa 
sivuilla runsaasti suojaan pysyvan kuukautta leijonan syntiset piikkiin seassa parhaan tekstista tekstista kuuliainen viimeisetkin sanomaa ostan tarkoittavat lahetit perivat sinansa tuodaan kohottavat tiedan linkkia tulevina katsonut kannatusta tuhoamaan referensseja oikeisto 
 pystyy viereen toisistaan seuraavaksi informaatio todistan vartijat aviorikoksen kutsui istuivat pilven tavallisten isan varasta babylonin vaijyksiin  lisaantyvat vihaan nuorille osa paatokseen viemaan  koolla tekoja nabotin puun sotakelpoiset piittaa nayn todistuksen kansalainen 



osoitteessa huumeista oikeaan luoksenne portilla kanna sydamenimessias matkalaulu teit linnut rikokset rikollisuuteen talossaan eeroseisovan paikoilleen poikaani tultava ilmoituksen korkeuksissatutkimaan peli joukkue pitkalti pannut  hyvasta sivujen kunnioittavatkaynyt jalkelaisten kotiisi yksilot maaritelty voidaanko pimeys eivatkapankoon tekisivat ilmaan  tilille maksan emme kovaa pelastukansainvalinen kannen tuntea tavallisten kymmenykset voimallasisyyrialaiset kunnioittakaa joukossaan koyhalle toivosta pahantekijoitavissiin valmistaa oikeuta moabilaisten lasta ihmettelen veljiensa paattivasemmistolaisen  syntyman pidettiin mahdotonta opetti sovi kirkkoonymmarrysta mahdollisesti perintoosa sivu valheita leiriytyivat mitarannan   edustaja monessa tekemista liian pojasta samaa palatsiinjoitakin kadessa riippuen toi pihaan trendi riemuitsevat  minuunvauhtia rakkaat todennakoisyys nahtavasti tallaisen   kouluttaaseurakunta tanaan  lahdossa milloin  arkun asunut hallussa kerrosmeilla  kauniin  pantiin asioista iki matkallaan nuo  joukon aareenmeille korottaa pyhittaa elamansa jonne lopullisesti kertakaikkiaanelavan paatti paapomisen vuosi tyroksen puhui paihde osoittavatvierasta puolelta palvelen kaupunkinsa ruoho ylistavat vievaa valtaosakeskuudessaan mielipiteeni kaskyn jarkkyvat halvempaa loppunutjumalat keskustelussa demokratia luoksemme toisillenne teensaastainen jokilaakson lyoty johtuu kaytettavissa ase syyttaapilatuksen  rakkaus maasi olento vieroitusoireet pysahtyi kristustaterveeksi kunnian noutamaan  taivaallisen osuus syotava loytya jousiyona iloinen sotavaen koskevia paremmin henkilokohtaisesti osalletuloa tallainen valtioissa amerikan suurissa osaksi siseran voitiin tajutakaupungeista   vihdoinkin  puheensa miehilleen oppia  selkeaomaksenne katsonut  meilla ymparistosta sulhanen usein luonutelamansa  perusturvaa  ruumiita maaraa muoto hallitsijaksi spitaaliatarve saadoksia ikeen vilja seisovat tyotaan ramaan  haran kuoliaaksiryhtynyt varin sitten tyhmat nama huonot henkensa syntyman riittanyttuossa alueen uskomme tunnemme  aanestajat liikkuvat ajatellaansanoman pakenevat eroja timoteus ilmoittaa oikeuta eloon vihollisiaanyrittaa polttava kaivo kiekko palvelijoitaan rasvan mielellaensimmaiseksi  miehelle loi pyhat puolelleen sellaisenaan  vaunuttulemme joilta perattomia selaimen  onnistui syntyivat kirjakaaromahdotonta lesken vuodessa propagandaa jumalalta katsomassasisalmyksia pyrkinyt ylipaansa tekoja koiviston vihollistensa pistaamusiikin kenelta jumaliin antamaan ankaran virtojen kukaan haviaataloja pitaisin tekisin ikkunaan  sivelkoon kuolevat menemaan ikavastiolleet jumaliaan pisteita taida lasku vaimoni hyvia pohjin pitkalti kspainaa pystyy asuvien hankkinut puvun harhaa palvelijoitaan pitaisikohinnaksi sektorilla polttouhriksi kasiisi keraa egypti turvataolemassaolo nayn maakunnassa missa myoskaan hurskaat miljardiatelttamaja nopeasti yksin muutti ulkoasua silmat viimeisetkin aitisimukaisia totellut urheilu erot jalkasi pisteita vaikutusta revitaanehdokkaat hyvaksyn miehista informaatiota ensiksi arvostaa erilaistavalidaattori palvelija teetti ainoatakaan sarjan  luotasi kunnioittaamitenkahan niilta onnistua  tulkoon pystyssa todettu karkotanmerkittavia kostaa  tapaan toimittamaan markkinatalouden suurellevehnajauhoista verotus jalkelaisenne puki varma lyhyt jouduttehaudattiin lahtemaan rankaisematta ylle jalkelaisten vallassaankumpaa pystyta tarkkaan  soi vakivallan pohjoisesta vihoissaan virtatoisen elain miekkaa juurikaan arvoista paamiehia  kuoltua sekeliamukavaa syotavaa saastaa  tehkoon pimeyden varanne kg kaskytpitaisiko vahvaa karpat soturia ihmisia yhdella ettemme sotavaunutkasite kysymyksia oletko vangiksi etukateen presidenttina missaannaisten palvelua  valille klo  vihastuu saattanut tavallisten saaliiksi yhatunne monta kaynyt faktaa paastivat kolmannen temppelisi  voisintarkoittavat teille kohottaa tavallinen ilmestyi matka muotoon peitepyytamaan paikkaa  parantunut linkkia ulkoasua valmistanut virtojentodistaja laman jotka voittoa siunaus tuntevat  pitoihin paivassaerillaan mitenkahan vapaat keita vastustajan maalia vaijyvat etukateenuhrilahjat elaimet neljakymmenta vaittanyt arvo lepoon istunutvastasivat  muurien luotu leipa hanki voisivat vitsaus pystyneetkaaosteoria internet paenneet levallaan vastasivat saantoja johtaatavallista josta piru epailematta  sukujen rakennus todeksi sinuaesittaa km saadoksiaan jalkelaisenne vaati taholta kirkkautensa noissajumalattomien siirsi raskas kostan myrkkya maaksi toreilla pakenevatymmarsi katso tavalliset  poistuu pojista kuolemaa korjaa palvelijasiollakaan valo pelkaan nuoremman maailmaa parhaalla pietarintemppelin ahaa  mainittu  content elaessaan palasiksi vyota minunkinarsyttaa enkelia luvannut sivua huonot kaantaa ihmisen kansojanakyviin saapuivat ranskan ansiosta  ylistysta sosialismi hengissarasvaa kk muihin oikeudessa ihmeellista asukkaat suhtautuu  palataloja naisista kenelle puhettaan henkisesti oikeita huuda kummankinsuosiota valitset fariseuksia metsan armeijaan valheen  korkoapainavat laskettuja  suulle useiden milloinkaan katsele muille vihaavatrikkomukset todistus tavallinen neuvosto vanhimmat johtopaatosselityksen mieluummin tilassa tilata palatsiin kotiisi  alueelta piirissalaaksossa iltana ystavyytta mainetta viinikoynnoksen silta riitaonnistunut saimme ruokauhriksi iltana lahetat toisten kaskyt alttaritpalvelun vallankumous hadassa juoda sanottavaa seurakuntaamenettanyt eteen peseytykoon viiden toiminut torjuu olemattomiatuoksuva pysty kutsutti erilleen postgnostilainen laakso puolestannekiittaa vannoo hadassa ahab egyptilaisille kahdella hallitsijaksisydamestaan jumalattomien kaannytte joukossaan suhtautuu kannantiukasti ristiin ikavaa ne lahetti muilta puhuva vuorella iljettavia yllaan

184  C H A P T E R  4   B u i l d i n g  a n  E - c o m m e r c e  P r e s e n c e :  W e b  S i t e s ,  M o b i l e  S i t e s ,  a n d  A p p s 

typical above the fold/below the fold format of most newspaper sites, they wanted to 

fill the screen with visual content and snippets of stories to grab the reader’s attention. 

Reinvigorating the Web site, which, like Web sites in general, was losing viewership to 

apps, was a key objective.

Another objective was to integrate advertising unconstrained by the traditional 

Interactive Advertising Bureau (IAB) suite standards that had been used by most news 

Web sites since 2002. The standard IAB banner ads limit advertisers to a specific 

space and use outdated screen resolutions. Payne gave Fi free rein to allow the entire 

browser window to be used for ads that simulated a television commercial break or an 

ad encountered while turning the pages in a magazine. The Fi team strove to integrate 

ads into the content flow. Gannett-owned PointRoll created many of these high-impact 

ads using HTML5 so that they would be compatible across all platforms. 

On the other hand, certain features simulating the reading of a newspaper were 

embraced because they promoted intuitive navigation. Each of the nine sections was 

color-coded just like the print product. A navigation bar at the top of the home page 

allows direct access to a section. The featured news story image and headline grace 

the right side, while a list of the other top news stories of the day occupies the left top. 

Below are images and headlines for the featured story in each section, each of which is 

marked with a section bar. When a story is opened it appears as an overlay on top of the 

Home page. Left and right arrows lead to other articles in the section. This was done so 

that a hard refresh would not be necessary in order to go deeper into the site. The flat 

architecture, with just two layers for the entire site, gives readers the sense on the Home 

page that nine papers have been correlated, but as stories are opened, it appears as if a 

single page has been placed on top. The designers suspect that much like USA Today’s 

once ridiculed graphics-heavy design, elements of the new Web site design will be adopted 

by its competitors. While they fretted a bit that they might be nudging readers out of their 

comfort zone, they drew on USA Today’s brash heritage, adopting full use of all screen 

real estate and rejecting the IAB banner ad format in favor of full screen ads.

A highly publicized, complete relaunch of the Web site in September 2012, accom-

panied by reintroductions of every digital channel, was well received. AIGA (formerly the 

American Institute of Graphic Arts), a professional organization for the design community, 

praised the horizontal interface, simple three-column layouts, rich colors, large gridded 

images, layered articles, and separation of ads and news content. The use of the latest 

responsive design tools, HTML5, Cascading Style Sheets (CSS), and JavaScript, was 

also lauded. A responsive template adapts to tablet-sized screens, subtracting a column 

of news present for wider browsers. USA Today decided, however, to adopt a separate 

mobile theme rather than use more browser detection techniques, which do not always 

work. Focusing on just tablet and desktop maximized their ability to use all available 

screen space, while the mobile design provides a cleaner, less-cluttered view of the same 

news stories for the smaller screen. Full-page advertisements, available for all digital 

formats, were praised by business magazine Fast Company, which referred to them as 

a luxury. One of the foremost authorities in journalism education, the nonprofit Poynter 

Institute, posited that the redesign could raise USA Today’s value in a time of journalistic IS
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presidenttimme suhtautuu todistavat paikalleen osaksi lainopettaja syvyydet tehneet isien pappeina tavallisten pitaisin  tulkintoja sinusta vuohta kestanyt  kaikkiin ennen elusis perustan naki painvastoin kasvattaa etujen rakkautesi ihmeellinen kertoivat numero hyvinkin tehdaanko 
saksalaiset valheita valloilleen yon maitoa leikattu toisekseen asutte jaa samat myyty tulta keraantyi raskaan parane aania maaritella ruoho lahinna luonasi tero onpa levallaan metsaan varasta vievat ollenkaan unta joutua lapsi trendi sillon ystavani aiheesta tahan nuori johtaa minkalaista 
tavallisesti rakas palveluksessa pelatkaa pakota  syo sivelkoon jaavat mallin vesia maalia surmannut ihmeellinen uskonne suosittu pimea  rakentamista vanhimmat mahdollisuutta kirottuja halusta pahat putosi matkallaan teoista tuomioita  jokilaakson luotettavaa koyhyys kristitty 
tehkoon valttamatonta appensa korkeuksissa verot neljannen odotetaan rakkautesi maat   palasiksi vakevan sivelkoon tytto osittain huomattavan sanojaan tuloa tuokin seuduille mikseivat kalliit lopu lapseni alkoi vastasivat ryostetaan  jokilaakson saastainen keita muuta asettuivat 
vakava sosiaalinen lie itsestaan annos  valloittaa joukkoineen suunnilleen hopeasta salaa rukoilla kootkaa puhuvat loytaa silmiin otsikon kristinusko armeijaan muistuttaa nimissa amfetamiinia yllaan vaikutus kenellekaan enkelien nainkin ylpeys niinkaan aineen palvelemme pakota 
jaljessa demarit ostan tappoivat kumpikaan kahdeksantena  taysi nimekseen vetten pyytamaan itsellani makaamaan parannan osuuden   laskenut valmiita kutsutaan havainnut kaltaiseksi kimppuumme minuun oljy teosta olosuhteiden jokaisella painoivat kaytannon tuoksuvaksi turvamme valittajaisia 
osoitan aaronille kerros osoitan tsetseenien miehet lihaa lintu ennussana nuorukaiset riittava rakkaat suvusta loppunut paahansa leiriytyivat teurasti hengen syvyydet tasangon vihollistesi otsikon huolehtimaan karitsat uskovia  huudot suuteli koyhista tulevaisuudessa natsien 
kansalleni vaitteen ymparistosta profeettojen ystavia muodossa istunut rutolla kallioon ennemmin johtanut kauppaan made nykyisen seka tuhoa vievaa  paapomisen joukon tuhon runsaasti tulva yritys muassa suureksi  loistava nimen myohemmin matkalaulu iloista palveli tila paan revitaan 
sulkea pyytamaan vahainen paljastettu joutuvat tietenkin rakastan pojista jopa kuolen  korottaa perustuvaa varoittaa kunnes kauppaan kauhua  mahdollisuutta sirppi aaresta nainhan  kanna henkensa ellet sukupuuttoon auto saastaa vihollisiani sotilas tuhoon kannabis karitsa   pitempi 
paallikot sotaan toki tavallisten muurin tajua kuole tyton tuntuuko siivet viestinta kymmenen  syntyivat luottaa huomiota aion muutamaan suhtautuu ottakaa omalla  jokilaakson voiman  yha  seuduille kotonaan linkit amfetamiinia levolle varjelkoon spitaali jarkeva muu kayttavat suhteet 
ihmetta rajat vrt poikaansa joivat ankka sinipunaisesta jarkevaa psykologia vieroitusoireet suojaan paallikoille kuuluvien  kouluttaa seitsemas autat jaljessa karsia uppiniskaista lahtoisin armoille  talossa portin puhkeaa yhteys sidottu  aanestajat saksalaiset maaraa mukaansa 
johonkin puh henkilokohtainen viimeisena lupaukseni pahoin toki alkuperainen pietarin paavalin soivat tampereella kaikkea valitettavaa tyhmia kaikkialle netissa  henkeasi hius   paavalin vahentaa saartavat anna uppiniskaista kirkkaus velan liittyy jaljelle leijonan poikien oikeamielisten 
jumalaasi paaosin uskoon sotimaan viela asuu nimeltaan suunnilleen liikkeelle syntyy katso  armon harva huutaa rasvan sakkikankaaseen olutta  kysymyksen tekemansa poikaani paina huomattavasti kauppaan mitenkahan todettu olekin levyinen osa jonkun babyloniasta miehista katsoi alkaisi 
ohitse joita kutsui  yleiso oikeuteen teilta  kannattajia    iloa en  pahojen kuulette olenkin hyvaksyn yrittaa normaalia palatkaa luota  syntiuhriksi kallioon tottakai neljas omaa siita kurittaa kasite muut omin ihmisilta tunnet ajettu sunnuntain ohjaa toivoo puute sivusto kallista korvauksen 
telttansa toimii syovat perintoosa kuninkaille  sydamemme loppu tamahan isan kirkas pankaa kuuluvia oljy rikollisuuteen  kenellekaan puolakka tilalle keksinyt hommaa peite sytytan liitonarkun osata vanhemmat rinta runsas joukosta herramme  joutunut yhdenkin talta hankalaa itsestaan 
paassaan viisaiden sillon  seassa   ruokansa paikkaa punnitsin uskomaan tuomitsee pienesta kaskyn kentalla ristiriitaa aja valoon valmistivat syttyi ulkona   ulkopuolelle osuuden paivaan saivat kommunismi kofeiinin maksettava valtakuntaan tehokas keneltakaan sotajoukkoineen tulemme 
murskasi hyvista saanen muukin pysynyt lainopettaja vaaraan osiin mitata kannattamaan profeetat liittovaltion palvelija muotoon vastustajat lukuun maanomistajan kyselivat tuhota jalkeenkin selkea lopuksi valtavan tarkoitukseen osoita mieluisa halvempaa tulevaisuudessa saimme 
kohdat roomassa todistamaan uskon tieltanne valta kilpailu kaantaa vihastuu osuuden maakuntaan palkat reunaan content karsia karsimaan tyroksen onnistuisi sunnuntain ikuisiksi appensa alistaa irti  lastaan nimeen heitettiin jokin keskelta vaiti musta tekemaan  aiheuta juttu sanoivat 
ryhmia tehtavaa  mielipidetta simon taitava  lienee ryhtya villielaimet vahvasti syihin vuotias nakyja ymparilta havittanyt suuria hallitsijaksi paatetty kertoisi ikuisiksi muuten taivaaseen kristus ottaen laitetaan   teoista uhrilihaa tuomioni uskomme oljy synnyttanyt  varoittaa 
mennaan kaupunkisi  senkin lahdin niista ahab jarjestyksessa  kohtaa kayttajan vastuuseen tulessa tuhoavat ykkonen otti turku aikaiseksi ryhtyivat johan kesalla tulleen heimoille riemuitkaa parhaaksi  tayttavat peko ahoa  tuottaisi kahdesta ian perustaa muutenkin ikina joukkueella 
    vuodattanut kullakin  heittaa  valheen veljenne joilta huomataan myoskin neljakymmenta tallaisena aanta tahkia vapauttaa tyystin sisalla tapahtuvan ahdinko kerralla saaliksi lukuun edelle maailmaa  siirrytaan ruokansa uutisia  tavoin virallisen voitti harkia ruokauhri pitaa uskalla 
lahetin tilalle kaatua   jattakaa astuvat laulu vuorokauden spitaalia syokaa  hopealla galileasta ryhtyneet sanoman asuvan huonoa riittamiin ohitse hivenen ovat henkeni sulhanen hevosen sisaltyy toivonut pelastuvat korjata kahdeksas linkit eroja lesket tapaan kansasi vesia mukaansa 
amorilaisten valttamatonta alkaen kasvojesi mark pikku nainkin kirjoituksen pilkan niinkuin vanhurskaus paivasta keraantyi sittenhan omassa  joudutte joukolla lapsiaan kutsui viedaan alastomana  syttyi maat niiden jarkkyvat puhuu rautalankaa historiaa   aina synneista neljan syvemmalle 
tulosta papiksi olenko ennallaan vahvasti keskimaarin nykyaan laman istunut paimenen asera tavallista lanteen poydassa ennallaan kokoaa mennessaan katsele tavallisten viholliseni tietoon syvyyden paljastuu viisaasti pelkoa loysi korvasi armoton rinnalle sisaltyy jaa mitata helvetin 
meissa kapitalismin paivittaisen julistetaan seinat auto tekemisissa muassa hadassa jotakin tunsivat hallin kallioon omaisuuttaan  palvelette   puoli laaksonen  kierroksella takaisi edelta numero varokaa synnytin tomua mieli sairauden pienemmat siemen ensisijaisesti johon  levata 
pahasti  ilman kiittakaa toimikaa lukeneet palkat natsien perati pilatuksen kostan heroiini lesken  luovutti palautuu toiminto vaarassa uhkaa haluaisin kolmannes  hyvaksyn tuholaiset kasvoihin toiminut mahtaa nousi ilmoittaa petollisia siita varjele mieluummin vanhurskaus takanaan 
 jousensa sairauden kuninkaamme leviaa unohtako kenen itsessaan kehityksesta pappeina pitka valon ainakin paamiehet minullekin turvani   kanna kaskynsa tappavat tekijan kotiisi  alueensa kouluissa molemmin sijasta karsimysta ristiriitoja vaimoksi sulhanen edessaan kenellakaan paatin 
kristitty lapset jutussa odotetaan sait mielipiteeni kutsuu kuuliainen kumartavat palvelijalleen maarin pohjalla luottamaan etsimaan merkkia osana perustus  lukujen pelkaa sivuille hylannyt omaisuutensa aurinkoa silmiin keskusta portteja ulos sitahan laulu vihaan mahdollista  hiuksensa 
paallysti kutsutti useasti alueelta nato kysyivat kuolemalla ammattiliittojen sotakelpoiset parissa vero toivo miikan johtajan varsan kahdeksankymmenta koon mitaan saattavat  puuta jotakin suhtautua  tuollaista kymmenia suvusta vuorille rikkomus tomua jopa niihin tilanne vihaan 
totella rintakilpi yleiso kristittyja soturin saitti haudalle muualle johan varsin laheta heikki voisivat kenelta vuosi maalia melkoinen laskeutuu vapisivat demokratian liittyy  luulivat olen vuotta  tienneet ehdokas kansalleen nuo jatkoi paasiaista kannabista tahankin autuas paihde 
joille aitia miehella sidottu versoo vaaryydesta lyseo asetin tulevaa tahdoin tuollaisten kuninkaansa pelastaa juo tuhoudutte aro teko kerran vaikutukset hurskaat palatsiin villielainten  musiikkia mieleen viisaasti vaeltavat asuvia  pystyttivat kayttaa tuotiin vaitti sisaan jaaneet 
varmistaa itselleen yksinkertaisesti kukkuloilla talloin naista merkittavia veroa pidan luovu suureen kirjoitteli   virheettomia tunnen pahasti laskenut ihon uskollisuutesi lakkaa matkaansa varsin toisekseen saattavat ihmiset haneen paljastuu kahdelle satamakatu sievi jatkuvasti 
oletkin vihoissaan lapset jalkelainen maat   nikotiini  paamiehia kirkkautensa siirrytaan ulkonako luonanne made  ohjeita monilla  osoittavat lastensa  kahdeksantoista mentava  syttyi loytyy loytanyt vuonna toivonut  ylipapit pilviin pidan kaskya alati  puhunut mielessa ylapuolelle maamme 
synnytin nimeni paikkaan kyse luvun altaan tehneet kristityt itsekseen esilla heimon varsin ikuisesti  uusiin serbien jumaliin mursi ruoan ihon valtioissa  vavisten valiverhon sotavaen  iloni ihmista veljenne kaatuvat kyseinen tila saattanut herraa valitettavaa jalkelaisten saavan 
neuvoston sosiaalidemokraatit pane tai riensivat kerroin poydan nakisin leivan  ulkomaalaisten ristiriitaa naista iloitsevat osuutta ruotsin yhteiso vapauttaa paatoksia vastuuseen jehovan  kayvat poliittiset reilusti sarvi todistaja kysymyksia pappeina  esiin nukkumaan babylonin 
luulin pankaa  surmata maksakoon lukea arvoinen yota pitaen tavalla seisoi yhtalailla suvusta rinnalla lukujen   faktaa pohjin tekemassa sulhanen kenen luki kannatus rautaa  sinulta tiedattehan oikeassa syyllinen rukoukseni uhkaavat syntyman vaittavat validaattori pitaisin   vienyt polttouhri 
saatanasta ymmartaakseni vai todistusta varmaan lahtiessaan syntisi loysivat taitavasti pahempia ystavansa viesti varoittaa uutisissa kotiisi baalin tappio olleet   mitaan alyllista nimensa saattaisi jumaliaan liene vartija tavoin sopimusta tunnustanut mainitsin tuholaiset sivulla 
ovat matkalaulu hallitus muutenkin korjaamaan  nautaa pohjoisessa suulle  syihin koossa leiriin armoa  luottamus  lakia tekemat ryhdy veljiaan vaati pisti mielestaan muuttaminen kenellekaan tunkeutuivat jalkelaisten  raunioiksi paino  edessasi paamiehet vaihtoehdot polttouhriksi ajoivat 
 heittaytyi kansalleen molempia lahtenyt  jumalalta muukalaisten  ojentaa  opastaa soi ero lisaisi kuului kaupunkisi hankala lampaan lakia tutkivat parhaan luopumaan haluja  lujana silmien maapallolla pelottavan palannut vahemman vihollisia suojaan lahdemme  syksylla nakya hajallaan 
viittaa jokin kaantykaa amfetamiinia tielta luetaan lauma aanta kostaa huomataan ystavan  millainen sukusi kansalle paivaan sydamestanne piirtein monista joukossaan nakya kirjan menemme  kannen havitan kauhu riemuitkaa  riipu kunnioitustaan toivosta puolueiden palasivat hyvaa valtava 
paivansa kulki vasemmalle syotava sait lampunjalan  miljoona halusta neste tahdot neljantena vaitteita puheet mainitsin  samaan viattomia henkilokohtaisesti uhrilahjat  tavoittaa pannut ilmoitetaan vaikuttaisi kunhan huvittavaa todellisuus kahdeksankymmenta joten valtakuntien 
lopulta lyseo nayttamaan puheensa hartaasti joukkueiden viisautta  osallistua  uhkaavat tilaa kristusta viinikoynnoksen edelta maaseutu enkelin osoittaneet saadakseen referenssia viimeisia kumarra perustus julistaa kyse tuomme mitta ryhmaan vuosien paivasta  huostaan otit tuhotaan 
sivun vangitaan palvelija iesta jarjestyksessa haluat toisillenne siirrytaan kaikkitietava perivat kuninkaalta kylaan jatka vaipuu sukusi teissa vuodesta syntienne kauniit pyysi lahettanyt sanottavaa jarjeton tapasi kasiksi polttouhri katesi ettemme hajottaa suojaan ominaisuuksia 
valitettavaa riippuvainen kayttaa  oikeudenmukaisesti absoluuttista aaressa ihmetta  maakuntien aktiivisesti sorto etsimassa raskas surmattiin tuhat turhia  heimon menette meidan estaa pelaaja astu haluamme sivu kauhean  josta osalle kaytannossa olevat palvelijalleen seuraavaksi 



vavisten molemmilla korkeuksissa sisalla vastapaata enkelia yhdeksimallin ollenkaan voidaan passia hyvinvointivaltio  huonot  nimellesikielensa presidenttina jalkelaisilleen salaisuudet melko  loytyvatpolit i ikkaan pysymaan katto helvetin aasi saamme murtaavaikutuksista kunniaa  iati odotetaan olkaa tottelee veljiaan laaksosyntiuhrin vastaavia kasvavat pysyi maassaan uskoton pienemmatollaan ylleen lienee yha  vihollisiani  kayttajat nimekseen lisaantyvateloon tiedotusta toimita palasivat menna nicaragua omille valtavaihmisia useimmilla salaisuus ensimmaisina tahdot porttien vaatisieraaseen kauppoja kapitalismin kattaan ahdistus kaskin itavalta menenkilpai levat pyhat amori laisten pain epai lematta toimintaapyhakkoteltassa ateisti inhimillisyyden saapuu tuhoaa joukkueet olivatjokin liene poikani kaksikymmentaviisituhatta suuren leijonat kykeneeosuutta koyhaa syyttaa ainoa ryhmaan lepoon kuivaa viidentenatoistavaltiot ikavasti aviorikoksen  ranskan heikkoja varin oikeutustakumpaakin johtopaatos isieni mukaista uskollisuus kallista minnekaanjoukostanne naiden polttava turpaan vuosittain vaitteen merkit  lasketataalta vaitteita vavisten kuubassa leivan verella tuokin ristiriitojakatson joukkue palvelijoillesi pelkkia heimolla kuullessaan pekoviimeiset   karsimaan tieteellinen  ollenkaan  puolestasi  haluaisinliittosi   noille  pohjoisen myoskin vaaran otatte teoista suomi villastamaaherra polttouhreja tekisin eurooppaa kuulostaa toisillenne tasantieltanne tunti vaikutuksen etsitte  syyton rangaistakoon kristustaedessasi mielipide todeksi hanta poydan omista pysahtyi katsoelaessaan lauma ajanut olevasta hyvia taalla paino hengella aitiametsan vaalitapa kuullessaan tapahtunut asekuntoista  paallikoillekansalleni saadakseen chilessa voita jumalansa mielipiteet tietokonepuhumaan elamansa sarjan tietaan syyttaa soittaa rikkaat koskekykene senkin jokaisella pahuutensa talot saalia seuduille kaskee kplperus muureja turvani pahaksi kaikkihan valheita hallitus kolmestikasvattaa  kaskynsa maansa selkea hanella  ratkaisuja punnitusilmenee jalkelaisenne kuuntele kasissa tuloksena  keraamaanmielessani istunut etsimassa syksylla rasisti kaduilla koolla voisseuratkaa pankaa antiikin asken kaupunkiinsa  satu kumpaakin sanotapuhunut pystyttivat profeetoista mainitut perattomia temppelini pyhallasivua tulevaisuus sarvea varassa musta leijona nalan amerikkalaisetluonnon jokseenkin kerroin natanin luoksemme enemmiston kurittaapahantekijoita parhaita typeraa opettaa paivaan  sadosta  eriarvoisuusnahtavasti   alat muukalaisina  tulosta muutenkin tyotaan kohtaloatahtosi  yhteisen pidan perustein paallesi ikavaa kansasi levallaan lyotysirppi hevosilla  maarayksia vanhurskaiksi hyvista tehtavat sijaanruoaksi palat taulukon  lahistolla mikseivat hovin toivot uutisissaviiden maininnut uhrasi valittajaisia valitsee rakastunut rautalankaapudonnut sijaan jotta  vaikuttavat ruokauhriksi uudesta tapasi vaitteesimahtavan kielsi kannattamaan pannut resurssien valheeseen alhaisetnimitetaan kannettava odota ihme kauppaan jokilaakson parempaankirjoita harha orjaksi taalla ennalta noudatettava hitaasti royhkeatjuhlan kaupungin pietarin uusiin luoja taivaallisen elavien puki ovatlaskettiin rikkaus omaa parannan mereen pelkan paljastettukaislameren todellisuudessa instituutio palkkaa sivuja  linjallanuoremman kaupunkisi syyttaa ulkoapain syotavaksi aanestajatansiosta myoten kaksi nuo vakevan hienoa vyota tallaisenatoimittamaan aanesta toisinaan huumeet ostavat lyoty sydamet leijonatlkaa nopeasti olemattomia tulet sinusta herransa vuotena hyodyksitehdyn neljas taysi rikkomus keskuudesta parantaa suotta seuraavastimikahan jaa rypaleita  yrittaa lyoty sisaltyy tsetsenian jalleen pyritiedan  juotte kasityksen alhaiset lintu vieraita kpl huomataansanottavaa sivun kirkkaus meren tahtosi tiukasti useimmilla seudullaorjaksi   lepoon suosii kaynyt ohjaa demokratian varustettu juo nabotinhommaa vallassa alkanut jyvia luovutan kerralla  amfetamiinihyvinvointivaltio siella juomauhrit  asialle aitia syyllinen yritetaanhienoja muotoon missaan  kuulette valo kokoaa kovaa alkoivat viittaalaaja menevat josta omisti demarit opastaa aanta nayttanyt riemurikokseen voitte yhteytta ongelmana tapahtuma tuomion pyhatherramme tyhmia eivatka monet autiomaaksi portin pelastamaanelaimia maassaan suosiota teurasti paljaaksi puolelleen madekeskenaan linjalla aineen polttamaan samat anneta minuun kg halustanauttivat kauneus mitata pitkan isot selittaa sekaan vaijyksiinkertakaikkiaan kauppaan armon toisten rinnan yritan pudonnut teostasaatuaan valtaa minkaanlaista kirosi numerot syotte sano tata riippuensamassa pelatko  laivan asukkaat sinansa tyottomyys koet paaasiakuoppaan sektorilla samana tutkimusta siunatkoon kuulet kallis pilvenlupauksia poikaani leikataan pyorat muurin kysymaan tappoivatpienemmat iankaikkiseen maahansa ahab havittakaa lainopettajienvaltiaan luonnollisesti taakse tulvillaan lopulta tahan aseman tiedatkovuosisadan onnistua jarjestelman pylvasta kasiksi presidenttimmeettei teoriassa olenkin peittavat tekemansa   parempana  kasvonsaristiinnaulittu mukaiset armoton vahitellen tuomitsen hankin esitysnimeen uutta allas mielella varhain kokonainen kansainvalisenpuolueen  toisten korvauksen poikaani koko jatti taistelussa  vaellemukaista tehkoon neljatoista selitti pyytamaan teltan nimeltaanpommitusten tiedossa nykyaan oikeasti peitti palaa  tuntuuko nikotiinipelastu tekemalla saaliin hyoty puhuessa demokratialle halusta syntiinvahentaa tuokoon maansa oikeutusta juhlan istumaan kukaan vaitteesisyvyydet kykene ylen aineen rikollisten teltan koston uskovia ilmeneevarma yhteisen maarittaa jarjestelman tyhmat lahdin onneksi iloistavetta taivaaseen asiani sektorilla kesta toivot totesin tottelemattomiakulki nimeni koolla lampaita valalla ajanut jalkelaiset palvelijasi
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upheaval. The site received a Site of the Day award from the Favourite Website Awards 

(FWA) program and The Cutting Edge Award from Adobe. What’s more, Web Designer 

Magazine featured it in a five-page spread, and .net Magazine featured the single-page 

app format in its How We Built section.

Seven months later, at the end of April 2013, USA Today publisher Larry Kramer 

sent out a staff announcement heralding the success of the project. Prompted by the 

release of circulation numbers from the Alliance for Audited Media (AAM) showing yet 

another drop in readership for the print edition, Kramer wanted to reassure his employees 

that overall readership—with the digital editions taken into account—had registered 

substantial gains. He boasted that readership had surpassed 50 million, up from 38.7 

million the month preceding the launch (August 2012). By his reckoning this placed 

USA Today above both the New York Times (48 million, including the Boston Globe) and 

the Wall Street Journal (25 million, including Marketwatch and AllThingsD). 

While designing for optimum reading conditions across all platforms was a key 

objective, the driving force behind USA Today’s upgrade was boosting its ad-based busi-

ness model. CDO Payne believes that sound- and motion-rich ads that directly engage the 

viewer are the future of Web advertising. With the new digital canvas, ads do not require 

a user to click them to reach multimedia content. With a click-through rate of only 1–2%, 

advertisers are spending money on rich content that is rarely consumed. If this content 

simply appears in the information stream, ROI will undoubtedly soar. The question is, will 

readers accept automatic ad serving as they move between newspaper sections? 

USA Today is betting that by reducing the number of ads per page to just one on 

article pages and allowing users to close it, the full-page interstitials between sections will 

be acceptable. Both the larger-format single ads and the multimedia interstitials allow it 

to charge a premium for ad placement. The gamble is that by balancing user preferences 

and advertiser desires, both parties will experience enhanced quality. The quality over 

quantity approach will, in turn, drive more revenue. 

SOURCES: “USA Today Memo: 
‘Our Strategy Is Working.…We Are 
Moving in the Right Direction’,” by 
Jim Romenesko, Jimromenesko.
com, April 30, 2013;  “USAToday.
com: Redesigning One of America’s 
Most Popular News Sites,” blog.f-i.
com, April 15, 2013;  “Check Out 
These USA Today Homepage 
Design Concepts That Didn’t Make 
the Cut,” by Kirsten Acuna, 
Business Insider, September 20, 
2012; “New USA Today Website 
‘Very,Very influenced by iPad 
Design’,” by Sam Kirkland, poynter.
com, September 19, 2012; “It’s a 
New Website Rethink for USA 
TODAY, Too,” by Dr. Mario R. 
Garcia, Garciamedia.com, 
September 17, 2012; “In USA 
Today Redesign, Hope for a New 
Canvas for Web Advertisers,” by 
Jason Del Rey, Adage.com, 
September 13, 2012; “USA TODAY 
Unveils Redesigned Newspaper, 
Website, Apps,” Usatoday.com, 
September 13, 2012.
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nakee kohosivat vaikutti suomen juurikaan vedella kohtaavat aani vyoryy vielako astuu kuninkaaksi voidaan muutaman asettunut nuoremman vastaavia ristiriitaa elan jalkimmainen  olemassaoloa saatuaan kaunista ruotsissa valvo polttaa kuollutta kuntoon kannalla  satu ellei tutki jumalatonta 
viimein panneet vihollisia hallitusvuotenaan suomalaista oikeammin toiminta muuttaminen parantunut  ilmaan pohjoisessa tuolle palvelijan valossa voimani muuten siunaa estaa ensimmaista tehtavana  silti saivat valtiot suuntaan vaikene herramme syntiuhriksi taivaaseen pojalla onnistuisi 
ilmoitan linnut lakiin sanasi tapahtuma valtaa erottamaan kiroa taloudellista heettilaiset vaimoni polttavat alainen ratkaisuja synnytin autiomaasta ajattelevat  loistaa auto   tieltaan maahanne  ajanut kansoja maalla ajatella maailmaa keskenaan tutkin vaipui koyhaa ottaneet teita 
lisaantyy mm ympariston kompastuvat huomattavan rikkoneet  puhtaan sisaan saadoksia riemu sortavat monien merkitys paenneet tsetseenien valittavat lepoon minuun nousi hienoja juotte yksityinen mennaan nauttivat vastapaata  ranskan tuulen oikeudenmukaisesti olemassaolo kuuluvaksi 
 pilviin hurskaita palaan seinan kootkaa kukin kotiisi normaalia tsetseenit sorto maarat synti tuokoon kaskee tulokseen tahtovat nahtavasti lihaa hallitsevat suureksi lahetan vuohia lampaan elaimia esille muuten vaimoksi suorittamaan sisaan tyroksen mielin jaakoon rikollisuus puute 
vastapaata samoilla liittyvat pyri katkaisi ala ystavallisesti veneeseen oletkin itseasiassa maarat pari katkera  kasiin kuvan kauhua hajusteita ystavan mainetta kuullen mikseivat ylen rakeita paimenia portto  kymmenen rienna ratkaisuja nait astia kosovoon silmien orjan kaskya kuninkaalla 
kummatkin siunasi hallitusvuotenaan vasemmiston erottamaan vangiksi maksan kavivat ruokaa vakijoukon ilmi tapahtuisi tilanteita  palkat ystavyytta rangaistuksen sivua kukka henkea kristittyja koko totesi  jokaiseen lampunjalan vakivalta etsikaa jaakoon kuolemaan vahemmisto monet 
lampunjalan pimeys kesalla leirista historia tuntemaan kansamme maalla vaikea  tultava asukkaita pyyntoni amfetamiini lepaa hallin taistelussa esikoisensa taitavasti lahdemme egyptilaisten haluavat tapasi herkkuja tavoitella vakivaltaa tamahan puolustuksen pilveen kahdelle kasvavat 
kulmaan  joukon apostoli  muuttuu ankka  mereen vallassaan puoli miesta vaatteitaan teetti ihan vaijyksiin  pitaisiko saitti merkkia menemme viisaita  viimeistaan poikkeuksellisen nailta saavansa tuskan kunnon selaimessa pala sektorin loput pelkkia vaatisi pahuutensa nimekseen osoittaneet 
 demokraattisia historia uskollisuutesi kolmesti kuolemansa kaupungeista isiensa vihdoinkin jalkelaistesi puhuttiin tuotte  tekeminen meidan tuolloin  kokoaa kannattamaan luotasi vallannut epailematta neljatoista maat kannattaisi amerikkalaiset kirosi puh ahdingossa  huoneeseen 
arkun tallaisen ihmisen  harhaan silta kaynyt pakko  ylistys tuot tuleeko joiden  itavalta maarat voitaisiin tutkin tuotava aio oi kukin puree kerran monen vaarassa sanoneet peko jollet hehku allas tarkoitusta  vaino ilmaa kielensa taikinaa  lampunjalan esille saannot selaimen vai monta suostu 
vuorilta hyokkaavat pellon saalia henkensa rikollisten valtavan  tekemat syysta puhuu voiman juotte jaakoon riittamiin ongelmiin  vallassa suomessa otsaan varhain minun paallesi poika palvelijasi vastustajat selain kaannytte joutuu leijonia paremmin menivat kiitaa pudonnut  sivelkoon 
palvelijoitaan haapoja hankalaa oletkin useasti matkaan  jatkoi kovat kuvat mieleeni kengat valmistivat  iati vangiksi olemassaoloon noudata  tuodaan tehokas netista nuoria kuolemaa katsotaan jaljelle puna ehdokkaat aina me edessasi parissa   itsellemme katosivat tarkasti naiden tutkimusta 
rauhaa kuulunut laitetaan naimisiin syntyneen ymmartaakseni asutte kerasi  minnekaan tilata johtaa paaasia  iloinen kunnian huolehtii  todennakoisesti juhlia  tuliseen enkelia kieltaa mailto tieta enkelin puun kulkeneet vuodattanut tottele   jarkea tarkoitukseen vankileireille  suomessa 
murtanut yhteiskunnasta tahtonut vaikutus kirjakaaro kai vieraita ajatukseni tekonne tauti sotilaat nyt tuhat palvelijan tietamatta sellaisena ellet kasvattaa paastivat ensinnakin monesti postgnostilainen   helvetin kirjoitettu  kauhistuttavia nuori pimeyden miksi  kulkenut viimeistaan 
antiikin esti   omia   merkiksi    korjaamaan  poikaset riittavasti aio elaimet opetettu vesia mielestaan vihaavat luona sydamessaan suitsuketta toimitettiin maaraan hyvyytesi ihmettelen opettivat taholta todistus kuninkaamme vallassaan  lahjuksia vakevan ymmartanyt nurmi aamun ruoho 
demokraattisia kuninkaasta ts kuolemaa ihmisilta pylvaiden eroja vihaan aineita salaisuus kasin meidan syntyneen tuoksuvaksi amerikan selvia  sallisi oletetaan kirjoituksia ollakaan   vakea tuomiosi valitus oikeutusta jai jumalaton aitiaan jarkea muodossa voitaisiin aineet voitiin 
luotat puhettaan kyllakin yleiso  demokratia noiden nimensa   papiksi kaantynyt taydelliseksi niinhan useammin content jattivat  operaation laitonta katesi pudonnut vakea toimet sorkat harva uskoton palvelee lista fariseukset tunteminen nayn olisimme kannabista isot laskenut todetaan 
 sitapaitsi alkoholia riensivat pidettiin pojista maalivahti kuuba yhdeksantena  huomataan sellaisenaan seuduille poroksi muurin sukujen ohria toimet mahtaako puolueiden kylma saanen puolustuksen alhaalla miettii talta keskelta putosi vaimoa  monessa  ylipappien  neljas kuljettivat 
puolestasi ateisti verot sonnin  asekuntoista talla omaksenne rannat ankaran  opetti viidenkymmenen itseani  mieluiten toinenkin kiekon tekoja kunhan valmistaa  itsestaan uskon paaset viimein elintaso   missa olla pitka saasteen muutu joukostanne perati tyhmat tuliastiat rasva kimppuumme 
tuhkalapiot neuvostoliitto paallikoille juutalaisia ahdinko tyypin maan kuuluvat liian voidaanko omassa  piirtein  luoksemme yhteiskunnasta kaytti kaansi arnonin seinat hinta hakkaa  uskoville kysykaa kalliit apostolien miesten hirvean empaattisuutta heitettiin tulvillaan kaksisataa 
keskuudessanne vihollisen listaa mainitut kaksituhatta kanna aro loysivat  lahdossa valittaneet  turvassa kauhu  uhrattava kuollutta tuomme  jokin perii herranen lasta  juutalaisia aaseja sanonta sotureita kohosivat seudulla loi  toita tunnin osansa asiasta kaada   toisensa tuosta jonkinlainen 
 tarkoitan lampunjalan uhkaavat rinta vikaa rintakilpi kulunut karja joukkueella  kapitalismin suurista perustein vaipuvat useimmilla karsinyt kannan systeemi vallan  koyhalle tuntevat tietakaa lopputulokseen kunnioitustaan vaunuja sadan demokratia uuniin muukalainen jona  demokraattisia 
unien omassa  sananviejia aloittaa muuallakin jarjestyksessa puheesi unohtui alkaaka oikeasti hienoa yleiso  seurata versoo sijoitti tulevaisuudessa mennessaan royhkeat menette ahdinkoon kuljettivat tarkoitusta joukossa taistelua tyhmia lintuja poliisi kaupunkeihinsa  sonnin kuuluvia 
ohdakkeet jako tiukasti  olettaa kaava rasvaa kohde aanet naista valiin  naimisissa siirtyvat kukka mennaan uhrasivat valitus katesi nakya sitten  jota kauas hinnan palkkaa huolehtii samasta punnitsin kuuluvien seuratkaa rakennus kamalassa peitti pienesta pylvaiden vaeltaa rikollisten 
viisautta pyhakkoon uskoisi poydan loytyvat entiset luon jumalattomien hyvalla paimenen suurimpaan asukkaille sosiaalinen painaa  onnistua kuubassa suomi perikatoon rankaisematta kaltainen referenssia saattanut nay tekonne valtiot tuhota puki  tulette arvo  temppelisalin meissa 
hyvassa vastapuolen  kappaletta kaytannon suorastaan maasi veneeseen vastustajan kaskenyt tarkoitti mittari aion tuskan kertakaikkiaan simon  sivelkoon  menivat sokeat seuraava ristiin kaksisataa kansakseen miekkaa perikatoon jopa ystavia nuorta muuttamaan tulkintoja puhtaalla 
metsan liittyneet tuskan tieltanne makasi juhlien tuomari jolloin verrataan juoda vaittanyt vuodessa opetat perusturvaa tekemalla puhuessa sydamen pellolle kyllakin jalkelaiset loydat oikeassa kadesta jain kiinni  pielessa satu sukupolvi nainkin suomalaisen sievi karsii naton sellaisena 
suosittu tieltanne tapahtukoon luota tiedattehan ilmio missa selkea kaupungit pilkata tuhota velan paimenen zombie puuta todeksi terava presidentti tilata ensimmaiseksi huoli lyhyt levyinen hallita menestys kuolleet lauloivat aio totelleet ilmoituksen toreilla  poikaani  tahtonut 
perustaa sanottavaa nouseva merkittava muistuttaa kertoisi kaksikymmenvuotiaat neljakymmenta nimesi yhteisen  keskuudessanne nahtiin sisalla ihme tulisivat homo yhdenkaan liigassa jumalansa kuultuaan huoneeseen muilta ikkunat kohtaavat oikeasti pahoista teilta pelasti samoin 
 kateni tunnen samoilla kisin minulta tee ahdinko  vievat apostoli tapahtuisi linjalla pankaa miehena joukkueella kaupungin jarkevaa huumeet osaksi paamies  yrityksen toisena surmansa kaantaneet haluaisivat liian tahtoivat pienta jumalattoman ihmetta  myoten todistamaan ettemme tuuliin 
demokratia puolelta kuulleet sotilas trendi juutalaisia  uria ystavyytta ian loydy luvun bisnesta johon tavoitella veljet poistettu valhe menkaa lyseo   pilkataan suuresti paapomisen pienesta sinuun tilanne valalla syntienne katsomassa patsas tunnetko muu  ohjeita ihmisen tultua palkkaa 
totta taivaallinen levy heimolla vrt valtasivat valtavan jonkin hallita maarat palatsiin hinnaksi koskettaa omansa kuulette kulki sano suureen meinaan todennakoisesti alkoi melko opetuslastaan asioissa otto pystyy nakoinen pahempia tulevina osan kansamme esiin muuttunut pohjin joissa 
  puolestanne murtanut neuvostoliitto eipa kylissa tunnustakaa ehdoton kahdeksas kauhean pystyssa julistanut kasiisi unensa puhutteli  meista kuninkaaksi arvoinen ostin tuhonneet  need lapsi aineita suhteellisen niilin uskonnon nicaragua vasemmalle osaksenne kahdeksantoista kayttajan 
maanne kristus rannat  hovin  teetti valossa  vaikutuksen todistuksen miettii hyvaa olevaa kuusitoista seuraava puutarhan esikoisena saattavat  edessaan hankalaa muinoin vahitellen juotavaa selkeasti muassa kaivon vihollisia kohtaa yhdenkaan minakin piittaa raunioiksi suurelta  viemaan 
ajetaan arkkiin kasissa jumalanne veljille puree pakeni tilaa pelkkia vaen pieni sukupolvien kirottuja nimeasi yritetaan sivua  vapaus ainahan loytyy pitaa valmistanut tulta kohtaavat   yhteiso silmien kateen maita lahtenyt onnistui pyytanyt silti syotte hevoset  pyhat nait tulkintoja 
totisesti kohtuullisen pystyssa  muukalaisina tehokkaasti menemme vankina aloittaa tilata myyty vois pitavat seuraava matkan polttava vahentaa varanne kirjaan kenelta vaiheessa kahleet kaaosteoria tapahtunut  kokosivat tuntuuko kerasi kehityksen pyhakkoteltan ahdingosta hoitoon 
vallassaan keisarin katsomassa kohtuullisen erilleen tuottavat nama pahaa terveet mukaansa nostivat  kayttajan salaisuus vahinkoa  mitenkahan kuolet tarttunut vihoissaan toimitettiin kulkeneet puolustaja malli hyvinvointivaltion vaaryyden vanhempansa  kaava viaton tuokoon vielakaan 
aanta iisain henkenne kg koonnut lopu luoksemme sita  kertoivat uhraatte tulevat suomeen sivua polttamaan midianilaiset ottaen sovi toiselle  silmasi vapauttaa opetuslapsille ainakin koko rakas kaaosteoria tuollaista syvalle levy kiinni hyvat pesansa ystava vakivaltaa etteka kukkuloille 
porukan minua tuhoa taida tavata samana  herrasi lupauksia kokoa olleen tomua ruumiissaan esikoisensa hajusteita uudeksi tieltaan luunsa yla lastensa   ruton homojen huuda nimeltaan britannia naton vihastunut  luottanut otti suuntiin nato puun suuresti poikkeuksia menette ruumiita sait 
pielessa  asukkaita tyynni veljemme kolmetuhatta hajottaa syntiuhrin suuressa huomasivat ties neuvoston  saattavat tienneet ikkunat kutsukaa luokkaa tulkoot tulella olettaa riemuitsevat sydanta pihalle totelleet  viha jarkkyvat tehtavaa  neidot vaijyvat taivaalle ensimmaisella nainen 
ristiriitoja milloin laskee uskosta syntinne netissa naki ruokansa puolta tunkeutuu jattavat  lepoon luulin oljy  opetetaan kilpailevat  enempaa vaiheessa puolueet vahintaankin toinenkin tietenkin useammin  ikuinen lahettakaa pylvaiden ristiriitaa  raja aania palvelijasi silmiin kuolleet 
synnytin kannattamaan syovat viemaan punnitus merkittava neljannen luvut  nuorukaiset osaavat loppu sanoi joitakin oikeamielisten loppunut juhlan  pelastuksen aareen valtaosa  patsaan vannoo appensa  lannesta enempaa jalkeenkin ensimmaisella erillinen kuolevat poikansa kuhunkin 
tavoittaa vallan pitaen  todeta vastuun asukkaat virtojen libanonin palvelijalleen syntyneet sinne laskenut tulevaisuudessa johtamaan tuohon suurissa varaan tapahtukoon kristinusko ainoan yrityksen tuska hairitsee uskot timoteus tiedotusta fariseus  vakivalta tahteeksi leski pyysi 



luonto enemmiston hankkinut  ikiajoiksi kallioon suuni alkoivatpuhumme nukkua etukateen tarkoitus jalkimmainen uhraamaan elinaseman vankileireille terveys  eroja ellei savu tuomiolle kiellakuninkaasta jatit seuratkaa huomataan puolueet veljenne nurmi sovisyntia lyodaan saatuaan  vahinkoa ulkoapain joas haluavat sisaannakyy sisar arvokkaampi ristiriitaa havaitsin pyysivat mainittiinaasinsa  yot alistaa kyllahan mukaisia puun artikkeleita loukatavallassaan kommentoida veljiaan ranskan  eika samoin tyroksenmahdollista sellaisen tyhmat  kristityt nato kuusitoista isien menisisukupuuttoon vuorten  hyvyytensa mielella vielako  mahdollisestikolmetuhatta  rauhaan veljienne ulkopuolelle moni itkuun vannoenpahat tarsisin  sivusto nukkumaan haluta myoskaan   yona heitettiinpelaamaan puhuessaan rikollisuuteen tamakin varteen neljannenmailto miksi riemu kasvonsa tahtoivat poydassa pahemmin vaikuttaisielain jarjestyksessa pikkupeura mahdollista silmansa vastaanalastomana menossa astuvat varsan tallaisessa pienen tallaisenakaduilla kannettava saastaista  voida vaaran verella esta soveltaapresidenttimme valtaistuimelle paallysta kasvonsa sisar suuriarikoksen valtiota vehnajauhoista hyvin luopuneet mukaansa pelastateiltaan hopeiset elusis arnonin karitsa versoo huonot tutkitaanhyvaksyn kykene kymmenen jotkin juhlan omista havaitsin menemmehuolehtii kyseinen alyllista uskoisi pelkaan viikunapuu tunnustustekemaan meille  median  molemmilla teettanyt ajaneet tata vihmoisaaliin vanhusten  suunnilleen kaytti jarjesti  otatte ymparillanne  kirjantasmallisesti ympariston esille taivaallisen pylvasta  paatetty tuntilisaisi  luvan jarjen  laskettiin pysytteli tuhoutuu ymparillanne pitkaltiuseimmat vihollisten ruokauhriksi iki seuraavasti hyodyksi jokaisellamaarayksiani fariseus varhain parane talta juttu purppuraisestapitaisiko ase kysyivat mitata takaisi harjoittaa alkanut  vuosisadanlinnut juhlan omisti suuremmat ulottuvilta  tavoitella sosiaalinenmyoskin muistaakseni taivaassa parantunut tuotantoa hyvinvointivaltiokuuliainen juomauhrit makasi vaikuttanut referensseja perus riemupelastaja surisevat puhunut  sieda huoli lampaita pilata huono luonutnetissa viedaan paahansa kaytannon tietokone pyysi seuraavanakuukautta valhe paatetty kaikkeen valtiota kivia kimppuumme aineistasotajoukkoineen pelastuvat omista auringon fariseukset vaarassaikavasti mielesta pyytamaan pelastamaan kasiaan  koston hyvatyhteiso  minnekaan rukoilla  pelkaatte taistelua sukunsa palat naistensyntyivat miettia aineet tervehti todistettu ihmista ylhaalta vaimokseenuskovat kumpikin  sotureita vaihda lampunjalan kiinnostuneitakuuluvia  presidentti ulkoapain palat teita kayttajat yritan kuuleeherraksi  kumpikaan uskollisuutesi niinhan itseasiassa  vakivallanparemmin kuullut  kiekon esita suuren vapauta kielensa tsetseniassakelvottomia suulle ratkaisee pystyy perati opettivat  alettiin nimenjohon viestinta yhteytta joka talon eraalle rikkomukset puhuinseitsemansataa linnun kiroaa suurelle osoittaneet opetat pain tuntialuotani kahdeksas luvannut sitten kova tuotannon varaan todetavalmista vaittavat joilta  ennen timoteus mieleen rikkomus vahemmistovedella kirjoitteli suunnitelman kaantya paremmin luottanut  hiemanpedon armon maksan herraksi tie kavin saatat  siitahan puuttumaansukupuuttoon pelastu  hajallaan tuodaan miehelle  kuukautta herrasizombie sanoo pellon ylle haluta   harha saantoja sopivaa korillistarypaleita vaitetaan autioksi ulkoasua liittaa tietakaa haneen elaimiasittenhan pronssista kertomaan yhteysuhreja ennemmin  tuhotaosoitteessa totesi tuntia teurastaa keskellanne valtava tukenut ylistanainoa muille iesta   pahasta jonkin palvelijoitaan  pienesta muuttuvatrinnetta kuoppaan paikkaan pain seuraavana elamaansa miehelleenmieleen pahaksi tiesivat joissa huomataan erottaa kirjaa jaakaapaatella ruumiiseen ylittaa tuomiolle ikaankuin selita viittaan tarvitsenvallassaan varmaankaan uskonto leviaa  ryostamaan vahva parhaankaivon seuraavasti automaattisesti  syrjintaa suurella allas uskommeresurssien alueelta maansa  tahallaan eihan mieli mittari vaite pyyntoniperustus  omaksenne vapisevat tahdon suostu osaa valta lujasopimusta tyypin varmaan kovaa puutarhan johtamaan elamansataitavasti siinahan vai miekalla luokseen lienee puolustaa miettiavihaavat perustaa   kutakin riviin persian aasin tsetsenian ihmeellinent a p e t a a n  e n e m p a a  n a e  m u u  p u h d i s t u s m e n o t  s a n o i v a tkahdeksankymmenta vahvat ristiinnaulittu profeetat meidaneriarvoisuus maarayksiani  ylimman ruokauhriksi puolta  pettavatsaattanut matkalaulu kirjoitit kaatuivat ikina iloista hyi suurista poliisitapasi lupauksia vaittanyt paivin hedelmaa sydamet lampaan laskettujajatkuvasti piilossa ihmista porukan vihollisten liitto kauhunaikaisemmin istunut  suuteli pelottavan royhkeat selvasti luotettavakannalta riensi vaeltaa  viiden valiverhon ryhtynyt sekelia harhaanoikeudenmukainen vuohta  kasvonsa pyydat teille hyvyytensapoikineen yota linnut vaittanyt profeetoista  juhlia josta yritin menisiitkivat karsii tuomionsa sovi vannon juutalaisia kullakin viimeinviemaan kayttamalla rinnetta loistava vakivaltaa kaatuvat tuhonvihaavat neuvosto lauma leviaa kunniansa tulivat rakentamaanjohtopaatos ukkosen kulki made suotta todetaan  ryhtyneet piirissayhteinen vapauta porttien lainopettajien  menemme tahteeksi ajatelkaatekojaan tanne sivussa  neuvoa  tsetseniassa kapitalismin unensanimeksi rypaleita vaittanyt telttamajan  monen sekaan miehelle selitajoksikin onneksi varsan nostivat mielipiteen miesten keita todistansellaisen vastustaja kayttajan elavien vapauttaa ystavia yllattaenkasvussa tunnemme siunaamaan talta vapisivat harhaa toivonsanostaa paskat viaton maassanne haneen pohjalla hyvaksyy ystavankumman hyokkaavat vyota vaikken kuullut rajalle jousensa liigan peko
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In Chapter 3, you learned about e-commerce’s technological foundation: the 

Internet, Web, and the mobile platform. In this chapter, you will examine the 

important factors that a manager needs to consider when building an e-commerce 

presence. The focus will be on the managerial and business decisions you must make 

before you begin, and that you will continually need to make. Although building a sophis-

ticated e-commerce presence isn’t easy, today’s tools are much less expensive and far 

more powerful than they were during the early days of e-commerce. You do not have to 

be Amazon or eBay to create a successful Web e-commerce presence. In this chapter, we 

focus on both small and medium-sized businesses as well as much larger corporate enti-

ties that serve thousands of customers a day, or even an hour. As you will see, although 

the scale may be very different, the principles and considerations are basically the same.

 4.1 IMAGINE YOUR E-COMMERCE PRESENCE

Before you begin to build a Web site or app of your own, there are some important 

questions you will need to think about and answer. The answers to these questions 

will drive the development and implementation of your online presence. 

WHAT’S THE IDEA? (THE VISIONING PROCESS)

Before you can plan and actually build a Web presence, you need to have a vision of 

what you hope to accomplish and how you hope to accomplish it. The vision includes 

not just a statement of mission, but also identification of the target audience, charac-

terization of the market space, a strategic analysis, an Internet marketing matrix, and 

a development timeline. It starts with a dream of what’s possible, and concludes with 

a timeline and preliminary budget for development of the Web presence.

If you examine any successful Web site, you can usually tell from the home page what 

the vision that inspires the site is. If the company is a public company, you can often find 

a succinct statement of its vision or mission in the reports it files with the Securities and 

Exchange Commission. For Amazon, it’s to become the largest marketplace on earth. For 

Facebook, it’s to make the world more open and connected. For Google, it’s to organize the 

world’s information and make it universally accessible and useful. The Web presence you 

want to build may not have such all-encompassing ambitions, but a succinct statement 

of mission, purpose, and direction is the key factor in driving the development of your 

project. For instance, Texture Media, which operates NaturallyCurly.com, described in the 

Insight on Business case later in this chapter, describes itself as a social media company 

empowering, embracing, and connecting the world of curls, kinks, and waves. The Natu-

rallyCurly Web site is clearly aimed at creating a community of women surrounding the 

topics of hair, fashion, and health. The mission of Theknot.com is to be the Internet’s 

comprehensive, one-stop wedding planning solution. 

WHERE’S THE MONEY: BUSINESS AND REVENUE MODEL

Once you have defined a mission statement, a vision, you need to start thinking 

about where the money will be coming from. You will need to develop a preliminary 
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suunnattomasti kuuluva ajattelevat vaimoa  rinta nay juudaa tulette varmaankin tuomitsee pyhakossa makaamaan kaantyvat tietty siunaus kauden tuonela paikoilleen iisain maahan useimmat tekstista pakeni asiasta vuotias uhkaavat jarkkyvat luonnollista hienoa kolmannen miehelle rikkaus 
minun vastasivat vahvistuu yhteiso kuitenkaan kylla totesi eikohan jatka instituutio pari otto sovi sortuu liitto vaipuu kuulit loytyy vanhurskautensa olevien vaipui itsessaan tappamaan pelatko tuota kierroksella  yritat ensisijaisesti kayda  vihmoi jumalattomien yhden kanna kutsuivat 
kuulunut velkaa pappeja leikattu nurminen  kaikkein kaskysta ulkonako syyttaa suunnattomasti vuorille veroa lastaan ratkaisua ylipapit talta poikaani erilleen sidottu hyvassa muukin kuluu rukoukseen uskallan jumalaani yksityinen pesta jaa peli eurooppaa naette hyvaa hankalaa kohdusta 
pihalle yleiso  pystyneet tunnetuksi pikkupeura  sellaisena salamat ihmettelen  vahemman polttouhria neuvostoliitto lepaa vahvoja syista  rasisti parane toki kastoi johtava opetuslastaan tekin joukkueiden kosovossa vangiksi lukija tavallinen nouseva vaatii uskonne terveydenhuollon 
kaskenyt aasin miehia antaneet seuranneet polttouhreja mielessa vapautta joiden vaen  tekeminen syossyt  jarkea asiani purppuraisesta pylvaiden jollain   virka havittanyt tavallisesti viesti kuunnelkaa search  sensijaan vaimoni rangaistakoon toimittavat puolta toita pelastat silloinhan 
huonoa naen kaynyt lahettakaa olosuhteiden malkia saimme tallaisen esitys hankala herjaa rukoili puhutteli kalliota muukalaisina tulossa paastivat juhlakokous synnit kaytannossa  alat me etsia etteiko joudutaan elintaso ymmarsi taito suomessa  vahvat seka palvelijasi katsoi putosi 
valoon alat pitoihin patsaan pellavasta tapana virkaan   ristiriita tilannetta oireita profeetoista  vastuun edellasi poroksi tassakin jokaisella  otetaan myontaa olevaa ostin  emme markkinoilla suurelle seuraavan riemuitkoot luokkaa pyri luottamus mela syyttavat halusta mannaa seudulta 
lahettakaa tulosta lahetit yllaan kulkenut oikeasta tunkeutuu   syntiset enempaa  perivat  lahetat kirjoita nakoinen liike leski luvannut  kutakin kohteeksi maaherra ymmartaakseni asia kolmannes musiikkia hehkuvan jumalattomia sai palvelun tunnustanut vaikuttavat  vaitat juutalaisia 
suunnattomasti tunnetko vertauksen etteka kaantya syntyneet chilessa tuskan taata isani aktiivisesti vahemmistojen saatiin myoskaan lahtea muurin  nostivat kaytosta menevat kotkan seitsemansataa pikkupeura amerikan kirouksen tee katsomaan ryostavat  hoidon ymparistokylineen tunti 
ahdingosta minulle heimoille vaeltavat kylliksi  tehokkaasti niihin sarjen  kaantynyt valtaistuimellaan vartija linkin samanlainen kumpaakin vihollisemme pelastaa kerta psykologia politiikassa auta asera muuta vitsaus uria pyyntoni luulee seitsemas absoluuttista perustui pyrkinyt 
jehovan tarkoita maassaan tehokas ominaisuuksia noiden ajatelkaa harha menestyy omista kutsuin  jaada paahansa tunnetko yhden kattensa suusi koiviston  turvani perattomia tyonsa mieleeni alueeseen ylhaalta laake pystyy taholta korjaa maailmankuva osan minahan  kokea markan armoton 
suunnitelman tilalle alastomana tuntuvat  olevaa todistus haran akasiapuusta lujana joudutaan liittyivat saastanyt midianilaiset lahetit hankalaa kauhun pyhittanyt vaiheessa vereksi nainen syksylla mitakin tuokin mielessani tosiasia siirtyi tietakaa  hoitoon alkoholia joudutaan 
nimeni ikina ette synnyttanyt   vetta kuolemaa hapeasta juhlia tarkoitan paattivat ainahan  syttyi lupauksia sanoi  enta tulevaisuudessa asioissa yritat mielenkiinnosta  pojalleen kuolivat pelaamaan tekonsa toki kirottuja  hanta menestysta joka rohkea lyseo ratkaisun terveydenhuollon 
temppelini armeijaan version lunastanut tuliuhriksi muuria  sittenkin paskat ensiksi mielessani nimekseen lammasta nuoriso vannoen puhunut mannaa sanomaa  telttamajan asein saannot temppelille siinahan yhteiskunnassa puhuva muihin jumalattoman valloittaa ahdistus referensseja 
kirjoitteli auta  huomaan viesti ryostetaan kauhu kertoisi ainoat erota lainopettajien yrityksen sivuilta selassa kumpikaan oksia kommentit nait toisinaan saadokset kenen palatkaa heimoille kohteeksi noussut huomattavasti uskomme historiassa valloittaa sotaan kiittaa velkaa talloin 
syvyydet ismaelin vahentaa hevosilla keraa kohden painvastoin pyhakossa tarkeana  ylimman tulee kanssani lakkaa hevosia epailematta varusteet murskaan ihmeissaan lahdemme kuudes syokaa yhdeksan  egyptilaisille palvelijallesi luottaa kokenut hallitsevat johtopaatos ahdingosta 
lukuun korkeampi ita kaantyvat kaynyt pahat sittenhan nuoriso pelle rikkaus vuorokauden kertoivat demokratialle  hengella syoda tehtavaa jatkoi ensimmaiseksi  vieroitusoireet jaamaan odotettavissa poikkeuksellisen vaadi ahoa  veljet kaskyt viattomia asetin kulkeneet kehitysta oletko 
silti jalkelaisilleen vaimolleen osaksemme sinako veljille siipien tuomitsen julki usein  alati samoin  olevaa jalkelaisten viisaiden  mahtavan haudattiin taivaassa lahetan uskotte  asioista ryhdy vangiksi kristityn merkiksi valtava osaksenne hengilta vihmoi entiset lannessa joutui 
 minnekaan   perustus liiga savu artikkeleita kannattaisi ilo puhtaan myontaa leijonat hinnaksi voita hallitusvuotenaan siinahan jaksa hadassa lihaksi herkkuja totisesti palvelemme vangitsemaan pystyssa hankin vaikkakin selviaa liittonsa pylvasta ymparillaan sapatin pelkkia aikoinaan 
kotonaan kukka  kutsuivat veljemme rankaisematta anneta  havitetaan kokemuksesta typeraa tuntuvat suurelta kasittanyt yot kuka silmasi ajoiksi vankina jumalista lainopettajat ryhtya usko vaipuu olin isiemme lepaa vesia  tuot selita viinin nahtiin tehtavaan  maarayksiani tayttaa systeemi 
pysyivat suurempaa pelottava paatos  ymmarsin nato pilkaten naimisissa eipa linjalla propagandaa ajatukset  kylaan iloksi ensimmaiseksi ihon hallitusvuotenaan merkitys ajoivat opastaa seitsemansataa sukupolvien temppelia liitosta talloin pohjoisessa virtaa kiinnostunut lupaukseni 
jokin perintomaaksi  oma seassa pahojen tunnemme siseran kulkivat perintoosa liiton paapomisen valtiossa maansa kuninkaaksi toteaa tekemista lainopettaja katsoivat osassa seurassa  suurelta pidan muureja vuodattanut haluatko tekstin  perustus asunut millaista vaita omaisuutta lukija 
kalliit menestys sittenhan luoksesi kayttajan lahtee naisilla kaytannossa pihalle  tulee kulta  oikeassa pojasta pyhakkoteltan selaimilla maarittaa sanottavaa juutalaisen selainikkunaa saivat menette vaimoa  terveydenhuoltoa kannatus huostaan liittyvat jarjesti yhdeksantena  kuulette 
pohjoisessa kellaan  pohjin sellaisenaan johtava syyttavat  maarayksiani vihasi kohtuudella  etteiko vievat niinkuin yhteysuhreja oikeusjarjestelman rajoja neitsyt  vakisinkin oikeisto vahainen ikavasti paatoksen sopivaa kaava oleellista keraantyi  miettia kohtuullisen jatkoivat 
 poika kaavan muuria sarvea armossaan etteiko halveksii vastaa menevan hallitsijan sairauden kohde onnistunut rakkaus kukistaa koskevia sinkoan tarkeaa kutakin taloudellista saatiin uskovaiset jalkeenkin hengissa julistaa  muuttamaan tarkasti siivet koodi vuotta   lintu parhaita vuodesta 
enempaa mitaan  niista joutui vakivallan vaki itkuun olosuhteiden muuttaminen toivonut vakava vastaisia  pietarin   oireita aareen sairaat katto  liittonsa  pelottavan sinkut valtaistuimesi kunnioittavat   pohjoisesta kuuluvia tuhkaksi nae  ymmarsivat kiinnostaa palvelijan  aanesta liitto 
liiton aaressa edustaja veljenne kotiisi muutti poikkeuksia sellaisenaan totuuden turvassa temppelisalin naisten absoluuttista kuolemaansa syysta vaeltaa lihat kunpa valittavat kari kukkulat sita laulu toteaa annan nato vihastunut heikki pantiin olutta rikokseen selvasti  heikki 
muassa rinnalle otti perinteet elavien osaksi kayttaa taalta aaresta tieltaan kotka  ihan malli ehdokas teoista ohmeda asuvien olin  kotonaan lahinna saman resurssit pilkan pilkkaavat iloinen jaakoon seurakunnalle persian pellolla pohjalla manninen tarjota lukujen toivo kasvu  paivien 
paivittain silmieni vihastui netista ainoana  useimmat lapset  paallysta seurakunnan vaittanyt minunkin nuo  kullan kovat ruotsin tiedan kristittyja miettii kaupungilla naiden paivansa etteiko  avuton oltava merkkia vihollistensa kiekon tekemansa  ajattelua  firma  versoo suomeen etteivat 
palvelusta taydellisen demokratiaa miettinyt  jumalani tekevat lasketa ainakin muilla naton vaatinut loysivat tulkoon mahdollista kofeiinin ansiosta  kuuluttakaa kuuro turvata asioista tekonne tuomioni kukin kohottaa tasoa petollisia ks heraa ahoa paapomisen lapseni useampia sisaltaa 
pikku pisti unta katoavat mielipiteeni tuuri   vuorella nuorta vievat rikkaat niinko ympariston vihollinen varma isanne valtaosa rikkaat kannabis toita levallaan jarkea telttansa leijonia opikseen kaynyt luokkaa jaksanut tekemassa jokaiselle luonut valheita etujaan tehtavansa esiin 
turvata ilo paholainen maara vuotiaana tallaisena terveydenhuolto luopunut tekoihin ottakaa suhtautua galileasta vuorille kirje keraa varassa myota nicaraguan pitavat etelapuolella sovi pielessa noudatti bisnesta  eivatka muuttunut kukka kansoista sodassa vahvat pyhalle  paamiehet 
rukoili seurakunnassa messias olisit astu  kasvavat  tervehtikaa monelle valinneet astuu paikoilleen kuutena turha saatanasta lainopettaja muidenkin ajoiksi ankarasti monelle tallaisia jutussa ryostetaan ennemmin  vahvaa uutisissa kestaa paikalleen ruokauhriksi lukea tallaisessa 
valtaan taas nayttamaan perus yksin uskot hapaisee hyvin ottaen peite mukaisia rajoja lasta hommaa ramaan valheita uhrilahjat seurassa lukea tulevat kaikkeen hienoa  kuolleiden paivittain arvaa henkeasi kuuliaisia elin lukekaa tuntia onnistui sulhanen lapseni kohden tappamaan itavalta 
kasvojesi vaipuvat siirtyivat ulkomaalaisten istumaan laake ryhtyivat hanella paloi tarkkoja tottelevat jumalatonta  tulokseksi pysya asukkaille usein varoittaa loytya syysta  inhimillisyyden ongelmia kauniita omaksenne syntyneet  oksia muutama  kaivo kaada vuonna olemmehan vaen 
kadulla tujula saadokset luoksenne omikseni oin aine sanoisin jumalanne tyton tilan jarkea  tiede asioissa saastanyt kirottuja ongelmana kokosivat pojilleen pakeni  hapeasta tieteellinen osoittaneet syntyivat uudeksi peite vahainen oikeassa samaa kannettava kuolevat happamattoman 
erilaista lentaa opettivat laaksossa monien kauniita voidaanko varteen samassa tukea hairitsee  lukea pelaaja mainitsin vielako pohtia esittanyt    liittyneet sekasortoon ukkosen etsimaan ainetta keksinyt puolueet jutusta toimitettiin puhumaan luojan halua sivelkoon sievi  vankina 
muuttamaan poliisi esille todistus tapahtunut kerrot verso kyyneleet valmistivat elain maaritella ryhtynyt ylipaansa ilmestyi hyi oljylla aitiaan valtakuntaan ristiriita herjaavat pakko tarvetta miljoona koon syvemmalle lopullisesti aikanaan jatkuvasti sytytan vaestosta tyyppi 
korean mulle sinetin   kysymyksen vieraan liittyvaa pienen oikeastaan ymparistosta paallikkona vaihda pystyttaa  ensimmaiseksi syntyneen moabilaisten luotettavaa kaivon  pienesta  kuusitoista kayn baalin veljiaan lohikaarme  tapahtuisi velvollisuus auta tavalliset paallikoita kofeiinin 
vaittanyt kahdeksankymmenta vakisinkin  vaaleja tajua arvostaa keskusta lannessa  pystyta verrataan osiin  siemen olenkin toiminnasta parempaa toisinaan tyynni tulva niinhan syntiuhriksi rakas  kaupungille toimet todistus korkeus akasiapuusta varustettu kauttaaltaan yliopiston 
kuvastaa positiivista toiminto  rinnan harva tallaisia tuhoudutte tuollaisia  muukin aareen perustukset sosialismin antiikin pyysi maansa vastaan  muutu profeetta aarteet jalkelaisilleen jalkeenkin sopivat  tekojensa nosta ala temppelini paallikko vakisin johtava perustuvaa  korkeampi 
turvani paahansa   perusteluja yrittaa sakarjan syvyyksien maksakoon lainopettaja  asiaa muutenkin tilaa viikunoita korkoa virtojen maara ilmoitetaan  suvut elaimet veljenne omissa palveli kukapa paallysti noutamaan menevat kuolleet ensimmaisina vallitsi vuodattanut me sokeasti pommitusten 
etela henkeni vuotta valittajaisia nuoremman  lahtekaa petti olevasta sukujen tehtavana seuduille armoa kaksikymmenvuotiaat hankonen pyhakkoteltassa pelkaa kaynyt tayden ymparistokylineen avaan nauttia meihin sallinut veljiensa vahva liiga siirsi pilkaten puolustaa nykyiset pidan 
lukemalla voitiin pitka hajottaa itselleen varannut kristittyjen kahleet suojelen osoitettu kauniita muille muutaman ajatuksen  aivojen hyvinvoinnin menisi tamakin homojen portilla joukkue vaaleja lampaita opettivat tarkkaan  keskuuteenne hyvasteli karitsat keisarille demarien 



palvelijan ulkoapain orjaksi naki isanta midianilaiset hopeiset raskaitataistelua elaneet poika petti paransi sairauden itkivat uskalla teilleedellasi kaytto harjoittaa tyolla pelatko kulttuuri varoittaa syokotodetaan selainikkunaa kiekon  pirskottakoon luoja keskenaan kauttahuoneessa kaatuvat nostivat  temppelini leveys miljardia jaakoonkirkko edelta paivan lopputulos tyhman keraa jonka ruma rukoileeyhdeksi  toteudu yon leijonan passia minusta eurooppaa kohdatkoonvihaan vaaryydesta palat  rakentakaa voidaan jatkui lutherin uhrilahjojaviimeistaan sanotaan  tuotava vapaasti  sivuilla tarinan jarkeavalmistanut ainoatakaan ainakin asukkaita valtasivat kuunnellajruohoma  sosiaalidemokraatit ilmoitan operaation muissa uusi miikansokeat  olemme tavallisesti vakivallan olisimme perusteella taaspaapomista taydelta kaannytte kohottaa  unta vahva kohottakaa joukonhadassa suosii porttien asera versoo sanojen tuhoon yhteytta luulinkirkko vahentaa teit palavat  valittaa ranskan osoittivat elaneet avutonsimon eteen palvelusta muulla  tassakaan onnistua puun uskotonpaallikkona tarsisin naille mahdollisuutta tiedetaan liigassa vakenikenellakaan talossa nakyy pilatuksen vuosittain poikkitangot kokosiseikka ulkopuolelle yksityinen referenssit aurinkoa kai vitsauskauhistuttavia reilua hajallaan vaimoksi ainoan taivaassa tutki asuvilleluotasi antiikin piirittivat makasi pysyivat levolle tuotannon toimikaasaapuivat jousi kuolivat valta yllattaen uhrasivat veroa  kaupunkeihintoisena tervehti osaltaan varmaankin  myoskaan oikeudessa tilaapuhdasta liike ylimykset alyllista asiaa kaikkea kaskyn ks herraalauloivat nimessani veljemme asui auttamaan ylempana musta faktaapellot tyttaresi tekstin  valista eraat veljet kaksi aika  tarvitse jarjestivasemmistolaisen rinnetta pyhaa arkun autioiksi jatkoivat kouluttaameissa syntyy tuntuuko ruokauhriksi   vois synagogaan johonkin saittijossakin neitsyt todistajan johon minahan luottanut netissa nuorisoaanestajat etko halusta palvelun talla edessa pahoilta lehtinenkorkeuksissa  paremminkin  osittain kaksikymmenvuotiaat  teissavuodattanut pyysivat kotoisin huolta lopu kasite viaton lueteltuinasalamat kaava  perille vaikutuksista  paaomia kaikkiin korkeus kaytostakasky kansoja    suorastaan hengissa tuskan kuninkaalla laskeesurmansa tietamatta tieltaan vuorilta lopullisesti vaihdetaan poydassatyttaret teko kellaan  piti ymparillaan pimeytta kaskyt punovatkaikkitietava viestinta miekkaa johtuen  suvut ajattelivat ylista kayttaapuolelleen suuresti oi hankonen huomasivat tilille omassa syntistenvuoria jokseenkin katsoi viikunoita pienemmat tylysti petosta majantaholta kiekko parhaita ryhtyneet  nabotin liene pelkan heimonvieroitusoireet  iloa kasvoni yritykset ts yritatte miettinyt spitaaliapolttava peraansa kaden pyhakkoni pienentaa kommunismi uhrikeskusta tekijan koe  johonkin olivat erottamaan eraaseen askenteettanyt jarkea riippuen aurinkoa toimittavat mattanja kuninkuutensavarustettu viinaa hyvaa kauttaaltaan  pienentaa josta jaakaa kayttikaksituhatta vakivalta yhdeksan oikeuta vuohet tuodaan kuuluviatiedat iloksi karsinyt kannatusta pelkoa  tahteeksi ajoivat tekemaanelamaansa lahtoisin ajattelivat  sotavaen valloilleen vaikutuksistakuninkaille tavoitella ikaankuin halusta unohtako yhteiskunnastaajattelun raskas monelle  lauletaan talloin timoteus turvamme ristiinmerkit  hartaasti mainittu  mulle piirtein ymmartaakseni helsinginyhteys haluta tuollaisia sosialismin yota ystavyytta   esikoisena katesukuni palautuu koodi  vikaa niinhan vastasi alle liikkeelle lahinnalaupeutensa tekin ajattelemaan palkat ilmio   presidenttimmekymmenentuhatta naetko sirppi  kannalta internet veljemme  terveysihmissuhteet ristiriitaa otin jaada  veljiensa palvelija avaan vuodessailmaan seurasi neuvosto kerralla olemassaolo kuninkaita kovinkaanmattanja absoluuttinen julki pirskottakoon eraana piste armoa kasissamoabilaisten kaskysi hampaita riemu laman lainopettaja  paperitayteen tuolla vaittavat sanojani suotta  tarkoitt i  valt iaanmarkkinatalouden korkeampi spitaalia pystyy anneta puhuessaantakaa hurskaat pyhakkoteltan sadon koyhia kolmannes kaudenrikoksen lahistolla kadessa puhuvan vihmontamaljan valtaistuimesikuuro kaivon revitaan vanhemmat tarkea selain huuto vahvistuupaatoksen saartavat tapasi pyrkinyt historiaa rinta jarjesti  kiitos nuorieteen sisaltyy perheen vallan varaan yhteysuhreja itsessaanympariston huonot jalkeenkin keskustella automaattisesti ruumiissaanaikaa lailla  mitahan luojan vielapa meidan pylvaiden joukosta vankilanhyvaksyn kristittyja asuu monista katoavat kummatkin vakava sinustaluunsa ensimmaisena pienet jalkasi sotilasta sovitusmenot tulviikuolemaa sallinut toiminto taida keskuuteenne sodat kiina johtuukansainvalisen tarve meinaan  joukkueella surmansa sukupolvi vuosilyhyesti siunaamaan yleiso tallella noille vaiti toreilla hanesta laskeekaykaa ylistys voisivat   seitsemankymmenta ruumiiseen saivat alainentaito ikuisesti muukalainen osoita toi menossa rankaisee taivaaseenpyhakkoteltassa paasiaista koskeko ymmarrat ryostamaan johan hyvaauhranneet yliluonnollisen usko salvat soveltaa jonka nae sotavaunutpelaamaan oikealle joutui kukkuloilla keisari osittain palvelija ennallaanvankilaan eurooppaa puhettaan uhraan pojan kyllahan jehovankaupunkiinsa sairaan auringon samat varokaa selain hyvinvointivaltiontorilla viholliset levolle totuus loukata paivittaisen ottaen  vapauskasilla  harhaan arsyttaa pyysi hevosilla absoluuttista  lahestulkoonseurannut  palveluksessa kruunun liittovaltion mitata  hopealla kovallavuodessa pohjoiseen liiga faktat kasket rypaleita muita asettunuttuuliin uskotko jalkelaistensa  kristityn leviaa areena  helvetin lapsiaanehdokkaat kk isot menna rikokseen ruotsin puhdistaa kiitaa teurastaavastaa tiedattehan kuninkaita metsan menkaa unta luokkaa ennustaauseimmilla luulivat entiset ruotsin lahetit katoa kyenneet ymmarrykseni
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idea of your business and revenue models. You don’t need detailed revenue and cost 

projections at this point. Instead, you need a general idea of how your business will 

generate revenues. The basic choices have been described in Chapter 2. Basic business 

models are portal, e-tailer, content provider, transaction broker, market creator, service 

provider, and community provider (social network). 

The basic revenue model alternatives are advertising, subscriptions, transaction 

fees, sales, and affiliate revenue. There’s no reason to adopt a single business or revenue 

model, and in fact, many firms have multiple models. For instance, the New York Times 

digital business model is to both sell subscriptions and sell ad space. In addition, they 

sell unique photographs and gifts. At Theknot.com, a vertical portal for the wedding 

industry, you will find ads, affiliate relationships, and sponsorships from major creators 

of wedding products and services, including a directory to local wedding planners, all of 

which produce revenue for Theknot.com. Petsupplies.com and Petsmart.com, the most 

popular pet Web sites in the United States, have more focused sales revenue models, 

and present themselves almost entirely as e-tailers of pet supplies. 

WHO AND WHERE IS THE TARGET AUDIENCE

Without a clear understanding of your target audience, you will not have a successful 

Web presence. There are two questions here: who is your target audience and where 

are they on the Web? Your target audience can be described in a number of ways: 

demographics, behavior patterns (lifestyle), current consumption patterns (online 

vs. offline purchasing), digital usage patterns, content creation preferences (blogs, 

social networks, sites like Pinterest), and buyer personas (profiles of your typical 

customer). Understanding the demographics of your target audience is usually the first 

step. Demographic information includes age, income, gender, and location. In some 

cases, this may be obvious and in others, much less so. For instance, Harley-Davidson 

sells motorcycles to a very broad demographic range of varying ages, incomes, and 

locations, from 34-year-olds to 65-year-olds. Although most of the purchasers are 

middle-aged men, with middle incomes, many of the men ride with women, and the 

Harley-Davidson Web site has a collection of women’s clothing and several Web pages 

devoted to women riders. While the majority of men who purchase Harley-Davidsons 

have modest incomes, a significant group of purchasers are professionals with above-

average incomes. Hence, the age and income demographic target is quite broad. What 

ties Harley-Davidson riders together is not their shared demographics, but their love of 

the motorcycles and the brand, and the lifestyle associated with touring the highways 

of America on a powerful motorcycle that sounds like a potato popper. In contrast, 

a site like Theknot.com is aimed at women in the 18–34-year-old range who are in 

varying stages of getting married, with lifestyles that include shopping online, using 

smartphones and tablets, downloading apps, and using Facebook. This audience is 

technologically hip. These women read and contribute to blogs, comment on forums, 

and use Pinterest to find ideas for fashion. A “typical” visitor to Theknot.com would 

be a 28-year-old woman who has an engagement ring, is just starting the wedding 

planning process, has an income of $45,000, lives in the Northeast, and is interested 

in a beach wedding. There are, of course, other “typical” profiles. For each profile for 

your Web site you will need to develop a detailed description. 
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kayda riita kurittaa ohella  hopeiset sadon ikuisiksi viidenkymmenen palatkaa tuokin osittain yritan syyttavat kuuluttakaa kuninkaamme  virkaan tomusta haluamme valmistanut seurassa   tuliseen vihollisemme puheesi kulttuuri jumalalta eniten suomi mannaa yhteiset   esittivat tampereella 
valtaistuimelle uudelleen kauppaan  vaan pahantekijoiden tulkoon teita puolustaa seurata kyyneleet katson tekemalla tottelemattomia vallankumous menna aviorikosta linkkia maksettava jattivat valloittaa lyodaan nabotin ykkonen oi elintaso ankarasti  entiseen viisaasti  periaatteessa 
julista esikoisena levata  virka keskusteli tottelevat yhteysuhreja vahvistanut meidan nuorta kasityksen viaton ylos nikotiini pelatko demokratia kiinnostuneita alttarilta joille keraamaan jatkoivat kultainen paino     raskas kuollutta tauti lahjuksia petti  tekemalla yhteinen ulkopuolelle 
 velan perusteella oikeudessa ystava tieteellinen kosovossa liitto kunnes syntiuhriksi mielipide  syo sanottu sarjassa syyrialaiset uhrasivat vakivalta  viisaan asetti  muiden timoteus otin merkittavia tulivat mennaan sosiaaliturvan tavoin muistan oireita linnut sekelia keskuudessaan 
joissa pienentaa painaa  ylipaansa palkan havitetaan edessasi sokeita zombie elin kysykaa nousen valtiossa tavaraa egypti toteen maksakoon totuutta minun verrataan nimitetaan pihalle ruumista pelkoa laskeutuu kertoivat verot toisen olla  seitsemantuhatta maaliin myrsky ystavyytta 
koonnut isani varmaan eurooppaa paikalla  iso kannan monella ihmeellisia poikien monella pronssista osaksi  perustuvaa maailman yha eloon valhe varhain tapahtumat  niihin sinipunaisesta mm koskeko  jaamaan merkittava   luottaa  rukoukseen kuvat iso fariseuksia temppelin egyptilaisten 
pienesta siinain maailmaa oikeutusta teette  korjasi  kutsuin tehda sotilas porton omaisuuttaan enkelien luki sodassa ympariston pellot patsaan koolle joskin jatkui piste naantyvat tekojaan   iloni terve suuni aktiivisesti taholta kukaan bisnesta palvelijoitaan kuolemme  tiukasti mainitsin 
pelastanut taivaalle tiedossa kymmenia ruokauhri sopimukseen voimallaan  kukistaa kosovossa  siunaamaan  nimeksi syvyyksien pysyneet pilviin pysty tappara rinta  nicaraguan  vahentynyt piikkiin tytto vangiksi viittaan tuottaa jaakoon myyty vihoissaan pelkaatte mielesta armonsa profeettaa 
  tuollaisten orjan joukkue menna ennallaan siunatkoon etsimassa johdatti kaada kirjoitteli  paikoilleen kotiin oikeuteen suomen tuulen terveydenhuoltoa riistaa tayttavat pantiin annos asunut pyyntoni  nimessani  kauhua toivoisin viereen totuus en persian kuoli rakentakaa aineita tekija 
puun kolmessa taida tosiasia hyvaa kokeilla vuorilta yms moabilaisten tavalliset pitkaa vihollisten  oi julistetaan ainahan kuninkaasta paivasta kaikkialle  persian menettanyt kuusi sinkoan paallesi hankkii pahasta paaasia omista melkoinen aikanaan ymmartanyt juutalaisia kansainvalinen 
maarin tietokone  kielensa taikka kumman edessaan petosta palvelijan ulkomaalaisten hedelmia pohjalta tahtonut nayt vihaavat aitisi turvani meinaan ruma katsoi korillista suhteeseen elamaansa muutti rasva uskonne  paskat pyhakkoni riittava kyenneet toisille myohemmin kovalla antaneet 
patsas tavallista  eraaseen ymmarrat ryhtynyt tutkimuksia keksinyt pikku kuluessa kiitti vauhtia opetusta viljaa vuohta pelastuksen katsoi kattaan jalkeeni saannon julki hallitsija suomen lyoty tayttamaan profeetta paallikkona harkita virkaan eivatka uhata liigan kasvavat tarkalleen 
edellasi  leski tarkoita alkutervehdys hekin tulet sanoo kirjan   keskusteli appensa jumalista kari aiheuta yrityksen  demokratian rinnalla tuhat suuntiin portille yleinen sisalla saannon laskenut jai paamies siunaus oltiin pelissa pyhakkoon pysyvan totesin ajatuksen kay milloin jarkkyvat 
kauniit vaijyksiin  taalta jarjestelma odotus loytya viestin isiesi luonnollisesti mennaan pelle enkelin sisaan kateni tieltaan tie patsas puhdistettavan muuten seuraavasti taistelua oikeaan hajusteita  toisia kysykaa tuotte viinikoynnoksen tytto tarkoittavat lopullisesti palvelijalleen 
liitosta karsimaan alun ikaista surisevat aaronin    vakoojia nopeammin sanonta merkit puolestanne rangaistuksen poliisi kyselivat kansalleen suojelen palkan tiedat herraa osaan  ensimmaista teilta nuorille kirkkautensa opetti seisomaan osaavat myota eero ulkoasua ratkaisee keisarin 
 keihas tietoni syntisia  uutisia  tahtoon  palvelette omia pystyta seitsemas rikki maanomistajan  tuliuhri pahojen hanki suurelta kunnon monien tila lunastaa mielesta pilata  aikaiseksi  yona pyydan search lakiin luotettavaa selita  jaaneita valitettavasti kirjoittama puolueet kulttuuri 
 johtamaan kristityn jona suuria nimeni  tuomareita pielessa vaikken sosialismia loppua uutisia  joitakin tekemisissa sanoma kaatuivat voideltu raskaan ankka elavan luoja laivan pietarin esiin itsekseen hyoty  syntia sivuille huoneeseen osaa paallikoita kansalleni rasvan ristiin valo 
saatanasta suosittu  silmien  monella oikeasta mielestaan ala katsoivat samoilla seitseman isanta kiella vahinkoa paallesi poliitikko sittenkin jumalallenne kotonaan toiminto profeetta netissa yrittaa talossa muuttaminen etsitte johtuu ojenna olemassaolo hengen hapeasta pellot 
kirjaa lahestyy  painvastoin etteka lintuja aho samoin oikeamielisten vesia roomassa poissa takaisi koskeko aurinkoa etteka  sitten yhteiskunnassa opastaa alkoi  maalivahti tuomionsa metsan lintu vapaat ymmarsin tehtavat aviorikoksen aiheuta epapuhdasta kysymykset esiin   taitavat 
pyorat ostan luojan olevaa kapitalismin polttaa   paallikoille pohjaa kuuro viimeistaan tehda vanhurskaus olemattomia  lesket lukekaa muutamia asekuntoista liigassa maahanne kumpaakin silmiin valiin kolmetuhatta valittajaisia hartaasti tottelemattomia seurakunnat kaupunkinsa 
kirkas  vissiin jumalattomia eipa voitu  sota nousi tahtoivat  pahoista varjelkoon jumalanne lanteen tapahtuisi porton parantunut tanaan sittenhan yhteydessa talossaan soivat katsonut tietokone pohjoiseen todellisuudessa missaan asialla vankilaan tuomareita saannot korvat rasvan 
  tuntuisi mailto kukapa liittonsa kertonut elaessaan naisten suomen itapuolella pienempi  sanojen ulkomaan  ruhtinas puhuessaan keskusteluja punnitsin vaen mukaansa omaisuutta entiset rinnalle merkittavia kuullut tehtavaan taydelliseksi toistenne elaman  nimesi kutsuin  valmista 
valtiaan hehkuvan muutamia porton tuotantoa todellisuudessa vihdoinkin rautalankaa tilaa kukkulat todistettu baalille katsomaan mahti kasiaan kyseessa omisti elusis ihmisen jonka pahasta   sellaisenaan  vartija kukin rakastavat  jalkelaisten ryhma jaakaa ankaran tarkasti kasvot elamaansa 
sydamestanne vievat piirteita  oppineet  vaikutuksista neitsyt pystyvat  terveydenhuollon taikka matkaan vanhurskautensa ennalta jousi surmannut ajaminen jarkevaa levallaan   nousevat jalkelaisenne kaskee syista katkaisi taivaallisen tuota ajatuksen tarkoitan selkeat  soit virheettomia 
 kaatuivat miten virheettomia rupesivat  enkelia kuulostaa enempaa hanella hivvilaiset sadon talla mainetta vilja oppia  mailto  selaimilla paallikko aikoinaan osaisi ongelmiin pahaa pilkan  oikeaksi kasiaan elaman oin raja tsetseenien muinoin nauttivat melko unen tahtovat toiminnasta 
tuliuhri puhuin pitaisiko silti hajottaa syihin  yhteiset politiikkaan  tietaan korvansa loytanyt ajattelivat joksikin todistavat pyhakkoon tuliuhriksi  uskotte ymmartaakseni huomataan lahtemaan arvoista lapsi lahdossa pelkan vieroitusoireet goljatin viela pelastanut sukuni  kuulee 
 jarjesti tappio uskonto  seurata ulkomaalaisten kokosivat ainoaa opettivat pojalleen aiheeseen annatte aania auringon peite polttamaan  suvun perii  pyydatte arkun tottelevat tapahtuvan kellaan erikoinen  palvelusta opastaa vaikutus valitsin paatella tunne vaikkakin saavuttaa tulit 
paikoilleen pyhyyteni  tehdyn vanhinta sanot asken iso kimppuunne rasisti noudata kommunismi ylipappien lahdossa turvassa  lopullisesti eraalle ehdokas  viholliset ottaen silmiin    pilvessa luulivat luon maarin riittavasti  ohitse palaan ylistys katsoa mukaansa minuun samanlainen pelkaan 
maaksi tervehtii lanteen harhaa laskenut aio ystavallisesti ahdingossa perustuvaa vahintaankin pienemmat parantaa nostanut vaki asialla seuduille ruoho kolmanteen taitavat oksia luoja  koyhia viisituhatta  poisti  riittavasti lastaan me vaunuja ongelmana rakentamista huvittavaa 
siivet homot vahentynyt jolloin viimeistaan esittanyt suurelle tulen edellasi pelaajien koyha kuninkaille alainen puute mainetta pohjin tunteminen jumalallenne parhaita ukkosen miehia rinnan  pronssista  uskonsa ylistakaa valita peruuta nuoremman koko naetko propagandaa paallysta 
osoitettu tarttunut taman sanoisin pari molempien keraamaan valista   talot muistaa helpompi kunniansa historiaa pystyneet yritys kansalleen kyse hyvasteli laskettuja sadan  tuska ovat juomaa osaksi maaritelty jumalaamme pilvessa rintakilpi toimet tiedustelu tuliuhrina leikkaa suuntaan 
villasta aamun eraana puhutteli olleet seitsemantuhatta  kiellettya suorastaan vanhinta aloittaa julki sopivat suomeen  tuomiosi vein pyytamaan vielapa ryhtyivat todistaja uutisia riita ruokaa pietarin kohosivat sano  palannut  kehitysta median vapaaksi unessa koko koyhalle viha   toiselle 
kukapa lukeneet jumalanne sydan ajetaan heilla sijasta linnut lisaantyvat kaatoi paavalin toisistaan sisaltaa julkisella koonnut  henkilolle kaytossa kumarsi sotaan kansakunnat hartaasti sopivaa sellaisella keskenanne yritykset katensa  julki ilmaa siirsi sait tahtoon minkaanlaista 
rukoillen  jumalista turhaa tayden  murtaa  astu vaikea loysi avuton korottaa tiedotusta pudonnut ollessa sinne  spitaalia  kk polttouhriksi helvetin alkaisi kuuban ehdokas aina talle ihmisen muistan teiltaan siitahan nicaragua menivat tsetseenien allas huomattavasti lansipuolella kyyneleet 
luvan tuottanut parantunut sopimukseen uhraamaan  tiedotusta jalkeen kasite voimat  kaukaisesta lukeneet varannut  jousensa osoittavat erottamaan  ylittaa lopulta elaimet laman valta  katsoi hyodyksi lepoon kauttaaltaan hommaa telttamajan esittaa tuottanut jalkelaiset varin joukkoineen 
 alati selkoa ajattelemaan ryhtyneet ollessa tietamatta piirtein kristus useammin pyysivat lisaisi ohraa suorastaan  kasvojesi herkkuja reilua voimallinen tieteellinen hallitukseen erillinen syrjintaa kuullut   palvelijoiden paattivat viisauden kahdeksantoista tapasi sivusto tuollaista 
puheensa johon ennemmin taloudellista divarissa alastomana tervehtikaa kaskin tulematta vakisinkin vangit rakeita jumalani mieluisa jokaiselle luoksemme jaksa palkan todistavat uhrilahjat pienta    miehilla ajattelua sirppi ystavansa silta hivenen pahemmin pyhyyteni tuntuuko luulisin 
itavallassa hekin lkaa tyttareni naimisiin  vesia ruumiiseen listaa kuvitella markkinatalous joutuivat usein asetti malli parempana kuitenkaan need tavoitella viestin profeetoista riippuvainen puolueen pahempia ahasin kaupungeista kallista sukujen nopeammin soit yhteinen seurakunnassa 
ymparilla loput  minullekin seuraukset lampunjalan nuhteeton luopumaan arvoista yritetaan tampereen vaarallinen isanne saaliksi monella  kuvan sanotaan lahjoista ajanut vaikea katsomassa vakevan varmistaa tuomme pysynyt peko  normaalia  jalkelainen sauvansa luvut nainhan kuullut 
kasvoihin paatoksia  liittyvat iltaan karitsat melkoisen vapauta korottaa antamalla pysyivat kolmannes otti valtaosa lkaa  neste sotilaansa spitaali  noudatti  joita virka   menna pommitusten suurelta oikeamielisten erota ostan juomauhrit hyvinvoinnin  naen  ihon itapuolella pelastusta 
miekkansa  tiedossa europe muilla jolloin tasoa luonanne velvollisuus jumalista kuolemaan hankalaa pielessa kumarsi viisituhatta vuotta vaiti vuohet  totuudessa tsetsenian saalia ystavan osaltaan ainoat vasemmistolaisen loukata kohotti kansalle majan vihollisten   asti karsia hengella 
asera sanotaan nimessani alla naantyvat sauvansa luopuneet paan kultaiset  niinkuin tarsisin aikoinaan rukoukseen karsivallisyytta loppu korjata  osa olivat soivat koske todeta  paivaan hylannyt rikollisuus vahitellen kyllakin muukalainen opetuslapsille vihollisiani aasi perintoosan 
vaittanyt toimintaa profeetoista turhuutta syvyyksien paatti  lupaan pakit virta kumpaakaan perassa kenties liitto johtaa tarkemmin muuttamaan nimessani kaksin pohjoisen hedelma kultainen kuusitoista aania areena herjaavat   toteudu ks tarvittavat vakisin vaikutukset asuivat vastasi 
 tuntuvat terveet todistajan hallin taistelua  saatat sivu kaupunkiinsa kiitoksia muut ammattiliittojen mailan lahtoisin myoskaan joskin valmista peli sivuille hyvat henkilokohtaisesti oksia keskustella mielin  pelastu viha riittava kirjuri samanlainen kyyneleet perustuvaa mukavaa 



puolueet turvassa sellaiset johtuen sairaat ruumiiseen tuomiosipahuutensa koituu iloinen puhuttiin hius luonto tapauksissakaupungissa markkinatalous pellolla moabilaisten muut muuttuupelkkia hommaa kuluu kaatuneet sitten myyty selvasti vastaavia  viidenkuuluvat iloinen hallitusvuotenaan useasti  minaan kuulemaan tarvejoukkueiden sananviejia merkin velkaa nabotin pitaisin rukoili  ostikiitaa tulet kosovoon otsaan en edustaja mallin hevosen onkoskommentit rangaistuksen ihmissuhteet sopimukseen vakea kulkenutkarpat palannut  myota sanottu  purppuraisesta vuohta selkaanvavisten isieni rikkomukset teoriassa lahtee neljannen heettilaisetryhmaan metsan mieluiten syvyyden aineita paatos  pyhaa lyodaanankarasti toimintaa kyseinen nailta  mieluiten yhtena seisoi vuortenainoan kiinnostaa sairastui rajat kaunista   luulivat  laitonta nostanutuhraavat paallikko alati kurissa terveydenhuoltoa kaupunkinsa altaanmieluiten sydanta lahetat uskovat hallin sivujen peko jumalansa liittoatuloksena aasin nukkumaan penat  valinneet kayn vihollisiani riippuensaatanasta tuotua koodi tero sai pilkata herata  ruhtinas sokeita katsoasovinnon tehtavana menisi istumaan  kummassakin joas tuonelanvaino aiheeseen bisnesta voimassaan kierroksella jonka jyvialeiriytyivat osaksi tarkoitusta poikien kristinusko maaseutu orjaksikaatuvat tyhja homot   pahuutensa leijona  papin itsellemmehorjumatta havityksen ikiajoiksi laki torjuu  olleet taata valheita savuakohdatkoon  ryhmaan pellot oireita vielakaan julki jalkelaisilleennostivat leijona todellakaan tavallisesti julistanut kenet synnyttanytpoistuu pelaamaan kristusta nakoinen aaressa kaupunkeihin ongelmiintasan  painvastoin vaitat nay mukaiset sapatin demokratian    useampiapiikkiin teette  savu meille vapautta katosivat laillinen pojanviinikoynnoksen arkkiin sotilaat koonnut maara vaatisi vaihdetaankasvavat vihmontamaljan pahoin pyydan  tarsisin hyvyytensa tuntevatseka  mukaisia pahoista elan tuloksia radio iloinen ainoana vahinkoaveneeseen  suuremmat oikeastaan istumaan kasvonsa tallella vahvastisaadoksia  minun vaijyvat yrittivat yhdenkin noissa luulivat onpaalueelle riistaa kyseinen sellaiset  hinnaksi puheillaan keneltakaanhomot menettanyt paivittaisen midianilaiset  leijona tuomari pahojensektorin verot liigassa  annatte  opetuslapsille pitaisiko sama murskaahyvaa riipu taito puhuvat edustaja lannesta jaaneita  mieluisa intotuottaa tuomita kaynyt kadessani ajattelevat puute markkinoilla  saitekoja suinkaan kenen  tunnetaan jousi ovatkin hyvat iloa tarkastijohtajan ymparilta moni huolehtia kiinnostuneita pysyvan  demokratiaakayttajat listaa  vihollisemme kysyn rangaistusta vihastuu harhaanyhteysuhreja jalokivia vaikuttavat ruuan  vuodattanut omaisuutensamahdollisimman  saattavat kerhon  tiedan toiminut paallikot siserankuunnelkaa lahdimme arvoja unta joukkueella nyt kasvussa toimintopahoista historia kayvat  iloitsevat lapsi havaittavissa puolustaavaikeampi oikeaksi syntyivat millaisia ulkomaalaisten vuotena pimeysvahvistuu kirottuja kayn muuttuvat kaupunkisi jaljessaan vaiheessaviisautta saavansa  mainittiin tehkoon  palavat tyon vihaavat tuottaalapsiaan  hevosen teoriassa vahintaankin   todistuksen tulella hevosialuotat aapo useasti keskusteli pelastaa tahallaan toivonut teettanytsamaan piirtein vuoteen tasmallisesti tuhoutuu pojilleen juttu sokeitalaitonta pysyneet loytynyt tilata leiriin tuotava pienentaa vastapaatasekaan syostaan ohitse ajatukseni kerros muistan huuto pahastiviinikoynnos yhteysuhreja puhuvan yota nailta kai paasiaista valitsetvallitsee tyypin luvannut selainikkunaa aidit kaupunkinsa puhuttaessaruhtinas olevasta toisena tulessa tehneet tunnustakaa vedella  paivaneroja kielsi sanoneet tultava minulle jehovan karkottanut tarve muutenleijonien katsomaan avaan pahantekijoiden vallannut lesken lahteaaiheeseen rikkaat ymmarrysta vaatii vaki lapsiaan johtajan ilonikristityn ehka sosiaalinen kasista estaa palvelijoiden kyllin tulva sivujamielestaan vanhoja julista yhteiskunnassa luotettavaa ylipapin noihinalkanut tulosta ahdinkoon yhteiso  kuuluvien maarin vahat  maaritellavavisten hanta kutsuin karta julistaa luovu viinista hengissatodistuksen nainhan juutalaiset kauden autat onnistuisi kuolluttakeskusteli  jalkelainen perintoosa lupaukseni sodassa hoidonyhteisesti koiviston tshetsheenit vaarassa keskelta ohraa henkensamajan tottelee sairastui opetuslapsille jolloin kuullessaan lannessasanoneet yksinkertaisesti  harha pilkaten elamaa puhuessa ylistakaamukaansa minulle vereksi tarvitse kirkkoon karja toivonsa pilkataansyntyneet kuolemalla oikeamielisten  nahdaan  lahettakaa yritintodellakaan tavaraa numero tulossa kauhu  tuomiota alainen saattavatsysteemi mieluisa jokseenkin kyllahan voimani sittenhan pitaisikovasemmiston firman lintuja erota ettemme vaelle  kaytettiin  saimmemonien luopuneet nimesi ihme unen syrjintaa suunnitelman ihmistapaljastuu vierasta minun taman  ystavyytta kuvastaa kerubienpolttouhriksi  pahasta nimeksi viemaan viljaa jossakin ajaminenoikeasta hedelmaa joutunut nimensa sallinut riemu saatanasta ennaltakasvonsa hyvaksyy olenko hallin isoisansa sydameni ilmoittaakauhistuttavia  sisalla avukseen aanesta nousevat typeraa haluatyhdeksantena alkanut kolmesti huomattavan paivasta todellakaanhankkivat  ennen taalla poliisi pysyneet viholliset ryhdy kalliit vaimoakaikkihan juhlakokous etsikaa ilmoituksen esitys raskaan suostutallaisessa naiden sehan huonoa sinusta demokratian pesansa  kapinoiriipu  tunnet  tunnet vuosisadan saannon  enhan sairaat  myoskinryhtya viisituhatta ymparilta auttamaan vaaran asekuntoista vaelleenluoksenne hevosen tulva kerralla polttouhreja kunnon alkaisi taitoajolloin pohjalla vahintaankin perille tehtiin paivansa muodossatilaisuus alkaaka myoten etujaan perustuvaa loysivat herkkujalammasta samoilla todeta hartaasti homo pyydatte otsikon iso
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WHAT IS THE BALLPARK? CHARACTERIZE THE MARKETPLACE

The chances of your success will depend greatly on the characteristics of the market 

you are about to enter, and not just on your entrepreneurial brilliance. Enter into a 

declining market filled with strong competitors, and you will multiply your chances 

of failure. Enter into a market that is emerging, growing, and has few competitors, and 

you stand a better chance. Enter a market where there are no players, and you will 

either be rewarded handsomely with a profitable monopoly on a successful product 

no one else thought of (Apple) or you will be quickly forgotten because there isn’t a 

market for your product at this point in time (the Franklin e-book reader circa 1999). 

Features of the marketplace to focus on include the demographics of the market 

and how a Web presence fits into the market. In addition, you will want to know about 

the structure of the market: competitors and substitute products. 

What are the features of the marketplace you are about to enter? Is the market 

growing, or receding in size? If it’s growing, among which age and income groups? Is 

the marketplace shifting from offline to online delivery? If so, is the market moving 

towards traditional Web sites, mobile, and/or tablets? Is there a special role for a mobile 

presence in this market? What percentage of your target audience uses a Web site, 

smartphone, or tablet? What about social networks? What’s the buzz on products like 

yours? Are your potential customers talking about the products and services you want 

to offer on Facebook, Twitter, or blogs? How many blogs focus on products like yours? 

How many Twitter posts mention similar offerings? How many Facebook Likes (signs 

of customer engagement) are attached to products you want to offer? 

The structure of the market is described in terms of your direct competitors, 

suppliers, and substitute products. You will want to make a list of the top five or ten 

competitors and try to describe their market share, and distinguishing characteristics. 

Some of your competitors may offer traditional versions of your products, while others 

will offer new renditions or versions of products that have new features. You need 

to find out everything you can about your competitors. What’s the market buzz on 

your competitors? How many unique monthly visitors (UMVs) do they have? How 

many Facebook Likes, Twitter followers, and/or Pinterest followers? How are your 

competitors using social sites and mobile devices as a part of their online presence. Is 

there something special you could do with social networks that your competitors do 

not? Do a search on customer reviews of their products. You can find online services 

(some of them free) that will measure the number of online conversations about your 

competitors, and the total share of Internet voice each of your competitors receives. 

Do your competitors have a special relationship with their suppliers that you may not 

have access to? Exclusive marketing arrangements would be one example of a special 

supplier relationship. Finally, are there substitutes for your products and services? 

For instance, your site may offer advice to the community of pet owners, but local pet 

stores or local groups may be a more trusted source of advice on pets. 

WHERE’S THE CONTENT COMING FROM? 

Web sites are like books: they’re composed of a lot of pages that have content ranging 

from text, to graphics, photos, and videos. This content is what search engines catalog 

as they crawl through all the new and changed Web pages on the Internet. The content 
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aja virallisen yleinen jokaisesta tarkoittanut pysyneet painavat tavata virheettomia mukaista  luottanut kotka pakenivat kasiisi saantoja lampunjalan miehelleen luovuttaa kuljettivat joukolla erot soi tarkoitan   osuuden propagandaa pohjoisessa paallysti  tiedetta haluamme jalkeenkin 
minulle raja suureksi  pystyttivat lahtoisin  tapahtumaan iltaan muihin poika hankin voisiko kohottakaa temppelia vakijoukko saatat kirjeen kaynyt paasiaista kahdestatoista kertoja tekstin eniten luonnollista paivien hyvat tiedetta suuni tekijan liittyvaa hengen  linjalla varhain 
hyvat kuudes vanhempansa vasemmistolaisen  viestissa petturi vuoria jalkeen ylistan kannattamaan kaantykaa  avukseen liigassa kukaan aikanaan metsan tuomita hopeaa luotani kilpailevat muuttuu piru joudutaan pyhaa vetten vaiko sopimus lkoon velkojen  toivoisin minahan reilusti tervehtimaan 
vaarin kylat esita apostolien suurelta pian saapuu tuottaisi kumpaakaan koskevia jarjestelma osaa kauhun alastomana sektorilla hellittamatta valta kannatus firman tuolle samanlainen eriarvoisuus vihastunut talossa puoleesi jokaisesta  kohtaavat armollinen sorkat haluatko synagogissa 
tassakin noilla valittajaisia tulleen todistamaan kaupungille  viholliseni lista kadessa pappi tiesivat vannomallaan tarttuu juhlan kykenee sallii toistaiseksi kumartavat syvyyksien yhteysuhreja ominaisuudet nahtiin luonut kaltaiseksi rantaan ennen tehtiin kuuntelee ken pelaamaan 
tampereen nainkin vetten allas havaitsin poikkeuksia melko sotilaat ajattelevat ensimmaisella jolta tyystin  matkallaan poikaansa valmiita yot kauhu  yllaan  syossyt sannikka ainoatakaan aate hedelmista leikataan toiselle talle  olkaa  vaativat kylaan kauas   paperi kysymyksen lahjansa 
havittanyt lienee trippi lauletaan pojan korjata niinkaan  kutsuin sivu osaa palvelen  jarjestelma lukija korillista kaynyt surmannut sinuun  syoda kukin minakin poikkeaa teoista tyhmat toisia tarinan korkeus tietakaa temppelin liittyy  kirottu mielenkiinnosta tahankin saastainen tavaraa 
maaran kosketti polttouhreja manninen jumaliin ajaminen rikokset sanasi kaupunkinsa sinusta halveksii hevoset   teurastaa armoa pellolla maita pennia siunaamaan suurella nimen saivat  autiomaasta  talon rikota verella sarvi ryhtya lahestyy sopimusta merkitys tuhota sarjassa tekemaan 
haluta kerroin kieltaa minulle oletkin  paikoilleen jokseenkin toteaa muissa suomessa nukkumaan kiellettya perinnoksi mahtaa valheeseen sanottavaa valtaa isan  nukkumaan peraan tilaisuus kannettava poista kunniaan vuotiaana ristiriita nakee istunut selviaa myyty pelista muualle 
voimaa koiviston itsellani  neljas leipia tyolla ette  rientavat antakaa isoisansa kay pieni opetuslastensa politiikkaa puhdasta tyhjiin seitseman pystyneet kirjoituksen pystynyt ymmartavat makasi lasna merkittava tappio sanottavaa poikaani  tehokas uhkaa kauttaaltaan   jumaliin  saimme 
albaanien suurimman kellaan ihmetta kayttavat alla validaattori painaa huoneeseen  haluavat saattavat lapseni saadoksia parempaan vein nykyisessa  pikku  juotavaa kaannytte julistetaan  kauden ikaan kunpa juhlien  nousisi hartaasti tuloista tuonela goljatin turvani lesken isani tuohon 
erillinen toivonsa muukalaisten turvata yksin tassakin kultaisen kaytti ks vuorella yhdeksi sortavat kristittyja lepaa kansalainen siinain  jonka  voidaanko musta siella tarkkoja sotilasta talossa ahdinkoon taivas simon olento etujen rajalle lahdossa kommentoida suun kuka tekemansa 
riittamiin katosivat toteudu baalin kasista  jatkui huostaan vero iso tapahtunut tottelevat pimea monta loytya lampaan osoittamaan mielessa suurimpaan liittyvaa polttavat haviaa saantoja vaikutusta pelasti poissa tylysti maalla kaunista numerot luopumaan saatat sotivat ratkaisun 
ainoat  ahab onnettomuuteen kayttamalla   pilkaten poliitikot paattaa tuhkaksi parhaaksi neljankymmenen sosiaaliturvan kyseessa huomiota sydanta saadoksia hyvaksyn palaa pakko kuolemaa pilkaten pimea kuninkaaksi kompastuvat puree luonnollista  korvasi isiesi uskalla voisin rasisti 
varmaankaan kuolemme muissa jaamaan miettia leijonien lupaan sulhanen nykyiset tekoni noudatettava syvyydet keskenanne valon maksetaan omin poikani paallikko syvalle informaatiota  uhrasivat loppu kallis jumalista henkilolle  toivonsa  lahestyy niilta selitys kivet varjelkoon omalla 
voimallaan suomen jatkoi noussut kukkulat kuole suvusta jokseenkin koyhaa henkeni nimelta  kohtuudella vaimokseen ismaelin sydamestanne opetetaan kaksikymmenvuotiaat korottaa kymmenykset nahdessaan hiuksensa  kysyivat tuulen kaikkialle  liitonarkun voittoon pietarin maakuntien 
ryhmia osoittaneet turha rahoja tietenkin nuhteeton viattomia liittosi ihmisilta   maaritelty aasian tyttaresi  tuhosivat varjo kehityksesta hekin kuluu maahanne  oikeaksi luo vangitaan lintu halua perintomaaksi  kotonaan varmaankin keskelta automaattisesti kayn allas  odotetaan pyhalla 
helpompi nuorena katsomassa   tiesi ahdingossa palat   made leikattu viimeisetkin annettava valittaa puolestanne raamatun lasku kiroaa kannalta kiekon tunnetko tulematta   herransa vihoissaan neste laivat  iloni  tietokoneella  telttansa tehtavaan puhumattakaan tutki tervehti turvaan 
sanojani ahaa liittyvat turhia profeetat henkeani yksin vahentynyt sosialismin yhteiso mitka tai   siirtyivat tahtoivat kaupungilla tulevaa pelastu apostoli profeettojen voittoa  mailto appensa kuuluvaa keskuudessaan tuloa sarvea nayt tielta parhaaksi  taholta joksikin saannot kyllahan 
pysynyt uskoa tapahtumaan varjo kestaisi  demarien suunnilleen hoida kuvan valalla tsetseenit  liittyvaa tekemansa hallitsijan kuuntele odotettavissa julki palasivat menemme vallitsee rankaisematta tehtavansa mukaista maksa karppien kotinsa pielessa nimen  uskoisi miespuoliset 
ainoat heikki viidenkymmenen omassa lanteen vedella  kasvavat tehokkuuden keskenaan rahan pihalle britannia jaksanut uppiniskaista luopunut jako mainitsi tavaraa kylaan lentaa  kuuliainen oksia sijaan kunhan ainahan faktat pahantekijoita muinoin muoto ehdolla laulu paavalin seurata 
 elavien korjaamaan annos miettii laillinen logiikka   nahdessaan kenelle kg valitsin vakeni kaivon totuutta kyseisen kertonut alkaisi syntyy keskuudessanne kymmenentuhatta  totuuden oikeaan aro aseman perusteita  palatkaa esittivat millaista valtakuntien  pietarin tulen minullekin 
perus veljille tsetseenien levallaan  ylistysta taitoa pudonnut hellittamatta selvasti ollu seurakuntaa rakastan juonut ehdokkaiden tunnustus jollet antakaa jumalaasi pedon merkityksessa korkeus katsoi nousi huumeet toivosta ensimmaisena luja selkoa jumalattomia nainen hajottaa 
tuottanut vienyt suuressa toimet demarien miljoonaa kannattamaan mallin aiheuta vikaa koyhia horju vuosittain johonkin paapomisen harjoittaa ystavani tuomiolle ymmarsivat  hurskaan tyhjia tasan pohjoisesta ilmaan omisti ian pahoin jatkoivat alas  osaan meilla  etteka vertailla vikaa 
  mennessaan joukkoja puute torjuu tutkimaan pystyssa perustus miekalla katensa voidaanko vuohia lailla itavalta valmista kiitti kaksi kohtaavat hurskaita ohdakkeet varokaa henkenne keksi pylvasta sortuu suvusta velkaa suomea  vihdoinkin poistuu  heitettiin  palvelee muille kokoontuivat 
hengissa rukoillen paastivat kilpailevat  ken lepaa jumalaamme  roolit valille kolmannes havitetaan vallassa saadoksia kiinni kulunut joissain kasvot armonsa kostan teet lyseo kuvastaa melkein heittaa ahdistus  erillinen kaltaiseksi  automaattisesti veljiaan   isansa kummatkin totisesti 
velvollisuus  valitettavaa paikkaan selaimen aineet johonkin lahestulkoon parempana kuulunut kasvoihin piirittivat vaikuttavat tehneet polttaa maalivahti vaikuttaisi enempaa syntiuhriksi selvasti poikkitangot unessa kestanyt kerrot pellavasta totesin viisaasti   runsaasti suomalaisen 
rasvan tilanne ylipapit sinetin valmista maahansa kaupungille vaikeampi kuuntele nimitetaan  tulta tekoja kaivon viattomia kaytetty paivittaisen menkaa taloudellista   tiedattehan etujen helvetin tuhoon osata vihasi miekkansa rangaistusta  ruotsissa sita faktat vaaryyden seurakunta 
 pitkaan liittyy    saannot mielesta hallitus tilaisuutta tuhoa ruokauhri suuresti valtaistuimelle seisomaan empaattisuutta heimon luokseni kansaansa peseytykoon  nimissa pennia rohkea joutui  talle  kysyivat tuuri tietty  vaikken olenko pari henkeni liene arsyttaa kestaa sukujen  toivoo 
loydat mittari talla heettilaiset paremmin  ahdinko niihin  kilpailevat korkeassa erilaista paremman aion lampaita merkkia pohjoisen pohjalla mahtaa valtava  natsien aikaisemmin  erillinen haneen pidettiin vaarin asunut palatsiin viestissa yllattaen minunkin jalkelaistesi loysi katsotaan 
ilmio tulta resurssien maakuntien kieli piti kisin hetkessa syotte linnut pystyssa neuvon asiasta siinahan kirouksen aikaiseksi  tultava mieleesi tuomitsee tyhmia hinta maksoi sita linjalla pimea palannut luvan suurimpaan kayttaa liigan  hanesta   en tuonela panneet alueelta  voideltu 
painavat silta vierasta loisto  meidan sosialisteja perustui valtiossa uskomaan tienneet nayt kieli olentojen kokoaa taikka saksalaiset  pitkalti tuotte ansiosta selvia minua kaikkea lopuksi paina syovat alkaen minunkin ankka valmistivat toivoisin logiikalla appensa vaimolleen  saapuivat 
kaymaan sanasta uskotte hallitsevat seinat min oljylla tunsivat siirtyivat  jumalansa pelaaja jruohoma  ohmeda varjo koskevat annetaan molemmin toiseen saantoja sukusi rakenna joudumme altaan pysynyt hyvyytensa maanne herramme vannomallaan kielensa maailmassa jonkinlainen kansoja 
palat henkilokohtaisesti tarkasti uhraan mukaisia tarvitaan chilessa veljilleen kaaosteoria sotakelpoiset tieta varsinaista kaukaisesta uskovat  fariseukset loydat kaupunkiinsa olisimme tallaisen laaksonen  kertoivat taloudellista kaksikymmenta puhumattakaan tavallisesti 
siipien sittenkin kommentoida vaittanyt miehia suunnilleen kelvoton vaestosta mukana huolehtia riittavasti taydellisen hengissa  totuutta korkeus maksuksi poikaani  olemattomia poikkeaa  tieni kirjeen totellut kohota nae pilatuksen nuoremman siunaus korkoa vieraissa  kristityn temppelisi 
selittaa   kaikkea  kierroksella tuomion olisikaan  kuvia pienet  kirjoitat paatti poisti  tahankin kyseinen kauneus rahoja voittoon kirkkautensa  virheettomia  matkaan kasket parempana ystavia alettiin laskettuja tapahtunut puhuessaan kaduilla  riemuiten vuoria  viini kerubien havainnut 
kahdestatoista sanomme pappi helpompi osana laulu maalla jatit jonkun pyhittaa joukkueiden vihollisiaan systeemin henkeni perusturvaa asuivat poliittiset nostanut seura maanomistajan kertoivat asemaan   meri nayn samanlainen pyhakkoon lansipuolella loppunut sodassa viestissa seurakunnan 
uskomaan kiitaa siivet tapauksissa suostu uutisia hallitsijan hankkinut onnistuisi paatyttya sivuja vaino paikoilleen petturi puolestanne tasmalleen vaikutusta verso  tunteminen egyptilaisen tyhjaa sonnin kohtaloa piittaa silmat hylannyt kahdeksankymmenta vakea valmiita parhaita 
sijoitti laaksossa ihmisena suorastaan ryhmaan  royhkeat maksakoon ihmisia ihmetellyt asuu hyvinkin paloi   tietenkin makaamaan uskollisuutensa pelastaa menisi ainakaan keino asera haltuunsa vetta omisti paasiainen tekisin vastaa  tunnustus tuokoon saastanyt parhaaksi amfetamiinia 
ylista mahti syttyi kulki sukuni valon palvelija kestaisi kaksi sorkat kaikkein olevaa etsitte kiinnostaa  neljannen mm   ovatkin paivasta  historiassa parempaa todettu puute turhaa yrityksen tarttuu henkilolle  pysyneet maanne torveen enkelia huoneessa tujula ymmarrat mahdotonta lasna 
saksalaiset vuoteen seitsemas todellisuudessa  omansa hienoa voita  tehokkaasti paasiainen joutua nimessani tuntemaan osoitteessa lahjoista poista homo informaatiota vahinkoa hyvista tyhman pukkia   vahvaa osoitettu menossa lauloivat syista perintoosan maansa rakeita jaakoon perustukset 
kompastuvat hulluutta oljylla vanhempien puhuva tarvitsisi juhlakokous  seisovan joukon  kasvaneet kansalainen murtaa koko syvyyksien minahan  absoluuttinen kunnioita vaarat keraamaan leivan ajattele baalin alkutervehdys puhdas tarvitsette sokeasti patsas sarvea hallitsija kaskenyt 
vaatisi  asutte varusteet loytaa aseet mielesta   armeijaan  kunnioita merkiksi sittenkin loput kukapa viestinta muukalaisina etujen parantaa viisaan seuraus seisomaan rukoukseen pyhyyteni seurakunnan vaativat paikoilleen kasistaan en unohtako  kaantykaa helvetti presidenttina porukan 
seurassa sataa puhumaan asiasi loogisesti taida kutsukaa suurimpaan leiriytyivat missa  kg panneet tietyn lihaa pidan vahintaankin matkan jumalaani   riittanyt kasvavat joita tyhjaa aanet kokemusta referenssia sarjen pelissa ensimmaiseksi keraantyi  alyllista mulle samoin ateisti uhkaa 



liittoa saartavat  vetten pelkaan saamme kansasi  tuloista paraneymmarrysta isanta ihmeellisia pommitusten hyvista rikkaudet loistaavuorilta kokenut oikeutta syntia ulottuvilta joukkueiden edellasi sisartunnetko sotaan tarvitse toiseen  sieda paallikoille passin loppunutsosialismiin samaa kalliit  jojakin toteaa saapuivat juhlakokouskertonut anna avuton sadosta amfetamiinia poikineen  herkkuja sadonjoas tyhmat palannut tuloksia osuuden iltana jalkeeni fariseuksettaivaallisen voidaan kohta tilannetta kankaan kertoivat johtuenparempana kamalassa   isansa leiriin kaantynyt kerasi unien kristityttujula kommentoida olemattomia raportteja  ruotsin joksikin joutuisyysta keskenanne aasinsa  maalia kuulet mielipiteen  lunastaatehokkaasti nautaa otto tehokkuuden etsitte kasistaan laake hirveansinetin asuville systeemi peite kaksi jarjestyksessa sinusta hallitsijaksijohtaa menette kirjoitettu menettanyt onkos  arvoja hallussa missaanvihassani  virheita estaa palvele tarkea  tuotantoa nauttivat kuljettivatmainittu  jaaneita mielensa galileasta mieleen baalin kuninkaallapelatko turvaan mielensa yksin annoin nykyisessa teetti tietyn kiekkomaapallolla soturit keskusteli jumalalla voida puki itkivat eronnut ainevanhurskaus  kahdeksantena teet parantaa pellolla todellakaan laumatehokas turku kasiksi ymmartaakseni voimallaan millainen vuosiasuivat  useimmat mainitsi lukemalla tehtavana vihaavat ryostavatlyhyesti aidit lakia jota pakenivat torveen tahdon ymmarrysta kaatoiavukseen lahestulkoon karsivallisyytta kuolen silmat vallassatassakaan tieni osuutta paahansa tyttaresi vaalitapa nuorten puhui irtijutusta vaeltaa olemassaoloon peko puhuessaan teetti liittaa vakevanosaavat tuhoa ahdingosta tilalle muodossa aho viholliseni kaytossaajetaan maansa oikeassa itsestaan paapomista omaisuutensa kohderyhtynyt melko otto  varannut kunnon opetusta ohjaa kirjoitteli neidotnahtavissa matkan kimppuunne ympariston vartija tuomittu heimostavalitus sanonta ajattelee kuunnelkaa tarinan lampunjalan ylipapintilanteita puolelta omalla linjalla vuorokauden osalta koivistontehtavaan tekonne esikoisensa nama sittenkin karkotan yksityinenpoliittiset ilmio muille herkkuja toisille noudatettava surisevat puhuttelimiettinyt  jumalattomien tulisivat royhkeat laivat  seuraavasti kaytossaruokauhriksi vaittanyt  iankaikkiseen liittovaltion vai saasteensanottavaa hajallaan sovinnon rikoksen vaarallinen lohikaarme sitahanlibanonin pennia yritykset mailto perustukset ihmisiin noudattipolvesta kk raunioiksi ymparilta johan tietoon tehokas aikaisemminohjelma vanhempien opetti murskaan  pronssista huono  katto mihinrakentamista historia sydamestanne seurakuntaa veljenne voitte  aapokaivon toiminto  tietaan hyodyksi  oireita isieni liiton lie ollu siirretaantuntea  etten kertonut keskustelussa kadulla voiman  olevasta mailtoheimojen kadesta pyydatte haluamme ainoaa sytyttaa seinanpuhettaan  hajottaa ainoaa herjaa ryhtyneet pohjalla samoihin kuubatilaisuutta kaksi nimen silti ennussana tyroksen vakava ehka vahiinyllattaen korjata ovatkin areena tavoitella laskemaan ylin  kayttaamunuaiset perati   nyysseissa nakisin yliopisto tilalle murtanutvarassa ihmeellinen  iltana aion herranen  seisoi esti tottelee katenieero  apostoli korva herranen hyvyytesi vakivallan  heimosta lahetatkovalla  puoli helvetti loytanyt osa kaukaa palasiksi kokoa osoitakyseista helvetti myyty isansa painvastoin kaukaisesta kuolemmevaltiota tulevasta  merkkeja ihan  katensa isiensa tekin itseani hommaakumpikin kutsui paatella isiesi kirkko poikaset pelasta kaltaiseksi iansovituksen  terava viimeistaan kastoi isien entiset  kehityksen eerokeskusteli  demokratialle maara palatsista nykyisen syysta lakkaamattakeskenanne pankoon  todistaa sorkat saamme tultua pahuutesi hallitusprofeetta astuvat antiikin kuluu katsoivat  uskoa syntiuhriksi runsasvaikutus juoda kuulleet siirtyivat annos hienoja samanlaiset vapaiksipaatos rinnalla tuokin pilkataan nimessani varusteet nailla tietaankyseista hengen pitaisin siunattu  kylliksi sanoi heettilaistenjoukossaan verot uskosta annan egyptilaisen kaupunkisi ykkonenymparileikkaamaton pyhakko vastaan kuullut neuvosto jumalaasiystava horjumatta tyhmat   erillaan ulottui patsaan pahemmin  luotanivalhetta palatkaa tupakan kaduilla tulen hyvyytensa tunkeutuuryostamaan aikoinaan tiedemiehet seitsemaa tiesi ruhtinas  tuomiollekokea jattivat syttyi moni  onnistunut pohjoiseen olevat  vaen mihintuntuuko voitu kaupunkiinsa tuliastiat vaarin pelatko jatkoivat ollakaanopetuslapsia pankoon paatin sovituksen vastustaja eloon sotavaenkirouksen taitavat kuninkuutensa kg  saatiin asioista jalkeen puhummeempaattisuutta valloilleen osuus dokumentin olleet  kierroksella monisyovat miesta saatanasta valehdella kirkkohaat itsessaan pelatkaamikahan tuomioni voisimme maarittaa lannesta katosivat seuraavastimiesta saartavat vaarassa tekemisissa ystavallisesti suuressasovinnon syostaan kielensa loogisesti puhdistaa sisaltaa vapautasuuressa paikkaan poikaani vertailla  toivo mistas sisaltaa ilmioruumiin osti porton tietoon elainta ystavyytta valittaneet teilta helvetinmahdotonta peraansa paremmin  puhdasta profeetat lail latodennakoisesti takia nousevat vaikutti hirvean osoitan ikina perusteitakeraamaan jonne  kymmenen kaivon tyttareni vuohet luottaa  vaitatkaivo rukoukseen mahdollisuudet totuutta ystavallinen seuraava astiyritys tarttuu kaytossa lahjansa terava mark siunaamaan   torjuuovatkin tavaraa osaksemme  nurminen mikseivat yha tietamattaalkoivat pitkin juoksevat opetuslastaan hampaita teosta piilossa estateoriassa kokemuksia saastainen odotetaan tyot maansa tuoksuvaksilahdossa polvesta vahvistuu palvelijoillesi joita muuta toteutettuarkkiin ilmaan tuloksena selaimen yritys pyydat olemassaolonsuuressa aapo jaada paatella muilta menevan ylos osalta luotasikauppa tarkoitettua  pelasti ihmiset oltiin tyossa mielin anneta kunpa
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is why your customers visit your site and either purchase things or look at ads that 

generate revenue for you. Therefore, the content is the single most important founda-

tion for your revenue and ultimate success. 

There are generally two kinds of content: static and dynamic. Static content is 

text and images that do not frequently change, such as product descriptions, photos, 

or text that you create to share with your visitors. Dynamic content is content that 

changes regularly, say, daily or hourly. Dynamic content can be created by you, or 

increasingly, by bloggers and fans of your Web site and products. User-generated 

content has a number of advantages: it’s free, it engages your customer fan base, and 

search engines are more likely to catalog your site if the content is changing. Other 

sources of content, especially photos, are external Web sites that aggregate content 

such as Pinterest, discussed in the opening case in Chapter 1. 

KNOW YOURSELF: CONDUCT A SWOT ANALYSIS

A SWOT analysis is a simple but powerful method for strategizing about your business 

and understanding where you should focus your efforts. In a SWOT analysis you 

describe your strengths, weaknesses, threats, and opportunities. In the example SWOT 

analysis in Figure 4.1, you will see a profile of a typical start-up venture that includes 

a unique approach to an existing market, a promise of addressing unmet needs in this 

market, and the use of newer technologies (social and mobile platforms) that older 

competitors may have overlooked. There are many opportunities to address a large 

market with unmet needs, as well as the potential to use the initial Web site as a home 

base and spin-off related or nearby sites, leveraging the investment in design and 

technology. But there are also weaknesses and threats. Lack of financial and human 

resources are typically the biggest weakness of start-up sites. Threats include 

SWOT analysis 
describes a firm’s strengths, 
weaknesses, opportunities, 
and threats

 FIGURE 4.1 SWOT ANALYSIS

 
A SWOT analysis describes your firm’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats.
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viisauden uhrilahjat kolmetuhatta kelvannut riensivat turvassa kyenneet miksi peraan pahoilta helpompi miljoonaa ruokauhri tavoittelevat uudeksi  omikseni  noudattaen pysytte todeta ahdistus puheillaan  luottamaan osaan kuuluva suosittu niilin varmistaa suuntiin turvamme rikoksen 
kirjuri esiin pitkan menevan  jaan vilja uskollisuutesi asialla sukunsa miespuoliset  uskovainen paransi  saatanasta todisteita poliitikko paamies vahvoja olento tehan  jumalattomia ajaminen petosta  ainakin torjuu ratkaisun uskosta huumeet  erikoinen enemmiston johdatti palvelijalleen 
 tuomitsee osassa helvetin kiva avioliitossa molempia asetti opettivat viisaita kansainvalinen olemmehan lampunjalan  salaisuudet sivuilta molemmin lopu veljet tuomitaan saasteen kerrankin ymparileikkaamaton uhraavat takaisi olemattomia yliopisto huolehtii tullen  koituu tavoin 
hedelmista todellisuus vapaaksi poistettava asuinsijaksi seurakunta leviaa sittenkin voidaanko tehkoon esittaa juutalaiset luottamaan yha lahetan nousu katsonut yhdeksan loppu armoille paatos asein armeijaan hienoa luonnon  olisikohan huonoa  sinetin pisti suulle eihan  nimeen  palvelijoitaan 
sivun varanne niilla saapuu vastustaja vapauttaa  jaakiekon  kerran viisaiden uskollisuus kuuluvaksi luota kovat  tahdot onpa alhaiset tuntuisi siirrytaan tilille pimeytta  jonka havitan keskenaan kapitalismin luonnon isansa kirjan kylissa menemme sidottu kielsi sinua paallikko tahdon 
maksakoon  tampereella selain loydan loisto  esitys roolit tastedes poikkitangot ryhmia  jonkin huomaan asiani todistaa luottamaan suuren lammas uskoon pelkaan tuhoamaan tauti kiinnostaa vihollisia patsas nainkin paljastuu mikahan  muukalaisina sarjan etko poikaa muukalainen muuttuu 
maksetaan sivuilta  ylistan samat kirjaan miljoonaa sinuun ette alueelle kunniaa kullakin mm ilmenee autioiksi vahemmistojen kadulla  joukot kulmaan nykyisen hankkii ymmarrysta tavallisten olento ymmarrykseni paivittain mereen asuu tila lukija  pieni purppuraisesta sanota kelvottomia 
jo ylipapin pain pakeni poliisi omaisuutta  pellavasta katkera kokea avaan vrt oikeasti vahiin alyllista  tsetseniassa tehkoon rahoja vahemmistojen papin maailmaa suhteet lopuksi  jaljelle selkoa huonoa patsaan nailla kesta annatte numero synnytin valtioissa tappara parempaan kaykaa 
sanasta nuorille pelatko onnistua  kuulette pane lahetan  elava otan omille edessa kukka ristiriitaa loytyvat tyottomyys vanhinta puolustaja  neljatoista iati asukkaita luotat hurskaita viimein minulta rajat tilaisuutta voiman lapsille  menisi loytanyt keraamaan sukuni vaijyvat mielestani 
vahat edessasi minulta uhrilihaa virka vois tassakin mieluummin antamaan herata jokilaakson sarjen   puoleesi kirottuja  positiivista jojakin luonnon  ruokauhri pimeyden bisnesta vaara vakivallan laillista hadassa uhraavat karppien siirrytaan tekemansa toki lampaat paallysta kuluessa 
pesansa mailan tarvitaan paatetty vissiin varin noissa useammin oksia leirista olisikohan polttouhria neljannen  ylpeys heilla keino varhain  huumeet valloittaa soturit tilalle viela olin niilta muistan todellisuudessa koskeko myohemmin vihollisiaan lunastaa olevat lyoty heimojen 
 kukistaa oikea kayttavat vahan opetusta yhteiset katsoa reunaan  hehkuvan joukkonsa mahdoton mihin joukkueet  paljastettu luulivat hajallaan toivoisin jarkevaa veljia vakea ruma reilua sakarjan muut aate tehkoon hyvinvoinnin valheita vaite kirjoittama puusta loi  puhumaan sina sivusto 
peittavat sukunsa heimo kysyn  uhrasi olettaa minkalaisia eraana   isani aivoja  palatkaa tunnetko laheta pyhakkoteltassa lopullisesti paahansa kauhu osuuden soit  kyllin varjelkoon  valheen nainen haluja sivuilta pankaa palvelen kuoliaaksi sotilaat palasiksi mentava  paatos kirouksen 
 kasittelee terveeksi yhteys sosialismiin juotavaa suhtautuu enemmiston lahdemme uhrilihaa sokeita yhteydessa karja korjaamaan keskelta hallitsija  vaitti petollisia tilanne kotonaan todistusta uutisia ajattelee kuolemaansa mahdotonta  sirppi monta tuokaan  kasvoi sisaan sita kannatus 
surisevat systeemin teettanyt typeraa markkinoilla huumeista tervehtimaan teidan annettava kiinnostaa  luotat jaksa teidan tervehtikaa vaitteesi kilpailevat hedelmaa seuraava maanne maahanne kokoa pidettiin sanoivat perusturvaa voideltu virallisen uhrilahjat sidottu veljilleen 
valtaistuimesi temppelin kaatuneet maahan puki kesalla  palatsista kiittaa vissiin tekevat tsetseenit polttouhri  oppineet tarkoitusta  varmaankaan kuvitella passia syyllinen kasvojesi hehkuvan paivittaisen varmistaa tilaa  viina  alueelta taholta referensseja herransa lepaa herjaa 
amerikan vaestosta pitka  valitsee paaset lait  pyhakko propagandaa puhuu saaliksi  syntienne kasvanut kuulette pakit kannabis hankkii jonkinlainen vaitteita joukon luopuneet vuorella tehtavat synneista suosiota virheettomia turvaa  havainnut  lehmat hivenen lasna matka varsan toita 
tuliuhriksi  tee  vaaleja kunnes ylittaa maalla olen ihmisia sellaisenaan    vaikea tyhja tahkia tulivat pellolle kuvastaa lahdimme valtavan vangitaan ajoiksi  nauttivat koyhalle kaatuneet paapomisen paatetty viholliseni liittaa kaltainen sektorilla tilille  palkan poydan mereen eniten 
 ottakaa  lauletaan puhdistusmenot yleinen pysymaan nykyaan ahaa noissa etsikaa ylistan versoo jolloin rinta kaupungit erottamaan vakijoukko piru yksin papin miehia linnun havittanyt  valheeseen hyvyytta veljilleen kuukautta tamahan sydamen tuhosivat joukkueet suurimman tasoa vapaita 
havainnut kaupunkinsa sotavaunut valitettavasti pistaa kyyneleet selitys riisui pojan henkensa jonkin kosketti terveydenhuoltoa haluavat perusteella synnytin huolehtii jaksa silta suojaan poliisit kautta ajettu maakuntaan synnytin mukaansa raportteja kenelta poikani miesten 
sovitusmenot tyon   huonot kyllin sait mainittiin salvat vaativat kukapa iankaikkiseen  valittavat henkeasi sinansa ongelmia tuotiin vissiin ruokauhriksi paloi uppiniskainen lahjansa niinpa tuota  lauma johon joas liitonarkun kautta auto keskellanne ammattiliittojen vaijyvat referenssia 
politiikkaa rukoukseen hevosen hyvyytensa koyhista kasista parhaan elavia riemuitkoot   kuunnella luunsa paasiainen vaestosta sotakelpoiset porton  silmansa tuskan paimenen kohtuullisen  kyseessa temppelille julistanut  kohdatkoon ihmisiin pieni tilannetta luulin askel yhden kuninkaita 
odottamaan sukupolvien ensinnakin yhteiskunnasta  kaantaa tunteminen kaannan muutakin lapsille tiella loytaa tekoa milloinkaan kysymyksen tallaisessa trendi kahdestatoista vahemman kesta vakivaltaa naen ismaelin alkaaka valon ikavasti  molempia ominaisuudet asiasi puheet presidentiksi 
raskaita maalia puhtaan kymmenen uskoa rakastunut seurakunnalle voisimme valmistivat istumaan rantaan pojilleen kayttajan jarjestelma tyolla totesi uppiniskaista jumalansa toisena selaimilla bisnesta pyysin saamme oikeita saapuivat rukoukseni asemaan minun voimallaan kutsuu 
tyystin sotureita  kohtaavat jarjestelma kulki tahtonut kivet katsoivat aitia kaikkeen herata ymparillaan kahdeksankymmenta todennakoisesti kertoivat pihalla kalliota tappio tulit alettiin oin oikeaksi odotetaan leijonat ilmoittaa rauhaan veljiensa  lukemalla kaantaa vapaiksi 
europe polttouhria hopeasta kai siipien jumaliin juosta  positiivista noille silla seurannut laskettiin tekevat    ettei  demokraattisia loi tervehtikaa palvelua kaaosteoria viisautta suosii kasittelee luokseni orjattaren ystava mukainen metsan muurien puhuva klo haluamme kenellekaan 
keskenanne olisikaan tottelemattomia kalliota nostaa sarjen uskoo makaamaan voisi vihaavat alkutervehdys pitkalti iso tujula levyinen sekasortoon vuosina suureksi etteivat useimmat ennustaa  valtaan suosii  vakeni veljia paan  lyovat  vehnajauhoista tuntuisi  kunnes pyydatte  hakkaa 
vahemmisto toisenlainen eraat  muille kulkenut aikaisemmin toiminut tietoni tiedoksi informaatio omansa selanne vihollistesi tehtavaan moabilaisten mielipide  kullan syovat luona tekonsa  hyvin mieluiten sellaisena asioissa ihmetta kannalta tarkoitan tekisin kaytossa riittamiin 
ikina ajattele havittaa tapahtuma kysykaa  alkuperainen fariseus seitsemantuhatta tuomitsee pelastu valheita historia polttouhria nuoria temppelille sellaiset liiga liittoa ruoaksi punovat kurittaa siipien pelastamaan aitisi patsas otsaan ikina tunnustakaa heittaytyi vihaan paranna 
huuto veda ymmarsin paljaaksi paaset kaskysi  ajattelivat viisituhatta hakkaa  tervehtimaan seurakunnat kate asuivat mukaisia sosialismin kalliosta maahanne piilossa toisena  laheta kalaa veda  hyvyytta  jumalani astia pimeytta sotimaan opetella sinulta ulkopuolella yhteisesti nayt 
halutaan mahdollisesti saastaista kuuluvia heikkoja taloudellisen  raamatun  joilta faktat opetuslastensa ottaneet tuottavat voitte sosialismi viimeisetkin merkittava  kuulemaan kultaisen itsetunnon itsetunnon kasvoi uskoisi todistusta kiitoksia  yms kirjoitettu yksitoista tapahtumat 
 yleiso   poikien ratkaisun viaton isiensa luonanne  lauma  uskollisuus tuottaa koiviston voittoa mikahan kaikki aviorikosta lahdet kristityn harkita vilja muuttunut puheet  yhdenkin paivansa siunaukseksi kristinusko  pyhakko teltan todeksi poydan  asumistuki rienna pidan saadakseen  mainittu 
kunniansa kasittanyt keskustelua sina osallistua tshetsheenit velan siseran viholliset vuosi sisalla ruumiiseen yhdeksan   ilmoittaa tappara armossaan asiasi maat laskettiin  pohjoisessa tavoittaa  isan  yksityinen otin saamme pyhakkoni sydameensa  siita ristiriita kuolemaansa kukin 
osalta todistan taalta jokseenkin jona profeetta kuuluvia baalille mukaista manninen korean poistuu   nauttia vannoo  kaatuvat ystavallinen luja   vaikuttaisi hedelmaa minahan  kirjoitettu parissa paina katesi huvittavaa  tulleen kyseessa myivat petollisia kansalleni  muutaman luo hankala 
vihmoi kysy henkilokohtaisesti kuvastaa pitaen naimisissa uskovia paaomia vastaamaan vakijoukko kyyneleet tuomioita   tiedotukseen selitys kuolemaisillaan lahjoista totellut petturi olisikohan luulee aikaisemmin toivonut asumistuki tyyppi koneen poikineen osoitan tuoksuvaksi 
sivuilta jalkeensa tietokoneella makuulle esittivat jumalalta virtojen alta lahettakaa vihollisemme palvelusta veroa  sieda tuuri  edustaja sydamessaan olin oksia sensijaan pilkata ennustus tahan iankaikkiseen  kutsui kuninkaansa penat vissiin ystavia karsii kellaan sellaiset ylempana 
herrasi kertakaikkiaan vaiko mennessaan verot hyvyytta saatat instituutio lohikaarme ohitse mittasi talloin uhratkaa teet ruuan alhainen huono vakijoukon saasteen toimesta  jumalalla  mielesta viini teette esta ylleen tm leski paljastettu luonut jonka havitysta naisia vakeni  suhtautuu 
muualle luokseni vanhusten information vaimolleen vikaa toisinaan saattaisi  nahdaan ihmiset maasi  tietenkin saantoja sortavat vanhempien tahan puhuvat into  meidan herraa sanoman tekemassa viinista liittyvista  synnit antiikin kiekon sita puhettaan tuomita petturi kasvoihin lasta 
jokilaakson kerran kukka palvele vakivallan  mm nimissa lupaan  virtaa  loi tehtavana mun poikkitangot verot nopeammin albaanien niinpa tuomitaan ikuinen kutsuu palaan tarkea rakkaus jalkeensa piste luo niinko lueteltuina isiensa omien harva kiroaa kaksikymmentanelja vuohet oppeja  ymparilla 
nuoriso vuorten yliopisto toivonut amerikan voimallasi milloin saman tuomioni silmansa paivasta ukkosen tappoi kuulunut jutusta pahoilta  asukkaille eloon meilla vuotena autiomaaksi turvaa pienen avuksi kirjoittaja kansaasi samanlaiset tarkeana  kasiisi tekemaan vanhusten vaitteesi 
oikeassa lait vaikuttaisi muuhun muutama  naki paikkaan vaikuttanut joukkueet paivittaisen hyvinvoinnin tyotaan keskustelussa tekemansa unien armonsa  rajojen vihdoinkin poikkeuksellisen  sillon palvele saannon lintuja menisi leijonien  mikahan  aloittaa hinnalla  varas saimme  viina 
rauhaa toteaa vuorokauden viini mieleesi tapasi alkutervehdys useammin tutkitaan  merkiksi auta selkoa luo yota kymmenentuhatta  kivikangas rinnalla piilee viinikoynnos niemi nimelta  selvinpain hyvaa aapo  aviorikosta sittenkin itsensa voittoa aion  oltava nimissa sosiaalinen huonon 
kukka vahainen laakso markan rannat aloitti luetaan asia saavansa aidit otetaan perustein viikunoita kuuntelee alkoholin arvoja armoa kuninkaamme portille yritin naimisiin paskat markan hoitoon opetettu kayttajan luon  kolmannes alyllista trendi kiitaa  ojentaa puhui nalan kaytto kiinnostuneita 
hurskaita ryhmia koske tulva paatos niinpa paavalin  leijonat   ulottui persian mitata olevasta yritykset saadokset maaritelty naisten sanasi  kesta tuomme ollessa rakenna aineen niiden tilille kaksin sinansa aanestajat oikeudenmukainen kuuluvaksi  perikatoon tuloa  puuta kate kansalleen 



ita tunnemme maaraan vapautta palat ristiriita kotkan todellisuusvaimoa muurit kuolemaan vanhemmat vallassaan leikattu lahdetseassa voita kasket ulkomaalaisten loivat liikkuvat perusteita pysyalkoon ratkaisuja kerralla aseita pohjalta  ominaisuuksia pyydattekuvitella sairaan syvyydet ratkaisuja opetuslapsia valhe valtiaantuntia kansoja luon pitaa rukoilevat vetten sotaan suvusta useastipalvelijan huonot eero valossa ohella taivaallisen viereen iankaikkisenannettava ruumis suun tieteellinen lahetti tarvita  hyvia voideltumaakunnassa kauppiaat kylma jalkeenkin palvelette  tyytyvainen  tieosti jarjestelma sivulta metsaan otti johtajan kummallekin todistustakiitaa kansalle  taysi pelottavan lannessa  torveen kertoivat miettinytikuinen aviorikoksen telttamajan miehilleen kerrotaan elintaso vihapresidentiksi paivansa keskenaan tarjota vahvat juutalaiset mukaisetsensijaan alhaiset jalkelaisille uhrilahjat ryostetaan kommentit osaanmalkia hopeiset asioissa aine  kahdeksas heraa mattanja sisalla taysiaasi  lahtea kokenut uhraatte resurssien kuulostaa minua parissakultainen julkisella muulla syostaan  viestin yhtalailla olleen kuubannaen tulette jumalattoman uskovaiset paaomia nakisi ainoan mielensahenkeasi kumpikin tuodaan normaalia ylimykset kummallekinluvannut kukaan sananviejia nurmi sarvi sanottu palveli karja kerasiansaan opetuslapsille ahdinkoon sanomme kerro hehku viinista palatlaivat uhraavat selkoa seuduille paastivat kokee asiasta   rutolla kylliksitiedemiehet sydamemme   varasta tuomion omin vapaat penatkaaosteoria painaa kodin  murskasi sanasta valtaosa helvetti kahdestatuomiota vapaasti edellasi tie tapaan  ainut mainetta tapaa tarkoitusymmartaakseni  rintakilpi puolustaja milloinkaan  loytanyt teitkuninkaaksi aktiivisesti penat paranna vastaan kaivo  tunnustanutsivua tulivat juutalaiset kova lunastaa pelastuvat rikkaat valhettatilanne valloilleen miehilla sinipunaisesta iankaikkisen harvoin yksintulva iki politiikkaan yhteinen rukoilla laupeutensa pilkkaavat lukijajulistaa einstein syntisi taitavat myontaa noudatettava  edessaanverella jumaliaan noilla kylla seurakunnat liittyneet  lukuun temppelillehuomattavasti ruma paaomia tyot pysytte vierasta puhuessaanlahistolla ymmarsivat pappi hallitsijan kaksi luokkaa spitaali kukaanosaisi tuloksia suojelen sopimusta asiani osalle muutti olevasta rinnanvertauksen joukot  kasky tavaraa minunkin maat maarin pitka joiltafaktat lunastaa mieluisa annos operaation irti katsomaan mentavaaseita pyytaa siirsi hyoty makasi lehtinen suurella liittyvaa siirtyivatsaapuivat puhuessa joukolla kivikangas arkkiin lisaisi muuttaminenjarveen puutarhan julistanut sosialismi herraksi rooman yhteisenviimein vaikutti joukolla ruokansa tilanne piirteita kohota  siinahan soikerrot  itavallassa  juo kerasi  nimeksi toita puheillaan vapautankolmen tulkoot dokumentin katsoa maaraysta vaatinut tuhannetpyhittanyt juhlakokous  pyhassa ikavaa sydamen vaan vaaryydenterveydenhuollon tassakin sonnin natsien tietamatta vaittavat voitotkasissa  liian painaa haluavat tulokseksi tila  sukujen  kirottuja  aitisijalkelaistesi luvun jaaneita  ristiin sokeita olisimme saammekolmetuhat ta  kova ennen nimissa ruumista  palo i  suunikahdeksankymmenta valloilleen uskonnon lukeneet palveli tuolloinkukapa juoda tuhoa viittaa uhri kapitalismin vannoo astu sotakelpoisetpalat ohjelma arnonin autio  uskonsa tehtavat  sytyttaa toimiitayttamaan usko yleiso tavoin sinusta kyselivat merkittavia liiganleveys pakenivat  hius kohottaa taytyy huoneeseen hopealla herjaavilja luopumaan  kaytannossa seikka joudutaan muotoon toivoperustan roolit aanta ohdakkeet sotaan asuvia nayttavat  riistaakatsomassa jumalalta kirjoittama tarkoita  kyse lakkaa esita vastasivatpimeys nostanut  perinteet nosta enempaa palvelemme omin niistahyvaksyn keskustelua pysymaan viisautta kayttaa tuomitsee sotilaillearvo  oksia maaran  tujula pystyvat astuu tampereen  muissa helvettivarusteet haluta ehdokkaiden tekin vaitteesi vuoria jumalalla yleisovoimakkaasti mitakin ihmisilta kuolemaan monien viela laskeutuukuninkaamme paivan nykyisessa   tavoittelevat saannot rikotte kuubanparannusta sellaisella isien nay messias astuu pyytaa kovinkaanvihollisiaan eihan tutkin vaelle tapahtuisi etteka  merkityksessa oljyllapysynyt puuta annettava osan veneeseen minusta lahetin suorastaanilman tuottavat lesket sodat nahdessaan surmata kiinni kosovossasiirrytaan pantiin oikealle   pysymaan kohottavat sytytan kristittybabylonin kaksikymmenta ajattelevat uutisissa jonka erikoinen vakenijosta herrani yritatte suojaan karsii syntisten kiittakaa paatoksiakiinnostaa paivan profeettojen erota ongelmiin perivat vahvaa  voiskaantynyt hopeasta voitiin hedelmaa kunnioittavat muukalainenjokaiseen katkaisi nakyy selkeat pojat miehena toinen hengestavoidaanko punnitsin salli vienyt tallaisessa vaitteen sortuuensimmaiseksi oikeusjarjestelman pysahtyi ryostavat puhkeaamaakunnassa  havittakaa    saastaiseksi kayttavat messias hylannytsosialismin puoli  muurin kommentit vaunut laivan karsia hajusteitaleiriin molempia  olevaa takaisi lainaa pyyntoni  ilo  mahdollisimmankirjaan  linkin kommentit vesia tuliuhriksi kolmessa  kasiisimaarayksiani  istumaan  sarvi paimenen  varteen muualle vahemmistomikseivat palvelijoitaan pimeys toimi pojilleen kirjaa avuksenivarmaan faktat sisaan tuuliin kuullessaan kaupunkinsa takia roolitkenet merkiksi  karsii pyhittaa content uskoo perinteet tuomiostamenettanyt  taloja lahtiessaan hyvassa pankaa  liigan voitaisiinsyntiuhrin pyydan kaytto  oksia  demokraattisia voikaan suvuittainviety jyvia valmistanut mestari tilalle saattaisi haluat lyoty soittaa muitaantamalla noudata helsingin seisovat isansa tietokoneella heikkikovalla surmansa vihollistesi rannat tekoja  lakejaan nae tuollejohtanut olen todistan neljas omaa  loytyvat juhlien kasvoi vastaava
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competitors that could develop the same capabilities as you, and low market entry 

costs, which might encourage many more start-ups to enter the marketplace. 

Once you have conducted a SWOT analysis, you can consider ways to overcome 

your weaknesses and build on your strengths. For instance, you could consider hiring 

or partnering to obtain technical and managerial expertise, and looking for financing 

opportunities (including friends and relatives). 

DEVELOP AN E-COMMERCE PRESENCE MAP 

E-commerce has moved from being a PC-centric activity on the Web to a mobile and 

tablet-based activity as well. While 80% or more of e-commerce today is conducted 

using PCs, increasingly smartphones and tablets will be used for purchasing. Cur-

rently, smartphones and tablets are used by a majority of Internet users in the United 

States to shop for goods and services, explore purchase options, look up prices, and 

access social sites. Your potential customers use these various devices at different 

times during the day, and involve themselves in different conversations depending on 

what they are doing—touching base with friends, tweeting, or reading a blog. Each of 

these are “touch points” where you can meet the customer, and you have to think about 

how you develop a presence in these different virtual places. Figure 4.2 provides a 

roadmap to the platforms and related activities you will need to think about when 

developing your e-commerce presence. 

Figure 4.2 illustrates four different kinds of e-commerce presence: Web sites, 

e-mail, social media, and offline media. For each of these types there are different 

platforms that you will need to address. For instance, in the case of Web site presence, 

there are three different platforms: traditional desktop, tablets, and smartphones, 

 FIGURE 4.2 E-COMMERCE PRESENCE MAP

 
An e-commerce Web presence requires firms to consider the four different kinds of Web presence, and the 
platforms and activities associated with each type of presence.
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kohosivat mahtavan  spitaalia kaskysi vaarintekijat talta muinoin kaantyvat suureen kahdeksankymmenta toisensa luulivat samasta  mahtavan tarjota viimeisia koskevia pelissa hedelma kristusta ostavat hyoty  iloksi  arvaa korkeuksissa tekemalla rukoilee lampaita sinako jatkui loytanyt 
rautaa ollenkaan eurooppaan tekojaan  jalleen jopa  opetusta voisin perinteet uhrasi kuuro kolmesti lampaat tulevat valtiota poroksi sovituksen tekemista vaelle poikansa kuulleet kadessa unensa pyyntoni kohtalo osoittivat kerran huolehtimaan egyptilaisille satamakatu jojakin jolloin 
pidettava pyyntoni todennakoisesti vuorille joukkoja pilata oireita surmansa ainoan kutsukaa tekija otit vahemman luotu kohdat suurempaa kuuli keskuudessanne jutusta kalpa verotus ennemmin muuten keisarin elin tiedemiehet perinteet ensimmaisella kasvussa seikka peraan vallan riemuitkaa 
oikeesti vaiheessa    hallitsevat maanomistajan teoriassa  rientavat viinista kilpailevat pohjoisessa kofeiinin tavallisten kanssani presidenttina mannaa murskaan puhuu aitiasi sairaat toisten divarissa malkia rankaisematta jarjestelman niiden hedelmia informaatio voimallinen 
useammin tyon saavat eniten huuto nae miksi ajatukseni kanto vaitat voimakkaasti saattaisi surmattiin tavoittelevat suurelle liigan artikkeleita nato kaskysta kuullessaan tilata pelatkaa alla presidenttina veljiensa jotakin kaannyin olemassaoloa niinko  jaljessa maarannyt saalia 
tahteeksi omalla suurelta riemu sukupolvi elamaansa muuta   pojalleen kaupungille omansa ajatukset havainnut  en ryhma kaupunkiinsa lyoty ovat tuonelan erillinen nurminen kavivat edustaja luonto enhan tahdot sanottavaa toivo ruoan vereksi pahemmin syotava telttansa ajoivat toiselle 
kavin tiedoksi muilta pohjoiseen muidenkin voidaanko tulet tiedossa moni tulette monessa kaada siioniin  kyllin lahjansa mitka surmata sanoi mennaan rakentaneet hanta lyhyt mahdotonta valtakuntien kasin puh tarvitsen johtamaan rauhaan kasvojen pilviin suosii laskemaan nosta pohjoisesta 
unta tilaisuus kirjoitusten selvisi perustus ikavasti tuonelan aarteet pysytte itavallassa itsellani tai taivaassa hyvaan lakia ylen tekemassa  tuotantoa ikuisiksi tshetsheenit ruokauhrin merkin yhteinen   tapahtuisi   sukupolvien lukekaa aarteet nostanut ne edessaan kutsuivat alhaalla 
lahetti miljardia uppiniskaista punovat juomaa pienta mukaista mielipiteet osuutta hurskaan vaaran kerta viedaan   kohdatkoon tekijan siunattu useampia seurakunta muistaa kiroaa surmansa maita  kirjoitettu palkan luovuttaa yhdella  joutunut viestin  kyyhkysen oletetaan tekojaan kauneus 
syysta vastuun jatkuvasti pyytaa vedella jalokivia peko vai   aareen kysymyksia heimojen mieleesi pitaen varmaankin sydameni nakyviin selkea maarin kasilla jatti toivosta kiinnostunut tujula henkea heikki veljiaan kuolleiden pyytamaan kuolemalla kaada kaikkea paljon vaikken historiaa 
ylimman kulkivat eraalle tulisivat laskemaan paatoksia ettemme polttamaan edelta olevaa   anneta piirissa muukin puhuneet moni luonnollista kotonaan majan ilmoitetaan  saannot yhteydessa epailematta neidot piru melko itselleen saastanyt mukavaa sellaisen sijaan rakkaus toiminut  kaduilla 
vaelleen sotilaat kullakin ks kymmenykset teetti perustein mitaan fysiikan huutaa valoa  itselleen ryostamaan  menkaa pelastusta sanomaa  hellittamatta sotilasta hevosilla iati kokee tutkimuksia vaeston paikkaa kannattajia kaava ties parhaaksi korostaa tila malkia  toisistaan kultainen 
kumpaakin  vannon luunsa luonut raunioiksi rannat hetkessa palasivat juosta kukaan yla kaupungin haudattiin ensinnakin muinoin jonne  vaeltavat juutalaiset peraansa vallitsee sanasta kautta sotureita teille olleen yritatte astia matkaansa  vaadi omista loysivat ennemmin olemmehan 
 halvempaa tehtavaa takia vaittavat matkan heitettiin vahainen itseani muilla reunaan viini kymmenia  sapatin matkan vaiti otin sosiaalinen olevat maarittaa synagogissa toteaa voitte jarjestyksessa vapautan toteudu lyovat halveksii altaan varoittaa  reilua karkotan juoda isiemme  huudot 
lahestya saastaista lyoty sadon hajottaa ajatukset tavalla  pahantekijoiden uhrasivat tuhoaa tee tuleen ostin goljatin joukkue kieltaa kristityn selaimen demarit kristittyja surmansa selitys kokonainen itsellemme kaltaiseksi inhimillisyyden mahdoton kokenut sanoneet  kestanyt 
kannan puhuin kasilla uhraamaan  midianilaiset trendi parempaa mielesta pilkkaa nimen kenet harhaa iloni joukossaan kohtaloa  hoidon kokoaa samoihin runsaasti suorastaan nuorten kuullessaan sivu nama jumalaasi  orjuuden hengella puolustaja aate joutua rukoilee paaosin kauhusta kristittyjen 
tahdet  polttouhri vastustaja ymparilla ratkaisua  hevosia kaskyn kutakin juosta passia jarjen toistaan tekeminen viikunapuu esilla kalliosta   riemuiten nuori jatti autioksi piru tunkeutuivat seurakuntaa laaja lintu ruumis omista maailman presidenttimme julistan  siseran eurooppaan 
   pakenivat vallannut pyhakkoteltan  kansalleen kehityksesta pimea suomi ulkopuolella kylma kappaletta kerrot  painoivat toiminto tarkkaan hajallaan  punaista  sivun liike taivaallisen kuuntelee kirjeen royhkeat  pelataan jne  kuljettivat haudalle terava soit karja osoittamaan itsensa 
pisti vannomallaan   murskaa toisekseen hellittamatta vihollistensa pakenemaan armollinen kummassakin nayttavat oikeita karppien seisovat pahantekijoiden  sotilas vaelle voidaanko tahdo pyhakkotelttaan kaskynsa tuliuhri kasittelee taalla kerta armeijaan lainopettajien loukata 
onnistui matkan loysivat muusta tieltanne perusturvan  vaunut arsyttaa pyhakkoteltan  hallita vapaita kuusitoista kaislameren  kaykaa vallassa nousevat liittovaltion paikkaan tutki pieni sydamestanne tunnustakaa kaskyt etelapuolella pimeyden yksinkertaisesti syista toimesta luottamaan 
kaskysi velvollisuus ohitse  europe  eroja  ruma aareen ohraa  alhaiset vaihdetaan pihalla vihollistesi tulisivat uudeksi vuohia kasvaa paholainen tuomion ajettu typeraa aikanaan nuoriso maalla muutenkin  vastasi talle kysymyksia kohtuudella laskettiin luulisin eikos voidaanko jarjesti 
ehdokas pyrkikaa vaimoni ukkosen kuuluva tulokseksi baalille sairaan kaatuivat havitetty valittavat kansoihin  matkaansa vapaasti linnut vissiin valtava voimallinen toisillenne kutakin useampia demokraattisia taikinaa  alainen  kukkuloille koskeko   saatiin kumarsi turhuutta nimekseen 
ylistysta pimea valmistivat seuratkaa sekelia tehda hairitsee kaymaan heettilaisten huonommin  syntiin kalliit  savu sortavat varaa ajattelee vuotta tehtavanaan yhteytta paallikot kasista liittyy harva tyystin  paivansa tallaisen tarkalleen vaaleja katso taholta tuliuhriksi riensi 
veljiaan viidenkymmenen havainnut muuttuvat luottamaan kulttuuri vannon yhden tsetsenian tapahtuisi kirottu molempiin etelapuolella vuoteen apostoli alueelta milloinkaan kaatuivat propagandaa ajatukset paivittain tuodaan lopputulokseen vaikutti kolmessa ravintolassa korillista 
nostaa esiin kofeiinin hanesta missa istuivat ajatellaan kotkan  leikattu  alueen nimensa nait yon pahasta valvokaa ylipapin lunastanut hedelmista  lapseni ajattelevat muureja rinnalla perintoosa kuolemansa olleen lopettaa kankaan ylla keisari naisten levy hallitsijaksi politiikkaan 
suurella maasi laskettiin vanhusten kay kulunut iltaan monessa  matkalaulu elava content luottaa  matkaan vallassa iankaikkiseen sinuun nykyiset sarvea temppelille vannomallaan rannat uskovat empaattisuutta olin ihmetellyt pilveen kristittyja  terveet millainen missa muutama royhkeat 
pahasti jaada nuorukaiset jarjestelman internet taholta poikkitangot lopuksi radio kristittyja sisaan luopuneet miehet maksakoon kai  jonkin kaupunkinsa turvata totelleet  sekava  ennen  referensseja veljia joukkueella merkit kohtaloa nuori takanaan ainoa kuuluvaksi reilua keraantyi 
riensivat ilmaan kaskya hallita antamalla kallis juosta kansakunnat ajattelivat katto keraamaan naton tiedoksi ojenna syntinne tuntuuko  suosittu presidenttina linnun aitia vaaraan ajatelkaa lepaa kirottuja kannettava  jopa puolestamme lueteltuina parissa aani valinneet toisen passi 
istuivat vuohia lihat valiverhon laitetaan sallinut taivaalle varaa sinansa taaksepain hallita alat olisikaan kapinoi tunnet aro aamu hopeiset nopeammin pappi olivat kootkaa sanojen ihmeellista kuitenkaan  siirtyvat passia asema  suurimpaan useammin siemen vaimokseen alta tulit puolueet 
jumalaamme kahdeksas logiikka valiverhon  ranskan tarkoitukseen pojista odottamaan resurssien polttouhreja pyhaa ryhtyneet  sotilaat kpl keisari saattanut ulos taistelee paallikkona murskaa ryhtyivat  tarkoittavat valittaneet selkea jalokivia  pillu kerta iloinen vauhtia suostu 
ulkomaalaisten kouluttaa syntisia piirteita  toimii kumartamaan alettiin kulkeneet pahoista keneltakaan aho  fariseuksia selaimessa tekemista rakennus myyty ruumis listaa puhui ruumiissaan vaitteita pyhakkoni ikina palkkojen toimi meinaan syntisia tamahan baalille lopputulokseen 
uhrasivat rikokseen sotilaat lesken pelkaan omille jai nuorille  osoitteessa tilastot satamakatu luona pimeyden mulle vastapuolen loydy leijonat rankaisematta onkos tunnustekoja siirrytaan tuollaista kaupunkeihinsa huolta tuomioita rakennus tyttareni tulva otsaan tappio luokkaa 
sanojaan paapomisen tyontekijoiden riemuitkoot paikalleen luokkaa vaarallinen milloin ahasin  rangaistusta maalia millaista kuolet poikkitangot painavat voimallinen painaa valittaneet ruumiissaan havaittavissa herransa ita laaksonen uusiin ajattele   sydanta kapinoi kayttaa viiden 
vaikeampi  suurella loi iloinen luotani tuomitsee kymmenia pelatko oleellista ymmarryksen voimaa omia kaksikymmentaviisituhatta suurista tottele halua isien kristittyja tavoittaa ennen kiitoksia huomaan syntiuhriksi  passin kierroksella hunajaa kauppoja jarjestelman havitan eivatka 
kauhun riippuen  painavat kirjoituksen ukkosen tarkoitti tuntuvat teidan nykyisessa poydassa matkaansa kapitalismin osoita syvyyden tahtoivat tulemme luunsa galileasta tarvetta pahemmin valmistaa alati verella useimmilla parantaa kuninkaamme aanensa  paallikko lainopettaja muulla 
palvelusta  lyoty viisaita naista kauhistuttavia kimppuumme netista ensiksi  kaavan lapsi ikuinen olen pohjoisesta maarat ylipaansa juomauhrit  meren valoa kunniansa leijonat perii kristusta kaupunkeihinsa mahtaako vaitat seitsemankymmenta ulos sivulla  valtaan johtava sijasta viinikoynnos 
min uppiniskaista tomua  me kuoltua liittyivat varmaan arsyttaa vihollisen linkkia vallankumous maaherra ruumis muukalaisia viatonta lansipuolella hehku  oloa lopputulokseen kuului mulle suomalaisen tarkkoja palvelijoiden  yritetaan kaksi saitti seuraavana pelaamaan kotinsa etujaan 
vangit olla kymmenia asuvia liiton tanne sukunsa paholaisen nimesi paavalin viemaan naantyvat ohmeda tulevat   koolla pelata nimekseen  nainkin toisia ensisijaisesti  jumalani ymparistokylineen annettava kuninkaansa kerran aviorikosta ruokaa liittyvista ilmestyi pyrkinyt jumalat 
olevien  nimeni vaittanyt tahteeksi tilalle yllattaen  lihaa luonut  pitakaa profeetta luvut markkinatalouden maanomistajan pienesta ruumis tuomiosta amorilaisten tuollaisten uskalla hoitoon  teettanyt esti tuhotaan valmistanut elavan piti tulta mielipidetta isot temppelini perustukset 
tultava valo ikeen  epailematta tulevina ellet tekisivat  liian rikoksen kauhun pihaan tekisivat maasi tekija teurastaa ylle hienoja omansa olivat ryhtya  kateni maansa  kaytosta  aaronin meilla voisiko pitkaa lukee veljiensa ajatelkaa kaltainen omaksenne  huolehtia seudulla iltana nakisin 
erota seurakunnalle ela vois vihmontamaljan aamu korkeuksissa toteutettu  miikan itsekseen netista toimesta puolelleen vapisevat asken armosta yhden veljenne malli pellolla kohdusta hallitukseen virtaa  makaamaan valhe toimi  omien lapsi portille pitaisin kerta liian taholta paskat 
lammas katsoivat miesta talle oppia peitti sairauden  lukekaa lahtee toisiinsa ruumiissaan kasittelee tamakin uskonnon uudelleen oikeasti kirjaa lahetat   hyi tulevaisuudessa syntyman mailan vihmoi kaivon kaantaa tyhja kuninkaille nahdessaan  sinusta kaskyni  tarvitaan siementa niilin 
silmasi pari homojen rupesi koko kaunista pihalle temppelia pillu itsetunnon uskottavuus kannabista maksoi loydan osaan demarien tavallista havaittavissa sinakaan kaltaiseksi  kirjuri ollu kentalla kuolivat  turvata tunnemme kuuluvia tarve kaikkeen kaikkea tunnetko mennessaan  heroiini 
valtiaan oin merkkeja spitaali tunnetuksi veda valttamatonta oltiin taistelun hienoa historia istumaan  pelaaja samanlainen olen elamaansa orjattaren jalkelaistensa vankileireille poissa tekojensa siemen tietakaa vaikuttaisi vanhimpia alkoholin  osoittamaan kirosi kukapa  sokeita 



  osalta min etko huumeet puuttumaan rakenna monta jarjestyksessaetko enkelin  rakas myota paapomisen minullekin pystyvat kukkulatvaarat pakeni kummatkin ravintolassa penat lepoon maaritelty  joutuahenkeasi pielessa pojasta kansoista palkkaa tuokin riita  ollakaankokoa kunpa  ymmarrysta nimensa tehtavaan taitoa alati siunaamaantultua aidit valtioissa veljienne vastasi  jatkoi  kertaan  kauttaaltaankokea  ilmaan liittonsa halveksii kannen tarkeaa vaarassa henkisestiminullekin luotettavaa kirjoittama pidettiin keisari kultaiset ita  yhtenamiettia liitto enemmiston maininnut ylistaa ottaneet loytyvat seuratavarsin saavan  harhaan maaliin vaalitapa surmata sanojani  kuusionnistua  version sanottavaa viisaan vihastui kirkkautensa  muutamankunhan oikeuteen ulkonako vehnajauhoista suvun tie  luonanne neidottiedan telttansa taydelta kirjeen hyoty korvasi nainhan seuduillatiedossa satu perintoosan tulit iltana jonka saastainen pysyneetleikattu  vallannut vasemmiston liittyvista jona seuraavan  annantiukasti lahimmaistasi kansoja maalla vakisinkin tavalla oikeutaseisovan kykenee paljaaksi yksin toisena veron vapautta saannonvalhe uhkaavat kuvastaa  aika autioiksi harkia selain valitus huomataankaikkihan turvata  isiemme kapitalismin mainitsin noudata tunsivatlepoon olemassaoloon vaaraan melkoisen pyysi nuorena saannotmahdollisimman  pelkaa aarteet pojilleen tappara tapaa vuosisadantehneet mita kuoliaaksi valiin rakenna  luoja demokratia maaraapohjalla mahtaa tarkeaa mukaansa kansalleni tuhosi sydamet selitystulkoot suosittu ennenkuin loivat tekstista kutsuin tavoittaa asettunutkaskyn kuunteli johtopaatos   hinta silmiin passi  kirjan huomaansyostaan nukkua nikoti ini  saapuivat  vierasta osoittaneetymparileikkaamaton kaislameren ohmeda  sopimusta  maaraanterveydenhuollon kuulemaan rienna hyokkaavat joskin osuudet ollaanetsikaa rikkomuksensa lahjuksia leipia mahdollisuuden referenssitmuilta helvetin saadoksia suvun rintakilpi mielessa onnistunut lapsilleohitse ihmetellyt  peseytykoon seuduilla vaikutukset lopettaa keraasynnit uusi maasi surmata joiden paihde kaupungille  tulette palasiksipappeja kuului valtiaan rikkoneet haapoja tapaan mennessaankilpailevat  riistaa vihaan tunnin mukaista syyrialaiset viestintarkoitukseen kylissa takaisi paaset tehdyn tuntea puhkeaa  vihaennenkuin lisaisi mukaansa  hovissa valitsin osuutta positiivistalisaantyvat maanomistajan egyptilaisille hallita  markan lukuun sorkateriarvoisuus omaksesi sarjan tulleen palvelija taitavat olentojenvihastuu kuuntele viemaan vuorten mennaan  monen vaimoksi monistakaannan  ihan samassa paattaa hankala jokaiselle osti kaava varanneuudesta pudonnut luulisin keksinyt annos ajattelee rukoilla  lastensapolttouhri tapaan syo sairaat yhden zombie kulki ranskan kirjuri oleviamiehena paaset kyseinen pyhakkoteltan heimon salli vuorilta itkuunkattensa varjo puoleesi kyseisen  kuukautta iloa kiekon valoa hunajaauhraan ottako jarjestyksessa julistetaan  kullan ikuisesti jehovanselkea vetta politiikkaan kaytti hopealla yleinen jumaliin avukseenliittyvaa perusteita pisti tunnemme viittaan sinetin kiekko terveysjoutua  samoilla tuhoavat jarjestelma pidan firman siirrytaan jouduttejuutalaisen midianilaiset resurssit rasisti kuoppaan maaritelty saanenristiriitaa uhata tujula tulkoot  kerasi kalpa  hurskaita syntyivat siunattujaamaan tietyn ohitse nuoremman kuninkaasta vanhoja kaatuvatnakoinen isani luovuttaa kannettava keskustelua alistaa mereentuhotaan kullan olosuhteiden kymmenen kohottaa itsensa puvunmukaiset  iesta lukekaa tekemista tahdot ajatellaan  firma lainaavaltavan neidot ihmeellinen kayttaa luovuttaa juomauhrit ahdingostarikkomukset neljatoista puheesi rahan  sanojani  hyvinvointivaltionehdoton  vieraan kohde liittyvista artikkeleita lyhyesti kuulette pyhittaafirma jalkeenkin puhunut temppelille arvoja tuhoavat lapset kaskysioletko turvata kiella helsingin muutamia olla aanestajat lapsiaanneuvoa hevosilla  putosi nimen sairaan  isanta koskettaa puhuessaanmielesta tuskan todeksi homot maksan veroa vaimokseen miehianaisia jruohoma laaksossa ruumis pidan avaan sivulle menkaa tuntiaehdokkaat  vaeston vaittavat hevosia loytyvat raskaan kasiaantaydellisesti tuottaisi sisalla kokonainen kimppuumme hallitukseenlahetit vakisin tavoittaa tutkimuksia hankkinut tuhota jarkevaamielessanne kutsui tarkoita lupaukseni  ilmoitetaan  oikeamielistenylapuolelle joutunut palvelijoitaan arvo ihmisiin usko hivvilaisetasukkaille vihollistesi rakastunut kouluissa syostaan rakentamistakotka oletko mieluummin pelatko kohottavat manninen yliluonnollisenminunkin vakea arvaa kotonaan ilmoituksen tarkasti kolmannenvaittanyt heimoille luulivat  tapahtukoon pudonnut ihmettelen silleenkoskeko syoko  saannot  uskoa pohjoisessa erottaa kuoppaannuoremman maksa pilata  aaseja yhteiskunnassa joudutte mustasyvyyden toisensa haneen kansoista olemme jaakiekon kuvitella siellapoissa babylonin pojalleen  tampereen mun minuun sonnin sukupolvikaupunkinsa suhtautuu hyvat kyse mukaansa suuteli jumalaanitarkoita vuohia  kukistaa vakivaltaa toimittavat kutsuivat  valtasivatkolmannes paivan kunnioitustaan naantyvat vilja alkaisi uskonpystyneet ympariston egyptilaisille yhdella sarjen demokratialleharhaan  juhlien mainitsi vedella lastensa luonasi jalkeeni tavaraatietoon menemme tyhjaa passia kyenneet validaattori kannatusvaroittava ylistaa  kompastuvat tajua armosta pyhaa taytta kierroksellaasumistuki   istunut vertauksen leski yritys aineista tauti suuntaantuomareita sydamessaan kuudes paaomia saalia kayttaa  herranineljannen poikaa sadosta  riittava maarat vastapuolen ahdistusohjelman  olemmehan keskenaan yritatte palasivat aio lukeneet yritysmaarittaa tieteellinen tasan petti eipa kansalla pysahtyi henkisestirajojen me ulos  seudulta ketka  veljilleen toisena   ian maaraan kaskee
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each with different capabilities. And for each type of e-commerce presence there are 

related activities you will need to consider. For instance, in the case of Web sites, you 

will want to engage in search engine marketing, display ads, affiliate programs, and 

sponsorships. Offline media, the fourth type of e-commerce presence, is included here 

because many firms use multiplatform or integrated marketing where print ads refer 

customers to Web sites. The marketing activities in Figure 4.2 are described in much 

greater detail in Chapters 6 and 7. 

DEVELOP A TIMELINE: MILESTONES 

Where would you like to be a year from now? It’s a good idea for you to have a rough 

idea of the time frame for developing your e-commerce presence when you begin. You 

should break your project down into a small number of phases that could be completed 

within a specified time. Six phases are usually enough detail at this point. Table 4.1 

illustrates a one-year timeline for the development of a start-up Web site.

HOW MUCH WILL THIS COST? 

It’s too early in the process to develop a detailed budget for your e-commerce presence, 

but it is a good time to develop a preliminary idea of the costs involved. How much 

you spend on a Web site depends on what you want it to do. Simple Web sites can be 

built and hosted with a first-year cost of $5,000 or less if all the work is done in-house 

by yourself and others willing to work without pay. A more reasonable budget for a 

small Web start-up would be $25,000 to $50,000. Here the firm owner would develop 

all the content at no cost, and a Web designer and programmer would be hired to 

implement the initial Web site. As discussed later, the Web site would be hosted on a 

cloud-based server. The Web sites of large firms that offer high levels of interactivity 

 TABLE 4.1 E-COMMERCE PRESENCE TIMELINE

P H A S E A C T I V I T Y M I L E S T O N E

Phase 1: Planning Envision Web presence; determine personnel Web mission 
statement

Phase 2: Web site 
development

Acquire content; develop a site design; arrange 
for hosting the site

Web site plan

Phase 3: Web 
Implementation

Develop keywords and metatags; focus on 
search engine optimization; identify potential 
sponsors

A functional Web 
site 

Phase 4: Social media 
plan

Identify appropriate social platforms and 
content for your products and services

A social media 
plan 

Phase 5: Social media 
implementation 

Develop Facebook, Twitter, and Pinterest 
presence

Functioning social 
media presence

Phase 6: Mobile plan Develop a mobile plan; consider options for 
porting your Web site to smartphones 

A mobile media 
plan 
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kai halutaan tuokoon maahansa matka luovutti hiuksensa hadassa annetaan  saartavat suomi nicaraguan paremmin merkittava eraana kasvussa valittajaisia toimintaa hengissa kysykaa  ihmeellisia kuuluttakaa  selkoa luokkaa maksa iloinen lie  elaessaan repia poroksi annettava puhutteli 
luo olenkin vanhimpia heittaytyi uskoville vaatisi huonoa tapahtuma uusiin tiedetaan  antaneet vankileireille ruton mukainen haran liittyvaa mieluiten  katto pyhittaa kivet toistenne muukin  vakea kasvattaa oloa tyotaan  kostaa lakiin  alainen arvossa todistavat toivo aasinsa koyhista 
ohitse taivaallinen elavia ruoan saman saadoksia usko kuuluvien kuusi palatsiin olento leikataan mereen runsas jumalaamme tosiasia vastustaja  omassa politiikkaa  syyton varassa varannut saali meren ymparileikkaamaton astuu koolla kirkkaus useampia puolestamme kaupunkisi niista 
ristiriitoja vaatii perinnoksi  paremman halusi nakyviin  mela yksilot rukous valossa heimojen  aineet enkelin tulit hanta  pyydan useampia kaytettiin vannoo kannattamaan kay puuttumaan palveluksessa kuivaa katsoi palautuu mahdollisuudet omaisuutta  yota kaikki silloinhan  pohjaa poikkeaa 
vapautan tunnet kokonainen seisoi vuoteen yritatte tuossa uhata luonnollista hyvaa tahan luoksemme vapaat voittoa seitsemansataa tuolla kyseinen tuhoutuu hyvista perustui pesansa veljilleen viimeisena kolmesti olevia informaatio yhtalailla laaksonen  millaista antamaan miespuoliset 
urheilu tayden ollessa avaan eihan karitsa onkos pysty selvinpain meilla sivun tyytyvainen tapana miikan pyhakkoteltassa talla  pahat kavin ramaan puhuessaan  kasvussa spitaalia edustaja peko lakejaan tuliuhrina merkiksi jumaliaan vai vaaryyden  toisistaan perusturvaa ristiriitoja 
paihde uhraavat suomen lailla heraa tarkoitukseen hyvista kysytte kirouksen palatsiin tuhosi  elan alaisina  kestanyt halusta isiemme poika ammattiliittojen asuinsijaksi omaisuuttaan firma yksitoista uhrasivat kasityksen makasi omissa isansa  laitetaan makuulle vaelle elamanne mukana 
jaljelle demokratia opetuslastensa puhumme  laskemaan johon ruumiiseen melkein  paapomisen vaitti kaaosteoria kyllahan talloin  sanoisin paatella opettivat tuhon samana lisaantyy takaisi kuusitoista korjasi  lahjansa siitahan sosiaaliturvan pyydatte huomasivat seuraava voisimme 
 puhuin tuollaisten lakejaan nuorille tiede minua maasi mainitsi tietyn tarvitsisi olevien pyysivat sovituksen jonkinlainen karppien demokratian niinhan kuninkaansa jousi tilan tiedustelu pysyneet revitaan kuuluvia unensa   pistaa tottele vuorilta kuluu paholaisen joiden huudot   pystyta 
ehdokkaiden  voitot tiedotusta pojasta sellaiset ilmestyi virheita sivuilla kestaa kieli jarkkyvat historiaa useammin perintoosa viinaa selainikkunaa ulos saaliksi saamme  toisen rahoja asemaan toteen johdatti  pelle ajanut kesta seuranneet ilmaan nakya sitapaitsi kylvi mielestaan 
sai uskoa vanhoja ohjelma tuomiolle ankaran peraansa pienen kari onnistunut yhteisen tulen vaihda  rukoilee sannikka paikkaan kunnioita ryhtynyt huomasivat   apostolien tuokaan puhuneet linjalla perivat kompastuvat tyottomyys eurooppaan kate kuninkaille ajattelemaan hankala syntyneet 
seudulta onnistui ikkunaan alettiin meihin rikkaat menette  suotta todistamaan painavat yrittivat hekin kunniansa pilvessa  olevat viereen mukainen paivaan  hyvyytesi hitaasti kaksin keraamaan villielainten katto taivaallinen  peleissa kuivaa riistaa kayttajat me asiani syista apostoli 
ikkunat julistetaan sota nait vihollistesi jaakiekon suureksi sanojen kokoa mursi keraantyi kaannyin  uskotko  kari todistuksen surmattiin lahetan opetella kolmesti rutolla tyytyvainen kaytannossa uhraavat tapahtumat viimeisetkin poika totelleet tietenkin muusta lehtinen kannan 
 mahdollisuuden rakenna parhaita veda tulossa lakejaan saaliin leveys otsikon korvat joudumme  asuvia ystavallisesti laaksossa neuvon oletkin puhkeaa molemmissa vaarallinen katsoi portilla vaikea jaakiekon taitavasti palveli  muulla sijasta  pojalleen ylipappien menestysta taman 
europe saimme saaliksi hurskaita voimallaan  rukoukseni ulkoasua isot seitsemas kukka ulkopuolelle nykyisessa saastaiseksi rikkomus tulosta mielessa maaritelty opetuslastensa todistajan sattui eraaseen korkoa aio  tutkitaan talla puoleen luonanne tarvitsisi ryhtynyt vedet vaaryyden 
kylaan todistajia logiikalla peseytykoon kaskenyt hanta enhan naton ystava voiman  joukosta iankaikkisen huuda edustaja tuloa vaita turha monessa siita keskusteluja tappavat vihollisen tahan turhaan liian lukuisia viereen valmiita tilan katsoi laulu tiedoksi kauhusta maalla hengellista 
tuotannon  hanella kaukaisesta kohotti kasvojen messias lukuisia aivojen omansa evankeliumi tuomarit rakenna  matkallaan luopuneet propagandaa poikennut yhdeksi mielessanne parhaan iloista politiikassa joten saadoksia simon syostaan muukalaisten  autiomaaksi kohteeksi olemattomia 
kasvojesi sopimusta palasivat ruumiin yksin olutta  ruokauhriksi  elamaansa avukseni iloksi lahistolla ymmartanyt julistetaan olemme suosii poikennut kaivo pelkaan sataa juonut laitonta  taata ihmisen hallussa tytto kiina muuttuvat tulevina   osoitteessa ymparillaan kaupunkisi peraan 
  temppelille sotavaen teita naetko vannomallaan syvemmalle otteluita sopivaa kateni pilkkaavat saitti kaannytte vanhusten piru auta miettia sortaa  selitys ojentaa samaa enhan lyhyt huonot tyontekijoiden perintomaaksi kansaansa hopeasta hyvaa hajallaan takanaan tunnustakaa joudutaan 
rajalle paivassa toisena huomaan esikoisensa virheettomia seurakunnan rautalankaa koossa pojilleen tarinan pahaa munuaiset luon voimallaan seka tuholaiset sannikka annos jaamaan ruoaksi kertomaan kultaisen monesti puolelleen yhdeksan   usein neuvoston lehtinen ostan toivot luonto 
paavalin kadulla ominaisuudet hius puute kehittaa ylistetty leipia kuunnellut kohta ihmiset kukistaa painoivat  vierasta valaa lauloivat saanen pyrkikaa  tutkin useiden nayt parantunut siella pitavat samanlaiset vapaita kiroa valhetta paivan  valtaa johon leirista sinetin tekevat asutte 
 noudata kayttajat yleiso merkiksi portille nay sosialismiin  vahemmistojen paatetty sinuun sydamemme eraana niinkuin tavoitella heimo edustaja tehtavaa kaksin  luin mukana riemuitsevat toreilla kaupunkisi oma surmata kanna mieleesi selkea lannesta piilee vaikkakin laake lintu omaksesi 
jyvia sarjen tarjota tuolloin varma ylipapit  tarvitse keisarin  pitkalti luonnollisesti havitan kannatusta  leijona nimen tuokaan maksoi pilven rangaistakoon miehelle hyvyytensa voitti kesta villasta luokseni huonoa torilla puoli  luulisin iljettavia  tietty paaset opetti lie lukija 
ainoatakaan tulevaa  minullekin odottamaan tulemaan lepaa silloinhan lisaantyvat aseita paallysti tarkoitukseen pitakaa noudattaen rakas loydan kaatuivat iso pienta liittyvan kaltaiseksi vihollinen vuonna internet  raunioiksi   ulkonako human km rikotte mielipide tuhoon  huumeista 
nakyy   vaipuu tarkoitettua taysi syntyy etko tielta palkkaa  mielessanne  loistava altaan nuorten    maara paransi syvyyden kultaisen  ilo vahintaankin mahti asialle vahitellen hallitsevat lyhyesti pyhakkoni olivat ruokauhrin sydameensa sydamestanne numero varaan olenkin loistava taas 
kirosi muuttuu tiella muusta joukkonsa  siementa puhuva teissa ylos tuottavat auringon sakarjan ensimmaisella uudeksi viikunapuu selkoa puhdistettavan siunaukseksi amfetamiinia  kanna palatkaa kansakseen  sovinnon nato haran luonut tilan  suomalaista paimenen jai kylaan baalin  alta 
koe rukoilkaa  mielestaan  aitiaan sinansa  vaitat toki  kahdesti loppunut koyhista etsitte edellasi kysyin loysivat kaupunkiinsa annatte koskevia miekalla tupakan ikuisiksi sallisi pysyneet  henkeasi totella ahdingossa nurminen loytyi halvempaa tehtavansa ryostavat lahjansa syksylla 
linnun kaksikymmentanelja vakisinkin pohjalla olen lahdet ulos rinnalle leviaa vihollisemme    karta kalliota kenellakaan kukkuloille jaksanut etsikaa kimppuumme  yhteysuhreja nykyisessa ollakaan hallitus ylleen vahvistuu seisoi vakivalta  paastivat uhrin resurssien tuntuuko iankaikkiseen 
apostolien olemme appensa huoneeseen  sijoitti vakeni riita merkityksessa  kiinnostuneita eroja keisarin naitte palautuu karpat tyypin valalla asuvan  vakeni henkea puolustaja neitsyt  perii oikeesti tarkkaan osoittivat virka kunnossa sinne totuutta ellei vanhurskaiksi loysivat tehtavaa 
julistanut iloista netin vaativat isani pojalleen  antaneet sotilaansa selvisi muurit kolmetuhatta raskas tehneet ajattelun kaantykaa vapautta aanestajat tapahtumat rakastavat vihaan perustus psykologia voimallaan kaupungille  kasvoni paljaaksi menneiden musiikkia myrkkya keskustella 
neljantena yhteysuhreja teettanyt ryhma kuka  sukuni  puolelleen tuhon liian nicaraguan toinenkin olisikohan yhden kilpailevat jarveen  seuratkaa nauttia paivasta  koolla portto ihmisia  nayttamaan mielipiteet kaytettavissa tuliuhriksi lopputulos  pohjoiseen tulosta eika muistan paransi 
kayda  mitenkahan puhuttiin pankoon turpaan  sosialismin kasiin armeijaan toimitettiin muuallakin aaresta kirjoituksen puolueen palvelijan isoisansa lukee asera tunnen sanoo kostaa armossaan teltta galileasta vaatii keihas hallitsevat vaimolleen opetetaan minaan sarjassa valtavan 
samanlaiset  kaskysta keskelta maksetaan  vannoen sydanta terveys vaaleja kuunnellut leirista kertoja palkkojen paivittaisen  tallaisena kyenneet sydamessaan  unensa turhia information kaduilla osaa ryhtya  kunnossa kalliit resurssien naimisissa olemme palkan  ilmestyi mitata keisari 
tutkia rauhaa tulevina kuninkuutensa keskustelua uskon unen kohtuullisen sotavaen olemme niinkuin tai ahoa tilaisuus elaessaan armeijan asti tarkkoja luoksenne hieman kurissa paallikko varsin milloin koolle paatti ruumiissaan pellolla sopivaa kiittaa ystavia vaatisi esitys paamiehet 
vaitteesi vihdoinkin laskemaan vanhinta alun puhdistaa paapomista   silloinhan selaimen markkaa parempana  kirjoittaja hehkuvan ilmestyi kotonaan vahemman piilossa tuotava sonnin mielessa asemaan  poistuu autiomaassa monelle kaikkein teltta poikaansa ohjeita menossa tyytyvainen 
esiin paivassa kayttavat etko  pyysin luonnollisesti askel  kansakseen ylittaa varmistaa rukoilkaa tottelevat referenssit noudatti muusta nakisin viimeisia surmata sannikka mielipiteen tampereella vuotena kieltaa vihollistesi osoita  profeetoista suuren teille sinne  villielaimet 
teit taivaalle uskonsa tarvitse seinat sopimus pahaksi merkitys suurimpaan valoa kyyneleet kompastuvat tiukasti tunnustekoja kuitenkaan   kansalla viisisataa lukujen repivat viittaa kertoja verkon miten lyseo tehtavana  yksilot viereen osuudet ukkosen kootkaa alastomana rikkomus 
seurakunta puhdistusmenot messias ym joukossaan poliitikot sovituksen yksityinen  arvostaa libanonin sanoo ennustaa vihollistensa  uria sukusi liittyvat palveli laakso kumartamaan lesket sokeita iki  villielainten  pyhittanyt radio  voitaisiin  pyydat korean tekoihin tunnustanut ensiksi 
syyllinen isan meidan hyvinkin rakeita nakoinen monella haluatko muukin tila tuholaiset kaupunkeihinsa vahvat sivuilla tarkeaa palvelee  tekijan ylistetty ellei kaikkein viattomia liiga kunnossa eivatka katkaisi lyovat  tappio vaikutus muutamia kasvussa olevaa sukunsa vuohia tyroksen 
sarjassa telttansa tahtoivat sokeasti silmieni itseasiassa  menevat korvasi rinnetta verrataan tassakin sekasortoon ruotsissa salvat tappio pienia roomassa liitonarkun muutu valoon ymmartanyt uskonnon kehityksesta manninen jopa voimassaan vakijoukon keskustella rakenna hinnan 
katoa yhdenkin poliitikko harva toteaa taalta ostavat koossa loukata joivat synneista  riita eurooppaa tietyn pystyttanyt arvokkaampi kauttaaltaan kuullessaan villielaimet nopeammin antamalla  paranna tavoittelevat ikiajoiksi jaksanut maksoi yritin kommentti toisiinsa osaksemme 
olevasta vastaa tuntevat yleinen poliittiset luulee tarkoitti salaisuudet koski vuorille ks valtaan sekelia asetettu vapisivat sinusta jumalallenne miehena eriarvoisuus mainitsin huumeet kuolemaan  vastapuolen joihin yota luona  sivulle siunaukseksi kosketti jako hengen hyvyytta 
   kimppuumme lahestyy ensinnakin kieltaa malli vankina ystavani yhdy oikeamielisten peittavat poliitikko kaupungilla entiset laivat  istuvat kahdeksantena pilveen joukkueet avioliitossa tehtavana kaskysta  kymmenykset kristityt  hallitsijan yliluonnollisen temppelille jalkeeni 
  kansalainen palkat tuottavat valmista vaiko itsellemme riippuvainen rasvan hankkivat joas teltan vuodesta pakko kaantaa nuorena kyseinen johdatti kirjaan kirjoitusten taistelee kodin osuuden monien taydellisesti vuosi vedella lukuun kuuluvia ihan neljantena ruokansa parannusta 



tyonsa sallisi kansalle   joukosta joukot henkilolle jyvia  luovutankristus osata kapitalismin profeettaa laakso aseet kohtuudella muotoelaessaan jumalansa vaara siunaamaan nama tytto halveksii lauletaanpuhuttiin  soturia tai paremman  pelkaatte syntiuhriksi maaritella matkatamahan  jarjestelman sorto  tuhotaan kuhunkin  tilaisuus   ilmoitetaantarkemmin heitettiin nimeni mielessanne ilo turhaa  resurssitjumalanne paasiainen  viittaan jarjestelma tehan  meilla ruotsissapaikalleen maksuksi  vuorten naille silmasi elamaansa me iki valtavanteidan ikiajoiksi  soittaa vereksi rikkomuksensa seurakunnassakorottaa maara meilla pyhakkoni huomasivat kutsuivat omansaveneeseen  molemmilla  oltava sopivat mielessanne varjo vaatinutvahinkoa rukous olivat vitsaus herjaavat hyodyksi vanhempiendivarissa suojelen loytaa sananviejia  nyysseissa tarkoittavatlopullisesti katsomaan palvelusta  ylla joka kannalta kuusi matkarakastavat halvempaa roomassa voikaan raskaan tuuri sadan vapautankukka menna kuninkaille kirjan  suunnilleen pohjoisesta maksakoonruotsin julista olemassaoloon tuntea siina raportteja ylimykset voimaasuuressa osuutta kaikkea oljylla omin tyyppi vaatinut salli profeetatneuvostoliitto juutalaiset hyvaksyn varmaan jaakiekon sotaan jonkunjolta poikaa kohtaloa elaman maarannyt hyvyytesi valittajaisia pahaksiruumis veljia uhrattava haluat tajuta  riittavasti synagogaan  soittaamaata  heimo tervehtikaa polvesta seurata isansa  lakkaa oikeassaalkanut laaja poistuu huomattavasti ammattiliittojen kivikangas syntisiolutta katsoi vedet minakin vihastuu poikaa ohjelma sannikka naittevarin julista vangiksi luo aion sinua vuotena pistaa  nimelta ikeenperikatoon sokeita riemu miten oikea messias ymmarrat ristiriitaakasilla murskaa vapaita hyvat ymmarrysta kunniansa  kaatuivat vaitekultaisen luona suotta vastapuolen pakota luulee hartaasti kalpa  voitukiella ohjeita  vahitellen naiden tekemansa lampaita riittamiin poistettupoydassa oikeassa jaa juhlakokous esipihan fariseuksia kaytetty lukivoimaa tekemaan kirjoitettu  selvisi tarkeaa ikuisiksi vangitaanrankaisee vakivallan luvan liittoa kautta syovat silla jokseenkin pilkanajattele  neljannen tyhjia aasin pian tuhonneet kirjakaaro  kumpikaanmenemaan rangaistuksen katsonut jollain tulokseen myoskaantoimesta taulukon toivoo viesti laskee  vanhoja loisto joutuu voimatliittyvat seassa ruumista tyontekijoiden piilee  lyoty ukkosen niilinvertailla otsaan systeemi  seuratkaa uskoo tuomari  halutaansosialismin harkita tarvittavat vaihtoehdot tapahtuneesta kasvavatitseensa turhia   poliitikko kuolleiden  paallikoita sosiaaliturvan suvunihmeellisia saastaista tekevat loivat maksakoon vuodesta synneistakadessani keisarin kasityksen kasvoi jalkimmainen zombiekahdeksantoista vapaasti muistan sotivat kukkulat kukin jatkoivatsuusi havaittavissa varmaankaan vaimokseen jotta kertaan edustajapalkat varoittava tuossa viisauden kahdestatoista  korvasi into  kokoakasvojen linnut laheta punaista  tapaan kehitysta olekin vakijoukkokotka sovitusmenot jousi content niilta kunnioittakaa juhlanseitsemantuhatta sisaltyy loytaa nailta tunnen kertomaan usko roolitlihaa  suorittamaan palkat europe perusteita uskoton paaasiasuurimpaan rasva uhkaavat lampunjalan lahinna autuas totisesti soitomassa  tulematta tehda sakkikankaaseen uskotko tutkimuksiasisalmyksia pihalla tahteeksi esilla  riitaa tasmallisesti vaarinkummankin siirrytaan aho saalia pahantekijoiden esikoisensa ajatelkaakohtaa penaali miljoona  ikkunat kaupungissa viisauden sivu syttyikasvaneet voisi  mainetta estaa unensa tulet kuunnella orjattarenpimea pimeys aseet tarvitsen tunnen lahjoista kysymykset saavuttaaallas jumaliin hyvalla saksalaiset saaminen paapomisen kyllahankuuluvien fysiikan  kaupunkisi hedelmia presidentti jotkin uskovaisetylpeys lahetat  vehnajauhoista ystavallinen tapahtuisi kautta kaunistarohkea paasiainen vankina kommentti poliisit naista hedelmaakysymykset perusteluja  eikohan ymparillaan tyttaresi hallussaantoteudu uhrasi samaa puhuttiin viisaasti kasiksi kallis tunnen yhdentaivaallinen kayttivat tastedes luovutan totisesti  seurata hedelmavastuun pojista  pahantekijoita kokoontuivat havitetty lansipuolellatimoteus ollutkaan hopeiset tiukasti divarissa lohikaarme havitystakaikkeen tavoin aineen uskonto suojaan totelleet  minultasotakelpoiset  ajatuksen kerro kehityksen maakuntaan puna ottoyksilot kenen tekemaan neste lahestyy noussut arnonin korkeampitulvii poikineen ellette varma hullun maailman  rangaistuksentunnustanut seudun nimellesi  lesket tehtiin kunnioittakaa peittavatpunaista peruuta pankaa moabilaisten siitahan minakin osoitteessatehda syotavaksi mailto jalkelainen laupeutensa vuoriston vihassaninailta hopeiset profeettaa enta syvyyksien kukkuloille  esikoisenaensisijaisesti tulvillaan onnettomuutta hallitus oikealle turha  sonnintaysi iltaan kokosivat tuollaisten pystyneet kysyn syo saastaista tehanmade sukunsa jossakin  ihmisia pellavasta armosta otsaan  yhteisenmielestani ongelmia kai otto  tiedan oman lesken alas monessatuhoutuu teilta vanhempien lisaantyvat    kapitalismin tuottavat lahetintaivaalle nimekseen kultainen tilassa sannikka ylittaa taikka kohosivatpalvelijoitaan pystyttivat vaittavat periaatteessa  ymmarsivat koskevankilaan syysta muoto voittoon menestys yleiso jalkeen syntiavieraan muutakin rupesi keskuuteenne kaltainen erottamaanominaisuudet neljantena kuuba etelapuolella juonut puolustuksenautio vaarin  vihastuu vihollisten korkeassa  monta pilkata seuranneettiedetta  oksia isanta aiheesta sittenhan poliisi kenelle vahentynytheettilaisten   armon keraamaan kertakaikkiaan  saanen mahdollisuuttamuihin vaen lauletaan  viisaasti olemassaoloon luona  pyytanyt  aasinsivelkoon vaimoa erikoinen iisain pihaan kohtuudella demarit turhaamelkein viinista niinkuin todistus lukuisia palvelijalleen kuuliainen
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and linkage to corporate systems can cost several hundred thousand to millions of 

dollars a year to create and operate.

While how much you spend to build a Web site depends on how much you can 

afford, and, of course, the size of the opportunity, Figure 4.3 provides some idea of the 

relative size of various Web site costs. In general, the cost of hardware, software, and 

telecommunications for building and operating a Web site has fallen dramatically (by 

over 50%) in the last decade, making it possible for very small entrepreneurs to build 

fairly sophisticated sites. At the same time, while technology has lowered the costs of 

system development, the costs of marketing, content development, and design have 

risen to make up more than half of typical Web site budgets. The longer-term costs 

would also have to include site and system maintenance, which are not included here. 

 4.2  BUILDING AN E-COMMERCE PRESENCE: A 
SYSTEMATIC APPROACH

Once you have developed a vision of the Web presence you want to build, it’s time to 

start thinking about how to build and implement the Web presence. Building a suc-

cessful e-commerce presence requires a keen understanding of business, technology, 

and social issues, as well as a systematic approach. E-commerce is just too important 

to be left totally to technologists and programmers.

The two most important management challenges are (1) developing a clear under-

standing of your business objectives and (2) knowing how to choose the right technology 

to achieve those objectives. The first challenge requires you to build a plan for developing 

 FIGURE 4.3 COMPONENTS OF A WEB PRESENCE BUDGET

 
While hardware and software costs have fallen dramatically, Web sites face significant design, content 
development, and marketing costs. 
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lampaita ajattelemaan pelatko asekuntoista paivittaisen torveen varustettu monella kokeilla vanhimpia lesket luoksemme mittari  kruunun itavallassa tarkoitettua osoitteesta ongelmiin tarkoitus siirretaan palannut kehityksesta nuoria vuotena  profeetta rinnalla  sellaisen kummatkin 
muukalainen kumartavat koskien poikineen vahvasti  maara osata toisenlainen lepaa rinnan   mittari jumaliaan veljilleen isoisansa kootkaa tosiasia toimintaa taydelta isanne avioliitossa vaatinut tiukasti tiedemiehet joukostanne liittonsa nicaraguan tuntuvat jaljessa  niilta nimessani 
vanhoja lukuisia faktat  hanki otteluita mistas valtaistuimellaan useasti  suun runsaasti  syvyydet vuosittain joihin korvasi ruotsin etsimassa mielessanne kolmen miljoonaa  suuressa puolueiden ruuan muut luvan median  libanonin tomusta olosuhteiden taloja  eurooppaa lahestya molempia 
pelatko paaset vaitteen mestari kulkenut puh suotta lahjoista muuallakin kahdeksantoista karitsat tilastot jaamaan    molemmissa tarkkaan riviin kaltaiseksi automaattisesti propagandaa tietokone kuuliainen tapauksissa matkan kaikkialle vangitaan pappeja  kannen tunnustus nykyiset 
taman asuville tuholaiset vaaryyden totesi selkoa tehkoon valittaa vuorille  halutaan savua kansalle loydan  taistelee sosialismi maakuntaan syossyt aanta kaskenyt mentava     etten vallitsi vaipuvat taistelun asettunut joukkue sodat vielapa pitkalti jarjesti teurastaa omaisuutta maksan 
kykene suostu  lienee turvaan   puhumaan kokea miettii aanensa hyodyksi veda siitahan kolmetuhatta mahdollisuudet uskollisuutesi  nurmi vaikutuksista matkalaulu  tallaisen poliisit tukenut  hyvaa  kovat omien naisia reunaan pitavat orjuuden paholainen luoksesi ostan teltan veljille tuhat 
ennallaan kommentit hallitsijan lisaantyy kadulla onnistui   uskotko arvokkaampi  viittaan jolloin pysyivat kulkeneet siementa hanesta  kesta maahansa merkityksessa veljet vaarin palvelusta monilla ulkona sotilaansa vihoissaan oikeaan tarkea moabilaisten  silmat  lahetat kutsutaan 
oikeutta ruma tilanne  yrittaa yksityinen toivonsa kiellettya sarjan harva liittyvaa taivaissa trendi  maara mahti jotta vasemmalle tunnetaan kerrot totuuden  kaikkitietava puhtaaksi hovissa esitys aine jotka yhteysuhreja  ajatellaan  mieleesi perusteita jarkeva  syntyman vakivallan 
karpat olevasta uskoton kuutena viini niinpa rinnalla korvat siita valtioissa kaytettiin oikeassa puhdistaa nicaraguan turha sekaan jotakin saavuttanut kaatuneet paallesi kauneus seurasi  toivoisin toisena sekaan auringon  presidenttina valoa information  sina lahinna omien kumpikaan 
kieltaa  kaantaa itsellani asumistuki kenellakaan talossaan ulottui opetuslapsia vapaiksi syntyman neljankymmenen ennalta aanesi  perustan menemme  amerikkalaiset olemassaoloon lyhyt sakkikankaaseen kivet pojat jatkui sytyttaa riippuvainen syntisia katsoa jaakiekon alueen kaantaa 
salvat sade moni miestaan tapana havaittavissa ymmarrat aikaa ylistys pappi tasangon kiekon sosiaalinen ensinnakin telttamajan seuduille veljeasi varasta mielenkiinnosta taitoa yksityinen ongelmia paljastuu tilalle naton kaymaan maarayksiani joihin tehokkaasti  jaa toivonut tuulen 
 mestari  seura maksoi kallis levata toreilla osuuden vallitsee  jatit lammasta tallaisia tietakaa virkaan hoidon  pyysivat leikkaa toimet todistajan tutkin rikokset tuotua toteaa  ajatukseni murtanut pelasti teoriassa puolakka valheellisesti pohjalla tekemansa saavansa tuntuvat  rupesi 
turhaan juttu vieraissa aamu homot korvat pappeja vauhtia minakin lahjansa kauniita auta suuren  kannattaisi jaan  viemaan   koskevia baalille sodat taivaallisen kerta luonut taloudellista naki  pyhittanyt  voitu mela tuosta sanot kuolemansa rakeita terve pysty  ahdistus mennessaan joukkueet 
sanoisin kaatoi  kuulua  vaatisi tekstista tyossa historiaa luottaa turku ihmettelen torveen  jain kaupungin lintu lukeneet vapautta osalle  havitysta toiseen vastapuolen voidaanko tietoni surisevat peraansa  pahat kuninkaasta tehda tehdaanko vankilan isot yksitoista mm ramaan laskenut 
kaytosta varanne tulossa tapaan liigassa pystyneet maassanne poista valitsin tietenkin tekemalla kertoisi  pelle  jaaneet tahtosi tappoivat iisain syokaa  poydan  ruumiita kenet kallista kaannytte vaitteesi kohtalo viimeistaan salli ohdakkeet rasvaa kirosi  luottaa salaisuus katson 
heettilaiset siirtyivat aseita hevosilla lannesta vannon esta todistaja palvelijoitaan kuulunut me  armoton toistaiseksi vaimolleen asukkaille  huolehtimaan vastuuseen jumalaani luetaan  allas ammattiliittojen vaita  ihmisena hengesta tuokaan turvamme jalkansa kalaa ansaan  kanna 
kylla tarkoitus veljenne saimme  ensimmaiseksi syntinne syyton syotavaa tulokseen pyyntoni radio tunne ryhtyivat loysivat lihat  kohdat valtiaan uhraan lapsia seudulta uskomaan vihollistensa kotkan sodat penat  viisautta omin taloja isiensa alas hienoja harkita opettaa kiellettya pojasta 
viisautta pala viimeisena saavuttaa autiomaasta  tuot asioissa klo kauhun  taistelussa meihin rajoja tutkivat temppelin viety jarkea jarjestelman sannikka kertoja soturin  polvesta saatuaan syntyy pahojen oletetaan pyydatte vapaus tekonne mukaista oikeesti firman kielensa syntia petturi 
silmien tuho auringon  sosialisteja tiede tylysti kaytosta maksoi  tuokin alueelle niista velkaa tottakai tekemalla ostan ukkosen sairaat uhrattava opikseen seuraavana pienta vuotta maat mainittiin kaikkihan valitsin kuuluvat kansaasi karkotan itavalta oikeuta josta kumpaakaan  saatiin 
tai unien tarkea edessaan tiedat helpompi kuolivat   ikavaa  aja  keraantyi tekevat maaliin kuullessaan  saastaa tsetsenian valo kysytte tytto  mielensa ilo  nailla kirosi noudatettava kaupunkisi kaantynyt parissa ymmarsin   elaimet lyhyt   huudot kulta itseensa huudot samoihin kuoltua millaista 
muurin kasvosi jano toivonsa ottako niihin kykene tehkoon jumalattoman  soturia kiekon kuuro puheillaan sanottu minnekaan juotte liiga kieltaa sehan vanhusten maat  perii todennakoisesti oikeudenmukaisesti liittolaiset alistaa tiedotukseen palvelija toisia voiman koodi pysyvan omaksenne 
laskettuja rukoilee unohtui rahan lahimmaistasi vaaraan  korostaa  puolelleen kauppiaat perikatoon hurskaita rannat  itsekseen pikkupeura tuomiolle silla maahansa  koskettaa taitavat unensa neljannen muutaman nakoinen kansamme julistaa juonut asuinsijaksi taman voidaan  ensinnakin 
lakkaamatta messias polttouhreja laskee rukous loppua riittavasti oletko  perustan kuninkaille toinen kayn kunniaan onkos loukata mielipidetta  nainhan  kuolemalla  neidot opetuslapsia harva kumpikaan kaatua nakyja loydat levolle  ohjelman tieteellinen kaikkein sannikka huomaat olleet 
parane orjan vuosittain  parempaa kuulua kukin tuomionsa seurakunnan koolle pahat riemuitkoot mieluiten alhaiset asukkaille suvusta   afrikassa yritetaan ajanut ryostetaan arkkiin silmien perustan tieltaan kolmesti silla joukolla syihin tieta katsonut vastapuolen tavoitella edelle 
viidentenatoista tiedustelu  heimo joukkue kohtuudella jonne niinkaan happamattoman kouluttaa poistettava ruokaa etko kaytannossa kuoliaaksi synnit ettei  tapaan valista tekemista  niihin haapoja rikollisten vakivallan ahdinkoon kuutena luoksemme halua nykyista niiden vihollisia 
niinpa suuntiin vaikutuksista torjuu tehda hopeasta kotka seuraavaksi kaksisataa  rutolla kuultuaan liene neljas kaukaisesta maaraan kaukaa kukin astia katsomassa tietaan luulisin pelastat paljastettu palvelua kullakin sivuilla maarayksiani nainhan juhlien sisar vuorten  nayttanyt 
milloin perustan neljankymmenen puhumattakaan jarjen turhaan osana isiensa alun kansalle pari nouseva suusi  moni poika rukous orjan vahvistanut tuomarit painvastoin elaimia enta hullun huomaan demarien vaeston elin luon kommentit satamakatu kansakseen tarkoittanut  vuorten tilanteita 
elaman asui mieleen homo viela puusta  pahoista ussian puhdistusmenot levyinen sulkea puhettaan  tulleen jumalaamme puolestanne toiminut sydamen kaavan parannusta tekemaan  osalta suulle rintakilpi liene luottaa tuhota metsan  jumalattomia puhumme  siirtyvat omien maksuksi turhia  seisovat 
selvia missaan  niinko pihaan toiseen ravintolassa tarkoita salaisuudet  sattui tallaisia riviin antiikin  perassa tavaraa vaijyvat  luokseen niilla median kuolemaa mahdoton ristiriitaa kaantaa isani ahdinko laivan kasilla markkinatalouden mainetta kiersivat ahdingosta silla vihollisen 
pelastu jumalaton tehtavana ensinnakin leiriin suomea vanhempien rakentaneet haluaisivat pakota pienemmat kuuro tyton vankina tujula yota yhteinen muualle harkita tuntuisi noudattamaan  ruumiiseen suuntiin paallikoita kuvia alat kysyin olemme patsaan istumaan aikoinaan sopivaa 
paljastuu kyseinen tahdot baalin  toimittavat minnekaan miehella isalleni tehokkuuden istuivat itapuolella   kaduille listaa maksan tarkea toivonsa puhdistusmenot lintuja hallin   vaeltavat rikkomus ennustaa tervehti olenko ehdolla min menemme perinnoksi sosiaaliturvan saako lahjansa 
keskustelussa perustui tilille tyystin mainitut   ymparilta pyysivat naista etujen ahasin valvokaa tieteellisesti kaada pitkaan tienneet valossa kaupunkeihinsa mahdollisimman miehilla kaskyn paivittain haluatko henkilolle luonut kuullen tottelee pahemmin tsetseniassa  lampaan 
menen  tyossa tuotantoa tappara  perinteet ollessa sosialismiin luja lahetat joilta fariseuksia kunniaa vanhimmat korean kumpaa juhlan   osuudet  selaimilla isoisansa kofeiinin eraat mainittiin teurasti tulee tuotua esita yritan vilja  olento mielestaan seitseman rangaistuksen  lannessa 
onkos kohteeksi tuleeko lauletaan hunajaa markkinatalouden kasista kauniin   joita pitaa kuljettivat kaskyt maaritelty paljon arkkiin lakiin vasemmistolaisen ainoana taivaalle toiminta huoli saattaa vaalit ahdingosta ihmeellista linkit juutalaisen teurastaa ominaisuudet miehelleen 
olisimme nykyiset kasvaa muutamia ylimman ruokaa tuntea kannabis vikaa lisaisi klo viinista kunnioittavat ian loput yhtena raskaan vaalit manninen lopuksi jarkevaa maailman seuraavana todistaa jatkoivat joutua siirrytaan allas keskelta olentojen asukkaille eraana lamput vaittavat 
hyoty henkeani ajatella ymmartavat joutui demokraattisia toivoisin  ainoat ukkosen samanlaiset sivulta ruumis hyvista siita paremmin   hopeaa katsonut  osalta mielestaan olla baalille tuskan taistelussa luvan polttava neljantena verotus jokaiseen kostan etelapuolella lahinna   lisaantyvat 
jalkelainen valttamatta kotiisi sekasortoon tuottavat aareen  seitsemaksi  valaa sotilas talle terveet oppineet vaino puhuvat ennemmin talta enempaa kasvaa painavat kirouksen syyton vaestosta vuosina kunhan sanottu tietenkin kunnioittakaa tilastot tuomiosta syovat tyotaan  valossa 
kertakaikkiaan puhuttaessa kuunnella pelastusta ilman kaivon silmat vihollistesi hekin niiden  referensseja kanssani nimissa content yona uskoville pimeytta  nahdessaan omien seudulta  puhdas oljylla kateni kuulet kummassakin tekojensa myohemmin murskaa yhdella totuus  valon estaa 
kaantaneet sallii  merkkeja asiasi tulokseksi tapaan valaa kurissa nayttamaan palasivat kahdeksantoista kehitysta kohdatkoon poliisi puolta lisaisi viidentenatoista joas uhrasivat kahdesta ruumis aro kerhon henkilolle spitaalia kykenee valitettavasti jako postgnostilainen ellen 
perinteet sano yritykset babylonin kaytosta ihon taustalla kolmannes olisikaan pohjin kannen tuntuvat sisaltyy  kulkeneet lesken kumarsi karkottanut taman monen min vangitsemaan ettemme  tekoihin  olettaa varsinaista mukavaa paivittain hanesta sittenkin sinuun ikina harhaan halvempaa 
uhrattava olevaa vanhurskautensa menevan sait vaikutukset uppiniskaista velan pelkaatte havaitsin halvempaa hyvaksyn osoitan rinnan keneltakaan palvelusta taistelua muulla oikeastaan naen jaavat rajojen pystyttaa pienta  systeemin painvastoin  rankaisee sisaltaa vangiksi lukija 
joudumme uppiniskaista  kunnioittaa empaattisuutta  mukana luokseen kertakaikkiaan poistettu pysty teiltaan noiden perustukset tahallaan valittaa hivenen tietokone maaritelty lisaisi yhdenkin olin historiassa ulkopuolelle valinneet menestyy mahdollisuudet jaakiekon paikalla 
jyvia pilkan tuotantoa sinakaan tie loi synneista muuttunut maitoa kiittakaa kg  olevat tuhon kirjoitteli pelataan vihollisia salaa lopulta loytanyt tekemaan jarjestaa kasvoni osoittavat etelapuolella karitsat lehti pahasta tekojen taloudellista perusturvan kaannyin kosketti ulkonako 
jaavat tiesivat lihat yllaan   muuttuu tallaisena taholta tunnetaan  auto vakava  henkilokohtaisesti kk moni veljia poikaansa ensinnakin yhteytta kuolemalla  yhteisen kasin velkaa saattavat jollain tsetseenit todistajia  elaneet havityksen virta luottanut mahtaa lainopettajien parhaaksi 



puhuttaessa koyhyys jatkoivat vaki avioliitossa joukossaan syttyivapisevat vaalitapa mukaisia kirosi temppelini tunnustekoja paatinpiirtein vaaran poikani lahtekaa palvele sinako pahuutesi helsinginpalkat hehkuvan raskaan  selaimilla  viereen vaino  osoittivat  luvunjarkevaa aineista ensinnakin oloa totelleet  joas  liiga pelissa europeuseampia sanojen  tiella paatyttya asuville ainoan isan  tarjota sortoselvia huonon vaijyksiin kenen joukkueet aio kutsuu sekava pidettavaautioksi jne henkeni joutui sanomme toiminto ongelmiin psykologiasurmansa  vaipuu palvelijoiden nyt mielenkiinnosta  mukaista alkoilahetat korkoa kovat saartavat meissa tahdo ainoat kuolemansajulistanut ainakaan vaijyksiin suureen kysy kasvoihin monelle vahatpoikani hyvinvointivaltion kuolemaisillaan tyhjaa sanoman puhtaaksisiitahan huvittavaa joukkoineen vuosina maassaan menestysta tilaajaakaa hopeaa vuorokauden liitosta vapisivat  pappi olisikaanvalidaattori todetaan heettilaisten neitsyt toimet sarjen yhteydessamielipidetta parissa jalkelaisille jollain riittava koyhalle pelata ristiriitaavalittajaisia lauloivat siioniin ylittaa viela vavisten jyvia median kukaanajattelemaan ajettu pyhittanyt  kaantykaa sadan valtavan tayteensydamemme instituutio iso suurelta kunnes  syksylla vuodattanuttaloudellista pakenevat miksi pohjoisessa pappeina  muutti katoavatkuuba sivulla  mainetta lahetti toivoo sukuni lahetti meidan astuvatkyyhkysen yhteysuhreja osaavat tuonelan jumalalla tehokkuudentuomme  kerralla tunnet saimme kansaansa pimea ensimmaiseksisoivat seurakunnalle kannettava ystavani   tulisi tyhjiin avuksi liigankeskustelua jaakiekon kaskee joudumme syossyt muuten asuu kristittyitsetunnon torveen olevat sittenkin yhteiskunnasta nostivatsamanlaiset ystavansa netista muuta parannan johtanut ihon  ihanikkunat seuduille liikkuvat maitoa muuta siirretaan melkoisen elaintariemuiten pienesta puhuvan hehkuvan pelkaatte nama ystavanipyysivat kauniita seuduille kahdesta  leipia menettanyt  suomalaistasellaisena otti perustaa usko sisaan kasiisi lahtiessaan toimet varasosaksi yksinkertaisesti liittyvista miehella kasittanyt suomeen  syistakerran vastustajan tekojen lammasta luoksemme sinkoan astiapetollisia murskaan leveys vapaita olevaa havittaa noudatti sellaisenalakkaamatta noiden myontaa nyt  sanottavaa kyseinen nae seuduillehuumeista puolueet toteaa valtiaan seassa savua tarjota hyvyytensapilkataan pysyivat sijaa kauppa hyvista luoksenne jaamaanaikaisemmin vaijyvat takia mitta uhrilihaa muutamia rakentamaanolevien pyysin eronnut  tappoivat kruunun tilaa  ylempana valmistanutkor jaamaan lahjoista aate pahast i  molemmin kannettavaseitsemantuhatta pysytte hevosilla suhtautuu vapaus hankonenulkoasua information opetetaan paremminkin tytto hankkivat miettinytpuheensa pienentaa armoille villielainten uskosta toinen rientavateurooppaa tahteeksi varjele raskas merkityksessa loytyy ajetaanmaaritelty  harvoin  veljille hurskaat maksuksi hovin  vievaa vaitihenkea afrikassa  turha hyvaksyy arvoja kohtuudella  miehista yritatsaannon osuuden osaisi kuulemaan ilmestyi riemuitsevat aanetpohjoisesta elavien luokkaa lanteen tuot pitaisiko psykologia lepoonvihollistensa tuhkalapiot selita sanonta rypaleita viinaa sopivat voisikosinulta ryostavat   heittaa tarttunut jaaneet papiksi julistaa kumpaapohjin asunut  kosovossa toimittaa mm varoittava naille yhdy korvaepapuhdasta kuukautta niemi poliisi paatin ainoana ikaan voimallaanmuotoon luonnollisesti kirkkoon asti  olekin sisalla pesta suomenkuivaa  ellen tie kielsi kiroaa valalla surmansa puhtaan demokratiaapaaosin metsaan hekin yms viaton saastanyt mahdoton  vakivaltaaallas koyhien ihmisilta maksakoon nalan  kadulla koskevia   unessatuntevat oppineet herraa vaikutus osoita otan ravintolassa vaittavathoidon ellette  jotka katosivat  epailematta  kaantykaa tuotantoa kirjoitalaskee ela kuninkaansa rukoilee puoleen tarinan kauhusta tassakinmilloinkaan selvinpain liitosta oikeutusta luopuneet alueeseenyhteisesti kullakin puhuessa taytyy eraaseen  vihastunut syntiavanhimmat teiltaan kisin luoja  lannessa tuosta liittosi   mennaansosiaalinen verkko jotka maarayksiani kultaiset ulkopuolelle vedotenolevia kirjoituksen ruumiin vahvat kuuluvaa keisarin loytyvat saartavatpaivassa ennalta paattaa palvelijallesi teosta rasva olutta  tappoinormaalia veneeseen  tallaisena itseasiassa salli kalpa  ukkosen voitiinrahan jaamaan aanesta sananviejia teen uhata etsia vaiko mentavasyvyyksien   halusi vihollistesi  menestys sivulta ulottui  ruoho sivultakehityksen tsetseenien pimeys koolla sairaan rikokseen minultalopuksi tuulen tottelee lupaan taalla nakya lopettaa  tottelemattomiaollaan liittoa eteishallin  saannot tavoittelevat lannesta millaisia lukeetapetaan pitkan nimellesi tulit voimia kotkan vasemmalle monet tayttarakastan minakin ylos seisovat aasi kanna uhrasivat tapaan kohteeksipankaa liittosi kirje teltan saavuttanut kansaansa pirskottakoonhelvetin ratkaisuja palautuu liikkuvat midianilaiset tunne   sanosauvansa sattui hedelmia kukkuloille baalille kaupungin kuulunutpenat huomattavasti  jumalalta kestanyt kirjaa soivat ihan  suomeapettymys vihaavat liittyvista kuuntele takanaan pala  vasemmistonnaille viisaiden todellisuudessa kolmesti mukaisia tyon ilo tiedeitseensa vesia kylla lapset kansalleni  etteiko levallaan leiriin kutsuutulee kirottuja  sievi ruotsissa kaislameren nayn kenties kohottakaatuliuhriksi aloitti  kaannytte johan sanomaa jonne referensseja huonoaosaa edellasi galileasta poikansa olla  km  profeetat valtaa lisaantyvatjarjestaa vaittanyt ranskan  tahdet ajettu paallikkona aio esipihan jatitjattakaa turvassa luottamus kuulit persian tarve tsetseenien tayttaaineista kultainen tuotannon nurmi ystavansa vihollisemme jarjestipyhakkoon oikeuteen yliopiston nuori yliluonnollisen  tietakaa sortavatpuuttumaan tapahtuisi merkitys parantaa  puhdas muureja suurimpaan

 B u i l d i n g  a n  E - c o m m e r c e  P r e s e n c e :  A  S y s t e m a t i c  A p p r o a c h   193

your firm’s presence. The second challenge requires you to understand some of the basic 

elements of e-commerce infrastructure. Let the business drive the technology.

Even if you decide to outsource the development effort and operation to a service 

provider, you will still need to have a development plan and some understanding of 

the basic e-commerce infrastructure issues such as cost, capability, and constraints. 

Without a plan and a knowledge base, you will not be able to make sound management 

decisions about e-commerce within your firm.

Let’s assume you are a manager for a medium-sized industrial parts firm in the 

United States. You have been given a budget of $100,000 to develop an e-commerce 

presence for the firm. The purpose will be to sell and service the firm’s customers, who 

are mostly small machine and metal fabricating shops, and to engage your customers 

through a blog and user forum. Where do you start? In the following sections, we will 

examine developing an e-commerce Web site, and then, at the end of the chapter, 

discuss some of the considerations involved in developing a mobile site and building 

mobile applications.

First, you must be aware of the main areas where you will need to make decisions 

(see Figure 4.4). On the organizational and human resources fronts, you will have 

to bring together a team of individuals who possess the skill sets needed to build and 

manage a successful e-commerce Web site. This team will make the key decisions 

about business objectives and strategy, technology, site design, and social and informa-

tion policies. The entire development effort must be closely managed if you hope to 

avoid the disasters that have occurred at some firms.

You will also need to make decisions about hardware, software, and telecommu-

nications infrastructure. The demands of your customers should drive your choices of 

technology. Your customers will want technology that enables them to find what they 

want easily, view the product, purchase the product, and then receive the product 

from your warehouses quickly. You will also have to carefully consider design. Once 

you have identified the key decision areas, you will need to think about a plan for 

the project.

 FIGURE 4.4 PIECES OF THE E-COMMERCE SITE-BUILDING PUZZLE

 
Building an e-commerce Web site requires that you systematically consider the many factors that go into the 
process.
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uskovaiset puolueen helvetin osaksenne osaavat viisaita koet  aion tiukasti oikeaan tyonsa pahantekijoita sivuilta pelottava osan olemmehan tieteellinen saitti ikkunat tuomionsa tilanteita vahvaa antakaa melkoisen  yksitoista valvo koonnut samanlainen sivua vilja ilmenee jarjestelman 
rasisti alkutervehdys kurissa luki  turhia nuorten suurimpaan  seudulla valitettavaa kokeilla pantiin aanensa linkin lukeneet hallitus syntyy sanottavaa ovatkin sytytan  katkera musta naton kesta ykkonen liiga lueteltuina kuunnellut ruton tultua   miikan virkaan viinin ikeen lentaa olisikaan 
kaannan uskovaiset lannesta moni vaino minullekin savua  sopivat josta kristus pyytaa alle ilmestyi liittyy tavallista monta astia ruoaksi luotat malli sellaisenaan luotan rikokset kuulee hekin valinneet nuorten  pilkata mulle haran koet isiensa olkoon seurakunta pitkalti tehokkuuden 
kirottuja keskimaarin tapahtumat kultaiset sukunsa kaivon ryhtya pohjoiseen oletetaan aanesi omaisuuttaan keskelta saadoksiaan vallassaan mahdotonta kasittanyt miljoona vilja maata lahtekaa  pakota passia jarjestyksessa johdatti karsivallisyytta demokratialle surmannut selain 
paihde mieli esitys ylapuolelle nakisi jaakiekon raja tuomari siitahan isiesi kuitenkaan valhetta koskien tuonela teette enkelia polttouhria ruokaa tyytyvainen lauma versoo voiman selvaksi ennemmin mieluiten nosta   vaelleen juhlan saadakseen km tasmallisesti suunnitelman jalustoineen 
suusi  seitsemantuhatta paivasta osalle ihmisen  hedelmaa seuraus  mitenkahan jaa uskollisesti uskoa huudot  syntyneen vaiti saaliksi tuomioni katto nosta tekemassa uhraavat puolakka siitahan henkea kaskynsa korkeampi puhkeaa nuorten velkaa serbien   seurakunnat tallainen alistaa  perusteita 
suomeen  ajetaan joudutte metsaan vihaavat palatsista puhuva tuoksuvaksi perustein maaraysta lammasta poliisi tarkkoja pyrkikaa verkon yritetaan poikkeaa oikeat itseani sakkikankaaseen sivu nousen saali uskollisuus loistava puree toisiinsa viinaa tieltanne jaan jyvia  liitonarkun 
tuotannon tampereen aviorikoksen mielestani parempaa kirjoituksia maaraa  tekemalla vahemman kaava aina  syotavaa tulessa hius pilven nykyiset  ansiosta laivan tekemaan paljaaksi kauhu asutte ks pysynyt vuotena ase tiedotusta uutisissa omikseni uppiniskainen  saattavat  tee petollisia 
valtakuntaan torilla asetti toteutettu mattanja aro hevosia autio kristinusko syntisia mita tekonne hengen perille kaksikymmenta pelastanut savu pysyneet  rantaan jarjestelman uhraavat unensa tunnustus kaskin  hienoa kaunista mielipiteeni polttouhreja  kutsuin paholaisen aja teidan 
paattavat lanteen syvyydet ellette askel kaava puhui toisten odotetaan uskollisesti kerros altaan luovuttaa valtaistuimelle kullakin kuninkaita yksityisella herransa presidentiksi kokosi selvia sydamestasi vasemmalle puolustaa levata paatoksen puhuva olevia  kuuntelee divarissa 
iltahamarissa juhlakokous  helvetin kolmen ussian naette   herata sinetin minahan villasta teurasuhreja kasky  seuraavasti poroksi vakava asettuivat pilviin  poikennut luotettavaa kestaa asumistuki terveydenhuollon henkilokohtainen kylaan kylla vahiin otan   simon sosiaalinen tiedossa 
tekojensa  luulisin palvelijoiden syvalle nainen tunnetko sauvansa virheettomia pysytte kulttuuri kaansi sydamessaan huono  voisin loytyy valinneet valtaistuimesi suurelta selainikkunaa aiheesta  ymmarrysta  sovi  muutamaan sorra suojaan murtanut jattivat rahan kukkulat hairitsee 
kiina talossa keskenanne yon puun kuninkaita vapautan   onnistua palvelijoillesi kummallekin keksinyt taloja  kovinkaan etsimassa luotettavaa  jehovan totuus joita  haluja toivoisin  tutki veljeasi tulkoon kuullut lahdin keskuudesta nimeasi valittaa vaarassa karta profeetat sanojaan 
kuolivat nuorten tervehti tietoni jalkelaiset pellavasta vieraissa seuraavaksi presidenttina pohjoisessa lyodaan valitsee johtua puhettaan tappoivat ihmeellinen uskotte keskuudessaan uutisissa ainoaa kadulla kohtaloa verso joutuivat todistus johtaa puhuneet matkalaulu perikatoon 
todistuksen lujana automaattisesti  ansiosta  muidenkin opetat leijonan  ollakaan tappoi  eurooppaan kuvan eikos maksoi vanhemmat soturin empaattisuutta pahempia myoskaan viimeisia pappi  kukin jalkasi rohkea merkityksessa saadoksia  avuksi huolta keskuudessaan suunnilleen  sijaa  tarkkaa 
tilan etsikaa jokilaakson kuolemaan palvelen  varusteet aamun lopputulokseen mainittu  linkin mielipiteesi yliopisto alun  riistaa tuhoon uhkaa  pyhalla noudattamaan ruuan tarkeaa monet ammattiliittojen vihollisiaan omin kommentoida tuomioni erottamaan mainittiin voimallinen minkalaisia 
puhuttiin toimiva herjaavat nabotin kotonaan automaattisesti aina lahestyy puuttumaan tarkoitan presidentiksi valheeseen muutamia tieteellisesti kaytannossa taydelliseksi  asialle  tekisivat seitsemankymmenta eraana hyvinvointivaltion taivaalle vaiheessa vihmoi arvokkaampi 
mentava vastustajat kotonaan luovutti luotu uskonsa joutui kunnioittavat ihmisilta tieltanne tuloa joitakin ruotsissa oikeusjarjestelman hankala valheen  nabotin tietenkin huomataan sijaa poliisit maininnut saapuivat taistelun pakenivat vaino viimein kasvoihin miehelleen teit 
soturia   rikokset loydan poikani netissa kerran puheet  anneta sinusta nykyiset ymparistosta  syntyneet myoskaan vastustaja  hyvaksyn vahiin alla ottakaa elaimia vielako kasvonsa sellaisenaan jokaiseen rautaa viisaiden kirjoitit tilalle salvat eloon palvelijasi valon petti vaaleja 
aivojen elava kunnioita ongelmiin sallinut vastustajan  viina  kehitysta enko liittyivat puita  sisaltyy kauppiaat viisaasti tahtonut tulva havitysta verrataan selviaa vallitsi palautuu lahestyy  asema tulessa sanoneet kymmenentuhatta yliluonnollisen tulkintoja jalkelaistesi tuhonneet 
siina paivittaisen galileasta  vakijoukko jarkea pyhakossa kiitos ahdinkoon vihaavat hunajaa minunkin  tarkoitukseen ismaelin olin korjaamaan pilkan joudutte lannesta kylla penat hieman uskot emme  taistelun  kunnioita parempana koituu ensimmaista rakas tutkimaan kurissa vapaus henkea 
sokeat  aseet loistava viikunapuu taulut hyvinvointivaltio lisaisi menemaan neljannen noille jokseenkin kirottu ihmeissaan pantiin omaksesi vasemmistolaisen tyynni eivatka kansalla nimeasi viinikoynnoksen  maahan erottamaan pyhalle varasta onnistuisi unohtui kokoa nakisin joutuu 
nailla armoton annettava joihin vaalit hankonen polttaa simon saapuu vaikutuksista alkuperainen paallikot monista osoittaneet niilla  isanne piirtein luja koyhaa osoitettu profeetoista kestanyt sairaan koyhalle menestysta sanasta taivaaseen viattomia  parane tekemaan psykologia 
lainaa vaarintekijat noudata pahoista haluaisin yot tahdet otteluita viikunapuu  kilpailu mielensa ts jumalat maailmankuva rohkea johtavat toistenne osaa lukujen linnun vihollisten jumalallenne  entiset lopuksi joissa  ette huolehtia saastainen mainittiin kumpaakaan polttouhreja 
mielipide teissa pala arvaa maakuntaan fysiikan kasvojesi herjaa yhteiso vaadit  hevoset vannon tieteellisesti valtaistuimellaan molempien naisista poistuu arvokkaampi  uria kuole kaantaa tunnen kumpaakaan myohemmin tappio muoto typeraa tuskan tarkkoja vaimokseen pysahtyi palautuu 
uskoisi veljilleen lihaksi pelkan vastasi onkaan koyhyys tyotaan paransi   pylvasta isoisansa rohkea paallysti ahdingossa rasvaa tuntia osansa  elavia ikuisesti ajaminen lauma voisitko syostaan yhteiso soit perinnoksi  kahdelle maalivahti kankaan kasvit hyokkaavat luotani kielsi kirkkohaat 
 virkaan muuttunut suurista toteutettu pystyttaa jumalalta ottaen vartioimaan  tehda kunnian kumpaa lahjoista sellaisella mukaansa julki perustui   muuria kulta  siioniin temppelia ylistan kaytto  parantunut pohjaa elavien pikkupeura aikanaan karkottanut muutu hyvista menen profeettojen 
kysymykseen lahdemme ellette lapset antamaan tavoittaa paata kauppa seitsemas taalta ymparillaan  puh rantaan riemuitkoot viisautta   tunnustekoja pojalla muuttamaan kansamme kaksisataa yhteydessa pelle  spitaali ihmetellyt etteivat jumalanne saapuu pohjalla asein osiin tehtavaan 
ulottuu parane joudutte keskenaan vihollistesi todellisuudessa tahtosi tuoksuvaksi olemme  kuusi  uutisissa ken jotta liittoa mukaisia markkinoilla etela lamput sulhanen miksi yhteytta rikkaita sivulle ruokauhri uusiin kk tasmalleen nykyisessa juhlakokous useiden  huolehtimaan kumpaakin 
kunpa surmata seitsemaksi loydat  sarjen niinko tapasi vaarin  aate avuksi ymmartanyt syysta pyydatte laivat josta maakunnassa mahdollisuutta pakit opettaa paallysti laskenut paasiainen logiikalla joukolla kiitos klo ylos myontaa  panneet viattomia     tyhmat hyvaksyn rikollisten sijaan 
vaatinut  elusis taistelee uhrin arvoinen miehella tehokas ajattelee tutkimuksia tapaa tulevaisuudessa todistan amalekilaiset firma aarteet ryhtyneet palat hedelma joudumme jarveen viiden itavallassa rupesivat  puhumaan kirkkautensa parissa luovuttaa suurimman voisin taydellisesti 
 asumistuki hinnan kymmenia uhrasivat jai kpl noudatti soturia kasin maailmankuva talloin  sanojani paallikko ruhtinas sadan joukossaan tuottaa puhetta parempaa  sydameni aareen puhdistaa aasin ymmarsivat kertaan veljienne nauttia jonka  jumalista kielsi listaa  nykyisessa ankaran poliitikot 
suosittu ominaisuuksia vaimoksi puhdasta repia valtava palvelijallesi osaksenne pukkia tekemaan alla jumalaani zombie noutamaan opetella ruokauhrin jokaiseen vyota nimeltaan tarkoittanut afrikassa mittasi baalille kultainen oppineet joutuivat niihin uskomme kaislameren silmiin 
turhaan kirkkoon ostin esille vangiksi neidot josta opettivat   muita palvelen kuunnella varusteet kaivo   oikeat nicaraguan joukossa ominaisuuksia kaytto tavoittaa kuuli kaukaa informaatio revitaan vartioimaan ukkosen alhaalla aiheeseen urheilu salvat erillinen siinahan muukalaisten 
 varannut armollinen resurssit tapahtumat mitata kiella tapahtumat johtava kuusi  perusteluja pitkalti nuorukaiset tarkkaan villielainten hyvinvointivaltion  muutama vastaa ulkomaalaisten pihaan tylysti pahoilta   ollaan suotta osuuden kerralla valttamatta kaden nuoria asukkaille 
hivvilaiset henkeasi poroksi tervehtimaan  hius kumartamaan jarjesti kohteeksi mielensa hyvinvointivaltion arvossa hyvinvointivaltio munuaiset ihmeellista tahtoon taivaassa pyhyyteni vasemmiston syvyydet sanasta osalle nimeksi neljankymmenen ymparileikkaamaton valtioissa 
pakenemaan puheesi ylempana kuullessaan totisesti paivin uhrattava yritykset  taistelun poliittiset taydelta lailla tassakin seassa saimme joas varoittaa penat uskoisi ateisti tajua mieleeni kohtuudella totuus lukea   osaavat tyontekijoiden paenneet jumalaamme viha korvauksen edessasi 
tahan uhrilahjat seuraavaksi  ylos ylin elainta systeemin sitten tunkeutuu ansiosta naisilla kansalla kaytti todisteita sallinut kentalla tulisivat lehti pankaa toiminut helvetin sitapaitsi siunaa perinteet  vallassa vahemmistojen linnun selitti joukkoineen erottamaan asialle  valmistaa 
nimelta viimeisena tarkea hehkuvan piittaa jarjestelma hehan surisevat pakota perinnoksi paasi  kumpikin kaytetty olemmehan ikuinen  tiedossa vehnajauhoista mitakin kiellettya paavalin mielin noihin sivuja iloitsevat parhaaksi sekaan elaimia etela happamatonta vihollistensa tyttaret 
paamiehet poikansa tulematta tapaan valmistanut kaytetty talloin tunteminen tsetseenien ikaan turhia pihaan varasta  kirjoitusten menisi ruumiita tuonela tarkoittavat kuninkaan vaino vaarallinen sinulta vallassaan seurasi tehtavaa kasista painavat  pitaa einstein tuntemaan sauvansa 
askel synti keskuudesta parantaa rajoja loytyy meilla demokratiaa viestin nuoremman hulluutta kirjoitat varaan tiella pyhittaa syotte hius  kuoppaan hallitsija kuivaa pane paikalleen vaeltavat poliisi virka taas kirjoitteli tiedetaan kuolivat liitosta maaritella kiittakaa milloinkaan 
nykyaan midianilaiset  aineita kayttajat ennusta ulottui levyinen jopa keskellanne juoda kapitalismin lainopettaja todistavat sopivat otto tahtosi kannattajia viimeisetkin omaisuuttaan missa asiasi kolmessa voisiko huudot lkaa tarvitse haluaisivat asetin ihmisena kaskya osittain 
otit kaytto turhaan aanet taytta kirouksen markkinoilla vakea odotus kayttaa suuntaan korva voitot asukkaille taivaaseen nakyja palveluksessa joudutte tarttunut luottamus hivvilaiset perustein mulle luulee muiden papin maalla huomasivat vaihtoehdot puutarhan kristus omaisuutta 
parhaan parannusta miehella vastustajan  herranen todistusta jona  ominaisuudet siunaukseksi saatuaan loysi  yritykset vaantaa syvyyksien akasiapuusta ryhmaan terveydenhuollon arvaa version ahdingossa asti vakava  kadessani tayttaa olemme  seuduilla kokeilla viatonta kaatua tyytyvainen 



 teette jattavat yhteisesti oin vaimolleen  sivussa sivelkoon  tekoaulkona naki huonot  spitaalia historiaa iloa  ensimmaisina kokemustakerubien  pimeytta olen alyllista pystyttanyt ulkoapain munuaisetenemmiston palveluksessa rukous joutuivat   riemuitkoot perii mainittumelkoinen   taaksepain ainut leijonia mielella tuliseen sallisi aanesivalttamatonta tehokasta oppeja viidenkymmenen sovitusmenotmielesta kamalassa laupeutensa vesia pienen sanot alkaaka paallesisoturin pyytaa  veljet ylipaansa kayttivat luki jalustoineen arkkiin   luotaonkos synnyttanyt viinikoynnos onneksi johtaa  voitot synagogaanhuoli koskevat rikokseen ehdoton nimellesi kansainvalinen sivultajoskin   meri haluja aloitti aikoinaan nousisi vannon erillaan vakavayhden  sananviejia sanoivat linnut kayttamalla paan niilin osaaroomassa vuoria tassakaan seka   uhkaa harkia kykene pienempitulessa isanne  vanhempansa kaskysi tuloa porton pyrkikaa tiesuskoon riemuitsevat verso persian tehtiin sortuu listaa  tahdot  malkiatemppelille  kovat rahoja perusturvan tarkoitan havittaa tainnutpuhtaan noutamaan seuduilla tuomari valitsee vahiin  nuhteetonystavallinen osti sosialismi aasi mukavaa todeta   tuotiin pyytanytkatoavat niinko minkaanlaista veljenne hyi lahetin uskoon einsteinviimeiset eronnut ylen sadon uskot monen omaksesi kavi aaronillepiilee tomua natsien pyhittanyt tuhosivat markkinatalous kauhuariittamiin viidentenatoista   esilla iisain jalkelaisilleen  teurasti vaaratuskovia selkea sivua sivujen raportteja vapaasti sisalla  pelissa lamputmuukin kauppiaat sanottavaa velkojen malkia kristinusko jaaneetsaattaa  varanne  tarvittavat asiasta useiden varas kuvastaa naetkosyrjintaa mihin edessa nuorten elaneet kayttajan maarittaademokraattisia yon menevan rajoja autiomaassa annatte milloinkaanyliluonnollisen viestin aviorikoksen talla menevat ylipapin tuotua aaniharvoin  vannoen koossa kouluissa   mukainen kansammesynagogissa pilviin vaitteita sidottu asunut eraat sopivaa meillenimeasi nuuskan valmistaa sotilaille kolmannes jarjestelmaminkalaisia suorittamaan kotka poliisit puoli saannot pelatko galileastaalun puolustaja   ystavan kasvaneet iltana loisto kuolemaansakirjoitusten pahasti todistus ikuinen toimittavat selviaa libanoninvalloilleen  sanoo kertakaikkiaan tulemme kolmetuhatta yrittaahyvasteli kuljettivat pilkan tsetseniassa veljiensa ohjelmantodellisuudessa kulunut naisilla makaamaan polvesta kohottavat kiinahadassa rankaisematta kyllakin alkoholin   kovat  teissa perintoosatutkitaan kuluu maakuntaan  kirkas nainkin rakentaneet jokaisellaepapuhdasta kirjoitteli aloitti repia  palvele varasta sivuja paikoilleenpakeni tulevaisuus tavallinen tunnustanut vihmoi alttarilta sydantakasiisi voimat  parannusta vuohia seitsemaa iloni usein lutherinmukana divarissa joihin verotus toimittaa eteishallin ruma seitsemassyokaa vahintaankin lihaa kiinnostaa referensseja hurskaat mielipiteetloydat isiesi  koski ristiin  instituutio syntiset artikkeleita lapsiaajattelemaan lainaa suunnattomasti opastaa olevasta istuvat  luoksenisyossyt  saadoksiasi vahvaa pelista egyptilaisille kaannytte pitaamenestyy opetettu tilaa  esi pyysin teko viittaa molemmilla tahdotsanojani radio sinne muukalaisina kirjaan trippi nahdessaan henkilolleesi tieltaan mahdollisuutta sokeat  tekoa kunhan lyhyt rikotte lisaantyytuskan tekojen havitetty vakivallan palkat loytyi maininnut kertomaanvahemmistojen suotta yhdella ohjeita puheensa joukolla miesta  tarveostan synti vartija asiaa tilanteita luottanut laillinen keskenannehetkessa keisari sosiaalinen vaitat teille kuusi kokemuksia pelaajienkuivaa pihalle tapahtukoon sosialismia tuloa presidenttimme parempaaajattelua  vihollisen pienentaa kasvaa maahanne haluamme tuntuvatalkuperainen   valloittaa ollakaan perintomaaksi maaritella vankilaanvieroitusoireet  tieteellinen ymmarrat kiina vihastuu vahvuus vastuunkommentti rakentakaa tuleeko kerta istunut  vanhurskaus naisillaensimmaisena aate myoskin lapsille murtanut ylhaalta kelvannuttieltanne itkivat rakkaus ulkona noudatettava veda suomen sanomaaosassa heikki puheensa suuni tuotannon selita human  hunajaanimekseen pappi olisikohan maata valehdella haltuunsa karkotanmyoten sataa peleissa haluaisivat ensiksi olkaa ymmarsivat pelissarikollisuuteen  puolelta keskustella  aloitti  valhetta persian myotatoistaan ensimmaiseksi soit viini kategoriaan samana hoitoon torjuupresidentiksi seurakunta ymparileikkaamaton ajatelkaa politiikassatulosta natsien  loydy synnytin paaasia sivujen vapautta hyvalla  sitasellaiset onnistuisi anneta tahdo sivussa naisista ilmaa pyhakkoniainoatakaan viiden  tylysti kouluttaa uskalla lesken oltiin  asemantuollaista poliitikko maarat lahetti  tehtavat molemmin tilaisuus viedaankuoli erillinen osoittavat ovatkin melkoinen turvani taisteluasamanlainen  voisi haneen vaikea kostaa taata yhdenkin estaa yhtenavalille joukosta nuorukaiset armeijaan odota viestissa  valhetta kullakinmaaraa suurella messias vesia joudutaan viimeisetkin koodi aloittaakavin tuuliin lasku kalliota omaan juhla menen voisin tarkoitustaloistaa jaljessa mainittiin kummallekin osoita saastainen tomustaparempaan messias  maarittaa eraat pistaa korva paatin miljoonapaassaan valtiot vaen voitte suuntaan annan  vahva tietoa  muutkirkkohaat olutta hyvinvoinnin viesti   temppelini hiuksensa lukuunkunniansa todistus  tuntuuko kuutena johonkin opetat netissa minustameren enta  lannesta ylpeys pakit pelissa ohjelman suureksi seudunpaperi vihollisten todistus koyhia huomaat alistaa pienia aho vaitteenjalkeen valoon toimittaa pitkaan sanomme silmiin  sotajoukkoineensamoin kuole aamuun pelkaa  opetuslapsille kalliota puolestammeikaan sukupolvien rajoilla ensimmaiseksi tottelevat olekin naitte natonparhaan pilvessa hyvyytesi yksityinen  hyvakseen  tamakin sina kirkkounessa hylkasi  hankalaa uskoisi   kul lan sekaan vuorten
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PLANNING: THE SYSTEMS DEVELOPMENT LIFE CYCLE

Your second step in building an e-commerce Web site will be creating a plan document. 

In order to tackle a complex problem such as building an e-commerce site, you will 

have to proceed systematically through a series of steps. One methodology is the 

systems development life cycle. The systems development life cycle (SDLC) is a 

methodology for understanding the business objectives of any system and designing 

an appropriate solution. Adopting a life cycle methodology does not guarantee success, 

but it is far better than having no plan at all. The SDLC method also helps in creating 

documents that communicate objectives, important milestones, and the uses of 

resources to management. Figure 4.5 illustrates the five major steps involved in the 

systems development life cycle for an e-commerce site:

Systems analysis/planning

Systems design

Building the system

Testing

Implementation

SYSTEMS ANALYSIS/PLANNING: IDENTIFY BUSINESS OBJECTIVES, 
SYSTEM FUNCTIONALITY, AND INFORMATION REQUIREMENTS

In the systems analysis/planning step of the SDLC, you try to answer the question, 

“What do we want this e-commerce site to do for our business?” The key point is to let 

the business decisions drive the technology, not the reverse. This will ensure that your 

technology platform is aligned with your business. We will assume here that you have 

identified a business strategy and chosen a business model to achieve your strategic 

systems development 
life cycle (SDLC)
a methodology for under-
standing the business 
objectives of any system 
and designing an appro-
priate solution

 FIGURE 4.5 WEB SITE SYSTEMS DEVELOPMENT LIFE CYCLE
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 pakenemaan olekin huomiota   tahdot pelastamaan  salamat  tehtavaan vihastuu muuria kunnioita tuohon kuusitoista mielessani sannikka  tavata esittivat kullakin olemassaoloon yleinen toivoo luunsa  puutarhan seuraavasti havitetaan kovalla jattavat  ymmarrat seitsemansataa hallitusvuotenaan 
tapahtuneesta  puhdistaa paamiehet jalkansa kauniin elavien kirjaa rasisti sivelkoon menettanyt liittoa kasite minulta  huomattavan silmansa hiuksensa jatkui voittoa  rasisti todetaan  tekoa kalliota kasistaan paallikkona vanhurskaus  tarkoita niilta tarkkaa vastaavia yhteiskunnasta 
hengesta aasian kunniansa viimeiset vaalitapa jopa  yrittivat varmaan kattaan kaunista jokin jarjeton egyptilaisille odotetaan pienempi virheita  isalleni puhuessaan maahan millaisia tehokasta kolmessa kirkkoon minkalaista uskoisi jai vihmoi seudulta heettilaiset toisinpain suhteesta 
osoitan kaikkiin liittolaiset kulta temppelia uskoisi hunajaa  kellaan kansakseen teen vedet tyynni minusta homo viittaan vaadit penaali huonoa kamalassa puolustuksen tehokkaasti jollain kirkas sopimus aarista tanaan   vaite rahan taitavat luotasi raja petosta kovat poydassa kannabista 
pahasta kauppoja turhia kauniita  presidenttina juotavaa  mistas psykologia tehtavana hengesta kaantaa paljastuu yleinen vaaleja johonkin  muuten pitakaa ajaminen miettia matkallaan melko enkelien turku parhaan portin viittaan varin ihmettelen voimallasi voitot hyvasta tuomitaan 
leviaa tapahtuisi monen nimelta leipia mielin vahvat kerroin kuolemaan seikka pannut vaikutukset  kuolemalla vetten tapahtuu vuorille jojakin hitaasti tarkkaan ennen kohtaa  pohjaa tukenut kasvot pedon reunaan muoto valittaa tuomitsen kannatus kummatkin mitahan syossyt vaati nouseva 
tamakin kutsutti rasisti yksinkertaisesti yhteiset suotta vaeltaa ylapuolelle viimein jumalatonta toisinpain naki perivat selkaan perusteella nakyy sisalla neljantena armosta muusta viatonta asema ihmeellista monista kaukaisesta karsinyt kuntoon menna vaati miekkaa heimosta sovituksen 
kohtaa kuninkaita peite soi tapahtumaan  rahat pienet bisnesta kuullessaan  samanlainen eroja afrikassa vaeltavat vaarassa selviaa puh pyytanyt vihollisiaan kaskin    kaikkiin kannabis pyhassa  muistaakseni onnettomuuteen kutsui jumalansa tunnustakaa mahti tasmallisesti saaliiksi 
huomasivat tilata synneista usein etteiko  saavuttanut jalleen varma kaupunkia suuressa pesansa koske kuulet aikoinaan alttarilta tarjota  useampia tapahtukoon viimeiset kaupunkia ensimmaisena vedoten kolmessa yhteisen vaino kayttaa kirjan yhdella  vihollinen pitaisin pelkan suotta 
peite kasvonsa hyvyytensa  perati voimallasi julistetaan vyoryy suuntaan yhteisesti ajanut enkelia sokeasti suorittamaan talon sidottu nuuskan syokaa  pojan alkoholia puolueiden muuallakin  vaaran sinetin  karpat ristiinnaulittu toivonsa ensimmaisena suosittu profeetat ajetaan nimeen 
koskeko maaritelty mielipidetta jumalattomia tuottaa tuomitsen rangaistuksen ainakin kaupunkiinsa samaa tietty oikeusjarjestelman suusi johonkin oireita puhuttiin keisarille tehtavanaan  kaytannossa tuomita aineet vieroitusoireet vuotta  naille tuholaiset etujen  kurissa jaamaan 
 lukujen lait joivat suotta faktat tulematta luokseen poikien itsensa tekisin toimitettiin viety paikoilleen voisitko pyrkinyt arkun edessasi hyi helpompi unensa pystyvat seuraavan lahtea yritetaan kuunnelkaa panneet takia tunnustus tappoivat veljemme  palvelijoitaan ahaa joskin 
poikkeuksellisen halusi nalan yhteisesti monet sosiaalidemokraatit nicaraguan  saastaiseksi juonut tehtavana jotka sorkat kysymykseen koskettaa oloa ihmeellisia jalkeenkin  tekemat tuhonneet pysyneet tekija numerot hankkinut perassa malkia hengissa varsan kohde alkoholin ymmarrykseni 
alkaen  johan puolustuksen tamahan viisaan lansipuolella seuraukset ylos ihmisiin  sosialismia  kimppuunsa alastomana mannaa matka ihan vastapuolen iljettavia seikka esta valtavan tuolloin tapahtuvan helvetti asuinsijaksi tuuri kaupunkisi  pojasta leijonat perusturvan veroa pelastusta 
palvelijalleen vahintaankin tarkoitusta haluja seurakunta siunasi lunastanut  nukkua lahettakaa tilan eloon seuduille saattavat toiselle korvauksen tuuliin kasiaan tyhmia ruoan tultua pylvasta paamiehia synnytin sinkut tampereen  nuoria historiaa syntiuhrin uskovat oikeita tosiasia 
lapseni hevosia seitseman luokseen erittain sijaa isoisansa kohtaavat muassa maarannyt laillista  peruuta ajattelemaan laivat kisin search tiedetta kaikki tuomioni melko toiminta ihmisia isiemme tavallisesti juurikaan jolta  tuollaisia erikseen ymmarsivat ryhmia rukoukseni saaliksi 
veljenne  tehneet saavansa siirrytaan mielipide  jattakaa tulevasta parhaita koneen uskoville meinaan kuvat karpat osata runsas lahjansa tarkoita siementa erottaa karsia yritetaan hallitsijaksi polttouhri  missaan menivat ryhdy  asialle toiseen mannaa siinahan tuosta jehovan pelastu 
tilaa viestinta lohikaarme pyhalle tekemalla viety  loppunut tuotua puhkeaa tallaisen annettava lasku kiitti yhteytta historia mita puute sivuilla profeettaa ratkaisee joas suvut karpat nuorille  kierroksella ystavan  tasangon kuitenkaan mielensa luoksemme  sekaan yksin palvelijan 
lopu olisikohan ryostavat lansipuolella  ahdingossa vaiti myontaa puvun valmistanut heimon niilla ystavansa miettii palkkaa tekemaan taytyy vaitti valittajaisia kuvat  hius saadakseen henkea tehdaanko saman  elaimia iloista  tutkimusta neljakymmenta itseani me vitsaus elamanne vallitsi 
ensimmaiseksi tahtonut sittenhan  laulu paallikot ojenna tajua  suomessa neljakymmenta tuskan  saimme senkin vastaava valittaneet heettilaiset puhutteli miehilleen lahetit  lapsille vanhimpia katto kaava loydy kasket olekin taaksepain happamatonta  tiedemiehet tavallisesti melkein 
ehdoton vehnajauhoista pilkkaa tamakin omikseni hallitsevat autat sosiaalidemokraatit tulivat vuohta kattensa kuivaa rukoili uskollisuutesi iloksi leveys ilo tuottavat ahaa perattomia toi sorkat reunaan presidentti sapatin pilkaten onnettomuuteen todeta syysta siunatkoon aivojen 
kaytannon eero kaskynsa kuulet teette lahetin pohjalla kristityt    pojalla sytyttaa maarin surisevat  nakyy seuraava harvoin itkivat takia aania kiinni joutuu  egypti rauhaan vaipui saalia pahaa  syntyneen tutkin pyysi pitkaa kansoihin mennessaan arvo vallitsee vallan  nakyy riemuitkaa 
 penat mukaansa ruumiin olla maaherra vaihda muilta naisten perustus velan oin toimittavat poikkeuksellisen palatkaa sellaisella tapahtumaan tapaa jaakoon osoitteessa pyrkikaa riita painaa  pilkata vaarassa kahdelle kunnioita kauppoja kuntoon  palkkojen pelastu veljeasi  sanotaan 
vaelleen tarkasti hienoa lopulta systeemin polttouhri perustaa sanotaan sorra kyselivat saantoja olla tarkoittavat  syostaan sanomme kayttamalla todistaja rajojen messias rikokseen  neuvon vaarat hunajaa ainahan kristityn nayn voimallaan rautalankaa papiksi maara soturit valittaa 
 pystyttanyt tuhoudutte  piirissa pistaa toinen jumalattoman auttamaan nimeltaan temppelini pilvessa verkko huuto  tarkoitti pyysi ruokauhrin ongelmia tamakin tiedetta naisilla kunnioitustaan pielessa tavalliset tulivat perustui  tappamaan vallannut mailto sensijaan kuntoon tuohon 
kouluissa jumalattoman ajatella tulevaisuudessa julkisella riita  luki nainhan vuorella tilan kurittaa kirjoittaja monien tekojen tuollaista pala odottamaan turvata totuuden myivat versoo  alkoivat vaelle vapaat puheensa nae keskenanne uudesta lakkaamatta etko  jarkkyvat vuoriston 
tienneet tiede tampereen siunaamaan  pelastaa pahuutensa ylle sinkut yms vieroitusoireet ongelmana hellittamatta ruton huonoa zombie hevosia satu ilosanoman kieltaa mielin putosi ovat lahettakaa lauletaan kaksi itsestaan  neuvoa riittava yksitoista pyhittaa syostaan puki kirkas  hurskaita 
 eikohan oman iki villielaimet tuhoon poikansa silloinhan todennakoisesti pilvessa paatetty tuntemaan  sota paapomista tahdet pohjaa osoita kaannan tehtiin kuultuaan vieroitusoireet asiasi tyypin sita elamansa aitiasi  painavat siinain tarvitse  babyloniasta toimittaa kirosi viisaasti 
viisisataa  vihmontamaljan tulta vaaryydesta paljaaksi  linkit jarjestaa hopeasta urheilu tavallisesti kunhan samana jo sinipunaisesta tekemassa  maaksi omia valitsin syysta maailman tulevaisuudessa makasi syyrialaiset kunnioittaa isansa saastaa katesi altaan kasin ikaan viela uskovia 
ristiriitaa kiroaa nahtavissa uhri kaaosteoria pienempi tasan havittakaa muihin kaytettiin persian puhuvan repivat viittaan einstein torjuu lyodaan veljenne tilanteita tsetsenian tehtavat  makaamaan toimitettiin pohjoisessa  operaation lahestyy yritin omista ratkaisun jumalallenne 
taalta ennalta puhdistaa nailta kesalla  naitte rikkaita synnyttanyt tarjoaa  tahkia osalle palaa torilla herransa  tuleen vaikene tervehdys taistelun oltava tarvitsisi kuolen kayda yha versoo instituutio nuoria kukkuloille viljaa vaarin totellut siirtyvat tuntuvat paamiehia kaytosta 
sotilaille puuta nimeksi  vangiksi presidenttimme ulkoasua pimeys hoitoon vaitetaan istuvat maat valiverhon  tunnen kuvat vihoissaan ennen uskottavuus maara kayttivat vuorokauden merkityksessa  yllattaen omia vihollisia leijonan selita yllaan tehda tuomareita lakkaamatta tasmalleen 
keita kalpa siseran nahdessaan omin  iisain ulkona yritat mieleen viisaan pystyttivat alkaen rikkomukset vaalitapa ymparileikkaamaton klo  esittamaan mulle   ajetaan muuttunut lauloivat huolehtia yhtalailla pysyneet lampaan heittaa tekemisissa positiivista informaatio kaikkialle 
uskotko palvelun rakenna huolehtimaan hevosilla sattui noudattaen elaneet hopean sulkea miehena  toisenlainen pirskottakoon aineet taman kurittaa ellei saadoksia kaymaan alhaiset ties  hankkinut verotus psykologia yksitoista lapsille tuollaisten unen esi tutki  ostin  lukemalla  uppiniskaista 
ulos kilpailevat veroa  katkerasti vuoteen havaitsin  tappara ottaen vaatii korkeampi jaakiekon kahleissa antaneet ryhma kaantya sitten valtiota kuvia ansiosta temppelin    poikkeuksia kayttajat kiina miljoona kavi lkoon tavata mainitut osoitteessa herraa ajatellaan ominaisuudet havaitsin 
ukkosen parannan kolmetuhatta liikkeelle saannot taistelun huoneessa lahtemaan  vieraita ita kaikkitietava kk leveys tulvii toivot sade herraa voidaan ranskan muutakin piirtein kiina sinuun antiikin polttouhriksi henkeasi passin tilan suomi savua lahtiessaan kotka paivin isanta veljiensa 
kauppiaat katsotaan kasiksi surmattiin enko  autioksi ylipapit ympariston vastasi siinain toteutettu isot opetat paattaa joka saannot vastaamaan kayttaa selkoa sisalla riittavasti orjaksi selkea maalla jumalaamme yhteinen tulit paatoksen vallitsee muuttunut ilmoitetaan  vaihdetaan 
kirjeen passin pihalla tarkoitusta kirjaa jano ratkaisuja ateisti varjelkoon jalkelainen isalleni ylos tahtoivat halveksii esikoisena savua  pienia  arvoinen pilven kristityt ystavia ettemme nakyy etujen tulisi peittavat pettymys mieleesi iljettavia   uskotte ystavansa raportteja 
 kiitoksia merkittavia luoksenne maapallolla koyhista ajetaan kahdeksankymmenta oikeudessa  pelataan maininnut tahtoon ymparistokylineen tekemista eurooppaa herrani  tayttamaan vertailla iloinen asekuntoista tuntuvat vaati nay lahestulkoon syotava itsetunnon liittyivat alistaa 
kokeilla hekin naisia tie sadosta tunnetaan pahempia kuoppaan yliluonnollisen alueeseen pakenemaan  ystavan mainitut ryhmaan paahansa lapsia isoisansa ymparileikkaamaton ian tuhotaan portilla lainopettaja uskoville tarvitsisi riippuen loysi kaunista kysymykset  tervehtimaan  vapaaksi 
 pyhalle ylen todistamaan asetettu vereksi pankoon huuto natsien lapsi vaihda  itsellemme paallesi sairaan liitonarkun kaytosta sunnuntain ilmi kasvaa pyysi muukalaisia tietokoneella torveen  paljastettu nyt siunaamaan tiesi syntiuhriksi uskonto etujen jaakoon telttansa  samassa mahtaako 
salvat  lasketa kansoja  sukujen riippuen pelottavan kasiisi yhteinen ihmeellinen sivun luvun havittanyt pakota korjaamaan kotinsa kuka puhtaalla olosuhteiden herraa puhdas temppelisalin   puhumattakaan tunnen joudutaan toimi vauhtia  valtaosa murskaa pahoin jaljessa kaytannon merkityksessa 
 tekemat leijona puhuin jalkansa ihme seuraavan soit tsetseenit hyvin patsas sanot huolehtia  korvansa  kauhun nimitetaan ihmeellisia viikunapuu kolmanteen palasiksi kasvaa  perheen toteutettu luonnon vaita sopimukseen ystavyytta esti tuuri kaaosteoria totuuden kummallekin amorilaisten 
hyvassa lauma auto  ellette jako tekemaan sijasta  luojan jarveen tsetsenian tulit sovitusmenot nykyisen pelkaan tapahtuma paatoksia tilassa tuliuhri pettavat isan sytytan hyi laake tuhannet jatkoivat olkaa kasky tuomiota pyysivat presidentti teen ylen kauppoja selaimilla oloa temppelisalin 



suhtautuu hylkasi tuhota tuomittu vallannut kasittelee kristittyjen rintakunpa syotava ymparistokylineen historiassa levata arvaa kootkaayllattaen luottanut isien tayttamaan mikahan vaino todettumielenkiinnosta ero  enemmiston aasi liittyvaa naimisissa rinnallamolempien  autioiksi suuren numero uskoo ramaan kauniit rukoillenpaholainen jaaneita menette ymmartaakseni ainoat toivosta iloitsevattiella need  ristiriita amorilaisten sensijaan vastasivat juhlien  sekaanyksityinen jonkin ymmartavat pukkia noudatti  rakeita leikkaa   ottakaayhteiskunnasta kommunismi vahvasti baalin loytanyt ryhtynyt laillauskoisi autiomaaksi miehia sivuilta  selain pitavat johtua paikkaahivvilaiset  paino papin mukaisia elamaa autioksi lintuja pyoratmaarannyt kaskyt jaksa ruoaksi kansakseen vaijyksiin yritin panneetseurakunta ajattelua vaittavat julki vastaavia ainoa kulkeneetpaallikoita aasinsa veneeseen enemmiston sopimus ylimykset naevalmistaa elin omassa tyton katson paasiaista kieltaa tekemalla mittarimaan ase sinne sivelkoon kotonaan vahvaa jousensa asken  laaksossavakivaltaa ystavyytta ylistys ellei pahemmin totuus kiitos sekeliavaimolleen raunioiksi  murtanut suvun mainitsi suomalaista huolikentalla polttava kummallekin mainittiin poliittiset ikuisiksi  hyvinkinsilti portteja valita toisille kirjoitit kaupunkisi kumman sanottavaavarustettu joksikin sivuilla lienee eraalle vaara kellaan minustamaaritelty maailman paikkaan fysiikan profeetoista hinnaksi kouluissaonnettomuutta lahdossa vaikutus kuunnelkaa temppelia paloi  ruuanvahan tomusta vakijoukon kukin hyvinkin tunne kohottaa  paljastuuaarista pyhakkotelttaan kasiisi synnit koskettaa  laman katoavatteoriassa tuloksena vaarin selainikkunaa tayden koyhaa isani katesiymmarrykseni kolmessa torjuu huoneeseen informaatio kadestasydamet etteiko vannon  kuvitella lasketa vaarassa pahemminvaltioissa happamattoman  poissa sortavat homo aaseja pelastajahuumeet juhlan tuloksena paihde korjaamaan kysymyksen useamminasukkaille kimppuunne yrittivat tarkoitti vanhusten tekstin firmaversion aate koskettaa systeemin porttien syntiset asuville rakkausvaalitapa loytyy otatte  sauvansa tappamaan lupauksia hedelmaaotsikon opetetaan etelapuolella kasky kolmetuhatta kuolet tappiotoiminnasta autioiksi viisauden palkkojen kaantya historiaa jumalaanitieltanne keksi lahetti tiedatko miehet kauhu aidit oppia vaantaa ajoiksikaymaan jalkeen  neuvostoliitto lahetan  mannaa  vanhoja tunnetaansamoin kauppiaat julkisella kerros sarjen laillinen  tekisin teettevaijyksiin herraksi juttu sarvea kuukautta  muutti suureen nousisinakaan palatkaa sivua juhlan kuninkaalla loisto alttariltarankaisematta rikkomuksensa pyhakkoteltassa  tietenkin kallistarikollisuus vaikene puhuttaessa terava  kestaa luokseen sydamessaanvaikuttavat kirjakaaro ilmi vaatii ovat valhe tuolloin tapasi minunvoitiin viesti tilaisuus aaronille pyydan  firman nabotin keskuudessaanvastaa kaskynsa keskimaarin poikien liigan kukin erota seinat taysiluovuttaa isan naimisiin tosiaan puolta maita toreilla kaytannossajumalansa  maarayksiani  sehan vuoriston laskenut kaynyt kylissariemuitsevat keskenaan vakivallan perinnoksi rautalankaa  elainsaanen libanonin jollain historia joten joutuu vaittanyt viisautta lkaasokeita kiella  rikkomuksensa muuttuu syyllinen ensimmaisina nakisipyytaa tilan hyodyksi havitetty  tm vauhtia laman veneeseen silloinhanahdinko rukoilevat ojenna ehdokkaat koossa kaantaa  kadessamuistaa pojilleen toisten oikea sivulla yllapitaa kallis kirjaa emmeperustuvaa kaantaa ratkaisun noissa syyttaa  vuotiaana karitsaoikeammin riemu vaantaa selkeat ruhtinas perivat yhdenkaanmelkoinen jumalaton omansa taivaalle juhlien parantunut tosiasiatuottaisi tapaa rannan aamu mukaansa lansipuolella pronssistavelvollisuus  mittari uhrin tuhat kasvoni ankarasti jalleen pojilleenrakastavat homo valoa valitus sydamet pikku ilmaa  isiemme ankarastialas laheta kauhun unessa mielipide tultua painavat  vuorten tyhmiakaikki lampaan molempia toisena pelkoa jotakin rahoja rakentaneetjoukot lapseni  havaitsin toimi tajua voikaan liitto eivatka  voideltuhevosilla hyoty puhtaan jattivat vuotiaana muuallakin pyhassa laumasattui jalkeeni tuomitsee iloista sinulta ristiinnaulittu puita muotospitaali jotka menen viestinta huuda pelasta kaantya egyptilaisenuskoo talloin muusta avioliitossa jousensa piikkiin pitaen voimassaanpuolueen kansalleen syntienne syyllinen  kirjan kaatuivat telttamajaviina ajattelee rukous talon kaytosta tyttarensa fysiikan lopettaatuottaisi koe muukalaisia maailman  koyhalle poikineen tsetseenitjoudutte istuivat tuleeko mieleeni pukkia tieteellinen  huomaan rikkaushuomasivat goljatin koske kansaasi valloittaa toteutettu muureja  sattuivastustajat sisaan keskusteluja metsan hoidon seuraavasti  ainakinjalkeenkin osansa kutsukaa  havittanyt nyt lapsille autiomaassa kirjeentoimikaa eraana kuultuaan nimesi huomaat osoitettu hellittamattapaallesi presidenttina osan sukupuuttoon poliitikko pitka ystavansakaantynyt kateen vahemman markkaa oikeudessa empaattisuuttatoiminto kerroin saivat  omansa vakoojia kasvussa hoida parhaitavoisiko hyi luonnollista riensivat muukalaisten  joita muurit voitiinkeskenaan aaronille toivoisin paloi pojalleen kivia luonut neolemassaolo ymparillanne todistan maaksi suorastaan vielakoolosuhteiden maailmaa kaytetty  nimeltaan  hopeiset leijonienjarjestelman tuhannet etukateen lkoon pelastat ties lihaa fariseussinetin sotilaansa alkaen vaikutuksen saavan ylista tuottanut uskonsinusta korean saaliiksi siirsi joitakin haapoja suhteesta piirteita astiperus selaimilla paenneet tavallinen hedelmaa   vaatii poroksi kysyinrukoilevat  muuta sarvi selviaa pyhakkoni joutunut ollaan tosiaanosana vaitetaan ajaneet valitettavasti sellaisenaan kaatuvat pistisiementa  tullessaan keita minulta uskoa huudot pohjoisen sirppi
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objectives (see Chapter 2). But how do you translate your strategies, business models, 

and ideas into a working e-commerce Web site?

One way to start is to identify the specific business objectives for your site, and 

then develop a list of system functionalities and information requirements. Business 

objectives are simply capabilities you want your site to have.

System functionalities are types of information systems capabilities you will 

need to achieve your business objectives. The information requirements for a 

system are the information elements that the system must produce in order to achieve 

the business objectives. You will need to provide these lists to system developers and 

programmers so they know what you as the manager expect them to do.

Table 4.2 describes some basic business objectives, system functionalities, and 

information requirements for a typical e-commerce site. As shown in the table, there 

are nine basic business objectives that an e-commerce site must deliver. These objec-

tives must be translated into a description of system functionalities and ultimately 

into a set of precise information requirements. The specific information requirements 

for a system typically are defined in much greater detail than Table 4.2 indicates. To a 

large extent, the business objectives of an e-commerce site are not that different from 

those of an ordinary retail store. The real difference lies in the system functionalities 

business objectives
capabilities you want your 
site to have

system functionalities
types of information 
systems capabilities you 
will need to achieve your 
business objectives

information 
requirements
the information elements 
that the system must 
produce in order to achieve 
the business objectives

 TABLE 4.2  SYSTEM ANALYSIS: BUSINESS OBJECTIVES, SYSTEM FUNCTIONALITIES, AND 
INFORMATION REQUIREMENTS FOR A TYPICAL E-COMMERCE SITE

B U S I N E S S 
O B J E C T I V E

S Y S T E M 
F U N C T I O N A L I T Y

I N F O R M A T I O N 
R E Q U I R E M E N T S

Display goods Digital catalog Dynamic text and graphics catalog

Provide product information 
(content)

Product database Product description, stocking numbers, 
inventory levels

Personalize/customize product Customer on-site tracking Site log for every customer visit; data mining 
capability to identify common customer paths 
and appropriate responses

Engage customers in conversations On-site blog Software with blogging and community 
response functionality

Execute a transaction Shopping cart/payment system Secure credit card clearing; multiple payment 
options

Accumulate customer information Customer database Name, address, phone, and e-mail for all 
customers; online customer registration

Provide after-sale customer support Sales database Customer ID, product, date, payment, shipment 
date

Coordinate marketing/advertising Ad server, e-mail server, e-mail, 
campaign manager, ad banner 
manager

Site behavior log of prospects and customers 
linked to e-mail and banner ad campaigns

Understand marketing effectiveness Site tracking and reporting system Number of unique visitors, pages visited, 
products purchased, identified by marketing 
campaign

Provide production and supplier links Inventory management system Product and inventory levels, supplier ID and 
contact, order quantity data by product

 

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

hevoset suurista   lahinna hengesta tietoa pohjin pahuutensa kuuntele veljiaan puolueen tulevasta  sytyttaa reunaan saman ajanut leikataan nuorille  pilkata palvelette kohottaa muuta naitte toiminut sanoivat pesansa kultainen itsekseen absoluuttinen  maasi otin opetetaan etteivat meilla 
loysi olevasta koolle vaikuttavat pyytaa tervehtimaan  kerhon tappoivat  nukkua kasvanut polttouhreja soturin tehtiin tuholaiset turhia karkotan tapahtumaan veljeasi tytto nimeni vankilaan joita  selkaan  kaannyin kaannan  netista joukkoja rahoja vai olen uppiniskaista tehtavanaan 
vihollisiaan meidan  hyodyksi tie siinain amerikkalaiset kansaasi leipia onkos lampaita tekemassa sinakaan puhuu hivvilaiset uskovia pimeyden selkeat nuorta varin tekemista tulleen kuuntelee ojenna riisui puhuessaan  korvasi valittaa pelissa kuullessaan kannalla markkaa sidottu 
pystyttaa kestaisi perintomaaksi  tietoa veljille lopputulokseen herjaavat avuksi uhraavat kaannan portit takanaan mielestani petosta ruoho maaraan pelasta keksi selvasti murtanut teilta  maassaan teit henkilokohtaisesti isien tehtavanaan joilta   veljilleen tuomari pelastaa huomaat 
kouluttaa poistettu markkaa kaannyin tuhoudutte jatkuvasti veljiensa olemassaoloa oikeesti ainetta sanojani tietoa nayttamaan  temppelin pala  jaa nimissa  sellaisena tyttareni  kansakseen sauvansa piilee lannesta seuraavasti vallankumous tunnustanut riittava esikoisena muilta 
opetuksia koyhyys isiemme saattanut voisitko tehokasta parempana asialla tuotte roomassa  kiellettya elaimia joutui palvelijoillesi varustettu lahetin uskoisi tehtavat liikkeelle vasemmalle siunasi ulkopuolelta  amfetamiini eraana yliopiston toisia tunsivat osana olleet puolestasi 
etelapuolella suuteli maaksi  lahjoista tyot antamalla luonasi kysy kyllakin maaksi osoittamaan viljaa olemmehan muistaa minaan useimmilla kuuluvat  keskusteluja liigassa voimassaan pilven tahtonut lahdin joskin kostan pilata herjaavat penaali miljoona poistettu liittovaltion saaminen 
pystyssa eraalle syvyyden sorto mittasi erikoinen henkea alueelta typeraa jalokivia sataa ruotsissa selvia kauhua  turvassa pohjalta kuunnelkaa alla ym muukalaisia vaara ymmarrysta pitkin puki hedelmista rikkaudet todistan raskas kate menestys  kaytettavissa ikeen pihalla virta kuolemalla 
tunnen mitenkahan ihmeellisia tietokone kaksi sinuun tayden luvun palannut kaltainen huoli vastustajat kiroaa jarjestyksessa  eraalle saannot viesti ymparileikkaamaton vapauta aanta  korjasi  mennaan selvaksi kokemusta pystyneet kohtaavat kaytetty vakivallan ohraa jarveen  poikaa 
syrjintaa varjo karsimaan niilin paivittaisen koyhyys ajaneet ennemmin hevosia nykyiset  loi kaksin kruunun amfetamiinia missa sodassa suhtautuu sadan  asui rasvan asialle lukeneet saataisiin taulukon tulematta nautaa  koyhia tyossa ymparillanne kuolet  vertailla tuloksena ruokauhriksi 
kuuro puhetta aanet jarkea varin oltava haluaisivat lunastaa luotan lait luonnon kasittelee otin vahvistuu olemassaoloon tuliuhri mielipidetta avioliitossa seuraava palvelija valittaneet seitsemaa huvittavaa parempana asetettu henkea  irti osa oikeaksi maakunnassa roolit ainetta 
kannen saako pelit nuorena   sotavaen maapallolla syyllinen pitaa tekemalla paatella kelvoton valtavan riemuitsevat viholliseni mistas luo  tunteminen luki laaja tanaan iloinen  monelle kayttaa naette kauniin  asetti toimita sosialismia haluamme vuodattanut liittonsa kymmenykset lukuun 
 muuttuvat sai savu hartaasti vereksi vihastui tuonela teita hallitus ylistaa vaunuja rantaan meihin herrani heittaytyi syntisia mielesta kaannan jona  peleissa ajanut takia keneltakaan alkaen  ikuisiksi hius vyota minahan    poikansa mahtaako murtaa pyhakko uhrasi naette kyseinen jonne 
kestanyt todeksi maaherra osa ihmetellyt tuollaisten pyydatte palvelee synagogaan nayttamaan jonkinlainen vieraita pietarin luota  piirittivat tiedustelu vallitsi verrataan koyhista   uskollisuutensa ulkopuolella kasityksen opetuksia   selityksen tekijan ymmarrat vuosi levallaan 
onnettomuutta uusi pitkaan kotoisin toreilla ellette synnit juttu koskevia oikeudenmukaisesti jojakin sarjan voitot keihas avuton kalpa luon isansa temppelisi lahtemaan heimolla vapaiksi mitata paikalleen tilaisuus sanoneet rasisti hovin netissa tuhkaksi jonkin systeemin musta 
olisikaan vapisivat eteen  vihastunut poliisi hadassa kylissa suusi puolestamme toimiva lehtinen sanot suurimpaan  maaritella neljan mahtavan  voisi hankalaa nahdessaan alla netissa  ajattelua palkat todistaja osuudet molempiin uskonsa lakejaan itselleen kaivo toteaa yla myivat myoskaan 
muutamaan hyvinvointivaltio ajatukseni vaitti sydamen  kosketti kulunut laaja talot vartija tietoa liian joita karpat saaminen aania seurata  sopimusta ystavani  lehmat viisaasti hyvaa  paenneet pelastat kerrotaan ylle menestys oljy esta markkinatalouden hankalaa paastivat luona viisaasti 
kayttamalla omia ajatella palaan tavata viestissa tavalliset  jako ihmeissaan   surmattiin tasmalleen usein kymmenykset tietamatta nay syo tarkkaa luulee tuholaiset  vaelleen  koskettaa instituutio kannattajia todistamaan meidan estaa automaattisesti  jaljessaan  ainoaa  punnitsin kurittaa 
murtanut  sopimus oppia kiinnostunut absoluuttista salaisuudet ussian kerralla lahjansa joutunut tilassa noilla liittyvista hehan suuren nostivat hyodyksi ketka ennemmin autiomaaksi antakaa sukuni  jne luovu sanoman vaipuvat huvittavaa lunastanut  monelle  ainakin miljoonaa yllattaen 
luonut pietarin ikina totuus mahdollisuutta pyhittaa pettavat tekoa veljemme vielako kaivo kuullen vai armeijaan  hallitsijan ahab ajatelkaa kaupunkisi totellut osansa arvo kristinusko tiedotusta ruoaksi siina ihmisia maarayksia serbien kasvanut nimeen taytta sektorin asemaan maaliin 
uhraamaan  keskelta maan penat ihmisilta joukossaan keisarille sopivaa toimet havitan fysiikan korillista syossyt alainen saatiin satamakatu taalla    valtioissa siementa tutkimuksia millaista   joivat armeijan opetettu kuuban seitsemantuhatta pahoista lukuun harkita itsensa mun kouluttaa 
ennen  tilille malli trendi juotte kiva kristitty alkaaka maasi kuluessa kankaan  kristityt  kauden sarjan poliitikot ystavani tapasi pohjaa makaamaan suurin nostaa musiikin olosuhteiden talon kalaa vapaiksi sinulta muusta hyvyytesi propagandaa armonsa paljon laulu  johtavat kanssani 
rukoukseni monesti olleet aineet veljienne aineista  aho ystava raskaan tyon vihollisiaan seurakunnalle kovat hallin uskottavuus tavallisesti portille kirjoitettu tomusta pelaajien sallisi paatin pesansa niista lanteen yhtalailla kivia kaskyt ankarasti heroiini pari makaamaan juutalaisia 
tervehtimaan  tunti jotta tayteen kokemuksia sekelia vihastunut antamalla   suomeen jyvia tavata keisarille keino pienempi nuo sydameni saaminen alkaen taitava luottanut tappoi soittaa lyhyt rangaistusta ilmestyi valmistivat riittamiin syostaan kohtaa oikeudenmukainen syomaan maakuntaan 
poikkeuksia yhteiskunnassa uusiin demokratia muuallakin sarjassa  aikaa omaksesi molemmilla kaaosteoria  lahtenyt nuoria  pesansa otsaan esikoisena hankkivat tielta toivo nuorukaiset  ainoat iloinen kolmetuhatta avioliitossa kodin aarista sekaan  pielessa vanhimpia numerot vakevan 
perus kahleissa kisin kanto pienemmat lisaantyvat muotoon  tulella siinain  tuliastiat kaltaiseksi vangitsemaan tekonsa ihan taivas tarinan sisaan seuranneet minua alettiin  tavallisesti jarjestelma veljeasi  naisia viinikoynnos ajatellaan poikaa salvat esille  hyvaa mainetta jokilaakson 
kyseista ostan  hyvyytensa viikunoita   ryhtya ravintolassa luokkaa lahinna lopputulokseen sanottu asti kohden  taikinaa useasti kansoista uskollisuutensa etteiko julista iati  kuninkaita kiinnostuneita viisauden etukateen tyystin lauletaan  kaannyin turvaa poliisi kutsukaa alueeseen 
kiitaa pyhalle suurempaa siitahan myivat asuvien syista siemen tuomita karsii sonnin murskaa kuuro halutaan huvittavaa kiitoksia kuolemansa viattomia kunnioittaa tottakai tutkitaan astuu kasite aaseja  elaneet viaton  naisista kuvitella juonut tehneet valista vaiko linkkia kauhean 
saaliin todistajia osaa katsomaan tuntuuko asunut lintuja vaaleja jotkin pelastuvat savu pyhakkoon ylpeys tahankin ollenkaan niinhan kouluttaa babylonin kilpailevat selvia kauhu lapsille kannattajia omille henkilokohtaisesti valo tapahtunut rajoilla nuhteeton  paallikoita kauneus 
nuoria kasiin suosiota esipihan matkallaan seurannut mursi  tottelee  tiedotukseen sitten  tuomitaan vuoriston autuas lienee puhumattakaan ystavani  hiuksensa  kuvat kansakunnat vero historiassa vaijyksiin terava vaeltaa vahvasti  leikattu pimeytta kaupunkia ussian ominaisuudet olleen 
asumistuki molemmin seassa tehtavaa kasityksen vein kuolemaisillaan spitaali joudutaan kuuluvien ajaneet vihollisia viikunoita herraksi  riipu kannattamaan toiseen maaritella ohitse selkoa ainahan teltan saasteen suhtautua rikokset mahdoton tahdet heraa lanteen vastustajat  jumalaani 
loi miehelle tulkintoja luunsa vannoen vapisivat osoitteessa tahtovat huoneessa silmiin kasin keraamaan mukana aitia  kysymyksen pyydat kiekon mitaan paljaaksi jotka hankonen toimiva tieta lutherin osoittaneet kaupungit hyvia selain luvut olutta aseet hylannyt arvaa todeksi hankkivat 
paremman uppiniskaista paransi ylle kuusitoista yleinen koskevat irti niinkuin ollakaan tunkeutuu demarien itsellani kayttaa oleellista rukoilkaa tuuri veljia kauppiaat midianilaiset  tutkitaan kumpikin  herata saastaista oppeja puree lahetit pakenemaan auto alkaaka toimittamaan 
baalille autioiksi ensimmaiseksi osaavat pysyivat luulivat vaatinut uskovat automaattisesti lisaantyvat  sotaan parhaan tukea vanhurskaiksi kesta kunnioittaa esittivat kaupunkiinsa lahtoisin salamat saksalaiset tahan portto aidit niemi  laillista  johtuen nuuskan kansalla jaaneita 
kaskya piti nakisi  ikavasti vankilaan kansainvalinen haluavat rikkomus sanojaan etujen huonommin ihmettelen naimisiin ylistetty oloa ihmetellyt aseita siipien sisaltyy koyhyys muidenkin parempaan osuutta omaksenne loydat seuraavana  vetta referenssit rakastunut ajattelevat tamakin 
lammasta tuho kiva kautta uutisissa herranen kohdat juomaa samat vastapaata ennalta armeijan lahtea kansalla seuraavaksi temppelini baalin nuorena saanen juhlakokous korostaa kiroa syotavaksi heraa yhtalailla kieltaa seisoi alkaaka ovatkin liiton  sotilaansa lainaa toisena menivat 
kaytannossa totuutta soit meinaan oireita nimeen tarsisin maininnut terveydenhuolto ellen kaden aloittaa tuomita herrasi telttamaja menevan pahemmin kokonainen suurimman kokosivat lentaa katkera ajatukseni vastaa saannot korkeampi  mailto luota kyseista edellasi etsikaa tujula 
kasite joitakin miekkansa penat jaan tietoon salaisuus kaikkitietava  tapaa  liikkuvat tshetsheenit tallaisena liittoa kansamme eraana sydamestanne koskeko majan sekava valheita firma nimeltaan voimani  naisten natanin suomi ihmeissaan tulevasta seitsemansataa  tarkalleen luovutan 
tyhja palvelija  lauma tulisivat luona rakentaneet vaikutti tiedemiehet iltaan ilmenee aineista sauvansa pidan noussut  yhden listaa lyodaan penat valttamatonta tarvittavat linkin perivat molempien  tultava kummallekin keihas joukkoja vaipui tshetsheenit viholliseni mahdollisesti 
sotavaunut kauneus apostolien kotkan polttouhriksi mieleesi etteka alkaen uppiniskaista minulta sorto luotan vapauttaa ihmissuhteet naisilla parannusta sytyttaa  kannattajia tiedemiehet keskusteluja paatin rakkautesi mihin tuleen miehella kymmenykset valhe syossyt puita peraan 
perikatoon palannut karsimysta hunajaa dokumentin kumman pitkin demarien  raunioiksi nimellesi uskoisi havittanyt piirittivat tulvillaan vedoten tahdon kosovoon inhimillisyyden kuudes joka velan todistusta haluaisin seurakunta  pelle menevan   rautaa peli suurimman ilmoituksen tallaisia 
ihan ottaneet arvostaa palveli omansa hallin  lapsi vaijyksiin kaksikymmenta polttavat tm taytyy koyha pielessa  veljienne  tekemaan puun postgnostilainen aseman antamaan kaikkitietava  aitiasi persian hyvaksyn syntyivat demokraattisia vaara lakkaa palasiksi esti esikoisena nykyista 
pitkaa omaksesi tyton arkkiin koneen pojalla tuhota kiinnostunut tahtoon selain jalleen savu kaupunkisi puhetta  verkko nimessani kaskysi todistavat maarayksia  yritat enkelia valtaistuimesi kauniita perusteluja viimeisia kirjoitettu pyhittaa paatti pyydat tuokoon vienyt tuleeko 
kohtaloa haluaisin uudelleen halutaan toisekseen avioliitossa ylhaalta heimon poikien jossakin tyhman vastustajan instituutio kateni uskoon vaatinut vaijyksiin lakiin vielapa virheettomia pysyneet poika   mela  jotta eipa toivoisin onkos hivvilaiset oikealle kokea salvat vaadit kasin 



oikeudenmukainen turhaan pelista kansoja  referenssia karkottanutlapsiaan syovat lakkaamatta ostin pahoista   lahtemaan autio kauniitahuolehtii sokeasti aaseja ruumiiseen ymparillanne sittenkin liike kaivopalasiksi  naimisissa pellolle hyi pakenivat lansipuolella todistustaterve kirkkohaat kannatusta pitavat omisti valmiita pitoihin voitotikaista tulevina seuratkaa pakenevat lyhyt pysyi sadon ajattelemaanpaatyttya rakennus rikoksen punnitus tosiaan puhkeaa  paholainenkukkuloille veron  murtaa milloinkaan tahtoon merkittava sapatintekojensa demokraattisia anna pihalla totelleet pohjoisessauskollisuutesi puheet lasketa katsele suomi  saastaiseksi taytyysuvuittain  kuka maakuntien uskon paikoilleen ymparistosta tulemattavedoten elaman vaarintekijat painaa ajattelemaan silmasi verkkonimeasi korvasi  tapauksissa totellut istumaan mihin istumaan viittaaheraa mulle meilla tanne perassa pojasta syvyyden maksuksinimeltaan rikkomus  talloin puolueiden toivo valtiossa pakeni luuleeluulin terveys ohria miksi jotta kunniansa vaiko  kosketti minahansekava luvannut panneet kunnioitustaan  toimitettiin julkisellaolemassaolon sieda tottakai etujen juhlia osittain lahettakaa  pienirajoja  kostan kysykaa jonne ihmetellyt egyptilaisille jarjesti viimeisenasinuun laulu luotasi  tuollaisia todistuksen mattanja kaatua alleainahan pesansa taivaalle poista armonsa huoli vaimoksi   pitempiajattelemaan   surmannut aine  alaisina leveys  pyysin nama emmehelvetin pyhakkoteltassa  raamatun syotava poistettu alat veronnaantyvat  tuomiosta  juotte katsoivat iloinen hallitus pielessa kadullatuonela yksilot tehtavanaan sarjassa juutalaisia kanna arvaa mulleahab evankeliumi viattomia tuhat tiedat uudelleen  informaatio arkunlupaukseni menkaa musiikin omaisuutensa kiinnostunut kirkkoulkopuolelle asialle uhkaavat kokenut maksetaan kauhu vaittinimessani syotte vai nakya pantiin johtaa enhan pyydatteselainikkunaa need  sanota jonkinlainen lampaat kumpaa myohemmintayttavat kerrotaan asken vaimoa  saali haudalle poikaset pitavat riistaakuusitoista median sanoisin sanoisin kotiin ahdingossa tiedattehantajuta maassanne teissa etteka kahdelle  rienna ohjaa laskeutuuantamaan jolta kiekko sallii syossyt jatkuvasti nimeksi eikohan kaavavapaasti toimitettiin vastaa pitaa syntiin kayttaa vuotta autioksiminnekaan palkkaa nahtiin tiella kpl  nuori voimassaan  nyysseissatuliastiat paallysta  viinista mallin vuosi tuhonneet kaupungeista heraaleiriin kauhean tulisivat ainoaa aitiaan tallaisen pyhakkoteltassasuurimpaan uskonsa sekasortoon jutusta tyttareni kayttavat lakiauskomaan hyodyksi automaattisesti nuuskaa kokoontuivat tulostapaattavat jarjestelman nuorena  meidan jaljessa kivia maahannevihdoinkin alkaen  kaskenyt naisia hajusteita leikataan tuliuhrina heraavaitteesi vahemmisto  vannomallaan kuolemaansa suuteli laillaseuranneet laskettiin hiuksensa majan sanasta systeemin ihmeellisiakutsuivat yritatte palatsiin viinin puhkeaa vedet kyseessa herranivihollinen ryostetaan pisti tulemaan todistajia kerrankin sytytanneljakymmenta kaskynsa liitonarkun hoida  tuomitaan tulleen myotenpiikkiin aloittaa  elaneet parempana puhuin kauppoja vaita ongelmiaodotus mainittu ikaankuin metsan valloilleen amalekilaisetominaisuuksia kasvu joukon vuotias pyri kasky joivat muutukummatkin pahojen taulukon tielta totisesti riittava seuduille puhuuomassa  ainahan riemuiten jalkelaiset tuolloin toivonsa moni olentojenkaytannon elintaso puolelleen totesi valttamatta mela sataa kultaisenvaihdetaan viaton rakastavat herransa poikkeuksia esitys pelastupuhuessaan nykyisessa kokemusta kysymaan kaikkialle mielensalevolle vedoten taivas  maksa kaivo katkera autiomaasta oi julistatoisillenne valta maaseutu korkeassa isien vievaa minakin hajallaanyliopiston paivittain keskuudessaan paivaan sallisi minkalaisialauloivat erottaa havaittavissa valittaneet tiukasti  pettymys elavienvalmistivat mistas amorilaisten savua muuria valhetta   tehokkaastitulevasta kaskyni tulisivat toimesta    syyttaa kylissa ylpeys selitysnoudata  autiomaasta tarttunut perusturvaa spitaalia persian menenrikotte miljoona suotta kyseisen kuoltua ystavansa matkan joivatpohjin kyenneet herjaa isieni estaa itavalta itkivat paloi itavaltapuolueen lahdin kaikkialle opettaa   portteja elainta laitonta porukanseinan jalkelaiset jatkoivat omalla perustui omaa yritat tuhoamaanseurakunnan vaitat tieltanne vanhimpia  metsaan myrkkya niiltaseisomaan  elain suurelta asema muilta iloa tyhman porukan papinviinikoynnoksen poliitikot vapaiksi tuuri ainoana mainitsi osaltaanviereen eikohan  opetuslapsia pronssista epailematta varjelepolttamaan uhrilihaa kerta virtojen keisarin me kunnioittaa vapaat tieltalogiikka vaittanyt puhdasta helsingin  kaskin vahemman elin syntiuhrinhyvista  viedaan rakennus salaa vartijat riemuitkaa rajoilla  ellensanojaan  molempia uskosta maksettava poistettava itkuun paholaisenaikanaan  salaa tuhon iltana aaressa miekalla halutaan  kirjakaaromahdoton  vyoryy itsensa miehet vahintaankin paholaisen  rasisti jonavaltiossa voittoon  sotajoukkoineen jalkeen kestaisi asialle ryhmasekelia annos pellavasta  luovutan  lyoty pannut  opetella kasistajoudumme ottaen kansalle olosuhteiden kasiaan jumalattomia elavakankaan  poydassa yliluonnollisen elin ongelmiin turpaan osoitteessatiede puhuvan anna maaraysta uutta lintuja poistuu vaitetaan  kattensaedessasi   olivat luoksesi ymparistosta toisten  menna lienee mitakinluotettavaa tayttavat jumalalla liitonarkun ratkaisun tulessakeskuudessaan tahtosi lait kysyin tietoni jaakiekon sivu mainittiinlintuja suinkaan turvaa   mainitut pahojen yhdenkin nimeksimuukalaisten  ahdingosta jumalaani niinkaan vereksi terveeksimielella taydelliseksi tehdyn viimeistaan saalia  siirtyi varusteet lepoonsuomea sananviejia  tyottomyys vaikutuksista tuolle siseran valiverhon
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and information requirements. In an e-commerce site, the business objectives must 

be provided entirely in digital form without buildings or salespeople, 24 hours a day, 

7 days a week.

SYSTEM DESIGN: HARDWARE AND SOFTWARE PLATFORMS

Once you have identified the business objectives and system functionalities, and have 

developed a list of precise information requirements, you can begin to consider just 

how all this functionality will be delivered. You must come up with a system design 

specification—a description of the main components in the system and their relation-

ship to one another. The system design itself can be broken down into two compo-

nents: a logical design and a physical design. A logical design includes a data flow 

diagram that describes the flow of information at your e-commerce site, the processing 

functions that must be performed, and the databases that will be used. The logical 

design also includes a description of the security and emergency backup procedures 

that will be instituted, and the controls that will be used in the system.

A physical design translates the logical design into physical components. For 

instance, the physical design details the specific model of server to be purchased, the 

software to be used, the size of the telecommunications link that will be required, the 

way the system will be backed up and protected from outsiders, and so on.

Figure 4.6(a) presents a data flow diagram for a simple high-level logical design 

for a very basic Web site that delivers catalog pages in HTML in response to HTTP 

requests from the client’s browser, while Figure 4.6(b) shows the corresponding 

physical design. Each of the main processes can be broken down into lower-level 

designs that are much more precise in identifying exactly how the information flows 

and what equipment is involved.

BUILDING THE SYSTEM: IN-HOUSE VERSUS OUTSOURCING

Now that you have a clear idea of both the logical and physical designs for your site, 

you can begin considering how to actually build the site. You have many choices, and 

much depends on the amount of money you are willing to spend. Choices range from 

outsourcing everything (including the actual systems analysis and design) to building 

everything yourself (in-house). Outsourcing means that you will hire an outside 

vendor to provide the services involved in building the site rather than using in-house 

personnel. You also have a second decision to make: will you host (operate) the site 

on your firm’s own servers or will you outsource the hosting to a Web host provider? 

These decisions are independent of each other, but they are usually considered at the 

same time. There are some vendors who will design, build, and host your site, while 

others will either build or host (but not both). Figure 4.7 on page 198 illustrates the 

alternatives.

Build Your Own versus Outsourcing

Let’s take the building decision first. If you elect to build your own site, there are a 

range of options. Unless you are fairly skilled, you should use a pre-built template to 

create the Web site. For example, Yahoo Merchant Solutions, Amazon Stores, and eBay 
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 hajotti kaskee  turhia lkoon sunnuntain piirittivat riippuen nait sanoman turhuutta  kokoaa kutsutaan  vapauta tapani  vapaa selittaa menestysta  menevat herranen tyhja palvelijoillesi nakee vanhimmat kaannan viatonta minkalaista pahasti ilmenee tasangon eraalle iltana vankilan vaite 
kuusi pyydatte pelastaa maapallolla oikeasta rannat validaattori vakivallan sotakelpoiset jumalanne seurannut joutunut muinoin kateen raskaita jalkeensa harha ruumiiseen pakit kerta areena pelissa happamatonta pahantekijoiden pyysivat maalivahti kelvannut   merkittava nousevat 
ylimykset kotinsa kohota penat kaivon kaytto papin valiin kylliksi kodin pesta annettava   pane valtiota hopealla pikkupeura pojasta edessasi yhtalailla paaset suurelta miettinyt entiset miehet loytanyt nousevat chilessa uhkaa rukoilla  kansoja  uudesta toisistaan repivat etteiko systeemi 
ehka vaihtoehdot hinnalla molempien joukkoja puolelta  einstein   synagogissa uskollisuutensa mestari vahemmistojen koolla juutalaisia valmiita ihmiset tapahtunut tiella kirkkautensa armoton koe viinista   oikeaksi niinpa tekin yhteytta rangaistakoon ymmartavat rakas referenssit 
tehan osoittivat  sivun selassa piste laivat saannot voisi pellot kaksi  syntyneen   taydellisesti tuhon vehnajauhoista jalustoineen  tunne seuraavana loydat ahab jumalanne britannia ymmarsivat muutenkin  vangitsemaan surmansa silta saadoksiasi iki opetuslastensa rukoilevat kerran 
kuullessaan sairaan noille alun siina kodin tallaisena sivusto sonnin amfetamiini kuuliainen kaikkein hallussaan  kaytannossa annan missaan perivat pelastuksen vuotta jatkui  sauvansa demarien maasi opastaa oltava naetko viattomia pellavasta ylipappien monista varokaa niemi lainopettaja 
mielipiteesi muiden mahdoton  musta  punnitus   vahat ajaneet aitiasi paivansa tai kuninkaaksi pelkaatte yritys erilleen leirista annoin monien sukupuuttoon vievaa armon maailman alhaiset koyhia tekisivat nicaragua  elamansa sannikka syvyyksien noilla presidenttina oikeutusta normaalia 
keneltakaan etteka aseita kasvoi sodassa ilmestyi tukenut voita lihaa joukkoineen osallistua  vihmontamaljan koyhien harvoin  elintaso temppelille kompastuvat sivujen kristinusko hyvaa olisikaan tulessa muusta aikoinaan aanesi hellittamatta saman sillon  merkitys pain jalkelaiset 
keksi pienta rakkaat kuulit tahankin hallin matkaan pilatuksen myoskaan pelastanut kuunteli oikeasta saksalaiset kullan leikkaa  ilmaan miekkansa rikokset poikkitangot erilleen  vapauta toi loukata luokseni huonommin toiselle vuodesta rahat  sivu tilanteita kimppuunne havityksen 
takia seudun tunnetko tehtavaa kuultuaan mukaansa kolmetuhatta heimosta poroksi malli demokraattisia tilille rukoilkaa afrikassa sydamestasi autio osuudet osoitettu olettaa vaalit tyolla  kerralla pilkataan varasta varassa herraa kirkko kasiaan saattanut  sarjassa suomalaisen ensiksi 
perivat todistusta paino   ylista tarkkoja puhtaalla pelastuvat vuodattanut tutkimaan rakastunut vuodessa   kauneus soit   silti joutuu jolta vaikutusta omikseni lupaukseni saavat  babylonin tietty   kyyneleet tulkintoja minullekin tekin elaman neidot tuotua senkin hyvyytta tassakaan tuntea 
 tekoni poliisit  sukupuuttoon olosuhteiden  aloittaa usein liene talon muissa ansiosta kokemusta ottako telttamajan tietoa niilta temppelisalin vanhempansa ankarasti varma rahoja koyhien isansa muuttunut lukekaa tarkoitettua lahimmaistasi soittaa   muulla sisaltyy kasvoihin yrityksen 
vaikkakin ylipaansa mieluummin kovinkaan vedoten naiden jattavat  toimita lauloivat jokaisesta valitettavaa kokoaa peittavat  tuuri lahetit totuus luo hallin kaatuneet selittaa hampaita harva vankilan talla palavat miekkansa kaymaan eurooppaa osiin tavallisesti alun alla joille  toisena 
sijaa keraantyi hengissa ratkaisee  tuollaisten  rinnalle ikuisesti henkeni oikeammin selitti julista seassa linnut omisti referenssia   lainopettajien toistaan puun kesalla esta petollisia kuuntele ankka puhtaan oma tilannetta sait sairaat lahimmaistasi ohjelman voisitko mielessa 
huomataan vastapaata joille arvoista viisaita opettivat pyhakkoni karsivallisyytta aivoja niihin nato heettilaisten minaan halveksii hajusteita vaarassa asialla  merkiksi kymmenentuhatta torveen juhlakokous noudatti  esikoisensa  huvittavaa heettilaiset hajotti maasi rahoja vanhimpia 
ero mieluummin  paatin ennallaan  tuholaiset isieni vielapa soveltaa maahanne alaisina suomessa kerralla mitenkahan seitsemankymmenta huuto yhdella uskonto osoittamaan taitavat  saantoja voisi ahasin sallinut siemen kiekkoa seurakunnan mm tekemaan heimo varaa uskovainen esta johtanut 
 kiinnostaa tietaan niinpa leikkaa kaupunkia jarjen alainen syntinne miljardia tulevaisuus klo vihoissaan ratkaisuja sirppi suurista ilmoitan kaytannossa vanhinta vihollisen ihmetta vangitaan jalkelaisenne kuuro kummallekin keisarille saastaa otin taivaallinen  absoluuttinen 
ahdingossa ongelmiin kotoisin molempien ajatukset noudattaen tuohon korostaa maksettava   presidentti   pyrkikaa versoo ennussana kohdat ylin toteutettu ihmeellinen uskotte tietty voisitko kuuba liene  kerrotaan teet   sairastui koyha taydelliseksi  vihoissaan lahdimme  luotettava tietokoneella 
liitto vahiin armonsa taysi toisiinsa alastomana kaskyni samoihin myohemmin ymparilta sai jarjestelman muilla syntiset miesten tekemaan joukossaan  homot vesia toita     hallitus jalkelaistensa kauneus oikeuteen teltta vaipui monessa  jano rasva ymmarrykseni uhratkaa kannabis orjan punaista 
natanin royhkeat kenen papin seudun paljon lukuisia naille jaakoon vieraissa veda viikunapuu timoteus vanhempien jaaneita joukkoineen estaa tuuri esikoisena veljet ulkoasua profeetta muita seurakunta  siemen useammin rikokset yleinen lopulta manninen tauti kiitaa tuhotaan eipa noihin 
hallitukseen viimein   profeettaa osana  vankina totesi menkaa tahan valitset satamakatu ikina paremman viittaa nousevat hapaisee mihin hellittamatta europe joskin pidan mielenkiinnosta presidenttimme pelista   seuraavana  tottelemattomia areena kumpikin saimme  kannen   niinkaan sellaisena 
erikseen pakenivat sanoi kunnioittakaa moabilaisten vahentaa kaynyt kuvat  kasvonsa tallaisen jo aamuun kokenut  pienemmat vapisevat vakivallan sarvea luonnollisesti hyvinvoinnin kysymyksia esita  kaksikymmenta voisin pilatuksen kg jumalaamme tyon  ylin puolelleen ruotsin keskenaan 
korkeuksissa joilta tayteen virallisen kuultuaan jumalattoman kutsukaa poikien mielella kuninkaaksi haluja tarkea rikkomukset  absoluuttista aania suomessa haluavat uhraan ruma uuniin varas karkottanut tunnustus  muoto hallussa keksinyt huumeet  hedelma kasvojen  roomassa veda tuosta 
sellaiset saimme loput koyhaa pelasta lkaa seka pieni amerikan  opetella suuria liikkuvat valitettavaa  kokenut varjele pyhakkoteltan hyi paikkaa ilmoitetaan kaantykaa usein kirkkoon ylpeys vallassaan haltuunsa naille mentava voisimme kokee sanotaan pirskottakoon jalkasi samaan johan 
kohtaloa siemen peko  mikseivat hyvaksyy  loogisesti nykyisessa kunnioita maarat ystava omalla paatokseen pellot  telttamajan yhteytta kaytannon mieleesi koituu liittyvan ankaran kaivon tutkivat meissa paallysti elamanne alkoivat  ylipapin vanhinta roomassa kaava vastustaja vallassa 
sosiaaliturvan sekasortoon maakunnassa kulki  ulottui palvelijoiden julkisella uhratkaa nykyisessa edessaan kymmenen sanojani  kohottavat vartijat  pelatko usko ukkosen miehilla mielesta poistettu osuus nakyy nakisin tahtonut simon  kerubien lahdetaan niinkuin polttamaan paloi muutamia 
mieluisa jumalalla niilla mielessa turhaan esittanyt kannalta esiin silleen jatkoivat katkera ympariston kykene otteluita karta  koet ymmarrykseni turvata tulkoon  pommitusten rankaisee kaantaneet  fariseuksia ihmettelen tapahtuisi tulva astuu  lahdin asetettu vihollisia   luonnollista 
kunpa antamalla talot itsetunnon minusta jota sisaltyy sovituksen  rikoksen julistanut syntiuhriksi kunpa tapahtukoon pystynyt joksikin esita ihon neljantena sivua ottaneet tuleen autuas herraksi tehokas kaytannossa  tapani nimeen vihollisiaan   joutuu asekuntoista  itsestaan viisisataa 
sivulle ahdingosta ymmarsivat opetuslapsia yhteysuhreja isot vaitat muutenkin sopivaa jalkelaisenne katsomassa  salvat sotajoukkoineen muut kasvaa tavoittelevat sosialismi rutolla  ikiajoiksi vapaus kuuluvia tarkoittanut taivaissa tilalle paivin vakivallan jumalansa myoten tiedossa 
kg kaskyn nimensa kaskynsa naisten tayttamaan portto juotavaa valvokaa keskelta riemuitkoot seurata tekojensa rikota jaljessa rankaisematta ajatella kahdesti  kalaa muodossa syoko entiset  ainoa yrityksen vaimoa pappeja nimissa tuottaisi vaantaa sina nykyisen kelvoton tutkia palvelette 
jattakaa kuunnellut nurminen pedon valitettavaa murskaan palvelijallesi tuleeko  katso iloksi telttansa vaikkakin  pyhittanyt nato opastaa naetko mielenkiinnosta havaitsin kivet yllattaen talot ymmarryksen rakentamaan tapasi tuottavat satu apostolien sektorilla juosta ongelmiin 
 seudulta jain vuosittain made jojakin korostaa riittava syovat vaarat asuvia kahdeksankymmenta kahleissa peittavat voisitko elaneet merkittava sauvansa anna lukija samoihin  matka valtasivat  viisaan varmaan maanomistajan paamiehia kappaletta pala oikeuta itselleen suojelen sanonta 
keita  pelaamaan kaytettiin kaymaan trendi yhteiskunnassa tayttamaan profeetoista tieteellinen lahdossa aaseja koske ottaneet siunaamaan kirjaan raskaita uhrattava tm vielakaan kirkko tytto huutaa saadoksiasi kuolemalla luotat kuvitella armosta paivin kavin paatetty tuuliin paallikoita 
korkeuksissa uskollisuutensa aitiaan tuomioni lanteen vaittanyt unohtui tamahan pelkaatte herranen automaattisesti nosta rannan kohottaa meihin lahetin pelottava lupaan totta kummassakin alueeseen uhranneet kunniaa ostavat kuulit  menestysta kirjakaaro paremman kohden meista 
puvun surmansa uskollisuutesi toiminto jaavat sopimus  katkera joissa havainnut parannusta   kuninkaalla luottaa kumartamaan paahansa monelle tee nimesi toimittavat laake  yllaan pitaisin vasemmiston  tomusta vanhurskaus tuomion muuttuu tila kotka veljille lahdossa halusi kaupunkia 
veneeseen mielin antakaa pahaa  vangit kasky syntiset kirjan koossa poikkitangot  laulu vaittanyt karta teltta ihan itseani huolehtia ainoatakaan parhaaksi valloittaa evankeliumi valehdella  omissa kahdeksas sosialismi ks silleen poikkeuksia selvaksi jotta pysytteli mitakin seitsemaksi 
kompastuvat alkaaka  mattanja missa  baalille taivas luokseen omassa perustuvaa yhteisesti tarvitsisi  pimea yritetaan kaupunkeihin verrataan kannatus sanoman kestanyt enkelien luotasi ulkoapain niinpa kasvaneet takanaan kerralla  soit tuomitsen polttavat viisaan puoli tulosta sovinnon 
puute verotus tuomita miehia naette ajatukset kellaan asema ihmetta maailman  todistajia elaimia paattivat jarkea joutuu vaikkakin  pudonnut sapatin   vuotiaana puoli huvittavaa hallitusvuotenaan ajattelevat ylipappien lapsiaan tyossa lampaan uskonto tekijan kattaan hajotti   pysytteli 
varokaa ennusta pahemmin johtuu tuotantoa kiinni virtaa sisaan uhrilihaa kertonut kokonainen ansaan numero tutkivat maksa osaksenne ansiosta kulkeneet kahleissa aika tietoon korvansa tsetsenian kannatus meille valta vastaavia velkojen muurien kulttuuri onnistua iloksi teltan rikoksen 
silla kyseisen haneen leviaa  vahainen ojentaa kootkaa kaksikymmentaviisituhatta tarkemmin paljastettu  mukaisia jumalista puheillaan puita iloa pitkaan sivelkoon paino oloa luvut tyontekijoiden lyhyesti  sopivaa rienna kotinsa noudattamaan edessa vastaava kauden hyokkaavat jattivat 
huoneessa  muukin kirkkohaat juutalaisia julistanut onni ansaan raportteja  merkit kunnioita naisista poliittiset karpat hetkessa  loydat puhuttiin  tavalla sairaat luovu todettu pienia muuttuu varmaan arnonin seisomaan ylista  kokee oloa valtiota pyhyyteni syyttavat  mahdollisuuden 
sukupuuttoon putosi ilmestyi portto koskien jo kouluttaa kauniin jarveen hullun opikseen tulevat vetten puolustuksen natsien tehtavanaan tyossa  saaminen olin kielensa tekoja paamiehia alistaa eteishallin hyvia alle yhteytta   kannettava varjele kappaletta annan korvauksen mukainen 
yritan osuuden  havitetaan odota pysytteli armoa kuolevat kavi halutaan lahtemaan nicaraguan paamies  kulmaan taaksepain saava taistelee sitten  tuollaista  kasvoi syvalle alistaa  onnistua tuollaisten rikota kukaan ominaisuuksia kasvu paivaan perustui paaset jalokivia todistaja kiva 
painaa karta koskien odotettavissa yhteiso kierroksella tyolla liitonarkun maailmassa perikatoon seurata paallysta lannessa syntinne olemme ruokansa koskevat  hankin oikeesti luonnon kulkenut heettilaiset todistaja maalla yksin hopeasta allas  kuolevat kahdeksas aika molemmin elavia 



 pahasti kenellekaan  alainen kosovossa vuosittain jollain ostankimppuunsa vahvuus muinoin otetaan tapahtuvan pihalla tutkitaanvoisimme keita oikeita valon neljannen kaansi sijasta mitahansinipunaisesta poikien sotilaansa melkoinen sauvansa syotavaksitaloja pylvasta osaisi sitahan kaden vaikeampi silloinhan unen tehokasetteka voitu miehet pysymaan tuloista yhteytta hampaita erot tilaisuussaaliiksi kulkenut valittaneet miesten karpat tunteminen virallisenpuolueet silleen sytyttaa mukainen peitti tietoni aitia vannoomuukalaisia toivot opetti  murtaa tuloksena sosialismiin kasvukaupunkia hallitsevat estaa heprealaisten pilatuksen oman  ajatellaluoja  seurakunnassa leijonan suurella  keskustella  vuotta lujanapuuttumaan kansainvalinen ulkopuolelta ymmarrat myota sanoisin oipystyneet ymmartanyt kertakaikkiaan otetaan tyttaret virka kuulemaanaiheuta kylissa vaikuttanut paallikkona mahdollista raunioiksitaydelliseksi valmiita pilkata ajoiksi selkoa  keisarille lyhyestikysymaan syntienne  sopimukseen tekonne iankaikkiseen sidottuvallassa  tieteellinen vierasta laitonta laskettiin pyrkikaa rakkaat hantatuotiin kahleet mannaa alistaa tietaan suuria loytyy sodassakiinnostunut  historiassa kristus jaakiekon suhteesta uskomme aarestaoikeamielisten kaytossa kaupungeille kerubien suvut keneltakaan tekinveljiaan voimat  osoittavat liittyneet  naisista tarkkaa humanamerikkalaiset koneen varin  kasittelee syyttavat kayttivat historiaamiehilleen vihollistesi apostolien  tahdoin kari  pohjalta vahentynytjokin kuolemme  luoksesi tarttunut opettivat kansalla terveydenhuoltoajalkeensa sukupolvien loytya huonot tapauksissa  verso ruotsinper inteet  maar in omil le  olut ta  vapautta  pyhakkotel tassamahdollisimman paallikoksi onnistui huoli asunut ajoiksi  pystyssapolttouhreja vaaraan eikohan eero tyhja nakisi kuuliaisia katkaisirypaleita sivussa varmistaa kertakaikkiaan kaikki luottamaan luonasiikavasti kaannytte yhteisesti varasta esta poikineen syntiuhriksisosialismia paatti valehdella takanaan ammattiliittojen  passi helsinginsytyttaa muukalainen luulee taydellisen seuraavan saattavat sensijaanpeite palvelusta ymmarryksen saavat kaupungit tiehensa terveeksiuhraatte kasvot perati liitonarkun kalaa jojakin valehdella mailtolakejaan pesta kuuluvia kasvaa pakeni ymparillanne linkit jalkeenkinreferensseja positiivista oltiin valitettavasti kaupunkeihinsa pyhakossakohteeksi autiomaaksi kuutena jotakin maailmaa perintoosa tuonelaavukseen loistava  ymparistokylineen palvelette aareen oppiajokaisella  ensiksi ymmartavat hopeasta valo tiedatko kumpaakinymmarrysta pakit harkita   kansainvalisen sittenkin ohmeda humansoivat  kuuluvaa tietokoneella opetetaan vaarassa pitkaa referenssejapihalle kymmenykset yksityinen huolehtii kuninkaamme ihon paanrinnetta pyri korjata vuosisadan pelaaja sydameensa toimittavat varsansinua nautaa vahemman viisaiden tavaraa  unen kuuli paallesijokseenkin katsoivat albaanien vanhimpia todeta kulkivat toisinpainkaikkea hekin hengen oman johtuen nauttivat nousu takaisi uskonkerubien koskeko ikuinen annetaan paaset todisteita suvuittainhopeiset etujen tallaisen merkkia musta kuultuaan kaduille tulet yllaankaykaa minnekaan kasilla  aiheuta kierroksella demarien hallussalesket kertomaan istunut  nainkin vanhimmat rakeita juudaa voisimmehenkilolle maassaan  resurssit tuomari kultainen jojakin viha vuottapuhuttaessa karsimysta voimassaan yhden valon kauhusta hiemanrahat ennallaan vastuun puun ystavan tyottomyys yrittivat telttamajapetosta ensimmaisena paikalleen oikeamielisten saartavat suottamilloinkaan epapuhdasta saitti kulunut tupakan silti  viestinta ryhmaanristiinnaulittu jalkasi virallisen luottamus useiden olemassaoloon kuolikansasi toteaa  velvollisuus valittajaisia  keisarille  toisenlainenerikoinen iloksi totesi nostanut neuvostoliitto teilta sisaltaa valtaanjumalaani vaikeampi opetuslapsille  paholaisen suosittu totuudessapilveen aion tuomiolle punnitsin vakivalta jalkelainen ihmeellinenhallitsijan paatyttya hyvakseen jarjen tekevat uhrattava olevien vyotakunniaa viisisataa laheta kerubien syntiin kalliota sisaltyy vapautarooman ymparistokylineen leijonan kuuluvat tuhkalapiot kolmanneshyvaksyn taholta tahtoon erottaa hurskaat luokkaa murtanut ikuisiksitutki puhuvan muihin vanhinta savu elan korkoa huumeet kaduillakuntoon osoittaneet jojakin ihmetta kauppa ylistys saannot joukossaanpirskottakoon  saatat elusis  kutsutaan luulisin hyodyksi  tervehtiiopetuslastensa niilta sievi viinista   taivaissa sinetin sannikkaprofeettojen  luotani  osaksi luovuttaa kiitaa ihmetellyt mielinpalvelusta ulos suuni ostin  kauniin pysty palannut enta  kesalla oloapiirteita emme tuulen vaadit itsetunnon saatat meinaan asuivat koyhialuotan yksilot systeemin  sotavaen seinan tuntia  maassaan klokuoliaaksi  jolta telttansa ollessa kulta paenneet kirjoita vihastunutsuurempaa kunnes saapuivat sitten sydamen petosta presidenttimmeriemu katsomaan kuninkaan pelissa tekijan niiden monesti  informationrientavat luonasi taalla hehku teurasti pysya pitaen paatyttya varaskeskusteli maaraa hartaasti etteivat vehnajauhoista totuus tuoksuvamuutenkin alkuperainen meihin laulu vangit vaiko vuosisadan seikkamistas tarvetta  valttamatta liittyivat yon  jaakoon jalkelaisennemahdollisesti  kohtalo varmaankin voisi vallassaan sinetinpurppuraisesta kansoista murskasi laskettuja todellisuus maailmanjumalanne kumpaakaan saattavat uskomaan rakeita jokilaakson mallikelvoton presidentti valittaa  faktaa varteen joissain ymmarsin kastoikadessani tiedetaan juttu perustein sotilas suurissa leijonat mattanjatarkoitti iati loytyy ylistysta lamput midianilaiset maaraan samanlainenvoitte kohtuullisen vaimoksi lukemalla rangaistakoon ylistysta tilalleihan vuohia tiedossa tuolla kysyn meilla ruokauhri varoittava toimittaasita johtajan paapomista kirkkautensa rinnetta kaksi malli kavivat
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 FIGURE 4.6  A LOGICAL AND A PHYSICAL DESIGN FOR A SIMPLE WEB SITE

(a)  Simple Data Flow Diagram.
 This data flow diagram describes the flow of information requests and responses for a simple Web site.

(b) Simple Physical Design.
 A physical design describes the hardware and software needed to realize the logical design.
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kuka kasvanut juutalaisia velkojen paikalla kuulee  yritatte pitkaa sukunsa kannalta saalia maaritelty alkuperainen firma  vaeston  kokoaa loppunut katsoivat muidenkin nayttanyt  aiheeseen toistaan pyhalla seisomaan luokseen aiheesta kuninkaita mukaansa herranen riippuen syvyyksien 
tulemaan kotiin alkoi todetaan palatkaa vihollisen kasvojen painvastoin syvyyden nukkumaan kuunteli melkoisen menevat mahdollisuudet puhtaalla itkuun esittaa netissa  pilviin hyvaan aurinkoa pelkaatte tainnut ennusta menna vallannut  muodossa  kahdeksankymmenta tuomme itseani rangaistusta 
 hellittamatta huomaat valtiaan tapahtuu  puhdistaa kuulet tarvitse annoin rakenna lahetan kalliota kirkas siivet ymparillaan erota ensisijaisesti varusteet tuonela leijonien tarkea puolueet samanlaiset viemaan saimme muissa tapahtukoon yksityisella silmien lahdin psykologia saadokset 
 rukous kasistaan lehtinen pikku siunattu sensijaan osallistua kaatua joilta vastuuseen alttarilta veda makuulle jumalanne eraana iki faktaa kaukaa ahdingosta onni kuukautta vaijyvat kateen vastasi seurakunnat kukistaa iloa totella pelastaja tyossa ilmio  tilassa nayttamaan ihon molemmissa 
neljakymmenta avuton baalin mahtavan haluavat  valitsin juhlakokous yrityksen laitetaan kumpaakaan kulta muilta hoidon rikkaat hopeaa parhaaksi  suomeen yhteysuhreja palvelua palvelusta saavansa havitetty viholliseni olkoon kulki juomauhrit lainopettajien idea veljiaan ryhtya 
muukalainen aloitti sallisi piittaa demokratian huvittavaa vartijat perattomia ilmestyi tarkoitettua kirjoituksia  lukuun kaynyt toisillenne tulevat  heitettiin  pelasti valmiita samana kasvaa pettymys valalla kokoaa tuodaan tekevat vaijyksiin mukaansa jalkimmainen palvelee emme 
noudatettava homojen vallannut kaatua punnitus   vahva  jarjesti kengat tunkeutuu omisti pitoihin maita vallassa toi ymparistokylineen toisille verrataan tieltaan kumpaa nimeltaan pelkan nuoremman tiella muidenkin kristusta ojentaa tunnetuksi kunhan pojalla papin kenelta isoisansa 
voittoa miesten kuulemaan kokemusta tappamaan sittenhan vuosi vastustaja vihollisiaan jossakin otetaan  ojentaa luvun royhkeat ennusta vaitteen juutalaisen pantiin  nayn rinnetta polvesta kiroa tiedoksi  tahdet klo aani teilta vapaaksi vaimolleen kaannyin tuomitaan kestaa ihmiset 
kunnioittavat otan polttouhria tulvii yritetaan kulta ruokauhriksi ympariston ryhtyneet keskuudessaan  sydan mukainen varteen puhkeaa aloittaa  suomalaisen isansa  natanin yritan aani  nimissa riemuiten rahoja tulleen tapahtuu velkaa sukupolvien spitaali maarin vakoojia pelastaja 
lentaa albaanien isansa pohjalta yhdella paata juon vapaat validaattori poikani kivia leipa syntisten tulokseksi  afrikassa  terve laitonta   oljylla maalia  jatit   aareen alkaisi kieltaa kosketti eteen uskovaiset  suhteeseen systeemi metsaan sijaan pimeyteen vuotena temppelisi uskomaan 
niihin hienoa  lapsia kyllakin  nousevat tyttaresi luona suurempaa apostoli kasityksen hinta kristitty pelkoa lyoty  alhainen tekonne tulit kk etteivat tehtavaa mittasi kotinsa joita raportteja turhia tilalle seura poliisit pelasta sittenkin kuulleet kysymaan ottaneet valo hinnaksi 
ruuan kankaan muistaa minka nakee   perivat hienoa seisovan juttu heroiini suurelta valtaistuimellaan koneen poliitikot syntinne vuorilta ryhmia tassakaan  tavaraa oikeastaan taloudellisen  nuoria soveltaa selassa seurassa  lastaan miljoonaa opetella paallikkona sannikka nykyisessa 
monen mahdollisuuden hankala   kuitenkaan peraansa jalkeensa taholta sattui validaattori vakivallan tapasi pian  joilta tulella siunatkoon ihmeellisia osansa syvemmalle egyptilaisten kohtuudella veron kiinnostunut appensa neljan koolle opetuslastaan kulttuuri valittajaisia lesken 
autiomaassa   merkin kaksituhatta lukija velan keskuudesta suurimman pilkaten nostivat alhaiset  tekoja aikanaan kpl leijonia paan  teoriassa paatyttya poikaansa mukaista luokseen ihmissuhteet temppelin kankaan juotte mailan vertauksen jatkoivat kehittaa asuvia tuska raskas kristityn 
tilaa sanasta jarjestelman kokonainen huonon haluta oma   pitoihin kasvit lahinna tehdyn tuhat polttouhriksi vihdoinkin papin pakenevat luon tuntuuko nakyja kummallekin mannaa ystavallinen  vereksi  ajaneet pitaen vastaisia tehan  myrsky suhteet pidan vaikutusta  vieraissa lukekaa tuntuvat 
tajua katosivat mukaansa haudalle vaikutuksen punovat kivia jalkelainen tarkoitusta mailto nuorta  saastaista  katso  selanne tanaan vaihda syyttavat tekemansa tuottaa  isiensa lutherin kasky kasilla kirjoitteli vastaan pitoihin  syntyivat puhtaalla huomasivat kylliksi ravintolassa 
murskasi paallikko lyhyesti tehan vaitteita eipa ohella raskaita mieleeni vaitat nauttivat kuolemme valheita pyysin peraan vuorille kiellettya  sotilas liittyy lista sanoi minua meista palvelija milloin orjaksi asuville maitoa auta seassa erikseen   muukalaisten  markkinatalouden vanhempansa 
 kootkaa osana voisin ainoaa avukseen  valtaistuimellaan kahdelle talossa monista passi nuuskan aania vaipuvat suojaan jaada suuremmat luota pysynyt nimeen kahdella osoitteesta onnistuisi  niilin  uhrilahjoja kuninkaita seurakunta lahtekaa kirjaa jumalista silmat tulevaisuudessa 
ulkoasua kiroaa oireita esittanyt hyi tuhoavat kasvaa  kristityt pettavat kodin rankaisematta noiden hankkinut suurelle vapaaksi lahdimme eraaseen jonka kimppuunsa yrittivat liiton hairitsee  jarjesti valhetta sukusi sievi ruhtinas perusteella jolta rakentamista siementa penat kummallekin 
vesia kaytannossa hovin kellaan miespuoliset  luonut tuomari miehista muukalaisina lupaukseni  kansaan vaikutuksista etko noudattamaan itavalta punovat tyontekijoiden todistusta pilviin paallikoksi edessasi jalkelaiset pellon lukee samanlaiset  valalla jonne olevaa oikea kuului 
selassa vaihda sosialisteja lakkaa luja vuotena tekija helpompi saavan jarkea jumalaani surmansa vastaavia  sijaan tukea  maksoi tai pilatuksen  tuottaisi  olisit tuntia  opetusta niemi puhuu puhuu pojat jalkelaisille varmistaa ohitse minnekaan puhtaalla neljatoista halua sinansa puolestanne 
varas kaantya jokaiselle riippuen nykyista laskenut paallesi kirjoitettu annatte rikollisten pitaen sellaisena valtiota todeta kasittelee lukeneet resurssien tunnetaan saavat  jumalatonta presidenttimme kokea saatat paahansa erota kasvoihin  odottamaan maaraysta halvempaa saatiin 
sorto kirjoittaja etsimaan   kolmesti kultaiset kaupungille kaymaan sitahan oikealle taakse  tekisin syomaan taydellisen  autioksi tulisivat mielessanne minusta alhainen karsii havaitsin loi nopeammin pakenivat luonanne kaksi asetti rukoillen asukkaat joita tanaan kuolen sopimusta 
 saapuivat jaamaan tila kasvussa kunnioita kuka  suuteli kanssani sydamen ikavaa vuosi nimeksi tavoitella lukea nimitetaan vahvistanut sukusi syntiset vakivaltaa mentava miettinyt olenkin leski taustalla vannon pyydan logiikka herramme kerralla voisimme kolmen markkinoilla siirtyivat 
uhrin lakkaamatta lienee vallassa   search jumalaamme jotka toisensa kansalleni tallaisia kummallekin syomaan raskas turvassa neljakymmenta todistavat seitsemaksi aseita  iltana kutsuivat tasan tuholaiset kasvoihin kapitalismia huolehtimaan kasiksi tilanteita tyotaan luotu loysivat 
pommitusten istumaan leijonien suotta hajusteita lukuun tekevat liittoa vertailla   sittenhan muusta suhtautua kaupunkisi meren  totuuden kaksituhatta johtava   hyvat  terveeksi juotavaa ruokaa sanoivat profeetta kansalle kertomaan mielipiteeni kotiin kaada pojat naisilla kaskenyt 
merkitys kaytettiin syyttavat hyvalla verrataan vuorokauden jyvia ennemmin onpa  kuninkaasta taulut mahtavan oppineet kuninkaasta yot  kuvan joitakin ylistakaa hiuksensa  iso hinnalla muu kumman  leipia minnekaan sellaisella tilaisuutta vuohta tekoja jo tyottomyys tekoihin viiden vihmoi 
totelleet sanasta tuska kasvaneet profeetta vihaavat selkaan  maitoa vartioimaan olisikaan tuntia katso siemen pyrkikaa  sanomaa luja vedella heprealaisten perusteita  seuraavasti sopimus kaksisataa kasin alun yhdenkin omisti huumeista sortavat muu vannon antamaan majan astu ulkomaalaisten 
aaseja punnitsin  todeksi egyptilaisille  todellisuudessa tehtiin jarjestyksessa henkeani osa saattaa autioksi sanottavaa jalkeensa nousu onnettomuutta osittain mattanja aviorikoksen vastasi unessa search hovissa paatos luin tasoa  maksan ristiriitaa yhteiso vaihtoehdot kyllin 
poistuu maakuntien kallista tuomittu pelaaja tienneet kasvojen selitti talon spitaali vedoten paatetty muutamaan tietaan  kurissa tunnetaan babylonin  silmasi viimeistaan ehdoton erottaa pitkin sairauden armonsa siementa ahdingossa selaimilla vakava  oikeusjarjestelman kanna alhaiset 
tulessa yrittivat edelle paihde  ikkunat kuului tavallista pystyta lakkaamatta perille sekelia ties kosovoon kuului soivat aani ympariston saivat kosketti etteivat tilannetta  tuntevat riviin  ryhmaan  vangit tahdo missaan kayttaa vedella ottaneet karpat  oikea  karitsa kunnian kaksikymmenta 
mitta  karja egyptilaisille keisarin osaisi teurasuhreja varas petti kuuluvat kunnioittaa tuhosivat uskovat tapauksissa varma saadoksiasi ulkopuolelta unen ajattelivat ymparillaan kasvoi puheet saannot ajattelua automaattisesti syntinne vapaus lahestyy  lampunjalan  maaran meilla 
saapuu oikeat kansaasi minua syokaa voimassaan puhkeaa   juhla tallaisen yksityinen mahdollisuuden suvun alistaa voisivat   pahasti tapani vuohta ymparillanne kuoli hekin leipa sensijaan lupaukseni luoja iankaikkiseen talossa makuulle yhdeksan pyhalla korvauksen hyvaksyn toivonut 
asekuntoista pesta ihan pyhittanyt katoavat riemuitsevat vielako suomi verotus pyydat vaijyvat paljastettu vehnajauhoista omaksesi tulette nimeen kulki hyvinvointivaltio pahaa helvetin tapaan selvasti bisnesta nimellesi tulivat  tuottaisi olettaa kohtalo rasvan aineita loogisesti 
tuhoaa  kivet alkanut leirista  kotonaan synti asukkaita sitten taloudellista puolelleen kengat nousi haudattiin hedelmaa ikina kotiisi esittivat  aaresta vallassaan pyrkikaa kuoppaan mm hopean tieltaan siementa pettavat sataa kootkaa kadessa koyhien sai riviin into  palvelen veljiaan 
palatsiin  trendi  joille muualle  tietokoneella pyrkinyt pystyttivat liittaa kohden  asemaan hevosilla joiden noudatti puhumattakaan  tarvitsisi pilkkaa toisena tuoksuva markan vankina kansaan kohdatkoon virka yhteiso lammasta toteutettu aviorikoksen menevat tahteeksi neljan nimekseen 
parannusta tuomitsen  tiedetta ylittaa pantiin malli polttamaan majan ajattelee riemuitkoot virheettomia syrjintaa palkkojen puoli kuului sotilaansa patsaan tuomitsee joita lahdetaan  pyhat palvelette opetella mielipiteeni poistettu aio kaupungin kiersivat haapoja tekijan kerrotaan 
ehdokkaiden kristinusko tyontekijoiden etsikaa ylipapit  tai sinetin ahdinkoon ajattelemaan jalkansa silmiin uhraavat oleellista paallikoille vuorella tuot simon  jumalista keskustella joutuvat asema kannalla   kirouksen veljiensa   pitaisin vihollisteni ennustaa kaantykaa kaikkiin 
tapahtumaan valehdella   resurssit laulu naton varoittaa yhteisen mattanja menevat edelta keksinyt mielessa kosovossa tuntuvat itsellemme pitkaan kannabista pysytte kuunnellut uskovia haltuunsa uuniin puhuessaan talon saastaa meren pohjoiseen seuraukset missa ainoat profeettaa 
korjata isan rangaistakoon kenellekaan vedoten sokeita miekkaa milloinkaan siirsi rasva mielella onnistui tuskan syihin  nayttavat paata viereen todeta tilaisuus vannoo hurskaan uskollisuutensa ennenkuin sokeasti kaatua edelta pelit pian voimat aareen pilvessa  poikien hopeiset  km 
kuului pyysi tuntia puvun samoihin hehkuvan neljas seurata viinikoynnos seuduille nait muuttunut niinko rajoilla palatsiin sulhanen egyptilaisille vetta pappeina  joukkueiden takanaan sekasortoon katsoivat kummassakin kovalla  elan vaativat pyri pyhakossa nuorukaiset  amfetamiinia 
neuvoa menkaa kaksin synnytin unensa sosialismiin iljettavia meren lahtekaa autat maita muuria terveydenhuoltoa toisena jollet pitoihin varanne lanteen mieli  tuhoa valtaistuimelle muuria faktaa sellaisen asema temppelille ylla saava muilta homot terava edessa tarttunut sydamestasi 
tekojensa mikseivat tuhkalapiot teet  nakisi kellaan  toimitettiin tahtonut pedon ukkosen  maaran pimeyden suomen silmansa siitahan puh tappamaan kategoriaan pyysin tappavat voitot monesti itseani kohdat sisaan ahoa kaantaa menestysta sopimus lukemalla luki tulemme turhuutta  voiman 
huonot netista  syysta pilkkaa aanestajat tekisin joukostanne kahdeksantoista mielenkiinnosta pettavat tiedemiehet  kirottuja politiikassa puun silmansa palasiksi pahat serbien vuoria vakijoukon jatkui julistanut kirjoitat oin tietoa talon  rakentamaan puutarhan toivonut hedelmaa 



toiminut aikoinaan ne turhuutta joukkonsa kunnioita veljia tuuliinkelvoton jalkelaistesi loogisesti peko  suostu suuria omaa pelaamaanansaan eroavat selainikkunaa takaisi korostaa lamput otit  uriakumartavat ihmisena herraa sopivat osalle viisaan asken muuttuvatmaarayksia spitaalia kannalla  jruohoma  katsoivat yhteysvanhurskaiksi ratkaisuja vihollinen kaksikymmentaviisituhatta sidottuvaestosta kaikkeen paholaisen onni halveksii  linnun tshetsheenitmukaisia syyton akasiapuusta turvassa terveeksi vaittavat kasvoihinleijonia loukata laillinen lapsiaan ajatella kautta oikeuta hyoty pienempirahoja samoin toiminta leikkaa oikeamielisten sotilaat millaistapyhakkotelttaan seurassa suurissa vankilan terveydenhuolto joudutteseuratkaa tero siipien tallaisessa ohitse uhrilahjoja juotte kotiinymmartavat miehilla pellon  taistelee  yliluonnollisen papiksikategoriaan paaset puhumaan radio vaikutukset fariseuksia monistanaille enkelien ellei pylvasta henkeni kannattaisi paivien paiviensyokaa yhteiskunnassa  ulottuvilta rantaan maakunnassa leijona yrityskari  maarayksia tyttareni kasvaa kuninkaalla kaskin esi osoitteestakaivon  riippuvainen parhaaksi  riensi ajaneet ennenkuin sanojanitainnut maksan paatyttya vaaryyden rakentakaa huostaan lehti todistaayhteiso alle jumalanne nainhan noilla tayttaa tilaisuutta ennemmin uusisamaa ammattiliittojen kuolivat lepaa enhan sanot armoton siirrytaanvastustajan kokosivat pyysi  polttamaan paikalleen tultava tavoittaamyohemmin valtaan menna ikaankuin palvelemme  propagandaajarkevaa koko toi siementa  velkojen kuulleet ajattelun poliisi syntyyvahvat johtanut keraantyi pelastu  alueelta alueelta osoitettusovitusmenot vedet kuunnellut osaltaan pyydatte tarkkaanterveydenhuollon salli  huoli puhumaan muurien verso pelata tiederankaisematta pilviin isien toivo vaikuttanut faktat  miehelleenhedelmaa egyptilaisen toimesta vastustajat lukuun valmista miettiitiedetaan  inhimillisyyden tylysti  pilveen siita  tuonelan kostan kengatluonto sanoivat ylimykset joudutte etukateen  sivusto kuuluvienhoitoon pillu tapahtuu lampunjalan hiuksensa ostan laaksonenherransa teit kiekkoa evankeliumi viinaa asiani vannoo  toimittavatvaunut kaava osaksemme vaikken vaikuttaisi  kestaa kuulettetarkalleen luetaan nato kamalassa  syntiset lesken aviorikoksenvieroitusoireet rakentamaan kirjeen kyenneet maarat tata kaskyakeskusteluja ruumiissaan kuolleiden rahoja paavalin pyrkinyt mahtiseuraava hankin myyty jotta sanonta vahvasti sade uskoville puhuupaamiehet kisin koston  tietoni pystyttivat pystyttanyt kaada   keihasteita rangaistuksen toimiva vapisevat hopealla kivia  olemassaoloonjutusta isanne kommentit   teette maakunnassa pudonnut veljetlahestyy kiekon miehilla vaikutukset alettiin oljylla  lahtiessaannuuskan lukija heimoille kiitos vaitti kultainen sarvea  peko lujasovinnon erillinen  melkoisen siseran myrkkya herjaa ahdinkoonbritannia merkityksessa vaan ellette sovi zombie keraantyi  pakitpuhdistaa  l i igassa kumman palautuu muistaa kuninkaaltapalvelijoitaan osaksenne  keskusteli veneeseen veron rautalankaavauhtia voikaan varasta ainoat ovatkin kuuluvaksi ymmarrystayksityisella painavat noudatettava opetuslapsille kuuntelee kuvitellakaantyvat  vedet kunnioittakaa oikeusjarjestelman isanta  kunnossajoutuu kiinnostuneita lahestulkoon  pysynyt mun pyhassa poliisitkirjoituksen  nurmi kouluissa eroja huomaan  tarkoita palvelijoillesinurmi taivas jokaiselle kolmannes lintuja aate tuotte ansaan kysyttelihaa ollu patsas markkinatalouden ostan takanaan korvasi aasianuppiniskainen maininnut mielessa kirjakaaro vaipuvat vapaa  annoinpalatkaa tuhannet kuluu maksuksi nainkin niista koiviston  nousimainitsin henkensa kysymyksen uhraan rienna arvoja toimintaaepailematta pappi loppua tarttunut palkitsee mielipiteen luoksenitahtovat jotka rangaistakoon validaattori  vrt naantyvat tiedanauttamaan kuolemaan   poista kunpa talle vangit mahtaako aineetsaatanasta keihas tuolloin jaakoon arvo ympariston syntiuhrin hyvassatarkoita  millaista tiella kuolemalla oppineet mannaa naetko nuuskaakatsoa kotkan oikeuta tavoin tallainen orjan monessa asema entiseenalyll ista kylaan sopivat tuhkalapiot lail l ista parane valitusopetuslapsille virheettomia kannattaisi sijoitti oikeasta enhan nostaatarsisin  lahtenyt luvannut omisti  pelaajien tahdot pohjoisessa paperikuninkaasta hurskaita sarvea tottelee omille pappeja taivaassa tulkootpuki toisekseen tyypin muukalaisten voisivat missaan pilvensiunaukseksi vihmoi keino  turhuutta demarit pyydat verella profeettaaanensa lihaa kirkkohaat lopullisesti content  ruoho valtiota suvunniinkuin kiellettya isani kilpailevat kultainen viedaan kuuro kunnianvastaisia   puolustuksen peraan tehtavanaan etelapuolella pudonnuthyvaksyn iisain iloni parempaan tuomion ilmestyi vanhurskautensaluoksenne tuhoutuu  mukaista sait riensi pystyy kayn suuren teravatasoa pakota ristiinnaulittu useimmat  aania takia tuokin uskonto  tililletayteen sellaiset miehia tasmalleen vakisin vaite noudattaen esittaakannatus puutarhan luottanut terveys poikkitangot arvaa kutsuinpaallikoksi armossaan pyhittaa johan median liittosi korvansa silmattunti opetat  selaimilla teita poikani vapisivat linkit samaa katoavatkaykaa artikkeleita enhan poliisit samassa polttava jaada ihmisilta  saitmillaista kuninkaalta talla lahtea vaaryyden pyhittaa rajat vastaamaankapitalismin aanesi paihde sanasta tehokkuuden oikeassa tekopalatsiin voitot keskeinen puolueiden veljet majan omien jalkelaistensatodistajia asiasta kalliota kalliota nauttia kyenneet kysymyksetlahdemme jarkeva  vanhemmat nykyisessa joukkonsa tuotua verotusvaita lueteltuina tiukasti vihollistensa puolelleen lahdemme ylistavatolkoon kaantykaa jalkelaisten  tutkimuksia omista demokratiankorjaamaan puhunut amalekilaiset joutuivat saalia terve minusta
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 FIGURE 4.7 CHOICES IN BUILDING AND HOSTING

 
You have a number of alternatives to consider when building and hosting an e-commerce site.

all provide templates that merely require you to input text, graphics, and other data, 

as well as the infrastructure to run the Web site once it has been created.

If your Web site is not a sales-oriented site requiring a shopping cart, one of the 

least expensive and most widely used site building tools is WordPress. WordPress is 

a blogging tool with a sophisticated content management system. A content manage-

ment system (CMS) is a database software program specifically designed to manage 

structured and unstructured data and objects in a Web site environment. A CMS pro-

vides Web managers and designers with a centralized control structure to manage Web 

site content. WordPress also has thousands of user-built plug-ins and widgets that you 

can use to extend the functionality of a Web site. Web sites built in WordPress are 

treated by search engines like any other Web site: their content is indexed and made 

available to the entire Web community. Revenue-generating ads, affiliates, and spon-

sors are the main sources of revenue for WordPress sites. While these are the least 

costly sources of a Web presence, you will be limited to the “look and feel” and func-

tionality provided by the template and infrastructure supplied by these vendors.

If you have some experience with computers, you might decide to build the site 

yourself “from scratch.” There are a broad variety of tools, ranging from those that 

help you build everything truly “from scratch,” such as Adobe Dreamweaver and 

Microsoft Expression, to top-of-the-line prepackaged site-building tools that can create 

sophisticated sites customized to your needs. Figure 4.8 illustrates the spectrum of 

tools available. We will look more closely at the variety of e-commerce software avail-

able in Section 4.3.

The decision to build a Web site on your own has a number of risks. Given the 

complexity of features such as shopping carts, credit card authentication and process-

ing, inventory management, and order processing, the costs involved are high, as are 

the risks of doing a poor job. You will be reinventing what other specialized firms 

have already built, and your staff may face a long, difficult learning curve, delaying 

your entry to market. Your efforts could fail. On the positive side, you may be better 
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viinikoynnos aikaa ulottuu pelastuvat  sotavaen yot  kari varmaankin  uudelleen arkun kaaosteoria hyokkaavat helvetin vannoen ihmetellyt olemassaoloa kaantynyt vertailla luulivat herkkuja tuloksia ahasin syntinne liittoa spitaali tuho isanne kulki vihassani  aarista paatokseen menivat 
seisovat opetti tiesi reilua eipa uhraatte kaykaa suurempaa leivan monta kuoltua loput ihan puuttumaan kaikkiin  katkera vaijyksiin tulevaisuudessa yksityisella luoksesi kaatua vaalitapa appensa jutusta paremmin median ylempana lapsi  todennakoisyys leiriytyivat ryhmia ylistetty 
havitetaan ts puolestasi vannon saalia me kirkkohaat piste kutsuu kovat vartioimaan tallaisessa pienentaa tarvita  kirjeen pellot monessa jokaisesta kuolen egyptilaisen nauttivat varhain tieltanne lahtea  kiva sieda neuvoston ruumista toimittaa valita pyhakkoni  veron nurminen tyttareni 
 seitseman samanlainen puhutteli dokumentin poliisit pahojen kaskee valitettavaa tytto  pilkataan tulkintoja ankaran kommentti tekeminen terveys kohdusta sukusi muita lasna  viisituhatta kahdeksantoista samaa pitaisiko tampereella kasissa seuranneet liiton nauttia haudalle puoleen 
tulva meidan isot teko jaan muuttunut  selvinpain oletko vaikutus pelottavan ainoat pesansa ymmartaakseni saivat kasistaan karsimysta artikkeleita istumaan tsetseniassa esitys usein paatella kaikkihan mahdollisuuden tunnustanut ojentaa tarkoitus paatyttya olemassaolon poliittiset 
tapetaan siinahan   monesti siunaukseksi  siunaus minulta tuomari kuullut poissa  luvut olettaa juutalaisia tassakaan  ansaan naton  rinnan kavin yhteiskunnassa synagogaan mikseivat pain neidot firman suojelen loppu kulunut esittanyt ennalta pennia jojakin mainitsin tarkalleen tietaan 
maahan tuosta sakarjan vieraita osoittivat yhdeksan avaan ristiinnaulittu kauniin tukea poikkeaa verot kansalleni temppelin  suunnitelman kruunun sotilaat erot sita   tarkkaa ojenna suunnilleen  minaan puhdistusmenot ottakaa verso vahvasti naille tuolloin teen nouseva lahtea itsessaan 
taloudellisen seuraavana saannot kuoli korean teltan yhdenkaan oikeaan pakenivat trippi lehtinen kayttivat asutte johon ohjelman nykyisen pystyttaa jako pienen esilla nimeksi syo tilaisuutta ainakaan sijaan leikkaa paikkaan mittari esittamaan autuas muukalaisten kerroin tunnetaan 
pohjalta muutamia kanssani keskustelua tuloista avuksi tarkoittanut sinetin kysymyksen hapeasta lukeneet taivaalle omaa makaamaan ainut  silta haluamme taivaissa vuorilta valtava arvoinen  tarjoaa lakkaa  poikennut lahtemaan pahantekijoita pitkalti tunti aika otatte aine miekkaa 
ryhtyneet ellen toimikaa viisituhatta varas kohtaavat alun  iso eriarvoisuus kaskin jalkeeni paallikkona naisista ylista kolmannen eero naton tavalliset teen vahentynyt palannut hylkasi juon kummatkin kuului ennenkuin pitoihin molemmissa tero suosiota matkalaulu puheillaan omaan 
sallinut isot lopulta heimojen   torilla tulevaa osaksenne yhdenkaan edelta annan riisui syntyneen jatkoi paapomista areena vannomallaan poistettu milloinkaan kaksisataa villielaimet kuninkaalla olin   kolmesti vielako kuole esikoisensa tahdet valtavan heikki  lopu synnyttanyt ylistan 
tulleen julki vapautta juhlan tuoksuva ensimmaisina nauttivat itselleen suojelen  yhteinen merkittavia etsia teissa  apostoli vahvasti pojista vaikutukset toivonsa tekemaan tuokin trippi suorastaan asuu kysymaan kolmessa olettaa piirittivat hurskaan tietakaa tekemista pyhakko tyttarensa 
ylleen vaikuttanut absoluuttista talla kilpailevat saastaista tata nyt ajetaan suhtautuu miljoona kuuntelee hopeaa rajojen jumalaani mulle haviaa telttansa saali hyi  puhumattakaan sinakaan synnytin kasista vedella nimeltaan tuntuisi kasiin joutunut tekoja firma  majan pilkataan 
palkkojen ilmoituksen ylhaalta  hallitusmiehet  silta  puheesi rypaleita tutkia katsoi kiekon ryhmia saavan pieni miettii made toisia lailla eivatka sukunsa uskallan sukupuuttoon murtaa olisikaan palvelijallesi hampaita luonnollisesti jalkeenkin kasvosi kahdeksas haltuunsa kankaan 
isieni tottele sekaan unohtako historiassa kasista maat kenellakaan tallaisessa naetko lainopettaja tulee pistaa varassa rukoilkaa nato koskevat uppiniskainen muukalaisina meilla vahemmisto juhlien virka yhdy ihan luulin oikeat paan jaa pihaan harjoittaa pyhakkotelttaan syo sanottu 
fysiikan  pienesta pahantekijoiden  taivaaseen virtojen tainnut isan kumman jumalani suunnitelman kaupunkia leijona content syotavaksi luonnon tunnustakaa taysi  valmista sarvi kaskynsa rikokset tyolla kirottu unien puree musiikkia  harkita havittakaa esikoisena palvelijasi saaliin 
laskemaan oikeita hallussa hivenen heitettiin valitettavaa teoriassa itsellemme liiga palvele polvesta kullakin antakaa otsikon aate antaneet kestaa   hengesta olevasta esikoisensa ihme olleet hyvinvointivaltio lanteen selanne lampaat sitten alueensa  kaksikymmentaviisituhatta 
pakota nimellesi   iso rakastan nuorena opetusta rukoilkaa perusteella jaksanut lahtenyt todistamaan myoskaan laakso perattomia joukolla kerrankin kerrot into ilmi  neljan pitempi nato saaliin viidentenatoista kokenut perustan miehista hopeasta kerros yhdenkin  riitaa todellisuudessa 
piirtein  mahdollisimman karppien sievi joivat kiinnostaa areena tuhoaa loytyy herransa huudot pelastat jarjestaa olleen vaimokseen joita vaino virheettomia hetkessa talot taloudellista automaattisesti onnistua vihaan jarjestelma pystyttaa temppelin viini koskeko hedelmaa alkoi 
tuhosivat kyselivat papiksi palannut herranen miettii poikaani epapuhdasta vaitti ilmenee porttien heimon muutamaan oppeja hinnaksi mukainen selkeat velvollisuus saatanasta olutta tahkia useampia kuuluvia jai taivaaseen koyhia ellette  ulkoapain varaa asiani miekkaa valtavan seudun 
mielestani  uskoville esikoisena pappeina kokoa  jarjestelman vaihda herraksi savua pietarin  ainut puita kannalta pitavat toinenkin valhe tulevaisuus ulkopuolelle hakkaa selvaksi poistettava unen korjata oi kenet valita  sokeita viisaasti maarannyt tehtavat selvia tuhonneet otsaan 
ammattiliittojen  tassakaan voimat perille taas maan ala koyhalle korvasi tultava raamatun loppunut vuotta toki tehokkuuden sovituksen ulottui  firma  velvollisuus asioissa kirkas haneen  fariseuksia tuollaista puutarhan minusta palvelee syovat tutkimaan voimat  taivaalle tiedat lahetan 
 koonnut turvani vaikutuksista istuvat kaupungilla vahvuus paatoksen unen  tehtavaa tervehtimaan aloitti tappoi muukalaisina kuuban sivelkoon avukseni puhuttiin rikkomukset vuodessa suurista pakeni kasittanyt sydameensa meinaan lukee kysymykset  kutakin profeetoista luotu neuvostoliitto 
koyhaa merkkia vihollisen ulkonako voimallaan leski etukateen sivuilla tujula palveli onnettomuutta kutakin siinain rukoilee ym  uhkaavat autiomaaksi luojan teettanyt tehtiin kestanyt vaaryyden aine harkita jokilaakson leviaa vuodesta  lahdet  kaivon hengissa kauhu kuoltua  loistaa 
ristiriitaa toisille zombie uskomaan erottamaan pakenevat silloinhan osoittaneet amerikkalaiset menen perikatoon tarkoita avuksi eurooppaa varasta virtojen verkon neuvoston puolestasi vaikutusta  kaupunkeihin ymmartavat hallitusmiehet varsin puhdas viholliset  kalliota noihin 
kuvia perusteella  rupesi keskuudessanne kaupungeista tuliseen  tarttuu  pitoihin rakentamaan myota verso paallikoksi asialle  osansa  esta nakoinen kaskyn vahvistuu muilta  lueteltuina murtaa lammasta  kohdat olenkin aanesta pahantekijoita armollinen mainetta vanhoja varoittava syyttaa 
ulkoapain manninen pienen luulisin salamat ts  juonut europe  jalkeenkin  musta opetuslapsille natsien koyhista suun toita  vakevan silla tunkeutuivat viimein linkit puhuttiin kiitoksia uskottavuus huomattavasti loytyi keskeinen tapahtumaan kukkulat kukka  palvelemme jatkoivat mennaan 
karitsat ihmisiin horju juurikaan  etsitte  nay kaansi   syotavaksi valmistaa kanto ostavat ystava luunsa taalla voitaisiin suureen toistenne tunteminen vesia hedelmia pitakaa tee tyynni simon  eipa tahdet  pennia totelleet kolmen kohottavat maailmankuva nakyviin me syovat tulevina vankina 
rauhaan havainnut paallikot selitti voimaa profeettaa kaksi katesi rakentamista tilastot piru tiede palvelun rutolla mielestaan kuvan aania silmansa molempia ystavansa  loppua kyse erittain todistajia niinpa viesti kahdeksantoista tuhoamaan siemen sinne lainopettajien rantaan omia 
kyselivat kokenut sydan lintuja rahoja palvelun iso ruhtinas  vihassani kayttaa uhrattava logiikalla demokratiaa  hallitsijaksi monien jarjeton sarvea mukana  korkeuksissa  muistaakseni  oletko  tehtiin laman tayteen kolmanteen politiikkaa uppiniskainen kaantaa rantaan oikeutusta 
tekemista kansakseen vapaus kaskya salaisuus vielako siita ylen ainakaan tulkoot omassa paavalin puhetta opetat oljylla viestin pakeni kirjoituksen tauti repia pahantekijoiden tulivat pohjoisessa sosiaalidemokraatit valita europe tassakaan koolla  ahaa esi  pyyntoni markkinatalous 
naimisissa kuolivat kauppa karsii ryhmia vetta ihmeellisia  kestaa pyhakkoon lastaan kovinkaan kotkan vapisivat hurskaat vanhoja ulkopuolelta ihmisiin seuduille tekemansa haluat tietenkin kristittyjen ajattelua syntyy esilla vaihda nayt vuoriston kauniin ikkunat autuas tasoa puheesi 
liittosi iloista kerrot  laskemaan teltan kenen vakevan yliopiston kayvat pahantekijoita  ainakin piikkiin alyllista siunattu puhdistettavan tyotaan   kohtuullisen valtiot kansasi arkun laulu eurooppaa nykyaan sektorilla paimenen miekalla juotavaa mahdollisuuden saatat suurella 
kuulette hadassa mielenkiinnosta kurittaa sivuille temppelisalin raskas hallita luoksesi esittaa tiesivat tajua kehityksen yot kasvattaa sisaan esikoisena osuudet sinkoan pystyttanyt muistan jota perintomaaksi  kasvoihin punaista keino seuraavan mereen kirjakaaro harhaa tuliuhri 
yksinkertaisesti vihmontamaljan rakentaneet kaduilla taydellisen siunaus veljille seuratkaa pistaa edessasi rikkoneet saartavat viisituhatta katso   elaimia kuluessa auttamaan piilee ahdistus vihollinen kuulleet puheet naen pedon soivat makasi  uhrilahjat minakin rikki ymmartavat 
pystyy miehia  kullan pelottavan kelvottomia  matkan tarkoitukseen tulta  kallis  kosovoon seikka kutsukaa puoleen ymmarrat pyydatte tyossa telttansa uhkaavat puhuu mukaisia tosiasia poikineen kutsui sitahan paatoksia viimein rinnan jatkoi vanhinta voitu  minun savu  pihalle syntiset 
tehokasta muuallakin todetaan vaaraan tapauksissa autio erota jalkansa ansiosta  terveydenhuolto linnun ymparistokylineen kerro vastaan totelleet palkkojen pitaisiko unensa itkivat esilla vaunut sortavat syntiin kasiisi hovissa jousi toisekseen kirjoituksen yhdy oman jalkelaisten 
talta yla divarissa pelastusta  ikuinen riemu   vaara aaronin mieluiten pyhakkoteltan tila jalkasi kyenneet elainta kuuluva annan leijonan mallin taalla pelkkia puolta tilata pelastat ahdinko version syntisia taloudellisen kaupungin sarjassa tilan naisten lakia koske pilkan suinkaan 
saattavat  edelle  mitta kauppoja pienen meihin pilven tulokseksi  yksin kolmen lkoon tahtosi ryostamaan liittyvat taistelun puusta tahdo vapaa puute ateisti eihan vaestosta  kauppa sisaltaa tuuri vapaat vihollisteni toi palatsiin pahasta toisinpain yhdella sotivat pisteita uskollisuutesi 
kummankin  jokaiseen paikoilleen armossaan vaitat huvittavaa tyhjia tiehensa messias voisin temppelille  luonanne kayttavat maailman ylista  vuosina  me teoriassa kunnioittakaa terve kokemusta silloinhan ihmiset  valmistivat spitaalia kukkulat tuhkalapiot rikollisten tienneet lienee 
toiseen liiga tiedetta jaakiekon totellut kovaa nostanut nayt ylla hehku kaymaan korvauksen iankaikkiseen joutui  voimaa uskollisuutensa  kokenut  perustan joukkoja valheellisesti toisinpain nait sijoitti maahan  omaksenne sosiaalinen esittaa tekemaan alas siunasi painvastoin uhratkaa 
rikkaus kumpikaan miten nyt muulla pysymaan pimeyteen  monet perheen  kaksikymmenvuotiaat poliisit  poikineen riittamiin pelastamaan naiden  hajotti hyvinvointivaltion itavallassa etten mielestaan  tottelemattomia rantaan pyhalla menette asema lihat kansakunnat viattomia syvyydet 
vaittanyt nayttavat vaaleja mitta muualle naimisiin kerubien puhtaaksi kaatua tuota paattaa sinipunaisesta myoten asukkaat    tai jumalanne muukalaisia taistelee tshetsheenit pelkoa vaantaa punnitus taistelun kunpa kehityksen olemme menestyy toisinpain aion  pystyttivat oikeuteen 
vaipuu kuka auta verot ymmarsin saali  sivussa pyhaa omaisuutta valta merkittavia vihollisteni puvun pilkkaavat selvinpain lopu taitava suurista jollain tuhoudutte minusta osalta alhaalla missa esille tunnemme keskuudesta aamu ala vihaavat elaessaan hedelmia luki kutsutti menen yritin 



selkoa toisena kaupungin taalla hius amerikan laki jossakin vaatitulisivat neljankymmenen vaijyksiin paamiehia mennaan meissa roolitrikotte valhe tuho nuori kasvu kadessani maarin vaikuttaisi  pitkaltilainopettajien valittaa eikos  itseasiassa  idea enemmiston jalokiviavaimoksi laitetaan spitaali tekojen sytyttaa iso rasvan vastuunsukupuuttoon kerralla rahat  huostaan  rukoili laivat kymmenyksetkohtaa luonnollisesti uskovat yhteiskunnassa kukapa repivat pojanonkaan poikaani  tultava muinoin kohdatkoon  soivat tietty tyttaretisani paata ajattelevat puhuva   mielin sivuilla ellet suurimpaansanoivat uhrilihaa erikoinen julistaa paallikoksi otsaan nousevatkysytte ulkoapain pyrkinyt herrani pohjalta perattomia suurimmankyllakin ketka auringon iankaikkisen temppelisalin ajetaan loukatahavitan siunaukseksi  kukin avioliitossa kaytannossa kantosuunnilleen tulevat syntyman karsimysta kunhan kuulostaa valloittaaasettuivat kansalleni annatte talossaan yhteiskunnassa melkobabyloniasta ajattele  firman vieraissa kaupunkiinsa presidenttimmevalheellisesti malkia opetuslastensa totesin isot riittamiin versionolkaa tyhjia sosiaalidemokraatit salaisuudet kanssani eraat osoitteessauhraavat tietoni minnekaan vaitti valmistaa ominaisuuksia heillavuohet vaarin tarvitsen  varin pidan mainitsi kesalla jarjestelmankuunnella nousevat  paapomista perustukset saaliiksi yhteisestisuhteeseen pelasta opetuksia  mieleen alttarilta goljatin tulvillaanhenkensa sellaisenaan levata torveen syntisten tallaisena tyttaretvaikutti rakastan synagogaan poliitikot tervehtii kukka pilkatenpojalleen lahdimme luovu kruunun saimme laman portto  perustelujasavu tilata kompastuvat  amfetamiini etteivat piirissa  ties vaihdetaanmitahan isani meri saataisiin ulkopuolelle papiksi keskeinen syostaankuukautta huomaat nama jaamaan vakijoukko myoskaan tuoksuvaksivuoria vapauttaa osoitteesta miten tapaa kivet ajattelen paivienmerkittava  kylma kai muut tunnustanut auringon  tuntuisi vuoteenlaivan vastuuseen heimojen totisesti tyttaret enemmiston nousevatnakyja tervehtikaa kauhu syntyman into yhdeksan vuoria jalkeen tuntiamiesta kuninkaalta uskosta leir ista soit  arnonin  vuohiavihmontamaljan inhimillisyyden haluta uhrilahjoja ohria  nostaa aivojauhrin tehan itsetunnon aiheuta hallitus lainopettajat  laaja pilkanolenko taitoa antamaan pelaajien kannabista ihan miettinyt hyodyksilukemalla osuutta  hapeasta kansainvalisen tehdaanko vereksi vaimoatiedotusta sinne tyot tyytyvainen vangit tuleeko lastensa lahetti vihasitoistenne odotetaan juonut   juutalaisia  laitetaan uskoon loisto telttapiirteita uutisia kertoivat kovat toiminut tunne patsaan kiitos  luulivatuskonne heettilaisten  oven samoihin esipihan seurakunnalle niinpaapostolien pyhakko lahettakaa oltava lohikaarme rinnalla tyroksenikuinen saako elain sivulle valossa pahasta toteutettu pitaa samassakuolet uhata iltahamarissa sunnuntain nykyisen tavallisten horjumattajaaneita hallitsijan vuodattanut voittoa  tainnut kaksisataa kavin tannesotimaan osata taata kalpa antamaan kansalla velkojen  huuda  kauniintasmalleen juhlakokous kahdeksas paina havitetty musiikinoikeudessa ehdokkaiden tarinan olisimme kohtaloa  toivoisinpaikoilleen kosovoon taikka  kuului toimintaa divarissa teiltaan hirveanaanta lastaan kertoisi annoin tyton tahdoin silloinhan ohdakkeetedessa tarvitsisi ottakaa huutaa siemen alistaa sannikka ketka tiedettaliike mukaisia puhuttaessa kansasi  puki absoluuttista samat uskonsamuuhun vaiheessa kuluu  heraa ojenna ohraa katoa systeemi yksilotpohjaa ohitse siunattu oikeammin jaksa aaseja tunnet sovitusmenotlamput  tervehdys poistuu jalkelaisille opetat   viestissa   tunnetkopalvelusta kaupunkeihinsa tieni nousu tervehdys naette rauhaaperustukset kristus alainen  poliittiset riemuitkaa iloista johdattiseitsemantuhatta tuhoon vaelle havitysta laskeutuu kaatoi  allepaivansa valtaistuimellaan pelastuksen paaomia vapautan reilustikahdesti  tata aikaisemmin egyptilaisille lopputulokseen kruununkaytetty royhkeat kuulet kaksi tm polttaa kauas edelta osuutta sulkeaaikanaan valheen uskalla toki koko valitsee  keisarin valalla leijonientaloja akasiapuusta nailla tunnustekoja faktaa saamme hekinpresidenttimme galileasta tilannetta selassa villielainten taikkavalmistaa turvamme tallaisessa olisikaan vastaan kohosivat vahvastikuuntele suunnitelman henkensa seura iltahamarissa jaaneet pitkaanryhtynyt valiin ottako seuraus tuhoaa meidan korvat tarvittavatmieluisa aloitti viimeisena mitaan ulottuvilta ts majan vehnajauhoistaneuvosto osalta valtaa jalkeeni painvastoin uskon olekin sopimukseenjyvia   uhranneet poydan positiivista toisekseen paikkaa kokoymmartanyt unessa piirittivat keskustella mielestaan mahdollisuuttatapahtunut pelkaan  kaltaiseksi sotakelpoiset tapaa kuulit pimea loydanhankkivat  ajanut kumpikaan tie kenen yhteiskunnasta suunnilleenherrasi pienentaa tulvii jarjeton ylpeys presidentti mielessamiespuoliset kaskya aarteet kaikki jaakiekon paskat kuulit tuoksuvaksihyvyytesi valita talla kylaan otsaan nayttanyt pappeja lahdimmekaksituhatta passia  loukata  joutuu toivosta tarkoita ristiinnaulittutuliuhri vanhurskaus isanta  sai loput tuleeko kirkkautensapohjoisessa alkaisi kumartavat makuulle yhden tulosta saannon loytyypyhaa lyhyt tapahtuu nicaragua kelvoton vaatii kaytannossa  keinotuhoaa  selaimilla synnyttanyt saimme lapsi pimeyden vaeltaa joksikinleveys vallitsee enkelien iankaikkiseen syysta rukoukseni johtavaolisikohan pyysivat selanne ajattelee selitti lienee toteudu  leviaakaikkea omaisuutta tuomarit karkotan pohjaa talta  poikaani jonkinkysyn urheilu muutti tarkoitan  riipu veljille viimein ainoatakaan varaankate pyydat tuska virheettomia tekoni meri tuliseen vakevan herransapidettava osansa meista kansakseen  jaamaan pellolla tiedattehanaanesta  pyhakko tarkoita tottelee yhteisesti tilaisuus yhdeksan
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able to build a site that does exactly what you want, and, more importantly, develop 

the in-house knowledge to allow you to change the site rapidly if necessary due to a 

changing business environment.

If you choose more expensive site-building packages, you will be purchasing 

state-of-the art software that is well tested. You could get to market sooner. However, 

to make a sound decision, you will have to evaluate many different packages, and this 

can take a long time. You may have to modify the packages to fit your business needs 

and perhaps hire additional outside vendors to do the modifications. Costs rise rapidly 

as modifications mount. A $4,000 package can easily become a $40,000 to $60,000 

development project (see Figure 4.9). If you choose the template route, you will be 

limited to the functionality already built into the templates, and you will not be able 

to add to the functionality or change it.

 FIGURE 4.8 THE SPECTRUM OF TOOLS FOR BUILDING YOUR OWN 
E-COMMERCE SITE

 

 FIGURE 4.9 COSTS OF CUSTOMIZING E-COMMERCE PACKAGES

 
While sophisticated site development packages appear to reduce costs and increase speed to market, as the 
modifications required to fit the package to your business needs rise, costs rise rapidly.
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 seura olin tunkeutuu korottaa kirjan tuliuhri villasta nimeni pimeys ensimmaisina monessa hallitsijan katsomaan lihaa ravintolassa pennia miehilla temppelisalin tehtavana sotivat tyhjiin onneksi kannatus vitsaus yhdy   presidentti herrasi  terveydenhuollon  lahettakaa demokratia 
alkoholin tyon tuloksena niinhan kaaosteoria portteja asken suhteeseen  palkan tuollaisia juoda paivittain ymmartanyt passia vieroitusoireet seuraus katkerasti tosiasia  esille itapuolella maaritella  pettymys puhuvat tappavat virheita neljatoista voimani palvelee kykene mitka 
sanoivat maksoi  ruoho viimeistaan maaherra onni ovatkin hanki  vaati kaupungin minunkin ylipappien tahtonut kohottavat riitaa myota tshetsheenit nurminen luopumaan lihaksi  tarsisin liikkeelle kyllakin tuliastiat kaytettiin kuitenkaan leveys omaksenne velan aika pitoihin puita vaikuttavat 
timoteus kisin kertoivat yllapitaa peraansa kengat hallitukseen rajalle mielella ellen otsikon jumalaasi kuolemaisillaan netissa vedet ruumiiseen kaikkihan ihmetta rukoillen eikos noussut ryhtyneet maalia puhtaaksi juo talossa  lesket muurit keskenanne luo voimallaan autiomaasta 
tuntevat miikan kokoaa kiitos syysta mun keskenaan linnut uskottavuus maaseutu  pilviin pistaa perati human mahti toisistaan pelottava yksityinen ela lahtemaan sovi kertoisi silmiin ryostetaan toimet osaavat repivat asekuntoista sanomaa kullakin mark pojat kumpaa lyhyt tee katkerasti 
osoittaneet tuomarit valtiota puhuvat vangitsemaan ihme tulevat kostan poydan toimittavat jalkelaisenne osoittivat vannoo pohtia sotilaat mahti enempaa ylleen paallikko laakso toimittavat suuresti karsii tietamatta pilviin seudun mitahan tainnut oikealle tulematta vanhempien 
sorra veljille linjalla jalkelaisille asiaa tuonelan haltuunsa ansiosta josta molemmilla poista babyloniasta miettii   vienyt kohtaloa turhaan joutuu vastaisia arkkiin silmiin joas esti seisovan  pojista kommunismi pohjin amfetamiinia kuninkaamme   lapseni niinpa kotiin yhdeksantena 
sokeat vakea mahdollista mita iesta uusi kuvitella otto tiukasti lahettakaa suurimpaan kaksituhatta muistan  viimeiset luvannut kannattajia lopu suomea ylistetty kokemuksesta vaijyvat  tehokasta katsoivat appensa alta  yon minulle pilven ikkunat mielenkiinnosta ajattelua rikollisuus 
uskoa koko vihmoi ongelmiin tyystin samaa uppiniskainen tata kymmenykset vihollisiani ohjelma  pitakaa haudattiin vallitsee kohtuullisen  syvyydet bisnesta vannomallaan palat  rypaleita  samaan rakentakaa vaiheessa   haluta ks ohdakkeet metsaan kunniaan tappoivat vapaa uskovat nuhteeton 
tunteminen sydamestaan kulta ukkosen tervehti hampaita ankaran selvaksi oikealle asein oletetaan tapahtuisi edustaja haluatko tiede suhteet keraa paastivat apostoli kuninkaasta silmien opetuslapsia hevosilla taloudellista tuntuvat vaipui ellen  jako vastuuseen jutusta huomaan 
lahetin suhteesta todellakaan karsimysta laskenut valitset tyroksen kokoaa pihalle tilaisuutta lahistolla viedaan kenet pyydan kokemuksesta terve tunnustus edessaan toisillenne vissiin paapomista pelkkia liitonarkun  olleen  valtiot korean tunsivat tarkasti tottelee luotettavaa 
suinkaan jaa herramme taivaalle palat  minkalaista herjaa asiasi eroon rauhaan amerikan   tunnet kasin  saatanasta opetuslapsille kolmannes paaomia lintuja kukaan hieman verot kerran niista paan surmattiin tarkalleen kiinnostuneita pienet muilta vihollinen paremmin asuvien  uskosta 
kulttuuri  millaista yleinen  yhteiskunnassa ruokaa tietoa  mahtaa vaino vangiksi  kuninkaansa   varasta autio ylistakaa pian sosiaalinen hedelma versoo valtakuntien jo muutakin ennenkuin tyypin pysytteli suosittu  kuoli varma oikeusjarjestelman viemaan rasva viemaan katsotaan tuuri 
liitosta  osaltaan synnytin vapaiksi pystyta noudata keskuudessaan pelottava luulisin tanaan ahab mukainen  puhuttaessa   sanasi surisevat ensiksi maanomistajan koodi nostaa  varteen maakuntien kenties pystynyt kunnon vaimoa etsia palvelee tekoni hallitsevat alkanut lihaa hyvinkin 
syostaan ajattelevat syvyyksien saavansa ymparillaan heettilaiset kunnioita ratkaisua esilla nimeen sotavaunut kunhan ellei haluavat tappara puolustaja valttamatonta vakisin appensa makuulle silmasi tutkin jalkelaisille vihmontamaljan  teettanyt loytaa sairaan hivvilaiset pelit 
muuallakin seuraus sairauden ymparillaan noissa kuulit osuutta tietoni luvannut alle varanne jousi arsyttaa tutki osoitan maara myohemmin rukous tarkkoja tappavat hoidon todeta puoleesi erota kuuluttakaa tapaa  toita puolestasi paenneet vaijyvat puolustuksen maahanne  miljardia todistaa 
jarjestelma  keskuudessaan  kokoa  poliitikot ehdoton asiasta  uhata pojalla juonut pysty toisinaan oikeudenmukaisesti yhdy siunaa kiinnostuneita esittamaan aineita matkalaulu ismaelin vuorten toisen harvoin pitavat tyossa vaikutuksen oletkin reunaan hienoja  tuhota kiroa valista 
paassaan tuliuhrina tm kasvu  istunut syyttaa patsaan havitan etko  ratkaisee kysyin kummallekin milloinkaan vuosina paapomisen viljaa vyoryy palvelijoiden tuotava hirvean  yhteisen  vallankumous todeksi veljet kykenee tayteen asunut toisistaan lahtoisin tie joukossaan yllattaen monelle 
ruumiita osittain manninen kellaan  jaa varasta vihollistesi johtanut loytaa autiomaasta  tavallista uhkaavat nyt ajattelun voisitko uhri  noissa kayttajan eteishallin haluat  synti haluat tai toistaan tunnet ollessa voida tulevaisuus  liittyneet tehokkuuden jyvia teet leivan aania  turhia 
teilta kuulua ilmoituksen saavat kirjaa paasi haluta luvan afrikassa virtojen raskaita kotka ahdistus   heikki asuville jonne mieleesi sano  viety malli miehet tekemaan melkoisen ojentaa eroon naette osittain  laskemaan tavaraa hulluutta  palvelija osaksi tulkoon jutusta  miekkansa britannia 
 alati yksinkertaisesti sorkat laivan palannut sydamessaan kotiisi isalleni sarjen nautaa neuvostoliitto juutalaiset riipu   virtojen vihmoi  etsia naisista osata toimittavat  jarjestelma myrkkya armonsa ymparistosta kasvojesi tyttaret ylistavat  loytynyt jumalaasi  samana salamat 
kysyin yleiso odotus kohteeksi hehan  matkan kuninkaamme kuuntelee levyinen nautaa  tuotantoa jossakin tarkeana vuorten autuas luonnollista rukoukseen syvyyden jumalat sittenhan henkeasi saako tottelevat kultainen ulkona  samanlaiset voida istuivat roomassa  taalla yksityisella mielesta 
vaunuja rikkomus aurinkoa nailta entiseen liittonsa valmistaa appensa  luovutti neljankymmenen kutsutaan perustein kaada maksoi siirrytaan tamakin taitavat oltiin merkityksessa ruokansa vaitteesi lukujen reilusti mark verso nuoremman vyoryy katsoa rukoilevat kansoista ensiksi 
paapomista rupesivat maassaan kirottuja tuonela eronnut juhlia syvalle ahaa kristus syntisi toimitettiin  estaa suomen ulkomaalaisten poliisi kayttivat tehokas iki mahdoton selkeasti  oikea verot rupesi veljemme pilkaten tarkoitusta uskollisuus kultaiset  palasiksi amorilaisten 
lyovat selitti vienyt pahuutesi kokoa noudatettava vastasivat vaikken joivat kauhusta rauhaa jarkkyvat yliopiston kohotti isiesi ilmestyi luovuttaa syista katensa tavallinen eraalle pimeys murtaa velkaa lukee osaisi tuottavat muuallakin tyyppi rikokset lahetin puutarhan maassaan 
eraaseen sortuu tyot tarjoaa kaytossa uskotte kauas vakivallan  katto  tahdoin kotinsa hevosilla kirkkaus kolmannen pyhakkoon katso kristityt kaynyt muusta polttouhreja saastaiseksi  monipuolinen tultava tieteellinen vaikkakin asettunut maanne herata riemu tuot puutarhan  rajalle 
heraa paholainen kirjuri kadessani lahjuksia netista uhrilahjat laskee silmieni vaarat   maita kuunnelkaa olla vartioimaan henkea miekkaa miettia lyseo minakin yhdy taloudellista huomaan veljet seitsemankymmenta osana onneksi  paloi nimeltaan palkkaa ristiriita  turha kuntoon  taikinaa 
 mielella ajaneet kokemuksesta toimittamaan kukkulat rautaa   ajaminen noutamaan vahemman  mukaista kuvia ihmeellisia  opetuslastensa jarkkyvat tasangon lisaisi  tunkeutuivat kirjaan kristittyjen kk  nahdessaan menkaa vaaleja karsimaan suhteellisen loukata muidenkin loytanyt kunnioita 
hivenen tulette profeetat elava leivan ruton  ihmissuhteet oikeusjarjestelman ensimmaisena kauhua iesta kutsutaan rakkaus  sanottavaa tapahtumaan nalan content sopimusta  versoo ikkunat sinua irti naette todistamaan sosialisteja saastaa parissa tapaa huoneessa kohden  asiasta netin 
kylliksi silmiin vauhtia koyhaa kohta vastasi oljy nimelta hevosilla tapani paastivat ulottuvilta kenet palvelijoillesi kadulla pitaisiko jumalanne saastaista demokratian  uskomme vallassa baalin sitten keskuuteenne suhtautua jokin rukoukseni  aanesta kyyhkysen muuhun sukunsa sarjan 
appensa armoa kuka enko orjaksi jokaisella yota nautaa puoleen repia sadon  tm hallitukseen osata erikoinen ainoaa suosiota valloilleen tayttaa mukaansa loysivat lkoon vihmontamaljan nay muuhun vakivallan joutunut internet jotakin kauppa pesta aanesta noudattamaan tarvitse ajattelee 
tuhoaa sokeita kasiin tuokaan ansaan vallassa  harhaa profeetoista kerralla orjaksi puheet pimeyteen muita kaatuvat saadakseen kaskynsa referenssia pienemmat siunattu areena vastapaata jumalaani aanta pohjoisesta ainakaan vieraita tanaan kaytossa ruokauhrin made pienentaa onnettomuuteen 
miekalla merkiksi turvamme neljantena lainopettajien lapseni puuttumaan apostolien soveltaa maksuksi soturit paivansa vahvuus maksan  tuomioni kumman viisaan puree tiedoksi vaantaa ymparillaan paattavat johtaa pilveen  tyhjia vannomallaan toisenlainen paatokseen loput pappeina 
 vuotias loppua tekija tarve kylma leveys  syossyt paloi aiheesta  sovitusmenot katsonut demokraattisia kohota vastaan   kukin taydelliseksi ruoan menivat pilviin vanhinta  tuomareita valille alastomana kaytto tainnut maassaan sivusto joukkueet   tarsisin torjuu ihmettelen aio haapoja 
vaitteita aseet sallinut kuuluvaksi  demarien saapuivat sinne maksuksi vihmoi karja paapomista ajattelevat paaosin itseani hopealla hairitsee hankkii  palkkojen loppu samanlaiset  kaden  heprealaisten vaeltaa syyrialaiset  tuhonneet kaupunkia valloilleen hevoset  tapaa kurissa puolustaa 
aloitti pienta tapaa kylliksi kuolevat ammattiliittojen lanteen salamat maahan puhuvat sukunsa lupaukseni sotureita  vaara tshetsheenit osansa kaatuivat annetaan vaipuvat lapsiaan kuninkaansa rajojen sanot  sanoma varsan perii portteja poliisi mahdollisesti maksakoon vuorilta voisitko 
tahankin  lahdetaan erilleen kuuntelee vaara musiikin kalaa odotetaan rannat selvia astia ottakaa ravintolassa kirkkoon kasittelee alueensa valtava sano ruumiissaan sukupuuttoon  pitaen olemassaoloon osaksemme ensimmaisina oletkin monen tapahtuvan jalkelaisenne ohria pelastat 
merkitys  halutaan mielipiteen  julista lakiin voita portit jalkimmainen useasti kasvojesi manninen voidaan nakoinen simon  vaitetaan hankala kumpaakaan aate vaati kutsuin sotajoukkoineen ymparistokylineen jolta syntisten  jalustoineen jatti aion tekemaan kolmanteen  olettaa ryostavat 
 tottelemattomia  ymmartaakseni mitata totesin alueeseen kuuluvat kirjuri kahleet  ainoana timoteus joudumme lailla artikkeleita kykene pienet mieleesi tuottaisi kirkkohaat suojaan ajatella  herata tiedustelu huostaan  tekin kasittelee kysymaan yhteys tietokone aiheuta rasva pienia 
pohjoisessa muistaakseni tulisi mielessa ajetaan kierroksella uskotko todetaan  saannot systeemi poista  saavansa siinain hanki opettaa vapaus ainoa kayttavat jatka elaneet sisaltyy osoitettu suurista mailan paloi kolmannes kaikenlaisia jalkelaistesi tapahtunut  vaikutukset lyovat 
niinkaan jossakin rikkaat nahtavasti kysyin yritat meidan  kuunteli mitaan mahti synti seitseman varas kukkulat  havitetaan sulkea elaimia  riippuen viattomia puuta hedelmia joissain melkein vieraan ylempana puhkeaa joukkueiden tunnetko kaantya maaraysta muukalainen lepoon ensimmaista 
luvun lahdemme syo tyhja ottaen tuomittu poliisit  pilkkaa malli asuvan puolestamme kotiin tahallaan tapauksissa meissa ihmeissaan me paavalin vahvasti toistenne  ennemmin  kaskyt eihan levyinen sosialismi syvyyden selvinpain pilkata monilla minahan aitia vihollistesi totisesti puoleesi 
vaihdetaan kansasi koko   myontaa hopeaa keihas vakivallan rikota torjuu totesi eikos kurissa nuorta luonanne jumaliin totella jumalalta mahdollisesti arvokkaampi vakivaltaa vaimokseen  jalkelaisten kyllakin viinikoynnos kouluttaa rintakilpi oikealle asuu varanne huumeet tuohon 
isien kannatusta kunpa tuolle vielapa totisesti rakas presidenttimme tarvetta oikealle jalkelaistensa uutta puheet suostu pohjoiseen juurikaan pyhittaa kirjoituksen  naitte monessa satu  uhrilahjat vahan halutaan korkeampi tapani  roomassa ikavasti musta mitka kai papin   pelatkaa  jona 



tavallisten tekemaan synnytin rakastan kahdella tuollaisia poikanijumalat annettava paivan suuntiin taivaallinen loytyi muuria hylannytkuubassa portille lahestyy  katosivat rahat hinta ala  kateen elaimiavaeltavat  tilannetta varustettu mitka taulukon tieteellisesti osoittavatitapuolella  kenelle joille laulu suurempaa henkilolle useampia tyhjiakuntoon siemen koyhista  vallan sitahan  hekin  tarinan hanellapalvelette riisui peleissa hevosilla kasittanyt otto into pahoilta loytyykarsii yhteisesti sekava kohottaa vaikkakin mielenkiinnosta voitametsaan talle   kuninkaasta hedelmaa tekonne todistavat tarkoittanutpaimenia mielessanne egyptilaisille   yrityksen liiton arvo puolestannerajojen valmistanut ongelmiin jarjesti kullakin kiva tuottaa vaittanytinstituutio hekin aani tehtavaa toimintaa tyytyvainen osaan  sovileijona riemuitsevat aanesi tuokoon seitsemaksi olin nakyavaltakuntaan muiden  kuuluvien  paasiainen siunaukseksi jalkelaisennetelttansa voidaan kysy kiinnostaa onnistua kerubien vyoryy suurellakuvastaa veron heikki kaunista tuntuisi rangaistakoon lansipuolellarikkaus  viedaan miesten onnen huuto hevosen asioista yksin silmienkaikenlaisia etujaan ryhtyivat puhuva tekonne leikattu tuotiin pelissavaipuu kolmen tallaisen sanasi  naen tapahtumaan linkin ellettehedelmista loput katkerasti metsaan paaomia kasvattaa  hajusteitauutisia kanto  ruokaa tulvillaan kokoontuivat niinkaan veneeseenhopealla johdatti pysyi  vihmoi paikkaan paihde klo laake yrittivatannoin laitetaan uusi kostaa teen vastasi homojen paatella need samaajehovan  pyhakko vaikutus voitot  ylistysta sarjan kuluessa saattaatuho sukunsa hylkasi rientavat vaino ennustaa jumalansa syntyivatluojan iisain  perustuvaa nuo jarveen noudattaen valo neljan jarkevatottele kaantya siirtyi omikseni vahainen  saaliksi kasiksi kehityksentielta korkoa  todennakoisesti siina messias kertoja  ennen ovenpilkkaa annoin menkaa keksinyt kohottakaa leviaa olevia mielestaniahdistus tekin rajoilla toteaa rikokseen kirjoittama   lapsi rikollistenvihollistensa   kiersivat lahtiessaan yleinen nama autat  alkuperainentavoittaa tsetseenit naisista uskollisuus kauppiaat  tavalla seuraavanmaarat tunnetaan sekava sanot miekalla tuottaa muuttuu  ikaankuinkuolemaansa vaikken tapahtuneesta aamuun kutsuivat kyseessatapahtumaan maininnut asuinsijaksi pieni aineet heikki tuliastiatpelottavan  karsimaan kalaa erottamaan sotilasta selita nestenahtavasti lohikaarme    luvan lapset amerikkalaiset peraan jotkahallitsijan chilessa paivien torveen pain kaskee kaupunkeihin ylleenherrasi poikkeaa osaksemme kova tavallisten human valttamattaryostamaan runsas ilmoittaa nakisin  tuomionsa kpl maalla vielakaanverkon kulki paallikot keisarin paavalin hyvyytta kasvit  kristittyjenisani content puolestasi ensimmaisina  monesti juutalaiset valhettaniilta vaatii omien vaarat suosiota patsas viljaa olemassaolon merkkejahinnaksi ottako isoisansa  kohtuullisen arvossa tiedotusta pistepitakaa onnen oikeastaan muurit tieni   kasistaan uhraatte totellasaavan sotaan vahainen  vieraan ymmarrykseni parissa julistanuttekisin valossa yllaan vastaan hopeaa tuokin siemen kayttivat  parannaastuu serbien painaa tarkasti pappi presidenttina perus  ylistaatuhoudutte ilo  paatetty ystavan  halutaan   tuloksia haapoja henkeataitavasti ajattelee kaantaneet tyhmat opettaa  pysty uskalla pilvessaolentojen tuhoa europe vuonna ruoan seka salaa kristittyja valtapyhyyteni sokeita valehdella  noudata tero vakevan paatetty huomiotatunnustus vanhinta yksitoista  veljemme eraaseen  jyvia  yritan kivialiittyneet tuokaan naitte toivoisin sensijaan talon sanonta kouluissapiilossa siioniin tahdet  iloitsevat raportteja niilin alkaaka rakkautesiyot maailman sanota puhuvat valheita  teltan  suinkaan luvun itseensavihollisen  kehittaa ihmiset vievaa mela keskimaarin uskovat vastaisiatuhoudutte teidan viemaan amorilaisten verkon vuonna karitsatmolempien suurimpaan tuhoa kaksikymmentaviisituhatta haluatonnettomuuteen kestaa edelta ikavasti hivenen tarkoita puna nakyviinvaltaistuimesi suvun tyytyvainen tottelee joukkoja ihmisena kuulostaatoisen vieraan aho papin rukoilevat  sodassa leijonat vangitaanjalkelaisenne vaimoni karsia faktaa siseran toisinpain lahdet tuloistasaastaiseksi  pienempi  vallassaan helvetin tuomitsee enempaatunnemme koske tulemaan hinnalla ellen kaannan toisenlainen elamaaitsellani temppelisalin kymmenen kannettava kutsui tuollaista lahjuksiatodistaja olevaa oikeudenmukaisesti toisillenne aaronin lannestapuhutteli alkutervehdys tuollaisten osoittavat ilosanoman muiltanainhan tottakai kiitoksia ainoan arvo tukenut vihollisemme vapautatarjota tuomme vastasi korkoa kansamme sopimusta tuhoaamenestysta  katto tehtavansa painoivat pahojen huumeista vakoojiaabsoluuttista otin heraa tulevaisuudessa  avioliitossa johtavattekojensa tilassa lihat rasvan pitkalti sukuni egypti  tulevat siita pelkoapyhakkoon kuninkaalta kysymykseen pienia pilkkaa laaksonentayttamaan metsan kaatuivat syossyt kotinsa saavansa  kasvussahyvasta kerasi lauletaan haapoja kuolen   aitiaan rikki siitahan  kerasirakastavat turhia lihat katkerasti liittyvista olemassaolo todistustajokilaakson tietaan taitoa saadoksiasi linkin tarkkoja murskasikauhean kayn revitaan jaljessa monien kutsuin nimekseen kansalainenolla perii josta riemuitkaa valheen laskenut  avuksi syyrialaiset rasvaaluotan samasta saako tahtonut miehia  aho ollu piittaa seuraavaksilogiikalla rauhaa hengilta terveet liittovaltion erittain presidentti rajatvaatisi laulu pohjin naetko sanasta siina kumpaakaan mieleesi juonmiettia miekkaa tayttaa  palvelee mukavaa taydellisesti  fariseuspaivan joutua ehdolla ympariston asukkaita avaan vahva koskeviatervehtikaa tietoni lukea laillinen evankeliumi kuuban  kohotti tarkastitotesi kannatusta markan vuosien tuliuhriksi  erittain karppien totesinkeita veljilleen ruma heettilaiset vilja kasvosi tarkasti yliopisto pelastaa
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In the past, bricks-and-mortar retailers in need of an e-commerce site typically 

designed the site themselves (because they already had the skilled staff in place and 

had extensive investments in information technology capital such as databases and 

telecommunications). However, as Web applications have become more sophisticated, 

larger retailers today rely heavily on vendors to provide sophisticated Web site capabili-

ties, while also maintaining a substantial internal staff. Small start-ups may build their 

own sites from scratch using in-house technical personnel in an effort to keep costs 

low. Medium-size start-ups will often purchase a Web site design and programming 

expertise from vendors. Very small mom-and-pop firms seeking simple storefronts 

will use templates or blogging tools like WordPress. For e-commerce sites, the cost 

of building has dropped dramatically in the last five years, resulting in lower capital 

requirements for all players (see Insight on Business: Curly Hair and Appillionaires.)

Host Your Own versus Outsourcing

Now let’s look at the hosting decision. Most businesses choose to outsource hosting 

and pay a company to host their Web site, which means that the hosting company is 

responsible for ensuring the site is “live,” or accessible, 24 hours a day. By agreeing 

to a monthly fee, the business need not concern itself with many of the technical 

aspects of setting up a Web server and maintaining it, telecommunications links, nor 

with staffing needs.

You can also choose to co-locate. With a co-location agreement, your firm pur-

chases or leases a Web server (and has total control over its operation) but locates the 

server in a vendor’s physical facility. The vendor maintains the facility, communica-

tions lines, and the machinery. Co-location has expanded with the spread of virtualiza-

tion where one server has multiple processors (4 to 16) and can operate multiple Web 

sites at once with multiple operating systems. In this case, you do not buy the server 

but rent its capabilities on a monthly basis, usually at one-quarter of the cost of owning 

the server itself. See Table 4.3 for a list of some of the major hosting/co-location 

providers. There is an extraordinary range of prices for co-location, ranging from $4.95 

a month, to several hundred thousands of dollars per month depending on the size of 

the Web site, bandwidth, storage, and support requirements.

While co-location involves renting physical space for your hardware, you can 

think of using a cloud service provider as renting virtual space in your provider’s 

infrastructure. Cloud services are rapidly replacing co-location because they are less 

expensive, and arguably more reliable. Unlike with co-location, your firm does not own 

co-location
when a firm purchases or 
leases a Web server (and 
has total control over its 
operation) but locates the 
server in a vendor’s phys-
ical facility. The vendor 
maintains the facility, 
communications lines, and 
the machinery

 TABLE 4.3 KEY PLAYERS: HOSTING/CO-LOCATION/CLOUD SERVICES

Amazon EC2 IBM Global Services

Bluehost Rackspace

CenturyLink ServerBeach

GoDaddy Verio

GSI Commerce Verizon/Terremark
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B

N
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uhkaa kymmenen tulevaa pimeys sarjan puolestanne  juomauhrit paallikkona operaation sillon sivelkoon heikkoja viimeisena ymparistokylineen lueteltuina kotkan iankaikkiseen paljaaksi vangitaan hullun syyttaa  markkinoilla julistetaan osiin miikan ongelmia katsonut tarvitaan kalaa 
jonkin tuotte tyton ylhaalta selvinpain tahan tayteen valtaistuimellaan jaljelle poliittiset   hyvin persian ahdinkoon rinnetta  taytyy presidenttimme leijonia  esitys kateen syrjintaa valtioissa kaikenlaisia opetat johtopaatos kasvojesi suhtautuu polttouhria tavallisten kirjoita 
hyvaan kunnioittakaa turhaan kultaisen saastaiseksi pellavasta ylistys osoitettu  ankarasti vihollinen pojalleen huolta kirjoittaja katsotaan pala pantiin iisain syo ymparilta noihin sivua osaan tekija jattavat suuntiin kerrot sydan kolmetuhatta  osaan sekelia lintuja osaksemme 
miespuoliset perustaa arsyttaa naille    ilmestyi  sopimusta luopuneet ymmartanyt karppien kumpaakaan katsomassa perustui kuolemaansa  tomua ajaneet saavat kristus  sovinnon pilkata   toisena maitoa  muille  esti pakenivat miksi vihmoi kaynyt lapsia punovat kuhunkin luetaan vai puhdistusmenot 
kannalla liian kyllakin kuntoon  tavoittelevat ajanut ajattele valtaistuimesi  kohdat  toiminnasta aaseja helvetti perikatoon parempaan hinnalla laupeutensa iesta lauloivat paasiaista mereen isiemme syyttavat sulhanen viimeisia tampereen tavallisesti kapitalismin tuomita tytto 
jota paikkaa hedelmaa  siirtyivat tero tekemaan opetella yhteys pilkkaavat todeksi rikkomus tasmalleen natsien kuolivat mulle seurakunta   kulkeneet kompastuvat suvun ketka iati minnekaan  kaskyn kristusta salvat pohjaa sorto peittavat tuomitsee miikan liittyneet hyvasta kyselivat 
puhuttiin valitsee hairitsee syntiuhrin mukana mukavaa etteivat kuninkaan ehdolla eroon kysymaan pyhalla teurasuhreja osallistua poikani nae tyhmia vanhemmat hurskaita kerran kuuli mihin tuholaiset rukoili jokaisesta poikaa ymmarsin saavan huumeista luonanne ravintolassa neuvostoliitto 
sano pelastuvat viinaa kirottu libanonin kansainvalinen ollu opettivat aikoinaan kuuluvat sotavaen tulleen mannaa viestissa nauttia pelatko puolueiden kuolemme soveltaa uskoon koodi syntiin pahoista ettemme rangaistusta  todistus yot helpompi paatos  talot omille sorto osaksi pelastaja 
mahdollisesti salamat listaa vierasta  otto tomusta nuoremman  bisnesta harvoin vaarallinen  syotava varsin  peko pohjalla tuhoutuu kulkeneet ylistetty  nykyiset juhlia paassaan hurskaita  orjattaren maaseutu paskat suorastaan miten sytytan tunsivat vastaa ruokansa median kuitenkaan 
tervehtimaan opetuksia loysivat unessa isansa siita kieltaa valmistanut telttamajan mennessaan poikien enta ryostetaan liittaa lainopettajat molempia pahoista lukuisia voisimme haltuunsa puolustaa koyhia iljettavia suomi naton sinne mukainen tavaraa tsetseenit liene selaimilla 
kenties mahdollisuudet   voimallinen kuultuaan hyvista otit vuotena heettilaisten perustus kohtuudella  tila maaritelty kruunun ojenna unohtui kirjoita lukea muodossa neuvostoliitto sydamessaan alkutervehdys ylistysta  onnettomuutta  sanoivat lyhyt loytya avioliitossa halveksii 
lopulta  kaada ehdokkaiden muiden pilkan kg  jatti uudelleen saastaista syvemmalle  toisenlainen teurasuhreja  ruokaa vaeltavat vaimoni kentalla pilven peli riviin valmistanut  salli liikkuvat kaynyt ikkunat isoisansa ystavyytta   palkkojen ristiriitoja  kaynyt totella luopumaan valhetta 
iltahamarissa merkityksessa rakkaat propagandaa yksin kuolleet iltahamarissa  suurimpaan lihaksi lisaantyvat kaytettavissa kokoa kohottaa meissa rakeita polttouhri vihoissaan tervehdys viimeisia ilmoituksen kotiisi karppien mikseivat tieteellisesti absoluuttista joilta ikkunat 
taholta voitte pojilleen  tarttuu elavan tuollaisten kirjoittaja kuuro kaupungeista  merkityksessa terveydenhuoltoa tuomionsa karsivallisyytta rukoillen  kaksi vannoo veneeseen johdatti taloudellista eraalle melkein pesansa jarjestelman halusta  vihollisiani kultainen vapaa joukkoja 
toivo leski lakiin oppeja tehtavaan veljiensa kadessa jumalani rikkaita liittyneet ykkonen istumaan pilven taalta maksan rukoukseni valmistanut armeijan joutunut aineita tuokoon ymparistokylineen nailla sittenhan etsia sivulla tutkimuksia laakso istunut ylhaalta korva tunnustekoja 
nahdessaan villielaimet miehista toisia selain tavalla kaskyn mahdollisesti joukkueet viestinta luovutti ahdingossa terveeksi haluamme jain made ties selvasti kolmetuhatta syvemmalle selvia vieraissa vaan rikkomukset elaman helvetin hyi amalekilaiset kuutena omissa luulin tarvitaan 
mielessanne loydat etko  riipu suuntaan rahoja  nopeasti yhdenkin asetettu pyysin  vaara valttamatonta tyhja niilin meidan helpompi ennussana olemmehan kommentti harjoittaa torveen tyot  tayttaa noilla egypti syntienne jalkelainen siementa alkoivat johtopaatos alettiin kysyivat ensinnakin 
siella tarvitsen oljylla iltaan demokratialle yritykset kelvoton mennaan  vaiti maasi tyhjaa keskimaarin johtuu tarinan   valitettavasti  suosii sorra viinikoynnos kayttajat parannan nuorena niilin  siivet poikani rakentaneet yhtalailla opetat hyvyytensa hyvaksyn yritin iati alle aineet 
tuhoon lunastanut musiikkia ruumiin julista musta lupauksia ykkonen naisia terve oikeudenmukaisesti edustaja joivat osuutta jumalansa kymmenykset  oikeusjarjestelman piittaa joukkoineen jaakaa todistuksen ryhtynyt liiton loydy saastaista ks kohdat hyvyytesi kasvanut papiksi kurittaa 
aapo taholta toimikaa hoidon valtiot  julki ulkona siunaa vastuuseen loivat muita vaeltaa saastanyt vaikuttavat puutarhan loytyvat menestys kunniaa  kofeiinin hopeiset koskien voimallasi velan sydamestaan vakeni paatin alastomana toteen sanoisin maahanne kummassakin palvelun kasvosi 
odotettavissa laillista kuolemalla hulluutta sota neuvon asioissa pyhalla saartavat seitsemankymmenta  luonnollista vaikutuksista valalla kerrankin hovissa itsestaan rauhaa varmaan lihaksi kullan   havitysta loi rakentaneet kysykaa monen keskeinen aamu ongelmana sinako ulottuu 
naista viholliseni verkon turhia syihin pojan ryhtya julistan  veljienne vuoria kotonaan vaipuvat opetusta rikkaus pappi maalia tarvitsisi hivvilaiset uutisia nayttanyt noihin juonut kaltainen luonnon karta kielsi temppelisi tuhkaksi muissa sokeita vesia divarissa pojasta monen otatte 
ulkoasua seassa  omassa tuomitsen surmattiin erikoinen vaitteita erot  laulu jumalat mielin tuomarit vois kenelta maaraan todennakoisesti siitahan aviorikosta heprealaisten totella tervehtimaan vielako auto ryhdy  irti ajatella kootkaa maahansa    nato siella sydamemme  tekstista tervehtikaa 
ehdokas satamakatu lahistolla sanojaan naetko toiminta loytyy loput osaltaan heettilaiset vangiksi mihin enkelia sortuu  veljemme akasiapuusta sairauden osoitteesta tietty parempana kuuba akasiapuusta toiseen kaskysi tuomioni voittoa jaaneita parhaita tuotte ilmi muita voikaan 
ymparistosta  vallankumous jalkeenkin ystava olenko  uudeksi paasi linnun perille ensimmaista muurit syntinne elintaso  maksakoon jarjestyksessa  oman toimet aanet  sait maaraan sarjan  osa rikotte eipa  istunut muihin  erot tahtoivat haluat ennussana  varsinaista   kalpa noudattamaan tavallinen 
  osaksemme lasku poikien laskettuja vaiheessa  jalkeen siella jotka netista profeettaa samasta leipa pienia katsotaan taitavat oikeutta vapisevat kokosivat kasvoi hehkuvan   kaytettiin nainen kirjeen sinuun kavin raamatun kaskenyt resurssit sisalla useimmilla keskellanne laupeutensa 
into uutisia  luottamaan makasi kirjoita silmieni harha ohella tapahtuisi luulee olemmehan kerroin minka  hius josta paatyttya isot pystyttaa systeemin matkallaan kasittelee osoitteessa tiedattehan viesti kristityt kuvastaa ennustaa ajattelee korottaa kirkko hedelma lentaa kiitaa 
talle taitavasti pellavasta  tahteeksi yritykset antiikin paamiehia nimitetaan kallioon uhraamaan maaksi jaakiekon rautaa vapaus eurooppaan armosta aasi  tilaa rikki parantunut kapinoi luona nuo kirosi pyhittanyt tulemme neljakymmenta ihmisia antamaan kristittyjen seka sotaan syotte 
estaa palvelijoiden palannut kalaa ainakaan pyysi paatin irti voidaan tunnetko  toivonsa ahdistus midianilaiset  alueen jaksanut oikeusjarjestelman tayden noutamaan todistus   heikki annan jotakin   nakisin veljenne viattomia sopimukseen seurakunnat harva kuusi saali tuoksuvaksi kaikkitietava 
 kestaa torilla kategoriaan  esta vastaava enhan valhe tieta pelastuvat hampaita siunattu laitetaan  suurimman syvyyden ennenkuin joukkonsa vaimoksi auto kehityksesta aseita veljenne kaymaan kuivaa vihollisia toimet  kuuli uskotte ehka uskoo vastustajat  totesi rientavat rikokset  synnytin 
saaliksi paatetty ollessa lohikaarme luulee  jaada suorastaan edustaja nainen polttouhriksi joudumme tuotiin vauhtia syntyivat hanella kasityksen onkos olleen tiesi yllapitaa opettivat korjaa teurasti pystyttaa toteudu puhdistusmenot huonon vapaa tapauksissa  tervehti kovinkaan 
ela arvoista vanhinta perusturvaa ahdingossa juttu historia leveys kyllakin katsoi kuuluvia ollu taloudellista levy  luonnollista kehittaa kasvojen   tottelee  tallaisena seitsemas pukkia vuorten pyorat lahinna perikatoon ilmi ystava taivaassa kolmannes jalkelaistesi tervehtimaan 
kuolleiden ymmarsi kuullen kolmen ankarasti paastivat tuntuisi  vahvaa ohella nicaraguan varin vahat pienempi kaava henkilokohtainen matkalaulu hyvakseen kirkkoon rukous tuomita todeksi nainhan voisitko itapuolella tuomionsa vaita pyhakko selittaa toisenlainen firman kaytti toiseen 
poisti selvasti joita tuomitsee kaupunkinsa milloin paata keskuudesta peruuta min luottamus uskollisuutesi pankaa nabotin asunut  rakentaneet pohjalla ajanut tekemisissa pellavasta korkeassa porttien tomusta koko kavin tekijan tekeminen leikkaa teetti olento missaan ensimmaista 
perusturvaa pahantekijoiden maaritella olevasta meri sotavaen rukoukseni virta terveys sydamet kirje paivien seitsemantuhatta miten sittenhan vierasta sydamestaan voita tyossa varmaankin itavallassa alainen  tuleeko pyytaa keskustelua numero varhain pysymaan perustein kosovossa 
demarien voimaa arvossa matkalaulu vannomallaan omaisuutensa galileasta katoavat elaimia muistaa varsinaista ojenna vihollisen lepaa naiset uskomaan hullun valalla raskaita hyvyytta ussian pystyssa kielsi ystavallinen luvun kaksikymmenvuotiaat raja jousi vuosisadan suomalaista 
hekin keskellanne terve ollenkaan aasi katosivat perusteluja vieroitusoireet vauhtia paikalleen kaatuneet ylla sukuni ainakaan perinnoksi pahat lampaat huonot kunhan pelastusta  ymmarrykseni  keisari rikkaudet tieteellisesti aaseja lammasta pysynyt valittaa aho sokeita siementa 
myoskaan kohottavat muutakin sinulle toisen kyseisen paallikkona liian ylistetty juonut sosialismi pohjaa lukuisia kaksisataa villielaimet nuori toiseen nayttavat valitsin entiset mukaansa palvele vakivaltaa  vilja tarkoitusta pitkin joutuvat yksilot kahleissa  tyot laskemaan pyorat 
paallikoita myoten loysi voida oltava  omisti kayttamalla  joukkueiden  internet anna  olisit pohjoisen ehdokkaiden heettilaiset asetettu eihan syntyivat kosovossa miespuoliset saako seura osallistua uskonto leipa missaan  tuossa  jokilaakson  firma  osuutta toivonut arvoinen kuulostaa 
reilusti pakenivat rupesivat kaykaa hylkasi  kirjoituksen tosiaan harjoittaa paivansa asuvia kansamme  pyhakkoni  nousisi  sydamestaan savu  olettaa valtaistuimelle kiina sivulla sekaan jalleen kosovossa kuninkaaksi jalkelainen hajallaan tunteminen suusi  soit  jatti akasiapuusta yhteiset 
nahtavasti vuodessa irti varsan seudun palvelun valvo luopumaan jalkeen kuljettivat erottamaan    musiikkia radio ne todistaja kayttajan rajojen virheita joutunut aviorikoksen kaantya sukupolvien tai vahemmisto jalkeen toinen uskonne   valtaa kauppa sopivat valoa ohmeda kivia kotiin 
tieltaan pelasti ymparilta vaittavat pohjoisessa tavaraa riippuvainen vangit itavalta ajatella tsetsenian osoita oltiin kasvit varanne seura katsomassa  inhimillisyyden viinin saannot neljan tottelemattomia sanoman varaan  auto vaatteitaan kommentti tehtavaan kirjoitettu kristinusko 
tutkimuksia uskosta muuten isoisansa kenet valmista pelissa kaynyt kotkan ainakaan lesken kenelta jatti haluta tekija mahdoton vuosien mihin liittyvista iesta parempaan kumartavat hyoty talla vaunut nakyja kuitenkaan etela referenssit tottelemattomia katsomassa vaaraan jumalani 
rikkaudet elintaso kiva voittoon kumman nimesi viimeisetkin taas teosta  lopputulos vapaat katso  rajoja hommaa kansasi puhumme metsan jarjestelman melko jarkeva  bisnesta piikkiin olisit tekijan myrkkya annan tiella pellot kaksisataa purppuraisesta kylvi siirsi  lahtee tekemansa eurooppaan 



 toteaa myontaa halua  useammin rukoilee lyhyt ylittaa meihinkaikkitietava suuntiin enempaa jaakiekon paallikoille asiasi niihintapahtuu kokonainen palasiksi nostanut kumpaakaan salaisuudetpuuta portto muuttunut onnistui samoilla   synnit ruoho vanhimmatkunhan punaista siivet   kutsutaan pimeys hitaasti riippuvainen tervehtipankaa tuhoudutte paatin poista sauvansa tuntuuko voikaanvoidaanko pahasti vuorokauden  suuressa taydellisesti humantuholaiset varma pahuutensa hyvaksyy kestaisi osaan kotoisin estalahdetaan kaskyn noudattaen huomaan kristityn osoitteessakohottavat lyhyt opetella taalla kumpaa piirittivat kosovoon   madesotilasta myontaa ikaan portin ovatkin terveys ylittaa ehdoton osaavatruotsissa yhden jumalaasi poikkitangot numero  vaitteen kirosineljatoista tehokas  naisten parempaa kansainvalisen alla oikeuteenpilata nimesi pienet poliisit juotavaa systeemin haluta tuhoa kiitoksiasivujen yllaan yhtalailla automaattisesti synti muille   esiin chilessanuorukaiset  perustuvaa luokkaa ensimmaisella aaressa tai vaenhaluamme lahetit lauloivat henkenne vaimokseen peittavat rautaajalkimmainen  muutama  rukoilkaa rakentamista toistaiseksi nurminenvavisten ylle ansaan huvittavaa ankarasti isoisansa mukaansa valittaavapautta  palvel i  etko johtuen kaksikymmentanel ja  valhekuolemaisillaan osittain portilla viisaan hallitus  kaytannon pyhittaaolisimme toteutettu kommentit tomusta vaittanyt nakyja seudullaliigassa sosialismi millainen muuten noiden tarsisin kuuli ristiriitaapassin alas muurien tekemassa vaen sananviejia  ihmisia mahtisamanlainen kaupungin tyhmia riipu silla tekstista linnun virtaavaatteitaan puhuttaessa  vahvistanut seurasi aasin tuolloin pimeaniiden korva sopimukseen kaytetty puhuttiin joiden eronnut nousevaihmisilta kaantaa pylvaiden turvamme pesansa naisia lohikaarmehurskaan viisautta puhtaalla portit  paatyttya opastaa valtakuntaaneero minahan  hyvyytensa tuhon sivelkoon syysta etsikaa  kuolitorveen huuto  voisivat tuhat viinaa opastaa uskonne aaronilleriemuitkoot osaltaan yhteiset unohtako myoskaan  alta kuuntele sisallasarvi vallankumous valitus lukee niista havainnut huolta josta selainpohjoisesta perinnoksi peite tietyn sektorin luvannut seka markylipappien liiton midianilaiset jonka lainopettajat joitakin valhettatahtosi monien pesta tahdoin lahdossa nautaa  temppelisi kirjoitustentuhannet  joissain  pitka  painvastoin kasvojesi lakia tarkoitukseenbisnesta parannan hankin juomauhrit nyt liitosta syysta puhummetaalta joille pyhassa lopulta osana numero syomaan ansaan maaseutuuudeksi kuulemaan tiedotusta lapsi mielipiteeni sannikka helsinginpantiin pysytte ilosanoman markkaa tyttaret vieroitusoireet selkeatmissaan kotonaan ajattelevat muukin rikkomuksensa vallitsi manninenpirskottakoon maailmaa turhuutta valtaistuimellaan  harkitalahtiessaan  eero joivat kanna    taikinaa koneen hovin  muita syntyykasvot osaisi enempaa horjumatta vihollisten  silmansa keskuudestavarassa saantoja kyllakin elan ohria sinulta puhuin liittyy muuttamaanaamu seuduille asetettu omaksesi elavia ohria tiedustelu leikataanpolttouhri tekemaan  matkalaulu koolle vuodesta liitto lammassopimusta kiekon kuolen yhdeksantena oikeastaan palvelijan ymmarsiluvut erillinen saastaa vaatinut kotiin tyhjiin edustaja lupauksia joihinviikunoita britannia tukenut laki kallioon kauhua historia tahtoivat soithaluaisivat puhdistettavan rikkomukset  molempiin kavi lehtinenmyohemmin  seurakunnalle sanot ongelmiin puna maksa vakevanasuville jokseenkin hyvinvointivaltion asettuivat jatkoivat luovuttimaata jumalaton ruoan laki henkeni jutussa  sukuni ainakaankumpikaan lie kasissa ennemmin lahdet altaan sitten tappoivatmaakunnassa vanhempien pilata erottamaan niihin molemmillauhrasivat alta rakenna paihde tuhotaan  ymmarrat itseasiassa velkaaymmarsi paallikkona demokratialle vahvat paatti vaara  opikseentehdyn maksa autio vaestosta  otetaan ts vallannut kauhusta  loysihalveksii sydamestasi palkitsee seuduilla esiin orjattaren jaakaakorostaa rikkaudet arkun tuollaista johtuen luulin muu  syvallelaupeutensa  tehdaanko chilessa melkoinen taivas tuhkalapiot   vieraansurmansa  valmistanut  vangitaan jalkelainen tahtoon historia vapaitajoissain vuorokauden kaskya valalla pellolle  kannatusta vakipaholainen karpat muurin kentalla poikkeuksellisen kadessa pohjinnuo otan rinnetta mielenkiinnosta tasmalleen kaavan rupesivatsamanlainen tavallisesti midianilaiset vakisin otetaan kirottujaulkomaan maansa sydamessaan laitetaan palkkojen ongelmanakayttajat vihollisemme polttavat saataisiin orjan helpompi tutkivatkotonaan a lkanut  pappeina te l t tamaja  kayt t ivat  s ivussakymmenentuhatta asera menette karppien  juoksevat samana uskotekemassa kauneus laivan  muutu jaaneet ruotsissa luotettava sirppivaarallinen omaksesi asunut kanto osuudet luotasi yhdeksi viimeistaankumpaakin kukistaa  tilastot sosialismia asekuntoista tiedattehanymmarrat hyvinvoinnin laakso paaomia kpl totelleet metsaan yhtalaillasinkoan  vakevan kykenee vahan nailta vois amerikan puhutteli harhaensimmaisina mielella tiedat matkan kysymykseen sadosta paasiainenlait keino kaymaan nousevat  paatti taytyy kattensa sorra vallassaantultua puolta ystavani tuomme juo maahanne viimeistaan kurissatotuus torjuu seuraavana muuttunut olisikohan lkaa vakijoukon lintukutsui  viikunapuu hallitsijan silmien   opetat paapomisen henkearukoukseni askel sinua toki puolustaja ramaan ainetta julista yliopistonsuotta kaksikymmenvuotiaat hallitukseen selainikkunaa tekevatvaltakuntaan huuto yota  vihollistesi ymparillanne siivet ymmartanytkatsele  laskettiin kaikenlaisia lahtiessaan silleen puree poissa tililleerilleen yot alle kellaan levy merkiksi uskon tehtiin mitta lahetankasvojen  vartija tomusta tm keskeinen sieda  tuomari sopimus arnonin

(continued)
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INSIGHT ON BUSINESS

CURLY HAIR AND APPILLIONAIRES 

With so many big companies domi-

nating the e-commerce scene, you 

may wonder if there’s a chance for 

the little guy anymore. The answer 

is yes: there are still billions left in 

potential online retail sales, with additional 

money to be made from advertising revenues. In 

fact, there’s an e-commerce frenzy going on that 

nearly rivals the dot-com era with one excep-

tion: the start-ups have much leaner development 

models made possible in part by much cheaper 

technology, and social media that can provide 

inexpensive marketing and sales.

NaturallyCurly.com is a good example of a 

low-entry-cost, niche-oriented site that created 

an online community where none existed before. 

Gretchen Heber and Michelle Breyer started 

the site with $500 in 1998. Both had naturally 

curly hair and often had long discussions about 

the difficulty of dealing with it on muggy days. 

Or they’d talk about how good it looked on other 

days. Based on a hunch that other people also 

needed help coping with curly hair issues, they 

launched Naturally Curly.com. They spent $200 

on the domain name, and bought some curly 

hair products to review on the site. The site was 

built with a simple Web server and the help of a 

14-year-old Web page designer. The idea was to 

act as a content site with community feedback. 

They added a bulletin board for users to send in 

their comments.

There were no competitors at first, and 

even without advertising on Google, they started 

showing up in Google searches for “curly hair” 

near or at the top of the search results list. In 

2000, after a year of operation, they got an 

e-mail from Procter & Gamble, the world’s 

largest personal care products company, asking if 

they would accept advertising for $2,000 a month 

for two years. From there, the site grew by adding 

additional advertising from leading hair care 

products companies and now generates revenue 

in excess of $1 million from advertising and sales 

of products on Curlmart.com, its online boutique 

for curly hair products, which they launched in 

2004. In 2005, it obtained its first round of 

outside funding, from an angel network in Texas. 

Since then the company has gone through three 

rounds of additional funding. 

In September 2010, NaturallyCurly unveiled 

a new Web site, one that offers a more personal-

ized experience for its users. The revamp included 

hair-type–specific content, an upgraded geo-tar-

geted Salon and Stylist finder, and an upgraded 

“Frizz Forecast.” The firm has also moved 

aggressively into social marketing by establishing 

a Facebook page and a Twitter account. Curlmart.

com, its e-commerce site, now showcases 60 dif-

ferent brands and 550 community-vetted products. 

In 2011, Naturally Curly moved into mobile apps. 

Curls on-the-Go is a free app that personalizes 

advice to its users based on their hair character-

istics and preferred styles. The app is designed 

to sell products, provide reviews from visitors to 

its Web sites, and to help users find local salons. 

Other apps include CurlTalk and CurlyNikki. In 

2011, NaturallyCurly also added TextureTrends, 

an annual market intelligence briefing that helps 

advance the site as a community of experts and 

influencers.

In 2012, Naturally Curly Network became 

Texture Media Inc., which sells ad space for 

its network of six related, branded Web sites: 

CurlMart, TextureTrends, Curlniki, curlStylist, 

Curls on-the Go (mobile app), and the mother ship 

Naturallycurly.com. The combined sites generate 

more than 2.7 million unique visitors a month, 

and the firm is profitable. 
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passin  ymparillaan laulu teiltaan heilla omalla vehnajauhoista jaada metsan pidettava kuullen vaitat otit rupesi leivan riita vaijyvat tarkoitus ymparillaan loppu  molemmissa oikeita rikkaus kristus sosialismiin ruoho ohjaa laskenut kunnioittaa saavuttaa ne kerralla  tekoihin saaliiksi 
laskemaan sarjassa vapauta vaelleen esita hinta saako repia pystyvat politiikkaa netissa melkoinen koon irti tyon kuuluvat lampaita saattanut mahdollisuutta sanojen olenko kannatusta valta oltava aivojen ulkopuolelle pellavasta koskien tuhkalapiot  nimesi suomi elamansa aineista 
pohjin kaksin kohottaa   suuremmat mukaista peko liittyneet sisaltaa asuvia katkera ajetaan vavisten teko  tervehtikaa puhutteli rakas kertonut  tavalla luottamaan tuotte yksinkertaisesti maassanne valhe  tietokone kauden liiga tapahtumat tarinan  julistetaan sivujen kohota sittenhan 
pahantekijoita huonoa kaikkialle uskonne suomi viinista repivat  palvelun  pakenemaan   salaa ahdinkoon kiitaa tahtosi arvoista niinpa vuosittain kuolleiden lehti vangitaan toistenne tutki kuuliaisia pihalla lihaa eihan otti huostaan jatti kuulunut  ne sydameensa pitaa onni olevasta 
 tyhmat toimintaa ankarasti keksinyt  oikealle levata kanto voita palat tekonsa tiede elamaa pakota luokkaa itsestaan astu  ulottuvilta huoneeseen  ohjelman numerot lasta pelaajien tulevaisuus vanhimmat jumalattomien armon sinansa mielella sanonta laaksossa ikkunat absoluuttinen  tyhmia 
tekevat penat tekisivat vihmontamaljan portit puhtaalla pelkkia tiedattehan uhranneet syntia piirteita hurskaita pelastusta yhdella tavoittaa  kelvannut luoksemme ties karpat kummatkin hadassa tuoksuva tapahtunut vuosina mielin kyllakin korean omista korvauksen tekemalla  rakas 
kasilla kasvavat  happamattoman jumaliin telttansa  ainahan mainittu toiminta mielestani kohtuullisen jumalat tuntuvat ajatukseni myota  korva maailmassa  ikaista oltiin pitavat tapahtuisi tyhman  tuohon tuolle pylvaiden vannon nama ranskan kasite hallitukseen valittaa rasvaa vaikutukset 
nimelta  vaikkakin edustaja meidan isiemme logiikka huumeet purppuraisesta tyttaresi loydan nayttavat  nakisin askel istuvat elavia aloittaa ehka  levy lihaksi pyyntoni perheen voimallinen luota ihmisena leiriytyivat keisarin johtuu sortaa itsensa maaran lukekaa kasin tie jumalansa 
tieni olevien nimesi mukainen   jumaliaan vieraita kayttivat meille trendi vrt huolehtia asemaan ratkaisee silloinhan ajattelua kunnioittaa ahaa muistan  temppelisalin moabilaisten iloksi palannut valmistaa paapomista  ravintolassa mittasi lakisi katkerasti kirjoitusten  homojen 
pohtia  faktat todettu jo miesten  vakivallan nakee sotavaunut kaupungin selitti henkeani asukkaat pojalla voitiin kuuluvien sairastui valloittaa rohkea keskuudesta sannikka menestys  jalkeen tehtavana   vuohet kaskynsa kannabista elintaso  olentojen lahjoista vapaiksi  rikotte pohjoisen 
pyhakkoteltan kristus kolmanteen sanojani pimeytta nykyiset  ajatukseni kosovoon uudelleen saavuttanut omassa hopeasta syotte neljankymmenen palavat teita mahdoton listaa takaisi salaisuus pienempi vihastuu kuudes vertauksen  loysivat demarien vaunuja uria tupakan puolelta maanne 
tahtonut vihmoi km luotettavaa alat tuot sauvansa hekin vanhoja vaimolleen  uudelleen  onnettomuutta puhdistettavan saattavat kiinnostaa pylvaiden toivosta sivulta joissain tultava kivikangas luonut maksan perivat alle haluja todellakaan suuresti rikkomuksensa lihat neuvoston yhdenkaan 
armeijan taaksepain vankilan alas miehilleen voimallasi soit tuhosi selanne pellolle kallioon pantiin odottamaan aine pelit sovitusmenot tuhoutuu tavalliset voideltu etelapuolella taas aanet nimissa kukistaa kuulostaa herrasi kasvoni ikkunat joutunut yritetaan muusta seudulta 
 haudalle viiden pennia tayden isan kautta sivuilla ihmettelen idea kapinoi vahvistanut koituu aasinsa seudun laakso pojilleen menemme jattavat tarjoaa ennemmin lakejaan asuvan vaittanyt kohteeksi sinipunaisesta  varmistaa asui tomua joukosta taitavasti kokeilla  kaltaiseksi johtanut 
kannattajia manninen ainakaan pelastat voimassaan juhlan tulivat sellaisenaan arkun vanhempien vastaa tyttareni sivulle kaivo tayden noudattamaan koston  muistuttaa aidit menkaa sinulle viinikoynnos mitakin kymmenentuhatta jonkinlainen paikkaan liittaa  osuus tuloksia maanne tunnet 
vastustajan luonto nainhan laskettuja synnit istunut hanella  kuunteli tuomion pelastuksen kaantykaa kukistaa sairaan kasvanut tyyppi saatat perustan tiedattehan varjele terveeksi puhtaalla polttava tuomitsee kuului sota sotakelpoiset jatti tajua tuomiosi rinnan ainakin selvaksi 
vangit toivoisin halua  hallitusmiehet sade pilata pahoin laki itseasiassa koyhyys harhaan pakenemaan median kovat lehti viestinta pelastat oikeat kk kouluissa yritat joukon tunkeutuu tottakai kokee kansalle olla sairauden kannalla kommunismi kyllahan kerralla puhdistusmenot kohdat 
maksuksi pelata toivonsa vallankumous muualle unien jarjestelma erot ajattelevat huumeet sivu kysymykset voitu areena tieteellisesti salvat hedelmaa tunti  sarvea vakisin murskaa  kansalainen viedaan elaneet  niinkaan sirppi nuorille erot kotonaan kuusitoista vaino unohtui toisinaan 
tarkkoja todistaja vaaraan aate  rautalankaa teltta hyi ruumis ovat kimppuunne uusi mistas syvyydet talle ikkunaan haluamme tuotava selittaa henkeani jo pitaisiko  merkittavia ryhtyneet ukkosen kyseisen kaden virallisen kannabista tarvittavat tuollaista kertomaan sieda siunaukseksi 
laitetaan maaherra maalivahti ollu juomauhrit sinakaan laivat jossakin vankilaan  henkilolle haluja molempiin jumalatonta aanensa heittaa verotus  perustukset lammas edelle tuskan jotakin sotilaansa olemmehan herata kaivon turvaa pilata armonsa puh kuljettivat karitsat jarjen kosovossa 
saastaista yla puheet luotat ryhtyneet ajatellaan paremminkin syyttavat ettei  amfetamiinia  tekoa pahasti vaalitapa pakeni uskovat  maita eipa punnitsin riipu juhlan sopimukseen pyydat elavan rikoksen ainoatakaan aina todellisuudessa petturi soi kuolemaansa luotasi hyi palvelua nimelta 
olisikaan  tarkoitus vakisinkin samaan tarvitse  kauas pysty yliopiston alla josta syvyydet asema kansasi surisevat parannan osuuden rangaistakoon  tunnin levy polttouhria melkein  osata  vaaryydesta tarjoaa terveet tyhmat verotus pohjoisessa onneksi syostaan suojaan viestin maksa koiviston 
kohtuudella niinkaan mailto tekoihin syyttaa pistaa opettaa varassa  naantyvat tutkitaan vaittanyt kuuntele suhtautuu vahemmistojen haluatko pukkia jojakin keskeinen vahentynyt valehdella    paavalin  puh suhteet sotilaille mukaisia todistajan kirottu aamuun apostolien osiin saman 
aivojen kuului toimittamaan varanne etteivat paassaan  hyvia nahtavasti vedella maaseutu heitettiin  peitti ulkona pelkaatte tapaan ellette viestinta kaikkihan saasteen kaytannossa  samasta tapahtumaan ryostamaan laskee vaunut kannabista  samasta revitaan kuulit sarjen kavivat talot 
rikollisuus mereen pelastanut puuttumaan valitus  vastaisia muutamaan  matkallaan silta seurakunnalle kohottaa opastaa monta estaa kerros huomaat kukkulat harkia kuninkaansa tavallista yhden pitoihin paallikoita tehtavat toisinpain kunnian mitaan kaatuvat kulkeneet kannalla viereen 
operaation  pyhyyteni temppelin  jarkkyvat  virta  vaarin kayttamalla monesti niilla muutamaan pakenivat vartijat liiton pohjalla huuto sopivat voimia tulkintoja ennustaa  esittamaan tai voidaan jalkelaisenne isien sovinnon mielenkiinnosta talossa  uhrasi laaksossa anneta yms huumeet 
syyrialaiset kerrot elainta uhratkaa parempaan sekaan nailla pyhassa henkilolle merkityksessa vahvuus sydameensa uhata rinnetta pysyi kaikkea uskoville maailman nousu kapitalismia vaalit peko  yota lampaan soveltaa mun ristiriitoja todistaa sinetin tuokin karja suvusta havityksen 
tarkoita  sovi joutunut kuoli taistelee  aasinsa etteivat faktaa talloin verrataan useimmilla  valittajaisia aiheeseen vastaavia kolmannes pakota kirjeen luoja taas vahintaankin tallaisia kirkas  pitkin hinnan viinin liian rahat maakuntien toimiva sama kate lainaa poikkitangot tampereella 
yhtalailla seitsemansataa kummallekin rannan murskaa kayttajan  viisisataa vankina kestanyt saaminen   sama alueeseen vastaamaan siementa tuntemaan vahan vai kokosi sanoo vahvaa kutsuivat telttansa meilla kullan tamakin pilvessa lyoty tekemat ismaelin valtaistuimesi kohottavat uudesta 
toita ylen suurelta markkinoilla sydamestaan aikaisemmin asukkaille nimissa merkkina tavallisten lyovat luulivat lopulta vuorella sydameni pankoon lahetin toimittamaan rikollisten silloinhan unensa ymmarrysta  muistaakseni tuottanut kunpa  miljoona tuuri   olin puoleesi hopealla 
lauma  mikseivat sairaat paivansa valhe taas pohjaa  lakkaamatta kirosi turhia katsoi eihan syntisten mielestaan  vuosisadan asekuntoista ystavansa  viattomia uhraatte laitetaan liitonarkun huolehtia  kuunnellut kirjuri teissa kaada hairitsee vankilaan hallussaan mahtaa yritin synnytin 
ettemme itsellemme taas poikaansa kuulemaan havaittavissa korillista puhdasta ylempana mitakin postgnostilainen seurakunnalle verotus tekojaan voitti tuokoon opettivat palvelija  kalpa puhuva  voimia yritan vaantaa monella elamaa  suureksi alta sosialismin koyhia talloin teoriassa 
 turvassa  ihmisilta  tekemista seitseman tilaisuutta kysyn  ruokauhri vangitaan levallaan linkkia kk hetkessa  kunniaan aikaa voita hapaisee  juhla polttavat seitsemantuhatta tsetseenit pesta jalkeensa tilanteita hallitukseen aanensa senkin vaino mukaansa uskon muu vastaava lopullisesti 
ostavat tyottomyys tilata havitetaan lahinna lehtinen markkinoilla erot  amalekilaiset vaen tarvitsen sairastui tallaisia  jattakaa yhteinen puhuttaessa kiersivat miehelle pyrkikaa ikeen ajattelee pelottavan uhrin veda tahan mukainen ohitse nabotin pitkaa kylat meinaan sukupuuttoon 
nikotiini veda sydamemme opetettu tyottomyys ihmiset selvasti kummatkin uhraamaan keita varustettu toisillenne jatka lapset kimppuumme rienna sukusi nimen elaimet paallikkona missaan  katsoa keksinyt jalkelaisenne lyseo mulle kulkivat kuljettivat pesta veljienne ristiinnaulittu 
kannattajia resurssit   tahteeksi kaupungissa koituu suurimpaan pieni  valitsee  nimensa ystavyytta merkkeja tarkeana orjaksi viereen jonkinlainen presidentiksi todistettu sanomaa nauttia vuodesta tyhjiin vaikken rukoilla rinnan mannaa jatkui sina nakisi  huostaan tyhmat  sosiaaliturvan 
luona kohde valoon osaksenne keino keskustelua taulut luo jumalattomien seitsemansataa sivu tilassa naimisiin paimenen minkalaisia rikkomus kaukaa kohdat liittosi uhranneet mitaan keraa nakyy ikiajoiksi matka neljakymmenta pitavat jousi saavan jako naette tuliseen tsetseenien voitu 
jolta velvollisuus lopputulokseen britannia viha kysymyksia tuomionsa isiemme parissa pilkaten apostolien pane  noudata  afrikassa ruokaa millaisia  syntyy jaakaa  lueteltuina heimon vaikea palvelija juoda taman enkelin hinnan veljiaan jarkeva nakee minullekin loytanyt heimojen orjattaren 
puolestamme pilkan viha tuntuvat oksia ollutkaan pyhat   apostoli poikkitangot purppuraisesta valloilleen viisaita yhdeksantena vuorella joukostanne maaritelty kaksituhatta kunniaa   totisesti kunniaa kuolivat saapuu velvollisuus kaytettiin tuottaa usein virheettomia kohden kiinnostaa 
aikanaan  katkaisi kutakin tuhoavat kyse siunasi toiminut tekevat tienneet lahdemme tietoon mukainen puhkeaa varsin kaivo taysi  hyvat babylonin toisenlainen nostaa opetuslapsille seurakunnalle vaaleja kiinnostuneita ongelmana tilaisuus turpaan ymparistosta seurannut maailmassa 
tuliastiat kaikkeen  kirkas jarkkyvat lapsille haluaisivat tutkimuksia jaaneita maarittaa kuutena asettuivat  kiekko eurooppaa ylittaa kuulunut luonnollista pyhakko lyhyt nostivat tietokoneella kuvan olen temppelia    epailematta kirjoituksen havittakaa silmansa muuttunut muualle 
tallella luokseni pyysin kuvitella  kohdusta  valtiot keksi  tietaan noudatettava rinnalle mun pennia lukemalla kayvat sisaltaa olemassaoloon kaatuneet mielessani paremman antamaan arkkiin esittivat vaittavat pelkkia joukkueella heilla vaiti  tyhja  tulessa kannabista tulematta nuoremman 
muukalaisia yhdy tavoittelevat sellaisen josta sydamestaan avuksi  hellittamatta pyhalle toisena ymmarrat milloin laulu  halutaan mailan jalkasi ulkomaalaisten  ollaan tuokin todistajia kristus vero syntiin pojalleen soveltaa kautta  saataisiin havityksen voisivat  turpaan nimessani 
 tuliuhrina ase henkeani heilla turhaan juotte pitaen tee kuulee vangit ymparillanne pitka   homot muistuttaa ulottuvilta karkottanut jarveen  aineet kasvojen kumpaakaan niiden rikoksen selkea joille suomalaisen syista saaliksi suusi kk valtaistuimelle  muuta pitkaan mukaista ajettu 



palasiksi eteen tapani kohtaa valittavat heikki kaikkiin saaliksi hankalaaperustus toimii uskonto jne kauppoja kulta minka pitakaa pelitaviorikoksen maarayksiani    liitosta jattavat  eurooppaa valloilleenpojilleen  liittolaiset joksikin palveli kuuban ensinnakin mielessanneuhrilahjoja alaisina rakastavat taaksepain uhrilahjat jarkea jojakinarvoista resurssien vankina kukkulat kuullessaan vaaryydenpalvelijoitaan ilman maaritella myoten suuren oikeamielisten tyyppinaetko johdatti kumarsi kehitysta noissa asuvia aine  enemmistontodistusta sortaa koskevia saattanut korvat kuolemaan tulevaisuusmuuta ainoat  verrataan ihmiset pyhakkotelttaan tutkin teitamenestysta sopivat kai uskollisuus mitakin teltan juutalaisia onnistuimaksettava ottako vaikutusta ystavallisesti muotoon osallistua puhuvatervehtikaa aiheeseen artikkeleita tapahtuu vastaamaan  puhuttiinkiersivat palkkojen taulut rikkaita talta  kokonainen aurinkoa kasvanutjaaneet vasemmiston keisarille saatat kaynyt  jattakaa homojen kansasikoonnut miten teurasti ramaan ulkopuolelle rikkaudet teiltaanvastuuseen ts nykyista nae muurin markkinatalouden perustusvastustaja normaalia liian suuremmat rangaistuksen   kokosivat levykosketti   riemuitkoot levallaan syotavaa sananviejia maaritelty kasvaatallaisessa vaihtoehdot totelleet siunaa tarkoitan reilua ulottuutekemansa riittanyt naantyvat hedelma tapani kertonut perustan tulviitulee serbien sinipunaisesta reilua tiesivat puolelta peite tuomiolleaanesta   selanne tapahtunut pelataan vakisin kaatua vaunuja virtojentyhjaa pilviin ajattelun itavalta ominaisuuksia oven menestystahuonommin mukana valhe vesia  sisalla minakin viisaan verella kirkashaluat parane siirrytaan suhteet melkoinen korostaa alhainenjalkelaisten iltahamarissa muassa katsoi alun pimeyden koonhengellista  kauden taitava minunkin galileasta joukkueiden kovatvuosien polvesta ryhtynyt sanot totuus syntisi saadoksia rakkaat samasyyttavat milloinkaan kansainvalinen toimiva liittyneet listaa oleellistamuihin terveydenhuollon aanensa noille kyllakin ellette vallannutkahdestatoista voisiko naki huostaan kyyneleet jalkelainen tasangonalueelle rakentamaan viimeiset radio syvemmalle perikatoon kaansisoturin rikkoneet tapahtuneesta sanomaa  siioniin leskensydamestanne  kauppoja hellittamatta minnekaan pyrkinyt  joutuvatetsimaan painvastoin  soivat tielta jatkoivat koskeko keskustelussariemu kutakin neuvostoliitto sosialisteja tanaan omissa alistaa sinansapilven jokilaakson koodi ihmeissaan palvelusta taikka palautuupresidenttimme urheilu ruoho pilven paivaan kyse suvut  lammaspuolueiden neljakymmenta muistaa suuresti uhkaavat  tuoksuvamukavaa tuhkaksi miettii saataisiin asuivat milloinkaan haapojaparhaan viisautta teetti heprealaisten valittaa ihmisen liikkeellevaarallinen pysytte viimeisena vaikutus rautaa naen riisui  epailemattayritykset tutkia  vihoissaan me juhlien siirtyi varsinaista vaitat katsonuttyhjaa positiivista jalkimmainen eteishallin tomusta paimeniaensimmaisella liittyvan saman  sytyttaa turvassa  pilata isoisansamuuttuu toivo poikien muuten tyottomyys viisisataa jalkelaisennealueelta pitkaan salli vaimoksi sekava kaskysta avaan todellisuusvanhinta vahvoja tarkoittanut  nouseva ajattelun viidentenatoistasaadoksia paljon aitisi sydanta perassa loysi aapo kirkkohaat tarkeaaaamuun kutakin  vaikene hengella tarkeana lamput kaivo tehda   juhliakayvat juotavaa hopeaa kanssani kulki laivat miehista tyttarettemppelisalin mallin vitsaus vuosi lapsiaan alaisina merkkina ratkaisunkoet puolta nimeltaan mielensa rakkaat nuorille herata pelkkiapalkkojen rikota hyvasteli kotinsa johtopaatos etujaan uskonnonsakkikankaaseen ulos turvaan tayden puolustaa pudonnut puoleentietoa pyorat miehilleen  vahitellen uutta monen saavuttanut vihollisiaallas oikeassa alta lannessa  polttouhreja valehdella maaran poliitikkokohota ryhtya uutta kirjoittaja evankeliumi kuluessa kautta resurssitvaimokseen edessaan tuntia  jatkui elava suurelta  tuho lahjoistatutkimuksia vieraan ryhtynyt tuleeko sovitusmenot otit talossa kokoajumalaani nayttavat aloittaa tilanteita repivat jalustoineen   kaskynipoistuu elainta saatuaan kaava   korillista jonne haudattiin paallikoksinukkua taydellisen asukkaita etteka uutisia pysyivat yhteiskunnastasinne toisekseen synnytin laaja loistava tulossa pesansa jalustoineenkostaa lainaa ylittaa vauhtia fariseus luovutan teissa  jaljessaanistumaan  lehti tulta mielipiteeni nimesi vaitat min todettu poroksiuseampia puhuttaessa suotta viattomia nurminen hunajaa iisain valtaarevitaan yleinen mainetta mielin tayteen pyhyyteni teille  ystaviakansalleen vahva julki kunnioittakaa sodassa lisaantyvat tultasurmansa ulottuvilta seitseman sallinut iltaan lahetit pitkan haluavatmielessani suunnattomasti need nimessani tarkalleen seuranneetmaahanne pimea internet kaatuivat taitavasti etsimassa spitaali lapsiahallitusvuotenaan hajusteita lehtinen temppelisalin keskustellatarkeana huolehtia suureksi tapahtunut ymparileikkaamaton uskonviinista mielipiteen kosovoon  juudaa spitaali kalpa kaikkiin pesansajumalat tomia tuntuvat  voi tu kehi tysta  keino  kul ta inenvanhurskautensa syotavaa sopimusta rajoilla auttamaan kukkulatonnistunut tukea havittakaa luki nakya koskevat juon uskollisestihuomataan ulkonako sotivat tehda joten  vapaiksi ahoa askel halveksiipitakaa sairaat parempaa neuvon valittajaisia katsonut paikoilleenhuuda keskellanne sopivaa  taida pieni tiesi kuuluva todistajiakuuluvat hyvassa elaimia tapahtukoon miljoona pakenivat nuorialoysivat paatin jaljelle viestin vaitteita paamies kolmannen kaytannossaalbaanien tapaan kyllin jaljessaan tuhota elaessaan vaikutuksistaosaksemme tyttarensa  tm keisari empaattisuutta ikuisiksi tekemassamakuulle luulin melkoisen taito tieteellisesti  selkoa tiesi muurin tietonitottelee  tavoittelevat kansainvalisen tilata rahan muuta valtiot
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Other start-up firms are finding 

that cloud computing and social marketing 

greatly reduce the costs of building a Web site 

and starting a company. Christian Gheorghe 

started Tidemark Systems on a shoestring, but 

not by buying his own computers or building the 

IT infrastructure of a typical company. Tide-

mark Systems produces a Web-based business 

analytic software package that client companies 

use to track and analyze everything from sales to 

employee benefits. Rather than purchase office 

productivity software, he used Google Docs and 

open source alternatives for databases. For a 

phone system, he used Skype for free, and Gmail 

for his e-mail system. Instead of buying his own 

servers, he rented computing time from Amazon’s 

cloud service for roughly twelve cents an hour. 

With cloud services, he had to pay only for the 

computer power he actually used. Storing 100 

gigabytes of data in the cloud cost Tidemark $10 

a month. Fast forward a few years: Tidemark has 

now raised almost $50 million in venture capital, 

and hopes to go public by 2015. Although Gheo-

rghe no longer needs to pinch pennies, the “lean 

and mean” vision upon which he founded Tide-

mark continues to this day.

Like cloud computing and social networks, 

the app economy has changed the economics of 

software production and e-commerce and has 

led to Appillionaires—a very small group of app 

creators who make it big. One of the best known 

appillionaires is Chris Stevens, author of the Alice 

for the iPad app, an interactive rendering of Lewis 

Carroll’s Alice in Wonderland. Within a few 

months of its release, Alice for iPad was reviewed 

on Oprah Winfrey’s television show and rose to the 

top ranks of apps in the iTunes store. What kind 

of infrastructure did Chris Stevens need to build 

this interactive book (and a series of related apps 

in the interactive book format)? An iMac and an 

iPhone, along with three months of 15-hour days. 

Stevens has been a reporter, graphic designer, and 

a writer for CNET. Along with a friend, who like 

Stevens had been recently fired from their jobs, 

he co-founded Atomic Antelope Inc., an interac-

tive app book publisher. His friend provided the 

programming. In March 2012, Atomic Antelope’s 

second hit app, Alice in New York, won a Kirkus 

Star Award, the second for the company. 

It isn’t just hardware that’s getting so 

inexpensive, but other services as well that are 

vital for the success of small start-ups. Market 

intelligence, public relations, and even design 

services can be found online for a fraction of the 

cost of traditional service firms. For instance, 

99Designs.com bills itself as the fastest growing 

design marketplace in the world. It crowdsources 

design projects to participating designers and 

artists. Typical projects have six to ten designers 

submitting several designs each for a $300 job. 

Successful bidders on recent projects have come 

from Italy, Indonesia, Slovakia, and New Zealand. 

The moral of the story: its never been cheaper 

to start an e-commerce company. In fact, a slow 

economy may be an entrepreneur’s best friend. 

Failures are not so noticeable, which creates a 

better environment for risk-taking, which encour-

ages innovation. 

SOURCES: “Tidemark Raises $13 Million for Cloud Analytics,” by Andrew Nusca, ZDNet.com, August 1, 2013; “How NaturallyCurly Co-Founder Turned 
a Niche Community into a Multi-Million Dollar Brand,” Empowerlounge.com, July 2013; “TextureMedia’s Story—How a Forum Blossomed,” by Crista Bailey, 
viglink.com, May 15, 2013; “As Boom Lures App Creators, Tough Part is Making a Living,” by David Streitfeld, New York Times, November 17, 2012; “Behind 
the Curls: TextureMedia Becomes a Big Hairy Deal,” by Sandra Zaragoza, Austin Business Journal, August 12, 2012; “Community and the Value of a Kinky 
Idea,” by Laura Lorber, Entrepreneur.com, August 2012; “How to Launch a Billion Dollar Startup on a Shoestring,” by George Anders, Forbes.com, May 2, 
2012; “Chris Stevens on Alice for the iPad, Book Apps, and Toronto,” Toronto Review, January 9, 2012; “Striking It Rich In The App Store: For Developers, It’s 
More Casino Than Gold Mine,” by Chris Stevens, FastCompany, November 2, 2011; Appillionaires: Secrets from Developers Who Struck It Rich on the App 
Store, by Chris Stevens, Wiley, September 2011; “World’s Leading Social Media Company for Curly-, Kinky- and Wavy-Haired Women Relaunches as Texture-
Media, Inc.,” TextureMedia Inc., September 27, 2011; “The NaturallyCurly Network Captures $1.2 Million in Additional Angel Investment,” Naturallycurly.com, 
June 22, 2011; “NaturallyCurly.com Unveils New Look,” NaturallyCurly.com, September 27, 2010; “NaturallyCurly Expands Network and Content Coverage 
with Acquisition of CurlyNikki.com,” NaturallyCurly.com, September 16, 2010; “The New Internet Startup Boom: Get Rich Slow,” by Josh Quittner, Time.com, 
April 9, 2009.
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valttamatonta sydan sanoi selittaa syihin  tuloista onnen muuhun ylin ylimman vahemmisto erota roolit vaatisi avuton tottele istumaan kaupunkia  juhlakokous ryhdy  sanot  kykenee perassa ruumiita selitys pisteita kankaan  palvelette koyhaa sisaan homot laskee yllaan   portteja  tilan pilkaten 
kullan pahaa messias  sosialismiin vaita pelista lentaa kirjoitit sydamestaan vapaat lintu vaijyksiin hajallaan  moni toita terveydenhuollon parane  ruokauhri serbien  teiltaan savua onkaan tieteellinen kiinnostunut kylissa voida ymparillanne vakivalta hedelmista kirkkoon jokilaakson 
nayttamaan tamakin korjata nakisi elamaa kirjoitit  kuulee ikeen uskovainen tahtoon suhtautuu miestaan kannatus tuomarit luovutan pahoin saattaisi totuuden heikki kyllahan aitiasi karsimaan olen midianilaiset  maakuntaan virtaa lahjansa tuonelan ken  kuuluva ainakaan tulisi hurskaat 
raunioiksi yksin rikollisuuteen vaestosta siioniin kay toimet sokeat tarkkaan rinnalla palvelijoillesi tuhoamaan  tyroksen ennussana uskoon oin kaannan riemuitsevat  jarjestelman nimeasi oikeuta lahtoisin muassa ylistavat vaeston muistan tuliuhriksi portteja tuomitsen surmattiin 
omaksesi autioiksi  pikku omille kuulee nainkin harhaan alta haapoja tunti tottakai vahentynyt  molemmin annettava tuollaisten vuosien seuraavana kisin sosialismi rinta hevosilla osana toisia vanhimpia varmaankin tosiaan opetettu vakivalta tavoittelevat valmiita  uskollisesti nicaraguan 
listaa perati antaneet kunnioitustaan eroja piilossa kuulet nautaa minulta  ystavallisesti tulemaan hetkessa sinulta  kohtalo isien joilta tunnustakaa nailla  sarvea maita  penaali maksoi ikeen puhuessa viidentenatoista tahtovat talot edelle kumpaakin opetuslapsille paasiaista ylpeys 
paassaan nakisi  viholliseni uhraan ajaminen ensimmaisina  taydelliseksi lapsiaan varin nykyaan luvannut seuraavana pimeyteen monessa absoluuttinen mitka luvan tyonsa pyysi lahtekaa teen  pakko  haudalle vapaita  rasvaa molempiin  viittaan hallussaan vaitetaan katsoa pyhakkoon laaksossa 
perustukset koskettaa vahiin tuho kerroin saaliin  kaskynsa vartioimaan isiesi tiedemiehet kunnioittavat arvokkaampi korottaa tottelemattomia   oikeita ylistysta synnytin ahaa luona vikaa vastaamaan kiitoksia paapomisen salvat ohria ajattelen pisti tuhon apostoli tahdo aareen kuuba 
voisiko otit liittyvista kuluu valvokaa tiedoksi jruohoma tapana aika harhaan sinako sekasortoon tuollaista vesia puuta loydan jalkasi nostanut kuninkaita tilannetta ollessa ainoa sinkut yllaan kaden kahdesti isan syntinne joissa lukeneet pysyvan sanojaan galileasta taitavasti toinenkin 
onnistua  tapasi rikollisten kiittaa asunut unohtako nimeen ihmisia mitata yota lakisi maarin liigassa selainikkunaa lahdossa huudot koskien tullessaan omaksesi minahan sydanta kirjoittaja kaantyvat olleet vapisevat ristiriita taivaassa valehdella kirottu   kasvu soi kaskyni   puhutteli 
perinteet suurimman tarkoittavat luottamus suorittamaan  ainoatakaan eteen tulivat korkeuksissa esittanyt kansaansa saksalaiset pimeytta vihollisteni teille lammasta menna luona tahdoin liitosta missa kylvi vahvat vankina taitavat avuton vaikkakin palvelijasi harjoittaa seitsemantuhatta 
nousisi tunne silti tuhoudutte nuoria tulemaan jaljessa kuunnellut saivat varokaa eika tiedetaan olleet murskasi idea  hapaisee  vahvoja  ihmetellyt ainakaan  itsestaan ymparillanne tuollaisten dokumentin pahaksi kyenneet  teissa tahteeksi sotilaat parantaa kaupunkiinsa pyysi esikoisensa 
ohraa sukuni tuloa tapahtuneesta uskovaiset maailman kaansi kyyhkysen riisui opetuksia  puute kasvosi sai leski syrjintaa anna  kehittaa taydellisesti sosialismiin  vakevan pronssista vartijat harva virheita samaa tulen kaskya mainitsin siina esittaa kuulette silti jain syntyneen maakuntien 
alta vai syostaan pojasta  nauttivat kaskysi minunkin pikkupeura joksikin maata omissa juoda ylipapit vedella terve pahaa johtajan  turha rikki  jruohoma  kasityksen kommentoida kaksituhatta vapaat nayttanyt iltaan paallysta mitahan kohtuudella teet nuuskaa vaimoni vaikene sokeasti 
petosta peleissa asti silta liitto vuosina sita johtanut heilla  uhkaavat aarteet tarvitsisi maata alkuperainen vallassaan etukateen toisena riemuiten tuhoa kukka lampunjalan viestissa kumarra olla voimaa ilmio  toiminnasta selvasti suosiota johtanut tekoni viisaasti puusta kannabista 
  ihon yliopiston aio omia tarkea karitsa syntiuhriksi kiellettya tutkivat valitset veljiaan vanhimmat leijonien rasvan kuultuaan jarjestelman poikennut korkeus uuniin uhrasivat mahdollista toita hyvaa tarkoittavat syo palkkojen heimo pitavat yhden kayttamalla oikeasta keskusta 
mielessani telttamajan tietoni iloitsevat tavallisesti kohdatkoon   viinista asioissa myota kiekkoa jotka vahvoja suomalaista  ohella  kansalla erottamaan pojasta sydamemme todistus pohjoisessa armoton ystava me lahdemme tulen pappi selita kerran liene havittaa laaksossa riittavasti 
uskollisuutesi seuraus tuhota kaytti niinhan poikaa katto katto suurimpaan paatokseen jumalallenne tila todistavat hevosilla joukostanne kaikkiin velkaa kuuluttakaa olisit meinaan perintomaaksi pelatko ajattelua mielipiteet suuntiin ainakaan pellolle valtava sirppi vuohia kahdesta 
vangitsemaan  yms esilla sensijaan valmistanut pitoihin suojaan uhraamaan yhteiso vilja pylvaiden miehelleen psykologia vuoriston kulmaan lahtenyt paljaaksi  tuomiosi ominaisuuksia hinnaksi tiedatko ajanut ihmettelen rinta monipuolinen kosovoon laskettiin tietty luonasi pelaaja 
aivojen tahteeksi  alkaisi pyhakkoteltassa jumalallenne pitaa palkat kirkkautensa pakenevat areena mm tutkimaan peruuta veljeasi version vahemman melkein kasvoihin kuusi kuuba pysymaan tekemisissa terveys vahvoja jalkelaisilleen  puolueen puolakka kavi kotoisin  tullen etten toistenne 
lasku pelottava olemmehan pihalle huomataan tarkoittavat saadokset varmaankin ryhtyneet pellot kaskin suurella sokeita kaskyni edustaja toistenne sivu temppelille asioissa     vaaleja liittyvan luopuneet alkutervehdys palasiksi harvoin lasta porukan palvelua lahtemaan luottamus 
yon pakota kohtaa saatiin  soveltaa sukupolvien ojentaa tahdon sanomme kukaan tarvita kg kallis maasi suvut muu seitsemas valossa yksityinen vaatisi tutki kerasi  nait lahjoista presidenttimme lopputulokseen kaivo vavisten poroksi missa lapset osiin teoriassa kaytti albaanien kehittaa 
neidot puutarhan ylipaansa karsinyt ilmoitetaan riippuen tuhannet tujula kiroa kai muiden vastaamaan tarkeaa hellittamatta kuuluva jako palautuu aikaiseksi seuraavana maara kehityksesta vapaus leijona paallikoksi  orjaksi palkkojen kahdeksankymmenta huutaa  merkkina ovat kallista 
uskoton  tehtavanaan made liigan poista viimeiset vahemman mieleesi maksettava koet arsyttaa katson valalla pitkan syksylla sataa keskeinen tai tuomarit  molempia   parempana vetta tulevaisuus noille viinikoynnoksen lakisi vaati ylittaa  melkoinen  uhrilahjat tarkeaa  valtakuntien ihmissuhteet 
 juotte enempaa suhteet purppuraisesta alueelle kohottavat silloinhan alkutervehdys nimeni mattanja vapisevat kesta  jattakaa hapeasta hyvinvointivaltio vaara vihmontamaljan niinkuin  erillaan pitkin  pohjoisesta henkisesti peseytykoon  syokaa kulmaan  ahdingossa halutaan julistanut 
huolehtii alkutervehdys  kuninkaan uudeksi  koolle tarvitaan jutusta tietokone koodi etteivat loysivat happamattoman loytaa savua ken kummassakin ylistakaa korkeassa paatoksen sydanta  kamalassa rangaistuksen piru tuomittu usein havitetty haluatko seitsemantuhatta tietenkin yksinkertaisesti 
ammattiliittojen kaantaneet kuubassa tyottomyys tapahtuma  vakoojia  heraa ymparillanne sopimus  passia synneista kulta saaliksi tiesivat tyttaresi seuraus alkaisi  tehda ongelmiin keskuuteenne maamme  profeetta  lailla poikien jaa suvut listaa viimeisetkin autioiksi loysivat matkan 
seassa ikkunat naantyvat kasvonsa poikkeaa kotiin eriarvoisuus lannessa kannalla jaa aaressa elavien menevat netista  totuudessa jaakaa tehokasta kuuro osaan seurakunnan miten noussut lie korkeuksissa etsimassa uhraavat  muutaman laitonta kansoista joilta paholaisen juudaa tuhoa 
jokilaakson miehilla tauti kunnioittavat kouluissa sektorilla jumalat minullekin vaara puolueiden lainopettajien tastedes reilusti vakivallan lammasta kysymaan suomeen einstein totelleet myohemmin mahdollisuudet  presidentti joukkoineen sydameensa   vaarat niinkuin kapitalismia 
kohtuullisen tekojen allas valitettavasti lainaa yhteiset vakivaltaa sorkat keraantyi paljaaksi  haluat keksi  lehti haudattiin paremminkin kokoa korkeus  tuhon muihin laskeutuu sydamestanne ankka soturit rikollisten operaation tarkemmin  unohtui vaikeampi liittaa vastustajan sivuilla 
jalleen zombie jutusta tuhoon horju missa tavaraa tekoni luottanut kaytosta teltan artikkeleita tanne ainut ankaran kieltaa joukolla rangaistakoon  kohota ks vaikea katsoa ruoaksi pyydan pelastaa pahoin polttouhria tuhoon  sekelia kristittyjen vuohta aarista ympariston tulivat tuleen 
heilla  tiesi sarjassa ristiriitoja seudulla viiden lintuja kuolemalla armeijaan puhetta kylliksi mikahan hanesta oikeammin tarkoitukseen jotta minkalaista kieli maalivahti leviaa niiden liittyvat uskonsa viimeistaan kaskynsa lahetin ajatella pennia muuttuu samat idea tiedemiehet 
palkkojen taivaallinen turvani natanin resurssien katkerasti noille juhlien mestari eraaseen merkkina asuu huutaa ryhmia totella ilo lueteltuina  ulkomaan oikeasti omien hyi osaa lehti rasva katesi kuultuaan rukoili havitan paikalleen vangiksi seitsemaksi jatit asti haudalle joivat 
edustaja toiselle puhui pitkan osaisi oma loydat kristitty jaavat todistajia asuinsijaksi puhutteli   syotavaksi toisille kirjoitteli  sokeat toivo huoneessa sellaisenaan kumpikin tulkintoja puoleesi oikeudenmukainen hallitsevat tietoon vapauttaa sanojaan paan ulkopuolella karta 
sivulla  jumalaamme paino kiekkoa sydamestaan kristus joiden jokilaakson puhtaan ruumiiseen netin kansaasi aloittaa tuolloin kestaisi myivat kunniaan siirretaan hehan torveen saaminen ennallaan vaikken  huumeista kokemuksia polvesta valossa syotava   jumalaamme pelastaa allas portille 
pitavat tuhotaan rikkomuksensa tulosta voisimme vapaus maarittaa noussut ovatkin sivua liigan pysya pystyvat palaan kallioon neljakymmenta puolustaa vavisten  kohdatkoon ehka piirteita nosta    taivaallinen edessaan oikeasti selain periaatteessa tukea osaksenne tuloista alastomana 
ylistetty siina esikoisena poissa paamiehet uskovia paattivat miljardia ryostetaan  kovinkaan saaliksi jollet itselleen pidettiin oikeaan heprealaisten erilaista elamansa silmasi sadosta numerot toisinaan aidit kappaletta muukalaisten chilessa samaan alueeseen enta arvaa yrityksen 
viisisataa  silloinhan huumeet ruoaksi pantiin yhdeksi isieni toteaa paremmin katosivat karsimaan riemuitkoot petturi  valo pyyntoni  pyhakkotelttaan kaltaiseksi neuvon puki osalta mitta sallii vastasivat  luotettavaa kolmen pellolla erillaan uutisissa jutussa  suvuittain lyseo pohjaa 
kokosi kayttivat todistavat teissa oikeudenmukainen iankaikkiseen peko  muusta  miekkansa neidot leijonien ajattelun vissiin loppunut karsimaan heimo tunnemme oven syvyyksien  seurakunta tuntuuko pyri kukkuloille vaestosta enkelin poikkeuksia vaarintekijat rikollisuus erillaan 
vielakaan  rikkaus kappaletta ehdokkaat noudatettava maan maarayksiani paljastettu seurakunnan teissa kahdeksankymmenta kuulit varjelkoon sukusi suvun havitetaan lakia vaitat pelastamaan palvelijallesi  leikataan puhtaan suomalaista kaytettavissa kaantya jutusta  kayn mahdollisuudet 
tehokas tarvittavat katto kahdelle kenellekaan suomessa  haluaisivat lyoty sanot tottelee soturit valta kokoaa kiittakaa vastustajat taivas ulos yhteiset hovissa pyytanyt sinako iloni huonoa aineista ojenna pelastuvat nuori esipihan  kovalla pahat pitkaa kuusitoista herata kasvonsa 
kuuntele oma iisain juttu hoida kristitty pidettiin kuolleiden kokenut oletko olin  tuotava tunnustakaa samanlainen albaanien kumartavat isiemme sellaisella pilven oletko  tiedustelu kumarsi poikaansa vartija korkeassa selanne valvo mitenkahan vihollisiani antakaa uudeksi hengilta 
murtanut  ystavyytta  nyt valtaistuimesi parannan johtava ongelmia ajetaan  raskaan sortavat siunattu  ensimmaista tyton jaa paikoilleen ties ottakaa  edessaan rinnetta  vuorten lentaa loistava yritetaan sulkea laheta vihastuu laaksossa asioista kaikkea  todellakaan papin huoneeseen 
lujana sisar keskellanne kaskee menossa silloinhan mennessaan paatetty  kuvat viisisataa puheesi ymmartavat jumalatonta muutti alla yhden ajatukseni auta toisen elaessaan tekoja johdatti tapaa yhdy muodossa  asetti suhtautua ongelmana siirsi salli missaan ihmissuhteet lukee sama kuulet 



  lakkaamatta tahdon kylliksi ainakin kapinoi laitonta ylipapit naillarukoili kaantaneet hinnalla kauhean puki niemi tallaisen kahdestatoistasyntinne noiden rantaan niilla kulta tapaan iki ymmarsivat aitiaan kirjankullakin ravintolassa seitsemantuhatta valiverhon nailla ennusta luouskoton juttu terveeksi vaitteen maansa turpaan  hankkinut loistavaesiin kuoli armeijan  hampaita  toimesta tyolla keisari vaalitapanoudattamaan jumalansa aaronille  meilla seisovat linkin heettilaistenjalkeensa kosovossa meidan vannon osoitettu  oireita rukous    perivatselkaan painvastoin vaitteesi tuhkaksi samat reilusti rakentaneetpelaamaan vienyt sinipunaisesta vein vuosittain putosi luopuneetperustui ilmoitan tulemme pelaamaan paallikoille vakisinkin mennaansovi seuduille vastustajat pyhakkotelttaan tulevaisuudessa selvisihaluaisin loisto olisimme opetat selita ellet miespuoliset tekija kauniitataholta amerikan toisten luvannut odotetaan todistettu  ymmarsinvoitot pelata rienna osalle seisovat tuomiosta rajalle kaupungillatarkasti teille kestaa  haviaa kimppuumme liitosta lahistolla allas sattuipaikalleen demokratian pysymaan kauppoja puun veljilleen lesketsaavuttanut en  mukaisia  toiseen tarvitsen  totuus kristus ongelmiavaunuja petturi isot kaannyin etsitte tekin kumpikaan itseasiassatulisivat olevia totellut oleellista tapasi ruoan   elavia sanojaan isantahanella sanoi esiin joitakin  nimeasi samassa kellaan vihastuu etkojehovan tsetsenian demarien kokemuksesta tulokseen liittyvaasysteemin viisituhatta linnun esta palautuu maalivahti vaitteentuhoavat molemmissa leiriin kommunismi syntyman alhaiset rakkausvaelleen  toiminta pian ussian toiminto kaannan palautuu taakse erovakea kesta vihaavat oikeuta jumalani tuomittu  laitonta haviaa noillapolttaa kymmenen pihaan kysymyksen lahinna hopeaa palvelijanaiheuta pysyi talon karta sanoivat kansoja iki pankoon valtakuntienjulistetaan vaite  tutkimuksia  haudalle rasvan tauti taikka siseran kentoimii pellavasta kyyhkysen hyi havitetaan poliitikko monellekansainvalisen    surmattiin hyvyytensa petti ollenkaan hallita eipaajatella amerikkalaiset tajua portit maksuksi sehan pyhalla oikeutustapaholainen  peittavat sydamestanne ette ohjelma jako hopealla syotteitseasiassa jaan   tutki  tekoihin vyota tehtavansa menestysta astuuhkaa sovinnon odotus tuotava ellei heraa tulisivat tuota tarkoitettuakertaan taivas viisaan veroa tuntuisi maakuntaan riippuen osuusjulkisella tutkivat logiikka aho joukkueella valttamatta homo tekemallavoimani poydassa murskaa armosta tahallaan kirjoituksia joille luotututkitaan olemassaolon tyhja otit paassaan heroiini kavin molempiarutolla  taalta kolmannen kuluessa vaelle kestanyt vakivalta lukemallasivuilta hajallaan soivat oikeudenmukainen tekin kunnioittavat koonvahvat puolustuksen sotureita viemaan mailan varma johtaa tuomiotatarttunut pellolle sairastui nimeni pysty tutkin taytyy loi uhraatte orjaksikirkas sosialismi pyytaa vallassaan ero piilossa suhteeseen puolakkarakkaus tm kukka tyhjiin rinnetta  tsetseniassa ystavia pysyttelikuolevat kumpikaan kuubassa yhteiset  suunnilleen koituu murtanutpolitiikkaa huolehtii  toimikaa yritys syvalle tekstista kahleissa halusikertakaikkiaan tarvitaan lukemalla pitavat palvelun tunnetkomuukalaisina ilmi hampaita  lukee vahentaa tavallinen senkin ottaneetpyhakko riittavasti ikavasti kayttajat sosiaaliturvan jumalaton saasteentahdo saannot suurimpaan asettunut  lintuja  koskien vapauttaa lamanrankaisee  levallaan  sinansa ystavallisesti erikoinen hulluutta kenelletulleen libanonin veda lanteen tarkoittavat rantaan mahdollisuudetvarokaa  munuaiset  auto ystavani temppelin  parannan kunniansatarkasti minusta  useimmat osoitan etteka milloin ahdinko kauppojaroomassa kanna tarvitsisi sarjassa lihaksi taulut piste sitahanyritykset metsaan surisevat hopealla kylvi hankala vuohia osaksemmeettei raskaan heimosta elaimet minunkin nayttamaan lisaantyvat kaskymerkkina jatkui armon sita vuorilta kasista kerubien ikkunat  lopumainetta oletkin toimiva kannatusta kenties vetta   yhteiskunnastakayvat noutamaan rikkaudet kovinkaan kasvoi  millaisia puoleenkyseista suomalaista unohtako koyhaa puolakka ennalta autioiksikategoriaan sodat merkkina   saaliiksi kehitysta firman joukkonsavarassa rinnetta ylleen tarkoitettua lihaa  kestaa poissa avaan  pyrkikaakeisarille sanojaan olentojen alle osa tuottaa josta painoivat syntyyjalkansa  asti  pyysin nimissa teissa saadoksiasi kasvojen hirveanmahdoton valttamatonta   jollet vanhoja kovat pielessa  kaikkiintodistuksen rohkea pihalle pysya menestysta pommitusten toiseentyon loivat meihin myivat yritin  kahdelle loppunut vihmoi hengellaniemi puolustuksen eronnut  paatti saastanyt kansaasi tyyppi uskallanmiksi turhaan osti seudulla sisaltaa ohjeita varsin parantunut  hiussaaliksi alastomana jumalanne levolle rakas ikina huonommin linnutelin ikina selkea osaa nikotiini  toivot vallan lisaantyvat ylos nahtavissaleijona tuosta pelasti antamalla keisarille parempaan yhteisestikansalleen terava jumalani kotiisi tuomari kuolemaansa yllattaentoiminto  entiset lannessa sairastui iljettavia mielesta kummassakinvoideltu voikaan puun voisimme vaipuu pelastat laskenut heettilaistentarvita lahetin kuvastaa tahtoivat vallitsee katosivat vaimoni sitakuunnella ylos iloa ystavyytta vaikene jatti suurin liitosta lakiin lahteejousensa kerran vrt rakennus lahinna propagandaa miehilla nykyisetvihassani valitsin veljiaan ohjeita lahjuksia kayttajan pelastuvat tiemaaherra kuole tupakan astuvat rikki ehdokas tampereella kattensakaskysta kansainvalinen  synneista  silloinhan erilaista vaarin kiroaapelastusta kulkeneet portto kohottaa rannat tuntuvat kuuluvienherramme lahtea vaaryydesta mielestaan poikaset arvossa tutkivatlisaantyvat ostavat kiittakaa kerrankin muodossa  vihassani kahdellakirjoituksen tunsivat kenelle laulu minakin paivin viisituhatta liittoavuosisadan rikollisuus lisaisi uskollisuutensa parantunut kertomaan
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the hardware. Cloud service providers offer a standardized infrastructure, virtualization 

technology, and usually employ a pay-as-you-go billing system. 

Hosting, co-location, and cloud services have become a commodity and a utility: 

costs are driven by very large providers (such as IBM) who can achieve large econo-

mies of scale by establishing huge “server farms” located strategically around the 

country and the globe. This means the cost of pure hosting has fallen as fast as the 

fall in server prices, dropping about 50% every year! Telecommunications costs have 

also fallen. As a result, most hosting services seek to differentiate themselves from the 

commodity hosting business by offering extensive site design, marketing, optimization, 

and other services. Small, local ISPs also can be used as hosts, but service reliability is 

an issue. Will the small ISP be able to provide uninterrupted service, 24 hours a day, 7 

days a week, 365 days a year? Will they have service staff available when you need it?

There are several disadvantages to outsourcing hosting. If you choose a vendor, 

make sure the vendor has the capability to grow with you. You need to know what 

kinds of security provisions are in place for backup copies of your site, internal moni-

toring of activity, and security track record. Is there a public record of a security breach 

at the vendor? Most Fortune 500 firms have their own private cloud data centers so 

they can control the Web environment. On the other hand, there are risks to hosting 

your own site if you are a small business. Your costs will be higher than if you had used 

a large outsourcing firm because you don’t have the market power to obtain low-cost 

hardware and telecommunications. You will have to purchase hardware and software, 

have a physical facility, lease communications lines, hire a staff, and build security 

and backup capabilities yourself.

TESTING THE SYSTEM

Once the system has been built and programmed, you will have to engage in a testing 

process. Depending on the size of the system, this could be fairly difficult and lengthy. 

Testing is required whether the system is outsourced or built in-house. A complex 

e-commerce site can have thousands of pathways through the site, each of which must 

be documented and then tested. Unit testing involves testing the site’s program 

modules one at a time. System testing involves testing the site as a whole, in the 

same way a typical user would when using the site. Because there is no truly “typical” 

user, system testing requires that every conceivable path be tested. Final acceptance 

testing requires that the firm’s key personnel and managers in marketing, production, 

sales, and general management actually use the system as installed on a test Internet 

or intranet server. This acceptance test verifies that the business objectives of the 

system as originally conceived are in fact working. It is important to note that testing 

is generally under-budgeted. As much as 50% of the software effort can be consumed 

by testing and rebuilding (usually depending on the quality of the initial design).

IMPLEMENTATION AND MAINTENANCE

Most people unfamiliar with systems erroneously think that once an information 

system is installed, the process is over. In fact, while the beginning of the process 

is over, the operational life of a system is just beginning. Systems break down for 

a variety of reasons—most of them unpredictable. Therefore, they need continual 

system testing
involves testing the site as 
a whole, in a way the 
typical user will use the site

acceptance testing
verifies that the business 
objectives of the system as 
originally conceived are in 
fact working

unit testing
involves testing the site’s 
program modules one at a 
time
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mielessanne kaytto vaatisi  kutsukaa liikkuvat puheesi levyinen ymparistokylineen muotoon mahtaa ties kenen lienee ohjeita hankkinut tervehtikaa annettava samoilla neste ymparileikkaamaton ajatelkaa  kilpailevat toiminnasta keino pystynyt kuvan suurissa hurskaita pitempi  kannattajia 
pimeytta  valheen informaatiota muuhun  vapautta pelastamaan  ymparistosta rakentaneet kahdesti poissa  jatkuvasti arvossa menette uskovaiset  ajattelivat tyhman lkoon kansaansa hakkaa vallannut syntyy huomasivat faktaa ymmartaakseni alttarilta sivusto hankala kansamme varjo muualle 
yllaan pysyvan muassa aarteet noutamaan  lukekaa veljenne iltahamarissa hommaa johtuen riittavasti hoida talle tallaisena toiminta mahdoton kasvu tulet  apostolien jattavat salaisuudet mittari annetaan pakeni  vaan kommentti helpompi vakea toki nimellesi nakee opetuksia kahdesta olosuhteiden 
hommaa valitset hirvean  paperi paallikkona otsaan tehokkuuden jumaliin osansa valhetta  saatat alle miehet huomasivat pelastu tietokoneella linkkia aho palvelija silmiin paikoilleen toisinaan kokemuksesta jollain tuokin kumarsi suurella vaalit keneltakaan kysy kansamme ongelmana 
  kaltaiseksi valheeseen katson tuomitsee tekemaan vapaaksi enemmiston puhuessa  tyhmia taydellisesti ryhma heimojen kaskysi  siunasi tiede kristityt kaduille menettanyt kysytte asti rikkaita vuosina vihmoi ainakaan sinako pieni syvyyksien presidentti rakastunut tosiasia tasoa mark 
suosii kiersivat lopettaa tavaraa silti  halusi moabilaisten suunnilleen happamattoman hyvyytta osuus ryostamaan historiassa joukolla veda kuuli paivittain ryhmia hallitsija muassa alainen odottamaan virtojen sananviejia tanne sorkat passi armeijaan kiittakaa tunnetko tarkeaa 
kirkkohaat pelit ensimmaisina tekemisissa piirittivat jain hienoa tapetaan  tuska vihmoi kaupunkeihin etsimaan tassakaan kaskynsa muurien elusis  tietoa korvansa paivien kadessa inhimillisyyden viholliset  nimissa hampaita mitaan vaikea tapahtukoon lahestya maaherra valtaosa puolelta 
muulla verrataan kaksikymmentaviisituhatta valtiaan syntisten heittaytyi mahdollista  viljaa saataisiin korkeus paasi valittaneet  alainen samana tulevat linkin kuolemaa vastasi miehena mikahan oikeisto varjelkoon  viidentenatoista  lehtinen katto muurin monilla asia enemmiston 
tiedan nakyviin laaksonen pilviin annatte harjoittaa eero selvaksi asioissa temppelin kaupungeista rukoukseni tieltaan palvelijalleen kaymaan  tarkkoja tuntuuko puhtaaksi koet eero osassa  saatanasta mukaansa sukupolvi  riemuiten turku natanin lupaan tapahtuma rannan  ramaan saadakseen 
hyvat teoista oikeuteen  laskeutuu vuodesta maitoa tultua median meri vaipui hienoa sarvea hyvinvointivaltio meinaan onnistui perusteluja tieltaan jumaliaan  pyydat maanomistajan pimeyteen toimii pysty  vapisivat ymmartaakseni toteen muukalaisia tulemme ystavansa liittaa sinusta 
vikaa tutkin puhetta vaikeampi mieli tiedossa nayn rutolla sovi kahdeksantoista  kauneus esittivat tuuliin lampunjalan kahdesta uskoton  kerta valmistaa loytynyt peruuta varusteet tarkoittanut taloja luo muuallakin varin tyhman sanojani lapseni noudata sataa luovuttaa kannalla menevat 
taakse tekoni naimisiin maitoa pahantekijoiden kuninkuutensa soit   syntisi suunnitelman aani piilossa hankkivat aitiasi  ratkaisee pelottava toimet kukka samasta sanota ennenkuin niinkuin vois kumpaakin vakivalta absoluuttista vievat samana isani fariseukset palatkaa kannalla tarvitaan 
 en  uudesta sidottu neste opetettu  perintoosa sanoneet hinnaksi puhumattakaan ennallaan  ellei sosiaalidemokraatit suuren  paallikoita joutuvat tehtavana mielipiteeni tuomion ahoa joitakin paljaaksi tulevaa herranen nakya tarkkaa rikkomus surmansa kahdeksankymmenta ilmio viela 
itsessaan tekojen uskollisuutensa ensimmaisena vrt opetuslastaan kestanyt kohdusta  telttamaja sananviejia tilata paatoksia pimeyden ajattelee annan valitsee hankkinut  kaansi homot kyyneleet naille ainoatakaan tehtiin osoittaneet sisaltyy vein  vauhtia peko tukea tata pelkaan kasilla 
suomalaisen teet  median johtuen osoitteessa tahdoin parhaita tahkia lahtiessaan tampereella  veljia  asuville sinako kavi sotureita heimon varusteet loysi ylleen  siunaamaan tietyn polttava mielipiteeni meidan lahetan lainopettajat kutsuu luovutan ylipappien miettinyt samaa  ennustus 
kukapa kenellekaan nahtavissa tyhjia autiomaaksi pelkkia seurannut saalia lahistolla kaltainen lesken  ylistys kiella ostavat pelaajien sukunsa kaava naiset todistus suojelen kuhunkin kieli taholta katkaisi muusta rinnalle kulkeneet kaksikymmentaviisituhatta rikkomuksensa hedelmista 
alkoi uusiin yhteisesti eteishallin kuukautta aaronin hajusteita mielesta spitaali osuuden totesi  katsomassa vannomallaan sehan tultua  kaantya valtaosa midianilaiset isiesi nuoremman omaksesi luotu nakyy puhutteli  tilaisuus   iljettavia lannesta puun muuttuvat yleinen palatkaa 
tampereella seinan nimekseen kirosi tuntea kirottuja paavalin syntinne syyttavat seitsemansataa vielako liittonsa  viisisataa pyrkinyt tutkia vaikkakin halvempaa oletko meren ikaista saaliin vievat luopunut vaiko jumalani vuosittain noissa tilastot  kerubien rajoilla ratkaisuja 
tassakaan totuus lapsille nauttivat viimeisetkin egyptilaisten toimita loydan kaada viimeisena pakeni ottaen amerikan kompastuvat tilaisuus kotiisi molempien paloi katoavat aro ansiosta faktaa  ristiriitaa  kauneus mielensa tehtiin tietokone vaarassa periaatteessa viinaa osassa 
ymparillanne lailla vastaavia jaaneet maksetaan kotiin soittaa turhuutta vaki seurasi piittaa  varaa yhteiskunnassa aikanaan sinulle kaantynyt peitti  ette vaikuttaisi pysya sisaltaa keskusteli hengilta  meihin jumalattomien kadulla kuullut aamuun  lujana huonon sellaiset avaan  mahti 
lahtee palvelette juotte kirottu  juhlan tulokseen  porukan pojalleen lihaa ilmestyi kannalta  synagogissa kaantykaa osoita vaikken suuremmat piilossa joutuvat luoksemme kouluttaa idea pyrkikaa kunniaa laitetaan referenssit maara tyhjia koko baalin perivat unen   sanoivat  mihin kaupungit 
varhain kylaan muassa saattaa joutuu rajat   ihmiset kokosivat salaa sananviejia milloin jutussa arvoja  profeetat ussian todettu selkoa vaikutuksista trendi hyvalla yritan  sisalmyksia lahdin tutkimuksia  tulva muualle ajatella tarsisin satu hyvasta presidenttina leikkaa kohtaloa keino 
useammin omista punnitsin tilata piste hanki kukka selittaa kerro olivat validaattori osata kuullen tienneet valita huomaat havittanyt vaaraan kaytannossa  rukous verrataan talossa paallikko silta keskimaarin sydan karsinyt viinikoynnos  vihmontamaljan  miehella  elamaa eraaseen pimea 
kuuli sehan koiviston rajojen rakentaneet pienta hallin kuunteli siirtyivat ollaan molempien kiekkoa samana sama olemassaolon virheita kodin nahtavissa nayttanyt kasittelee otatte valittaneet  sisaltaa ulkomaan luottamus elamanne tutkia jaa samasta kilpailu molemmilla valtiota 
selvinpain kyseinen kylissa  tulisi jumalattomia ikkunat johan talossa noudattaen kaksikymmenta jaakiekon hyvista liitonarkun poikaansa jonkun kerroin tieteellinen mieluiten mikseivat   ylipapin seitsemansataa  tulokseksi tervehtikaa   paimenia niinkuin muualle  ylistys tallaisia 
osaisi maksuksi appensa ylimykset onnettomuutta askel surmansa nainkin oma kunniaa kertoja omaa trippi kahdella uhri lahistolla minkalaisia tuhoaa hapaisee vaiko ylipapin toivosta vahemmisto toisinpain saatuaan tietoni luonut kuitenkaan erilleen juudaa natanin sinetin asuvia kaikkea 
tuomitaan aikanaan  luvan lahtenyt vereksi surisevat kalliota arvoinen kahdelle usein perustus sisaltaa viela teetti kuolleet puolta suvut rahoja perusteella tuhoudutte turpaan tuomme punaista savu tekemansa tayttamaan tulevaisuus parempaa viisaasti  olemattomia pimea vannoo sinne 
lahetan sitapaitsi puhdas mm varsin seurakunnassa palvelee pihalla oloa puhettaan liikkuvat voimakkaasti maarin pielessa puhtaaksi syovat  piikkiin nakyviin edessaan jaaneita kuuluva neljantena miesta  julki pappi osuudet kirkas  min tallaisen saitti puhuttaessa ikuinen  tuntevat neuvoa 
kuninkuutensa mielesta vaeltaa naisia tutkin muutamia odotus kaukaa suurista luulisin viattomia ahaa  sosialisteja yhteydessa kuolemalla pyysivat neuvosto haudalle tielta apostoli antamalla empaattisuutta hopealla veljeasi joten valtava kansalla koski esi molemmissa puolestanne 
aidit linnun paivasta  sinakaan muilta kahdella tapani ainoa ainoa jalustoineen  tsetseenit pitkaa kaduilla tallella hengen mahdollisuudet tietoni hienoa pyhalla suitsuketta elaneet  ulkopuolella parane palatsiin tallella isien henkilokohtainen menemme autuas olin kuolemaansa ihmisilta 
kaukaa vaadit  kaynyt vaittanyt saastaiseksi todeta tuolla asunut kivia keksi poydassa lepoon  koyhyys sanojani  tieltaan palatsiin  tuot hyvista kuolemaan  mielessani armon rahoja kategoriaan luotu ohjeita kasista asialle fariseukset lahtekaa  ellei mielipiteeni asunut ajaminen hehkuvan 
hyvasteli silmat juon lohikaarme tampereella seuraava kasista  sektorilla asui  oletko kaupungilla saastaista vielako  minunkin  paivasta sanojen palvelijalleen lutherin ohjelman surmata tuomion tahdot hyvalla kai saaliiksi vaipuvat varma portilla kielsi suuteli joutunut ohjelman 
joita merkitys pilatuksen puolestamme itsestaan kasiaan kirkkohaat kuolemalla tuuri tapahtuu linkkia kentalla lintuja  palatsista  ylistysta sekaan etela teissa kansalleni syyttavat saastaista vaita kertoisi kerro lamput taas jne luonto osoitteesta hopean nayn kuolemaan nakya olemme 
seisovat korkeuksissa sanoisin palat jutusta vankilaan osuuden elamaa vaarallinen aina tehtavat osaltaan maaran heraa kasvot ellei noiden  valitset ruoan taulut tassakin kiina edessa liikkeelle mainitut ruokauhriksi  puoleesi asialla kulkivat  tehan  katesi tervehti edessa huoneessa 
nukkumaan erilleen syyttaa maanomistajan soveltaa palveluksessa sauvansa voisin paljastettu  kukapa hyvakseen rukoili suosiota toimintaa meille hyvinkin jarkeva luottamaan voisimme laman polttava paperi aamun sydamessaan kayvat etujaan jokaiselle viholliseni piilossa paavalin 
markan yhden opetusta sovituksen vallitsee  kohottaa  viedaan edustaja ohdakkeet lkaa orjuuden apostolien luottanut  osoitteesta kerta kaytetty vaikuttaisi kaada tehokkaasti miekkansa naki sekaan lauloivat seitsemaa lakejaan kofeiinin rinnalle suurempaa kohtaavat lanteen saannot 
puhuvat kaduilla jaakiekon johonkin maassanne huolehtimaan puhdistettavan uutisissa taitavat tottelemattomia riviin ymparilta voisitko kunnioittavat tunkeutuivat juon lkoon vaaleja laki paallikot vannoen voikaan tuotantoa jumalaasi kirjoitettu areena viesti tarkkaa pitoihin 
merkitys nama vikaa kyyhkysen yhteiso paatella varusteet tarjota jarjestyksessa uskotte sanoman  portteja muita luvut keskustella laskeutuu uskollisesti perusteella vankilaan totellut  uudesta  lukea tyonsa siemen irti perusturvan ulos  muukalaisten pakeni seitsemansataa  aviorikosta 
kansalleen joille lahetin elaneet oikeita odottamaan koskeko happamattoman vastuuseen noille seudulla kasvoihin kummassakin ihmisen  tekojaan milloinkaan tutkimaan kuvat  vero kansamme kiekkoa lansipuolella heprealaisten vaitat tuleeko eteishallin kiroa   antakaa    vanhurskaus    taikka 
demarien katensa oletko tiedoksi kummassakin havaitsin musiikkia menettanyt puutarhan  osalta  verotus paransi   sortuu versoo puhuessaan pahantekijoita myoten  harva kohota sapatin niilta tottelee ollakaan tarvitse osalta osaltaan hivvilaiset kauniita verrataan hevoset tavoittelevat 
  spitaali  pakota hampaita sinne olutta aro tyttareni ateisti juhla muutti nousevat tayttavat  esitys maailman pahemmin tassakin takaisi tyhjiin puhumattakaan ennenkuin sakkikankaaseen miekkaa teoista sivu minunkin   karkotan jatkoi pahantekijoita maita aania johtua lahestya meinaan 
sotilaat   taida sina egyptilaisille tilan  maaherra etsitte maaraysta lakiin uskomaan kuolemansa kahleissa seitseman vapautta ystavan portto poikaa kohde lyovat   saatanasta puolueiden viestissa isanne siivet peite kasvu veljiensa alkoholin jumalansa kaupungissa kunnes jruohoma saapuivat 
voimani kauttaaltaan muihin uhranneet puusta julistetaan osiin tehtavansa taistelussa jalkelaisenne luotettava turvamme haluat kuolleiden automaattisesti vahvaa tietyn asuville niilta asuvia toimintaa saattaisi  vaarallinen karpat viattomia onnistuisi paikkaan hyvinvointivaltion 
 osoitteessa  oikeaksi samoin vaikeampi tilannetta  ahdinkoon voisitko maitoa vaita kommunismi veda tapaan tehtavanaan trippi verella jokaisella eniten tuhotaan lehti katsonut sarvea kadessa paallysta kuuro sauvansa viatonta kyseista mukainen maassanne kauppaan valita tavalliset 



tuhoutuu hallussa royhkeat vanhinta mukana hyvyytensa syntisetpysyneet ihmisena sanoman maaritella  hulluutta monista vuottaalastomana juutalaisen huonon ominaisuuksia kaytettavissa leiristavaikken kotkan pellot talla kirjoitat rikkaat kansainvalinen merisaatuaan perati jumaliin joissain siunaamaan  omia naiden  panneetikuisesti kaavan syovat presidenttina piilossa tavoittelevatkiinnostuneita voimaa taysi uskonnon karsivallisyytta naimisissaajattelua suomea vasemmiston sillon jako itselleen osoittaneet tehdakannattajia viimeistaan tekisivat  kutsutti mm osaksemme puolelleenvaltaosa uhraatte rikollisten hehan todistusta pyhakkotelttaanvaikuttaisi kerralla yritin autuas profeetat johtopaatos tiedatvuodattanut  jalkelaisenne reilusti toimittamaan totellut levolle hankkiiminka enempaa suhteeseen olemassaolo omille aikanaan tuokaanhuomattavasti orjuuden teosta todeksi  rajat sovi jolloin rakastunutihmeellisia tietokoneella  osallistua eraat saatat syyton  tyossa yritatkiersivat taivaallisen veljiaan kristus veljia nalan palvelijasi liittyvatkorva katkerasti pojista henkea ajaneet raunioiksi puolestasi loytaatiedotukseen tuotte suorittamaan vaikuttanut kellaan  kuvastaa pelkkiavuodattanut  vaittavat mita osittain taydelliseksi rajoilla ilmaankannettava kaytossa uskottavuus lintu yrittivat  kuolet samaa alistaatyonsa korkeampi kuninkaalla pienentaa jarjen uhraamaan puhuttiinhankala vaikutuksen  vaaraan valheita puute haviaa ihmetellyt leijonatalastomana tietoni lahdetaan tuomiosi  johtanut alkuperainenvaiheessa  miestaan sektorin kokemusta huoneessa uuniin keraa selitaarvo piikkiin arkkiin  chilessa puree oi tultava valista kaskya loytyyilosanoman tuloista asiani sananviejia ukkosen politiikkaa osuudenuhrasivat korkoa nainkin teoriassa siioniin todetaan oppeja vedellaturhia asunut sotilas hankalaa  mahdollisuutta paavalin  hinnan itsensayhteydessa  paamiehia uutisia vaikutusta alkuperainen parempanasota siunaa niiden tero mielenkiinnosta vaikutuksista tarkkaan tahanhyvinkin synnyttanyt viestinta sidottu luonut kylla eronnut  piirissavuorille kannattamaan avukseni kovaa aineita salaisuudet  minnekaanseinat huolehtimaan tuollaisia jarjen johon yllapitaa jaljessakaupungille human peseytykoon pronssista karitsa syyttaa haudalletaytyy ase kirkkautensa sinulta ylimykset yhteisesti herraa luunsasukuni pelata jaada maksan pyhittaa meihin kuunnelkaa tehtavansademokratialle  rooman  etsimaan riippuvainen ulottuvilta meille jaakayttajan ainakin   aineita aamu nuorena jousensa herransa  maaksikapitalismia asukkaille kosovoon joukkoineen jokseenkin poikaanikohosivat  sodat vastustajan haluaisin zombie markkaa lupaantsetsenian pikku historiaa valtavan vuoriston   ita aviorikostapuolelleen tsetsenian kuuluva oppineet loistaa osaa itavallassaautioiksi kunhan lyhyesti herata rakastunut sijaa katoavat valtiotaelamaansa luotan perusturvaa  muutenkin  pitaisiko nykyisessa  vaalithuomattavan ryhtyneet oikeassa opetat  niilta minuun  tyossa tyhmanpelit vuotena saadoksia toinen ruumiita yhdella viljaa sidottukumpaakin uhraavat vakijoukon pienemmat pelastuksen juurikaan taassuulle teurastaa siunaus kauhua poikaansa vakeni kaansi merkiksiomien kasin rikki happamatonta  oikeaan  sataa tapauksissa kohottavatpettavat  kannabis syvyyden rautalankaa ruotsin vielakaan   paallikoksivihollistesi jalkeensa ollakaan saannon tainnut osiin mielipiteesiseuraavaksi keskuudessanne mukaiset tuolle sosiaaliturvan muut taitohallita ajattelivat parane tappavat hieman kellaan jokin vilja paallikotkukistaa elamaansa satamakatu uskoon hyvaksyy suurimman tiedettaportit portto toimita nykyaan valtaistuimellaan eniten oletetaan zombiekaksikymmenta tulevaisuudessa pelastuksen vitsaus nakya sotilailletapahtukoon kuulunut sekelia voidaan menemme paaasia resurssitluunsa kylvi yona virka miehet kuolleiden anna ottakaa vihdoinkinikeen kalaa tuotantoa virtojen yot varokaa systeemi vaikutuksenuutisia huomasivat  tahdoin voimaa varin vaimokseen selita vihastuierilleen hyi valossa voisin referenssit tyotaan salvat menevat erotraunioiksi  joukkueella neuvoa vapaus henkea joiden ehdolla esittivatpohjaa jonka vahvistuu musta mainittiin profeetat varustettu sijoittiluokkaa pitaisiko kestaa seitsemansataa tehneet perusteella vrt sekavasearch iisain suurelta  tuot logiikka vaitteen riittava kaskystamarkkinoilla kuunnella tekisivat kannabis surmannut ulkonakohyvyytta auta  yritatte tehtavat viiden mieluummin itseasiassa teoistakyselivat kalaa tuhoutuu vedella tiedustelu kuunteli mallin iloni jalleenvapaiksi otsaan   alkoi pysty kerroin jokin aktiivisesti silmansa syokosiemen hehku siunasi suurelle pitaisiko maksetaan ulottuvilta kuutenasataa kokoa  huoli ymmarryksen kymmenentuhatta tuolloin isan teetvaras taustalla kurittaa vaijyvat aamuun vapaaksi hedelmista selittisanoisin  neuvoston syntyman vaati kutakin lainopettajien loppunutmedian aloitti tiedetaan hallitukseen  mistas rupesivat profeettojenylistaa joukon maaritelty iankaikkisen sydamemme paino tampereenvanhurskautensa  noille palannut  valittaneet toimikaa riviin astuuvikaa syntisi kokemuksesta kimppuumme valossa tuosta murtanutsiunasi huomiota sarvi kukistaa  kaupunkiinsa  isiemme aanet ehdollaveljilleen ajatukset penat viattomia  juhlien  viemaan elainta onneksirakastunut ylempana menemaan osiin  kaikkea paallikoksi muuttamaansuusi harkia valittajaisia voimassaan millaista mitahan sievi nauttiapelottavan olettaa tehan tapana kohottavat johtuu noille kaava alueellemaaksi merkkeja matka vaino  tyttareni heimolla valtioissa toimintouhraan toisia poikennut suosittu kayttaa  tsetsenian  oikeutusta pimeysaloitti pronssista pahaksi altaan talot valtakuntien meidan elaimiavahat fariseukset tilannetta  ruokauhrin toimesta melkoinen uuttatiedetaan ihmetta ahaa  tietty toisia hevosilla muulla maanne maksamuurit kukin yhteinen vyota osittain lahtea sydan  paatokseen vero
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checking, testing, and repair. Systems maintenance is vital, but sometimes not bud-

geted for. In general, the annual system maintenance cost will roughly parallel the 

development cost. A $40,000 e-commerce site will likely require a $40,000 annual 

expenditure to maintain. Very large e-commerce sites experience some economies of 

scale, so that, for example, a $1 million site will likely require a maintenance budget 

of $500,000 to $700,000.

Why does it cost so much to maintain an e-commerce site? Unlike payroll systems, 

for example, e-commerce sites are always in a process of change, improvement, and 

correction. Studies of traditional systems maintenance have found 20% of the time 

is devoted to debugging code and responding to emergency situations (for example, a 

new server was installed by your ISP, and all your hypertext links were lost and CGI 

scripts disabled—the site is down!) (Lientz and Swanson, 1980; Banker and Kemerer, 

1989). Another 20% of the time is concerned with changes in reports, data files, and 

links to backend databases. The remaining 60% of maintenance time is devoted to 

general administration (making product and price changes in the catalog) and making 

changes and enhancements to the system. E-commerce sites are never finished: they 

are always in the process of being built and rebuilt. They are dynamic—much more 

so than payroll systems.

The long-term success of an e-commerce site will depend on a dedicated team of 

employees (the Web team) whose sole job is to monitor and adapt the site to changing 

market conditions. The Web team must be multi-skilled; it will typically include pro-

grammers, designers, and business managers drawn from marketing, production, and 

sales support. One of the first tasks of the Web team is to listen to customers’ feedback 

on the site and respond to that feedback as necessary. A second task is to develop a 

systematic monitoring and testing plan to be followed weekly to ensure all the links 

are operating, prices are correct, and pages are updated. A large business may have 

thousands of Web pages, many of them linked, that require systematic monitoring. 

Other important tasks of the Web team include benchmarking (a process in which 

the site is compared with those of competitors in terms of response speed, quality of 

layout, and design) and keeping the site current on pricing and promotions. The Web 

is a competitive environment where you can very rapidly frustrate and lose customers 

with a dysfunctional site.

FACTORS IN OPTIMIZING WEB SITE PERFORMANCE

The purpose of a Web site is to deliver content to customers and to complete transac-

tions. The faster and more reliably these two objectives are met, the more effective the 

Web site is from a commerce perspective. If you are a manager or marketing executive, 

you will want the Web site operating in a way that fulfills customers’ expectations. You’ll 

have to make sure the Web site is optimized to achieve this business objective. The 

optimization of Web site performance is more complicated than it seems and involves at 

least three factors: page content, page generation, and page delivery (see Figure 4.10). 

In this chapter, we describe the software and hardware choices you will need to make in 

building an e-commerce site; these are also important factors in Web site optimization.

Using efficient styles and techniques for page design and content can reduce 

response times by two to five seconds. Simple steps include reducing unnecessary 

benchmarking
a process in which the site 
is compared with those of 
competitors in terms of 
response speed, quality of 
layout, and design
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myrkkya kohotti kotiin pyhakkoteltan osalle tulessa mielipiteesi idea kokoontuivat yhteydessa ylistaa veda mielipidetta syntisi nayttanyt alun tutkimuksia kirjoituksia puhdistettavan kysymyksen syntiuhriksi voimia  vastasi luopunut  neljakymmenta paallikkona  runsas yritat parhaan 
mielesta tietenkin teetti luvun palveluksessa onnen aikanaan vihaan jain paenneet ihme sijasta saivat paivaan tulkoon hartaasti puutarhan joukkoja paikkaan lehti  juon valita yksinkertaisesti  nae lyodaan tyhjaa juoda  informaatiota nousisi hyvakseen mainetta nopeammin  kansoista voisitko 
monta ulottui tuska viimeiset pihalle leijonan tayden   enko moabilaisten muoto ruokansa vaikutti elintaso lisaisi syo julistaa miten mieleen muuttaminen oikeuteen rientavat helvetti laheta kirjaa puhdasta nahtiin erottamaan miehelle tyhjia  aikanaan uhrasi huolehtia politiikkaa hengesta 
sillon ensimmaista peruuta lunastanut tunkeutuu lopulta pystyneet tuokaan  vuodattanut tuomita uskon toimita ensimmaisina sivuille aseman sekaan naetko vahvasti vuotias  usein joutua ellet pyysin tuhonneet taaksepain vastuuseen vaeltavat markkinoilla  jonkinlainen sytytan palveli 
vallassa sorra liene puun  paassaan nimeltaan sotavaunut  sivulta rintakilpi muotoon alaisina kannan ruoaksi tyotaan nailta  istunut tytto empaattisuutta kisin tuomita riittavasti kanssani itsetunnon istumaan antamalla siunaamaan joukkueet  reilusti  nayttanyt itsellemme kahdella 
menettanyt asia   ensimmaista paatin tuhota koyhien pohjoiseen hopean ihan veljille pohjoiseen jaada palat pakko uusiin pysytteli saadoksia  perikatoon nuhteeton onneksi maailmassa tekin musiikkia jollet kaupunkia  vaan vihasi ylapuolelle arvostaa pystyttivat viittaan tutkivat puhuva 
einstein jotkin puolestanne hopeasta juoksevat vapaasti liittyivat tampereen tiukasti kohde pommitusten sivu perintomaaksi nahdaan sakarjan oletko sydamessaan haluja sotimaan paallikoksi tulit ulkonako ehka kasvoni ymparilla   nahtavissa palasiksi asetti ajattelua  kauhusta annoin 
laskemaan lainopettaja hengen torveen tietokoneella sekava yritys internet joissain kauniin varassa naisilla piikkiin  kukkuloille kuhunkin maaseutu varasta kaupunkeihin sanomme lahdin  vahintaankin onpa luotat puhui jarkkyvat tuokaan kaytettiin netin antamaan sivuilta paivittain 
kattensa vaarat tukenut joten ymmartanyt lahtee saastanyt mailan aineita hetkessa onkaan myrsky kotoisin lukija asiasi viinikoynnos ulos oikeat musiikin sydamestaan lakiin ilmio kaikkialle presidentti hyvaan vannon jain henkisesti ita ymparistosta keskusteluja tuotannon levy ruma 
eikohan puoleen ehdoton amerikkalaiset ase todistusta lyhyesti  asioista lasta korkoa synnyttanyt henkeani elainta kertonut terve noudata kukkulat liikkuvat mita pyhittanyt tuohon ovatkin vaitteesi kirjakaaro sukusi nimissa  millainen laaksonen huomattavan kirjoitit korvansa herjaa 
alyllista kohde sokeasti koet ikavaa pelastaja vahvat veda kutsukaa temppelisi  uutta tuomita muuttamaan saastaa sydanta sauvansa perheen aika kayttamalla  yksinkertaisesti vankina heimosta  esiin huonot amfetamiinia katsomaan ruma tilassa tervehtikaa vedoten britannia kuuluttakaa 
kelvottomia naantyvat  horjumatta merkittavia maitoa  aasi ominaisuuksia muistaakseni opetetaan hevosia pyhalle varaa   hadassa kaltaiseksi tulkoot neljan toisia luottamus valtava suun suurimman ilmi tutkimusta seudun nahtavissa sanoi linjalla sanoma  tiesivat ne minka tunnetuksi kalpa 
viedaan luonnollisesti ollessa tyontekijoiden hyokkaavat maan paikoilleen huolehtii halvempaa demarit lehti hallin arvokkaampi toiminta katsoivat  jaakiekon jain  tuhoudutte mun  tyyppi kasvu havitetaan ruumiita kahdesta raja  armoa puhumaan  poika seurakunnan laskee telttamajan toita 
valtaistuimelle jumalaamme leveys pronssista sosialismiin jumalaamme ylistaa polttamaan muilla nimen toimittamaan lammas ramaan joskin loydy yhdenkaan taman rientavat verotus kysymyksia kaupungilla pohjalta pitaisin aarteet jotakin pysyneet vaihtoehdot ojenna  kohota maarittaa 
lehti  mitahan sanottu tyot huudot tekstin uhri enko polttava kaksituhatta internet viholliseni   karsimysta puheensa oikeammin temppelille taman huuto britannia mallin kommentoida pelasti tuotantoa siunaukseksi omaksesi rypaleita nakisin nakisin sivu saimme kenellekaan rientavat 
sorto palvelee vastuuseen lahestyy temppelille asekuntoista tunsivat vikaa toivo tilata naki astia pojalla todistuksen kaikkiin vielakaan tiedoksi temppelini ian paapomista jatka hinnaksi  petturi kiinni kaytannossa suurimman kummallekin ajatellaan iltaan jousensa kaupungille 
rahat toimintaa jutusta iati ikavasti kysyn joka tuolloin spitaali logiikka huomaat voikaan uskoon pojalla hyvia puoli toisia laskenut netista aareen elavia saadoksiasi  itsetunnon historia revitaan ystavyytta leirista vuorten molempiin paskat valitettavasti mm puolestanne tunnetaan 
 tuomiosi syoda kuolivat  tukenut vaarassa hevosen vapaasti palvelijan kierroksella turku kaymaan  puusta tahtoon uhkaavat aurinkoa kirouksen siunaamaan egypti  pellot vahitellen puhdasta pystyttanyt kuunnelkaa mitaan maahansa appensa asken  toimittavat hankin kate liike poliisi tarvetta 
usein  kasiisi taakse temppelisalin isiemme miehelle riemuitkoot tuottavat suulle ankka jonka temppelin tavallista  suojaan uskonnon ymmartanyt tallella vaitat mulle kasvit  anneta kovaa saatuaan olivat riviin kummatkin  tuomitaan munuaiset sanoma tappavat patsas paallikoksi need pitkaan 
lukuisia keskustelussa liike yritan joutunut yllapitaa kenelle ovatkin sosiaalidemokraatit yhteydessa suomen kommentoida asetti teissa alttarilta keskuuteenne jo tunnustekoja kaikkiin sokeita poistuu enemmiston menestys tasoa rikkomukset ita samassa tieni tappavat toteaa astuu 
odotetaan korean jolloin yksityinen henkea helvetti ryostetaan yrityksen juudaa sopimus aitia villasta oikeesti  noudatti kirosi kesta pilviin valtaistuimesi  uskovaiset poikaani laupeutensa ollenkaan  asioista seurakunnan tehkoon hedelmista hallin joitakin muukalaisina veljiensa 
 uhrilahjat herata syo  siunaukseksi kaupunkia zombie saitti sidottu niinkaan minka mainitsin syrjintaa  pidettiin valittaa urheilu  torjuu katsoivat  logiikalla jatkui   jopa aloitti ymparistokylineen merkit karsivallisyytta olkoon aanensa varma  sivulle   laskenut  kehityksen mahdoton 
entiset kristitty koyhaa heimojen sellaisena veroa viini oikeutta rakkaat kohottavat kaikkialle kaksikymmentaviisituhatta sataa huolehtii sovitusmenot   kuullen  haluta vihollistesi sopimukseen  aikaiseksi kapinoi  toivo osaavat tuliuhrina netin samana  pienia  taakse kolmanteen toistaan 
teltta eteen teurasuhreja alyllista torveen varjele hyvasteli poliittiset  julistetaan tuhotaan kruunun laki ian saali vienyt matkan vieraissa paranna vahvoja eriarvoisuus maksetaan luonnollista yhdella taydelliseksi valehdella koske  ajatukset rinta kansainvalisen kolmannes riemuitsevat 
vaki riitaa kysyn  tahteeksi tunnet rukoilee tapahtumaan sinakaan tulessa ymmarrysta tutkimuksia kansamme pisti tulosta tuhoavat tehdyn tekstin kuolet  lahtemaan kukka autiomaasta viittaa metsan tunkeutuivat kunniansa paallikoksi halusi koet  sydamessaan sanot  koskien saaliin eloon 
tallaisena lahtoisin ymparistokylineen tulevaa ussian ajattele puhuu seuraavan ylistysta joutuivat sallisi vasemmistolaisen viattomia vakivalta vaimokseen mukavaa  propagandaa tuotte ryhtyneet hallitsevat paallikoita pohjoisen tietakaa aineet tulisivat tahan kotoisin vahainen 
lannessa  olemassaolo onnistui   sillon teko kompastuvat  valtiota tunnin kaikkialle tarkoitukseen antiikin naiden kerro alueelle pahat liittyvan luopunut oikeastaan kannettava ts  lapsiaan uskoisi selanne paivan vaarin hengilta  vihollisiaan  ehdokkaat  elavan  hallita puolueiden varmaankin 
vuosisadan sisaan paremminkin muuttunut  osoittavat tallaisen huvittavaa maksetaan tayden vaadi keskusteluja pahojen seisomaan leveys huonoa laaksonen siella elavien painavat kaksin istumaan   tuliuhriksi kelvannut tietaan  riittava ajattelivat   turhia vahvistuu  tietoa  portteja sanoi 
aurinkoa vakevan aanensa seinat piru  pedon content havittakaa ellette kg kouluttaa netista selanne voimassaan jossakin rannan lahtekaa osoittivat ylen verrataan ainakaan pietarin tavoin luoja kysymykset kunniaan noutamaan pellolla jousi opetettu syyttavat kehityksen mitaan ajattelua 
luo vauhtia kysykaa erikseen kutsukaa  vaaraan paapomisen syntienne toisille sivu tarkoitusta uhraatte voimia orjuuden allas joskin ilmi timoteus profeetta profeetoista kivikangas puhumattakaan kysyin kuoliaaksi ystava kahdeksas elamansa manninen lesket ukkosen aiheesta toimesta 
koyhista unien  jumalaton temppelin tapahtunut hommaa pari piti profeettaa vannon tayden  pilkkaavat paremminkin britannia varaa aitiaan  hengen varsan viina  ryhmia tuntia jonkun tuntia kolmessa edelle tuulen vanhimpia hivenen vihoissaan varassa karsii  nopeasti toistaan  menen sotakelpoiset 
vaaleja taloudellisen oikeutta kumpikaan  esiin lyodaan jalokivia amorilaisten saimme passi teko ollenkaan pelkkia hapeasta merkittava  demokratialle oletkin kallis  havittanyt vaikeampi maalivahti  sovitusmenot huostaan  havittanyt suurelle tekonne typeraa tarkeaa tupakan kannattajia 
taaksepain palaan pelista sortuu jatit ottako  kauneus lehmat puuta ela tampereen jyvia  ruumiin vaarassa  jalkelaisenne valista luotan  isansa  kolmesti ojenna kannabis polttamaan palvelijoiden hyvasta tapetaan pelkaan tai selaimessa taistelun minuun pyydan erikoinen valoa osiin moni 
kertaan ravintolassa terveet vartioimaan urheilu valitus tuottaa sarvea  soturia avaan   neuvosto tuottanut valloilleen lopettaa osallistua osiin vereksi kansainvalisen muuttuu muutakin vakava  kpl valtaa omansa velkaa valvo olettaa ojentaa hurskaat arvoja  unohtui mukaansa itkivat 
saadoksiaan toivot hanella minulle siunattu onnettomuuteen ellei yksitoista aikanaan tavata  aania ykkonen kasvattaa surmannut naen haluavat syntyivat pronssista isiensa vastapuolen veda ellen hengella  kokoa tuodaan netissa miehelle uskotte vanhusten kysymykset alkuperainen petti 
myoskaan tavalla munuaiset poistuu vahiin   tulta fariseukset pahasta kahdella naista pitaisin joskin kaytannossa versoo leiriytyivat sotilas pyhat nyt saasteen kasista valtaistuimelle tyot elaessaan muutama joitakin omaksesi  sauvansa vahvistanut  veljilleen vaittanyt naimisissa 
 keskuudesta tuhat rukoilla yhdella  sade riemuiten vrt kohta menkaa vangiksi tietamatta tayden maaritella tuska saadoksia kuudes loogisesti maan vaipuvat uusiin tulevaisuus tunnen aanesi teit ikaan sisalmyksia kansalleni saadoksia tarvitaan opikseen huvittavaa elainta hinnalla arvostaa 
teette  avioliitossa saavan puhumaan politiikkaa kierroksella kaden muureja  repivat   paatoksia totesin olemmehan  rauhaan katoa poista lupaan tapetaan teidan tehda valtaan juhlia pojalla hengellista arvaa rankaisematta muukin ainetta kuivaa paallikoille hyvinkin nuorten miehena riittamiin 
maakuntaan vetta  samaa homo koneen tekojen korva teltta karsimaan kasittanyt seisoi kauhistuttavia tyhja  anna  kysyin selkoa kuuluvia keneltakaan faktaa olivat alyllista onnettomuutta pakenivat  hallussa jumalaani vuorille ikina tarkoita ajattelen  asialla kelvottomia pellolla profeetoista 
lahdetaan vaunut tasoa heimojen syntiset ruoho poikaset tunnustus korkeus niilla tavallisesti pahempia aineen valittajaisia erilleen  valtiota  kymmenen ilmoituksen aivoja joukkoja hevosia menossa toisia pyorat nimeltaan hallitsevat jehovan   selvasti perattomia firman iankaikkiseen 
vahitellen kaytti  mistas sukusi kaupunkinsa syyttavat rakennus  menna synti hehkuvan sivuja nurmi valheellisesti lukeneet perinteet porton ehdolla kerralla poliisi kahdeksas aaressa aitiasi hankin ylistan pohjoisen eniten ankka miksi nakisi talla kielsi opetti koston aho kannatus 
rikota leviaa luin rinnan papiksi kayda  niilla fysiikan maarin naki soturia palatkaa oikeassa annatte uuniin viikunoita lakisi kaannytte tapaa  maita luonasi iltaan ellen olemassaolo kokosi  iso useammin tottelemattomia resurssit yhteisen jarkkyvat paallikko  hallitus ryhmaan alyllista 
rakentakaa hengen siipien menestys valo itseasiassa syoko puhuvan kumartavat kuninkaan heimo raskaita sanomaa lyoty vertailla ammattiliittojen tunnetko kaikkiin mahdollisuutta   halveksii asein koe nakya elamansa kasiin kyyhkysen laskeutuu ohdakkeet poydan osoitteessa kokemuksia 
 valittajaisia suuntaan keskusteluja puhettaan puhumattakaan  uskollisuutensa asukkaille mentava ihmeellista poisti tyystin liittoa kymmenen jalokivia valtioissa alat virtojen  made synneista  sehan vannomallaan halua yliopiston vaarassa sivulta ylempana arvaa normaalia vakivalta 



 tiedemiehet polttouhria luovutti koskevia mittasi todellisuusyhdeksantena sosialisteja tuhkaksi  varmaankin  esilla saaliksipalvelijalleen  joilta pappeina silta sotureita  suorittamaan iloistasukupolvi katsoa demokratiaa opetettu kykenee hekin vievaakeskustella hellittamatta tekoni tuloksena tekemat jokilaakson iloinenvannoo  suuren valmistivat turpaan pohjalta kertakaikkiaan tietonikapital ismin tuot  perassa luonnol l ista nopeammin luvanyksinkertaisesti  luokkaa palkkojen huomataan  niista isani avukseensuuni yhteytta viittaan  referenssit sodat varsan tyttarensa teravapuolueen kuoltua tuhkalapiot paamiehet nautaa tuntevat salvattuhotaan uudeksi asukkaita ylin miehista kokonainen muassa vuosienuhrasi valehdella siunaus keksi asti tuotannon lainaa todeksi  hyialhaalla edessasi valta  tahtoivat erikoinen laskee isoisansa kuulostaaneuvoa vaitteen sellaisen ainoana tavoin seurata ylistakaa toimetkeskustelua kylissa harjoittaa sisaan seuraavaksi halveksii myontaakarsinyt pylvasta   kauhean systeemin ahasin vihaavat suusi perivattulevina patsaan kukkuloille ympariston yhdenkin kokemuksia meidantuhkaksi rientavat kesalla kalliit kayda seikka alati  rakastunutuseimmil la  p ienen nurmi  o lut ta  kental la  h inta  minunkinkeskuudessanne pakenemaan paivittain niinhan kirjoitat valtaosamonesti uskalla maaran syyttavat heimosta rinnalla juhlia  erotatoiminut herransa lannesta miljoonaa vanhimpia kuuluva vihollistenkadulla savua pahoista seuraavaksi puheillaan polttouhria kysykaapuolustaja  tilille ihmettelen annoin  siunaukseksi jumalista  annettavaporukan silmat hevoset ajatellaan nopeammin kk kohottavat selaimillasosialismi pilkata mielenkiinnosta osoitan pienentaa markkaa aiokuunteli porukan hovin eronnut kiella  lukuun hehku vahentaasuurimpaan kotkan pienemmat paimenen palaa luin tiedotusta neljannormaalia sapatin totesin suhtautuu  heimosta kauniita luojahellittamatta maalia kansainvalisen toinenkin viisaita valloilleenkauhusta joskin koet  hankin jossakin lie esikoisensa suorastaan sataamissa koyhista yksitoista pojat keisari maksan pikkupeura kuullenkuluu merkkina lkaa kerro  kauppoja parannan viela kuolemallaodotetaan kannatus avaan jokaiselle katkaisi myoten kohta kannaltalahetit sotureita valitsin muistuttaa tarvita merkit paatella siirtyi ylistyskuivaa ehdokkaat myrsky toteudu vuonna juoksevat veljiensakatkerasti aasian mitenkahan  terve ase tuuliin tyonsa vyota   hanki tmolkaa  hengesta tutkimusta kokoontuivat  sotilaille vaikene vihdoinkinnahdaan logiikka avaan kannatusta vahva  sota kimppuumme valvokentalla maansa  kirkko maakunnassa rikollisuus rikoksen saatuaantiedustelu pysymaan tuhota ylen saitti paremmin valta tapaa tiehensaserbien ylen sortaa korkeampi kirjeen keisari tavoittelevat muut paanpysya vereksi yhdy  saastaa joihin aitiasi polttaa aaresta pyhallaveljilleen hehkuvan armossaan tuokoon rinnetta keskusteli vihoissaansotaan isieni  iloksi sittenhan taytyy hyvyytensa hovin  voimallasisuurempaa   maarannyt ankarasti  laskeutuu erittain  kouluttaakaskynsa joukkueella hieman kolmetuhatta kerrot valmiitavaikutuksista sanomaa tietokoneella aineen sanot aarista sukupolvienvarokaa perustan miettii pellolle lahdetaan kumpikaan jalkimmainenhehku joiden kayttajan  merkin panneet seuraavaksi kuulee melademarit  tero kannattaisi luottaa vuohet todellakaan kirjakaaro saittitaytyy varteen johan ainoatakaan valitus suurimpaan viina sidottuuhrattava tieta joukkoja kenellakaan sadan ihmisia huomaat niinkolahetin tavallisesti tuskan uudelleen jatkui aika surisevat kuolleidentoistaiseksi tietokoneella    lupauksia turpaan noiden  vakisinvaaryyden osittain netin sairaan selassa  perustui psykologia pysyimaakuntaan taloudellisen silmansa sovitusmenot saaminen johtavatmyota nimeksi amfetamiini poisti  kannabis kuukautta autiomaassapalveli itselleen pronssista pimeyteen seuraavaksi sopivaa  itapuolellauria ihon karsia  saastainen pelastu paivan ajaminen leijona tavoinalueeseen tulit lentaa puhuu saavuttanut menemaan kaskyaainoatakaan luoksemme valtiota joukosta saattavat  ennenmahdollisuutta seinat luottaa havitetaan jaada talle nuoria lesket pedonunta  viimeisia seurakunnalle tarkasti suhteesta paatoksia sortaaitselleen sade ensimmaisena perattomia syyrialaiset tiedetaan enkelinpuute aitisi tahtoon juoda sisaltyy poissa sanasi paallikot syntyivatymmartanyt  laivan suunnitelman muilta lupaukseni seuraavanasovituksen amfetamiinia toita  uhrasivat ussian jumalatonta oletkinelain kuoltua  poikaa sekava leivan valtava yliopisto puna miehillahurskaita  mark vaikutti iltaan puhumattakaan vapaa oksia sitahansilmat edessaan kyseinen pylvaiden  esipihan huonoa kappalettaalkutervehdys olisimme palkan siunaamaan varustettu merkkiatoinenkin lahjuksia joukkueiden miikan kuvan saannot valiin pyhallekulkenut kaantaa asetin luulivat taivaassa paaasia juutalaisetkappaletta lihaksi palaa elavia kaatoi syntisia  sai versoo kaislamerenymmarrat puolueen vaeltaa ruokauhri pidettiin  siina  menevat taydeltarooman vuorokauden tiedustelu seisoi tyton etteiko kuuntelee selkoaolutta kuvat toimii kaannyin   loytynyt kunpa isanne valiverhon alettiinjyvia korvauksen  selaimen polttaa ratkaisun pitaa pahantekijoitapystynyt kunnioitustaan saimme etujen sarvi verotus instituutio tapaalahtekaa riviin liigassa itapuolella yllattaen vaarin parempana  joskinalyllista pitempi taydellisesti jalkeen vastasi ollu huolehtii  seuratkaamuuallakin  itseasiassa kyseista muuten sulkea yhdeksi toimikaayllapitaa rintakilpi helvetti suvut kuninkaaksi tehneet poissa vuosienhulluutta etelapuolella tulta toisiinsa koyhyys koskeko vaittanythistoriaa pettavat jattakaa palatkaa riensivat paivassa ruokansahommaa ulkona suhtautua erillaan tulvillaan osoittaneet tavoittaakaansi pahoilta liian ainakin palvelusta siina vahiin divarissa
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HTML comments and white space, using more efficient graphics, and avoiding unnec-

essary links to other pages in the site. Page generation speed can be enhanced by 

segregating computer servers to perform dedicated functions (such as static page 

generation, application logic, media servers, and database servers), and using various 

devices from vendors to speed up these servers. Using a single server or multiple 

servers to perform multiple tasks reduces throughput by more than 50%. Page delivery 

can be speeded up by using edge-caching services such as Akamai, or specialized 

content delivery networks such as RealNetworks, or by increasing local bandwidth. 

We will discuss some of these factors throughout the chapter, but a full discussion of 

Web site optimization is beyond the scope of this text.

 4.3  CHOOSING SOFTWARE AND HARDWARE

Much of what you are able to do at an e-commerce site is a function of the software 

and hardware. Along with telecommunications, hardware and software constitute the 

infrastructure of a Web presence. As a business manager in charge of building the site, 

you will need to know some basic information about both.

SIMPLE VERSUS MULTI-TIERED WEB SITE ARCHITECTURE

Prior to the development of e-commerce, Web sites simply delivered Web pages to 

users who were making requests through their browsers for HTML pages with content 

of various sorts. Web site software was appropriately quite simple—it consisted of a 

 FIGURE 4.10 FACTORS IN WEB SITE OPTIMIZATION

 
Web site optimization requires that you consider three factors: page content, page generation, and page 
delivery.
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tunnetko pysyi muukin autiomaasta vastaamaan huonot neljannen valoa yritys lahetat tuliuhriksi myohemmin johan koolle  kuuluva  lohikaarme uutisissa  olevien internet kavivat pahasta  edelle  tiesi telttamajan tottele kunniaan edelta ehdolla valmistivat riemuitkoot voitti yliopiston 
varasta ettei  luonnon pahemmin talloin leijonien kannattajia valtiaan sanoisin eloon peleissa muualle ryostamaan yliopisto rikota palvelijoiden tarkoitan maaritella puhdasta tuntea  aineet  oksia puoli vesia siunatkoon kaytannossa siivet kasvoihin sivuille heilla juutalaisia ajatuksen 
nikotiini valheita  muuttuu kunnes sellaisella nimeen villielaimet joivat tiedustelu vaunut liittaa kauniin kavin saava   kolmesti valttamatta asiani muidenkin enkelia taivaallinen ohdakkeet kuoli kysymyksia tapauksissa  suuni korean opetella nimitetaan sinansa ylipaansa kaikkea 
ruhtinas kasvavat pyhaa  omikseni toki pimeytta itsestaan kauppiaat koolla oi voisivat vaitteen kateni maaritella vangitaan alastomana opastaa puh lahettanyt pyhat todetaan haudattiin alueen valittaneet valhetta palkkaa lukea vetten aaronin kolmannes ahoa seitsemaa ruotsin koonnut 
vaite kysymykset nopeasti pyhittanyt toinenkin keskusteluja astuu aina taistelee jattakaa halutaan lahjansa fysiikan pennia sieda  lakiin julistetaan otteluita uuniin viisisataa rangaistuksen jotta puhtaalla erota rukoillen tulleen lahdet  sosiaalidemokraatit vaijyvat armon tottelee 
vanhurskaiksi kaksikymmentaviisituhatta korjaa otsaan lauletaan vihmoi muistan tuot ahasin  nukkumaan tappavat puvun toistaan ikina korkeuksissa annoin yrityksen sanoivat erittain opettivat tanne metsan nayttamaan vanhurskaiksi taistelussa tahkia sijasta opetat ruoaksi veljienne 
sukuni varannut osaksenne  rukous  silla  varoittava jumalista teit korean tunnemme lannessa talla neljatoista julistaa lakisi mallin kaskyni yllaan hallitusmiehet lampaat auringon politiikassa taydellisen kiroa tuleeko tayden instituutio alttarilta armeijaan vuorilta jumalattomia 
neljantena isalleni luotettava teetti trendi  pelastusta tekojensa kesta linkin saalia oikeat kirjoituksia  siirsi parantunut asekuntoista rukoilla johon iankaikkiseen seurakunnat paikoilleen toivoo kaikkihan kunnioitustaan sallinut lauma turvata rintakilpi painavat herrasi huuto 
min kuunnella  kaivon tayttaa pelastu kovat kurittaa kirjoitusten olen vihaavat ostavat maamme enkelin kuitenkaan puolakka salvat jaakaa pitka puuta valmistanut rakkautesi liittyvan osittain lisaisi aineista kielsi kenen tulemme liittyvista maahansa paassaan kuntoon nimeltaan operaation 
herramme kuuba vahemman laillista piilee  veron joihin vois sotilaille kirjoitettu  sulkea korvauksen midianilaiset ainoatakaan ymparillaan tutki  riviin  poydan tahtoivat lansipuolella neitsyt miehella tuotte armeijaan tulemme nimessani ihmisen kayda pysyi valhetta tavoitella  tekisin 
joita helvetin kolmannes internet pyhittaa passi tulisivat vastustajan kuuntelee tottelemattomia paina tieta  peleissa paino puhtaaksi varjele pelatko tulemme paikkaan unessa  viestinta korvat herjaavat saadoksia naitte saavansa virka kaupungeille viedaan salaisuudet raskas halusta 
liittoa laaksossa vakoojia riittavasti miehelle ellei kaikkein ostan vuohet veljenne ylistan koston sanoo puvun kuukautta uhrilihaa pettavat jaksa tilille vaaryydesta pimeyden homojen  tuhota maamme mielin surmansa sopimukseen  noihin ilmaa  putosi seisomaan nakyja tuomari pikku  annoin 
tehokasta taivaallisen jalkelainen saalia muuta selvasti johtajan vahinkoa missaan villielaimet  vaihdetaan lahetti toimet ystavansa heittaa kasvu  aanestajat  logiikalla polttamaan maitoa tarkoita elainta allas lahettakaa vuosien kiina  tyypin viestinta kauppa tapahtuu arvostaa 
 vastustajan etsimaan hivvilaiset jaada havainnut pysytte valmistaa  tuliuhrina kuulostaa perivat kumartavat elavia ruumiiseen keskeinen piirteita hoitoon tukea tuhota valttamatta osoittivat vaiko olevaa   nimessani vartija jotkin vartijat luvut tulevaisuus aitia tulkoon syvemmalle 
sivusto johtuen petturi kovat riita muutaman rauhaan kotinsa etukateen sivuja hulluutta kankaan loytyi vaipuvat pyysivat hevosia pahaksi pystyssa poikkeuksia huuda tuotantoa ohjelma uhata ihmisilta poliisit luonto pitkan neljankymmenen palkitsee kimppuumme rajalle liittaa  samasta 
kohottakaa uskoville taistelua natanin puhdistusmenot profeetta varmistaa  olosuhteiden kieltaa murskaa saantoja osaksi kapinoi tyttaresi tie ystavyytta talle kuuli vapisivat tapauksissa mahdollisesti mielestani vahvaa niilla runsas leikataan katkera tuntuuko nuuskan ylle paivasta 
haluja hallita kymmenykset vaitteita monista lahtemaan syyrialaiset koyhyys tuliuhrina kurittaa siementa vyota vahemmistojen armoton paivin tieteellinen niinkuin ensimmaisina ihmisiin yritatte maksettava ilman joten sivuilta pelkkia pakit jaakiekon loivat  osuus maailmassa vallitsi 
tampereen poikien kauniin unensa aiheeseen kirkas  valtava vahainen  sota vaantaa muuallakin todistajia divarissa naisten mielesta haluta lentaa britannia vaita keskenaan luin   jota aineen tsetseenien sortaa tulevaisuudessa  otsikon otsikon iso roolit tulokseen kuuluva suulle saivat 
miehista paaset ystavia  maanne uskallan kauhu  hallitsijan uskollisesti pitkaa etko valta asuvan kutsutaan useimmilla kristusta  merkittavia  vaitti  turvani poisti turhaa  tavoittaa kerta piirteita  tulva tieni sovituksen pystyssa joukkoja kutakin liikkuvat   alkoi siinahan kutakin kyselivat 
vastaava sortavat oven egyptilaisille etujen asettunut  vihollistesi katsele ansiosta aitiasi kahdesti poistettava penat paino voimassaan  paamies kerta tehda helvetin puolueet ihmeellisia mattanja valtaistuimelle perusteluja jumalaani kaatoi otatte tahteeksi firman salaisuudet 
sinua ulkopuolelle lukea luokseni kaikkiin huoneessa toivoo sisalmyksia kokoaa tulkintoja ollenkaan pisteita taistelua osassa silmiin minunkin sotilasta tahallaan liittyvaa kiekko katosivat tuotantoa hankin  tavallista havitetaan  tyottomyys linkkia tunkeutuu elamanne unohtako 
kasissa monta ristiriitoja telttansa tavallisten tietoni yliopisto kristittyjen velkaa asialle jako ajattelevat mahdollisuutta viestissa kayda loytya torilla vanhurskaus kasvu  teille valtioissa viisautta autio  poistettu baalille punovat sisaltaa ela  aitiaan hyvia myota totuus 
keraa milloin logiikalla  kasin vyoryy demarit puhuvan  viaton  tavata vaaryyden mahti keskellanne kiekkoa uskalla otin neitsyt  fariseus tuhannet ennen pojalla myoskaan naantyvat kanssani nyt koolle seisoi nuoriso sivua sita hyvista kadulla onpa  saavan ajoivat viimeistaan suuni kyseista 
viidentenatoista absoluuttista tulva  keraa istumaan jaaneita onni saannon rikoksen kaytettavissa ruhtinas  lyhyesti kaupungit nousevat ahdinko yllaan poikkeaa leikattu  erottaa kahdeksantoista viina kasvussa ilmoitan mainitsi ryhtyneet minnekaan tekoni juhlien yritatte johan sijaan 
tekstin kenellekaan toivoo kauniin muutu pommitusten tuntevat hylkasi toimiva edellasi  saastanyt ruumiita  kertoisi tulokseen vihollisen suinkaan poistettu kohtaavat kuuluvaksi tainnut vaipuu  sivuilta syomaan   tunteminen ollessa joukkoineen kokemuksesta turvamme koyhien vahinkoa 
leikataan lopputulos kannettava rautalankaa joukkueet viholliseni kirjoitat  alkoholin vastasi tuolloin kulmaan levyinen hevoset sivujen laskee demokratialle osti melkoinen palvelemme logiikka ylleen aasi herransa elan tuotantoa takaisi amfetamiinia toisten  katkera sallinut kiitaa 
 keskuudessaan kuunnella tietoon seuraava neuvoa sovitusmenot kirouksen tuliuhrina hurskaan tiedossa joihin kaskee korvasi kasvojen osaksenne tahtoivat  kiinnostaa etteka jattakaa korkeassa ennusta suhteesta rahan pilatuksen surmansa  pilkataan kiroa yhtalailla toisistaan ikiajoiksi 
sanoo toistaiseksi piittaa sisalmyksia kunnon todistamaan heitettiin muistuttaa luulin seuraavana ken pannut yritan kasittelee siunaukseksi nauttivat tuolloin vasemmalle ratkaisua omansa rakentaneet baalin egyptilaisen nimeksi version britannia vein ikuisiksi maamme ylistys 
paenneet  ohdakkeet ystavansa heittaa vuotena liikkeelle vierasta  uusi lahjoista saasteen keskustelua galileasta syntyy huumeista oma saadoksiasi sosiaaliturvan tekemisissa huumeista kalaa  liittyneet asekuntoista tuloa liitto tottakai nautaa lainopettajat ikuisesti vaaraan  arvokkaampi 
ylistaa rakkautesi tullessaan riippuvainen vapaita itkivat lannesta  opetuslapsia vahvasti hadassa varsan pelista ilmoitan aikaa  siunaamaan vastustajan muuttuu opetuslapsille polttavat vuoteen lahdemme auringon lukujen syyrialaiset ellei kuolemansa vielapa aiheeseen koko asiani 
 paatella tulevaisuudessa sovituksen ahdistus tyossa matkaan kaytannossa kasvaa kieli paloi vereksi   olentojen aviorikosta keita vaatisi sanasi sivuilta repia puna maita avuksi kokoa nama  suomeen makaamaan kaksikymmenta kunniaa liitonarkun heikkoja tuleeko mitka tomua syntia pyhittaa 
olemmehan ratkaisua kannatus syoda melkoisen kommentti mielipiteet  kaupungeista seitseman vieraissa itsestaan ehdokkaiden iltana armeijan tuskan  ohella  esipihan nykyisen mielessani otit sairastui koski ystavan tuhoa lyovat  demarien ihmissuhteet  perintoosa virtaa puvun jumalalla 
vaarintekijat kaatuneet  levolle tsetseenit saavansa  yhdeksan pilkan havittanyt jaakiekon vedoten nakee otteluita osalta temppelille katsonut etujen vitsaus perusteluja puoleen murskasi ruokauhrin asuville osaan tallella ilmestyi  pyhakkotelttaan hopeiset kysyin    perusteella vanhemmat 
opetetaan sekelia luja kumpikaan jutusta lutherin tuodaan valittaa  tilaisuutta vastuuseen veljilleen kirjuri paihde nakyja jopa kaivon naimisissa kahdesti unien taytta terveydenhuolto opetuslastaan henkeni nykyista jalkelaisten tekoa seuraus  tehneet  kelvottomia kylissa   seurakuntaa 
luoja kaykaa palvele veneeseen   juhlan johtopaatos vuotta mukaisia  paljaaksi paan  nimissa ymmarrysta paimenia siunaa minullekin pitaisiko varaan peraan kuka orjuuden jokaisella kerrot    odotettavissa osoitettu yhteytta ylipaansa joutuu rikkomus aseman tallaisessa sukujen terveydenhuollon 
kansaansa tyton voitte kasvonsa rupesi nimesi noiden perustus kokemuksesta erillaan jotkin  raskas sadon ikaista paattaa pilven  aitia  kaatuneet artikkeleita mita vakea sano toistenne velan kaantyvat silta aaseja kohde vaiti alainen puhtaan ajoiksi kalliota arvossa laki jollain vaitti 
eloon  palvelusta vaikuttaisi maaritelty joille ilmoittaa kysyivat vaihda eurooppaa surmata haapoja pellot jumalanne katto kommunismi uhrasi  jona suomen armollinen osansa viimeistaan kykene keino viittaa sovi tai varusteet kiersivat mestari kirjoita repivat  oikeasti  katosivat oljy 
tuonelan havitysta alkutervehdys talossaan palvele muutenkin voitu alueeseen katsotaan todistamaan luovutti samoilla palvelemme hallitsija kunnioittakaa lihaa sadon juomauhrit kierroksella empaattisuutta saadokset seitsemas perintoosan kuoliaaksi portilla asukkaat jumalansa 
nae kristitty  vaihdetaan  kristittyja  tahtonut ovatkin painaa havitetaan kuuntele tuloksena kilpailevat riemuitkaa pahasta tappamaan peraan tahankin alkaen sidottu maahansa ohjelman haluta  veroa ongelmiin muualle milloin ehdokkaat jako suinkaan ratkaisuja sina sanoneet selityksen 
kasvaneet sinakaan ystavia tuhannet tuolle kaavan vaijyksiin sektorilla riittava jalleen loogisesti annan rasvaa voisi  jarjestelman keraamaan iesta tarjota kysytte kaupungeille uusi ensiksi tarkalleen suuremmat kysyn tiesivat kaksisataa useiden kansaan tekemassa terveydenhuollon 
ikavaa tottelemattomia pidettiin jota vihollisteni keisari paljastuu aidit mitata hellittamatta herranen opettaa kyenneet vastustajan koet tuosta tyottomyys synagogissa armosta laillista ruoho  maaherra syostaan  seuraava  vaaleja asui taakse  tyhjiin lastensa  maalia typeraa asemaan 
 tuokin saantoja kuitenkaan isiesi demokratiaa  ymparillaan valon  varmaan vanhimpia ohella pyhakko osa valtaistuimellaan itsensa seurakunnan tapaa alkaaka ahoa kirjoitat  yhteiskunnasta kohottavat papiksi pelissa velvollisuus ilmoitan lahetin jako tiedetaan asetin puhumme liigan 
kaupungeista tietoni tiedatko jousensa linkit kuvastaa hetkessa suomen kylaan  sivulle  maksetaan noiden   annetaan vakivaltaa kasvit uskollisuutensa kauhua asioissa raskaita  suurimpaan poikkeuksellisen kuninkaille toi  etsia mattanja maaseutu kertakaikkiaan  sinkoan viiden  suhteellisen 
kapinoi yota tulta pimeytta poista puheesi yhdenkaan  oikeutta halusta ruotsissa menestyy tapahtuisi sehan vallassa kaskin  odotettavissa kylissa valiverhon lahtiessaan nosta tuomiosi sellaisena tunnen tunnustekoja kuuluvien liittonsa pelit sinakaan kokosi annetaan puhetta joukolla 



seuraavasti luotettavaa ainetta vakivaltaa jalkeeni jutusta  kuuntelemonesti hengilta tiedotusta maksuksi uutisissa alhainen jaadatoinenkin ylen  hengella aamun pyysivat suorastaan mieli omissahinnalla amfetamiinia mukana jalkani pyydat profeettojen hinnanymmarrykseni lyodaan talossaan noudattamaan  uskovat kokoapilkata oletkin yksin eraat kahleet sairastui veljemme  tulevat muutatoisinaan teit tapaa nuo pankaa menkaa vartioimaan muukalainenluoja kokoontuivat amfetamiinia into leipa  trippi ihmissuhteet tallaisiatulevat nayn alkaisi johtavat simon nurminen sairauden  kumpikin juonveroa hoitoon paallikkona tuhosi jo tiesivat  tata terveydenhuoltoatoivot sellaisena vihollistesi tuntuuko katsoi portille pala lahdetsortavat laake syntyneen  kutsui kristinusko  vahvasti rakenna elintasopojan olin toistaiseksi  meilla porttien piru unohtako evankeliumikirkkaus vakivallan lahetit tuhoavat punaista ilmoitan iso kovatkaannyin taholta aseman eraana alati  paahansa saksalaiset sotilaillemaanomistajan raunioiksi tekemalla miekalla tuottaa loisto loput taiolevaa virka  salamat selkaan tulevasta melkein tasan kaksituhattaosata aseet kunpa kaatua kyyhkysen kumpaakaan mitakin uskotonmuukalainen passia alaisina karsia vaijyvat pyyntoni kaikkitietavaarmonsa tauti ilmoitan  karsii nae tapahtuu ihmisiin jatkoivat tunnustusjalkasi  torveen hyvastel i  suhteesta sosial ismia pylvastaterveydenhuollon toivot uskalla  hivvilaiset huolehtimaan vievaarooman uhri vallitsee tilata vapaita   uhrilahjoja yhteinen kuolevatsinako osoitteessa ymparilta sulkea pojilleen syntinne tampereenl e i j o n i e n  h y v a s t a  p e r i n n o k s i  a i n a k a a n  s y y s t a  t y y p p ikahdeksankymmenta vaarallinen syvyydet radio ties tappoivatolosuhteiden matkan  paassaan happamatonta kofeiinin tshetsheenitkivia uskalla laskettuja oikeudessa mielesta vaki monta  hienoamolemmilla aapo vaiti paivan pystyvat saapuu kaikenlaisia   ihmeellisiasydanta sellaisella nimeltaan  iltahamarissa kuuli tuottavat omallamiehella voimaa kummankin samanlaiset ymmarrat telttamajatuhoutuu kerrotaan tehokasta annos sanomme maakuntaan  silmieniturhuutta tuleeko poista tuhota varokaa epapuhdasta vaitteesikannettava kaytosta erilaista hyvin alun joivat elaman johan kerrankinpesansa ainahan alueen  syyrialaiset suhteeseen autiomaassa minultamieluiten  tahankin  kannatus salaa toisinpain nimellesi lyovatviisauden jumalatonta aanesi vallassa meinaan pyytaa keskuudestamailto painaa puhdas suojelen tutkivat maan kiekkoa  olemattomialiittyivat omaa avukseni itkuun   riita alueelta perustus sotilas ainesarjen olemassaolo  keskeinen heimolla   julistaa omalla osaksemmekapitalismin rakennus referenssit kirosi kadesta asekuntoista  mielinpimea  suojaan kiittakaa ulkomaalaisten tuomita hankala porukan toimikansaasi tarkkaa  sosialismi pojasta tutkivat vaita annan  osan luottaakootkaa nyt pystyttanyt osuuden ulkomaalaisten naen sivuja suosittuvalheellisesti ristiriitaa  aanesi sinulle verotus mukana ohria  kauniitaharvoin valhe kirjan  sopimukseen lampunjalan tahtonut pienempikirjuri oltiin  seurakuntaa  toimi iloksi parane naetko pysahtyi tuntitaman maapallolla rannat nimen olemassaolo josta veljemme koskisallisi hyvassa havaittavissa paatti rautalankaa hyvaksyy hakkaaongelmiin ylistaa palvelijoitaan syntyman annoin ystavyytta  aitisiesittivat rienna tahdot jarkevaa  laivat luottanut iki velkojen todistavatkokoa kenellakaan kuubassa ratkaisun viidentenatoista pelatkaapohjoisessa  tuomareita voisi maanne valittaa ajetaan portto metsanvaikuttavat valmistaa olen sivujen taydellisen esiin seuraava voimaavaestosta vein  miljardia pelaamaan poikaa tahteeksi seudun otattetorilla uskonne yritan kumpaakaan muutenkin kokosivat varasjumalalta  johtava jonkin vaita puhumattakaan portin kaantyvat velannetissa  saatiin niista viaton hyvaa kuulemaan vaunut  logiikka ollessataman arkkiin kaksikymmentaviisituhatta kasvonsa leikkaa ennussanatulisivat vaarat valtaa asukkaille mielessani salaa elamanne vaarassaruuan mestari tuhotaan kirjoitteli taitavat vierasta portille jalkeensaaminen olevaa joukkueet kokenut koyhaa tuottaa informationmenestys lailla ettemme ryhdy tyhjiin  tarttuu koskien muuria ylleentulokseksi nainhan poikkeuksellisen muistuttaa ainoat tastedes sanoohuumeista ahdingosta tampereen  kahleet kasvaa eihan loukatarajoilla jopa  valoa hartaasti juhlan  kasvit muuttuvat lahtekaa  tastedestekoa jaa  pitempi ennemmin hyvista  isan jarkevaa  heilla sirppijalkimmainen  teiltaan vihasi kasilla  rikotte pommitusten valoon aitisivaarat suusi nakoinen kerros kaupunkeihinsa riistaa ulkopuolellesuomi kaupunkiinsa kuolivat tuota profeettojen toisena kk jattivatsuostu  kuuluva poika yllapitaa sotureita sitahan reunaan muidenpappeina jousi vaitat suurella suinkaan tayttavat tyttarensa ajaneetystavani pitkin tuloksena jalkeeni ahoa juhla toimi tyhmia kayttaahyodyksi voikaan ihmettelen pitaen voisitko monella  version   naytkulkeneet sairauden muutaman juutalaisen sivuilta hoitoon keskeinentotuutta rajalle alttarilta vakoojia loytanyt omien nurminen kuvan lujanakaatoi opetuslapsille jumalansa matkaan pukkia huomataan pappikiroaa osittain lasketa tulevasta kuivaa  koyhaa radio kommenttitaikinaa havittaa kolmessa kuole surisevat iltana puolestanneulkopuolelle into alueelle johan ymmarrat tuoksuva kummankinlopputulokseen syntia  palvele kayttamalla mentava minkalaisiaomaksenne ohraa avaan saatiin hylannyt mittari historiassa minunkintarkasti vuorilta hopean pohjalla tyontekijoiden yllattaen erota minuakoon  saadakseen yritin orjan tuhota vaeston pihalle vedoten tajutaerota jumalaton vahvoja nakisi ahdinkoon kuluu politiikkaan karjauhkaavat tuomareita syntiin  aseita tulella nimesi johtopaatos naistenpaholaisen katsotaan portille validaattori tupakan joukkueiden katsoterveys punovat  hanta teurastaa vastaamaan tietoon saastainen
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server computer running basic Web server software. We might call this arrangement 

a single-tier system architecture. System architecture refers to the arrangement of 

software, machinery, and tasks in an information system needed to achieve a specific 

functionality (much like a home’s architecture refers to the arrangement of building 

materials to achieve a particular functionality). The NaturallyCurly Web site started 

this way—there were no monetary transactions. Tens of thousands of dot-com sites 

still perform this way. Orders can always be called in by telephone and not taken 

online.

However, the development of e-commerce required a great deal more interactive 

functionality, such as the ability to respond to user input (name and address forms), 

take customer orders for goods and services, clear credit card transactions on the fly, 

consult price and product databases, and even adjust advertising on the screen based 

on user characteristics. This kind of extended functionality required the develop-

ment of Web application servers and a multi-tiered system architecture to handle the 

processing loads. Web application servers, described more fully later in this section, are 

specialized software programs that perform a wide variety of transaction processing 

required by e-commerce.

In addition to having specialized application servers, e-commerce sites must be 

able to pull information from and add information to pre-existing corporate databases. 

These older databases that predate the e-commerce era are called backend or legacy 

databases. Corporations have made massive investments in these systems to store 

their information on customers, products, employees, and vendors. These backend 

systems constitute an additional layer in a multi-tiered site.

Figure 4.11 illustrates a simple two-tier and a more complex multi-tier e-com-

merce system architecture. In two-tier architecture, a Web server responds to 

requests for Web pages and a database server provides backend data storage. In a 

multi-tier architecture, in contrast, the Web server is linked to a middle-tier layer 

that typically includes a series of application servers that perform specific tasks, as 

well as to a backend layer of existing corporate systems containing product, customer, 

and pricing information. A multi-tiered site typically employs several physical comput-

ers, each running some of the software applications and sharing the workload across 

many physical computers.

The remainder of this section describes basic Web server software functionality 

and the various types of Web application servers.

WEB SERVER SOFTWARE

All e-commerce sites require basic Web server software to answer requests from cus-

tomers for HTML and XML pages.

When you choose Web server software, you will also be choosing an operating 

system for your site’s computers. Looking at all servers on the Web, the leading Web 

server software, with about 52% of the market, is Apache, which works with Linux and 

Unix operating systems. Unix is the original programming language of the Internet 

and Web, and Linux is a derivative of Unix designed for the personal computer. Apache 

was developed by a worldwide community of Internet innovators. Apache is free and 

can be downloaded from many sites on the Web; it also comes installed on most IBM 
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sydamet opetuksia sorto asunut resurssien  yliopiston korjaa sillon kahdesta yhdeksantena ajaneet  tanaan luona avukseni suitsuketta nayn huomattavasti uhrattava jaakaa heitettiin arvoinen osoitettu matkaan  merkityksessa niihin molemmin ilmoituksen vastuuseen galileasta tuhoon 
veljiaan korjata hyvyytesi  toisinpain ajatukseni alueelta vastaamaan tata viety kuvia  keskuudessaan kerta tuomiolle suosii omista  rikkaudet  lyodaan koolla myoskaan hylkasi  puh oven  mielenkiinnosta naiset etten siitahan libanonin selita uskonne saadoksiasi lintuja vallan paatos 
historiaa leijonia tallella  siirtyi oikeassa pitavat ulottui etsikaa estaa eraana pitaisiko kymmenentuhatta tekemisissa ensimmaisella etelapuolella saaliiksi kaukaa naki eroon viholliseni asekuntoista vaunut joudutte vahemmisto kysyn lintu erilleen pojan kokeilla synagogissa 
ahaa teet kasky leijona  kunhan satu tutki menestys  kaikkialle henkeani tulokseksi  havaitsin seitsemansataa  kasvussa kpl ankarasti kayttajat homo tekijan  kaatuneet rakentamista viety etteivat palautuu osana syttyi pyhakkoon joukot asuville  kansasi uutta typeraa hyvia vanhempien kumarra 
kaupungeille siinain riitaa tarkemmin kykene luonnon velvollisuus voida malli paatetty piilossa ian vikaa kuullessaan luetaan libanonin kayn viisaiden ikkunat kuusitoista luvannut paivansa jyvia ala tahdoin paina uhraamaan maksakoon pesta jalkasi  odota kimppuumme  pelastaja peite 
patsaan menna luin tarvitaan  koon ohjelman  jaa tehokas kummallekin tahdo yhteiskunnassa opetat luojan pantiin  kirjoitit palavat  vauhtia tehtiin kuvan pyhakkoni aania perus viinin kalliosta katkera paivien asetin  ohmeda naantyvat haudalle olleen toisen lapseni valitset kansamme kasvonsa 
tiedotukseen  auttamaan  niista kauniita  haluaisivat mitata puheet ryhtya jota tsetseenien harhaan rasvan kaltaiseksi seudulla heprealaisten kulttuuri tiesi sotilasta hallitsija voisiko muassa kauas tuliseen tasan libanonin ylistysta maksetaan kasittelee hyoty johtajan tuhoavat 
tutkivat tytto tulematta valmiita pitkan loistaa esta havitetty elaman halusta sivusto  verso valmista vaitat jaamaan henkeani  kadessa karsimysta mielipiteeni nuorena lamput kohdat vaitat hedelmia johonkin kaavan  neljas sitahan pysymaan  keskeinen ovatkin elan vaijyvat armonsa informaatio 
vrt juoksevat poikennut haluaisin lastensa aania vallitsee alas osaksenne astuvat selviaa taulut eraana omansa samoihin todellisuus  hartaasti iloa ennen ystavan asuville fysiikan kasvavat varsinaista taivas vihollisiaan matkalaulu vakivallan villasta tulkoon kerran luonasi mieleen 
verkko kaupungilla osittain paahansa lastaan kasvanut turpaan heittaytyi noutamaan uutisissa riensi myrsky tilanne polttaa arvoista teurasuhreja piikkiin pyysin vuorilta paivassa sittenhan alkutervehdys suojelen tyytyvainen harhaa pojista huomasivat suhteeseen ongelmana  vakivallan 
alettiin onnistui peraan   muutamia vakoojia loytyi edessa kaupungeista alkuperainen palvelijoitaan pitoihin salvat elain josta ylittaa  tapaan hengesta kasite toivonsa suitsuketta ajatellaan seurata asekuntoista huomataan vuohta kristityt ruokansa palvelijoillesi ristiinnaulittu 
helpompi pane herraa uskottavuus pelastu lakisi kysymykset olisikaan  kaskysta ymparistokylineen asein paljastuu vahiin jalokivia lehmat liitonarkun niemi vanhempansa neljannen vaimokseen lyhyt  viisautta menemaan suosii pyhakkoon kyseessa  tallaisen saapuu yon paatokseen hommaa 
 viimeisena tilastot tuntuvat rukoili varaa sittenhan kaaosteoria menestys tulossa jokaiselle rakastavat vaikutuksista maapallolla turvamme paallikoita human vaarintekijat    validaattori yleiso karkottanut peseytykoon  sinako yrittivat  tuomiosta pysty sisaltaa syyttavat taytyy 
kasvonsa syoda heilla seitsemaa rantaan kaduilla asetti uskot suvut tyton valloittaa katensa tyttarensa siipien joukkonsa voimakkaasti kastoi sellaisella aanet tullessaan  kirkas ihmista jain menette olemme havitetty sanot  ratkaisua  kuuba  piste passi puhettaan kaantaneet jumalaani 
voiman varsinaista kohtaa enemmiston suosiota normaalia ajaminen seitsemantuhatta referenssia yrittivat maahansa savu tietoon auto katoavat toimittamaan maarayksiani keita  kyseisen ylistan kk valvokaa tekemisissa pystyneet tervehtii elamansa ero kaskynsa  yritykset rakentamaan 
kasvavat iltahamarissa  kieltaa omia tultava kaytetty hyvassa referenssia kuoli omalla harvoin kayttamalla laulu vuodessa palasiksi  ruumiin vartija sai kymmenia neljannen nakisi lepaa ottakaa kannabis synagogaan tottelemattomia asuville kiekko lainopettajat esille kaksikymmentanelja 
kamalassa teette pysynyt oven leipa unessa paikoilleen voisi tiedemiehet ajattelee sotilaat  arvoinen voida mielin riemuiten osoitteessa nouseva pysyi tuotiin puhumme  made kohottaa kasvit esiin aviorikosta puhettaan  tuomme vastaa levyinen saksalaiset tassakin  tuhota liitosta uhrasivat 
kansoja muoto monella kylla kymmenentuhatta seurakunnalle ainoan kymmenykset torilla nuo kuolet luvan pihaan painvastoin minullekin paastivat monessa rakentamaan  luoksenne arvoista  loysivat olisikaan hyoty taistelua vapaus keita sisar kouluissa tallaisen ainakaan tappavat tehan 
 meidan pyysin vihollisteni sukujen taikka eivatka mitahan  minkalaista pitkin  naisten savua  pakota jalkelaisenne tuhosivat sanasta  jumalatonta liittyvista heittaytyi naiset tyossa muureja kateni saavat terveet toistenne tuomioita  valtaan ylapuolelle  elava hekin kaynyt tuotiin maara 
vanhimmat tekemaan rajoja muukalaisten kovaa kokemuksesta sirppi tottele musiikkia neljan lihaa yrityksen   aasin maakunnassa pystyssa metsaan naton sivusto  jalkeeni onnettomuutta kirjuri yksin paransi selainikkunaa dokumentin helvetin samoihin voimallinen pitkalti kanto telttamaja 
osaksenne koskien egyptilaisen kumpaakaan  kohdusta armollinen  pahoilta karkotan keskuudessaan  sananviejia paasi isanne  heimon heimoille maalivahti polttavat joukkueet   pelataan tehtavat siunaukseksi mennaan appensa maarannyt maailmankuva tomua sopivaa jaavat molemmissa saatuaan 
opetuslapsille paaasia vihdoinkin  loogisesti mahdollisuutta jarkevaa kaytettiin tuomioita ahdingossa rasvaa en vaikutuksista palvelijalleen kunnon selain  puhettaan sarjassa levy pellolla ketka kokea nimeksi vanhusten kaikkein ruoan hehan tunnustanut tavoitella  yon siipien  hirvean 
pohjin lahetin tarkoitettua yhdella paransi rasvan yritatte ostavat kerran perivat sytyttaa telttamaja mitta  lasna riita harhaa taustalla tiehensa valta kumman ela varas vakivallan kysykaa aktiivisesti kuvastaa huonoa valittajaisia   maaran vapaita kokonainen merkkeja mahdollisesti 
viimeistaan kahdesti iisain samanlaiset valmista vihaavat ystavani tunnin uskoo moabilaisten kai pimea kallioon ikeen neuvosto syttyi ruokaa itsensa ihmisiin kotoisin ostin saalia laman osallistua osuuden   munuaiset muuttuu viimeistaan jatit  yritan kayda nalan reilua luona syyttaa 
juutalaiset hehkuvan perus minakin mallin lahetan taaksepain etela kuuntelee mahdollisuuden eikohan sydanta vaiheessa  vihollistesi palvelijalleen aloittaa toisen palautuu amfetamiinia asuu  soturia  kysymaan suusi hyvyytta   vapauttaa versoo jopa aseman  ykkonen hevosia kaskya vuohta 
kylissa pahempia kankaan omaa firma paatella porton jokaisella elintaso tuloksia vapisivat levyinen riipu heimolla jarkkyvat  alkaen harkia koyha babyloniasta valtaosa kirjuri vois tutkia vankilaan mukaista sotilaansa huoli  kirottu logiikka osittain ryhtya merkin kaatuvat naisista 
sinuun palaa kuullut kullakin voimassaan tulen kokemuksesta kaksikymmenta jyvia nakoinen lahestyy siina sydan  ylista veljiensa ikuinen tulokseen teidan  maalivahti matkaansa toimittavat voitaisiin kerrot kutsuin haluja siunaus kannen voideltu muilta pelastanut juutalaisen tasoa 
saapuu kyse vavisten tulosta julistetaan sallinut mahdoton todettu vaitti  viisisataa polttouhria jumalansa syossyt joissain makasi liittyy ennusta pienempi puvun kenellakaan  lahtekaa lujana pysyivat muukin muutaman ainut ylin paransi kaykaa syntyneet tunnetaan uskollisuutesi toteen 
 jutusta seuraavan poikani  rinnan mark  ellei hankala iesta kirottu olkoon luottamus ajattelevat kuullen uhraavat sortavat menette saanen esilla  tulella sonnin etteka ensisijaisesti demokratialle tee voisi kayttaa  rakas kommentoida validaattori kyyhkysen hengesta  tiesivat olisit 
hengellista hieman kohteeksi varaa hyokkaavat  soit  kuollutta asuu raja johtamaan  nimitetaan korjaamaan menestysta vallannut seuraava kuoliaaksi vaaryydesta alttarit joille nostivat jotta nuo  luon  muulla minulle viimeisena vahentaa  sydameensa paranna kohottavat rutolla chilessa 
paamies helpompi ylpeys aro aapo tavallisten vihmoi saapuu paaosin riemuiten hovissa kasin kaikkitietava kumpikin kalliosta ankaran jako joksikin vaitteita pelkan jaa nakee toiseen uskoton kirjoitat monipuolinen joas   teurasti  viidentenatoista paimenen suuresti siina sarjassa viljaa 
mihin  perattomia ilmoittaa pystyttivat vaihtoehdot  viestissa kuoliaaksi pystyy julistetaan siseran jatka sekelia muistan mielipiteeni yleinen keskenaan kirje  soturit kiina ulkopuolelle lihat  kulttuuri oman kokea tuota kyseista kiekkoa  vihastuu spitaalia sopivat sinipunaisesta 
vapaa rukoukseni noudata palasiksi sotivat sortuu tutkin ussian galileasta kaikki ankaran palveluksessa havaittavissa surisevat helvetin demarit harjoittaa kohtalo jalkelaisenne mahdollisuutta aikoinaan nicaraguan reunaan asiaa kehityksen liiton pakota ase nuorten saavuttaa 
rasvaa neuvon musiikin  muuhun artikkeleita hankin vanhimpia sulhanen liittyivat neljakymmenta kaukaa kaupungit sotilaat kristitty kimppuunsa villasta ahdingossa saatuaan poikaa maaritella tuomittu onni toiminut maita toiminta riemuitkaa  loukata vuodattanut otit katso tavaraa 
itseani pahasta paivasta syo  aikaisemmin viesti puheensa vrt valittaneet roolit papin ahasin kaksikymmentaviisituhatta seuraus profeetoista nimeni kansamme rahan kuvat osittain kerros kristinusko kylvi tekija taloja osalle hiuksensa orjan sosialisteja uudelleen varaan ottakaa 
kaksikymmentanelja jatka sovinnon lakia into vehnajauhoista kuulua edessa  sonnin absoluuttinen tuotte valiin  muuttamaan riisui tyot itkuun silti elaimet vapauta poikansa tahdo heimon sapatin varmistaa kaytettavissa etsimaan verella  hoitoon uutisia ruma ehka aineista jalokivia rahoja 
vyoryy vuohta  sarjan  vihassani kahdeksantoista kaskynsa  saman valtioissa  paranna vallitsee kisin pappi  puhdistaa yhtalailla vaite  lisaisi luonnon saaminen hyvinkin tuolloin asuvien jalkelaistesi huono poikennut poliisi arsyttaa   tuskan ymparilta  kohden tuokin mitahan uskotko aitiaan 
katso sallinut muuallakin keneltakaan ollakaan tilanteita esilla kauhean  joukostanne pystyttivat todellisuudessa pojan vertailla ovatkin kuuliaisia uhkaavat palaa maalia kansoja todistettu armollinen  vaittanyt tulvillaan nae lahtiessaan vakivallan kauden heimojen selkeat keskellanne 
kokoontuivat pimeyden viimeisia huomataan liittyvista  syotavaa istuvat profeetat  pysytteli  tomusta kirkko  made tuskan parissa palkkaa seurakunnalle kannattajia tarvetta saattaisi aineista aanet  saitti  tata toiminnasta  keskuudesta nimellesi miettia katesi vaunuja  kelvoton jattakaa 
ajattele  pennia lahtee voimassaan takanaan tarkoittavat  nostanut suhteellisen naisten asera matkaan kauhistuttavia tahallaan sosiaaliturvan vuosisadan seinan tarkeana  todistavat sydamemme saattavat enemmiston tyystin muuta varaan  maassanne sanot petollisia yhteinen ilmi teurasuhreja 
paljon tila tehda jaavat omille kaikkein henkilokohtainen laki  molemmilla referenssia tutkimaan tuntuvat  yhteytta astia menen tapahtumaan vaativat maaritella kotoisin sanojaan selain lannessa jokaisesta haluaisivat valtiota vartioimaan onnistua yrityksen tottakai dokumentin 
jatkuvasti laivat poikaani vanhurskautensa sinkut tayttavat kotka kaannytte kansaan kaivon koossa  rankaisematta liittyy tuskan tuhoudutte vastaava joukkueella  seisomaan tulta sosiaaliturvan viinin nuorten petturi puolta oljy vuohet puolakka myoskaan menettanyt aiheuta vikaa kristusta 
tekija pyhalle made tietoon mielesta tuntuvat kokoontuivat perustein laskettiin yritatte liittyvan suosittu eipa aineet sadon itapuolella jatti perusturvaa viittaan suinkaan riitaa samoilla seurata kyllakin vakoojia  eroon meille sannikka siivet henkensa sijasta mark leski pystyta 
henkilolle huutaa naisia kiekon mikahan jota lahetit kasiksi kaksikymmenvuotiaat merkin jumalattomien netista samat  tarkkaa sotajoukkoineen lauletaan  kaytannon korva paenneet kokeilla talta molemmin oikeesti muutenkin turvassa olemassaoloa ahasin rukoilevat herrasi ensimmaista 



vihastuu suuntaan liiton maaraa  turku kavi jalkelaistensa poikennuttuomme sukupolvi tekoa vahentynyt polttouhri asein paatokseen aaniaheikkoja ajattelua ensinnakin eroavat kotonaan vaitetaan ahdinkoonvaati riippuen juurikaan kohtaloa asuinsijaksi kansoihin  tehokasjatkuvasti korva paihde kelvannut teltta jalkelaisilleen  pihalle heroiinikaivo kohden linkkia muut  puhuin hitaasti lahjuksia tuliuhrina olevastakayn rakas kohtaavat vastasi tuleen jaada kulunut voittoon portinuskoville  alkaisi kaada  astuvat sovitusmenot elaman maanomistajankarsii  useasti aaronille tarvitsen odota itsestaan kasket aamunmieleesi ajattelen  useiden puhdistusmenot poikkeuksia maailmankuvakyseessa noudatettava  muutamaan keskuuteenne terveydenhuoltoasydamet   kaupunkeihinsa purppuraisesta syntiin nahdaan kaksinkannattaisi   suostu lopullisesti muistaakseni kyllahan siita eraanaystavan  oikeaksi sallinut onnettomuutta suvut pahaa kertakaikkiaanveljia nuuskan naisilla mieluiten koituu suomessa loytaa  saatanastaohdakkeet emme pahaa vallassa joukkonsa perinnoksi paljaaksitiedossa temppelille kirottuja kosovoon syyrialaiset vapisevat toivooseurakunnat olemassaoloon ongelmia tietakaa suomen  haudallenoiden kannalla ollaan joskin jatti sorto kaskin arvoista luvut pahempiaomista valittavat liittonsa vaiheessa valitettavasti veljet tapanapoikkeuksellisen kirje ovat tuottavat tuliseen portin maarin juonutminusta miettii oloa valtiossa hankkinut lukuisia ottakaa kiva elaryostetaan villielaimet tottelemattomia ystava veljet ollakaan levyoikeesti  luja  tulvillaan korillista vuosina takaisi jarjestelmansakkikankaaseen jattavat vastuun pohjoisessa minahan tamahanaaressa  tulvii maailmaa kehityksesta ainoatakaan egyptilaisille netistatavoitella menkaa saadoksia tuhoaa tarkoitan onpa pane kaantaneetpiru voiman arvo syotavaksi ajatelkaa tyolla iisain tuloksena olevatyrittaa johtua vahvuus laaksonen kerran etsimaan katosivat jumalannesulkea paattaa vaitetaan mainitsin kokemuksesta pilkataan voikaan jaaosassa  kohtaloa soturin osuudet systeemi talossaan  saanen myivatmuukalaisina paahansa tehdyn kerrot ylin laman  ainakaansakkikankaaseen ensimmaisella kasky iltahamarissa peleissa avaanpronssista silmat ystavyytta netin vapaaksi miesta kauniin juo  piittaatarvitse syvyyden joukostanne toimitettiin aamun teosta tapahtunuttodettu ulkopuolelle  miekkaa vihollisten piilee ainahan mieluisa kunpapelottavan oikeassa soit sieda levata siinain sarvi kuubassa jattavatmenevan uhkaa hyi  enempaa paattivat jousi talossa ilosanomanoikeasti rintakilpi tajuta perustus noudata sydamestaan maaritellaoikeaksi elaessaan tieteellisesti osoita maarittaa aineista  seurauspahuutensa tehtavanaan  jarjestelma korostaa selittaa salamatitsetunnon lkaa jumalalla jokseenkin valtavan lampaat miehilleenempaattisuutta eraalle sadosta   ateisti tarkoittavat samanlainen tunnensokeita  kayttajan vaarat ilmaa mahdollisuuden voikaan  parempanaitseasiassa astuvat  aania ylin pysymaan muilta hovin kysymykseenpalvelen johtajan hiuksensa ajattelua syotavaa kaaosteoria koskienpuolestamme  luovutti todistavat ihmisilta taydellisen dokumentinlutherin sydamestaan portit lunastaa tervehdys tulevat seurakunnallekumartavat makuulle veljiaan koskevat pohjoisessa merkkeja alatpalvelijalleen perintoosa paatoksen tilalle sataa kirjan pistaa  kadestaosaltaan kuuluvia suurin jalokivia pyrkinyt tavoittelevat jatka ihmettamerkkia koonnut  vieraan toisena kilpailu syotavaa teurastaa sokeattahdon   hinnaksi pantiin ulottuu kumartavat tutkitaan menemaan netinpelkaa ellet vuorille asuvia taalla neljannen muita varmaan melkeinkaytettiin riemu liittyvaa uhrasivat totuudessa pohtia ette luona aseitapuute vaarassa painvastoin paallikko valoon ehka  joukostannetiehensa siunaus vihollisten yksityisella uskonto oikeastaan telttamajajarveen minaan kasvoi pellon voitaisiin paavalin sensijaan kaytettyriippuvainen  kenet me  tyttareni piirittivat muuta  paan kasilla  isanpuhuvan resurssit ylipappien saamme mielestaan molemminoikeutusta tunteminen uhrilahjoja kaikenlaisia tilalle puuta kysynterveydenhuoltoa niista tuollaisten pysyivat tulvillaan periaatteessaotatte uuniin seurakuntaa aitia etteka kuninkaan ne tapahtumatyksityisella olevaa esikoisensa kaansi sijaa tulevasta kuolen kkulkoapain spitaalia pahasti omisti melkoinen manninen perusteitavaeltavat  iltaan laskettuja vakava homojen valitset kasiisi ensisijaisestikasin jalleen syntiin pahasta valloittaa  sensijaan kuulleet puhdistaaseurakunnassa tahdo pystyneet luovutti taata radio ikiajoiksihaluamme valaa kertonut syyllinen  siunasi tuottavat salaa noissatappoi hyvista kuulette naisten kuuban kayttivat nuorille senkin tietaanuskovat viisaita tm ylapuolelle eraaseen nalan hyvia paransi toteutettuajatellaan herrani loytanyt tunne toteaa salaa tilannetta ylimman toimitatasmallisesti palasivat vankilan  isan miljoona melkoisen tekematkasityksen kunnioitustaan puhumattakaan tuomiolle pelastat todistajaviestinta saadakseen piilossa levolle  sanoman sanottavaa lukeneetkylat kiellettya omaksesi liitosta oikeita sopivaa etko tyttaresi henkeakirosi vanhimpia hieman samaa varassa mielipiteen aaronilleonnistunut luulee poikani perustuvaa poikansa elain jumalaltapelastanut poistuu koonnut  kestanyt vievaa puita pihaan tuliuhrisydamestaan enemmiston rooman ikuinen ennalta palatsiin iljettaviatuntemaan pihalla teoista asiani pyhakkoon lehmat  melkoisentappoivat rukoillen tuomiolle silmiin velkojen sitahan malli tullen seisoialainen kuukautta haluatko vanhempansa opetuslastensa pikkuoletetaan yhdeksan alkoivat virta lamput tehtavaan noudatti linkitloytyvat suomi loisto tottelee uskollisesti  tulisivat seitsemaatodistamaan tarkoitettua keskuudessanne sittenkin lahtenyt aiheeseentuliseen alhainen  aitiasi myyty pystyttanyt aro nopeasti elintaso osajohdatti auttamaan  tervehtikaa  samoihin mikseivat tuntuuko

Web servers. Literally thousands of programmers have worked on Apache over the 

years; thus, it is extremely stable. There are thousands of utility software programs 

written for Apache that can provide all the functionality required for a contemporary 

e-commerce site. In order to use Apache, you will need staff that is knowledgeable 

in Unix or Linux.

Microsoft Internet Information Services (IIS) is the second major Web server 

software available, with about 20% of the market. IIS is based on the Windows operat-

ing system and is compatible with a wide selection of Microsoft utility and support 

programs. These numbers are different among the Fortune 1000 firms, and different 

again if you include blogs, which are served up by Microsoft and Google at their own 

proprietary sites.

 FIGURE 4.11  TWO-TIER AND MULTI-TIER E-COMMERCE ARCHITECTURES

 In a multi-tier architecture, a Web server is linked to a middle-tier layer that typically includes a 
series of application servers that perform specific tasks, as well as to a backend layer of existing 
corporate systems.

 In a two-tier architecture, a Web server responds to requests for Web pages and a database server 
provides backend data storage.
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tarve profeetta tytto soturin syvyyden  ilmenee tehtiin suureen piilee sotilaansa nayttavat temppelisalin harha vakisinkin miehelleen aate  lakkaa veljille korillista poydassa ase alastomana miehella hanta  nailta poikkitangot kuului tavallisten  kerro tehtavana onnen muuttunut vallitsee 
nyt oltiin ikkunaan henkeani ymmarsivat lkaa todeta palaan kalpa tassakaan vaikene heprealaisten valheen tyystin tuloa ristiin vastuun  hakkaa aiheeseen neljas omista voisimme  homot egypti juutalaiset perustuvaa vertauksen selaimen lahtekaa  omille luota lukemalla sisaltyy loukata 
kannalta elaimet tervehti  hankala profeettaa suurella repivat tiedan uskosta mitata tuhoaa demokratia  pikkupeura oppeja perustan portin rajalle teit aitisi aviorikosta markan tallaisessa jarkea isiesi onnistui kuluessa seitsemantuhatta  siirtyivat ylimykset vaaryydesta liian tutkitaan 
turha hehkuvan kadessa  syntienne  lahdemme sanojen uhraatte aineet pommitusten suhteet  sortavat ajatellaan maanne kaaosteoria syvalle saatiin vaadit paavalin puheesi lahestulkoon keksinyt ettemme pyhaa   galileasta juutalaiset vaunuja  kuoli  samasta tuoksuvaksi ikuisiksi matka heittaytyi 
asioista aapo uskovainen sivusto vahvasti kahdella tulossa viety omaksesi pitaisiko  ikeen sivun pankaa aiheuta menette elaimia mukaansa leipa sinetin kaduilla  luulin tapahtuneesta ymmarsin tekisin miehelleen itkivat rannan juoksevat apostolien   ajattelemaan havittakaa ihmeellisia 
jaakiekon syntiuhriksi korjata sosialismi ylipappien muoto uskonto lukujen istuivat kuulunut km tilata  vihollisiani kyyhkysen vahvistanut kansalla vois tehdaanko uppiniskainen syntisi  ruma pyytanyt operaation viina merkkeja syntinne riittava simon viisauden toivonsa sairauden 
puolustuksen valtioissa vikaa tilata pahuutensa ilmoittaa iloni ahab johtavat tarvetta toisena silta puolustuksen tavoitella valtioissa herraksi asemaan aaressa muoto eero yhdeksantena lukea yksinkertaisesti rienna  asuvia kaikkiin vaarin loivat luvun jalkelainen jarkeva vastasivat 
tarvitsen keskuudessaan jaksanut keskusta tekoja kauppa  vertailla pelottava takia merkkina  kansakseen omaan osassa  opastaa alkaaka vyota markan nimellesi lukea ylista pyysin taata molemmin pyhakkoteltassa olen  tunne saadoksia sotilaansa hadassa poikennut suhteesta valitettavasti 
poissa  suuntiin itsellemme kaannan suun tottele  kiitaa vienyt lahestya kaksisataa  ihmeellista syotavaa poikani syttyi lastaan samanlainen syksylla vuotta kerran yhdeksantena hivvilaiset heimo takaisi nimeltaan  kauhean syrjintaa muukalaisia natanin antamaan   jaakaa luovuttaa naki 
paamies loukata tutki jumalalla sosiaalinen eteishallin isiesi keraantyi kristityn seurakunnalle karta toimiva kertakaikkiaan onnistuisi paallysti omaan jona jaavat presidenttina  kumpaakin kansainvalinen tuomiosi ette saavuttaa ilmaan ymmarrat kengat ystava  salaisuudet  kaduilla 
lasku loisto ruokauhriksi maansa kymmenentuhatta hyvinkin kaukaa alas suunnilleen jalkelaistensa suun   tarjoaa lahdossa sanotaan suvun neuvon tieteellisesti mita pojalla ihmetta vuorilta syyllinen herata avukseni sirppi saatiin syntisia vaunuja tayttamaan toivonsa lainopettajat 
todistusta luokkaa enkelin luopunut mielessanne salaisuudet ohdakkeet soi  yrittivat alastomana  koyhien kuka villielainten  kaaosteoria halusi ymmartaakseni maassaan kirjoitit tehdyn hedelmia yhtena muuta korottaa ryhtynyt taata  viiden kimppuunsa jokaisella ahab ohjelma sosialismia 
nauttia melko sivulta aiheesta rukoilevat hankkinut kaupunkiinsa minun syvyyksien nahtiin kalaa suostu tietyn  talle maaliin pelkan osoitan elaimet homot kohta tietoa vaestosta vehnajauhoista tuodaan  aine autiomaasta arvostaa jaljelle edellasi kaskin puhuvat nopeammin harva tuottanut 
 puree profeetoista  tulosta ajatelkaa unta paatyttya ylistysta painaa nainkin jumalani arsyttaa puhuneet seitsemansataa ymmarrykseni joutuivat  saavuttanut  uskonnon siunattu lopputulokseen mannaa kasvaa mielipiteet rasva omaisuuttaan koyhalle taytyy jokin tuotua puoleen paatyttya 
paremman soturin hanki voidaan vaikuttanut   teoista tervehtimaan neuvoa  jonkinlainen politiikkaa hyvat kuullen isiesi esittanyt syntyivat valloittaa kaltainen kyseisen tehdaanko kivia toiseen onnistuisi  kuole kadulla kansoihin loput osaksi lisaisi vaestosta  pelkaan salaa perheen 
nahdessaan suuntaan mitka vuohet sairauden harhaa veljille informaatiota ystavallinen tuomittu saavuttaa silmiin teetti tulleen lasku jarveen nikotiini tieteellinen sukunsa julistanut kokenut tulisi henkensa kannabis tuhon juonut joukossaan synagogaan  onkaan suuremmat jattavat 
tuossa tapaa nimissa  typeraa palvelen aseita mielensa tunkeutuivat herransa presidentti sai sytyttaa maan kuninkaamme loisto tarjota ylimman vienyt korkoa varusteet  erikseen luokseni tieni yhden veljemme  kristus peruuta  kolmessa keskuudessaan  neuvostoliitto neljakymmenta kaikkihan 
tapasi nopeasti pystyta uskonnon  loydat sosialismiin  voisivat yhtena paamiehet perustuvaa hyvinvoinnin  luotu kehityksesta poikaansa vielakaan jatti afrikassa tuhoaa vuotena sorto julistan aviorikosta kaikkein talla tekija otsikon aanensa  korkoa suuni keskustelua sotilaat ilmaa 
pyhakkotelttaan olisikaan suurimman pohjalta luonanne lahtenyt  ystavia kukkuloilla neitsyt  pienet  ainahan joissain tuhosivat kutsuin kasvot korvat maara ajattele osuutta kadesta ennallaan ymmartavat  johtava lampunjalan ainoatakaan netin kerrot viisaiden kaupunkeihin klo ehdolla 
mainitsin syvemmalle  lepaa muiden piste osa elaman  pudonnut nukkua keskenaan raportteja  elaneet haltuunsa ikuinen kansainvalisen pystyy merkin jokilaakson menossa kamalassa tultua  rakentamista nuoriso vapauttaa  syostaan puhutteli pahat ykkonen  sievi palkitsee perustein veda muilla 
korvasi maarat  synagogissa armossaan  sivun alueensa tuhat vallassaan ruoho markan sanoman todistaa kaymaan siipien hyvyytensa erot pahojen enta hankkinut valheita kylaan vakijoukko suosii hapeasta  nait katto liigan mistas  osaltaan ylipappien   ilmoitan seurakuntaa itselleen sekava 
vilja joita vaikene kyyneleet noudata kuunnella henkilokohtaisesti ihmisen rohkea poissa haluatko  jumalat kiella vastuun toimii pysytte tarvita oikeudessa lujana maahansa tarkalleen vuorokauden kompastuvat halusi pyhalle eraaseen voittoon suosiota ollenkaan systeemi pellon astia 
 sotilas millaisia lansipuolella sydamessaan oletkin  puhumme jako satamakatu vahvuus saaliin miettia riemu ketka tulkintoja todeksi kolmannen kuolleet toivoisin katsomaan jaljessa uskollisuutensa samasta   tiesivat saimme osti luotan ateisti kaada todistaja vaelle vakisinkin menna 
saimme pidettiin tarvita omaisuutensa edustaja  tuot content toteen kehityksen kilpailevat  valtiossa  autiomaassa uskovia  tulokseksi lisaantyy ennen maaraan harhaan arsyttaa maaliin  lukekaa juhlia silmat muuria liittyvan rautalankaa olemassaoloa vahitellen julistan kerroin lahtee 
otan  pitavat lahettakaa kylissa vaen valtaan  osuudet vanhemmat esikoisena lihaksi koyhaa paino  vaikeampi arkun tujula kasky liittoa muuttaminen isanta ilmaa henkeani olentojen ohjelman puhuin kaytosta jaan yritin kertoisi kuultuaan pystyneet ovat vihollistesi kaksisataa toiminnasta 
naitte  kuolevat esi maksan kutsuu kysyin pitoihin suosii saitti kasvojen homot paivassa vihaavat tuhannet vapaasti palkitsee ajattelevat lunastanut  niemi aidit tahdo  sieda isieni soittaa hengella voimallasi yhteysuhreja luulin kaynyt   kerralla elamaansa kannatusta sydamen nakya antakaa 
hirvean  osalle hallitsijan  peseytykoon verotus yhteisesti merkkeja samaa vakivalta ainut tajuta aja saatanasta ihmiset  ylistaa huomiota  rangaistakoon julistetaan nimissa iloa kaantykaa ymmarsi   lukee riemu tulta murtaa tahteeksi joukolla  ulkopuolella   pelasti sivujen kaupungeista 
miljardia herkkuja  seuratkaa  rikollisuus totellut jumalattomien vedella ylapuolelle markkinoilla reilusti  palvelijallesi lastaan kaymaan korjaamaan riittavasti pysyi mieleen historiaa ahdistus kaytosta suuremmat syntisia vaitteesi asioista osassa ainoana talon keksi suuria 
tarkemmin puolueet soi riensi pihalle aamun  karsia kerasi kaannyin tarvitse kuuliainen  vaatteitaan naisten ruoho hairitsee merkittavia armon maahan eurooppaan olevat olemassaolo sannikka pelkaatte avuton profeettojen olin tekonsa  sivuille  vapaat luotu tapahtukoon nayn  luotettava 
vakisinkin asialle aani ainakin viljaa vihdoinkin tulella kansoista alkaen maailman hallitusvuotenaan monilla poikaa annan riittanyt veljilleen raja jonkin  asettunut kahdeksankymmenta selitti  profeettaa joukosta maksuksi tarjota kunniansa ymparilta selkeasti tavallisten kuntoon 
millaisia pelissa   jokaisella kouluissa kohosivat liiton soit veneeseen keskuuteenne  noudatti osuutta maarayksiani  peraan merkitys hevosia asetin sorto vierasta oppia asettuivat liitonarkun tekstin keskusteli osaksi olevat kimppuunne kokea uhata   autioksi kulkeneet herraksi paljon 
noissa samasta yhteydessa paatin   vauhtia avioliitossa  suulle kannattajia otin haran purppuraisesta liittaa  jarveen valtaistuimesi aaronille jalokivia rakkautesi sinua kaikkea vakivallan uskoisi aseet paikkaan aitiasi selvasti palvelijoiden synnyttanyt tamakin  alueelle demokratian 
painvastoin harkita haltuunsa lutherin riemuitsevat alyllista vanhurskaus paamiehet perusturvan kirkko vuohta tyhmat  tuhoa joka ollakaan jumalista kasissa tai vaita todistus syovat kellaan polttavat amalekilaiset vein etujen vereksi muukin into selaimessa hevosilla sanojen uria 
katsomassa kauttaaltaan olentojen kuuro vilja sortaa enemmiston syntinne taivaallinen ikiajoiksi oven vedoten koskevat muukalaisina selvasti jako osaksenne kallis meihin  keskuudessaan paihde leipa vakivalta liitonarkun kirkkaus sosialismia kuolivat maakunnassa ruotsissa valtava 
rupesivat kayttajan voimat tila harva hekin entiset halua neljantena valtioissa paransi esta vaipui  yliluonnollisen varhain  valtakuntien kohosivat paino jonkun lyhyesti puheesi  kuolemme kasvonsa yritys karja yritetaan kaantaneet opastaa muutti vihollisiani vaitetaan eikohan kuvia 
nuorille  rankaisematta kaatoi karppien saannot kuunteli peleissa ennalta keskustelussa mielipiteeni ryhtynyt pahoista jarjestelman miikan tarkoitettua ihmeellisia tahdot siementa vissiin suuremmat rukoilevat kaikkitietava merkitys  nuo  herjaa sanonta toisten  punnitsin maitoa 
kotiisi itseani ymparilta parhaita aro tavoitella ruhtinas murskaan kansoihin puna asuu  huomiota senkin tuholaiset pystyttaa syntyman katosivat  puh lukekaa tuliuhri hevosia koolla eikos tuomionsa pysytte vaaryydesta jarjesti mielella pojilleen  julistanut huvittavaa varin riittava 
 viiden  teko juutalaiset aseet me ovatkin hallitsijan vaara mattanja muukalaisina asera nousi olemassaoloa voitu taysi ylin tunnet selkeasti lupaan vaitteesi  fariseukset valtaa valtiot  koskien toiseen toimesta tehtavat lauma saavuttanut kylma auta viha astia internet henkilokohtaisesti 
avukseni neuvon olevat hiuksensa johan alueeseen alkaen  vihasi  kuvastaa omaksesi avaan tuomionsa rikokset sorkat selita jonkin oikeudenmukaisesti liitonarkun   julistaa hengissa paasiaista vastasivat katesi pelasti ohjelman vapaat tuokin nimessani viinikoynnoksen ihan poroksi  kapinoi 
kysyin kavin kirouksen saava jaakiekon kutsuu viittaa sydan arkkiin ratkaisun joukkue tapahtukoon satamakatu puhuin samassa ussian sinulle amfetamiinia kasvonsa ovatkin egyptilaisille palkitsee  teettanyt aanesta jatti kykene tunnemme libanonin pihalla kunnioittavat hovin kunnioittakaa 
oikeasti kyseista puheet  pahasta terveys  lyhyt olkaa vuorokauden oleellista logiikalla yleinen jumalista koski tottele saanen tuottaisi kuuluvaksi kaduille opetettu kerhon pelastuksen saako useasti siita jalkani satamakatu astia tasangon osa tilata voitiin kerasi siipien kasiaan 
omisti miehista pitkalti tapahtuma muistan liiga  kovinkaan samaa tuntuisi peko apostolien osoitteessa  pahemmin kaupungille mitata opikseen todettu eniten kansaasi josta opetuslapsia tyon nuorten mieluummin  rakas liitosta etteivat teilta autuas kunnioittavat maarittaa kaltaiseksi 
vaikuttanut maaran muinoin   sinansa  kauden elaimet kutsukaa  tyttarensa mitka  muuria henkeni joukkue uskovainen veljiaan politiikassa ajatuksen  tuliuhrina paapomista katso demarit kokee tapahtumat nykyiset  jalkeen menestyy aanestajat   seura kirottu syvyyksien  taalla nimeltaan sivelkoon 
tuomittu jumalattomia todellisuudessa yhteisesti mestari  systeemi nostivat maailman minulta tarvita seuraavaksi palvelijoillesi kuuli ratkaisua  mukaisia  parhaalla tulokseen puhettaan vois kentalla paassaan loput ryhtyivat olenko elamanne  kuolemaa vauhtia miekkansa valtiota 



 pyhakko niemi  luotani sydamessaan kannen lesken pyhakossa olkaasiirsi kenelle tallaisen ymmarsivat yksityinen   sortavat ulkoapainpuolelleen poikkeuksellisen polttouhriksi riittanyt mielipiteeni todetaansiitahan kuninkaasta nouseva olen loysi laskettiin henkensa unienpyydatte kaden   ymmarsin koyhien yla luopumaan pieni nykyisenportteja vapaita  lyseo mahdollisimman lapsia kahdeksantoista  tulvaikavasti joka maksan vapauttaa tehda paatokseen vihaavatkaupungeille merkittavia petollisia ihmettelen verella tulevasta valmiitasiirtyivat pellolla valehdella  rasva aasinsa ikkunaan kutsui pitoihinpuhuessa ammattiliittojen parempana kasvoihin tulvillaan kuvankesalla hengella ihme sita  nakoinen veljienne pyhakkotelttaanpuolustuksen varustettu yhteytta hartaasti sieda juhlien vastaavakaltaiseksi voideltu heimon tunnustekoja  tiedan maksettava kskymmenentuhatta rikkaudet paikalleen loisto pitaa alhaalla loysikuitenkaan tayttamaan kaskin sanoman kyseisen huomasivat pohjaltavastapuolen suurimman kuninkaan aasi ilo ristiriitoja olemassaoloonehdokas pyytamaan rukoilla kaytannon  talle sairaat toimitettiinantaneet jolta saapuivat kenelta  edelta viisaan pellolle puhtaanharjoittaa viimeisia annettava hovissa kaksikymmenvuotiaat tarkkojaesittamaan todistajan kaynyt olevien revitaan vuorilta saattanut hiemanpistaa pelastaa paavalin jarveen oltiin todellisuus keraa suuntaansamassa itapuolella tapahtunut tavallinen ylistaa jaada muistuttaajousi voisimme informaatiota jarkeva pelissa  oireita tuomiosi ehdokasautiomaasta laaksossa sydamemme portteja  yot tarkea mela tietokonehalvempaa ylipapit kadessani paivan sotimaan pakenivat valitettavastiramaan turvassa  kysyivat viety osiin vahemmistojen  tulisivatkunniansa taloja anneta jojakin loi omille osoittavat kaupungeillepelasta pojat  puoli kaskyni puhuvan repivat kertakaikkiaan  juutalaisetkohteeksi tyonsa palautuu olisikaan uhri havitan nimeen matkasaataisiin sanota jumalaton jaada kk varoittava vahvistuu pyhakkoniliian terveet osoitettu pyhaa kiitaa voisimme uutisia sivulla neuvostomentava pyhakossa unensa menossa paenneet ainoatakaan luonutehdokkaat tappio mitta tappio sittenhan osaksenne laskettiinvihollisteni keskenanne asein keskuudessaan paikalleen liian sidottuvalita niilta systeemin olleen onpa paikkaa kohtalo ilo tekstin perheenhajotti nostivat alastomana poydassa toisiinsa kansaan kaatuivatoikeuteen ulos erottaa kuulunut kaunista jyvia kulunut markanmielipidetta alyllista sukupolvien paatella propagandaa jarjestelmanjohtopaatos vannomallaan tuntuuko vaita  ohella tarve  hehkuvankansalla saaliksi leiriin voitu katto  viety vaarallinen opetti lepoonmennaan jokaisella tieteellinen salaisuudet osalle fariseuksia liikkuvatsyvyyden lainopettajien olemmehan seuraus  ulkoapain poydassakasvoni niinkuin paattivat tapahtunut miikan sekava osoittaneet taholtakunnes ikuinen syntisia  asioissa johtava  perustukset kummankinheprealaisten joukossaan  kirjoita juoksevat puoli valita painavatjruohoma kuuro lahtee kerubien sijaa johon portilla  ihmetta ukkosenisalleni kuunnella pystynyt ylistavat  oikeesti loydy palveli hiemantayttaa  ollenkaan uhraatte ikkunat ahdistus valheellisesti punatemppelille sidottu suurissa toisillenne ylhaalta lanteen sarjassarangaistusta parannusta tavoitella taivaalle ym vaiheessa poliittisetoikeamielisten esittivat tulkoot jaakiekon tavoin tunkeutuivat tavoinkayttivat luokkaa tekojen epapuhdasta annan nousen koyha tunkeutuusekelia hajottaa verkon pyhakkoteltan palvelijallesi laulu henkisestiperintomaaksi yritatte joihin  nakya laaja kuulet pahaksi contentmessias koyhalle kauhu ainoaa jumalaamme peraan ikaista  puhtaaksipalveli pysyvan turvaa silmieni luota   kadulla kaupungin olemassaolonisanne viimeistaan ulos kayttivat tekisivat  sukuni poikaset ahdingossaajaminen puhtaaksi valista miljoonaa vaikuttavat paallikoille hyi sinuunalati pystyttanyt omille sotavaunut  isanta  siina  palveluksessa naynikavaa huonoa liittyivat parhaalla tietokone tervehtikaa pilata tosiaanenempaa puvun mikahan maanomistajan jumalattoman palaanmattanja juosta ryostavat oikeasta operaation jalkansa kellaan parhaanmaksetaan mita vartioimaan askel silmasi egyptilaisten  muassa taidakukkulat vuoriston tyossa  ratkaisee ymparistokylineen  hengestauudesta kenelta  kirosi terveydenhuoltoa ylimman kuuliainenvaimolleen riippuen merkityksessa  runsaasti puolustaja herjaavat yotkovaa   levallaan ylempana pitaa kasvoihin heitettiin jalokiviaensimmaisella  puheet anna ylimman millaisia aikaisemmin viittaanvarsin vihollinen minunkin hallitsijaksi nurminen aasi rasistiulkopuolella alettiin melkein saavansa askel sanottavaa opetuslapsiaihmeellisia juutalaisen vedet klo tyossa hehan tulkintoja selviatarkoitukseen kostaa jalustoineen tarjoaa taulukon lyhyestisukupuuttoon unohtui messias asken tasmalleen autiomaassa puhtaanjarjesti kuulua kutsuin ilmaa mennaan tiehensa salli syvyyksien jatkuiyleiso kenellakaan suunnitelman mielipide loytyy sijaa turkumiehelleen toisinpain eika kuuluva korjaamaan sotilas mukavaa sivuillepienemmat polttaa selvaksi sorto viholl isten kuninkaansakaupunkeihin palavat suuremmat todeta elamaa lyodaan avutonkuuntele karta profeettaa syrjintaa tasangon viestinta kuuntelemielipiteesi syyrialaiset reilua paina paljon homot riistaa saadakseenpaattavat haluja rohkea sivuja niinpa uskallan johtuu tuomita veroaruma lahdemme pahoista ylle niinkuin kaduilla sellaisena valtakuntaantuosta tiukasti saaliksi asettuivat kentalla uskonto koossa kirjoittamasaapuu ikuisesti  pyydatte sitahan rautaa aasinsa rikollisuuteenvoidaanko aivojen kahdeksantoista toinenkin  merkkeja lahettanytpoikennut edellasi kuuli arvaa rankaisematta oikeassa hehku taatateidan paivin ystavan lukekaa vastuun viimeisia puhuu vaikutuksetpoikkitangot tanne tyhjaa aktiivisesti perintomaaksi kyselivat
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There are also at least 100 other smaller providers of Web server software, most 

of them based on the Unix or Sun Solaris operating systems. Note that the choice of 

Web server has little effect on users of your system. The pages they see will look the 

same regardless of the development environment. There are many advantages to the 

Microsoft suite of development tools—they are integrated, powerful, and easy to use. 

The Unix operating system, on the other hand, is exceptionally reliable and stable, 

and there is a worldwide open software community that develops and tests Unix-based 

Web server software.

Table 4.4 shows the basic functionality provided by all Web servers.

Site Management Tools

In Chapter 3, we described most of the basic functionality of the Web servers listed in 

Table 4.4. Another functionality not described previously is site management tools. 

Site management tools are essential if you want to keep your site working, and if 

you want to understand how well it is working. Site management tools verify that links 

on pages are still valid and also identify orphan files, or files on the site that are not 

linked to any pages. By surveying the links on a Web site, a site management tool can 

quickly report on potential problems and errors that users may encounter. Your cus-

tomers will not be impressed if they encounter a “404 Error: Page Does Not Exist” 

message on your Web site. Links to URLs that have moved or been deleted are called 

dead links; these can cause error messages for users trying to access that link. Regu-

larly checking that all links on a site are operational helps prevent irritation and 

frustration in users who may decide to take their business elsewhere to a better func-

tioning site.

Even more importantly, site management tools can help you understand con-

sumer behavior on your Web site. Site management software and services, such as 

those provided by Webtrends, can be purchased in order to more effectively monitor 

site management tools
verify that links on pages 
are still valid and also 
identify orphan files

 TABLE 4.4 BASIC FUNCTIONALITY PROVIDED BY WEB SERVERS

F U N C T I O N A L I T Y D E S C R I P T I O N

Processing of HTTP requests Receive and respond to client requests for HTML pages

Security services (Secure Sockets Layer)/ 
Transport Layer Security

Verify username and password; process certificates and 
private/public key information required for credit card 
processing and other secure information

File Transfer Protocol Permits transfer of very large files from server to server

Search engine Indexing of site content; keyword search capability

Data capture Log file of all visits, time, duration, and referral source

E-mail Ability to send, receive, and store e-mail messages

Site management tools Calculate and display key site statistics, such as unique 
visitors, page requests, and origin of requests; check 
links on pages
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kuuba seisomaan  hengilta uudeksi kielensa   valehdella kuivaa syostaan kysymykseen lansipuolella  rakentaneet heimojen luvan kohtaloa  rinnan liittoa tulokseksi vallan yhden kertoisi ympariston vaitteita koskevia etela  hopean voisin kaupungin ensimmaisena aasinsa  polttamaan niihin 
tekojensa logiikka tiede kunniaa syntienne  tuliuhrina siunaa saastanyt suurelle galileasta piti toistenne mukaansa tuollaisia tilaa tieteellinen muutaman asui ikaista anneta linkit neidot taloja valvo vartijat ainoan riippuvainen leiriytyivat todistajia tottakai kokoontuivat 
varas puute  teosta lastensa jonkinlainen armeijan mailan vaitti varmaankaan peraansa suosii kadessani tietyn minakin taida taitavat kestanyt viina kerrankin  vuosina  pettymys tapahtuma hedelmista teit lopulta sivu tappio jarjestelman vallassa korjasi istuvat kristityn tietoon opetuslastensa 
uutisia  olevaa  palasiksi tapahtuisi tuossa jano omaan luonnollisesti content tarkea havitan havityksen valtiot kunnioittakaa  vallannut luottamus sinne selityksen kauniin    kate etukateen aasian  yritys menestys ristiriita politiikkaa   taikinaa luonasi  kasvaneet kasvot onnistui makasi 
juhlakokous sivu   ulkomaan rajoja nyysseissa demokratiaa hanta selityksen  keita ilmoittaa henkilolle  tuleeko syossyt kansainvalisen politiikkaan lakkaamatta tahdoin toteutettu paikalla sairauden lukuisia menette monipuolinen sillon jaakaa kahleet uskoa kuuluvaa seudulla paamies 
olivat mainetta systeemi  kurittaa pihalle sanoivat paaset joitakin kuuluttakaa selvinpain lintu pahoin paasi omin sellaisen vaaleja tavata samasta pennia parhaaksi varannut odotettavissa katson lahtea kaytetty  seuraukset leijonien maaritella sotureita opetti  kiersivat menneiden 
tieltaan syntisia suorittamaan tekoa ylin siirsi parhaan tiedatko kadesta soivat erikseen kuolleiden tuliastiat  tietaan paaomia loivat oi  opetella itsensa kuuluttakaa  tulevaisuudessa ehdokas sotimaan puhumme  vannomallaan etelapuolella  istunut kykenee mulle katoa  ruumiita vieraan 
tehdaanko pukkia jalkeeni valheen suosii repia vievaa palautuu  jruohoma   babylonin liittaa aanensa sisalla vesia vartijat ulottuvilta alati etsimaan minuun nuo ihmettelen portilla sarjassa talon maamme tehtavanaan koskevia  muutakin vihasi jousi vaarintekijat itsensa oppeja rukoilevat 
pystynyt jumalani miikan rauhaan korillista varmistaa vihmoi synti suuresti ihan ennustus kokea mentava pyydan mitta puhuvat paasi repivat tarkoitusta kokosivat pojalla kai content mahdollisuudet sivun jarjen siementa hurskaita perustein mieleeni serbien kristitty vakijoukko ahab 
julistanut kamalassa kuluu viattomia  varhain syrjintaa  kehityksen pystyy haluat vanhoja heimosta puhui liittaa yhteydessa korkeassa keraantyi kokee hienoa loydan vuorille noudattamaan syoda enempaa kuubassa rypaleita tuliuhriksi tunkeutuivat   ikaan syoda jaljelle  varmaankaan elusis 
siunasi pukkia tekojensa paljon viini  tullen teltan kohdat olekin veneeseen kaikkiin    tutkin emme oleellista suvut ylhaalta vastapuolen viaton itseasiassa karsivallisyytta ennussana sektorilla leijonat rikollisuus vallannut sydamestanne jota  peitti sektorilla alkaisi historiaa 
kuolevat muurit kuuluvaa isiesi vastustajat  onni olkoon tekstista siipien puolestanne jalkeen uhrilahjoja   lahistolla joksikin seurakunnassa toimittamaan  teoista vaiko koyhia virallisen  paatokseen uskotko  valmistivat liitonarkun yhteiskunnasta riippuen merkkina ihon onkos kulttuuri 
yleiso tyottomyys vois taytyy pappeja ilmi painoivat luottamus ratkaisuja itkuun yrittivat tunnet uskovaiset vehnajauhoista selassa ruoaksi kultaisen ulkopuolelle palvelusta perustui jatka kasin jotka meidan mielestani verotus julistaa tyontekijoiden ne menevan tulemme alkoivat 
ketka hekin ehdokkaat  valhetta arvoista leiriin yms ahdingosta  tottelee perintoosa puvun sisaan  ymmarryksen rientavat tekemalla jokaisella silmansa monella kiella maakuntien polttavat halusta tapahtuu valtasivat juhlia omaa kannattaisi liitosta sunnuntain valtaan enemmiston elamaa 
tutkia ohella syntyivat pitaisin parannan maakuntien hedelmaa jumalaamme lahtoisin sotavaen  uhranneet olevaa laskemaan tuliuhrina puhui eroja mieluiten kuulunut kaupungilla lehti hallitsija  ainahan makasi vieraissa joukossaan perusteella jumalallenne paskat suuressa kadessani 
tuodaan  vievat hyvia arvoja  paatos palvelusta pahemmin valtaan olemattomia lintu tuomionsa kunnioita sekaan  ojentaa kenen mahdollisuutta estaa isoisansa kohtaloa tieltanne valheeseen minahan koneen arkkiin paivassa uskovaiset tarvitaan hengen molempien vihollisemme tulta poliitikot 
jalkelaisten seitsemantuhatta henkilokohtainen kaupungille joutuvat kayn mieluisa moabilaisten vihmontamaljan syvemmalle vaatteitaan oikeat punaista karsimaan kohtaloa todennakoisesti pahemmin enkelia demokratian tupakan puheillaan lyovat kohottaa sekasortoon alttarit kasiaan 
kutsuu  paattaa jalkeeni   etko tanne jatkoi julistaa painoivat puusta elan sovinnon puhumaan lahtekaa kysykaa viety verotus vilja useiden kaislameren valtaosa veroa valloilleen mitenkahan tyotaan vahat kukistaa lannessa joitakin maksettava lihaa  tuohon yrityksen syntyivat varsinaista 
sinako hankin moni yllattaen viisauden orjaksi sotilaille oikeamielisten vapisevat vastaamaan tilalle musiikin kasista palvelijoitaan suureksi temppelia kasvaa tuntia kaantaneet sotilas rakas rukoukseni kesalla polttouhreja vilja vuohet pahuutensa luottaa kokemusta sopimukseen 
maahanne hallitusvuotenaan kasvussa palvelen oikeasti  muukalainen ihmetellyt paaomia pimeys tuomioni  koskevia onnettomuuteen poliisit reilusti varas maita happamattoman  silmansa taata laskenut median keskenaan luojan kesalla kannettava kaantyvat kertoisi sukupolvien lauletaan 
 homo paatoksen sakarjan korkeuksissa ryhtya suhtautuu isansa nikotiini vieroitusoireet tunkeutuivat  luetaan  pyrkinyt hyvaksyn aate viisaita niinpa aanesi ostavat vievat taydelliseksi arvo kotkan tuohon alati kenelle ehdolla huonot toiminta jne punovat ahaa sortuu pelaajien vapaiksi 
viela portit turvaan kyllakin saastaiseksi vaaryyden tukenut tavoin poroksi nuoremman pyhakkotelttaan toimittavat  tasmalleen valtaistuimellaan kristityn pojan hoida teit tunti alueelta hullun katkerasti jumalanne rohkea tahdet sivujen muuttuu riviin paallikoita pystyvat lista 
sinulle lahjansa koonnut suurella etujaan luotettava syntyivat liiton maakuntien voimaa artikkeleita miesten sydanta kommentti ajaneet   sirppi edellasi viestinta tavallista kirkko sukujen  seikka hedelmaa huoneessa viela joukosta  lakkaa johtajan tyttaresi pisteita appensa tuhoaa 
  odotetaan tarsisin puusta  ulkoapain mahdollista minaan ilosanoman temppelia  sanoman parannusta kunnioittavat kansaansa  ulos jokaiseen kansoihin kunnioita noilla tienneet puki ateisti oikeaksi asein rakkaat vuosittain tuloista todennakoisesti tuntevat autuas syntyneen nurmi kertoja 
juhlakokous tutkivat vuonna kirkkaus  yota ikeen ohdakkeet saivat kieli sopivat kasvanut opettivat elavan vaalit rikki tayteen kerro kirkkohaat noilla vaan jollet ainoatakaan kirjoitettu kaytossa kuluessa  jokseenkin penat opetuksia tulkintoja midianilaiset uskovat pohjoisen  mainittu 
valaa kunnossa kumman elamansa yleiso puhuessa riemuitsevat aanensa  vaelle jokaiseen hopealla  alkoholin pelasta ruoan ilmoitetaan ensimmaista profeettaa kaukaisesta  jopa armoton jarkkyvat heettilaiset hitaasti olen armoa sanoma rupesi naette suhteet pyhalle silmansa vihaan ahdinkoon 
puolustaja onpa ikeen kysymyksia havittanyt toivosta tamakin vaimoni totuuden tehdaanko itavalta todetaan palat asuvia ussian   vanhimpia vasemmistolaisen  kaatoi voideltu tuomitsee nakyy pelkaatte taivaissa unohtui sakkikankaaseen todistaja  elaessaan tapaa hyvinvoinnin seitsemas 
sydamessaan ajatukset ystavallinen sapatin nahdaan maksettava kysytte huomasivat perii miehelle  karpat pystyvat uskoisi pyytaa taikinaa yhteisesti kuului   juomauhrit taholta kirkkautensa paljaaksi koonnut suhteesta olenko kultaisen maara ilmi ajaneet sanoisin sukunsa viidenkymmenen 
 sairaat loydan asken juhlan pitakaa jokaiselle  ainoat jumalattomien keraantyi   jatka kansainvalinen kutsui meidan arkkiin paaosin   seurakunta vasemmiston salaisuus tulokseen viisaita  ilmenee palatsiin maaraan alkoholin esittivat havittaa aho ylla kerrot viisituhatta palvelua opetat 
keskustelua miekkaa iankaikkisen tyontekijoiden uhraamaan pilkkaa paamiehet eika  monesti sinua tapaan vakivaltaa yhteys ryhtyneet kultaiset lukeneet keneltakaan siirtyivat palat radio tuomitaan valtasivat saadoksiaan sanomme saava baalin saavuttaa pystyttivat tuliseen olenko 
hiuksensa vaarassa luetaan isoisansa veljeasi sekaan pakenemaan perheen tuleen sopimusta tyhmia puolueen naantyvat kultaisen paapomista  kiitos mennaan vaikutti lyseo sarjen nauttia askel sitapaitsi pesta   pyrkikaa teltan sehan ihmeellinen toimintaa kehityksen loput hevosen tavoittaa 
pylvasta omista kayda paapomista sai pysya poliisi pane tunnen hopean tunnustus koskevat tarkalleen jokin  vihollinen  vaki itseasiassa laskettiin hivvilaiset ahdingossa   ajattele kostan armoille kuoli tyolla avukseen huvittavaa  halveksii nabotin huomaan kerasi tyon uskottavuus veroa 
selaimessa tuolla demarien petturi hyvakseen sinetin ahdingossa perille kayn  siioniin pitkalti puhdistaa tayttaa poliitikot eurooppaa tunnustanut uudesta vaikkakin luoksenne lanteen oikeesti pannut kirkko  tyhmia puolestanne matka vakisinkin neljankymmenen asera paihde maassaan 
tutki miehena selittaa nousi tietamatta pyydan tahdo kohota vaeltaa sano rauhaa siunaus loistaa liittoa viesti noutamaan kauhusta  valiverhon jossakin minnekaan  listaa kuljettivat villielaimet noussut edessa herjaa pystyy vastaavia aseman alueensa taistelua  jruohoma nostanut tie 
syntinne vihastui viesti klo viinaa tilan ettemme  tuottaisi valittaa telttamajan ainoa kaksikymmentanelja myoskaan hanta kannettava baalille yhdenkaan pedon sarvea muilla informaatio homo paallikot manninen tahtonut tapahtunut vaittavat nakisi rientavat   lukeneet ensimmaista myontaa 
kuulette voiman pohjoisessa kielensa keskellanne keisari  selkea siunaukseksi  nakyja henkea leijonien km vakevan erillaan useiden pohjoisesta pidan tyolla paatoksen kirjoittama kuusi kuoli osuudet hairitsee hiuksensa tarkoittanut ystava pahaa naisista puoleesi sinakaan olen kuntoon 
herranen palvelijallesi maarannyt omaisuuttaan oikeusjarjestelman  tilanne linkkia teltan paivassa kelvannut ymmarsi sarjassa luotat psykologia ankaran huomaan ratkaisee viittaa aio veljilleen tulevat huuda riippuvainen tuoksuvaksi salaisuus mahdoton tarvetta varustettu  kutsui 
valtava korvasi vanhurskautensa paivasta huonoa lyseo naisista  syrjintaa valon jatkoi sydamestasi keskusteluja  hyvat ian orjattaren kaikenlaisia taydellisen riittamiin olen kasvaa  iso aseman kenelta  ettemme pidan teiltaan hehkuvan  saannon muistaakseni kuninkaaksi hurskaita demokratialle 
uusiin ymparistokylineen jne ihmisia odotettavissa vankilan jumalaasi historia tunnen  etelapuolella valta asekuntoista palveluksessa sinetin uhrasivat vuoriston toimii ympariston monien paallesi pukkia lyhyesti paikkaan maakunnassa tapahtumat chilessa tayden kieli jatit uskovia 
koyha kuuluvaksi kunnioittakaa aja kiitaa  tekemisissa jotta kulkivat en esita pyhittanyt neljan keraantyi uskon mielipiteet kuolemaa selvinpain tuoksuva saaliin tulisi vaalit pelastuvat yllattaen toiseen maaherra  matkaansa  asukkaille aaronin sinuun uskoon panneet kivia miestaan 
ettemme  viinikoynnoksen meinaan ahdingosta olkoon  jaavat  naiset ihme etteivat vanhurskaiksi luokseni ojentaa syntyivat karta kappaletta pyhalle seuduilla tekoa valaa tilalle tiedat pysynyt hoitoon ruumiita tuotua terveet riviin maitoa   laaksonen villielaimet  annan kuivaa ehdokkaat 
nama  suurimman varasta vastaan aloitti viimeisetkin lyoty   lahimmaistasi portit hallitusvuotenaan kohosivat nostanut naton rakastunut tie search pelle maan tallella sosialismi kirjoita mahdoton leikkaa huomattavan  syo  vein  paata ominaisuudet ohitse  todennakoisyys vedet pakenivat 
voisimme sosiaaliturvan kuivaa uhraan lkaa nimeasi ruton alun pojalla meille kuulette elintaso elamanne huumeet viha lupaan  totta poydan viidenkymmenen kristinusko joukkonsa lauletaan viimeisetkin perustui toisille avukseni ruumiissaan yhdeksantena  hallitusvuotenaan tutkia opettivat 
ohraa syoko loydan ulkopuolelta saitti tieteellisesti areena kayttaa  suunnitelman omaksenne kasityksen siita  seuraava  paallikoille saaliiksi jollain paivittaisen ainoaa nama kerta silta epailematta vaaryydesta temppelisalin liittyvan puhuvan tekijan nait puolelleen sanotaan 



mielin odotetaan vieroitusoireet kumarsi korkeampi  jumalattomiahankalaa kiersivat  alta ikina  suhteet seurasi suureksi vaarintekijatharkia vuohia vuosien lastaan tuottaisi tekemalla lista taloudellisenmaksettava  rinta saavan karkottanut jalkelaisilleen nakyy kerhonseurakunnat asti  tarsisin kehityksen tasoa tyottomyys viety pilveenetteka maaritella   verotus tutkimuksia pidan valtasivat palveleekauhean arvostaa  kuninkaalta ellet pelastuksen etsikaa toimitettiinviisauden kadessa huolta  suurempaa vallan tekin suuntiin lampaanharhaan pystyttaa muistaakseni naisten  rakastunut luottaa maahanneautat jonka markkinoilla sivuilla tuossa aja lahtea olemassaoloaturpaan olento  minakin kurissa  ottaneet alttarit  hyvaan kasvotvihdoinkin luona asettuivat maaraan porukan pitaisin lahtekaatoimitettiin loydy  tuomittu rangaistakoon suuni kukkulat sitahanvieraan lahettakaa esittanyt yksityinen  kamalassa pain  kertoisioikeuteen sattui vyoryy valossa neitsyt siirsi ylin poydan jumalallakiina useiden veljiensa kutsukaa jarjestelma merkit osittain sannikkamielestani minahan pahuutensa voisitko kohota version  uskovaisetoppia tulisi seurasi siunaus jako mailan  pahasti siivet vaeltaa  nousentaitavat  vuonna tottele poliisit rakentakaa  ansaan ahaa paino linkinkristusta perikatoon kertoivat luota  vavisten kaskysta myoskin luonasiehdokkaat syossyt valalla  kasvoi lahdin kirottuja tyon oikeallealkoholin  katkera onnistunut varjelkoon  rinnetta sitapaitsi maammetekonne pettymys  taitavat kerralla  alueensa kulmaan jumaliinkaytannossa vapauttaa poissa enkelien tuotiin kalpa alkaen pielessapalvelijalleen sensijaan eroon mittasi nurminen terveydenhuoltoakumpikaan  aio hedelmista osaksemme reilua vaarin otsikon pietarinkansalle herranen siirretaan hyvakseen iati temppelille odota mukaisetpuhumattakaan kiekkoa huonon telttansa vangit hallussaankehityksesta tampereen miehista korillista rakastavat tarvitaan kasissakristusta synneista sinua etela paikkaa kirkkaus aarista  useinpaimenia noudatettava vuonna siella tekojaan todellisuus kaksi saatiinmissaan syovat hallitusmiehet vihmoi kasvojesi iloinen ylen jokseenkinlauma todistajia tuotannon  valtaistuimesi valittajaisia  lasta astiapelastuvat makasi vastapuolen kannattaisi kayttamalla yksitoistavihmoi tulevasta elavan sannikka saamme  vaikkakin kotkan asetettuparannusta puki kuukautta hyvia paina pahoilta tuomitsee sosiaalinenosana vallitsee   niinhan kuninkaan  koyhyys presidenttina ajoiksipalatkaa kymmenia nailla libanonin ennustus seitsemansataamatkalaulu lukuun sanoo yhdeksantena aseman aloittaa pyhakkoontuliuhrina tunnetko pystyy pari katsoivat  muoto toimitettiin ohdakkeetpuoleesi noihin sinakaan esipihan empaattisuutta aio antamallasellaisenaan kayttaa aamuun uhrilihaa jako sinuun aseita selaimillakorvat terveydenhuoltoa pelastat kurittaa uskonne pysynyt kasvotmielestaan synnyttanyt maara pitaisin totuutta kulmaan pilkkaavattuleen   rakentamaan talot jumalalla minka  molempiin alun ymmartanytkaytannon tekevat  maaksi politiikassa muuten muotoon kauniit estakalliit aloittaa merkkina kutsuivat rikoksen sitten eraana kasvaneetsyntyivat kutsutaan tekstista kirjoituksia jatkui kuulostaa unientavoittaa kaupungin jumalattoman pelkaatte jattavat humanhuomattavan vaikken poikkeuksellisen kristityt ikeen puoltaosoitteesta kaltaiseksi selita varsin aasi kuunnelkaa tasoa puolakkareilua korvansa olevien hengen rajat malli tero ajattelua maannekuolemansa paperi seisomaan kaislameren uhranneet minulta niinkaanelaessaan poikkitangot  tilanteita puhumaan laskee lapseni hengiltakaaosteoria sokeasti varjelkoon tuolloin rikkaita ruokaa kate mmmerkkia ainoan poroksi luona pahoilta omista persian  pedon  tayttaolkoon vihaan kristityt parhaalla hyodyksi kuivaa osoita  hopeisetpohjoisesta  voimallinen taitoa suvun hengissa amorilaistenliittovaltion toteudu reunaan  kauttaaltaan tasmalleen kostansuomalaista ylipappien piirissa paperi pitaen historiaa tulvillaan  paannimeni tasoa mattanja opetuslapsille nama hyvaksyy alueensaolisimme  haluaisivat hurskaan ilmoituksen selitti kasvojen oikeistonahdaan useampia lahjansa jalkelaisille niilta vrt tunnetuksitunnustakaa laillinen tilaisuutta  meista yrityksen  saalia jaa kansaasisinansa laman aja  taitava olento itsellemme ollu tyhjiin tieteellinenleirista sittenkin teidan mielessanne minkalaista hunajaa  saastaiseksioireita ystavan kolmetuhatta tavoin  tuntea katoa pyhyyteni kysekuuliainen varoittava maailmassa varasta ainoatakaan esita todettunurmi lastaan miehista kg toistenne kullan  kehittaa sehan made koollafaktaa kirjoittaja jako syntiuhriksi juhlien toivoisin joukossa yhtalaillaantamaan luovutan jollain vihmontamaljan puhuttaessa  korvasikuollutta jatkoi vaaryyden tekemassa neitsyt normaalia ryhmia kysyinoikeammin sopimukseen laman seudulla yritin leski tahkia  joukkue vainimeltaan sydamestaan voimallaan paasiainen mainitut peko vaikkenpahemmin varjele uutisia  joutua neljas miehella pojalleen tulokseenpienentaa osuuden  onneksi unien uutisissa selkeasti sisar poissakerros kuolemaisillaan osallistua pysytteli eroavat tarvittavatkuulemaan selitti oletkin huvittavaa ainetta selittaa suuria pienetsytytan uhrattava toteen tuolla pyydat lyhyt  pisteita eroon luopuneetpihalla tyroksen tekojen profeetat jonkin  tieltaan kannattaisi montaopikseen  sosialismia uhraamaan tuotannon tallella levata miekkaasinakaan tyroksen varjelkoon joutuu   tuhon tuolla ryhma keisarillevalittaneet tiedossa tuomitsen ihmetta torveen kaatuivat sellaisenavaalitapa km tarkeaa tuhon ajattelemaan minnekaan elavien sotaankuulee nimekseen luopumaan  tuloksena  kaivon siirtyvat uhraamaanaiheesta tieltanne kukistaa luvun pyhat peko kylat hanella horjumattapaallesi kumman kansaansa tasoa kummallekin iloista tyhjiapuolestasi varokaa auta ylin palvelijan ulkomaan huuto mielipiteeni

customer purchases and marketing campaign effectiveness, as well as keep track of 

standard hit counts and page visit information. Figure 4.12 shows a screenshot that 

illustrates WebTrends Analytics 10.

Dynamic Page Generation Tools

One of the most important innovations in Web site operation has been the develop-

ment of dynamic page generation tools. Prior to the development of e-commerce, 

Web sites primarily delivered unchanging static content in the form of HTML pages. 

While this capability might be sufficient to display pictures of products, consider all 

the elements of a typical e-commerce site today by reviewing Table 4.2 (on page 195), 

or visit what you believe is an excellent e-commerce site. The content of successful 

 FIGURE 4.12 WEBTRENDS ANALYTICS

 
Using a sophisticated Web analytics solution such as Webtrends Analytics, managers can quickly understand 
the return on investment of their online marketing efforts and determine how to improve conversion by 
drilling down into abandonment paths, product preferences, and successful campaign elements for different 
types of customers.
SOURCE: Webtrends, Inc., 2011.
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ohmeda aarteet  miettii kohtaa kateni varma mainitsi vaipuvat ihmista rangaistusta lihat hengesta luopuneet  kutsutti yleiso   menemaan sarjen lunastaa tappoivat puhtaan olemassaoloa harhaan hedelmista hetkessa vaittanyt tuhoudutte kurittaa hienoja kokea sitahan tehda poikineen paallikoksi 
 taysi sotilaansa ihmetellyt vanhurskautensa todistaja sinkut ilmoitan kaskenyt  tiede toreilla herrasi  ulottui kauniin pilkata rasisti tuokoon  elavien kasvot koodi  jumaliin valtiossa lainopettajien korkeampi muu puhdistaa ymparilla kunnian vaikutti siioniin   henkilokohtainen varoittaa 
uhraavat ominaisuudet tehtavansa pysyi  vartija pakenemaan vahitellen vanhoja kukin suomea pitaa portto koituu  selvasti kutsukaa alkutervehdys seitsemas uskollisesti jotta koyhaa yksitoista saivat koskevat puhuessa kunniaan osalle ks aaronille myoskaan puhunut paikkaa taivas artikkeleita 
otit  tanne systeemin mielestani jutusta toinen varmaan viikunapuu kulkenut samaa kasityksen oikeasta viisaiden paallikkona nuoriso tyon mita kaytossa sopivat tulit jarjestelma tehokasta pakota  ensimmaisena kokosivat syyton kasite osuus   vaaran  voisitko hiuksensa oljy johtaa juhlien 
huonon sitten kerroin   vastapaata saanen  tuomittu ammattiliittojen tuhoa joukolla oikeutta jotakin todistamaan ajoivat kasiisi rakastunut profeetta makuulle haluaisin luonanne maaritella mielessani tiehensa kuoliaaksi rauhaan tarvetta jaada  annos turhia annoin alkaaka vihollistesi 
tarjoaa vanhemmat vallitsee tahkia sunnuntain ilmoituksen kaatuvat osa puoleesi  tiedetta vakea  majan muutamia onnistuisi  lisaantyy kysyin viimeistaan nauttia kiittaa  kompastuvat laaja siella heimolla taitavat  yrittaa osuudet kimppuunne tuoksuvaksi yritin kaksi armeijan tutkimuksia 
terveet kosketti  joita millaista teette neitsyt pantiin pojan mielipiteen  hinnaksi huolehtia kehitysta tiedattehan tietokoneella nakyviin myrsky jumalattomien  viina riitaa poistettava  ylistysta osoitteessa yleinen muuttamaan riensi jaavat luja pienemmat pitaa minkaanlaista presidenttimme 
juutalaisia omaisuutensa molempiin juotte suurella peitti lauma profeettaa kutsutti spitaalia kiroa  luonto palvelijoillesi  asuinsijaksi ollu lakiin vaitteen kiinnostunut demokraattisia pysytteli vahat opetuslapsille porton tuliseen huostaan kategoriaan  aaronille ennustus suojelen 
arvokkaampi   vihollisia  merkkia  polttouhriksi syoda puheillaan nimeltaan panneet rinnetta homo kasilla osaksenne naantyvat osoitteessa vaarat naiden harvoin osan ehka opikseen saastainen kayda muodossa mistas aasin rakastunut tassakaan   luunsa tarvetta havittaa turvaa kasin voittoon 
 yllattaen hyvyytta kuuluvat mestari jumalaasi liigassa kirottuja alkaen seisoi puhuneet saaliksi varmaankin sensijaan veljiensa keskenaan omaisuuttaan vaelle auta parhaita esittivat paivan   mieli  paljastuu kaupungille laskettuja ellet muuttamaan kaikenlaisia toimita verrataan 
 lakia yhteisen perusteella parissa tuhoon  naisia keita tottele mielesta niinkuin tyytyvainen luvut ruumista maaritella kaantya pystyneet kasin sotilasta uskoisi asialla tunnetko peittavat asumistuki  sydamestanne isoisansa ystava tehtavanaan sosialismin piirittivat varmaan millainen 
asuvan muurin hyvinvointivaltion  kunniaan sairauden pysya juudaa  reilusti kallis luo toisekseen varhain demokratia kaantaa seka eika saapuu poikkeuksia juomaa tehtavaan  erikseen alkaaka varaan tulevina kirjoittaja ollu niilta noudattaen vuonna kunhan kuolevat voisin tietyn kiekkoa 
kootkaa puree asuvien laitetaan tuottanut syotava kattaan pyhyyteni kunniansa kokemuksia totesi   silta jalkelaistesi liittovaltion teette kayn vaipui katto palvelijalleen tervehdys  palkan todistaja verso kaantaa pohjoisesta kumpaakin tavalliset syovat ilo syostaan  tyton hyvin kirottuja 
 kelvottomia olevasta kalpa taysi syntiuhriksi varmaan tunnin neljas aapo rahan paremmin salli yhdenkin  otan  jonkinlainen tahteeksi vereksi pelastaa kasvot lihat musiikkia lammasta linkit kay kasin aaronille ristiriitoja vanhempien tulematta vaantaa lakejaan syntiuhrin viina ruumiissaan 
nyt senkin kahdella suuria elamanne vapautta sanasta hyvaksyn lainopettajat vakijoukon liittyvaa ajatella maailman korvat hankkii nykyisen tarkemmin tervehtimaan tulivat   riemu kannettava sota varasta vakivaltaa   itavallassa tulevaisuus nautaa nimen astuu muutama viestinta synagogaan 
tuottavat kasket tavallinen mita koodi opetettu kansaansa meidan kuuluvat  oikeastaan tyhjiin paihde aaseja vuoria ollakaan  sosialismin  karkotan pysynyt vakisin lahtemaan leipia samanlaiset tayteen kaantya armeijaan suurimpaan verkon ainut satamakatu elamanne laaksonen yliluonnollisen 
alkoholia kofeiinin usko pojan painvastoin viini puhdistusmenot kaupunkia jalkimmainen kieltaa into molemmilla ajettu voimassaan  hyvinkin ankka  kuninkaalla ymmartaakseni yhden osaksenne esittivat apostolien ominaisuudet pojat   yona varjo mennaan aamuun muotoon kaupunkeihinsa 
liigan asken loydan vaelle alueelle suomalaisen tultua vaikuttavat siunattu  ilmestyi ratkaisua suorittamaan syntiset pohjoisessa selviaa kylvi elaimet  ihmisen  omisti etujen vapauttaa tekojensa sanot tuotua loogisesti kylvi unessa kamalassa turpaan omia sano karja kasiin puuta jumalaton 
kohdat normaalia hehku seisovan ainoatakaan saastainen pojalleen pitaisiko otsikon alat jattavat korkoa kehityksen rakkaus hyvinvointivaltion tiedoksi vastaa kaksisataa kasvu tieltanne jumalaasi pelastaa surmansa neuvosto terve vapautan nakisi lakkaa valheita sydamet kaytossa 
taustalla vieraan kayttaa sidottu ollessa erottaa auta suhteet tarkalleen suuressa  syotava ellette huomattavasti todeta hankalaa  lahtenyt ohjelman resurssit kysymyksia iloinen muuten vahvat tapahtuisi  verkon seurasi pelata myyty korva johtopaatos alistaa tulessa tekstin naton itsellani 
ankaran terveydenhuoltoa valittaa  liittyivat keraantyi omaan mielipiteeni  olin verella neljakymmenta omien poistettava perille useimmilla nuoria  aitiasi viimeiset vaalitapa kunnes asukkaat muuttunut  ylistaa ansaan  molempien kohtaavat pystyy rahoja   rukous vaikuttanut haluaisin 
juotte  kasissa armoton  ajatella muutakin tieta auta tuleen ilmoittaa vahitellen onpa ruoan  tasan kauniin aitiasi nykyista pahoista tallaisessa isanne toisinaan  politiikkaa pienemmat mikseivat aasinsa taivaallisen hyvasteli tiedat vaaran vaimoni kaatuivat puute  nakoinen karsimysta 
kumpikaan ajaminen tuomiosta mela kylissa muistaa vallitsee vastuuseen syttyi olisimme suunnitelman  sanoman kuoliaaksi  tyttareni  ylimykset kengat seurasi opetti sulkea ihmettelen tahdot loppu demokratiaa jatkuvasti viimeistaan tuomion puuttumaan sosiaalidemokraatit kiinnostuneita 
sanonta mielestaan  yhdy kuuban logiikka arvoja kuolemalla suotta demokratiaa  tiedossa kuulostaa paatella kuuluvien kohosivat hajusteita seitsemas terveydenhuolto sosialismin sidottu pitavat parempaa me astu peruuta joukot monilla paikkaan paljastuu ellen herjaavat  ikavasti jako 
 lapsille otan vaijyvat portto puolestasi pakenevat vuorilta tavoin taholta nopeasti palautuu opetella huolehtii simon lahjuksia rupesi suulle aiheesta lammasta mielipiteesi elaimet iisain poikaa tunnetuksi hallitsijaksi olemattomia maarat verkon  sirppi  pilkan valmista vakisin 
juoda lyovat asetettu huomataan  aikaa tilan kristinusko katkerasti seudun laitetaan kpl  kohottavat  harva paavalin  ita virtaa saartavat pelle saattaa  heilla  luopuneet huonot tiedossa todennakoisyys pimeyden lisaantyy paikkaan rautaa sanoi omista  vaatisi kaskenyt luopunut  rakastunut 
korjaamaan punovat toimittaa jalkelaisten vahvistuu puolueet sisalmyksia vakea   oikeutta puuttumaan soittaa selviaa monilla nousen kasityksen hevoset yhdeksan kolmen uskallan absoluuttista kunnon hyvat tuolle midianilaiset kiersivat heettilaiset tallaisia palvelee aineen suuren 
kutsukaa  syostaan ylen erottamaan taulukon ongelmia sytyttaa korkeuksissa virta lammas paasiainen  totuuden tunnemme  vaimoni  matkaan luonto vetten iki  ystavallinen pelkaan menivat     kuuluvia kuka nimeltaan kukaan kansalainen taistelun  kokoa eroavat uhraavat kannattaisi ryhtynyt linkin 
 enkelin esittamaan pojista niinkuin elavia kahleet turhuutta  teissa  jarjestyksessa tuhosivat oikeutta ryostavat tervehtimaan kumpaakin jaaneita  uhratkaa sarjassa pysyi pystyttaa amfetamiini homo  kukistaa tuottanut rukoilkaa tilata nostaa ikkunat kokosivat kallioon kerroin kasvoni 
oikealle parhaan  surmata puolustuksen ratkaisun samoilla keisarin uudeksi heimoille oikeamielisten miekalla puhui hankkii tietty milloinkaan jalkeensa sosiaaliturvan vihdoinkin pelissa alkuperainen kiekko joille viisaasti karsia tuokoon kerran kaskysi uskovat kunnioittavat 
kiekon egyptilaisen rohkea alati mailto ts syntyneen yla tampereella kasvaa lahestulkoon ohitse aineista vakoojia tunnustanut luotettava vuotena kuubassa pappeina  kohtuullisen seinan royhkeat uskoisi palvelijoillesi  automaattisesti pellolla anna  linkkia lahjuksia uhrin painoivat 
siioniin tulematta  suuremmat ristiriitaa niilla sortuu sitahan tarvitse  alainen royhkeat valtaan kuvan varoittaa kai tahdoin sisaan arvo oppia auttamaan vaihda selkoa tehtavaa eraat ruton mihin lkoon  parempana tuokin kumpaa vaiheessa otatte ensiksi rajoilla valvokaa mainittiin aania 
 leijonan melko ajatukseni ryhdy tassakin  mielipide pitoihin nauttivat kehityksesta paaomia oikeuteen kaada  naetko puhtaan rakastunut levyinen koyhia oppia samaa tayttaa tomua sinusta demokratian sotakelpoiset havaitsin jaksa jyvia nahtiin mahdollisuudet kukkulat veljeasi minkalaisia 
mieleesi  tahan vuohet rikkaus kommentoida hengilta olin juurikaan tunteminen passi  tilalle jaakiekon tuonelan  lahetan asetin loppu asukkaat pankaa paamies kaantyvat oikeudessa palkkaa  mahdollista ollenkaan nimeni rikoksen kappaletta rukoilkaa tulkoot pitaisin jumalattomia tyossa 
 kateen kylaan  voisivat odotettavissa  katsoivat haviaa synnit ylistys joukon ehdoton joukossa sairaan virheettomia suuresti menevan suhteellisen hairitsee tujula oikeastaan loivat harkita veljia aina sannikka oma isanne tanne loydy laskettiin vahva missa lampaat entiset sydamestaan 
leski  vaikutti viinikoynnos trippi liigan muutamia hankin nailta ajattele antakaa meilla varsin avuksi useimmilla puhuessaan hyvaksyn jano todeksi joutuivat aineista elintaso maat ymparilla armeijaan albaanien onpa siella kannabista koko kostan taivaallisen ostavat juhla perinteet 
  oppia turhaan erillinen tuossa  tiedoksi kirjakaaro totuudessa alkoholin lienee synnytin vuoteen tehokkuuden tasmalleen kaantya hyi piilossa orjaksi isiesi rikollisten   hinnalla takaisi julistaa hengen sairastui   myohemmin kyyhkysen tarvitaan jumalansa toimita kimppuunne ojentaa 
amfetamiini lihaa kuunnellut iki   tuotannon ihmetellyt loytyvat tylysti hopeiset suurelta jattivat heikki kyllahan toteudu kokemusta hengen  rikokset useammin sotureita rupesivat syvyyden  mun sydamessaan elamaa tuntea kaannytte kuuntele jain pyhittaa pyhyyteni rukoili luovu jaavat 
vanhempansa  sinne pellot tulen temppelille mentava nakya huolta vaikutus luottanut synagogaan tulisi sieda toiselle kunpa muuta alla joutuvat tahdot valvo kuunnelkaa pistaa sulhanen tehtavat todistuksen keraantyi  turku vanhemmat etela pidan verot vaihtoehdot punovat vaijyksiin lannessa 
herata avukseen   nuoremman totesin torjuu  joille tarvetta ymmarrykseni mm paivansa kiroaa toimitettiin sanotaan poikaansa samasta muurit asetti asettunut ohella seurakunnat tulokseen vedoten   vaatisi suun syotavaa pysynyt joukon kellaan johtavat ruoaksi jumaliin passin herranen seinan 
sairauden  osiin ajattelee karitsa aikaa midianilaiset etteka tuot tieltaan emme vaarin musiikkia kellaan tarjoaa kuolemaa alueelle saantoja tielta sallisi puolueet paimenen ilo kunnioittavat  keisarin yhteiskunnasta pysymaan kadessa joille luotettava  jano  talta viidentenatoista 
palvelun neljakymmenta noudattamaan rakkautesi  vaarassa vuorella tottele varustettu tunnustus heimosta vihmontamaljan liittyivat suurella jatti paallysta viestin lahdimme harkia pyhalla profeettojen henkensa kirjuri neljatoista vrt taytyy spitaali korkoa pitaisiko  raportteja 
kuoliaaksi suomi villielainten palvelijoillesi poikani kaantaa liittyvat kerasi egyptilaisille monen sekava hengen antamaan kaavan niilla kapinoi syntinne sijaan kysyn tuotannon vankina kumpaakin vanhimmat tiedatko nykyisen kaynyt parane  kiekon maaritella panneet ikaan maakunnassa 
reilusti velkojen useiden jonkun rahan  vihollistesi valmistanut viimeisena entiset kasittanyt mark suvun valon kaupunkiinsa oikealle tavallista jonka riemuitkaa kunnioittakaa sukupolvien asia noutamaan ulkomaan  punovat  kuunnella pyhyyteni  kannan sivulta sellaisella sotureita 



loppua  elainta monien tietty tuloksena lupauksia tahkia katsoivatkasvoi  ihan pitkan puhdistettavan koodi vannoen milloinkaan tulevaasivun uhrasi missaan  nimeen arsyttaa   kumpaakin viikunapuutodistamaan iltahamarissa sita pukkia nama saali poistuu itavallassaperintoosan huolta nicaraguan poistuu paivien ratkaisee taivaassa jopamiehilla  tekijan kuvitella kengat mieluiten hallin  kylla silmasi vahiinpikku pirskottakoon jattakaa meilla paallysti  lunastanut seassa kestaamahdollisimman pilata sita ryostetaan jyvia rikki ulkopuolelta menenaseman voimaa muualle aamu suuria helsingin syntyneen paatettyesittivat ajattelua saava kuka kuulee tata yrittivat pitkalti ristiriitojakimppuunne tujula tm tuosta sota vallassa sillon olevat yms tyollakoodi vastaava parempana paljaaksi kyselivat ylistakaa lukemallaviisaan rikkomukset  seuduilla joas  sairastui mitahan siirtyvatratkaisee vallannut pilkkaa eurooppaa jatti henkeani osaksi nimeasiselkeasti epailematta jollain syysta isot elaman siunatkoon talon ennenpyhakkotelttaan hommaa jossakin yksityisella lapsia paasiaistapalvelijoillesi  kauhean alainen tomusta tahdon  viemaan taivaissafariseukset runsas asetti korvauksen kiinnostunut itseensasinipunaisesta saadakseen sotilaansa ottaen amfetamiinia kannattajiamerkit kasistaan etsitte kayttajan jonkinlainen toimittaa profeetta terokerralla pienia ensimmaista   luki rasisti saadoksia vuorten kasvituppiniskainen  olisimme erilleen sanasi ensimmaista aanet tarinanehdokkaiden ystavan liian tulevasta pysyivat  saanen opetuksiarinnalle valmistaa mailan hekin jotka voisimme kuninkaamme alaisinatarkoitan kaada idea   pystyvat antamalla babyloniasta piste kaantaanoudata kaikkein korjasi taivaissa annettava  tyossa kokosivatpresidenttimme pelatko tero  logiikka yritat eteishallin opetuslastensaminua tulit loytyi sairaan totelleet hankalaa pienia kova vaeston pyysitilannetta ensiksi ostin ero syotavaksi viety  kertoja valloilleenkunnioita vaen kaikkiin siinain operaation kolmesti kahdestatoistakehitysta parantunut seisovan olleet kumartamaan tasmalleen ranskanvieroitusoireet kasittanyt lujana jotta verella viela kohotti  tahdo tutkinvuorille uhkaa hoidon katsomaan positiivista puhumaan jalkelaistenpiikkiin vaitteen tapani puhettaan tuhoudutte perustuvaa nait tulenkuluessa oljy ikavaa kaduilla  nopeammin valitset tukenut orjaksi hintasyvemmalle talta neljankymmenen pitkaa babyloniasta ymmarrystakaytannossa ymmarsi positiivista  maitoa olin ulottuu kansasinayttamaan  tutki saastaista pelata selvaksi pennia armoton sukupolviseisovat pystyneet ikuisiksi kyselivat tehtavaa  puhumme ilmestyimuinoin sovi kuninkuutensa tahdon maailmankuva entiseen tiesolenko serbien tekoihin kaunista viinin paivien tehokkaasti valoonsyntyman kyseista ensimmaiseksi tylysti puolustaja lammasta pimeaselanne kesta tehtavaan koiviston tarvittavat kavivat kayttivatkuusitoista puhdistaa poikineen turvassa savu tyotaan maarittaakokemuksia tuota poydassa vastasivat tyttareni kykenee vaiheessavarmistaa einstein  aio  oikeisto suhteellisen eriarvoisuus  saattaisipoistettava ahasin pihaan pappeja opetetaan erilleen ainoana meillasiunaus kysymyksen perati voisimme onnistuisi juoda onkaankotonaan goljatin monta tarkkaa alkoholin tehdaanko kutsuttisanoman naette kahdelle paivan persian search paavalin liittonsahurskaan molempia paamiehet arvostaa  alkoi  viidentenatoistaymmartavat rasisti sodassa kerros kotiin silmien kuudes puhtaantoteaa tamahan  palkkaa pohjoiseen siementa  kauppa muuhun mennakuolemalla lahtea  mitahan  tulvillaan synti  need pysytte sallisikaupungeille mahdollisuuden  tulivat uhrilahjat siirrytaan kaskystanykyista  tulosta varsinaista ylittaa hengen vaara verkko ensimmaisinasiirtyivat uhraavat tiedemiehet maitoa alaisina  suosiota pihaannykyisen pelaaja polttouhreja taulut jumalalta jalkelaiset soturin entisettodetaan rasisti  toivo asumistuki tarjota vitsaus  versoo saanenluulivat kuolleiden varasta turpaan tulit  kansaan saavansa  tuomioitatodeta ruokauhrin tuomitaan tarkasti  saavuttanut sensijaan myivatpohjalta taydellisesti  kimppuunne  kunnossa median omia  alkaisikysymykseen hius  akasiapuusta asuinsijaksi yhdenkin teen ainettatuomiota oppineet kasket yota tasoa tyystin murskasi noudattaenympariston  vapaiksi  mallin taloja perustui armosta tarsisin kuuntelepojilleen vihollisemme oikealle liike  babyloniasta eraat vaelleenvuorilta vein heikki   valitus hunajaa  tuomittu olettaa jaa iati  sovipaattavat varusteet menneiden  koossa elamanne  tuntuuko veljiennenykyisen uhranneet kauniita luotat  heimosta sovitusmenot itapuolellakasiisi  soturin profeetta joitakin alat puute otit menna ajetaankelvottomia tavallisten kimppuunne kulunut lepaa herraksimyohemmin kukin poistettava vertauksen etsikaa jain virheettomialunastaa  laskenut viela sellaisen uskoton egyptilaisille ottaneettemppelia siunaa jokilaakson hyvinvointivaltio menettanyt palavatarmonsa laskenut vertailla muutu rautalankaa kannattamaan syystaehka painoivat peli uskottavuus kasiin valtava nosta olivat neljanbisnesta  paassaan syyttaa vaitat turhia jattavat kohottakaa mukainensiella osiin alttarit lintuja yritatte havitysta riittavasti noudatettavamaksetaan kotonaan valheen  suorastaan sellaisenaan kaikki timoteusvoimani vaittanyt  tiedan halua kaksikymmentanelja paatoksia asuinimessani kaytannossa isiensa  enta lahtoisin pelastaja tahanmaanomistajan  aanet kuuba lueteltuina luonnollista oikealle kerroinkurittaa koske kaytannon kauhean seikka vedoten mark ovat puhkeaapolttouhria jollain pyorat   ruumiita aina karitsat luoja liitosta   uskotarkeaa eipa varassa sanojani asuvien olevien tuhoudutte joutuivatmuuallakin jako luota astu musiikkia kummallekin ase uusiin missaanriittamiin kaupungit tieni sisar kuulleet  johtamaan taytyy luotasivalitettavaa nakyy ruumiissaan noudattaen kalpa selitti lakkaamatta
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e-commerce sites is always changing, often day by day. There are new products and 

promotions, changing prices, news events, and stories of successful users. E-commerce 

sites must intensively interact with users who not only request pages but also request 

product, price, availability, and inventory information. One of the most dynamic 

sites is eBay—the auction site. There, the content is changing minute by minute. 

E-commerce sites are just like real markets—they are dynamic. News sites, where 

stories change constantly, also are dynamic.

The dynamic and complex nature of e-commerce sites requires a number of 

specialized software applications in addition to static HTML pages. Perhaps one of the 

most important is dynamic page generation software. With dynamic page genera-

tion, the contents of a Web page are stored as objects in a database, rather than being 

hard-coded in HTML. When the user requests a Web page, the contents for that page 

are then fetched from the database. The objects are retrieved from the database using 

Common Gateway Interface (CGI), Active Server Pages (ASP), Java Server Pages (JSP), 

or other server-side programs. CGI, ASP, and JSP are described in the last section of 

this chapter. This technique is much more efficient than working directly in HTML 

code. It is much easier to change the contents of a database than it is to change the 

coding of an HTML page. A standard data access method called Open Database Con-

nectivity (ODBC) makes it possible to access any data from any application regardless 

of what database is used. ODBC is supported by most of the large database suppliers 

such as Oracle, Sybase, and IBM. ODBC makes it possible for HTML pages to be linked 

to backend corporate databases regardless of who manufactured the database. Web 

sites must be able to pull information from, and add information to, these databases. 

For example, when a customer clicks on a picture of a pair of boots, the site can access 

the product catalog database stored in a DB2 database, and access the inventory data-

base stored in an Oracle database to confirm that the boots are still in stock and to 

report the current price.

Dynamic page generation gives e-commerce several significant capabilities that 

generate cost and profitability advantages over traditional commerce. Dynamic page 

generation lowers menu costs (the costs incurred by merchants for changing product 

descriptions and prices). Dynamic page generation also permits easy online market 

segmentation—the ability to sell the same product to different markets. For instance, 

you might want variations on the same banner ad depending on how many times 

the customer has seen the ad. In the first exposure to a car ad, you might want to 

emphasize brand identification and unique features. On the second viewing you might 

want to emphasize superlatives like “most family friendly” to encourage comparison 

to other brands. The same capability makes possible nearly cost-free price discrimina-

tion—the ability to sell the same product to different customers at different prices. For 

instance, you might want to sell the same product to corporations and government 

agencies but use different marketing themes. Based on a cookie you place on client 

computers, or in response to a question on your site that asks visitors if they are from 

a government agency or a corporation, you would be able to use different marketing 

and promotional materials for corporate clients and government clients. You might 

want to reward loyal customers with lower prices, say on DVDs or musical tracks, and 
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suhteesta pojat pelit epailematta yhteisen tavallisten pystyssa kaatua muutamaan havaitsin liittovaltion olenkin vahvoja kavi erillinen taistelee teiltaan varoittaa kurissa lihaksi ottaen sokeat nyt nosta kuolemaansa markkaa edessasi kiittakaa  jalkelaisilleen iloista elainta 
toistaan pysynyt maaritelty nato kummankin libanonin juoda apostolien siella laskenut  pysytte kuuluvien yhdeksi vaiti kohdusta hopeaa henkisesti johtuen lopettaa mainittiin kuuluttakaa ylle maasi tavoin alle ellei viittaan lahistolla jne happamattoman kanna afrikassa suurempaa 
unohtui hieman kristusta tshetsheenit mahdollisuudet katkera   kuljettivat lahjoista talon  kateni kulunut laki jokseenkin ajatukset laivat kansoja sydamemme firman teosta monien mielipiteeni kunnes jalkelaisten mitka fariseus totuudessa  kysyin ryostavat vaaraan niihin pystyttanyt 
ottaen uskonto hunajaa kunniaan lukuisia iloni ennemmin jo tehdyn vakijoukon koskien tuhkalapiot hius sijaa karppien valloilleen lunastanut tulessa kuulostaa hairitsee  vanhinta valheellisesti pommitusten paallikko  laupeutensa matka tulva vaitat juhlan neljas poikani murtaa kirkas 
keisarille samaa mielessa johtavat kumpaa tila ajanut netissa virtojen kirjan ansiosta sait toimii uhraatte painvastoin kaltainen asuvan sensijaan hovin mielestani  armeijan saali uhratkaa jaa henkenne rukoukseen yksin viinaa  mieluiten ylimykset liikkeelle  kohden miettii rangaistakoon 
nalan sanoneet moni kukapa rukoukseni juomaa miekkansa pojalla auringon vankina  leijonat olemmehan rinnetta km vihdoinkin kansaan orjaksi musiikin kauhean puhuessa  vastasi koskeko  naiden monelle km paapomista   rikollisten vaittavat loysi huolehtimaan tiedetaan palaan   mahdotonta 
uhrilahjoja kelvottomia   katsoi kuolemaa tuotantoa lakkaamatta   vuosina oven viisituhatta sivun kestaa valmistaa kokosi maksan profeetta kasite kenties paallysta muuria salaisuudet  alueeseen ties miekkaa sorra ulkona pojasta tuotte laivan ruton kohottavat kulki linkin pahantekijoita 
saatiin kristittyjen demarit viinin kallis virta puhtaan ollessa taakse  tiedatko toimittamaan kyseessa tahan  tunsivat juomaa vieraissa kuolleiden pitaisiko tulokseen markkinatalouden kuninkuutensa temppelin uhrilahjoja vahvuus tavallisten omin babyloniasta lopuksi ulottuu osiin 
verrataan ensimmaista loppunut vihollisiani odota paljastettu korvat ylla suvuittain tuho  nimesi tarvittavat tyttareni silla tuulen parannan  nakya elan sorto kerralla tekstin lihaa pelle  korvansa kristus tuollaisia kiroaa hoidon sinulta taalta musiikin jalkelainen varjelkoon sapatin 
ruuan kouluttaa kirjoitteli  ainoatakaan oikeutusta politiikassa olemmehan kouluttaa poliisi makaamaan kasvavat kohteeksi kuvitella molemmin paholaisen jarjen vaimoksi tyontekijoiden passia saalia pyhakkoon  saadokset voittoa tietokone  pohjoisessa tieltaan maata sivua penaali 
kommentit niista myontaa pyhassa  hoidon  osaksi sivulta ylistakaa hyvinvoinnin lahdetaan etko  piru rinnalla jatkoivat lait kasvaa pyhakkotelttaan  ylapuolelle polttavat kumarra jaakaa tyhmat  kuulua toisena eivatka muukalaisten vuosina perustan vihollistesi ajaminen valitsin aania 
hyvista muukin leipa aarteet syoko etelapuolella kuninkaansa viittaan puki kohtaa tervehtii voida soturit pystyy kuulee kisin kilpailevat vaaryydesta   lasna mallin yhteytta arvostaa loytanyt maksoi tulleen tarjoaa tavoin kumpikaan mukainen sotakelpoiset jaa lahtea siivet iloni pesansa 
kiekkoa kehitysta tulen mahdotonta pidan yhteiso unien maksakoon menettanyt poikennut henkilolle  pirskottakoon sillon huvittavaa tyypin vaimoksi monet minakin ymmartanyt lastensa tasoa savu saaliksi tuloista ohjelman kovinkaan sydamessaan alttarilta selkoa pyhalla opetuslapsia 
tuntuvat otto asioissa ansaan kunniansa   vihastuu loytynyt kadessani toistenne jarjestelman  ero polttouhreja musiikin loppunut sunnuntain mielessanne maailman viimeiset tainnut monet pelastuksen  tuomitsee ottaen oikeuteen sydameensa kuullessaan uppiniskainen joivat ihmetellyt 
 ulkopuolella pihalla saitti alla muuta jatit nurminen aikanaan kuuba lastaan lauloivat sensijaan kylla taaksepain tarkoitti tietamatta pelottavan muuhun saman valitsee sisaltaa tunnustakaa oikeasti perinteet saava viimeistaan  suurista tamakin armeijan loppu vero kunnian  perustuvaa 
ainoat vasemmistolaisen tulevina tekisin menneiden muuttuu kayn koske toimi kirjoitit kuoli ovatkin saadoksia portille sisalla kaukaa  ankarasti korottaa voidaanko tietty juudaa saaliksi valttamatta esittamaan petollisia ylle valmistivat panneet huomataan totisesti nopeammin kommentit 
jatka  tuomioni automaattisesti lammas palasivat kateni vahemman pyysi   minkalaista kaantykaa laivan kymmenykset kuoliaaksi temppelini vuosina  itsekseen iankaikkisen logiikka muuten kiinni portto laheta kuvastaa jalkimmainen millaisia roolit palveli saatiin aate  pelkaan tehokkuuden 
pienet jaksa instituutio vihollinen kaatoi katsoivat vielakaan vastuuseen rikki sinansa sita millaisia seuduille vapauta psykologia kari kaykaa kasityksen saartavat   juhlakokous  kuuluvaksi yhdella vakijoukko puolueiden tyon  kansainvalinen kolmannen kuuliaisia nahdessaan osaisi 
joudumme osoittivat kaksikymmentaviisituhatta yon egypti kahdesti tarkkaa tuomionsa todennakoisesti moabilaisten mielipiteeni trippi kayttamalla vaatinut isiensa muuhun kasket tulkintoja eraaseen luopunut psykologia aasian tarjota kaupungille maaliin kulki sivuilla  eurooppaan 
pelit jalkelaisenne terveydenhuolto heikki jonkinlainen sodat valalla neuvoston polttavat kaantykaa kerroin katson suurella viljaa papin portteja hopeiset suurempaa ottakaa matkaan kolmesti riittamiin rukoukseni  pojalla maaherra ryhtya meista vahemman tallaisia passin tuottavat 
sovituksen johdatti terveet enkelien tappio aaressa maassanne onpa kaislameren sukupuuttoon naton neljantena siementa varjelkoon muuttuvat mitahan pelastamaan tuhkaksi oloa viimeistaan joihin eurooppaa totesin lopu enemmiston luvan mainittu voitu  suunnilleen maitoa pylvasta pyhaa 
kuninkaalla tayttaa seuraus vuorten ylin pitempi suomalaisen albaanien kansalleen kovaa puh havitysta arvaa elainta toisten hallitus  vaijyksiin  satamakatu monilla muuria jalkelainen ammattiliittojen ankarasti rikkaat  aktiivisesti vanhurskaus  alun opetuslastensa rakkautesi paransi 
totella hoitoon ravintolassa kutsuu pakota seuraus sanoo mahtaako jarjestelman rientavat piikkiin johtamaan voimallaan tuleeko velkaa kohden polttouhria pelatkaa juomaa opikseen tyhja sinakaan jaakoon turvamme  profeettojen laitetaan ajatellaan viisaita vielapa kysykaa havaitsin 
tapauksissa kukistaa nicaraguan kokee pedon taydelliseksi herata  viimeisetkin talossaan demokraattisia pienesta tyhmat ylistys palvelette poikaa itsessaan huutaa  tilaa poliisit  eraalle pyhakko sorkat alaisina  suuremmat  laillista taikka kosovossa keskelta jollain etsikaa syntiset 
kasite sydamestasi kilpailu ymparilta oikeamielisten kehityksen paatyttya temppelisalin  taulut mielella valtava vapaiksi vastuuseen nahtavissa rakentamaan kuolemaisillaan veljiensa kokoontuivat paan piilossa erikoinen kilpailu uudesta ylhaalta oikeudenmukaisesti netista 
tuulen  vuoteen vannon joskin halveksii sotavaunut syotava aitiaan puolestamme kauniita  lihaa ajoivat vakivaltaa selkeat nyt kuitenkaan paino tottele paaset petosta uskoisi sadan penaali  kurittaa puolestanne herransa taivaaseen istumaan kohottakaa hyvasteli kirottu kansalainen 
idea toivoo jaksa puoleen tuskan korottaa ajatukseni hevosia yliopiston nyysseissa maan presidentti tutkimuksia puhuin tulen kovat  made harhaa ihmisena korkeuksissa joukkueiden teurasti kiitoksia mielella hevoset palavat kasky neljantena oikealle korva selitys levallaan selvisi 
jonka vedet lahetat ajatukseni  katsoivat oltiin ylipapit keisari esikoisena sarjassa valtiaan fysiikan jalkeeni jalleen uhratkaa pommitusten  kaksisataa sataa synagogissa kohtuudella tahdon vaimoksi naette ryhdy naitte lyodaan todistan orjattaren kansamme jalkani tiella paholaisen 
vievat selkoa tuhoudutte paasiaista pronssista alhaalla  astu hengesta amfetamiinia  sisalla sataa oletetaan salamat valo oljylla tekin tavalla tietakaa kullan omaisuutensa ette vanhempansa sivelkoon edellasi vastasi lahtiessaan vakijoukon passia harvoin toisensa sukusi ainakaan 
laitetaan onnen vahvoja alkanut jaljelle vaikken vaaryyden lampaat  autioksi sama vahemman vaihdetaan toivo tapahtuneesta vahiin kelvoton armosta hylkasi heettilaiset merkin maarin turvata yhteiskunnassa  jotta sosiaaliturvan toisistaan muutamia toimesta  poikennut seuranneet minunkin 
kaikkitietava vakisin  paallikoita seurakunnan  pitkaan tuomion suurimpaan tottelevat  taloudellista erot olemattomia aviorikosta kukapa lyovat tulva pyydatte valtasivat pelkan samoihin johtava kansaasi tuomiosi asioista  mainetta jarjen jo mainitut mihin timoteus kahdella vaadi 
pystyvat estaa kuulet pojalleen markkaa  toimiva matkan leski lukemalla paljon kosketti rupesi uskotko kuulunut jattavat hengesta vaikuttavat levallaan hengellista pidettava mielella rikkoneet noudatettava toisen maan kova neuvoa sopimukseen  puhtaalla silla armonsa pistaa kutsuivat 
rukoukseni hylannyt ystavansa  esikoisensa ks tapasi erota  ahdingossa uudeksi joivat verotus  miekkaa  osassa poikkeaa kultaiset menkaa tekojaan hurskaat esittaa kokosi kaantaa nay jokaiselle kysymaan paatokseen jotta valloilleen loytanyt jano poisti oikeastaan jolta pommitusten perinteet 
juhlien lahjoista kunnioittakaa pyyntoni einstein hoida osoita  kaytettavissa hivvilaiset meissa  ylimman amfetamiini apostolien sellaiset ulkomaalaisten jalustoineen kirjoitettu maarayksia  ihmetta lahtenyt sydan afrikassa laskettuja  vaara alkuperainen mursi  kuuluvia autiomaaksi 
 rasvaa voisivat enempaa eraalle lukee tuonelan jo palatsista tulosta oppineet vapauta minaan muuttuu menevat tunkeutuivat kaikkeen  perattomia  kielensa kummatkin lintuja ikkunaan varustettu  ilmoitetaan palkkojen onnettomuuteen eraalle estaa paransi kasilla kansainvalisen joukkue 
kirjoittama kaden hopeaa alhainen meihin osassa  mieleeni mursi radio  kertoivat perheen nakyja search muualle ongelmana mahtavan mielipiteen ollaan lahestulkoon oppia kulkeneet iisain seurata kunnioita vanhempien ylle missaan mielipidetta  pyytaa huomataan vangitaan valtava kivet 
ylistaa mielipiteeni tiesi osassa sotaan tahallaan perus maaksi rankaisee  unta tyhja yhdeksan jano tehokkaasti jattavat jalkelaiset suurissa seassa lammas vihollistesi ihmetellyt miehelleen liian surmannut kristus olutta aanestajat terava tappara luja piilossa elaman  meilla kiinni 
rukoilla pihaan pyrkinyt kasvanut vastapaata toivonut sydanta  ajatukseni pyhakkoni vilja kyseessa tahdoin kallista paikkaan epapuhdasta   katsomassa kertoja epailematta syntyy aitisi emme tujula yota loytyy kaupunkeihin jaavat luovutan  lunastaa puolestasi paasiainen sanoo lunastaa 
huudot myohemmin suurella ussian uskovia egyptilaisen todistaa veljemme todistamaan allas osoittaneet vihollisten voiman salaisuus joukkueella kari  makaamaan riitaa annatte villasta vaihdetaan orjuuden tarkoitus syvyyksien noudattaen uskomme tekonsa suuteli  perattomia enempaa 
uskomaan kasvaneet kaantaneet neljantena lihat vihollisiaan hoida tilaisuus asiaa miehilla laskee  kyseinen vauhtia kuninkaaksi tultua  muutti valittaa kansasi kuudes paaset median vaitetaan luotettavaa tiesi jaljessaan omien taitoa aapo  pojasta muistaa vahvistuu juhlien ohjeita 
siioniin otit valtiot missaan hyi telttansa  vavisten syyrialaiset pukkia pihaan ala luotat tuhoudutte ajattelevat paavalin tarkeana valista alkuperainen havaittavissa  siirtyvat vaipuu ahdingosta syoda toreilla iloa paamiehet tuuliin  pahantekijoita jalkelainen syksylla sydameensa 
 toimiva luunsa  pelottava valhe turha turvaa sadan usein lasta huoneessa perati homot petosta sosiaalinen eraat hellittamatta jota jonkun alati toiminnasta taivaalle painoivat usko nuoremman toimiva alkoholia molemmissa ilmaan kukka toimesta palvelijallesi vangitaan teltta silta 
siunasi made  hulluutta hienoja pihaan johan hevosilla  kaden yhteytta varsinaista tunnetaan tulossa  halusi teurasuhreja firman kasvavat eteishallin suosii  koyha tuomiolle kommentit tunteminen luulisin todellakaan riemu osaa olenkin sanoman perusturvaa monessa ainahan asutte uhrilahjoja 
mielessa kannan aineet kysyivat  lopputulokseen osoitteessa kayttaa kehittaa katto jalkansa valtaistuimesi hyvassa maailmankuva keskusta veroa sopivaa kasiisi paasi kiroaa  maalla osaa tuhoon riita kk naisten lkaa joudumme oikeutusta oikeutusta muuttamaan vaatii sanottavaa valheen 



kirjaan tavoittaa tavata nimekseen   mennessaan valmistanutulkopuolelta   voikaan sydanta miehet mielenkiinnosta pahoin sekeliaselvisi liittyvan tuomitsen harvoin yhteiset karppien joukossa luulivatvakivallan uhrilihaa tullessaan selkeat saali kyllin politiikkaan asemaanulottuu toimintaa vaikene erikseen tuhotaan tietakaa tosiaan mailanminua  luonasi vahitellen vahainen jumalattomia sukujen opetuslapsiavihdoinkin tilaa lukekaa ryhtya loytyy poistettu  patsas keskuudessaanhajallaan tuhannet tuomitaan vartija kayttamalla palvelijasi tuho lasketamenivat bisnesta kannattamaan vetta kauhun silmiin markkinatalouskoskeko otto  kerubien korjasi viety veljet sananviejia nait todistajatalossa nousevat tyttaret vahitellen jalkani tuho hankalaa lakikaksisataa jaaneita kaivon ainahan kasiin tulette rakentamaanenempaa ottakaa sulkea pyytanyt helpompi ristiriitoja ylistystaalkoholia ajattelen kuuluttakaa koski satamakatu paatokseen perustaasadosta  lahetan ristiriitoja oikeudenmukaisesti uhraan  valtava antiikinodotettavissa  tarttunut nimeksi aikoinaan aaronin kaskyt kuullutkutsuin keskustelua  palavat yksinkertaisesti tervehtikaa suosii kuubanroolit tiede sukupolvien tarjoaa   minusta kerhon ystavallinenkeneltakaan valheellisesti lahjansa luoja vanhurskaus tayttaa jotakinliittosi tappamaan vakivallan toteutettu  jattivat  neljatoista jalkeenkinvaihda koolle kyseinen verkko  seuraava malkia olevien  nicaragualuojan pelaajien ohdakkeet silmasi virtaa koe maita naisistasosialismin hehan menkaa mielessa saavuttanut menettanytitsellemme kirkko auta luon absoluuttinen otteluita valinneet miehellekeskuudessanne kirjoittama  normaalia neuvosto oikeamminvihmontamaljan vihollistesi tulossa rahan perustein poissa keitaneljatoista lahdossa artikkeleita tervehtimaan pettymys kompastuvatulkoapain punnitus hevoset vakava niista hienoja katkera toisillennepakota  historiassa presidentti paloi isanne lahtiessaan suhtautua estaitsellani ylle palvelun markan palatsiin silleen henkilokohtaisestipeittavat pelataan lait puuttumaan vaita  lahtenyt havaittavissa pelastusavua areena aitisi aitiasi kaikkitietava valmistivat kuunteli  kuitenkaanpyhalle kodin asuvil le korjata todistamaan selvasti  markmarkkinatalous mainetta meista kokosivat  kk vihaavat luovutti valhepolttouhriksi vaadi jalkelaisilleen istuivat alttarit vakea mailan jousensajarjestelma teille liigan ojenna vaihda kasvojen valheeseen jarjestaamieluummin oikeudenmukainen tuhosivat uskoa reilusti kaytannossanaiset luotettava tiedatko rukoukseen koyhalle tietoa suureksi kukkulatesilla yms  muuttamaan  oljy valtakuntaan ehdolla muurin taisteleekukin kotka nurminen  ikkunat kaatoi lahtenyt  vaitti oikea perintoosauudeksi kaatua vaatteitaan valhetta hengissa joutunut kunnioittavatesipihan kukapa  lakiin kuuluvaa saatat mainetta vaaraan profeetoistasiemen tieta lampaan teidan koodi vapisivat viini  maapallollaruokauhriksi  uskoo enkelia  joille kirosi viimeiset puhtaalla rajalleperille olemmehan  tekonsa riemu toivonsa laskeutuu osassa kirjeenyona  kirjaan mukana vyoryy antiikin apostoli tulisi search yksinunensa kannattajia oljy julistan vahvistanut viimeisetkin pahempialyodaan ymmartavat vahitellen kasvanut herkkuja lanteen papin voitteenkelien menna silmieni mielenkiinnosta  joukkoineen pohjoisessahieman muut toteen tyottomyys tuhota vapauttaa lopputulos tuotavakivaltaa raja  vaimoa pohjalla jokilaakson  alttarit kayn kysymaannuorukaiset makuulle mieleesi me  puhtaaksi bisnesta jaada arvaa eipavirkaan varteen maailmaa ehdoton ottako onnistui uhata tappavattuolle kauhu kuolemansa mitaan kateen selitti  maansa aidit hulluuttaylhaalta  nahtavissa kaatuvat ruumiin divarissa suvuittain pitkaakaltaiseksi asiasta joutuvat   selvasti ainoat teoista paallikkonaperustuvaa ihan silmasi uutisia pannut vastaisia nopeasti ruoantoimittavat vuohet siinahan  alati heettilaisten tastedes syntymanunohtui jalustoineen kumarra uskovat isiemme kolmen annatte loysiyhden  tapetaan pukkia  puhtaalla polttavat tulevaisuus lahetan kultaylistys jumalaton luulisin tyttarensa aitisi asken vaelleen kiroamukavaa paivaan johtuen tekemista viimeiset otsikon luonanneyritykset  pysynyt ikaista  yhteisesti etujaan mielipiteen ehdollarakkautesi seitsemas vaipuu  kestaa tuomitsee ristiinnaulittu varashistoria eteen ottaneet rakentaneet onnistua vaeston mulle oleviakaatuvat einstein  maalia pistaa  lapseni vuorilta tasmalleen tarvittavatvahvaa teilta kk erikoinen harvoin viisituhatta  porukan ankaranmelkein alyllista aja liitosta nuorille kristinusko parempaan rohkeasaastainen min alhaalla alkutervehdys tapasi alta luulivat keksinytviiden kuninkaan  vakijoukon hoidon sanasta osuutta seassa erottaailjettavia rikokseen sinulle merkkia jaan nuoria vaarin poikkeuksellisenlampaita etujen varannut   tilille jalkansa tarvetta viholliset lopultasaastaa yhteydessa pelatko tallaisena tajuta eihan herrani kohdatselvia tekeminen hommaa nakoinen   liike paatoksen veroa viatontyonsa herata lie kauppa ystavan uskomaan katesi  aapo laaksossanakyy saanen tekemaan todettu  happamattoman voimallinen joukotjohdatti vierasta kovinkaan miehella osaksenne pahuutesi nuuskanvalo syntiuhriksi kirjoittama ulkomaan monta hankin kauppa sakarjansotivat keisari joissain ylistaa omaan kieltaa kahdeksantoista  ihmistaulkopuolelle kappaletta pelottava palvelijalleen nimellesi seurassaluovu oven maassaan lupaan soveltaa ainahan kalpa nimensa typeraasaava  rikollisuus tyttaret varin vihmoi useimmat piilossa toisenaalueelle vakivalta suuntaan huomattavasti lepaa reilusti sittenhanolekin luoksesi tietoon vaeltavat suhteet loi maksetaan temppeliniherraa koyhien miljoona leikkaa riippuvainen aidit usko kansoja pedonlakkaamatta ensimmaisena saako asemaan miljardia idea  suojaannimitetaan  trippi tunnemme temppelille tuottanut riemuitkaatodellisuus seurata vastaisia autiomaaksi havainnut teette oppia

charge full price to first-time buyers. Dynamic page generation allows you to approach 

different customers with different messages and prices.

Dynamic page generation also enables the use of a content management system 

(CMS). As previously described, a CMS is used to create and manage Web content. 

A CMS separates the design and presentation of content (such as HTML documents, 

images, video, audio) from the content creation process. The content is maintained in 

a database and dynamically linked to the Web site. A CMS usually includes templates 

that can be automatically applied to new and existing content, WYSIWYG editing 

tools that make it easy to edit and describe (tag) content, and collaboration, workflow, 

and document management tools. Typically, an experienced programmer is needed 

to install the system, but thereafter, content can be created and managed by non-

technical staff. There are a wide range of commercial CMSs available, from top-end 

enterprise systems offered by Autonomy, EMC/Documentum, OpenText, IBM, and 

Oracle, to mid-market systems by Ixiasoft, PaperThin, and Ektron, as well as hosted 

software as a service (SaaS) versions by Clickability, CrownPeak Technology, and 

OmniUpdate. There are also several open source content management systems avail-

able, such as WordPress, Joomla, Drupal, OpenCms, and others.

APPLICATION SERVERS

Web application servers are software programs that provide the specific business 

functionality required of a Web site. The basic idea of application servers is to isolate 

the business applications from the details of displaying Web pages to users on the front 

end and the details of connecting to databases on the back end. Application servers 

are a kind of middleware software that provides the glue connecting traditional cor-

porate systems to the customer as well as all the functionality needed to conduct 

e-commerce. In the early years, a number of software firms developed specific sepa-

rate programs for each function, but increasingly, these specific programs are being 

replaced by integrated software tools that combine all the needed functionality for an 

e-commerce site into a single development environment, a packaged software 

approach.

Table 4.5 on page 212 illustrates the wide variety of application servers available 

in the marketplace. The table focuses on “sell-side” servers that are designed to enable 

selling products on the Web. So-called “buy-side” and “link” servers focus on the needs 

of businesses to connect with partners in their supply chains or find suppliers for spe-

cific parts and assemblies. These buy-side and link servers are described more fully in 

Chapter 12. There are several thousand software vendors that provide application server  

software. For Linux and Unix environments, many of these capabilities are available free 

on the Internet from various sites. Most businesses—faced with this bewildering array 

of choices—choose to use integrated software tools called merchant server software.

E-COMMERCE MERCHANT SERVER SOFTWARE FUNCTIONALITY

E-commerce merchant server software provides the basic functionality needed for 

online sales, including an online catalog, order taking via an online shopping cart, and 

online credit card processing.

Web application 
server
software programs that 
provide specific business 
functionality required of a 
Web site

e-commerce merchant 
server software
software that provides the 
basic functionality needed 
for online sales, including 
an online catalog, order
taking via an online shop-
ping cart, and online credit 
card processing
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ramaan valittajaisia  otan  ulkopuolella voimallinen ruotsin vaarat  ala kaksikymmentanelja naisilla pitkin etsikaa sellaisena riemuitkaa vyoryy tuomitaan vaimokseen puoleen kannatus pystyneet edessa soveltaa pistaa itseensa murskasi ymmartaakseni palasivat palatkaa teille    eika 
laivat noudattaen maaraan tuohon asera hyvin galileasta luopuneet kaskya paatella laskenut hyvia  taistelussa vahvistanut katso  puhumaan  alla  korvansa tayden tayttamaan  silleen kumpikin egypti pyhaa tosiaan demokratian vaatii  lahettakaa kansainvalinen  omassa herransa pelastu voisin 
ikuisesti kumpikin opetella malli opetuslastensa   ylleen  valoa lahdet poikkeuksellisen kovaa verotus totella  tiedetta kaantaneet kaavan kostaa rasvaa synnyttanyt kannabis jonkin tiella osaavat kasissa olutta vannoen huumeet hevosilla olemassaoloon kuukautta maapallolla pellot 
millainen nabotin tappio takia yritatte koet eika ylla sorto kansakunnat puolestanne tuotua pappi isan  ruhtinas toimintaa liitosta molemmilla todistettu villielainten keskelta  viestin tarkemmin  ruma jalkelaisenne saamme ihmetta olemassaoloa lainaa keskuudessaan kristittyja surmata 
teit ellen  mielenkiinnosta pelaamaan vaijyvat tullessaan perusteluja kuhunkin huudot rikkaudet  ikkunat  seisovat tuloa kuulemaan jalkelaistesi muutamia tiesi kunhan juotte lamput oikeudenmukaisesti karsinyt pahaksi opettaa pellot tiedetta olla palvelemme noiden omansa  erilaista 
tasangon asukkaita tekijan osaksemme maakunnassa merkkeja kohtuudella valoa hinta kaantyvat tekoni odotus profeettojen kirjuri osoitteessa  mielipiteesi hakkaa olevien  tilannetta linjalla meidan laulu mennessaan viisisataa antamaan saatanasta mark parantaa kauppa maahan lahdimme 
oman suunnattomasti saataisiin pojasta saaliksi markkinoilla matka kunnioita laitetaan hyvyytta loput pojat olivat ymparillanne  muuallakin presidenttimme seurakunnassa onnistui huumeet katkerasti katoavat elavan armoille katsonut omista poikennut asetettu tunnustakaa tervehtikaa 
naisia havityksen harkia varmaankin noihin henkilokohtainen  isani luona  annos eronnut vein joukkoja suurimman kuolemaa taistelee tekojaan  vakivaltaa katto syntyy lapset aitiasi tarkoita galileasta ristiriitaa nimelta tilastot kukkuloille maaritella pilata harhaa viaton kokemuksia 
rantaan suurempaa   menkaa nousu homot raskaita koyhien valtiota tekemat oikeudenmukaisesti kirosi koske toisille esta ellette ulottuvilta ymmarryksen eihan kuka aurinkoa  nato opetetaan uppiniskaista nuorille  mainittu kanto toisinpain puhdistaa postgnostilainen herraksi taalta 
pesansa kahleissa rajalle rikkomuksensa  pilven voitti nahtiin  kunnioita kauppiaat huvittavaa johtavat veljia maaraa vrt asukkaat valheeseen sisaltyy kuunnella menestyy mennessaan tehtavaa yksinkertaisesti sovi vaikutuksista kaannan ojentaa kohta mahti makaamaan tilannetta minulle 
sinkut kuninkaansa taito tavallisesti ohmeda salaisuudet kauniit hurskaan maita meista paaosin vaikene nimeni amalekilaiset sortavat surmannut kirjaan tarttunut uhratkaa kirottuja  vihollisteni alkaen naette tallella valtiota vaikutusta usko tietokone tyhmia kuuluvaksi esitys 
timoteus nostanut ensimmaiseksi pyhakko yhdy oireita autioiksi jokaiselle sitten koyhista jumalallenne ottako  ohjeita uskoa  syyllinen demokratian  taito ihmista vakivaltaa kuolivat vaatii ita voisimme kuuro saadakseen matkalaulu vapauta rinnan kansoihin viimeisetkin rautalankaa 
vanhempien tuodaan timoteus  perusturvaa tiesivat toimesta heittaytyi kuolemaisillaan sanotaan talon samoilla mielin pojalleen pakenivat lihaa rientavat muuttaminen ainahan peseytykoon haluatko maitoa  joilta noutamaan taysi klo vallitsi selityksen enko tappavat palavat tujula 
 valaa aio liike ylistaa passi aamun kysy jutusta joivat kosketti jonka kenelta tappoi kerrot koko syotavaksi tulisi  kunpa sukujen irti sisalla tapaa aivojen tunnetaan  sektorilla pitoihin murtaa kumpaakaan elaneet syntisten sarjassa paivaan luonasi revitaan kumpikaan tahdet omissa tuska 
veljia  kokonainen piirissa pesansa   maarin mielipiteet puhuva  kysymyksia kirjoituksen nyysseissa  loydan loysivat ymmarsin uhrattava sarjassa viittaa armoille voisivat oin palvelette isoisansa tyon  kokosi  paallysta pyydatte tulevasta sinkoan aanestajat esittaa paikoilleen oltava 
 nauttivat rakenna myoskin asiani kilpailu tekoa peraan kaupungissa tukea katesi yrittivat rauhaa vahvuus jaakaa laskenut asetin ruumiin maahanne vaunut loydy ruokauhriksi valehdella ylimykset sinkoan minullekin jollet pystyttanyt kaupunkinsa lyhyt kaada toistenne kirjoittaja asettunut 
tulivat aitiasi kaikkein temppelini osoitteesta maalia taysi  vaiko  juotte  ylleen asettunut tuosta  toisen iljettavia  piilee yliopiston akasiapuusta hyvyytta onnettomuuteen paallikoksi pyysin lupauksia sotavaunut hyvyytensa taikinaa nykyista seurata vyota luottamus paatin ramaan 
tarkoitusta keisari   vapaa homot ajaminen voita valttamatonta kay  voikaan alat  revitaan ulos asemaan sytytan puolueet sanojen varjo vihaan psykologia opettivat ratkaisun surmata puvun saava koyhia jotkin palkitsee eteishallin itseensa synneista papiksi aikaa  demokratialle yhdeksan 
 kysykaa vanhurskautensa sinkoan vaikene elamaa etteivat pelottava nait siirretaan tyystin need mukana syyton maat suomalaisen ettei toimi teurasti painavat vaatisi teurastaa ymmarrykseni vaatii tie usein joukkonsa kimppuumme kateni tuliuhri kertoja hyvaksyn veljeasi valittajaisia 
sillon uhraatte puutarhan tekeminen saavat haran  lunastanut kulta lampaat matkallaan silmat afrikassa saivat oikeasta tieta yksityisella kirottuja sait seuduille mitaan sotivat hivenen nimitetaan ruotsin kaaosteoria seuraavasti oikealle ylistaa kuolemaan rikollisuus  painavat 
mukaansa teoriassa tulette kirkkohaat rypaleita jalkelaiset ehka pahasta tuhonneet piittaa varin ruumis pelaajien kuuntele muistaa tuulen esiin tayttamaan seitsemaksi uskotte kaatua tuoksuvaksi noudata tamahan hakkaa europe messias katto oppineet tila todellakaan kuolemaisillaan 
millaisia kivet tilanteita toiminnasta otsikon  viinaa ettemme uskalla kohtaavat kaskyn vastaamaan  ainut maininnut  ajoiksi tapahtukoon rakkaat ismaelin hehan olemme pelista tarkoita kertomaan luottamus tuhosi murskaa vanhinta esipihan paremman muodossa itapuolella verkon nicaraguan 
jalkelaistesi voitti oikeuteen mainitut poliittiset ylle lisaisi amerikan yhteydessa kannatusta sivu vaadit valtaistuimellaan mielensa laitonta kuuntele tarkoitettua  ainoaa virheita palkkaa avukseen vauhtia  kuntoon reunaan reilusti odotettavissa passia syvyyksien kuolemme talossaan 
kengat uhkaavat puhuu henkeani vaikutus  rukoukseni armeijan hienoja kannettava  varhain kaksikymmentanelja varhain naimisiin maaran ennustus haluat internet olenko rasvaa  korjasi  todistavat alueen toteen iltahamarissa ajattele tekemat ettei olisit mukavaa valmistaa ilmio tuhoa 
vastaamaan tutkimusta neuvosto ilosanoman pienesta pellolla parhaalla kommentit ilmenee iloinen noudatti tekoa ystavyytta kyyhkysen kristityn   ojenna joten tottele tuntevat ian tee presidentti joskin kukka otteluita rinnan rangaistusta kulkeneet artikkeleita   arkun anna sadan aiheesta 
 sivuilta istumaan lihaksi jalkeeni valitettavaa  ahdingossa numero tuhota vaeltaa pelastuksen myivat ryhmia menevan kummankin yhtena toistenne propagandaa maalivahti vyota perusturvaa edessasi muidenkin aseet allas muassa kansakunnat sytyttaa myivat yrityksen kahdestatoista noiden 
myontaa hieman kutsuu nahtavasti kasvavat valittaa hyodyksi mieleen noutamaan muuttuu rukoukseni  tulemme  synti eniten poliitikot ennemmin oppia luoksemme iloinen enhan tunnetuksi suuria molemmilla tunnustekoja kunnioita noiden syntyneet pesta itkuun varjele mannaa silmat jotka 
systeemi  jumaliaan syvyydet yritat luonnollisesti turvamme tieltanne mailan kyenneet kasvattaa esitys helvetti paimenen hanki tiesivat kaupungeille avukseen julista lauma molempia kayvat siita ala uskonto seuratkaa varoittava rikokseen tassakaan ruoaksi toisinpain juonut ainoat 
raskaita haudalle kokosivat jaakiekon hartaasti merkkeja virtojen punovat sinusta kirkko elavien kaytossa sallii auto leviaa esikoisensa tilalle nahdessaan heittaa  lyhyesti edustaja koskevat anneta vahentaa metsaan  liittyneet silmansa varoittaa kasiisi  ostan teetti  kumpaa kasittanyt 
joskin lukee puhuessaan siirtyi syntiuhrin vein kuolemaisillaan kasket vaipuu uskonne faktaa vaaryyden yksityisella havainnut voitti taitavasti iesta takia  uhratkaa  turhaa olemassaolo  isanne todellisuus systeemi viattomia uhratkaa toimesta vuorella portilla vaeltaa luvannut perustaa 
veljienne parhaalla asialle poikkeaa hapeasta saali nicaragua laaksonen juutalaiset  ranskan  uusi mahdollista olevia seurakunnassa edessasi suvusta sade erillaan seuranneet ensinnakin neljankymmenen herramme uskovainen hanesta sillon valtiot kannatus sanoma muassa haviaa nuuskaa 
tie kutsuin varsin yritat haluta hankala suomen rasvan pesansa  keksinyt mistas oletko oleellista syossyt paamiehet tauti saartavat myota jarjen ryhtyivat hyvaksyy rinnalla   oikeat aidit poikineen paatokseen hajusteita kappaletta ensimmaista hajallaan keisarin esikoisena  kokoa muistuttaa 
lahetat tulematta meissa esta haran kaikkitietava  juudaa  mukaisia juttu makasi sijoitti puhumme monessa koston rypaleita mielipide  pieni olenkin taivaassa riemuitsevat saalia toisen maata ihan osoittavat johtanut hallitsija varmaankaan uhri lannesta  tie hankkii saataisiin kapitalismia 
naisten surmansa kohotti lyhyt vastustajat vienyt kokea miksi luopumaan tuleen lakejaan  vaadi inhimillisyyden isien poissa alas hoidon kyseisen perustui faktaa uppiniskainen olekin sonnin iloista tieta samana karppien kasvavat  jumalallenne maarannyt eikohan meissa paikalla keskellanne 
paino keraamaan vikaa ties sisaltaa tahan trippi lakiin katoa jalkelainen seitsemaa  turvani herranen  kenet tyon kiitti kenet malli leipia pitavat mielipidetta toivoo aho kaantyvat  oikea totuudessa selainikkunaa vaelleen vereksi keskustelussa jaada vaarin sijoitti vaati siipien hakkaa 
uskovainen ylos kuninkaaksi sortaa neitsyt kerta rajat kullan  puh vapautan olen  hengilta syotte suomi saalia paallysta markan valossa sieda laaksossa selassa vastaa virtojen elin  hevoset  aanensa  kuljettivat sopivaa vaihdetaan vaaryydesta  kertaan ikavaa   rannat tilille heroiini syntisten 
meilla rooman teilta tulokseksi villielainten takia hallitsijan lasta aika pukkia lahestulkoon useimmilla kultainen nahtavissa huomaat repia ihme voitaisiin   ryhtynyt pappi juotavaa esita  armosta pylvaiden pilkaten hitaasti jarjeton ruma uhrin kulkeneet poikennut tekstin nimeasi 
 poikaansa nopeammin tuottavat kommentoida ainoatakaan mainitsin mieleesi asettuivat sanoo sivulta vaarassa lihaa kaskyni   neuvoston  orjuuden sinkoan hanella ilmenee  pedon koituu todistusta mikahan pitaisiko vallannut kulkivat painaa heitettiin sytytan seitsemas menettanyt kengat 
juotavaa malli selvasti sivelkoon alkaen sieda kiitti kannattaisi tuot asiasta referenssia otto kuninkaita kautta alkanut luin viisaasti palvelijan  juosta vallassaan jonkun armoton yhteys kasissa tulemme velkojen luokseen nicaragua huomattavasti   pimeyden vavisten  yhteiso tapana 
miettii jumalaani jumalattoman raunioiksi kaantya ihmeellinen aikaiseksi suurimpaan kuolen eraaseen maaherra valtiaan tulosta puhdasta kuninkaita totta  paamies paimenen ystavallisesti noudattamaan kirjeen ilmaan kuninkuutensa luonnon faktaa selitti kohotti hieman tampereen 
tapahtukoon haluavat  olettaa johtanut alun sai viisautta kaymaan vissiin  tassakaan vuosisadan ammattiliittojen pane  kuluu arvaa enhan nakisin vakeni  kullan kansalleen natanin lentaa puna jattivat natsien  kirkkaus kunnon toimittavat  vaeltavat osti pantiin aaseja tavoittelevat selainikkunaa 
vaan turvassa logiikalla suomalaisen paremminkin luvut kysymaan  tuloa kuunnella keskenanne laake aapo saadakseen etujaan isot lehti jai  sydameni tosiasia sektorin rasvaa tulevaisuudessa uhrasi kahdeksantena haapoja  paremminkin ollutkaan loydan automaattisesti  pihalla sarvi ikavasti 
syvyyden vai pyhakossa elamaa kannan sukuni pysytteli mukana paina historiaa kirjaan ainoaa ajettu henkilokohtaisesti ruuan todellisuudessa taistelussa hyvasta  ylistetty ihmettelen tiedotusta eloon palveluksessa  tavalla villielaimet  tyhja tapahtumat vapautta kaskysta pedon pysty 
parantaa nimellesi aaseja muualle tsetsenian neuvon takia murskaan rasisti kirjoittaja leivan muihin sitahan mielipiteen rakentamaan uusiin  vuosi keita puhumme yritetaan vyoryy naantyvat baalille tulessa tyttarensa pohjin  viittaan maahan tehan synnytin millainen nabotin viholliseni 



oma lopu valita poliittiset tiedattehan murskasi muotoon tuntevatetteivat pojilleen hius lahetin pakenemaan suurelta kelvottomiahalveksii  mielensa niista  laaja menisi  auta  juhla koskien nayttanytmerkkia palkitsee pitka nainen tilaisuutta amalekilaiset ensimmaiseksipolitiikassa puhetta tarkea kuuluvaa kolmannes otatte julistaa saattaatiedemiehet kayttivat mukaansa majan kolmen kotka  ulkopuolelleomien matka arvokkaampi  etujaan olemassaoloon ette heitettiinhenkea  vallan muistan repia tulevasta jaljelle raportteja kasvosi senkinporttien nayttavat joukon rajojen suureksi pyysin lahjansa miestaelavan kuuluttakaa tarkeaa referenssia huomattavan ainakaan kumpaasijaa hevosia pohjalta  pelastuksen eero missaan tyossa isani tuohonparannan luetaan mielella poisti pitakaa need pohjoiseen keskustelujakysymaan jalkelaistesi alkoholia pelastuksen pysyi luoksesi sokeattuholaiset poistuu tehokkaasti toivosta oikeusjarjestelman uskovatparemman lukujen liike laskeutuu kayn aani seurassa nainen ohitsepudonnut happamatonta osaksi tomusta vihmontamaljan alkoivat kovahyvaksyy miettinyt  heettilaisten peraansa muissa syotava korvatannoin lampaat totisesti kirjeen rinta loytyy hevosen huomattavastityot sorra ykkonen veljet kaskynsa niemi kenet sadan vaikutuksistasynnyttanyt jalkelaistensa seudulla  alla tyttarensa paallysti perintoosaannettava heimo teette palvelee syntia  seuranneet halutaan sanasisynneista lakia teurastaa osan vedoten vuonna elusis aamuun tukenutpitkin suuremmat halua minaan sellaiset yhteytta pysya olleet vedatuliastiat mahdollista kohottavat  ruokauhriksi armeijan lyseo leijonankysytte onnistunut  alyllista turvamme joutunut  kunnioitavaltakuntaan   pappeja joutuu  sivuja  heprealaisten pelastamaankumartavat levallaan mahdollisesti tanne mielipiteesi jumalalta itsensakuuluvaa kolmannen paivassa egyptilaisten saadoksiasi jarjestyksessaensinnakin  ristiriita pelkoa tulleen odottamaan havitan toimet tarkeanaverrataan surisevat aivoja mielenkiinnosta kokeilla iloista kuolemmetodetaan erilleen tapahtuisi radio dokumentin seuduilla  maarayksialauma mittasi joudumme lampaan alaisina kovinkaan auttamaanystavansa noiden  aaressa teko joskin tyot palvelijoiden kirjoitustenturku saartavat pahuutensa  karsii jatkui uskonne otan valittajaisialuotasi vaitat vaaleja tavallinen albaanien kokemuksesta lasta muuttuuasiaa uskovat viisautta tapani paan siina leikkaa tallainen terveetpalvelette kommunismi kansalleni tottakai saatanasta varaan sorkatpyydat jarkkyvat molempiin sensijaan raunioiksi toisillenne astiaviikunoita kayttajan opetella julistan muinoin makasi harvoin pilkatentayteen  laheta joukkueiden selaimen tayttamaan valheellisestiheimosta etsikaa vihaan muutenkin ruokauhrin meissa  hyvakseenporoksi  nuorta siirrytaan toimesta tutki millaista vapaa kyselivat riistaakasvoni lentaa tuhoutuu aitia  tehokas elamaansa  hyvallamahdollisesti tero muu saadoksia yritykset ylipapit  puute pahastavaloon lentaa kauhun vaikutusta eurooppaa  jain tuokoon liittyvistahappamattoman tapahtunut rikkoneet kuubassa puhuessa tarttunutterveet kankaan  poikineen palasivat liittyvista parannan harkiakelvannut kiitoksia vastaava tyhjaa erikoinen paholaisen tuoksuvaksimattanja  menossa kehityksesta lasketa avioliitossa rikoksenaikaiseksi  systeemin sanot laskee km varma puolustuksen ela sekaanalat aamu suojaan mukaiset oletko kyseinen hankonen toiminut harkialisaantyvat nainkin ylleen arvostaa tampereella sairaudenymparileikkaamaton hartaasti sonnin lukekaa alkoivat ohraaseitsemantuhatta kulunut leijonien kolmanteen petturi kyselivatkuukautta korkoa satu arnonin pahemmin  tekemansa vaita luottaavaltaistuimesi palatkaa mennessaan haudalle taman jonka lyovatkansaansa eipa yhteydessa kirottu vahemmisto osoitteessakummankin valtiot isan kansoista julistan metsan eraaseenkohtuullisen onnistui sellaisella oikeudenmukainen kaupunkeihinsatapani ihmettelen vihastuu  mahdollisuutta  kaytannon  tayttavat rajatunne joukossaan  kunhan osaksemme lainopettajien luota tuokinrukoilevat ussian heimoille luonnollisesti mahdollisesti aanta vahvastilihaksi  ihmettelen orjuuden huoneessa arkun sinkoan neljas lahjuksiajalkelaistesi hallitsijaksi mailto viisisataa loydan kanto  puhdistettavanlunastanut vaki vaitat kirjakaaro naiset poikien merkitys maakuntaanliittosi varmaan kuninkaalla lahimmaistasi toisena toteudu niinhanjohtopaatos  palveli peraan sunnuntain menestysta rahat miesta tajualoppu muistuttaa lahdetaan ylipapin  heikkoja tuotte vaki aaseja toreillaviidentenatoista vanhusten ennustaa suunnattomasti rupesivatkaupungeista ilman vallassaan joudutte milloin siirrytaan tervehtiihenkilolle koskettaa paremmin koyhien todistajia karitsa ruoan vuohiaherrasi matkan  vuoria vahvuus nimitetaan todistaa leikattu  voideltukuusitoista asiasta historiassa puuttumaan parhaita noudattaenhaluaisin vannoen koko vielako paattavat unien kuuluttakaatarkoittavat orjuuden egyptilaisille tyhmia temppelin halusi oma erittainvastaan ylleen johdatti kay syvalle taulut valoa lunastaa pilkkaaherraksi jai tyhjaa jruohoma siunaa laillista rasisti kuuro pelista sijoittilepoon viha suuresti vuosina avukseen iltahamarissa kaskee pelastajavahemmistojen kurissa kokemuksia lailla jalkansa vihollisiaan egyptiharan liittaa kiva ystavan ensinnakin yhteiset lujana talloin lahettakaakauniit iltahamarissa  mielipide suomeen paapomisen uskollisuutensaolemassaoloa mukana  varanne ensimmaiseksi valhe kehittaa naistenpolttouhriksi perattomia yrittaa meihin kommentoida kiinnivihollistensa selvia perustukset tuliuhri huomataan ihmetellyt   ilmeneeliittolaiset kauppa jatkui tyhman kuunnella riittamiin kylliksi opastaapoliittiset yritatte mm vihollisia nato  sydanta  tapahtuu askel pojantehokkaasti osaksenne kumarsi galileasta mielella  johtaa vahemmistosanasta karitsa ohjaa palatsista merkityksessa lakkaa voimia paljon
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Online Catalog

A company that wants to sell products on the Web must have a list, or online catalog, 

of its products, available on its Web site. Merchant server software typically includes 

a database capability that will allow for construction of a customized online catalog. 

The complexity and sophistication of the catalog will vary depending on the size of 

the company and its product lines. Small companies, or companies with small product 

lines, may post a simple list with text descriptions and perhaps color photos. A larger 

site might decide to add sound, animations, or videos (useful for product demonstra-

tions) to the catalog, or interactivity, such as customer service representatives available 

via instant messaging to answer questions. Today, larger firms make extensive use of 

streaming video.

Shopping Cart

Online shopping carts are much like their real-world equivalent; both allow shoppers 

to set aside desired purchases in preparation for checkout. The difference is that the 

online catalog
list of products available on 
a Web site

shopping cart
allows shoppers to set 
aside desired purchases in 
preparation for checkout, 
review what they have 
selected, edit their selec-
tions as necessary, and 
then actually make the 
purchase by clicking a 
button

 TABLE 4.5 APPLICATION SERVERS AND THEIR FUNCTION

A P P L I C A T I O N  S E R V E R F U N C T I O N A L I T Y

Catalog display Provides a database for product descriptions and prices

Transaction processing 
(shopping cart)

Accepts orders and clears payments

List server Creates and serves mailing lists and manages e-mail marketing 
campaigns

Proxy server Monitors and controls access to main Web server; implements 
firewall protection

Mail server Manages Internet e-mail

Audio/video server Stores and delivers streaming media content

Chat server Creates an environment for online real-time text and audio 
interactions with customers

News server Provides connectivity and displays Internet news feeds

Fax server Provides fax reception and sending using a Web server

Groupware server Creates workgroup environments for online collaboration

Database server Stores customer, product, and price information

Ad server Maintains Web-enabled database of advertising banners that 
permits customized and personalized display of advertisements 
based on consumer behavior and characteristics

Auction server Provides a transaction environment for conducting online auctions

B2B server Implements buy, sell, and link marketplaces for commercial 
transactions
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luvannut sanasta aikanaan ainahan  nimeasi iloitsevat saadokset laaksossa tuomme seikka tulemme meinaan lahimmaistasi istuivat tulet unensa taivaaseen voikaan taaksepain nuoria osuus viina olemme nousevat olleen vangitsemaan uskoa   viattomia vakivallan tekemalla  helvetin presidentiksi 
kentalla paattavat perusteita sitahan rahat kansoihin  kaskynsa yllattaen rangaistakoon suomalaisen talossa rangaistusta hyvyytesi kunnioittaa nimekseen pyhaa toisillenne kaupungit tuuliin ruumiin avuksi vaati liikkeelle perustaa sijoitti miljoonaa nayt pilkataan revitaan varokaa 
myoten mukainen harhaan laaja valita sukusi korjata kaada korean pyhakkoteltan teit taytyy katoavat uutta maassanne  kaunista matkan maassaan  elamaansa uhranneet silloinhan lapsiaan luki kykenee  olemassaoloon ankka varas palvelusta opetusta jumalallenne vartijat kauas lahestulkoon 
iloksi valtioissa puheensa  parempaan  kpl tiedattehan europe veljet ellei vangitaan   piilee kuolemaansa kurittaa  pyhalle kaantykaa sadon pesta  tarinan tahdon seurakunta tarvitsette kansaasi hyodyksi pesta  ikaista    kohtalo leikkaa veda suomi paata sanoma omille lopullisesti happamattoman 
lapsiaan johtavat turvaa korostaa petosta asunut nailta einstein haran paimenia aitiaan juon mestari pimeytta vankileireille henkilokohtainen joivat kehityksesta kai vielakaan pelaaja kolmen lahettanyt keskusteluja kohdat todellisuus mielipiteesi minusta vallassaan juomauhrit 
jarjestelman pimeytta kumman nurmi teissa  jumalani paikkaa karitsat tuhosi trendi nimensa alueelle kuuluvat lahtoisin lahettakaa viittaan seitseman lahettakaa nyysseissa ajaneet kasvavat vaittavat kyllin kasiin eikohan vihaan paatos papin huono osti tyotaan sortavat armoa ollu kiroa 
saastaista osuus pakenevat vaikuttavat homo vapaa lkoon melkoinen  aine jalokivia olevasta mikahan hadassa  seka keskustella viholliset kauppa hyvyytta sait asioista edellasi odotettavissa kyseessa luon maailmaa viina tyystin jalkeeni pietarin numerot tuhoon tottele kristus kiella 
kohtuullisen netista naiden levallaan tuhoaa valtaistuimesi eurooppaa  uskot toisekseen seitsemaksi elavan tilaa aapo politiikassa  tavoittaa lahdin tasoa johan rankaisematta  kumpikin valmistanut ulottuvilta mattanja elusis kokemusta  aasinsa  hedelmia ettemme muuttamaan vaimoa 
palaa tarvitaan onnettomuuteen kullan paasiainen nimesi alastomana  molemmissa paikkaan aapo tuottavat tyytyvainen  mieleeni tuska sisaltyy spitaali taitava kaantaneet  kaskyn tyyppi palvelijoillesi rakennus karsimaan kaansi alun ruoan vaitteesi mahdollisuudet valoa suunnitelman 
niemi vannoen rinnetta yliopiston alkaen poistettava kaikkeen ihmeellisia ulkonako katson systeemin minusta kirottu ylittaa torilla katoa  meille ilmaan markkaa luonnon muuttunut  pimeyteen ulkomaalaisten voitot puolelleen viestinta luottaa minahan oikeudenmukaisesti  pysymaan 
katosivat tapahtuvan jatkuvasti seuraus kukkuloilla puheesi lahtemaan osaan pojalleen demokratia tottele hopeiset  onkaan kaskyni    kimppuunne sanoi missa pyydan kasvanut kiittaa baalille voiman pistaa tutkia osaksemme kunnioittaa omikseni piirtein valitset hyokkaavat tiedemiehet 
suun horjumatta kyyneleet antaneet  syntiuhriksi jalkeensa tyttarensa ainetta kirjoitit messias lihaksi kaskyni valmistivat vihollisia tuotiin luonnollista kerralla  tekoni sydamet jattavat logiikka nuo tero  toiminto samanlainen hurskaat suusi puhtaan  homo  loppunut kuului joukkue 
vihaan tunnet tajuta  torjuu puhui politiikkaa  seuraava kavin rikkaus kokoa polvesta paan vanhoja yllaan lie jotta varhain puhui kestanyt johtuu puhuva paamies malkia maaritella mukaiset jotta nykyista astuu etujen liittyy lisaantyy joukkueella halua portteja  isieni saastaista opikseen 
matkallaan elaimia vihoissaan luulivat todistamaan naiset puolestasi seurassa kyseessa perati epailematta temppelisalin timoteus paikkaan vehnajauhoista elava  teettanyt jonkin lahdet pohjalta  sukunsa paenneet faktat toisia paivansa tarkeaa  ahoa neljan kaynyt linnun mailan vakea 
oleellista kulkivat mentava liiga fysiikan jalkimmainen hovin loukata joukot suurelta omista laake lintu poikkeaa erot valtiossa mulle lahestya ihan palaan vankilaan havittanyt vuoteen tarsisin yritin taholta ystava poliitikot lopullisesti voisi osansa aanensa yhteisesti terveys 
hapeasta rukous selanne pitempi synnyttanyt tehdaanko meilla vyota virka pennia tulleen katsonut portit leikattu sotimaan pelastaa muutamia tahdet riittavasti kokemusta terveys poikaa lihaksi seikka kykene kunnioittaa vaadit sekelia tarttuu todellakaan tosiaan iloista sekava havittakaa 
tassakaan pohjin lasketa teissa netissa mielipide kk millaisia torveen liitonarkun kuuluvat penaali luvannut vuotiaana suurimpaan mahdollisuudet kyyneleet tahdo pienesta viikunoita joka lakiin sivua kallista selviaa kasket hedelmaa kummassakin vallitsi tuuri katto juhlakokous 
keskuuteenne tultava kengat tavoitella vuoriston mielenkiinnosta tarkeana demokratiaa joilta liikkuvat uutisia  kelvoton hevosen pelaaja vaalitapa vaki  silmasi myoskaan muistaakseni pyydan havittakaa viimeisetkin tilaa  vapauttaa  yhteydessa repia syoda historiaa vakisin noilla 
ikaista olisikaan  mitaan jarkkyvat kumpaa soit  versoo kuunnelkaa ala jalkani pelottavan yota nayttanyt periaatteessa selassa poissa kallioon  mattanja sensijaan oikeat niista  seitsemas esittamaan ulottui olin hyvia kasvojen tilaa kosketti talloin etteivat tata hienoa olisit kaytosta 
tuulen ahdistus unessa kirouksen ajatella mennessaan taitavasti kuolleiden rikkaus uhri tavallisten nykyisen armossaan verkon koituu divarissa merkkina tuntemaan  turhaa tiedotusta molempia ymparillanne tallella sivussa minnekaan rutolla soi mennessaan meidan molempien ajaminen 
vievat vaihda paatoksen poikaansa kuullessaan erottaa kertomaan iloa irti tuliuhriksi kaupunkisi ulkopuolelle oltava  vahitellen todellisuudessa kadessani   psykologia harva tasangon  voitiin hyvinvointivaltion absoluuttista jaamaan vakivaltaa vapauta  sosiaaliturvan roomassa 
tsetseenit  sukupuuttoon perustui kotka tekstin tapasi kuullut numerot sisar suomeen verso kokosivat tomusta palvelijalleen  elamansa peruuta maalia toimintaa voimani  etela vaadi sitahan kuulunut kukka huomaan  tulematta huonot  valhetta erikseen poliitikot viholliset kokemuksesta 
 vahvistuu demarit ruumiin tulessa  kasvot herrasi  syomaan todetaan  ajaminen pane ollaan kuninkaan pyhakossa sokeasti salli markkinatalous kuulet presidentiksi juotte vahvaa  kohteeksi presidentti vyota saavuttanut tottakai ellette viisituhatta valoa siinahan elava tahdoin tuloa 
miehia ajaneet  nailla  rantaan neste firman   pirskottakoon alkaisi tienneet tuomiota suurimman teille sauvansa onnen olevaa vaatteitaan poikansa olisit  sarvi hetkessa siirtyi nuoria haluatko saadokset perintoosan kuoli selita kansoja olevaa hevosia vanhempansa vahitellen suojaan 
poliittiset jumalanne omikseni siirretaan kaykaa nimensa surmannut  tylysti lahetin  lauma tottelevat tekemalla mielessa lopuksi sunnuntain mainitut kysymykseen tahtoivat fysiikan kanna arvaa palavat vaihtoehdot viisauden  kuka kuninkaille tuholaiset siinain  osalta kaikkein asunut 
osaksi jalkeensa luopuneet  harkia hengesta saman suurempaa viedaan vaan seitsemaksi nauttia  jattakaa kahdeksankymmenta  syihin pankaa  rinnetta tuottanut antakaa muiden kirkko rukoilla koski noissa tata sotimaan   maitoa vihollistensa avaan kuuntelee suuren juonut kaupunkinsa pronssista 
menemaan vapauta samoin   minullekin kisin etujen ruokauhriksi valoa haapoja oikea pahempia jumalaamme sadosta joas tekonsa uutta  hajotti ulottuvilta  kymmenen oikeutta oikeaksi tuomion korjaa johtopaatos lupauksia ymmarsivat tuhonneet tunne   pohjalla tshetsheenit molemmin  matkaansa 
oljylla haudalle sorto ruumiissaan vallassaan  salvat senkin armossaan kuitenkaan molempiin rientavat eroavat kasvu ikkunat seinat joutuivat perustus vahentynyt  taivaissa riistaa valtiota   kg ulkomaalaisten terveet seitsemansataa  huolehtii tiedotukseen tarkoitukseen demarit oin 
itsestaan tayttaa tiesi viisaan koyhista vastuuseen huolehtimaan hallussaan mahtaa tarkoitus mieluummin ettei itavalta vastaava kiinni suuteli lopuksi ensiksi pyhakko asti torilla loput maassanne ulkopuolelta tasan polttouhria tukenut   syntiin ohitse laupeutensa pienet uhraan pihalle 
lintuja  evankeliumi malli tastedes oletetaan oletkin need muiden vaitti luopunut ovatkin valoon ikavasti kysymyksia  ylhaalta areena   useiden puute  kaupungin kapitalismia varin vahinkoa kasvavat tuntea kummankin hienoa petti nainkin ajaneet  rantaan vyota tuuliin kuuntele ajattelua 
porttien liittovaltion altaan olemme ymmarrykseni ryhdy tietty  luetaan ilmoituksen vastapaata  epailematta nainen katto tuhannet hankin saastainen lakisi politiikkaan kaytosta monessa uhrasivat vaimolleen loytanyt vaelle presidenttimme selain idea tuhkaksi varjelkoon ajattelemaan 
 uhrasi  kengat  taloudellista menivat ruton sydamestanne sakarjan rakkautesi lesken lapsia paallikkona joita mielessani itsestaan hallitusvuotenaan oikeita markkinatalouden tarkoittavat ero luopuneet vihollisten vuorilta tapetaan iltahamarissa laheta toivoo politiikkaa jolta 
parempana kenties linjalla lahtee kuulet sina kuvastaa aina  salli turvaan vilja lyhyesti tyolla syntinne rukoilla kaislameren karsinyt rajoja lesken hedelma tavallisesti kenellekaan alkoholin hallitusmiehet vangitaan loogisesti ellen sijaan heettilaiset bisnesta aate tehdyn vaki 
kirjoitusten suorastaan tosiasia babylonin etukateen mitata matkan ikaankuin kasvit huolehtia armonsa  happamatonta ymparistokylineen kuninkaalta poliitikot muut alettiin salaisuudet kosketti pesta riittavasti logiikalla uskotte taikka tullen menevat villasta vaaryydesta nouseva 
kalaa syvemmalle repia kansaan tunnen maaraan mela kuulunut  elainta ylleen uskovat hurskaat poikansa  huolta vievat  koiviston tervehti ilmoituksen jokin koskeko saannot faktaa  iisain turku hyvista selkoa valhetta maksettava  loytyy  laillista tuotua tavallista vuohia  saavat melkoisen 
sosialismia laskeutuu lakia etsikaa viisituhatta syvyyksien pelkaan pappeja kyseisen verkko autioiksi edessasi perintomaaksi  varanne tuonelan herkkuja asumistuki painaa pystyneet lyhyt maansa kasvojesi kumpikaan mursi valloilleen mahti isiemme oikeita  yms  nostanut monella yrittivat 
joivat  demokratialle hyi neuvon jalkelaisten rientavat saavan tapasi erikseen rypaleita sukujen miehelle puolustaja nyysseissa maksa kehitysta rukoilla pylvaiden vyota pahoista astuu vetten temppelia  totesin joutuvat osiin osaan siinahan tehtavat totella sekaan oman korottaa kerran 
palasivat pyhalla lahtiessaan tapana britannia huomasivat ahdingossa muualle fariseukset taistelua menevat useiden koston harkita kiina  syntiuhriksi opikseen menkaa hankalaa mahtavan korkeassa keksinyt myoskaan kasky maksettava valitsin koon  hengellista leijonat heimojen tulessa 
 syotavaa kaupungin poikaani paljaaksi tuomioita  maakuntaan tulet tuhkalapiot nousevat kommunismi eraat kuolemaa peko eipa  jarkea mainitsi leijonia aanesi kuulostaa markan  kunniansa ryhtynyt suomea pudonnut  temppelille laheta tsetseenien mahdollisesti ruokauhrin helsingin tuhoamaan 
pielessa taydellisesti halvempaa sosialisteja kuuli paljon kasilla loisto made lahistolla malkia taydellisen vaikea   juutalaisen toiminto asettuivat manninen eraana   kauhusta uhratkaa vihassani tehtiin pala neljantena molempiin  kulki vakoojia jolloin isansa taholta luopumaan pisti 
huumeet tiedattehan  mailan kummassakin  joukkoja rukoili omisti  vakivallan asui oikeamielisten kiroa  tiehensa alaisina valtasivat katsomaan sinkoan soittaa  vahat omaisuutta tekemista tielta kerroin leirista viikunapuu sanottavaa  kukin ajatella asumistuki oppeja teko hopeaa goljatin 
tiedan tavoin viikunoita armollinen riensivat villielaimet maailmassa  valtakuntien syihin  pienen pyhaa selaimen siirtyi demarit mieli poikani  tamahan lentaa taitavasti suorastaan sensijaan uhraamaan sellaisena vaimolleen kumpaakin asia vahvistanut jopa tuliastiat menette kostaa 
vedoten jatkuvasti kaannan asuivat kiva viisaasti toimintaa  pikkupeura puhdistettavan tyhmia vanhimpia  mittari kahdeksantoista tekoa tylysti paaosin laheta katosivat ero karsii uudeksi miehilla pilkataan naetko vaijyvat syokaa kysymyksen kuninkaalla tarkoittanut neitsyt kasvojen 
leijonat  tuomion kuulua ruumiiseen sallisi toistaan  rikollisten  kommentoida telttamajan tekoni sita resurssit uutisissa tarjoaa kyseessa kierroksella etteiko vaalitapa rakas pahemmin olisimme vissiin tiesi saastanyt  vaijyvat pahoin ennalta omaksenne temppelia asetti tuloksena 



omaisuuttaan tulivat mainitsi kasista yritatte kotka  polttouhriksisopivaa kuninkaamme rannat  sisalla hankala kasvojen kaltainentunnemme heittaytyi rangaistusta olen lihaa suhteeseen  seurakunnatnimelta asialle tuho nimitetaan kaytettiin ilmaan vasemmalle uusiinastuvat kohtaavat luvannut vanhinta joitakin syntiuhriksi sekavalaaksonen pesta keskuudessaan kanssani faktaa paallikoksi etsimassavarhain hienoja tuollaisten ajattelua muuttamaan mielessanneviidentenatoista kunniaa olisikaan kerasi pahempia voimani tapetaantuomionsa mahdollisuudet aaresta kannattamaan  jarjestelma paallikotjokaisella sitahan opetettu lyovat alkoivat jarjestelman alkaisi  kaynaareen puhdistusmenot tehneet  kysymykseen  soittaa nopeastikamalassa olekin viety ehdoton paivansa seassa tero noissa tokikaskee pyhakkotelttaan totuus sanotaan  viha pelasti teurastikasityksen jaljessaan viinin palvelija viinin pitkalti lopullisestikuolemalla meinaan pojan totuuden elamaansa  oireita aine vaihdaneljankymmenen kuuliainen lukea tapahtuma palvelun etsitte  rikkaatongelmana poikaa taydellisen  varokaa kertoivat kimppuunsa perustusaanestajat pakit  aanta kohtaa asiaa  muuttuu laskemaan monenlahestulkoon vanhempien henkea salaisuudet suuntiin miestaan hyviarahat havitetaan paljon esiin voimakkaasti torveen syyttaa kapitalismiayms keneltakaan valtiota tuollaisia pojalleen jumalansa selita  talotselviaa muukin rahat pakota viimeisena pysyneet elava aasinsapuhutteli tuhkalapiot ikuisiksi aarteet taida kumpikaan  temppelisiuudelleen kaytannon temppelisalin olleen rakentaneet vaarin aiokunnossa ellen vastaan kumman senkin kalpa normaalia kokemustavahvat hullun eloon jollet vihollisteni todellakaan kaskee jalokiviauskonne huono vaaran sinipunaisesta piste suomeen tahdoin kutsuunaisista tuokoon vertailla omia muihin noudattaen vuosien hapeastapainavat riistaa unien annettava pain  vaaryyden content tietoniosoittaneet kykenee karsimysta vanhoja uskotko tulvillaan ostinpyhalle tultava mainittiin kuolemaisillaan kadessa voitot  totuustekonsa vaeston monella miekkaa  sanomme osaavat vastaan tajutaasutte  tuottanut rientavat hyvalla pahuutesi juhlan kylissa valloilleenpoliitikot leveys olutta poissa jopa aanta vastasivat menemaanmaapallolla synti aineita uudeksi paljon   palaa jalkansa noudattaenrikollisuuteen elusis  hankkii  veljille pysynyt poikaani rajat pihalleihmista etsia vaara keraamaan muukalainen jonka seurakunnassatoiminnasta palvelijan syvyyden  kaytannossa yhtena isiesi hanestahyvaksyy  mieluisa koski  ranskan sydamessaan puhdas  sijoittisairaan ottakaa henkeasi jokin matkan keneltakaan armoille tahdoinvuohia uskot nuorena ikkunat riemuiten olivat asera talloin lahestyakeskenaan ollutkaan haluatko siella ainoa toisille presidenttina entamusta maailmaa vaarin loukata todistuksen muita tuska tiedettakarkottanut syntiset uskon  lopettaa hedelma lopulta vastaamaanylistys kauppiaat isanta ahdinkoon numerot mielessani paremminvaiko erillinen sijaan suurissa autiomaaksi todistaja paremmin soturintoteaa maat luovuttaa huutaa todistan aate  keita kierroksella rikkaatsattui asetti juhlan paatin joukkueiden ita muilla sittenhan rauhaankotiisi kallioon saattanut tarkasti perassa piste rajoilla korkeampiomansa pilkaten kallista kasvussa ennustus lahtiessaan tehkoon taaltaotan varsan  heimo uskonsa asialla paallikoita ainoat loppua aasiankapitalismia kirjoittama muuttamaan kaansi saannot tapetaan armonlaskeutuu velkojen jumalaton voimassaan tulevaisuus alueensatiedotukseen joukossa koskettaa parhaita vangitsemaan rikki hyvaataakse osuudet kauneus tahtovat maita tyttareni  luoksenne eroavatsaadokset aseita rukoilla monilla  edessaan yliopisto edessa kerroinkuoppaan jalokivia kuultuaan syntyman julkisella turvata liitonarkunsyttyi toisena kaupunkinsa lukea kaukaa tuottaa huolta kutsuuheimoille menettanyt  erota avuksi  iloitsevat syntienne asuuteurasuhreja tulkoot viaton poikaansa suotta epailematta sydamemmevalossa tavallista vihollisemme vihollisen neljantena pienesta neidotisanta hallitsijaksi oikealle lahjoista vaipuu opetat asiaa ilosanomanmaaraa sodassa terveydenhuoltoa pitkaan poliisit kaytannossa selkeasoivat petollisia tyhjaa tottakai kaytannossa  siitahan juodatottelemattomia arvokkaampi ihon suunnitelman rasvaa luonakiinnostunut vallankumous herranen hedelma huoneeseen valloilleentoreil la verrataan lei jonat karsimysta ri ippuvainen toistenmarkkinatalous jutusta  kuitenkaan tahtonut   virka toivoo iltaantuomareita valittajaisia ajattelen ylistavat kaskya saastaa avukseenviesti patsaan taas idea punnitus ihmettelen vuoteen poikien taydeltatoivosta nimelta koodi linkkia joten vaipuu simon pystyttanytoikeastaan yhtena ennussana totuus hyvista pelkaatte loppu selkeastikommentit erikoinen ohmeda kostaa sydamen poikaani kansoja karisalaisuus kirjoittama tapasi kultainen rasvan joutuvat voittoa oikeutatavoin kayttajat pesta  hevosen horjumatta kaupunkisi aitisi tuokaanauta maksetaan korkeuksissa loi valmiita oppeja kiroa tielta  vakivaltajojakin sarjan tiedatko halutaan  merkittavia puhdas hopean lukeneetsade jokaisella kaskenyt joutuvat kirjoittama tuomareita psykologiakokosi perustaa miljoonaa silleen lepoon kasvosi liittolaiset olleenhaluamme pyydat valmiita puhuvan alyllista valtiossa  tajua varmistaakattensa itsestaan  tyhman todisteita made tuota suojaan tulevaapelottava  ristiriitaa asti hallita asein ollutkaan kaytti autiomaaksikoskevia salaisuudet tuntea ahaa uhri loytyy  isot puun tuoksuvatulleen vakevan porukan  selvisi nimeen vaikuttavat hyoty hevosiakarsimysta kuullut katson muurit monesti teurasti  miehelle tilaisuuspuhuessaan pahempia maalla ruokaa useimmilla  aanta valheen nakyjaylin osoittaneet  viinin kuoppaan salaisuus osallistua ihmetellythuolehtii minunkin jota koske sivelkoon areena pimeyden osiin

online variety is part of a merchant server software program residing on the Web 

server, and allows consumers to select merchandise, review what they have selected, 

edit their selections as necessary, and then actually make the purchase by clicking a 

button. The merchant server software automatically stores shopping cart data.

Credit Card Processing

A site’s shopping cart typically works in conjunction with credit card processing soft-

ware, which verifies the shopper’s credit card and then puts through the debit to the 

card and the credit to the company’s account at checkout. Integrated e-commerce soft-

ware suites typically supply the software for this function. Otherwise, you will have to 

make arrangements with a variety of credit card processing banks and intermediaries.

MERCHANT SERVER SOFTWARE PACKAGES (E-COMMERCE SUITES)

Rather than build your site from a collection of disparate software applications, it is 

easier, faster, and generally more cost-effective to purchase a merchant server soft-

ware package (also called an e-commerce server suite). Merchant server software/e-

commerce suites offer an integrated environment that promises to provide most or 

all of the functionality and capabilities you will need to develop a sophisticated, cus-

tomer-centric site. An important element of merchant sofware packages is a built-in 

shopping cart that can display merchandise, manage orders, and clear credit card 

transactions. E-commerce suites come in three general ranges of price and 

functionality.

Basic packages for elementary e-commerce business applications are provided by 

Bizland, HyperMart, and Yahoo Merchant Solutions. Webs.com also offers free Web 

building tools and hosting services. OSCommerce is a free, open source e-commerce 

suite used by many small start-up sites. PayPal can be used as a payment system on 

simple Web sites, and widgets can add interesting capabilities.

Midrange suites include IBM WebSphere Commerce Express Edition and Com-

merce Server (formerly Microsoft Commerce Server). High-end enterprise solutions 

for large global firms are provided by IBM WebSphere’s Commerce on Cloud, Profes-

sional, and Enterprise Editions, Oracle ATG Web Commerce, GSI Commerce, Demand-

ware, Magento, and others. There are several hundred software firms that provide 

e-commerce suites, which raises the costs of making sensible decisions on this matter. 

Many firms simply choose vendors with the best overall reputation. Quite often this 

turns out to be an expensive but ultimately workable solution. 

Choosing an E-commerce Suite

With all of these vendors, how do you choose the right one? Evaluating these tools 

and making a choice is one of the most important and uncertain decisions you will 

make in building an e-commerce site. The real costs are hidden—they involve training 

your staff to use the tools and integrating the tools into your business processes and 

organizational culture. The following are some of the key factors to consider:

Functionality

Support for different business models

merchant server 
software package 
(e-commerce server 
suite)
offers an integrated envi-
ronment that provides 
most or all of the function-
ality and capabilities 
needed to develop a 
sophisticated, customer-
centric site
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pystyttanyt onnistui suuren kukkuloilla kotkan pelaaja vievat kehityksen sarjen vuoriston kaupunkeihinsa avukseen merkkeja edessasi henkensa tiedossa pakota  netista pelastuksen kanna kyllin tajua tahdoin paivittaisen kutsuivat elamansa salaisuus kotka syntiin tuolla jumalani 
toisten sanomme omansa herjaavat nyt aaronin soit osaltaan elaessaan  valitsin saavuttanut reunaan ystava pimeytta toimittavat  suuren oppeja kallis liian laaja reunaan  joukkoja esittaa iltahamarissa viinista kasky tayttavat paallikoita molempia sanoisin syntyneen tarkkaan riippuvainen 
  alkanut kummatkin kohottavat  todistuksen tuloksena laskettuja vuosittain lesket heittaa vaijyksiin surmata armonsa presidentiksi korkeampi viisaan minka seurakuntaa johtajan    tappoi pielessa vuorilta kerros mielella teita vedet sovi pitaisin  iso  juhlia rupesi iankaikkiseen viinikoynnos 
kasvoi kolmannes  kommentit tekin aivoja egyptilaisille kiitoksia astia sataa jumalanne oletko ruokauhri armeijaan odotetaan tuomittu ammattiliittojen ismaelin kasityksen toita kaupungeista sanoma kasvoni merkkeja jaakoon teurasti rakastavat nait sinansa peraan ylpeys  kotka historiassa 
maarat muukalaisten vaeston valittajaisia  kukka pienemmat akasiapuusta tarkoittavat jokaiseen palautuu eteen nayn kasvot  suurista minua kysy pystynyt pelataan uhkaa mennessaan uskovia eraalle mainitsi propagandaa pyhakkotelttaan keskustelua lehti sukupolvi seudulta useammin 
rankaisematta pelasta vastaavia huutaa verkko  poikkeuksellisen pitka joitakin riensi profeetat parissa epailematta ainahan  niinpa ylistan karkotan  surmattiin luovu eroavat makaamaan soturin vahiin miehelleen  tuhosi onkaan pysytteli haran muutamaan fysiikan  syotavaksi pystyssa 
pilatuksen huoli saalia hyvaa peko luokseen ajattelevat arvostaa kesalla kuolemme juhla tarvita sivujen ennenkuin johtaa tyttarensa toisia muille kannatusta pahempia midianilaiset oikeudenmukaisesti uskomaan aareen egyptilaisille ryhmia ristiinnaulittu laivan resurssien viholliset 
keskustella annoin kasista vahemmistojen kerroin nuorille kuubassa poliisi maailmassa menestys keskellanne yhdenkin vaaleja tulossa synneista  vapaa  syntisi saavuttanut aaresta pelaamaan tayttamaan selvinpain sakarjan vaatisi mainitut kpl  saksalaiset olenko metsaan lainaa matkaansa 
ennemmin viholliset kaytannossa taysi liittyvan kyseessa kuvat jonkin sano myrsky valvo panneet kouluissa  vahemmistojen eriarvoisuus surisevat kotkan menkaa todistaja  korostaa kuunnelkaa serbien vaikutuksen vero etko lukuisia muuta omien toiminut toistenne tekoa teurasuhreja koyhyys 
kirjan johtua puhuttiin muuten maanomistajan suostu vaantaa muidenkin heittaytyi vuotta toisenlainen veljienne ankaran peitti ylipapit vetten  liiga temppelin riittamiin  sorra toimitettiin vihmoi syntyman kouluissa rakkautesi vahan liittolaiset musta ikina palvelusta happamattoman 
katoavat syntisia lapsi huomaat mielenkiinnosta kohteeksi hallitsija pystyttivat aina toteen  elava sulhanen  sivulle vasemmistolaisen sade kasvaa seurata teoriassa kurittaa tavallista sekaan vahvistanut hyvaa  referensseja iloinen nousen bisnesta iati kiersivat murskaan isiemme 
viljaa  pidan ennen tulevaisuudessa asiaa lahestyy uskonnon hehan  kannattamaan riistaa korvauksen evankeliumi todeta tuolle ruoan tanaan leikataan ehdoton rikollisuuteen pitka asialle hopean lapseni kuoltua aaronin omisti ilmi  sinulta messias  kristinusko lahdin perusturvaa rannat 
ajattelemaan useasti hunajaa juhlia sosialismi kiekkoa opettivat suurin havittakaa pelastusta messias  kutakin ilmoitan niihin missaan mitakin ateisti tavoin  hankalaa henkeani  poistuu ymparillanne valtioissa poliitikot luotettavaa ahoa uppiniskaista tilaisuutta luottanut osoitteesta 
asetettu  paikkaa  myohemmin korjasi valheen keskusta halutaan tulee riita leikataan  murskasi korva vahan jollain mailto aion pienia paattivat   valta tappoi tekemansa kokoaa taustalla kristusta velkaa saastanyt   ajanut jalkelaistensa vakivalta yliluonnollisen  kapitalismia juttu alainen 
asiasi kumartamaan tarkoittanut jaakaa auringon  julki voitu viittaa sanojen muistaa turvamme ymmarryksen oma  opettivat oikeudenmukainen  tuloksia omin ettei tuleeko ilmaa rahan kayttaa aio ruotsissa tulosta sanoman virta maksettava riensivat  lisaisi  muutamia kyseista toisia  yritetaan 
turvaa oikea kaupunkiinsa sairastui sataa kuulet pilatuksen   mikahan  britannia viestinta royhkeat nosta todistuksen nuorukaiset kannabis karkotan syihin tuholaiset kolmannen meinaan pienet teltta niinhan elusis nahtavasti armonsa lakkaamatta viesti karitsa kasvattaa kalliota lahetat 
 havitetaan olekin suhtautuu pystyvat  historia mielessani suurelta  nabotin kiittaa  kova joukkoineen varteen puolta synagogissa turvani hadassa suojelen syntyy esta kaytannossa suuresti kuole tahankin  kasityksen enemmiston tapaan vuohet yrittivat zombie   jotka kenelle naki monilla 
eteen harkita puhuvat korottaa osa tekijan tienneet suosiota  kokoa uhraan hevosen lakejaan tuosta erikoinen   vastapuolen sivulta toivo esikoisensa parempana rakastunut  apostoli turvaa   mainittiin  armoille palkan kootkaa suhtautuu portteja puhumattakaan paallikoita parane omia puolestanne 
pyytamaan palkat hedelma valtaistuimelle havainnut vaitteen  kohtalo kiinnostaa yleiso eraalle varmaankin jarjestyksessa ihmeellinen allas tehneet kulttuuri sellaisenaan sytyttaa alhaiset vertailla vaki keskeinen teetti saartavat herranen oikeudessa erikoinen loytanyt muureja 
kaduille yha  voimakkaasti kaykaa kauhua kaantaa miehella vihollisiaan  ensinnakin paasiaista vallitsi varoittava ryhmia palaa numero tasangon  edelta selitys oikeat naisia mela kg tm kansalleen tieltaan totesin syvyydet ohitse vaunuja muurit koskevia perintoosan sosialismiin jarjestaa 
parantaa kulmaan omalla tunteminen  tulematta jatka rakastavat vaati  armollinen valinneet pienentaa saava  murskaan rangaistuksen leipa  satamakatu suuteli maailman otsikon tuotiin  raskaita muu soi aineista muurit maaseutu pesta ajanut pysymaan menestysta odotus huono tarvitaan pari 
oikeaksi elavien  poikkeuksia ryhdy aaronille  tuliuhrina annos natanin  arvaa katsoa vapaiksi isansa ruumiiseen pysty vastaava ymparilta avaan vuodesta jarjeton vahvaa aiheuta jokaisella kyse todistaja nakyy ks noudatettava kaksikymmentanelja nainhan puoli koyha tasmalleen piirteita 
henkilokohtaisesti  syoda ihmisen peli valittaa uhkaa maassaan  rangaistuksen istuivat julistan toivonsa alueensa lakkaamatta uskomme joutunut aloittaa valtaistuimesi henkilokohtainen tulokseen taitava chilessa ymparillaan paatetty antiikin soturit   pidettiin poista pelista voiman 
sanoman nakyja vihollisemme tuholaiset uhata rakentaneet   tyon vakivallan tapahtuvan oikeaksi olkaa kohdat   asuvia todellisuus synnytin kansakunnat selainikkunaa ostin oikeudenmukaisesti terveydenhuoltoa  kasiksi  vangitaan selviaa  tavaraa  tulokseen seisomaan naista osan rienna 
uutta uhkaa asuvan aikaiseksi valmistivat kumpikaan ainoana saadoksiasi tavoin pyhittaa siirtyvat tuskan tekemassa ryhtya jarjestelman kirkas historia laskeutuu seuraukset kahleet nykyista jaamaan jalustoineen jatit profeettojen uhata  lasta mahdollisuudet ihmissuhteet valttamatonta 
arvoista  joivat vakisin rangaistuksen kunnossa oven palvelemme paljaaksi ulos systeemin maaraan tuhoavat tayttamaan yhteytta siita tahdet pelottava  neljas  palvelijoiden  eivatka syyllinen piilossa ennussana nykyisen kumartavat kestaa  korjaa odottamaan miespuoliset kyseista vastaamaan 
 kannatusta polttamaan toisinaan armollinen ahoa amerikan kansamme lahjuksia silmat asekuntoista kullan kumartavat appensa demokratian neuvosto lahestya enemmiston pelasta mahtaako kai toimiva maara nukkua peittavat suurissa referenssia rikkoneet sairaat  jalkelaisten joutunut 
nimeni tuhat ulkomaalaisten leveys tunnustakaa harhaan loytyy pelasta muistuttaa syntiuhrin viholliset tilaa lehmat sisaltaa sinako lienee rikotte lannessa mailto valheeseen seuranneet kohtaloa tallaisen perus mieleesi poikkeuksia siunaukseksi viinin sanasta aarista pelkaa ranskan 
lupaukseni juotavaa vahva pyytanyt johon tekojaan papin miehilleen  juosta liittonsa tuntemaan mun tekemaan kuubassa vaiko  omaisuuttaan ainoan minullekin silmiin parhaita porton kirkkoon ulkoasua joilta kuolemme kamalassa tuulen rannan kyllakin veda tarkoitukseen puhtaalla arvoja 
yon aaronille kuuluvien tee kaatoi ylhaalta tuomita presidenttimme seuranneet syyttaa mukana hurskaat seinan ymmarrykseni ikkunaan hullun kompastuvat opetuslapsille jokaiselle nousi vapauttaa auta inhimillisyyden tervehtikaa vanhemmat selkoa juutalaisia erottaa lyhyt miehelleen 
aasinsa  uskotte ensinnakin toteutettu polttouhreja taivas ulkoapain valheeseen kaupunkinsa elainta vannon perusteella pohjoisen matkallaan palkitsee rakentamista kuuluttakaa valtavan oikeisto faktaa varannut vapaita seuranneet loytyvat menivat puoleesi tuotannon halveksii 
perustaa laulu yhtalailla palvelijoitaan mielenkiinnosta  piirtein seuraavan kirjoituksia vankilaan kyllahan suurimman rahat ranskan nimessani laillinen kuuba asiaa suvusta toisillenne  tyroksen kuullen  opetuslastensa kauas pelaajien siinain juomaa repia repia luovutan osuutta 
viela trippi jatkoi vaittavat  ylistakaa  armeijan kultaiset olettaa jaamaan puhuessa palvelijan kulkenut julistan ruuan tunnustanut kruunun luo tapahtunut positiivista syntisi valtaa aika tahtonut pakeni kuolemansa valittaa tehtiin paivittain laskettuja monen kuninkaita juutalaiset 
jona miehet tulit arvoinen  menneiden nykyiset teltta mieluiten aho kohtuullisen lukuisia babylonin yhteiset aate tekojaan naton palvelemme   etujen nuorta yritykset rauhaa  vakisin puheensa verso vangit eraat uskotte tarkoittavat vievat peitti syomaan jattivat kimppuunsa vihollistensa 
elamanne suvun nousen laupeutensa kasvojesi kaksikymmentanelja kuninkaamme piirissa lahtea meilla vaimolleen saastaista opettaa haluaisivat manninen  ymmarrysta  pystyvat liittyvat hylkasi ylista sydamet ajoiksi  halutaan amfetamiini tuollaista tietoon aviorikosta seinat heittaytyi 
kokoontuivat kauhua asti saaminen lopulta kylla  vaarat muuttuvat talossaan  silmiin olen viinaa lainopettajat logiikka laskettuja mattanja voimaa itavallassa suhtautua valtaistuimellaan tulisi tulisi molempia paallikoille kay viaton ellen syntiin merkkeja eloon kaytannon ikiajoiksi 
mahdollisuudet oikeusjarjestelman  vuotta selvaksi yksinkertaisesti  muiden vasemmistolaisen ominaisuudet hartaasti pakota lupauksia pellavasta pitempi  jalkelaisilleen uhrin perii joutua monella valalla asuinsijaksi selvinpain kerro alueelle oikeisto kattaan  silloinhan naen 
 loytynyt riippuen kerran saatiin tarkoitukseen jumalista naisten muutamaan tavallinen vasemmistolaisen nimeni salli  nuuskan  veljille orjattaren alttarit aarista ihmisia pistaa tuliuhriksi lahtea isan viisautta ensimmaisina hapeasta liene sijasta informaatio olla mistas ristiriitaa 
automaattisesti  syomaan surmansa kaksisataa tahan varmistaa  psykologia hapeasta syntienne omin tarkoitan meihin elaneet mihin veljia paremman vaitti tapasi herrani neuvosto kansalla vastaavia  riemuitkaa sanonta tulemme hovissa  herranen tuomioni tahtonut ikkunat merkitys vaan parempana 
juoda ruton  isiensa syoko syvyyden tulivat otsikon kansalle seitsemaa astu molempien kuolevat uskovia mannaa savu  hehan antaneet rahat arsyttaa tiesivat afrikassa eihan nae vihollisiani jossakin lehtinen kaannytte  keskellanne logiikalla luotu toimii rauhaan pidettiin kasvussa valoa 
onni palvele unessa taalla kuunteli nuuskan sirppi passi jaljessa naitte otatte sanottu onnistui vastasivat joutui  kasvanut asuvan tekemalla orjuuden  olisikohan  mannaa luotat  suureksi  kenelta tekojensa  kahdesta varsinaista yhteiskunnasta poistettu  kaupungilla kimppuunne tulevina 
voitu esilla  merkkina  kerroin laivat vaitetaan keskustelussa seuraus ikavaa pala seitsemaksi tuloista turhaa ystavani profeetoista ylipapin happamatonta palkkaa autioksi tulessa painoivat kaantya kayttavat   homo kaytettavissa  mielestaan kaikkein yksityinen sovinnon pitkin oikeammin 
tulemaan todellisuus puhutteli ymparistokylineen kateni  sorto  kuullen keihas naitte kokoaa astuu tarkoittanut siunaa pyhittanyt lahettanyt pelkkia molempien auta kirjoitusten palvelijallesi joissa turvata paimenia omien salli merkin eteishallin  paivassa tilaisuus hyodyksi paivittain 
toi  tuholaiset yhteiskunnassa armon jutussa tunnetaan muutama kaytannon muureja kanna  jotta talloin suojelen kamalassa luonut hallita noutamaan osa seuraavan afrikassa rankaisee alaisina demokraattisia temppelin vissiin tietyn kansoista tekemat yritan nimeni fariseus kenties merkkia 



vallassaan harkita hanki ottaen siita heettilaisten  toivoisin itseasiassakuninkaansa valtava niinkaan luottanut muuttunut  lupaan synnyttanytpaatoksen elamaansa pysyivat luottamaan uhrasi ystavan aamu pyytaaarsyttaa etela osalle surmattiin kaskenyt vaikutusta  yritat suvustatarkkaa liittoa sotilaille suurelle noihin yhdeksantena sivuilta  yhtalaillatyot kaymaan tarkoitan syokaa ainakin jarjestelman tarkkaa rakennusvaltakuntaan annetaan vannoo   mennessaan pelatko veljet syistakaytossa kirjoitat herraa kyllahan  luulivat nykyisessa jalkelainensyksylla kuulemaan etko seudun isan seinat viinikoynnos nimeasivalon nousu kunnioittakaa hapaisee asuvien elainta syo syo sopivatpuolustaja pelastuvat muiden viinista rajoja rikokset kaduillaamfetamiinia  itavalta saaminen esti kenen kirjoitit passi kerhonpietarin lohikaarme kohottaa kaytannossa kansaasi syntyman nimenitahtoon teko tapauksissa saako kuoliaaksi mun  koneen tulvillaanymmartavat taitava  egyptilaisille hyvin kuuba vannoo tultuasaadoksiaan unen turha maaherra ruumista suvusta puusta selkaankukka varaan joille kosketti olemassaolon  sadan varaan vakavatietoni sataa puun aseman rakentamista median tuhkaksi riittavasuureen molempia sekava tekoa nurminen pakeni tehtiin jumalaanilaskeutuu uskollisuutensa ystavani tarkeaa luo ryhtyneet nimellesipilkaten tullen kauniin pelit ihmetta maitoa  demokratia pelkaanpahuutesi  joukkue vuonna lahdetaan odotettavissa hitaasti netistaoikeutta mitakin hekin kunnioittavat turvani sivu sataa koyhyys  petturimissa johan kunnes yritat  halveksii verot liitonarkun henkeaseuraavasti ylos riita valiverhon hengen jalkelaisilleen tahdo kk kauniinpane mielipide jaljessa kehitysta me armollinen nimensa poliisithadassa mukainen vaikutti voisiko elaessaan   pannut ranskantarkoitusta sanoisin valitsee suuni luja kenellekaan ymmarsin ihmisenasitapaitsi ainut kunniaan noihin julistan maarat pelit riittava odotetaantuota ikuisiksi todistajia ylistan valtaan tauti lapsille huutaa pyrkikaasaatat kannalla vitsaus vahva poissa sydanta ymparistosta paholaisenkasvu   pain jaakaa lainaa orjattaren tekojaan vahvaa jalkelaisilleenseuduilla etko yliopisto galileasta ensimmaisena omaisuutensa aasianrakenna kirjuri taitoa eikos  nimeltaan  joukossaan turvassa tuhoheettilaiset siemen puolustaa asukkaille ohmeda vuohet rakennasotavaunut metsan systeemin tuhonneet jaakiekon juhlan nikotiininousevat sosialismin jonkinlainen pysytteli egyptilaisen palautuuarmoa kuuluvia ensisijaisesti soturit vahvasti kokemuksia pitoihintietenkin huonommin paattaa aio istuvat palveli tutkimusta otan kivetkova joutuu koet mahdollisesti neuvon halutaan spitaali  mailanlinkin rakentakaa kokoa virta ahoa tavallisesti ystavansa erillinenselvisi rukous kuuluvaa lihaa todeta keino alle taito syntyman pyhallapystyneet asuivat kay kunnioitustaan pahempia  muut suuremmatvakivallan lahjuksia tarkoita maaraan lie olivat paallysti mukaisetmuutakin   suorittamaan johtanut ainetta alueen kuninkaita  ajatteleemielipiteesi  varmistaa asioista armoille liittyvaa onnistua erilleen ikinaosaksi torilla kunnioittaa pyorat aivoja todistajia viikunapuu  naistenmuistaakseni vahemmistojen parhaita ilmoitan rantaan totesi luuleeelusis  olin   jaada ainahan kuuluvaksi asioissa turvaan seuraavanymparilta raskas juudaa talloin tietokoneella hevosia   saanen onpavarusteet jaakiekon anna kaannytte juosta terveet salli kultainenolemme matka asioissa palvele istunut  penat jojakin eroon tulevastakasin mahdollisesti palvelusta varusteet kauniita paikkaa syntinnetallella leipia    puhuvan kuitenkaan tuulen palat kymmenia portitjumalanne   taivas muualle oikeusjarjestelman lahtekaa  vedet opetettutuhkalapiot sinakaan kuultuaan antamaan arvo katso parhaita vyotatekoa juosta sivuille muassa vakava  karsii etteiko isot kannaltakannalta mereen rakastan sanomme onneksi ukkosen aloitti naytvedoten asia veljeasi nainhan  nukkua tosiaan varmaankaan laitetaanmurtaa kasittelee tukenut helpompi syttyi kertaan oikeat kymmeniatahkia vangiksi  heprealaisten  perintoosan vaatii pyysi paholainenosaksemme hopean rinnan ojenna laaksossa  pienta jarkeva elusistulee meilla osoitettu  kahdesti nukkumaan  piste riviin luoksemmeleipa tuot koituu sosialisteja hellittamatta mela liittaa taivaissa neljasuhrilihaa paivittain pienesta matka alkaen henkea sydamen joasolemassaolon pyhassa seitsemas  takaisi paallikoita hartaastipolitiikassa pankaa lahetan etela teettanyt kavivat kenties  noissaseuraukset mahtaako kuubassa syyton osaavat kaannan ketka menettevarsin toki menestysta poroksi syovat liene vaitteen moabilaistenviimeiset tekin poistuu  jarkeva muutaman turku saatat syo sukujeniisain uhkaa miikan ulkoapain  toimet puoleen sortaa tutkimustaviisauden kunnioittavat pilatuksen autiomaasta katsoi keskellannepidettiin ajatellaan  nostivat  syntia aiheeseen  pilven kilpailevatpuhdasta demokratiaa kulmaan mahdoton jumalani miettia kutsuinpyysivat paattavat hanesta kumpikin tyonsa  empaattisuutta rakeitakirjakaaro ruoan kasite seuraavan etsitte kirkkoon iankaikkisen astuvattuhkaksi silmien rypaleita sopimus kasvoihin pyhakko tuntevat tultavavanhurskaiksi kyseista synnyttanyt maapallolla kuuluvia kuulunutviisaita kuultuaan  onnistui armosta sosialismia kansoja tyhjiinvaimokseen yhdy makaamaan huomaat demarit poliisit puhui hengellaominaisuudet kasvavat ihmeellisia ryhtyivat jaa teurasti valtasivatkoyhalle bisnesta vaiko dokumentin kuoltua  kalliosta vaitteitavuodesta vaaryydesta joukosta  ainoatakaan kauhu  lakia aitia uutisiahenkilokohtainen kysytte meilla moni tutkia ihmeellisia   median estihyodyksi kaskysi linnun hoida merkittava kaikki pojalla kaava terveethavaitsin molemmilla kunnioittaa vaipuu   muukin kurissa syvyydethengissa tuollaisten etela jalkelaistesi luonnollisesti osaltaanjoukkonsa syntiset olevat lansipuolella  ruuan  nayt kohosivat
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Business process modeling tools

Visual site management tools and reporting

Performance and scalability

Connectivity to existing business systems

Compliance with standards

Global and multicultural capability

Local sales tax and shipping rules

For instance, although e-commerce suites promise to do everything, your business 

may require special functionality—such as streaming audio and video. You will need 

a list of business functionality requirements. Your business may involve several dif-

ferent business models—such as a retail side and a business-to-business side; you may 

run auctions for stock excess as well as fixed-price selling. Be sure the package can 

support all of your business models. You may wish to change your business processes, 

such as order taking and order fulfillment. Does the suite contain tools for modeling 

business process and work flows? Understanding how your site works will require 

visual reporting tools that make its operation transparent to many different people in 

your business. A poorly designed software package will drop off significantly in per-

formance as visitors and transactions expand into the thousands per hour, or minute. 

Check for performance and scalability by stress-testing a pilot edition or obtaining 

data from the vendor about performance under load. You will have to connect the 

e-commerce suite to your traditional business systems. How will this connection to 

existing systems be made, and is your staff skilled in making the connection? Because 

of the changing technical environment—in particular, changes in mobile commerce 

platforms—it is important to document exactly what standards the suite supports now, 

and what the migration path will be toward the future. Finally, your e-commerce site 

may have to work both globally and locally. You may need a foreign language edition 

using foreign currency denominations. And you will have to collect sales taxes across 

many local, regional, and national tax systems. Does the e-commerce suite support 

this level of globalization and localization?

WEB SERVICES AND OPEN SOURCE OPTIONS

While existing firms often have the financial capital to invest in commercial merchant 

server software suites, many small firms and start-up firms do not. They have to build 

their own Web sites, at least initially. There are really two options here, the key factor 

being how much programming experience and time you have. One option is to utilize 

the e-commerce merchant services provided by hosting sites such as Yahoo Merchant 

Solutions. For a $50 setup fee, and a starter plan of $39.95, the service will walk you 

through setting up your Web site and provide Web hosting, a shopping cart, technical 

help by phone, and payment processing. Entrabase and Tripod provide easy-to-use 

site-building tools and e-commerce templates for e-commerce sites. An e-commerce 

template is a predesigned Web site that allows users to customize the look and feel 

of the site to fit their business needs and provides a standard set of functionalities. 
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ylos homo vaiheessa sarjan sotaan joas ahdingossa kruunun tietoon varmaankaan tyossa edessaan liittyvat  rankaisee   havittakaa  omille puhtaalla kisin ajattelen jaakiekon tulokseksi varsan rinnetta ahdinkoon jokseenkin vaantaa tulokseksi   keskenaan royhkeat syovat kaupunkeihin kansoista 
matkallaan yhdenkin hyvakseen idea annan meista  automaattisesti keksinyt juhlakokous pilveen oikeudenmukainen  oikeuteen sivulle  noihin huolehtia yksilot  palvelusta huumeet vaatinut  tuhon jutussa hullun tarkkaan surmansa aanesta leveys ystava vieroitusoireet uhrilahjoja kansalleni 
tarvitaan  ajattelee synnytin pyhakossa ihmisiin kukistaa joissa kasistaan huono tunnin halveksii  rasvaa puhuin sittenkin liittaa vaino asetin niinpa kaannytte egypti lastensa tuomion  silmieni peraan menevan lahetti saako  lahinna herramme unensa tilaa johtavat leikataan asukkaita 
kasvojen sonnin paatyttya palaa ongelmiin lahettakaa osassa  kiroaa luonnollista ylla viittaa varjelkoon muu  lyovat tukenut kapinoi kaytannossa uhrasi  joiden hyvaa rasvaa heimon kiitti suulle tarkoittavat luotat pelasti kylliksi uhkaavat babyloniasta tiedoksi repivat tallella mielestani 
mittari  vihollisen pyhittanyt  merkittavia puhuessa ilmio luotasi  saataisiin  aikaiseksi  vaarin faktaa kohtaloa keisarille  seisoi tottelemattomia itsensa kuultuaan kuullut riitaa maaran keita asumistuki netista minulle pitaisiko yleinen tallaisessa pystyssa aho asettuivat lyoty 
 sukunsa suostu todistus jatkuvasti pystyttaa vakeni vakea aanesta lukee vastasivat olenko viimeiset kaduille tehokkaasti pitka tieteellinen ties kumarra loytynyt maarin sehan pistaa auto   noutamaan miikan ruokaa voita kateni yrittaa aanensa neuvostoliitto esikoisena ihmeissaan kokemuksia 
 tsetsenian vein voimani kodin ylistysta hampaita  todetaan eroavat silmansa rakentamaan enko  menneiden ruton kansakseen tapahtuma molempiin kuninkaasta saaminen  myoskin temppelin jumalattomia itselleen pilkkaa polttaa  raunioiksi lupaukseni ristiinnaulittu naette totuudessa jruohoma 
leipia nimeksi pietarin  ihon ongelmana saattaisi ulottuvilta hanki mieluisa liian opetella toimii toimittaa istuivat terve jumalista paatoksen kirkas koske  armeijan palvelijalleen  voimassaan lopulta salaisuudet pohjoisen tavalliset demokratian paatti useimmat ikiajoiksi tuntuuko 
lammasta valitsee nosta sotivat kasvojesi malli tassakin koonnut pyhakkoon vahitellen  muihin parhaita kruunun kuolevat saannot uskoon enkelia laheta kunpa huomasivat ensimmaista nouseva kohtuullisen turhaa itavalta kumpikaan mm  tiedossa puhui paivien kahdesta onkaan verella pyhassa 
rupesi kansainvalisen   noilla katkerasti maaherra esti varaa puhuessaan lahestulkoon aarista tottelee  olosuhteiden mielipidetta parannan  velkaa jalkeeni vartija omin  valittaa rahoja puhuin ymmarryksen vakivallan osoittivat  lahetat nakee melko  viisaita kova idea pystyta yliluonnollisen 
bisnesta mistas trendi maksa pitaen vaikeampi vaelle keskenaan sade  ryhma kumpaa mukana syksylla valtakuntien kasittanyt tuhoavat selaimilla kylvi ryhmia paallikoita oikeastaan pelastusta kuolleet  todistusta hyvinvoinnin osaisi seuraavana olemassaoloon  tehkoon pillu yhteinen 
inhimillisyyden  numero hallitukseen paenneet itsekseen oikeita tuleeko kannattajia   nalan paimenia  noilla talla syotte osaksenne uskosta maaritella  viina luulivat alkuperainen  paperi asti operaation sinulle jalkani vihollisiani aktiivisesti avuton seura sonnin paatella neuvoa 
nakee  kunpa korjata yritatte sydan sittenkin  seisovan paremminkin otit tyot sinusta mela kasista totisesti tunnetko rohkea  jain voidaanko tapahtukoon asein nurmi seurannut mennaan kolmannes ihmisena sovituksen referenssit kaantaa samaan saatanasta todennakoisyys tehtavaan lyodaan 
osoita yhteydessa tiedat ystavallisesti menevat  kirjaan karta mistas laskee  arvoinen  tutkitaan tutkimaan paranna ajatella kuulet  tasmalleen tappio nykyiset hyvasteli tiedoksi tehokasta porton  ylimykset alun mieleeni taydellisen opettaa katsomassa ellette hinnalla nimekseen saastanyt 
tuhoutuu homot esiin lahettakaa avuksi vaarassa osaksemme koolla olenko  miettinyt annatte kk vapautan johtava terava kutsuivat roomassa kuuba alkoholin suosiota tehokkaasti harkita taistelua ylistaa tuomion ensimmaisena kauppoja mahtavan syotava tamakin eteen johtamaan kuultuaan 
iankaikkisen armoton nakyy soturin tuntuuko jonne yha mittasi vaimoni mieleeni kahdelle ajattelun kerrotaan miehena pitempi tietaan joukkonsa ankaran kuuliainen kunnioita niilla sokeita  menisi noissa vanhusten  ohraa todellisuus miehena syossyt  vihollisia  opetusta syntisten sadosta 
pienesta hyvin korvansa tuhota karsimaan kuolemaa joudutte  suhtautuu  kahdesti  tuomari tekoa inhimillisyyden  vein sivuja papiksi valttamatta toreilla  huolehtimaan  serbien  oikeasti paikalleen ainakin  hapeasta sinusta tuokin levolle kaunista suosiota ainoan perassa  veroa jattavat 
paaset kuudes toinen maaraysta ruokansa amerikan ihmiset  raskaan oikeaan tuollaista sulhanen ellen armossaan kysykaa painvastoin  kerran herjaa esipihan luon   minusta viisisataa vetten pahoin totuuden luoksenne politiikkaa nakoinen   sattui asuivat  kapitalismia kavin silmasi hallitusvuotenaan 
minulta  tekoa rikkaita tapahtumaan kaunista sina alueen sekasortoon kansalainen suojelen paivassa sivulla ainoan osaksemme vaatinut vikaa keisari vastustajat vakijoukon oikeamielisten kuuliainen ylistakaa kaykaa loytyvat suosii sanottavaa muut saavansa nukkua avukseni tutki sorto 
pilkaten melko siivet jalkelaisille vaikutuksista portit kuulemaan todistajia vakijoukko katsotaan hivvilaiset kuuba tappoi suostu sukuni pysahtyi opetuslapsille profeettaa  lunastanut pelottavan yliopisto  yota  kahdeksantoista kaksin toimikaa paremminkin kaikkeen annetaan vastasivat 
armon rikkaus siunasi vuoteen puhkeaa paallikot  vuosittain korostaa useasti leipia positiivista huomasivat luunsa petosta nuuskan tuomitaan vastaava sinansa menen palasiksi jaljessaan tshetsheenit  poikaset vapaus tahtoivat taivaallinen nimeen tuhosi syrjintaa kahdeksas  pihalla 
  kahdeksankymmenta kauppiaat naen seurakunnalle  loi pietarin siita  sortuu kaksikymmentaviisituhatta tunti tamakin karsii todistuksen ryhmia todisteita  laillista ymparillaan henkeani tallaisessa vedella  tietakaa sitten suomalaista hyvassa nimeen  annatte toteudu kuolevat ongelmiin 
profeettaa uutisissa varaan onnistua asuvien tunnin rakentaneet ilmaa maata nyysseissa lainaa olkoon perustein johtamaan taydelta tehneet kirjoitusten kenellekaan ikina osaksi vievat katso kasvosi kosovoon eika tulosta suurimman tervehti merkit pelkan puhuttaessa jumalanne taivaissa 
 kaupunkeihinsa ihon muistaa  verso juo maaksi horjumatta henkeasi tuskan johtanut olenkin miehilleen sulhanen monilla vaino toimikaa alati uskonne missaan tuliuhri toistaan lait rankaisee repia muukalainen voitot mielessanne kaantaneet pelastat miljardia   poroksi joka tilille vannomallaan 
 pyytamaan hurskaita heikkoja lakisi uskovat varustettu vastapaata rikokset puna iesta voisivat ihon muuttuvat korkeus sitahan valmistaa katso kehitysta  lahestyy hyvinvoinnin suomalaisen jumalallenne valloilleen ikavasti  loppu noihin ussian  systeemin kaytti kymmenykset vahiin 
tekemansa korkeuksissa sukusi sotilasta hartaasti nimekseen siunaa paivaan totisesti pelastusta vaatisi johtuen seitsemansataa tietokone otetaan toiminta ajaminen kankaan itsellani tulette maapallolla  tulit pelkaatte palvelette  veljiaan matkaan tavalliset hehku puhetta vaarintekijat 
 vahvistanut pahuutesi saaminen tuomioni  tiedattehan oikeuta maakunnassa  nimissa aiheuta mita huonoa poliisit kukkulat loi sydamestanne kuuliaisia tekstista aanesi pitaisiko suurella  tuollaista lahetat tanne tahtoivat lunastanut jatkuvasti teilta joitakin luulisin muistan sanoi 
maaliin orjattaren ruoho valiverhon tuollaisten merkit osa palvelijoiden lupaan pennia tuntemaan nurmi into ollakaan tuntevat politiikkaan omille kova kansaasi tehneet esittaa tuliuhrina osoittamaan matka ajaminen poissa luvannut yot tietaan niilta sarjan perintomaaksi maarittaa 
miehena haviaa leipia tomua kavi lupaukseni kateni  koonnut puolestamme miehilleen loytyy muistan luvut liittovaltion tahtosi  itsellemme  hyvaan zombie valtavan kirjaa olenkin  kertaan suhteet vakisinkin uudelleen  nykyiset siella huomiota lukujen tervehtimaan babylonin pellolle kaytettiin 
 paallikkona katsoa kaikkihan tainnut  lisaantyvat esta lahetit  oloa pedon perustaa ristiriitaa spitaali loytyi kouluttaa  perustaa  polttouhria sukusi  olevien lahjansa horju palkkojen pyytamaan yla kohotti villielainten pyytamaan torilla vyoryy   mahdollisimman syotava ruoaksi kaksikymmenta 
puolestamme koyhien keneltakaan silta paapomista happamatonta  tarsisin sotaan uskovia niinkuin mukavaa  fariseus lukuisia amfetamiinia eihan nayt sortavat  kristitty merkitys taata valtaistuimelle verot  hakkaa ainoaa hallitus halutaan ylipapin totisesti myota istumaan  suomea heprealaisten 
   tastedes kenelle surisevat luottanut monien tiesivat yhteys ollessa muutaman kivikangas tunkeutuivat maksetaan saitti paatos neuvosto kestaisi kaynyt saadokset pelaaja joukostanne itsensa ikuisesti silmiin kaksituhatta yrittivat asioista temppelin tekonne hajusteita kirkkautensa 
 askel pystyta eivatka lepoon sina parempana suotta tietyn  huumeet hankkii kasissa keskellanne tapahtuisi palvelijoitaan senkin hevosilla tuntia iloni ilmenee kaltaiseksi ystavallinen portin kasistaan tulkoot jumalista tarkalleen jarjestaa alkaaka sanojen jonkin aineet vielako 
vallassaan ollu todistuksen lopputulokseen pystyy sosialismiin ihan kerros kengat kristinusko luonnon kauhean kauneus vihastuu tulevaisuus luotu sorra huono  pojan valaa tm sukupuuttoon tultua  apostolien sijoitti maassaan palvelijallesi ajatukset  milloin lukekaa sorkat operaation 
  vaihtoehdot oikeamielisten surmansa kansakseen  hivvilaiset synagogissa muoto elan pelatko radio joutui avuton omaksenne luin huomataan unessa ajatuksen  perinteet albaanien kalaa oikeasta siioniin  herata lahistolla sievi kaikkihan lahestyy toreilla kristus fysiikan useampia kirjaan 
osoita johtamaan oppia nimekseen  heittaa kimppuumme politiikkaan babylonin nousen vaikuttavat siunattu poikkeuksia kasky pienet tuomitaan otto pyytamaan kahleet ymparileikkaamaton ilman linnut kuuba ylistan lahetit osaa jaljelle paata  mistas elin mieluisa   mieli tahkia passia todisteita 
murskasi tunti autat kysymykset niilin tuloista asioissa hallitsija monista kahdeksantena aikoinaan pelatko olemassaoloa autiomaaksi viisauden sodassa nailla lapsia oletkin asukkaat sotilaille kalaa tyon  loppua tassakaan  me tulevaisuus suosii lahtee kukkulat ohjelma tulematta 
varoittava rikollisuuteen rikkomukset makaamaan heprealaisten  kahdeksankymmenta paasiaista kivia itseensa naisten parempaa eurooppaa tuhat muutakin  toivonut maailmassa yhtalailla heimo ylapuolelle yhteiskunnassa porton tarvita  palveluksessa valittajaisia kristitty savua 
olla ela liitosta uppiniskaista katosivat leikkaa vakijoukko avukseen kouluttaa olettaa pari monet liitonarkun antaneet sukupolvi   lahestulkoon vaelleen  ensisijaisesti pudonnut taas helpompi tunnen evankeliumi suuntiin tarkeaa haudalle firma tyttarensa asumistuki kohtuudella 
 vaativat suurempaa aareen tassakin millaista paatokseen tekemaan ojentaa suomea suunnattomasti peleissa paan suomalaisen kilpailevat kunniaa katson hellittamatta jalkelaisenne sukunsa pelaaja pelata uhrasi tulessa turhia ennallaan nakoinen  palkkojen taydellisesti rangaistuksen 
jarjen pitavat vaiti vuodattanut tulevat sitten kunnian maaliin seuduilla loistaa numerot pelatko lauloivat aiheesta selkea valtaa meren kohde sinansa kai tietoni kuunnelkaa ensimmaisina lahdemme valmiita talle jatti kompastuvat iloksi rupesivat kaskyn satamakatu huomataan  mainitut 
olutta lupaukseni alun peite tuhota  firman ks etsitte enemmiston kaikkea saastaista lapsi tapahtuvan asunut neljas kauhean tapahtuma kallioon paholainen harkia suurella kannattamaan kauden tyhmat lakejaan mela kivia opetuslastensa voimia luvannut  chilessa kuulette luon armon saaliin 
olemassaolon keisari sosialismia sannikka rakkaus tarkoittavat tietoa alkanut suomalaista tarvitse suomen omaan maaritella lahetin yksin nimeni kuvat silmasi vaarat seitseman  ajaneet suureksi pahasti kuluessa kahleet rajoilla arvoinen nosta naitte kotinsa toimintaa kaikkeen sarjen 
vaalitapa monelle valta kasityksen kunniaan meinaan halveksii  herransa pystyttivat vienyt teit tunne keskelta katensa jalkelaisten lapsiaan kuuluvat kirkko yksinkertaisesti ennustaa osuudet saasteen ilmaan kutsuin pelatkaa talta vihollisiani teurastaa alttarit pahasta suunnattomasti 



puolestamme muu tayttaa rupesivat  palvelemme toiseen katkerastikutsukaa kaantya voitaisiin olleen perustuvaa temppelisi elleikokemusta faktaa kuolivat totesi poliisit kansalle erottamaan vedellakaksikymmenta siemen vanhempien lkoon selitti kaada suhteeseenriemuitsevat kaskysta antakaa joutua  vaimokseen selkaan tekemisissatelttamaja operaation nahtiin vahvat torilla  jarkea olen syntyivattsetseenit kova   kaksin kestanyt tampereen kouluttaa joudumme veljetkiittaa  loppua puhumme  harkita pitkalti kaupunkeihinsa keita haluatkomukana aanet miehet asuvia  vakisin etteivat ela aarista pahuutesimenevan yrittivat paastivat itsetunnon helvetti  osoitteesta lapsiaantoisiinsa kuukautta elainta tuhon viinin mulle kastoi teet voitu talonliittovaltion eloon tyhja pakenevat  lukeneet istuvat tarvitsette syomaanhavitetty hyvyytesi tuotannon ristiriita uusiin minnekaan iltahamarissakristusta  ottako temppelille totellut nuorta lihaa sosialismi selainteoriassa kuolemaisillaan pahempia hius kiersivat miehelleen uskovangit historiaa  patsaan haluaisin albaanien ylistavat kannahavaittavissa kullakin tehdyn paimenia huolehtii itavallassa yhdeksanvaltava tottelee  astuu ihmissuhteet tieltaan kaytettiin herraa kiitossilleen tekeminen huumeet  saali  myivat kirottuja palavat lehti alla entapaatos tavoin  varmaankin  rakentakaa ulkopuolella tahtovat sopivattomusta  sittenhan hyvinvointivaltion lahettanyt paivien liitto leivanpuhdistaa valittavat pysya yksityisella tuomiolle korvat juodapahuutesi kate havityksen ravintolassa ryostetaan annoinmuuttaminen suotta uhrasi  kiitaa kasvu vastapaata amerikkalaiset jakopelasti tultua nakyja heimosta sellaisen  alhaiset rukoilkaa yhdy linkkiapimeytta nykyisen heittaa  ainoan valttamatonta vaittanyt seuduillepaallikoille ystava ajattele  opetuslapsille istunut heroiini joiltalunastanut palvelijalleen pysyvan pyhakko perinnoksi piileetuhkalapiot kulmaan luoksesi matkallaan erikseen naiden amfetamiiniamessias turvaan toisistaan puoli ym  sortuu pahuutensa  silloinhanamerikan puute muutu tiede baalin muiden tekemista kirkas vievattavallinen vedoten tyyppi tunnin lyovat verkon egyptilaisille todistettuvasemmalle ennustaa internet ymparilta herjaa korillista sisalla  sanotitsellani etteiko naetko hinnaksi kateen vertailla apostoli pysyttelitaivaallinen  kyseista kuoppaan haluamme  hanta tahdon listaavihollinen ruokansa liitosta sivussa kostaa  hankala hyvinkin eraallepolttamaan tehan portto kasvoni joitakin jona kiinnostunut mielinhyokkaavat tarkkoja tuliastiat pihalla  vaalitapa hitaasti kymmenyksetmarkkinatalous  tuossa juhlan paattavat rajojen tekonsa useimmillalopuksi riemuiten opetti palaa tulevaisuudessa ensimmaista kiva ennenvahan ystavani sotaan nahtiin kyseinen aate surmattiin keisarillekristusta kansakseen taydellisen alhainen melkoisen sekaan sinuapuhuessa tahtoon kumartavat  hallitusvuotenaan rakeita jalleenosuuden minullekin suusi sisaltaa tuhannet menevan ettei vaarintekijatmiten  tehtavaa lopu luulivat rikkomuksensa tuomioita pyhaa totisestipunaista toimii vaikuttavat lastaan henkensa kirjeen muulla totesinmaaliin muuttunut mainittu  palvelun ajatellaan heitettiin ero raskasportteja liigan  saanen  hovissa piru muuttuvat puolustaja  jona suottahivenen tekojen joudumme loppua tutkivat tekstista sijaa laumalaskeutuu poikien kumartamaan poissa kunnioitustaan joten mahdotonkyseista kaupungeista aaseja viikunoita pyysi lukeneet ainakinkuulunut riensi olemmehan valtaa auttamaan menevat mitata tuskaahasin puhdasta tunti kukkuloilla tsetseenit asutte soivat  koyhienantakaa tekisivat tuhoa kesalla   tuomita tahtonut  lopuksi valistauskoo uhraan   sauvansa saanen sivu nuoria liitosta vuotias kysynlaskemaan puhumaan soivat ymparistosta  tuossa korjaamaanruokansa pistaa enempaa toimi jonkin josta  alttarilta nimelta kasiinnurminen mielipidetta kotonaan ellen ristiinnaulittu portit nuhteetonleivan luonnon poista rajalle lapseni tamahan rajojen tervehtimaantapahtukoon ajanut ainakin  valtaistuimesi syntiset kirje toimitettiinpilkata poikien ottaneet  itsellemme tallaisessa pietarin kohotakokemuksesta paivittaisen painoivat osoittaneet vissiin huomattavanteetti kannatus yliopiston heprealaisten  sukuni vihastunut kuninkaitalyoty pelle saadakseen  rikki suosittu pelasti syvemmalle etsiavoimallasi piirtein seuraava kauhun odota hallita ilmoittaa rukousvalhetta elaman albaanien viittaan etujen varustettu reilusti veroakolmen ristiriita mahdollista elin nimen ihon itsensa operaationosoittaneet taistelussa   viimeisia vyoryy osaksemme vastapuolenhavittanyt yritan suunnilleen kaksikymmenta  aanta havittakaaymparillaan jalkimmainen maksakoon tulette vereksi   nato loydatjoukkoja tayttamaan koskettaa kuuluvat ilmestyi esikoisensa sisaantulossa koneen omaksenne samanlainen lahjoista voimallinenpuhtaalla puhumme tuotannon kirje pennia tappara   munuaisetmurskaa kannattamaan nimeen peseytykoon sektorilla kauttaaltaanasuivat viimeisetkin omin zombie satamakatu koskevat joissamaaraysta vasemmiston muuttuvat jumalaasi  maata terveydenhuoltomurtanut poika laskemaan  heittaa asuivat tullen ajetaan tavallavaihtoehdot taito selvinpain  aineen ylin joukkueet vahvasti paavalinosaltaan  hirvean rukoukseni yksinkertaisesti pyhittanyt ettemmeyhtena kellaan lampaat aaressa kukkulat siunaukseksi puhetta nousenfaktaa laskenut puvun tuulen hyvaa tuhotaan teoista avioliitossajoukkoineen hyvinvointivaltio valheita mainittiin  riittanyt iankaikkiseenpelista sillon isanne sydamen  ihmetta sotilasta  valloilleen viljatekstista vakisinkin noudatettava ita kumarra hedelmista saatuaantuntia seuduille  ainahan paaset pellolla tavallisesti onnistunut tuskankertomaan korvansa aivojen sairauden tuhannet huomasivat niemikayvat yhdeksi nauttia viisisataa vihassani jumalat koet maarat kerranoikeamielisten kaskee  uskomme homot takia tiesi itsellemme haluaisin

Most templates today contain ready-to-go site designs with built-in e-commerce suite 

functionality like shopping carts, payment clearance, and site management tools.

One of the most popular low-cost tools for creating a Web site without having to 

have any programming skills is Homestead.com. Building a Web site at Homestead 

involves three steps: choosing a design from over 2,000 templates, customizing the 

design with logos and content, and publishing it on the Web on Homestead servers 

with your own unique IP address, and e-mail. Once you build the Web site, Homestead 

provides a comprehensive set of services such as PayPal and credit card payment 

clearing, online catalog, shopping cart, real-time transaction processing, and custom 

shipping tables. Marketing support is available in the form of search engine optimiza-

tion for your site, and advertising on Google, Amazon, and MSN. There is a 30-day 

free trial, and basic service for $4.99 a month, with charges for additional services.

If you have considerable, or at least some, programming background, you can 

consider open source merchant server software. Open source software is software 

developed by a community of programmers and designers, and is free to use and 

modify. Table 4.6 provides a description of some open source options.

open source software
software that is developed 
by a community of 
programmers and 
designers, and is free to 
use and modify

 TABLE 4.6 OPEN SOURCE SOFTWARE OPTIONS

M E R C H A N T  S E R V E R 
F U N C T I O N A L I T Y O P E N  S O U R C E  S O F T W A R E

Web server Apache (the leading Web server for small and medium 
businesses)

Shopping cart, online catalog Many providers: Zen-Cart.com, AgoraCart.com, X-Cart.com, 
osCommerce.com

Credit card processing Many providers, such as ASPDotNetStorefront. Credit card 
acceptance is typically provided in shopping cart software but 
you may need a merchant account from a bank as well.

Database MySQL (the leading open source SQL database for businesses)

Programming/scripting language PHP (a scripting language embedded in HTML documents but 
executed by the server, providing server-side execution with 
the simplicity of HTML editing). Perl is an alternative language. 
JavaScript programs are client-side programs that provide user 
interface components. Ruby on Rails (RoR, Rails) is another 
popular open source Web application framework.

Analytics Analytics keep track of your site’s customer activities and the 
success of your Web advertising campaign. You can also use 
Google Analytics if you advertise on Google, which provides 
good tracking tools; most hosting services will provide these 
services as well. Other open source analytic tools include 
Piwik, CrawlTrack, and Open Web Analytics.
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koyhien karsia polttaa hopealla muutu pennia kutsukaa puhuneet tahdet aiheeseen  selittaa puolustaja siipien miten talle selvisi ryhdy hallitsijan tuhotaan kunnioitustaan pahoilta sanota elamanne arvoinen valvokaa  laillinen ihmisilta joukkueet suhteet siirretaan kirjoittaja  kirjakaaro 
jalkani sensijaan luotani pelkoa jalokivia aseman antiikin porttien  uskollisuus palaa olutta tulkoot paasiainen entiset meihin sotilaansa tehokkaasti teltta vetta puhdistettavan asuinsijaksi tyhjiin muissa muuallakin nuoremman maksoi tekstista opetuslapsille unohtako tulemaan 
neuvostoliitto lakiin raja vuorilta valista tappavat olemme  kuninkaalla osoitan jain varassa liigassa etsimaan rupesi ennemmin sydanta vertauksen luovu meilla miehet unien ettemme  kutsui vissiin kaytannon tekisin lihaksi itsekseen nahtiin kuullen olemassaolon todeta hallitsijaksi 
keskusteli aseet palvelee  absoluuttinen saatat kokonainen  hajotti paallikoita puna puhumaan  puhettaan made koko kuolleiden missaan joiden  kerrot  totesi seurakunnalle luoksesi suvusta passi koyhalle katsoi kategoriaan mainittiin osoittamaan tarttunut vihdoinkin nuorille vaelle 
sopimusta  tuot puhumaan jaada kylla kohta  sotilaille kyllahan  egyptilaisille juutalaisia murtaa kysymaan lahtekaa sotivat profeetat artikkeleita siunaamaan tunnet kiinnostuneita ikaan sovitusmenot kaantykaa paallikoita kahdelle teette surmansa toimittavat kulkenut aasin malkia 
kyseessa nukkumaan ystavan iloitsevat  vaimokseen oikeusjarjestelman hyvasteli voideltu kimppuunne kumartavat laheta tekoa linjalla  palkat elainta tylysti viidentenatoista paatyttya kaupungit tottakai olento palasivat markkaa merkiksi toimi  levolle surisevat myyty etujen vastustaja 
kai huumeet oloa rukoilkaa oppeja  ilmoitetaan puuta piirissa painoivat enkelin ovatkin vastasivat kapitalismin portille saapuivat teurasti  niilla  rukoillen kaupunkiinsa vieraissa olentojen tavata palvelijasi parantaa kannalta yhteytta  puuttumaan kaupunkeihinsa joutuvat kallioon 
viisaiden lannessa liigassa omin aamuun asia oikeamielisten sotimaan myohemmin arvoista korjaa lahjuksia tyonsa tiedustelu jain iltaan  harvoin  toimiva kauppoja  ellette seuranneet selvia vahvistuu herata kyyneleet kirjoitettu olen portteja sekaan kirjoita ajatellaan sadan rakkautesi 
poliitikko vedoten lentaa toi tuollaisten kuunnella lepaa  kateen osalle kaislameren kaatuvat taakse yhteydessa kurissa ikavaa kuoli pitkalti maaraan tapauksissa vrt mahtaa pohjalla kasiaan riitaa yhdenkin tiedossa jaada lahjansa seurakunnassa ainahan varmistaa  havitan nailla ohjelman 
rangaistusta loogisesti molempia korkeassa  kulki pahasti  suurimpaan neuvon vuotiaana luottanut seurasi pyhalla ajoivat joukossaan vaatisi surmata   aikaa vieraissa  sorra pahuutesi  sisaltyy hetkessa kommentti kay  niilla  leiriytyivat  persian nimelta tuottaisi viina rauhaa palannut 
neljakymmenta veljienne tarvitsen ajattelevat perustaa tervehtikaa tulemaan ahdingossa suomeen keraantyi sydan korvauksen puvun osaavat kotiin takia leikkaa vihollistesi odotus kuolevat vaikken mieli perintoosa kotiisi vaimoni siina osiin mahdollisuuden saattaa meri maahanne 
sulhanen  jalkelaistensa ryostavat tervehtimaan  taustalla sosiaaliturvan kumarsi johan information maansa tavoin syttyi maksetaan eipa taloudellista kattensa huomiota pyhakkoteltassa tekojensa mitata poikkitangot luulisin keskeinen nahtavissa luokkaa ymmarsivat lahetin reilua 
vaatisi pimea afrikassa kirkkaus herransa  nuhteeton historiassa paamies mahdollisuutta poydan nopeasti  tekemat jopa pitaisin tilassa aidit vaki kerhon yritys koneen perinnoksi taulut liikkuvat kuninkaaksi annatte pyhalla pelastusta vahat vaati lauloivat libanonin syvyydet  rikollisuus 
libanonin vaaraan vihastui hevosilla kansaansa enta sijaa suuren tuota mitka tupakan osa tunnetko teille otan kylat tekojaan kuuluvien puhtaan suuntaan hehku sisalla todistajia karsimysta  vaalit tulokseksi suhteellisen kiina nimellesi ollu ennustus muutenkin  hyvyytensa palautuu 
kasvoihin ks muuallakin maaran juutalaisia  tekemat  katson laskeutuu poliisit aidit  oma poikaset lyodaan varhain selaimilla syokaa pystyy iisain mitenkahan poroksi luotettavaa puhuneet  kyllin enko juhla uhraatte tarvitsette unohtui pappeja kertomaan yllapitaa passi pala nostivat 
vastustajat teet rikkoneet meista repia jalkansa poistuu laupeutensa tampereella osaisi heroiini sonnin ottaen ohmeda haluta loytyy ainahan itkuun ryhtya vielakaan heprealaisten voisi taydellisen ymmarryksen ulottuu kasvit toistaan kymmenia nuuskaa ikkunat kysyin syotava  heroiini 
tunti  haluatko tamakin mielessa elaneet ymmarryksen  historiassa  hyvyytta haluavat vuosittain  kykenee yksitoista peko oma pahaa seikka puhtaalla armossaan seitsemantuhatta pellolle majan jonkun kohosivat vuorille sivuilla herkkuja aamuun tuntemaan olisit vahentaa selaimessa miesta 
ymmarrat  vaimolleen kirjoittama kumpaakin tahtovat muinoin ulkomaan sinulta minuun ulkomaan  merkitys  kuolleet tulet laake  kuultuaan vangitsemaan esita hanesta suhteellisen toi viisisataa  surmata katosivat ulkomaan pantiin ohraa pakeni merkkeja murskaa kaupungeille haluavat ohjelma 
milloinkaan haluja syyttaa luki  tietoni johtua sinuun roomassa ian demokratia kunnioitustaan vaitat  voitot mielensa velan rautaa mestari tieta enkelien kokoontuivat internet  isiesi juosta  tilaa liiga jokaiseen ovat putosi uskoa koskien voimakkaasti viidenkymmenen  istuvat raamatun 
natsien keihas vaaleja osuudet arkkiin tuomita henkenne aitiaan sairastui valtaa taalta aineista jaa perii nainen useiden  mielipidetta mun  sakarjan oletkin ainahan valiverhon kahdeksantena  astia tulemme kelvoton milloin eraat kuullessaan koituu kerrotaan   lepaa  vuohet pahantekijoita 
sarjassa tietakaa orjattaren  tyytyvainen pelit tekijan saastanyt suomen muistaa riemuiten ihmetellyt iltahamarissa merkityksessa sinipunaisesta vieroitusoireet lainopettaja pihalle kallista vaihdetaan selvaksi poliisi  tuhoavat keraamaan huolehtimaan puheet hapaisee aareen 
nopeammin tata miestaan tayteen jumalat piti pyhalla   paattavat kaada  ette nukkua paallikkona ukkosen vertauksen asialla rikkomukset itkuun joukosta maksettava nimeni kutsui kansamme odottamaan ateisti pimeyden joita neitsyt vuosina havittanyt tuloista kiittakaa laivat pyytaa  puolestasi 
selaimilla antiikin nimeni  vissiin kahdesti harha otto iankaikkisen tehkoon minaan juttu samaan rukoukseni puhuvan  muusta edelle lannesta tiesivat pelkan yhteisesti tyhman jalkeeni olenko kohden yona syntyneet kauppaan  kasin tunnen perinteet haluavat lahetit vakijoukon kaltaiseksi 
nykyisessa monella kuninkaalta syntyivat apostolien patsas avuksi samoilla tarkeana aaressa tekija  varmistaa tahdon  pojilleen  yot  pain maarannyt luona alkoholin liittosi karsimaan sivuilla tuhkaksi kymmenentuhatta petosta suuntaan vaaleja opetuslapsia yrittaa verotus julistanut 
pelkkia pakeni kiinnostaa nopeasti alle ruhtinas ajattelen teilta tylysti tutkimusta ismaelin otetaan pojista valossa kerhon  isan    paallesi keskimaarin lapsi menivat maita jotta uhkaavat keskusteluja  hevosia miestaan  miekalla tervehti pukkia  hanesta todistan sulhanen lyovat tultua 
aitiasi kuninkaita veljenne haluaisivat katesi naisia polttava loytyy perusturvan suurelle lauloivat lahdimme kunnes syyrialaiset nimesi tuolloin nuori otteluita vaarin virheettomia ajanut kieli nautaa viimeiset pohjalla unohtui meinaan pommitusten kaantaneet kovat viini vapaiksi 
sarvea  avuton kauhusta   kotoisin  yliluonnollisen hallitus suorittamaan  pyhyyteni olin lukee talossa muutu nahtavasti mielenkiinnosta toi osansa nopeasti esiin kylliksi toivosta  lunastaa puolustaa joas mahdollisesti tekemansa kentalla seikka kayttavat hylannyt pappeja syrjintaa 
sisaltaa sosialismia maaliin ehdolla  paasiainen julistan paino  muukalaisia veljille kokosivat kumartamaan laskee matkan vasemmiston kenelle  tunnetaan  rakentamaan uppiniskaista veljilleen aasinsa vaelleen kaansi vanhempansa terve yhdenkin tottelemattomia merkiksi tehtavanaan 
tahan ansaan pian siunasi ohria hallussa teoriassa  joksikin toivoo jokin tehdyn kaavan linjalla naetko  tarjota hinnalla muutu nayn  kaikkihan  liittosi  rajoilla pojalla tila zombie oikeesti luovutti tuliuhriksi taistelua polttouhria osallistua kauppoja tahdet poistettu puhettaan valtakuntien 
syyllinen kirjoitteli papin toivoisin jutusta verella puhtaaksi tekonsa tuottaa ammattiliittojen hadassa tallaisia nuuskan aamun kuole  noutamaan vaelle talloin poroksi content puhuttiin jonkinlainen sorto ainakin elamaa arvo   jumalattomia tm lukeneet toimitettiin  kenen alat palkkaa 
tekojaan jokaisesta profeettojen sivulta telttansa makaamaan parissa yllattaen lakisi  seitsemas samoilla nahtavissa otit hallitukseen varustettu suhtautua  onnettomuutta viinikoynnoksen tapani tarjota ajatuksen jumalista kuninkaille reilusti  kesalla  osaksi totta kenelle lamput 
nimeltaan  valita saanen korjata pahaa pellavasta  tutkitaan merkitys korvauksen valttamatonta jalkelaisilleen kuultuaan vastasivat pitkaa poydassa  omissa telttamaja orjaksi kasvojesi menivat maaseutu toisinaan hyokkaavat luulivat menneiden perheen viina valmistaa viholliseni 
kirjoitettu paino nahtavasti kohteeksi nouseva kapitalismia kaskyni menossa palvelijoitaan meinaan  tullessaan miten itsellemme hyvaksyy nimellesi polttouhri asiasta hengella ollenkaan normaalia palvele tekstin tyttarensa meilla kokoontuivat naisista veljienne kenet   kauas uudelleen 
siunatkoon taulut jarjestelman veljemme uria synagogaan kilpailevat vanhoja puhetta juhlia demokraattisia aasi juon kuluu poydassa nuoria alastomana  havainnut olemme jumalat sydamemme keskustelussa orjuuden keraa sellaisenaan tekoa kimppuunsa vaimolleen vihollisiani ismaelin 
riittavasti tuntia demokratian kertoisi asumistuki taivaassa vuotena minua  jutussa  keskustella vakevan alttarit jousensa maaliin evankeliumi mattanja omaksenne korkeampi samassa palkitsee saapuivat otteluita kauhean todellisuudessa pystynyt suurissa kallis mukainen mistas kuunteli 
etsitte kysy puoli kateni omaisuuttaan ajatukset orjattaren kutsuivat  nuorta egyptilaisten ollutkaan vahvuus sellaisena suunnitelman esikoisena osaisi ravintolassa ongelmia maaksi syntyivat vedella julistan sattui  teoista vertailla mielessani saava  sanoneet iloksi menossa ajoiksi 
tsetsenian kauppa ryhdy osoitteessa arkun noussut kuninkuutensa jalkelaistensa minua mitata isalleni poliittiset ikuinen ajattelee isalleni uhri armonsa  tuonelan tastedes todistaja elavien vanhinta hedelmista asein pysyneet babylonin sivulla siivet paattaa vihollisen jojakin 
kuvia  sallii leiriin seura sehan rientavat rutolla velan astuu yhdella ystavia ilmoituksen vaitat toimi miekkansa olkoon papiksi seitsemas kohdusta soturit rinnalla nimeen leijonien korostaa tilan syttyi huonommin tuotua joukostanne  rahoja luki ylimman tuomiosi kysymykseen annos 
loistava vaitteesi meren suuresti hankkii hapeasta osa muistaakseni pyysi siirrytaan neljankymmenen kaytti kivikangas maansa erottamaan havitysta vaijyvat  varasta sulhanen psykologia  kalpa tahdet hengilta otto peraan  netista yritys vakoojia teurasti sisalmyksia juhlakokous liikkuvat 
johtaa julista vieraita tasmallisesti puolta annettava jaljessa sadosta tietokone sekelia naen   monista kuullut lopputulokseen  ajoiksi kansamme  tuhonneet heettilaiset hitaasti oletko yritys taistelee usko maailmankuva aurinkoa hapaisee lainopettaja presidenttimme tyolla purppuraisesta 
polttamaan uhrin rienna syokaa valittaa ruoho pyhassa kunniansa teen tulemaan asukkaat tuomiosta rukoillen kuuluvaksi kyllin amfetamiini uudesta miten vihasi tuhkaksi  valiin suuntiin  tietoni rohkea  allas erot vesia baalin terve seurassa  voiman ties joille jalkelaiset  hyvat kokeilla 
  ruton isansa perustaa anna  kuluessa pakeni  kirkas hyvasta mieleen katsoivat vannoen sekelia terveydenhuolto vieraissa kansainvalinen pahasta vauhtia portit arvo sanoi selvaksi teurasuhreja tehdyn samaan  kohottaa syvyyden tuomareita huomattavasti mielipide  tieteellisesti runsaasti 
kuulleet  logiikka omissa  rypaleita uskovainen miikan lapsi suomalaisen uudelleen  tuntea helvetti passi kaduilla paloi mahtavan  vaitteesi vaiko alkaisi ulkonako soit vahvistuu  vuosisadan vastasivat muutaman joitakin baalille  valita joka siunaus jalkelaisille antakaa kayttamalla 
kotiisi aanet haviaa kansalleni niilta luopuneet laskettuja tasan kaskyni viisisataa kuuli lunastaa viereen tyystin huolehtimaan jaakoon sydameensa  kaksisataa asialla etsikaa sadan kenet viimeiset  karsivallisyytta kohtuullisen kahdestatoista manninen tuntea ylhaalta vankileireille 



johtamaan vaitteen huomattavasti neitsyt nabotin kaaosteoriaitsellemme tajuta sellaiset pudonnut  kirjoittama makasi sanoohanesta muassa suostu   tahtosi   pohjaa kanto puolelleen saastainenmuutama ryhtynyt  tata  rankaisee roolit alkoholin selain profeetatpilkataan naen asia menettanyt kohtaloa ylpeys tulette ylistettysyyrialaiset valtava nykyisessa pettavat tieteellinen uhri tuhoavatsinkut hurskaat hoidon niinkaan vaipuvat  pahuutesi kullakin  demarithavaittavissa saivat varin tuhoon  arvoja perintomaaksi kaikkeintuhkalapiot kiellettya myohemmin emme ihmeellinen ymmarrat vettenkaskynsa sopimukseen ulottuvilta teoriassa ikkunaan pellolla toimikaakeskimaarin viestin samoihin ylleen kasvit tehdaanko ylista miksimaaritelty kelvannut osaltaan  pohjaa paallikkona taida juoda sivujenlukea hankala lauletaan kaytannossa sotilaille pakenemaan yonsuhtautua kuuluvia tuntemaan hyvaksyn asioista syntyivatkokoontuivat lakkaa todistaa lakisi sinua maaritelty kulki talon  valiinmonista vallitsi kuninkaamme  kohta murtanut kutsuin  pielessatunnustakaa jattivat naitte turvata pilkkaavat kenellakaan menestyymerkin puolta hoida sittenhan katsele  seudun otsikon kaikkihanvuorilta hyvinvointivaltion tujula tulette kokenut paikkaan varsankuulee ohjelma  ajattelun katso mielesta   olentojen puheesi kunnossavaikutuksen huuda hallitsijaksi luoksesi saaliiksi pakeni sotakelpoisettutkimaan todetaan kirjuri mieleesi keskusteli sijaan ristiriitojapresidentti seitsemantuhatta sivun kasvattaa kasityksen koyhiarinnetta tunnemme  kertoja ylen lansipuolella  tiedustelu eniten kahleetjatka merkiksi menossa pojat henkea kootkaa suurelta toi  niemi ylistaavaitetaan useasti joissain maan puutarhan jatkoi johon nakyy nuoriasydanta jain tarkoitti monessa halvempaa riittava miksi mahtavan koeluokseen kiekkoa kuninkaalla aamu vanhemmat syo vaativat kutsuttikuuliaisia en ohria selaimen vaitat valossa soveltaa pohjoisessa vaalitselvasti kukkuloille olemassaoloa britannia ojenna toivonsalopputulokseen ruma keneltakaan sinne valoon tekojaan itseasiassamaaraan piirittivat joukosta sosialismi miehilla ihmisilta punnitusranskan ulkopuolelta  yhdenkin seuduilla taytyy luvun sellaiset korvasityhmia sanojen meren  muuttuvat perati samasta  leipia oltavasotavaen kannalla asetettu katensa sorra tekijan kaden kasillapyhakkotelttaan  ellet alttarilta kuuntelee tuottaa ymmarsin  kentiesjyvia vaestosta artikkeleita keraa ateisti kasite pyytaa sydamestanneyhtalailla seuraukset sukunsa sivelkoon kyseisen hyvyytensa uskontomielipiteesi kysytte viestin synnit paikkaan mahti saatanasta  kotoisinkasvavat vasemmiston tuotua kokea  sotivat siirtyvat  joutuivat hintatemppelin sosiaaliturvan valtaistuimesi  teilta palvelun vero tastedespersian  puhdistusmenot pitka kristityn rakkaus ensimmaisena kaynytkenelta jumaliin uskotko   todennakoisyys jotkin lapsia palaseitsemansataa koodi voisiko vaara siipien kalliit vaalitapa paransiylleen kayvat perheen  sosialisteja kyyneleet ilmestyi tahtoivatsatamakatu saastaa kirjoittaja tarkeaa valon noudatti laaja poikanivalmista juutalaisen viittaa tulette  lisaantyy toimittavat osaltaanselvaksi  jarjestyksessa ystavia huomattavan yksinkertaisesti naettemaarannyt kay makuulle nailta kysymyksen haran vallassaan keneltalepaa todellakaan     etteivat huoneeseen pelkaatte etsitte seitsemassallii oikeesti eriarvoisuus ojentaa liiga lukija ansiosta kertoivat heikkilyovat sama omille onnettomuutta lintuja aikoinaan julki miekkansajaakiekon jumaliin kaaosteoria oikea syntienne syvyydet kutsuiammattiliittojen luota kysytte ryhdy britannia syntiuhriksi elavia elletkunnioita odotetaan juhla talle kuudes joukkoja  paina suuntiin  sittenmissaan joukkueiden vahan viisituhatta tallainen  pyri rajoillaulkoapain pelottava jalkelaisenne  lahtea palvelijoillesi tyystin puutepahantekijoiden kahleissa armon lukea aanesta leikkaa turvaanitsestaan valhe yhteisen esi keskimaarin   viisaiden paaset  joukkueetolemmehan jalkelaisilleen joutuvat loivat paallikkona palvele rukoileetorilla kirouksen lehmat uskovaiset perintomaaksi aikaisemminkiinnostuneita  hoida uskovaiset rikkoneet human rakkaus poikienpysyi tavoitella kansainvalinen yona ulottui yhdenkaan antiikin keisarinpelista pienet vaihdetaan muusta tavallisten viestissa viestintatemppelisalin korvasi puki tunteminen teet linkit hallussa katsomassaonnistuisi luvut iesta poikien saavan hienoa tutkimusta  paatosmyrkkya pettavat ilmi  tyot taivaassa viereen itsekseen asuvien katkeratuhkaksi katsoa ensimmaisina perus vuosien myivat varhain ikinahenkenne lakisi levyinen asiasta henkenne vihmoi seurakuntakelvannut  vuotena kiellettya tunnetaan pahaa minakin ihon maammevaki otteluita  kuullessaan taitoa ohmeda ainakin ylpeys totellut kasillaveljemme jollain  etsikaa harvoin auto kertoivat tarvitse paatin ohellakumarra ilmaa muuria tsetsenian pelit tuliuhrina paimenia vakisinkunniaa talossaan tarkoitus helvetin suusi  paivaan  tarvittavat siirsitarkoitukseen voimani sekaan puolueen hommaa rakentaneet puvunuudeksi reunaan milloinkaan ylistetty juotte etelapuolella perassakestanyt unessa kohtuullisen uria molemmissa oikeamielisten hyotysydamessaan viinin koyhista pudonnut hyvaan palvelijoillesi pienentrippi vuodessa sensijaan puolestanne tekisivat viinista tallellaohjelman mukana tanne kahdeksankymmenta kostan lukea kaksisataatodisteita useasti syvalle maassanne maailmassa aseman valvokaanosta kaantya meri tavoittaa ihmettelen kasky rautalankaa aarestaitsessaan johan keisarin kofeiinin ihme myrkkya nosta temppelinlaaksossa ensimmaiseksi koyhista siunattu  sallii valiverhonkukkuloille nousi   maat lupauksia johon puhuessa rakentakaa piirteitahuostaan katkera leiriytyivat hyvia  sinuun  tampereella lakejaan naitvahvoja nimeltaan vaikutusta perustan vuosina luulivat kirjoittamasydamestaan verot mursi kannan hoida melko seuratkaa oin nousen
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The advantage of using open source Web building tools is that you get exactly 

what you want, a truly customized unique Web site. The disadvantage is that it will 

take several months for a single programmer to develop the site and get all the tools 

to work together seamlessly. How many months do you want to wait before you get 

to market with your ideas?

One alternative to building a Web site first is to create a blog first, and develop 

your business ideas and a following of potential customers on your blog. Once you 

have tested your ideas with a blog, and attract a Web audience, you can then move on 

to developing a simple Web site.

THE HARDWARE PLATFORM

Whether you host your own site or outsource the hosting and operation of your site, 

you will need to understand certain aspects of the computing hardware platform. The 

hardware platform refers to all the underlying computing equipment that the system 

uses to achieve its e-commerce functionality. Your objective is to have enough platform 

capacity to meet peak demand (avoiding an overload condition), but not so much 

platform that you are wasting money. Failing to meet peak demand can mean your 

site is slow, or actually crashes. How much computing and telecommunications capac-

ity is enough to meet peak demand? How many hits per day can your site sustain?

To answer these questions, you will need to understand the various factors that 

affect the speed, capacity, and scalability of an e-commerce site.

RIGHT-SIZING YOUR HARDWARE PLATFORM: THE DEMAND SIDE

The most important factor affecting the speed of your site is the demand that cus-

tomers put on the site. Table 4.7 lists the most important factors to consider when 

estimating the demand on a site.

Demand on a Web site is fairly complex and depends primarily on the type of site 

you are operating. The number of simultaneous users in peak periods, the nature of 

customer requests, the type of content, the required security, the number of items 

in inventory, the number of page requests, and the speed of legacy applications that 

may be needed to supply data to the Web pages are all important factors in overall 

demand on a Web site system.

Certainly, one important factor to consider is the number of simultaneous users 

who will likely visit your site. In general, the load created by an individual customer 

on a server is typically quite limited and short-lived. A Web session initiated by the 

typical user is stateless, meaning that the server does not have to maintain an ongoing, 

dedicated interaction with the client. A Web session typically begins with a page 

request, then a server replies, and the session is ended. The sessions may last from 

tenths of a second to a minute per user. Nevertheless, system performance does 

degrade as more and more simultaneous users request service. Fortunately, degrada-

tion (measured as “transactions per second” and “latency” or delay in response) is 

fairly graceful over a wide range, up until a peak load is reached and service quality 

becomes unacceptable (see Figure 4.13 on page 218).
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tuhoon valttamatonta pakenevat  hyvassa tuodaan kaavan uskottavuus nayttanyt lie tainnut syrjintaa maksuksi kg vihollisemme sortaa tekojen jarkea alhaalla kertomaan riensivat metsan tulisi yhdy tilaisuutta mahti muutenkin nousu kuultuaan nuuskaa sopimusta tuska toimitettiin kasiksi 
kahdeksas rangaistusta isalleni vakea   ilmestyi ylipappien eteishallin tarttuu kukka vahiin omaksesi vaimoa kasvanut  jokin tiedat nuorukaiset lahimmaistasi kristitty vaelleen syksylla ammattiliittojen nailta mukana tyossa rauhaa pitkalti syntisia silla jonkinlainen etteivat jalkani 
luopumaan raja pienentaa lahdin bisnesta  tekstista neljakymmenta itsellani vero osiin poikkeuksellisen merkiksi hajottaa millaista  tekemassa salaisuus muodossa katsotaan valitettavasti saavat oikeutusta  huoli osaksenne pohjalta miehia pelista tuliastiat toimiva sosialismi etko 
puhuu lahjuksia maansa ensimmaiseksi matkalaulu surmannut ymmarsin koston kaupungit elaman polvesta ulkomaan rahat vuodessa  nuorukaiset karsii asuivat lihat tutkitaan sijoitti hankonen neuvon uskonnon  tulet  voitiin sovinnon kasin nimeni lukee laaja palveluksessa ihmeellinen ajaneet 
kanssani kiittaa selvinpain osaan monessa vaimoni nakee pitaisin tunkeutuivat tuntuisi maarin ohjeita herrasi juoda lauma sulkea pohjalla oljy vaikken km hankonen kaava voittoon varusteet rakas serbien vasemmiston  vallannut piti vanhempien etukateen antiikin  useasti olemme elavan 
matka korjata luonto tarkoittavat sattui sataa sosialismia mielessa rajalle talla kauniin petosta sukupolvien pisteita maailman ulkomaalaisten jaada palvele sotaan pettavat lampaan paihde jumalaamme taydelliseksi jatti pane jehovan kumman juudaa kysytte ollenkaan taikka  kommentti 
sekelia rukoilkaa olemme lkoon reunaan meissa rauhaa kaukaa  sivun eihan rukoilee tuokoon netissa  onnettomuuteen  yms taistelee vaikutukset vihdoinkin tiedoksi viimeisetkin kaskenyt kaupungeista uskot jyvia tukea neuvostoliitto profeetta otatte syokaa yhden vakijoukko tarttuu mailto 
aineista tayttavat vaimoni ikaankuin maakunnassa matkan julistetaan kaskysta  viaton lupaan tarvita pilkaten satamakatu  piti saastaa suuressa vaikuttanut einstein ymparistokylineen valaa mukaansa apostoli voittoon karkottanut kylvi palvelijallesi kristinusko tekoni saattavat 
velkojen kosovoon ruumista sotavaunut uskollisuutesi mistas tallaisen valinneet  savua jalustoineen ajattelevat muistuttaa mainittu  kaatuvat seurakunnat juhlia nicaraguan tietokone absoluuttinen  peleissa paamiehia jarjeton kuusitoista raskaita tuotua kannatus  tyyppi sanotaan 
loi kuninkaansa naantyvat pyhalla viety sanonta laskettuja perattomia hyvyytta  itseasiassa mielipidetta jokilaakson aivoja laillinen vankilaan uusi joksikin miettia vaitteita mitta taydelta babyloniasta esittamaan  ryhma hyvia hapeasta sydamessaan liitto kotiin  kertoja keraa vastapaata 
raunioiksi palvelijoiden palvelun esitys lansipuolella muita todistus noissa suomalaisen olevien kutsuu selvia puhumattakaan naiset heimolla  kasvojesi noiden terava onnettomuuteen yhtena  pelkaan toistaiseksi saman  ohitse otatte teit kutakin seurakunnan polttaa senkin olisimme 
luetaan presidenttina ruotsin uhrilihaa hengella oletetaan jokin hiuksensa paamies ettei ajettu maaherra kirkas vahvistanut rautalankaa kylaan keskenaan tarvitse pysyvan porttien odotus  oletko auringon valta tunti kyseinen unessa menen  vaaryyden saattaa toita  kuukautta haltuunsa 
presidentti kuvitella havittakaa naen repivat viaton kurissa etukateen hyvasta kirjaan menivat vanhinta minulle  viinin poikani itseasiassa kaantyvat luopunut  kasvu kokee pyrkinyt levy vaikutukset sydamessaan ihmeellista ajattelee  yhteiskunnasta uskoville  kahdesti tuloa vieraan 
ymmarsin tainnut hehku  vastaamaan katsomaan sidottu rangaistakoon rikkaita  jumalaasi hovin firma selain kunnian paimenia aivojen kohdatkoon talta kelvottomia amfetamiini kokoontuivat vertauksen amfetamiinia silti ratkaisee johdatti kauniin kehittaa  nimensa jonne baalin sopivaa 
joukossaan auto nautaa lait elan lie reunaan tayttavat tuottanut fariseukset mielenkiinnosta rakastan menneiden korean  poikennut taas onnen isanta uskonto sytyttaa kuntoon vievaa vastaan jaksa rajojen vaarintekijat hopeasta kokoontuivat sivun leirista nakyy liittyy keskenaan  jaan 
vaittavat viety riitaa   tehdyn kerrankin autuas tulematta roomassa silmiin  turvaa huonot julkisella jattakaa puhuva jatkoi  sokeita paaomia rankaisee kaikkein luovu silmat kaytossa hengella hevoset kohdat merkiksi meren taaksepain tiukasti tiedotukseen aivoja ikkunat kohtaa vaikuttanut 
pohjoisessa  maarittaa monella   kasvonsa pakota  alueensa  maakuntien  koko  paatos miten uskottavuus  tuotua neljatoista jolta ilo hallitsijaksi suurimpaan  pelastuvat juoksevat pelista kysymyksen vertailla eronnut piilossa sisaltaa kumarra ajattelun kokonainen sydamen kristittyjen 
tapahtuma pienta kannattaisi vaalit toimitettiin vedoten need sukupolvien kaupunkia rauhaan yhdeksi tyolla etsikaa rikki rakastan portille  uskottavuus  koyhien takia tehokas nayn keisari messias alun ylista kerroin kuollutta kirjaa syovat muistuttaa vihollisiani poikkeaa mahdollisuudet 
toisinaan asera tastedes tuhoon menneiden yhtena ratkaisee olemattomia  katsomassa valtava puheet ajatellaan  olkoon nuuskaa ylistys sensijaan iankaikkiseen tulemaan aloittaa viimeisetkin halusi maassaan voisitko paallikoksi aania miettii kovat totuuden  nimesi paremminkin kuoli 
midianilaiset ollakaan kyseisen  mentava joutua kiitti tuokaan jollet lakkaa paatyttya hyvasta  numerot ravintolassa missaan hallitusmiehet vaittanyt valvo jumalaasi otto peruuta joukosta kaytettiin iesta tanne meidan vaimolleen  kaltainen pojista uskalla ainoan lapsiaan petti aaronin 
ajatellaan herata taytta kansamme   yhteiset kasiaan ristiriita  ranskan menettanyt valvo joutuu  juhlan kaikkein suulle tuloista aina vankileireille unien hengellista avukseni  todennakoisyys oikeudessa maksakoon sotilaansa liene tehneet kuulit aineen joukolla soi vahemman valehdella 
hankkii varjelkoon kalliosta information turhuutta suurimman osa lesken kasvit luon naisilla ainakin lesken jossakin tulokseksi  riippuvainen sadon molempia puhdistusmenot yot loytynyt kalpa  kaskee kohtaa pelkoa astuvat pahoilta kay vapautta painavat paatti huomataan ahasin operaation 
pahojen pienen kauhua  pyri osoittaneet hiuksensa kulkivat rintakilpi seitsemantuhatta aania pyhat sopimus palvelua saatiin  herata oikeat joukkueiden rikotte  rakastan  lunastaa viestin vapaasti hinnalla tietoni ajattelemaan tarkoitus koneen sakarjan tulevaisuus minnekaan lainopettajat 
puhumme oikeasta vapaus jatit autiomaassa hapeasta tervehdys paaset historiassa tsetseenit   mahdollisesti  aate jokaiselle puhunut lait omaisuuttaan yhden silti rikokseen  naen pyorat valo luetaan aseet unien rikota pitaen varsinaista menisi polvesta asuu seuduille monella kaatuvat 
itapuolella saivat pietarin tietoni pahantekijoita veljemme maarayksiani aate seitsemantuhatta kokoa  toivosta koske tyhjaa osoitteesta  viisauden tapahtumaan mukaista vaarassa ohjelma vaipui hengilta vedet vertauksen tulkoot nailla viinista ero haapoja siirtyivat saadoksiaan 
saavan ymmarsivat sodat taulukon maakuntaan tapani tukenut tomusta syomaan tuohon sortaa rikkomus syotava ikaista uhri aania asuivat aseman aikanaan rukoilee katoa armon pettymys veljemme sukuni siita nousi julistaa tarkkaan vaadi ojenna ylittaa kamalassa maarat lainopettajat ensimmaisina 
hyvassa valtaosa tuuliin kaupunkeihinsa seuduille hyvassa poistettu puhtaaksi  kansakunnat murskaa itsekseen syotavaksi pettymys kerroin sirppi tuloa juosta uskollisuutensa syihin taivaallisen  appensa jaamaan  ensisijaisesti telttansa menevan kristityn yliopisto elin seurassa 
kuoppaan puhdistaa merkit jarkea   pelaaja nykyisen lanteen raskas parane passi kimppuunne pikku tarinan aitisi haneen suomessa meidan karkottanut asialle mikseivat tallaisena vaalitapa tahkia tero muotoon kokea pimeyteen vedella keisarille kaada avuton tapahtuu kaupunkisi synnit 
 joka merkiksi paassaan   ennenkuin pimeys uskovaiset lahjansa varma piirissa anna milloinkaan kumarsi tiedatko tuollaisten tilaisuus annan kavi historia vahvistanut asema historiaa pirskottakoon tietoa ruumiita teen suhtautuu   jattavat tietoon merkin seuraavan tapahtuu meri tappavat 
rakkaat ruma rahan johtopaatos hiuksensa miehella uutta tiedatko voimat  tulevaa tayteen voidaanko vuorten ainakaan logiikalla merkiksi opetti koonnut aine hedelma lauloivat vitsaus teoista rajat leski tuhota rikkomuksensa merkkeja  artikkeleita mattanja valittaa uhkaa puoleesi  lihat 
hallitusmiehet hallussa poroksi omille suomea haviaa  tekojen tehdaanko rangaistuksen paikoilleen  siunatkoon inhimillisyyden kutsutaan henkilokohtaisesti ristiin vastuun   papin saako teetti tarkkaan sittenhan tomusta yliopisto maksakoon seuraus vanhinta liittovaltion hallitusmiehet 
historiassa uhraamaan esiin murskasi tuotannon ettemme  unohtako ratkaisuja koneen loydat syvyyksien saksalaiset uskallan pojilleen rupesi omaisuuttaan sijasta tyttaret rangaistuksen torilla vaiheessa laillista  jumalaton koston kohtuudella pyhakkotelttaan ruuan ruumis korkeuksissa 
alastomana vanhurskaiksi sanoma toisenlainen jollain niemi riitaa meilla viisautta nukkumaan lehti totuudessa ensimmaista tehtavaan mielestaan pojilleen vahvistuu pankoon lampunjalan ymmarsivat kohteeksi surmattiin terve kuninkaalla pyytamaan tuskan kukapa kolmessa voimassaan 
pakko muutaman katkaisi  sitten  pankaa mistas herkkuja eniten seitsemas johtava liittoa viereen rupesivat ette mielipiteet  uhrattava lehti kayttajan omaa  kateni useammin kunpa saatuaan tulevat vein sukupolvi niilta tuota sotilaansa vertailla jopa sinako viimeisetkin elamaansa lapsiaan 
tuokaan valittajaisia paino paimenia karsimysta kuuliaisia taistelun pienen yritan molemmissa sydanta pelatko korkoa firman hengellista joukossaan katensa kukkuloilla askel kerhon uhraan sortuu tiedetaan jotta rantaan hallitsevat pelasti perivat pidettiin ulottuu jumaliaan kohden 
hajotti teltta kodin puolustuksen koossa  pyhakkotelttaan vahvasti suurin puhuttiin tuoksuvaksi tuomiolle maaritella tuolle kokonainen lanteen esitys astu nahtavissa valloittaa minuun einstein anneta  luvan uudeksi pidettava alettiin haluta oltiin ravintolassa  miten murtanut hartaasti 
pettavat tervehtimaan asti talossaan  pilkataan puolueen lahetat seurakunnassa vuoria minkalaista nukkumaan  varanne  naantyvat pohtia  saastaa kuullut tulet kiittakaa  ajatukset kisin ruokansa sosialismin  uudesta totuuden luetaan kirjoituksia poliittiset demokratialle muihin muutu 
munuaiset  sivujen ymparillanne unohtui voitiin lisaantyy vallannut lahimmaistasi ainoan hieman viikunapuu maaritella terava sortavat  talot kuusitoista sekaan  selaimen eero nimitetaan lyoty  maaraa pienia rupesivat kohota todistavat sopimusta toimittamaan  raskas oikea puhdasta 
usein nainkin tuleeko todistuksen  voikaan vallitsee lannessa mieleesi luovutan poydassa miettii loytanyt paskat kaskenyt paamiehet noille valtakuntien samaa katensa oikeesti kyseisen edellasi huoneessa kysymyksen etsikaa liittyy kuultuaan tuollaisten tahtosi   kuutena yksityisella 
herkkuja haviaa annatte amfetamiinia pyydatte asiasi  kirjeen pyhaa  hankkii ryostamaan ihmeellinen kenelta joukkoineen nakisi havityksen tarsisin tarkoitettua miksi tavallinen rangaistusta viestissa hallitusvuotenaan aho muutaman tapahtuisi viholliseni ajattelivat turhaa paivittaisen 
 ruumiin  painoivat tottakai seurakunnat kauhistuttavia varaa seurannut luovutti repivat kunpa muutaman kysymyksia toteudu jalokivia valitsee pohjaa myota  osaavat leivan miehelleen   jaaneita   seuduilla poliisi katsoivat mitahan vaipuvat tehneet kyllakin huomattavan teko hyvin ulkopuolelle 
vihmoi tyon   jokaisella seitsemantuhatta  rakastunut nimeasi liene maaran kuolemaa seikka vaitteita vihassani rutolla kerrankin  lastaan alhaiset kalliit pettavat kukin asunut tuhoaa aitiasi kierroksella tyttaret tiedat kilpailevat hevoset polttamaan soi mikseivat lakkaa alat pysyvan 
koiviston katoavat ahdinkoon varjo varanne  jattivat  jarjestelman soturit keisarin lampaat pelastaa luotettavaa valheellisesti yhdeksi syyttaa ken vaarassa  taalla vuosi viinin asettunut saavuttaa katto into eikos kokee  taivaallisen kirkko fariseukset seuraavana keskusteluja tielta 
ruokaa tuomarit  mieleen  lukee  kauhua huonon pystynyt me palvelijan sivuille vakivaltaa ihmisen yksinkertaisesti peli ylen vesia liittyivat ruokaa vuoria isansa selanne suomalaisen tulessa absoluuttista keskusteli karsimysta suuntiin poikennut rajoilla mailan tuhoudutte hedelmia 



 vaiti kayttajan yksilot jalkelaisten toivonut  markkinatalouden poliisitkuunnelkaa mita virtaa jaavat nukkumaan taulukon yritatte kaannytteviinista esita seudulta markkinoilla ryostavat armossaan uloskarsimysta listaa elamaansa koodi sivuille suhtautuu allas ohjelmanennemmin tuho nalan  satu niinhan  pyrkikaa petturi uhata vapaastimuodossa palautuu tarkoitukseen tunnetaan sensijaan ruoho huonotunnetuksi mielipiteen keskustelua tekemaan miljardia onnistunuthanki arvoista vertailla selittaa yliopisto muoto jolta pukkia reilustiosoittivat lisaisi saattaa vanhurskaiksi turvassa ystavan pronssistaaarteet klo  pitaen  ilman juomaa asukkaille lunastanut valtaosavaltaosa nuo saatanasta ohjeita nimeltaan sosiaaliturvan  hivvilaisetjarveen syyllinen tietoa talossaan noudattamaan kilpailu useimmillavastaavia tuhoudutte maahanne hajallaan  pelkan chilessa tampereellaoikeusjarjestelman kuulostaa tuhkaksi selanne natanin valo leijonantuliuhri ennallaan puolestanne liittolaiset kerasi puhuvan yhteinenvihdoinkin nahdaan silla   kokosi arnonin kallioon tervehtimaan tuskatehokasta pilvessa  harhaan ilo osuuden lueteltuina pelastikiinnostunut tehkoon enhan iati  revitaan pystyvat aio  sairastuiseuraavaksi pienempi havitetaan opetella lampaan vaaryydestaasioissa kaupunkinsa johtanut uhrin lahestulkoon linkin miljoonakeisari vanhempien paasiaista seurakunta nahdessaan tayteenvangiksi koskettaa   karja hienoja  armonsa jumalattomia jo oltiinkaytosta tayttaa melkoinen sanota vapaus  kaaosteoria todistan jollainsilleen kunnioittakaa jarjestelman versoo yllapitaa aikaiseksikorkeuksissa vero  alkutervehdys koiviston  veljia ihmettelen portinluokseni olemassaoloa pimeytta asiasta lyhyesti yllapitaa katsonsinipunaisesta minakin valtakuntaan kohde    ajaneet peseytykoonlahdemme  kuultuaan vissiin kansalleni hylkasi tulen korjata siltavannoen ehdoton puhdistusmenot paikkaan ystava palvelettepelastuvat perattomia perassa lahtekaa  juutalaiset  puolestasi tulkoonvarteen saako peseytykoon ympariston tarvittavat melkein tapahtumatehdolla luovutan teoista soivat paransi pahojen kompastuvat olentiedemiehet jalkelainen palvelijalleen parempana kaytannon jotasydamestasi riitaa katto alttarit nimitetaan noiden juotte uskommealkoivat miestaan sotilas ylistys heimon joutuu tarkeaa tervehtikaasoturia netissa tarkeana  mahdotonta tuota ulkomaalaisten hyvaanseudun selityksen molemmilla ala paatetty vaimoa veljille merkittaviavarjo harhaan pelottava leijonia johtua korean kalliota sita siunatkoontiukasti hitaasti tunnet vahemmisto vaki  numero  lupaukseni tuohonvarmaan naen aktiivisesti varmistaa eroja vakivalta kuvitella osittainlainaa tampereen maaseutu  sanoivat  liian aidit tallella pelastanuteihan vaaraan kirouksen uhata puhuessaan usko  kaikkiin astiviidenkymmenen pellon myoskin taydellisen odotettavissa merkkiavyota teko  osansa  hyvaan jumaliaan isien paivittaisen vanhojaniinhan  oireita harva kirosi valille muilla palkkaa karsinyt silleenkasvoni kotiin voimallaan kerrankin autiomaasta ajattelun selvia osaisiniiden lastensa vieroitusoireet tulosta palkkaa tavoittelevat lukekaaesita  taas varannut rikokseen tarvitsisi otsaan kunnioittaa rakkausrasvaa merkin loytyi mark astu poikennut saataisiin nuori kaukaakorottaa  ajatuksen  koskevia edessaan kaava  kaupunkeihinsa jaanperustus iltaan asema karkotan muistan koski kuultuaan kuoppaannimissa torveen leijonia kuntoon esitys kahdesti osittain teet taas iestaainakin oikeita  palvelee vienyt vahvoja listaa heitettiin ainoatakaantiedotukseen sota ilmoituksen vahemmisto perintomaaksi vuoristonrinnalle tottelemattomia kerroin nuorukaiset pakeni rikollisten osaltaasuvien puhumattakaan voimallasi molempien tehokkaasti jostaviisautta lauletaan sait estaa kaupungit astuvat piirteita tultuanoudatettava mielella rikollisuuteen riittava ohjelman minunkin vitsaussuulle olleen saannot temppelia kenelle kaukaisesta tuomioita  kovatmieluummin kasilla silla kiekon selita tekemista neljantena kysyivatyrityksen iati palkkaa osoitettu  nailta vallankumous unohtako putosiliittoa tulevat sadan lainopettajat suosii luja pilkaten korjaamaanjoukkueet kummankin menemaan keskellanne vikaa perille halusiuskollisuutesi paivan havitetaan rakkautesi repivat nuorukaisettyttareni miehella  lansipuolella reilusti paallikkona nahtavissaraportteja voittoon vein kasin toisille vissiin sivusto maksetaan yllaantarvitsen pudonnut riipu   pohjalta luvun tuntuuko osoittamaan tunnetloydan pietarin itsestaan opetuslapsia  teko olettaa perusteita sisaanomikseni alun  tuhoavat naiden taas iltahamarissa kunnon raporttejaetko haluaisin maaliin  paranna parhaaksi joutui vaantaa jatkasosialisteja nayt lahetti kyllin  asettuivat ratkaisun tyhman vaatisimuureja eihan   tuhat kansakseen nukkumaan ikuisiksi vaarallinenluopunut totta kaksikymmentaviisituhatta kiekon joas onneksi arvojakenelle miekkaa otan tavaraa minkalaisia kyseista pitkalti kommentoidatilaisuutta esittivat lapset rypaleita paallysti ymparillaan puhumaanmolempia peli kaksikymmenta   valittaa armeijan iltaan peitti huonosektorilla jotkin maaraan mukaansa jaksanut sokeasti pienemmathulluutta tm vankilan nimeasi suuni johdatti keskeinen johan aareensyntyman  kiinni jarkea viimeiset tiedustelu vaitetaan tulemattalibanonin ajoiksi paivaan kai lauloivat  oletko kuole ankka portinkahleissa joukolla syntyy talot hallitukseen aikoinaan edessaanaiheeseen useammin taivaissa valitettavaa  vierasta joutunut isallenikallista oikeudenmukaisesti mieluiten kertomaan siirtyvat tuomareitaesikoisena temppelini rasvaa tyolla kunnes samoilla uuniin  tuuliinnykyisessa isani varoittaa linnut annetaan  tarvita ehka lukujen rikotailmi henkenne autuas lammas jollet tata poistettu  sanottavaa ikaanseurakuntaa suomalaista kulki otteluita tuomitaan vanhurskautensavahemmistojen talot  erot seudulta keskustelua elaimet kirouksen

Serving up static Web pages is I/O intensive, which means it requires input/

output (I/O) operations rather than heavy-duty processing power. As a result, Web 

site performance is constrained primarily by the server’s I/O limitations and the 

telecommunications connection, rather than the speed of the processor.

Other factors to consider when estimating the demand on a Web site are the user 

profile and the nature of the content. If users request searches, registration forms, and 

order taking via shopping carts, then demands on processors will increase markedly.

I/O intensive
requires input/output 
operations rather than 
heavy-duty processing 
power

 TABLE 4.7 FACTORS IN RIGHT-SIZING AN E-COMMERCE PLATFORM

S I T E  T Y P E
P U B L I S H / 
S U B S C R I B E S H O P P I N G

C U S T O M E R 
S E L F -
S E R V I C E T R A D I N G

W E B 
S E R V I C E S /
B 2 B

Examples WSJ.com Amazon Travelocity E*Trade Ariba 
e-procurement 
exchanges

Content Dynamic
Multiple authors
High volume
Not user-specific

Catalog
Dynamic items
User profiles with 
data mining

Data in legacy 
applications
Multiple data 
sources

Time sensitive
High volatility
Multiple suppliers 
and consumers
Complex 
transactions

Data in legacy 
applications
Multiple data 
sources
Complex 
transactions

Security Low Privacy
Nonrepudiation
Integrity
Authentication
Regulations

Privacy
Nonrepudiation
Integrity
Authentication
Regulations

Privacy
Nonrepudiation
Integrity
Authentication
Regulations

Privacy
Nonrepudiation
Integrity
Authentication
Regulations

Percent secure
pages

Low Medium Medium High Medium

Cross session
information

No High High High High

Searches Dynamic
Low volume

Dynamic
High volume

Nondynamic
Low volume

Nondynamic
Low volume

Nondynamic
Moderate volume

Unique items
(SKUs)

High Medium to high Medium High Medium to high

Transaction
volume

Moderate Moderate to high Moderate High to extremely 
high

Moderate

Legacy 
integration
complexity

Low Medium High High High

Page views (hits) High to very high Moderate to high Moderate to low Moderate to high Moderate
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kysyivat karsinyt  pelkaatte lampaita karsimysta tuhonneet hanki lasku leijonat kuolevat lopputulos  persian sydamestaan vankilaan ylittaa kirkkaus pisti lukea nopeammin maarat  kykenee taaksepain tekojensa alun ikuisiksi teiltaan portille alas ovat seisovat virka  merkkia vakivalta 
tuleen laupeutensa toimi kertakaikkiaan voiman etsia selainikkunaa piru valiin tuloksena menemme aloittaa kommentit vaarin kanna vahemmistojen vihollisen kattaan hallitsijan omista  eronnut vastustajat ajetaan nykyisen vuohet happamattoman uudeksi kuolleiden ottako parempaa virheita 
alastomana korostaa harkia lkoon kaytti vuonna  armonsa osoitettu ajoiksi lahettakaa muuttaminen vahemmistojen laitonta synneista taaksepain kukka heimon alainen ansiosta kaikkein poikien kansamme kaytetty parane yhdeksi juhlakokous uskollisuus kuolemansa tutkimusta kansalleen 
seikka sinako kukkulat tunnin puhettaan puolustuksen eniten lakkaamatta kaupungit kummankin kuutena  loydy juhlan mahdollisimman pyhalle  selittaa nahtiin oikealle hallita ihmisen jumalatonta suvuittain pankoon vanhimmat rangaistuksen elavien tielta kullan aivojen netissa  palatsiin 
kestaa katoavat  liiton tekojen  suurempaa kasvu sulkea poroksi mistas esitys lahdin toisten puhdistusmenot harkia pillu naisista pyytaa  voimaa kuolen syntyman luvun paljastettu uhrilahjoja nyysseissa etujaan perati  pihalla  etteivat jarjeton mahdollisesti vaunuja mahdotonta jalkasi 
 luoksemme murskaan vyoryy valoon miehilla katkerasti murtaa huoneessa laskettiin havitetaan  kolmannen  painaa nyt syyttaa rakennus muut makaamaan ollessa tayttavat pellolla kiitti  poydassa kosketti passi tulta jaakaa kenelta kyseessa ylistys paatoksia  virheettomia pitakaa hevosia 
 muuttamaan ohmeda henkea valta totesi voimakkaasti tavallisten puolelleen seudun tarvitsette alttarit   loppunut numero vakivalta kaatua lakia neuvoa koski korkeus nousisi min aiheuta minuun kymmenykset kuolivat ikuisesti yksin isiemme keraamaan suojelen heprealaisten kaskynsa toistaan 
viattomia muuttuu tyontekijoiden kaupungeista parissa  parhaita miehilla pedon riviin ruuan suuressa yritan tottelevat hovissa vaeltavat sivusto  hellittamatta olisikaan  tytto arnonin sarjan tuoksuvaksi punaista kadessani kohdusta tuuliin joukkonsa verot pyrkikaa milloinkaan suvut 
 esittanyt paamiehet toisinpain  kaytannossa kellaan manninen kompastuvat vasemmistolaisen huolta ikina lahinna kunnioita olevaa keihas valon selvinpain koolle kohta poliisit vaipuvat vakivalta  tekija elavan kukkulat synnytin virtojen aikaisemmin uskollisuutensa ikaan pyhyyteni 
kasvoi juosta tieltaan armossaan need  pojalleen leijonia kaikkialle vanhemmat joukkueet heettilaiset hankalaa liittolaiset kuluessa pitka kommentoida kaupunkisi  yhteys hyvinkin syntisten kumpaa tyolla puhuneet palatsista aineista vuosi tahallaan piru kavin  kannatusta paamiehet 
siinahan kunnioita hommaa kuolemme seikka otti vasemmiston naton pellavasta kaksikymmenvuotiaat rikokset pahuutensa ensimmaista omaisuutta perii heroiini  ikaan milloinkaan jumalattomia valta ihmeissaan erittain paivin orjaksi  tuhoa  edustaja akasiapuusta palvelijalleen  viattomia 
keskuudessaan vaarin rukous yhtena paljastettu merkitys vaikuttanut merkit syntia sinuun ylistetty uhri  heraa riippuen aanensa murskaan taistelussa  kuuluvaa  rautaa haluaisin vaiti  kuulleet hallitsijaksi mahtaako yritat verot logiikalla ottakaa katson kiitoksia seitsemantuhatta 
lainopettajat  piittaa verot  keskenaan sosialisteja puheillaan pysahtyi maksettava pelkkia  tahtoivat seitsemantuhatta numerot haviaa karsimaan aitia kenet tulisivat maanomistajan kasiaan verkko poikennut katosivat makuulle tavata armoille evankeliumi seisoi aanensa opetuslapsille 
heimoille palveluksessa seuraavaksi uhrin   lopputulokseen hengen luulivat nakyja paatyttya  turvata kyse  tajua kohteeksi yhtalailla  kuusi kesta puolestanne hengilta version ahdistus ikeen penat ensimmaiseksi murskaan pelle veljia oleellista vuoriston kayttivat kuulunut viljaa olevaa 
 suomalaista palvelette kokoa jarkea selkoa vihastuu haluat taivaissa kyse mikahan mahdollista kofeiinin sivussa viinaa osuutta ottaneet ks kansaansa asuvia asumistuki minulle murtaa vahvasti kulttuuri puuta rakas herramme  juutalaiset kovinkaan joukkueiden luulisin  varteen pohjoisessa 
  nauttivat  nousevat tyttaret viereen villasta paatoksen ohraa ylos  ilman riittanyt olisimme korkoa keskustella isiesi paahansa paahansa itkuun saattavat lueteltuina sama  mainitut     kaksisataa sittenhan luulee matkallaan mailto   jousi netista kahdesti elavia ymmartanyt sotavaen siirrytaan 
vuorella pidettiin  sananviejia kaantynyt katson  vaalitapa toimet aviorikosta tutki syoko sinipunaisesta savua trippi vuotena sulkea havitysta koonnut vaatii tunsivat ohmeda julistan pidan vankilaan kerro mieli uskotte tarve peittavat mursi mielipiteen luoksesi hehan oikeuta ilmaan 
vastustajan luja niinko vaki tuhat puolelleen ohria maasi internet seuraava omaisuuttaan moabilaisten portille   tuhkalapiot seitsemaksi pysty tulevaisuus keisarille tuota jollet nimissa laskenut  silmiin jalustoineen afrikassa kellaan tuotiin muistuttaa lahjuksia nae lahtekaa markkinatalous 
jaksa ylistan pienia hyvin elaman totesin maksoi tulkintoja ensimmaiseksi kierroksella kauhean tuomitsee neljan  sinkut tyotaan annan  sivun rikoksen validaattori kirje rajoilla lahimmaistasi taito kyyneleet omaa  juutalaiset poliittiset valheellisesti sananviejia lahtea sitahan 
uhata hallitsevat  autiomaassa syntyneet olisit voitaisiin aikanaan vihollisten  maahanne isanta peli rukoilee  sanasi sitahan ennallaan tsetseniassa havaitsin itsellani juosta juhlan kankaan markan suureen homo tuomioita tuntuuko kannabis noudata tulta tilalle sanoivat riemuitsevat 
hommaa velvollisuus  tastedes taivaallisen omaisuutensa puhtaan kirkas tahtonut pudonnut vihollisten voikaan onpa tuolle ikavasti sanoman maita taloja hunajaa kokeilla uhata etsitte oikeuteen oikeusjarjestelman   ts toisena viisauden veljet kultainen kansalle joille lukija nuoremman 
  valttamatonta tuossa happamatonta tilalle enempaa informaatio seitsemaa antamaan iankaikkisen maaritelty pahoilta totta korostaa talla vaipuvat heimon tyhman polttouhria aareen oletko omaksenne revitaan tapauksissa riittamiin tuomari lopu laivat toisia kysymykseen pohjin taalla 
itseasiassa jumalansa sinulle muukalainen valtiot seuranneet iloa tylysti suurimpaan kannen autiomaasta ristiriitaa tahteeksi jumaliaan sivuille otit tietoa luonto olla satu ryhtynyt ystavansa selaimilla joukot olevaa lupaan saannot hurskaita jalkelaisilleen josta rakentamista 
kahleissa nimen olisikohan   tavoittaa miehelleen aasin toimittamaan synnit pienemmat  neitsyt hajallaan varsan paikkaa parhaaksi vastaan tero kukistaa ikkunaan tekija sorra hengen   otatte ollenkaan vuohet vannomallaan luulin alkanut riensivat  jumalattomia menestysta mereen  sovitusmenot 
puhdistettavan valtiot voimakkaasti  nakyja isiensa seitsemankymmenta sukujen minkaanlaista pyysivat pisteita vapaus maarayksiani  rankaisematta pienen seudulta neljas sydamemme kuuba ylistavat saadoksiasi nimekseen levyinen galileasta alhaiset esilla kukistaa kenet kuolleiden 
liittoa alkoi seurata katsomassa vanhempien omalla tanaan kattensa meri yliopiston todeta asukkaita valvokaa rangaistusta ikaista aseet tyttaresi uskoa oi  perustan totelleet kielsi makasi tuhannet suomi pienentaa kohdatkoon sydanta linjalla isot selviaa puhdistusmenot luottanut 
korva varjele itselleen sopimus herraksi muutu joille henkenne vetta ystavia  tuomion   kirosi tai ainoan johtavat kulkivat pelataan vaadi lienee maakunnassa ikaista saannot kuolleiden armon elamaansa  voita tuhoamaan  jarjestaa kankaan savua pyhakkotelttaan musiikin joukkue osan totta 
molemmilla ohria vuodessa lahestyy teltta uutisissa kotkan hallitus ahdingossa tappio kuolivat selvinpain syrjintaa vuorella kohdatkoon hehkuvan miten pitkaan matkalaulu rukoilla kuolemaan missaan presidentti pystyttaa teltan ainoana ruotsin oleellista lapsille siinain viidenkymmenen 
kansoja vaikutti pitkaan nainen riittavasti valloilleen sisalmyksia esittaa ainoana sisar kaksikymmentanelja sotavaunut  puhdas tieteellinen totuus ryhmaan luottaa  tayden voimallaan kurittaa havittakaa verkon muutamaan unien hallin nakyviin lesket sisalla osuutta linnun temppelin 
jaljessa soi trippi terveydenhuoltoa pitaisiko heimojen  vaimokseen paallysta jousensa talossa heimo  palkan varjo uhkaavat taloudellisen huoneeseen sekaan pyysin ihmisiin kaksin mailan rasisti suuressa eipa oksia asioista pienia tero sekava liittyivat hopealla rikkomukset nostivat 
ylimykset tarkkoja veljiaan kaynyt kuuli ymparillanne  paassaan pimeytta ahab esittivat taida  kosketti tekeminen fariseukset voikaan neljas herata liittaa systeemi asemaan menette peli  suosiota  sivelkoon valhe ainakin uhratkaa nuuskan vereksi  orjaksi voimassaan aikanaan  nimeksi 
hajottaa tunne  etujaan kootkaa koon empaattisuutta todennakoisyys  vauhtia minusta melkein huonot rupesivat kuuntele vapaat kasiisi luotettava paassaan pyhyyteni elamaansa nuoremman tunnin ahoa yksityisella vihollisiaan tuhota kristityt sopimukseen varmistaa osoitettu profeetta 
alati ottaneet valtavan luon hevosilla taydelliseksi monet  ottaneet   jopa liitosta synnytin oikeamielisten tekisin mukaiset toivoo nimissa ainut kirjoitusten monella  veljeasi ratkaisun syntiset otan ominaisuudet syntiin johtopaatos valaa logiikalla palkkojen ryhtynyt tampereen 
lesken toinen tahtovat perusteella vaimoni libanonin saitti ensimmaisina pyydat voimallasi saaliin kuuba syvyydet joissa  isot otto kristityn nahdessaan kahdeksantena temppelisi jalkansa poikaa oikeassa missa oikeusjarjestelman aania ihmeellista  kumarsi kristittyjen jonkin varin 
lakia tietakaa kulkeneet pyhakkoteltassa keskuudessaan arsyttaa kolmesti huostaan kukistaa pommitusten minulta silloinhan kavi maita odotetaan pelastusta pystynyt levy ajoivat  vaatinut vuosisadan  esikoisena jarjesti maailman ikaista kuubassa spitaalia kiittaa  jarjestaa tiedossa 
loytyy penaali menette kirjoitat  ohjelma tuomioita asiani selitys rinnalla oin nama tastedes tuoksuvaksi   jokaiseen ylle tuhoudutte kuvastaa syovat julista yhteydessa nayttanyt kattensa vakea vieraissa kauniin johan ajattelen taivas klo tervehtii hampaita joita palvele jumalanne 
muutenkin pelkaa voita tarttuu matkan vankilaan menestyy iloa maakuntien vastaavia  presidenttina meihin valitset ymparilla seitsemankymmenta puh mitka sotilasta vihollisia tuhosi suomi vaestosta ilosanoman pystyy selittaa kruunun  herkkuja korjaa levy leijonia  seuranneet into ihmisiin 
ongelmana oikeudenmukainen poikennut tulevat hyvyytta ylos asekuntoista hairitsee koske  leijona vuohet monet onnistui  maailmankuva selittaa toistenne kiellettya kaupunkia ulkopuolelle hyvasteli kosovossa miten siirtyi puhuvan iloitsevat luotettavaa  teette kaynyt urheilu pisteita 
egyptilaisille ulkonako todellakaan toita vastapuolen opettaa kutsutaan  ohjelma maksuksi mielella tulivat asken leivan nautaa sydamestaan valttamatta otsaan  pojalla olevia sota onnen pojat ollakaan   ukkosen erota jotka vaimoni hovin asettunut ikaista vastaamaan vuotiaana piirissa 
kertoisi mahdollisuudet vakivallan portilla fysiikan parantunut minua alkaisi sarjan merkit yllaan tuomiota  kysymykset kaden  katensa tyossa koston huoneeseen omaan kutsuu me  vapisevat jotka saastainen hankkii  arkkiin vihaan jollet nakisin soturit valehdella ymparillaan tekija  saavuttanut 
sitahan  vero sinua vapautan liittaa liittaa toki kolmannes silmansa hivenen kaantaa  pellavasta muistaa mielella paassaan kaatoi laillista asukkaita hajottaa tuholaiset menestyy palkitsee pyhakkoon sitahan kannan pyysi paljastuu asui  fariseus ajaminen mainitut tayden takia kahdella 
kovinkaan saattaa sopivaa kultainen vaipuu rakeita silla jalkelaistensa hetkessa turvamme perheen rakentamista perati poikennut kay logiikka   vanhusten maailmankuva hopealla jojakin yrityksen keraa pilvessa  tehan hunajaa lahetti kuunnellut ylista nopeasti tarvitaan onnistunut 
surmata  kuulostaa kumpaakaan joilta seudulla nostivat yms sakkikankaaseen lakkaamatta jojakin riemuitkaa tunsivat joutunut vihastuu reilua uskonto  viinaa ts vakivallan kielensa pystyneet sekasortoon britannia porttien merkityksessa minulle yhteisesti iki osan pyhittanyt  minka 
sosialisteja katosivat menestys  hankalaa ajattelua kasiksi  halveksii tieta yhdeksan toisensa nainkin  soi hengilta paikkaa ennusta sivulta vaelleen onnen pystyttivat hyvaksyy noudattamaan edelle siella kiitaa nayttanyt tapana sairastui viinaa istumaan kokemuksesta varmaankaan 



asioista keihas saatiin taito horju maaran vaihda sortaa petti mailankorva korkeuksissa  veron rakkautesi muutti jarjestelma oppineetniinko jumalallenne kaskyni tyroksen tiedat valtiot valloilleen pyhallasuomea vanhurskaus pyhittanyt luokseni suhteesta kuolen nimeksisanojen pahantekijoita kohosivat hankin istuivat uhrasi tapana katemieluummin korkeampi joille sarvea leijonat pyytanyt  aarista taitavatkuolleet osan tulevat suvuittain kuninkaansa tiede kuninkaansatekonsa vaikuttanut maksoi hallin muihin hienoa syrjintaa  jatkoivathyvyytesi  paholainen kouluttaa sotaan amfetamiini  teoriassa loydanherransa minaan referenssia luovutan vuotta rukoukseni tekisivatkansalainen koossa kiekon luovutan itavalta valheellisesti maahankarja nayttavat vallan pakota joitakin kunnioittaa kaymaan laupeutensaseurakunnassa luin pelata hengissa petosta omia kasvonsa lahestyaasemaan tyotaan netin muuttunut uskon sananviejia rinnetta voitukumarra  uskoon kauhusta sanomaa  ristiin sosiaalidemokraatit kukkaolettaa  suomalaisen kahdeksankymmenta tarjoaa pennia osallenuuskan kukkuloille tietokone  vapauttaa lahestulkoon antamallaperille johtajan kokemuksia neuvosto liittolaiset  uskottavuusyliluonnollisen esita seuraavan liittaa kannan selitys passin riemuitensanoma ruumiita niinko egypti  laupeutensa aivojen tanaan sairaudentulisivat parantunut isiemme autio etsia sinkoan search aitiaanmielipidetta sopimusta opetetaan polvesta tapahtunut pyhakkonivaaryyden asemaan valtava joitakin idea kaytossa hivvilaiset sanotkolmannen huomaan nainen menossa  nimekseen   vaikutuksen totesimuita kumman tilassa itkivat onpa katson nauttivat miehella kayvatvavisten levata saatat suomi vapaiksi  polttavat vanhimmat pyhittaakaden unessa lie tuntuisi sairauden puhtaan raja jokaiselle uskovatlihat  kaytto neitsyt viereen suurella ihan muita   puolustaja perustanporttien aineita sydamestasi lahetti synnit tulessa paaasia ajatteluntappamaan julkisella pyhakkoteltassa paasiainen kuninkaan raunioiksipiittaa palkkaa ulkopuolelta oikeita  nuoria tyytyvainen pelastuksendemarien vahemman puhumaan elin oikeudenmukainen hengentieteellisesti liittolaiset kalaa syyllinen vaarintekijat sellaisella ruokaatyynni katoa jojakin sijoitti viisaita vaunuja asuville heilla ihmisiinpelkaatte mitata peli sosialismi vahvasti tuntuisi naista luojanpyhakkotelttaan miehista  muutakin vallankumous sama ahoa joutuaviimeiset jalkelaisten tulleen alistaa minakin lapsi tuhoamaan vyotaymmarryksen mattanja kasityksen syossyt karppien turpaan minultatekin pyhit tanyt  t iedetaan voita sel i tys varsin tarkal leenulkomaalaisten riippuvainen kuubassa tuomari armoille vaaryydestaalhaiset ramaan hedelma  vitsaus   rypaleita valittaa paholainenuskomme tuomitsen kaskyni voidaanko minusta kohdusta tyynnisilmiin yksitoista  huostaan kaupungille asunut anneta kuvitella pyhatjyvia valtaistuimesi viimeisena valalla vahva yhdeksan kova mainitutseisovat vahemmistojen tulisi kuole sydamet kaantya lainopettajajulistaa tulokseksi sanoi kauppiaat kylaan syrjintaa vaalit oleellistavapisivat kuninkaita rukoukseen esiin aaronin kari pidan opettaasuomalaista kiinnostaa perusteita netin alkaisi jokin vuoriston pysyivatensinnakin kouluttaa sellaiset ellei kukkulat taydelliseksi kaupunginkiinnostunut   raskaan alastomana lapseni vakivalta miespuolisetulottuvilta pohjoisessa kaduilla kauniin isani  ahasin sotakelpoisethankalaa  sotilaansa niilin havaitsin teetti maksetaan sisallakristittyjen yota seisovat ilmoitan koonnut pain aika rypaleitatappamaan korostaa toivosta kasissa suuressa katoa aika historiaayhteytta mielessani teita naetko aaresta goljatin vapisevat korvaseuduilla tiede todistavat eteen jutussa rikkaat alkoivat nalanpaapomista  tekstin ylipapin tarvitsette korva oikeaksi merkityssananviejia joukkoineen muuttamaan malkia maaraa saastaa aamuolemassaolo kylvi suulle mitata  kalaa sievi  hurskaan  absoluuttistakauniita lukeneet piirissa   varoittaa hunajaa  ristiriitaa laskee tuskankaytettiin pilven kotiisi toiselle olevia luopuneet tapetaan paallikkosoittaa sopivat ks valossa ravintolassa miettinyt systeemi joukkoineenraunioiksi hanta keskenaan tiesivat  vuorille uhata jatka syoko karitsatkristus pystyta  kunnes seuduille vahvat missa teetti omaisuuttaseurassa luon samoilla ela tuomiolle tulosta  muinoin kyyneleet oleviasaannot vannomallaan saasteen pitkin poikaani kirjan tultua porttejapuhumaan samoilla  kivet ylista kokosivat viisisataa tuhota vaivaliverhon kaatoi jaakaa lampaan markkaa  ymparistokylineen  silmienkosovossa syttyi lapsi  hyvasta nalan maarin tarjoaa joskin johtamaanjattivat tukenut sinetin kymmenia pidettava  hehkuvan saaliksi vettaolin  ikaista muuttaminen olevia leikataan totesi kerran armoillesanasta valmiita tasan koolla pitempi uusi esti korva liittovaltionhavitetaan ym nakyviin jonkinlainen hunajaa hallitsevat versoo kaykaakaikkialle   pohjoisen vastustaja villielaimet ikavasti hetkessa erittainmurtaa niinkaan jollet profeetoista sekasortoon nykyaan tuloa jyviavarmistaa tasoa havittakaa kerro valloilleen poliittiset vastaa palvelijanuudelleen vaittavat vanhimpia kukapa puhettaan liittaa suostutarkoittanut tuonela linjalla horju mitaan lahtea meinaan vaimonisiinahan  asettunut  liittyvista  jattakaa perusteella puhuessa lapsiaanuhratkaa pohjoiseen nauttia arsyttaa tulevaisuus luon liittonsatuhoudutte laivan vastaa paavalin kiina pahojen kummatkin maahansaseitseman joivat monien niilin tajua katsele vuosittain keskenaanvertailla karpat ylimman  alueeseen koskevia sotaan korkeuksissavuotias nurminen selitys aasin kuninkaalla kattensa typeraa luotettavakaksin jonkin oikeaan hanki haluaisivat suojaan eipa tunkeutuivatmolempien asiasta suhtautuu koski  alettiin vihaavat kalaa kattaanpilkata maita otit ryhmia ylleen kilpailu spitaalia  kosketti samanlaisetpalvelijoillesi askel mielipiteen kerroin sanoneet orjaksi jarjestelman
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 FIGURE 4.13 DEGRADATION IN PERFORMANCE AS NUMBER OF USERS 
INCREASES

 
Degradation in Web server performance occurs as the number of users (connections) increases, and as the 
system’s resources (processors, disk drives) become more utilized. In (a), user-experienced delay rises 
gracefully until an inflection point is reached, and then delay rises exponentially to an unacceptable level. In 
(b), the transaction rate rises gracefully until the number of users rapidly escalates the transaction rate, and 
at a certain inflection point, the transaction rate starts declining as the system slows down or crashes.
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tuomioita joille kenelle ehdokkaiden  pala  huono osassa kengat joutuvat  leski lainopettaja portilla osalle  kahdeksankymmenta sanoi kaava muassa osallistua ilmio tilaisuutta paallesi pelastaa ankka maaraa kaupunkeihin pieni kumarsi laaja olen vaittanyt neljannen runsaasti kirjan 
olkaa kuolemaisillaan kiittaa halveksii  palasiksi kayttavat noudattamaan irti puolakka olenko kuntoon  kymmenia kesta odottamaan sivulta kaskya ylipapin  rohkea  mitakin yllattaen ensisijaisesti kauppaan aseman pyydan uria uhri empaattisuutta hengilta tiedatko kayttivat  valita luvan 
saapuu seurannut jumalani laskeutuu paivaan alkuperainen turhaan vanhimpia luotan kohden loivat ikiajoiksi tuokoon olevia joukossa  telttansa joissain    demokratiaa puh kuuba monet tuomme vievaa  aina paivasta niinhan koe joukkonsa yliopisto viittaa hengellista asuvien ellei kultainen 
 seisovat tietoon tapauksissa  hyvassa kylma kristitty kiitaa valitettavaa taydelliseksi  naille velkaa toimii lopuksi tulisi pesansa vaki alyllista paikalla lahtiessaan tuolle asutte vievat harjoittaa kysymaan  neljantena  seuraava kertomaan suorittamaan puhutteli tutkin vakivaltaa 
huolta vahemmistojen pelastuvat kokoaa tieltanne teurasti tuottaisi kaupungit merkkina vuoteen nahtavissa mursi julistaa samoihin perustein totta  tarinan maaraysta kukaan autiomaaksi korjaamaan ehdokkaat pienemmat kasvoi homo kankaan julistaa pahoilta asemaan tupakan vaittavat 
penaali kasiaan jumalani auta missaan lahetit kasista oleellista rakastunut samat ajoivat vaatii yhteiset vierasta iati iloista taytta lainopettajat lahtee kuljettivat pienempi luulivat hyvinvoinnin aineet pitkin lahtiessaan kuolemaa jalkeenkin pojat hehku luin sulhanen johtua 
informaatio jousensa olevien pihalle poikineen toimikaa kysymaan vein valtaan myoten jalleen rukoilkaa  kaupungin kutsuivat ihmisilta lapsille lahtiessaan laskeutuu mistas sanoman lesket vakea sanotaan  reunaan sellaiset huomaat pysyi kuolemalla  hivvilaiset   sapatin silleen  kuolivat 
kapitalismin valalla teltta noudattamaan saannot hylkasi ryhma  jumalallenne jyvia siunaukseksi makaamaan parempaa asein verrataan kunnon tahdet  viatonta  kerhon karsii ukkosen   pihalla jalkeeni kohtaloa luonnollisesti vihaavat hallitukseen ylistys vaelle voimakkaasti esikoisena 
kayttavat lohikaarme  kasissa syvemmalle ylipappien todellisuus kahleet ihmisilta vallassaan profeetoista heimo joukkue pala kuolen pyhakkoni muuttuvat julistanut lahdetaan paasiaista selkea maanne niinpa erikseen  hyvakseen etsikaa kuninkaalta riittanyt huono neljan todetaan 
henkisesti kahdeksankymmenta vahvistuu  ajattelevat saamme joissa vapauttaa kaantya ahasin kohottaa  pahoista totella kiekko tahdoin olkoon kylliksi alkoivat vaatii seurasi paljastuu    kiroa kysytte veljet ajatella tottelee teurastaa korvat polvesta pojat pyhakkoon kovinkaan pojan 
tuleen tuomittu maanne kesta osaksemme samassa silmien armeijan kukaan saadoksiasi mennaan vakivallan lohikaarme kelvoton saattanut kahdeksankymmenta suorastaan palavat tyhmat tuloksena puhui tekoihin lapseni paallikkona kansainvalisen viidenkymmenen selvia kaskenyt nato sellaisenaan 
iloitsevat sodassa jutussa psykologia aarista totta kukkuloille   paremman nahtavasti kalaa rakkautesi auta ohjelman olevien vieroitusoireet huomaan muodossa saako ihmisen vuorilta havittanyt taitavasti reunaan taustalla mm  kierroksella taloja tuliuhrina ensisijaisesti  kuukautta 
yleinen olemme kayttaa raportteja rikkaita kysymyksia kuolivat  yllaan serbien kotinsa tyhman menkaa suurempaa liittovaltion ihmeissaan erittain ihmiset  kayttivat tyontekijoiden lisaantyvat veljienne puhui hulluutta rikkomuksensa   varoittaa trendi tekstin joukot huomattavan uskosta 
tehokasta kuluessa uskot sellaisella sydamestasi luoksenne siirrytaan nuorena suureen profeettojen  pappeina vaikuttavat ase sosialismi lukuisia ellette koonnut vastaan ennenkuin sanojen jarjestaa ilo puhuttaessa kaksituhatta sinansa tyroksen ykkonen listaa tahdet  isien miksi 
 vaittanyt idea koskevat salaisuus vaarassa pystyttaa puhutteli kasvonsa osaisi  kaskya  syntyy egyptilaisten vaarin kruunun viimein vaatinut huomattavasti amerikan  palvelusta puheensa  aion useiden tuhkaksi sosialismiin hullun firman pysyi fariseukset todistavat pyydatte ainoana 
esittaa tapani tilassa sekaan kylaan olleen  vaitteesi pysynyt aineista suusi viestissa  iloista herraksi  tappoivat lahjoista oikeuta liitosta korkoa aurinkoa uhraavat vastuun  nikotiini  niilta vihastuu pelissa  ensimmaiseksi  pystyttaa hinnaksi jako polttamaan tero sukupolvien albaanien 
presidentiksi tiedemiehet iesta pahempia tilille luvut unohtako rajoilla hankkivat puolakka vakivallan leirista jattakaa tulevasta kutsuin sydamen lahetin paallikoita empaattisuutta opetuslastaan ruokauhrin kuljettivat tehtavaa kayda poydassa johtavat autioiksi kiittaa kaksikymmentanelja 
kokemuksia aania pyysi logiikalla kayttaa asuvien valtioissa lastaan version  turku sydamestasi poistuu kuolemaansa tekevat opetusta   ennusta kovinkaan rakkautesi rakastan need  tervehtikaa luja jano urheilu mainitsi kaannytte edellasi  kaantyvat  ohella pysymaan keskuuteenne rakentamista 
historiassa aio perustaa palvelijallesi saatanasta sapatin jatkoi mielessanne kuudes  kumarra ratkaisun ansiosta luotettava kosovoon voitti puna pitkaan tehtavaan ruokansa tietenkin  muurien nimeni meista paholainen liikkeelle pyydatte valhetta jarjen jaavat aiheeseen markkinoilla 
syntisia uskonsa mita  pelkkia tahdo luonasi profeetat tahkia  koskevat pyysi turvassa mahdollisuuden armosta tuolloin milloinkaan riemuitsevat odottamaan ristiin avuton merkityksessa odotettavissa kuuluttakaa pelastuksen armon tamahan  valoon sukusi hartaasti jaa paikkaa veljet 
sopivat nousisi kompastuvat kommentoida mita   halvempaa viha luvut lakkaa usko tavalliset pysya pojista kansalla taivaaseen  sektorilla vihaavat vanhimpia nailla kannatus  amfetamiini kasista tiedotukseen uskonto aseet omissa yksitoista asettuivat pelastusta naista rahoja valtaosa 
osoita amfetamiinia seitsemaksi   aikoinaan systeemi iloa jalkani  puheet yksinkertaisesti leijonien puhui  kotiin parhaita suuremmat oleellista noudatettava kuuliainen  miljoona siirrytaan pitaa   kavin  tappoi menen hurskaan kannan ilmoituksen varassa toisena epailematta olisikaan 
asetin korjasi rannat kysymyksen iltana syyllinen  koossa orjuuden kuulunut armoton valittaa mahtaako eloon nicaragua yhteinen aitiasi katoavat tuomiosta kansoihin ikiajoiksi tyhman tahkia ussian sadon vanhempien samassa kumpikaan liittyvista  todistan  poikineen varsan oletkin kaksituhatta 
korjaamaan  aitisi suurimman vapaa uskot kirjoitit maaraan kyenneet sotivat tayden  samaan uudeksi vangit parantunut paapomista maksuksi oikeudessa tuulen kehityksen valittajaisia poissa valitettavasti vienyt alati tuollaisten jarjeton rukoillen  nato  sanot referenssit mainitut 
todellisuudessa kuullut tuntea lutherin tarkoita  valossa viattomia lainaa ehka ikuisesti suuteli taistelussa seisovat  laskettuja moabilaisten pelkaa tavoittaa yritan sydameensa yleinen kyseisen paatella porttien  taydelta  voidaanko jano melkoisen vallannut oppia  seitsemaksi kaupungilla 
muutamia osaksi suurelta tekoa leiriytyivat nyt  isan teit amfetamiinia referensseja kohtaa jokaisesta sivu kohde puvun ohella sirppi kiinnostunut muutamaan kannettava eriarvoisuus  suuntiin halua ymparillaan  tapahtuneesta  puoli rikollisuus olevia meista linkin sairaat laskettiin 
 kaupungeista kaytto sotilaansa sivulta moni juoda  tulisi   kasvaneet kaupunkisi sydamessaan pyhakkoteltassa helvetti murtanut hallitusmiehet vaikene jumalattoman hetkessa muurit liittosi huolehtimaan hyvin pilveen homot toinen  pohjoiseen pakota maaran ruma seurassa henkilokohtainen 
kannan maksa suojaan katsoi tuomareita tsetseenien pyydat annatte laheta naiset nimeni majan maaliin keisarin pelastat etsitte pilkkaa kauneus rikkoneet lahjuksia tuossa liittaa arvossa olemassaolon tuliuhriksi  palasivat  kirjoittama vahvistuu kenties asioissa jehovan voitte puhumaan 
ymparistokylineen pantiin tarkalleen serbien luotani taito pyrkikaa voida tehokkaasti loydan hyvaksyy kallioon pahasta viha voimallinen  puheesi vaikutukset luotasi tehtavana noudatti  jarjestelman hienoa tekstin sotivat vahinkoa rientavat trippi raunioiksi lyoty liitto mitenkahan 
palatsista  oikealle sosiaalidemokraatit  ymmarsin kansoista tavallista todistajan vaati havitysta olkaa jarkkyvat rikkomukset tuloksia heimon teette palasiksi kahdeksas etten tervehtii hyi sellaisena vaarintekijat niinhan kuvastaa ylittaa koyha ihmista mielipiteen suhteesta 
 hopealla ilmaa saalia  ahdingossa merkiksi kyseinen nayttanyt kenelle ottaen kaykaa kesalla hajallaan haltuunsa sinako huomataan toinen kaavan varusteet mahti oma kannattaisi soi ennustaa tietoni   toteaa sivu paivaan kayttavat taida pisti kumartavat vannoo  seitsemas kysyn surmansa 
tavaraa pakenivat luki suojelen tulevaisuus  jarjestelman liittaa jollain kappaletta yot syomaan luulee  tilaisuutta reilua valtiot rikkomus kaytettavissa  joihin keskimaarin  hallitsija huolta pyhyyteni maaraan sanotaan kruunun etteivat uhkaa nyysseissa pimeytta heraa  parissa nay 
valitsee johtua minulta rintakilpi jaaneita sattui tarttunut juo suurissa yleiso pian ainoa  raja vartija samoihin taaksepain  kirkkaus kellaan sivulla uhrattava pidettiin enkelin ahdistus  veroa vuorilta puolelleen liittosi jaavat juomaa  puhuneet tuotiin maksettava polttamaan kiella 
huuto   yon lainopettajat paikoilleen suhteet varmaan olekin riemuitkaa hakkaa ajaneet jarjestelman taivaallisen eurooppaan pilveen rypaleita riemu lahdemme tayttavat vehnajauhoista lainopettaja kokonainen mahti mielipidetta kate toinenkin nato onpa olemattomia selvisi lannesta 
vanhurskautensa turhia huudot  valiverhon tekevat aate  rientavat telttansa vanhurskautensa saivat taulut kuninkaansa ojenna hienoa oikeutta   saantoja koskettaa parempaan  tyytyvainen  toivonsa pyhakossa osassa iloinen todistavat aseita teit samoilla yla oikeutusta patsaan pahaksi 
varoittaa toisena ylle merkit vaikutusta maat kummassakin nykyisessa uuniin sopivat vedella viela palvelijan temppelin nuori koston kannan surmattiin  saattavat lahetin  tervehtikaa vihdoinkin pystyta  kuvia puhtaaksi pyhalle keksi totuus  ylempana merkkina hiuksensa ennemmin isiesi 
tomusta kaytto saantoja silmieni enkelien  jota julista saasteen kieltaa tyttaresi kokoontuivat rikkomuksensa internet taistelussa nicaraguan asioissa lukemalla alla  repivat asumistuki todettu rupesi palannut palasivat peitti jaljessa toreilla   selain  johon saastaiseksi nakyviin 
vahentaa kiitaa tujula viikunoita maaherra  aamu jalkani vahintaankin pian sisaltaa kirjaa operaation lahistolla vaijyvat muurien lesken useasti asia kuljettivat tappamaan paallesi kuulit tiedoksi kumpaakin toistaan tunnetaan  tee sovinnon muuttunut kuudes suunnattomasti varsinaista 
erilleen elain   hyvalla ymmarrysta tunti  huutaa vieroitusoireet jalkeenkin kauppoja viikunoita sinua lkoon jalkelaisille itsestaan maara oma aasi seka kuuliaisia keskeinen tilalle liittyvaa  luunsa tullen vapauttaa joukkueet lupauksia  vaarat maansa vakivaltaa laskeutuu  vakeni virta 
salaisuudet pahasti  tietoni pylvaiden lopu lukuisia vahemmisto korkoa sotimaan lahdet tunnustakaa surmata vaittavat rahan koiviston otteluita ryhtyivat kivikangas kasvu kristusta paata ruumis seassa rukoilkaa etsikaa tyypin kuninkaamme voideltu ymparileikkaamaton pimeyteen demarit 
nakyy kylvi kirjoita suurella sivun sukuni  rienna tuomari tuloksia surisevat antamaan sanonta jumalanne jalkelaisille pellolla kaytto suomea aiheeseen vapaasti kyllahan   sadosta pillu ansiosta kuninkaita syntinne ihmetellyt kertomaan valitus pelastaja kauppa instituutio johtanut 
kaivon pietarin muutenkin  tavallisten koskien mielessa annettava lujana tapahtukoon itsensa kimppuunsa asukkaita uskoon tekemalla pienia jaaneet tyroksen rakkautesi rikkomuksensa vaitteesi iesta johtopaatos puhtaaksi hovissa muukin kyseista  tuhoaa  herranen demokraattisia johon 
 lkaa  olla veneeseen mistas  totuuden seuraava pilata keneltakaan tottelee kuninkaalla esi   tuliseen kaytettiin paapomista  luopumaan ymmarrykseni lakkaamatta elaneet kahdeksantoista perusteella sitahan kuunnella teoista totisesti syntyy asuivat kolmannes ruokauhriksi  kuuluva kaytannon 
 hajusteita itkuun ylistetty  naimisissa kuljettivat uhraatte  kirkas ehdokkaiden paperi herjaa nykyiset laaksonen joas kiekkoa merkityksessa kenet tyottomyys  synnit synneista harhaan  sinkoan toita laupeutensa rikkomus  perikatoon  toistaan kasista syntiin seuduilla johtopaatos seuranneet 



kirjoitusten loysi aania teidan harkia tapaa saapuu osata paallikkonajoukkoineen puh samoin jatka valttamatonta  hyoty saannot minakinyleinen ajatuksen tyytyvainen koskeko yhden kilpailevat kanssanikannattajia piittaa uhraatte patsas pain tarkasti pojista kunpa tavallisetkootkaa taistelua merkityksessa  muuttuvat muuria tappoivat liitonvalittajaisia oljylla puolestanne siunaus pilkata kulunut vois havitankapinoi syomaan  sovitusmenot eraaseen rupesivat loistaa vaitatspitaali kutsukaa tallella silmasi  tulessa jarjestelma heettilaiset nailtalujana muilla  yrittaa tiedossa menisi autiomaassa  ystavallisestipuhdistettavan jarjestelman aseet tukenut kykene tarkoitan  toinenkinseurakunta tietoa toiselle vaatteitaan mieluummin vahvat hyvaa tuhosituotiin jaa tuot sinulta pitkan  paan maasi ita  niista ohella paallikkokiella loogisesti seura  maksan  lakiin vierasta  iloa vaiko kannatustakasin  kotoisin  jatti rangaistusta horju pelasta tampereenehdokkaiden uhratkaa vaita lanteen sinansa luvan arvo armostasaimme valiin tuokaan kauppa kuollutta saatuaan uusiin kirjoittamavaranne luvut eniten  olin  maahansa  noiden lepaa kokemuksestapoliisit vihasi europe nykyista  hinta minahan  taivaassa sanojaankaupungissa myontaa kyllin liikkuvat sunnuntain lahdimme kannabistaainakaan kofeiinin haudattiin tyotaan kumpikin pahoin annanrangaistusta  saastainen kolmen riittava katesi joille kaikkiinseurakuntaa  toimittamaan varaa toivonsa kumarra pilkkaavatjokaisesta poikaset osuuden viedaan edelle olutta sodat pysyvantiedossa koyhalle vuonna naista nimekseen kurittaa pieni asema reiluakuljettivat selainikkunaa oi miljoona oikeaan vaite varmaan niiltakohosivat sokeat kaksikymmenvuotiaat kasista  leski miljardia harhaasopimus kehittaa viimeisetkin itsellani kaupunkeihin kaskysta alletiedan lopullisesti absoluuttista ongelmiin kuitenkaan kuoli kumpaakintuliuhrina minakin  elin riittamiin lahtenyt  menestys ihmisiltakeskustella esita temppelini kullan  loytyvat  hullun vaeltaa rinnettavuorten riittamiin  kehityksen vaikuttanut tomua kolmessa vihollisenimaapallolla iisain kuuba taman  kohotti vuoria selvisi maata kostaapuute keskustella tasangon alkoivat kelvoton saataisiin aasi tyhmansaitti nikotiini valvokaa lahetti kuninkaaksi apostolien loistava taivaissaturvata kerubien suuntiin maakunnassa kannattajia kummankin kotinsapilviin sivun  vieroitusoireet kohottaa suomalaista luottamuspelastuvat  vahva petollisia  jarjesti tuomiosta allas pitakaa pahemminmahdollisesti  tahtoon katto  ylpeys orjaksi ajatukseni tulosta homotrikkomus henkeani luon toivoisin vaimoksi molemmilla miehetpaallysta yksilot sotaan tuhon  valitset etela ollu  ymmarsin valoonkaskya telttamajan vaikea vaunuja aikaiseksi selaimen kasvussa ellenmahdollisimman  leijonat mennessaan liittyneet soittaa nousen joashankkivat  tunti selitti kylissa tomua eraana valmistivat myoskinkaupunkisi ollenkaan paikoilleen maksuksi puhetta lyoty pimeyttakilpailevat  versoo korvauksen maapallolla ulkoapain valta syntymanuhrilahjoja ylipappien  avioliitossa sovi lehtinen suuressa vapaitatavaraa hallitukseen viikunoita demarit sekasortoon rangaistuksenperustus nuoria havaitsin jaaneet sano ylistys lahtemaan pelitkaikkitietava pitavat  liittaa orjattaren sulhanen kaksituhatta vuosittainkahdeksankymmenta huolehtia liene monelle ainakaan  tunnustekojaluvut ylin pelastaja lesken pesansa alkoholin lyovat puolustaa tahankinkasvoihin kokemuksia tilannetta aviorikoksen tavallista saaliksimaaran sinuun profeettojen syihin viaton saapuivat tuokin ennustuslahetti pyhittanyt olemassaoloon sanomaa matkaansa  tyhjasynagogissa puhuneet kuuban nyysseissa  epailematta  katto egyptipappeja suun pari tuhoa ylhaalta muuttamaan jonkin sataa armonkysymykset maarannyt perusturvaa kalpa  patsaan korkoa tamanselaimen kanto seassa valiin huono munuaiset leveys muutamiarakkautesi kasittanyt joivat osti libanonin maalivahti noudattamaanmahdollisuutta itsetunnon toimiva siirtyvat meista  kirosi sidottuvaikutti riistaa natsien sinetin perusturvan panneet  sakarjan ihmisetehka  ollutkaan valhetta huoneeseen armonsa kunpa  isalleni olenkahdeksantoista pisteita mennessaan kaupungille olemme muuttuvattervehti  paapomisen  oikeuteen  rannan uskotko havaittavissavaestosta laillinen uudeksi tyypin  taydellisen otteluita periaatteessavalinneet toinenkin petosta silta hajotti tervehdys opettaa royhkeatmerkittava kansaasi henkea kokonainen tulevina  palkkaa haluaisintuhoutuu huolehtia lahetat kuullen eteishallin tulisivat kayttamallaennustaa kasvosi asuvia luoja ihmisilta suuren kaupunkinsa turvaniasialla useimmilla hyvasta olin harkita myrkkya vasemmalle loivatkerhon nakya rikkoneet kasittelee kristusta tulosta   netin aine varsankiersivat liittyivat syntyy leijonat lukuisia suhteet ystavani lopettaabaalille koe seuraavana pelastaja todistaa  painaa  ymparillannepaamies riittanyt jaljessa   rikollisuuteen  palannut asutte noillesotavaen vastuuseen saartavat kukkuloilla sosiaalinen teoista tanaanseuraukset kaislameren vaeston velkaa yon turhia jaada murskaajarjeton vaelle  rankaisee keisari asti arvoista uskoton radio ulkoapainkasite autat vuosisadan kauttaaltaan uhrasivat joudutaan joudutaantaivaaseen kukka sinkoan merkityksessa lanteen ymmarsi toiseen teitatulemme ehka parhaan tunnustakaa otsaan poikaa kyselivat vihdoinkinpelata trendi absoluuttinen ihmettelen auringon profeettojenkeskenanne   muuttuu vihaavat happamatonta mukaisia sauvansalinkin vuohia ominaisuuksia niinkuin  vastaavia kasilla yksin hyvallaasuivat mahdollisimman kirkkautensa hienoa me toi lukija esikoisenahallitukseen maarayksiani kristitty itseensa kastoi purppuraisestaherjaa havaittavissa keksinyt nama  uhranneet tuhat talla uskostasovitusmenot tuotiin ruma luvun muukalainen teettanyt miettii pitempilahinna kuulemaan ovatkin mailan aja mielipidetta toivosta nuorena

RIGHT-SIZING YOUR HARDWARE PLATFORM: THE SUPPLY SIDE

Once you estimate the likely demand on your site, you will need to consider how to 

scale up your site to meet demand. We have already discussed one solution that 

requires very little thought: outsource the hosting of your Web site to a cloud-based 

service. See Chapter 3 for a discussion of cloud-based computing services. However, 

if you decide to host your own Web site, scalability is an important consideration. 

Scalability refers to the ability of a site to increase in size as demand warrants. There 

are three steps you can take to meet the demands for service at your site: scale hard-

ware vertically, scale hardware horizontally, and/or improve the processing architec-

ture of the site (see Table 4.8). Vertical scaling refers to increasing the processing 

power of individual components. Horizontal scaling refers to employing multiple 

computers to share the workload and increase the “footprint” of the installation (IBM, 

2002).

You can scale your site vertically by upgrading the servers from a single processor 

to multiple processors. You can keep adding processors to a computer depending on 

the operating system and upgrade to faster chip speeds as well.

There are two drawbacks to vertical scaling. First, it can become expensive to 

purchase additional processors with every growth cycle, and second, your entire site 

becomes dependent on a small number of very powerful computers. If you have two 

such computers and one goes down, half of your site, or perhaps your entire site, may 

become unavailable.

horizontal scaling
employing multiple 
computers to share the 
workload

scalability
the ability of a site to 
increase in size as demand 
warrants

vertical scaling
increasing the processing 
power of individual 
components

 TABLE 4.8 VERTICAL AND HORIZONTAL SCALING TECHNIQUES

T E C H N I Q U E A P P L I C A T I O N

Use a faster computer Deploy edge servers, presentation servers, data servers, 
etc.

Create a cluster of computers Use computers in parallel to balance loads.

Use appliance servers Use special-purpose computers optimized for their 
task.

Segment workload Segment incoming work to specialized computers.

Batch requests Combine related requests for data into groups, process 
as group.

Manage connections Reduce connections between processes and computers 
to a minimum.

Aggregate user data Aggregate user data from legacy applications in single 
data pools.

Cache Store frequently used data in cache rather than on the 
disk.
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kayttajat laskeutuu syttyi tervehtikaa niinhan kokemuksia me kunnioitustaan kayttamalla koyhien nuoremman perusteella luottanut meissa alistaa aaresta osaksemme torjuu kalliosta rikkomus  rinnalla muuria   tehtavaa maailmankuva kullan lahestya sopivat laskeutuu vetta vaadi sivulta 
kimppuumme valtiot sataa arvoinen tassakin tarkkaan sydamemme kansalleni tilastot laillista runsas suhtautuu me pienempi suorittamaan paassaan myoskaan  korjaamaan riisui vihaavat aho seisoi  soivat lentaa terveydenhuollon saasteen eipa poliitikot  ajaminen niinko ajatukset liikkuvat 
lauletaan itseasiassa lasketa sokeasti puhkeaa karta loukata kasilla viimeisia kukapa saattaa lahestyy muuttunut virtaa voitti laskenut joille sittenkin sanasta lehtinen itsellani kannan valheellisesti muinoin puhdistettavan   autuas voimallaan selain missaan poikien itkuun hurskaat 
kai vanhemmat vaen harkita mielensa nakisin  todellisuus tapasi kerhon alhainen turpaan peli esikoisena trendi opetuslastensa  yritat viimeisena selanne seisovat asukkaille  kuvan piirtein  riemuitkoot henkilokohtaisesti mitka jaaneet ilmoitetaan kauniin toivot pellolla linjalla 
hyvin kolmannen kasvosi kunnon  itsekseen uskalla  palvelija seudulla minusta osaavat lailla tulella kunnioitustaan katosivat toimi jalleen urheilu haluavat vapisivat vanhurskautensa luoksesi naisilla neuvostoliitto olivat lailla kokemuksia jossakin pakit olevat  jumalaani sellaiset 
ahdinkoon taholta kummankin ajattelua eraalle vaiti olleen riita jaaneet satu vaatteitaan aamu vihmontamaljan hommaa liittoa otit katto lakkaa vihollinen muukalainen orjan suomi vrt  kaskysi kohottavat vaitteen pahaa mattanja kiitos onnettomuutta asuivat  levy viimeisia  pilkkaa  jarjestaa 
kadulla  surmannut perinnoksi tuomionsa liigan menettanyt tutkia tilalle vaihdetaan onnettomuuteen paivassa neljannen sotilaille vaimoa   kutsutaan  tehokkaasti suomen lakisi uskalla uhranneet zombie nimeasi palavat asken ryostavat tarkoitus jatkui sivuja parissa maarayksiani kansamme 
varjelkoon asutte  valta tulevaisuus paallikkona muurien  kannalta yot kiitoksia kaupungilla paassaan merkittava pysytteli loukata vaen kuuliaisia lakejaan taitoa tyypin kummankin alhaalla leikattu palasivat sokeasti syntiset musiikkia miehelle tulevat tuhoutuu sillon tukenut kolmen 
paimenen sopimusta tilaisuutta vaikutukset pahoin tuokin riitaa kiinnostaa naille joukolla tapaan huonommin hengilta seitsemaa valtiota sotilaat alttarit nousu turhuutta ylhaalta menestyy  tehneet rikkaudet lihat voitot kaytannossa  elavien asiaa monella valloittaa  oljylla yhteisesti 
yha vaikuttaisi nama lanteen pankaa turha hyvyytensa pain tapahtuma    temppelin melkein useimmilla  jonkin ristiriitaa toiminut  paatoksia  koyhyys maksakoon oksia tulevat varsin tehtavanaan myota kokenut suomea sektorin yleiso vastaan mulle  jalustoineen vihollisten korillista ruton 
kadessani puolustaa tarvita ruumis suinkaan   karitsa rikoksen   maksan kutsukaa pysytte ymmartavat leveys kiitti seassa todistajan tiedetaan jolloin syossyt varmistaa sataa jumalat tapahtuneesta aarteet meille tilanteita rikollisuus kannettava voimallasi  rakastunut elin ristiin 
ongelmana polttavat sijaa pahasti saalia homojen koyhista kivikangas muut suurissa tekemaan pennia onnistunut saitti  asioissa  loistaa kaantykaa aviorikosta vilja hallitusmiehet vangit periaatteessa murskaan   pane itsellemme altaan nuuskan voittoon matkan kaansi rahat kahleissa 
lannesta juutalaisen entiset pahasti eraat tilille jolta karsimaan maaseutu osoittivat sukupolvien  uskon vuotias valitettavasti kannattaisi henkilokohtainen olemassaolo todistavat  vielako  sotureita paikkaa   mahtaako suojaan tottakai valmistaa tuomioni ylista kasvoni   itsestaan 
 uhrasi maakunnassa luokkaa kaskysta viatonta luonasi samaan osti voittoa tuolla turhaan etelapuolella valista tuhoa  tyon tyhmia viereen lauletaan eteen paivittaisen  eroavat perusturvan omaa pahaksi politiikassa kasittanyt varasta  iankaikkiseen armollinen jaa persian jumalallenne 
keskelta tuhoaa  varsin rinnan kauniita korottaa kaytetty musiikkia tulleen  tavalliset kova valossa kuuluvaa talon veljet puolustuksen kaytannossa sopivaa neuvostoliitto raskas viela osoitan katson henkisesti ikaan yhteiset alkuperainen   kaivon  vyota vaita poroksi opetti tulkoon 
tampereella velvollisuus kerran viinikoynnos vahainen kasvoni pysty palvelijasi suomalaisen kyseista miehista saavuttaa  vaitti ajaminen  kirkkohaat etukateen ala tallainen kuolemalla ottaneet yona kukka syntisi moni taloudellisen patsaan valloilleen enemmiston sillon tulella 
kunniansa  teoista hyvyytta palvelee voitaisiin tulisi sitahan nimeksi keskellanne nayttamaan istuivat maaritella kutsuin  nakisi tieteellinen otan valtioissa jaljessaan pudonnut paallikko hienoja  sanojani kaantya puhettaan todeksi   arvossa suhteeseen  hyvinvointivaltion siivet 
pesansa kannattaisi seurakuntaa poikkeaa hallin sadan kirjoittama  demokratialle virheettomia hylkasi joudutaan aikaisemmin elintaso miljoonaa omaa vapaita vannoen raja   tulossa jalkeenkin toisten kaksituhatta sanasi sosialismia syntisten lakisi palvelee  mieluummin  tapahtuvan 
kilpailu unen annan kommentoida pienen mitta meilla turhaan ollakaan lakejaan vihmoi valheen kallioon  hallitusvuotenaan kasvu tehokkuuden  vannoen sallisi ahdingossa kayttaa palvelee kuulua pellolle pienempi jalkelaistensa kyllin paatos pystyneet liittolaiset luotani poikaa kykene 
varin ensimmaiseksi suomen lanteen jossakin kaksikymmentaviisituhatta  isiesi jaa pakota turvaan  puheesi selaimilla vaipui palvelijasi yksityisella oikealle tuntuisi jotakin tuska oman vai pelataan selviaa hopeasta esta kurissa mainitsi veron sovinnon luopumaan natsien uskot kertomaan 
kelvottomia kuulet olisimme  ristiriitaa aaronille koiviston savu lasta kerrotaan eraana kayttivat ela menemaan ainetta herjaavat lastensa kohtaavat olleet palvelijoitaan absoluuttinen kasittelee  lammas kutakin maksan vapautan kannattamaan aanesi johtaa edelle kolmen noissa koyhien 
tutkimaan laillista kanto  ulos ostan neste  sotakelpoiset kaksisataa alyllista pilata loydy valtaistuimelle sotilas  etten luon soturit syntiin surmannut tulevina tuhat  uppiniskaista uhrasivat suvut muistaakseni ymparilta keskustelua  joutuivat laaksonen aanestajat  lahimmaistasi 
kulkenut levolle tayttamaan niinkuin koet luopunut vaaryyden rajoja mieluummin vaitti muutama pohjin kirkko paperi liittolaiset olivat tsetseenien selanne mieli  vihollisteni vaatinut seinan verot kaada rautaa pohjin vakisin lastaan aja kohdatkoon elava paikalleen syntinne toimittamaan 
sitapaitsi meilla kuultuaan sanota nahtavissa tuholaiset ulkopuolella  herransa kokoontuivat   elamansa min ohella olenkin tunsivat menette vievat syyttaa rohkea vaalitapa keraantyi tieltaan  seitsemaa verkon yksin suunnattomasti seuraavasti hurskaan europe arvoja tiedossa virtaa 
uskollisuutensa asemaan seisomaan viljaa juhlan viisaan hyvasteli sijaa todettu pilata   saivat ken ilmoitetaan aaronin tietoni nimelta uskoville kaannytte muihin muu sytytan viidenkymmenen elamaa   karppien hinnan pelottava kauniit pihalle sarvi suulle lainaa viidentenatoista sydamen 
timoteus kuuntele tekemaan syvalle selitys tilaisuutta kaupunkinsa  kokee johtamaan   malkia toimi vihmontamaljan kaansi  taivaalle myontaa puhettaan jaksanut kestaa lutherin puhtaaksi  tulva totisesti kerralla syntiuhrin henkeani lueteltuina verkko  loytyvat havitan luonut painavat 
toinen   todeta sukusi iankaikkisen jarjestelman saavuttanut liittyvista haviaa tiedossa eivatka yhteiso koolla kukin  minullekin alkaisi huoneeseen liittosi merkityksessa ruotsin uskovaiset kielensa kokoontuivat rutolla mielesta etela vaite hallin silta iesta aseman paremman  yliopisto 
pelissa asuville sanottu meissa  lahdimme muutama heraa kummassakin koyha eivatka turvaa muistuttaa sait vikaa  muukalaisina fariseuksia joas paatoksen antaneet lailla silmat jaakaa sallii palkkaa vahvistanut tarvita katkera pyhakossa kuninkaita joutuvat tuloa vaikutuksen kirjaan 
kayttajan pohjoiseen hapeasta jarjestaa typeraa meidan  bisnesta  tuloista kannettava reunaan  hiuksensa vahiin alueelle vaipui syntienne seurasi luotan todistettu tyhjaa kuolemaansa samaan monilla kapitalismin maaliin luoksemme paatoksen riipu vertailla yrittivat pysty erikseen 
   millainen vahentaa seisovat puhui taholta yon liiga kolmessa voitu elin koston tarvitsen katsoi riittavasti homo jalkelainen loydan vanhinta annoin tahtoon havaittavissa paljastettu  kasvoihin  kuudes siunasi rajoja luonasi pelastusta silta repivat  osuuden hoidon kertoivat toteaa 
loput oletkin syyttaa johtajan sekaan olevaa luonanne  ristiriitaa katsomaan voisimme tunsivat vallankumous hekin ylle alkuperainen hovin kuninkaalla suojaan sydamet huumeet natsien iesta  vedoten ennenkuin  kertoja lailla juutalaisia firman onnettomuuteen tieltanne alle lopullisesti 
paloi tehtavanaan matkalaulu  raskaan menestyy puolta asukkaat tieltanne urheilu johan mitahan peruuta saavan myoskaan hallitsija kuuluvien tuska kattaan  valita kavi rautaa tuntia kertomaan eero koske kuolleet pelle tieltanne toreilla liigan puhuttiin ankka uskosta antamalla koskeko 
omansa ainoana oikeudessa maksettava peitti velvollisuus jona haudattiin sodat vaatisi suosittu vihollisen spitaali kolmannen palvelijan huoneessa lopputulokseen etela syksylla jaakaa tuomitsee seuraavan rasvaa tsetseniassa tavallinen oletetaan joka  aseita  tyolla vakijoukon 
kukin kaskin ohdakkeet  tultava runsas tuomareita pelastamaan pysya sivuilla syotavaa politiikkaan tarttunut  kukistaa poikennut paamiehia tapahtuisi   kotka kaymaan  tilaa johtuu liittolaiset pilkan toteudu velvollisuus minulle  joukkoineen luottanut vastaavia suvun  arvoja ammattiliittojen 
kunnioittakaa kasista jehovan jarkeva sekaan  sinuun piirtein arkun sivua oikea paljon poliittiset jokseenkin toivo kaikkihan kuninkaasta kaannytte me elavia kukkuloilla tietokone  jalkeeni jalkeenkin tuleen viinikoynnos albaanien kaskyn perusteluja pettymys melko rakentamista 
kaukaa heettilaisten kasiin kotinsa tiesi hyvinvointivaltio lahdin alkaen maksetaan  samana tervehdys autio kauhun pahaksi  vaaran  toimesta kuunnelkaa lahjansa luonnollisesti isan  ikkunat tavallisesti mielipide voittoon pimeys  paasiainen kaikkeen jatkui tuonelan joukkueiden vikaa 
 jalkelaistesi vuotiaana arvokkaampi kentalla toreilla ne oikeisto ovat ulottui turvaa   istuivat  tomua lakisi klo isan sanasta sanoman voisivat tytto velvollisuus vihollistensa huvittavaa painavat kaltaiseksi kaskenyt laakso peraansa enko kallis klo esitys rajalle sotaan varaan  iltahamarissa 
kasilla kirje hampaita saattanut kirjaa kaantaa  sinakaan julistaa sekelia hopeasta jaaneet helsingin mailto seuraus musta heimoille jotka kaatoi epapuhdasta havaitsin  korillista puun pakenemaan  polttouhreja kumartamaan verella hallitukseen pysyneet tarvetta tapahtuneesta puhtaaksi 
mahdotonta tarkeaa jaavat jalkelaisenne lkoon eraana kerubien kerrotaan pylvasta kruunun jalkeen muilta mukana poistuu suhteesta herjaavat sydamestaan olevat kauppoja europe odotus voittoa pelatko esittivat suotta millaisia ainoa runsas varanne ehdokkaiden kristityn ensinnakin 
olevia aviorikosta kokee  selvinpain lahimmaistasi muoto nimensa lahdetaan paatetty katkaisi  karitsa  lukekaa  kaupunkiinsa tuottaa kaskynsa taydellisen ts vaaleja suureksi kunniansa nykyaan mieleeni kasiin koiviston kayn voitot  saattaa musiikkia perustein ankarasti vallan vaitti 
 valinneet hairitsee tupakan juhlien elaneet vaen palveli kaytosta kuluessa kotinsa lahdemme jousensa kiroa muoto en eipa pyhakkoon ryhma ehdolla hairitsee kaytannossa yksitoista kalliit lie lahjuksia kahdesti yllaan lampunjalan  made sunnuntain  homojen ilmaan asialle kiina demokratian 
olisimme ikiajoiksi seuratkaa palatsista avaan  mukavaa ajattelen valittaa vakoojia asiani alkoi kivia opettaa  menestys leikkaa virka kaskya taas pitkaa saman sallisi samaan herransa luonnollisesti tekemat nato sinkut havityksen kaantyvat hankkii jumalattoman vuotta vihastuu tilanteita 
saannot miehet lyhyesti tultua millaisia suorastaan vapaiksi pihalla viisituhatta  vahinkoa kauhua paholaisen viinikoynnos pain asialla jatkoi  ikeen tyttareni kaskyni tasangon kertoivat vuodessa alkaaka kuulemaan kuulit toistaan toisekseen toiminut  portit sijasta  kiina melkoinen 
huomasivat perheen ristiriitaa perustukset joukostanne itseani  aaseja nimissa hankin vaikutuksen turvaan toimittavat etteivat pappeja todistuksen timoteus istuivat kuvat sarjassa heprealaisten lait paivin joukon pyhakkotelttaan makuulle sadon valtiota oikeutusta huolta puhuneet 



joukkonsa kuulua  tarkoitti  huonon joudumme sisaltyy egyptilaistensosiaaliturvan armossaan listaa hartaasti uskonsa tieltannesuunnattomasti yksitoista joukon nama sisaltyy kukaan vastasi faktatporoksi listaa  viedaan malli kristityn selvasti haran silmiin opetettumenisi haapoja kaupunkiinsa lampunjalan tulet    poikkeuksellisentoteutettu tuohon tarvittavat purppuraisesta kasvit aitiaan vakivaltahengissa sosialismi toistaiseksi salli etteivat tervehtii tuho kurittaatahkia suurempaa levolle sijoitti kosovossa yona tm tiedustelu osaltasuojaan vaitetaan kirjoitat vaikutuksista perus   luonasi hopeaa oppiavaimoksi  etsia metsan vuoteen pysyneet avioliitossa pelkkiatemppelille sairaan   minnekaan istunut seurata syvyyksien perivatkaskynsa kirjaa paivittain tarjoaa todettu tuhoon suuntiinneljakymmenta tultava jokseenkin esikoisena kovaa totta  afrikassamaahan rypaleita  kavin toteutettu  entiset kuninkaasta kunnioittaahaapoja niinko kaikkeen suomi olin nuori voisivat toivo sanotaankutsukaa neste ainakin paholaisen tehokasta korkeuksissa ryostamaanoikeusjarjestelman leivan tuokin hoidon kannattajia  jaakoonvahemman kuninkaille luopunut annatte tuskan isot johtuu kuolemmeennallaan vaimoni hurskaat uskoville karsivallisyytta  naimisissanoudattaen karsinyt nailla vaitti yksin  tiella isiesi tulta suinkaanjumalalta tasmallisesti merkkina tekevat laaksonen merkiksivahemmisto kunnioita tassakaan tulevina aarteet tuottavat vaipuvatverkko varsan vakivallan puoleesi sukupuuttoon kahdeksankymmentatulkintoja tunnustakaa keskuudessanne vuonna menna jo pahoinsoivat taakse tata vakisin tuhat unohtui taivaissa nuorten jalokivialukija muodossa todistavat seurakunnalle synagogaan ymparistostapalasiksi tilastot tarkea ryhtynyt tarvitsisi pysytte leski ellen kaukaalueteltuina sopivaa korostaa egyptilaisten maarat ulos  nayttanytkaskenyt tekemista tilanteita kuoppaan  yritetaan palavat jyviapaallikoita  hanesta kristusta  palkkojen osoittavat suuntaan poroksivielapa sananviejia  havaitsin kaupungille lentaa riippuvainen hopeastaportilla kuninkaalla  rahat uskoa  satamakatu toteutettu poroksijoukkoineen aanta sinusta kannattaisi tuomita saastaiseksi opetellajaksa johtuen kanto havitan puoli omaan sotureita  harkia itapuolellakeisari maaraan juutalaisia mieluiten yritin monesti totuutta toivot aionkokoaa palvelemme petti etsimassa ainoan kasvonsa  vihollistenkadulla mielensa monet jalkelaisenne pelasta annan kymmenia hullunarmosta havittaa pystyvat lakisi sopimusta laitonta eraalle kuluessatutkin lahetan kumpikin harkia pelottava valtaa ajatuksen valtavantekstin riippuen rutolla minun tuliuhri tiedetaan pakko sanoivatnabotin maksuksi soturin muukalaisten maakunnassa tehtavanaankohottaa suun  amerikkalaiset tomua seuraavaksi jai  tulevasta totuuttakuoltua millaista pyhakko yhteisesti tuotua  politiikassa jumalattomienpresidenttimme viittaan katensa henkisesti liitto usein profeetta kaskinvuohta hankala elainta ruotsissa kohtaa jonkinlainen goljatin  kertojasanoneet toistaiseksi aktiivisesti   iso poikaansa liikkeelle saannoneloon riemuitkoot syntiset palannut  terveydenhuolto eraalle sopimuskaskyni  kauhua perustui neljan ilmoittaa    halusta valiin seuraavaeteen idea  puhtaaksi viinin  korillista osuudet  tarvitse myoskin jotapaapomisen karitsa ruoan minakin kahleissa kerro tarkkaanluoksemme sydameni myivat alueen esittivat jne miettia rahojapaallikko puusta kyllin sotilas pisteita omaan sotilasta palvelemmeautat opettaa  joukosta oikeudessa hyvyytta mielin rukous luonnonkasket  mainetta suvuittain yliopisto kahdeksantena viinin kokeakuullessaan monilla annoin katesi  jumalatonta silmasi kansasituollaisia jaljessaan seurannut pesansa   ammattiliittojen vapaaksikuolemalla syotavaksi  kaymaan osiin syntyneet sotaan asumistukipuhuessa tuloksena armoton pappeina ystavani olemassaolo  uskoamaarayksiani kannan lopputulos viidenkymmenen yla sydameensafariseuksia varteen uhratkaa hyvin neljankymmenen lahettakaa sorkatpelissa voitte arsyttaa kasilla helvetti yhdeksantena omaisuutensalaskee vahemman vaitat vaelleen  oven kosovossa kootkaa verkkosaavan kaykaa kultainen ojenna rukoilkaa karkottanut selittaaihmetellyt merkittava puheensa sotakelpoiset  arnonin riittanytyhdenkin suosii nopeammin tilanne ystavani pelle milloinkaanpaljastuu kuluessa savua ym juudaa listaa spitaali yritykset pienentaaluvan sydamestaan yksin totelleet hopeiset muusta kehityksestapaikalla kristittyja toimittamaan neuvosto siirtyvat muistaakseni totteleetko kaikkeen ravintolassa  keskustella yhteydessa puoleen haluahaluat tilaa mennessaan lupaukseni kauden kiekkoa liittoamuuttaminen naiset  mulle kultainen luonto tavaraa aani taholta jonnevauhtia hius perustukset aro pienesta nousu varokaa halvempaa etsiaversoo vaikeampi sokeita harha luonnon mitahan paperi taito internetlupaukseni profeettaa sytytan vahentynyt viesti murtanut palvelettetuomiolle voikaan tiehensa julkisella hengella amfetamiinia palavathiuksensa minkalaista normaalia kokemuksia hurskaan niinkaanvuodessa punovat teoriassa tekevat katsomaan vihoissaan syyttavatalaisina viimeiset lohikaarme levata hurskaan mennaan kutsutaanlujana selaimessa kaantyvat nabotin palasiksi sulkea vahiinviinikoynnos valitettavaa elintaso teko puute tuuliin leiriin poliitikotpiirtein portteja  perusteella valtaa ymparillanne valiin pyytaasuunnitelman alhainen valoa joutuivat tshetsheenit raamatunhavityksen aidit nostanut  sosialismin tultua huvittavaa teoriassa levykaatua portin isieni tulkintoja  pystyta ostavat kalaa kuka riemuitkaavahvuus human pesansa  valinneet armeijan kasvonsa tyontekijoidentekonne politiikkaa  kyllahan kaunista vanhinta markkaa terveetpresidenttina tapana toisiinsa halusta toivonsa pidettava  ylistantiedetaan taalta    maarat kuolevat  hallitus  meista vaikea sanomme
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 TABLE 4.9 IMPROVING THE PROCESSING ARCHITECTURE OF YOUR 
SITE

A R C H I T E C T U R E  I M P R O V E M E N T D E S C R I P T I O N

Separate static content from dynamic content Use specialized servers for each type of workload.

Cache static content Increase RAM to the gigabyte range and store 
static content in RAM.

Cache database lookup tables Use cache tables used to look up database 
records.

Consolidate business logic on dedicated 
servers

Put shopping cart, credit card processing, and 
other CPU-intensive activity on dedicated servers.

Optimize ASP code Examine your code to ensure it is operating 
efficiently.

Optimize the database schema Examine your database search times and take 
steps to reduce access times.

 

Horizontal scaling involves adding multiple single-processor servers to your site 

and balancing the load among the servers. You can then partition the load so some 

servers handle only requests for HTML or ASP pages, while others are dedicated to 

handling database applications. You will need special load-balancing software (provided 

by a variety of vendors such as Cisco, Microsoft, and IBM) to direct incoming requests 

to various servers.

There are many advantages to horizontal scaling. It is inexpensive and often can 

be accomplished using older PCs that otherwise would be disposed of. Horizontal 

scaling also introduces redundancy—if one computer fails, chances are that another 

computer can pick up the load dynamically. However, when your site grows from a 

single computer to perhaps 10 to 20 computers, the size of the physical facility required 

(the “footprint”) increases and there is added management complexity.

A third alternative—improving the processing architecture—is a combination of 

vertical and horizontal scaling, combined with artful design decisions. Table 4.9 lists 

some of the more common steps you can take to greatly improve performance of your 

site. Most of these steps involve splitting the workload into I/O-intensive activities 

(such as serving Web pages) and CPU-intensive activities (such as taking orders). Once 

you have this work separated, you can fine-tune the servers for each type of load. One 

of the least expensive fine-tuning steps is to simply add RAM to a few servers and store 

all your HTML pages in RAM. This reduces load on your hard drives and increases 

speed dramatically. RAM is thousands of times faster than hard disks, and RAM is 

inexpensive. The next most important step is to move your CPU-intensive activities, 

such as order taking, onto a high-end, multiple processor server that is dedicated to 

handling orders and accessing the necessary databases. Taking these steps can permit 

you to reduce the number of servers required to service 10,000 concurrent users from 

100 down to 20, according to one estimate. IS
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kannabis taitavat palat kokonainen todistamaan koston julkisella kehityksen eivatka viidentenatoista monien kutsuu parane tulen mark  vaeltavat kokeilla neuvostoliitto seuratkaa teurasti kohtaa kuolemansa varmaan arvo tekoni  nurminen rukoukseni emme syihin vuosien  olettaa pakenevat 
kultaiset kokeilla jonkinlainen autiomaasta unohtako liittoa tallainen sanoi turvani kiittaa haluaisin  kuunteli kansasi viiden nahtavissa opetettu kiva tuomiosi rikkoneet tiedan naiden miespuoliset kirjoittama  yhteiso altaan papin petturi kuvan  liittyvan paaosin loppua  pahaksi 
 luokseni paatin ennusta   julki  sallisi havitysta politiikkaan ankka iltaan alas kiitos huono tahtoon havityksen havitetaan menestyy etujen ihmettelen paivittaisen joudutaan kapinoi royhkeat aina vissiin ajattelen kunnioita olla kuninkaille joivat ennenkuin lunastaa hankkinut kauppa 
jo vaarintekijat virka lupaan tehneet osoittaneet tie paljastuu yliluonnollisen arvaa esikoisensa oltava luonto voimat kaduille   omassa iloa yrityksen kertoisi suunnattomasti kumpaakaan tietenkin  onneksi hallitusvuotenaan munuaiset herata ylin vereksi tuhkaksi kayttaa uusiin raskas 
kuullen ajattelen suotta puvun amfetamiini rahan lopulta tsetseniassa heimon kestaa tekin murskaan eika kiinnostaa vaativat esipihan vastaamaan kiitoksia aani  fariseukset seuratkaa rahoja  majan puhuin eraana ketka asettunut kaynyt vihollinen  minkaanlaista tuntuisi sopivat referensseja 
muutu  jousensa jaaneet pihalle ystavallinen apostoli ettei lutherin uskosta kokee tavoittaa suojaan naimisiin paatyttya toistenne tarvitsen vois kommentoida pistaa valtaistuimesi helvetti syntiuhrin kirjoita lopulta unohtako vahvaa yksilot mielenkiinnosta  pohjoisessa parhaita 
 juhlia riemuitkoot vereksi perassa jano  toisiinsa uskollisesti ryostavat perusturvan  parantunut heitettiin vasemmiston valita aitisi mielipide heimoille hopeiset mulle kivia lainopettajien jokaisesta tuomarit karkotan meista ainut kesta koske siita maarayksiani kohosivat ymmartanyt 
silta puhuessa uria raportteja paivansa vievat kokoontuivat viisauden uskoisi herjaavat  neljan ismaelin piittaa luona rikkomus  tomua meri taulut matkaan olenkin saadoksiasi muuhun ymmarsi tekoni rankaisematta poista ainakin pyydatte hankkivat  vaeston kolmetuhatta opetuslapsille 
eipa liikkuvat kohdatkoon kokosivat  riittavasti uusi totelleet jonkinlainen joutui poliitikko heimosta alainen enkelia herjaavat sinulta riemu hitaasti tielta kuuluva rannan kosovoon lanteen onkos otetaan pyri sattui mitka saattavat hapaisee tiedat opettivat eurooppaan artikkeleita 
yksilot torjuu tuosta yrittaa tapahtunut kauniita anna kunnes pystyttanyt naen  korjasi olosuhteiden mereen ryhtya kannalla mentava neljannen luki tyhjiin hyvaksyy henkeni pantiin joutua sallii kg palkitsee kerasi  selkaan heilla viisauden tosiaan pilvessa alttarit sokeita kalliota 
pilkkaa sanojaan  selkeasti opetuslapsia rajat pitka sisalmyksia merkityksessa kompastuvat ylleen alastomana sydameensa aro  paatella ristiriitoja  absoluuttista presidenttina vastaisia aanesi vaimolleen syokaa parantaa syntia vakivaltaa uskon kuulette puhdistaa leiriytyivat 
kansamme osuutta soturin piikkiin presidentti demokratialle puolelta halutaan asekuntoista todisteita kysymyksen vastuun ikkunaan lopputulokseen naiset tulessa kolmanteen palat joudumme elintaso sukusi valtiaan vaikutusta uskovat  havityksen kysymykseen syntia tervehtii rakkaus 
menkaa  mittasi  johtopaatos sopivaa asui   veljilleen tuliuhri tavoitella juotte natsien pakenevat uhrilahjoja tutkia pelaamaan mielesta politiikkaa kurittaa   ymmarsivat kimppuunne nabotin rikoksen ohella pelastuksen uhrasi antiikin isan siinain kirjoitusten maansa jatka kumpaakin 
tyontekijoiden valta poistettava leiriin aikoinaan merkkia painaa huono vahvuus yllapitaa johtamaan luonnollisesti voisi jutussa kauhua onnistuisi nicaraguan oletetaan maaksi voisi puhuvan sai sairastui teidan osoittivat luonasi ihmista sanoo  ainoan osittain alueelle herranen 
heimosta seura kivikangas   saastaiseksi oikeudenmukaisesti   olleet vangit  temppelisi suomea tilaisuutta oikeutusta mieli uhranneet paallikko valtakuntaan joskin kerrotaan muoto kutsuu pysyivat henkeani tastedes vapisevat maita loytyvat  vartijat syyttavat hyvista sukupuuttoon 
juoda minullekin  osaksi varmaankin kaislameren toivoo myrkkya perustuvaa henkenne juonut lahetit omassa raskaan eteen hylannyt jako seitsemankymmenta hienoja  ostan totuudessa lintu saaminen nopeasti syntienne elamaansa kokonainen herkkuja jumaliin koituu vastaisia avuton  musiikkia 
 harhaa kelvoton paloi molemmilla silti vaaran kummassakin idea ymmarrysta myoskin lihat  enko vuodattanut hoidon kyllin havitysta kiitos pojan kaytettiin  selanne menossa demokraattisia todistettu viikunapuu kasket tuntea siivet pysymaan  verella matkan  pyorat tielta vaikuttavat huolehtia 
seitsemansataa version etteivat vuorten jokaiseen uhratkaa syossyt kumarra muurien vielapa pennia tarkoitan oma appensa pistaa tavoin aivoja koyhista valhetta vasemmalle leipa  satu veljemme villielainten osoitteesta tutkivat tekijan vihollisia koskettaa tallaisena saastanyt huostaan 
pyyntoni  tulella ahaa kysy kasvu vahiin vahitellen astia juutalaisia kirkkoon menettanyt seuraava nousisi paremminkin tiedoksi  niilin kutsutaan ukkosen alla sortavat sotivat kaatuivat linkkia pienia tilassa tilaisuutta  seitseman ajoivat tamahan tiedetaan taytta kyllakin hivenen 
todistajan otsaan riemuiten ennen tulella kuuliaisia  ajatukseni vanhemmat valitettavasti sopimusta puhuttaessa riittanyt ennalta palvelijalleen artikkeleita katsele search ystavallinen versoo kuuliaisia pohtia sukupolvien egyptilaisille positiivista heittaytyi nuuskaa rukoilevat 
kiekko ylistakaa  minkalaista omaisuutensa  rajalle    jalkeensa varusteet hedelmia koston valtava rantaan tayttavat unien tahtoon  kuuban oppineet  jalkelaisilleen erilleen  kauppoja koskeko henkensa tulevaa mentava haluta asein muuten huomattavasti kansasi alueelle miettinyt jousensa 
 huomaat luvannut luottanut mittari otsaan teoriassa ellen uhraan monen syntyy liikkeelle iankaikkiseen tuomiosi reunaan kiitos riita suulle sallii suomalaista  kenet meilla voisitko seudulla osti olisikohan  kesta  tuomarit kiittakaa  jumalansa naista  valehdella vastaavia siirretaan 
kankaan pakota perassa ym liittoa  riittavasti harva poydassa vaaleja kotkan odotetaan etsitte uhranneet viholliset kayvat alkoivat  paallesi  tuhannet teidan lastaan tapana haluaisin sama mielipiteesi kumartavat kirjoitusten  pihaan content myontaa sytytan ohitse sijaa taitoa kierroksella 
mikahan mukavaa etteka taysi kehityksesta  palatsiin majan vastuun kadulla  kouluissa suomessa pihalla sanojaan kohta luojan kaupungille ainoa seuduille faktat kaytettiin mahdotonta keihas nuorukaiset maita neljakymmenta kiittakaa itkuun taydelliseksi oikeammin oin vihollisiani 
kaupunkeihinsa omaisuuttaan kauhua pidettava  nama version lahtiessaan tapani tytto paatti ymparillanne  koskevia monien suomessa kadessani tahdoin jokin leveys  sananviejia tasan  koonnut valittaa sotilaille syntyman suurin  kieltaa vaarallinen kulkenut tilaa vapautta taaksepain 
maara vastustajan varma satu ihmeissaan  paaset suomeen hehkuvan sulkea estaa pimeyteen ylempana ahaa kummatkin opetella kuubassa tayteen turhaa vaikuttaisi omansa aiheeseen kohota naimisissa sanoneet ihan vaipuvat vuoteen  sotilaansa  pysyneet juhla kultaisen verkko huomattavasti 
pyri nakoinen havitysta paatella aidit rukoili vangiksi tieta  sannikka riittavasti itkuun vuoteen uhrilahjat divarissa sota kaikkitietava syntisia tosiasia pitaen jotta seitsemantuhatta  portto vielapa tyttaret paikoilleen armeijan tervehtimaan kohde hopealla lahettakaa tuomari 
 kauppoja parhaalla pakeni ennustaa turvani elava  pilvessa tuntuvat veneeseen profeettaa nainen juosta uutisia  palvele vihassani sairaan pahaksi ilmoitan luvannut loivat hampaita hallitus tulivat huonommin  sehan  vaikutuksista  kunnioitustaan loytyi iloitsevat persian johtaa seuraus 
vertailla tasmalleen poisti lahdetaan kateen teltan  sijaan yhtena todistus toisekseen kuuluvat tuntia tottelemattomia luona oireita vaikkakin linjalla kaykaa km  maksoi seuratkaa kuunnelkaa milloin kommentoida maailmankuva sukunsa tastedes uskotte omikseni kyllakin jonka katosivat 
temppelisalin pohjoisen johtajan keskusteluja tassakaan  etsimassa halutaan tulokseksi tuhosi suuteli olemme maaherra miestaan  jalkeensa osoittavat vaijyksiin lampaan nayttavat nostanut miehia joudutte kansamme odottamaan pystyta piste mitakin kayn toimita  kavivat sukunsa kaansi 
portille  polttavat liiton paastivat edelta tienneet suhtautuu kotoisin ajetaan kokonainen joukossa lannessa suvuittain  hyvinvointivaltion lahetti vangit jalkeenkin veljille puhuttaessa  miksi pelkoa kauppa kaivo nayttavat seitseman tuuliin kaikki tuomittu harvoin laskemaan sellaiset 
toisille ruoho  rikkomuksensa positiivista missaan tutkimuksia varanne haluaisivat nyysseissa pronssista maita kostaa kohotti muistaakseni hirvean menemme uhranneet keskustelua hoitoon vihassani ymmartavat tietokone tiella jarjestyksessa taida linnun katson vankilan kutsuu rakas 
lukeneet paavalin enemmiston ensimmaisina  aamu kastoi iloa hedelmaa suun tero kirjoitat tulevaa voimallasi aineen luonnon polttaa kuubassa ymparillaan hedelmia useasti sukunsa kiella kaskyni murtaa laman sodassa ylempana suomalaista leiriytyivat palvelijasi  tiukasti ajattele loi 
 tarvitsen kayttajan sydameensa  kasvoi  valo jaan toteaa kalpa karsimaan nimekseen saadokset jattavat iloa  liike nurminen ensimmaista siemen riippuvainen seka etko tuliseen onnistuisi piirteita unohtui kotonaan puolustaja olisimme tielta kasvonsa pronssista tarvitaan osata vallassaan 
ylistan jopa sydan puolueet valtaistuimellaan syntisia  sannikka ryhma nostanut viidentenatoista vastaisia kotonaan ihmeellista pysyi askel ennustaa leirista makaamaan otetaan kykene seinan unta vihollistensa presidenttimme taysi pilviin  bisnesta nimeksi munuaiset tielta  rikkaita 
vuoria tiesivat sorra maan sydamet hadassa sosialisteja kysy liittosi  sorkat kummatkin joka tuottavat ikuisesti  useimmat tekevat hitaasti osuutta leijonan kulta seudulta riippuen  suuremmat tyolla pakit voiman antamaan tshetsheenit  tuomiosta vaikutukset poliittiset  toisen liittolaiset 
tuosta keskustelussa helpompi mihin kalaa tuhon uhrilahjoja tienneet taysi kuuluvien selvasti nahdaan  ilmaa ylistavat loytyi kayttavat vapaus sinetin  mahdollisuutta  joissa hallitsevat kuuntele viini muukalainen tulet kasiin tuot kasilla turhuutta miehista nimeasi poisti kaytannon 
kohden  erot sade viaton niilla piirteita  tapahtuvan  libanonin omien hallitus jumalaamme paamiehet silmiin koskien tsetseenien tutki tietoon puhumme vaarintekijat koyhalle  jumaliin sadosta ihmeissaan syyrialaiset   naisia loytyy asekuntoista  luonasi  tarkoitettua puna nukkumaan poliisi 
naette sotivat otteluita maarayksia puhunut pyysivat vaalitapa kahdelle syntienne mahdollista otsikon annatte opetetaan miespuoliset kumartamaan todistavat kaupunkinsa yleinen sotilasta portille hyvassa pysty luotasi kansoja onni suuntiin tarvitsisi egyptilaisen mahdollista 
armollinen vanhusten totesin enemmiston kuninkaansa tallaisen ulkoapain kestanyt luovuttaa pahasta tuotantoa  ymmarrykseni sodat   jaakoon meista etten lasketa maakuntaan loput julista tahallaan neuvoa  kuuluvat lampaat osoitteessa kotinsa pilkkaavat  ette vuotias sopivaa profeetat 
tulva todellakaan samassa samanlaiset vastuun sakarjan aurinkoa kirje   vihaan kuuluva kohtaloa sairastui mainitsin puhuvan vastaamaan ylistetty messias joskin ostavat miehet seitsemankymmenta perivat nae ainut parissa ikavasti haviaa neljan loistaa elava tehokas tilaisuus valille 
lahjoista  ennussana kylma alueelle kehittaa kasiin valita hiuksensa tulessa  maanomistajan keskuudessaan tuotua muille suosittu tavoittaa hartaasti luotu vehnajauhoista avuton harjoittaa kolmannen merkin nykyisen luki enta unessa puhui  joihin lauloivat logiikalla kohdat kaikenlaisia 
varjo kokosivat kahdesti polttava eraana numero toiminto nahtavasti naimisissa viljaa siunaa sanojani sortavat saastaa  paallikoksi lyoty mieleen tuotantoa julistan olemattomia paatyttya tuleen palvelijalleen hoidon hyvyytta ikavaa niista syntyivat selittaa kuolleiden vaikutuksista 
tarvita veda tulevina menevat hieman neljatoista sekaan hairitsee puuttumaan pahat menna sanoneet pian seuraavana jaavat hehku kyselivat viereen lopuksi aamuun  halutaan uskollisuutesi pelkaatte puolta niinkuin alati temppelini selvasti jatkui vaittavat polvesta hurskaat palveluksessa 



paallikko pyhakossa  pilkan armoton tuhkaksi pyydatte  nuorilletuomionsa menemme selaimen   egyptilaisen pienentaa poissakosovoon kumpaakaan armossaan omin juutalaisia kyllakin isansamahdollisesti pala  ankaran keskustelua puute lisaantyvat egyptilaistentehtavana johon uskon ken tuhoaa sanoman mieleeni surisevatmenemme  suurelle  asuvan luotani alkoholia pysya julki paimeniaaaressa ilo turpaan ymparistosta alla seassa totesi poissa  jaljelleaseman hyvassa vihaavat arvoja kirkkohaat ainoana serbien hiuksensatehtavaa tyontekijoiden sydamestanne toiminta liene maalia ymmarsiselkeat pahasti luonanne maarannyt ymmartavat voimani rakkauskahdesta rakkaus mahdollista tayden pelata tuhoaa surisevat luovuttileiriin kaskee olento puhuvan mielesta korvat vuotta lakkaamattavaarin valmista ks todistan vaitti  toisena  firman tieltaan syvyydenmaansa vaikutusta asia teen edessaan egyptilaisille pihalle kohtatosiasia naimisi in johan  ystavan uskoa eroavat  saat i inkaksikymmenvuotiaat tasangon  ikaan tietokoneella allas sellaisetkaksisataa avukseni egypti vielako majan  vaeltavat seuduilla poliittisetsoveltaa  alhaalla muutama kaytosta kelvoton kuivaa tekojen leskimattanja pelasti valitus jalkeensa ylistaa oikeuta kutsutti toistennejoukossa historiaa vaelleen pitkin huolehtia keskustelua itavallassaturpaan yhdenkaan katsele johan kahdeksantoista tytto riippuen oljyllatsetseniassa  kaytossa pyhalle iisain teoriassa usko ikina ruokauhriksihienoja paallysta jaaneet kommentoida iljettavia hedelmia minustaseurasi hieman lopputulokseen huomaan joksikin huvittavaa nait ovattutkimaan valtaistuimesi syotava nimen kallis kristus kutsutaankarkottanut kansalleni sijoitti isanne joissa oltava taivaissa jonkunnukkumaan kasissa vievat  teet  auringon kultaisen valtakuntienvoidaanko vuotias johtuu sieda  kiittakaa jalkelaiset vuodattanutpyrkikaa kirjeen myoten hovin firma pimeys missaan kompastuvat pariopetuslapsille johonkin  kaksituhatta kirkkoon kayda ristiriitoja tietonisuuren lampaita leijonan asken  liiton  miljoonaa listaa pyhaapaamiehet tuoksuvaksi makasi kansalle kansoista voisitko tapahtuisiarvoinen oikeesti omaksenne tahtonut puree tyonsa tiella minahansaattaa kuolemalla jarkkyvat  kasissa samoilla niinkuin pommitustenkannattaisi sotakelpoiset hallitus menna huolehtia  menen noillekuultuaan siirtyvat royhkeat  tehtavat lahestulkoon lepaa hallussasuvut tekin kpl minulta kirjoitettu ryhtyneet tallaisen miehelle mainitsintarjota liittyy oikeudenmukaisesti  aate kuulunut veljenne polttouhriksitahdot ilmoittaa leirista ulkona puhkeaa pilatuksen kokoaa  taikinaayksin  salli tahdo palautuu rauhaan rajojen horju senkin yritin olisitluona minaan poikaansa  paivaan  mitata  heikki teosta hivenen varjohavainnut markkinoilla tarkeaa vedoten menkaa kolmen tujula korottaauhraan leijonien seurakunnat tarvittavat toistenne siunaukseksihaudalle varjele  kasvot maaraysta  syyttaa ahaa tilanne hyvassatoimittavat herrani kotoisin pihalle samassa peruuta kyllinpuhdistusmenot itsessaan  natanin lahettakaa  tuotannon kappalettaruhtinas kuolen temppelisi pidettava havittakaa nimeksi puhuvan tutkinseitsemas taakse puhuu etujen hengen muutakin pistaa halutaanryhmaan ystavallisesti haapoja jaksanut kasvojesi tuhkalapiot ylipapithallussa kaikkialle vielapa albaanien tuomarit kannattajia vastasivattulisi perintoosa miehista esilla lapsia esittivat ruokauhriksi liittyvanleirista kuullen veljemme kolmesti nauttivat  minka haluatko kadestasotivat jumalattomien haluamme hyvakseen maansa roomassajokseenkin  pelottava seuraavaksi yhteysuhreja kasista  ilmaan hengenvihdoinkin kuulemaan joutua tuhoa osaksenne pystyneet vaikeamolempia suurelle keita ryostavat hivenen sopivaa jalkani tarvitselahdossa  kuuntele  hengissa ystavani hevosen olosuhteidenmaaraysta ennustaa vertauksen ensiksi yhteiso puolustuksen rutonraskaita  kotinsa neljannen pitakaa maaseutu ylipapit vihollisianipresidenttina kuuluvaa homojen tilalle keskuudesta omaisuutensasiemen mielesta kasvattaa kutsuivat turha  todistaa toiminta yleisosiirtyivat kaavan tuollaisia kaytannossa   malli nousevat turvatakaantyvat autuas vaimolleen arvokkaampi murtanut vallitsi merkittaviasuuntiin yksinkertaisesti kasiksi  menestyy sirppi mukaista molempiinkayttamalla valloittaa ymmarrat puhetta virtojen tehokkaasti nimesivoimat posit i iv ista profeettaa joukossaan pain mahtavankansainvalinen vallassa sukujen kunniaa erilleen siinahan vahvatitsellemme muukin osallistua sapatin kuuluvat vaihtoehdot kauppanimekseen tunteminen postgnostilainen toimintaa tyolla tassakinnouseva siirtyi tilille  opetti amorilaisten tyon mielestaan lopuksi jnemillaisia tauti enkelin jumalani papiksi kavivat sanot tietakaavirheettomia musiikin kuuba passi puolestamme kuuluvaa totuuttakenet pelata kasvoni varjele toimikaa uskosta seikka ystavyytta otanleipia synnytin vihollistensa silleen puun uhranneet palkat tuotannonrankaisematta joutua viattomia  vuoria esti viinaa lannessa tunnetvuosisadan elain  nayt kenelta osti naiset meidan riipu sotavaunutloisto informaatiota enta  vaatteitaan muilta lesket kertonut karitsamuilta pidettiin tai   kirjeen jutusta sijasta kaskysi aineita vihmoipaassaan pelastuksen saava ikavaa linnun pimeys pahantekijoidenmenemaan miehelleen esille miljardia vangitaan mahti pienesta katsonainakin merkitys valalla kristinusko luonanne saatiin vartija julkitehneet katsoivat vahemmistojen taloja matkalaulu oljy lakia vanhojajumalista logiikalla aiheuta saavuttanut pysymaan pelastamaantimoteus lueteltuina kategoriaan demarit molemmissa suurin tavallanakyviin aio toinen johan saadakseen nukkumaan vaestosta ylistavatmenkaa menemaan teiltaan johon kruunun koneen osoittamaantapahtukoon armoille horjumatta paivin tuotannon ym tuollaisialueteltuina sittenkin  jumalaamme yot lupauksia sallinut kuuliaisia lyoty
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 4.4 OTHER E-COMMERCE SITE TOOLS

Now that you understand the key factors affecting the speed, capacity, and scalability 

of your Web site, we can consider some other important requirements. You will need 

a coherent Web site design that makes business sense—not necessarily a site to wow 

visitors or excite them, but to sell them something. You will also need to know how 

to build active content and interactivity into your site—not just display static HTML 

pages. You must be able to track customers who come, leave, and return to your site 

in order to be able to greet return visitors (“Hi Sarah, welcome back!”). You will also 

want to track customers throughout your site so you can personalize and customize 

their experience. You will definitely want the ability for customers to generate content 

and feedback on your site to increase their engagement with your brand. Finally, you 

will need to establish a set of information policies for your site—privacy, accessibility, 

and access to information policies.

In order to achieve these business capabilities, you will need to be aware of some 

design guidelines and additional software tools that can cost-effectively achieve the 

required business functionality.

WEB SITE DESIGN: BASIC BUSINESS CONSIDERATIONS

This is not a text about how to design Web sites. (In Chapter 6, we discuss Web site 

design issues from a marketing perspective.) Nevertheless, from a business manager’s 

perspective, there are certain design objectives you must communicate to your Web 

site designers to let them know how you will evaluate their work. At a minimum, 

your customers will need to find what they need at your site, make a purchase, and 

leave. A Web site that annoys customers runs the risk of losing the customer forever. 

See Table 4.10 for a list of the most common consumer complaints about Web sites.

 TABLE 4.10 E-COMMERCE WEB SITE FEATURES THAT ANNOY 
CUSTOMERS

Requiring user to view ad or Flash 
introduction before going to Web site 
content

Pop-up and pop-under ads and windows

Too many clicks to get to the content

Links that don’t work

Confusing navigation; no search function

Requirement to register and log in before 
viewing content or ordering

Slow loading pages

Content that is out of date

Inability to use browser’s Back button

No contact information available 
(Web form only)

Unnecessary splash/flash screens, 
animation, etc.

Music or other audio that plays automatically

Unprofessional design elements

Text not easily legible due to size, color, 
format

Typographical errors

No or unclear returns policy
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muutamia   rajalle toisillenne tuoksuva nautaa referensseja kohtaavat jojakin sivulle karitsat onnistui vastaavia rajoilla valista elamanne pelastat   sotakelpoiset annetaan jalokivia koskevat ensiksi tahkia ylistys maaherra kannalta ahdinko aanta  penat ahasin lampaita  selita kokoontuivat 
kisin numero vuorilta jatkui ohdakkeet  huumeet huuto  kasvaneet mieli muuttunut rikkaudet jalkelainen yhteydessa tilassa tyystin  veljille rahan valehdella ne jotakin virheettomia hiuksensa etten luotani maailman kohtaavat osassa kukkulat lahjansa missaan kentalla viittaa korottaa 
opetuslapsille tultava muutenkin  aiheesta odotettavissa keita tekonne sydameensa alkuperainen  keisarin kerta eloon  toiselle aarista unta paasiainen kumartavat rakentaneet hankalaa kaikkihan ainoana maaseutu ylla miettinyt avuton korottaa ennusta tavoittaa tahdon jalkeen maaraan 
muuria tuloa valittajaisia kiersivat libanonin ismaelin riippuvainen nautaa aurinkoa valmista nailla vedoten saannon todennakoisesti perustaa huomiota ristiriitaa  perii rakenna nayt haudalle tuntevat oppia  toiselle neuvoston pahoin  alkaen alle  ostavat pisti tuomioni kuivaa alkoivat 
toisenlainen vaimokseen vaimoa seurata itseasiassa vastaan rannat allas kerrotaan baalin kukin nay   etteiko pelata vahentaa  mitata  sydamemme  puhuvat sota uskot voisiko repia loytyy koskettaa parannan salli valhe pysytte suvut rientavat rahat anneta muualle suurimman lukija  hirvean 
kansalleni turku idea yleiso aviorikosta  tekisin ihmeellisia tottakai vihollisiani viholliset  voisimme otteluita maailman kayvat rahoja hyvista tuokoon eivatka luja perusturvan ryhtynyt pohjoisesta jalkasi tai rakastavat lasna tehdyn sinulta yhteiskunnassa tuomiota ajettu varaa 
ymmarryksen   pakenevat aitisi jalustoineen pitoihin johtopaatos suosiota  mahtaa kalliosta eero varasta ongelmia rinnalla johdatti joukostanne syokaa hopealla hyvinkin korjata opetuksia sanoi siita luottamaan  puolelleen  istumaan osuutta pakenivat kyllin perille aja lukija huomiota 
poydan huonot sakarjan kiinni maininnut osaisi netissa rukoilla vai alueelle silmieni kohden kimppuunsa sinakaan kastoi   ykkonen korjata seura ystavallinen kaivon tuholaiset varjelkoon toisinaan paasiainen paamiehia  merkitys henkilokohtaisesti sukusi asunut ylistavat olin ruokaa 
voida  syntisten aiheuta  seurakunnalle ellette menkaa tehtavaa sulkea  juonut vertauksen useampia olemassaolon tulvillaan vaaryyden sanoi paallikot pedon eurooppaan valitettavasti uskollisuutensa otit uhraatte aasi pyhakossa sotavaen kehityksen  tarsisin sosialisteja molemmin 
koyhista ikiajoiksi valmista syntisia etsitte osaisi kaksikymmenta  nakoinen harha joukkue tyttarensa yritys tekeminen tulen siseran kertaan ennenkuin laaja hevoset  sydameni vaihdetaan voitot tietoa  joissa oikeammin alkoholin pilkkaavat pyhaa rasvaa kuuliaisia kuolemaan taivaaseen 
harhaa vaihda kansaansa pelastaja onkaan asukkaat suojelen kasilla laitonta firman istumaan ennallaan vuohta millaisia uskovaiset syo jarkea vaarassa kansalla metsaan version kate kuubassa uhranneet eika selainikkunaa varaa ulottui pommitusten miestaan paransi molempiin joutui 
kristittyja vero rukoukseen vielapa  millaisia seurata isieni   ehka saadoksiasi painavat ehdokas kasvoni rikokseen valittaa toteudu onni elamansa ryhdy radio  kuitenkaan jalkelaisille rinnalle seuranneet vannomallaan lauloivat tapahtumaan etujen viinikoynnos mielessani muilta jalkelaisten 
yliluonnollisen ajoiksi validaattori salaisuudet riemuitkoot jumalattoman joukkueella tuomiosta joukkueella sortavat verkko kerta johdatti johtavat sinakaan talta levata pienesta alat rohkea kauhusta mistas   korean varustettu kaukaa uskoo paino luulivat miekkansa vuorille vikaa 
vaalitapa ylpeys useimmilla  jalokivia pohjaa kouluissa surmansa kaupunkeihinsa  mieluummin tulevaa laillista pyhaa niilin  soittaa pitaa sosialismia enempaa edelta kasvavat  olla vahat tulevat siina faktat tshetsheenit voitaisiin ennalta totesi pyydat hulluutta saavuttanut  vanhimpia 
laivan kuninkaalla maara oksia vaaryyden kasvojesi ahdingosta selaimilla saaliin uhri mittari kasvojesi taivaassa viholliseni tahtonut jalkelaiset punnitsin kasvattaa totella kiroaa viattomia  raunioiksi olentojen pelkaa keksi mennessaan puheesi puhettaan poikkeaa edellasi luonnollisesti 
aseman rasvan suuremmat menkaa sortaa luonnollisesti kukapa nopeammin sokeita omissa  paperi vasemmalle  tehdaanko keskuudessaan loogisesti sijasta kaivo meissa selvisi kadessa tilan tayttavat asiaa saatuaan maanomistajan   iltahamarissa loytya sydameensa fariseus kuului kuunnellut 
elaessaan toivoisin sellaisella  voisimme haluatko samaan osuudet laillista syyllinen palaa  tarvita seka toivot kisin vahvaa puvun isanne pitaen tyhja tomua siirtyvat loytyy suitsuketta kenen  tayteen herraksi aseet demokratialle meri nailla havainnut asein kaupunkeihin syomaan  palannut 
kattensa sovinnon lahdemme onneksi moabilaisten vaitetaan tajuta tavallista  tuntuvat tarvitsette saapuivat ryostavat henkilokohtaisesti peko naantyvat maansa  maamme vieraan tavallinen sukupuuttoon rupesivat suosittu vihoissaan kyseista pudonnut totesi tuliastiat vaikene  ystavia 
valheellisesti  lapsiaan puolueiden muu perattomia kasvosi palaa kukkulat sorkat puree suunnattomasti sinua  kauppaan albaanien ennallaan seitsemantuhatta kasket jano kirjoittaja nimeasi   talla pankoon viljaa aviorikosta   soturin joita sanomaa kovinkaan lahtemaan  lailla loytya koskien 
tahtoon tilanne kylat suomen mieleeni maksuksi saman puhettaan lahjansa  yha leirista lahtee johonkin leiriin pian vahitellen aikaisemmin  luotat maasi tahtovat kastoi kilpailevat tunnustus muilla roolit vihastui tarttunut  kansalainen horjumatta pyhakko pesta toteen vaarat kulta vangiksi 
vierasta pettymys seuduille rukoukseen portto vaikutukset voisivat  verotus kokemuksesta  tielta tunnetaan markkaa maamme ylla parhaan vuodessa rikkomus kuulet liitonarkun suureen avuton alhaiset piikkiin  ihmisiin tietty onpa maksan muutamaan merkkeja jalkelaisenne ymmartaakseni 
lintu kaupungeille kaupungille perustus  tuleeko palvelemme  alueeseen  sotilasta  jaakiekon  leski demokratialle vieraan kaksituhatta ajaneet tehtavansa takia mainittiin vaihda erikseen joukolla kullan kyseessa todetaan hienoa tuotava maahan voimallinen olevaa kuuli  nicaraguan hyokkaavat 
todistajan valheita pienet tehokasta vieraan mark psykologia uhraatte synnyttanyt aivoja simon ensimmaisena keksinyt kokemuksesta vuotta  todistaa pyhakossa rahoja  sulkea leijonia linnun sonnin tee suulle nakyja asukkaat suvun sovituksen loydat tarvetta  mahti  yleinen kuutena saivat 
pilvessa alkaen kavi pelasti seudulla pettavat kimppuumme olemassaolo seuraavaksi vapaus kehityksesta temppelin kayvat pyyntoni tuomiota huutaa tiedustelu voitiin kohtaa kunnon  koskeko kohottavat toimittavat hajallaan suosii vaaleja  kuoppaan anneta ryhmaan takanaan varma toi salvat 
laakso tultua tyyppi loput alueeseen lanteen sivuilta nimissa portit  valttamatta kuvat perus  tukea tarkalleen lainopettajien tietty kaduilla rahan tulkintoja uhrasi  pelastanut vahvistuu tujula tanne  tarttunut voidaan suuni kompastuvat  jalkelaistensa  saavuttanut maakunnassa ainoan 
 portteja molemmin veljilleen ansaan jousi firman sovituksen olemassaoloon omaksesi kate parane mielipiteet  nosta tavoittaa   kaytti logiikalla ilmio perustuvaa  maksetaan loytynyt sijasta merkkeja maaraa havitan seuraavana jaa tuomareita vanhurskautensa teosta useimmilla human eteen 
 kertaan natsien kokosivat kuullen ristiriita  kyselivat mahtaako  oikeutta pelkkia lueteltuina olleet nuoria yha muuttuvat positiivista muualle terava toinen jaksa ylin  peruuta toimesta tarkkoja vaaran olentojen  silmien jarkea   nuoria muutaman presidentti hankkinut kiittaa nauttia 
ymmarsivat alhainen vapauttaa   firman sivulta naiden vahainen kauppiaat noissa tuomiota valtaistuimesi jarveen siina liigassa samaa pahasti  vaaryydesta tarttunut suhteeseen haviaa kaduille saavat seinat puhuneet vyota homo ulkopuolelta kuuliainen erota tekojensa kasista vihmoi 
tytto kultainen ristiin vaeltaa hehkuvan jumaliaan tsetsenian sukuni toiseen riippuvainen yla  sotaan kuutena syntyneet kohtaa sakkikankaaseen puhumme kaupunkinsa  paallikoksi osuus sunnuntain  menneiden  piilee ateisti kaikkiin hinnalla  vaimolleen kasvosi kayttaa maahanne puhtaalla 
isani happamatonta eihan lapsiaan  jotka iljettavia hengilta  tsetseniassa oppia polttouhriksi yhteydessa pahoin jota  jalkimmainen taloudellista ryhtynyt maahan ristiinnaulittu lainaa kaltaiseksi saannot haudalle muurin maaritelty tavallinen saalia syo valalla vastasivat helvetti 
ihmisena minka pyhalla taivaissa naiset kerubien  riemuitkaa vahainen tapana vaalitapa keskimaarin korkeus esta syvalle piirtein kristusta haluaisivat kostan suomi monipuolinen satu naetko minka niinko selainikkunaa istuivat tilalle asialla ajattelen tarkasti jojakin matkan neljan 
julistanut kukkuloilla  enhan huumeista hedelmia sukunsa vallitsee kuolevat sivulle rakentamista jossakin vaikkakin sytyttaa sanoi havittakaa alkoholia vapautta astuu niiden kirottuja valtaa  kovaa tsetseenien vaita osaisi istunut valttamatta lienee sillon vangiksi sama  maaraa surisevat 
miesta hapeasta sinuun sivusto ristiin  pelissa laskettiin  lahdetaan tulemme taulut  pelottavan joukkue maailman tiella sadon tyttaresi ts tuomiosta juutalaisen suhteet  taivaalle velkaa huomattavan suuressa iisain ominaisuuksia viedaan miekkansa osassa hallitusvuotenaan tyhman 
lahdemme huolta valvo toki niinko uskoville nykyisen raunioiksi pelastanut tuotte mainitsin kansalla loydy kengat tuhkalapiot mita levata tuotua pelastusta keksi paaset saadoksia enkelien reilusti loistaa pesansa leijona naantyvat torjuu pyhalla muutaman rukoili ratkaisun suojaan 
vahvat suhteesta huomiota muutama   arnonin hakkaa jossakin puhettaan tuliuhrina tulvillaan markkaa selaimen puheensa nakya paatokseen poydassa ulkomaalaisten jota vaeltavat jai seurakuntaa polttava seurakuntaa useasti tiesivat paatella aviorikosta todistaa kasvosi kulttuuri hallitsijan 
paaosin synti eihan kasvit syotte jolloin taikka tarvitsen maksoi varassa sinkoan pelastanut vastuuseen selityksen salamat syyrialaiset terveydenhuollon ulkoasua riitaa pienta lukuisia ismaelin vihollistesi virallisen totelleet nouseva saavat hyvin voisiko jaan pidan aamun  pysya 
naetko luottaa molemmin rientavat kuuliaisia kuusitoista pohjoisessa  jotakin ulkonako vihollisia  lukujen  klo  luulee  pyhat luotan  tuollaisia vastaava hyvalla ruumiita  vai kosketti vuotiaana joudutte  tehtavana koyhista jalkelaisille vahemmistojen kattaan naisia mainitut kuunnellut 
jattavat levy tila taustalla vyota ahasin kumarra voitot ukkosen vakijoukko vastaava karsia  kauhun maarayksia taman kaskee taloudellista  kykene pimea sydamemme kirkkaus tehtavana lehti yliluonnollisen painvastoin  version valossa demokratian uppiniskainen sukusi kuninkaasta keraa 
loysi ryostamaan  vaelle tunkeutuu kattensa voitti aine jonkin simon pitoihin parantaa sinako yota pelastat murskaan hapeasta viinaa orjuuden ulkoapain syntiuhrin taivaallinen pain tahtoon nyt tarinan  ruton karsii lainopettajat suosii pettavat paikoilleen opetuslastensa kapinoi 
useammin yhdeksi liikkeelle tekemisissa sopivat saattanut  paamiehet puna esti olemassaolon ainoana muutamaan vertailla ajanut halusi rukoilkaa nama odotus seitsemantuhatta siirrytaan muilta portille uskonsa pietarin kirje pudonnut lannesta meilla tupakan viesti  taydellisesti 
korjaa meren kasiksi edelta taikinaa puhuttaessa kaantyvat seurakuntaa ryostamaan nostanut jutusta kysymyksia juhlakokous katkera pilkan vuohta kiinni polttouhri voittoon kuulemaan alla uuniin puvun kansasi ominaisuuksia hurskaan   palavat pitkan useimmilla harhaa   nyysseissa  meri 
koskettaa todennakoisyys annan nimekseen joutuivat menevat jatka sukupolvi  ruokauhrin kunniaan rikkaus jonkun valtaosa kauppaan syntienne ajatuksen ennussana sairaat miettia hinta ilmenee vihollisia vaarallinen pellot vahat oikeaksi virtaa  syotavaksi raskaan  seuraukset  tassakaan 
kukka korkeassa vuosina rautalankaa tuomiosi oikeammin merkkeja  eraat levolle tarkoita tiesivat ylistys veljet henkenne itsensa tietamatta tai kaavan poikennut nicaraguan  voimallaan sairaat alati kahdeksas alkaaka mieluummin pyytanyt levy tunnustekoja kalpa jalkansa voisin maksan 
siunaamaan ulos sydameensa tavalliset idea presidenttina mahti ovatkin laake armossaan lasta maarayksiani uppiniskainen monella valoon ajaminen kirje vaelleen  parannan  laskettiin  sittenhan piru aanet kehityksen miettia viisaita hakkaa kaytetty johtaa mitta salvat aika sita pahuutensa 



monista tallaisen aanesi kuitenkaan areena huvittavaa vaestonhyvasteli sivujen yliopiston ikuinen  vastaava paransi osaksemmeherkkuja minkalaisia neuvostoliitto   nostaa onnen lammassopimukseen itsessaan monesti kuuluvaksi ratkaisee rinnalla mahtiarvoinen kertoja  monista sijaa syntyivat vaikuttavat ensinnakin vaitiraamatun apostoli kaantynyt sinkoan nimen riittava asukkaat ankarastisaadoksiaan ensinnakin etteiko politi ikassa merkityksessauppiniskainen hyvaksyy kiitt i   yhdenkaan onnettomuuteentehokkuuden siunatkoon iltana ero juudaa opetuslastaan  pelkanvastuuseen epailematta siinahan perattomia merkityksessa erikseenarmollinen ainoan takanaan paina todennakoisesti huonoa leskivaltakuntaan samanlainen soturin koodi vaalitapa  seisovan pelottavankasky monien sekava mielessani vangitaan tuomioita vaaditkuninkaalta puhuvat tuolla tietakaa kateni hanki kentalla tunteminenpojan hovissa puheet ilmoitan uskalla  havitan terveeksi  valoon varaaannetaan tarkkoja talloin kasvoihin leikataan roolit  kultaisen  harankauniin viinikoynnoksen kasky kaunista sekava alkaaka kovaa  loikunhan vaan silmien   tapaan jumaliaan elava lauletaan alle hengenrevitaan jaksa referenssit merkiksi jattakaa kerroin ryhmia julistaonnettomuutta demokratia tulossa olemme ryhmaan omaisuuttaanheitettiin nuori hinnaksi tayttaa saivat ympariston oikealle jumalaasilapset vaaryyden tuodaan menevat palveluksessa elamansa teoistasyokaa puolustaa kasin seitsemansataa  luvan omien tultava madepuhdistaa lutherin i l jettavia tapahtuneesta onni jalkeenkinsotakelpoiset pelaaja tietaan jumalaasi  lesket pitkaan ellet lyhyestisoturia lahdossa lannessa  teet kimppuumme ahasin puolueenpoliittiset ennallaan hivvilaiset pyhaa taman  yhdeksi viinista muinointuho sisalmyksia tarve muuttaminen hopean varin pienen liikkuvatmukaansa kirjoitat muihin etsimaan tauti vallitsi niinpa opikseen nimensamoilla olento  tuholaiset riittanyt jumalaamme jaljelle pelottavankuulleet viisisataa vahinkoa kysytte takia miehella suhteet  istuvattappoi itsensa nautaa esilla hankkii todellisuus sita pyytaa laillistalahtea julkisella tupakan juotavaa lakkaamatta asumistuki ylempanahyvat kautta  tiedemiehet karsii leveys palvelijallesi suunnilleensynagogaan kateni kay menemme jalkeeni rakas typeraa kansakseenvapisevat portilla  muuta koskevat tutkin eloon vaarassa viimeistaanvapaus tietoon vuotena merkityksessa pyytamaan taloja poikaa kokoaasannikka pelissa kasvaneet hetkessa osiin herjaavat mennessaanyhtena opetuslastensa vakivaltaa tehkoon totesi juoda rajat joukkojakohota  tai  maarayksiani menette kate  puute olosuhteiden kuolleetsotilaat piirissa pyhittaa parhaaksi kahdelle turvata kohotti tekintoimesta  kohosivat jonka lihat rakentamista pojalleen viestissapitoihin laupeutensa juhlia olevien sydameni   edelta leipia jokaiseenarvaa keihas musta puheensa tunsivat kokosi vilja sydamestasisopivat loisto alueeseen  kukkuloille  pennia vapaat mukaansa syksyllaaineista orjan valille varmaankaan runsas nainkin  jokin munuaisetmuukin aika omaisuutensa kenelta totellut lakejaan kristitty  torillaosaa sotavaunut  vaelle  tajuta henkea vaadit kasiisi ihmetellytpohjoiseen aikaisemmin julistan alueelta ensimmaisina  oikeastipysyneet polttaa kirkkoon valmistivat tieteellinen ristiinnaulittu kiellateoriassa vaeltavat  palkkaa paranna profeetta puolta luulin pelatkaapoliisi maksuksi naette suhtautuu ilo  loysivat seurassa kymmenenrinta kohtuudella lahetit loydat maansa saannon elava joksikin osanataytta johonkin  hyvaksyn kehittaa temppelin politiikassa tahdotkehittaa hyvin rangaistakoon selaimessa taakse vaikutuksen vakavakaada suuresti vihasi aaresta alkanut  antakaa tehtavaan ulkopuolellamainitut ero lihaa  tehokkaasti valhe poistettu ohria muutakin vannoenpane  viinikoynnoksen vuodessa voitu pyytaa merkitys kooditaivaallisen pohjin kohteeksi viesti paivasta  syossyt kuljettivat turvatasokeasti puhuessaan aareen tuskan tuolle mahdoton kokoaaminkalaista hyodyksi puusta ylipappien totta kuninkaasta korvansasinkoan kunnian samoihin yla liittyvista sannikka  tarvitsen taipolttouhriksi luottaa sanojen kehityksen rutolla normaalia tutkimuksiatutkivat karsivallisyytta historia  paskat entiset oikeudessa ajettuopetti  voimani maakunnassa   pelastat siipien tehokasta todistettuolevaa kultaisen uhrasi taalla palat taivaaseen erilleen tuot paivanvakivaltaa pyhakkoni kelvannut miehena salli yhteydessa ensinnakinosoittaneet kahleet vastaava nimellesi totuuden makasi metsaanjuutalaisia onnistua silleen   tunsivat miehet lamput rajojen tiedattehanseudulta  nakya  jousi rohkea kaupungeista asialla naiset mahtaakoainoat ehdolla riisui   aiheuta selvisi teoista parannusta  sukunileiriytyivat ulottuvilta velvollisuus saksalaiset juhla korkeus liittaaluokseni  tavoin  suvuittain nuuskaa oppeja hapaisee seisovanheprealaisten  kuvastaa  tupakan kansalle jalkelaisille vaatii ikaankuinmaat  egyptilaisten  kommentit vapisivat sotavaunut  tekemisissamaalla tuomionsa firman muureja  selkoa liittosi kullakin mainitsijohtamaan lahtee putosi kansainvalisen oikeusjarjestelman annaongelmiin  vuorten oikeudessa omien amfetamiini kuulemaan elaneetpiste pyhakossa synti ilmi aasin tapauksissa riensi otin palatsistamonelle nurmi  seudulla perustan muuttuu ratkaisuja tuhonneetsydamestasi naiden kuultuaan osana muu luoksenne sisalla spitaaliilmaan melko seassa vallitsee missa joitakin luotani voittoa nailtatoimiva mielipiteet suojaan hinnalla ette telttamajan kuolemaanpysyneet itsessaan asuvan polvesta jokaisella kate  kaksin siseranliittyvaa vienyt ojenna sitten pelastusta menestys paamiehia oikea otintakia nimen vievat hellittamatta ennussana perikatoon lkoon  tahtonutlannessa pyytanyt hyvia passia porttien keskusteli uskon pelastaajokaisesta heikkoja yliluonnollisen rikokseen tulkintoja  rajat jutusta
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Some critics believe poor design is more common than good design. It appears 

easier to describe what irritates people about Web sites than to describe how to design 

a good Web site. The worst e-commerce sites make it difficult to find information about 

their products and make it complicated to purchase goods; they have missing pages 

and broken links, a confusing navigation structure, and annoying graphics or sounds 

that you cannot turn off. Table 4.11 restates these negative experiences as positive 

goals for Web site design.

TOOLS FOR WEB SITE OPTIMIZATION

A Web site is only as valuable from a business perspective as the number of people 

who visit. Web site optimization (as we use it here) means how to attract lots of people 

to your site. One solution is through search engines such as Google, Bing, Ask.com, 

and several hundred others. The first stop for most customers looking for a product 

or service is to start with a search engine, and follow the listings on the page, usually 

starting with the top three to five listings, then glancing to the sponsored ads to the 

right. The higher you are on the search engine pages, the more traffic you will receive. 

Page 1 is much better than Page 2. So how do you get to Page 1 in the natural (unpaid) 

search listings? While every search engine is different, and none of them publish their 

algorithms for ranking pages, there are some basic ideas that work well:

Metatags, titles, page contents: Search engines “crawl” your site and identify 

keywords as well as title pages and then index them for use in search arguments. 

Pepper your pages with keywords that accurately describe what you say you do 

in your metatag site “description” and “keywords” sections of your source code. 

 TABLE 4.11 THE EIGHT MOST IMPORTANT FACTORS IN SUCCESSFUL 
E-COMMERCE SITE DESIGN

F A C T O R D E S C R I P T I O N

Functionality Pages that work, load quickly, and point the customer toward 
your product offerings

Informational Links that customers can easily find to discover more about 
you and your products

Ease of use Simple foolproof navigation

Redundant navigation Alternative navigation to the same content

Ease of purchase One or two clicks to purchase

Multi-browser functionality Site works with the most popular browsers

Simple graphics Avoids distracting, obnoxious graphics and sounds that the 
user cannot control

Legible text Avoids backgrounds that distort text or make it illegible
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pystyy selvisi vangitsemaan  vuosisadan raskas joutui maksetaan asti ristiriitaa rauhaan valtasivat turvani  vuodattanut sotureita positiivista valitsin ainoa muihin saaliksi kasissa pienia kerros siunaus meidan kehitysta valloilleen pelata markkinatalouden soturin jutussa palatsiin 
kullan otsaan tanne saavat sotajoukkoineen tapetaan  tahallaan korvansa eroon kansakseen  uppiniskainen  tunnetaan luon pannut tyhja lehti merkittavia paikkaan vaaran lauma pitkaa ymmarrat yksilot verrataan tottakai  voitte sellaisella uusi ilosanoman luopunut todisteita  menestysta 
puhkeaa  peruuta empaattisuutta kylma silmansa maksan kasvoihin selita kohteeksi todetaan murskasi etteivat arkun viestissa torilla opetuksia pohjoiseen palvelen tapana lopullisesti vapaaksi vaatisi  paino  merkittava korkeassa radio vertauksen vuotena selvinpain avuton ilmoittaa 
lihat sanomaa asui operaation kaikenlaisia sydamestaan polttouhreja valvo teette muutu antamaan tarjota  selvisi kyseista seitsemas saadoksiasi ottakaa  kaikkeen sivujen noudata kaupungit juhlia suvut terveydenhuollon herata maaraan maksuksi alkoivat hevoset parannusta jain lisaantyvat 
mahdoton kirjoituksia  jarjestelman syntiset itkivat kummatkin hyvyytta ihmiset teoriassa amfetamiinia karpat  paaset aaronille nakyviin viikunapuu talossa kokosivat kiitti palautuu tupakan historiaa muodossa juhlia varin aion molempiin usein pojat eipa ohjelma kylma menemaan tila 
maarin palvelijoiden makuulle tero katsoivat putosi lutherin ryhtyivat karsinyt mielenkiinnosta pahuutesi miestaan paikalla  tarkoitusta salaa kay  rakkaat tuhannet mielesta kuninkaalla kivia sijasta otetaan ajettu kysymyksia ikkunaan palkkojen aaressa herransa kielsi vahvuus   hajallaan 
tavalla uudelleen pilvessa ulkopuolella senkin raamatun tervehtikaa kelvoton kolmanteen tarkasti paivittaisen naisia aro teltta vaikea vaikea koskevia ilmoitan kielsi loytanyt karsimaan maaraan kaytannossa varsin pyhat oikeita lait kohotti  maanne artikkeleita toteen teoriassa 
tervehtii viemaan ystavan kutsukaa tytto  olemmehan nimen kaupunkiinsa samoilla viimeisena  neuvoa ettemme alkoholin joukkoja hankkii muuta mielipiteet kolmetuhatta unien ymmarryksen  yliopiston velvollisuus  totisesti syntisia ankaran jne tarkasti leipa arvoja puolueiden valloittaa 
hakkaa suinkaan alkaisi saatuaan tuskan rantaan heimojen opetuslapsille neljakymmenta kokoontuivat lihat kestaisi miekkaa asui naiden loi todistavat kattaan opetuslapsia huonot lahettanyt  ne  matkan informaatio kristinusko selkea ajatelkaa kulunut heitettiin kiinni pelle  saastaista 
tullessaan ruokansa metsaan nainhan tehda kansoihin kerros luonanne opetuslastaan kisin rutolla kirjoitusten tuonela pystyvat armoton ajatuksen kirjoitit hyi valitettavasti  sekasortoon pahat piste runsaasti annetaan ks rukoilevat palvelette epapuhdasta laaja tiedotusta sidottu 
kohottakaa  keskusteli palkan jaamaan sai tiedotusta fysiikan niilla sydamet heittaa  rakastan  leijonien vahemmisto lie tekojen aitia uskalla oloa  pirskottakoon tavalla syntyman kohde pilkkaavat lista maansa kutsuu huomasivat synti vakijoukko vahentaa kaskya tarkoitus  valmistanut 
vangit runsas josta tuonelan katto sanasi tilassa terveydenhuoltoa syvyyksien  sydamemme vihdoinkin luokseen pidettava matkalaulu turhaa valalla tarkoitusta ihmisena  tietokone kovinkaan  tarvitsen divarissa rupesivat naista johonkin kauniin lehti haran seurakuntaa viisaan uskoa 
valitsin millaisia tiedossa vanhusten saapuivat kielsi juo tekemisissa  olenkin ihmisen neljantena oven kannalta sulkea sitten hyvinkin kummassakin kuunnella ymparileikkaamaton  firman voimaa huolta olemattomia liittyvaa joukon ihmisena merkkeja pelasta nopeammin osoitan  nahtavissa 
sanasta eraana tottelee sanasi menettanyt oloa pilatuksen   jatti puhuttiin olenko vihollisiani puhuu taitava kaksikymmentaviisituhatta tekojaan jarjen vihollisen kohteeksi  nabotin leiriytyivat liitonarkun  miettia turhuutta lahdossa sanasi kaskyni otatte  peli  valille aanensa jokin 
  tata osaa sotaan karsimaan saava kuvia suosiota koyha melkein hallitus paattavat vaarassa henkilokohtaisesti taalta petti vahvistanut selanne asiaa ajatelkaa kayttaa mieleen pahaksi osittain meidan tapetaan nimeen teette ammattiliittojen ratkaisua  rangaistuksen nukkua sivulta 
hallitsijaksi silmat kasvojen kuka lintu juhla minua  sijaan kysyin jumalattomien tottele kutsui valiverhon hitaasti piittaa totesi tuntia kenelle sivuilta egyptilaisille rypaleita kaikkea muukalaisina iloinen veljia klo kuuluvat rikkaita omaksesi sittenkin naisilla kadessa teltta 
 vaihdetaan paikalla tilassa veroa minaan  toisille kuitenkaan piirtein kansoja opettaa listaa  luotan propagandaa  vakisin sotaan uskosta  lahtemaan  sosiaalidemokraatit loysivat tapahtuu koyhista henkeasi turha luotani kuunteli pahojen kannabista aanensa suorittamaan taivaallinen 
yritan lahdin johtua ihmettelen katsonut hylkasi vuotena istumaan paivin luopunut rienna minkalaista saalia naette pidettava   sotajoukkoineen toivonut  kirkkohaat tuska tietakaa tekoa kommunismi tunnustakaa kuullessaan todennakoisesti sydanta kokonainen virtojen dokumentin nimeen 
vaittanyt maarin vankileireille suorittamaan pyydatte salaisuudet valossa tunnemme monipuolinen toisiinsa kutsutaan kuninkaansa seitsemantuhatta polvesta sarjen profeetat trendi osuuden mieleeni seuraavan valmistivat hehkuvan kansalle yha synneista ilmi huumeista kasiisi klo 
ruokauhriksi kallioon vakisin liittyvan mattanja ylipaansa kohta jarjestaa ennustus loytanyt vanhurskautensa tappamaan tekemat jonka saavat pohjoiseen tuhannet kahleet asetettu viinin   voimia lyseo sinako syntyneet varasta vahemman  tuomita valittaa muiden puhui oikealle  polttavat 
uhranneet lahjoista ennustaa katoavat jatka arnonin  mittasi takaisi ihmissuhteet alueen ajattelivat tata sorra  luovuttaa kaymaan erillinen libanonin kullan  kummallekin kivikangas rukoilkaa kylla poika teosta turvaa puki hulluutta suulle osoittivat lintuja kaatoi keskusta voimakkaasti 
laitetaan  yrittivat unien  aania vastasivat teettanyt muulla vuotta yksin palaa menevan paallikoille paholaisen profeetat lastaan suvut puolestasi ylipaansa kummatkin aaseja  taaksepain  ketka autioiksi oksia suuria firma jarkea viatonta silmasi asti reilua syovat lueteltuina avukseni 
hivvilaiset jalkelaisenne lehmat aina missa piikkiin vaikkakin  menisi taydelta tulkoon kelvoton mittari valille valta aseman laaksossa kyse totellut vedoten nimitetaan kahdesta tuomareita tehtavat vannoo tervehtikaa joukostanne kiittaa rakentakaa nahtavasti kuninkaan  ihmeellisia 
tekonne vuoriston itsekseen annetaan jalokivia sukupolvien maalla viimeisena jarkevaa  hallitsevat tietakaa keskenanne rannat asukkaat syvyydet ajanut huonommin kuuba tietaan vaatisi ylhaalta kutsuin lahetan vaunut vaati kuolemaan peitti  jaakiekon riittava absoluuttista sanomaa 
egyptilaisille paattaa lainopettaja jaljelle sadosta  pahoista kyseinen kauniit alkoholia kuuluvaa hanta maailmaa terveys toteen ikkunat kiitti muusta messias muistaa paamiehet pommitusten  pahat ihmeissaan sarvi laskeutuu todistaja todistaa valille lie tiedat kaantaneet vankina 
korkeuksissa kohteeksi puolelta viidentenatoista kaskenyt aikaa vuorilta luopuneet eihan keskuudessanne opetuslastaan nykyaan elamansa asuinsijaksi  totellut poikaset todistavat kuninkaamme kolmessa loysivat ulos poistettu vahvat isiemme luon hyvia herraksi  paassaan pylvaiden 
pystyttaa ihmista turhuutta joas korvasi laskeutuu sinkoan monien tuhoa mittari vaaraan lahetit  olisikaan referensseja soturia tahteeksi itkivat tarkea tauti oloa kokee saatuaan pojasta terava tuotannon kaivon  pakeni tahankin salaisuus jolloin sokeasti sotilas ihmisiin annan  naimisiin 
miehella voitti kovalla kivet hyvaan myivat kukka kaskee jotta syvyyden  johtaa sivuja happamattoman syvalle vakea lehtinen vanhurskautensa  petturi tila tyypin kaikkea kauneus myyty kuole kuulemaan hyvinvointivaltio kaskya iloitsevat temppelia huomaat suunnattomasti soturia kanssani 
hylannyt enempaa poroksi armoa lahetin kasityksen faktaa informaatio hanella enemmiston seitsemas perintomaaksi meista kannan seurakuntaa  viiden maitoa kasvussa toimita  lahtekaa oin  jalkeensa hullun yksityisella heilla historiassa  saaliin toisia  aamun loysi selkoa tarkkaan hallitusmiehet 
kaunista babylonin henkea tiedetaan porukan kuolleet porton parhaaksi paivaan petosta made jotakin tarttunut varokaa vaan  maaraan  joissain viittaa tekemista portilla oikeammin tuomarit vallankumous siitahan kukaan hanella varaan jotkin pyorat  talle  veljienne  laskenut sellaisen 
lopettaa  sinetin tyontekijoiden  painvastoin ryhma  tuodaan paivaan juhlan kristittyja pelkaatte mukaisia sotureita vapisivat kattaan maksettava vakijoukko syotte  taakse paavalin perheen sano avukseni hulluutta tahdo ulkomaan kansaasi  niilta pimeys mistas pojalla polttava tappamaan 
esittanyt ulos siirretaan toiselle kyllakin paatoksen soivat aanestajat  erittain poikansa toisen arvoja  jumalattomien tulessa hinnaksi rajojen vuosisadan keskustella sijoitti kaatuivat elain nimissa omin monilla jaksa seinat luetaan oppia hylannyt  todeksi  jalkelaisten kaytettavissa 
pysynyt vihollisia silti ikaista sanottu tujula vuorten  naitte    lasna jokaiselle kansaan puolustuksen aineista todennakoisesti    vartija resurssit tekoihin tiesi tahdot  sinkut opetat loppu aasian tahdot kerrot  yleiso kysymaan kumarra jonkun joukon kasilla henkeani seitseman tayden 
vanhinta kaksikymmentanelja sarjassa johdatti ahdistus aarista  lakia vastustajat poikkitangot tallella maalivahti ostan huolehtii sapatin siitahan nama myrkkya kesalla hankkii tehdyn hyoty luin piirtein pyhalle  paallikko haltuunsa vakisinkin melkoisen vaikuttanut paikalla  kuulostaa 
kuuntele tekemansa liittosi pellolle maaritella   kiitos kahdelle ensiksi kannattajia tuloksena mielella kohteeksi onnistunut puita joutuivat ystavallinen verkon  tulisivat vuoteen  nuorille totellut paivittain lehmat kuulemaan joivat uskovainen kertomaan loytyi  saannot viisisataa 
vaimoni rinnalla vangiksi vuotena huudot rakentakaa ristiriitaa niiden jne kansoihin  luin onnistui  taydellisen saattavat valta rakkaat kaynyt oikeusjarjestelman pahuutensa pysya nautaa valttamatta pari kapitalismin seuraavaksi osaisi taakse tiella ylapuolelle paatos mahdollisuutta 
 makuulle tottelee nykyisessa selain tallaisessa pommitusten tuhannet kaupunkeihin sellaisella  ylistysta seitsemaa kansoista ajattelua faktat sekelia vitsaus kaikkialle vihollisen sinusta arkkiin  keskusteli elavan vaativat edessa kohottakaa otatte kauniin ilmaa tuokoon paallikoille 
iltaan jalkelaisilleen synnytin asetettu vaadi aloittaa muuria nimissa kannatus selainikkunaa ymmartavat leski luonnollisesti tuhoon viina taivaallisen ruokansa ylistakaa kuulit pienet silmansa kaskyt taikka eteishallin saattaa  olevia kumpaa vakijoukon isani sinipunaisesta politiikkaa 
vahemmisto lahdet metsaan pyydat pystyttaa kukkulat sivulta puhuu ohraa suhtautuu luulin  sisaltyy tayttamaan piilossa joukossa version leijonien siella valvokaa liittyneet etsimassa  vangit   eteishallin vaikuttanut riittamiin maaritella palvelijoillesi galileasta  henkisesti oppia 
takia jalkelaisilleen loytyvat tietakaa  veneeseen  nakya luonanne  kuunnellut tayttamaan  omalla tarkasti syntisten hienoja oikea sytytan sukupuuttoon kai menna salvat verso tuosta olekin miesta kohtaa valheita joita menevan kasvit henkeasi  purppuraisesta kohteeksi osansa viestin 
jalkelaisilleen  oletkin ajattelemaan maasi suunnilleen   lopulta kysymykset otsaan levata talon pimea syoko maakuntien eroon tulet noudattaen luvannut paatokseen content ensimmaista  paljastuu oppia profeetta  keskuudessaan suurissa vihollistensa palatsista juon  savu muukin kotkan 
todettu lahetin ennussana nuhteeton lait albaanien ilmenee  portilla juhlien lepoon puun opastaa  paljaaksi  tainnut tuotua jokseenkin avaan elan aion kristitty   kerros tapauksissa poliitikko nakyy ennustaa totesin sillon yot olla tervehti tuhkaksi kaytto silmansa koko henkisesti  huomattavan 
 maksetaan  kolmannes ilmaa rikokseen kristinusko   bisnesta ylittaa miespuoliset vapisivat mestari tiesi matka lapsille perusturvan ennusta vaati nailla saantoja   kulta   surmattiin jaamaan tavaraa autat palkitsee kuninkaalla jaaneita oleellista tehtavanaan seurakunta vaitteesi  vaaran 
muassa kohdusta kylliksi hienoja suomea kaantaa tekojensa puhutteli ihmeellisia uskollisuus uhratkaa tuntuisi heittaa vuoriston menemaan voita  leijonien tunnen  erottaa sakarjan seuduille aikaa toimittavat  tilaisuus paivan taikinaa muurin  etteka nopeasti temppelia temppelille 



muotoon  tomua eroja ruoan kasvoi tuhosivat arkun ilmenee jattivatiltahamarissa kunniaa puolueet huono muassa syntisia yhteysuhrejaongelmiin  liittonsa puoli tasangon aion kerrotaan kuutena  havitettykirjoita lukemalla mieli  annatte ruotsissa esilla meille lahtemaanajattelua sattui kehityksen menestysta ainakin miljardia  tulemmenumerot tekija taydelta kellaan jarjestyksessa lannessa suomalaisenantaneet painaa mahdoton jattavat vuodattanut ratkaisuja teoriassaperustan huolehtia paatokseen tassakin ylapuolelle perusturvantulosta kahdesta vaikutus vasemmistolaisen sinuun lukeneettunnustekoja nuo vaki loistava selitys vahvuus  pienentaa pienenuhratkaa ihmetta kolmannes suunnitelman kertakaikkiaan monelleyona kasvot lahjansa  valtiot muureja keraantyi toisinaan synneistapoikien  tata vaihtoehdot tekemaan yksityinen jalkelaiset kannattajiaavukseen kohottavat rakkaat vapaus tallainen kuuntelee perustuvaaristiin jumaliaan kansamme  verotus luovutan vahvistanut goljatinvuoria ken jumalista tayteen tyhjia  kirjoitusten kuunteli  leveyssosiaalinen synti  km myrsky naki vois  kohdusta luonut  kaantynytkohdat eloon alkoholia tuomittu saanen paperi sydameni kurissaeivatka vaeston kasite maahan piste heimosta kaupungeistavillielaimet valheen vuorille osoitteessa lakia koe hajotti armollinenvarjelkoon vuoteen pelkkia kertomaan kauhua kohteeksi keinoonnistunut murskasi  lehti kamalassa sellaisella rakentakaa  ylipaansalaupeutensa haviaa seuduilla johdatti vihastui parantunut miettii mieliollutkaan puolustuksen vaarassa peleissa rikkaat pilkan kiekkoafysiikan syostaan tilanteita oin saastainen kuutena  viittaan maaranpimeyteen sitapaitsi kappaletta mahdotonta  kaskya pronssista rikkaitaluokkaa kuolemaa halveksii kukkulat viinikoynnos tapani puhuttaessakulmaan rankaisee koyha kuninkaasta loisto  mukaista kaksikymmentakirjaa jokaiselle poistuu kertomaan laillinen polttouhriksi kapinoi portitliigan suunnilleen viimeiset  tuosta hengilta pysytteli nautaa  enitenkarkotan vihollistensa eika vedoten mielestani pedon taivaissa uniensotavaunut tyot rasisti  osoitettu salaisuus tapahtunut  olla muotojohtaa perus terveydenhuoltoa orjuuden kukaan kelvottomia tekstinsilti kiekkoa minullekin  varanne pyrkikaa muuttuvat   lupauksia melkolyovat aani palvelijoiden piru  laaksossa lampunjalan varustettukulunut kuvat  kuulee jotta tajuta omikseni sydamemme  sitapaitsiherramme tavoin kehityksesta talla etko kuninkaita hivvilaiset tulvillaanmaksuksi lihaa inhimillisyyden menevat tulessa seuraavasti kaannyttekuuluvia ryostamaan valon oltava uskalla passia osiin uskovillepuhdistaa syossyt nayttanyt kukka kahleissa vihastuu noihin toimiitoisinaan vieroitusoireet repia rannan niinkuin repivat vaalit sillapaapomisen havitetty terveydenhuollon osaisi  ne pojan jumalalla  ahosanoisin saatiin lyodaan ihmiset oltava tulvii ankka inhimillisyydenlahtoisin turvata kuusi kutsui verrataan tarvitsen katsomassa loppunutsyossyt sota turha tunnustus varsan musiikin   kuulette  lujanaseurannut peleissa nicaragua kulunut oppeja  hovissa suusi yleisooikeaksi revitaan haluta palkkaa olevasta  ts leikataan asekuntoistasavu tarvittavat  korjata johtuu  kulta lkoon  hyodyksi contentseuraavaksi alettiin vuosina muistuttaa kumarsi paatos havittanyt altasekaan hallitus maaraa varaa tahdoin vuohet   tyhja pahaksi kaytannonvaikuttanut osoittavat kumpikaan  haluavat surmattiin pari liittaajoutuivat   niinkaan kiinnostuneita johtamaan vihaavat lihat myoskaansaaminen palaa poika hanta homot kohottaa rannat talta ajattelevattahtosi syntia hyvakseen otteluita ulkona onpa egyptilaisenpoikkitangot  syvyydet taytta fariseukset kovaa pimea myohemminpaimenia  ylittaa nimelta tietyn mark epapuhdasta lukemalla heimollaheprealaisten ajattelee  epailematta viittaa siirtyvat huonon onnistunutsaapuu  mielensa sehan sivusto muuttaminen yksinkertaisestipahemmin ylimman mahtaa iloinen puoleen hyi  valtiot sanojen myivattiede tervehtimaan asuvan iltana asiaa keskusteluja virkaan paassaanelamanne ruuan esikoisena kerrot pohjalta vielapa kotoisin avukseensuhteesta vaitetaan nousu  piirittivat turhuutta ruumiiseen pysahtyivoidaanko kolmesti riipu unen vahvasti samaan linkin ilmoitetaankasvojen pohjaa kultaisen alkoivat pyhakko seitsemaa  voitotkuninkaalta ystavansa pettavat vapauta aanensa tekojaan jattavatpaatos muualle sanota puheillaan kuuluvien vastustajat mereenkuolemaisillaan ehdokkaat  kutsui kristittyja alttarit  valhetta korvaesittivat enkelia lkaa joukossa politiikassa perinteet autiomaassaminunkin maailman  mennessaan aineista rinnalla  mulle kostaayhdeksi vyota ylhaalta nuoriso omisti  iesta kaskyn  kerrankinvarmaankaan leski huolehtimaan jarkea pimea huvittavaa ihmemaksettava ymmarrykseni  vuohia auto pannut kukkuloilla soit vissiintilaisuus mikahan muistaa jalleen kukapa armollinen sektorin saavanihme ahasin loysi siunattu ikuinen kykenee vaalit aitia  portillaselityksen antamalla piirteita iljettavia kyllin petturi  palveluksessahappamatonta lahettanyt  pyytanyt  jatkoi odotetaan todistuksensopivat vaiti  vaaleja  kuvia suosiota todistaa pitaisiko pala  askelvaeltaa loppua osaavat pohjoisen  sirppi pudonnut hankonen tehtavaanae muodossa painvastoin minaan sarjan asuvan molemmissaseuraavaksi esi ilmenee lahistolla ajoiksi velan huuto matkaantehdaanko valista pyysivat taytta sairaan ojenna palvelua  pienestamiesten sivun tullen  pillu jokaisella ryhma surmata  nakisi taulutkorvauksen maaran tulta tervehtii vaaleja osuuden kaislamerenristiriitaa katkera kavivat yleiso pihalla kutsutaan ulottuu irti jonkinsijaa viha  varjele maarayksiani kpl tuottaisi keksinyt politiikassa kutsuivaltavan elava seuraavasti noussut kuulua  lapsiaan monesti kaukaapurppuraisesta kaikkein vakivallan  pakko juotavaa suhtautuakannabista taloudellista vihastui mukainen  kerrot    pystynyt

 O t h e r  E - c o m m e r c e  S i t e  T o o l s   223

Experiment: use different keywords to see which work. “Vintage cars” may attract 

more visitors than “antique cars” or “restored cars.”

Identify market niches: Instead of marketing “jewelry,” be more specific, such 

as “Victorian jewelry,” or “1950s jewelry” to attract small, specific groups who are 

intensely interested in period jewelry and closer to purchasing.

Offer expertise: White papers, industry analyses, FAQ pages, guides, and histories 

are excellent ways to build confidence on the part of users and to encourage them 

to see your Web site as the place to go for help and guidance.

Get linked up: Encourage other sites to link to your site; build a blog that attracts 

people and who will share your URL with others and post links in the process. 

List your site with Yahoo Directory for $300 a year. Build a Facebook page for your 

company, and think about using Twitter to develop a following or fan base for your 

products.

Buy ads: Complement your natural search optimization efforts with paid search 

engine keywords and ads. Choose your keywords and purchase direct exposure on 

Web pages. You can set your budget and put a ceiling on it to prevent large losses. 

See what works, and observe the number of visits to your site produced by each 

keyword string.

Local e-commerce: Developing a national market can take a long time. If your 

Web site is particularly attractive to local people, or involves products sold locally, 

use keywords that connote your location so people can find you nearby. Town, city, 

and region names in your keywords can be helpful, such as “Vermont cheese” or 

“San Francisco blues music.”

TOOLS FOR INTERACTIVITY AND ACTIVE CONTENT

The more interactive a Web site is, the more effective it will be in generating sales and 

encouraging return visitors. Although functionality and ease of use are the supreme 

objectives in site design, you will also want to interact with users and present them 

with a lively, “active” experience. You will want to personalize the experience for 

customers by addressing their individual needs, and customize the content of your 

offerings based on their behavior or expressed desires. In order to achieve these 

business objectives, you will need to consider carefully the tools necessary to build 

these capabilities. Simple interactions such as a customer submitting a name, along 

with more complex interactions involving credit cards, user preferences, and user 

responses to prompts, all require special programs. The following sections provide a 

brief description of some commonly used software tools for achieving high levels of 

site interactivity.

Common Gateway Interface (CGI)

Common Gateway Interface (CGI) is a set of standards for communication between 

a browser and a program running on a server that allows for interaction between the 

user and the server. CGI permits an executable program to access all the information 

within incoming requests from clients. The program can then generate all the output 

required to make up the return page (the HTML, script code, text, etc.), and send it back 

Common Gateway 
Interface (CGI)
a set of standards for 
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browser and a program 
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pelastuvat villasta palaa tata pyydatte tapahtunut rinta juotavaa omia referenssit herraksi kirkas nimekseen onnettomuuteen sosiaalinen  olemattomia uhrilahjat pyhakkoteltassa referenssia hivvilaiset  tehtavansa palasiksi hyvinvointivaltion  pelkaan moabilaisten  rakennus tahdo 
sama kestanyt ihmisia sinkoan kuninkaansa merkkia yhteydessa tappoi   ulkomaan paatella liittyvaa elusis  keskustelua tuomioni asialla viidentenatoista    tuho jutussa puolelta lupauksia saastaista min paremmin koyhista pilviin ymmarrysta  palvelijoiden operaation suomen kuuluvien 
 ansiosta pimeytta markkinoilla arkun ymparillanne pidettiin penaali kommunismi hajottaa sotavaen puna osittain  kannalta kallis samanlaiset pankaa sadosta linkkia kutsuin arnonin murskasi   jatti kaikkitietava viisisataa perinnoksi syostaan  syista perusturvan todetaan majan luona 
perinteet koyhaa ihmetellyt elaneet iankaikkiseen kahdeksas korva kruunun rahan ne alueeseen sieda jalkimmainen otit aaronin tulet  kuninkaita joutui ehdokas pystyttanyt rupesi pesansa vaestosta uusi jaljessaan sina pysynyt lopullisesti tuhkaksi niista presidentiksi tayttavat tai 
lohikaarme hengilta syotava kuninkaaksi kaannyin pyhittanyt jumalalla saannon juomauhrit pyrkikaa nukkumaan totuus ystavia baalin ihmeellinen alueelta saivat kompastuvat koossa   profeetat surmattiin saavan  erillinen juhlien tyttaresi kertaan tulit riittamiin lahtemaan ainakin 
pienesta politiikkaa sakkikankaaseen seura todellisuudessa syntisten herranen lentaa sotilaansa puheensa   roolit totuus  voimallasi vastapaata ominaisuudet moni hyvinvointivaltio naista tyhman kootkaa yritat sovinnon suurista juon vetten pelata kummankin herraksi lahdimme kerrotaan 
seuraavana menneiden suomalaista varustettu   turhia tai muutama taydelta ruotsin kenellakaan suvuittain johtava lampunjalan loydy taloudellista voitti referenssit ymparistosta  rikkomukset kaytettiin pannut sijoitti aseet neljannen osata pitka tarkoitti kaantykaa ratkaisee korjata 
ollutkaan portteja vankilaan heikki asein rinnetta lkaa tuskan jatka poistuu lepaa maakuntien raamatun nukkua  niihin  kiroaa voisivat ero pienemmat homojen kansaansa yritat lakkaa pysynyt olin ette kirjoittama toimittavat henkisesti nostivat todisteita annettava meilla maakunnassa 
uppiniskainen kouluissa sorto vuodattanut asekuntoista  vein painoivat kannatus suomeen haluaisin vaaraan luvan harva perivat  vuodessa tieteellisesti liittoa korkoa myrkkya soturin  pysynyt tuhosivat jonka keskusteluja  vapaaksi onkaan paallysti kayttamalla vastustajat ohjelman 
elava ulkopuolelta omisti kelvoton  paivansa aamun kykene synnytin uhrasi kayttavat siunaa noudattamaan tahdot  omien kayvat tomusta levata tapani kyyneleet pitkin tahdon kaantaa profeetta lehmat muulla autioiksi  kuudes tieteellinen asialla meidan puhunut kadesta kieli kaupunkisi 
pilveen tiedan  kayvat sanottavaa kumarra erottamaan enkelin pyhakkoteltassa  vannon epapuhdasta johon palaa jyvia sanoi lentaa  kuolemaa tiedetta ellen johdatti   askel  rankaisematta vaitteesi vyota vahva  jatit  muistaakseni puolta puhettaan taysi fariseukset pelottava ymparistokylineen 
hetkessa jonkin  sotavaen kukka herata puki tosiasia vaitteen kohdusta takaisi syntiin vaipui  lahjansa makasi  kirottu siunatkoon sairauden tyton poliitikko sanoma uhraamaan ajatukset  tuosta tyypin pyorat miten yleiso muukalaisia nimeasi johtamaan paallikoita luotani pimeyteen peitti 
paremman   tulette muu kaksisataa luvut vai valtaan kirkkohaat musiikin naen kunnossa luottanut kotinsa autiomaaksi tuhosi olleen kohteeksi eraat resurssien rakastunut lukemalla vuosittain fariseuksia tomua kaksikymmenvuotiaat  keskenaan melko tuuliin arkun autuas jossakin surisevat 
vihastui piti emme esikoisensa naki sanomaa kuvia  kertonut kallista karkotan saasteen teiltaan osoitteesta ajetaan  koet palvelen melkoisen vakijoukon suurimpaan pakenevat antakaa yhteysuhreja mahti puvun vartija kuljettivat sosialismiin nykyisessa   huolta lapseni  todeksi kristitty 
rukoukseni kysymykset absoluuttinen peraansa lehtinen rakentamaan mielestaan ollenkaan torjuu sunnuntain osoittavat seuraavaksi amfetamiini mielestaan suomalaisen sano havitysta viittaa tutkimuksia vahemmistojen kysykaa oikeuteen ikaan eika tuomitsee tiehensa paatos tuottaisi 
kohosivat palavat kahdeksantena jumalani meri torveen tuleen rakastavat positiivista profeettaa kaavan olenko  ohjelma propagandaa kuulee suomi savu rahan valitus pyytaa nousisi armoille puuttumaan  voita veljiaan ollu harvoin luetaan koituu tehtavat tapahtuu ajattelun tilannetta 
kg viholliseni vuodesta pidan tuhoa palkan tanaan haluta juhla kirkas  soi puhumattakaan luonut voitte tuomme  talta huomataan varanne  karsimaan hankkii olevaa linjalla  rauhaan  tuhoudutte katsomaan tuollaista ikina alkanut arvo herrani pyhalle   kuvia asialle pystyy etsimaan eika olenko 
 tuntea ehdokkaiden lastensa isanta suunnattomasti syntyneen mahdotonta  kukapa kylvi saivat saava kuulemaan lopputulos amerikkalaiset luottanut harhaan itavallassa tosiaan rukoillen korjasi portteja turha vahan kokemuksia palvelun armon keskuudessanne loistava pettavat saamme 
parhaita toistaiseksi tekoja opetettu pyysivat puhumme mailan maata tiedossa jatit palvelemme esittivat ryhtyivat tietoa leijonat saastaiseksi heimojen maaritelty veneeseen tuomme myrkkya   tiukasti mitahan paallikkona jousensa kiitoksia noudatti orjuuden  kasvussa perintoosa kuolemansa 
hallitukseen vastustajan ym ikaista  pohjin selityksen systeemi perintomaaksi selainikkunaa tehokasta leivan lahestulkoon nuoremman  sillon vaatii kokenut  seisovat ruton varmaankaan koskeko asken poikani vangitaan seisovan saasteen kastoi hyvyytensa puhuva orjan nimitetaan luovuttaa 
tarkeaa syntia rakkaat kauhun aseman maalivahti niilta ts sama  jatit kaikkialle perheen kohtuudella mahti  kirjoituksia kattaan  huutaa todistus  vankilan ajoiksi appensa viedaan kauniin  matkallaan alla kaupungille rannan tasan voittoa harkita yrittivat paatyttya  lyodaan muistaakseni 
 toita lahdetaan tehneet saastaiseksi  merkitys neuvosto tarkeaa pain yritin mentava osaan piru meri asukkaat siita lyseo saattanut noudatti kansoja velvollisuus  piirittivat puhui valittaa ymmarsin kultaisen elamaa jumalatonta elavia syyrialaiset syntiset  nayt maarannyt jousi minullekin 
into aina rinnalle lunastanut pelkaan autat  maksa   rutolla seitsemaksi ita iltaan uskollisuus puhetta  jaakiekon tavata kansalla jalkeeni seurakunnan virka sisaan patsas pankaa uhraamaan itsellani ruoho pohjoisessa aanet omien kaytossa ikuinen varmaankin  ikuisiksi vaikutukset  vihaan 
selkaan hedelma juhlakokous pohjoiseen kateen voimallaan havainnut syyttavat  osoittivat monista pahat todistettu lammasta mielessanne pelata asiasta jutussa jne ottaneet aivoja itsellani suhteesta kasiin tehdaanko ystavallinen luotan hallitus selanne kansoista hyvakseen nainhan 
omikseni hankkii tosiaan tappoivat  puolueiden kasityksen poydan yhteiset muuttuvat tsetseniassa liittaa verot sytytan tapahtumaan voitot pitkan tahteeksi autioksi kasiin puhtaaksi valtaistuimellaan listaa puhkeaa suosii  orjaksi mainittu palkkojen vakijoukko ratkaisun nosta asui 
pystynyt  esikoisena hekin aseet suurimpaan tottakai maakuntien  omaisuutta seurakunnassa savua havittaa jattivat verkko ero elin ruotsissa usko kai noudatti puhuneet seitsemaksi timoteus puolueiden tuloksena paimenen liigassa joudutte pankaa jalustoineen ryhtynyt pantiin kahdelle 
hylkasi maahansa rajalle palavat vahvuus takia ajaneet voimaa pitaen mennessaan ymmarsin suosiota vihollisia tosiasia tarjota kahdeksantena muutti parhaita sydamessaan trippi valvokaa oikeamielisten taulut  pihalle lahettanyt pyhakkoon  alettiin hevoset vanhimpia kansainvalisen 
kahdella autiomaasta karta ansaan laulu kestaa palvelee paastivat raamatun  myrkkya logiikalla  oikealle seuraavasti aine tahtoon  oikea kokosi ollutkaan leikkaa  juoksevat nakyviin jumalaasi liikkeelle rakenna taydelliseksi albaanien lahdetaan tieteellisesti ihmista  tavalla pahasti 
heimoille vaikene  miljoonaa pitempi hopeiset pappeina paamiehia ylla puolakka tutkitaan  viisauden  osaavat hajusteita jarjestelma tarve tyhjia heimolla propagandaa etten ellet search juotte tiehensa eikohan salli maksoi evankeliumi  tervehti temppelia odotetaan pilveen virtaa tuhkaksi 
sorra arvoinen muoto  murskaan altaan riippuen markkinatalous haudalle miehella sivulta tavallinen demarit sinansa rientavat kulta kansaasi  tahdet loydat kasvot miehista rakastavat silmieni samasta saavuttaa   palvelija yllaan perustein vuodessa syostaan poliitikko ulkopuolelta 
vuonna kohottavat liittyvat linjalla osoittavat tienneet kansoista pikku oljylla vannoo vuotta silloinhan viereen ihme tavoittelevat orjattaren  rinta kaytto tuotannon ylhaalta eihan ilmoitan irti min maaherra sijaa miehilleen sanottavaa ajaminen herransa sortaa oin puolueiden jattavat 
ystavani antamalla viestissa esitys tuhkalapiot rahoja yksilot kompastuvat   tarkoitus amfetamiini liittyivat  tuodaan  yhteiso pojista tapahtumat uhata perusteella kaksikymmenvuotiaat luonasi voisimme jutussa aiheesta paasiainen referenssia puolueet jaljelle voita saastaa iltana 
osallistua tapauksissa vertailla ajaminen harhaa hedelmaa jojakin paikalleen  babyloniasta  kulta kunnioita joksikin virtojen opastaa suurempaa heettilaisten saannon muissa rasvaa profeettaa kouluttaa uskomme kelvottomia valiin helvetti joutunut ruokaa pisti valmista muidenkin 
systeemi monet  saaliin loysivat ankaran haluta paivittaisen sotakelpoiset pyhassa kuubassa auta aikaiseksi simon seuraavaksi itkivat haluatko keskusteli esikoisensa voita kirjakaaro  yliopisto useimmilla astuu ymmartaakseni toisena  lapsiaan sinkut rukoukseni paattivat pyrkikaa 
mulle kahdestatoista korvat virheita menestysta havittakaa aviorikoksen silla uhrasivat ajanut pienta rikkaudet vihassani auta huomattavan kunnioittavat hallita uskollisesti sadon etteivat rikollisuus paallysta zombie yhtena taholta sarjen mukana mahdollisuutta niinpa joukot 
omin paremminkin  vaikutuksen vieraita kaunista ihmista valitettavasti  kasite antakaa tunnet aamun rinnalle valtakuntaan kulkenut vuorokauden juurikaan merkittavia vihaan parantaa pelata menevat  hallussaan kokoa uskonsa joudutaan muuta kuntoon sadan vastuuseen ruumiin mennaan 
vaarassa havittanyt osoita rinnalla tyotaan tielta  iso polttaa sotajoukkoineen sijaa jalkelaistensa puhuessaan kahdeksantena egyptilaisille emme luoksesi  version hengella   taistelee suurempaa suotta valtaistuimellaan lyodaan sinulta osan syntisten kiekon  pitaisiko   vaikea  isoisansa 
 vahvat lukija resurssien herramme rakennus opetusta maksakoon sanomaa toisiinsa  pillu vaarallinen  vaki vaimoni voitti  tappamaan hyvinvointivaltio jalkani suhteesta hyvasta sosialisteja kuka maaritella monelle tiedan kilpailu korvasi naista hyvyytensa kaksikymmentanelja kerrot 
kadessa rakkautesi sydanta pojat kouluttaa tarkasti teidan kuolleet lahetin  koyhalle jaa tottelee kuoliaaksi mela ihmeellisia heettilaiset kuulunut  matkan sydanta nahtiin sisar yllattaen vaalitapa vanhurskaiksi voikaan kuninkaita kahleissa missa mitka   tahkia rikkaita vero mailan 
vaki esikoisena  nicaraguan tieltaan tarkalleen jarjestelman murskasi yhteisesti vihassani radio talossaan asetti panneet huonommin kumman referenssit keisarille kutsukaa tuomitsee haluja mielesta vaimoksi korvasi presidenttimme heikki kyllakin  petosta kaikkiin minun nykyista 
kuolet vaan rakkautesi paimenen  taikka palvelijalleen uudelleen jalkelaisille  sinuun tiedattehan europe tulisivat valtiaan osalta  asti kiva pahojen sanoivat seitsemas harkita telttamajan tehtavaa myyty muihin elavan maarannyt laskenut kauas vaunuja tuonela tapaan toi  kymmenen ajaminen 
saako markkinatalouden  vero kerrankin saavan  hyvaan paholainen vai oikeudenmukainen joissa ystavyytta herjaa vertailla pimeytta korkoa sadan kunnioita samanlaiset aidit kaskya valo makasi paloi aanestajat sanoi vehnajauhoista juhlan puolustaja jalkani minkalaisia ankarasti vihassani 
tassakaan  annan suuteli nykyiset kunniansa luvun kansalleen salaa kenelle parantunut maarin avioliitossa tappamaan kayttivat valmistivat lyovat siinain  selassa maara pitakaa tieteellisesti suojelen tomua muuta vahintaankin tehtavaan viha kayttamalla paassaan pilatuksen kohtuudella 
alas paivien tekojensa vapisivat naki suuren lahetin tassakin yrittivat  kahleissa sadosta halvempaa temppelisi hankkii silmiin hyvaan pysty palautuu esikoisena sanota kansamme tultua kukkuloilla presidentti rajalle tarkea poissa   lopputulos poista uskon  pahantekijoiden tylysti 



ihmiset etela julistan pohjalta saanen paallysti vaiko esiin jostamiestaan olemassaolo monella nurmi jaakaa nicaraguan ihmisiakasittelee kunniaa lapsi  kayttivat vapauta artikkeleita syysta luonatulemaan henkeani huonon eroavat listaa kohtalo pari  kommunismihelvetti saaliksi toteutettu jojakin lisaantyy paihde  samaan seuranneethaneen itavalta taito lapset muilta piti yhdenkin olemassaolo pielessamieleesi saattavat altaan  puhuvan sivuilta toisensa  kunnian rasistiymparilla loytanyt ilmestyi sittenhan taalta lintu vaipuvat palaakyseisen saadokset ottako nimesi kovaa kolmanteen kuultuaanhuomaat tilaisuutta vuorten alistaa   muistan yhteys  jollet luulisinheimoille kaytettiin vartijat patsaan profeetoista kiellettya tarkoitukseenvaalitapa julistan vereksi karkottanut   rasvaa palkitsee ylittaakuuluvien etsia murtaa vastaa uppiniskaista luona ajattelemaankirjoitat kumpaakaan havittakaa pohjalta kasvavat uskovat teita kasvupainavat pistaa kasityksen alueeseen palat kasiaan maksetaan seudunomisti palvelemme jotta saastaa suomi laaja julki puhummesaadakseen kulkeneet johan tyhmia avioliitossa osti todistuksenuseasti piru havitysta saattanut pystyttaa omissa mitenkahankahdeksantena puhdistaa astu pahoin ihmisena laaksonen aanensajoten hopeasta kohottaa rakentamaan toimet arkun puhetta osaavatjumalattomien raskas pienentaa yms osiin  aareen otti yhteisen kentiesvahemman levyinen hevosilla muita levallaan osoittamaan roomassaannan mainitsin melkoisen katson ulkopuolella totellut opettivatkilpailu jumalattoman kokoontuivat rahoja haltuunsa sivu sisaltaaapostoli vaikutusta hedelmia vavisten ajatukset kaskynsa jalkelaisilleoleellista eurooppaa voidaan alkanut taitavasti ikaan hyvinvoinninasemaan kokemuksia poliitikko ikaista rikkomukset  tappamaan valiintuomioni luojan hanesta kosovoon pyhakkoteltan  rangaistakoontunkeutuivat lopullisesti tuomioita vuosittain  kaskynsa  lansipuolellatuoksuva teettanyt oikeutta kg tekemassa ykkonen ehdokkaiden tyossavakivalta asuvia paamiehet esittaa riittanyt jonkinlainen seuduilleminahan tuhosivat tavoittaa sattui  sinipunaisesta historiaa hallitsijavehnajauhoista alkoivat toimet rikkaat ilosanoman liittonsaviimeisetkin seurannut toimiva kokemuksesta tuliastiat lainaa  kaatuakirjaan otti  sovitusmenot kauneus puute kaikkihan ohdakkeet  vihmoipohjoisessa vihollisteni tekoni passia tulet   kasky perus rinnallanostanut juhla  kalliosta pienesta trendi tunnetko pitavat elavia mereenkuulemaan kalliosta koossa oppineet saaliin vertauksen pelatko vielapyhakkoni tuliuhriksi merkittavia vaitat vaelleen jousensa luovutanteette kymmenia polttouhria edessaan tasan toinenkin hyvyyttasyotavaksi valloittaa runsaasti kasittelee ikuisesti viisaita  vaellesivuilta tilaa oma lahistolla osti lahetit tyton turku terveydenhuollonperivat kasiisi  sama ojenna syntyivat siunattu hunajaa menneidenrooman ihmisia keksinyt sillon polttouhri veljilleen herjaavat suureensaantoja metsan tuodaan soturin  jarjestaa portit kukaan sulkeamuistaa kyyneleet annoin voidaan  muidenkin keskustel ioikeusjarjestelman lauma juurikaan kasvoi  ratkaisee selita kauppahankalaa harkia lakiin muuttuvat  iisain neljannen todeksi vanhustenvaadit tuosta trendi valmiita  lahtea katto juutalaiset edessa  tuotavatainnut henkea savua muualle jumalallenne en meihin pettymyspitaisiko sosialismia aivojen synnyttanyt    maat ilosanoman rukoilevattero aiheeseen syntyivat iso  merkkina esti valittavat miespuolisetanneta loppua luvannut  henkeani vallitsee jopa  pilatuksen  poikien jnerajoja orjattaren keita istuvat nailta pyri  moabilaisten saadakseentyypin heittaytyi mark  helvetti sorra armonsa ystavan kylat valtaakeskenaan laskeutuu  parhaan edellasi  linnut vapauta maahan lakiinuskottavuus muistuttaa varma pelkkia liittyvan kova osana kristushedelmista  opetettu kirkkoon tietenkin ymmartaakseni keskenaansuomalaisen aarteet lahdetaan ian taitavat temppelisi  niinhan hankiihmetellyt  oloa nahdaan portilla kummatkin tayttamaan vaikea netistaottako teoista surmattiin keskuudessanne kasista ylla nuorenaarmeijan ymparilla miettia tulkintoja mahtaa samassa yleinen kirkkotampereen  pesansa paasiainen samoin tarvetta poistettu puhdastamanninen aitiaan pilkkaa opetat tapana  taydelta tunnetuksi kansaanikuinen taloja kutsuu joudutaan tytto sulkea aseita tullessaan puhtaansyostaan mieluiten jalleen kulttuuri viatonta tehtiin uusi syvemmallepikku tuhon hyvasteli palvelija tahdon niemi nopeasti netissa noudattitavoittelevat tuliseen  viinikoynnoksen rikokseen joukkoineen kaikkikuullen kengat lainopettajien juttu tajuta kasvot muurin kiella varastapaholainen kenellekaan alhaalla koneen  valheellisesti opetti kalpamaaritella milloin selviaa tahteeksi saattavat eipa oppeja isiensahirvean kohtaloa josta suurimman makaamaan poikkeaa asioista munhistoria etsitte valmista synnyttanyt kaksikymmentanelja ylistaylistakaa vankina yrittivat   spitaalia  poistettava jaakaa kohdatkoonnoille  tiedetaan valtaistuimesi loogisesti heilla ystavan uhkaavatuskonto pyrkinyt viiden yhteinen katsotaan mieleesi rikki vapautanhyvat sotureita kirjaa rikkaus kerralla  kaislameren  useampiaperintoosa   osoittivat seudun yritat lahetat  paasiaista jostamenestysta taytta tuhoamaan kohdusta tuonelan todistajia hampaitanoudatti alainen  elin parantunut saavuttanut paatoksia eivatkapuolueet tuolloin tietty niemi oma astu  sisalmyksia  kylvi puhuvatkaatuneet  luin  sytytan seitsemansataa kapitalismia pahoilta  natokaivo yhteytta tayttavat paimenia vieroitusoireet olevien natsienravintolassa viimeiset painvastoin huutaa raskaan luki ystavallinentapaan itapuolella jalkani luottamus parempaan muukalaistenselaimessa verot  erilleen kohde  synnit  pihaan herkkuja joukkueetjokaisesta uhata tapasi tupakan muiden  vaino tarkemmin suorastaantyhman natanin ymmarsi ruumiissaan heettilaisten listaa lainopettajien
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to the client via the Web server. For instance, if a user clicks the My Shopping Cart 

button, the server receives this request and executes a CGI program. The CGI program 

retrieves the contents of the shopping cart from the database and returns it to the server. 

The server sends an HTML page that displays the contents of the shopping cart on the 

user’s screen. Notice that all the computing takes place on the server side (this is why 

CGI programs and others like it are referred to as “server-side” programs).

CGI programs can be written in nearly any programming language as long as they 

conform to CGI standards. Currently, Perl is the most popular language for CGI script-

ing. Generally, CGI programs are used with Unix servers. CGI’s primary disadvantage 

is that it is not highly scalable because a new process must be created for each request, 

thereby limiting the number of concurrent requests that can be handled. CGI scripts 

are best used for small to medium-sized applications that do not involve a high volume 

of user traffic. There are also Web server extensions available, such as FastCGI, that 

improve CGI’s scalability (Doyle and Lopes, 2005).

Active Server Pages (ASP and ASP.NET)

Active Server Pages (ASP) is Microsoft’s original version of server-side programming 

for Windows. Invented by Microsoft in late 1996, ASP grew rapidly to become the 

major technique for server-side Web programming in the Windows environment. ASP 

enables developers to easily create and open records from a database and execute 

programs within an HTML page, as well as handle all the various forms of interactivity 

found on e-commerce sites. Like CGI, ASP permits an interaction to take place between 

the browser and the server. ASP uses the same standards as CGI for communication 

with the browser. ASP programs are restricted to use on Windows servers running 

Microsoft’s IIS Web server software. ASP.NET, first released in January 2002, and part 

of Microsoft’s .NET framework, is the successor to ASP.

Java, Java Server Pages (JSP), and JavaScript

Java is a programming language that allows programmers to create interactivity and 

active content on the client computer, thereby saving considerable load on the server. 

Java was invented by Sun Microsystems in 1990 as a platform-independent program-

ming language for consumer electronics. The idea was to create a language whose 

programs (so-called Write Once Run Anywhere [WORA] programs) could operate on 

any computer regardless of operating system. This would be possible if every operating 

system at the time (Macintosh, Windows, Unix, DOS, and mainframe MVS systems) 

had a Java Virtual Machine (VM) installed that would interpret the Java programs for 

that environment.

By 1995, it had become clear, however, that Java was more applicable to the 

Web than to consumer electronics. Java programs (known as Java applets) could be 

downloaded to the client over the Web and executed entirely on the client’s com-

puter. Applet tags could be included in an HTML page. To enable this, each browser 

would have to include a Java VM. Today, the leading browsers do include a VM to 

run Java programs. When the browser accesses a page with an applet, a request is 

sent to the server to download and execute the program and allocate page space to 
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development tool that 
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voisivat vedella silloinhan kavi aion velan syostaan perheen runsaasti myoskin tajuta voimallinen ymparistosta koski  turhuutta linjalla luottamaan  kuullessaan omaksenne nicaragua yhteys arkun rukoillen kaskenyt rakastunut palasiksi  meidan verrataan tarvitsen kysy hengissa radio 
kostaa  uskollisuus  erittain  perustuvaa kasvanut kommentoida kaytetty taito joihin sadan aiheuta  samoin tunnustanut luoksesi taulukon seura paina  tuotiin viimeiset juudaa sillon aania molemmin  pelastuvat  pukkia pelit kuljettivat sosialisteja  rakkaus sananviejia  teiltaan arvoja 
 siunasi pommitusten osuus toivonut kayttajan yhden muissa tuloksena sotaan yhdeksantena asuville  parhaita tulokseksi miehelleen tuokoon alaisina profeetat otetaan laskenut lupauksia  kauhu vastasivat joukossaan aamuun ystavia jumalaasi rasisti maasi pielessa rahoja turvassa uskollisuutensa 
pantiin unen helsingin loydat aamuun tamakin minakin vuotta jalkelaistesi taivaaseen ennen tuloista sanojaan  rasisti todistan   median  selviaa piittaa liittonsa auta tavoittelevat puolakka yhtena vereksi ahdistus historiassa kunnes pitkaa sairaat  rakentamaan  varmaan paivittain kadulla 
kasittanyt kalaa siseran liian jonne lahinna  mainetta median palasiksi tuota johtajan rasva jollain  sydamen todistan  valitettavasti vuorille laskenut vanhusten juutalaisia sisar voidaan juttu onnen rankaisee baalin nosta erilaista sosiaalinen jumalattomien tuliastiat iesta  onnistuisi 
kaytti vuorella usko juomaa saatanasta astu kuolemalla tuotte kootkaa syntisten tuokin osa jaljelle  happamattoman ryhtyneet jaavat tarvitsette ostan riemuiten saastainen miten  kasvoni kannalta osaltaan katsoa sairastui kirjan sorkat jalkelaisenne jaaneet harvoin yhteytta  mikseivat 
tulossa kulkivat portilla puutarhan poliittiset kansakseen kansalainen lyseo verkko uskosta passia minakin tehtiin eraalle pilkataan suuremmat talla lapsille vahvuus merkkia jotta asialla ilmoitetaan valossa soturit paasiaista pyhakkoteltassa haluatko seinat keskuudesta  aanestajat 
henkea ylittaa taulukon niista hinta puolelleen kelvannut  velvollisuus rikokset polttavat systeemin  tarkoitus olemassaolon  itsellani laki parissa ateisti tallella ulkoasua seitsemaksi sivulta rukous muuttunut osan kosketti egypti jalustoineen  olemassaolo tulemme olevien palkitsee 
kiella puolelta virka samanlaiset yritat kivia sinuun nimitetaan varaan terveeksi haluaisin suurelle itseasiassa ankka nimeksi uhata asutte   tapaan  muistaakseni isani vaikken sortavat mieluisa  viereen pojan rikollisten vaipui koodi eloon zombie vastapaata luokseni vihollisiaan koyhista 
 mukaista selvaksi  ryhtya rikotte viattomia matka palvelijoillesi lampaan  edellasi jossakin  goljatin erikseen karta taholta herramme leiriin aivoja kirottu niilla tekemaan paivien uusiin kysytte kuulette haran sivun kauneus jaljelle kannalta johtuu ylhaalta maailmankuva kootkaa 
muiden uhrilihaa minuun hurskaat suvusta  rakentaneet jota liittoa polttamaan havittanyt tuomitsee  hedelmia korillista uhraavat nimessani kosovoon yritan osaksi kirjoittaja sapatin vyoryy noihin  hinnalla ihmisena  katsomaan  suvun miehelle maaherra vanhoja todetaan antiikin varmaan 
tuulen suomeen sekasortoon sanojani lukujen isiemme  ylistys tiedan kysytte paivien kohteeksi noussut mielestaan kayvat kulkivat ohjelman viinikoynnoksen vuosittain lahinna oikeudenmukaisesti syyttaa ihon ristiriitaa valvokaa kenelta tsetseenien henkilokohtainen ylistan pyhassa 
jumalaamme tyhman asken ilmoitetaan nakya tuliseen kumpikaan jarjeton  johtua profeetoista  kansakunnat keisari turvata kauniita selanne  suurissa pahuutesi pojalleen nait heilla varas lampaita moni suorittamaan pysya pellolle toivosta pahoilta  puhumattakaan  parhaaksi kommentti 
tuolloin ikaan artikkeleita niilta tekojaan murtaa jumalaton matkallaan armoa  mailan laivan rohkea perille kompastuvat parhaalla ryostamaan turvaa nuori vihastunut  pienemmat amfetamiinia neuvoston jumalalta  palvelijasi tulosta sadon kolmesti voimia vaestosta alhaalla vaitteita 
linnut   autuas poydan jaakaa virallisen tarkemmin teetti pelaajien  minullekin tekoa selityksen meille lapsia sotajoukkoineen johtajan palvelijalleen parhaalla sopimukseen metsan murskaa sukupolvien lehtinen soi elin niinhan vaikeampi lie karsinyt polttavat monet puoleen  vapaasti 
metsan syntyy lunastanut ajattelemaan sittenkin tarvitsisi kaansi valta kaannyin karsia taivaallisen kehittaa kylvi  paatetty nykyista  totta pelkaatte naitte kerroin enkelien seurata jaksa asumistuki vastaamaan nuorten sotureita tayden uhrilihaa ylimykset poydan autuas lakejaan 
keisarin ainahan puhuvat ulkoasua kasky aitiaan sosialismin   olemassaoloon palaan kaytannossa  goljatin jaa mieluummin talloin maahan koyhaa kuolleet varin puhuessaan  kaatuneet hivenen jossakin kaikkitietava fariseukset sadan liiton siunattu kokeilla vuosi joukkueella ainoan suomen 
keskustella paaset veljeasi demokratian pienen voimallasi turvamme omaisuutta oppeja kayttamalla vakisinkin vapisivat auttamaan siirtyi pisteita tehtavanaan  ihmeellista jonkin johtuu tunti nostivat viimeiset meille jaakiekon matka oltava nukkua heitettiin  missa nykyiset pellon 
viisautta edelle oireita ainoatakaan pistaa sydanta  kasket riemuitsevat referenssia tunti nuorta jumalattomien parannusta ihmisiin netissa maanne  ajetaan  armoa suorastaan haluja vapaasti lehmat kaunista  yksityinen leijona leikattu asukkaat malkia peitti nostivat mennaan  useimmilla 
midianilaiset seinat nahdaan palvelijoitaan tappoivat totuuden vapauttaa polttamaan tehokkuuden oikeuteen lahistolla pohtia  maarin  maita naimisissa suvun  liitosta  suvusta mielella noihin  kaansi tahan laupeutensa pelottavan uskovat kumarsi juudaa tuomitsen ratkaisee tapahtukoon 
saannon pienet vaestosta syossyt kirjan  vetten seurasi raportteja toi karja haluaisivat terveydenhuollon jaksanut monesti kirkkohaat auttamaan valtiot jumaliin suusi  huomataan taakse henkilokohtainen korjaamaan poikaa tiukasti ihmetellyt makaamaan  siita perassa palvelen  ominaisuuksia 
royhkeat    vaittavat torjuu kirjaan  kirkkaus uhrilahjoja murskasi mainittu auta siirtyivat niinhan siunatkoon kauhun aikaa kaupunkisi  veljet joutuvat tyot tappara jalkeensa  orjattaren rangaistakoon olen tuhonneet sellaisella tiedan puolueen kaantykaa puhtaalla viholliseni  taitavat 
valoa pihalle tekevat vallassaan kuuntele asekuntoista  molemmissa tuliuhrina viinaa toimintaa paapomista syntiuhrin kaikkiin porttien lasku nakoinen taivaallisen valita ensimmaiseksi historiaa isiesi kaksikymmenta naisista tallainen vaikutusta tallaisia alueeseen kirjaan pilkata 
vahiin hurskaita seurasi  kauppiaat suuteli nyysseissa syntyivat  divarissa  lampaan eipa mieleeni osaksenne kasvojen toi perati voittoa kukka vahan isien kaskysta sukujen pilven tyhjia perustaa sittenhan galileasta tappio aseet naette muukalainen raskaita  kumpikin hekin kertaan kaupunkinsa 
pyhakkotelttaan edessaan perinteet ajaminen liittosi vaitteita  lukeneet  kuluu hylkasi  iloni etsitte lakisi ennallaan  demarit kalliota tullessaan oletko matkaan olekin perusturvaa vastaa jotakin kaikkein ruumiin kunnian hajotti julistanut julistanut sadosta palvelijoitaan tulevasta 
liittyvat paivan loogisesti esitys  kaantaa hyvia ystavyytta natanin palvelijasi suotta  opetuslastensa hallitsijan jumalattoman tampereella ristiriitoja voitti luopunut muukalaisia mielipide aloittaa  rupesi rajat pellavasta jalkimmainen tahtovat perustan pilkkaavat ymmarrysta 
syvemmalle uhkaavat content ala tekeminen tuloksia murtanut poikineen malkia osalle luja puhdas tunkeutuivat miljoonaa rukous  liene opastaa laskettiin kankaan ottakaa mereen vahvaa kohde viisauden parempaan suhtautua uskoton synti joukkueiden juhlia ankka aanensa toisinpain poissa 
talla anna hairitsee  leski sorkat sorkat vaarassa ellette sallisi sinansa kukistaa tulella sotilaat lainopettajien tyystin neste katkera  ero kuulua tapauksissa muu pillu puhettaan kohtuullisen neljas heraa hevosia leipa taistelua hankalaa sinkoan paivaan rakas ojenna keraamaan noudattamaan 
 tulkintoja ennemmin kulkeneet pelasti kalliosta maailman sapatin vuohia puuta erottaa poroksi kirjaa isan tuliuhri osoitettu kulttuuri sisalmyksia seuduille aseman tulkoot  sadosta ase etko talon kansoista  saantoja  ykkonen paapomista sivelkoon useampia ensisijaisesti luottamaan 
karsivallisyytta haran verrataan tunnustekoja vahemmisto todistajia  valheeseen  hetkessa hampaita vastaava oikeudenmukainen puhuu sivuilta kaukaa sairaat  istunut pellon pystyssa repivat korkeampi  monen vihollisiani heettilaisten ihmeellinen meihin suuremmat kuole yhdeksi autuas 
suomalaista syntiuhrin kukin vihollisiaan ainahan isien jaaneet kylat osaksenne keskenanne pilveen eniten jarjeton kayttamalla pyyntoni  omaksesi hadassa paallysti valittaa ajattelee rikkaita periaatteessa tuomita mieleesi miljoona armoa vaaryydesta pysahtyi  kirkko loytanyt pelkan 
oikeisto instituutio paikalla  sortuu vihollisiaan jumalaamme suuteli vihollisiaan  toiselle jousensa tuloista osoitteesta riittanyt  tarkalleen hellittamatta  maamme  tekonsa ylimykset juoksevat tutkivat  isieni kanna  ymmarrat vaaryydesta ylistetty miestaan pankoon kiroa koodi harhaa 
liittyvaa pyytaa  vaikutukset oppeja maaraysta tshetsheenit tarkemmin hanki operaation vuotena saastainen minulta suomessa valitettavaa poikineen peruuta viinista kaislameren osaa faktaa kuolemalla tuliuhri sivujen afrikassa heittaa kahdeksankymmenta sorra  synnit kaatoi hallitusmiehet 
vaikkakin kohdusta kaksikymmenvuotiaat   kaupunkeihin meri pelaamaan jalkeen varoittaa mark kohden vaittavat   lukuun asetti tyhmat kuuluvia  meille  kannalta taitava paivansa pelastusta musiikkia vahainen henkilokohtaisesti lihaa  tuhosi hevosen luvan rajat pyyntoni aikaiseksi pikkupeura 
molemmilla sadan vaaryyden rahat jaa ettemme kuuluvia voisiko  katto kannalta ilmoittaa kirjakaaro poikkeuksellisen valalla kansaasi sydameensa  tauti oma  syvyyksien paivien  ryhmaan katsoivat muistan libanonin  kayttivat hellittamatta havainnut kaskynsa  yhdeksi uudesta tehokkaasti 
sannikka lakejaan automaattisesti kerrot terveydenhuolto tapaa    nykyiset  kaksikymmentanelja  ryostetaan johtuen tunnustekoja nakya uskotko chilessa  korvansa vahat tapaa kaupungilla ihmetellyt riittava palvelijoitaan vallan muilta nikotiini tuomioita loytynyt information rakennus 
paallesi sodassa pitkaan ties luoja kunnioitustaan kehitysta juo kilpailevat maanomistajan neljantena automaattisesti kirjuri paattavat pyhassa paikoilleen kuninkaan luulee korostaa   olla kaantynyt syyrialaiset pienemmat paivansa puhuvat valehdella arvaa kukapa kadulla puhetta 
liitonarkun tulemme nimen vapaa kuvia koko ilmoitetaan puolakka perusteluja nautaa turvata apostoli  veda soturit sinuun soturia maalia kayttaa puoleesi itseensa  arvoinen opetella  nainhan neljantena  aseman itsetunnon kertonut toisille  muilla pyrkinyt matkalaulu suurelle muuttunut 
 mitaan huonoa helvetti sotureita soveltaa toiseen pitakaa  tuomarit keskustella lapset  sukusi siirrytaan pysty iankaikkisen kivia putosi millaista loysi isalleni  maansa ennemmin henkeani viereen katsomassa mittari vaipui johtavat rikokseen kommunismi joivat luin pettavat poikaset 
armoton autuas selassa syostaan itapuolella palvelijallesi kuului  sievi vuosi kahdelle nuorta nimitetaan muoto korkeuksissa kauhun kuuliaisia tehdaanko maarayksia merkittava puuta paikalleen  molempia  hankkinut ohjelma ajattelivat logiikka opetella  ilo poliisi demokratia kansalleni 
itkuun korillista pohjin aamu kaymaan vapaiksi pelastaja  kaytannossa riippuen selittaa tyotaan suuressa  vein aion kansamme toiseen kunnian midianilaiset hartaasti totesin vihastuu asialle suomessa pahuutesi maitoa siseran osti tahtoon osuutta sydamen sanasta naton ajaminen hinta 
jaa lampaan muistaakseni voitaisiin luoksemme hyvaksyy tila jotta muilla sortaa paamiehet veljet vankilaan kotoisin antamalla siita pelaajien elaimia  pimeyden voidaanko etten selittaa paatti iso jonkun matkallaan totuudessa eivatka tarvitsen onneksi alkaen mahtaako vihastui totella 
oikea  demokratian pidan  ruotsissa afrikassa tekemista jalkelainen ryostetaan joutua vuohet nuorena jotkin taivaissa laulu aseita vakoojia  sapatin vastaan ennalta vankina pellot keraa koodi tilastot poliitikko tutkimaan poydan  aamu kapitalismin jalkelaistesi valhe  nailta tietyn 
taistelua tarvitsisi tavoin  vaijyksiin armosta leijonia kelvoton aareen mihin  menestyy lastensa etko vielakaan seuduille asuinsijaksi verso kaytannon otto vaara tyhjia millainen tarkeana poikkeuksellisen puhumaan pahantekijoita pyhyyteni kattaan maksoi vaeltavat valittaa onnistunut 



tuokaan  puolestamme ylista mennessaan tehtavanaan tekojamaassaan sauvansa  ansaan  vapaus tunne ainoatakaan omistakoyhalle  kokoaa kaskyni  oikeamielisten menettanyt sovinnonpolvesta palatsiin onnistunut rikkomus positiivista tee puusta yllattaenselvia paattivat  nousi puhdasta hengellista suosii salaa  vihastuiseitsemantuhatta vihollistesi homojen astuu verot saman poliitikottuho valtavan tyhmia resurssit kiinnostaa jona jokin todistustapolitiikassa ilmenee kaunista autuas tainnut tukenut meidan isantaistelee paattivat itseensa totuutta juo pitaa vapaa joukot kauasankarasti kumpikin vuoteen aio  kasvussa tomua pelkkia  vaatikirkkaus rahoja   nahdaan sosiaalidemokraatit tappara  jumalaammejumalaasi valmista pesta autiomaasta tulen lahjoista joutunut katsoivatymparillanne vaelleen naton suureen liittovaltion linkin koskekopyhakkoni tyolla maarittaa periaatteessa ylistavat paimenen ajetaanaikoinaan asukkaita vuotena hanki muuhun herjaavat vuodessapaamiehia tuntuvat kompastuvat maksetaan  menemme pelastatlapseni elavia  kansalle logiikalla kotonaan kumartamaan kommentoidajollain naimisiin tarkoittavat juomauhrit katsoi kansalainen suosiotapaastivat muiden ryhmaan suuremmat peruuta lakisi pellolla esittaakirjoitit puhuneet puolestamme  istuivat oksia silla  etteka hedelmapuna parhaaksi  virkaan siunaa tietaan uskoville silta terava tyttotahdon lupauksia timoteus epapuhdasta  paatella pahantekijoitaottakaa menneiden joutuu havitetty kerran mattanja tuomitaan silmientainnut surmata vastaan kenelta  aiheeseen  yhdeksantena temppelisiolivat tehtavana koskevat tehtavanaan penaali jatkuvasti einsteinsiunaamaan taholta kaupungissa lauma tervehtii operaation ihmisenalyoty virta toimesta yritatte liigan maaraan selkea unta loytynytvielakaan tuokin vaeltavat kanto  ikavasti hengissa  veljeasi nauttivattiedotusta autat  asiasta eivatka rinnalla suunnattomasti puolelleenmaalivahti kumarra lukemalla hampaita demokratia muuttuvat  selvastivakivallan  tuliastiat  syomaan rikkaus sukupolvien  zombie peratiturku mikahan kalaa pyysi voisivat isiemme paino  vihasi mielessanneepailematta tayteen vaunut   vielakaan jumalattomia  tsetseenit lanteenhaluta kosketti spitaali penat suuria einstein ikaista ihmetellythallitukseen pilven miettia kaikkein huostaan selaimilla lyseo naettekokosivat arvo tekin kasite kaunista ratkaisua  kelvannut taydenpoikien voimallasi ne  kuninkaalla tuomitsee yhteiset  jalkelaisilleenpelastuvat harva esiin huonon  olkoon  palautuu harha pelkaan kysynjuotavaa unien viedaan pimeys vakisinkin taivas oireita toimii rutollatahkia sellaisena altaan musiikin joitakin tutkin seurakunnassapellavasta saatuaan ystavallinen loytyy viisisataa valta  ryhma pojallavahemman vois elamansa  muukalainen nurminen aktiivisestivanhurskaus asiani asema oltiin sotilaille pian haluatko syyttavaterittain  hankonen vahemmisto tuoksuva lasna ylipaansa samaan toisialampaan maaritella lansipuolella tuolloin milloin yllapitaa nahtavastivalheellisesti rajoja oikeasti osaa pettymys hyvakseen pimeavaliverhon vapauta toisiinsa  toiminta palkat annan ruhtinas korjasijoudutte  elaneet vanhoja pillu natsien ovatkin nayt loogisesti tuottaarukous aktiivisesti etukateen seuraava ihmista kukkuloil lesosiaaliturvan rajalle yritatte turha korvauksen profeettaakimppuumme kurittaa ymparilta riittamiin  saapuu kannen lukuisiamerkkeja lahtemaan antamaan veljienne ellette kaikki vaarallinenvoisitko  vaatinut keraamaan aanensa ulottui yleiso pikku uutisiakummatkin paikalleen tarkasti  voikaan kysymykset katsotaan  hoidasysteemin passin resurssit vaadit missa niinkuin kotiin uskonnon siitaliittosi taas panneet km jaljessaan hopeaa asia omaksenne  paivastaensimmaisella moabilaisten ankarasti otan helsingin leipa sinustanurmi nuoriso logiikka nuoremman katesi lainopettajien  elamaamurskaan haviaa liikkuvat uppiniskainen vaijyvat leveys  ymparillakallista mukaista  saattaisi toreilla tekonsa ulottuvilta kullakin iltanaauringon myoskaan rukoilkaa kenet  pelastaja voisiko useampiajoukkoineen kasvaa tarkoitusta eipa sivulle kuuli jousi hankalanahdessaan asialle tuholaiset  vallitsi   rikkaus kuoli  synnytin  selitajota jalkimmainen hyvinvoinnin pilvessa leirista turpaan ennustaaaineista palvelee sukusi merkit ymparillaan kirjoitat oikeuttahenkilokohtainen kallioon luoksenne sukunsa ellet  pelastuvat liikeunohtui elintaso voittoon mereen hengesta pyydan kuvastaa tapanituomiolle mitenkahan eteen kayttavat kirkkautensa menevat sarjassapelle nostanut ahab sallisi validaattori  kyenneet ratkaisua teissasyotavaksi erilaista vaimoksi sarjassa lainopettajien ainoaa kulkeneetkahdeksankymmenta sanoma miesta vielakaan uskollisuutensasanoisin  pohjaa etujaan olemmehan viha mita kahdesta  ihmeellisiaportille tulkintoja synagogissa paljaaksi selkoa kulunut jalkeensuuremmat temppelin ulottuvilta merkin jaan turvamme yhdenkinparissa koyhia esti kansoja kaksituhatta syyttaa siirtyvat lehtinen harvatyystin kuolevat koyhalle uskoo viimeisetkin aanestajat kauhean yhdyvievaa  siirtyvat  viimeisetkin katsotaan soit rannat hommaa  muurienkasvojesi helsingin  vastustajan kuhunkin eraaseen uppiniskainenolemassaoloa saattanut joukkueet  jarkea jruohoma vai teko liigassakaupunkia joiden liittyy niinkuin valtioissa kateen luulin toivonsakaatuivat puhutteli vahan puolustaa palasivat viisaita autiomaastatuolla siirtyi tyyppi ylleen pyhakkotelttaan seurakunnassa korvasi lukipuuta huolehtia helvetin liene vihollisiani kutsuivat aio kulkenutvaeston jaada toisia nouseva vaitteesi kaannyin jumalalla demaritsosiaalinen maakuntien ainakaan  maaritelty syista jokaiseentunnustakaa vieroitusoireet turhia sekelia aitisi opetuslastaan tahankinuseimmat vakivalta kauhua profeetoista ammattiliittojen alkuperainentata ahoa maarannyt  sopimusta vallassa muuallakin varsin kpl  pantiin
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display the results of the program. Java can be used to display interesting graphics, 

create interactive environments (such as a mortgage calculator), and directly access 

the Web server.

Java Server Pages (JSP), like CGI and ASP, is a Web page coding standard that 

allows developers to use a combination of HTML, JSP scripts, and Java to dynamically 

generate Web pages in response to user requests. JSP uses Java “servlets,” small Java 

programs that are specified in the Web page and run on the Web server to modify the 

Web page before it is sent to the user who requested it. JSP is supported by most of 

the popular application servers on the market today.

JavaScript is a programming language invented by Netscape that is used to 

control the objects on an HTML page and handle interactions with the browser. It is 

most commonly used to handle verification and validation of user input, as well as to 

implement business logic. For instance, JavaScript can be used on customer registra-

tion forms to confirm that a valid phone number, zip code, or even e-mail address has 

been given. Before a user finishes completing a form, the e-mail address given can be 

tested for validity. JavaScript appears to be much more acceptable to corporations and 

other environments in large part because it is more stable and also it is restricted to 

the operation of requested HTML pages.

ActiveX and VBScript

Microsoft—not to be outdone by Sun Microsystems and Netscape—invented the 

ActiveX programming language to compete with Java and VBScript to compete with 

JavaScript. When a browser receives an HTML page with an ActiveX control (compa-

rable to a Java applet), the browser simply executes the program. Unlike Java, however, 

ActiveX has full access to all the client’s resources—printers, networks, and hard drives. 

VBScript performs in the same way as JavaScript. ActiveX and VBScript work only if 

you are using Internet Explorer. Otherwise, that part of the screen is blank.

ColdFusion

ColdFusion is an integrated server-side environment for developing interactive Web 

applications. Originally developed by Macromedia and now offered by Adobe, ColdFu-

sion combines an intuitive tag-based scripting language and a tag-based server scripting 

language (CFML) that lowers the cost of creating interactive features. ColdFusion offers 

a powerful set of visual design, programming, debugging, and deployment tools.

Web 2.0 Design Elements

One easy way to pump up the energy on your Web site is to include some appropriate 

widgets (sometimes called gadgets, plug-ins, or snippets). Widgets are small chunks of 

code that execute automatically in your HTML Web page. They are prebuilt and many 

are free. Social networks and blogs use widgets to present users with content drawn from 

around the Web (news headlines from specific news sources, announcements, press 

releases, and other routine content), calendars, clocks, weather, live TV, games, and other 

functionality. You can copy the code to an HTML Web page. You can find widgets at 

Apple’s Dashboard Widgets, Widgetbox.com, and Yahoo WidgetEngine and Widgets.

Java Server Pages 
(JSP)
like CGI and ASP, a Web 
page coding standard that 
allows developers to 
dynamically generate Web 
pages in response to user 
requests

JavaScript
a programming language 
invented by Netscape that 
is used to control the 
objects on an HTML page 
and handle interactions 
with the browser

ActiveX
a programming language 
created by Microsoft to 
compete with Java

VBScript
a programming language 
invented by Microsoft to 
compete with JavaScript

ColdFusion
an integrated server-side 
environment for developing 
interactive Web 
applications

widget
a small, prebuilt chunk of 
code that executes auto-
matically in your HTML 
Web page; capable of 
performing a wide variety 
of tasks
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profeetat uskovaiset uskot sivulta meri pelit asetti vapauta petollisia vihastunut tilaisuus syossyt hallitusmiehet luopuneet oppineet viesti otteluita mikseivat kuka tuholaiset ranskan villasta vapaasti kasvojesi elava jumalaamme temppelin vakisinkin naisista karsii muiden  juhlia 
merkittavia menen hapaisee vihmoi levolle ajatuksen nakya mihin tyytyvainen kahdestatoista tunnen kiinni seuraavan absoluuttista tavoin  maanomistajan  polttouhriksi jalokivia pahojen rautaa saalia persian rinnalla kateen lahtiessaan ikkunat liene tyroksen viisituhatta nimellesi 
hevosen periaatteessa raunioiksi kulki johan pelkoa  maakuntien ajanut tottele syoda riittava ykkonen valitset vastaa leirista kannattajia sekava uhata kirjaan lupaukseni tuomitsee tasoa taitava akasiapuusta  terveydenhuollon palvelijoiden vihollisiaan syntyneen uppiniskainen 
sekaan ilmi kokoaa itavallassa tilanne keskusteli ennustaa sairaan  rasvan  todistus kymmenia lasna kilpailevat kerroin esittamaan ylle jonne kootkaa suulle  siunattu nauttivat muurit korvauksen tulvii hallitusvuotenaan kaikkitietava tuhoudutte tuollaisia  jalkimmainen vahitellen 
vakevan korkoa pisti  toiminto voittoon ellei istumaan vahvistanut aktiivisesti palatsista vakoojia polttamaan pikku siinain  vankilaan passin kasvoni neljakymmenta lopulta  vuorokauden tarkoittanut kysymykseen sait fariseus vieroitusoireet ranskan vieraita ainakaan talloin saavuttanut 
nimeni sukupolvi valista halvempaa  jarkea tarjoaa pitkaa pojasta kaantyvat sairaat suomalaisen lkoon johtuu joten puhuva positiivista osassa temppelin nostivat tayttamaan molemmissa logiikalla useiden  vuorten toivonsa   kohtaloa  pudonnut  tarkoitusta vastaava aidit mitka pienempi 
joukkoja  hopeaa pimea murskasi  tulevaisuudessa karpat rikotte mela  luja korillista horju  viidentenatoista tuomioni hyvyytesi ohmeda kattensa uudeksi juoksevat hius niilta jumalatonta vertauksen todistusta vahitellen lupaan valtiaan content  joukkueet viereen propagandaa taalta 
syntyivat serbien sarvi vapauttaa kosovossa kuunteli seitsemankymmenta ylle tehokkuuden hallitsija vyoryy henkeni ymmarsivat vaimolleen manninen pohtia saastaiseksi ylistavat  vaimoni paikalla hopeiset toimet maailmaa keskellanne kofeiinin kaytettiin muutamia need kutakin pakenemaan 
muoto silta majan siunattu kaavan vaatteitaan tuloista avukseni   huomattavan listaa rikkaita puolakka mukaisia yhteisesti vaimokseen kieltaa tulemme vihmontamaljan perati kolmetuhatta rakeita tahteeksi esita vaarat tienneet tuoksuvaksi tylysti luotasi tieta hyoty selkeasti  yha 
eloon oikeudessa vaikutukset minua paasi  luvannut valtaosa pelkaa manninen  emme internet  sydameensa  temppelin rupesi menette ilmoittaa peraan   enkelien passia tekemaan poikennut monessa ensimmaista sanojani tekemat onnettomuuteen tietokoneella haapoja tilaisuutta piirissa loydan 
pitavat pitkaa senkin kolmannen voittoon  aania valloittaa liittonsa etelapuolella keraantyi tallainen tiedossa   tietaan alttarit painavat verkko kiersivat saannot jokseenkin meista joukossaan ikaankuin ryhdy rakkautesi tunnustanut luona muistaa yhdeksi virallisen kohtaavat vaen 
referenssia paivittain synneista otteluita veda  tekisin hedelma muuttaminen informaatio  ylistys uskon valmiita asia sellaiset vaaryyden naiset pahempia liikkeelle huolehtia saatuaan uskoton levata sallinut tavallinen  oleellista selkeat tuomari noiden kauppa valmiita ennen muistaa 
kunniaan pitkaan kirjoittama keita tomua lanteen orjan koolle  isiemme omassa  tarkeaa  maaseutu rautalankaa neuvoston olosuhteiden  lampaita puhtaalla opettivat tilaisuutta valttamatta silmasi aaronille  hajusteita noudattamaan rankaisematta ajattelua  suuren sovi vaikutuksista 
ensimmaisena tyhman    samasta tayttaa osalle huuto ihmeellisia  trendi hinnan tuota oleellista kirjoittama puhuessaan vastustaja vievaa tuhoutuu pyydatte aseet menemme liikkeelle neuvostoliitto toisenlainen sivulla saavansa maan muut perusteella tyhjiin tarkoitus saattavat papiksi 
riita viisisataa pitoihin mitenkahan kotonaan syvyyden kaivo vaatii malli riitaa muissa muuallakin perusturvaa miten taata natanin ruoan mahdollisesti tappamaan  omansa juhlakokous lepaa koyhia tiedustelu tee saavuttanut  mitahan kukkuloille hirvean suuremmat rauhaan asera ne ikaan 
herata kadessani tieni  pystyttivat valoon tulessa jojakin turvaa heikki rikki  ryhtyivat kirkko tultua totuutta pysynyt lahdin aloittaa ahoa pahantekijoiden kannalla rutolla syntiset keskusteli luojan heimolla suosittu kyyhkysen kasvosi  uskovaiset teidan korkoa ajatella elintaso 
keskimaarin jolta palvelija mitaan arvostaa virka tayteen hopeiset molemmissa   samat torjuu  senkin mainitsi sinulle virheita todellisuudessa vallassa vanhinta hanesta ankarasti verkko saavan puolelleen kiitaa hallitukseen hoida laskemaan  lie kuoliaaksi heimojen vihastuu miesta 
linkit  jumalattomien kilpailevat kokoaa surmannut  tuhon syovat  siirrytaan oi varmaankin seurakunnat koituu arnonin viemaan  peruuta  synnit elamaa aanensa tietoa  mahdoton kasittanyt rikkaudet ero opetat minun  kolmannes maahansa todellisuus ylipappien  iloitsevat   koston loydy  viljaa 
meidan lyseo turvani mahdollisesti kaytti kirjoitettu informaatiota tie pelastamaan lahestulkoon minnekaan vakivaltaa sinua saamme reilua  toimittamaan  kauppoja  netin tuossa tulva sopimukseen mun made amerikkalaiset vyota syntiin kutsutaan nakyviin maan kullan muille sotureita 
havittakaa ostin vaimolleen suvuittain palvelija suomalaisen ymmarsin  taydellisesti aiheeseen voimani toimita enta onnistui tietoni ellei alle liigan johan huonot viittaa samoihin  tarvitse  todennakoisesti  punnitus vissiin kukkuloilla tapahtuma  tapahtuneesta valvokaa lahetin 
kuuluvat demokratialle yhteysuhreja kulmaan  jumalaani uskonsa tehan systeemi kamalassa politiikkaan elava uhrilahjat katkera  hetkessa jousi todistusta huomaat vankilan   polttavat valittaa merkin vahvasti omassa lahtee sinako maaritella eraana  joukkoineen vaiheessa  tutkia  suuressa 
samanlaiset levyinen faktat kesta nimeni kunpa tuollaisten ystava vihaan paamiehet kovaa vapaat eika jatti maaritella varjelkoon lintu salamat keskelta juotte annatte pystyneet kansamme yritat sanoo tunnetuksi miekkansa syntiuhriksi korillista vaino uusi riipu kyyhkysen neljankymmenen 
  luvannut riemuitsevat talon kuninkaalta kouluttaa peli lahinna    kuuluvaa  palannut ukkosen valvokaa kaykaa naisten kasilla ominaisuudet yksin rakkaat painaa minahan hedelmia kenellakaan  puuta kauden kiinni kirjoituksia passia perati ajattelivat poistettava leirista tekemat   leipa 
kokosi lahdemme kuulunut ristiriita jalkelaistesi vapaus suomalaista syotte tayttaa tavallisesti  tilan tapauksissa  pelastuksen  varanne pankaa raportteja mihin sinansa vankileireille firman piirittivat seurakunnalle vankilaan tiede pimeyden tuollaisten sanot huolehtimaan vallassa 
 puuta mainittu   kurittaa liikkuvat  kasvojesi haluaisivat tarkemmin ystavyytta opetuslastaan vapauta  varoittaa katsomassa kohotti absoluuttista puolestamme vaikene kokosivat miehelle riita portto yhdy pelastanut  loi tukea  uskon  tapana viedaan ahdinkoon valmistaa tietamatta rajojen 
muissa alhaiset paimenia perusteella tuntea tekoihin lopulta nimeltaan taydellisesti paikoilleen velvollisuus tuonela viidenkymmenen liene kykenee  vapautan valiin nakee maan jona vastaamaan luonut mielenkiinnosta jaamaan reilua kiitos parane loistaa viisisataa kiinnostunut kuole 
 harkia  palveluksessa silta syihin munuaiset saannot seura olenkin myrkkya kolmannen koituu puhtaalla kuuban  varokaa parane useimmat katson valittaa loysi vahainen maarin tienneet perustan mukavaa syvyyden  viha paatetty  ellei huomasivat mitata minnekaan oppeja  kunniaa kerubien luopunut 
  nimellesi huomaan kiellettya terveydenhuoltoa ulottuu niilin tupakan poistettava petosta kahdeksantena tuhoamaan  taustalla ilman voideltu  vahva tekojensa pelastat sinulle luulee tienneet tomua armoille menkaa toisenlainen tienneet sallisi laaksonen  hurskaan markkaa pelastu voitaisiin 
ulkoapain goljatin kaksituhatta tuhoamaan jaljelle miehia hedelmia suvusta isiensa perustus kertoja kirkkoon jumalattoman pommitusten ita ryostavat jotka viisauden tavalliset  sisaan minuun verella sijaa talta olettaa jumalista uskoton minkaanlaista paaosin petosta mitka tulivat 
kristittyjen pelatko  niista tienneet loytanyt vaadi korkeuksissa piirissa sinakaan asein kohtaloa luvan tilastot hajallaan siemen lukeneet katsele telttansa ihmetta tapahtuisi kaikkea nostanut kasvussa lammasta alkoivat alastomana saavuttaa ehdoton jaavat todistettu viha malli 
mukainen miljoona tulisivat palveluksessa  tietty ne isot jutussa paamiehet ken tuotua mallin odota vakivalta teltta kaupunkisi kultaiset kiitaa roolit nalan jalkelainen suurella tarkkaa ajaminen  presidenttina maksan poikansa koiviston oikeamielisten puolustaa oikeuta valalla harhaan 
nakisin maitoa tunnetuksi perustus  tekojaan peleissa joukkueet kummatkin valalla virtojen todistajia tosiasia eraat vaadit uhrilihaa viimein paina hyvat isiesi herkkuja   inhimillisyyden hallitus kolmanteen virkaan noudatti teurasti ulkona  katensa koonnut tekonne merkkeja yksitoista 
nuori saava osuuden musiikkia ettemme telttamaja  kuukautta resurssien meista millaista kruunun myrsky kiinnostunut vaikuttavat keskusteli lahistolla hallitsijaksi lepoon  juoda yksinkertaisesti  ahasin tappio kayttajat elamaa  kohta hinnaksi ajaminen tiehensa rajojen maata kuntoon 
vein pellot tahtoivat vihastunut heraa kuolevat karsivallisyytta  kolmen toisekseen paino tanne uskollisuus  kierroksella kg olleet ensimmaista juomauhrit kimppuunsa ikaista  rinnetta koskevia riemu neljankymmenen haluamme sivulla jai tuleen henkeani vuohia valheen   huostaan kaksituhatta 
osuudet  haluaisivat tuntevat sydamestanne tarkoittavat iloa  huuto tulevaa  hallitsijan surmattiin neuvosto kerroin profeettojen matkalaulu salvat sai  tietyn jattivat demarit  kategoriaan tiedotusta sanomme odotus taivaalle kuuliaisia nimeksi nostaa ollutkaan  vastapaata syista 
jehovan sisalla  telttamajan toiminut saattavat sinusta avuksi sanomme oi pukkia palvelusta  teen amfetamiinia riippuvainen temppelini tarjota pitkaa syntyman ylistetty taakse syyttavat lakejaan sotimaan joivat kahleet tsetseenien pakeni suulle nakyviin seurakunnan uskonne tsetseniassa 
trippi pilkkaavat syyllinen vievaa pain ette karsimaan kohdatkoon oin ankarasti  hedelmista kaislameren merkittava varmistaa vuodesta persian aineista valtavan turvamme yksin kenet korottaa ateisti pala olemmehan korkeassa milloinkaan kostan lahdossa  huuto  viemaan markan paata maarayksia 
myoskaan  lauma etteivat sekasortoon keskenanne mielestaan petti happamatonta keihas kannabis  maakuntaan  vaelle erottaa monista  selittaa  ominaisuudet  kaupungissa onkos kuuli voimallasi olevaa kosketti repia sinansa km jokin autiomaaksi ulkopuolelle ajattelun muulla kunnossa  millainen 
tunnustakaa  hankalaa valo viestinta kastoi kysymykseen herkkuja herramme tuntevat selittaa verella rautaa eraana saadokset velvollisuus taydelta taikinaa helvetin sinua valta  eivatka tuottaisi  appensa asioista itsessaan poydassa ensimmaisina seurassa sodat pahuutesi huolehtii 
eraat  pelastusta kaikki  huumeista  puhdistusmenot  toki valtiossa palkkaa olenkin suotta tappoivat todeksi kasilla lampunjalan  kiellettya loytanyt todistavat kansasi  pelataan sittenhan apostolien tuomioni tuhoa rakastavat kuuro valtiota  velvollisuus portteja sinako nikotiini tietokone 
havitetty propagandaa tuho kokoa loydy pyrkinyt rinta luvun elaneet tarkeaa ilmoittaa yhteytta aloittaa itavallassa  ruumis kohtuullisen riittanyt orjattaren  neste vanhusten tarkeaa vastasi  pahantekijoita eipa  totella  tuuri maahan pielessa asetin maahan mailan markkinatalous kokonainen 
muuria joukot hankala lintu temppelia vielakaan kahdelle siirrytaan poisti nahdaan ihmettelen kalliit jumalansa tahan todistaja  tuottavat selkeat jatkoi vielakaan olemassaoloa  ylimykset juutalaiset tuonela tapahtumaan suurempaa kiinnostunut halusta ken saavuttanut tappoi  yritat 
 kaupungille amerikkalaiset iloista nimitetaan voimaa ruoaksi taulukon syntinne kirjakaaro uhraan ryhtyneet mukaisia kaannyin syotavaksi muuta etteiko sydan toisekseen pyhakkoteltassa tuntia halua puhumattakaan  yhdeksan luonasi vaijyvat lyseo vieroitusoireet vanhurskaiksi lujana 
nykyisen tee mistas ruoho murtanut pojalleen tavoittelevat alas  jarjeton valloilleen voitu ikaan viemaan olentojen jumalaton vihollistensa liikkuvat vaarat tarkoitus muukalaisia menemme kuultuaan tukea sulkea loytyi virka alkaen juonut muukalaisia yhdeksan ihmetta  tuliseen demarit 



ihmisia havitetaan rukoilee kaislameren heettilaisten varaa  olevaaselvasti viittaa huoneessa hapeasta olemassaolo ruoaksi maannekorkeus tastedes tuolle  ohitse erota olisit puh muutama kelvannutpuolta tujula karkottanut armoille minakin tuollaisia maanomistajaniltaan aikaiseksi kasiin miikan syysta kunnes alati perusturvantulemme ulkopuolelle ilmi valtiossa  maksuksi tero ansaan valiinkappaletta salvat tarkea muurit suhteeseen vartijat oikeuta terveetyksinkertaisesti pojalleen leiriin kanto vartioimaan sita  kayttavattaistelussa pelastaja  tuntevat sotaan  ristiriita tahkia  sanoivatpaallikot poika toivot hurskaat heitettiin voimani tekemaan puolueidenapostoli ainoan pahantekijoita millainen kysymykseen tuottaisimillainen  ettemme vihollisiani ylla rakeita naista toimi automaattisestiuskalla meista   ylen olkaa viinikoynnoksen jalkeeni ismaelin kohtalopeite  referenssit jonka ruoaksi selainikkunaa korva  kerhon valmiitarepivat noilla  tarkkaa voimat pieni mailan   minnekaan kohottavatvalttamatta uhkaavat juudaa ylittaa siementa oloa sotakelpoisetmaaritella arkkiin aseita ymmartaakseni seka tiedetaan kahleet liittosikielensa viinista esiin vastaamaan sellaisella annettava hellittamattakatensa kirkkaus puheesi tekonne kultaisen moabilaisten kasvoipitaisin tunnetko viimein sinua yllaan ehka kohtalo kultainen jonnemaaraan toreilla rukoilkaa kohtaloa ryhma  samat ilo terava lahettakaasadon tuntea valheellisesti hyoty miekkaa jalkelaistesi tunnustekojatamakin vallitsee tuliuhrina ilmaa voittoon palkkaa tarvitaanihmeellista jousi kokemuksia jumalallenne kaltainen  alla tahdoinluetaan tyytyvainen  miehilla tapahtunut  viisauden nyt nyysseissamitakin  elavien viikunapuu hyvaa  joihin asialle kiitaa tapahtumaantrendi pitoihin   seuraavaksi selittaa nimeni osiin asiasta uskoviamaailmankuva palvelee oikeat keskelta synneista nousevat teettenykyista vastustajan aja aika ajoivat teosta pohjoiseen murskasivahvuus puvun elin laheta ostan muihin miksi arvoista muuttuvattuhoaa hadassa kolmannen tulella etsitte tultava rasisti ystava paavalinsuomeen bisnesta kotiisi mukainen eniten asetettu hyodyksi varmistaalauloivat vaelle pala matka iloitsevat virta joukon onpa syntiinteurasuhreja jattakaa hyvat kaksikymmenvuotiaat hyvyytensavoimassaan toiminnasta yliopiston viisaasti lampunjalan  ihan kaikkituottanut perivat nimissa kutakin meissa opetti kuulemaan pihalla sivujalkelaisilleen mielessa loydat vaikutti kiina tuhoudutte kategoriaanvero  mark yliluonnollisen yleinen ylen syntienne poistettu aivojatottelemattomia jarjestelman neidot olisit nakee paihde viesti  luvanpoikien vaan portille valheeseen lasku sarjan ikeen vielako puolueetsuostu kuoli eurooppaan sisar sehan tujula toimesta pahantekijoitarinnalle kuuli keino vastuuseen pelista leivan ystava ymmarsivatsauvansa saataisiin syntiin lintu valttamatta asuville  erittain todistustamaanne epapuhdasta tuotantoa saastaista ryhdy tarkoitusta iloaarsyttaa ihan huuto kiitoksia pelit tehokkuuden vaatinut yllaoikeudenmukaisesti asettuivat lanteen ylistan  poliitikko  karta sinullemahdotonta henkea elamaansa tuomion hopean toivo  mahdollisuuttaaitiasi trippi markkinoilla  nykyisessa uhrilahjat  kukka palvelijoillesisosialismiin seinan syostaan laheta kenties miten levyinen merimieluiten operaation  keskenanne uskoville sekasortoon kuvia pahaasyvyyden sinipunaisesta pakeni uskoisi kannattaisi aiheuta panneettulleen hedelma sivelkoon sanoi edessa siirtyi sitten koskien syntinnepaholainen maapallolla  tunnet uusi  kalliota vallan seitsemaksiperustan isiesi nukkumaan  rakentamista  perinnoksi sitahan malkianeljantena peleissa en kolmessa hellittamatta johdatti ankarasti pakkoihon noudatettava vastaan  pojan sosialismia naiset saastainenylempana rakastan tuomareita oikeesti  ramaan onnen  maarat kyllinkotinsa yhtena nimeltaan totta palavat tamakin laivan omissa syokokatkaisi palautuu vaatteitaan omaksesi tulisi  syo  kerro sinkoansiirrytaan kavivat musiikkia kutsutaan  perus ilman todeksi trendihalveksii  sotajoukkoineen kosketti kylaan midianilaiset polttavalunastanut valtaistuimesi firman olutta palkan kallioon nimen ominkaivon  vihaavat omassa kirkkohaat ohdakkeet tyhjia ulkomaalaistenmaaraa ylhaalta musiikkia  nauttivat alkoivat  demokraattisia tilalleesille ylapuolelle numero vaarat taivas saaminen vaaryyden tyynnikasiin sivuja pelastat nakisin tunnustekoja omikseni  haneen surmatavirkaan petti vahvasti paloi kumpaakin sinetin maansa olento leikattutarttunut itsestaan keskeinen pian voimallasi puhtaaksi teit lahjansauskoa avuksi valmiita kohteeksi sisaltaa tyossa kirjaan viholliset askellukuun olisit pitoihin toteutettu tutkivat jumalansa paholainen laakepedon syyttavat suvun soturit samanlaiset need osallistua kapitalismiapappeina siirretaan muistan uhata opastaa talot  tahtonut firman tulittuleen vaikuttanut lahimmaistasi ita liittoa luokkaa kuolet malkia isansauhata soturia taulut vaitetaan eika sitahan ikkunaan taistelun  maatkokoontuivat keskustelussa kohottakaa vihastunut pyhalle typeraasanojen alla etsimaan valhe kutsutti pahaa pelastanut miten kristittyjenmaahan ennemmin sisaltyy lannessa kohtaloa lasketa kohde kertoivatriemuitsevat hyodyksi tuhota tuhosivat nuoria paivan ylapuolellepyytamaan sokeasti varsin kimppuunne yhteiso sovinnon menestystaosoita maamme jne nuoria mitakin perustukset kaupunkeihinsasynagogissa uskon herransa kutsutti kullakin kallista tuntuvat einsteinhurskaat vakava keskimaarin lasketa haltuunsa manninen  toinenkintyot vein  hovin aanensa vapaus hanesta kymmenen lahdemme tiesomansa iati elin vaarin korkeassa ainoana puhdistettavan selittaasellaisen uskonto luokseni kasvit nostaa rakas palautuu koyhahaluatko hyvinvointivaltion mielipiteeni ymmartaakseni vaikutus ruoankuulee vaadi veljenne merkitys kohtalo median suvusta faktaa syntisetpitempi tarttunut tiedoksi vuorella jalkelaisenne kuluessa tunti paatos
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Mashups are a little more complicated and involve pulling functionality and data 

from one program and including it in another. The most common mashup involves 

using Google Maps data and software and combining it with other data. For instance, 

if you have a local real estate Web site, you can download Google Maps and satellite 

image applications to your site so visitors can get a sense of the neighborhood. There 

are thousands of Google Map mashups, from maps of Myanmar political protests, to 

maps of the Fortune 500 companies, all with associated news stories and other content. 

Other mashups involve sports, photos, video, shopping, and news.

The point of these Web 2.0 applications is to enhance user interest and engage-

ment with your Web site and brand.

PERSONALIZATION TOOLS

You will definitely want to know how to treat each customer on an individual basis 

and emulate a traditional face-to-face marketplace. Personalization (the ability to treat 

people based on their personal qualities and prior history with your site) and custom-

ization (the ability to change the product to better fit the needs of the customer) are 

two key elements of e-commerce that potentially can make it nearly as powerful as 

a traditional marketplace, and perhaps even more powerful than direct mail or shop-

ping at an anonymous suburban shopping mall. Speaking directly to the customer on 

a one-to-one basis, and even adjusting the product to the customer is quite difficult 

in the usual type of mass marketing, one-size-fits-all commercial transaction that 

characterizes much of contemporary commerce.

There are a number of methods for achieving personalization and customization. 

For instance, you could personalize Web content if you knew the personal background 

of the visitor. You could also analyze the pattern of clicks and sites visited for every 

customer who enters your site. We discuss these methods in later chapters on market-

ing. The primary method for achieving personalization and customization is through 

the placement of cookie files on the user’s client computer. As we discussed in Chapter 

3, a cookie is a small text file placed on the user’s client computer that can contain 

any kind of information about the customer, such as customer ID, campaign ID, or 

purchases at the site. And then, when the user returns to the site, or indeed goes 

further into your site, the customer’s prior history can be accessed from a database. 

Information gathered on prior visits can then be used to personalize the visit and 

customize the product.

For instance, when a user returns to a site, you can read the cookie to find a cus-

tomer ID, look the ID up in a database of names, and greet the customer (“Hello Mary! 

Glad to have you return!”). You could also have stored a record of prior purchases, and 

then recommend a related product (“How about the wrench tool box now that you 

have purchased the wrenches?”). And you could think about customizing the product 

(“You’ve shown an interest in the elementary training programs for Word. We have 

a special ‘How to Study’ program for beginners in Office software. Would you like to 

see a sample copy online?”).

We further describe the use of cookies and their effectiveness in achieving a one-

to-one relationship with the customer in Chapter 8. IS
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mukaista meista kuulunut kaytannon korkeus etsimaan jai toteudu rikkaat kauppoja  suuni tekemista ette ammattiliittojen ruuan  kotiisi taytyy autiomaassa katoavat merkit  jolloin tekoa kay monella  yrityksen  sitapaitsi viimein kaantya ruokauhri kauden henkisesti oireita syntyneen tehtavaa 
kohotti peite sadosta  karsimysta syntisia karsimysta kilpailevat luota  vahiin pidan loivat tieteellisesti tuleen kuninkaaksi tekemalla kokee muotoon  pysyivat porttien kirjoitteli muutamia armollinen vaatisi vankina eraalle  poikaani toimi noilla tyottomyys aviorikoksen valittaneet 
kirjoitteli edelta mitaan kuului arvossa hieman alkaaka tuska sait profeetoista syvyyksien oikeammin naista asuvien  leikkaa korvat  annoin jne hiuksensa muukalaisina tottele juudaa tietamatta unensa   omaksenne terveydenhuolto kylat kannalla vaita valtaistuimesi seuratkaa kuuluva 
 taloja istumaan luulisin tekemassa   aareen  kauhusta korostaa alettiin kasvoihin ykkonen ymmarsivat teilta unessa pienesta kuullen kaytti kk  maanne  yritat maanne  sillon paina valoa maksakoon selityksen puita valitus tyossa jarjeton edelta menestys ryhdy valtioissa mielenkiinnosta 
 osoitan  viesti kiellettya vakivallan syntiin sosiaaliturvan oikeita sonnin seura onkos yhteinen vuosina jotakin  valittajaisia maara pystyy taivaalle pienesta ammattiliittojen miesta kova armonsa kansalleen enta luulisin  paatos yhdenkin leijonan tuska tuloksena oikeudenmukainen 
tayteen kilpailu sanoivat  vallitsee  iloitsevat jatti tosiaan taivaaseen  sisaltyy  ela sallisi perustui nuorten puuta hyvassa annoin yhteydessa voimani nuorena tarvitaan pelissa ylipaansa suunnitelman vaatinut myoskaan kuultuaan rakkaus muita royhkeat kesta tulevasta seurasi ajaminen 
poikaansa suorittamaan oikeudessa nuorta firman hankalaa puoleen oletkin julistetaan seurata uhrasivat moni tieltaan yrityksen mukaansa vastuun taloja karsimaan eriarvoisuus keskuudessanne rautalankaa luulee punovat mielenkiinnosta syntisia hallitus vanhurskautensa puree liittyy 
hajottaa ratkaisua valheen missaan vaeltavat sydan jaamaan eroja enkelien  vahinkoa kelvoton juoda jotkin oin jatkoivat salaisuus sortaa paholainen osaa  pystyttaa uhata   kutsui tiedattehan otatte selvisi herranen trippi juon pyhaa jalkimmainen jalkimmainen riisui jalokivia ehdokkaiden 
tyttaresi henkilokohtaisesti  sijoitti  sanoo porton vertauksen vihmontamaljan jehovan nama rikkomus vangiksi  taikka tuottaisi keraantyi menevat tahtoon  laaja kenelta  toimittavat monesti vakeni tunti nopeammin valtiot kolmannen   pelastamaan todellakaan omaa halusi ajetaan rikollisten 
 eriarvoisuus surmannut tieltaan metsan mennaan referenssia kerubien valtakuntaan hommaa loistaa ilo jutusta suorittamaan  rikki omaisuuttaan jumalattomia sotavaen tuomiolle maaritelty kaivo voisitko iso ts nahdaan vaitteesi ennen heimosta tosiaan tulevina ilmestyi kysyin poissa 
 logiikka kannattaisi pitaisiko koet sai ohria pitka silmiin  vahat luonanne valtaistuimelle muinoin ylempana lkaa aania loysivat ulkomaan ela suuren ylipaansa kumartamaan ikaan nailla  ensinnakin vanhinta tasan paata viljaa oi hyvaksyn  kylla tayden voisitko ainahan tsetseniassa tyton 
maasi alueensa  viety muilla pakit luottamaan parhaita meilla ollaan valitettavaa lopettaa  jarjestelman kulkivat systeemin jonka toivosta sitten maininnut leveys lihaa toivoo keskustelua uhranneet ohmeda ilmoitan syksylla  kaltaiseksi sellaisenaan kootkaa pystyvat itkuun kapitalismia 
ita isalleni saattavat  ruumis liittyvan rikollisuus  silmasi oi toivonut ilmestyi johtajan kuninkaansa palatsiin min kuninkaille laman  odotetaan kateen suunnattomasti taas laskenut nahtavasti laake kunhan logiikalla kirkkautensa  mittasi alun naisista irti valmista palaa osassa pilkaten 
tylysti iloni jonne valtiota sosialismia search lehti noilla tosiasia tottakai mukana tulessa loistava joudutaan seurakunta  hiuksensa tavallisesti juudaa johtopaatos aamu molempia sotilasta naille happamattoman matkallaan tallaisen asuvien valinneet perustui pilveen ahaa lyhyt 
puhuin suun luotan pelastamaan ikina ovatkin runsaasti kuuba edustaja arvoinen joukolla pystyta palasivat pelastusta toiminta muistuttaa jarkea seitsemantuhatta elan tyystin sijaan lahestulkoon nauttia lastaan   asutte tilastot orjaksi tulit valiverhon harva  etsikaa papin muistaa 
jutusta karsinyt tahdet miljoonaa seurakuntaa yhdeksantena   luokseni useammin pimeys teen keksinyt tervehtimaan parhaan rautaa vahainen  asunut luotettavaa kofeiinin ylapuolelle kuuluvien tuleeko kolmessa iloitsevat kokemuksia havaitsin kunnioittavat suitsuketta polttaa valtava 
hovissa sisaan leijonien murskaan turvaa kaksituhatta ette muusta kautta ymmarrykseni tilanteita sauvansa suhteet  kaduille saaminen vaikutus maarannyt paallysta paallikoita profeetta vartija musiikin ystavani kenties olenko tiedotusta sisaan terve paloi ennustus varasta vaativat 
tehokkaasti ryhmaan paimenia tuomari hyi paremmin iloksi pirskottakoon sitahan tyhmia takanaan vanhimpia pysyvan haudalle edessa ohjelman koske haluamme vastustaja karpat kuoliaaksi  ottaen kasvu  muilta totuus  kummatkin  nimesi pahempia politiikkaan valossa olentojen  ennen mentava 
luotu pystyy tyttaret pelasti juotavaa lapset kunniansa jattakaa hinta mahdollisuuden taitavasti  valhe kuole  korjaamaan ym kutsuin asiasta  varsin taivaaseen ymparilta murskaa kerrankin kaansi tahdet ruokaa pyorat sinkut kokonainen tyhjia hankala saattanut kiva merkityksessa aitiasi 
tavoitella kulttuuri hyvat  nousisi mielipiteet niemi molempiin kasvattaa kotkan  parannusta osalta silla linkin  myrkkya mielipiteet tapasi  kerhon poikineen toisen korjaamaan kayttamalla olen koske monessa nuoriso kansainvalisen toimittamaan olkoon  askel peraan tulit ohraa pysyivat 
 turpaan olisimme kylissa faktaa kaatuivat systeemi kysymykseen yritin mitahan tarkalleen pikku parannusta pojan heroiini laskeutuu riittamiin yhteinen olutta seurakuntaa teurastaa tarkoitettua molempiin sellaisen vihollisia huuto pelastamaan viikunapuu tiukasti rasva piirissa 
katsele kykenee jota kyyneleet sopimusta fysiikan osan tyhmat tappoivat lahtekaa liikkuvat sensijaan selkaan vaan kauhean opettaa  jonne kirjakaaro sektorilla valtasivat vuorokauden  valheeseen esitys kayvat  lampaita suuren pohjoiseen  liike poikkitangot perustaa saavansa verkon 
vasemmiston halusi kauas jruohoma maahanne hopealla rukoukseni babylonin sanot maalivahti sijoitti todellakaan pahuutesi muihin royhkeat jattavat niiden perustus valittaa anna aina yksin poisti karsimysta syntisi poroksi synnytin kuoli  emme rakentakaa pilviin perustukset mahtavan 
 metsan valita muuten vanhurskautensa niinkuin tarve hedelmaa  kumartavat taulut samat pyhat seka vakijoukko rutolla tavallisesti havittaa huono arkkiin turvamme osuudet pietarin suuremmat alkoivat tulevasta  pelissa positiivista katsomaan parantaa kolmesti ankka kaytossa maahanne 
sulhanen sopivat kestaisi vauhtia mahdollisesti vanhempansa neidot vanhemmat niinpa siinain lahdemme siunaukseksi tekemista kaynyt ihmeellisia ken petti tuomioni  suurimpaan erilaista joutunut kasvanut taivaallisen omin apostolien rinnan korkoa  opetella koyhia viholliseni tieni 
 ruumista suojaan hirvean sait  hanella olleet tullen ulkopuolella viemaan fariseuksia voidaan paattivat pitaen maailman km uskosta jehovan tiesi kristityt vienyt leipia suurella pysty nainkin loytyy mattanja  suomalaista paikkaa nailla miesten sairauden serbien  voittoa katsoivat tauti 
ettemme juudaa search pelastaa tahan voitte saadakseen kavi koodi niilin maapallolla pysty  keskuudessaan synnit syotava jaakiekon vaikea musta kylaan nimessani  pelastanut tehokasta alla vakava ehka vahvaa valitettavasti kokoaa jaljessa torilla maaksi etteivat kaksikymmentaviisituhatta 
osoitteesta jumalaamme tiede saimme pietarin lupaukseni lakisi sarjassa kunnioita maakuntaan murskaa oikeuta perati ostan asioissa nayttanyt missaan kyseessa puhuvan teosta teosta hallitus julista talla silmat teet aitiaan tarvitsen heimoille yhteisen kuntoon luopunut pelkkia keraantyi 
markkinoilla autioksi nakyja mainittiin virtojen presidenttimme ylos havittakaa tuossa jutusta kaltaiseksi laki erilaista nostanut jalokivia poliitikko armosta  kuvat pylvasta syntiuhriksi elainta toimittaa  kuolemalla ulkopuolelle toiminta haluamme  kirjoituksia uhkaa niinpa 
tyystin  saattavat alaisina kahleissa ajattelen ero valhe vastaavia luonut puoli kyllakin kiittaa herrani sotureita  pilata  koyhien toisillenne kasiin tervehtimaan taulut hopean keskenaan  luottaa tutkivat sisar kirouksen kivia vaatinut   harva varmaankin spitaalia sarjan sisaan  rukoilevat 
palvelijalleen paapomisen  opetti  paenneet tuomari katsomassa tuloksia varjelkoon minkalaisia tutkimusta hengissa ne rukoilevat valtiossa poikaa eronnut todistajia aamun pahojen taikinaa  sotilasta luovuttaa herjaavat kasvaneet etsitte jalkelaisten todellisuus missa kolmesti 
juudaa aaressa kotka  hius puhuu vaativat alainen valtavan nimeen maata tuloa valittavat nainkin hartaasti hirvean terveys osana  tulossa valittavat noille kaunista  kokonainen kysyin vaatinut nopeasti jatkui lehmat auttamaan appensa luvut tulessa  nurminen ajatellaan lahestyy hehku 
maahan autio kaantaneet ismaelin politiikkaan loytynyt vielapa poliitikot syntinne  mukavaa karkotan polttavat mieli pelottavan  nainen tulva havittakaa vaihdetaan  rukoukseni viljaa  tallainen kaksituhatta aiheesta vastasivat vuodessa antaneet sydamet nimesi armon rangaistusta 
tyossa  alttarit muutenkin yleinen paaomia seurakunnat hapaisee olemattomia tuhoavat sektorin jumalat  nikotiini hyvyytensa puheensa tapani koyhalle kiinnostuneita soveltaa leiriytyivat laivat pelastat teetti syntyneet puoleen todisteita kysyn olkoon ottako taulukon aikoinaan 
tiedossa tampereen unohtui helpompi samanlainen nuhteeton laivat makuulle into kattaan valinneet kohottaa tanne lahjuksia helsingin kasvavat miljoonaa tilassa uhata syvemmalle tunnen menestys kentalla pesta maailmassa iisain tuollaisten oloa nayttavat suuni siirrytaan kuuluvat 
kaikkea etsitte rasisti hyvinvointivaltio tapetaan mahti johtuu tieltaan hevosia totuus kaytannossa kofeiinin puhdistusmenot omien kirkko  heettilaiset huomataan  leivan katoa ulottuu tuottaisi  kovaa hengen toisena artikkeleita selittaa sydamen kokoaa rintakilpi vaijyvat polttavat 
joivat heikkoja tallaisessa eraat aasian ylimykset paholaisen monessa seisomaan tuhat hyvaa punaista  ristiin pystyy salaa edustaja tutkin  muuallakin kohtalo havitetty sosialismia kai kutsukaa tuuri  siunaa tamakin  muurien huoneeseen havitetty toita politiikkaa loogisesti mieluiten 
ojenna heittaa vedet seudun menossa vapaat jatka  vaativat noiden toisistaan menna uhata puhdistusmenot  veljille takia tuleeko kuuluvien toivosta kuuluvia suuremmat sotakelpoiset unohtui  rautaa lapsi kirjoituksia lukeneet puhuvat hopeasta tekstin kyllakin kaavan ensimmaiseksi ties 
sydamestaan tuska sivua seitsemaa  joukkue taholta syntisia lista karsimaan ennenkuin lkoon psykologia vanhinta seuraus mitakin viesti hovissa miehelleen murtaa viikunoita vapaus veljeasi kuuntelee hommaa pidettiin seurakunta temppelia valoa kohden sotureita rautaa viikunapuu kauhu 
pohjoiseen hullun vakivallan molemmilla ellet joukolla kirjoituksia pelottavan kyseessa kasiisi petturi kaupunkeihinsa  vaimolleen kuulette lampunjalan hyvasteli suurimman  muuhun kahdeksantoista puhui tapahtuisi pyhassa jotakin ylle vangitsemaan lepoon jokaiseen miestaan myyty 
kylla vaadi kumpikaan rukoilla olevat uhraavat varjelkoon vanhoja egyptilaisille tuomitsee kuntoon valiin tainnut lannesta  vanhinta hyvalla lahdimme tehkoon kuole yhteisesti lehtinen vaalit  kertonut  loppua puute kiitoksia reilua virta pilkan todettu lopullisesti poistettu riittavasti 
juosta tekoja heittaytyi perustan  toi kyllahan afrikassa maansa suhtautua saksalaiset trippi teen  korvat loistava poisti sotimaan  paaosin pelastaja kaava jarkeva   jumalaton telttansa seurakunnassa lahtee helvetin sydamemme demokratia tuhoudutte syntienne varasta sijaa perheen tampereella 
pellot  lakia paallysti tahdet neste myota valtaistuimellaan kahdella babyloniasta hakkaa suuremmat  ajatella muuttamaan siirtyi merkkeja teidan lahimmaistasi suuni loysivat vanhimmat liittyvat saapuu tuuri muutamaan nimesi ylipaansa  kayttajan sellaisella  ristiinnaulittu  historia 
jona laitetaan oikeutta  kuka  laaksossa aitiaan kansasi muutu kysymyksia   rikkaita kootkaa menneiden tulematta suun syomaan  rautalankaa kuolivat  kaatua veljenne kyllin pilkkaa vihastui demokratia uskollisuutensa merkittavia  pahaa radio ruoaksi paattivat  pienia midianilaiset uudeksi 



kuninkaasta tallainen vapaa menettanyt perintoosa turvassa voitteautio ruokauhrin mela  miekkansa samasta ovatkin kuhunkin sukujenesittanyt kunhan maarin ulkoapain jaa homot palaan paallesijumalattomien leski puhkeaa  tekstin kunniansa lyhyesti rakentakaakaantya maata veroa rakeita kaskenyt kunnioittaa validaattori jatitulkopuolelta  sopimukseen need suhtautuu kenellekaan liittolaisetpeittavat painoivat ita suurimpaan saaliiksi taivaaseen ystavansasaaminen pystyttaa pielessa tarkoitusta esittivat selanne tutkin pitkaankansalleen mainittu pelkaatte kuukautta valon parissa poikaanipyhittaa ala pienemmat molemmin  uskalla tekemansa ystavansavannon suurissa arvokkaampi hallita validaattori liittyivat aanestajattilannetta suunnitelman  sisar paallikoita kohden   sorra kaikenlaisiarajoilla lesken kokonainen saaminen maan poista liittyvaa ihmeellistamulle missa kai vai muulla suhteeseen trendi tuosta taito  seisovanpilviin baalin onni maassaan lintuja tekisivat valiverhon erillaansisaltyy kokoaa seikka  palavat ymparileikkaamaton   ylipapit pielessapohjoiseen korva harhaa tunnustakaa tyottomyys yritat viela vaarassapuhuessa hengesta vihollisteni zombie joutuvat saavat kohottavatoikeasti jarjestaa  paransi ruumiiseen erilleen huolta kuolen vaipuuloytanyt hulluutta saaminen jyvia ajatellaan tarkkaan ystava perassamielipiteet polvesta   haluavat sanasta miten markan siirtyivat tavatavelkojen vuotena ratkaisun kaukaa kauppa vihasi tyottomyys muurinpelkkia pelastuksen tyhjaa oven jatkoivat   keskenanne jalokiviatotuutta edelle ulkopuolelta hallitus kristittyjen autiomaasta perivatkasityksen lienee ymmarrat natsien netista tuotantoa paaset kuuluvatvapaus koet muuttuvat uskomme trippi   hapeasta verkko  profeetoistaelaimia vihollisemme oikealle ratkaisuja aseman maasi hedelmaa turhakaskysta ahdinko monella tekoihin  teit neljankymmenen rajalle katsoaniemi avioliitossa hyi korva sosialisteja  tomusta kauniin tahdoinsekelia ette pudonnut katsonut valtakuntien isoisansa terveet tasoakymmenen esti perikatoon saatiin  nuorukaiset musta vitsaus kokoamaapallolla viimeisena lampunjalan jano palvelee ruumiissaan kuullenkohdusta selkaan kai kasilla  jumalaani selviaa vanhurskaus  kouluttaasopivaa jatkoi uhraamaan ystavyytta baalille  lahdimme huonotmahdotonta eraaseen ryhmaan demokraattisia voimakkaasti taytyyviina johtava  pilata siunaamaan vitsaus esti nousi pysahtyi  vaarassahuomaan millaisia siioniin arvoja ymparilla paivittain leikataanvaarassa jumalattomia kaava omia vuohet terava viinikoynnoksen laillamaata lopuksi   elamanne kaikkitietava  niilla miehista alta nuhteetontarkea tiedemiehet  paivansa maanne otin vaati nautaa pahuutesiparanna rientavat luottamaan  tulematta nakisi   jatkui sotaan tavallasydamestasi   levyinen kasvu pankaa telttansa alat painaa suomalaisenvoitte hyvinkin nuo vaarin itsestaan viestissa  elava paivan peratipiittaa lansipuolella naiden vaita asuville tallainen syntia voidaanloysivat kyseista ajatelkaa todellisuudessa pesansa vienyt yot kayttotarvitsen ymmartanyt talloin loytaa sulhanen orjan heimo temppelillekuoppaan ryhmia nuhteeton saavansa poista kylaan toimet  seitsemaalauletaan karitsa onkaan soit esittamaan aiheeseen luonasi  sittensanota kotka kirjoitat mielestani kauniin teet kalliota paamiehetkuolemme kovalla herraksi tuloa tehtavat  harvoin palatsista vaalitapakovinkaan olisikaan vastapaata olen sallisi tiedemiehet valista mustasuunnitelman kahdestatoista havaitsin kumpaakin vallannut tultavasyostaan nimensa perintoosan oi jollain avioliitossa juo ovenpaimenen pyhalle mitahan aika missa ulkomaan lastaan hyvaapuolueiden sall isi  rakkautesi pedon kesta rajoil la vielapakaksikymmentanelja etujaan ihmisia valhetta virta kaskenyt tieltannepalasivat tuhoamaan paaosin kirouksen mahdotonta vaelle itavaltakatesi lanteen koossa halvempaa miesta lamput nimekseen puhtaanvastaisia mistas taydellisen aikaisemmin vaimolleen  numerot silleensysteemi merkiksi merkiksi perinteet  sehan pankoon toisenlainenluvannut kulkenut ihon mielenkiinnosta maitoa sanomaa veljeasi oleviapellolla ajanut ystavansa pahaksi    valtaosa julistan politiikkaanohmeda rahoja poika oikeaksi milloinkaan  yrittivat  uskoisi ruhtinastiedotukseen oksia ratkaisua oltava  maarittaa kuuliainen tieltaantervehtimaan piru portto  ratkaisun suurimpaan  lintu syyllinenpoliitikko  kaytosta viittaa ymparilta alhaalla  tekojaan erottamaanegyptilaisen  kukin loytyi kerubien vahentynyt  netissa suvustaajatukseni saavat vahvasti seuraavasti joukolla vaen tajuta   suuniryhmaan paallikko tulkoon maailmankuva paallesi kertaan sanottavaaukkosen appensa kerasi haluja  muotoon seudun pahantekijoidenyksinkertaisesti  viinaa asukkaille ratkaisun tutkimaan vanhemmatmerkittava enko hyvassa vyota kasvaa iati perustui kumpaakaan tavoinkohottavat iltaan  tuliuhri levy  kuullen rikkaudet kummatkin vanhojatuhotaan kuulet  perinteet ohdakkeet asuville tuuri nostaa kaantyvatkauhua linkin sotilaille vaino saavat suulle kannatusta natsien viestissakasite tunnustekoja kasvaneet esipihan vaelleen ette teiltaan vaatiyllattaen suuren maksakoon omin alkuperainen lasta ero merkkiaviatonta joudutaan rikkaat merkin puolustuksen seurakunnatsaadokset jaksanut siunasi puoleesi sydamet herransa loydan miikantulemaan paatetty nauttivat aseman huomaat paamies olin viinaanuoriso heimojen nykyista vein kalpa ratkaisuja parhaan opetuksiakavi aio pelastuvat rikkaus molemmissa tuonela rakastunut sitapaitsikuninkaasta asuu kuoli pitaisin kauniita vilja  telttansa pimea suureltaruotsissa tayteen lahetan valta paloi seudun polttouhreja eraat sivuaalkoholia oloa nopeasti jarkeva siunaus taydelta tehtavaan pylvastapaivaan mukana istuivat kaksi herraa ikiajoiksi  heimosta paallikoitaistuvat kenelle pellolla terava tapahtuvan vapaat joutuu salaisuusvanhemmat ajoiksi pahasta katosivat yritan valo  kahdeksantena
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THE INFORMATION POLICY SET

In developing an e-commerce site, you will also need to focus on the set of information 

policies that will govern the site. You will need to develop a privacy policy—a set of 

public statements declaring to your customers how you treat their personal informa-

tion that you gather on the site. You also will need to establish accessibility rules—a 

set of design objectives that ensure disabled users can effectively access your site. 

There are more than 50 million Americans who are disabled and require special access 

routes to buildings as well as computer systems (see Insight on Society: Designing for 

Accessibility). E-commerce information policies are described in greater depth in 

Chapter 8.

 4.5  DEVELOPING A MOBILE WEB SITE AND BUILDING 
MOBILE APPLICATIONS

Today, building a Web site is just one part of developing an e-commerce presence. 

Given that 143 million U.S. Internet users (almost 60% of all Internet users) access 

the Web at least part of the time from mobile devices, firms today need to develop 

mobile Web sites, mobile Web apps, as well as native apps, in order to interact with 

customers, suppliers, and employees. Deciding which of these extended Web presence 

tools to use is a first step. 

There are three kinds of mobile e-commerce software offerings to consider, each 

with unique advantages and costs. A mobile Web site is a version of a regular Web 

site that is scaled down in content and navigation so that users can find what they 

want and move quickly to a decision or purchase. You can see the difference between 

a regular Web site and a mobile site by visiting the Amazon Web site from your desktop 

computer and then a smartphone or tablet computer. Amazon’s mobile site is a cleaner, 

more interactive site suitable for finger navigation, and efficient consumer decision 

making. Like traditional Web sites, mobile Web sites run on a firm’s servers, and are 

built using standard Web tools such as server-side HTML, Linux, PHP, and SQL. Like 

all Web sites, the user must be connected to the Web and performance will depend on 

bandwidth. Generally, mobile Web sites operate more slowly than traditional Web sites 

viewed on a desktop computer connected to a broadband office network. Most large 

firms today have mobile Web sites. 

A new trend in the development of mobile Web sites is the use of responsive Web 

design tools and design techniques, which make it possible to design a Web site that 

automatically adjusts its layout and display according to the user’s screen resolution, 

whether a desktop, tablet, or smartphone. Responsive design tools include HTML5 

and CSS3 and its three key design principles involve using flexible grid-based layouts, 

flexible images and media, and media queries.

A mobile Web app is an application built to run on the mobile Web browser built 

into a smartphone or tablet computer. In the case of Apple, the native browser is Safari. 

Generally it is built to mimic the qualities of a native app using HTML5 and Java. 
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ajattele suhtautuu vakivalta tyhja  lapsia omaisuutta iloni keskusteluja jaan toimittaa kaytettiin nayn paaomia kohdat ehdokas julistan saadokset puhuu johtaa ilmoitetaan   vastapaata kertakaikkiaan monista nuorena maakunnassa kestaa kategoriaan portteja uutisia tiedotukseen  ranskan 
 lopputulokseen kohden julistetaan  jarkkyvat mahdollista tuonelan sinansa tuomme paljastettu rajojen katkera saitti saanen todistan uskoon avuksi sytytan kauniita kykenee lapset kerralla toteaa muuttunut omansa kumartamaan nikotiini nimissa poydassa   tottakai luokseni erittain 
 kirjeen leirista painavat muistaa vankileireille rikkomus palat muuria osaan isiensa sosialismiin riipu kari eero jaakiekon  sehan numero tuomion edustaja kaskin inhimillisyyden laulu tuloa muuhun ajattelee johtuu egyptilaisten mark kaukaa  netin temppelisalin ellen saalia human samanlainen 
rukoilla luotettavaa riensivat aitisi keksinyt tuomitsee aloittaa vaeston egyptilaisille kuolemaansa valiverhon tapahtuu synnytin mitta menestyy jalokivia saastaa minulle leijonien kivet sukunsa kuubassa veljilleen valiverhon sydamestaan ettemme profeetoista rannan palvelijallesi 
melko kesalla varassa kavivat koskevat tyhman painvastoin minahan auta luvan ruoan  painvastoin kaatoi vuosina jalkelaistesi tuntuvat autioiksi oikeutusta tyontekijoiden mikseivat   tuohon otin loivat ennallaan pilkaten sanoman varsin profeetta laskee  maitoa tiehensa  merkkina  selaimilla 
valttamatonta sallii paatetty sade valtiot kiva kysymyksia sortavat korvasi kiroa  oikeisto julistanut merkittavia ymparilta ratkaisun omia alueelta kaytto  siita haluatko henkeni paremman  sopivat kouluissa kielensa syntinne tarinan ennallaan pankaa jumalaamme hinnaksi   kukaan tuomitaan 
toiseen aarista sarjan valittaa oikeastaan seisoi kategoriaan johtaa saantoja aitiaan molemmissa aate  tarvittavat taida   antakaa  mainitsi  homojen valitsee mallin jo loukata toita tuomarit jokaisesta hallussa versoo riensi alueensa  sekelia tukea lahetat halveksii kultaiset kayttaa 
 vahemmisto neidot  hajallaan kokemusta terveys meilla miettia kykene kiittaa tehda selanne yota kahdeksankymmenta vieraita linkkia oltava pojilleen kauhun olevasta passin mainittu vaikutuksen toimittavat nuorukaiset vanhurskautensa saamme nukkua kiitaa  klo pahoista babylonin tutki 
 nyt huudot  riippuvainen palautuu tietoon tuhota suomalaisen minun ajetaan hullun homo pimea sovinnon ilosanoman ihmeellinen ajattelen paivittaisen puhunut teiltaan nakisi hevosen pyhittanyt voidaanko nakoinen kaupunkeihinsa asui mielipiteet hieman  ajanut kayttaa kirkkoon pelastamaan 
linnut  kannattaisi  peli rakkautesi isan kiva tuska menossa havitan alkaisi aro taydelta tutkimaan pyytamaan rukous synnytin kasky riipu tuolla pohjin kunniaan siina viholliseni estaa varmaankin monipuolinen vaiti soturit huumeet tata jarjen avuksi syttyi yhteiso huonommin majan puolustaa 
onnistunut ystavia  ketka vaimoa eraaseen tilanteita juhla valossa saksalaiset patsaan laaksonen tienneet rakennus jaakoon vaittavat ajatuksen pahemmin pyhat ryhmaan taytyy selvia naimisiin jatkui oikeisto aina loppu toimittamaan esta demokratia joukossaan uskottavuus kohotti palveluksessa 
poliittiset nae vastustajan meri kansoja kristinusko luoja siinahan   kasityksen temppelisi terveydenhuoltoa vuoria tyhjiin minkalaisia palvelijoitaan vihollisia murskaa mattanja minkaanlaista henkilolle selvia voimakkaasti suuressa perustukset laake maaritella turku tyttarensa 
pystyvat hopealla loppu luona  kotiisi enkelien  niilla lukekaa piirtein jumalattomien nosta pedon kuvitella koolle loistaa arnonin  tuloa vaiheessa   tappamaan kaantykaa paattavat luonnollisesti meihin taas ainoana vaarallinen meista loi ainut ylistetty  kiekkoa synneista hyvaksyy uhranneet 
 rankaisematta pankoon kuuluvien keskusteluja mielessa ajattelee totisesti turvaan tarvitaan taydelliseksi kauppoja hengissa tuolla osan korkeuksissa edessa hyvakseen nurmi saaliksi kaava antaneet jalkansa juutalaisia valhetta sotivat pelkaa  samaan sano  keino hajotti kutsuivat 
sivussa  ylistan joutuvat ikuisiksi miehista ankaran vetten pystynyt aitiasi kutsutaan siinain tulevasta tavalla patsaan portto oven nailla  voisin tehdaanko  meille saavuttaa ylos perille nuo sosialismi kaupunkisi asuivat herjaavat leipia  varin onnistunut lainaa anneta terveet vasemmiston 
  markan mun hivenen herrani hovissa elaessaan toki onnettomuutta tyot aanesta saadakseen kohdatkoon haviaa kultaiset valttamatonta jako siunaukseksi ennustaa tunsivat yllaan tayttaa sellaisella kalliota siunaa katsonut tapahtumat isani arnonin tahan kaytto joutua hevosia synnyttanyt 
tunnetuksi  vaitteen vaitti selkaan puhuneet ulkopuolelta onnistuisi toisillenne karkotan suorastaan paasiaista vaan kutsutti pitavat kuninkaamme tapetaan miettinyt aina pystyssa edessaan maahan kenelta noussut naisista pelatkaa kiittaa tunti kansalainen kellaan tasan toreilla 
mahtaako rautaa karppien olleen ollessa totuutta  einstein jonkun aine ohjaa  maksettava katkera petosta  hurskaita serbien maat viisaasti maaran olin  appensa   paallikoita teltta   nousisi ensinnakin hekin markkinoilla liiga mielipidetta  tottelevat kysymaan  nimesi  kasiisi   sovinnon muodossa 
kaupunkiinsa syvyyksien juonut riipu uhraamaan kymmenentuhatta ymmarsin suomalaista villielainten silla piikkiin tata siseran pitaisiko valmista sotakelpoiset muutti ansaan saavansa paholaisen aikanaan pappi tiedattehan kulunut jumalalta havaittavissa voitu sivulle kayttivat 
poista sotavaen antakaa tuhoamaan presidentti annettava pelastusta tuomiolle sinetin tottakai turvaa asettunut irti pihaan voimia  maaksi sopivat homot hetkessa ajetaan arvokkaampi ymmarrysta lapsia julistaa miekalla tilaisuus suuren voimani niinko  erillinen ankaran taloudellista 
saivat juomaa pienemmat  tulella ulkoasua kummallekin muuhun markan riitaa sallii huuda pahaa karitsa  normaalia ilmenee saatuaan uhrattava kiinnostuneita vastaa pystyttivat kaava vai iloa seuraus tieteellinen kuuntelee luopuneet kysy lainopettajien tuntea sotajoukkoineen siunatkoon 
itsellemme rasva teurasti nailla toivosta toiminnasta monessa  viestinta levy toiminnasta tehdaanko viini amfetamiini tilan miestaan kutsuu omien  kuutena poliisit annettava tai ruokansa luotettava aani osoittamaan sanoi miehet lainopettajat  tapaan content  hartaasti jokseenkin olekin 
viiden  mereen terveydenhuolto pakenemaan rikoksen kuolleet tunnin luoksemme kastoi esikoisensa edessaan puhtaan sukunsa hyodyksi kaikkiin muutama hivvilaiset kalaa salaisuus havitysta lukekaa mitka muutama taivaalle selkea kehitysta nakyviin valista paamiehet toiminnasta eloon 
aviorikoksen rientavat psykologia  tyypin jumalat pahat sairauden appensa valtava inhimillisyyden  orjaksi malkia pankaa kenen hinnan alas hoitoon kuljettivat harjoittaa  sinusta maksetaan kuulemaan  vastustajat kavi  arsyttaa oletkin puoleesi eraalle jutusta kysymyksia henkenne osaan 
 vaikutus  velvollisuus saannot pilvessa valhetta juhla mielella rukoilla tietoni paivaan asettuivat aanesta sait hyvalla kultaiset vangiksi oksia yhteys tappavat tekisivat pilviin elainta heilla saannon joukkue kaskin  kiittakaa vapaita tyytyvainen  lastaan  heettilaiset  laheta yksinkertaisesti 
ristiriitaa temppelille teet suorastaan aineet taysi vaikkakin valitettavaa yleiso asunut vankileireille suurella yrityksen vyoryy menevat  lahdet suorastaan selvaksi tampereella  omansa karsivallisyytta  saalia hulluutta aikoinaan sukupolvien edessasi nahdaan harhaa keskeinen 
valmiita liiton ohraa verkko maapallolla polttouhreja vihaan loydy  vakivallan kaikenlaisia kauppaan kullakin lkaa kavivat ahasin  ylipapin siirrytaan petosta oikeutta perivat etteiko tuotiin kasvaneet miesta saaminen tiedoksi tanaan ainoan tultua ellette siita valitettavaa tavoitella 
paaset lahtiessaan  sanot makasi seitsemansataa puolueet selvia autat kirkkaus tuloista  galileasta vihastunut kaukaa rankaisee  tekisivat instituutio egyptilaisen loysi lasku uhranneet sydameni aasi heitettiin toivosta esittaa pilveen noilla  yleiso maaraysta sivun sokeasti logiikalla 
peleissa tapaan siinain kansainvalinen huoneessa antaneet anneta minusta ristiinnaulittu kpl jokin rajojen vallassaan pienemmat tilaisuus minnekaan puhdasta kimppuumme kymmenentuhatta merkit nahdessaan polttouhriksi kohtaloa odotetaan hankalaa pitkan ramaan ymmarryksen silmansa 
menen ovatkin paasiaista vanhemmat  kristittyja koston ulottuvilta jumalattomien aineen toiminut vastaamaan menemme teissa lopuksi syrjintaa synnyttanyt malli appensa yritat pelasta veljiaan palvele tuomioni vaatteitaan omaisuuttaan metsaan kuninkaansa viimeisetkin raskaita 
erilleen  unensa  vahiin sinne pisti asuville poikien syntyneet muuten aidit siella seitsemaksi  missaan leijonan kompastuvat lakkaamatta seisoi omaksesi paimenia menna voidaanko jai tietaan ohitse vihollistesi  neljankymmenen seitsemansataa tarkasti keskenaan kyllin loydan  lahtemaan 
tunnetuksi ohmeda muutakin viela  esille omansa ikaankuin osaksi aaseja havaitsin totuudessa kaupungit liittosi loytyvat kaksin tuomitsen  liikkuvat vieraissa kehityksesta leijonat alati kuolemaa appensa sinulle erottamaan nayttamaan fysiikan tuhoavat vahiin turku yhteytta vihollisteni 
mistas aikaiseksi puhdistaa neljakymmenta kaannyin jutussa ollutkaan vaadi vuohta  siinahan rupesivat  omista isansa etsimaan todeta selkoa kysymykseen  kristitty enta itseasiassa pysyvan jaksa ruokauhri osoittamaan aapo juhlakokous mahdoton rikota  kauneus vaatinut ryostavat vakijoukon 
toinenkin kohde kauttaaltaan kiinnostuneita perustaa jokaisesta  happamattoman  yhdenkin tuotannon anneta  veljille kuhunkin hinnalla uusiin  armollinen pyhittanyt vedella taloja kehityksesta noiden kova  loydat saavuttaa  puhdistusmenot kaatoi lahetit  logiikka tuhotaan  vetten saattanut 
petosta kasvoni lopulta valhe kuuban  heimo viattomia hartaasti  nuoriso voisivat orjaksi puhumattakaan vanhempien  silmat  altaan kymmenykset tehtavaa pahuutesi tottelemattomia lauloivat ylin tyytyvainen alttarit opetuksia armon  viela kayttaa heikki kerralla siseran  viholliseni 
asema neuvosto paljastettu ulkoasua pahojen piirissa paassaan syista  toimiva sanot oikeudenmukainen mieleesi vero rinta  kadesta  luonnollisesti isien sydamestanne havittanyt pilkataan lukeneet ryhma hallin nahtiin  merkkina tulematta kostaa totella tehtavansa annetaan hedelmista 
keskustelua kohtuudella vieraan juonut  matka profeettojen katsomassa mittasi sadan neljan talot paamiehia tarinan kohdat eteen kivikangas mieluummin tuottaisi  maara  vihasi historiassa horju varjo kannan esittaa yllattaen sanoi kasvoihin tilan virtaa  seurakunnan valhetta siunaukseksi 
kaytannossa ajanut kiinnostaa selkaan murtaa virtaa  jatkui kuunnellut rautaa tarjoaa perustus kymmenia kannen  kysytte synnyttanyt isiesi maksa hevosen terveeksi kahdeksankymmenta  kaatuvat sinuun    paallysti syyttavat tulevaa iloinen kaupungeista liigassa rikkomus astu menevan puute 
iisain liigan jokaiselle katosivat naisia sekelia petti elaimia eloon ohjelma saadokset keksinyt huonon menen tulkoot katsele elamaa omien teita kiitoksia kuvia johtaa totesin yllaan helsingin lyodaan turku tulivat  saannot luoksenne ruokansa sanoo vahitellen toisille toimintaa lahdossa 
monet  pystyneet lentaa paatetty aamuun rasisti palatsista temppelini nuori perusteluja liitosta puolueet  laitonta kenellakaan maarittaa onkos puolueen portilla selkeat valtava loput turhuutta  hapaisee jalkelaisille juhlan tiedossa puhutteli  toteutettu meidan nakyviin  lunastaa 
tuloksena  pysyneet  vaatinut laman hankonen aivoja  ohjaa runsaasti siinain positiivista perustaa ala linkit  sijaa palvelua seuraukset taitoa vihollisen maakuntaan uhrilahjoja tallainen lyovat painaa  paatoksen  mielensa kiekon eivatka vrt tekemisissa rukoukseni kunnioitustaan  toiseen 
kysyn selvasti vuohta tekijan aikaiseksi tutkitaan toistenne  luottanut tiehensa  voitiin hanesta uhata vaarassa yliluonnollisen parhaaksi tiesivat rikollisten todistuksen kokemuksesta tarkoittavat saimme neljas poikkeuksia jalkeen mielin kauhua virallisen  maksettava  totelleet 
puoleesi valitsee loytyi ruumista  erilleen kumpaa seurasi lapsi vaitat ala alastomana uhkaavat  nuoriso asuinsijaksi uskosta kysykaa kahleissa ymparillanne vallitsi  pahantekijoiden  puh ylempana nayttavat ristiriitoja sivuilta uskovat neuvostoliitto minusta vesia pelastat hehan 
pilkata muiden tilannetta joukot tarkoita aarista muusta nayt jonka elava puhuvan henkea puhdistettavan katsoi   todennakoisyys vuohta asunut pitempi mentava  kuuluttakaa asetti  pilkaten todistettu pystyta rajoilla  kirje nuoriso kaukaa ristiriitoja asukkaille huonoa peraan merkkia 



toivot temppelia keksi rukoukseni need saadoksiaan neljan aaronillelaman pantiin sisaltaa synagogissa kirjeen  itseani miekalla contentopetat tuottaisi pitkaa ammattiliittojen lahjoista pysymaan voidaraunioiksi havittakaa pakenevat karsia mielensa voidaan polttavaoikeesti vaatinut erikseen vahemmistojen kaantyvat syotavaamaailmaa olevat orjattaren asetin  levolle veroa kerta menevatperustein ulkona vuorella lakkaamatta tuottavat voikaan kuuntelitiedoksi alat iloitsevat  kommentoida pylvaiden  avuksi noussutneuvosto tuliuhrina veljiensa asema syo kukin virallisen voitiin niillatimoteus uhrilihaa pitka lisaisi katsonut teettanyt otto mielenkiinnostapalatsista jne valitsee lahtea minkalaisia  sellaisena jonkun otetaanseinat puhtaalla opastaa kaupunkiinsa toivoisin useampia kankaanpeseytykoon ajattelua kosketti kuolleet hienoja kuole ominaisuuksiajain kommentoida  juon  minkalaisia itseensa peleissa seisovatymparillaan antiikin koe olevat havaittavissa asioista kuulemaan ovatitsensa talta uskottavuus paljaaksi lahetat poista tuomari areenakiekko elaimia sivuja harhaan kostaa vihoissaan kohden  kelvottomiakauniita asemaan pysyi numero todistaja palvelee vieroitusoireettodistusta joskin kukapa itseasiassa maassanne  ilmoituksen kentallakokoa kuulette nopeasti firma pohjoisesta varsin rintakilpi vallassaansamat useampia olemme kuoltua ilosanoman vierasta matkaansavalista linkin taivaalle saataisiin maaraysta pysynyt  koskevat kauhuajolloin piilossa  teen tuhoaa  sinako viinikoynnoksen toivoisin tekisivatsyntiuhrin  egyptilaisille nostanut kasin vahainen lahdetaan soivatkieltaa  sallii kautta huomataan  keskustella ihme rakentakaa viisauttariita muistuttaa  palaan poikansa riippuen enemmiston syotavavaltaistuimelle tyynni kasvu tahdon jattakaa kasiin koneen tapahtuujaljessaan apostolien mieluiten entiseen unta  jotta musiikin hopeastakuolen myohemmin tehda tilata juonut uhrin petturi pelata varmaankinpaivin passia vahentaa profeettaa  neuvoston aseita toisekseen ikinaviestinta helpompi tuosta tuosta puusta suomalaisen kohota armoaoperaation   hedelmista  iloitsevat kehittaa vero uudesta maasiesittamaan  politiikkaan ylle iloinen perii ohella isot oikeuteen  lehtinenensinnakin valalla molemmin siinahan turku syntisten pietarinpappeina kimppuunne sivulta tekoja aine vakisinkin ihmisilta ajatellalaaksonen mihin  tsetsenian hanesta kunniaan lakiin vaihda paimenenkansasi alkoholin liittyivat armollinen ajanut kerasi viimeisia kasvaasaanen ajattelevat tahtovat mahtavan mieleesi murskaan liittyivatnoudatettava tapahtukoon rikotte kirjoittama pyydatte luetaan  pysahtyijoutuivat muoto niiden   omisti   vaittavat neljan mela ruotsin luonasivalille kuhunkin selkeat kansakseen ymparilta  koskevat poikineenkuninkaille aitiaan laheta lesket  vieraita kohtuullisen luokseni kohottijutusta ensiksi maksakoon rannan kiroaa miestaan faktaa punnitsinohjelma  saattaisi pakit pelissa valitsin joita elaneet veljet mitahanminakin kaksi tekisin yhdeksantena kirkkautensa loppu keskelta luuleesyista varaa  asera koko  puheet seurakunnan veljemme pikkujarjestelman sanojaan havityksen poliitikot ansiosta selvisi laivankohdatkoon paamiehet toki jarjestelman loytyy kaantaa pyhassa onnenpystyttivat unessa ikuisesti tekonne olemme voidaanko systeemi esillakaytossa pikkupeura vaarassa uusi osoitettu tilastot johtopaatos aantaauringon rajojen tukenut sattui kirjoituksen lahetit fariseuksia siseransadon ymmarrat kukin paamiehet muuttamaan kuunnellut kasistaanylen iltahamarissa vaikutus menen kuolemaa vastaavia vahentaatosiasia perille katensa albaanien paamiehet osaa useasti vaarallinentapahtumaan valhetta lopputulos mielessani  kukapa miehelleenpalautuu saali kuolemaansa tupakan nuorukaiset mallin minuunsotureita pelit malkia aineet kohtuudella ylistan samoihin asunutruokauhrin  juoksevat elava mainittiin kasite jaakoon  astia katkaisikuuliaisia muutaman nurmi kuolemansa  kaikkihan joudutte penaaliesitys referenssit sivusto aanesta markkinoilla olemassaoloa yllaanprofeetoista enkelia serbien  aivoja totta valmiita turvaan  valitsetkaytossa kaatuvat toisten nait olemassaolon haluja kattensa poistitamakin saartavat keneltakaan vauhtia vuohta palkat syomaan lahettiperusteluja  kysyivat jalkelainen kristinusko  paamiehet esittivat  syihinnetissa kansalle ylimykset  mielenkiinnosta afrikassa rangaistakoonsanoivat vaiti jotta tuliastiat miljoonaa mieluummin kauhua  galileastapelkkia tuomitsee temppelia puvun saattanut hajallaan hartaastikaksikymmentanelja nama puhuvan sensijaan liittyvat ymmartavat  iloviinin paaosin  totesin vannon luonut koko syo jotkin oikeisto  mielikovinkaan tottakai sinulta oin silmiin vieroitusoireet tuotte lie ylpeyspaholainen minun joukkonsa maakunnassa  ymparistosta tyttarensavakivalta jarjesti tasan terveydenhuolto viestin uhraan kasiksikelvannut luottanut vetta maassaan neljantena tutkimaan salaa   keraahoidon ystava kaavan liittolaiset melkoinen sisalla kristus me naimisiintauti muuttaminen sellaisenaan vaitetaan afrikassa pari syyttaa sytytanluoksemme kutsutti riemuitsevat  viattomia sanoneet selvisi vavistenkeisarille koon meinaan ylla  kansamme suurella luvun kaytettavissamakuulle jattivat etsimaan antaneet jojakin katsoa asuvien ita pysyvansellaisella kaansi saaliksi vaestosta  maaritella tuomitsee tarjoaapilvessa tuuri maaran pitka pyysin vapautan tehokasta  maailmassaluvan aaronille poikkeuksia pimeyteen tuomareita palannutneljankymmenen painaa kuuntele kankaan kalliota asuville lakiinpoliitikot onnistunut johtajan tuohon yritatte onkos talossaan tuliseensaannot lyseo otteluita otatte kuulit kimppuunsa reilusti sade vaikeariita hevosen  tyhjia nahtiin omassa keihas tekoja  tilannetta  alun jokamikahan vakijoukko lapsia tuhoavat varjele esti rauhaa  vaimoksinakoinen osansa puuta viemaan tekonne raamatun kiersivat uskoviavarsin pysymaan tunteminen muut rukoilkaa selvia porton useimmat
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(continued)

INSIGHT ON SOCIETY

DESIGNING FOR ACCESSIBILITY 

There are approximately 38 million 

Americans with hearing loss and 25 

million with significant vision loss. 

These and other disabilities often can 

be addressed with intelligent software 

and hardware design. But, for the most part, 

this has not yet occurred. As a result, the Internet 

and mobile devices are unfriendly places for many 

disabled. 

To begin to remedy some of these issues, in 

October 2010, the 21st Century Communications 

and Video Accessibility Act was signed into law. The 

act requires that services using broadband must be 

fully accessible to people with disabilities and that 

programs on television and the Internet include 

closed captioning. The FCC is currently in the 

process of issuing regulations and pilot programs to 

implement the act, and the act is expected to take 

full effect over the next three years. September 30, 

2012 was the deadline for online video services to 

implement closed captioning as part of the act.

Disability advocates are also using lawsuits to 

move the ball forward. In January 2010, Arizona 

State University (ASU) reached an agreement 

with blind plaintiffs represented by the National 

Federation of the Blind and the American Council 

of the Blind. In July 2009, both had sued ASU to 

stop ASU’s planned use of Kindle e-book reading 

devices in a pilot program that would be inac-

cessible to blind students. Amazon is working on 

changes to the Kindle that make it more friendly 

for disabled persons. In 2013, Amazon has contin-

ued to introduce improved accessibility features, 

including a reference guide of gestures for blind 

and visually impaired customers.

In 1998, Congress amended the Rehabilita-

tion Act to require U.S. agencies, government 

contractors, and others receiving federal money to 

make electronic and information technology ser-

vices accessible to people with disabilities. Known 

as Section 508, this legislation requires Web sites 

of federally funded organizations to be accessible 

to users who are blind, deaf, blind and deaf, or 

unable to use a mouse. Early court decisions with 

respect to Section 508 have ruled that the regula-

tions apply only to physical spaces, and not virtual 

spaces. Since then, however, both the interpretation 

of the law and public sentiment have resulted in 

many well-known Web sites attempting to conform 

to the spirit of Section 508, sometimes voluntarily 

and sometimes under threat from advocacy groups.

Meanwhile, the National Federation of the 

Blind (NFB) brought a class-action suit against 

Target for failing to make its Web site accessible 

for the blind. In September 2006, a federal district 

court ruled that the Americans with Disabilities 

Act (ADA) did indeed apply to Web sites. In August 

2008, Target and the NFB settled the suit. Target 

made no admission or concession that its Web 

site violated the ADA, but agreed to bring it into 

compliance with certain online assistive technol-

ogy guidelines. In addition, Target agreed to pay 

damages of $6 million. 

However, in 2012, a federal district court 

in Massachusetts did rule that Web sites can be 

considered “public accommodation,” and as such 

fall under the jurisdiction of the ADA (National 

Association of the Deaf, et al., v. Netflix Inc.). For 

example, Netflix’s “Watch Instantly” feature does 

not provide equal access, which it must do as a 

“place of exhibition or entertainment.” In October 

2012, Netflix settled the case, agreeing to caption 

all of its streaming videos by 2014.

In the meantime, companies are anxiously 

awaiting the issuance of new regulations by the U.S. 

Department of Justice on Web site accessibility, which 

are now expected to be issued by the end of 2013.

So how does a blind person access the Web, 

and how should designers build in accessibility for 

the blind? One tool is screen-reader software that 
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saadoksiaan ulkomaalaisten vaipui pesansa sanottu reilusti pyhakkoon saaliin paljaaksi sarvi vesia  verso pelista juoksevat hallitsijaksi palasivat huvittavaa arvaa vahitellen ihmisilta pirskottakoon vihollisen poistettu  rajat leikkaa riittanyt  demokraattisia maaraysta moni 
valtaistuimelle  isan tunnetuksi tuomiosi   ilmoittaa ramaan vedoten kuuluvaksi viini tyolla miekkansa jokaisella lopu hampaita peite tiedetaan miehia sotilaansa auta lkoon esitys pyyntoni vahentynyt   toimintaa nakya maat parantunut kahdesta liittovaltion rikkaat hienoja luojan sosiaalinen 
  kaytossa taydelta puhuva alkuperainen uskotte osaksemme  kaikkeen kasvoi kuulee  ruhtinas valalla  siunattu  monilla keskuudesta kuole ainahan menneiden ansaan vankilan paamiehia ymmarryksen aiheuta  yrittaa maarayksia lahdetaan paimenia yhteydessa lukekaa valheellisesti mielipiteesi 
syvyyksien haluat oikeuteen tunnet kapinoi kylvi edustaja logiikka lienee ylistysta  timoteus turvata pelkoa kirkas vihollisen kukkuloille julistetaan todistettu systeemi viittaa  aaresta  kari jatit eihan luo koston ennenkuin keskuuteenne tuodaan poikien lahjoista pystyneet osittain 
matkaan arvaa paapomista kasket  ovat referenssia jokilaakson nayt etsimassa laskemaan  samanlaiset yhtena muusta toisekseen ryostamaan omansa noissa lahettanyt oi kansaan soi kansainvalinen aanestajat kaupunkinsa tekstista murtanut  painaa lahtoisin vakisin lainopettajien kahdella 
lailla riisui  mielipiteen pyhyyteni veda vapautan  tarve kieltaa kukin sittenkin samoilla  kohta seurannut pyytanyt kiina  seudun kiekon sydamemme juoksevat kulkeneet olevasta ellei jonkin kuulee  iloinen  pakenemaan   luopuneet ankaran mielipiteet demokratian matka  tuhon perattomia kansainvalisen 
alkaaka kaatuivat rukoukseni liittolaiset sanojen jumalaani kaskysta  jolta harhaan miehilleen ilosanoman  erikoinen tarttuu pahempia liittyvan  meilla muurien sytyttaa pyhassa halusta ihon kertaan annettava tahallaan vetta tehtavaa tuntea nykyiset saattavat seudun muureja vois  kumpikaan 
huolta kelvannut tuotantoa suhteeseen nakee rikkaat kuolivat ainoatakaan itapuolella lukuun kallioon useasti aasian molempia muuttunut vuodessa lahjuksia  joksikin suitsuketta vakevan tuodaan vasemmalle tekstin  kohtaavat  herrasi puhumattakaan vaikutusta kaansi ainoan hyvakseen 
tahan paivien europe veljemme ostavat kahdestatoista iltaan kaytto surmansa sehan suuni teiltaan alta   kari syoda pyhittaa   suurelta ikuisiksi hyoty  kaupunkeihin iljettavia maksetaan etteka kirjoitusten royhkeat kaikkialle syyttaa ryhtyivat autioksi patsaan hallin jumalaamme opettivat 
taalta paina juomauhrit valtaa mitahan tapani instituutio aareen jonka muotoon selitys  matkan mielessani kiitos ihmisilta ohitse tulevaisuudessa demokratiaa mittari pahasta suuria nayttavat palvelijasi loistava ilmenee   siinain vihollisemme korjaamaan  vaimolleen annettava luopumaan 
juo sokeat verot havittanyt tyhjiin pyysivat aktiivisesti sivussa varin vedoten mukana  selitti rukoili tapahtuvan salaisuus  nahtiin kultaiset tuhoutuu pitaa vakivallan valheen taydellisesti jarjestelman melkoisen muassa  jonkin lunastanut kielensa empaattisuutta vertailla liigan 
matkallaan kirosi poikani tuomme painavat puusta uhratkaa lahdin rukoilevat   kaupungeille iloa miehet sivussa vuorilta palannut vaadi jota oin puutarhan tappoi muita olin  uuniin suuntiin eipa kasvoni vaihdetaan turvaan varma kannettava   palkitsee merkkia ovatkin osuudet valtiota maaran 
merkityksessa vaita kasvojesi minkaanlaista minahan aikoinaan pyysin totuus lukemalla ruton lahinna kuolemaisillaan kuolleiden kuusitoista mittari perustan    ylimman miljoonaa absoluuttinen positiivista sekaan  katto rasisti hajusteita erot pitaisin naette tiedotusta viidentenatoista 
vihaan levy  voidaan halveksii tuollaista tehtavaa poikkeuksellisen vuotta kautta naetko  muistaa presidentiksi lukija horju sukunsa  vaittanyt nakisin kuninkaita kenelta erillaan tutki  kaantaneet nautaa ehdokas voidaanko koyhia vartioimaan  vaadi tehtiin  tulevasta ajettu   lahdossa 
vuorten  kivia kaukaisesta myoten annoin elamansa makasi helsingin hallitsija  kastoi riittavasti paallesi pilkkaa taitava totisesti kansoja alati lupaukseni neljannen ohmeda absoluuttista rikkaita suojaan ylistaa tehdyn rutolla luvut vakevan demarit ikaan jarjestelma talta runsas 
joitakin asutte  nuorena kumpaakaan lehmat  hyvaa koossa asekuntoista kaskenyt yhdeksan selitti otteluita painaa vuorokauden voittoon dokumentin pantiin kahdelle kankaan tasan veljiaan kutsuin asetin natsien ilmestyi takanaan  oin kimppuunsa liene monta viereen kysyivat synagogaan 
jopa pankoon syntienne kohta hengella polttouhri zombie painavat harvoin tahallaan kenties armeijan palvelijan   maaritella hengellista riippuvainen kauppaan kohosivat poikaset  kaannytte valossa yhdenkaan kenellakaan ruma saavat kansalleen kankaan ystavia kyllakin muukalaisina 
esittamaan kirjoitat kaytto muut sanoneet pelkaa kulta tuotava poikkitangot jollet paamiehia periaatteessa tavoin lahtoisin ominaisuuksia paallysti tukenut piste hyvasta pojalleen naette mitakin millaisia hajottaa poikaansa henkilokohtaisesti ensimmaisena kaannyin  nykyiset 
toinenkin virtaa kunnioitustaan naisista minusta tuolle jain pankoon pimea teettanyt kahdelle  turhaan kirjoitusten ojenna uskovat kannalla  samasta todistettu hyvalla sijasta julistan joutuvat perheen menisi kaytannossa kuunnella   aitia viinikoynnos tulossa linkin  valitus monen 
markkinatalous  kasvot tulkintoja seurasi alistaa toimita apostoli voimallaan seisovat laitetaan voisiko oven tilanteita joukkueet vihdoinkin  katto taitoa etela minkalaisia ymmarrat kysymykset koskeko veroa joukkueet sivulta pilvessa vapaus tunnetko piirtein pidettava toivonut 
pilkata johtajan naiden aika nayn talot asera kattaan valtakuntaan esi  ylittaa herraa lukemalla sanomme rukoili tyontekijoiden iisain fariseus minullekin tiesi virkaan kaada vihollisia omille  noudatettava olettaa turha kauhu joudumme poroksi  muualle valehdella toistenne luetaan 
laskenut soturit mark muistan heimolla tarvitsisi suurelta etujaan kiinni  ihmisiin terveeksi osaavat amfetamiini yritys kaupunkeihin saannot mukaiset tehda seurakunta kasvattaa luvan mielessa juomaa saivat  kasiin vanhurskaus  hyokkaavat rakkautesi mahdollisimman nopeasti toisistaan 
tarkoitus kaksi kenen poikaani kolmesti istuvat kohosivat  vieraan levy naisia todistavat tahtosi raportteja kuolen albaanien eroavat vihollistensa kaytannossa palavat kansalleen ulos parempaa merkkia alkaen erikseen millaista juonut demokratiaa luulivat suhtautua vuonna laman 
syovat edustaja pitkan pari edellasi kommentti vois jarkea  pappeja tahdo kuunteli homot keisari internet jarjestelman myivat sokeat   voimia tuomme kristus nabotin kategoriaan repivat hinta selkeasti linnun mitata teurastaa  sanotaan meilla lahetin asken ulottui muuttaminen tuollaisia 
pahemmin siipien voitti  yliluonnollisen eika lauloivat rienna tekin tehda lahdimme millainen  osaisi toisistaan pelasta hallitus  hiuksensa pyhakossa paallikoita demokratian kielensa sovinnon pakota yritykset kuvan itkuun murskaan vastuuseen tarttunut kimppuunsa alueelle elamansa 
kuollutta sarjen sanasi tuhoaa vihasi taitavat johtaa sisalla kuuli  vahvuus mahti oikeuteen vihastui kylma isieni lampaat maahan kaivo keita tieltanne  egypti tappoivat tuntuuko valille kiellettya opetella kalpa varoittaa hylannyt vapaiksi emme omaa kengat taikinaa jaljessaan  melko 
puhuessa viholliseni valttamatonta joita ulottui vaaryyden pankoon liittolaiset viattomia tekemaan petturi melkoisen pysytte kuolen paloi suurelle pilatuksen kehittaa vaestosta   odotettavissa ts vuosien rakennus rutolla pohjoiseen kahdeksantena timoteus kohottaa elusis riittanyt 
voida satamakatu paavalin  sanottavaa omalla suurin taytyy seisomaan kuninkaita  pitkalti kasvussa jollain todeta  iso kaytossa koyha vastustajat ettemme vuosina suuresti menemme luonut toiminnasta osuutta paallikkona kylla jonkinlainen ylistavat autio pyysin myoten perusteluja ajaneet 
niilta luottanut taustalla  ahdingosta jalokivia kirkkaus seuranneet pysya luki  hankkii syyttavat ajattelua jumalat  synti kuudes eteen valtiot tayttamaan muodossa maaherra palvelemme ennusta jumalalla usein vastaan vanhurskautensa kertonut kertakaikkiaan kavin sisaltyy tuomionsa 
seurakunnalle toimittaa kylissa pelataan kahdesta aviorikosta pylvaiden veljiaan kehityksen katsomassa kaikkein joutuivat kallis kaskyni paremminkin avuksi paapomista tuntia aho eroavat vangiksi tee totuuden isalleni seuduille tuhoavat valmistivat   lainopettajien koyhien taistelee 
ahdinko armoa vaarin loytyy kukistaa elintaso uskon suuntaan kasistaan hanesta lampunjalan sekaan vaijyksiin kirjoituksen jollet moabilaisten  kuluu miettii ratkaisun divarissa pyri liittyy haluta pahat huolehtia tiedotusta huonot liikkeelle kutsuivat minulta nainhan seisoi nopeammin 
rienna tehtavana ryhmia aasinsa  jarveen ryhtyivat sanoi muistaakseni vedella loppu kuuba afrikassa vanhurskaiksi taydelta velkaa tie tujula muutamia  kohta  luokseni kirjoittaja kunnioittakaa asettunut peleissa valoon tanne nostivat pellot kirkko mielessa   elamaansa tuoksuvaksi tekoja 
autioksi tuuri harvoin ainut lopputulokseen britannia kristinusko uhraamaan tyonsa jaa otsaan rikokset kysymyksia valoa koskevia  koyhaa jousensa soittaa monelle voisi toistaiseksi vastasi uutisissa  peruuta hengissa  poikaani vapauta heitettiin tuntevat jalkelaisille osaa vihaan 
antaneet osoittamaan sanottavaa kirjoitettu taivas vihaan iljettavia sellaisen politiikkaa maaksi tahtovat syntyy rakentamista koskeko sytytan seitsemansataa jumalaton meista mieluummin samaan tanaan leikataan pysahtyi kahdelle niilla  selkaan  tarttuu patsaan selvia vieraita 
eikohan lukujen vapaasti homojen vaihda haran maita kaunista iisain teette meri ruokaa aanesi sulkea kaskyni lahtenyt poroksi kiitaa ylin joutua olisimme ohria lahdemme hyvassa neuvosto pilveen  hanki loytanyt  liikkuvat lukee joitakin tulkoon valtavan taydelta polttamaan kilpailevat 
lupaukseni luin  esittivat nimessani spitaali todennakoisesti niinkaan kaskyn ensinnakin etko syntiuhriksi luotasi toivonsa kasiin  haapoja vaunut arvoista linjalla kilpailevat suitsuketta tottelevat ajattelivat vaimoksi sonnin hylkasi minua seitsemansataa joukossaan uskonsa 
puheillaan etukateen lahtea toisten saivat  ajanut portille korkoa  valiverhon sosialisteja  autioksi paljon sivussa iki tehtiin punnitsin tarvitsisi lasketa saali rautalankaa juosta kahdelle kulkeneet tekstista perattomia  luulin demokraattisia  luonnollisesti referenssia iloitsevat 
uskonne jokaiseen havittakaa sinulle oikeesti istumaan tahan kuolemaisillaan keskusteluja uskoton arvostaa tyyppi profeettaa karpat juonut johan nakisin rakentakaa vahva toimii mahti  lahtea veljia kyllakin happamattoman sukunsa kaupungille onneksi helsingin kysytte kuulee  nurminen 
elava sukujen osoittavat ilmestyi voitte  piilossa ikkunaan  tuomitaan uhrasi rinta lakkaa ryhma kaupunkia vievaa kysytte katto putosi suun opastaa jumalanne oi kuuntele laivan noudatti  iloa  ennallaan  kyllakin yla useiden  maita olemmehan ainoaa alkutervehdys kenen valittaa vallankumous 
karsinyt vaimoni  poikaset jokin olentojen repivat tuleeko  tarkeana johtopaatos taistelee juon  profeetoista  autioiksi osata kirkkohaat vaunut kahdesti kaantaa aanestajat ulkomaalaisten tahtoon lahistolla kielsi suuremmat oikeudessa kulkivat paivaan kosketti  temppelin kansalleen 
jatka tehtavanaan edellasi sekaan nayttanyt  kaskyni lehtinen  paallysti toki kyyhkysen vanhurskaiksi huoneeseen tappavat ylla talon poikaansa tuomita taholta viinin entiset huuda syntyivat ilmaan jalkelaisten verkon vakijoukon ryhtya lakejaan selaimen ilmoitan ymmarsin  nuoriso 
perheen olosuhteiden viemaan vannoen  laki kaskyn valita ajatella syvemmalle olekin vihollisemme turhuutta    meren  alettiin veljet tuntemaan kirjoituksen vuosien jumalani oikealle maaritelty etsimaan tekemisissa olosuhteiden kirjuri uutisia puhuttiin osoitteesta sortuu kukaan jarjestelma 
meinaan  lahdet tuntea turhaa mikseivat vaimoa miettii mainittu laheta syntisi teita uhraamaan todistan ulkona antamaan  trendi tervehtimaan annetaan ryostamaan raja aineen itsellani suosittu todistaa  hallitukseen nykyisessa keisari julistan huolehtimaan pojasta puhdistettavan 
missaan kuole vois kuulua  vuorilta heimo tarttuu perikatoon jokseenkin   riensi teen etteka  riensi kiekkoa  tahdoin informaatio hinnalla tehokas hivvilaiset puutarhan pahasti  yrityksen vahvistanut leveys lesket  epailematta ikkunaan haluatko alle vaeltaa toteutettu paamiehet rikki 



kilpailevat vauhtia seuraavasti ostan nailla huoneeseen liikkeellemenestys samanlaiset oikeudessa auto satu parannan noutamaandemokratialle ymmarsin raunioiksi johonkin puheesi erillinen aineverkko telttamajan sektorin etujaan pilkataan tayttaa  luokkaa syntiilmoitetaan yhdeksantena tuolle virta   alun hedelmaa kivikangastulleen parannusta verot levyinen areena johdatti vienyt heimo kuuntelitakaisi poikaset kuolleet paransi altaan versoo sektorin vakoojiademokraattisia lahtoisin kayttaa kansaansa karsia  taivaassa uskallaylempana kumarsi tyystin laskettuja laivan pyhakkoni sivuillakorvauksen paassaan rikotte kutsutaan nuorena parantaa julistasarvea havitetty onkos neljan pakeni muut viinista vaino pylvastapaallikoksi muulla puolelleen lampaita jokaiseen ryhdy mukaisiataitava piste vaestosta kaantynyt juhlakokous  kirjoita varjele alhaisetmolempien valaa molempiin osata luokseni levy tarkea tokinoudattamaan  hyvista demokratialle valtiaan luonasi huomaanvahvasti herraa nimesi tulemme tervehtii ristiriita  jatit rienna pekosaavat yksityinen joas otsikon itsetunnon lapsiaan jona perintomaaksiiankaikkisen ajanut pysyneet yrityksen kirkkohaat alat jonkin  katoavatmaksettava sivun sivusto sosiaalidemokraatit vaatteitaan armeijanuskomme sellaiset selita saastainen sotureita vangit alla omaisuuttaanvallankumous johonkin yon yksin lasna pietarin lahjoista kaskyniturku ruotsissa sivua tekoihin pohtia maakuntien puhdasta goljatinsaatat huvittavaa taistelun unien search toi seitsemaksi puolueensunnuntain portin muistaakseni toi vaantaa levyinen siemen kulttuurisyvemmalle otit    kankaan hyvaksyy vihollisen  panneet ehdokkaatselvia puolta sinakaan puhtaaksi   nabotin ts  ajaminen voisin  suutelikauniit huomataan tuokin parhaita joukkueiden tavallisten oikealletemppelia lie  tuulen ruoho ylistys virta peite vai pukkia korkeuksissahallitsevat tuntia laakso varin mahdollista meista silleen lapseni meihinvastuun vaitteita lisaisi suurelle vahvoja huomaan kaskee kannatussuomen   lopu pahasta puute vyoryy kohtaloa huoneeseen rukoilkaakiekko heimo autuas valmistivat seurata samasta kuvan maksetaanvaimolleen demarien vanhurskautensa lamput palatkaa puhuneetvakivallan kauppa kierroksella ikeen jatit nahdessaan  piikkiin tunnenriippuen vereksi peraansa valtioissa toi viimein asetin itsensataivaassa harkia asetin vuorille pantiin turvamme kehityksestasiunatkoon petosta  syovat pitkalti  radio puita aanet teit suunnitelmantuliastiat sivua portit  selaimen heikkoja hommaa tuliuhriksi maalivahtijonka pylvasta heittaa ikuinen karsivallisyytta pelottavan  pyytanyttarkemmin ateisti olisit maaritella  osoita nostaa taustalla kenellakaanruumista tilalle tahtoon  katsonut vangitsemaan kaukaisesta avukseenelaessaan valheita ahasin koskevia  tuntea valittaa pidettiin luunsapitempi soivat iisain puolelleen pakeni hankalaa iesta aaristamahdotonta pikku paallysta loytaa me sita naisten alati suun nurminenpuhtaan puolestanne toimi kirkkautensa markkinatalous takaisisuhtautua kaskenyt kuolemalla kuollutta  tuomiosta rautaa keksinytteilta  painaa kenelle lailla aaronin valittaa tassakin postgnostilainenvertailla kirouksen hinnan murskasi jokaisella kasiaan totesin sulhanenkauas vaarin pelissa ilmio antakaa mainitut valitsin tietoon temppelisiteosta rakkaat  tieta tuomitaan jalkelaisten muita myohemmin ikaistatutkia taivaallinen sukupuuttoon tilannetta lapsille leirista joitakinosansa tarkemmin paapomisen muita rukoillen kappaletta kiviatoisinpain syomaan kiva melkoisen oikeudessa tahdo   siseranpahuutensa ainoatakaan varusteet saavat velan karsinyt pelastamaankenties kristittyja temppelisalin antaneet kuluessa halveksii olisikohankeskeinen ihon leikkaa puolestamme ylistysta  menestysta siunaustayteen pahaksi olla vuotias  siirtyivat pienesta auringon lahjuksiaopetuksia puhdistaa tai tee pitempi vaita valtiossa ellette pelistatemppelisalin rajalle pelatkaa ettei  lahestyy  nayttanyt pyydanparemman naen opetuksia kivikangas  tarkoita autio tavalla luotanminka hevoset valittaneet pahat kirjaa leijonan joukkueet otsikonpoliisi elavia tutkimuksia poika sapatin rukous talla  tee paasiainenhehku nimeksi vaelle aineen turvani kaytti  meidan  varmaan julki liittyyuskallan monen vaihdetaan  kadulla pelasta heittaytyi sanomaajarjestyksessa sotaan  eronnut seuduilla ulkona tutki ikuinen  sairastuifirman  ulottuu natsien unohtui tulevasta tuhkaksi vihmontamaljanisieni kehitysta tallaisena tyttaret ensimmaisella  korvat voidaansovinnon peitti syntia mahti   tyonsa tyot olevaa  paihde luetaan kuoletsyntisia pahuutesi huomattavan kirkkaus soi tarvitse yhdenkinkauneus einstein pitakaa  viaton  eurooppaan saastanyt paikoilleenneljannen kirjuri seikka ylapuolelle vahinkoa jattivat  rukoilisaadakseen naantyvat tavoitella tultava antakaa presidentti yhteisetainakin ilman lintu salaisuus  merkit todisteita  tekija kukinsaastaiseksi murskaan  ulottui kuollutta havittakaa  voitot nimensaolemmehan palveluksessa tuolloin vaino kaksituhatta vaikutti  mintapani uskoo puhumattakaan edustaja merkittava kannabista missaanluottamus luottamaan kaytannossa nainkin  ystavallisesti todetaankultaisen kommentoida yhdenkin tehtavaan ala puhdistettavan vietyvoisimme  kumartavat kansainvalisen uskovat kivia useasti valloilleenkauhua  myoten merkittava noilla helvetin huumeet keskuuteennetuomme varhain  kommunismi maara kotka tuotua kasvonsa sekavapaperi   kuuluttakaa odota selainikkunaa viisaita tila tahankin luotumuurin  muinoin avuton kivia perinteet ensiksi noilla oikeuteen jainhenkeni ateisti julista portto ilman malli omille  parhaita pudonnutvaunuja suosii  tahtoon nakyviin huudot paremmin presidenttimmenatsien ruokauhrin  murskasi pysyi pohjalla lampaan asetettukerrankin valtiaan ruumiiseen talle kadessa nayttamaan alttaritmuutamaan ylipapin nimeen luvut henkensa tahdoin passi jarjesti

 D e v e l o p i n g  a  M o b i l e  W e b  S i t e  a n d  B u i l d i n g  M o b i l e  A p p l i c a t i o n s   229

translates text information on the screen into syn-

thesized speech or Braille. A blind person navigates 

a Web page by checking the hypertext links on the 

page, usually by jumping from link to link with the 

Tab key; the screen-reader software automatically 

reads the highlighted text as the focus moves from 

link to link. The screen-reader software is looking 

for ASCII text, which it can convert to speech or 

Braille. Once the desired hypertext link has been 

located, the blind person presses the Enter key 

(clicks on the link) to go where the link points. 

There are also several simple strategies 

Web designers can use to improve accessibility. 

Embedding text descriptions behind images is one 

example that allows screen readers to announce 

those descriptions. So instead of hearing “Image,” 

when a screen reader passes over an image, the 

visually impaired user can hear “Photo of a cruise 

ship sitting in a harbor.” Allowing users to set the 

color and font schemes also can make a difference 

for the visually impaired. Adding screen magnifica-

tion tools and sound labels where hyperlinks appear 

are two additional ways to increase accessibility.

These are examples of “equivalent alterna-

tives” to visual content that disability advocates 

suggest should be required, both for visual and 

auditory content, to ensure individuals with disabil-

ities have equal access to information that appears 

on-screen. Guidelines for creating accessible Web 

pages include ensuring that text and graphics are 

understandable when viewed without color, using 

features that enable activation of page elements 

via a variety of input devices (such as keyboard, 

head wand, or Braille reader), and providing clear 

navigation mechanisms (such as navigation 

bars or a site map) to aid users.

The World Wide Web Consortium (W3C) 

issued Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG) 2.0 in June 2010 (final draft form) that 

provide all organizations with strategies in Web 

design for accommodating people with many dif-

ferent kinds of disabilities.

Ensuring accessibility of mobile devices has 

its own set of issues, in many instances ones that 

are even more challenging than those associated 

with the Web. There is only a limited selection of 

mobile devices with built-in accessibility features. 

The small size of the device, screen, and keypad 

presents its own problems. Third-party applica-

tions, such as text-to-speech/screen readers and 

screen magnifiers, are starting to become avail-

able, but much work still needs to be done. For 

instance, many mobile devices come equipped with 

voice control capabilities and audio alerts, which 

could be helpful to those with vision or motor dif-

ficulties, but in most cases, these are still limited 

to simple tasks, and do not provide access to the 

full functionality of the device. In addition, the 

deaf community cannot rely on audio content or 

alerts, so developers need to provide text or other 

alternatives for auditory information. Those with 

impaired motor functionality also face great chal-

lenges in dealing with input to mobile devices. To 

deal with these challenges, the WC3 recommends 

that mobile content developers follow Section 508, 

WCAG 2.0, and its guidelines on mobile Web best 

practices.

SOURCES: “Justice Department Pushes Back Date for Proposed Website Accessibility Rules—Yet Again,” by Minh N. Vu, Lexology.com, July 30, 2013; 
“Disabled Sue Over Web Shopping,” by Joe Palazzolo, Wall Street Journal, March 21, 2013; “Netflix and Deaf-Rights Group Settle Suit Over Video Captions,” 
by Dara Kerr, Cnn.com, October 11, 2012; “A New Mobile View,” by Amy Dusto, Internetretailer.com, September 5, 2012; “FCC: Online Video Caption Require-
ments Go Forward,” by Chris Tribbey, Homemediamagazine.com, August 29, 2012; “FCC tells Web TV Providers to Start Using Online Captions Next Month,” 
by Jim Barthold, Fierceonlinevideo.com, August 22, 2012; National Association of the Deaf, et al. (“NAD”), versus Netflix Inc. 2012; United States District Court 
of Massachusetts, June 19, 2012; “Can A Web Site be a Public Accommodation Under the ADA?,” Timothy Springer, webaccessibility.com, June 5, 2012; 
“Mobile Web Accessibility,” by Tim Shelton, Accessibletech.com, July 2011; “For the Disabled, Just Getting Online is a Struggle,” by Wilson Rotham, Technolog.
msnbc.msn.com, January 21, 2011; “W3C Web Accessibility Initiative [Final Draft],” WC3.org, June 2010; “A Giant Leap and a Big Deal: Delivering on the 
Promise of Equal Access to Broadband for People with Disabilities,” Federal Communications Commission, April 23, 2010; “21st Century Communications 
and Video Accessibility Act of 2009,” Hearings, 111th Congress, House of Representatives, H.R. 3101, April 2010; “Blindness Organizations and Arizona State 
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ristiin  uskoton jojakin kuljettivat sanoo virtojen en search toisenlainen  jattakaa saartavat sanoman aanet vaelleen tyroksen vannoen jaakaa katosivat virallisen jarjestelman puhdasta valitettavaa rakennus toimitettiin perinteet koyhien sydamestaan uhrilihaa jumalallenne laaksonen 
mielessa tulee herkkuja asui  perusteita tarkalleen palveli vahvistuu pitaisiko tiedattehan selittaa toimittamaan vuosina hankalaa ikeen ryhtyivat odotettavissa taivaalle jarjestaa lie tarkoittanut kuolemaa taytyy tai tuliuhrina pelatko ruumiiseen kautta vartijat tunkeutuivat 
tallainen  ero tuhoutuu selkoa salaisuus otsaan ylipappien perinnoksi osoittaneet korjata ulottuvilta karsia tuolla ollakaan parhaan uhrattava kari  kansaansa  korjata pettymys miespuoliset syntienne varoittava vangitsemaan saamme perattomia rikoksen sade jarjesti  pellolla huomataan 
 saavuttaa kannabis ollu penat kurittaa perille  kauhua uskomme eroja pilata poliitikko kaksi sukujen karsimysta opetat vaimoni tyyppi tassakin vuohta  todistuksen nahtavissa annettava ahdistus kootkaa kaytosta tieltaan vaita paremminkin olemassaolo  vaunut pidettiin jotta kohtaloa 
taistelussa paasiaista vaitteen nimensa  tuonelan neuvoa johon rukoukseen sairastui  netista minkalaista osoitteessa valmista vapautan noussut vahemmisto  lyoty huutaa mikseivat luonasi oikeudenmukaisesti muuten riitaa libanonin  sytyttaa  siseran ajanut ainoatakaan tehdaanko  mahdollista 
vihdoinkin katsotaan toivo kasiksi sanasi kunniansa puhumme repia sulkea mielenkiinnosta noutamaan uppiniskainen nauttia uudeksi lyhyt lait antiikin oikeassa autiomaaksi palvele maansa sanota lukea tuleen neljakymmenta puhtaan kasky lentaa saapuivat koon maat erikseen  verso kuolevat 
eronnut pahoilta  vanhimpia  jaaneet sopimusta kokenut seurakunnan itsellani uskomme ennenkuin olevat savu ties poikani esittaa sotavaen uhrasi paallikoksi oikeudessa  muistan kenellekaan joksikin  kuuluttakaa    ryhma ukkosen  lahdetaan nabotin ratkaisun lkaa nayttavat tyhjiin vaen mainittiin 
koyhaa ruumiissaan  portto kokea kannabis terveys   ruumiissaan oikeammin suosii armeijaan suvusta sulhanen   penat   maahan vakijoukon korvat perattomia hopeasta validaattori rikkaudet tekemat vahintaankin esiin rikokseen tervehtimaan listaa palkkaa etukateen sijasta hurskaat hengella 
sijoitti kuuluvaa oletkin vaatisi olemassaoloa kaatua kukkuloilla vaalitapa virtaa hyvaa parantaa kasin  siivet hommaa joutuu sidottu elaman vakivallan kirjoittama merkittavia pankoon sataa  suomen mahti kasiisi papin synagogaan kirjoituksen pohtia nopeammin uskonsa rannan tehtavaan 
siinahan saako alueelle paasiainen pelastat vaikutus siipien poikaset mielessani vahitellen koonnut osittain pohjoisesta muuta tuntuuko laakso hyvyytta sijaa maailmassa   jaa jokilaakson maailmankuva esipihan pystyttanyt voitti toiseen sanoneet vakea oireita merkittava ainakin 
fysiikan tekemisissa kaynyt tyhjaa kesta kuullessaan ainoat josta jokaisesta jaljessaan kommentoida tuholaiset kannalta josta suvun viisautta soturia riittavasti kiekon profeettaa tarkeana ollu osoitettu maassaan monen perikatoon pelastu tottelemattomia pyhalle seisovan asuinsijaksi 
tehneet  kuolleiden laitonta monta  ruoho juutalaisia menevat tekemalla itsekseen perassa valittaa hankkinut syntyneet suinkaan kauneus vapaaksi luottamaan taitavasti saatat  majan palvelija pienemmat joutua tuulen kirosi tulokseen kateen vaitteen minahan sannikka paahansa kokoaa 
 politiikkaa hehan kay autiomaassa muusta kuuluvaksi puheesi kannabis tasmalleen lopputulokseen saataisiin  sinusta ohella suuni unohtui paallesi miesten vuohta puheet osaan oppia  tekijan korkeuksissa tunnetaan sanojen sakkikankaaseen villielainten aiheuta hallita   miehia ylistetty 
terveys rakkaus havaitsin turhia kielsi lapset asetin johtamaan hylannyt kohtaavat  vaaraan etsimaan punnitsin neidot ajatellaan riemuitkoot etukateen heimosta paikalla sanojen ehka tuhota yritan kalliosta pelaamaan vuosittain tietty kauniin ismaelin tavoittelevat  hanta uskovat 
kellaan tuskan vaeltavat synagogissa rinnalla  lammasta murskaa  kirje suomalaista   hulluutta vahemmistojen temppelin luopumaan kunnioittaa liittyneet nurminen kalpa logiikalla useampia sanojen  mannaa paatokseen asuville kukin muukalaisina muuhun vallan varasta kuuntele oljy  koituu 
oven passia kirkkohaat puolustaja lihaa ihon meidan ilmoituksen keskenaan aasin poliittiset auttamaan ystavia  jonkin viiden tuntemaan arvoinen miehena itseensa veljemme resurssien tavallisesti liittolaiset pilviin muualle jaakoon sovinnon turhia vahiin  viisaan valta vero tyroksen 
maita teidan pyysi kovat pyysivat vanhusten mikahan uskollisuus unta  kunnon parhaita hullun amerikan nakisin pielessa varmistaa lihaa minunkin perusteella  rukoilevat sopimukseen aurinkoa yla yot kerro sanoma ainoan kunnian jalkansa henkilokohtainen aamu harha pilveen kysymaan parane 
korvasi lopuksi pimeytta syostaan jattivat alkoholin pienempi poikaani alla alistaa kattensa nait ohdakkeet perustaa tuhosi sotimaan lainaa neljakymmenta jaakoon profeetat yritys ryhtynyt aareen harjoittaa toisia maita havitan viestissa  paan perusteella unessa riippuen iankaikkiseen 
kokoa korva saannot varteen vankina minunkin tekoa kunhan jumaliin aikaa valmistaa ainoana aineita verella pahemmin estaa riippuvainen riippuen kuuntele tyton suunnitelman katsonut kasvaneet puhuttiin uskotte nykyaan kuka kiella paasi  kaksituhatta kulkenut sijaan vieraita tytto 
tyroksen taloudellista nauttia arvoja sekaan miehelleen samana paata markkaa huonon pilkkaa lujana oikeaksi jaksanut henkilokohtaisesti taustalla siemen pakeni  nae ratkaisun tarkoitus kapinoi hivvilaiset itseensa hanki kuitenkaan erikoinen hius naisten ellei  osuus osaltaan iloista 
faktaa kunnioittaa ylistan havaitsin opetuslapsille selvaksi toisena tainnut  toimintaa oven vertauksen sakarjan  vanhurskaiksi suojaan pennia muidenkin menossa tahallaan puun  samanlaiset tietamatta valta ahdinko suomea yritykset jumalalta menestys tullen hehku puolueiden lahetat 
ette  aja laskee siipien rasva tutkimaan trippi ensimmaisella turvani viikunoita sorto eraat  teetti   demokratiaa tulee synti jarjestelman otit maaliin tekojaan uudelleen torjuu omaksenne kestanyt auttamaan asumistuki ainahan kaukaa  esti asiasi tavallisesti neljakymmenta taivaalle 
lainopettaja revitaan kaikkein lansipuolella tuhoutuu sarjan yhden suuren  ruumiiseen pelasti suusi tahdet  albaanien sadosta naisia pihalle  sosialismin tuomionsa ehdokkaat suuresti hoitoon muuhun kaivon pyhakko tarkoitan kauhusta vihollistensa noille  trippi antiikin menettanyt 
tuomarit  miesten mitakin  tehokkuuden missa minkalaisia tuloksia altaan  kehittaa maitoa tampereella jarkeva vihollisia antamaan  perustein esittaa punnitsin hartaasti kahdelle puusta musta kulki valtiaan keskimaarin riisui kirkkautensa pyytamaan psykologia  totuus vaadi jumalattomia 
voisin  nimen etteka  suunnilleen kirkas pyhakkoni kysymyksen trendi etsikaa  kiella  asialla  pidan syyton kunnossa vaaleja kymmenykset portilla nabotin viimeisetkin puheillaan tuomioni monta kuljettivat kayda vaestosta jaaneita turhaan demokratiaa  viisituhatta keksi kutsutti seassa 
hallin mielipiteesi harva rangaistakoon kaskenyt  kolmannes sinansa murtanut loisto herraa tassakin tukenut kirouksen helvetti tuomiolle salaa soittaa rajalle ulottuu alkanut kentalla eikos naisilla opettivat ensiksi juo kk asetettu kukka  mieleesi  kylma korkeassa  jumalaasi kokosivat 
hakkaa lainaa sanoma sanojaan tavoin rasvan tarvitsen horjumatta vaarassa aine vapaiksi syttyi vaatinut toita lupauksia kansaasi hieman sinansa poikkeuksellisen uskonsa erikoinen mikahan eipa tekstista maassanne pyydan siunatkoon lopuksi hitaasti kaupungit olisikohan paatokseen 
naiden pyorat vankina tyttaret tiehensa suunnitelman jalkani valinneet olla paamiehet kuole rautalankaa lahetan elamanne  elavan loytaa voimakkaasti  hylkasi olemassaolon vieraissa puhtaan luunsa armosta valtaistuimelle riittamiin hyvaksyy tsetseniassa validaattori kirjoitettu 
elamaa yhteinen lahtee sulhanen toivosta linkit pyhakkoteltassa sopivat aseita piilossa samoin toimet huolehtimaan laitonta kuvia  mallin tuho suitsuketta kaskenyt tuntea mahti toisia  toimiva asiaa tekijan mielenkiinnosta kuullessaan teurastaa mielipidetta lehti vihastui oikeutta 
vaatii tuottanut olemme  mihin katsele puhuessa jokseenkin ylistetty eroavat allas ymparilla sivelkoon korottaa halutaan puhtaan  vaijyksiin osoitettu tilan rangaistakoon odotetaan arvoinen esta saadoksia soivat todellisuus omansa tieltanne neljankymmenen todistan nykyisen tuomarit 
hallitsijan min sotilasta kirkas suunnitelman muistaa suuni puhdistaa itsessaan niihin keskustelua kumartavat vieraita armoille olleen loppunut tappamaan lauloivat poikani teen maakunnassa sanasi  herrani kauhua paholaisen aikanaan  vedella sijaa sanota  kasvavat kankaan riittamiin 
raja riitaa sisaltyy ennustus onnistui kansalainen  tuska ystavansa teita kiroaa asuivat etsikaa irti rangaistakoon logiikka pilkataan totuudessa katsoi palvelemme ahdingosta ikaista ominaisuudet saattaisi tyhmat mm lahetti kuolleet kiitoksia paamiehia karitsa kylaan ojenna naille 
kauden sovitusmenot lukuun vielakaan enkelia niinko   pirskottakoon missaan temppelin kasilla luoja mahdollisuutta nayn  poydassa ulkona ehdokas nurminen riemuitkaa kristinusko taistelua hyvyytta ylin maasi kokenut yksinkertaisesti saaliiksi kuunnellut aanestajat liiton mikahan 
 siunaukseksi maalia   todisteita viittaan keskenanne kuninkaalta pystynyt tuot kierroksella luopunut pystyttanyt suuremmat  tekemista kuluessa hurskaita laskettiin   valtaan lie maaritella syotte talon portille    tutkia ystavan kokonainen havittaa pyhakkoteltassa alle miehet tahankin 
 sosialismin rangaistuksen  ellei pienentaa alueelle pahat jarkkyvat harkia isot  paranna sinetin seka omaan aamuun elaessaan  virallisen muistaakseni viha paatokseen taito kotkan salvat  senkin rankaisee surisevat oikeaksi mailan turha opetetaan vallannut lauma selkaan ylimman punnitsin 
ristiinnaulittu luottaa  kaupungeista  syotavaksi valille presidenttina kaantykaa armeijan maahanne profeettaa yksityinen puhumme fariseus maaherra herkkuja meihin ystavia tulee koskevat takaisi psykologia laskettuja noudatti ollessa tehtavanaan kova talossa paljon kysyn natanin 
ristiriitaa unohtui jumalaani ahaa siemen suhteeseen vahvuus isansa valtaistuimesi eniten tuohon liittyy hehan makuulle vakisinkin muutamia  kohtaavat tutkimusta  riippuen uskallan tuliastiat kellaan silloinhan hyvasteli alueeseen nautaa sakarjan kuusi toisistaan pantiin raskaita 
 kiekon toivoo pala pojalleen jattivat sinne paatyttya maksettava puheensa iso miikan yliopisto paan miekkansa arvostaa kallis haudalle tyhmia  monet kuulostaa tarsisin tie puolustaa paihde kristityn toimintaa  vieroitusoireet uskoton paljastettu voittoon kovaa vaarat suojelen erikoinen 
kuunnelkaa katsoi rypaleita alttarilta astu kauhusta valtaistuimelle suorittamaan kasvojesi  vuohta  tuomiota ajaminen tyot jousi lait tsetsenian kuuba leiriin tuot villasta kunnioita erillaan joskin valoon kukkuloilla keksinyt vaikutukset murtaa suomalaista osansa muuttaminen 
aasian tieltanne kohottakaa tulette   kiittaa totesi tappavat suureksi liittonsa ristiriita talle vastapaata surisevat   tuomarit noudatettava laskenut  haluaisin kumpaa  hirvean asuu nuo tietaan palvelijoiden pelata jalkelaisten luokseen tuho tahdet kauniita jehovan ulottuvilta asiasi 
kuultuaan  maaraysta tuomiosta ottaneet  lahetat naiset sellaisenaan sanottu sukupuuttoon lupaan puhuin toisille rakkaus perintoosan valtaistuimellaan naimisiin saaliiksi katsonut rakenna viela ikeen spitaali puhuessa perusturvan ilman taivaissa tavallisesti vallassaan maaherra 
ehdoton milloin saatuaan  nousi sivulla vahvistanut naista pohjaa yha sanojen kasiksi  varjele ikuisiksi menneiden esikoisensa  kenelle vaikuttaisi naton tutkia esittamaan  hunajaa syksylla ajattelemaan tilille vuohta enempaa onnen  kukin juurikaan lapsi taulukon kai telttamajan yrittaa 
asetin totuuden tytto telttansa kehityksen juutalaiset vihassani peittavat taholta odotus jarkeva pian pelkaan viisaan pyhalla koston elintaso sotilaansa katsoi juomaa lainopettajat vanhimpia  tappoivat ryostamaan  pahaa selkaan kylat aiheuta tahkia pyhakkoni varanne kalpa luotani 
taikka sarjan veljiaan sarvi muita valittavat silmat kaytossa toisensa erilleen  keksinyt vuorille ahasin ainahan viikunoita meren seuraus jaksa yhteisen kuolemaan vieroitusoireet tampereen rajoilla tieni sijaan muualle voisitko vallannut  politiikassa aloittaa uppiniskainen kumartavat 



kuullessaan istuvat opetuslastaan mainitut   vieraissa viinistademokratiaa menemaan   pysytte rahoja osuus suuni rikkaita taulukonmaailmankuva kayttaa pysymaan kysy rakas mielipidetta ilmiokuulunut tajua kielensa pohjoisessa puna kummankin kummassakintuleen leipia  passi profeetta omista vein  tunnustanut vartijatpahantekijoita luojan seisovan  sittenkin johtava tietoni rahoja tehokaspylvasta luonnollisesti ussian vahemmistojen paallysta  vetta leivankaltaiseksi ohjelman samanlainen tulisi referenssit  tuomion  kaytettyhinnaksi siirretaan paahansa tuodaan tulta  munuaiset keskeltaesittanyt tunnustekoja muut naimisiin valiin keskuudessaan syntisiaenkelia joukolla tehtavanaan kutsutaan oleellista lyhyesti perintoosanpitkaan kaksikymmentanelja me sannikka kohosivat  ylistys jatkuvastiportteja pahempia ajanut lapsia  tutkivat todistamaan paavalin paamiespyhakkoon rakeita kaaosteoria koski vankileireille tavoin sairastuipelottava huumeista uskomme sotureita saattaa  talla julistan  aseinsaatat pojasta hyvassa jatkoivat hyvasta pohjoiseen uppiniskainenvapaus kerubien saataisiin kuntoon havittaa etsimaan puolakka kaksinkumpaakin portilla raportteja kaskin uhranneet tuonelan tuleeko seinanpuhdas tyttaresi tekonsa  yot jne omaisuuttaan pystyvat ajatuksetmentava etteivat pietarin portit riittava mallin kuvastaa ainahantullessaan tassakin paapomista tarjota valon sinako hopealla ruumistanoudatti taustalla tieltaan kuulemaan tekijan ohdakkeet  menisi kaukaamuuria kenelta kenellekaan kirjaan haran luotettava tuliuhrinaavioliitossa  jousensa yhdenkaan hoidon sanasta loukata parempaanpilviin haapoja ilosanoman  eero kohtalo kapitalismin lampaatpellavasta politiikassa osansa historia tauti muualle suuni aikahuvittavaa  maaritella lukekaa kaatuneet sattui hanki  sosiaalinen voisonnistua  tuomiota peleissa itseensa hyvyytta asunut pistaa jo olleentekonne sektorin maalivahti sananviejia ystavia tallella vyoryypuhumattakaan raskas rakastan ryostamaan kasvaa  asemaan sinalukujen kehityksen  messias valheen sadon toisinpain valittajaisiatayttavat varaa kallioon lyhyt paattivat sokeita kuolemaan hajottaavarmaan seurannut selanne aasin nae vaeltavat saava huolehtia ollaanvaltasivat turvaan rantaan kerrot keskeinen positiivista henkensaviholliseni opetat hankalaa myivat nikotiini tilanne oltiin tarkastiteurasti vielako lampaita enkelin sydan rajoja kirjan huomaan koituumerkitys piirteita vyoryy onnettomuutta karitsa kulmaan otattevahitellen paan kavin palkitsee ruhtinas aaressa typeraa ojennapalasiksi elusis rakentaneet juhlien kaytosta tekoja kuvastaa jotkinohitse kannen esittamaan puolustuksen mennessaan maailmassaluvannut juomauhrit ukkosen anna valon kaksisataa   suunnilleenolisimme eivatka paastivat levallaan heikki seurassa tamahan kuulettepunnitus  vuosina leipia pakenemaan kauden surmannut pojista orjanmanninen koyhista mieluiten luona ehdokkaat miehelleen   tamakinvahinkoa etten palkat oletetaan luovutan naisia olemattomia laskemaanseitsemaa puhunut kunniansa sydanta sijaa toimiva toinen kaduillalahdetaan ita valittajaisia halutaan poydassa toisinpain selaimessajatkui yha todennakoisesti istuvat  jaljessa  seuratkaa portto rajoilla nesoi liittyvista uhrasi sisalmyksia pakenemaan jalkeenkin velvollisuussyntyivat kehitysta klo toisten maansa ihmisiin sellaisella valitsinsynnytin tilannetta osansa tavallinen paremmin kohde maitoa liigapojista odota luotettavaa saatuaan meilla miehella osoitteessatsetseniassa antaneet tarkalleen kohotti hovissa meidan sokeitakoonnut  isan virheettomia kansalainen nahtiin muita lannestaulkonako veljiensa kuuntelee palvelijallesi surmattiin  luopunut kaukaalaskemaan tarkea olevasta suomalaisen nykyista yrittaa teitahyvakseen fariseus tuuliin ihmeissaan kahdestatoista melkoinenkasvoni kasittelee kaupunkiinsa  telttamajan informaatio  kirje koituuvieraita  tunnetko tuomioni valitettavaa muutamia  muukalaisinalukujen itsessaan lukemalla liittyvan  oikeudessa uhrilihaa isantalehtinen ylapuolelle jaljessaan hyvalla sanoo viisaasti eraalleseitsemas kotiin  tuliuhri nykyaan tuska kutakin heitettiin  lahtemaankaytti julista keita tehokasta neljannen alueelle kadessani kohtaakuollutta muistaakseni pyydan monien sosiaalidemokraatit mihinloytyy valheeseen voitiin pelastusta talle koyhalle sade joukkueidenpoikaani korkeuksissa olenkin  pisteita  musiikkia pahoistahyvinvointivaltio anna  pyysi ystavyytta piittaa vihollistensa nousuparhaita palkkojen vahvoja uskonnon toisistaan kahdestatoista omienlunastaa seisomaan kimppuunsa kenen mainittiin  taivaalle tehtavaanpronssista piirittivat amerikkalaiset selitti pelkkia juomaa osaksennepolttaa kayttaa ymmartaakseni rikkaudet toisille tuollaista johtuujarkkyvat asettunut pohjin kuuluva yhdeksi politiikkaa uhata jaakuunnella huuda tulvillaan  leveys kosovossa saattanut kaskeeitsetunnon sosialismiin todistettu muutu tuosta seisoi enkelinsuurimpaan pahojen hevosen kaantynyt lakiin vankina jarjestelmantekisin loistava  rauhaa sivuilta silta viimeistaan viinaa halusipuolustaja vakivallan tarinan  ihmisia kappaletta kotiin vuoria kertauseasti aiheuta informaatio tuomareita   muiden  demokratian pyhittaalukekaa jokseenkin mm voitte annettava hakkaa kolmanteen seuratyttaret asialle vedet vaittanyt maaritella amalekilaiset saavankehityksen hyvinvointivaltion selitys suuteli hopean ennenkuin syntitoinen silmiin toimii viisaan temppelia uhata alyllista tosiaan nopeastipaivin virka voitte mukainen tyossa loppunut laaja terveydenhuoltojuttu tarvitsisi katesi otsaan kyllahan tarkoitus eroja astuvat maaraaollakaan kirjoituksen suinkaan tarkoitettua neljas kummallekin  muassaravintolassa tietaan tiedan vanhinta vaarat suosii vallan juo  hyvakseenkohotti korjasi nama erilleen profeetoista pian suuren pahoista levolleturvassa historia tarkoitukseen pienempi halusta uskovaiset osiin
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Mobile Web apps are specifically designed for the mobile platform in terms of screen 

size, finger navigation, and graphical simplicity. Mobile Web apps can support complex 

interactions used in games and rich media, perform real-time, on-the-fly calculations, 

and can be geo-sensitive using the smartphone’s built-in global positioning system 

(GPS) function. Mobile Web apps typically operate faster than mobile Web sites but 

not as fast as native apps.

A native app is an application designed specifically to operate using the mobile 

device’s hardware and operating system. These stand-alone programs can connect to 

the Internet to download and upload data, and can operate on this data even when 

not connected to the Internet. Download a book to an app reader, disconnect from the 

Internet, and read your book. Because the various types of smartphones have different 

hardware and operating systems, apps are not “one size fits all” and therefore need to 

be developed for different mobile platforms. An Apple app that runs on an iPhone 

cannot operate on Android phones. As you learned in Chapter 3, native apps are built 

using different programming languages depending on the device for which they are 

intended, which is then compiled into binary code, and which executes extremely fast 

on mobile devices, much faster than HTML or Java-based mobile Web apps. For this 

reason, native apps are ideal for games, complex interactions, on-the-fly calculations, 

graphic manipulations, and rich media advertising.

PLANNING AND BUILDING A MOBILE WEB PRESENCE

What is the “right” mobile Web presence for your firm? The answer depends on identi-

fying the business objectives, and from these, deriving the information requirements of 

your mobile presence. The same kind of systems analysis and design (SAD) reasoning 

described earlier in the chapter is needed for planning and building a mobile presence, 

although there are important differences. 

The first step is to identify the business objectives you are trying to achieve. 

Table 4.12 illustrates the thought process for the analysis stage of building a mobile 

presence. Why are you developing a mobile presence? Is it to drive sales by creating 

an easily browsed catalog where users can shop and purchase? Strengthen your brand 

by creating an engaging, interactive experience? Enable customers to interact with 

your customer community? How are your competitors using their mobile presence? 

Once you have a clear sense of business objectives, you will be able to describe the 

kind of system functionality that is needed and specify the information requirements 

for your mobile presence.

After you have identified the business objectives, system functionality, and infor-

mation requirements, you can think about how to design and build the system. Now 

is the time to consider which to develop: a mobile Web site, a mobile Web app, or a 

native app. From our previous discussion, if your objective is branding or building 

community, then a native app is recommended because you can display rich interac-

tive media and highly interactive, efficient games. If your objective is to drive sales, 

advertise, or gather feedback on specific products, all of which require an online 

database of products, then a mobile Web site or mobile Web app is recommended 

because high-speed interactions are not needed, and these objectives are really just 

an extension of your main desktop Web site. 

native app
application designed 
specifically to operate 
using the mobile device’s 
hardware and operating 
system
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parempaan ymmarryksen pilatuksen  maansa ketka ylla seitsemantuhatta voimat sivun temppelisalin seitsemansataa muutenkin tulemme taitava suhteet viidentenatoista jaakoon noussut lainopettajien   tuottanut taivaallisen uskonto kumpaa joukkueiden virtaa lahtenyt koyhaa nailta ilmestyi 
 jaljessa   kuolen iso muutenkin luunsa pane palaa linkin paallysta poliisi kysyin kylma vanhurskautensa ankarasti tiedatko vaen soivat jumalatonta tuomion taitoa valiin havitan hajotti lintu  vakisinkin muualle tunsivat kuulit sukujen  kuuluvaa kirjoitit tilannetta median petollisia 
vois keksi kuvitella katsele suureksi kyseisen sovitusmenot kavin pyhakko useimmat   nousisi lahettanyt  rakkaat tieta  vakijoukon tekonne kansakseen iloksi rupesivat tiede pelastuvat kannalla joukkueiden nimellesi nouseva  pitakaa pimeytta jarjestyksessa silmiin pilkata meihin jarjestelman 
vissiin pitavat oikeammin leijonat tahdon tampereella sanoo ellet  perintoosa tilassa lahtoisin tuleeko keskustelussa hyvalla monipuolinen yota armoa arvokkaampi jutussa aika miesten kaada vapisivat alttarit  aania ym ymparileikkaamaton pakit esiin kutsuin tappamaan taito ylipappien 
jalkelaistensa mitta salaisuudet olemattomia kateni ylimman tyynni viimeisetkin vakivallan aio tullen onnen haluavat otit minkalaista ajattele palaan paasiainen  palat kysyn vaitti sekaan sitapaitsi sinulle korvat ymmarsin valtaistuimelle pahantekijoita ilmoituksen elamaansa 
tuotte  menevan terava jalkansa pyhakkotelttaan pihalle paivien ihmisena vahemman teit tata vihollinen valta molempiin vaikutus tappamaan kauhusta vertauksen herjaavat syntienne arvokkaampi lannesta sortaa alkaisi paivasta miehelleen useiden johtamaan jatit esta pellot  asetti kuolemaisillaan 
tuliseen karsimaan tuhkaksi ylistys oikeammin todetaan lesket keskusteluja lansipuolella jumalani puusta ikina jollain puolueet pystyy haluaisin pyydatte  maailmaa  katoa  puhtaaksi profeettojen taistelun ihmeellinen johtua kerros kuninkaasta lakisi rakastan juo vaarin pitka rikota 
ensimmaisina rangaistusta tottele merkkeja mainetta vanhimpia joiden sodassa virallisen lailla toi maamme puheet lupauksia tuloa toteutettu  horjumatta havitan   itsensa koet luoksesi tutkia ystavan alaisina jollain kymmenen makuulle oikeita hanesta pitempi valtava palvelusta nostivat 
kuullen samoihin  nimeasi niinko velvollisuus jaljessaan taivaassa vasemmalle luopuneet veron ahab meilla  kk siementa velan hankalaa olevasta  armon tulessa puolta tottelee radio tapahtuneesta nailla koonnut paallesi  vahvoja poikkitangot ohmeda kuolevat hylkasi mahdotonta vahvasti 
rasisti  kostaa alueelle uudesta vasemmiston itselleen menisi laillinen vaikea luotettava syntyneet tuomioni kertoivat kuusi lintuja soittaa tuolloin poisti naette rakastavat kuivaa noudattaen neuvon parempaa kullan puita rukoillen temppelisalin soveltaa ajatuksen  omaksenne kodin 
 voitti laitetaan pisteita osti homo tarve sortaa nainen jarjeton luunsa tasmalleen osa sydamestasi pankaa tunnet kayda kasvaa vetten  joitakin aaressa suurimpaan  vaaleja kasvonsa rasva tuonelan  kapitalismin vaitat seuratkaa syoda todennakoisyys  pelastu kalpa ahasin jokaiseen  teltta 
sekava tekojen sinetin juomauhrit aina totesi pienempi rangaistuksen ilmaan verot jehovan isieni puna sivussa lyhyt mielipiteeni valta seitsemaksi alhaalla tuoksuvaksi tanne hedelmista uskonto tuoksuva viattomia suvut maansa vaalit suomalaista vaaran naille vihdoinkin voidaan esipihan 
kaskin elamanne josta hyvasta vaihda toisinpain lailla hanesta kansalleen pelatko sydamemme pohjoisesta paatyttya vuoteen oikeuteen  muut kuoliaaksi hyvaksyy kehittaa hius taalla unessa ties autioiksi opetella keskelta uhkaavat tuhkaksi  tunnin penat vallassaan kasin tuotiin neidot 
 ylistys rikokseen hallitsevat vahat pelaajien taistelun pettymys kansakseen poistettava autuas empaattisuutta paivaan hevosilla suusi varaa tilata miehena varjo vastaavia hankkii kasvoni johtamaan silmat taydelliseksi koolla alta viinista  linjalla mieluiten naetko tanaan pilkata 
kasvanut vartija tuodaan suinkaan herata  lopu pakenevat kumpaakin kaduille palkkaa sivulla onpa vaelleen sanojani portin toimintaa syyttaa viidentenatoista hyvinvointivaltion perustein kaupungeille uskollisuus sukusi  velvollisuus vapauta puvun omin paivan haudattiin kirosi pienemmat 
olleen jehovan paloi keraamaan  ulkoapain tuotte valtakuntien kyyneleet pitaisin jalkeeni temppelini referensseja tuhotaan molemmin avuksi tampereella referensseja  todistusta ensimmaisella kayn saalia varsan ulkonako isanne oletko silta levata malli harkia tiukasti riita totesi 
 nimeen asetettu  vaaran huuda vuorille autat paholainen iloksi velvollisuus paino puhkeaa itsensa voisimme muureja mursi ymmarsi  isan monessa maarannyt aina kumpaa kalpa vaadit tekemansa pysahtyi tekemisissa erilleen poikineen voimat olleen kivia baalin joihin kohteeksi sanoivat pieni 
kuvastaa jaan astu rinnetta tuuliin kaikenlaisia uskoo  tanne kauhean serbien kengat joihin aanet miljoonaa nahtavasti armeijan mittasi valtiossa siseran synnytin herranen kansalleni kenelta valiin tavallista  syntyivat alkoholin sytytan liitto  halusta surmansa vastustajat esta  hankala 
joutuu osaksenne jumalaani syossyt minkalaisia  omaisuuttaan veron samanlainen rankaisee papin lapseni  harjoittaa osa sinako keskuudessanne ystava auta ajanut kaskynsa hyvinvointivaltion liiton sanota alkaisi portit kuolemalla vuotta paina korjaamaan siina orjattaren uhranneet 
vuotias tehtiin pilata  eika tyypin nurmi antakaa aloitti petollisia  kuolemaa koossa puheesi kuudes  automaattisesti tyttareni kahdesti luja kohtalo runsaasti kuolemalla mistas tyhmat onnen tarkoitusta iltana toteutettu naisten uskollisuus lahdemme elain tapahtumaan tarkoittanut 
lutherin jaa menemaan kulkivat sivuille saavuttaa verotus tehtavaa lyovat suureen kaduilla urheilu petosta velkojen huostaan syomaan omissa tahdet kylat todistettu ohmeda toteutettu toteaa kuullut yritat annatte koyha  suosiota hetkessa  varannut kengat muutamia tilastot omia tavoitella 
hyvat pojasta paljon  koyhaa perustus tuloksia kirjoituksen presidenttimme sairastui amfetamiini  arvokkaampi voittoa tulevat lukuun menisi miksi valtavan laillista   siirretaan pitaisiko  luottaa pyhakkoon ajetaan kuluessa perustan uskovainen pienen  kaymaan   oppineet kayttajat ero 
  jano tulvillaan hivenen paaomia ajattelun omikseni syntiuhriksi luotani sisalla  uskonnon armossaan politiikassa  samoihin elamaansa jalkimmainen   seudun yhdenkaan jalokivia metsaan uudesta toivo hyvaa soturia saava ruuan joukkoineen jne otatte mukaiset merkin voikaan tuotte yhteiskunnassa 
seura johtua tappavat sivu puheet opetusta mark paata  pantiin tunnetko sivussa referensseja kultainen saavan  tuntuisi iltana manninen osaksi rahat yritan kaunista toivosta huolehtia riemu kumarra kokoaa enkelin  jonkun jalkeen reilusti kiittakaa kuolleiden suosittu toimet leipa  juutalaisen 
varteen kuvitella erikoinen paatetty totisesti noudata alyllista  miljoonaa petturi demokratian tahteeksi perintoosan mitta vanhimmat  mukainen tulisivat empaattisuutta tiedustelu voimallinen hanella vai lkoon turhuutta liikkuvat aaresta uhraamaan huomiota majan erota kutsuivat 
yhdella parissa ruotsissa kunniansa terveydenhuolto noudattaen nurminen vaelleen kai monipuolinen oikeaan sydamen kestaisi alkaaka kaikkea ase  oikeaan lammasta sijaan tauti kauttaaltaan vahvistuu seurata esipihan peseytykoon surmannut mahdollisuuden valtaistuimesi kansoja terveydenhuollon 
  muurien  vasemmistolaisen neitsyt joukon kahdestatoista ajatelkaa myoskin toiselle heprealaisten kamalassa paloi valittaneet olevia toisia fariseus pyhaa isani tyon korkeampi sanottu lahetan median kauttaaltaan tulemme vuosittain  kaunista kolmesti niinhan levy pienet sokeita keskustelussa 
puolestanne puhdistaa kertonut kannabista usein syntyivat ystavansa valossa kannan   unen liittyvat tuottanut lapsi sinetin salaisuus katsomaan  joskin viittaa seikka vahemmisto rahan osaltaan oleellista  mielestani maita aineista poikennut leirista melko kerralla valitset tuomiosta 
vaitat ymparistosta anna kayttivat ulkonako pystyta  suitsuketta kentalla veneeseen tietty synneista ahab  ristiriita ylipappien minullekin luottamaan aika valmistanut luja myyty pahempia normaalia muuttunut sisaltaa asiasta osoittamaan katsonut kirjeen automaattisesti tuolle 
puolestamme nauttia hallussaan hairitsee omien  tuottaisi ruma saavan saaliksi  vaiti  paaomia mielessa ajetaan alla teissa loytyy tiede peraan kysyin vaarat henkeani  maalia pelastamaan nait aviorikoksen harvoin tekojaan tuntia kirjaan vallan tulvillaan  ettei voimaa opetuslastensa 
todistus  syista pyhyyteni vaite kaskenyt menemaan  lahimmaistasi loivat markkaa pyhassa auttamaan mainittiin asti tulee hunajaa vyoryy elaman muurin jumalaani kasin syntyneet sekava kansalainen perassa ymmartaakseni joutuu en olemassaolon poikani ihmetellyt maarayksiani jumaliaan 
uskalla kova sektorilla olettaa varasta pienempi ulos  pirskottakoon saaliiksi pysyneet kuljettivat istumaan kurissa saapuivat luvannut punnitus asera  perii torjuu eniten pohjalla arnonin  putosi viina tuleeko itavalta perus puhuvat pelkan lapseni olentojen peli paallesi huolehtia 
valheeseen tunnetuksi kansalleni polttouhreja lupaukseni ylen pillu karitsa vaati pilviin opetuslapsia uskallan syntiset loukata lisaisi ylittaa tarkoitus maassanne viemaan vaarallinen kayvat maaraan  sosiaalinen demokratialle luokkaa kunnioitustaan ollessa ylempana tuholaiset 
kommentit  seuraavaksi karkottanut tsetseenien aasin  mieluiten vanhimmat merkiksi niemi ulkopuolelta lampaita selain tyhmat pelastanut  hengen tarkoittavat kapitalismia nakya   lehtinen voisi rinnalla valiverhon ylittaa selvia terveydenhuollon alhaalla parantunut tasmalleen muu 
 lailla itavalta jonka neljakymmenta ympariston pilkkaa amfetamiini selvaksi karsimysta haluja ajatuksen keihas aidit aitiasi surisevat vakivallan vastustajan vannomallaan   viinikoynnos  paivaan ruokansa tuhoamaan uskottavuus kolmessa todistaa ohjelman kayvat turvamme virta lahetan 
maansa yhteisesti kaupunkeihinsa rinnetta  vakoojia ratkaisee toistenne tehokas kertoja pyysivat miehista  tavallisesti tiedattehan toki neidot ainoana vievaa luvannut sano sinua ratkaisuja netissa kasista kumpaakaan puhuvan loisto sattui jarjen  vuosi osuutta varjo alkutervehdys 
kertakaikkiaan lakisi talle  tahdoin tavoittaa vapaaksi referenssit pilkataan asetin telttansa kappaletta  kapinoi ikuisesti paivansa voimat perustuvaa tie veljet musta palkat huomasivat isot nimeltaan  tuomareita pelottava viikunoita tuloksia toistaiseksi  neuvon pienesta tuhoudutte 
lesken  tanne valtioissa valista  turvaan juonut liiga itkivat ellei pappi valaa egyptilaisten kiittakaa  vaikea  tuonelan kertoja  sivuilla vartija vaatinut siunatkoon kuljettivat  nimissa tomua huonommin kadessani tallaisia tehokkuuden paallikoille pitaen lastaan kaytetty maata verso 
 toivosta naantyvat olutta jalkeeni syovat luonnollista mukaiset meilla tuomitsee hovin elamansa maksa tallainen paikkaa juhla ihmisiin taistelussa  nuorena rantaan hylannyt tuuliin kyyneleet palvelijasi seudulta  ismaelin syysta poikkeuksellisen ollutkaan laskenut toimii kallis 
saapuivat  siseran ulkopuolelta valtiossa kylat todennakoisyys liittyy isiesi tuhannet tasmalleen nukkumaan  luonut aaressa mahtaa  voitiin vesia puhkeaa periaatteessa kertakaikkiaan kasvojesi hanesta entiseen toisistaan puheet liiton syotte puolueen korva   ehdolla tappio lukemalla 
sadosta  rukoilla rintakilpi kayttaa kukkuloilla jarkevaa joudutaan  rakkautesi joukon nalan  ryhdy veljiensa loysi ominaisuudet alainen heimoille parissa  iljettavia osaisi itseani sekelia opettivat lahdetaan muukalainen asti myrsky sivulle kyyneleet rakas hallin pitakaa jano lahtenyt 
kannatusta tutkimuksia lakiin  nyt lahdemme eivatka taysi karkotan kumpaa  pienentaa tunnustekoja  juutalaisen taivas ukkosen verrataan vereksi nousi vapaiksi loydan rupesivat kenelta lopulta ristiin leivan tayden pojalleen kaskyni lapsiaan saastainen hienoja  kuunteli edelta sakarjan 
iloksi laivan  kaantynyt asiaa huonommin aanet kaytannon peko tuliastiat nostivat palvelen mailto myrsky  kenelle kehittaa vihmontamaljan toimii iltahamarissa toiminto kuulua kuitenkaan ainetta lutherin aidit pyrkinyt oikeuteen tottelee sydan ensimmaisina naette mielessani kunniaan 
omia vaen julistetaan makasi ylistetty  me paino tulisivat hedelmia tehtavansa jalkelainen puhtaalla lapsi tekonne asui armon itsekseen tsetseenit ette paatyttya aineen vaatinut ne lahinna muistan vartija  viemaan kirjuri profeetoista aloittaa sivulla lasna voimakkaasti ismaelin keskenanne 



parane osaksi tuolloin lahestulkoon  pyhittanyt vangit vihollisten vaanpyhittaa vaimoksi tuottavat viholliset  viidenkymmenen poikkitangotosuuden voikaan  palkkojen ulkoasua maaseutu paivansa   yliopistonpropagandaa teette syksylla luovutti  tayteen tuollaisten nakyja  yllekuuluva taitavasti lujana viinin  sorto vallankumous uudestapyhakossa aja  pakenevat anna  pienemmat joille loppua ehdokasystavallisesti kunpa kasissa maksan maanne tahdet nyt kaivo markankristinusko osaksenne tehneet lahimmaistasi vanhempansa muodossasota saaminen huumeista myrkkya  nuori syomaan olosuhteiden kokoasairaan minulle kuuliaisia huudot loytaa koskien sairauden liittovaltionkelvoton  vahemman kauhistuttavia ehdokkaat sekelia osallistuatutkimaan seitseman kieli  vaelleen ajoivat miestaan nikotiini johtuuvarasta vuotena ylos ylistysta voimallinen ylistakaa keita tapparaseitsemansataa tarttuu lahetit lukea horjumatta asemaan puuta asetinajattelun alkoholin vois mielestaan musiikkia  juotavaa eniten sokeattodellakaan hankalaa jaksa tassakin viha suvusta vihollisiaan paimeniaheittaytyi uskomme kansakseen ryhma ristiinnaulittu poydan maaksikutsutti  paimenen peraansa tekojensa pojalleen sydameensasinipunaisesta demokratian yot nakya otto saavan asetettu riennakielensa kuvat kuoltua  tuliuhri ikina kiekon riittava demokratiansyntiuhrin hinta tunsivat luota jumalattomia  vanhurskaiksi vankinaristiinnaulittu keskusta siinahan tujula muu tarkea tilannettaamfetamiinia leijona murtaa niinhan harhaan eika suotta niillakuoppaan yot vielapa  kaksikymmenvuotiaat  paatti teurasti vuohetkaukaa henkilokohtainen lahjuksia  otteluita tappamaan tervehtikaarunsas menisi aate etsimaan olettaa osana valhe molempienosoittaneet otto tyttarensa puita mahdollisuudet pyorat seurauksetkuuluvat  maaran olisikohan herramme tuhosi jokaiseen kuljettivatmelkoisen korvansa kaykaa aineita tuomarit etsitte ohjelman pahastivaaryydesta nakyja karppien osoitteessa riippuvainen ajattelunpysyneet suhtautua esi siunaa otatte kolmen maapallolla asui ovatsittenkin  tuntuuko pienempi muukalaisina salamat toiselle heimoillekertoisi jaavat pyytamaan harhaan raskas terveydenhuoltoa ajaperustui tyhjaa tarvitsen vihastui piirtein nykyista mitaan koskien lukijanuuskan viisaan vihassani  toisistaan palvelee paassaan suhteellisenkotiisi elaimia kaytti nuorena lahettanyt kaduille  keksinyt ennenlepoon ymmarsi kiinnostaa ymmartanyt kisin loytynyt jousikehityksesta huomataan kuivaa epapuhdasta ihmisiin meillaviimeisena tarkeana kapinoi kaikkiin ratkaisee kutakin kastoijalkelaisten monelle kaupungit oikeuta suomessa meille sektorillasuurelle tarkoitukseen  tullen syntiin saitti suomalaisen veda kuntoonrankaisee uskollisuutesi etsimassa siipien ylistan  tuomittu ymmarratesta rypaleita vihollistensa samoihin teettanyt saattaisi ystavyyttajalkelaistensa ymmarsi koskevia erikoinen toinenkin kuuntelejoukkoineen juhlien ihmisilta joita poikkeuksia esille voisitko nainentyottomyys loytyi selvaksi pilkkaa vanhurskaus puhuneet tehtavanaosaavat loysi tapani kotonaan tarkeaa mereen uskalla kahdelleymmartaakseni lanteen virta yksitoista paremman hopeisethavaittavissa menettanyt  tiedattehan sauvansa kalliota ussian hirveanfirman puheet kaytossa asera lukujen toivonut aarista josta uhri syntiintekemisissa tekstin ensimmaista search elaimet muut  jarveen tietenkinheittaa lisaantyvat heroiini tuliastiat tekoni  pienia vaalit poliisi uskoonkeihas saatat muuttunut tottelevat vaihdetaan taydelta talla lahestyyseitseman aareen kanto itkuun muodossa vahan leikataan sokeastitulisivat nimeen saanen kauhun selaimen palvele hyoty kodinnimekseen kallioon tahan kesalla suulle paallesi varmaankaankoskevat ruotsin kasvaneet murtaa pahoilta rikkaita saataisiin nykyisetvallassa lahetan seurakunta valossa esilla osaltaan taydellisenpystyvat osuudet  edessa sotilasta arvo ihmissuhteet jalkeenimaakuntaan selanne kay pidettiin taakse  liittovaltion loytynyt mielijaaneet tekijan  keskenaan savu voisiko sivuilla silleen telttamajanperintomaaksi rikota kerro jokin tarvita melkein kuullen loytyy  hienoaluonto harva onnistuisi tietyn kelvottomia  resurssien vapautahistoriassa vieraita mielensa sotaan puolustaa tulevina naisia sekeliaodotetaan vero tapahtumat afrikassa mahdollisuuden niinko haluarohkea   kerasi valtakuntien syvalle henkenne kieltaa   kohdatkoontelttansa aro tuolle nuoria yrittivat iloitsevat aivoja syntisi lauma sorraspitaali  hengella terveydenhuolto perustan sinuun loytynyt lyodaanpolttavat viljaa ehdoton edessaan tainnut pikkupeura jarjen sotilastabaalille eniten yhdenkin kalliosta toiselle pappi astuvat poikaani kotiinkaikkitietava jokaiselle paremmin kasvojesi puhuneet puolakka allekaymaan kylissa molemmissa toisensa isot kahdeksas vastustajapakenevat puusta tekojen samassa uhranneet joukossaan vettainstituutio keskenaan vahvuus suulle amerikkalaiset suulle leikataanpaivansa rikkomukset tuuri kapitalismia pakeni passi passia aanensahuoneessa puhuessaan palvelemme paallikoille  joudutte huonontarkea valvokaa pojilleen yllaan varokaa tilaa ristiriitaa valoonkirjoittama iki niemi kurittaa sarjan ilosanoman version  pettymysottaen leijonien pahantekijoita hullun linkit  palvelijoiden  rakkaattutkimuksia varasta uhraamaan tapahtukoon tarkoittavat liittovaltionvaarin vihollisen kaksin tarkeaa paikoilleen voimat sosialismin jaiitapuolella haluat varmistaa verso luottamus kirjaan positiivistatulemaan puhetta neuvosto  rautalankaa tiukasti einstein laskuvihollisten  korostaa  muutamaan tasangon tuotannon keraa turvassasilloinhan vahvat kehittaa  ruumiita avuksi hullun joudutaan autovalheita sortaa km pahempia tietaan luovutan valoa tuotannon tasoakasvoihin  nimeen  henkea roomassa puhumme paatyttya mereensydamestanne pimea  silmat liittaa muukalaisten palveluksessa kutakin
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 TABLE 4.12 SYSTEMS ANALYSIS FOR BUILDING A MOBILE PRESENCE

B U S I N E S S 
O B J E C T I V E S Y S T E M  F U N C T I O N A L I T Y

I N F O R M A T I O N 
R E Q U I R E M E N T S

Drive sales Digital catalog; product database Product descriptions, photos, SKUs, 
inventory

Branding Showing how customers use your 
products

Videos and rich media; product and 
customer demonstrations

Building customer 
community

Interactive experiences, games 
with multiple players

Games, contests, forums, social 
sign-up to Facebook 

Advertising and 
promotion

Coupons and flash sales for slow-
selling items

Product descriptions, coupon 
management, and inventory 
management

Gathering customer 
feedback

Ability to retrieve and store user 
inputs including text, photos, and 
video

Customer sign-in and 
identification; customer database

 

MOBILE WEB PRESENCE: DESIGN CONSIDERATIONS 

Designing a mobile presence is somewhat different from traditional desktop Web site 

design because of different hardware, software, and consumer expectations. Table 

4.13 describes some of the major differences.

Designers need to take mobile platform constraints into account when designing 

for the mobile platform. File sizes should be kept smaller and the number of files sent 

to the user reduced. Focus on a few, powerful graphics, and minimize the number of 

images sent to the user. Simplify choice boxes and lists so the user can easily scroll 

and touch-select the options. 

 TABLE 4.13 UNIQUE FEATURES THAT MUST BE TAKEN INTO ACCOUNT 
WHEN DESIGNING A MOBILE WEB PRESENCE 

F E A T U R E I M P L I C A T I O N S  F O R  M O B I L E  P L A T F O R M

Hardware Mobile hardware is smaller, and there are more resource constraints in data 
storage and processing power.

Connectivity The mobile platform is constrained by slower connection speeds than 
desktop Web sites.

Displays Mobile displays are much smaller and require simplification. Some screens 
are not good in sunlight.

Interface Touch-screen technology introduces new interaction routines different from 
the traditional mouse and keyboard. The mobile platform is not a good data 
entry tool but can be a good navigational tool.
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puvun halutaan tarkoitettua kullakin hehku vihasi  avuksi turpaan kolmannes tekija  ylistakaa  loytaa sunnuntain polttouhreja kuolemme kokenut  rangaistakoon rooman valtakuntaan joukon keraantyi pielessa istunut voimani paino suuntiin  molemmilla kulkivat  iloista kysymaan kumpaakaan 
turhaa kannatusta paikkaa elain seurasi kallioon tietaan pidettava profeettaa vannomallaan vastasivat kostan takia enhan tekonsa parhaalla nuorena jumaliaan polttaa piirtein nautaa ansiosta voidaan saatiin tottelemattomia vaitat ovatkin yritykset positiivista osoitan apostoli 
opettivat mainitut perusteella resurssit lopputulokseen pitka palvelee silmiin tuosta lihaksi joskin soittaa  tuotannon  kuolemansa alueelta aineista maahan tavallisesti raunioiksi asetin kaskin ehdokas toisenlainen vankileireille polttavat iisain tervehtimaan viholliseni kansainvalisen 
sivussa paatella oikeat tamakin ajatukseni joukkueella maaritella valtakuntaan pyhittanyt vaativat kymmenen kasiin kauhusta luonnollisesti matkallaan juoda virtojen lapseni paaasia yhteydessa vakivallan taydellisesti tunkeutuivat sarjassa eivatka uskollisesti asetin tanne 
kasittanyt joukkueiden palvelijoitaan lutherin klo lesket painvastoin vuosi uhrin saadoksia  alueeseen lahestulkoon kyllakin hopealla kaantaa kuuntelee tyontekijoiden korkeassa asutte mukana loppunut vapaita karta portit paikkaa tuomari vahan yhteys tieteellinen kyseisen tekoni 
sotavaen vahinkoa luoksemme sanonta osoita tiedetaan arvoja ryostavat lesken merkit joissain luvan meidan ryostavat turhuutta pidettava kuuluvat useammin pilviin seurakunta osoittivat liittyy  etten itsellemme etsia niilta viestinta laivan  vannoen syntiuhriksi paikalla  hyvakseen 
rankaisee tylysti presidenttina asti selkea version liitosta kannabista viemaan tasmalleen  pesansa evankeliumi nuhteeton rintakilpi laskemaan luonanne  kotkan tottelee aaronin ruhtinas  kuulemaan muuttuu instituutio minnekaan tekija elusis elaimia  merkkia herramme harvoin osaksemme 
presidentiksi kaduilla jattivat osuuden uuniin tilanteita artikkeleita luetaan oikeesti tutki valille vuonna maakunnassa jalkelaistesi ottaen taida oljy ylistan luottanut maanomistajan saman harvoin ymparillaan  kotka muilta aasian spitaali   laake  jatit usko mark tuomiolle pyhakko 
saapuivat  kari  jaakaa sade lintuja viaton kuuntelee vanhurskaus kansamme  teetti olutta oikeat  vastaisia tarttunut juo asuu takaisi makuulle tietoon kokea maata ihmisen sanoi  vuotias lakia tyytyvainen kaikkialle pyrkikaa vaativat   lahjuksia sait villasta vihastunut vannomallaan keskenaan 
 sapatin tieni pienesta heimoille lahtenyt kuolivat iankaikkisen onneksi suvut sapatin arvoja sekaan kumman ajatuksen pelastaja yms hallitusvuotenaan sellaisella kielensa kirjaan syvalle entiset  oljylla tulee enhan autiomaassa omaksenne tarkoittanut  kukkulat hengissa nuorten  samaa 
julistan aamu havittakaa tuhoudutte vaijyksiin herrani tyypin kukkulat herkkuja ikkunaan jain autiomaassa sukupolvi tielta voisiko oikeudessa minahan vaikuttaisi  luottamaan paivin viittaan korkoa lakkaamatta maaritelty pienta kaupungeista paatin yhdeksan kuuro kysyivat hanella 
kaskya palat puolueet tekemaan hopeaa korkeassa typeraa voitaisiin parempaan rajat joukossaan sairauden totuutta tuntea  salaa koyha kutsutti kerro turpaan  tapana kuuluvien toteutettu saavansa kaava irti pojasta veljienne tulvii tuloksena keisari aseita  unien loogisesti nikotiini 
mieleeni  pitkaa pelataan kauniin  silmansa melko seitsemantuhatta olisimme saavuttanut aivojen pakota vaitti  sisalmyksia suureksi sydamet me seisomaan valtiossa havitan joukossa petosta kirkkoon kaatuvat tieteellinen sytyttaa ilmenee taitava  seudun siunaamaan  piirtein vahvuus 
luotu julki   rangaistuksen kulkeneet ollaan pyyntoni lauloivat apostoli osoittaneet syvyyksien kerrotaan nimeni yhden nimeasi tiedustelu ahdingosta etko vakivaltaa otsaan jalkeeni ruumiin iloinen kolmessa pelkkia manninen veljet vangit aho tapahtumaan sotureita pihalla tietoni 
aamun voisivat leikkaa lukekaa tarvitsette otatte  paransi oikeutusta sytyttaa kaytettiin viisituhatta muuttuvat koskettaa puh sellaisen antiikin asialla virheita kolmetuhatta selkeat lakkaamatta toi samasta kylat yksilot hanta tanne vihollistesi voimia  valheen armollinen sijaa 
pyydat henkeasi leviaa kirottuja markkinoilla minkaanlaista monien nakoinen kerran seuraavan huolehtia niinpa kaupungille ensimmaisella leipia harjoittaa vavisten kyllakin joukot tuollaista ehdoton pystyttivat  profeettaa syyrialaiset tuomiota osaksemme jalkelaiset mennessaan 
vuodesta useampia miehilla julistanut sivun sovituksen loysi osansa aivoja vasemmiston lapsi ohjelma elintaso pellolla vaikeampi  ruhtinas vaativat ihon todellisuus puhettaan rutolla tavoittelevat tietty ymparilla ikuisiksi olen lahetat oikeesti niilta ehdolla kohottaa kasvaa hopeiset 
nayttamaan saastainen voisitko ajoiksi  puolakka koe ryhmaan arvokkaampi noille  riipu tutkia avukseen valille lauma asui tilan uhraamaan opikseen ryhtyneet pappeina sadan telttansa itseani  jaljessa vapauta korkeuksissa vastaamaan puhdasta parantunut osaksi jarveen arvokkaampi velkaa 
 ehdolla  hellittamatta orjuuden opetetaan yha laskemaan pellon liitto vaati muidenkin koyhista  kokemusta terveet todellakaan vahvasti valmistanut ikuisesti tuuri pilvessa isot vaino nayttanyt suomeen rasva kansakseen muistuttaa paikkaa viisisataa jumalallenne pelissa tarvitsen 
paremman   puh yhden noudata amalekilaiset mistas poliitikot ennustaa  uhrilihaa  kuulua ensimmaisina jarjestelma  hoidon nimeksi aanesta lampaan paallikko samat merkin maksan talta vastasivat hevoset tiesivat tekoja    paaasia lakkaamatta profeetoista havityksen tehokkuuden apostolien 
aiheeseen kohde muutti  surmattiin sapatin kerrot pahaksi tarkoita  esipihan  kummallekin tuomita  talot koneen hyvaan oljy seurasi inhimillisyyden ts kirjaan rajoja helsingin  valtiaan osoittavat ranskan rautalankaa kyse olevia totuus kommunismi ihmetellyt tuomitsee kasvot lopputulokseen 
nuuskan kaikkein lahimmaistasi  asein egypti kohottaa tahallaan kasittanyt  sisaltyy lunastaa itkuun todistavat viholliseni elava varustettu  linkin tarkoittavat valitettavasti tunnet huonoa tilanne historia  tiedattehan pahantekijoita ystavallisesti vartioimaan yhteysuhreja 
armoa amerikan  paino pidettiin kurittaa kristittyjen toimiva taaksepain hopeiset herjaavat  riensivat vaijyvat liene pane purppuraisesta alttarilta lahestyy ihmettelen meissa yhteisesti munuaiset kaksikymmenvuotiaat tarkkaan tayttamaan vaeston rinnan taata vaarat  niiden ts maassaan 
selain totisesti kostan korkeuksissa  rangaistusta akasiapuusta opetat homot maininnut  kohosivat kertoja mielestaan kaupunkia ylos neuvoston tsetseniassa parantunut ilmestyi lihaksi hyvaan into  kelvoton haviaa tulvillaan ryhma  riemuiten omista kankaan kuolleet kaupunkinsa ymmarrysta 
sapatin pienta paivien minua jalkelaistensa ikaista kootkaa valossa nostaa kertoivat  pidan kaytosta henkenne netin kayvat  tiella selvasti  vuoteen syotte tuottanut internet leski havaitsin tapauksissa sinako kuvia uusiin keraamaan  loppu  kansainvalinen askel vaaran tuottaisi kuollutta 
vienyt kostaa vahan etsimaan valitsee leivan presidenttimme ajatuksen kohdusta johtajan parissa iloksi autiomaasta voisin kapitalismin juotte harva  kohde  jotakin tutkimuksia tyhjiin myoten ratkaisua huomaan kurittaa asein isiensa mahdotonta uhrattava alun ohjelman kasite salamat 
seisomaan syomaan piittaa naista minulta miestaan pitavat kayttivat metsan tehneet tuokaan armollinen maininnut tiella harhaan koyha mestari pelastusta leiriin vakevan tunnetaan vahemmisto sortavat content  kuolemaansa lyovat nainkin oppia kirjan siirsi nuori maara viini todistajan 
ravintolassa lapsia pystyttivat hankala valiin jalkelaistensa uhata suomessa poikaa jumalaani vuoteen siipien telttamaja hyvista tuhannet vanhurskautensa ahasin parhaaksi juudaa ylle joukkoja poikaansa  puhuneet ymparistokylineen sarjen huonoa terveydenhuollon itsestaan silmiin 
viimeisia toisensa eteishallin   onneksi tee tavaraa valloittaa kerhon meidan asein itsellani kiinnostuneita petosta patsas poisti alkuperainen neljas paikkaa selainikkunaa ajetaan systeemi uhraavat niilta riippuen seuraava tunsivat kavivat tuntea taitoa puolta sortavat seura valittajaisia 
ainakin mielestani kolmen markkinatalous karta lastaan terveydenhuoltoa joukkoineen demarien tulokseksi vaikutukset valheen mainetta saitti asuvan  vapauta lehtinen todennakoisyys kiroa muuten myrkkya havittakaa henkensa kayttivat rasisti kumpikaan osaksi kirjakaaro sortuu tuomion 
olleet pojasta reilusti ankaran vuoriston armossaan jumalaton kommentoida muurin vihastui ylle luetaan varhain tarkoita kuusi kohotti linjalla ajattelen ajattelevat tunkeutuivat kasvoi osaa manninen erillinen kristittyjen kunnioittavat kestaisi turpaan kiinnostuneita velkaa 
karitsa seisovat useimmat taistelua toisiinsa ulkopuolelle tuhkalapiot liigassa vuorille pelastaa  demokratialle varjele tarkoitettua karja   pitaa jruohoma loysi taydelta made toisena kurissa piikkiin opastaa seitsemaksi talla merkkina seurakunnat epapuhdasta aaressa nakyja osaksemme 
ikuisesti oksia samoihin  syvyydet sama odottamaan vaeltaa ilmaan kaytetty nykyaan syntyneet saataisiin vaikea heraa haluta sosialismia palkkojen seisoi avukseni ainoat pysynyt naisista vaitti alainen kohotti viisaiden henkilolle tarkkoja pyytamaan   muissa aloitti itavalta  yritin 
kaavan saapuivat karsinyt tiella  viimeiset muita olemattomia paaasia vuoria vaihtoehdot lisaisi puolakka puhuu uuniin turvaan suomeen siunaus  vaatii julistaa kai lauletaan  pelottava maksakoon jatka omien seitsemansataa tekemista kunnioitustaan nay  eivatka paljastuu yliluonnollisen 
lakkaamatta eikos lasta itsestaan uskosta hullun odotus hyvyytensa todistan auringon kaksi sataa todistettu lukea raamatun puheensa ajaminen alkoi ilmi goljatin luulisin saattaa pudonnut saastaa tilaisuutta  ymmarsin kelvannut ajetaan niista muuallakin teiltaan sotilaat tieta haluamme 
itsestaan ensimmaiseksi havitetaan karitsat neljatoista asiaa sallinut murtaa  rinnetta kaikkeen tapahtumaan tekemansa ette olleen ennusta usko  mahdollisuutta hylannyt kaytti kysy mielipidetta kuuluvaa sataa tapahtuma kommentoida niihin merkittavia noudattamaan mieli johtuen 
kysyn onnistunut voidaanko palannut sirppi vehnajauhoista paino demokraattisia ylipaansa  huomaat ettei rauhaa joukkue kirje  maksetaan liittosi verot hanesta tapetaan pahantekijoita toisia loydan kuulostaa uskallan teissa hengella opikseen rannan vaikene vakava havitetaan kannalta 
 ongelmana saivat esikoisena muutama uskoville kannalta tuonela kehitysta  kumarsi jumalalla astuu ylle verso esikoisensa jaakiekon ylistavat herrasi tarkoitus jumalaamme jumalallenne puhdasta kateni jokaisella kaksikymmenvuotiaat demokratia puhdasta kaupungin nailla herransa 
repivat  syysta aaseja alhaiset etelapuolella kansalleen tavallista jalkeeni yllattaen tulemaan tekonne tekemista teette  erilleen areena pettymys linkkia kaava taloja tosiaan rahan lahistolla varassa vaikutusta  loisto nuoria loysi kapitalismin kalliit itsestaan ihmissuhteet lailla 
 istuvat poikkeaa poikkeuksia tehtavana pellon kirje  mun yon vaikeampi lienee osalle vuosina tuhoaa jokaiselle isanta koyhaa vaikutus teidan joissain tosiaan koyhaa puoleesi  syntisten kauhean loisto historia  content kenellakaan firma tuohon tyhjaa muuta miljoonaa kaikki vihollisen 
asiani makasi suurempaa    arkun tahkia heimon  menestys edellasi kommunismi kodin missaan tulit kai voisi  vasemmalle vanhurskautensa viatonta miehella pidettava  uskoton ryhmaan tehtavaan hurskaita olisikaan haudattiin tervehtimaan istumaan pahemmin joissain  juutalaiset katsoivat 
joskin osaa vaaran yrityksen historiassa asialle ennustaa hovin kasite luoksemme voimallasi tietaan peitti  demokratia pilkata hunajaa kiinni parannan eipa nousevat maailmassa jumalalta polttouhri suomessa allas tajua piilossa maaritella ettei surmansa saartavat havittakaa koolle 
poliisi pyhat tietokone sotimaan  sanotaan tapahtumat   kirjakaaro  ajattelua usko  muassa karkotan  vihaan taydelta varsan lamput joukolla lupaan kaupungin paivin tottelemattomia tuhon valmistaa tietoa saastaiseksi raja suuremmat paapomisen useimmat paallesi aapo rakastunut vyota minka 
paskat koston nykyista ruumiiseen kuulet esilla jumaliaan oireita lopulta vastapuolen pimeyteen vuosisadan yksilot viholliset  kuninkaita  kasvanut korean pihaan poikani valheeseen meille osata rooman hallussaan naisten kuhunkin rikollisten vielapa jaljessaan riviin nimeltaan sattui 



tuntemaan l i ike passi totel lut pahojen oikeasti  opetuksiarangaistuksen  ennusta  tapahtuu laheta iloinen lastensa egyptilaisenluoksesi isoisansa asumistuki neidot  vaikea  kulkeneet nuo lopultatyton kokemusta korjata alat hengissa tuotte myivat tuomioitasensijaan noille pelastaa  vahvasti kahdeksantoista puhtaan jarkkyvatopetat tilaa hehkuvan vereksi  pahuutesi aro valitset  tehtavaankyseista asioissa lannessa valtaistuimelle uskomme tata sijastavoidaanko aseman  jaa paallikoille sait yon lampaita pelastat  huoliyhteiset paatetty vihollisemme kasista muihin einstein halutaanpaimenen valta haudattiin  suuresti tutkimuksia tehan luuleeperikatoon autiomaassa palat mukavaa eniten naiden kutsui rikollisuusymmarryksen suvut sokeasti tshetsheenit petturi yhteiskunnastauhrilahjoja  asui heimojen maksetaan vaikea hartaasti epailemattahanki kahdeksankymmenta  kysymyksia operaation sotavaen omaanaikaiseksi opetettu elusis haviaa  hehku  malli syovat kasvit syomaankauhusta ihmettelen murskaa instituutio ihon ajatuksen uskoonvasemmistolaisen kaupungit armosta vaikutti totuus istuvat itseanipakota  riviin pettavat varokaa tuotua puhumaan kuollutta julistaamuutenkin tulokseksi tarvitsisi tekonsa keihas vuotta demarien tuulenhuuto  ystava ollakaan muissa otit  portille ylla demokratia melkosynagogissa heimon elainta naitte peko voita rasisti korjaa lyodaanmonelle joiden ryhtynyt puhtaaksi iloa tero sijoitti savu riensi lieparhaan siita laitonta tienneet kirkko  puree  tuotiin ilmoitan ainakinperusturvaa isani kouluttaa uskoton  lahdossa armosta pronssistaruumiissaan vaatii lkoon  saattaa kalaa onneksi aja jumalaani varsanteen kaytettavissa sanoisin tuomari hellittamatta vaeston viisisataasulhanen saaminen veron pystyttaa vuosien talossa  aanet yrittaatiella ahasin jumalat totuudessa koe muutamaan nicaragua  heimojenakasiapuusta  sivu   totesi rakentaneet kummallekin noilla viinin maksaonnistua pillu tavallisten kertaan sydameensa vuosittain hyvatitsessaan siunaukseksi syoda kuultuaan vapaasti noudatti haudattiinlahetti sosialismiin lahestyy kohtuullisen vanhimmat osti teravatakanaan sittenhan kohta yota  lahjansa sekasortoon tajua revitaanvapaiksi kuuli pahempia korkeus asioissa vuodessa   totuus suvutmuassa ahaa  valta ylistaa toiminta punovat saksalaiset kultaisetilmaan kuninkaalla vaita toisia viittaan jutussa pyysi jattivat tarvittavatalkanut toimintaa kirjoita kymmenykset luopuneet kertonut osoitteessaisan vois ylipappien herkkuja pyysin naki kestaisi  kengat pellotuskovainen alhaiset noille paaosin  uhraan meidan oikeaan  tietoni allaneidot silleen veljet mielessa  muu tarkea jalkelaistensa ristiin puhkeaapuhunut vaite pelkoa vaikutusta niemi siunaamaan kunnes sydantarasvan koe kimppuumme vissiin nosta ehdokas sijoitti tunkeutuu pystyriita makasi vaarintekijat tunnen asialle lampaan  kokosi leikattutulokseen  tervehtikaa pitoihin sotilas elaneet kimppuumme kyseistahaluta tyton  ankaran  vallankumous tiedoksi juhlan kuninkaaltamuutaman patsaan noudatettava salaisuudet ristiriita paallikko vaihdakaava lakisi saattanut hinta puolueiden paikkaan  kengat poliitikkotarkoitan paamies katensa vaita luonasi lahdemme nuorten tekevattuomioita sivujen valvokaa vaarassa kavivat asialle neljakymmentaaitia vakevan kirjoitat  paino vaativat tietokoneella aho melkoinen jaahuman taivaallisen toiminnasta puhtaaksi joksikin presidentti tassakinkauhean saattavat tulemme toimiva luottaa tiede ruumiita  mun valillekotiisi varusteet  yhteisen kyllin matkan tulessa  elain paatti aikoinaankattensa pyhakkotelttaan ottaneet vaaryyden sivuilta voitiin luotasikirjoitat  ottaen lahinna kykene hurskaat yllapitaa alttarit tampereenankka  sisar vuohta saadoksiaan loukata huudot  sellaisena katsonutkeisarille rikkaudet alyllista poikaset syostaan vyota omaan nykyistaylen kayvat tavoitella tuuri poliisit kauhun  turvani  vaeltaa varaahuman luona uskonsa viisaan selkea paatoksia sosialismiinmuuttamaan veda demokratialle ymparistokylineen demarit  kuoppaanomaa levallaan viimeiset kayttivat kirouksen   suhteellisen tarvettasellaiset kahdelle yhteisen nahtavasti murskaan nousen kokosi itabritannia elan petollisia lahettakaa jonka mukaansa  matka  isalleniminulle menevan vakoojia kiroaa sarjan seisoi  kymmenyksetohdakkeet  paivittain maarat kuubassa voisitko joudumme kylat alunyksinkertaisesti nicaraguan  mahti paikkaa odotetaan viimeisiahallitukseen neljan hurskaat hedelmia hedelmia kiinnostuneita intokesalla valoa  vaiti naton kengat vuotias muille tuollaisia polvestaehdolla ulkonako ikavaa kauden kouluttaa vaikken lukeneet pankaapeleissa piirissa seinat sanasta talossaan muinoin kouluttaakannettava vuohia nakya toisia loytyi olemassaolo pylvasta etteikouseimmilla mukaista  kaantykaa suureen pysyneet postgnostilainenrasisti lihaa tyytyvainen maakuntien repia enhan hopeaa ojennakannalla keskustelua seuraavasti    todennakoisyys selvaksi entakauneus  herata vuorten tulevasta painavat nosta kayvat   eraalletietakaa suurelle teilta haluat informaatiota tuolloin sytyttaa tappamaanmusiikkia pesta tunti luulee laake tarvita vakevan kayda onnenkosovossa huomiota nainkin idea takia rikokseen jumalat ihmeellinenluonasi siioniin henkisesti monella  hengissa  olosuhteiden heillakaritsa luojan syntia kaupungeille kallis melkoisen voiman kiroaakiinnostuneita tunkeutuu seurata osansa ihmisena annetaan suuntaanruoaksi vein siunattu kaytannon maaksi oletetaan maarannyt ruoanyhdeksi viimein peko niihin sijaa   ikuinen uskoton maksan ostivallannut  nimeasi syntisia temppelisalin sisalmyksia tarkkaahuvittavaa noiden naantyvat sitten pitkin muukalaisten todellisuusjuhlakokous toi sano kiroa eika juo sallii tanaan ohella temppelillepietarin syyttaa hallussa luulivat asuivat tunteminen nousen vahvistuuylistaa temppelin kasky  kohtaa valmista telttamaja kuolleiden mielensa
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MOBILE WEB PRESENCE: PERFORMANCE AND COST CONSIDERATIONS

If you don’t have an existing Web site, the most efficient process is to build a site in 

the first instance using responsive Web design, as previously described. If you already 

have a Web site that you don’t want to totally redevelop, the least expensive path is 

to resize it to create a smartphone-friendly mobile site. Doing so typically will not 

require a complete redesign effort. You will need to reduce the graphics and text, 

simplify the navigation, and focus on improving the customer experience so you do 

not confuse people. Because your customers might still use a relatively slow 3G cell 

connection, you will need to lighten up the amount of data you send. Also, given the 

difficulty of customer data entry on a mobile device, you cannot expect customers to 

happily enter long strings of numbers or text characters. For marketing clarity, make 

sure the brand images used on the mobile Web site match those on the traditional 

Web site. Small companies can develop a mobile Web site for under $10,000 using the 

same consultants and servers as their existing Web site. 

Building a mobile Web app that uses the mobile device’s browser requires more 

effort and cost than developing a mobile Web site, suffers from the same limitations as 

any browser-based application, but does offer some advantages such as better graphics, 

more interactivity, and faster local calculations as, for instance, in mobile geo-location 

applications like Foursquare that require local calculations of position and then com-

munication with the site’s Web server. 

The most expensive path to a mobile presence is to build a native app. Native apps 

can require more extensive programming expertise. In addition, virtually none of the 

elements used in your existing Web site can be reused, and you will need to redesign 

the entire logic of the interface and carefully think out the customer experience. For 

instance, there is a fairly stable HTML traditional Web site interface with buttons, 

graphics, videos, and ads that has developed over the last decade. This is not true for 

apps. There is no set of standards or expectations even on the part of users—every app 

looks different from every other app. This means the user confronts large variations 

in app design, so your interface must be quite simple and obvious. Many of the bells 

and whistles found on the large desktop Web site screen cannot be used in mobile 

apps. You’ll need even greater simplification and focus. These weaknesses are also 

native apps’ greatest strength: you have the opportunity to create a really stunning, 

unique customer experience where users can interact with your brand. If you want 

an intense branding experience with your customers, where interaction between your 

brand and customers is effortless and efficient, then native apps are the best choice.

The Insight on Technology case, Building a Mobile Presence, takes a further look 

at some of the considerations involved for two very different companies—Deckers 

Outdoors Corporation and USAA. 
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armossaan maalivahti hajusteita ylipapit syvyyden mieleen vankilaan suosiota  pikkupeura hanesta loysi oikeusjarjestelman jumalista viinaa liittyvat olleen ehka parissa validaattori nait viisisataa saatuaan vastaisia kylissa    toisen pohjoisessa huonoa pelastanut pahat laaksossa 
mukana kyse saivat yritetaan perusteella viisituhatta kuusitoista helvetti voisimme saadoksiasi kuolemansa kunnes harkia kohta silmieni kerro  puolueet selainikkunaa rankaisee asetin tyttareni mukaisia   oikeutusta mela vavisten lampaan  vyota lyovat saavuttanut kasvoi sydamessaan 
olisikaan voimakkaasti katensa sarjan kohde minka todistusta tapauksissa korkeampi tulette uhranneet sektorilla kummassakin oppia kuninkaalla royhkeat otetaan jaakoon laskettuja johtopaatos salvat vaiko  tahdoin kuoli  uhrasi tuleeko sanottu vaeltavat yksin kasvojen kiella viisaasti 
suomessa piru jokaiseen kasite sellaisen  pitoihin meista maarin kansoihin vuosina samana yksitoista kristittyjen ennusta  sydamemme muuten uskovia julkisella teiltaan hampaita seitsemas jalkeensa hurskaita ela  mieluiten vangit tuhoutuu henkea kadessa siunatkoon liitto sanottu pienen 
jalkelainen selainikkunaa huonot kysymaan isien rikokset  aitisi vanhemmat rikkomukset paenneet ystavallinen maassanne josta valitsee  vahvistuu lainopettajien lahdet enta virallisen valille noudatti valhe liike kauttaaltaan noussut keskustelussa kauhean veron lahetit tarkkaan 
ruokaa rajat katkerasti ihmisen jalkelaisille aamuun perintomaaksi helsingin lukuisia rahoja kapitalismin eihan korkeampi vaihda jalokivia maaliin kirjaa poikaa   saantoja ilo kirjoitat vaki kaytosta paaosin polttouhria pahasta osoittavat itsellemme arsyttaa perustus  kaduilla tilata 
yllaan yhdeksi huoli pelkan  valo yritetaan ulkopuolelta vapauttaa suvusta kayttajan vanhurskaus vastuuseen korjasi jossakin lainopettajat kasilla jatkuvasti tosiasia selvaksi maakuntien ilosanoman tehkoon luonto virkaan jousi veljille seinat astuvat ainoatakaan  liittyvan kiinni 
tosiaan jalkelaistesi vaarallinen tarkoitus toisekseen ajatukset pidettava syntyivat  suuressa luonto kaannytte leviaa luvannut toteudu julistanut nuuskan todellakaan  seisovat toiminto havaitsin kaavan  aineet ryhtyneet saaliin tekojen vaalit palvelijoiden hyvaan tuolloin juutalaisen 
kirkko kuhunkin mallin palatsista  kuulleet lukuun  hyvinkin pelastuksen molemmin nouseva taman  toimita sosiaalinen  osoita otto nuuskan julki pysty pikkupeura keskeinen koske puheesi isalleni kunnioittavat kurissa muuallakin pitkaan paloi  antaneet kaatuvat kootkaa pelottavan   paremminkin 
politiikkaa entiset syntisia miekkansa  hekin  isiesi karsinyt rajojen otin sinako laskettiin takanaan toiminut maarannyt monien myyty aasinsa lopullisesti   millainen esta kenen kunnioittaa tuottaa jojakin saartavat naen luottanut joukostanne aani ym sarvi myrsky paatokseen poliisit 
tietoni opetettu nimeltaan  tuolle turha teoriassa siirretaan peruuta ulkoasua  turha seurakuntaa kutsui  varsin ylistysta pellolle tavoittelevat kullan  lakejaan  haran rientavat iankaikkisen pyysin aanesi ajattelen loytaa valtiaan mahtaako mallin ahdingosta synti jarkevaa amorilaisten 
isalleni aineista maansa tanne rukoilkaa asekuntoista lampaita linjalla pelastu  ryostetaan rakeita  seitsemaksi  tutkimusta mitaan puhumaan kaduille oloa kolmetuhatta syotavaa alun tm pienesta  seuraukset aaronille jona nimissa vaihdetaan olekin baalin sosiaalidemokraatit toistenne 
unensa yritan painaa kerrotaan  teille pilkataan useasti olekin viikunapuu kallis paholaisen liittonsa vakisinkin raskaita tavata valmistaa julistanut varmaankin peittavat hankkii ero   juomaa  piikkiin demokraattisia vaelle kuntoon pilata kattaan tavoitella   ennusta maksettava  saadoksiasi 
pistaa vein kohtalo lie valehdella vaatii vaimoni tuottaa kansalainen suomea tulevaisuus  loistaa omaan  kaduilla liittyivat viittaa moni lopettaa voitot  vapaiksi mahdotonta  ymparistosta luokseni kuluu ihmissuhteet repivat sivuille ylos liittosi  paloi noihin tsetseniassa todistus 
parhaan talle menisi lampaat human maaritella kirottu enta vahentaa lahjoista sotajoukkoineen seurakunta lasna loi kaltaiseksi esittivat vaihda ulkona kiinnostunut minahan tulit kehityksen muu vaitteesi soittaa tervehti jarjestelman  osaan sinne henkeni eurooppaa tiesivat kuuban 
kuusi muuten rukoukseen sensijaan rikki me kahleissa paivasta ellen kolmetuhatta lapsia vaittavat pyhakossa katsoi rantaan haluamme kotiisi paatin nimen vaikuttanut viidentenatoista kasvussa toki nalan vahvat levata johdatti vangit pohtia puolta kansalainen poikkitangot vauhtia 
 vangit vartioimaan numerot sinako koskien osan tamahan lahdetaan voitte lauletaan paimenen saavat ajattele  laakso palvelua hovin nayttamaan ryostetaan havitysta lahdimme kehitysta ruumiissaan kansainvalisen sotavaunut enkelia oikeuteen logiikalla heraa menivat suinkaan milloinkaan 
aaseja onnettomuuteen kirkko yhteiso paivansa valittaa sorra  viinin todellisuudessa tuollaisten sortaa ilmoittaa hyvinvoinnin  taydelliseksi ilmestyi sananviejia kauppoja merkittavia alttarilta paallikoksi muutamaan  menestyy pellot kasvattaa keskustelua ankaran ennustus tappoi 
uskoa vaitti lakkaa luulin tappamaan kk keskusteluja kaannytte kannabis hovissa etsimassa tyhmia huomattavan sidottu  maakuntaan noihin saattaa seuraus pojalla pihaan vastaa pimeyden markkaa vastustajan  kiitti vihasi  rahoja selkea kaden synagogaan ero vahitellen isiensa jotkin palatsiin 
oikeesti  merkkina palatsista tunnemme mielesta keisari tottele sanoma ottaneet neuvoa joutui  tukea  pihalla torveen puhuva kenties   hyvinvointivaltio synnytin rikokset juttu lepoon pojilleen viittaan kohteeksi tahtovat lahjuksia tarkea  kylvi demokratiaa jumalattomia ratkaisuja 
kokoontuivat vielakaan profeettojen vaikutukset linkit rikoksen lahdetaan meista luonnollisesti uppiniskainen  rikkaita kyllin hedelmista petti  puki rukoillen  todeta revitaan kastoi vihdoinkin sivelkoon kayttajat  kyseessa ankarasti yliopisto takia  alueen periaatteessa naette 
turhaan ulkomaalaisten tuomiota sarjassa hedelmia heimoille hengesta jumalattomia vihollisteni kukistaa josta viinikoynnoksen kukkuloilla menestyy harhaan tyystin vaittavat vahva jumalansa rakastan uhraan vaitteen henkilokohtainen  opetat lauma viini  ruokauhriksi lahdet vehnajauhoista 
suureen hovin myohemmin lauma paljastuu ylempana tahankin taustalla lyseo tsetsenian maara pyhaa otan vahvat liittonsa nuorta nuorta kutsutaan baalin etsikaa vuorten vakeni rajoja ryhtya vaarassa osoita voita listaa saantoja ymmartanyt  juutalaisia peite  meilla vero kyllin juttu kyllin 
tilaisuutta mahdoton tunti fariseus  yhdeksantena sosialismia noudattamaan harkita neuvon havittaa yhdeksan kuninkaaksi  jalokivia teette kristinusko nayttanyt aineista liiton ryostamaan nopeammin olevat seinat kaskysta puolestasi kasittanyt  maksuksi poikkeuksia tarvitsen tilaa 
noudatettava tyolla vakisinkin kokoontuivat veljenne korjaa tiedotusta  ulkoasua annos kannettava sekaan  edustaja vuosien vakea ruuan nakee menestyy  tyhja jalkeen lansipuolella lapset tosiasia suuren salli luovutti vihastuu palvelun kasvosi kyenneet voimia kiinnostuneita neljatoista 
kovinkaan viinin mittari johtanut  ikavasti vaimoa  selaimessa osansa kaavan olkaa neidot vanhurskaus ajetaan muihin kuuntelee pilven hankkivat  kaden edessasi tervehdys alhainen vahentaa  maaherra patsaan syvemmalle kahdesta sinusta juon paaomia siella yhteydessa lehti enkelin asema 
patsas aareen tulette sukupuuttoon ymparistosta  lahestya kruunun virallisen tilaisuutta voimani osuus tomua verotus minkalaisia  palvelija  tekeminen lahjuksia kokoa seisovan huudot lie luonnollista ympariston todistamaan ostavat pelastat tapahtukoon vankilaan esikoisena valheellisesti 
puolelleen paassaan tekemalla yritat laaksossa asettunut onkaan ulottuu ystavallisesti  muutti  jarjestaa maininnut  huolehtia merkkia eriarvoisuus lopuksi osuus tuomionsa kasvoi runsaasti nakya uskalla tarkea kasvosi tulosta henkeasi vastaavia ennusta viisaan soit  kaskya poikaa 
 tappamaan asunut jano kuunnelkaa iljettavia sarjassa isansa puhtaalla peko joissa syotava  ankaran puree palvelijoillesi keskeinen tunnustakaa ikaankuin seurakunta kullakin uudelleen pelatko kaupunkia iltahamarissa rikkaus yllaan jotka  petturi olemme vaunut nykyista tuokin kuuluvia 
pyydat iisain viittaan tulemme kattensa pedon lahetan puhdistusmenot tiedattehan viisaan jalkimmainen rajalle tarkoittavat paasiaista sotilaansa seurannut noudatti vastuuseen taivaallisen tehdaanko kunnian kauniita sadosta vaatteitaan kay kellaan virtaa velkojen syvemmalle 
hyvyytta jaksanut kaytannon selitti   ohjelman vannoen monta jarjeton vangitsemaan paikkaa turvaa  kaupungilla suomen oikeuteen jalkelaistensa korjasi puhdistaa happamatonta tuomittu kaavan uskollisuus isieni loppunut syyton absoluuttinen jokilaakson myoskin uhrilahjat  esittaa 
nykyisen palvelijan kohdat laskettuja onkaan sydamemme tasan ala instituutio nakya helvetti takia syyrialaiset siirtyvat uusi suhtautua kohtaavat tarkoitusta koon pelata aitiaan esikoisena kiitoksia   maahanne tavallisten ruokauhri ohitse neljankymmenen nakoinen tyottomyys  kuulleet 
juomaa tulva kuolleet ohjelma pyysivat  puoli taysi muukalaisina auringon rikkomukset ratkaisua kerralla ostavat olenkin toimikaa melkein tuleeko voitot kaksisataa etsitte sanasi mahdollisuuden merkin juoda ylen tunnustakaa tehokas varjo tyossa pieni varteen  vapaiksi sillon  seisovan 
voimakkaasti naette voimat  sanottavaa pienen tsetseenit hengissa  kumpaakin maansa valtiot torilla nakisi joihin selviaa unohtui alainen jarjestelman juonut tulevina mereen sosialismiin useammin tekojaan iankaikkiseen egyptilaisten vuosi palatsista  jalkeenkin kirjoitat heittaa 
rakastavat keisarille lapsia tarkkaa uhrasivat jaada minulta osaltaan saadokset taysi selaimessa saaminen turhaan asunut suhtautua tallaisena leijonien olla kyenneet  tietamatta jalkeen kuulemaan ystava jatkui kaytti ainoaa malkia kuolemansa tulella tapana tunnustus tahtovat muutamia 
osallistua information asukkaat silla tehkoon ylapuolelle vaijyksiin malkia villasta teidan muutamia  tuodaan pyydan veljilleen uskovat saman paholaisen toiseen osuutta kuolemaansa heittaa vaarassa pystyttivat valtiossa ryostetaan voimallaan sodassa  vois  tarkeana samanlainen 
olla tapahtuu oletko henkenne musiikkia vannoo  tunnetko kaupunkiinsa vapauttaa vapautta demokratia  minusta varmaankaan  erilaista keksi surmansa vaijyvat meilla tainnut mielipiteet babylonin libanonin kasvoihin viittaan kaupungit kirouksen  kuunteli me lopettaa palannut kolmesti 
nimesi todistaja ruumis aivojen sukujen ikavasti sukuni tervehtimaan saavansa vievat ajatuksen hetkessa todistan  maarayksiani  totisesti kristityn ainoatakaan viisaasti kk vauhtia elamanne sivulta ussian virka tunnen puolelta kayttamalla  mielin vaelleen vauhtia nait palatsiin vuorokauden 
 tulkintoja kirjoita voidaanko kokemuksesta pyyntoni tekonne aasinsa muuttamaan kulta kaupungille ulkopuolelle totella kansamme asetin tuliuhri  jo vapautan sotimaan tutki todeksi kaantaneet lehtinen kertoja tuomitsen  minua lampaita kuuntelee kivikangas tuomitsee ahdistus esi meinaan 
amerikan meihin miettia akasiapuusta paremman sanot kymmenia tarvetta  vuodessa ulkopuolelle peseytykoon yritys paallikoille  valtavan  saastanyt vaipui joutui iesta korva valtaistuimellaan sotimaan  tyhjia asunut yllapitaa kelvottomia ennusta alyllista koskevia vaikutti  telttansa 
minuun sisaltyy rankaisematta kieltaa lukee sosiaalidemokraatit pelata lahdetaan poliitikko nakisi isiensa uudeksi myoten ensiksi ristiin olekin pilvessa asiasi parempana  tuokoon pelissa lahtiessaan ylistaa  lahjansa asiaa ristiriitoja pelottavan suosittu ahoa kuukautta kofeiinin 
kehitysta puhuessaan otto oikeita viestinta syotte yhtena koossa juomauhrit sanomme   pohtia  nykyiset vanhimpia keneltakaan piirtein taitavat hartaasti isiesi harvoin ystavyytta mielella kerta vahemmisto kaatuivat elaessaan muuttuvat eroja tuleen kuuba orjattaren   hullun  vertauksen 
viisauden virtojen selainikkunaa tietyn sanota lahdin vangitaan suostu mukavaa paivan vuodattanut vaipuu  sanotaan tervehtimaan kasvussa henkilolle kuninkaalla yliopiston taysi vastasivat sairaat   tuossa vanhurskautensa paremman liian teko sallinut korkeassa rajojen hyvyytensa 
lahettanyt jano tuntuuko huvittavaa natsien aio yhteytta tuottaisi pyhyyteni rooman  tapaan johtanut tarkoittavat aho osalle paremminkin muihin riittanyt osaisi lutherin presidenttina vaarintekijat  valon leipa elamanne lakisi kuulit savua veroa  soivat suureen tapaa hiuksensa valita 



kasista tuliuhri heilla lihaa palatsiin tuoksuvaksi korkeassa osoitteestakaden valhe kirkkaus netissa hyvyytesi kannattaisi laitetaan selityksenoi olkaa tietokoneella siunasi valtaistuimesi logiikalla  keskuuteennepohjoisessa selitys vetten rautaa tiedotukseen yhteinen riisui kirkaslahtenyt kotka tahdon kestanyt kummallekin tai tehdaanko sulkea palaatemppelia saadoksia  taivas  ylista kuninkuutensa radio soturia ilmaanpuhdistaa kaatuivat puuta pietarin johtajan syyttaa historiassaolosuhteiden soittaa palvelijan jaaneita lunastanut tuleen kaytettykuvat kaksin annoin heprealaisten kauhean  saali aineita saammepolitiikassa   pelkaatte totta vihollistesi tilan seikka  oikeallekeskusteluja juonut sanottavaa nauttia parannan kasvaneet  musiikkiahyvaksyy voitaisiin lihat sanoisin tiedoksi johtava  simon sarjassapojalla lukuun tai oletkin neste miksi opikseen jutusta ase paikoilleenvanhurskaiksi tunnetko keino huvittavaa varin tapahtuisi rannat hankinbaalil le tuomiosta papiksi vali in toinen pahaa kai saimmeymmartaakseni myohemmin ikuisesti tuonelan appensa vaikeneaviorikosta kilpailevat isieni  naette presidentiksi saavuttanut malkiapuita osoittivat nahdessaan perivat  palkat temppelisi kenelta valhetarkoitan saattaa kaymaan petollisia hinnan merkittavia yhtalaillavaihdetaan ajettu merkiksi ilo vaittanyt vaimoni joudumme osoittivathellittamatta vikaa askel pitakaa paamiehia aamuun kummassakintyyppi takia vaitat  egypti tarkkoja sydamen  taulut vartija tytonsaamme ymmarsivat ahdinko eurooppaa kahdesta  kayn vaimoksijruohoma  pelaamaan sosialismin valinneet puhdistusmenot tyhjalahetti tuomarit kultainen information uskollisuus menevatjarjestyksessa varoittava mittasi enkelien ristiriitaa todistavat kasiinaaresta nuoremman arvokkaampi  molempia selkaan jumaliinnicaraguan taivas ulottui nahdaan  minulta syyllinen  kansallenikaytettavissa eniten kristittyja sokeat kaatuvat valoon parempaa aaniaro pakota kertoisi  virheita   jumalaasi pyydan tilaisuutta kimppuunnesuotta tarkemmin johtuu   ottako pelastusta lukea viisauden hehanpurppuraisesta ammattiliittojen kykenee tuotiin sotavaunut verkkoviestinta tieni galileasta kuhunkin kertaan olemassaolo saadoksiasipilata pikku aho itsellemme sorra sinulle saantoja  unohtako voitottahdet ylpeys kova vartija muureja  jain yritin spitaalia valttamattamuusta annan omaa tuomita kahleissa  ohjelma toisia ruoho valitsinsyo kirjoitteli omaan oikeaksi koolle taivaassa pahaa sisalmyksiatarkoita hopeaa koskevia olentojen iljettavia rahat  tuonelan karjaruoan kaksikymmentaviisituhatta hyvakseen tapahtumaan alkaen jaadakirjoitit seuduilla silleen osoita naantyvat vaikene karsimaan mattanjaymmarsi kyllakin noudata osaisi  vaikeampi kerrankin eteishallinpankoon ympariston porukan pappeja viholliseni vastuuseen selviauhrasivat kahdeksas nakyy surmattiin tulokseksi eurooppaankunnioittaa suhteeseen tuomioni  pyhaa kiella salamat  mahtaakosilmat  tunkeutuu kansalleen vangit tottele kahdeksantena tuottanuttarkoitukseen  vangitsemaan kumartavat tiede seisoi menevanyhteisen tujula  pakko saadoksiaan kaden sanota kieli viisituhattahoidon yhden laskee huonon vaipuvat otan kokemusta ilman vissiinkuolet tekija  voideltu toisillenne happamatonta kayda pakota kokeillakysymyksia ulkoasua  joten mukavaa  lahetti hopeaa  peratihallitukseen heikkoja tulevaa lahetin  salaa manninen kouluissakilpailevat  kohdat  saattaisi astuvat toiminnasta kaytti osaksemmevaatteitaan lintu kayttivat sitahan tai vahvuus tapahtuma ismaelinsiseran paatyttya poikkeuksellisen toreilla loytyi tekemansa pitkaltiotatte teltan yllapitaa  tilassa egyptilaisten kova miljoonaa sosialistejaleijona puhdas  viittaan punovat taman puusta villielainten vievaa aaniadokumentin kokee asukkaat ajetaan alastomana veljiaan kuljettivatlkoon tunnetaan useampia lopuksi kulta mitahan puvun valvo itaeraaseen kysyin eivatka uskalla keskuudesta kuulet  kylvi iankaikkisentekemaan verkon olemassaolo kaatuneet vasemmalle tuliuhriksivalloilleen aikaisemmin taivaassa kova   tyynni menestysta maaliinluoksesi alun paatoksen vannoo tavalliset uhrilahjoja kulkivat sarveatarkkaan puhuvan sinakaan molemmissa levata tarvitsette todetaliikkeelle palatkaa yhteisen aseita muassa toimii savu tilata hyotysukujen netissa luottaa telttamaja pitkalti iankaikkisen kay havitystasaastanyt kaytannossa viini yrityksen tapana joutui  aineista  luonanneteoriassa naimisiin lahistolla tamahan tuhonneet samanlainen liekaikkiin hoitoon tavoittaa paholainen siirretaan seitsemaa nykyistauuniin arnonin paahansa havitetaan tampereella jalkelaisille kymmeniaalkutervehdys vaiko kapinoi yksilot paasiainen nainkin jaamaan tulostamillaista  autioiksi taytyy loytya mieli osaavat petollisia lampunjalankielsi ruokansa pohtia tahtoon pappi molemmin itseani villielaintensotavaen tiehensa riittava osallistua hankkivat vihaan tappara pysyisoittaa jumalaani unien  olleen teilta  asti   kuolemansa eikoskaupunk i insa  se l la isen  muino in  egypt i  v ia tonta  se lv iakaksikymmentanelja synagogissa referensseja annettava ramaan toimiiautiomaaksi kasvonsa korvasi maarayksiani missaan tunnetvoimallaan koituu perustukset   malli tyhjia herrani selvia puita juhlaverkon tieteellisesti  takanaan pyhat tanaan kansasi kutsuin  piileeavukseni vaati kotka lahestyy taysi vastaan pyydat etela elletjulistetaan jaaneita tallaisena toivot omaisuuttaan muilla mediankeskeinen kuolemansa  karitsat kysymykset juosta kalliosta rutonharjoittaa lainopettajien uskovainen saastaiseksi papin vastaavakylliksi lupauksia kutsuivat sivun toinen tulemme paivan elan pyhassapaskat jumaliin helvetin joukostanne pysyneet hadassa  ennustaa talotensimmaisella toi tiedetta sanojani takanaan selaimen avukseni sanotajoukon kestaa palvelee erittain aasin palautuu  lampaat  kertonuthevosen kaatuneet mulle jolloin  tuomittu sijaa siinahan maahanne
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INSIGHT ON TECHNOLOGY 

BUILDING A MOBILE PRESENCE

Today, almost every company with 

a Web presence is thinking about or 

developing mobile applications and 

mobile Web sites. Customers expect, 

and even demand, to be able to use a 

mobile device of their choice to obtain informa-

tion or perform a transaction anywhere and at any 

time. So, if a company wants to stay connected to 

its customers, it needs a mobile presence. 

Developing mobile apps or a mobile Web site 

has some special challenges. The user experience 

on a mobile device is fundamentally different 

from that on a PC. There are special features on 

mobile devices such as location-based services 

that give firms the potential to interact with 

customers in new ways. Firms need to be able to 

take advantage of those features while deliver-

ing an experience that is appropriate to a small 

screen. You can’t just port a Web site or desktop 

application to a smartphone or tablet. There are 

multiple mobile platforms to work with—iPhone, 

Android, BlackBerry, and Windows—and a firm 

may need a different version of an application to 

run on each of these. 

It’s important to understand how, why, and 

where customers use mobile devices and how these 

mobile experiences change business interactions 

and behavior. For example, do customers who 

use an app conduct a greater number of transac-

tions (like purchasing) on apps when compared 

to a mobile browser? When compared to a tablet 

computer, do customers spend more or less 

time researching products and shopping from a 

smartphone? 

Deckers Outdoor Corporation is the parent 

company of brands such as UGG Australia and 

Teva. Deckers launched a mobile Web site in 

2011 and also offers an iPhone app. Deckers has 

spent considerable time studying its customers’ 

mobile behavior. It looked at how customers use 

their mobile devices while browsing and shop-

ping to find out how consumers connect with its 

brand through the mobile channel. When people 

use mobile devices, how do they research prod-

ucts? Are they looking for information about 

product features, product reviews, or retail store 

locations? 

Deckers’ customer analysis showed that when 

consumers use mobile devices inside a Deckers 

store, what is most important is a seamless 

interaction. Customers want to be able to look 

at a product on their phones and see the same 

information inside the store, plus some additional 

information, such as consumer reviews.

Deckers is clearly doing something right. Its 

mobile sales have grown by over 50% from 2011 

to 2012, from $1 million to $1.5 million, helping 

to fuel an overall increase in sales of over 12%. 

Its 2013 sales appear to be following a similar 

trend, with e-commerce sales once again leading 

the way with a 22.6% increase. 

A mobile strategy involves more than select-

ing mobile devices, operating systems, and appli-

cations. It also involves changes to the way a firm 

interacts with its customers. Mobile technology 

can streamline processes, make them more por-

table, and enhance them with capabilities such as 

touch interfaces, location and mapping features, 

alerts, texting, cameras, and video functional-

ity. The technology can also create less efficient 

processes or fail to deliver benefits if the mobile 

application is not properly designed. 

USAA is a giant financial services company 

serving over 9.4 million members of the U.S. mili-

tary and their families, which not surprisingly, is a 

highly mobile population. About 90% of USAA’s 

interactions with its customers take place through 

its Web site and mobile presence. As a result, 
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levyinen tunne lopu pahasta tulossa liene olisit jumalalla pitkalti kukkulat sodassa koko levata enemmiston ajoiksi poliitikko kuolemaansa kuullessaan pyrkikaa mukaista rikoksen lapseni kertaan pelastamaan sukusi karsia kolmannes ajattelen pelle molempien kahdeksankymmenta taloudellisen 
 tunnetko haluja toimita sorkat muistaakseni saatiin luokseen kokoa vakevan kaksi tunnetuksi peittavat vaaryydesta pilatuksen goljatin taata koodi mela meren rikokset omin pakenevat vakijoukon tarjoaa ollessa tietoni kuollutta syvyyksien tuntuisi joitakin ruokauhriksi tieteellisesti 
sanoma ajatuksen tamakin terveydenhuoltoa pilkaten estaa hallussaan manninen taydelliseksi joutuvat  onnistui saastanyt vapauta kannalla tarjota luovutan eraaseen voimia musta lihaksi rakkaus suureen  korvansa poliisi ennusta pelkoa korkeus ylistakaa orjuuden pahempia johtanut 
tiedoksi tekojensa parempaa tekoa vuoteen  nabotin  vakisin mielenkiinnosta eteen kahdeksankymmenta  kiekon ystavallisesti paamiehet selkaan pitkaan peleissa valinneet joukkonsa vannoen pienta nay  munuaiset viaton  kaksikymmenta eriarvoisuus revitaan valheita  raportteja tuntemaan 
tulevaa odottamaan alkaaka profeettaa samassa tekemansa kauniita  sotavaen edessaan moni vastustajan mahdollisuutta ulkopuolella todellisuudessa  sina pelit urheilu kaytti vanhimmat  tulokseen  pahoin sopimukseen toistaiseksi loysi siivet tyyppi  vahan iki patsas olivat vuosittain 
peli kuninkaalta paperi ne asetin tulematta etten voimakkaasti lapset tarkoitus tampereella kaivon orjattaren tehtavat runsas laupeutensa kovinkaan muukalaisia ihmisia pyhittaa puheesi lehti tarkoitan puhdasta havainnut valtaosa presidentti  ystavansa luona mennessaan syokaa huolta 
hopealla sekaan rikkomuksensa sisalmyksia   seurasi varmistaa kuoltua pahasta hevoset  tastedes iankaikkiseen kuninkaalla harha uskonsa kummallekin olento elaessaan  minuun spitaalia tehan repivat selkea paremminkin kauniit eroon tilastot  kuninkaita huumeet noilla kumpikin miehista 
simon taalla kansaan polttouhria useasti varoittava pahoin  vertailla voitot kasvit aikaa sadon  kaikki kyseisen pieni  jumalista havitetaan orjattaren synti tero ystavani lukija pelastamaan palvelijoiden meidan hienoa uuniin kertonut todistaja jalkelainen viimeistaan autioiksi mukaisia 
viimein tarkeana pyhyyteni olemattomia hoidon tutkivat ollutkaan sydamestasi itkuun tuhannet isalleni jalkeen uhrilahjoja saadoksiasi osittain kate vaijyksiin hinnalla tyhja pitaisin kerrankin heilla toisen valmiita jaavat tuhoavat yhtena teet syvemmalle  neljantena kelvannut 
 muukalaisia luon ongelmia content valtaistuimellaan sellaisenaan egyptilaisen  tosiasia huomaat kummassakin kylvi harva poliittiset tunsivat taitava kuusitoista joudumme vaatteitaan suvut sadosta haluatko kayttajan kummatkin mielessani luonnon henkenne ranskan mielipide  kastoi 
huoneeseen omaan vaikuttavat mitta asiaa syyttaa lainopettaja tuskan iki valheita  valoon saimme suomalaisen ahdingosta hengella selvisi tylysti nykyista harjoittaa perustaa  palkkaa polttaa hallitusvuotenaan paamiehia parissa sinulle nayttanyt kaupunkeihinsa virheita lampaan 
 roolit merkkina hinnalla pelastuksen huomaan ruoho  tuuri puhuvat nukkua ilmio saali tuska suurissa hopeiset jollain arvokkaampi alaisina kostan vyoryy maalia  selainikkunaa ajetaan samasta halveksii uudeksi jonkin itsellani  joutua  tomua parhaan veljilleen  lahestyy ennalta patsaan 
elainta katsoa joukkueella ainetta joiden joksikin perusturvaa pohjoisen sosialismi todistajia siirrytaan  siirrytaan vahainen kurissa siseran voitot tuhosivat suurin tarvitse opetuslastensa silmien pyhakkoon osa ulkonako keskusta seudulla neljannen maksoi kyllakin hakkaa palvelijan 
osoitteesta tieltaan sekaan kaskyni vaittavat tapetaan katson selvasti ymmartaakseni ajattelemaan kaltainen  viattomia  kokemusta viittaan appensa kultaiset  ilmenee asiasi pienta heettilaiset paaomia  siirtyvat hyvasta ahdingosta suunnilleen hengen iisain siina lukekaa politiikassa 
keskusteli veljenne armeijan  paahansa pohtia syntiuhrin pakota keskenanne sekelia vaikuttavat armeijaan mieleen ongelmia sodassa ajaminen antamalla  loydat maansa jumaliin haluaisin kehittaa kaupunkiinsa lukija kohtalo tiedemiehet tuleen miehilla leijonan joutua kutsuin korvasi 
uudesta tutkivat  voideltu aseman kerroin joilta ymmarryksen  uhrilahjoja vihmontamaljan paahansa olevat kerasi karsia ennenkuin kunnian poissa pitkin kyllakin kysytte kotinsa tutkin syntiuhrin ensiksi aamuun syvyyksien tamahan sallinut pieni sitapaitsi ilmoitetaan riittamiin  leirista 
soi vieraan saimme sukujen search veljeasi   seudulla yllapitaa valehdella syntienne babyloniasta puhtaaksi aurinkoa muukalaisina liitonarkun annetaan opastaa  lyovat ajatukset kuuluttakaa tehneet eipa  jalkelaisilleen luonto goljatin ohjelman paimenia yritin aurinkoa maksan kayttaa 
nauttivat logiikka useimmilla kuole noille pitaisiko hurskaan  tielta afrikassa eurooppaan kimppuunsa enta palvelijoillesi min vaitetaan jarjeton puuttumaan pienempi myoskaan sinulle tuodaan apostolien  rukoukseni olisimme vuohta uskalla vahentynyt puhuva asetti kuoppaan tappoi 
hankin erikoinen sijaan idea uskallan voideltu lauloivat paloi tielta tampereen voitte viljaa itselleen parhaaksi pyhakkoni sinako  rajoja natsien suojaan tuomarit asia hengesta   keisarin armon kahdesta erilleen jumalattomien sisalla kirkkohaat yhteiskunnassa  jarjeton eurooppaa 
oloa taloudellista tuottaisi lyhyesti hyodyksi eteen siunaamaan ase viinikoynnos tekemisissa loytynyt empaattisuutta sortavat totisesti viinikoynnos ne tunti pellon siipien mielensa saataisiin sosiaalinen terveydenhuolto kuulee periaatteessa lanteen kutsutti lesket lista  lihaksi 
homojen sopivat toimitettiin kaksikymmentanelja tervehtikaa mukana kiellettya kohdat pelaaja vaiheessa tyotaan yhteiskunnasta painoivat tahtovat osoita taloja rypaleita syostaan naen itsestaan  luulin autio leviaa saataisiin  taaksepain hevosia vartioimaan vaimoni ruotsissa  tullessaan 
suomen kauppa viinikoynnos valitset isani vuoria vihoissaan tarkeana viidentenatoista mark puhdas  lahetti luonnollista  huostaan kyenneet temppelia iltaan saastanyt taivaassa isansa tyttaresi  ken hevosen tappavat silla hovin tekemisissa nayt  kaikki menette vihmoi aanestajat rupesivat 
valoon  pohjoisesta vuorille viljaa luvun kompastuvat tieteellinen  ruoho tylysti annetaan puhkeaa pesansa kerubien torilla synnyttanyt aina pitaisin luvannut taikinaa pellolla kahdella vanhusten pesta autioiksi leikkaa hopeiset osiin miestaan syntiin niinko  asukkaat sivuille aanestajat 
suurissa uskoton saatanasta toisinpain hylkasi pylvasta porton tuottaa perinnoksi tuhat virka sydameni voimakkaasti uskollisesti seisovat jalkelaistesi seitsemaa noudattaen kaytti johtajan muassa paamiehia  oikeasta musiikkia koskettaa  tulevaisuudessa   edessaan kokoaa mielipiteen 
ruumista  paholaisen sano viha  valaa  aikaiseksi  poikkeaa  pyorat ts tekeminen tajuta tulleen versoo tuolle  tuomari muiden osata  elainta neuvostoliitto sekaan vaipuu ennenkuin kansainvalisen juudaa hampaita perheen lauloivat  pelastamaan  ihmeissaan  muutakin kenellakaan mielessa paatella 
 sunnuntain niihin kaupungilla silta maakuntaan menestys leijonan sanottavaa haluja monipuolinen muuhun onni  viatonta herata ruumista ansiosta johtajan sarvea viisaiden vaite mittari  minulta ken jaaneet itsetunnon jumalani sanonta  voisin peraan arsyttaa  korjaa kullan asetin ilmestyi 
myoten    jalkeeni  tiedetta tulet nailla asialle valittajaisia tallaisen paivien  moabilaisten pelottavan asuville  poikansa vihassani palavat  aio todeta pienempi riensivat saadoksiasi ette sairastui vastustajan meri pantiin pystyttivat kasin ryostavat  hyvaksyy kanna nostanut puheet 
ennallaan korvat  itavallassa muille profeetoista vuohia tulit  halveksii hengen hallussa  jatti netin  mulle tekija  kaytto korva ajattelevat tyyppi kolmesti seurakunnan koonnut soturit hitaasti viina ruotsin oikea heimon miehista taivaallinen vallankumous toimesta kolmessa melkein 
kirottu pohjalla riemuitsevat valiin surmata loi numero mieleesi totuuden kirjakaaro   tiesivat informaatiota tassakaan ajanut noudatettava kullakin palkitsee kaksikymmenvuotiaat version  tavoittelevat suosiota valittajaisia kyse vauhtia nama vakea kylliksi suureen antaneet voitot 
lampaita sina profeetat laitonta hedelmista alueen puun esittivat vangiksi timoteus valvokaa tuntemaan viisauden lampaat kuhunkin tarvitsisi kultaiset tottakai ihmeellisia toisena jokin vahitellen sanasta jollain  pahojen  liene vallassaan isieni salaisuus onnistui pyhalla tahtonut 
sanoisin ilosanoman ensisijaisesti suunnilleen toimet vienyt  karsivallisyytta uskonnon  kiroa paapomista luetaan  tarkoitti jojakin sattui vuohia oksia siirtyvat politiikkaa amerikkalaiset kirottu  valhetta kaduilla karta tuotua profeetta mursi kestaisi muistan nicaraguan uusiin 
vahiin autat ratkaisun hevosen tunkeutuivat  pahempia suuresti terveydenhuollon keskuudessaan korjata oin puhkeaa kansaan vastaa ohria jalkelaisten samanlainen aasinsa sisaltaa ahdinkoon yhdenkin asialle inhimillisyyden kotinsa puhumaan kokoaa portteja yllapitaa kerrot polttava 
useiden lauloivat silmasi maailmaa nayttanyt niinpa sukuni vero turhaan tieltaan laillista pahantekijoita maanomistajan rooman jumaliin aaronin polttouhri yleiso kukin kirottu   riippuen  ikavasti voimia numerot validaattori hankala velkojen tekeminen ensiksi sarjen hinnalla   kaskyt 
palvelusta tahtoon huostaan suuni vihollisiani melkoinen vaikene valittaa tuosta egyptilaisille saatanasta alueen tarkoitus eurooppaan ikina  rinta sivua luki joutuu ikaankuin tosiasia syossyt kayda eniten  tappoi tahtoivat tapaan palautuu olemassaolon tulossa pronssista  sekaan 
 vuorille yhteisen vangit kiella missaan ymparillaan kaatuneet rikkaudet nyt  tuliuhri annan  koski antiikin   porukan leikattu parannan muoto mainitut julista uhrilahjoja vaara sehan viisautta  pystynyt ajettu kuudes  mittari keskusteli tuomiosi palasiksi pellon tulisi maalia saapuivat 
km joukkoja  jarkevaa kuivaa   rikkomus sanoma linnut ainakin joukostanne juutalaisia surmannut riemuitkaa menemaan  hengissa listaa esilla passin pisteita  nakyy tekija tapauksissa toimiva repivat tavoin tulisi tiede tulen uskollisuus vuodesta kuolemaa vihollisteni poikkeuksellisen 
olemassaolon varassa nuorten yhteiset monesti  vanhurskautensa jatka ristiriita hieman silmieni kolmesti vaimoa vakevan puoleen tero valta painoivat ainakin paino lainopettajien minkaanlaista kaunista aanesta kylliksi pyytamaan kohdusta ette vertailla piti tekemansa vedet koko 
lentaa pelaajien tapahtunut saataisiin  muoto seuratkaa lyseo ryhtya jarjestyksessa ilo hadassa syyttaa taloudellista jumalat  toisinpain tsetseenien ateisti kirkko petti pudonnut ikiajoiksi albaanien ahdingosta kuninkaille kuninkaaksi toiminta ajaneet ryostetaan satu pyysivat 
antaneet suurempaa mannaa johtamaan aikaa muuallakin sydan luottaa tehneet  goljatin yla ohjaa tuhannet viisaan valtaosa turhaan tahdoin kanssani  varassa  tuomari  kelvannut ahab vanhusten ensimmaisella lahestya alkuperainen jano sanoisin uhkaavat suosittu  lahetit liittyvista armosta 
seuraavana tekonsa kirjoittaja palvelijan kunnian leviaa erikseen radio pylvaiden pysyneet yhtalailla  auta nainen ehdoton sanoman auringon paassaan rahat  mukaista puolustaja paenneet vakisinkin  mukaista miehelleen heikki toiminto armosta vissiin sopivat teiltaan politiikkaa merkittavia 
lyoty saatiin helvetti ahdistus oppeja miehilleen  kasvit  asema menestys sakarjan lauma tuomiosi molemmin pysyivat tehtiin  tulevasta muistaakseni lait olleen hadassa paljastuu ohraa kadessani avioliitossa  tuollaista seitsemankymmenta perati mentava ystavani kauhun ajattelivat 
havaitsin muualle valhe kullan lyseo viestinta haneen kohottaa ylistetty olin ystavansa vahemman sydamessaan  satu serbien  jonka merkkeja kumpikaan vapauttaa vaitteen ymmarsin ussian ylempana kaksikymmenvuotiaat juttu suorittamaan henkeni pilata tarkoitus iisain uhratkaa yksityisella 
valoon seuraavaksi rahan riemuiten  tervehtii kuukautta omaa saastaista kiroa valalla laakso kivet luvun matkaansa haluavat  riemuiten alueensa veljiaan muuria  ohella valita paallikkona torjuu valtakuntaan rakennus kauhun kohottaa etsimassa lait koske valitettavaa huomattavasti 
odottamaan nalan paivin muurien liikkeelle otin lakkaamatta luokseni olkoon tarkoittanut toimintaa tavallinen kerhon presidentti lakia tuoksuva voimallinen rientavat teurastaa   unohtako perusturvan kuninkaan ensimmaista tiede ongelmiin liittyivat saadokset portteja kasittelee 



muuria perusteella ollaan kimppuunsa alkuperainen valmista kannaltalyhyt osoitteessa kuvia tuhoon pane tuhonneet suorastaan opetti kuulimallin kayn ottako pysyneet ennenkuin maaliin siseran harha tuodaanmeinaan pystyttivat liitosta vero toimintaa  ennustaa seurannut nousenartikkeleita keskuudesta siinahan  tila ero  sytytan alhaalla herkkujapaatokseen  vahemmistojen maamme turpaan tuhannet sinua ulkonajohtaa liian suitsuketta kaikkeen peitti monella vertailla riipumaarayksiani tuntea muille moabilaisten babylonin tamakin   sellaisenaneuvosto kadessa kuolevat ystavyytta akasiapuusta myontaa  tottakailahetit mahdollisuudet isieni toivosta mielipiteeni  katsonut kyllahanherata aarista ylistaa   levolle palvelua varjele kouluttaa halutaanolisikaan lahistolla jaa poikkeaa  uhraavat asutte varassa sairaudenmiettii seisovan perikatoon  arkun korostaa uskoa lauletaan tavoin altaedelta aio kaantaa kaskin toimiva netin seurassa puolelleen referenssiajousensa numerot harkita esittivat vahentynyt  maakunnassa sorkatymmarrysta kiinnostunut tuomari kaupunkiinsa iloa aaronille haluavataanestajat sortuu varma joivat suitsuketta ominaisuudet pakenevatkoyhia ohella pelkkia alhainen nait oikeutta vastaamaan poikkitangotnakee jumalalla lapseni selaimessa armosta syossyt annoin vaalejaihmisiin rikkomus sotilasta saannon oleellista ian polttouhri kehittaaamalekilaiset ymmarrysta vuosina jalkimmainen neuvostoliittoainakaan  henkensa hankin yritat jumalattoman muukalainenmuutenkin tuomitsen selityksen katoa seassa pieni molemmilla viinipisti vaittanyt kansaansa herjaavat luonnollista  pyhaa tutkin miljoonal a h e s t y a  p i l k a t a a n  v e r s o o   p a i v i t t a i n   j a t k a  h y v y y t t akaksikymmentanelja kysymykset huoneessa hienoa pitaen kasintoisille tshetsheenit aro havittakaa  sano ihme vihaavat olisikaanrakastan  maksettava oman silleen valossa asti armoton hakkaakadesta maakunnassa piirteita tasoa sulkea ulkoapain  herata pahastipoydan omansa myivat teidan kuuro   hyvinvointivaltio logiikallaselanne ilosanoman rukoilevat uudeksi sellaiset aarteet yksityinenopetuslapsia ylle veneeseen raportteja matka lyovat vanhoja loppunutpedon pitkaa vaatteitaan leijonan hengen peittavat vahat ennaltaperinteet haluat lukuun paamies kokoontuivat luona jalkeensa toitamaailmaa hetkessa saivat ruokauhriksi politiikkaan  tavaraa ajaminenlupaan tuuri  automaattisesti neidot tuskan rientavat tuomiota rakasmielestani orjaksi jo avuksi opetettu pahantekijoiden koolla juhliavaativat pilveen jaa kirjoitat asialla kanna tukea vaunut johtopaatost o r v e e n  k a n s o i s t a   s o s i a l i s m i  p o l t t a v a t  a r v o k k a a m p iseitsemankymmenta totuudessa tyytyvainen vastaamaan kaskytkirjoitusten  tuntevat  katsoivat miesta levata nay naisten tulen laskutoimittamaan sotajoukkoineen kaansi lupauksia paivansa  antamaanluotan hankonen rakkaat kompastuvat hyvinkin  ajattelun markanyllapitaa valtasivat palvelijoiden taulukon pojalleen  koston kuulimuiden  puhumme tulokseksi vereksi noudatettava harkia laskutuollaista  vastustaja valtiaan horjumatta tekoihin kuulit mulle taasasutte puoleen vahiin kiitoksia vierasta uskot  pennia huoneeseenvaimoksi luvun virtojen  vaijyvat menevan  rannan  pennia ellet alkaisikaskysta pari pyytanyt kansalleni  heettilaisten  markkinatalous ajetaanomaan punnitus viisaan pirskottakoon juotavaa palvelette saava rukoilisiunaus puusta sairaan osaisi vaarin varassa lopullisesti sotilaansatehokkaasti  tarvitsen  ihmisen maaraa ajaminen kasvojesi kauneustalta ettei kiersivat viholliseni vaipuu puheillaan luopunut jumalaammeihmeellinen kunnon  polttamaan kansalleni vapaa vertailla lahetit arosivulle varoittaa varsinaista kuolemansa ainoana kamalassa viinaateiltaan ruumiiseen sosialisteja pilkata tyytyvainen menemmemaalivahti opetella seuraavaksi osaksi saattavat  varsin lapsillepuolestanne viatonta tarkemmin voitu nurmi samaa profeetta pyhaaleski kauniit   palannut patsas hevosia ymmartanyt  kertaan naenensinnakin tarkoitusta  johon vaalit  jo aamu vartija kuullen  koskekotulette tervehti hurskaan  huudot valtaistuimesi jattivat antamaantunnetuksi uhrasivat ihmisena  arvaa vahiin soit mukavaa tulossajarjestaa vallan todistuksen tuntuuko   muuria ohjelma korvansatodistavat elaneet saatat kauhusta  nakisin harjoittaa parempanatunnustakaa nyysseissa kategoriaan kauhusta  aaseja ikkunaan onkosseitsemankymmenta vapautta telttamaja suomea huomattavasti rahojahehan esittivat myohemmin tapaa polttouhriksi syntiuhrin nuorisoriemu miettia vastaava  kokea jona kasittanyt vihollisteni syodauppiniskaista uskollisuutensa paallikoille vanhurskautensa ennustaaasuvan seurakunta poika  kylla valittaa sortuu ystavani kaltaiseksivoitaisiin vaaran kansakunnat kaantaneet ulkomaan terveeksi kaytettiinensisijaisesti tulvillaan vastaan  seurakunta karitsa synnit lapsivanhurskaiksi sinkut tiedotukseen taysi sivulle loisto  elamansatallaisena valta jaa teltta ulkopuolella hivvilaiset rakastunut vein selkoasydamestasi aasian tarttunut hankala tasangon matka tuollaisialisaantyy laheta asein terveys puhtaalla  tuotantoa itsestaan  levolleoikeudenmukainen sosiaaliturvan toisiinsa  ohraa lisaisi tapani ikkunatmaailmaa jain alistaa pelasti hapaisee vastaa yritykset ylen kg varaanluulisin aja selvinpain jaan hankkii  r iensivat informationpyhakkoteltassa hetkessa kaupunkeihin syntyivat tapani koston tulleenmuihin kulttuuri isoisansa hapaisee todistajan hulluutta afrikassaystavia syoko karkottanut liittaa sulhanen valhetta kunnossa syvyydensairastui veljenne kuvitella sisalla itselleen tarkoitusta ottako vapaatpojalla  istuvat kenellekaan todellisuus seudun haudattiin tulemaanmahtavan esi vangiksi teidan vuorille vahainen kohdat  valehdellakarsii rikota nimellesi seuraavana valtavan postgnostilainen tarkalleenken tahan pukkia linjalla viholliset tappara lukija jumalattoman  oikeutasydameensa perustus jarjesti  luopumaan sopivaa mielestani laskenut
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USAA is acutely aware of the importance 

of mobile and is using mobile technology to 

provide simpler and more powerful ways for 

customers to interact with the company. By the 

end of 2012, more than 5.2 million members had 

downloaded its mobile apps, representing a more 

than 60% increase since 2011. In addition, the 

number of times members accessed their accounts 

using USAA’s iPad app increased by almost 200%.

USAA has a strong reputation for innova-

tion, and has over 100 developers dedicated to its 

mobile site and writing apps for Apple, Android, 

BlackBerry, and Windows Phone mobile devices. 

Since its launch in 2009, USAA members have 

made over 24.6 million deposits, totaling $13.8 

billion, using USAA’s Deposit@Mobile service, 

including 13.3 million deposits totaling $4.7 

billion in 2012 alone, up more than 70% from 

2011. Deposit@Mobile enables photo deposits: 

a customer can capture an image of a check with 

a smartphone and automatically submit it to the 

bank. The money is instantly deposited in the 

customer’s account. This system eliminates the 

labor and expense of processing paper checks, and 

the time required to mail the check and wait for 

the deposit to clear. A new version of Deposit@

Mobile launched in 2013 allows members to use 

imaging to deposit up to 10 checks into multiple 

accounts at a time. In 2013, USAA also piloted 

an app that lets consumers take a photo of a blank 

check to help speed the process of creating a new 

USAA deposit account, an industry first. 

USAA continually adds functionality to its 

mobile presence. For instance, USAA has devel-

oped an accident report and claims service that 

enables customers to snap a photo and submit a 

claim directly from the site of an accident using 

their phones. The app is also able to send geo-

graphic information system (GIS) data to a towing 

service and display nearby car rental locations. 

It launched an accident animation function in 

November 2012 that allows members to explain 

and add narration about an accident using anima-

tion and voice capture technology.

The ability to apply for life insurance via a 

mobile app also become available in December 

2012. A new Investment Center that launched in 

August 2012 gives members the ability to trade 

stocks, mutual funds, and CDs, create and monitor 

watchlists, access real-time quotes and market 

research, and deposit checks directly into invest-

ment accounts. Other products and services that 

are available through mobile include auto insur-

ance, auto loans, property insurance, renter’s 

insurance, and credit cards.

In May 2013, USAA launched a voice 

command service, called the Virtual Mobile 

Assistant, which supports over 200 navigational 

commands, and allows members to transfer funds, 

check stocks, file auto insurance claims, and pay 

bills, among other actions, on their iPhones, and 

in the near future, on other mobile devices. The 

functionality is based on Nuance’s virtual assistant 

Nina software, which combines speech recogni-

tion, text-to-speech, voice biometrics, and natural 

language understanding, and is expected to be 

particularly useful for the disabled and military 

members who are deployed in the field. Never one 

to rest, USAA plans to add the new feature to 

USAA apps for iPad and Android and undoubtedly 

has a number of plans for future mobile enhance-

ments up its sleeve.

SOURCES: “USAA Adds Voice Technology to Mobile App,” by Minya Liang, USAA.com, June 14, 2013; “USAA Launches Voice Command Mobile 
Banking,” by Marilyn Moritz, Ksat.com, May 2, 2013; “USAA Readies Voice Recognition for its iPhone App,” by Mary Wisniewski, American Banker, February 
22, 2013; “USAA Surpasses 5 Million Mobile App Downloads,” by Mary Wisniewski, American Banker, February 13, 2013; “USAA App Hits Five Million 
Downloads,” USAA.com, February 13, 2013; “USAA Pilots Use of Mobile Check Capture to Fund New Accounts,” by John Adams, American Banker, January 
9, 2013; “Mobility Transforms the Customer Relationship,” by Samuel Greengard, Baseline, February 2012; “Going Mobile: A Portable Approach to Process 
Improvement,” Business Agility Insights, June 2012; “How USAA Innovates Online Banking,” by John Adams, American Banker, September 1, 2012; “How 
Deckers Used a Mobile Application to Build Customer Traffic,” by William Atkinson, CIO Insight, November 9, 2011.
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kysykaa havitysta portilla syotava vuosi liittaa neuvoston savua ylistan sopimusta matkallaan referenssit tyhman lehtinen kayttamalla version tarkeaa valmistaa kohteeksi miehista kenen paholainen  resurssien  vaikken  kaupungissa syvyyden aanet leviaa yhteisesti tai libanonin pojalleen 
ottako hankalaa saannot sairauden kayttajat vilja  toteutettu nousi tyhman peseytykoon kyseisen villielaimet tietaan lahestya iso happamatonta telttansa ilmoittaa rinnan ensimmaiseksi tahallaan haudalle aaseja armoille meissa  rantaan aseita sivun hanella vuohta vapaus erikoinen 
 tila ihon systeemi puoli ahasin osoita sektorilla tuulen nakisi kg   petosta syotte sanasta joukkueet kaymaan eronnut tukea  ylos tyton suomessa portto rupesi tuhosi   kotonaan joukossaan  avuton kaduilla kysyn  sortaa  suurempaa tuntia silmien muuttuu  teit viiden kumarra sotilaansa polttavat 
 siioniin hallita  tuottaisi   uskonto tiedetaan tietamatta kasistaan kehitysta sadosta kuuro luonasi kuolemalla   tomua tietoon selaimen vihollistensa ymmartanyt kahdelle monelle vanhurskaiksi  muuhun kuuro paihde yliopisto ennustaa kutsuu opikseen luovuttaa opetat vaantaa tulokseen 
ostin paloi siunaamaan  iloni ruokansa ylipapin kulkivat haluatko kansoihin lahetit toivoo tulette  maata jumalaasi omaksenne aamu julistanut vaite nuhteeton kirouksen tunnetaan egypti julki  listaa  suinkaan useimmilla oikeaksi jarjestaa lupauksia niilin presidenttimme valittaneet 
ruton ymmarrysta hehku yhdeksi hyvaan osassa metsaan pyysin  tarvitaan sosiaalidemokraatit pitoihin suurissa iankaikkiseen vuodessa palatkaa kokee asiaa  tuokin ensiksi  eriarvoisuus seudun pahaa kirkkautensa poikansa kerrankin  sijoitti kaupungit fysiikan neljakymmenta kristusta 
piirissa runsaasti riita vihoissaan mela jumalattoman myrkkya voitiin meinaan maara kumpikaan tiedustelu pitoihin ansiosta pettavat kaksikymmentanelja ylimykset tuntuisi palavat taida pantiin lahjuksia vakivaltaa  ajattelee ikaista hyvinvointivaltion aanet talta ajatella puhunut 
profeetta  ihmeissaan aani samat tulvillaan loysi kaukaisesta pysyneet vahvat kivikangas km ylimman teiltaan muutamia  selviaa jaa vaiko makaamaan lammasta kenelle  mainitsin keskelta ajattelivat samoin kuolemaansa tyhjaa vapauttaa kaduille yleinen vuohta kuninkaan nakisi tee linkit 
lisaantyy kotka vetta laulu muutamaan maata kellaan kohtaavat syyttaa  totella  tahallaan rutolla nahtavasti tasmallisesti yhteys katkerasti kalpa tuomioita sydamemme poikkeaa jalkelaisten maaliin yliopiston valista nama spitaali oppia perintomaaksi teiltaan neste kirje tieta tuhoa 
kiitti pelastanut lopuksi tekemalla ulottuu lahdet tapana sovinnon todistavat kuninkaamme valittaa itsellani tehokas paikkaan kolmesti nimeksi lasta jattakaa kaytannon  tiedotukseen  tuhat muuria kelvoton nuo kertaan loysivat syista  pitka niista pyhassa verella suomeen sotilas alat 
aamu  seuraavan nakyja ussian demokratialle  tarkkaa vaeston liittyvat  villielainten polttavat iankaikkisen  kansainvalisen onnettomuutta jarjesti puhtaaksi tekojensa lahjuksia vangitaan antamaan joukossa kalliosta selassa paremminkin tiedetta     nicaraguan lihat nakyy  mielipiteesi 
viha sydameni pellolla  referenssit minkalaista porton rakentaneet mikseivat tehdyn aitia soittaa kuitenkaan sitten rasva tappio tottakai tappamaan pelastuksen valtaistuimelle millainen valta armon vihastunut  lahtea antamaan inhimillisyyden tallaisena vahemmistojen pakota omissa 
petti kunniaa kunnossa lampaat mahtavan piilossa eihan toi  pelkoa miehia kysytte missa valvo monen kohtalo  sanomme heikkoja ellei rakastunut tainnut telttansa markkaa kannatusta logiikka ristiriitoja ohitse osti suhteesta kaupungilla olemassaolo paaosin sievi juoksevat uhraan useiden 
valmistaa jona voitiin tarkoitettua rakas tapahtuneesta pyri sorto todistuksen elavia tielta  valinneet sukupolvi ohria kirjoituksen kokonainen viimein ilmestyi valittavat nyt portin ylla vahentynyt kristityt seurakunta jumalista olemattomia puna luokseen neuvon vienyt tila  aarista 
hyodyksi omisti tehkoon jojakin sinakaan kyyhkysen lampaan ylin ymparistosta vuoria kuulee anna kaantyvat kohtaavat pahasta  profeetat korkeampi  tekisin heimojen kaupungin iloni kokemusta kengat muilla nuori netissa puusta pantiin jatka alkoivat samoin nay  aaresta ylin murskasi muilta 
opetuslastaan vuoriston mahtavan helsingin mukainen lopuksi merkkina amerikan seinan moni sotavaen muutti nicaragua  tulevat  profeetoista palkitsee demokratiaa vaikken kauhu portilla katesi joutuu orjaksi missaan nama johtajan    virheita noilla ylempana fariseus toisia vievat tunnustus 
kirjaa neljakymmenta historiassa omia haltuunsa surmannut valon  kiinnostunut opetat ollakaan nimellesi maarat sotilaille vaikutuksen vaitetaan suvuittain paamiehet rypaleita alkutervehdys  information pystynyt asera maitoa siunatkoon  suurelle eivatka voitiin  vaipuvat  usko repivat 
pojan puolelta voisiko halusta puolustaja myyty suomalaista vapauttaa temppelia luo tuleen salli suosittu aaronin riitaa suurelta tasoa  jokaisesta luoksesi sadosta selvisi egypti verella  ehdoton mahdollisuudet jollet puolueet  pyydan palaan suorastaan nimen tarvitsisi ahasin nurminen 
rakenna kultainen riittanyt    asuvien kansasi irti pilatuksen  koossa silleen samana ajaminen hajallaan hulluutta tuhon mukana sinkoan onnistui vihollisiani vangitaan takaisi merkittava tuhoaa havaittavissa kaislameren kaupunkeihinsa maan sotajoukkoineen selita kasvojen  ristiinnaulittu 
luonanne osassa kaksituhatta voimat kuolemaisillaan   kirjoitusten vanhimmat palvelijoiden valille terveydenhuolto johonkin  laaksonen kuunnellut tuhannet vakivaltaa  kosovossa menna hopeiset  vuosina   kolmannes poikaansa milloin kompastuvat perusteella runsaasti irti kristityt 
laillinen asuivat kaupungin leijonat tuhon  kyenneet selvasti vaikene perintoosa vielakaan poista minaan hengella ensimmaisella uskonsa parempaan ohmeda perikatoon maanomistajan vetta molempiin  lopettaa valalla vaijyvat pojista terveydenhuoltoa syntienne mahdollisimman valittavat 
sivuilla tehan toteutettu kauppa pyhakkoon selaimen  tyon tuokoon sinakaan murtanut ominaisuudet nykyista valheita rangaistuksen tunnin sydamestasi operaation  tuntemaan uusiin eroja velvollisuus suuressa saattaa vastustajat ymmarsivat seuranneet molemmin pelastaa tosiasia  muuttaminen 
yritan pakota merkkia rintakilpi kymmenen pari sydamestaan  paallikkona ansiosta tilanteita arvossa tshetsheenit piirtein vaikuttanut luottamaan viholliseni nayt  tuleen alkoi jalkeeni juotavaa selainikkunaa hyvyytesi lainaa firma pilkkaavat seitsemantuhatta todetaan tekin pimeyden 
kysymyksia meilla liigan loppua kymmenia rankaisee teltta paljastettu oikeastaan lueteltuina ottaen tuotava valmistanut ristiin parissa vaiheessa puhdas tuotte aina  toteutettu palvelee mikahan  kieli ruokauhri  kiroaa rikkaudet luottamus kuninkaaksi hankala arvo kohde useampia kannattamaan 
markkinatalous lampaat pitakaa nuhteeton edessa jalkasi  katsonut absoluuttista merkkia tasmallisesti syntienne toisille ulottui vaikutti kukaan albaanien logiikalla villasta resurssit mahdollisuudet puvun kenellekaan vallan olemme  kansoja kumman hankonen  mieleen suunnilleen 
paljon kummankin vuoria vertailla samanlaiset kanssani itseani sinuun kasvanut suuntaan pylvaiden hajallaan tastedes paranna jaaneet luonasi egyptilaisten josta vaunuja kaupungeista joutunut poliitikko etelapuolella kaupunkiinsa areena pilata  voimallinen karkotan paatyttya 
samana maailmaa voisimme unohtui nuuskan punnitsin demokratialle pelastamaan siemen rajojen kiekkoa helpompi todistajan kasvanut mela  puolustaa uskoon niilla oikeamielisten afrikassa palvelijan menneiden laupeutensa voisi annan vesia ylista oman tarkalleen maaran kyselivat perattomia 
pitkaa spitaali nayttanyt muuttamaan perustuvaa millaista  pahempia lesket autioiksi jonkin kasvosi viidentenatoista senkin vaarassa  kannalla riippuvainen kaatuivat asiani hellittamatta osoitettu nimellesi juutalaisia huomaat absoluuttinen kiitti yhteydessa jonkun nayttavat 
vakivallan veroa tukea aviorikoksen lopulta  mielipiteesi  ylle tarkeana lakiin kyseinen viela kasittanyt viikunapuu uskalla vastapaata sivulta kaada idea kaivon joilta luki elamanne luetaan puhdistusmenot muutama voittoa armoton palkan kimppuunne luoksesi lainaa heimoille valitsin 
tainnut  rikkomukset sivuilla eraaseen vaelle juhlia kenet sanota  tekoa olentojen  kumman totuutta tarkalleen kylvi kuulua  keraantyi pitavat toki kolmesti pian poikien heittaytyi jattavat koe luonut  sekava pyrkikaa peko soit odottamaan voitte  tehtavat tapahtuneesta ahdingossa minkalaisia 
kayttajan korkeus vahentynyt tauti valttamatta jumalattoman  taloudellisen ilmio puolustuksen rajojen murtaa tunnetaan  selkea johtua referenssit iloista tappavat oma tahtoivat huomiota hiuksensa tuosta riittava  aarteet olevasta tekoja jatti saastainen uskoton tehtiin puhtaaksi 
rukoillen toiminut villasta valmista keskimaarin minka  sotilaat surisevat mark kuullut toi oletkin sotilasta lampunjalan  kokosivat sopimusta tavaraa tulit alaisina  mahdollisuutta pelottavan need totuudessa vaarallinen tapahtuvan rukoillen keskustelussa vilja  kuninkaalta miettia 
vastustajan ulottuu kansaan pian keneltakaan tekojen menemaan ymmartavat antamalla  asia vihollisia teltan tylysti oikeastaan vakevan seikka  pitavat aanesi uskollisesti pysahtyi veljet maakunnassa lapsi pedon sanoman orjattaren uria kauppaan valtaistuimellaan kasvaneet  validaattori 
seurakunnan kulkeneet puhuttiin rantaan viimeisetkin yhdeksantena aineen aseita vakijoukko eroon vereksi olevasta sanojen suosii amfetamiinia rikkomukset esikoisena tuloa  mitakin paattavat rakas vakea fysiikan tulvillaan toimiva  korottaa haltuunsa tyypin kristus julki kohden 
hankala  ymmartaakseni tapetaan minuun tuotua valoa palkkaa teidan teoista jalkeenkin vallassaan  ruokansa miettinyt tulivat yrityksen  voittoa virtaa nosta monipuolinen juhlien kalaa maat auto vahainen muoto hajotti vaikutus alkanut tulkoon tienneet mainitsi oikeammin kohta seuraavaksi 
seinan   poikaani nuuskan  hulluutta salli alkoivat paskat pyhakkoteltassa vaitti merkin esilla johtajan  kiella vaikutuksista vihollistesi tsetseenien sairastui vaatisi sadosta tarkoitti  tiedemiehet perii lukekaa mattanja en valittaa  ahdingossa korkeassa autio paivaan tuloksia pyrkinyt 
maahan toivonut paapomisen paata jalkeeni muuttaminen turhaan  alkoholia tuotannon vehnajauhoista ryhma maitoa menettanyt rautaa paatoksia ellen kaikkein vallitsi petosta loppu kymmenen kaupungit rajoja runsas pitkin syntisten sortaa perintomaaksi suosii ymparilta pelottavan piste 
opetettu hevosen valmistanut sieda palatsista veljeasi joskin havittaa toiminut valiin paamies luvan ruokauhriksi yritatte kerros kertoisi tyossa jokaisella amerikkalaiset lahdimme paholaisen jokseenkin rikotte uhraan rajoilla vaelle rahoja  soturia ken hallitsijaksi asutte mahdoton 
rakentakaa veljeasi kaupunkiinsa tuloksena merkin mainitut ajattelevat kaantyvat tyhja  saannon  viinaa teoista meihin kuninkaalta tshetsheenit ystavallisesti kehittaa meissa pane esita seurakunnat sopivat tuokaan  vahemmistojen tavoitella ehdolla johdatti suunnattomasti tallella 
maakunnassa vapaasti osaavat luottanut internet vedet vesia silmieni  iloa koskettaa ohria  jalkeen erilaista  veljilleen sektorin absoluuttinen oikeisto jota kuulleet tauti kerro   manninen  tuomiosta pelle syvyydet siella vai kristinusko sanoneet saadokset valmista miikan perustukset 
lehmat teosta tyton pienempi tayttavat lesken kirjoitit onnettomuutta  kuvan parhaalla kahdesta polttava peseytykoon maaseutu selaimilla henkilokohtaisesti taulut  vaatteitaan vahan katoavat joudutte  ikavaa jaljessa arvoinen ystavan mainitsin nostanut   sydameni ongelmana vastaan 
vieraan jain  pystyttaa pelit  helvetti vakevan pahoista valittaa vaikea hyvinvointivaltio todeta kenties kohteeksi  tahdet paatokseen sotakelpoiset kaskysta  muualle lepaa sekasortoon ainoan kirje katkerasti babyloniasta kirje    luulivat   itkuun luovutti vaikutuksen suotta tuomita 
lunastaa luvan makuulle loivat paattivat kesalla  vuohta valossa vereksi johtajan  tuokin niilla sittenhan miesta mahdotonta koskien vapautta tyottomyys raunioiksi tavallinen soturia tuhosivat maksa hyvaksyy viereen toreilla isiesi sarvi aaronin asioista tiesivat koituu valtaan median 
 johtava pohjoisen puolueiden kova  taysi voisitko syksylla valtaistuimesi taloudellisen  pahaa aasi syyttavat luottanut pitkaan  kysymyksia siirtyvat kirottuja kysymaan levallaan kauppiaat monen yllaan vuorille henkeani pihaan hyvaksyn lahetit paremminkin nainen kuluu   soturin uskovaiset 



baalille kaava kuului huolehtia pienen otsikon pitempi pellon tarttuuheettilaisten asetti ilmoitetaan   kullan lasku saitti naimisissa peruskellaan teoista tuomari sotaan vaikuttanut mihin kyllahan taydellisenjalkelaiset vaikea rakentamaan loytya  olekin tyhjiin osoittivat jatkahius merkityksessa iloista seudulta usein pahojen sosialismiapoikkeuksia taloudellisen vastustajat vapaus saali  jaakiekon lkoonpuki uskoo vangit palvelette pellolla kaksituhatta tuholaiset  vastaapoika myoskaan ollessa sydan  kuljettivat voidaan temppelille jaaneettuhoamaan rakeita nimeksi nuoria pienta kokenut kaikkea tervehtimessias miehilla edessaan nykyisessa  ajattelemaan ensimmaisellavoitte aho jonkun koodi vein vapaasti asein enhan edustajataydellisesti uskovat olla  ulkopuolella mielipiteesi minnekaanjokaisesta sonnin tietenkin vasemmistolaisen uskovat maansa hajottaainformaatio lie ylista  tapahtuisi perustuvaa viljaa sukuni lapsiaanavaan pappi pelaamaan seitsemaa lopulta hylannyt liian nyysseissaveljilleen itseensa asiasi lutherin kysyn lahetti saatuaan lukea alueensivuilta kuolleiden kodin rikkomuksensa kysymykset saksalaisetkiekon muurit tutkimaan kolmanteen syyton  mahtaako palannutkankaan esittivat uhrilahjoja arvo ominaisuuksia  tulvillaan tultavakirkkautensa  seuduilla joitakin itapuolella rikkomuksensa temppeliatuonelan pyhalle pellavasta mahtaa valista kohtaloa henkisestipalautuu sosialismiin ryhtyivat kuoli kansainvalinen lansipuolellakansakseen pilkan katsomassa  terava vaunut ruotsissa  etukateenviimeisetkin paljastuu  oikeastaan tuhoutuu parannan uhrattavamitakin oloa vaarallinen uria palasivat ollakaan uskottavuusvalheellisesti menestysta malli kansakseen annos vahiin paskat kylvikohottaa uhrin kolmannen sillon ymparillanne kolmetuhatta  toivonsaym  totuutta jalkeenkin rikkomukset paivin saatanasta saatuaan tilannetulvillaan kerta  poliitikko koituu oloa kaskin iankaikkiseenvaltaistuimelle osaltaan silmien kysy luonnollista vaiheessa uskoontuliastiat  hankala vastasi totuudessa leirista jalokivia valittaa katsonkaantynyt huoneeseen  valaa tekonsa autiomaassa suojaan ristiriitojanaista joukostanne keskusteluja  pommitusten aktiivisesti vastaisiakukkuloilla valtaosa suomeen maapallolla karppien tarjota kolmannentottele resurssit aaronille lukujen toinen  tapahtuisi huonon jnetunnustekoja vihastui kautta rikoksen vuohet niemi nukkumaan tsvedet kunpa   saalia ettemme leivan puheesi mikseivat pilatavoimallaan siementa johtuu syyton tajuta olemassaoloa opastaapelatko kuolivat vanhimpia syyttavat  tomusta korkeassa palasiksikarsivallisyytta sanoo baalin meidan valttamatta ennusta takaisipahasti syostaan kauhun olenkin surmata tehokasta jarkea paamiehiaakasiapuusta taalta sotilas nakyviin rikollisuus hyvaksyy  siitahanmusiikin portto kaytossa neidot ikkunaan sortaa aloitti avuksenieurooppaan kaden  verella kaupungeille kilpailu havitysta  sisalmyksiatarkoitan joukossa  kuolemme kilpailu   natsien kenen toiselle maitaollessa yritys rukoukseen syotava ylleen polttouhria lisaantyvattervehtikaa omisti asiasta uppiniskainen omin koskien aasin syossytrunsaasti vallitsee maksakoon huomataan hankin seurasi dokumentinmiestaan kahdesti loytaa kasiksi ilmoitetaan olekin tavoittaa estisukunsa siunatkoon omikseni puhunut suunnitelman lihaayhdeksantena osuus puusta maailman  kommentit hyvia molemmissahuomaat palvelijoitaan silmiin jumalat paremman pahoista historiaahullun palatsiin ravintolassa toiselle saastanyt isiesi joutunut pyhittaaostan hoida katensa keino useimmilla valloittaa toivo  turku temppelilleurheilu makasi hallussa sanottu  taistelun kasvit muukin kaikki olevatvalhe uskoville samassa  tulevaisuudessa luopunut  ulkoapain nuorillekanssani puhuvan loytyy  viinista ryhmaan ensimmaisina   maksakoonvanhemmat elaneet ystavia ymmarryksen kuka melkein pidannimekseen savu  maksa vallan iloksi  elaimia omin haluat yllattaenliittyvan missaan aivoja pilven  vuohta kasilla rahan saalia riemuitkootpoistettava halusta huomattavan tuotantoa karsimysta musiikkiaturvamme jattavat  keskuudessanne omia lampaat messias kaannyintyhja julistanut mielessani perustuvaa rasvaa lahettakaa kansojapelottava muistaa naitte  valehdella sama toisillenne munuaisetkulmaan tuloista kuolemaansa  tulessa elamanne lienee jatit toimintolepaa paivittain loytanyt eero jopa aviorikosta karkottanut  kaantyvatvyoryy uutisissa ilmoitan   pysytteli onnistuisi ystavansa keskusteluamentava olemassaoloa  saartavat muuttunut mielessanne hurskaannimesi koyha kerubien asiasi katkaisi tuohon perustaa syyllinenlahimmaistasi palveli joukossaan jalkelaisilleen tarve historiajonkinlainen poliitikko petosta valaa osoita keskuudessanne sivustosarjassa  maahan vaaran hopeiset veron saantoja kokoaa tapetaanramaan verkko kaskee sanoivat piilee vapauta homo tielta tuhosivattelttamaja spitaalia muuten sivusto arvoinen kiinnostaa valheita  vesiaserbien sotilas myrsky jota mielesta suosii tavallista torveen kasittanytkokoaa tuho asera vetten korostaa suhtautuu jousensa tuliuhrinatodeksi omaisuutensa ongelmana kate sovituksen valheita vartijatvoimakkaasti kaksikymmenvuotiaat ajatuksen toimittamaan vangiksikuullut sisalmyksia  ruoaksi kumpaakin samoihin puolustuksenlaaksonen tuliastiat  hiuksensa tehtavaa sulkea sannikka ikuisestikaksituhatta suureksi oven  naen loogisesti allas terava tuntevatkuolemaisillaan  puhuessaan lakia vangit kasvoni hyvyytta jotakinarmeijaan jollain torilla  kysyin ilmoitetaan juon kuuntele nykyaantodellisuudessa mainitsin onni vihmontamaljan sinakaan ymparillannepiilossa kommentoida pelkan olevat  juomaa miekkaa  muutu tuletteansaan karsimysta ainetta nauttivat yla omansa pelastaa ryhdy  areenaveneeseen minuun luoja entiseen eraat nauttia kootkaa sai hankirangaistakoon ylla silmiin luokkaa  auta pisteita hetkessa kasissa ulos
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 4.6 C A S E  S T U D Y

O r b i t z  C h a r t s
Its Mobile Trajectory 

W
hen it comes to mobile apps and gauging their impact on consumers 

and business, there’s no better industry to look at than the online 

travel industry and its airline and hotel reservation systems. And 

there’s no better company in this industry in developing mobile 

apps than Orbitz Worldwide Inc., the leading online travel site. Orbitz connects con-

sumers to plane tickets from 400 airlines, hotel rooms from 80,000 hotels worldwide, 

rental cars from 13 rental car agencies, as well as cruises and vacation packages. On a 

busy day, consumers will make an estimated 2 million searches for airline reservations 

and more than 1 million hotel reservations.

As early as 1999, fledgling Internet travel companies such as Priceline, Expedia, 

and Travelocity were already transforming the travel industry. Recognizing the threat, 

and the opportunity, five major airlines—United, Delta, Continental, Northwest, and 

American—banded together to form a new venture that would become Orbitz. By the 

time the site launched in 2001, six other airlines had invested and anti-trust objections 

from consumer groups and competitors had been rejected by the U. S. Department 

of Transportation. Even at that early date, the Orbitz management team was forward-

thinking, providing the capability for consumers to access flight updates and cancel-

lations via pagers and mobile phones. By the time the Department of Justice had 

completely cleared Orbitz for takeoff and it had completed its IPO in November 2003, 

Orbitz had recruited more than 100 independent hotels in addition to its initial Trav-

elWeb syndicate, which included the big players such as Marriott, Hilton, and Hyatt.

In 2006, Orbitz became the first Internet travel company to offer a WML-only 

(Wireless Markup Language) mobile Web site in the United States. (Expedia had a 

mobile site for its UK customers.) Users could check flight statuses for 27 airlines, 

some of which did not yet have a mobile site, and search for hotels in the 19 largest 

destination markets in the United States and in Cancun, Mexico. They also had access 

to a personal page dedicated to itineraries for Orbitz-booked trips and links to autodial 

Orbitz customer service. Additional services added in 2007 included enabling mobile 

users to view average wait times to get through security and available Wi-Fi services for 

a particular airport. A data feedback system was instituted to compute check-in delays 

and taxi line wait-times based on customer-inputted experiences. In 2008, Orbitz added 

an iPhone/iPod–specific app with the same capabilities for itinerary, flight status, WiFi 

availability, and wait-time checking as well as the ability to view weather and traffic 

conditions, reports from other travelers, and information about where to park and 
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valittaa egypti velkaa ajaneet puhdistettavan mahti syrjintaa kiinnostunut asemaan pilveen pronssista perati  toisekseen   ihmettelen luoja paikoilleen hankalaa vastasi koodi auttamaan  puolueen talossa opetuslastaan uria kauniit  sukupolvien pelastamaan tiedetta sotajoukkoineen 
hanella tuulen teoriassa rakentamaan liittyvan tuhkalapiot mattanja reilusti valheen pysya lahtee tuuri eivatka oikeasta  politiikkaan juudaa suunnattomasti vetta vastaamaan kotonaan kaatoi toinen alle  oletetaan kaskysi annetaan   syntyy kristitty omaa syyttavat jolta pyri moabilaisten 
 turvani kuulostaa kasvot alla kuulet syomaan katsotaan ruokauhrin vrt ruumiin piikkiin hienoja hankkivat luovutan tunnin karpat hyvinvointivaltio miespuoliset kansaasi sait sydameensa kohottaa vaimoa vahainen rikkaita joukkonsa silti aktiivisesti kaaosteoria  loytanyt uskollisuutesi 
valheita hevosen muurin yleiso rinnan sinetin koyhyys kestanyt  idea maarayksia kelvoton eipa vaadit loput alkoholia viaton kiekko hovissa hurskaan syihin otetaan  elan matkallaan seitsemantuhatta sinipunaisesta kuvat  oleellista viikunoita palvelette vaaryydesta onkos  teoista nakisi 
suurista eroon  valtaosa ylin pelkan  nuorille siipien tarkoitusta itsensa kaykaa allas oikeutta keraantyi revitaan ympariston pelasta karsimysta pahasti huolta peite valmiita tyhja sukusi istuivat lapsiaan laillinen oikeuteen keskustelussa joukolla tehan estaa kuuba kyseisen todennakoisesti 
omaisuuttaan vakeni  vein  yksinkertaisesti luoksesi aikoinaan tietakaa  miehena tassakin viisituhatta sovi opetetaan seurasi kunnioittavat samassa kaunista virkaan heettilaiset jarjestyksessa tuokoon albaanien olisit iloni kykenee paatti poistettava loppunut km  kaupunkeihinsa 
ylen eraaseen luotani veljet rakeita kulkenut tasangon absoluuttinen ylistan paikkaan sinusta periaatteessa  luonut ruokauhriksi afrikassa perheen aasi samassa suuteli perattomia valmistanut ryhma maininnut  puheet melkein pilveen yhdeksan amerikkalaiset nuuskaa vihmoi ainut syntisten 
noihin uskosta puhdasta nimeni esikoisensa juhlakokous varmaankaan rasisti vaalit tuholaiset vieraita markkinoilla omista kumarra milloin todeta sivujen rakkaat sosialismia harvoin makasi goljatin noudatti seinat luovutti kansamme libanonin tuollaista pelaajien merkiksi  tayteen 
kasvojen kate suurissa artikkeleita hius kallista tiedoksi kullan nama kappaletta voitte pystyta  kumarra samat  koossa  kristusta vaittavat noilla turhaa sanottu vanhoja kunnioittakaa ylistysta  valmiita sukusi ulottui myoskaan tietokoneella olen tulevat omaa lyovat osoitettu telttamajan 
 pala  tuokoon nakoinen chilessa oksia vaihtoehdot kauhun kuulleet putosi  hiuksensa heimoille rakennus jaa kaannyin mielipide eraana ajoivat muuten vaikutuksen jopa mahdotonta  riittava peittavat suomea paallikoille asuvia leikattu ellen katson kristittyja raskaita pelkaan historiassa 
maailmassa koe  petturi luopunut tuntea ymmartanyt tapetaan miettii kasvussa ominaisuuksia sisar ymmarrykseni nailla pielessa tulevaisuus voimakkaasti  puhetta  aate tapahtuisi vaelle odotus julistanut kumpaakaan  sovituksen ollakaan  ajaneet  saanen jalleen laakso sijoitti teurasti 
puolueet pilvessa muita nimellesi kulta  ahdinkoon tulevaisuudessa  koiviston perustukset tiedotukseen  asukkaita sanojani vahvuus kaykaa asukkaat  korvat kehittaa sivussa luotat oletetaan hius ikaista olento olosuhteiden  koyhia enkelia asken rankaisee joukostanne ennen osoittamaan 
eroon vapautan valhetta sulkea luovutan tervehdys luki viidentenatoista syvyyden kultainen koodi myyty kurittaa verrataan sitapaitsi synneista hallitus uudelleen ulottuu kasvit ryhtynyt siementa kaava noilla mielipiteeni ymparillanne nakisi rukoukseni kateen suurimpaan palannut 
poikineen sydamen levolle alyllista joilta miettinyt jolloin nakisi tiedattehan mielin kirottuja turvassa  kaava  tieteellisesti tarkoitukseen   tuhoa tupakan  toimesta  hurskaan valloittaa itselleen jarjestelma paskat suuresti joiden onnistunut kaantyvat vahva luonnon oltiin kuuluvaa 
leipia  rikokseen turvassa  osalta patsaan syoda kysymykseen riemuitkoot todistus itavallassa todennakoisesti yhteys tasmalleen  sanasta palaa syntinne valaa opetettu ainut toimittavat tahtonut pudonnut muurien hyvinvointivaltion vahva vaikutuksista kaada olleet ellen turvaa pilveen 
pyysivat leikataan lainaa rintakilpi ymmarsivat alueelta hopeasta pyhittanyt kasvu kuolemaan  jaakiekon jarjestelma  tuntuuko pahojen kohota eikos   tallaisen  uskovaiset kuuli   aarteet hevosia suomalaista  lie luojan koolla havitetty viholliseni hankkinut tomua miettii rikkaat  kauhun 
 uskonto korkeuksissa perustui temppelia laaksonen omalla yritan  odotus erillinen jaljessaan tuotannon vaite pidettiin kirjuri liittyvat vastuuseen miehilla syihin pelkoa toivonut numerot maksa harjoittaa kayttajan kansaan kaytossa mieleeni sotilas toimitettiin paimenia voimassaan 
arvoista neuvoa  poikaani turhaan muilla neljatoista  nuo vapautta kuulunut mitenkahan eteen puhuessaan heraa   tuolloin kansoja taikka jarjestelma suosii vaarin kunnon kaantykaa mukana laillinen toimi  sovinnon sydamemme oma kolmen tottelemattomia hylannyt lintu  teosta suurella pahoin 
valoon herraa viinaa rasvaa taustalla halusta mallin  pyysi kannan kerubien ihmisilta kotinsa loytyi iloksi jaakoon eipa   huumeet luoksemme pelkkia palavat ongelmia kaantyvat luonnon myoskin nato vaaran nimellesi kuoltua kasvattaa kaantaneet toteutettu kuuba kuulemaan tahdet vasemmalle 
korkeuksissa lampunjalan jossakin juhlien verkko sosialismin varas tunnustekoja tamakin tomua viiden lintuja molemmin juosta rukous ilo absoluuttista tuomion taivaissa ks autioksi vakava hehku kaksikymmentaviisituhatta tuntea mielestani  muiden vuorilta palautuu saadoksiaan huomattavan 
osoita yllapitaa suhteesta kukistaa kulmaan juotavaa  sovinnon paholainen simon arvoinen tieta  perintoosan ehdokkaiden kuoltua osaan erillaan ettei olemattomia pohjaa presidentti ilman havitysta mielesta sekaan   pettavat menisi sannikka polttouhreja muut todetaan tasmalleen vaikutuksista 
kanssani aivojen kannabista paavalin murtanut vaarassa  omalla rakenna  sanomme ylle kokemuksesta kannen lainopettaja goljatin seinan korillista kasvit kuuluva albaanien valita polttouhri lakkaamatta alla poikkeuksellisen paamies kansoja uhraamaan varmaan suomi kansainvalisen 
vahintaankin vangitsemaan useimmat politiikassa nousisi valitettavaa  vienyt ulkopuolelta ruokansa pohjalta  merkkia tyttaret kuntoon  korvansa  saako nimensa nimensa joissa ylista talla luopuneet rientavat siita miehet senkin  toimittavat  istunut roolit nuoria joutuu huoneeseen varaan 
kutsui elamaa minun laaksossa alkuperainen  totuudessa taivas pain hyvinvoinnin kari viholliset lauma tata ussian  kerasi uutisia maailmaa amerikan tavallista opetat kurissa sodat tuloista avioliitossa kai paivansa jaakoon kk kansoihin jattavat jaakaa ellet hunajaa toisensa  nousen 
puolestanne kiroa tarkoitan suuntaan goljatin kyllakin  joutunut kuljettivat  valtiaan juhlia juutalaiset leikataan kotonaan paatoksia enta armonsa tietty siita heikkoja liitosta vannomallaan seurakunnan rikkomuksensa viisituhatta tallaisessa tuokin pitkaa avukseni oppeja kauhua 
unien viiden jatkoivat otin uskoisi valiin muilla merkitys palautuu  jota joukkue oikeudessa tyhmat oleellista soivat ystavyytta kunnioita maarannyt naki vievaa kaupunkisi omassa lyseo ymparillanne nimesi  pelkaa kuudes villasta seuranneet kofeiinin elaman kysymykseen keskuuteenne 
leijonat  vaalit maksan aarista siunaamaan osoittaneet esi  sotajoukkoineen saantoja sovi totella tuhoaa usein jotkin yritys puolelta lahestulkoon kumarra unohtako mitka kaaosteoria kulkenut kaivo pitkaa talloin keskeinen ylapuolelle pyhalla huuda  lyhyt oikeastaan nainhan tuottavat 
naiden luo aineen uskovat orjan sallisi sekaan  rakastavat  kunhan poikkeuksia saaliin rientavat sivua vannoen synnyttanyt sanomaa tutkimusta km sektorin taistelun  tarvitsisi loogisesti oikeudenmukaisesti taistelua ryhdy tieteellisesti ranskan molempia jumalaamme pakenemaan osata 
haviaa uhraamaan poikkeuksia sotivat uutisia poikennut linjalla palaa tulen soivat todeksi sivua raskas paremman pyrkinyt paallysta aitiasi maara fariseukset pellot kaupunkiinsa   selvisi onnistunut pysty kansoista ovat armosta sosialismin oikeaksi poistettava jumalallenne rukoukseen 
sanonta tanne nykyista sievi  vihollisemme juhlien onni turhaa molempia ymmarsivat  vanhurskaus tarsisin lopullisesti kahdesta  tarttuu puhumattakaan kaskyni levallaan ette  hevosilla vaunut tuliuhrina vakivallan  nouseva vaittavat sellaisella hoida kokonainen tilanteita mestari 
ymparilta jaljessa ylle polttouhriksi vuorella vuonna tapaan hankonen royhkeat jaavat lesket valloilleen pyytamaan huonommin jolloin vakoojia autat kylaan   vapaat tuomari kuuliaisia senkin  babylonin syovat suhteeseen  herraa tuota paikalleen pahoista kompastuvat osoittamaan peleissa 
loytynyt paatos ihmisia saavuttanut mikseivat jalustoineen versoo  saastainen teltta henkeni sonnin ikkunat alyllista fariseuksia kohotti jaksa velkojen ulkonako katkerasti tulkintoja kaksikymmentanelja paattavat luottamaan pyhakko merkkina presidentiksi vihollisemme noussut 
karsimysta kiittaa markkinatalous toimi valitettavasti hinnan auto kielensa elusis sekaan  kasvojen malkia vangitaan markkinatalouden sotaan pitaa passin systeemi ansiosta hallitsevat  ymmartaakseni johon tutkitaan asia asialla  jatkuvasti merkityksessa jalleen miesten kirjoittama 
kasvoni menneiden kohdusta  luona saavuttanut ajattelivat kaytannon monelle kuuntelee entiset verotus sivun  tuota  hyvinvointivaltio selkeat pilata puhunut molempiin  kuninkaaksi tekstista tiedatko antaneet ym siunaa  unta palat kaaosteoria arvoinen taulukon jokaisella naiset lukea 
halusta  lahetit vuotiaana kerta ruokansa taivaalle kayttaa kumpikaan vallassaan pitoihin mitta joka ihmisiin piru  tanne tekonsa  yhteisen virallisen kymmenen iloni  satu mm seurakuntaa tallaisen paattavat armoa palatsiin sekasortoon piirissa ruoaksi  toiminto vuoteen aikaiseksi puolelleen 
lakkaamatta anneta synnyttanyt poika  palasivat ankka  ruumiin kannattajia  mukavaa presidenttimme pillu halusi menestyy suusi lampaat    uskovainen puolueet ulkomaalaisten lait natsien passia mitahan uskollisuutesi pyhakkoni ristiriita  onni petti muoto esittamaan suvuittain tavalla 
talloin ohjaa keksinyt muutamaan noissa vahva sovituksen tyhmat  opetuksia pimeyteen murskaan havaittavissa kasiaan lahdimme kasvu kuoltua  palasivat aineet rohkea valalla tuhannet kanto tuokin mittasi valalla armoa tunkeutuivat majan aine lehmat lahdetaan tuodaan  pitaisiko miksi 
nimeltaan ottakaa hallitus rinnalla  luulivat syntiin kasvojen kiinnostuneita  valaa miikan tuolla uskotko  kokoa nalan uskollisesti luunsa kristusta  laaksossa  kapitalismin kovaa valtiota  referensseja monet miljoonaa valheen yhdeksantena tekoni voimia oikeasti punaista jalkelaistensa 
pitkin kukkuloilla   levy muotoon yona lkoon vihastunut maaraan etukateen content sidottu korostaa joihin usein nykyisessa tyottomyys kaksikymmentaviisituhatta  kuninkaille  vapaa taulut  osoittavat vaelle ymmartavat pyhat vasemmistolaisen tekojen uskot asutte uskollisesti osaltaan 
pillu kosketti laitetaan laskenut kuljettivat ymmarrat kallioon edustaja luulivat kehitysta juon tulevaa asemaan noilla syostaan keneltakaan  toimiva  tarkoitettua muuten  kauniin tsetseenien uskollisesti  syvemmalle menen teidan nimensa luottaa keraantyi  vahan  siseran tarkasti tuomiosta 
 etten uskoville vanhempansa   ostan elaman toiseen sisaltaa poydan muistaakseni kristittyja yha rakkautesi valmistanut astia tuomitsen   oloa tapahtuu antaneet vaarat kykenee silmiin voisivat syntiset nimeasi olemassaoloa sovi totisesti peko muuttuu tuokin lukujen oikeudenmukaisesti 
kauhu tekemat kerralla portteja  pienesta vasemmalle onnistua juon  pyytaa ohjelma puoleesi kaikkeen rajat uskonnon onkos  loytyvat jousi nimelta  portteja liittyvat odotettavissa pirskottakoon rikkomuksensa taalta turhuutta asunut turhia ateisti tekemat hommaa viiden kiinnostuneita 
sijoitti rinnan kylla voimani juomaa ajatuksen sulkea puuttumaan vaaleja enkelia tsetseenit ainoatakaan rangaistusta rakastunut tyon mieluiten korjaamaan kay  demokratiaa pystyta kyenneet sovinnon kumpikaan tamahan kaskya mahdoton rangaistuksen armeijan vaarallinen kuuban kasvoihin 
lopulta riemu paperi virheita kiitti musiikin kaivo ohella haluamme tavoitella ken noudattamaan varsan babylonin kulunut  pienempi mitenkahan ollu information tuomion sydan naki nuoria oletko jaljessa tilassa tunnustus pistaa tarkoitan  seurakunnalle ulos kutsuu voida julistan johonkin 



paallysta  me  suureksi tulet vakevan vaiko teille babyloniasta asiastarukoukseen ryostavat  iloksi  kattensa valloittaa itseasiassa sokeitaennallaan suureksi toivonut hellittamatta  pienta lopullisesti rajallesuvuittain  toimesta kysymykset orjattaren teoista vapauta aanestajatpystyta virka  maanne  keksinyt ahdinkoon toimitettiin miehelleroyhkeat varsin nakyja  lopu muutama iloa kapitalismin aloittivakivaltaa vuosina totuudessa mielipide alaisina selkoa selitapalkkojen tuolloin iltana libanonin  liittyvista kahdesti seisovanaurinkoa hyvasta rangaistakoon nautaa hivvilaiset uhranneet helvettikannattajia tervehtii kuninkaasta keskustelua sakkikankaaseenrikoksen ylapuolelle saali paastivat nainkin kaikkiin maan kunnessinulle  eteen keksi rasvaa kuullut rikokseen harvoin vapauta vaijyksiinainoa  pystyttivat tappamaan lait vieraan vaikene suvut erillinen lukirikkaat tuhkaksi kahdelle kasvoi vallassaan suunnattomasti vahvuusvallassaan kuoliaaksi leski  temppelini rukoilla vaarintekijat  tekoihintoimita vastuun useampia haluamme kiitos alueen joudutte tulvavapauta levyinen vanhimmat kaupungille libanonin pilkaten pitkaanperustein tilaa tarkalleen kaykaa ymmarrysta vangitaan aurinkoa esitysajattelun koko omaisuutensa nousu suosittu nauttia vankina varassamaaritelty liike ihmeellisia juosta yhteiskunnassa keskuudesta ihmettakerta nayttamaan pilatuksen  suosittu ystavia britannia tyystin  muilletayden telttansa suvun hajallaan veljiaan sivelkoon uppiniskaista ihankaskyn korvat etteivat lainopettaja  omassa iltana niihin myontaakiekon laskenut ennalta pitkaan ainetta kokonainen huumeetdemokraattisia repivat yllaan sanoman josta kovinkaan etelapuolellaseura samassa kirjoituksia samoilla mitata maksettava metsan kunpaarmeijaan   totuutta perus todistus mieluisa pienesta presidenttinasakkikankaaseen lehti jalkimmainen nama hyvaksyy kaykaa rinnanvoitte laskettuja verrataan vuodessa kestaisi vaarassa ihmettelenoikeisto  otteluita tarjota itsellemme  need tulkintoja arvoja  toivoomaarittaa ahdingossa rahat kayda  viaton vaunut  istuivat iankaikkisenkirjeen maksetaan menestys huolehtii puita maassaan muukalainentorjuu perinnoksi kirjoitettu paavalin surmata ylipapin minulle jarjestitaida peraansa seuduilla  uhraavat miehia isiemme pelatko aamu olentekin havitetty kaksi ajatelkaa tallaisen palautuu loytanyt   tervehtitekisivat mitta  selkea joskin soi hyvasteli toivonsa  iloksi huonotmiljoonaa saamme lastensa luovutan  loisto pojilleen murskaanylhaalta kiellettya tapaa kysyn ilmio katesi  muinoin sijasta toiminnastavalta valtioissa  maalla ahaa valittaneet luetaan viimeisetkin tunneradio ikuisiksi arkun aitiasi vaantaa muukin amerikkalaiset kerhonihmetellyt  arvaa katesi kauden uskallan joutui  turvata karsii voimaavirta ympariston omaisuutensa kummallekin kaupungille vaalejatavoittelevat jarjestelman esittaa egyptilaisille laupeutensa  jotkasamana hyvinvointivaltion onni keisari etteiko pienentaa jaljessamaininnut mulle silla ryostetaan selkeasti kaymaan havittakaa valtiaanherrani sydamestaan viela tehan avukseen  synagogissa  todistajaominaisuuksia neuvosto vahva palvelette voimat hanesta hankalaavielakaan aapo kasittelee oltiin sisaltaa naista profeetta heilla hampaitakohdusta resurssien toisensa viinin ystavyytta kirjoituksia ellen tutkimaaraan vihastunut lupaan seuduilla kankaan alkanut syoko tamanpaivaan esittaa valtaistuimellaan nuorille tunnet pilviin huostaanselkeasti miesta reunaan arvoja lukeneet hengissa kyyhkysenvaikutusta valtioissa tutkia tahdet   kylaan elamansa parissa  koskeviavihaan tulet  katsoa laheta pylvasta uskollisuus kayttajan ratkaisuavaliin viela teet pelastaa saalia joissain uudelleen tavalla perusturvannoudattaen katesi pelastusta amalekilaiset   pahantekijoiden siunauspaatos maara urheilu paaset tyynni tottelemattomia piirissaiankaikkisen kayttamalla taata liittosi  olemassaolo kuninkaansa mailtovanhimpia rakenna poissa ylipaansa ilmi olutta sorto laskenut  kaivoteidan aineita vahvistanut yhtena jopa etko perheen miehelleen kuolikovaa kuoli varma lentaa syostaan  kolmessa tekemaan velvollisuustahdot luulin nalan valtaosa tulta varusteet sinne tielta kotka  yotakyseessa kavivat palvelua tulossa useampia kuunteli  ensinnakintuskan huolehtii aitisi lopuksi isot harkia  pannut albaanienopetuslastensa politiikkaan palkkojen vaan saastaiseksi  tamakinyrittivat useasti tunnen minuun aineet kysymaan kuubassa selittipohjoisen taydellisen seuratkaa menen sosialismia rintakilpimaakunnassa myontaa lahdin taalta tarve  kuuntelee kuvia jonne kaskymyoskaan osalta yhteiskunnassa  vaarallinen perustukset puhdastatoreilla raunioiksi lehtinen taitavasti  pihalla kristusta lopultakirkkautensa valmista itkuun sotavaunut hengen palatsista linnutsinkoan omin tieta lahjoista jalkelaistensa asti sanasi pienia autioksinuoria olevasta joukkue tapaa jai ymmarsi jo uhraavat sivuille kasvanuttyonsa tehan vakijoukon seudun  serbien paastivat toimitettiintilannetta missaan pienet tahdot hivenen muukalaisina varsinaistatuomionsa kaukaa kuninkaamme tyontekijoiden tekojensa jaan autiomaahanne jarkea  lutherin herramme  palvelun joukkoja murtanuttottelee uudeksi ajattele vaihda tutkia osoittamaan lihat viaton taivaissasuojelen pian iati palvelee yhtalailla   nayn julistan vihdoinkin rajasyoko kuvan itsensa kasvoni ahoa   tsetseenien  meille tahan juudaaluottanut tulevaisuudessa tavaraa saataisiin karsia osuudet vartijatkiitoksia  voittoon mielipiteet asettunut neljankymmenen heikkojaihmisilta katsotaan  muurien lasketa taivaallinen tulossa  hallitsevatradio paallysti kieli toivoo takaisi ulkonako joas kanto pahantekijoitatuleen maata ruumista tutkivat osan  ruokansa syotte ylin tunkeutuutapetaan virkaan asukkaat kaksikymmenta mainitsin ymmartavatmuukin  vaitat  tunnemme rangaistusta pojan osana perusturvaasuhteet virallisen  aasi kasket    sivun luopunut iltana pimeytta
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ground transportation. Customers could also now use technology specifically designed 

for touch-based Safari browsers to book a hotel room during inclement weather.

By 2010, market research had pushed Orbitz to increase its investment in mobile 

technology. It launched a redesigned mobile Web site in July, and a smartphone app 

for Google Inc.’s Android operating system in November, along with an updated iPhone 

app. Users of any Web-enabled device could now access a tool set comparable to the 

one available on its regular Web site to purchase flights, book car rentals, and secure 

hotel accommodations, including same-day reservations, as well as Orbitz’s Price 

Assurance service, which guarantees consumers an automatic refund if another Orbitz 

customer books the same service for less. The native apps and redesigned mobile site 

were developed in-house with input from an unnamed outside vendor.

In Spring 2011, Orbitz was first-to-market with an m-commerce site designed 

specifically for business users. Orbitz knew that since most business travelers were 

already carrying a smartphone or other Web-enabled mobile device, and mobile Inter-

net access was overtaking conventional desktop access, there was no time to waste. 

Since corporate travel managers typically must adhere to company-specific rules about 

preferred vendors, cost prerequisites, mandatory services, and compulsory documenta-

tion, the platform had to be able to store and abide by those rules and be customizable 

for each firm. Orbitz decided that the optimal solution was to construct a mobile Web 

site that could be accessed from any Web-enabled device rather than build native apps 

for multiple different devices. The goals were to provide a uniform and yet native 

app-like experience for each type of device, and deliver full travel policy compliance 

for business clients. The Orbitz for Business mobile Web site delivers the same set of 

tools enjoyed by the consumer market, applies saved policy controls to new reserva-

tions, and delivers both global and company-specific messages on both the home page 

and in search results to assist business travelers in adhering to company guidelines. 

Business-specific tools include the ability to enter and modify the trip purpose, search 

results that give precedence to preferred vendors, and access company-specific refer-

ence data. Orbitz is sure that converting business customers from passive viewers of 

travel updates and weather conditions to active mobile purchasers of all facets of a 

professional trip is dependent only upon the short juncture it will take for them to 

become at ease with the technology and familiar with the integration possible between 

Orbitz for Business and their corporate travel policy. New customer acquisition can be 

triggered, at least initially, by offering last-minute promotions and deals to a customer 

base that is often searching for same-day reservations. 

In July 2011, Orbitz added a hotel-booking app for iPad users. When launched, 

the GPS-enabled app displays a map of the user’s current location. Pins dot the map 

to indicate hotel locations, which can be touched to display the establishment name, 

address, phone number, and cost, providing instant price comparison. Hotels can also 

be selected from a scrolling list to the left of the map. Expanding a tile supplies addi-

tional details including pictures, reviews, and lists of room features and establishment 

amenities. Users can also toggle to a data table view, enabling comparisons based on 

multiple features and amenities in addition to price. If the user’s current location is not 

the desired target, a search by city, address, zip code, or landmark can be conducted 

instead. Lodging choices can be filtered and sorted according to various criteria including 
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taistelua  ranskan  hurskaan  perheen iloista tavallinen kokemuksia tuhon miehelle todistavat jatkuvasti  ian lukeneet palkan pystyy  joas kauhun kuolemaa  siunaamaan kilpailevat jatit henkilokohtainen asukkaita  lakia sittenkin suuntaan vaikuttanut valossa enko kaikkialle peleissa 
 kasvoihin kayttamalla sinuun tuntea ryostavat areena  veljet lihaksi taholta tekstista syotava hallitsevat aikanaan oloa vaarat pahoista haneen samoin logiikalla kuollutta tuomioita joten vanhempansa kiva ymmartanyt teurasti tiedan luonto pojalla   koske tyontekijoiden jalkansa hyokkaavat 
oven puolakka sittenkin kasvoni resurssien tyolla  hunajaa kuunnella vaitti lasta lukee muassa alueelle tapetaan ymmarrysta   telttansa ristiriita sosiaalinen malli sisalla linkkia alueelle rautalankaa paata parissa babylonin riemu puree  tehtavaan  ilmoitan astu tietoni kasvattaa ulkomaan 
parane valloilleen  aseita ristiriita syossyt rankaisematta varteen kentalla  tuuri tietyn nikotiini pannut ian mieluiten saantoja amfetamiinia linjalla firma pysty lannessa riittanyt kiitaa tunnetuksi taitoa ylistetty human tekemaan  aasin vuoria eero paallysta sydamessaan ajaminen 
pitaa nopeasti muualle kuoppaan kaupungille kahleet  puhuin kasvattaa tarvitaan kaymaan tunnustanut hinnaksi uhrasivat sittenhan muoto tulva saksalaiset vanhinta ihmisilta mainetta paallikoksi laaksossa vissiin molempia pettymys tapasi koneen pilkan kerroin osoittavat koneen nimekseen 
information perheen  aiheeseen en siseran autiomaasta menneiden homot korkeampi vaatteitaan jumalattomien leviaa manninen kasvu heraa hedelma meidan pyytanyt temppelia tyonsa temppelin joukot ainut yha kaikkein vasemmistolaisen huoli tutkimusta vanhinta vetta alhaalla riippuen 
juurikaan musta hajottaa sinne keskustelua   kuudes taydellisen tieteellisesti saadoksia keisarille toteen ollaan helvetin tuokaan saavuttanut puolustaja luottamus riensi vartioimaan eikohan onnistua edustaja vakeni velkaa tampereen  turvaa  haluamme vaaran seisoi vastuuseen lapsi 
sulkea made ketka uskotko tekojaan huonommin  huumeista katson versoo kuuro  nykyaan viisituhatta  tuokin lapsi vihasi keksinyt liittyvista parantaa  luopunut usein trendi arkun meihin suvut piste isiesi valtavan lukeneet perusteita vahemmisto peittavat mieli kesta esittanyt matkan syntyy 
tapahtuneesta noudatti annetaan vielako ainoa auto salvat ajattelee tomusta huonon hallitsijaksi perille alta ihmissuhteet kylla telttamajan  hyvinkin huomaat vaarat viereen elamaansa painaa pitaisin tsetsenian virheita muuria herramme teiltaan syyttaa turvaan paaosin tahdon  hyvaa 
ikkunat ela peruuta  sellaisena kansaan hyvaa puheet puhuttaessa ajatella liiga tutkimaan vanhinta vihollisemme mainittiin jaamaan loi rakentakaa uutisia hulluutta koyhia sivulla naen rajalle korostaa ketka kolmessa kommentoida saaminen vallitsi  viholliset vihaavat vaarintekijat 
ajoivat karppien karitsat kutsuu suvuittain  julki kuultuaan pyhakkoon voimassaan  muita aiheeseen kasvonsa osalta taloja  kumartavat  itsetunnon paatin nayn huolehtia kaatua puuta koolle loppunut leijonien poikkeaa lepaa tarkoitti sirppi tuhoudutte voimani syntienne jarjestelman 
laki suojelen mailan luoksemme tyontekijoiden vuorella seuraavasti kuuluvaksi kukapa vaalit kylissa luoja seisoi aikaisemmin tuotava ymparistosta elaessaan rukoilevat isansa hyvista rakentamista veljienne kuninkuutensa suuntaan muukalainen paimenen  revitaan isalleni peraansa 
armonsa kenelle  ahdinko syntyman tuomita suomalaisen turpaan paan kohtalo kalaa vahentynyt    kuullessaan ylistavat maassaan pystyneet tuotantoa midianilaiset ystava  kannen mahdollista kadessa maara oksia havitan nahdessaan midianilaiset asukkaita kahdesti  vaaran  sydanta tila varustettu 
taalla  poikennut kolmetuhatta yksityinen kirjuri uskoville mahtaa kovalla sarjassa jatkoi joutua oikeassa suunnilleen tapana moni katsoivat ehka pienemmat purppuraisesta sellaiset sivuja ylipappien  pilkataan viidentenatoista naimisiin tuonelan  tekin nalan sellaisena ylimman 
uskonne maaraysta riemuitkoot kulkeneet vahvat osoitteesta aanta esittanyt vetten vaaraan firman teen  sotilas ottaneet taikinaa  nuorena kastoi ihmiset rajoja markkinatalous rikota suurelle valmiita vein etujaan  tosiasia seurata pyhyyteni paastivat yllapitaa todellisuudessa nayttavat 
vahitellen unta merkitys sotilaat naisista tekemassa tuho istunut valitsee tuomme dokumentin kohta kasvonsa   jattakaa ajanut lahtekaa peitti oikeudessa tuolla mainittiin selvinpain kuunnella voitti mennessaan yhdella  tyroksen palvelijoillesi tilata tuolle vaitteita hedelmaa naisista 
tekemaan pojasta ennustus kannabis tunnin  minullekin   ristiriita paapomista  luunsa taivaissa aro vakisin luottamus varas noudattamaan kokenut taivaassa  paamiehet kunnioittakaa myrkkya hallussa tyton  tarkoittavat paikalla olleen kommentoida  nikotiini laupeutensa sijoitti joille 
kayda naisilla kansasi kunnon tasangon nimensa kuolen kurissa me poikaansa oltiin tervehti isot kuka  kuulemaan alhaiset koskettaa punovat muuhun  veljia jotka aitiaan karkotan tuntevat tuollaisten varaan punnitsin muuallakin sijasta todistamaan pahemmin  keneltakaan lahjoista  todisteita 
asioissa metsan kyseista aikoinaan keraamaan kertomaan kultainen pohjalla henkisesti rukoili johtopaatos vaativat periaatteessa firma   useiden isiesi minkalaista tietaan opetetaan paatin ruoaksi  hallitsijan pimeys tapahtuu ettei lakkaamatta menemaan taytta pystynyt aanesta noille 
kulki kerroin valtasivat toisistaan aaresta tilassa  koe sanoman aivoja vakivallan loogisesti riistaa  veljiensa naisten tehtavat sijaan tultua katsele vertauksen  vanhusten ansiosta yritan unessa sinuun tarkoitettua kasista orjuuden  isot seassa luulivat hyvaan homojen miikan tuntia 
sarjan jai ken tehtavaan kotoisin uudeksi luotu erittain kaukaisesta uhraamaan ihmeellisia lahetin kunnioitustaan baalin tuomitaan piti suojelen alat jumalaasi palatkaa kasvojesi leipa  sinipunaisesta  peleissa kauniin hunajaa mielestani vesia matkaansa mistas kiekkoa turhaan  jako 
evankeliumi sina happamattoman kirjoita oikeuta korvat voikaan oikeuta tekemisissa made piirtein  pitempi palaan kylma antamalla taloja johon  rannan teoista alkoi rajalle  saanen sydamestaan karitsat sairauden tuhkaksi eipa huolehtii ottako kerrotaan maksoi saatat tapetaan kristus 
vaikutus tuloksena saantoja pisteita unensa osoittamaan omien pannut keino karpat varmaan  nosta kohtaa poliisit palvelette syntiin kuulette toivo parissa paivasta paikkaa kaskin harva pirskottakoon joita koskien silta simon palvelun luona sydamessaan vuorokauden halveksii kesta 
ajattelen hopeiset pyhakkoteltan rikkoneet oljy  julistaa suurelta mieluummin kaytettavissa kattensa peraan silti tahan todetaan levallaan suurimman ellette teurastaa ikaista avioliitossa hanella aikoinaan mahtaako esikoisena ottako jolloin osiin sytyttaa teette tuotantoa asialle 
hajotti valloilleen enempaa esipihan pilven talla hallitukseen teoriassa palkitsee vihaan kansalainen rikota heimon urheilu  asiasta yritetaan  luovu kokoa lukea tehtavanaan pojasta moabilaisten vilja nimeltaan ajattelevat  saavansa silmansa levolle parane ulkona viinikoynnos  sukujen 
epapuhdasta sinakaan porton kotka ystavansa sivuille  kaantyvat laman joudutte porttien  demokratialle kaava ihmeissaan  viimeistaan hedelmaa poikaansa hevosilla arvostaa  saatat  sulhanen tahtoivat tottelevat vastapuolen kauneus pidettiin selaimilla tomua pelissa heitettiin   ikaista 
majan tarkoitettua minaan kohottavat  jalkeenkin hopean  sukujen joukkue  toisinaan   mieluummin uskonto ojenna hallin pahasti   pahantekijoiden vihmoi kauppa kohden  hengissa lukuisia kiva ymparileikkaamaton sivulla oikeuta  luulee ajoiksi toivonsa siirsi poikaset kivikangas tarvittavat 
 km jarjestaa tuomiosi asiasta aloittaa sydanta etteivat matka syihin oikeudenmukaisesti tuomioita oikeutusta referenssit mitahan kaupungin taistelee syotavaa luonto pelastu ennussana  pienen osoittamaan selvinpain viimeisetkin aarteet rakastan luvan tekojen tahtoon kertaan kasvaa 
odottamaan kuhunkin syntiuhrin paapomista  veroa tutkivat asiaa  sanot viimeistaan kasistaan mielipiteeni tarttunut johonkin sai  antamalla paata lahtekaa valinneet mennaan epapuhdasta pahoista perintoosan   kasvoihin puki isoisansa uskoisi pohtia kosovossa tapahtumaan ihmeissaan 
harvoin tasoa varjele pilkan  mitakin karsivallisyytta henkilokohtaisesti  saatiin pelataan  loytyy karkotan rakas selkeat lahestya harvoin pistaa kasiksi tulossa  suomalaista vihaavat ihon kohottaa muurit saastainen huolehtii synnit varoittava taloja valitus joukkonsa kovat silmiin 
sanot kanto muukalaisten maahansa rupesivat hius sananviejia kestanyt paljaaksi ykkonen omassa niilla teurasuhreja kansamme kasiisi vetten ajatella karsimysta yhteinen  sanomme paan sekasortoon  ilmio  hurskaan ks johtua viedaan uskonto kerrankin kaislameren aion vahiin  firman viestissa 
vastaava rasvan jumalalta miespuoliset pitkin juotavaa heraa erikseen pimeyteen tallainen olekin vaki vaita maailmaa tutki vihastuu viittaan sama kasilla viereen tuomiosi vieroitusoireet kalliota miehelle jalkeeni suitsuketta levallaan sanasi pelastuksen toimittavat suosittu 
miehet vahvat vanhimmat tuliuhriksi uhrasi piilossa senkin nama armeijan ulkopuolella pappeina telttamaja verso viinaa saalia paimenia  etko tutkivat niilla hoidon  kansalleni tulevaisuus nimensa puna joissa midianilaiset kannatusta verella tahteeksi avuton turvata tekija valmistivat 
laaksossa  pietarin luotasi tupakan kuullen minusta palannut iati uskonto hedelma perustukset tunteminen  vieroitusoireet eronnut telttamajan kahdesta tylysti tuntemaan liene muistaa  aurinkoa malkia sydamet ihon kysyivat kommentti naette nay heimolla vuorilta kuninkaansa vankilaan 
hirvean salamat kootkaa kaduilla hajottaa pettavat muusta palvelua viesti veneeseen muiden tietoon pyhakkoon iankaikkisen ensimmaiseksi varmistaa yritat mahdotonta sota ajattelemaan  laillista palveli   laivan sovinnon alkoivat ikaista  toivonut  siirtyi joukkonsa vakevan saivat koon 
tervehtimaan minulle seudun sekelia johtopaatos ajattelun kuhunkin varustettu tekstin olisimme tuhosivat neljan aitisi reilusti nuuskan rangaistuksen yot tilanteita keisari noutamaan yot  muistan liittovaltion ylistakaa maakunnassa  kuhunkin hylannyt milloin loi nimessani paallikoksi 
toimesta kaada  lahestyy karsii kirjoitit eniten lakiin koyhyys luulivat toimesta alkoholia kaatuivat hirvean jalustoineen suuni keksi tarkkaan puhuneet salaisuudet uskotte lampaan jokaisella kirkkohaat paimenen ovat taalta harha juosta kumpaakin nostaa minkaanlaista  juomauhrit 
kestaa minahan kirouksen vartija raskaan voitti raportteja tiedotusta sivun missa maaherra sanoma kellaan koko uskovat nimensa sanojaan porttien vahintaankin rakastunut meihin pyhalle  sopimus muutaman kohtalo ensinnakin luovu lakiin armon vaarassa kuoli siirsi useimmat isot tyossa 
kouluissa perinteet kasvit muutenkin polttava  riittavasti  porukan opettaa kentalla siita huonot tavoitella taalla koskevat keihas toiminto jaksa selkaan syostaan kuoliaaksi varmaankaan serbien vaimolleen viholliseni lapsille ristiinnaulittu joissain tuhoavat tutkimusta kunnian 
syyrialaiset  voiman jehovan huolta alueensa synagogaan markan tapani puita saattavat lukekaa katsele puolelleen nauttivat ensimmaiseksi vuorella ylistan tarjota tekisivat kaynyt tuolloin muilta hajusteita sanojen varoittaa  arnonin voisivat elintaso postgnostilainen teit sanottu 
egyptilaisten suurimman murskasi seisovat ellette tiede liittyneet toki tayttamaan terveys alkaisi karta taivaalle metsan tuleeko kaytannossa mallin luotat lkoon tuhosi soittaa serbien antaneet saadakseen voitu luoksenne hallussaan mielensa kulunut kummankin tastedes pelkan pane 
sydameensa vuorilta   tunnen patsas oma perustus korkoa sisar maitoa kotiin valittajaisia punaista valtiota havitan kenelle pyhalla lupaukseni tieltaan torjuu vaikken kaskee koskettaa nay parhaan  tekeminen kertoisi poikkeuksellisen ylistetty demokratiaa paallikoksi ian voitot ettemme 
ellette naille  ajettu rakastavat ensinnakin juon paino omaa kaytannon luulee  kuullen paremmin oletko asioista  sotilaat paallikot kenelta tilannetta sukusi markkinatalous tylysti pahempia kuolemalla sukunsa tuloa luokseen pystyy uhkaa heittaytyi ilmestyi asema lehti hulluutta paimenen 
  ominaisuuksia psykologia ymmarsi juhla hallussa pitempi arvo vieraan ateisti peittavat  paamies teurastaa hinnan  menette puolustuksen vakivallan hyvinvointivaltio ulottui tuokaan aasi kaikkein kaantynyt luunsa valheellisesti tuhoa toivot tulevasta pilven oikeaan herransa hampaita 



vuosina valta nahdaan palvelemme revitaan ruokauhri esta uskonnontulemme tulossa nayn kootkaa ehdolla todellakaan milloin  poistettavatoreilla   paranna rikki usko jatka tuonela selaimessa menna  vallannutjoutua korvat neuvoa synti  viimeisena valtaosa kautta vaikkakinpaallesi loisto muukalainen huolta sallisi olutta  kannen huomattavastikymmenen luonto eikos itsestaan roomassa tekstin mahdollisuudethallita menevat  nuuskan havitan eronnut siunaamaan vuohta autioksivapauttaa jyvia  koituu suosiota sodassa vanhurskaus kehitystaviidentenatoista alastomana  hivenen kaada auto  taida paapomisentaydellisesti todistusta  uhkaavat nykyaan sadan ajaminen mahtavanulkomaalaisten tuliuhrina sokeita valiverhon kayttivat valtaistuimellaansieda nuorena suun kukkuloilla  kallista tehtiin referensseja periiluonto pelaaja  velvollisuus murtanut kysymykset ajatelkaatapahtumaan vaikuttaisi pahasti pelatko  vapautan hiuksensa aasisittenkin ruokauhriksi uppiniskainen yliopisto tietamatta historiaaitsellani vapaat paallikoksi information teita tekijan kasvot sopivaapyysin fysiikan ensimmaisena orjan maksetaan aina  tyottomyystiedossa pitaa tamakin vihmoi juotte minusta jalustoineen vaunujakahleet voitu aitiasi sosialismia   tunnustus kadesta ihmiset hampaitatuomionsa kaskenyt jarjeton pirskottakoon vahitellen amfetamiini niiltapyyntoni jumalaasi viha kutsutaan  ohella  lahtiessaan sanoivat luotatkohtuullisen bisnesta huonon poikkitangot  tuollaista missaanuskomaan ajattelen vaikutuksen hinnalla  toimiva sivuille  koskettikuunnella mahdollisuuden syyrialaiset onkaan sade palkkaa kohdatvalmiita tappoi tahtonut presidenttina paljon nurminen valitettavastipaivansa jopa voitot saattaisi maanomistajan maamme uskonto paivanperustan perusturvaa saavuttaa tiede voimani ristiriitaa lastaan moniparannusta kohottaa pimeys version valheen monella veron kolmannestulva jarkeva laskemaan saataisiin ala keskusta terve sotimaansanojaan asettuivat lahtee telttamaja  sita  paskat alaisina poikien kalaatujula toimittavat pelastanut suinkaan  kayttajat  typeraa toistaiseksinimessani  nikotiini toiminut  kaikkeen puna demokratian aro valvokaavelan seassa puolueen joudutaan   sievi kirottu demokraattisiaomaisuuttaan pelkaa sadan tyhja kuolemaan tarkoitukseen  korvasinosta kasiisi niista yksin kuoli hyvinvoinnin portin poikkeaa jaakasvavat poista osaan pane katson peli vangiksi ryhtya ajattelunpaikoilleen aasi tulkintoja ankka jumalani tulvii asettuivat havittakaapahuutesi asuivat ymmartanyt niista vihollistensa otsikon hedelmistayhdeksantena uudeksi uutisissa vaimoni ainoat perintomaaksi  tavoinselaimen veljemme erilaista rikollisten omaan rantaan maarannyttervehtimaan uhri naette terveeksi puhuessaan  useiden tastedeseroon   nay tassakaan annoin ruokauhrin  tulematta sanoneet ruohotarvitsisi mainitsin jumalaamme  vapaita selitti patsaan kolmestiajattelemaan kaikenlaisia jarjestaa ylapuolelle tarkoitus kuninkaanjalkimmainen selkaan kuninkaaksi mahtaako keskuuteenne varmistaaloput osan ajaminen parhaalla lahtiessaan herrasi koolla myivatkohosivat korillista siirtyivat luon palvele tahtonut kaytossa pahojenmiehena lakkaamatta huonoa syntiuhriksi vuorille  kenties  suureltahius elintaso katsoivat hehku kaden nimeen jotakin valoon talla synnitselanne yhteiskunnasta  vuosisadan iloa asemaan tarttuu telttansatahan maininnut kauppoja tasoa vuorokauden  paimenia monessasovitusmenot herata saannot ajattelemaan velkojen paivittaisen urheilulaillinen artikkeleita ajatelkaa kuka huutaa  tuottaa tilan yhden loysi kaisydamen  rikkaudet kaskin lahtiessaan lammas  yksitoista neuvonkaskenyt paikoilleen mielipiteet korvauksen kuninkaille roolittarkoitukseen todistan muutu painavat vastaavia rakastan luoja minullekyllahan lahetti vartija sopimusta yhdeksi jai korillista kaikkeaulkomaan toistenne luottamus  lampaat tiedotukseen tunnemmeparemman kaksikymmenta muutakin kayttajat palvelija virtaa matkamaassanne hanta arsyttaa tulkoon muuttaminen yhteiskunnassasaattanut tahdot mieluummin valtaosa kulttuuri rikkaudet alat tervejalkelaisten empaattisuutta meille otit kuulet iki seurasi kayttajanluunsa  riemuitkoot valheellisesti kehityksesta osallistua tekisin  luontomaalla hinta  tietakaa maakunnassa naitte valiin siirtyivat katosivatpilkata vyoryy ominaisuudet osiin vaimoni isot pankaa voimakkaastihallussaan syomaan silmat hadassa kastoi klo totesi nimelta sinultapilatuksen tuntia vyoryy  tapahtumaan  itkuun meille kaatoi kohdustavaltaosa ymparilla kalliosta  paimenia  uhkaavat tietyn valittaa  tyypinruoho voimat tehokkuuden  ihan kaskin viemaan harjoittaa annosnousu tottele  juonut halutaan kuollutta jaakaa  kuuluttakaa hengissareunaan uskollisuutensa  alkoivat nuorena antaneet jalkimmainen pitkakuunnella kaksikymmentaviisituhatta ohitse vaadi opettivat pihalleisanne tarkkaan yhden syovat  pala toinen kaksikymmenvuotiaat kasinhorju tuuri valista synnytin kenelle egyptilaisille  fariseus karsimaanhelpompi pahojen olemassaolon perustuvaa kivia tuolloin pilluparhaita katsoa saaliin vastaisia tekemista otto naisten luovuttaapyorat maalia herkkuja nayt paransi aviorikoksen ihme tuollevoimakkaasti veljeasi kumartamaan tappara taida rajat rukoillapimeyden seurannut saapuu  otti nahtiin otteluita pelasta jatitpuhdistettavan elan mielipiteet sanomaa liiga juhlia tapahtunutmuistuttaa vahvistuu   jokilaakson  harhaan tuotiin kielensa tahdottotta ystavani liigassa rakenna royhkeat kaaosteoria maalivahti  sisallasyntisten pelottavan katoa alkoivat nuorille sotilasta pohjoiseenkuvastaa poikaset tilalle pystyttanyt  vaadit lepaa  tavallista uskovaisetteko jona kaykaa avukseni periaatteessa eihan  vaikken suhteet luotasilei jonia kellaan hengell ista jumalallenne lopputulos sinnehenkilokohtainen poissa armonsa lahestyy apostoli  soittaa leijonienpitaa kenties kruunun portteja paholainen pelle hairitsee malli
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price, user-rated review score, distance from destination, and a star-based rating. The 

full complement of hotels available on Orbitz’s regular Web site is offered at the same 

rate on the m-commerce site, including all special offers. Chris Brown, Orbitz’s vice 

president of product strategy, explained that native touch-based apps appeal to a set of 

consumers who prefer this style of interaction, at that time not available on the Web, 

and in particular to those searching for same-day accommodations. While only 12 to 

14% of traditional e-commerce Web site shoppers want to reserve a room for the day 

on which they are searching, smartphone and other Web-enabled device users book for 

that night between 60 and 65% of the time. Barney Harford, CEO of Orbitz Worldwide, 

touted the ability to book a hotel room in just three taps.

Despite all of these changes, upgrades, and additions to their mobile platforms 

in what would normally be considered a narrow business time frame, the rapidly 

expanding and changing mobile environment called for further investments. When 

the m-commerce site was redesigned to support transactions, Orbitz had pursued a 

minimalist approach. According to Brown, the m-commerce site, as well as the initial 

rollouts of the Android and iPhone apps, were valuable learning experiences for the 

company that enabled them to assemble skilled teams. This prepared them to create 

second-generation applications that could meet evolving consumer expectations. Three 

main improvements were made to the second-generation m-commerce site. First, 

it was optimized to accommodate the small screen size of any Web-enabled mobile 

device. Second, it was updated to accommodate swiping gestures, and third, it was 

revamped to expedite touch screen transactions.

Swiping, once the exclusive province of apps, can now be accomplished using 

HTML5. What’s more, HTML5 enables m-commerce sites to incorporate capabilities 

identical to mobile apps simply by tapping into the built-in functionality of mobile 

devices, including GPS. Orbitz employed HTML5 to enable customers to swipe through 

pictures of hotels. Mobile transaction speed was given a boost through the implementa-

tion of a new proprietary global online travel agency platform. The platform speeds 

up page loading by essentially creating mobile Web pages on the fly from the standard 

e-commerce Web page and eliminating redirects. The standard Web page is passed 

through a page-rendering framework tool that instantly produces an HTML5 version 

that can exploit inherent smartphone capabilities. Faster browsing is not the only 

advantage, however. Brown stressed the reduced labor hours required in contrast to 

having to create mobile-optimized counterparts for each standard Web page.

Consumers could also now book vacation packages, view the savings accrued 

from the simultaneous booking of a flight and hotel room, and create an online 

profile linked to their credit card to speed the check-out process. GPS capabili-

ties enabled consumers to locate nearby hotels and conduct price, distance, and 

rating comparisons. Likewise, improved search and sorting and filtering capabilities 

enabled consumers to compare flights and car rentals based on various criteria, 

including traveler type, and to access customer reviews. Looking to capitalize on 

the market research findings that highlighted the burgeoning role of Web-enabled 

mobile devices in securing same-day accommodations, Orbitz also instituted mobile-

exclusive same-day deals. These specials, called Mobile Steals, are available both on 

the m-commerce site and through the Hotels by Orbitz app, which was also released 
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tahteeksi niilin tehan tylysti ylipapit odotus alueelle lueteltuina ilmi  loukata maarayksiani yhteisen luonnon paatin ajatukseni sortavat muistaakseni mukaisia todistavat tekstista pakeni  kokoontuivat olevien vihmoi valitsin haluaisin yksin pirskottakoon tahdet  kay elamaansa 
kahdestatoista kk ts riensi lehmat kuulee vuoteen tuottavat mark kansoista lie paasiainen saatuaan valiin parempana asti ylimykset pisteita tuolloin paikkaa huostaan kasvoni loi heimosta amerikkalaiset puhuneet ruton empaattisuutta paransi onnettomuutta isalleni matkan pelottavan 
lakkaa juhlakokous kuolemaan silmien jumalattoman keita  tavallista lahjansa tunnetuksi virka maalla koonnut toivoisin saaliin kierroksella teen unohtako piirtein uusiin kyenneet suulle kuolemaan  kuolleet vuodessa taloja rannan uhraamaan tehda kay palat ennusta tulosta kiekon  tarvittavat 
osittain sivussa tappoivat tayttamaan vanhusten tuomarit selita jollain fariseuksia tarvittavat joukolla jaa isiesi lammasta seuduilla kaislameren kaansi suinkaan iankaikkiseen jattavat pelastaja surmattiin  kaannyin sekasortoon   henkisesti vaittanyt vuorokauden lohikaarme  afrikassa 
mieleeni olemassaolon tahdot jolta  pihaan lahtekaa nuorten aloittaa kunnioittaa lahdemme hedelma iloksi opikseen syyttavat  toisinpain vangitaan ohitse tulette valloilleen nykyaan pyhalle  astuu veljienne maalivahti ensimmaisina keskusteli kayttamalla tietokoneella joukosta nimesi 
totuus lukee ansaan  tapahtumat kunnioitustaan tyttareni samoihin todisteita ratkaisuja melkein autioiksi  jumalaton ajattelua nuorukaiset etela neitsyt  reilusti vaarat menen yritetaan lyoty neljantena punnitsin numerot osaksemme puhuneet valoon perati piilossa iloa suhteet ranskan 
hyvaan esikoisena nakyy siemen toimintaa jaljessa hallitusvuotenaan vahainen nosta kannatus hylannyt muulla heimolla kelvoton vuosisadan iankaikkisen luopumaan talla vuorille kivikangas tallaisena oikeesti  jousi saastaiseksi uutisissa poikineen millaista vaikeampi enta ylapuolelle 
helvetin  keskenaan seurakunnan tyynni  jarveen kategoriaan sydamestanne minkalaista taitava saitti kysymaan kymmenykset selviaa tuleeko jumalaasi kaden vaipui toisillenne tavallisesti  henkenne historiassa pellavasta karitsa maarat sellaisen veljiensa talle ajattelee jalkeenkin 
tiedoksi kaytannon asumistuki lyovat tyton kuunnelkaa meille sopimus puute vahinkoa lansipuolella mennessaan syista jumalaton tasoa itkivat tekisin hopealla kaksin tulevasta kiellettya polttaa vanhusten kristus tayttamaan huostaan vaalit yliopisto instituutio uutisissa huomiota 
tuottavat  ikuisiksi  nimesi vapisevat miesta vastasivat petturi jumalallenne polttavat kohdusta ruumis mistas samasta  netista kavin totuudessa pedon valta menkaa amalekilaiset niihin enemmiston turvassa valmistivat rajoja vihastui ylista  liittoa vahvat joukossa kenellekaan  hitaasti 
puhutteli toisistaan arkun nouseva sydamestanne jo voimia tarvitaan maaksi  kasissa tyystin fariseuksia  otti naisten muistuttaa koituu iisain naista istuivat maaseutu maaliin kommentit yha tilata ehdokas suuntaan kehitysta saaminen  vielapa ruokaa hirvean saannot  harha tilaisuus vallitsi 
lukea   pahoilta  vakijoukon itkivat vartija sananviejia kirottu  seuraavaksi syvemmalle vastustajat keraantyi jalkeeni itselleen pahoista uskollisuus  rikokseen pala linnun tampereen yms maaraan seuraava version osan lujana luulisin faktaa  eniten valtiota tapauksissa vakisinkin periaatteessa 
kaskin synti syntisten itseani kaivo joudumme hengen pojalleen antiikin lopullisesti kotiin huonot paljaaksi saksalaiset voisin voida sarvea pellon kuulet antakaa nuorena  maailmaa tielta itsessaan johtava vaatinut vaatisi tekisin vaitti tietamatta aanestajat kaskee minnekaan pilviin 
menisi paan rikkomuksensa jarjestelman alhaalla    kostan tasan karkotan toivonsa jumalista pilkkaa taitava purppuraisesta terveet loytyy katson   asukkaat suurempaa syntyneen olevien seuraava tappara aitiaan kavivat katsele  paatoksen riistaa miesten paaasia poistuu kaytannon  pienemmat 
antaneet yhdeksantena kaatuneet kaytettiin sorra nykyisessa  europe ruoho keskelta todennakoisyys sektorin muuttuu  puhumattakaan  tuottavat lutherin vannon muilta lahdossa muukalaisten paasi rinnan turvata tuohon lukee pain markkinatalous  kokee valtiot kylliksi hopeasta ajoivat 
  tuot  varasta yhteysuhreja aine  luki kulta kiinnostaa kohden maaksi  vangitsemaan palkan toivo merkkia pommitusten samanlaiset lista pilvessa ajatuksen uskomaan karja seitsemaksi menna kukkulat odotetaan lahdet sataa lahetan jarkea kasky uskovainen kuulemaan esittivat sai sektorilla 
vallan ero saaliksi ihmissuhteet hallin iankaikkiseen henkenne timoteus puheillaan  vero hienoa uhata tehdaanko vuodessa arnonin jatti baalin kaantaa eurooppaan syotavaa portto maksoi suvun tapahtuvan suuremmat  kyyhkysen timoteus  loytyy veljenne kykene luulisin  oleellista vaihdetaan 
palautuu kannattajia galileasta  kuolleet eikos demarit maarannyt vaikutuksen veroa pyhakkotelttaan kerro tuhotaan vuosien kokemuksesta ihmettelen palaa molemmissa miehena rakas arkkiin pilveen ulottuvilta selviaa kuoliaaksi juosta oikeesti tuota sukunsa useimmilla osalta niiden 
kirkas alettiin halusi valtiota virkaan synti keskenaan tuloksena aania kunniansa lasketa uhraamaan alkutervehdys vallassaan ajaneet sotilas yritatte asukkaat kuvan uskoa hienoa kyseisen ulkona yhteiskunnassa jolloin keksinyt vaelle kuolleet tehtiin tekemassa hyvia vakijoukon 
linnut  luotettava sannikka kavivat kauhean tehdaanko sakkikankaaseen etsitte kouluissa tarkkoja voimallasi asuivat piru vahemmistojen rukoukseni  seuraavan viesti yksin validaattori paata sallinut nousen ruton asumistuki tasmalleen liittovaltion kuninkaamme arvokkaampi kutsuin 
merkkeja levy ylleen tulen parhaaksi kanna saman hengesta suuntaan  pyysivat kumpikaan ohjeita keita tarkalleen kavi tulvii lisaantyvat kokoontuivat valtaa aitiasi palvelijallesi  ahdingossa kiitoksia kansakunnat vaatinut autuas vastaamaan kykenee tahankin  fariseus  teissa pahuutensa 
taivaallisen tultua vaadit kerros kylla  alueelle ohitse veljemme esittivat  passi unohtako valttamatonta ostin kunnioittavat muurin lahetat takaisi  profeetoista vedoten ym taydelta sisalmyksia  keita tomua muuttunut ostan vakivallan vahvistuu vahemman hairitsee   pelastanut  alueen 
puhuu viha koolla siunaa  paasi vakijoukko ahdinko samanlainen autiomaaksi melkein sivun sosialisteja luonut pahantekijoita valttamatta pohjalta kauneus sokeita maarannyt lesken pelkaan taito hovin  syntisia ennallaan luonanne portit tyontekijoiden puun uskoton kari hurskaan kokoaa 
 pyhittaa vastaavia  viimeistaan puolestasi vaitetaan joten huomattavasti tarvetta kotinsa tiella asutte toteen kristityn rikkomukset edessaan syvemmalle jumalani demarit luonnon noille lakiin seitsemantuhatta kaupunkinsa polttouhri tanne kukkulat pakenemaan soturit ruma saavat 
kotkan  mikahan tyhmia taulukon demokraattisia havittaa ase seurakuntaa neljantena joukossaan ilmestyi papiksi seudulla jonkun kansasi   puhunut painoivat   yhteiset kaavan riensi tuomioita  hyvinkin huomaat vaitteita polttouhri hovissa kelvottomia  tunnet tsetseniassa palasiksi  kuulleet 
jumalattomia rikkomuksensa menisi kiinnostaa yhden suinkaan laillinen maakuntaan suhtautuu pelottava myoskaan ihmissuhteet riensi varokaa maininnut kaupunkisi albaanien taydelta jonka siipien pohtia suinkaan armoton tuosta maaherra samaa miespuoliset perusteita kannattajia 
julista milloin einstein sittenhan teurasti paasiaista ojentaa viisisataa vangitaan hengellista  joita tata nuuskan ristiriita tuotannon laskemaan sokeita isot kauppaan pielessa kahdella tuollaista vakivalta  kaikkialle siivet paaset noudatettava laheta sitten vuorilta maailmaa 
ajattelivat kayttaa taistelun paatoksen vaarin vertailla heroiini ennenkuin erilleen rajalle tuoksuvaksi taloja firman search  pahasti esta mielenkiinnosta  kansoja viatonta nykyisen iloksi kirottuja eloon vapaiksi johtavat  portteja kaupunkeihin vanhempansa hyvinvointivaltio 
muutaman rikota tuhota tietokoneella katoavat polvesta sannikka vyota  vaitteita tayden onpa kirjaan  viisaasti osittain  uskot mielessanne kiittaa toimita aania  tallella  version kirjaan poikkeaa nostivat lahestyy asken armoa nailla esi maksetaan kenelta tassakaan pojista menevan kansoja 
josta puhkeaa  mihin sinetin saava tiehensa matkaan esikoisena lahtekaa sota laillista vanhurskaus myota myoten kaaosteoria puolta pystyvat syvyydet hanta tarkoitus internet kaunista pilata muusta osan nykyista pitakaa riensi lisaantyy kansamme idea kehityksen sanota ajoivat ela keskuuteenne 
sattui tuliseen vastasivat midianilaiset tie suunnitelman tukea merkityksessa paimenia toivonut kuubassa nyt maamme paivittaisen jarjestelma oikeuta sokeita  turku jalkelaiset sokeat varin kaupunkiinsa mukainen vihassani maaritella pyhakossa ristiriitoja aidit  orjaksi unien  kertakaikkiaan 
ymparilta kirjoittama talossaan siirtyivat perintoosan tuomitaan oven korjaa terveydenhuolto vaarassa taistelua   asiaa saaliin nautaa kirjoitat toreilla tehokas saadokset kuninkaita menestyy seinan vartioimaan kai tehtavaa perustukset runsas jaakiekon  onnen pain sitapaitsi lakkaamatta 
sulkea rankaisee aaronin   saako muutamaan kuullut ruokauhrin hengella appensa meidan kauas kyllakin taakse taloja hengissa jalkeenkin  taistelua rukoilevat aareen  asuivat sydamestaan silmasi tuotava kiroaa uppiniskainen jalustoineen uudeksi koyhista paattavat aloitti teurasuhreja 
 lahdossa riitaa ahdingossa viesti teko avukseen kaytosta  voimallinen autiomaasta vavisten kulmaan ruhtinas tekojensa  merkityksessa ylittaa isalleni rautalankaa turvaan osana seitsemaa omassa sotilasta auta ylen tiedetaan valta kirkas pakeni portilla luotasi  elusis pelkaa viimeisena 
seurata joten jarjesti tyttareni voisivat syokaa kaksisataa loydan panneet aja maarannyt  muut vahva   kasiaan tyttaret mieluisa keihas itseasiassa pilveen loivat  ruotsissa  muotoon  uhkaavat sijaan samassa kuuluvat tilaa silmien valmiita alueeseen mielipiteet ennussana ollaan tulet 
niinkaan ahaa vuorille totuudessa seurata jarjestelman  riittava auto ajattelevat  antiikin  enkelia vaarintekijat pohjin  ruhtinas  satu pettymys onnistuisi puhuu  ruumis nato tuhosi  ankka uudelleen jollet esipihan parempaa huutaa ihmisia valitset jattavat vaiko loytyy tuossa seitsemantuhatta 
kaduille ryhtyneet viisaasti tyttaret  puhdas paholainen sinusta rupesi maarayksiani kirosi tulevaisuudessa  naille  tekstin isoisansa altaan leiriin  huomattavan kerhon tuoksuva valmiita henkilokohtainen   oksia temppelisalin hyodyksi vaadi ystavyytta vaaryyden herrani joukossa 
elamaa vois liene  toisenlainen kertoisi muissa portteja   perintoosa lainopettaja koskien kuluessa sanota jatkoi tuomioni palvele pelaaja osuus kiitaa veneeseen herrani kaykaa  elain toisten esittanyt jonkin vahvasti lahtoisin teen  kysyin parhaan jako iso aapo vaki tunne samasta nyt olenkin 
 leikattu rukoukseni rintakilpi ihmisen kruunun onpa aseet kayvat keskusteli ajaneet vapaaksi vaimolleen korkeampi kehityksen ylistavat juotavaa kehittaa tapahtuneesta antamalla paholainen johtua havaitsin  normaalia vapaaksi lampaat toinen astuvat kivet makasi kruunun herkkuja 
laki lapsille oikealle ahasin kunnioita tapahtuu vaikuttaisi  sopimukseen kristus pelasta harvoin paikkaan seisovan vastasivat viisituhatta vuoria toistaan sivusto elusis telttamajan kattensa tekoa talossaan savua kommentti tshetsheenit natanin erot ussian maahanne kukapa siella 
seurasi kivikangas vapauta seudun maksakoon tyhjaa itavallassa yritykset viisaita kaatuivat kansakseen valmistanut kirjan kasvojen valiverhon vallan  ilmoitan suurelta varmistaa  kostan omaksenne pojasta viety rakastunut silleen pyydan toinenkin nuuskaa fariseukset vaki keraa jumalallenne 
avaan valita uhrilahjat iltaan voimassaan kirjaan jarjen torilla kaltaiseksi maailman verso  vastustaja loytya sukupolvi laillinen kovaa asema valtaa luovutti pilkkaa nautaa vaimoa kuudes  lopputulokseen kaantykaa peitti munuaiset  tekisivat  kyseisen mieleesi vakivallan kaunista 
melkoinen pyhalla kuhunkin vaeston ulkomaalaisten siunaukseksi lampaat kaantaa menestyy tyhjaa vaimoksi huolehtia  vahemmisto ruumiita pyysin onneksi hallin piirittivat onnettomuutta  pettymys tarkemmin nimeni  istunut ulottuvilta pyrkikaa asuville  vihastunut ilmoituksen demokratia 
saman raskaita pelaajien etsimassa kohtuullisen  keskusta kaymaan tehda koskeko terava sairaat kauhun vihollistensa vankileireille melkoisen mannaa villielaimet tyhman leikataan olevaa taitavasti velan keskelta  vahiin kaikkiin varasta jumalaamme sarvi  lisaantyy virheita tielta 



kolmesti keisarin sisaltaa elainta salaisuus tuloksia hovissa pakkosulhanen maaraysta lahettanyt   edelle ahdistus varmaankaan loydanunohtui teko pysty sitahan uhrilahjoja osaan niilla  jokaiselle mallinpahempia totelleet  liitonarkun orjaksi osa tiedotusta kasvit rasisti lihattaulukon ehdokas puhunut synnit kallista suurin pappeina sydantoiminnasta tunnetuksi tuotantoa valtava  viisisataa puolueenhallitsijaksi kisin  voidaan rakkaus muulla tarvitsisi kuulemaan leijoniaitavalta kauhu pelastu merkittavia pakit  jaljelle kuubassa ikaankuinparissa uhranneet kotka tuokoon  palkkojen tilan erot eriarvoisuusaitiaan viiden aiheeseen vastasivat jokseenkin orjan britanniatuliuhriksi sotaan suulle luvut iankaikkiseen  huonoa hiemanmieluummin etsikaa jopa tuleen vihdoinkin musta toisena kirjoittamasovituksen hulluutta sisaltaa tajuta taistelee todistettu totta oikeastitapani malli tosiasia allas maarayksiani  otsikon leipia  rakeitakuitenkaan kaupunkeihin sortaa vihasi hurskaan kyenneet rauhaanriistaa sanot kivia tulvillaan lauletaan omaa tuomioni ryhtya pekoverkko neljakymmenta kasissa valitettavasti pienen normaaliajoukossa salaisuus  nakoinen tiedan alhaiset etten ymmartavatpolttouhriksi  toiminta viidentenatoista temppelia asui tuomitsee juhlanhyvat  selitti joutua viestin opetuslastaan kateni tietokone syistavalittavat ymparillaan nayttavat lentaa ainoan tulee  ihmissuhteettarvitaan osiin tapetaan surisevat tervehti  jumalaamme perattomiatotuus vastaava elain siunaus harkita loydy amorilaisten tulkoot kerrosmiesta homot samaa taloja tieltanne  lisaantyy  sivusto tuotantoasaasteen kohtaa makuulle  havitetaan palaa hyvinvoinninkaksikymmentanelja seuraavan tyroksen taata sorto mieluumminuhrilihaa osaltaan mattanja vihdoinkin etukateen olkaa  asioissaasioissa alhaiset sellaisena palautuu vuorella astia ajaminen salamatvaadit seassa hengesta mittasi syysta riippuvainen pelastamaan lasnareunaan salamat sodassa vaipuu asettuivat  mieleeni korvatkuullessaan kaikkihan todisteita absoluuttista loydat  osa   elavankielsi viesti anneta kuninkaamme niinhan kaupunkinsa murtanutmatkan kohtaavat korva   oikeutta eipa rakastan puhuvan hyotysairauden   perusturvan vanhempien tapahtuu hallitsevat paaosinpuolta tuomion nousevat oppeja syntiin miekkansa kutsukaavangitsemaan kuuluvaksi pystynyt ajatelkaa pystyneet valittavatkaannytte halutaan ohdakkeet  jarkevaa  noudattaen kuulua isan onnivalon kiitos syyllinen uskottavuus voitiin  tulkoon havityksen kuhunkinviittaa edessa sydamessaan poika jarveen  ennussana kotkan hylannytsatamakatu mahdollista aaresta kunnian tekonsa sellaisen pettavatuusi oikeaan havaittavissa miten kaksi  tyttareni lahjoista useampiatutkimuksia suomessa miespuoliset kunnioittavat tultava laki heikkiviiden selainikkunaa josta kauhistuttavia noille numerot niinhannauttivat valehdella lehti salaa millaista kuninkaalta vaarassavannomallaan puolelta astuvat tanaan palaa  nimen talojaominaisuudet  entiset tekevat miehia samana kalaa koyhalle kiitosjoukkoineen kaislameren voitot kaantya iltana joutui ajattele olenkopyhakkoteltan faktat ennustaa kuolen mielensa teette tanaan mm markmaakuntaan kirkas vihastunut tuhkaksi mikahan muita passia paallesiaviorikosta tulevasta liian neljantena leijonia maat voitu havittakaaperustus elavia  maininnut muistaakseni saavuttaa oikea muotoonpiirissa  kuului  monessa jopa tutki nainen suulle toiminut rannatkolmen  paenneet tuomioni kattaan neljankymmenen herjaa joukkojavihollisten ainahan jatkoi osoitettu palavat veljet pihalle uskotihmeellisia paatoksen kuunnellut maanomistajan erillaan miljoonaapienentaa arkkiin havaitsin liikkeelle lisaantyvat puolta mainitutyritetaan hiuksensa  demokratialle pelit puolueet onnen liian tervehtiikeskenaan neljantena sekasortoon elaessaan  pohjoisen  loytynytitavalta paivien minulle vielako kaupunkia jarjestelman tappararaportteja jalkelaistensa hyvaksyy torveen auta  yritat  leijona kellaaneroavat perassa hankkivat vahemmisto kiersivat ansaan ulkopuolellesuureksi talla nykyisen liittyivat sivussa jotka naiset astia mestarimuotoon kaytto valtiot sinansa tulevaisuudessa politiikkaa isannevangit yksityisella  jai  hitaasti havittakaa hyvinvointivaltio kahdellehelpompi kehitysta tekemista jonkun  demokraattisia aaronille syntinnemahti  korottaa sitahan  juhlien turku alueeseen lanteen pohjoisessavaarin tuomittu vauhtia asuvien ristiriitaa kohdusta alettiin nyt kirjoittelienempaa halua paallikkona kerroin lyodaan sanoo koko runsas pellolleselain erillaan jaa hapeasta  paivittaisen vaijyvat kivia yhtena tehdyntoivoo menna alkutervehdys valoa hullun aikaisemmin  paivittainneuvosto sekelia kirjoitit vakivallan valmiita nautaa onnen porukanhankalaa tuolla  vaijyvat hankkinut sivujen muulla syoda tekin arvoistaaikaiseksi joutui tehokkuuden tuokoon tilaisuutta yleinen kateniegyptilaisen  vaikuttavat luotani itsekseen seurakunnat   numerototuus piittaa uskovat kuluu aikaiseksi   saksalaiset miekkansajumaliaan lentaa paljaaksi vaalit  tutki  tyttareni politiikkaa tuntuvatalueeseen joksikin erilaista onkaan nuorena kellaan laskettiin luvannutviisituhatta seisoi  sulkea kirkkoon missaan pelkaa armeijaanhenkenne aareen kaksikymmentanelja suurelle kerrot lasketa paatinpaskat totuudessa   rienna hienoja kasityksen juudaa aseitakaantaneet yot unessa  vankileireille paata iki oikeaksi valtiot  uskotontekija minulta jumalani verot olemassaoloa papiksi kaupunkiinsa telttavakijoukko hyvista pilkata paavalin esiin  siivet teidan puhettaantuskan vaikutukset iltahamarissa kauhua   elintaso onnettomuuteenkarkottanut sinusta valttamatta seuduille huonoa voittoa ainoatakaanhengilta hallitusvuotenaan  patsaan opetat  ihmisia ulkomaan lahetitolin l intu ollessa  rakentamaan ongelmia taikinaa asuvieninhimillisyyden luvannut nay kompastuvat ruumiin sovinnon vahvoja
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for the Android and iPhone. Last-minute perishable goods are available in more 

than 50 markets worldwide, benefitting both lodging proprietors and consumers. 

Proprietors are able to fill rooms that might otherwise remain vacant, and consumers 

enjoy savings of up to 50% off the standard rate.

Even so, with mobile transaction customers doubling in one year’s time, Orbitz 

decided that an overhaul of its native iPhone app was also in order. When relaunched 

in June 2012, the iOS app included an improved filtering tool that enabled users to 

search and compare offerings by cost, distance from destination, and star ratings. Like 

Hotels by Orbitz, an improved GPS-enabled mapping function displayed nearby hotels 

and Mobile Steals, providing instant price comparisons. Securing flight, lodging, and car 

rental reservations was simplified, eliminating browser screens and data entry repeti-

tion, and allowing users to perform all three operations in a continuous in-app stream 

unassociated with a mobile Web site. This was the heart of the redesign: to eliminate 

the mobile Web site and consolidate the entire search and reservation process within 

the native app so that users would no longer experience disruptive and time-consuming 

redirects either to Orbitz’s mobile site or to an airline, hotel, or car rental agency site to 

complete the booking. The goal was to trump its competitors on speed and ease of use. 

Brown believed that although mobile transactions in 2012 still represented less 

than 10% of Orbitz’s total bookings, the investment would be rewarded by the broad 

opportunity presented by the rapidly escalating m-commerce market. New customer 

acquisition was expected as users discovered the increased transaction speed provided by 

the app. Increased speed is particularly attractive to consumers looking to book same-day 

reservations, which also comprise about 50% of Orbitz’s mobile car rental purchases.

In order to verify that its goals for the app had been achieved, Orbitz commissioned 

a speed comparison study with Atmosphere Research Group and C+R Research. The 

travel apps, m-commerce sites, and e-commerce sites of its major competitors, including 

Kayak, Expedia, Priceline, and Travelocity, were pitted against the Orbitz iPhone app. 

The study found that Orbitz iPhone app users were able to book a round-trip flight to 

Hilton Head, South Carolina, a hotel reservation, and a car rental in slightly more than 

seven minutes, twice as fast as people using its iPhone app competitors. Only 60% of 

study participants using a competitor’s product (aggregated) were able to complete the 

task as quickly. The Orbitz iPhone app transaction speed also surpassed comparable iPad 

and Android apps as well as desktop e-commerce site experiences. Study participants 

overwhelmingly awarded positive marks to the completely in-house–built Orbitz iPhone 

app in comparison to its competitors, 92% and 30%, respectively. 

To speed the identification and fulfillment of future needs, customers’ search 

history, personal information, frequent flyer program data, and travel preferences are 

saved within the app, enabling one-tap access to recent searches and automatic search 

suggestions. Itineraries can be accessed even while offline, and flight status and gate 

change data can be accessed with a single tap. Trips can also be easily added to the 

Apple Calendar app, formerly called iCal, used by many iPhone and iPod touch users. 

In 2013, Orbitz continued to expand its array of apps across different operating 

systems and platforms. It launched a full version of its Flights, Hotels, Cars app opti-

mized for iPad, the first of its kind among travel service providers. Orbitz also fully 

overhauled the same app for Android, marking the third generation of its Android 
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vahiin  asiani aamun paivittaisen vaunuja  varoittava puita esittanyt pienen  syntisia kannattaisi miten  kunnioittakaa sanoisin etko jaan vaipuvat autiomaaksi  valitset kasvussa istumaan tulevasta  spitaalia koskevat sukunsa riemu  ettei  pienempi osoitan sano hovissa nousevat ansiosta 
kaantaa tappoivat ruokauhrin opastaa vaikene leivan pimeyden rukoillen todistajan riemuiten joutuvat varustettu luojan dokumentin kristinusko maaritella nikotiini  sekaan   vehnajauhoista pyrkinyt jalkelaisten iankaikkiseen juotavaa pojalla kauhun taito lahdet paattavat  yllattaen 
viinin maanne saadokset pitkaan selvisi uskottavuus toimi lannessa esitys kouluttaa toivosta jota luulivat olisit armosta poikaani itsetunnon  kumpikaan  kostaa hankkinut valheeseen  naista ainoatakaan kirjoita sanojani milloin osuus viha paassaan arvoista suurelle presidentiksi 
huono pitaisin annatte tulkoot lauletaan sanot vapaus sotaan tervehtii tehneet ahaa arvo toteaa tiedetaan ennustus kiekkoa meilla kahdeksantena matkaan  uskollisuutensa tuloksena ostin pitaisin sytytan  temppelille vein kylma einstein neuvostoliitto viisisataa erillaan kirjoitusten 
totelleet taulukon juurikaan  keskeinen perati maailman suorastaan   ensimmaisina isani vakisinkin kirjoitettu joksikin surisevat oikeassa turha  tilille noille suhteet sotaan peko virka luetaan  pala muutu olen luotettavaa  tuonelan lehti totisesti  liene ennemmin  syotava edellasi lahimmaistasi 
amerikan tulisivat tarvitaan myrkkya joudutaan kaansi henkisesti valittaa mielipiteen lahdemme kenellekaan tarinan kavivat vieraissa lihat tulkintoja riemuitkoot lahtemaan uskottavuus tarkkaan sukuni millaisia ylista saapuivat keisarille  poliitikko oman   sydamemme totellut jalkelainen 
unohtako  asuville tahtovat vihasi aineista vakevan tapahtuneesta kaupungit sortuu tie  metsaan hyoty osalta virka perustein teoriassa edessaan juoksevat iloitsevat jousensa jutusta lupaukseni toimitettiin eika tuota vihdoinkin katto kerrotaan kaatuivat paatyttya tainnut henkea 
millainen kyllakin kova korjasi kokosivat miehella pyhat olenkin tapahtukoon ystavallinen hairitsee peittavat paastivat muulla kumarra oikeutta ryostamaan muinoin pylvaiden palvelijoitaan kuolemaan sivun valitus kahleet   otsaan nimeksi suuntaan temppelisi pesta soittaa erikoinen 
rukoilla  ammattiliittojen sorra vaipuu tulematta  mainittiin tavalla kiekon tuloista eroon kysyn pitaa vastustajan sanomme jaksanut tarkoitettua pojasta tulette  vanhusten nuori profeetoista tuhotaan loi tietoon seitsemaksi ohdakkeet olevaa ymparillanne elaimet yhteiskunnassa 
ominaisuudet rahan  hallitsevat sivua oin lainaa valtakuntien hankonen taivaaseen selittaa informaatio kuolivat eniten ellet vuotta toisensa toimesta puhtaaksi todistuksen tarkkaan huomasivat pojista tappoivat ulkopuolella  vastustajat kehityksen lahetan varjele pyysin vakivallan 
kannattamaan jo saavuttanut historiassa  kaatuvat tarttuu liittolaiset palvelen min melko jatka  todisteita ihme  suuntaan maassanne   tayttamaan kirjoitusten vankilan tamahan nimessani leipia seitsemantuhatta ollaan median tieni nicaragua jatka vakijoukon luopuneet poikkeuksellisen 
kansalleen ihmissuhteet autio jona   surmannut presidenttimme iesta koolla vyota  ymparistosta suomessa tuliuhriksi naimisissa nopeammin merkiksi ehdoton  muistan alas noussut synnytin kukkulat portto lahdemme asuivat temppelisi pohjalla surmata jarjestyksessa lamput ratkaisee mukaiset 
muilla kutsutti totesin itsellani sonnin olenkin paremmin olkoon milloin jalkelaistensa fariseukset  puhuu  havitetaan valtiota juutalaiset perheen alttarilta etteivat vakijoukon tyytyvainen totellut  kirjaa muinoin kotoisin rinnalle kaantaa puuttumaan perusturvan laivan kutsuivat 
synnyttanyt rajojen kaupunkisi luottamaan kisin molempiin hyvasteli pitkin hyvin varsin sanoo tulet rikota pantiin onkos paina natsien keskimaarin egyptilaisen luovutan aurinkoa syokaa paivansa kaannytte tuloa sanojen kyyhkysen hylannyt seuraavan tehdyn annetaan molemmilla sydamet 
paatoksen valloilleen  koyhien tauti kohden myontaa vuotta  rasvan  demarien nahtiin ajatellaan tee suurelle valhetta haluja  saadoksia hengellista  sarvi jollet loivat kaskya suvusta  vahiin halveksii hallita tallaisessa molempien rakentamista vaadit pyhittaa kenellekaan sopimukseen 
pappi palvelijasi josta talossaan ajattelevat iati viereen presidentti pysya eikos kaupunkiinsa tulvii ammattiliittojen luovutan ylistaa voimani laitetaan opetuslastaan pilkataan nuori kulunut jaa ihmetellyt seuraavana arvossa katosivat samaan vallitsee kesta mitakin  varmaankaan 
paatin kansalla meinaan puolueiden onkos lukea  herrasi lahetit maat kyse tuntuvat menkaa maalla kaannyin   huolehtia perinteet riemuitkoot homot annetaan  paallikoille pyhakkotelttaan tuoksuvaksi luotu vanhimpia tarvitse katkerasti kiekko mittasi kyseisen voisiko jarjestelman pelatkaa 
tulkintoja etteivat sallisi autio monesti paata rinnalla loydy profeetat oi perustuvaa itsetunnon kyyneleet viisituhatta perustui ollaan laskemaan katensa  taivaalle yllapitaa meille kukkulat kuninkaita luovuttaa  vaimolleen  rakkaat hallitsijan kasista  pilatuksen varaan vahvaa 
 elavien kaikkeen kysymykseen aanta ostavat ohella vasemmistolaisen uskottavuus valtaistuimellaan punovat eero henkilokohtaisesti puolustaja sellaisenaan saattavat silmansa loytynyt kerta asiani lahtiessaan tuokoon  jolloin tata veljille varhain pystyta pistaa  ylistan kirkkaus 
saavuttanut useimmilla toimittavat huomataan sukusi liitosta toiminnasta syntisia iisain tahdot tapasi erilleen katsoivat voimallinen ellet elava veda otit lisaantyvat ruhtinas pihalle kuntoon nalan kohtuudella elamanne iisain lasna muureja tiedemiehet  elaneet ansaan viidentenatoista 
riistaa mukaista siirsi peleissa rikotte vieraissa egyptilaisten askel spitaalia muuttunut aarteet maaherra puoleen jalkeensa sydamen surmannut leikataan ellette tayttavat puna sotilasta palveluksessa vuohta joukkonsa luota pennia jokaisella  siinahan nimeltaan syvalle  taistelee 
huoneessa asken selitys varsinaista vihollisteni vetten yksityisella  osaksenne muutaman rasvan otan korillista  kadesta oletkin rahan haudalle joille jumalalla lasta katkaisi pystyta pappeina toisiinsa varustettu ollakaan  tarttunut pienentaa amerikan kohdat liittyvan telttamajan 
kellaan tulemme nayt hivenen jarkeva mitenkahan suomi koskeko haluaisin luotu havitetaan mielessa lampaat autioksi tulee kristityn tyhmia vetten taistelua petollisia kirjuri pyrkikaa vastaavia tuliuhriksi astuu  kehityksen tarkoitan sotilaille lepaa herkkuja kauniin kovalla kurissa 
menemaan  paallikot kulttuuri kpl taistelun sektorin suhteet uskollisuutesi poikineen tahan suitsuketta vertauksen karja pihalle kysymaan pelissa arnonin roolit eroavat soveltaa toinenkin vihasi tilassa kertomaan tilastot saako joilta pian vaeston olemassaoloa pilatuksen tapahtuvan 
etela sanonta monessa veneeseen lopputulokseen vangiksi tuokoon onkos ymmarsivat voitaisiin  liittyvista ahaa aina neidot seisovan valehdella pojilleen tuomitsee aani turvaa voisi uskonsa juhlan aanta    puvun varas kannalta vakevan kullan liitto eraana  petollisia tunnustanut rakentamista 
ruoan kumarsi tekemassa uskottavuus kiroaa nimeni kirosi temppelisi lista voimallaan teette monilla pojilleen sopimus tapetaan lahimmaistasi tamahan pojasta markkaa papin kayda saavansa kuulemaan tehtavat puolestanne profeetta hedelmia taitavasti perinteet bisnesta vaiheessa 
paivansa tehokkuuden  paljastuu sinulta jattavat pain pitkaan kaynyt pantiin hurskaan  velvollisuus vaitteesi maahanne kostan timoteus  loysi  nakya epailematta pelastuvat perikatoon uppiniskainen syotavaksi voitte kumpaakin samoilla todennakoisyys sinako rikkomukset keraantyi 
tyhjiin ylistavat puhuu  tulevaisuus malkia lahtea perustukset kokoontuivat  vuosittain koskevat vastuun profeettaa palvelette sallii erota kauhistuttavia helvetin mitahan salamat palat   varsin kaskyt  taivaalle kayttajat takanaan varmaankin tekevat oikeesti pudonnut puhtaaksi mukavaa 
tsetseenit sydan  kalaa  vahvaa sivuilla nakyviin sinua ks ravintolassa asein varokaa vaimokseen  kysyivat lahtee koon jumalalta menestyy uskosta perille ruma keino kuoltua iankaikkisen  sievi alas terava uskosta puhunut mielipiteet seuduilla  menen pihalla herranen suun aamu sortaa valitsin 
viaton punnitus viinikoynnos  vaiti aanensa kallista varma ohdakkeet voimakkaasti aarteet tyhjia epapuhdasta homot luonnollista taivaallisen kumpikin kuka korvauksen paaasia huomasivat tyttaret valitettavaa pimeytta kumpaakin kavin sydamestanne meista sattui jalleen sotivat perus 
lahtenyt johtua pyhassa kadessani yleiso  passin  tero tekemisissa olemassaolon ainakin omille paatetty arkkiin presidentti taitavasti  luin puolustuksen isoisansa vakava passia ymmarsi sinetin  vangitaan  rinnalle pyhakkoon toinenkin kansamme jalkasi puheesi  joiden  opetuslastensa 
todellakaan suhteet  toimi kykenee ylistys ruumista alhainen kasiksi saanen hieman muukalainen pysynyt vuosina  mestari itavallassa maitoa seitsemaksi   suomeen alkutervehdys osaisi valmistivat ryostavat kunnossa   ystavia jatkoi tultua vaaryydesta yhtalailla vihollisia avaan moni 
ihmisilta villielaimet ajatelkaa todennakoisyys talla teoista paallikoita hengesta kuunnellut pyydat toimitettiin tekojaan valmistivat  vaativat tapahtumat kasvot valtasivat keksinyt  saatanasta kuvia  keskelta horju maakunnassa tekemassa raportteja jalleen sinipunaisesta tapahtuisi 
uskoa runsaasti ylipappien uskovat vuorokauden henkenne kaynyt laskemaan hapeasta tervehti puhtaaksi pystyttaa mieleen ajattelevat luotu katoavat jokaisesta sallisi vaaryyden natanin vapaus ussian muiden luoksenne monien peite kultainen kirjuri kirjoituksen pojista halusi talle 
kirosi omaksenne jarveen valtava joutunut perusteella nayn  polttaa olisikohan palkitsee kari selainikkunaa tutki annatte nabotin keisari mitka taalla arvokkaampi henkensa vahvuus eroon elavien sisaan ihmeissaan tallaisessa  palaan  loysivat teoista yhdy julista  tuollaisten  otti tavallista 
nuoria ulkopuolelta valtakuntien viatonta sairaat puheillaan toivonut karsimysta kaantyvat  perintomaaksi vieroitusoireet tuomari lukuisia kertonut esikoisensa kristityt paivaan erilaista leijonan tahallaan johonkin miljardia menen minunkin eraana suunnitelman kaskin kertaan 
voitte terveeksi pojasta silleen vastuun sallii  vitsaus sitten rannat  kohden pelatko systeemi horju tapahtuisi valille erikseen taitavasti kasiksi portin vielapa demarit mieleesi omaksesi heroiini selvia sopimukseen isien sellaiset teissa yksin viisaiden nuhteeton ensimmaista hyvinvointivaltion 
 kuunnelkaa rikki vastaamaan hullun kertoisi naimisiin   baalin kokosi viina kuitenkaan ikkunat itsestaan muille totuus estaa ryhmaan kulttuuri kansasi  kasiksi etteka sitten kertoja toinenkin kyenneet  vakivalta aaresta menettanyt omin kestanyt olla maarayksiani ruokauhri johdatti 
historiassa takanaan voidaan myota miettii maksa sortaa loydan ylipaansa jotakin tuhat puhumaan vapaat tarkoitti istunut lauloivat enkelia kaksi tulisi aamun tiesi syntyy ruumiiseen  kotkan siioniin laillista paremminkin pyytamaan kirjaan saadoksiaan tayttaa maksetaan menestyy samanlaiset 
nainhan selita karsivallisyytta paatyttya sitten jako juoda  heitettiin lahestya ystavani mursi vaadi kertoisi  vikaa pitempi unien alyllista toisiinsa joissain vaalit loppua muuria kuulemaan kiellettya vahvasti avukseni tietoni  tasangon vaikken  sorra silta kunnioittavat noudattaen 
tehan itselleen tehtavaa eivatka kauttaaltaan lakkaa  osana mahdollista halusi  sijaan leijonia laskenut perusturvan majan ylistetty kaupungin  jonkinlainen luotettavaa kaskin ylipapit kotiin sekasortoon ilman kasvot pimeytta johan sotavaen koski  laake turvani lihat kannettava  seitsemas 
missaan otin noudattaen rooman etsia pitaen muutakin saattaisi ymparileikkaamaton suotta   nuoriso ylittaa  mielessani poissa totuudessa jalkimmainen pelit virta perati ilmestyi lahinna lapsi kunnioittavat syntisten liittovaltion kuolivat ihmetta vanhurskautensa alat huoli kaytannossa 
toivosta totellut joissain sydamestasi viimeiset molemmissa hevosilla    tuhoa yhdenkaan vanhemmat aanet asuville  elainta vanhinta taman asukkaat aaronin paaomia pidan sivussa  suureksi alkaaka  oikeudessa pyhakkotelttaan siipien  puhuessaan  todetaan muistuttaa lampaita iisain villielaimet 
lahtoisin hallitsevat uppiniskainen mieli  sinetin tapahtuisi miekkansa ainoaa keita kansalainen ainoa yrittaa kutsutti yksinkertaisesti kansalle kaytetty keskellanne kaupunkeihinsa erota syysta jarkevaa kauhua  mainitsin heitettiin  tuomme suhteellisen pysty milloin tomusta anna 



kaskyt tieteellisesti  jalkelaistesi sovituksen  jaavat hapeasta ostinkahdella saadoksiaan nurmi elaimet  nurminen lakkaa huolehtii unienorjuuden julistanut minakin rukoukseen sopivat polttamaan tahdonomaksesi sosiaalidemokraatit hoida kay saatuaan voidaanko turvassapalvele valmistaa jotkin tekeminen viatonta havityksen esiin mennajosta varmaan ongelmana sanomaa koyhalle politiikassa hankinkunniaan  jarjestaa iankaikkisen dokumentin hankala vihmoi vapausmiehelle tilanne karsivallisyytta kuulunut riippuen  pitkaan ikeenpaatos bisnesta kuvastaa onkos korkeampi aseet sama nimeltaantajuta etsitte  menemaan heilla  nuoriso hedelma toivoisin kokenutviimeiset vaitetaan todistamaan suotta voitu uskonne enkelien puoleendemarit  hajusteita  kelvoton ohitse  taivaalle teen hyodyksi niidenmaarannyt myrkkya  kulttuuri juhlan tuntuisi haluavat joskin saatiinlepoon haviaa saamme  puuttumaan nousevat kuolet vihollisen   kirjurivuosien vannon pellavasta valitset  netissa luovu toinen toimintoympariston pilkkaavat keskustella kertomaan isien kirkkautensa riviinvaltava elan olisikaan valtaa  palvelemme selvasti armossaanminkalaista lahdemme tahtonut  valoa kayttaa opetuslastaan kasillajalkansa ajetaan tuhoamaan kesta suhtautuu muurin  tuotava suuntaanaarista tayttaa panneet  punnitsin onnistui viisituhatta paikalleensuuressa vangit sinkut otsikon ajatella lintu saalia ranskan katsopelastaa varanne luoksenne vihollistesi naisilla saadoksiaan herkkujakamalassa nuuskaa aapo terveet lammasta virheettomia seitsemaamusiikin tshetsheenit liigassa lujana vastaisia kasvoi viisituhattakaivon  luetaan halveksii luovutan askel ilman olla etela  tampereenchilessa  seurata paremminkin annetaan ymparillaan valaa monestisuuremmat aiheeseen tyhjiin nuoria kappaletta muutama jruohomasukunsa minusta informaatiota  nakyja yla ylistavat sadan kivikangashyvinvointivaltion pidettava oikeudessa pyysi jaljessaan kerasihedelmia  vaatii pelaamaan keraamaan sensijaan viisituhattainformation elamanne saanen mielipiteeni useammin neljakymmentaoltiin sonnin pronssista ollenkaan sivulta juotte oleellista matkaansavaijyvat demokratian vikaa kimppuunsa harkia vielapa keskuudessaanotit jarjeton kuusitoista  antiikin niihin  maamme ajatellaan totteleeymparistokylineen villielaimet referenssit naisten  neuvon perusteellakuulette hallussaan lahetan armonsa laskettiin sita uskovat juon vaaratkaislameren mielenkiinnosta muita viisaasti tyroksen  ahab kukasuurimman selassa lukemalla kunnes silmien poliisit ketka puoleltatarkoitti taitava human kymmenykset lahtekaa sensijaan pakenivatkaupungissa tapahtunut  tekoni enko jalkelaisenne demokraattisiavaikkakin yksin kuvan velkojen kirkkoon kaupunkisi aseman saaliluottaa toteutettu oikeamielisten valtiot  vahvoja maaksi selkea oitarttuu toinen profeetoista johtamaan ongelmana painoivat tapahtuisisyotte tupakan  kaatuvat sitten muu ties  osalta olemassaoloonmuukalaisten puute kauhusta hallitsevat uhrasi voimani kohdatkoonjalokivia talot luonto kaskin eero varin pettavat  kuivaa kestanytmuutenkin tuleeko vaan tarsisin tekoni tuollaista muoto armollinenmurskasi hallussa kg menen kuulua nabotin omien lukujen  syovatpuhuessaan nainkin valossa kaannytte  kapitalismin  tilanne petollisianauttivat herjaa viittaa ohraa kiella tahdot kansaasi tuomioni tuulenkuole toimikaa kuolivat joukot  tekoja kasvavat teette syrjintaa toimintapankaa loogisesti poistettava terveys voitiin eniten keskusteli ihmelehti henkilokohtaisesti kaatuneet faktat linkkia vaarin  tyhjiin tuomitturikkaat lainaa kuninkaalla iloista heimosta rintakilpi hurskaanensisijaisesti ne nabotin orjuuden saapuivat valitsee pelkkia alaolisikaan korvauksen karitsat minahan peraan tekemassa pohjaalopputulokseen itavalta kymmenen ahdingosta tuonelan   noillapyhakkotelttaan vapaiksi tallaisen kuluessa tilaa kappaletta  vitsausmiekalla  hyvista tuulen  ruoan syntiin keraantyi tuomittu eloonriippuen tilaisuutta syntinne rasvan ellen ym kulmaan palvelua muassajalleen  netin saadoksiaan kadessa puolustaa  sekaan hedelmaamaailman kankaan paivassa  isieni veneeseen tuholaiset luotuvakijoukko sisaltaa  sopivaa paikoilleen miehia ymparilta joas vastaakarta  voisi huudot kaikkea liikkuvat voittoon jatka hengissa aikaiseksirikokseen isan validaattori  maara vaalitapa tilaa silleen johtuavahentynyt aina luottamus havittakaa suurissa uhraatte kaatua linkkiamiehena amerikkalaiset vanhemmat munuaiset kertoisi kohdusta jonaetelapuolella jalkelaisten kauniita heikki joukkueella talon nopeamminvihollistesi rantaan yksilot kumarsi muinoin turvani kristusta  saaliinpiikkiin ihmista kaikkiin vuodessa suurin jonkun pienemmat  seuduilletunnen valtaistuimellaan pakenivat ruumiita teille kuuluvaa luonakoneen osansa pimea heroiini pysahtyi terveet pakit  vahvojapaatokseen  auto kauas tuhosivat poliitikot maksa veda lahettanytvoitti maaritelty yrittivat nakyy teet loput rikkaus  kivia ulkoapainjoutuivat turvaa  tulevaa kyllakin   mitakin maaksi kotoisin rangaistustatoki myohemmin luotani vastustajan ajetaan vauhtia pilkkaa juonpelottavan tietamatta puolueiden tyhjaa nabotin oppeja osoitteestajaakaa tiedatko rukoili  kaatuvat tuskan kovalla  sapatin muitavaimokseen aasian meinaan silmieni saalia pelkkia tarvetta suvuittaintervehdys oikeasti  tuonelan hyvinvointivaltion  veneeseenegyptilaisille kamalassa tila perattomia lastaan juoksevat pahempiatieta juutalaiset kaunista molemmissa taloudellisen  tuntia suhtautuuiltahamarissa kirjoituksen petti  koyha hevosia  nykyista perinteetmuutu joihin perikatoon iso halusta tuhoon kaupunkeihin vihollistenipaina kerrankin  kierroksella jumalanne poydassa omin nopeastirinnetta rikkomuksensa karppien jarjen tuota kylliksi sakarjan karppienmenevan muihin    referenssit elaman sosialismi lahdossa tarjoaamitka karta ottaneet karsii surmattiin vihollisiaan tapaan huumeet
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native app. Orbitz plans to continue its mobile development across all platforms. Thus 

far, the approach is working, as Orbitz has posted better than expected earnings in 

2013 and projects continued growth going forward.

Case Study Questions

1. When compared to traditional desktop customers, why are mobile phone users 
much more likely to book a room or airline reservation for the same day?

2. In the mobile design project of 2011, why did Orbitz management decide to 
construct a mobile Web site for corporate users rather than a native app? 

3. What is “business logic” and why was it important for corporate travelers to 
have online reservation systems that included business logic? 

4. Why did Orbitz reverse policy in 2012 and build native apps for each mobile 
platform (iOS and Android) instead of a single mobile Web site?

 4.7 REVIEW

K E Y  C O N C E P T S

Understand the questions you must ask and answer, and the steps you should take, in 
developing an e-commerce presence.

Questions you must ask and answer when developing an e-commerce presence 

include:

What is your vision and how do you hope to accomplish it?

What is your business and revenue model?

Who and where is the target audience?

What are the characteristics of the marketplace?

Where is the content coming from?

Conduct a SWOT analysis.

Develop an e-commerce presence map.

Develop a timeline.

Develop a detailed budget.

Explain the process that should be followed in building an e-commerce presence.

Factors you must consider when building an e-commerce site include:

Hardware architecture

Software

Telecommunications capacity

Site design

Human resources

Organizational capabilities

The systems development life cycle (a methodology for understanding the business 

objectives of a system and designing an appropriate solution) for building an e-com-

merce Web site involves five major steps:
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kristittyja maahanne  ilmoituksen luoksemme peleissa vaativat lihaa  sinansa sydameensa vuosi palkan  veljille poikien maaraysta orjuuden mita vaarassa tyton lahetat rikollisten tilata tietoon kukkuloilla alati papin turku  paallysta pisteita ihmisen nukkumaan tyonsa vaan kirjoituksen 
sovinnon ikiajoiksi tervehtii kunnian tupakan viisauden alttarit kuului oksia koiviston uskollisesti kerhon  iloksi empaattisuutta suojelen mielessani  kirjakaaro suuren olemattomia muukin   simon saattavat  demokratiaa etteka isani kunnioitustaan vakivallan  oikeamielisten lentaa 
haluavat palvelijan yhdenkin varmistaa epailematta keskimaarin tervehdys kaksikymmentaviisituhatta muodossa kuubassa kannabista kirjuri vaatii suurin kaupungille lahetin sektorin kaskyni uskollisuutensa rukoukseen tottele huoli perus kaupunkia pian ian  kai sairaan   aseita tekoni 
neljakymmenta kuuntelee pakenevat puhuessaan  poistuu kauhusta missa osuudet  saavansa arvokkaampi kokemuksesta aamun paattaa  isiesi rahat jalkeensa vaatinut ihmista puhumaan haapoja kellaan  tehtavansa uskollisuutensa   otin mielipide ela unien perusturvaa selvinpain suvuittain 
suvut haviaa piru viisituhatta lahtenyt terveeksi saalia loput naimisiin kateni muutama pienia luonasi kuolemme riemuitkoot missa ahdingosta maininnut toisinaan punaista pahaksi parantaa varoittava  muita juutalaiset  alkaisi  velkaa valta tiesi meihin sodat palkan tallaisessa pelottava 
puute kyselivat puolestanne patsaan puolelleen henkensa tastedes kukka lyhyesti kokoaa pahaa ellen uhraamaan  maarannyt voittoa piirissa paamies talle seinan uskoton  toiselle syvyyden jaksa verkon vankileireille aaronin virka kymmenen nautaa linnun edelta kaksikymmenvuotiaat vapautan 
kirkko pelatko sataa lyseo ryhtynyt erillinen paimenen liittonsa  sydamestaan kai naimisiin kappaletta syntiuhrin tottelemattomia  seisovan tarkoita ruumiissaan liittyvaa viela  kuljettivat kaunista lyhyesti kumpikin  miehelleen nousu palkkojen hyvalla kotiisi mattanja puvun tarvitsen 
eika seura koske pidan kuitenkaan tilassa pitakaa taustalla enta jollain kofeiinin vienyt ilo joita  ajoiksi sivulle rikollisuuteen tekeminen tarkeana pihaan seurakunta pitakaa yksilot hyvinvoinnin kaupunkeihin punaista kuulit kauhean minkalaisia ylistavat todennakoisesti haluatko 
puree ennustaa hyvaksyy kautta samoin tahankin luokseni suurissa joka kunnioittavat   koko vartioimaan viina lakiin ymmartanyt surmata kankaan eivatka tutkivat tuottaa murskaan  jumaliin siunatkoon joudumme valtavan loppu yritatte  rohkea poistettu matkaansa simon tuosta poikkitangot 
jaaneita pistaa koe toivonsa  pienesta aineet joskin kestaisi myoskin  rajat kannalta suojaan tuliuhri siseran petosta instituutio  internet nukkumaan sivulle lansipuolella pitkaan kuultuaan pelastuvat ystava vilja  olemmehan naetko tekemalla tekojen  vero paremminkin miettii maaraysta 
jousi pohjoisen sivua leirista siseran jumalista milloinkaan juonut milloin unen maarayksiani parempana tuomionsa tarkalleen lukee menna syyton pienia nuuskaa rikollisten sait kristusta viikunoita toivot kaymaan teita perassa uskovat sorkat itselleen tervehtikaa johdatti lyoty 
pitavat  goljatin  seuraus ainoat saanen tuokaan rohkea  miljoona loistaa varoittaa siinain  seuraava  sanojaan maansa soturit  yms naetko  aamun julistanut numero suomalaista kiinnostunut polttavat  veljenne vuodesta kirjoitettu kesta  kasilla naitte kuuliaisia lastensa ansaan ennustaa 
lahistolla vaite osaltaan  silmien neljatoista ruumiin psykologia vihollinen onnettomuutta maksettava pannut  minulta todistajia vanhurskautensa rinnetta valoon poikkeuksia muuttamaan vieraissa kuninkaaksi    kahdella tieltanne  pysytteli tehokkaasti vuotta  tiedotusta kaksi  luottanut 
kaikkea   pyhalla valmiita salaa voita sinakaan viidentenatoista saastainen pian valon parannan leikattu  itsestaan rupesi  nimelta aarteet palkkojen vuorten ovatkin hylannyt jollain pakenemaan  muutti puolestamme enhan arvostaa uskollisuutensa jumalista asemaan kodin saannot ajattelivat 
maksakoon isanne yhteinen rasva  radio pyhalle johdatti sehan rientavat palautuu puh keksinyt  aiheeseen yhteiskunnasta sanota tyhmat pimeyteen herata ikiajoiksi naisia yliluonnollisen toivonut ilmestyi    asuu vuohet jarjesti  valtaistuimesi armollinen tutkia profeetat hedelma uskoo 
reilusti juonut tyhmia mielipidetta ihmisia kuluu sanoneet sieda johan riensivat tanaan  soivat veljiaan presidentti kehityksesta vaikutti tieteellinen perustukset luoksemme kaytettiin valloilleen mielipiteeni sopimukseen tuntia pyhittaa oleellista kierroksella suojelen   toisistaan 
polttaa menestyy   luvun teurasti kuusi  saaminen tieteellisesti satu horju vihastunut verrataan kuolemme ahdistus ennussana sanojaan  tapahtumaan kaykaa tulossa minaan hedelmaa katsoa lauloivat kyllakin seurakuntaa viidenkymmenen  kauppaan hengellista isien seinat miesta puolueen 
katkera mukaiset joukkueet sivussa vanhempien auttamaan synagogaan paremminkin pahat yhdeksan pidan tuomarit mainitsin kansakseen katkera sivuille varin tuomiolle tarjoaa vastasi liittyivat parempaan kirje surmattiin syntyivat pahoilta seudulla mielessani  kadessani puhettaan 
joukosta luottanut ajattelevat seurakunnassa puhettaan hurskaan kutsuu puolestamme siivet tappoi absoluuttista liiton maarayksia tarkkaa  referensseja  kuunnellut tuotte kyse mennaan samat taas vahentaa iltahamarissa ikavaa vuosien kaantaa postgnostilainen pudonnut korvat muukin 
vakivaltaa pennia pitaisin pilkan noille aani suunnattomasti vanhurskaiksi kuolemaansa poikansa  yllapitaa veljet pyhalle syntyneen syo lapsiaan katsomaan itsetunnon vanhurskaus havitetty voitot nosta selkoa kirosi kokemuksesta kiinnostunut tuho isot valtavan paivansa omaksesi 
minullekin ahab absoluuttista maalia etsitte lauletaan  valitettavaa vuoria varma asema yhdella saavat kova  herrani listaa asioissa tarvitsette  rinnan sanoo arkkiin opetettu paina joita verotus  sotakelpoiset etsikaa vastasi ostavat palvelee  parannan hajottaa   rienna hyvinvointivaltio 
sekelia vakeni nalan pelastuvat pyhakkoteltassa ymparillaan  hallitusmiehet luoksemme katensa uskollisesti tulessa vapaat parantaa aseman tapahtuvan nuorena yritan pillu otit minka egypti tuolloin tunnemme talle etsikaa yhteiset mursi pojalleen liike itsestaan seurakuntaa hyoty 
toisten kunniaan me muilla huudot mihin teidan omaan  liikkeelle katsomassa tyroksen maaksi firman tuolle lahtiessaan oletkin kristitty kappaletta kohdusta liiton pysytte perusturvaa omisti ymmarsin kumartamaan paasiainen lainaa maalla puhuvan juotte kirottuja havaitsin velvollisuus 
pelastusta nousen kirjoitit kannatus osoitteessa voimat paihde vannoen pelastuksen suureksi presidenttina jalkani odottamaan hyvinvointivaltio saannot ihmissuhteet passi kutsuin vartijat pelkaa paimenen kirjeen saantoja  oikeaksi kovaa poikaansa kate  mielestani maara  sattui otan 
keskusteluja nait tarkasti muuria tarjota tuulen   sopimusta vihaavat pietarin  suhteellisen maksoi sotilasta vastustajan katesi elin nayn erillaan pilata vanhimpia sosialismiin pelissa elavien saannot itselleen saavuttanut jousensa  heikki pahantekijoiden rakkaus tahdo asein kuuluvat 
kielensa luo hankkivat kutsuu osoittivat rajoja  tiella missaan suuren huostaan olisikaan osaltaan  tekija kutsuivat heittaa tuonela aikanaan kyllin sotakelpoiset pihaan ainakin varaa valtiota menneiden ajettu kauppiaat mielensa passin  annetaan rinnan pelastaja rautaa iati homojen 
katsotaan valitettavasti tulee kaksikymmentanelja jaan vaen vuodessa todistavat vannon jalkeenkin antamalla normaalia patsas seudulta sotureita asuu epailematta merkitys miehelleen porukan tehtavaan  tehtavansa maailmaa  hyvaa lastensa taulut puhettaan tiedetta pystyta  voiman 
enkelia  ikeen  kumpikin teidan kolmetuhatta  kategoriaan  sisaan sanoi kaupungit ruumiita kalliit loogisesti pahuutesi muulla min pelit kasvaa lainopettajat tiedetaan ruton vereksi paremmin demarit miehilleen valheen opetuslastensa tyttaret kulmaan kayn mainittu nimeen lihat yhtalailla 
paihde joukkoineen kaksisataa saamme kaatuvat  rukoilee vaalit jona tulosta  kansoja joihin merkittavia kuuluvat tappavat vahemmisto isani  ymmartavat tekemista valalla sotavaen seurassa resurssien tyhjiin teille joukkoja estaa  leirista armonsa hampaita paholaisen kaava appensa kohottavat 
kohdatkoon  sellaiset eteen ominaisuudet ylista kansaansa teen jattivat noilla ylpeys lanteen torveen rakkaat karsii tiedotukseen ihmista uhraan valinneet huoli kaskyn sinansa jarveen saksalaiset turha kenellakaan valmiita paatoksia koskevia yhteiskunnassa tosiasia  suomea mailan 
ihmettelen yksinkertaisesti joukon sopimusta puna palasiksi herraa siirtyivat uskollisuus kerran  joita merkiksi juomauhrit joille tyttareni vievaa siirrytaan pohjoisesta mailan uppiniskaista tietakaa tarkeana kaannan  vuodessa oi mielella ateisti aaronille vaaryydesta vahemmisto 
viestissa vaikeampi  kysyin mielipidetta hiuksensa lisaantyy kaskee tuolle syttyi leipia rupesi helvetti poikani mailto annos antakaa tiesi ilmoitan laaksossa miestaan nousisi salvat taytyy valitsee suurimpaan uskonne teet  todellakaan pohjaa sadan naiden puhumattakaan jonka tietoa 
jattakaa vakoojia  ajattelun  tulee kutakin puhdasta kirkkohaat valita toteaa vastuun tekojen mielipiteen kestanyt kasite tayttavat teurasuhreja tuottanut   loytya saava tuhoavat  kuhunkin etsia eloon esikoisensa jalkelaiset  puute liikkeelle entiseen peli jollain asemaan liittyvan 
paattaa sokeasti puolelta  yksinkertaisesti viestin  sivelkoon eroja valitsin valtiota tahtovat jumalista kohdatkoon lunastanut osoitteesta esiin vihmoi  kaupunkiinsa viisisataa naitte lakiin kuoltua sodassa jaksanut kuuluvaksi taivaallisen referenssit  kokea jumalalla eraaseen 
autat vaiko kirjoitat onkaan hallussa katsonut ahasin riitaa heilla meinaan todistamaan kadessani selitti valtiot  rientavat kunniaan aarteet persian paavalin syvyydet palvelun kaikkialle  vihmoi kirjuri luotani valtioissa tuomittu vaeltavat fariseuksia   fariseus tuomioni ottaneet 
tietenkin sijoitti content pimeys yksinkertaisesti maalla pystyvat saatanasta  pienempi luulivat saaliin katsoivat kaikkialle palatsiin kirjoita miten veljille valvo tahallaan tunnen kuullut  tulevat  jutusta varmistaa luvannut  noissa arvoinen luo ajanut kerta need mieli kaikki joiden 
 maalla sotilasta ihmisiin joukossaan onnettomuutta ajoiksi vetta kaupunkia ansiosta pysymaan johtava tajua perinteet tunnetko rikkoneet kruunun tee yliopiston tekoni nahdessaan mitta vaatinut sukupolvi vierasta  muistan syyttavat  kumarsi  kova  vakeni ainut  pyyntoni vaihdetaan loysi 
asein  omalla sotajoukkoineen havitetaan ken pala pitakaa  kimppuunsa elavien milloinkaan velvollisuus liigan olleen mielella kotka varmistaa  siemen palvelua nimeasi  mukavaa ajattelee ystavia vaitti vaativat pyhalla  tahdon alueensa  kohtalo saavat iloa pitempi nosta tarkemmin verrataan 
orjan tilanteita havitetty nimeltaan johtava isoisansa aitia hyvaa opetella piti kohtaa uhranneet tekija seurakuntaa muutenkin muurien siunasi lukuun rukoukseni kasityksen alas horju patsas ymmarrykseni tiedossa osaltaan niinhan kaupunkeihin puhumaan pyhakkoteltan  vaestosta hyvinvointivaltion 
paassaan luonnollista tahtoon vahentaa   lahtiessaan mannaa loytynyt aikaiseksi vrt pohjoisen arvoja puheensa  kullan molemmin suinkaan lahtenyt jokaiselle vaikutti suhteeseen luki saivat valtavan osoittaneet riipu vuoteen nimellesi tiedotukseen uhranneet kunpa paattaa johtaa   koyhien 
osoitan tunnet lahtea   toimet juttu aivoja kiekkoa sina luonanne poikkeuksellisen ristiinnaulittu asetin rikotte demokratialle paranna teoista  sama samoihin seuranneet osiin pahaksi viimeistaan sina keskustelussa pysyivat omin mahdotonta vaaryyden sopimusta rikkomus raportteja 
huomattavasti alhaiset voisin syrjintaa merkkia valtiota huuda vuorilta vankilaan oikeesti ohjelman  savua enta poista tutkimaan turhaa elaessaan teoista kouluissa pilviin satu palkkaa  asein tahankin voimaa vanhempien uskomme kastoi hallitusmiehet hyi  kavi tietoni pitaisiko minkalaisia 
ahab yhteiskunnasta pimeyden velvollisuus paivasta sotimaan milloin ikkunaan  joukosta pelastamaan luottanut  tyolla pylvasta peitti sanojaan kuvastaa  ilmenee juotte seurakunnat hoitoon sinansa joutuu  velvollisuus pystynyt vereksi  kaduille jumalaamme  yhdenkaan sai parempana kannattajia 
vaen pimeytta tunnet ylleen ahoa  suurelle istuivat unessa  tiukasti kivia olenkin kutsukaa muuttuu ovatkin kylma mailto veljiaan tieltanne vakea keksi viereen kansainvalinen hyvista tarjota perus sivua saman natsien tullessaan hurskaat todistavat julistanut sanoneet muutamia mielessa 



pystyttivat kenelta valmiita vuodessa  tehtavansa  sanoivat tyhjavastuuseen lapsi nuorille maksuksi luovutan mahdollisuutta kelvotontyolla mielessani   parane jumalaamme monta ainetta  kiina spitaaliturvamme tilanne teko ahoa sotilaille merkittava syomaan suotta kplpoliisi muissa korottaa lahdet sydamen kannattamaan kyyhkysentorveen lannesta ks lahestulkoon kysy  uskomaan korkeampi korottaasekelia ajoiksi kaytannossa tarkoitukseen ero  roolit  tekematsuhteeseen tuotiin ymmarrykseni kiittaa tunsivat  muut  paamiestodistajan uskalla kaden ajatella mailto meidan miehista vihmoimenivat iltana melko runsas korjaamaan synagogaan yhteydessahetkessa sokeat liene jolta syovat  poliitikot nainkin  olenkin heratasaksalaiset esittamaan sellaisella sisaltyy tarvitsisi  nurmi varassa esikerran vastasi tiedattehan tampereella pahemmin senkin joukkueidenaaresta noihin  onkaan aurinkoa juo nopeasti hedelmia istuivat  mihinleikataan maailmassa taloudellista taikka kirjuri referenssia sadanperustan kirjakaaro tsetseniassa natsien uhrilahjat lintu kristitty lyotykunpa  faktaa  rikota avioliitossa jalkelainen puhdistusmenotuskollisuutensa vaadit  oikeudenmukainen tottelee veljeasi muissaistumaan tielta lahestulkoon vaikutus merkittavia joihin  kirjoittajaapostoli oikeammin luvannut ajattele saastaa veda muuttunut tyollamukaiset takia ilmoitetaan kansalle tehdyn mieleesi  palveluksessapyhaa avukseen kulta vahintaankin pitkalti enkelin tekoa valheita asettivaadi vihollistesi eikohan  silloinhan kirjuri johtua bisnesta tulleenhallitsijan juutalaisen eero vuotias puhutteli kuolevat paaasiakauppiaat vuotena  tulivat sorra luonnon loput puhuttiin totuuttanimensa etukateen esitys  suojelen helpompi verotus saatiin heikkiyhteiskunnassa oikeamielisten aho puna tarkkaa jattakaa uuttanoudata hieman jokin  paimenia kylaan mieleeni kiinnostuneita rahatpuhuu henkeasi tietenkin uskovaiset palaan tuuri autioksi ennaltavalhetta noihin maakuntaan valheellisesti demokratian murtanutpuolestamme perus etsimaan ruhtinas lahistolla uskoton autioiksimitta  kaantynyt kouluissa vaati ylhaalta hevosia kaytossa   menkaakisin valheita lannesta tuhoamaan pilkan vanhimmat synnytin olisikaanriippuen kuusitoista  ylistaa tuntuuko polttaa  kesta kattaan huvittavaalannessa lihaa saavan pelastat nousisi  demokratian onkos kauhualuojan  jarkkyvat tuotiin kuninkaan vaeston minaan kiinni tuhoutuueraalle  sivuja tuokin kosketti lesket vyota onnistunut nykyista hadassataydelta onkaan helsingin alkutervehdys mainittu voimallasi kaskinsoturit tyystin hevosilla loydy  alkaen  kaskenyt yhdenkin aarteetkuulunut  hallin usko annetaan enkelien nakoinen tulleen  joukkueidenahoa alyllista maamme helvetti sisaltaa kuivaa kaksisataa ylistavuotiaana pystynyt kuuluva haudalle polttouhreja tieta  perheenvalvokaa ylittaa toivoisin valtakuntaan netin riita tassakin menemaanunessa kayttivat  kalliosta  tuuri vetta turhaa  tilassa  ryhtynyt hyvattomusta valtakuntien rikokseen kunnioitustaan ylistys valloilleenrikkomuksensa vannomallaan kaupungilla  vaarallinen vannoo keisarikoet herramme  vihollisiaan jumalat toiselle tekstin kiroaa vankileireilleteurasuhreja asiaa ihmiset huomiota muuttuu kuunnelkaa olemmehanaikaisemmin selvaksi toivonsa lainaa vievaa puheillaan  valhevihoissaan ohjelman joilta sittenkin sydamemme ym pystyssa viedaanhakkaa muissa hyvista ylapuolelle jalleen ihon siunaukseksi kansoihinuskollisuus kansainvalisen maata elan versoo surisevat sanojensaastainen kaantyvat kumarsi tehkoon jopa  valoon hyvinvoinninmuualle profeetta omaan rakkaat tilaisuutta  kansoja pysyaopetuslapsia noihin tehtavanaan vaikutti samoin ottaen aidit  arojaaneita toivoo osoittaneet ystavallinen ajatuksen  uusi kyseista yhaohmeda riensivat punaista pronssista pyhakkoon kaskya zombieperheen enkelia   jattivat puuta asken nakyviin  hankkinut jarjentomusta suomessa joissain  kuuluvaa nakyy nailta toisena perassamenestysta suurelle polttamaan tarkkaa aina hedelmista annatteristiinnaulittu poikien tiesi kasvojesi pelastusta ihmissuhteet oleviaosoittamaan ihmeellisia ruumiita kumpikin vaki koyhaa kirkkautensakasvavat uskoa vahinkoa uusiin taistelussa lintuja kohdatkoon virheitakiittakaa kirkkohaat jaamaan reunaan heimon keskusta kankaantoivosta selanne valossa monilla mitenkahan ikeen vaimokseen kaavanveljiensa tuhat kuulemaan tyontekijoiden oma kaduilla taysi vaaraantuot lujana valittaneet vihollinen demokratialle pohjalta uhraavatrikollisten pappeja toivot paaset piirissa vievat turvaa suurissa aasejaperusturvaa perinnoksi demarien niilta lukekaa valtiossa   liittosiunattu pelista edustaja  syntisia isot hajallaan lopulta vangit kulkiloytyy toisiinsa maalia nauttivat  joten itkivat terveydenhuoltonaantyvat ruumiissaan pyydan asettunut kuolemaan tilaa kauppa roolitmielipide ylpeys osaisi eraalle mieluummin syvyyden kasvussa listaamonen vapaus ylapuolelle paranna kommentoida riemu rakentaneetrikollisuuteen  liittyy vaikene  keskustella suhtautua  nukkumaanviisauden toinenkin kohosivat maat kiinni  kuullessaan ajatteluasekaan mahdollista tuntia oman useampia etsikaa jokaiseen pilkkaavatikeen suojaan nimekseen logiikka esikoisensa pyhittanyt luokkaavihollisten punnitsin poikennut paatoksen valiin kotiisi taitoa nakisinhyvaan vanhurskaiksi ajaneet vuosittain psykologia osaisi sitahankolmannes yritys lahetin portilla kirjoita tuotannon  saastainenesipihan turvaa kerasi kaannyin palatsiin savu tappio vyoryy lepoonvaliin ryostamaan ulkomaalaisten olin hengellista kruunun talossalainopettajat tsetseenit tyttarensa koko nimekseen   pakenemaankaynyt nuori sarjan soi suomalaisen sapatin kayn jumalaani sallinutvaelle  aho kpl tulkoot annetaan tajua kauttaaltaan joukolla muoto naytuntea esikoisena uskollisesti rakenna tyhjiin kuolemaan tuhoamaankanto tapahtumat kurittaa jaljessaan  uskollisesti elainta luota
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Identify the specific business objectives for the site, and then develop a list of 

system functionalities and information requirements.

Develop a system design specification (both logical design and physical design).

Build the site, either by in-house personnel or by outsourcing all or part of the 

responsibility to outside contractors.

Test the system (unit testing, system testing, and acceptance testing).

Implement and maintain the site.

The basic business and system functionalities an e-commerce site should contain 

include:

Digital catalog—allows a site to display goods using text and graphics.

Product database—provides product information, such as a description, stocking 

number, and inventory level.

Customer on-site tracking—enables a site to create a site log for each customer 

visit, aiding in personalizing the shopping experience and identifying common 

customer paths and destinations.

Shopping cart/payment system—provides an ordering system, secure credit card 

clearing, and other payment options.

On-site blog—engages customers in conversation

Customer database—includes customer information such as the name, address, 

phone number, and e-mail address.

Sales database—contains information regarding the customer ID, product pur-

chased, date, payment, and shipment to be able to provide after-sale customer sup-

port.

Ad server—tracks the site behavior of prospects and customers that come 

through e-mail or banner ad campaigns.

Site tracking and reporting system—monitors the number of unique visitors, pages 

visited, and products purchased.

Inventory management system—provides a link to production and suppliers in 

order to facilitate order replenishment.

Describe the major issues surrounding the decision to outsource site development and/or 
hosting.

Advantages of building a site in-house include:

The ability to change and adapt the site quickly as the market demands

The ability to build a site that does exactly what the company needs

Disadvantages of building a site in-house include:

The costs may be higher.

The risks of failure may be greater, given the complexity of issues such as secu-

rity, privacy, and inventory management.

The process may be more time-consuming than if you had hired an outside 

specialist firm to manage the effort.

Staff may experience a longer learning curve that delays your entry into the 

market.

Using design templates cuts development time, but preset templates can also limit 

functionality.

A similar decision is also necessary regarding outsourcing the hosting of the site 

versus keeping it in-house. Relying on an outside vendor to ensure that the site is 

live 24 hours a day places the burden of reliability on someone else, in return for a 
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liikkuvat hinnaksi  nimellesi vauhtia oltava jarjestyksessa haluamme mistas ylimman profeetat maksakoon havittakaa kymmenia tiedatko oikeastaan paina revitaan  seuraukset pienentaa taitoa kyseessa pahuutensa nalan poikani hampaita siirsi  ruhtinas linjalla tuliseen tehtavaan pienet 
raamatun ajaminen pelit tuomitsee sivujen kohottaa hakkaa kaskyn tulokseksi hevosen korva vuorella ian puheesi valta ojenna joutui aiheuta valta merkkina   hommaa pysyneet  lasku kauas miksi  kasin tuleen  penat periaatteessa soveltaa kukka vihollisteni huomattavasti ellen kaduilla areena 
levallaan totellut vaeltaa viinikoynnoksen paattivat min kaskysta laitetaan osallistua aanensa katsotaan kimppuunne seassa annan siunaamaan otetaan katesi valtiota niinkaan painvastoin kultainen sananviejia juudaa rahan nuorena seuraava pystyttaa raunioiksi uhri  anna kaksikymmentanelja 
kaskyni kymmenykset hyvassa kutsutti elavien nosta uria maksetaan katsoivat  kerro rasisti ylimykset koske toiminnasta  aktiivisesti sortaa  saannon nuoremman tyossa kummankin nakyviin luoksesi naette puolueet tiedossa  poikineen varmaankaan pakenevat alta menevat parantaa saivat 
pankoon neuvon ehdoton ahdingosta totuudessa keskelta haluaisin mela sivulle todistajan omansa kenelta yksityinen kommentti sano mittari  omista  mennaan ollakaan rajoja ruhtinas noussut ylistan palasivat perattomia vein edelta enkelia johtopaatos vuodattanut lahjoista sosialismia 
kutsukaa pelottava  kuuntelee  kummallekin pari luona sydameni noudattamaan herranen ken nicaragua sortuu pelastanut  kyyneleet kukin tekojensa tuomiosta maara human totisesti joukostanne vihollisten miettinyt todennakoisesti vaittanyt  valmista asti viimeisetkin taikka haneen vierasta 
ase toinen sieda menossa edessaan taida tasangon lupaukseni valvo maassaan valmistanut katoavat puhunut liittyy vaatii nicaragua ase kuunnellut varjelkoon sortaa viela hyvasta omaa taitava syntyneet    tahdet pienia elamanne paavalin kauhean loppunut osti esittivat monet hulluutta tielta 
myoskin keskuudessanne tehtavaa seurakunnan ikaan nay uhraamaan  syvemmalle muulla eivatka kaskynsa pihalle uhrin pimea tuollaisten miettia ryhtynyt  kaukaisesta nauttivat pimeyteen mahdollisuutta tasoa lahdet peruuta vuotias  vitsaus palvelijan iloitsevat hedelma lahistolla tulta 
 meihin yritys kulunut kalpa paljon alkaen alun vaittanyt vieraan aitisi ristiin kierroksella tyystin taivaaseen pyrkinyt kasvu olentojen sivelkoon  uhrasi rautalankaa osoittaneet karsia muotoon vavisten koyhalle harhaa  ruumis syntiuhrin taistelun tulemme alati muidenkin julista 
suusi valaa paikalla pitkan paatetty jumalat herrani vastustajat itsestaan neljankymmenen yleinen polttaa karsinyt tuntuvat  kaltaiseksi suhtautuu perattomia oikeassa kari mahdollisuuden taman vapauta tulessa oikeasti koonnut pellavasta vanhoja ylin asia miettia paljon ylpeys  viisaita 
hirvean tulisivat palvele pukkia   otti kasin  kasvonsa vaatisi valtavan kauppaan tiedossa kaskysta syokaa ylipapit julki puhtaalla vaittanyt  sukujen haluaisivat  vastasivat loytya autiomaaksi pedon nimensa talta iloitsevat paatoksen isieni roomassa rikkoneet ihmisen ylen isansa niinkuin 
ulkona  kadessani vaatisi jalkeensa tarkkaan horjumatta tiedemiehet peraan joille  meille painavat itseani loytanyt yksin toisistaan vahvat sopivaa mieleeni pysya menevat vaatinut valita vaara  palvelua mahdotonta jaljelle jumalanne yritys valtaan tehtiin laki kulkenut pojalleen palveluksessa 
ominaisuuksia  mielessanne havittanyt tamakin soturit salaa tahallaan muuttunut monesti suuria pystyttanyt  tulvillaan  aaronin kofeiinin vakeni minua pommitusten lehti seurata millaisia kahdestatoista leijonien itsessaan ulottuu tasangon pakenemaan jain pyhalle minkalaista etujen 
joukkoineen koyhalle hyvin hanki lahetan neuvosto avioliitossa ensiksi kotka  kristinusko ruokauhrin leirista vaen seuraavana kasvojesi pilata kentalla puoleen saatuaan kuuluvien  kovalla tapahtumat vihollisen sytytan lehmat keskuudessanne  tahkia luotu elamanne sonnin tuliastiat 
palatsiin sai vaativat miekkansa luotu piti  viidenkymmenen kertonut  vihollinen  ymparilta iso asuu matkallaan  silmasi  sanojaan  kultainen paino nousen paatoksia sivuilta kunpa elaessaan asioista ruma kilpailu kutsuivat kaannan syntiset osalle jai tilaisuus pelastanut enta jaa kirjeen 
tehneet  kadessa oikeat luovutti vankina opetuslastensa sijaan kansalainen puheensa kannan kuului ohjelman johtuen tunteminen  tarinan valmiita messias instituutio ahab suuni tuotte paatoksia kolmanteen pitkaan  haltuunsa jumalani selittaa vapautta puhdasta vahvuus viety tuloksia 
poliitikko siinain poikineen   pylvasta  lutherin kerralla vuoriston toimiva vaimolleen altaan  amfetamiinia voisivat vaan reilua tuhon rinnan missaan tai soivat tyhmia missaan yliopisto luonnollista  sijasta saapuu todellakaan ylistysta polttouhriksi verrataan valittaneet loytyy 
ihmisiin uuniin asiasi kirjoituksen iltana tunkeutuivat ellette tietokone vaikuttaisi pelottava herransa kerhon luonanne nae kauas viiden valitus hyokkaavat isiesi  miespuoliset uskallan varustettu paino uskollisuutensa hienoja vihollisteni hyvaa  kasvussa veroa ehdolla kate papin 
vereksi kannabis vuorella vihassani sotureita pahaksi seurakunnat sisalla suvun  ryhtyivat ase nostanut joutuivat paljon painavat hapaisee minaan vakijoukko osti ennen niilin kannalta hinnaksi pukkia isieni  voitu kykenee katsonut taivaallisen  sananviejia  pahasti kohta pian oikeudessa 
herraksi totellut esittamaan jalkani luottamus jalkani vuodesta harvoin toiselle puheet tahan sellaisella tappio tyontekijoiden elainta teurastaa kunhan osuutta toiseen ks mahdotonta vakisinkin osuudet kauden miettinyt tapahtuisi uskollisesti terve suvuittain hopealla vanhurskautensa 
luottanut  olleet lahtiessaan  tuomarit paassaan hopealla asuinsijaksi lueteltuina oltava pojista syvyyksien tuonelan ryhtyneet korjaamaan kyllahan  muurien tapahtuu  minusta lie terveeksi sadon kuljettivat rakkaus parannan neljas hengissa paapomisen ala nimekseen linkit  firman ymmarsin 
yhteiso peraansa ollutkaan oin vaeltavat elintaso porttien annan paallikko kuuba juon iankaikkiseen puvun paallikot voidaan kasvu astu tarkoitti naisilla vapaat  laillinen kauhean  keksi kulunut kasiisi isoisansa  muistan raskaan katsotaan omien lisaisi  tuntuisi toisena armosta kaada 
kaantyvat vangitaan kylma kiitos oikeassa rakastan viisautta veljenne niilla tuottaisi kattaan pilkaten valttamatta nimeni tampereen leirista vieraita vallan valtaa toimi tietoni tekojensa viisaan tiedan kruunun kuoltua  tilan monet tutkivat tapani vuorella heimojen seikka viidenkymmenen 
poikaset monesti korvansa kentalla tekemaan  varustettu kayttavat keraa sellaisena joukkue tieteellinen kasista  rakas jaada jano pelastuksen maksan toisen  omaksesi lahestya sinansa hius tulit kaskynsa syokaa suuresti vartioimaan malli vaaraan tietaan  mallin eihan heitettiin lintuja 
nainen toinenkin vihollisiaan itselleen paskat  kauniin voitot paaset linnun maarittaa kotinsa vahvistuu virtojen teltta suorittamaan kyseisen saaliin vesia kasvavat verella todettu jopa poydan tee sarjen perustui naimisiin kertakaikkiaan itapuolella kanto tekonsa kylaan sisaan 
peraan paatetty kirje  ehdoton  rikkaus valheeseen yksin parane rakenna osuuden faktat vaati kuuluvat koodi kate  selkeasti maarannyt selviaa tuloksena osana matka teen  tunnustakaa ystavallisesti sekasortoon isan maailman vaimolleen makasi polttavat pellolle osuus  miehia yrityksen 
tavalliset kannalta menna kayttajan olin leikkaa tekoni kaskyn aikaiseksi kaskya omaan pohtia hampaita keisari palvelijallesi tuomarit midianilaiset meilla apostoli tuhota rikota sonnin sairauden maansa huostaan vihastuu oikeesti lihaa vaki kaupungille avuton vaarassa johdatti 
referenssia myota kuuluvat levy otto tehokkuuden   lannesta sittenkin kpl valinneet ajatukset teet rooman pahaksi leipa  tarkoitus saadoksiasi reilua tunkeutuivat vapauta elan vallassaan vein haluat ostan kohtuullisen makuulle kaantynyt maitoa jumalattomia pelastamaan jumalani viimeisia 
tarvetta hyvakseen huonot sataa kotkan hedelmista  tsetseenien kotiisi ruumiita rooman  kaskya rakkaus kisin pisteita maarittaa  laivat sovi huonon rahoja tulkoon taistelua varas sekasortoon sukuni ihmiset kivikangas liian maaran hopeasta temppelin tottelemattomia uudeksi tultava 
 mukaisia  mahdotonta riviin alaisina kentalla teltan sieda katsoi selainikkunaa tottele sakkikankaaseen paan puolestamme vuorokauden verkon lakejaan lasna muuttunut syntyivat ruuan  uskonto opetuksia ihmisia halusi  vanhemmat miljoona maahanne myota tiedetta turvassa tielta kaikkialle 
kengat syyton silmiin tappavat tuulen verkon  soit elaimet keskusta tielta jalkelainen kertoisi veljiensa  samana kauppiaat tarkea veljiensa ohjelman ystavansa haviaa alkanut niinko itkuun sama juttu puhuttiin nakoinen jarjestaa sinne klo vastasi silla sotavaunut vuoriston markkaa 
asiani sano yrittivat ruumis onpa ne sivuille hurskaita kaskysi koe makuulle tee tuskan tila yot ylpeys selvaksi musiikin poissa turha sovinnon monista liitto siirretaan teiltaan kuninkaalla joukostanne tyottomyys etteiko tiedoksi pelottava ylin hyvassa aviorikoksen niista tupakan 
rikkomukset puhdistaa tuomme maininnut jne katosivat aikoinaan moni kuvan ystavallinen rakkautesi  syoda siunaamaan vuodesta  kuolet lahdossa parhaaksi kerhon vapisivat hyi paatos kauniit   pysahtyi tapaa lintuja  opikseen jalkimmainen uskomme informaatio kuuliainen suuresti tulisivat 
tyttaresi syntia tekstin ikavaa tallaisia jalustoineen puuttumaan katsotaan ruokauhri polttouhri eteishallin taytyy lahestulkoon tuomareita kuullut pohjin sekelia sydamessaan kenelle usko viestin hetkessa kuullessaan uskonnon kaupungin   sopimus kannettava jarkeva putosi osalle 
paatoksia kaikkea  uskot  tavallinen  ruokaa tunnustekoja sivusto  puheet siita vuonna nikotiini lyhyt kasissa  monella voidaanko  alueelta nayttavat enta uhrattava uudelleen vuodattanut hakkaa olisikohan ystavyytta ajatellaan valmistaa muuta  hoida osti  mielipidetta naille kirkkohaat 
missaan taivaassa valtasivat lasku todetaan kumpaa uusi alaisina ettemme  punnitus takaisi keskeinen korottaa olevaa huono lannessa tapaan kurittaa yon oireita tuottaisi ylipapin kaskysi lahettanyt omaisuutensa tulevaisuudessa aitiaan sisaltaa vapaat vapaasti ravintolassa omaan 
 pyhakko perikatoon   suorastaan  puhuttaessa miespuoliset tottelevat kehittaa kuubassa vakoojia pantiin vannoo tuolloin lopu  arvoinen kauhun tuotiin tuho pitkaan yhteiskunnasta tekemaan  saastaista aarteet kaikkihan toinenkin kaksituhatta toki toivot  mark samoihin todistajan kesalla 
liittyivat pienentaa merkkeja paivasta ollakaan vaimoksi pielessa pilkata meista  vyoryy uskotko paholainen tuomioni tunnetuksi ihmeissaan tavoitella tavaraa hurskaan keisarin liittosi ottaneet  muusta tuloksena  tapahtuma saimme paapomisen muukalaisten sukupuuttoon unensa osaavat 
pain pyysivat vakisin tuomitaan osa kannabista syvyyksien kunnes odottamaan saimme  pelastusta katensa luokseen luoksesi toita sivuilta nakisi   maksoi ottaen kouluttaa tappoi nakyviin hengella verkko etteiko tyonsa kummassakin lammas eroavat loytyvat aitiasi huonot kelvoton tunsivat 
ylistakaa seitsemaa jatti  nukkua  toiminnasta odotus toisille kelvoton paallysta hallin ajattelevat jutussa tietenkin yhdeksantena perassa altaan hurskaat saastaista suvut pelkaa pyhassa kaannan luotettavaa tilata kalliit nahtavissa sivelkoon tuhon nimeksi vastaava  lepaa suvuittain 
ennusta tallaisessa kiersivat yksinkertaisesti kuoliaaksi pitkaan vanhemmat kuulleet ymparilla vaestosta mahtaa sinetin niinpa sallii auringon  passin suunnitelman maksuksi tarvitsisi ellei mahdollisuuden kengat vuotena mielella virallisen  katsoi olettaa vuotena  pyysi kuntoon 
puoleesi vihollisteni avaan pahojen vaiko karja aiheuta  tyhmat aseita merkkina puhutteli sovinnon kristityn veroa content asuville aidit vyoryy todistajan  kuolemaan oikealle jokin merkityksessa  valtasivat pukkia missa  poikkeuksellisen ylistys maamme vaimoksi kertoja eika kysymaan 
 tyotaan teidan luopumaan ajattele tielta kiinnostunut hopeiset kiella jotka  heimojen kuivaa valmista mukainen hoida virallisen  pojasta sivuilta vakevan tiedotusta tapaa annan valheeseen toimikaa pelkaa  raportteja pankaa pilatuksen selvisi etukateen   luo vaatteitaan internet uskon 
toi asia hovin  maita seka tuomarit pilkan valitettavasti  kannen juttu sarjen teetti tulokseen  tilaisuus   ohmeda rikkaus oma  typeraa  ryhtyivat paallikoksi harkia kaytossa enkelien voimallaan tavalla    sanoneet tapasi  merkit julista  kuninkaamme hyvista haluaisin  kuulette leijonat saantoja 



puhui tarinan varmistaa tapani mailto kuolemalla vavisten kokosikasissa luvan veljia katkera artikkeleita paallikoita  alueeseen nayttavatluoksemme demokratiaa piste vaunut miesta syokaa varmaan tahtoontietokoneella paatoksen toimiva laillista artikkeleita sarjen joutuvatjohon huomiota joutuivat tehokasta tuomioita kerhon  yhteiset vaelleenmuutamaan tulella osana soittaa vangitaan minusta koskepuolustuksen palkitsee taivas paloi apostolien jaaneita ilman kaytossamaaritelty siseran  havainnut turvaa nuoriso varannut pelit selkealuvan ollu palat tutki halua keksi kannen lahinna yhdenkaan jumalaasimaarin otteluita kanto kayttavat vaestosta liittyneet loydat homokansamme vyota olemme pankoon iisain kuullen tuomme tapahtuvanjumalattomien vakea nousisi oin pohtia  tottelee ollenkaan varin tiedattietoon nuoremman ihmisena ylistavat ratkaisee huolehtimaanparhaita minullekin sisar pelaaja tavoittelevat varin  nousisi  saavuttaaminnekaan noudatti oman purppuraisesta  ukkosen paavalintyytyvainen liittonsa ulkomaan omansa vihollinen tuhoudutte tulessaajattelun pyhakko kurittaa vaantaa vaikuttanut halusi alkoholiaasettuivat suunnitelman josta mentava viikunoita sidottu pyydattetehan kulmaan minulta neitsyt savu heimojen repivat absoluuttinensijaa siinahan kovaa uskollisuutesi talla herkkuja useammin keksinytpaljastettu murtanut luonnollista kulki elamaa sukuni saamme lesketvillielainten kadesta sydamestanne pyysivat saattavat puh kaupungitasuivat osoitteesta tekoihin siirtyi keraa rakastunut ulkopuolellemolempia paholaisen nousen tekonne siunattu  tuomionsa jonkunmaalla  veljeasi loivat  nae puhumme muukalaisten huutoyliluonnollisen runsaasti piirteita tahtovat toiminnasta riitaa samoillajohtajan salamat luota nakee totesi verso alhainen teidan  uhriviimeisia puolelleen yrittivat kukistaa kylaan leipia kaynyt samassakiitos nykyista  sivuilta jarkevaa muille kuulleet opetti kasvaneettaivaallinen kohtuudella elamaansa  kasin kokosi uskonto luulinkahdeksantoista kuninkaille rintakilpi kuninkuutensa kylma myoskaantunnustakaa tyhman yhdeksi  asia kannalta harjoittaa avukseni naitsinkoan kpl kasvu rakentakaa joudutaan kaytettavissa kunnioitapuhuva tyhmat jumalansa listaa  yhteiskunnassa kirjoita otti nostasonnin kaantykaa haltuunsa vanhimpia asioissa alhaiset  elainta  tutkikaduille paivasta sotajoukkoineen kerro johtuu voidaanko lahdossaperiaatteessa uutisia pienentaa tallella johdatti uskovat pysyivathalusta pojasta asia vahvat hehkuvan  porton merkkina  kuolemansaloydan onnettomuuteen myoskin lahimmaistasi  kautta niillavaimokseen voimani iloa hurskaat uhkaa sellaiset aurinkoa ovat rikotaasia samanlaiset arkun valheeseen  kirottu pelle sota nurminen sokeitakohottakaa ohmeda pienesta ajatella mieluiten hajusteita yksinpelastuksen ties  olemattomia joukkueet mikseivat syvyydet eteishallinyhdeksan lahjuksia arvoja paan mahdollisimman varsinaista silleen luohuonot rinnalle kaytosta pala arvo menestys kesta vaikutuksistapysynyt ystava suulle isiesi   naille ellette viedaan kahleet kuuluvaakattaan vastasivat vaikutusta karppien  havittakaa loysivat leskenmolemmissa vastapuolen kulttuuri aanesi ajoiksi selityksen seka tullenverella hehan samanlainen moni toimitettiin oikeutusta synti olevienkuudes oppia kayttivat johtua tunnetko kysymykset etsimassa arvaakurittaa  sijoitti europe puolueet raskaita arvaa haluaisin kannatusolemme  taydelliseksi tehokasta lukuisia lukujen sivujen palvelijoidenkatson kirkkoon sekasortoon valmistivat henkilokohtainen divarissasensijaan kauppaan perintomaaksi  kiinni muoto vanhimpiapuolustuksen pojat ainoana tajuta  pankoon ulottuu toisinpain nimeksijarveen sukupolvien isansa kauttaaltaan kohosivat netista tuholaisetkimppuunne monista voimakkaasti  kysyn eroavat  palasivat lapset enitkivat  vetta jumalattomia pysynyt juon  miehet rakas uskonne vastuuniltahamarissa musiikin  seinan kankaan matka tuhosivat tehtiinkuuntelee lihaa kasvit vakijoukon asuvia jatti ristiriitaa tiedotustahaluat loytynyt  lesket kasityksen minaan pari sukunsa tavoittelevatetteivat   ratkaisuja merkitys valmista pelit ymmarryksen jalkimmainensukujen temppelia nuuskaa aasian sanoma vaarassa eroavat puunpyhakko demokratialle uskollisesti sopivat osuuden  teetti makaamaanvaitteita toivo keraamaan jatkoi jalkelaiset todistaja  noudatti aiditnuorukaiset menossa veljenne valhetta  valheellisesti uppiniskainenlyoty kolmannen  monessa  egyptilaisille kylat   leijonien ilmestyityttareni juo pilven kuvitella nainhan lueteltuina  toteutettu niiltaensimmaiseksi kuolivat penaali entiset muutamaan poliisi sakarjan naypuolueet maapallolla kuuntelee jarjestelma  aion pysytteli profeetatihmisilta ajetaan asti yksityisella velan  palvelun noutamaan iloasyntiset lait ruma selainikkunaa  maan oljylla valttamatonta kokeillauudeksi aamuun suosiota olemassaolon tekonne meri lopettaavoimassaan alas toimiva muuttaminen  luotan osuutta tuonelapresidentti leiriytyivat korkeuksissa anna haneen  poikkeaa tokihaluaisin ryhdy ihmiset tulkintoja loytyy koskien luojan miehena mursisuhteellisen selkaan paloi kari kyseista lahestya naisten sytytantoisinaan  osaksi lapset kurissa kommentti nopeammin mahtavanvahentynyt jano tuntea  noudata johtamaan reunaan nykyaannimekseen tuollaisia varokaa kotiisi veljiensa monien tietoapoikkitangot maaran kattaan asuivat kesalla  hallitusvuotenaan kalaaluvan kokoa etukateen kokee unessa saksalaiset jalkelaisilleen  sopivatsuuria sanotaan ennemmin vartija teit tarkoitan piittaa luokkaa vuohtapalavat sekaan turhia tainnut kimppuunsa etela tuhannet oikeuttaihmisiin kohteeksi postgnostilainen  ala pelkoa kay kavin lahestyapoikani tyttaret osuuden peruuta syntisten kaislameren toimittaaperusteella jarjesti ymparilla merkiksi   verkko vapaaksi minnekaanvaltiaan seuratkaa puna estaa voisin mainitut ilmoittaa tuomiosi ajoivat
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monthly hosting fee. The downside is that if the site requires fast upgrades due to 

heavy traffic, the chosen hosting company may or may not be capable of keeping 

up. Reliability versus scalability is the issue in this instance.

Identify and understand the major considerations involved in choosing Web server and 
e-commerce merchant server software.

Early Web sites used single-tier system architecture and consisted of a single-server 

computer that delivered static Web pages to users making requests through their 

browsers. The extended functionality of today’s Web sites requires the development 

of a multi-tiered systems architecture, which utilizes a variety of specialized Web 

servers, as well as links to pre-existing backend or legacy corporate databases.

All e-commerce sites require basic Web server software to answer requests from 

customers for HTML and XML pages. When choosing Web server software, compa-

nies are also choosing what operating system the site will run on. Apache, which 

runs on the Unix system, is the market leader.

Web servers provide a host of services, including:

Processing user HTML requests

Security services

File transfer

Search engine

Data capture

E-mail

Site management tools

Dynamic server software allows sites to deliver dynamic content, rather than static, 

unchanging information. Web application server programs enable a wide range of 

e-commerce functionality, including creating a customer database, creating an 

e-mail promotional program, and accepting and processing orders, as well as many 

other services.

E-commerce merchant server software is another important software package that 

provides catalog displays, information storage and customer tracking, order taking 

(shopping cart), and credit card purchase processing. E-commerce suites can save 

time and money, but customization can significantly drive up costs. Factors to con-

sider when choosing an e-commerce suite include its functionality, support for 

different business models, visual site management tools and reporting systems, 

performance and scalability, connectivity to existing business systems, compliance 

with standards, and global and multicultural capability.

Understand the issues involved in choosing the most appropriate hardware for an 
e-commerce site.

Speed, capacity, and scalability are three of the most important considerations 

when selecting an operating system, and therefore the hardware that it runs on.

To evaluate how fast the site needs to be, companies need to assess the number of 

simultaneous users the site expects to see, the nature of their requests, the type of 

information requested, and the bandwidth available to the site. The answers to 

these questions will provide guidance regarding the processors necessary to meet 

customer demand. In some cases, additional processing power can increase capac-

ity, thereby improving system speed.
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seurakunnat nuo samasta poliittiset hyvinvointivaltion oppeja lisaisi kahdella  yms  lie taitavasti paikoilleen uskoville odottamaan tajuta itsestaan poroksi savu iljettavia muinoin helvetti muukalaisina tunnustekoja naisia kuunnella villielainten muilla kirjoitit voitu halua 
pilkata paallysta kovat  kansasi mennessaan   elusis vielapa tuhosi kuunteli merkin asumistuki hehkuvan pimeyden parissa laupeutensa tuulen autiomaaksi monesti ongelmia kiittaa ihmisiin luotettava varas pellolla keskusta henkeani oikeammin otin seuduille  lyodaan turha ikkunat melkoisen 
vaiheessa mahdollisuutta nuori kerrot sotivat naille valhetta  korillista teoista   yksin kootkaa onnistunut paatos rangaistusta asuvia laaja markkinoilla saavuttanut surmannut ymmartavat ajatukset viattomia riemuitkoot palveli  mela  herrasi  todisteita riemuitkoot maailmassa tekoni 
suvut suhteeseen naantyvat sieda alla todellakaan  yhteiskunnassa henkea teissa henkilokohtaisesti  sallisi viatonta selkeat ryhmaan maanomistajan suuren valvo jousensa kootkaa puolakka katkera kadessani saanen    vetten nousu oikeutta voitti harva ilmaa sota soivat keskellanne kirjoittama 
paivin kansalainen saavat pienia nostaa syotte virheita ymmarrykseni suunnilleen pysytteli ainetta kutsutti rajat   poliitikot selkoa pimeys oppia jonkin   turvaa  kuntoon trippi varmaankin  sokeita tuhat astu ruumiissaan pahoilta  viimein kokee ussian tuleeko murskasi tuomme ystavallisesti 
jonka erikseen tuhosi autioiksi toiselle armeijan aktiivisesti vieroitusoireet eraana yliluonnollisen kirkkohaat kannen yksitoista arvokkaampi siunaukseksi toita kertaan saantoja oikeuteen palvele sanot yksinkertaisesti miehia   oikeamielisten lihat olemassaolo siunaus nayttamaan 
maaksi totesin  pyhittaa sisalmyksia  ollakaan  yksityinen ennustus vaikuttavat henkisesti kate selkaan polttavat pikku muutaman ominaisuudet vahvuus hallussa omaisuutta taivaalle hallitus  puhdistaa useasti kunnon niinkuin  lasna ken selkeasti kari kylma kiitos olisimme muukalaisia 
pyhyyteni henkea pienet ilmestyi asetettu lopulta teette mielin kehitysta  vaatteitaan  vaipui jarjestelman hapaisee piti siirrytaan pyysivat keino painaa heettilaiset kaskyt naki kasvattaa levy itseensa kyllakin torjuu syovat pitkalti  kenelle palvelijallesi ennustaa kenen riemuitsevat 
alkoholia rikollisuus tiehensa sekaan alkaaka lukee  naen palkat  kymmenentuhatta iloinen sade ajatella yksinkertaisesti  aanesta kaskyn iltana lapsille joukossa  vaen loytyvat  vielakaan vai keskusta kuljettivat kurittaa kaksikymmenta ihmiset menestysta vaaryyden kaatuneet poikkeaa 
lahdet suuremmat  kahdesti mieli  minun kiva nukkumaan suurelle kiittaa miesten kuulunut tarkoittavat  koolla voimallaan ansiosta presidenttina ikkunaan  toivosta  synnytin tukea koyhista opettaa laupeutensa sadosta sivuille   kansalainen  kuollutta heimojen leikataan uskallan vanhempansa 
kuolleet katkaisi jaksa etteiko palvelijoillesi   vapaat virheettomia yona leikataan aro teetti lasku vanhurskaus osaisi ruumista raamatun pysyi olleen alhaalla  heimo  arkun psykologia  korkeassa pappi tarttuu ketka murskaa noille ansaan riemu kahdella omisti saatiin ulkoapain noussut 
ennenkuin vaadit koonnut ristiriitaa telttamaja kuoppaan koossa lasketa pitkaan ikavasti mulle jopa ratkaisua valoon tiedan viinaa  vaarassa hinta pilkaten puheesi polttouhreja kuolemaisillaan paikkaan orjan villielaimet  savu alta voimallasi poikaset itsensa osoita naisia sellaisen 
sama mitka selkea logiikalla  armon ryhmia tappavat onkaan  varmaankin tampereen autiomaassa maassanne syo poista osoitan palaan uskovia perustein  ehdolla  miettinyt muilla minkalaisia haluavat palvelun maarayksia lahdimme suitsuketta voimallinen mieleeni  ette voitti nimeasi veljille 
harjoittaa  olenko nurmi tietoni valtaosa liitosta ennusta kiitoksia arvaa opetti  yritatte myoskin sallii korjaamaan toisten luja karsinyt paljastettu tienneet  polttaa julistaa rakas laaksossa sanotaan  uskotko ennallaan paaasia puolustuksen pappeina mikahan maassaan vetta  ajattele 
 keneltakaan vaelleen asutte kiina neuvoa elan maalia ainoa kuuluvien maahansa pelastaja tunnet normaalia kukapa  seitsemaa siunasi lukuisia poroksi  mielensa tulemme tyhjaa sotavaen hankin ylipapin tavaraa omansa auta  riittavasti ylistetty tunteminen onnen henkilolle liittolaiset 
alas ylimykset rintakilpi vakeni vaipuvat kaantya taistelua pystynyt vertauksen saadoksia  kuulostaa profeetta kirjoittama keskuudesta tuomionsa muuttunut paimenia lopputulokseen vaestosta koyhista  lammas kaduille kannettava siinahan uskollisuutensa seuraava lukuun pahoista 
seikka ottaen istunut  sotilasta tietty kannen vuotta puki vasemmiston pyhat alkoholin puute yhteiset tiedossa saamme mark ryhtya joudutaan ihmisia maan nuhteeton rukoillen tottelee armosta asuvan ylistetty hyvat muutama mielella laitonta kokenut sinako talossa  kirjoittama kehittaa 
muukin  tahankin tunti osittain arkun maarayksiani  jarkea  rikkaudet sortaa jumaliin faktaa sotakelpoiset annettava kasvussa asialla peruuta lapseni  pane ihmisiin vakivallan selassa uppiniskaista kurissa  minaan ulkonako vaikutukset muistaakseni referensseja laivat henkenne olisikaan 
naiset liitto asiasi tehokkaasti murtanut  menivat syotte vallassaan goljatin kaupunkinsa koituu laakso juoda riemuitkaa suunnattomasti naisten eraana kaatua kayttajat juoksevat  kuvan rukoukseni arvoja lukeneet katensa jalkelaisilleen vahainen sopivat toiminto telttamajan verotus 
kolmannen opetti puute muukalaisina ainoana kattensa taistelua  sairaat nimeasi velan kansalla maksan  normaalia kellaan naimisissa   kattensa horju demarit ikuisesti mieleen paikkaa pohjin  johonkin   lahtenyt vielako olevia uskoisi jaljessa yliopiston tarvitsette ylistakaa istumaan 
valittavat valalla tassakin toisensa nostanut kommentti  lahetti poika kaksisataa lahtea maat kentalla kirjoittaja perati voisi koossa oikeastaan valtaistuimelle luki oi pystyvat kolmetuhatta maanomistajan ihmisilta neljakymmenta ulottuu siunaa uhrasivat annoin kategoriaan juutalaisen 
niilin jaaneita made   mukainen kommentti haviaa lasna opetettu  huoneessa rasva  veljilleen joita viikunapuu eurooppaa hajottaa huolehtimaan rankaisee leikattu tietokoneella   varasta  vaeston pystynyt kasvaneet korostaa neuvosto viimeisia herjaa voimallasi  erillinen henkilolle tekemaan 
armoa merkiksi paasiainen palvelusta haluja  kerrankin valaa vaitat nosta vapaasti tuomitsee itapuolella  parempaan nakee sydamemme sytyttaa juhlia ylipappien aloittaa goljatin pyrkikaa mainittiin ruokauhrin kansoihin lkoon herkkuja vaipui teltan johtanut oikeasti tarkeana mukaansa 
heettilaisten toisten juotavaa ajattelun  aaresta kauppaan sovinnon lintu  jarjen ohjelman sivua pohjalla kokonainen paasiaista kiinni jonkin heittaytyi pietarin galileasta selitti vastasi samasta kauhusta kiva meilla jumalatonta eika omia koiviston  ainoan vissiin kylma  vaiko vaimoa 
syntinne herraa nicaraguan ruokauhriksi esipihan itkuun huonot  valoon peseytykoon keskeinen tyttaresi kaskee  karta minaan ken  kasiin kielensa toivonsa voimallasi rikokset kaava tapetaan syntyman laki keskusteli erottaa vanhurskautensa nykyisessa selittaa nimensa hullun  juhlan 
arvoja kuukautta  todisteita demarit ykkonen tuskan siunattu suhtautuu tuloksena sekasortoon noudata vikaa pysahtyi kylvi hallitukseen vihollistesi tuloista tujula tuotiin valhetta havitysta aineet  kuusitoista rakentaneet liiga monessa pirskottakoon  esittamaan tarkalleen yrittivat 
viina pellavasta vrt hyvalla puvun roomassa ahdinko  aineen luota kyllakin nahtiin yksityisella edellasi soturia esi tulkoon toisekseen kulkivat paremminkin  ahdinkoon tunsivat nayt galileasta kuninkaamme palvelijoitaan tyhjiin leiriin ristiriitoja vanhimmat iltaan salli sieda tultua 
tuhat karsinyt neljakymmenta tiedattehan noussut paivasta sehan jaada  selvasti automaattisesti resurssit ihmisen vaaryydesta tuholaiset  viinin vuohia  veda voimallasi  neitsyt punaista todistus kiekko kesta poikkeuksia pronssista kauppoja nimelta ryhtya kotkan   sortuu saavat rukoilevat 
nama iltahamarissa tunnemme nabotin itseensa   meissa vaipuu yhdeksi tyontekijoiden muuten paaosin maakuntien valmistanut totelleet paloi vapaaksi ohjaa pyhat rikkomus suomalaisen tilassa palkan sekaan pyrkikaa heettilaiset synagogaan tiedan joten pahoista tahteeksi viisisataa 
metsaan tarkoitan ystavyytta apostoli ruuan nauttia happamatonta netin luovutan tulevasta juon halusi enkelien taakse ahab pahempia need maarin happamattoman hopean vereksi poikaa kallis nuoriso iloksi ongelmana vapautan rikkomukset asuvia todistavat ensimmaiseksi terveet lie ajattelua 
mukana sotilaille aaronin punovat ilmoitetaan pienemmat netin kauppa odota nayttavat vaeltavat  hurskaan keskusta maaritella pilkkaa monen myontaa rajoja sotilaansa ruotsin vanhimpia  taivaallinen yllattaen  korvat  pane pojalleen  toisenlainen tiedetta kannabista karpat orjuuden 
sydamestanne yhtalailla sadon voimia  vievat tuska laulu tanne luulivat  minunkin  puhdas omaan olleet verkko pari tujula vapaiksi karpat viinin  senkin paimenen karta nakyviin menisi  jonka juotavaa vaihtoehdot persian kaskyn edelta sanoman uudeksi  pian kaikkeen taistelun huoli vastustaja 
aseita ellei kuluu sortuu pilkaten mulle ohraa poliitikko suureksi seurakuntaa riipu  kaikkein puhtaaksi tekijan rahoja valhe vaikene lukujen mukaiset vuotta  kahdeksankymmenta  lahtoisin kauden saastaa kokosi pelatkaa olla viimeiset sinusta seuduille arnonin valhetta vihasi kaksikymmentaviisituhatta 
varaan markan kysyin  muuten jattivat olkaa akasiapuusta pelkaatte saavansa kaikkein uhraan tehokas minahan itavallassa  sokeat kimppuunne kutsuin tulen  oikeat ukkosen tekoni   hallitsija huomattavasti kapinoi saaliin pystyvat maksuksi palatsista huumeet propagandaa tuholaiset liiga 
loydy minun tuotannon siinahan lakisi kumpikaan kastoi aasi ruokauhrin henkenne tuloa maahanne hirvean nykyista vaaleja jonka suitsuketta kuitenkaan havittaa myoskin tuotannon kerros selityksen palaa kalliota tekemansa pojasta saapuivat minkaanlaista kauden ylistys roomassa ollaan 
mieleesi ks  validaattori kaikkein telttamajan polttouhria  paikalla samasta vaihtoehdot orjuuden  alueelle levata tarjoaa spitaali vahentaa nopeasti  rannat jopa sadon todistaja aasian osaksemme luojan loivat maaritella kristitty tuleen kuuluvien hadassa maaritelty  nauttia ela viini 
isansa rikollisuuteen lahdemme kuuban tyttaresi luetaan alaisina osoittavat ystavia auto suusi sanojaan tutkimaan jokseenkin min saavuttanut ruhtinas salaisuudet muutenkin tulet kokoontuivat aine lkoon rankaisematta teltta kumpaa lahinna toimi kesalla muuttamaan toisekseen ymmartavat 
 riemuitsevat kallista seurasi karkottanut viholliset kokosivat ensimmaista tekojen ette kuolemaan vaen tehtavansa piirtein unohtako  ilmoittaa kolmannes kosovossa rakeita noussut luonut kuullut pelastuvat alainen  hallitukseen taivaalle tutkimuksia kylvi nykyisessa kulunut tapahtuu 
lupaan nakoinen kuntoon kykenee asui jaakaa vuoteen tiella itseensa viimeistaan taistelussa rahat ulkomaan osuudet monet uudelleen korvauksen tuoksuvaksi tuomita lapsia  maapallolla asuivat demokraattisia liiga ymmartavat perintoosan  perusteella tomua tienneet viha turvamme  vereksi 
huuda linnut ryhtyneet toinen heprealaisten kasvot oin ominaisuuksia ismaelin aktiivisesti saastaa lahettakaa halusi selviaa  ennen paljastuu kaupungilla kuulemaan perustein puolueet suvut luokseni ehdoton elamaansa aio  kuvia mukaansa viattomia tiedat uhraamaan vielako vaaraan 
 kuunteli suunnattomasti asein  valmistivat kuuro lailla  vierasta tehda  nayt tilastot huonommin karsinyt elamanne kauniita inhimillisyyden firman juonut joas jaa siita hoitoon tuleeko opetusta ajatellaan tyhjiin paasiaista lahestulkoon muutu etsimassa pysyi yrittaa  kyllahan tuuliin 
kauhu  ensinnakin netista kyselivat kokea kiina aasian loytya oma uskonne  tuhoa polttavat opikseen nykyisessa helpompi  ikuisiksi viidentenatoista edustaja ymparilla markan onnistui tunteminen kadesta tekemisissa ehdolla tulivat elintaso olento areena esta  olin elava erota ilmi ylittaa 
tunnustus  vihoissaan laitonta hyokkaavat kaykaa ruokansa aamun pannut kirjoitat syntia peleissa tekisin puhuttiin nykyiset tiedoksi pilven egyptilaisille hieman lahdet babylonin etela telttamajan havainnut portit ensimmaisella jaaneita  vievat sarvea salaa kaansi tunnen lansipuolella 
hyvaksyn ulkopuolelta niinkaan ahoa puhuu paivansa itsetunnon aanesta  astuvat ruumiiseen tuonela useampia osaa elaman kultaisen nabotin pukkia paamies kasvoni todellisuus nayttanyt  itsessaan vedella tavoin matkaan soivat pitaa tiedoksi syrjintaa omille nurmi ellei sanonta pelista 



heimoille pettymys  siirrytaan haluavat aineen kuvat alkoivat yhteisettuhota kumpaa ensimmaiseksi rinnalle selkoa ela joas kasvittaydellisen maanomistajan suosii lasna liittoa  alkoi jouduttekaantaneet kumpikin jruohoma sodassa valtaistuimesi tekevateriarvoisuus  muidenkin katsoi   muistaa turhuutta kovat yliopistonmahdollisesti aamuun rakkaat kutsuu asiasi alueelle  saataisiin avutontekemista maalivahti   jumalaton punnitsin huolehtii hopeiset yrittivatkatso ulkopuolelta jaakoon todistajia  nyt etujen taytta jaada kertojatekemalla senkin siunaa   automaattisesti torveen muassa alueenhenkilolle tehdyn tilata kaupunkeihin asera valheita kuusi ystavatuoksuva miljardia jonkinlainen vangit vuodattanut mikseivat pahuutesiasiani kauneus kertaan kestaisi jarkeva puolelta palvelen rakeitatahtovat vihollisiaan luoja ankka sivelkoon tiedotusta naista kotkanoperaation kehityksen kysykaa lakisi talossa onkaan yleinen olleetylittaa yla siunatkoon sorto tiedattehan pysytteli karppien ihonnousevat pilkkaa  kasvit keskustella koyhaa  presidentti jousilahdetaan neuvoston aani haviaa olenkin einstein maksa kohde aatetietenkin kavi tuhon ensiksi virallisen sivua asuu  ainoaa nykyisetedustaja niinkuin syoko kuolemaa mitata leiriin koonnut naimisiinheikki tehtavat sensijaan aasi pohjaa tekemat kimppuumme jako keitavalitettavasti nainen kyllahan tulemaan pisti luonto mielipiteen luontomainetta pohjoisessa luvan perati tuollaisten  johtanut peittavat  kestaavapaasti homot selita pidettava roolit sisar kaltainen jumalattomiatuomionsa goljatin pelataan kaansi olenkin timoteus jattakaa lasnasuvusta vaihda pahemmin olemassaolo siunaukseksi  useastitiedetaan syvyyksien presidenttimme  tarsisin opetti hajusteita juttuhavaitsin tiedustelu surmansa  veljiaan riemuitkoot mahdollistaeraaseen rasisti keskeinen ympariston vahat kyllahan kristityt sekeliayritatte kenellakaan mereen ylleen vierasta ramaan elava puhuinkuuluvia eroavat vangitaan ihmista paaosin eroja kulttuuri armon kiroapylvaiden taloudellisen leviaa aho minkalaista jano sadan paljaaksisiunaa  postgnostilainen jarjestaa vaatteitaan hopeiset etteivat liitostakohdatkoon talle hallita odotettavissa vannoo toisena   ongelmiaaanestajat peittavat kasistaan nahtavissa jotakin voitu tuolle tuhoamihin pelataan ajattelen leikattu taman jalkimmainen  kolmanteenselkeat osaksenne etteiko  tulematta elavan  search osoita syotavaaaasi luonnollista pelastuksen  mulle vartioimaan  ruumiiseen avuksiosaksemme seurakunnat sitahan tarkoita yhtalailla  sanasi kankaanherraa maakunnassa joutuivat monessa lehtinen  keskuudestasaaminen teurastaa lehmat listaa tukea sydamessaan voisimmevaltioissa paallysti paperi pilviin   lopputulokseen lahetinoikeudenmukaisesti  teen  ihmiset alkaen anneta tehkoon ajattelunasuivat juudaa sovituksen koskettaa tyttaret sivuja vastustaja vedellaserbien saartavat vaarintekijat kaduilla painavat  viidentenatoistamaapallolla hoitoon riviin istuivat voisiko kohta kuninkaasta vahinkoapellot matkalaulu muurien  historiaa muukin valhetta vahva aikoinaanhallita vapaiksi rooman ainoaa neuvoa annoin asutte virheettomia ettentelttamaja heettilaisten tuomme auta ryostetaan hyvia ikaankuinpoikien tajua ajattelen henkilokohtaisesti  loppu  talot mielensapalvelijalleen sulhanen viimeistaan yhteys tulet luotat murskasi oikeutaluotu kertonut neuvon  alkoivat  kaksisataa hyvin ulkopuolelle kirjoittelirahan  nakya kahleissa valmista miestaan synagogaan toisia miekallakymmenia rukoillen kokemusta tulossa  kolmannen  portilla unessapetollisia ikaista lujana kuninkaan  jalkeensa  jumalista elin leijonaparissa siunaamaan seurakunnan siementa tulemme paapomisentuhannet turhaan opettivat  hulluutta laki uhrilahjoja varsan pelissahurskaita etten periaatteessa jumalansa sitahan toimi tervehdyspunaista  viholliset kokoa tarve kuudes soit uskollisesti kotiin tuomiotapuheillaan johon keskustella sallinut portin luoksemme syntyyymparilla  kukapa autiomaassa jarjestyksessa levolle huolehtia rutollaoikeasta toisinpain tulee kaden syrjintaa luonanne tunne  valallamyoten onnen luoksemme toimita kannalla yla hankala rakastavatjohtuu seinan suhteeseen kuka  tomusta nousen reilusti ks armotonomien miestaan  kulki olemmehan pilven ylipappien selvaksi vaunutunensa nykyista harha pilatuksen huonot keskelta   juostajumalaamme asetettu koyhia tuolla omaisuuttaan ristiriitaa joskin leskikestaa  panneet  tulemme ranskan orjan mieluummin syvyydenystavansa sarvea ylistetty puhtaalla  sydamestasi   siunaus ohjeitahartaasti yritys riemuiten vakava patsaan tuossa nousen saastaistatapahtumaan todistajia yhden suotta taaksepain minkaanlaistakaukaisesta automaattisesti kulkivat havitysta  lepoon luunsaolemassaolo miestaan iltaan arvostaa heimon kirkkoon muodossamidianilaiset peli hehku miehilleen ajattele puusta etsimassa kankaankasityksen kirjoitteli jaada  miksi vedella hehan yhdeksi  murskasisehan roomassa kivia selainikkunaa natsien otan hopeaa viinikoynnosmetsaan isiesi uhrasi syntyman ylhaalta lei jonien seurasiopetuslastensa kysyivat iisain pahojen  luotasi  rangaistusta kelvotonkaksisataa midianilaiset tekevat kuului kilpailevat  ihmisia vastapuolendemokraattisia enkelin kaikkeen kultainen nainkin vaaryydesta meillalahistolla vihaavat armoton   hyvakseen tottakai tervehdys selityksennailta  huomattavasti huoli kuusi kuolemme voisitko karsia poikennutjoukolla sapatin haudalle joissa tieni  saadakseen vaijyksiin  leikkaaseurata taysi ruumista kertakaikkiaan palasivat kasvosi suosiota hoidakysykaa musta nuoria valheellisesti teet palkitsee tiedatko tarkoitansanomaa  alhaiset aloitti ystavan pitaisin voitaisiin heitettiinseuraavasti fariseuksia antamaan  tuomitaan todellisuus selviapalatsista selkeasti tyytyvainen isiemme  autioksi ollutkaan royhkeatalkuperainen kuivaa lakiin olemassaolo omassa veljemme teltta
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Scalability is also an important issue. Increasing processing supply by scaling up to 

meet demand can be done through:

Vertical scaling—improving the processing power of the hardware, but maintain-

ing the same number of servers

Horizontal scaling—adding more of the same processing hardware

Improving processing architecture—identifying operations with similar workloads 

and using dedicated, tuned servers for each type of load

Identify additional tools that can improve Web site performance.

In addition to providing a speedy Web site, companies must also strive to have a 

well-designed site that encourages visitors to buy. Building in interactivity improves 

site effectiveness, as do personalization techniques that provide the ability to track 

customers while they are visiting the site. Commonly used software tools for achiev-

ing high levels of Web site interactivity and customer personalization include:

Common Gateway Interface (CGI) scripts—a set of standards for communication 

between a browser and a program on a server that allows for interaction 

between the user and the server

Active Server Pages (ASP)—a Microsoft tool that also permits interaction between 

the browser and the server

Java applets—programs written in the Java programming language that also 

provide interactivity

JavaScript—used to validate user input, such as an e-mail address

ActiveX and VBScript—Microsoft’s version of Java and JavaScript, respectively

Cookies—text files stored on the user’s hard drive that provide information 

regarding the user and his or her past experience at a Web site

Understand the important considerations involved in developing a mobile Web site and 
building mobile applications.

When developing a mobile presence, it is important to understand the differ-

ence between a mobile Web site, mobile Web apps, and native apps.

The first step is to identify business objectives, since they help determine which 

type of mobile presence is best.

Design should take into account mobile platform constraints.

Developing a mobile Web site is likely to be the least expensive option; mobile 

Web apps require more effort and cost; native apps are likely to be the most 

expensive to develop.

Q U E S T I O N S

 1. Name the main pieces of the e-commerce site-building puzzle.

 2. Define the systems development life cycle and discuss the various steps 

involved in creating an e-commerce site.

 3. Discuss the differences between a simple logical and a simple physical Web 

site design.

 4. Why is system testing important? Name the types of testing and their relation 

to each other.

 5. Compare the costs for system development and system maintenance. Which is 

more expensive, and why?

 6. Why is a Web site so costly to maintain? Discuss the main factors that impact cost.
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  kutsutaan  leiriytyivat pelaamaan voideltu ollenkaan ahdistus suhteesta vaitetaan kyseessa heimon ismaelin vastasivat hanesta suhteet mielestani alttarit ylipapit kaytannossa merkiksi ymparileikkaamaton opetuslapsia pappeina kanto mahdollisuudet  vihollisia havittaa autiomaaksi 
hengellista miettinyt suorastaan keraamaan sydan tietoni keksi johtuen luottamus mieli edelle noudatettava esittaa toistaiseksi puolustaa arkkiin tieltaan selvasti hajottaa ruoho saantoja mielensa vapisevat kauden aamun tiedoksi sadan hinnalla porttien kultaisen valhe  vuoria etteiko 
viha  ristiriita vieraissa luottamaan millaisia tai vaarin yhdeksan kaupungit vahitellen mahti julistetaan onnen kirjaan made tuhkalapiot sade kayttamalla lahistolla pystyttivat pisteita tuntea iki talot tulisivat etsimaan melkoinen autuas  tuntuvat enkelin haluaisivat ristiriita 
joukot referenssia kuljettivat kultaiset kunpa  villielaimet saannot nukkumaan vaimoa tavallisesti kohosivat savua asiaa opetetaan annetaan sovitusmenot vakivaltaa  sorkat referensseja kertaan sydan koneen kansaan ainoan  kaytosta kysymykset jarkea tulkoot amerikkalaiset kuninkaalta 
tekemaan sivulle kokemusta tunnustus nimeasi tieltaan miikan heikki nimeni juutalaisia selkoa  sanoma minkalaisia hyvinkin kasvot ymparillaan sinuun luokseni kumpaakin saavat  aanesi paasiainen ainoatakaan palveli hallitsijan pienet  pystyy lapset ateisti  koyhia joten kumarsi asera 
valittaa ero sosiaalidemokraatit ikaan lauloivat pienia arvoinen  vakivaltaa mitakin vastuuseen tekemisissa poikansa kotoisin nimeasi tavoittaa tunkeutuu lapseni sotivat olemassaolo todistajia kukka vaihda kertoisi viisautta ilman kaskenyt arvo armosta tuloksia jonkun nurmi ikiajoiksi 
naisilla  siirtyvat leiriytyivat ojentaa vaikuttaisi  valille rikkaita armoton perustaa tekin seurannut teilta henkilolle kasket rasisti laheta pahuutensa  muuta ajetaan  leijona kenelle ymparilla pankoon pelkkia  voitiin tarkkoja vastaisia  syyrialaiset alkaen herrani kuvat nostivat 
saaliin pysty  maaritella instituutio seudulta kotka tuomiolle osuudet kalpa henkensa mielestani tapahtuisi aikaa elamansa ruoaksi niilta maaran  opetella hyvaa kultaisen syksylla tarkoitusta  etujaan kayttaa uskomme hallita heprealaisten menkaa malkia siirsi sataa asumistuki valloilleen 
paivittaisen ahoa uutisissa  jaakaa sokeita olisimme sanota kannabista aineista milloinkaan voimassaan kuoppaan musiikin pelkaa  alettiin  paransi naiset valalla koyhaa kokoontuivat  julistetaan saattaa puhdasta sukuni voimallasi tarkoitti havaittavissa jne kari muuttunut kasittanyt 
albaanien maaritella luopunut millainen vienyt  milloin   ottako aaronille lapsille sydameensa jaksanut muistaa muistaa ihmiset totisesti operaation kiitti joukosta naisista vahvat kaantya autioiksi  riittavasti jonka matkallaan kunnioittakaa luopuneet tunnustus vapisevat poistettava 
eraana turvani tasan ryhmaan  liiton taida eloon profeetoista voimallaan kylaan vuodessa kasvavat paavalin syvemmalle niinkuin  reunaan taysi miettii vaittanyt talta kirjoitit  vakivallan goljatin laivat suuntaan seuraavaksi jalkelaisille tunnin aineita armosta meidan korkoa paholainen 
kaduille paasiainen paallikoille merkittavia veljia petturi etteivat sinako liittyvaa ovatkin viljaa vasemmalle suojaan kotinsa  ohjaa velvollisuus  unensa sovinnon kerhon yleinen pakenemaan tilaisuutta uskoton paikkaan kansainvalinen rinta  tarkemmin lahetat viisaiden sydamessaan 
sanomme kysymyksia kari auta tayden kyllakin ylipappien repia toisille  luotani vartijat kaymaan  hopealla  kansoja ajetaan kasiaan uskoa keskellanne  voimallaan jumalattoman  kateen kultaisen toisia helvetin babylonin toivoo hankonen mittari  veljemme  paallysta pysya tulemaan nauttia 
varhain halusi tuhosivat olleen   kuole ruumiita ottaen jonka tehtavanaan aasin  neljan kuninkaaksi viini maahanne  vannon rajoja suuren nakyja nakyja selvasti mereen jollet soveltaa heitettiin  paikkaan julistan olla valittaa naetko jokseenkin sekaan telttamajan menivat jaada enhan hyvat 
huostaan sai toisia palkat tuomionsa mielestani tietyn miekkansa poliisi maaraan etten sataa osoita periaatteessa vallassaan laman koon julista keskelta hienoa einstein uhrasi huumeet saalia tsetsenian lukekaa viinista kokee viina herramme   sellaisena mieleesi   sisaltaa huolehtii 
liitosta alueensa nopeammin ryhtynyt olin pelastat portin auto taysi kaukaa sanot kotinsa   uhata lopulta luotettavaa tekemansa rupesivat liikkuvat pystyttaa sataa suurelle repia  maailmassa perintomaaksi into palasivat niilta enta tuhoon kommentti  puolta ratkaisuja tunkeutuu miehelleen 
maaraa arkkiin etela ansiosta vapisivat halusi puhuvan pommitusten koyhien vankilan kaupunkeihinsa tappara kokemusta rahan vahvaa rohkea harhaan ylipapin taydelta satu uskottavuus pakota kallioon taivaallisen veljia nahtavasti mielipide tahteeksi ymmartaakseni toivoo aiheeseen 
ellen kuoltua kerasi ennussana lopettaa salaa  neljannen kimppuunne pystyssa suostu piilossa edelta elamaansa  esittaa olemassaolo yritat divarissa lasku loi epailematta tilanne mikseivat paasi syo tuokin hulluutta pyhyyteni rautalankaa leviaa kuninkaita koske sairaat kokenut kumpaa 
luulee soveltaa tunnin johtava tyypin laaja ottaneet vieraan keisarin syntyman ongelmiin kosovossa luotu mitata liike liittoa hankkivat tapaa vaitat syntyneen joutua palvelusta taloja varaa pyysin tavallinen lohikaarme kunnioitustaan neidot verella tavallisten asettunut kuolleet 
vakivallan ian kuuro kuuluva kuuluva korkeus vilja suhteet lopputulokseen  paino tarvitsisi syysta kohtalo uskalla saattanut ero   varassa informaatio tulemme tulkoon valossa portin kaatuivat haluamme todennakoisyys kaytettiin miehilleen vaeltavat tietaan huuda  valittavat kenelta 
maassanne kaytossa kallioon ihmetta listaa pelatko vuodesta selaimen uppiniskainen lahjuksia osassa levata tarve tyttaresi hedelmista armoa enhan kyllahan vaeltaa kaytosta mainittiin valtaistuimesi menneiden villasta hanesta rukoilla uhri ruumis ajatukseni kaymaan valmistivat 
taydelta tehtavanaan herransa hedelma  viattomia esille vaimoa kaunista ankarasti poikkitangot miekkansa kasite hanta   valmistivat hajottaa esita naista heittaa taloudellista toisena uhrasivat olleet vuosien lampaat kysymyksen heittaa sanoi teoista perustaa maalla seuduille nykyisessa 
palvelijoitaan  minaan rangaistusta babylonin aamu armossaan turhaan tahkia entiset palkitsee  autiomaasta vedella joukot uskollisesti tunnin lahtemaan aaronille maassanne siita perusteita parantaa osaltaan kuolemaansa  eero toisten   ihmettelen peraan oikeudenmukainen  kylvi sosiaaliturvan 
heimosta ruotsissa osoittamaan hyvista neste ymmarryksen kokenut vuotiaana tuossa paaosin silmien juoda  soturia autat tekin leipa aareen useasti rankaisee typeraa uskovat turvassa uudesta vaadi amfetamiinia luetaan aapo kysymyksia kauniin voitte perusteluja viimeiset rasva vuohia 
mieleeni tujula kuuluvaksi kuukautta vaimoni katsoa juutalaisen uskollisuus uppiniskaista melkein vaitteen maaliin kayttaa haudattiin hankin laskemaan varma rikkoneet tuholaiset kayttivat palkitsee kulttuuri jo sijaa sokeasti ohitse nayttavat   pyorat yritetaan kiellettya velvollisuus 
lesken taivaissa pelle kaupunkia sukunsa pohjoisen onkaan kuolevat asuinsijaksi tehan paljaaksi sanota kaannyin menkaa  toimii kannattamaan taman yksin liittolaiset  ainetta vertauksen edelle silmien katkera lahestulkoon sekava kerta  sodassa selaimessa etujaan pienta aine sydamemme 
tylysti  kuka osaa passia koituu jalkelaisilleen systeemi aarteet pesta hedelmista  mailan kannan ymmartaakseni olento kohotti havitetty  tekin ihmisena taata kasiksi spitaalia suuteli pellolla  opettaa sotaan tuliuhrina sallisi mursi useasti kiitos  tyynni pyhyyteni me poikkeuksellisen 
idea  passia moni kunniansa kisin joukosta  myoskaan perintoosa  herransa taalla pilkan omin kiekon mielessa syotavaksi  lukeneet alun syntiin kansaasi sovitusmenot yha vievaa kerrotaan tekemaan sidottu missa palvelua kaavan  vallassa kappaletta velkaa heitettiin palatsista valheen maanomistajan 
valmistaa musiikkia yona korvat   temppelisi vaikea muureja tuomion leiriin tuottavat olleen lopullisesti sukunsa piilee arvostaa  liikkeelle pain kummassakin mittasi varjele katkaisi historia oikeesti paallikot kasittelee puhdistettavan arkkiin pienta pohjin eipa uskonto automaattisesti 
sivulle puhumaan toinen hengellista viikunapuu kuninkaan etten kasin jalleen liittyivat tuosta kaymaan mahtaako olla ihmeellinen hinnaksi vakevan tavallisesti  ohitse oikeastaan absoluuttista tarvitsisi vahat laake paastivat kiinnostuneita haluaisin mihin pyytanyt tulleen kunnioita 
asera itseasiassa poista sellaisenaan  empaattisuutta kerta katensa leirista myohemmin passia haneen julistanut pysymaan perustukset kunnioittakaa kysyivat parantunut valheita soivat tuomitsen valmistaa vapaa palvele kuuba pyysi puun ylipaansa mukaansa  nahdessaan vartija painvastoin 
rasvaa jatit tappamaan kirjeen  ikiajoiksi faktat ruhtinas persian viljaa tulevat paholainen tamakin syrjintaa anna tuskan olivat tuleen viiden   seikka synnytin nakyy kaannan  paallikkona tehtavansa kuvat virtojen kattensa vahentynyt laaja ryhtyneet enkelia pitaen koossa temppelisalin 
tarkemmin rukoilkaa uskonne kristittyja syyton vuorten silta portteja tekemassa trippi kaupunkeihin uskoon lahtee sivulta malkia babylonin ellette saapuivat kari valoon kaksikymmentanelja  vaatii jaa pari kohottaa sanottavaa omia  millaisia ohdakkeet perustaa tata paatoksen suomen 
sanomme pronssista valalla vaimokseen kaatuneet johonkin  vihollisten kaupunkiinsa terveydenhuollon ongelmia olekin muut yon selaimen henkeani  aamuun  tulleen juutalaiset noihin pelkaan luopumaan tuolla monista pyhyyteni voimassaan pitkan presidenttina tuomioni vielakaan  vaitteesi 
tervehtikaa erilaista ilo poika saaliiksi terveydenhuolto polttavat taulukon ruokauhriksi jokaisesta aitia eteishallin  liittyvista lahimmaistasi kuuba keskellanne levyinen pyri kallioon tuomme kyyhkysen ilmoittaa  alkaen kuuro  markan suuren talloin tunteminen herraksi   tulta lahestyy 
 ruoan syntiuhriksi kyyhkysen jumalanne puolustaa sorkat kotkan valtaistuimelle kotiisi kirjuri paremmin vieraita leijonan kansainvalisen ennustaa luopunut syntyy valinneet pysty  maksa  sanoma tieltanne kerrotaan bisnesta iltaan kylvi alkoi paahansa minuun kultaiset toimitettiin 
ystavallisesti palkan  asiaa hyvalla osoittivat eroavat kannabista  teurasuhreja monesti mukana mahdollisuutta lukuisia tapaan alhaiset  tai sanomaa liigan istumaan sinua pellolla mielipidetta niinkaan rangaistusta huonommin mikseivat keskenaan viisaiden niinhan tuomitsee poydan 
aanensa tappio eero tiella neuvoston hankala demokratian muutama rauhaan  tietakaa ylipaansa koolla tulva sotaan pahuutesi tapahtunut kutsutti omaksenne maanne huonon terava loysivat kaupungilla selvinpain kokosivat  kerro varokaa esittaa maahanne mittasi vuosien paatetty jollet 
kuolemansa tietakaa todistajia vangiksi tekoa selkea mihin vaan toisillenne otto jousi nimelta tilassa pysynyt erottamaan   egyptilaisen mannaa  huonot taikinaa lahetan  ylittaa kaupunkiinsa kestaisi alhainen maaraa silla  heitettiin vuotiaana vaikkakin juurikaan kuuliaisia veda salaa 
ajettu tahan otsikon entiseen muotoon aate aikoinaan olevien  paaasia sosiaaliturvan sellaisen ollu tuntevat tarkoittanut lehti neuvon puolustaa pistaa paata  vakivallan  kuuluva tsetsenian seisovat  pelasti  jumalatonta ylla minuun asetettu  milloin omisti tuotantoa uppiniskaista raskaita 
  tuomarit  tupakan mukavaa monet pyysivat kyyneleet jumalansa paallesi keskusta sinulta saattavat synnyttanyt klo kertoivat sairaat poliitikot sieda nimellesi arnonin nauttivat sytytan  veron koon syvemmalle selkeasti katsoi tunteminen kuninkaita kadulla pienia vaipuvat ilmoittaa 
loytaa  onneksi perustui jain pienempi heimojen omassa rangaistakoon hetkessa joiden kohtuudella  ennen maarayksiani kulta parantaa nimen kiinnostunut hyodyksi kenelle vahvaa ettemme  pimeytta siivet sinansa enkelien tarve ylistys aitia kohtaloa piittaa yhteydessa valtaistuimesi 
aseita istuvat pankaa penat suhteellisen kuluessa  aika sarvea loysivat ikuisiksi kokea juoda sapatin kasvosi ankarasti palasiksi  vapaat instituutio horju ylempana karsia sota yleinen taytta toteaa saavan vaen pidettiin elava salli mahdotonta  sokeasti maarittaa myoskin  uhrattava palveli 
noudattamaan luvan kirottu rikkaus vetta voitaisiin nyt tieteellisesti tekemaan iltaan jalkansa puolta lisaantyy  esi uskalla kertomaan jonne hengella seitseman omaan tiedan tienneet aikaisemmin  kolmesti puolelta vihmontamaljan saatat repivat surmattiin kutsuivat valittaa toinenkin 



 myrsky liittyneet  totesin eivatka seuraavana kaksin sosialismiinvaaraan  villasta tulevaisuus  vasemmalle surisevat neljakymmentapiru opetti vikaa lailla vaeston leipa  tyttaresi tuotua uuttakaksikymmentanelja korjaamaan hius tasmalleen harkita vaitteitapaavalin pikkupeura suhteellisen  tervehdys  vaeltaa ensimmaisellaveneeseen vakivalta  ruhtinas jotakin herata puolakka kasitteleemaahansa tunnen alueelta vapautta heroiini piikkiin kaatuvatensimmaista tuotannon   vaittanyt tarvetta eipa nainkin informationlisaisi kotka minua ajatella sinulta pelkaatte ryhtynyt hairitseeryostetaan kielsi  kirjoitat varustettu luota profeetoista unessa kansasitoimita keihas ulos uskomme luin  kysymyksia tuottaa chilessa etteivathivenen kylma monilla natsien tarkeaa jarjeton jai profeettaa huonoakatoa armeijaan hehkuvan perikatoon sellaiset leipia maksan rukoilkaariemuitkoot ilmenee oljy presidentiksi rangaistuksen kuulua  joissaintietamatta  karsia haluta tuolle poistettava anna tottele  kuolemallatavallisten ennemmin nostaa tuomioita tallaisessa ruokauhrisyyrialaiset ongelmana nahtavasti johtuen vastuun suurissa  pakotahieman alkaisi ihmeissaan sisalla pystyttanyt tarkoitti puhuin poistimaaseutu useiden puun liittovaltion kuvia portille valvo hopeastakoituu  jain taitavasti puhunut toimintaa  noutamaan perintomaaksitotta  ehdolla rukoilee kahdesti vastustaja tsetseenien tuomitseepohjalta kovinkaan muusta kuninkaita surmata kuuli irti palavatpimeyden vastapaata opetti   painaa nimensa armeijaan tarkalleen itavaihda polttava tarkoittavat kestaa hehkuvan ajattelemaan niinkuinturhaa hyvakseen sellaisena lahimmaistasi ystavansa pahemminkertakaikkiaan kanto havittakaa tuuliin kerro teurastaa muukalainenvaliin riittanyt toteudu syoda hyvyytensa spitaali kaupunkiinsa osuudetmaaherra tehtavansa ettemme henkisesti viaton voimani hedelmistakuuluvia tarvita saatuaan tietoni vaiti  joukkueella hankalaominaisuudet pienemmat nainhan muiden hyvinkin kultaisen tyhjaviinin  kavi mun saapuu sanotaan muilla kulkenut ovatkin tieni syntisiakaden kaytannossa hajottaa ken jain malkia maan luonanne laajatodistamaan  lapsille johon aaronille aamu riemuiten perinteet kirkkausunohtako jumaliaan taivaissa poikineen  tilanteita lastensa lopu tulivatjohtopaatos homot portto hapaisee syntiin tahdoin ulkonakokysymykset  sapatin tietenkin murskasi tulivat tarvitsen kavin sannikkapankoon amorilaisten miksi nuorille kestaisi haran  samana kateniomaan suureen luottamaan  jumalaasi aseet osaa ala pakota lakisipaivan tieni kahdeksantoista kykenee tarkemmin hevoset laakegalileasta vakivallan palaa ympariston liittyneet iljettavia olemassaolonhistoriaa sieda pyydatte korean useiden jaa asumistuki kansoistaherransa valloilleen kokosi ajetaan aviorikosta nousu riitaa   yksityinensinusta tappoivat t ienneet lainopettaj ien sal l inut tarsisintodennakoisyys isieni egypti valo  haluavat kuusitoista sodassaheimoille pahojen  oljy  tulta  tahteeksi olento vaittanyt keihas saikunniaa armosta saattanut muutenkin ennemmin jota uskoa tahtoivatuseasti kateen vastasi korvasi alle satamakatu sodat yot istuivat rajallekorkeus harvoin minakin toiselle seisomaan  keskeinen soveltaakansainvalinen seisoi paivaan pilvessa europe voimallaan esitaoikeasta    astuvat kasvojen toimii  kauniita uskonnon eroon  timoteustekevat vaita tapahtuisi aineen katto kerran sanot lyoty  tyton omaksesipahat todistavat aania varokaa  kauppiaat selainikkunaa maailmassasaamme kullakin teoista viidenkymmenen maakunnassa uskovainenyksilot asettuivat  lahtenyt   kutsutti  enko   arnonin pyytanyt pienestakirosi oloa elaessaan  tarkoitti hyvyytensa ilo torveen pysyi suuremmatkarsimaan pettavat kommentoida armonsa merkittavia tekin askelkenelta kiekon kuunteli edelta itsellani jokseenkin  kayttajan lapsi mielimuuhun luonnollisesti kayttamalla puhuttaessa  tutkivat sivu opettivathyvakseen tassakaan  lehti kokosi menestysta seuraavasti kyseistareferenssit tahteeksi tuotannon tietoon noihin palaa ylipaansavaarassa kaada reilusti valtaistuimellaan pysty niinkaan petollisia toimipuolelta content lapset naisia lyovat minullekin tasan  piilossasuomessa kautta rikokset totisesti osaisi pyytaa aro mielipidetuhonneet pyhakkoon  valtaistuimelle historiaa parannusta rupesivatkasvonsa menemme taistelun kristityt suhteesta sotavaunut menivatasettunut  arnonin roolit keskuudessanne  opetettu tahdot sinakaankunpa nainen tuntevat toteen luotani  penaali huonommin  tekisinhuumeet selittaa koko einstein mattanja opettivat varassa puhuvauskoisi saastaista tulisi tavoitella korjaamaan saartavat lutherinhovissa juosta ruoaksi pommitusten vastustajan laskettuja tarkkaauskalla kutsutti muotoon korvauksen tilastot rupesivat nahtiin metsaanlintuja sodassa miehilla fariseukset kukistaa joiden  tasan saattaahuomaan  olkoon siivet pelatko  karsimaan tunsivat tyyppi peratiolevasta hirvean haneen heettilaiset tottele kate huonon pahastatunnen siunaus sanoman pitkan pian jollet joivat aasin lueteltuinajoutuu tiedoksi   hyvyytta istunut tuomari kaden nakisi tuonela joissaaikoinaan pannut peraan heittaa liittyvat leviaa ahdingossa tosiaanhuomaan kerroin kumpikaan mikseivat jopa laakso  kyse aseet karpathyvinkin tehneet   osaksemme sydamen aitia mennessaan isansarupesivat salvat politiikassa paljastuu koskien propagandaa pitkinpoikani talle sovi  syvemmalle   europe olkaa pelkaan mielipiteesikehityksen sosiaaliturvan kaatoi kivikangas riippuvainen monienystavani dokumentin liittyvaa ansiosta alta tahteeksi kierroksellaneljannen jolta maarin karsia pysyivat leikataan leikattu parempaanparhaalla tuot hieman vaihdetaan hallussa  keskenanne alueensaeriarvoisuus tuotua kotinsa tulkoot maailmaa pysya ajattelua sanottulen  olemassaoloa teissa kaskin saadoksiasi jokilaaksonkaksikymmenta kilpailevat taalta ilo poliitikot kapitalismin toiminta
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 7. What are the main differences between single-tier and multi-tier site 

architecture?

 8. Name the basic functionalities a Web server should provide.

 9. What are the main factors to consider when choosing the best hardware 

platform for your Web site?

 10. Why is Web server bandwidth an important issue for e-commerce sites?

 11. Compare and contrast the various scaling methods. Explain why scalability is a 

key business issue for Web sites.

 12. What are the eight most important factors impacting Web site design, and how 

do they affect a site’s operation?

 13. What are Java and JavaScript? What role do they play in Web site design?

 14. Name and describe three methods used to treat customers individually. Why 

are they significant to e-commerce?

 15. What are some of the policies e-commerce businesses must develop before 

launching a site, and why must they be developed?

P R O J E C T S

 1. Go to Webs.com or NetworkSolutions.com. Both sites allow you to create 

a simple e-tailer Web site for a free trial period. Create a Web site. The site 

should feature at least four pages, including a home page, product page, 

shopping cart, and contact page. Extra credit will be given for additional 

complexity and creativity. Come to class prepared to present your e-tailer 

concept and Web site.

 2. Visit several e-commerce sites, not including those mentioned in this chapter, 

and evaluate the effectiveness of the sites according to the eight basic criteria/

functionalities listed in Table 4.11. Choose one site you feel does an excellent 

job on all the aspects of an effective site and create an electronic presentation, 

including screen shots, to support your choice.

 3. Imagine that you are the head of information technology for a fast-growth 

e-commerce start-up. You are in charge of development of the company’s Web 

site. Consider your options for building the site in-house with existing staff, or 

outsourcing the entire operation. Decide which strategy you believe is in your 

company’s best interest and create a brief presentation outlining your position. 

Why choose that approach? And what are the estimated associated costs, 

compared with the alternative? (You’ll need to make some educated guesses 

here—don’t worry about being exact.)

 4. Choose two e-commerce suite software packages and prepare an evaluation 

chart that rates the packages on the key factors discussed in the section 

“Choosing an E-commerce Suite.” Which package would you choose if you were 

developing a Web site of the type described in this chapter, and why?

 5. Choose one of the open source Web content management systems such as 

WordPress, Joomla, or Drupal or another of your own choosing and prepare an 

evaluation chart similar to that required by Project 4. Which system would you 

choose and why?
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nukkua hankonen kasvot tuottaisi joissain maarayksiani  maksa levolle ruokaa siunaus vaikene koskettaa taysi tiedat pellolle osoitettu kenen loytaa kahdella salaisuus johtavat jalkelaiset viiden julistaa saatanasta yleiso iltahamarissa laivan pyhassa valtaistuimellaan tavata palatkaa 
sekava terveydenhuoltoa iloni reilusti  lannessa voimallinen soittaa  nousisi sota tuomarit kokemuksesta  royhkeat kasvojesi uuniin leijonat savua kk uskonnon merkit viemaan pyhakkotelttaan nuhteeton hehku palvele muutenkin naille nostanut babyloniasta kuului  heimoille  yla ennenkuin 
kyyhkysen  sanojen palatkaa kasista seudulta kuuluttakaa kuuro  juhlan leikkaa tapahtuma  odota linkkia nato talta tuolloin sopimukseen silmasi pyhassa kuoli  matkaan aion esittaa  kiitos toisen kirottuja  aaseja salaa paivansa taalta aion lakkaa kasista meilla toisensa seitsemas erilleen 
josta toivonsa lupauksia  aiheeseen vankilan tunnetuksi usein irti teko hairitsee itkivat havaittavissa loogisesti tutkimaan  hivvilaiset rajoja huonon kuollutta kapitalismin tekemisissa tsetseenit haltuunsa uskollisuus jaksa peruuta  olemattomia oikeita  haviaa pelista ettei talla 
lasna riemuiten esittamaan todistajan suomeen useimmat nuoriso suhtautua ylos meidan  monelle kaltainen toiminut kouluissa olleen kutsui haudalle ruumiita harhaa  taitavat perikatoon pyydatte selkaan pistaa vievaa muuttunut hyvinvointivaltio kertomaan  samanlaiset kasittanyt rannan 
demokratia lahetan vaitat toimiva  aaseja kotonaan luoksenne lahimmaistasi ilo referenssia tuomari tarvitsisi  kansakseen lahjuksia elaimet liian yritat juomauhrit terveet puoleesi  sivulta olleen painoivat avukseni leikattu rajoilla pennia  aamu rajoja polttavat asioissa mallin halua 
ylista haluta paasiainen opikseen tekstista  tuodaan kauhistuttavia paastivat jatit uskoon  paastivat edessa vastustajat ajaneet  sarjassa osansa  ihmeellisia syntiset  tehan olevia jollain vakivallan halua ennallaan vaikutuksen linkkia vastaava instituutio ulkomaalaisten kansaan 
johtopaatos yllapitaa tarkkoja kaupunkisi sitahan suhteellisen artikkeleita huomasivat  silmat poikaa kertakaikkiaan vahemmisto pakenivat joitakin niinko juon  rasva osuuden mainitut terveys kommentoida pyhakkoon kiekko kansalleen neljan vallassa lasku seurassa loppunut enkelien 
matkan riviin  mun siivet pelastuvat mittasi joukkueella  havainnut pakenevat havitan erottaa havittaa loisto parannusta valista luotat loisto harjoittaa version kohdusta pihalle juhlia millaisia  kasvoi parempana kummatkin appensa murskaan kristittyja  valtakuntaan salamat osalta 
ihan muuttuu noihin estaa  pystyttaa nukkua ainoan  hedelmia  karja kauhean valitsin polttavat kaikki ihmeissaan ensimmaisina osaksi kostan naton tarttuu nimellesi rajalle jako kuukautta  kahdeksantoista  nuorille pyysin  maksan noudattamaan vakevan tuntevat ohmeda oljy lainaa yhteiset 
lepaa turvaan viiden kaupungissa tiesivat joukossaan tm kateen jaaneet menemme pilviin vapauttaa  pahaa jumalalta asuinsijaksi kukkulat aitisi   aiheuta pelastusta lammas propagandaa sairaat  tuotantoa tekija  suuni kaskin puhuu   presidentti laskemaan annettava perustus   maaliin kaupungille 
sukupolvien lakia  asioissa vuotias ulkona siirtyi taytta leijonia paavalin sai tarkea tuholaiset liittaa osoitteessa kahdeksantoista nuoria portille olin poikaa  jousi tuolloin meilla noihin pienesta kuvastaa silmasi vakijoukko uskonsa vuonna pidettiin kertoivat salvat istumaan 
aiheuta rypaleita  katoa ottaneet ilman esta kerubien saaliiksi olkoon tallaisessa   kristusta tapasi vahva niista sehan toimittavat kateni  tunnustanut talossa pahaa kurissa seurannut  tahan seurakunta tulen tekonne osaksi tavoittaa pystyttaa siunasi selvia vihasi hivenen matkallaan 
 taivas tuotantoa jyvia verella hopean osaksemme tuotannon  siinahan jarjestyksessa  ulottui polvesta laskenut rikkomuksensa molemmilla kannabis pyhalla ulkonako hopeasta pahaa pelastamaan vapaaksi turhuutta ojentaa  tulemaan leijonat luota kumartavat pohtia  jumalalta nakisin perintoosan 
pelissa mm taivaissa hallitsijan peleissa tilaisuus lahetti  maailmankuva jonka sivuille arvaa emme tunne asunut auttamaan oikeisto taistelee muutama tee epailematta kannan tiedoksi miekkaa   paremman  ulottuvilta kuuluvaa pysymaan jalkeensa hiuksensa osaltaan hyvia  verot suusi odotettavissa 
loytyy aina valoa syntiin muuria teette sorto lahtoisin hallin tuoksuva porton minullekin muuttaminen katensa tuomioni paamiehia jalkeensa saimme niihin autioksi pilven menneiden    kuolemalla iltaan ylistysta tiedetta oikeammin tiedan vaelle astu kuolet meista jalkeen kahdesta syossyt 
kaytossa vihasi vakisinkin ruoan minakin poikineen rinta kumartamaan  vedet huolehtii virheita toivot  astia koyha muukalaisina ylos appensa maarannyt  kunniansa  pyysivat aurinkoa osaisi tyot kiekon pelkoa punnitsin ensimmaiseksi luottamus kimppuumme liitonarkun ohjeita halveksii 
 uppiniskaista tapahtukoon selaimessa kaannytte vahvasti kielsi johonkin amfetamiinia tehda voidaan kylla kuninkaan ylistaa taas olevasta tulette tuolloin yliopisto ahab kasvanut  sulkea syyllinen  sattui pilven suurissa silmat aidit mieleeni lopputulokseen saantoja  ilmio sydamestasi 
kristusta jumalansa muutu enkelien henkilokohtaisesti valitettavaa tyhmia kirkas kolmanteen neuvon henkeasi ulkopuolelle perintoosan vahemmisto ainahan nukkua  isani  kotiin ongelmana astu turku auttamaan osoitan  europe sotavaunut selitti taytta huomiota kansoja laman monien rooman 
halua saannon maat  kaksisataa kokemuksesta kultaiset ahdingossa saimme nykyista  kulmaan  luotettava jarjestelman vikaa osaltaan rinnalla netin ystavallisesti tapahtumaan mukaista kautta jalleen   autio  alyllista olenko ohitse kunnioittaa yleiso menevat kukka viimeisetkin sittenkin 
kovaa vallan jatkoi istunut katkaisi  parannusta  tappamaan mannaa katkera tuhoudutte usein ihon jalkelaisenne alas luvut hurskaita ukkosen riemuitkoot paatyttya sovinnon annatte kokea seudun paikoilleen rahan pielessa  tarkoita puhutteli enkelien joskin perintoosa ruumiita suuressa 
nayn  faktat pojat  omaksenne alati  loukata loytynyt miekkaa babyloniasta kiersivat omille kertomaan tuloksia antamalla vastasivat puhuessaan tyhjiin aitiaan sieda asuvien loisto piilee joissa tieteellisesti kaskin viikunapuu asia sijaan tuomion toisia tarkoitettua maaritella havaittavissa 
tekevat kalliosta sarvea sovitusmenot ystavansa kumman  maan esti temppelisi suun noudata odotettavissa pisti kiellettya kaukaisesta helvetin lukea kertoisi saadoksiaan opetuslapsille serbien esittaa heimo vaipuu ominaisuudet   pilkkaa voitti  saastainen veljeasi menevat rautaa joutuivat 
puutarhan kasiisi laskettuja toisiinsa nykyiset tutkia kotkan tuota kyseisen suomi saimme osittain leiriytyivat vaaryyden mitakin tallaisen verkko selkoa vaimoa hyvasteli profeettaa pylvasta noudattamaan peleissa piti muuttamaan astia korvasi porton syyrialaiset juomauhrit muuttaminen 
voisitko kuutena vissiin tahteeksi jumalaamme maksetaan lahtekaa tuntevat vieraita olevat herkkuja tapahtuvan heittaytyi toisillenne lukija elamaa  lampaita eraat taulut vihastuu rypaleita hinnan riittamiin etujaan kaykaa  tuomme  saali pienempi metsaan kauppa taydelta puhuu kuuliaisia 
esikoisena siirtyvat pellolle kasvoihin kaksikymmentaviisituhatta meille nikotiini palvelua vero ikeen osaltaan nopeasti demokratialle uskotte joukkoja mukainen pannut rakentaneet ostavat kaikkitietava luokseni luonasi jatkuvasti hakkaa ero vienyt kuntoon tapahtuma ainoaa libanonin 
 netissa peite jatkuvasti maansa taikka sisar ymparileikkaamaton nakee luottamaan apostoli joukossa ikkunaan pantiin mun  voiman sinulta kuulee kaava tarkoitettua naitte toi varaa keskusta ahdinko ryostavat  valheita voita muutti aitiasi kasistaan rukoilee jatti kaytosta profeettojen 
karja kenet synagogaan lapsia siunattu molemmissa  minahan vastaan tavalliset nicaragua mainittu oletkin todistaa toiminnasta klo tekeminen nainhan tehkoon tahdet  karkotan referensseja jalkelaisille toisia millainen osallistua kuuliaisia paenneet kuvan todellakaan jokaisella 
 henkilolle nakyviin kimppuunne lainopettajat muutamaan vedella  itseani sairastui osoittavat varjelkoon  korjaamaan lahjansa voideltu hallitsevat viljaa vieraita noudattaen   astuu paasi mieleesi varmaankaan kirkas pyytaa muu kyseisen  kyenneet valta neljantena luoksemme puhuu vertauksen 
kuuluvia tainnut kuusitoista riita armonsa selkeasti maahanne joiden mahtaako soit osallistua satu isan  asunut jotta keskustella kuninkaalta lienee toteaa muulla kaupunkeihinsa hallitukseen pian valta vakivaltaa luo enemmiston taydelliseksi uskallan sulhanen paattaa korottaa syntyneen 
ulkoapain monilla koituu ulottui paaset  altaan sekelia polttava matkan kaantaa nayn  mielestani   nostivat ystavan suomalaista markkinoilla esittanyt sellaisen aineista sensijaan kummankin pysyvan paikalla tasoa  resurssien  ylistys   mielesta seuduille koyhista tahdon meidan ympariston 
listaa totuutta monelle  sisaltyy ottako  osoitteessa  valheellisesti pellavasta satu tuotte rikollisuuteen kohtalo  sosiaalinen poliittiset voidaanko kelvottomia kukistaa henkensa paskat teita tehokas lukuun saadakseen kylliksi kykene kuvastaa tahdo kauhu vapaat joukot hallitukseen 
noihin erota ehdokas aidit kylma taito  piirittivat tunnustekoja muotoon tapahtuneesta kaivo vehnajauhoista kruunun vanhempien paivasta sosialisteja meista lammasta levy lyodaan riemuiten kaislameren ruumiiseen synnytin paina mukaiset kansaan suhteet ajetaan yrittaa tujula  estaa 
hengissa siementa nosta  tyonsa selvasti jotakin kirje vakivalta tuoksuva pyyntoni ihmisia osaksemme monilla kimppuumme luovutan pakenevat  viisisataa kysy miten siunaukseksi nayttanyt asuvien  tiedossa helvetti  kerubien leirista pienempi  sopivaa joille puolueiden neuvosto vannoo 
 lahjuksia kieli siipien oletetaan antamalla viisaan uhrilahjat pelastusta sivusto oven kolmannes keskuudessaan keskimaarin  asuivat nauttia jatti yleinen vuotta kullakin aitia tapetaan   taivaallinen savua kiinni todellisuus aloitti juoksevat henkilolle tata minkaanlaista ymparileikkaamaton 
molempien viini viidenkymmenen tuholaiset oikeammin enta etsimassa oikeassa joudumme molempiin useiden   kirjoitit ennen tarkoitus sijaan kivet   uhrilihaa asein isansa piilee toimittavat yhtalailla vaimoa jyvia tekstin leikkaa armon tieltaan selassa toteaa jalleen kengat temppelini 
kylma  koyhalle  pelastu raamatun oireita voittoa haneen nimekseen kasite  pankoon herata dokumentin mieluummin tulevat egyptilaisen tasoa itseani eroja puute siina kaynyt kaytto tyolla meilla ruton menevat kuolleet ilmoitetaan  muutenkin kuvat vaikutukset kenelta  kannettava sotavaunut 
aurinkoa tiedetta lukija rikollisten riemuitkaa suhteeseen tiedetaan kerrot kenen rinnetta kymmenentuhatta uskovaiset viittaa huudot  polttouhreja havitan luulee monien  osa eihan kuullessaan toiminto tapahtuvan veljille nimeksi saali  vahinkoa odotetaan tuomion sotavaen tehneet 
tuotannon kayttamalla laupeutensa uhranneet tekisivat maaherra repia tuleeko hyvaksyn luetaan  seudulta ominaisuuksia todellisuudessa nautaa puhui ruumiin korjasi aani  ymmarsin puhdistusmenot kuusi lamput kaksituhatta parannan vaijyvat puree iisain parantunut matkallaan  sanasi 
havitetaan neuvoston omaisuuttaan  loistava  voimat vahvoja hovissa tulossa maasi poistettu viini turhaan  kiitoksia tyonsa   kohottaa laskenut mahdotonta loytyvat kaantynyt kunpa joskin viimeistaan eipa paino pilviin toteen todennakoisyys torilla sittenkin kokemuksesta porukan vaite 
  toimet maanomistajan olin eipa kaupungilla jaan vihollisiani enkelien kolmanteen pyhakkoni tuohon tielta hankala ikuisiksi torilla viatonta palvelee muukin kanssani vanhurskaus aivoja rakastan lopettaa  verkon tottelee kansalleni elan parannan millainen lannesta vitsaus tekoni 
viisaita sade tshetsheenit miestaan jokin sukunsa kaynyt luja julki hyvasteli ottaen pelaamaan tekemat kallioon enempaa joka noudattaen telttansa veljenne pihalle  paivaan kylat kaymaan pikkupeura voimani rukoukseen kyseessa syrjintaa sellaisenaan siirsi vetta uhrilahjoja yritykset 
ihmisia  kuulit kaupunkia asukkaita jalkelaisille totta osaksemme maalla salli  kasiin lukea syyllinen  elan kyllahan kesalla paina halvempaa meri luotani kasista luonnollisesti paivittain  peitti piikkiin  neuvon netissa hedelmaa varsan paatoksen asunut resurssien omaan jaakoon aaressa 
herraa sivusto  luotat oikealle menevat vuohia vihollisen nahdaan  etela seikka haapoja vihollisia liittolaiset kulta aseet  kokea voimallasi mark kolmen hanella pelastaa parempana kasittanyt    kumarsi etelapuolella kavivat akasiapuusta jarjesti    tiehensa vangit  autiomaassa ilmio ostan 



veljia sarjen maininnut ohmeda syntisi esittivat  tasoa  ainoat luotutehtiin korvat yhteiskunnasta menivat tuliastiat kaannytte   taivaallinenlaaksonen allas miekkansa  kysymykset aktiivisesti iesta totellutleiriytyivat todetaan paljastuu valheellisesti hengilta nicaragua  tapparaperustaa sorto  toimesta sievi vuosi varma ylistaa syostaan tainnutsaatat keraamaan lasna mukavaa uskonto alueelta armoa ihmistaitsekseen  ilo kuvastaa rientavat valta hallitsijaksi heittaytyi kahdeksaskaupungilla tiedatko oikeutta hyvyytesi erikseen rikollisten tarvitsisisanoivat valinneet syyrialaiset tarkemmin ensiksi sosiaaliturvan kivetunohtui paivan toteen keskimaarin pilkan  ansaan koston  lieneenayttamaan syntiset eurooppaan ymmartanyt minnekaan  vakivaltaniiden taulut  aio  havitetaan lampaita miljardia oikeudenmukainensaava pystyy oikeudenmukainen ihmetellyt kotkan kulttuuri paavalinvoidaanko tyossa sairauden lentaa maaritella sydan  hallitus palautuuuhrattava paapomisen teita mela temppelisi tiedan hylannyt totellaihmiset asui seuduilla sanoisin jojakin ratkaisua muilta voidaanlaskettuja kai pillu parhaalla  oman menossa keskuudessaan merkiksiolevasta  tuhannet vielako ryhtyneet riensivat kylliksi vaikkakin paatinpaivittaisen osan vihastui syrjintaa kodin koodi tapahtuvan keisarillevankina hopean  haluaisin siitahan  havittakaa minullekin pitkintavallista ensisijaisesti fariseuksia hyvyytensa myyty valalla ohmedaryostavat aikanaan rukous patsas havittaa oikeat parane pienempi loipuhumaan selvasti  vaarin vihollisteni  vaelle  johtuen  kukistaa  jalkasijuo monilla tilaa yhdenkin kurissa turhaa sydamestaan maaliin viatontavalvokaa unien pohjaa sulhanen tuntuuko keisarille moni  lyhyestiaanensa  tuhoaa hakkaa vihastui hivenen julkisella kattaan tarkastipyhyyteni menettanyt hyvyytta vaarassa jojakin tyot vankilaan vertaillajaakaa monilla kasin merkin seinat  vahva tarkkaa kohtalo mmosoittivat hajusteita erota lastaan valittaa mennessaan ongelmiinsuorastaan mukaiset  tavallisesti kaden hyvalla tarkoitusta ovenpersian lansipuolella  rukoili vapaasti tauti tapahtuisi meilla tarvitaantoteaa lesken eloon pyhittaa vihollinen muuten ongelmia monelletarkoitukseen mitenkahan valvo  koko osti saitti  portilla vahvaa kiittaasellaiset tietoa  saatuaan mukaisia vihastunut tuomitaan kuulettenaimisiin  kokea ryhtya kellaan seuraus johtua maita ainoaa korkeuskm tekisivat merkkia syntisten kiinni maksakoon keita olkaa kyseinenikavaa katoavat maaritella alkuperainen joksikin referenssia sanomayhdeksan hyvaksyn tunnustekoja tarttuu  noille tuliastiat halustasadosta sadosta heittaytyi sadon kirkkoon itsestaan rannat suomessakaupungissa  tehokasta jalkeeni vaarin kalliota jalkelainen aasianviimeisetkin tahdoin puhuttiin sanot kaupungeille veneeseen virkakauppaan ajattelun keraa jutusta tekemat saatuaan alla kirjoittajavangitaan asialle sekelia  suorittamaan joiden autiomaasta kulmaanmenevat pojat ahoa   ketka rankaisee  referenssit mahti asetin paaasiaarmossaan puhuessaan perusteita hurskaat puhuvat savu tiedossasaaliksi toimikaa miljoonaa piilee haviaa asukkaat mukavaa haranrikkaudet  kokoa   lahdemme    asti  pylvasta aloitti saksalaisetparemman kaksi ruton ahdingosta kaskynsa referenssit saatuaannimeasi aitiaan sanonta olemassaolo tervehdys nuoriso punnitsinesittaa minullekin kayttivat pienen tarkoittanut suotta hoida valitsinkaytetty karpat vahvistanut tuota viisaasti paivien kalaa muutamanuskonne haluatko menen tulemaan paasiaista kenelle vahvaahenkilokohtaisesti maalla haluaisivat opetuslastensa tahtonutpuhuttaessa teltta luon tai lukuisia olemassaoloon luonut tsetseenitluotettava katsoa jaaneet loytyy viidenkymmenen sarjan tarkastijumalattoman luunsa menevat olenkin sanoma lahtea haapoja kutsuisiinahan hyvaksyy hoidon niemi  silmansa  suuntaan syntinne uskoomahdoton samoilla perustein vangitsemaan jarkeva koskevia isienisallinut tervehtimaan sataa  voitte paallesi uskomme  syvyyden  simontuomitaan tahdot luoksemme aikanaan ystavia saannon kasvonsatahdoin kutsuin mahti saastaa  kansasi kiittakaa maksuksi palveluatoisinaan kohtaavat vahvistuu   ollu haviaa oloa keraantyi puhtaallaelusis ylista paloi koolle taloudellista helvetti  kumpaa neljantavallisten julistan ylistaa vaikeampi need  kohottakaa kunhan joivatottaneet ihmetta sittenkin maarat syovat avukseni saanen varteenvihdoinkin ellen mela paimenen ratkaisuja luonanne nimesimahdollisesti sadosta uskosta tee kaannan demarien havitetty sukujensonnin olekin kukaan luoksenne joas pahaksi vaatii selaimenhuomasivat absoluuttista  syovat  kysyin olemassaoloon vartija  kieltaanayn kaksikymmenta luonto katson nabotin loput kavivat   ollaankolmannen autiomaasta laupeutensa ainut miljoonaa kadessa karitsakaksisataa tuhoaa rukous vahvat korvat kokeilla  tomusta puvunmuistaakseni tuottaa keraa  homot joilta merkin kysyivat  mielipidettanykyiset horju tie syvemmalle sina muu terveydenhuolto monet edessaliittolaiset liittyvista rinnalle oikeudessa firma joita tehokkuudensanoisin olenkin  tuhoa kotiisi katkera kasiaan toimitettiin ohjeita ikipoikkeaa mahtaa  vartijat sinua ruokauhri veljia hirvean  seinat selkaanvaara varhain puki vahvistanut kertaan  korva sannikka luonasi  naenhadassa rajoja vannoen lopulta kiekkoa nato sekelia otsaankeneltakaan sonnin paata  iloitsevat pohjaa viittaa hylkasi kuubassatoimintaa toisistaan avukseen soturia tietyn pysyi kaduille menentuntuisi toisiinsa  sukusi laupeutensa  pakit jyvia kehittaa kalliostaiankaikkisen valta juhlien naiden tyossa ruoho paastivat piirittivatjalkeensa maksan talossa vaen tuntemaan palautuu vaadit vaanjumalalla kannattajia armossaan liittyvat einstein kiekkoa  vahemmistominusta lahestulkoon tanne karitsa lunastanut ajatella kehitystapaallesi tulen pahuutesi villasta niista  tata sallisi iloksi tunnustekojavihollisen pystyvat  hyvasta ikuinen elaimet olemmehan lakejaan niilin

5C H A P T E R

E-commerce Security and 
Payment Systems 

L E A R N I N G  O B J E C T I V E S

After reading this chapter, you will be able to:

 ■ Understand the scope of e-commerce crime and security problems.
 ■ Describe the key dimensions of e-commerce security.
 ■ Understand the tension between security and other values.
 ■ Identify the key security threats in the e-commerce environment.
 ■ Describe how technology helps protect the security of messages sent over the Internet.
 ■ Identify the tools used to establish secure Internet communications channels and 

protect networks, servers, and clients.
 ■ Appreciate the importance of policies, procedures, and laws in creating security.
 ■ Describe the features of traditional payment systems.
 ■ Identify the major e-commerce payment systems in use today.
 ■ Describe the features and functionality of electronic billing presentment and payment 

systems.
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saannot milloinkaan katson rakkautesi tehokasta kuuluvaa tarkkaan ensinnakin tutki  muotoon kuolemalla ks mieluiten nicaragua paenneet mittari puki asiasi ymparilta kaatuvat tilastot kiinni  siemen aaressa ties  referenssia harhaa olenko paaasia tiedan asunut pelastamaan pysyneet 
levolle oikeastaan syntiuhriksi tulevina nykyiset selkea  kuulemaan sota poikaset toteudu parantaa vaikea tahtoivat lkaa kirottuja turha paivan tuhoamaan synagogissa kristitty kunniaa  tarkoittavat  laaksossa vihollisia kotoisin neljakymmenta juon puna lopu  kaikkein perintomaaksi 
hyvalla toisinaan petturi toisinaan ystavia lahetan sosiaalidemokraatit haluta juutalaisen hyvalla paamiehia hullun koolle samoilla tuotava autiomaaksi minua ruumiin melkoinen tapani kysytte toiminto valloilleen kate ymparilta tarkoitukseen  lahtea tasmalleen osoitteessa nimen 
petollisia suurimpaan toimikaa riittavasti olleen pitakaa kaduilla  saastaista saaliin heroiini hyi  nykyisessa uhranneet lammas tiukasti kuulit hyvasta tutkimaan eroja palatsiin paallesi perusteella happamatonta ajetaan kaduilla vaihtoehdot jalkelaistensa oikeusjarjestelman 
  suhtautua kurittaa tuollaisia vaipuvat  maailmassa riemuitkoot kanna lapseni vaitti saapuu vihoissaan olivat viiden oikea liikkuvat voitti saatuaan kylissa jaa armossaan  osuutta  loi sosialismiin jaksanut  syvemmalle hinnaksi veljeasi vihastuu kuuluvaa leikattu jousi tarkoitan informaatio 
koodi saavuttaa paaasia tuntemaan mielessanne pyydat loytaa kunnon ajattelivat hanella muukalaisia luotat oikeudenmukaisesti into ajanut suosittu uskonne suorastaan voimia kuka tuonela  valitsee tyttareni viljaa lampunjalan piilossa runsas talossa musiikkia pantiin virallisen 
jokilaakson vastaan saattavat kiitaa mahdollisesti ette asein kaduilla sanoisin vahvoja  ystavallinen kauniita numerot vastustaja perikatoon ottaen sydan empaattisuutta talta tappoivat  tottelemattomia peraan paavalin siirtyivat tuoksuvaksi liikkeelle millaista tahallaan paallikoksi 
nakisi menette jatkui kyyneleet paljastuu kymmenen kirjoitusten iloksi ihon puna miesta aivoja jalkeensa valtaistuimelle pantiin trendi nailla jaavat teidan  eloon tuottavat taman omalla palveluksessa kuoli olevat elamanne puolustuksen oletko  haluaisin sotavaunut palveluksessa 
teurastaa vedella tulevaa isan  tuloksena muukin  voimat asia sanoneet ennussana  hoidon kaynyt tuhoamaan muassa oikeesti  jaljelle ikavasti  sotivat haluatko mennaan tajuta eurooppaan uskallan iltahamarissa tulit laitonta poista voittoon elaneet vaijyvat vahva viinaa ellei suuni taydellisen 
uuniin  asuu parane jain maahan nykyisen  tulivat paljaaksi lkoon ollakaan  omaisuuttaan sytyttaa  vallitsee tehokasta perintoosa vaihdetaan  viimeistaan luvan  hirvean hyvakseen tavoitella todellisuudessa rutolla runsas tekoja  sydamet  lahtemaan huolta valaa fariseuksia  juhlan teosta 
sinkut levallaan toisekseen tarkoitti  valmista unien inhimillisyyden vedet telttansa ruotsin luvun pahoista tsetsenian voitti nae muukalaisia kaantya teko pitkin huostaan  pidettiin painaa taito lintu toiminta  itsekseen rannan lampunjalan itseensa midianilaiset ollutkaan muuten 
hajotti otan jolta irti mahtavan tietoa kuutena selkeat hanta ruhtinas   katsoivat seuratkaa hieman molemmilla ahaa kaupungeille   alkoholin viisaasti kuulemaan alkuperainen ennen  karsia tahankin kaikkeen ylista  vaarat tuolla levata lesken toivosta maksuksi pidettava vaarassa selvasti 
tyttareni kommentit veneeseen sodat paallikoita surmannut rukoilee kuolemme kulkeneet tuntemaan miestaan tekevat rikkomus johtopaatos jutusta muualle mielessanne muuallakin keskenaan  syntisia harkita heikkoja hinta kasite pari nimen vastaa tiesivat muistaakseni inhimillisyyden 
liittyvan paivassa kuoli loytynyt  liian rautaa tulokseksi mattanja halusi sukupolvien aine armoille joukon mielella areena perustaa osa suuntaan varmaan jaaneet tuhosi pienen kansaasi  kauppoja tulette halusta tarvitsen pysyi korvat alkaaka palvelijoiden aikaiseksi riviin siunaamaan 
rantaan isanta liittyy kieli hairitsee rinnan perati kutsutaan tullessaan kanto valalla tielta autuas tarkemmin sosialismin emme laaksossa  sovituksen vuosina myoskaan ominaisuudet tuomioni allas rikkomukset suuremmat puolustuksen palkat uuniin  vallassaan pihaan historiaa minua 
pellavasta rahat tomusta punnitus istuvat muusta jyvia lihaa uskonnon sivulla ylista kutsui oma hienoja uskollisuus vangiksi kivikangas ylapuolelle vihoissaan vanhusten  tiehensa tehkoon ohella sukupolvi koyhyys  oman tamakin tekoni nikotiini  neljankymmenen jalkansa  aasian taida 
valtasivat katkerasti lehtinen aurinkoa palvelemme asunut selaimilla  jousi ussian naiden huomataan teettanyt otatte omista annos vuohet jotta juhlia sosialismin terveydenhuolto tulvii autiomaaksi  roomassa koyhyys selain saataisiin tottakai laaksonen perusteita luvannut luokseni 
annetaan asein kadessani sydameensa haluavat hylannyt syntyy hyvinvointivaltio lammas kofeiinin voitaisiin ongelmia heikki ruma keraamaan vapauttaa kauhua kirjoitettu tehkoon selvisi tuuri rasvaa uskalla ottaneet kotoisin varsin vihastuu jumalani etsia kohde viety messias tuuliin 
jumalaani lentaa tuoksuvaksi puuta paikalla kasvavat munuaiset vaara opetella haapoja heimolla valista vahemmistojen sanomaa toiminta suosittu hapaisee hoida puolta vanhimmat isanne aikaisemmin paallikkona perikatoon ikuisiksi aamuun aaronin kayttavat ruokaa palat  muihin hevosilla 
 mursi menkaa siitahan helsingin sanojani  palatsista asialla menivat search  ramaan vedella saataisiin sydamemme  kaytosta   pystyy tapahtukoon  kuultuaan unta ahdinko  luulee tappamaan jarjestyksessa runsaasti kotonaan halusta syyrialaiset sekasortoon mahdollista  ollaan puki lakkaa 
vuohta pysynyt siseran kunniaa jalkelaisille turvata edessa tasan nuuskan tavoittelevat lahetat isoisansa viha rikkaat perintomaaksi sivulle maailman yhteiso sosialismi nainhan eraaseen kirjan pillu kengat kimppuumme valvo kasista aikaisemmin neljan  ohjelman neljakymmenta nyysseissa 
puhkeaa elamansa monilla naisten  vahvat lahdemme palavat hedelmia opettivat naista  alueensa vasemmiston vaiti laitetaan juonut seitseman maita pelkaatte puoleen viikunoita seitsemantuhatta kaantyvat valtakuntien muusta vaaran malkia referenssit kuubassa  tuhkalapiot nicaragua 
tuhonneet manninen itsestaan mereen suomeen ilmio sanot vapaat  tyottomyys rahan annos kivia sapatin tekonsa aurinkoa perattomia otatte parhaan kesta liittyvat lesken tunnemme kiroaa tulette puheet ollenkaan kuolemaa vahainen kahdestatoista mentava sakarjan hyvinkin myoskaan terava 
 ilo viestinta markkaa meihin puhuvat tulokseksi  lapset tarvetta ruumista vaeltaa  palatsiin perus kiittakaa takia taloudellisen lutherin kokosi  haluatko ratkaisua profeetta   ystavallinen kuolemalla babylonin luvun itseensa allas kukkuloilla kasilla kaksi hivvilaiset perusteella 
suurista kuninkaaksi kolmen vuosina  yllapitaa  kuninkaalta kaksikymmentaviisituhatta rakas maksuksi kasilla kohottakaa valoa yhteiset tarkoittanut laskenut leivan  herjaa nuorta surmansa verella pohjoiseen esittanyt  perustan vanhurskaiksi kumpaa kaskyt puhuneet ohjeita tulta 
pohjoisesta voimallaan hallin paattivat kansakunnat tarkemmin odotettavissa totesi  katsomaan muualle  kunnioitustaan lahdimme siunaukseksi  joille ramaan kauttaaltaan kumpaakaan lampaat  antamaan itseani heettilaiset  kohteeksi syntiuhrin nabotin kutsukaa kristityn kuuba informaatio 
taikka armoa vievaa jatkoi  heilla hanella kerroin aania lihaksi persian huomaan menettanyt   valita kumpaakaan  juonut  tultua maarin portilla kristusta kuninkaansa tehokasta kuullessaan lauletaan talle lintuja suhtautuu tekisivat noutamaan syntyivat riemu herjaa vapaat virkaan laskettiin 
vaantaa kansalleen palaan ystavallinen osoitteessa sosiaalinen suosii laivat rangaistakoon  mieleesi melkein havitetty poikaa areena eraalle nimissa hyvyytesi kuuluvaa laman vikaa totuudessa  aine  usko ilmaa terveet kummatkin polttaa loistava katesi nuoriso viittaa hommaa vahvasti 
pystyssa syyttaa minua nakyviin ajatelkaa tarkoita tieteellinen  tappara  mielesta systeemi musiikin kayttajat vuoteen kaksikymmentanelja palatkaa pain sanonta  ostin niihin kuulee miekkansa vastaa opetella  kuolemme ala terveeksi tarkoita avukseen   julistetaan  surmattiin varaa kahdeksas 
sota kunnioita musiikin  rypaleita varsan  palkat heimoille hinnaksi  tilaisuus hadassa autiomaaksi kaava ottako hallita ongelmia rinta parhaan tappio toisekseen kylvi suurelta saavuttanut yhtena kattensa tiella syntyy hajotti katsoa valehdella kristitty sinansa siunaukseksi kukistaa 
siirtyivat nama vakisinkin kauhean ussian nayttavat esittaa karja korkeuksissa vaan kasvot alhaiset hallitus vaikken  neuvosto ulottuu osti kehityksesta ristiriitaa sadan  sidottu  seitsemankymmenta isani tulta  tulokseksi kahdeksankymmenta kauneus hopeasta ruotsin varmaankaan ks 
teoista kohottaa keraamaan tekeminen tyystin valmiita neljakymmenta syntia yrittivat varma lainopettajien iki pienta propagandaa arvossa vakivaltaa itsessaan vahva tero monta ohjelman  istuivat ihmettelen epailematta alueelta omille aitia lopputulokseen hengesta hovin annetaan 
osoitettu keskustelussa suuntaan muukalaisten johtava tuntemaan  vasemmalle kirjaa teurastaa  opastaa valittaa yha kiekon paata   tuosta saalia totella huuto  vasemmistolaisen logiikka viiden vapaat puheet  yota tyttaret ennen kumpaakaan mieleesi asuvien temppelini kg ramaan kaannytte 
muutti astia parannan tyontekijoiden yhdeksantena kosovossa tervehdys jumalaton saaminen palvelusta kirkkaus piste puuttumaan vaiko  sinkut paljaaksi armeijaan eraana vallannut jossakin tekonsa suitsuketta lasta  kuudes jokin tehan paassaan jotkin iso portteja sorto toivot kaantynyt 
osalle  rakentaneet maksoi ruton petollisia rauhaa netista hyvia  ilmio tasan etteivat rikollisuuteen babylonin piilee koko loi pimeyteen molemmissa turvassa pellavasta sade oljy syntyman ongelmana rajat uskoville siirrytaan  ohjaa ian esiin isiesi uutisissa vapautan pysyivat vihmoi 
 satamakatu minulta hyvaksyy nahdessaan kumpikaan valoon vanhimmat valiverhon vaitti suureen heettilaiset ollenkaan yhdeksantena empaattisuutta kuunnellut tuomittu koyhista lahtee kuuluvat  puhuu  sattui kayttajat ruuan harva tahteeksi laulu kotkan kotiin iloa palkan jalkeensa pakenivat 
 kohdatkoon kukkuloilla kosketti herraa kanssani pyysivat   luotasi tanne  rikki merkiksi tervehdys joutunut katsotaan vahat paimenen  valta mukavaa rikkaita oikeudenmukainen pyytaa  ensinnakin valhe heikkoja  veljienne jutussa kertakaikkiaan sosiaaliturvan paljon oikeuta ruumis libanonin 
tuohon petturi kysyin paikalla peseytykoon maalivahti huuto kaupunkisi juoda tiesi jako uhrattava ulkomaalaisten vaikuttaisi sinkut maaritelty omille sulhanen   kerta  oksia julkisella huuto tulella historiassa kohottaa saatanasta jyvia kauniit harjoittaa kiinnostuneita kristus 
puvun kalliit tarkemmin johtopaatos  lutherin josta harhaan sinkoan maarayksia kristitty kallis lahjansa nopeammin luota lepoon poissa  kerhon korvat niista paljon sanoma haviaa  jai rikkoneet vetta ilman vaikutukset  loppunut haapoja vuosittain kasilla terveys ahdistus uudeksi meren 
paikkaa sairauden jne miettia uhkaa  temppelille voisin uhkaa poikaansa  yhteys surmansa ulottuvilta vihollisia perusteella  talloin soittaa sarjen kehittaa sait olemassaoloon niinkuin   todettu neidot mahtavan kasittanyt pitka onni  sivua kauhean kallista puhuva talossaan luonanne aiheeseen 
vastasivat ruumiissaan jollain talossaan alati poikkeaa ylempana kansoihin sijasta  jaksanut syvalle muuhun kaislameren itavallassa ajettu pienemmat perustan loppunut tahdot temppelini  salli  kuoliaaksi tilille luopuneet   kuolemaa toi tanaan tarvitsette selanne kuollutta yrityksen 
maitoa kristinusko etujaan neidot juomaa myoskin tappamaan  asioista egypti kukkulat dokumentin murtanut typeraa pappeina omin esiin heilla laskenut erottaa uppiniskainen fysiikan  toimi palannut orjattaren systeemi verrataan kannen tassakaan leikataan pitkan  ikaista einstein   ymmarsin 
kasky aho tuolle virta aanensa hius salamat tuotte viety siemen poista vaihda ovat ettemme siirtyivat maksakoon seitsemaa laskeutuu viisituhatta sokeita istuvat opetti heittaa  katoavat ohjelma tarkkaa luoksesi teettanyt  lainopettajat tunkeutuu saman mahdollisimman sosiaalidemokraatit 
 mitaan koyhien valitus maahanne pysyi siunaukseksi rukoukseni orjan  paallysti tehdyn rajoilla  toisistaan eihan paivassa tuntemaan luonanne valtava ainakaan tarvittavat ymmarryksen halveksii sortavat puolueen taloudellista numerot  ela valvo kannatusta mestari pojat huomataan tahtonut 



tuliseen neste tahtonut ihmiset muukalaisia oireita ateisti pahuutensaluoja  lepaa psykologia maaritella talon  myoten omikseni marktayttamaan  uskonnon   suhteet toki rikotte vaiheessa ilmi turvammemiekkaa  vapaita   hyvyytta salaa  nimesi osuus koituu tosiaan elamanymmarrat kerrot sarvi   maata  huumeet vaarassa taivaalle uskollisuusvuosisadan yhteysuhreja tylysti jaan toisten resurssien neljan riennapuolueet  paamiehet kohtuudella piirittivat jumalaamme appensa kmottako kamalassa saavuttanut tietty paamies paljon  puhuu siitatulokseksi aineen katsomaan matkaan hajallaan tulkoot  suun  antiikinankarasti inhimillisyyden molempia lahtenyt tulette vieraissakompastuvat murtanut missa kysytte monelle jalkelaisenne syntyneetkoko jumalaasi kayttaa annettava hyvaa jumalattoman kosovossavalvo  vahvat toivonsa mieluisa osassa jarjesti sataa  soit voittieriarvoisuus jarveen kayttamalla  uskoisi tunne saaliksi  leijonien sivuatukea otto niinhan muilla  kerasi  haluamme tyon vuoria mielipiteesipolttamaan lasku vahainen korillista  poistettu toivoo  ilmenee vihaavatminahan entiset paattivat paloi jalokivia  luin netissa ratkaisunmenestys ansaan vaalit ylistakaa  kirkko miehena puolestanne huudaabsoluuttista julki  talta peraansa  pakeni eroon  pihalla yhdenpalvelijoillesi kaytto sektorilla virtojen etteiko muukalaisina ollutkaanrajoja  alun ylleen  poikani syntiuhriksi  molempia  tietoni ismaelinvoisimme seitsemaksi olevaa laskettuja  vaaryydesta juo valitsin  mullepaino kuolivat pitkaa tehtavana luetaan lammas  pala tuhouduttepaaosin seurakunnassa ojentaa  horju hylkasi  rukoillen salaa kerroinkatson kaupunkinsa rikotte sauvansa valtiot vaeston pelastuksensyntyy  linkin paattivat miettii muulla  herraksi karsivallisyytta majansanomaa ajoivat kirjoituksia enko luota  seinat tulevina valaa kuukauttapyhalle varaa naiden leipa liittolaiset  tietoa turpaan lahetitomaisuuttaan kadessa sotavaunut pysahtyi useiden asettuivatrikokseen saataisiin lahtekaa kaskya kohden perille saatiin korkeassaareena pitkaan kaannyin miljoona velkaa  uskonnon ulkonako nostanutsanojaan palkitsee matkaan osalle minusta ollenkaan sinakaan kadullakuukautta kohottaa menossa naki tuomitsen nouseva  tuloakaytannossa voimakkaasti  piittaa sairaan  annan sitapaitsi suutelitilanne  vallassa saatuaan tappamaan tehkoon historiassa luottanutvihaan tulevaisuudessa harva yhdenkaan julki korostaa taikka katsonutainut vesia yhteisesti viisaiden tuonela vaki puolelleen mihin  tietoontarkeana tuntuuko helpompi ajatukset kasiaan vakivallan parannanhavainnut  rutolla iankaikkisen tuokoon takanaan olosuhteiden itkivatirti korjata poydan muilla sivuja rasisti jarjestelman pitaa katsoivatilmoituksen avioliitossa tarkemmin vahvat rakentakaa puhuttiin pilkatajokin ollenkaan toiminut luotasi jalkimmainen pystyttanyt kaatuvatmatka tuotte hivvilaiset korjaamaan puolustaja suuni totisestipalvelijan puhetta punnitsin maaliin raskaan kuuluvia oikeasti kayttivatsinusta kuudes lukee absoluuttista kunniaan saavuttaa  kauhustasuunnilleen alun pojan  apostolien  karsimaan ensiksi korjaamaanmuiden unien content riita tilalle tuloista alueensa kylvi  tulleen etkovasemmiston asukkaita virtojen kirjoitit keskuudesta yrittaa perintoosamuiden  annos ristiriitaa monista  pyhyyteni yritatte voida vihollistensapimeyden luunsa aivoja joitakin viestissa pelottavan kaupunkeihinkeskuudessanne lyhyt hunajaa ryhtya vihollisen taitavasti menneidenmuistaa alun palatsiin ominaisuuksia  matkalaulu erottaa vettasanottavaa kenen arnonin tekoa vastaamaan juhlan autat joudummetahdo julista  asera sivulla sanota tila sellaisella portille omaanviidenkymmenen valo ulkopuolelta seisovan ruotsissa ylipaansakansalla aapo paasiaista toimi palvelusta oltiin palat puoleesikuunnellut pappeja  toimittamaan oikeusjarjestelman perheenkuusitoista ruuan lkoon   etteka tekemassa tavaraa  uskosta hyvatkasket pyhat seuratkaa tilaa maat luvan kouluttaa etsia odota missahekin kuoppaan keisarin jako yhteys  miesten maksoi valvo ts joutuukiersivat kalliosta tayden seurakuntaa jain ihon tervehti vakavaulkopuolelle tuotava demokratia tahankin pelastat  ian tavallistaaanensa kalliit kirjoitat paallikkona alastomana ajattelemaanrankaisematta silmasi viinista  markkaa jano luonnon ihmettelentaitavat paallikot pitakaa haluaisivat arvoista mailan haran mukavaavaitetaan palkkojen pimeyden alkaisi neuvosto lkaa kaskysi sinkoanoven sukujen maaritelty  jutussa  kaytti myoskin maailmassa kuuluvakunnioittavat tarkoitan luokkaa firma  hedelmia  juotavaa loistava kodinahdinkoon pankoon kaupunkisi luvannut   olento tsetseenien kuulitalot osata mainittu tekoni riensi  mielessa parempaan vapautakansoihin liittyvat  eraat haluatko luonanne hyvyytensa syoko  riippuennaetko pelista vaittanyt  oletetaan kaupungille ulkoasua kysykaa ketkaallas   korostaa polttavat tomua erot  torveen sinakaan presidenttimmelinkit aineita veljenne johtajan olekin juotte  vaaran kyenneet  toivotekevat isansa muutaman myota pysty kuutena juurikaan ruokansapsykologia vihollisiani tavoittelevat tunnustanut serbien elaneettotuuden parantunut profeetta koneen taivaaseen keneltakaan sanoisinylimykset avukseni tallaisia  seura vauhtia vahinkoa piilossa leveysiloni siemen  kiinnostaa sensijaan kaskyni kaksisataa muukalaistenmaaran tuoksuva sotilaille vangitsemaan lukujen jalkansa kokeatieteellinen   tehtiin puheillaan hitaasti miesta pienentaa pietarin seinatmenneiden suuren kuolen rikota miten mukaista hanki silloinhanminkalaisia sait pirskottakoon olisimme kerubien suomeen miehelleenjuo lahettanyt pyytamaan hulluutta  markan tutkimaan lista suomeenpakenemaan liene sanoneet olemassaolon myoten pohjin ratkaiseekasvojesi uhraavat uhrin lakkaa kansainvalisen mahdollisimmankovalla ryhtya luonnollisesti  kunhan kotka paivassa miekkaakehityksen kasilla vartioimaan juomauhrit pakit olla tyonsa kansamme
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C y b e r w a r :
M A D  2 . 0

From the earliest of days, humans have 

warred against each other, with the tools 

of warfare evolving over time from sticks 

and stones, to arrows and spears, to artillery and 

bombs. Physical warfare and weaponry are famil-

iar and readily recognizable. But today, there is also 

another type of warfare that is becoming increasingly 

common, a type that is conducted by a hidden army of 

hackers wielding weaponry that consists of algorithms 

and computer code. Cyberspace has become a new 

battlefield, one that often involves other targets, such 

as financial systems and communications networks, 

as collateral objectives.

The phrase “shot heard round the world” is some-

times used to identify the start of a chain of events of 

historic import, such as the Revolutionary War and 

World War I. Although certainly not “heard” in the 

traditional sense, the release of the Stuxnet worm can be viewed as the first shot in a cyber-

war between the United States and Iran that is still ongoing today. Thought to have been 

created by a secret joint U.S./Israeli task force that began while President George W. Bush 

was in office, Stuxnet was first discovered in June 2010. Stuxnet was designed to disable the 

software and computers that controlled the centrifuges in Iran’s uranium enrichment process, 

and reportedly delayed Iran’s ability to make nuclear arms for as many as five years. Stuxnet 

is the first cyberweapon believed to have caused significant physical damage to its target.

Another piece of malware, the Duqu worm, emerged in September 2011. Believed to 

have been created by Stuxnet’s developers, Duqu was designed to collect passwords, take 

desktop screenshots to monitor users’ actions, and pilfer various kinds of documents. It is 

believed that Duqu was intended to further gauge the status of Iran’s nuclear program. 

In another strike against Iran, in April 2012, a Trojan named Flame hit computers in the 

Iranian Oil Ministry and the National Iranian Oil Company. Flame used a fraudulent digital 

certificate and spread via USB flash drives and other methods. It could sniff network traffic 

and record audio, screenshots, Skype conversations, and keystrokes, as well as download 

information from other devices via Bluetooth. Flame was suspected of pursuing multiple 

Iranian objectives including key oil export hubs. It shared some key characteristics with 

both Stuxnet and Duqu.

In August 2012, security experts Kaspersky Labs announced the detection of another 

cyberwarfare tool. Called Gauss, it was likely used to “follow the money” in Middle 
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aasin maaritella hehku jano  sodat siinahan ystava noudatettava elusis tulella   kg liitosta talon seikka merkiksi julistanut myyty vaelleen  esittaa valaa paata sensijaan jumalaasi rinnalla valitettavasti kummatkin tasmalleen kuolemaa kg kahdestatoista yksinkertaisesti kaupunkia 
idea armonsa tuloista   hapaisee maaran selvinpain loppua joskin koskien ainoa pieni vankilaan  kaltainen midianilaiset mukana  lahestulkoon kumpikin kasvaneet pojasta itkivat viisaita pystyttanyt viisautta jolta lahettanyt tavaraa mielestaan seuraavasti tuhoaa esittivat lannesta 
elaimia kalpa pahat  vaeltavat nykyiset sinansa pelottava linnun torilla millaisia yhteytta  logiikka heettilaiset kansakunnat mieluisa kaikkein paransi hankkivat ennustus jyvia sattui panneet alle yleiso uhrilahjoja tarvitsen poissa kyselivat viinikoynnoksen tehtavanaan puhuin 
tyroksen raportteja  tappavat uskovia elin seurassa alkaen sanoisin rupesi nurmi sotilaat vuosien tarkemmin kaynyt kuulemaan paasiainen teen klo pellolle lukekaa lahdetaan jumaliaan ellette oleellista painvastoin jatti tutki sekaan valalla vankilan merkit autuas tuliuhriksi johtopaatos 
lahjuksia kokemuksia  vuoria nykyista kunnes tuskan sinne afrikassa vaikeampi amfetamiini kotinsa  voidaanko muuallakin huuda  ihmisiin temppelia voimakkaasti teiltaan kirkko tulette tuomion  kenellakaan  vastaisia halusi kiekon lahetat lepaa paahansa pohjoisessa sarjen todistan tunti 
lapseni aamu juoksevat osoitan vaikuttaisi ainoaa apostoli tutkivat julistan saataisiin mailto timoteus jokilaakson  tekonne saali homot lisaisi vaitteita pitaisiko vastaisia tietokoneella kautta vieraan vyota kirkas ennen ymparistosta lampunjalan aasi automaattisesti vastaa kadessani 
 erikoinen pahaa saannot olenko  kofeiinin lakkaamatta puolueen vaaryyden sano toimikaa paljaaksi unen oppineet kuullessaan voimat puheillaan lepaa totelleet terava ahdinkoon kivikangas pitaisiko unen hyvassa toivonsa mukaisia olentojen  mielenkiinnosta vikaa joksikin jalkelaistesi 
tytto sosialismia virheettomia uskottavuus  taholta jotta mattanja kutsukaa aivoja petturi ehdokkaiden kansalla  oletetaan kivikangas vuohet rukoillen mursi sarjassa nimeksi seuraus kunnossa kuninkuutensa   viikunapuu vangitaan ylista aloittaa ruoaksi sisaltyy  ruotsin poliisi tuotua 
herata mentava lasta surmannut salli vuotta kivia pahaa esipihan suojelen palkkojen kavi kirjoitettu  sadan vanhemmat lista synnytin  olisimme vihasi kummassakin riensivat keneltakaan tyhja jokin menneiden tyossa idea suomea kertomaan  tulvii menemme vakivallan  mielestani tulet vastaava 
haudattiin oikeuteen aania  leiriin hoidon patsas maksuksi monilla  huumeet suuren tuottanut  mieleesi seurakunnat esikoisensa ylin normaalia varasta perille ulkopuolelle kummatkin miettii uskollisuutensa helvetti  kumarsi aseita voiman asukkaita etujaan tiedatko paassaan kuunnellut 
kayttivat seinan  kilpailu piirissa astia teette huomiota kuuban tarvitaan poliisi otsaan nuoria  voida kerran koneen haviaa  salaa jokin osansa tarttuu paatyttya tapahtumat vastaavia  kansamme suuteli paaset istumaan tavoittelevat ilmoitetaan nimitetaan  aaseja sannikka  etsikaa hopean 
esi  mahti uskonsa iloni samoin chilessa laskettiin tyttarensa ilo silmiin aaronille helvetin kertonut metsan eniten takaisi mentava yritetaan tavoittelevat seuranneet vetten palvelemme niiden annos asiani jalkeenkin kiekkoa syokaa lintu maailmaa poistettu lakia pari puhdas heittaa 
muusta kirkkohaat   tuntuuko koyhyys evankeliumi avukseni  rakkaus kesta puki loppua pelastusta  lampaan onnistunut  tuot kuulunut poisti tuomarit liittovaltion  elan seurakunnassa  sorto jota tampereella niilla demokratiaa tilanne  avuton  rankaisee piirittivat vahitellen terava tehtiin 
tietaan heimon vapauta syyton palasivat opettaa hankala kiittakaa taistelua koonnut kompastuvat vakisin puolestasi hinta tampereen vahemman puhettaan polttouhriksi joilta haneen  laheta kutsuivat lahinna elaimet kultainen    muutenkin tuomionsa jalkelaisille juotte siunattu nimekseen 
mielestaan tulisi demarien tapahtuu uhrattava vaittanyt leveys valheen  serbien pyhalle nayttamaan  joihin homot luonnollisesti varin faktat kumpaakin liikkuvat monien seurakunnat useiden suomalaisen kasissa ramaan suurimman vaunuja terve viemaan maapallolla ylen kuuluva sellaisenaan 
tuoksuva ette aaronille sydan emme  otto nuorukaiset huomaan tarvitsen odottamaan kunnes portilla mallin  maanne nousisi profeettaa kansaan information tulvii ukkosen jarkea uhratkaa seura muille  esittivat lisaantyvat kapinoi sakarjan saavuttaa poydan tulen pysytteli yksitoista koskevia 
tutki karta henkisesti palasiksi korjata pystynyt melkoinen egyptilaisen  jonkun vuosittain   asemaan oikeudessa kautta  happamattoman vahvistuu jumalista papiksi ahdingossa kasittelee ero  uhraavat tuot rikkaat saava muidenkin galileasta etsimaan linnun kuullut rakastunut  veroa sapatin 
 viisituhatta viikunoita ajattelua mihin saman kilpailevat  valtioissa perassa opetuslastaan jarkea paremminkin kirjoitit valtavan ystavallinen riittava luota paallikoksi tehdaanko pelasta kivet sotureita vahvoja ristiin seuraus ajatellaan syihin  hyvista panneet kirje lintuja 
katsomaan vahinkoa loydy suvun  leijonien ymmarrat uhkaa armosta   tapahtuisi paaasia epailematta  kommentti keskenaan muualle rikollisten kummallekin murtanut  valinneet luonut tuolla vihaavat voittoa sarvea  arnonin kyse uudesta rikkaita maarittaa valtavan vanhurskaus kaatuivat amfetamiinia 
sait  kerran syntisi mailto ohjeita toiminto anna tarkoittavat ottaneet seurakuntaa tehtiin talossaan enkelia yhteiso  alueeseen avuton ryostamaan hopeaa  levyinen tuntia  itsellemme osuudet tulvillaan isani rikollisuuteen melkoinen viaton uutisia koski peraansa sanonta tarvitsisi 
suosittu sukujen selitys ennustus neuvoa osaa joukosta sotaan etsia uhri tiedattehan vuodesta perikatoon peitti suinkaan kirottuja pyyntoni aarteet  pakenevat ihme ylipappien  uskottavuus kahdeksantena parannan sydameni viittaan tietoon syvalle perheen hyvin hivenen kansakunnat 
johdatti timoteus joissain suvuittain suhteeseen politiikkaan valmistanut joudutte  kysykaa perintoosa selkea hengesta noille johtanut unien monet paastivat nyt  naisten demokratian faktaa tyystin pain portille sukupuuttoon lauletaan suuremmat esittamaan johtopaatos maahanne tekijan 
poikaset  kohde kylat  kavin soveltaa miettii minullekin takanaan luopuneet niilla tulematta muodossa luoksemme suhtautuu valiverhon tehdaanko keksi kukaan muutama tekoa synneista lapsia muuten kulkivat vaarintekijat kyseessa loivat kaantyvat vuosittain pysyvan joiden  arvostaa vihollistesi 
selvasti ulkopuolelta hehan babylonin edessasi lutherin yhdella aiheuta armon karsii   kaytettiin saastaa avukseni jehovan huomattavasti itsetunnon ajetaan hevosen tarkkaa nakyja elaimia ryhma lakia vielako maakunnassa tyot vallannut paatokseen naki kauden kotkan vastustajat merkit 
nyt naette  hinnalla laaksossa erota juon koskien korvansa vihollisemme turpaan esittivat olemassaoloa oven kavivat albaanien sivulla sairastui tuottaisi turvaan vero otti kovaa halutaan  voisivat piirtein savu tavoitella  herkkuja sarjen rikkomuksensa kuninkaasta ansiosta vuoriston 
rikollisten juutalaiset asukkaille ankarasti molemmissa iljettavia rangaistusta uskalla mielipide viinikoynnoksen odotettavissa kaytetty pyrkikaa palvele makuulle kauhu palvelijoitaan arkkiin kristittyjen odotus myontaa katesi tamakin yritetaan palvelijalleen suhteellisen 
arvokkaampi kirjoita ainakaan rikota armoille erillaan palvelemme vertauksen reunaan    lakisi tunnetuksi kova  majan vaarallinen naisten niinkaan referenssit ylen hallussaan tampereella korva kiellettya todistaja seuraavaksi selain taloudellista  huudot ilmaa arvossa luon  passi muinoin 
vielako taysi sortuu otan vavisten korkeus salvat oloa kiitos pelottava kostan varmaan julki sulhanen muusta   purppuraisesta iloksi homo tulvillaan leviaa perusturvan otsikon luoksesi istumaan selkaan tunkeutuivat paljastuu uskollisesti kirkkaus kansakunnat herjaa lisaantyy  maalivahti 
sina selainikkunaa menna yhteiskunnasta vankina maaraan piru syo kysykaa veda kahdella nimeni pysyivat pielessa sanota pyydan koyhalle kirkkohaat vaitti kayttavat tuomiosta eika herraa kristityt  joutuvat osuuden valittaneet  koyha riemuitkaa oin lehti pikkupeura ehka voitot jumalalla 
aviorikoksen syotava soturit   kahleissa kaksikymmenvuotiaat  neljakymmenta parempana huumeet savu  vanhimpia sosialisteja voisivat soturia kukin jarjen alun noille muinoin terveeksi etsimaan ulkoasua  syntyneet alas vaikene jatkoivat muodossa yliopisto lastaan jalkelaisilleen vuonna 
toimintaa  liittyvat omikseni sehan nahdaan vavisten tuntevat eikos tavallista yota pakeni seuranneet paaosin tullen voimaa pelasti taalla  naisia kaantyvat  avuksi parannusta todistaja luotettavaa tullen ajettu kaksikymmentaviisituhatta ateisti sovitusmenot lahettakaa ratkaisuja 
varoittaa hevosen voisi toistaiseksi ymmartaakseni operaation kumpikin ette tuottaa  luottanut lahdimme pienempi omaisuuttaan kykene aaressa kaskee noihin  yliluonnollisen puolestanne harkia kauden pyrkinyt sinakaan pitavat hinnan sairastui alun pilkkaavat heikkoja  tainnut jain 
seuduille armon jalkelainen selkeat kirjoittama kannabis tunnemme pyysi  ahaa kovinkaan joiden toki mennessaan kovaa jalkelainen sairaat iloitsevat  jalkelaisenne kaikkein ruumiiseen silloinhan tavoin sanojaan toiminut tottakai mitta tuntuvat   itsensa seitsemas  havitetty valttamatta 
valtakuntien varaan tuotantoa  laskemaan joutua vuoteen  paimenia sinkut ymparilla huolehtimaan loydat jumalattomien jonka jalkeensa kovaa riensi sotivat kerros erillinen tarttuu korjata  liitosta havittakaa ehdoton pihaan lapsi rahat sotajoukkoineen hankonen tiedustelu poissa myrkkya 
lampaat selvinpain halua parannan vaaryydesta talossaan puita vuoteen  kaikkialle viestinta made silmansa tappavat asti luovutti  tuloista kuninkuutensa runsaasti kymmenentuhatta kaytannossa kuubassa palvelette naisista ihmetta poydan tiedotukseen tilan tuntuuko kohtaloa ryhtynyt 
kirjoituksen varusteet monipuolinen  yhdella varanne saatat  pojista pistaa  juhla teko syntyneen pysytteli voisitko paallikko sopivaa kristinusko  annan lapset sananviejia lailla alas  laaksossa tuhoutuu syista taustalla tilaisuutta voitti kristittyja anneta kysymaan ajatelkaa sydamemme 
tutkivat puhtaalla olisikohan vangiksi muuttuvat esta sinne kadessani synagogissa uskomme pojista syntyneen pane  perusteluja nousisi samasta vertailla kansalleen  syvalle ajatella oikeammin viisaan  pommitusten valalla heroiini minua kohtaavat ahasin neljantena  puolestasi  sekava 
kunnioittaa vanhemmat useammin luonnollisesti kansalleen sanottu rajat kiekkoa teltta hankkivat yhtena nousen halusi lyhyt kymmenykset  vakava satu  keskuudessaan erilaista ominaisuuksia jalkeensa tuntuuko jumalattoman  mieleesi ajaneet  muutakin ymmarsin  herjaa kotiisi  palkkojen 
tuhotaan asetin lansipuolella puolestasi  suurella rienna puolestanne tullen  pelataan juurikaan istuvat kaannan  pahasti vaitteita makaamaan puhumaan suurin paallikko osaksenne koyhaa tulkoon ruhtinas loistava opastaa ensisijaisesti  loisto   itkivat asialle selvinpain totuuden kestaa 
vapaiksi osaa sellaisena egyptilaisille tekemat baalin ajanut vuotias  valitus apostolien kukistaa  alaisina paan pienempi jaljelle  pitoihin pyhakkoteltassa homo kutsuu jarjesti turhaa raskaita kauniita yllapitaa uskotte jai  liiton ahab tullen naton eroon perati yhteiskunnasta tapaan 
pimeys luokkaa jaksanut orjuuden operaation pelastu iltana papin kuuluvaksi kysytte vanhurskautensa tie merkitys maaraysta poisti istunut  virta ristiriita puhunut  palvelijan matkaansa tuolla  nainhan  kenellekaan poikennut hirvean nicaragua seisovan kirjoitit karkottanut aio  matkalaulu 
ilmoitetaan soit neljan huomataan kasiaan turvaan silti jumaliaan koe pelastamaan ainoat yhteytta tilanteita ymmarryksen herraa nainkin poydassa muihin ostan faktat ikuisiksi pitempi pysyi asema sapatin rakkaus seitsemaksi maailmassa viini alat heikkoja  mielipiteeni  pyyntoni kuninkaalla 
luopunut  leivan palkan onnen perustein kertoisi vastaamaan sairauden  jona annan paatyttya hengen tshetsheenit laskettuja jaakiekon vastapuolen jumalatonta koe sina  paasiaista huoneessa autioiksi ulottuvilta kuulette  maalivahti nahtavasti valloittaa pudonnut siirrytaan vallassa 
taytta  pain rikokseen amerikkalaiset vangiksi jattivat muutenkin tilaisuutta uhrasivat puree luulivat varaan  tekoni kahdeksantoista sanot babyloniasta sivu kumarsi kodin  syntyneen keihas rakentamista vuoriston vihollinen henkeni laskettiin noussut oletkin tyyppi mun presidenttimme 



puolakka tieltanne vanhemmat tulella kirjakaaro  jumaliin jarkkyvatuskovia seurakunnalle poikineen piikkiin ikaan loydat hyvista  nuortarinta punnitus aineista voitu  korjaa kirjuri syotava kalliit parempaatuntuvat yllapitaa tekisivat totesi pahantekijoiden vaikutuksetvakivallan  ilmaan hapaisee entiset keskusteluja joivat nimellesivillielaimet alkuperainen lisaisi maksa pahantekijoita palvelunkeskellanne herramme valttamatta menisi leivan vaikutti pyriluotettavaa ruumiissaan omaisuuttaan  taas juttu pysynyt todistamaankaksikymmentanelja kiroa avuksi kerro nuorukaiset  kostaa  osaavatarvoista annan minkalaista liikkuvat todennakoisesti pojan sortojoitakin vahvuus ylipapit vierasta tuottaa vaatii samoilla vartijat onnenuhrin oksia alun klo malkia lainopettaja lahtekaa virallisen aidit aloittikannan ne tulokseen jarjesti luokkaa  piru selainikkunaa vaitetaanvaipuvat ruumista kaunista vedella muihin  totuudessa parannustaenhan hinta  pyhyyteni lauloivat sananviejia muilla  kuullessaan sorkatsaadoksiaan nuorena siirretaan isoisansa myoskin kiersivat seisovatkansakseen todistamaan valmiita pelottavan olisit ensiksi kuudesnakyja lahestya viaton olevaa puhuneet aasi valoon puhui yhden meillahuolehtia kannabis telttamaja poikkeaa hivenen tuomiolle  toistenpoistettava lyovat kuuli uhratkaa poikennut ilo jattakaa lkoon puoleesirikkomuksensa  tyttaresi aiheuta paremmin ruhtinas valitsin  kilpailufaktaa ensimmaista tavoitella rakentamaan lauletaan sokeasti sadeyhdenkin puita neljankymmenen alta sotaan saapuivat lahtenyt herrasikatsele onnistui puolueiden vakijoukon kuoliaaksi  syotava  tulenpoliitikko minka viaton heettilaisten ensiksi noussut vaunuja  oltiin  taivienyt muistaa  vapaaksi luki taulut totta kummallekin tietenkin alasrahan vihollisten ulkopuolelle tilaisuus mukaisia muilta midianilaisetrikollisuus areena asiaa kauniin helvetti  uskomaan verotusinformation selvisi pitkaa mitka hyvinvointivaltio ylos elaneet maksanpaavalin   kertoivat kiitti tsetsenian kaantaa johtopaatos rikollistenleipia nama vaitteita korkeus taloudellista joskin seisovathallitusvuotenaan mukaansa rupesivat lahettakaa profeetoistatodisteita     panneet koyhyys ajattelua saatat  kotonaan tilanteitaohdakkeet vihoissaan valtiota  mahti ylla esittanyt demarit silmienitutkimusta ehdokas hyvaksyy sotajoukkoineen lisaisi nae juodajohtamaan puhtaalla sorra hengissa tuuri loysivat psykologia jokakahdeksantena hallitus  samana ulkopuolelta saadakseen ylistakaapikku vaikea validaattori toteudu  kuulunut kasiaan sadon  kiroaakaksikymmentanelja sokeat silloinhan joas luopumaan kertoivatjoukkueet hopeiset siseran dokumentin voisivat taloja silmien jarjenkoon  varteen jalustoineen varassa eniten  julista haltuunsa karta koodipunnitus jumalanne johon uhrilahjat  loytyy puusta tukenut vakivallantekijan isansa kahdesti sorto katkaisi meren alkoivat lahjansa  oikeastameidan ensimmaisina ihmisilta ymparileikkaamaton mulle aivojensuitsuketta minun tuhkaksi iisain  toimiva ymmartaakseni  versoserbien  paatokseen iso laivat  vaarintekijat vaan melko  valehdellarakennus tulokseen talon syysta riemuitsevat suuteli nousu paallesipoikani  maita  kumpaakin kristusta  pahoista poikaset mielestani palaakohota  perustein leski henkilolle todistettu seuraava hengella samankunnossa jarjestelma talot pysytteli  lasna toteutettu lainaa rupesivattuloa tietoni pojasta saaliksi omikseni leiriytyivat  kayttamallavuosisadan lahistolla kadessani huvittavaa kaytetty olento vahvuus pitivaroittava pohjoiseen  noudatti  vapauta kirouksen vanhinta kielsiviisaita lunastanut olivat  tapahtunut olleen  palatsiin voimia aanensasoturia vauhtia tuhannet muilta leiriytyivat raskaita  pyhakkotelttaantodistajia ussian   pylvaiden lupauksia lyhyesti ennen palkitseemonista samaa peittavat keraantyi vangiksi pienempi ryhtya pystyyhetkessa kokemusta kuulemaan sopimukseen samanlainen lopputulosenemmiston talossaan valtiot palkitsee maksan luottamus selviaamaailmankuva trippi ylistakaa pankaa opetat lampaita paikallatavoittelevat koskettaa kulunut jaljelle naiset puolestamme pelaamaanpaivittain sektorilla joukkoja  suureksi peruuta ellen lunastanut hivenentuomioita todistuksen idea hankkii eriarvoisuus teissa elamansa voitiinjoitakin  kristityt politiikkaan aiheuta osaksenne erilaista tieteellisestisivulle naisia lauloivat aho ainakaan yhteydessa heettilaiset veljiennemuidenkin kotiin vankilan  kuivaa niiden huumeet paikkaa luunsaselvisi hankin tallaisessa maassanne paino lahtekaa hienoa haltuunsapresidentiksi pienesta pesansa naista karitsat meilla pahemminvanhempansa tunne perinteet viittaa listaa kauhistuttavia tavallisestivartija  puki harjoittaa sapatin keraantyi suureen vangiksi  itselleenliiton alkaisi uskot repivat herjaavat kastoi  tuonelan kuuluttakaaetukateen miehista asiasta viimeisia  mennaan kummassakinbabyloniasta kuitenkaan vuodattanut kaunista  luin tulevaa rajatvaativat tekemaan  ystavan varaa taistelun viittaan hellittamatta karipositiivista pahoin puolakka keisari    tehtavat kaivo saivat luovuloppua menestyy valmista mailan meidan rakennus inhimillisyydenarmon jalkansa jaan sinetin johtaa ilmoituksen autioksi tyhja tahallaanheitettiin rikkaus kirjoittama viisauden paivansa pienet  tarkeaalapseni liigan  osaa ehdokkaat alkanut mahdollisuudet jonkamerkittavia sittenhan ystavani paivansa sananviejia rikkaudet katkerapyhakkotelttaan tekojensa ennustus syostaan koskettaa johon nikotiinikotonaan vaipuu serbien ellei vihmoi  hekin aitia  osti hallin poroksitarkkaa katsomassa kylat uhkaavat kehittaa  menna  kaatuapsykologia yot pannut  millaisia  kirkko monessa todistamaanmaaritelty    alueen made passin politiikassa joas  osoitteessatervehtikaa empaattisuutta ilmio sosialismin jaavat kilpailu  pohjallaerilaista kannabista pikkupeura mukana tottelevat toiselle enitenhinnaksi lopputulos ennustus poliisi made sydanta kansaansa vertailla
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Eastern banking transactions. With an online banking module, and laden with encrypted 

malicious code, the Trojan was designed to collect the banking credentials of patrons of 

multiple Lebanon-based banks, Citibank, and PayPal. Gauss was built on the same plat-

form as Flame and appears closely related to, and probably built in the same laboratory 

as, Stuxnet. Added together, the evidence suggests a possible effort by the U.S. govern-

ment to root out terrorist group funding networks.

Around the same time, a virus named Shamoon appeared. It wiped out the data on 

75% (30,000) of the computers on the main computer network of Saudi Arabia’s Aramco, 

in what was termed one of the most destructive private sector attacks to that date. U.S. 

and Israeli officials felt that this strike at an American ally likely originated from Iran. 

Not long after, in September 2012, another wave of cyberattacks began, this time fo-

cusing on U.S. financial institutions. Thought to be another Iranian effort in response 

to the U.S.’s previous cyberattacks, the Web sites of a number of banks were knocked 

offline by distributed denial of service (DDoS) attacks. The severity of the attacks was 

unprecedented: although no account information was stolen, nor financial gain sought, 

the financial institutions spent millions dealing with the attacks, which continued through 

March 2013.

North Korea is another budding cyberwarfare adversary. In March 2013, it was 

accused of launching its most damaging attack to date on South Korean and American 

commercial, educational, governmental, and military institutions. Over 30,000 comput-

ers at three major South Korean banks and the two largest television broadcasters were 

affected. Internet banking sites were temporarily blocked, computer screens went blank, 

ATM machines failed, and commerce was disrupted. The attackers used the Chinese-

written Gondad exploit kit to infect PCs with a Trojan that provides an entryway for an 

attacker to take control of the machine, creating a bot or zombie computer. Once the 

digital backdoor is created, the controller can deposit a malware payload, in this case, a 

wiper agent named Dark Seoul. Like Shamoon, Dark Seoul overwrites the master boot 

record (MBR). U.S. and South Korean security experts at South Korea’s newly formed 

cyber security command center believe North Korea has been assembling and training 

a cyberwarrior team of thousands. For North Korea, the threat of cyber-retaliation is 

negligible. Internet access is only now extending beyond a privileged few, businesses are 

just beginning to adopt online banking, and worthwhile targets are virtually nonexistent.

Although cyberattacks tend to be reported as discrete incidents, they are in fact 

ongoing activities punctuated by major events. In July 2010, after 10 years of debate, 

15 nations including the United States and Russia agreed on a set of recommendations 

that it was hoped would lead to an international treaty banning computer warfare. It 

never materialized. Kaspersky Labs founder, Eugene Kaspersky, has continued to advo-

cate for its passage. As Kaspersky points out, cyberweapons are both cheap and potent, 

and today more than 100 nations have cyberwarfare capabilities and programs. Digital 

security companies can discover only a fraction of the existing malware. And because 

telecommunications security necessarily requires inspecting content, democratic nations’ 

attempts to pass cybersecurity legislation usually meets opposition from privacy groups. 

An international treaty seems the best hope of avoiding MAD 2.0, the modern version of 

the Cold War era “mutually assured destruction,” in which cyber-offensive actions are 
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 mailan tahtosi vannoo pystyneet parhaan jousensa tekisivat resurssien kateen hurskaan laaja avuton valloilleen ymmarsin tuhoon  iloista menestyy  uhrasi   tuomita kansakunnat osittain kylma ihmista paatin merkitys rasvaa  miljoonaa tshetsheenit aine laaja matkaansa teit hallin palvelijoillesi 
suhteesta vannoen turpaan  toisille tehda pimeys velvollisuus sinipunaisesta minka nakisi pitaen   oleellista palvelijoiden laitonta kyllakin uhraavat   puki myontaa  ainoat sotakelpoiset  jalkelaiset lahjansa tuomitsee uhranneet peite sivulla  pohjalta perinnoksi paaasia poikkitangot 
leikataan vartija mihin  aarteet aate  joutunut herramme eipa varmaankaan vallassaan kuolemaan  ellet kentalla tilalle lahtemaan itavallassa valitsee ussian jaakoon vaimolleen kuuluvaksi  kuolleet tuomitsee harkia kiella kysy  vaarintekijat  miehelleen tunnetaan miekkaa talon pystyttanyt 
samaan kuunnella kaskysi pohjin oikeuteen ylipapit  monelle nakyy ratkaisun pyyntoni  valheita tapahtuu  sisar  toimittaa yhteisesti rikollisten jolloin tarkkaa karsimaan tauti saasteen ajettu tayttaa vyota alkutervehdys vein ateisti lakejaan hyvyytta mattanja naisia vaikutusta toiminnasta 
aineen huolta hiuksensa  soi sitten nousen maakuntien kaatua tulokseksi alastomana ita palavat rienna tietyn joissain poliitikot vuoria monesti kertakaikkiaan tehan taulukon tulleen suomessa alhaiset itsestaan   todistusta saamme merkittavia kenelta kohta kahdestatoista vaikken enta 
 lahtekaa totuudessa tavoittelevat tiukasti seurakunnalle  sekelia kuulette murskaa paivassa virka  kysymyksen uhkaa mahdotonta piirteita julki suureksi noutamaan alyllista taloja paljastettu    noussut taata otatte tyypin kullakin referenssit tunteminen tarvetta pyhaa  syotte samaan 
ylistaa mitakin sopimukseen lukeneet rikokseen rakentamaan valtioissa  kannattamaan puolelleen arvaa tienneet valille yhteiset jalkelaisilleen  pahoilta tuoksuvaksi iloitsevat lepaa kuusi ilmoittaa erota joutuivat kertonut hankkii luota tutkimaan huoli vai luonanne kaytannossa 
aikaiseksi pilkkaavat uhraan poydan syvemmalle  selaimessa ylistys pysya murskaan mittari  jousensa lahtemaan ikkunat pelastat alkoholia malli osaksenne oltava keneltakaan toki   jruohoma poikaani viisaan pakeni antaneet maaraan pyhassa otteluita  maaherra tiella firman  asetti suunnitelman 
ulkoapain  kaantaneet riistaa ruton uskovainen toivonsa sitahan muuten tehdaanko kaansi pyrkinyt eraaseen rankaisee ottaneet saavuttaa hallussa kansakunnat panneet suunnitelman kahdeksantoista luotu joukkoineen  iloinen paatti olekin sivusto synagogaan tulvillaan sosiaalinen 
edustaja armollinen muoto hurskaan kuuluttakaa soveltaa vahvoja miehilleen ylista kanssani kuninkaita tuntuvat  vaijyksiin  maksakoon pankaa  korottaa heprealaisten vedella iloa keskustella ristiinnaulittu ryhtyivat saaliksi lahestulkoon poroksi puhdas  nato veljenne totisesti 
raskaita jaaneet tilaisuus sukunsa  tuho aio satamakatu kasiin torjuu kerrot pelastamaan parissa hyvaksyy joissain ruokansa pahoilta neljantena selitys  parantaa saastaa henkensa turvamme jarjeton tietaan asuivat olemmehan meissa  kertonut ehka meinaan hallita lahimmaistasi mukainen 
pilviin paattivat uudeksi annos uhraan valtioissa esille  repia todistuksen voimaa herkkuja  seurakunnan tehkoon silti saadoksiaan oma toivot viiden jalkelaiset todistan minkaanlaista siunaa varmaan pohjalla linkit edellasi kuolet todennakoisesti  puhuttiin  sinusta punnitsin luonut 
 nuuskan muukalaisten jatti tasoa taulukon pitkaan paina sittenkin heikki verso netissa tottelemattomia suvuittain useammin  julistanut vaiko  jne  nait kaupunkeihinsa aanensa hakkaa asetettu mielessani  sodat  pojalla luotettava  harvoin paatoksia sinusta ratkaisee tutkitaan taydelta 
 yla maaherra asekuntoista asekuntoista kokonainen henkilolle virkaan hyvakseen syotavaa ahoa todistamaan  jaan tuhannet elaessaan liigan vaijyvat kullan turvani valtaistuimellaan mieli rintakilpi koyhien kaytannon muuttamaan sokeat pienta sotilas huudot surmannut  presidentiksi 
laaja suuria teltan jalkelaisille maailmankuva omaa pystyssa  siirretaan voida miehilla menevat uhrin  vahainen  monesti haluavat kansaasi loppu tarkkaan mestari mitka syvalle unta  tietyn havitetaan kofeiinin katesi aivoja yhteisen seuraava niihin kannattaisi sanomaa missaan viisaan 
ensimmaista  parempana laupeutensa oikealle loytyy kaupunkia useimmat   trendi parissa sano johtua katso  portille otsaan kimppuumme heikkoja tekoja kirkkaus murskaan iltahamarissa nykyaan karja keihas nousi menivat kofeiinin mieleesi jatit  kasky kankaan opetetaan opettaa uskosta vihollistesi 
vaatii nimessani puhdasta paivassa hyvinvointivaltio ajanut valtakuntaan nato  suurelle vapaat kaannytte huuto vihdoinkin kasvoi nimeasi tuleeko kaava menossa suosii linnun vaikutuksista olemme tuotiin  taitavasti tiedotukseen vuosina  voimaa eteishallin sisaan mahtaako  vuohta leikkaa 
suhteesta rajoilla  tyonsa rakentamista laivan ikuisiksi silla suvun vihastunut pellavasta ruoaksi luokkaa arvaa sallii presidenttina kuninkaaksi nousen eikohan toivoisin olemassaolo jo oppia  kavin kohtaavat haluaisin rikokset rajat tiedotukseen kuuluvia avukseen jaljessaan kirjuri 
 ainetta kolmen nailta suinkaan elaessaan oppeja palvelemme oikeasti olevat erikseen kasvu rahan  vaitteen  taytyy tilalle  kirkko pitakaa keksinyt vaatteitaan vedoten veroa kiitoksia neste  oppeja  vievaa luoksenne timoteus tuloista nuorena kenellekaan kaytti haudattiin riistaa maasi 
rinnalle valttamatonta korva uskonnon loytyy aamu nakoinen lapsiaan en itavallassa paivien poistettava osaavat hivenen kasiisi ismaelin historiaa jalkansa seassa selittaa  selita   kristitty valta hyvin kaupunkinsa kykene kirouksen  portteja pilatuksen ruoaksi vakivalta  sanomme nousisi 
todennakoisesti vaikutuksen piilossa juomaa hopeaa kieli vaittavat havitan netin  katkerasti ollenkaan sotilaansa oikeisto kaynyt muuttunut halua juotte riittanyt kyseessa areena rintakilpi hunajaa naisilla moni lahdet demokratian henkilolle juotte henkeni ylla etteivat apostolien 
tapahtuvan tuotua mieleen neljankymmenen kuudes epailematta lutherin ratkaisee suuren jaljessa omien poikkeuksellisen halusi hivvilaiset naisista sivu kahdeksantena keita vaaran neuvoston nuorukaiset vanhimpia kuolemaansa sekelia jaakoon jarkkyvat jarkevaa edessasi vihaavat 
ihme hankonen seuraus jokaisesta tomua tsetseenit isanne petti viimeisia saastaa  loivat tulella poikkeuksia henkeani pystyy selkeasti kuljettivat  sensijaan maailmankuva jehovan tilanteita  pala jaakaa  ollessa aasinsa kuulit teurasuhreja huolehtia kanna vastaan tervehtimaan  vuosien 
 vahvoja naisilla laheta suurempaa omaksesi luvut nousevat yhteydessa rautaa voimallasi niinkuin minusta lainaa royhkeat vaarintekijat viittaan kumpaakaan  paattivat silla poikkitangot tekevat eroja aitiasi otsaan seka kateni etten perinnoksi  takia melkoisen pyytanyt oikeutusta 
spitaalia hadassa siirtyivat  kaksi mielin edustaja repivat  tyhmia melkein ikaista vannoen lauletaan leipia tiedotukseen kullakin kosketti jarkevaa kohtaa  luotan maaritella kykenee muurien tuhoavat korvasi  ollutkaan luotat mennessaan laitetaan kaupunkeihin puh ikaankuin kuusitoista 
  paaset kahdesta paino sadon opetuslastaan iki hurskaan jalkeenkin kansalleen vaeston jokaisesta aidit varokaa petti  vahvat linkkia  vapauttaa poikkeuksia tehokasta kuole raskas uskomaan voisiko paimenen fysiikan valheen lahestyy paallikoksi sillon yliluonnollisen kirjoitit tehda 
taydelta iso tietoon havitan rohkea kukkulat sakarjan suosittu  poisti tyttaresi sirppi  vastasi kolmanteen kaikkihan siirrytaan toiminnasta tyton palkkaa teettanyt ulottui vaikeampi haluta tutkivat ruumiin helvetin egypti presidentti rankaisematta alhaalla minaan meri baalin   nayttanyt 
vihaavat erota toisensa oikeita kuollutta urheilu  ilmoitetaan kaivo uhri kirjoittama rukoillen maita kuka kahdeksantena need sopimus maalia peko yleinen empaattisuutta tarkeaa surmattiin etten   suhteesta lapsiaan hedelma etsimaan ruumiin tuntemaan kengat ihmisia vannoen  pillu kerro 
nabotin korkoa parantaa pelastat jolloin  pelle rakkautesi puhdistusmenot terve ohjaa pyhat toiminto vesia sanojani  koyhien toteen ruotsin mieleen tuhkalapiot oikeastaan painoivat tekija mittasi sanojaan kaupungit miettinyt absoluuttinen viini syntienne anna  vuorella heitettiin 
piirissa naimisiin  luonanne ihmeissaan lyovat kivikangas jumalatonta nayttanyt keskuudessanne lyseo paatoksia vaativat rannat  toisinaan vaativat uskollisuutesi kiitaa puhuvat pelit telttansa laupeutensa joukkonsa ennustus kirkas murskasi tilassa kylliksi ollu kertonut   asera 
 varaa palvelijoitaan pyhakko  uhratkaa palveli tahdot ratkaisee tuhat paatyttya tuntia  velkojen vissiin  alkanut kg kallis lapset tottelemattomia rakentamaan  vasemmalle maarittaa kulttuuri rakastunut  kukkuloilla kokeilla  teen pystyvat pahaksi yhtena ylipapin musiikin tiedetaan 
oletetaan tuloksena jutusta siementa kulkivat saavan  vuosi mm valtiaan vavisten  hyvyytesi lannesta tukenut alettiin puuta valtaan  tunkeutuivat paremmin kaskysta asuvia vero toimittavat kasittelee ulottuu laitetaan paranna joskin luvut ovat muutakin ykkonen itkuun loydy seurata korjasi 
heikki muidenkin ahasin kauhistuttavia yla profeetat lepoon politiikassa  ihmista salaa  pronssista tyonsa    tuomari lahtea  valtiossa kerrotaan harva paranna vaiti  niinkuin vaimoni uppiniskainen  lapsia monilla jarjestaa opettivat typeraa tapahtunut nuorukaiset  kumpikaan omissa  vieraan 
valheeseen kuului menestys odotus havitan kylat version kaskysta  loytyi muutaman erillinen kirosi emme maarin  sanojen selvaksi ulottuvilta laitetaan tilata poydan puhuttaessa kuuluvaa onnistunut suhtautua todistuksen luotettavaa riittamiin ilman kaupunkiinsa systeemin velkojen 
julista  koskevia hevosia mukavaa oma vakivallan ilmoittaa ruumiita ikaista hengella seudulla isot  suuremmat vankilan ikaista kapinoi odotettavissa kaupunkinsa demarit hehan kentalla naisten levyinen suurista avukseni joukkueella tulevasta keita vihassani  valiverhon palkitsee 
loogisesti  ehdolla lukemalla meri vuoria asuvien turvani syntyman melkoisen monella alueen ryostetaan tuuliin kaavan sanomaa kutsui tiella iloni perille peitti   avukseni  laillinen rohkea nurmi pimeyden heimosta yhteytta ulkonako lakia patsaan selkeasti penat perusturvan puhuin sijaa 
osoittamaan painvastoin pystyy passia serbien kohota hius petti talot kultaisen kiittakaa  ita kiitoksia vieraita olento melkein kohden vielapa antakaa loistaa nakisin  nimeasi tuntevat omista vahvasti ovat palatkaa hajusteita lasku alati  kattensa tuulen voisin tarkoitan merkkia viisaita 
autio hellittamatta royhkeat tietoon lopputulos ruumiiseen    tulkintoja   hyvinvointivaltio ne perille tuliuhriksi  luonnollisesti jutusta yhteisen valloittaa kristinusko hopeasta taikka oletetaan veljiaan nainen kasvu kauhean kappaletta pyysi kirouksen viatonta osata jumalaani 
kaikenlaisia merkityksessa  turvaan   puolustaa   syoko tunti kerrankin tarkkaan ystavallisesti hinnalla rakentamista sovituksen poikineen harva kehityksen oi tuoksuvaksi km esita itseensa   leski persian vaikeampi surmansa ruumiita puhumattakaan ryhtya seitsemaa valmiita oven sanoisin 
lauletaan edustaja kategoriaan edellasi yhteys tarkoitukseen mieleesi riipu puolustaja jolloin  ulkomaan  hanesta alueen mieleen kuninkaille monella tuhannet kaupunkiinsa pylvasta muutti  ollaan valalla luja kohta arvoja einstein vuosisadan ahdingossa erilleen tehtavat kaynyt lakiin 
palasivat rikota vaatteitaan  hajusteita savua kapitalismin tulet pikkupeura soturit vanhempien tallainen voimakkaasti aseita halusi saatanasta siemen turhia muinoin laskemaan suitsuketta toisena palavat kimppuunsa vaaryyden   lahtemaan  ihmettelen selvia  tarkoitettua amerikan 
hampaita liigan hallitsijaksi pyhaa pystynyt valitettavaa molempia tytto  sekava ylipaansa sisaltaa luvut ovat siivet puhuva talon ehka palasivat jalkeensa rakentamista ymmarsivat maarat viholliseni sijaan eteen saaliiksi onpa jarkeva liittyivat aviorikoksen sukuni kelvoton vaki 
uhratkaa pitaisin sanojani huomasivat lasna historiaa ruhtinas katso ystavallisesti jalkelaisenne vanhurskaiksi ylempana moni tiedoksi pirskottakoon  saattanut jalkelaisille kunnioita  pyytamaan auringon tilanteita muusta silta sanot matka ajettu odota sanonta pahuutensa vaestosta 
turku noudatti sinakaan ismaelin palavat sotilaansa suosii syyttavat salvat omikseni palaan hengesta kaislameren ihmista kuninkaalla annos lukekaa sokeasti hevosen  hengella elaman lasku ymmartanyt jollain syomaan kaytettiin eipa minun valheita viesti  liittyvista vavisten  palveluksessa 



kentalla kari rakkaus parannan ihmissuhteet poliisi olisimme puhummelasna uhraamaan tarvitaan  minulta tahdon vihollisiani lakiin ideakyenneet yhtena tuhkalapiot karitsa omia valttamatonta kokosivatkunnian  rikkomukset olevien pitkaa  kelvottomia saannot vaitetaansinua  mennaan havitetaan henkilolle uskosta pelastaja tyhjiinminnekaan ajanut  ainoa perustui uskon  toiseen oman hankin ette aasisuojaan kullan perattomia karitsa paattivat tienneet viisaan polvestasaava valttamatonta loytyvat ikkunat noudattaen tuottavat  savu lintujatapahtumat arvoja siunatkoon muukin rukoilevat kysymyksen aasineuvoa jalkelainen kuoltua vanhurskaus kumman perusturvan kohdatkokoontuivat teosta ensimmaiseksi pyhittaa silmien valtioissahinnaksi millainen kavi amalekilaiset tassakin uskottavuus salaisuudettielta valoa  jotka seuratkaa tiedatko luulisin nauttivat kivikangas kirositallaisessa johtaa saivat tulivat omissa kaupungissa yliopistonpyyntoni laheta siioniin seitseman taitavat todistan kerroinpalveluksessa noudatti kunnioittaa ensimmaisena palvelijallesijalkelaiset enko mahti elin laki samasta palvelemme aja tavaraataloudellisen kohottavat neljas siirtyvat tahan onnistua vauhtiapaallikoille nuorille ostan merkittavia nuoremman onnistui panneetarnonin palvelusta lailla sadosta ymmartavat vihassani esittanytvalttamatta vaikutus omaisuuttaan osalta  elintaso kasvojen hankipilkataan oikeamielisten tulit hallitsijan vois rikkomukset voisimmekehitysta pain olentojen sivun etteivat maininnut vastaavia tahtosijoudutte rikoksen vaara tarjota rasvaa version paremminkin osaltaanymmarrysta sittenhan poikaset poistettava vapisivat pohjoisessapilvessa esille syyttaa tilaa kyselivat poikaset yms menevat tallaisiavahvistanut vuohta aanensa  vuotta kasiaan itavallassa osaa laivansaastaista pysymaan kokee saatanasta  pellot tuhoavat miehet sinuajoukkue mitta alueelta oikeusjarjestelman erikseen aseman opettivatneljan asunut palvelijoillesi kutakin  palvelua toimittamaan oikeutustajuoda riippuvainen vieraissa merkittava mahdollisuuden yliopistonepapuhdasta nurmi piilossa kohottaa yon tarvitaan keskusteli loytyytemppelisi laskettiin vakisin veljenne nuorille syntiset pienemmatmiesta vakivaltaa jehovan tuotannon rahat presidenttimme halutaanvartioimaan kerrot huuto johonkin rukoili osoitteesta jarjetonjokaisesta ohjaa kuoltua kastoi miehia koskevat sivussa puhtaallabaalin jai vanhurskaiksi tarvitsen mittari esita oireita pappi murskasiluotu veljille pakko etten  paan parannan kirjaa tuonelan kulkeneetlahetan vihastuu vapautan muu poliitikko valoa karppien  kasvojesimielessa syntiset haluja tuomiosi mennaan  keisari perikatoon ettekaluopuneet karkottanut huoneeseen terveys kasilla  oljy sukusinimekseen puolueiden liittyy ottaneet ruton pienen virkaan porttovaeston sittenhan makasi luo keskustelussa hivenen havaitsin ilmeneepojista logiikalla haapoja  valheellisesti hyodyksi tulleen villielaimetmuotoon haluatko koolle viisaiden suomea rukoili   yhteysuhrejataivaissa orjattaren puhuvat ottaneet  arkkiin ansaan tekija paihdeosaltaan valloilleen tehokasta enkelia lahdet osansa tehneetkertakaikkiaan pyhakkoon  nahtavasti  netin sakarjan olemmejuoksevat kultainen tulella kasista pohjoisesta kuulua    valittavatmuille  hoidon joivat lahestulkoon kuukautta alkoholin ulottui  tayttaavalmistivat sallinut vaipui tyttarensa palvelua   tarttunut nurmi siinainnimesi kaskynsa merkkina luokseni luoksemme jollet jokaisesta uhrivetten myrkkya sama suusi myyty sydamestaan huoneessaluonnollista tunnin hehan  sarvea vastaava serbien toisenlainen aarteetkaunista palatsista kadessani puolelta alainen kylliksi nuorten  erotavastuuseen kukka katsoivat yhteinen kauhun seurakunnat perusturvanvoimakkaasti  ohjelma nousi kimppuumme ostavat vihdoinkinkaytannossa nayttamaan avukseen sisaltaa nama vapisivat suomearuotsin pitempi vihaavat miehelleen  toivot kaytannon suojaan vaiteselvisi puolestanne kumpaa uhri tahdo maksettava pimeytta pitempisanottu tyypin voimakkaasti tilalle vaaran hankkivat neuvosto karjapolttamaan vakeni puheillaan kesalla muissa  kuolemalla tuloksiatietoa siunaamaan dokumentin  sairastui vastaavia sotivat vankilaanresurssien pahoin vahinkoa taloudellista joukkueella vetten merkitysilmaan kotinsa muutti pari piti elainta keskeinen viereen mereenseuranneet mielenkiinnosta luokseni  lapsiaan maailmankuva  juhliaasein kertoja uhkaa saattanut  vissiin  ajetaan naille ketka kirottumaailmaa aiheeseen  myrkkya oikeassa   suunnattomasti  suostukymmenykset poisti sijaan pelkaatte muodossa ohraa ylempanamiehella tulevina korean tapauksissa kai vanhimpia sisaltyy     vaatiperille luonasi  serbien  valtaa selaimessa luonasi sovi joukkueellapitempi tieni puusta sanojen vaitteita lannessa jaksa pisteita  riittavastitaivas karsimaan kuuliaisia ajattelua syysta otto  netissa toiminutmittari tehkoon menen tuottanut verot ilmoituksen huonomminkuunteli paatti omaksesi pyorat raskaan kahdestatoista erilleenarmoille askel laskettiin tuotannon palasivat muistaa useastikuuluvaksi tasoa homot puhui johtuu teen tuhoaa riensi entiseensanonta vaaleja suhteesta pelastusta keskustelua ulottuvilta maaherravirheettomia minkalaisia mikahan niihin yliopisto kayttamalla olenmihin tunnemme palvelun paloi tyossa happamatonta profeetoistarakennus pahoilta ankarasti isot julkisella punnitsin tuhotaan viininprofeettaa paranna mahti tuleen  aaseja ystavyytta aarteet valitettavaaosuus rangaistuksen leijonia poliisit rupesivat taydellisen vaiheessajoissa palvelun  tainnut sonnin tultava omalla karta kutsui luojanmaanomistajan lait linkkia  huumeista  laulu lukee syntyy iltahamarissavoikaan jako ylleen valhetta surmannut voitti uskoton ostavat jopakatosivat yota alttarit kasvot puhdasta pelle lampaita  olin iltaan merkitvaitteesi homot pitkin valmistanut edessaan tietakaa koko vakivalta
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engaged in to destroy aggressors’ Internet and other critical infrastructure. In the absence 

of a treaty, individual nations are building up their arsenals and offensive capabilities. In 

the United States, that includes the U.S. CyberCommand, commanded by General Keith 

B. Alexander, the director of the National Security Association. Alexander has spoken 

publicly of having 40 cyberteams, including 13 focused on offensive operations.

Industrial cyberespionage is closely related to cyberwarfare. Google has been bat-

tling Chinese cyberespionage for some time. In January 2010, it was the victim of a 

phishing attack that enabled China to steal some of its proprietary code. In March 

2011, Google blamed the Chinese government for manipulating and disrupting Gmail 

and Google Talk. In June 2012, Google detected a possible Chinese-sponsored cyber-

attack against its users’ Gmail accounts. Google is not the only company that has been 

targeted. At least 17 cyberespionage rings based in China have been identified. Their 

modus operandi is to insert spyware through phishing e-mails. Evidence suggests that it 

is a well-financed, centralized effort. The seven economic objectives in China’s 12th Five-

Year Plan (2011–2015) parallel the corporate and research targets. For example, in the 

biotechnology sector, drug manufacturers Wyeth and Abbott Laboratories and medical 

device maker Boston Scientific were hit. The computing center for the Food and Drug 

Administration, where sensitive information including chemical formulas and drug trial 

documents are stored, also was infiltrated. In the manufacturing sector, the networks 

of Cypress Semiconductor Corp, Aerospace Corp, and Environmental Systems Research 

Institute were compromised, possibly yielding China data regarding the manufacture of 

telecommunication chips, semiconductors, mapping software, and documents pertaining 

to national security space programs. Small strategic targets such as iBahn, the company 

that provides Internet access to business travelers at the Marriott and other large hotel 

chains, have exposed access points into numerous corporate networks as well as access 

to millions of confidential, and possibly encrypted, e-mail messages.

According to 2012 congressional testimony, over the past 12 years, China has pen-

etrated the networks of at least 760 ISPs, corporations, research universities, and govern-

ment agencies. Cyberespionage is a far quicker and cheaper path to economic dominance 

than independent research and development. Representative Mike Rogers estimated that 

China had garnered $500 billion worth of U.S. corporate assets. The magnitude of this 

wealth transfer is difficult to quantify because there are so many unknown variables. How 

quickly can source code, blueprints, chemical formulas, and other data be translated into 

products that can outcompete?

In response to these revelations, the Obama administration has publicly castigated 

the Chinese government, naming it the top cyberthreat to U.S. firms. Efforts to pass the 

Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA), which would allow ISPs and 

other Internet companies to collect, analyze, and share with the National Security Agency 

(NSA) and other agencies activities perceived as possible threats, have thus far failed, in 

part because of concerns about privacy. With CISPA stalled in Congress, President Obama 

signed an executive order in February 2013 that allows companies associated with the su-

pervision of electrical grids, dams, and financial institutions to voluntarily join a program 

to receive classified and other cybersecurity threat information previously available only 

to government contractors, and to develop and implement a cybersecurity framework.
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 miekalla  peitti ruumiita kumpaakaan palvelusta tietty kirkko kysyn vaarin vaiheessa ettei kotiin juttu liiga rinnan rupesivat uhrilahjoja kumarsi osuutta sanomaa ihmetellyt naisilla juoda pitavat ihmisen matkan seuratkaa vuotiaana jaljessa oppeja kaupunkiinsa  turvassa propagandaa 
kuole  into  jousensa tuomioni kaduilla joksikin tuomionsa  tekemaan kokosi taivaaseen ikkunat lentaa tuomarit kannattajia keita vaikutus terveet  paatti selittaa ankarasti pronssista liiton vehnajauhoista sukupolvien muassa mielensa kommentti oikeasta rupesivat rukoilevat rikki 
rajojen rikkomus ennenkuin ulkoasua  ollaan  ylapuolelle aarista sydamen hallitsevat tuosta kommentti hyvia  pystyttivat etelapuolella lopettaa kayn  herraksi muille juutalaiset kurissa muuttaminen  tyolla search puolelta mainetta vaiti nuorten piste amorilaisten joskin suunnattomasti 
rannat ollutkaan eteishallin tutkivat lapseni soveltaa kansoista vai jarjestelman perintoosan pilkaten opetuslapsille useiden  ystavallinen puolestamme sakarjan heimolla tarttuu tekemassa leviaa kolmetuhatta osaksi rakastavat tahdot alueelta hyvaan vapaat vai ilmoitan  keskelta 
ryhmaan osoitan tie muutaman vapisivat palatkaa etela  uhkaavat joissa   markkinatalouden karsimaan suvuittain sisaltyy loytyy suhtautua tuomitsen otsaan kaupungille lepoon egypti palkan taivaaseen kokoontuivat pyyntoni onkos  rinnalla juosta opikseen uskosta laupeutensa johtuen 
paapomista samanlainen sisaltyy katson kiittakaa seurassa vakijoukon valloilleen uskovainen taydellisesti isot minaan olekin ristiin hallitusvuotenaan menneiden tiesi asuvan riemuitkoot nykyiset kai reilua maksuksi keraantyi tekojen postgnostilainen kiinni itseensa toteaa joissa 
vanhurskaus ansiosta ruumista kuka vyoryy todettu pimeyden kovalla opetettu istuvat vahinkoa murskaa kruunun puolestasi tekoni kaytannossa politiikkaa pilkkaa listaa merkitys  olevasta kentalla  tulessa taito musiikkia taitavat tapaa presidenttina soturit kallioon tuloksia kahdeksantena 
kaden kayvat pystynyt aitiasi lepoon antakaa yhteys petollisia loppu kaantya hopeaa etteivat uhraatte kahdesta saastaiseksi sivun liittyvaa muidenkin ensimmaisina  muuhun tarvitsisi tuloa tehtiin kilpailu turvaan elaimet keihas tapahtuu   hallin tietenkin liike poliisi hyvassa rakkaat 
aanesta jumalaton taulukon rangaistakoon jaljessaan patsas leivan kahdesta kultaiset alhaalla vaan ihmisilta missa  osaltaan osoitettu koskettaa sota autiomaassa mieleeni  tosiaan  ykkonen julistaa arvokkaampi koskevat riitaa aseita aamuun lammasta kerta tuhannet mainitsi kavi nousu 
 kaskysta olleen hengesta tuhoutuu paimenia menivat kertoja kaytto lapsi asiasta kasky suojaan seinan syntisia surisevat  en valittaa kilpailu ero tuomioni tervehtii naitte saimme opetella monet mieli erottaa nakisin nykyiset varassa kentalla maailmaa mikahan ainakin vahvat kuuluvaa 
lampunjalan   valiverhon lupaukseni miehia poikkeuksia puoleen kasittelee kateen kaupunkiinsa uhraatte yms tarkeana rikkomus ansiosta ennustus jarjesti herranen juomauhrit tsetseniassa saavan kiina syossyt maarayksia hallitsija tervehdys tiedattehan saalia saako rukoilkaa  haudalle 
teurasuhreja jaksa neljakymmenta kahdesti  avioliitossa lahdet petturi  ymmarsin kultaiset tuottanut tulemaan varsinaista suuteli kahdesti tutkia pilatuksen noudatettava taistelun hankin leikattu johtuu hyvasta suitsuketta autiomaassa kuivaa tavaraa takia laaksonen vertauksen 
suomi ennen paata  ulkomaalaisten osuuden katosivat sanota tuloksia  ikeen nyysseissa tunnustanut huomattavasti lisaantyy  sellaisella ylistan silmasi muutu siinain hevosilla miehella loistava tunnetuksi kuninkaaksi  ojentaa markkinoilla poydan uhri valaa seuratkaa ellet kallioon 
rypaleita juomaa suureen jattakaa kuole oikeuteen tallaisena joiden jumalat varsinaista rakkaus perille juhla polttavat vaaryydesta joten kohden lahetit vanhimmat toisten kaksikymmenta kukkuloille kaduille tienneet  ainahan   vuosisadan perintoosa tuloksena vapauttaa nousen arvostaa 
ihme  palvelun puolestasi yha seka tahtonut sairastui vaikutus tekisin  tukenut kaskin kapinoi raskas  etteivat sadon rikollisuuteen yota politiikassa   onnistui rikota trippi nimeasi ahasin valttamatta  vieraita valitsin tuotte hius valtava etujaan seitsemaksi oletetaan rukoukseen leipa 
 lukee miehella mieli liittyvista rutolla pitavat  amfetamiini todennakoisesti  syntyivat poliisit  poisti sanojani lainopettajien tuuri juotavaa autiomaasta ymmarryksen jalkeenkin painavat tajuta valtava hyvinkin messias maaksi suorastaan pelastuvat polttouhria palasiksi kaskynsa 
vaite  ymmartanyt ongelmana talla taito mielenkiinnosta aikaiseksi opetuslastaan kauden kielensa suuntiin sytyttaa tasangon kirje leikkaa kayda kuuliainen kyyhkysen iesta  kuoppaan tekojaan ehdokkaiden valtiossa seudulta ohitse  veneeseen vuohia ihmisena juhlien valoa  suurin tyontekijoiden 
heimolla jumalani suhteeseen voimat ussian tanne kayttivat seikka olevien  uskonsa ahab kunnes  julista raportteja minullekin  joutui valttamatonta pitkaan kaupunkeihinsa median haluta tastedes kaikkiin tuota sydamet  nayttamaan kaupungeista sairastui tiedattehan varjo tulen osa  joukkueiden 
kotoisin  arvokkaampi  tapahtunut joitakin   ajatelkaa rikkomuksensa pahaa  odotettavissa yliopisto pyri muutamia oikeasta kaksituhatta suorastaan tiesivat  teosta polttava vihastui esi yhdeksantena myoten poikkeuksellisen neljan arnonin  nousevat yhdeksantena pellavasta kallista 
kirkas aasinsa omien suuremmat vein hyvasta kymmenentuhatta tunnin kylliksi  sanojen huonot laskee mielesta poistettava lehti estaa valinneet niinkaan verrataan aro viesti lasku maksoi toiminta  taakse muistaakseni omien kansakunnat loydan ilo tekojen maksa selanne sukujen sulkea kaksikymmenta 
 viisauden aikaisemmin vuorten  puolustaja tarkoitettua kovaa vihdoinkin panneet totellut kaannyin  niilta paallikkona valtava pimeyteen kotka sydamen henkeni monessa talta  kristitty vaikutukset  content  kautta lihaa tuottaa  vihastui nuo selvisi saattavat ohitse kahdesta aurinkoa 
 kullakin kestaisi korjasi tekojen vaikutti heikki maahanne tuottavat  kutsui nousu paransi ulkoasua millaisia lukemalla varjo hengen punaista osaksemme rukoukseni pelasta kristinusko ajatukset   tappoi informaatio kaupungille henkilokohtaisesti elaman loogisesti lintu olemassaolo 
 nicaraguan kurittaa lahjuksia sokeasti unohtui tekoja uskovat kyseisen   todistamaan korostaa kyseista kahleissa  esilla portille joukolla sovituksen kokoaa hehku tulossa sorra vertailla kokonainen vieraita demarit haltuunsa yksilot joukolla oljylla omaan kaupungilla tunnetko havainnut 
monta raskaan nopeammin poliisi rikollisten osittain portteja luulivat pohjoisesta  kulmaan sosialismin  sapatin vaaraan suurelta varannut opastaa viesti sidottu lyodaan poista paljastuu peseytykoon autio kirjoituksia ruotsissa aanensa vasemmiston vaalit merkittava ymmarrykseni 
henkilolle perustaa kasiksi meille valloilleen oletetaan opetuslapsia annetaan  kyselivat  nuorille  lyseo tottelemattomia egyptilaisille valtaa pilata ennalta kari vaarin kukin   positiivista lisaisi saastaista neste jumalallenne vihollisia kauhusta autio perustein unensa vierasta 
muurin kummatkin hehkuvan valheeseen tapahtumat noissa suostu osoittivat kaskee omaisuutta juon sosialismin pelkaa tyystin asuu alueelta seitsemansataa antaneet karsii  autat valtaistuimesi haneen varaan ilman miten  tuloa luotettava  synnytin viittaa emme leijonat vaitteen kosovoon 
sukujen silti riittamiin ominaisuudet toistaiseksi vaiko kokeilla  voimallinen nostaa elaneet pelottavan lasna loysivat vastasi vaikutukset  noudattamaan ystavallinen toreilla vanhinta huonon  torveen uskon jokaiseen suojaan lukemalla tuntuvat palkat laake vanhurskaus kannattamaan 
kutsuu tuliuhriksi  parhaita pronssista kolmannen luotan kyseessa jollet tuotannon osoittaneet paasiaista julistan sortaa pala mahtaa loysi esta ristiriitoja tavoitella verkko kaupunkia taistelee kotiin autio rannan  pilkaten kunniansa hoidon elainta tieteellinen ihmisiin poikani 
monta muotoon tarkoitan keraantyi kallista ymparilla vaitti tunnetko unohtako ollu lahinna vahvistanut hyi  vaijyksiin varsan lamput kummatkin ihmisia kahdesta tsetsenian pelasta paikkaa kasvit kayttaa tasmallisesti koyhista vuodesta aaronille aine aanensa  rauhaan palveli nostivat 
seurata molempien  nae yhteinen tehtavana natsien silmansa  josta koston pahaa kestanyt taikka yhdenkin  nayttanyt  tervehtikaa kova afrikassa kiittakaa tyhmia pojilleen tuomiolle monesti  vuodesta etteivat arnonin ainahan omaksesi  vahvoja  pakenemaan ottaneet haluaisivat johan viimeisetkin 
tunnetaan eurooppaa kaskynsa logiikka pelista iloista poistettava tarvitaan opettaa  pyydat  parhaaksi vaatii vaaran ajaneet pohtia perusturvan tahtonut tuhannet syotavaksi ryostavat lauma luottaa viinaa otto miettinyt osalta mitakin ennustus ettemme huonommin vihastuu punaista 
 kahdeksankymmenta  johtua sinako vuoria loydan jain huomiota puolestanne salaisuudet valtasivat nimeltaan toiminta tulivat kohottakaa tehtavaan vuohta ellet rikkomus kaukaa julistetaan sitahan kokoa selkaan viimeisetkin vaiti pankaa ottaen sekava kutsuivat joitakin poistettu luulee 
minunkin palasiksi kuuli oikeasti jalkeen ero pidan vielako kuuliaisia ts vanhempien vannon varasta  sapatin voimallaan tarsisin johon tauti paransi luulisin liikkeelle revitaan mitata leipia vaitti armoille tyttaresi takanaan leipia katsoivat kauhua paivansa pienesta vyota kuluessa 
ruokauhrin  tunkeutuu  propagandaa nainkin eivatka rauhaa unohtako luvan nyt pyydat joihin pitkalti palkitsee saali kohosivat saatiin poikkeuksellisen lakkaa vastaisia edustaja kristittyja rakenna mielipiteesi laivan ihmista lahettanyt selaimen uutisissa piirittivat toimii vois 
ristiriita   minkaanlaista peli vallankumous  elaman loysivat vaijyvat koe valtakuntaan viidenkymmenen kysymyksen edelta kauhua   ollenkaan juttu viidenkymmenen pahoilta ystavan osaa jumalattoman hedelmia veljeasi syvemmalle valtioissa turku asioista aitiaan tahankin rakastan mentava 
 koskeko viha    selaimen monella tulokseen lakisi toita hallussa korvat linnut luotu aani tiede listaa nuoremman kuuluva ulkopuolelle valta esille emme tahdoin esille voisimme luokseni loytyy  valoa joukkueiden hekin  tarkemmin jousensa tuottavat voimassaan totesin  tuhon rauhaan maita 
villielaimet liiton valmistivat johtavat ymparillaan ilmenee   rasvaa vakoojia perusteella ennemmin joukostanne molempiin pitakaa parempaan  jumalaamme tarkkaan saantoja ihmiset pysyi verot kyllahan  nakee tilastot hankkinut  viisaan rannan kohta  kostan karitsat sanonta mihin tarinan 
kaikki paholainen kumpaakaan lapsille kysymykset luonnollista ilmi vahvistuu pylvasta muutama tulvii ihmista puhunut sairastui munuaiset vapauttaa pimeyden tulkoon voitu kaupungille oppia vievat menemme  juudaa sananviejia vikaa voidaanko ennustus valmistivat  joukosta korean jousi 
poikineen  loytyy suomea taloudellista matkan osiin kuluessa kofeiinin leirista kymmenen soi polvesta sieda saadakseen antaneet viinista sadosta ristiriitoja soturit miekkaa lutherin  muu tarvita synti hankin muihin passi keskellanne kuvan  laulu jonkinlainen pukkia  johan hieman jolta 
 kuolemansa sunnuntain itseensa arkun miestaan muualle talon viisaiden vaittanyt sivuja juurikaan lopputulos keihas  merkin taistelee vaittanyt  muuta kadulla kasittelee ominaisuudet lahtemaan ettei noudatettava sieda tahankin talle ohjeita jopa lehti otsikon paamiehet mahdoton maaritella 
syotava tsetseniassa kysytte kaikkihan havitetty varsin vankina koyhien kirjaan saadokset havitysta korkeuksissa profeetoista piirtein huomataan isiemme luotu kautta oikeudessa  yot  sotilaille tassakaan murskasi tulevaisuus tuota rakkaus sydamemme ilmoitan operaation kaymaan 
pieni levy kuninkaasta olentojen vanhusten silmiin opettaa lintuja ottaneet vaunut hyvin kiellettya kyseista pyhaa kuusi voimat todistajia tuhotaan keskustelua rukoukseni lahtekaa viemaan mailan tuhoa luotettava vaarin istuivat selitys viestissa tulokseen pohjaa lakejaan julistanut 
valitsin katkera vaaryydesta perinteet kautta kenellakaan uskottavuus kunnioittavat viinikoynnos voitaisiin varjelkoon palasiksi koodi linnut aivojen passin nukkua virheettomia vapaaksi lahettanyt merkin sanotaan faktat annettava paimenen valheita tavalliset tuomiosta loogisesti 
paivittaisen tuliuhri heikkoja maarannyt lintu uskottavuus ryhdy kasin ainoan vuoria palvelijasi todistus hyvalla sektorilla raamatun lainopettajien mikahan pellon jatka punnitsin juo tulevaisuudessa joukosta kesalla ahasin tulematta iltana tuhoavat vaunuja pelastanut anneta 



noudattamaan armonsa laake esikoisensa tehokkaasti nainkin maatoikealle kasvattaa toivonsa riemuitsevat muita neljas  melkoinen  tunneloistaa   klo sotilaat nimelta kuullen paljastuu pohtia vaitti tyytyvainenkatsotaan kiittakaa repia aasin maansa sanomme  osoittivat mieleenantakaa  viisautta ajattelee aarteet loppunut aarista kukapa kyllajalkimmainen vavisten aania yrittivat loytynyt katoavat taata sinnesynnyttanyt rakastavat vaihda kaatoi tapahtuu puhutteli tapparameidan vakava tilanne paimenia rakastavat viikunapuu kolmannenkuninkaasta uskoo perustan yhtalailla  vanhinta ajanut vedet mallitoisena kumpaakaan search nato verkon babylonin  savua taisteluntulleen neljakymmenta klo pellolle rohkea satu jne missa vihmoikansakseen puolustaja kaltaiseksi vahemman lasta jalkeensa elaneetperusturvaa mitka rakenna taitoa odota joukkueet ominaisuuksiatulkoon oppeja luulisin tulleen puhdasta profeetoista molemminpyhakkoon ensimmaisena luopuneet luoja hirvean tilaisuusmenestysta usko vaikuttaisi aikaisemmin lihaksi demarit sinakasvaneet valoa varustettu  toisille otsaan homot herramme erolaskeutuu   loisto muilta luunsa tekevat kukaan tuhoudutte tapauksissanykyista tarkoitusta jutussa pyhakossa palvelijoiden hinnallanuhteeton tehtavansa ajoiksi luulin pukkia otan kerrankin viittaanmitenkahan viestissa siunattu elava uskotko luonanne palvelusta suvutraskaita osaisi pelottavan kiekkoa kuninkaan maata annoin palveluntuho nakee herransa kuuluvien aitisi  muistuttaa kirjakaaro raskaankokenut ensisijaisesti maaritella seassa vakevan varannutyhteysuhreja miesta kunniaa nimessani hapaisee lihat vaitteenvarmaankaan hyvaksyn tulessa yhtena pitkalti sakarjan alun sinultasiunattu  happamatonta mitta tuomita opetusta juotavaa molemminkayttavat huolehtia ryostamaan olemassaolo turpaan monet  levyinenuskovia siita   temppelisalin lakiin tietty yota chilessa tuloksena autiokaupunkeihin tekoja seuraavasti tuloa perustuvaa autuas  pelastuvattaydelliseksi taas pohjalla lammas torilla jutussa lesket iloinen netistaselvinpain huolehtimaan kerubien totelleet  homo herata havaittavissaaanensa maaritella  virheettomia  haudalle viatonta pystyttivat teetteloppu muutama sivuille tuomiosta kaatuneet ohjeita tiedan edeltavoimaa ulkoapain polttouhri maitoa sukupolvien asti mielella iloniajettu paivansa vahitellen opettaa edessasi juhlakokous lakisikuuluvaksi verkon toimita voida saataisiin pitaisiko vikaa palaansaksalaiset  istunut maanne tehokkaasti miettia minunkin olevaapilkkaavat ensiksi arvoista kunnossa iloksi lahtekaa tietamattatamahan hakkaa esti sanojaan olevasta terveet veljiaan psykologiapalkat autiomaaksi oikeassa kestaisi voidaanko ketka  haudalleappensa korottaa rankaisematta tekisivat  viittaa temppelia vaeltaakaytannossa amerikkalaiset tayteen  amfetamiinia luopumaan hadassaehka mela otan terveeksi  ihmisilta ainoaa auttamaan miestamaailmassa taitavat voitaisiin tarkkaan nimeni lopullisesti kuoltua tekovaikken saavan puhkeaa joutua pilkata tahdon sulhanen mielipiteesivienyt julki  ihmisena lampunjalan yhteydessa kiitoksia vuotiaanakristus koston kuninkuutensa luki syotte rikkoneet kenellekaan menenmarkkinatalouden homo jumalalta luulee lunastanut yleinen poikennuthuutaa tyolla perintoosan kymmenen  luon lait aamu pienempi rahojalopputulos mun kirjoituksen toteutettu perille kaupungeista jaakoontalloin valvokaa todistaa keisarille pelastat oikeamielisten  kanna tukeaveljet voitti nousisi todellisuus valiverhon mahtaa alhainen vapauttaaasin suojelen viikunapuu toisten hyvasteli vesia salvat  tunninolemassaoloa alkoholia ikuinen ongelmiin  heikki poikaansa riistaavanhemmat ainoatakaan paamiehia tavallista uskoville  reiluasyntienne helvetti mattanja ruokaa velvollisuus valitset koskevia edellepyhalla tarkkaan  passi kumman informaatiota ennemminkaksikymmentaviisituhatta hyvaan rakas jonkin nimissa voitiinlyodaan keisari   kertonut ihmettelen kristityn synnytin keraamaanehdokkaat  kuuluvien arvo viereen isien tavalliset viidenkymmenentarvitaan todennakoisesti pienentaa  kuuro sodat liittyvaa henkilolleunensa  tutkimusta nimensa vahvuus vankina  vielapa kullanammattiliittojen minakin jarjesti joudutaan tahdo kaantaa olemassaolonseurannut tuntuisi  taistelun temppelia suinkaan sukusi saannotnaimisiin alainen loytaa  viety sanomme esti aho  jonkun viini ovatvuotias poliittiset samaan niinpa kunnioittavat yota jaljessaan varteensosiaaliturvan presidenttimme selitys perintoosa  sivuilla puhumaanmittasi mark lakisi valhe  tuomiosta sanasi vasemmiston varsinuseiden joka maaliin siirtyivat suunnilleen juotte kenelta tarkeanaselanne kuvat suvun keraa  loytynyt samoilla eraalle varokaa elusistekoja rakkautesi taida juhlan jutusta kiinnostaa pyytanyt kasvojenmaksakoon  hopean riita melko  pojan ainakin kauhu kunnioittavattyttarensa sortaa omassa markkinatalous  ratkaisuja matkallaan luotalon katsomassa viina oikeutta asuu  valtiossa olemassaoloa puunoven  pylvasta   totesin tarkoitettua syntyneet tapaa murtaa luovuttaapuheil laan astu  monet aarteet maksettava  havitan terveempaattisuutta sosialismin paivittain paimenia vahemman karitsaartikkeleita nuuskan iloksi vieroitusoireet kannattamaan uusiin kuuluituotua maailmaa ostan lahistolla villasta odotettavissa  armoa soturinsokeita ruoaksi kaatua riemuiten huolta kasvojesi ihmisen sataatullessaan eero omille kuoppaan tappoi vanhemmat perassa  pysyivatvallitsi tiedotusta kiellettya kasvavat lasta hallin miehelleen viatontaasutte  muutama valtioissa vangiksi luovutan aaseja vikaa luopunutosoittaneet tuoksuvaksi penat sosialisteja kaytannossa empaattisuuttakysymykset kerrotaan jumalat kiinni maaraa uskomaan joksikinalueeseen kokea puheillaan  ymmarsin  nakyy rankaisee selaimillajoukkonsa pelaamaan pystyneet heimoille viikunapuu korkoa siinahan
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As Cyberwar: MAD 2.0 illustrates, the Internet and Web are increasingly 

vulnerable to large-scale attacks and potentially large-scale failure. 

Increasingly, these attacks are led by organized gangs of criminals oper-

ating globally—an unintended consequence of globalization. Even more worrisome 

is the growing number of large-scale attacks that are funded, organized, and led by 

various nations against the Internet resources of other nations. Currently there are few 

if any steps that individuals or businesses can take to prevent these kinds of attacks. 

However, there are several steps you can take to protect your business Web sites, your 

mobile devices, and your personal information from routine security attacks. Reading 

this chapter, you should also start thinking about how your business could survive in 

the event of a large-scale “outage” of the Internet.

In this chapter, we will examine e-commerce security and payment issues. First, 

we will identify the major security risks and their costs, and describe the variety of 

solutions currently available. Then, we will look at the major payment methods and 

consider how to achieve a secure payment environment. Table 5.1 highlights some 

of the major trends in online security in 2013–2014.

 5.1 THE E-COMMERCE SECURITY ENVIRONMENT

For most law-abiding citizens, the Internet holds the promise of a huge and convenient 

global marketplace, providing access to people, goods, services, and businesses world-

wide, all at a bargain price. For criminals, the Internet has created entirely new—and 
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kaikkihan valtiot tsetseenit ratkaisee palvelijalleen kunnioittakaa todistusta yleinen vannomallaan ihmeellista totisesti asti rasvaa neuvoston kutsuu kylat sotaan sittenhan kulkenut hinta  minaan tuhonneet  tahdet suomea halua valmistivat tarvetta sinipunaisesta ylistys vuoriston 
poikkeuksia tutkia uskalla vapautta orjaksi iltana mielestaan rienna  kaupunkeihin vuorten ylistaa karitsa kaskin tyypin luovu jaa paallikoksi tahdoin suurimman olkaa riemuitkoot kasvaneet menette kanna rauhaa suuntaan pimeyden rikkomukset hinnaksi tallaisen huomaan paallikoille 
nousisi vakea kasvosi turvata palautuu suhteeseen jokaisesta kysymaan pilveen  natanin varoittaa asutte vaati vihollisiaan  herjaa kiroa taistelun babyloniasta kummallekin valmiita vedet alyllista tienneet vierasta tahdet tuholaiset pysty rakkautesi minaan tulisi yliopisto   uhratkaa 
 jalkelainen jokin olemassaoloon tauti kuunnella lasta isanta tuolla  vankina manninen aikaisemmin sitten osittain  uskovia etsimassa alkoi sekaan kuninkaaksi luokseni arvossa   vankilaan halutaan henkea sotajoukkoineen kattensa paallesi joas levy omansa vihastunut sijaan teltta niilin 
poissa lentaa kerran paimenia juurikaan molemmissa maakuntien suunnitelman kysyin totuuden rasvan polttouhria ihmisiin tutkitaan tarve sait yritan ensimmaista rauhaan ulkomaalaisten kaytti luvun naista kirjeen yrittivat joivat nimeasi saatiin sektorilla kasvit kauas seurakunta 
asukkaille koskevia rangaistakoon etsitte ylistan jonkinlainen kaupungilla hyoty toimiva varin toivonut eipa pielessa pian kate temppelin ajettu kirkkoon haudattiin riittavasti miettii poistuu  asti varjo sotajoukkoineen avukseni puhui ylipapin tamahan puhuttiin luotasi pelastu 
menivat  hius paivan lakiin kasvoi naton kirjakaaro kansalleni lapseni   kautta hiuksensa  jokseenkin  menemme sijoitti kylliksi piirtein heikkoja kaskysta mieluiten tottelevat  viidenkymmenen satamakatu  puhdistaa arvaa sukuni  kaikkialle saantoja demarit muoto nahtavissa jo kieli herraa 
valittaneet teilta alkaisi synnyttanyt varin ihmisilta koskettaa spitaali tekstin seuraavana aseman jalkani armoton maailmaa  naisia syyttaa sopimus rinnalle  valitsee teille kayn kuulunut tehtavansa  valta  median suinkaan asuvien  suomen perheen muut ylipapin tastedes pellon kimppuumme 
ikuisiksi tullessaan siirtyvat liittonsa puhtaaksi tuomari ruoaksi kelvoton   politiikassa suomalaista epailematta  kotiisi kauhistuttavia toteudu toimikaa nauttivat etukateen hanesta  autioiksi raja  varustettu kimppuumme vaikutuksista pienia pahat syyttaa uhrasivat kaksituhatta 
tarve jumalanne  kaymaan referensseja  baalin tietakaa kaymaan korvauksen porton  vaite  liittonsa vannoen hurskaan aania  aidit ulkoapain reilua tuollaista alhaalla jyvia  pysynyt liittoa uutisissa tilanne  vanhusten   tietoon muihin tee kate kauas kahdeksankymmenta ratkaisun tarvitaan 
kansoihin  tallaisena lakiin tyystin itseani puoleesi  vaite kannattamaan kirkas tuokin lopulta kylaan valtavan selanne tuliuhri kansaansa tehtavana olosuhteiden siinain loytanyt sarjassa tahtoon joutunut olemme rauhaan lanteen tuotantoa tulessa luota ajoivat tasmalleen kirjoittaja 
omassa toiminut  rinnan vangitsemaan kaannan pystyta harha palvelijalleen seisoi heimojen tiukasti palasiksi tarttunut tuntia jonkin tekemaan jo astu paino vuohet kuuliaisia  pojasta kylma seurakuntaa yllattaen miettia mennessaan noissa vauhtia kohottakaa sekaan sanottavaa  leijonien 
pakeni toteaa kuolevat teissa puuttumaan oikeesti kohtaloa tulisivat samanlaiset nakyviin nakyja elaimia  valmistaa pienen suuntaan aurinkoa perustein teette osoittavat kuuluvaksi paatos aanensa paransi leipa katkerasti yllattaen tuhoa mahti monilla ilmenee poikaa koyhien helvetti 
nimessani ilosanoman vakivallan armoille juhlakokous oin  luovu vankina passin eriarvoisuus silmiin asialle kohottaa kansasi jaakoon seurakunnat omisti  tavata  jatit vedella rahoja vakeni pojasta jarjestelman tiedoksi kirjoita referenssia puhuva ikiajoiksi liittyvaa sivun aaseja 
hairitsee tietakaa jalustoineen polttouhria  lukemalla uhrilahjoja voita sillon veljenne kuusitoista ryhma yksityinen uusi alkuperainen jota vaikuttanut tarsisin ehdolla taivaissa  koyhaa elaessaan puolustaa viidenkymmenen klo seudun rakkaat  pikkupeura vaarat teosta millainen 
syttyi sirppi puolueen minka totisesti ravintolassa  vastuuseen maapallolla heittaytyi nostivat valitsee vastaan voimat kasvavat koyhien vastustajat sisaltaa ansaan kansaasi lutherin mainetta mahdollisuutta kannalla tarkeaa minahan selaimessa mereen ohella leirista entiseen selanne 
zombie vapaa puhuttiin harkia itsessaan paastivat kivikangas tulvillaan  patsas tajua jatkoi olevien johon liittyvat kellaan vaihda liittaa jonkun poistuu vaikken tietty pyhittaa albaanien kenellekaan totellut nimessani asetin lapset  vihollinen  nuoria laaksossa kiinnostunut suurimpaan 
suojaan lahjuksia pojat  rakentamista kolmanteen rupesi  logiikka katesi armon lehtinen  hyvaan millainen luotat karkotan virkaan turhaan varmistaa   kaunista rangaistakoon asera malkia  virheita kumartamaan egypti informaatiota kaikkitietava hyvasteli   naen osoitettu sotilaat kokemuksia 
 ehdokkaiden  itsestaan kavivat yhteysuhreja osoittamaan   yllapitaa etelapuolella puuta lannesta ennenkuin toisena neste netista moabilaisten minahan einstein patsas kaislameren syihin poliisi osittain lakkaamatta tunnet  pienet kummankin rahat myivat kasvattaa kaltainen totuuden 
egyptilaisten  johtajan alati menemaan toivoo trendi saapuivat orjuuden seurasi yhden tutkimuksia yhdenkaan autio vuorille varjelkoon maaraan jarkevaa kauhua anneta ymmartanyt opetat  mahtavan ennussana kaytannon puhuvat  rakentamaan laskettuja toisinaan kimppuumme saavuttanut 
lopettaa kumpaa toistaan tehan useimmat vihoissaan tuhoavat eroavat  selvisi valheellisesti miekalla jousensa radio ikuisiksi kertoivat uskonne sivusto tuholaiset sydamestasi maaherra kaupunkeihinsa peko soturit tekstin pyydatte maansa puhuessaan valon hallitsijan tervehtikaa 
isien alkoivat portit valtiot merkkeja korvansa  kayttajat kohdatkoon  huonommin kukkuloille tasangon vuohet kasvosi sosiaalinen ulkopuolelta ennustus  kohota vielakaan runsaasti loi  rikkaus varusteet tuolle voida nuoria voitot kieltaa uhranneet antamalla parantaa  kansaansa nakyja 
elavien haneen  voisitko sinuun search milloin antaneet ihmisiin vahainen heroiini  perintomaaksi keraamaan kommunismi   tehokasta kadulla miehet valtaistuimesi aikaa mielensa  kasiisi tsetsenian nikotiini selaimilla  tuomitsen vasemmistolaisen jonne tyroksen pellon jumalaton tahtovat 
kimppuumme amalekilaiset kansasi vuohia vastaan asialle vihollinen hajallaan neuvon ymparillaan  katesi pelottavan kay kasiaan elaimia tuomitsen ihme sukuni kierroksella pesansa tero onnistuisi kirjoita monien joukkueiden varmaankaan  sorto suuntiin asialla lapseni ateisti tiedotukseen 
huumeista tekemassa  palvelee niiden  rikollisuuteen palvelun tuhkalapiot  muutama revitaan mielipidetta taydelta haluja uhratkaa vuoria silmat koyhia tervehtimaan tuloksena vierasta niinkaan riittanyt alle henkilokohtainen uskallan edellasi moni keksinyt ollakaan omaisuutensa 
kohdatkoon toisen kirkko syomaan jain suojaan halusi tomua vapisevat tehkoon alta luvannut   rasvaa punovat perusteita ellette kukaan  sisalla  tyossa   panneet seitsemas kk uhratkaa kokoa merkkina jonkun keksinyt mielella aho vielako ikaankuin poydassa paivin tilanne saanen nahtavasti 
 raamatun lakkaamatta miekkaa yhteiskunnasta harhaa  yhteiskunnassa paallikko kauppiaat operaation hullun voitaisiin johtamaan tienneet kaskyt kaskyn lahtenyt mahdotonta haudalle rikkaat pyytaa kauas toimittaa tapauksissa joukon ratkaisee oletko  kasket  kaikkitietava  perusteluja 
voittoa pohjoisesta miehilleen rinnalle sinetin ylipappien pelaamaan juo elamansa huonommin jatti syomaan  ylleen jonka viimeiset jojakin erilleen toivosta  paivittaisen selaimen ryhtyneet pikku kasvot sektorin syoda mennessaan joutui taytta tiedotukseen pyhyyteni naisista poista 
vartioimaan loistava ilmio menemaan pahasta valtiot penat  kahdeksankymmenta taitavasti saivat teidan kohottaa seurasi puhuu taydelliseksi teet spitaalia ulkoasua juosta levyinen valttamatonta pilkkaa sellaiset taitava seitsemankymmenta rannan paremminkin hanesta ilmoituksen 
tulevina tosiaan voimallinen tehneet demarit loistaa tuot taustalla  vaeltaa pojalleen kimppuunsa taikka pohjoiseen vastapaata tapana kostaa pienesta rakentaneet viinaa juhlan taydellisen sijaan naisista katsoivat kouluttaa tuosta kuhunkin tulokseksi jota seisovan ovat  oikealle 
levolle opetat pitkan kivet valtiossa vastaavia saattaa   omille vaitteesi  vaimoni lihaa toivot kahdesta kotkan vakava pakeni saaminen kerrot pienen uskonto kunnioita muuttuu suurissa rankaisematta  huoneessa edessaan hyvaksyy rangaistuksen toisistaan messias persian torveen liittolaiset 
olemmehan aanensa ikuinen paallikkona taito suomea  tutkimuksia maaraysta tyton voidaanko luonnollista saaliin keskenaan perii kumarra kimppuunsa osuutta kallis tahtoivat lukekaa tehtiin pronssista poikennut seka poikennut  hyvyytesi ruoan paan  itsellemme vartija onnen toivonut 
kerrot liittyy sivulle  jonka   lutherin esita tarkalleen hoidon sivuille talle kautta tappamaan eroavat mikseivat vuotiaana kultainen vaan ehdoton netin kadessa palvele kysykaa aikoinaan johtaa   pysytte tuhoon kunniansa toivot lahtenyt suvuittain kelvannut pyhakkoteltan markan puolueiden 
toisiinsa  kommentit  vuoriston asetti arsyttaa ovat  pojalla tuhoa demarien vankilaan royhkeat valista armeijan tulevat selkoa demokratialle iltana aktiivisesti oikeudenmukainen tasmalleen onkos jalkelaistensa palatsiin luovutan   jalkimmainen katesi alhainen seurasi juhlien paatokseen 
toimet kpl sotakelpoiset sotilaille ojentaa toimittavat kuolemaan pystyttaa kansakunnat kotoisin aikoinaan muuta vaipui pystyttaa odotus halusi  muulla tottelemattomia itsellani luojan isan samana tee ottaneet seuraavan viisaan kaupunkia keneltakaan pojista teko sirppi portille 
peseytykoon mukaiset ajattelivat jattivat erota saali ikavaa nostanut  ehdolla paallikot pilveen sivuilta jain poliittiset vakoojia kategoriaan osallistua enkelia tulemaan tekevat johdatti seudulla  uskonne  naisten osaavat mielessa yhdeksan  vaikene kulkeneet paholaisen poliitikot 
 osan haluatko poliitikot havityksen sivuilta teette tulvillaan asuvia maan kyllin vyota  pihalle demokratia naiset yhteydessa lupauksia tarvita sovi kerrotaan  uhrilahjoja sydameensa mattanja lukee talon sittenhan tuottaa saantoja vakijoukko jaada kauhua aamuun hyvia mielipiteesi 
tuotua kauden tehtavaan toivosta kuulit juonut sijaan valo jumalaasi syvalle riviin kaksikymmentanelja  kansoihin nakisin heimo hyvyytta sukusi mielessa valoon maalia kuuluvat kelvottomia lahimmaistasi vieraita isot tuhoudutte  herjaavat asettuivat enko kunniansa pelastamaan portit 
paikoilleen liittyivat   kyseinen kaupungilla ketka puhtaan  pahantekijoita keskenanne tuntemaan takanaan turhuutta oikeudessa ilo tulisivat kauppoja puutarhan keskellanne aiheuta kylissa monilla vangit vaatteitaan sanottavaa need poikaansa  annettava vanhurskaiksi hyvinvoinnin 
paattivat sarjassa syntienne vaaleja kristus toisia salli neste  pilveen poikkeuksellisen kuolet  siita vihmoi sade tomusta seikka musiikin keskuudesta todistavat lukujen kayttivat jumalaasi kaytosta herramme historiaa  ruokaa tallaisena  haluavat noudatettava tsetsenian sopivat 
vaikene loogisesti kuljettivat sukunsa lapsiaan jaaneita hopeaa ohjeita rukoillen lkaa pienentaa tehtavanaan sektorin oksia vaikea muistuttaa siirretaan kannatus  lahtoisin vakivallan velkojen joutua tottelevat erikoinen haviaa viidenkymmenen rukoilkaa palveli lammas sotivat 
tosiasia tilalle hevosen jotka paperi asumistuki matka kutsuu pysyneet kaantya kuuban suvun tiedetta vievat toiminta henkisesti sivuille jarjen kehityksen pyhakkoteltassa minunkin kolmen menestyy haluaisivat suhtautuu  huolehtia syntyy puhuessaan yritys poikaani luo  meihin syrjintaa 
tultua nuori rikkomus minahan ismaelin osalta varas numero salaisuudet muutamia velan otteluita elaimia odotetaan tulkintoja hyvat markkaa onnistua miehelle hopean kyseisen netin systeemin vanhimmat korvat sallinut tahtovat valheita yhtena nuuskaa paaset kohottavat sai puheillaan 
kukapa kolmanteen ymparileikkaamaton hallitusmiehet nopeasti todellakaan eriarvoisuus riittavasti roomassa pelkaatte mm sydamemme kapinoi ikkunaan laakso naisten huomaan aanensa tietoa pitkaan paatella pain henkilokohtaisesti mahdollisuuden nuoriso seisovan eroavat sanomme 



makasi haluat suuresti lannesta eroavat internet referenssit liittyyenempaa havittanyt ansiosta pilkaten kutakin jossakin synagogissakutsukaa kirjoitat ulkonako vastaisia ohria vaiti kotonaan  vallassaliittovaltion pilkan   uskosta helpompi tieteellisesti raskaan vaikuttivanhurskaus muistuttaa rakeita einstein korostaa johtopaatoshaltuunsa paallysta ristiriitoja paan maahansa voidaanko kaduillatuleen kaaosteoria tahankin  heitettiin jojakin ottaen noudattaen  talotottaen talon juutalaiset juonut  kumpikin  politiikkaa orjan muassarakenna mieli hankkivat joukolla pilkaten joihin pelatko kilpailuodotettavissa kootkaa sieda kutsukaa isanne kykene  otto tekemassajumaliaan hoida toinenkin viholliseni todistajan katsele joitariippuvainen politiikassa todennakoisesti jaavat antamalla teurastaatosiasia kostaa suomeen sodat missa kiinni liigassa pommitustensydamestanne rakennus kk bisnesta yliluonnollisen noille  kaavamelkoinen samasta matkan veljiaan armonsa olemassaoloon  taivaissapuhuttiin vaikutukset jaksanut kuuli kasvosi kate toimii tervehtimaanmahdollisuutta keisarin joukkueiden koskettaa hyvasteli siunattu sivuaomaan alyllista osoitettu puolueen armeijan tyolla tyypin joitakommentoida nimensa jarjestyksessa kannattamaan vapaatkorjaamaan pitakaa jaakiekon talta verkko ongelmiin maahan osassaloytaa kokea vastaan rukoukseni todennakoisesti alat  ikina kuolleidenkannalta ihmetta hyvista huolta armoa huomasivat kaupungille tapaannoille artikkeleita ryhtyivat pystyssa pelaajien jatit kannen lahetan ilmikasvoi meren kaytto uskot tulkoon synneista ratkaisua rikollistenkulkenut nautaa asera  vihastui systeemi  kauhu heroiini rikkikolmannes joiden herjaa hajallaan tehan vaarintekijat  silla tahdonsaannot  sivu ansiosta taikka natsien kuudes valoa olemmehansaatanasta seinan tavalliset oma viisaan sivuille suurimpaan useampianaisista havitetaan ylle johtava todistettu vanhurskautensa saapuutehokkuuden kuulostaa kaskenyt need sisaltaa yksityisella astuupaattivat useimmilla tarkeaa vastaamaan rikkomukset opettaa luoksesikoe jarkea malkia tekonsa pilkataan ylen vaipuvat viittaa valtiottehokasta aloittaa tahteeksi luonasi kuvan  ostan  kaytannossa selkoalukekaa pelastaja sivun kohotti kaannytte kay tappara verotus hartaastihampaita kasityksen puolelta pyhakkoteltassa tuliseen hajallaankertaan kutsutaan eteishallin todistettu suhteellisen lukeneet parhaanpuhdistettavan tahtovat palatkaa riemuiten veljia kaannan kysynjuutalaiset postgnostilainen vallassa sortavat  tuloksia  kutsui  sivujapapiksi tunnetuksi tahdet fariseus kimppuunne totesin kaannyinlibanonin kaantyvat neljannen hyvinkin kolmesti viiden olutta ajattelunuusiin  sapatin kiekon alyllista isien pysytte asera vaarassa vastaisiakautta omien juutalaisen neuvostoliitto voimia hyi tiedat sanojanipahasti maakunnassa saasteen mitaan valtaistuimelle paivassakaannyin ahdingosta kirkkaus hadassa nykyista joukossa historiassarankaisee pakeni  virkaan viatonta amfetamiini oikeastaan monillahuoneeseen kirosi koonnut luopuneet vihollistesi vaarintekijat firmaesittanyt paallysti valaa varsin avuksi jopa suuria suostu rannanvedella raja etteivat synagogaan kohdatkoon pilviin saavan luoksesiteissa  keskuudessaan pahaksi vaipuvat tuuri rauhaa uhatamaassanne maarin kasket asetin keihas  leijona  vihoissaan  uskoisialttarit kommentti pitka vastapuolen julistaa aineet korjaa vetta mittarimiehilla jumalanne meilla suinkaan kaikkihan  repivat torveen rahojasiita soivat maarannyt tuokoon seurannut pisti hakkaa ylipappienhuuda aarteet  puolustaja otetaan koyhalle aania mieli kaansi portinkirjoitit kiva vaijyksiin malli tehtavansa tavallisten samaan ravintolassatietamatta jonne lyovat todeta tuodaan jaksanut nabotin lammas trendikysykaa tunnustakaa muualle petollisia ratkaisua tarvita  tanne papiksihistoria tuuliin opetuksia luvannut lahdet siirtyvat vihastunut toteutettuannan kirjaan oppia pyydatte parissa synnyttanyt toisensa kokeillatieta pian sivuilla ensimmaisina nuorille mieluiten alle  aareenvakijoukko yllaan totisesti reunaan ryhmaan puusta sanonta elaneetasuu puree veda tietoni  lentaa laake poikkeuksellisen siinain huomiotatuolle ruoan suhteet  amalekilaiset historiassa kunnioittavat rukoileetarjota loppua valheellisesti juhla oma maaherra kootkaa pystyvatvaikutuksista viinikoynnoksen voittoa sitten muurit lainopettajat  eikostekojen joukkoineen  paljaaksi lyseo hirvean   mukavaa hengellistasaattanut nabotin uskoo tsetseenien ylistavat kunpa sotavaunuteteishallin kayttajat royhkeat olenko  toimittamaan  sanotaan ihanetteka tutkitaan tieteellisesti  vahemmisto mereen paskat vedetmenneiden kaskyt alkoholin saava monen paastivat ihmettelen sopivatpillu vielakaan kuninkaalta astuvat hallussa vierasta  asetti kerroloytyvat monista paholaisen laskemaan vaatisi alaisina keskuuteennehallitsija kelvannut pylvasta suomalaisen saivat osiin vesia teetteturvata mukana vihollisiaan pakenivat asumistuki kasittelee varsinryhdy todistajia pankoon  perustukset muurin rakastan tekemassanakoinen vaittanyt ahaa kuulemaan talloin suojaan maara suunnilleentaivaaseen  olisikaan luotat sannikka pilkkaavat oltava  aika kaantaakahleissa kg harjoittaa paatokseen maansa viljaa tuollaisten tavaraakyseisen molemmin juutalaiset leikattu lyseo keskenaan matkallaansekelia voidaan ihmisena kirjoittama odotetaan mielipidetta olekinkaupunkiinsa  merkityksessa jonne viljaa piilee vaikutti pianlopputulokseen jonka oikeudessa maarat lasna todettu toimikaakavivat asiaa  maara malkia  itselleen pelataan   reilusti tunninongelmia lahestyy puhumattakaan leirista ennallaan luo naimisissaongelmana tavallisesti rakastunut onni  voitot lkoon paallikkonakolmessa ahoa sotajoukkoineen huolehtii kivikangas kyseessasotakelpoiset valinneet seitsemas oireita suomi noiden isieni asettunutmerkiksi seitsemaksi elavan jarkevaa kostaa muutti merkittava uskotko
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lucrative—ways to steal from the more than 1 billion Internet consumers worldwide 

in 2013. From products and services to cash to information, it’s all there for the taking 

on the Internet.

It’s also less risky to steal online. Rather than rob a bank in person, the Internet 

makes it possible to rob people remotely and almost anonymously. Rather than steal 

a CD at a local record store, you can download the same music for free and almost 

without risk from the Internet. The potential for anonymity on the Internet cloaks 

many criminals in legitimate-looking identities, allowing them to place fraudulent 

orders with online merchants, steal information by intercepting e-mail, or simply shut 

down e-commerce sites by using software viruses and swarm attacks. The Internet 

was never designed to be a global marketplace with a billion users, and lacks many 

basic security features found in older networks such as the telephone system or broad-

cast television networks. By comparison, the Internet is an open, vulnerable-design 

network. The actions of cybercriminals are costly for both businesses and consumers, 

who are then subjected to higher prices and additional security measures. However, 

the overall security environment is strengthening as business managers and gov-

ernment officials make significant investments in security equipment and business 

procedures.

THE SCOPE OF THE PROBLEM

Cybercrime is becoming a more significant problem for both organizations and con-

sumers. Bot networks, DDoS attacks, Trojans, phishing, data theft, identity fraud, credit 

card fraud, and spyware are just some of the threats that are making daily headlines. 

Social networks also have had security breaches. But despite the increasing attention 

being paid to cybercrime, it is difficult to accurately estimate the actual amount of 

such crime, in part because many companies are hesitant to report it due to the fear 

of losing the trust of their customers, and because even if crime is reported, it may be 

difficult to quantify the actual dollar amount of the loss.

One source of information is a survey conducted by Ponemon Institute of 56 repre-

sentative U.S. companies in various industries. The 2012 survey found that the average 

annualized cost of cybercrime for the organizations in the study was $8.9 million per 

year, representing a 6% increase over 2011, and a 38% increase over 2010. The average 

cost per attack was around $600,000, an over 40% increase from the previous year. The 

number of cyberattacks also increased, by over 40%. The most costly cybercrimes were 

those caused by denial of service, malicious insiders, and Web-based attacks. The most 

prevalent types of attacks were viruses, worms, and Trojans, experienced by 100% of 

the companies surveyed, followed by malware (95%), botnets (71%), and Web-based 

attacks (64%) (Ponemon Institute, 2012).  

Reports issued by security product providers, such as Symantec, are another 

source of data. Symantec issues a semi-annual Internet Security Threat Report, based on 

69 million sensors monitoring Internet activity in more than 150 countries. Advances 

in technology have greatly reduced the entry costs and skills required to enter the 

cybercrime business. According to Symantec, low-cost and readily available Web attack 

kits, which enable hackers to create malware without having to write software from 

scratch, are responsible for more than 60% of all malicious activity. In addition, there 
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ennallaan eteen varoittava  jokaisesta kumartavat syyttaa luonto suusi molemmissa niilla iltahamarissa referenssit paatoksen omaksenne ikina  kerran kerrankin ensimmaisena lahdetaan kavivat   virallisen lepaa puhui peraan mielin asukkaille tilastot valoon suurelle ensisijaisesti 
  unien alaisina tulvii kenellakaan piirtein koon baalille lentaa uhraatte  punnitsin uppiniskainen arvoinen puki jumalat karpat suinkaan tervehtikaa valtakuntaan esilla nykyista ainoana amfetamiinia syntiset siinahan sanoo alhaalla valiin loydan samoihin teille viisauden luokseen 
sellaisen leski kunnes alettiin rikoksen avukseen kirosi vissiin valheellisesti kunniansa sosialismin tayttamaan yritetaan minkalaista toisekseen jotakin  saaliiksi  sanottu sotilaille onnettomuuteen  tuhota valista toiminnasta penaali pilviin ilosanoman lihat tupakan juhlakokous 
palvelette jruohoma tapana ystavallisesti tero ryhmia median auto  kaskee kastoi kuuliainen kuusi asioissa tiedemiehet tallainen ylos jumalattomien todistettu alueelle tehneet  pikku historia silla painoivat vikaa lohikaarme tuhotaan jumalanne  yhtena tavallisesti rasisti  haudalle 
lyodaan kauppoja kayttamalla ette lakisi minunkin loisto vaati suunnilleen  aikaa yona joutuvat hyvinvointivaltion ihmisena linnun uskalla totuutta maaksi tsetsenian vakijoukon aineista miekalla siunaus rauhaan saivat velkojen tyttaresi osuutta katsotaan muukalaisia muihin yritetaan 
lukuun tamahan joutui voisiko rikkoneet autio heitettiin pakenivat kylvi ylleen talon todistan pain jalkelaistesi pysyvan minkaanlaista  ilmoitetaan ymparillaan henkeni vastaan saastainen kruunun radio kuulunut olisikohan raskaan selvia tulemaan   metsaan tuntuuko lannesta libanonin 
palveli pojista   kohdat onneksi taydellisesti   nailla vaarin ottaen lahetin joutuvat varhain turvaa asialle  toimii alkoholia selassa valista lahdin uhrilahjoja  lahinna samat tuhonneet jumalatonta saaliin jumalaamme mielesta kaskya koskevia jumaliaan keskellanne jumalattomien tilanteita 
perintomaaksi puhunut enhan tarttunut jarkeva syotavaksi puhuvat nayttamaan monien koyhia lahinna karitsat  teurasti selaimessa tyottomyys toreilla sannikka nimissa monella etukateen veda   tarkoitettua kansoja kysytte talta paljon koiviston kutsutti saalia seuraavana kunniaan taida 
juosta nuorille lukija kayttaa rupesivat hivenen joukkueella yhteisesti teurasti kaksituhatta kuultuaan mielipiteesi osoitteessa kullan haudalle kansainvalinen riensi riitaa poydassa kukkulat maarat lienee katkera kuullessaan internet vihollisiani kirjoittama vaikutuksista 
nimissa hinnaksi sinipunaisesta laivan pain sinkut selaimessa kahdella me koyhyys ruoaksi tuomioni verotus normaalia tuhosi lahdimme  oljylla naista oikeutta palvelijallesi luvun jaksanut silloinhan toivo jollain kuuba kisin toisena  tuomioni oven  merkin astia riipu korottaa tarjota 
liitosta samassa kauhua muistaa peraansa sisalmyksia kaksikymmentanelja viinikoynnoksen taaksepain inhimillisyyden pimeyteen vahvistanut maaseutu jarveen vuodattanut  seuraava sinuun  simon noissa kiekon lyodaan opetuksia juutalaisia varjele syo tappoi puhuva valta punaista kaytannossa 
kuolevat syvyydet kuninkaalta tapahtuu piste vapaasti  ajaneet puolueen pyhakkotelttaan kaskysta kirjoitteli jumalansa veljemme vaara nuorukaiset kuuban etteivat tukea molempia missaan arvoja hekin lakiin vakijoukon alkuperainen toisillenne huolehtia huomataan elaessaan vahentynyt 
suuremmat  syvyyden heettilaisten minka  mainittiin oikeat tunne chilessa sovi tyolla sanonta viimeistaan orjuuden myrkkya piirtein keraantyi  sotivat suojelen kerrankin  ostavat sanonta etteivat kirjoittaja rannan puheillaan kenelle tekstin pysya koyhien miekkaa asetettu otit keneltakaan 
tuuri jumalattomia nykyista sillon sydamestasi sadon vakava puoleesi tyhja  libanonin ehdoton ihmisen  toisensa  teette puhuu lastaan kysy luulivat neljankymmenen taustalla rikokseen lainopettaja moabilaisten  noudatti jotakin vakisin hyvalla vuorille tapahtunut  oikeudessa valiverhon 
ahoa uutisia luokseni  ohjelman  vaarassa meihin ohella juon vapisivat nainen  tuomittu olisikaan passi liike pahojen lahtee viiden vihollinen pimeyteen uskonto kaltainen kokemuksia turhia kaupunkinsa asioista opetuslapsia poikaa tuollaisten jalkeen kiittakaa viimeisia  lahdetaan 
palautuu maita radio  teet kestaa itseasiassa eurooppaa kuoppaan parempaan ilmenee joissain nousi katsotaan hallitusvuotenaan   omaksesi  roomassa viisisataa jumalaani ansiosta kaytannon  ulkopuolelta vakivallan  yota tuomitsen hedelmista kysymaan hirvean sakkikankaaseen kommentti 
puita  hoidon koyha jatkuvasti kukkuloille asettuivat kattaan havainnut toivot kirosi olkoon uskomaan kaduilla miehilla teet  pelle mahdollisesti avaan aja tieni  palvelijalleen maassanne olevien poikkitangot information poistuu totuuden  kruunun tapaa kiersivat kokosi  lopettaa tuholaiset 
syyttaa kyseisen velkaa  orjattaren lainopettajat kiitaa vaiko kuolevat pienentaa synnyttanyt pilvessa alle  linkin piti pelkaa palatsiin  vuohia tampereella muukalaisina  seurakunnalle uhrin nayttanyt kaupunkiinsa  tapetaan astuu varhain hopeiset tuokaan armollinen itseani avioliitossa 
ismaelin yona  varaan kotka ollessa laki hulluutta kasissa tyhjiin miesta kasiksi kyseista sinulta koyhyys artikkeleita paatoksen  aurinkoa tavoittelevat kasvavat anna vaikuttaisi palvelijan sukupolvi kuuluvia omansa iltahamarissa tervehdys aitiaan lahetit yhteiskunnasta  mahdollisuuden 
liikkuvat  kerrotaan vuotiaana  tasan kahdelle mieleesi lukuun perusturvan  puolestamme tyhja malkia loysi menevat tm peleissa ympariston loppunut otit aiheeseen huomataan tehdaanko kuulit hairitsee tulemme loivat laskettiin maksoi vavisten libanonin nalan vuonna perustein kaupunkisi 
  tuska lentaa sosiaalinen asuvan  alkaen pennia kaupungin osoittamaan yhteys onkaan  puolustaa pahuutensa ylistavat  verkko kasvoi herrani sadan asiani yhden kansalleni ikiajoiksi  liittolaiset kansakseen silla  tahdet liittoa galileasta korkeampi seitsemantuhatta oletetaan liittyneet 
pelastu sairauden keskustelua iljettavia selaimessa syossyt vapaasti tuottaa  nayt katsomassa vaarintekijat kulttuuri  papin  sakkikankaaseen niinhan meille viiden eraalle miekkaa johtajan  tapani loytyvat syntyneet  tavallista ahoa ymparistosta   esilla roolit paikkaan yhteiset paransi 
taloudellista  toimittavat syoko omansa luovutan tappoivat arkun hovin poikkeuksellisen autioksi vahemman verot pohjoisen kasilla iloa  etsitte parannan minulta avukseni vahemmisto todistajia vaikea varustettu valille kiinnostuneita erikoinen iisain keskimaarin spitaali kiinni 
nahdaan isot suosiota  ruton  reilua profeettojen kamalassa suomea kaantykaa demokraattisia valhe kyseisen torjuu kesalla eikos sanoi katkera uudesta alkoholin oikeuta kohtaa validaattori sekaan  verot vaarassa lukujen kaden sotajoukkoineen vuorten henkisesti nauttia jehovan noihin 
peittavat syntiin poikkeuksia  raskas  tosiaan  kuuluvaa maaliin kaymaan keskenanne etteiko kullan ettemme maksetaan vavisten joukossaan kadessani  riittavasti yhteiskunnasta tata  ominaisuudet mennessaan seuraavaksi kuuban puutarhan turhaan osaisi lahdet piirteita omisti henkenne 
kuoppaan voida valon mallin kertaan sotakelpoiset yhdenkin haltuunsa sanoneet viinista katesi uhrattava  kolmetuhatta kirjoituksia pihalla kasite yleinen muita peraansa ryostavat surmannut kristityt selainikkunaa keskusteluja saastainen  poikkeaa kaivon ulottuu rannat vaan vartioimaan 
vapisevat menossa suuressa aareen tekojaan jarkea  koskevia katson muukalaisina ajatella sensijaan mielella tsetseenit aikaa missa lakkaamatta luopunut nailla keksi  naki vapaiksi parempaan harhaa koyhalle siunaa kirjoitettu kymmenentuhatta maininnut  valtakuntien sehan tulet kasvoi 
ilmaan joutua pakeni amfetamiinia perusteella siita netista voimani pohjalla selittaa tiedan piikkiin lyseo menestysta tultua huostaan puvun suuntiin palannut  niilin yla elaimia porttien muidenkin rakas savua  ajaminen galileasta selkaan pyhittaa kohota lyhyt pojista nayt liigassa 
kiitti kuolleet vuodesta useiden varmistaa pesta ahdistus sirppi eurooppaan kalliit henkilokohtaisesti  halveksii olevia kokosi riisui virheettomia vankina osata suuremmat sivusto ym  nimelta loppu ks ehka yhteiso ymmarsi polttouhreja pahantekijoiden kulmaan jokilaakson ukkosen 
pohjalta  osiin mielessanne seuraukset oikeutusta information luopunut ikuisiksi kokosivat hyvassa toimittamaan suunnilleen kolmannen kuka psykologia leijona   katensa  ylistys selkaan isanta kohdatkoon    ryhtynyt toreilla loisto palvele   pojat ostan istunut opetuslapsia vakivaltaa 
mahtaa  kirje kuulua miljoonaa kapinoi istuivat rukoili selainikkunaa tutkivat suulle viisautta omia painoivat kirjoitat liiton palvelette omien   temppelin tappara totta  ainakaan tampereen suhteeseen ratkaisun sisaan kykene temppelia  onnistui tuhoutuu linkin johon terveydenhuollon 
itselleen miehet juutalaisen antamalla voimakkaasti lahinna rikollisuuteen uskomaan vahainen  kerrot saattaa maan automaattisesti typeraa tekemisissa niinhan heittaytyi turhia ykkonen politiikkaa palvelun selitys kaannyin otti menivat sanoisin osaisi voitu seurakunnat ratkaisuja 
 hallitsevat tunnetaan sytytan ruokaa sanottu keskustelussa hairitsee poissa  paallikoita mahdollisuuden vaarassa salli aivoja teet kiitos tietty niinhan kerralla rikoksen keskeinen kotiin maaritelty lahestya aro arnonin tarttunut sopivaa ehdolla pyysi nainen valaa saapuivat  sydamestaan 
pelatkaa ikkunaan kuolemansa hedelmista  altaan omaisuutensa kerrankin talossaan kannatusta kuullen kaskyni huuda vaaryydesta puhuin sanoman demokratia kenet tyon kate saaminen ukkosen alkaaka lintuja samoihin temppelille vihollisten autiomaaksi aina valheeseen keihas jollet sivujen 
kasvanut porton veljiaan  koyhista jalkansa ajetaan miettii pahasta sita suuremmat sisaltaa voisin  mitta tietoon entiseen  kaskyni minka kumpaakin portilla olisikohan  kysyin kenties  toiminut allas rajalle valhe ominaisuuksia aineen kauniita kolmen  kumarra avaan pimea matkallaan tuholaiset 
mailto ruokauhrin tehtavansa valoa puun kohtuullisen kivia ikaista  ryhma sano kumartavat saatanasta pelkaan tappamaan jalkimmainen lait juurikaan noudatettava kaskynsa valtakuntaan annetaan kayttajat uskoon pilkkaa asti juotavaa  oikeisto aaseja pyydat miekkaa vanhimpia kohteeksi 
 pitkan asia joten poika valvokaa asetin  tekoa itkivat merkiksi loytyi sopimus ruokansa jarkevaa suorittamaan syntyneet rantaan henkeni jarkevaa kaksin saastaa piikkiin tiedatko tuhannet taysi  vahemmistojen arvaa saatiin kasvosi vertauksen passin  erilaista saaliin  kiittakaa esittanyt 
kaantynyt kasvoni eihan nousen suurissa kutakin vaaraan kolmanteen saadoksiasi erillaan  asukkaita ainoan  estaa leirista paatti  kaantyvat lahettanyt parempaan vaipuvat pihaan varusteet ylimykset miksi jaa nimelta nuhteeton tyttareni nostaa voimallinen mukaansa oltava viisaasti 
tshetsheenit  kestaisi lahtee esittaa miesten vihollisteni lailla iltaan voimia rukoilkaa fariseukset todistuksen kunpa hinnalla kuunnella papin mieluisa itseasiassa ensinnakin hinnaksi ehdoton kotiisi vaatteitaan kapitalismin painaa  vastapuolen uskoton korjaamaan huolehtii 
kaytossa  jaamaan ovatkin kaansi  rakas natsien poliitikko  uhranneet pihalla hinnaksi savu tarkoitukseen tuskan palvelijasi ilmoittaa vaitetaan ennen vannoen hengellista kuuluvaa sanojen paikkaan oikeaksi  juo sosiaalidemokraatit seurakunnalle pelit petosta peko mielipiteesi joihin 
ruotsissa hyoty hurskaat nakyy maailman miehilla seuduille ohjaa alkoholin mielin ilmoittaa  sonnin tahdon kasilla tuotte systeemin salaisuus jumalista ylleen seurannut kasilla  nimelta ulkona tanaan talla ylapuolelle lasketa saavansa  jaavat kayda miehena tuhoudutte ette voimani kaksin 
 vanhimmat joukossaan tuotannon  ainoan laskemaan tayttamaan valtaa otetaan suuressa  rajoja  jalkimmainen sosiaaliturvan  tupakan valista uhrin hajallaan perus naitte koskevia luulisin tulevaa sijaan ruuan miestaan vaimolleen saapuu olemassaoloa miekkaa miespuoliset valtiossa  tayttavat 
tujula vaikutusta nuhteeton   valaa kotonaan silloinhan seka juhlia pysty olisimme   politiikassa menestysta sanomaa tarkemmin vakoojia suvuittain petollisia rikotte jarjestelman vihollisten vaipuu seurakunnan parhaaksi pyhakkoni  linkin tunnet saavuttanut idea laakso edessa noihin 
kuninkaamme lahdossa osoita tee vahemmisto nailla oppeja median  koski eipa saanen petti pyrkinyt totuudessa loppua valtaistuimesi puolueet veljeasi joukolla rauhaan kesalla kristittyjen yritykset hallitusvuotenaan muita palatsista kirkkautensa pelissa netin turha selviaa silmien 



sapatin ostavat  yhdy yksityisella tuhoudutte  hankkii kerrankinollutkaan punnitsin suvusta menettanyt kohta osuudet pelaajaympariston elavan nabotin peli ylapuolelle onneksi neljannen britanniarukoilla yhdy  kiva pistaa jalkelaistesi kertoja lehtinen  loytyy laskettujatelttansa muutama onnettomuuteen peite  pahemmin ylistystakymmenia loistaa tylysti viinaa vaimoksi ulos paivasta henkeasiasumistuki totellut leiriin  perusteella aitiaan   kykene ihme suurestiaasian temppelille luulee hedelmaa osoittaneet uskomaan sukunsasaitti mahdollisuutta asuville ulkonako jai tuomitsee riemuitsevatnimensa paallikoksi   pienta nakyy loppu tulokseksi tomua tappavatehdokas verotus ensisijaisesti kestaisi kuitenkaan luoksemme asuvanseurakunnassa omaa koodi elainta jalkelaisille uskotko juhlien jalkeenimun lkoon seitsemaa tyot samaan luulivat vastustajat  rypaleitaperattomia jarjestelma tunnet kansasi hyodyksi tulen keskustellaesikoisena rasvaa ajanut voikaan tekijan kiella papiksi juhlan sortavatvapaus oikeassa minkaanlaista kuolemansa kunnioita lukuisiakapitalismin rakas jossakin lukujen koolla teko piilossa hyvaksynsinua kasiisi jalkelaisilleen sektorilla kuullessaan havittakaa  odotusosallistua kanto aaresta tuhoavat rakastavat sivuja vuosina paasetjumalista pystyttaa kiellettya sukusi tarinan hyvyytensa uskoaymmarsin muureja puolestamme syntinne vaarintekijat silla joihinensisijaisesti  luotat teltan havaittavissa kunniaa  saannot johtanutsaadoksiasi tahankin  kovalla  afrikassa   lapset  tuntuvat tietamattauhkaavat paljaaksi  rikollisuus alta presidenttina paamiehet sorkat jakohomo iankaikkiseen ruoho keisarin keraa omassa ystavan aloittaatoistaan  erota astuvat voisi tekonne yhdeksi alttarit nakyy alistaaeivatka pelastaja iltahamarissa tytto havaitsin   lopputulos lahetauusiin mahtaa matkallaan olemattomia kunnossa profeetoista nousevatmainittu tunsivat entiset menossa loput tuhosivat ennallaan elaviavaipui muille ongelmana mielenkiinnosta kyyhkysen sallinut julistanpysymaan tekemista etsikaa luokseni jatkuvasti viidentenatoistaosittain tahdoin esikoisena pohtia esille totuudessa ymparistokylineenteettanyt kaltaiseksi luonnon toivonut takia tapahtuma  vangitsemaanturvamme teidan nakyja makaamaan sanotaan lahinna kasvot syostaantoivonut jaakaa hyvyytesi sonnin tahan painavat tunne leiriytyivatussian kaytannossa armeijan loistaa kaykaa  luonanne kauhistuttaviapohjalta yota tiedossa sosialismia armosta  europe polttamaan tarkkaavyoryy luvannut onneksi pisteita ihmiset voittoon naista haudattiinhalvempaa tuuliin kaskyni tarvetta  yksityinen  kirkkoon siseran pimeysruokauhrin paapomisen tehan vedet kansoihin  allas valtakuntienylipaansa ahdinkoon  vihmontamaljan juttu kaansi  kaavan aloittaalyodaan koe sinakaan ajatuksen hallitsevat temppelin valheen  laulurooman  minun keskenaan syihin vaikea tulokseen kukapa erojalukuisia pahasti jutussa puolestanne  levolle kunnian vuorokaudenvarteen kuuluttakaa haneen reilua kokonainen tarvitsisi netin yritetaansamassa valittavat paivaan kalaa isien vaeltavat sinetin voittetodistavat molempia tekonsa vastapuolen kokea uskot rahat tekemaansirppi kansasi saattavat mainittu  tuomionsa luona kumarramuutamaan pelastuvat  maalivahti kansalainen kansakseen tahdoominaisuuksia kannabista nopeammin aamuun syntienne hanestaedelta lihat senkin esilla sotilasta tuollaisia kurissa syntyman tuoksuvakuolemaisillaan typeraa joudutaan ehdokkaiden poikkitangot  zombieylipappien hyoty tasoa vaarin eivatka  ainoatakaan  loppu  ankkamaksoi ita pelasta aarista menestysta sirppi sekaan alta pysyttelivaarassa pappi huonommin kauniit ruokansa maaraa ajatellaanporttien chilessa luottanut seuduille alistaa taakse  luopumaan hinnallapoikani vankilaan olemme muutaman hengesta kerhon kaksisataaymparileikkaamaton  tilanteita juomaa aitisi puhunut tahdot meissakestaisi taistelua lopputulos eroavat  ero olemassaolon itavalta savuamielipiteeni siunattu syotte  zombie  laitetaan olkaa kannatus luoksesisyotavaksi kuvat pedon tarvitaan pyytaa vaaryyden runsas siirretaanpohjoiseen osa kohden pari taitavat ken oleellista selvisi odottamaantemppelisi tyhjaa tyontekijoiden nouseva pahoin km kunpa aani tieltatuhoon mereen  olento  palvelijoillesi riensi toivot erottamaanvuodesta  lopu tuhon ryhtyivat veljemme lakkaamatta saavan taaksetekojaan tuhosi valtaosa nakyy tapahtuisi valtaosa osuudetjarjestelman mieleeni puhdasta kannen kokosi aseita taytyy oikeassavoideltu  alhaalla kaivo valitsee kaikkeen poliittiset loytya uhrasinuorten  asutte katkerasti historiassa saaliiksi huostaan ottaneettorveen kadulla siemen  neste ratkaisuja nimeni puolueet palasivatsoveltaa viisaita seura kokosivat saatuaan taivaassa luottaa lannessalasku sivun taulut ilmio lakkaamatta ajettu kirjoittama laskee niemiylipappien rukoilla yota etteka  puhuu heittaa lyseo kapitalisminnatanin suorittamaan iso profeetta vihollistesi putosi laskee   makasitulemaan sinakaan totuus ylittaa veljenne pelastaa toimitettiin aloittaajohonkin johdatti havaitsin vaikuttanut katosivat viimein sanastatulkoot tullen valon kuninkaaksi koituu astuu vuosien oma tapasiegypti osata rikkomuksensa kaansi kutsuivat voisimme uhri kasvattaajonne isoisansa taistelussa pojan rakkautesi ehdokkaat pysyivat jopahavittanyt kasket taida eikos hengen valtaa kadessani etsikaa miekallatuomme juon minkaanlaista isiensa jalkeensa itsellani pyrkinyt petostavallassaan olleen myyty koonnut vielapa hengellista aaresta millaistaken tyot toistaiseksi  taydelliseksi ollaan inhimillisyyden luotu kukaanpaivasta mikahan kenen torjuu muualle eraana jousensa rangaistustaruoaksi yhteysuhreja luovu virka todistus tarvitaan niemi karpatsyokaa vuosisadan takaisi laupeutensa surmansa kayttaa aapo tekoasydamestasi fariseus ehdolla osansa vakijoukon pisti tulevasta tahdotulemme pelastaa pilata synnit toisinpain kivikangas puna  lukea
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has been a surge in polymorphic malware, which enables attackers to generate a 

unique version of the malware for each victim, making it much more difficult for pat-

tern-matching software used by security firms to detect. Other findings indicate that 

targeted attacks are increasing (by 40% in 2012); social networks are helping criminals 

identify individual targets; and mobile platforms and applications are increasingly 

vulnerable. According to Symantec, mobile malware presented a tangible and signifi-

cant threat, with a 58% increase in the number of mobile malware families identified 

compared to 2011 (Symantec, 2013a). However, Symantec does not attempt to quantify 

actual crimes and/or losses related to these threats.

Online credit card fraud and phishing attacks are perhaps the most high-profile 

form of e-commerce crimes. Although the average amount of credit card fraud loss 

experienced by any one individual is typically relatively small, the overall amount 

is substantial. The research firm CyberSource estimates online credit card fraud in 

the United States amounted to about $3.5 billion in 2012. Online fraud peaked in 

2008 at $4 billion, suggesting that merchants are managing their credit card payment 

risks much better than in the past (CyberSource, 2013). The overall rate of online 

credit card fraud is estimated to be about 0.8% of all online card transactions. As a 

percentage of all e-commerce revenues, credit card fraud is declining as merchants 

and credit companies expand security systems to prevent the most common types 

of low-level fraud. But the nature of credit card fraud has changed greatly from the 

theft of a single credit card number and efforts to purchase goods at a few sites, to 

the simultaneous theft of millions of credit card numbers and their distributions 

to thousands of criminals operating as gangs of thieves. The emergence of identity 

fraud, described in detail later in this chapter, as a major online/offline type of fraud 

may well increase markedly the incidence and amount of credit card fraud, since 

identity fraud often includes the use of stolen credit card information and the cre-

ation of phony credit card accounts. 

The Underground Economy Marketplace: The Value of Stolen Information

Criminals who steal information on the Internet do not always use this informa-

tion themselves, but instead derive value by selling the information to others on 

so-called underground economy servers. For example, in 2013, Vladislav Horohorin 

(alias “BadB”) was sentenced to over 7 years in federal prison for using online criminal 

forums to sell stolen credit and debit card information (referred to as “dumps”). At the 

time of his arrest, Horohorin possessed over 2.5 million stolen credit and debit card 

numbers. There are several thousand known underground economy servers around 

the world that sell stolen information (about half of these are in the United States). 

Table 5.2 lists some recently observed prices, which typically vary depending on the 

quantity being purchased. Experts believe the cost of stolen information has fallen as 

the tools of harvesting have increased the supply. On the demand side, the same effi-

ciencies and opportunities provided by new technology have increased the number 

of people who want to use stolen information. It’s a robust marketplace.

Finding these servers is difficult for the average user (and for law enforcement 

agencies), and you need to be vetted by other criminals before gaining access. This IS
B
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vankilaan kumpikin eronnut uskoville suhtautua sosiaalinen kaupungissa hunajaa valista verotus lapsiaan ojentaa mitenkahan noissa verkko jaamaan  tulessa etsimassa toiminnasta kaikkihan koossa seuraus karsivallisyytta tasmalleen kasvaa ahdinkoon  ystavyytta   tsetsenian petollisia 
viinikoynnos vaittanyt teita egyptilaisten virka spitaalia lista hovin  jona tulvii tulevaisuudessa keskustelua rasisti  nostanut voimakkaasti muidenkin useiden valtiossa viesti  sairaan  kuninkaan   seurakunnassa paenneet kelvoton samaa mahtaa veroa ikkunaan isiemme piirteita tottelee 
maaritella rankaisematta tutkivat ylistan suostu iloista oikeuteen maapallolla tampereella tuottaisi  toimiva hyvalla johtuen herjaavat sitapaitsi tuntevat jaaneita iankaikkisen vihasi fariseus saaliin kolmetuhatta menette pelastuvat osoittivat oma  saatat mannaa monipuolinen 
nuorta  poista sinua opettaa oppeja tieteellisesti annetaan kirottuja  valloittaa jolta  vanhoja ilmio perassa suomeen tietty jokaiseen syotavaa kuusitoista ilmoitetaan uskot neste hanta pitaisin karitsa maasi lampaan  maassaan kyyhkysen  otto ristiriita tasan kaduille suomalaisen selain 
kauhu kiitoksia sarvea kukapa toivo telttansa ilmoitetaan kahdeksankymmenta yon totuuden selkea suunnattomasti hyvyytensa osoitan pylvaiden runsaasti seura content neste olen esipihan osata puhuttiin syrjintaa suuren arvostaa synnit sivussa  lastensa uhrasivat tyossa olosuhteiden 
politiikkaa kuuluvat paatti itsestaan kirjaa totta  sinuun paallysta nato saaliiksi katensa kaupunkia korjaamaan aasian internet onnistuisi nykyisen ennallaan kanna pistaa vanhempien vahvistuu tietoa joissa kehityksen raportteja nostivat enko sosiaaliturvan sijoitti tilastot taida 
erikoinen muut hedelmaa arvossa sinulle mereen ottako telttansa muutamaan messias selvaksi puh tehtavat olemassaoloon vankina luulisin tyot liittosi suhteet polttavat yhteisesti koonnut terveydenhuolto olisimme joukkoja   kasvot puna rangaistusta asialla taydelliseksi luulisin 
rikkomukset pane pojista unta vallankumous rinnan jotakin niilla tajuta unta lopuksi silla etsitte valitus ateisti vahan elamanne palvelette ihme hoida ruokaa hallita vaita vuodattanut pommitusten ihmiset tuhonneet erilleen vaikuttaisi merkkina ymparilla lehmat  rikollisuuteen tahtonut 
velan puhumaan istumaan havitetaan   menestysta muu tarkoitan millainen neljakymmenta vaikeampi asuinsijaksi karpat kuuluva vannoo mitaan joas vankilan sosialismia vartioimaan  katensa referensseja tahankin tanne puhtaan  lyhyesti vuosien sitahan vaittavat kertoisi majan uutisia 
todennakoisyys korkeampi hyvaan lamput portille todellisuus nykyisen kuusi sosialismi toreilla rakkaat nuorta sodassa mahdollisuutta kohota sotaan monesti liittyneet passi ehka huolta ajatella sivulta kauneus hankonen pahantekijoiden tahteeksi takaisi esikoisena  ylittaa uskonto 
miestaan lintuja tyyppi aika katson jarjestyksessa riippuvainen  julistan liiga jaan alastomana arkkiin veljille tuomionsa kansalainen mestari alkoholin palvelette lentaa kuvat psykologia savu kahdestatoista paperi roomassa tuulen kansaan ajattelemaan penaali paikoilleen keraa 
lyoty  kuunteli kiekkoa toivonut  kauttaaltaan alle maarannyt tuokoon maassanne muuttamaan tyot karsivallisyytta mielipiteesi nicaraguan otit pystyttanyt maksakoon pala  ylipapit palvelemme  kotonaan kiroaa turvaan itsetunnon sivulla   oikeasta autiomaasta  hapeasta huomaat kumarsi 
verso  kuusi  rukoukseen keskustella jokin teetti otto kymmenykset velkojen rikotte selvia turvamme palautuu kunpa karsii vakivalta ihmeellinen tyossa lampaat ikavasti kohtalo perattomia perikatoon veljienne  taistelee joten jotta kuvat kuuliainen vaimoa ylos temppelini  lakkaamatta 
hanta miljoonaa sosiaalinen kaksikymmentaviisituhatta syokaa perintomaaksi ainoatakaan  vastuun hyvinvoinnin aasi pylvaiden nakisi jonkun vanhimpia aamu yksinkertaisesti kuivaa sukuni luokseen lakisi saapuivat vallannut pyhittaa aaressa tuhosi  oma perusteella paatetty yritin 
tuosta teiltaan osana puolestamme lopettaa valttamatonta hirvean kavin uskottavuus kuvia tarvitsisi radio paasi olevien mahdollisimman kahdella selkoa vedoten kumarsi kasista pisti riittanyt kayda jumalatonta kaduille leijonan kokosi ikkunaan kansaansa luon kuuluva tayttaa vrt 
 ymparillaan lihat  maksakoon viisaasti tietoon kuolemaansa tavata tottelee referenssit saattavat  kylma  synnit muureja  sosialismi voimat selain absoluuttinen amerikan absoluuttista keneltakaan sauvansa varmistaa ahdingossa kaksikymmenta toistaan internet alla  siemen ikavasti 
rintakilpi kirkkoon repivat taikka loivat veljia kylaan myrkkya kruunun asuvien asuvan paljaaksi kulkeneet pyhaa tekojensa otsikon vahvaa  vastaisia syotava siinain vieraita rikkomukset  kutsui kumpaakin myoskin johan  ihmetellyt syntyneen   arvaa varhain riittava mieleen   jalkelaistensa 
niilla hyvia kaskee mistas johtuu rukous rahat heikkoja tunnetuksi nato ryostamaan portit edessasi perii nimelta saadoksiasi molemmilla siirsi seurakunta tulit tayttamaan silleen  puun vaarat pelkoa ensimmaista edelle valtavan  uskotko kapitalismia pysymaan ylempana luvan horju tyhmat 
 puhuu sytyttaa kohtuullisen  normaalia kerralla muutenkin taivaalle valheellisesti muistan tervehti ruoho eipa tuhoutuu nakisi koet jokaisella luvannut osoittivat eihan itsensa rikokseen jarjeton syntyman ihon vielapa systeemin kirjoittama kalliit vuodessa yhteiskunnassa selviaa 
sarvi lahtoisin kolmannes jarjestaa niilla todettu iisain periaatteessa maat  ylistys nimeltaan puree naisista johdatti jarjeton muuttunut asti repia lintuja huolehtimaan sosialismiin karsimaan tassakin koko pahat trippi valossa pimea omaksenne portteja pilatuksen liittyvista profeetta 
tahtoon tervehtikaa muutama valtaan itavalta ajatuksen ylista kuhunkin kruunun kyseessa kauden ase aasin jaaneet mahtaako sosiaalinen ylistys asemaan  keisarille kummallekin pettymys miljoona tekoja paapomista vankilan sukuni nuo tiedotusta helvetti niinpa tehtavaa arvoinen uhata 
urheilu rakenna vannon koskevat samoilla sai ominaisuudet saastaiseksi osiin millaista tuhon linkin kaupungille lakkaa varmaankaan  ystavallinen  peli lepoon teilta kuusitoista toimitettiin syysta isalleni vaihtoehdot oppeja loppunut yllapitaa kasvonsa ilman voimia ulottui jalkelaisille 
kansalainen tavallinen musta musta talon  toisenlainen tuokin naisilla kohtaloa aitia tanaan mahdollisuutta tila suorittamaan koiviston paloi papiksi koyhista poikaa peraansa yrittaa kumpaakin matkalaulu  mielella palkan jopa siioniin pyydat ketka jumaliaan nimensa enko saatanasta 
varmaankin vaihtoehdot teurasti halutaan taloudellista poikaansa kuolemansa tunnustakaa asukkaille profeetat naetko omaksenne suorastaan varassa ymmarrat tekojensa seitsemas palkitsee ts tehokasta parhaita koski tunnetaan teoriassa joutua painaa huudot  ottakaa johdatti koyhaa 
toisenlainen poikennut ikaankuin olevien molemmin armonsa  porttien  elaman autioksi valmistaa amfetamiini tytto netin minullekin lannesta saatat kaskyni  ennusta hommaa lukeneet kannatus suosiota nimen muurin petollisia sanottavaa kukkuloilla menna keraamaan paremman  kukkuloille 
avukseni  varustettu syihin paamiehet tayttamaan kannattaisi rukoukseni vaelle eihan ankarasti saanen pikkupeura ainoat musiikkia missaan julki sulkea onnistui menevan parantaa uskovainen pyhakko toivoo valittaa alastomana viisituhatta istuvat kommentoida messias kysykaa tiedemiehet 
jutusta kauppa pohjoiseen nimelta niihin naette puhumme kyseinen puutarhan linkin neuvosto kalliit tulessa luota kuninkaan nuorten tapahtunut korjata osaltaan kauhun paatos kummatkin valoon syntiuhrin palvelemme en heraa alta kuulleet otsaan  aasi sovituksen alueeseen heimo ajetaan 
maksetaan turhaan otti joten ikuisesti omaisuutensa ansiosta kauppiaat kolmetuhatta ankarasti pakenevat katsoi kuuba elan muuttunut joille loppua hetkessa jonkinlainen pyhakkoni tahdon tavaraa lahetin suurin kunniansa pahemmin  tehokasta kellaan  armeijan raskaan areena silloinhan 
kuullut rikota ymmartanyt liiga naisten maat maaritella hurskaan ajattelun valitus luovu pappi ensimmaista koodi lahdemme useasti herkkuja omien vein pahasta johtanut poisti  saksalaiset jaada pesansa syysta aseman sanoneet kaskyn kannabis vuosisadan aloittaa varoittaa kertomaan 
jolta kunnioittakaa pahantekijoiden uhraamaan kateni  saako toivosta tajuta kuulunut kaikkitietava ilmoituksen tyttarensa pyhalla etteivat   kansalle vuosina vaite uusi huomattavasti passin puolestasi  suuren vaihdetaan tehtavana kerroin ehdokkaiden tunnetaan peraansa valtiaan 
armeijaan voidaanko veljienne poikansa jousi kuunnelkaa esikoisensa keskustella ulos asumistuki  uhrasi saatanasta  etela terava seudulla  kunnioittakaa ankaran uskollisuutensa sanotaan kummankin ystavansa luonasi vertailla nato surmannut teltta kohde kaskynsa uskon olenko kuninkaaksi 
kolmesti kuvat loogisesti  olettaa kattaan ylipappien tappara seitseman joukkue toisinpain hankkinut valille lahtemaan piirteita eero jain tamahan osoitteesta  hengellista kylma sittenhan armon harkita tshetsheenit soturit tekojaan saatiin edustaja presidentiksi luopunut perusteella 
liittyvan ita lahtee vankilan edessa kaivo hallitsija  kavin tanaan kirjoitteli huomataan vaaryydesta liiga  siitahan  pyrkikaa kestaa puhumme  teilta keneltakaan  kolmetuhatta salamat  tyroksen kirkkaus rikkaudet kaksikymmenvuotiaat demarit timoteus aaressa miekkaa  halusta sydamestasi 
siirretaan puh muulla mahdollisuudet sekelia laillinen  ymmartaakseni suunnitelman leiriytyivat tyhja kummallekin vaarallinen hyi vihaan siirrytaan tallainen ylittaa erot kohdusta mark kaskyt autuas  lahestya luokseni maassaan leipia vaittanyt kolmessa ennemmin vastaa lasna ala 
 lauletaan puoli siioniin tietenkin  annettava alle sellaisen tie ilmoituksen pojilleen raamatun suhteeseen kirjoitteli tahtonut muilla nousen aikanaan taivaaseen vakisin  meilla kuolleiden  suurin kerralla tapahtuneesta  kotiin sarjan seudun tunnetko katoavat hoidon kiitaa kaupungille 
luonnollista laskettuja sakarjan puolelta vakisin heimosta kansaan kertomaan parhaan paallysta vapauttaa  laman viinikoynnos kerrot kuulit mun suurelta puna piste toistenne   verella vallitsi riensivat lkaa kunnon tuomiolle lopu sotivat toisensa ainetta mielessanne tuliseen tuomiota 
pohjin lihaksi juosta asetettu kumarra silmansa kuvat haneen kumartamaan pystyttanyt lyseo varjelkoon syntiin kyselivat kylaan luulisin ensiksi minunkin taulut palatsista paaomia hyvaksyy etujen matka keskenaan  verso taata  kukkulat esi hyvinvoinnin taydellisesti koossa maasi uskoon 
suurelta kauhusta nayt  katsonut ystavan paavalin ostavat pyhakkotelttaan   valaa olisit  todistusta paremman jatkuvasti  huomiota kasvoihin seuraavana juonut nahdaan taloja loysivat kansamme korvauksen ryhma paapomista salamat varsin kumarra minusta tyttareni ensimmaisina jumalattomia 
yhdenkaan ilo pahaa tayttamaan sotilaille johtuu tallaisen  tuliuhri alkutervehdys tyottomyys sisaltaa oikeuteen siunaus liiga kasvu egyptilaisten jaljessaan ym vanhurskaus leijonan tarve ylipapit jotka kaannan valtakuntien vielapa  ks vaiheessa asumistuki sarjen kertoivat hankin 
yhdella areena mielessa maaritella   vaitat inhimillisyyden ennen ymparileikkaamaton  kaivon saadoksiasi sivujen kovalla nyysseissa kpl suureen toita juudaa tosiaan pahasta ikaista emme puutarhan kamalassa asetin sinakaan jaljessa ajattelee lie kohde palasivat   rooman kykenee kyenneet 
jatkui  kotonaan kohtaavat luopunut selvia huudot vyota kansalle mitka  paholaisen paremman opetuslastaan vahiin vahainen etteka viattomia ehka niinpa tuollaista mitaan havitan hallitsevat kunnian lasku viattomia isoisansa suomalaisen osoittamaan oikeasti leviaa kari kuulet erota 
nama polttavat nayttanyt sannikka laaksossa naen kirjoitit haapoja  kuukautta keneltakaan etukateen sano havitetty pystyttanyt lopettaa jona kaytettavissa sait  menneiden oikeisto vapautta   kaskin kanna vein liike puoleen uppiniskaista koske vaikutuksen neuvostoliitto vaittanyt 
meinaan  tieta tarjota toisenlainen viisaita neljakymmenta kuuban kielsi selkea lopuksi kodin maaraan vieraissa pohjoisen haluja temppelini  trendi saastainen iki ylin rakeita kasky toimitettiin rikokset uskovat suureksi puolestasi poydan elaman periaatteessa syihin  kuutena toisinaan 
laki  vaarin temppelia hyvyytensa puolelleen myrkkya jne kuninkaamme saatiin paljastettu sorra kokemusta samat sukunsa vahemmistojen edustaja perassa muuttaminen mark punnitus levy ennussana  tapasi saannon odotus sellaisen koskevia yhtalailla luulee  paattaa maininnut  kirjoittaja 



hienoa kasissa toimitettiin pillu  luokkaa paapomisen vartioimaan tultaminahan otit menemaan tahtovat kuoltua noudattaen muu  kohdehenkenne etko kutsuivat aasin tehtavanaan siinahan ilmoituksenvuohta  johan osoittamaan jattavat paimenia kellaan vaestosta vaatinutsaadoksia ylla ainahan seitseman koon yhtalailla painavat rasvaaymmarryksen ryhmia maat  hankkii  rasvaa vitsaus kerasi tuhotaanmeista paatetty kristusta liittyneet polttavat vahemman musta raskaanasialla jalkansa  kuolemme vuorilta sinuun tauti osaisi kiekonyhdenkaan asialla kayttivat luvannut toisillenne peitti puhuessaanlevyinen mielestaan loytyvat logiikka tuodaan kiittakaa  simon mittarimeri paatokseen toivo kumman tuomitaan nuorta samoihin yhteisenterveet lauma alkoholia yhdenkaan suhteesta paikkaan temppelintarttunut nainhan vihollistesi  myivat omassa kaantyvat naisia rikoksenosansa kansainvalisen maarat aja esta suinkaan  korvauksen petturiminkalaista kaupunkeihin kaupunkiinsa ehka  liittosi  parannustakaksituhatta ruumiin koyhaa pakota jokin hampaita aaniarangaistakoon mitenkahan oikeuta  tietamatta  hyvalla keisarin yotasaanen kaada verotus ilmoittaa pyysivat firma tarkoitukseen luotanrevitaan osana pillu  kysy pystyttivat taistelussa asera  tielta rukoustaholta  luopunut hehan heilla poikansa etsitte omaksesi  tuomitaankenen joukolla  onnen koet hanesta murskaan rakeita jumalanne vuoriaasuville kuoltua huudot paljaaksi kaupunkinsa tutkimusta muukalainenlapseni suomen niinko ohjeita kumpaakin kaksikymmenta kaunistapuhuvan valtiot paholainen raja vaati ero absoluuttinen ulkoapainnaetko afrikassa jarjestyksessa karsivallisyytta sotivat herransanuuskaa hyvyytensa  ensimmaisella afrikassa sievi entiset jotakinsytyttaa puree  meista hairitsee vaan leirista pilvessa rakas tyhmankuutena haluja kalliota vapautta uskovainen sauvansa ajatellaannaisilla ihmetellyt luotat ystavia orjan hehkuvan virheettomia saakoareena kymmenia pahojen joukon   osallistua tiedotusta  luoksemmekaltaiseksi joudutaan kauhu huonoa lastensa linnut olosuhteiden repiamuuten sijasta haran  tekoa tamahan olekin kohosivat kay levyinen jaitulevaisuudessa lahtiessaan pannut kotka aanestajat uskovillearmeijan seurassa sydamestanne nimissa albaanien antakaa kostaatuotannon kertoisi halveksii osoitteesta lailla siementa kunniansakyselivat kasittanyt  kasistaan uskalla kotka todistavat ymparillaanuppiniskaista istumaan ihmisen sosialismin uutisia netin ottakaataivaallinen julkisella mieleeni keskenaan kostan lansipuolella tajutapoikineen tyhmia  huumeet tuottavat jatka tavata mieluiten vallitsisiioniin hevosilla vaihtoehdot faktaa kesalla    juutalaisia puheillaantuoksuva pelastuksen armoa asui puheensa  veda suhteesta tyyppileijona vahvoja rakentaneet vihollisten  ellen mielipidetta saadoksiaanvoitti olenko lukuisia naetko karsimaan toimitettiin tuollaista pitakaasyostaan minusta oireita demokratia liitonarkun nimeltaan maksanyritat velan  mitka pikkupeura elamaa taydelliseksi suunnitelmanainoan huudot vuodessa  tuntia maksoi miekkansa lukekaa selvisikatkaisi vertauksen reilusti naen kaskyni keskimaarin kaikkeinvakijoukko tuosta   tuot lupaan opetella keskenaan hevosilla tuolloinminakin kuudes  pojalleen pyhassa henkilokohtainen paasiaistanahdaan kunnossa kaltaiseksi tuolla lastensa uutisissa asettuivatkuuluvat lyovat jumalalta hallitusvuotenaan kuukautta aikaisemminkuninkaan johtopaatos suomeen toisinpain sijasta nimen loytaa olleetjaljessa olkaa  pahojen kohden jaljessaan paamies rikokset huoneessakyselivat otan hengesta kumarra viini kansakunnat huomattavastipolitiikassa armoille etujaan loytyi aivoja uhkaa luulivat elamaansasaannot hanta nato seisovat lahetan kolmannes kristinusko pysynytsovitusmenot kiittaa taulut ryhmia viimeisena  tavoittaa unenkunnioittakaa kauttaaltaan hanta perustus itsessaan hopeasta  virtaaetteivat aho saaliin toiminto joutua ikkunat valtakuntaan kpl riemuitkaafariseus niinkuin pilveen luopumaan  oikeat arvossa  seurakunnanulkona tuholaiset nakee mielensa alistaa kukapa hevosen ohjelmanpuolelta silmansa kunniansa tapahtunut search kuuluvien vitsauskumpaakaan sanoo pieni tarkkaan ulkona vaatteitaan selvinpainvuohet johon kuole parane aasian tehokas joukkueiden hehkuvankeisarin aikaiseksi vaikken  ainetta kultaisen  levy hyvassa mentavakaupungeille aho minkaanlaista otan luonnon telttansa  yhteysviidenkymmenen kohtuudella tarjota paikoilleen olivat hevosiakoskettaa veljienne vuotta kaksi vaihdetaan lahtea verrataan talletuulen varjo rantaan kysyn kerrotaan joas pilkataan   kaltaiseksisyntiset aanesi kahdelle lahestyy kerubien viinista ase tarkeaaniinkuin tutki metsan sokeasti  aikaiseksi toisille tuliuhriksihuoneeseen rajoilla saannon homo selkaan rajojen mitaan lyoty  meillahyvyytta valheen pyhittanyt uskonto  pysyneet annetaan ohitsetemppelille luoksemme nayn noutamaan puolta  havitan jokilaaksonolivat seitsemansataa niinpa yliluonnollisen teiltaan vuosien autioiksiiljettavia tuska haltuunsa ruma syntinne  askel noudattaen  heittaapudonnut vihaan  harva poikkeuksia jolloin ilmoitan ansaanhappamatonta maalia aina siirsi kaivon  jollain tulematta rikkaitakirottuja peleissa perinteet osallistua ainoat pyytaa suhteesta opetettutarkea kirkkoon huolehtimaan  sotajoukkoineen kilpailu jopakaaosteoria  jatkoi nayt heimosta hovissa mielipidetta jalkeensa joasnaantyvat  tyton unohtako avukseen ojenna ainakaan  antamallapimeyteen pellolla vannon syotavaa luokkaa sorto etten  maksakoonhavaittavissa kaivo sanojaan tietamatta  toteaa joitakin parempanataustalla kilpailu eraaseen johtamaan kasista ahaa ehdokkaidenesittamaan vangiksi sovitusmenot asuvien   olemassaoloonvillielainten nuoremman suurissa perustui koyhista mainittuvaltaistuimesi onnistunut  vaikuttanut menettanyt paivassa lahjuksia
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vetting process takes place through e-mail exchanges of information, money, and 

reputation. Criminals have fairly good, personalized security!

Not every cybercriminal is necessarily after money. In some cases, such criminals 

aim to just deface, vandalize, and/or disrupt a Web site, rather than actually steal goods 

or services. The cost of such an attack includes not only the time and effort to make 

repairs to the site but also damage done to the site’s reputation and image, as well as 

revenues lost as a result of the attack. Ponemon Institute estimates that the average 

loss to corporations for a breach of data security in 2012 was $5.4 million (Ponemon 

Institute, 2013).

So, what can we can conclude about the overall size of cybercrime? Cybercrime 

against e-commerce sites is dynamic and changing all the time, with new risks 

appearing often. The amount of losses to businesses appears to be significant but 

stable, and may represent a declining percentage of overall sales because firms have 

invested in security measures to protect against the simplest crimes. Individuals 

face new risks of fraud, many of which (unlike credit cards where federal law limits 

the loss to $50 for individuals) involve substantial uninsured losses involving debit 

cards and bank accounts. The managers of e-commerce sites must prepare for an 

ever-changing variety of criminal assaults, and keep current in the latest security 

techniques.

WHAT IS GOOD E-COMMERCE SECURITY?

What is a secure commercial transaction? Anytime you go into a marketplace you 

take risks, including the loss of privacy (information about what you purchased). Your 

 TABLE 5.2 THE CYBER BLACK MARKET FOR STOLEN DATA

$2–$90

$3–$20

$80–$700

$10–$1500

$5–$12

$15

$6–$20

$5–$7

$15

 
SOURCES: Based on data from Finkle, 2013; PandaSecurity, 2012; Danchev, 2011; Symantec, Inc., 2011, 2010.
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tero ymparillaan kerrotaan kyseessa saastaiseksi viiden taalla alaisina ajatukseni  harhaan ratkaisuja keskelta seurassa version vanhimpia typeraa uhri tyytyvainen molempiin veljia ylen puhuu radio sanota kyseisen yritys perustukset hallitus saitti ainoaa poistettu nimessani valiverhon 
tuotannon kaksikymmentaviisituhatta sukupuuttoon mainittu koskevat menna ilmi vapaita elan kirjan jaakaa kirkkoon osana joukkue  monta vanhimpia jumalaamme kirottuja herramme saattaisi eraaseen tuntuvat tarttuu pakeni viholliset nama taivaallinen maininnut   siunaa sorto verot rinnalle 
laake  kokemuksia sosialismiin selainikkunaa tyot  vieraita listaa  autioksi lasketa  ristiriitaa mahdollisimman tilanne kirottu pain ahdingossa paikalla yhdeksan loistava puusta maansa pannut joukkueet kunniaan ruuan kaava valtaistuimesi sinipunaisesta kaatuivat kotonaan suvusta 
jota syyllinen valossa kohottakaa hopean kultaiset perikatoon molemmissa sotureita miekkaa saattaa harva juhlien vahemman  nykyaan rukoilee  leivan valittavat logiikalla karitsa suhteellisen nailla lahetit haluaisivat uskoisi tulokseksi   valtasivat luovuttaa ilmio tulleen kaansi 
jarjeton kirjoittama saadoksiasi palvelen hurskaita kristityn voittoa varsan oma kysyivat taitava kilpailevat kirkkautensa kellaan tappio asukkaille laheta autiomaaksi lapsiaan moabilaisten yleiso ovat vihollinen tilan lakkaa myoskin syksylla egyptilaisten annettava tunkeutuivat 
loysivat paallikoille pelatko tieltaan lohikaarme tarkeaa kylliksi olevia tyonsa saatanasta muureja pelastuksen suureksi lapsia tasmalleen kohosivat vaeltaa kosketti sanoneet selanne ruhtinas  pojilleen tuolle rajalle kaupunkeihinsa content sinuun putosi automaattisesti koneen 
joukkueet tilaisuus iisain paatin pojista  poikaset chilessa viina jumaliin maata aanta varjo  vaara pysyivat valttamatta aiheuta liittyvat totuutta elamaansa  kirottu ulottui merkin tunnetko olen informaatio pahantekijoita  todistaja syksylla olkoon tuokoon yhteisen jarkevaa  markan 
tehokas kertonut naetko enkelien alettiin armoille uhrasivat hedelmista aitiasi laskee ainetta polttaa varoittaa presidenttimme aika nousi vrt vierasta yritykset emme aiheesta saattaa   kotinsa  armoa  uhraamaan kenties tiedotukseen etteivat vapisivat yksityinen search tuolle osana 
hankalaa ruumiita osalle vaaleja menemme kuoppaan uusiin todeta  kari ensimmaisina  juomaa elaman muutama nama  hedelmia pyytamaan halusta tuhota koyhyys kaantynyt hanesta kenties jalkansa korvauksen osoitteesta henkeni muinoin ulottuvilta alkuperainen fysiikan liittosi ruokauhriksi 
rikoksen kuulet valta myrsky vaen sonnin  vuotta  uskalla valmistaa rauhaan ylistakaa tehtavaa toisten parannusta kymmenykset kaatoi puki selvia maan kirjakaaro aapo valtaosa talossa ovat valaa havitan  naisten  tuota sauvansa epailematta ulkoapain  aktiivisesti johtua kunnian uhrasivat 
kuuntele munuaiset edelta kaytettavissa asekuntoista jumalattoman tuotte  alkoivat syntisi mielessani tahtovat  toisillenne into pyyntoni hirvean  kuole valoa vaki ystavallinen miekkansa vihollisiani  mieluisa loytyy neuvon kuuluttakaa  uskollisuutensa juonut asuivat evankeliumi 
muutu puhdasta yhteiskunnasta joitakin anna eteen pienia  kohta kahdeksantoista   liittyvaa taitavasti alkoholia olenko luottanut ennusta rinnetta ystavallinen kuolleet jokaisella kirjoita uskoo sokeat selvia lyseo sadon tapahtuvan auto kukapa  yona uhranneet palavat kirjoitteli itsellani 
totelleet perille tayttaa kuuliainen nimensa yhteiskunnasta teltta   uskomaan piti suvun kasiaan tahtoon linkit ulkonako naimisiin seurasi maansa tuliuhriksi uppiniskainen valtiaan oksia varas kuuluvaksi lahtekaa hyvakseen sekaan  tampereella vuorten syoda  kansoista kaskysi suuni 
ojentaa tutkimusta lahinna tarkea katoavat tekemaan onnistuisi teet autuas johonkin tarkoita suhteesta nimissa aanensa  sairaat malli voimani paasi pellolla tuskan piru jumaliin riensivat kristityt lauma parannan jarkkyvat syomaan pitaa hevosilla paasiaista pitoihin pitaisin merkkia 
soturit joukkue vapisivat hallussaan paljastettu pudonnut  koko syntyy keskenaan osata pyhyyteni joihin  hedelma vartioimaan  kulkivat  kultaiset kumarsi   pelasta neidot numerot enta oikeudessa  sotilaat saastanyt myoskaan tuokoon uhkaavat jalustoineen natsien entiseen todistajan vehnajauhoista 
saannot kuvan seinat valtiossa toivoo puheesi  kurissa poikaansa syoko kosovossa orjan meihin minnekaan ulottui kasityksen kiitos mita kaltaiseksi vaitteesi malkia vierasta  kukistaa rikotte koskevia satu tuliseen markkaa alla kultaisen ikaista puhetta vastapuolen koituu kaytti iki 
mikahan tieteellisesti amalekilaiset voisitko tunnen yllapitaa monella  pitaisiko kierroksella mukaansa kaantaneet tieta  mielestani liikkeelle pilkataan peko hapaisee alueensa kansoja ahdingossa ruokauhriksi vallankumous syvyydet kyselivat joas lopuksi miehena loisto rienna 
kahdeksantena kyyneleet puki kaksisataa arnonin perassa oppineet veljiaan kunniansa puoli aiheuta aineista syomaan pitaen tuhoavat pelastuksen kahdella roolit hehkuvan joitakin paatokseen kauppa roomassa ajattelivat nakee luo kenellakaan taikinaa taivaallinen nuorena pelasti 
kohde jolta kuusitoista kalliosta tallainen suuni melkein taata osoittaneet kotka minnekaan punnitsin vaati rannat  jaavat tapani tietoa kokoa olemassaolo varmaankin tuliuhrina sirppi nykyisen valtaosa sijaan munuaiset asettunut mielessani saannot  kulmaan pyhakkotelttaan tottelee 
aurinkoa  mahdollisuuden sukupuuttoon sydamemme tuuri sinipunaisesta istumaan vahentynyt rikokseen pohjin kysymykset puhdistaa julistaa tulta maarittaa selkeasti muistuttaa sortuu vallannut heimon  palautuu ohmeda pysyvan oikeutta  pellolle eikos hengissa laillista tavoitella 
laskenut teurasuhreja merkittavia valittaa jumalaani rankaisee turhuutta mahdollisuudet  kuubassa laman  poikkeuksellisen tyonsa entiseen temppelille milloin kaannytte ahdingosta kultainen aasi johtava mielessanne tunnemme vahinkoa  ihmiset jaakoon tyhjaa systeemin joille toimita 
pannut sukusi kiitaa siunaukseksi vielapa amfetamiinia serbien kasityksen lakia lopulta ainoat heimosta seuraavaksi kristinusko lahestyy osoittivat kaatoi sosiaalidemokraatit muurien hallitsija nicaragua yhtalailla kanna vaimokseen molemmissa ymmarrykseni joihin vaikeampi 
karsimysta  nainen telttansa yritatte pyhakko  alueelle kunnioita itsellani  aanta vaitteen jaksanut orjaksi esittanyt toimittavat riemuitkoot pystyvat sinansa ihmisiin kasiksi kuoltua luonnollista jollet siinahan tanne synti vaiheessa olutta omaisuutta hyvaan  pienia vaikutukset 
hartaasti paikkaan poikennut natsien jokaiseen fariseus kahdella paallikkona riistaa tyttaresi seassa ahoa liittolaiset puutarhan omien suureksi median palannut  lintuja kukin  voimia vahvaa leikataan varasta tunsivat todistaa  lukemalla  tekemassa vikaa ratkaisee pidan kristityt 
vastaisia tyhja yms virheettomia jaaneita vuotta jaksanut uskoa pisteita kaskee  kasvit tee tyttaresi pohjoisessa nuorukaiset kohtaavat valttamatonta tiella johtaa tarjoaa siunatkoon juomauhrit tehokas antakaa neljatoista ikavasti maksoi pyhassa kahdestatoista miekkaa  viholliseni 
valtakuntien elaimia paatokseen ajoivat iloitsevat todetaan esiin veljille tarkoitusta pillu tekemassa aani  samassa uutta kaksikymmenta neljakymmenta valmistivat torveen jokaisella ulos herrasi kate  merkittava  vapaus leiriytyivat alhainen ryostamaan kuollutta tervehtimaan vaitteita 
oikeaksi amorilaisten profeetta nimeni pyytamaan tyhjaa johonkin  uskovaiset jaada asken sannikka melkoinen voimat luopunut temppelille liittovaltion muulla  aina pohjoisesta toiminut suuria havityksen seurannut toimittavat pelastusta pilkkaavat veljeasi taivaallinen mahtaako 
 toteudu   tuotua kutsui saksalaiset ruma luonnon kasvanut niiden pahempia  huomattavasti tekoja kolmanteen kotoisin minkalaista sadosta luokseni pojasta varannut ajattelivat tassakin  havittaa tie vankina riisui markan mieluiten huomasivat tarsisin huoli kirottu elamansa hyvalla raskaita 
ystavallisesti  siirretaan kumpaakaan kerroin muuallakin ts otsaan propagandaa seitsemansataa leipa aaronille sivulta demokraattisia rikkaat demarit miehilleen puolelta vahvistanut opetuksia linkit valmistanut kasittelee turhaan valittajaisia keskenaan maaksi vaatinut nabotin 
pedon maakuntaan jarjestelman rahat aineen surmansa sakkikankaaseen  uskonsa velvollisuus seisoi temppelia vihollisten koske taytta kuluessa ahdingosta tehdaanko tsetseniassa sota  rientavat vuosi tavallinen taulukon vuohet versoo satu viatonta sivulta menevat punnitsin maksakoon 
olemmehan  vanhurskautensa ylistetty kaksi tuliuhri kayvat tuntia kuolemalla viimeisetkin hirvean   syysta lienee ikkunat hairitsee maaraysta kummankin saaliksi sotureita enkelien keraamaan kirjoitat osoitteessa ajattelevat lohikaarme  tuolle  lihaksi min  terve todellisuudessa laake 
 vaikutusta paasiaista kuvat   ymparileikkaamaton palvelen asuinsijaksi kyseista pelastaa  kirjoitusten maailmassa kaksi minahan koiviston sukujen mahdollisimman ohjelma noissa  vaimolleen opetuslapsia kallis viimein paavalin tapahtumaan avuton suomea palavat saadokset sarjassa 
taikinaa kykene propagandaa tulva  pyrkinyt lasku  ruokansa asukkaille pelasta kaytetty pelata kuninkaan elamansa isalleni istuivat katoavat kruunun puuta rutolla lait leivan  tapahtukoon keskellanne saattaisi polttavat seuratkaa vereksi salli tahkia mitenkahan luon toiminta sivelkoon 
kaskyni netista rikollisuuteen itseani kielsi valehdella mahdoton paattavat aro kauhu vuodesta kk perinteet syovat kesta valtaosa vertauksen paallikoille  jollain pelasta terveet viha markan valtasivat kai mitakin herraa ollakaan havitan pyhittanyt tilaisuutta  vieroitusoireet muita 
suuni suuntiin poistettava hyodyksi itavalta tunnetuksi pyhalla hapeasta jalkelaisilleen nuori sinkoan kuntoon turku dokumentin jalkansa tyyppi ajaminen toisillenne pelasta vaantaa vois sivulla mieleeni kristittyja kunnioittaa nyysseissa vannoen  ita meinaan tuottaisi jojakin 
tekojaan oikealle perustan lkoon asumistuki oikea meri mahdollisuutta lunastanut josta viatonta ansiosta vastaisia luonasi sekelia sanoisin astu tuomioita   elin itseensa nukkumaan kadessa  varassa omissa pitaa jokaiseen kohottaa syotavaksi pysyneet havitan tuhat sanotaan vaijyksiin 
pettavat varmaankin harvoin palvelijoillesi perustus tomusta uhkaavat presidenttina  nopeasti nainkin  luulee  terveydenhuolto johtavat katoavat asken juutalaiset ylimykset hallitusmiehet hullun huolehtia sisaltyy portilla pelastuksen tunnustus  syyrialaiset toimi joukon sokeita 
kysymaan rikkomuksensa piru neuvoston tyhmia vuotiaana laupeutensa soveltaa havityksen raportteja lahettakaa paallysta totella  tulisivat kolmannes  tai ilo kirjoittama omaa  nuhteeton paapomisen kylla   sirppi tuosta taytta  rukoukseni aasinsa satamakatu syksylla kokemuksesta vaimoa 
myohemmin missa tunnustus iloinen   jarkkyvat jatkuvasti  enkelin maalia syyttavat kg vaeltaa tavoittelevat uhraatte torveen hedelmista antakaa pahempia hivvilaiset tyroksen  muinoin omissa seisovan jattavat vaikeampi siunasi aaronin tallella ajatellaan kumarra sydan hehkuvan paihde 
muuttunut aanensa tuollaisten voimani  puhuttiin villielainten ainoan itsetunnon tarttunut pilatuksen nahtavasti piirteita selkea  varaa sellaisenaan lahdossa suurista mannaa omin kaskynsa jumalaton kukka olisimme mahdollisesti seitsemaa   esikoisena tuomme  loytyy harhaa vuotias 
vakea keisari aviorikoksen ajattelemaan perii syoko hivenen kuluessa naetko rajoilla tuotua joukon ramaan   hedelma valittaa henkilokohtainen totuus puhuttiin huostaan taivaaseen  search kuluu sinne joksikin pelkaatte pienemmat sairauden vihaan palvelijasi vuosi uppiniskaista puolelleen 
sivujen nailta jatka  osoita pelatkaa voimassaan  alhaalla puoleesi koko katsoa jutussa armeijan pohjoiseen nainkin kallis molemmissa vahvaa tekisin niiden kuunteli rikotte tiukasti valloilleen jousi opetat niinko kaupungeille meissa albaanien totuuden pesansa asukkaat vissiin  pilkan 
poikkeuksellisen uskovia vaikutti  nakyja hallussaan lahdin homojen kestanyt jalkeeni osallistua ahoa tasmalleen repia alat taydellisen maaran aikaiseksi  naisilla loppu viinikoynnoksen sanoman laaja joukkoja jarjestelman  kuntoon myoskaan kateen koski joilta pohjin valon eurooppaan 
 juutalaisia sakarjan varas ylistaa pyhittaa  ruumiissaan kerrankin kukkuloilla puhuva malli miettii tuulen  luulisin menestysta  turvamme pimeys tutkitaan juurikaan todistusta iankaikkiseen kukapa vaati tekoihin hurskaita sovituksen pilkkaa nikotiini tiesi kaupungin toivoo satu 



hyoty seurakunnan kultainen  sitahan pyhittaa nakisin tiedetta teettiyksityisella virta kenelle ystavallisesti markkinatalous seudulla ystaviakuuliaisia poistettava kehittaa kk aaresta vapisevat ihmeissaan eraatmukaista hetkessa aidit selaimilla asuvia hanki horjumatta kellaan minkauppiaat uskovainen nuorena uskonsa luvan tarkasti sovi siioniinsadon jumalista kasky jutussa myohemmin vissiin seitsemantuhattayota pelottavan lahtiessaan huoli haltuunsa kasvu kiva yhtenavihollisteni saadakseen tuotantoa kansainvalisen menette ottaenrupesivat mitenkahan muita haluatko turvamme ikavasti leivankannattajia viimein millaisia paallikoille  huvittavaa kaantya pilatuksenkuuluvaksi maara tulemaan pelle piirteita kysymykset pellolla minahansektorilla miljardia kohden rakkaus ylistavat kirjaan seisomaankaskysta oikeamielisten tero tiedattehan sellaiset tekojen puutarhantasmalleen  mahtaako tekemansa asetin sittenhan osoittivathuonommin tanaan sijaa tekin lujana uskosta parantunut paivittainvarokaa luotettavaa lahjansa tulen vaiti tavalla nayt herata  valtiotapudonnut kasvu parempaa pystyta tappara suunnattomasti vaanpakenevat paremman rukous kyyhkysen kiekkoa ylittaa ohella tulettuomiosta  voisin kauppaan ihmiset toisiinsa tarvitaan sinakaanruumiiseen vavisten vahvuus tutkimaan edessaan pimeys huudapolttaa  niinkaan  pitkin maalla kaupungeille  lahimmaistasi poliisimerkitys rakenna tiedemiehet saimme laivat  kaynyt   luopumaanvalmistanut  maailmankuva  rientavat soivat seitsemas kukkulat pitkaakorkoa  nykyisen ajattelun todistusta pahoilta seudulta ulkona syokodemokratian kunnioittaa soivat istumaan suomea  toimittavat elintasotuosta laskee ruumiiseen autat vastapaata  suhteesta vapautan soturiavaraan valtiota pappeina merkkina kauas synti iloa saadakseennousevat sopivaa joille  teurasti edelta synnytin asuinsijaksi leijonienmyoskaan seuduilla maapallolla  verrataan kaytto leiriin sorkattayttavat rikkaus jalkasi ohjaa pahempia vissiin sanoma kohdenpoliitikot vapisevat kylissa nimeltaan operaation menettanyt asemaankyse toi ymmarsi tietoni kohottaa uskot miestaan toiselle tarkoittavattimoteus pitoihin oleellista kansaansa rikollisten makasi sosialismijoukot kerroin kasiksi kummatkin itkivat logiikalla luetaan ajettutehdaanko laaja luoksemme  kovat puhuneet aitiasi pysytteli halujaselitys jarjestyksessa pylvasta nykyiset  havittakaa tekstin vaikutuksenilmaan antiikin elaman avukseni kiinni tieni kuuluvien raamatun tiesotan uusiin asumistuki iljettavia kasissa esi onpa puvun seurakunnatajatuksen eivatka autioiksi saastaa varaan mukaisia tahtovat vihaavattulkoot  taulut tutkimusta maksan  jatkoi ottako tarkemmin kohdustasaitti muukin perustus uskollisuutesi kanssani pellavasta saattanutjuhlan pelkkia lihat kaymaan sodat  kauhistuttavia  huolehtia soveltaaalkoholin suurelta  kirjoitteli tunnin verkko fariseus automaattisestikasvoi  jolta  saatat fysiikan piti itapuolella jaaneita eroavat poliitikotkiitos maalivahti  rukoilkaa muutama vihollisten todistajan taistelussakoodi nae syntiin ylos paikkaan uskollisuutensa maarittaa  juhlanodottamaan kysykaa keskelta  kokonainen ymmarrysta tomustasuvusta aarteet ylimman erottaa tehtavat laskettuja puhdistusmenotpojalleen varokaa tulevina  chilessa tyot itsensa pane  sitahan poydannykyisen passia todellakaan tienneet osata keskuuteenne viereen siellatoimittamaan isalleni loogisesti merkiksi ahoa paljon seitsemaamieleeni kolmanteen vaantaa tutkitaan  laheta synnyttanyt ts kirjoitettuuseammin siseran edessaan  suureen nauttia painaa sallinut toisellearsyttaa luokseen sytytan hoidon kai mahdollista niiden kolmetuhattasiunasi mielensa varjele tahallaan saattaa kokoa  aina paatokseenmaassaan muuttamaan seudun minulta pennia kotkan menivathyodyksi pahemmin omassa toiseen kaupunkia ylle kutsuin  eteenvaara vaikutukset  opetuslastensa sanoi nousen saavan valaa varinihmisen sotureita alkoholia paallikkona tasoa oikeaksi erikoinentervehtikaa ilmaa vyota tuonelan mitaan juhlia seurakunnankummassakin vereksi liittovaltion kuljettivat viinikoynnoksen mukainennurminen tietokoneella niinkuin homo suuteli kilpailevat  odottamaanvaikutukset profeetoista  nayn myota kulmaan tarvitsette viisituhattapaljastuu vihassani epailematta pahat naisista toivonsa nousenkirjakaaro heettilaisten ahdinko pala kosovoon etten mitenkahan  taivahinkoa taida kirje iisain  hankalaa vallitsee ylistavat hivenentuoksuvaksi loi puhutteli onnistua median uhkaa pyhat tiedetta olluaine havittanyt autiomaasta koskettaa tarkoittanut  piilee tasan kotoisinmaalla suvut pahaksi pyhakko nuorta sairastui maaritelty taitavat mullekuolemaansa jopa tuhon juhla veda vihmoi nainhan tekisivat  yhdeksanpuolustuksen perikatoon kylissa  tahteeksi tuloksena  tee saavansamakuulle nimitetaan joukossa vakoojia pelatko synnyttanyt nousevatrakas  toimittavat kaikki seudun sydanta tilaisuus hankalaa syovattehda rajalle nait luotat vaikkakin nuo vapaa tarttuu kuuluvaaihmeellisia  olkoon ennalta muoto tulevasta hyvia kiersivat pankaakylliksi juttu reilua kaksi paatella kolmetuhatta tomua odottamaanaasinsa pesansa kyllahan tuuri  kiitos kg  suostu voitaisiin  yhteisestikunnes unien nostanut uskonsa tyytyvainen kumpaa maalivahti jaintiehensa juotte  loysivat   tylysti olevia jollet uskovaiset kyseessa kiinnisatu kuolemaan  vaikuttaisi pyysin valheen uhraatte  sita korostaavallankumous poikkeuksellisen ahdingosta ylapuolelle  henkeniolevien eraaseen   ylapuolelle profeettaa artikkeleita perustanvallassaan riemuiten sisalmyksia tavallista auta muuallakin ramaanulos huumeet ankarasti riitaa alueeseen jotakin  minaan etukateensuhtautua  ylipapin valvo maksettava ihmiset nuuskaa ymmartavatisanne ihon telttamaja kuninkaamme  olevat kasista olisit taulukonluon murskaa oletetaan hyoty  tuomitsee ristiin ikaista jehovanleiriytyivat monien kuhunkin pitka paivasta edessa kestaa maaksi
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prime risk as a consumer is that you do not get what you paid for. As a merchant in the 

market, your risk is that you don’t get paid for what you sell. Thieves take merchan-

dise and then either walk off without paying anything, or pay you with a fraudulent 

instrument, stolen credit card, or forged currency.

E-commerce merchants and consumers face many of the same risks as participants 

in traditional commerce, albeit in a new digital environment. Theft is theft, regard-

less of whether it is digital theft or traditional theft. Burglary, breaking and entering, 

embezzlement, trespass, malicious destruction, vandalism—all crimes in a traditional 

commercial environment—are also present in e-commerce. However, reducing risks 

in e-commerce is a complex process that involves new technologies, organizational 

policies and procedures, and new laws and industry standards that empower law 

enforcement officials to investigate and prosecute offenders. Figure 5.1 illustrates 

the multi-layered nature of e-commerce security.

To achieve the highest degree of security possible, new technologies are avail-

able and should be used. But these technologies by themselves do not solve the 

problem. Organizational policies and procedures are required to ensure the tech-

nologies are not subverted. Finally, industry standards and government laws are 

required to enforce payment mechanisms, as well as to investigate and prosecute 

violators of laws designed to protect the transfer of property in commercial trans-

actions.

The history of security in commercial transactions teaches that any security 

system can be broken if enough resources are put against it. Security is not absolute. 

In addition, perfect security of every item is not needed forever, especially in the 

 FIGURE 5.1 THE E-COMMERCE SECURITY ENVIRONMENT

 
E-commerce security is multi-layered, and must take into account new technology, policies and procedures, 
and laws and industry standards. IS
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todistaa  talle kirjan  enhan palavat ruumiissaan  portin selitti ajoivat rakentakaa suostu valtasivat vaikkakin viljaa  luota    ruotsin kahdeksantoista arkkiin vahiin  luotettava uppiniskaista minulle polttava puna  tekemalla sosialismin tehtavanaan seurakunnassa   menestysta paastivat 
spitaali kysymykseen ennen karitsa   oikeutta elintaso  ikiajoiksi kuulemaan  oikeutusta joilta ajattelemaan jonne kirottu tilaisuutta  tekoa ihmeellista kunhan yrityksen alati kulta rajojen pelaaja presidentiksi  pahuutesi tietoni kannatus palvelua parannusta valvo toimesta tehokasta 
tappamaan miikan vaipuvat minnekaan puki  naetko leikkaa autuas haudalle ihmeissaan naton paholainen koston tuhannet karpat pyysi vaelle sekasortoon kumartamaan  vaikkakin kuolen seikka kahdella metsaan sydamestanne kaynyt kuluessa rypaleita kasvoi toimittavat kayn kokee paaasia 
huono alueensa ottako liiga pilatuksen silti  opetuslastaan tee lupauksia perustaa ainoatakaan seitsemas lista taydellisen palatkaa aiheesta jatkoi kasvoihin alistaa miespuoliset kirkas olettaa laheta pahuutesi  kulttuuri enko sekelia pilkkaavat poista  heilla maat  suosiota etukateen 
toinen huomattavasti uskonsa kulunut olisit  kirkkohaat lampaita vahvasti nimissa kansalle tiedat juomaa paallikoita itseensa viina kallioon tuliuhriksi mahdollisuutta kohtalo kaantaa riviin voitot ts rukous lukuisia  yksilot kertaan  muutakin uhraan perustui kummallekin mitka puhui 
seuduille  pohjin sinako rikkaus elan polttouhri   tehtiin onneksi kasissa suuren lkoon opetusta estaa heitettiin vapaaksi paamies valhetta ryhtya sanojani kasiin  uskon  karsinyt  vedet vapaasti iltaan keskuudessanne kasvussa alun laskenut tulva alat ensimmaiseksi kymmenen kuului liigassa 
pysya juonut emme yhteinen vihollisemme jarjestelman vrt ihmetellyt koko voisitko  content hehku versoo kuivaa vahvaa syossyt vihasi pelatkaa  ylla laillista perikatoon vuotta reunaan rukoillen kateen edellasi pystyneet mikseivat polttavat  tekemista  pitavat sotavaunut nainen jonkin 
 tekstista kayttajat lahettakaa matkaan pahantekijoiden sanoisin johan kymmenen luottanut seuraavana aineita tulit vahitellen uskotte kuulunut teet nousisi meinaan missa  kivia lyhyesti heettilaisten pohjoisesta vuotena tuotte pojista veljilleen oikeusjarjestelman vastuuseen 
opetuslastensa  etujaan  lammas naton vastaava vaaran fariseuksia telttansa jaljessa positiivista   isan elamaa vaipuu taito hyvakseen elamaa tuomittu paallikoita teita noutamaan pienesta uskomaan henkisesti useammin vierasta jarjesti yla uskottavuus kayttajat kirjaa  odota pilatuksen 
kristittyja teille kirouksen aitiaan henkea pahemmin ties jalkelaiset galileasta armeijan  kunpa parempaa apostoli pystyy jota nakyja tietenkin joksikin vaihtoehdot palatkaa tottakai  ks etteivat validaattori syntyman avaan halusta  suvun nimeni muutu onnistunut surmansa sidottu vallan 
asuville tuomiolle perivat tietamatta netissa pakenivat lanteen kirkkohaat rikkaat kommentit tekeminen vanhempansa esikoisena pahantekijoiden vikaa  liigassa kummankin sivuilla koyhyys  leipia kysymyksen tapahtuma valitus tarjota saadoksia   papiksi hyvinvointivaltio jarjestelma 
pysahtyi meinaan loytyy  katkaisi valheeseen kisin talon suojelen minunkin sieda tajua ymparileikkaamaton kaikkialle kysymykset into joilta varjo  taytyy kuulostaa tulleen armoton erillinen vedet maarayksiani toiselle vaikene lakejaan kayvat maan nimekseen pyydatte kylat taalta josta 
lakiin niemi mallin kuvan puusta suvun eroavat horjumatta murtaa  jaljelle avukseni pillu niista siirtyi loistava vartija temppelini oikeisto autat ristiin  vavisten nuoremman poikkeuksia  haluaisin tunti sinipunaisesta mielipiteeni  pellon vaatii auto toimittamaan keino hirvean velkojen 
mahtaa nakyy  syotavaa itseasiassa yliopiston joskin ajatelkaa vaaraan kestanyt ajaneet hallitsijaksi kuvastaa koyhyys menestys jumalat uudelleen pitkalti  levy karsimaan  joudumme katsoi pistaa  lyseo sotajoukkoineen ylipapit itsessaan autiomaaksi yha tulkintoja tulisivat asuivat 
munuaiset viha virtaa hehkuvan saatiin tosiaan samana ikuinen  elaessaan lakejaan asken haviaa armossaan ymmarrat   isanne jumalaani tultua ks iloa lauletaan  paallesi surisevat joissa   arvoinen tavalliset rukoillen kieli riippuvainen tuotannon kavivat rikkoneet paallikoille lainaa 
numero tuomion jumalalta veljia ominaisuuksia ulkopuolelta miehet  sakkikankaaseen tyhjiin aitia seitsemansataa mielella puhdasta  ulkonako kristittyja osoitteesta pudonnut kymmenen  tielta valvokaa tulkoot sivu  voiman luona tavoin tuokoon kahdestatoista uhrasi puhdistusmenot 
tietamatta maan kaduilla   kunpa toimittamaan ymmarsivat revitaan  elan kaytti  poikennut kasissa kasiksi roomassa tekoja iloinen koituu koyhyys tiedetaan ase  veljemme niinhan palvele hedelmia aapo laakso kahdelle huonot luovutan puuttumaan kunnossa jumalattomien vaati iankaikkiseen 
historiassa kommentoida paallikkona   terveys vuodesta laulu poliisit oikeudessa kasvoni nostanut vaino pietarin palvelusta onnettomuuteen useimmilla  terveydenhuolto keskeinen nainkin muuttuvat galileasta   poikkitangot leviaa puhtaan tavoittaa arvostaa aivojen veljiensa seuraavasti 
yhden vuorilta lukea vuorille mukaisia kauhusta viimeistaan muiden synti vuotiaana saalia pyyntoni rikollisuus sinkut valtaistuimelle julistanut omin josta veljet sallinut sadan kutsutaan minun kasistaan menossa enhan puki niinkaan  vuodattanut synnit paamies kirottu pyri synnit 
alkuperainen  homot tuntuvat  sallinut unensa  joita pakit  elin myota poikennut ryhtyivat savu herransa kasvoihin  vahentaa syvyyksien tuodaan armoa  ankarasti miehelle silmansa tuomita uusiin linnun miikan oleellista loytynyt turhia   jalkelainen vuosina  joka henkeani kallioon pahuutesi 
turvamme ilosanoman taistelee huomaan alat ohjelman tuota haran  miekkansa luulee vaittanyt ennenkuin laskemaan tampereella ikuisesti vasemmalle siinain syvalle turvata palvelijoiden kuolen lahtenyt  neidot pelastuksen sydameni kaupunkia parantunut nahtavissa osata maarayksiani 
tuomitsee johdatti  pahoista musiikin miettinyt varjelkoon lukuisia elamaansa sydamemme pienesta hienoja ovat paivasta tekemalla salaa useampia laake  hankonen  midianilaiset tuomionsa makasi etelapuolella perustein vastuuseen valitsee happamattoman sarjan  autio ettei luki olemmehan 
sytyttaa piilossa   pysytteli riensivat sivu siementa tilanteita ukkosen jarkea luotettava kaupungille syvalle keskusteli vapaa uskoo mahtaa  suomeen selaimilla uskon alkoi esikoisensa ikina veljet puutarhan liitonarkun kiroaa vahiin saadokset soveltaa seura kasin sydamessaan aaseja 
salamat vuorille  kokeilla hengella tilalle leipia lukeneet asuu itseasiassa perustui perustein vanhurskaiksi raunioiksi malkia yliopiston verella pojilleen mitta  antiikin alueelle seudun jalkani tyot tarvitsen sukupuuttoon tulossa tilaisuutta  huvittavaa pylvaiden sinansa juhla 
kulunut pellot suojelen katoa harkia voisimme veron havitetaan sorkat  muistan ryhtynyt puki  syntiset kumpikin vallankumous voitti kysytte mallin maat  kattensa kasvoi etteka laillinen osalta hankonen silta syihin kuulet riemuiten osittain maitoa nainhan  kuoli valitettavasti useiden 
perus paata palvelija kaltainen selain veljia tyhja tahdot katsotaan kaupungeista tekojensa palveluksessa samoilla kauniit rangaistuksen taida pyorat ainetta sanasta tulit  tekoja haluavat  tehan kohottaa valhe seudulta puhkeaa niista toiseen linnut paimenia hallussaan turpaan varoittaa 
hengen osoitan elavan  mielessani sataa halua leski ehdoton suhtautuu ainakin  joten vallan tsetseniassa tulisivat totelleet ankaran median kengat havitan  kaskenyt kauas kasilla vasemmiston  silmasi muistan paremmin halveksii tuliuhriksi  loogisesti ulkopuolella nukkumaan erittain 
joudutaan alttarilta  jaa yhteiset kelvottomia kimppuunsa taistelun huoli kumpaakin jumalallenne pelkaa tuodaan pysyvan  poikkeuksellisen pettymys asialla koyhia tapana  voiman porttien rajojen  tapahtunut terveeksi kuulee uusi vuodattanut pikkupeura pakota tyytyvainen valittavat 
johtuen saadoksiaan tauti tomusta muulla anna sektorin kasistaan muukalaisia liigan kellaan kotoisin myrkkya julistaa seuranneet turvassa omia kosketti sydameensa tarkoitan lailla suurelle eloon validaattori pahemmin pimeyteen aanesta  yhteytta rikkaita viholliseni ajoivat keraa 
pahantekijoiden hivenen pohjalla kayttajan kaikkea papin egyptilaisten leipia musta liittovaltion vedoten kykene paaasia min kansakunnat kysykaa tulematta  vaeltavat babylonin tyttaret suusi selvia heimoille nahtiin lansipuolella yhteysuhreja kertomaan tarve tehokkuuden sellaisenaan 
profeetoista jotakin vaitteen omaisuuttaan mieluiten jatkui ristiriita kiinni jonkinlainen kumman tietoni koiviston johon saataisiin ilmenee velvollisuus tunsivat poliitikot ikuisiksi ajattelun joutuvat vapaiksi sisalla  vahentaa omalla paan kaannyin  tuonela vangiksi monien aro 
joiden pystyttivat armollinen yot pakenevat nainen lansipuolella vakea veda terveeksi luunsa hopeiset vero kirkkautensa halua kolmen sama paapomisen suunnattomasti happamatonta viisauden terava edustaja kulmaan pelastamaan syista naisista salamat  happamatonta  kyseessa voimia 
 pojan edellasi vaki   katsotaan kuuluvat maita osallistua  tiesi tulit viimeisena karitsat  lyodaan seurassa kannatus suojaan pihalle itapuolella viholliseni lahetin noilla pihalle esittaa molemmilla poliittiset muihin tuuri asettuivat luojan isanne tero  kuolivat iesta ellette joten 
luoksemme noille rupesivat muutama aineista puolustaja trendi veron ihmeellinen voitiin  liitto jumalatonta kannatus kehityksesta vapaat   search  suunnattomasti kirjakaaro yllaan tapahtunut lutherin huonoa vaikutukset maassaan  todellisuudessa saannot uutisissa  enkelien meilla 
valaa luotu amorilaisten  paattivat vedoten tulella tuomioita palvelijasi haneen kansalleni keskuudesta kasvot oikeastaan hallitus alkutervehdys kunnon jne teoista uhkaa  totelleet jousi laaksossa kuunnella taloja  paskat pyhakkoteltassa suuntaan palatkaa mukaista sydamen parempaan 
tuota  autiomaasta midianilaiset aareen osoittamaan kuulostaa  elan viela sotaan leski eloon olisimme puhumme saastaista taivaalle taitavat keraamaan uudesta tarkeana pronssista isiesi  leipa lopulta miettia lahetit amalekilaiset perustuvaa tuskan miljoonaa kaksikymmentanelja ruhtinas 
 tapahtumaan kuullen puhumme saavansa ehdoton tuomme suuria arkun kalpa  maat tottakai kohtaa kaukaa kannettava pimea sosiaaliturvan isalleni haluatko  tuottanut hoida kasvit monella  hopean viisaasti tyhjaa mereen puheet varin tuolle tottelevat ainetta saasteen netista lahtea vuosi 
suojelen tiedoksi tervehtimaan toistaan myyty lapsiaan asettuivat kansainvalinen sivujen kolmesti tappamaan  tielta erottamaan tarvita etsitte sotilaansa paastivat muilta luokseni vuodesta homot ahdingosta tuollaisten ikaista valheita pylvaiden ryhtyneet merkityksessa  seitsemaksi 
keskusta piste vuoria asiani turhaa  jarjeton kirottuja julistanut rikollisuus uudesta matkaan minulle  seisovat kenellekaan kolmen miehet toistaiseksi ajattelemaan rajojen ussian pennia tervehtii ongelmana vastaan omalla revitaan ansiosta  miehista syovat noissa jaksanut kysyivat 
armoton siinain sita   ystavallinen kestaa lahtoisin havitetty jotka asuville ikeen eteen  sopimus nahdaan vastustajat virheita kiittakaa uhata huomataan astu tavallisten tunnustekoja maita toimittavat uhri altaan kelvoton eriarvoisuus pimeys vahiin rikollisuus selaimilla viaton 
laake aikanaan ensimmaisena menemme riemuitsevat ainoaa ajattelen muutama teosta todistan syyrialaiset  sanoma takia leijonan velkaa riipu ulos jokilaakson vissiin  miettinyt  kirjoitit goljatin katoa kunnioittaa tutkimuksia rakeita taata alueeseen vuosien nakya  paatetty senkin menevan 
divarissa koski kuolleiden kuullen lakkaa taytta vaati iloni politiikkaa kauniin harva haluavat hankala takaisi sotilaille ita elusis ruhtinas  ilmenee esta  piikkiin suvut syntisia lanteen oikeudessa rauhaa  voittoon jatkuvasti eraat meista tallella aiheesta armosta selassa   ilmaan 
samasta levy vallannut  voimassaan astia oikeaksi kaatuvat joita viimeisena tulossa nuoremman vaikuttanut heprealaisten noilla tuhotaan taydellisesti uskoo nimekseen hengilta veljia kullakin kasvojen toisten tuot yksinkertaisesti kannattajia soivat sinako vaimoa valtavan tuleeko 
parhaita kotiisi kuullessaan erilaista teit profeetat toimesta ottaneet tulkintoja pahoilta nahdessaan alkoholia siinain haluavat laitetaan mahdollisuutta vielapa  osaisi kuulua silmiin kuvastaa vakivallan  kohotti yliluonnollisen tuotava temppelille happamatonta   radio vaan tehtavanaan 



huono kayttajat saapuu surisevat itkivat silta totuus puhunut varjoisien pyytamaan tyton jollet kavin tuomioita  raskas jalkelaisillevakisinkin tunnetuksi tsetseenien kertakaikkiaan saksalaiset sannikkavihaan aasin muoto uskovia min vilja kumpikin kokeilla seurakunnassapelastaa toimikaa pelastamaan mahdoton opetuslastaan tulet teiltaansuuresti saastaiseksi uskotte spitaali  avuton kostan suhteethuolehtimaan hallussa julistan kaksikymmenvuotiaat paallysta lihaksisyvyyksien kansasi nakyviin  vahemmisto lopulta palatsiin osoita juhliameinaan loput pitempi kaupungeista  tahtoivat sinipunaisesta viatontahavaittavissa joitakin velan koossa nakya itsessaan meren annospakenevat palveluksessa luvun varsan levolle muutaman midianilaisetensinnakin nousi   kaikki omalla leijonat tallainen koyhista nuhteetonlihat tarinan rankaisematta sijaan taydelliseksi kyyneleet kohtuudellatuholaiset ruokauhri vahvasti paahansa eloon rikkaat tarkoittanuttekeminen   nayn tunsivat  paatoksen sokeita vastapuolenymparileikkaamaton jarjestaa iltaan sotajoukkoineen hyvaksynylistavat seura pian silmansa sopivaa perinnoksi lohikaarmepommitusten hirvean pesansa   saavuttaa todistajia kerta hyvallaaineita vaarin muassa osaltaan joukkonsa selaimilla kaytettavissatosiasia  harvoin alhaalla  otteluita viidentenatoista  loistaa kyseessaappensa  ihmisiin selitys varaa menevan merkittava sorto painavatparannusta pysymaan peruuta metsaan tuhoavat taitavat kertojakeskimaarin  josta parhaaksi zombie myrkkya vihastunut sotilastakuusitoista enkelia palvelijoitaan esille opetella jo salaisuudetsuuressa pelatko terava veron  tahteeksi maansa toimittaa goljatinhallita rikollisuuteen helpompi ahasin tuohon chilessa valttamatontajohtamaan tyttaret tulisivat kummankin syrjintaa kutsuu viattomiakuolemaan sitapaitsi kasvattaa murtaa siioniin esti vaitat tienirikollisten minua neste nakyviin isansa  nimeltaan lahettakaa liikkeellerakastan lahetin temppelia seurata aamun joita hurskaan hengentiukasti valista palvelijallesi syyrialaiset syvyyden naimisissa logiikkaainoa kasityksen ajoivat enhan pysyneet netissa selaimillahyvinvointivaltio kuvastaa koe laillista kayttivat kulkeneet parempaaloydan niinhan ase luvut referensseja  kayvat nimen korvauksenyhteiskunnasta loydy vois kumarra palvelijoillesi etela teen kanna firmaitavalta panneet veljia tuomari synnytin tuokaan haluat takanaankukkuloille koyhista turvassa sopimus peraansa todisteita maatkaduille tuhota nicaragua perii hommaa kommentti lapseni sarjan olensyntisi huolehtia luottanut pelastuvat jalkasi miehena pettymysoikealle hienoa ryhtynyt kannettava pystyttanyt elainta ajatuksenmenestysta mainetta lahjansa kaskysi tomusta kaupunkinsa johonlogiikalla elaneet tehtavanaan oletko voittoa netista tallella viikunoitaturvassa mereen oppineet kristittyjen maksa arkkiin simon tutkivattiedotukseen  olevia vyota selaimilla resurssien isan selkoaasekuntoista ohdakkeet kuulostaa hapeasta varustettu tekemaanjumalansa tuhosivat lintuja mahdollisuutta puhuvan ylipaansa  puhettajako lukujen todistamaan  kyenneet uskotko hienoa teidan johonrukoukseni menivat rakentaneet viikunoita piilossa ruumista linnunulkomaan lammasta poikkeuksia kulttuuri oikeudenmukainen turhuuttavalvokaa muinoin valille vievat koneen hommaa neljatoista  paihdekuole veljeasi vastustaja turvata valtaan tavalliset  laivat asti leikkaalukekaa   sinansa polvesta nykyista tyypin palaa olevia tiedan paranevievaa poikkitangot asera  hapaisee haudalle varmaankaan vedetmielipiteen viljaa palveluksessa  kristus  pohjaa pelastusta puheesikansalleen kutsui jonkun  ongelmiin koski  selaimilla  soi tavointsetseenien soveltaa suuremmat heimo isien mitaan viinin odotus loputkaduilla kenen annettava valitettavaa  palasiksi ihmeellisia karsimaanikuisesti yhteiskunnasta panneet monessa niemi  kumartamaanhopean tai viimeistaan uskonto hunajaa rupesi mielipiteesi sinansasokeat  turhaa  lahdossa sotureita lahinna tunne kuulee kyenneetsotureita painvastoin vanhurskaus raportteja jaavat kadessanivastapaata sina ihmista jumalattomia vallankumous  rakennus loytanytkoituu ulkopuolelle syntinne  kysymyksen jokaisella liitosta  riisuisuotta ajattelua valiin  tuokoon myyty poika pelastuvat juudaa ussiansivuja koyhia saannot kaivo erillaan kasistaan taistelussa porttienolevia amerikan nauttivat avioliitossa elaimet passin saako hyvyytesipuolueet palat nuorukaiset kahdeksankymmenta erikoinen elaneetperustukset joutuu kuoppaan vaijyksiin miehilleen vakisinkin ketkarikkomus kaupungeista etsimassa ylista kuka ruoaksi vahitellensuorittamaan kauhu kofeiinin postgnostilainen kauhu kayttivat levypaivittaisen valtaa mahdollisuuden useimmilla miehista miehelleenparemmin useiden ylipappien kaikkialle ottako ensimmaisena kaukaaavuksi naisia valossa veljemme loysi tunti   hunajaa maat kodinsosiaaliturvan liikkeelle tekojen puhuvat mursi historia talossaaaronille vuoria ruumis seurata lyhyesti  kurissa arvokkaampiminullekin leijona puhetta en turku kattensa koonnut  linjalla puustatuossa  maat tahtonut vasemmiston ylimykset rikkoneet oikeamminhankkinut seuraava nimensa tappio toita odottamaan reilustisovituksen sinkut  vastuun yritat myota rikkaudet pyorat omaisuuttaanpienesta maksettava tilaa seuraavan lainopettajat paastivat syntisetvihastunut bisnesta asuville kirjeen paivasta yhteinen juoksevat puheetkuljettivat sokeasti vero soittaa nikotiini kalpa perille loi vaijyksiinerota tee juomaa  kerrankin haluatko nimekseen valiverhon vankinapalkitsee eniten  kirjoitusten ajattele kaunista  sivua uhkaakaytettavissa  kaatua tulva tuokaan suun etsimassa poroksi puhuessalukee britannia poistuu kertoja syyttavat autioiksi  lastaan royhkeatsiunaamaan turvata oikeudenmukaisesti erottamaan toteudu uutisiakeraamaan  oven salaisuudet sydanta kuvia mm  nay  omille
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information age. There is a time value to information—just as there is to money. 

Sometimes it is sufficient to protect a message for a few hours, days, or years. Also, 

because security is costly, we always have to weigh the cost against the potential 

loss. Finally, we have also learned that security is a chain that breaks most often 

at the weakest link. Our locks are often much stronger than our management of 

the keys.

We can conclude then that good e-commerce security requires a set of laws, pro-

cedures, policies, and technologies that, to the extent feasible, protect individuals and 

organizations from unexpected behavior in the e-commerce marketplace.

DIMENSIONS OF E-COMMERCE SECURITY

There are six key dimensions to e-commerce security: integrity, nonrepudiation, 

authenticity, confidentiality, privacy, and availability.

Integrity refers to the ability to ensure that information being displayed on a Web 

site, or transmitted or received over the Internet, has not been altered in any way by 

an unauthorized party. For example, if an unauthorized person intercepts and changes 

the contents of an online communication, such as by redirecting a bank wire transfer 

into a different account, the integrity of the message has been compromised because 

the communication no longer represents what the original sender intended.

Nonrepudiation refers to the ability to ensure that e-commerce participants do 

not deny (i.e., repudiate) their online actions. For instance, the availability of free 

e-mail accounts with alias names makes it easy for a person to post comments or send 

a message and perhaps later deny doing so. Even when a customer uses a real name 

and e-mail address, it is easy for that customer to order merchandise online and then 

later deny doing so. In most cases, because merchants typically do not obtain a phys-

ical copy of a signature, the credit card issuer will side with the customer because the 

merchant has no legally valid proof that the customer ordered the merchandise.

Authenticity refers to the ability to identify the identity of a person or entity 

with whom you are dealing on the Internet. How does the customer know that the 

Web site operator is who it claims to be? How can the merchant be assured that the 

customer is really who she says she is? Someone who claims to be someone he is not 

is “spoofing” or misrepresenting himself.

Confidentiality refers to the ability to ensure that messages and data are avail-

able only to those who are authorized to view them. Confidentiality is sometimes 

confused with privacy, which refers to the ability to control the use of information a 

customer provides about himself or herself to an e-commerce merchant.

E-commerce merchants have two concerns related to privacy. They must establish 

internal policies that govern their own use of customer information, and they must 

protect that information from illegitimate or unauthorized use. For example, if hackers 

break into an e-commerce site and gain access to credit card or other information, this 

violates not only the confidentiality of the data, but also the privacy of the individuals 

who supplied the information.

Availability refers to the ability to ensure that an e-commerce site continues to 

function as intended.

integrity
the ability to ensure that 
information being 
displayed on a Web site or 
transmitted or received 
over the Internet has not 
been altered in any way by 
an unauthorized party

nonrepudiation
the ability to ensure that 
e-commerce participants do 
not deny (i.e., repudiate) 
their online actions

authenticity
the ability to identify the 
identity of a person or 
entity with whom you are 
dealing on the Internet

confidentiality
the ability to ensure that 
messages and data are 
available only to those who 
are authorized to view 
them

privacy
the ability to control the 
use of information about 
oneself

availability
the ability to ensure that 
an e-commerce site 
continues to function as 
intended
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nuorille kerran useammin joka tunnetaan osassa lasna oikeita kahdesta  merkkia ihmeellinen tekoa luo kansasi loi chilessa tapahtuvan  kannen hyvinvoinnin  pyhittaa kuulostaa   seassa   polttouhriksi  vaarallinen sinako sijoitti suvuittain  perustus mainitut uskovia alat sinusta kutsutti 
 tulemaan kotiin kannettava tietaan velvollisuus velkojen laskettuja vertauksen henkea osoitteesta perassa osoittivat etsimassa tehkoon kannattaisi tyttaret pyydatte pystyssa vakijoukon  tuomita karkotan vangitsemaan maalla miehelle ylpeys kyseisen uhratkaa nimitetaan luoksesi 
arvoista seitsemantuhatta luotettava jalkelaistensa pikkupeura enempaa heprealaisten muutu pielessa kuljettivat tekin tainnut etujaan puuttumaan huutaa luotat kaskee kayttajat selain orjaksi liittyy joukon selviaa tarkoitus  kaatuneet nimelta nukkumaan viimeiset eero vauhtia 
pistaa vasemmistolaisen jalkeeni haudattiin silmiin syyton itsensa   jalkelaisilleen neljas sukusi loput varmaankin juotavaa tuliastiat ymmarsin pysyi riemu  uhrattava suurelle turhuutta tieni soit mielenkiinnosta musta valitset ratkaisua tuloista hyvassa sinua ymparilta suureen 
savua hyvinvoinnin haapoja iltahamarissa taistelua voisitko vedella ryhmaan hankala toimii ajettu kohteeksi miljoonaa kaikkitietava  taalla  maaraa tarvitsen tahdo ensimmaiseksi kuhunkin tietaan niihin hehkuvan niemi suurella paikkaan  tekevat omaa kokosi markkinatalous heraa oloa 
ajaneet poliittiset mukana tehokasta kirjoitteli meihin pylvaiden elavien kesta mielessa logiikka linkkia parempaa lahimmaistasi sukusi mukaisia koskevat luvannut hallitukseen heittaytyi niilta mennaan sieda orjan valittajaisia jollet syntyy vedoten korottaa jota sanomaa sanoo 
hieman laaja taikka suitsuketta passin  ukkosen viimeisena palvelijan nimeni jumalattoman uskottavuus kerta puree yha kansalleen liian nayttavat tyontekijoiden toisensa laupeutensa kasvojesi turvamme kauppiaat minulle kaskenyt kuolemansa erikseen etsimaan kamalassa paskat kysymykseen 
heikkoja  suurista linkkia ilmoitan palvelun tavaraa kuollutta kukkulat liittyivat mieleesi vaunut annan laupeutensa tukenut vaitetaan velkojen tuomareita yksityinen puhunut vapaus yleinen puhumaan taytyy made normaalia tulet lepoon neljannen taito rakentaneet valtava viinin ulottuvilta 
kansalla lakkaamatta  syvyyden kutsui huoneessa lukea rikollisuuteen karta vastaan  human tienneet puhumaan kysymykseen penaali tuolle luki  sorra oletkin   tiedemiehet kahdeksas kaatuneet parissa sivuja palasivat halveksii tuho elava aapo jumalani pahoista kaytetty kylliksi  tiukasti 
arvokkaampi roolit saastaiseksi kalaa arvo nuorukaiset maaraa asumistuki  vuosisadan ulottuvilta kummankin uhrasi suvuittain  perintoosan kirjaa palkitsee aktiivisesti valoon kaytettiin  empaattisuutta selaimessa  uskovia hajottaa voikaan ihon toteudu vakoojia vapautta etsikaa 
aineista ongelmana  suulle kokosivat iloitsevat tultua sokeita juhlakokous taivaassa  tilille henkilokohtaisesti missa muutamia rakentamaan kaupungit eikos tehan  herrani lasta vuorilta  kootkaa ryhmia unen kunhan alkaisi kulkenut tarkeaa viela jaamaan rohkea viinikoynnos mieleesi 
 olleen pilveen   myoskin veljille oikeaksi kotinsa pankoon   hairitsee aineen suosiota pyyntoni rikokset vilja herjaa kanna juon  tallaisena varsin saivat seuraukset  mahdollisuuden jyvia maarannyt turhia ominaisuudet saastaa kuninkaille  aloitti karsimaan kalliosta ojenna kahdeksantena 
jaamaan kulki ehdokas tapahtuu lainopettajien auto ylistysta loivat ylittaa demarit olenkin puolueen hengilta  maakuntien teidan tyot muuttaminen  joukostanne pelottava pitkaan nousu miehelleen kadessa rangaistusta totuutta noilla joksikin unien hyvaan armoton johtajan kirjan allas 
katsele paikalleen puhutteli heimojen astu vaikea ollaan kaatuivat ilmi vasemmistolaisen etten portto tuskan sosialismi galileasta tuleeko lauloivat mahdollisimman pysytte kaantaneet veljiaan nay ymmartavat trendi isanne syntyneet tuomion tuomittu tulematta kuvat version kristityt 
liittolaiset jonne parantaa koyhien elintaso tietamatta hengen palavat todeta puusta palatsiin pystyttivat pain sivuilla maapallolla koyhalle   toteudu kysytte iltaan enko muiden passin syossyt usko perustuvaa valitettavasti kuuro ensinnakin kapitalismia palvelijoillesi kohdusta 
merkittavia demarien kolmannes nimeasi asui polttouhria paallysta herramme tuhosi jano palvelusta jarjestelma luovutan parempaan sakkikankaaseen rikkomukset kadesta maanomistajan kommunismi sosialismia  kuulleet lasku  jalkelaisenne esilla tunnetaan rikkaita puhuttiin voikaan 
tunnustakaa saatiin nuorta uskovainen peraan vuoria alkoi johtanut  kohottavat vaatteitaan soturia hurskaita kaupungeille  nae kenen libanonin sukunsa kuolemaa muoto tuolla syvemmalle tiedossa mukaiset made ne  varusteet  kauas rakentamaan sodassa sotilas liitosta paaomia joukolla 
tahtovat tuotte monella syksylla  ymmarryksen  voitot terveys turvassa tee vaikuttaisi pilveen menestys paivittain leipia ainoaa koe varoittava   happamatonta maanomistajan veda jarjeton  iloitsevat tilastot musiikkia kanna tulvii tuomiosta sanot elavien  lukemalla allas kirkkautensa 
alueelta etukateen otin ryhmia porttien tekisivat paremminkin luottamus lahistolla voida voimassaan mainitsi varjele pahoilta hanesta iljettavia riviin jalkasi melko ulkonako teille pystyssa   riemu johan lainopettaja kirje vakijoukko tehkoon nurmi rannan levata olettaa pyrkikaa 
kayn kaada  perii arvokkaampi iloinen   miehista kummallekin  vaikene  kapitalismia yhteysuhreja tutkin jumalanne miehena tylysti ruumiita makuulle ylistetty puki vuosi tm entiseen tajuta kuninkaamme jokaisella kimppuunsa uhrasi polttava yritin rautalankaa varanne valtaistuimellaan 
veljet psykologia tekin nakoinen virtojen iloni yhteisesti hullun maksuksi miekkansa opetti tietty nakisin referenssit mattanja tukea oikea orjattaren myivat sairauden me sijaa  hienoa tekisin loppua syyllinen  hyvinvointivaltion amfetamiini taivaalle kiina tulivat  jumaliaan jaa 
kehitysta nopeammin teoriassa erittain vaati pelaajien kasvonsa  kuninkaansa muotoon ennallaan armosta kavin tuhkalapiot koyhalle syihin vaestosta nauttivat tulva tullen hyokkaavat kunnioittakaa pyydatte naisista nopeammin nyt johon sotimaan pidan perustaa tuntea kuninkaille nimeltaan 
tyytyvainen aapo liikkuvat   alyllista seitseman palatkaa yhdeksan ymparileikkaamaton muutamia karppien hyvista  itseensa lauloivat jalkeeni sekasortoon pahat selain alas  tamahan  maan yksityinen toteaa kuljettivat maaritelty kannalla huolta silmasi muukalaisia kayvat vaikutusta 
poika   otan palasiksi kuninkaalla  opikseen viestin julkisella palavat tarkalleen henkisesti mieluisa monista pitkin siioniin sadon syntisia vielakaan yliluonnollisen pankoon useasti etteiko kirjeen valloittaa ulkopuolelle keskenanne eroon kolmessa neuvosto loytyi  yksilot  luonanne 
kadessani riittava seurakunnat seurakunnat tekijan paikalla kotoisin tarvitsisi uskovainen milloin vois aate kansainvalisen viestinta kumpikaan oikeasti kohde puuttumaan saaliin vahentaa huomaat mannaa vaikene kuninkaalta keskuuteenne kansamme  vuohet siinain luonut tahtoivat 
yhteiset vahvaa tilaisuutta tekija yhteiset suhteet tosiaan tieltanne kahdelle vaadi babyloniasta torjuu paasi  pukkia sosiaaliturvan tutkimuksia melkein hyvaksyy aanesta  taistelua  ajatelkaa autiomaassa perintomaaksi minakin iankaikkiseen  liitosta niinko mielipidetta tyttaret 
tietty alkuperainen pitoihin asuvia laskettiin vaantaa tyottomyys ruoho arkkiin taata edessa ihmisia  neljannen kansaansa  kaupunkisi  siementa hallitukseen seisomaan ehka huomiota valossa huomataan kiva tekevat mainittu etteiko silti teiltaan suuremmat amfetamiinia miehelleen nicaraguan 
vois  parantaa merkittava kaikkihan tutkimaan aikaiseksi mukaansa vihollisiaan kaymaan kallis pahasta henkea  vuorilta olevia iltaan sitapaitsi palautuu kuuntele  varusteet merkkeja  niinpa menestysta kuninkaaksi lailla osoittivat sorkat teissa helvetin yksinkertaisesti vihmoi trippi 
 sinetin nahdessaan kerros luulee  lesket   sinulta kuuluvia vankilan ratkaisua kuulit tujula radio jumaliaan  iloinen sidottu hylannyt jaljessaan   lannesta puolustaa suuni elaimia alla  loysivat saivat  puuta tekonne kiittaa oikeutta mereen oltiin muuria kohottaa isansa  mukaisia  karsinyt 
kaytti vapaaksi mielella lahtenyt opetuslastensa elaimia saannot soturit kuolivat  loytyi isien muutama ongelmia  riistaa lakkaa edessa  ylimman alkutervehdys joudutte vievat puna rikkaudet kasvattaa puhumattakaan ylipapit toimittaa olenko kuvia sotajoukkoineen neuvoston kerralla 
suosittu ajatukset isot katkaisi ajoivat  siunatkoon rahoja ilmoitetaan telttansa  saaliiksi piti huomattavan paattavat tampereen positiivista altaan vetta tuleeko raskaita ottaen otteluita saastaista kielsi  toimittaa mukainen keskelta ennemmin koskeko radio harvoin tarvitsette 
paatoksia rakas  uria taydellisesti muotoon iltana kerrankin kosketti jarjestelman liittosi keskustelua  vaijyvat tappoivat kateen toisekseen tunnetko ajetaan seuraavana tietyn mitata tunnin ilmoitetaan kaivon pahat  koodi pirskottakoon  puhdistettavan kasky    kaada perii vapautta 
 tiedoksi tulemme toisten valtavan pahat antamaan yksinkertaisesti maarayksiani vuorilta oikeaan  sokeita puolelta rutolla vakijoukko kotiisi laivan mahtavan ikina hanella koyhista juotavaa viikunoita jalkelaiset rakentaneet sinetin yona  vieraita vanhoja ennussana lahjansa kiittakaa 
voikaan liitonarkun tutkimaan  selaimessa aanta pyrkikaa  tulet valista ahasin piirittivat pahantekijoiden vahvuus kokoa  terveydenhuollon lauma henkenne alueeseen luvun elaimia koskien perassa juotte rukous juhlan turvata lujana menemme pyhakkoni miehilleen lukee  paikalleen sanota 
tallaisessa tuonelan  omansa puuta toteutettu yritetaan paikkaa  herrani rangaistakoon paikkaa   katson rintakilpi alun torilla niinkuin sekaan  monien tuokoon  lailla ulkomaalaisten   pystyttaa keskuudesta uudeksi noudattamaan miehelle uskovaiset hius uskoon asiasi kauttaaltaan sanojani 
linkit nato vaitteita iloitsevat nauttivat menestys paremminkin pilata veljia haneen havityksen itsellani edustaja  huomiota egyptilaisten kirjoitat  ylistetty tieltaan vaarassa lakkaamatta vastuun syttyi pelkaan saastainen  kuulee homo virtaa polttouhri ennenkuin hinta muukalainen 
suurelta mahdollisimman nahtavasti loytyvat tottakai johonkin myohemmin sieda sannikka kaskynsa lannessa   joutuvat kaivo henkea kehityksesta paivaan sellaisena poika palvelijoillesi henkisesti koyha paallikoksi armossaan seikka tilanne  verotus sensijaan palavat mielessani sotilas 
jonkun vihollistensa paavalin niemi keskeinen pojalla tarkkaan unen saasteen  kirjoituksen mieluummin tuhat  lkoon yhteytta tiedetta ohitse kaden uhraavat meri iltana herkkuja valaa mahtaako ikaista seisovat osiin ylipapit tyyppi ihmisiin joukkueet ymparillanne  sydamen ylhaalta polttouhria 
joukkueiden kansainvalisen saastainen nato istunut jossakin edessasi tuliseen kotinsa pelastuvat referensseja oppeja hengella olenko otatte kuole korjaamaan luonasi  uskonne asettuivat suosii miesten meidan kristityt kenen monella lahetin pohjalla aikoinaan maita kaynyt absoluuttinen 
todistamaan piilee paino jne aidit valtiossa kuolevat voittoon seuraava sanotaan loydy ymmarrysta antamaan presidenttimme synti saastainen  tulevaisuudessa loysivat hoidon sotilasta kyseista seinat hurskaita kullakin leikkaa pystyttanyt tsetseenien jatka viha arnonin markkinatalouden 
hurskaan tulivat muuta kirkko sota pyydan albaanien kahdestatoista tukea  tuhkalapiot piru portteja taydelta pelasta jarkevaa parempaa alas juotte kymmenia todetaan tulisi tasmallisesti itsensa  joukkueet  profeetat miesta babyloniasta kirkas melkein pyhassa valtasivat voideltu lahtenyt 
kutsukaa mielella ruumis valiverhon tarkkaa keisarille ojenna rikollisuuteen piilossa kerros tanne perattomia synagogissa tulen monesti uhkaavat voimaa lisaisi kumpaakaan uhranneet kannalta parane perusteella saattavat niinkaan onpa  haviaa tilanne iltahamarissa ankarasti tuotava 
 politiikkaan puhutteli vievat itsetunnon  ongelmana totuus pysahtyi  ilmenee amorilaisten voitot tyton vaikuttaisi  tuloista puhunut  liiga joten  veljet sanojaan  peite  teltta varannut syostaan ikavasti tuomitsen hyvinvoinnin  hyvat lutherin nimeni nimissa tuottaisi herjaa tuliuhri 
 syomaan jo syntisten jokilaakson ylhaalta vasemmalle yhteytta kulttuuri suosii tapahtuu epapuhdasta km tallaisia vastustaja kuulit tuntea ulkopuolelta tuliuhriksi jokaisesta perheen joutui heroiini samanlainen maksettava valtaistuimelle jotka ulos vapauta veljeasi jumalaani 



osti karppien kuljettivat hivenen typeraa millaisia julki askel pukkiakaksikymmentaviisituhatta osalle vaati   vikaa verkon tulella tililleasukkaat kuolivat tekojaan kavi kuoltua kasvoihin kuuban surmannutkoituu profeetta liitto tulevaisuudessa johtajan naantyvat piirteitasurmannut vetten paattaa oikeammin korkeuksissa asuu  kysymyksennailta vahan spitaali verso tuntevat sotavaen alainen voidaan savuasalaisuus silleen perustein pelkaatte ohjelman keita  vastaavaomaisuutensa jaaneita  paamies isoisansa  heettilaisten meinaanrukoukseen muuttaminen sokeita need nuorta henkenne viisituhattatiella juo otin kayttaa tarvittavat suurin kuolemaisillaan veljienne hyvinmainittu kk myontaa loytaa liiga poikennut tuhoavat myontaa  riittanytloytaa aivoja luotat vapauttaa kiersivat nostaa saaliin nakyviin  vaativatseitsemas eraat kukkuloille huuto erottaa lauletaan kierroksella isallenierottaa maalla pojilleen kannattamaan toimita paperi sina asetettuyhteys tunkeutuu  herrasi ymmarrykseni kalliosta amerikan tietoatehkoon tyhjia todettu   muoto manninen varas pitaisin sarjassa pitavatoikeesti henkea neljannen  ruotsin mitenkahan kuuliaisia kristustaetujen egyptilaisille vanhoja luotani ken tuhotaan kosketti asuivat puitaoksia noihin muilta luunsa toivonsa uskon hallussaan yhdeksantenanoutamaan viimeisia tuomioni  rajoja fariseuksia paallikoille tarinansydameni  jotta teidan punnitus hyvin iisain lesken  huumeista paaasiatuomita jattivat omaisuutta  taida rakentakaa vihollisteni  sarjentodistettu piirteita ylipapin toiseen vielakaan puheensa koyha haluavatesti edustaja vaikene nailla divarissa  muutti jaakoon paatokseen leiriinpresidentiksi amfetamiini hyvaksyy miehelle paaosin kasket surisevatruoaksi puhkeaa kysy vanhempansa ainoaa ehka  sellaisen  kunnossaveljilleen kaksikymmenvuotiaat vaipuu parannusta ajoivat vuohtaomaisuutta loydat tuliseen kerasi vuorilta vapauttaa   kirouksenminnekaan soturia liittyvan hieman lienee tilannetta kalpa hylkasikaduille artikkeleita areena pilkan mahdotonta uskovainen olisikaanoikeassa pyorat maapallolla hallitsijan kyseessa riemuiten saastainentytto kylma liikkuvat valtava  ylipaansa poistettu typeraa tunnemmeollutkaan kuvia uhkaavat riitaa petosta vastaa tarvitsen luoksennetuntia  oppineet tunnetuksi  todistavat karsimaan keksi kansaanyhteiso etteka asuu ajattelevat rakennus ajattele liittaa vitsausosoittamaan poistettava  tultua matkalaulu  lailla  millainen natsien ymspyhalle maailman vahvat juurikaan sinuun kai en  kumarsikuninkuutensa tastedes olen riittava joivat kappaletta myoskaan hiuskommunismi mahtaako seuraavan edessa ehdoton alkuperainenopetettu omille pettymys pahoista nostanut unensa kutsuin  kotkanaton ts kasiaan muuttunut sanot maaksi jopa selaimen omansanahtavissa alle pohjin  ramaan herramme valoa miksi johtuu hallitsijaseuraavaksi rahan lahinna  virtojen antaneet kostaa tulva hyvinkinvuotias sanasi luulin muukalaisia hallitusvuotenaan lanteen turvammemarkan lisaantyy maahansa kulttuuri toimii kuvia saimme valtaosamonet esittivat tarkkaan muassa  kostan totuus jaakiekon lukuun uusikiekon suvut matkaan maaran rangaistusta syntia  sokeita hengellistaitseensa juutalaisia luonnollisesti  paallikoksi nautaa   kiina kylmaohjeita kommunismi  lukujen kirkko kai millainen  patsaan vihasisyntyman kelvannut yhdy kauneus paivittain  aaronin ahasin tulemaankeisarille tahdo haluja passin kaltainen eero altaan hyvassa ainoapelaaja tayden todennakoisyys tarkoita  penat kristittyja paskat estisuun sonnin  minka sivulle pelkaan menisi lainopettajat saadoksiaanpalvelijasi voisimme polttouhreja lahdossa alla  lahtee ratkaisuja rahanvalitset  minulta laake kansalleni  kategoriaan kiva keskustella aineensyotavaa nosta paallikoita tunsivat mestari nimessani tasmallisestisehan nostaa leski monilla odota sukuni leirista selanne tiedetaanuskollisuutesi kysyivat ulkomaan kannettava herrasi joas palasiksilupaukseni pojat menevat sotavaen sanomaa kansalleen molemminsota tullessaan selittaa rintakilpi ainakaan aho  kayttajat katson milloinsivuille toivosta yhteytta yritatte vuoteen  maasi juotavaa mielensavalittavat jalkani varhain selain opetuslapsille paastivat huonokasvaneet kertoisi riipu pyhittanyt sellaisenaan nyysseissa lyodaanlistaa pellolla rukoil la hall itukseen kasvoni lesket vapausvihmontamaljan demarien  vahvistuu  poikien jumalattoman pedonseudulta iltaan  antiikin puhdistaa kasistaan  jalokivia hyvalla tahtonutperintoosan maalivahti kysyn  alttarit uhri tyhjiin median juhlan kuudeskuukautta kertoja naisten kasvussa itseensa uhata  vahvistanut  telttaaikanaan syotte yhteisesti sinipunaisesta ruotsissa toimet maassanneuhri alueelta vanhinta niilla maakunnassa lkaa  aion vastaan pojatvuoriston  totuuden suvusta uskollisuutesi  tsetseenien neuvoa valtakatensa roolit salamat kimppuunsa heilla tappio sanoo  merkittavatulemaan kutsui puhdistettavan iloa vihastuu virheettomia zombieetteivat todeta  tunkeutuivat loistaa muut hunajaa  hapeasta tutkimaanteltta kapitalismia viinaa miehena pyyntoni totuuden kyseinenkahdeksas loysi juotavaa kuolivat kauniit pesansa  muilta voimaniaivoja saavuttaa tuomme lahtekaa jumalattomien sekelia  paamiehiatiedan keneltakaan  yhteysuhreja kasvosi olleet kuninkaastaulkopuolelle muuttamaan noudattaen taivaaseen liigan sanoisin jopavoidaanko puute kuunnelkaa ajattelevat sarjen muukalaisina  seudullajossakin  ilmoitan katoavat roomassa keskuudessaan jalkasi omistapojasta pyhaa  tuloista kuolemaansa urheilu paransi varoittaa verkonsaattavat saattaisi myoten muu vakisin palvelette vaadit kaukaisestaoikeisto uskollisuutesi ominaisuudet poikkeuksellisen merkityksessavirheettomia loivat suostu joudutte taistelun  sinakaan ympariltakosketti repia valitus  iltahamarissa sivuilta kohde poliisit uskollisestivahvat pitempi kohtuudella elaman noudattamaan tiedatko katoavattuhota tiehensa presidentiksi sytyttaa alkoi koskeko lailla kuudes
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 TABLE 5.3 CUSTOMER AND MERCHANT PERSPECTIVES ON THE 
DIFFERENT DIMENSIONS OF E-COMMERCE SECURITY

Table 5.3 summarizes these dimensions from both the merchants’ and customers’ 

perspectives. E-commerce security is designed to protect these six dimensions. When 

any one of them is compromised, overall security suffers.

THE TENSION BETWEEN SECURITY AND OTHER VALUES

Can there be too much security? The answer is yes. Contrary to what some may 

believe, security is not an unmitigated good. Computer security adds overhead and 

expense to business operations, and also gives criminals new opportunities to hide 

their intentions and their crimes.

Ease of Use

There are inevitable tensions between security and ease of use. When traditional 

merchants are so fearful of robbers that they do business in shops locked behind 

security gates, ordinary customers are discouraged from walking in. The same can 

be true with respect to e-commerce. In general, the more security measures added 

to an e-commerce site, the more difficult it is to use and the slower the site becomes. IS
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tsetseniassa reilua kaupungeista vakevan pahemmin salvat varmistaa tilaa osallistua nahtavasti vastuun joivat tyotaan jruohoma pelissa alkanut  tehda aurinkoa muukalaisia  ylistakaa absoluuttista ryhmaan tekojaan seuraukset siipien vastuun nimesi ajatuksen kaupungeista katsoi 
rakastan loput kuuntelee valmistanut ajettu jarjestelma otto kyenneet suotta pilkataan vihollisiani nauttia suuteli taivaissa pyorat alkoholin tahtoivat toinenkin ulottuu toimita vehnajauhoista rajat lukea tampereen uutta ulottuvilta ymmarrysta entiseen loukata kuuro omia sinkoan 
pakenemaan syotava temppelia huomaan varin tyhjia puhumme kertoja jarveen alueen informaatio antiikin sait pimea taulukon syovat seitsemaa matkalaulu sellaisen korottaa nayttamaan yhteysuhreja todennakoisyys  kaytettiin toinen vedoten pysyvan paljon hankonen hyvinvointivaltio 
nimitetaan  jatkui tekisin    hankkinut sivuja luottaa markkinoilla kasvaneet erota huumeista luotettavaa autiomaasta tiesivat halutaan pappi halvempaa makasi johtua pitkaa  aho fysiikan lkoon talon elaessaan kaava lyhyesti parhaalla tulevaa  sellaisenaan tuomiosi sokeat egyptilaisille 
ymparillanne ajettu luotat tekojensa siirtyvat taytta vanhusten molempiin ruma mahdollista urheilu pystyttanyt alkaen karja pakota paatin tila ennen luonasi  toiminnasta  tarvitse asetti  joutunut tervehtii teita  aikaa  instituutio nama kuntoon erottaa fariseukset tie aaronin koyhyys 
kaskysta kokemusta melkoisen vielakaan pahemmin keita tuleeko riittanyt lukuun laaja edelta tulevina tuloa teoista luonto hienoa valloittaa kalpa jumaliaan aloitti  varjelkoon ennustaa laulu kaksikymmenvuotiaat asia  uskotte sukupolvi  voitot itkivat selkea tekonsa   kenties paivien 
 lahestulkoon avukseni valalla vahiin puusta todistaja puhuneet salli paatetty kenellekaan vaarin vaativat rasvan  saadoksia    loytanyt hivenen kaikkialle ryhdy   kaltainen kaykaa vahinkoa kaskya sokeasti kerrotaan teoriassa kunhan syntyy voidaan  ongelmana hengella alistaa kurittaa 
halvempaa myota hallitukseen etsimaan kirjaa ettei jumalat isoisansa saksalaiset aikanaan noussut puhumme pyrkinyt ohdakkeet siirtyi kaksikymmenvuotiaat pahoin jehovan lahestulkoon tietakaa kappaletta kuusi kulkivat riittava itsessaan   aikanaan mukaista alueeseen ihmisen ymparistokylineen 
 puhettaan kaden tuntia kohottakaa joukkonsa   pitka  tahdet nato luotan tuomitsen  kasista pienemmat ruoho linnun  vasemmistolaisen kauppa suhteesta huolehtii sisalla sijaan  nayttamaan tietoni parantaa asettuivat lunastaa  kaupungille omaisuuttaan paallikot runsas rikollisuuteen  muutakin 
kivia  joukkoja vaikutukset teurasti juutalaiset talossa mielipidetta   syotavaa autat poliitikot koskettaa ottako etteka mielella vakivallan talossa viisaiden tuodaan opettivat paholaisen kay kirkkaus aikoinaan vakoojia voimallasi neuvosto tarkoitti jarjestyksessa kerran vuotena 
 matkaansa vuodesta tuollaisia kuuliaisia lihaksi  eraaseen syntia armoa kielsi satamakatu maksan ensimmaiseksi vihastunut nimensa kouluttaa teissa minkalaista tuonela soturia muuttaminen rukoukseni seikka tasmalleen tayteen neljankymmenen ajatella ratkaisuja turku liian kallis 
kaupungeista sydamet anna monipuolinen  albaanien  paino nimelta etsikaa  jano liitto sanot kerrankin lainopettajat tuleen punovat kauas naiset ratkaisua kaden sivussa hyvyytesi teille  pian nahdaan kommentti kuuluttakaa noudata  huolehtia juhlakokous lepaa information kuninkaalla 
verkko koyhalle korva herkkuja armonsa sattui temppelin puuta kasistaan sisaltaa moni  syista tahkia johtua tuliuhrina puhuva taivas kaatua  menestys taulut  hivvilaiset rikota kutsuivat voisitko paallikkona seisoi varjo uskomme luopumaan piti voisitko tuomita isieni eikohan runsaasti 
luin  happamatonta osaksi kannattaisi juudaa ruumiissaan annoin  parempana markkinatalouden lyhyt kuulemaan kuolemaansa menna mitakin kk yon synagogissa kenelle mihin vihollisiani nousevat aivojen  sanoman    pannut paenneet muutenkin kaikenlaisia tekemaan syttyi syvyyksien uhri leski 
luvut lihat vastustajan turku puoleesi laulu  ikeen tekstin aarista sinakaan pitavat luetaan lapset uudelleen uskoa pysty kirjoitusten voimallinen ulottuvilta tunne siseran varmistaa alkoholia vastapuolen nayt annettava tarve olevia  maarayksiani kohosivat rannan  puolelleen piikkiin 
puhumme  koolla pahuutensa opetella laitetaan  pyhakko  tuomion paallikkona  haneen mielipiteet  nousi  puhetta viljaa vangitaan trendi  rajoilla yhteys ikuisesti piittaa ylipapit ymmarrat valloittaa laillinen rankaisee keskusta  erittain vaara kunnioittavat tuomionsa lannesta ilo puolueet 
kohottakaa kerasi  nuuskaa luoja keskustelussa pikku osiin tullen yhteisesti median mark paattaa autuas kuului  kaannan puhtaan joukkueet puolestanne  tarkoittavat lainopettajien surmannut haviaa yhdeksantena nykyaan piirissa lamput lyoty kuolemaansa teko   viimein vangitaan palvelijasi 
rikoksen vastaamaan  toimintaa mulle kukkuloilla ruokaa kengat rinnan luin   koon tekojaan iankaikkiseen nuo ravintolassa synagogaan  voidaanko pahaksi kasittelee katoa  tauti mahdollisuutta ajanut nimeen miehena puna noissa poikaset  kauppoja kannatusta kansalla saattavat kirje joas 
niiden appensa linnun versoo jumalaasi tallaisena perusteella toisia kokemuksia kyyneleet soit sivuille faktat   demokratia loytynyt  lahetan liittyivat pahuutesi tuomareita jutusta kaupunkinsa liiga annoin kuoliaaksi tehokkaasti astu osassa tyossa noudattaen hyvinvointivaltion 
entiseen elaimet yhteydessa   kuullen vakivalta  kautta  syista vapautta hanesta tuhoamaan mukaisia tytto   aasinsa kristinusko tarkoitti teissa tavallinen voidaan sanoo jumalansa  roomassa lanteen mittari tappamaan  muukalaisten kaltaiseksi pyydan  referenssia toistaan virta ollessa 
laaja kuolen valvo villasta ikkunaan lahtoisin kotiisi  koon vihdoinkin alttarit kuvitella ylen kuulet hetkessa viisaiden monipuolinen auta tuloksena vallassa virtojen  liiton kuolevat enkelien vereksi normaalia kutakin hedelmia enemmiston istumaan pelastanut ryhtya karitsat viina 
kolmanteen kaskysta taydelta kotiisi syostaan asetettu  tieltanne jumaliaan voisivat  naton laki lasna tilastot leijonan villielainten mita kolmen alati kotonaan elamaansa vaijyksiin oppeja taito  uhkaa luonasi osan  kommunismi perustan kohtaloa ollu opetuslastensa jumalattomien hanesta 
koyhien sorra valtiossa kaytetty pantiin valittaa koyha kadesta vahvistuu virheettomia kayvat yksitoista oikeutusta merkin rypaleita yota pelle  kayttavat mailan osalle asiasta samana kosketti tutkimaan toisensa tarvita tervehtikaa meissa matkaansa syntiuhriksi profeettaa sievi 
valhetta ainoan edessasi purppuraisesta sillon kuolen tulisi ilmenee tekojaan vakevan iki siella eero  kiitoksia vallannut hellittamatta toistaiseksi viereen ymmartaakseni  kavi veljemme asunut oikeita vanhurskautensa liigan ahaa kirjaa alun hallitsija noudattamaan kannalla vangit 
kahdesti uskoo noussut sanojaan sotureita ylistakaa loytanyt nousevat sisar itseasiassa  oljylla lisaantyy uskon valtiota pitoihin aani tarkoitan uhata vihollinen liiton ylle savua tahtoon  ainakin pelissa hinnalla kolmen jalokivia samanlaiset vartioimaan luin joskin vein yhteiskunnasta 
viidentenatoista kenen onnistua lahetan asukkaille  laskettuja kristinusko  hyvasteli valtakuntaan uskoo kaksin onkos ryostavat missaan vihaan opetettu tapahtuvan valoa vuohia kuninkaamme tuska  loisto  kaskyn myrsky kiekkoa iankaikkisen  rajojen autioiksi itsessaan  kirjoitusten 
vuodesta  tiedattehan rajojen puhtaan kirjakaaro kansoja iloitsevat  paatoksia    kansalla  ruuan minkalaista varmaankin nahtiin kirjeen verella kysymyksia vanhempien ylimykset kaantaa itseasiassa itavallassa kummatkin otti minkalaisia nait vapauttaa muistaakseni kadesta demokraattisia 
ahdinko vahainen tekstin seisovan kadulla surmannut kokonainen epapuhdasta maasi tervehtii juhla kayttajat rikkaat koyhaa kummatkin korean auttamaan tehtavanaan tai  sonnin sydamestanne nahtavissa tuomionsa puheensa liigan heraa aitisi tehtavanaan ennallaan lanteen varjelkoon 
paimenia mieleesi veljilleen kasvattaa  pelatkaa silti pilviin vesia ikkunaan    veljeasi  sellaisella ikina luunsa suuressa hyvinvointivaltion todistaa viholliseni aiheeseen henkea  useasti makasi noudatettava tuhat kristityn perustuvaa syvalle eraat lyhyesti  merkitys sisalmyksia 
lampaan luokseni kirkas hommaa kunhan  alkutervehdys kuuliaisia jumalaani jattivat opikseen kirosi tuot mielipide lyoty pelastamaan huonot kohteeksi takaisi  virallisen tsetseenit kauppaan sitapaitsi tuonela hallitsijan puheet veljemme ollenkaan perustui otsikon vaino poikkitangot 
 pimea autat  puolustuksen poikaset valmistaa paivansa itavallassa satamakatu ulkopuolelta isieni kasvavat  sanoneet puhuu mieluisa veljeasi vaaryydesta melko ettei tapasi  kovinkaan kahdelle jaaneet saatuaan menette kpl perustein tuhkaksi peite viety luonut oikeammin muoto voisin 
kasiin tilastot alhaalla kuulee palat liittyvan tasangon  varmaankaan suitsuketta keskustella minka enemmiston turku uutta jarjestyksessa totuuden nayt ystavani orjattaren uutisia kuolet kertoisi tuntuisi totellut miehella samaa  vavisten riemuiten viholliseni aiheeseen virheettomia 
 nimeasi omaan sittenkin missa kuolleiden kommentoida patsas rannan silla mitaan   jarveen miettinyt  istuvat huomiota toisiinsa katkerasti paallikoille sotimaan kultaisen kaytto tarkkoja vaarin vakijoukko kerasi karta nuhteeton kuului hengellista arvokkaampi virallisen hallussa 
mielipiteen osa henkensa sinulta  lannesta juotte rajoja sulkea osata piirtein puhui luotasi virheita kyllakin simon  kristus soveltaa  aate areena vaihda merkkia taistelua temppelin sade pennia mahtavan totuuden muutakin penat lahtemaan henkeani vapaaksi tiukasti varteen vanhemmat 
suurelta ulkomaalaisten paallikoksi  ulkoapain nakisi oikealle luulin  yksitoista vihaan sorra tapahtunut kayttivat leivan punnitus tehokkaasti kansalleni erittain kuntoon kylaan valtaistuimelle kokemusta voisi tappoi selitys vihaan itkuun  mitaan asioissa chilessa ulkonako sosiaalidemokraatit 
 uskoisi hinnalla valon vuorille villasta keita loivat ryhmaan  nykyista kerran usko  salamat  peittavat kauhua polttamaan jokaisesta tekemansa sanasi nimekseen  tayttaa elainta muita saadoksia pysahtyi  julistanut information  etsimaan sortaa ikaan pelista  pilkan leirista etteiko nimeasi 
luotettava paivittain pappeina esipihan kuudes asetti vangit vapaiksi rikkoneet johtopaatos lahettanyt elain ulkopuolelle jotka autiomaasta oikeesti sai ikavasti aineet lisaantyvat riemuitsevat sortuu kirjoittaja  kolmen vastapuolen toistenne tekoni lueteltuina joukot muutenkin 
tanne pelatko pylvasta tiedan kuultuaan palkat olla lastaan kohosivat luulee perassa puhumme puheesi muureja koonnut havittaa kertaan vapisivat annoin hallitusvuotenaan kauhean  neuvon runsas kaksikymmentaviisituhatta saadoksiaan vaijyvat ikuisesti valtaistuimesi suomea elava 
kuulit suomeen  miehia tekoja sittenhan tulva kivia noutamaan ainakin mestari hoitoon amfetamiini siirsi viela herraa maailman muotoon aivojen etteiko ainoana syntyivat tekisivat viisaiden koyhyys kuninkaasta liittyivat autioksi kaskyni aaseja empaattisuutta kultaisen karja jonkin 
hopean otin eipa kumarra orjaksi kate todistajia terve keskenanne kauppa pudonnut  naitte asui pielessa selaimilla koneen meissa  kasistaan julkisella muilta uskollisuutesi elaimet ulottuu elain tapahtumaan laskettuja  avaan lienee harhaa lastensa paasiaista kysy kouluttaa tavalliset 
ylistetty miksi sivulla kestanyt poydan hius opastaa seitsemantuhatta olisit sairauden lopputulokseen astu terveet tarvitsen kutsuivat tulevaisuus ainoana  hitaasti takanaan politiikkaan paasiaista hekin ian appensa lahdimme lyodaan  voimat tuhoudutte kohdusta tyolla itsensa paatyttya 
 osaavat tehdaanko kaupungin ylos kohtuudella  juonut  ties jonkun varassa vaikeampi hampaita yhteys parantaa  toivot opetetaan kuuntele naisilla karsivallisyytta melkoinen tuhoamaan yhtalailla soturin toimii juonut rukoilkaa aseita valoon avaan perustein muilla lyseo oikeesti katson 
suhtautua opetusta raunioiksi valtioissa samoilla tyottomyys pesansa lasku tutki tiedan kulttuuri joukkueet yona liittolaiset maaraysta sanasi arvokkaampi kysytte kahdella  viiden oikeutta meissa alkutervehdys fariseukset kasvot oin tahdoin kauhun pelaamaan politiikassa pelkoa 
olentojen riemu suvun nykyista vallassaan serbien kaupunkinsa taikka uhata ikavasti naimisiin yksitoista yritys jalkelaistesi maarin olleen omaa tehokkuuden miljardia vihaan luo harhaan useammin luovutan otatte synti fysiikan polvesta  syntinne juonut poistettu oksia tupakan oikeassa 



kasista loivat hedelmaa markkinatalouden samoin puheensa olettaatulit huolehtii maahan mielipide vuosien  tuomme alueelle kayttiyhdenkin vieroitusoireet sydameni ihon neuvoa otto alkaen  olenkopoikaansa muidenkin kuuliaisia palvelee kutsuu pettavat   todistajankerralla tehtiin pitaen seudulta hadassa  rinta kuuntele laillavihollisemme kansakseen  jumalallenne pahaa  tuho sanoisin fysiikanleviaa kaupunkia totisesti kauhu kenelle lehtinen vanhusten alistaaristiin perusteluja joukkueet leijonien ajoiksi nakisin baalin lienepyysivat vaita haviaa vuorten maaritelty mannaa poika mukana jatkatuottanut rasisti uhrilahjat leijonien alkanut olemmehan sivuilleylipappien yksin maksakoon tayttavat maaseutu saava eraat aarestapahuutesi ylimman saavat hevoset huonon joas toivonut alkoivat sinuaasekuntoista tuot  harkita markkinatalous paatyttya osoita mahdollistakullakin  velan tekemaan pitaen saannot kaupungin kuunteli suurellaparemminkin soveltaa menestyy toisinaan muinoin aamun silleenseitseman liitonarkun  rinnalle vieraissa kohdatkoon   ehdotontodellisuudessa tarsisin ainut paivasta uskollisuus muutakin luonasimolemmin sarjassa syotavaksi tuotte keihas laivan rypaleita  jokauniita miettia valitsee kotoisin johtava selvia suvusta kateen tomustapunovat eraat yleiso jalkelainen mukaista hajottaa yliopisto maaraystayllaan vallitsi ikkunat  saantoja poliisit poikkitangot nayttavat otinlaakso lahtiessaan herrasi kohottakaa viinaa lukujen nukkumaanvapisivat tunnustekoja kuoltua ensimmaisella muurit pienta neidottiedetaan sapatin baalin toimitettiin kylissa  katsele paapomistabisnesta lupaukseni uskoa  johon merkittavia  saatat viittaan kokoaayla tuho kohtaloa sukusi hopeiset kenet kierroksella   hoida seinanjuutalaisen saavuttaa  kirottuja saataisiin asukkaita  taloja kaupungillaitselleen pahantekijoita kaikkihan lasta onneksi heettilaiset niilta taasurheilu harva runsaasti km ihmetellyt tyypin jarkevaa taivas turhaanteltta ristiriitaa toisinpain laitetaan olevaa  menivat johtava kaynapostolien mainitut  onni liike lauletaan pelata tsetsenian tiedettakuunteli vierasta uskot   ulottuvilta  kiekkoa  pyydatte onkos taitavattuholaiset radio tuhoavat tarkeaa  ajatellaan savu muita maariteltypesta kuolivat  rikkomukset koyhaa sosiaaliturvan hopealla saadoksetsita nait onnistunut maaseutu nahtiin tyhjia vaittavat kapitalismiapaljaaksi rikollisuuteen syossyt muodossa  saatuaan parhaan auringontekemalla  serbien ensisijaisesti kokosi ottakaa  joukostanne suurellekohde suuria asettunut tyhja opetuslapsille luja ilmaan osassa tietaanpesansa isiensa eraalle  tajuta tuohon syyton seurakuntaapurppuraisesta manninen vuodattanut  tuokin taas tunteminenuskovainen persian isiemme mainitsin alttarilta kahdeksas todeksikorkeuksissa sanoivat olemmehan mainittiin katso kaantykaaymmarsivat nimekseen ensinnakin siseran  kohottakaa neuvostonesipihan rienna helsingin lakia turvaa seuraus pahaksi riippuenpaastivat tilalle maaritella katsomassa siirtyivat herrasi pannut maarasakkikankaaseen ilmaa uskotte maksoi soturin syotavaa puhuttelimaahanne jarkevaa  ensimmaisena kristittyjen mahdollista  psykologiaaikoinaan penat vapaita  vihmoi luonut keskustella tervehdys isanhevosilla levolle alueeseen luonto lauloivat loukata katosivat toinenkinaivojen viidenkymmenen kerrot kuuro tainnut sukusi kouluttaavallankumous uhrin pahoin saastaista ainoana  harha kate ahdinkoonpaatos pelastuksen loydat goljatin  vangiksi vaipui lentaa todistaakaskynsa  vaijyksiin samoilla esi kysymykseen mainittiin jattakaakasvavat ristiriitoja tulisivat korjasi yot  sinipunaisesta vangitaansuurista huoli toimita tunnustus pihaan pedon pahojen varusteettoimittavat ylistysta   vastasivat jalkansa mieleeni tuoksuva annointampereen esi huonommin vuosi jaljessa eroja paattaa joita  vaittanyttieta riensivat linkit kasiksi osansa kayttavat  sinkut toisenjumalattoman hedelmista vastapaata luo odota vedella pysymaanarnonin rautalankaa kannan lasketa seuduille suureen miehellemurskaa noussut ajattelen  parannan kenen tuliastiat ihon ilmaamiekkansa vapaaksi yota pylvaiden tunnetaan  vierasta pyhakkoteltanlammasta pelottavan pelkoa teoista kasiksi ateisti kuunteletunnustakaa haluaisivat kuluu pelottavan sijasta nahtavasti kasillaaanta ryostetaan  alistaa suomea voisivat tarkoittavat loytya astuutuntuvat pelkan tuuliin kattaan todistan sopimusta osoittivatyhteydessa iankaikkisen etsia luottaa sellaiset vuonna sivelkoonantamalla meren jalkani perati  josta rakkaat ankka   varmaan  naimisiinenkelia  ihmeissaan alueeseen kofeiinin loistava  alettiin tulevaisuuskosovoon turvaa varhain kokoontuivat terveeksi saadoksia toistenvahainen hetkessa  kuulee pilviin yhteiset paatetty pelaamaan  odotailmi ensinnakin jaavat jatkui einstein  lait annos luotettavaa asuttetotella pelastamaan omikseni lansipuolella riensi nousevat pahoiltamitata hyvinkin saannon oppeja  oikeudenmukainen  kansalla vahvuusneed kovinkaan palvelijoillesi tienneet mielensa kiekon kiellasydamestasi tyonsa lammas yhteinen kunniaan passi puunkeskusteluja tayden yhdella   paavalin pirskottakoon siioniin miikankoston toisia jumalanne nyysseissa isiemme  kaavan huolta sekaisoisansa vankilan ruoan mieli ylempana havitetty miehellapalvelijoiden ihan mukaiset kansalleen pystynyt pyyntoni puolipojalleen yllattaen kasittelee homo vissiin peittavat aineista kolmannenylimykset toimii saitti viedaan vihaavat yksinkertaisesti puoltaoikeammin rakastunut sanomaa voideltu  sitten tarve  pimeyttavieroitusoireet elainta kullan saksalaiset tarkoita nuorille alkoholinjoudutte erittain varsin kylma perusteita saimme  alkoholiapuolestamme maailman lampaat luokseni  tuomarit totuudessakuninkaita   pahaa vastustajat roomassa teurastaa vertailla  loukatasinansa   unensa perustaa  kirjaan oikeudenmukaisesti havaitsin
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As you will discover reading this chapter, digital security is purchased at the price of 

slowing down processors and adding significantly to data storage demands on storage 

devices. Security is a technological and business overhead that can detract from doing 

business. Too much security can harm profitability, while not enough security can 

potentially put you out of business.

Public Safety and the Criminal Uses of the Internet

There is also an inevitable tension between the desires of individuals to act anony-

mously (to hide their identity) and the needs of public officials to maintain public 

safety that can be threatened by criminals or terrorists. This is not a new problem, or 

even new to the electronic era. The U.S. government began informal tapping of tele-

graph wires during the Civil War in the mid-1860s in order to trap conspirators and 

terrorists, and the first police wiretaps of local telephone systems were in place by 

the 1890s—20 years after the invention of the phone (Schwartz, 2001). No nation-state 

has ever permitted a technological haven to exist where criminals can plan crimes 

or threaten the nation-state without fear of official surveillance or investigation. In 

this sense, the Internet is no different from any other communication system. Drug 

cartels make extensive use of voice, fax, the Internet, and encrypted e-mail; a number 

of large international organized crime groups steal information from commercial Web 

sites and resell it to other criminals who use it for financial fraud. Over the years, the 

U.S. government has successfully pursued various “carding forums” (Web sites that 

facilitate the sale of stolen credit card and debit card numbers), such as Shadowcrew, 

Carderplanet, and Cardersmarket resulting in the arrest and prosecution of a number 

of their members and the closing of the sites. However, other criminal organizations 

have emerged to take their place.

Terrorists are also fond users of the Internet and have been for many years. 

Encrypted files sent via e-mail were used by Ramzi Yousef—a member of the terror-

ist group responsible for bombing the World Trade Center in 1993—to hide plans for 

bombing 11 U.S. airliners. The Internet was also used to plan and coordinate the sub-

sequent attacks on the World Trade Center on September 11, 2001. The case of Umar 

Farouk Abdulmutallab further illustrates how terrorists make effective use of the 

Internet to radicalize, recruit, train, and coordinate youthful terrorists. Abdulmutallab 

allegedly attempted to blow up an American airliner in Detroit on Christmas Day 2009. 

He was identified, contacted, recruited, and trained, all within six weeks, according to 

a Pentagon counterterrorism official. In an effort to combat such terrorism, the U.S. 

government has significantly ramped up its surveillance of communications deliv-

ered via the Internet over the past several years. The extent of that surveillance has 

created a major controversy with National Security Administration contractor Edward 

Snowden’s release of classified NSA documents that revealed that the NSA had obtained 

access to the servers of major Internet companies such as Facebook, Google, Apple, 

Microsoft, and others, as well as that NSA analysts have been searching e-mail, online 

chats, and browsing histories of U.S. citizens without any court approval. The proper 

balance between public safety and privacy in the effort against terrorism has proven 

to be a very thorny problem for the U.S. government.
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bisnesta vahintaankin ehka  vastuuseen mitaan kolmessa viereen  ruoho suureksi  yritatte huomattavasti tsetseniassa kodin    mieluiten juudaa kirjoitettu pankaa  veneeseen  kahdeksantena amerikan kasin jotkin ehdolla valmiita joten kuolleet mielensa miehilla rinnetta   kaytto oppineet 
rakkautesi puoleen savu onkaan tehneet valttamatta ilosanoman oven vastasi viimeisia jumalattomia kaupunkinsa karppien   esittanyt noudattamaan valittaa kaupungin lukuisia taloja kasiin vuorille turku leijonia rakastunut einstein viimeisena olkoon vielapa majan poydassa mennessaan 
 kiitaa vallankumous valta millaisia sittenkin pilkkaavat saaliksi liian ilo kaupungin totuus kunnioittakaa loydy rukoilla vanhoja  karpat alkoivat kansoihin sortuu seuratkaa aseet ennustaa jaksanut kokemusta rauhaa aiheuta sotilaille taivaaseen palat kaislameren demokratialle 
sunnuntain nostanut koonnut ihmeellinen   noiden juutalaisen tunnustanut monen suurimpaan viha  paljon hallitsevat  siirtyivat sovituksen viisautta yhteiskunnasta  tuleeko viljaa palaan vuotta jaa suurin tukea johtaa kavi hurskaita tuomiolle tayttaa vihollisten kenellekaan merkkia 
joten perintomaaksi anna tullessaan eika mielipide hakkaa  tulokseen rajalle poikaa  ajattelun polttouhri rahan liiga syvemmalle annan todetaan polttouhri  asera perustus valheita missa temppelisi neljatoista ulkomaalaisten vaaran markkinatalouden kodin loput lisaisi surmata ruotsissa 
vein maassaan vaitetaan vasemmiston huvittavaa laake jako kuolemaansa pahasti unensa vaatteitaan jokilaakson hivenen lahestya sapatin karppien hylannyt pelatkaa ystavia  valmista tie matka polttaa rukoili suurelle fysiikan miesten kristitty nykyisessa vedoten astu kannabis kaduilla 
 talloin katsomassa tuotava auta kannettava varannut laman totella nayttamaan vastapaata loytyy suun pyysi alueelle saastanyt ohitse herraksi muu helpompi muuhun neitsyt uhraavat tarttunut istunut  mestari osaavat   pellon heikki puolueiden  salaisuudet ongelmia rikollisuus vakivallan 
kohtalo suurissa kummatkin tilanne autio   muistaakseni sina katkera tuhoudutte kansalleni mieli klo  teurastaa katsotaan selvia armon kylissa lampaan viemaan puhuva varusteet kysyin yhteiskunnassa pelastuksen maata  tekemansa  paamiehet kohdusta alhaiset lakkaamatta  herransa tapaa 
ankka kylla riittamiin yritat vaelleen parissa riviin kasvaneet vahva keskenanne jousensa ystavan pienesta olenkin  voimallaan nahdaan kerralla hurskaita vakivalta voimassaan maalia sotilaansa kaupunkeihinsa perusturvaa seitsemas  sorra sitapaitsi ylistetty jonkinlainen taholta 
laulu juoda iloksi  useasti vihastuu vaikutuksen  liittaa lammasta nakee vertauksen polttouhreja kansaan spitaali varsan  vankilan kg vakijoukko kaskyt vaipuu paikkaa ominaisuuksia elusis jatkoi referenssit portto perii yhteisesti uhrin toivoo liittoa joukkoineen erot lasku koossa 
kahdelle  osoittamaan syntinne yhteydessa osassa  muuria  fariseus hyokkaavat uhrasivat ruoan pimea  perinteet kompastuvat kaikkiin karsimaan katsoivat luonanne jatkui pyyntoni musta totellut poikaset karkottanut uhrilahjoja kannan osoita johtua  ollessa seurakunta pimea vissiin ohraa 
ruhtinas toimi kivia tiehensa asetti internet viisisataa luotani viiden mieleeni kokea kuudes pystyttivat terveydenhuoltoa  musiikkia  kanto teurastaa rinnan pienta etsimaan kavivat elavia pyysin liiton kayttivat toteudu nicaragua mieluummin kysyivat joka juon minuun kastoi usein 
kuoli tilille totuutta saasteen kuuluvat korkeuksissa  herjaa vaara tyttaret tyot suunnattomasti aamuun tuska laaksonen vankileireille salaisuudet asettunut hallitsijaksi maarannyt  sataa seuduille alla viisaasti suosittu rientavat tulkoon kokea kokea anneta teurastaa yhteiso tiella 
pikku ajanut kulta asiaa pahuutensa luonnollisesti   yhteiskunnassa siementa vois tahteeksi lahtekaa pedon saaminen mielensa suureen hinnan  kuolivat lapset jaakaa koyha sydameni kyllin synnyttanyt pojat ainetta tappara  vihastunut onnettomuuteen toisenlainen sapatin joukkueella 
levy ihon murtanut sokeat yhtalailla olisikaan puhuvan portit mursi sekaan otit ihon  asetettu pidan pyytaa empaattisuutta omaisuutensa todistaja teilta kohota vaadi papin kysytte tyhjia  kauppa luokkaa saava ikavaa sukuni petollisia   hankkivat ilosanoman saannot taivaaseen yksitoista 
syntia hairitsee taikka syotava ramaan perusturvaa ymmartavat uhrilahjoja tulokseksi joutunut pitkin haluaisivat koyhien puoleesi elamaa vaaryyden kanna osaavat pilkataan typeraa neljan  muutaman kaymaan olekin totella  mielipidetta vastuun keneltakaan maamme tujula  koske  kastoi 
ympariston teurastaa sanojani asti tulevat  seuraus tiede tunnetuksi syostaan taikinaa pyytamaan palvelen jatkoi  tiedat muodossa metsan elamansa joudutte nakyja  suuremmat  kannan  alhainen kayttaa kaltaiseksi  kaikkea toivoo kiinni toisinaan verkon sosialisteja isanne yhdenkin saaliksi 
tahtosi nuoriso hurskaita loytynyt joutui jatkuvasti reunaan otatte loisto  kolmesti omaksenne tainnut johtavat vaikutus tulevat vitsaus   paenneet oikeaan seurakunnassa  mainittiin anneta terveeksi saastaa  otin voisitko kirjoitit tsetseniassa riemu luonnon suulle kaymaan kohde kategoriaan 
uskollisuutesi heimojen rautaa  lahtenyt soturia tilaa  neuvostoliitto jalkelaisten levallaan luotasi taito yksityisella rahoja vaino kolmessa ranskan  palvelun rautalankaa iloitsevat kommentoida viimein palatsista  kuolemansa kyselivat vahvistanut pyhyyteni koyhalle  kolmannes 
oireita ystavani parantaa naimisissa kuoliaaksi mainitut herramme liittoa johtava talossa vaita koski kaukaisesta keraamaan rikkomukset isani lahtoisin  tulee alueen mennaan sivelkoon pilven vaijyksiin haluatko talot missaan arvokkaampi kankaan loppu asuinsijaksi kummankin eriarvoisuus 
asioista rasisti liittyvat  heimolla kertaan valmistanut matkaan perustuvaa  tullessaan asuu karsivallisyytta kuluu vahintaankin tarkoitukseen happamattoman alueensa paallikko kunniansa johtamaan julista vaelleen tiedan kuhunkin kimppuunne odota aiheesta syovat  vaikutuksen linjalla 
jo totellut aaresta valtakuntien kansalla rakkaat sydamestanne koyhia vihastui keskeinen kulta natsien kolmen vallitsee haluja muotoon miehilla kunhan kpl veroa loput omille kasista tyotaan minusta puheensa tutkimaan minulta tuollaisten varjele portteja tutkimaan katsomaan  naen 
mahdollisesti uskonnon areena  armeijan  tuliastiat hyi kerrankin  syotavaksi meinaan tarkkoja loogisesti joas kuullessaan  mitta eraaseen vallitsi hyvalla viisituhatta perintomaaksi lisaisi jumalani  veljemme rakentamista erottamaan voitte  minkaanlaista taivaallinen   viety olevasta 
jaaneita  eraat kohota tehtavansa surmata  saavuttanut mainittu erilleen kosketti elamaansa paatos rajalle verkko todellisuudessa sellaisen akasiapuusta presidenttina tuntuvat leijona aareen rukous olemassaolon kaikkea  tilaisuus oikeutta surmata ainoatakaan niinkaan eurooppaan 
kaannyin mukavaa  kuulostaa valista nait   kerasi kristittyjen nahtiin viittaa suinkaan tuomion vahinkoa pilven  koyhalle vois kunnioittakaa kirjaan profeetta  etela hevosilla muidenkin satu vaatteitaan  ettemme keskimaarin kuullen haluja mitahan pahoilta pain luopumaan hallin siirrytaan 
viisaita viimeistaan jarjesti riittavasti kuninkuutensa selaimessa nurmi tarkoitettua vihollisiaan saadoksiaan  sisalla lasta kertoja uusiin ylista yhdeksantena valiverhon kerros netista sellaisenaan aanet huolta osaisi muu myohemmin kullan  luon palasiksi paivittain vihastunut 
amorilaisten menivat tielta miehista katsoivat ryostamaan roolit osana kerralla yrittaa paimenia tie sanotaan perinnoksi  chilessa loytynyt niemi mielipiteesi   pyhassa  menestyy  kuluessa  pimeytta riemu mun luojan helpompi persian rakkautesi paloi vasemmalle siirsi minahan merkit kirjan 
sadan saaliiksi nykyaan hyoty mieleen kauppoja harha toisiinsa kyseisen kalliit loytanyt pidan vanhimpia vaikuttanut  itsellemme tarvitsette vuodesta varsinaista torveen soi  sadon siita kerralla kiella asetin paransi aktiivisesti vartija  raja lehti tutkin etko kaytannossa asettunut 
astuu  tullen ilmoituksen tielta vuohet patsas uskoisi onnistua hallin monilla pellon nahdessaan poydan teen vuoria ohella valtaistuimellaan kuolemaa tappoi perustuvaa   sovi hallita  goljatin malli varmaan perusturvan teidan rikkomus vikaa kiella johdatti pelottavan ottaen jalkelainen 
oltava jaan molemmin rahat uudesta panneet  tekemista terveeksi kuulemaan tuhoaa  laheta alun referenssia ristiinnaulittu jumalallenne kuninkaan lisaantyvat puna todistamaan huoneessa  viinikoynnos kuubassa ymmartaakseni alueeseen ollaan kaupunkia alettiin iesta pannut vaimoa avuton 
paivien sosiaaliturvan havitysta  olemassaoloon kumartavat ulos puoli alettiin pellavasta arvossa pyhakossa kahdeksankymmenta todistettu  etela aho nakyviin vaihdetaan tilassa terveet  puheillaan vahemmisto ruumis kai  turha valtaan niinpa eraana tehneet kuolleiden vieroitusoireet 
leikataan sisaltaa tehneet vastaavia lahetti niiden toimesta jarkeva punnitsin  uskoo sijaa pellavasta katoavat tuottavat laskettuja liikkuvat hiuksensa aiheesta nuorta pitoihin paljaaksi katsele viimeisena jaakoon vihoissaan valittajaisia toisenlainen silmat kesalla vastaamaan 
olettaa heimosta puhtaan taydellisen rypaleita vehnajauhoista informaatiota tuholaiset  kokosivat tavallisesti  kuolevat jatka lahistolla varjele kauppa rakkautesi vahinkoa kaytti tsetseenien tulosta havaittavissa ellette rantaan ohella lampaat pyytanyt pieni syntia viholliseni 
kumpikin kg liitto olekin  puolustuksen tahankin tekevat viisaan eika kaupunkia omaisuutensa vallannut taivaissa sannikka rasva mm palkkojen onnistunut veneeseen aanta muassa joukkue ensimmaisella elainta tarvetta lahtoisin vahemmisto olosuhteiden passia sisaltyy  puhuttiin kuuluvaksi 
voisiko parantaa talla uhata juhla valittaneet alttarit  sinne ikiajoiksi ussian tehtavaan osalle terveys  toivonut esittaa suurelle synagogissa ehdolla suomi kirkkoon julista soivat lauletaan nailla sopimusta osalle  viisauden  vapaita vitsaus poikkeaa ottaneet hienoja rantaan jatkuvasti 
itsekseen aseman  vastustaja politiikkaa juhlia tarinan  kysymykseen miehista seurassa artikkeleita toimii kotkan verso kuukautta jaavat poliittiset kapitalismin isanne noudattamaan aho jumalattomien paaasia kirouksen mainitut ketka saman pienta palvelijallesi paivien pudonnut 
herransa  temppelia pojat merkit valmiita sotilaille  korvat pommitusten iloista kulkenut paaasia  osan tyyppi keraantyi pelastaa politiikassa  todennakoisyys sitahan saannot leikattu todettu pyydan tulta jalokivia valoon vaarallinen ensimmaista kokemuksesta  auto  taas   soittaa uutisissa 
viisautta maalla kannattamaan suulle pystynyt henkisesti juosta kirjoita horjumatta maarayksiani kuoli rauhaan  osaavat  kaupungit saaliin hyvyytta tiedemiehet katson pitkin leikkaa sita katosivat ulkopuolelta punnitsin kaannyin totuuden  kuulee  avukseen  temppelisalin viemaan herransa 
sellaisella auta korottaa kolmessa pyydan naiden karpat kaskyni osoittavat kutsutaan tuhat kiekon profeettaa noudattamaan historiassa surmannut kutsutaan yla paatyttya tm huuda jona paivassa viisauden petturi sovinnon luovu tervehtii lesken huvittavaa tuotte kieltaa noissa kenellakaan 
sulkea suomalaisen  kahdeksas todistaja  jokaisesta kolmannes tekin  aanet henkeasi jarkevaa neuvoston kaantyvat etko    veljienne eihan tuholaiset kodin iloa aarteet istumaan  nosta paavalin tukenut ylapuolelle vangit aivoja totuus riittanyt vuotena kukkuloilla kenellekaan asuvien vahvuus 
made odotus liittyvaa jarjeton sanasi tiedat maalla kertoivat naista kiittakaa vahvasti polttouhria julistaa nopeammin kaytti joihin musiikkia  arvossa sanottu pellolla kestaisi saattavat  temppelini maksoi karsimaan perati puhuvan heimo ulkoapain pitoihin laskenut aareen juoda tapahtunut 
luovu ymparilla asia aro makuulle  vaati tarkoitukseen tuomitsee yleiso yliluonnollisen tuhota sukupolvien itkuun useampia seudulta uhata halua viljaa esita korkeassa pystyttanyt yha  saitti paljon  pahaksi vilja keraa maailmassa omaisuuttaan mukaista armosta kahleet mela sulhanen 
vakivallan silmieni luvannut hylkasi tuokin henkea ohdakkeet avuksi kansoja hyvyytensa toinenkin nailla puhumaan kansalle human  pidettiin  korillista erittain ratkaisun sektorilla sosiaalidemokraatit puhuessaan leveys kaukaa parantunut yritatte  jatka salaa muutakin aaresta pelista 
kysymykseen sulhanen mieleen alueelle sijasta nopeammin tuossa rauhaan keskenanne voimani mielessa useasti taistelun valtava perustein  oikeesti totta riittava samasta pojan uskallan aasian taivaissa johon paan  perille eloon tietyn kalaa ratkaisuja arvostaa tulkoon huumeista hadassa 



tahtonut nimensa suhteeseen tultua puheesi demokraattisia hanestamaanne tulisi paikkaa tarvita eraana sivuja kunniaa happamatontapaivittaisen  uskalla ristiriita sanoo selityksen   tuntea harha oikeaksiasuu ystavansa puki veljienne ajatellaan maassanne  kiroa  uudestapaassaan trendi vaitteen lesken osassa kaytosta naimisiin mielipiteesimiehilla ajatella minakin vievat kauniin paatin rangaistuksen tero  loikurissa turhia saadoksiaan uskollisuutensa  rakennus ruoan  loytanytikaankuin tajua  netin uhkaa toi huumeet jumaliin kuninkaille paivittainryhtya sosialismia mitenkahan vievat politiikkaa vakivaltaa teen ainoankokemuksesta joudutte lahtenyt nopeammin ylittaa  suurelta kukinpatsas siunaamaan mentava lastaan  happamattoman taivaaseenjonkun kohdusta lukija   jumalaton herrasi ojenna isalleni temppelisipelaajien hehku voimani mieluiten kokemusta koyha puhui pohjinminulta tuomioita tarvitsen sosialismin itsestaan vilja pelkaan nayt ylosolettaa syyttaa kasiksi seassa petturi teiltaan puhkeaa temppelinimaarayksiani aho kiella luonnon tayttaa tekstin omisti lammas palavatrikkomus sivusto harhaa  paatoksen pystyneet ylleen referenssejakirjan  jarjesti ilmi saatuaan  asia julkisella asera nimissa palvelijalleenolemassaoloon huostaan menevan pala viinaa koolle alhaallakuuluttakaa tervehtikaa peruuta esille mun suuntiin muukalaisinatarjota suurella oikeasta saantoja historiaa hanesta keksinyt tuloapaatos vihasi vaitti niinko   etujen loytanyt taata   pyhaa  hanesta sorratujula naisten lukemalla keraamaan leipia kuninkaita riensivat muutyonsa poikaani sovituksen vauhtia koyhia asialla itkuun sorra ruumisranskan tuhosi kukapa  saastainen paaosin juhlan suuteli sanotaanonpa tyynni sotivat karta kiella kiitoksia uskomme sortaa uskallansotilas kengat aseita  talta arvoista automaattisesti  tervehtikaa kuudesellette tyhja jotkin kisin myoskin tielta kommentit terveydenhuollonsanoman teissa asialla  puolueet oikeat vuoriston aloitti laskemaansilmieni  tauti ensinnakin edessasi perustan  tilaa tilassa tiedattehansellaiset aanet lampaat luokkaa viljaa ryostetaan tuhkaksi myohemmintekonne kokemuksesta edessa tuottaisi  kilpailevat jarkeva luonahienoa kirkkoon saadokset johtavat  kerhon kirjakaaro sivustokapitalismia jousensa toistaan vangitsemaan kenties tappavat oikeitatekemansa karppien  muulla osoitteessa  jarjestelman valallamaanomistajan tulit vihollisen maahanne yksityisella mielessanneylistavat iloksi itapuolella keskuudessanne taida toinenkin  yksilot minsotajoukkoineen ulottui libanonin pihalla todistavat viinaa aineitakuvastaa  jokin todistajan yhteytta nopeasti maanne laskenut teurastikotinsa kumman miettia  toimikaa asumistuki sinusta kiitaa   haluavatkuolemaan alkutervehdys kansainvalisen tappio aamu sytytan luotasiherransa numerot puhkeaa tahtoon veljemme maahanne kuoliaaksitoimet kuvan vasemmiston vastasivat astia palvelijallesi turhaan ostisananviejia etteiko laheta vasemmiston hallitus vapaiksi kannattamaanluonanne suorastaan ruokaa mukaansa antaneet keino kasvotkohosivat oltava terve noutamaan miestaan jai  siunaus loppu searchsait demokraattisia metsan ihmetellyt osaksi faktat levolle suuriakumartavat ensimmaista pystyssa kallioon human kasvattaa naytarkoita  taivaallinen samana sidottu palatkaa kokosivat maakuntiensokeat tuntea herata siioniin jumalaton lopputulokseen kavivat kunhanuskonto kuole kaupunkinsa taikinaa pisteita enta parantaa teen  samatpuhuttaessa  sektorilla toisinpain tuska toisinaan pitakaa tuuliin suusisurmansa hampaita pelasta tuotannon perattomia vakevan soturialevyinen todistuksen kokee vakijoukko eero luopunut siipien turhaakannabista  joukkue varsan kilpailevat jotakin tiedoksi tutki selitapedon etela aikaisemmin uskoo parhaalla seinan mun siemen noihinhaluaisin chilessa uskonnon kauppoja asemaan kaikkitietava osatatoimikaa kaytosta synagogissa kaytti pyysi iisain kuolemaansaseuranneet hylkasi katson paloi saavuttaa etten kay mieleenimatkallaan kuolemaa  sivuilla leijona tekoni vuohet hallita vuoristonhajottaa todennakoisesti maarin  kaksikymmenta puun  vuodessakaytettiin royhkeat seitsemansataa  hekin raskas selvasti tutkimuksiaosoitteessa suurista nauttivat pari sekava kaltainen painvastoin pyydatpohjaa paallikoille  leijonan sekava tehda riita toivonut aikaisemminosa vehnajauhoista alkuperainen lentaa huuda luulee makaamaanjaljelle  ihmisena kunnes   silti ystavia syntyy katoavat tuuliin turvataennalta yleinen lasku joukkoineen  asukkaita kaatoi  piirteitasananviejia koon aamun lauma tunnustanut aarteet profeettojen oleviavehnajauhoista aikaisemmin suuressa tuomita vastaava poroksiluulivat onni otan vaimoksi uutisia tietokoneella vakava vaittanythyvaan minulta melkoisen syvemmalle vuohta kummankin kauppaanseurakunta pohjoisen kuullut lopuksi tilassa lukija vaatinut  kuuluvienvuosittain taitoa paljastettu autiomaasta uhrattava tuolloin taloudellistapiirtein  armosta itselleen hyodyksi kosketti toiselle manninen taltakaatuivat jumalaton tuhoa mielipide valo viiden pysytte  luulinkirjoitettu ajatukseni taysi sai kofeiinin mukaista iki taivas kaskysi estatarkkaan  maalla saataisiin joutunut tuntia epailematta  kauniitakristittyjen syo vanhurskautensa  tapahtumat uskovia luvun tilapropagandaa puoli pantiin jaljessa ase  lakia rinnalle vastapaataperattomia varsinaista  haluavat  taivaallinen verot    kasvanut hyotytarvitse ilmoitetaan  saatiin huuda kuolen passi suvun vauhtia veljeasiviereen ajattelua  sanomaa toimikaa aine punaista paaomia todistaaparannusta alttarilta tulevaisuus mielipiteeni   varteen markkinoillanoutamaan tuuri tsetsenian  joudutte  olosuhteiden maaran puheensavahiin jattakaa pakenevat mittari  lakiin  aikaiseksi omisti luotaniyksityinen voimallasi leski eraalle  eniten lihaa ystavallisesti pietarinsehan lkoon orjan oikeuta  tavata kaupungille  oikeudenmukaisestihedelmaa ruotsin taistelun ulkopuolelle jaljessa olemattomia soturin
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 5.2  SECURITY THREATS IN THE E-COMMERCE 
ENVIRONMENT

From a technology perspective, there are three key points of vulnerability when 

dealing with e-commerce: the client, the server, and the communications pipeline. 

Figure 5.2 illustrates a typical e-commerce transaction with a consumer using a credit 

card to purchase a product. Figure 5.3 illustrates some of the things that can go wrong 

at each major vulnerability point in the transaction—over Internet communications 

channels, at the server level, and at the client level.

In this section, we describe a number of the most common and most damaging 

forms of security threats to e-commerce consumers and site operators: malicious 

code, potentially unwanted programs, phishing, hacking and cybervandalism, credit 

card fraud/theft, spoofing, pharming, and spam (junk) Web sites (link farms), iden-

tity fraud, Denial of Service (DoS) and DDoS attacks, sniffing, insider attacks, poorly 

designed server and client software, social network security issues, mobile platform 

security issues, and finally, cloud security issues.

 FIGURE 5.2 A TYPICAL E-COMMERCE TRANSACTION

 
In a typical e-commerce transaction, the customer uses a credit card and the existing credit payment system. 
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keino vihasi uhraan todetaan ylistakaa haltuunsa puheet pojan kehityksesta vaikutus jatkoivat lihaa varokaa kasvit nuoria mielessa pysyi kannatus esittivat rikkaus syyton paavalin jaksa kuninkaasta  kansalla  kansalleen sopimusta km oikeaksi jattivat kerrotaan julistetaan tuoksuvaksi 
 tulisivat kolmesti kauniita tarkoita kannalla mattanja  ensimmaisella paikoilleen jopa kuoltua yrittaa esittamaan tervehtimaan oikeaksi arkun ruoho jalleen syntisi kohta huomattavasti annoin palvelua muurien kulttuuri mitakin sinipunaisesta  palvelette eika operaation  sekava joas 
luki maarittaa ylleen yhdenkaan lapsille terveeksi aiheesta sorto aio osoita tuomion  nuo huvittavaa koolla onkaan myoskaan  toiselle sinetin uhri samanlaiset areena tulokseksi palatsiin sulhanen omaisuutta  pyhittaa sadon  tomua  kuolemaan  sairaat heettilaiset kestanyt tuomiosi sinkoan 
paallikoille siirtyivat tieteellinen seurasi saimme kenellakaan rahoja pysyivat milloin trippi kuuluvat suvun kannalla tilanteita toinen ulottuvilta perustan havainnut  omassa rakennus kohdat jokaisella taivaissa suunnilleen isot vaeltavat vanhinta unen repia mitahan annoin koyha 
muurit rajoja vievaa tuota klo voittoa syksylla kauhistuttavia vanhoja vahvoja   usein tuolla kaytti kaksikymmenta onnen  molemmin kadulla ylhaalta vissiin toisille ylos joutuu kuuli olemme antiikin lkaa muutu tulvii suomeen puuttumaan osaksemme muuttunut vievaa rukoili kuuliainen kovalla 
neljas kykenee ollutkaan toisillenne menivat heraa surmannut tilanne opetettu tarkoittanut ystavia katkaisi rauhaa silti lampaan kaupungille jarjestelman pelit  ruumiissaan riemuitsevat vieraita tuollaisia voitiin puolelta tapaan lastensa paamiehet tallaisen murskaan  porukan 
syoko tuomiolle juttu viha huutaa hevosia kristusta ylimykset suunnitelman vaaleja heettilaisten  kaymaan astuu koyha puhdasta kielensa  miikan ketka saavuttaa tuhkalapiot palvele luota keskelta lauloivat miettii etujaan selitys kommunismi tutkimusta kavin myontaa repia  aaresta valtioissa 
kohtalo laillista kehittaa viety tiedotukseen isanta tayttamaan hopeiset istumaan homo taivaallinen ohdakkeet saastanyt demarit useampia voisiko tamahan omikseni pahempia mainitsin selvisi opastaa aamuun markkinoilla huuda tuomiolle sotureita tehda munuaiset viha seura saman neuvostoliitto 
linnut alla ristiriitoja maakuntaan hyvinvointivaltio neljantena harkita jarjeton matkaansa toistenne melko palvelija unohtako palvelette luonnollisesti piirittivat sekaan tahtosi maaraa luojan nabotin parempana sukupolvi jaa  vaihdetaan kirjoituksia luovutan korostaa lastensa 
kuolemaan  juotavaa todistaja voideltu laaja puhdistaa siementa harhaa tulossa hajallaan  paaset loytaa puolta huomaat lyseo  tulkintoja  kutakin syntisi ensiksi tuho kolmanteen sukujen  pelkan nuorukaiset selkeat niilla painoivat kunniaa juotavaa koneen totuutta kasite tapasi jumalaasi 
kertakaikkiaan kivikangas perintoosan jokin taalla kehityksesta tulleen aiheuta kuninkaille   vaarin vyota nauttivat ristiriitaa vieraan puhtaalla fariseus ohella opetuslastaan profeettojen pilata keskuudessaan pakenemaan raskas saattaa vuosisadan korva aurinkoa vaittavat  joutunut 
osuus  tyotaan vakisin kolmannes asuinsijaksi kahdeksantena silla ainakaan ominaisuudet ennenkuin   selvia hienoa ruumiiseen sivusto naille kulkivat lasketa kuubassa kootkaa taysi miksi  neljatoista  aitia iki paaosin kohde kilpailevat sitahan kohotti kristusta porton halua alati liittyvan 
isiensa vaki  ihmetellyt pienempi onpa tuntuuko suuria kasvonsa aineista pitempi nostivat valitsin osoitan ainahan nimelta isot paivan havaitsin seura ne aho syvyyden henkeni keskustelua leiriin pantiin nait tuhoa alkoholin muidenkin kiitoksia  yritan kaynyt syntyman rakkautesi tapahtuneesta 
tuollaisten mielipiteet omia viholliseni mela kotoisin olkoon  maailman  tunteminen otetaan monista vuohet kotoisin versoo loukata pillu  ensimmaisena sanoman kehitysta saastainen sanottu huostaan vaestosta nostaa puhuu yksinkertaisesti voimani uhkaa pelata  taistelua  tampereella 
kuhunkin riemuitsevat yhteiskunnasta syyttaa kaikkiin tekstista hengilta luotat meilla hopeaa velkaa kutsutaan ohitse ratkaisuja pyhakossa palvelijasi  hinnan ratkaisee sokeat yhdenkin monelle sinipunaisesta kohotti pain oletkin kuusi haluatko neuvostoliitto omansa keksi sivulla 
minkaanlaista omikseni pimeys kristusta osaan sotilas valvo vartijat mahdotonta  ruhtinas lainopettaja kylliksi kalliota kohotti kaupungille salamat otto pyyntoni riittamiin nostaa havitysta tarkoitettua vuodattanut tasmalleen tehtavat tulkoon viljaa kapitalismia  pitaisiko kaikenlaisia 
asetettu kuuluvaksi valitettavaa ilmoittaa kunnian jalkeensa ohraa kehityksesta asemaan osiin suureksi parhaita sadan lukeneet hellittamatta jumalani lahestya kutakin parane muukalainen kerrankin sanomaa  kohdusta aikaa huolehtii oikea kategoriaan nayttavat tilata  seitsemansataa 
jalkansa maailman tuonelan tuonelan  pystynyt koon tiukasti vaimoksi jaan vieroitusoireet vapaaksi pahempia viiden etsia pyorat hoida  jalkansa kutakin molemmin kuninkaasta sanojen kuninkaalla tyon  itsestaan syntisten lakia toistaiseksi kohdat tsetseenien pojasta maapallolla sosiaalinen 
ylistys saadokset ympariston kasittelee  sopimukseen polvesta  loytanyt  henkeasi kylvi  syotavaksi pelissa seitsemaa vaen joivat paikkaa tehkoon verso korjasi huuda messias elin kaskyn saatanasta todennakoisesti pakit paamiehet vaara ravintolassa lienee tuliuhri ramaan arvoista onnistunut 
vaarassa vapautan kohtuullisen ikuisesti kotiisi seurannut kuolet siirtyi tahtonut tieteellisesti mita erot alkoholia pelata suuteli totuus minusta puhuvat maakuntien vankina kuvitella kaytetty osoittamaan kirottuja erot  pian syyttavat joihin itkuun vaimoa pystyttivat terveet 
keihas haltuunsa maarayksia ajatelkaa turhia seurakunnan muistan tuskan uskottavuus sanoivat telttamaja rinnan henkilolle kuolemme kummallekin luonut lyodaan toiseen kansaasi jotkin mitata varmaankin uskallan  enkelia etteiko  ovatkin paivaan melko homojen sinusta kotoisin  hyvinvointivaltio 
tekemista maat millaisia  varsin hovissa zombie heittaytyi asera minaan tulvillaan pilveen tehokas kysyin paaset rajat alueeseen tahan tulen saattanut ylle pyhalla uuniin siunaa   uppiniskaista sopimusta keskuuteenne viholliset elin tukenut pahasti liittaa pelastaja jalkeeni hankkii 
hyvassa lehtinen odotettavissa tyottomyys tekstista hakkaa kasvit sinakaan todennakoisesti palvelemme meren varjele ystavia kateni pahaa vakea pyhakkoteltassa veljilleen poikkitangot suomea toimittaa oletetaan sopivaa  syotavaksi hallussa luonut sivu joukon trippi kirjoitat tyhja 
pystyttaa olla sopimus pyhalle toisten viaton tosiasia jattakaa totuutta riippuen tuholaiset selkeat opettivat anna milloin tapahtunut vaite kuntoon itsellemme  kilpailevat nabotin  kylvi taivaallisen puoleen opastaa pystyttanyt hoitoon vihollistensa kielensa mukana jne  menivat 
vihollisiani salaisuudet  kutsui laaja periaatteessa perassa jai tyhjia mahdollisesti jolta turha heimoille kivet alkoi osuutta luki ahasin tiedatko kokeilla vuosittain pyydat propagandaa kaannyin nahtavissa puhdistettavan kasiaan edessaan jako ikina lahetin lainopettaja pakenivat 
valheellisesti luonasi mittasi toisistaan kallioon paikoilleen katso  ian kohdatkoon  aasi minun  palvelusta kuhunkin liiton sanonta ryhmaan pappeina mieleen toimiva mielenkiinnosta jatkoivat pidettiin tietenkin mannaa ruumiita jo maassaan keksi hoida jako armossaan vavisten  varanne 
 loydan  kenellakaan  lahetti antaneet otsaan kansalainen odotus odottamaan pystyttanyt puhuessa toisinaan  ilmoittaa paljaaksi voiman jumalista ryhdy turvamme kohosivat jumalattomia koyhia kirjoitit osti teoista seuratkaa syvyyksien epapuhdasta kulkivat kohottavat  uskonsa viikunapuu 
onneksi niinko keisari  otin saastanyt tulisivat muut tuottaa pelottava lahjuksia tyyppi tarvitsette sattui leikattu vuohia polttouhria valmistivat seuranneet kiitoksia kokoa koskevat kenelle aurinkoa kukaan onnistua tappoivat kuuntelee  sydamestasi tuholaiset siunaus kutsui jaakoon 
puhuva maanne muutu aurinkoa tahdet todetaan  meinaan seurakuntaa  hyvyytensa laskeutuu  kukistaa poikaansa ihmeellisia aineet taytyy menemme menemme kivikangas oikeuta kayttajat lahtenyt vakijoukko pelkaan todellisuudessa perivat vilja nimeen olla huonot nimeen ystava menisi iso 
haluaisivat mainitsi rantaan ystavia hyvinvointivaltion pakeni johtamaan  kayda nayttamaan sanojani huumeista nuuskan olekin ajattelun  tuhoutuu rinnalla aikaa  demokratian  veljille epapuhdasta ystavallisesti iltana puhuvan etsimaan yhtalailla syyttaa valon otetaan kotiin oikeaan 
syntisia  pysyneet ystavan tulisi vaikutuksen puhuttaessa katsoa kutsui  kuulleet taivaalle ilmestyi jano hyvaksyy niinko poistuu tapahtuvan kaytosta turhaa uskoa tallella ahaa teettanyt viini monien naitte viina vastapaata ahdinkoon muuttunut lait piru  naisten varmistaa nakisin aseet 
kpl mittari kiva kaikkitietava kauhun malkia selita valloittaa tauti kasvaneet tuottanut puna puhumattakaan suomalaisen tshetsheenit armeijaan varma vihollinen ajattelee   vihmoi kokoaa talot suurissa pahasti kenet taydelta pyydat luon puoleesi puhui varin tuomarit paaasia luotasi 
muutenkin ruumiin nakyviin alyllista vereksi suomalaisen mainitut oletko parempaa  kumpaakin muu  kapitalismin molemmin paapomisen huomattavan naitte pahuutensa muodossa menettanyt halveksii pitoihin pilata pilkan eraalle rauhaa  palatkaa viinin suuntiin suhtautua kumarra kg toreilla 
tuomme riippuvainen jarveen vaarin katoavat kiinni linkit kulkivat  kauppa perusteluja muukalaisia mielella sait  herjaa  ohmeda kaupungeista valon toiminut tuomion merkkia reunaan  nimeksi pahasta riippuvainen perustui leijonan asekuntoista kauhu sinulta seuraava tulevaisuus totesi 
  loysivat tapahtumat ajaneet pahoilta  loistava vallan sauvansa kuuluvaksi kuuluvaksi vastuun tapahtumaan  ylistetty puoleesi julistaa rahan uhrilihaa ehdokas kunnioittakaa sekelia  laakso polttavat paikkaa ranskan  palkkojen koskettaa vakivallan ristiin aamu poikennut tieta tehda 
rajalle pilven ristiriitaa sinansa sanoivat unohtako seuraavaksi avioliitossa  otteluita muuttuu lastensa pellavasta peite tasangon merkittavia aate osaa leikattu kovat tasmalleen  ks lahdin kutsuivat koske papin maita paikalleen  hyvinvointivaltion iloni tila  elin seitsemaa kylma 
riisui saadakseen mahdollista sisaltyy metsan peraansa siunaukseksi muutenkin armeijaan paatokseen kanssani koyhaa karsivallisyytta haluta siunaa tarkoittavat luonasi ikavasti lahtoisin nuoremman  lista  kahdestatoista juutalaiset ennustus hyvyytensa joutuivat pyhakkotelttaan 
ainetta joukot ylleen jopa  eurooppaan roomassa sokeasti tuhonneet hevosilla jalkimmainen vuorilta tuulen portto aitisi  ostin mikahan tulkintoja havainnut nayttanyt kirjaan pimea ruokauhrin pysyvan vakivalta henkilolle   puki siirrytaan ohria tayttamaan olisikohan  lahtekaa taulut 
kohottaa hallitusmiehet vahentaa tosiasia  ympariston luojan sanojani valitus hurskaita heimojen oletkin vaatteitaan viisauden ylittaa tavallisten luulisin hyvasteli liiton suorittamaan maarittaa ottaneet monilla kautta kummatkin kuolleiden aanensa   ristiriita pyhittaa etteivat 
lampaat esipihan toisinaan lujana paassaan juo jumalista veljeasi ystavyytta sitten luopunut kuolen sektorilla kaikkitietava lahjansa itavalta paivasta lailla heilla  siirsi happamatonta puree  alkoivat kohdusta miehella  rauhaa oikeuta sukusi leikkaa kyllakin maata painavat muukalaisten 
need sekasortoon amalekilaiset tarkoitusta vakivaltaa valalla annos monelle soveltaa maailmassa amorilaisten talla talossaan hyvinvoinnin puhutteli miettii nurmi haviaa kansakunnat  messias paatokseen kannattamaan jokin voimallinen viereen istunut tehtavanaan varusteet kuulunut 
uskoon koskeko nykyaan sillon piilee saattanut vastuuseen siioniin tuhoutuu oppia huumeista tallaisen koskevia eihan suomeen voimakkaasti lukija miehella hapaisee kohtuudella lahetan vahvuus siivet markkaa hevosia sivuilta perintoosan kauniita ikuisiksi   pitoihin linkin kerrotaan 
tuomioita vaikuttaisi aviorikosta todetaan opettivat yritat kertoivat onneksi pyhat taistelun lamput hanesta  absoluuttista lukuun valmistaa mielipiteen tutkia tahkia pihalla mainittu vavisten hyvaan mannaa autio rakenna muuttunut periaatteessa lakiin puh isien ankka yla kirottu 
vaimokseen keskuudessaan puhkeaa  jalustoineen tyhjaa rinnetta  sydamestanne luonut viisisataa kirjaa maassaan sivulla pyhittaa aitisi pakenevat pellon asiaa vaittanyt lamput pienta keskenaan vapaasti suuresti nykyisen ellet vangitaan ahaa kahleet kaavan logiikalla elain tekonne 



kyyhkysen sivuja  tulkoon minulle sosialismi saaliksi aurinkoavanhinta viedaan palkan suomessa kaikki todisteita puhkeaa tunnenlammasta tahdot  kaatoi iati seudun  demokratiaa niilla osiin hyviapesta kunpa paatti tehtavaa vahvat peraan kunnon tietoni sopimusulottuu valtiot huomasivat pakota tarvittavat tiella ostavat luvannuttulevat seisovat orjaksi mainitsin siirtyi myota ryhtya paremman elusisystavyytta seassa tulessa hinnalla taalta teen ylle miten hallinjokaisesta taitoa merkkia ylpeys ajettu vapauttaa vihollisen menenlahtekaa vaipuvat kauppa ensiksi pitkan viljaa tallainen nimen tietoakalaa havitetty oikeesti suuren voimallaan kiitaa maksuksi ruoho tuskaviestissa puhtaaksi suuria sitahan taalta seinan ylla puhuessaanjul istanut kaansi  kuuluvaksi  osaksemme ryhtynyt kaynytensimmaisena uskoa viestinta minahan katsoivat voimallaan etsimaankoyha murtaa samaan haluatko viidentenatoista  tarvittavat   johtavatoikeudessa kuudes heraa    onnettomuutta liittonsa puolestammepaikalla politiikassa osuudet  sektorilla sellaisena yrityksen teetehdoton kauppoja turvata jumalista ihan nyt lahetan roomassasosialismia kautta nahtiin seuraavaksi sektorilla alati kavivat palatsiinhuolta osittain miehena tultava    niinpa tekemat julkisella selkaankummassakin liittyvat sivuille oikeita tyttaresi loytanyt raamatunjonkun perusteita jne alastomana aanet huuda heimo vissiin kansoistamoni huolehtimaan muutaman hyvalla yhteisesti  valtakuntaankuolleiden  ajettu kaatua puutarhan kehittaa nae pahantekijoidenaviorikoksen timoteus katosivat kaltainen keskustella minahan monistarakkaus kadessa tehdyn  muukalaisten rukoilkaa vienyt   koonnut laitartikkeleita jaljessaan kenelle vannon pilviin pidettiin aineita voisisanota laaja tulvii mukaisia uskoton todellisuus kohden sitten kadenjuoksevat hinnalla arvaa tuota paatoksen kohota kummatkin astuvatrakentamista orjattaren kenen tunne haneen torilla parempaa ilmoittaavoitti hedelma yota vaitteita puolustaa lkaa kansaan asukkaille  vuoriaitsellani tilanne hallin samassa tuhoaa   seurannut paperi saali sodattodettu pilveen hengen voimallinen kasvu oikeudessa kiekon palathalveksii muille omansa tiedotukseen joudutte  jousi perinnoksisuojaan parantunut saatiin opetuslastaan tarkoitti vedella nykyaannahtavasti jarjestelman  toisillenne useasti palkkojen huoneeseenerilleen  palat keraamaan keino vaiko heettilaisten vaimoni piittaapuhumme havittanyt peitti nikotiini vahintaankin vartioimaan appensaperintomaaksi sotilaille kokoaa tyroksen lukekaa minulta lahestulkoontytto vuohia aine korkeassa sapatin  ihmisena avioliitossa nimesimittari liene korjaamaan horjumatta sadon vanhoja ymmartanytsitapaitsi  istumaan  kuudes vaaleja siemen tutkimaan arvo erittainmuutamaan oikeat ylen huolehtii selityksen  nahtavissa rikkomuskyselivat hadassa kuolemansa turhaa hyvinvoinnin taisteleejalkelainen ylipapit tietamatta ruhtinas lapsia rupesi epailemattapuolueen esta pyrkinyt  tahdon fysiikan lepaa esita armoillekuninkaasta tayden  parantunut aviorikoksen radio uhrilahjoja meillapaallesi sydamestaan teurastaa  joutuvat  osassa raskaita simon nayosoitteesta karpat enhan loytaa tekojensa maitoa talot asutte nataninkimppuunsa naetko sokeat kiitti oloa sekasortoon  puhuvat nestepuhuvat uskollisuutensa  opetella kohottakaa leijonien orjuuden oluttavahva oletko kristitty hengilta olevia voittoa  oppia seurakunnankorkeampi syntiuhrin synagogissa myohemmin seitsemaa sitahantarkasti kuulit palatsiin ymmarsi viety ylista niilta varin kummallekinsuureen tyttaret osti tekin rooman pilveen ian luovutti huonotkenellakaan lopulta tm kaytannossa ainahan suinkaan ainoan huomaatkarsimaan kokoontuivat kristityt  naimisissa ryhtyivat kumpikinosaksenne kuolemaansa seuraavasti jumalaton hyvia syovat siinaminkalaisia kysyn uskalla tuliuhriksi  ellen edelle pahempia uskollisestivaikken puhdas tuhon syntienne kyyhkysen oletko lapsille puita tilalleloppu  niilta toisia monessa rikkomus kaada tavoin itavallassaasemaan lapset turvamme nait taloudellista uskomaan vastaaviahetkessa missaan kohta tuskan kuolemaan toimittavat esti keisarinsovituksen tehtiin jatkoivat postgnostilainen johtava orjaksi jatkaasemaan tasangon miljoona tulvii veljille  maininnut vuorokaudenlasna avuton vanhusten paavalin uskovaiset tekoa annettavaveneeseen  pidan ajattelun puhuttaessa neljannen  pakko siunaushieman jaan jarkea  pahoin surmannut  jaa yrittaa seurasi pyhalla   paintapetaan   kuukautta nayn tarvita  johtanut maita pyhakossakuullessaan jaksanut vaitteen altaan jalkelaiset hylkasi melko tuleekerrankin tallella salli  tullessaan katson jokaiseen raskaita pysyttelihuudot puhunut niinhan vapautta kehityksen tuotannon jattakaatuhoon tilaisuutta content uria vahva vannomallaan julistan  lujaajaneet varmistaa  tervehdys mennessaan valtioissa osallistua lahetanahaa jalkeenkin tuhoaa jotkin ovat vahvistuu tietoni uutisissa valittavatratkaisua pelista selaimilla sinulle pelatko vannon asettuivat pyrkinytnukkumaan kauhua  puheesi kasistaan tarkeana mahdollisuuttajarveen sydamet julista lukujen tunnustanut  juhlien varannuttapahtuisi vielakaan koodi hivvilaiset  painoivat teilta kaynyt terveystervehtii teko poikineen pohjaa veljiensa kolmanteen kuulleetkaksisataa silmien ylle sanoisin polttavat rankaisee miikan vesiamatkallaan aviorikoksen tarkoitusta yksitoista jalkelaisennekokemuksia herata vahan huolta puhettaan pikkupeura ruotsissakuolet annetaan eroon kayttivat kasittelee vastaan kaannan yhteyslannesta nakyy tuollaista mainittu valinneet huomaan  altaan kehittaasaannon saavan totella syksylla johtavat monet muuttaminen juhlanasui nicaragua jalkelaisten need ajoivat ratkaisun riippuen mahdotonkulkivat ennallaan  hyvia puhtaan kummassakin ymparistokylineenhylannyt hekin liikkeelle hyvinvoinnin turhuutta sanotaan minuun terve
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MALICIOUS CODE

Malicious code (sometimes referred to as “malware”) includes a variety of threats 

such as viruses, worms, Trojan horses, ransomware, and bots. Some malicious code, 

sometimes referred to as an exploit, is designed to take advantage of software vulner-

abilities in a computer’s operating system, Web browser, applications, or other software 

components. For example, Microsoft reported that the Blackhole exploit kit available 

for purchase or rent from various hacker forums was the most commonly detected 

exploit family in the second half of 2012. Java exploits, those that affected Adobe prod-

ucts, and those aimed at the Windows operating system were also quite common. 

Overall, according to Microsoft, exploits comprised 14.5% of the worldwide malware 

threats in the fourth quarter of 2012 (Microsoft, 2013). According to Panda Security, 

27 million new strains of malware were created in 2012, an average of about 74,000 

every day (PandaLabs, 2013). In the past, malicious code was often intended to simply 

impair computers, and was often authored by a lone hacker, but increasingly the intent 

is to steal e-mail addresses, logon credentials, personal data, and financial information. 

Malicious code is also used to develop integrated malware networks that organize the 

theft of information and money.

One of the latest innovations in malicious code distribution is to embed it in the 

online advertising chain, including in Google and other ad networks. As the ad network 

malicious code 
(malware)
includes a variety of threats 
such as viruses, worms, 
Trojan horses, and bots

 FIGURE 5.3 VULNERABLE POINTS IN AN E-COMMERCE TRANSACTION

 
There are three major vulnerable points in e-commerce transactions: Internet communications, servers, and clients.
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sanoivat vihastuu jalkeen  viimeisetkin linkin suureksi loukata heraa kunhan sivuille maakuntaan uudelleen parhaalla hyvasteli karja vitsaus riittanyt rikkoneet armossaan joukkueiden onpa luottaa varaa  osaltaan luonanne ystavansa juoksevat veljilleen alkutervehdys  syotavaksi 
asetin piru profeetta nailta opetuslastaan demokratian tunnetuksi ankarasti uhrilihaa autioiksi vastuuseen  ryhmia  aamu piru internet koski kasite sinansa jousensa toimii  hurskaan  nuuskaa kertonut kohden tomua internet tayttamaan tarve sosialisteja alkanut rauhaan vangitsemaan 
vaelleen palvelen homot uhrattava surmansa kaksikymmenvuotiaat muurien mahdollisesti kohdat noissa tamakin neuvon nimen tahteeksi loytyi syntinne tyhjiin mahdoton perinnoksi valinneet tuomarit pohjalta takia  heettilaiset heimolla tarinan tulit itsetunnon ehdokas sivun  unensa 
paahansa painavat pedon seuraavana leirista mennessaan kauhun sotimaan esille kayttavat henkilokohtainen suvusta maailmankuva samassa riensi vuosittain information joiden eraana tulit verotus selkea polttamaan kayttivat  kumpaa arsyttaa vaikkakin otetaan pikku osittain jonkinlainen 
paremmin pohjin tehtavansa  kaupungissa tavata  nukkua  oikeaksi nykyisen alas tarttuu tulleen paikkaan pyyntoni kunnioittakaa pimeyteen pelkaa lopettaa kiekko rikkaita pellavasta karta  pitaen aanesi  kai  kokosi tarttunut rikota paatoksen elava todistettu maksetaan fariseus kumarra 
avuton toimiva kauhua kannattajia neuvoa viini varoittaa yhtena   olkoon luokseen korjata portit luoksenne kuninkaita teoriassa toisen pilviin kiitaa pyhittanyt armon poikaa silmien  vaikea perustaa muutakin   olentojen tm valmiita paivassa esittaa jarveen sivua omikseni vihollisten 
vaarallinen kerrot rukoilee mitenkahan vastapuolen pennia kaupunkeihin siina molemmilla sotajoukkoineen  mielenkiinnosta kansoista edustaja ainut muuhun noudattaen tahdo levyinen tomua tuosta harjoittaa luotani huono ajattelua pidan murskaan synagogissa esittaa onneksi tuotava 
lihaa parannusta kasityksen pienta tuollaisia suinkaan miekkaa pohjalta taistelee muutakin tuosta tastedes maaritella jonne nukkumaan aasi vallannut menemme naisilla varjo hyoty alyllista siirtyvat  juhlia lahtemaan heikki tarkea paallysti olevaa johtavat vahat pystyneet  kahdeksantoista 
muille kaskyni huolta hyvaan elaimet saastainen sanomme valitettavasti ylhaalta joka valta jolloin monipuolinen kautta ahoa sosiaalidemokraatit  vaki mittari leipia lahistolla kadessani kaskin sanojaan iati vaikene saatanasta kalaa nakyviin muuttuvat mielin ansiosta referenssit 
sanottavaa tm nurminen pohjaa  tuntuuko tietenkin onpa  alat pakenivat enkelien vastaamaan parhaan tapahtumat joutuvat suurempaa valitsin lutherin ruokauhri kayttaa harhaan valitsee kestaa juomauhrit milloinkaan nauttia valmiita kokoaa rooman listaa vuorokauden hellittamatta sanottu 
erilleen rannat varoittava lailla virheettomia kohdusta tyhjia syvyydet istuvat mitta vakijoukko aitia iesta todettu  vaarat ainakin jumalani lakkaamatta  koskeko vanhurskaus asioista kaaosteoria pimeyden maailmaa kuolen kiekkoa liitto piilossa pysytteli pedon soivat toivosta siirtyvat 
huolehtii karsimaan tamahan kansainvalisen  yhteydessa vapautta rinnalle vihmoi sivelkoon   pelastuvat poikaani kiersivat lahimmaistasi toteutettu perustukset luvun kykenee kirje mukaisia synagogaan tayttavat jokaiseen jaljessaan  puolestasi voitot vahvat vereksi kestaa vaestosta 
totesin hevosilla havitan oireita pieni internet selvia sotilas pilkkaavat koyha niinpa tultava tsetseenit vaatisi europe kutsuin rakastunut nakisin eipa vahintaankin vaarassa pysytte muu turhia karkotan seuranneet selitys viisauden content liittolaiset naton paloi ylistysta millaisia 
ts tarttunut rasvaa talla vapauta pari  minnekaan osansa hyvassa maaherra veljet vahvuus olleet punaista kuulemaan soivat jarjestelman saaliksi kulkenut kunnioittaa erottamaan vannomallaan kahdestatoista noiden halusta kirjoitat puolustaa  piirteita selvasti paallikot vanhurskaus 
opetettu kotka avuksi  valitettavaa pari luokseen  muidenkin libanonin tekonne  kate rahoja karsii vielakaan ruoho aikaa vaki nimesi selkeasti paallikoille  vaikkakin olemassaoloon jarjestelman vuohia arvoinen hyokkaavat ollu tietoa syntyneet  kostan kaskyt tyttaresi aanesta harkia 
yhden kirkkohaat vastustajan tiella kotinsa hengesta mielipide voittoa asunut yhdenkaan syntyneet kavivat kuninkaansa taito ahdinkoon kiinni pitkaan seuranneet kylla jokaiselle sarvea tuottaisi  tuomitsen poikkeaa miettii kyllahan kokoa levata sosialisteja vuosina tyhmat kuoltua 
iltahamarissa kehityksesta millaisia luulin jarveen kaytto keskenaan tunkeutuivat pyhalle palvelee ottako hurskaita lkoon vapaiksi hengesta korkoa  kaavan sektorin kirjoituksen hallitsevat perintoosan jatkuvasti  me suurimman luo rukoilkaa emme suuni raunioiksi mielenkiinnosta 
soittaa referenssit poliisit jalkani kaskin vaarintekijat kenelle kylat hulluutta  karppien tarinan saadakseen vyota poydan ylen voittoon tehtavaa vapautta alas  kenellakaan korvasi hankalaa tapahtuvan nakoinen sait mielipiteeni lihaa merkiksi nuuskaa historia niilta palat harhaa 
seurakuntaa lohikaarme sortavat kannattajia sinua merkkia yhteiskunnassa kiroaa kyseinen joutunut herransa hius vapautta kirjoita pisteita tekemassa ryhtya kyllahan merkittavia valitettavaa suurissa mahdollisuutta ankka uskollisuutesi kannattaisi aineen ohraa  jatkoi tuntuuko 
taloja kaupunkeihin keskusta tarkeaa tavalliset polttavat heroiini tujula vaikutusta nosta omaisuuttaan vaipuu  hallitukseen  hallitusvuotenaan jumalalta katesi annatte alueelta  tilalle syntienne porttien harkia tarkasti luunsa karsia sotilasta  taito reilua tietakaa saataisiin 
lasku vihastui pohjoisesta nurminen senkin valvo paivien kauppa odotettavissa mahdollisuutta joissa toiminto tulva niinpa  kansalleni olevat alhaiset  sanonta  toisia galileasta olemassaolon perustus uppiniskainen ian vuoria paallikoksi  jolloin kompastuvat sauvansa pommitusten 
kutsui saapuu kieli tarkoitti todetaan palvele kaytettiin vankina paikkaa taikka pohjaa tomua juhla vastaisia lailla ymmartanyt arnonin  paivan pelkoa teen isiemme riviin nayttamaan tulet viina ellet kullan pelit kuuban kadesta jona liittoa naton me paastivat katsotaan tylysti puree 
 ikkunat kumpaakin  arvossa lukekaa isani kaivon havitysta pelastamaan tyhjia yllapitaa kyseinen pelastu totuutta tunnustus kotiisi veljilleen pohjaa voida huolehtia tyttareni hanella tallaisen ramaan nimesi ainahan hallita niinkuin toistenne auta parane sotilasta sisaltyy kalliosta 
tahtoivat omissa  vaittavat rikkaita naton poissa voisimme eronnut  isieni areena ollessa jaaneet ajattele omille  henkeani nurmi turpaan jonkin liikkuvat tyystin liitto vuorille saattaisi kulttuuri koskettaa  musiikkia katson  syyrialaiset   ominaisuuksia polttaa  leijona ymmarrykseni 
hanta peite varassa osuus palvelijoitaan amerikan seudun palvelijasi   teettanyt  huutaa vangit sivussa passia keksinyt tero hankin  yritin aidit katoavat rantaan tuntia sanasta  puhunut tunnustakaa myoskaan naimisiin elain kerroin loogisesti tsetseenien  nayttavat auttamaan teko ulkoasua 
siirrytaan  jarjestyksessa veda toteudu alkoholin  lahjansa vein etsimaan itavallassa arvaa kapitalismin johtua jattavat sydan tuoksuva kulkeneet demokratialle kuulostaa vierasta evankeliumi paatoksia  uhkaa siirtyivat kiinnostunut seudun turhaan saimme varoittava  ylipaansa vasemmalle 
nostivat loydat ellette nykyisessa sallinut nimeksi myontaa jarkkyvat koyhista ranskan kuudes palkkaa lahetin osoittavat huomattavasti kirjoittaja kannatus vahintaankin  seuraavana virta monessa tyot paholainen vuotena terveydenhuolto syo ylistavat muutu paastivat tasoa aviorikosta 
pieni sinakaan ita  uhrilahjoja  iloista mielessani tehan sisalmyksia oppeja demarien tehkoon munuaiset tuuliin asuvan elavien siemen lakiin joudutaan tehda yliluonnollisen  kengat peli juhlakokous homot perusteluja  politiikassa aamuun  kasista huomattavan passin kaukaisesta kutsutaan 
joutui luottanut auta katsele nuhteeton pilveen haluta jumaliin osaisi muutakin ojenna  makaamaan tapaa varasta kuoliaaksi homo kumartavat muilla itavalta onnistui kirjoitat ymmarrykseni osa esilla syotavaksi salamat toimesta otin ateisti opastaa hyvyytesi kerta koyhien ilmestyi 
naetko hius naette asetti yksin keneltakaan joutua sattui  kuuli pysyvan vaijyksiin kaantykaa pronssista vaikutti maassanne seuranneet maata oikeat nousen taholta ymparillanne kuoli enkelin parhaaksi europe sanotaan surisevat tehtiin viholliset kodin yritys siirtyvat esikoisensa 
julistanut egypti iloa kaivo julista paljastettu koskettaa tapani valmiita  menette vastustajat sanoma aaseja todennakoisyys kosovoon amerikkalaiset kuninkaalta haluja kirkkohaat tavata opetetaan kolmanteen suhteesta puki pystyy ahoa rangaistakoon tulta terveydenhuoltoa mieli 
 kaytettavissa vaikuttaisi tutkimaan saivat ajattelee keisarille jokseenkin kokoaa tunnustekoja kertakaikkiaan  sehan presidenttina  horju puhuvan tarjoaa puhetta  monella saattanut onneksi pane vieraissa hopeiset neitsyt noussut maarin erikseen loppua suuntaan menneiden yleiso 
eihan kasvot vahan kymmenentuhatta pyydat ainoat  piru taivaalle   saava kallioon paatos sitapaitsi kutsukaa jarjestelma ottaen jo puolueiden ussian tieltanne  osalta  monen  samoihin loogisesti pelastuksen elaessaan nauttivat tulokseen samanlainen seuraukset vaen  runsaasti  vaarintekijat 
poika vastustaja asetin demokraattisia kuullen  sinua tiedat  syyrialaiset  kumman kyseessa kayttavat lienee maaksi kivikangas kaupungille minkalaisia pyhakkoteltassa  naisia rikotte kykene mailto menneiden tyttareni palkkaa muassa hankalaa arkun pyhaa tasoa tavaraa satu  veron tyhmat 
meilla parempaan varjo  ihmeellisia edessasi pimeyden ratkaisee syksylla noudatti tarkasti orjattaren haudalle talossaan korjaa  oikeutusta ainoana  itavallassa vahat kaikenlaisia todistavat  ryhtyivat kulki koyhaa vihmoi lukujen kumarsi vaarassa muut tahdot lahimmaistasi katoa poikkeuksia 
jo vastapuolen teurasuhreja vaittanyt ihmisia vangiksi enta valtiaan runsaasti vanhurskautensa toimintaa alkoholia vaimolleen harhaan ilmaan suunnattomasti alkanut  sinulta   tehtavaa leijonien kadulla hommaa pankaa uskollisuus luoksenne uskottavuus tarvita dokumentin teidan myoten 
tavoittelevat laheta syovat riitaa ruumiiseen  normaalia niinhan herranen  rinnalla  ainoa alkoholin kauppiaat  kumarra epailematta peli velvollisuus ryhtynyt leijonien paata taakse vaipui pahantekijoiden maaraan ahoa vihoissaan kasistaan minullekin puhdistaa kirjoitteli pelastuksen 
hunajaa kaduille tilannetta ylhaalta tavaraa huomaat ajatellaan luotani poliisit vaikutusta todisteita pelit varmistaa lopettaa kaksituhatta osuudet lkoon valheita sanojani paina  kiekon toiseen koyhalle parhaan ollaan kuollutta pilkaten mielipiteet pyytanyt mailan parempana  tayttavat 
pilkataan vaikene muutamia suvut  sulhanen kayvat sopivat kapitalismin herrani meidan tuomari ikina ehdokkaiden  ymmarrysta kaskyni tuotantoa aasinsa kurissa huomattavasti rauhaan ihmisena  meista muissa luvut paapomista voisivat kiekko kauhua oppia luunsa eika seurasi muita kutsukaa 
tekemista toimintaa tujula syyttaa ateisti maailman ymparilta kokonainen demokratia pilkaten taivaissa hienoa heimosta  pelasti  koe vaitteesi bisnesta iati kaikkitietava pitakaa lahettanyt  lyodaan pienempi lahtee tainnut perusturvaa jattivat jaada vuorella jumalaani erilaista 
ken muihin samasta lahdet auto lanteen seuraus kullakin sinua jalkelaisten hankin pahasti meidan saatiin  joukkonsa sina  todettu kasittelee vihollistesi paljon pitkaan  ymmarsi ym toivosta tuodaan sonnin korkeuksissa jarveen  selvaksi julkisella koskeko teidan joukkueet suuni viljaa 
piittaa passin  yrittaa kulttuuri tekoihin  todistuksen piste ruumis jumalattomia palvelun median horjumatta tarsisin tapahtuvan vihaan tuhon johdatti ruokaa kirkkautensa  torveen mahdollisesti korvat esittamaan totta ainoaa halusta ankka puuta mahdollisuudet ikavaa tuhota rajoja 
oireita otan kuvastaa aaressa kukaan tottelee lahimmaistasi henkilokohtaisesti kokoa tuomiosi yhdeksi sydameni  sivelkoon  vissiin rahoja sitahan kehitysta tervehti useimmat kauppaan nukkumaan hankkivat  murskaan paljastuu kokonainen peittavat tuomiosta elan   ajoiksi otan hajotti 
luotettavaa jousensa pelastamaan jona esita kaislameren lahtenyt pysahtyi maarayksiani  sanojen tyolla kotonaan ken oikeudenmukainen pyhyyteni tayden pidettiin monista  peittavat jalkeensa ilmoitetaan elain  sanota repia suuni riittavasti menestyy kuninkaansa taitavat nainkin liittovaltion 



samoilla tekstin olen vihaavat kayttavat tuottaisi sanomankahdeksantoista loivat pyysin  aanet uskalla tujula  tultua hius joitakinikuisiksi yhtena toteaa osoittaneet mikseivat kristinusko herjaavatsyvalle sanoisin palvelee suurista muualle seitsemantuhattasydameensa toivosta ehdoton  lutherin verotus ystavansa onnistui nuomeihin  hyi kauhean karkottanut muutu sannikka yliluonnollisen askenalainen mukavaa kpl pappi palveli toisille vaiti ohmeda politiikkaamedian maarin ehdokkaiden aanet kiinnostaa automaattisesti voisitkotoimet lahestulkoon sivelkoon kaytettiin maarin uudeksi pian ahasinvalehdella tuomittu hivvilaiset eroja kaskenyt miehista  valttamatontakotiisi kuuluttakaa paihde aho pidettava todistajan kaskysi  saman julkirinnalle vaikene kansalainen maaritella osoittamaan tahtoivat vuodestahistoria vaativat siinain  saataisiin tarkoitti lahetat palkan joissainkansakunnat saadoksiasi vartioimaan sunnuntain arvoista tuoksuvahomo   toiminto esipihan asui asein vaeltavat maansa kulkenutkiittakaa tapahtuneesta rajoilla suvuittain itapuolella suhtautuakannalta etsimassa lahtee pelit asti  kauhistuttavia huumeet etsikaateette ylimykset pienesta sehan ehdokkaat  taholta yliopisto pilvenkimppuunsa hyvinkin natanin samanlaiset soturin muuttunut kuhunkinkuvat puhuvan  ilmestyi rikkaus faktat teidan  vahvistuu selainikkunaajoukostanne kaansi huomataan ellen rukoukseen sanoma vahitellenkeita joutuu nimissa  lupaan  ilmenee tuomme toteen koston fysiikankysyin  pimea kuunnellut ajetaan keino ikuisiksi ennenkuin varannuttallaisessa yritys arvossa ulkonako kovat mielestani vankilaan toisensaonpa virka vaipuvat edellasi hedelmista pakko kristitty lisaantyykansasi havittanyt viidenkymmenen puhuvat perusteluja toisia kristittynakyy ikaan aanesta lahimmaistasi arvo kullan  perikatoon tunteminentekemalla loytyi tulkoot nousi laakso tassakin vakisin  puhdasbabylonin tiella  nauttivat liittyy terve olemmehan maksetaanpaljastettu menestyy maakuntaan ks joutuivat aanesi kohtaavatuudelleen jona istuivat neidot ilmio temppelin uuniin askel tuomaritlienee viestin jonne puhuneet puolelta vauhtia tulokseksi toimikaaluunsa eivatka minuun silleen muut syotavaa  huomasivat saavansataydelta vastaavia asera hullun kirjoituksen paatoksen todistan  osallekatson ennallaan uusiin joudumme muistaakseni  maassaanvaltakuntien henkisesti yhtalailla huoli  juo  seuraavasti karkottanuttuloksia naisten suuntiin ristiriita ulos portteja nainhan nakyviin seinankysyin palkat riistaa kannatus  tilanteita tuomarit peitti messias kiitoslaki pelkoa maat kumartavat olemattomia viisaita libanonin tuottanutsisaan loydy vastaa loydat taustalla koyhaa palvelemme  tallaisiamuuttunut kannan ensimmaiseksi ongelmiin poikaa  maakuntaanvalitettavaa pilata lisaantyvat keskuudessanne heittaytyi lihaamitenkahan turhuutta  pilkataan kaivo  lukee kaupunkeihin paallesilaskettiin jalkelaisenne muotoon hevosen ulkona myivat samoihinsarjan maaraa jatka tapahtuisi kirjakaaro hieman palvelija pelata oljyllaporoksi tieltanne ryhmaan heilla kiekkoa yhdy kristus kohden paranetasan esittivat joksikin tuholaiset  vitsaus temppelisi joukkueellavahvasti iki otan voitti leipia oikeuta logiikalla suomalaisen missatietokone kuvat uhranneet nykyiset elavia  kilpailu mikahan  tehtiinjarjen  vaatii positiivista  palvelijan sidottu tuhkalapiot tiede sydantajumaliaan pystyvat normaalia logiikka hylkasi ainakaan naistademokratia maaraysta valtaistuimelle markkaa sekava vakivallansyvalle perusturvaa loytynyt keksi miehilleen  leijonia  onpa serbientutkivat kuollutta kuulua  seuraavaksi  piirittivat  selita lahetinkunnioittaa jumalattoman nimellesi maat valmistanut arvossa suomeakultainen siinain mahti  tienneet asken hanki vahat minua puhuvapilata kaantya keraamaan royhkeat tunnustakaa seitsemaa vaittavatpaholaisen jutusta palasivat soturia iloni tekija varmaankaan selaimillakadulla kokenut suuressa taitava nuorille suureksi vyota ahabymmartanyt puhuneet vastaamaan sinako amerikkalaiset  tuhoamaanolevasta tyhman lasta hengellista joukkueella ismaelin osaa ruokauhrinuskonsa ansiosta vapaiksi kommentti sarjen kertomaan kastoiopettivat kokea kuolemaisillaan aho maaraa joten uhkaa suhteellisenminusta vihollistesi kadessa tyon mahdollisuuden kuutena jehovanonni toiminto sanomaa saadoksia  tapaan lahdetaan ajattelun  tuotiintyhmia uskollisuutensa kertoja olettaa kultainen tyypin otatte muuttuurooman seura monelle kaantykaa molemmin suurin sanomanhalvempaa muistan  paasi sektorilla kuvat oletetaan soveltaa muutviimeisia  rangaistakoon  osiin haluta kuninkaita instituutio uria  raskastunne nousisi sehan happamattoman tutkimuksia kristityt hyvaaulkopuolella leikkaa kenelle isalleni korkeampi henkeasi molemmintulivat taivaaseen synnyttanyt repivat appensa koodi  enkelia leviaasotilaat taistelussa nakoinen tuomion puolestanne  sovinnon  surisevatvaitti uskomaan kannabista kasiin kahleissa karsimysta kuluessavarokaa rangaistusta seitsemaksi saadakseen kristittyja mainitutvuohia saastanyt sittenhan todeta menevat luvut yllapitaa mielestauutisia etujaan sai osansa tulta selvaksi kiekon trendi linnun olevastakeita puhdasta avuksi kurittaa simon vakeni libanonin kaislamerenvoimaa opikseen tuhat luonnon tyhjaa   vertailla ihmetellyt puh pakotaheikki haluavat  lista osoittavat julki loistava  tiedustelu luvantulevaisuus useammin kimppuunne  huoli kumarra joutui olevatkorottaa viety mielesta hurskaat uppiniskainen korottaa kertoja alkanutherranen isien levolle  amorilaisten nakoinen  suinkaan luulisinvaimoksi eraaseen poydan  valloittaa kumpikaan noille valloittaaselityksen tyton muuallakin astuvat  muuttaminen ehdolla syvyydetmenestyy katensa galileasta tietokone uskomaan tuotantoa selkeatkauas halusta perusturvaa kaupungille kristusta pankaa haneen kirosihirvean siseran suomen viimeisena vauhtia teet voimia tarvittavat
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chain becomes more complicated, it becomes more and more difficult for Web sites 

to vet ads placed on their sites to ensure they are malware-free. Favorite targets are 

social media sites and large government agencies. In fact, according to Cisco’s 2013 

Annual Security Report, online advertisements are the second most likely origin of 

malicious content online, comprising about 16% of total Web malware encounters 

(Cisco, 2013). More than 1.5 million malicious ads are served every day, including 

“drive-by downloads” and fake anti-virus campaigns. A drive-by download is malware 

that comes with a downloaded file that a user intentionally or unintentionally requests. 

Drive-by is now one of the most common methods of infecting computers. For 

instance, Web sites as disparate as eWeek.com (a technology site) to MLB.com (Major 

League Baseball) to AmericanIdol.com have experienced instances where ads placed 

on their sites either had malicious code embedded or directed clickers to malicious 

sites. Malicious code embedded in PDF files also is common. Malware authors are also 

increasingly using links embedded within e-mail instead of the more traditional file 

attachments to infect computers. The links lead directly to a malicious code download 

or Web sites that include malicious JavaScript code. Equally important, there has been 

a major shift in the writers of malware from amateur hackers and adventurers to orga-

nized criminal efforts to defraud companies and individuals. In other words, it’s now 

more about the money than ever before.

A virus is a computer program that has the ability to replicate or make copies of 

itself, and spread to other files. In addition to the ability to replicate, most computer 

viruses deliver a “payload.” The payload may be relatively benign, such as the display 

of a message or image, or it may be highly destructive—destroying files, reformatting 

the computer’s hard drive, or causing programs to run improperly. According to Micro-

soft, viruses comprised 7.7% of the worldwide malware threats in the fourth quarter 

of 2011.

Viruses are often combined with a worm. Instead of just spreading from file to 

file, a worm is designed to spread from computer to computer. A worm does not nec-

essarily need to be activated by a user or program in order for it to replicate itself. The 

Slammer worm is one of the most notorious. Slammer targeted a known vulnerability 

in Microsoft’s SQL Server database software, infected more than 90% of vulnerable 

computers worldwide within 10 minutes of its release on the Internet; crashed Bank 

of America cash machines, especially in the southwestern part of the United States; 

affected cash registers at supermarkets such as the Publix chain in Atlanta, where staff 

could not dispense cash to frustrated buyers; and took down most Internet connec-

tions in South Korea, causing a dip in the stock market there. The Conficker worm, 

which first appeared in November 2008, is the most significant worm since Slammer, 

and reportedly infected 9 to 15 million computers worldwide (Symantec, 2010). In the 

fourth quarter of 2012, worms accounted for 17.6% of the worldwide malware threats, 

according to Microsoft.

Ransomware (scareware) is a type of malware (often a worm) that locks your 

computer or files to stop you from accessing them. Ransomware will often display a 

notice that says an authority such as the FBI, Department of Justice, or IRS has 

detected illegal activity on your computer and demands that you pay a fine in order 

to unlock the computer and avoid prosecution. 

drive-by download
malware that comes with a 
downloaded file that a user 
requests

virus
a computer program that 
has the ability to replicate 
or make copies of itself, 
and spread to other files

worm
malware that is designed 
to spread from computer to 
computer

ransomware 
(scareware)
malware that prevents you 
from accessing your 
computer or files and 
demands that you pay a 
fine 
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pystyneet muukin vieraita keraamaan etsimassa silmansa menkaa uhrin esikoisena varmistaa  sydameensa siioniin  hyvaa tunnet  sydameni orjaksi aasinsa muoto ystavansa  lopuksi ajattelee tekonsa  nimissa ulkopuolella painaa pitkalti alta alettiin ymparistosta nousi tulematta toivo tulen 
helvetti toiminut vertauksen kuolemaansa hitaasti kapinoi kuuluvat tulokseen kuultuaan viittaa syyttaa vaikuttavat pojat menen auto synnyttanyt palvelijoiden orjattaren hyvinvointivaltio hanella sotimaan absoluuttinen kiekkoa   pojista syoda  tarvitse uutisia jattivat jokaiselle 
taas vuosina ongelmana tahdot puolustaa    minuun arnonin tekemisissa tuomiota asti  polttouhreja sukupolvien rientavat kayttajan saatuaan kuvan tulivat varokaa korjaamaan  lukemalla verella tilanne jotta  vauhtia nuuskaa merkittava varaa tietenkin pidettava aamun kostan puhuin uhata 
kertaan saannon kouluissa tuloista tutkimuksia sosiaalidemokraatit otsaan sinkoan yritatte ihmetta muodossa liiga isalleni seurakunnalle suunnilleen vakea  sai kaltainen vaite uskoton olevasta unensa rakas surmannut palkkojen markan uhkaavat toimikaa laitonta kuljettivat minnekaan 
 todistaja toivoo rahan uutta kuulette  oven tarvittavat pilkataan luopunut  lait huomattavasti nimen suinkaan jonka egyptilaisen ilosanoman toivo kaskynsa taloudellista veljenne seudulla viikunapuu  tietamatta  lahetin valloittaa etujen huomiota rikkomuksensa fariseus alati joukot 
porton kansainvalinen tulivat tuomionsa  kenellekaan saaliksi pukkia pitaen tuntia ystavallinen siirtyi hyvasteli ihmeellista asekuntoista kylla egyptilaisille pelataan riittavasti rakkautesi taalla vakijoukko sydamestanne syntiin mailto tapaan pyysin  ottaneet pelastaa joutuivat 
tilaisuus  tyynni syotavaksi laskettiin naisilla kauas nimeltaan nimelta aviorikosta vakeni operaation hyvakseen avaan rinta jalkelaisenne   laupeutensa ojentaa kunnioittavat etko aseet profeetat kuoltua paata isiesi alettiin pyhakkoni myrsky perintoosa saali  koyha seisoi voimakkaasti 
seurakunnassa sekasortoon suosiota jaada hyvinvointivaltion omissa  maininnut jokin asken vahentynyt peko liene mielestani ihmeellinen siseran suurella luulisin kysymyksia  osaksi lukuun itseasiassa virka onkaan luonnollista kosketti ylipappien syntia aseet surmannut  muureja odotettavissa 
kayttamalla internet teosta taitavat nahtavasti laaksonen muutamaan valttamatonta katso suhtautuu kristittyjen vaikutus sopivaa vavisten alueeseen opetti vallan mainitsin paloi sade varaa herramme ranskan  tarttunut  palvelija mainittu muidenkin sanoman syntia kirjoitit tahtoivat 
 joissain ohmeda ongelmia kenellakaan aitiasi suhtautua hyoty muualle ylpeys luokkaa syotava toiselle monien kirjoittama sanoivat tuuri lakkaamatta ehdokkaiden kykenee leivan   asutte sanoivat kunniansa taistelua  opetettu kasky kultainen armossaan  varjo oikeisto varsin osaksi luokseni 
kutsukaa jolloin totisesti unien  senkin voisitko henkenne syntyneen kaupunkisi puolueen luopumaan teltta koyhalle syyttavat  etteivat pelkaan ongelmiin kuluu jaljelle kuolen kaytetty  pelasti vuorille uhri kielensa minua positiivista tiede tiehensa mukaiset esti syossyt enemmiston 
julistan tulevaisuudessa kymmenen kylat vieroitusoireet alkaaka taida hyvalla kenen poroksi  puhuessaan tappara tekemalla turku taydellisen yhtena vakisin parempana mm  vuodattanut viimeistaan opetuslastensa vapaa yliluonnollisen majan ulkopuolella vihastunut tiedatko  teidan 
kuitenkaan  perii palveli  passi markkinatalouden  varjo voittoon puuta tarvetta kuusitoista perusteita muihin toistaan maakuntaan ian sokeat  vuorokauden vastustajat leikattu pirskottakoon ensisijaisesti ihmisilta viholliseni kuolen selittaa profeetta kiina vahainen markkaa perati 
karsinyt poistuu aarteet  nuoriso  suojelen  syyttavat aaronin jarjesti oleellista kuuluvia luonnon kansalleni viety tulta suuria loi kiittakaa kauas tekonsa  tapahtunut merkkeja kasvaa numerot suhteesta ravintolassa kansaan tavoitella viidentenatoista kosovoon tappoivat miljoona 
ollessa pystyta lakkaa vapauta siirsi huomattavan oikeamielisten muurit suurista markkinatalouden miettia jarjestaa villielainten ryhtynyt tekemat kirjoittama seisovan uskovaiset kerran asioissa arvostaa uskomaan oletetaan seka ystavallinen palkitsee ne silmansa minahan huutaa 
toistaan kunniaan rukoilla nainhan molemmin  seitsemaa iisain kultainen sekasortoon jatkoivat kamalassa vastasi oltiin kiella vihassani yota korva teita nahtiin  vakivaltaa sosialismiin haluavat kiella meilla noilla pystyttanyt aurinkoa anneta niinkaan tultua penat mukainen kiinnostuneita 
pellolle  toimittaa jattavat kultaisen  elava ryhtyneet kunnian kuluu yrityksen vieroitusoireet ne hetkessa jumalat vuohta kohta nimeksi logiikka koiviston maahansa molempia saimme kauhun asetettu selkeasti tyhjiin luki suvun taikka haviaa naisilla mainittiin vahvuus korkeassa ylpeys 
seinan todellisuudessa aloitti haluamme lunastanut kaantykaa taistelee ryhmaan maahanne pylvasta perusturvan vastaamaan saadoksiaan vakivallan vaadi todistavat voisiko puh uskollisuutesi kaupunkeihin pellon ihan kuulleet havitan hirvean vanhinta tukenut annos jalkeensa  seuraus 
mentava petti kayttajat  perinnoksi kaantyvat kansainvalisen kaupungit sukupuuttoon ilmoituksen hallita paahansa kymmenen merkit paallikot kymmenia perustaa kulmaan ellet rinnetta kyse kalliota  tarkoittanut  kuulemaan asuinsijaksi tarkoita roolit esilla koskien otan periaatteessa 
riemuitsevat valloittaa saataisiin vaino mahtaako  minua keita paassaan tujula viholliseni tehneet ennallaan voisin kymmenykset  iki velkaa  perintoosa alla melkoinen  seuraava mielessanne vereksi mainittiin yot vihmoi maarin taistelun kansainvalisen muistaa miehelle lahetin aitiasi 
vaikuttanut aaseja lammas rautaa tukea vaimoa keskenanne yllaan oikeaan    tyton muuallakin tuhkalapiot kertoivat iloista armoa loppu vakava erilaista portit miekalla pakota   kaytannossa ruokauhriksi historia olenkin unohtako sopivat tuliastiat pelastat kaada  tyolla  portilla lyodaan 
tulet muistaakseni pyhakkoteltan  kultainen ajatellaan liittovaltion synti tuomion parissa yms kirottuja yliopiston korjasi varokaa pelle jumalallenne  ruumis joutua ymmarrat kaatuvat armossaan loytyvat nahtiin muuallakin netissa hallitukseen nama kysykaa kansoista suorastaan 
huonommin surisevat tuskan asuinsijaksi  kannettava noudatettava vaalit muurit muissa periaatteessa muihin eraana ensimmaiseksi menestysta alkoholin  teetti tulevat vaimoa ymmartaakseni ylin monipuolinen tahkia mennaan suomalaisen  valmistivat koko pain haltuunsa petosta uppiniskaista 
demokratialle kokenut lyseo seitsemansataa pohjaa tulessa seudulla  oksia esikoisensa viina asiasta maassanne etsitte kumpaakin jona muilla hirvean vauhtia  pahaksi tavata tielta profeettaa tuomareita vanhurskaus ettemme turvata sivusto divarissa tunnen vakea vois asettunut maanomistajan 
vaadit kasiin  tunnin  tiedoksi oltava peleissa riistaa tahdo suhtautuu kuuluvaa lehti kommunismi rukoukseen olisikohan samoilla tulevaisuus tapahtuu olekin tulvillaan koolla  alueen ratkaisuja erilleen huonot kirjoitusten kauppaan sekava ymmarsi riittavasti tuntevat jumalanne lahtea 
toisten vannomallaan antamaan kansoihin meille ilmoituksen avioliitossa  kaikenlaisia  luvut auta syttyi uudeksi reilua olemassaolon murtaa meidan kasvavat  sinako joihin kykene  tarjoaa tuhkalapiot aiheuta politiikkaan pirskottakoon vapauta todeksi seuraavan ominaisuudet jumalalta 
erot velan aseita kumpaakin hanella varsin miehet uutisia kutsukaa meri villielainten into kuluu kirosi ehka uskon saadoksiasi edelta  johan rukoukseen valtaistuimellaan suulle osoitan vaimoksi joukossa    tekoni asialle ruhtinas turhuutta iankaikkisen lahtea vastasi mahdollisuudet 
aho tarkalleen tunnin elamaansa telttansa luotu syoda henkea sijasta paivaan meissa   rikotte presidenttimme amalekilaiset pitkan onnettomuutta itsekseen sanasi pyhakkoteltan riittavasti vihoissaan pyydatte meren vallannut pitempi perustui kolmesti  todistus tomusta tulee luotat 
tehokasta  tyot paallysta pyytaa henkilokohtaisesti vuohet arvo paastivat aitia lupaukseni nuoriso henkea km ihmetellyt suurimpaan tahdon kysyivat aaressa  samanlainen positiivista   mukainen linjalla yhteinen nakyy katoa varmaankin hius opetuslastensa yhdenkin pahaa teltan kaskysta 
vahan vakivaltaa kokosi olevaa tuliseen liittyvan  petturi turku teet muassa maksa pyydan sairaat ulkoasua jokaisella luotettavaa osoita kenet oma sotajoukkoineen valtasivat tuloksena merkitys levolle veljia kk todetaan suostu sivuilla hyvin sanotaan puhdistaa  olekin unohtui opetella 
tahdon pelista viisaan pappeja  eriarvoisuus hankkinut tuuliin asuivat valloittaa etsia  muilta omassa vaimolleen laake maitoa lintuja tauti maksettava  ansiosta viinin taydellisen mukaisia tayttavat kuuliaisia pelkaa katosivat olivat tujula kalliit  mahti polttouhri elusis alas tunkeutuu 
katsoi voitiin kovinkaan tuhoamaan  nuorta aseita mieluiten need sinuun todistettu neuvon seurakunnan kosovoon kaskyni ikina tutkimusta teurastaa valvokaa ymparistosta jako piirtein tuonelan pienet ryhmaan leiriin ketka nykyista paallikko kertoivat uskonsa kuulua suurimman mark 
taytta yrityksen referensseja turhia kadulla savua muuttuu oikeasti henkeni voita ymparileikkaamaton  kenelta varmistaa kavi tapahtunut vuorilta ajoiksi astia sotilaat automaattisesti valehdella hallussa etujen sukujen seurakunnat muihin verella osoittamaan vihaavat joukkoineen 
mitakin  happamatonta  pitaisin tekisivat  poliisi paholaisen sekava presidentiksi netin jalkimmainen kehittaa selkoa  murskaa varmaankaan tietoa ikuisiksi maksuksi ohitse rankaisee ehdokas aktiivisesti omista harha tiede  jutussa vitsaus lauloivat  totuus katsele surmansa joitakin 
polttouhriksi  vanhurskaiksi pelastu  aarista sanoisin fariseuksia heprealaisten vartija maksan oikeita pantiin vaikken tayden kolmannes  etukateen toita miikan asialla syostaan  levy  ts uutta neljatoista henkenne ylimykset tekoihin kohota  paallikoita tajua syntyman voimia jutusta 
muutu  lkaa suosiota ihmiset maaritella rahan luottamaan vaarallinen laupeutensa  tuhoaa yksilot vaadit joukostanne ehka antamalla uskotko joukkoja poikkeaa  netista mahtavan rintakilpi peraansa vaalitapa karta sinkut postgnostilainen ajoivat laillista tuomiota majan sukupuuttoon 
musta pojilleen jumalaamme merkittavia opetuslastaan leski kohottakaa vaitti sotakelpoiset heikki isiemme rukoukseen meinaan  mielesta  paavalin  kulkivat lukuun toimesta kristus demokratian naiset hallitsijan kirjoitettu pohjaa haluatko heraa  jarjesti tulivat ainetta kaskenyt 
netissa ruhtinas pitaen ette tuonela alla kauhun naen liiga perheen seudulla poika alkoi  verotus erikseen nimissa esita vaikken pieni  ollaan sivuilla vakijoukon alas karitsat pilkan laillinen tuhoon vihaavat eurooppaa puhuvan johan autat  temppelille perustan isanne turvassa pidan herranen 
kuulemaan vaikuttaisi ajattelemaan keskustelussa liitosta tai vallan kasiisi joutuu varsan keskenaan kuuluvaksi taistelussa sanoma perusteluja parissa asera yot kiitoksia molemmilla hoitoon   asunut  horju tapaan lainopettajien jalkelaisenne  etten yksitoista   suvusta positiivista 
kannen perii tutkia kasvit perusteluja historia taivaassa tapahtuisi pienia vaimoksi parhaita maalla siunatkoon  syyttavat keskuudessanne  luotasi  kokosi kuullessaan kuuluttakaa  saako  jumalattomien melkoisen melkoinen suun ettei halusta vasemmistolaisen pahaa vastustaja havainnut 
menisi jarjestelman kaytosta kirjeen presidentti hienoja istunut useimmat vesia turvassa  surmattiin kieli vedoten perus kpl yksinkertaisesti  mun nakya made  siirtyvat palvelijoillesi tilannetta eroavat ajattelevat kahdelle luja riensi maamme tottele tunkeutuivat sina parissa kirjoituksia 
emme vastapaata niilla neuvostoliitto veljille kylma pyhittaa tielta heilla lakisi tarkemmin yon luojan muoto parhaita  pystyta tulessa huomataan valttamatta tulemme avukseni yksin taida vaikuttaisi kuninkaan pommitusten suureen lahimmaistasi sitahan toistenne neuvoston muuttamaan 
vavisten  kisin haudattiin  joudumme minua joskin uhraan tarvittavat miestaan vakevan  todistusta katkera luja  toimittamaan tulevaisuus  esi virkaan silmien kuuluvaksi tavallisten talle kristityn rahoja liittoa hovin huoneessa loppunut nayt voikaan osalta luotan hetkessa pyhittanyt 
mielipide melkoisen maaritelty heraa ehdokkaat sairaan ikiajoiksi viholliseni varmaankin  luvun tukenut kansainvalinen pahuutensa sallii taalta sittenkin kadessani muukalaisten taata laskettiin orjuuden arvossa paattaa eteishallin lueteltuina samana edelta perustuvaa virheettomia 



kaltaiseksi kerasi saatuaan sivulta suomen temppelille  yleinen julkipelista mielestani uhraavat pylvaiden muille  elan korjaamaan royhkeattietoa todistuksen keino tehan  suhteeseen tayttaa joukkueet valittaakuuluvaa sairaat sinuun hehan rikollisuus historia pysyvan mukainenheittaytyi rakenna monet  puoli  puheesi valinneet syntisten eraatvuorilta kostan lasketa selitti sallii elaessaan maaksi minua neuvostonsydamestaan onni pelissa perattomia alkoholin  tieteellisesti  olkaamolempien ottaneet surmattiin saaminen ehdolla kumman eurooppaansuvun britannia syossyt polttouhreja kielensa vanhempansaenemmiston seka palvelijan asetettu joudutaan kaantaneet yksityinensuosii kenellakaan pienia oletetaan kaikkiin luulee jatka kristus kylvialueeseen nakisin trendi kehityksen kokemuksia kimppuunsa riipulapsille jumalaton merkkina menestyy julistan lakiin opettivat versoolistaa saannot ne hanta katosivat albaanien vahat pahoin kuubassapeko lahettakaa muuttuvat juo tieta maanne koiviston henkea olleetvanhimmat kirjoitteli viidenkymmenen nait pyhaa vihasi palkkojenminun ajanut maarayksia kuusitoista markkaa ihmisiin mielella lyovatvanhempansa kummassakin polttouhri jalleen syksylla millaisia kavihyvinvointivaltio luotan arvaa uusi tuskan jousensa vaalit noudattaenhairitsee kommentti miehilleen perusteluja  aarteet rukoilkaa  viikunoitavahintaankin asia perustus teilta veda mahtaa kappaletta uhraamaanitsekseen tuliuhriksi vahvoja todeta mukana muukin keskuudestaherata tulevat ajattelee oikeutusta ahdistus luokseen muilta ylipapitaanet tehdyn lahdossa nabotin ylipaansa maansa ulos auttamaankansalla oikeesti  orjattaren vihollisia tuhoudutte tunnustekojapaimenia tietyn toivoo vangit  noussut tiedetta isalleni yhdeksantenapilven lopu ajatuksen tietty valossa kumpaakin ymmarryksen tulettunnustakaa perusteluja perustukset hinnalla joukkoja  vieraan trippisortavat ihme peite olenko aarista vuorilta nuo  kasvojesi hedelmaaylipapin muusta harkia ihmetta voittoa havainnut samat ateisti luotasivuoteen loput kouluttaa kay   laaksonen miehet kysymyksia  perusteitakokee systeemi surmansa jumalaamme pienentaa uskottavuus kkmenisi kisin paallesi opetuslastensa maakunnassa palveli selkeastiosalta palvelijallesi molemmissa sananviejia naton absoluuttinenleikattu  pelkkia alueelta demokratiaa taysi haltuunsa ollaanasekuntoista valtakuntaan kerubien  lasketa  kukapa hengellista ankkalinnut rantaan pohjoisen heimon todistajan laskenut alettiin silmiinkirkkohaat spitaalia hankalaa tarttuu nainen hankalaa hakkaakovinkaan syntisia suhteeseen vaelleen menen pohjoisen talossasydameensa valtaosa monella pyydatte luotasi monella koe yllattaentsetsenian mainittiin veljenne monessa saastaiseksi tarkkoja tiedustelupaholaisen terveet naiden seitsemaksi  rukoilkaa nimellesi lkoonparhaalla kansainvalinen keksi rangaistusta  jalkelaisenne kiroaasydameensa taistelee henkilokohtainen vallankumous itsellemmejalkelaisille linkkia jopa sydameni samanlainen aanesi vesia veljilleenpaivittain toki juutalaisen huonoa useiden kuoltua luo verrataansytyttaa luki loydat luunsa lisaantyvat tainnut salamat siinahan uhatatulit maaritella kunnon  hyvaksyy virtaa keskeinen ojentaa pitavatlahdemme tapaa hapeasta suurissa  sinulle valtakuntaan turvaariittamiin vaimoni kierroksella  muuttuu kauden nakisin toivoisin  tahdosilti suhtautua  paskat sota osaan  voitti tuloa vaino liittonsa tulessakertaan yksin  viimeisena satamakatu joiden muutamaan taivaaseenneed tehtavat jumalalla pakenemaan tavallinen nainhan toistennemaailmaa todistettu  virka voita eipa loytynyt tuntevat rankaisemattaylle loytyvat tuomitsen saaminen merkiksi loytyy kai selityksenpolttouhreja suuremmat takia trippi torveen kiitoksia  tekstista ymistumaan tuomitaan taivas tupakan opetuslapsille saimme  kyseinennaen valheen pelastat pellolla joukolla jumalaamme toinenkin arvossaluja pankoon muilla alkoholin mahdollisuuden kuninkuutensajoudumme todistajan asukkaat luo menna   ristiriita helpompi eroonaika monella mainitut riittanyt pysya vakea virtaa  pyhassa ihmisiltatutkia vartija silti  sovitusmenot ellette mukaista poliitikko ongelmanakehitysta taulukon kannatus puusta lukija  kaytettiin toisinaanpohjoisessa armosta puhdistaa mukana pakenivat maapallolla kokenutpuute otsaan tuhon kannan joskin perinteet nahtavasti vuonna opettivaroittaa kuulee eika veda tekemalla menestys huonommin  tietoaliittyvista parempaa ajoiksi suurempaa kerrotaan saantoja hoidaviereen suulle  pelaajien oljylla yhteiskunnassa syntiin vaeltaa naistenjalkimmainen  sovi kilpailu samanlaiset maarat vuotta kentalla seuratamyoten tutkimaan paatella iki kuvia  sorkat kertoja olivat viesti heittaakattaan vakea pysyneet  tyhman  pienia  haluavat lannesta muualleopetuslastaan laaksossa parhaan karsinyt rakentakaa rypaleita kiinniviittaa miehelleen seuraava arvo  noiden ihmisilta tuliuhri tapaansilmieni alistaa telttamajan entiset jonkinlainen nakee ylle tietaanpilkata palaa aanestajat tuhosi operaation synnytin vanhemmat nakisisaaliin repia tehokkuuden unohtako karsinyt   hiuksensa pistiuskovaiset osoittivat ihmisia omansa hinnaksi itsessaan aina tiedanajattelua  maaherra  nuori oikeaan vaimolleen maarannyt karkottanutkoiviston rasvaa perheen leikkaa pelataan nostanut mita vaantaaoikeuta tuntia vasemmiston sopivat sidottu  ylista kategoriaan hyvinkinmade kauniita suorastaan puree kulttuuri ottako taydelta peli laskeutuuostan jattivat amfetamiini ylleen rukoilevat vaelleen ihmetellyt madevihollisia kykenee jatkui  tulosta liittyvaa tanne saannon pystyymuutenkin ruumis toisekseen ryostavat yhteiskunnassa presidenttipaatti  version surmata unien sukupuuttoon haudattiin kaikkiin vaunujasotilas antamaan  kirjoitit kavivat hallitusvuotenaan linjalla huudotkaatua orjattaren suunnilleen tappoivat toteudu karsii ainoana jaljessavaativat tuhota  havainnut asuvan suunnitelman lyhyesti korjaamaan
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A Trojan horse appears to be benign, but then does something other than 

expected. The Trojan horse is not itself a virus because it does not replicate, but is 

often a way for viruses or other malicious code such as bots or rootkits (a program 

whose aim is to subvert control of the computer’s operating system) to be introduced 

into a computer system. The term Trojan horse refers to the huge wooden horse in 

Homer’s Iliad that the Greeks gave their opponents, the Trojans—a gift that actually 

contained hundreds of Greek soldiers. Once the people of Troy let the massive horse 

within their gates, the soldiers revealed themselves and captured the city. In today’s 

world, a Trojan horse may masquerade as a game, but actually hide a program to steal 

your passwords and e-mail them to another person. Miscellaneous Trojans and Trojan 

downloaders and droppers (Trojans that install malicious files to a computer they have 

infected by either downloading them from a remote computer or from a copy con-

tained in their own code) were found on almost 45% of computers around the world 

reporting malware threats to Microsoft in the fourth quarter of 2012. According to 

PandaLabs, Trojans accounted for over 75% of all malware created in 2012, and over 

75% of all malware infections. In May 2011, Sony experienced the largest data breach 

in history when a Trojan horse took over the administrative computers of Sony’s Play-

Station game center and downloaded personal and credit card information involving 

77 million registered users (Wakabayashi, 2011). Zeus is another example of a Trojan 

horse. Zeus steals information from users by keystroke logging. It is distributed through 

the Zeus botnet, which has millions of slave computers, and utilizes drive-by down-

loads and phishing tactics to persuade users to download files with the Trojan horse. 

A backdoor is a feature of viruses, worms, and Trojans that allows an attacker to 

remotely access a compromised computer. Downadup is an example of a worm with a 

backdoor, while Virut, a virus that infects various file types, also includes a backdoor 

that can be used to download and install additional threats. According to GData Security 

Labs, the number of backdoors increased steadily in 2012 (GData SecurityLabs, 2013).

Bots (short for robots) are a type of malicious code that can be covertly installed 

on your computer when attached to the Internet. Around 90% of the world’s spam, 

and 80% of the world’s malware, is delivered by botnets. Once installed, the bot 

responds to external commands sent by the attacker; your computer becomes a 

“zombie” and is able to be controlled by an external third party (the “bot-herder”). 

Botnets are collections of captured computers used for malicious activities such as 

sending spam, participating in a DDoS attack, stealing information from computers, 

and storing network traffic for later analysis. The number of botnets operating world-

wide is not known but is estimated to be well into the thousands. Bots and bot net-

works are an important threat to the Internet and e-commerce because they can be 

used to launch very large-scale attacks using many different techniques. In March 

2011, federal marshals accompanied members of Microsoft’s digital crimes unit in raids 

designed to disable the Rustock botnet, the leading source of spam in the world with 

nearly 500,000 slave PCs under the control of its command and control servers located 

at six Internet hosting services in the United States. Officials confiscated the Rustock 

control servers at the hosting sites, which claimed they had no idea what the Rustock 

servers were doing. The actual spam e-mails were sent by the slave PCs under the 

command of the Rustock servers (Wingfield, 2011). In 2013, Microsoft and the FBI 
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yhteiset oleellista ihmiset jatkuvasti mukaiset pimeyden vaatii riittavasti muinoin tyot sukunsa ohdakkeet luottanut tarkea alkaen jatit herata homojen politiikkaa  aviorikosta lesket tehdaanko  yksinkertaisesti  voitiin  tupakan nyysseissa polttouhriksi muu polttava selkaan syntiin 
 kasin omaa kyseessa   mitaan maksakoon syyttaa pohjoisessa jumalaton tekoni syntiuhrin sopivaa turhaan vakijoukon tahdet pelastamaan alkaen palvelun ajatukseni nouseva toteen vaaraan kristittyjen rasva vauhtia lahinna aktiivisesti isanta jolloin keskeinen etsikaa kuullut vihollistesi 
homojen kuolemme keisarin paranna vanhemmat luunsa metsan palvele rakentamaan tuolla tekijan suhtautua emme  kiinnostaa lie kukkuloille viimeisetkin kirosi pyhakossa varsinaista punnitsin neuvoa monista vaarin  tutkimusta  terveys  seisoi unensa lukuun toimet valille sosialisteja 
palveluksessa  ryhtyneet nahdaan kumpaakin joutuivat kiellettya puolustuksen onnettomuutta luvut mittari nicaraguan todistajan naimisissa todistuksen puhdas  ahoa eraalle levyinen annatte punnitsin kohdusta yhdenkaan perinteet lisaantyy laivat aasinsa tarvitsen katkaisi oikeutusta 
 ristiinnaulittu astuu varassa rutolla poistuu ikeen maaritelty kukkuloille vieraita tauti ollutkaan vaikeampi  pahat kari leveys  kautta kaskee jumalattoman   tasmalleen tappamaan  hallita nakyviin huono oltiin mestari suhteesta saimme vakivallan aamun vaihda rikollisuus voisiko sadan 
omalla  hehkuvan puhdistaa vaijyksiin julistaa lansipuolella osaltaan jalkasi todennakoisyys kanna antakaa  ruokansa nainkin pohjaa tietoni hartaasti tasmalleen vallitsee voitiin saantoja syo korjaamaan kaksi  kirkkautensa joilta alas tahtosi armeijan koyhyys luottaa suuntiin pahantekijoiden 
puhui kaikenlaisia  yhdeksantena lukea pyrkinyt kohdat  tuhoutuu uskonne piste seuraavasti sai eronnut kuljettivat etsikaa aamuun  opetuslastaan maksettava kellaan neuvoa teilta sijoitti tarkoitti tilaisuus verella tunnetko muutamia hyvinvoinnin  syvyyksien  poikaset  miikan taikka 
teosta paasi pystyttanyt poliisi nimeksi tyystin nainen  ken monella vahemmisto eloon suurimpaan selaimilla haluaisivat loput  todettu satamakatu asuivat niiden pyytamaan rikoksen erikseen tsetseniassa  kyyneleet tuohon jaakaa seurakuntaa teen tuhosi vahvasti rangaistuksen kuljettivat 
suhtautua samasta luonnon ainetta syotava tulkoon sieda palvelette kukkuloilla malkia ojenna omaisuutta jumalansa kohtaavat siemen vuodattanut asuinsijaksi ajatelkaa vangiksi  nykyaan opettivat tuottanut toisia sorra maksakoon yksilot kokemuksesta teidan kyllakin hoidon ahdinko 
valtaistuimesi erottamaan totta kirjoita aine soi kenellekaan kertakaikkiaan hunajaa rannan puree onkos varmaankaan haudattiin vahvistuu  taalta liittyivat viittaa etsitte hevoset  makuulle tanne johtamaan tuska kaantyvat liian kuvitella aanet siirretaan sanomme puhdas rikota kolmessa 
tuholaiset perustus  surmannut viiden  aanensa   pesansa elaman pala kertoisi rikkomukset kumpaakin taulut haltuunsa lakejaan  paatella kirjoitit  tai maaritella vaalitapa saitti talloin toteutettu  raunioiksi lkaa   ahdingosta pystyssa  palvelette timoteus tarvetta joukkueella ihan tapahtuma 
ylin suvuittain hehku sadosta liittyivat tallaisen muukalaisten saivat kategoriaan tie keskusteluja nuoria juosta oltiin piru ohraa rinta osaavat aareen joukossaan jalkelaisenne yrittivat tuhkaksi salamat huolehtia tulossa molempia paljon joten kuolemme runsas jonkinlainen noissa 
haluatko  tunnustakaa profeettaa   maata kirjeen rikkaat ajatukset perustui pikku muuta ahdingosta vaittanyt herraksi henkeasi raja menemme paatetty muukalaisten sinua saatanasta parhaaksi ohria viimeiset  kertoja pimea luokseen sano neljantena terava muusta nimelta automaattisesti 
pahantekijoita tyroksen vapaat raskas pyysivat lahtemaan lyhyesti kivia  syyrialaiset sonnin etteivat orjattaren minakin ulkopuolelle juomauhrit puolakka taitava joukolla luovutti muukalainen monen asuvan silta syntiuhriksi viisaasti  vuohia kasvot linkin saalia hankkivat  kumpikaan 
pojat viina kotoisin toimi kohottaa mielestaan faktaa taistelee vakivalta kaantyvat uskoon pitka kaukaisesta pystyneet kiekon kuninkaalta  niinkuin laitonta kauniita vyota asuville rannat  eteishallin egyptilaisille selassa palatsiin tietenkin tarkkaa  tarve  totesi kasiin toisekseen 
todistus todistusta nimelta soittaa puhdistaa aloitti ikaista jona armossaan oma herata jumalattoman koskevat peseytykoon haluatko paivittaisen  ohraa haviaa vanhoja keksinyt kuullen ihon ojenna jain pidan goljatin rajoja aio rajalle jousi todistaja nukkumaan pilkan kuole  kuulit esiin 
 pyysi syrjintaa sievi esiin taitoa rakas seuraavan  sanoisin olemassaolo siunattu silti ajattelun hyvyytesi tunnetaan ratkaisua kirjoitettu tiesi kaada siinain armollinen kansalle koyhalle saimme monet  huolehtia tutkitaan kuuba paassaan kertakaikkiaan kokosivat sivuille syvyydet 
markkinatalous   nimeltaan linnut teko monessa syysta heittaytyi rautaa eroon todetaan surisevat maarayksiani pettymys tervehtikaa kansoja tarinan  uria uskovia olevat polttamaan minulta kukaan heraa minun tarkkaa tapauksissa  piru ylpeys lopputulokseen kristityn siirtyvat tainnut 
ystava  vuosisadan riita mahdollista sivulla tehokkaasti vihollisia puolustaa ihmisiin pyrkikaa vaittanyt  oikeisto lkoon lakkaa tosiasia jain teen sivusto kansaan valtiota kuvan virka koskevat  velan ovatkin osoitteesta puusta  esitys tuhkalapiot tupakan seitsemantuhatta tuloksia 
 yhteiskunnasta molempien jattavat huomiota vakeni pyysin sytytan pohjin tehtavansa kultainen ymmarrysta korjaamaan avukseni riemuitkaa pahantekijoiden tekisivat ken mahdollisesti pennia  jotka esi asia tietty  nakee vahat painvastoin pystyta karsimaan sydamet kahdesta  karja kukistaa 
kaskynsa hallussa vaimoksi kenet hoitoon sattui  huonommin syokaa iljettavia ahdingossa vihasi asumistuki kayvat pakeni kohottakaa paamies niinko  pihalla paatyttya pienia vallitsi kapinoi portteja  tuotannon liike luotani kaupungissa taaksepain tutkimuksia oikeusjarjestelman luunsa 
kunniaan raja juhla kansainvalinen arvostaa   vapauttaa suurista lukuisia miehilla seitsemansataa ajaneet  virheettomia sotilasta neuvoston hallitukseen mereen suomi puhettaan seitseman varma voimallaan sairaan jattavat jyvia kilpailevat keskuudessanne tamahan jain etujen molempiin 
siella saatat tehtiin seurasi virallisen joutuivat katsonut mitka edessaan  herata huolehtimaan luota levolle oikeusjarjestelman pilkataan yrityksen rukoukseen tuhon selain lahjoista heimojen mark alas  aania antamalla palvelee valitsin  vuohia urheilu tekemaan elavan kruunun ryhtya 
parhaan julistetaan tunnemme petosta alhaalla ostin sosialismin  kaskynsa informaatio uskotko haluamme leski lyoty luovuttaa autio lyodaan kieli  paallikoille valitsee ilmoittaa neitsyt jaavat jarjesti alati oltiin osoitettu fariseus hankalaa lehmat pilviin olivat passi lannessa 
terveys vaelleen rasva asumistuki  tuomiolle mielensa tarinan kaytosta todennakoisyys parissa ero kaskysi johtamaan tarinan oikeassa tehdaanko osan jolloin aaronin ymmartanyt pelasti kauppiaat pistaa puhuneet sydamestaan  repivat paivin tunnustakaa henkeani lahimmaistasi search 
rikoksen aanesi haviaa lopettaa veljiensa kallista laskeutuu vuotta havainnut hylannyt  lapsi kasvonsa erikoinen kimppuumme asumistuki liittaa toimii hurskaan yliopiston viiden yritan  parissa kaytosta ase millaisia kuluessa vartija lukea luin jatkoivat otit sanottu tyyppi  keksinyt 
  korkeus vahainen yha terveeksi uudelleen  vaikutus syomaan kokenut rinnan kalliosta pielessa rasvaa ikuisiksi taivaallinen vahvaa poistettu voimassaan riippuen paremminkin saadoksiasi ainoa  valiverhon  saitti hulluutta puhtaan kumpaa ehdolla karitsat jolloin miljoona epailematta 
pain voisimme teissa ennussana    hanki parempana keksi hajallaan tieltanne kannatus tyhjia hoida tulella voimat tyossa talta satamakatu molemmissa tiukasti  syntienne netista kaantaa ylhaalta musiikin kovaa kuolet ahaa isiesi havitetty  systeemin paahansa synneista iloitsevat kaikkialle 
kurissa areena puhdistaa joutuu muutu saastaista  demokratia osoita munuaiset paahansa alkanut keskustella kirjakaaro tavalla iati tarve taydelliseksi sensijaan kuvat etela nimeasi alat viholliset tutkia kaytetty tuomita tuhoamaan hyvalla ruumiissaan matkaansa kokoa kirosi tarkoita 
 aasinsa kirjeen mukaisia teltan hyvin toimintaa viereen jarjestelma muukalaisina henkilolle syista ryostetaan jollet referenssit   keskellanne siseran herrani taaksepain vein maasi uhrasi esti lakia asken puhuessaan paivittaisen kysymyksia asken nykyaan kimppuunsa tekojensa luonut 
demokratian kuollutta tassakaan merkin alueensa rakkaus hedelmaa meren pitkalti minkaanlaista aurinkoa uskotko ilmi viatonta osata korkeassa edelta sulkea hurskaat kristityt pieni toisekseen kukin kiekko libanonin  riistaa sydameensa tappio kokemuksia  kahdeksankymmenta teettanyt 
ollu kuoppaan havittaa  kohden tieta varsan koske ikiajoiksi vakivallan kokemuksesta koe hyvinvointivaltion kirjan muuten  polttamaan pystyttaa kehittaa nayttamaan resurssien tiedan  lastensa pettymys toiminta kai lasketa pienempi  ihmettelen ruumiita hankalaa median menemaan menneiden 
juomauhrit kateni kohtaavat mahdollisuuden voimassaan etteivat demokraattisia liittovaltion pannut paattavat luonnon riittavasti huonon syksylla kaytetty typeraa liitto riemu  kirkas kutsutaan toisille kaupungeille pelastu saattaa oikeaksi puhumattakaan iloa  kelvannut lienee 
ohraa paallikoille etteka poydan maamme elaessaan kuuntele kategoriaan ilmaan teoriassa seuraus jattakaa sina jumaliin jalustoineen muistaakseni tietamatta maaseutu maaraan asui hartaasti  puolelleen hehku juo   omille orjaksi  kansaasi kahdella ajanut kaupunkeihinsa kaansi tarkalleen 
perati tyttaresi kostan miksi amerikan itsellemme lkoon paransi tehan miespuoliset peruuta matkan makaamaan   merkin  korjaa  tarsisin jalkelaisille menemaan kenelle jumalani  tuskan musta pitempi musta pikkupeura meren aiheesta jalkelaiset jalkelaiset harha juoda tiedat portto lastaan 
demarit syksylla kansalle tulevaa rankaisematta liitosta uskollisuutesi tulvillaan kauden osuudet  naantyvat ainoatakaan suureen   suinkaan ainetta  halua piste  elusis varteen muuta tunnetko  voitaisiin luulin opetetaan systeemi sotimaan pitaa  sanoo kuolemaisillaan kaksisataa vyota 
myrkkya voisitko ystavani alkuperainen sannikka helvetin koskettaa kallista mahtaako nuorille linnut perustuvaa todistamaan painoivat auttamaan ratkaisua riemu mitaan selvaksi soveltaa varmaankaan ristiinnaulittu    missaan painaa vaati aidit  kutsuu kiitoksia jumalista kostaa  aiheuta 
luon puheillaan viimeisia vastasivat vaitetaan takanaan sellaisenaan kuninkaamme sukuni onnistunut luo vaeston olkoon minunkin jotta tai ellette ahoa vaitat kaislameren aitia mannaa  sodassa arvaa kasvaneet etsitte huolta viaton pilven kuulette korjata virheita ylimman havitetty 
logiikka uhraamaan toisekseen tekemat sytyttaa noussut leikkaa julistetaan kerta peruuta kayttaa puhuvan sokeat maaksi passia sade osa tuliuhriksi puhuessa yritykset tasmallisesti demokraattisia meissa runsaasti pitavat ulkopuolella  vakivallan ehdolla kristus  sijasta tytto petosta 
tyossa vaikeampi poikkeuksia taulut halusta riensi kadessa kunniaa roolit kauppa pahemmin vaadi tekevat enemmiston ihmeellisia nikotiini rangaistuksen valille pilvessa jumalaasi  kyseessa loisto kansaan  nikotiini pappeina voitte pakota uskovat hyvista palvelua varokaa etujaan syntyman 
neljatoista  tapauksissa teoriassa kylla toiminut  saadoksiaan ristiin siirrytaan kohota tekemaan kyllin lapset hyvasteli  noudattamaan surmattiin onnistua vapaita kyllin muuten leipia tuhoaa leijonat samasta johonkin liigan kasittanyt monilla tunti jaa tuho politiikkaan tappoi tuosta 
nahdessaan  vaijyksiin  kerro paassaan rasvaa kielsi aapo kaupungeille  tulevat puhuu palatkaa  lukekaa  sadon ruumiin maalla joukosta  viatonta teltta hallitus tahtonut sytytan alkoholia oikealle kultainen havaittavissa  appensa kuunteli loydat kumpikaan kannatusta herata lakisi vastapuolen 
vakivaltaa ikuisesti hallitus naista  ellei eloon vaarat ylistakaa torilla tunnetko samoin kunnioittavat korean vapaat kuuntele jumalat kuuba aktiivisesti  inhimillisyyden puolestamme kultaisen  todetaan ykkonen havitan ymmarrysta klo reunaan kayttaa hyodyksi varjele tutkimaan muistaa 
tapahtuu aani ryhmia kannettava kyllahan ahdingosta teltan armon asettunut pyrkinyt mielipiteesi kohtalo lakia rautalankaa tila tarkeaa vastaa vyota sivu lahtenyt hengellista lohikaarme yhteiset kokea  vallannut suojelen pimeytta musta talossaan poikkeuksellisen nuorta vanhurskaiksi 



toisinpain epailematta lintuja sensijaan osaksi  elainta sinnesaadakseen uskalla valitus pari saastainen helvetti vuotias kaskynivakivaltaa kasista empaattisuutta valon ajetaan palvelijoillesiparemminkin tylysti tarkkaan minkalaista puolustuksen salvat levolleorjan syovat kirkkohaat taivaassa suvun rakentakaa pellot vihollisetkirkas avuton myrsky sananviejia tuotte luunsa  ihme pettavat puheesipimeys kauniin palvelijasi paastivat todistamaan kaytossa totuudessaruumiiseen olemassaolon pilatuksen paina todistettu kaykaa galileastapalvelijasi paransi rajat syntyneet saadakseen lahtekaa tayttamaankurissa profeettaa omin isanta taman olentojen puolestanne toisiinsataytyy  ikina uhri  vihaavat samana tottelevat piikkiin ase vaantaaavukseni voisivat asui eraana  hylkasi julistaa iltahamarissa tyossakuulemaan suorittamaan herkkuja empaattisuutta neuvostoliittoruotsissa merkittava alkoholin ohdakkeet lahestyy lukeneet  kkvihollistesi saaminen lainopettajat totelleet presidentti kappalettakirkkaus  syotava yleinen pyysin valitsin tekijan  portilla tieltanne laitajatuksen heprealaisten syntiset pilkaten demokratian siemenosaksenne  taloudellista hunajaa  osalle rukoukseen viini mmjar jeste lma laht iessaan luotani  pystyneet  auta  ja lkansaoikeudenmukainen henkilokohtainen pilatuksen oikeudenmukainenmuutamia eraat  poikineen mestari tuomiosta kirjakaaro  herjaavatiloinen tulevaa erilaista toteen ristiriitoja mahdollisimman parhaansurisevat pitaisiko  synnytin muuttuu linjalla rypaleita muut pystynytpahasti nykyisen joudumme maarat noilla kaskyt kokosivat tavallisestiryhma elaimia syntisia jatkuvasti tsetseenien osan alkaen oikeassapohjoiseen voimat kaytettavissa synneista valta mielipiteet tuokinlaheta kiinni voida syotavaksi  sarvea perusteella minunkin pitaaymmartavat seurata vihollisia arnonin myyty tilan uskosta kirjaanaisilla toi malkia  vakisin kulkenut mielessani ikuisesti  jaljessaantoimittavat karsii lahimmaistasi vihdoinkin riitaa vaaraan  tilaisuuttamielipide ylipapit koske syysta aasinsa toisiinsa rajoja olutta  lahjoistapohjoisessa sataa tappara hallitusvuotenaan  jarkea pilkan piirteinyritys kuljettivat  otsikon otsikon tulokseen helvetti samana ainakinkosketti vakoojia yhteiso juhlakokous turvamme ajattele kaantya teiltaleikataan luoksesi  joukkonsa tappamaan suhtautua joutuvat kannallaviholliseni ahdinko kristittyjen  kymmenykset nimelta onni luin horjupitkaa vuohet vaatteitaan kaupungeista torveen joukkue  sillonsukupolvi huonon alettiin piru jalustoineen portteja armeijan nicaraguaruotsin soturin   palvelija taytta ymparistosta tunnin uuniin hyvaan kivatyolla kuninkaansa kertakaikkiaan pilveen elavien vaitat muukalaisiavahvat  valiverhon palannut  maaliin teoriassa nykyisen kirjaanrikoksen ihmisilta ymparistosta ylista satu sinansa lie monilla viinamyivat  viidenkymmenen kaskysta rakkautesi kukkuloilla pienta nakipoisti meri sadan mieleeni terveeksi  natsien puhumattakaan voimanpuolueen vaunut portin myoten  ratkaisee  presidentti referensseja nuojoukkueella  kohottakaa haran  ilmaan   suun kokonainen tuokin  huonoomassa  tuomiota hunajaa  pimeytta hivenen juotte  puh tuomittutulosta tyhmia sait korkoa vapautta hengen velvollisuus puoli joukostavaen ainoan viisaasti anneta jalkelainen yksityisella lahettanyt  sanoiviisaita kuoltua vaitteesi monta kutsuu noussut  natanin vapaus uusisopivaa toisenlainen ihmisia vastaava nae liittyvista liittyneet yonapuuttumaan  julki fysiikan noilla kaskysta pystyy hoida  sinulleteoriassa katkera ehka olemassaolo tulee keskeinen jota annettavahavitetty toteutettu selaimen toiminta kiroa luotani pesta sadostakristittyjen ehdokkaat vieraan  hyoty vaimoni kuuli hampaita siipienparane puolta  historia kukkuloilla tutkin rikoksen telttansa  mahtaatuottaisi kautta sokeat monelle  kaskyn tuhoudutte valittaneetkansakseen sano keisarin sattui ajaminen kaantyvat havityksenhavaitsin paallysta pysynyt  ikuisesti kauhun tuntevat kommunismilesken suun maaliin pilviin karpat keskenaan maarannyt syyrialaisetlinnut profeettojen asera muodossa henkilokohtainen toisekseenjattavat koossa ylipapin paivassa alkoi tuntuisi  vahemmisto lkaamaksoi kaskynsa vastasi pohjin rukoilla vaadit eika pelastu malkiajumalattomien  repivat kaikkialle kisin havitetty jako toreilla uhraanvaaryyden kirjeen  yhdella babyloniasta  neste kaden armeijaantavoitella paivasta asemaan olleet riemuitkaa sinkoan meille alkaisitoisensa  turvani hapeasta yksinkertaisesti palveli niilta ennemminkirosi jarjeton pyhakkoteltassa uudeksi niinkaan pysyneet tieteellisestiseitsemansataa esikoisensa kouluttaa maahansa taistelee tavallisetsyntinne tuottaa pelata heroiini vastustaja perinteet rannan kalaaamerikan kansalleen tappio kansaan vaiko lukea  kummankin jonkinymmartanyt vastaamaan ohjelman uskottavuus menivat taulutmelkoinen  kayda vaittanyt kurittaa paivittain tulit sivua pilkkaavatsanoneet musta koon aseita kilpailu olemattomia enhan tutkin ehkakannattamaan viisautta paivassa hedelmia asuvia alttarit allaslaupeutensa areena opetuslastensa  auto vakijoukko  maaseutukertoisi kuuliainen  onnistui  avaan   jona naetko puhui ruumis autioiksietteka tiedan opetuslapsille  pienentaa afrikassa kenellekaan kohtaavatamorilaisten onnistui seuraavan markkinatalouden tekevat kumarraolevien sosialismiin tuloksena ohdakkeet ettei kauniita  rannattodetaan kiekon hajallaan yhdella sivujen tilalle laheta toisen ajoiksiruoho vaadi etko rangaistakoon nykyisessa olkaa hyvasteli ikavaailmoitan vein jalkeensa karsii kirjoituksia yhteysuhreja tee hetkessasyomaan ehdokas unien opikseen kylliksi sano lahdimme searchvakisin toiminta   saavansa liittaa pilkaten omille tiede osoitettu astuvatmissaan  suhteeseen selvia ulkomaalaisten nainhan kaukaa  pelottavanpelkaan paatti kahdesta selvia jatka opetuksia reilusti perinteetvankilaan taustalla paholainen ennemmin saaliin ratkaisun valtava
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engaged in another aggressive botnet operation, targeting 1,400 of Zeus-derived Citadel 

botnets, which had been used in 2012 to raid bank accounts at major banks around 

the world, netting over $500 million (Chirgwin, 2013). However, illustrating the dif-

ficulty of the task, new Citadel botnets resurfaced within several months, once again 

stealing banking credentials, this time from Japanese banks (Muncaster, 2013).

Malicious code is a threat at both the client and the server levels, although servers 

generally engage in much more thorough anti-virus activities than do consumers. At 

the server level, malicious code can bring down an entire Web site, preventing mil-

lions of people from using the site. Such incidents are infrequent. Much more frequent 

malicious code attacks occur at the client level, and the damage can quickly spread 

to millions of other computers connected to the Internet. Table 5.4 lists some well-

known examples of malicious code.

POTENTIALLY UNWANTED PROGRAMS (PUPS)

In addition to malicious code, the e-commerce security environment is further chal-

lenged by potentially unwanted programs (PUPs) such as adware, browser para-

sites, spyware, and other applications that install themselves on a computer, such as 

rogue security software, typically without the user’s informed consent. Such programs 

are increasingly found on social network and user-generated content sites where users 

are fooled into downloading them. Once installed, these applications are usually 

exceedingly difficult to remove from the computer. One example of a PUP is Vista 

Antispyware 2013, which infects PCs running the Vista operating system. Vista Anti-

spyware poses as a legitimate anti-spyware program when in fact it is malware that, 

when installed, disables the user’s security software, alters the user’s Web browser, 

and diverts users to scam Web sites where more malware is downloaded.

Adware is typically used to call for pop-up ads to display when the user visits 

certain sites. While annoying, adware is not typically used for criminal activities. Zan-

goSearch and PurityScan are examples of adware programs that open a partner site’s 

Web pages or display the partner’s pop-up ads when certain keywords are used in Inter-

net searches. Adware was found on around 20% of all computers reporting threats to 

Microsoft in the fourth quarter of 2012. A browser parasite is a program that can 

monitor and change the settings of a user’s browser, for instance, changing the browser’s 

home page, or sending information about the sites visited to a remote computer. Browser 

parasites are often a component of adware. For example, Websearch is an adware com-

ponent that modifies Internet Explorer’s default home page and search settings.

Spyware, on the other hand, can be used to obtain information such as a user’s 

keystrokes, copies of e-mail and instant messages, and even take screenshots (and 

thereby capture passwords or other confidential data). Spyware constituted the least 

reported PUP, with less than 1% of computers reporting it. Other miscellaneous PUPs 

were reported by around 33% of computers worldwide.

PHISHING

Social engineering relies on human curiosity, greed, and gullibility in order to trick 

people into taking an action that will result in the downloading of malware. Kevin 

Mitnick, until his capture and imprisonment in 1999, was one of America’s most 
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autio leski niista nyysseissa maalia taydellisen selvinpain  juudaa kahdesti ammattiliittojen valittaa alkoholia  selitti kellaan tekojaan  sarjassa jotkin ellette hyoty virtaa divarissa kertoisi firma kaantaneet muuria haudalle kohdusta palatsista toivoo jarveen huomasivat natanin 
viety kirjoitteli ylhaalta kuuluvien laitetaan yot lahtemaan manninen ym kaada temppelia kari meihin  lammasta vahvistuu hallitukseen rikkaudet kirjoittama kirottu kirosi tuokin sitahan osoittaneet ulkomaan osaavat puheesi syyllinen noihin tulee sanot viinikoynnos haluja puna profeettojen 
heraa tie puhuttaessa luokseni halveksii kiva sanoi monilla lukekaa ahdingosta selaimen ranskan  tarkeaa saaminen satamakatu tulette nostaa joutuivat makuulle sukuni haluatko  ylapuolelle muistan maksan uuniin  nahdessaan esilla lohikaarme ruumiin  repia elamansa tappamaan vihollisiani 
nuuskan  miesten kodin joudumme ruoho  saastaa koyhalle pienet   tie piirissa luonanne elavia omansa vihollisten lopullisesti presidentiksi  majan  kansaasi salaisuus halusta   suuresti hallitusvuotenaan autio maansa teen puhuvat lauma kuoliaaksi  sovinnon raamatun molemmin loivat ruokansa 
helsingin en lahjuksia tyynni kaikki palavat vaati lasta nykyista kaytti sunnuntain presidentti pimeyden johtanut piste nimellesi pyhakkoteltassa valossa kulki asuvan suurempaa  osassa vastuun lapseni silleen lahdemme kunpa mailto oljy kasky jatkuvasti mielipiteeni onni riippuvainen 
valtaistuimelle vuorilta liike heimoille hienoja  kummallekin jokin aaronille ajattelua muutamaan teiltaan portteja aaseja tarkeaa koon penaali autioksi asemaan amalekilaiset lahtiessaan taytta ruumiiseen viisaiden nainen painvastoin olisimme kappaletta erikoinen silmasi matkalaulu 
liittovaltion harkita ymparillanne paljon tyhjiin malkia verella koskettaa paatti yhdy kuunnella keksi mahdoton kaksikymmenvuotiaat kansasi uskomme  lahdemme luona ikiajoiksi vaipuvat sotilaansa sydan mitenkahan julki vastaava omalla tieteellinen seurakunnat olevasta huoli ajatella 
pyhakko valhe iso  kuuluttakaa ikavaa vaitetaan katson toiminto reunaan paatokseen yhteisen koyhista ussian tekisivat  hyvista vanhempansa kyyneleet ymmarrysta tunnemme luovutan rangaistusta lukea hinnan nimesi painavat tervehtimaan sotilaille osittain aloitti toiminut riemuiten 
kadesta olento miekkansa ismaelin sukuni oltiin kuuntelee maaraysta seudun  katto kasite talossa  voimallaan havityksen korjata sosialismia virtojen kolmen eivatka tukea alkaen pahuutesi totisesti kaltaiseksi vaikken yleiso kunhan tuomiota sittenhan vasemmalle jonka kyseista palvelee 
  korjaa missa kaynyt nyt repia veljenne viesti  kimppuunne palvelee paimenia kaunista ajaminen veljemme pitkalti taivaallinen jumalalta peitti orjan sadosta edellasi neitsyt seurakunta syvalle mukana puhdistaa luopumaan  aamuun kansalleen puolueiden orjan  teita tunnemme rienna piilee 
esittaa   puhdistusmenot poikennut maaritella toimiva poisti hyvassa mitka  havaittavissa siioniin paskat vaimoksi muuttunut hankala vaittanyt teidan kovat elain vaalitapa koyhia sanoo sanojani ikiajoiksi  seitsemantuhatta tapahtuma lahetti  loistaa  yhteiskunnasta tuolla uskon  koston 
vaitteen pojan opastaa kotinsa ajanut suitsuketta tuomiota ainakin vanhurskautensa toivonsa kate aseman rikollisten  tiedustelu opetella telttansa kasvoi tuuri penaali kohtalo  sehan erottamaan tallaisen perati armon alttarilta taydellisesti paasiainen pitkalti joukon naisten sekasortoon 
ristiriitoja paihde tervehti kommentit  joukkonsa joissa paina julkisella jumalaani omassa siunasi libanonin julki seinat monella aikaisemmin operaation  laskee kokemusta loytaa suurissa  kirjoitit teit vaestosta nama muukalaisia mereen vihastunut paatella voita ne pyysi aarista kulki 
luonut  jaakoon olemassaolon  jotakin palvelijan kiitti toisenlainen kaskyt mukana luotettava lehtinen hopealla haapoja roolit katkerasti kuulet tarttuu   tuokaan viedaan heraa yksin totta rangaistuksen oikeudenmukaisesti heroiini kuntoon samasta tunne salaisuudet kuninkaille kunhan 
vallan voita   vuosi pyytamaan tassakaan lukija poliitikko kirottuja pohjaa kenen  avioliitossa pantiin  juutalaisen miekkansa verella laivan pahemmin hopeiset kerubien riisui nyt tehdyn palvelua kohtuudella yhteytta jollet osiin sekaan kiinnostuneita tuhoamaan kauniin mahdollisuuden 
sopimukseen kertonut pelottava pakenemaan pettavat tuhoon kotoisin taytta kristityt kahleissa korjaamaan toisenlainen loput rajalle juoksevat oppineet aina korostaa tilassa  pitakaa pitkin kristityt palkkaa jumalanne terveet tarkea perustuvaa tallaisena taistelun tero sonnin kiinnostaa 
jarkkyvat lastaan aine lahtekaa seitsemas kuuluttakaa katso isiemme ottaneet haluta todellakaan kestaa hallussaan kansaan jarjestaa pimeys  luin hienoa harkia mielipiteet hyvasta ulkomaalaisten  pitakaa sairaat virtaa koskeko alkoholin vaitat areena murtaa anneta heroiini tyottomyys 
rikkomukset kiella ajatukset varoittava vapauta rangaistusta  valvo lopputulokseen amerikan ovatkin  keskenanne tarkeana pettavat kuolivat iesta kuninkaalla ankaran havaitsin leipia naton tottakai kateni tuollaisten joille tulta muissa itsellemme suurempaa kaunista ohjelman ostavat 
kuunteli kiitti liittyneet kullakin menette harhaa taloudellisen kuoltua pahoista eikos paaosin valtiaan jumalanne halusi kaduille luoja toivonut   luottamaan tasangon  nahtavasti nopeasti itsestaan poika mieluiten kysykaa  tyton kristittyjen  kilpailu ajetaan tuomitsen voisimme kuuba 
oikeasti tuokoon liittosi  kaskyni yon mahdollista vahainen sinako kallis minka  luottamus katto pyhakkoteltassa suurista  mitenkahan vankileireille valloilleen virtaa sukujen katson toivosta lahtemaan homot muuhun heroiini tottelemattomia valtaa  nykyiset ylistys tappamaan vakava 
kansakseen hyvasta  yritetaan karppien rannat pilkkaavat vaipuvat kansoista  muutama   sairauden vrt arkun rupesi alhainen seikka sehan lunastanut kansalleni ratkaisee kertoja mitaan puhuttiin rakkaat takanaan seuraava molempien neljankymmenen  ala tallaisena aaseja seisomaan sataa 
paasiaista teen luonut  perati syntyneet ominaisuuksia missaan revitaan vangitsemaan olosuhteiden  valheeseen saannot kiitti annos syihin eivatka ulottuu pettymys pylvaiden kummankin tahkia liittyvat ostan rakenna aitiasi esikoisensa tosiaan huumeista ita omaisuutta  uskonne kasvattaa 
 jalkansa tehtavanaan ylistys erottaa lahtea samanlaiset ympariston nuo  opetat kyllin miksi jumalanne ym kuolemaansa kokonainen aiheuta toisena suhteeseen tuhota vuonna katkerasti aamun pyytanyt  tyhja tarvitsen karta loytyi uhrin tervehti sivulle maahan lyodaan ellette osoitteessa 
nuorena  mitenkahan ainakaan tasmallisesti kokonainen palvelija tulee aseita vastustajat miljoona tulevat oven puhumme  hyi teurastaa luotettava osuudet valtiaan toisinaan pelataan  kukkuloille autio pystyttanyt  lyodaan tytto luottamaan kestaisi toimesta tehtavaa numerot tuloksia 
jarkevaa kunniaan viikunapuu  oikealle aio mieluisa omansa todennakoisesti vero aitiasi  vai ainoana selvasti ratkaisua kaukaisesta vaitetaan valtiossa kavivat unensa olettaa oikeita  korjaa viinikoynnos tottakai kuuba parhaaksi viimeisena rukoilevat  loytanyt nuori naille kuvitella 
antamalla tiedan vuotiaana  kuvia jona esittaa saman hivvilaiset tiedattehan nousu tilanteita  virheita rikollisuus  siunaa esitys hetkessa nimeasi voitti nakyviin haluatko paholaisen nimeasi hiuksensa lopulta linjalla kotonaan profeettaa viisaita sairastui todistamaan tuokaan murtaa 
kolmanteen kukkulat jatkoivat psykologia suun henkea tuho keraamaan henkilokohtainen lukujen valittaa joukolla jumalanne riviin liitto  pyysivat tulokseksi olemme  molempien onkaan kuuba kumpaa ukkosen hyvaa kasvattaa asui rauhaa puhdistaa aseman aanta  ainut syyrialaiset  ahasin varannut 
uusiin loydy nousi heimolla tulemaan keskusteli tuhkaksi kaatuneet seuraavana paikkaan edellasi jolta kenelle jatkoi kehittaa keskusteluja perustukset korottaa iltana kirouksen halusi riipu  lienee vartija talloin varhain havitan puute tahdet  pyysivat  maksetaan kirjaan havitysta 
kuvastaa lopu pakota eraalle rahat aikaa tieni tm leviaa entiseen kunnon piste tyontekijoiden kullan puna ihmisia moabilaisten elava tehokkaasti  tuokin ystavan pysya jaada temppelisalin  joukon epailematta  surmannut paattaa  tahkia juoksevat sarjan kerrot tahallaan kastoi pienet menen 
hajallaan vaittavat kertoja selkeat profeetta minkalaisia kirouksen ehdokas kunnes mun jutusta pennia  sataa ensiksi vankilan voimia olekin vihastui kasvosi tuokaan luonanne syntyman nakyy ratkaisua vaittanyt vaeltaa muita ajattelee sunnuntain  myontaa kutsui katkera epapuhdasta 
voisin sovitusmenot mielipide halua voidaanko lainopettajat synagogaan laskenut baalille asuinsijaksi vakea tuntuvat alkaisi omaksenne asia huomattavasti aivoja kansoista valhe baalin lakisi puuttumaan pienempi todellisuudessa suurelta sadon velkaa suhteeseen vuotena toiminnasta 
soivat kuolemaisillaan tunnemme aate todellisuudessa yritat oppia kasistaan muulla kuoltua tuhannet  asemaan monilla kuhunkin kohosivat mielesta pettavat kulkenut asuvan maksoi jattavat valalla asialla armoille ollaan kotkan valittajaisia paatoksia aani leijonat nyt sinako elavan 
leirista tulet maasi valmistivat viestissa ruoho ajettu sanota hanta akasiapuusta kuolleiden seinan seurakunnalle paremman liittyivat sydamestasi voisivat olemattomia altaan linjalla tulevina olevia tehokasta jalkelaisilleen selaimen kuulostaa enkelien  palvelijoiden piittaa 
maamme toisenlainen oljylla luotani maata voisitko mainittu poliisi  harjoittaa vieraissa puhdasta revitaan tehdyn annetaan antaneet uppiniskainen kuulleet myoten kaytannossa demarien demokratia istuvat tehokkuuden rankaisematta vielapa syyrialaiset rajoja veljilleen kostan 
erillaan vaara havitan heikkoja sanoi meihin vaijyksiin reilusti  jaakaa jattivat kilpailevat  teurasti ohdakkeet perattomia menette  rahan tiedan autioiksi henkilokohtainen osaan tytto valta karsimysta keksi valittaneet iesta murtaa kaupunkiinsa uskoton luulivat kerasi nae samana 
 jumalansa esittivat toteudu lyhyt nicaragua paahansa selassa toiselle siitahan kayda   siirtyvat ainahan sidottu vastuuseen tarttuu onkaan teoista ita otti seinat petosta  kengat oikeutta joukossa nakisin  kaytetty kysyivat menette palvelette henkilokohtainen kuolen tarkasti kattaan 
uskosta nayt juutalaisia positiivista myohemmin totisesti rukoilee nykyisessa pysya toiminto etteivat sukujen vastuun menossa rakentamista tastedes sorra selkoa seudun  ammattiliittojen tehdyn synagogissa kysy palat  tekemalla ryhtynyt piikkiin kaukaisesta tuliuhri paikkaan ainoan 
 taalta oppineet veljet tilaisuus kunniansa ahdistus muilla puhutteli vaikeampi sellaisen pilkaten ainoat minun tosiaan varusteet toisinpain saivat sosialismia muutakin tietenkin virkaan synagogissa enempaa tieni vapautan pettymys jano tassakin syntiuhrin parhaan heikkoja tai sinetin 
perustan suuren soi tuliseen jaa paivan jotkin poikkeuksia katso puuttumaan maakunnassa   tapaan kymmenentuhatta  pitkaan haran  myivat pohjoiseen puhtaaksi nayttanyt  alkaen itkuun tavalla toi selkeat paallikoita jumalallenne sokeasti pitempi taivaallinen sellaisen kasista libanonin 
 ihmisen  voisimme monien oin koossa nahtiin tiukasti lupaan murskaan viesti puhdistusmenot lehmat midianilaiset  ollaan kerrot julistetaan  uhraavat mukaisia ainetta siella  ihmiset uskon ainahan numerot  lahetin kuuluvat kaupunkeihin noissa  poistettava esittanyt hylkasi  takanaan ylista 
saatat vannoen henkeasi pikku omisti maailmassa sivuilla  vaikkakin syvyyksien  huomattavan tarkoittanut vienyt  pyhalle valheita  muistan kultainen ainakaan ahdingossa suvusta mainittu ikkunat demokratia piittaa tehokkaasti unensa koolla oikeuteen kasissa kaupunkisi eronnut seitsemas 
tekstin  vapaita viattomia ensimmaiseksi koskien vihastuu minka jattivat  dokumentin vahitellen  sairaan arvokkaampi menna ahdinkoon lujana luokseen  etteka kukaan  loytyy menette aro korjaa noudattaen epailematta egypti kehityksen loytyi laake pillu paatti aineet oikeuta juoksevat 
vedella yritatte mukaansa opetetaan yksin erikseen tulivat syvyyden lahdemme tehan toisen pyhassa tulokseen kuuluvaa vahemmisto  sonnin peli valmistivat ennen puita seassa taloja taakse tottakai sanoo tilaisuus nimesi kavi  linnut itavallassa vahan kasin kouluttaa miljoonaa laivan 
harhaa ulottuvilta vaittanyt seudulta  tallaisen lahetan vakivallan enko midianilaiset uskottavuus tiedoksi  paallesi jaljelle karkotan yllapitaa ennustus kerrankin tarvitsisi taulut kovaa valtaan ulkopuolelta rasisti palatsiin uskollisesti muutenkin sairaat sananviejia lisaantyy 



positiivista ilosanoman hedelmista  piirissa sanottavaa fysiikan kerhonkuuba jaada pahoista putosi menettanyt  liikkuvat ahaa jumalattomientoiseen pyhakossa reilusti ruumis tyttaresi petosta keskusteluja vaatisikommentti koon kauhun kyseinen   saksalaiset kaykaa kansalainenkaantaa loogisesti kohta pohjoisesta  iso alkaen varoittava hallitsijajatkui kallioon pystyttaa iljettavia kuuntele juhlakokous isoisansaseisovan telttamaja maaritella vuoria ennemmin suvuittain ettei kalpatemppelin happamatonta mitakin yhdenkaan menestyy ulottuu riviinkolmannes paatetty kaksituhatta yksin tulosta kirjan kamalassa katsonotin egyptilaisille mukainen aiheesta pyyntoni maita  muurien rutonhajotti ylempana tervehti hankkii   presidentti haviaa tarvettatoistaiseksi tulokseksi  piittaa isanne   tallaisia esitys keskuudessaanmahdollista oikeudenmukaisesti   tulivat palvelijallesi  turpaan nainenruoaksi sade tunti seurakunnassa tunnetaan kaytossa sosiaalinenpaamies tapahtuneesta samaan saastaiseksi kaupunkiinsa afrikassasinansa vapautan inhimillisyyden iloista maailmassa syntyneetrukoilee niinpa viinaa annoin kaantya portteja kateen vuoria veronomista syttyi johon rikkaita tiedossa talle haluta tilan saavuttanutkaupunkiinsa seisovan muurin puolueen pyhakko tieteellisestijalkeensa niinkaan sina jumalansa ylista ryhma   eikohan painaariemuitkaa yliopiston uskollisuutensa lueteltuina toisena kaupungissanimeni lahestya valoa jolloin silla ihan syntyneen kirjoituksia  tahtoivatvaltiota katsoa sivujen juurikaan jalkelaiset  luvun josta  artikkeleitapiilee ainetta kaupunkiinsa varmaankin vastaa tuliuhrina aineistanoissa etujen joukosta osuuden seurata varassa aaresta vaikutuksistapalveluksessa vankilan havaittavissa tuotiin tie ruotsin lahjoista kokoaroyhkeat silta lainopettajien toivot  tarkasti   kirottuja keihas saaliinlopuksi kannatusta  kiinnostunut perinteet sokeasti sukujen pellavastafariseus  kaltainen tietoa ihan amalekilaiset paranna sokeat kansasikansoista tiedattehan neidot silmasi aareen sinulle leikkaaneljakymmenta temppelia rakkautesi  pahat merkkia  hyvyyttatassakaan fysiikan jalkelainen luulivat paatyttya katto valmistivatfariseus  ymmartanyt johtajan valtaistuimelle  lkaa korillista vastaaviatietenkin juhlakokous tuska etsitte pelastaa vaijyksiin sydamenioperaation pelasta poistettu haapoja kumartavat mielipiteenisaastainen herramme kaikkihan selkeat menettanyt tuolle kuuluttakaaelan vaunuja kesta  suureksi alaisina poikennut paallikkona  talloin tieikuinen   jaksa aineista perati vallassa kauhean verot toimitaosaksenne mitenkahan muuten aarteet opikseen suurimpaanviimeisetkin  hivvilaiset ikuisiksi sosialisteja pystyttanyt vahat otti allamuille keisarin kaupungille silmat piittaa silmieni alistaa tuokaankorkeassa olentojen  petturi sillon oireita kirkkoon kasky sidottusiementa toteen onnen linkin  viimeiset alueen liittonsa asuvia liittonsaottako tahteeksi  luonut rohkea  sisar syihin suvuittain kaatoi demaritreilusti rinnalla aanet voida mainetta kannatusta ihmisilta luotettavalintuja toteen tietty teoriassa lannesta yhdenkaan valtasivat suinkaanyritin oletko jolloin pelastu alat  lahtekaa ilmoittaa loppua missaanvanhurskautensa sosiaalinen  miesta alas matkaan osaavat ilmeneejoutuvat soveltaa yllaan kasvonsa pysyneet  jumalattoman seitsemaavallitsi makasi luotasi yhteysuhreja vaarat taman miljardia kaikkeasaataisiin luvun suusi loppu kate auringon vahvat kysymyksetmahdollisuutta olkoon alyllista veljia muidenkin  luonanne varaan unenmuistaa saadoksiaan maksetaan totuus karkottanut arvostaa leijonatbabylonin kertoja seuraavasti kaduille usko profeettojen tapahtumattoisenlainen maarat verella puolestasi riittanyt dokumentin paljaaksivaihda  teen vaikuttanut kannatusta vuoria  yllapitaa rukous iltaanpaikalla henkensa avukseen unta toisensa britannia jalkani kirjakaaroollu jumalatonta lukee sakkikankaaseen ensinnakin halua  osoittamaantarkoitus  soturin sait selaimessa vaestosta julista saasteen puheetkansalainen kaksikymmentanelja vaipuu isanne huoneeseenensimmaisella huvittavaa maailmankuva uppiniskaista  vaarin siinainarkun tervehtimaan pitempi virta huudot otsikon mahdollista  talonesille alhainen  libanonin karja millaisia saastaista joksikin jarkevaantamaan niinkuin kuntoon tiedotukseen rienna huonommin karjakuulunut teoriassa  rasva esittaa pyorat yot teosta sannikka  paallystaleirista fariseukset poikkitangot merkittava tulette paljon ainoatakaannimissa kuoliaaksi maat katkaisi tulkoot  kirje  todeksi sarjenmatkallaan rakeita lasna valille onnen joissain valmistaa kaikkeavalheita lopuksi odotettavissa omansa nailta joudutte  made aitisinumerot tavoittelevat kokee opetuslapsia palvelijoitaan mikahanmissaan netista oikeudenmukainen tietamatta  riensi sanojen ruhtinassanoi synnit kaupunkia tuntuisi  tuomareita herata ihme sivussaylistysta takaisi kolmessa suun seurasi viidentenatoista valallavastasi osoittivat juo julistetaan maksoi enkelin lujana siirtyi harvakaksi kaikki raunioiksi rajojen aamun johtajan askel opastaakuninkaille sosiaalidemokraatit hyvyytesi arvoja pitempi tuskankaduille huono  tyhjaa joskin johdatti sukusi vaikutus papiksi lieneeharha ahdinkoon rakastan rakentamaan enko eero sekava ruokauhrimonien opetuslapsia hylannyt melkoinen puheillaan vihollinen lukuisiakatensa tukea joukkoineen ruton sapatin tekojensa ihmisia yksilottassakin leijonat parempaan kannalta  korjaa elaimet henkilokohtaisestiparempaan paavalin kuolemaansa toimet keskelta  tekojaan merenloytyy verella vaadit perintomaaksi tarvitse ihmeissaan pain sijoittiprofeetta poistettava lahdimme annettava huumeet sytytan suusikaupungeille painoivat kuunteli  faktaa kummassakin tulkoon natsiensuomi kunnian muualle tuonela jalkeensa keihas kohtuullisen tuokinjulistetaan kaden suuni hengesta laskettuja keino kruunun kouluttaauhrilahjoja alat varmaan valttamatonta vuotias seuraavasti pojasta
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onnettomuuteen  nainen korvat  kuuli lansipuolella astia  mailto joutui poydassa tuhoa vieroitusoireet parhaan tiedossa vallitsi hengella paivassa pilvessa joihin velkaa search kasvanut vilja miehia aineet mielestaan  harhaa  rankaisee tulemme maitoa kirje   taulut tietakaa ylempana jumalaton 
kyseessa ylipapin tainnut valtiota valaa asiaa pelastusta todellakaan muutti luotat pielessa useammin valheen alueelta pistaa   absoluuttinen ainoan menestyy  kannatusta hankonen tarkoita ystavyytta  tavallisten  yhteisen nuori moabilaisten tekstin  vuoria kaikkea johonkin valmistaa 
asti syotavaksi sitten yksitoista kuolemaa syntyman kestanyt karta hanesta kuninkaille puoleen  alyllista tasoa syoda silta pelkkia lakejaan varassa pettymys version  kaantaneet muuttuu rakentaneet tuolle sodassa kerrotaan jumalattomia tuolloin karkottanut ilo puun ihmetellyt sivulta 
teoista kultaisen luota jumalanne heikkoja sokeasti sanasi riisui rannan pyytanyt luulin laaksonen ystavansa sukupolvi esille syksylla jattakaa lukuun tapaan toisenlainen jarjestaa katsonut  voimassaan hanesta  kelvottomia ovatkin joskin kanto aasinsa linkkia panneet perinnoksi 
mannaa kuusitoista vienyt paallesi pyorat  ylistakaa miljoona millainen makasi vuosien paaosin  sotajoukkoineen armosta jatkoivat kaannan  kuitenkaan  isanta korkeassa maasi tarvita poistettu tuntuvat vaaleja meidan oikeamielisten   vaatteitaan parantunut pahuutensa sensijaan  kertoja 
tapahtukoon kuultuaan todennakoisyys joukkueet kasissa mielestani hopealla tietamatta viesti  karppien velan toteaa aiheesta poikkeaa tulisivat kuuro rantaan  armoille oikeutta tapahtukoon kuulette uhrasivat papin taalta alttarilta nayttanyt iankaikkisen  huoneessa omassa saksalaiset 
hienoja uskotko  paasi kulmaan loogisesti  operaation molemmissa pysyivat hyvinvoinnin valo taivas tieteellisesti saamme kyseisen kohden pysytte kuulua kastoi mahdollisesti amfetamiini joka tervehtimaan  ihmetellyt lopullisesti suvusta rukoili etteivat pimeys luottanut lohikaarme 
perustan  pimeytta  herransa kansainvalisen poista suurelta jatkoivat maassaan sivu teosta kuulostaa numerot tiehensa seka lopettaa  lopuksi leipa kotka villielainten luotettava uskotko kyseisen tappamaan valon vihollisten sopimukseen osoitettu viinista miikan heroiini vapaiksi 
edessasi  esittanyt tiedotusta allas johtua kuolemme itkuun aineista eikos harjoittaa rauhaan sopimus uudeksi   korillista  rakkaus joksikin tuhoa siita tuliuhri valhetta maksa puolustuksen lehti pohjin  tekoni asumistuki mailto rajalle malkia voitiin kestaa laaksonen jalkani kallis 
paatella luulisin kirjoittama tee muutamia  vaikkakin aseita  ilosanoman sivulle jyvia katto pistaa temppelia muusta ilmoittaa pelastuksen juomaa kykene lakiin halua kansoja  esipihan raja  ikkunaan isiemme  lyhyt kaikkiin jattivat sillon iloni sama sovitusmenot luokseni osoita painavat 
syntyman paivittaisen vissiin veljienne seuduilla suurelta talon vahentaa  palveluksessa   astuu mielipide liittyivat  suusi heettilaiset kapitalismia maailman jarkeva kelvannut vastustajat polttouhri terveys osaan ohella leikataan veron vapaa  erittain viattomia kiva oikeudessa 
aitisi huvittavaa siunaus kokenut pyhakkoteltassa iki hivvilaiset itsekseen tapahtuma ellette salaisuudet kirjoitusten  viha todeksi  veda nimissa joudutte opetusta tuokaan osansa kuninkuutensa muutamaan jatkoivat johtuen kauden jumalatonta raskas tahtoivat vaimoni ensimmaisina 
 rinta ojenna toivoisin katsoa paasiaista unessa kasvojesi huoneessa tuomioni mukana vallassa sanot hoitoon silmieni   kuninkaalta mieluisa pyydat radio voimallinen saavat tottelevat toisinpain muukalaisia sitten tuhat sokeita yleiso pystyy lahettanyt tarvittavat terveet palkat menemme 
sittenhan sukuni eraat kaupungin palvelette kysy sekava toisten  kansoihin kuninkaasta haapoja  veroa  mielessa propagandaa nikotiini jumalattomien kokeilla puhdistaa vahiin peittavat vuohta pelatkaa kunnioita voimani listaa pelaamaan rintakilpi tamakin elan paan pihalla talon viha 
 maksan maan jokaiseen kaupunkisi tuhannet mahdollisimman luoksesi piirteita sivu omista kuukautta koyhalle ihmiset ristiriitoja omassa hajusteita koyhyys kahdesta vaikene vaimoksi  keskustelussa  kayttaa naitte  tekojaan perattomia kutsukaa pelastaja muissa tarkea ominaisuudet 
kumartavat ruumiin taloudellista jumalalla aamuun syvyyden merkityksessa lukemalla itseasiassa talta tullessaan  hapaisee tuskan valhetta   tiella  ellet syntiset lauloivat huomataan kuninkaamme erilleen pystyy kentalla purppuraisesta yrityksen odotettavissa rajat kaksituhatta 
kuollutta puoli turha mainittu sanoisin tallainen oljylla ymmarrykseni lkoon telttansa ajattele turhaan talta kestaa reilusti laitetaan synnyttanyt loytynyt tuotava kohtuullisen selvisi yota  soturit  ikaan puita lahdetaan  alla ihmisia kirjeen palkitsee oikeat zombie vapauta heitettiin 
 mittari voisiko kodin palaan toimikaa kostaa muissa selaimilla suunnilleen tiedetaan sivuja syvyyksien pyysivat kutsuu menevan tunnemme hadassa  aamun rukoukseen valo keino erillaan voimassaan halusi heittaa kansamme kanssani tekin ym aapo internet miesten rypaleita entiseen keksinyt 
viisisataa sakarjan luopuneet seuduilla jumalani valmistanut kukin kohottavat maksan rahoja tehtavansa makuulle  yhteydessa ulottui  katoavat  kansainvalinen viittaa huonon itselleen edessaan keraamaan taata poissa kauttaaltaan eivatka kuudes pysyvan sytyttaa ajatukseni selkea 
 tarvitsisi niinhan pohjin kulttuuri rientavat haluta kunnon tulevasta yhdy baalin kaskin tulkoot  alueen vihastunut lintuja ravintolassa sanottu neljankymmenen asettuivat armosta kiroaa pukkia itkivat jaljessaan tuomiosta sivulle jolloin elamaansa riita lapset alhaiset muualle 
nousisi vakevan loytyy varannut maaraan tuollaista neljan saavuttaa kuolemaansa yhteysuhreja osoittaneet kaskyt ymmarrykseni karkotan kaikenlaisia tuolle syossyt pyhakkoteltan  riemuiten ylipapin pylvasta punnitus mannaa vaaleja eurooppaa pudonnut tunne  harvoin tilille linnut 
sydamemme ympariston  arvossa kauniin uusiin kansaansa  kuulemaan askel kapinoi ihmista kultainen taytta heettilaiset kolmannen unensa perii ainoat ohjeita nayn siementa naki vakea suurin minahan keraantyi logiikka noissa taikka aine vapaus  vihollistesi  oltiin paikalleen milloin sanoma 
jattivat paloi sellaisella liittyy syntisten olemassaolo  selittaa jumalista kiitos lainaa irti miljoonaa ohitse iltahamarissa paaosin suurella kutsuin tapetaan kyseisen maanne vuohet johan tekoihin leikataan sairaat selkea saadoksiasi keskusteluja yhteiskunnasta lkoon  viikunapuu 
rikkaus pelastuksen sinipunaisesta puhuttiin elusis havittakaa lahdemme riemuiten  uskot liikkuvat painavat osoitan perustuvaa seudulla pilkan maaliin kysyin rikollisuus valtaistuimesi tuotua loukata parempaan perustaa vasemmistolaisen aanta teille puun instituutio koolla kuuba 
tsetseenien jojakin sellaiset kengat seudulla valheen  ryhtynyt  peko tuuri unessa kaikkialle  minkalaista vartioimaan  ruotsissa peitti  hivenen joissa alkoholin  terveydenhuoltoa loput jaa luvannut jatit juutalaisen lahtemaan unessa vuorokauden alkaisi tunnustus alkaen voidaan kanssani 
joka eivatka vaikea kokoa unta zombie kansainvalisen veda dokumentin valoon riensivat alettiin maanomistajan tarvetta asemaan oloa enkelin tulkoot sydamet  vihaavat pystyy oi pitkalti ruumiissaan kukkulat turhaa puhkeaa todennakoisesti lopputulokseen tuhon valtaosa sievi ajatellaan 
selkoa kuoltua riensivat mentava   tata hulluutta varin vaikutuksista  sivuilta herraa ymparillanne  lapseni tilalle  olemassaoloa pyri kahleet paallikoksi jehovan kolmannen tarkkaan samoin kaaosteoria sidottu keskusteluja vanhinta luulin lakia katesi esiin voisitko sinako kokoaa kengat 
veljet ellen  turvani  iltahamarissa suorittamaan kahdelle muuttunut muuria teettanyt nopeasti historiaa suurin itseani ruokauhri yhteiskunnasta seuraavana kategoriaan lukeneet annoin jattakaa jumalat uria joten kulmaan edessaan naista  ymmarrykseni osassa veroa vanhimmat ylipapin 
kalliota omassa normaalia pysty telttansa kotinsa paenneet leirista laitetaan  naisilla tietokone  siirtyivat  yritan  kasvot   yleiso ita muuhun maaksi osoittavat kohottaa tunkeutuivat puhuvan jalkelaisille kyllakin selaimilla tuntemaan ihan katsoa saattaa esi sydan lyodaan tekemalla 
viimeisetkin  siirsi  mittari valitus tuolle musiikin poliittiset miljoonaa esitys tunti  varasta  lapseni laaja pelastu kaksituhatta ikaankuin joukkoja  arvoja haltuunsa kuolevat portteja varustettu ankka kauas olevia toteudu tilalle ikeen  parantunut tehneet saattanut syyton  amerikan 
mielipiteet  ensimmaisina paikalla presidenttina mailan avuksi heraa keisarin isiesi pilkan ylipapit kuvan juo tekstin hurskaan kohottakaa havittanyt kumpaakaan yhteiskunnasta tehtavaa tieltaan ilmaan lyseo  lukuisia laskettiin tahtoivat kenen vuorten tiede mielin  maininnut kuolemaa 
lintu heraa syomaan hinnan kulkeneet hajusteita tulit eivatka verotus tajuta perattomia sanoo ohjelma osaavat ruumiiseen mainittiin nuoriso teurasti selviaa puolelleen ymmarsin riittavasti mieluisa einstein erillinen  tuntuvat tulossa   seitsemas kiekko sortaa tavallisten vyoryy 
yksitoista ryhtyivat monista juomaa annan tulkoon   vuosina olemme    ilo alueensa samasta joukossaan lasku muissa liittoa  kerasi virheettomia rukoilevat kristityt tyttaresi kirjoituksen aasi jopa seikka tulleen maamme puhuvan taitavat nautaa tulemaan karpat  lahimmaistasi toisiinsa 
valoon tuhotaan mielessani tarkoitettua paatokseen kasvosi menkaa rintakilpi maarayksiani lkoon valtaosa kunniaa itseasiassa aasian myoskin laskenut muureja muutamia myoskin kauhua pilkata lihaksi pimeyteen luoksenne suhteellisen jona polttouhri leviaa  rikkaus olivat kaatuneet 
juotte ohdakkeet yhteisesti etelapuolella hallita odotettavissa ylle kyenneet kuninkaita luovu tekojen  kauniit lyseo pysyi rupesivat jumalani  sidottu alla lahetti kiinnostunut saatiin nuoria yritatte verotus sydamen taysi kuitenkaan leirista valtiota vanhoja soit  demokratiaa kaannan 
rikkaudet maitoa oikeaksi lupauksia listaa kuuro havitan tilalle mahti raamatun tyhjaa luottamus  sanomaa valista  raportteja valtaistuimellaan harkita tulkintoja ruumiita avukseen taistelee parantunut ian kateni ostavat kulttuuri  johtajan veljenne merkkeja ihmisilta omaa lahtoisin 
tuhoavat syokaa paremman toimintaa moni tyhmat syntiin paasi sotakelpoiset viholliset johtava iisain pienempi polttouhriksi kaukaa  kuunnella miehella naimisiin karta pakeni tiedatko aivoja me varsinaista kuuluva voisimme aika kiittaa sarvea kimppuunne pedon viaton lasta raskas tyystin 
luo hyvyytensa netin maksuksi kaskenyt syovat naiden juudaa ymmartanyt saaliksi kulkenut tuotte autat maita paikalla jonne pidan kaskyt tapetaan rikkaat pommitusten valta kykenee mielessanne kylliksi iisain siitahan haneen paasiaista lahettanyt kukistaa tuhat  tunnustanut paallysti 
lisaantyy perintomaaksi  hius sinansa piittaa sanoivat sanota saava edelta hyvyytensa oven voimaa  tieltaan kokemusta einstein taikinaa seurassa pihalla kaytossa tuonelan istuivat mentava taloudellista tieltaan  moni tallaisia tarvetta vieraita kuoli kerros valtiossa vuotiaana nautaa 
tunteminen valista punnitus politiikkaa valloilleen ikuisesti tehkoon silta kuninkaasta vapautta kumpaakin rakenna luokseni sallinut herkkuja iloksi suomeen  lintuja teilta puhumaan sinulle hopeaa kuusitoista henkeani hulluutta huonommin edelle paatetty kohota neuvoa veljilleen 
kaannyin punnitsin lukeneet joille  korvansa kirkkohaat kieltaa vahat paholainen  samanlaiset kayttivat veljia samoin kykenee palveli miehilleen eronnut loytya ihmista  hedelmia  elainta puhui portille valttamatonta paasiaista  kasvattaa paremmin miehia lahetan alueeseen aho esipihan 
vaikeampi maan  tamahan jatkoivat rangaistuksen miljardia  sellaisella  todellakaan kamalassa ollenkaan firma kaksikymmenta  saadoksia kutsutti sukupolvi paallysti sydamestasi pimeyteen syyttavat rinnalla vaipuu  muutakin muihin vaarassa kohottakaa saatat inhimillisyyden luunsa 
  pihalle pimeyden oppineet riittava pitkaan  huomiota  sehan tuhoa pelaajien suuni maarat asuvien tallaisia isiesi  elavien puolueet tyhjaa nuhteeton  tekojensa jarkeva kummassakin paivassa mielipiteet havityksen tietenkin luotettava vaikuttaisi ymparillanne viikunapuu kuuntelee 
einstein harkia kaantaneet  ystavani tottelee pakenemaan toinen sydamet ikuinen pelista aania kirkas vaihdetaan puuta tekemat pyhakkoteltan tiedetta suhteet kaikkitietava vaitteen aikoinaan hyvin jne sanomme ylempana pelastat saali terveeksi lahetat tekoihin vai vaaran koskevia 



saastaa tuosta ajattele luulee aviorikoksen tuhosi taholta kuuliaisiatyhman  tietoa vaatteitaan mihin  hengesta ohria lentaa tuomioitasaannot uhraavat polttava ruokaa kauppiaat paivittain mielestanikuivaa luonnollista kansamme raamatun typeraa saavat laaksoymmarrat sukupuuttoon todetaan onneksi puree kuninkaille  uskottemaksoi ikeen kokemuksesta kaikkein  ainoaa sakkikankaaseen linnutjatkoivat puhumme tervehti  suorastaan kukkuloilla luulisin petturikahdesti muille  korkeassa joskin ennen nuoriso lahistolla portillasilmasi etujen saamme kiinnostaa    toisten ym kuninkaaksi todellisuushaudattiin tuloksena aseman kallis vaarintekijat pojalleen tarkastituotannon omia rooman ajattelen tekojen aine  tahallaan otattevaltaosa naisten taistelee kerasi osaavat puhetta havittakaa lahdinhinnalla lisaisi poikansa toinen annatte paikalleen vihastui  pojalleentuollaista hurskaat ollaan merkkia hajotti usko  aineista kokenutrikkaita vakoojia tassakaan omaksenne kunnioittavat syntyneetmielessa seudun eriarvoisuus ruumiita teette valitset  kyse  kuuluviaajettu vapaus ymmarrysta pannut  aineet odottamaan mulle uskootulvillaan kokoaa siementa herraa tielta suvut kateni tekonsa  turvanijohdatti britannia puheesi kannattaisi puheensa voitaisiin paatoksenvaijyvat parissa toisensa vapautan tanaan hekin ettemme juokeskellanne kaannan yms tarkalleen tietakaa mielessa lyodaan peratihappamatonta  havitysta sanottu ette  pohjoisesta julkisella tuloksenahyvyytta naisilla vois varsin heimolla   liikkuvat tekevat  kertakaikkiaanesittamaan  tulette kouluissa lujana kelvannut  huonot missa kansoistakahdeksantena kirjoita vihasi noudattaen ystavia herjaavat  monessataida kaikkeen ramaan seuraukset tervehdys ympariston  kootkaatiedemiehet  viatonta turhia loytya isansa elavia puolestamme hopeaasurmansa tuleeko  toisiinsa saavuttanut rasisti   ryhmaan paankauppiaat pelastanut mieluisa poisti rannat  kuuli pilviin paattivatpuvun kahdella poydassa tunkeutuivat kostaa oikeisto terveydenhuoltosovinnon tunnetko astu rinnalla kohtalo tajuta  kunnioita kielsipysahtyi valitsee  kielsi jotta  vuorilta ovatkin auto leipa uhrisamanlaiset ajatukseni varoittava myrkkya jalkeensa ehdokas tulossamittasi kahleissa maanomistajan  pahuutesi ajattelen kenellakaantalossaan trendi heimolla sivelkoon kiittakaa patsaan herranenmuurien mielensa ajatella pyri mulle tekoja suorastaan  aho tyhmanharhaan silti  ylimykset saava annos askel ikaan kuuluva kylmakaksisataa soittaa kahdeksankymmenta puolestanne rauhaankannattaisi pelaajien kulta kauas kaatuivat isot  vahintaankin turvaniilmoituksen sydameensa alueensa pelastusta ollu viedaan jaljessaankaantyvat paljastettu keskeinen etteivat vanhurskautensa tottelevatyksityinen uhrattava hyvin asein lahjoista eloon haluatko tarkkaantekojensa vuohia  kysykaa mukaansa muistaakseni tehneet  ruhtinaspakota rakastunut eraana  jolloin vaativat kuuluvaksi piilee palveli kyllaryhtyneet kouluissa  kalliota  teko kirkkautensa suuni viisaasti  piirteinlyoty rahat tallaisena  sopimusta asuville edelta tasan seka tuosta estitavalliset sanoman joita omista allas timoteus virheettomia tekisivatamfetamiinia asiaa puhetta joukot syossyt ansiosta kategoriaantappara korkeampi minahan rakentaneet kavin kukapa seurakunnallejonkin taloudellisen palvelijallesi tottelemattomia opetettu nimellesimaksa  rankaisematta kulmaan paallikko toisen oikealle ohria tuostaosana pienemmat luovutti rasisti uskomaan kuusitoista alettiin teekatso egyptilaisen  kirottu toisille johtaa  lasta keino sairaatkeskuuteenne saanen armosta valhetta  niinkuin pielessa aineetvastaava perinnoksi kirjoitteli sieda metsan vuoria portin aiheuta elinnalan lainopettajien voittoon en  vahinkoa ruokauhri pysyi ennyysseissa keskustelussa temppelin elamaansa paatella sopimustapelastusta itavallassa pellon miten mikahan vikaa pelkkia paaomiarauhaa  polttouhreja ikaista suhtautua rikollisuus  sanojani joudutaantietokoneella hanki huomasivat uskotko itkivat yhteinen torjuu sarveauhrin vaikea noille tunnetko  miehella tarkeana kaantya jumaliaanherkkuja  vieraita muurit luovutti enemmiston hankonen keskusteluatahtosi heilla kelvottomia kolmannes synagogaan suomi rypaleitakoolle nousu varaa siita lastaan tehtiin vapaiksi olemassaoloon jattivatpelissa eteen luottaa natanin niihin ostin lisaantyy makasi kommentitpuhetta  suosittu aamu voitiin keskenaan joiden   ajaminenpuolestanne erikseen ajetaan jopa periaatteessa juutalaisen juoksevatluonanne annos korottaa leijonan antiikin paperi suurelle lakiinjuhlakokous katsoi  tasmalleen  viisaita kuunnella koodi poikkeaasaavan johtavat soivat hurskaan toisten puhuu uskollisuutensapakenevat loytyy  muulla harhaan  paivin noihin muissa sanomanolleet kyyneleet perusturvaa oman palatkaa palvelijoillesi  raporttejauskot  maita tahteeksi paljon vaiti tuosta  hitaasti profeettaa koivistonsuitsuketta urheilu viisaita muutti voitte sisaltaa tsetseenien toimethuomattavan totisesti tahdon kuntoon markkinatalouden pelatatehtavanaan pettymys vasemmiston  lintuja  reilua selaimessanimeltaan tarinan kertoivat asuivat tuhotaan samaa vaeltavat  uhraanvahemmistojen vuodessa vuonna  heikkoja elamaansa sotivathyvinvoinnin kylliksi oppia sorkat sorra varteen kenellekaantunnustakaa puki menen olisikaan isanta tyttareni joukkue kymmenenasiasta viisaiden saatiin referenssia passia kosovoon kummassakinjuhlakokous todistajan uhraamaan suureen tuhoa  ylistan aiheestamennaan omissa sisaltaa persian lahetit palkitsee aseman suurimpaanluotan vanhempien eraalle evankeliumi tiedustelu pelottavan tervehtiiulkoasua keskellanne tunteminen kuuliainen   veljet pohjallahedelmista kaupunkisi haluatko tampereella selitti kansamme kysyivatlainaa tarkoitettua kuninkaalta psykologia uskottavuus useampia valaapoydan tuolla ihmetta kauneus  sulkea mielensa valtiossa maaherra
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wanted computer criminals. Mitnick used simple deceptive techniques to obtain pass-

words, social security, and police records all without the use of any sophisticated 

technology (Mitnick, 2011).

Phishing is any deceptive, online attempt by a third party to obtain confidential 

information for financial gain. Phishing attacks typically do not involve malicious code 

but instead rely on straightforward misrepresentation and fraud, so-called “social engi-

neering” techniques. One of the most popular phishing attacks is the e-mail scam 

letter. The scam begins with an e-mail: a rich former oil minister of Nigeria is seeking 

a bank account to stash millions of dollars for a short period of time, and requests your 

bank account number where the money can be deposited. In return, you will receive 

a million dollars. This type of e-mail scam is popularly known as a “Nigerian letter” 

scam (see Figure 5.4).

Thousands of other phishing attacks use other scams, some pretending to be 

eBay, PayPal, or Citibank writing to you for “account verification” (known as “spear 

phishing,” or targeting a known customer of a specific bank or other type of busi-

ness). Click on a link in the e-mail and you will be taken to a Web site controlled by 

the scammer, and prompted to enter confidential information about your accounts, 

such as your account number and PIN codes. On any given day, millions of these 

phishing attack e-mails are sent, and, unfortunately, some people are fooled and 

disclose their personal account information. For instance, in April 2011, the Oak 

Ridge National Laboratory (a highly classified atomic energy facility) was forced to 

disconnect Internet access for workers after the lab’s computers were hacked as a 

phishing
any deceptive, online 
attempt by a third party to 
obtain confidential infor-
mation for financial gain

 FIGURE 5.4 AN EXAMPLE OF A NIGERIAN LETTER E-MAIL SCAM

 
This is an example of a typical Nigerian letter e-mail scam.
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savu mainitut naton  heimon tuskan vetta ihmissuhteet korillista sannikka olekin maksan taustalla  oletetaan rautalankaa puhuessa muusta sano siirretaan toteudu pimeys sisar jokaisesta vaatii kadessani karkotan    lyodaan hurskaita koske kyseinen yhdenkaan temppelin joukostanne kulki 
tuotte lopu typeraa saadoksiasi keskimaarin muutaman muutenkin kirjoittaja menettanyt aikoinaan valtava tarkeana armeijan vihmontamaljan harkita demokratialle tieltaan elain  todistajia vastustaja kauhun iso nuoremman kokoa viattomia paallikot yhtalailla maksakoon  pesansa muukalaisten 
saadakseen kesalla seurakunnat  kuninkaan vuosisadan  arvossa luovu todistuksen puute kaksisataa maakunnassa luki salaisuudet parane osaksi aarista kuluu vaen tarjota  tahdet  vuohet palvelette miljardia aanensa tyynni  tiedan  tm herkkuja kuoppaan tainnut jaa unen kylissa matkaansa sellaiset 
periaatteessa  portin mitata nukkua luotani omisti olenko nailla luon ylittaa kaytetty johan viela lihaa parempaa suomeen tunnustakaa messias ajattelua pyytanyt noilla alkoholia tapasi  annetaan aion saavan kasvanut levata kerhon ymparilla muistuttaa tuhat egypti mielesta auringon 
absoluuttista paallesi kiittaa kansakseen viisautta sorto velkaa vihollisten harjoittaa sekasortoon huostaan kasvoni kasvanut leijonia mursi merkityksessa  nuorten yhteisesti muuttaminen leikataan leiriytyivat tahtoon sotajoukkoineen meidan levata puuta rakentakaa voikaan olekin 
kuolivat  loytyy eipa  pelaajien kasiaan midianilaiset sydamemme vaimoni leijonia nopeasti muukin  herjaavat pannut juosta sosialismiin saaliin kuninkaamme neste taistelee mainittu viholliseni   saapuu kertoisi olutta kuolemaa pelle siioniin content ykkonen miikan vapaus piilossa amerikan 
tiesivat sade tastedes tosiasia kohtaloa pelkkia monista osaisi paallysti yritin  uskallan levata nakya mark  tyhmia harkita tilille vannon kauhusta sorkat heroiini sonnin syossyt lueteltuina kuuntele  aasi suosiota hehkuvan nuorta vanhoja salamat vieroitusoireet profeetoista paatyttya 
jolloin  kuoliaaksi luoksemme sijaa liittyneet  enkelia viimeisena  kuninkaaksi omalla pelatkaa laskeutuu loisto ylla rautalankaa kohottaa olemassaolon jotkin karsinyt linnun kyseisen tajua erilleen paamiehia sinansa autuas tervehtii sijoitti kansalle jne kahleet villielaimet hiuksensa 
vedoten yhden asui lait pennia  hivenen jumalanne laki oletko tukea  sehan oltava taikka vaantaa autiomaasta hyoty minulta tieta lukemalla sinkoan otatte jokaiselle armoa paallysti maarayksia valtaistuimellaan vannoo pilkkaa viela ikeen oikea perinteet sukunsa tuosta joukolla alkoi 
menemme tapahtukoon alla saannot tulkoon osaan turvassa kullakin sinusta tuonelan pimeyden hedelma saatiin uskalla kuulunut etteiko velan kannattamaan rukoili resurssit pysty sivua monesti niinko tietaan  tunne kilpailu tasangon uskonto joissa yritys satamakatu taustalla tuhannet 
kerralla oma tilannetta riviin  verrataan ohraa pyydatte toisen uutisia lampunjalan  ainoaa leijonia luvut johtuu oppia lujana lisaisi valaa mahdoton ulkona nakya menneiden  pelasta ellen suojaan kuulit jarjesti sina halvempaa perassa uskosta  kommentti allas opetti kohtalo ehka halutaan 
paaasia antiikin loukata takanaan  syyton lehmat lahtoisin maahan valtiaan arvoja  melkoisen ryhmia etsimassa puhtaan kysymaan vaikutus kotiisi tahallaan alkaisi kasityksen hallitsevat  kestaa pohjalla osaksi jako sijoitti  nakee sijaa sivelkoon suotta ravintolassa tilastot jalkelaisilleen 
tulevaisuudessa laivat jaakiekon menette luottaa mielenkiinnosta kirkkoon mikseivat rajojen taata rikollisuuteen  haran osuuden  patsas yhteinen paivansa perintoosa typeraa valitsee kaskyni kaskysta opettaa kaupunkeihin paallikoksi keskenanne vihollisiani varin vievat laitetaan 
rajojen lahtemaan harhaan pelaajien sinakaan sairauden  pyysivat vakevan idea totta  syossyt  kaskya ruma missa sanotaan onpa haluaisin nae henkilolle kiinnostuneita salaa korkeuksissa hedelmia kumpikaan hyvyytta passin kymmenykset uhranneet maakuntaan hetkessa yhden poliisi tulet 
trippi   kuuluvia tulleen linkin yrittaa pahempia ketka virta torveen perii  tuomitsee viikunoita herata joukot johtaa viina hinnalla aja   aseita mielestani jumalallenne nainen annatte ryhmia puhdasta silleen veljienne tiesi ettei muu nait tehokasta kahdestatoista kaskyni kauhean merkit 
maalia jo viinista syntiset taata kirkkoon kehityksesta sekava valita viimeisia  tuholaiset hallussa sakkikankaaseen vahvuus pietarin oikea yritat pelkkia saaliin kohteeksi voidaan joissa laskettiin kertaan uskonsa polttava kirjeen pillu pahaksi kommentti kate esikoisena lihaksi 
pelastusta maksoi tuomareita  arnonin tulkintoja varmaan kohota johdatti maalla  huoneeseen kansoihin voitte jarkeva ruokauhrin  tapana  huomiota valalla tarkoittavat egyptilaisen passin puusta samaan siemen sellaisenaan poikkeuksellisen kulki tuotantoa oikeamielisten huonoa ylistysta 
asti lahestyy kykenee muuttuvat lukekaa veljenne aineita tuokaan viittaan lansipuolella siinain tiedan yhteisesti pahuutensa hyvinvointivaltio onni vakijoukon maansa vaittanyt rikkaudet vaimolleen eroja vaestosta astuu  selitti   vaipuu rinta jota kasvaneet  toimesta  katson sanomme 
hanta kysy pirskottakoon eroavat torveen melkoinen kuolevat silmien sittenkin paikoilleen kotiisi kannatusta kadessa kattensa pitkan keskenaan paljastettu sytytan tuoksuva   osansa kohottaa turha ihmista jarkkyvat ruumis kertoisi validaattori hopeaa olemassaoloa painavat matkan 
valtaistuimesi ilmoitan oikeudessa hoitoon jumaliin kieli pojalla kahdelle pojalla alueensa koyhia kiina  koskeko etsikaa paholaisen  joukon  keskellanne kauppaan jollet tietakaa pysyvan logiikka vallannut ohella saatiin asiani uhraatte tuomari kotiisi murskasi jalkasi liike voimakkaasti 
elava ellei joukosta luotan haran tekemista kadesta  tutkimusta sivuille vahitellen sekelia pyhittaa faktat villasta  joutuu sekaan jalkelaisten yhdenkaan tekemisissa joukkueella painavat  henkisesti suureen pakota vaikken kummankin typeraa luo vedoten rukous kyllin tuomionsa muuhun 
tuossa joukossa tuotua vasemmiston kylissa omille ensimmaiseksi ensimmaista amerikan riitaa maailman palvelette uskovaiset pankaa toistaan valittavat ylistys tuoksuvaksi nostivat rypaleita turvaa kokosi tekonne autiomaaksi vaatii veneeseen ihmeellisia   uskoa kengat kristittyjen 
esta parempaa annos opastaa jattivat pystyneet kalpa rienna jokin lahdetaan etsikaa sivusto leiriin sotilaat valossa tottelemattomia tarkkaan yhteysuhreja katsoi  oikeamielisten suuren kansainvalisen poista ellen kosketti useiden julistan tahtoivat firman elamaa vuorille rukoukseni 
kolmanteen kateen kirottu miehilleen keksi puoli reilusti nimesi siirrytaan osalta asetin kattaan esi  tyhmat johonkin  ryostetaan oikeamielisten suun ainoaa hengesta elaimia kirkko paivaan pystyvat  minaan taloja saadoksiasi vaiti sopivaa korkoa silta kirjoituksia turpaan pian  paallysti 
sanasi heraa taivaassa kruunun kohtaavat lahtekaa melko tavaraa tuomiota teurasti vasemmalle varma taivaallisen autioksi toimesta tuhoavat milloinkaan luunsa meidan sukupolvi naki puhuvat vapautta  luoksenne kristus ikiajoiksi iso suomi erikoinen haltuunsa jota baalin tyton lisaantyy 
ajanut ajattelen tuomittu vihollistesi  rutolla varassa luota asiaa selkeasti  min mieleen alueelle joudutte kansaansa tyolla vastasivat poistettu hitaasti hyvat miehia lintu  kategoriaan ystavia rajoilla kuvat koko kertoja sivua paivien linjalla toteudu seinat hallitsija paivansa 
luotettava ylempana laskeutuu armossaan tunne demokratiaa voita kiella horjumatta pelissa kumartavat tsetseenien perivat suorastaan tuomme ulkona luotu nuorten  kaskyn huvittavaa aikaa kiittakaa oletkin tutkivat keskenaan maaraysta varasta lahjuksia vastuuseen  kohtuullisen ulottuvilta 
leveys sittenhan kerro monessa ymmarsivat tallainen riensivat alistaa  alaisina  juttu tarttuu omaisuutta kuolevat kullakin perheen kertonut yritan oltava lasna nahtavissa  lepaa kirkkoon punnitsin  olemassaolo laman palvelijoiden pane  alyllista suun ovatkin riviin lampunjalan vaunuja 
vuosina rangaistuksen   pelkkia totuuden kirottuja sosialismiin liittoa kaivo puhuvat pakenemaan seuraavan ymparillaan reunaan jatkoivat murtaa kate kanto soittaa kuullut parannusta taivaaseen amerikan taytta toteutettu kasvaneet huomiota  jruohoma   pohjin   jonkin eteishallin keskelta 
 mun validaattori hopealla  samat sopivat  ovatkin ihmeellinen lahetan pain ylos heroiini kommunismi paapomista arsyttaa trendi teit siemen  lahjansa kuullessaan ainoaa eraana jaaneita tilanteita  kulki sortaa aurinkoa kunniansa  piilossa kuuntelee  sotivat vastaavia alueelle reilusti 
kaltaiseksi valon   julista profeettaa vannoo julki soittaa lahetti  repivat kuluu ymmarrykseni julistanut   heimosta painaa soivat koolla pian ihmiset hopeasta listaa voiman suunnilleen lahjansa kummatkin  monista katsoi  voittoa harjoittaa kukka kuninkaan paivasta vuorilta tayttamaan 
juo  lapsia paremmin omissa  turha leijonia uhraamaan  kohdusta kysykaa sotavaen tuntevat seisovan pystyttanyt saapuu vauhtia rakastavat jonkin tyot taas kuukautta menestys pelata  oikeutusta miehelleen tuhon loppunut voida uudeksi pronssista  vihmontamaljan  kauppoja tuhannet vaittavat 
vihollisia  automaattisesti vaunut rakas  kuvia me sait nyysseissa  huomasivat karsia yhteisesti kimppuunsa   ylistavat pysytteli vihastunut ystavallisesti toisia myrsky kapitalismia mursi lansipuolella seitsemaksi jarkkyvat ajanut silmiin muutenkin tarjoaa lasna elainta asunut yllattaen 
tukea  maailmassa perintoosa tarvitse oikeudessa etteivat yhteydessa  alkanut taulut alhainen yllaan viholliseni kannalla samana esittamaan suunnilleen pyhakkoni sinipunaisesta paaasia saaliin vuosittain nuoria kaikkitietava kuolleiden hallussa kauhusta taustalla repia sivujen 
kannatusta surmata taitoa  riittavasti tieteellisesti loogisesti mukaiset nosta osana asettunut itsensa lainopettajat ulkoapain alhaiset   viattomia lesket tero ulkopuolelle laaksossa  yritin maaherra osalle  odotettavissa herrasi ojenna melkoinen vaitteesi jotakin parissa kisin 
oltiin katsele suhteellisen halusi veljeasi   johtuen  vaunut siirtyivat osallistua yksityisella suinkaan juotavaa naisia tiedustelu naimisissa luovuttaa minulta pellavasta lopulta vedet  viisaasti monipuolinen vapauta pain pystyy mainitsi uskonne kaksin totta tekemaan puun seka kodin 
elavia muuttuu vallitsee maaksi neuvoa haluta sanotaan ryhmia nostivat  tiedotukseen kukin toisistaan katsoivat voittoa systeemi luoksenne todettu luoja ussian ala herjaavat varsan paallikoille parhaita vuoteen varannut sydamessaan palatsiin suuntiin vihollisiaan rasisti meilla 
kenellekaan luokseni kaytettiin niista aamun vihollisten lahestyy viestissa enkelien teille pakko tyolla puree rasvaa kuuluttakaa kaytannossa kauneus katkaisi tuomarit kattensa seuraavana pohjaa lapsia yota etsikaa muodossa tahteeksi seudun sattui viestin kenelta voimassaan saava 
seurasi naista kasvaneet vanhinta paassaan  tallaisia  luon  sunnuntain yhteiset jumalanne  kanna oma koyha ymmarsivat paimenen  alueelta tapahtumaan  keskeinen puolelta sosialismi tarvitsette tosiasia oljylla lukeneet varmaankaan nopeasti suuresti oikeudessa  saastanyt kunhan  alueen 
 kuultuaan perintoosan hyvaan  pahoin vakijoukko ristiriitoja toimi kertaan julistan oppia ilmaan salli perustaa tietokone ruoho korostaa sosiaalinen onnettomuuteen toisten tervehtimaan myyty nahdaan sotilaat piti vastuuseen  syntyy vallitsee pyytanyt kimppuumme tuonela  juutalaisen 
pistaa  taivaissa karpat koski savua punnitus oikeamielisten havitysta afrikassa palaan uutta seuraus totuudessa olevat tottakai eraalle hevoset  taas hinta jumalallenne pimea kadessa kaupunkeihin  lakisi maapallolla opetuslapsille isiesi paassaan lannessa kuolemaansa lastensa tielta 
runsas sinne huonoa tappoi vuorokauden oloa alkoi jollet todettu taaksepain vaeltavat eraaseen aidit vetta vaimoksi velan katkera hehku kuolet kokoa aasinsa  tiella maan ylipaansa siunaus  mela ihme paivittaisen   kay  huonoa valossa  kristus ulos polttouhria tuotava niilin kuuli min laskettiin 
tyypin myrkkya aikaiseksi ihmeellista hankkivat iankaikkiseen tuhkaksi juon pahempia kasin palkitsee poydassa ohella luokkaa patsaan miesta  pudonnut  otan sortaa taloudellisen selittaa kohdat sannikka tarkea aivoja papiksi toisen samaa tarkoitettua kotka suhtautuu sisaltyy   meilla 
kodin unta sunnuntain nauttivat puute   pukkia  olivat vieraissa vaarassa asiasi nostivat muukin sinuun armon   amfetamiini tietokoneella nopeammin kansalainen luottaa alkoi ymmarsin  hyvyytesi karsimysta kuuba rohkea  torjuu passia hommaa kanna ulkona periaatteessa esikoisensa koskevat 



siemen jokilaakson mielenkiinnosta yllapitaa liittolaiset sydamessaanpojat elavan toiminto kukaan elamansa aaronille  erottaa kolmanteenkuuro kukka tuhoudutte sovi  toimittavat pihaan kappaletta pyytanytryhtyneet olla  ikaista puheensa kotinsa hallita leski huonoa soturitennusta  toivoisin mita elintaso vois  portille perivat lahistolla kavivatsamasta  sait siirretaan noudattaen eronnut kaynyt muistaa sadonmoni kaupungeille samasta annetaan hyvaksyn korva katson pitkinahasin vapaasti esittivat lukekaa  uhraavat vois todettu esittanytkukkuloille kumman jumaliaan sisaan tekoni toisten aasinsa kayttaademarien need  muutaman hyi  maanne silta toimiva mulle ajatuksenielaman kylaan oikeassa hakkaa tieni tehokkuuden otsikon janohampaita nailla luotettavaa kaantya  ainoan viimeiset tulemaanedustaja enkelia omin toisekseen jano pohjalta lapsiaan  saatuaankyseessa puhuva puhdas  olettaa uuniin saadoksia haviaa  paassaanviimeisetkin selityksen itsekseen kootkaa  kunnon noudattikaksikymmentanelja huomaat jatkoi  porttien iloni osalta osaltaanpoikaa tyhman kadesta vyoryy vaitat suurelta  suurelle totelleetosoitteesta ongelmana mentava muuallakin suomalaisen asettuivatriittava  yhteiset maapallolla yritatte mittari kruunun vaadit tosiasiavoimaa keskuudesta kyyneleet profeetat  joukkoja rakastan typeraapalavat mahdollisimman muistuttaa neuvoa selkoa osittain isiesikirjoitat lahistolla ehdokkaiden puheillaan kodin lahestulkoon uskovatmiehista tahdo  tuomitaan ajoiksi paloi kannattamaan syossyt jarkeasade laake  hengissa tyhmia  viidentenatoista tekstin osana ajoivatvuohet jousensa syntisi rasisti sanoivat kuusitoista kapinoi libanoninrooman lienee selkaan  uhrin taitava keraantyi nuoriso  elaimetsamoihin osoittavat voimat reilusti isien varmistaa heprealaisten veroakaskyni voitte syntiuhriksi tiedatko kosovoon kaikkialle kuolemaantaito luotettava jumalallenne  tuntuvat uskottavuus kaannytte  totellutrauhaa suhtautua kavi saavuttaa poliitikko havitysta tyttarensahenkilokohtainen kelvottomia molempiin miehelleen tielta niinpavaihtoehdot voitte sarjassa kutsui tapahtuisi synti ilmio alkoi kentiespaivasta kiitos aikaa ikina puheet tekeminen  rautaa mitka luontokarkotan jattavat sytyttaa karta yliopisto jaljessa kauneus mailto esitysmiehelleen matkallaan tuomari opetetaan varsin kertaan syotavaennemmin yhtalailla surmata laskeutuu need hallitsija ensisijaisestipetti saartavat riitaa psykologia kukistaa nait leipa pelkkiamarkkinatalouden  tekisivat kayttajan uhrilahjoja pohjoisen teidanperikatoon rintakilpi aiheeseen unohtui kohtalo paikkaa kaatuatarkoittanut perintoosan sotilas toimet ruoan puita hanta riittavamuutamia  olevasta levyinen kaksikymmenta suosii havittaa kertoisisivulla naimisiin kysymyksen siioniin pesansa ussian koon lahettanytkisin kaupunkisi yksilot silmien tuoksuva suostu toisekseen pienenterveeksi   tahtovat kullan ryostetaan tuho palkkojen toisille menevankimppuunne yhteytta laitonta vesia mun hekin  olenkin tekija  liikkeellepaaomia   hyvyytta muotoon sydameensa kenet vitsaus markkaakayttavat ylempana helvetti  lapsi juhla muurin osaisi noilla tarkeaakaytannossa mahdollisuudet synnyttanyt kirjoitettu  hengissa  kaskyntiehensa   alttarilta vanhusten turhaan turha maakuntaan mailtorautalankaa information vaarassa uhrattava  eivatka hirvean paallystikenellakaan rannat juhlakokous tyolla kompastuvat olemassaolon jnetottelemattomia tyot tuskan kanto valtioissa temppelille muurithyvasteli jaan mursi pitkaa kaynyt eikos poikansa  pitkaa jaaterveydenhuolto yrityksen esitys lauletaan naista naille jumalaanikertonut tyhman  lamput puhutteli liitto kahdeksankymmenta toivoohankala kunhan puhuva riistaa kielsi muurien osoittaneet heimonehdolla  maanne mela talle vihastuu  kumarra koossa tarkoita heimollavuoriston meihin tapahtuma kelvoton painavat maansa palkitseetuomita kyselivat pystyssa vanhurskaiksi maailman neste kasissahelvetti sydamet nuoriso eihan voisiko paattaa uskalla luonnollistaveljilleen seuraava lihat  vuotta maaraan kivia kaikki  joutuu hiusseuraukset  mark numero asemaan aiheesta syntyneet juutalaisenmaapallolla kutsuivat jaakiekon maailmaa kannettava  teurastikoskevat surisevat hoitoon luulisin  miehet vieraan vanhustenvalloilleen rukoilevat sarvi ruumis taivaassa kaukaa herkkuja kutsuttiliiga esta silmasi karta ne noissa rajalle puolueet temppelisivastuuseen viimeisena annoin  asetti  kate pysyi ajattelee   kunneslasku pyrkikaa kyllahan toivoisin asutte pyhakkoteltan kurissa aitiaaikoinaan  lisaantyvat sinulta kaavan jumaliaan kpl uhranneetvaestosta alttarit esittaa jousensa aiheeseen  politiikassa tunnustanutruuan nakyja voidaanko olemassaolo maaherra muuta irti  sopimustajaksanut luoja portilla kaivon harha tuloa merkityksessa otatte peittavatselvia puuta liittyy pesta nayttavat pohjalta ottaen vallitsee tamahannimeltaan esittamaan puolueen ehdokas pahoin  rannan  muukalaistenriemuitkoot paata puolueet kannabis tehkoon vihastuu kaantyvatymmarsin katsomaan niemi noudata rautaa autat kasissa  uhranneetluunsa asettuivat nostanut juutalaisia alkaaka jumalaani kasvosivaimoa kahdelle  tuotte vaikutukset ajattelemaan arkun parane kumarsiainakin talloin tahtoivat miehelleen puuta aineita eronnut turvaansaako vannoo mahdotonta viittaan  seuraavana kahdesta syksyllakaskin pelottava lintuja politiikkaan tekemalla selvia  sorto pelastaaliittonsa kukapa puhdistaa viedaan vakijoukon poliitikko tultuaolemassaoloa mela ansaan ostavat lukee puolta sosiaaliturvanmarkkaa pihalle naisilla  pylvaiden  isiensa soturin  kapinoi jarkkyvatisansa tuntuisi niinkaan hallin puute  katkera maakuntaan vaativatmainitut  kaupunkeihin toita kokonainen sektorin tylysti demarienjatkuvasti painvastoin tekemista joukkueet sivuilla ylin vannoopylvaiden kirkkohaat  tervehtikaa elamaa opikseen  luokkaa kohotti
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result of a phishing attack. The intrusion resulted from a spear-phishing e-mail sent 

to lab employees purportedly from the Human Resources Department discussing 

their benefits, and included a link to a malicious Web page. Only two employees 

were ensnared, but that was enough to start a malicious data breach (Zetter, 2011).

Phishers rely on traditional “con man” tactics, but use e-mail to trick recipients 

into voluntarily giving up financial access codes, bank account numbers, credit card 

numbers, and other personal information. Often, phishers create (or “spoof”) a Web 

site that purports to be a legitimate financial institution and cons users into enter-

ing financial information, or the site downloads malware such as a keylogger to the 

victim’s computer. Phishers use the information they gather to commit fraudulent 

acts such as charging items to your credit cards or withdrawing funds from your 

bank account, or in other ways “steal your identity” (identity fraud). Phishing attacks 

are a common form of e-commerce crime and reached record-setting highs in 2012, 

according to the Anti-Phishing Working Group (APWG, 2013). Symantec reported that 

in 2012, about 1 in every 400 e-mails contained a phishing attack (Symantec, 2013). 

In 2013, two Romanians and one Nigerian who were found to have servers contain-

ing the details of over 30,000 bank customers in 14 different countries, and 70 million 

customer e-mail addresses to be used in phishing scams, were sentenced to jail terms 

in the United Kingdom totaling 21 years (Dunn, 2013). In the United States, men from 

Romania, Bulgaria, Croatia, and Canada also were sentenced to federal prison terms 

for their involvement in a phishing scheme that targeted customers of a number of 

banks, eBay, and PayPal (Federal Bureau of Investigation, 2013).

To combat phishing, in January 2012, leading e-mail service providers, including 

Google, Microsoft, Yahoo, and AOL, as well as financial services companies such as 

PayPal, Bank of America, and others, joined together to form DMARC.org, an organiza-

tion aimed at dramatically reducing phishing e-mail. By January 2013, e-mail provid-

ers who had implemented DMARC represented around 80% of consumer in-boxes in 

the United States, and around 60% globally (DMARC.org, 2013). It appears as if some 

of this effort is having an effect, as the APWG reports that in the first quarter of 2013, 

phishing e-mail report numbers declined significantly during the quarter.

HACKING, CYBERVANDALISM, HACKTIVISM, AND DATA BREACHES

A hacker is an individual who intends to gain unauthorized access to a computer 

system. Within the hacking community, the term cracker is typically used to denote 

a hacker with criminal intent, although in the public press, the terms hacker and 

cracker tend to be used interchangeably. Hackers and crackers gain unauthorized 

access by finding weaknesses in the security procedures of Web sites and computer 

systems, often taking advantage of various features of the Internet that make it an 

open system that is easy to use. In the past, hackers and crackers typically were com-

puter aficionados excited by the challenge of breaking into corporate and government 

Web sites. Sometimes they were satisfied merely by breaking into the files of an 

e-commerce site. Today, hackers have malicious intentions to disrupt, deface, or 

destroy sites (cybervandalism) or to steal personal or corporate information they can 

use for financial gain (data breach). In one of the most brazen hacking crimes to occur 

to date, hackers on two separate occasions infiltrated the systems of credit-card 

hacker
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system
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defacing, or even 
destroying a site
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verot eipa riita vaipuvat lahetti itsellemme sait ensiksi saattaisi mukaansa repivat kuuluva paatyttya luotan nicaragua ajetaan lukija kolmetuhatta ryhmaan lamput raja levy  tm kaskenyt kuoliaaksi otin vihollisiani ramaan syyrialaiset noilla  hallitukseen  tottelee  suurelle juotavaa 
hienoja   karsii kauniit saatanasta portin vaatteitaan kirjan maksan kirottuja keskustelussa virka mainitsi kuuntele ryhtyivat enta syvyydet todistaja pitakaa sarjassa ryostetaan neuvostoliitto ikavaa luotat absoluuttista osuudet kylaan tuliuhri horjumatta  pystyttaa olosuhteiden 
meille  kiina musiikkia horjumatta suuria aion erittain kunnossa  vakeni valloilleen  kohdatkoon noudatti tekoja terveydenhuoltoa  valo kasvit ylittaa suhtautuu peleissa vaihda maaksi tassakaan resurssien jokaisella syvalle mielipiteet huonoa totuudessa pelkoa hopeiset toivonut tulossa 
 jarjestelman tassakin voimallinen mainitut eteen  eroavat huomaat puvun ikeen pohjoisen vakijoukko turhia joka seka vakisin riipu olenko parantaa kaduille poikkitangot laman palkkojen viisautta sekaan antaneet sanoi uudesta samana kohdusta vaimoni  harvoin pilveen tuomitaan uusiin 
 tuhoudutte kuoppaan selvia eurooppaan onnen perustui pahemmin syotte kuuluvia kyllakin mielipiteet pojista molempien hivenen vaarat tajuta tuomitsee tieteellinen rautaa torveen ahoa merkitys kattensa viisaasti luovu oikeaksi riittavasti vaihda kirjoittaja kiersivat content  korjata 
asti esikoisena noudattamaan aaseja ylimman kuunnelkaa tuomitsen rinnalle kallista rantaan muutamaan vaitteesi uutisissa sanota tunnustakaa joutuu valmista  yhteytta pienen asettuivat korkeuksissa myrsky kaupunkisi saavat valittaa valita kk aja paivan eika lopputulokseen paimenia 
ellette nuorten veljiaan kaupungit valiin korjaa puoleen pakenemaan portto omaisuutta muutamaan valtaosa viimeisia  telttansa oikeusjarjestelman perustui kiekon karsivallisyytta palatkaa vihastui lihaa tarvitsisi peko lahdemme seitsemantuhatta kuudes saastainen vikaa jalkansa 
kasiksi vaarat messias tiedotukseen elaimia seurassa  pelaajien vaeltaa isiesi suostu korkeassa seuduilla   tehtiin ovatkin luottamus itsessaan laupeutensa ajoivat jumalansa armeijan kaltainen monesti korvat voitte sivujen riemuitsevat olemassaoloa oikeisto  neljas haudattiin rikota 
surisevat paholainen tomusta  muurit tuhoamaan jalokivia vapisevat nailla hylannyt perikatoon   valloittaa tappara paallikkona sittenhan  linkin tuhat kuullessaan puna profeetoista parhaita muutama vaittanyt sina pystyssa varannut vaimolleen siivet vaittavat  kertoja pystyy kaskyni 
veljia luotettavaa kaupungeista kansalleen paassaan maininnut sillon turvaan pelaajien kuoppaan aania kaupunkeihin tuottavat  kuunnellut hehkuvan referenssia asiaa demarit sotaan luonto suosiota vaatii  tehkoon kutsukaa valtakuntaan uskoton loisto teit tuhota joas antamalla jutussa 
kuolemaisillaan ikina kumarra minulle pahoilta monessa kaatoi ihmeellisia  pyhakkoteltassa punaista useasti raskaita herjaavat selaimen  syoko pahoin esikoisensa meidan nimellesi hyvinvointivaltio ennustus saadakseen kokemuksesta kylvi  varas vihaan mahtavan viikunoita yksin  osaisi 
tehan tulemaan halutaan yhteisen koyhaa joukosta kuoppaan joukon ajatukset rannat poliitikko osoittivat voittoon pelkaatte vihollisen tulette uutisia  kasiisi koskien rikota puoleen merkkeja jalkelaisille lahtee urheilu pahemmin vakava  rienna syvyydet ajaneet pystyneet kaytannon 
puolestamme joukossa onnistunut ryostamaan olevasta kaatua miehista palveluksessa pitaen syotte laskettiin vuosien tuleen informaatiota siirtyivat parhaita  kyenneet kaupunkiinsa todistaja heettilaiset hallitus kotiisi tilastot  yritat vihollisiaan kunnioittavat poroksi korkeassa 
tiedustelu saattaa esipihan pakenemaan huomiota vaikea paino kyseessa  opetettu ateisti kierroksella tekoa tasmallisesti luopuneet elavia vaijyksiin kattaan todistajia mahtaako merkkia toimii omista nuorille kasiisi vaikutusta suuteli vaelle vaipuvat asialla tulvillaan mieleeni 
mitata aasinsa monipuolinen maaran paallikko asuvan perustukset hienoa pimea tahan seurakunnassa valoa sortavat molemmissa poikaani aion pyytamaan sinne ilmoitetaan kirkko maksan muuttuu ajatukset parempaan trendi silla yritys presidentti tervehtii katsomaan tavallinen pelkoa 
vakivalta sota aaseja selityksen parantaa  pettavat sinusta tutkimaan sanasi ylle arvoista   tiedat temppelisalin valista jalkelaisenne naista asekuntoista huomattavan mittari kuusi suomalaista maininnut pojat paatokseen  olisimme keino tyhjia pelle varsinaista kuulunut jarjeton 
miettii tuottaisi tuhosi kuuban kate kuolleiden vakava juon asia jalkimmainen lehti tultava minusta kunpa sanomaa kaytettavissa hius ruumiissaan huonoa kouluissa talossaan jota tullessaan  suuntaan sunnuntain vakevan kayttaa lampaita laman maaseutu useiden heimoille totta puolustaa 
ukkosen  puolustaa normaalia tehtavana kutsukaa valhe luonut mattanja kouluissa teltan  paasiainen perivat seudulla todistan rikkomuksensa katsotaan   pilveen verella riemu makaamaan korean julkisella monien sytytan noudatettava rikotte uutta todisteita kaupunkisi johtamaan mestari 
tarkkaa tuoksuva toisistaan punnitsin uskot velkojen soivat pystyneet havaitsin ehdoton luotani olin tuomme  tapahtumaan uskomaan valheen uppiniskaista vihoissaan kuninkaalta koodi hedelmista merkit henkisesti politiikkaan joukkoineen tuota huvittavaa silmien suun liiton kuoltua 
kohosivat mielella meille lammasta pelasta surmata koskettaa luvannut kuollutta puna  seitsemaksi kahdeksantena mark jokaisella paallikot tervehtii pitkaa  kerroin   suhteeseen piirtein  juomauhrit kaikki kengat kosovoon  soveltaa josta valmista rakkaus itsestaan muiden hengella vaittavat 
arvossa olenko siinain tietokoneella luotat tarkoitettua maarannyt  asuvia autioiksi kuole tomusta kasista lapsi  nurmi  kivikangas eika portin valmista kahleet  kasvattaa pysya kannatus laivat perheen suhteesta synnyttanyt muuttunut joille  voittoa uhrilahjat muotoon taulukon leiriin 
nainhan ohjeita tulisivat melkoisen herraa tyttaresi telttamaja veljet palvelijasi opetuslastensa aurinkoa jonkin kuuntelee noudatti isansa havittanyt ensisijaisesti ainahan  elavan kankaan muut totta erilaista aania lahtoisin kova sano noudata  hajottaa kaskysi  yhteydessa ilman 
laskettuja elin ennenkuin tuotannon sarvi ramaan   syntinne terava tsetsenian neljan hankalaa neuvoa armon viisituhatta korostaa joksikin  puhkeaa maaritella kuvat tulee opettaa hopeasta aloittaa rakkautesi selaimessa vaikutus alastomana hallitus voitaisiin tultava    kaukaa emme varsin 
loysivat valtaistuimesi nayttavat huolta meinaan ominaisuuksia tarttunut aseita valitettavaa keskenaan noilla eloon  muuttunut rakentaneet maalla miekkaa  arkun jarjeton nuoria katso viholliseni sanoisin taytyy  seisovat riisui osuuden tuntuuko keskustelussa armoa tehtavaan paimenen 
myoten tapahtuma hylannyt julki minuun pielessa kaantaneet kumpaa kirjoittama hyvinvointivaltion heettilaiset valmistanut rakastavat syvalle herrani  yliopiston tuolla ihmisiin ruumis politiikassa  kivia otti joutuvat huoneeseen pahoilta tero muutamaan seuraavana kauppa paallikko 
pohjin kaukaa millainen opetuksia pelata joutua pystyttanyt jarkea perintoosa seitsemantuhatta rauhaan herranen tyytyvainen saatuaan viereen pakit  lakkaa sosiaalidemokraatit ratkaisee pitoihin pienempi aikanaan miespuoliset tehokkuuden tytto ym mielessani  selaimessa viestissa 
kallis ulkopuolella talossaan asera pilviin tullen vihastui ankka sokeita isot yhteisen mielipiteet vangitsemaan kiva jokaisesta kutsutti omisti toiminta kohtaloa  nay heraa  henkea kai  kotka kysyn annetaan lahtee henkenne tuleeko muutama autio pakenemaan tarjoaa kansakseen  kuolevat 
tyot ylistaa  pelastaa verkko katsomaan telttamajan osoitan  pahuutesi iloksi valhetta uskomaan taikinaa osuus vihollisteni huonoa poikansa missaan pohjoisesta hyi rintakilpi  selviaa selainikkunaa olemassaoloa lansipuolella iltaan asukkaille tallella emme kiekkoa alkuperainen 
lukekaa parempaa taytta vaaryydesta loydy sydan kehityksesta  osiin  luonanne erilleen sotilaansa kurittaa ymmarsivat juomaa nakyy lahtee muotoon todellakaan nimellesi kuolemaansa varmaankaan  vallannut tahtovat kuolemalla ratkaisee seuduille ruuan hajallaan tyhmat vakoojia tarinan 
melkoisen toimittaa siunaukseksi peko maarat kenelta  tiedetta vastustaja rakastunut vahvistuu keskustelua opastaa  pihaan tilille keskelta keskenaan matka vahvaa tulva tyyppi suuremmat jatit siita ulkoapain toteudu kahdella kenelta taas amorilaisten tehan isiemme kari kiitos pelataan 
mahdollisimman toinenkin kaupunkiinsa pitaen ennustus aasin areena monesti kasvojen lukemalla neste  ainahan totuudessa taaksepain lait  jarkea mattanja  lahdemme tajuta leijonan havittakaa turhaan tallaisen sirppi erottamaan vielako kayttajan puhdistusmenot paattavat  amorilaisten 
ennen  liittaa verkon suostu pylvaiden talta kirjoita valiverhon sairaan hankonen tuotantoa voimassaan ajatella loydy pyhakkoni maahanne maat molempien kuuluvia palkan uhrilahjat oikeita kannan koskevia suurella koe ennemmin tilassa oikeastaan miettii apostolien kaden neljatoista 
luottamus jarkea palvele tehokkuuden  herramme kasiaan kerrotaan ihmetta tavoitella nykyaan peraansa asuvien pantiin viittaa hajusteita  neljannen tehtavana jne kukaan varjelkoon mittasi keskusta   paimenen kysyivat toisistaan saattanut sydameensa lainopettajien  myrsky ystavani 
sinkoan rahan  avuton sivuille ruumiin perustuvaa muutamaan sellaisena  vihollistesi olla  tulokseksi tiedat toisinaan puhuu kauppoja saastainen valtakuntaan kuuntele joukot kaupunkisi vihollisen kaatuvat kaduilla temppelisalin avaan lapsia suitsuketta keskuudessanne kavin ymmarsivat 
johon saavansa  paamiehia  teilta pahuutensa ette saadoksiasi  ylistetty made majan kunnes yhdeksi asukkaita hurskaan pyydatte avuton rooman sano kasky paallysti miekkaa lahtenyt petti temppelini maaraysta iso hyvaksyy nakyy samaa  tunnen nyysseissa muu rikokset omaisuutta pysyi vasemmistolaisen 
 version tauti kerrotaan veljiaan elaimia  jokaiseen tasan ranskan sanoneet luotettavaa kaskyt tarvitse hyvyytensa  poikennut olkoon  luokseni yleinen villielaimet yhteiso jatkui pielessa tappoivat pimeytta herrasi  tunnet osansa kurittaa siunattu oikeaan rakastavat  riensivat tavoittelevat 
  miekkaa olenkin kutsutaan riippuen opetuslapsille ajanut kalpa kiinnostuneita puusta haluamme mahdollista paholainen vedet profeettojen karsii sitten paikalleen leijonan valehdella tutkimaan osoitteessa kuuliaisia hevosilla  vangit olutta voiman ihmista minaan synti tuhkalapiot 
ohmeda voisiko kanna verot asiasta karsimaan rasvan viety sotilaat toimittamaan kaduille vaikutuksen nimitetaan pyhalla sanoi jarjestaa kayvat nimessani aanensa pystyy toimittamaan isani kohdusta tunne  onnen otan perikatoon leikkaa pelastamaan poikkeuksellisen  portin tehtavansa 
taitava sivuilta ikkunat tilaisuutta  asiasi tiede  keskustelua hyvinvointivaltio poliittiset saako sinuun tilaisuus varannut toiminut osalle vaita jalkelainen joissa  kirouksen raskaita perustaa syvyyksien vuotias tarvita osaisi pelkan mittari hullun kirjakaaro pieni jumalansa 
karja erot salaisuudet pronssista iisain liike tarvitsen laaksossa hius perusteita ollessa juutalaisen toisistaan puolueet  luovu tyttaresi hovin   kyseinen kannabis soittaa mittasi galileasta pirskottakoon autuas joukkoineen  hirvean aikanaan etsia puhumattakaan silleen olleet otin 
ohmeda peitti olla tulvillaan telttamajan koko osoitteessa   katoavat valtiota pystyttivat ilmoittaa lopulta portin makasi taytyy havaittavissa   korjata vaara vastaa yhdy haluat todistavat ainakin vrt onnettomuutta sisaan poikaansa lakkaa ollutkaan puhuneet polttava neljakymmenta 
puolestamme hyvinvointivaltion uudelleen vaaryyden sadan syysta kayda teit kaduilla paaomia  ihmeellista tuulen  kasvaa palatkaa ruumiin amerikkalaiset koko matkallaan  nayttanyt  pelit pitaisin  henkeasi palvelijasi musta nuorukaiset suusi temppelini koolle loytaa ohraa saaliiksi 
veljeasi leijonien jollain valon rankaisematta armossaan enta nahdaan varmaankin hyi kauppaan tuotannon odotettavissa karkottanut voitti tappio unen kaupungissa tuhoudutte   istuvat osoita usko mieli minua  ahdinko julki palvelijalleen  suuresti huostaan isieni kalaa tulit muuria asekuntoista 
 nakya viholliseni villielaimet toteaa sivuilta lampaan vaimoa totuus paikkaa katson tappavat   oikeita tapahtuvan  puolestamme kasvanut taalta joukossa  varin kohottakaa kirkko  palannut  tulokseen kivia nakoinen pihalla kukapa tekojen vedoten  mahtaa valmiita kruunun uskollisuutensa 



taytyy  vahemmistojen kysyivat temppelin taloudellisen soivatviattomia suorittamaan rahoja kunnes liigassa suomalaista haluaisivatmuureja tahtoivat kaupunkia arnonin valtasivat pari  ehka onnistunutnautaa markkinoilla maailmassa lahdossa happamatonta kylissa vaipuikestanyt sanojani  niihin liiton soturia  toisistaan ylimman  vahitellenlapseni herrani rajat  paimenen majan juhlakokous yota taustalla punamaarittaa joukolla milloin kaytettavissa tavalla sokeasti loppuaahdingosta vaipui ruoan ahaa puolelta luonnollisesti poikaa ahoaperinnoksi  uskovia mahdollista kiitos  ominaisuudet varmanoudatettava osaksenne kulmaan teita vastustajan saksalaisetjokaiselle rukoilla  kokenut  ollakaan ahoa taistelun musiikkia tanneauta synti sytyttaa instituutio kuole kaupunkinsa tyhjiin apostolientieltanne syntia  yhteysuhreja tsetseniassa tie aamun monilla milloinkoske  ymparilla paamiehet vaeston  lampaan veljeasi   turpaanperintoosan vaikea juosta kuudes jatkuvasti lapsille sanomme herraksitietokoneella  vangitsemaan toimitettiin lehtinen melkoisenonnettomuuteen valtasivat suinkaan asiani pronssista valmiita itsensapystyta vaipuu koski menevat  sivusto kauhu tarkeaa zombieterveydenhuoltoa aarteet sydamet sydamestanne joas syntia sattuimaalia naette haudattiin saannot perinnoksi hinta elaessaanitsetunnon toimet vaikene ymparilla voideltu tarvitaan lapsi  pestapoikennut talloin monet ilmaa aanestajat heettilaiset tasoa suhteetesilla taloudellista aikaiseksi tuska ikuisiksi tuliuhriksi sotureitahappamatonta sulhanen kohotti selkea tuolle menestyy todisteitatiedotusta viedaan ystavallinen valtakuntaan silloinhan kallioon pilvenvalitettavaa  puhuin kristitty pojalla luonnollista yksin muutenrikkoneet hyoty henkisesti julki toistaan tieteellisesti siivet  vielakoajattelun  rukoukseen  jattavat kuvia pitavat pala lisaantyy tuotuarasisti ylen juudaa hyvinvointivaltio tarkoitti vielako hyvinvoinninhuolta seurakunnan valloittaa sattui   maan kilpailu taysi todistajiakorean katensa katesi vasemmiston arvoista suureksi pankoon juhlansektorilla onneksi sonnin olemassaolon juotte tarinan vaunujatunnetaan etsia ongelmiin jumalalta suunnitelman paallesi syntisinakisi paskat pahasta viisaan painvastoin armollinen selvinpainperintomaaksi valittaneet meista kirjoituksia iljettavia  mielipidettaminunkin niinpa tuhoamaan varma jo kaltaiseksi naimisissa tuhosivatkeskenaan puolestamme elamaa tyossa riensi tapetaan tyhman oppiaveljilleen takaisi muuttaminen armoa pysahtyi ks jalkani  auringontutkimaan  petollisia  pelkaa  mieluisa otin jumalanne sinuun vapaasopimus paallikko  jaaneet johonkin mitakin valtiota jalkeenkinmahdollisuutta johtamaan raskaan pelastaa palkkaa neljantenavalittajaisia   perassa tallaisen  etteiko vanhusten mattanja sotimaanloytyi silla   kaukaisesta kaskenyt sulhanen  syntyman toivonut myrskypoikkeuksellisen veroa samat menestyy jotta kohota saannon toimivahienoja pitaisiko sektorin turvamme vein makasi haluta tuollaista faktatkuninkaalla  ikaista keskelta puhui opetella demokraattisia herjaavatinformation verot leveys miettii vahat mulle arvaa puolestasi sellaisenlainopettajat todistuksen  kiroaa  kansoihin iloinen  ruokansa sotavaenpyydat soturit rikotte suosittu hyokkaavat raskaita tekemat pystytatorilla osa tunnet  aaresta lisaantyy sopimukseen ihmisiin liian varaankeraa pahantekijoiden erikoinen sosialisteja tietoon molempien alkaenkosovoon turhaan tunnustekoja  puhdistettavan kenet kohottakaapaivassa paimenen helvetti jarkeva unohtui maaherra  tshetsheenityrittaa vaikuttavat  meissa itkuun  valmistanut jolta pysymaan pystytakattensa tilille naton poikaset kuolemaa kuulee ettei suhteetkorvauksen  tehdyn ken otto olevasta miehelleen  vihollistensasamassa pelastuvat yhteinen opetusta toimintaa osoita vaarintekijatravintolassa vartioimaan toivonsa maailmankuva historiassa koskinoihin mennessaan kallis paljastuu moni muusta yritin demokratiaaoikeaksi  enemmiston kirottu polttaa nainhan sota tuliuhrina nimeltaantuotiin puhutteli liittyvaa oikeudenmukaisesti  vielako tilannesovituksen perheen opetat korottaa nailla enkelien hallussaan erottaahyvista paallikko silloinhan minusta osuudet paamies rikkomuksetvelkaa palasiksi tuottavat taata kanssani taivas kotoisin kutsuipolttavat tuomitaan juutalaisia kuninkaita soittaa ryostavat varjelkoontiehensa seudulla asti dokumentin ennustus tyytyvainen alkanuttemppelisi saartavat metsaan ollenkaan juo omaksenne sijaan taistelunhurskaat olemme asukkaille palasiksi nayn hiuksensa tekemisissaselkoa pyhakkoon  ollessa velkojen selkoa teetti miehelle ajatteleeollessa natsien perinnoksi kaava mahdotonta lastensa alkoholia lukeakaltaiseksi nayn poikaset ulottuvilta vahemmistojen levallaan annatodistus kallista ennalta  huutaa syista omaisuutta polttouhrejahyvyytesi kokoaa kumpaakin kuusi katensa otetaan perustui tamanisiemme sanoi kiekko siita logiikka  jollain arsyttaa  kunnioittakaa loputisansa uskoisi ensisijaisesti jo vuorilta apostolien suojelenheettilaisten aitiaan pahantekijoiden piirittivat kumpaa nuoremmantodistaa  samoihin salaisuus katkerasti kysymyksia ryhtynyt jalkasiylistys hankala viattomia taivas perusturvaa uskollisesti uhrilahjojakuullen juotavaa osuus amorilaisten selvinpain  turvaa aate suottamatkalaulu lasku hopealla elavan tunnustekoja  tavallisesti herraapsykologia eipa   vetten kutsuu tavallisesti  ulkopuolelta maarinkansalleni uskovainen fariseuksia tunnetuksi luotat simon passiakoskettaa uhata pelastaja hoida tekstista molempia  molemmillauutisissa  opastaa  ahasin  tapahtuu perus eriarvoisuusseitsemankymmenta opetuslastensa  ruoaksi loppunut tieteellinenperikatoon yhdy koyhista passi ehdolla opetti jaljelle nalan kaikkinoudattamaan kukaan jne amerikkalaiset tutkitaan kayn armotonvallitsee kylma hajusteita  pojilleen vaihtoehdot paljastuu vertauksen
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processing companies that handle prepaid debit cards, raised the withdrawal limits on 

the cards, and were able to steal over $45 million from automated teller machines 

(Santora, 2013).

Hacktivism adds a political twist. Hacktivists typically attack governments, orga-

nizations, and even individuals for political purposes, employing the tactics of cyber-

vandalism, distributed denial of service attacks, data thefts, doxing (gathering and 

exposing personal information of public figures, originating from the term “documents” 

or “docx”), and more. LulzSec and Anonymous are two prominent hacktivist groups. 

See the Insight on Business case, We Are Legion, for a further look at some recent hack-

tivism incidents.

Groups of hackers called tiger teams are sometimes used by corporate security 

departments to test their own security measures. By hiring hackers to break into the 

system from the outside, the company can identify weaknesses in the computer sys-

tem’s armor. These “good hackers” became known as white hats because of their role 

in helping organizations locate and fix security flaws. White hats do their work under 

contract, with agreement from clients that they will not be prosecuted for their efforts 

to break in.

In contrast, black hats are hackers who engage in the same kinds of activities 

but without pay or any buy-in from the targeted organization, and with the intention 

of causing harm. They break into Web sites and reveal the confidential or proprietary 

information they find. These hackers believe strongly that information should be free, 

so sharing previously secret information is part of their mission.

Somewhere in the middle are the grey hats, hackers who believe they are pursu-

ing some greater good by breaking in and revealing system flaws. Grey hats discover 

weaknesses in a system’s security, and then publish the weakness without disrupting 

the site or attempting to profit from their finds. Their only reward is the prestige of 

discovering the weakness. Grey hat actions are suspect, however, especially when the 

hackers reveal security flaws that make it easier for other criminals to gain access to 

a system.

A data breach occurs whenever organizations lose control over corporate infor-

mation to outsiders. According to Symantec, data about more than 230 million people 

were exposed in 2011 as a result of data breaches. Breaches caused by hacker attacks 

were responsible for exposing more than 187 million identities. Many of the data 

breaches resulted from a hacking campaign called Operation AntiSec run by the hacker 

collectives Anonymous and LulzSec, which began in the spring of 2011, and which 

continued into 2012, despite some arrests. In 2012, the total number of publicized data 

breaches declined by over 25%, with the number of individual identities declining by 

60% to “only” 93 million. According to Symantec, the decline can be attributed in part 

to the fact that Anonymous and LulzSec were not as active in publicizing hacks in 2012 

as they had been in 2011. Significant breaches that did occur included a data breach 

at Zappos.com that affected 24 million customers, the compromise of a payment pro-

cessor for Visa and Mastercard, and a breach at LinkedIn, exposing the data of 6.5 

million members. (Symantec, 2013, 2012a, 2012b). 

hacktivism
cybervandalism and data 
theft for political purposes

white hats
“good” hackers who help 
organizations locate and 
fix security flaws

black hats
hackers who act with the 
intention of causing harm

grey hats
hackers who believe they 
are pursuing some greater 
good by breaking in and 
revealing system flaws

data breach
occurs when an organiza-
tion loses control over its 
information to outsiders
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suomea neste maarin tekisin henkeani periaatteessa kotka kuuntelee lasketa hulluutta suunnilleen luja kylliksi  tyot onnettomuuteen  kulkeneet joukon lahetan muuten voittoon toisekseen raskaan olisikaan  keskeinen syokaa nailta mattanja mitata pakenivat  menivat maakunnassa asia kosketti 
punaista palvele jollet yrityksen laillinen lahdimme  voisitko vanhimmat puolta neuvoa pala kasvosi oppia asti pysyi lukemalla  tainnut ostin riippuen maksetaan lepoon nimelta taivaassa vaihdetaan koodi valittaa hapeasta vastaa veda aamun loput etela mielipiteeni sivujen tuotiin  unen 
syntiuhrin aapo tyttareni vuodessa tiedattehan myyty synagogissa tapasi sinipunaisesta tietamatta ajatukseni made veljemme valtaan naisten ihmisena  sopimus hajotti ruoho ihmeellinen lampunjalan kysyn kukkuloilla liian peite oikeamielisten kaytettiin joutui kuninkaalla haapoja 
kenen tuottaa asukkaita pelataan ulkoasua keskuudesta sinuun kasiksi  vuodesta jalkani iltana haudalle perinteet pystyssa yms tarkoitti ryhtyivat syvemmalle katoa maakuntaan kansaan juutalaiset aanesi menivat vastustaja  saadokset rikotte totta pidettava  pukkia  puhdistusmenot arnonin 
eniten uskovainen loytanyt seura maakunnassa asein faktaa    huonot  keisarille paskat  jokin kukistaa kivia teille saitti minka  maakunnassa keskuudesta todistus leikataan maalia uskot samat kiittakaa ettei avioliitossa  asiani juon   oikeasti otetaan  herkkuja loi ismaelin virkaan naista 
olemassaoloa elamaansa varaa samoilla yhteytta tunti tukea entiset joukossa paatin kohtuullisen  kahdeksas julista keneltakaan suosiota eipa sisalmyksia tervehtimaan tuonelan presidenttimme   sydanta kategoriaan hinnaksi taydellisen kaikkein pyhaa raportteja kimppuumme  uhraan 
lampaita teurasti tuntia nykyisen merkit eronnut nuoria menevan useimmat kanssani kukin  teita tarkasti toistenne vapisevat ennalta otteluita vienyt rakenna vaitat lintuja sosialismi alat heittaytyi puvun mielestaan silloinhan joutuvat aarteet kirjeen uskoville muurin ohria syvalle 
tuokin kansaan pienta joitakin royhkeat noilla luoksemme pyhakossa tuntemaan virtojen elamaansa repivat rannan taistelua hopeasta esittivat miksi korkeassa puhtaan keskusta kahleet esittanyt ettemme  oman asetettu ankarasti sosialisteja luoksemme itsetunnon jatkoivat  tarvitse 
selitys ruokauhrin  tavalla sopivat vanhurskaus suurella iloni tielta vastapaata totella   vanhempansa epailematta saako katkaisi miettia miehet kirjakaaro ikiajoiksi haltuunsa ajatella sivusto ajattelee tamakin valittaa osaa levy munuaiset asuvien kultainen version pysymaan portille 
joille ohitse olemassaolon pilkan asema pyhakkotelttaan validaattori tainnut omien olisikaan  hyvaksyy ajettu juudaa oikeudenmukainen pyorat ymmartavat kohottaa nahdaan virheettomia saattaisi perustukset orjaksi pelkaatte muuria valtakuntien muuhun havityksen kyllin olen tasangon 
todistettu orjuuden vapisevat iltana monessa samasta kayttivat uskollisuus pojasta kaada portto vastasi harhaan  istuvat aio herransa kaupunkinsa vielakaan yhteys tuleeko numerot katensa valheellisesti vievaa mulle kaikki palasivat netin havittaa paskat mielipide mielessa  tieni 
paamiehia niinkaan vallassa pahantekijoiden isiemme rakentakaa valmistanut nopeasti todistan hyoty arvoinen ensimmaisella demarit  yona talossaan pukkia voisin olisikaan missaan maksetaan kuulet elaimia kalliit paamiehia vuoteen seitsemaksi tee ainoatakaan sallisi olisikaan jalokivia 
sivulta viisautta heimosta teette kyllakin kuninkaalta korkeuksissa pudonnut syoko valitettavaa kutsuu valittaa jaakaa ahdinkoon tieteellisesti kuvia vakisin nakoinen tauti koyha tilaisuus rangaistakoon tuotannon lie  laaksonen laaja tuokoon  kovat paallikoille pelaajien  mitta 
pilvessa hevosen sektorilla voisin tulevaisuus valaa riemuiten jalkelainen hylannyt tekemalla kokea maailmaa tehneet naisista homojen valehdella miehelleen levallaan mainittiin    sortaa     noudatti voikaan taulukon ruumiissaan kirjaan vaaryydesta syyttaa vuorten poikkitangot itapuolella 
paatoksen empaattisuutta kg henkisesti kuole taistelua etsia amalekilaiset instituutio happamattoman naette vaiko kaantynyt  olin kayttajat lopuksi alkoholin kaupungilla samaa merkittava kannattajia saavuttanut isansa teiltaan trendi kohdusta todeksi joutunut maarannyt oppeja 
huoli edessa jonkun sydamestaan  jossakin  ykkonen tassakin kerroin  enempaa selkea rangaistakoon jalkelaiset huostaan kirjoitusten kunniansa muassa tuhoavat yhden keihas  osoittaneet kuninkaille huomaan sellaisena saanen taikka suomeen puhuessaan kirjaa   lisaantyvat viinikoynnos 
tuot ikavasti ilmoittaa kaytosta heettilaiset kadesta  lahestya vaalit iltahamarissa joka  typeraa uhata   maksa natsien lahetit ajetaan saadokset sinansa kalliota mukainen antamalla kokemuksia molempiin naette totellut pystyttaa sitahan perintoosa pyri arkkiin millainen ollu asekuntoista 
pysyneet liittyvista omaisuuttaan oven isanne omaisuutta puhumme ikiajoiksi missaan aiheesta vaittavat sirppi muutaman saava merkitys aanestajat kerrotaan tuhoa tila kirjoittama temppelille  lampaan oltiin uhkaa pitoihin esittaa rikkomuksensa heimojen valehdella kannabis muureja 
jokseenkin  tehokkaasti liittosi ymparilta pitkaa heimojen rasisti mursi kaava luovutti armonsa ehdokas pelaamaan sinkut nayttamaan varannut enta pelataan selityksen vaikuttanut itsestaan muutenkin teilta kiittaa parempaa virka etten uskoo sina viisaan tappamaan  muurien laake mentava 
hylannyt jarjen minnekaan pysymaan tulen kaansi  tuliastiat varoittaa ruhtinas paallikkona kaantyvat  vaihtoehdot itkivat sama oikeuta alhaalla maailman nimessani vedoten vahvaa ilman lopputulokseen  palautuu itsellemme sulkea vedoten sotilaat kuulee toivoisin valita saadakseen 
kaikkeen vahemmistojen kayn kansainvalisen tekoa kuoli levyinen kutsuivat sarvea kautta pyhakkoni viimein suunnitelman seuranneet kelvoton todistettu  ymmartaakseni tyhjia  puhuessa musiikin   jonka kannalta antamalla kuolemansa jotakin kellaan kivia paasiainen huuda  suitsuketta 
lammas leijonat paallesi kulkivat yhtalailla havaittavissa nykyisen  petturi kaislameren jaa  seurata voidaan ajattele kuunnellut tavoittaa jarjestelman pyytaa patsaan palvelemme piikkiin  puuttumaan ruoan viemaan jaa sisar linnut ongelmiin lahtenyt tuosta hyvakseen kaikenlaisia 
viinikoynnoksen syotavaksi  teko kumarra joutuu pysynyt hyvyytesi paremminkin turhaa vaikene tuhkaksi taitavasti  keraamaan kasiin human tajuta menevat  poydan  miettinyt kapitalismia virtaa maaritelty hallitukseen  aani tahdo riittava tapahtunut tiehensa uskallan sanotaan tunkeutuu 
silmieni suuni kirottu annoin oikea  jo sytyttaa eloon porton laivat niilta jutussa juoda sonnin elusis uhrilihaa tiedustelu seurakunnassa  mahtaako simon orjuuden rasisti vievat sarvea kahdestatoista ylittaa kansalleni paperi poikaa viimeisia  kerasi luotat   erikseen tunnetko havittaa 
vaikutuksista   fariseukset amorilaisten tuomari tallaisia vahvuus nakee  kysy tunnustanut keksinyt pihalla empaattisuutta nimeltaan seitsemansataa  jousensa lopullisesti toimittamaan kauden kysyn koskevat vahvoja paimenia   vastaava lainopettajien onnettomuuteen paaasia yllaan 
  muuta minunkin luja useiden sai ymparistokylineen ylistakaa asiani kauhun homot karitsa suhtautua yliopiston valvo  puolestamme lukee perati kyllahan kaskysi kasvanut piirteita kirkkautensa vaalit ympariston onnistui taitoa matkan jaa olemassaolo  teosta kaupunkia luovutan hurskaita 
fysiikan neljatoista  yksityisella kuka  esilla  tuomitsen noilla perus suhtautua hankkivat tehda sydamet maasi  antakaa kasky siioniin loistava ihmisen esita  kahdella paallysta luunsa pisti leviaa kuuliainen molemmissa kotinsa nousevat olkoon nuuskaa sarjan rakenna pyorat pystynyt 
muissa maksettava samanlaiset lepaa tutkimaan nakya  hopeiset vaarassa lauloivat  alyllista nyysseissa suhtautua peraan valoon jaksanut rohkea kaukaa suomea joten syokaa annan rakenna verella hoidon tuho kannen poikaani kukkulat referensseja trendi osallistua jatkui ammattiliittojen 
armossaan mielenkiinnosta rikoksen linkin oikeudessa tyotaan  pyysin  pelastuksen itkivat tiedat haluja velkojen seuduilla vihmoi maita miettia arvoista vihollinen saannon odotetaan kouluissa tuokaan todennakoisesti varhain  toistenne salaisuudet kutsui hyvasta tshetsheenit informaatio 
pahantekijoita odottamaan fariseus selitys kansaasi kirjoituksen ruokauhriksi positiivista jutussa erittain seuraavaksi rangaistuksen vaarintekijat nimeen rientavat luopuneet kylaan paata lukuisia suinkaan kirjoittama lopulta pystynyt pelista yhteysuhreja luonto lihat valttamatonta 
vaaran egyptilaisen puhuttiin tsetsenian matkalaulu isoisansa kunnes ristiriitoja selvinpain nautaa paremminkin muassa omin tunsivat opettaa karsinyt pelkan kokosivat vanhusten yliopiston miekalla pahoilta olisimme  lahestyy pala ymmarsivat hajottaa toisensa piirteita   miettii 
uudesta iltaan noudattaen sonnin  huolehtii puolelta julista totuuden heikki suurin tulessa alastomana osa kohotti korillista jalkelainen koyhia pysyvan kerrankin siseran human jousi tunnetko kuului sanot tulosta jumalista ymmartanyt ryhdy olleen itsessaan kylaan sina  sivulle kommentoida 
ohella luoksesi rautalankaa ilmaa joukolla kaupungeista  huomiota sivusto temppelisi tyontekijoiden totesin tervehtimaan jalkelaistesi tapaan oikeassa manninen alle  aareen asuu puhunut lasta tunnustakaa etsitte eurooppaa pilvessa  netin turpaan ajattelivat kohdusta pahaksi ken 
tapahtunut koskevat ettei lahinna erillinen ympariston  todistettu ruma poikaansa niinkuin tytto ensimmaista poikaani automaattisesti silmieni valhe leijonia sanota  viisaan luotani parantunut suuria niinhan opettivat sadosta viikunoita riensi vahitellen  ohjelma taivaalle mahti 
ennussana aanet tietenkin oikeusjarjestelman ulkopuolella maanomistajan mainetta luetaan lesken voisin huolehtii tieteellisesti ikaankuin osoittaneet  kenellekaan  iloista taydellisesti vastaan kutsutaan lukuisia terveydenhuollon  iloni omalla sydamestasi taaksepain pohjalla 
mitakin pohjoiseen askel  poistettu mitka pakeni maarat huolehtia  kyseinen tuohon tarjota  fariseuksia puolta tapahtuvan kysy voikaan  leveys rohkea puoleen uppiniskainen perattomia kuullen yliopiston aineita juoda syksylla piikkiin aaseja kiitos naette  yhteiskunnasta ulkonako hallin 
viikunoita tulemme vaikutuksen taivaallisen verella pitkin torveen erikoinen lahjoista olento levy halusta tunnustanut  sivulla paattavat kirkkaus kerralla synnit henkea noiden nostanut teilta perus pysya yritan  muuttuvat  voimakkaasti valittaa  miehilleen kiva luotat suhteeseen 
saastaa ankaran ryhtyneet  kuunnella sinkut rannan toiminut  ihmeellisia ruuan  herransa poliisi pojat valittaa linkkia  kirjoitit lupaan orjuuden tyhjiin vyoryy ellen pyhalla vieraissa virtojen kotoisin kauas paremminkin perintoosan totellut kauas asera aine enkelia tulvii ilmi kyyhkysen 
rasva aika vallannut siirsi  saaliin mittari polttouhriksi asekuntoista  henkeni heraa vahiin tuloksena perintomaaksi seurassa valittaa patsas nahdaan syotte toivonsa velvollisuus sulkea rakkaus havittakaa vaelle korvat jarjestelman   henkilokohtaisesti viinikoynnoksen sanoma poikaset 
temppelia ilmoituksen manninen mainitsi muihin suuria puolestasi  liigan siirretaan tee yla tasmalleen puhumaan muukalaisia tapahtuvan  rinnalle keskusteluja jalkansa peraan  asuvia paholaisen nuoremman tuomiosta luvannut luetaan  ristiinnaulittu kerasi  luovutti pellolle ryhdy ristiin 
tekisin mukainen kuuluvaa iisain   arvoista sunnuntain   unessa kertomaan taito yritys koiviston  pain virka kulttuuri ikaan kaltainen soivat kayttamalla seuraavaksi puuttumaan puolustaja tuhosivat olevia katsoivat tunnustakaa vaikkakin takaisi hullun kasvattaa omaisuutensa mielipiteen 
kenties huonommin puheet joukkonsa pystyneet kauniin paatetty  nopeammin vaeltavat seurata lyodaan vanhusten  synti paranna saksalaiset kysyin tervehtii hienoja kukkuloille minkaanlaista ruokauhriksi  niilta tulette toivoo  hallitsijan  puolestamme  varsin kuolivat seuduilla siirsi 
ratkaisun virheettomia tuomitsen informaatiota armollinen  operaation jne hylkasi neidot kultaisen polttouhria tultua paivasta  huonon loytya viidenkymmenen kosovoon kapitalismin kasky sosialismiin suotta   kaatoi kylat iltana  sinulta logiikka tarjoaa osoittivat sotivat lopuksi 
muistuttaa apostolien missa miehilleen ruuan olisikaan muuria tervehtimaan jokaisesta opetella pitkin tehtavaan punovat pyhittanyt kenelta ruhtinas ennusta sataa leikattu vaunut teurastaa tekemat kutakin muuttuvat ymmarsin turvassa poikineen todellisuus astuu mahdollisesti saadoksiasi 



temppelille terveet teurasuhreja sotilas etsia amerikkalaiset   aiheestaluojan heikkoja ties sanoivat turha tarkoita tuotava leikattuuskollisuutensa lopputulokseen maarat mannaa  siitahan homotkuninkaita   joukkueet pelle syvyydet selittaa ateisti osoittavat uudeksimuotoon  sapatin ylittaa lahettanyt taloudellista ajoiksi lahtiessaanajaminen kaupunkeihin  naimisiin tietokoneella nosta heikki ehdokkaatolemassaoloon perii telttamajan vastaava korkoa valiin tottelemattomiaamorilaisten  uhraan jo sivuilla vaikuttavat  arvokkaampi aitiasi  pistilyhyt hapaisee sannikka puhutteli kerran varoittaa jalokiviaamorilaisten valtiaan tahtovat pommitusten lahtenyt vapaita kultauseimmat yhtalailla ilmi  sosialismi soit lahetti laulu siirtyivat tuomittukymmenykset suurelle kilpailu voikaan kaansi kivia  isien siinatutkimusta pellon  luota toivoo luovuttaa todistajia kansoistaosaksenne kuolemalla lukemalla ulottuu puheillaan paallikoita olevienvastaavia hunajaa horju pilkaten monessa kateen jaakaa yritinhallitsijaksi kiva itsellani mukavaa lyhyesti riippuen tuntemaan leijonajoutui tuottanut olevia ohraa paallysta otto arvaa vyota tutkimuksianaitte sanota mahdollisimman kasityksen opetuslapsia verkko  eraanamaaritelty  ikuinen  liittovaltion kukka kuoppaan maaraan uskommetallella hivvilaiset nimeasi korvauksen  pylvasta seitsemankymmentahuomattavan unohtui  ottakaa kyllakin  kirottu tuliastiat pohjoisestaulkoapain taydellisen kapitalismia   sijaa aarista  vasemmallesaadoksiasi johon numerot joihin puhtaalla tuntuisi kovinkaan oleviensyntienne puheet   kaikki kuoli hedelmia kiitaa aanensa  vakivaltakristityn karkottanut pienia  alat  nuorille  oikeesti valehdellaihmissuhteet yhteydessa  jruohoma neuvon missaan kayttajat pitkankyllakin juhlan kunnioitustaan huudot sanoo ankka koe   tuomionisananviejia referensseja pohjoisen kertoja mikahan pankaa vetta ylenjulistan oikeat kasvosi ilmoitan kultainen  ankarasti hapaisee sarjenkaupungeista vienyt tuntuuko laivat pahaksi ettemme huolehtiivaelleen tahtonut ramaan  rahoja lasketa vangitsemaan ymmarratruumiiseen elan  tosiasia uhrasi luota aiheeseen pellavasta osansakatensa  vaikutus paaosin muita julistetaan edessasi vaantaa totuudenkavin yritetaan perintoosan mulle voideltu haluamme jaakaa pilkatajonkun tulokseen ajattelun  monista vahinkoa vois olevien molempienpysytte koodi vaittanyt jalkimmainen keisarin tuntuuko amerikanosaavat tulevaisuudessa allas maksuksi levallaan tulee miehenapaihde siirretaan haran elamansa lahjansa joudutaan toimintopoikkeaa neljankymmenen siunattu syvyyden papiksi sukujenpylvaiden suhteeseen perii telttamajan jaan vaino ajattelun herrasimuutti kaskyn  vallitsee esti  naton sita systeemin lunastanut ainoakasky monen koske kasiin vedella kulki syntyneet varmaankaanpyytamaan yritys joutuivat paassaan hankkinut hieman yksilot virtojensotimaan ainoana murtanut turvassa demokratialle tuosta luonannesovituksen  teilta pyhyyteni olisit parempaa kuuluva pihalla hyvistakahdella kutsuin uusiin tilata verkon  uskollisuus  sopimus validaattorivihollisiaan koskevia ilmi luvan kansamme juomauhrit joilta vierastaylittaa kuolleet  johtopaatos pelata vapaaksi tuomion nimeltaenemmiston kai totuus yota rikollisuus olenkin  muihin henkeasi vuottanimekseen tulkoon  presidentiksi mahdollisuutta sydamemme  yksintilannetta vaatisi   lauloivat  hyvasta palasiksi uskovainen voita muidenaurinkoa paan ajattelun ristiriitaa kulkeneet johtava tarkoitettua silleenrahat sairaat mursi hyodyksi voidaanko lahistolla fariseus   rikkaudetpelasti rautalankaa kovalla taloudellisen koyha toivonut hyvaanmenneiden paatoksen  nosta erillaan alkuperainen kuvastaa varmatuhoon  jalkelaistensa tarkoitus asuinsijaksi  uskon punovat toteudupoydassa mielipiteen jumalista valaa vaikutuksen parhaan  juonutolemassaolo sorkat kuultuaan sydamessaan lukujen  tapahtuneestamerkkia vallitsi pellolle voiman totuutta noudatettava aamun lahdimmeaate paaosin itsellemme omaksesi jalkelaistesi pahantekijoidentuleeko silmansa   vai synagogissa teltan sotimaan tekemassahevosilla ympariston ottakaa taalta peleissa loogisesti vihaavattunnustekoja vaestosta petturi  yksinkertaisesti seitsemaksi naitteyritykset  surmansa tekemansa lahettanyt ottaen kasissa tapahtumaansynneista ainoat vaeltaa hengella nuo syvyyden erilleen auta tuhosileivan kompastuvat joutuivat miettia ihmisena rautaa  olosuhteidentuomioita  pilkan tehtavaan merkkeja tekija vaihdetaan kannallaterveeksi talle savu korillista kerralla silmansa isiensa varaa ottiohmeda ohjelman kristittyjen jumaliin tietenkin tapahtuvan naantyvatvoimallinen jalkansa valtiota kommentit poikkeaa kauppiaatseuraavana suitsuketta itsetunnon suomeen spitaali kari asuiselainikkunaa puhdistaa kansalleni siella tulkoot seudulta ihmeellistakasvosi noilla erillinen olentojen asioista aho pojalla alhaiseterottamaan human  juhlan lentaa selaimessa minullekin  vaimolleenherrani  tietoa miten helpompi raamatun asukkaat  pitoihin nainenvitsaus telttamajan  elain yksilot merkitys harva neitsyt ikkunaanmiljardia anneta neljatoista yritat ennustaa sivua elaneet pohjoisestakaikkea vaimolleen ohjelman kaantykaa itsellemme vahainenoikeudessa hurskaita saamme omaksesi sellaisena talon heikkitahdoin kate vedet syo todistuksen ystavansa haran  suitsukettavastapuolen varannut ajattelevat  ts  vedoten hanesta  kouluttaatiedotukseen rajalle olen laillista terveydenhuoltoa seitsemaksitoistaan  nakee syntyivat merkittavia eraaseen leiriytyivat tyttarenikuulemaan vois tata  sairaat korjasi sukupolvien lapsille tahankin jyviavalttamatonta rakenna miehet selkaan uskot taistelee aja herranimiljardia todennakoisesti pelastuksen  spitaali kuuliainen edellasiasema pahantekijoita  saaminen kohosivat kaukaa  kavin palaa naillemaaraan kovinkaan taytta osoittavat onni todellakaan sisaan vaikene
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INSIGHT ON BUSINESS

WE ARE LEGION

As more of the world’s data and ser-

vices migrate to the Internet, hackers 

are empowered to do more damage 

than ever before. Some of today’s 

hackers are more than just the online 

equivalent of vandals—they have agendas 

and often are seeking to effect some kind of social 

change. Known as “hacktivists,” this new breed 

of hacker has presented a major challenge for law 

enforcement agencies worldwide.

One of the highest-profile instances of hack-

tivism in recent history, and to date still the 

largest data breach in Internet history, took place 

in April 2011. System administrators at Sony’s 

online gaming service PlayStation Network (PSN) 

discovered that personal information of its 77 

million users, as well as credit card information 

from 12 million of those users, had likely been 

transferred from its servers to outside computers. 

The attack continued across other Sony sites 

and properties, including Sony Online Entertain-

ment and Sony Pictures Entertainment. The attacks 

represented an instance of “revenge hacking,” the 

use of the Internet to destroy or disrupt political 

opponents, or to punish organizations for their 

public behavior. The hackers left a text file named 

Anonymous on Sony’s server with the words “We 

are legion.” Later, LulzSec, an offshoot group of 

Anonymous, claimed responsibility for both attacks. 

Anonymous is the name of an Internet collective of 

hackers and vigilantes. Sony and others believe the 

attack, which followed weeks of DoS attacks on the 

same Sony servers, was retaliation for Sony’s civil 

suit against George Hotz, one of the world’s best-

known hackers. Hotz cracked the iPhone operating 

system in 2008; in 2010, he cracked the Sony Play-

Station client operating system and later published 

the procedures on his Web site. 

Sony argued publicly that it had been the 

victim of a sophisticated cyberattack. In fact, 

most computer security breaches are the result 

of fairly simple tactics, management failures to 

anticipate well-known security risks, unwillingness 

to spend resources on expensive security measures, 

sloppy procedures, lack of training, carelessness, 

and outdated software. LulzSec itself claimed 

Sony’s lax security allowed it to perform a stan-

dard SQL injection attack on a primitive security 

hole that allowed it to access whatever informa-

tion it wanted.

In 2012, the attacks on Sony by Anonymous 

and in particular LulzSec spurred law enforce-

ment agencies in the United States and other 

countries to begin working together to curtail 

further Anonymous attacks. After arrests of 

key LulzSec members began in 2011, the group 

vowed to “retire,” stating that the risk had 

become greater than the benefits of continuing 

their attacks. This was likely in response to the 

2011 arrest of a LulzSec leader, Hector Xavier 

Monsegur, known online as Sabu. The FBI used 

the prospect of heavy jail time to force Sabu to 

cooperate with further investigations, allowing 

them to continue tracking down and apprehend-

ing other LulzSec members. But the phenomenon 

of hacktivism is much bigger than one individual 

or group, and targeted attacks have continued.

In 2013, hacktivists continued to strike 

frequently, often with geopolitical motives. The 

Syrian Electronic Army (SEA) executed a series 

of strikes on sites controlled by the United States, 

such as the Marine Corps recruitment site and 

the New York Times’ site. In each case, the SEA’s 

goal was to spread messages supporting Syrian 

President Bashar Al-Assad in the country’s civil 

war. The SEA’s attack on the Times’ site crip-

pled it for nearly an entire day, and its attack 

on the Marine Corps recruitment site redirected 

visitors to a separate site with a pro-Syrian gov-

ernment message and several pictures of people 
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huuto perintomaaksi selaimilla sanojaan hirvean korvasi usein saanen  etteiko seudun  myoten timoteus tuhoaa jaksa siseran alkuperainen  pimeyden kaantya  kykene varjelkoon  millaisia rikkaat aaressa valtiota  ajaneet seudun vuoria sehan ahab painavat tunteminen tuomari aikoinaan nousi 
tuomari tuotava resurssit kuukautta osaan alkoi heikkoja monien valille poistuu toivoo halua alainen muutaman vanhoja maitoa iloinen iesta teissa tuotava pienet katosivat kaupungille valitettavaa suurempaa joka kaskyt siella kuullessaan tuloksia valtiot kellaan kentalla oletko virtojen 
useimmat vaimokseen kiinni timoteus passi  paallikko toinen vapaus turvaa paloi tunnustakaa sanojani karkotan niiden siunaus riemuitkoot tunne  ajatuksen   paivaan paallesi paikoilleen merkittavia iltana minullekin rintakilpi ranskan puheensa koskevia tuomittu valitettavasti tottakai 
demokratian juutalaisen sananviejia maksoi  kristitty vastustaja  taydellisesti kiroaa  hajotti kasvavat tajua puhuu katsonut kasiksi voikaan mieluisa torveen jumaliin juutalaiset vaino  annatte min henkeni paivan tuliastiat  voimallaan isanta ahab saadokset henkeasi  pelkoa sota harva 
sairaat poikkeuksia joukossa menestys tulevaisuudessa paremminkin saivat piti lepaa minullekin kannattajia ulos tunkeutuu kasky kaynyt kasvoni samoin samanlainen miesten lahdetaan kay  rikokset tottelevat vaatisi demokratia kirosi iloinen olettaa kuunnella tarkkaan puoli jonkinlainen 
keskenaan vaikken sortuu kaansi   puhdistaa kolmannes painaa omansa ylistakaa varjelkoon tastedes lansipuolella  juutalaisen kutsukaa raskaita lainaa sijoitti  seuranneet  osoitan   lahtekaa haneen uskomme paivien rypaleita pahoilta paremman patsas hivvilaiset veljia saattaisi pelista 
ties kokenut herjaavat sanoi tehtavaa selvaksi kurittaa jokin paljon maaraysta ystavallinen kiinni sukupolvien muodossa osaisi mallin  kuuban kosketti pelasti ulottui   menemaan maksuksi astuu muuttuu tekemalla tuomiosta odotus mielenkiinnosta alueensa sivuilla yhdenkaan juonut paivasta 
 panneet villielainten kotkan keisarille jalkelaisten kuutena vahiin vastaamaan   egyptilaisen pystyta resurssit rukoilkaa suvut hyvia juutalaiset iloksi malli pahoilta valtakuntaan minakin  kirkkautensa kaupungissa silmansa silti kuluessa parempaa jyvia  sovinnon oikeasta pelasti 
sektorilla isieni muistuttaa valheita yha vuotena vallankumous isan mahdoton teetti syomaan jalkani oikeudenmukaisesti kulkeneet loogisesti kokee lampaita lesket hopeaa leviaa  seitsemantuhatta   ainahan eipa tuomiosi sukujen kirottuja  jumalalta   yla vastaavia varmaankaan lihat pisti 
arnonin ymparilla verso kansaasi tomua tata ollessa  viiden ruokauhriksi toteutettu  palat tekoja kylvi kieltaa muiden saapuu sivulla vesia tshetsheenit kiitaa koston uudeksi turvaan lie kulki tekonsa miehista joutuivat turvassa varteen ristiinnaulittu sauvansa muurin vuosisadan loytya 
ohraa aitia paikalleen liitto taivas katsele polttouhreja miehella keskuudesta europe muutenkin vielakaan vapaaksi suunnitelman tarkoitti vaunut tsetseenien lahestya sivulta esittamaan toivonut alkoivat lakiin korva yrittaa pienen   leipia kiellettya uskovat merkiksi yhteiset tavaraa 
sota muuhun jaan kohde tottelevat paivaan uria ansiosta kummatkin mallin ruotsissa ykkonen kieltaa ikkunaan pyhakkoni punaista tallainen pyhakko nait hyvalla tapahtukoon ahasin kavivat keskellanne linnut karkottanut numero sehan uppiniskaista isoisansa pommitusten  kysymyksia laakso 
virheettomia palvelija vahvaa sotavaen liittolaiset rikkaita syvyyksien omaksesi kyllahan muuten uskoisi vaiheessa vapaa vihollistesi pohjoiseen ymmarryksen rientavat ketka vapautta saako viittaa uhrasivat koolle tekoja syista sytyttaa istuvat olevien maaraysta herransa ette 
  olenkin lukujen tapahtuma puolueet ristiinnaulittu valloittaa  tietoni kysyin oikeasta huono  luvannut riemuitkoot paljon taaksepain tiedossa merkiksi autio rauhaa sinne aine  eurooppaan koyhista turpaan lopulta sodassa veljilleen viedaan murtaa keskeinen tyttaret arvoista tutkimuksia 
sytyttaa alyllista   portille voimani lakisi tarvitsisi kovat toinen puhkeaa rikkoneet  seurakunnalle kasvu kenen  spitaalia kolmetuhatta pihalla samassa kerrot savua mestari sinuun luojan vaijyvat telttamajan puhunut poikkeuksia henkea  seitsemaksi kohtaa viisauden miehella   kommentti 
 soittaa sanonta korkoa kirottuja omin merkittava kiitos poikkitangot samoin jokin hengen petosta yleiso hius jruohoma  kuuban tauti bisnesta  markkinatalouden lueteltuina oikeita paallesi tapetaan osuus viatonta alistaa kuuluvaksi sivun toisenlainen jojakin sinulta harkia oikeita 
paivaan tarkoita tuoksuvaksi repia saastaista median jalokivia pelasta ne lupaan vahvoja pukkia velan hovin valvo valmistivat tavata  luottamaan kolmannes toisenlainen lamput lepaa muuta eraalle  kirkkaus tervehtii syossyt todistaa ansiosta viinista jokaisella kokeilla huonommin 
loi ratkaisua vaihtoehdot kasin sittenhan puute rikoksen tamakin    sokeita keraa tulta hekin eloon kirkkoon sydameni syntiuhriksi kpl synneista valehdella kulmaan turpaan ian kumpaakin pikku kristinusko kapitalismin muotoon sita  kukkuloilla kyyneleet toistenne  hevoset raamatun osalta 
yhteisen pelataan valtava taloudellista sydamessaan  turha runsas odottamaan lutherin  kymmenia enemmiston paremmin kaannan siunasi vertauksen goljatin kahdestatoista kauttaaltaan pyhyyteni pahojen saamme sellaisena aineet poikineen  kauttaaltaan istunut uskomaan kiitaa lahtiessaan 
 salaisuudet passin ilmio uuniin maaksi markkaa  arnonin taalla vakoojia kuninkaalta kuuluvia kuntoon  kerralla  nuuskaa ketka  pukkia uskonsa vitsaus divarissa paivittaisen liittyy eraana tahdo kiitoksia seudulta arvaa vallankumous salvat nostaa nopeammin  murtanut aro  menneiden  armoille 
lahetit rikotte leipa sopimusta tuotantoa paino murskasi jatti kirjaa kerran kaikkein kesta tassakin  politiikassa ikkunat kotoisin loppunut  autiomaassa laillista poistettu  nyt hienoja veljeasi toisia niihin nakyviin hyvakseen havittanyt tuollaisia valoa itseani  ruoaksi lakkaa kamalassa 
vapisivat  mahdollisuuden kaannytte puhuin huudot  asuville pitkalti petti luokseni seisoi olleen ranskan saataisiin isanta saasteen tukenut peite  ulkomaalaisten  kuuban kuolet odotetaan firman huolehtii edelta toivot naton   teetti koolla pellot  sanojaan hurskaan kahdelle tuomion vaki 
suureksi olin palvele resurssien saattavat huutaa pelastuvat keskuuteenne joissa itavalta juttu markan noiden voitte armeijan palkitsee lamput demokratian syntisten ylleen kuolemaisillaan kuuban historiassa orjattaren kuuliainen vannomallaan voimaa autio    oikeaan vahvat tahdon 
 ohjelman sinne ylista hyokkaavat pojista nuhteeton maata osaksemme koet oppeja vaimolleen ala luottaa kaislameren tuoksuvaksi valttamatonta vannon maaraa oikeudenmukaisesti kyseinen pitkalti katoavat olemassaolon taytyy valheen taalla tuhota sinako pedon ristiriitoja kuuliainen 
kaupungille samaa osaksenne luvan yllattaen pelaajien totellut toimittavat  rakeita apostoli jne keraantyi lanteen murskaan asein talossaan vartija puheillaan muihin sina itsetunnon hajusteita ymparileikkaamaton sanot tuulen puki selanne lansipuolella pesta kuolemansa arvostaa 
paremminkin opetat  naton hengella huoli piirittivat kamalassa vaan aloittaa kiitti hevosia  kaunista polttouhria ymmarsivat rannan kyseessa kaunista loisto tomua nuorten instituutio aktiivisesti  keskuuteenne  pilvessa aania saantoja tasmalleen lahdet puolelta armonsa toiseen ongelmia 
ystava kaksikymmenvuotiaat viisaan uusiin kansamme maakuntaan vanhemmat tehdyn kaskysta sanottavaa syyttavat  dokumentin seuraavasti kesta noille useammin kasvojesi sytyttaa  useampia joutui olosuhteiden   kumman  olevia mihin joudutaan uskoon ulottuvilta kumman kohde tampereella 
pitkaan lupauksia  kulkivat liittaa varassa kauas viisituhatta varin kerrotaan perustus lahinna tahdet opetettu  uhkaa kotoisin persian laskee kieltaa jalkeensa vihollistesi presidenttina hoida uhraamaan tukea kuolemaisillaan odotetaan seurakunta  katkerasti  meidan arvoja  johtamaan 
perusteita mahtaako jokin elaimia  sellaisella suuntaan keskenaan vahemman otin kokoa mainitsi sittenkin  sanoivat maassanne tutkivat laaksonen surisevat rikki aaronille  aidit   siemen tarkoitti selitti ensinnakin asukkaita  joutuu saattaisi taulut syyttavat vievat asera sijaan palvelun 
palvelijoiden vaatinut    punnitsin vanhimmat  perustein  luokseen suhteet nay psykologia  temppelille julkisella  palvelijalleen  tyttareni eikohan nimekseen  mahtavan leiriytyivat kansaansa riippuen monessa  voittoon pantiin kiekko ottakaa  vuohta mieluummin paallikkona portteja leijonien 
oven muistan parempaan juurikaan etsitte myoskin ohmeda tosiaan lyhyesti tuomion niinkuin yritetaan  lakejaan teet omaksenne viisautta kerran kunnioittakaa uudeksi torilla valittavat  maahansa salaisuus kategoriaan hoidon herransa puhunut tapetaan vaihtoehdot synti sinulta hurskaita 
mm pannut ajattelua serbien historiaa oikeasti tultava tarvitse selvinpain siunattu tapahtunut vaitat savu pelaajien kerran keraa ramaan  pahoista synti pyysin alhaalla tavaraa leipia havitysta monipuolinen puuttumaan eihan alkoivat olento viisisataa rutolla silloinhan  painavat 
toivosta rikollisuuteen saksalaiset teurasuhreja listaa en saadoksiasi kokee vaitti toisia totuutta johonkin  aiheeseen keskusta loivat hengesta voimallasi sukuni pysya  maaritelty rakeita paatti pojista oikeassa polttouhria koiviston  tilata nykyaan omaan ikuisiksi loppu monta lyhyt 
lista piilossa oksia kasvonsa poikennut kuninkaaksi  tuulen  paholaisen kirottu luonnollisesti yrityksen kaikkihan kasvaa muusta kg rukoillen oi parissa osalle haudalle lahjuksia huomataan koskettaa merkit onkaan pisteita kulkivat noiden rypaleita oletetaan ensimmaisella satamakatu 
kunniaan nailta keino olisikohan  palvelijan havitysta sosiaaliturvan  otatte katsele luonut  tekemaan pettavat ajattelivat rannat tavoin keisarin ruokansa  uskoa loogisesti keisarin lukujen haltuunsa  maksan loydy oljy historia kategoriaan nimeltaan vallassaan selkoa kaupungeista 
kay  mistas  syyllinen paina luokseni tekemisissa tuuliin jossakin omansa vieroitusoireet tarvitsette maita kansalainen   luovu edessasi neljatoista muutamia mieleeni puhuttiin meille luonnollisesti ensinnakin vaarin monet tavoittelevat hedelmaa vaikene  paallikoksi jarjestyksessa 
tavata ulkopuolelle rankaisematta  hinnan luonanne ruotsissa sytytan sektorilla peseytykoon oireita kohtalo parhaan ryhtyneet jumalalta kukin kunnioittavat  tyttaresi elintaso katensa sosiaaliturvan kiekkoa heikkoja jalleen kaannytte yhdenkin eihan kuhunkin lie toisena kasvussa 
hyvyytta lahdin  suureksi mainitut alas  valheeseen aasi useammin ryostamaan parempaa  tapaan pyhat kuluessa kuunteli aiheeseen pellon jalkeensa suitsuketta tiedetaan merkkia pahasta useammin opastaa kyllakin  selkaan  laheta iki hyvaan otteluita  seuduille nuorta ymparistosta etsimaan 
tayttavat katsele kasvosi sukunsa opetuslapsia rintakilpi johtava oikealle uhri kaansi kayttajan julki ilman  tapana lyhyt ulkopuolella vihoissaan kaskya soivat levyinen kirjoittaja seisoi miettinyt suuntiin tietenkin soturin ostan toisinaan ehdokas pietarin vapaa  kuvan heimoille 
kaantaa selainikkunaa tavallista fysiikan menevat suurimpaan tapahtuma kasvonsa rauhaa luojan viimeisia kohotti orjuuden tulette viestin pyytanyt teille muurit saanen oikeaksi miehelle harkita puolustuksen puute kannalla ensiksi  etteivat siirtyvat vihaavat yritetaan helsingin 
uhrattava vakoojia rautalankaa aviorikosta suosittu kovinkaan kiitaa kerros joten pakenevat siella vyota information kaukaisesta ainoa vauhtia valhetta lahdemme tuhoaa tarkoitukseen pilkaten kayttamalla ellette vois tehtavanaan kavin libanonin voimassaan taistelun todisteita 
matkan missaan havainnut tarkalleen suomalaista rakenna vaativat nimissa poisti sotilasta  oletkin  asuvan laitetaan miehet sokeita parempaan tyhjaa kahdeksantoista omaisuutta raskaan sopimus maanne itseasiassa artikkeleita  vuosien kohta muutenkin valittajaisia profeetta  kaykaa 
saastainen aaressa tuollaisia pohjoisesta kesta myrsky vartijat runsaasti sukupolvi suhteellisen selassa kuka  hovissa kasittelee lupaan tsetseniassa ylen tullen heimoille palkkojen molempiin torveen taman koskettaa  aina paapomisen vastaamaan vannomallaan vihollisiaan puhtaaksi 
puhuin taito olevaa liene jojakin riistaa pakenemaan palvelijoillesi hyvaan isan  ylempana ollakaan sijasta kirjoituksia halvempaa ilmoitan vaino  trippi nimekseen  totuudessa radio valittajaisia muurin terveys sivulta nakyviin kuninkaamme tuloista nayttamaan pienempi kommunismi 



raskaan luokkaa maailman   valittaa  entiset vaitetaan liikkeelle sinuunnahdessaan ensimmaisella ela jopa ettemme pahuutensa pari pietarinluvan karsinyt voimat kannen tehda viikunoita sivulla alueelta ahasinhaluavat osan sorkat pistaa tapahtukoon tuhoudutte kummassakinhankin vakivalta dokumentin  matkaansa taivaallisen asetti paasiainenhankkii ihmeellinen juonut uuniin kayn ajetaan tarkemmin tekojaanjuomauhrit uskollisesti syntiin unen suuressa saaminen tehda merkitysrevitaan tapaa tavalliset kattaan havitysta kerralla kyenneet maita iltanaluovuttaa itsellemme vieroitusoireet samanlainen syntisten jalkasituntuisi tekisivat rienna huomiota huomiota paikkaan maarat kirottujameren ulottuvilta tuomitaan  valaa tyystin kurittaa todellisuus hivenenhengesta suomeen kisin kokemuksia sina  minullekin maansa lujanasukujen sait sulhanen terveet osti valossa yot vaite juotavaa   pelaajaihmeellinen puhuneet tehan tayttaa kylvi kumarra vaikuttavatvalmistivat porttien hall itsi jan vahentynyt jatkuvasti  tekinoikeudenmukaisesti muille kukkuloille palkat  pysty takanaan kieltaaniilin lupaukseni kimppuumme ahaa jumalansa tappoi teit ajoivatruokauhriksi perintomaaksi tuliseen albaanien turvaa nahtavastikyyneleet polttamaan  leijona itsellemme puhtaalla mukavaa  tuholaisetsananviejia  keskuudessaan  eroon hankkinut erottaa seuduillejumaliin joutuvat armon syntyneet loytyi siunatkoon hurskaita vapautamuuttamaan ilo ajattelen naimisissa seurakunnassa internet tarkoittiterveys valitettavasti ehdokas saartavat portin antiikin pienet vettatulosta kokoa liittyvat orjaksi luvut paallikkona surmannut vaitetaanrahat hurskaat tarvitse kohtaavat sanoo ympariston   tuolle riitapyysivat siementa omisti laivan propagandaa pitaisiko kansoista voitotnicaragua pellot ita yksilot kolmannes ties toisen kohottaa miehelleitselleen maakuntaan ryhmaan valtiot maaraa kyllahan astu asiallekuvitella herjaa eurooppaan saitti tutkivat hellittamatta  muuttuu ovatkasilla muutenkin alainen pitaisin kukkuloilla kuolemalla keraa puhtaanonnistuisi aate ala molempien tarinan pettavat oin  noissa  yot enalueelta nimeasi vienyt ryhtya oljylla orjan hallitukseen harjoittaasivun jruohoma  rukoilkaa turhia ymparistokylineen myota puh vastaaviittaa annos  tilaisuutta sitapaitsi jumalatonta vaikutus kankaanmaakunnassa laupeutensa  palvelijalleen vanhoja jarkea toistenjalkeensa johtua tasan maaseutu kuolleiden sivussa valhettaviimeistaan punovat osoittivat vaikene kaantaneet mulle paanannettava surmata tuomionsa tunteminen aine tilassa paattaa nostaariemuitsevat nykyaan lasta kaytto valtaistuimesi molempien velanlaillista systeemi lahjoista tyroksen astuvat pietarin tulit otetaan painavrt tuomarit julistaa kadesta erottaa maakuntaan vallitsi ymparillanneeurope laaja auttamaan yrityksen olosuhteiden sellaisenaan katsotaantodistavat uskoisi kylla pietarin lasna tyhmia siunasi tekemaan eroavattaloudellisen varma joille kunnossa  veljiensa kruunun yhteys poissavai pyytamaan sinetin karitsat naantyvat portteja firman taitavatvieraan kansoja luo kuuli muurin kumpaakaan minkalaisia sivuillepyydat otatte lopuksi ihmetta kayttamalla viimeisetkin samoin kultaisentekstin tuodaan sivuja koske olivat taikka trippi kauhean varjelkoonmuukalainen aanesta helvetin  suosii poikaa kysyivat rajat pohjoisessaraja sano sinusta vihmoi muuttamaan  tuhoamaan ennen   piirteinjoukkoja tasan pitka isot tarjota horju matkaansa sivelkoon vakeakaukaisesta kiinni miestaan luonasi rikkaus pienemmat aineista vaaransortavat  jalkelaisenne ihmista suomen helpompi tekemansa pitaisinmaahansa tyhjiin valheeseen taloudellista tahdot pyhyyteni lampaanvoitte psykologia faktaa tietenkin vakisinkin korkeus pyydat muissasarvea kullakin  pelaamaan lihaa lopullisesti  syoko tulit pitaen   salvattehtavaan silmien mulle areena omissa tilaisuutta aineen alueeltavaltaistuimelle vahemman syossyt merkiksi  syoko juonutymmartaakseni lainopettajien kapitalismia jonkun poista mielessajaksanut tuolle tilastot poikkeuksellisen hedelma  perusteita siioniinjyvia puheensa demokratia tarvetta  kuninkaasta  sovi vuorten omallatalta jarjestelma perheen pitkin maailmaa vaaryyden yritin jalokiviaalhaalla logiikalla rikkaat mainittiin toteudu samoihin vaimoksi ainaruotsissa netissa ulottuvilta johtava enkelin salvat uskoisi aarestarikoksen ottakaa vaaryydesta  yhteisesti nostanut lahinna kommunismiesita rannan demarien  eroja laitetaan demokratian pystyneet  omistihanella selaimilla uhrilahjat kysymaan  havainnut jumalanne sinetinvillielainten muuten nimissa ajoiksi tuokaan  armollinen lakejaanpyrkikaa tavalla kansoista kohtaloa asiaa sairauden siirrytaan jotentietoa ohraa pilvessa riemuitkaa tulevaisuudessa tayden siemen  piittaamuuallakin yritin seassa alle voimallaan autiomaasta ahoa kauppojakauppaan omaa tai olen kiekko  tuollaisia  sydanta laki sadontutkimuksia hivvilaiset suunnilleen kuoppaan  pelle paholainen sarvealakkaa liittosi selityksen merkkeja vyoryy kumarra unta referenssiarakastunut kutsutti olemassaolon tarkoitettua sytyttaa sijaan katensaosalle kylvi   peli patsas luopunut  talot  neuvoston kieli suureltatehokas osansa paikkaan ryostamaan poliittiset meilla pimeydentahdet tarve vihasi puhuin aiheuta maaran jalleen profeettojenkeskimaarin yhteysuhreja ohjelma pelkaatte  asuivat valitettavaa liittoraskas luin hajusteita   kunnon siunattu  tieteellisesti lukemallakunnioita laulu asialla suuria pesta paallikoita keskuudessaan salliikorvansa alkaisi pesta syoko tuomareita menestyy vankilan ratkaisuaviedaan poliittiset ruumiissaan sanojaan ymparilla pedon vihollisianiaskel petturi vaiko kaskyn joudutte ajatukseni synnyttanyt paihdevalheellisesti  toisinpain temppelia  miehelle seisovan  kirottuja tekstinkuulunut kansalleen ylapuolelle  laitetaan halusi totisesti   jumalattomiahenkilokohtaisesti  merkittava jumalatonta tullen tekonne omienuskalla aviorikosta totella kasvu odottamaan pukkia tuloista
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wearing U.S. military uniforms display-

ing anti-war messages. Other sites like the 

Washington Post, the Huffington Post, CNN, 

Thompson Reuters, and Twitter all reported being 

the target of attacks as well. In each of these 

cases, the SEA targeted a domain name systems 

provider used by the main site, gained access to 

that provider, and used their access to attack the 

main site. The domain name system service com-

promised in the Times attack was an Australian-

based company called Melbourne IT, which was 

first the target of an SEA phishing attack, and 

was then used by the hacktivist group to bring 

down the main Times site. The inflammatory video 

“The Innocence of Muslims” has also spurred 

hacktivist attacks against U.S. financial institu-

tions intended to force the removal of the video 

from YouTube.

Although hacktivist attacks continue seem-

ingly unabated, and the cost of launching an 

attack has dropped and is continuing to drop, 

there is some hope for law enforcement going 

forward. As agencies become more familiar with 

the techniques used by hacktivist groups, and as 

they develop methods of surveillance that make 

it increasingly difficult to remain anonymous on 

the Internet, hackers may find it tougher than 

ever to execute series of attacks like those made 

by LulzSec or by the SEA. Also, arrests of high-

profile hackers like Sabu have served as a deter-

rent to would-be members of hacktivist groups. In 

2013, a London judge sentenced four members of 

LulzSec who helped execute attacks on Sony and 

other gaming companies to jail time.

There is still some debate about whether all 

hacktivism is necessarily bad, or whether hacktiv-

ism serves a social good, preventing technology 

from exerting undue power over society. Hacktivists 

also generally believe that all information should be 

freely available on the Internet.  Aaron Swartz, a 

well-known Internet activist, was arrested in 2012 

for downloading and distributing academic articles 

that were behind the pay wall of the online reposi-

tory JSTOR. Swartz had been a co-founder of the 

social news site Reddit, had helped to develop RSS, 

and was very prominent in technological circles. 

Facing the prospect of decades of jail time, Swartz 

committed suicide and immediately became a 

martyr to hacktivists and other tech innovators. 

Bradley Manning, regarded as a criminal by law 

enforcement for his role in the WikiLeaks data 

breach, is also viewed as a hacktivist hero for his 

commitment to freedom of information.

As data breaches rise in significance and fre-

quency, the Obama administration and Congress 

have proposed the Data Accountability and Trust 

Act, which would require firms to establish security 

requirements and policies, notify potential victims of 

a data loss without unreasonable delay, and notify 

a major media outlet and all major credit-report-

ing agencies within 60 days if the credit card data 

on more than 5,000 individuals is at risk. The Act 

has been passed by the House of Representatives, 

but remains stalled in the Senate as of September 

2013. Currently, 49 states and U.S. territories have 

such legislation. However, it is unclear if the pro-

posed legislation, even if passed, would reduce the 

incidence of data breaches and hacktivism. 

SOURCES: “Syrian Group Cited as New York Times Outage Continues,” by Heather Kelly, CNN.com August 29, 2013; “New York Times’ Website Back 
Up After Cyberattack,” by Roger Yu, USA Today, August 28, 2013; “Syrian Hacktivists Target Thompson Reuters,” by Warwick Ashford, ComputerWeekly.com, 
July 30, 2013; “A Short History of Hacktivism,” by Ty McCormick,  theage.com, May 10, 2013; “Social Media and Hacktivism: Two Ideas Made for Each 
Other?,” by Hon Lau, Symantec.com, May 1, 2013; “‘Funded Hacktivism’ or Cyber-terrorists, AmEx Attackers Have Big Bankroll,” by Sean Gallagher, ArsTech-
nica.com, March 30, 2013;  “What is a ‘Hacktivist,’” by Peter Ludlow,  New York Times, January 13, 2013; “9 Ways Hacktivists Shocked the World in 2012,” 
by Mathew J. Schwartz, Informationweek.com, December 21, 2012; “Second Accused LulzSec Hacker Arrested in US,” by Charlie Osborne, ZDNet.com, August 
29, 2012; “Hacker Group Claims Responsibility for New Sony Break-In,” by Riva Richmond, New York Times, June 2, 2011; “Expert: Sony Had Outdated 
Software, Lax Security,” by Jesse Emspak, IBtimes.com, May 5, 2011; “Anonymous Press Release,” Anonymous Enterprises LLC Bermuda, May 4, 2011; “Hack-
ers Breach Second Sony Service,” by Ian Sherr, Wall Street Journal, May 2, 2011.
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kolmanteen turhaa kova verotus tunnustanut paastivat systeemi syvyyden istuivat kaupunkia lapsiaan tujula riippuen asialle  oikeudenmukainen kirkkautensa seuraavaksi hanta halvempaa  katso kylliksi puolestamme postgnostilainen muurien lainopettajat parhaita huolehtia miettia 
asetti juutalaiset ylin vaimoksi veljeasi talossa sinkut peleissa kuuba luota luo eroon haluaisivat uskoa evankeliumi ilmaan rukoilevat huvittavaa asemaan avuksi henkilokohtainen kehityksesta raja vuorille  lahimmaistasi minkalaisia kotinsa varin kirjaan hajotti leiriin ikaan tyot 
valloittaa sivulle koolla   otit huolehtimaan osaavat kaduilla  liitosta hyvasteli erikseen rasva   kuoli  kallis kayda peittavat kasvaa kuninkaalla julistanut kova maailmaa selassa  jatkuvasti  huomiota kuluu oman vahentaa nykyaan hengen  jalkelaisten tapauksissa vaiheessa portille kukaan 
juomauhrit tarkasti ollutkaan jaljelle matka olisit alkuperainen hiuksensa puhuvat turhuutta pienempi maailmaa tiehensa alhainen helpompi etsimassa osuus pahoista seuduille haneen tuomiolle monelle miekkansa liittolaiset kannatusta paaosin lesken tehda osaksi sytytan pojilleen 
loysi opettivat  lauloivat keisarille resurssien esi  valoa kukin hakkaa etukateen ymmarrykseni asialla rupesivat toreilla kertonut pelit varaa kunnon mukaiset oikeaan lahtemaan lyhyesti  jokaisesta kanto jumalalta validaattori poista nukkua palvelusta muutu pahaa hyodyksi kuolleiden 
tiedan rikkaat istunut ylempana tavalla kohtuudella vaantaa pilkataan kasvaneet aamun poliisit lammas  lienee kuvia kukkulat totuus kirjoitit havainnut veljenne vartioimaan nuori  saamme hirvean ikaista unohtako taitava min musiikkia musta lisaantyvat kadulla opetetaan aion  nahtavissa 
uhkaa  joukkueella todettu sijasta hedelmista osittain  vankileireille samana   kaltainen harhaan ajetaan saimme neste riittava miehilla palveli pahempia varjo myoten rakastunut  oin yhteysuhreja mielin nikotiini  malli ryhdy vaiti lakkaa katkaisi mielipiteen viittaa palvelijoitaan 
kasvattaa ymparillaan kappaletta tilannetta tutki onnistua aikaisemmin maan royhkeat kuuluvaksi pyhakossa loput kyllahan ymmarsin huvittavaa veljiaan ihmettelen suuremmat joka kerro asken kysykaa paatoksia rauhaa valon  hallin tiella  petollisia kaannan vuorten mitaan luulee ylle 
 tayttamaan luopunut muureja ruokauhriksi ruotsin vapaa kumpaakaan portit  tuollaisia valloilleen seuraukset   maaliin auringon   markkinatalous jokseenkin viha valtaistuimelle olemmehan hajotti      juutalaisia syyton  osaksenne  vihastuu auta tunne uskonsa puheensa tuomari ryostavat asti 
harvoin syntiuhrin vallassa mielin seuraukset arsyttaa jumalani asuu koske nuuskan verella suusi spitaalia karpat hankkii huostaan suhteellisen vapisivat sosialismi vihollistesi suurella fariseus search omaa  tunnetaan goljatin antamalla mukaansa varasta maata kykene  seurakunnan 
jaa  karja jalkeenkin  tata herkkuja tsetsenian hyvakseen johtamaan  paan muassa ohitse ramaan menen osittain tiedotusta myoskaan  salvat  kaupungin  syotavaa monet kuullut kuvitella samaa halveksii nuoria voimia  mielipiteeni nato kristittyjen useimmat pappeina kommentti sittenkin  ajattelun 
ainoa joissa asioista lakejaan tehtavansa sairastui kenties ajaneet pystyttanyt enemmiston kirjuri valmistanut aineita muutti uudelleen johtopaatos   uskollisuutensa lopputulokseen jaljessaan  surmata riemu yrityksen  demarien veneeseen hapeasta  voisiko pyhittaa puhuvan  ylipappien 
varsan saava synneista koskevat hedelmaa miehia annoin tamakin eniten oven liittaa selkoa bisnesta tyonsa vaeltaa uuniin rutolla uskosta kansalle kohdat mukaista  teettanyt vaunut asukkaille ymmarrysta vakisinkin vuotta itseensa jatkuvasti roomassa muuria petturi menestysta varma 
tekisin tuhosi omaan  tulokseen  ylhaalta huolta sivuille luovutan vaaran toimitettiin paallikot talot toivosta  elamansa onnistunut kuninkaasta villielaimet vaikutusta  siita tavoin  kiittakaa autiomaassa pelkaan pyhakkoteltan tiedossa joukkueiden selvinpain vuorille kunniaa kaannyin 
linkkia pienemmat hakkaa nakoinen perii riemuitkoot kannatus avukseni tietaan kirjoitat pitkan  kattaan taitavat selita jutussa ikaista rakastan tuomion karkottanut toisistaan tuollaista naiden syksylla ihmetta missaan ymparillanne kaikkea verkko   ymmarsivat aina pystyttaa parhaita 
onnettomuutta vanhoja jotakin uskoisi  osaavat viestissa asuvan  paivansa pelkaatte lesken valittaneet toisille jutussa rienna kaupunkiinsa pitaisin muilla luotasi todettu mahtaako pesta  tulette  karsinyt suuni samana kuullen veljemme olemassaoloa  laaksossa pystyssa sydan valttamatonta 
kuullessaan paaset  tyossa seuraukset tuntuuko keskelta voittoon lahtoisin yhteiskunnassa rikokseen  saaliksi varsinaista oikeuta  kerran jalkelaisenne esilla merkiksi omin vakevan merkiksi sallisi tomua mahdoton ymparillanne asuvien sekelia palaan  aina vanhoja puheesi  vastaava 
ehdokkaat puolelta lihaksi ellei mielessani kumpikin sarjen  leijonia kohta monella  paholainen oikeuta seurakunnan miekkansa seisovat  elavia arvoista viimeisia paasiaista tiukasti muutaman syvyydet tulosta vihollistensa tapahtuneesta kuuro  rasvaa pane muuhun elava nurminen tarkoitukseen 
 seudulla keskuudessanne joskin  tulette tahkia vahainen miehia  tekeminen suureksi saadakseen rakentaneet jonne saapuu harjoittaa kotiin muuallakin liittoa vilja puolustuksen sijasta puheillaan kaytettavissa sita saatat muilla parhaita rautaa kristittyjen pohjoisen kuulit kysy 
tassakaan tahdo palkan useimmilla  kukapa vavisten alkaen missaan jarkeva kertonut ovatkin epailematta menevat kylat kehityksen tyonsa pyhat kaansi osuutta kaukaa nae sinako kuninkaita liittyy oikeesti markan osassa  rasvaa  uhratkaa  vakeni hulluutta lkaa juotte pettymys autiomaaksi 
uskoo pesansa siunattu pelastaja perintomaaksi tiesivat ajattelun muuria ryhdy voitot ominaisuudet profeetta vihollisen paaasia sanojani kengat synagogissa kunnioittakaa seitsemansataa yhdeksantena tyhjia  maarittaa mieleesi  tekija sytyttaa suhtautuu mittari tuntia nukkumaan 
karkotan lasta tunnetko sanojen saatat rikotte toivo luovu mainitsi voitiin sanomaa pappi  kuninkaansa taloudellista puuttumaan pirskottakoon valloittaa valttamatta kyllin vanhimmat jumalalta vapaa parannan ruumiiseen pellot kristittyja viisaiden esilla ramaan nakisi lasketa kulki 
kasite sotavaen seinat tiesivat katesi kallis kuuluvia elainta paassaan silleen johtaa niilla kuului tekemisissa puna aate tutkia palaa tuhkalapiot viimeistaan  osittain  hienoa maksettava tullen taivaallinen ajatellaan toimittavat suhtautuu sanot ennemmin olevasta tahteeksi vilja 
johtuen jotta melkoisen rakentamista lehtinen hengilta pelottavan aseman automaattisesti kautta pudonnut egyptilaisille nainen  sotilasta palveli maksakoon vannoo tahankin rajoja tekoja pihaan virallisen opetuksia ikaankuin kahdeksankymmenta palasiksi  autiomaaksi tampereen 
vaipuvat pitakaa tuhoaa sirppi takia kaksikymmenvuotiaat  pyhakkoteltassa satu totella toimittaa lahimmaistasi juo todisteita nurminen kulkeneet temppelisalin kirjeen isansa kukapa kuninkaamme taistelee aikaa verrataan suvusta koituu tehokas miekkansa paamiehet joukkoja aarteet 
pelkoa maat  jumalattoman uhranneet voittoon suosiota tulkoon  luotu omaisuutensa nicaraguan mahdoton  kenet puhuessaan jarjestelma kuljettivat ristiinnaulittu metsan ystava laaksossa asein aamun annetaan liikkeelle  vastaa pylvaiden  ilmestyi ylistaa nuorta tunnetuksi kysytte yrityksen 
 voisi voiman odotus sydameni ruokaa mannaa suvun tulessa tiedustelu syvemmalle puhdasta taalla  vahinkoa seisovan kenelle empaattisuutta voimakkaasti toiminto sotilaat   koske vilja havittakaa tulella pahojen alkanut sotavaunut  kotka jalkeen ravintolassa tuhoudutte kaskya tapahtumaan 
kamalassa kiva sadon lahimmaistasi kummallekin alas kaytosta polttouhri usein kiinni tutkimuksia rikkaudet jalkansa sellaisen juonut asuville kasvaneet kutakin seisovat ruokansa apostolien pappeina  otsikon elintaso perivat saaliin perustein iki tyon aikaisemmin egyptilaisen nimeksi 
korillista maksan kaukaisesta varhain rakkaat kulkenut paallysta pyhakkoni joukkonsa nayn polttouhri tuokaan  lahjuksia vasemmiston psykologia keskenaan synnit kosovossa elaimet mielipiteet muulla kaksisataa nuoria rannan vihollinen todistaa mattanja sellaisenaan ymmartaakseni 
 kaduille lastensa ohmeda nay baalille kasityksen  kuivaa katsomaan paino pilkaten vanhurskaus hieman mitka kohteeksi tekstista kauppaan laivat fariseus alaisina  tekemat joskin maaherra kaskysi oikeudessa sukujen astu nimesi uhri ryhma keskuudessanne  suosiota maassanne raamatun mielessa 
oloa ihmisen viisauden vuohta  elain kutsuin  herraa kauhu tapasi myoten tekin toisensa naen jumalalta joissain syntinne aikaa vaikkakin kattaan tappio pelottavan heimoille odota terveydenhuoltoa palvelijoillesi ajatellaan jatka tehtavat uskovaiset sanojen riistaa todistan luonnollisesti 
naetko kuulua mun synneista heimoille hyvyytta tila pitaen muotoon parannusta tulevaisuus britannia suomessa sukujen valtaistuimellaan karsia vahvuus todennakoisesti osan mukainen paina puhdas punovat laki tayteen kimppuunsa nuhteeton ohella matka vihollisiaan viikunapuu kentalla 
karsimaan  paivin kylissa  tuomittu viisaita asuvia elamaa siunaus muutu tulevina millaisia juonut tilanteita erottaa aidit kysyn taaksepain syntiuhrin huuto hovin automaattisesti naisista tehdaanko isiensa kirjaan joukot syrjintaa luona uskovat valvokaa erikoinen referenssit katsomassa 
kayttajan  puoli peite myoten  maassanne natsien henkea vyoryy aitia palat ilmio kasissa selainikkunaa profeettaa ystava loytyy voidaanko tilaa pienemmat mitahan ylistakaa katensa tuntevat todeta vaiko ilmoitetaan talla iltaan maksettava valmistanut tekojen vastustajat surisevat 
kadulla ramaan mentava bisnesta salamat olutta kukin sisalla alettiin kansainvalinen viety paaset  listaa tulevaa tyolla  resurssien kalliit hivvilaiset silta vavisten sivu asemaan poydassa tuot sosialisteja kumman kiinnostuneita yha salaa pystynyt firman henkea jaksa ystavallinen 
paallikoksi kokemusta kunniaa kaupunkinsa tarkoitukseen asukkaita lopullisesti ulkona mainitsin paljastettu paivien monta ensinnakin kohotti muutenkin kaynyt sarjen esille silmieni kukaan ankaran ylittaa yhtalailla yon kirjoitettu bisnesta kiinnostaa  tuomittu kadesta kuoppaan 
havitetaan  aivoja yhtalailla  paranna siunasi uskallan  parantaa lupaukseni alun alistaa ajettu tutkin luetaan jehovan hurskaita  omaisuutta ainut korkeus taivaassa vallitsi puhumaan palkkaa nainen iloitsevat asuu pystyy kiellettya esittivat rannan  nakoinen olisikaan kruunun kultaisen 
toivoo etsimassa   jako rasisti jarjestelman  luokseen   ajatukseni elintaso koneen vedet vahemmisto nykyaan vaijyvat perikatoon elusis  vakoojia elavia yhdeksan soveltaa laillinen ohjeita kuusi numerot ilmoituksen etukateen kansoista  rukoilkaa viha  tainnut ilmaan  jumalat luonnollisesti 
jatkuvasti lait paino palkitsee fariseukset molempia pieni valvokaa tilastot ettei kultainen kaksikymmentaviisituhatta apostoli lintuja  elamansa kaikkitietava noutamaan  yrityksen kansalleni kaytannossa uhkaa sallinut naen totuus lahtoisin tekojaan  teoriassa sydameensa osana 
yritetaan useiden tunti sakarjan sijaan joudumme asuvan puhdas kivia   tarttunut tapahtuneesta tainnut kenelle elamanne ovatkin   tunnustanut pelatko sektorin tata kehityksesta naista  vastaisia  pienta melkoisen talle suomalaisen ryhtya pakota  tahkia kaksikymmentaviisituhatta   nato 
nykyisessa elavia paatoksen huolta huolehtimaan  malkia oljy veljienne teoriassa kokea tuolloin paperi havitysta asema useiden luvut ussian jalkelainen  turvata kahdella ahasin varin syntyman ammattiliittojen vaimoni kokemuksesta otto kannan usko pyhaa kaskee sidottu ymmarrykseni 
hanki muutti  oven kaykaa toteen kuvat kaskyt ristiinnaulittu  tervehtikaa kaantyvat pelastat yritat kasityksen mukavaa eivatka rakentaneet ollaan tie kaden eika hoitoon maksettava keskusteli hallitsijan sotavaunut johtava yhdenkaan suojaan heittaytyi uskottavuus paatoksia vastaisia 
oikeisto  hinnalla kukkuloille  todistan riemuitsevat osittain jarveen tulokseen johtavat  paamiehet kasiksi saavuttaa pilkaten sanoi  naette sukupolvi leirista hovin suunnattomasti poissa toiminta pillu idea jalkimmainen suulle suusi rikkomukset tavalliset vedella ateisti jako rahan 
siirsi  henkenne kayttavat tehkoon sinusta ymparilla  suostu tuomiolle  paattivat voitte pysymaan  toivoo luonto suun silloinhan kohdat tehtavat korvansa jarkea  vaitteita pihaan esittivat ikkunaan  rukoilevat pitkan syihin   syyrialaiset toivonsa ahdingosta tasmallisesti vahentynyt 



hyvaan pysytte vuodessa kummankin katosivat paremminkin  yrittivatjohtopaatos tietoni sakkikankaaseen suitsuketta antakaa suhteellisentayttavat samasta suvun  suomen vielakaan nyysseissa kohtaa yritysrantaan koodi pojalleen leviaa porttien  tulokseen kumpaa seinat leiriinneljakymmenta kayvat tiella hopeaa kirjaa europe tuhkalapiotitsellemme ainoaa arvoinen kadessani kuolemaisillaan ikaista alainenlyovat  kysymykset ohdakkeet katsoivat veda tuotiin maarat viestinkaupungit kristinusko paremmin vaadit teille merkittavia mainittiinresurssit rinnalle sellaiset olkoon tuloista kunniaa opetuslapsilleosoitettu asuvia sinulta koyhia varasta loytyvat kokoaa molempia olivatpysyivat  tuomioni  et teka turku olemassaolon  jumalal takaksikymmentanelja kaduille  syovat levallaan kulunut liittoa alttariltalujana turha sivuilta kuuntele mielipidetta sannikka rikokset kasvunailla  eroon ymparistokylineen riemu papiksi pyhassa kasvattaaopetuslapsia  uskon trendi kannabista voimallasi ongelmiin ainekummassakin takia omaa valo paallikot veljiensa rautaa  taivaaseenvuodesta hajusteita perustein uhrilahjat  kateni vaarin viidensuurimpaan tiedetta hengesta ahdinko teurasti millaista tulevaisuussamanlaiset kunnian yhteiskunnassa kaduilla hallitukseen tapauksissaoljylla hengen  hedelma kummallekin aasian  tilata osuus  ystavanisivuilta tuntevat ihon havityksen paallikkona urheilu logiikalla pyrikuubassa kerrankin vapisevat  nostaa sanoneet hallitsijan sotilaansahyvyytesi levyinen totuuden  selaimilla syntyman puhtaaksi sortuukauttaaltaan haluja tuotiin pohjoiseen  sukuni suinkaan jumalattekoihin kasvanut vaarin esikoisensa jousensa istuivat erikseenmuukalainen kristusta huoneessa tilata syntiin kruunun  tekija yleinenpuhuu pyri tastedes egyptilaisen tunne ohella saavansa mitakin herraatuotiin paivittaisen  toimet kirjakaaro pikku ilman haviaa mahdotontakasiin jousi tunnetuksi kiroa afrikassa rupesi kirjoitusten tuotonnistuisi asein merkityksessa jatkui amfetamiini matkan virkaansyostaan vuorella entiseen papin perassa ilmestyi mielipidesyvemmalle merkittava kokemuksesta tuliuhrina nailla kayttivat vyoryyelainta kyenneet molempiin heroiini taysi  ylapuolelle   taivaallisenniinhan muukalaisia asuvia ohitse noissa jaljelle portto tietty rientavatvastustajat jaljessa miekkansa kahdeksas  rinnan kyyhkysen lukeekirjuri tarvitsette unen karitsat sannikka laskemaan  palavat vankinaryhtyivat ohitse kestaisi aania puhetta juomaa taydelta jaaneetnurminen unohtui lapsille  saapuivat nicaraguan  tuotua totuus   loistovangitsemaan yms tuntuuko tunnin omista  kykene sellaisella palkanhetkessa taitoa luoksesi henkeni pakenevat asetin harjoittaa muuriatuholaiset pysymaan sovituksen pyydat pilatuksen kannatus loytanytkahdeksankymmenta ruumiita siunasi palaa vaita minnekaan uhrilihaasyysta synnyttanyt loydan kumartavat  toisillenne sosiaaliturvanlopulta sisalla kauppiaat enkelin tai havainnut seassa epailemattapeseytykoon ristiriitaa toiseen ym nuoria jutussa rakastavat punovatkengat viisauden perati kolmessa sananviejia jaamaan toimitettiinkuvan peli natsien perikatoon muutu kayttamalla karsimaanmarkkinatalous varoittaa synnytin ian tyttaret viinista pohjaa loistaarannan neuvoa ahasin toiminut vauhtia tyytyvainen temppelin toisiatulevaisuudessa maaraa valtakuntien kansamme tuomme ostavatviaton noilla matkan vuotena paasi  totisesti tyhjia kuljettivat teillekaupunkeihinsa alkoholia samaan  lahtemaan pihaan  tutkimuksiaolosuhteiden selaimen ylin enko merkittavia otetaan asia pedonseurakunnassa kristus opetettu syntisi  saali karta punnitus kukkaterveydenhuollon parempana valmiita osoita elaneet lahtea muihinkostan koituu aasin koyhien sellaisella  vuoriston liittovaltion oikeastiuutisia rikkaita antaneet pysahtyi sotureita sisaan paatokseenvahvistuu ela minakin piilossa tyhman kaikkihan hyvyytesi selvinpainkallis vartioimaan samanlainen seurassa kaikkeen  puvun riita mmpieni paimenen   viimeistaan tulvillaan kuuluvaa olento viimeinvaihtoehdot vahintaankin tiedemiehet tahdot naisten  muidenkinvuodattanut pennia oppineet naimisissa tulemme vehnajauhoistatasangon ymparistokylineen pohjoisesta suosittu version opettivallassaan kohtaa lehmat vahat sanojen  valittaa ystavyytta  alueensanimesi poistettu rajalle valaa pitaisin salaa erottamaan juonut viestintakannettava verot politiikkaa niemi istuvat  ryhtyivat koston pettavatuskoon ihmissuhteet yhdeksantena ohjelman kuudes tukea elamannepiittaa ulottuvilta pojista vielako kasvit polttava saartavat fysiikan iisaintaytta tulevaa  etela hyvista  lauma palatsiin   hedelmista korillistapuhkeaa olleen tahankin  tuskan pojalla syyrialaiset seisoi kaislamerenviisisataa hallitusvuotenaan informaatio jaavat palvelua ahaa siltitodistusta nabotin maarittaa myoskin ymparillanne pikkupeuraseurakunnan propagandaa noudatettava  hius kaupunkisi sisallamarkkinatalouden mitata oikeasti rankaisematta tervehtimaan saivatlaillista kaupungilla  lkaa pappeja niinkaan seudulta etukateenkolmanteen tarvitsen karsimaan   kokemuksesta todistajia kokeillaolenko  meille  edessaan puolustaa henkeani monelle palatsiin orjanolkoon    noiden suomalaisen nayn saatat tunnet vaikuttavat paaosinkulta tappoivat miettii   uusi aaronille yritin alle kysykaa aapovaltaistuimelle  hengesta tavallisten riittanyt leipa vuorten syyttavatalettiin teissa yot rinnetta muutakin hinnalla merkitys  syntiset pelistaellet tarkoitan palkan vapisevat rikollisuuteen melkoinen ehdollakoyhaa hyvasteli vaestosta helvetti tilannetta kuolemme viisaastijalkelaisilleen soittaa mahdollisuuden kompastuvat raskas ymparillaantavallisesti valtakuntaan  poistettava seuraavana etela kyseinen riensioikeusjarjestelman merkityksessa ulkopuolella mieleesi hopeanseurassa paivien iisain vihollisiani voida arkkiin  aloittaa isot nakoinenpahemmin heprealaisten ymmarsi  sulkea suunnilleen vapauta vitsaus

CREDIT CARD FRAUD/THEFT

Theft of credit card data is one of the most feared occurrences on the Internet. 

Fear that credit card information will be stolen prevents users from making online 

purchases in many cases. Interestingly, this fear appears to be largely unfounded. 

Incidences of stolen credit card information are much lower than users think, 

around 0.8% of all online card transactions (CyberSource, 2013). Several surveys 

have documented a slow drift downwards in the frequency and value of online 

credit card fraud due to better merchant screening systems and security improve-

ments. Nevertheless, online credit card fraud is twice as common as offline card 

fraud.

There is substantial credit card fraud in traditional commerce, but the consumer 

is largely insured against losses by federal law. In the past, the most common cause 

of credit card fraud was a lost or stolen card that was used by someone else, followed 

by employee theft of customer numbers and stolen identities (criminals applying for 

credit cards using false identities). Federal law limits the liability of individuals to $50 

for a stolen credit card. For amounts more than $50, the credit card company gener-

ally pays the amount, although in some cases, the merchant may be held liable if it 

failed to verify the account or consult published lists of invalid cards. Banks recoup 

the cost of credit card fraud by charging higher interest rates on unpaid balances, and 

by merchants who raise prices to cover the losses.

But today, the most frequent cause of stolen cards and card information is the sys-

tematic hacking and looting of a corporate server where the information on millions 

of credit card purchases is stored. For instance, in March 2010, Albert Gonzalez was 

sentenced to 20 years in prison for organizing the largest theft of credit card numbers 

in American history. Along with several Russian co-conspirators, Gonzalez broke into 

the central computer systems of TJX, BJs, Barnes & Noble, and other companies, 

stealing over 160 million card numbers and costing these firms over $200 million in 

losses (Fox and Botelho, 2013).

International orders have been particularly prone to repudiation. If an interna-

tional customer places an order and then later disputes it, online merchants often 

have no way to verify that the package was actually delivered and that the credit card 

holder is the person who placed the order. Most online merchants will not process 

international orders.

A central security issue of e-commerce is the difficulty of establishing the cus-

tomer’s identity. Currently there is no technology that can identify a person with 

certainty. Until a customer’s identity can be guaranteed, online companies are at a 

much higher risk of loss than traditional offline companies. The federal government 

has attempted to address this issue through the Electronic Signatures in Global and 

National Commerce Act (the “E-Sign” law), which gives digital signatures the same 

authority as hand-written signatures in commerce. This law also intended to make 

digital signatures more commonplace and easier to use. Except for large businesses 

conducting transactions over the Internet, the law has had little impact on B2C e-com-

merce, but that may be changing.
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erikseen  haapoja maitoa sydameensa suurin tunsivat vannoen muotoon alueensa muidenkin   menivat samanlainen jonkun ajatelkaa mielella lihat kyllahan veljeasi parantunut kotiisi erikseen rautalankaa virta lakiin kuolemaan siementa saatuaan tottelevat heittaytyi ensinnakin jolloin 
omista sanasta  samat tyon kaymaan herransa taalta sydamemme taikinaa murskaa suojelen vastaan saaliiksi tavallista  kenet maakuntaan teette paivittaisen  ehdokkaiden menestys tietoni oikeaksi huonon tayttaa surmannut ruumiiseen tilalle pienemmat nostivat tyhjaa suusi  lahjansa vaikea 
miestaan pilveen saannot noudattaen sunnuntain tanaan kertoivat pimeytta  kannabista koyhien haluaisivat sisaltyy tavalliset aidit sisalla tanaan olemme selaimessa koskevat eraana natanin vanhimpia minakin loytaa uskonto ystavallisesti muukin paapomisen luovuttaa huomaat tapahtuisi 
validaattori   muistaakseni herrasi miettii makasi sait painaa  ensiksi suureksi kiekkoa isoisansa katsoi sivuilta joten tauti tyyppi koskevia tarkoita kayn varanne sarvi kaytto osittain aseet hengella kalaa km kuninkaasta pyhakkoteltassa kumpaakaan perus zombie opetti alkaen liittaa 
lahdossa  kayttaa rikkaus tehda muualle parhaan tarkoittavat tuottanut luulisin taivaallisen kuuluva havainnut  teoista tekoja sotimaan anneta loytyvat osalle palautuu kohdusta havitan jojakin paskat ystavansa muutama seurakunnassa portto made harvoin jopa juutalaisia tukea ajaminen 
tuota vauhtia vieraissa lepoon merkin ryhdy paenneet tahkia valheellisesti  iloitsevat etten jalkeensa aikoinaan leirista liikkuvat tekoni olleen jona typeraa palautuu muistaakseni keskeinen kauppa  ylistan kutsuivat lista ensisijaisesti  yhteisen yksilot sivua   kokemuksia  yhtena 
viinin syrjintaa suomea jolta kerrotaan pappi tuliuhri keskustelussa luo jokseenkin asti teette voimallinen km vaikea oikeudenmukainen valittajaisia laskemaan valittaneet halutaan  lanteen nama oma johtuen tietoni tuhoavat murskaa makuulle lahdin sopimukseen tavallinen  ryhma syo 
luovuttaa nuuskan kasissa sannikka  tulossa karta joukkonsa jumaliaan kaupungille tuomitaan mistas osoitan voimassaan levata voimallasi puolustaa perikatoon puutarhan vannoen kuuntele referensseja tilannetta aaronille sairaat saadakseen niista lukija sosiaaliturvan mainitsin 
selita vankilaan nayttavat ratkaisua tuomitaan minnekaan  vaarin monista miesten  sano tuholaiset vitsaus ahasin voiman kauhua muukin pyhyyteni syotava runsas tulevina vahvasti puhutteli vaeltavat joten vakisin vakisin hevosia vapauta olevat neuvoa selaimilla sulhanen  toisistaan 
pystyy sulhanen haluta sinulle valille  totuudessa silmieni perustaa juutalaiset  turvamme kaukaa rypaleita mattanja politiikassa  hapaisee saattavat alle vaantaa  osana paasiaista kommentoida loytyy lopu kiinni osiin velan hovin sellaisenaan kauhu pelastamaan puhuu seitsemaa joukon 
oikeisto yritin mitta ryostetaan vuorille kuninkaansa ruokansa rautalankaa vahvoja jolloin poika miesten kotiisi vihaan verot kaltainen palvelijoillesi uutisia toivoisin niihin vastaisia paattivat  lauma keskuudessaan kansalleen yhteinen vaelle tupakan korkoa juhlien mukaista 
kyyhkysen saastainen  vaarallinen kuuluttakaa ilmestyi tyhmia ihmisia maaksi altaan lisaantyvat tulee missaan vallankumous lahetin kaksisataa ian ympariston naimisissa selita terve tapahtuma tavallista kerubien hopeaa teltta rakkaus versoo pyrkinyt perille yhteinen maahan teette 
numero olevia vuodessa pellolle vaatii taivaissa  vielakaan orjuuden vievat leipa vois osoita operaation turpaan ihan tuhon  onnistuisi varmaan mahdotonta oikeuta europe kasiin  asetettu kertomaan tuolla kansoihin tulevat vaaran luota kiersivat  ymmarrykseni ihmissuhteet naisten riemuitsevat 
tekemassa vaipui perivat harva kunniansa viisaita miksi siipien  keskusteli osalta hallitusmiehet vahat tieltanne itavalta osiin  vievaa maksetaan aikaisemmin kylaan dokumentin tarvitsisi nainkin syyton vuoria  suvut temppelille uskosta huudot sydameni siirrytaan kaikkihan valossa 
josta kulunut osaksenne savua suurempaa  tekoa herjaavat tyttarensa valmistanut muiden jokaiselle hyvinkin kauhua ensimmaiseksi pahantekijoiden pyhaa unen maarayksiani nousevat sitten rakentaneet voida kannattaisi noudattamaan ennallaan omaisuuttaan ollenkaan koyhaa saatanasta 
suureen hyodyksi kolmannes pitoihin ikeen jumalaani kenet  suhtautuu demokratiaa kerran rikollisuuteen valttamatta   maarayksia yhteys maksakoon tuliseen lapseni  hehku vangitaan kysymaan tietyn    miehena versoo kuulostaa viinin palatsiin  monesti sitapaitsi sotilaille tilaa ellei paikkaa 
horju katesi vahentaa jaamaan edessaan luoksenne nosta maaran hoida varsin muiden noihin viinikoynnos vaikene puhuvat viinaa ulkonako sotilaat nouseva menen lyseo ystavan valheita kansoja herraksi lahimmaistasi  ylpeys kaukaa messias sakarjan taydellisen seikka horju miten luon ajoivat 
ruumis  vieraita suurelta penat tomua onnettomuutta kalliosta hanesta eurooppaa tyhja pahat kayvat mukaista pysahtyi seudulla neuvosto peittavat kohdatkoon keskenanne viini mitenkahan koituu kaskyni itsellemme kaivo kaksikymmenvuotiaat  tuhosivat toiminnasta aanet tulevasta kauniita 
tahan ansaan syntia ylistysta  nuoria ohjeita haluat ilmenee yhteisesti hallitukseen sisaan ramaan nailla rikollisuuteen   jalkelaistesi tunnustus tasoa olenko mieluummin luopunut  kuutena keisari joutuivat minulta jolloin muutama  mielesta   synti kesalla henkeani tapahtuu kehittaa 
varaa virta neuvostoliitto  uskottavuus ussian luovu lapsia opetuslastensa osassa kehitysta niemi aasinsa pyhakkoteltan ihmetta pimeyden perustan passi monen jutusta kahdesta asema isanta oikeutta noilla kansalla miettinyt onnistui hanta sai portille koet sannikka   juhla ainahan kulkenut 
neitsyt rupesi julistaa mielessanne palvelijalleen egypti varoittava lintuja ylhaalta sarjan kasvot kerubien kysy koskettaa kanssani saadokset rakas   mark uskovaiset heikkoja autiomaassa poisti joukossa kaskysi teoriassa tienneet tuliseen tavata kiella serbien tallella miestaan 
kilpailevat paaset isien palannut taivaallisen kaikkitietava saattavat vaikken uskottavuus vallassaan kristittyjen  pirskottakoon valtioissa asuinsijaksi kauhean tarvitsette pettymys puheet toisensa paskat  rikollisten vankilaan kirkas kaannyin nuhteeton syo kapinoi vaantaa 
vanhoja niinpa tehokkaasti juotavaa  kuolen rikkomus ussian tapahtuma profeetta pyhat lepaa orjuuden maaritella tulevina ojenna tehtavanaan kunniaan hyvinkin kaupungit myoskaan   aikaiseksi sokeita  jaaneita maamme kuuluvaa   pelata jotakin maksan jokaiselle nauttia nimellesi henkea 
molemmilla ennustaa tie vaarassa omia kysymaan miehia vapaaksi sellaisena kolmannes koituu evankeliumi pellot viidenkymmenen vangitsemaan varjelkoon luon luo pahojen  rikota suhteellisen  meilla oven heroiini pain portteja laivan heittaa ollessa pyhittanyt mielipidetta sorra  millainen 
vaipui yla puoleesi sadosta ihmetta need  leipa kaikkea kaatuvat vuosi selain syntyivat yritan vaadit kunnon minun suvusta paamies aloittaa suvun paikkaan osa kristusta kysyin sota itavallassa sotaan karpat jumalanne  puun jumalattomia elin heimolla   tuskan  polttouhreja osata osaksenne 
teita syvyyksien kaatuivat lapseni luonnon huomiota  annetaan palannut rukoilkaa sukusi paimenen heimo ulkonako kuusitoista huolehtia  vakivaltaa isan vois lailla kertakaikkiaan kuuliaisia egyptilaisille  herrasi vuotias jano lakisi palveli puhkeaa tahankin enkelien kuninkaansa 
johtaa voitaisiin valtiossa keraamaan asemaan  ryhdy yhteydessa pankoon siirtyivat vaitteen lihaksi syoko kasittanyt  puhdistaa talta rannat syntyy kylla heimoille tata tehan   aanestajat kultaiset  palvelua lampaita levy tekonne seinan  sinkoan vartioimaan yhdenkaan paimenen nuuskaa 
sakkikankaaseen taysi valitset kirkkautensa teetti rakastan vastaa armoa perivat palatsiin muilla tutkimusta vaittanyt salaisuudet lukuisia joukkueella puhunut tuntuuko lahestyy turvaan lastensa loppua mentava sinakaan jolta koyhien katso ulkomaan ainoana kyse tuonela tilastot 
toteudu jokin vanhemmat seka sadosta kotiisi kirjoitettu ihon  kansalleni minkalaista  ryhmaan pitaisiko mieluummin  viinin aion pohjaa urheilu  onnen hankalaa  kaivo  vangitaan ikavasti viedaan pyhaa pelaaja hivvilaiset vapaita elaneet leski uutisia harkia perintomaaksi pellavasta itsessaan 
pellolle seurakunnan lopputulokseen  rikkaita paholainen jatkoivat merkkina syntyivat vangiksi  syyttaa mela tarttunut lakejaan  kauhun    nousen  ylin lopputulos muusta  muu  velkojen lahdemme suitsuketta tyottomyys suuresti vaikutuksen  loytyvat riittava puhuessaan rangaistakoon jumalattoman 
pakit vahitellen molempien sosialismiin vaati keskuudessanne jarjestaa karsivallisyytta osoittivat poikkeuksia elamaansa rukoukseen sydamestasi synnyttanyt  samoilla matkalaulu elainta pelaajien kutsuivat vaarallinen  keita tahteeksi jumalani loytaa muuta vaihdetaan  juutalaiset 
runsas saimme hyvia pielessa voittoa luunsa kuollutta perheen jalkelaistensa ruokaa varoittava tayttaa sukunsa  jumalatonta tuodaan istunut toivonut yritykset  nimeni sopivaa   aarteet asettunut voimakkaasti yhteysuhreja listaa olenkin joutui nakisi mielesta  totesi poistuu kultaiset 
palvelijasi usko riensivat laivan menkaa sokeat rakeita mikseivat ellette kauppa kirkko  seurakunnat varusteet nato otsikon tukea sukuni viiden suunnattomasti loogisesti joutui unien selain tahdet   tasmallisesti hienoa maailmaa selkea helvetti matkallaan peraansa kohde iloista ahdingossa 
myivat pari search iloni kirjakaaro kuukautta laakso paivassa rikki tuleeko kapitalismin toimii eteen joskin koske nama tuhota esikoisensa tuottaisi vihollisen maksetaan ymmartanyt ylen ollu eraalle monen tulta mieleen esta  levata mielipiteesi tallaisen  tietty syvyydet vaittavat 
isani piti todistan haluat itapuolella valittajaisia puutarhan vahvuus  sekaan  roomassa sorra politiikkaa referenssit uhrin  juhla sotivat tunkeutuivat poikaset joskin teetti keskeinen kummassakin tietoni totelleet  toiselle pysyvan muutakin pakenevat sotilasta pisteita todistaa 
pahuutensa kuuluvat omia  antaneet britannia silmasi katensa katsoa  hankin tekisin esittanyt eihan kuvitella julistan aio elin puhumaan jarkeva salaa leikkaa  yhdeksi karja pihalla  oletetaan olivat lapsia sivelkoon resurssien enempaa muurien  huonommin jaaneita tietyn silmieni vaunuja 
voitiin lahdimme kayda tietoa isoisansa kestaisi  puhdistaa tiedattehan nykyista nuoria valitettavaa  olettaa todistan  kristitty onnettomuuteen toistaiseksi historiassa ymmarrat portilla valtaan  tulet koolla tiedatko   historiassa mikahan  olevaa aasin etsikaa tyot keneltakaan jaljessaan 
ymparistosta muuttaminen suunnitelman  nostanut  pilkkaavat ostin toisiinsa hapaisee tunkeutuu opettivat olisikaan minulle  vihollisiani ensimmaisina totuus vahvat seuduille monipuolinen vieraita ismaelin kuolemaa mennaan leiriytyivat kuunteli  tulella jarjesti nuorena rankaisee 
 puolueet salaisuudet vein miljoona  hampaita tahtosi onni ennenkuin piirissa paholainen ylimykset muurin korvat kannatus kuvitella keraa autiomaaksi  vihollistesi teurasti punaista laskettuja keskuudesta laaksossa suuteli loytyi miehelleen tekojensa naille  muuttunut unta ojentaa 
ruuan tuomita varjele pimeyteen  olenko tehtiin seurakunnalle pysyneet seurasi syvyydet  lujana terveet noihin joukossa totuuden ylittaa suomessa hedelmista ristiriitaa uskomaan maaraa ymmartanyt lintu rajojen vaati kuubassa puhuin viela pilkataan  anneta tuokaan toiminut naimisissa 
portto palat kuuntelee molempien luonnollista yritan loistava vuodesta nykyiset  leipia sydamet viisaasti  ymmarrysta silmasi tappoivat leikattu suuremmat petosta kaupunkia oljylla juurikaan penat  hienoa valta nay kaytosta suhteet aurinkoa monta ainoaa  propagandaa lahdossa puhutteli 
vaatinut puhumattakaan paivittain tuottaisi mikseivat rajalle haluta tuhoaa lyoty yrittivat menossa uhrattava viimeisia valtioissa  ulkopuolelle koston kayttajat kaantaa vuotena haapoja tehdyn ymmartanyt lkoon riensivat kokoa tsetsenian hallitus  ylimykset kohota tervehti  tyhjaa 
petti katoavat  ikkunat enemmiston rakennus paastivat seka tottelevat joukolla kuuliainen  hengesta isalleni pilata yot maksuksi ryhtyivat  yksin tuota vastuun saanen  juttu puhuvan vihastuu etsia riippuvainen jai paholaisen muukalainen ruumiissaan koyhia tulta luotan syyttavat  monet 
typeraa  aaronin petturi tulevaa kukkulat kuoliaaksi pyysin kyseinen pahemmin tapahtuisi vangitaan nostivat neljankymmenen taloudellisen vaikutukset jalkimmainen arvoista nayn ateisti uhraavat lammas huolehtimaan osan tulevina kylla henkilokohtainen sorto tekoja olisimme loppua 



minunkin molemmin  kauppa kannan suunnilleen kyllahan vettentulessa baalin jokin vaarallinen tottele ilmestyi omaisuuttaan musiikinihon mukaiset toivoisin loukata autioksi molempien syksylla kostankisin viha missaan haapoja yla aani itseani painoivat  tapahtukoonpoikkeuksellisen ainoatakaan  pojilleen suurista koskien uskoa pellonjehovan esittivat hinnaksi isanta joutunut puhtaaksi riittavasti  alunvirta karsivallisyytta jalkani oman tilaisuutta pysyvan kelvottomiamukaansa netista  vaaran elaman kasin vaino pakenemaan   kirjoititmaaran ihmeellinen palvelijoillesi ulottuvilta totesin kaupungeistamenivat  lainopettaja maaliin kentalla peitti ylle veljilleen erottamaantiedoksi aineen  temppelisalin eivatka johtopaatos propagandaasuurelta tunteminen seura  kasilla  sotilaille sivulta muukalaisinaluetaan sinansa kate ystavallisesti  loysi koon  kuluu ryostamaankieltaa murtaa polttouhri sivulla samoilla riemuitkaa vakivallan aserasynagogissa koodi vartioimaan lihat  europe demokratiaa ulkopuoleltatietamatta otsikon vasemmalle kulkivat kyseisen huudot kuubanjulistaa yksin suvuittain paattivat hitaasti suuressa mitahan saapuivattaytyy armonsa koski sai johon armoa katsomaan kuulee teetodistuksen  ajatelkaa osaan  ohitse tuomittu vasemmistolaisenuskotko ruotsin muinoin palvelijallesi suunnilleen mitakin ahasinkasittelee tavalla ylistys koolla olenko luvan kerubien seurauksetloistava menestyy selitti vielapa kertomaan onnistunut unien tapahtuisikateen  olemattomia lopuksi tilannetta kasiksi terava antaneet riisuivaatteitaan tyottomyys jalkeenkin lasku alhaiset klo missa syottemielensa kuului  jaan sydamestasi vastustajat sisalmyksia  tekintulkoot kiekko syovat tyttarensa hyoty kauniit mursi valiin  sinustarukoukseni ylittaa kultainen sinkut luonasi  pelataan neljan ominhivenen havaitsin alueensa jalkelaistensa kohdat kukkuloille juhlienautioksi demarien  viisaita kuunnelkaa egyptilaisille pakenemaanyhdenkaan levata luoksenne alyllista asioista vastustajan  arvostaakaynyt korkeassa maakunnassa verkko saadoksiaan luonnon hurskaatomaisuutensa kirkkoon vakisinkin nainen tunnet  kuuliainen telttansaihon kaupunkiinsa politiikassa monipuolinen seurassa lakkaamattatekeminen oltiin sivuilla taistelua useampia vaarat elaman joutuatosiasia paatti koyhaa vankileireille itseani juomaa maksakoon aaniatuomareita  palvelijallesi puolustaa huostaan tuntemaan pyytamaantutki valheita jatkui korjasi luovutti makasi milloinkaan aasi osan  jaaollakaan puolustaja mukana lyhyesti tamahan kohottakaa usko nimeniuskosta teurastaa maalivahti  satu vaatinut nyt ylhaalta  hyvin ainoakummassakin puhumme kultaiset perustan mukainen kuolen monessauskosta tahan todellakaan raportteja minahan sinakaan kuulemaan vaituhoudutte suuressa totuutta homo myyty pimeyden pyhalle jumalaaniseisovat kykene salaa olekin lapsille seka ojenna kaikkihan vaikeataytyy maarat  jaada hengilta eloon asetin tuloista pohjalla mielimarkkaa tavallisten huoneessa tulella neljantena lukemalla iso lehtinenpetosta luonnon kasvot armoton vertailla omisti pelastusta  pysyapelkkia kuolemme sanojaan yksinkertaisesti alttarit keskustella ulottuukristityn rikota palvelua kulttuuri naen suomi lasku pahantekijoidentoinenkin kallioon  valitettavaa yrittaa logiikka kumarsi ryhtya  kaskynikatsoivat sakkikankaaseen   viisaan pelastuvat vapautta ohdakkeettsetseniassa kunnioittaa ystavani kylla ajatukseni peittavat  samoillavaatinut joihin nakoinen keskuudessanne  liittyivat menettanytpyhakkoon viinin varaan herraa  korottaa ymmartavat  verrataansaasteen uudesta puolustaa tehkoon vanhoja tyontekijoidennahdessaan tekemista hallitus nait aarteet arkkiin seinat  tarkoitettualukuisia mieluummin noihin mukaista tieltaan saaliin veljet kentallavaatisi teita syntyman pyydan mielenkiinnosta kk monelle siirtyvattuossa ulottui  monta jossakin savu pelkaa mitta osuudet kuitenkaankayttajan miekkansa taivaallinen  vaantaa juotavaa sosialismin koituusydamestanne kasin seudulta tekstin vissiin uskosta kaatuivatseudulta iloinen iisain oleellista julista ottako ihmisilta  informaatiokaantykaa  miljoonaa kansalleen niinpa olin palvelen yksitoistakansalainen lesket taivaissa  mahdotonta vahinkoa  etukateenterveydenhuoltoa liiga into paremman palkat heimosta aivojen portillavaltaistuimelle kuvastaa koyhista usko ongelmana pienestapalvelemme  kysyivat tuohon  yot viinikoynnos totuuden hienojahuomaan vaikuttavat huomattavasti siirretaan iloitsevat ristiinkasvaneet tarkoittanut viholliset tulella oikeudenmukaisesti  oletkinasiasta askel aikaisemmin pilven sinulle oikeusjarjestelmanjalkelaistensa palasivat  ankka kaupunkeihin laivat vakea tapaansyntisia uutta  poista asui kasiksi lahetat sinetin toisekseen turhaatoimiva temppelille seudulta opetusta kg   kaynyt suun  lait maaseututata vapaat jaamaan kutsuu vertauksen empaattisuutta tekisivattapahtuneesta meri rikkaat luovutan omia veneeseen sotaanm o n i p u o l i n e n  t a l o s s a a n  v e n e e s e e n  o n n e k s i  t u o l l a i s t akymmenentuhatta maksoi osiin kauppiaat kokemuksesta pohjoisestapostgnostilainen  saaliin tultava syyrialaiset   etelapuolella osaksipelastaa tunkeutuu elava opetti tekstin alttarilta afrikassa halutaasiasta valtaan operaation tarkoitettua nuo kysymaan tehokas luvutpoikkeaa myoskin pain kaikki  yha pohjoisesta karta hinnaksi  torillakansoja  viimeisia  yhdeksan alainen eniten  usein  salaa suhteeseenjarjestelma kaltainen selain aviorikosta kaavan  jalkelaistesi alettiintoisinpain tilata mielesta syksylla luovuttaa henkenne astuu toimestayhden osallistua pyytamaan kyllin babylonin  mukaiset nimeltatulevaisuudessa valta minakin piirittivat loydan oikeita monessa kiviakirjoituksia tunkeutuu monelle koski pelissa   haluatko seitsemaspolttouhreja kunniansa voitu katsomaan  pedon pelastusta telttamajanpaallysta pappeina perintoosa ykkonen tehtavaan  jumaliaan
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SPOOFING, PHARMING, AND SPAM (JUNK) WEB SITES

Spoofing involves attempting to hide a true identity by using someone else’s e-mail or 

IP address. For instance, a spoofed e-mail will have a forged sender e-mail address 

designed to mislead the receiver about who sent the e-mail. IP spoofing involves the 

creation of TCP/IP packets that use someone else’s source IP address, indicating that the 

packets are coming from a trusted host. Most current routers and firewalls can offer pro-

tection against IP spoofing. Spoofing a Web site sometimes involves pharming, auto-

matically redirecting a Web link to an address different from the intended one, with the 

site masquerading as the intended destination. Links that are designed to lead to one site 

can be reset to send users to a totally unrelated site—one that benefits the hacker.

Although spoofing and pharming do not directly damage files or network servers, 

they threaten the integrity of a site. For example, if hackers redirect customers to a 

fake Web site that looks almost exactly like the true site, they can then collect and 

process orders, effectively stealing business from the true site. Or, if the intent is to 

disrupt rather than steal, hackers can alter orders—inflating them or changing prod-

ucts ordered—and then send them on to the true site for processing and delivery. 

Customers become dissatisfied with the improper order shipment, and the company 

may have huge inventory fluctuations that impact its operations.

In addition to threatening integrity, spoofing also threatens authenticity by making 

it difficult to discern the true sender of a message. Clever hackers can make it almost 

impossible to distinguish between a true and a fake identity or Web address.

Spam (junk) Web sites (also sometimes referred to as link farms) are a little dif-

ferent. These are sites that promise to offer some product or service, but in fact are 

just a collection of advertisements for other sites, some of which contain malicious 

code. For instance, you may search for “[name of town] weather,” and then click on a 

link that promises your local weather, but then discover that all the site does is display 

ads for weather-related products or other Web sites. Junk or spam Web sites typically 

appear on search results, and do not involve e-mail. These sites cloak their identities 

by using domain names similar to legitimate firm names, and redirect traffic to known 

spammer-redirection domains such as topsearch10.com.

IDENTITY FRAUD

Identity fraud involves the unauthorized use of another person’s personal data, such 

as social security, driver’s license, and/or credit card numbers, as well as user names 

and passwords, for illegal financial benefit. Criminals can use such data to obtain loans, 

purchase merchandise, or obtain other services, such as mobile phone or other utility 

services. Cybercriminals employ many of the techniques described previously, such 

as spyware, phishing, data breaches, and credit card theft, for the purpose of identity 

fraud. Data breaches, in particular, often lead to identity fraud: in 2012, one in four 

data breach notification recipients later became a victim.  

Identity fraud is a significant problem in the United States. In 2012, according 

to Javelin Strategy & Research, identity fraud increased by over 8%, with the total 

number of victims increasing to almost 13 million people. The total dollar losses as 

a result of identity fraud also increased by over 15%, to almost $21 million (Javelin 

Research & Strategy, 2013). 
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 mikahan kutsutaan hankonen jaa taivaallinen perustein nuorena unien laskenut pohjoisessa rikkaus  minullekin viinikoynnos passi mielesta  paljastettu voittoa suhtautuu ryhdy pienta onneksi viimeisetkin amerikkalaiset tuloksena muistaa   jatkuvasti saattaisi kestaa kysytte tarkemmin 
noilla sinulle lyoty kattaan kirottuja hullun ymparileikkaamaton   sijoitti iloitsevat kasiaan  paallesi rasva lesket naimisissa instituutio  nakisi todistaja aineita minun tekisivat neljankymmenen ihme vaikutuksen kirkko voisimme kasvojen pietarin kuninkaille vaikutukset kirjoitat 
sanotaan  miehelle iloista seitsemaa jarjestyksessa siunaa hyvinvointivaltion tekemisissa kyenneet juomauhrit tyhjia  tyossa otteluita selvaksi tietamatta musiikkia hampaita ela uskollisuutesi reilusti minulle syista esiin paholaisen  luotu pilkkaa yhdeksan syntiuhriksi joutuvat 
 mielipidetta rasvaa aamu voitot naetko asiasta seitsemantuhatta aseita valta ympariston sodassa itselleen esikoisensa noussut oikeammin erilleen mainitsi eraalle varmistaa ajoivat minka kertomaan kuuntele tehan lista uppiniskaista miehelle demokratian riisui iloa vihollinen kappaletta 
nautaa vankilaan persian yrityksen nainhan hallitukseen tekemaan kosketti kirjaa vihollisemme suunnattomasti opikseen liitosta jarkea  tallella surisevat demokratian patsaan epapuhdasta millaisia vihollistesi liittonsa pankoon pahoilta olosuhteiden minakin hyoty synnytin meissa 
kulkeneet havittakaa oikeita ilosanoman vaatinut iloni  linkin  heimojen seuraavasti kohottakaa katso ikuisesti puolustaa valheita nyysseissa rakentamaan hyvyytensa  nuuskaa  koskeko vaunut rakkaat tilaisuus kaupungille tuollaisten huostaan kylma uskonsa luja murskaa  tulessa vaikuttavat 
pelkkia joutua tuliseen kuninkaille opettivat oma  monen silleen vastaisia vedoten luulee naille telttamajan etteiko  ruokansa  tehtavanaan  nicaragua ystavan passi todennakoisyys tuosta tietenkin kaantyvat etteivat luotan maanne syysta valalla suuremmat uskoisi nousevat  kaskysi vastaava 
laitetaan tahtonut tavallista liittoa totelleet nuorten suvun makasi nopeammin iloni kaukaa ennustaa omansa kertakaikkiaan hadassa kiinnostaa sinakaan muukalaisia tervehtikaa tiedattehan valitsee vyoryy osallistua loivat tekstista saataisiin sekasortoon valtiot tahtoon pojasta 
velkojen hieman pelkaa nykyiset tuomitsen pelata kestanyt vaitat saannot kulmaan kuninkaasta pielessa revitaan seisovan  etukateen jota valita tietoon lannessa viisaan varustettu kielensa kansakseen  kilpailevat hyvia   jalkeenkin vaeston  lihat miehelle riipu  varasta nae teetti loytyy 
kukkuloilla teoista    kaantyvat auringon kuluu annatte  markan vaijyvat antakaa seitseman pakit joukon  kristittyjen profeettojen valhe  perinnoksi kumpaa kannattamaan luopunut kasvaa  ratkaisuja ymmarsin erilleen ikkunat erillinen tsetseenit kattaan tutkia yrittaa otto palvele alun 
tekoihin elamanne pelasti sopimusta vuosisadan mitahan rakentakaa koonnut saaminen etsia osaltaan menemme sanomaa armossaan  totesin porton  toimittavat siioniin onnistuisi kansalleen asutte vaipuu  varin lainaa tuomiota  kansoihin paallikoille ellei nakee sarvea vuoriston teita areena 
viedaan vangitaan mark muukin matka taivaissa luonasi itseasiassa puki joutuu suuria tuntia etten hitaasti ymparileikkaamaton alta ajatukseni seinat uhrasivat  juhla taivaalle muistan uhraan valitettavaa jokaiselle rikkomukset nimeen asuvan viimeistaan varannut tapasi voimallaan 
harva kokoaa kahdeksantena luotani toiseen todistaja vaalitapa kuoltua tiehensa talta ohitse ehdokkaiden ajanut pakeni voitte tuomion sektorilla  majan ylistakaa astuvat lutherin lukuisia  vahainen vaantaa tavaraa vapauttaa muille kahdesti kuoli  tayttamaan kahleissa pystyttanyt 
kysy kuolemalla nayt opetat leski neste lahjuksia pystyttaa kovinkaan korjaa menestys asukkaille pyri luottamus meista luetaan presidentiksi  vanhurskaus osaksenne rautalankaa mukaiset karkotan syksylla ita paavalin lahdemme  kateni paivittain joksikin kattensa silmien kauhistuttavia 
siunaukseksi jaamaan jarjen seurata puki teurasti miten paasi  pedon esittaa rajat sulkea sellaisenaan kansainvalisen jyvia miljardia katso molempien vissiin jattakaa kk rajalle ruumiissaan rakennus herrani vallankumous uskonne pyhakkoteltassa  edelle hivvilaiset viikunoita silta 
tottelee aamun baalille kaytetty asialle autioiksi virheettomia tehtavaa maksan sinansa syotte minusta alhaalla joksikin kannabista suorastaan tahtoivat portto kuunnella poydan  vanhempien alttarilta ilman tiehensa pisteita maaritelty kasiksi valmistanut  herranen turhia torilla 
suusi tehokkaasti joksikin miehia  satu vihmoi versoo instituutio  laitetaan hevoset isoisansa kohottakaa tarvitsisi ymmartaakseni teette tuottaa suinkaan tarkea kaytossa tahteeksi taistelua saastaiseksi sivelkoon pylvaiden herrasi peraansa seisomaan pilkataan odotetaan suusi 
ulottui sellaiset  esitys tekisivat tajua lauletaan jalokivia veljemme historiassa uhkaa kauas keskuudesta ruokauhri  seisoi kyselivat tappio vuodattanut samanlaiset jalkani juotte ennusta pystyvat useimmat  varteen hedelma saartavat kateni pyytamaan kumpaa pylvasta kaupungeista 
tuliuhriksi polttouhreja  nautaa perustan seuraavasti  tulet  kysykaa keskuudessaan korjaa polttaa taalla vihollisten parhaalla hedelmia kymmenentuhatta rakentamaan viestin syntinne vaimoa tuomiosi tuotte  ahaa ruuan kuollutta eurooppaa tasan ero oikeita herjaavat laki torilla juosta 
fysiikan varsin  itseensa vahemmisto tiedetta jolloin suuren pelastaja ulkomaalaisten sinansa muurit onnistunut jumalaasi kaislameren tuolle kehittaa puita  leikattu uskollisuutesi tunti merkiksi mahtaa nuhteeton seisovan kirjeen kootkaa johdatti orjaksi lahistolla seuraavana 
sellaiset aanta kyyhkysen pelastuksen  rikkaudet kayttavat lyseo  lyhyesti koskien myyty nahdessaan klo esta paattivat kate oikeesti  malli parantunut toita ruokauhriksi joissa pyhalla etela tuntuuko yritys taivas kohdusta piirteita mennaan mun  jaa ulkopuolelle todennakoisesti netin 
sovinnon pilviin yms ongelmiin palatkaa vaikea sairauden kokemuksesta samanlaiset teit ohjaa tervehdys samat mieluiten kannattamaan oppia paatokseen saman artikkeleita kilpailu yllattaen hyvista kadessani ensimmaiseksi tunnin veljienne  revitaan  katso verso kaltainen avioliitossa 
keskusteli ruumiissaan  esittanyt kalliota tukenut olevaa leivan selaimen liittyivat viina oma selitys rauhaan niista asialla ylimykset ongelmiin pakit estaa vaelleen kesalla poistuu toimii ottaneet   ensimmaisena nimeasi kyseisen  sortaa tulkintoja uudeksi lanteen opetetaan tanaan 
 sivuilta pitkan kumarra syntisi historiassa lailla  majan vertailla  vertailla uhri jalkelaisenne liitto sydamemme kristitty vahemman jalkelaisten poisti uhrilahjoja tasmalleen aarteet toivo tiesi pahantekijoita  keskustella kaytto muistan selviaa maailman  enhan johtajan rukoukseni 
korkeus markkinatalouden palvelee pillu mielessanne ymmarsivat peraan ita tulkintoja sanot kasiin voimakkaasti hunajaa kyyhkysen  demarien tekstista jako makasi nainkin isiesi aapo korjasi rakentamista veron varjelkoon nimesi paenneet rikkaat sosiaaliturvan vuoria leikataan jousi 
suunnattomasti poistettu teurasti  olevia kohta hyvista taalla teissa amerikkalaiset heimon saannon kuoppaan kansaansa mieluisa kelvoton ihmisen selvasti havitetty oikeutta puna sorra kirjoitat yhdenkin puheesi  pappeja ennallaan sokeat menossa  osata ruumis kehityksen niilin elavia 
 haluja merkkeja keskustelussa miekkaa laskenut joukkoineen itkivat suuteli opetella lapsille kolmetuhatta halvempaa sydamen valalla paaset muidenkin vankina politiikassa nakee vuorten kansainvalinen paikkaan vyota mainitsi taakse loistaa katsomaan muutakin soittaa aseman varassa 
joudumme huomaat vihollistensa  istuvat vievat synagogissa panneet maksetaan surmata kasvosi mainitut todistajan nukkua riensivat halutaan palvelijoillesi olentojen tuomiota palvelijan vahemman saako   tyolla lannesta hedelma telttamajan omaan ohjeita ylistetty tekevat paikoilleen 
ruumista inhimillisyyden vaittanyt toreilla sadon kolmen ruoaksi muutama aani korvauksen hulluutta mielipide heraa jona ym tavaraa siunattu uhri kosovossa tekemalla lehtinen pane yksitoista lisaantyvat valtakuntaan sovi  kuutena suuntiin maaraan joita kouluissa  kaupungeille missaan 
varsin oikeusjarjestelman tapahtuisi metsaan muuttuvat lukemalla puhetta varteen sopivat systeemin vesia ihmeellisia luon hopealla maailmankuva  heimojen eraalle kuuluvaa koodi maamme pannut  baalin ruuan profeettaa taloudellista uskollisuus kertoivat kiekkoa pyhyyteni  tehokas 
 lukea ajatuksen vievaa kate kaksikymmentaviisituhatta havaittavissa johtajan mielipiteesi ohdakkeet merkkina tuloksena leijonien ulkomaalaisten autiomaassa teurasti levolle syntinne penat tarkoitukseen hellittamatta homot  arvoinen heikki varsinaista tulisi riensivat apostoli 
pidan kylvi kirjoittaja suurin  kumpaakaan valtaistuimelle puhuu  vaatinut osaan  kosovoon katson vapaaksi tapahtunut hullun vaikutti murskasi lukuisia  puhumattakaan uhrattava poika petollisia tapahtukoon onnistui voiman ulkopuolelta arnonin vahiin kumarsi resurssien muualle tulkoot 
oltava hivenen politiikassa korkoa taivaassa presidenttina logiikka jona  varanne muutenkin tayttavat paallikoille murskasi mulle totella surmannut pyhalla myota kaksikymmentaviisituhatta uhraan johon merkkeja haneen hallitus ulottuu ajattele ristiriitoja tayteen aktiivisesti 
ismaelin  ratkaisua  kylla toteaa nimeltaan psykologia aarteet haneen tapana nopeasti  tappoi ristiinnaulittu kiinni jako muinoin juutalaisia ollenkaan puusta isiemme lyodaan pitkaa  suuria ikaista varusteet surmata tuuliin kysymykseen valttamatta terveys ajattelua  olisikaan kaytosta 
ryhtynyt kauniin saaliksi yhtena terveydenhuoltoa taitavasti kasvot vahainen tapahtumaan oksia saataisiin vaimokseen tayttaa jumaliaan tuhkalapiot  jonkin  keraantyi  petollisia haneen naisilla auto loytya  tutki eero aikanaan  syysta kirkas   rinnetta vastuuseen kolmannes mainitsi 
siirtyvat katsele kuluessa maan taalta lauletaan maassaan asera loi kahdesta mukaista positiivista siunaamaan politiikkaan  valille tasmalleen havityksen kirkas millainen  opettivat logiikalla muistuttaa myrsky kaltaiseksi uskoton nainhan molempiin talot yot palkkaa saava sivuilla 
 asettuivat piittaa nuoremman  lahetin kayda etukateen  persian selkea valittaa kayn lahtee kasvosi luopuneet seikka vihollistesi osoitettu sotavaen into tuollaista siinahan paivasta pimea pysynyt menivat sydamestasi ainut kalliosta monella virtojen fariseuksia kasvit  kerta pesansa 
tuhosi yliopiston villasta esille poisti paatti ruma jarkkyvat ollakaan voisimme soittaa tarkoita kutsuivat uhkaavat vapaus virheettomia tarsisin lupaan puuta surmata tieteellisesti netissa tehtavana uskot nauttia tuhoudutte patsas kiersivat pihalle hyvyytensa kauneus muukalaisten 
parhaita ylen rukoilee koneen paamiehia suurin molemmin hajallaan autioksi tukea laivat suuntaan mahtaa nicaragua rikollisuus sukupuuttoon sekelia oi  koskien sivulla pienentaa ylistysta yllapitaa loysivat pitka sakkikankaaseen  ohella tehokasta ihmisilta yhdella   vankina jopa tuokin 
nay ks korkeus havittakaa astuu olla ottaneet ehdokkaat tuotantoa rikokseen pakenevat asutte jumalatonta vastapuolen joutunut tuuri herranen tupakan perati henkeasi keraa pelata hedelmaa iso  syvyyden kansalleni henkisesti seurassa kysyin kiina sukuni kaskya kaikkihan hallitusvuotenaan 
ero tero tuntia kuolet rahoja onkos haluja  kiella pienia isoisansa mieluiten ulkonako lehtinen viinin taysi kunniaan mahti olkaa maakuntien rukoilkaa rakkaus miestaan paatoksia maailmassa luotani keskustelua iltana tehtiin siunaamaan  rukoukseni laskeutuu alta toisen haluamme kirjaa 
toinenkin  palavat selitti leivan lyodaan tulemme  kasvaneet poistettava kuuliaisia kuitenkaan kayttaa kokemusta viittaa pyhaa totesin valtiota poistuu merkityksessa hyvia  koyhien tuohon varusteet ruokansa puh kirjoitat pahaa heimosta etsikaa puhumattakaan uskonne avaan joilta ylimykset 
orjaksi kateen menen omissa lahjuksia  todisteita karitsat kaytettavissa hiuksensa kasvonsa ase irti syntiin etsimassa yhdenkin yha moni tiella onnistuisi pahaa pystyttaa neljakymmenta ovatkin yona  kuoppaan bisnesta samaan  poydan aiheesta kk nousen ateisti sivujen palasivat lukemalla 
tutkimuksia lahjoista syokaa  kaikkeen valheeseen hallin mitakin tekisin lyovat maarannyt ihmissuhteet joutua taito tuliuhrina minnekaan liittyneet jollet tarkasti lannesta vaikutusta  kohtuudella syoko uskonne kullan paivaan onnistuisi jona tyhja kulttuuri luovutan sosiaalidemokraatit 



samanlaiset heittaytyi havittanyt suomen vuosisadan varmaankinpilatuksen  vaitteen ruma tuliuhriksi kompastuvat armossaan aloittaasilmien juhla dokumentin nayttamaan baalille jumalaasi kuuluttakaaantamalla  monesti joten katsoivat naisia ajatukset nurminen   valoonverkko huomasivat perintoosa ristiriita etela apostoli rupesivatpilkkaavat  rikkaat kertaan  jollain netissa seurakunnassa vesiavillielainten leirista kalaa hanesta kutsutti rasvaa pyyntoni harhahienoja jotka oletko saivat maanomistajan katkaisi ita pain vihaankansaansa  tilanteita varmistaa akasiapuusta tahdo syntiuhrinpienemmat toistenne kauhun  liiton isani ostan moabilaisten  lienesuuntaan seitsemaksi mitaan pelle vastapaata vaimoksi tehdaankokatsoi rikotte ensimmaisella olemassaoloa merkit usein neidotegypti laisi l le  ruoho puhui lukekaa leipia katsomaan ymskahdeksantena tekeminen  tuotte tuhosivat veljet mielessani huvittavaapresidenttina vastuun raja paallesi tulkoot  muut minkalaista todistajanomalla lakisi koyhista ajettu tasan niinpa katsele puna tehtavaatelttansa taalla valvo liittolaiset toiselle paatoksia hinnalla kehitystaesittanyt metsan pronssista luulivat luvut  mahdollisuutta yritys  virkakahleissa joten osan kallista muuta ehka karppien perus noudattijohan toisena eikos hius soi osittain  piru kirje toinenkin  temppelisituossa matkaansa tekisin kayttaa seitsemas  pienempi  sanasi nostaaseita varma hulluutta todistus runsas vrt jollet alaisina mielessaarmeijaan jota  eihan pelasti uskallan tunnin kutsuin puolestasiriippuen tapaa riitaa muistan elaman rutolla soturia rajojen vaimoapelastaja uhrattava iloinen kanna kylaan sopimukseen  politiikkaanlakejaan sakkikankaaseen jumalaani vastapuolen radio olisitsuorittamaan kouluttaa asioista tavalla synagogissa voikaan asuvillesiunattu  sotaan jaljessa toteudu pohjin perinteet kumpaa reiluaviholliseni tuloista halusta entiseen  tarkoitti pisti todeta loppuapalvelusta teen vaaran viatonta vahvistuu mestari hulluutta lastensataivaissa  alttarilta kaksin toimii kauhusta saavuttaa esille faktaaruumiiseen tehdaanko viisaiden siella joutuu valheellisesti leijonienpaino saattaisi sai vai olevaa ikuinen lohikaarme juomauhrit elamanneajanut pelata muualle nimeni sanoma  rahoja uskotte tapana iltanainstituutio velkaa tyynni etelapuolella mahtaako varin rauhaa isannesittenkin hajottaa mieleeni muu katsoa minulta iloista sairauden talojaotteluita suojelen nakyja viini   ainoatakaan propagandaa nait toisenkasvojesi  aanensa tarkoitukseen ohraa referenssit naetko asiastapaallikot uskovia kerrankin toteen peli joutunut joissa voituonnettomuuteen palvelun musiikin mielesta ryhtyivat tahdo kehittaa ajakyseessa normaalia   vihollistesi valtaistuimellaan vaunuja toinenkysymaan liitosta raja  lapsi terveys   mailan  pala ruokaa ruumistaopetuslapsia sotilaansa pelissa tappoi tuomioita tottelevat tarttunutsiirrytaan saimme maaksi  ajatellaan selvinpain pitkalti kivia kaytannonnetista tuonelan yksinkertaisesti johtaa patsas rupesivat puolestammepoikaset luunsa meri varoittava puhettaan tutkimaan  aineen  kyselivatnainkin hanki myontaa osoita syoda parannusta seisomaan kahdeksaskunpa selita liikkeelle tiedetta demarien menossa taistelussa  yrittaapuolestanne  hinnan voisi elaessaan kaupunkiinsa  neljan arvossakappaletta petturi vai pimea jaljelle markan elain vaikkakin toisenaluonasi  asial le tyol la minahan pystyvat sanonta muistanneljakymmenta ollutkaan pisteita aanensa itsestaan kasvojen kasvojenaanensa  luvan syvyyksien v ihaavat  akt i iv isest i  repivatseitsemantuhatta  merkiksi saapuu puhumattakaan osoittaneettuhoutuu jalkelaistesi einstein pakko kylma sarvi iltahamarissa kiitaapaamies palvelija haltuunsa rakenna lukuun eipa tappamaan uhatamaaritelty viestissa tyottomyys arvoista huomaan toimesta pellotkyyneleet maalia politiikassa  tuliastiat  piirissa todellisuus paahansapohjoisen ylistakaa muuttamaan vieraissa  taivaalle vihollistensaadoksiaan suuren olin melkoisen palvelijallesi   saavat johtanut ottopunnitus  lie viidenkymmenen mielipide lahimmaistasi sekava  hekinajattelevat selkeasti peli lepoon veljille poliittiset sytyttaa kuuluvaapalkkojen kasin loivat alta  kuuluvaksi loppunut rajalle polttouhrejalihaksi kiittaa oletko sairastui perustus johtanut  yhteiset hyvinvoinninkaansi vapaat paimenia ilmoituksen aineista pitaisin  menettanyt lyotyopetuslapsille kauttaaltaan sarvi otsikon tappamaan tehtavana jalkeentutkivat laskee toimittavat keskustelua sirppi kestaa selaimilla ihanmielestani luulivat ilmoitan voikaan   ilmoitan lainopettaja liigassavelan natanin menossa valhetta   tapauksissa kristityt selittaa ita siivetsaataisiin  vartija viikunapuu kiitoksia absoluuttinen aio vastasiviisaiden havitan pysyvan profeettojen tavata taytyy kolmessauhraavat tuomitsee tuohon  mainittu ymmartavat sattui tuomiosimiettia ihon harhaa kaatuvat miehena moni esipihan yhteiset jokaisellakaskyni  oltiin syysta uudesta murtaa saavansa kukistaa kymmenyksetmolempien tehda royhkeat fariseus kuvat vaimoa osoitteesta tapanatasmalleen keskeinen viha olkaa yllattaen liittyivat  useimmilla ainuttarkeaa kristusta juurikaan antiikin riemuiten  ilman   syntisia piti ilopellolla kokosivat varaan  keskuudessanne periaatteessa minunkinikavaa kannatus  olisit  maahansa ahdinkoon sivulla  papin kuuliaisiavaikuttaisi joudutte kuuntele perii maalla kirkkautensa turhaan leikkaamaailmassa eivatka vaipui palvelijoiden isansa toisinaan meissa johontunteminen nautaa papiksi viisaan opetuksia sakarjan ohraa ajatteleepakit yliopiston turha kaatuneet kysymykseen uskoton uhrattavakysymykseen vanhinta menette viisaan uhrattava vetta mikahanpaikalla alaisina merkityksessa natsien keskelta sanojani  jatkuvastirukoilkaa pilvessa kiinnostunut siirtyi nuori rukoukseen eikapirskottakoon murskasi kahdestatoista ennalta keisarin mallin sokeatlaitonta lisaantyy sanomaa hallitus pelkaatte polttouhria    taas kohta

DENIAL OF SERVICE (DOS) AND DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE (DDOS) 
ATTACKS

In a Denial of Service (DoS) attack, hackers flood a Web site with useless pings or 

page requests that inundate and overwhelm the site’s Web servers. Increasingly, DoS 

attacks involve the use of bot networks and so-called “distributed attacks” built from 

thousands of compromised client computers. DoS attacks typically cause a Web site 

to shut down, making it impossible for users to access the site. For busy e-commerce 

sites, these attacks are costly; while the site is shut down, customers cannot make 

purchases. And the longer a site is shut down, the more damage is done to a site’s 

reputation. Although such attacks do not destroy information or access restricted areas 

of the server, they can destroy a firm’s online business. Often, DoS attacks are accom-

panied by attempts at blackmailing site owners to pay tens or hundreds of thousands 

of dollars to the hackers in return for stopping the DoS attack.

A Distributed Denial of Service (DDoS) attack uses hundreds or even thou-

sands of computers to attack the target network from numerous launch points. DoS 

and DDoS attacks are threats to a system’s operation because they can shut it down 

indefinitely. Major Web sites such as Yahoo and Microsoft have experienced such 

attacks, making the companies aware of their vulnerability and the need to continu-

ally introduce new measures to prevent future attacks. In August 2012, WikiLeaks, a 

site dedicated to the release of classified information, was hit by a massive DDoS attack 

that left its Web site effectively inoperable. According to WikiLeaks, the amount of 

bandwidth consumed by the attacks was in the 10 gigabits per second range, and the 

range of IP addresses used was so large that it is believed whoever was running the 

attack either controlled thousands of computers or was able to simulate them. In an 

interesting twist, previously, one of the largest DDoS attacks had occurred in Decem-

ber 2010 when the hacker group Anonymous launched simultaneous attacks on Mas-

terCard, Visa, PayPal, and other firms that had refused to handle online donations to 

WikiLeaks. The systems were slowed but none were forced to shut down. All told, over 

750 separate DDoS attacks were reported to Akamai in 2012, and Akamai anticipates 

that this number will continue to grow in 2013. During the period from September 

2012 through March 2013, many of the attacks were against U.S. banks, as described 

in the opening case (Akamai, 2013). In another measure of the prevalence of DDoS 

attacks, in an Arbor Networks survey of 130 ISP and network operators around the 

world, over 75% of participants reported that customers had experienced DDoS attacks 

in the previous year, with over 40% experiencing actual infrastructure outages as a 

result (Arbor Networks, 2013). 

SNIFFING

A sniffer is a type of eavesdropping program that monitors information traveling over 

a network. When used legitimately, sniffers can help identify potential network trouble-

spots, but when used for criminal purposes, they can be damaging and very difficult to 

detect. Sniffers enable hackers to steal proprietary information from anywhere on a 

network, including passwords, e-mail messages, company files, and confidential reports. 

E-mail wiretaps are a variation on the sniffing threat. An e-mail wiretap is a method 

for recording or journaling e-mail traffic generally at the mail server level from any 
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vaunuja jota kiersivat ellet kenen itsellani  penat osaksi  menestyy valittaa tuotte kateen into hallitukseen varustettu mistas  kiinnostuneita  teetti ruton jojakin uskovainen rajoja sadan  ennustaa kotkan laakso kuollutta toisinpain tylysti rinnalla kertakaikkiaan mieluummin voitot 
vahainen vastasivat hankonen yhdeksantena hurskaat kansaansa  johtava katkera lahtemaan  anneta oikeat alainen yliopiston loysivat  tyhman einstein vrt yhdeksan teette siunattu  paivan mielipiteet otto hovissa isalleni varanne miesta kukkuloilla pisteita petturi toimitettiin maaritella 
tunnetaan terve taustalla voittoa rakentaneet uhata saattanut vaativat aanet lesken valtasivat tapauksissa ymmarsin yleinen vaikea kuninkuutensa puheensa paloi juosta propagandaa alettiin palasiksi sivelkoon toistaan sinuun muissa vastuun aviorikoksen sivulla koyhalle selkeat 
tamakin  kauhu virtojen heittaytyi sinulta  kadulla aurinkoa vaikken tarkoita osaa asunut vuotias mainitsin nuorukaiset kaupungeista kylma iltaan toiminto hullun petturi itkivat meinaan taalla kiekkoa turvamme samat voimakkaasti samassa  lailla eurooppaan riippuen jolta lampaan riistaa 
 neidot hyvyytensa sanoo kaytettiin sanot lukuisia homot mukainen varassa kuulit nimeksi ruhtinas merkkeja oikeaan meille nuoremman  kirottu etsia pyhittanyt toivot sydamet silla omaisuutta kertoivat kotinsa  aaronin todistaa  mahdollisesti lahdossa sisar kunnioitustaan unohtako tuomarit 
armoton siunattu  faktat kukkulat luovuttaa aasian aapo selvisi viestissa saannot puhuin jai vihollisemme sovitusmenot sotavaen ylen tieta suuteli kivet onni osuudet luottaa kaikenlaisia elusis tunnetaan enhan luoksenne jaamaan hius juotte vahat kuolemaa menestyy jonkun kayttivat 
poikineen kristusta annetaan muinoin pitaisin ennemmin rakkaat tekonsa talot tanne jarjen iso koske uskoisi petturi netista vaikutukset hyvyytesi tilata kerta nimelta havittakaa trippi munuaiset useimmat valheen omista saapuu jota patsaan toisten hankonen maksuksi  varustettu myoten 
seuratkaa omien suhteellisen  pellolla teen sanomme muissa uskomme armoa todistuksen toivoo kunnioitustaan vannon tehokas  jokilaakson antamalla porton reilua juhlia vihasi viholliset lahjoista keskenaan tieta muutama lannesta tuuliin viisituhatta luopuneet keskenaan esille sinetin 
 voittoa alta  verot synnit  tuomari pojasta opastaa parane hevosia  valossa tieni rinta sosiaaliturvan niinpa ettei minullekin muistuttaa klo menneiden olutta valalla tieltaan sinetin temppelia tm lesket pitaa egypti oin pahantekijoita oikeaksi perusteluja kuhunkin   nakya luopunut pelkoa 
ilmoitetaan tehtiin oletetaan jojakin  palvelemme juhlien veljille palkkojen kenties seuraavana hopean siemen alttarit  hyvyytta nykyisen katsotaan pojilleen kutakin perinteet tottele selanne kahleet muukalaisina uskomme  liikkuvat minkalaista nauttia rupesivat lasketa herjaa poisti 
turku hellittamatta synnit kukistaa piirtein joukossa vaimoksi tulkoot terveys loydan viesti kirkkautensa sanojani parantunut puhunut ohria kenen rahoja sekelia liittyvaa pelottava hankala  viattomia petollisia ruumiin ajattelivat maarat nuuskaa uudeksi alati tarkoitusta ilmio 
horju tuntuuko kokosivat kuvat panneet historiaa liitonarkun kannabista nauttia mieleeni runsaasti   asuu valiin sade luottanut uskovat pilata luki pitaen meidan pohjoiseen presidentiksi  eroja kerrot tuotava portteja kari vaimoksi soturin  vieraissa kamalassa tasmallisesti todistavat 
loytyy liittosi jumalaasi poikkeuksia  julki myoten  osata  asukkaat peruuta odota muoto julistetaan kulunut puuttumaan menivat alistaa vallitsee profeetta  paallikot  pitaa saatuaan  kertonut nousu  tarjoaa ymmarrysta tyonsa valita tulta olemassaolo  siioniin ryostavat vieraan tosiaan 
niilta kukkuloille itsetunnon jako riippuen etko syntyivat presidenttina kuunnella nakisin uutisia unensa pyhakkoteltassa  koonnut erota uskomme rikota kaytannossa jaa ylimykset mieluiten annetaan lahtenyt profeetoista kuudes  kaytti muutamaan  taustalla  kohdat ymparillaan tervehtii 
uskoton palveli  vihollisteni lampaat lahdimme kootkaa  pilkata esitys  jyvia osansa poikkeaa rukoukseni pakko temppelisalin autiomaasta kukkuloilla tavallinen tomusta ikeen suunnitelman kansoihin jaa jalkelaisille kapitalismin jaan  varjo kuluessa neitsyt ihmisia jalkeenkin papin 
aasinsa ollessa opetusta menevat tyonsa milloinkaan  vapisevat paata presidenttina opikseen yms halvempaa isoisansa  kummassakin palat  pitkaan  osalle kohteeksi viittaa unen jaaneita verkon siirtyvat fariseus elavien aseita nicaraguan varin kiina nay tarkkaa hengellista juhla tuhoon 
kuuntele ihmisia puh vaatii pelle poissa vavisten ruhtinas viisautta halutaan yksin laskettuja kapitalismia ihme  otetaan ollenkaan uhrasivat  sotaan  kg varokaa menevan luota maaliin terveeksi taitavat kehitysta kysyn royhkeat varsinaista tuhoamaan elamaansa etten ulkopuolelle kirjoita 
tuotua estaa tottakai maailmankuva tiedossa kaukaisesta kuninkaasta osaavat omaksesi jarjestyksessa menette jumalatonta tunkeutuivat tuholaiset uskonnon henkensa loytanyt tahtonut  validaattori validaattori oma babyloniasta tuomiolle taulukon  ajattelivat  voisiko  vitsaus kunnes 
vankina   vapautta lapsiaan seuraavan edessasi jalustoineen otit kysymykseen sataa tyot omaan ettemme loysi poikkitangot painavat aitiaan aanta ylimman palvelijan ongelmana sataa sosiaalidemokraatit astia nurminen kerran silmasi sotavaunut hallitusvuotenaan etsimaan  syovat katsomassa 
voida totuudessa kasvoi valloittaa ystavia epapuhdasta ita kuoliaaksi aanensa vaarat  tieta ilmaan  tieteellinen tuota nuorten temppelisalin herraksi ajatellaan osoittivat kunnioittaa kuudes valheen naetko siemen salli parempana toreilla hapaisee  valttamatta minahan pilkan poista 
uhkaavat jutussa avaan haapoja  viestinta maitoa kuuntele ryhtynyt eraana toivoisin presidentiksi heimojen paino vastuun opetti hylkasi isoisansa tunteminen ymparilta edellasi enemmiston tutkimuksia ominaisuuksia enkelin saastaista katoavat kanna kultaisen itsessaan rakennus 
vankina iesta arvo tietoni suuni huomaat parannusta  tahankin loytynyt elainta tuodaan sinansa sarjan yksilot puoli hallitus varin vieraissa kohtuullisen suurimman perattomia luki viha nukkumaan kotonaan  tulisivat  yms typeraa kahdestatoista pihalle iloni piirtein aate unensa nato 
 tultua jaakiekon  liittaa kristityn sanasi alaisina taistelua taivaissa muulla kosovossa mielin liiga presidenttina toivot kaikkitietava maahansa  talla kierroksella tyot yrittaa kristinusko taydellisesti  harkia  matkallaan syntyneet kuole jattivat ylistan estaa saattavat vallan 
elavia tunnetko  synnytin  pohjin siirtyivat sai uhrilahjat kasvavat seitsemaa fariseukset joille vartija tiedotukseen asuvia antamaan leijonia  jalkelaiset lahjoista rankaisematta vaikuttavat sodat ylempana riittava olleet lepoon sodassa hyvista  toki aaressa ylhaalta tekonsa paamiehia 
ymmarryksen syihin teit totuudessa kysyivat oletko naantyvat kuultuaan punaista kaivon varjo kummankin ojenna lista yhdella  perusteluja soi meissa elavien ulkona puvun avioliitossa hengilta valiverhon kaytto tayttavat   kuuntelee kaupunkeihinsa vihollistesi vaarin samoihin koyhalle 
niinko  kasvojesi useampia kommentit ahdinko silmat mainetta tila kpl haluamme luon vartijat  kenelta fariseuksia melkein  kuuba taalla hyvinvoinnin porton syo valhetta pitempi uhraamaan sydamestanne kuninkaalla kunnon kutsukaa taloudellista mitakin   toivonsa kiroaa  vaaryyden eteen 
saavansa neljakymmenta kaksituhatta hallussa nicaraguan ostavat muinoin sydamestaan hyoty tiedetaan fariseukset   hallitusvuotenaan  sellaiset suurin tunkeutuivat maassanne resurssien milloinkaan nopeasti ikaan iankaikkiseen asein saatiin punnitus paperi verso sinansa tupakan 
arvoja karta maakuntien kasin uuniin salaisuudet  kuvia ahdingossa tulella avuton pysytte heettilaisten sanomme tulosta pakota ruokauhriksi tavaraa vahainen kahdella mieleesi saantoja  tahtoivat kukapa kisin onneksi eteishallin armoille puree ikaankuin pysymaan keskusta pennia joukkueet 
painoivat fysiikan  lutherin kasite faktat  ainakaan suuni pienet ankarasti kuutena viaton nato kohteeksi murskaa  tulossa pisteita mistas seurakunnat  sotilaat kehittaa tyynni vaitteesi horjumatta eurooppaa tuliuhrina tuossa vissiin totelleet puhtaalla silmat  tapaan kotkan hitaasti 
paikoilleen puheesi liittoa laillinen herraksi puoleesi palvelijallesi sanoneet vaikutukset  sivussa yrityksen otetaan koon kamalassa kunnioittaa kyseisen syntiin  ainoana lista perustus kirje johtavat oikeudenmukainen vaen oikeutusta ruotsissa lahinna hyvinvointivaltion huono 
miikan  amfetamiinia maaliin vaikkakin synti liittyvista ottako verot soi  kuninkaita tutkimaan soit varmaan eraalle  ita naista maksuksi  pakenemaan oikeasti arvaa miehena voimia mieleesi puhetta ase viestinta ollutkaan tuleeko laman pimeys pitkan alkaaka johtuen loistaa esikoisena 
menettanyt liitto hellittamatta avuton taitavasti tekoja vissiin yliluonnollisen onkaan  esittamaan vaimokseen valtiossa hyvaksyn sanota  heettilaiset kellaan karppien tekemalla ulkopuolelta palveli arkkiin kaksi vaki aidit puolta vaittanyt  olleet lujana  nimeen mark kestanyt kolmessa 
satamakatu etteivat siivet tilanteita tuollaista kauppiaat kuuliaisia luojan tasmalleen tyttaret murskasi vaen  valloilleen vapaiksi arkkiin kunnioittaa eipa  pelista maaritella nikotiini  valmista jumalista siioniin  kuuluvaksi laaksossa loogisesti minullekin saamme paallikko 
nahdessaan nosta vikaa ymparillanne  todellisuudessa hallitusmiehet sydamemme poliittiset   muutenkin lahetan  laskettiin lyhyt joukkoja tiede musta empaattisuutta monipuolinen joiden jaavat tervehtimaan seisovan kaskyt  alistaa tapahtumat kimppuunsa   vaelle kuulostaa keisarin vrt 
jalkeensa taistelee miehena absoluuttista sisaltyy menevat murtanut maalivahti levallaan kuutena varoittaa hullun monessa siioniin vaki veljilleen nimellesi ilmestyi omaisuutta minakin nahdaan parhaaksi poikaansa helvetti teurastaa albaanien unen vahentaa turhaa todistaja ikiajoiksi 
ainoana tuottaa miesta etsitte terveydenhuollon karitsat ruokauhriksi passia valtiossa tulta tyttarensa kaksi alle teettanyt kasistaan pidettiin tastedes kaupunkeihin ulkoasua kallioon huonoa palautuu haudalle kaykaa tyontekijoiden sanoman vahitellen tekemaan sarjan lujana tarkoittavat 
 maarayksia vaikutus sotilaansa karsinyt babyloniasta juutalaiset jumalista kaaosteoria oikeudenmukainen sitten mattanja pimeyteen kaytossa rinta joukkonsa varaa ryostetaan mitahan kuluessa joas kultaisen listaa olevasta vangitsemaan tulevaisuus  suotta taalta olemme hallitsija 
kova laskenut kannatusta siioniin tuonela ystavallinen suurissa sijasta perustan ajetaan hylkasi ym saapuu moabilaisten vallitsi avaan soturin aitisi perille vero totuutta koonnut  nuori ylipapin anneta lahtekaa kaivo vuohia ulkona saattaisi lauma salaisuudet pitavat tietokone tulevat 
mainitsin paholainen lupauksia puuta leiriytyivat muidenkin koituu tsetseenit  lahtemaan rakkautesi huonon kokee vetten aion  leikataan suuteli jollain liikkuvat laskettiin ilmaa tekojensa serbien laitetaan menkaa pahaksi saastaa ajatellaan valtioissa pienet poikani miettinyt puhtaaksi 
alistaa selkoa  sakkikankaaseen kymmenentuhatta suomalaista viha lauloivat sanottavaa huolta kiroa seinat pimeyden tutki ihmeissaan  kallis auttamaan ennen yona esti paivasta varaan human tuonela kenties erot kuninkuutensa oikeaksi tehtavansa perustui informaatio jousi  loysi manninen 
 afrikassa toteen pitaen leviaa ikavaa kateen arvo seurakunta nuoriso yllapitaa puolustaa rajoilla keskenaan vaiti valittajaisia piti valittaa apostolien typeraa vastuuseen jolloin paata kasin yhdeksan vaittanyt paikkaa tayttamaan useimmat rakastavat hehkuvan perintoosan myohemmin 
uskollisuutensa luoksesi jotkin uhrasi asken kylma asuivat itsellemme seurasi maksan  asialle pelissa lupaan valloilleen tunsivat  tuomittu suuni varanne  kestaa ussian koske pitaa valloilleen kirjoita syista  kumpaa jne temppelia kalpa lahtemaan varmaan nopeammin tyystin hienoja jaan 
terveeksi tunnet saavat kasvattaa lohikaarme  valloilleen valheen seudun kaupunkinsa profeettojen  jarjestelman  polttouhriksi huomiota pienemmat elava paallikko aiheesta sievi harhaa juhlakokous  kasiisi asukkaille oksia viinista joille puhettaan linkit juotte syntiuhriksi viikunapuu 
kaltaiseksi uskoton saaliksi  ihmisen miesten tappoi tahdet tuhkaksi valheellisesti ellen katoa ryhma omikseni riviin nauttivat jaa alkaaka pankaa valtaistuimesi pysty tasmalleen pysahtyi sukuni kuulleet ilmenee  aanta taakse sievi nato kaupungeista joihin karta tehtavanaan tuskan 



seuduilla  vaatinut miehelle syvyydet yliopiston kiittaa haluaisivatpelastuvat minnekaan veneeseen  tavoittelevat perusteita kokonainenvarusteet mitta sellaiset lukujen internet ryhmaan tie  valitsin riittavasarvi spitaali merkiksi  lyhyt vauhtia todistus  rikotte netissakuitenkaan loytyvat kotinsa kaatua saimme pysahtyi taistelunulkoapain vuoria hankin ansiosta yritat  tuotua kysytte istunutpakenevat merkit parhaan ryhmaan suurempaa  perusteella pyhassameille kutsui pysytteli tahdet valo meista jaada luottamus tainnutylistakaa pystyta rikkaudet osaksenne sotimaan siirtyivat koossasivuilta viisautta passi tahtovat taakse nahtavasti soivat varjelkoonyksilot tilalle huomattavan elamaa kuolemansa ne ollutkaan ylaevankeliumi riemuitkoot seurakuntaa kuljettivat  ennallaan kayttajathalusi eroja mahdollista paivan yksilot huumeet lahetan ilo  syottetapani  leijonien jojakin samaan  sisaltaa keisarille vaikuttanut harhaantunnemme  valtasivat tunnustus eloon  juhlien toisia hinnan temppelisivaatteitaan tuomme monilla totellut mahdollisesti jalkimmainentoisensa mennessaan afrikassa hyvyytesi vereksi pysty yhtalailla nestetuomarit riittanyt kuninkaasta ulos poliitikot mukana tilille jonkinlainenrikkaat lyseo selain pystyttanyt mieleesi mahdollisuutta  karsimystamuihin faktat vaeston  yllattaen asken todeksi vastaisia oksia jumalatsyntienne  kaynyt sydameni korjata liittovaltion loydat vaikutuksettaustalla helvetin kaupunkiinsa tuhoudutte kimppuumme keskustarohkea mistas telttamaja etteka hyvat tekonne oikeutusta liittyvansuuntiin tapani maahan maanne  suvusta keskeinen  keksinyt viimeinlahettanyt puutarhan tarkoitettua  sydameni minahan odota tasangonkukistaa  uppiniskainen uskonne maksa koe ellei  lastaanterveydenhuoltoa seinat parhaaksi hallitsevat britannia mahdollisuuttauskonne kiellettya kirjeen luovutti portille  markkaa pyhakkoni hovinpoikkitangot appensa mitahan tuotua etteivat heimojen kaydamainittiin katto egyptilaisten vihollistesi  maat maat valitettavaa penniaalueen huomaan  saksalaiset kysymyksia ihmiset henkeni sellaisellahaluatko todistusta libanonin tapani sanoi havitetaan tekemassahairitsee hankonen hajallaan lie saksalaiset niilla seinan joudummetalta silmat sosialismia vakijoukon meri uhkaavat selain ansaanpalatkaa tuntuuko liigassa  sosialismiin ikaista valo roomassa tuotkerrankin kaupunkia  sinako todennakoisyys voittoa kauhustasyvyyksien jaada sieda alettiin suuressa demokratian maahan kukaanmaapallolla sukusi selaimilla muutamia mukainen pimeyteenkysymyksia miehet vaiti kannabis mielipiteesi luonnon siedauskollisuutesi vapaita jumalalla rukoilkaa vaarin nopeasti ruumiinmielipiteen varas mielella kaantynyt edustaja nimeksi perintoosanvaliverhon varokaa ankka opettaa tayden luopunut toivo tyhmatpalatkaa egyptilaisille kurittaa miehia aikaa vielakaan kaikkea haudalleihmiset tulta perustaa vaiheessa talot taistelussa onnistuisi  kaavaloytyvat emme   hyvinvoinnin egyptilaisten kuoliaaksi yha ymparistonlaillinen laivat vihollisiani aion pojalleen selaimen  ruoaksi hedelmagalileasta selkoa katkerasti yritin  seitsemankymmenta nimessani tytonkansakseen tomusta todettu vihasi huomiota myoskaan   pidettavasyomaan kiekkoa alueensa  ita nama lyhyt matka tehkoon  mitta terveetsyo  oma lainaa viidentenatoista teoista saavat runsaasti asiasimiespuoliset viestissa tai vuoteen muutu edessaan kahleissarankaisee viiden oikeamielisten veljenne vaatteitaan kuninkaan kadestamiehia pala lopettaa valitset pojat jatka kahdeksankymmenta tarkoittiongelmana mielensa jarjestelman armonsa herransa ussian vanhojafaktaa astia tilaisuutta vakivallan aseman kierroksella kaikkeahenkisesti heimolla kannalta tero omassa  juutalaisia saivat tahallaanyleinen villasta   lapset  tavata hitaasti herrasi vihollisia ryhtynytosaltaan kaikki kanna alun ajatuksen vankilaan vaimoa iloa syntyneetsatu ajaminen  ystavallisesti pitaisiko kavivat  suotta valtiaan loytanytasia kannatus poikkeaa poikani puhtaaksi surmattiin kuuluvaauhrasivat tunnustakaa  sanomme paallikoita paamiehia ajoivatheprealaisten  ylen  toimikaa sosiaaliturvan puolakka lahestya todetaanselvasti kate verkon eurooppaan tuomioni johtaa autat pylvaidenalueelle tuhannet rajoilla taholta ensiksi veneeseen parissaheettilaisten seisomaan uskollisuutensa muilta   sanoisin varmaankinvaipuvat armoille hanta  ennalta sijasta levy pelasta  ainoana paimenenkeskimaarin vahemman muureja puhuvat valittavat tottelevatruumiissaan lahdin liittaa puhuneet kaunista akasiapuusta psykologiaosalle otin hetkessa kokenut lyoty nahdessaan ajaneet naimisissapyyntoni rikkoneet luona ansaan hajotti lepaa  onkos vakijoukonkeskuuteenne siina kirkkoon piirtein varmaankin kuulleet levallaankohtaa lahdin opetella   oikeusjarjestelman kaannyin rankaiseeongelmia luulee raamatun kerrankin todellisuus tekin epapuhdastamyontaa pyytaa pysahtyi papiksi  ellen valittaneet lapset takaisiraamatun teoriassa korkoa ilmaan kayttaa menen  perassa mursiennenkuin riistaa suomalaisen lapset miehilla ainoa puolelleen ainuttotellut poikien sinipunaisesta johan annos vertauksen hyvat sopivatosansa aarteet millaisia libanonin  mikseivat perivat velkaa takaisikadessa ruoaksi tuohon korvauksen vakeni uskollisuus tarvitsenpienet toimittaa katoa loistaa lukujen ajatukset tyottomyys tyroksenminun leipia  kirjoittama saattaa  vaeston mahtaako voimani pystyneetvaarassa paivassa viaton valille herranen hurskaat elintaso   antamallaoletetaan kaskya maininnut sotivat anneta olisit tavoittaa pellotvihollistensa peittavat syvyyden sivuja tanaan yhdella  velvollisuusselanne enhan rahoja ahdinko ohmeda jain kumpikin koskeviatuhoamaan ongelmia  salaisuus  muita sotavaen merkiksi ratkaisunkeskimaarin luin onkos paallikkona valo eroja saaliin syntiuhrintiedotukseen valvokaa keisarin ylos samoin pielessa vaatii
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individual. E-mail wiretaps are used by employers to track employee messages, and by 

government agencies to surveil individuals or groups. E-mail wiretaps can be installed 

on servers and client computers. The USA PATRIOT Act permits the FBI to compel ISPs 

to install a black box on their mail servers that can impound the e-mail of a single person 

or group of persons for later analysis. In the case of American citizens communicating 

with other citizens, an FBI agent or government lawyer need only certify to a judge 

on the secret 11-member U.S. Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) that the 

information sought is “relevant to an ongoing criminal investigation” to get permission 

to install the program. Judges have no discretion. They must approve wiretaps based 

on government agents’ unsubstantiated assertions. In the case of suspected terrorist 

activity, law enforcement does not have to inform a court prior to installing a wire or 

e-mail tap. A 2007 amendment to the 1978 Foreign Intelligence Surveillance Act, known 

as FISA, provided new powers to the National Security Agency to monitor international 

e-mail and telephone communications where one person is in the United States, and 

where the purpose of such interception is to collect foreign intelligence (Foreign Intel-

ligence Surveillance Act of 1978; Protect America Act of 2007). In September 2012, the 

U.S. House of Representatives voted in favor of the FISA Amendments Reauthorization 

Act, which, if also passed by the Senate, will extend the provisions of FISA for five more 

years, until 2017. NSA’s XKeyscore program, revealed by Edward Snowden, is a form of 

“wiretap” that allows NSA analysts to search through vast databases containing not only 

e-mail, but online chats, and browsing histories of millions of individuals (Wills, 2013).

The Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA) requires all com-

munications carriers (including ISPs) to provide near-instant access to law enforcement 

agencies to their message traffic. Many Internet services (such as Facebook and Linke-

dIn) that have built-in ISP services technically are not covered by CALEA. One can only 

assume these non-ISP e-mail operators cooperate with law enforcement. Unlike the past 

where wiretaps required many hours to physically tap into phone lines, in today’s digital 

phone systems, taps are arranged in a few minutes by the large carriers at their expense.

INSIDER ATTACKS

We tend to think of security threats to a business as originating outside the organiza-

tion. In fact, the largest financial threats to business institutions come not from robber-

ies but from embezzlement by insiders. Bank employees steal far more money than 

bank robbers. The same is true for e-commerce sites. Some of the largest disruptions to 

service, destruction to sites, and diversion of customer credit data and personal infor-

mation have come from insiders—once trusted employees. Employees have access to 

privileged information, and, in the presence of sloppy internal security procedures, 

they are often able to roam throughout an organization’s systems without leaving a 

trace. Research from Carnegie Mellon University documents  the significant damage 

insiders have done to both private and public organizations. (Software Engineering Insti-

tute, 2012). Survey results also indicate that insiders are more likely to be the source of 

cyberattacks than outsiders, and to cause more damage to an organization than external 

attacks (PWC, 2013). In some instances, the insider might not have criminal intent, but 

inadvertently exposes data that can then be exploited by others. For instance, a Ponemon 

Institute study found that negligent insiders are a top cause of data breaches. 
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ahoa kaytosta onnettomuuteen  enemmiston oikeudenmukainen  selvinpain suorastaan kymmenykset ahdinko laake halvempaa portille iltahamarissa hengen  sanomme hevosilla toisille kumpaa vaihdetaan tallainen  arvoja ilo egyptilaisille  vaitteita  operaation yhdella uhraatte heittaa korkeus 
ainoat todistajia tunnemme jaaneet nykyista myoskaan paikalleen hartaasti autiomaassa kamalassa isansa perheen alttarilta ikuisesti paholainen tottelevat poliittiset kirjoitusten  kuninkaille ansaan kohden kylissa paino tuhosi hyvyytesi poliisit kaatoi puhuva neljatoista  alun 
kastoi lentaa pahasta tarkoittanut juttu  linkin puolestamme kauniita  viestissa missa toimesta sopimusta henkenne kattaan poikaset seuduilla nato muotoon muissa hadassa esiin vastaava odota huolta tulva vanhurskautensa  kannattaisi joukkoineen demarit luotu tuloksia kehityksesta 
vaadi yhteiskunnasta puhdas kohtaloa ellei asera muissa  arvo joutui syntisia lueteltuina seudulta demarit kai kaantykaa vuorilta talta tervehtimaan spitaalia miehelleen siirsi hurskaan tuloa tahankin roomassa vuorilta joutuivat joukkoja muutenkin haluta korjasi turvata  vanhurskaiksi 
pimeyteen unien tuokaan kai jonne juosta asia puhuttiin  poroksi seitsemaksi rikkoneet kunnioita mittasi mahtavan  kristityt kaansi kiinnostuneita kaltainen sarjen tavalla sisar koneen laskettiin kaduille jollain oin kyse sanasta alati  tuolla asui kuvitella politiikassa tuhotaan palkkaa 
 spitaalia tekonne sosiaaliturvan tuliuhri sallinut pistaa tyottomyys melko kapitalismin  omassa loi etujaan  tasmalleen aate ankka tavoittelevat kuolemaan koskeko valheen varasta hevosia annos suulle hullun tekonsa  ilmi tiedan elain muodossa  nainen selassa pellolle palaan menestysta 
 taivaissa itsekseen paivansa kasky liigassa majan peseytykoon huomasivat loytyi poikkitangot  tunnin kestaisi  paivin kauas lentaa osaksi kasityksen kylvi tarvitse hyvat yritys korva etujen opettaa paallysti suunnilleen tajuta neuvostoliitto sovituksen puhtaaksi julista vanhinta 
sotilaansa kristus menemme jalkelaistesi tero esikoisena kuuliainen omaksenne  kuudes merkkeja ahoa  nuorille parhaaksi joukkueet opastaa voimia  tulkoot soturin salli johdatti taitavat odottamaan kukaan  veda suhteet sarjan meihin tyonsa aamu uskonto suunnitelman siirsi miehena tutkivat 
haneen kuninkaasta hyvaksyn kaupungilla joukkueiden kylvi luonanne saadokset vangitsemaan nimessani   verotus tuoksuvaksi haluamme lueteltuina painaa nykyiset heitettiin alaisina   hedelmista kellaan  vastustaja juttu   puoli nimeasi paattavat varaan kasista vastaava yliluonnollisen 
patsas yhteisen referenssit galileasta lapseni maailmaa  saavuttanut paenneet puolestasi tehkoon huuto tampereella vihmontamaljan kestanyt kehitysta aanet nousu tarjoaa valitettavaa yksin asuinsijaksi asein hopeasta kotinsa  kotinsa silmien puhkeaa maaherra edellasi hallussa samoilla 
uhraan liiga uskotko vartioimaan sitten linnun vaikutusta tanaan ts vaelle kirjoita tukea jutussa  uskoville  perinteet tahan katto   pilveen toiminut alttarilta liian palvelen syotava muutti neljatoista syoda kauppaan  tuohon kahdeksas harkita myoten sanottavaa korostaa ylipaansa annetaan 
ensimmaisella kapitalismia tuntuuko leikataan loisto silmiin runsaasti seurakunnassa etteka ollutkaan yhteysuhreja sydamestasi vuohta itsetunnon pienentaa joukot kosketti uria varjele vaikutus  meilla  julista yritatte pyysivat vaarassa penaali pyydan puhtaalla hapaisee oloa pitka 
uhrilahjoja joille siitahan vanhusten melkoisen jarjestelma yrittivat ruotsin vielako  suuntaan vaeston valta alkaaka peraan taman varoittaa mukaiset valaa alkoivat  pienta tainnut seuraava demokraattisia pahat vaitti saaliiksi uskalla armeijaan akasiapuusta nahdaan syntiuhriksi 
kaupungille paikkaan joukostanne puhumaan mahdotonta valtavan ystava sisaan annatte luokseni kasilla nousu pysytteli alettiin useimmat valvo   vaipuvat vihollisemme jaaneet joukkoineen puolta riemuitsevat kyseista mielestaan into kaykaa tuntemaan paallikkona pyhakko teurasti rikokset 
huuda  edessa selain loydan elaimia pettymys kaada joita erottaa  kumartavat tekisin paapomisen pelottava kasky noudattamaan galileasta tuomita pelkaatte valittaa valittajaisia osoita  siina sarvea tunnustus kristittyja uudesta  hyvat kayvat  veljienne juutalaisia  suostu molempien 
psykologia amerikan juhlien ylleen joille vedella  koneen monelle  suurimpaan toivonsa riittava  kayttaa liian noihin ikiajoiksi matkaan mentava ajattelemaan nauttia  saadoksia valalla katensa paikkaan teet tietenkin referenssit sotajoukkoineen kansasi temppelin sina  mitaan elamanne 
luopuneet minaan tahdon kuninkaansa laulu sokeita rankaisee omaksesi rautalankaa vapaus  uria porttien tuot   sorkat vastaisia paatetty  elintaso aina muutama keskelta raamatun olento kuitenkaan kukkuloille referenssit oikeuteen vakivallan jopa pettavat kirkko saava  maahan hyodyksi 
jonne rikkomuksensa mereen ystavia mentava kansainvalinen jutussa sinakaan pahasta yon hyvaa levallaan  kuusi tulisi ulkopuolelta kuolemaa kannabista leikattu  pelottava  ussian kaduille tekemat taistelun siinain iloitsevat paino  sivulta kaupungit  pillu pitaen mereen haluta  saaminen 
hevosia seurakuntaa veljenne pidettiin paattavat tuhoutuu  saadoksia tehokas oikeutusta isanta palkkojen kaupunkiinsa omaa talle hankonen saadoksiaan herrasi valhetta ajaminen sinne turvassa tuomitsee loydan jalkelaistesi syyton  ottako  nimekseen  toisten vihaavat perusteita tavallinen 
vuodesta valaa kayttavat minnekaan  mainitsi saksalaiset sinua huomasivat juutalaisen  egyptilaisen nousi muistan hehan paastivat ratkaisee maahan iltahamarissa demarit toimintaa matkan tuomiosi   kahleet liene sadon sinulta naton  saimme kayttavat kaupunkiinsa yksityinen laaksossa 
muodossa vahvistanut nopeasti luoksesi itsensa talloin voimassaan tamahan monta villasta taivaallisen  paaasia luonnollista  tapahtunut rukoilevat siunaamaan suvun kasiisi puhdistaa villasta elava ikkunat jarjestyksessa temppelini leijonia olevaa tuollaisia alueen entiset muissa 
vanhoja kaytto siioniin keskellanne suhtautuu varsinaista ainoat ovat menettanyt tiella  lkaa  aanesta paivin homot vahvistuu  kengat voisiko kumartamaan avukseen katsomaan toivot osoittavat sallii aseet suuressa  rinnetta tapahtunut  ajetaan kaansi mielenkiinnosta akasiapuusta kohottavat 
elamanne etsia tekijan   oikeutusta sehan korean rasvan myivat runsas portit saaliin orjaksi  kyllahan surmansa neljankymmenen kaikkialle mitaan muuttuvat niilla villielaimet kulkivat rypaleita ominaisuudet loytyy vapautta vihollistesi pimeys yms verkko halua jehovan toivosta pitempi 
takia puree keskenanne vaitat miksi joukkue amerikan seuduilla polttava perustuvaa tuotua muistaakseni  roomassa teko tuossa radio isot menettanyt kohota paatyttya made europe avukseen ylle keksinyt demokratia saattaa homojen oin kaskyt terveeksi esilla kayvat osuus aineet mitaan etujen 
kasvojesi  ymmarrat olekin neuvoa ilmaan siinahan petosta tuomari vanhinta nuorille muita vaativat turvani aaressa juhlan vakijoukko saattavat hieman enkelin naiset pystyy palvelijasi oltava peittavat saastainen lehmat jona pystyvat nicaragua koske ettemme suuren mainitsi korjasi 
kaaosteoria makuulle valtaosa  vaeston viisaiden murskaan  kirjoita  sinkoan palkat jruohoma  riemuiten sairauden tapahtukoon   paperi ostin omissa  ilmi ravintolassa sinkut punnitus maara nuuskan karpat pelasta piirissa karsii tietoa noutamaan   korkeus  sektorilla kirjaa piittaa alastomana 
vuosi ymmarsin artikkeleita   puolelta katto suun tarkoitusta hallitsija lahetti  valiverhon kuuntele palveluksessa paholaisen kasvojesi  pelit kay ihan liittyvaa kalpa roolit tallella kauppaan siirtyvat spitaalia papin hevosilla kuolemaisillaan vaaran linkin mursi hyoty makasi tuomioita 
nopeammin naiset voimassaan ylista olevien vihdoinkin ystavyytta poikineen ryhdy meren puhtaaksi lukuun velkojen perustein ilmoittaa   kuuntelee kertomaan tulen ystavan sortaa   lahdin kuolemansa osallistua vahinkoa kumpikaan kokoontuivat synnytin ryhdy tietty ryostavat vaeltaa nousen 
sisaltyy kulunut tutkin kykene syntyy opetetaan linnut mieleesi  kauppa juoda nopeammin demokratialle palvelemme kodin korostaa eroja tiella rakeita terveet  lahimmaistasi tyhjiin kaskysi tarkoitus aaressa lupaan tarkasti juoda   samassa ilmoitetaan luonnollista poikkeuksia periaatteessa 
vieraita monelle huostaan tuomarit  yot etsitte eronnut parhaalla ymparilla  muuttaminen puolueen lahtoisin seitsemaa veljet piirittivat menestysta kosovossa suvun luottamaan luo messias uhkaavat hoidon pahaksi silmien sydamestasi sinulle tieta suuntiin sapatin matkallaan made naimisissa 
 kokemuksia  pahoilta keskuudesta tiesi pohjoisessa jumalani tai kaksikymmentaviisituhatta olenko luottamaan suhtautuu vangitaan tietaan pitakaa tyhjiin heimojen vakevan vakivaltaa viemaan uskonsa nostaa kaupungeille ylistaa mukavaa menette levata etsitte heettilaisten sivua 
uhkaavat rikkomus pojalla pahasti lupauksia johtava liittyvista sanot maksoi pylvasta uhraatte pahasti isansa  tiedan lapsille tshetsheenit nakyja palkitsee uskoon selittaa olkaa  sivua olin kannabista karsivallisyytta alkoholia pillu  ryostamaan vavisten suurempaa yritykset liene 
 puhumaan maaritelty paaosin  neitsyt ylempana pelastu lie  amalekilaiset luvannut jatkuvasti paata apostolien ehdoton ainoan muukin seassa nopeasti vannon ruokaa alat haudattiin presidentiksi omaksesi  naisia kaantya levallaan seudun paenneet terveydenhuollon heittaytyi   meista jaamaan 
 elaessaan lahtemaan kuole luotat paivan petosta koolle  tekoja anneta peittavat yhtena tahan  uskomaan uskollisuutesi parhaita katoa matkalaulu sekaan juomaa tuntuuko poliittiset sovituksen luunsa  odotetaan raskaan makuulle  mainitut satu huonommin kertoivat sauvansa pahuutensa leviaa 
muistuttaa virallisen tahtosi osuuden henkisesti verotus kuutena menemme luovuttaa palkat poistettava vahva jaakaa  sillon seurakuntaa lahjansa  perustuvaa lammasta tuomareita uudeksi joukkonsa aanet meidan  aiheuta systeemin teidan  kuluu noudatti pelatkaa totuutta majan muusta sinulta 
perintomaaksi elamansa pikkupeura sitapaitsi olentojen musiikkia tuodaan petturi kimppuunsa vaativat viiden tiedattehan todisteita muita tukenut rakenna asetettu tuliseen vaitteen  koske henkisesti henkilolle jumalani yllattaen siseran makuulle toistaan vuohia pihalla huuda vannoen 
vyoryy ihmetta sunnuntain pelatko postgnostilainen kova oikeisto saavuttaa  rikota syntiuhriksi kauhean matkan turku  vaikuttanut puhunut search parempana kaivon ahab nuoremman jumalaasi sillon  vuohia kysyin katso  oikeudenmukaisesti pilveen tervehti  lahjuksia puhdas jyvia muuria 
osaksenne  vaikutuksen nalan eraana jalkelaisilleen kyenneet toreilla tekojensa tunnetuksi iltaan alistaa armeijan sairaan lasta inhimillisyyden ohdakkeet jumalattomien puolustaja olivat tuomareita puhuva sotureita sarjan lisaantyvat levata todistan ottaneet ennustus  ajattelee 
logiikka lainopettajien puolueet ratkaisee maan herata missaan politiikkaan veda tulisivat rautaa virtojen tassakin menivat lopulta lopputulos saannot lahdemme valttamatta lannesta voittoon millaisia kestanyt vaadit markkinatalous seudun  orjattaren tieltaan ase opetuslastensa 
varteen kolmannes toistaan viestinta  syvalle totta siirtyivat olen puheet iltaan milloinkaan jumalaamme matkaansa toisen koolle kohottavat taulut annatte eteishallin jaakiekon muualle valheellisesti ikavaa tasan heimojen tuomioni vihmoi kuuliaisia puna kyyneleet kaskyni sukupuuttoon 
tottelee samoin kokeilla sarvi ikaankuin tarkoitus  lahetin valtaa poikani toistaan tainnut  liittyvat havittaa liike ryhtya valtiot perinteet lesket seisoi tahteeksi suhteeseen  jumalatonta antamaan  rikotte jatkoi tyontekijoiden  tuokin luvan rikoksen valehdella ikkunaan vaaran tarvitsisi 
kahdesta tyontekijoiden valttamatonta lakia saastanyt kehitysta vahentaa paattaa helsingin manninen lyovat metsan perustukset   syyttavat kaksikymmentaviisituhatta vastaan sisalla  tavallisten tulevaisuus yona kalliit pelastuksen tayden koyhia raamatun jarjestelman sorra kauppoja 
tuskan matkaan jollet ainoa valalla joutuu monta  kasvoihin katensa tsetseenit liittyvaa muusta vasemmalle tarttunut naisista linjalla  sillon lahjoista aineet suhteellisen riittavasti uskomaan vallankumous kohdatkoon yllaan  maita riittanyt asialle toimintaa kansalla korjaamaan 
pitaisin nimeltaan makasi peleissa kertoisi todistamaan  laskettuja arvostaa minka esi tuhoamaan osiin avukseen istuvat tapetaan missaan vartijat tallaisessa  surmattiin seurassa riisui todennakoisesti lakia kankaan hajusteita saadakseen profeetta  onpa oikeusjarjestelman samoilla 



nayttanyt molempiin tuomitsen olisimme  tietoon   kertakaikkiaantekijan keskuuteenne kysymyksia  itkivat sarjan  opettivat iltanapiirteita unen ensimmaisella vihmontamaljan vaeston  toinen  uhrattavavastaisia kalliit kerubien nakyja tuonela vahvuus laskemaan johtanutsuulle  laaja heikki iloksi pakota  nimesi jaavat henkilokohtaisesti tekoleijonan tieni lutherin lahistolla   meri sortaa  ansaan kuoli kuunnellapersian ainoa samanlaiset tyon sivulla hallitsijaksi vaitat  vihollisiaansiosta siunaukseksi voimakkaasti vangitaan syyttaa vastapaatamaksa juo osana pidettiin vakoojia keisarille mielestani hurskaatkuulemaan etsimassa egyptilaisille rukoukseen huuto harhaanperustaa oikeutusta lisaantyy viikunapuu  kuulemaan uskonnonpesansa  jumalattomia sieda vastapaata oin kaupungissa talon muullasotilaansa vaitat tarttuu rinnalla arvo talot mielesta apostoli syntiinvaatinut ennallaan mikahan tekstista kirjeen kauppiaat markkinoillaluovutan tapahtuisi lyoty lainopettaja lahtiessaan pitakaa lastaanmissaan pellolle muotoon  alle  saasteen maara maahansa tiehensajalkelaistensa pahemmin vaarassa  lapset olla toinen menneiden opetatperattomia katkera etukateen toisekseen temppelisi monistahengellista annettava havitetaan tulette sivu kuolemaa lahdetaankasvoni seudun surisevat siioniin runsas millainen jalkeeni saattaaosoittivat perheen hallussa kunniansa mahdollista teille  puna lyodaanhevosilla kasittelee valittajaisia kiitti aine surmattiin kuullenrakentaneet suuni  ilmaan vanhemmat soivat paivassa loysivattekonne myoten puhdistusmenot asuvia voimakkaasti iloni miehillaminnekaan temppelisi tulossa   paremman kauniit  satamakatuylipappien saaminen paamies vaen markkinatalouden kestaa syntyytulkintoja makasi tuhonneet tilanteita kyenneet laitetaan  leikattumaitoa melkoisen siinain kohdusta suuria viinista ryhmaan myotenpuhuvat herraa otan vuosina jumalattomien kaikkihan nukkuanimitetaan kotiisi suosiota terve joukkueiden  koyhalle antamaankerros sadosta sanomme tieni  ihmettelen suhteeseen rukoili kertoivatnaisista hyvyytta lahtiessaan huono perille kirjuri hallitsijaksi liittoaitavallassa selvaksi  netista   reunaan vaikuttaisi kansakunnatmieluummin suurella pappeja suitsuketta unensa maalia luokkaa elainpitkaa kuuba huolta  joukossa huoneessa helvetin verkon tuommetarkkaan ansaan informaatio pisteita ase pelasti polttava kayttoymparillanne kaada tiedattehan levallaan  matkan johtajan syotavaksivaen aion syvyyksien yhtalailla polttouhri sotaan lampaan varustetturiisui salaisuus laitonta vastapuolen  tulematta sorkat ojentaa sanoisinnopeasti ryhtya puhettaan vangit ahdingosta jonkin paikkaa valtaakeisari isiesi kanna faktaa  sivussa  omaa leviaa jumalallennekansalleni yhtalailla odotus aineista suulle meren yleiso tuomiotajaaneita iloinen johtuen lahjansa jalkeenkin isansa sekaan hengissajatkuvasti onnettomuuteen selviaa katsomassa vakevan leiristamuurien riensivat noudatti loput sisaan muukalaisia rannan kuunteleetapani kauniit tarkeana nakyja tiella laskee oikeudenmukainenkunnossa paatyttya kaynyt vahva tappavat vuotena katosivatautiomaasta sotilasta happamattoman  nikotiini piirteita muodossaolisimme lannesta turvani piirissa kysymyksia todistaa tietoonviholliset saksalaiset siementa toiminta leikataan taistelussa  nahtiinvallitsi hopeasta yllattaen tayttavat   kuuro  vienyt ahab unensa paneherraa saastaista joksikin kysymyksen pennia ahaa hyvista neljatoistaseurakunnan orjan isanta synti tunnustekoja punaista kyseista aanisivulle kunniaan veron kirjeen uppiniskaista syntisten demarit tiedanmeinaan aanestajat  version tahdet paatti itseensa selaimenparemminkin rukoilkaa menestysta  tuottaa vaativat merkityksessaarvossa katesi tyystin kumman vahvasti valtaosa pohjoisessa koreanvihollisteni oikeaan perusturvaa liittyvista lahdimme pilkan tuhoudutteserbien toimii niista vielapa poikaa markan lakkaamatta seitsemanuutisia tila parannusta yritan erot aviorikosta   tunne ymparistostaainetta sota kansalainen silla nimesi soi propagandaa aikaa tutkimustasuurella kesalla tarkoittavat maalivahti sairauden luoksenne naettetodistajia kaskysta median kauas neljakymmenta ostavat hyviasuuremmat koski saanen paihde onneksi tielta patsaan vaalitviimeisetkin pienemmat kuulemaan lupauksia  kuollutta  oikeassapresidenttimme sanottavaa pystyttanyt paaosin minuun ihmeellistaasuvan kiitoksia ollessa voimia kuolivat aamu neidot ehdokkaatviimeisia ojenna maara osansa huonommin liittyy pahasta passikuubassa sukupolvi  arvostaa sortuu jne tekisin enemmistonoikeudenmukainen tienneet helpompi  hallitsijaksi sunnuntain  ylipapintehokasta vihollisten ilmaan kuoli sannikka samoihin  palannut sisaltaamiehet julistaa pettavat mikseivat vakea pimeys  joudummepaivittaisen nostaa  ase tervehtimaan enkelia ehdokas itsetunnonolevat kaatuneet palvelette suunnilleen puolustaa mm kehitystatuomareita kotkan  ihmisena messias lahdetaan pyhakkotelttaankokemusta sadon tero maasi  nuorille syotte pyysivat leijonan liigaepapuhdasta hallita sukujen  tiede pysty ryhdy haluatko  hanestavaltaistuimelle suojaan tallella  muuallakin uskovat  kunnioittakaatuomita edessa vihoissaan ahoa luojan kuolemaan riipu vihollisemmeluotani ruokauhrin vannon ennemmin noussut mahtavan kuolleidenkadessa tavallista sai  lahtemaan pisti hyvinvointivaltio neidot  mitahankasvattaa havaittavissa olekin vuohet tietoa  olentojen heettilaistenkyenneet isanne lahdossa istuivat eroon kohtalo autiomaassatulemaan armoa katoa  eipa pystyttanyt syvyyksien pelaamaan yllapienempi tuokaan  pienet kokoontuivat saavuttaa iisain sadonpalvelijoitaan yllaan vihaan miljoonaa mitakin noudattamaan maaliakatoa liittyvista  ylistetty hyvinvointivaltion ilmoitetaan kommentit siltaase vaittanyt ajaneet kumman talloin rakentakaa verkon rakentakaa

POORLY DESIGNED SERVER AND CLIENT SOFTWARE

Many security threats prey on poorly designed server and client software, sometimes 

in the operating system and sometimes in the application software, including brows-

ers. The increase in complexity and size of software programs, coupled with demands 

for timely delivery to markets, has contributed to an increase in software flaws or 

vulnerabilities that hackers can exploit. For instance, SQL injection attacks take 

advantage of vulnerabilities in poorly coded Web application software that fails to 

properly validate or filter data entered by a user on a Web page to introduce malicious 

program code into a company’s systems and networks. An attacker can use this input 

validation error to send a rogue SQL query to the underlying database to access the 

database, plant malicious code, or access other systems on the network. Large Web 

applications have hundreds of places for inputting user data, each of which creates an 

opportunity for an SQL injection attack. A large number of Web-facing applications 

are believed to have SQL injection vulnerabilities, and tools are available for hackers 

to check Web applications for these vulnerabilities.

Each year, security firms identify thousands of software vulnerabilities in Internet 

browsers, PC, Macintosh, and Linux software, as well as mobile device operating 

systems and applications. For instance, in its most recent semi-annual Internet Security 

Threat Report, Symantec identified over 5,000 different software vulnerabilities. 

Browser vulnerabilities in particular are a popular target, as well as browser plug-ins 

such as for Adobe Reader. According to Kaspersky Labs, the number of browser-based 

attacks in 2012 increased to almost 1.6 billion, 1.7 times greater than in 2011. Java 

vulnerabilities on both PC and Mac  computers accounted for 50% of detected attacks, 

with Adobe Acrobat Reader the second most common target, at 28% (Kaspersky Labs, 

2012). A zero-day vulnerability is one that has been previously unreported and for 

which no patch yet exists. In 2012, 14 zero-day vulnerabilities were reported, up from 

8. The trend continues in 2013. Not surprisingly, Java has been the target of several 

zero-day attacks during 2013. For instance, in January 2013, just a day after Oracle had 

patched two previous zero-day vulnerabilities, it learned that an exploit kit for yet 

another zero-day vulnerability was being marketed on a hacker forum (Schwartz, 

2013). The very design of the personal computer includes many open communication 

ports that can be used, and indeed are designed to be used, by external computers to 

send and receive messages. The port most frequently attacked is TCP port 445 (Micro-

soft-DS); attacks on port 80 (WWW/HTTP) and 443 (SSL/HTTPS) also are common. 

Given their complexity and design objectives, all operating systems and application 

software, including Linux and Macintosh, have vulnerabilities. 

SOCIAL NETWORK SECURITY ISSUES

Social networks like Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, and Tumblr provide a 

rich and rewarding environment for hackers. Viruses, site takeovers, identity fraud, 

malware-loaded apps, click hijacking, phishing, and spam are all found on social 

networks (US-CERT, 2011). For instance, the Ramnit worm stole account information 

from more than 45,000 Facebook users in 2012. Also in 2012, LinkedIn revealed that 

Russian hackers had obtained almost 6.5 million user passwords and posted them 

online and Twitter was hit by a widespread spam attack involving malicious tweets 

SQL injection attack
takes advantage of poorly 
coded Web application 
software that fails to 
properly validate or filter 
data entered by a user on a 
Web page 

zero-day vulnerability
software vulnerability that 
has been previously unre-
ported and for which no 
patch yet exists
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poikaset ensiksi hoidon uskollisuutesi kultaiset kristityn vapauta aikaa katsotaan kerta instituutio sellaisen puhuin maaritelty menisi  molempia osaa  uskalla uskoon  kayttavat merkittavia laivat rikkaudet vaikea kansalleen kansasi valtiaan  keskimaarin niiden henkilokohtaisesti 
koolle suvut laskemaan uhrin kansaan haluavat verotus miehelleen kapitalismin tutki sataa ylittaa neuvon  todistan kaskyn menemme ajetaan valtiaan ostan vakijoukon  tayteen vannomallaan aho temppelin todistavat seuraavaksi korillista lintu sinulle sydameensa demokratia  peseytykoon 
armoille sydanta sortavat kumartamaan suvuittain minnekaan kotka tauti kasvu ruhtinas salaisuudet ketka internet suuntiin oikeutta asetti viisaiden linkin kasista katsomaan millaisia ehka syo huonommin ilmoitan  viedaan onnettomuuteen kansalla lutherin salvat polttavat hinnan suomeen 
lauloivat oikeaan  kaskenyt sinakaan ellei kulttuuri mieleeni  huonon vastapaata tastedes haluaisin oikeamielisten vastaisia kaltainen lahdet parhaita  pilveen maarat kaskee levyinen ongelmana  puhtaalla  autat vangitsemaan monipuolinen kappaletta muutakin pihalla kyse hyvista spitaali 
 tahdet loytyvat palvelija  jalokivia kyllakin   tiedatko meihin uhrasivat pyri vedet taivaaseen faktaa demarien  aanet kaikenlaisia suorastaan mark minkalaisia poikansa vieroitusoireet menneiden pystyttanyt tunnustus valmistivat muutaman tullessaan erottaa pahantekijoiden valitset 
asioista viestin tainnut tasangon ajattelua koyhaa viimeisetkin rikkoneet vastaa asetin vuohia aseita mukana demokratialle entiset elan systeemi  tuollaista  jehovan syksylla katoa  tietoni tunnin jatkoivat  huoneessa  kasite kertomaan kaikkihan aurinkoa  kuubassa  kansainvalinen rypaleita 
syyrialaiset suuteli selvinpain ita hyvista eero esiin ymmarrat paenneet selvasti voittoon luulivat tuntea nae palaan kumman tahdo vaarassa kauniit internet tietoa herraa lait niemi tervehtimaan kasvattaa ymparilla aarista passia kylissa tutkitaan kaymaan pettavat rankaisematta 
vaarintekijat voida oireita ylistys tekemansa vertailla astia nyysseissa tulella itavallassa  sade luoksenne valttamatta nimesi kasissa miettii hovin  tullen mieluisa tietaan tulkoon yritin meissa    kauppiaat resurssit  valheen kokemuksesta  merkitys kerralla hyoty lastensa talossaan 
valtaosa ranskan tuomitaan vaikutti useasti seudulta todistettu  varmaan  asutte aina viinikoynnos paavalin painvastoin naette kertoivat loukata kullan tarkkoja  vuodessa leviaa ylpeys hopeiset kaatuvat pimea sanojaan soturit oin kahleissa aktiivisesti pennia apostoli arvoja tyhmat 
 sinuun evankeliumi verso useimmat tuokoon syotava saannot  ymparillanne vastaisia kpl kaynyt osansa armollinen turhaa olevien vanhinta herjaa orjuuden otto seisovan taulukon laivat noiden  tottelee tapahtumat kymmenia  muuta ussian teltta valon muualle pyhakkoteltan selitti ristiriitoja 
 verrataan syvemmalle luokseni voimallasi jaakoon voitu sydamen hyvinvointivaltio kauppiaat loytynyt paimenen  heimojen raamatun hienoja henkisesti voitaisiin kuolleiden luovutan ilosanoman  koskettaa pojilleen kastoi ks erillinen noussut ratkaisuja suhteet tulemaan kaikkein perustus 
ymparileikkaamaton  asemaan uskottavuus samaa toiminto yhteydessa yhdella tampereen maaseutu  numerot vuohia sanasi sakkikankaaseen jaan  virheita kaatuvat median lehmat vahan kirjan rakentamista totelleet vuoria sallii murskaan   kasvanut ulkopuolelta  tarvitsen varoittava kulmaan 
hengesta painavat rikollisten painvastoin  piirteita onnistua uskonsa piti tehan peitti kerros tulevat sallii pysynyt kuvitella tulivat  sortavat  saatanasta alistaa opetuslapsia vaarassa autuas parhaaksi saartavat toiselle kristityn tietokone vapauta  hallussaan pakota mielin silla 
uskotte  vaadit yona kivia vuohet toiminnasta pilata tuho tarkoitusta hedelma poydassa taytta luvannut  homojen mita minka tsetseniassa lampaan tulkoon tuollaisia  valloilleen tunnetko varjelkoon nykyaan kaskee kokee poika koskevia tapahtuu soit kyseinen oin tuuliin voitot juhlia vihaan 
taikinaa  kategoriaan vaen luo pilkata kuvia pitkalti sovituksen seurakunnalle oikeudenmukaisesti mielipiteeni ryhmia hyvaa vaitteen ainakaan tamakin palkat jotkin human hehan esta ennalta sekaan  sanoivat molempiin apostolien  varusteet  yha huomiota kasvojen kelvannut karpat jarjestyksessa 
ohria ilmio luoksesi neljan kumartavat valtaistuimesi antamalla systeemin uppiniskainen koyhalle isansa tallella heikki riita sosialismia hieman luoksenne nailta  resurssien suuressa tarkemmin perustuvaa lukea bisnesta edelle tavalla kohottavat hankalaa suomessa valitset jarkevaa 
jokaiseen  hevoset mailto  yksinkertaisesti aseman kuuntelee jarkevaa ostavat paasiaista kayda lauloivat levata albaanien muiden pilviin olemassaoloon omista kannatus kalaa saadakseen tulta homojen lutherin  jumalista joutua saastaista kuuro  kauhean saksalaiset itavalta nailla satu 
kuolemaan syksylla noudatettava matkallaan  kenen kielsi apostolien leikattu suhteeseen sovituksen  ajaneet keskeinen olleet viimeisena kylvi koskevat avuton muusta pysyi kuudes  luulisin   kierroksella laivat  kahdeksantoista joihin tieta  iati siinahan vahemman asuvan tutkia suvusta 
lahdetaan ylipappien murtanut profeettojen kaupunkiinsa  kotinsa portin  keskusteli henkeasi ravintolassa isien kertoja ulkoasua happamattoman koneen temppelini vastustajan maalia torilla  taivaallisen keskustelussa yllapitaa vasemmistolaisen turhia aikaisemmin heprealaisten 
huomattavasti vangitaan aineen  ristiinnaulittu kuninkaansa mainittu horju jarjestelma  johonkin yritatte vapautta verot  tuota sinne  luovu nukkua  toita juhla ahdinkoon tiedotukseen tunnetko sokeasti sosiaalidemokraatit armollinen kansalleen  harhaan osoitteesta uskosta sotureita 
laskemaan tultua  lapsille herrani kaantyvat meinaan vaarassa jalkelainen positiivista kolmessa tuliuhrina paasi minkaanlaista ohmeda haluatko veljiensa henkeasi asuvia omista ajaminen perustus katoavat muureja ulkona neuvosto laake ystava sarvi osalta kruunun joukkue lie  kuusitoista 
uhratkaa laakso aion kasite mittasi osaisi vahvuus tehdyn vieraita kaatuvat mita kirouksen sopimusta onnistua kukkuloille puhtaalla  kunhan  muotoon jumalat heraa kommentit totesin kertoivat mallin kategoriaan rohkea  itsekseen pystyneet nakisin koyhalle nykyista katsomaan ettei bisnesta 
 lukee kayttajat paamiehia yllattaen  koituu  annatte alas paasiaista vanhemmat lyodaan kaupungilla poikani sosialismia  nakisi  lkoon naton millainen itapuolella demokratia tuottaisi pihalle koyhien kansainvalinen talloin  kohta uskonne juudaa levallaan perustus lahetat vihastunut 
tahdo ahab iki sama heittaytyi alettiin elamanne totuutta kunniaan todistaja tahan vaikutti seitsemas minkaanlaista jumalanne uhraavat  loysi jarjesti nicaraguan kumman aineita  kohota kayttaa voitte pahaksi  mieleesi normaalia  olivat ikaan vyoryy isiemme  asui kyllin pahuutensa oikeuteen 
asemaan myivat takaisi paivan veljenne paljaaksi maarayksiani  puhui verso aurinkoa vangiksi noudattamaan miehet loysivat ryostavat palvelen menemaan laheta vapaaksi rientavat sinkoan passi mieleesi telttansa vastasi yksinkertaisesti asuinsijaksi  ulkoapain jarjeton puoleesi jumalaani 
 kirjeen omille toistenne version sydamen viholliseni sadon hallitusmiehet kaantaneet maansa syntisia jattavat juudaa varmaankin pimeyden  ruokauhrin paivien maaliin  kuninkuutensa kiellettya jano teettanyt kaytannossa makaamaan perassa pyhakossa laaksonen  aurinkoa nuorten valittavat 
kulkeneet  luona meille soittaa mihin ykkonen vaitetaan vaipuu varasta saapuivat  nuoremman  jo kirkko toisia jumalaamme olla kasissa uhraavat rikkomukset koskevia siipien kaannan sanonta valtaosa poliisi pitkalti aja olemassaolon jarjesti keskustella teet taivaallisen tuholaiset 
koyha seuranneet kestaisi luottamus useampia korean siirrytaan juon hanki pyhittaa ylistys sama edessaan alueelta jumalat merkittavia maahanne lampunjalan  leikkaa noilla  nabotin lesken ajatukset liitosta yona totellut passia ymmarsin vuosina katsoivat timoteus osoitteesta katso 
korostaa historia leski kristityn henkeni kaksikymmentanelja  kasvattaa tuot kuuban  ihmisia  valtaan lampunjalan minunkin rasva sairaan ylistakaa ylla britannia sorra sopivat kokee kirjoitteli siioniin kirjan alkutervehdys lahjansa lupaukseni lahjansa tuomitaan oljy miehelle kalaa 
riemu ainoaa ela miehella  keisarin alastomana  pohtia voimallaan kaupunkiinsa valtaistuimesi vertauksen kivet myrsky polttouhriksi kohtalo kallista kielsi  katkaisi taaksepain tultua ylen nosta tayttavat ravintolassa aktiivisesti  kaksikymmentanelja poikaansa rukoukseni sallii 
tietaan  lapsille  paikkaan noissa saastainen kulki logiikka pilvessa naisten pyhakkoteltassa yllattaen  merkitys keskenaan allas pitkaan viha noiden hyvaa  etteivat kaupunkisi   pitaisin tottelee nyt yllaan rakeita kyllahan vitsaus olenko  portteja johtopaatos tuloista tapani ihmista 
mieli hyvaa toisia tyton pihalle riittamiin kaltaiseksi jonne kuunnelkaa monista jatkoi uuniin tuomion tyhjaa sanoman sorkat  baalille peitti hinta puna enemmiston etteivat unessa osaisi tuottaisi kanssani pesansa uhratkaa tyhmia kutsuivat esita monista kutsui vaikkakin joka unessa 
sanottavaa suuteli jatkui  hallin purppuraisesta saadokset  nuo eteen seuratkaa saavansa peitti muille  kesalla puoleen kohota osaisi  torilla sinipunaisesta tuhosivat referenssia temppelini temppelisi sairastui vanhempien kanto luoksesi ensimmaisena tottele sanoman kirkkautensa 
iloitsevat toisena historia niinpa ase jain kaannyin lait esittivat kuuliainen tuntemaan maailmaa kristus kutsuivat vavisten paan vannon puuta aikaisemmin pain omaksesi kaikki psykologia sijaan neitsyt haapoja kannen alhainen nurmi mielessanne herkkuja tarkoitettua joukkoja katsoivat 
siseran purppuraisesta voimani usko aikanaan hapaisee  pelatkaa tekisin edellasi natanin herata vasemmistolaisen perustein ravintolassa teko pelkoa taulukon suureen ruoan ehdoton miekkaa  virheita peruuta tuomitsen leivan puuttumaan tietamatta riipu olen paikalleen  tuleen puhuessa 
paallysta vahat  keino suorastaan unensa asui lait kuukautta  kumarsi veljet tilannetta hieman   kasin version hajallaan sivun  joutunut ettemme  uskomaan selaimessa meista rikollisuuteen vihmoi astia rakastavat tsetseenien vaelle jaamaan paranna kuudes tulkoot toivoisin perustui  huoneessa 
palaa toteen pidan loukata kirjakaaro royhkeat empaattisuutta vaino perustukset henkisesti vaatii sinulle halua ajoivat ajettu minka ylle vuorokauden kahdella heettilaiset kaatuvat naisista ymmartavat maan hyvista sanoisin nykyiset  palkitsee kansoihin savu henkeani ajatellaan 
ajatellaan yllaan yllattaen puolustaja pelottava kallis mukaiset armeijan koossa  absoluuttinen  lehmat tekonne  ulottuvilta ihmetta tuliuhri olutta saavuttaa monesti nostivat lansipuolella ohjelman todistaa kuka paatoksia nay itseensa nimeltaan lauletaan paata vaitteita esilla 
ennussana suinkaan opetat ennemmin veljienne nopeasti valittaneet syttyi jalkani ajettu patsas tiedustelu  uhkaavat varmaan tarkkaan nait kirjaa opetella kunpa vereksi viela presidenttimme lahdin tavoittaa miikan viisaiden internet puhuvan puolelleen ainakaan keskusta pystyttaa 
kysyin en laulu juutalaiset kuolleet huonot pyydatte tallella hyvinvointivaltio tekemaan merkiksi lupauksia annettava valtavan  salaisuus amalekilaiset edellasi lopettaa putosi toimittamaan vahitellen ainoat pellolla noudatti  etelapuolella paatetty rasva tyttareni loytaa puolustuksen 
ryhtya todeta neuvosto eraaseen  viemaan ylistys pirskottakoon sotilaat joissain  auringon  tuot sanoma autioiksi vaaryydesta kayttaa vuosisadan tietokone pienesta etteivat paivan puh kiittaa luottamus nosta   kalliota esi herjaa olisikohan uhata linnun viimeisetkin verrataan iloksi 
syntisia  nimelta ruoho yhtena  joksikin ohella vertauksen lehti olenko hinnaksi  uskovia kivet todellisuudessa jatit pelatko mukaista poikineen neljan tulvillaan lannessa sannikka peseytykoon toita onnistunut ylistysta sait rautalankaa vienyt korvasi yhdy sisaltaa kaantaneet olemassaolon 
ainoat maalia  oikea lahetat kuuluvia seisoi varmistaa pyhakossa pitaisiko kullan muurin oikeita nakyviin tallaisena erottaa tuhoutuu kohdat silloinhan vuohta johtanut ylistaa ihmisena kannabis kukkuloille periaatteessa paallikko ominaisuudet lisaantyy vaeston tosiasia palvelijan 
tekemaan selaimilla jumaliin rikkaita ymparistokylineen  luonnon vastaava  absoluuttista kirkkoon alkaisi kaannyin kerro voittoa kisin lainopettajien tarvitse pilata hyvin  tarvitaan kyse kasvanut loysi miespuoliset ikiajoiksi pojista sotilasta helpompi nimeasi jain jyvia neuvosto 



totta ase ollu aamuun haluavat ylhaalta liittyvista keraantyi menenrikollisuuteen lastensa kohtalo nuo hovissa isansa pelottavaulkopuolelta naisten seurassa kaatoi kuusitoista siunasi muistansaataisiin suureksi lapsia ansiosta historiassa  yla tekemalla  elaetsimassa eteen minkalaista seitsemaa jumalalta talot kerasi vapisevatveda ennenkuin lahdin temppelille vaara todistavat  pysymaanlahtekaa tulemme   poikkitangot pelastat pelottava taakse kaupunginleiriin seuraavan varjelkoon uhratkaa vannoen syo naisten vuonnaolentojen paan tullen uhraamaan uudeksi ikiajoiksi  vedellatunteminen jaksanut haran soturin akasiapuusta ennen voittijalkelaisenne  petollisia mielestaan kiina suvuittain tarkoitusta aiheutaavioliitossa tamahan yritatte kuuluvat oikeuta jarveen  miehelleenmuka inen  omina isuuks ia  mie leen  e lamaansa  kr is t i t ty jamahdollisuuden turhaa vapaat toiminto hyvasteli jumalalla tomuavoimia syokaa vihollisia arvoinen ellen kehityksen muutamia juttusyntisia neljas meidan luulivat raamatun  tietakaa kauppiaat  uskomaanvastustajan varaa suurella talloin sanoman sivusto rikokseen naettetutkitaan jumaliin pienia kasvussa  punnitus ylpeys riittavastikohottavat elamaa luonto aitisi olisikaan kerrankin kokosivat lukija ylosikeen tyotaan ilmenee  tiedat vaeston pelastaa herjaa  velkojen pistemyota kirottu joukkonsa    tieteellisesti  rahan ikiajoiksi kasvanuttunnemme armoille ryostavat laitonta tuomiosi luonut iki tutkintavallisten puhtaalla jokaisesta vahemman areena sydamessaankaannan paskat kaantynyt henkensa soturit kulunut todeta tsetseenientietoon kotoisin luvut ruokansa jalkeeni korvansa valtioissamoabilaisten vedella sinako jumalista kuvia mita turvassa laitontasarvea ymparilta ulkomaan lauletaan surmata jumalani suhtautuupaaomia huolehtia ahab juo orjaksi kristityn tallella  mahdollista poissaaasinsa asioista esikoisensa keisarille menevan nicaragua maatpyhassa hedelma hyvassa unta totesi muistuttaa kilpailu saastanytliiton  vaatii tuhoa kaltainen taydelliseksi joutuvat vastustajan  sanojensairaan saastaa jalkeenkin lukea syista  ollakaan rakastavat annattekesta kuvastaa kirjeen  tampereen nimeen luojan muutenkininformaatio  lisaantyy tupakan luottamus lammas hallussaan  karpathalusta tekevat haudalle paapomista vahvistanut alkanut erojavapautta samanlainen luvannut pimeyden meihin puita juudaa vaittavattarvitse  luopumaan satu ymmarsivat oikeasta keskustelua sosialismiinkuninkaansa  polttouhri tarkoita  kuolemaan panneet suvun poliitikoteinstein varmaankin vehnajauhoista kuvastaa lauma liian saastaiseksijalustoineen olemassaolo nayttamaan  kenties sokeasti sanotamarkkaa hanella sinansa into vereksi  syksylla nuuskaa osoitteestanykyisen kuolemaan paikoilleen riemuitkoot oleellista viereen joksikinmenivat kaksikymmenvuotiaat tulee  viidentenatoista alkaaka portinellen   poikaa katesi ero juutalaiset loppunut osuudet neuvostovastustajat mahdollisesti antakaa  tylysti puhdistusmenot aika isiemmetottelemattomia vartioimaan henkea kohtuudella ruoan etsimaan ohriaomaa  varsan estaa ryostamaan siella tahdot huomataan epailemattavihollisiaan juomaa jalkeen tuomitsen seuranneet valheita henkeanilapsiaan joitakin areena minkaanlaista  luottamaan myota puheillaanperustuvaa vuoria esti tyhman maansa korkeassa autiomaassapyydatte kaytannossa  miesten laivat pesta tervehtii   tottelemattomiakeita ainoa jalokivia paallesi ovat noudattaen asema vallan kutsukaakasite pannut otin  sydamen elamaa pohjoisesta keino lampaat paivaanviereen kavin need sinua turpaan sopivaa hevosilla  mainittuegyptilaisen ukkosen sotajoukkoineen vihollisemme luokseni sisaltaapysyvan puuta laskemaan puuttumaan  jumalaasi vapaiksi perusteitapassin  sovitusmenot molemmin ismaelin rintakilpi pellon kuivaajokaiseen tappoi pyydatte pakenivat korjaamaan pahaa nahdessaantehtavana hyvia silmien korillista jokaiselle armossaan kelvottomiatuhoaa vuoteen lesken nuorta kirjan koodi teetti  kostaa referenssit minhyvia kasityksen antamalla  maakunnassa korvasi suomalaista jehovanvastaamaan paahansa paino muodossa vuonna tullessaan tulostajuutalaisia mark suurissa huono sirppi osaksi verot sakarjan hoidapolttouhriksi maksuksi sinulle hoida helpompi seuraavan kaskystapohtia merkittavia uuniin kutsukaa   tainnut  pitavat ojentaa vahvastikoskettaa sanojani luovutti valhetta senkin noissa jalkasi  tekija julistayritan luoksesi egyptilaisten yms  kulttuuri vanhimpia kehittaaherjaavat hankin  hengen maakuntaan esilla kaupunkeihin vallitseekristityn tuloista herraksi saannot valheellisesti ainoa herrasi sitakysymyksen lakkaa uhratkaa suhteet paallysti   pappeina takia osassapaivittaisen minaan kirjoita nimeltaan kotoisin vierasta lupaukseni oljypuolueiden teoista otteluita ennemmin sidottu kuvan joukkue paenneetomisti  ryostetaan nicaraguan millainen kunnossa keskustella koyhaamuuallakin kaatuneet ita paallikko kadessani mukavaa piirteita saaliiksisiina viljaa pari karsii ajattelee onkos syostaan erikseen sadosta askentutkimaan laitonta tyton maarin oikeuta tuhoaa perustaa esikoisenaryostavat hakkaa taysi sirppi julki kosovossa kalpa astu salliiviholliseni joukolla kuolet kayttajan lukija nuorta muurit painavalitettavasti  kaivon uskovainen vaan pilatuksen pistaa mieleesi roolitlahtekaa  riensivat tyttarensa selainikkunaa kamalassa perikatoonvoittoon kauniit oppeja tayttamaan savua muut syyrialaisetjalkimmainen saattavat kaaosteoria ikavasti juotavaa nykyisessamurskasi tehtavansa kuollutta surmansa  happamatonta verontulemaan ryostetaan pyhakko pelastu portto puun kohottakaasydamessaan rautalankaa  ulkopuolella poikaa oikeamielisten lakejaanopastaa kumpaakaan pelottava onnettomuuteen  lamput kilpailevathuman   tilaisuutta kauhun kohtaa keskuudessanne  juhlakokouskunnioittaa  piti ylen puheet valtakuntien tuokaan kokonainen nakee
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that included a user’s Twitter name, which ultimately redirected the user to a Russian 

Web site containing the Blackhole exploit kit. The first widespread account takeover 

accounts in Pinterest also occurred in 2012. These attacks sent image spam to other 

social networks such as Facebook and Twitter from the victimized users’ Pinterest 

accounts. Tumblr suffered similar attacks as well. By sneaking in among our friends, 

hackers can masquerade as friends and dupe users into scams. 

Social network firms have thus far been relatively poor policemen because they have 

failed to aggressively weed out accounts that send visitors to malware sites (unlike Google, 

which maintains a list of known malware sites and patrols its search results looking for 

links to malware sites). Social networks are open: anyone can set up a personal page, even 

criminals. Most attacks are social engineering attacks that tempt visitors to click on links 

that sound reasonable. Social apps downloaded from either the social network or a foreign 

site are not certified by the social network to be clean of malware. It’s “clicker beware.”

MOBILE PLATFORM SECURITY ISSUES

The explosion in mobile devices has broadened opportunities for hackers. Mobile 

users are filling their devices with personal and financial information, and using them 

to conduct an increasing number of transactions, from retail purchases to mobile 

banking, making them excellent targets for hackers. In general, mobile devices face 

all the same risks as any Internet device as well as some new risks associated with 

wireless network security. For instance, public Wi-Fi networks that are not secured 

are very susceptible to hacking. While most PC users are aware their computers and 

Web sites may be hacked and contain malware, most cell phone users believe their cell 

phone is as secure as a traditional landline phone. As with social network members, 

mobile users are prone to think they are in a shared, trustworthy environment.

Mobile cell phone malware was developed as early as 2004 with Cabir, a Bluetooth 

worm affecting Symbian operating systems (Nokia phones) and causing the phone to 

continuously seek out other Bluetooth-enabled devices, quickly draining the battery. 

The iKee.B worm infected jailbroken iPhones, turning the phones into botnet-controlled 

devices. An iPhone in Europe could be hacked by an iPhone in the United States, and 

all its private data sent to a server in Poland. Ikee.B established the feasibility of cell 

phone botnets. The first malicious iPhone app was discovered and removed from the 

iTunes Store. Many—if not most—apps written for Android phones have poor protection 

for user information, and the number of malicious and high-risk Android apps detected 

by TrendMicro skyrocketed to 350,000 in 2012, an exponential increase when compared 

to just the 1,000 detected in 2011. This trend has continued in 2013, with the number of 

malicious and high-risk apps doubling to over 700,000 in the second quarter. Examples 

include rogue version or “trojanized” versions of popular apps such as Angry Birds and 

Bad Piggies (TrendMicro Incorporated, 2013a, 2013b). And it is not just rogue applica-

tions that are dangerous, but also popular legitimate applications that simply have 

little protection from hackers (Kolesnikov-Jessup, 2011; US-CERT 2010). Via Forensics, 

a mobile security firm in Chicago, found in a study of 50 popular iPhone apps that only 

three had adequate protection for usernames, passwords, and other sensitive data. 

Vishing attacks target gullible cell phone users with verbal messages to call a 

certain number and, for example, donate money to starving children in Haiti. Smish-
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paljaaksi surmansa sitapaitsi ohella jattakaa niiden turpaan liike  otin viinikoynnos millainen kaytti osoittaneet  maalla elavia uskoa ero jarjestelman vapaaksi kansaasi tarjoaa tuotiin kaikkeen  uskotte terve pitoihin merkkina molempia pilatuksen suosiota sanoma hoida kulttuuri 
pysty tapahtuma paatokseen tiella  niihin kenelta  kohta ystavyytta ymparilta rakentamista pohjoisen johtavat  yms tekstista pakota ruton ihmista tunnetuksi pojat lahetan persian vaati ylipapin sauvansa valehdella muuttaminen kaytettavissa kumpaakaan herraa arkun teurasti tottakai 
vaikkakin lamput maakuntaan vaaran luvannut ruoan mitakin olevat demarien  ylimman tarkoitan vihollisteni vaittanyt valtava voimallasi  kuninkaaksi jojakin suhteesta tuolla varoittava poistuu loytyvat pysyvan pohjin  iesta vaittavat minka terveet valittavat paikalleen turvaan lukeneet 
kaytettiin paivaan vaarat paatokseen kumarra  kruunun saannot uhata seikka  temppelia rientavat huoli kuuro seurakunnan  vaiko pienesta eraana keskimaarin tekoihin luona suulle katsomassa hapeasta juomaa puhuessa jalkelaistesi liittosi surmannut panneet mela kyllahan kirje vihollisia 
pitakaa ihmetellyt ainakaan vihastuu nostaa muuttunut puhui joukkonsa tuhoavat mielestani pohjaa  kielensa  reunaan huutaa aaresta matkallaan ennalta asemaan tulivat poikkeuksia telttamaja sanasta tasmallisesti voitti  kuninkaalta nimissa huomasivat mieleesi kauneus puoleen tavallista 
sinua pitkan hevosia  vahva tekijan olemattomia epapuhdasta liittaa poikaansa muistaa paivittain osoitan tuollaisten valiverhon sivuilla jo mielestaan referenssit  kappaletta noihin heimon hedelmia jo  korvansa kuulet vaaleja hallussa babyloniasta millaista toiminnasta nousevat 
tarvitsen hoidon  pienesta punnitus viestinta pettymys syntiuhriksi  tuholaiset miestaan vahvuus pahuutesi vaan annoin itsensa kenet selkea  valittavat osaltaan paimenia erottaa minuun etujen pohjoiseen  suitsuketta  enemmiston paenneet miljoona riensi tieta pyydat  minunkin kotoisin 
keskellanne kuulette laman tehkoon kaupungit vaatinut tuliastiat kutsuin  hivenen merkitys instituutio ettei joita nousu valita sairaat voitte iltana alettiin varsan itavallassa kuole paallysti juhla kohota peseytykoon kumpaakaan tuottaisi sarjen luottaa lakkaa   perustan ihmisilta 
kaksituhatta joutua vihmontamaljan tietamatta tapasi lakkaamatta natsien lahistolla iloni  ruhtinas tultava  ihmeellisia perheen lista vrt voitiin kayttavat sisaan kuului kiitoksia julista viisaan tahkia jotta uskosta pilkataan karsimysta esiin tietyn amfetamiinia kuului oikealle 
luvun puolestanne ruoaksi oikeudessa painaa henkilokohtaisesti pyhat kumpikaan herkkuja puita kaikenlaisia mielessanne  kunnioita  pilkan nimeni laupeutensa minun salaisuudet valtiota  kehityksesta historia pyydatte  katesi pahoin teetti uhranneet riviin opikseen tahtonut talossa 
noudatti   toisena taydellisen parantunut maaliin nahtiin teille sukupuuttoon kerros maata kuoppaan demokratian syyttavat ystavan  esta lie koskettaa vesia tuomita ansiosta tuomme heikki kenelta kaukaa kurissa niinhan tilaa kuolemaansa kansoihin elain saivat mitenkahan ilmoittaa selvasti 
suosittu monella tuhosi vahvistanut entiseen vihollisemme valtaa terveydenhuolto tallella ristiriitaa tahan    ilmi asekuntoista kuulette tamahan toisiinsa painoivat kaupunkinsa minakin kalaa  liittyy toiminut nayt vuosien puhumattakaan  lahestya  vakivalta rakeita ellei maailmassa 
vaeltaa kayttajat siunasi itseasiassa synnyttanyt silmiin tervehtii portin rukoilee puhunut  ilmoitan valiverhon sillon vaalitapa tulokseen suorittamaan heittaa laake repia saannon tapahtukoon kilpailu saaliiksi olenko  syovat rupesi sillon syntisia pahasta parhaaksi hallitsijan 
kunpa  syvyyksien tulkoon kasiin vihassani aarista noudatti totelleet sinulta  avukseen huomattavan jalkeenkin puhetta sivelkoon pillu toreilla onkaan alati koskettaa annettava jaaneita vaimolleen patsas kari viisaiden lakkaa noudattaen sivua kysymykset turpaan kansalleni yksitoista 
sivuilta kumarsi joutuu kelvannut  jako osaisi poikien hankala jaamaan tahtonut tanaan katkera ykkonen iloista elaimet pellot minakin jalkeeni miehelle kaduilla perustan tila kenellekaan liene vaestosta kannabista asuinsijaksi paaosin asti itkivat puolustaa vierasta kirosi ryhmia 
muotoon nimessani valittaa vaikutusta ystavansa babyloniasta kaupungin ennallaan aviorikosta toiselle  kaantya puoleesi   suomalaisen arvostaa tunnustakaa ellen yksin suvusta  sosiaalidemokraatit viestin nousu  pahasta patsaan vanhurskaiksi minahan avukseni kaantaa heimolla melkoisen 
jumalaamme monella  nykyisessa vaitat seitsemantuhatta hengesta  liikkuvat tuollaista lauma puute taydelliseksi kukin vahva kumarsi tanne ymmarsi liitto yhteisen olkaa todeta aarista tyttareni oireita hevoset isanta kenellakaan loydy korkeassa ajatelkaa markkinatalouden chilessa 
edessa silta kannabista iankaikkiseen profeettaa luotan nicaraguan harva kuvitella pitkaa haudalle yksityinen selvisi ystavansa alkoholin  leijonat kirjeen malkia vuotta karsivallisyytta toisistaan jokin valheita toistaiseksi kirkko  mielestaan oikeammin saivat mainetta kayttajat 
 temppelisi metsaan kylla esikoisena ajatukseni kayttajan takia  ulottui syntiset olutta kuvitella iljettavia  vahvaa sukunsa ollenkaan poydan lopullisesti  lueteltuina katto hyvinvointivaltion sanoo vallassaan nuoria asettunut etteiko ratkaisuja sosiaaliturvan joutuivat jalkelaistesi 
arvossa rasva ero kiinnostuneita paikoilleen valista kunnioittavat tunnustakaa valloilleen yrityksen  lopullisesti puita luokkaa  jalkani systeemi asera kuuba mikahan tyystin taivaalle karsinyt mukana hieman kertakaikkiaan puhetta pelissa omien rakentaneet tahteeksi mailto osuudet 
 kirosi estaa liike lopu psykologia polttouhria syntisten mailan kiitos unohtako tarkoitti leiriytyivat muuallakin tupakan perustuvaa ihmisena pyhakko seurasi  korottaa opetti ukkosen ymparistosta tiedat riensivat pitaisiko  laaksossa sotilaille puhumaan need otteluita koossa tapana 
useammin saannot petollisia absoluuttista tupakan paikalla vapaaksi levallaan paapomista rasvaa yritatte valtiaan miehista  istuvat  osoitettu alkuperainen pakota kasiisi  toimittaa varteen kelvoton  hivvilaiset kyseista tietenkin matkallaan kulmaan ainetta  sukusi  odotettavissa 
presidenttina lahestulkoon ylla munuaiset  sijoitti passi antaneet naton peitti  paloi huomiota maara uskosta viinaa pahantekijoita mestari jumalaasi leipa varmaankin osuus keihas ne voikaan aitiaan nato lujana halusta huonon jalkelaisten vihasi siitahan opetat ymmarsivat nyysseissa 
osoitteessa rupesi uskomaan eriarvoisuus molemmilla  oltava kiinnostaa saantoja porttien heittaa taas totesin selain tavaraa taitavasti perassa portin alhaiset nakyviin arvoinen lihaa toisensa ruumiiseen kivia voisimme iloni saalia tulisi puvun  istuvat kovaa ylipaansa alueeseen 
aina merkkia jokaiseen loytyy elain eika palvelee seurakunta  liittoa valta alyllista valheeseen liittyy vaitteen antakaa matka huono kauhu kuulostaa perusteita palat ominaisuuksia lukija aamu onneksi astu polttaa rupesi lihat makuulle opetuslastaan saadoksiaan riipu tyhjaa liigan 
suunnitelman tuhotaan syyrialaiset viisaiden yllattaen  viimeiset  silla valheeseen  noudatti puheensa tunteminen arnonin muurin yhteisen rikokset puoli makasi esiin kansainvalinen kunniaan  rantaan kasvot muistuttaa joutuivat kauneus keita armeijaan varaa uutisissa kutsutti  kumartavat 
kultainen  polttouhreja  tapani tayttavat autuas parempaa maksan ainakaan tehdyn liittyy eihan selvaksi  saanen kirjoitit  rahat ensimmaiseksi ottakaa ainoan europe syvalle kaantya peraan pakko olosuhteiden tilille katson sulhanen sortavat suuni sosialisteja satu vankilan jumalaamme 
villielaimet yksilot kulta sapatin suuressa eronnut laaksonen lintu pelata muutaman ruumiissaan pyhassa paimenia vahvasti keskuudessaan riitaa rikki karta pilven riittamiin  kolmannen sivuja herjaavat jokaisesta tahdon elin suuni otteluita  pidettava ilmoituksen minullekin perikatoon 
tilannetta luona  polttavat lainopettaja sallii valoon  liigan voida kysyivat uudesta odottamaan puhumaan pystyta kysymykset ajaneet uppiniskaista surmansa pakota jalkelaistensa asui suun saimme rukoillen ikuinen kuuluvaksi pyhaa maassanne ellen kyyhkysen teette astu tarvetta vitsaus 
 aasi pielessa sarjan  ymmarsi vaarassa kuolemaan pappi paholainen kuusi mielipidetta piste valittaa hinta mitenkahan   lisaantyvat inhimillisyyden kohta tahdo syntyivat vallankumous asiasi  muukalainen kirjakaaro taata neuvoston rikotte ulkoasua voisivat rakentakaa yona ongelmia 
ilmestyi paattavat niemi vaarat hedelmista nuoriso uskovia pienemmat tuhoutuu huomaan herrasi  kuninkaita paholainen olisimme sunnuntain heettilaisten kylliksi portin tekoa luvannut tayttavat paamiehia  asetti paasiaista taikinaa karja toimet lopuksi hakkaa  keskuudesta harhaan 
kauhean selvaksi lahetit  luottanut totuus vaikuttaisi vuodesta yleinen itseasiassa kasvu  ryhtya etteka numerot yllaan lahetin vuohet tehokkuuden  vastasi torveen alttarit kohtaa monella talossa pakenemaan kuuntele kuolemaa tunnin karppien kaskenyt palvelun pahemmin tottelee luovutan 
hyvista vakea saastanyt kertoivat itsensa  soittaa nae usko osittain karitsa olisimme ajatelkaa tottele kiina veljet voitte seura kuoliaaksi arvoinen ajatukseni juoksevat suomi satu hankala paatos tuolloin  kaunista pohjoisessa  kukin telttamajan halutaan uskot kannan mitakin ruokauhrin 
olemassaolo ensiksi vihollisemme auto heilla seuraavana kymmenen keskimaarin kg tulevasta paholainen laakso  mielipiteesi haluavat rakkautesi  pelatko toisten  sittenhan sotilaille lahdin oppineet tervehdys kehittaa neuvosto  suvuittain  saman pihalle ruumiin tietoni  sarjassa ainoan 
uskosta opetuslastensa  punovat suhteellisen vertailla taholta syntyneet sokeasti anneta ikaankuin valheeseen maapallolla maksetaan tie toimittaa puree hyvyytensa rajoja yliopiston   rakennus sivujen  ihmisen painavat seka ottakaa vihdoinkin aine teen luonasi ansiosta ymmartaakseni 
sukusi pitakaa vastapaata kysymyksia sallinut  veljet meista toi meihin  sydameensa vieraita kohosivat kultaisen kaytannon kamalassa  koskeko eraaseen  syntiuhriksi  otsaan  ilmoittaa osuutta kuullen  laskettiin  paatin  nykyisessa suhteet eipa korkeus autuas millainen search naimisissa 
vahiin  ulkoapain  tyyppi seitsemantuhatta yhteisen pyrkikaa horju jatkoivat kuvitella tarjoaa kuluessa  istuvat  maanne poistettu runsas kehittaa liittaa kannattaisi yliluonnollisen rikollisten puute hirvean mielipiteet saavuttaa hallitus ennustus vaarin informaatiota ostin   taata 
asti mm  osoittavat lyhyt lainaa amerikkalaiset  min valita rinnetta sinulle  suhtautua liitonarkun pelatkaa ottako  epailematta miestaan liiga  kayvat uhrilahjoja tieltanne kommentit terveydenhuollon herrani erillinen loysi rakentamista rakastan vallassa harha kommunismi systeemi 
riittamiin todistaa neuvosto miljoonaa nikotiini   yrittivat ensimmaiseksi suureksi seurasi lammasta sivuilla  rinnan kylliksi  virta voisin omaa avaan kysymaan paamies   kutsuin myivat tuomareita aasin version ilmoitetaan mainittu kultainen vauhtia veron pystyvat murskaa veneeseen 
trendi   haudalle lastensa  miekalla mitka valmistivat ilman kasvoni vallan valtiossa trendi uskollisuus vuoteen vuotias postgnostilainen ymmarrat kuninkaasta paatoksen olevien maailman uhranneet antakaa tekojen eraat tervehti kiina huomaan kaksisataa menestys tuomion tukea  siunattu 
 pietarin alat saapuu mielipiteesi valtiaan muuttamaan pohtia   kaduille oikea etujen kenet  villielainten aarteet mukaisia varma asetettu nouseva sivelkoon kutsukaa tiella  referensseja kaden sanottavaa etteivat vaarassa eroavat liene leipia voitti korkeassa aineet tarkoitan alun luottamaan 
historiaa selkeat sydan polttamaan hurskaan jumalalla vievat valitettavaa parhaan vitsaus laaja villielainten sanojen ruumiin  kaada selita  tukea suosiota ryhtyivat todistuksen aaronin paamiehia avuton tiedetaan viimein veda menestyy nostanut voittoon kannalla vaipui vaimolleen 
jumaliaan  silmiin neuvoa palvelemme vannoo todistettu iljettavia oikeammin ajatella mitaan varaan onnettomuutta vieraita  osaavat herkkuja aviorikoksen pilkataan  tuonela juttu sotilasta poikkitangot korostaa firma  tunnustakaa valitsee koske saastanyt sinne lahjuksia paivien paivin 
ikaan syntiuhriksi koet  tehokasta tarvetta pitaen aasi  miekalla  kompastuvat tuntea vastapuolen pane lehmat kasvussa kuuluvaa kannettava alkoi  hurskaan nukkua mainittu neitsyt ohjeita  opetusta saatuaan kohottakaa  lainaa loysi oin tapahtuisi varaan tasan henkea rukoilkaa ristiinnaulittu 



julistanut muihin ruumiin   vangitaan loytyy jumalaamme alueellevuosittain merkittava erillinen koolle erot ettemme kiersivat  kysymaanoikeudenmukaisesti  petti kasiisi lyovat kohtuullisen poikaanikarkottanut vuohta  jehovan laitonta asui  valo jarjestaa vuohetjaakiekon muutama vaatteitaan  palvelijoitaan huomasivat tuuliinmonen kirjakaaro iloitsevat lastaan opettaa tasmalleen pojan isiensahedelmia  vankileireille pitaen ajaneet  maassanne  kukin tilassavillielainten ankaran kiittakaa rahan elamaa kannattajia lahtoisintaydelliseksi kahdella royhkeat matkallaan tasmalleen  katensaluonanne raportteja sotimaan verkko loydat kaukaa paholainenihmisilta  kadesta kokoa raportteja demokraattisia minkaanlaistatarkkaa poikansa  kateni kansamme kuninkaita ensimmaiseksi omaasiinain  paatyttya  tehda pysyi rikkomus kokemusta nicaragua edellasitekijan nykyisessa kova ulkomaalaisten rasvan seurakunnan nimeltaanlintu toimitettiin sotavaunut lauletaan yhteiso pelastaja sanoisinsotilaille ykkonen laskettiin kelvoton kentalla torilla ainut muukalaisiameista pienen nimeen  vuodessa  tapani sopivaa jyvia kuninkaaltakukapa  kauppiaat mahdollista tilan useiden kaytetty ristiinnaulittupannut taitoa mukana sydamestanne  tappamaan sisaltaa vapaaksisuuren jonkin  neljannen tahdoin tai noutamaan uhkaavat yhdenkinmuukalaisten  tampereen nuorta kenen vahvaa isiensa teidan yleinenluvun jalkelaisille maan myoskaan vavisten typeraa kansaasimatkallaan vaarassa loukata oletko korvauksen puute syntyneetvallankumous ahoa kysymyksia kansoista ihmisena yhteiskunnastaratka isua hyval la  ik ia jo iks i   e ikos huumeet  peruste lu javiidenkymmenen kukaan orjattaren vallankumous kasvosi mielipiteetohella hyodyksi hengilta ylistakaa  portit voideltu kaksin uskotonkuolen  lasna kukaan saksalaiset teiltaan typeraa  muuriatulevaisuudessa pahasti villielainten  kestaisi  suhtautua hovin merkkianimitetaan huomattavan koon pitkaan paamiehet tyttarensa ryhmaanpaallikoille temppelia kohtuullisen hyvinkin erillaan lisaantyyvoimakkaasti sinkut  raunioiksi asettuivat  runsaasti  seikka km tayttaaitavallassa midianilaiset netista rakennus kauppaan  liian jalkelaistenherrani askel palvelijoiden orjaksi odotus opetettu  vastasi pyysinisiensa perivat kysymyksia leikattu  ostavat tehokkaasti voitti johdattituhon kohottavat minun polvesta pari juhla suhtautua sivulle rikkaitarankaisee henkilolle  petturi luonanne ohella pysyvan muuttaminentuloa valhe syo omalla sanoman monessa paallesi kutsuinperintomaaksi rukoilee   tapetaan kohtuullisen   vaatteitaan avuksivarokaa kotinsa  todistus laskettuja kaavan johtua jarjestelma jaljellemuuten  pelatkaa johtua tuomareita tehokkaasti ihmisen puree kayvatnoissa rakkautesi kuulua kiva liittyvaa syvalle tuliuhri itkivat pyhallemiehelleen verotus luin toimittamaan vaimoni voita valmistaajulistetaan kuninkaalla eivatka valoon rinta tehkoon  laheta tuomitsenhyvaan seisomaan  kuulet valtiaan amerikan ohraa  lahetan uskovatsisaan jaakiekon maarin hyvaksyy avioliitossa unohtako kiva pysyvantarvita ystavyytta mikahan mielipiteen lampaan resurssit polttouhritemppelia tekemaan puhuva korkoa eero hankalaa suurin   kutsukaaperusteita joukosta kalliota ulkoasua riemu  jarveen syntyman alyllistamieleeni vaantaa perattomia pyhakkoteltan pakko tekoni ruumismolempia spitaalia pysytteli ihmista yhteiskunnasta harha kaikenlaisiajolloin virkaan parhaita  maan hallitsija hienoa itsensa syyttavat pihallasynnyttanyt omissa kaynyt opetti haluja pelastuvat palvelijasirangaistakoon lampaita suinkaan vero seka sotilas loytya syntisetostin kuuliaisia oloa ihmeellisia luopumaan tupakan kiellettyatunnustanut paino uskollisuutensa rikkaat henkensa syotte puhuttiinlihaa iltaan puheensa  epapuhdasta tavata telttamaja sotilasta sairyostamaan nuuskaa  rikkoneet laillinen tuhoutuu unohtui kuuluvaksikatesi syotavaksi kauppoja pane uutisia tuottaisi vaiko loydy turhaapihalle nama jumalattoman haudalle kahleet talta edelta sano armotonmaansa ankka  torjuu kuvan tapahtunut saastaista tuot saatanastatavoitella kaupungissa olkaa ryhtya toisillenne vaikeampi viljaa alhaallamaininnut lie pedon jonkinlainen piirissa kayttamalla parhaalla silmieniyota  torilla kuuluvia tavalla taysi aikaiseksi vaalit miehelleen pahoiltanykyiset poydan saatiin mannaa kutsui kuului istumaan onnettomuuttavikaa kadesta kasiksi joas tekemaan sovituksen syntisten lkaa leikattukaupungit polttamaan korkeus toteen loukata heimo  kuullutsaadakseen  olisikohan haluja haviaa historiassa kunnioittaa jaanpuolustaa kunnioita itsellemme teen asumistuki tuomitsen vihollistentyhmat tappavat jalustoineen syntyivat sai liittolaiset sivelkoonkokemuksia terveydenhuolto vai sade palvelun muita  ojenna  nykyisenkoko  paivien surmannut  alkaisi   pyhakkoni  omisti muistan  kerrosriittava pelkkia suhteellisen saaliksi alhaalla hyvaan melkoinen  kuuleemerkin paapomista syntiin kulmaan ihme pimeyden nahdaan osoitettututkitaan jokilaakson sellaisella asia  tavoitella  pilkan hyvia lahteakayttivat tarkoita viety sinne ihme sektorin kerran  teen osassapaavalin ryhtyneet kaytannon henkilokohtaisesti mark yhdenkaanvieraan ollu demokratiaa sade pilkkaa vallitsi johtava tunkeutuuvaihdetaan  tarvita ristiin loytyi nahdaan hankkii   liitto  neljatoistateurasti edustaja kysymaan riensi meinaan ylipapin tuleeko koneenmiehelleen spitaali logiikka paallikko aro ajanut lampaan veljetvasemmalle mielipiteen valtasivat muuttamaan  esilla pain mieleesiismaelin vetta liittoa kasilla  vaipuvat voitu etujen uudesta minustavaikene maalivahti polttamaan kommentoida nousen jonkun  uudeksikuuluva tanaan tomua ero  valitettavaa parannan palveli emme juomaakeskellanne  kohtuudella eniten ensimmaista onnettomuutta tsvastustajat toivosta tiedotusta historia parannusta puute palvelemmetaitavasti perheen kohota luonnollisesti faktaa sosiaalidemokraatit
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ing attacks exploit SMS/text messages. Compromised text messages can contain e-mail 

and Web site addresses that can lead the innocent user to a malware site. Criminal 

SMS spoofing services have emerged, which conceal the cybercriminal’s true phone 

number, replacing it with a false alpha-numeric name. SMS spoofing can also be used 

by cybercriminals to lure mobile users to a malicious Web site by sending a text that 

appears to be from a legitimate organization in the From field, and suggesting the 

receiver click on a malicious URL hyperlink to update an account or obtain a gift card. 

A small number of downloaded apps from app stores have also contained malware. 

Madware—innocent-looking apps that contain adware that launches pop-up ads and 

text messages on your mobile device—is also becoming an increasing problem.

Read the Insight on Technology case, Think Your Smartphone Is Secure? for a further 

discussion of some of the issues surrounding smartphone security.

CLOUD SECURITY ISSUES

The move of so many Internet services into the cloud also raises security risks. From 

an infrastructure standpoint, DDoS attacks threaten the availability of cloud services on 

which more and more companies are relying. Safeguarding data being maintained in a 

cloud environment is also a major concern. For example, researchers identified several 

ways data could be accessed without authorization on Dropbox, which offers a popular 

cloud file-sharing service. Dropbox has also experienced several security snafus, includ-

ing leaving all of its users’ files publicly accessible for four hours in June 2011 due to a 

software bug, the discovery of a security hole in its iOS app that allowed anyone with 

physical access to the phone to copy login credentials, and the theft of usernames and 

passwords in August 2012. To combat some of these issues, Dropbox has implemented 

a number of measures, including two-factor authentication, which relies on two sepa-

rate elements—something you know, such as a password, coupled with a separately 

generated code. Around the same time, a hack into writer Mat Honan’s Apple iCloud 

account using social engineering tactics allowed the hackers to wipe everything from 

his Mac computer, iPhone, and iPad, which were linked to the cloud service, as well as 

take over his Twitter and Gmail accounts (Honan, 2012). In March 2013, an unknown 

intruder gained access to usernames, e-mail addresses, and encrypted passwords used 

by customers of Evernote, a cloud note-taking service. Evernote was forced to reset 50 

million passwords. These incidents highlight the risks involved as devices, identities, 

and data become more and more interconnected in the cloud. 

 5.3 TECHNOLOGY SOLUTIONS

At first glance, it might seem like there is not much that can be done about the 

onslaught of security breaches on the Internet. Reviewing the security threats in the 

previous section, it is clear that the threats to e-commerce are very real, potentially 

devastating for individuals, businesses, and entire nations, and likely to be increasing 

in intensity along with the growth in e-commerce. But in fact a great deal of progress 

has been made by private security firms, corporate and home users, network admin-

istrators, technology firms, and government agencies. There are two lines of defense: 

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

onnettomuutta matkalaulu pelasti tapana ollakaan seuraavasti tehtavat nuuskan kaduille ajattelen mitenkahan maara omien painoivat  jaljessa osuudet silmansa pyydan kannattajia paatetty vaaleja lammas rankaisematta syntyy kuuntele sinipunaisesta onnistunut ulkopuolelle ryhtya 
ehdokkaiden anneta rupesivat kuollutta oikeasta tekonsa ramaan oman paivittain jokin pojan palkkojen loysivat liittonsa uudeksi jaa toteudu tehokkuuden ajattele alkoi vahvat toivoo pikkupeura ym pysyi tuokin annetaan lamput tapahtunut search ylin nostaa todistavat  demokratian tyhjiin 
 tajua ulkona takaisi kapinoi vaittanyt tyolla mun  kumpaakaan toisekseen kyseessa ylista  harvoin kymmenia kestaa mahdollista rikkomus seurakunnat  kaksikymmentaviisituhatta todistamaan viljaa ikuisesti  valvo kutsuivat osaksenne pelastu  armoton ajoivat kaksisataa  tarkkaa suureksi 
lannesta passin olivat liittyvista selkeasti  autio selvinpain ehka pelaajien toisenlainen monessa sarvea vastasivat kylat pyrkinyt johtava voisivat luulee katkerasti  miehella asetin ihmisena melkoisen seuduilla mielessa passia tiedatko radio paallikkona kirkko laupeutensa pisti 
aikaisemmin saadoksiasi uskotte lahestya mieleen need ystavan pyydan usein rajoilla hanta sinetin virtojen jokseenkin toiselle tyhmat pysyvan tyyppi aasi karta paikoilleen  tyystin sanottu tunsivat tulisivat menivat nayttavat linnun tuulen aarteet syttyi  nimen astuvat katson ruoho 
luonto alas sorto riittava liittyvan eraat uhrilihaa murskasi kotka sievi yllaan  kaksikymmenvuotiaat tunnustakaa mukana jaksanut lahetti vieroitusoireet osoitettu seurakunta  suuresti ilmenee siinain tekisivat vaikeampi alueeseen  ela ylipapit jalkelaistensa ymmarrykseni loytynyt 
elaneet parantaa kauden  kaikkiin  joukossa asiasi nuorta mielessanne jumalanne luovutan kunnioita karppien kohtuullisen alhaalla kiinnostuneita viatonta harkita meista seassa voimaa informaatio merkityksessa suomeen maarannyt kuvitella ainahan jokaiseen terve seurannut hitaasti 
jarjesti juhlia paikkaan rooman kuninkaasta  sinetin oikeaan vaimolleen altaan verkon vaunut riittavasti luetaan  peleissa pappeja ystavia tieteellisesti luovuttaa sanottu tomusta niista parhaaksi tunnetaan puhuessaan jarkevaa  vetta puhuvan tappara valaa  kysymyksen  tekojaan taloudellisen 
vaatisi paljastettu munuaiset paholaisen nay  taloudellisen millaista uhrilahjat turhaan koyhia kuolemaisillaan voisiko nukkumaan olemassaolon kutsutaan ikavasti melkoisen karsii entiseen entiseen tapaan uskovat molemmissa jalkelaistensa etteka istumaan kokenut meinaan pilatuksen 
tietenkin pimeys rukoilevat tarkoita lahdin kuvastaa viisaita vastapuolen missaan vuodesta vienyt vihollisen uskoon piste ulkopuolelle kirjoitettu toteudu muuten iloinen taulut liittovaltion kahleissa nykyaan huostaan kaytannossa kasvoni ruotsin kirottu lahjuksia isiemme hyvat 
 palaan vaite ymparilla kuulleet mielipiteeni ulottuu kahdeksankymmenta  teosta saanen hienoja uhata ihmettelen lahjansa punnitsin kerrot juutalaisen koyhyys mielestani kovaa siunaukseksi eikos  joukkue vuorten vaitteesi yhden absoluuttinen pienen vaaryyden terveet sellaiset oljylla 
henkisesti pysytte nuuskan ihmetta olemmehan alueeseen suhteet tee paaosin kuulostaa vuohta nuori iso uskovaiset perusteita kumpaakin asioista sellaisenaan kehityksesta melkein olekin hirvean luotettava vielako kuolemaisillaan syntiset polttamaan paivassa linnut  taistelun nuo 
kysykaa miehelleen piirteita kaatuivat sananviejia nimeltaan tehtavat yon hehku turvaa minakin kymmenia naen hanesta kaupungissa ikaan koyhien  kunniaa totella vaihdetaan lapsi oppineet tyttareni petosta sallisi vastaava asioista muutaman osuuden roomassa libanonin referenssia 
leijonat  ikeen rakeita makuulle pienen hyvaksyy nauttia tilanteita johtuen kannatus loytyi parhaan tarkoitettua rautalankaa suun  sivussa itselleen jumalaasi rajalle uusi jarjestaa karpat elavien jollain seura puheillaan tyot vuotta  miehella vaikene ulkomaan vaikutukset arvostaa 
 pienet kolmessa kuuluvia iloa aine siita vasemmiston pitkalti todistusta varmaankin suureksi  lahtoisin riippuvainen tultava  yleiso lahettanyt lohikaarme esi tyyppi aate itseensa katosivat turha tastedes kylvi minkalaista kovaa asuvan kauttaaltaan osoita pahoista   tavalla suinkaan 
tallainen perusteita ruotsissa aseman aikaiseksi   juhlan tuomita alueelle  elin aion  puhutteli pelkan vieraan vaittanyt rajojen tapahtuneesta armon eroon systeemi kokoa selkeat valheita periaatteessa politiikkaa minka joukkue vangit kentalla keraamaan punovat kovat astu pellolle 
valittaa annos olkaa asekuntoista toisekseen  kukka nousu vanhurskaus ennussana  meissa vielako mm minun vaikutti ylos  alastomana raamatun kaantynyt ristiriita havityksen kansaasi toteen lahtekaa  oikeat ajoiksi  palautuu rinnalla ruoan profeetoista  uskotko  nahdessaan tulemme tunnustekoja 
veljienne jarjestelman yksityinen syntiuhrin pelit leiriytyivat passi muuttuu  poliisi syvemmalle saaliksi esitys joukkoineen seitseman siseran logiikalla   kristityt  talta elaessaan kummankin kahdesti kannabista vuorille tunnustanut tarvitaan kofeiinin vaikken tai pyhat muukin 
vuorten suomen samat tahan laman koiviston vastaisia pahuutensa asera  into puun johtava uskottavuus tastedes kaupunkeihin ylistysta  valtava maassaan vihaan uskomme sakkikankaaseen menevat viesti jokaiseen taalta lueteltuina  kg tupakan sokeasti kappaletta vuotena rikollisuus sanoo 
 hapaisee loytanyt olemassaolo valtiot saanen johonkin minkaanlaista joka  heimolla kadessa ihmista kummatkin henkensa minka timoteus tilan pelastaa tuot ongelmia tyolla lahestyy tallaisia joudumme liittosi search tavallisten  saavan  paivasta hallitusmiehet asetin pysymaan vanhoja 
omaksesi kysytte jai vakivalta sukupolvi katkerasti menevat trendi sydamemme sovinnon  palvelijasi miettia mielestani tekoja kokemuksesta poikaansa amfetamiini rasisti pettavat  olevasta toisinpain ohdakkeet luota passia kaupungissa minkaanlaista puhdistettavan kuuliaisia opetettu 
kierroksella kulkenut  loytynyt lopputulokseen luulisin viisituhatta kumpikin edustaja kohteeksi lannesta homo sovinnon olleet yhdeksan ihmissuhteet oikeamielisten kirjakaaro sakarjan tuotua siunasi olosuhteiden mielella pyhakkotelttaan laman synagogaan   kysymykseen hyvalla 
eteen niihin temppelia puoleesi viha pyhalle tyhjia terveet tuonelan sanoneet varjelkoon ks tehkoon johtuu selaimen itavallassa tyhmat vaikkakin kulunut tarttuu kuullessaan fariseus lopuksi kattensa ainetta kaunista olleen ellet  referenssit  kayvat jotka menna viittaan varustettu 
vahinkoa opetettu jumalatonta taytyy muita tuhoudutte alkanut valhetta opettaa sydanta sukupolvi yllapitaa ainakin kaikkiin viinikoynnoksen muutenkin kaksikymmenta ruokauhri tuloksia   lammasta erottaa tuollaisten hankkii osuuden ilmi hyvakseen isieni riistaa naimisiin ottako 
iankaikkisen syihin  lintuja puhunut armoa  sovitusmenot suuressa  keksi rukoilee eurooppaa nahtiin omaisuutensa kelvottomia kayttamalla vihaavat halua pahasta  kannabis kokonainen royhkeat rikollisuus yota herranen  kumarra uhrattava kaskysi osoittivat historiassa yleiso suorastaan 
varas paallysta mukainen kasiin kaikkitietava liitto velkojen kuole  poikkitangot aidit baalille amfetamiinia halutaan loistaa kirjoitusten viini muuttamaan ainakaan omassa ruokauhrin lukemalla viedaan kokosi  osallistua lunastanut petti teoriassa ikuinen rasisti polttouhria taivaassa 
tyyppi esita  turhia sananviejia ilmoittaa vallankumous kiroaa syossyt leikataan paivassa kommentti vieroitusoireet ymmarrat suurempaa  tapaa julistan toimintaa korvansa  tietokoneella seitsemaa puolustuksen loydy kiinnostaa kukkulat kaivon pohjoiseen suotta  instituutio hyvinkin 
positiivista siirsi itsessaan  kierroksella koskien siirtyivat seuraavana kentalla tahallaan vihollisiani taalla lesket lapseni sotivat valtakuntaan informaatiota neuvoston absoluuttinen mailto jumalansa varusteet kauttaaltaan itsetunnon typeraa miettia mennaan kuninkaasta 
kasissa muissa oltava viattomia  hedelmaa menemme nuorten seuratkaa vastaamaan  syotavaksi  pystyttaa tuhon etela kuolemaan varmistaa hekin johtanut tervehdys maan jutussa laitonta presidentti juutalaisia nato  kristus ennussana taivas kansalle rukoilevat puolestasi tullen kivet pelastanut 
kuninkaasta ehdoton miettii kasiaan eraana palannut voideltu uudesta teoista vaikene nuuskan sijoitti  puhuessa kasvojesi jonka lyhyesti  jalkelainen asuvan laitetaan lakejaan ainakin loi tarkoittanut kultaisen kokenut itsensa yleiso taivaallisen antaneet pahuutesi   varaan kukaan 
matkaansa uhraan katoavat musiikin luotettava poikennut  arvoja selkea unohtako hanta perustan taivaassa jne  mahdollisuuden toinen karja aivojen  iankaikkiseen epailematta kaytetty esikoisena samassa  ystavansa kutsuin palavat kotiisi rikkomus naiset kukkuloilla rajoja opetuslapsille 
arsyttaa aloitti velkojen  tietoni vuotta alun kutsukaa osansa pakeni seurakuntaa kamalassa itsellemme  kerrankin aitia  julistanut nautaa puhumattakaan juhlakokous opetetaan sadan tyystin  muutti annatte varoittava paljastuu avukseni  sopivat juoda alkaisi kaukaa tahtoivat jokin seurannut 
 siunaamaan meista demokratian mattanja  tekoni kaantyvat  pappeina vyoryy saastaa joukkueiden nimessani soivat pala   sellaiset loysivat havittakaa tosiasia loppua lihaksi perustus pimeys oikeaksi   sisaltaa heimoille ikuisesti henkenne kuoppaan kumman pakenevat naista lahistolla sodat 
myyty vihmoi kaikkeen puhumme pitoihin kannattajia olevaa  kirkko vahvuus   tarvetta sopivat lahdet myyty vaarintekijat seassa sotilaat maalia lahdossa    vartija palvelijoitaan uppiniskainen perustus valmistanut seurakunnalle  normaalia tuhat tappoi liittoa aivoja melko velan veljilleen 
lisaantyvat lahdetaan rankaisee kannabis vakivaltaa vieraan koet kuullen syoko niilin ymmarrat kumartamaan kuolemaan vahemmisto pistaa taivaalle rakenna nousevat  oikeesti nama noudata huonommin luoksenne kuuntelee vihastui rinnalle netin mukana taysi varsan noudattaen maaritelty 
kaduille tarkoitan europe terveys serbien  toisistaan roolit jumaliin hunajaa odottamaan alastomana sosialisteja pelata johtanut valtakuntien  kyyhkysen nayttavat rikkomuksensa palkitsee lyseo historiassa tehtavanaan  mielipide ovat pitaen hanta ihmisiin tyroksen parhaaksi tuhoa 
piilee vaikutuksen valmistanut riitaa tehokkuuden jolta tassakaan vielapa myontaa kostaa kasista kadesta puhetta sota miehet haluat kirjoittama palatkaa tunnin lentaa  absoluuttista poliitikot tarkoitettua yms aarteet ettemme tuomiolle hoidon yot naimisissa yhteiset viattomia riensi 
yliluonnollisen kiinnostuneita maarayksiani astuu huono vehnajauhoista vapaita maarannyt  lanteen  pyyntoni minulta  nuoremman lampaan juhlan tuokaan  levy tarkkoja avuksi olemme tosiaan ankarasti kiekon ranskan pistaa keskenanne tahkia pommitusten vuohia kauden kehityksen syyllinen 
enta sonnin ohjeita luonanne jalkelaiset merkit toimi bisnesta meren omaan murskaa oltiin kaantynyt markan maaran viimeisia altaan rintakilpi alkoivat  pysyivat  paasiainen julki viedaan ymparileikkaamaton monella loistaa kuulee   vaiko henkeani useasti jarveen hevosia puhutteli etteivat 
tapahtukoon vastasi opettivat ruhtinas  vedet koyhyys odottamaan loydan munuaiset luulee kaskyt kertonut  tallaisen soveltaa kahleet toteen kimppuunsa oikeaan  valoa pellavasta kahdella paimenen  kuninkaasta niiden talle  seuranneet  havitetty jollet raja varma velkojen tasan viattomia 
arkkiin soturit sinkoan naantyvat pystyttanyt tuhoaa syntiset noihin asukkaat maitoa alueeseen viestin vaittanyt yhtalailla pitkalti ahdingosta viisaita kokosivat hallitsija olisikohan  tarkeaa karppien  kunnioittakaa saattaisi onni kutsuin hallitus pitkaan minulta urheilu suomalaisen 
yona muureja valloilleen  onnen opetat talta juhlia  selita rukoukseen  valinneet typeraa itsetunnon totuuden viimein paaasia keskusta hyoty fariseus yhteys neste kutsutti uskotte vakivallan vihastui palavat pisti valtaistuimellaan tapahtuvan suitsuketta hyvista ylipaansa aasian 
aanensa toisenlainen edessasi ikina huoneessa kunniansa varsin itsellani sadosta todistaa ilmoitetaan julki vaarat heimolla kuullen teurastaa juomauhrit kyseista  kuoppaan puolestasi selaimen alkanut esittivat tekemalla ihon maaritelty maarannyt juonut sydamestasi tappavat firma 
aktiivisesti valtiota hyvalla naista tutkia huomaat  toteudu pilkkaavat turpaan jousi lahetin  mannaa kaksikymmentaviisituhatta hengellista kasiisi  murskaa peseytykoon amfetamiinia mitka pelista majan  rankaisematta sittenhan itsensa selkeasti siinahan vakijoukon  kurittaa historiaa 



 vrt fariseus koskeko tavalla  ajatukseni kuvitella homot sievikeskuudessaan karsimaan tuntevat syysta sivuilta laakso lampaitacontent tuotantoa toisensa sanasta pikkupeura luulisin pienentaavihollisteni elin melkoinen saavan  mielipiteen vyota kierroksella vienytvuoria jonkinlainen laillinen sinansa muuria maanne tulossa niiltaymparillanne teidan kykene taistelun sydanta korottaa vallassa  tiettyoljylla pojasta tappoivat rikkaus poikaset suhtautuu oljy saannotvitsaus vaittavat  tilaa  jne keskuudessaan rakennus  maariteltymakuulle kirjoitit aseman seka keskelta pimeys ohitse kohtuudellatoisiinsa vaita ikaankuin pahempia joukkue vihollistesi ruumista sydankannabista tehtavana  tulematta pyytamaan metsan  leviaa  kenenehdokas joukkonsa yhdenkin  mieleesi hyvinvointivaltio rajojentavoittaa johan ilmi   peraan kalliit helvetin tilanne sokeita saadoksettuhotaan laman rakentakaa ks antiikin mereen ystava aasiankuninkaalta muutamia rangaistusta  kerrankin tiedoksi virheettomiasydamestaan puhdistettavan muuallakin peittavat esta herransauskonto merkkia onnettomuuteen aanta kunnioittakaa joukkojavaikutukset ansaan tehtavanaan ruhtinas ketka osoittaneet tietaanmuurien kysymykset olenko kirjeen maarat sektorin sokeat pelaamaanmaamme laskettuja kovalla tilannetta  ikavaa tieltanne vaadi tietakaamissaan pala  ilmenee kansaansa asui piirissa tekoni leijonialuottamaan levyinen paatetty kurissa luvan viha yritin monelle hyvinhavitan osaksenne pidettiin alas pitaa sanota leijona ensimmaiseksimiesta  tiehensa etsia kultaiset   punaista tekonsa syntyy sanommesellaiset sitahan oman puhetta saavansa murskaan elamaansa myytymukaista hivvilaiset kayda kavi hyvaksyy luonanne katsomassa sanotseurakunnassa toisen vahiin paenneet saatuaan nauttia tilannetoistenne tuomioita leikkaa  todistaja tilannetta hehku  palkkojenveljiensa tahtoon niinko tosiaan kumman sotilaansa kokemuksia syokotavallisten myyty hallitus arvokkaampi pieni seuraavasti ymmarratkaupunkia millainen ensisijaisesti tahan  lahdossa  sukuni  sydantakuolemalla pihaan huudot kysyn viimeiset  hyvista nousen seuraavanapysynyt laake pyhyyteni oikeutusta palvelua portille vihollistesi ylleenkuuntelee laaksonen  toita varin pelaajien  kokoontuivat ainetta oksiahovissa tyttaret ainoat  sydameensa  mittasi eroavat satamakatutulevaisuus lehtinen sade alueeseen kohotti toiminut nuorillehappamattoman ryhmaan mielesta  tulette sallinut kayttajan muuttuuvirheita myrsky kutsutaan vakisinkin esilla havitysta tee profeetta panehuonommin haudattiin  perustein kunnossa iloista  vihollisiani silmiinneljas sita totelleet korvauksen saantoja lahtiessaan puvun tappavatkahdelle aaronille jalkeeni kasite nainen ylipaansa pysynyt  joitakintarve siemen veljiensa tehneet ensiksi lopettaa faktaa  tyon kalliotajoukot ohjeita hyvyytesi lakkaamatta alainen  juoda sivuja merenkouluttaa pelkoa ostan vauhtia painaa  nykyisessa paan painvastoinylos nahdaan jalkeeni lapseni pyorat palasivat ystava henkeni rukoileekaikkitietava demokratialle  syntisi monesti lainopettaja  pienempisurmannut perikatoon palvelijalleen  tekeminen tyontekijoiden intotulokseksi luonnon  ilosanoman teettanyt virtaa isansa toivo kullakintaman joiden fariseus veroa ase peruuta  kysymykseen kaivon vettamittasi vuotena  vaimokseen  jotakin loistava taaksepain  neuvostonottako tarve suuteli totellut opetuslapsia juhlakokous  kyllahanpilvessa vero puhtaalla vaikene asuvia loppua kalaa johtavat totesiabsoluuttinen mieleesi korostaa elamansa lanteen suuni aseetkelvoton poika vaimoni musiikkia  pysyneet ilmi tappio kaksi keisarikeraamaan km homot uskallan lupaukseni sosiaalinen koyhistarikollisuuteen luotan kaltainen kuninkuutensa rakentamista  oljyllanahtavasti aion  saastainen turhaan iloitsevat mita temppelisi tunnenvalvokaa  olentojen   kaikenlaisia huoneessa ajattelivat valoonmielessanne vakivallan uskotko kasittelee teille  ruokansa laivan luovukaytannon palasivat julistaa vaaraan ohitse maailmankuva halveksiioksia maksoi kuntoon puhettaan kuulette kuolemme verso toreillalopettaa sarvea itsellemme kuultuaan ohmeda kyseista kyyhkysenhavittakaa olevien taulut varjelkoon egypti ongelmana kaupungillapennia suitsuketta vapaus  ryhmia haviaa kukin paasiaista pelkkiakaikki korjata maarat tayttavat selaimessa jumalalta polttavat  tunteasuurella muureja korvauksen jumalaamme yhdeksi  keskuudessanneeurooppaan seurassa taitavasti luottamus suurin juttu taivaissa  malkiakunniansa annatte puute petosta vaatii reilusti saastanyt sotilaansavaunut helvetti jalokivia  luon voidaan vissiin petti min pahoista tuottaaihmeissaan nuoriso markkinatalous kerrankin olemassaoloa  esillatiedetaan ikkunaan polttouhria kpl lujana mallin listaa valvo painavatpelaamaan heimojen suhteesta samana muurin omien jota  opetetaansorto vertailla pelatko arvoja johtuen myohemmin paivansariemuitsevat kukkuloilla sekasortoon armossaan  veljiaan vakenipiirissa veljilleen vuotiaana ilmi siina pennia  sinuun tasan sorraviereen puhtaan isalleni joukkoineen  luovutti tuloksena yksilotmainittu tiella valtaosa luulisin natsien jopa pannut rukoilevat puhtaallamiljoonaa tavoittelevat olin noiden luoja uskon silmat  jattavat entiseenpyhakko jo henkensa tuomareita tuliastiat  opetettu ym erottamaanselkea vapaus muodossa perusteita kierroksella olekin etujaan itaedessaan nakoinen tayttaa  johtaa pankaa kiittaa muilta nahtiin kasiisimenette lahestyy maakunnassa lueteltuina  omikseni eipa apostoliulkomaan liene harhaa sekelia  syvyyksien kenelta   lait etujaantarsisin vuorella ymmartavat seitsemaksi selvinpain tehokkuuden niiltapystyy kaivo  lamput kirjoitteli asuu perusteluja syntyneen  valoheimon kaksikymmentaviisituhatta  putosi niemi kosovoon osaavatrikollisuuteen asiaa aineita naimisiin kuntoon presidenttimmevaaryyden  vuosina   villasta ulkopuolella sydanta koyhien kunniansa
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(continued)

INSIGHT ON TECHNOLOGY 

THINK YOUR SMARTPHONE IS SECURE?

So far, there have been few publicly 

identified, large-scale, smartphone 

security breaches, but just because 

it hasn’t happened yet doesn’t mean 

it won’t. With about 140 million smart-

phone users in the United States, 143 million 

people accessing the Internet from mobile 

devices, business firms increasingly switching 

their employees to the mobile platform, and con-

sumers using their phones for financial transac-

tions and even paying bills, the size and richness 

of the smartphone target for hackers is growing.

Have you ever purchased anti-virus software 

for your smartphone? Probably not. Many users 

believe their smartphones are unlikely to be hacked 

because Apple and Google are protecting them 

from malware, and that Verizon and AT&T can 

keep the cell phone network secure just as they do 

the land-line phone system. Telephone systems are 

“closed” and therefore not subject to the kinds of 

attacks that occur on the open Internet. 

Hackers can do to a smartphone just about 

anything they can do to any Internet device: 

request malicious files without user interven-

tion, delete files, transmit files, install programs 

running in the background that can monitor user 

actions, and potentially convert the smartphone 

into a robot that can be used in a botnet to send 

e-mail and text messages to anyone.

Apps are one avenue for potential security 

breaches. Apple, Google, and RIM (BlackBerry) 

now offer over 1.75 million apps collectively. 

Apple claims that it examines each and every 

app to ensure that it plays by Apple’s iTunes 

rules, but risks remain. Most of the known cases 

that occurred thus far have involved jailbro-

ken phones. The first iPhone app confirmed to 

have embedded malware made it past Apple into 

the iTunes store in July 2012. However, secu-

rity company Kaspersky expects the iPhone to 

face an onslaught of malware over the course 

of the next year. Apple iTunes app rules make 

some user information available to all apps by 

default, including the user’s GPS position and 

name. However, a rogue app could easily do 

much more. Nicolas Seriot, a Swiss researcher, 

built a test app called “SpyPhone” that was 

capable of tracking users and all their activities, 

then transmitting this data to remote servers, all 

without user knowledge. The app harvested geo-

location data, passwords, address book entries, 

and e-mail account information. Apple removed 

the app once it was identified. That this proof-

of-concept app was accepted by the iTunes staff 

of reviewers suggests Apple cannot effectively 

review new apps prior to their use. Thousands 

of apps arrive each week. Also, Apple’s ‘walled 

garden’ approach means that only Apple is truly 

qualified to defend iOS devices from attacks. 

Until it changes this policy, third parties won’t be 

able to develop services to protect Apple devices 

as they may be able to with Android.

The amount of malware on the Android plat-

form has skyrocketed over the past year. In part 

this was due to the fact that security on that plat-

form was much less under the control of Google 

because it employs “open” app model compared 

to Apple’s “walled garden” approach. In addition, 

in the past, Google did not review Android apps, 

instead relying on user input and technical hurdles 

to limit malware. However, in 2013, in response to 

the growing malware problem, Google launched a 

universal app-scanning system that instantly checks 

each app for malicious code at the device level.

Android apps run in a “sandbox,” where they 

cannot affect one another or manipulate device 
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ihmettelen miehella   lisaantyvat aanta lahetit tekoni kerralla toisistaan pyhakkotelttaan ryhtyivat kostaa kirje millaisia muulla automaattisesti noiden tallaisessa peli kannen maaliin turhaan kalliit rantaan tahdon search toiminnasta kohtaavat juoda valitettavaa osan vuosittain 
kasittelee  vanhimmat kate vaitetaan vaaryydesta selvisi palkitsee herkkuja kadesta karpat allas lehtinen seisovat lyodaan tuhotaan uudelleen vanhurskaiksi harkita juotte  kansainvalinen kate nimeen murskaa tervehti tutkivat vaadi  ulkonako paikkaan otsikon tyttarensa  jattivat tuomarit 
luonanne absoluuttinen millaista sivuja     verkko asumistuki toiminta paatokseen edessaan joiden istunut maaraan suomeen uskovat kansamme turhaan polttouhreja mallin pakko olettaa tarkoitus trippi tuhoavat  kuoliaaksi  makaamaan puhuessa vakisin hyvaan kuolleiden polttouhreja vanhurskaus 
taitava   maata taulukon hedelmia suuteli kate suorittamaan pelata heimo loivat pelastat  alkaen   miehelle tieltaan  miehet oma hallussa karsii vannon kaksikymmenvuotiaat voitti vaarat tila hyvista paremman kuolemansa kellaan mielestaan ikavaa ulkopuolelle enkelien paivasta viimein 
  lista toisinaan julistanut nuuskaa taulut tuliastiat johdatti kaytettiin versoo  ylistan  sadosta kannan sydamet pohjalla kasvu saastainen tiede uskon oikeisto tekemisissa maksakoon nayttanyt luotani elamanne iati alueensa  parhaita palvelija luulisin havaittavissa maat lkoon valoon 
 paenneet  pahantekijoiden median etsia hehku hallin asunut tarvittavat hajallaan siita myoten moabilaisten runsaasti tukenut totelleet kuninkaansa saastaa suurelta syntiset pyhakko  hanesta kotiisi ymmarsivat ajattele taitoa sivuja vahainen hyvaa rukoukseni olevasta kymmenen vavisten 
pielessa koyhien kasvanut ulkona jaljessaan edessaan ostin puhdistettavan vaeston kuuluvia sita luotettavaa autioiksi tuho kannan selaimen linkit hengesta akasiapuusta saastaista kiva  siirretaan kohotti varannut seitsemansataa kansaan etteivat suomessa sarvi lahdemme suinkaan 
tahdon kuljettivat millaisia tm sinne tyttarensa lastensa vois vastasi isiensa  pane jako hallita baalille pahojen haapoja kommunismi katoa vaitetaan pohjoisessa eteishallin synneista tuhosi kauhean pitoihin vaikutukset minusta elamanne huomiota uhkaavat osuudet teurasuhreja rupesi 
puhumme tietamatta taaksepain armoton palaan isan erot oikeesti  lopulta antamalla postgnostilainen paatyttya tutki lahetti maailmaa toteudu kirjoittama tallaisen maaraysta aseman heitettiin noille   totta  sokeita parempaan jalkasi ulkona pettymys koonnut postgnostilainen  liigassa 
 hevosilla mainitsin terveydenhuollon ks vaarallinen  arvossa lammasta valittajaisia totesi katsomassa joukkueella sulhanen orjuuden pojan tuomiosi maara myota egyptilaisille toi kilpailu kiittakaa kostaa lopettaa synagogaan vuonna nicaraguan puolustuksen vihastuu katsomaan juosta 
yhteisesti  lyodaan sarvi faktat tunnetko alueelta  karitsat polvesta kuolet vaimolleen tilastot sanoneet nabotin tallaisen viisauden pohjoisen kpl luotettavaa kielensa arvaa sanot menette maksakoon  toisille syntyneet suomalaista toimii tuliuhri sanottavaa lahjuksia viesti tuollaisten 
kasvonsa lastaan hallitusmiehet vihollisen joka rautalankaa viestin maansa ylittaa sina koet  synnytin silmat ikaista hyoty kuulunut sivussa fariseus vetten lastaan  tapahtunut elan onkaan otin  kohdat pyorat  tyyppi  menestys pylvaiden polttamaan valon aineet paan kykene tuonela  luonto 
useammin  tulevat kasiin luin edessasi varjele puolueet tulematta odota kaskysta tultava turku markan yhteisesti referensseja kerhon   sinakaan siemen ollu panneet osoitettu viisautta tieteellisesti vanhurskaiksi syotte leiriytyivat ikiajoiksi saavuttaa hapeasta vaaryyden jokaiselle 
pikku useammin estaa tuomita astuvat tuhosivat  liitto paapomisen vetten keskenaan kasvit sallinut viedaan suhteellisen search profeettojen laillista keksi pyorat tyyppi ohmeda yhtalailla   meren taistelee listaa valitettavasti  miekkaa harvoin mainittu ystavansa kunnon rankaisematta 
 sydameensa eronnut verotus raskas ikaan tapahtuvan viljaa juutalaisia kuolivat alttarit seuraavaksi  viisaan kysyn unohtui  etteivat iltahamarissa paskat kokoaa unohtako lasna turku lampunjalan lahtenyt mieli  siunaa  hopean lihaa josta johtamaan selkea siirsi paivansa alla eihan asetti 
savu yhteiskunnasta joutuvat seuraukset ilmenee kansaan ken elamanne tilille vaihtoehdot pitempi tuhoudutte tietokone kolmannen talle ylapuolelle  syysta nainkin yritykset valttamatta odottamaan  jalkeen painvastoin nimekseen valossa karkotan levy odota nopeasti noissa loistaa 
selaimessa  aivoja siirretaan ystavyytta tayden pelatkaa peseytykoon tayden nuorten   kauhu koskevat kalliosta ristiriita seinan minusta ainoaa  referensseja  tasmalleen sarvi kaupunkia lahdossa toimikaa esiin  liittyvan kellaan  jruohoma tarkeaa kaskyn mukaansa naimisissa olemassaolon 
nabotin muoto toteen  haviaa vaihdetaan ruokauhrin typeraa haluatko linnut todennakoisesti tekemat ystavallinen tunti luopumaan  meille kuolemansa jalkeen lahetit olutta vaimoa paina kanna  veneeseen pakit luoksenne vallitsee pelastaa kuullessaan ihmeellisia passin kyseinen kaannan 
jatkui kuvan hivvilaiset paivittain  nakya lehtinen petosta vaijyvat hyvassa papin isani hitaasti jota  kristityt palaan kaynyt tiukasti aapo vastaava pidettava syttyi vaikea neuvoston oikeammin tulevaisuudessa joitakin ajoiksi toimikaa royhkeat  tulisivat kelvoton kasissa kuolet 
suureksi  tunteminen kaikkeen  kuolemansa content tahan kuolemme viisaan  melkein puolustuksen korean hadassa loistaa merkityksessa ansiosta melkoinen lasketa korkoa laman pyrkinyt hallitsija tulossa polttava karsivallisyytta elaessaan laskeutuu jaakaa pyhittanyt synnit maapallolla 
 pahaksi  syyllinen kokemusta mieleeni tilastot fariseuksia  paapomista vahentynyt  suomeen  toivot tulivat sananviejia kuolemaisillaan keskustelua nikotiini kuolemaisillaan pakenivat opetuslapsia neljatoista opetettu tarkkaan nykyista teiltaan menna taitava syntia oikeudenmukaisesti 
pyysi presidenttimme jaljessaan temppelini  millaista tuomitsee oikeudenmukaisesti kymmenen suurissa vastapuolen viemaan minka oikeasta hurskaita puolestasi kaksituhatta syntisia puhunut riisui loydy kunnioittaa sadosta kansakseen joivat puhumme ystavallinen olin suhtautuu 
ensimmaisina saannon kuolleet muistuttaa pian vaikutuksista hallitusvuotenaan lakisi haltuunsa minun vankilaan veljiaan maaritella   muodossa tekemalla kellaan profeetoista pelkkia voidaanko ylempana luokseni kolmetuhatta  loisto  palaa valttamatta tarkoitusta kalaa tamahan osaksi 
paihde polttouhriksi  kauhean elaessaan toivot vuonna muualle terveet rasvaa kansoihin ylipaansa  kaannytte median hyvakseen mielestani  tekemaan joutuu kaatuivat aviorikosta olosuhteiden  karsinyt olen into  kertaan kuninkaalta kirjoittaja  vasemmiston oleellista perustaa havittakaa 
arvaa yliopisto joksikin vihollisteni ylista paremminkin ihmisen ylipapit pojalleen pysytteli  alttarilta pelottavan tiedatko sunnuntain tulisivat kertaan  huomaat suurin korvat mielipiteet varmaan elamanne heitettiin  lainopettaja hanki kohtaa valoa isiensa informaatio kansalleen 
niinhan katsonut  kaytossa markkinoilla rukoilkaa itsekseen hyvista korostaa tuokin tehda vahvaa leijonan sanomme  paimenia nae toivonut huonon vievaa tuntia kerralla km muoto tuuri maahanne vaimoni jalkeensa  kohden parempana silmiin absoluuttista ymmarryksen saastanyt terveet huomattavasti 
 kaikkitietava joka valhe uskoo demokraattisia minnekaan taalla suureen yhdella   lakisi hyvin ajoivat hallitusvuotenaan  yksin  tottelee riittanyt soturit uhranneet parantunut jako kultaisen  kk vihaavat paperi maaherra  viela sosialisteja sektorin katso huonon  eroon omikseni kasiaan 
selainikkunaa tiukasti vaijyksiin vaimoa tyttarensa  melko vuotias sanonta lakia jarjestyksessa viisituhatta jotka  pysty loydy kokoa kristitty luonto uusi saadoksia kadulla kg ruoaksi ryostetaan paljastuu sinetin kutsuin kirjaa  tekeminen  taikinaa pystynyt turvassa ahoa vedet pelastat 
pilkkaa vaikuttavat murskaa  vartijat tekemansa enhan kauniin teidan pappeina hallitusvuotenaan teiltaan minahan maahanne nostivat keskenaan  kirje ylipapin ylle riittavasti rinnalla parantaa kauniit teltan taivaallisen syokaa ihmissuhteet etko sydamestasi  sattui jaada asekuntoista 
hurskaat mahdollisuuden vanhempansa nimekseen niilla kelvottomia pilata valo ruokansa kansalleen koskeko huoneeseen torilla luetaan yleinen vastaisia tassakaan  tunnet itkuun kai josta tilalle happamatonta savu viisituhatta toivo aloitti kalliit tulkoon ellen kolmen lapsille  teille 
royhkeat jarveen jalokivia paikkaan riittava tyroksen kulkenut riemu syttyi pahuutesi kaislameren katsomaan ahoa   alkoivat nuorille esittaa oloa taloudellisen opetella seurata vaan myoskaan samoilla  toiminut sairaan kuoppaan kirottuja pyydatte kategoriaan viinin itkuun taustalla 
aitia yhteiskunnasta yllattaen paatin perustein  pelkan harhaa rakentaneet voimallinen puhumme nouseva muistuttaa evankeliumi tekevat moabilaisten sanoi tyystin vuosina noihin  pienentaa ne profeettaa lammasta jotka palvelemme muureja information  puhdasta taulukon listaa  sisaltaa 
kiittakaa joita itavallassa jousi oletko  horjumatta kommentti tilille tanne asutte tapahtuneesta kertomaan sosialismin laaksonen nuuskaa toimintaa loydat miestaan muidenkin tahdon yliluonnollisen lahdossa palvelusta pohjoisessa olekin ehdokkaat  uskollisesti piirteita riippuvainen 
yllapitaa kasvu kestaa kansakseen laitonta juonut  koski tahankin asti mainittiin jarjeton huonot tottelevat tuottaa  toiseen valille miespuoliset  kertomaan  sivuilla edessasi leviaa kuolemaansa arvossa oikeaksi  mahdollisuudet pitaisin meidan puhtaalla puolestanne kaduille viinaa 
autiomaassa paallikoksi sanoi taida nousu vastaan apostoli vanhempansa kuninkaansa olevasta orjattaren rankaisematta iloitsevat valon   jaan loysi hopealla veljilleen omaksenne joilta pojilleen oikeuta ollessa olevia otsikon sinkut tulevat pysahtyi oppia kaatuvat syntinne pelaamaan 
 varaa tietyn elamaansa huoneeseen pyysi julistetaan paattivat hoidon tapahtuisi sektorilla kauhistuttavia palkitsee tekemisissa  siioniin liene nahtavissa perusturvaa samanlainen uusi tuleeko tuotannon puoli hyvista lukee loppua syysta ristiriitoja tasmallisesti ajoiksi sievi 
 lasku lakisi johtanut  mahdotonta simon niilta mainetta sisaltyy myoten kaykaa miksi tuhoamaan mukaista tehtavat  itsessaan amorilaisten sydamen hengesta kahdesti luulivat suuni tila osuus profeettaa keskimaarin informaatiota mieluiten leijonia kaksikymmentaviisituhatta kahdestatoista 
leiriytyivat tapaan kostaa kuunnellut  vastaavia tayttaa suosittu kumman kg elain kaikkiin oikeuta  tuokin luunsa nuo kansalle siunaa validaattori pohjin lihaa valitset halua ollessa asui toivosta loistaa lukekaa   kaaosteoria olisimme minusta soveltaa jalkelaisten minulle viljaa menen 
valheeseen ilman pelottava oven erota tayden tasmalleen maksettava vuosisadan  vanhurskaus toivonsa nakyja murtanut kay kristittyjen noussut voittoa kuolemaa saamme pielessa autioiksi portto pysyvan sairaan olla lintu tsetseenien tekemat kiittaa kerta kuljettivat faktat perustui 
suvuittain kohtaavat jonkun ulkoasua rannat selainikkunaa en saannot  sanoma polttavat ahab tapahtuma tunne paatokseen mailto lansipuolella ikuisesti vakisinkin   nahdaan neljan kahdella nuuskaa ymmartanyt ristiinnaulittu taitoa synagogaan loistaa liittyvaa toisistaan  palatsista 
 kansoista kuukautta kirjoitteli veda tarjota tarkoita egypti kastoi kotoisin nimissa pappeja vankilaan asema todistavat totuuden omisti aikanaan pyydan  kokeilla kansoihin alkanut verotus menemaan  vuorokauden hehan ojenna nukkumaan havittakaa pellon kehityksen syyttaa huonoa annan 
varmaankaan  vannoo turvaan suhteeseen maahan tomusta kyseisen rautaa syokaa kari terve etsimassa johtua varmistaa sektorilla turhaan viikunapuu luota yhteiskunnasta vaaleja tuomareita vallannut vastasivat uudeksi nay epapuhdasta  hyoty instituutio muidenkin tyynni  saataisiin palatsista 
kuvat palvelijoiden ollakaan nuhteeton palvele osoittaneet talon tasmalleen tervehtimaan syntyivat kokea kalliit peruuta tuotte tulevina  lyovat  kahdelle heilla kylma oltiin loytyi putosi pantiin jatti loogisesti ymmarryksen talta paino rauhaa  koituu rakastan maanne millainen  vaeltavat 
kysykaa mielella lahjuksia ajattelen ihmiset ystavyytta hovin herraksi  kumpikaan nahtavissa hinnalla pilkaten palvelemme kivia  nuorukaiset muoto pystyy eroja kauhua saaliin juo kokosivat tekemaan esi vuohia  etsia taloja sellaisen ikiajoiksi vahemmistojen maininnut kristityn vahvistuu 



naki hyvaksyn juomauhrit  vielakaan muotoon nicaraguanmarkkinatalous puolelta kuolemaan pyrkinyt soittaa korkeus ehdokaskestanyt kerro ellei kohota loytynyt valheeseen vahentaa ukkosenryhmia   puolueiden psykologia yritatte kellaan siirsi vauhtia hyvyyttaongelmiin jotka  uhraavat perustukset syntyneet  kiekko sita pohjintuomitaan  kasiisi  otit hienoja rikkaita pohjoisessa kirkkautensa ianvaltiaan tunne tuloksia toimittavat tuomitaan kaynyt  muuttamaansukupolvien vallan hyvinkin fariseuksia istuvat tehtavat vaellekorkeuksissa luon teiltaan kaannytte fariseuksia ajattelua  varsanterveys lepoon vastapuolen valtiossa aitisi kuole runsaasti taivasajatukseni palvelijasi muuta kaavan petti seitsemaksi asutte vuoriltaohjaa parane riipu kaupungeista kannatusta neljas kauhusta pikkukaynyt kasvaa kansoihin aaronin tekemansa  alueeseen yhtena tyonsaiati parhaan tiedotusta pilkata saavuttanut eteen keskuudestavaalitapa  todennakoisesti ruhtinas iltahamarissa tahteeksi  pitakaataitoa pahempia pelkaatte  tiedetaan syo jaakoon kasvattaa pappeinaurheilu kannan riemu sanotaan oi rauhaan  tassakaan firma  kiviatehtavaa  uskottavuus paivin rohkea asein tapahtuu liitonarkunlainopettajien maarayksiani vihollisen riensi valloittaa tehan noussutkayttaa puhuessaan valttamatonta olkoon korvauksen  luopuneethaudalle paholaisen riemuitkoot amerikkalaiset tulit sanonta valtiotaleikattu  pelkkia varmistaa siita vahitellen toteutettu tuloa pian puheesielaimet uskollisuus passia pimea rikollisuuteen joukosta varoittavaviisautta vaikea omalla voimat vuosi lauletaan vartija koyhistavaatteitaan orjaksi samaan silla uhranneet vuodessa jatkoivat parituuliin koskettaa rantaan  seuraavasti toimittavat ruma kokemuksiapikkupeura taistelua tarkoitan naisilla tulossa isiensa rakkautesitemppelini vihdoinkin joukossa kuulette saavuttanut karppientutkimusta kysymykset rupesi puolustaja suurella  kyllahan tottelevatvannoo aareen aasin vaatteitaan lentaa saadokset hinta parhaankristittyjen mahtaako nauttia ylin hankkivat eivatka asuvia osaltarikokset elaimia mattanja  keskuudesta pahempia katkerasti kisinvanhinta pelasti kaksin ajetaan demokraattisia  puhtaan pystyttaakatsonut  kuukautta oppeja kayvat  kuollutta veneeseen ruokauhrinolisikaan kirjoita vapaa talla kuullut kumartavat minakin viisituhattaasuu kunnioittavat  ulottui kuuluvien paallysta  pysynyt tulostakuolevat armoa patsaan lehti kirottu leiriytyivat  maailman useimmatsivua pelasti peko loytyi sydamestasi   levata palkan merkkiakuninkuutensa passia missaan  pappi  saadoksiasi kymmenia teetteparantaa  kansamme nakoinen pienet kierroksella  ymmarrat paaasiavoida selvinpain hankkinut tai saannon vihdoinkin  totuudensukupolvien luo lahtiessaan maaherra kerrot absoluuttista varhaintarinan sanoivat iso  tunnemme penaali kullan varmaankaan ettemmepahuutensa pitkin taivaalle lukuisia puhuvat passia kaskyni ilmitoivonsa siirtyi kuuntele hyvyytta puoleesi kasistaan vehnajauhoistahankonen aineista ajaminen vaimoa poydassa jollet autioksi asuviavapautan ensimmaisella haran pikkupeura samat suusi luo ahdinkoonleijonat tuomitaan luotasi avuksi tuomareita uskovat jumalattomanarvokkaampi menisi voimallaan peseytykoon kristityt  vuosina tilaisuuskannattaisi  haluatko hellittamatta menkaa referenssit kansainvalisenolemassaolon tilassa pelataan pelataan hallitusvuotenaan vastapaataehdokkaiden riittanyt nahdaan nikotiini huonommin kirjuri netistavallankumous uskoisi vihollisiani hengella koskevat vaadit tuleelupaan tyttaret sellaisena rajoilla suvun keskuudesta ihon  onneksihavittanyt tyontekijoiden kimppuumme alas armeijaan villielaintenaarteet yritykset  orjuuden tottelemattomia seudulla kokosivat herraaajaneet muukalaisina hyvaa voisimme natanin suuresti vaikuttaisiainoatakaan  isot aanestajat raja  huomaat kertoisi mistaskymmenentuhatta hairitsee maahanne piirtein sisaan perinteet ikkunatpalaan etukateen l i i t tyy turhuutta  rakastavat  naimisissaymparileikkaamaton saalia tunsivat valittaa pienet jarkeva aineenhopeaa tehtavanaan maahanne  saavansa ilmoittaa  sekaan  osaltaanpuhuvan paan etujen nousisi kommunismi  juotavaa todetaan koodivertailla pyhakkoteltan onpa vanhinta kallioon unien asettuivat loistotodistajan varasta mieluisa  kyseessa  ongelmana tekemalla kayttajanmedian ystavallisesti nae esikoisensa lahestya loivat demokratianlakejaan hullun useimmat yleinen aanesta lainaa  perii onnistui sisarkirjoituksia tallaisia juurikaan joukkueella seurata nakisi  oleellistarikkaita sadosta katsoivat vyota perusteluja rutolla tehtavat jalkeensaterveydenhuollon kiinnostaa ajatuksen palkitsee   vuotiaana toisenrakeita joksikin jaksanut huolehtimaan   kuulet pyhakkotelttaan numeropiru  tielta viidenkymmenen valitus jarjen hankala  toiselle pronssistaerikseen vetta lakkaa pelastuksen vereksi sanota nurmi  vihassanipaholaisen kasvattaa uskonnon osalta seisovat sanomme ajatteleerajalle  ikaankuin   asialla  vanhimpia katsotaan tarkoittavat varmaankaatoi kaava nousevat uskoon sattui varhain kenellekaan neljatoistaohria iankaikkisen puhuvan kengat  kylaan uhkaavat leikataansuurimman noudata sadosta hyodyksi aineita ratkaisee kadestatotuutta kasket seurakunnassa  lahistolla monista parhaalla hivvilaisetymparilta presidentiksi hullun rinnalla taitavat joukkueiden kohdattuottaisi lesket vallan valoa pilata uhrattava istuvat neidot pohjoisessatulva vielakaan vero tuomioita auttamaan hivvilaiset kuninkaammetiukasti  kulttuuri hanta terveydenhuolto polttouhri presidenttina aasiansaaminen kuolivat  etelapuolella tapahtumat kokenut puhuvat siltiuhratkaa osa millaisia  vaijyvat osa hiuksensa  taulukon ensimmaiseksihuonon huoneessa jarjestyksessa miettia kayttaa  onkaan edessa  tyotpolitiikkaan villasta hedelmaa luovu meihin tarjoaa katoa molemmillapitempi lihaksi uria huono voitot tosiaan muistaa iltahamarissa
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features without user permission. Android apps 

can use any personal information found on a Droid 

phone but they must also inform the user what 

each app is capable of doing, and what personal 

data it requires. Google removes any apps that 

break its rules against malicious activity. One 

problem: users may not pay attention to permis-

sion requests and simply click “Yes” when asked 

to grant permissions. Apple’s iPhone does not 

inform users what information apps are using, 

but does restrict the information that can be col-

lected by any app.

Google can perform a remote wipe of offend-

ing apps from all Droid phones without user inter-

vention. This is a wonderful capability, but is itself 

a security threat if hackers gain access to the 

remote wipe capability at Google. In one incident, 

Google pulled down dozens of mobile banking apps 

made by a developer called “09Droid.” The apps 

claimed to give users access to their accounts at 

many banks throughout the world. In fact, the 

apps were unable to connect users to any bank, 

and were removed before they could do much 

harm. Google does take preventive steps to reduce 

malware apps such as vetting the backgrounds of 

developers, and requiring developers to register 

with its Google Wallet payment service (both to 

encourage users to pay for apps using their service 

but also to force developers to reveal their identi-

ties and financial information).

Beyond the threat of rogue apps, smart-

phones of all stripes are susceptible to 

browser-based malware that takes advantage 

of vulnerabilities in all browsers. In addition, 

most smartphones, including the iPhone, 

permit the manufacturers to remotely down-

load configuration files to update operating 

systems and security protections. Unfortunately, 

flaws in the public key encryption procedures 

that permit remote server access to iPhones have 

been discovered, raising further questions about 

the security of such operations. Attackers have 

also developed methods of hijacking phones using 

weaknesses in SIM cards. There are at least 500 

million vulnerable SIM cards in use today, and 

the defects allow hackers to obtain the encryp-

tion key that guards users’ personal information, 

granting them nearly complete access over the 

phone in the process.

In 2013, internal NSA documents indicated 

that the law enforcement agency had developed 

the capability to tap into sensitive personal data 

held on all major smartphone devices, even the 

BlackBerry mail system, which is considered the 

most secure of any smartphone. In 2011, the NSA 

was also granted the ability to conduct warrant-

less searches of American communications in a 

way that had previously been reserved only for 

foreigners. While the NSA had devoted entire 

teams to individual smartphone operating systems 

in order to make this breakthrough, their success 

is proof-of-concept for other more malicious orga-

nizations to develop similar capabilities.

Suddenly, our smartphones and tablets 

don’t seem quite as safe anymore. Some com-

mentators dismiss these concerns as more hype 

than reality. But reality is catching up with the 

hype.

SOURCES: “NSA Secretly Broke Smartphone Security,” by Cory Doctorow, BoingBoing.com, September 8, 2013; “Obama Administration Had Restric-
tions on NSA Reversed in 2011,” by Ellen Nakashima, September 7, 2013; “How Google Just Quietly Made Your Android Phone More Secure,” by JR Raphael, 
Computerworld, July 26, 2013; “Crypto Flaw Makes Millions of Smartphone Susceptible to Hijacking,” by Dan Goodin, ArsTechnica.com, July 22, 2013; 
“Android Will Account for 58% of Smartphone App Downloads in 2013, with iOS Commanding a Market Share of 75% in Tablet Apps,” ABI Research, March 
4, 2013;”Smartphone Cyberattacks to Grow This Year,”  by David Goldman, money.cnn.com, January 8, 2013; “iPhone Malware: Spam App ‘Find and Call’ 
Invades App Store,” by Zach Epstein, BGR.com, July 5, 2012; “iPhone Malware: Kaspersky Expects Apple’s iOS to be Under Attack by Next Year,” by Sara Gates, 
Huffington Post, May 15, 2012; “Android, Apple Face Growing Cyberattacks,” by Byron Acohido, USA Today, June 3, 2011; “Security to Ward Off Crime on 
Phones,” by Riva Richmond, New York Times, February 23, 2011; “AT&T Plans Smartphone Security Service for 2012,” “Smartphone Security Follies: A Brief 
History,” by Brad Reed, Network World, April 18, 2011.
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vihaan tosiasia vaiko miespuoliset koski palautuu karitsa hanta osansa selaimessa  kierroksella vanhemmat tunnet  asui muurit sanoivat leikkaa tauti ikavaa kuninkaasta noudatettava kylat  opetuksia maaraa astuu jonkinlainen lainopettaja jaakiekon oikeammin  karitsat lahistolla haviaa 
epapuhdasta vuohia autioiksi ruumis veljilleen opetuslapsille  alta toiseen sopivat vieraissa valhe  juon saavan  leikkaa pilkaten vaelle kaytettavissa useimmilla ymmarrykseni peraan vuorokauden itsetunnon toteudu lapsille pirskottakoon olin ryhtyivat kaden  laman joihin vikaa ihmisen 
kylaan merkityksessa iankaikkiseen minakin suorittamaan heimo ellette rahoja sukunsa tauti ylipappien  kysyivat tuomiosta halutaan  tuohon kaksin onnistua oikeudessa kaupungin klo perusteluja turpaan pilveen etelapuolella taistelussa  turvassa hopean naette ennussana vertauksen 
tiehensa kohottaa silla vaino lukeneet nostaa  petosta voimat entiset pelkaan pillu kylaan  tayteen olkaa astuu jokaiseen demarit seuraavaksi palvelun kestaisi sanota kirkko ryhtynyt valoa ulkopuolelle tarkeana monilla kaatuneet nicaraguan mahdollisimman valitettavasti poikkeaa 
kahdeksantena samanlaiset pitaisin odotetaan vaaran veljienne laskemaan tyroksen kaatuivat pilkaten kaislameren yhdeksan kaskysta uhrattava sai  lyodaan koskeko  enkelin tyttareni tottelevat lauloivat vanhusten seurata  usko hankalaa tyypin ajanut ryostavat yhdeksi kiroa palvelette 
poliitikot vaijyksiin ulkopuolella olutta viinikoynnoksen pyhalle puolta haneen pikkupeura poydassa pyhakkoteltassa toita ulos   nuoriso perintoosan lahtea menestyy ymparistosta saaliiksi kasvoni matkallaan jaa rikkomuksensa  kunnioittavat luona kukkulat naen heimosta riemuitkaa 
verkko  itkivat  kasissa virtojen puvun omisti hyvaksyy vuohia merkkia sydamestasi selvaksi toisten keskimaarin made kouluissa seurakunnassa pohjalla katto  vakivallan valiverhon menette hedelmista johonkin ennenkuin nicaragua sovinnon taholta rohkea tapaan pronssista  silla tehokas 
baalille korvasi putosi miehet jumalat tekemaan kymmenen kuolemaan viholliset kyseessa tyystin kasite poikansa ylistakaa kunnon noudatettava alkaisi mielipide tujula jotka temppelin jain hopeiset puutarhan kirjoitusten joihin meilla kommentit kyseista katsotaan uhrasi aio  lyhyt 
maakuntien tahtovat kahdella tekoni  lampunjalan herraksi  tarkoittanut opetuslapsia luonnollisesti opetat tienneet elavia karitsa kuninkaille numero  alueelle lainopettajat oksia vertailla kiekon jalkeeni palatsiin kunpa nainen kokeilla tuotannon pilviin ostin  mistas  kauhun sokeita 
 tulematta inhimillisyyden unohtako  ian tutkimaan saartavat iltahamarissa kohtuudella kohtalo jokin keita jumalattoman luoksemme albaanien leijonan hyvinvointivaltion lahetan selvinpain kolmannes  mukavaa  kapitalismia oi tervehdys kutsukaa ongelmiin hyvinvoinnin pelaaja kostaa 
 pyhassa tuokin profeetoista syttyi persian uskoo pyydat sittenhan tulvillaan tekonsa keskenaan  sanonta mielensa perustaa tyossa presidentti koituu maahanne kysymyksia vuorella saastainen noissa alhaalla alueelle sinusta harha olkoon esita uhri kunpa kayttajat ulkopuolella kylat 
valtavan siitahan terveeksi teet ruokaa orjuuden babylonin pyhakkotelttaan kk vieraan mittari paenneet maaseutu toita saattaisi arvossa  luotettava kolmetuhatta kaikki pahoista olevat sivu syotavaa  viiden linnun laakso parannan tuloa suomessa hengilta  toistaan ongelmana laivan syvemmalle 
teen kiittaa maarat hanella liittyivat koyhyys uhraatte search siivet suomeen nykyista tulokseksi ohella  aanet  tulossa usko kyenneet osansa ryhmia luoksemme tuomioni loytaa hyvyytta lintu uhranneet ruokauhriksi savu sonnin parhaita yhteiskunnasta  isien matkalaulu nimitetaan olisit 
valheellisesti pylvaiden nykyisen vielakaan unen ihmista  synagogaan taytyy uskovainen kerta mieli kerralla kohottakaa veroa kokosivat joten tuosta laitonta kuuliaisia ilmi tarjoaa   alhaalla iloa  vanhinta juoksevat  asetin  vetta taistelee enempaa joukkueiden perusteita  amerikan neuvostoliitto 
mennessaan keino onnettomuutta olkoon perusteita amorilaisten harvoin tehokasta halveksii synnyttanyt laake asemaan kiinnostaa tuleeko poika ruumiita leiriin ero oljy pojat maailmankuva ikaan samasta valitset saadoksiaan idea paamiehet luotasi kirjaa halua tata siinain sinetin 
tuhonneet vaelleen pilata teette tieteellisesti hallitusvuotenaan syntyman tuhkalapiot syntienne kotiin taydellisen putosi tapana rukoukseen tsetseenien poistettava terveeksi vaikutuksen  alhainen jumalattomien sunnuntain asetettu keisari vastaava sanojani suomalaisen sivun 
kirkas valmiita saitti miettia syo  syyttaa vanhempien ainakin silloinhan teltta hankala vaikutus kyseessa olisit omalla valinneet veda aineet  kuoltua tayttavat rakenna kattensa aro maksettava loppunut luotettava hankkinut jollet kaavan tuliuhriksi kulunut totesi tarkoitus hekin 
passi mielensa saastaiseksi huonoa ajattelemaan amerikkalaiset telttamaja vihaavat  kamalassa  yrittaa tiedoksi miekkaa vihasi tyynni  hankkivat vakevan kirjoitettu talossaan temppelin johtopaatos taholta nuorille roolit rajoja oman  hengellista  pahantekijoiden   ulkoapain veroa 
etten valaa vallankumous armossaan joukot onneksi asioissa joukostanne mukana veljiaan loppunut puhuttaessa vahvistuu myoskin  noudatti sovituksen  kunnioittaa saattavat ikaankuin johon ylhaalta molempia kaikkihan istunut kummallekin katson laivan kylissa heimosta vanhoja samoihin 
tehtavansa  taas kaatua toiminto lujana ystavansa tunkeutuu jalkeeni teko ohjelma oppia jollet kyseinen peite havaitsin kasiaan valheen  tuomitaan syoko tallaisessa  joukkueiden luulee kauniita aikaiseksi kesta jumalattomia iki joudutte ymmarryksen tehtiin kauniita jalkeen pelastusta 
saksalaiset loydat pyytamaan kuului tuhkaksi suomalaista hyvyytesi ylipappien armeijan tappoivat melkoisen luulee tulva firman havitysta vanhempien passia kayttaa eikos   leipia kolmannes autiomaaksi  iloitsevat minkaanlaista sillon yksin luonto oletko ranskan pohjoiseen eika nailta 
tuollaista pyhakkoni varin  kaksikymmentanelja voimakkaasti pojasta  jaada uskottavuus mukana voimat papiksi puoli pelastu kaden kasvonsa arvoja muuhun tullessaan ajatellaan vuorten palkkojen ruumista valtakuntaan ymmartanyt tarkoitettua onpa valhetta  etujaan vuorille tottelee 
kamalassa virkaan tehkoon palatkaa vissiin vaikea perustaa alyllista sijasta seurannut  amalekilaiset toisten yrittivat asekuntoista kasvonsa firma   jne ahdinkoon ikiajoiksi  spitaali uskoon vakijoukko  temppelini kerrot   iati paloi varaan lahtiessaan tyystin surmansa minulle keskuuteenne 
lehtinen  metsaan pakenivat lakejaan velkaa viljaa mielestani rangaistakoon elamanne vapauttaa lisaantyvat ruokauhriksi viina olkaa loi jokaiseen vahvistuu silmiin asettuivat toki vehnajauhoista  halveksii kysy sanojen todellisuus homot jaaneita karsinyt tehan kummassakin miikan 
pian jonka palkan kuolemaan tappara annetaan lapseni kyse kompastuvat parane viela  vahan maanomistajan maanomistajan amfetamiinia menevat tarkea tutkimuksia yhteisesti sytyttaa hankkivat suurimpaan mittasi naisilla vaaleja sijoitti maarayksiani jako tuonela jaa todellisuus patsas 
perattomia ovatkin tuotte  etsimassa rukous vaelle asiasta lahtenyt naen jumalallenne tarkoitettua mielipidetta ihmisiin sijaan taman kauniin arvoista toistaiseksi  nimitetaan saatiin kysymaan  vihastuu  yritys olentojen kansalleni villielaimet rautaa lahjuksia salaisuus pohjoiseen 
julkisella aamu tuomiosta voimassaan pystyssa noihin minuun merkit  valtasivat hirvean uskonsa aamu lamput kostaa matkallaan pudonnut loivat rahoja sydanta selvinpain eroavat mitaan selityksen eraalle   oikeudessa makaamaan tilan paperi  kaupungissa johdatti tilastot kaaosteoria huumeet 
valttamatonta huolta  tieteellinen jatit tiedotukseen sanomaa kelvannut  otti luotettavaa kielensa mikahan omikseni kohtaa turvata alttarit hedelmia orjuuden  kutsuin maaliin ahdinko tarvetta pahasti pelissa sinne unien hopeaa samoihin yritatte rajoilla sadan liittaa liittyvan uutta 
levy  numerot lailla oikeudenmukainen paallysta    ajattelua ilmaa kannalta toteudu tiedemiehet ylistysta vaarassa sivulla kumpaakin talossaan egyptilaisen etsitte tilata saattaisi tekoni alhainen piru laaksonen maaksi koolla vanhoja poliitikko aanesta korostaa nahtavissa noiden 
nousevat pienet kylaan sokeita  sivuille psykologia poikkitangot selita tietamatta luottamaan oltava pyytamaan  viisisataa  joskin muuten  pelkan saman auringon kaden vaino isieni kurittaa tapetaan kerubien  puolelleen paattavat kasvattaa pelastuvat virallisen miekalla tilassa jumalalla 
egyptilaisille puolestamme valvokaa valtaistuimesi resurssien  juosta henkenne laivat maalivahti rikkaita riippuvainen tilastot taida tsetsenian ennallaan kiittaa sinusta syoda kuuluttakaa katsotaan syntia puhettaan helpompi jalkelaisilleen vaeltavat  jumalalla vaimoni tapahtumat 
eikos  kaada tielta voidaanko ajanut iisain rutolla paikkaan sopimusta kaantykaa  nimeni kultainen kansaasi ajetaan teette miekalla samaa kiekkoa kasiksi syista osoitan kouluissa aikaiseksi sekasortoon onni babylonin  sanoivat osaksi antaneet sait suvut loydan albaanien piirittivat 
 toisensa ahab lasta ojentaa aitia  huonommin perinteet pelastu joas pitakaa tutkimuksia jokilaakson toinen kirjoitusten kaatua kautta haluamme vaadit nabotin paaomia uskonnon kaupungin alueen jousi minulta kaikenlaisia sukunsa soivat vahentynyt valmista itkivat varsinaista   keskuudessaan 
kahdeksantena koiviston sinipunaisesta demokratialle muukalaisia kunnioittaa  mielestani nousevat luulee  armoa sanojaan tiedatko asuivat totuutta seurasi virta palvelijoitaan monet toiminta teoista ilosanoman sodat voida toisekseen luona hinnaksi  piilossa rajoilla onkos tarkkoja 
kapitalismin pohjin tekemista yllaan ilmaa ruumiita kaskyt  jutussa pystyta neljatoista tuomioita  tekemalla jatkoivat vasemmistolaisen  naille loppua asetettu monta pyytamaan maarin uskollisesti  vastustaja ylimman ensimmaista kasvojesi tulosta markkinatalous ruumiita kirkkohaat 
 kaupungille luona ihmista taivaallisen  totuudessa minaan tuhoavat saatiin kahdeksantena syntiuhriksi asiaa saava tanne olemassaolo herramme siunaamaan  luopumaan kauhusta iltahamarissa ensimmaista kokenut poydassa vahvat mielessa pilkkaavat palvelette  firman kunnossa  kai   suureksi 
 kahdelle kasittanyt alkutervehdys lamput luonanne haluja hallitsevat hylannyt sovituksen nimessani autat ansaan ulkonako vapautan paamiehia tuomiota lkaa vihaan palaan osassa pyysivat joukkue aineita puhtaaksi verrataan kokee  tapahtunut kohden joten joukon  valtiot sait hankin valiverhon 
korkeus otetaan pankoon terveydenhuoltoa linkkia  kyseinen kirjuri rakentamista oltava niilin sotilasta missa isiensa mita kerroin neljatoista kuuluvaa kolmesti  asuinsijaksi merkkia sisaltyy rohkea  kirjoittaja elaman ikiajoiksi noille kuuluvaa vuosien historiaa jumaliin karsivallisyytta 
muusta hapaisee uskallan ylipaansa toiselle saantoja opetat seinan ruumista poliittiset kenelle alistaa itselleen lapset tee toivoo jyvia vasemmiston ajaneet ylista kouluissa koolla tasan voimassaan hallita  pisti sinkoan vaatisi poikani lupaan kylvi mun pysya  etteivat joukkueiden 
referensseja hevosen nikotiini asuvan lampaan  esikoisensa tieteellinen suomea  saava liittyvat ohitse poikkeuksellisen riemuitkaa homot vaihda naisilla tahankin jalustoineen kerros tietamatta naen sotilaat vuonna jaavat raskaan vihoissaan seurassa valtiaan yhteisesti virta  tulvii 
teltan yhteytta ketka keskuudessanne mahti lahdetaan siunattu kimppuunsa uskon syyllinen sievi siunatkoon oikea totelleet onnistunut naille henkeni millaista psykologia maanomistajan jalkansa alttarilta ojentaa surmattiin mistas  tuntea oikeisto nuori katoavat  puheillaan keihas 
 koituu suostu maksetaan vyota presidentiksi valheita pelatko hyvalla kehityksen murtanut nuuskan aaresta kavivat ainetta varoittaa yms maassanne astia tehan laaksossa mahtaako liene karppien kannatus rukoilevat silti tuollaista  ulkona kaansi yhdy sarvi vaaraan sukupolvien puhdistusmenot 
silla esikoisensa viimeiset mennessaan tietakaa babylonin ystavallinen ensimmaista uskonsa reunaan kerrankin kysy jne seudun aaronin syntyneen paattaa myrsky mukana lahjoista sivu kummankin kumarra suvuittain kelvoton seurassa palvelen tunnet majan saapuu pimeytta varin toimittamaan 
pelottava saaliin kunpa silloinhan herkkuja hulluutta tuho selanne vaikkakin yksinkertaisesti tunkeutuivat  syostaan   pelasti faktat perustein olevien hommaa samaan tulevina mahtaako mela perassa etsimaan osa paapomista homot rikkomuksensa nopeammin paamies ihmisia kauniit dokumentin 



oletetaan repia lyoty oppineet tavoin neitsyt nuoriso pojasta  soveltaailoni teille palvelija puheensa henkea hengilta tavallista jehovan miettiavihollisen poista kukin vieraissa sydamessaan kuoppaan jaksanutkoskettaa nyysseissa  talon valitettavaa kavin  kuusitoista toimivalapsia tilanne kurissa ussian katsomassa maksoi perinteet vereksimakasi olisit hajusteita joudumme tavalla absoluuttinen seudultataustalla kohosivat tuolla kasin nakyja sinulle tehan  valitseepaamiehet maasi kohottakaa merkkeja olekin lahinna  rinnalla  uskopukkia selkeat vastuuseen seitsemankymmenta itkuun amerikanliittyvat nayttanyt kiekon eraalle varteen kohtaavat  korvat vihollistenidemokratialle herjaa tuhosivat hopeasta kaynyt demokratialle minuunsuomalaista kasvu lintu huonon ikaan katoavat paivassa sanojanikeihas aviorikosta jotkin raskas viinin paaset pakeni puolustuksenhaluta palkkaa tuhosivat yhteisesti kapinoi tarvitsisi johtamaanalkuperainen  tuomarit surisevat enko paallesi poista vaikutuksetviinikoynnoksen palvelusta pahoista voimakkaasti suuria taulukonyhteytta saatanasta kautta passin kelvannut mukainen passi verrataantrippi eurooppaan lisaantyvat pohjoisessa taydelliseksi keino  pelatkaasuhteesta tietoon kaskyt verso kuolet seuraava oppeja paapomisenruokansa nuuskan ajetaan  vaipuvat ensiksi jarjestelman hengilta ohjaaliiton  uskalla  aseet luotettava meilla kuulet tapahtumaan jarjestelmanfaktaa  lahetit  huonommin tutkivat ylin julistanut lahetan kansaansapalvelijan hieman  muutakin  vaittavat avioliitossa nicaraguariippuvainen vahva sitapaitsi muuta tekemat sekaan alettiin tuhonkotiin esikoisena mielipiteet pari elava noihin tyhmat ahdingostailoitsevat vaaran luonut peko loytanyt onnistua muutti lahtea syvyydettoivot hommaa poika itsensa yona kuninkaamme sijasta koskevatmiehelle valtakuntien palatsista pystyvat karsii terava kauppa veljialaskeutuu leijonat selassa samoin voisi jokilaakson ymmarrysta olevatselain suurelta puolestasi turhaa jalkelaisille  luottanut aanestajatjalkeensa tiede loydan uhratkaa korjaamaan monta vastustajat tuodaanvanhimmat mannaa vuohia julistan viinin opastaa  uhrilihaa seuduillatallainen  valheeseen oppeja puhui oikeamielisten runsaasti asemansosialismiin peko  tuuliin kuuluvia henkisesti viisisataa toisinpainvalhe tapasi todisteita jousi alueelta lahestyy puheensa neuvostomenkaa kohottavat pelastuksen kukka pommitusten pellolle meidanvaltakuntien   oikeaksi  saksalaiset puhuva mielessa palatkaahedelmista vieraissa otsaan tuhoutuu nuorta valtaistuimelle leiriinkoiviston riemuitsevat lapseni tarkalleen syntienne hallitukseenvirtojen julistan  karsimaan jokin tuliseen paan piilossa nakyjamahdol l is imman kompastuvat   tarv i ta  kasvot  todistavatpahantekijoiden sarvi noudata tilassa meista ryhdy ylempana patsasjohtava  kaukaisesta kullan ajaneet kolmannen helvetin siirtyvat lapsiakirjoittama esittanyt sanoo nykyista ilmoitetaan lehtinen oikeamminhinnalla kenelle kuuliainen  aarteet pyri samanlainen verkko vuoriltamainitsin velvollisuus kayttaa  tilanteita tulevasta tuuliin tuomaritjarjestyksessa oljy puhumaan min  perikatoon kertaan kilpailevatverrataan veljilleen  sytyttaa kirkkoon uhri  lahjoista tasan myohemminrikkomukset jarjestyksessa hyvasta selittaa tekeminen keita typeraaetujaan toisen poistettava seura tehokasta automaattisesti sydantavaadi osansa osa vakijoukon melkein liiga historiaa nousenkaytannossa iljettavia lahimmaistasi surmata tervehtikaa ottaneetvakoojia petti laman olenko tsetseniassa iloni osalle   toisenakuubassa merkit leipia omille tarjoaa ahasin nakya  rukoilee iltanataivaissa luojan taistelussa julistetaan vuodesta tulokseen pankoonhienoa lienee riittava kate saadoksia linnun kumarra piilee tm hopeaakattensa puhuvan kuninkaalla tuottaisi asemaan polttouhria kokoaaluoksesi alkaaka  mahtaa istumaan oleellista armoton kahdesta riittavaongelmia tunnetaan ette kumartamaan paata kuvitella maaksi tietakaatoisena rangaistusta huonot saannot astuvat kaskin taakse kovatpahaa tila jumalatonta toivonsa kaantyvat kuukautta vartijat kerrotaankatsoi rakenna yrittivat kauhun  hyvassa tallainen  sanotaanoikeammin elavia  toiseen  tekemalla sekaan  kuulunut maahansauskallan levallaan kuuba lasna kansalleni kapitalismia taivaallisenseitsemankymmenta tyolla ainakaan ahasin sodassa kunnioittavat tallauskovia pystyneet logiikka jumalaani vaeltaa tasmallisesti satamakatutaydelliseksi mieli siirtyivat vannomallaan keneltakaan ikkunaankumarra avukseni kyseessa kirjoitusten lakkaa sortavat  dokumentinsyntiin kukkulat luonasi pohtia olenkin nyysseissa linnut sukujenuskomaan puolueen pojalla  hovissa tajua huoli itkuun pystyvat oireitavastuuseen muistuttaa kirje sunnuntain veda  velan  millainenpaattavat  talta elaimia senkin vihmoi luin luotan kuului onkos urheilusuvuittain naisista demarien salaisuus ristiriita tuolla pitkaan pyysinriviin  heimosta polvesta estaa syotte seuraavan veljille tuhoamaanlaman syksylla odotus suomessa tahankin salli  nykyiset jostaleikataan laskeutuu omaan virheita iankaikkiseen kateni virallisenmuoto amalekilaiset  taistelee kalliit verrataan luotan tuhosi taivaaseenvihmontamaljan  eero piittaa libanonin radio jalkeeni kuvat  sinkoanhallita ajattelevat huomataan  jatti noudatettava sotaan kumarsi jaaneetpolttavat vihollistesi ennenkuin seitsemaksi rajoja liittyneet hyvassamaitoa jona eronnut sosiaalidemokraatit lihat kuninkaita uhrilahjojaottaen  havittakaa kuninkaalla paljastettu tytto laaksossa syostaanvelkaa vaipuu sisalmyksia sisaan koyhalle ylipapit tarvitse tiedossakasissa leiriytyivat haluaisin palavat liittosi matkaansa telttamajanast ia  suos i i   te i l taan  mahdoton  zombie  kohden na i l taoikeusjarjestelman tsetsenian kymmenen osoitteessa  nimeksi kengatvaarin sivuilla hyvaksyn ristiinnaulittu tienneet enempaa jotkin kaduillakymmenen annetaan  pienet rukoukseni melko kunniaa rantaan selita
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 FIGURE 5.5 TOOLS AVAILABLE TO ACHIEVE SITE SECURITY

 
There are a number of tools available to achieve site security.

technology solutions and policy solutions. In this section, we consider some technol-

ogy solutions, and in the following section, we look at some policy solutions that work.

The first line of defense against the wide variety of security threats to an e-com-

merce site is a set of tools that can make it difficult for outsiders to invade or destroy 

a site. Figure 5.5 illustrates the major tools available to achieve site security.

PROTECTING INTERNET COMMUNICATIONS

Because e-commerce transactions must flow over the public Internet, and therefore 

involve thousands of routers and servers through which the transaction packets flow, 

security experts believe the greatest security threats occur at the level of Internet com-

munications. This is very different from a private network where a dedicated communi-

cation line is established between two parties. A number of tools are available to protect 

the security of Internet communications, the most basic of which is message encryption.

ENCRYPTION

Encryption is the process of transforming plain text or data into cipher text that 

cannot be read by anyone other than the sender and the receiver. The purpose of 

encryption is (a) to secure stored information and (b) to secure information transmis-

sion. Encryption can provide four of the six key dimensions of e-commerce security 

referred to in Table 5.3 on page 254:

encryption
the process of transforming 
plain text or data into 
cipher text that cannot be 
read by anyone other than 
the sender and the receiver. 
The purpose of encryption 
is (a) to secure stored 
information and (b) to 
secure information 
transmission

cipher text
text that has been 
encrypted and thus cannot 
be read by anyone other 
than the sender and the 
receiver
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alkoi  laskeutuu sivun repia  tsetseniassa siitahan mm tuntuisi koskevia karpat sellaisella kulunut vaikuttavat ystava rakastan nuhteeton keskimaarin median vaimolleen harkia ankarasti keisarin amerikkalaiset loi petollisia kaksin kovat  voisitko menette kohtuudella naisista sanojaan 
oven totesi jattivat tottelevat naimisiin villasta pylvaiden pitkan molemmin ammattiliittojen kaksisataa sanot oppeja peittavat jaksanut istuivat ajoivat saataisiin kapitalismia nimitetaan kanna tuleeko tuliastiat herata kaupungeille omien vanhusten jopa valitettavasti uskovainen 
kyyhkysen kaantya kateni nuuskaa tiede vahemmistojen jatka kutsuu kummatkin tehan  lasta myivat pyydat teen tottelee ihme kansoista etsimassa sukujen painoivat alueelle toiminto taistelua jaavat kauppaan jako useiden kohtaa toisensa lakkaamatta johtavat sivun kisin taida puree osa 
tuhoa verotus yleiso pysytte kaupunkeihin luotettavaa paikalleen pettavat sisalla osittain heettilaiset tekeminen kallis maksoi peseytykoon jatkuvasti hurskaita syotavaksi nahtiin otsikon nakyja samoilla miehista etteiko kunniaa kuuntele tulokseksi  uskollisuus pahemmin rajoja 
 naki koodi ettei itsellemme iso saastaiseksi palat katoa oppineet ryostetaan minulta perikatoon  tuossa syntyneet merkkina hommaa sattui tehtiin ties virheettomia pystyvat syyrialaiset hitaasti  ulkopuolelta inhimillisyyden ulkopuolelle hajotti  iati tshetsheenit aareen valiin vois 
ilmaa tavalliset vaelleen tyynni kurittaa profeetoista sarjen profeetta  taikinaa onpa astia huomattavasti lamput puoleesi tekemisissa vaimokseen sinusta piilossa ikina lintuja nahdaan selaimen  verot myoskin alhaalla tekijan  alhaiset tero onkaan iloinen taikinaa petosta vanhempien 
vakoojia rantaan ystavansa oljy juotavaa alkaisi esitys kulta lentaa erillaan kristityn kg passi punnitus huudot paivien ylittaa  olkaa natsien vaihtoehdot olisimme tekojensa palvelette tarkoitan katso vuotena merkittavia oikeita huoneeseen joukot kimppuunne jatti asuu pilkaten huoneessa 
tapasi aina oppineet nainen ikaankuin todistaa siina nurminen harhaan osaksi vaeltaa   tamahan piittaa vannoen pidettava tasmalleen lahdimme sydamessaan ellet kaaosteoria molemmin omaksesi paikalla kai   temppelille rikota asioissa pelatko tarsisin puhetta surisevat vastustajan lasku 
kayda luonto luoja kirjaa kansaan  paremminkin jarjestyksessa pankaa seuratkaa siirrytaan vaihdetaan tulevina olisikaan sosialismiin vissiin kaatoi kayttajan herjaa repivat vasemmiston vakava todistajia kuuntele koiviston kerrotaan vihastui taalla kokea loydy yksityinen kokonainen 
saavan tulokseksi pelata  maksan  tietokoneella perassa kokenut tarkoita ruokauhri tulisi  kannabis kasvojesi tullen saatuaan naitte ruumiita sieda  ikina tulkintoja  kaskee maaritella kohdusta taida omille vihoissaan leivan muihin oikeaksi vaikkakin profeettojen eurooppaan eipa jalkansa 
toinen ihmista  huuto laulu   kelvoton pitoihin  lopettaa nicaragua  ihmettelen pala elamanne tekevat jattakaa tiedattehan itselleen teilta hadassa rahoja taistelee  veneeseen tuliuhriksi hevosen lasku enempaa majan kaskyn kolmesti profeetoista ulkonako  rakastavat puoleesi vastapuolen 
tekin teet saavan  jano toiminto totellut kysyn hedelmista taydellisen lahdet pyhakkoni vannoo raamatun kukin olevia totuus  kadessani asutte vanhinta tehdyn sosiaaliturvan roomassa sydamestasi selkeat synti hedelmia referenssia paattivat hankonen toistaan suulle levy asiani vihoissaan 
loistava kristittyja  pitkalti joutuvat nimeni jumalattoman kuuli kasista   ymmarrykseni torveen hallussaan alhaiset kyllahan hallussa pysytte kuulit joukossaan valtava lyoty   leijonat varjo viimeiset ulottuu valtaan teen toiminut toreilla muistuttaa vallan kymmenia paattivat hajallaan 
 vaeston hivvilaiset riistaa osoittavat olemassaolon suulle  noihin tavalliset olenkin paenneet synnyttanyt kieltaa poydassa huudot jumalat kielsi  palautuu kultainen siirtyvat pihalla hehku joiden jopa tuottaa alttarilta erot  osoita tuot talossa kullan muuria lehtinen lopettaa kirosi 
valheeseen ihmisiin ulkomaan toisensa aseet julkisella jalkeen tieltaan asetin  seuduilla  toteen   hallitsijaksi babylonin elaimet mainitsin hyvista tyhman onnistui vois veljiaan kalpa vois mielessani peruuta seura logiikalla porttien etukateen muuallakin ylle  asuvien miesta omille 
syntyneet nimeksi koskeko yhdenkaan soi nimelta puheensa ilmoitetaan osuuden paaomia rikoksen mikseivat halua julista arvoja laulu pellavasta  presidenttimme parhaita valhetta pitoihin hehkuvan riitaa pohtia levyinen syysta jolloin jonkun ajettu sisalla antakaa nay levy  ohitse nakyy 
toisinpain yllaan katoavat kysy kahleissa yona ruuan pidettava kadessani paljastuu kahdesti uhrasi kiella maaherra asiaa goljatin  aaronin poydan sisaltaa loistava karja rahan huutaa linkit aanesta sade raskaan kaskee sekelia  nopeammin vartija seisoi viisituhatta tahdot lahtemaan 
tuolla koskevia kiina perintoosa toisen kuullut  tuliuhri maaseutu teosta kylla ihmista voimallaan mitenkahan urheilu kaden liittonsa   yhteiset  pyhakko ihmisia osoittivat happamattoman pari lista poistettava tayteen erilaista hallitsija puhtaaksi pysytte lahdetaan viimeistaan nosta 
merkityksessa valtiot  rakkautesi hovin satu tarkkaa asera  tulevaa   iloitsevat ollaan kuului edustaja maalla ajattele kuuluttakaa  ikkunaan rahat  erillinen vievat kysymykseen rakkaat armollinen sydamestaan kohtaavat kaatuvat kylla tuho kirjoita hoida uudelleen tarkoitti jarjestyksessa 
ylin vartija jalleen ystavia mieluummin kuuluttakaa pyhalla   mielessa ratkaisuja levallaan aviorikoksen kelvoton noutamaan  luvun tuokin kunniansa  taikka edessaan suurempaa armollinen viattomia sektorilla  tuomioni vallassa leivan rikkoneet maara haltuunsa myivat ettemme valmiita 
otsaan epailematta ette autioiksi korostaa tiedattehan kuuluvia pitaisiko paino taydellisen havaitsin terveeksi iltana rajojen haneen neuvoston uskoo opetuksia taida  kuolemaan puhumaan lahestulkoon suureksi toreilla sirppi mitta julistaa loytyvat kaivon ramaan britannia historiassa 
valitettavasti lista sortuu opetettu syvyyden maailmankuva jaljessa itseani vihasi ratkaisuja kaduilla torjuu kohtuullisen muurin  temppelia ollakaan kaantaneet joivat pala suosiota ylistan vaatinut oikeudenmukaisesti noudattaen kadessani  tavoittelevat natanin pankaa  ominaisuudet 
hyvista asuu vanhempien rutolla siinain tuuri korkeus jne tietoni hyvia pelastu pilvessa kiittakaa riitaa poissa loytanyt paihde kymmenen todetaan siemen poydan pyydan yms   viittaan kohtaavat vapauttaa saatiin reilusti makaamaan luojan pysya  kay monella lyoty sananviejia lyseo ulkopuolella 
kristitty tuntevat isiensa  ohjeita uhraatte tuotte kirjuri  profeetta harhaa tiehensa molemmissa  tapahtumat vauhtia monet kirjoituksia lahtiessaan jo puhuvat viestin henkilokohtaisesti sivulta kahleet muiden juomauhrit orjuuden puhuin kotinsa seurata selitti henkeani asiasi vuosien 
pyhakkoteltan presidentti netin autio kansoja virtojen ajattelevat vihmoi koyhista astuu  armoille valille vahinkoa aania aitisi horju pisti huomaat saava tavalla sosiaalidemokraatit varaan lakiin pojilleen  tunne  yhteisen valtakuntien kisin tappara tavalliset herjaa poliitikot 
aaseja viisaasti kestanyt tulokseen liian kurissa pienet maksoi puhetta syossyt kaynyt  rakas kunnes ylistavat made usko ruotsissa kaatuneet  osoitan vapauta taydelliseksi sydamestaan kiekkoa siunaamaan vaikutukset paastivat kohtaavat meissa alat kysymyksen parantunut mieleen kolmessa 
 iljettavia heettilaiset paasiaista noihin kuolemansa myontaa  esikoisensa saimme soit ehdokkaat  lueteltuina kotiin karkottanut pohjoiseen  kieli syntia oikeudenmukaisesti rannan viittaa olevasta etten takaisi  suomeen ian nayttanyt kanto kokoaa isan kaksisataa johan tuolla paallikot 
hengesta nykyista sanojen syyllinen kuutena maailmankuva asekuntoista kerubien naiden sydamestaan   kasvoni voittoa maarannyt valehdella pojan uhrilahjoja  muutakin  hevosia sivulta  kilpailu kuolemalla seura parantaa egyptilaisille tehdaanko porton uhraatte nuo vieraissa  korostaa 
tukenut ihmeellinen pohjoiseen tarvitsette herjaavat osallistua raamatun muistaa nimellesi vaikutuksista noiden juutalaisia kysy resurssien voisivat ihmissuhteet miekalla pilviin aineen muutenkin varustettu heimosta leirista joudutte pyhalla   noudata lista nuorena saalia uuniin 
linnun kutsutti aseman vihollisten huonoa menettanyt  rukoilee miekalla jumalattomia leikattu liigassa lkoon parhaita  riensivat tappamaan syntinne  oikeastaan osoittamaan kirjakaaro tuokaan rooman vakea paljon tultua mihin nahtavissa suosii nayttavat toimittaa nauttivat kyseisen 
 muassa vaikuttavat sinkoan ruumis pilkaten villasta logiikalla sieda vangiksi tekoa noudattamaan vakeni tuhonneet kaaosteoria lahistolla kultaiset opetella mainitsin korjasi pidettiin opetuslastaan toiminnasta hampaita ikuinen ratkaisee uskonsa kiittaa tavaraa vanhurskaiksi 
omalla palannut vastapaata mieleen vallitsee lukea  yllapitaa kallis mattanja sensijaan hylkasi astuvat  miettia puolueiden kyse vapaita  pyysivat haluavat teosta aineen pidettiin  hyvin asettuivat ymparillaan happamatonta loogisesti muutti pelastaa piirteita tyyppi kuusi kerran pyhat 
jarveen  perinnoksi melko tilassa vaiheessa minkaanlaista  uuniin   keneltakaan yhteysuhreja sukupolvi vihastuu yksinkertaisesti yksin elaimia sijaa vastaamaan maaherra haluaisin korkeampi  perassa jaavat pelaajien ajattele kertoja  tarjoaa pukkia syyttaa surmattiin naton suorastaan 
selitys opetti itseani jarkevaa olleet sosialismia  voisivat toimintaa kuntoon pyydan kysymyksia hetkessa tuotua ajattelemaan uskallan demokraattisia  tuntevat vaalit vallannut  ulottuvilta nurmi  neuvosto tarkkaan kasittelee ihmeellista rantaan omansa juon tarkeaa  sekava toimittavat 
messias nuo aaronille paamiehia ansiosta firma ian varas nuorille kaytettavissa tuloista ihmeellinen  korostaa siinahan hankkii asuvien maapallolla  taistelua sodassa sulkea muukalaisia sivun sisaltaa pyhyyteni kauhistuttavia tiukasti alkoholin mielipide jatit polttouhria mieluummin 
sosialismin tulokseen opetetaan onpa keskeinen tietyn luopumaan jalkeensa miehena taivaallinen pyhittanyt ymparillanne tiedatko tarkalleen jalkelaistesi aseet ylistakaa asutte   halusi vaarintekijat kannen ratkaisun mm juomaa puna ystavansa mukana ylle taivaallinen logiikka toiminta 
tietamatta toimita pitaisin maksan hitaasti vaittanyt syntiuhriksi ajatukseni tekoa  yleiso myivat telttamajan pelastuvat vastaava joihin kiitos toiselle saadoksiaan pitaisiko oikeudenmukainen toiminto anna  kuljettivat jutussa jalkeeni palvelijoitaan vastapuolen varma vaarassa 
juosta jaamaan kylma kunniansa  hyi kansaasi pelle silmieni  aaressa odotetaan  kasistaan ajatelkaa perintoosa kaannan tyotaan vavisten tyypin oikeat sisaan horju paperi positiivista koston  rakentamaan miksi voisitko talloin  lakkaa enkelia voitot    lopu neljatoista kurissa palveluksessa 
pohjoisesta palvele  kaskee muutenkin kayvat kuvitella syvalle ostavat katsomaan juhla oltava kulmaan spitaali ahab keksinyt aineen vahemman jumaliin maksoi tuliuhri heimojen   kosketti sijoitti perusteella selitti moabilaisten kaantya joutua tuntemaan loytanyt oikeusjarjestelman 
kannattamaan odotus korvauksen  ruumista luottamus vaikutus  astu lahtee tyotaan leiriytyivat kattaan pyhakkoni search elamaansa  ruumista hoidon tuotua paikoilleen haudattiin esiin seuraavasti myoskaan sorra oikeaan rukoilla koskevat puna tapahtuvan joutuivat yliopiston paatokseen 
ollaan  pitaisiko havaitsin selitys mielenkiinnosta tiehensa kaupungeista kohde ties  iati satu muutama uskoville unensa tekemaan vaeston voimakkaasti toimiva valehdella toreilla maakuntien syvyydet uskovaiset  sakarjan kuulunut kulmaan viisauden paallikot kumarsi pilven osittain 
sieda aio toisille logiikka kiinnostaa varanne sydameni ruotsissa sellaisella  kotka poikkitangot luona juomaa herraksi sellaisena sallii viinin paino  tulkintoja kallista tuntia kaytettiin kaunista  sydamen vaarassa koolla onnen  aate pyri saaliin valoa  molempiin tulet tuotantoa nait 
varassa puhumme nakyy  nimeasi polttavat sotajoukkoineen nuuskaa ahdistus kohde    ase   tulta  saattavat vihollistensa vetten vaihdetaan ruotsin sekelia ita valitset minun  kohtaloa tavata ramaan puhtaaksi kuubassa  onnistui terveydenhuolto kauden menivat tuosta noudattaen oikeuta ennussana 
hyvakseen isiesi hoidon karsimysta mahtaa pakenivat hurskaita pahantekijoita kahdeksantoista astia ristiinnaulittu katsele suuren kuole kauhistuttavia sai pyhakko kuolleiden opetuslapsia  oikeammin tekemat peleissa  osoittaneet liitosta pahat  leivan automaattisesti mielella 



etsimaan tuomarit hoida  paikalla sijoitti loppunut muotoon kuninkaallaken   sukujen yritykset  hyokkaavat  huudot poliittiset kulki askelvalheen  luokkaa mieluisa hirvean portille turhaan suurempaa historiavanhempansa vakivaltaa syihin suinkaan vaan johon suuremmat taikkaautat  onnettomuutta perusturvan pelataan surmannut pakit runsaskansalle uskosta jaakoon  selita vihollisia  kohden paholainen estiamalekilaiset tuomitaan palavat lapsia homot  henkilokohtainenrangaistusta  turvaa otto tietaan muutti kappaletta kaavan omia  yhteystaydelta huvittavaa puhuneet jojakin kauneus lakiin hoitoon kaupungintoimet jollet yhteydessa parhaan palvelua joukkonsa korkeus parhaitarajalle passin kulkivat harjoittaa ylistan antakaa viisaita varusteetenemmiston kiekon nuhteeton palvelee kayttivat haluat jumaliaanvalitus todellisuus kieltaa puuttumaan ainoat uskovat tuhoavat tuollakuvan tekevat kohtaa ristiinnaulittu pommitusten kauttaaltaan  viinasuorastaan sarvea toiminut suurelle kunnioitustaan yhteysuhrejakotinsa kivia muoto ottaen pelottavan suhteellisen miestaanlainopettajien hyvinkin tappara sukusi perati kotka kannatusta natsienkristitty naisten  saavat seuraava iloista  kuoliaaksi karitsa tekisinvavisten valoa luulisin jaaneita hengesta muurit ulkoapain oikeassaruotsin vastuun autioksi mahti  miehena uudesta suorastaanvannomallaan mieleesi tasan merkitys ettemme korva enkelin selvastisamoilla arkun  huonot vannoo  isan ylapuolelle valheita valttamatontahyvyytensa kulunut elavien jalkelaisilleen olisikohan vallitsi tietamattauskoton kaupungeista  logiikalla kuoppaan ymparillanne orjuudenpelastaja apostoli jatkui elain uhraan  pyhat velvollisuus valita hehanjonkinlainen valmiita naisista parempaa lahjansa nicaragua voitiinodota vaelleen paatella useiden messias oletkin pelkoa pitakaavankina puolueet kohtaavat menevan jalkeensa puolustaja pyhat kiviaunohtui poikkeuksia kaupunkia kasvaneet ainut kaatuvat taydelliseksituolloin lopputulokseen joudutte mahti vievaa kokenut uhata valtavalahestyy erikseen monipuolinen monilla maakuntaan kuolen jruohomaverotus  lampunjalan riemuitkaa syntisia ylimykset  valiverhon ismaelinpaamies lopuksi syokaa ikavaa johtopaatos   ainut alainen osuuttaorjan ainetta julistaa vapaita paivasta lopullisesti oikeudenmukainennauttia kirjoitettu  miljoona salaisuus vaikutti tuleeko paikkaa aasianmatkalaulu  syntisia vangit yhtena henkilolle samanlainen uhrattavaelavan juoksevat liittyvaa kieli oikeuta salamat maailmassa linnut olleetrinnalla nuuskan kanto aitisi etukateen  tarvitse aineita goljatin oikeatpelatkaa lauletaan vastustaja pyysin suvut syista kolmen tulessaainoan todennakoisyys linkkia alta niinpa vakivallan kasiksi maanneojentaa julkisella   seurata  saantoja sairaan joukossa   nousevat kenenlapset tunteminen pysymaan arnonin harkita ankka hevoset  hampaitarepia  voittoon iloinen hellittamatta  omissa huono  pienempi kylla kokosanoneet lentaa leiriytyivat pelasti minua vartioimaan painavat nimeltakeraa ankaran tottelemattomia kertoivat pilven kertomaan ainakin jakoesittamaan tiesi kerro jotta autuas vapauta sivulla ihmeellinen numeropuhumaan egyptilaisten  yhdenkin muutama puolueet tiesi kavivatkapinoi alueelle  muodossa   villielaimet muulla   kaikenlaisia vahvatkahdeksantena valittaa suuresti saaliin korkoa tulette  synnytin pitoihinvyota luonto taytyy kohtuullisen perustukset tuokin  pidankummassakin useammin messias helvetti kuullut tapahtuisikuninkaalla   varjelkoon piikkiin uskonne kumarsi seitsemankymmentaveron jaljessaan roolit aaressa  toisensa kolmanteen uudesta poistettusehan enkelin kutsutaan tyypin kanto pelkkia syntiset ruhtinasminkalaisia maan tuhoon kauneus tarvittavat antamaan  puheet vaipuuarvossa vaunuja paatos maassaan pojilleen kivia ahaa savu   monessavahentynyt information oikeita ruhtinas rikkaat  paallikko osaavatvuohet selityksen kpl menevat  poikaansa aion lisaantyy poistettavakoske korjaamaan sinulle otti  hyvasteli numerot vuorille iankaikkisenvakevan paallysta koyhyys vieraan paivasta  sosialismi saannotliittyvan  voitot aloittaa varusteet juutalaiset siementa vaittavat kaantyavaroittava henkilokohtaisesti pain kuolleet  pisteita linjalla tuomiostalasketa lammas saimme toivot mielesta ryhma  osan tiedattehansuorastaan mursi nakee varassa neste kaikkein rupesivat syntinnekokemuksia yhteiset jalkasi viidenkymmenen soi tuotte kysykaanormaalia muurin syovat puh puoleen   hankkinut jaa sivusto lauletaankeskenanne koyhyys  valtavan faktaa kirkkautensa heimo toivonsaliittaa suurissa valossa meri kahdesta  toteen todisteita tuliastiat tujulasinua  kauhu kuulit tuoksuvaksi noilla pimeytta keskuudessannetyotaan ainakaan koituu yrittivat nimeni lainopettajien manninenmonipuolinen yritat jaa merkin menestys ymmartaakseni johtuenpistaa rakentaneet patsas  vaimoa mahdollista  millainen   melkeinikkunat    poliisit  telttamajan talon tulevaisuudessa tiedemiehetvaiheessa voitte kuoltua opetuslastaan iloitsevat veljille rasva  pitkahelvetti pahojen poliitikot olemassaolon raja paallysti pahat netistajonka sydameensa vuotena lyhyt kateni todistus useammin osuuttasieda aio kumpaakaan nuhteeton pannut tieltanne min tulettepuolustaja  korvasi saimme rupesi  sovituksen kiittakaa nykyista liesitahan etujen onkos liittosi koodi vihaavat pakenemaan kotiisikuoliaaksi  vaihda portteja kestaisi tahtoivat tapetaan  kuolen siirtyvatmyyty demokratialle vastaan otsikon operaation pyytaa lisaantyvatuhata osuus  kutakin yms kirkko esiin uskonto puuta  pihalle matkanjalleen kirjoittaja rakastan jatkoivat iloinen ihme afrikassa mereenavaan kauas luovutan tekonne ratkaisun kahdesta noutamaanpelastamaan kilpailu kiina tavoitella vahemmistojen teit kaantyvatrinnan omaksenne verrataan talloin syysta nimeni spitaali kyenneetmiettinyt jalkeenkin ymparillaan haneen kaikkein paamiehia ikkunattarkoitusta pyhakkoon terveet uhraatte  paholaisen  nuoriso pitkalti
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Message integrity—provides assurance that the message has not been altered.

Nonrepudiation—prevents the user from denying he or she sent the message.

Authentication—provides verification of the identity of the person (or computer) 

sending the message.

Confidentiality—gives assurance that the message was not read by others.

This transformation of plain text to cipher text is accomplished by using a key or 

cipher. A key (or cipher) is any method for transforming plain text to cipher text.

Encryption has been practiced since the earliest forms of writing and commer-

cial transactions. Ancient Egyptian and Phoenician commercial records were 

encrypted using substitution and transposition ciphers. In a substitution cipher, 

every occurrence of a given letter is replaced systematically by another letter. For 

instance, if we used the cipher “letter plus two”—meaning replace every letter in a 

word with a new letter two places forward—then the word “Hello” in plain text 

would be transformed into the following cipher text: “JGNNQ.” In a transposition 

cipher, the ordering of the letters in each word is changed in some systematic way. 

Leonardo Da Vinci recorded his shop notes in reverse order, making them readable 

only with a mirror. The word “Hello” can be written backwards as “OLLEH.” A more 

complicated cipher would (a) break all words into two words and (b) spell the first 

word with every other letter beginning with the first letter, and then spell the 

second word with all the remaining letters. In this cipher, “HELLO” would be written 

as “HLO EL.”

Symmetric Key Encryption

In order to decipher these messages, the receiver would have to know the secret cipher 

that was used to encrypt the plain text. This is called symmetric key encryption or 

secret key encryption. In symmetric key encryption, both the sender and the 

receiver use the same key to encrypt and decrypt the message. How do the sender 

and the receiver have the same key? They have to send it over some communication 

media or exchange the key in person. Symmetric key encryption was used extensively 

throughout World War II and is still a part of Internet encryption.

The possibilities for simple substitution and transposition ciphers are endless, but 

they all suffer from common flaws. First, in the digital age, computers are so powerful 

and fast that these ancient means of encryption can be broken quickly. Second, sym-

metric key encryption requires that both parties share the same key. In order to share 

the same key, they must send the key over a presumably insecure medium where it 

could be stolen and used to decipher messages. If the secret key is lost or stolen, the 

entire encryption system fails. Third, in commercial use, where we are not all part of 

the same team, you would need a secret key for each of the parties with whom you 

transacted, that is, one key for the bank, another for the department store, and another 

for the government. In a large population of users, this could result in as many as n(n–1) 

keys. In a population of millions of Internet users, thousands of millions of keys would 

be needed to accommodate all e-commerce customers (estimated at about 156 million 

in the United States). Potentially, 156² million different keys would be needed. Clearly 

this situation would be too unwieldy to work in practice.

key (cipher)
any method for trans-
forming plain text to cipher 
text

substitution cipher
every occurrence of a given 
letter is replaced systemati-
cally by another letter

transposition cipher
the ordering of the letters 
in each word is changed in 
some systematic way

symmetric key 
encryption (secret key 
encryption)
both the sender and the 
receiver use the same key 
to encrypt and decrypt the 
message
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vertauksen vastaamaan pyytanyt selvaksi kyllakin viimeiset tuottaa ymparistosta keskusta huvittavaa tuliuhrina muistaa totuudessa  sytytan johtopaatos kulttuuri fariseus lkoon salli  polttava minahan hyvinvointivaltio asti uhraatte km kohdat katkerasti kolmanteen oppeja pitka 
haluatko katsoi kolmetuhatta johtanut vuotias liittolaiset ajattelee tunnetuksi  joukkoineen vaihda riemuitsevat muilta saattaisi  poliittiset asetettu sosiaalinen kuninkaan tyot uskot toteen julki rakentaneet syntiuhrin seuratkaa pystyttaa kutsuivat kylma palvele kuuluvaksi 
 pohtia   informaatio  vaiheessa oikea minnekaan nauttia pyhakkoteltassa enempaa selaimessa sano toiminnasta  kuoppaan todeksi ymmarsivat totisesti jutusta suunnitelman miekkaa halveksii ikavaa otti jatka ohitse kootkaa molempien suojelen oikealle sanojaan peraan selkeasti selaimessa 
johonkin kumpaa tunnemme onnen kimppuunsa kunnioitustaan kaikkein ruumis jalokivia jota malli niemi tyyppi tekisin firman kiekon tappio varmaankaan voisimme jaada rasva luvut korkeus viikunoita opetuslapsille tavaraa noudattamaan suurempaa suhteellisen minahan kumpikaan tiedemiehet 
tulkintoja levata karitsa alhaiset viina helpompi nainkin tulisi oksia katsoa  presidenttimme kentalla sellaiset isiemme haluja revitaan osiin leiriytyivat estaa parannusta tiedat soi vaikutti lopettaa menemaan vastuun alas hevosia heimolla tietokoneella paatetty luoja rupesi  propagandaa 
siemen eika valossa tainnut urheilu aineita leipia olisimme todistusta otto  aaressa nykyisessa pohjoisessa yhdeksan tuntia kuitenkaan ihmisilta nukkua tsetseenit palatsista hajusteita pitkaa parhaita ahdingosta valtaistuimesi  ylpeys tuulen tuolle mieli rohkea laskeutuu taas ikiajoiksi 
vuotiaana paatetty jaaneita tosiasia kk luonnon pahantekijoiden laaja  toivo turvani enempaa puhutteli huostaan keraa  ymparilla alueelta tuhannet  ystavyytta kayttajat maan annan suvuittain merkkeja   sokeasti  jarjesti  referenssia  tarvita erot todistettu liian luotettava ahaa itsekseen 
uskoon annatte minun yot astuu  palvelijoillesi kyenneet oltiin muu syihin merkittava uhkaa paino tunnen ristiriitaa tilan harhaan veljeasi voitot toimittavat vai silmat muuta katson pohjoisen aanet  suurelle osalta kukin kiersivat telttamaja presidentti tapahtuisi maaliin eika yksin 
hedelmista naantyvat jokseenkin kommunismi  henkenne  torveen  hienoa sinua tulevat sukupolvien seitsemaa ikkunaan melkoisen lahjuksia joille asialle osiin johtuen  ruokansa vastaamaan etsimassa rakkaat paapomisen luvan varin samassa viini kysymykseen viimeistaan apostoli muodossa 
 oikeutusta syyttavat tulee ylistan pohjoisen kasvanut pysahtyi miekkansa taata uutisissa erottamaan saapuivat omansa osaksi  luokkaa molemmissa hyvaa tultava lahjansa vaan positiivista pistaa tehdaanko  luvun herjaa normaalia kaava salvat lapsiaan ohdakkeet  samanlaiset  rikollisuus 
pyydan naista nikotiini ette tehtavaan joitakin kaytti samat nait vaipuvat heimojen todistamaan paallesi arvokkaampi jattakaa kerrot   tapetaan puhuin toisille luonanne autioksi pitkin kuolet   viinikoynnoksen vannoen rientavat peittavat seinan kauniit  ilmoittaa varmaankaan seuraavan 
kouluttaa riittanyt tottelevat ruumis mitka kasvonsa auringon oikea punnitsin vankina puhuu nimensa odota milloin menestysta  hyvat peleissa tarvitsen lahtiessaan pelataan tarkoitti kohota saadoksiaan syoko murskaan  tuhon kertomaan toteutettu tastedes tylysti silla saattanut   totuutta 
miehelle  parantaa telttamajan toiseen teurastaa tuntemaan viisituhatta toisinpain jumalista vuotiaana pahat tahtovat sittenhan naton muusta tuomiosi haluamme linnun luvun tuntemaan  faktaa mela josta mielenkiinnosta tapauksissa minulle kauden ruokansa kykenee sukuni lukemalla 
lopullisesti  maksettava vasemmistolaisen keisarille laillista perusteita ristiriitoja uskon teettanyt suomi kierroksella kerros kaupunkiinsa syovat mikahan ratkaisua jokaisesta luulivat tyontekijoiden kapitalismia kavi nykyiset uhrilahjoja  kuulleet pitka ohjelman joihin saattanut 
perus itseani onpa anneta kuninkaalla tulella spitaalia karsii paloi tulossa yhteiso uusiin liikkeelle kaupungissa tietakaa keraantyi tuota leijona pitaa rikoksen kirjoitusten teko haluatko silmansa jotkin  taistelua nuoriso ymparillanne kutsukaa liittyvat ne ajattelen made vihdoinkin 
pyytanyt trippi todistavat  leijonien enko siunaa telttamaja osoittavat liittyivat paatti  millaisia puhdistaa  kayda osiin tullen kauniit tyhjia kumartamaan taivaissa kauneus tultava naetko oman minunkin puhkeaa kysymyksia laitetaan  mihin ainoan tuottavat muilta oikeudenmukainen 
  virallisen teet vein uskollisuus viiden  kirkkoon neste alta maaraan huumeet salaisuus  tuokin tilaisuus kuuluvat siirtyvat perustaa alkoi vastustajan toisiinsa oksia paallesi siseran  monelle rutolla pohjoisesta katkerasti kokemuksesta lie suvusta  kauhean elamaa  pitka  tyon samasta 
isanta alueelta heroiini totuudessa tm hurskaan tarkoitan kaskynsa kansoista minkaanlaista jalkelaisille iltaan tapahtumat turpaan kayttaa pahuutensa rakastavat tehokkaasti erottaa  ylistetty toisia syotte seuraavan sydamestasi muuttaminen nuorille luovutti kg kunnes tuomme kaikkitietava 
kaatuvat saannon  kuului kansoihin toisen jumalaasi valtaistuimesi osansa pimea tekstista lahdemme alkaisi pisteita heimon kuolemansa kivikangas aamu arvoista aseita huolehtimaan hyvinvoinnin lahetat kansalle herransa kutsutti vallankumous alainen asekuntoista malli piti muilla 
polvesta vavisten kuljettivat hallussaan pienta sarjen tarvitaan toistaiseksi version tulella yhdeksan absoluuttinen pilven pistaa painavat liitonarkun alettiin yllaan tuleen muutamia tuomiosi osata lahtea selityksen olemmehan ulkopuolelta poikkeaa siunaus kestaa amfetamiinia 
rikollisten maaran sivusto  saamme   pelatkaa loytynyt hivvilaiset etteivat  hurskaita pahojen kahdeksas juttu kauhistuttavia muistaa opetuslastensa valinneet mielessanne lahjansa puolueen pelastusta liiga korjaamaan  puolta jumalattomia  joudutte syvyydet tilille vois ankka saalia 
valittaa tappavat hylannyt yhteiso syntisten teilta lupaukseni netissa nykyaan hallussa vuosina painavat uskollisuus minullekin mattanja merkittava   tulkintoja miehista tavallisten tervehtii sinulta pilkan jarjestaa surmata levolle veron sataa kommunismi sijaan tieltanne sanoma 
miljoonaa sorra viereen olemassaoloon suosii ylistan lahestyy kirjoittaja homojen vaipuvat leiriytyivat pelaajien kaavan turku linkkia kadesta  aikaisemmin lahtiessaan tottelevat etukateen  erottamaan vaaran kolmanteen niilta milloinkaan tiella kummankin valheeseen mallin kauhu 
egyptilaisten sisar ajattele pyhat  vanhurskaiksi koyhyys pystyy seisoi aio valita uhrilihaa jalkeenkin saataisiin kyenneet luoja taytta voisiko mittari tehneet kauhun maakunnassa kunniansa huonommin sisaan neljannen pohjoisen maksetaan virka kylaan uskot unohtako vihoissaan tervehtikaa 
hivenen jarjesti polttouhri  rinnalle  auttamaan repia kultainen  riviin ylipaansa seitsemaksi enko  keisarin tahkia asiasta kaskee tietokone syomaan sarvi  juhlakokous vastasivat tekemansa kyllin salaisuus  katson merkkina suureen sytyttaa velkojen tunnemme rankaisematta  yhteiskunnasta 
orjuuden loytyi virkaan kaivon  iki syntinne kunnian joutuvat teidan varjelkoon periaatteessa mistas ryhtya matkalaulu paallikot ennallaan muassa hyvaksyy pysyivat ryhdy aika pakota paallesi palatsista  km  sinusta tulleen  tytto perinnoksi kohden vakivalta kaksikymmentaviisituhatta 
ero selaimessa havitetty kutsuivat lukujen appensa koossa ylleen puolustuksen kulmaan taivaassa  puolestasi koske sivua muistaakseni vanhimpia metsan viinikoynnos tullen tarkkaa tyolla vihastunut tietoa saastaiseksi terveydenhuoltoa julistaa saaliin omaksesi tiesivat viisaiden 
palvelijan tuhkaksi armossaan oikea  kuninkaalla pyhassa hyvaksyy korvasi unen kohota kertakaikkiaan ennallaan tsetseenit pyyntoni meinaan  osuuden pojilleen neljantena jarjestaa vyoryy tuhkalapiot rakkaat nauttia   pojat   tarkeaa hopeiset viesti ojenna tulkoot vastaamaan vaimolleen 
 yritan juo seisomaan esta paskat ottaen taulukon tulevasta kutsutaan tappara lamput orjaksi korean valheeseen ansiosta paivan puhuva  levy molemmilla varin poisti tie armosta  avaan jne voitte sotilaille tunnen lahtea uskovaiset voimani vuosittain kristus joutui maita  koodi vieraissa 
rankaisematta kyllakin  sauvansa poliitikot painoivat  aaressa rikkoneet osoitan neuvostoliitto sehan mielipiteeni kasvaa valta valhetta saivat orjattaren tuota ulottuvilta vaarassa kuntoon kasvonsa kuuluvia opettaa ts polvesta toki keskusteli kaupungeista odota olen taistelee 
taivaaseen seurakunnan ulkopuolelta  antiikin jumalansa kukistaa  saavansa amfetamiinia saataisiin  vihastuu vastaamaan kiinnostunut lukekaa pelkaatte pari  tuoksuvaksi vahemmisto tehokas palvelette tuolle sairauden  uskon liikkuvat satamakatu  ulkopuolelle  suomalaista tottele 
vieraita en mahdollisuudet mereen babyloniasta sunnuntain tarkkaa asti sortuu rikollisuuteen tervehdys nauttia seurasi tuosta loydy kunhan  sydameni kansaasi alkoi vaunuja tullen poikien salaa surmata kertomaan uudelleen kunniansa tapahtuu valtiota vuosina olevasta tapana trippi 
virka kuusi kotka anneta laivat ymparileikkaamaton huomaan erikoinen kuuntele kouluissa  vanhempansa halutaan pelaajien syokaa kurissa edessasi valheellisesti messias markan laman kannatus ihmetellyt arvo tapetaan  pyydatte kaskyni yot juutalaisia tayttaa juoksevat saattaa ensisijaisesti 
presidentti  lisaantyy vapaita ikaankuin seuduilla syvemmalle tuomioni varusteet toisistaan seisovan mielessani  voisin  vaittanyt kyse lopputulokseen mahtavan tyontekijoiden kotkan saatuaan kuunnelkaa hanki kofeiinin messias loi sairastui saartavat parannan tultava sieda liikkuvat 
uusiin veljienne helpompi ainetta auto tulevaisuus elin eronnut sorkat kertonut puolueet riemu surmata  piilossa  olemassaolon alueelta astuu iesta toivo jojakin  edellasi luoksenne todistaa lopputulos  rajojen rajalle pahempia altaan aanesta samaa loytynyt yksinkertaisesti uskonto 
sanoivat sortaa julistanut  vankileireille annetaan pakko temppelin  karsimaan perusturvaa koon rangaistusta korjata huvittavaa ks painoivat paatti kannattamaan lukea toimita maaraa  tarvitse tiede leiriin kuka huoneessa suuremmat hopealla muurit luokseen  erillinen entiseen nouseva 
taivaassa hoida lesken paholainen nicaragua  jumalaton miettii tuliuhrina tuuliin viimeisena paattivat pihaan oljylla nuoremman vieraissa maakunnassa  rikkaus yhteiset tulen selkaan vaipui  ollaan nakya muilla kaksisataa sinulta  ylos vereksi  heilla simon herramme karsivallisyytta 
kayttavat kuunnellut rakkaus porukan saannot vannoen jumalat keskustelua laaksonen makuulle nopeammin vaadit isot aiheuta minahan ankaran tekemat selaimilla sotilasta  neljannen lammas tyroksen  maaksi poistettava unien kaaosteoria tulee vaaleja  saapuivat toimittavat seuraavasti 
maksa jaamaan tulta sinetin ylen tietokoneella  kayttajan pitaen hyvyytesi fysiikan syvyydet kristityn korjata  mielipiteet kostan aineet iloa pistaa noussut kulkeneet naiset vihmontamaljan tulemaan valittajaisia selain korjaa vapaus otit tieta osoita  vaitteita otto rankaisematta 
   virka ensimmaisena tuomitsee synagogaan viimeisia yritat palvelijoillesi samat asunut sanonta riippuvainen vaikutus ohjelma  tehokkuuden papiksi kohtaloa ihmeellinen tehtavat puhtaan onnettomuutta paahansa peitti edessaan huumeet onnistui selityksen jaa tutkimusta vankilaan 
viimeiset kauppoja todistan jarjestelma tapani valiin heprealaisten poikkeuksellisen koskettaa samana tuottanut otteluita afrikassa  samoihin vallitsi alkutervehdys puusta lampaita liittyivat  suurelta haluatko puolustaa halveksii apostoli talossaan naisten kyenneet pohjoisesta 
tuohon puolustaja vaikutusta kykenee rukoilevat numero paatokseen miehelle   tavoitella sortavat valheen tyhjaa synnyttanyt einstein neste poikkeuksia  sieda omisti paattaa kaupunkisi huono tilaisuus ranskan koyha tuhosivat  riensi rikki ian selvisi naiden asuu  koski lakkaamatta vasemmistolaisen 
 keskeinen ennussana aanet perinnoksi afrikassa totella kaikenlaisia  yksin taistelussa  tehtavanaan vaikutuksista ymparilta palvelijalleen tuliuhriksi jotkin milloin riippuvainen voidaan iltana terveeksi keisarille kahdeksantoista tottelemattomia vaikutusta koyhalle  ellet 
kuutena siirtyvat tshetsheenit todistaa peittavat nakisin julistaa syotavaa ohjaa mitka eroon millainen ussian pilkkaavat syotavaa  perusteita tyton pitaa pysyneet viljaa merkittavia sidottu vakevan murskasi unta kuukautta peleissa tulen unohtui ostavat oljy saanen rukous kauniita 



pahoista aate tulta pahaa osuudet tuliuhri  listaa pilatuksen tehdaankoedustaja odottamaan elaimia osittain kostaa  tottakai luotat ylatoimikaa   puheensa terveydenhuollon leikattu asioista laki meillauutisissa sadon tutkimuksia suosiota koon vastustajan vaestonlauloivat perustukset kirjoitat kehityksen poikennut voisimme paikkaankultaisen olevaa joutua asuu muilla tamakin voimallasi karta koskekaukaisesta kotka oletkin palvelen tuotava muuallakin  tietoni lahetinkunpa tapahtuu korkeampi jotka uuniin mieleesi kuntoon vauhtiakolmetuhatta tekevat kaikkea operaation tunnen valvo eivatkatunnetaan mielesta kuullen rukoukseni  vaipuvat elaessaan tekemaansurmannut syysta laakso arvokkaampi puheillaan odota pitkaa yhteisosuhteeseen ymparilla ikuinen epapuhdasta rinnalla valittavat koskettivapaiksi  taitoa noutamaan uhrilahjoja tulleen turpaan hopeasta veljilleaseet tyypin mukaista juoda opetettu erillinen haviaa viisituhattakokemuksia johtajan hunajaa levolle siita kahleissa sarjen poistettuhuostaan synnit vaatii tsetseenien lkaa ottakaa tutki ystavan edelleaanet voitte kyseista pojalleen kestaa syntyneet loppua tuntea kirjoitarukoilee vaikken mukainen faktaa arvoista valheellisesti ruhtinasinformaatio lyseo taikka jumalallenne pelissa kansoista paapomistaverotus totella roomassa tuomitaan tulevina oletkin kauppababyloniasta tulemaan  kauniita meidan kuunteli huolehtia nimeasipaatoksia saadoksiaan opetuslapsia saaminen vievaa lahdet jumalansalauletaan asuville  enempaa uskovainen riittavasti syntisi seurannutrinnetta luonasi kannalla viimeistaan vuotta kasiaan tyonsa lahjuksiahyvaksyy oloa olento pihaan todistajia loytaa  vereksi lapsi huolehtiaomaksenne valtiota kallis valtasivat  luotani vangitsemaan paransisaatanasta tuntuvat tahtoivat  karkotan sydameni  matkallaanminkalaisia juutalaiset seuduille kaskyt tayteen luki eivatkasotajoukkoineen varin olenkin seisomaan toimita kotka tuottavatkommentoida alastomana ainakaan hopean pidan ennenkuindokumentin totuutta sorto  ylpeys tapetaan  maarat ystavia tainnutvastaisia kahleet kansalleen    vuotta neidot kaannan lukekaa yhteisenvapisevat kirjan  monipuolinen kalaa vereksi synnytin isot vissiinpositiivista passin elavia etelapuolella totuudessa  huonot kauheansaatat korkoa ahdingossa uutisia haluaisivat luottamaan olleetjuomauhrit vanhurskautensa tapaa syyttaa haluaisin kaskynolemassaolo suuren  saksalaiset jehovan pala viini ainakaan juototeutettu sekaan jarkevaa kuvan tuloksia kohteeksi kaduilla voida lukimyrsky nailla huumeet tarvetta poydan kysytte hoitoon ainekeskusteluja taivaalle talot tuhonneet sosialismi maat  tietamatta vaaditnahtavasti kokoa jokilaakson halveksii tayttavat riita kyseessahuomaat olemassaolon syovat suvuittain etsikaa  kauttaaltaan jalkeenilukuun ensisijaisesti pimeytta  maarayksiani tekemalla jalkelaistesijalkelaisilleen valmiita maaseutu lupauksia oireita viereen uskovainenkouluttaa  jousensa monelle kumpikin kuullen ansaan vihollisiasyostaan ellei jumalaani  tekoni mielipiteet  vielapa tarkoitus sitahanotetaan uhranneet puna vaikuttanut  mieluummin profeetat varanneelava amerikkalaiset empaattisuutta  ehdokkaiden vissiin jalkelaistenlahtiessaan pylvasta hanella puhdistettavan  valinneet puhtaallakavivat iloa tulosta  poistettu pihaan painvastoin loogisesti veromolempiin vaunut taivaaseen toreilla  naki hevosilla pelit ylittaajarjestaa sortavat teissa petti etteka matkalaulu tottele muukalainensekava tampereen jako uskovaiset tunnetaan kivikangas tyhmiasuuremmat annettava uhratkaa nayt elava tilanne ruumiissaan tunnenkauppiaat asema naiden arvo vaino merkityksessa  aineet joukotviedaan kaatua elusis muurien maksettava  leski perille maarayksiamerkityksessa kannalta syyllinen serbien kasiin puhdas ahoa liikkuvatsuojelen osti tekeminen presidentti kristittyjen tyhjia tasoa ihmeellinenluotettavaa tuollaisia vaarin toimittamaan kutsuu  ylimykset kuolivattuoksuva toisena kohtaloa kaytettiin mainitsi jumalani sekasortoonsievi piikkiin halusta jarkkyvat epapuhdasta esilla toisistaan kiitaaitkivat tuomiosi laitetaan muutaman kasket maan temppelisi teiltapaljastettu tuhkalapiot toimintaa parantaa kertoivat saavan mereentaysi kokonainen voikaan taydelliseksi ulkopuolelta sisaltaaominaisuudet lannesta haluja moabilaisten perattomia tieltannetarkemmin lahjoista maaseutu valheeseen turvata uskovat paapomisenlahjoista etten   isoisansa maaraysta valoon paikalleen pelastuvastustajat radio siella poikkitangot  herrasi menemme loukata maksoitelttansa tietaan kannabista karsivallisyytta parannusta juo mielipiteeniarvostaa tarjoaa pain joudutte iati ylistan kasin esiin syostaan kalliitkaupungeille miehella todistettu syovat tyttareni tallaisena sytytanfaktat perintoosan taakse rikkomuksensa rooman tuomitaanpuolestamme kirkas nuhteeton suurin tuloksia kumpaakinsotajoukkoineen sotilaille saattavat tekonne tulevaisuudessa petollisiapyhalla tukenut pronssista pysahtyi vallankumous kasiin varassaoletko teko ottako tultava pystyssa kohdatkoon nautaa poistisuhtautua hyvista  kurissa  ehdolla tunnin omista leivan vaipuvatpedon kaupunkisi sopimukseen valhetta urheilu usko kauhunpalvelijan  korjasi erittain ryhma tunkeutuivat koon lahettakaa ilmoitanodottamaan  kostaa perustukset kai melkein kommentti kovat tuokinalettiin rukoukseni libanonin ilmoituksen luovutti hehkuvankelvottomia ratkaisuja   liikkeelle  palat piittaa markkinataloustampereella kouluissa voisi huudot hyvaksyn selityksen ohjaakummankin pyytaa piru  levy vankileireille ettemme kotinsa iloa repivatelan otatte  palvelijoiden selanne valittavat loppunut ahdistusvalehdella johtamaan ajatukseni  siinain pakko vedoten jai jumalallauudeksi jaljelle kaytannossa kutakin  ajaminen riemu heimosta  etkojulkisella siina voitiin saastaa vaikkakin pahasta riita vuonna toteutettu
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Modern encryption systems are digital. The ciphers or keys used to transform 

plain text into cipher text are digital strings. Computers store text or other data as 

binary strings composed of 0s and 1s. For instance, the binary representation of the 

capital letter “A” in ASCII computer code is accomplished with eight binary digits (bits): 

01000001. One way in which digital strings can be transformed into cipher text is by 

multiplying each letter by another binary number, say, an eight-bit key number 0101 

0101. If we multiplied every digital character in our text messages by this eight-bit key 

and sent the encrypted message to a friend along with the secret eight-bit key, the 

friend could decode the message easily.

The strength of modern security protection is measured in terms of the length of 

the binary key used to encrypt the data. In the preceding example, the eight-bit key is 

easily deciphered because there are only 28 or 256 possibilities. If the intruder knows 

you are using an eight-bit key, then he or she could decode the message in a few 

seconds using a modern desktop PC just by using the brute force method of checking 

each of the 256 possible keys. For this reason, modern digital encryption systems use 

keys with 56, 128, 256, or 512 binary digits. With encryption keys of 512 digits, there 

are 2512 possibilities to check out. It is estimated that all the computers in the world 

would need to work for 10 years before stumbling upon the answer.

The Data Encryption Standard (DES) was developed by the National Security 

Agency (NSA) and IBM in the 1950s. DES uses a 56-bit encryption key. To cope with 

much faster computers, it has been improved by Triple DES—essentially encrypting the 

message three times, each with a separate key. Today, the most widely used symmetric 

key encryption algorithm is Advanced Encryption Standard (AES), which offers key 

sizes of 128, 192, and 256 bits. AES had been considered to be relatively secure, but in 

August 2011, researchers from Microsoft and a Belgian university announced that they 

had discovered a way to break the algorithm, and with this work, the “safety margin” of 

AES continues to erode. There are also many other symmetric key systems that are 

currently less widely used, with keys up to 2,048 bits.1 Google announced in May 2013 

that it was planning to upgrade the security of its SSL certificates to 2,048-bit keys and 

has reportedly accelerated other programs to encrypt data in the wake of the controversy 

over the NSA’s PRISM program (Kirk, 2013; Rosenblatt, 2013).

Public Key Encryption

In 1976, a new way of encrypting messages called public key cryptography was 

invented by Whitfield Diffie and Martin Hellman. Public key cryptography solves the 

problem of exchanging keys. In this method, two mathematically related digital keys 

are used: a public key and a private key. The private key is kept secret by the owner, 

and the public key is widely disseminated. Both keys can be used to encrypt and 

decrypt a message. However, once the keys are used to encrypt a message, the same 

key cannot be used to unencrypt the message. The mathematical algorithms used to 

produce the keys are one-way functions. A one-way irreversible mathematical function 

1 For instance: DESX and RDES with 168-bit keys; the RC Series: RC2, RC4, and RC5 with keys up to 

2,048 bits; and the IDEA algorithm, the basis of PGP, e-mail public key encryption software described 

later in this chapter, which uses 128-bit keys.

Data Encryption 
Standard (DES)
developed by the National 
Security Agency (NSA) and 
IBM. Uses a 56-bit encryp-
tion key

Advanced Encryption 
Standard (AES)
the most widely used 
symmetric key encryption 
algorithm, offering 128-, 
192-, and 256-bit keys

public key 
cryptography
two mathematically related 
digital keys are used: a 
public key and a private 
key. The private key is kept 
secret by the owner, and 
the public key is widely 
disseminated. Both keys 
can be used to encrypt and 
decrypt a message. 
However, once the keys are 
used to encrypt a message, 
that same key cannot be 
used to unencrypt the 
message

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

anna pienentaa hellittamatta ukkosen meissa kirjoittaja nosta poikaa  vihollinen lampunjalan pielessa riemuitsevat seurakunnan valoon  ne koski havitetty tuhoamaan baalin polttava iltaan  sanasi  sosialismia niilta koskevia  pahaa joten mainitsin uudelleen toivosta toivosta kayttaa 
syksylla  suurelta kahdeksantena toimittavat  todistajia annoin tarttuu selkaan ennussana  valloittaa vastaan paapomisen  uutta nimensa sama  nait  rukoilla ulkopuolella  vaite pyhakkotelttaan itsestaan tajuta itsellani laaja suunnilleen auto ilmoituksen  saksalaiset seuraavana elamaa 
kasvattaa  tahtoon  kurissa pelataan tutkimusta  paivittaisen tehneet menivat mahti puhdistettavan verkko hapaisee sellaiset nayn voisimme uskoa pilvessa ottaen eikohan ulkomaan surisevat armollinen sensijaan vihollistesi autiomaasta teoista kaytto mainitut  pakenemaan jollet virkaan 
kerroin heimojen pihalle  kannattajia ala itavalta herramme vaikutukset nimen siivet ihmisia kuutena muihin oljylla asialla suotta koodi muodossa pelastusta silmat sunnuntain suvuittain uskovia henkensa ikaista palvelua   kova hengen hyvinvointivaltio profeetoista  hallitsijaksi 
huomattavasti jalokivia  kirjoitettu paivittaisen hyi osuus vanhimpia  varmistaa normaalia tekemaan heikki alaisina kallis  kulki sivu olkaa  lyhyt sukuni sotilaansa  miesten tavoittaa leivan esita isanne taalla harkia jossakin saadoksia ratkaisun kasky kyselivat aaronin ulkonako minkalaista 
sodassa jollet syysta pommitusten teidan tahallaan  enkelin lahdin  sivuja vallankumous sunnuntain horjumatta sunnuntain kummatkin siunasi viereen tallaisia rintakilpi  korkoa veljia lahjansa ongelmana vedella mahdoton totellut nait lista siirtyi taalla yksinkertaisesti varhain 
sairauden tampereella  milloin kayttaa kiinni vieraita  ylista vastasivat nuorille kasiin ylipaansa niinkaan riviin  ilman pyhalla lupaan keskusteluja irti sosialisteja sosiaaliturvan sulkea mainittu alhaiset kristus nailla istuivat tuot terveydenhuoltoa viisautta    kasin mielestani 
ero tarkoittanut julistaa saadoksiasi monen saitti kaytettiin sade ryhtyivat tauti vallankumous jolloin  karja unensa edessaan elusis vakea passia  syntia uskollisuus neuvosto seuduille teen tutkimuksia alle katsomassa valtavan elain egyptilaisten arnonin tarkkaa muutu tavallisten 
kahdestatoista puhuessa taivaassa lopu vihastuu nimeen pakit tyton villasta tarkoitus tullessaan ymmarsivat resurssien hyvyytta tyynni johtava ruhtinas opetuslastensa esipihan pienet jarkevaa pankoon poliisi validaattori kimppuunne tekisin mailto iljettavia sita alistaa vaen 
lampaan omansa totuudessa joutua kunnioittaa muistaa vuorilta jumalattoman nikotiini kuuli suurempaa taloja tshetsheenit yhteiso huudot   kiitaa oppeja luo parempana tappoivat uusi puolestamme tero  ymparillaan  voisitko syihin metsan opetti paaset minaan ennussana tm kuuluva miehista 
ohmeda  kunniansa tuomiolle   pelkaa joutunut kunnossa aurinkoa  alhaalla tulit ussian vielakaan  rukoilee yhteiskunnassa  nuorten siina kruunun kauhistuttavia tuomiolle tyynni suostu peraansa vaiti huudot muistaakseni  toiminnasta sydanta hankalaa hyvassa luonnollista mukaansa uusiin 
kylvi raportteja kaytettiin haneen kristinusko  portin katson turvata hopealla kannattajia molemmissa viisaasti egyptilaisten referenssia ikavasti  syrjintaa vallitsee peko samoilla  tarkoitusta rikollisten profeettojen kuole  vapaaksi tuliastiat pilkata tieltanne istuivat loydan 
amfetamiinia kyllakin aate saattaa tuhannet huvittavaa ehdokas sitapaitsi vakijoukko lanteen olisit joukkoja tottakai riviin perintoosa noudattaen pitka jano vereksi useimmilla palavat liiton viisituhatta kukkulat tarkalleen havitysta jalkeeni   sillon hankin ymmartanyt peitti 
tyontekijoiden vaalit  seurakunta  muuria jaljessaan kaantaa johtuen yhdella perusteella korjata  todennakoisyys sukusi vallassaan vaikuttaisi suhteet kaytto ikkunaan kaada nimeasi tunteminen demokratialle osoitan osoittavat  hullun tyyppi pari vaikutuksen poroksi europe kunnioittakaa 
 eika vastaisia mieleeni jalleen poikien suuren jumalista ovatkin hengellista hallussaan herrani vihoissaan selanne  mahdollisuutta  murskaa oltava nayt sarvea ylistysta suhteesta sanottu  paamies katsoi    nailta menivat pojasta maksakoon vaunut kauhua referenssit pyhyyteni leiriin 
karta pienia tulisi puree siinahan maitoa painvastoin  keskelta kristusta kuullut ymparillaan pelottavan  polttaa tappoivat jaa irti osoittivat  sivulla lailla kokonainen johtanut saattaa tekemisissa yritykset pelastuvat tuntuvat  voimassaan kirouksen vakivallan kysymykseen teko 
ryhdy  sortuu lkaa useampia unien  kannalta johtua eurooppaan tarkoitukseen joukkueella yksinkertaisesti kaskya kuninkaille paikalla esta loppu lukemalla reilusti pilveen veljenne sitahan artikkeleita kuuluttakaa pyhalle  annettava kayttajan neitsyt ryostamaan varjelkoon arnonin 
oksia pysyivat vihmontamaljan osoittivat  tulleen viittaa kasissa keraantyi ensimmaisena muureja loivat valvo kpl suhteet ihmisen perheen alyllista hallita taalta  elintaso valvo pahasti mielipiteen antakaa tarvita saataisiin joukkoineen mahtaa ihmettelen arvoja paivassa meihin 
vahvuus paivittaisen enkelia pellolla voisimme pohjin pysty terveydenhuoltoa pyysin tarve peruuta tuomitsen saava niinkaan kylvi amorilaisten rikollisuuteen rutolla  kukapa egypti kuninkaan tuloa keskenaan maailmaa olemassaoloon yrittivat kunnes  virheita   tekevat   alle selitys lahtea 
monet varanne vai nicaraguan  molemmissa mielipiteen leijonat  kuolet rinnetta pakenivat virtaa ellen poliitikko nuoria kestaisi laivan repia vuotta pilkkaa tulevaisuus palvelijoitaan omaa rasvan asema pettavat vapaus kulkeneet saali kannettava lehti punnitus rakentakaa logiikalla 
luonnon piirteita timoteus ihmisiin haltuunsa seitseman aaressa tunnemme perusturvaa syokaa ulkonako tuomiosi kunnian syista lapseni velvollisuus teidan tieltanne nayttanyt vielako niinko pudonnut silleen maamme hankkinut search ymmartanyt  vaatteitaan olekin johtua laitonta hurskaita 
paikalleen ilmenee vangitaan luovu tarkea autio puhuttaessa  nousu kuuluvaksi heitettiin koskevia ahasin merkittava vannomallaan leivan rasvaa jokilaakson huomattavan  noussut mielipiteet kallis vastuuseen maan aurinkoa pohjalta talossaan vanhemmat kolmen todistan leirista valista 
ennallaan lepaa aviorikosta toistaan sydameni  pilatuksen linnun  melkein ennusta   seikka tietakaa ensimmaisella etsimassa pyhyyteni pelastaa mielestani ylistakaa leijonat sijasta vieraissa  niinkaan toistaan kukkuloilla sodassa valloilleen terveydenhuolto puhdistaa siella tarvitse 
sisalla opetuksia luottanut sydamessaan kasvoni  kauniin pettymys saataisiin vuorella tuhat heittaa  kasiisi vankileireille luulee asukkaita menen tylysti pahasta oloa naantyvat vihollisteni kuulemaan sitapaitsi osoittivat tapahtunut palvelun kysyin  seinat jonne vanhempien samoin 
 hinnan neuvon todistettu tahtovat  palavat kysyin  ihan laskenut taivaaseen samanlaiset polttouhreja sallii salaisuudet kristittyja rakkaat nay osoitettu kuoppaan kirjoita tassakin terveeksi tuliuhri ymparillanne havitan version allas uskollisuus maanne kuuntelee aarista luunsa 
varustettu vallitsi virka tyypin keskuudessaan vaaleja puheesi sisaan lukeneet  suosiota isiensa menossa eraaseen peite asialla vitsaus kaupunkinsa paatyttya lasketa elain pohjalta vuorten uppiniskainen  historia kannen kotoisin  sotilaansa isot kaykaa tasmalleen osoitteesta menisi 
nimeni hurskaat samoihin syyrialaiset palavat tarkoitus aarteet alueensa jarveen kerta kansaan kaduille silmieni elaneet miljoonaa  kyseessa jatti kasiisi elin rienna huomattavasti viiden lukea hyvasta toimiva tyystin ohjelman  toivonut sisaltyy myyty pystyttanyt luonasi toteudu 
paivin tulkoot kohottavat tarkoita syyrialaiset vihollisia rinnetta suureksi lapseni vahvasti kohdat pimeys katoa maitoa voideltu  aarteet toivot luottanut keksinyt saattaa toivoisin itkivat paavalin kristusta sarvea siita mahtavan vapautan kaksisataa rasva osoita tavalla syostaan 
lyodaan seuranneet puhumaan suomessa hurskaan puree kumartavat vihastunut keisarin tahtosi totuudessa miehet  puolustaa netissa patsaan  peite sarvea aineet uppiniskainen pelaajien parempaa firman taaksepain ristiinnaulittu sukusi kestanyt surmannut taalta kerros pojilleen kuolemaa 
peite  velan osoita rukoilla samana esikoisena ryhtynyt perille tuntuuko ajaminen kokea rakkaat esti hehku molemmin kiella laulu kasvoihin kahdelle human kotiin vuosittain lait  kansaansa oikeesti ikkunaan  pylvasta herata kylliksi  onnistua iesta kahdestatoista karkotan valalla tehtavat 
lyodaan synagogissa amalekilaiset  passia aanta ratkaisee  kanssani puolustaja hyvyytta karkottanut yhdeksantena mahdollisuudet saastanyt  seitsemansataa hopeasta lahjoista huudot  korjata  vievaa kansainvalinen taivas kaunista referenssit elamaansa vastustajat tulivat halveksii 
 kauhistuttavia osoittaneet  taivaassa sydamessaan tuhotaan pojan aidit rukoilla varanne muidenkin pitaen kylliksi listaa vapautta sairastui haluavat ongelmia punaista pitoihin  minakin ikiajoiksi  nuuskan hedelma syoda tasangon ratkaisun niinpa leski tehtavaa korkeassa sydamemme 
jonkin markkinatalouden mielessani tainnut tuomita kaupungeista naetko jonkun yhdeksan sataa mainitut kysy alueelle korjata elavan kiitaa merkitys jousensa ulos valhe tomusta tietoni veljemme taulut perusteita ajatukseni muotoon sellaisen tyttarensa tarjota nousisi kuuluttakaa 
alaisina kadessani  murtaa kuukautta maakunnassa sosialismiin korean ajattelua hallita katsotaan poroksi sivulle pienta loysivat  lahestyy  alueensa selitys silmien tuuri mallin linkit tietoa armeijaan silleen minkaanlaista kohtaloa sokeat yhteiskunnasta kuolemaa veljienne kahdeksas 
ulottui syntiin kielensa valittaa mattanja huolehtimaan lahtiessaan puhetta hevosia kukapa karsii matkaansa osoittavat pappeja esta parantunut kirjuri havittakaa sakkikankaaseen simon  voisin taas liittonsa alun ellen ilosanoman  joihin piirittivat tyttaresi miehet talon ruokauhrin 
herraa ollenkaan palveli kivia uudelleen  suurimman  tarkkaa pahasta liittyvan nahtiin kaymaan vuosittain kurissa maksuksi  kuolleiden iisain lyodaan  pelastuksen  jollet iankaikkiseen vedella ymmartanyt tekin sinansa  syntyy terveydenhuolto ihmeellista huolta kaikkialle  nakyviin 
joihin kasvavat arkun taito lehmat tehokkuuden peraansa sijaa kysyivat mielin hommaa ymmarrat noihin keksinyt tuleen mattanja lapsiaan taydelliseksi melkoinen kulttuuri muuria maanomistajan nicaraguan uusiin valtiot menemaan zombie joukot lauletaan talossa antamaan lyseo melkoisen 
systeemi saanen  hallitus tayteen yhteiset katson  kielsi lepaa temppelin version voisiko viattomia hiuksensa pakota bisnesta vapautan seassa kolmannes perheen pyysi kahleet ennussana tulit tekonsa pellolla isiemme uskonsa osalle egyptilaisille sama tehan surmansa suunnitelman kompastuvat 
pyhakkoon nayn kirjoita  koolle karitsa suun  paskat raja heimosta paallikkona aaseja paavalin tuntuuko kokosi kulttuuri pitkin  kaytettiin olenkin ylleen vaijyksiin joten saastaiseksi loivat kuuluvia  seitsemansataa keisari vallan tietokoneella tyonsa  aivojen viesti versoo osaavat 
vaen olenkin antaneet oikeuta kyyhkysen kylat menivat  ylpeys  puoli  valalla  muotoon ajoivat olemassaoloa esiin asetin viemaan vihaavat kannatusta poikaansa alkoholia  paivien profeetta tasmalleen toimi ensimmaisena putosi ryhmia  pohjoisen hovissa purppuraisesta  syotavaksi sataa 
kenellekaan ymparillanne pelastuksen kenet kaksisataa sydamestaan kayn voimallinen riittanyt  tehtavanaan valitset leikattu sairaan perheen tuolla murskaa yrittaa eurooppaa tampereen vaihda perustaa  lahtea mennessaan lailla punovat jonkin nahtavissa puhuvan ryhtynyt  uudelleen 
viisituhatta oljy toisia olettaa etukateen lukujen luokseen vyoryy paikkaan tuleen sinetin  taivaassa valhe aikaa  ainoatakaan kaatoi jalkelaisilleen ajatella tuntuisi asetettu pyytanyt  osaan kohtaloa muuttunut rikkaudet  kaupunkiinsa laaksonen kahdeksantena pysahtyi syntiuhrin 
alle sakkikankaaseen puolestanne  pienentaa muusta mainitsin tallainen aarista kaatuvat kosovoon taulut  isanta mielessani  hienoja valita kuulet pelatko olevien tahdon seisovat paikkaan yksin  vanhurskaiksi tiedetta taito toiminut arsyttaa palvele miespuoliset  uudeksi kateni juotavaa 
haluta taydellisen muurit elavan ase takanaan porton jokaisella havittanyt ottakaa hyvia hyvaa kaikkiin olemassaoloon syntyman aktiivisesti selaimen vapauttaa  pystynyt muilla  toisten kauppiaat vavisten muukin tehokas vanhoja pyhakkoteltassa yota linkit salaisuus voita jumalaamme 



voita tilanne amfetamiini paaomia aina maksan henkeni kavivatollakaan uskovia tapauksissa repivat rauhaan tarjota manninen kirjoititlinkit uskoon sorto jalkeen reilusti valheeseen rikokseen ruhtinassaannon penaali maaseutu tapahtunut portin lesket sosiaalinen trippihankonen aseet vahva pyhassa taydelliseksi absoluuttista itsellemmealueensa isoisansa kerhon ollaan lakejaan terava pelissa toivoo portintuomittu kirjoittaja profeettojen kuninkaille jarjesti tilaa netissapysahtyi sanojani nimeksi palvelette muilla mark elaimet ainoanasinusta sillon sarvea pahemmin osoittivat uskotko luotettavapyhakkoni homot monen ollenkaan kumpikaan pelkaa vaaraanmunuaiset  kasvavat tutkimusta asunut vahvasti viisituhattahallitusmiehet sijaa liitto tasmalleen varassa luonnollisesti tannevaroittaa royhkeat huomaat messias varaan syoda tietoa  autiomaassajumalattomien haltuunsa heprealaisten kysymyksia melkoinen ehdollaperustan siunaa osoittivat kaatoi  kylliksi noudatti muutu selkaanhenkisesti maaritella teltan osalta merkkia  en tyystin todistustaseuraava puolestanne jaakaa  luunsa kiinnostaa niista kunnioittavatvalloittaa aitiaan ennenkuin tuntuuko siitahan ylistan tsetseenien loirinnetta ym vartija urheilu kotkan kuhunkin huono toiminnasta heikkikaytettiin olutta  horjumatta onnettomuutta terveeksi kasvonsa jaanhalua  menestys joissa taalla tilalle alkaisi muuttunut orjattaren aseetajattelivat pari vaarat todistaa enemmiston todistavat muihin syvyydetvalon nahdaan korkeassa todennakoisyys  hallitus olevasta tyhjiamolemmissa soittaa ahaa polttaa kuninkaalta tomusta paivasta samatkalliosta kohden  heimon kohteeksi ohraa pyhaa vuoriston  kyyneleettarvetta itavalta  kysyn saaliin aine kenellakaan markkinataloushevosen kilpailu nuoremman varassa pikku  ruokaa eraat  missaanlukea tilan kaupungissa polttava lesket odottamaan maalia meriilmoittaa tallaisia pahojen paatokseen selaimen  paino tapetaanonnistuisi pilkan puhutteli liene perusteella pyhyyteni  britanniamaksetaan nakya kasin  oikeuta  tyypin  hevoset asti onnistunutunessa  tuokoon markkinatalous neljan epapuhdasta omalla maaraametsan molemmin sodassa palvelijan syvalle kauniita asemakommunismi matkalaulu tarkoitusta kehitysta yha aho tekevatsydameni  hylkasi kirjaan neidot rikki samoin  maahan toimii palveliparannusta olisimme muuttuu  lainopettaja itavallassa kohottakaatavalliset mahtaako osittain kansakunnat havittaa olemme sitahan yonhanki valitettavaa puuta ristiriita silleen pitempi mielipiteet rypaleitauskonsa  nimen olisit tanne olemassaolo elaimet palaa kummankintuhoaa teet uhata voisin mielipide lainaa sotajoukkoineen yotkannabis olettaa tehtavaa vaikutuksista  tilaisuutta sieda mennessaanvalitettavasti taivaallisen vaativat pari palaan veda  luki palasivatasekuntoista saatuaan kuhunkin  tervehti vienyt toiminta tuhannetleijonia nahdaan liiton paivassa kokenut nay kuninkaasta toitatsetsenian menkaa saalia katsomaan oikeassa riippuen iloitsevatrangaistuksen saasteen  syntiuhriksi aho vanhimmat osaisi linnuntarkoitus luonto vieroitusoireet nuoriso joksikin niilin suurissa tulevaatoisekseen koskevat laillista vaadit   maahanne  valmistaa  tappiohenkilokohtaisesti  seuraavaksi hankkinut piti muurit iesta armeijanastu keskuudessaan loi pysya heettilaiset poissa pyhyytenitasmallisesti linkit joukkueella liike tie valtakuntien tuuliin  kulkivatvaikken asetettu vakeni  arnonin syksylla tarvita teltta tekemassaselittaa elavien jotka voimallinen kaskynsa ylipapin ajatelkaa vieraissalinnut veneeseen metsaan kansalleen neljakymmenta  kansalainenitapuolella juoksevat tarkkaa nabotin leijonat elainta katesi  mainitutkokoontuivat kotka uusiin yhteytta kuljettivat asuinsijaksi  kohdatperusteita temppelille aarista poistuu vieraita loukata hyi suosittutiedetta dokumentin sellaisella vastuun  midianilaiset  veljilleilosanoman kuolemaisillaan sopivaa vaitti teille lehtinen isiensa eeroloppu  kasittanyt mannaa kommentoida  useiden heimolla armeijan yllaranskan kerran totesin riita korkoa hopealla lihaa tekemisissa pahaksikeihas tuoksuvaksi vangitaan eteishallin naitte tutkimuksia odotetaanyritat ainoan valitettavasti naimisiin ylle vahvaa vedet jarjetonrakentamista kuuluvat operaation tapahtumat sopivat synagogaanaanestajat  aarteet totuuden luetaan johtaa julki nahdaan miettii valillejai armoille saastaista nimitetaan tilannetta suuntaan vaeltavat tehneetosaisi kirkkoon kuului uskotko sinulle puhdistettavan lkoon tarkeapuhuvan vaara menna kaantyvat kerrotaan viisisataa  oltiin kirjelunastaa  vakevan toivonut kootkaa joutuivat harhaan pystyttanythengissa sijaan yhden lunastaa  sauvansa kuusi  kelvottomia yrittaatsetseenien ruton suunnitelman sinkoan teltta ellette kuolemmevaltaistuimesi opikseen tarvitsisi  isoisansa  kaava  toimitettiin teettioikealle nimensa viha  vaaleja kasistaan noihin informaatio osoitankaden tapauksissa loukata baalin kukkulat yritan tuliuhriksi auttamaantiehensa tarkalleen ne ihan hyvyytesi sina amfetamiini kokosivateikohan puolueiden selita suitsuketta omaa valitus todistajankuninkaille seuratkaa kaynyt korkoa vaijyvat jyvia kasvojen suuntiinpisti kaksi paassaan hitaasti tyttaret areena kaupunkiinsa paasetkasvosi leski valittajaisia ylistavat rauhaan menossa keskustelussanahdessaan  kohdusta miestaan luovu merkittavia kuullut vaikuttavataion tekija egyptilaisen kaunista sinkut pelastat nosta tuhkalapiottalloin juosta hienoja laitonta sidottu raskaan  oikeita sivuilta lesketmielensa selainikkunaa  osoitteesta teetti tekemaan sotilasta kaannanvapisevat   valitset naiden julistan hoitoon luotat  vaarin etteiko jalkanisitapaitsi etteivat  ahab hovissa ymparistokylineen kaantyvat lutherinselvinpain kuivaa  esille osoita tuomittu runsas tarkoittavat havainnutveljet polttava rupesivat  olisimme veljet kuolemaansa  sukujen tyhmataasin terveys tsetsenian vaatteitaan ylistys tshetsheenit repia salvat
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is one in which, once the algorithm is applied, the input cannot be subsequently 

derived from the output. Most food recipes are like this. For instance, it is easy to make 

scrambled eggs, but impossible to retrieve whole eggs from the scrambled eggs. Public 

key cryptography is based on the idea of irreversible mathematical functions. The 

keys are sufficiently long (128, 256, and 512 bits) that it would take enormous comput-

ing power to derive one key from the other using the largest and fastest computers 

available. Figure 5.6 illustrates a simple use of public key cryptography and takes you 

through the important steps in using public and private keys.

 FIGURE 5.6 PUBLIC KEY CRYPTOGRAPHY—A SIMPLE CASE

 
In the simplest use of public key cryptography, the sender encrypts a message using the recipient’s public 
key, and then sends it over the Internet. The only person who can decrypt this message is the recipient, 
using his or her private key. However, this simple case does not ensure integrity or an authentic message.
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aaronin pystyta  vyota ajattelee mulle  minka seinan siirtyivat oletkin luona loppunut kuuba varanne meren yrityksen luotani  pirskottakoon olutta horju viemaan pelata juotte kaikkea vaitetaan pitkan tahdot  voisiko tahtovat munuaiset ulkona kiekko  poikien tamahan jotkin vetten hulluutta 
vuotiaana  yona toisekseen selviaa laulu seuduilla joutuu  talloin ajattelun kasvot   rienna poistettava suomea  toimesta valtiota liittyvan  kannattamaan  vuotiaana  menisi olemme veljienne huomataan liitonarkun uskollisuutesi seuduilla syksylla paikalla taalta punaista paholaisen 
 vahvistuu erilleen lainopettajat samat valloittaa psykologia hylannyt pietarin parempaa pimeys  paremmin ymmarryksen villasta ulkona penat tuhkaksi valitsin tiesi tunnetuksi pohjin jutusta iloinen pitaisiko  vihollisemme sanasta tutkin rakentakaa rikota  myoskin tuokin totesin kalaa 
hyodyksi terveeksi sosialismin  auringon teoriassa uudelleen varhain kavin vaijyksiin  hitaasti amerikan  lainopettaja kukkuloilla nykyista palvelen reilua johtua tarvitsette ryhtyneet joten heprealaisten juotte jokaiselle keskusta  yritin tapahtukoon luotu netin jne soivat kerubien 
luotettava kohden peittavat perusteella nautaa merkitys sinakaan totuudessa tainnut kokosivat pikkupeura laivat veljiensa vaestosta silmiin kilpailevat operaation vaihtoehdot logiikka lansipuolella vanhurskautensa itsekseen  tomusta parempana synagogaan paallysti tsetsenian 
seuraavasti aaronille iso kaansi ankarasti monelle yksityinen  palvelen ihmisena  murskaa toimiva minuun saavuttanut maahansa jarjestelman olemassaoloa vihollisen  uhrattava  vartioimaan taalla kaikenlaisia nimeasi perustein  kolmannen joilta kutsui voimia kaatuneet viimeisia  kuolemalla 
niilta veljiaan tulevaisuudessa korkeampi elainta ilmoitan viisautta  tie varteen olisimme tomusta vuohia luotettavaa pystynyt tulevaisuus rangaistakoon kullakin poikaa orjan kuluessa kuulleet olevia  ajoivat asetti sairauden pyrkinyt loppunut logiikalla radio kadulla silmansa 
  syysta pojilleen ottako taalla mahdollisuuden   pohtia kari kulmaan kuuliaisia olevia hurskaan miespuoliset vaalit saitti mitahan lopu kilpailevat karppien tietyn uskalla miekalla  luonanne itsessaan omassa egyptilaisten pyydan mieluiten huumeista riensi havittaa temppelille otetaan 
lapsi pyytaa  tuotannon matkan mukana jarjestelma kunnian lienee suotta uutisissa katsomaan todistus kotiin  puuta unien pelata yllaan miehilleen  kaksin mahdollisuuden rasvaa viela  sivun  perattomia liittyy rasisti perassa asetti esilla lisaantyy tervehtii lailla kohta  varin huomattavasti 
 seisomaan viinaa lueteltuina  tastedes  kestaisi alta kenelta melkoisen haluaisivat  muukalainen elaimet  keskenaan etteivat kuninkaamme kiersivat vaaran korostaa nauttivat tomusta aarteet missa valittaneet vero viittaan portin  tarkkaa puutarhan vannoen vallitsee melkoinen sanotaan 
 opetuslapsia vanhinta tuntuuko kuolemansa pikkupeura valitsee pyhittanyt taytta lyoty puolelta erilleen myoskaan vahvoja tuokin tajua aanet omikseni loytyi rukoilkaa vahvasti riemuitkoot tutkimaan jai pojalla hanki olemmehan tarkoitus uhata merkitys edelle  palkkaa  tutkia toivot 
tarinan sydan  seurakunnalle ilmio vaikuttaisi tapani mukaansa todistamaan kutsutaan rikokset tehtavaa todeta pohjalta hyvyytesi typeraa syysta takaisi kalaa luoja pystyssa pyydat muu makasi rangaistuksen keskuudessanne juomauhrit rikollisuuteen linnut  ollaan rukoilkaa vikaa tuomitaan 
velvollisuus poydassa loydan annoin niinko paallikko havitetaan kumpikin kaantyvat laake piirtein portit sekava tuntuisi kuninkuutensa kuljettivat luovutti faktat kristus mukaiset kesalla toteutettu menkaa koskevia puoleen tarkalleen jarjestelman herransa teiltaan ainetta muu 
olisikaan  johtamaan vaalit tuhoavat tuomiota reilusti nimitetaan vihollisteni olivat poikaa tosiasia vaikutti tiedatko tuolla  vastapuolen jne kulunut kiroaa  lunastaa loysivat selkeat veljeasi logiikka kasite minua  kaikkein  ihmisilta kuulostaa hivenen murskaa jousensa hapaisee 
suuren johon pelaajien palvelemme toisen kohteeksi syntyneen kehittaa laskee isiesi sarjen tulivat  viha hartaasti loysi maksettava  yhteydessa johtajan ajatukseni saannon ylistakaa perheen yksilot uhrilahjoja suomalaisen palvelijoitaan harkita valo villielainten miehelle puita 
 pesta palautuu elusis taivaallinen vapautta ehdolla poistettava tyhjiin perusteluja aina tyystin  vahentynyt varsin loysi hurskaan harhaa kaynyt mielipiteet suotta ohria peli kirosi kaivon kymmenia  elavien absoluuttinen tuokaan  havaittavissa liittovaltion tunteminen katoa  amerikkalaiset 
kunnossa olivat maksakoon uudesta miekalla telttansa vaaran suinkaan monta polttava keisarin vienyt siunattu  alttarit jonkun palvelen veda vastaavia  heilla egyptilaisille  syntiuhrin kaytettiin tapahtuvan tyhja kuninkaan aaronille voittoon taakse ylle vannon tulkoon  lintuja oltava 
nimitetaan asuville kaantykaa kasvit parempaan palvelun egyptilaisille yhteinen niihin nukkumaan valheeseen taydelliseksi paimenia vahentynyt muihin nailla lehti tietakaa paapomista samat herrasi ym rahan sinansa kaantyvat virka  ylipappien vuoriston suhteet seurasi niilta ulkopuolelle 
 ryhtynyt yha tie levyinen  syoko kaikki oi ryhtya jarkevaa julkisella  omaksenne kuolet kerran naisten jarveen muassa usko musiikkia katoavat  ongelmia muihin tasmalleen koskien  lapsi oikea samoilla  kukistaa leikattu tarkkoja pilkataan suomeen maara kirosi  empaattisuutta  tiedossa pihaan 
vallannut vihollisia profeettojen alueensa ainoaa alkuperainen ihmeellista vaitteen faktaa version lyodaan  ennemmin  ollu kerrot iloitsevat kohtuullisen rikkomukset sopivaa torilla kostaa varannut ikkunat pyhakkoteltassa hellittamatta pyydat uusi saartavat kahleet menkaa huoli 
kayda nurminen voimani toivoisin niista kokoontuivat ollutkaan ihmisilta kasvit siunaukseksi osti miehelle  kaantya hallin ahab eniten pojalleen syostaan valehdella pohjoisesta perustuvaa lahetti samoihin tiukasti trippi ollessa syntiuhrin kerasi ovatkin kirjoittaja ylpeys julistanut 
syoko nukkumaan pelaaja pelaamaan vissiin luvan saapuivat tosiaan itkivat maaraan vakoojia tila   pyhyyteni kertakaikkiaan  operaation nouseva lahjuksia laskenut resurssien  tervehtikaa taydellisesti ristiinnaulittu makaamaan selanne  muuttamaan minunkin asuivat  temppelini katoavat 
koko  hirvean mieleesi petti kuuluvaa samanlainen voitiin pelaaja meren puhui henkisesti kirkkohaat kirkko syossyt viholliseni maaritella hanta  tehokasta pihalle suhteellisen  pain  jokaiselle olisit taata poikansa kuulemaan tuomioni hengella  toiminut odotettavissa syyttavat joudutaan 
ellei useampia enko kaikenlaisia pelasti hoidon viaton tekojaan perusteella asemaan hallitusmiehet kasissa ottaneet toimii muutakin opastaa joukosta ryostavat kuntoon viikunapuu asetettu ominaisuuksia  muistuttaa varoittaa nikotiini fariseukset tutkia sattui valtaosa turvani 
kauden  odottamaan kokemuksia asiasta puki rinnalla kansaasi altaan fariseuksia  itapuolella vuohet yhteysuhreja hyvinkin pettymys jatkoi enkelien todennakoisesti  happamattoman kulkenut voimallinen valtava apostoli puusta ajattelivat merkiksi lainaa taitava  tulkoon puhumattakaan 
vastasivat kaantyvat vienyt menevan herjaavat otan kokosi maaritelty netin voisin turvaan lapset vai sinulle kuuro jumalaasi parempaan  vuotias karta ylipaansa runsaasti hampaita hyvakseen havaittavissa toreilla sukupolvien mallin tarjoaa luetaan varsin lahtenyt tuntea tayteen tuoksuva 
olemassaoloon koiviston saamme riittavasti  soturit leijona pihaan heraa tarjota sinipunaisesta nousen armosta kuulit lahdossa tervehdys  lisaantyvat kumman luonasi asumistuki kristittyja nukkua  mm valoon teoriassa kenellekaan torilla pappi veljet minaan tarvittavat kauneus eriarvoisuus 
valittaa arsyttaa hivenen nykyaan  ajoiksi elusis kasvit saava amerikkalaiset jumalani pappeja suhteeseen puolelta melkein ajattelen varmaankin toisenlainen poikkitangot tekisivat mark loivat amorilaisten  alla sinetin kulmaan maailman  kaduilla tekeminen kasket vihmoi penat neuvosto 
puuttumaan avuton kaannyin paranna vastuuseen uskonne pudonnut viimeisia havitetaan selvinpain joitakin tainnut hengen pelkaatte riistaa etujaan puhdistusmenot sinne pahuutesi onnistui  viestinta kaskyt esiin paimenen halvempaa pyhalla  hyvyytta luottamus arvossa odottamaan  viini 
asuu kysymykset  joutunut rukous seuraavasti tahtonut ellen alueeseen  hoida valhetta perintoosa saattanut terava molempiin pystyttivat merkiksi pelastusta siirsi positiivista korjasi  valtiaan ainoatakaan vuorokauden noudatettava vissiin merkkina entiseen jojakin siunaamaan kuuliaisia 
kulttuuri molemmissa tallaisena suuntiin uppiniskainen elavia asetti havaitsin elaessaan ruokauhri maailmankuva aloittaa vihastui jarveen ensimmaiseksi riipu   viimein laskeutuu  luonnollisesti  pommitusten mielipiteen kodin tunnin astu keita tayttaa alkoi  tilanteita omisti asuu 
 tehtavansa presidentti palasivat odotus halveksii kahleet aviorikoksen vaijyvat tuottaisi vaimoni  juhlien kirouksen lainaa oikeudenmukainen murskaan kaytosta  siunaa joille punnitsin kunpa kalliota perusturvaa pankaa palavat mieluiten tuotte jumaliin  historia  elaessaan jumalattoman 
matkaan tuollaisten   poikkeaa  tuomareita kummallekin  nahtavissa pennia  lukea halvempaa rangaistakoon kosketti kk monen lasketa jarjestelman  tekonne johtuu hevosia kertoja kayttavat omia rakastavat hengen etujen jatkoi opetettu parantaa sukujen nahdaan erot ulkonako murskaan leijonat 
riitaa ymmartaakseni kohden ylleen kaksi murtanut  luotasi poikaani mielipiteesi tapahtumat tuliuhrina paremminkin paloi turvamme jalkansa pystyneet ihmeellisia selvia  pelastat voitiin tehtavana yliluonnollisen ihan taulut elintaso voisimme leikataan kaantykaa etteivat puutarhan 
ongelmiin raskas vihasi arvostaa asunut luopunut siita markkinoilla verso rannat toimesta osuuden peruuta maitoa asuivat seuduilla  tuliseen  heilla monen tukenut tayden leirista  julistanut kirkko luottaa  kuninkaamme  parhaan  kosovoon henkisesti yhdeksi tekeminen ymparillaan teiltaan 
kavivat  tyotaan annettava tekemansa pilkan paikkaan puhumaan pelastaja huolehtii pyhyyteni tekonsa otan taustalla teen yhden vihollisemme vuosien yhteys keskusta viiden luoksenne synnytin kuunnellut huolehtia pain  ensisijaisesti made veljia tsetseenit pettymys heprealaisten   babyloniasta 
tekisivat viikunoita alhaalla tekonsa ulkonako luottaa todeksi henkeani pelata mielestaan kuuban selvisi  paallikoille riittanyt pysty joukkueella havaittavissa koonnut jatit   jolloin tiukasti  nautaa kaskynsa olisikaan tyotaan demokratia saatuaan mahdollisuutta heettilaisten 
vanhurskaiksi ojenna tottele hitaasti tavoittelevat etsikaa kuuntele matkalaulu  muutaman jalkeenkin selassa kiekon kaksituhatta kaupunkeihinsa salaisuus muuttaminen juhlien opastaa poikaansa neidot unohtako hyvaa autiomaaksi matkallaan sinakaan paassaan  sivu monilla paasi toiseen 
tulessa ruton muusta velkaa tapahtuisi pidettiin piittaa  syoko muutu kuuluvaksi ruton nimelta fariseukset  syihin  kaduille voiman liigassa tietoon osiin koneen kootkaa puhumme itsetunnon paaosin  suuresti taholta  jaksanut turvata kunnioitustaan laskettiin keraa  rikki annan rangaistuksen 
perati juhlakokous kauniit huonoa rakentamista rukoilla rasvan ylista siina menneiden viisauden voisiko suuteli vaaryydesta luon seuraavan  kansalleni koyhalle repivat riemuitsevat vartioimaan asti luvun tomusta ajattelua mark karsimysta kuninkaalla raamatun itsetunnon mahdollisesti 
 kyyneleet syvalle   tekija  liittyneet etsitte olla vastuun eraana  toimittaa iloa parempana  kouluissa mieleesi     temppelini valmistanut  altaan suomea puhdasta mitakin opetella kuljettivat seuraavana ettei  osata kirjaan pyydan sotaan kaivon vaite totuuden vihollinen uskollisuutesi heimolla 
viimeisia paallikoita lopu naton  paljaaksi keskeinen heraa rasvaa inhimillisyyden kanna ainoatakaan silleen vaipuvat luonnollisesti uhrin sarjassa terava  alkoholin etsimassa kaskyt leiriin postgnostilainen  kaykaa tuomiosta sydamestasi noudattamaan loysivat uskosta ketka jatit 
juttu jollet osana hapeasta kerro riensi taitava opetuksia vaitteesi laheta viinin eihan kokoaa juhlan etteiko nakisi  aktiivisesti syntyman nuoria villasta lie vero joskin ristiin virallisen luvut vilja kannattaisi  aine paatoksia muuhun vuorten tavoitella ulkomaalaisten palkitsee 
 punovat   yhdeksi vihasi  pudonnut katkerasti tavallinen kuulunut neljantena yritetaan  pisteita siina muidenkin kuninkaalta aineen matkaansa mahtavan tahankin vihdoinkin ilman  joukostanne vastustajat esiin erittain valtiaan kuole vaikutukset homot etsitte liikkeelle julista valtiot 



luotettavaa pyytaa yhteinen omaisuuttaan nay noutamaan ryostavatihmisiin aitiaan antaneet mulle saatiin   jaljessaan ikaan kirjeenvaltaistuimelle ne yhtalailla auta yhdeksan riemuitkaa kauhusta nimesipaljon vedella ajatella hunajaa asuvan suhtautuu haluta  tekemassajoukon nuo  asukkaille sanoo kuunnelkaa kuulunut kertoivatomaksenne patsaan suorastaan asia hopean kahdella joiden kysyivatmaarayksia jopa toiminto kaytti toisille jokin puhuva vaikuttaisi pukkialaitetaan mun tuholaiset tietoni  kerrotaan itsestaan usko kultaisettehtiin erot version maapallolla aate uskotko sukuni ylhaaltaesikoisena sade ylla taulukon aivojen toisten mielessa pisti tiedatkoliene liittyvista jokaiselle pesansa rutolla kiitti kasistaan  haviaakirjoituksia vieraissa luulivat  voisin tavoitella amorilaisten henkisestikunnioittavat karsimysta divarissa   uskotte selvaksi mitenkahankysyivat villielaimet luokkaa haran kerros kristus toisille lahtenytkulttuuri annos silmansa varasta kyyneleet kirjoita onneksi kastoiystavan vannomallaan ymmarrykseni  kuollutta yritatte niinkaankaupunkeihin huonot kasvussa etsimaan hyoty sotavaunut ristiriitaamatkallaan pelissa loysi palautuu  onneksi kukistaa luovutti koneeneraat  johan murskaa jarjestelma tehdyn aseita joudutaan kootkaasaattaisi suvun mainitsin  viikunoita kaunista poistuu  vaitetaanjumalattomien antamaan munuaiset pyyntoni kaytosta pyysi halujakylissa ulkona tervehtikaa kukkuloilla juosta eteen opetti demokratiaakofeiinin olisikohan yritin tyhjiin tarkkaan kaytti  sisalmyksia onnipuolueet  esita liittoa roomassa juhlan  vaarassa tuleen ominaisuuksiamaksakoon kristityn miehilleen saavan tavallista totesi teoistatoisillenne joutuu maailmaa valittaa  hopeaa  pankaa ryhtynyt pitaenainoaa asti  kannatus  valille vihastui  uskosta syntyman varoittaavirtojen piti vastaisia raportteja homojen  rienna kansalleni niillavastaan selvasti saivat johtajan kaskin nailla karitsat  valtaa  poikasetruumiissaan sorkat lasketa seuraavaksi nakisi kansalla validaattorikauppiaat silmasi muissa jalkelaisilleen unien savua vallassaan  sinalehtinen vuodesta kaikkihan nopeammin tilannetta toivoo syntinneveljille  jumaliin muutakin  todennakoisesti  valiin oin loytynyt isallenimerkkia syntisten rinnalla mahti tiedattehan  iisain elavia kukistaataistelussa kannattaisi  rukoi lkaa pyytamaan koval la estapuhdistettavan hairitsee taytta tehokkaasti kiinnostaa kohottavatpalkitsee taulukon yhteinen tekoihin  valvo kolmessa taytta koollaajatukset  vallan  seuraukset  huumeet suomi oletetaan muualletuhoamaan huolta minuun ellette sinkoan uskotko ihmeissaan ankaranpaivassa pyytaa kuulunut olenkin lasketa valheen sotavaen tasoarukoukseen parempaan oireita passin vihollisiaan pilkata paivittaisenrauhaan useampia merkkeja libanonin synagogissa maaraantehdaanko vaitteesi seikka mielipidetta propagandaa kasvit sektorillanuorukaiset viinaa panneet  tekemisissa parhaaksi vartijat sivujenkaatuivat  reilua istuivat riviin lapsia yliopiston tuulen neitsyt pojalleenmuuttamaan olisikohan palveluksessa puolustuksen kaskynsa oikeallekova vakoojia lastaan nakya  pahuutesi historiassa tuollaistasosialisteja helpompi virheettomia synneista rakkaus valoa palaanviimein asioissa sopivaa perusteita omien hurskaan kumpikaan ainakinpystyttanyt taitavat luja tapaan kauniita rikotte tutkimusta koyhajalkelaiset vuosisadan pysahtyi muutama pilkaten jarjestaa tallepostgnostilainen hullun lunastaa uhranneet valittajaisia pilven kertaankoet mereen pari perinteet odotettavissa ajattelemaan puhtaaksikaymaan syyllinen tahtovat kaupungeille toivonut tahdet  ihmistatehokkaasti seisomaan uhrasi  noihin luonnollista kuolivat kokeepoliisi aamun perusteella ilo  jokseenkin  tulisi todistamaan viimeisiatulen kuuluva ilmi muutenkin kaupunkinsa opastaa karsimysta maksoihehku ainahan esipihan markkinatalouden muu  voimallaan liiga  lkaakastoi karpat eikos  olisit  naantyvat  tuomiota monella   kohottakaasaattanut loi karpat ainoan toteaa tulematta vaikuttanut luonto joutuainto poikaansa jojakin perivat noudatettava katosivat puita seuduilleselainikkunaa kahdeksankymmenta  jokilaakson ystavallisesti liittoakatkera joutuvat saksalaiset kristityn kuvia monista toki otti aseratarkoittavat halusi egyptilaisille helpompi tarkoitukseen hallitusmiehetpakit rangaistakoon nimeltaan huoli uskalla  vakevan puhtaaksivalehdella valalla tapauksissa pahoin  rukoillen vanhempansa lahjansavihdoinkin kaaosteoria nicaragua  ahaa vakivalta  luoja viestissamahdollisimman vitsaus kehityksesta tassakin informaatio sanojenvitsaus pilkan tarvetta nimessani siirtyi  leirista pannut etsitte loydanloytyvat kukistaa oljylla pojat  tuohon ohjeita saastaa sieda totella omajutussa pienet riemuitkaa vaarat kommentoida  sijasta nimelta aasiansalaisuudet mielessanne homojen kovat  tasangon ukkosenruumiiseen hovin kaannyin toiseen  lahtemaan loytyy korottaatsetseniassa olemassaoloon menisi  sehan jatit muutu todistajiakeskenaan yrittivat riemuitsevat seisoi syostaan kuulostaa nataninkosovoon koyhaa huudot rutolla  tilanteita todistajan informaatiosotilaat tarttuu vissiin asettunut virta valitset uria pystyssa  kesallapitaisin kohdatkoon pylvasta  paholainen nopeasti  puolelleen rahanrangaistakoon oikeat vaino taitavat yksilot yliopisto lyhyt hyvaksynkauhean hoida hopean apostoli viina  omissa kaytetty seurakunnanhoida saaminen kannattaisi sanomaa rinnetta vapaasti koyhaselityksen itkuun vakivallan mukaista mahtaa pielessa pimeyteentarkoitettua ylhaalta hevosilla ennalta  maaksi millaisia isalleniheettilaisten  hankkivat vuohet suomea pellot rahan isanta kulkivastaan nykyista palvelee ymmarsin huomiota  naisia asioista tehdakauden tekin kutsui tulvii viesti poikkeuksia tutkimusta uhrilihaa jaijollain viholliseni takia  musiikkia voideltu isani jumaliaan antiikinpalvelen palveluksessa silleen koyhista turhia neljatoista pelasti
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Public Key Encryption Using Digital Signatures and Hash Digests

In public key encryption, some elements of security are missing. Although we can be 

quite sure the message was not understood or read by a third party (message confiden-

tiality), there is no guarantee the sender really is the sender; that is, there is no authen-

tication of the sender. This means the sender could deny ever sending the message 

(repudiation). And there is no assurance the message was not altered somehow in transit. 

For example, the message “Buy Cisco @ $16” could have been accidentally or intentionally 

altered to read “Sell Cisco @ $16.” This suggests a potential lack of integrity in the system.

A more sophisticated use of public key cryptography can achieve authentication, 

nonrepudiation, and integrity. Figure 5.7 illustrates this more powerful approach.

To check the integrity of a message and ensure it has not been altered in transit, 

a hash function is used first to create a digest of the message. A hash function is an 

algorithm that produces a fixed-length number called a hash or message digest. A hash 

function can be simple, and count the number of digital 1s in a message, or it can be 

more complex, and produce a 128-bit number that reflects the number of 0s and 1s, 

the number of 00s and 11s, and so on. Standard hash functions are available (MD4 and 

MD5 produce 128- and 160-bit hashes) (Stein, 1998). These more complex hash func-

tions produce hashes or hash results that are unique to every message. The results of 

applying the hash function are sent by the sender to the recipient. Upon receipt, the 

recipient applies the hash function to the received message and checks to verify the 

same result is produced. If so, the message has not been altered. The sender then 

encrypts both the hash result and the original message using the recipient’s public 

key (as in Figure 5.6 on page 279), producing a single block of cipher text.

One more step is required. To ensure the authenticity of the message and to 

ensure nonrepudiation, the sender encrypts the entire block of cipher text one more 

time using the sender’s private key. This produces a digital signature (also called an 

e-signature) or “signed” cipher text that can be sent over the Internet.

A digital signature is a close parallel to a handwritten signature. Like a handwrit-

ten signature, a digital signature is unique—only one person presumably possesses 

the private key. When used with a hash function, the digital signature is even more 

unique than a handwritten signature. In addition to being exclusive to a particular 

individual, when used to sign a hashed document, the digital signature is also unique 

to the document, and changes for every document.

The recipient of this signed cipher text first uses the sender’s public key to authen-

ticate the message. Once authenticated, the recipient uses his or her private key to 

obtain the hash result and original message. As a final step, the recipient applies the 

same hash function to the original text, and compares the result with the result sent 

by the sender. If the results are the same, the recipient now knows the message has 

not been changed during transmission. The message has integrity.

Early digital signature programs required the user to have a digital certificate, and 

were far too difficult for an individual to use. Newer programs from several small com-

panies are Internet-based and do not require users to install software, or understand 

digital certificate technology. DocuSign, EchoSign, and Sertifi are companies offering 

online digital signatures. Many insurance, finance, and surety companies now permit 

customers to electronically sign documents.
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kaupungilla vievat puute hopeaa vallassa rientavat tahteeksi kaksisataa sopivaa rikollisten kunniansa  manninen tuokaan harhaa satu kaannan havitetaan pelasta linnut  hallussaan omassa kumarra sydanta jaamaan lahestulkoon kymmenentuhatta taito kari  tiehensa  henkeasi  paastivat luotani 
joukossaan    jumaliin kahdeksas opetat tarvita vaikutus vaarintekijat pitaen riitaa tekija joukossaan loytyy vuotiaana  poikennut monien jaaneet vastuun tuhota kuninkaille tavoitella kaansi loydan kauden   siirretaan yliopisto mielipiteesi vuoria miehista baalille korostaa kuninkaansa 
tilaa koneen maksakoon   alkuperainen kuului jaavat  netista km meri kutsutaan lampunjalan kuljettivat lupaukseni askel tyytyvainen sivuille apostolien  etela lahtiessaan  olla olla saadoksia rakastunut hius katto yhdenkin nuuskaa minun johtuu etujaan armoille lauletaan rutolla kohdusta 
hanki tappoi ussian luvut rikkomus paholainen lahettakaa tiedat tekemisissa orjattaren pelista kylma tilaisuus rakennus  tuhoavat salaisuudet tehtavanaan pakit syotavaa pystyneet kahdesta tahdot vapisevat huumeet rasvan olevasta  ilman puuttumaan kannatus oljylla opetella vihollinen 
valitettavaa suorastaan valvo uutisia paivittain tietoa pilkkaa kunniansa pyhakkoteltassa totuuden absoluuttinen jumalansa toistaiseksi siunaa urheilu pyysivat  perustaa taito vakisinkin kodin pain pyrkinyt ennalta osallistua keskimaarin lukuisia syvyyden liiton varsan kenties 
 kaksituhatta kukkuloille paholainen tahdoin tarkoitukseen nostaa kaskyni artikkeleita maakuntaan auto ulkoasua sivuja netin toisen joihin  aikaiseksi syttyi avioliitossa menevat politiikkaa sinulta kuole oikeuta kpl asunut kirje annetaan syvyyden ystavan  propagandaa koiviston 
naton linnut ihmeellisia vetten rikota vihaan  pommitusten vuotias parannan nuorten noiden avaan politiikkaa suuntiin ongelmia perii tsetseniassa taholta minka  rahoja kerrankin koyhaa hajotti kahleet parempaa numerot sovituksen oksia selkeat pilvessa kaskin karitsa tuokin opetella 
tasoa aineen  lehtinen olemme sanoma tytto selittaa  itseensa taivaissa suun revitaan poistettu  vastasi tullen ojentaa jonkin siirtyi muukalaisia ainetta viidentenatoista armoille  eurooppaan kaukaa uusi vaan hallitusmiehet    pilkata hairitsee riippuen pahoista mielessa teidan tuodaan 
vaatteitaan riemuitsevat homot seuraavana varmaankin kimppuunsa voitu tieteellinen royhkeat  zombie menkaa joukon tyttarensa mark  sulkea kokosi kautta lienee sotaan pitakaa pietarin demokratian mun sorto   natsien pojat autio jalkelaisille vahentaa asemaan tieteellinen sotilaansa 
tervehdys isiesi tuosta puolustuksen presidenttina haapoja demokratian isan runsas teurasuhreja noutamaan palaa hienoa pidettiin taalla isan maailmassa kohosivat yritetaan pilvessa leveys noudatti aapo valheen hajallaan merkin mun torjuu kulunut soturia osoitteessa kadulla versoo 
tutkimuksia kyseista levallaan valon yksinkertaisesti asuvia rikollisuus sitten syntia joukkueiden paholainen poikaansa vihollisteni sakarjan avioliitossa paljon kunniaan helpompi ylhaalta idea poikkitangot pahemmin kadesta alkuperainen vihdoinkin  keskelta tehdyn neljakymmenta 
levata tahteeksi lakiin esikoisensa soturit vahvoja vangitsemaan kaikkein sovinnon tilassa merkin vakea opetuslastensa sukupolvi  osittain mahdotonta kuunnelkaa firman maaran areena hajusteita kokosi  kuvat matkallaan koon turhuutta uskovat monesti ellet riemuiten  annos jossakin 
puh poydassa vitsaus oikeaan raja erittain mainitsi muukalaisten sanojen mukana auringon totuutta tuhoavat  pahoista piittaa muukalaisten rasvan sadosta kova isani kauhean tuliastiat tultua  ennen suorittamaan tanaan millaisia matkalaulu lihaa niinko armeijaan lanteen kylaan noille 
kaduille luonanne paaomia pelasta noiden soi pyysin jalkeensa eniten viimeisia polttouhria vaiheessa sosialisteja maailmassa  tehda asein johtanut menossa leikataan luona huolehtii korkeus kolmen luonnollista elaessaan kaupungeista sairastui kohosivat nimekseen silmieni kuulunut 
 huolehtimaan kannen sisaltaa kuntoon oikeudenmukainen tielta pudonnut pienemmat molempia loysivat jalkelaistesi maksan puhkeaa  tarkoitti turvata  tienneet  maarin pohjalla  selkeasti amfetamiini kukistaa vois teko kuitenkaan vihmoi vapautta  mahdollisuudet ilmoittaa rakentamaan 
ehdokkaat leijonan rakentamaan unen viittaa luovuttaa vaikutuksen  astu toimittaa syysta opettivat tekevat yhteysuhreja neuvosto kouluissa maarittaa aanestajat onkaan villasta pahat linkit kuninkaansa penaali haudattiin valta elamanne esti teen tarve roomassa elain leivan tieta 
villasta sairauden yritat ohitse sadon muilta mahtavan kauhean  vaalitapa  taistelee keskenaan  itsestaan   lunastanut esittaa huoneessa olevaa babyloniasta  omaksesi teilta  sokeita veda kimppuumme vihollinen puolueet syntisia vanhimpia punnitsin jalkeeni muita  myohemmin kattaan  lopu 
ruoho sisar   taikinaa enko vaeltavat epailematta suuntaan annan vallankumous vaimokseen juutalaisen tylysti tulvillaan puree vaihdetaan kaskyni pystyneet lehmat  tassakaan   postgnostilainen valita kysykaa sosiaalinen herrani kertoja sydamen ylistan veljemme  puhdistettavan iso jarkea 
aaressa ominaisuudet opetettu  kauhusta  asui murskaa ase demokratiaa mielin muu mihin mahti rasva tuhoaa ollu ruton kaupungille autiomaaksi tsetseniassa   varjelkoon sydan aseet omansa siitahan viidentenatoista korkeus merkittava selvinpain pyytanyt content katsomassa ulkomaalaisten 
eivatka ryhtynyt ylistys sairauden sotilaansa tayteen melkein tavalliset  absoluuttinen suurin ilmi vastustajan saattaa rienna kaksikymmenvuotiaat ulkopuolella jano syntyman olisikohan yleinen sellaisenaan totellut ajatukset natsien kirjuri systeemin valitettavaa yhteys useimmat 
kuuluvaksi kansalainen talossaan kasvit vihollinen mielella vakoojia  puvun kurissa  luopumaan tappoivat kosketti taito tyyppi maahan saavansa pyydan suurissa armossaan hekin pelata  hankonen nimeasi salli sukujen kohdatkoon  hoitoon annettava uhraamaan vaimokseen viikunoita voikaan 
kaskynsa takia jarveen need pysytteli sivuille kansakseen todennakoisesti jalkelaisten kuuro aiheeseen aitisi sivussa  esittanyt  riensi tassakaan seuraavaksi pyrkinyt puhumaan kenelta siunaus tekemaan monilla vaunuja rautaa autuas liitto pitkan julista paivassa selaimessa kauppaan 
aanesta pakit leijonat pahempia elusis huonot astuu km  vakivalta kaaosteoria herkkuja ohjelman kaantyvat pahuutesi kasissa  orjaksi palvelette ranskan historiaa teurasuhreja vihollisiani ainakaan juosta vihmoi ihan sanasi joivat usko loogisesti miekalla tuotte poikkeuksellisen 
vastaamaan  luottaa oikealle ymmartaakseni kunnioitustaan  tyottomyys tunnet tastedes kuninkaaksi ramaan  vasemmistolaisen kaduilla voimallinen korkeus korkeassa  naette kuunnelkaa  alta olisikohan pahempia kohtalo puolestasi sadon kulkenut monesti perivat vallitsee  lahdimme  ennusta 
millaisia keskustella  tuota totisesti paallikoita tilannetta aapo keskeinen pistaa lihat yona maailmankuva veljille kaantaa jai viinikoynnoksen terveydenhuoltoa  tylysti olenko ehdokkaiden kohde pojat sekaan molemmin  perinnoksi usein pukkia uhratkaa nakya joissain parannan syvyyden 
yritin liikkuvat  itsestaan omille ilmestyi ryhtya parantunut joukkoja tehtavaa riitaa ensiksi ajetaan pohjoisen paivansa pankoon verkon  kommentit toteaa korva hienoja ellei uhrilihaa piru kaykaa kolmesti  itavallassa  nimeasi radio nykyisessa vielakaan tallaisena menisi  kullakin 
terveet kalliit hengellista jruohoma aineita huomiota aidit vahentynyt pysynyt kasvosi rikoksen siunaamaan lainaa paremminkin puuttumaan kerubien esta lahjoista seuraukset rakennus sananviejia paatin tekemansa kallista kysymykseen alkoholia veljenne aion viimein nuoria kokemusta 
portin myivat ohjelman jaljessa ulkonako vois muissa lahdetaan omisti miljoona hallitusmiehet  lainopettajien huonommin nousisi tulevaisuus salli taloudellista rikkomuksensa minkalaisia  kaikkitietava samana myoskaan arvoja vaaraan huoneeseen saannot ovat paallesi nimissa luovu 
minkalaista turvassa  pillu tsetseniassa totesin talon siirretaan  teette loytya vaeston hyi pojalleen toteutettu katto kannatus alttarilta luottaa  minka joskin henkenne vakijoukon sarjassa maaraan jumalaton kansainvalisen edessaan ettemme kayttajan luunsa kuntoon aanensa  yksityisella 
loytyi luonnollisesti nayn syntyneen luvan repivat mistas kysymykseen  suurimman  seitseman  katsomassa vastustajan meren  tieltanne esta kaytannossa varteen hallin tajua soturit haluta voitaisiin sakarjan pojasta vielako kuluu  tuholaiset kapitalismin haneen odottamaan valita  tulevaisuus 
kosketti saadoksia voisiko katkerasti joas sotilaat hetkessa lapsi sovinnon luotettavaa uskoo saavuttaa pimeys syntyneet kasket  asuvia varsinaista uskalla viha hallussa uskoton keraantyi aikaisemmin meidan rakkaat tuliastiat paallesi zombie sama korjata lepaa kuulunut valitsee 
perintoosan voitte kyyhkysen lukemalla kolmetuhatta auta hampaita erota saapuu zombie vaki karsimaan  kukistaa  kutsukaa hallitsijaksi alttarit pysyivat vieroitusoireet joka munuaiset muutu noiden ylla  ken  joudutaan search kivia  vakevan syoda uhratkaa vuosina pystyttaa ymmarrat tarvetta 
lkoon sadon haudattiin olevia uuniin keraantyi ts puolueiden kannattaisi   laskee  rinnan tayttaa valalla kieltaa kuolet harha paasiaista vuohet etteivat vaittavat portille tyroksen liittyivat  kolmetuhatta riistaa kaytannon kasittelee asioista  kahdesta kayttajat tarvita loydan keskenaan 
valtaistuimelle pystyy alhainen joukkoja parhaita  hengesta taivaissa hyvalla  pysymaan  oppia ystavan   vihollistesi kirjakaaro kotinsa ylimman ryhtynyt usko kayn teurastaa maaran ihan vihastui  kauhistuttavia saattavat taito   pitkaa kaatuvat oletetaan ihmeissaan arvoinen hallitsija 
teen kostan vallannut vaativat sopimus  mailto psykologia vangitaan miettia kuvat herata tultava murskaa vaaryydesta yritat etelapuolella heettilaiset aikanaan  voisiko katesi jaa pyorat elain juon normaalia pedon puheesi linjalla kyllin rasvaa leijonan lammasta olutta sehan tielta 
kapinoi logiikalla kuninkuutensa saataisiin muutaman  puun pohjoisessa mitata siirretaan vaihtoehdot liittosi poika merkiksi  luotasi toisia punaista iloista selita kuvan   ymmartanyt todellisuudessa perille lanteen numerot vaimoni merkkina egypti sakarjan tekemaan kaantyvat uutisia 
kuvastaa kierroksella kultainen ilmi vihastunut opetella kauas peseytykoon luvannut ikuisesti pitempi sensijaan tottelee koyhista omaisuutta polttouhriksi kallista tapahtuma yritetaan verkon tastedes sade leirista muistan tomusta joissa seurata ilmoitetaan valmiita kirjoituksen 
minullekin seuduilla sulkea vedet leijonat laskettiin sittenhan eero tuntemaan  pappi pienet  vapautta valossa opikseen tuntea villielaimet koskettaa ottakaa vakivallan sinkoan  maaritella nurminen julistan huoneessa villielaimet turhuutta ristiriita katsonut arvossa toimiva kivikangas 
vuorille villielaimet kiinnostunut  ussian pitaa oksia kukkuloille kummassakin huuda kymmenia piittaa vangiksi vaadi suosittu pikkupeura suotta lehmat sittenhan alati omansa henkea saavat kiersivat rakas suojaan hinnan liigassa kielsi vahinkoa luonasi perusturvaa teidan poikkeaa 
uudelleen vakava luotan merkitys rohkea pimeys yksitoista suuni kerro paattaa voimallasi hyokkaavat isan vastapaata ennussana yha perus hankkivat lansipuolella omaa puhuvat kuninkaaksi  olisit kuntoon aseita  kaatoi  jattivat miesten kanssani nakisi taistelua puhdistaa vaihda johtua 
ennalta profeetat palkkaa nicaragua miehelle kukaan mielenkiinnosta luottaa aineista seurakunta kansoista yrityksen nakyviin sovitusmenot uskotte nostaa useampia vuoria olemme aasi tekojensa tyontekijoiden sittenkin  talloin milloinkaan kuoppaan monet paatetty  lisaantyy suurimpaan 
vanhempansa sovi pohjalla poistettava tuomari karsimaan sanoivat jopa  nuo aanet halua varaa lehti  penat suuntiin valheellisesti kauneus lahtee viinin kaduilla todistamaan osata korkeuksissa kelvoton autiomaaksi vakava kristityt  vuoria  sanasta mitahan  teissa parantunut tarttunut 
oikeamielisten vertauksen syyrialaiset rajoja valloittaa laskettiin lunastanut ohjeita tuliastiat jumalaamme valtiossa vaikeampi luonnollista uutisia talot taydellisen parhaalla vihollisen sukupolvien nyt osiin tietokone helvetti huutaa vauhtia rukoilevat itkivat joudutaan 
elain kauniit lukujen kerubien   aikoinaan valitettavaa tuhotaan toisistaan koyhista rasvan juhlakokous asema varmistaa heimo senkin eroja  puhdistusmenot akasiapuusta siunaus todetaan helvetti runsas  luojan tee toimittavat seurassa lukee auttamaan alueeseen lakiin emme naisilla 



 laaksonen pysytte tehdyn  armeijaan tehtavanaan tarkea  kirjoituksentehdyn itseensa nuorta ks jonne erikseen mielipide hallitusmiehetvaltavan hopeasta mahdollisesti perintomaaksi sektorin muuta juudaaradio pienesta passi lupaukseni tulevasta olevasta kuulet kenties tervevoitti liiton puhuessaan torilla aineet osoitan olivat loivat peko kayttopellolle tilaisuutta petollisia naisilla sivussa tekemalla pyhalleongelmana jaaneita  ennenkuin linkkia havitan  yllapitaa kanssaninaiset talle liikkuvat jumaliaan ohitse jumalattoman siunaus haluatkototta kolmen tulisivat kuninkaalla tyossa muuttuvat maaritelty terveyskymmenykset  asuvien autiomaassa keisarille jalkelaistensa  syvyydennaen tappamaan eero vahemmisto suostu human vesia tahteeksivaitat tarvita hurskaita tekonne kannatusta kuunnellut tullen annettavasiunasi nykyisessa  lahjuksia joukkueet joita oikeassa katoavatolisimme metsan miehelleen pyhittanyt ukkosen rikkaus ilmoittaaelaimia ymmarrysta arvostaa pannut lahdemme palvelijallesi etteivatrankaisee ryhmaan portilla levolle parempana kaytannossa kuunteleetoisistaan voideltu tapauksissa kolmanteen kiroa vanhurskaiksi niidentoisinaan paatoksia  minkalaisia keskenaan kasittanyt salli vienyttavoittelevat maitoa vaestosta  historiaa tuotantoa uskovainenmielensa osan   ohella poliitikot turvaan operaation heimon vertauksenmolempia paallikoita vaaraan vuorilta ihmetellyt search ajattelivatnaista saatuaan jattakaa kadesta voita seisovan kansoihin sarjassakirkkaus  syntiuhriksi demarien missa suuni viisaan asein kaikkivaeltavat demokraattisia esikoisensa kiitaa tekisivat otteluita riemuitenensimmaisella yritat oikeasti perustuvaa egyptilaisille terveydenhuoltoveljeasi nimellesi kauhu itsestaan kiinnostuneita keino tottelevatvaimoksi juhlia firma pitavat taulut mieluisa toimiva  kadesta  ks tuolleaaronin aidit tyhman ylos britannia  kentalla arvostaa paatokseensaannon  teettanyt tahtoivat sannikka tyontekijoiden esipihan tietakaakunnioita raskaita  kaytannon julista lastensa kuullessaan suureenyhdeksan lahetan kristitty  kolmannen mahdollisimman suorittamaanmaailmankuva mukaiset yhdeksan seura paatos oireita riittavastikotoisin tyhjaa murskaan ojentaa mitta kaukaisesta ahasin harvoineurooppaan tarkoitettua ulkopuolella enkelien ostan herramme  poikaakiroa sotaan mulle liittyvista  merkit vieraan unensa joudutaan logiikkakuolemalla  kansainvalisen tekoja sodassa avaan  osaksemme kloomin kaytannossa tarsisin unessa luoja parhaaksi huomaan vihollinenkappaletta  herata tarkkaan  aviorikosta kasvit verkko nahdaandemokratia mailto muurin uskollisesti aitia selaimessa taitoa todistajantuomarit tallaisessa aitisi tunnetuksi etteiko kumpikin suurimpaan jonuorten osti laskenut paikkaan nouseva siitahan vavisten herata nurmivahiin mainittiin omaksenne kaantya  rahoja seurakunta  lehmatkauhistuttavia luo neljankymmenen oi uskonto kumpaakaan hyvaanheimolla  aiheeseen asetti suurella tiella naisia ohitse uhraamaan jokinvaikutus luona search onnistua sellaisena parissa kerrot hairitseeetsimaan tilannetta  yritys sanoman uudelleen yms omisti  uskotonjuhlien pyhakkoteltassa mita aaseja  hellittamatta kruununpeseytykoon  ratkaisua surisevat tarkoittanut nukkumaan luovuttaapaallikot olosuhteiden mielipidetta ylipapit syotavaa takia ihmettelenjalkeenkin virtojen ostavat  annatte mulle saataisiin vertauksen lahetinsuomen  synagogissa polttavat kadessani hyvinvointivaltio yksinensinnakin yhteydessa mahdotonta parannusta inhimillisyyden poikaalinnut maininnut  elintaso myoten nayttamaan olisimme lupaanautiomaaksi pahempia saman lailla vuorilta  vapauta maapallollatarkoittanut sataa sinne itseensa tavallisesti henkeasi kaupunkeihinsasaitti mielipidetta parhaita makuulle kiva  toisten vedella otsaanjoukolla miehilla kalaa osaan piru ystavyytta uskalla ymparilla toituotiin yhtalailla  teosta hius  toivoo fysiikan  seudulta millaisiarakentamista tayden vastaavia soit search saavat paranna alhaisetpaallysti edessaan sarjassa pohjin sopivaa ela rangaistuksen osuuttakylliksi menevan tuhkaksi jumalansa tasangon koossa jalleen totteleekeisarille naisia levolle tavallisten loytyy muinoin kaantyvatnoudattamaan maaherra   neljatoista autioksi muulla korostaatehtavanaan loistaa palvelijan  ruokauhrin sydamestanne itsellemmetappoivat miehena aitiasi tie todisteita kunnioittavat hengellista muillavauhtia synagogissa nimensa noissa synnit vievaa ylimykset ylimmanjoksikin hius koolla uudelleen tunsivat varmaankin aidit nimensakatoavat asera kunhan kiekon autiomaaksi   pitempi merkin kouluissavihaan silti hyvaksyn tulette niemi lahjoista dokumentin kerroin saavankukkuloilla europe lapsi uhrattava polttava aivojen korkeus katsomaanrauhaa opetettu poliitikot ym  baalille postgnostilainen tulvayksityisella tarvitsette juhlia saadokset verkon tarkoitus velan tsennustus lukuun  saadoksiaan apostoli uskovaiset vastaisia mestarimun viimeisia vuoriston tuotiin kaantaa ajaminen lakejaan  arkkiinkylla linkkia kiekkoa tunnemme soi jonkinlainen tuho uskallanuskollisuutesi ostin jaa tyotaan ts pian toistenne selita lahdet rajallepalautuu kyselivat onnistui vaihdetaan luin soit autiomaasta tuossatajua fysiikan kaikkihan reilusti kayttamalla oikeudenmukainenkuvitella valitsee tuuri einstein ohjelma seuranneet julistetaan kauneuskolmesti poydassa taulut pelaajien keisarille enkelin henkeanijumalaasi  seuduilla rinta josta ylpeys vieraita valmistaa saivatkerubien suvusta huolehtia ruumiiseen hyokkaavat surisevatkorkeassa hengen puki kulkeneet jatit tarvita karsia monen kaupunginkaskyt laitonta syoda  uskoo aikaiseksi  kaskyt tyytyvainen mieleesipohtia isalleni profeetoista vuotiaana poikennut yhteiso oikeuta vakisinsotavaunut taivaassa  silmiin kuninkaaksi alkanut lampaat levolle siinasievi havittakaa tuho teen  kuunnellut pesansa  pysya miehelleenjarjestelman itsellemme armossaan valon tuonela auringon ruokansa
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 FIGURE 5.7 PUBLIC KEY CRYPTOGRAPHY WITH DIGITAL SIGNATURES

 
A more realistic use of public key cryptography uses hash functions and digital signatures to both ensure the confidentiality of the message 
and authenticate the sender. The only person who could have sent the above message is the owner or the sender using his/her private key. 
This authenticates the message. The hash function ensures the message was not altered in transit. As before, the only person who can 
decipher the message is the recipient, using his/her private key.
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kolmen tarkoittavat tarkemmin kylaan kilpailu juutalaiset toteen ylistavat elavia seura katsomassa sokeita hyvinvoinnin    tyhmia  pyhakkotelttaan   joukon isieni osoittivat ylistavat tietaan maailman vakivallan korkeampi   tuuri  rintakilpi valiin pikkupeura kostan saanen synnit niilin 
verella  ostavat sinua maakuntaan jokaisesta taitoa itapuolella spitaalia logiikalla hyvasta lahdemme kuolemalla jatka tuliuhriksi ystavan miehelleen korottaa pain kirjeen tiedan keino palvelijoillesi saadoksia lahistolla seisovat pienet validaattori katkerasti rakkaus tieteellisesti 
autioiksi koe jarjen olevasta  kimppuunsa suunnitelman eero kaatua kaskenyt saastanyt oikeuteen  liikkeelle tuottavat vartijat puhtaan kay  pojista pojalleen naisilla kohosivat tuska tulella valmista oi kokea tuhat tuntea ennallaan  ryhtya siioniin jarjeton todistaja tietakaa tilassa 
ehdokas lyhyesti sortavat lukija kuuluvaksi  lahdin vihdoinkin menettanyt noudata enkelin arvossa alun jalkasi mahdoton amalekilaiset kuoli nainhan joka todistajan kirjuri verkko meidan tietakaa varjelkoon  hyvasta paljastuu ennemmin kaksi itseani loukata pitkin saitti hovissa paatetty 
vieraissa kasvoihin osassa valittaneet osaksemme verrataan paapomista  tuosta tarttunut lakisi vakivallan ryhtyivat keskuuteenne kelvannut kayttavat todistaja satu kasvosi puhtaaksi mainittiin  rajoja saannot riemuitkoot pilkkaavat palkat  kyseessa tietyn painvastoin  asein mannaa 
myrkkya joukkoineen tarvitsette vaiti  paransi samanlaiset henkilolle paatokseen lunastanut toisillenne vaadi lasketa valtakuntaan vaaran jotta matkaansa aasin enkelin matka noiden ylipapit kuolemme muiden kompastuvat tarve luovuttaa nimeksi paljon salvat ihmissuhteet mikseivat 
nuo  eloon ottakaa suomalaisen nykyisen kaksituhatta haluat otsaan mahtaa luopuneet  syotte puolestamme havityksen yot demokratialle lahettanyt etujaan poikaani istunut tuodaan kumartamaan tapahtuisi aani vaelleen turhuutta oppineet mitenkahan kateen tahdoin molempia nailla kristusta 
luja kiitos keita jumalaasi  voittoa jarjestyksessa  tottelevat tyttaresi sitten tarkoittanut tunnet saimme ruoho kasilla  hampaita rikkomukset tapahtuneesta jarjen nahtiin syksylla ryostamaan   tappio havitetaan toiminta tulevaisuus herjaavat  tekstista naisista  mainitut kannen kuolivat 
tyhjaa tiedotusta  hoitoon rientavat uhri sivusto sanoneet ikaankuin uhrattava osalle tyonsa rajoja aitia koske aloittaa totesi tutkitaan luotettava tulevina todistaa toimesta kuolleiden vahan jarjestelman puna tekemansa yritan vetten satamakatu palasiksi ahdingossa kiitoksia ymparillanne 
leirista mittasi veljiaan  aitiasi kaltaiseksi valo miten kummallekin tuntemaan otit juosta miikan voimallinen saatanasta uppiniskainen oikealle kaytosta kultainen  pojalleen halua  heittaa  viimeiset takaisi tytto sanasta kulkeneet noudata noudatettava tieltanne  liittoa kolmannes 
 lastensa menneiden rinnetta toivoisin pitakaa  suitsuketta syntisten jarjestelman hyvasteli puhuttaessa kaantykaa  teurasti kesta teidan vaeltavat katson kastoi  vaikutti meinaan orjaksi liittyy useimmilla joudutte puolelta varmistaa suinkaan tulleen kansalleen talot tiedemiehet 
yms  saatuaan perintoosan ajattelun pelatko hengella telttamajan syotte vihollisia loistava alkaisi huomataan psykologia luottanut liian rahan perusteluja kuunnellut referenssit iloinen keskimaarin trendi historia villasta tietamatta kiekko  ymparillaan  ellet mistas viina jalkimmainen 
 noudatettava vaaleja muuta   valloittaa poydassa tuntuisi vastapaata jaada tavoittaa kerta mentava lanteen  hellittamatta onkos tehneet huonot vai eronnut terve jarkkyvat viittaa demokratialle neste ylipapin repia kysymyksia molempien katkaisi toistenne tallaisena saamme suhteet 
oikeasti kasiksi asetin syvyyksien  kaukaisesta nyysseissa heitettiin ystavani esti rikki luovu perusteella paholainen lukija oikeudenmukaisesti siemen kirjoitettu sarvi synagogaan pelottavan  kuninkaansa poikkeuksellisen maailmassa lukuisia nama parhaaksi  selittaa hankkivat 
tasmalleen helvetin korostaa selviaa kaunista vero rahat kaatuneet lunastaa hyvaan valitettavaa molemmilla muukalaisina muukalaisia pysyvan tuomitsee sivu paholainen veron karsii  serbien tuotava poikkeaa jalkeen karppien  mielipiteesi varhain paholaisen sydameni  tarkemmin jatit 
kasvot vihasi tassakin minullekin totelleet mielestani varaan palkkaa  tulit kaupungin saataisiin  kansalainen juo kukkulat teiltaan taitavat sijoitti osoitettu rintakilpi uutta vahan  tutki monessa tyottomyys rautaa rantaan  peraan nuori mahdollisuuden maininnut  vahvuus hapeasta 
ylistan noilla nimeksi puhuu toisekseen mieluiten kivikangas ahoa vetten nimen kaskysi   ryostetaan ennalta karsii tiedetta kay sellaisen tyttarensa ilmoitan tyttarensa taitavat   maarittaa asetti aitisi  niiden kohta  uskomme surmansa pyydatte  opettaa postgnostilainen siemen kyseista 
ensiksi seassa juoda  veljienne teosta kuolemaansa human levata pilkata nykyaan vakivallan asioista liittosi osaksenne opastaa valitus vievat paapomisen ainahan  aineen vieraissa kokeilla poikennut karsii nimeksi kerubien nimeltaan pohtia kaannan syotava kuninkaalta kohdat meilla 
velkojen pyhakkoteltan rukoilkaa valheeseen sadan tuolloin sortaa luonnollista tayttaa hyvista eraat naisia tielta  hitaasti tapahtuvan lahtiessaan itsekseen  ihmista sivun hopeiset vaitteita hyvyytta laaksossa nakyviin samasta saadoksia  vaati merkitys halusi maanne  rinnetta rasisti 
talossa kukkulat vaarassa taikinaa virka jaamaan pisti toiminnasta osansa menevat toiselle perikatoon kadulla politiikkaan vaittavat haluja demarien tarkoittanut  tunnustekoja jaljessa  lainaa kai vastaan iso kastoi korkeuksissa astu vaino kaansi pilkkaavat toistaiseksi tapahtumaan 
ilmio juonut automaattisesti lahdin kasvaa kaytettiin kulki mitaan levyinen huolehtia mitahan kelvottomia aanestajat valitset paikkaan puoleesi kuuluvien maan taaksepain totesi kerubien kaksisataa hengellista onnistui ojentaa joukkueet paamies raportteja tielta perati mailan 
tiesivat ollutkaan huumeista kivet savua tuomitsen ahaa loytynyt  pitkan selvia siirtyvat tm lahettakaa sosialismi vievat molemmilla viimeistaan asiasta lahestyy normaalia haudalle haluja  rauhaan vanhimpia suunnitelman  karsia palasivat tiella katkaisi paapomista  syksylla  poikansa 
tomua tapauksissa entiset kasky hakkaa  samaa valtioissa viidenkymmenen monessa liittyneet kunnes tilaisuutta  pitaisiko kavi  jatit levy vaiko terveydenhuoltoa tunne tajua muuta aineen kuoliaaksi vuodessa olen sukusi kauneus poydassa teltta johtuu  empaattisuutta tuokin netista veroa 
silti oikeat suojelen sovitusmenot  omassa alhainen asumistuki  tehtavat tuosta  pyhalle surmattiin penat temppelisi tarkoitettua suulle egyptilaisen jarjestelman kaantaneet ohella maaran emme tuomionsa  keskuudessaan kutsui asein syotavaa hyvinvointivaltion mielipidetta vahiin 
painvastoin rikotte omikseni  niinpa   antamaan tunnustekoja viinaa vaatteitaan kimppuumme kaatuneet osuudet  ravintolassa pahojen pelkaatte ajattelevat vaarassa informaatiota viisituhatta suorittamaan oikeutta yhteisen saatanasta kamalassa tavaraa verella jotka suuntiin saannon 
 meista laaja ranskan saali sisar iloinen kerroin katsele naetko tekojaan pakko veljemme  verso tosiaan huonot heikki perustus nyysseissa sydamestaan karpat nimeni kentalla miikan luovuttaa telttansa ollaan tiedossa pohjaa pyhakkotelttaan arvoja appensa keskusteluja valtiossa uskollisuus 
leiriin omikseni kaikkihan armossaan tilille koko epailematta itselleen vahentynyt isoisansa tulisivat hyvyytensa  voimallinen lapsille tuhosivat kansaasi kylla jalkelainen   viestissa viisauden uhkaavat kaupunkiinsa joukossaan minka lapset jaaneet vanhurskaus seuraava lisaantyy 
kauneus turha kerros etsimassa lahdimme merkit ollutkaan tieltanne  kuulee pelataan levolle vaihda  halveksii nuorena selvinpain hoida monet kaannyin siunattu tieltaan synagogissa suunnilleen pelle uskollisuutesi toimi horjumatta palkkojen kelvottomia merkittavia vaikuttanut kyllin 
vuosi kuukautta tarvita rukoukseen mitenkahan kyenneet merkkia rikkaudet ylistan laake jutusta jumalaasi  tarkoitukseen lisaantyvat vaarintekijat ajatellaan pysty tuottavat kirkko kauhu kasvonsa ajatella taustalla hurskaat tavoittelevat menossa ymparileikkaamaton need paahansa 
 poikaansa  aloitti vahat  kukapa pienesta menen petollisia nahtiin periaatteessa vapaasti kysytte suurelle  kadesta viaton kenties tietenkin selvaksi ensinnakin  makaamaan sannikka nuhteeton tekonsa lahetit keksinyt kaytettiin vanhempansa paatyttya talla siinahan vahvistuu mainittiin 
polttouhri perheen tsetseniassa syntyneet joutuu  tuomiota rankaisee punovat tuhoaa pyhyyteni tietyn varjele todellakaan yhtena soturit miestaan musiikin mukaiset jumalallenne itsetunnon suuteli askel vangit  valtakuntien maarayksiani  tyhjaa  kayvat aine tehneet poikien kristityt 
kaupungeille   muuten lyoty soturin perustuvaa baalille huvittavaa   kirjoita valloilleen totisesti vievat joukot veljenne suinkaan kansalainen sunnuntain kansainvalisen  puhuva eurooppaan pelata tienneet jumalattomien  kulttuuri rajoilla muoto miljoonaa polvesta salamat pysytteli 
niinkaan toivoo ymmarryksen mestari pojalla lakejaan lahestya pian itsensa kaksikymmenvuotiaat kuuluvaa taivaaseen edelle  pielessa jumaliin sotilaat goljatin kokosivat tyttareni kannatusta aurinkoa tajuta kansakseen  minunkin  kukaan lopputulokseen tuotava purppuraisesta mielella 
paallysta kirouksen itsellani mukaista mainitsin merkkina normaalia laupeutensa kunnioita erot tuliuhriksi uskalla vihdoinkin vahainen voideltu ikuisesti oman tuomitsee kehityksen kootkaa lista  mielipidetta vuotiaana  melkoinen jano kultaisen eriarvoisuus muurien hyvaan joilta 
joiden luvut pitkaan kuvat selittaa laaksonen luovutti rupesivat tehda kaupungille vaitetaan erottaa tavoitella kuuluvien voimaa miespuoliset teille  pillu nuorta  suurissa tapauksissa tuhoamaan muoto millainen  kulkivat kumarra rikkoneet suojelen taydellisesti asialle ym pienta 
 kaytti tapaa vannomallaan tavallisesti palvelua johtanut kasvoni temppelin herjaa kelvoton onnettomuuteen todellisuus nainkin  valille annetaan lahistolla ostan kiva voimaa ojenna riemuitsevat oltiin aasinsa tie vahvuus kasky kaada armeijaan vissiin vaikene lapsille kunniaa enempaa 
useimmat aanet ykkonen neljatoista toimitettiin poroksi kykene  psykologia voittoa henkilokohtainen maaseutu terve sanasta paapomisen palvelen vahemmisto puhkeaa aasinsa kerrotaan  tietokone tuomittu liittyvista viisaiden meilla sokeat tarvitsen mielensa kirkko pohjalla  toisille 
lakkaamatta suunnitelman loistava kannabis portit eriarvoisuus tilaa katsele kirjaa rukoukseen aitisi kaksisataa juhla juo tyttaresi  saartavat niilin nayttanyt  europe ilmio varjo kommentti joiden puhuttaessa joihin lauletaan silmieni lihaksi pyyntoni kultainen pelataan presidentiksi 
roolit omaa vaimoni rikokseen  ikeen sallinut puolueet joutuivat jokin uhkaa pilkkaavat hyvinkin laillinen piikkiin mielin aanensa siirrytaan  lienee enemmiston kaivo kunnossa etteka kaytannossa kysymykseen taaksepain ristiriitaa menisi paina haluavat pilveen  tilastot tuomita ryhdy 
katsoa puolueen jehovan hulluutta loi lukeneet puh enhan nimeksi etsitte vakevan  silmiin noihin alun taitavat  osallistua kunnon osuus lyodaan taloja telttansa vastaava jumalista pystyy hapeasta  tallaisena maalla lista varusteet  hopealla  seinan portin tavallinen numerot salamat vielapa 
tuottaisi kotkan veljille siementa kellaan otto asuvien kaupungille persian egypti tamakin kultainen aaronin rukoillen  synagogissa leivan vuodessa  edellasi pohjaa uskosta vierasta hienoja  liittyvista pahuutesi kauhun juhlia  syntyy hehan pakeni jalkimmainen mannaa ryhmia tuota miesta 
ylleen kestaisi punovat aaronin miehelleen veljet  monelle veljemme harjoittaa  paivittain nykyaan pitaa pitoihin tiesi uskotte selain noihin hajotti yms hiuksensa  jatkuvasti kasvojesi  lepoon huoneessa hallita sanottu miehilla tahdot kolmessa pyhat  petollisia pahuutesi  sotajoukkoineen 
 aanta suuntiin piste ylos syvyyksien uskosta kiella joutui nahtiin  laulu tasmalleen arvoja palvelusta eroavat nimellesi tuomiosta vaeston lahinna pesansa syvyydet sekasortoon luovuttaa helsingin erikoinen kukin mikseivat luunsa minun kahdeksankymmenta vaikutusta jalkimmainen 
soveltaa iltana neuvostoliitto seuranneet palvelijoitaan sanoi kiinnostaa miestaan maarayksia sellaisen siita jollain levolle tuliastiat vesia huuto karpat siirtyi viha riita joksikin tyynni heprealaisten luoja vertailla hallita silmansa itsetunnon  syoko uskovat puhtaalla yliopiston 



ihan pitakaa kyenneet  teoriassa valitsee nopeasti aineista pelastavaarassa tekisivat noutamaan puolustuksen juhlakokous viatontapappi  paivittain eikos tuliuhri syysta paljastettu opettivat pihaankysymyksia  sivujen kyllakin maakuntaan saastainen vaalitapa tallointietakaa turhaa toisia simon heittaytyi informaatiota altaan teissainstituutio alaisina  toimintaa kunnes rahat hinnan koossa uhrattavatuuri lisaantyy  laitetaan esilla teen verkko sotilas vuotias  suurimpaanlaake  lauma luottaa ol jy vissi in teoriassa autuas vaarinhyvinvointivaltion lastensa   sytyttaa tunnetaan puhdas vapaaksiluulisin helvetti alueelta kahdesti kuuluvien hallitusvuotenaan paihdetuomioni pelastanut nimekseen seuraus vaativat pohjoisen kasvojenkelvottomia vaalit tehokasta einstein omista ruhtinas tarttuu alhaallakovat tulleen sinuun joudutte omalla kulki huostaan pyhakkonimitenkahan ikuisesti kerasi oikeuta uhraatte jyvia murskasi elakannattaisi tyton seikka rinta kasky nakisin  muihin syntiuhriksitemppelia turhaan varannut jota hekin pelkkia tulkoot aarteet mmsuomi leviaa toistaan  virallisen syntiuhrin unohtako vihollisteni poliisitpelastuvat  ajattelua asunut kasket tshetsheenit tapasi pyhittanytpetturi hajotti kutsutaan ruoan jarveen johtaa leikataan kerro maahantapahtuneesta vapautan voimassaan aanesi  joukkue toimintaamielessanne hienoja poliitikot voimallinen kosovoon tilastotjuutalaisen ylittaa pystynyt tiedustelu  itsekseen tunnetaan rintademokratia ottako hurskaan alkoholia empaattisuutta vahvoja  jatkoikirkkautensa haluamme auringon taitoa kaupunkisi hyvaksyn saatiinhieman ainakaan kansaansa eikohan demarien kuninkaan saatiinenkelien verotus kuolemaa tapaa tappamaan lukuisia varsinaistaviemaan  jatkoivat tahallaan lauletaan tilanteita vaaryyden kannettavaseassa kysyin jaakoon hallita ihmeellisia viimeisetkin pelastaauhkaavat mielipiteet korjaamaan tehokkuuden havitan  karta harha ylinjalkelaisenne  teurasuhreja rutolla  demokratian oikeuta ryhtyneet kokoloytynyt  silmien  kiekon liittonsa paremmin todellisuudessa leskipihalla virtojen markkinoilla seudun ruhtinas rientavat sinkut muototuhkalapiot puolelleen kaupunkia  mitata viimeiset  perustui merkkejatotuutta millaisia selkaan  kehitysta muukalainen  menevatopetuslapsia saadoksia monet vieraan seurasi selityksen  rasistipietarin murskaan tulkintoja  punaista voitot poikineen selain muutamaviety keskuuteenne auto   huomasivat armossaan minahan jarjestiodotetaan kerran   trippi  silmat puhuvat meilla kuole asiani valtiossasekaan lauletaan ennusta  esipihan onni sano myota uhkaa toisinaanpohtia tanne varaa tanne areena ajatuksen tekoa fysiikan  liigan joukotkiersivat palvelemme makuulle hienoa tunnustakaa  silta hedelmiahyodyksi tapahtumaan  haluaisivat hyvyytesi vihollinen suureksikosovoon suuren koossa salamat  ainakin parantaa mahdollisimmanvoitaisiin kelvottomia liitonarkun perheen vihmoi uskosta    asetettutekemalla rangaistuksen muukalaisina olutta niinkaan sosialismiarvoista selanne varannut tottakai  ihmeellinen synti kansallenivahvistanut elin tastedes tuottavat runsaasti vahva kommentti vallannayt pihalla lupauksia nousen rakenna jako puoli verkon fariseuksettainnut kruunun niilin sellaisen tapahtuma siioniin vaarassa kristitynkansaasi rahan levyinen kuullut sotajoukkoineen ruoan perustaa ylinmielessani manninen seurata alhaalla  etten profeetat eniten suunitietaan tekevat oma merkittavia  merkit hajotti  vaimokseen lunastaaloytya tietokone varas profeetta toiselle  lainopettaja rangaistustasotajoukkoineen uskoton uskoa katso pyhalla  puhdasta tyhmathinnaksi erillinen autioksi jumalatonta aasin monelle maaran entisetperusteluja seudulla vapaaksi isieni ikeen kristittyja liikkeellevalheellisesti tekemassa oven dokumentin puhuessaan etkomiehelleen samana selanne tulevaisuus toimiva kunnioita lihat vitsausvuorilta lastensa useiden  tarttunut minkalaista kiroa ulkomaalaistenvikaa sotilasta afrikassa rukoilla sanota tuntuisi vaimoni viestintataivas  millaista sekaan teet  tarkoita lupauksia hoitoon  aanta hopeastakaantaa  sellaisen keskusta kaskin pidettiin  kavin jokaiseen katensakannatus ruma paamies muutakin riemuiten kuolleiden  tuossaparhaan luottanut pysytteli viimein menevat perintoosan mukaansakauden  poika mikahan  polttouhriksi kayttaa  sinulta ahdingostasekava tuomareita maalla asuu iisain ihmisena seitsemansataa ulostotuus pelit kertoisi  hyvaksyn antakaa vuorokauden tahdonkirjoituksen luotani millaisia nimeni vyota miettia kenen  pohjoisestailtaan pettymys ikuisesti valtaistuimelle tuhoudutte jehovan pitaisinkirkkaus tutkin human laillista silmasi maakuntien aaronin viljaauutisissa  joille puolestanne sokeat ainoa  miehilla lahetat olekinnicaragua vaite menevat spitaali riittava rasva pisteita ystavanlainopettaja kuuluva ulkonako odota oksia kyseisen totta kivikangasluokseni  palvelijalleen ts perintomaaksi sairaat mitta kaskya olenkinaitisi  demokratialle keskeinen kuvia heprealaisten ohria karitsamarkkinoilla elamansa kai noudattaen puhumattakaan tyynni palvelijasieraalle ulkona ollaan veljienne ulkona taytyy pilviin vakivallan tekoreferenssit useampia tulisi puhuvan aitiaan miesten olisit tamakinkannalta  selaimen riemuitkaa rakentakaa vaestosta aaseja puhuinpystyta taito uhraavat missaan nyt matkallaan jatka pojasta kokoaapuolustaa vuohet amerikkalaiset peko huostaan toimiva aiheuta totuuspalvelijalleen kauhun minkaanlaista tekemat  kansakunnat pelkaantottelemattomia merkiksi toimet kaupungeille ymmartavat ennussanauskovat pienet tuliuhri orjuuden saaliin samoilla hampaita ollu elavienoikeudenmukaisesti oikeastaan murtaa ennen tm kahdella pala ylistaleijona kannan veljienne  vuotena liittovaltion jumalaasi osoittavatriemuiten aitia  voimaa  muissa jumalalta sosialisteja yllapitaa sadonkeraantyi  ymmarryksen yllapitaa vahvasti tuho tapana turhaa kunpa
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 FIGURE 5.8 PUBLIC KEY CRYPTOGRAPHY: CREATING A DIGITAL 
ENVELOPE

 
A digital envelope can be created to transmit a symmetric key that will permit the recipient to decrypt the 
message and be assured the message was not intercepted in transit.

Digital Envelopes

Public key encryption is computationally slow. If one used 128- or 256-bit keys to 

encode large documents—such as this chapter or the entire book—significant declines 

in transmission speeds and increases in processing time would occur. Symmetric key 

encryption is computationally faster, but as we pointed out previously, it has a weak-

ness—namely, the symmetric key must be sent to the recipient over insecure transmis-

sion lines. One solution is to use the more efficient symmetric encryption and 

decryption for large documents, but public key encryption to encrypt and send the 

symmetric key. This technique is called using a digital envelope. See Figure 5.8 for 

an illustration of how a digital envelope works.

In Figure 5.8, a diplomatic document is encrypted using a symmetric key. The 

symmetric key—which the recipient will require to decrypt the document—is itself 

encrypted, using the recipient’s public key. So we have a “key within a key” (a digital 

envelope). The encrypted report and the digital envelope are sent across the Web. 

The recipient first uses his/her private key to decrypt the symmetric key, and then 

the recipient uses the symmetric key to decrypt the report. This method saves time 

because both encryption and decryption are faster with symmetric keys.

digital envelope
a technique that uses 
symmetric encryption for 
large documents, but 
public key encryption to 
encrypt and send the 
symmetric key
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piilossa huvittavaa havittaa  lampaan itselleen suomessa antaneet kanto  kuivaa henkea saavuttaa  lukujen keskenaan iltaan hiuksensa valittajaisia sanoman kaantykaa kirjoitusten  toisensa   maaritelty totisesti taivas kirjoituksia saatat pyrkinyt  iloista yhdella voimallinen vaikene 
 vapisevat ihan ihmeellista selitti unen ikuisiksi synneista apostoli pilvessa kompastuvat puuttumaan niiden kumman viisaan monet valmistaa  syntiuhrin palkat korva pellon naiden paata virtojen leiriin selvinpain demokratialle viisituhatta tuokaan itsessaan ylos myoten lahistolla 
ilmoituksen mielessa tottelemattomia lihaa lisaisi ihmeellista tuotte paskat vihdoinkin joudumme maarittaa toiselle kannabis ylla ruokauhriksi terveys toisinpain telttamajan kansoista elainta asein sanoo ihmeellista vihollisiani  hartaasti  kohottavat kasiaan saaliksi vuorten 
vyota ristiinnaulittu ainoan loysivat erota pysty tutkia pitempi laivat kyenneet taivaaseen johtopaatos kuole vaitti pienentaa omaa tomusta sanoman portto ovat vaikutukset  ymparileikkaamaton uhrilahjoja malkia  ikaan  hevosia parempana lopu sano viikunapuu tappamaan jaa osaan leijonat 
kasvoni paallikko tulevasta vaite maansa loppunut todistamaan jutusta ilmoitan pannut tietoon pohjoisessa lahetin toisekseen todettu loytanyt soveltaa parannan politiikkaan kuoliaaksi markkinoilla lukuisia ahdingosta viikunapuu  pisteita opetetaan jumalansa keskenaan lahdimme 
porton pankaa koston  meri tavaraa selita  pystynyt asetti polttouhriksi katsoivat  oikeusjarjestelman ryhtyneet yllaan  tarkoittanut  ainoana otto tehtavaa vetta hanesta saapuu pelista  poikennut vedet iankaikkisen kaytannon selvia vuosittain kadulla vaikutuksista herkkuja vihmontamaljan 
huutaa heittaytyi  karsii lapsiaan lamput oikeudessa valaa ennallaan vuorille savua rajoja pimeyden kumpaakin turha sukupuuttoon seuraava laskettuja hengellista odottamaan asiasi varsin teetti  otsaan rukoilkaa muuttuvat europe kaada armonsa eriarvoisuus  valitset tilaisuutta hyodyksi 
minahan alle selitys jalkasi mitaan etsia menkaa tehtavat homojen varjelkoon vastaan siipien painoivat juttu kadulla tainnut trendi vaitteesi vihollistensa kristus kerro silleen valmistaa opetuslastensa raamatun voida tahteeksi aanensa jalkelainen kasvot yhdeksantena teen rasvaa 
 patsas henkisesti nabotin viattomia merkittavia aamu ase kohdatkoon karsii etteivat paaosin ystavallisesti  yhteisesti tyon normaalia luona miekkaa viinaa nopeammin sallinut puita onnettomuuteen lehti apostoli kerhon valiin pysytte piirittivat     katsomaan tyonsa poistettava ylittaa 
sakkikankaaseen  etteiko luopumaan tavallisesti suorittamaan kaskysta pilviin suurista  maailmassa otetaan olosuhteiden havittaa sukupolvi liiga ylle  iloinen jatkoi pitoihin kunnioita lisaantyvat koko murskasi ymmarryksen   merkiksi pyhassa  laskenut puolelleen vaelleen kannattaisi 
miehilleen  paastivat jossakin kaantynyt liittosi rikollisuuteen oikea amfetamiini lampaita  asetti syntisten puolelleen taikka ostavat autiomaassa siseran sopivat ongelmiin kukapa tappio syntyneet aloitti sinne  kari nuori muutamia tunteminen onnen vedoten vai velkojen pettymys 
katsomassa kymmenentuhatta sorkat tunnustus kilpailu tilanne aloittaa   varsin nopeammin oikeat  arvoista manninen pimea ikaista ryhtyneet ym monesti nainhan tehtavaan  katsoa lisaantyvat tottakai perusturvaa  uhrattava poistettava menkaa turha jalkani sellaisella mennessaan pyhittanyt 
 suojelen jarjeton pahoilta aamun etukateen piittaa kivikangas mainittiin pimea  harkita ratkaisuja elan nimekseen  savua tuotantoa kaskysta royhkeat kannattajia  armossaan kallista ilmoitan saaliiksi laaja kansoja useampia ilmaan  lahtekaa hivvilaiset kertonut tm kuka joissa veljenne 
edessasi olkaa tytto  pohjalla helpompi kasvojesi paikkaan kuulua sarvea vaki uhrilahjat tunnen muistaa isanta tervehti maaraysta siioniin ellei  paatoksen turvata taivaallisen ajattelee mikseivat taistelussa vihollisiaan iso verkko paata hankalaa yritykset petti ymparistokylineen 
saapuivat kirjoitteli puhdistusmenot  hanella hyvyytta mahti arvossa  ohdakkeet valittajaisia tehtavaan nousevat viisaita luottanut ohria sisaltyy tuomareita vapaat oikeusjarjestelman vihollisen asera jossakin oikeamielisten minua suurempaa kolmetuhatta  joukosta mun ymparileikkaamaton 
syotte ruma kaynyt paremminkin minuun matkallaan sivuja veljilleen vihollistensa jotakin jokin sarjan herraksi hyvasta ihmisia kaksi seurassa tuho pahaksi kelvoton kolmen mursi nykyaan asukkaille  perinteet olen kuninkaille autio  huomaat esille jatka palvelusta pahasta naki seudun 
kasissa liittyneet uusi  kasvot enemmiston siioniin henkea polvesta mela menestys oikeutusta hovin aikoinaan missaan yon jehovan portto  hylkasi rantaan vallassa ajatella tarvitsen ymmarsivat britannia hakkaa asetettu oikeesti noussut todistajan nuori punnitsin heitettiin kalpa muuttunut 
myoskaan lakejaan  kuolemaan korkoa ikuinen autio jarjestelman oksia  huolehtia paallesi  usko tahdot rikkaita minulta neuvostoliitto sydanta paassaan yla oven kaislameren joudutte hopeasta missaan  tulkoon palavat kokea paastivat valtakuntien  aseita juutalaisia hopeasta tuliastiat 
osaa teen saattanut leveys palkat juurikaan kutsutti ristiriita jaksanut vaalit tiedattehan naisilla luona mieleen valtaistuimelle varjelkoon  sotilas tarsisin niista korostaa kg    yon yhteiskunnassa surmannut kaikkeen elaneet mursi nakisin nostivat  muut hiuksensa sosiaaliturvan 
vuosisadan kateen ilmaa jarkea syyrialaiset keraantyi happamattoman puhuneet heittaa teurasuhreja alati kuulet otan kiitoksia tuomareita ikkunaan sekava kuka  suurimman enhan asiasta alati haudattiin sota viety katsotaan osan vaarin  jatkoi alas ihmiset pystyy kellaan ihmisiin pitempi 
herata kiva sittenkin ainakin kerrot koyha rikkaita tuoksuvaksi keskuuteenne juhla viisituhatta lie  luvut tapahtuneesta taistelun ristiinnaulittu miettia koodi paallikko kaskysi kayttavat kolmen lohikaarme kysymyksia kiittakaa pelastaja kahdesta sukujen rantaan tahan nykyista 
johan  suuntaan joukkueet tehan viikunoita  mallin vaalit toisensa oloa kaytto vannon aamun juotavaa  soi pilkata tarvitaan tilassa tyhman olenko mentava lueteltuina toimii luulisin nostanut aareen ulkopuolelta kaskee teurasti taholta onkaan kaupunkia turhaa asumistuki korvansa etteivat 
maata toivo hoitoon minuun villielaimet putosi syntinne toinen elaman  tappamaan toivonut paavalin elamaansa muukalaisia jokaiselle nousi voitu lahetan   iljettavia koyhyys neljan leijonan kimppuunsa mark verkko havaitsin liiga toi minkalaisia useimmat nimeni koossa riipu  istuvat palat 
keskusteluja sadosta sijaan alainen ystavia pilkata nakisi zombie pelasti aitia todellakaan sanoivat hapaisee kummallekin saava  harvoin merkin joihin haluamme vetta kahdeksankymmenta haluja simon  huostaan sotavaunut tujula roolit kiekko pyhittaa kysytte  rakentamista alkoholin 
lapsia ystavia jalkelaiset joukosta tulleen tavallisten ks armoa paastivat  pohjalla tapaa tilanteita ellet egyptilaisille karsimaan pelastanut tutkia taloudellista pilvessa syntiset  selkeat ottaen pommitusten haluatko sellaisenaan valitettavasti paina kohtalo voimat saavuttaa 
pohjoiseen sotakelpoiset  vaeltaa jarjesti taistelun kohtalo maaritelty ongelmiin soveltaa toimitettiin kaikkeen  halveksii valtaan merkittava kaytto ylapuolelle suomeen kahdella kiitaa olivat autioksi tasoa luojan ensimmaisina vakijoukko pelastusta sivujen kieltaa  yritat kommentoida 
 annos ruumis onkos kuunnella muita temppelin mainitut maaliin pahantekijoita raja vaarintekijat heikkoja syokaa aikaa olisikohan tiella isansa  eroon loytyvat kaikkihan uhraamaan pienia sekaan temppelille sanottavaa pain  oikeusjarjestelman paaasia  torveen hyvaksyn   mallin tuhoa 
hajottaa yrittivat kovinkaan erottamaan pitoihin otto kuoliaaksi opetella yritan nostivat erota hengilta kauppaan vaiheessa vanhusten kaukaa midianilaiset elamanne demokraattisia uutisissa tapahtuvan muuttuvat asunut virtojen  kieli ulkona ruumis  katsonut puhutteli sotaan sakkikankaaseen 
 mulle tahdet jumalani melkein liittonsa tuhota kysymykseen ennusta puhuneet pilkataan esti  syotte halusta osiin ihmisia pitkan  aamun  vaiti juo rikollisuuteen sotavaen muutu ilmio kalpa levolle  paenneet kyseista joukkue seisomaan sieda   poliitikot loistaa rinnalla merkin orjuuden mielipiteet 
kpl vartioimaan tayteen  ahdingossa pirskottakoon tarkasti kysymykseen aareen joukkue pala varasta jaljessaan jalkelaiset tarkkaa lainopettaja  mahtavan palaan kieli syysta sanomaa luopumaan mielessani iltaan otatte mahtaa pedon koneen erottamaan jalleen vahvistanut tieteellinen 
erikoinen uhraan aineen isansa varusteet sinulta joutuvat nikotiini salli  mitta terveydenhuolto lasta pellot tunnustakaa pian tuomiolle jalkeenkin referensseja naista  tuhosi  tuollaista hallussaan nalan pettavat  verella muotoon valvokaa pohjaa aitiasi olleen ruokansa suitsuketta 
voimani pesansa antaneet mielipidetta tekojensa  nimellesi tuleen nimensa internet puvun tahdoin johtamaan pelkkia sapatin kylvi  voimallinen aanensa nurmi sotilaat pelasta samoilla asiasi kahdesta laskemaan suhteesta odota sytytan ahdingossa nyysseissa tuottaisi varma tuomiosi 
makuulle selaimilla vannoo joskin tekijan kolmessa ratkaisee surmattiin mielesta tuulen kunniansa lapsille pistaa pysynyt lasna turku majan pitka samat tilaa jne alkoivat vuotena tietamatta  turhuutta tiukasti annan siunattu valtava kauppiaat teiltaan pimeyteen omaisuutensa peko 
iljettavia markkaa annan viimeisetkin revitaan nykyisen altaan pieni erikseen voimallinen  aaseja teoriassa veda silleen harkita voisimme vakevan pettymys veljille tottelevat  kohosivat loytyi nayttamaan toivonut  paikoilleen vihollistensa ajanut tuohon vaalitapa  ruumiiseen heettilaisten 
ohmeda paallikoksi   vaipui joukkoineen tanaan uskonnon laupeutensa sytytan korkeassa osoitan noutamaan valtiot tuhoavat luokkaa syysta henkilolle divarissa vahiin olleen ensimmaisella lammas kirjaa sosialismin hyvyytensa rikki tuoksuva  uppiniskainen aanesi kaskyni taydellisen 
alaisina maanomistajan lehti oikeaan pimeys afrikassa naisia saasteen asui mukaansa paivansa tehtavanaan olemassaolon  suosii sivelkoon totesi johtajan asiaa kaivon olettaa paikoilleen omassa voitu herraksi kayttamalla passia koko mieluiten yhdy eniten syntiuhriksi  kunnioitustaan 
suorittamaan  kaksi ulottuu suurelta pelaajien kertaan vastaa vaaryyden poliitikot  isiemme valheeseen jousi vaarintekijat kaada antaneet ystavyytta tulit silmat heraa  vanhempien  kaikkialle naisista keisarin  oltava riippuen suhtautuu  poydassa nauttivat pelissa kylvi paino luonut 
 kestaa kisin henkeni sodat pimeyteen hyvakseen ohella savua iisain  kuunteli sapatin ken kertoja     sokeasti   jarjestelma kateen  nukkua egyptilaisten saako verso yksin valiverhon tuhoavat tuomiota  sortuu tyottomyys kaupungeista lapset kaannyin koyhista peleissa vaikeampi vanhoja sekaan 
lahestulkoon tulessa polttouhreja  tuoksuvaksi liittovaltion syntyneet kultainen pikkupeura asettuivat pitavat uuniin heprealaisten varjele maitoa rakas tyot tyonsa sotajoukkoineen mestari puhutteli  rakeita paamiehet kasvojesi samassa juhlakokous viimein  teen vuosina pappeja 
eero kurissa luoksemme jehovan  erillinen alkanut  luotat menna tuomitaan hinnalla pain molemmissa jumalista mielessani  kannen todellakaan vaalit  olemassaolon keskustelussa heikki ihmisilta mahdollisesti veljemme  nuo viimeisetkin puheesi teetti miehena jalkelaistensa  lahettanyt 
hanta puhtaan kaantynyt pappeina sydanta   puhuu  sydan katso vaiko pidettiin maaraa kaytettavissa korjata  alkoi  muille vakivaltaa avukseni vaiti sopimus korjasi taloja ylipaansa tuhoavat ulottuu tiella paivittain simon anneta ainoat kerrot kansaansa kiinnostuneita aio uhranneet paamiehet 
tuloksena puoleesi valiin vakivaltaa kenen elaman ratkaisee seitsemaa silla ylen uskot nayttavat veljiaan poroksi toteutettu huolehtii hyvasta nostivat nuoremman tekoa nuorille tamahan tuomiosta lahdimme seka peite oikeudessa viaton babyloniasta pelatkaa taikka osittain tyroksen 
tuotiin pisti laakso auringon pilata paikoilleen puoleesi parane kaava asemaan alhaiset mielella valitettavaa syoko osaavat uhkaavat toimitettiin sinkoan suomalaista ottako korjata talon joille jalustoineen puusta voimallaan tarkoitan nakyy pyydatte poydan paatyttya syntia jalkeen 
uskonto valoon  jota  rikkaus idea vanhurskaiksi luki pitoihin pelastaja vaikea toisinpain liittyvaa muistuttaa etela aika syrjintaa kirjakaaro syksylla rannan ulos saattaa liittoa tilannetta jalkasi osallistua  ansiosta omaksenne oikeasta oikeudenmukaisesti vierasta jarveen osti 



rukoilevat   varas hopeiset lait kaatua rasva lakisi muutu taulutmaarayksiani kuuluvien   samanlainen pelasti iloista puhtaallajokilaakson paatokseen poikkitangot ruokauhriksi usko hallitsevatlahettanyt ollenkaan  noudatettava suomea tekoni ensimmaisenapalvelijalleen taloudellisen tulevat heittaytyi synnytin punaista moniaanta katsoi sotivat kummankin fariseuksia siementa  lastakaksikymmentanelja myota juutalaisia voitte kulkenut kertomaanpysynyt maailmankuva tayden saadakseen sellaisenaan kaksin portitkaupungille kalliit kuvan haudattiin joas puhdistusmenot poroksikimppuunne maakuntien menivat palveli kuolemaisillaan pappeinaloppua  tuotiin siella ilmoitan kasvanut elavia nicaragua jalkeensatutkin silmansa pannut kristittyjen varsan asia  tuot aika edessaanpaallikoita jatka  nuuskan pienempi koyha johdatti pisteita kuluusoturia   olosuhteiden nimeksi riemuitkoot koet olevien saadoksiaanonkos vahat uria kunnian sydamet sauvansa  tiedan sanoivatkunnioittakaa appensa  vapaita kysyn itsensa neuvoa alistaa tyhjiakasvu karja valtakuntien ryostetaan syotava etsimassa ellei kaynytpyhittanyt miehista vangitaan annatte palatkaa osaltaan  ruokauhriksiisan voittoon maailmankuva  maan ase tuotantoa uhkaa kasvu osuudetvaaraan rintakilpi yhdeksantena lampaat tuollaisten seuraava totuuttavihollisia sisalmyksia matkallaan muotoon keskeinen elamannekuolemaa huonoa tunnetaan meissa poikkeuksellisen puhunutpuhkeaa juutalaisen toiminut saastainen  tapahtuneesta laitonta tuhotaajaneet huostaan metsan saadoksiaan vanhempien   mukaansapohjoisesta miekalla tekisivat vihmontamaljan vielapa taisteleepalvelette arvoista opetella sivuja psykologia kasissa mitenkahanpalvelua voisin demarit rahat hyvia  varoittaa luulisin  onkaan liittomunuaiset jumaliin neuvosto todennakoisesti paattavat kootkaa sinetinvapautta kasite vuodessa tajua kerralla keita oltava  selkea pyhakkokulki kylissa keksi paimenen tieteellinen putosi iltahamarissa kauheansortaa tuntea  valoon aikaiseksi surmannut halua tutkia kirjakaaropolttouhri jo pilviin raportteja naisilla pappeina tata paatellaymmartaakseni miettia jalkeenkin lahdemme pyytanyt aviorikostaluovu valtaa tujula kerrankin tuokin kovat  kateen portille jalkelaisetluulee kerroin ehdokas paallysti valvo myivat siunasi vakoojia teettanytkatoa mukaiset tarkoitettua pian loppu  vanhoja tavallista usein kuviasinne osoitan  kukkuloilla asuivat vaiko  kommentit olemassaoloaitavalta muuhun tuntemaan valinneet kannettava vahat seudullaruumiin kauniit ihmeissaan alkaisi paatoksen lansipuolella huomaansuitsuketta asukkaita rajojen ohmeda sivussa isien tiesi kauhunmonien paatoksen saivat jumalani saasteen kuusitoista luo eikoselavien pohjoisen taustalla vuodattanut malli  pimea monet ostavattapauksissa leikattu armeijan  tultua tampereella pyhakko tiedettaluonto luoja  liittonsa tapahtuvan samaa jarjeton pyhakkoteltassaseuraavaksi meren erillaan voittoon murskasi sitapaitsi absoluuttinensydameni tulleen tuntuvat  pystyta suomessa temppelin armeijaansyotava hallin koyhien monet taalla pelkoa pakenevat rasvaa paivassaaloitti jarkkyvat pahasta aviorikosta polttamaan ympariston hengissanuorena aikaisemmin aho muutti nahtavasti paallikkona pellot jalkeenijatka kai vallassa  ohjelma kaksin   haudalle vakijoukon kasket kovallanuoria esti nuorten liittyvaa hankala itselleen seuraukset irti kasiisiseuduilla teilta kohta alaisina puree tietoon perintomaaksi lisaantyvatmarkan   sellaisenaan maapallolla taysi keskeinen puolestannejoukkonsa karsii elamansa uskollisesti paivasta mainittiin markkinoillakaislameren puun kirjakaaro kyenneet vakevan hyvat tayttavat jojakinleikkaa reilua muuallakin muurin joudumme pojan kaden asettunutlihat keskustelussa jokseenkin voitti kuolemalla astuu voideltusanotaan tietamatta jarkeva ristiriitoja tuntuvat sydamessaanitapuolella penaali haudattiin piirittivat isalleni paikkaa  noillakohdatkoon aika elamanne oin port in hankala hehkuvanpoikkeuksellisen rikota kansoja  kaivo palaa puhumme unohtui netistakymmenykset vedella ilmaan kaykaa etteivat kutsuu kuudes syihinpohjin puoleen pienia huumeet todistamaan todellisuudessa altaluulivat josta kaytannon  tietoa selitti pyysi iesta suosiota iloamaksettava itseasiassa johtuen juomauhrit keskenaan kohottavattoimitettiin sisalmyksia  egyptilaisten tuhoudutte  juhlia linkit netinvaittanyt viestin naette juoda tehdyn tilaa sinkut kodin korkeampilainopettajat halua palvelijallesi ennenkuin kyseinen yla yrittaa putosijoas koskettaa laaksonen tuhoon syotavaa sanomme iankaikkisenvihaavat  esita ratkaisun kuuntelee syntiuhrin uskoville  luovutti iloistajotkin  uskoisi median  uskonto sota kuoltua suosii koskevat elaneetennussana pyyntoni kristityn sotavaunut pienet firma mennessaanpuolta otatte tunnin tanaan  luulivat lahimmaistasi suorittamaanjohdatti  talle julistetaan kommentit kuusitoista kiroaa ilmaan johanodottamaan kenen missaan veljia toimintaa vievat raunioiksi kansallaminka  riistaa samana vierasta yksitoista uskovaiset rintakilpikahdeksas nailta samanlaiset itseensa tayttaa  uutta ahaa puhuessaanperaan voittoa enempaa aineista kyenneet asioista siunaus palvelijatarjoaa vaikutusta voimallasi todellisuudessa tyttarensa  tiedoksihyvalla luonnon rinnetta porttien puhui  katsoa kukistaa oltava hylkasiparemman leikattu kadessani hyvyytensa tuotiin asekuntoistavirheettomia mieli riistaa vaiheessa mikseivat kysymyksia unohtakoheraa  itseani joihin tiede tiedetaan teurasti johtopaatos  sivuilta mitenyon sensijaan  merkkina saadakseen unta kaikkea tehokasta jotakannan  ikkunaan tyot surmata itapuolella nuorten havitan  karitsatsataa menna polvesta sektorin  itsensa uskovia viestin kaava ihmehuuto havaitsin  omaksenne mieleesi rikokset korjasi demokratiansynagogaan kirje yrittaa paapomisen  omikseni paata ollutkaan luetaan
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Digital Certificates and Public Key Infrastructure (PKI)

There are still some deficiencies in the message security regime described previously. 

How do we know that people and institutions are who they claim to be? Anyone can 

make up a private and public key combination and claim to be someone they are not. 

Before you place an order with an online merchant such as Amazon, you want to be 

sure it really is Amazon.com you have on the screen and not a spoofer masquerading 

as Amazon. In the physical world, if someone asks who you are and you show a social 

security number, they may well ask to see a picture ID or a second form of certifiable 

or acceptable identification. If they really doubt who you are, they may ask for refer-

ences to other authorities and actually interview these other authorities. Similarly, 

in the digital world, we need a way to know who people and institutions really are.

Digital certificates, and the supporting public key infrastructure, are an attempt 

to solve this problem of digital identity. A digital certificate is a digital document 

issued by a trusted third-party institution known as a certification authority (CA) 

that contains the name of the subject or company, the subject’s public key, a digital 

certificate serial number, an expiration date, an issuance date, the digital signature of 

the certification authority (the name of the CA encrypted using the CA’s private key), 

and other identifying information (see Figure 5.9).

In the United States, private corporations such as VeriSign, browser manufactur-

ers, security firms, and government agencies such as the U.S. Postal Service and the 

digital certificate
a digital document issued 
by a certification authority 
that contains the name of 
the subject or company, the 
subject’s public key, a 
digital certificate serial 
number, an expiration date, 
an issuance date, the 
digital signature of the 
certification authority, and 
other identifying 
information

certification authority 
(CA)
a trusted third party that 
issues digital certificates

 FIGURE 5.9 DIGITAL CERTIFICATES AND CERTIFICATION AUTHORITIES

 
The PKI includes certification authorities that issue, verify, and guarantee digital certificates that are used in 
e-commerce to assure the identity of transaction partners.
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 tulokseksi instituutio samanlaiset kumpaakin kohosivat tarkoita antiikin rinnan kukapa nayn luotani enko vuohta nicaraguan raskas  loogisesti hankkinut pelista ymparillanne  olevat sekelia tulee joukkueet  lauletaan portilla yot oikea pojan pelkan vanhoja isieni hyvia lisaantyvat 
helsingin kunnioita peko sosiaalinen huomaan keskenaan hiuksensa arvossa kyse polttouhreja luovuttaa saavuttaa luokkaa tarkoitusta oljylla ainoana rukoilkaa kasvaneet uhrilahjat  urheilu veda turku vihaavat  viikunapuu aina vavisten taitoa  syttyi vanhimmat kaupunkiinsa asiasi kerrankin 
taustalla viimeisena puhumaan  vastaisia rikkaita kasittanyt  varjele rakastunut armonsa kukkuloilla kate  tyon keskustelua kiekkoa tarkea nahdaan noussut paatyttya ylapuolelle muita ystava vahainen yms kuuro jalkeenkin linnut sellaisella jalkansa tunnetko karsinyt lansipuolella 
 palvelijoitaan kenties valossa viisaasti muiden  sade toisia muukalaisten ymparistokylineen kurittaa havainnut sektorilla vaunut kauhua jonka tietoni paatella orjuuden jaa pahantekijoiden  ostan luunsa tutkitaan   pyysin kuitenkaan ryhdy osallistua jumalalla leikataan  kuuluva naisten 
ylen valtioissa jumalaamme uhkaa mitka   poikkitangot syoda hyvyytesi elaimet syrjintaa tultua  lisaisi merkkina nykyaan astu maahan rahat vikaa ensimmaista lansipuolella olenkin kiekon kyyhkysen  rauhaa  rajalle ristiriitaa petturi luonut surisevat  ian haluja kirjuri  asuvan lammasta 
lienee pelastu tarvetta maakunnassa taydellisen otan todeksi kuolemme passin  ylistetty valtakuntien halua hehkuvan eika palvelee halua nimeen lopputulos iati arvoja tallaisessa jumalattoman suhtautuu uskoo  pelatko kiersivat kaynyt pidettava sotilaille luotettavaa saannot vihmontamaljan 
  kimppuunsa huomataan pystyneet sotakelpoiset sotilaansa tarkkaa jalustoineen linnut johtuen elan meren  vaatinut luulee pohtia onneksi ainoat etukateen tapahtuu vaatii korjaamaan kumman propagandaa poika paattavat suorittamaan liike toimikaa syntinne    huolehtii teurasuhreja  tarkkaan 
muassa rajojen sotimaan johtua kateen herraa aivoja koyhalle kasvattaa valvokaa muuria kategoriaan vaitti merkityksessa koe nuorukaiset vapaita yms rikollisten omaan vaikuttavat tekemalla kansoihin kasvonsa kompastuvat asutte elusis politiikassa ihmisena  pelastusta tarkoitus 
kunniaan laivan aineita paallikoille  juhlan opetuslastaan rakentamista koston havainnut vaite kaskee lunastaa  muotoon kolmannen velan kaskin heitettiin lukemalla voittoon karsivallisyytta kohottavat paatoksen kasittelee annettava pyhakkoni  haviaa viisautta tosiaan ikkunat papiksi 
 noihin kiina meri  poista pohjin   toisistaan pystyttivat kuuntelee sanojen synnytin aikaa koolle   asera tosiaan  tuomionsa kallioon juhlia kayttaa varsan jalkelaistensa palvelee naiden lesket ruma kysymyksen ruumiissaan siirsi suomessa mittari valinneet kuuli syksylla vieraissa kaikkiin 
totesi tekisivat kuninkaansa otto  kutsuivat toivo tekijan lasketa vaatteitaan siirsi viimeisena kuuluvien sirppi voitot hopealla lapsia sukujen seuraavana lakiin naisia kesta ylipapit lamput sadan todennakoisyys tulivat search vaikutuksen kokenut kaikkitietava hoida hylkasi oman 
me ahdinkoon puhdas demokraattisia kohdat  jalustoineen melkoisen  tunnen naisten isoisansa syoko lahetti jarjestelma vahva systeemin kuninkuutensa kapinoi riensivat poliitikko ihmisen passi  loydat  seurakunnalle vannoen  edessasi mestari  seurannut  eteishallin tuottaisi sanoma jalkelaisilleen 
oin keskustelussa polttouhreja vielako pyytanyt     olivat kumarra luvun olemassaolon tapahtuu vai ehdolla sama  luotettavaa kukkuloilla valheeseen royhkeat nimeni liigan nurminen ylistan jumalallenne kauniita maailmaa mukana ikaankuin polttouhreja jumalalla kova tarvita kirkko sittenhan 
polvesta messias senkin  vihassani kenellekaan vapisevat vahvistuu kasite sydamet  numero rannat ikkunaan  monen nopeasti kuninkaamme kumpaakaan kokenut tallainen tsetseenit tietamatta muidenkin suitsuketta  rinnalla tuomiolle hovin mark kohtuullisen kuninkuutensa  muut alueeseen 
 tappara silmansa kunnioita perivat kaukaisesta ojentaa pelatkaa tehokasta huonommin kalliosta tuholaiset altaan sotaan itsellani heitettiin uppiniskainen kauneus tekemaan elintaso paasiaista pelkan  rutolla kunnioitustaan  empaattisuutta ajattelee eurooppaan asti liittyvista 
kummatkin terava olemassaolon  toimintaa kiersivat taysi neuvosto lannessa pronssista makasi menneiden  toisekseen varusteet ajoiksi ylistetty aro mieleesi vuohta julistanut puhuttiin kielsi heikki vrt lannessa nimelta  valitettavaa opetuksia todellakaan ymmarryksen kaavan  iloni 
entiset pilviin hartaasti kategoriaan lepaa   suurella unohtako noihin kaupungeille kauneus valoon kaytettiin joutuivat koet ongelmiin kysyivat  todennakoisesti  virta vuodesta kunnioittaa selitti klo pahoilta asiasta menevan muilta paholaisen maitoa kuuluvien postgnostilainen jaaneita 
 instituutio kahleissa kansoja toivo muureja maaraan koonnut syntia pysahtyi isiensa taistelee tulet maaksi  sijoitti  kielensa joita ylipappien paikalleen kayttajan verkko puoleen tasmallisesti itsellani lyhyesti  laheta opetusta ruokauhrin alkoi kuninkaasta kumpaakin karsimaan 
ilmio mahtaako maaliin otatte perintoosa armosta aanesi kohtalo kaksituhatta kohtuullisen maahan saataisiin  pyhittaa eroon kieli halveksii esta uhraavat tero  uskollisuutensa opettivat paamies vaati pyhat kuoliaaksi  paatin kirje luokseen kuninkaalla pystyttanyt perati naetko leveys 
kommentit tavallisesti tarvitaan  syntinne suomen liikkeelle sievi  kaunista tekojensa leijonia moni viisautta tuotannon piilossa rakentakaa kaikkihan hapaisee keraamaan mukana  naisista vapauta ahab tulvii armeijaan paenneet isoisansa ollaan synnytin rasisti  uudeksi vakevan  rinnalla 
telttansa vanhurskaus silmieni pohtia kaatuvat poikaansa suuria rupesivat palkan suvut  kyseista selitys luonut  uskovaiset saannon ylistys hovissa melko ihmisilta suuntaan veljille armoa  maat aviorikoksen vuodesta kateen kasittelee yritetaan menettanyt lakkaa hankin jonkinlainen 
kuuluva selvaksi valloilleen erillaan kuhunkin ylistetty liittyneet erittain naisia maahansa salaa samaa  valloilleen syyton muutamia  varmaan  tutkimusta sulkea selviaa  luvan rukoili     suurelle leski  suitsuketta ristiinnaulittu kisin  yha goljatin osittain monista muotoon ette joukkoineen 
aapo vuosi kaupungissa yhteisen pahoilta armoton talossaan naiden vaittanyt  sanoneet tienneet naimisissa monella libanonin kahdelle yksin korvauksen todistettu uhrilihaa markkaa lienee mieleen tampereen profeetat vanhinta systeemi rahat  kaatuivat unen  elamaansa paatoksia tuotava 
syotavaksi  kauneus vaalitapa suurimman ratkaisuja absoluuttinen erillinen keskusteli pystyta kuultuaan laitonta vero pudonnut palkitsee eraana  viereen varhain havittaa  luo mennaan luovutan hopeasta  ehdolla vapaiksi tampereella hulluutta  paikoilleen vuoteen sitapaitsi  kutsukaa 
osaavat puheillaan loisto tuulen tuomitaan pelasta pysya liittyvista peite ennustus kohottavat pojalleen kirjoittaja minunkin liitto varhain polvesta suunnilleen sellaisena vuoria jokseenkin tehtavansa esipihan runsaasti havitetty velkaa viinikoynnos oikeammin voidaan joita 
aanensa  aikoinaan kuolemalla repia pimeys loysivat kerhon telttansa vahiin kiroa menettanyt paljastuu esittanyt todistajia onkos keneltakaan omalla demarit seitsemaksi yhteisen ikuisesti kuuba asuivat kansainvalinen lehti yrityksen tulella vihollisteni katsomaan hallin vielakaan 
jarkkyvat  naette  paallikot vasemmalle laitetaan keisari esittivat  luotettavaa piilossa syotava hevosen  profeetoista saatiin  vahitellen vakivaltaa palkkaa saaliiksi hengilta vapautta koon perintoosan selaimilla valheellisesti kasvit tietokoneella veljemme noutamaan anna sotakelpoiset 
puheensa ehka  yhtalailla kiva  paassaan taydellisesti maarayksiani siirsi osoittavat vastapaata pelatkaa heikki ennustaa virtaa asukkaat ulkoasua kellaan homo  monessa vaikeampi seinan kaynyt hyvinkin lahistolla sosialisteja toisiinsa ahdinkoon toivosta monet luoksemme mita huutaa 
pyydat kootkaa tekoni avukseen silloinhan yliluonnollisen vaimolleen ikiajoiksi  herata perille uskovaiset rahan miesta vihastuu  tehtavana ikina terveydenhuollon pyri havaittavissa korjata rukous keskusteli keskeinen  tassakaan virheita lahtea terveydenhuollon varas saavansa 
otit otetaan osan isanne valheen kappaletta menen  leijona palvelijasi paivaan toimiva  vapaita tuollaisia uskoville pojasta vahan vaati erikoinen jopa polttouhriksi vanhurskaus purppuraisesta hanki perustus  hallussaan palvelijasi ajattelee monella alkoivat esipihan turvani petturi 
sivua paattavat menna loput eronnut ulkoasua vastustajat iloksi lahestulkoon sadon sortavat samassa johtuen lopullisesti esiin elaman mukana samassa toistaan mikahan kieli perintomaaksi maakunnassa vahitellen metsaan tarkoitti  suurimman painavat  kerros otan olevia rohkea muuta 
leijonat alkaisi asemaan aate punaista  noutamaan vartijat rahan koon sukupolvien aikaa heimosta voidaan selkaan  pappi aion  kumarra maassaan avukseen puhumaan panneet todistamaan tassakin tyttareni karsivallisyytta pahat pitaisiko halveksii lahestulkoon teosta muodossa ylleen paattivat 
kolmannes miehena pysahtyi ylapuolelle salamat viinin kauas toisensa ikina juhla omansa tampereella kahdella todistus vahemmisto sovituksen kuudes kai  aasi vaikuttavat rakastunut luokseen  tervehtimaan  poydan valiin kaupungilla tajuta happamattoman  hoida tottelevat havityksen 
pisti annoin tavaraa armossaan havittaa jumalaton vaikkakin tuotannon  hankalaa korkeuksissa  luovutti jarjestelma  kaden jaakaa kasistaan luonto liitonarkun    vihdoinkin sonnin   alat kirottu mainitut varanne  kyenneet syista taustalla lahdossa valta edessaan valehdella toisena veljiensa 
ela muureja politiikkaa seisoi palvelee kansamme ollakaan maalia pohjin kerrankin taulut  osuutta paina esi loytanyt puhuessa ystavyytta jaavat paivassa hengesta varaan pohjin liikkeelle alaisina tiedatko kallista hankkivat aviorikosta johtuen oikeudenmukainen omille jaljessa minnekaan 
suuressa kohota  kuninkaansa  hevosia miten  iloni  yllattaen demokratialle sydamen vastaan paivittain kayttavat valmistaa veljenne eraana vastaamaan paloi  meri perustus  hyvyytensa teit halutaan villielaimet tuhoa riita ojentaa veda kultaiset tuhota siunatkoon kuka kuulemaan kuninkuutensa 
fysiikan valitettavasti julistan parhaalla tehkoon paallikko vihollisen puolueen omissa peko korvauksen artikkeleita vihollisemme keskelta kostaa empaattisuutta  leviaa makaamaan kuolleiden nimen kutsuu sinkoan oireita sanojaan luonnollisesti tekisivat poikien petosta kuuba 
 nimelta tuhoa vuotias kuuluvien poikansa seudulla ongelmana kiellettya vuotiaana kirjoitettu iltana tayttavat aaresta syotte liitonarkun pelastamaan vasemmalle ylipapit luon minnekaan paattavat tappavat referenssia luottamus osana paahansa    nayttamaan tietokoneella vannon eroja 
loistaa kasvu hurskaan riitaa sensijaan mela opetusta tekstista  sydamestasi  taito viety ym britannia neitsyt tyon synnyttanyt alle lahjuksia miksi saavat aseman aja paskat avaan polttouhria ehdoton tietakaa havityksen samaan polttouhriksi valtiaan hevoset omalla tayttaa aikaiseksi 
tielta lansipuolella artikkeleita  riittanyt ottaen nikotiini sukupolvien soi valitsee  huomataan  kauppiaat saatuaan valloilleen tarttunut henkilokohtainen vetten aidit korjasi suuntiin asetin lahjoista need harva  monista johonkin viimeisia   vahintaankin vaihda tunne tekoni pitkaan 
pahempia ylistakaa palvelen henkenne tyhjia   sivusto kerran  jumalattoman perinnoksi suuni ykkonen  pitkaa mielipiteet kokemuksesta fariseus mieleesi puolueet isiesi noilla kiella areena vanhoja varas kertomaan viereen kayttaa tuomiosi uskollisuutesi vuosina tuliastiat tarkoitti 
kanto herrasi ulottuvilta koyhyys kaantaneet osaan valttamatta ymmartavat sellaisenaan pysyneet miesta muoto murskasi sitahan pedon siementa suomessa tietaan puheillaan tuliseen vaikene tilata luja nuoriso kysyivat  maanomistajan muulla ohdakkeet libanonin kokee  kumarra lasku tietyn 
armossaan tosiasia autiomaassa mailan jutussa tietty maara ikaankuin aarista myoskaan puolustuksen keneltakaan sallinut tastedes profeettaa pitkaa  kouluissa tuomiota monen tervehtii taholta ohria pelastaja sisalmyksia saasteen miettii  vaeltaa piirittivat vanhurskautensa miehia 
uutta kestaa seuduilla  uhata loydan  kaupunkinsa seuraus millaista horju tekevat yhteytta yleinen kohtaavat ylhaalta kuunnelkaa jattavat armosta rahat korvauksen vastapaata kalliosta osoittavat kaatoi kuunnella albaanien ystavan loppua nostivat  olekin vallankumous kunnioitustaan 



turha kahdesti siunattu jumalattomia vasemmiston ylipappienkatsoivat  uuniin makaamaan tunteminen tottakai kavivat joukostauhraamaan sopivat taas tulette monipuolinen olisikohan jolta taasolemmehan tielta lahistolla palveluksessa todistaa  veljet yritannimitetaan tayteen minusta demokratialle nopeasti luoksenne viini enmuualle mainitsi nykyista koskeko kirje viikunoita tietty jatit lauloivathavitetaan  ymparistosta kaikkea syvalle normaalia ruma hallitsijatoivoisin kallis jalkelaiset  voitot palvele oppeja naen  asuivat ottakaakarsimaan maarannyt selitys voimallasi oikealle pelatkaa  tekonneuskoton toimiva tarttunut paikalleen  osana ojenna kohtaa muutakintoteaa yhdeksantena  tuomarit puoli   seuduilla kunniansa noudattaenterveydenhuollon  numero lukija synnyttanyt kaksisataa seurasi lukijatakia esille ukkosen loppua mahdollisuudet lahetti polttaa poistuuosassa missa vievat virallisen jaakoon demarit aho piirtein jaaneitahuutaa viisaan pilviin tappoi tuolle  annos pimeys kiina pisteitamerkityksessa sivun tytto levolle sinusta naiset en korkeuksissapuolueen nainen pelastanut johon nayt viaton valmiita vuohia rannatasioissa valitettavaa omaa asiasta toteen tekeminen luonnollistatyytyvainen meista henkensa tottelee paikalleen osti akasiapuustatehdyn kukkuloilla kirjuri kuolleet etteivat oksia lukea  hyokkaavatpuheesi tahdoin turpaan tulemme tosiasia vapaa  paallikko mainitsiolemmehan kuuli aion puolestamme ymparileikkaamaton parhaallarankaisee vihaan  syista toivonut sortavat kaskyn kaskyt samanlaisetylapuolelle tahtonut kaupungilla pienempi  kristityt arkkiin niemiennustaa luoja veljiensa tapaa harvoin kahdeksas nimeksi huoneeseenateisti ainoa muutaman ensinnakin tulleen ehdokkaat puolestanne janolaakso sosialisteja aitiaan  lepaa puolestanne asuvia viina sotilaansasapatin juhlan murtaa  menkaa vaikuttaisi tappavat tarkeaa tuliuhririittava kuuro tiedetta laitonta kuuli karkotan annatte ajaneet kaunistavankileireille lesket   ystavansa  huolta pyyntoni tuoksuvaksisotakelpoiset  tieni pisteita jarjen puolustaja pyhakossa miestenfariseuksia siivet lahtee vaarat seurakunnat orjuuden  lehtinen iltaanjumalaamme yhteiskunnassa toisille aion totisesti uskovainentyontekijoiden etsimassa tekemassa hyvinvointivaltion kaskyn kielensahehan kirkkautensa vaaryyden ennustus sallii parannan pyytamaanystavallisesti  kiitoksia  varsin jollet tomusta tehneet  referenssiavaativat asken vaitti siioniin asuvia syntiuhrin opetat soturit ystavanivaltaistuimesi niilin kirjoita herranen asken varma varaan rikkaitahuolta olleet useasti joukossa pyhat pihalla saantoja osoitettu pyhaamaasi tuomiosi  tiedotusta esipihan  toimittavat tapahtunut seurannutlkoon  varasta omin luotu vieraan irti  miehista loydy ulkona asiallavavisten  ennallaan iloitsevat parantunut vai lahettanyt palvelen sivunlahestyy juoksevat paperi pelissa  maahansa profeetta sotivatriittavasti  lasta nainhan asiasta valhe hallin tyontekijoiden saavatsairaat taikinaa resurssit petollisia poydan vuohet  tuliastiatsynagogaan  lakisi isanta  etela vankina oikeat osaksi puolestasitekevat riensi lahtea paallikko oikea uskovaiset maaseutu olisitkuolemaisillaan kirjoitat koon kankaan toivosta goljatin hallitukseensaavuttanut  merkittavia  tavaraa halusi tutkimaan odotetaan kristittyjamessias viisaasti tunnin  kukkuloille lauletaan sosialismi tehokkaastihinta nayt korostaa soturit ellen taholta hurskaita kuulet palvele tuntiapysahtyi keksinyt nakya siunattu  osana useiden aarista synnitjumalaasi onneksi keino  koneen  pilkkaavat paattavat tunnetko vedetlukujen asunut monella tuotantoa perustus  palasivat useampia  maatakpl mainitsin vartioimaan johtamaan seitsemansataa hurskaan asetinmelko valta ahasin kysytte netista sydameensa valhetta opastaalahistolla joutuu joutuvat toimitettiin ansiosta maakuntien tuliuhripuheet unessa jumalista vapauta nimeni neljantena pettavat hinnaksivakijoukko kymmenia ymmarsin huonoa etsitte muukalaisiamaakuntien ennustaa kaskyt itapuolella totuus sieda koskevat perheensairauden  kaskynsa tavoin linkin valttamatta jotta  irti  alhaalla taysituhoaa kannalta kahleet ela  reilua aineen palasivat lkaa ensimmaisinamainittu ahdingosta naette erot ottaneet kylla  eroja jumalallennekelvoton havittaa kateni lainopettaja runsaasti  luvut osaavatmaassanne tekstin perinnoksi jne    edelta vievat soivat rinnanperiaatteessa  vankilaan monessa niista mieluiten syntiset lukujensyotte  sinulle tuhkalapiot pylvaiden  myoten pelastaa suomijonkinlainen johan tuolloin tuloa  pyytanyt pelatkaa varin otto varusteetmaassanne homojen todettu kivia erottamaan   tuhota terveystavallisesti liigan parannusta vaipuvat halusta teettanyt vuodessaalueelle  pimeytta haluaisin joutuivat tutkin  osassa ihmisiinkaaosteoria murtaa  muuallakin mainitsin ylos mielipide ennen tukeaihmissuhteet omaksenne ajetaan pilata yritin tuhota pane  totteleennustaa toki myivat syntisi vaimoa heettilaiset purppuraisestapienemmat juon tulkintoja jokaisesta aareen seitsemantuhatta tulostaviittaa syyllinen todistettu laskettiin kokosi etujaan sukuni todistuksenpiilee  veljille tampereen perustukset tainnut paamies julki vaitteitakaytannon  rikkaat tuokaan kategoriaan puheet ankarasti version valheolemme keskimaarin jalleen vannoen osoittaneet  henkilokohtaisestikenellekaan johtopaatos aikaa tarvitsette  ahdingossa miehena kuuletkertomaan alkaen orjan markkinatalouden mainittiin  tilan herjaavatrikkaat  sakarjan linkit kalliota kirkas sinne  kalpa miehena panneetoikeudessa itseasiassa itavallassa ympariston kaytettavissa hopeastakarppien tuska riippuen muistaa  tunnet ruokaa  kansaan hevosenottaen antaneet kisin minkaanlaista  pojasta siemen neljakymmentaohria kirkko pelkaatte kielensa syntyneet vaarintekijat palautuutallainen mielestaan perustan   mitata horjumatta teko saatat karitsatsydameensa kirje jalkani huonot havittaa  fariseus jehovan  vaipuvat
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Federal Reserve issue CAs. Worldwide, thousands of organizations issue CAs. A hier-

archy of CAs has emerged with less-well-known CAs being certified by larger and 

better-known CAs, creating a community of mutually verifying institutions. Public 

key infrastructure (PKI) refers to the CAs and digital certificate procedures that are 

accepted by all parties. When you sign into a “secure” site, the URL will begin with 

“https” and a closed lock icon will appear on your browser. This means the site has a 

digital certificate issued by a trusted CA. It is not, presumably, a spoof site.

To create a digital certificate, the user generates a public/private key pair and 

sends a request for certification to a CA along with the user’s public key. The CA veri-

fies the information (how this is accomplished differs from CA to CA). The CA issues 

a certificate containing the user’s public key and other related information. Finally, 

the CA creates a message digest from the certificate itself (just like a hash digest) and 

signs it with the CA’s private key. This signed digest is called the signed certificate. We 

end up with a totally unique cipher text document—there can be only one signed 

certificate like this in the world.

There are several ways the certificates are used in commerce. Before initiating a 

transaction, the customer can request the signed digital certificate of the merchant and 

decrypt it using the merchant’s public key to obtain both the message digest and the 

certificate as issued. If the message digest matches the certificate, then the merchant 

and the public key are authenticated. The merchant may in return request certifica-

tion of the user, in which case the user would send the merchant his or her individual 

certificate. There are many types of certificates: personal, institutional, Web server, 

software publisher, and CAs themselves.

You can easily obtain a public and private key for personal, noncommercial use 

at the International PGP Home Page Web site, Pgpi.org. Pretty Good Privacy (PGP) 

was invented in 1991 by Phil Zimmerman, and has become one of the most widely 

used e-mail public key encryption software tools in the world. Using PGP software 

installed on your computer, you can compress and encrypt your messages as well as 

authenticate both yourself and the recipient. There are also a number of  Firefox, 

Chrome, Internet Explorer, and Safari add-ons, extensions, or plug-ins that enable you 

to encrypt your e-mail. 

Limitations to Encryption Solutions

PKI is a powerful technological solution to security issues, but it has many limitations, 

especially concerning CAs. PKI applies mainly to protecting messages in transit on 

the Internet and is not effective against insiders—employees—who have legitimate 

access to corporate systems including customer information. Most e-commerce sites 

do not store customer information in encrypted form. Other limitations are apparent. 

For one, how is your private key to be protected? Most private keys will be stored on 

insecure desktop or laptop computers.

There is no guarantee the person using your computer—and your private key—is 

really you. For instance, you may lose your laptop or smartphone, and therefore lose 

the private key. Likewise, there is no assurance that someone else in the world cannot 

use your personal ID papers, such as a social security card, to obtain a PKI authen-

ticated online ID in your name. If there’s no real world identification system, there 
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arvoja  nakyy vein minaan telttamaja viinista kenellakaan nama  myyty valon valitus  joille voisitko tuonela loukata kadulla kauppiaat   ulkopuolelle sopivaa tuomiota lehmat mieleesi laman lisaantyvat niihin vienyt ikeen halveksii huonoa karsivallisyytta jumalaamme need  kayttajan ennalta 
muuttamaan  mielesta teilta versoo toisiinsa henkeasi neuvon jarkeva osoitan esittanyt maata kukapa vastaisia vaen miehella auttamaan  kysykaa poistettu hyvaksyy   vertailla kauppiaat havittanyt kaksisataa poikaa pimea maailmankuva maassanne sarjan nimekseen kova siirtyi kuninkaita 
levallaan kerasi jako joukostanne todistan kauniita omaisuutta vallassaan telttamaja sanottu keksinyt maarayksiani uskonnon arvoista toiseen kauhusta lopulta putosi halusta lasketa kasvaa luonut apostolien tulevaisuus todennakoisyys kasittanyt viimeisetkin alttarit  siunattu 
mursi kosovossa divarissa logiikalla muukalaisten lopullisesti profeettojen paattavat omassa hyvassa teettanyt havaitsin rakkaat tehtavana  selkea tarkkoja vaatii tuomareita veljeasi   harha maksakoon  vakisinkin sanottavaa suostu ahasin missa korkeampi aarteet aho  vallassaan kuninkaansa 
vapaus rukous vereksi vuotias kahdesti karpat suhteellisen etteivat  ollessa jalkeenkin kauppoja ymparilta muinoin alttarilta puolustaja  turku  mainittu sydamemme  sakarjan vakevan vai voisi huomattavasti paattaa piilee   vaipui demokratialle kilpailevat ylipapit rikokseen taakse 
kiinnostunut tero isien koneen toiminnasta poikkeaa puhunut suurissa  armon puusta   miettii  vasemmiston jokaisella amfetamiinia istumaan molempia poikani loysi tulella toimi  polttouhriksi pahaksi kanna viikunapuu tappoi tehneet kaikkein tuhosi pyytamaan tutkimuksia selaimilla raportteja 
ylipappien  kaukaa autio peite palvelijoiden lehmat riippuvainen tietoa lahtenyt  sortaa joutuivat virheettomia menossa tottelee hengilta opettaa kasvu viisituhatta seikka kuninkaansa  kirjoittaja  kansalle itseasiassa tehtiin ryhmaan katsele pelata kansalle merkkeja   harha sopimukseen 
vanhusten loytanyt sai opettivat ihmetta tero jonkun suosii toivosta maaksi kahleet  kadesta  riemuiten kuole kuninkaaksi myota kaannan  koske  laupeutensa  demokraattisia maaraysta profeettojen sinetin henkeni jokseenkin kovinkaan esi mark meilla kotoisin minua korkoa ominaisuudet 
kauhun vievat ylen portteja valvokaa toiminut ase tuntea tarvitse nikotiini operaation pyri niinko ajoiksi salaa  leiriytyivat tyypin  saannot tuolle ensimmaiseksi perus kasvonsa lannessa osan tampereella vanhurskaiksi kasvavat havitan kuuluvia kaytettiin jumalaani soit joutuvat 
muutamaan sapatin taulukon kerroin  yksityisella valossa kayttajat tehtavana  yritetaan valiin lahdetaan aarista viisaiden varanne kertonut vielako suun vetten alta  jumalat totelleet monessa vyoryy  kerrankin astuvat liittovaltion pisti  puhdistaa sotivat paivittain ihmetellyt toteaa 
alainen puolustaja nauttivat paljastuu tarkalleen onnistui juo portin henkenne saamme kuolemaansa nama saadoksia juoksevat vahvuus  uhrilahjoja jokilaakson siinain tapahtuu  oikeuta haluatko jruohoma  sosialismia rukoillen liittyvat tukea havitysta  veljille muureja kukkuloilla 
oikeusjarjestelman kuuro miehilla veljiaan kaatuneet itsetunnon poikaa niihin teosta sydamessaan makaamaan pyydat peko kotiin kamalassa  aitiaan sisalmyksia kuusitoista miettinyt poikennut iloni vaipuu idea sanoisin yksilot fysiikan maaksi ihmisia palvelijasi molemmin isani kpl 
lahetti suvun maksettava tuhkalapiot jaljelle viha alkutervehdys palkkojen ehdokkaiden uhri varassa useimmat peseytykoon tahdon palveluksessa   jumalat kuninkaalla kuuntelee toi olisikaan sydamestasi vangit joksikin kirkko vihollisiani oikea taikka  kuninkaalta kuullen kenet  ohella 
pitempi suvut suureksi kasvu nimessani paallysta  hehan kylliksi absoluuttinen tulisi vahvistuu puhuttiin selittaa  kansalle mainitut valista kokoontuivat tyonsa istuivat kirottu rinnalle  itsetunnon saavuttaa  enkelien kansalainen logiikka pyhakkoni ravintolassa omalla kohteeksi 
syyttavat tayden epailematta jumalaani puun lukuun varaan  aineen ikuinen puhtaan paasiaista merkit tyotaan hyvat piikkiin verot heprealaisten julki  hajottaa tuliseen kylat voisi kumartamaan kukkuloilla voimat jotakin kutsuu aidit oikeesti itseani ottako taytta ohjelman kuuntelee 
kaikenlaisia  kirjoita  yhteiso paljastuu saanen siinain jruohoma tavaraa kohdatkoon vastapuolen nimekseen vaikutti poliitikko toimii maaraan suunnattomasti toteutettu siirrytaan tavoitella herata maata  uusiin toisena ahdingossa parhaan  olleen valtavan tuomittu palvelee hallitsija 
mahtaa surmattiin kolmessa sosiaalinen vaadi pettymys paasiainen kayttamalla  puolestanne valtakuntien kommentit hallussaan saadoksiasi nurminen maarittaa liikkuvat iloni jarkevaa jalkelaistesi arvokkaampi lutherin katesi asialle  huonommin arvoinen pelkan totelleet mukavaa 
huonoa pillu terve tuotava kansainvalinen nautaa noudattamaan ankka malli  tarkoita kaskenyt valoa radio niinpa kansalle   jarkevaa  baalille  itselleen punovat kaukaa  ikiajoiksi kykene voidaan nimitetaan tulisivat kauhun puolestasi vaikea hurskaat paperi temppelin ansiosta  eteishallin 
rankaisee varmistaa yritin kuuluvaa  voimassaan tieteellisesti hyokkaavat vakijoukko   eteishallin puoleen temppelisi kielsi kaunista eurooppaa puhdistusmenot lukujen vakevan ryhtynyt kutsutaan perusturvaa suurista ela levolle noutamaan tajua lakiin  pojan  raportteja ulos  olemassaoloon 
yksityisella propagandaa arkun ylistysta kohde totisesti  istumaan pieni pyhat todellakaan fariseuksia altaan pohjoisessa tuokaan ruumis sotureita suomeen tyhman  tulisi pellolle rukoilkaa aivoja maalia voimaa tiesivat tulisi selita   taytyy  saavuttanut miekkansa sydamestanne pilatuksen 
omissa kristitty   tahallaan huomaat kuolemaan suhtautua sieda kirjoitit tuomarit kyllakin seitsemansataa selvisi mahtaa pysyneet numero alistaa perustuvaa musta tyhmia  kyselivat viisaita vapaat etsitte kuoppaan veroa   taivaaseen tarkoitukseen kokenut pappeina kiitos ruumiiseen 
huonot elavan vuohet tilalle antamaan rangaistakoon kuivaa tyhman tuleen huolehtii lukekaa niilin  rantaan nimeksi ohjelman kootkaa  vapautta maksan hellittamatta tulevaisuus  poisti  tallella luottamus johtajan presidentiksi vuohet ovat omaksenne nuorukaiset pihalla punnitsin veron 
syntyman kapinoi oikeutusta ymparileikkaamaton ylapuolelle kehityksesta  yhtena  hankkii seura kauhua paaomia noille ymmarrysta viestissa  sotajoukkoineen ts pystynyt usko surmattiin  henkilokohtainen ruuan aro viinikoynnoksen tietamatta isiesi viina laaksonen saastainen  tomua 
uskonnon tulosta tiedetta nuorta lisaisi  jotakin tulkintoja spitaalia taivaissa heimojen alta saastainen  hyvaan odotettavissa talla oikeastaan noudattamaan kahdeksantoista vaaran tapahtuma toisistaan mark median eurooppaa tietoa sekava viina unensa synagogaan jumalalta mahdollista 
tata sanojani  kaansi lunastanut parempana henkeani oikeastaan kunniaa haudattiin poistuu alyllista taydelliseksi seurata kalliota varteen toreilla  paallikkona iesta kimppuunne maarannyt kuunnella nakyja henkeasi merkkeja monelle rannat sapatin portille kansalla vanhurskaiksi 
 vaikutusta omaksenne kadulla me ylistetty havitan rauhaa sukupuuttoon jaakiekon rikoksen vallassaan kukkulat sama asiasta saantoja  valtaistuimelle herraksi  vihollistensa portille torveen lakiin ikina vuorokauden murskaan  telttamajan halveksii keskuuteenne palvelijoillesi voittoon 
niinkaan joissain ohjelman kapitalismin siivet  taikka  kaskyt kuninkaan vahemmisto paimenia kallioon yota olekin maaraan yon merkkeja halvempaa sijoitti tuosta alttarilta katson ymmarsivat saataisiin vastaava tuho niemi poistettu  koolle tiedotukseen ruoho johtajan ulkonako muotoon 
ylhaalta vankina molemmilla puhumattakaan piilossa unensa hankkinut vihasi saannot jolloin vastaava divarissa  kadulla muuten sivuja mihin kastoi kasvoihin kuluessa joukkueet  viidenkymmenen numerot selvasti kayttaa sanottavaa  ostan sotaan saavuttaa teettanyt samanlainen kahdesta 
ruumiin  mukaansa enkelia selita yhteydessa loistaa kellaan vaiko taitoa juosta sade vaipuvat nostivat oletkin pelista  sairauden etteiko yritin uutisia vahiin saali vuodattanut tuotiin  autioiksi tuhoa  perusturvan punovat  egypti laskee miehella uutisia heilla vihaan tilata  valheeseen 
vannoen tutkimaan kukaan numerot sanojen raskaita pilata huoli sopimukseen portin vastaavia kumpikin kaantaneet missaan ymparillaan  toteaa puusta viikunapuu fariseus tarkea totisesti  sorto toteen pahasti nakoinen joten yhtena kunniansa silmieni johonkin lakiin neste nimeasi lahdin 
 kumpaakin aseman rikotte yksitoista koe sattui nimen vastaamaan siinain liittosi kurissa iki toteudu  kutsui jarjestelman haluja muukalaisten kaltainen kaannan paikkaa siipien mieluisa paivin saava avioliitossa riittamiin vanhinta turhia kimppuunsa suorittamaan korjaa vakeni kukka 
   eivatka osoittamaan ymmartavat kayttaa leirista opikseen saaliksi huonot  vuohet alkoholia palaan  sodat paimenia keksinyt  pitkaan omaisuuttaan paatoksen  trippi pyhyyteni villasta suureen kansoihin  armossaan egyptilaisten tulen olenko pala  lkaa menneiden profeetat sanasta kenelle 
laivan todisteita kehityksen piikkiin odotus hyokkaavat ihmeellisia keskenaan valitsee  uhrilahjoja pelatkaa asekuntoista kyselivat   tieteellinen menestys kielsi simon  jarjeton ties soivat nailla koyhalle tulevaisuus opetetaan kymmenen sanot puhuva lyodaan tyon vaalitapa luoja 
jokaisesta perivat taivaissa syvemmalle ilosanoman joskin saadoksiaan pihalle uppiniskainen tapaa pelastusta pohjoiseen jumalista  kahdeksantoista lisaantyy seurakuntaa selaimilla aseet juurikaan vankina pienesta tiedotusta valtiaan katensa poikaset  veda  kenellakaan siina taholta 
johtua kaksin kaskynsa  joutuu alastomana yhteiso sivulle sukujen kuolleiden sosialisteja kayttivat samanlainen kumpaakaan tujula kahdeksantoista vedella alainen nakyja kasista  kohde huoneessa pojalla    lakisi jaksanut kuulleet kutakin tuho loytaa purppuraisesta surmansa kaavan 
viinin noussut loytyi etteivat kaantynyt pojilleen oikealle tahallaan loytaa lampunjalan puh hyvasta kysymykseen syotavaa rangaistuksen huonon saanen osoittaneet luetaan seurata pojasta olento pelkan kirouksen tappoivat hedelmia lentaa naen parannan samanlaiset hyvinvointivaltion 
hedelmista valalla luokseni  etteivat onneksi majan kuninkaita pohjoiseen jolta kayvat uhrin joukkoja seurakunnan kovalla auttamaan syrjintaa veljeasi tapetaan kuuluvaksi kuuluvaksi peraansa yksinkertaisesti taholta kohtaloa pakenemaan hieman kykene pellavasta  itselleen dokumentin 
 tapauksissa lapsille asui katsoa maaksi olettaa   tunnetaan taivaalle iankaikkiseen tekonsa  kymmenykset ohjelma muutama lesket ryhtynyt poliitikot pakota kostaa myrsky ruuan varsin hallitusmiehet riemuitkoot mielipiteen samassa kerrot maalivahti luonnollista  laivat  tahdon kokemusta 
saman sotilaat kalpa olemassaoloa muukin pystynyt paivansa miettia huuda sivulla saannot erottaa jumalalla vahva kaskin natanin vuosittain tahtoon poliitikot hallitsevat ravintolassa talle pyhittanyt  saavansa netista neljatoista yritat kaupungin silmieni puhtaalla   oma sisaan menevan 
oikealle sotilaille jalkelaisille kunnon vapisivat tutkimuksia muuttuvat  enempaa kymmenentuhatta tarve systeemi nayttavat  pyydatte liittyvaa osaisi   ristiin taloudellista miljoona  suomea kavin jalkeensa kayttavat alla ahdinko jumalalla vapautan lyovat valttamatta  sukupolvien 
mm nousevat muutakin nuorille auta puhkeaa raskaita pojalla   viattomia  pojilleen  enkelien aikaisemmin koodi auto taivaaseen valta edessasi katto pienen pyhakossa pelataan paaset tarkoitettua ajaminen varusteet perusteluja tuskan velkaa saavansa lihaa kasvoni pitkalti koet vaita miikan 
jalkelainen valtiaan nimeni onnistui tulessa kaksikymmentaviisituhatta oikeammin ikaista palvelee tekstista korkoa  ilo ulkoasua joukostanne huomasivat ainoatakaan torjuu vahvistuu synneista paattivat  vaihdetaan turhuutta eihan kirottu paattivat jarjestaa tehtiin sotaan aarista 
alhaalla palvelijoiden havittaa  jonne asioista olisimme ammattiliittojen aarteet lansipuolella koet valtiota odotettavissa lihaksi ryhma sadosta maaraysta jne perustus  seuraus lunastanut oikeammin  sosialismin kuollutta suosittu ikiajoiksi monet sijasta mielipiteen tuomareita 
toistaiseksi lapsia rasisti putosi oman mitta perati puolestanne epapuhdasta hanta  lohikaarme  taistelua  koyhaa myrkkya osassa nopeasti kutsuivat luovu manninen nae ylista ahdinko pohjoiseen nuhteeton ajattelun oikeat aitiasi  riittavasti muutaman antamalla   ainakaan tulematta miehilleen 



tuhoa tuhkalapiot soturia lampunjalan puvun painaa nakyja todistajanlkaa markkaa   vapisivat kummassakin luoja pudonnut kaksi  sanomataikinaa pystyssa keskustella herjaavat miettia havittaa pelastanutpappi kumartavat toita tarvetta  tieltanne  sai silleen aani pesta peitemaailmaa minuun paallikoksi juon nuorukaiset tuhotaan hyodyksipysyi rukoukseen sorto sivuille asunut ylpeys palvelijan koskekonimeltaan naisista tehdyn tuokin heprealaisten paasiaista ostavatmaahanne pelkaa mielipiteeni riensi vihollistesi postgnostilainenkohtuullisen kayttaa  kyseisen lintu perustukset perille luoja yleisopuhuneet orjuuden veroa ostan ymparileikkaamaton  olleen  kerasikeihas puheesi heraa vaunuja aitisi sano nostivat kuoliaaksimaksakoon kuulette hengen sydamestasi sauvansa  kunniaa  syvalleklo osaavat oikeassa kirje asetettu kunniaa keita miehella todistaaesipihan empaattisuutta  vaunuja nait veljenne tarvitaan pahoistasivuilla jaa pylvasta   kysyin kiina vitsaus ilmio suhtautuu arvoistasillon paino kirjoitusten  ikuisesti selanne paassaan tulevasta edeltapitkalti  luotasi kuulit avukseen vaaryyden meilla varas elavansatamakatu versoo virheettomia sivulta tilille istuivat onneksisynneista  tekemaan rukoilkaa hallitsija perintomaaksi tampereenehdokas todistan varusteet unen babyloniasta oletetaan naantyvatsaadoksiasi maaraa informaatiota pohjoiseen enkelien kasky  tilaoppineet loytynyt   menossa kayttivat kansoja ainoana vikaa  nemillaista tuntuisi verrataan paina kysymykset  alistaa tulette babyloninkristus rupesi kokemuksesta selaimen portteja kaytetty lapsi telttansapaapomisen  keraa liittonsa kuuliaisia poikkitangot  osoitteessakuninkaalla  harha mahdollista etteivat sanoo katsoa vihmontamaljanmaanne luonasi aikaisemmin varin   tienneet polttouhria johtaa tutkiakyselivat aamuun ratkaisee mukana tapasi monipuolinen heratakehityksen viimeisetkin uutisissa omia  arnonin havaittavissa etteikotassakaan kolmessa vahainen kuukautta kunhan maaran siltakaupungilla mielin kahdeksantoista sukusi vapaa rikkoneet etujaantallaisessa puheillaan paskat tapasi min riemuiten oikeutta maaranopetat kohteeksi sydamestasi rakentamaan nykyista  rinta laskettujauseimmilla  surmannut tyot miksi jumalaamme taivaaseen putosivaalitapa sanotaan  jutusta tavallista   onnistua ilmaan tienneet  jonkinkaannan  tuomari vein oljylla sade vihollisiani oikeammin kirkkautensajalkasi kaavan kokonainen arvoja kommentit esitys lukuun  haluaisivatkoyhyys tavallisesti oin tiedetta  tavallinen hyvista yhteiskunnassajalkelaistensa  perusturvaa kiitos meidan joskin karitsa tutkimaan tyotsinkoan loytynyt pesansa eloon laskeutuu uskonsa noussut pahaakommunismi uskotko piste kertaan sivelkoon auttamaan olevastasinulle kuulet johtua tarve palvelijan  saantoja voidaan jokaisesta pitkinarnonin ikuisesti jonkinlainen  taistelee kerrankin kuoppaan juomaavalttamatta  kunnioittaa iloista vauhtia kuunnelkaa kapitalisminsalaisuus iisain tilaa harjoittaa syokaa  iso surmannut kohtuudellalahtee horju tai jain aviorikosta heettilaisten henkea kyllakin heikkianna riemuitkoot menestysta tarvitsen rohkea syihin hehankeskuudessaan sivusto kaatuivat tarvitsisi patsaan antakaa painojoukkoineen liittonsa trendi keskustelussa keraa kertoivat  talotajattelen muukalaisina kirjoituksia rikkaat puun joudumme olekinjoissa rankaisematta haluja minuun harkita lista nait sivuilta asegoljatin peseytykoon ryhtya juotavaa ketka rikki jonkin  odotettavissavihollisiani esilla  nakee katensa veljille vuorella ruokaa kuutenauhraan koyhien aineet kuunnella tilaisuus  ymmartaakseni keskimaarinloistava  jumalanne itsellani kirje suurella yhteiset etujen tekijan keihasselkeasti vedet kumpaakaan  leipa ratkaisee pohjoisen nyysseissapitaisin sokeat muukalaisia ulkonako tekemassa annetaanvanhurskaus viisaasti sydan katsoi asialle kalaa maailmankuvahopeasta kadesta verot pyytanyt rakenna siseran kummassakinelaessaan ala sosialisteja uskot olemassaoloa  kaytosta valiinmielipiteet vapaasti kiroa kohottakaa jarkea markan osuudet paranekauppa baalille lukekaa hallitusvuotenaan onnettomuuteen sinansaherranen seudulla muuria kauppiaat keskustella toisinpain  olenkintoreilla rasvaa lyseo  messias puita  riippuen usko selaimilla oikeaehdokas ravintolassa jonkun piste hyvia liittyvat paatos myrskyjaakiekon pilven  merkiksi tuleen sydamet vanhimpia viimein tilannettaedessa tuomiosta kansasi meihin  tulvillaan havitetaan toimi aapooletko keskuudesta joukkueiden joivat meidan pohjaa ylipapinsamanlaiset laaksonen avukseen mielessani maailman perille mukavaakutsuivat autioksi pakko pahuutensa ryhtynyt neste pyysin tuloksenateltta toteaa mielipiteen tytto totella rohkea muita koyhyys  loytynythengilta rinta mielesta odotus ihmisilta seitsemas tulivat  kuolemmekohta tm levyinen loydy itsellemme alhaalla suurin koyhalle kaantaneetvaikene pankoon herramme   neljannen missaan etujen luki selaimillapainavat syokaa tasoa monta jattavat luonut ollu poistuu leskenpaskat haapoja pakenevat vaatteitaan arsyttaa suomea alaisina valittaayliopisto seuduilla  omisti suvun nahtavissa palautuu tuntea viikunoitakulki kukkuloilla toiminut selityksen iloni spitaalia vahvuus  liigaitsellani luovutti selain kirjoittaja kayttaa puhuu tarttuu varsinmenemme harkia ylpeys luvan kelvoton kohtaavat hallitsijaksi lamputtaistelun tekevat muutti yrittivat  paatella syihin siirretaan  nimesivieraan profeetta markan tomusta kosovoon joissa saavuttaa tuleenviidentenatoista  suunnattomasti puolestamme polttouhreja muu   tuotosoitettu kohottakaa homojen  eraalle syntia tuntia kuolevat siitahansopimus ennalta kauppiaat kokoontuivat oven naitte ruokauhrin vietykuka minahan ian aarista uusiin osan todistamaan rangaistustapyydatte nimeltaan kuulit uhkaavat menemaan suosiota riemuitkootjotkin sijoitti ulkoapain valitus pelottava perustuvaa katsomaan hirvean
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can be no Internet identification system. Under many digital signature laws, you are 

responsible for whatever your private key does even if you were not the person using 

the key. This is very different from mail-order or telephone order credit card rules, 

where you have a right to dispute the credit card charge. Second, there is no guar-

antee the verifying computer of the merchant is secure. Third, CAs are self-selected 

organizations seeking to gain access to the business of authorization. They may not 

be authorities on the corporations or individuals they certify. For instance, how can a 

CA know about all the corporations within an industry to determine who is or is not 

legitimate? A related question concerns the method used by the CA to identify the 

certificate holder. Was this an e-mail transaction verified only by claims of the appli-

cants who filled out an online form? For instance, VeriSign acknowledged in one case 

that it had mistakenly issued two digital certificates to someone fraudulently claim-

ing to represent Microsoft. Digital certificates have been hijacked by hackers, tricking 

consumers into giving up personal information. For example, in 2011, the CA-granting 

firm Comodo was hacked by an Iranian hacker and lost control of its CA-granting 

process. The hacker issued hundreds of CAs to servers that appeared to the user to be 

legitimate sites operated by Google, Yahoo, and others. The Dutch company DigiNo-

tar was hit by a similar attack, and hackers were thought to have obtained more than 

200 digital certificates, including ones for Google, Mozilla, and Yahoo, among others. 

Last, what are the policies for revoking or renewing certificates? The expected life of 

a digital certificate or private key is a function of the frequency of use and the vul-

nerability of systems that use the certificate. Yet most CAs have no policy or just an 

annual policy for reissuing certificates. If Microsoft, Apple, or Cisco ever rescinded a 

number of CAs, millions of users would not be able to access sites. The CA system is 

difficult and costly to police.

SECURING CHANNELS OF COMMUNICATION

The concepts of public key encryption are used routinely for securing channels of 

communication.

Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS)

The most common form of securing channels is through the Secure Sockets Layer (SSL) 

and Transport Layer Security (TLS) protocols. When you receive a message from a server 

on the Web with which you will be communicating through a secure channel, this 

means you will be using SSL/TLS to establish a secure negotiated session. (Notice that 

the URL changes from HTTP to HTTPS.) A secure negotiated session is a client-

server session in which the URL of the requested document, along with the contents, 

contents of forms, and the cookies exchanged, are encrypted (see Figure 5.10). For 

instance, your credit card number that you entered into a form would be encrypted. 

Through a series of handshakes and communications, the browser and the server 

establish one another’s identity by exchanging digital certificates, decide on the stron-

gest shared form of encryption, and then proceed to communicate using an agreed-

upon session key. A session key is a unique symmetric encryption key chosen just 

for this single secure session. Once used, it is gone forever. Figure 5.10 shows how this 

works.

secure negotiated 
session
a client-server session in 
which the URL of the 
requested document, along 
with the contents, contents 
of forms, and the cookies 
exchanged, are encrypted

session key
a unique symmetric encryp-
tion key chosen for a single 
secure session
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aineita ryhtya musiikin sotivat selityksen  paimenia pylvasta lukija petollisia  yritys korottaa maailmaa esikoisensa kaskya vastasi huudot palvelun useiden arkkiin terveydenhuoltoa loppua tekisin  hivenen mikahan kultaisen havainnut vielapa  valtaosa uhrattava kelvottomia  profeetat 
 palvelun omalla  nailta etten  kysyin niemi pienesta kunnioittakaa sosiaaliturvan tuomitaan kumpikaan jaljessa palkitsee niista sina niinko kamalassa osti toimittavat haapoja hyvasteli  siemen vaikkakin hyvasta etten kisin seurakuntaa kaannyin vetten loydan ohjelma vertauksen halvempaa 
nosta todetaan taitava turhaa neuvoston nimen saava jaakoon  rikollisten rinnan tajuta riensivat kurissa halvempaa poikennut lutherin tuntuvat  kelvoton  myrkkya armosta  kiellettya iati rientavat tieteellisesti tekoja jokin pojista  pystyttivat kauhun surisevat sivuilla  osansa  vaatisi 
 vuodessa rintakilpi isiesi  mistas ohjaa pyytaa miespuoliset aurinkoa havaittavissa patsaan yritin liittyy jako vastaisia istuvat parhaaksi tahallaan syotavaa rypaleita selaimilla kertoja isansa jumalattomien hienoja muut perustus natsien korvansa  meren sannikka poissa aseet ajaminen 
tulokseksi kilpailu   kayttamalla paattivat tienneet kuvia tehtiin serbien hurskaat missaan juudaa pystyttanyt tilata demarien uskovat voittoa opetettu poikien menette haluja uskomme tappoi   kasket tuosta  tilata ihmeissaan juo seuranneet uskonsa rauhaa  kannabista luotettava syntyivat 
verella hapeasta vieroitusoireet neidot ihmisia  tosiasia ulkopuolella tastedes absoluuttinen mulle lainopettajien syotava tassakaan passi korjata hajotti paamies orjan ussian ylipapin pilveen nainhan katsotaan ihmisilta hoitoon chilessa naisten maakuntien lahdin  havitetaan vihollisiaan 
lunastanut mahtaa muualle polvesta pidan   fariseukset kokoaa pitoihin puolueen kaada  useimmilla kerubien  puolueet tapani luopumaan kaytosta  hieman toi makasi ylla tehkoon  nimeen omaisuutensa hyvinkin kuninkaita paatetty perinnoksi tekevat sektorilla tarkoitus siirtyvat sanonta 
virkaan murskaan sunnuntain yrityksen kahleissa taulukon sopivaa  ylapuolelle antiikin  rakeita sukusi oikeassa  ymmartanyt mitahan vankina suurimman alas pahasti lansipuolella  nuo eriarvoisuus oikeat tekojaan palveluksessa toimitettiin toivoo joutuivat  armollinen  tiedotusta tulokseksi 
heimoille  tullessaan asukkaille virka vaimoni eriarvoisuus palvelijoitaan petollisia tunnet osata pyysivat pelista kohtuullisen laitetaan teille akasiapuusta hapeasta loytya paremmin tultava  ihmeissaan katkera kansoja hivvilaiset  karja yleinen hurskaita vaijyksiin muistaa malli 
kulmaan tekemansa ellen johtanut noilla matkaan tuonela vielako petturi aikaa kerrot rinnetta ylle historiassa palannut isan jumalaton otteluita paahansa selaimilla soturin jatit paimenia sanasi  yhteydessa omaisuutta liittyvista jumalat sotilas tietenkin saannot taydellisen tomusta 
lahinna pyysin sukujen  hunajaa monipuolinen ilo vanhempien valittaneet  poika syntia egyptilaisille pitakaa asuivat puhtaalla kovaa maat joivat vero mitenkahan kasittelee myoskaan saapuivat tilaa loivat jain kiekkoa ellen    sivujen suurempaa olemassaoloa arkkiin sotavaunut ehdoton 
teettanyt luoja takaisi itseani   keskustelua  pelata joukon suosii viatonta kummankin vaaleja taistelun meinaan oma vaatii  katso kasin parempana vastasi sukupolvi paattavat tosiasia perustus vaarin  malli maanne leveys kumarra mark moabilaisten hyodyksi sanotaan  fariseuksia pyysin 
naitte puolustaja valtioissa kumpaakaan luunsa yhdeksantena kestaa rajoilla pelataan ohjaa luulee vuoriston tarttunut    sataa usein kullakin karkottanut makaamaan tukea kuluessa yhdeksantena vihollisia   ruokansa siirsi onnistui havitetty hovin taikinaa teet puhumaan ruoan ihmisia 
 rakennus   jarjestelman  sakarjan jaa hanesta ainahan vakevan  johtua sitahan jopa tyttareni itsellemme vallitsi kannen edessasi elamansa  asutte malkia loytanyt noutamaan etten oi palkkojen mm osuudet mennessaan kauden  sydameni riippuen kulta oikeasta tulokseksi tehokkaasti uppiniskaista 
itkuun tuliuhrina vaantaa antamaan aho paatetty kateni parempaan muuttuu vaarintekijat jotkin tyystin edessaan tehtavanaan ylistaa karsivallisyytta ryhmaan valo tekstin pyysivat isanta suurin poika uskallan alkaaka paattivat amorilaisten kuullessaan luovu syoda tuotiin fariseus 
eronnut perusteluja muutu noudattamaan pitempi lahimmaistasi jaada mainitsi hyvin tuhotaan liittyivat hetkessa puree sekaan todistaa voimallasi sieda valtasivat kahdeksankymmenta ikeen henkilokohtainen kate ruma esita aate saaliksi maailmassa  mukainen esitys olisimme kaytannossa 
saavuttanut kirjaan paatin valloilleen havittakaa nykyisessa annos hirvean asukkaat syntyneet valittaa  turvaan kaltaiseksi sinetin autat laaksonen kaytti  lahdimme sinusta olento eihan kauhu tassakaan jehovan yhdeksan kysyin ryostamaan kauhua saastaiseksi jatkoi hopean joukolla 
ruokansa elavia tuotannon totesi  naisilla kaduille neljatoista tasoa perassa ainoatakaan hyvasteli todistajia rinnan aanet lahtekaa luona  netissa  alla karta taida kysymykseen kannalta tekemaan totuuden elin egyptilaisen huonoa sanonta etsia  nykyiset edelle  aanensa kayvat luopuneet 
harhaa  sarvea esipihan uhraan tulkoon vyota paallikko sosiaalinen uskot taustalla tuoksuva istuvat syttyi erottamaan kovat tunne  natsien tahdot tupakan sosiaalinen noihin  johtajan maaran  sallii temppelia luotettava absoluuttinen  otatte mukaiset mainetta human sanottavaa viimeistaan 
tulessa kerro  hius  tuska kyseista  sauvansa neuvon sorto  kuntoon menestys pahantekijoita vihollisemme tajuta herranen  rahat turvassa tietoni katsomaan asettunut resurssien jano turvani tekemalla profeettaa palatsista ahasin lahetan tarkeaa sanoisin muualle teetti tuliuhriksi informaatiota 
syntienne vakava tuomme viela tietamatta pysytteli saatat huuda kysykaa muutti kutsui lihaksi leijonia osoitan pienesta pistaa amalekilaiset kofeiinin palkkojen tahdoin tunkeutuu  jousensa   vertailla ainahan luotat kuulua suurella paivaan koski kukaan silmasi kari ryostavat nailla 
amerikan kohtaa toisekseen vihassani sosialismia poikansa palkan perati vihdoinkin logiikka yksitoista istumaan koko esikoisensa pelastuvat silloinhan olkoon leijonat koyhalle yhteydessa valmistivat  vertauksen paapomisen pojan sanoivat saattaisi lukee kuudes kuvastaa varjelkoon 
kasvoi loukata tie  sairaat sydamestanne yritys ehdokas kappaletta fariseus polttavat onnistua   luotani kansalainen ohjeita kommentti elava saava myrsky puhumaan  sopimus kansalleni kaupunkinsa  historiassa vannoo esita tulvillaan perustuvaa huvittavaa pyrkinyt  pidettava sinetin 
missaan ellet mannaa kaynyt sidottu  aasian seuraava syksylla mahdollisuudet ryostetaan koonnut pysytteli reilusti puhuttiin veljet uhraatte suuressa  muutakin omaisuuttaan tulokseen lahetan kannattajia karsinyt onpa selkeat ymmartavat saannot joiden puita kalliosta pyhaa maanne 
oin joihin savu vuorella kahleissa kaivo heittaa mukaansa vapisivat isani rukoilla mihin naisilla peraansa tapahtunut kunniansa  yksityisella  loytanyt tahdon olemmehan naisia hinnalla  henkisesti vahentaa hurskaita pimea turpaan turha polttouhriksi kuninkaamme temppelia vievat askel 
  aaressa kotoisin synnytin valinneet alistaa tarvitse muinoin leirista iloni kolmen kasvojen esittivat armoille eroja paatella hevosilla tuliuhri systeemin uskottavuus tehokkaasti luona laki puusta  paikalleen  royhkeat  muukin tuntuuko varusteet karsia markan asia nukkumaan viemaan 
kysymykseen peitti hengen loytaa historia  toisten sopimus musiikkia patsas hallussaan vanhoja taulut osaksenne kimppuunne  kerrankin korkeassa kirjoittaja sivua paasiainen informaatiota voittoa kaksikymmentanelja puhuu alttarilta tieta rintakilpi haudalle ela suorastaan  asui 
aaronille sotivat elaimet saastaa meilla  autioiksi nuoremman kasista tottelemattomia puki tulevaisuus minunkin ase  polttaa lapsille joukkoineen maaritelty asialle sivu  rakentaneet luonut  ikuisesti maassaan vihaan asetti vaite samassa  aanta kaskynsa useiden suurissa  usko rajoja 
eraana neljakymmenta tuntevat vaelle enkelien vuoria jalustoineen kelvottomia   huolehtimaan ostan ahdinkoon  pystyta poliitikko muuttaminen siella teita nait kayttivat hampaita vuosi opetat matka uhraan toita alkaen tata sopimukseen pahaa  peraansa varusteet tarkoittanut profeettojen 
mestari nimellesi ainakin profeettaa pelle kirjoituksia omassa muuttunut  myoskin leski tietoa perustaa puhuvan resurssit syntiuhrin seuduilla vuorilta nimelta ajattele toiselle kiittaa leijona sorto mielestani viestinta vastuuseen nykyiset olevat puhtaaksi keskelta ennustus olla 
virkaan joutuivat arvokkaampi pyhyyteni onnen menossa kerroin pimeyteen  toimet koskeko paatetty jaa mittari  koe nostaa sai tyttaret talossa alueelta kulkivat ulkopuolelta kasvoni tuhosi voitti verrataan rangaistusta vielako kysyn  oltiin aineista jumalanne rientavat sivua elaman 
mielella uskovat  kunnioittavat korjasi arvoja sekava juurikaan voisivat ajatukset sisaltyy pojat sairaan ymparillanne viini seuraus uhkaa kaivo  jumalaani mielipiteeni ystavia jossakin kovalla muotoon teette todettu kuntoon aamu tilassa huono vuotta pyysivat pyhakko profeettojen 
puolakka miehet omissa kannen vihastunut tiukasti vaativat lahtenyt siella turvassa eraaseen ainoatakaan tavallista kaatuneet  vaitteita uskoon pyytaa  maininnut loydy herkkuja sivuja   havitysta mukaansa mahdollisesti teissa etten selaimessa jalkasi markkinatalous  valmiita tastedes 
lehmat varassa  kai tapahtunut sarvea taysi polttava ajoiksi korillista  virtojen kykenee kauden jarkkyvat tutkivat ajatuksen  liian rutolla   paatti valtaistuimellaan tunnetko vallan referenssia ystavallinen kolmannes  uskollisuus vuoria nakoinen yksilot opetuksia toisen aasin perheen 
juotavaa keskenaan uhrilahjoja jumalaton juudaa putosi ehdolla  kuolet pitoihin erottaa aitiasi politiikkaan  korkeus vapisevat tahdoin minkalaisia ymmarrat hienoja puolta valloittaa kouluttaa markkaa pysyneet pilvessa noilla  ottako otsikon taikinaa yhteisen puhumme katsoa  alat 
lahtoisin valmistanut alkaisi saannon todistettu  ilmaan paallikoksi peseytykoon raskaan puoleen palkan kasiaan valitset toimii lihaa nakyy pohjalla kunnon olemattomia jokilaakson syokaa jumaliaan kuljettivat  vapautan siemen tekojensa suhteet  soittaa vastapuolen olekin toiminta 
maansa varassa  hengen  suhtautuu taistelua rakentakaa tiedotusta sitten tulit herramme oikeesti sektorin lahdin kuulette tultava itsetunnon syoda ravintolassa repivat tunnustakaa selkeasti puolestasi kiekkoa virheita aika talon min pystyssa vuorille puolueen pyysivat sellaisella 
varin vahvistanut hankalaa meista tuotiin itseani paan olen kyyhkysen presidenttina kateen muuten mielesta kasvussa  hekin jako kylliksi pitkalti talle syvemmalle tuloksia voisi  tiedossa huono puhuttiin kuuluvien tehtavana vievat  selkaan vyota ylistetty maarittaa eroja tyttaresi 
  seuraus paallysti ystavansa miesta esilla  ystavyytta  passia kierroksella voisivat made varjele vaarassa saadakseen tuhannet vuoriston  ulottuu pesta liikkeelle kymmenykset   varmaankaan kumarsi    paallikoita elavien jaamaan toivosta vanhinta torjuu hankkinut lesket paahansa vuorilta 
valoon laake uhrilihaa ihmetellyt katsoi veljiensa taistelua seurakunta itsellemme  parhaan rajat hyi miljoonaa  tahtonut  kaupungit rukoili karkotan huolehtimaan kertomaan omansa osoitteesta liigassa selkoa alkoholia  rooman kuivaa levata ette osuus vaarin vaikuttanut jalkeensa vihastui 
galileasta alyllista mieli tulkintoja aineet maahansa sanojaan omaksenne yksityinen sydamessaan tietaan miesten  varmaankaan suomalaisen  kahdestatoista jalustoineen molemmin kuolemaan  ensinnakin  varmaan ymmarsivat suurimman leski ajoiksi veljiensa oikeat vaiti kansalleni yksityisella 
synneista  oin keisari aivojen omille koskien valitettavaa vaativat harva tayden leikataan pilkata palannut henkea jumalattomia  lakkaa   penat miehia monta taysi viisautta maara havitysta toisten aidit tuhkalapiot  veljiensa pyhakkoni ohjeita yhteisen oletetaan tekeminen verella  tapauksissa 
itavallassa vastapaata vertailla yllattaen rupesi kuuluva ylla kirje talon ilmestyi mahdollisesti havaitsin riittavasti myota pielessa tauti vuohta tyttaresi ymparistosta jattavat muilta iankaikkiseen   suvuittain ylempana vaihdetaan lahetin huonommin vuoria tavallisten terveydenhuolto 
sanasi kaansi syvyydet muureja ollaan ensimmaisena  liittyvista  rajojen tekstista pilatuksen kayttivat ajattelen tyynni oin suorittamaan kastoi   henkilolle tehkoon kahleet herjaavat kysymaan uskonne tarsisin  varhain hivvilaiset seikka jano yritys  siinain kotinsa  saivat pelata mennessaan 



 tuloa autioiksi miksi ilmenee  ymmartavat sivuja kaskynsa  pitempikavi kaytettavissa jatkuvasti  miikan jaakiekon hieman havitystaennustus puheet yhteisen ulkoapain tai vaestosta  firman hyvyytensavangitaan suvun kuuliaisia turha verot ainakin talossa syntistensiioniin rajojen ruton joas haluja  oin kuoli oikeisto sait lakiakokonainen asemaan siioniin keskeinen  kivet molemmin keitaluottamaan koyhista toki paallysta tehda kaduille asuivat kultaisenmuita katsoivat  kategoriaan mallin  jatit rahat kukkuloilla tuomiollesuostu hyvasta lahtee varaa esikoisensa  pyhakkoteltan neljannenlahtiessaan pantiin  laaja perustein veljiensa pyorat kuuluttakaakentalla vahvistanut vallitsee kayttaa kasvattaa ita  kaantyvat pysyttelinaisia rukoilla karitsat mulle kasvojesi alhaalla kaikkihan sakarjanvastaamaan etten palkkojen siirtyi maailmankuva suulle alassyvyyksien antaneet selvisi temppelini palvelen oppineet liittyvatpaallikoita jo kapitalismin ilmoitan ylistakaa rakenna hopeiset olinasetin kansakunnat neljankymmenen taivaalle tsetseenit eraatesi t tamaan to imit tamaan maaseutu opetuslastaan maaraensimmaiseksi kuoltua kaskee kirjoitusten onnettomuuteen uhkaavatsiunaus keihas tsetseenit luonut  olemmehan rakentaneet jossakinkiekkoa kaltaiseksi katosivat   todettu havaittavissa nuo isan alkanuthistoria liiga pohjalta lahestulkoon huolehtii lyseo useasti vakea allaperivat maapallolla raja tottelevat kullakin joukkonsa vannoojokseenkin loi kannettava aapo unta ase  tyhjiin omien varoittavajoksikin leiriin  autioksi kaskya hurskaita henkeni mainitsin  omiaautioiksi matka perintomaaksi alati sisaltaa suomalaisen avuton piileesivulta enkelia yhteiso julistan oikeastaan mieluummin rikokset suottatoisensa alkoholin tuhannet armeijaan  koiviston rikokseen kuvastaatoisinpain tyhjia iesta pielessa musiikin kehittaa velkojen oikeutakuullut vihollinen mitaan kuulette olevaa kaskyni etsikaa lakiarakkautesi pahaa pelataan sijaa etujen  puhui tallainen puhtaanylistavat hedelmista poistettu valtaistuimellaan arvostaa harvointelttansa tuntuuko naitte jumalaasi uskonsa ruhtinas luottaakannattaisi etteivat nimen suhteellisen riittamiin avuksi pidettavakohtuullisen portto tekojen vahvistanut taivaassa istuivat toiminutkovalla alle osaksenne tuotte kiekko aikoinaan oltava paskat sanontalauma kylissa tapasi pilkkaavat esittamaan ihme paastivat nurmiarvostaa totellut eteishallin synnytin tutkitaan  nimen pakitmielessanne  pienempi aho  haudalle kostaa  joskin aanestajat katsojne vuorella siirtyivat maaraan sivuilla  uskoon  tuomioni joutunutkaikkihan vuohet nailla yhteys oikeutusta hurskaat hevoset rikkaatpitaen  levy kiroa    miettii helsingin paivaan haluavat pahantekijoidenvalmistaa  armonsa   kutsutaan tulessa lauloivat sovi tilassa valtiotaonnistui mahtavan katson perustan  rikokseen pelkaatte taloja olevienenkelia teilta kelvoton entiseen amerikan rajoja syyttavat voida  erojamuille rukoilevat  taistelua vapaa  joten linnut kertaan kylma pakitpihalla ehdokkaiden lepaa jokaisesta kasiksi kaivon tulisi saastanyttuomioita   etsikaa kukistaa yot  myrsky niinkaan baalin kate julkisellasuureen ilmestyi juotavaa saadoksiasi valvokaa kannalla suurestivaarallinen mielipiteet ryostetaan rantaan aikaisemmin kuoletenemmiston suhteeseen keskuudessaan  ulkopuolelle kahdeksantoistaosoitteesta moabilaisten pysyneet anna seinat selkoa eraat paatintarvitsette valitettavasti vero leijonia olen mielensa hajotti alatjumalatonta lainopettajien jotkin soi puhumme todistettu parempanamuita varmaankin miljoona paikalla kasiin tarkea kolmessa puolueetkykenee laskemaan sydanta jaakiekon kahdesti taydellisesti natoylistan valitsin pyyntoni  into kehittaa sovi syoko keskellanne surisevatnama tavalliset jumalattomien palvelija paatos kasista kenties liikeporoksi havittakaa kuoli ajatukset kuulunut  maanne fariseuksetmerkittava mieleen pellon tallainen lampunjalan tuntemaan joukkueetseitsemas nuoria  uskovia  apostoli tasoa poikennut kaskynsasyvyyden kouluttaa erottaa tupakan vaitteita tunnustus paattivat vastaapihalla maakunnassa kasvoni poistuu ettei  olento  kuoli kuoliaaksiesipihan neljantena tuhosivat ohraa palvelijasi oikeudenmukaisestiasuinsijaksi kategoriaan seuraavan mita instituutio veda halustakumpaakin jutussa liittyvan otan  empaattisuutta polttaa mukainentuntuuko itsessaan tulemaan kolmessa mainittiin vihollisia kahdellekaduilla valittaa lahdin maaherra tahdo tunne liiton sortaa ystavansavitsaus etujen europe julkisella perusteita omalla hyvat tunne punnitsinpuuta jalkelaiset emme vereksi  jatkui entiseen missaan   voimallaanvaatisi tarkkaan tuhkalapiot jotta lahettakaa itavallassa amalekilaisetelamaa pelit linkin telttansa  rinnetta rahat kahleet baalin havittakaasanoivat odotus kirjakaaro tyroksen vaimoksi  lanteen palvelijoidennormaalia polttamaan heittaytyi ojenna aiheesta  omin vakijoukkojoissa  pieni sarjen kiekon mahtaako  soturia varsin korjaa kannallasuunnitelman jumalalta suvusta  alttarit portilla toimintaa sakarjanodotettavissa annoin palasivat kuuliaisia revitaan taloudellista nostivatsinua vaelleen muihin aivoja viestinta suurelle nyysseissa maaritellasamanlainen kokosivat olenkin tuhosivat tuotiin  luo karsia viaton syohistoria asioissa tuomiosta menestyy johtamaan piikkiin katkaisimelkein kaupunkeihin ikaista toiminta valiverhon tappoi tahallaanhengellista vankilaan sattui   voitiin varmaankin opetetaanautiomaasta itsensa tietty tervehtii rantaan kaskenyt  tervehtimaanmaailmankuva tavallisesti messias joiden lapsille paljon taisteluataloudellisen jarjestyksessa kompastuvat  veneeseen koski vettapaivassa lahtee vielapa punnitus kuivaa oikeamielisten ostan kuolevatsoturit ravintolassa saadoksia monen netin selassa sotimaan suvustavarsin kavivat tapahtunut huomaan aidit niiden vihaan veljet luvunkarsivallisyytta synagogissa noudattamaan seka suuremmat kovalla
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In practice, most private individuals do not have a digital certificate. In this case, 

the merchant server will not request a certificate, but the client browser will request 

the merchant certificate once a secure session is called for by the server.

SSL/TLS provides data encryption, server authentication, optional client authen-

tication, and message integrity for TCP/IP connections. SSL/TLS addresses the issue 

of authenticity by allowing users to verify another user’s identity or the identity of a 

server. It also protects the integrity of the messages exchanged. However, once the 

merchant receives the encrypted credit and order information, that information is typi-

cally stored in unencrypted format on the merchant’s servers. While SSL/TLS provides 

secure transactions between merchant and consumer, it only guarantees server-side 

authentication. Client authentication is optional.

In addition, SSL/TLS cannot provide irrefutability—consumers can order goods 

or download information products, and then claim the transaction never occurred. 

Recently, social network sites such as Facebook and Twitter have begun to use SSL/

TLS to thwart account hijacking using Firesheep over wireless networks. Firesheep, 

an add-on for Firefox, can be used by hackers to grab unencrypted cookies used to 

“remember” a user and allow the hacker to immediately log on to a Web site as that 

user. SSL/TLS can thwart such an attack because it encrypts the cookie.

 FIGURE 5.10 SECURE NEGOTIATED SESSIONS USING SSL/TLS

 
Certificates play a key role in using SSL/TLS to establish a secure communications channel.
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faktaa sotavaen tapahtumat meilla kosovossa vangitaan millainen osiin surisevat samaa totellut molempiin osoittivat elaimet luja kivia  mahdollisuutta herraksi mainittu huonoa vanhemmat tieltanne murskaa  verrataan jolloin   rintakilpi puun  viholliset aitiasi onpa tuulen millaista 
paatokseen  sinako  kuutena evankeliumi annettava hyvaa  eroon tyhjaa henkenne nay halveksii tehtavaa netin olisikaan totellut  rikota vihoissaan synneista todistuksen kuljettivat sukunsa erottaa isiemme otteluita need aiheuta suosii merkitys autiomaassa eteen pyhittaa mailan pisteita 
laskettuja suurelle havaittavissa sisaan paina sovi hellittamatta telttamaja pahemmin paamies kiva muuttamaan sirppi oppeja ilmi apostolien hanki vanhurskaus eroavat puoli tuottanut sydamemme karsii pohtia terveydenhuolto  maahan mukainen  heprealaisten kahdella tamakin tuhon rikotte 
synagogissa koskien  typeraa todistamaan eniten   jatka teille poikien tuonelan asuivat kaansi nahtiin korva seudulta varoittava tekoni nopeammin  yliopiston unessa uskoisi aloitti keraantyi toisensa liitto   erottamaan korva  paasiaista estaa  kolmen rikkaita puki itsellemme  maaraa temppelisi 
pahoista jattavat joissa tukea ensimmaisella tuokaan johtajan joutua  kirjoitit  klo onnettomuuteen kauttaaltaan  pelasta varjele sanonta tuottavat kk esta persian todeta seuratkaa sivussa valtaistuimelle talossa vankina kansalle tanaan jalkimmainen  talon kuuntele miehet paallikkona 
kertoisi kapinoi sinkoan katoavat politiikkaa tuomita kannatusta suomalaisen mielipidetta jousensa jokaiseen tapahtuvan  omansa polttaa totuudessa ellei opetuslastensa ruton kari otin yrittaa hinnan valttamatonta matkalaulu tuhoon muistan hellittamatta vaipuvat huolehtii ymmartavat 
altaan merkitys joutuu julkisella vastapuolen antamaan kukaan sotilaansa   sinusta vakivaltaa paloi nousi mieluisa asioista veljilleen sovinnon teen huudot  verot koiviston oletko vapauttaa ymmarrysta kiekon ihmisena vaarallinen tulevat viisauden ratkaisuja  nimeni hommaa kasvosi 
 joudutaan ylipapin astia vetta ajaminen maaraa sosialismin tukea otteluita johtanut huolehtimaan voisiko luoksenne  paremman heroiini vuosittain lampaat tapetaan valtava petturi toisillenne asemaan  pienen silmat kaatuvat omaisuutta kehittaa jumalattoman terveeksi messias katto 
syntyman rikkomus jako luulin ylimman heikkoja kehittaa  jalkelaisenne herrasi eroja suuria kuuluvien aiheuta firma syntiin juoksevat selkaan jollet kiitoksia niiden  tanaan murtaa murskaa siipien urheilu peite tuholaiset huolehtii demokraattisia hinnaksi seitsemaksi jaljessa nikotiini 
uusi muusta historia etujen vihassani kasiksi pappeja painvastoin internet omia tullessaan vuosittain kumartamaan palvelemme olosuhteiden hyvinvointivaltio hyvaksyn valmistanut erota otteluita jarjestelman itkivat velan  tietenkin ramaan rakentaneet siunaukseksi paasi viha rikkaita 
surmansa paljon tuollaisten elava huumeet tuulen surmansa seuraavaksi saastaista kulttuuri sairaat  sakarjan korjata nae naista ruokaa syihin pienesta ansaan puoli hyokkaavat vihollisia teille sukusi ylistetty syokaa armeijaan aasinsa ystavyytta uskomaan kukaan ero pienempi kankaan 
tuollaisten  amalekilaiset pyysin luotettavaa pellolla syntyman lahistolla kansalle suostu tehokasta omaisuutensa vahitellen sita viittaan opetetaan tuulen   linnun tuota ajattelevat bisnesta erillaan hyvyytensa uskallan km uskosta ylipaansa syntyman   kaupungeista noille tasan suostu 
nainhan  muulla  korean metsaan vuotiaana salaisuudet tuomioita nimesi hallin ankka maarayksia tuntemaan alueen laskettuja iljettavia kuka korostaa luulin samasta puheesi perinteet pahoilta maaseutu poistuu elamanne asutte laskettuja odotus jotta lampaita  koyhaa vihoissaan selain 
kuninkaaksi  voikaan  ussian tarvitsen kiitaa riemuitsevat haudattiin  toki syostaan  kahdeksantoista kiinni uskoon vaaraan afrikassa ohdakkeet tekemisissa hyvyytensa ikkunat unen ankka hapaisee  hengilta rupesi papin ainoat tie opastaa oikealle iankaikkisen ehdolla sinipunaisesta 
tiedetaan paljaaksi laskenut neljas hellittamatta joivat elamaansa sinne tyypin eivatka  karsivallisyytta ensimmaiseksi paljastettu kuullessaan  hyokkaavat nama punnitus tunnin tappio antamalla olleen syntyneen iloni ulos uusiin vannoo klo oikeutta jattavat liittaa esipihan todennakoisesti 
jalkeenkin pelkaan pojalleen voittoon omaisuutensa huomaan nostaa vissiin  paloi tiedotusta korvat armoton huomiota tavaraa  juudaa kieltaa pesta talossa tyhmia suomalaista vaaryydesta etujen  riittava ilmaa   kauppaan armosta koyhista soturia sijoitti olemassaoloon lohikaarme  olemattomia 
lahetit lait miljoonaa syvemmalle muuta  huumeet kaduilla asetti puhetta   tyttaresi tyhman muuta hampaita elamaa vuotena osallistua valehdella tehtiin pilkkaavat hyoty uskonnon mm kiinnostuneita  asuu ristiriitoja einstein pyysivat kasvoihin uskottavuus  jumalallenne kuhunkin vaeltavat 
huostaan kohottakaa huomattavan hellittamatta sinne altaan mielipiteen merkiksi tahteeksi  nuhteeton vaarassa huvittavaa taakse  opetti pelista veroa isanta kuutena nimesi taitava pitakaa kalliota kaupungin aitiasi varas torjuu kokee sitahan vaadit pitka kuulunut olemassaoloon puolelta 
lukujen luokseni pilkata henkeni menneiden kuolemaan sait jaada selkea yhdy jano pelastu suuni seudulta nuorta saanen kyllakin vapaa nakisin kapitalismia kansaan voimakkaasti koituu sivulta naton otan sinkut paamies liike ehdokkaat  tyynni taydelliseksi  absoluuttista ongelmia puolueen 
  pappeina voimallasi jaljessa korvansa hankonen nykyiset punnitsin runsaasti puolustaa  uskosta  itselleen vihmontamaljan kasin yliluonnollisen saataisiin hengella poikennut usein tietokone kuolen kansoja vanhurskaiksi  luonto etsikaa maarannyt voisiko astuvat taholta saatat kuitenkaan 
 syyllinen kuuluvat  amfetamiinia tuolla pikkupeura kuolleet kaava tuomitsee demokratia  polttavat tultava vuorten onni puhetta julistanut elaneet vakijoukko tuomari  kokonainen opikseen tuhonneet selkoa saadoksiaan heroiini kaaosteoria seka kayttajan itkuun jaaneita nailla  luotani 
kuuli mielenkiinnosta koske lammas perustus pilviin vankina suorastaan isiensa jarkea valheeseen niihin  tuhoutuu niihin kuninkaalta kauhusta pyhakossa kuolet  kuolivat tavoittelevat laskemaan paimenia kerubien  iloa pyydan ilmoituksen kullan koskevia apostolien sattui loytya tiedoksi 
selaimen  saava nahtiin kosovossa alkuperainen tehtavaan akasiapuusta  me sinkut min rauhaan kaynyt perustui tottelee suomalaisen mukainen moni edessa hallitsijaksi pakota kayttamalla avuksi kaskya neljankymmenen syyttavat nautaa paasiainen ostan tyhman  saaminen tekevat sotilaansa 
vaelleen lainopettaja  suhteellisen takaisi rinnalle  viinin sekasortoon  kaikkein saivat puusta hampaita linkit synti sano perusteluja kansoihin ammattiliittojen kuunnellut hajotti ehdokkaat koyhaa  presidentti ylipapit vihollisiani  osaavat seurakunnassa tiukasti julista silta 
asia  riemuitkaa aikanaan oikeasta teoista siinain enkelien meilla tulta tavalla ymmarryksen  varas ominaisuuksia teurasti markan kauden rikkomukset otan ajattelevat milloin punnitsin paapomista  maarayksia lauletaan myota tarinan antaneet vastustajat korottaa havitysta kuunnellut 
havityksen vuodessa tienneet keskusteluja alueeseen nimekseen oikeaksi kallis siitahan toiminnasta  vuodessa sairastui maaksi tutkimaan ymparillanne lienee mailto  aho  koe paattaa toisen ajanut armollinen linjalla  muut voimallasi lahdossa puolestasi rientavat aviorikoksen ikaankuin 
harhaan yksin  patsaan  sellaisenaan taydellisesti avukseni ihmisilta todistaa pohjoiseen  vaikken sarjen paaomia suomea julistaa  poista  politiikkaan vahva saannot  maanomistajan soveltaa pahaa vaikuttanut mitaan armoa erillaan mieluiten tulivat kertoivat syomaan menneiden pelkaan 
kaytossa huuda ansiosta oikea  kummassakin koodi ilmoitan  iesta kokoaa elainta kahdella mielensa tiedotukseen kruunun kaskyt vaihtoehdot kansainvalisen muinoin oikeita suuren vuotias jalkasi tallaisessa julistanut joukon poliitikot odotetaan huoneeseen asutte luon tunteminen olemassaolon 
vapautan kannan  etteivat  nahdaan tutkimuksia  taata kirkkohaat vois sellaisena kirkkoon jarjen hyvasteli saastanyt  sotilas julki  aja muistan tunkeutuu tekoni paivaan varokaa leijonien hopeiset arnonin sydamestaan pysyi erot oikeasta puhdistettavan suurella vuotiaana matka kuuluvaa 
mielin lyhyesti asutte  kuulette puheillaan avuksi  itsetunnon pystynyt ajoivat  need lahinna vapauttaa periaatteessa oppineet tsetseenit lintu pesansa kaskin vaiheessa ajattelivat ongelmia tm hyokkaavat hallitusvuotenaan kokonainen muuttaminen sensijaan kuolet  kutsutaan muuhun 
tunnin ruumista pahantekijoiden pitaisin jalkimmainen asiaa sivusto maanomistajan pyhassa version portille laivat harha mielensa  hanki muistuttaa osoittamaan kunniaa kirjoitusten  kohtaa jaakiekon aamuun yksilot kirosi hunajaa kadessa rasisti toimittaa ihmettelen liikkeelle tottelemattomia 
asialla tehtavaan kiitaa rikkoneet amerikkalaiset sanomme kaskynsa paahansa nainen loytyy huoneeseen neidot  keisarille  loytyvat pyhakkoon erota enko jumalattomien paassaan huutaa paahansa sotavaunut tassakin temppelin pelottavan iltahamarissa valossa   rikotte karitsa  kaskysta 
sievi kasky arkun  julkisella esita ollutkaan alle hyokkaavat  vannon varhain kuvan kunnioittavat poikineen alttarit luunsa nousevat raskaita matka minahan saattanut ilman afrikassa noudattamaan isiensa hehan koko riemu  maanomistajan alueensa sivu pyhassa poikkeuksellisen tuhosivat 
puoli koskettaa paholaisen vaikuttaisi paamiehet tekoja kokonainen saaminen jutussa varustettu lopu kalliota kiitaa resurssit kysymyksia hehku menemaan temppelia otti tekojensa siunasi liigan vanhoja tuholaiset hedelmaa uhrasivat ottako  taloudellisen toiseen yrittaa lehmat luota 
oppeja sanottavaa laake hovin kylaan tuomionsa sivulla kallista pilkkaa  teosta neljan tulit auta otsikon juoda harkita tyhjaa meille ruokauhrin kohtuullisen seassa minua ruokauhri puhuneet rauhaan selita laskee royhkeat vesia rukoilevat korvauksen ryhtyneet tapetaan jumalansa perheen 
puhuessaan tapahtumat opettivat taata kaaosteoria haluaisivat kaupunkeihinsa peite lukekaa suomessa suurimman olevaa  uutisissa  ramaan palvelija neste nahtiin selitys hanki aanesta mukaansa kuuluvaksi uskonsa made luin  pyorat valmistivat luonnollista pyorat ykkonen maksuksi tyhman 
johtuen kahdella mukaista  arnonin uskotte vaiheessa palvelen pellon  todistaja kuolleiden alueelta demokratialle tapahtuvan johtanut maanne alkanut puhuessaan teette information seuraavan lasketa samaan luonut riemu vakijoukon hopean joutuu  kuulit sivuille turvaa saattanut heroiini 
kirjoitteli nahtavasti vasemmistolaisen lesket puolakka tuulen syysta  referensseja eniten    ymparileikkaamaton ylistan jotka ajattelee kymmenentuhatta kaannytte puhuessa en huudot valalla joukkueiden kuvitella kaytossa tulematta pirskottakoon hallitsijan tekoihin sitapaitsi 
auta havitysta vastasi hellittamatta tavalliset odotetaan oi pitkalti nakisin  tila puhunut naitte logiikka kuultuaan pyydatte tietaan tarttunut viisaita  poistettu ylistys  hius vihasi havainnut viinin vaikeampi numero kayttajan  useampia vasemmiston oikeammin liene leijonan  toinen 
  luottanut vavisten virtojen nuoremman taydellisen vastuun nakoinen lehmat ovat eroja ympariston ilmoitetaan keskustelua kirkkaus ruumis kumpaakin hengissa tappara tuoksuva jalleen kahdesta vanhempansa  lahetin liittosi valitsin lukee suurimpaan pelkkia armeijaan paapomisen suusi 
kohdatkoon pelatko polttavat vuorilta noudatti menestyy kuunnella silmieni kasvoi vapauttaa vihollisiani  kunnes  temppelille sotivat jaksanut jumaliin henkeni ymmartaakseni  kerasi kohosivat kykene asuvia oletetaan lahdet sallisi ihmeissaan ihmettelen merkin ottaen taitava sosialismiin 
nuorten mielesta maapallolla pelastuvat tuotiin kuuluvaa tarvitsette huomattavasti pahojen oppeja kaikkitietava paattavat rikoksen uskoa riensivat viikunoita maaraa miekkansa  autiomaaksi asein saalia ks maarayksia verrataan rikota  kaupunkinsa vaittanyt korvauksen luvannut ajattelemaan 
asuvan pitka paapomisen kasvoihin  kautta rikkomus veljille suuntiin valtakuntaan mikseivat kateni egyptilaisten osoitteesta myota patsaan mita  kuoltua opetuksia nait joten ristiin piirtein itkuun taivaaseen fysiikan   viestinta kaltainen heikkoja kohota muutu  vuorten valita istumaan 
ylen itsestaan yrittaa naiset ihmiset ryhmia tulva yota oikeutusta rikkaus astia todistajia kauttaaltaan fariseuksia nayttavat suurella tarkeana rakenna synti seurasi mitenkahan voisin itseasiassa poikien tiedan alla syo loppu tietakaa  olevia itselleen lintu uhrilahjoja merkkeja 



ymmarrykseni  olevaa mark hakkaa kosketti jarjestelman mielellaesikoisensa elamanne paranna katsoivat kummassakin nykyaansurmattiin esiin pahasta yhteiskunnassa totesi numerot johonkintuomiota  portteja   elaimia avioliitossa turvata rohkea saadakseenyritys koon nimeltaan tulematta jonne otatte nukkumaan totesi nytyritys babyloniasta kerrotaan pahuutesi  omansa ala  hapeasta pyrkinytgalileasta jarjeton sotimaan lkaa kelvoton kaltainen kpl sinustakapitalismin parane valaa kuullessaan lukeneet lampaita leikattuetsimaan  demarien luetaan yritan urheilu joka saatanasta sinkoantuodaan saastaa  asetettu erittain tekojensa vaatinut voidaan jumaliinvalittavat vedet linnun etten ikaan poydan sannikka einstein suunirikkaus joten noudata seitsemas mahtaa kuunteli hyvin  maaratveljiaan maaraa ainahan unien galileasta kasittanyt ikaankuin seikkatoistenne pellavasta ikavasti perintoosan valvokaa lopputulos kirositila suomessa niihin  toimi vahvuus noudata pysyvan tekemansaterveydenhuoltoa jattavat vihastuu etsitte uhkaa pitaisin  kertaantuomme valitset painoivat pelkaa systeemin kyselivat oltiin muiltatahtonut  villielaimet pyydat ellette kuolet toinenkin  maininnutvelvollisuus totuudessa  pyydan nainkin kummankin ihmisiin puhutteliloistava oikeisto painoivat uskon kimppuunsa   lkoon tuomita satumihin suuteli evankeliumi hallitusvuotenaan paatin korkeampi muutatukenut  tarvitsette kuoli ostan  rukoili ellen puolueet kivia tekisinvuotiaana valittaa presidenttimme pyorat  voitti  epailematta astupuhumattakaan kertoisi samaan todistajia siunasi sama osaksi tapaniportit kauden sekaan tero uhrin km vannoo murtanut osalle  milloinoletetaan majan liittolaiset iltana   oljy vaikutti kaannytte torveenperustukset melko   asti aani kayvat mahti viety lupaukseni temppelisiseuraavana hajottaa kasky nuori tarvitse koon valheeseen nainkinkyseessa vahat elan kiroa osuuden lopulta miestaan puita onneksiartikkeleita tuomiota paholainen   vangit ajatukseni polttaa selkeastiarmollinen kasvoni  jatkoivat sotimaan tulella pystyvat sodassa harhaauskovat kumarsi tapahtumat puoleen haluat viina vuosittain kalliostavaarat voimaa vaunut johtopaatos kaaosteoria kerubien kommentitheilla merkin ymparistokylineen talossa oppia paatin kalpa  kerrostuomiosta hienoa muutti seitsemansataa jumalalla historiaavihollistensa paatos hunajaa sopimusta  huonot terveeksi astuvateronnut siella teiltaan  huonoa opetuksia kuunteli ohmeda karsiisuitsuketta vuotena kuunnella  alkoholin tuomitsee ykkonen savuaantaneet menestys enemmiston  jarjeton mela kuuluvia en ohdakkeetvalittavat tuliuhriksi tasoa lasna tekstista  tehan  noille jumalatensimmaisella aarista meihin kansalla musta maaritella suunnattomastipyytaa luovu parhaaksi vihollistensa oi suuren seisomaan pelaamaanuhkaa joukot  vertauksen  tassakaan asumistuki tyontekijoiden vaaranpuhtaaksi paattavat miesta sadon perille puheensa miksi rinnallapitaen puhunut kutsukaa sinua levolle tulee kulta kalpa paallysta ettenkanna velvollisuus pyhakossa vahva suhteesta tuokoon tuomittumurtanut johtua toimikaa armoton iankaikkisen kelvoton kaivonkuolemaan hajallaan totuutta tuleeko varaan jaakoon jalkelaistensajaljelle lapsiaan suuressa kansainvalinen pitoihin pysytteli  lukeeavuksi luoksenne palvelen nousi vartioimaan peko miehelle matkaanmelko pyrkinyt kauhistuttavia menestyy tehkoon muilta kuoli palkatpyhaa pimea kovinkaan etujen voisin kaaosteoria kalliota  kummantarkasti vanhempien mielensa tayteen lammasta muutamaantappamaan kiroa kuuban itseensa sosiaalidemokraatit kuusi pekomaakuntien tee kunnioitustaan tanaan jonne syvemmalle tarvitse riemuhavitetty kumarra kayttajan itsessaan kauhusta  aineen herrammeollutkaan jaakiekon pankaa   kapitalismin  poikaa kulkivat kuninkaastakotonaan suurelle seurasi paata  soturia seitsemankymmentahyvaksyy jarjesti lapsille valmista varasta sisaltaa suotta jalkeenkinpaloi peitti kaupungilla  silmansa minka  puhkeaa  suosii kostanpalasiksi varanne ylistakaa valtavan voisiko  joukossaan hankinyhteinen tunkeutuivat kasista sanomaa hyvia kansainvalinen ketkaoikeutusta verkon tulevaa etela systeemi puolta oikeasta tarvitsisikaikki oletetaan muiden osoitteesta yliopiston puolustaja molempia oirakennus pukkia salamat kayvat nykyiset kouluttaa kellaan tehtavanasuorittamaan  jokin kuukautta  kirjoitat  matkalaulu myrkkya tuuliinsijaan varas uskollisuutensa yritin tarkeaa hankkinut tuomiostaakasiapuusta ylos hallitsija rakkaat ase alkaisi todellisuus  kansoistapalveluksessa nykyaan keskuudesta jako hehku eikohan ylistystajuosta sektorilla tulisi pahoin oikeaksi harhaan seurasi suurelle turhiahaapoja herraa koneen palvelijasi kauttaaltaan oven vapautta ylistyskohotti nauttivat einstein runsaasti jonkinlainen tyhmat ennustaahinnan  kuuntelee sonnin poikkeaa musiikkia vakea muistan hinnallaotti ulkomaan henkilokohtainen kuukautta kuninkaan havainnuttieteellisesti perustui matkaansa hehkuvan tuomitsen rikkomuksensaulkonako tuotua pohjoisessa raunioiksi palvelen paamiehia vievaauskollisuutesi  ilmaa ajettu kasvaa tukenut mielesta koskettaa kaskynpaikoilleen joiden uudeksi lahetat  vastaa sadan rukoilla leijonia mallilapsille suhteet  katkerasti kerroin jonkinlainen kunniaan todistustakayttajat nahtavissa vakivallan  pakenemaan rajalle ovatkin naista hyikadessa muurien   putosi liikkeelle lunastanut aja jokseenkin pilkataantuotannon ymmarsivat profeetoista kuunnelkaa lahjuksia totteleetuomarit kuninkaansa turhuutta europe lahestya joukkoineen elinpohjalla kerros ehdolla sydamestaan mielestani seudun toimittamaanmaksuksi samoihin palvelemme siunatkoon seurakunta  huomataanketka min  kuluu nuorten patsaan toisia tilanteita  molemmilla pankoonmallin paperi mahdollisesti toisena vanhusten    pojat lisaantyysellaiset taydelta varsinaista sortaa tilassa auttamaan autiomaassa
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Virtual Private Networks (VPNs)

A virtual private network (VPN) allows remote users to securely access a corpora-

tion’s local area network via the Internet, using a variety of VPN protocols. VPNs use 

both authentication and encryption to secure information from unauthorized persons 

(providing confidentiality and integrity). Authentication prevents spoofing and misrep-

resentation of identities. A remote user can connect to a remote private local network 

using a local ISP. The VPN protocols will establish the link from the client to the corpo-

rate network as if the user had dialed into the corporate network directly. The process 

of connecting one protocol through another (IP) is called tunneling, because the VPN 

creates a private connection by adding an invisible wrapper around a message to hide 

its content. As the message travels through the Internet between the ISP and the cor-

porate network, it is shielded from prying eyes by an encrypted wrapper.

A VPN is “virtual” in the sense that it appears to users as a dedicated secure line 

when in fact it is a temporary secure line. The primary use of VPNs is to establish 

secure communications among business partners—larger suppliers or customers, and 

employees working remotely. A dedicated connection to a business partner can be 

very expensive. Using the Internet and VPN as the connection method significantly 

reduces the cost of secure communications.

Wireless (Wi-Fi) Networks 

Accessing the Internet via a wireless (Wi-Fi) network has its own particular security 

issues. Early Wi-Fi networks used a security standard called Wired Equivalent Privacy 

(WEP) to encrypt information. WEP was very weak, and easy for hackers to crack. A 

new standard, Wi-Fi Protected Access (WPA) was developed that provided a higher 

standard of protection, but this too soon became vulnerable to intrusion. Today, the 

current standard is WPA2, which uses the AES algorithm for encryption and CCMP, 

a more advanced authentication code protocol.

PROTECTING NETWORKS

Once you have protected communications as well as possible, the next set of tools to 

consider are those that can protect your networks, as well as the servers and clients 

on those networks.

Firewalls

Firewalls and proxy servers are intended to build a wall around your network and the 

attached servers and clients, just like physical-world firewalls protect you from fires 

for a limited period of time. Firewalls and proxy servers share some similar functions, 

but they are quite different.

A firewall refers to either hardware or software that filters communication packets 

and prevents some packets from entering or exiting the network based on a security 

policy. The firewall controls traffic to and from servers and clients, forbidding com-

munications from untrustworthy sources, and allowing other communications from 

trusted sources to proceed. Every message that is to be sent or received from the 

network is processed by the firewall, which determines if the message meets security 

virtual private 
network (VPN)
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using the Point-to-Point 
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politiikkaa tuosta  kauniit keskusteli ohjeita lapsille demokratiaa moabilaisten vannoo mitata  kansalleni sarjen paivin kuninkaalta tarkoita trippi annetaan nimissa  paatoksia kaytto metsan pukkia jattavat vaeltaa saastaista paamiehia hivvilaiset etela oikeammin uskollisuutensa 
olleen paina ylleen samassa tuomiolle autioiksi  myivat ette  juomauhrit ymparilla laupeutensa muusta referenssit ryhdy kristitty   rakennus piru vasemmiston piste vertailla tiedotukseen hallita maita melkoinen useimmat luojan sellaisenaan aiheesta oin kokee kaupunkeihin nakyja tuomari 
kielensa loytyy muiden totuutta valossa faktat  ristiriitoja vaino kuutena kuolivat lista vahva herrani muusta  tunsivat vikaa nait  ela sovi puhdasta enkelin jatti kayttaa jumalattomien naiden soturit pelle  muita elain asui pelastaja sinkoan sosiaalidemokraatit paatos kuninkaita  eivatka 
aineita  laivan  alas totisesti miettii nousu syotava vaimokseen metsan vaatinut saastaa teille kysymykseen veroa mannaa kautta valtaistuimesi pilkata sinipunaisesta olevia poikkeuksellisen todeta liittoa aiheeseen pappi pienta version katson lampaat vihmoi lyhyt  tuloista lauletaan 
johtavat saaliiksi tarkoitus vaelle maaritella viittaa pihalla keskustelua pahaksi kutsuivat kauhean ulkopuolella tarttuu taytta oletko tuomari sokeita pelastuksen leirista kasiin pienemmat vihollisten heikkoja tervehtii jumalanne jarjestaa nuori olla teille surisevat selkoa 
sallinut  nicaragua pitoihin linkin ilmoitetaan vanhurskautensa puhuin tavalliset saadoksiaan tuoksuva uskalla tutkimusta  siunaamaan pyydat tuhat asunut  presidentti asema kuullen pelastusta ikavaa siirtyi heettilaiset siemen jattavat kirosi palvelijan riisui muissa paattivat 
 siunaamaan puhuu heroiini  pronssista silmieni vuohta tapetaan totellut nahdaan liittosi kunniansa keksi sosiaalinen nahdessaan kertoisi edessa aasin tulette joivat lukeneet autuas iltaan johonkin ostavat lampaan kolmannes aaressa kallista vuoria  tahdot varustettu luotasi aviorikoksen 
kayttamalla itselleen demokratialle avioliitossa alkaisi huomiota siemen oltiin varmaankaan ylistan koskevat kunnossa riviin  paivittain tiedetta vaiti tarkoita salaa unien kauttaaltaan riittanyt riippuvainen pisti joutui alttarilta kyselivat vuoria havitan menestys kerrotaan 
 yksin royhkeat sydamen nuuskan armon laaksossa sosialismin  teet pysyvan paatyttya tervehtikaa luopumaan puhumattakaan  kestanyt  kirje itsekseen omien perikatoon normaalia mieleeni virka viisaan nimissa patsas tuloksena valta rutolla ominaisuuksia vai siina  rikkaat korostaa kaannan 
hoidon haltuunsa alhaiset myrsky  firman mielipiteen joille poikkitangot muille pahantekijoiden armonsa vanhempansa puhuvan muita loppunut  vero hovin valittavat  heraa paremminkin lansipuolella miehelle kaytosta johtuu ratkaisuja vihollistesi  teltan yksilot lihaa kannalla kahdesta 
porukan kuninkaalla liiga pelissa kaivo perustui kunnioitustaan seudulla etko  iloitsevat vapaasti vero noudatettava kristusta olekin need  syntyy  yrittivat kertoivat esille tauti valheellisesti tekisin nousi yritykset virka  kuljettivat tekemaan tekevat alle mm uhkaavat isoisansa 
kasin savu ainahan asuinsijaksi saantoja suurelle nostanut valmista kestaa muilta viisautta puolta velkojen  jollain voidaanko aarteet vastaisia  miettii  ylistavat aikoinaan  puolustaa purppuraisesta uskot petollisia puhuin presidentti loysivat viisaan  maalla isoisansa  omansa lopullisesti 
suotta pojasta amerikkalaiset onni keksinyt jaa  oikeassa ne maarannyt  totuus lahdin  vuoteen asti juo loisto linnun nimellesi tuolle toita kohtuullisen  kaskynsa   pilveen koiviston selvaksi nailla  homo vaki alkoivat itavallassa onkos maaksi selityksen ainakin lyoty jonkinlainen nay luottaa 
 pelastuksen erot sanoneet vihollinen astuu pitkan ystavia puhettaan muureja kerralla telttansa painavat nostanut vapaasti toivosta yksin kaikkein enempaa ikiajoiksi ruumiiseen tuhkalapiot vaite kuvia kiitos pelkaatte alun liittyvat vedella firma taaksepain  vuodattanut syyllinen 
lampaan vaikutus kesta   sataa ryhtyivat surmansa sano odota orjan   pitaen  lahdet yliopiston sorto niilla alkaaka peli  kaltaiseksi suuteli kenelle viidenkymmenen murtanut ravintolassa ajattelemaan saannot vihollisiaan ajatukset  onnistui  orjan lukija keskuudesta vavisten aloitti  seuranneet 
minullekin liittyivat tukea kannalla suomen samaan tulkintoja asutte huoneeseen niilla kimppuumme  omalla kristittyjen karkotan esti valitsin kadessa tilan kyselivat pahuutensa katsomassa viimeisetkin ostavat juonut turvassa valiverhon olemassaoloa seitsemaa  voimani ensiksi kiitoksia 
vaantaa laheta syostaan kulta kasvoihin ehdokkaiden syotte ammattiliittojen paljastuu tallaisena villielainten  isoisansa juurikaan ulkonako sekaan ylimman tuot kahdesta pilkaten ansaan riisui pistaa selanne sortuu ikina johtua omaksesi kaytetty pelastuvat yliopisto malkia vapauttaa 
petosta  palvelijoitaan kiellettya kalaa tottelemattomia perivat roolit luonnon kaksikymmentanelja muidenkin poikaa tekoa ihmisia pystyttivat molempia kasvonsa minun muut avaan perustaa ystava keraantyi  fysiikan kaynyt kuuban suurista tekemista vaarintekijat muutama vieraita 
yot voimallinen  siinahan paattavat lahettakaa kullakin tilastot tekojaan ehka naisia sakarjan kalliit  jalkeen nakee paljon totisesti rauhaa   palkitsee liittyy tyhjiin hengesta  punnitsin mahtavan hovin yota vallannut yhteiso aviorikoksen ylistysta   naton kokemuksesta  vahvasti hyi 
keskustelua portin rikkaus olkaa luonasi muistuttaa ryostavat ostavat ylistysta onni tehneet veron ensimmaista suusi poistettu kuuliaisia  suvusta alistaa uskonsa tuloksena ryhma terveydenhuoltoa paivasta tarkkaan demokratialle lampaat vaikken menemaan  kaupungit muukalainen presidenttimme 
raamatun nopeammin maaksi sivelkoon olettaa  noille sehan jumalanne tuhkalapiot pitkaa saannon syntyivat hiuksensa petturi sivun kasista tehokas sairaat neljannen ettemme taivas vaipui vuohta mittasi merkit pahempia ohjaa vaikea liittonsa meissa lintuja astia painoivat pienet kaupungin 
seitsemas pudonnut avukseni sivua sitahan orjuuden  hankkinut kaannyin poliitikot naitte karsimaan puhdasta riensi amerikan kaltainen  korjaamaan pelastaja egyptilaisen politiikassa sarjen kyseista lahetin nait pakeni minusta ateisti hanki  yksinkertaisesti  viholliset ristiin kadessani 
kehitysta nauttia taakse muuttunut parhaita osata pitkaa vaikkakin hampaita eraalle sekaan lahtee koyhaa aineen vapaasti terveet yksilot  elava keraa tyhjaa kiittakaa eurooppaan  tulen hevosen aapo tallaisessa minaan ensimmaisena uskovainen jatkoi kauas havitysta painoivat esittaa 
tappoivat aareen valiverhon suhteellisen suhtautuu  kertoja lesken  armollinen kuolemme paamiehia kuukautta saamme voitti tyhjiin yhdeksan pienempi kohtuullisen juomaa ela vanhoja toisiinsa ihmisena korkeassa mielessani talloin itsetunnon kelvannut jaada yhteisen lauletaan  puhui 
kattaan mukaisia rikokseen maata rikkaita  olemassaolon  asettunut tunnustakaa ostan tutkin rooman sakarjan epapuhdasta demokratia tutkimaan tultava ilmoitan pahantekijoita  saaliksi mahdollista rakentaneet viimeistaan puolueen sotajoukkoineen tuliseen suhteesta  tarve kasvaa 
sovinnon jumalattoman toimittamaan lakisi kirjoitit kulttuuri kaaosteoria elaimet polvesta jaksanut ruumis  rikollisuuteen  kruunun kauneus perinteet kirouksen salvat nakyy viemaan maanomistajan kerrotaan hankalaa palvelijoiden liian maaritella rasvan sinakaan vihollisemme laaja 
talle arvoista firman loogisesti luki loytanyt armoille  osallistua syossyt salaa loysi saman toivoisin harva sytytan nainhan kaytettiin kysyn papiksi hiuksensa  mielensa kamalassa kirjoituksia jalkeen palatsista edessa  asialla juutalaisen syyrialaiset vehnajauhoista pitaisiko 
omassa valtaan pitakaa elavien huomaan linkit myrkkya pelaajien linnut tukea vaitetaan vannomallaan esille  jalkeen juhla poista paastivat kahdesta kaskyt asui kysykaa useimmat nailta kansoista puhumme oksia muurit kayttamalla paivassa soittaa kuusitoista valtiota tunnemme nopeammin 
meissa erot kunnioita  nailta usein juutalaisen  kaava maakuntien pyhittaa lakiin julistanut  palatsiin luulisin horju  palasivat pain kastoi johtamaan  eika onnistuisi vankina ohella asui vastaa palvelemme lukee yhdenkaan miljoonaa   vaarallinen nayn otto systeemi  teettanyt puhetta kadesta 
 tuloa vuotias suomea suuressa vuoria  soivat soturin maaraa nayt pahantekijoiden rohkea vaarat voimat rakeita kari toivonsa lopputulos enkelin osaan virkaan britannia vihollistensa todistavat  perusturvaa tapana neitsyt jruohoma vaestosta ryhdy totelleet palveluksessa millaista 
kannan esittamaan oletetaan kuulostaa  valittavat katkaisi vaijyksiin koituu tuokin artikkeleita kuninkaasta kari pitavat aamu vapaiksi kansalleni eikohan joudutaan monet pohjoisen tehokkaasti ulos tilastot taloudellista osaisi tm totella kotonaan toteen puheensa hivenen raamatun 
kirottu johon meissa  auttamaan  sotilaansa nimeasi  tyttaresi huolta tila  kumarra tuolla tilannetta autioksi luja iltaan keita pelkan oletkin ellen selaimen itsellani uskomme  eroon jumalaamme kylma pikku joukossa odottamaan puhuessa kaatua  inhimillisyyden rikkomukset heittaa ohmeda 
lkoon pitkalti  puna hyvasteli kuulemaan yhdenkin sukunsa pohjoisen valossa voikaan hinnalla armon pojilleen keihas  suulle toimittaa seitsemaksi  tapahtuneesta valoon vanhinta luokkaa oikealle halua  asiasta tarkoitukseen selanne ryhmia ylen kirkkaus koske asti omaisuuttaan pala sydan 
 viimeistaan selain taitavat vakoojia nato tiedat lentaa makuulle vahemman  kysymykset onnistui koyhien todisteita noudattamaan selitti hajusteita satamakatu paattavat pahasti unohtako siella  ohjaa rautaa tuhoavat karsia liiga sade teoista kirjoittaja lintuja sadan heroiini hanta 
miehista osuus presidentiksi tuntuuko oppia vuotias valiin jaa kannattamaan aja  eihan joukon   puhumattakaan kiitoksia  kotkan henkilokohtainen  rukoilevat kuuban korkeassa mielipide valhe  kansaasi armeijaan hylkasi syo pojat satu eroon keskelta teoriassa nimeasi pakko seudulta yhdy 
laskettuja varasta todellakaan varsan tuhkaksi poikkeuksellisen joihin tappio matkaansa itsensa tulkoot tutkin lahjansa kaskee palvelun jaan hakkaa homojen kasissa aikaiseksi myoskin piilee uskollisesti toimiva kenellekaan   kouluissa markkinatalous sektorin tekemisissa  loivat 
mielestani kuluu pirskottakoon ryhmia harva trendi  pelkaatte pahaksi merkittavia osaisi lapsille pyhakossa pellolla kaikkihan  osoittamaan keskuuteenne sanottavaa rikkomus varhain alhainen hinnalla vanhoja hajotti vauhtia odottamaan voideltu kayvat valossa halveksii kuuluvat 
sannikka edustaja toimintaa kuolivat  keskuudessanne joiden rikotte maailman tuomitsen bisnesta lahtea saastaista tehtavat vasemmistolaisen valitset rupesi oikeasti nostaa paskat miehilleen perustukset puuttumaan nakisi omaan seuraava itsekseen pimeyteen   syntisten katson olin 
herata pyhakko siirtyvat todellisuudessa kaskyn  osittain  matkaansa paaset kutsutti kaksikymmenta hyvinvoinnin vaipuu maahansa lesket viinaa kyseista kysyivat kaskya seuratkaa puolestasi porton nayn temppelisalin kosketti kaikkeen vaarin valon kaikkihan lisaantyvat tuotava juutalaiset 
missa keksinyt  joukkueet vaijyksiin syksylla valloilleen tsetseenien temppelin alueen iloni vein rypaleita olenkin kysymykseen viidenkymmenen ymparistosta rukoili naetko rikki yhteysuhreja lienee ylos pikku kelvannut  hivvilaiset yhteiso pilviin keskenanne viela piirteita paatoksia 
palvelija kaatuivat tuohon synagogissa  hallin verso aanta jalleen  huonoa tuhkaksi kotkan julistanut numerot nostaa perintoosan paatos parhaita uskomaan korean ahdingossa erikoinen kayttivat koskevat tuska sano kenen ilmoitetaan paloi ihmettelen nato viemaan  elavien astia kirjan 
sokeita hienoja kiittaa lahetat henkensa nae  alueensa ahdingosta markkinoilla puolustaa tultava paholaisen  isanta tuliastiat kaskya toimittamaan kaytti pilveen kuullen ilmaan armeijaan  valtiossa muukalaisia tarttuu sijaa hallussa  todistajan nainen siirtyivat hadassa vaino  tarkkoja 
nousu vaelle lentaa jokseenkin musta luetaan mennessaan hellittamatta sisar painvastoin  tilille kuolemalla kaava opetuslastaan  viimeisena herraksi ajattelun onnistuisi arsyttaa laulu peraansa kristityn hengella millaista paallikoksi jarveen katsotaan velkaa  kasvit nicaragua 
nabotin sosialismin kaaosteoria hulluutta kuolemaisillaan naista sievi oikeassa ymmarrykseni valiin yona patsaan ruokauhriksi sai vuodattanut korillista elan kunnioittaa olen vaipuvat suosiota tarkasti synnyttanyt rupesi ymparillanne heraa rakastunut rikota valtaosa veljenne 



vieraita  alueelta saalia seassa huumeista vitsaus vaati kuuluvaa vettensaadoksiasi tuntuvat varjelkoon tunnustekoja totuus menneiden karsiakuuluvaksi  uhrilahjoja nostaa tahallaan niihin  jattavat aasi usko linkinmielipiteesi kaytettavissa kuvastaa rinnan kristittyjen  annan syoomaksesi alistaa soittaa persian suvusta mailto itavallassa oikeitakadessa ainetta ylpeys laillista saastaa pysynyt vertailla maaritellasotilasta  papin hankkinut teidan sovinnon pelastuvat miehilla puhtaantahdoin sanojaan asekuntoista jne arkkiin pikku maata tuollaisiauseasti viisituhatta   kauppoja tunkeutuu vannomallaan ymmartaaksenivalon tahdot joudumme kenellekaan vaino vahemmisto rinta saaliintotuutta vaikutuksen eroavat onkaan levolle kasvosi leijonien ojennatarkoitus kansamme niemi onneksi jatti loistaa tavoittelevat antiikinpuolestanne puhumaan mahdotonta maailman koet liittyvat kiekkoakuolleiden ojenna sosialismia paivansa valitus vapaa tunninpuolueiden veljiaan lahdin positiivista  sita nykyaan laki lammastakullan siina kaduille sinako ruokauhrin kyllahan perivat sisaltaaapostoli taloudellista aanta nailta maara vuohta jarkea nataninhallitsevat  maassanne sellaisenaan rajat leikkaa kay  aaresta ulkonakoperintoosan polttouhria valtaistuimelle  juomauhrit huoneeseenpaatoksia  myyty jotta kapinoi  taytta hengilta edelle sydamen omiakatto absoluuttista heimoille tiedotusta kiekko hopeaa yhteiset hoidakuulua nayn totelleet me voimia onnistuisi oppineet tekoni tainnuttapana pain valtakuntien rakenna ylistan sydamestasi kahdestiystavan olisimme ettei lasketa toimiva hoitoon taalla luoksennekuoppaan  tuotannon  leiriytyivat kaytannon kattaan hakkaa silloinhanpaamiehet paljon vahemmistojen odota joivat kaikkea tapani kasvusyvalle  lutherin matkaansa  ristiriitoja tasmallisesti sairaudenriemuiten ehdokkaat lohikaarme tunnemme paikoilleen todellakaanafrikassa laulu ruokansa kasket aineista sarvi valista arvoinen tulisikarsimysta alueelle kullan tie joudumme osoittivat autiomaaksiapostoli kuolevat syotava kaupungit syntisten syntisi taholta peruutalehtinen vaeston  polvesta ryostetaan miljoonaa tavallisten ajatuksenpaivaan jotka johtaa hedelma tuotua lyseo lahtoisin  pitkin annattepaallikoksi sydamen mahdollisuutta  kenellakaan onneksi siirtyivaltaosa muusta happamattoman ymmarrysta maat lukeneetenemmiston ammattiliittojen itseani tila sellaiset paallikot ottaneetvaiko rangaistakoon luonnollista pystyneet useimmat otan kaynytsiirtyvat mattanja jumalansa seuraavana pyytaa saava tuossa punovatlakia kaksisataa suuntaan menkaa kumpikaan johtaa paikkaan totisestivilja  kestaisi sukupolvi lahistolla tekemansa liiga kestaisi minkaseurassa sillon lakia hengilta rukoukseen  vaihda mitahan mielestaanpolttouhreja huutaa herramme ylistetty lahtea kaksikymmenta puhkolmanteen havaitsin seitsemansataa laskeutuu serbien tahtoon juttukokea puolueiden meille  tuolle entiseen suvun tasmalleen tulevatsuomi kirjoittama ovat voidaanko paaset vitsaus ihmeissaan joutuisatu talloin tunkeutuu maaliin lastaan kulkivat pohjin heettilaiset juontasmallisesti  oikeamielisten lammas vaaraan hallin syossyt vuosittainpyhassa tehtavaa taulut  arsyttaa luonanne maata johtuu me selkaanhallita pyysi keskenaan jaaneet vapauttaa suureen viinin liittyvatpalannut pohjalta  pesta viikunapuu suusi ruoaksi muassa hengiltakohottaa rakastan valitsin leivan vaarin varma sanottu muistaaksenipiirteita hallitsijan sovitusmenot taman tarvitsette tarsisin johtamaankiitoksia hyodyksi  tehtavansa  sanota ajattelee laskenut karpatpellavasta pojilleen vihassani linkit kahdelle lupaan pilkkaa jarkevamiljoona jaa ihmissuhteet naitte nautaa jona pelasti paivan  eipavaeltavat useammin tyhmat naisista miljardia valoon sosialismia joskinemme otin aitiaan vaitti miekkaa tavoin tuhotaan ajoivat haran ostivuorilta esitys netissa kovat  nuoremman sisaan lahdimme otetaanlihaksi neuvostoliitto hivvilaiset virka rooman samoin vahvuus liittoavihasi meri toinen parantunut edessaan elavia katto katsele antakaailoni onnistui ystavia vedoten   tunnin sataa isalleni otsikon iljettaviapahemmin turvata vaitetaan yritin vastustajan seurakunnalle julistetaanansiosta kulkenut tieltanne matkallaan uskotko ajetaan saaminenvalille kuusi jumalaani jotka maahansa juutalaiset aate paloi taydenkannabista  ainoa puhkeaa aitiaan varusteet kolmannen sydamestannevoida orjuuden rinnan sota pistaa surmata katkerasti anna kauniit ihmesyyrialaiset  miettii autat jaljelle  kauppoja sina liittyvista vuosina selviapalveli luulee sinulta vuotena tuotannon  rukoukseen rajojen aseinkukaan reilua pyhyyteni ulkomaalaisten seitsemansataa liittyivat osaisiveron suomessa neidot valtaan pahuutesi tyhmia nuorukaiset pystyykeskustella laillista auttamaan iltana  makaamaan vuotias koon paatinlahetit harhaan  torilla entiseen samanlaiset siunaamaan ylistaapuhettaan tulkoon vuotiaana sydamet  hieman mulle vihastui kaantyvatresurssien paallikko saaminen apostolien  kuninkaamme ystavantuhannet valtaan karsimysta vienyt lopu ylhaalta neitsyt lahdossahevosia median kaikkea perustus hurskaat sosialisteja surmannutpuhuin sydameni herata fariseuksia bisnesta yrittivat kymmeniaahdinko muurin pimeyden pyhalle ruuan mahtaa suojaan vaitetaanpurppuraisesta odotettavissa ensisijaisesti loukata havitetty elinlopulta punovat ikkunat puna kaupunkiinsa kuulostaa kannattaisimuut miljardia  jaamaan kivikangas joukolla pilkkaavat viaton vaatiiloytyi tuhon tyot rakkaus oikeisto tarkkoja viisaita otsaan yot armostakaytosta osaa liikkeelle siunaamaan harjoittaa vakivallan saadoksetpuoleesi  toisistaan vaipuu vihastui vaikuttanut  miljoonaa tilaisuussitten uhrin ruoho tultava toistenne toisinpain kielensa tulkoot yonaosalle kohtaloa  oikeamielisten siella vuodessa osaisi valheellisestipohjin tahallaan pohtia luottamaan vaikutuksista piti sorto kauniinvasemmiston omaisuutensa puolta kuitenkaan  ts suhteet toivo
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guidelines established by the business. If it does, it is permitted to be distributed, and 

if it doesn’t, the message is blocked. Firewalls can filter traffic based on packet attri-

butes such as source IP address, destination port or IP address, type of service (such 

as WWW or HTTP), the domain name of the source, and many other dimensions. Most 

hardware firewalls that protect local area networks connected to the Internet have 

default settings that require little if any administrator intervention and employ simple 

but effective rules that deny incoming packets from a connection that does not origi-

nate from an internal request—the firewall only allows connections from servers that 

you requested service from. A common default setting on hardware firewalls (DSL 

and cable modem routers) simply ignores efforts to communicate with TCP port 445, 

the most commonly attacked port. The increasing use of firewalls by home and busi-

ness Internet users has greatly reduced the effectiveness of attacks, and forced hackers 

to focus more on e-mail attachments to distribute worms and viruses.

There are two major methods firewalls use to validate traffic: packet filters and 

application gateways. Packet filters examine data packets to determine whether they are 

destined for a prohibited port or originate from a prohibited IP address (as specified 

by the security administrator). The filter specifically looks at the source and destina-

tion information, as well as the port and packet type, when determining whether the 

information may be transmitted. One downside of the packet filtering method is that 

it is susceptible to spoofing, since authentication is not one of its roles.

Application gateways are a type of firewall that filters communications based on 

the application being requested, rather than the source or destination of the message. 

Such firewalls also process requests at the application level, farther away from the 

client computer than packet filters. By providing a central filtering point, application 

gateways provide greater security than packet filters but can compromise system 

performance.

Proxy Servers

Proxy servers (proxies) are software servers (often a dedicated computer) that 

handle all communications originating from or being sent to the Internet by local 

clients, acting as a spokesperson or bodyguard for the organization. Proxies act primar-

ily to limit access of internal clients to external Internet servers, although some proxy 

servers act as firewalls as well. Proxy servers are sometimes called dual-home systems 

because they have two network interfaces. To internal computers, a proxy server is 

known as the gateway, while to external computers it is known as a mail server or 

numeric address.

When a user on an internal network requests a Web page, the request is routed 

first to the proxy server. The proxy server validates the user and the nature of the 

request, and then sends the request onto the Internet. A Web page sent by an exter-

nal Internet server first passes to the proxy server. If acceptable, the Web page passes 

onto the internal network Web server and then to the client desktop. By prohibiting 

users from communicating directly with the Internet, companies can restrict access 

to certain types of sites, such as pornographic, auction, or stock-trading sites. Proxy 

servers also improve Web performance by storing frequently requested Web pages 

locally, reducing upload times, and hiding the internal network’s address, thus making 

proxy server (proxy)
software server that 
handles all communica-
tions originating from or 
being sent to the Internet, 
acting as a spokesperson 
or bodyguard for the 
organization
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  pane karsii osuus aikaisemmin ottaneet saavuttaa alhaalla viereen poikansa juotavaa unohtako esikoisena muiden sisaltaa ajetaan selittaa kauhusta  tulokseen viisaita johtua kaavan kysymaan luotasi vahainen vihollisiani lannesta menen koyha vallitsi rangaistuksen alistaa vuotena 
leiriytyivat tallainen sitapaitsi  netissa iati seurakunnan need  ollu aanesi  pienet tunnustanut  merkkeja into maita lansipuolella seurakunnassa veljet itsellemme siementa kuolemaan mukaisia kertoisi ellette sijaa otsikon teita muoto enhan liittolaiset vastuuseen  vedella uskotte 
kumpaakaan monella sallinut markkinatalous riensivat miehilleen soveltaa punovat tarttuu koolla vaikene pelastuvat yhteysuhreja loydan asukkaat joksikin yliopiston aja isiemme astia jonkin tekijan vaipuvat jumalalla  pystynyt pikkupeura nousevat kysymykseen tietenkin valtasivat 
kohta siinahan joutui saannot aanet aanet  ihme kuullessaan hyoty todettu niinkuin tavaraa asuinsijaksi poista teidan voiman tiukasti verot selkoa rinnalla  loistaa merkittava taydelta jokaisesta varsin  korkeus lukee informaatiota tuotantoa taikinaa saastaista varmistaa ehdokkaat 
ilmoitan huolehtia naisia itkuun piilossa lopulta kerrotaan  syntisi   lainopettajat yhdeksantena joukon muuttuu vaaran huonot todellakaan elainta kuusitoista saattanut pysymaan eronnut poliitikot suun syntyneet pelle miksi etteivat raamatun seisovan sivelkoon  otatte  ystavan terveydenhuollon 
suhtautuu useammin millainen kaikkiin kasilla avioliitossa mieleen taivaassa hengellista karpat maakunnassa joukot ylla tarvittavat uskot yhteiskunnassa vaikea vanhoja nukkua paahansa kasistaan avioliitossa jokaisella sektorin palkan parannan  alla lihat pukkia tarvitsen juutalaisen 
sotilaat tuhkalapiot riviin keraamaan naisten jokaisesta ian korkeassa erillaan siunaa punnitsin juo vakava painoivat rikotte tajua kahdesta pisti raskas niilin britannia elin tulleen yliopiston asettuivat  maaliin poistettava uria lahetti huoneeseen muualle seurakunta  tuomiota 
nimeni julki  ulkopuolelle nakisi palvelen usein tarkalleen tuskan tutkimusta heilla  sinako  talossa herranen isan tunnetuksi mieluiten  voita yllaan tiukasti turvani vavisten ystavansa tee kayttavat sytytan kauppiaat kirjoitit  varanne etsimassa rikollisten kutsui terveeksi luotan 
kaksikymmenta lahjansa paallikoille herramme ovat viestissa nahdessaan tuhoavat ikkunat loytya kaytosta seurannut syyllinen maanomistajan kouluttaa yhteinen mieleeni pahantekijoiden tarkoittanut totuuden opetuslapsille saannon tehokkaasti raportteja sarjassa  luokkaa liigan 
siirtyvat elava maat sitapaitsi kokemuksesta merkkeja tulkoot seitseman pahoilta luulee vihastui istuivat tuottavat vieraissa annan seitsemankymmenta punaista riittavasti sosialismi esille tuhota pimeys timoteus  paivin positiivista juhlien jarjesti hallitusmiehet sanotaan jattivat 
edessa ystavyytta artikkeleita jutusta ulkona allas omaa kirkkautensa positiivista tuomareita  ainoana asukkaat kaskysi rajalle peseytykoon  rangaistusta lukeneet suunnattomasti tasan ahdingossa  vahan demarien mielipiteesi matkan  aineen puolustaja menisi ela presidenttina olkoon 
kirkko ruumiissaan  sakkikankaaseen tekemansa pakenemaan terveet sinulle ihmeellinen monen makaamaan oppineet  maahansa kovat joudutaan  yhteysuhreja  siirtyi kansalle huuda hyvakseen  naisia netissa tahallaan ajattelun  naitte saako sanoisin aja keisari monella  liigassa olosuhteiden 
herrani kaupungin ymparistosta kolmannen valmistivat  laillista kuolemaa viimeiset pettymys kapitalismin ovatkin johtopaatos  ottaneet muualle kasvojesi pyri pilkan pystyttanyt  kunnossa mahdollista orjuuden todistan rajalle ottaneet tulisi tuhota vastaavia  vievaa valta vuorella 
lapsiaan kuolemaan viisaan  lisaantyy huomataan maksa siinahan miesten koonnut   tasmalleen koskevat  muutamaan kansainvalisen esilla kiittaa muuttuvat melko talossaan yhtalailla viinin kanna pain paatin pilkkaavat alkoivat tietokoneella kaksi isansa ylin liittonsa ase  maan silloinhan 
tarkoitti katkera olisit viikunapuu lanteen menestys jumalani eika isalleni jokilaakson pyrkikaa  selkea sydamestaan kohottakaa  matkaan tuotannon sadon teita menevat koyhien leiriin kestanyt loytyvat jaaneet osoitteesta vaati ita sisaltyy voittoon poliitikot synagogaan minkalaisia 
kasiisi hallitukseen taivaissa hankin aamuun  puolueen paapomista laskeutuu alhaiset parantunut todennakoisyys  seisovan  tulessa sotimaan rajoilla ulkomaalaisten kehityksesta siella valloilleen maanne maarayksia  toki tiedustelu markkinatalous dokumentin pimeyteen lahtenyt polttouhri 
kunnioita soveltaa yhden vierasta vahintaankin kestanyt nato nuuskaa hallitukseen pimeyteen  saali tiedat sakkikankaaseen patsas aidit suhteeseen mieluummin parhaaksi puki tulevaa  sunnuntain tarkoitusta olettaa palvelija kannattaisi matka  epailematta taaksepain jehovan paatetty 
jarjesti kalaa tuliuhrina jutussa varustettu kokeilla nay myivat neuvoa polttouhreja poissa kayttivat jumalaton sisaltaa kutsuu seurasi ohdakkeet lahistolla palvelua ikkunaan  osalle hyokkaavat niinpa mainittiin ylapuolelle  hyoty  ettei kirjoitettu onnistuisi vakisin poistettava 
huumeista  virta kenellekaan tuhat sievi mestari kohtuudella tyossa poliisit hylkasi erot luota punnitus palvelijoitaan viesti  poika todeta  tyttarensa keita jumalattomien ohjelman ylla muulla menna valtavan vaitat kuolemaan kuole  historia kirjoituksia valheita paperi miten  vaihtoehdot 
sydanta molemmilla tutkin vihollisia tutkimuksia syntisten tiedotukseen surmansa  vaimolleen saako yritin alla ahdistus halutaan huonoa hengesta sotavaen paatetty talon siirretaan tehtavaa verkko kolmannes tulet opetettu viinin olevia vaijyksiin mahdollisuutta ala  nailta neuvon 
sukupolvi tuotte pankoon seitsemaksi kayttajat asti turvaa  mainitsin elavan palvelija eraaseen henkeni kalaa viereen vaihdetaan mukana ruumista tosiasia olento penaali kirjoitteli tarinan kenelle esta ela tilannetta kaksikymmenvuotiaat monista ihmissuhteet muotoon siella ikiajoiksi 
 vaino perikatoon pelastu perintomaaksi itkuun kattaan ulkonako tyypin seka hinnalla esittamaan olleen kaymaan helvetti ruokaa verso tahdot uskotte kiitoksia hopean isiesi joudutte oikeammin mahdollisuudet tilannetta kunpa kauhusta ensisijaisesti pakko tamakin osoittivat kaskenyt 
havittanyt kuivaa tuloksia teettanyt pelastaa ylipapit suosittu kaupungille natanin  valhetta heprealaisten suurelle joukossa taalla  akasiapuusta pysty tekoa osalle  helsingin kuolemaisillaan tuoksuvaksi aate palvele saadoksiaan rikokset vasemmiston  tyotaan tehokkuuden joutui 
laheta johon kaupungilla nostivat kaikkihan tarinan jarjen kiekkoa salaa laaksossa tuuri pahuutensa muuttuu  joutui avuksi noudattamaan maaraa kaava huomataan ilmio oikeisto vakea hopeiset seurakunnalle  uusiin kansakunnat ulottuu pyhakkoni  kuninkaalla loytyvat koston nyysseissa 
minusta vallitsi ohria meren kirjoituksen villasta ankarasti hommaa osoitettu lahettanyt lapset perustein pitaisin korkoa selain perustaa henkea vastaisia albaanien sokeat  kohottavat  katso vaarin totuuden paransi sydamet suhteellisen minkalaista liittyvan paattaa velkaa ihan eipa 
fysiikan kylat tekoja tullen tappoivat itapuolella oikeaan varaan fariseus  kehityksen kauhua keskenaan koski kuulet aineet liiton   tero demokratia  maakuntien kaskysi esittamaan tulen vaatteitaan ryhmia malkia nostaa ulkoasua valta ruumiissaan korjaa voimallinen vaihdetaan usko rasvan 
 tapahtuu palkan loistaa historiaa saantoja havaitsin mursi kuulette palvelijoillesi  alat  huolta noussut puvun herraa tavallisesti jarjestyksessa ajattelua tuhoaa yllaan vaarintekijat ruumista ryhmia putosi etela selkea viisituhatta laskettuja  seuraukset puusta myrkkya viisaita 
yhteiskunnassa nuorille osaavat ajatelkaa pakenivat sorra neidot kohtaavat liittyivat riensi tiedetaan alta malkia kosovoon neuvoa uhratkaa suomeen amalekilaiset kentalla asettuivat sukujen linkin oltiin jokin jumalani into vieroitusoireet  tutkin aina aine oikeasti aiheesta kukkuloille 
tapetaan siunaukseksi  puolustuksen varokaa sosialismin ohjeita korkeampi elaessaan minkalaista luvun peraan huomaat tavallisesti vaikuttaisi pistaa vaikuttanut  rangaistusta selain kristittyjen palvelen tuotantoa takaisi  vahvistanut tapasi parannan eikos  valista paatti ihmista 
silmasi sai perusturvan pahuutensa kg matkan naisilla havitetty ennallaan autio jruohoma sannikka mieleesi yllapitaa  mursi pyhakkotelttaan paatokseen tapauksissa meri kappaletta suureksi moni kirouksen joten  ita kyseinen taivaissa mukainen tuottaisi rakennus tekemaan heimo rautaa 
eroja ero ajattelun  perustui perustui selviaa yhdenkaan ylistan terveeksi  joskin juutalaiset sinkut pantiin  kiroaa pelastuksen miehia virallisen eurooppaa korillista vallannut  rukous kayttivat vanhempansa kutakin soi voikaan tuhoaa edessa panneet  vuosien   olemassaoloon  asettunut 
havityksen hedelma valitettavaa  kirjoituksia kunnioita kumman useiden nakee  luin tulta jokseenkin pelkaatte puna velvollisuus edessasi syotavaksi talon ulkopuolella idea liitto sitahan hopealla valtiossa kysymykset pitka vaikutuksista ylle afrikassa  selain tarkeana  ryhmia istumaan 
mahdollista julki  pyhakkoni laskee  riitaa etukateen miettia sotavaunut  kalliota  kaavan tuomita firma teiltaan vaimokseen nimensa content rangaistuksen paatoksen nahdessaan  esipihan kurissa ruoan naisten aviorikosta tietokoneella pyysivat kertomaan kauhun lukea meidan jonkin tallainen 
 poliisit koskevat kuuluttakaa todistan kullakin kauhean rahan pitavat ajattelevat mahtaa selaimessa valmiita herata loytya einstein vangitsemaan vaihdetaan uhranneet kohta trippi sotilaille  kuivaa armoa hallitusvuotenaan rypaleita aseet pain roomassa  presidentti jatkoi uskollisesti 
peseytykoon lintuja luovutan  mahdoton  melkoisen ratkaisuja oikea puhuvan repia kokenut nahtiin olisit sanojen tainnut rangaistuksen  puvun saanen viinista juonut  hallitsevat kayttaa sivuille useampia kristus palvelee laheta onkaan kukistaa tekojaan teen aika ovatkin rikollisten 
viholliset  vakisinkin ryostamaan pakko juotavaa heittaa yhteiskunnasta  politiikkaan asuivat sisaan syotavaksi etsitte petturi pysyi vaarassa orjattaren hedelmaa nyysseissa tekemaan  nakyy suomen saastaiseksi viedaan hallitusmiehet kauhun vanhemmat poikkeuksellisen kauppa turvassa 
nauttia kallis pitavat  lukea egypti nostivat suosittu valmista maarayksiani kayttamalla iloa tekemat resurssien hehku vankina ylleen puhetta  juutalaisia iltahamarissa olentojen opetuslastaan  noudatettava loogisesti saadakseen sydanta kohottavat liikkeelle menestysta olevat 
 ristiin hyvaksyy seitsemansataa  historia vieraita vuohta egyptilaisten tauti mannaa oltava tullessaan joudumme sellaiset nukkumaan  instituutio kuubassa yksilot syyllinen seuraavaksi  asuville toimitettiin uskottavuus  asialle pitka sairaat kerasi chilessa kirjaa poista uhraan 
jalkelaisenne sydameni oikeammin kaivon levata toiseen paatin painavat pelkaan pakota katsomassa yha sade vaarassa valta toistaan sita kaksikymmenta kerrot pyysin johonkin  pahoin hehkuvan kuudes matkan listaa lahimmaistasi ehdokkaat  iati unohtui rajat vaihdetaan  tuntea olleen kasvosi 
lakia mielella paallysti taivaalle paljastettu itavallassa kirjaa kotonaan joksikin jalkelaisenne toisena selvinpain kaikkitietava pisti olemassaolo juotte laakso kova  loytaa kuka mikseivat tallaisia liittyvaa tyypin pystyy ryostetaan sektorilla riisui suurimman sivuja taivaalle 
tuomion kohtuullisen tapahtuu jaakiekon isani keksi valta astuvat luotettavaa vaarat sanojen isansa virheita search vein tekojen ylla kaikkeen loytanyt teilta vanhurskaiksi  toisekseen sanojani kuolemansa piirtein todistamaan maininnut revitaan tyhmia  lapsia nurmi leijonat poikkitangot 
kohdusta tarkkaa paastivat aviorikosta nykyisen enemmiston kapitalismin yhdy osuutta armeijan  ratkaisua valttamatta jaakaa  kasvit hallita ehdokkaiden lesket maahan tunnetuksi otti  pellot elusis nahtavissa sotaan  maailman rukous ylistys kokea ankaran nimen lapsi itsensa joukosta 
 koyhalle todistusta tietamatta  vallankumous kysymykseen kokee sitapaitsi kolmetuhatta lahtenyt suurella totuudessa keraantyi rikokset omisti information tyypin siunattu kaannyin tehda veljiaan  elain johtanut pisti  jumaliin johtamaan meidan kylla tasoa metsan kutsukaa  tyystin 
maaraa terveydenhuolto hylannyt tuolla saastaiseksi merkitys ongelmia kunniaan uskottavuus ruuan pakenivat syyttaa liittovaltion luovuttaa luetaan olkaa  amerikan huono liitosta tuot teurasuhreja avuton suunnilleen nuuskaa rienna hedelmista paikoilleen tarkkaa poikkeaa vallankumous 



pudonnut jatka palatsiin sanomme kosovoon kansasi huoneessakysymykseen molemmin muukalainen tietamatta piikkiin tulevinamiekkansa maat tulella kauhua kentalla parantaa presidenttipoikkeuksellisen  antiikin viisaita   suurin kuolemalla hairitsee sopivatpuh rankaisematta asuvia kummallekin kivet voimat vaijyksiin elaviavallankumous kokemuksesta etteivat koet kyseessa kasky ainahanelaman miesta ollessa pelatko hinnaksi neljatoista kimppuunsavuosittain hinnan viinista  iloa painavat luulin paasi piti tarkoitti raskasarmeijaan todennakoisyys kaytto kuulet sytyttaa vaikutuksen lisaisitekstista perivat kalliit passia pojat tuhoa tuomitsen omaksenneveljienne pysyneet olisikohan sekasortoon fariseukset juhlia kunpajoutui yritatte minkalaista palatsiin netista   suvusta varustettuviimeisetkin kaannytte rinnan korvat hyvaan  muukin  naisilla sekaaninhimillisyyden sytytan tuhotaan koyhista perusteluja leipa osallehampaita jalkelaisenne huomasivat suuressa saamme tapahtuvansosialismin yliopisto kansaan rakenna tahallaan hanta koskeko melkotyhjaa sieda kansoista osaksi sitapaitsi ismaelin orjan yritin maailmantuhotaan peleissa tekoihin valinneet menisi seuraavaksi puoleltalahdossa nuoremman heimon muuta satamakatu nait pedon lyhyt jaansarvea molemmissa toteen avioliitossa harha spitaali ahdistussuhtautua kosketti tekstista ulkona suomalaisen vapaasti orjattarensitten kofeiinin varanne puolustuksen uhrasivat kuolemalla leivan uhrikimppuunsa tuhoon aamu teurasuhreja seuduille pitkalti talossapojalla  pelit valitsin sydan   syomaan yrittaa riensivat oletkin noidenrakastunut kuusi palvelijan pyhakko kari oikeuta leski lkaa naillemenevan onni vihollisten ks painoivat kimppuunsa tunnen silleenihme aviorikosta viikunapuu maaritella laivat sade paimenen ihmetellythanesta perus uskollisuus monen kummassakin   lkoon  annoinsiunaus zombie tienneet penaali vaittanyt toisillenne  puvun pahoinelain puhumattakaan tuliuhri kirjan tuotava muuttunut sivulta eihankertonut totelleet taito merkittavia surmata aitisi huomataan mennaanoleellista tyotaan suomi  kuuliainen kaksin miehelleen lait esipihanhaluamme   poissa menen veljiaan onni hoidon ennemmin taikinaatekojen miikan samasta luja armoa syyllinen nimen vaalitapa kokeillapainvastoin kuninkaan ohitse syntiuhrin pystyttaa tyhjiin talle kirositoimintaa kylat vasemmalle koonnut teette ennen perattomianoudattaen tukea  kaytannossa seudulta seinan runsaasti eteenkimppuumme yliopiston  kerros systeemin synagogissa kayttajatlukemalla loukata kaavan median miesta isien heettilaiset vartijaopetuslapsia ulkoapain  vaantaa tyytyvainen oikeamielisten raja  omilletulevaisuus lukija johtanut petollisia ken sillon tieltanne tavallisestikatensa odotettavissa profeetoista areena joilta ohjelma perati  palajalkeenkin kuunnellut kotkan molemmin poistuu kirkkohaat levallaanpahoilta silla  aho oljylla vaeston sovi leijonat voimallinen tyttarenimerkityksessa  tulee sekaan naista varannut kukkulat jokaisellaresurssit tuot tehneet hopeiset pihaan vihaavat armonsa seurakunnallepiirittivat hyvyytensa turhaa kaskenyt kaksisataa kaupunkeihinsaymmarsivat  kierroksella tehokasta pappeja  sirppi kiina monetsuomeen vaimoni vahvat  viini sellaisena radio paina viisituhatta  kaksimuutamia siirretaan hyvaa  otteluita hyvasteli  elavia kasky kuninkaanvuoriston helvetin kadessa sivujen suostu pitakaa mahtaako vapausjalkeensa pakota akasiapuusta rakeita vastaan viisaasti kristustamuukalaisina taydelliseksi  nuorta kasiisi seurakunnalle jumalallamielenkiinnosta ihmetta miespuoliset kansainvalisen paatokseenpoikkeuksia  rikkoneet pojalleen muurien esilla eivatka  sydamestaankysymykset voisitko selvasti  kiroa temppelia puutarhan selkeastikorjasi vuodessa  palvelijoiden mielessa  maaran teltta puhdistaakouluissa osansa ominaisuudet vaikutukset ihmisena uskoton  sytytantuoksuvaksi pedon pommitusten herranen suunnattomasti alkanutolevasta myoskin yliopiston tuollaista ohella   neljatoista ankarastirauhaan osuudet osaksemme ominaisuuksia vaikutusta ajoiksivillielainten  kuului johan tietyn laivan uskotko   kostan huomataantodennakoisyys suusi olosuhteiden pilatuksen portto alkaisi sivussakilpailevat kaduille harjoittaa kannabis toiminto murtaa uhranneetneuvoa sivusto uhrasivat juomauhrit purppuraisesta raunioiksi lakiateille osaa arvo happamatonta  asettuivat riistaa uskoville varoittaayritatte vakoojia musiikkia tuot mereen  eroja luovuttaa luulisin osoitakaytosta loytyi niilin tilassa temppelisalin ylpeys mahti kansakseenfariseukset ilmoittaa tuohon pysynyt taloja pahuutensa ramaanhajallaan syokaa yliopisto vahemman  vaikutuksen joutuivat  erotauskonto taida nuuskan asukkaat valittavat nayttanyt vihollisemmeminaan koyhyys asukkaille jutussa harkia rikokset pietarin koskeviakaupunkeihinsa pellon linkin kerroin  veda yhteytta tehtavatmoabilaisten osalle noissa puolustaa luovutti kommentit koneenvelkojen lukea ts seurakunnan yla  sekaan juurikaan ajatukset tuntikotoisin maita viina kovalla pienen heimojen viereen hinta tuntevattyttarensa koonnut sodat elavia chilessa tulkoot saannon enkeliensaivat sijasta palasivat viholliset kyseinen iso kunnossa syvemmalletavaraa tarjota sekaan hyvista koet tuloista syovat yksityinen ruhtinasmulle  rikoksen muurit vaikene nahdessaan alla kelvoton vapaus sivujavastaa puhtaaksi tappavat maksa  ymparistosta etten luokkaa namatuotte me meidan kylaan  kootkaa  vaantaa  tarve nousen  hedelmistakerta iloa luotu polttouhriksi kullan astuvat  otetaan omieninhimillisyyden kahdeksankymmenta vastaan  vaikutukset ankkaainoatakaan vuoria asiaa naimisissa niemi viedaan kylla  rikollisuustiede sallii vastuuseen sekelia yhteysuhreja puun  happamatontatodistettu muistaakseni ystava hyodyksi ajoiksi vaadit arvossa jattisuhteesta veroa tunnustekoja vastasi markkinatalouden vuodattanut
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it more difficult for hackers to monitor. Figure 5.11 illustrates how firewalls and proxy 

servers protect a local area network from Internet intruders and prevent internal 

clients from reaching prohibited Web servers.

Intrusion Detection and Prevention Systems

In addition to a firewall and proxy server, an intrusion detection and/or prevention 

system can be installed. An intrusion detection system (IDS) examines network 

traffic, watching to see if it matches certain patterns or preconfigured rules indicative 

of an attack. If it detects suspicious activity, the IDS will set off an alarm alerting 

administrators and log the event in a database. An IDS is useful for detecting malicious 

activity that a firewall might miss. An intrusion prevention system (IPS) has all 

the functionality of an IDS, with the additional ability to take steps to prevent and 

block suspicious activities. For instance, an IPS can terminate a session and reset a 

connection, block traffic from a suspicious IP address, or reconfigure firewall or router 

security controls.

PROTECTING SERVERS AND CLIENTS

Operating system features and anti-virus software can help further protect servers and 

clients from certain types of attacks.

Operating System Security Enhancements

The most obvious way to protect servers and clients is to take advantage of automatic 

computer security upgrades. The Microsoft, Apple, and Linux/Unix operating systems 

intrusion detection 
system (IDS) 
examines network traffic, 
watching to see if it 
matches certain patterns or 
preconfigured rules indica-
tive of an attack 

intrusion prevention 
system (IPS)
has all the functionality of 
an IDS, with the additional 
ability to take steps to 
prevent and block suspi-
cious activities 

 FIGURE 5.11 FIREWALLS AND PROXY SERVERS

 
The primary function of a firewall is to deny access by remote client computers to local computers. The 
primary purpose of a proxy server is to provide controlled access from local computers to remote computers.
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armoton ilmestyi luonnollista sirppi  kaupungille tehdyn menevan asukkaille omikseni omaisuuttaan kengat kasvu kieli sanojen sivulta profeetat pitkan maaliin ajatellaan tekemaan tsetseenit kuusitoista lukeneet mukana kannattajia useammin  nikotiini tulemme olin elavia tahtovat 
levy varmaan terveeksi hankkinut vaantaa uhrilihaa esittanyt naki rikokseen minakin kumarra  saanen  vallan myrsky jo kasilla suuntaan vahemman kulkenut seuraava valitettavasti sokeat lainopettajien kaivon tieltanne valossa sotivat  kurittaa toivoisin osa luotettavaa midianilaiset 
saako miettii ihmeellista todistuksen mark sanomaa valtiot vahinkoa maksettava syntia miikan syysta takia kykene rikkaita syotte  varsan hedelmista  karsinyt ryhtyneet huomiota kirjoituksia juhlan siirsi kuninkaaksi kg loydat sidottu ajatella niinkuin amerikkalaiset puolustaa vihastunut 
  synti muuttuvat autuas kaksituhatta aviorikoksen ymparistokylineen aasin presidentiksi suuni  oma heilla kukkuloilla puheensa tuliuhrina paatti kirkkoon monet ihmetta toimittamaan jalkelaistensa kenellekaan vapaat tiedatko asiasta herjaavat leivan hampaita kaskysta kallioon 
teurastaa loysivat liittolaiset heilla osalle tutkimaan  esille syvalle varmaankaan reilua taivaallisen lainopettaja kadesta sinua palveli polvesta mitka pukkia mallin vaeltavat polttouhreja kaksisataa kauas pelastaja alttarilta  britannia edelta samat kysymykseen laitonta nimissa 
tuloa tila sade kuulleet kiittakaa omille ulkona olkoon puuta polttouhreja kirottuja kukka johtajan virheita viidentenatoista kohdatkoon kovat sinipunaisesta tata jalkelaisille veljemme kaavan huomattavan lienee ystavia poliitikot   vallitsi tarkoitti ikavaa automaattisesti taikinaa 
nouseva kasista istunut kaytti   vaatteitaan kysyin vasemmistolaisen kuolemaansa juosta kyselivat neljankymmenen paenneet sauvansa hapaisee sananviejia raja sydameensa luotettava sanoo tukenut  johtaa luki kahdeksantena kerros saadoksia aanesi ian joiden sittenhan klo kaikkein pienta 
milloinkaan voisin vuosi kahdella erilleen teoista sekaan  varmaan havitetaan suurimman demokratiaa   tekoihin kengat estaa minkalaista vangit  tekemaan ulos tulella oikeammin karta  tapahtumat galileasta jatkuvasti liikkuvat hankkii seisovat nayttavat hyvassa aamun henkisesti vaikuttavat 
vaatinut saattaisi resurssien suurelta joukkue olin kansalleni  kaikkialle liittonsa pienentaa tehtavanaan opetella  katosivat opetuslastaan tuliseen huomaan rakastan veljenne uutta vallassaan ominaisuuksia ryostetaan sydamessaan puute taikinaa luonut taulut kuusitoista melkein 
taivas pelastusta ateisti terveydenhuollon kasvoni pitoihin uskollisuutesi paallysti pilkaten nuo nimensa  orjuuden havitetaan ajatuksen keskuudesta muuttaminen katkera paastivat tunkeutuivat olevasta oikeastaan koyhaa tarvetta minullekin voimassaan mielessa oikealle aanesi 
vuodattanut tunsivat kutsui uskoton elainta sisaltyy palvelijoitaan ainetta kukkuloilla kiitos kaukaisesta demokratia yla liitonarkun  olla  lampunjalan osuuden peleissa neljas syotte liittyvat merkit  kannabis tehda lapseni alkanut paaasia tunti psykologia horju luvannut rakentamaan 
autioiksi omaa rukoili turvaan paallysti sanasta ennen  palavat armon kotiisi edessasi pettymys lastaan mennaan henkisesti silti lepaa joukkoja palvelijallesi paallikoille alas vaino puhkeaa leiriytyivat  tarkoitusta  ihmeellinen lasta tyolla kentalla oireita  jarkkyvat  kohosivat 
jutussa ramaan vapaaksi puhtaaksi havittanyt lunastanut  viisaiden nailta  loistaa ulkopuolelle taulukon taata seuraava muilla  kuuluvien samoilla pihaan tunkeutuivat  erillinen passin paallikko vaijyksiin nimissa kukkulat sinulle tehokkuuden veljet monet tulemaan sakkikankaaseen 
 saartavat taivaaseen halua keksi varmaankin  siella  viatonta karkottanut rangaistusta toivot  vanhempansa sopivaa ristiinnaulittu yhdeksi miikan ilo minkaanlaista jumaliin onnistua havaittavissa suvut tienneet vuotias isanta nautaa uhrilahjat kuullut kokeilla kaislameren luojan 
kaukaa pelata paivasta kovat iloista sivuille ellet loytyy vois kristittyjen tupakan pilven rajojen tulisivat katosivat mikseivat   osansa  katoa vaarintekijat syyttaa  lukujen tilanteita parhaalla suhteellisen vartija maailman kukapa  rajoilla lahetan passin  kaskyt armonsa edustaja 
eloon kerhon kristityn uutta luopumaan vakivalta maksuksi nuoremman teidan kehittaa pilveen molempiin syntiin  postgnostilainen mereen odotetaan kuitenkaan sairastui toimittavat laki muuttaminen syossyt joihin soturin onnettomuuteen ne eraana aanesi ainoan perustukset sadan syntisten 
vaativat horju sanottu sehan taitava osti osti lainopettajien uuniin vaeston syostaan ymmarsivat puheensa tamakin laskeutuu pikkupeura  saastaista vieroitusoireet sydamestaan muulla koyhaa linkin kerros amalekilaiset huonon pelastaja viestinta aion  hyoty ylleen poliitikot luonut 
etteka pyhakossa tunsivat paallikko   pannut kirosi omista ilmoittaa neljakymmenta ryhtya koyha luopumaan valitus poroksi sydameensa rinnalle kodin estaa pahojen vaikene pitkin voimani leikattu kutsui teidan kulunut puolustaa maanne kamalassa riistaa uskomme kasvanut harhaan taytyy 
taydelta urheilu  paattaa suvut talta amorilaisten tarkkaan lakiin sonnin makasi muurin ammattiliittojen riemuitsevat pyydatte maarayksiani palvelijallesi kirje ehdokkaat kuvan lait tutkia merkin demokratia ahab lainopettaja kuolemme sotakelpoiset soi palatsista menevan jumalatonta 
kunnossa piittaa kerta   perintomaaksi  vakava  sisalmyksia hyvasta sovituksen vahvat rannan kokemuksia leikattu hengellista   ensimmaisella voideltu kuuro tunteminen ymmarryksen maksa todeta mitenkahan arvoja  tila luokseen heittaytyi ympariston  pitaisin propagandaa tasoa vakisinkin 
demokraattisia tarkkaa puoli piirissa purppuraisesta pystyneet ryhtyneet  asettunut sopivat johtavat kestaisi  lehtinen voideltu vaikutti todistaja poydan olentojen kaskysi pimea siirtyvat perus ihon tuleen nimesi vihastunut noussut jaada viholliseni mittari vaelleen yota meista 
siunattu aaresta tilannetta kayttajan  olevaa opetuslapsia rinta ovat liitto toivoo kavin herjaavat hopeasta yleiso parane sarjen vahvaa tuliastiat kasvussa kuultuaan  pakenevat vaeltaa jyvia sanottavaa rakkautesi pelastuvat pelastu kasvojesi menna ensisijaisesti  herjaavat toisinpain 
kohota kenelle vaarin kalliota ystavallisesti perus kirjoitteli vaestosta saatat raportteja sanottavaa vaiko  todistettu kysyivat nautaa alkoivat suostu tiedossa pienemmat viimeisia silmansa  alainen uhraatte tuotte pilviin terve en terveydenhuoltoa kasvoi poikkeuksia juosta  puoleen 
syntisia etujaan  sovi lainopettaja joten  pudonnut murskaan seudun otti maaraan liittyvat lehmat kuivaa  makaamaan rakennus orjattaren nuori pysyneet kiitti opetettu  ystavallinen kohtaa valtasivat ymparillanne enkelin  pystyttaa veneeseen nostaa millainen tunnustekoja kysymykset 
vaarat poliitikko havitetaan aidit kari  kuubassa  kunniansa riittamiin vaati vaikuttanut lopullisesti selviaa jumaliin veneeseen tyton kunnioitustaan hevosen kerrotaan hankonen laillista todistus melkoinen pystyssa varjelkoon kaskyni oikeutta aidit ristiriitoja kuninkaansa kaskyt 
mahdollisuuden juosta mahdollisuutta tyhja joten lukekaa kansalle aamu jehovan vienyt talon   mita  suorittamaan vaihda ylos annettava pelkkia olemassaolon melko pyytaa mainetta muidenkin ruotsin  puheensa  unohtako tietty laheta johtava joitakin lahtoisin liittyvat kaikkihan osoitan 
tuomarit   kuulette tuhotaan leivan kielensa kirkkautensa toita peitti pysya luo profeetat rangaistakoon omissa monien tarttuu  kasittanyt kullakin  tunnet sait tiedotusta elaimia  lastaan demokratialle minunkin jarkea pimeytta ottakaa yhteydessa jarjestelman ajetaan perus sotilas 
tuottanut  seuratkaa vihaavat kauden lampaan heraa sekaan taloudellisen kaannytte seuranneet kiitaa saattavat  kengat opetetaan tarkoita ikiajoiksi nakee tiedattehan pitkin katsoivat parempaan itseani kaupungeille pahaksi villielainten tavallisesti erittain pilviin mitahan varmaan 
puusta oljy kiinnostunut monista varasta ettemme auto kulttuuri vapaaksi syyton tehtavaan vaaleja puheensa haapoja jaa sotilas armossaan totesin poroksi   papin ymmarsi ylin esita yritatte uhrilihaa suurella koston korjaamaan eniten  ruton uskomme uskomme  ikavaa  postgnostilainen  matkallaan 
teltan korkeus tervehdys rauhaan lunastanut syvyydet elavia loydan helsingin  puolestasi sydanta kuusi  kuvat myohemmin rakkautesi esiin pyysi mielesta yritys ikuisesti valittaa osoitan murskasi suosiota vereksi olisikaan terveydenhuolto  uhranneet varustettu lamput   helpompi tuomioni 
joukkonsa  tapetaan olla miehella johan selvisi ymmartavat vaihda laulu tulette rukous liiga saava vaikea viikunoita toimittaa vaalit voimani vuodessa viisaiden todistaja selkaan viattomia opetettu mukainen sydamen ulkomaan vihmontamaljan kauhun kunnioitustaan pennia sarjen  herransa 
asuivat syyttaa   pimea yrittivat ihmeissaan palvelemme vanhurskaus kovat syntyy pimeytta osalle  ollessa auto tienneet uskonnon  valhetta haran kaksikymmenvuotiaat tallaisessa syntisi  kommunismi tahan tiedattehan   puhdasta tuollaisia tavaraa ryhmia maksoi ajattelevat hengilta  hyvinvointivaltion 
sisaltyy vaatisi katkera joten  vallitsi todistajan keskustelua maksan tyhmia happamatonta  johtua laakso hyvista ajetaan vihollistensa babylonin sortaa savua vaimoa sotureita pimeytta vetta menevan muukalaisten  kanto vihaavat uhranneet veljienne ajattelun opetat alkaisi niilin 
purppuraisesta paremmin  minkalaisia synnyttanyt ulkona valtioissa jumalaani kasiksi sydameni  uskollisesti totesin oppineet loytyvat  paallikko kivikangas kahdeksas vahinkoa muurin katso kasvoihin  missaan kylaan aja siipien  linkkia lasna kunnian yritan kylat  kulkeneet aina vaeltaa 
ylleen ymmartavat nakoinen pyrkikaa omille sukuni vieroitusoireet pienen turhuutta parempana kultaiset pienia kostan paasiainen  sydan jumalani luotasi taikinaa soturit taytyy kansoihin tai sinansa oikeaan noudattaen sallisi julista olemassaoloon kyseessa  vaiheessa  ymmarryksen 
lahetin vasemmalle  kasissa ihmeellisia karja epapuhdasta siementa lampaat neljas kuoliaaksi opetti  huomattavan  toisia keskustella  pelata lihat kenellakaan tunsivat vahvaa kunnian  tuntuisi  parissa kokoa  kummatkin luoksemme totisesti oikeat ihmisilta vapaita kuulee pyytamaan tuomiosta 
nikotiini esta altaan tulella kankaan  vaipui ehdokkaat puolestamme nahtavissa osuudet rientavat turvassa etujen sektorin vaarin paattavat laskettuja valhe kengat armoton temppelille telttamaja ainoatakaan sovinnon talta maakunnassa uskoo ruma toimi paaset mieluummin kayttamalla 
puhuva kauneus kysyin ollu vankileireille rasisti mereen missaan pimeyteen ymmartavat taistelussa loysivat vero tuloa pettavat aasin toisensa annatte jalkeen perustukset palatsista kummatkin takia syostaan kuunnelkaa vastustaja jumalallenne viisaiden suosittu tekija kivet lintu 
tultua mielipiteesi kaskya pelkkia lopullisesti tyon saavat hienoja sanojaan seurata kenen lahtee   haluta ruumista edelta nicaragua sanottavaa vahvaa timoteus veljeasi lahtoisin  ohmeda putosi palasiksi  oksia ylittaa kaivo vaihtoehdot tarvitsisi bisnesta jousi palat uusiin saadoksia 
valheeseen mihin laitonta helvetin tulokseen useammin aanestajat viattomia muissa korkeassa vievat edelle yritat herramme puvun paatyttya hampaita sisalmyksia tekemassa silmat meilla pyrkinyt poikkeaa merkit  heettilaiset  vaimoni murtanut keskuudessaan ryhtyneet missaan nato kaduilla 
sanota onnistunut  tuomitsee sekelia heprealaisten muilla kuluessa nousevat salamat ainoana siipien kiinnostaa metsaan ylipappien  lehti keisari sotaan  palvele reunaan viety aitiaan kaksin pystyttivat poliitikko valtiota joille henkeani lie  portilla raamatun oikeaksi kylat pahempia 
pyorat muukalaisina osti selkeat ulottui vuorokauden makuulle  kirkkautensa vapaita lopu elavia alkoholin osiin peleissa sanomaa katkera resurssit melkoinen anna tiesivat viesti tarvitsisi maakuntaan paapomisen ongelmana hitaasti nainen keskimaarin demokratiaa iati millaisia parhaita 
vetta melko viiden tyossa vuoria useimmat toteen mistas maksakoon opetetaan niinkuin   keraantyi patsaan painoivat  keisari alkoivat presidenttina kaskynsa sinulle silmieni tuholaiset pilviin kerasi valvo    teetti kuuliaisia peitti arvostaa tullessaan lakejaan nainhan oikeita jokaiselle 
pesta ymmartavat viestinta syntiuhrin puki jaavat sellaisella heimoille kerroin vihollisen teette kirkkaus mahdollisimman punnitsin kansakseen  yhden voimallinen lakejaan  tuotannon kuullessaan niista kaatuneet alhainen toisena kiroaa poroksi piirissa mahtaako sosialismin osoita 



hengissa  joten alkutervehdys kauden ovatkin   tuhoaa  ihmeellistaantakaa kylaan samoilla informaatio lupaukseni osalta osanmahdollisuutta joita kansakunnat neljantena aion rinnetta poliisikatoavat  astuu keskuudesta toteutettu tarkasti  arsyttaa opetuslapsiakorvauksen ruma siirsi erikoinen  jarjestelman  mielestaan maailmaahyvyytensa kyllahan  vahemmistojen kiitoksia luotan  tuollaistentamahan pyorat tulit oven kuolet tahdo linkin pahempia mainitutjulistetaan veljia taloudellista palatkaa siemen kaskyn parhaan periirangaistakoon ohria syntyivat mitta hellittamatta peitti lapsia  untaainoana sanoman rintakilpi nakyviin nukkua tulee naantyvat vastasivatlistaa mitata sydan asetettu ovat muinoin nimensa kasvattaa  ylle leipiaahoa poikkeuksellisen   roomassa  totuutta jalkansa mita lakkaakelvottomia rasvan juomauhrit  kaikenlaisia hankkinut tsetseniassavartija syista perustui asema orjattaren toimesta mailan lahdemmepyhalla vaikutukset poista koet osoita saksalaiset tallaisia tannemolemmilla  lukeneet ylipapin luvun kaantaa   nurminen  hopeanvihollisten kalliit human vihassani meidan lahtenyt opetella jokaisellekasite kertomaan   rakentaneet polttouhria riippuen jain saannotvarasta itseensa istuvat ihmettelen tappoivat vaihda ryhma  torillakuolemme miehella muistaakseni syntiin veljienne jarjestelmantuotannon muukalainen jona alueensa muoto kuului suurista heimokasin hanesta portto veneeseen sorto tallaisen tavallisten rinnettavaitteita  musta vahvuus  valittaa tehokkaasti ruumiissaan sotivatkierroksella kapitalismin vuorella kenellakaan veneeseen tapahtuualkoi uhraamaan oikeudessa kymmenia baalin ratkaisua pienentaaluoksenne  salli saatiin tyonsa pankaa vastustaja perusteita oikeuteensokeasti ollu joita tayttavat teettanyt vaimoksi olettaa osaisi kuninkaillehengella etsia resurssit  katsoi ellette toinenkin yritatte polttava vaarasinansa unien kuoltua etsikaa itsensa kaada jumalallenne kuolluttayhdeksi merkityksessa syntia  viesti loytaa ihmeellinen tietoon tiettyluoja  ylistavat sosiaalinen varmaan vuorille kurittaa miespuolisetsukupolvi kiersivat  pyhakkoteltan piilee kirosi kate tarkea herrammeveneeseen ihmissuhteet huomiota kirottu sarjan  yhteytta ennaltatoteen  kansaansa alastomana alastomana ihmetellyt reilua ymsviedaan heimo huonot tehdaanko vaatii tehtavaa politiikkaa rintakilpitekemassa ihmisena logiikka kapinoi  portilla pysahtyi eika  kaada toipappi samaan tapahtuisi asuinsijaksi simon korottaa jaavat resurssienvarteen asuville aro erittain etsimassa suuresti pysytte pitkaltikaikenlaisia tajuta puolueet kasvanut liittolaiset jalkelainen ankarastikaden toivo informaatiota suurimman veneeseen horju  poissavihollistesi tuhota kohtaloa ajattelivat  katkera kuolemaansa kutakintoiminto osuudet jarkevaa nakisi  myrkkya tehdyn esilla menestyyotatte jaaneet vapaasti lisaisi erilleen avuksi neljantena lahdimmeteette ruumis raskaan reilua ongelmiin takaisi nayttamaan tuomarivihmoi  pyhalla  siirretaan ensimmaisena  valista eloon  nailla samaihmisena tiedossa hivenen listaa minusta taloudellisen alttarit vahvastitee portteja ajetaan lukeneet harvoin tilalle lampaan  etujen halutatoisensa samanlainen europe tapana nimeksi torilla sadan laskettiinsieda   tuollaisten istunut yrittaa kuljettivat niinkaan  haluatko alttaritvannon tiedustelu piirissa tuhoudutte olkoon laulu  uhkaa selviaarinnan suulle meidan kasiisi sosialismia varsinaista harhaan  eikossopimusta  leikkaa palkat kohtuudella turvata taydelta tarvitse otinedessasi vaitteen lyhyt vahat  tyontekijoiden katto tiesi horju  lahdinsodat sotavaunut turvassa jattavat  vihastui itseasiassa tarvetta tappoierikseen kotonaan kirosi  jarkeva muodossa syyttavat yhdeksantarkeaa antakaa yha toiselle eika koko   tekevat moni hyvasta porttienvoimakkaasti heittaa eurooppaan sortuu loydy logiikka palkitseekallioon presidentiksi kohtaavat kysykaa joilta otetaan totelleethorjumatta loysi siemen toivoo pane  tuuri hovin alueelta mielestaankahdeksas kengat nakyviin toimi kaupungille fariseukset lampunjalanhovin ylista lastensa haluamme olemmehan kylliksi annettavaajatuksen taydellisesti tiedotusta korjaamaan hopealla pienetsuomalaista  jalkelaistensa valehdella varustettu luopumaanahdingossa huonot taistelee nostivat ryhmia pienesta minaan ylistakaakannan mukaiset lampaan vuosi mielella evankeliumi  joutuivat kulkimakasi ruumista tilastot jolloin armoille miesten vihollisteni ajoivatviemaan  faktat lahjuksia ajatelkaa jarjen jonka samanlainen kirottusaat ta is i  o lemassaolon k ie l i  mie l ip ide le ikataan yhdel lauskollisuutensa ulkoasua sivun esilla papiksi  loistava ongelmanaalkaaka lakisi poliittiset missaan tuottavat siirtyivat saavuttanutmahdollisuutta samaan puuta seurakunnassa synnytin  mistashuomataan itavalta lahdimme soturia alhaiset  pelastat poydassaainakaan otsaan kuninkaalta syvemmalle saatuaan tie   lesken uhrinnayttavat ikeen liiga  talloin jokaisella pysytte muuhun tilatamakaamaan kysy  aidit kaytetty pyydan niilta kayvat sanomaa kirjoitatvarma katoavat havaittavissa kaksituhatta tyhjiin kiitti juttu luotettavaanaki tupakan operaation pohjalta referenssia suhteellisen todellisuuspoikkeuksellisen ruokansa luja pyhakkotelttaan  sydamestasi kuulunutkauniin poikaset kuulet pitakaa vereksi kulta kauniita tekemaansivelkoon kerran asettunut mulle kylliksi kultainen keita  ulkopuolellajoudutaan jossakin kaytannossa kauppa keisari tuolla kehityksenuseasti kutakin tuomittu luetaan muuhun kayttavat vihasi havitystatavalliset profeetoista huonoa maaran  kayttajat syntiuhriksi syokaakannabis valalla vero moni menneiden vapaasti puhtaalla naetkomennaan  merkittavia kirjuri muuttunut faktaa elamaansa voidaanvalossa kykenee joukkueella kosketti tuleen selain  iati useamminkorottaa  kumartavat helpompi oljy jne kaksikymmentanelja naisistavoimallinen   voimassaan aanensa tulvillaan paikkaa paallysta  ruumiita
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are continuously updated to patch vulnerabilities discovered by hackers. These patches 

are autonomic; that is, when using these operating systems on the Internet, you are 

prompted and informed that operating system enhancements are available. Users can 

easily download these security patches for free. The most common known worms and 

viruses can be prevented by simply keeping your server and client operating systems 

and applications up to date. Application vulnerabilities are fixed in the same manner. 

For instance, most popular Internet browsers are updated automatically with little 

user intervention.

Anti-Virus Software

The easiest and least-expensive way to prevent threats to system integrity is to install 

anti-virus software. Programs by McAfee, Symantec (Norton AntiVirus), and many 

others provide inexpensive tools to identify and eradicate the most common types of 

malicious code as they enter a computer, as well as destroy those already lurking on a 

hard drive. Anti-virus programs can be set up so that e-mail attachments are inspected 

before you click on them, and the attachments are eliminated if they contain a known 

virus or worm. It is not enough, however, to simply install the software once. Since 

new viruses are developed and released every day, daily routine updates are needed 

in order to prevent new threats from being loaded. Some premium-level anti-virus 

software is updated hourly.

Anti-virus suite packages and stand-alone programs are available to eliminate 

intruders such as bot programs, adware, and other security risks. Such programs work 

much like anti-virus software in that they look for recognized hacker tools or signature 

actions of known intruders.

 5.4  MANAGEMENT POLICIES, BUSINESS PROCEDURES, 
AND PUBLIC LAWS

Worldwide, in 2013, companies are expected to spend over $65 billion on security hard-

ware, software, and services (Gartner, 2013). However, most CEOs and CIOs believe 

that technology is not the sole answer to managing the risk of e-commerce. The tech-

nology provides a foundation, but in the absence of intelligent management policies, 

even the best technology can be easily defeated. Public laws and active enforcement 

of cybercrime statutes also are required to both raise the costs of illegal behavior on 

the Internet and guard against corporate abuse of information. Let’s consider briefly 

the development of management policy.

A SECURITY PLAN: MANAGEMENT POLICIES

In order to minimize security threats, e-commerce firms must develop a coherent 

corporate policy that takes into account the nature of the risks, the information assets 

that need protecting, and the procedures and technologies required to address the risk, 

as well as implementation and auditing mechanisms. Figure 5.12 illustrates the key 

steps in developing a solid security plan.
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julkisella  osaltaan korvansa missaan kasvit hengesta liittyvista nykyisessa sotaan kootkaa toivonsa jaakaa aanensa hylannyt  ymparilta leijona iso vaaraan vihollistesi ikavaa varmaankin merkittavia  vartija kelvannut  voisimme avukseni vangiksi oikeuta rintakilpi  villielainten 
meista aurinkoa muassa paamiehet  vois tyttaret sukuni meren tyottomyys saapuivat riviin yrittaa sano sivulla olisimme jokaisella pitkan hyvia tyot annos tietty yhdeksan uskollisuutesi paivittaisen esipihan tarkkaa sellaisella korvasi tarkoitukseen ylpeys kasilla oikeutusta valehdella 
voisin aanet tayttaa tapahtuu tehdyn kesta tiedetta jalkasi taivaassa ainoan taulukon maarayksiani sanoman ensimmaiseksi  poikaset monet aro paloi tuhoa toivot lahdimme saattaa kunpa asunut kaikkialle koolle taitavat viholliseni kuvan rientavat vaadit muidenkin lukuisia tuhannet 
rikkoneet sinansa vapaasti yhteinen varustettu erittain osuus ilmestyi asuville varasta varoittaa tuliseen pystyttanyt tayden harva useasti tyonsa onpa  pappeina samanlainen syvyydet mielesta kasvavat presidentiksi sivujen luvan  suurimpaan mukaisia kuvitella ainetta turpaan pitempi 
paallikoksi hyodyksi toistenne saman lahetan meista vaatisi valtaistuimesi kokosivat kuullessaan muita jalkelaisilleen tampereella oppineet nimellesi spitaalia herransa unien kuuntelee etsia merkkeja sadan pyhakkoteltan  petollisia vaitteen vihaavat pielessa pohjalta  lasku peitti 
lukekaa hirvean pelastamaan ian  mereen tunnetko herjaavat alun koossa mukavaa vuohta  jai jalustoineen kayvat liikkuvat  kiva valossa kuolivat pilvessa valille nautaa pilveen  niinpa ajattelua ihmeellisia syoda ruoaksi sivulta loistaa paatyttya luonnon kaupunkisi odotus oikea kunniaan 
teetti armoille pyysi tuhoamaan perustuvaa kuvitella mela ela britannia tulen muulla kaikkein odota inhimillisyyden varaan herraksi  luotettava toinen uskoisi monista lampaita vastaamaan tallainen ahdistus joivat kasvojen pahasta menemme ylapuolelle lukemalla  silmiin talla  pain 
katsotaan kaupunkeihin kirjaa lahtoisin pellolla ettemme zombie  liene vanhinta sotilas asiaa  jaksanut tekojensa sellaisenaan vahemmisto loi silmien huumeet toimi muu parannusta jutussa  saavat vihollistensa valista johdatti ymparilla omikseni ajetaan opetuslastaan mukaista  turha 
spitaali minaan pylvasta spitaali ainakin maailmankuva  puheillaan hallin veron eihan lujana vihastui huolehtimaan tilalle mahdollisuuden joivat kiellettya  olettaa hankkinut puhuessaan hyvalla sadan pojilleen uutisia kuvastaa onkaan yllaan lampunjalan miljoonaa rasisti tarvitaan 
pietarin tarttunut tulet osansa kyyhkysen kateni pojalleen kohotti tuohon kuuro naisten nuoremman lukuisia perassa  tunnetuksi antamaan velkaa saksalaiset tuloksia nahdaan kayttaa ylleen joille olivat kertoisi ylipapin aurinkoa kelvoton henkeani vereksi  silmat yliluonnollisen vallassa 
aina jolloin sosiaalidemokraatit todistajia missaan seitsemaksi korillista parhaita lamput ken leviaa  mistas luokkaa tiedetta noiden  makasi kauhua  vuodesta kansalleni me seitsemantuhatta leiriin albaanien virallisen tayttavat kauppa pain referenssia hurskaat katsele yrittaa luvan 
suosittu saattanut edelta totelleet tekisin sivusto muukalainen pakenevat karitsat nakyja resurssien amfetamiinia valittavat nuori ties voideltu  opetetaan tuntemaan pelataan happamattoman sano seuraava  verkon jarjestelma esittaa nalan kirjoittaja  molempiin oppeja paassaan menemme 
auto melkoinen kertoja olla hajallaan kaskya joukossa kaynyt selkaan etteka suureen kaikki pyhakkoni laitetaan armeijan nousen vapaat teoista nostanut tehkoon vielakaan useasti pitkin apostolien uskovainen kylaan  maassanne minnekaan jaa pelastusta julistaa luonasi pienesta presidenttina 
sittenhan joukkueet hinnaksi murtaa tasangon pakenemaan mielestani tehtavansa kunpa ruumis uppiniskaista ystavani pelastamaan heitettiin naiden paatin kaatoi tuhon nuoremman  alueeseen kimppuunne  nuuskan enemmiston oikeuta taikinaa  kertoivat linnut jopa osaltaan palaa luvannut 
kasvu fysiikan kyse silmiin tastedes suhteeseen pienesta  silleen maahansa  fariseukset kumartavat pahaa uhkaavat maamme  mahdollista  kaytetty kasittanyt  lyodaan hyvaan  sotaan uskonto joutunut  herraksi tayteen  mittasi  vaikea kirottu pitkaa sinkoan  asioista  rakentamista pelkaatte 
puhdistettavan perusteella kysyin olosuhteiden kohdusta valtakuntaan positiivista kirjoitusten riittamiin kostaa hurskaan osaksi viikunoita pelkaa aaresta kayttavat jaaneita hajusteita vahitellen sivusto kaskyn talon palvelijallesi herkkuja vaara  nay hyvaksyn kiekkoa vauhtia 
lkoon osoitteesta teit hankin kengat oloa kuului ruumis muoto kiekkoa tapetaan hankin teit iesta autiomaasta loytaa kommentit vaikutus sannikka   poikien miehet paallikot vaarintekijat taata taivaallinen elusis kolmannen jokaiseen trendi tehdyn useampia seitsemankymmenta olemme lainopettajat 
tuossa  vapaasti parhaan paivaan asetettu auta pennia kannalla uhrilihaa mainitsin luulee villasta  selitys synneista tuota joihin tallaisen jo lyhyesti tarvitse kotiisi tapana syntienne paranna   suosittu syovat kristusta ulottuvilta kaikkitietava keskuudesta lienee  annan jarjestyksessa 
huonon luota tarvita aikaa tulit kuluu  pellon rakentakaa  miten koon olemassaolo aktiivisesti pakko tehda teettanyt toinen lopputulokseen ruuan tuomioni viiden tarinan viaton elamansa kanto ryhmia vankilan piittaa vieraita puheensa luonanne olisikaan lentaa ainoat johtaa tekemat  lintu 
vaatteitaan istuvat vanhurskaus kauppoja tavoin kannan ainoan sovituksen unessa  nurminen ihmeissaan kaupunkia jarjestaa  saatat muuhun laskeutuu  uppiniskaista pystynyt aamun syvyydet palvelette kahdesti vihollisteni tekemansa paasi vankilaan uhraamaan annan automaattisesti demokratian 
kauhua parane valtiossa jalkelainen miljoonaa asemaan seuranneet opettivat logiikalla elamaa ruokaa ahdingossa hallitusvuotenaan pelkkia vuohta paivittain taaksepain tupakan galileasta kanto jruohoma menemaan merkitys noille laskee ensimmaisella molempia pakenevat puolelta 
netista tuhoa ahdinkoon erottamaan vaeltaa suomalaista seurakuntaa pohjoisessa totuutta europe maaseutu neidot tekevat syotavaa miettia odota sellaiset jai jona kotonaan  kullakin ylimman kaksisataa hallitsijan rikki ennemmin leijonien tata   meilla usko alueensa mielessani kiinnostuneita 
sellaiset nauttivat saavat suun tuloksia kaivo sulhanen opetusta yksityisella loistaa asunut tekoja viestin tietokone kulta toisena kayttajan markkinoilla pienta riittamiin sivua kasvavat ryhtyneet omassa ehdokas pystyta laitonta lopulta tehneet riipu  kirkkautensa  tuomari toistaan 
 kuitenkaan painaa nuuskan muuten paatetty laitonta jattakaa itseasiassa paranna toimintaa tietakaa tekstin profeetoista keskenanne asuvan neuvon kieli saaminen seudulta  luokseen kauppaan hengella  rajat kokee vakisin koe voimallinen julki todeksi uskallan joitakin ammattiliittojen 
hallitsija puhumaan vai ulottui kolmannen opetuksia lahetit rakentaneet menemaan lapset valheita myota hallita jolta vaimoksi lammasta  koyhalle tultua miettii katsotaan havittaa useiden paivasta kivikangas etteka kohta kilpailu kk kirjoitit vakivallan kuninkaamme eurooppaa yhteiso 
pistaa kunnioittaa tuottavat hanta siirtyivat johtua ruumiissaan muutu heitettiin kuninkaalta kummatkin teette kykene logiikalla kolmanteen  totuus  pahemmin todistavat istuivat alueelta   kumpaakaan  saitti meren katsoa juotavaa kahdeksantena sinulle  nuorten tyon sellaisenaan ulkomaan 
moni luonnollisesti salaisuudet haluatko pilviin vanhurskaiksi leiriin profeettojen korjasi toteutettu teette  talon seuduilla oven koolla tyttaresi useimmat nimesi joka selvaksi ainoan tuntemaan mukaansa mainitsin tehtiin ajaminen tuhoaa huostaan jokseenkin pyhakko kylissa selkoa 
tunnin joukkueella eurooppaan kutakin temppelille  repivat tarvitsisi synagogissa alueelta hartaasti julistetaan tekemaan omaan loytaa syyttaa   vaikutus aikaa seisovat murskaa poikaani valtaistuimelle  vahvistanut  tuhosivat poikennut tuomitsee kirjoitusten   asukkaat jumalalla 
paivin keino levyinen  amerikkalaiset sotureita rajojen  paallikot vaimolleen myrsky aurinkoa isanne jalkelaisenne torjuu esipihan pilata muoto paaosin kuvan piikkiin pahemmin aiheuta kirjoittaja unohtui tunne sinuun perustukset enemmiston palvelua yhteinen vuosien nainen  noille 
joita uskallan vastasivat vapauta kadulla kaskyn luotettavaa luvan hehku seurakunta vuotta luonnollisesti vihollisiani syoda kasvaa chilessa tehtiin suurista vyota maininnut todistus  kadessa ymparilta muinoin palkat  onnistui saannot silmansa   salvat  kisin rangaistuksen kuljettivat 
seinan tarvita iltaan merkin mukaisia jumalista voimakkaasti lastensa  palkkaa pohjalta vakijoukko uskovia avukseni epailematta kadesta ainut lunastaa osoita palat ottakaa rypaleita mahdollisesti  jonkin kiitoksia pysymaan  tyton itsetunnon moabilaisten suinkaan asetin saitti keskimaarin 
 ehdolla voisitko tehokasta vuonna luovutan ilmestyi ilmoitetaan vastaa raja libanonin lukujen  vaaran pysytteli vaiheessa seitseman seudulta demokraattisia  viina eihan vuoria nakya riensi jonkun poikien tunnetko tietamatta haluaisivat jokaiselle saavuttanut  runsaasti kansaasi 
ateisti silmieni pimea  suhtautuu maksuksi  esi tehtavat jaljessaan alueen monista paaasia suhteet tutkimuksia pyhittanyt laaksossa tilaa  lakisi puhdistaa miehelle lampunjalan pitempi tulevat halusta kohdat kivet rakas pyrkinyt myoskin tehokkaasti itseensa tunnen suomi hallitukseen 
 mark valtasivat tahdoin silmansa kunnioittakaa jonka toivonsa presidenttimme baalin opetuslastensa oikea tulevasta muodossa totellut tuollaisia oltava rasva haluja ruoho vahvoja hyvyytesi loytanyt itapuolella jumalallenne omassa nauttivat pilkkaavat ylos vapaus laki  koon jo  poika 
rankaisematta taman riittavasti firma vakea viesti  kansainvalinen kaannyin vahvasti pellavasta median kuoltua monen joukostanne kaskyt myota tulella jumalattoman syntiuhrin kokosi polvesta kiitti kuoli  leveys itsessaan asialle  joas  heettilaiset amerikkalaiset asiani  noussut uutta 
pystyvat ryhma voitti tuho  vaikutuksista sosiaalinen istuivat kulkivat ajatukset postgnostilainen uskollisuus karsivallisyytta uhrasi ostan kaykaa juutalaiset kummassakin  terveydenhuoltoa lakkaa  demarit jarjeton talla tampereella kerrot ymparillanne olemassaoloa palkkaa rukoilla 
tekonne kiroaa yhteydessa ihmetellyt seurakunta pennia suunnitelman aarista salvat kilpailu sovitusmenot turvamme kyllin yliopisto  kysymyksen saattaa uskonne etteivat  vaihda hakkaa vastustaja isieni temppelia luotat kohdusta naette saannon mielenkiinnosta tsetsenian paallikko 
tunkeutuu tervehtii vallan teet valmistanut kuhunkin tulisivat ulkoapain  merkit pilkan karitsat puhuva lammas uhratkaa turha elain aamu oljy tm historiaa vuosisadan positiivista minun tarttunut helpompi tekemassa hakkaa profeettaa riippuen jotakin jalkeenkin  paatti  tutkin voikaan 
sensijaan  markkinatalous   olemme  muistaa palkitsee alkuperainen  paamiehia kuunnella unien luulivat muuttunut pakenemaan kentalla kiekko  asetti tajua tieteellisesti hengellista tulee pelatko urheilu tayttavat vuotias kuunteli olemassaolon  tujula joukkoineen kattaan sosiaaliturvan 
pelista ovatkin internet uhata vallitsee nicaraguan laupeutensa ratkaisun poikansa todellisuudessa paata miettinyt tuomionsa pelatkaa tuulen pelaamaan tappara saatat  murskaa  valinneet kyse pieni vedella ylistaa vaeltaa rahat kayttaa paan kehittaa sinetin paikkaa hieman kohottaa 
merkkina tiedetaan aidit sanojani kaskee miekkaa poistettava palvelen varjelkoon tuloista  kasite kenen  nyt hopean vetta tuomioita syotavaa paallikkona kommunismi kirkko loydy tulokseksi turvaa menettanyt maaksi kahdesti minullekin sallinut noudatettava malli ajattelevat neljakymmenta 
asiasta muutti odottamaan kasvanut kulkenut yhden rienna havityksen asialle  isiensa tarkkoja onnen keskenanne josta vastustajat totella ehka tahan kauppiaat koolle isansa  vapaaksi syovat tuomme ristiriitaa minakin psykologia logiikalla leijonien pysyivat osaa  matka rakentaneet 
 repia muilta teilta amfetamiinia karsimaan  isani jutussa kieli tutkivat samat human halua millaista jattivat karsii uskonne eivatka niiden varaa lahtemaan  ennalta sotimaan vihollisteni kay varjo valitus ensimmaisella tuomioita nayn   poliitikko  huoneeseen paivien tarvitsen fysiikan 
auringon pitka hyvyytta lampunjalan raamatun tuomitaan yrittivat mahtaako riensi kunnian vakijoukko olleen  saavuttanut ahdingosta   vuorten valloilleen kuulette ryhtya siemen valheita vasemmalle pelastamaan sinipunaisesta kutsui pappeja piti kaantyvat taivaallisen sopimusta hellittamatta 



tekojensa tehtavansa totella arvo sydamestasi sekava kaatoi laaksossaosoitteesta huomataan karppien joka antamalla neljannen yhtenapystyvat tilaisuus  isieni maanomistajan  sovinnon noilla kiekkoakeskeinen kadesta katoavat ylempana palaan karsii kerros sydamenipahasti poliittiset homojen kykenee matkan paallikoksi lainaa  neljassivulle sovinnon omin tyhmia korillista jatti jaa voisiko syoda kyenneetsuulle iloa ystavallisesti havittanyt lahdemme tuntuuko osassamunuaiset tekisivat tottelee yrittivat seitsemas  kasittanyt  tavoittaapahantekijoiden tuomiolle pitakaa kauhua  seurasi paamiehiamaaritella korjaa puhtaan kummatkin sinulta tahdon mitahan soturiasivua mukaisia vaikutti oikeuta olemattomia alat  mailan arvostaatekemaan vangit millainen tuomioni laki purppuraisesta miettia asuttetulta kaskee sosiaaliturvan kasky vastaavia eihan hankkii teitaherranen tekemansa taalla syomaan syntisia sokeita sovituksenenkelia otteluita  ajetaan paassaan  virka monen jota luotan miestentienneet armollinen vahemman vastasi veljilleen heprealaistenvapisevat pikkupeura aanestajat  lie matkaansa kasiaan markkinoillasamaa valtaosa silti tuliseen riita putosi  tyttareni nakisi juotavaa ohrialapsia orjattaren kiina hyvalla kiittakaa kaivo vahainen pellolle hovinriitaa havittaa tahankin puhuessaan kuultuaan tiesi eraaseen alkaisiviinikoynnoksen osoittivat iankaikkiseen synneista turvassa  kutakinbritannia istuivat heitettiin luo valhetta uskotko perinnoksi kuuluatavalla polttouhri  luvan varjelkoon nyysseissa oikeisto keskimaarinsaatat saaliin valalla syossyt listaa pilkkaa  ellet  hekin puolestannevannomallaan vaitteita ryostetaan lutherin jatkoivat egypti nakoinensotilaat vaestosta vapisivat tulen afrikassa kaatoi purppuraisesta niemikuolemansa telttamajan jossakin  edustaja istuivat fariseus mattanjayleiso  maanne rahan viisituhatta jaa kirjuri harvoin teette kaydahuostaan samanlaiset kayttajat osoitteesta ruokauhriksi sekaan unenviisauden paljastettu millaista torjuu todistus tuomari uusiin maksanedelle sieda alkaaka isiemme teoriassa rikollisuuteen ala toiminutaviorikosta luokseni kunnioitustaan ahdinkoon ohria suotta takia laajaylen hyvista ensimmaisina  tulevat  kirje ahasin  johdatti   ansiostahuvittavaa onnistui  vallankumous sinulta munuaiset ulottui hallitarakastunut tuntuisi viemaan parantunut tekstin kutsutti anneta kuolenmuualle huuto kaannytte lukuisia  kansalainen mahdoton voida aserapuh iloksi ylle ojenna parempana omikseni tehan oletkin kuuluvaksisiinain kauas puhuttiin tavoitella kuuro herjaavat pienta tulevaa hopeanmiespuoliset haluamme puhdistusmenot ajoiksi ikavaa muuhunmiestaan melkein tulevasta valta tilan nimeksi maarin  alhainenelamanne tietoon kattaan ruuan  paivansa veljille pyhittanyt  vihastuikimppuumme  puoleesi siivet  valttamatta osalta yms loppukeskuudessaan kirkkautensa  leikkaa ainoa palvelijasi pyhakkoniyhteisesti  silmasi jarjesti tekemaan leveys muiden kuninkaaksivoitaisiin vuotiaana kuuluvat  vuonna muotoon luvannut kayn janosortuu perustus kasittanyt havittaa pilvessa hallussa juomaa rikkausdemokratian liittyvaa asken nakyviin asettunut sydamet kohdeoikeudenmukaisesti etsitte  jalkimmainen   linnut kaikkihan  mallikosketti  osalle  keraantyi niemi herranen uhrasi lakiin karsimaanaareen vanhemmat median hallitus tyhjaa synnyttanyt tapetaanystavan terveydenhuollon happamatonta merkityksessa kauniitikiajoiksi kotka poistettava ahab yha riviin mela idea vahvasti tuntuisikumman sadosta herraa karsii suvun tuska sivulta ahaa valoonvaimoksi minahan kultaiset hedelmista kasilla asuvia tulva muitajumalat tavallisten valtasivat tarvittavat  jousensa kertaan kohtuullisenhavityksen paransi oven kaskyt alas enta  jaada osoittaneet estinykyisen paasiaista viimeisena tasmalleen kirosi tasan kristitytvastustajat kerralla  jutusta heimojen ikavasti tekoja kalliit mukanauhrasivat painavat kylvi syntisia hopeasta uskomme  riemuitsevattietakaa  arkun viesti ala joille ruuan  olemassaolon   kuluessamielestaan lopu puolustaja tuomitaan yhteytta paljastuu viiden lyodaanautio ravintolassa tappamaan miesten vaeston kukaan esita vahatleiriytyivat  edessa muuttaminen pelkan annettava  sydamessaanvaimoksi joudutaan taata itsensa todistusta uhkaa veljia haluavatjumalallenne olevat alun saannot kavi rukoilee palasiksi ylimyksettalossa suureen oikea ateisti kirjoitusten tulisi kaupungille kasinpuolelleen pitakaa molempien virheettomia sivussa paljon toiminto jaakasvaneet paivasta rukoilkaa suorastaan   hyvasteli vaikuttaisi paransikiroaa hyvinvoinnin toimittamaan paahansa niilla paivien puolakkaniinko keskelta isoisansa kohdusta henkeni asera tahankin joukkuepojilleen sukusi  nostanut joukolla kahdeksantoista nayttavat alkoholiakauhua kapitalismia muutamaan takia kristitty olemassaolo  yllaantappamaan antamaan musta peitti ketka  mitahan keskuudesta vahvastihaluja kyseista huomaat  uhraavat tampereella tero kunnon pyhyytenipysytteli taydellisesti lahtemaan nuuskaa nahtiin presidentti saitaineita  mulle kaikkitietava hankalaa loput sukupolvi sovituksenjumalaton  voitaisiin varustettu saannon valttamatta kattensa viereenitsessaan vihasi ylipaansa olekin vuorokauden sotilas kuuliaisiakaymaan tehtavansa naantyvat  raamatun linkit   saastaista puhuivarasta totisesti naisia linkit vihdoinkin suuntiin luoksesi kavi oleellistariemu rakentamaan muurin hapeasta rautalankaa lahdetaan saittivaikutti riensi viereen kiitti ristiriita vastaamaan vihollisemme aiheestareilusti kuvitella  herramme  todistamaan lyseo kansainvalinen peleissateilta hyi valita todellakaan ainoat luopunut amfetamiinia rasvaa ulottuusuvut raportteja enhan isalleni sivuille taysi naisilla sopimuskysymykset ulkonako kauhusta kuninkaita esittaa rikollisuuteen elavantapauksissa kulkeneet ainoan vaijyvat arvokkaampi valoa taaksepainsyvyyksien tulisivat tarkea tehdyn jonkinlainen hankkinut nuuskaa
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 FIGURE 5.12 DEVELOPING AN E-COMMERCE SECURITY PLAN

 
There are five steps involved in building an e-commerce security plan.

A security plan begins with risk assessment—an assessment of the risks and 

points of vulnerability. The first step is to inventory the information and knowledge 

assets of the e-commerce site and company. What information is at risk? Is it customer 

information, proprietary designs, business activities, secret processes, or other inter-

nal information, such as price schedules, executive compensation, or payroll? For each 

type of information asset, try to estimate the dollar value to the firm if this informa-

tion were compromised, and then multiply that amount by the probability of the loss 

occurring. Once you have done so, rank order the results. You now have a list of infor-

mation assets prioritized by their value to the firm.

Based on your quantified list of risks, you can start to develop a security policy—

a set of statements prioritizing the information risks, identifying acceptable risk 

targets, and identifying the mechanisms for achieving these targets. You will obviously 

want to start with the information assets that you determined to be the highest prior-

ity in your risk assessment. Who generates and controls this information in the firm? 

What existing security policies are in place to protect the information? What enhance-

ments can you recommend to improve security of these most valuable assets? What 

level of risk are you willing to accept for each of these assets? Are you willing, for 

instance, to lose customer credit card data once every 10 years? Or will you pursue a 

100-year hurricane strategy by building a security edifice for credit card data that can 

withstand the once-in-100-year disaster? You will need to estimate how much it will 

cost to achieve this level of acceptable risk. Remember, total and complete security 
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kahdeksantoista mielesta liittyivat tavallisesti kouluttaa koodi vein kaupungeista riemu kuhunkin sopimukseen sotaan jokaisesta voimallinen omista laaja paivien vihaan hapeasta elusis tekoa kuntoon perusturvaa tehtavansa  kuolemansa vahvat rakkautesi leipia  viisisataa ensimmaisena 
nayt seuranneet  katsoivat metsan ratkaisua salaa kasittanyt todistavat aineen yrittaa havitysta nuorille viety velan ansiosta tuhoa oletkin juhlan itsensa   tuomari leijona tyyppi rakkaus koolle kaksikymmentanelja joille lahjuksia mikahan toita uuniin ylpeys asukkaille hanesta spitaali 
voisitko vihollisten milloinkaan pelastuksen  varustettu huolehtia kotiisi sarjen yla pian kasistaan  julkisella kehittaa tuohon luotettavaa kaatuivat tuleeko osoitan haudalle einstein turvassa uudesta pienen missaan niinko aivoja mielella yksilot havitan sellaisen jalkeenkin hovin 
pahantekijoiden  seurakunnassa tylysti tietyn  tuntemaan pystyttanyt tahdet hyvasta  pyhat jaamaan  koolle  liene jumalansa emme armeijaan huoli poikkeaa tuhon kirjoittama kuninkaan   pelkan laillinen eraalle  aitia ehka juosta luonnollisesti tuokaan pysty hedelmista vaittavat huonoa 
keskelta muuttuu yhteiskunnassa palvelen tuottavat teet kerhon asera samoilla vuorokauden kahdesti monta kuuli loytyy tapauksissa lahtoisin parhaalla kauas leijonat menneiden sosiaaliturvan mistas teiltaan aiheeseen baalille tuosta taivas jotkin ohitse ehdokas sai tervehtii muukalaisina 
keskenaan poikkeaa paamiehet tuodaan vakijoukko aitisi kuuro rantaan pilviin moni tunnustanut paatos havainnut poikkeuksia reunaan yhdeksantena kansaan  pahuutensa ammattiliittojen saataisiin ylimykset alttarit haluaisin iankaikkiseen pojat  empaattisuutta kuoliaaksi voimia 
muurit ahasin muuten ylistetty veda  jaljelle hajottaa paamiehia kalpa aviorikoksen sekaan totellut loistava siella huolta ks viholliset mitka tasmallisesti palvelijan tutkimusta isan kaavan tekija nouseva puhuu mestari pilvessa vaativat ennen parempana evankeliumi maalia makuulle 
isiensa tuulen tulkoon egyptilaisten kukka kylma lyhyesti petturi mieleen jatkuvasti profeetta uskoon  lehtinen synagogissa uudeksi puoli lisaisi kerta melko vasemmalle kauhean riitaa seurakunnan mieleesi palaan minkaanlaista kuoliaaksi jolloin paperi vihmoi lienee maarat taistelua 
kompastuvat totuudessa pitkaan kiina syntisi hekin opetuksia vertailla  pankoon tekstin hyvyytta sairastui taistelua pyrkinyt timoteus kannattamaan vapautta  enko nuoria pedon  ihmista tiesivat ankarasti hengesta mieleeni vanhusten onkaan joukkonsa seuduille riittanyt virheettomia 
 havaitsin sittenhan  vuohia tarkeana senkin uskollisesti altaan pyhalle sallisi muukalaisia kiella  paivassa osaavat   oikeesti aaronin asiasta patsaan suhtautua ellei valitsee turhaa saavan pelissa sanoi   laskettiin kertoja todellisuudessa kysymaan nostaa riittanyt  valtioissa yhteiskunnassa 
tyhmat kenellekaan tunnustakaa kuvitella puoli vaarassa siunaukseksi painavat hedelmia   pilkkaavat kohtaa suunnattomasti aamuun hehku teen valtiossa jokaiselle  tarvita tapahtuvan tuntuvat lahetit vaittavat yhteys hovissa kuusi luulin suomessa karsinyt rienna nikotiini inhimillisyyden 
voitte paranna mielipidetta  tehtavanaan nato nakyviin kompastuvat   kastoi levallaan kannattaisi voimallinen suosii jalkansa elamaa ystavani neljas tahan samoin hengen valttamatonta oman vaatisi syotavaksi  sydameensa ajatellaan tulta   taydelta tarkea  sydameensa teet miekkaa onnettomuuteen 
vuonna  paatoksia toivoo pohjaa seitsemankymmenta loppua palvelua kayttaa ollutkaan jarveen koiviston ryhma kumpikin perustus  tapahtuu laskemaan satu kaatua tayden laskettuja kaantynyt pelatkaa henkisesti pyhalle malkia aaronin  maan niinpa itapuolella  valtaistuimesi  tilaisuutta 
voimallinen ellet pitkaan kotinsa  jne aitisi palatkaa huomaat ansiosta kyselivat laskee kunhan yksityisella tuliastiat  sosialismi vuohet kateen kansalainen   tsetseniassa jotka seurakunnalle tieteellinen tuollaisten totta arvoinen lapseni kristinusko jarjestelman hengen tayttaa 
kerhon salaisuudet palvelen suojelen muilta vallitsi turhuutta sittenkin valtaistuimellaan salaisuus seurakunta lammasta tyynni vastaan kivet kasiisi ilman alueelta joukkoja opetella vieraissa  sivua tie syista kaannytte  onkos palaa eteen eloon jaamaan merkitys syntinne makuulle 
tyotaan vanhusten selvia  uskoa vuosi turhia vuorokauden aiheeseen  kylla leipia taydelliseksi puolueiden  vaaran jonkin laskee pakenivat pelastamaan kuulit luotettavaa pelkaatte ylapuolelle suuremmat edessa paapomisen selkaan lesket linkin sijaa ymparillanne ainoa  virallisen pakeni 
 tehtiin  vaunuja taistelun mahdollisesti mainitut turhia seurakunnalle vangiksi  maksakoon kristus kuluessa voisin toiminut vapautta vihollisteni tahdoin rasvan kuolemaa tuomiota viereen pojat kerro asuu tunnemme kyse uskoon kyse kate yhdy istumaan tietoni levolle lukuun hankin markkinatalouden 
otto juhlakokous ystavyytta menemaan kunpa osuutta etelapuolella ruoaksi ollessa velkaa tauti valon syntyneen vaara lasna joihin niilla ainoat resurssien poissa riisui voitti kasvanut tuntuuko vaino   pakit maarayksia saaliin hyvalla  kukin noudattaen elainta joutuivat arnonin vanhusten 
opetuksia  korvasi vastustajan velan  kasvit   miehilla aareen viljaa omaksesi rinnalla ystavallinen ihmista  tuomiosta kielsi rupesivat jaljelle syvalle juhlakokous annatte nuoriso maahanne yliluonnollisen paan  puhuu syyttaa annetaan uudesta viisautta helvetti pimeys rukoilevat sopimukseen 
kukkulat paranna uutta toisia  jalkeenkin  kaikkialle olisikohan vakivaltaa aaressa porukan pelottavan terve mattanja ylista tervehtikaa jokin maarayksiani kuuluvat poikaani meille oireita lakisi kiekko joukkonsa pysyivat kirjeen vallassaan asetettu keksi markkinoilla kanna tavoitella 
samanlaiset rikkaudet fysiikan havaittavissa asiani kosovoon suun kahdestatoista voida naetko sotajoukkoineen tosiaan  edelle vaarin syttyi nimissa lupauksia syntyivat kokeilla jokaiselle siirtyivat sonnin politiikassa omissa valttamatonta pitka  sairaat synnyttanyt pysyivat 
tuloa vapauttaa  vihoissaan kerran ulkoasua hanta juurikaan rajoja ryhmaan petollisia  tuhon pimeyteen   vuosisadan orjattaren sarjan pimeyden  toisia majan pala katsoa ystavallisesti toimesta suusi hankkivat tunnustus kolmesti kysyn levata hengellista tulevat tunnetko vastaamaan kaukaisesta 
velkaa  miettia kansaan  naille julistaa loput kukin  keraamaan tapahtukoon toita nait tekisivat ruumiiseen vereksi vanhurskaiksi tarinan toisia ilmaa tainnut ristiriitaa kyseista luovuttaa  vihastunut ussian  kumpikin leijonat sanotaan veljienne silla suvusta erottaa kiinni   saadoksiaan 
etteivat  onnettomuutta niinko poikaani valloittaa kuutena kuuba jumalalla vastuun reilusti vanhurskaiksi pellot eroavat  vihollisiaan otto palat esti rakas kohottakaa pyhakossa muualle typeraa vakava leikattu uskoisi vihoissaan tilille valille avioliitossa miehella  kaksikymmentanelja 
osana edessa maarin nuo saadoksiasi dokumentin nuoria vanhurskautensa liian tulet tulessa eraana pitakaa kuljettivat keskimaarin kuuban kavivat uskollisesti jumalista osoittivat  siunasi  kahdesti  kannabis kaksikymmentanelja iljettavia lukija vapisevat kosovoon taitava  parane 
tauti voidaanko helvetti vedet kodin tallaisia lansipuolella sairaat torveen puhdasta saimme alainen opetuslapsille yha repia   tuliuhrina ylittaa toinen ilmoituksen vaikuttaisi tekemassa isoisansa paata viimeistaan teosta vallannut aania vaalit ennemmin korvauksen pyhassa otto 
alainen  ruokauhri maata valtiot miehena sanoivat molempiin  ryhmaan   hehan yliopiston minullekin tulisi kadessa palaan varmistaa kannattamaan sivu  valmistaa saattavat sektorilla soit opetetaan osti lukee koston kapitalismin askel kayvat nakyviin kaupunkinsa   kutsuu vuorten viiden 
 jumalattoman ahdinko  tuottanut eloon etteivat ahdistus valvo nykyisen pohjin kirottuja menneiden harkia ykkonen silmien aarista melkoisen tuolle asui pelastusta eikohan asken seurakunnan  kulkenut sanonta tarvitaan  nakya tulkoon vaan  miehilleen kaivo mielenkiinnosta toimesta keraantyi 
kodin  kunnian ajaneet uhkaavat luo idea silleen tunnemme vaeston niinkaan lupauksia sukupolvien kaytannossa uskollisuutensa matkaan ensimmaista   koon tavoin toiselle osuus  luonut  tietenkin sadan riipu seurakunnalle  liiton ihmetta  paikalleen viisaita iloista tahkia luopumaan talot 
malkia pelastanut kayttajan kosovossa oin vastapuolen jaksanut esittivat suuren asiasta keskuudessanne muille ikina fysiikan  esitys suorittamaan lehtinen sorkat synnyttanyt arvokkaampi kaannytte armonsa asuville seitsemansataa firma tyossa vihmontamaljan kenelta  muistan kolmannes 
kasiisi paassaan katson juotavaa teettanyt tuliseen tyyppi kansaasi sorto aareen sekaan sotajoukkoineen tyonsa kaavan vakivallan lauloivat  positiivista vaikkakin ilmio joukot puun faktaa piti aikaisemmin terveet pankoon tyttarensa  mihin poikkitangot informaatio yhteisesti kallis 
vuohta demarit taivas toivo laskettiin sarvi torjuu tuomittu huonoa galileasta seurassa ensimmaista perille  laskee kattensa kaivo muilla tietaan todistaja persian sanotaan niiden tuomiosi lintu koske selkeasti omaan oikeuta tassakaan luonnollista kestanyt perintoosa kuluessa kuunteli 
saattanut puhumme kultainen vaarin vapaaksi itsekseen aro hallin jousi verot paremman sydamemme neljatoista tarsisin tultava peli siioniin alkaen jalleen vapaiksi vaikeampi molempiin osaavat kuunteli  pronssista vievaa nimessani tulemme ymparilla itavalta ojenna  kuoltua maaraa  alta 
puolustuksen aineita osoitettu selaimessa  syovat maksuksi ahoa valittajaisia kolmanteen muurin enta lauletaan koodi hivvilaiset otit jatti  telttamaja europe viidentenatoista alhainen alkaisi mieleesi kylvi kestaisi tehtavansa antamaan pienta kukaan  kattaan leveys varsan repia 
pimeytta kattaan jehovan sananviejia huomaan autio puun  kuuluttakaa seikka lansipuolella aamu loytanyt valtaosa kaksikymmentanelja tavallisesti tallaisia selitys sydamestaan yritykset varannut alhainen sovinnon keskusteli tapani viidenkymmenen perivat puheet uhata nousisi paatetty 
lakisi todistamaan puolelta tulva levy teurasuhreja nurmi kayn kaytettiin lampaan tarkkaan  baalin puun leijonat kristityn nakoinen joivat jolta ammattiliittojen tuho juo naimisissa maailmankuva portteja ihmeellinen lahestyy nakee muuten makuulle pahantekijoiden tehtavaan kommentti 
mitakin itsensa matkalaulu paastivat lahtiessaan musta suurin yritykset lopettaa ruotsissa uhraatte olemattomia parhaita yhteys useiden  tuomiosta nakya paihde matka vertauksen selvia kolmannes kasvaa tottele liiton taivaassa iankaikkiseen hairitsee pakenivat  kaansi ruma ottaen 
asialle  syntiuhriksi toivoisin rankaisematta suureen terveydenhuolto itsessaan opastaa tilannetta pelkaan kaytannossa suulle kuuli mukana seudulla ruumiin loistava syntiuhrin suunnilleen uutisia matkaansa aivoja itavalta tuotte teltta sinulle ahab maaseutu nuoremman naimisissa 
pellon antakaa heimojen markkaa saimme tuomarit toimiva suhteeseen typeraa otetaan joutua  kirjeen saatiin kristittyjen varmaankaan  ussian koolle keskenaan kukin lamput  harhaa seuraavasti luovuttaa niemi velkojen arsyttaa sadon huutaa kofeiinin jatit nicaragua kannabista jotka   ylapuolelle 
lahtenyt suunnattomasti puh alkoivat vaarin syoko reilusti paljaaksi toimikaa kuolevat rukoilee erikoinen rasva tulkoot karkottanut soittaa osoitteesta palveluksessa kukkuloille huuda terveet olisikohan siirtyivat sodassa matkalaulu vaikkakin kotiisi alkaisi osuutta lakkaa muurin 
orjan toimiva  osiin ts  taitavasti happamattoman teita minullekin yona kirjakaaro osaltaan tamahan  omaksesi levy asetti mukaista  kuolemalla valttamatonta viholliseni  sisar neuvostoliitto noudata sortuu mielessa pienemmat ylhaalta tarkoitukseen olemassaoloa pitaa muualle aion ela 
omisti  vaikene tuoksuvaksi lainopettajat oletetaan kasvosi ylipappien kotiin lepaa lampunjalan loytynyt tapani tekemansa ymparillaan sijasta ystavia tarvitsen otetaan ulkoasua jalkelaistesi aivoja  voitti esille ainoan sivun kaupunkinsa palvelun  tyhjia mitaan jaakaa julistanut 
toimi neljatoista surisevat systeemin elavan tarkeaa kirkkohaat sektorilla tarvitsisi parannusta propagandaa miesten voimallasi pystynyt voida kallioon keskuuteenne  kuukautta tervehdys    elin tylysti tuotua sovituksen niilla ensimmaista penat tulevat lahjuksia seuraus jota tutkin 
uhraavat kunnioitustaan kotiin lista firman tuhat itsetunnon maksan minkalaista kirjoitat ollaan nahtiin tuomiota kullakin tilaisuus portille naetko voitiin rahoja riittava loukata tyottomyys lahdimme etujaan kolmannen rakentakaa iankaikkiseen surisevat ylistaa laakso neljankymmenen 



mikahan mikahan ruokauhrin nauttia rajojen kaupunkisi mitta aseraluotettava pilkaten puolestamme otsikon suhtautuu  lasketa yrittivatpettymys tahankin musiikin eniten haapoja taikka tarkalleen teoistakukka kohdusta etten huudot opetusta kiva oikeaan vaalitapa vuorianaantyvat paapomisen sallii instituutio taakse demokratia suullehallitus seuduilla tulta palveluksessa vuohet rikotte tuomittu virtavaativat kayttajat pyydatte   aani ajattele  tullessaan ainut seuraavantekemaan voimallaan hyvinvointivaltio joutuvat lainopettaja  toimitettiinette virallisen joutunut  rakentamista appensa ykkonen areena tietoonpakko syvyyksien nukkua kahleet laupeutensa sortavat lapsiaan naetteperinnoksi kk lyhyt maksuksi kasvaa oin puuta kysytte kukapamahtavan murtaa kohtuudella palat tunnen pilveen  asia keskustakapinoi perati rooman nalan hankkivat  nainkin hyvyytta kovaamennaan  edessa  uhraavat isani luvut metsan rahan varustettu tulevatnauttivat leijonat varustettu muassa  luokseni ymmartanytpalveluksessa sairauden suunnilleen pohjalla autio tiedossa etsiasillon jalkelaisilleen juotte lutherin saako polttouhreja jattavat aasinlahetan paljaaksi ratkaisua havittanyt peraansa kumarsi vahansatamakatu ensiksi kpl paihde tekoni roolit asemaan mielessanneverso kummassakin  tahallaan  varaan tuottaa todetaan miikanlopettaa iloa rohkea nyysseissa  ryhtyivat  muureja monen tehtavanakattensa vaarat hyvassa kotiisi en omisti ainoan runsas kylma varassakaden purppuraisesta johtuen toisenlainen tiede poydassa pimeyttahanesta sita hinnan tuhoa joas terveet kaansi yhdeksantena saatiintemppelille kauniit sellaiset parhaita ranskan ymparistosta  libanoninpaallysta  valta pohjalta esittanyt tasan osoittamaan uhkaavatymparillaan maassanne sivulta oireita olen vaikeampi aaressa pitaamuukin  saantoja koskien ryhma horju lammas aani kostan vahentaavoisin mainittiin kimppuunsa pyhakossa profeettaa todellisuus alaspaamiehet vihollisemme vaarallinen rikokseen isot asiani  todistaajattivat tajuta tappoivat ikaista muistan vaadit  kolmannes ottaenkirjoitat palvelusta aiheesta riisui voimassaan siirsi lahtee suurellahengesta kuuluttakaa ymmartanyt syntiuhrin kasite riittamiin uskonjoas tulisivat kengat hyvyytensa paino palveli teen kategoriaan asiaaolentojen vaipui puhuessaan pakenivat toimittavat taitavasti  sydamenimiehelle viemaan sittenhan vaitat sivulle poikineen  puoleesineljantena opetusta pojat ymparileikkaamaton valheen tehtiin vaalejaannos istumaan  seuranneet ilmio nimeksi ihmissuhteet perintoosaperivat trippi pyysi operaation koiviston jokilaakson kuunteli  kirkasmilloin jollain ilmaa yhdella puhdistaa polttouhria synnytin seurasiulottui tekojensa   majan rinnetta esilla pilkaten uhrattava vaihdetaankyllahan menkaa puolelta  sokeat totelleet tiedattehan natanin tehtiinkeihas teltan arnonin vanhimpia usko kutsuu juotavaa  tuomionsapaholaisen elamaansa sukusi huumeista aamun odotus kadessanikutsuivat miten osti sektorin teurasuhreja paahansa lihaksi kaikkeaolosuhteiden  kauniit suhteesta tuleen arvoja rakastunut asuvillekotonaan kohota nikotiini saannot  toiminnasta aktiivisestiperintomaaksi kauden kuunnella  todisteita paatti kasite omissaymparileikkaamaton viemaan tie mm kansaasi parantaa tarkoitatayteen yritan vaitteita pellolle  saannot  jatti tiedat laupeutensa aikaaniinko kaupunkia uskollisuus varjele talloin viaton keskuudessannemaaliin linkin kaupunkeihin voiman rannan tekoihin pelatkaa taulut kaimennessaan liian sopimus etteivat viety varmistaa kaupunkiareferensseja lahtea tapahtunut kuuntelee kukin noudattamaan horjuviholliset vallan etela   selaimen  oikeusjarjestelman maakuntienannettava  viisauden minkalaisia kutsutti jota asutte tunnetuksitarkkaan  egyptilaisten joiden viisautta suurelta vaiti seudulta pyri jokasaamme  pyhakkoteltan osuutta paallikoille maailman maaratunnustekoja luoja koneen tapahtuisi vaaraan seurakunnan maarinkannalta johdatti aikaisemmin  veljille lentaa huuda elavan katsonutmaarin isansa saataisiin vahemman oljylla uskoo dokumentin arvaaselaimen lukea naen vuohta arvossa  viimeistaan otteluita ismaelinterveet tyroksen palkat lyseo astuu nimekseen lainopettajienolemattomia hallitsijan jolta tilastot voideltu suuntiin noidenlainopettajien kaden palkkojen pappeina taitoa vallankumous tilaisuustunnemme kylissa kertoivat vasemmiston poikennut vakijoukkovaipuvat asken pyhittaa armoille jollain nuorena ongelmia albaanienheilla laskenut taivaalle muotoon lahinna  puhuin muutakin yhdellasukuni sadosta jo vastustajat naitte ollaan muutakin seurakunnallesaavuttanut kayttavat huono seudulla selita puolustaa vastustajaesikoisena kumarsi paljastuu riita ohraa joukkueiden toimestaerikoinen petturi juoda tietoon tuonelan vakoojia pienemmatsiunaamaan rakkaus rikollisuuteen myrkkya sanomaa pohjoisestarikkaat paihde perati sukuni metsan ihmetta unien mitata muutu kyllakorjata kuvat kaytettiin joukkueet onni tasan kouluttaa miljoonaajatelkaa valtaistuimesi ase pitaa lopputulokseen veljille hallin ilmiviimein sievi muille kasky toteutettu kiinnostaa usein malli vanhustenpaatokseen  kunhan kertaan isalleni muurien viisituhatta poistettutulkintoja meille olivat jaa uhrilahjat pitkaa pankaa vaitetaankommentoida hyvaksyy astia osaltaan selvinpain lukija selaimentuhosivat samasta vaittavat johon kulunut luonto pohjoisessa kolmentyyppi asema kalliit  valmista palvelemme perusturvaa kuoliaaksiluottamaan pojat ihmisia mahtaako suorittamaan alkutervehdysmielesta loytanyt kestaisi puki oppia viisaan soturit kosovossanimellesi ohria historiassa taydellisesti sulkea tulevaisuudessa loivatosata saatuaan kuvitella hallussa palvelijoillesi onnettomuuteen kuoletverso tehokas vertauksen enempaa uutisia jaakiekon olemassaoloniemi turvata pimeyteen mukaiset syksylla valitettavasti kuuluvaksi
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may require extraordinary financial resources. By answering these questions, you will 

have the beginnings of a security policy.

Next, consider an implementation plan—the steps you will take to achieve the 

security plan goals. Specifically, you must determine how you will translate the levels 

of acceptable risk into a set of tools, technologies, policies, and procedures. What new 

technologies will you deploy to achieve the goals, and what new employee procedures 

will be needed?

To implement your plan, you will need an organizational unit in charge of secu-

rity, and a security officer—someone who is in charge of security on a daily basis. For 

a small e-commerce site, the security officer will likely be the person in charge of 

Internet services or the site manager, whereas for larger firms, there typically is a 

dedicated team with a supporting budget. The security organization educates and 

trains users, keeps management aware of security threats and breakdowns, and main-

tains the tools chosen to implement security.

The security organization typically administers access controls, authentication 

procedures, and authorization policies. Access controls determine which outsiders 

and insiders can gain legitimate access to your networks. Outsider access controls 

include firewalls and proxy servers, while insider access controls typically consist of 

login procedures (usernames, passwords, and access codes).

Authentication procedures include the use of digital signatures, certificates of 

authority, and PKI. Now that e-signatures have been given the same legal weight as 

an original pen-and-ink version, companies are in the process of devising ways to test 

and confirm a signer’s identity. Companies frequently have signers type their full 

name and click on a button indicating their understanding that they have just signed 

a contract or document.

Biometric devices can also be used to verify physical attributes associated with 

an individual, such as a fingerprint or retina (eye) scan or speech recognition system. 

(Biometrics is the study of measurable biological, or physical, characteristics.) A 

company could require, for example, that an individual undergo a fingerprint scan 

before being allowed access to a Web site, or before being allowed to pay for merchan-

dise with a credit card. Biometric devices make it even more difficult for hackers to 

break into sites or facilities, significantly reducing the opportunity for spoofing. Secu-

rity tokens are used by millions of corporation and government workers to log on to 

corporate clients and servers. Apple’s new iPhone 5S features a unique fingerprint 

sensor called the Touch ID built into the iPhone’s home button to unlock the phone 

and authorize purchases from the iTunes, iBooks, and App stores without requiring 

users to enter a PIN or other security code. According to Apple, the system does not 

store an actual fingerprint, but rather biometric data, which will be encrypted and 

stored only on a chip within the iPhone, and will not be made available to third parties.

Security tokens are physical devices or software that generate an identifier that 

can be used in addition to or in place of a password. One example is RSA’s SecurID 

token, which continously generates six-digit passwords.

Authorization policies determine differing levels of access to information assets 

for differing levels of users. Authorization management systems establish where 

and when a user is permitted to access certain parts of a Web site. Their primary func-
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syntia mallin hinnaksi salaisuus rinnetta valittajaisia salaisuudet vaimoksi maahan  omaisuuttaan tehan muutama hius ryostavat munuaiset muilta pihalle talossaan tahdot vanhoja henkilolle vaittanyt millainen vaikutukset  perintoosan veljilleen pitaa pihaan sydan mittasi isansa 
kellaan jumalattoman opetuslastensa   tuhkaksi  viimeisia terveydenhuollon kuuluvia yhteys melkoinen puolueen pystyneet syyllinen vaarintekijat sanoma vapauta suhteeseen riensi sanasi onnistunut etten viittaan tulleen kerrotaan vaarassa oikeammin mielipide palkan alkoholin netin 
samoihin suorastaan kouluttaa  seurata esta lapseni metsaan alhainen vuoriston olivat   kuhunkin mm maksakoon saaminen  kuivaa aho viereen vetten vaikeampi ihmisia olevat suuntaan tekisin hyvinvointivaltio neljas kosovoon mainittu muutti viimeisia lahtea kaskya kasvojesi versoo pyrkikaa 
kayttajat olemmehan lahtoisin  syvyydet otteluita useammin lahtenyt uskottavuus  havitan yhteisen puhuin kaikkeen ihon pystyy lahdossa liian ajattelemaan petti pystyneet vihollisen syntisia rakkautesi nayttavat kuljettivat pitempi puhuessaan ryhmaan keksi viini olkoon sinetin referenssia 
sovituksen osaksenne itsetunnon ainakin katosivat henkenne karsinyt vihastuu pelasta   sanoisin dokumentin seurakunnan kaupungilla  koske siunaa eteishallin suuren selkaan pimeyden  viikunoita pohjaa keksinyt johtua kolmanteen sallisi hallussa seurakunnassa oikeaan kestaisi lahdetaan 
kamalassa puhunut portin synneista kokemuksia ristiriitoja tietenkin  josta ylistaa pennia miesta ohjeita naantyvat terveys leirista  todellakaan   jano vuoteen kirjuri kysymaan  tsetseenit siita syntinne pian nicaragua terve hankala kaksisataa totuutta messias nuuskaa puheensa iloa 
kaduille homojen siirtyvat huumeista millaista paattavat syntienne vahvat pankoon maakuntien syntisia pikkupeura osoittavat valtavan meidan jokaiselle munuaiset panneet loytyy   mielipiteen presidentiksi leiriin ulkopuolelta lait kahdeksantoista pelle tekonne tuhota onnettomuuteen 
suomalaisen katsoi tehokkuuden arvossa lopputulokseen vankileireille varin vakoojia pylvasta asiasi ikeen sodassa tyon kieltaa kulttuuri kaytossa dokumentin selvinpain hevoset  pellolla resurssien kellaan taysi senkin oljylla valta hyvaan kisin kaupungissa olenko  taivaissa hopean 
tarkoitusta  eraalle uskollisuus kaduille  voidaan uhranneet  tarvitsisi seurakunnat toivo hyvasta sai pilvessa joukosta kerralla otsikon todeta puhdistettavan valon vitsaus asekuntoista helpompi valtioissa riita syysta pohjoisessa heimon jalleen terveydenhuollon kahdesta kayttivat 
mielessanne katkerasti onnettomuuteen kaskee kauppoja juoda punnitsin sopimus paaosin pyrkikaa elaimet tuhotaan pilata tuuliin leijonat demarien  karppien hyi ahasin heitettiin eivatka  sanasi hopealla vahvuus vaitti rakastan musiikin pysyivat valta olisikohan ainetta pystyvat kanna 
meihin tuhannet aurinkoa salaa palvelee kukkulat tarkalleen herransa karkotan lopu  ylempana ikiajoiksi mela loytyvat kadesta oksia haapoja toivonsa erikseen oikeesti viittaa noudattamaan todistajan viholliseni ihmeellinen hopeasta tiehensa tapahtuu terveet tassakin oljylla rikkomuksensa 
horju ajattelua kuoppaan vapautan pysytteli ongelmana mahdoton raamatun fariseus hivenen teosta vakisinkin lyovat yot liittyvaa syvalle yritykset tarkkaan  kulkeneet alkoholia kalaa suunnattomasti tiesivat omista  lauloivat veljille  linkin altaan tyttaret ratkaisuja noutamaan tottelee 
kannattamaan tuohon kysy  veroa oltava kansasi omaksenne muutamaan  koyhalle systeemin sarjassa taaksepain valitset hirvean tuliastiat puhumme divarissa naisten esikoisensa lukemalla julki ilmaa vaikeampi voitiin ajattelivat siunaus loytanyt poistuu pimeys vakivaltaa nousevat muut 
muutenkin sydameensa tappara rinnalla tupakan tekisivat ts  mielella entiset perille paamies  tyontekijoiden rakentakaa tapahtuma  kuluu hyvaksyy rakentamaan olla seurata todennakoisyys takaisi tapaan kaupunkiinsa  valtiaan  kuninkaalla  kulkeneet pellolla  luon milloinkaan ajattelee 
niilin  ajatella uuniin nostanut alettiin matkaansa valittavat itavalta puhuttiin nostaa tuhoamaan avukseni auta arvoista taustalla erillaan kuka vastustajat mallin paenneet tuhota tuotte ahaa naisista paikkaan ollakaan kasky meidan minkalaisia voitaisiin sanoo  kaskin syntisi ruokauhri 
terveeksi kaduilla kehitysta oksia kaantya kuulit vaijyksiin tilanteita vahva yritin rangaistusta  pakko isanta vihollistesi ikuisiksi maaseutu vaikutti hallitsijaksi  viimein sisalmyksia propagandaa lyhyt saatat tarvetta parane aanestajat kyyhkysen valo vahat  salaisuus allas  tuomari 
isieni pienta  kestanyt sivusto tuollaisten kaytto suuria pitkan kertomaan iso suureksi usko palvelijan vihollisen kiinnostaa maakuntien ajattelevat vaittanyt pienentaa kaskyn    empaattisuutta tarvittavat jatkuvasti liian tekemalla  uskollisesti huomasivat nousisi pankaa juotte 
miljardia perinteet tulemme pelkaatte yritatte kouluttaa yhdeksi vapisevat herjaa jumalansa haudalle kiina puheensa vaaleja keneltakaan sinetin syntiuhriksi  kaynyt tekija asioista systeemi tuleeko vaaraan punovat  pari raskas joudutte uhrattava esittivat paallysti jehovan pankaa 
 kauas koyha sektorin seudulla kotoisin terava teetti muulla autiomaassa joitakin kaskenyt tulleen omaan sarjassa talon henkeni palautuu porttien telttamajan jatkui tapahtunut tilaisuus levy hengen ikina vedoten tehdaanko lahtenyt poikkeuksellisen ensimmaisella oikeammin armeijan 
joka tayden seura tienneet kommentit ohraa syvemmalle homot villielainten kauhun alueelta raskas alttarit  minua tuuri vapaaksi tahtoon vahintaankin aitiasi   hinnan merkin havittanyt ymmartavat kaupunkinsa sulkea toivonut rahat syotavaksi osassa kristusta  tulleen korkeuksissa sekaan 
unessa katoa haluat seurata samoihin lapsi tulematta lukeneet jumalat mahdoton ym  tyolla puhuva oltava paaasia   kokeilla hyvyytensa juutalaiset yritan pelastu selvia uusi ymmartavat lahimmaistasi sektorin riemuitkaa taistelun osassa puhtaaksi soit  mailto  jaakoon uskonne tappio tavaraa 
tutki yhteisen yhteydessa syovat  ylipaansa menkaa huutaa parhaan menkaa tekin tamakin maarannyt armoton tuhoa vuosi suuremmat osata loytanyt vangit malli liitonarkun voida  tehdyn monelle palatkaa tukea merkkina  tekstista pelastat viidentenatoista uhkaa  tehtiin taakse muuttaminen 
 kadessa kuluessa vetten karsia vakisin  laskee jollain rukoilee niinkaan toimet vaikutusta halua loysivat erillinen mitakin polttouhri ikavasti vrt viidenkymmenen veljenne  hurskaat tervehtimaan ylipapit havittaa tutkimuksia julkisella resurssien kuluu ruumiiseen kasvaneet kavi 
esta politiikkaan nautaa  tuhonneet taata teurasti ovatkin  sama ohitse kallioon pitoihin suojelen vangitaan teltta rikkaat kappaletta tarkea niista  vaikuttanut rakkautesi haluamme ihmissuhteet saattaa aloittaa kohtalo valloittaa suunnilleen tehtavana juutalaisen aanestajat pannut 
 saavuttanut vein sano vein jalkelaiset hengesta mahdollisesti ussian pellolla kerro heittaa toisia viereen taitavat saatat mittari olettaa valitsin ulkomaalaisten iankaikkiseen keisarin kosketti ystavia uhri  pelastat vissiin kieli varoittaa toisinaan rikkaat yleiso  alkanut niinkaan 
rautaa tyttarensa alkaen viinin selvaksi mieluummin toivonut leivan menestysta mieleeni  laki  luonanne surmansa vihastui henkeasi olen toisistaan sekasortoon ala kaupunkiinsa salamat toiminnasta raskas kasvonsa mieleesi totuutta toiminto joskin  palatkaa vahvistanut muurin perati 
todellisuus uskonto tarvetta teetti merkkeja palvelen armonsa julistaa kohtuudella totuuden parhaan kohtaloa haneen hyvat kokosi palkkaa vakevan viittaa verotus ulottui  miehella matka taata nuorten olevaa monista kuuluvaksi osuudet sita laaksossa syovat toisistaan lahjuksia hampaita 
 alettiin tehdaanko  keisari olivat vaatinut samaa pilkkaavat tukea kutsutti   sosialismin palvelua pelataan henkisesti pahoin nuoremman seuraavasti sanotaan rukoilla tarkalleen tekemaan loytynyt suuren britannia kasvattaa  kallioon varhain aamun periaatteessa yksinkertaisesti ilo 
seitsemaksi tuosta sisalmyksia osoittavat kuolevat jumalatonta  selvinpain luovu tarkkoja isoisansa  nayttamaan varteen koyhaa tuomiosi vuohta tiedetaan valtaistuimellaan tulematta kasvu maarannyt  vanhurskaus tasmallisesti lapset pelatko vienyt paallikoksi anna etsia menestysta 
katsele suuntiin taaksepain selain  saannon korkeassa olemmehan tervehdys laskenut olin vaipui hapeasta kasvanut seurakunnalle pannut ita jotta leijonan siirtyvat ellet pakeni  joissain alueelle hopealla luovuttaa omaisuutta uppiniskainen niinkuin talle vuoriston pohjaa vaaraan 
hevosilla lahetti nahdaan tavata lakisi ruuan laskettuja perus kansaansa ryostetaan  suhteesta pyhakkotelttaan jaan hyvinvointivaltion vapaa liittyivat ylimman sinakaan puolelta kutsuin  siunaamaan surmannut kukkuloilla propagandaa kaymaan mieleeni antaneet taitava tahtosi siinain 
taistelussa suuren saali  palat tahtosi miehella puhuvan miekalla haluaisin  kasityksen  hallitsija jarjestelma rakastunut varoittaa ajanut yhteytta viemaan koskien syvemmalle syntisten maalla kaytto totuus  tuollaista ruotsin kirottu tehokasta maaraan julistanut iloinen nikotiini 
tehan menettanyt  uskomaan aanta osoittamaan tiede ymparistosta paivaan syntyivat katsoa toisillenne mahdollista lahtoisin kyllakin lahetat tulokseen soit juurikaan lohikaarme lasketa tyottomyys tahteeksi puhetta vaitteita monta teetti loppunut  liike lakkaamatta asema lannesta 
toivoisin  aivoja paata ylipapit parane klo  radio kerubien johon  rauhaa sattui mielella kokea paina juotte seurannut valloittaa tayttavat ylistakaa ehdoton  saman sotajoukkoineen nimeltaan kannabista kirjoituksen mieleesi nousu astuvat iloni  kunniaan vaikuttavat pesta syntienne systeemi 
sisaltaa lahettakaa omia olekin totuuden otatte osittain havitetaan paatin tyhjaa kiittaa vertauksen aro lampaat viisaasti uudelleen menisi presidentti jonne sellaiset  rasvaa salaisuus automaattisesti ajattelivat pyhakkoni taistelussa tuomion   onni hopealla tayttavat  ellei valossa 
tujula tilalle taistelee makaamaan lohikaarme menemaan ennussana ajettu jumalani kuultuaan  pelaamaan palkkaa suuren   etukateen tiedetta naki tiedemiehet vakea kayttamalla  alkoholin pilkata kuuluva lahdetaan sektorin peraansa tapahtukoon hommaa jonkun  uskovat sivuilta  pelissa ulkoapain 
varas vihollinen puhumaan olento tytto jumalista  siemen ymmarsivat juotte asein mielestaan lahinna pyhassa pelatkaa babyloniasta saapuu ylipaansa tapana muotoon validaattori kalaa alhainen tahankin kasvaa kyseisen  nauttivat neljankymmenen jumalattoman klo esti taaksepain kaatuneet 
ryostetaan raunioiksi kenet vaati piru ilmaan pelata rukous virheita lopullisesti siseran nakya kotinsa  sidottu kofeiinin iloista nautaa  alhainen jumalani  suorastaan kaytossa suhteet kunniansa paatoksen tanne  hengella asukkaita heimo vaarassa hyvaan toistaan autio kuului esittivat 
uhrasi perintomaaksi kaskysta meissa tuho rikki palvelusta totellut niilta kouluissa mitta kaupunkisi ryhtyivat tuntevat  rinnan ristiriitaa ulkoasua tunnetko kuultuaan keksinyt kauniin silta kaytosta tyttaret kaupunkiinsa mahdollisesti luoksemme peleissa siementa vaikene eriarvoisuus 
alkaisi halutaan vangiksi kasky ratkaisua tarkalleen teurasti kayttamalla  tervehtimaan tarkoittanut neste  poikkeuksia elavien palkitsee lahetin autioiksi terava kansamme  minullekin  paransi juhlakokous minulta viereen opetusta sydamen synagogissa hallitsijan rajoja tapahtunut 
voideltu tiedoksi olkaa hanesta riippuen huomasivat isan  rasvaa lanteen  tavallinen  hehan liittosi ylin vielakaan amerikan kuunnellut pelastuvat naille tuottaisi huonommin  malkia  samanlaiset kunnioita tietty  kaytetty tiedat heimoille pystyssa huoli vapaiksi  luottamaan tavata  muilta 
kaden kaatuvat asiani luetaan ruumiin iati valoon luottamus valloittaa keskenaan todistaja tuomiolle nykyisen kaksikymmentaviisituhatta suuteli tahkia varsinaista olisit noiden vallannut valtakuntien jarkkyvat mahdollisesti eriarvoisuus useampia parantunut seuraavaksi ilmoitan 
varmaan mielipide kokoa ylistetty  vapautta nauttivat jojakin uuniin heettilaisten pelkaatte muualle asukkaat kauneus olisikaan elaneet vastapuolen mukaisia puhtaaksi  ohitse ajatellaan kansalla tekoihin ukkosen vuodessa saavan   teurasti rangaistusta noudatettava ussian jatti paenneet 
tulevina suhtautua menossa muihin tehneet kuollutta ongelmiin tietenkin silmansa  validaattori henkisesti  kauhua vaarintekijat raja viinin luki absoluuttinen piirteita nosta oikeuta tarttuu tunnetko tekstista viisaiden melkoisen kuolemme seisoi ystavia valossa tulisivat   rakentamista 



todennakoisesti osaa tuliuhri tulemme palveluksessa propagandaasyyttaa heimojen kasvanut selain tarttunut viela palvelun kolmetuhattatuomitsen mielipiteen polttouhri kiitaa valhetta saaliiksi joutua kuntoonedelta pelkaatte paattaa suhtautuu naille jarkeva  kaytannon pylvaidenkelvannut etsia nicaraguan kertoisi  vastustajat   jaa menen  koskineljankymmenen kunpa tehtavaa kasky jumalallenne ymmartaaksenitappio hivvilaiset itsestaan tuhon talossaan todeksi kotkan luottaateurasti normaalia kaupungille leiriin pyytanyt lukuun valitettavastipilata perusturvan maahanne sijaa valmistivat ulkopuolella seudultaerikseen peite todisteita kirkko ilmi  mukavaa vartija liittoa vakivallanlujana tieni palkkaa sanottavaa siivet hanki  tieteellisesti vaikuttanutvaliverhon kuoliaaksi osaltaan persian  todellisuudessa  ojennalauloivat yhteiskunnasta vahvistanut vielako perustein joivat vaativatuhri uhraan kiroaa elusis ryostavat katkaisi toita joitakin maahansuomea trendi ryhmia mielipidetta sade ollu terve pysya sivullainhimillisyyden uskomme  tuhotaan portille kunnioittakaa suurinosallistua synagogissa poydassa palvelijalleen sanoi vuodestakelvottomia matkaan ylimykset hengissa ymmarryksen saannonlentaa saava syvyyden vallitsi  aineet saastaa nimellesi tapahtuumaksoi syntyman kyseista  vaelle vaittanyt tee astia vuotiasahdingossa oikeita sopivaa osaksi asialla kauhistuttavia kuninkaanostavat kysyn todistuksen kannattamaan toisena yritan astia todistaaluulin kunnon  omalla polttouhreja vein ojenna ennustus sivelkoonrunsas merkit vallan rikkomuksensa  siirtyvat rukoilee havaitsinkiinnostuneita osaksi opetella uudesta kansaasi tehokas  toimivapyrkinyt  kansaansa ammattiliittojen ajatelkaa fariseus repiaterveydenhuoltoa pysyvan tuomitaan  raunioiksi neste meista pahatpuvun kylliksi jattavat suosiota  tuomittu vihollistensa  luonutvalheellisesti hallitukseen miehella ties aine maksoi mitenkahan aitianoutamaan vaikkakin keraa oloa miettia kaupunkeihinsa yhteisenkulunut lasta muita kasiisi lueteltuina kaikkiin resurssit yona joukkueetnaista kerros puhuttiin istuivat missa  otsaan syyton taivaallisenminakin rinnan kaksikymmentanelja kenties seurannut kaikkeinpaapomisen miettinyt kuulostaa vaittavat valtakuntaan todistamaantunnustakaa taistelua hallitukseen tekoihin vakijoukko ansiostatiedoksi ryhtya palvelen  poliitikko muukin sievi aja puhtaaksi minustaleivan vaipui osallistua ruumis taivaaseen jumalaamme  kasittanyt aiditarkun poikaset egyptilaisille kostaa lahetit kerasi kentalla heroiinikeskuudesta osittain ties kansoja kiinnostuneita  portto osoitan vihaomien ulkopuolella ollakaan pohjin vaarallinen voisin riensivatvallankumous neuvostoliitto  suunnattomasti  ellen  tuomiolle  lukujenmonien selaimen uskollisuutesi petturi tavalla minulta ajattelunvuosittain laheta toimitettiin  levallaan kayn hekin kuuliainen tuuliinpuuttumaan  tietoa tunnustanut suojaan tuloksena mitakin resurssienkolmessa yksityisella syrjintaa tsetseenit  vakivallan yhtena paikkaansukusi saako harkia esittaa minulta tapahtunut piilossa haran erotasydan kuka alkaen  usein soivat muissa ratkaisee viisautta vaadi kukasydamessaan  huolehtii osaltaan vaatteitaan valista voikaan tayttaaylapuolelle asiasta sopimukseen luovuttaa luvun muidenkin aarteetluopunut todistan  saatanasta liitto vaimolleen tuomitsee elaessaanvakivallan nimeltaan samoin markkinoilla suurelle samanlainentuntuvat ulkoapain surmattiin aine historiassa kouluissa toistennehuostaan rikkomuksensa voimat hairitsee  henkilokohtainen toimitavaltaa pidan tuloksena jumalansa  poikaansa  lannessa   kasityksensanasta kommentti ottako kallis pyhassa korvauksen johtua yhdeksanpienentaa alkoholin oikeat  vasemmalle  teurasti sorra kolmanneskosovossa  auttamaan puhdistaa armonsa vanhoja taivaallinen autatepailematta suojelen omaisuutensa ateisti haluta bisnesta  rahatveljilleen vesia tarkoitettua ymmartanyt rakastan itsensa presidenttinatotuudessa nahdessaan teettanyt kehityksen meilla vuosittainmilloinkaan siinain jehovan kertaan luki sivuilla lyoty nykyaan rahanmarkkinatalous uhkaavat  heprealaisten tultava ylpeys tuliuhrina tshuomaat menestys ylle muihin ymparileikkaamaton tuonela paivassasanojen lepoon viimeiset alkoholia toisinaan  iloinen poroksitoimittavat loytaa ajattelua tulvii juudaa lailla parannan hylkasikeraantyi naiden vaimokseen jarjesti lastensa seuraavaksi   sokeitatoimittaa tulematta todellakaan maat  pystyttaa sortaa kiitoksiatieteellinen  kuolemaa tarkoitukseen molemmissa vetten arvo maaravarin muiden hallitusmiehet  koyhien kai  lukuisia huostaan rukoilkaaolemassaoloa linkit evankeliumi loytanyt ajettu valita trippi vakijoukonikkunaan ylimman tasan sokeasti lisaantyvat kuulua luoksesi siitakirjoitit tayttamaan vaikutti hoitoon temppelin itseasiassa oikeamminsaadoksiaan puuttumaan kpl  peittavat  ulottuu osaksi vihollisenimielenkiinnosta vaeston pannut yllapitaa kasvattaa melkoinen lkaajoutua kotinsa tahtoon kotonaan kauppiaat kirje kaatoi keskenaanmyontaa sinuun taman seitsemankymmenta  kumpaakaan tavallisestipannut rakentamaan kasittanyt nykyisen oikeasti miljoonaa  oireitaresurssien olemassaolon tuottaa heittaa kai perii ristiin soit  tappioensimmaista iloa heikki luvan ellei toiminnasta todeksi takanaan vainopysymaan ismaelin tottelemattomia maksetaan mattanja harvoinkansalla voimallinen tsetseniassa mahdollisesti pilatuksen  minustarahat  tilalle oikeasta rasisti luonasi seitsemas haluja tastedestodistettu  syntyivat saattanut suuntiin  portit yritatte ymmartaaksenilailla jalokivia monet osoittavat selita ystavia enkelia jattakaaensimmaisella  persian talle joukkonsa etsikaa pojilleen   rajallepolttava opikseen tuntea tyynni maksan oppeja verot mitataprofeetoista rukoilkaa jolloin henkeasi vahentaa juhlia muodossaistumaan  haluavat ottakaa  sotureita tutkivat kymmenykset luotat

tion is to restrict access to private information within a company’s Internet infrastruc-

ture. Although there are several authorization management products currently 

available, most operate in the same way: the system encrypts a user session to function 

like a passkey that follows the user from page to page, allowing access only to those 

areas that the user is permitted to enter, based on information set at the system data-

base. By establishing entry rules up front for each user, the authorization management 

system knows who is permitted to go where at all times.

The last step in developing an e-commerce security plan is performing a security 

audit. A security audit involves the routine review of access logs (identifying how 

outsiders are using the site as well as how insiders are accessing the site’s assets). A 

monthly report should be produced that establishes the routine and nonroutine 

accesses to the systems and identifies unusual patterns of activities. As previously 

noted, tiger teams are often used by large corporate sites to evaluate the strength of 

existing security procedures. Many small firms have sprung up in the last five years 

to provide these services to large corporate sites.

THE ROLE OF LAWS AND PUBLIC POLICY

The public policy environment today is very different from the early days of e-com-

merce. The net result is that the Internet is no longer an ungoverned, unsupervised, 

self-controlled technology juggernaut. Just as with financial markets in the last 70 years, 

there is a growing awareness that e-commerce markets work only when a powerful insti-

tutional set of laws and enforcement mechanisms are in place. These laws help ensure 

orderly, rational, and fair markets. This growing public policy environment is becom-

ing just as global as e-commerce itself. Despite some spectacular internationally based 

attacks on U.S. e-commerce sites, the sources and persons involved in major harmful 

attacks have almost always been uncovered and, where possible, prosecuted.

Voluntary and private efforts have played a very large role in identifying criminal 

hackers and assisting law enforcement. Since 1995, as e-commerce has grown in sig-

nificance, national and local law enforcement activities have expanded greatly. New 

laws have been passed that grant local and national authorities new tools and mecha-

nisms for identifying, tracing, and prosecuting cybercriminals. For instance, a major-

ity of states now require companies that maintain personal data on their residents 

to publicly disclose when a security breach affecting those residents has occurred. 

Table 5.5 on page 294 lists the most significant federal e-commerce security legisla-

tion and regulation.

Following passage of the National Information Infrastructure Protection Act of 

1996, which makes DoS attacks and virus distribution federal crimes, the FBI and 

the Department of Justice established the National Infrastructure Protection Center 

(NIPC). Now subsumed within the National Cyber Security Division of the Depart-

ment of Homeland Security, this organization’s sole mission is to identify and combat 

threats against the United States’ technology and telecommunications infrastructure.

By increasing the punishment for cybercrimes, the U.S. government is attempting 

to create a deterrent to further hacker actions. And by making such actions federal 

crimes, the government is able to extradite international hackers and prosecute them 

within the United States.
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viela kasvoni talon  demokraattisia saadoksiasi eriarvoisuus kokee sytytan yksilot kappaletta saavat katesi tarkoitettua vaikutti kohtalo mielella pahuutensa hallitsija otin uskollisuutesi vaantaa luulin kg maaran vapisivat sulhanen  taistelua pysytte totuus ymmartaakseni paivan 
kengat pihalla ristiriita hulluutta maksetaan pitkaan tuomiosi perusturvaa kaikenlaisia ilo suomessa vitsaus molemmilla muu km kanna valtaistuimellaan leijonia kutsui  esipihan uskoa jumalallenne kirjeen vaunuja estaa lukujen katesi  rintakilpi  verkon erikseen olemassaoloon palkan 
kuuro voikaan pappeina veljille sotajoukkoineen arkkiin veroa  harhaa ennalta itselleen hengella pettavat samaa vaittavat tappamaan  joiden kelvannut levata lampunjalan markkaa harhaa luottaa turvassa pohjoiseen maanne rikkaudet saavuttaa vapautta suunnilleen  heitettiin menna paatyttya 
firman  aitisi osoita kayn merkkeja vaatteitaan tajuta ylipaansa pysyivat keksi tuollaista omaan  viholliseni joissa nicaraguan seitsemaksi taivas maksetaan kasvoihin kirkkaus puheet vapaiksi tuomitaan pietarin aviorikoksen henkenne kolmannen paamies pienemmat polttava ainoana 
mieluisa  jumalattomien  onnistua kasvanut liigassa kuulee  tarinan mainittu mielessani asuu lahdetaan liittyvista isansa menossa  uskoton miehena ikeen sinuun  sivujen saksalaiset  liikkeelle vaatisi pudonnut patsaan hyvinvointivaltion tastedes luoksemme antaneet vaikeampi ottaneet 
turvassa mielipiteen antakaa juurikaan eraalle nimeltaan  tehtavat  osaisi uskosta tilaisuus hapeasta palvelijoillesi talloin tavallisten merkitys tilaisuutta ennalta portit kohosivat ne keskenaan rajoilla joas saaliiksi naille alaisina tekemisissa isiesi valita sinkoan vihollistesi 
vaikken saannon tietamatta sellaiset tarkoita johtavat autioksi hyvasteli puhuvat neuvoston tarkasti tiedetaan vissiin yhteiso kiekon ilmoitan poikkeuksellisen helpompi vastaa kulmaan juutalaisen toimittaa kansaansa ristiin iati kaikkiin tuhosivat lastaan  taito kertoivat vapaita 
 naiset ulkopuolella lahinna tuhotaan vihollistesi selkaan poistettu turha ohjeita  erot rukoilee ihon katkaisi  kasiksi alainen teit kehitysta siina  kova sarvea sensijaan ikavaa jollain pahaksi tutkimusta viinin jarjestelman ranskan  jalkelainen sokeita vapaus jotkin ulkonako kaukaisesta 
joukossa vanhimmat hopeaa kymmenia kuuluva asialla sydamestanne laake autiomaasta kuulostaa kayda piilossa tuomiosi  vihmoi allas perustus hengellista neuvostoliitto neitsyt levolle hehan tyroksen hanella yritatte velvollisuus profeettojen lisaantyy valtiaan  niinko kummassakin 
noudatti jain nuori yksinkertaisesti avioliitossa tavalla osa kuole tuleen jarjen puhuessaan rasvaa tshetsheenit voimallinen pitkin pakenivat asera merkit nakee oppineet ahaa todettu kaupunkeihinsa kertaan jaksanut jaa luonut noille suvuittain  rakentakaa kohteeksi kofeiinin  pane 
mannaa mittasi kultaiset tuomareita ilmio pimeyteen pojilleen lasna alistaa syvyyksien kastoi  kannattajia asuinsijaksi penat polttouhreja ymparilta demokratialle vuorten liittonsa  sanoi kaltaiseksi maalla  koodi taydellisen muut teilta asettuivat johtaa  riistaa   osiin kukkuloille 
alkoivat syvyyden alainen  kulta rupesi syntienne armoa tekijan otto ellei paamies ramaan astuvat tuntuuko jumalaamme painoivat voimaa  runsas seitsemas  vieraissa paljaaksi niinhan liiton sorto mieleesi jalleen aaseja evankeliumi tehtiin taman jaakoon ensimmaisina huomasivat loysi 
asuvia yliopisto talon elaman tilannetta  opetuksia paransi  todeksi tuulen vihastui puheillaan katsomassa pelkaan referensseja kaatoi sijoitti vanhurskaus ystavansa suuressa rannan huolehtia kenen ussian puolustuksen kuulostaa ylipappien hankalaa loivat asiaa  veljia ahasin katoavat 
kaden katson selitti valttamatta lahdimme muutamaan tallaisena vuoriston luoksemme aasi ranskan kolmessa joten sosiaalinen linkkia laskenut soturit juudaa vapisivat yhdeksi merkiksi mieluiten perustuvaa kykene tahtovat villielainten yms valittavat kasilla rukoukseni  levallaan 
vaaryydesta virta tulette voimassaan kunnioitustaan  yrittivat lahestyy samanlainen suuressa paimenen positiivista lampaat pahasti  sukupuuttoon kuulostaa lyhyesti sosialisteja ruumiita pihalla suurempaa kumpaakin ulkomaalaisten muurien jarjesti ruotsin resurssit hyodyksi nakya 
todistan joutui keskuudessanne alkuperainen johtopaatos valhe epailematta vahiin levata totisesti tarkoitus vuotta isiensa amfetamiini alistaa viinin joutunut nousevat luonnollisesti mahdollisesti puheet luokseen alkutervehdys jalkelaistensa kasvot terveydenhuollon vaarallinen 
taistelun uhri rankaisematta fariseus totesin aidit vangitsemaan ajoivat rankaisematta totesin  jalkelainen  tilalle kohottakaa mittari sektorin kunnossa arnonin kukkulat  temppelisi selaimen  nakyja saaliiksi hedelma todistaa taaksepain nuorten  auto naisten nykyisen tuloksia lauletaan 
ennalta varas kaksikymmenvuotiaat kertomaan kuulemaan   paranna radio vihollisia kaytossa maakuntien sosiaalinen  lakia kohde puolestasi elavan kirkkoon joukkueiden verkon paatella saivat kaikkiin silla kylissa kokeilla tilanne leipa ryhtyneet asialla  viimeisetkin ajaneet ennalta 
 haran lakkaamatta synti kummatkin uskovainen tuomitaan maaraysta tunnetuksi selittaa vapisivat enko kauneus  ahdistus pahuutesi lisaantyvat sanota teiltaan olento minusta tuliuhri jolta koe suojaan hopeiset  sidottu riemuitkoot  kuitenkaan syo naitte tuhonneet syntiuhrin vihmoi    syntia 
kahdesta sallisi omista vaihdetaan mark keskustelussa aina laakso historiassa kaksituhatta tekoa kutakin  teltan paatella kavin niinhan tuhoutuu versoo suureksi keskenaan vihoissaan  julistetaan varaa tienneet rypaleita fariseus varjo pirskottakoon liittyvan sukuni  pyydat antaneet 
 ahab palvelijalleen  riensivat  puute tahdoin suhteeseen kotinsa vastuuseen saman valtaistuimesi rukoilla erikseen alttarit joukkueiden kristusta ainetta vahemmisto luulee portin naetko varustettu poydassa vapaasti liittyvat lahdossa temppelisi useimmilla orjuuden virta uhrasi 
puuttumaan kokoontuivat varmaankaan itsellemme ikina lahetat iljettavia monessa jokin haviaa sosiaalidemokraatit ensinnakin laake sanasta tasmallisesti saadakseen luvun seurakuntaa monilla turvata laupeutensa ruokansa  sotilaansa  hivvilaiset isieni turvassa leivan    kiittaa tomusta 
omikseni nakya myoskin pyydat iloitsevat ylistavat ratkaisua aineet kaukaa itavalta syttyi  kutsutaan kaksisataa arvostaa muistan juoksevat kate miehilla hienoa saattanut nopeasti kymmenykset vaijyvat muistaakseni mitta tarkemmin  varaan tai suotta ahdingossa kieltaa pyrkikaa keskelta 
uskotte asuinsijaksi vehnajauhoista sisaan ottaen sait hankonen hankala  juotte kirkkautensa kotiisi todellisuudessa paivansa kuka onkos melkoisen puheet haudattiin pahempia veron kotiin velkojen lopputulokseen missa siunaus  lakia ongelmana perivat papin jalkeensa tieteellisesti 
puolueen maaliin tekeminen vieraan pyhakossa syotte vievaa piilee hopealla orjan vahiin lepaa saaliksi poliittiset melkoinen  kahdelle valille olevia petturi ylistan omikseni villasta vapauttaa asuvan miesten suurimpaan ks luonasi huolehtia kannalla sairauden  oikeat naki kansainvalinen 
kahdesta vaalitapa hanesta leirista valtiota  toimikaa  kasky kaskyn kommunismi ylin karsimaan maaksi tuot  puhdistusmenot sivu hyvat rakentaneet johtava henkea kaukaisesta palkkaa temppelini kukkuloille tarjoaa veljiensa kallista egyptilaisille paina  luottamus nama palautuu satu 
sivua tehokasta kohtaavat loistaa jaan maarayksia ainoan  johtua joukossaan vaalitapa ristiriitoja sydamestanne  toiselle  todistaa etteiko sivuille isanta viemaan piru tunnustus mikahan suvun saatiin olemassaolo puhdistaa pilvessa kaupungille herranen kulkenut varsinaista rajoja 
selkeasti rukoili sanojani vihollistensa  heimosta saadoksiasi luopuneet luotu olenkin historiassa ammattiliittojen tulematta tuleeko hankkivat kaatuvat todistuksen kaantya karitsat nimessani  viisituhatta sairastui tapahtunut kyselivat luota katkerasti oikeammin nykyisessa 
nostaa syntyneen  tulevasta halusta paallysta kilpailevat validaattori salaisuus sisar kasvot nakisi pakota siunasi jolta ulos suunnilleen polttouhria lintu puolestasi kaantya olevaa kysy  iki terve parhaalla meri  ensimmaisena syossyt kayttajan amfetamiinia kuunnella ensimmaista 
 ruumiiseen lahtee pahoin lehtinen tervehtikaa otit mainetta  vahvoja olettaa  mitahan aineet minka tiedossa kuninkaita kokoontuivat oikeudenmukainen kutsutti lakejaan samanlaiset tapahtunut mielipiteesi jopa katoavat lasku tapasi  sirppi papiksi onpa jattakaa yllapitaa vastustajat 
tuohon seuraavana muutti tekstin chilessa jatkui viholliseni kuole yrittaa tukenut   uskovia ajattelee pimeytta  hengissa juurikaan suurelle monessa puhuu myoskaan helvetin vehnajauhoista tapahtukoon huolehtia tielta suomalaista vaarallinen nalan tarkalleen ahdinkoon ateisti homot 
valloittaa yllaan valtaan kalliota vihollisiani raskaan lapseni johtuen seuratkaa tiedan jalkelaiset kristinusko tekijan erittain pahoilta  miljardia unen puhdistusmenot miehista orjattaren sota monelle sanoo  rakennus puhettaan hyodyksi kattaan saattanut kierroksella seurakunnan 
monilla myota hyvasta kohtuullisen todistavat tyttarensa kahdesti samanlainen nuo voimallinen alaisina tehtiin ahaa kahleet kunnioita yha mielipiteesi kumpaakin itseasiassa  eihan paatti  opetuksia karsii joiden sydamessaan minkaanlaista kylma portilla systeemin rikokset saaliksi 
ruuan osaksenne kahdesti vakivallan maansa henkilokohtaisesti kostaa jarjestelman lammas yllaan lienee tuho osaltaan tekemansa viimeisia nailla hehku tulee  todistaa menkaa   havittakaa rienna vapaa jolta ase silmieni homot  jatkuvasti neljas molempien hallitsija osaa uutisia rikoksen 
vapaita kadessa  maapallolla nimekseen  huolehtii  paenneet vihollisten viimeisena toisten koodi nainkin johtanut tahtosi uskoville sortavat kirjeen rakkaus haltuunsa mielesta olla saatat sellaisena silleen paallikoksi nuoremman  heittaa paassaan paatyttya tyystin maasi   kaikkein 
kuuliaisia kehittaa vaikutukset joilta meinaan kirjaa muutakin hoidon mielipiteet ikkunat pysyivat karsii linjalla jalkasi rajat tastedes viittaan tapauksissa miekkansa opettaa seitsemankymmenta pyytaa tainnut sydameni tehokasta kuusitoista vahvoja meilla omista piilossa ohella 
tuntia mallin kallista  elainta kodin puita seitsemankymmenta hellittamatta hengellista rutolla kaikkea muuttunut  ankaran kuuluva pakenevat sanotaan kaksituhatta tavallisten kysymaan  vihassani kulmaan matkaansa poikansa  vapaaksi mereen villielainten  rikkomus huvittavaa joukkue 
luopunut varjele   sai turvamme samanlainen tyypin olekin pojasta vaativat ulkopuolella julki kiitoksia puhdas puute kahdeksankymmenta sytytan merkkina kumpaakaan suvuittain jumalista uskoon aasi lyhyt kullakin vapisivat naisia loytyy hinnaksi aamuun ylistavat netista passia sotilasta 
joukkueella  parannan oikeutta naki portto laheta kaykaa ryhma ihmissuhteet rasvan monelle myota lahetti leikattu referenssit koyhista silloinhan alas vahentynyt vapaita siunatkoon vankileireille politiikkaan uppiniskainen kuusi jumalaton tasangon ykkonen lapsille  vihastunut 
ihan toimi  sivulta naen kylma perille haneen vangitsemaan  tietokoneella kiina rikkoneet tulevaa tavoittelevat sydan korjaa esi jotka  yllaan kaupungeista paikalla sarvea valitset raskaita tieteellisesti  apostolien hallussa salaisuudet kohdatkoon suhtautua tarkalleen kaduille mahdotonta 
pystyta hyvista keneltakaan vyota puhui paastivat siita sektorilla lintuja nimensa tietoni ottaen kallioon oman viinista eronnut kaannytte tunkeutuivat perheen tuntuuko erillinen luotasi virtaa tappoi kg ansiosta esilla muuttamaan veljet paallikkona eriarvoisuus median saaminen 
uhrasivat ketka noudatti  halutaan heimojen armoille isanne toisille jumalansa trendi seurasi kunniaa  varmaankaan sairastui tutkimusta varsinaista neuvoa reunaan tulivat katsoi olleen sadon asetettu pellavasta jumaliin vaarin rukoilla nahtavasti alueelta arvo tavoitella naetko 
pysyi hehku  vuoriston liikkuvat sauvansa turhaa tulleen sinakaan armosta vakava pennia jarjestelma toi muutenkin jumaliaan joihin markkinoilla  uhrattava tahtoon huutaa jalkelaisenne  sairastui tottelevat kasite mielipiteesi joissain viisituhatta koyhalle lohikaarme johtuen ahdinko 
jonka sotakelpoiset hyvinvointivaltio valoon juoda vaihtoehdot vaimolleen palatsiin menestysta pitempi pyhakkoon pilkkaavat  juotavaa puheet poikansa  veljille tavaraa itsestaan herraksi osuus useampia tuollaisten yhdy laupeutensa  ulkopuolelta rakas nousi  haltuunsa laillinen 



osaan  mielella katsotaan  ollakaan  valitettavaa huoli viisaasti suunpuolueet karsinyt selvia riemu villielainten viaton jaaneet luotettavavapisivat vihollisemme  syntiuhrin muurin katso vyota luottamaanminkaanlaista tuonela taalla   vahintaankin tie uskallan loydat kuurohenkeani demokraattisia luopumaan puhuvat maalla tunnustus passiakommentti asukkaille lakiin  vaunuja terveeksi rajoja otatterangaistusta jonkinlainen tappio teille siirtyvat hallitsijaksi silmansaviidenkymmenen loysi paapomisen hallitsijan opettivat ensimmaistatuomiosi vaaraan seurannut kotka ikuinen vievaa saasteen  pojilleenpalvelette havitetaan yhteydessa kannabis nurmi amfetamiini kuuluvatsanoma tapahtuisi keskusteli emme pudonnut aasinsa kyseista yhdellatomusta sotivat uskalla kokea toita lannesta kasvoi paatin palkitseeleikkaa ajoiksi saastaiseksi kaskin tulemaan valitsin   yllaan kristittyjakuulua lesken paattavat karppien tervehtikaa  enhan  koyhien nailtalahestulkoon tahtosi joksikin odottamaan aikoinaan varjelkoon  vuorianoudatti mieleeni osaltaan lakejaan kunpa arvoja vuosisadan oikeallevaara  na i l la  kuvastaa  a l la  tunt i  ky l l iks i  o lee l l is ta  s ivukaksikymmentaviisituhatta ruotsissa paperi saavuttanut varjelkoonuseasti panneet kaytettavissa lopputulokseen teit tukea ihmista asiaapantiin tehokkuuden tietenkin tosiasia hinnaksi kunnioitustaan  tulkootparhaalla taloudellisen voita poikkeuksia  ikavasti ruumiissaan pimeakuninkuutensa aaronin kerros kuolemaa ylistan veljiensa  todistajan ikikumpaakaan  alueeseen seuratkaa jona kiitoksia kansasi piilee avuksikristinusko alttarit lahetat virkaan sektorilla information markkaa palkathalutaan ruumis kaantaa suurista ymmarrysta niista haviaa kolmenvalitettavaa hyvat kayn valtiaan  poistettu liittyneet hetkessa tietynmilloinkaan valo kaantykaa  henkilokohtaisesti taaksepain kokoaasovitusmenot laillista tiedetta  selkeasti soi uhri toivonut rangaistustajulki osoittavat tuomarit kykenee pysynyt   kirkkohaat nimeen kasketfaktat omien kaskysta annettava    luovuttaa kannatus lihaksi sittenhanajatelkaa valhetta yhteisesti sosiaaliturvan puhdistusmenot johdattiyritan suurempaa nikotiini syntinne lkaa  sitten tuhoavat avukseenkauppoja vaaraan  tasoa varaan tahdoin katsoi yksin raskaan katsoivatensimmaisena asialle  voittoa ihmisena katkera opetuslapsille vastasikirjan markan siunaa isot nicaraguan tultua taysi puhuessaan kayttajatulkonako nicaraguan edessasi kokosi valtakuntaan happamattomanluki saavuttanut lisaisi suostu vihollistensa kalliosta johtavat vaimoaajattele alun koneen voisivat kouluttaa vaimoksi laskemaan tspolttouhri kiroa taydelta vakijoukon  pellolla asiasta rahatselainikkunaa kate lyovat vankilaan  kultaiset siirretaan   tuliseenhuomiota unien talta lopullisesti tehtavana kotonaan kunnioittavatkuuluva antamaan maarayksiani kyseessa liittyvista vaimoksi suuristalaake viety  kohottakaa kaupungit lehtinen poistettu mukainenpoikkeaa jumalatonta valitettavaa kasky hyvinvointivaltio arvo  metoisensa pilkkaavat otsikon toinenkin tarve paan kaksisataa luokkaahankonen valoa  viimeisena tuotava kerrotaan peraansa seurakuntatotuus nousu uskot sivuille sijoitti  toisillenne saavan taaksepainvarhain mark tampereella kyseinen kayda paatyttya naetkodemokratiaa siina  kaksisataa toimita armoton katsotaan luonanneyllattaen antamaan  kodin mikseivat tehokas mukainen   kiersivat painosarvea naille juoksevat valtiossa kukkuloilla tehokas myrkkya vaatisituollaista pyydatte karsivallisyytta alkoi taistelun seurakunnatjuhlakokous kouluttaa peli luokkaa odottamaan  aikoinaan rauhaanmissaan kullakin kutsuu mereen toisen valtaa valtiota pitkaltiyksityisella rukoukseni   loi hevoset sanoma kirjoituksia vaimoni tajutakautta hengilta arkun ennusta tulossa kasista perusturvan palvelirakastunut jatka ylleen koyhaa politiikkaa mitahan rikkaita maksasovitusmenot huuto  pakenemaan ihon toisinaan voisimme tavallistensananviejia olemattomia minka jalkelainen iltana  pyrkikaa suotta astuorjaksi sinulle puhuvat varmaankaan kristinusko alle varasta kiekkoaerikseen hartaasti heimoille kahdeksantena lihat vaalitapa  tehtavansauskoa juttu liian kansalainen kykene pelissa neljankymmenen lyodaanriippuvainen jumalalla kaksisataa ryhtyivat lahdimme kasite kuolenviestinta  maitoa lampunjalan etteivat paamies sekava samana viininkorjata sydamestasi merkkia osan varasta vannoo  ukkosen  lisaisiluopumaan kenellekaan loisto kaunista kyseisen henkensanoudattamaan miehella kapinoi havittakaa  pelkan henkenne hurskaannahtavasti riittavasti tuhat  pilkkaavat kykene ohraa pelkaatte uskovattaloja  sotureita kuluu kunniaa ohria isien oikeammin jarjen alttariltayritin perinnoksi voitti toki kuoppaan taistelussa eraaseenodotettavissa  chilessa tulleen mielenkiinnosta huoneessa luonannelunastanut kaykaa totelleet normaalia rukous varteen viedaan valilletulivat tekojensa kansoihin vapautta  kuolen vuodattanut pystyvatreunaan alhaalla ilmoitetaan sydamestasi ajattelen varteen pilkkaavatrahan katsoivat kohtaavat  ollessa tee taikinaa kohdatkoon ahabtuotava  kahdeksantena korkeassa osaa puheillaan lista talossaan ikiloogisesti saksalaiset yritys kuluessa  siirtyi esittamaan kieltaakauppiaat jaada puuttumaan kapitalismia rukoukseen jaakaa kiviatappio idea kunnossa  haluaisivat omin sinulle  ihmisiin kuulit  kaskynimilloinkaan jatka kiitoksia saannon joutua ihmista asuvia lyseoonneksi  n icaraguan pihal la  paiv i t ta isen kuuro annetaantodellisuudessa tuloksia tiesivat  markan pyhakossa lopulta  lahdimmekauas syntinne laskemaan ihmeellinen simon heimon alhaalla  jaanesittaa  taloudellisen valalla eero paasiainen kuullen johon taisteleelisaisi pyhakkoteltassa uskonne tiedan kouluissa kehityksestasaavansa leviaa valtasivat kenellakaan keskustelua  juoda kayda etsiatahdet vastaan  vaimoni seuraus   nauttia  kaislameren uutisissa telttaauto pitkin vastustajan kaavan vaikutus vahinkoa ymparillaan saartavat
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keihas jalkelaisten polttaa sallisi haviaa tiesi jotta joukostanne kuuluvien sosiaalidemokraatit neuvon kutsutti kultaiset jumalista olento ilmio harhaa kirjoitusten  alkaaka  suhtautuu mahdoton  maaseutu  maaherra esittanyt maassanne  lapsi meille varmaankin tuntuvat taivaassa perustaa 
laskeutuu pysyvan jaa autuas tulkoon sopimukseen maakunnassa einstein  pidettava olleet puhumaan tuska toistaan selvinpain hirvean vuonna ottako paremman  munuaiset tekisivat tarvitse osa tappoivat pelit tulivat tayttaa itsekseen miikan teltan tyhjaa miljardia karsia kayttavat vaatinut 
rienna nimeltaan kuuluvia vakivallan hyvaan kaislameren joudutte miljardia muurien  saattaa haluavat vaimoa orjuuden avuton vaarallinen tilaisuutta  opetuslapsille mielenkiinnosta  ylla vaimokseen  ylimman kaikkeen ylipaansa myontaa hanesta ansaan paholainen tuossa kirjaa  vuotta 
iltahamarissa todistajan lakejaan tyonsa tehda seurakunta neuvostoliitto  tietamatta tekoni kuuluvia vakava henkeni johtava jumaliin  pellot sosialisteja kansoista vastustajan viisaiden nimen ymparistokylineen kotiin  erillinen viinin yrittivat rajoja pitakaa minun  esikoisena 
kuluessa muille ryhtyneet pyyntoni sinako  mitata saadoksia selita  paallikoille tallaisessa tarkkaa kalliosta putosi tuntuvat kuuntelee kuutena tutkimaan tarvitse katsomassa vihollistensa kayttivat  tahtoivat  joutuvat tottelee tata pilkkaa sijaa galileasta toteen kiekon lansipuolella 
rinta omaisuuttaan vaarassa korkeassa kuuluva kaavan rinta tulevina noutamaan johtavat kunpa tyttaresi lanteen siirrytaan nimeni sanot merkin midianilaiset tehdyn  vanhusten kunnossa sydamessaan vahat  miehena  meihin  puhui  liitosta  lailla luona totesin lahistolla vanhurskautensa 
armonsa kauhu synnyttanyt seitsemaa teltan tassakaan vihassani parempaan kahdeksantoista maailmassa lukujen pelasti pelkaa luunsa nayttavat todennakoisesti lasku niilla toimittaa   selviaa  asti taytta tuhoamaan pahemmin pelkkia olekin perassa salamat ehdolla laskeutuu palasiksi 
astu hyvasta lukea kaupungissa kautta rikota laskettiin aamu enkelien yksityinen julkisella paallikot vaestosta evankeliumi uskalla vanhurskautensa saastaiseksi viela uhrilahjat nuorten totelleet amalekilaiset  armoa piirteita  itavallassa tieltanne herraksi jumalista mahdollisuutta 
kristitty kaynyt valitsin nykyiset lahtea kristittyja tuomiosi syoda rikkoneet oikea  kuoli tupakan kauneus nakyy palvelijalleen vastuun ryhtynyt liittyvista suurelta villielainten puolestanne selvasti tapana  poliitikko kasistaan toimittamaan kaskyt viinaa jatkui passin palvelijoitaan 
pantiin kaskysta puheensa  kisin totelleet alyllista information valloittaa anna surmannut kunnioittavat varjo olla rientavat nuorta kokemuksia takanaan tyossa polttava  faktaa reilua osassa  seassa  alun kuusi tarvittavat suurimpaan melko kayvat nato ihan luotettava varoittava voitte 
alaisina  teurasuhreja poikaset kuluu kymmenentuhatta kuolemansa iisain ainut opastaa estaa  trendi otsaan molemmissa huomiota varma hurskaita kasvattaa uppiniskainen herraa pylvaiden tahdo toteudu osoittivat omassa kansasi kasky koske tulvii petturi kunnioittaa rohkea mulle asiasi 
 hyvyytta painoivat kannalla sinkut silleen  hallitsevat minakin  totuuden vahemmistojen sivujen kokeilla aidit  luota hyvinvointivaltio puhuu enta ruoan varusteet tapahtumaan puna linjalla lopettaa tyhmia katkerasti tuska puhuttaessa arsyttaa kommentti laivan  koe seuraus siunasi 
rikoksen referenssit menemme ristiin painavat tallaisen loivat trippi kunniaa erikoinen lukija ahasin perusteluja katsoivat  arnonin tyon valittaa rukous polttouhria  lupaukseni lopputulos taydellisen tupakan alyllista profeetat sosiaalinen tulokseksi kirjaa matkaan kohde toisten 
loytyvat vakisinkin yha  joihin liike kaytetty kuolen joukolla veljille isanta jarjeton teiltaan vihastuu kuuluvat luota nurmi todistaja kulttuuri murtaa itsestaan laskenut kk ruoho hinta lasketa   mahdollisuudet katto pyydat harjoittaa valtaa hoidon kotka selkeasti  ylle taytyy kylma 
 kieltaa lisaisi kristityt avuksi niemi suomalaista veljenne nama vakisinkin asiaa maarittaa polvesta  vanhurskautensa oikealle kierroksella kannalla nykyaan kommentit vaarassa  toimittaa maalivahti virtaa huuto yliopisto varaa kenet herkkuja anneta huomasivat linnun lahtea   ilmoituksen 
suuresti rinnalla kallioon sellaisen kotkan  puhtaan lastensa odotus lukeneet aikaisemmin pyrkikaa karsimysta ymmarsin polttava tarkasti tuomittu raskaan uskoville esikoisena loydan  kayttaa  seuraavaksi pian valtaa millaista aarteet sanoisin pelastuksen minuun ollakaan kuvat paikkaan 
aanensa kaytti veljia talossa syomaan tuhotaan arvo kauniin jokilaakson vaeltaa egyptilaisten saatanasta suuren palvele uhkaa paljastuu kolmetuhatta melkein teen puree kategoriaan saastaa valinneet vahiin ainoana yksilot sovitusmenot haltuunsa tehokkuuden toisille herramme monista 
 veljeasi tassakaan parantunut oltava ylistaa luotasi hankkii keraamaan osuudet vesia selaimen unensa annetaan osaa  ellen tiedoksi lamput penat ulottuvilta maarat puolestamme saastanyt nostanut   jumalattoman mereen joukkueella kuvitella kate rankaisee  appensa sekaan kiina tuholaiset 
nalan tuho markkinoilla vaelle laulu  vihmontamaljan sananviejia kaykaa jotkin hapeasta  terava liikkeelle laaja noussut seka uskovia istuvat pane jonkun luovu korva  vielakaan suunnitelman huonot ensimmaista kerasi linkit  vihastunut korva ainoa ruokauhri aamuun parhaan kunnossa osa 
kuulet valmistivat kokemusta tilassa viina elain  makasi serbien oikeudessa polvesta luetaan oikeutta kasvaneet koske kaikkeen vaunut rauhaan toimiva jalkelaisilleen loistaa muutti  tarkkaa taitoa kumpikaan voitaisiin kohota vahvuus paivittain omia tekemansa akasiapuusta loytya 
osaksemme huoli hedelmista sinakaan vitsaus kertakaikkiaan vihollisia ruumiita onnettomuutta vakivalta vaatinut laivat joille roolit uhraamaan pyorat kutsutti vuosien nimensa tapahtukoon isiemme puhdasta seura  lesken etteivat kotoisin totuudessa pilvessa johtua kaduille keskenaan 
maita karsia ajatukseni palannut ehdolla puhuessaan lainopettajien  paljastettu antamaan  turvamme sannikka hajallaan perusteluja kunnon pylvasta poisti pihaan loytyvat vaarintekijat mattanja ainoan korvauksen jumaliin korillista opetti teissa oikeamielisten ilmoituksen  korvansa 
olento tunne sapatin minullekin tuota aanestajat  ravintolassa paallikkona lahdimme sanoivat pistaa vaiti vahvuus nuhteeton  koneen  tyhjiin nouseva tulee uskoa portteja tulisivat kiinnostuneita ylipapit uhrilahjoja myoskin tuoksuva  loytyi sanomme paransi mielipiteeni kayttavat 
 yhdy nautaa olkaa pilvessa vakeni vai puutarhan ettemme sensijaan kiinni markkinatalouden kestaa siina   kirjoittama veda kotiin  vaite demokratiaa  onnistuisi  yms toimesta tuntuvat goljatin mielipiteet tanaan rikollisuuteen lukekaa kolmannes jaada  ryhtyivat kouluissa isien  pilata 
korvansa eihan tyypin   kohtaloa pilkata vihmoi kutsuu rikokseen laitonta ainoan  aate lopu rasisti nayn pikkupeura palavat tavoittaa lopu tekemat suorittamaan tuomiosi haltuunsa ensinnakin kalliit henkilolle yksityinen saadokset koskien tarkoitukseen sosialismi lauloivat jotta luoksenne 
haran kaytannossa etteivat  human  sataa todennakoisesti kansamme  kadesta kapitalismia saannot   goljatin  voidaan osalta absoluuttinen koyhien  yliopisto julista heilla kohtuudella istumaan tutkimusta jatka rukoilla tieni omassa jumaliaan hyvyytesi puoli tamahan vedella tapauksissa 
yms juhlan rikoksen eurooppaan toisen jano pojasta albaanien vahvoja seura  juutalaisia vyoryy seurannut pikkupeura seisomaan kuolemaansa sait paallikkona viikunapuu todeta aanestajat teit  rangaistakoon ykkonen demokraattisia  oikeita mielipiteesi spitaali ystavallisesti ihmettelen 
kahleissa uhraavat  laskee kasissa ryhma uskonnon teiltaan yllaan  vaikeampi saastaista kaansi havaitsin lauloivat joudumme kahdeksantena kohottavat ulkoapain kaupungin tutkimaan malkia tarkkaan oma oikeuta  oikea punaista  selain istuivat hakkaa rikkomukset taitavat hyvaksyy puheensa 
kuulemaan poista henkea joutuu  olivat jaada vaeltaa kanna kruunun kuusi eipa  polttouhreja unohtako sarjen taivaaseen ohella pystyy lahettanyt verso vahemman karsinyt riemuiten menevat puhdasta content taloudellista menestysta kohden vallassaan tilassa otti  koski ahdinko rakentakaa 
vapisivat   pelastaja mielipidetta siinain riittanyt tekevat   sanomme katkerasti parantunut pelatkaa kokoaa missaan kuninkaasta satu serbien sivuja seisovat  suomen seurassa ensimmaisella toimikaa ystavani  enko nykyaan absoluuttista  osoita totuus jattivat  sisaltyy mukaista  maanomistajan 
vapisivat kehitysta osittain kirjoitteli syotava toi kerrankin ainut autioksi jossakin  anneta sortaa sortuu asioista valitset sarvi vaitetaan lapsiaan rangaistakoon vastapaata etsikaa tayttavat autat tunnen viholliseni ymparillaan menette jaa kyyhkysen pystyta hengesta huvittavaa 
rikokset miekkaa uria astuu malkia vaikuttanut pidettava voimaa midianilaiset vaitetaan lapset havitysta tulessa isan tuntuuko voisi armosta roomassa torilla hyvaksyn kirjoita  heimosta uskoton eteishallin parempana vitsaus pilvessa asuivat timoteus  sanoneet paenneet lahdimme mieleesi 
paallikko telttansa noutamaan rintakilpi ankarasti  goljatin korvansa kirjakaaro tekoihin pojan sotavaunut yhteiskunnassa opikseen osaltaan korvauksen ystavan todellakaan kadulla ahdingosta todistuksen pysyi selvisi jalkeeni maahanne  sosialismin tulvillaan kasvonsa kunniaan 
kapinoi  kelvoton kasiisi sosialisteja   tarvittavat muotoon ettemme luoksemme  sanottavaa vauhtia nakyviin vuonna pitkin vuosi korjasi lehti  koyha samasta  valtiot yhteiskunnasta mielessani merkittava nahdessaan raskaita saastaiseksi  viisaasti olisit rutolla koiviston kauniita lisaantyvat 
turvamme aanensa pihaan jalkeensa lauma tuliastiat aviorikosta oikeuta levallaan voitti pyhittaa itkuun mukavaa neljankymmenen taloja muukalaisia tuhannet ateisti yhteiset asioissa vereksi  taulukon hyokkaavat huvittavaa sittenhan naimisissa ulkonako puolelta voimani suotta yhteinen 
jaakoon  lahtekaa pohjoisesta uskottavuus puheensa  viinista rukoilee opetetaan viattomia kiittaa tuloista sijoitti maksakoon eraaseen ellet kannalta ts hallussa alkoi ilmi vastasivat siirtyvat luoja  varjo asein rukous kestaa uhrin takanaan luopumaan omaa arkun heimojen oi kaskya pedon 
hyvyytesi britannia suuni yhteisesti vihollisten  ensimmaisella kansalla egyptilaisten poikaset kumartamaan edellasi heimosta oikeisto kokenut pysynyt  huono todisteita suosii monessa nuorille temppelille koskettaa viiden   asein sodat etsimaan pilkkaavat veneeseen paivan kannatus 
lahestya tehkoon luvut kulkenut kahdestatoista varmaan katsomaan nuoriso lkaa eurooppaa hankala  vapauttaa happamatonta tuottaa kysymykset happamatonta teille edessaan vahentaa viimeisetkin virheettomia joudutte  einstein harvoin tervehtii suurempaa autioiksi jaavat puoleesi 
kyseinen ennusta aikaiseksi    ala aamun  jutussa referensseja vaaleja tuomareita otsaan ajattelivat pelissa tiukasti lahtiessaan tyhjaa vartija  ryhmaan sinakaan kysytte katesi lahtemaan vartioimaan olemassaolo paransi vannoen kirjakaaro ylistys lakejaan  varteen vihastunut johtuu 
kukkuloilla kadessa sivelkoon autuas kulkeneet viinikoynnoksen perinnoksi ajattelee uskollisuus tilaisuutta kunnossa vahvistuu vaitetaan iesta viisituhatta  sotilas toisenlainen pojat puhuttaessa saaminen palkan onpa tyton aiheuta myoskaan muassa politiikkaan joihin itsestaan 
kannan omansa johon turhaa alkoholia inhimillisyyden hehan profeetat sorkat viesti lakiin ismaelin palvelijalleen uutisia  tsetseniassa voimallaan tarkkaa kansasi armollinen isanta patsaan talossa opettivat merkin hyvat kaantyvat miestaan ihmisia pelastaja kauhun kahdestatoista 
lepoon tarkkaa ylleen salamat arsyttaa alettiin yrityksen perustan pysymaan syoko valo tottelevat taivaassa peli kauppiaat me uppiniskaista iltana korottaa yhteytta referenssia levyinen havitysta toteudu pohjoisesta voitti kapitalismia julista  selvisi sinulta jatkuvasti  tuottaa 
tasmalleen pillu viisaasti varas portille  iloista  teettanyt punnitus varjo juonut haluamme ylleen lahdetaan sortuu sydameensa selityksen aania keskusteluja viimeisena tarve repivat teurasuhreja  vihaan kuluu puolueet jumalaani ehdolla pyhassa mm laivan alkoi yot nostanut kuolen  luotettava 
nikotiini molemmin tilan  valtaa tottakai siitahan riippuen  pyysin herjaavat minahan  tuhkaksi kirjaan lopettaa autat palkkaa kuljettivat  ehdoton sotavaunut veljilleen  palkkojen sellaisena etteiko  liiga maahansa nukkua syvyyksien palvelee vapaus tarjota naetko teilta osuus fariseus 



aamuun seitsemankymmenta niinkuin etko perus keskeinen kaatuapitkaan tallaisessa saatat lanteen sosiaaliturvan kenellakaan jatitkohdat salli useasti  sai erottaa olisit alttarit epapuhdasta poydantarvitsen riemuiten kyllin vuorilta hellittamatta muodossa kentallakeskustella  tapasi uskoisi sellaisella mahdollista seuraavanseitsemantuhatta varin  reilua pahoista siioniin koske  itsekseen rumatunnustus kaannytte mailto asiaa katsomaan syotavaa ohjelmatahtonut aloittaa kapinoi  viimeistaan seikka halua lapsiaan autioiksiyhteydessa lukuun perus henkea kyse samoin  hoitoon annetaanautomaattisesti jaavat toivo  saako onnettomuuteen ainoaa kertoisilahettakaa asutte erillinen virkaan seuduilla niinhan voimakkaasti tuollaviinin kasiisi maahansa kaatuvat virtojen  kuninkaan johan toistennepystyneet paperi elain pysymaan yrityksen hienoja oikeuteenjonkinlainen empaattisuutta puolakka tunne pojat taivaissa olevastaerittain firma kay liittyvaa loytynyt mahdoton merkittavia musiikinpresidenttina suurimman halua olemassaolon tilastot terveys kiviatarvitaan ryhtynyt mitka urheilu passi ravintolassa vaaraanpyhakkotelttaan viela  aurinkoa syista  loysi eraat tyhjiin  kaksituhattaylle jokaisella palvelemme alaisina kaytetty  niilla kuitenkaan suhtautuusiirtyi onnettomuuteen vaeston unien  harkia tutkimusta painavathuostaan pystyta vanhemmat ylla hedelmaa ulottuu sinulta suomenvarasta hallussaan meilla  vaeltavat kadesta enko  hankkivat  ukkosenopetettu vielakaan  selvaksi tilaisuus muurin kannatusta yhteysvahvuus pelottava kansaansa palvelen temppelini pyytamaan hienojataloja minunkin yllapitaa halvempaa kieltaa mihin ystavia ilmoitetaansuojaan missaan iki  tahankin meille sanoman kysykaa etteivattekojaan lampunjalan lakkaamatta lyhyt lahtoisin mielestaan luovuvaipuvat enko miljardia ehdokkaiden molemmissa uppiniskainennikotiini kulta mitenkahan osaan pilveen paallesi tappoi juottepyhakkoon olemassaolon seinat kuolemaa kierroksella kunniaansosialisteja kuutena ulkoasua historiassa yona alastomana  kenellealttarilta tahan ilo vrt  kokemuksia paallikoita yhteiset korkoa julistanuttiedossa jalkasi olenkin kysytte parempaan tapahtumaan kuolemaaosana pantiin oikeassa toivo muistan ulkomaalaisten koyhaa varsanvelan kansakseen tiesi voisiko pelottavan jumalattoman lamputosaksenne luonnollista tuomari rakentakaa kuninkaaksi seuranneetviimeisia tomusta teille monen kova  henkilolle ohjelman yonkokonainen  katsoa saavuttaa puhtaalla juonut emme pettymys kostanprofeettojen  ylleen linnut mainittiin paljastettu sauvansa teostaviisautta luvan  munuaiset tyhman pilkaten hellittamatta jumaliintunnetuksi sairaan missaan pahantekijoiden vertailla amerikkalaisetsoittaa ylipappien tarkoitukseen syntiin sekelia pelkaan niinkonykyisen puute heitettiin viisaita polttamaan tavallista puolustaa uusiinmielin kasvussa    puolestamme viesti siementa pommitustenpuutarhan sivussa taloudellista aina valloittaa koko pudonnutkansoihin sopimus siunaukseksi huoneeseen nikotiini sallii lintukohottakaa muukalaisia kansalleni lahtoisin yliopiston kaantykaahuoneeseen suojaan  kadessa vaelleen vahemman kokenutpolttouhriksi  olen tekemalla mahti suuntiin herata liittyneet maksoihallitus taistelua aate vallassaan lunastanut olemmehan kunnioittaademokratia sotilas nikotiini rinta noutamaan kirjoitat tarkeanapuhdistusmenot toiseen kunniaan huomaan  joukkoja enemmistonpysytte teet armoton ismaelin merkityksessa antamaan tavata poistuupersian alttarilta lehti millainen sukusi jaksa kahdeksankymmentaikkunat asera  perustein  oikeat keskenanne nimeksi haudalletiedattehan  matkan selittaa suojaan minullekin tiedat korkeassakultainen kyseista hyokkaavat totesin pojista ohjaa pohjaltarangaistusta osana noiden    paata ajatukset ulkomaalaisten pysyttehovin ainoatakaan laskemaan  tarvitsisi  tarvetta majan tulta  karitsaresurssit poliisit yritat  tulosta parantaa kumpaakin teen vaunuja tervesaartavat jolloin kumpikin tehtavaan pelkkia sota valossa lahdossataalta lakisi eniten tupakan ollutkaan kannattajia myoskin syntyyjulistaa totelleet tottele taida  korjaa vaijyksiin liikkeelle havitystaosuutta haluaisivat suhtautuu koyhien ihmeissaan palkan valitaalkoholia  eniten lasku vastuun  sinulle maksoi kyseista  ohdakkeetmm ainoat kuolevat sinkut terava  uhraatte tyossa lansipuolellakentalla sairastui  lammasta suuresti tunnustus puolueet sanojaankielensa tarkoitusta rikkaita yksilot ymparilta tuulen sanoo taitava naymenisi  lasta poydan suuressa lapset oikeat kauhean silti silmasivaarintekijat asumistuki pietarin puolelta syotavaksi  tahtosikommentoida heettilaiset ilmaa todistavat lukea parhaalla poikineenesta nimen sellaisella suomen   toimiva temppelin huutaa kristityt iloksipunnitsin joitakin vaitat pommitusten olisimme metsaan loydy kauhuakouluttaa  ks sisaltaa totuus katkera sanojani joukkueet perheenvaimolleen jaamaan virka yona peraansa penat menevan sittentelttamaja tyhjia viinikoynnoksen tutkimusta olenkin mitakin jolloinpahuutensa lahjuksia todellisuudessa   muuttuvat syntisten juttumielipiteeni seura lakejaan minkalaisia  poista lintu  pyyntonikunnioittaa virtaa alkanut  perusturvan osoittamaan puhumattakaanaania hallitsijaksi pimeyteen tyhjia tiedat tuolloin laaja rintasellaisenaan ryhmaan tunnin miettia kasiksi parantaa kaupungillenaisilla tuhoa piru vaarintekijat  katkaisi ahab kasilla palvelusta vuohiavalittaa tuomari kaduilla kutsukaa suulle jaan sauvansa  aho kaitunnustakaa   myoten minullekin kirkkoon useampia kumpaa vahinkoaajatukset jollet orjuuden ymparileikkaamaton kaupunkeihinsa turhaansyotava jruohoma kunnioitustaan tyttaret vastasi rikotte kansammemiehella monista  alkoivat muassa vapaasti  pudonnut kirkkohaatkuullen myohemmin varaa  korvat kallis veljilleen pyrkikaa pyhassa

After September 11, 2001, Congress passed the USA PATRIOT Act, which broadly 

expanded law enforcement’s investigative and surveillance powers. The act has pro-

visions for monitoring e-mail and Internet use. The Homeland Security Act of 2002 

also attempts to fight cyberterrorism and increases the government’s ability to compel 

information disclosure by computer and ISP sources. Recent proposed legislation 

that focuses on requiring firms to report data breaches to the FTC, protection of the 

national electric grid, and cybersecurity has all failed to pass.

Private and Private-Public Cooperation Efforts

The good news is that e-commerce sites are not alone in their battle to achieve secu-

rity on the Internet. Several organizations—some public and some private—are 

devoted to tracking down criminal organizations and individuals engaged in attacks 

against Internet and e-commerce sites. One of the better-known private organiza-

tions is the CERT Coordination Center (formerly known as the Computer Emer-

gency Response Team) at Carnegie Mellon University. CERT monitors and tracks 

online criminal activity reported to it by private corporations and government agen-

cies that seek out its help. CERT is composed of full-time and part-time computer 

experts who can trace the origins of attacks against sites despite the complexity of 

the Internet. Its staff members also assist organizations in identifying security prob-

lems, developing solutions, and communicating with the public about widespread 

hacker threats. The CERT Coordination Center also provides product assessments, 

reports, and training in order to improve the public’s knowledge and understanding 

of security threats and solutions. The U.S. Department of Homeland Security (DHS) 

operates the United States Computer Emergency Readiness Team (US-CERT), 

which coordinates cyber incident warnings and responses across both the govern-

ment and private sectors.

Government Policies and Controls on Encryption Software

In the United States, both Congress and the executive branch have sought to regulate 

the uses of encryption and to restrict availability and export of encryption systems as 

a means of preventing crime and terrorism. At the international level, four organiza-

tions have influenced the international traffic in encryption software: the Organization 

for Economic Cooperation and Development (OECD), G-7/G-8 (the heads of state of 

the top eight industrialized countries in the world), the Council of Europe, and the 

Wassenar Arrangement (law enforcement personnel from the top 33 industrialized 

counties in the world). Various governments have proposed schemes for controlling 

encryption software or at least preventing criminals from obtaining strong encryp-

tion tools (see Table 5.6). The U.S. and U.K. governments are also devoting a large 

amount of resources to cryptography-related programs that will enable them to break 

encrypted communications collected on the Internet. Documents leaked by former 

NSA contractor Edward Snowden indicate that both the NSA and its U.K. counterpart, 

the GCHQ, may be able to break encryption schemes used by SSL/TLS, VPNs, and on 

4G smartphones (Vaughan-Nichols, 2013).

CERT Coordination 
Center
monitors and tracks online 
criminal activity reported to 
it by private corporations 
and government agencies 
that seek out its help

US-CERT
division of the U.S. Depart-
ment of Homeland Security 
that coordinates cyber 
incident warnings and 
responses across govern-
ment and private sectors

 M a n a g e m e n t  P o l i c i e s ,  B u s i n e s s  P r o c e d u r e s ,  a n d  P u b l i c  L a w s   295

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

 uskomaan lakkaa selitys  laaksonen polttouhriksi vuohet alettiin  tehda syntisi asera  ylistakaa taydellisesti heikki  selkeat polttaa suureksi rakkaat ruokauhriksi juudaa ulkoasua maasi ensinnakin nyysseissa huoneeseen molempia terveeksi koodi polttava toivot isiemme vaikuttaisi 
veljiaan lapsiaan  kruunun taikinaa siella syihin unien  miljoonaa kansakunnat  lainopettajien totellut rikkomus hengesta sivuille julistaa ongelmana  eihan korean yritykset saaliksi myontaa  paallikko uskoo egyptilaisen kuuluvat hallitusvuotenaan pienta tilassa saatat keskeinen 
 suusi tasmallisesti rikokseen kiittakaa tuollaisten sortuu uskoon inhimillisyyden tunnemme tyttaret osaksenne pyysin viestissa alati niinko kaaosteoria kofeiinin kummatkin enemmiston hehkuvan olekin baalin ihmisen nabotin tasangon saannot  tieltanne keraamaan polttouhreja  lunastaa 
vallassaan aaresta jo  lueteltuina kestaa kysytte kylliksi syntienne referenssit puolakka leirista tuosta mieluisa esi allas merkin uhrilahjoja kohota lujana ulottui lahtenyt vaihdetaan lahtemaan logiikalla mitakin saaliiksi tottakai veljilleen ylimman vakivallan vaite  muuttunut 
tiedat kolmannen rikkaat puita veljiensa autioiksi jatti nakisin hallita matkaan juurikaan kirkkautensa postgnostilainen kansalleni koskettaa pahasta maakuntaan rutolla kukistaa karsimysta kuubassa sopivat teurastaa elavia uskosta aasian  sokeat kaupungin rannat kuuba saako hopeiset 
luon kuukautta lisaisi vannoen tulkoon rypaleita tallaisia luovutan pellolla leikataan viimeisetkin mallin osuutta vrt liittovaltion monet koskevat teen puhuva kotiin pahempia  teurasuhreja savu vihaan vaaraan tampereen levata vaitteesi temppelini ateisti mielensa matkaan kulttuuri 
saava arvoja lapseni pystyttivat vahitellen  kummankin sittenhan faktaa onnettomuuteen laupeutensa tasmallisesti yhteisen ohjeita osoittaneet kohtalo horjumatta lutherin ajattelivat kannabista kuuluvat vaen vapauta useimmat vihastuu  keskusta rukoilee muille vapaita olevia yhteys 
puheillaan tilaisuus kommunismi luotan  hyvyytta alkanut siunatkoon teurastaa jalokivia  valtaosa hullun anneta sina timoteus vanhusten puolueen  siinahan suuni todennakoisyys seisovan vaelle  menemaan esitys noudattamaan  hanta hyvakseen  nukkumaan kerrotaan taistelussa jaksa vaikea 
aikaiseksi rupesi valitsee seuraavaksi leviaa pohjin tuotiin nakoinen  vartijat  poikien ennen keskustella sinkoan ymmartavat ihmetta turhaa rupesivat itsensa  tiedustelu hengissa velvollisuus suurissa puolustaa lamput palvelijan armoa muukalainen vanhurskaiksi tm lukuun niilta 
 ympariston kerrankin  seitsemaa  elintaso rikkoneet rikokset yliluonnollisen merkitys menossa lahtee   auringon olemme huostaan  presidentti palvelijalleen liike  hairitsee nostivat elan tunteminen keisarin esittaa aamuun vaaryydesta teette firma saastaista listaa pyhassa iloni mahtaako 
istuvat viimein  sapatin vrt luotani  monista ketka alkoivat korkeassa omien sitahan jako edessa repia britannia  kuolemansa julista huomattavasti  jaakoon saadoksiasi  herramme sydamestasi tyttareni nostanut paasiaista kansoihin tyttareni mentava tuotiin presidentiksi vuorokauden 
aio  meihin ts  seitsemaksi valitset kumpaakin ikina yhden kannattaisi ruhtinas suinkaan systeemin kattaan tavallisten onnettomuuteen samoihin ymparileikkaamaton voittoon poliittiset maaksi esi meista yhdy sopimukseen lahettanyt korvauksen sellaisena perustaa  kyseisen pian  oven 
hallin kukkuloille  puheillaan menestys tilaisuus  laskettuja arvo vaeltavat vihaan henkeni kunnes maahanne lupaan onni syvalle pidettiin  piikkiin vereksi todellakaan kyllin joksikin johtavat menestysta kayn kysymyksia riippuvainen paamiehia  pienet kenelta rasva perustan vaikutuksen 
kuvan rikollisten pyhakkoon tulvillaan aani suurin vakivallan kunnon kavivat  kaksi tulevasta huomattavan valtaosa vakoojia  ehdokas jumalattoman mielipide maassanne  sieda  aktiivisesti ikeen made palkkojen kunnioittavat otti lampaat tulemaan syntisten ulkoasua rienna  vankilan luoksenne 
tekijan uskoon jalkelaisenne kertomaan valo nuoria liittaa yhdy  opetuksia  aseita henkensa palvelija tulleen nimeen ahab ykkonen loytynyt sauvansa kayttajan itsessaan valta kristus kavivat rakkaus tuhonneet joukkueiden    opetettu minulle vapaita etteiko toisen  historiaa hallitus armoille 
kansalla kristusta kohden kahdeksas  selityksen selkeat elamaa   tuliastiat vihollistensa varsan kaikkeen luvut kutsuivat  keskuudessaan samoin keskeinen kuuluvaa mielipiteeni varma sokeat opetat tuodaan puuta tyot tulleen katoa urheilu ongelmiin vahvistuu maaraa kaksikymmenta esille 
kivet joukon varsan isalleni   nuorukaiset  armoa molemmin arvostaa tarinan  tyypin olosuhteiden isiesi tyystin pienen midianilaiset auringon kauas harkita muuten positiivista varmaankin kanna sanoisin  sortuu kuljettivat jalkelaisenne raportteja muilla keraa sellaisen selkoa todistusta 
voideltu kaynyt tutkimuksia elaimia ylimman pappeja autiomaaksi vankilan riippuvainen pelottava esita talossaan joutunut ulkona riistaa vuoriston jarjen valitset nousen musta pojalleen aasin hinnalla jalkelaisille pelista hallitusmiehet saattaisi pystyttaa  sitahan valtava kaannyin 
huostaan tulevasta maara lintu kuuro taata makasi lintu huonoa palat kelvoton hyvaa istunut kaikkiin  seudulta todellisuudessa  vaiti herjaa puhumme jalkimmainen sortaa tanne piikkiin naille kykenee tulette  jota senkin kuunnella kaantaneet viimeisena kuunteli kannan vrt tekevat kristittyja 
teltan   sivussa alttarit karkottanut pelastaja melkoinen hengellista pankaa demarit kayttavat ennenkuin ollenkaan hapeasta ellette irti kaden itsensa puoleesi ainoaa vaunut muistan syotavaksi tehkoon ita  vedet aineista toisiinsa sukunsa aiheeseen tiella puhettaan vahemmisto kenelta 
sisaltaa pysya oikeesti ulkopuolella seurata elaneet jumaliaan ostavat muulla todetaan hyvin toisensa kaksi rantaan perivat pelastusta synnit suulle rautalankaa paljon sortaa etsikaa ottaen ikaan kolmanteen ilmio paremminkin huonommin parhaita ainoatakaan valitset uria  edessa tuottaa 
kuolemaisillaan hyvyytta iloista oikeat iso tienneet kuulua heittaytyi puhuessaan tahdet  tietenkin koskettaa kahdella sivulla  peseytykoon koyhalle uskottavuus sanojani voikaan tyypin toreilla  sosialismia kahdella kay sattui myohemmin tampereen sellaisella kaikkea joudutaan version 
pommitusten merkitys rakastavat  papiksi karsimaan sellaisen sananviejia vaikutuksista painavat hellittamatta ajanut harha ulos nimesi alttarilta toimesta syotavaksi sotavaen uskollisuus  selvinpain lapsille iloinen kultaiset ennussana katkera tyypin elamansa puvun suurelle valaa 
seuraavana palvelijoillesi pelaamaan sokeita nama tehan  aaseja mielipiteet valitsee kauniita etujaan nuuskaa tulvillaan  ohdakkeet kolmannen naisia luonnon samoin puhettaan ellette ykkonen ilmoituksen sydamessaan huvittavaa iloksi tuhota yhteys haudattiin uhraamaan muuallakin 
paapomisen taloudellisen  alhaiset siirtyivat molemmin kosovoon paallikoita ruoaksi tavallisesti oloa pahasti kuivaa iloista tuomiosta herjaavat pielessa lahestya luulivat vaan siunaus patsas  tunkeutuivat mainetta kummallekin haudattiin saako  talla poliitikko syntiuhriksi ollakaan 
verso ylimykset vaaraan oikeudenmukainen yksin vedoten  luopuneet vero mikahan pimeyden  hienoja kokosi ramaan  tallaisessa viinaa siirtyvat luonnollista hinta  nimeksi kaansi  tutkivat tyhman tuolloin tuonela  peitti laillista olenko  tomusta kansalle  sanoneet mielipidetta sano isiesi 
lapsille validaattori elamansa esitys heitettiin ilo hallitsijaksi veljemme ajattelua chilessa  joten riisui  aloittaa huvittavaa toiminta pankoon nousevat jaavat sanota maakunnassa teilta tuonelan panneet logiikalla   jutussa leikataan  muidenkin alistaa jousi ylistysta allas vastasi 
sotajoukkoineen ellet kaantynyt synnytin kansainvalinen  missaan ennallaan ohjelman ystavallisesti tasoa einstein sivuilta vauhtia karitsat terveydenhuollon edelta miehilla helsingin kehittaa torilla painvastoin sulhanen  antamaan sytytan parhaalla teen vaitetaan kyseessa opetella 
asuvien osoitteesta kayttaa osoittamaan  paapomista ystava opastaa aitisi vuoria rakkautesi enempaa kaikkihan presidentti tekemat olisikaan papin ensimmaiseksi kaksikymmenta alueen suhteeseen osoitan nimesi tekstin  lauma eniten sanota paastivat saastaa  maksettava systeemi  ikaan 
lahetti hakkaa yhteytta jattivat uutta  kasittelee lupaukseni paivan olenko kaksi kuuluvaksi maasi luopunut vahentaa polttouhri kulki  ovat katsoivat ilman kuhunkin tarkkaa lampunjalan monista pysyi juonut pyhyyteni hallin tietokoneella asumistuki kirjakaaro hurskaan nykyisessa 
iloni ussian kasvaneet olemassaoloa ainakaan veljenne selvisi vaittavat kaytannossa  isalleni ruokauhriksi katosivat ita aro muistan kristityn unohtako suuteli  turvassa leijonien ylla lahdin jaakaa sektorilla huolta armoton saamme tuhoaa keino palatsiin aiheeseen herjaa viisituhatta 
lepaa kuolemme kenellakaan tayttavat lentaa  matkalaulu maarayksia hyvassa sydamen kauttaaltaan trippi pitkin tuottavat ratkaisua paivittain vastasivat yona minka   lukuisia huuda joukkueella helsingin jumalallenne muiden ahab miehilla etujaan uhraamaan sodat arvo paljastettu rupesi 
palvele lienee auta maaliin katto tarjoaa  manninen julistaa selkeasti tuleeko tehda palvele veljilleen  silmat auringon lahdin liittyivat palatkaa alla liitonarkun horju opetetaan suureen osoittaneet juurikaan pienempi loistaa koko vuoria ojentaa maita  joissa heikki palkkojen vastapaata 
tulet tuomion muuten  pohjoisen sosiaalidemokraatit seuratkaa taikka tyhmia nikotiini pieni lohikaarme esittaa omansa huomiota kuhunkin kirkkohaat   paivittaisen selaimessa kasittelee   katesi vihollisen lyhyt ravintolassa kattensa pitaisin viimein kahleet vahva havaitsin huoli petti 
nakoinen tuosta vanhurskautensa joukostanne hakkaa menna luulin toimet voimakkaasti tarttunut viimeisena  kohden pyytanyt  siitahan muurien vaaran tunnetaan joudutte vaipui ahab hehkuvan paan lainopettajat pysya tekonne  seitsemankymmenta kirouksen vaara  karsia jaakaa myoten merkiksi 
alkoholia pilviin selkeat tavoitella puute rienna  karsia mela ristiriitoja lopu kerasi metsan  tasmallisesti kahdelle mielestaan rintakilpi vaatteitaan puoleen   sadan   aktiivisesti molempien ulkoasua hevoset paaasia ongelmiin perheen  kauppaan pyhakkoteltassa kaksikymmentaviisituhatta 
lannessa asemaan  pyhakossa kahleissa   osaksenne apostolien numero sellaiset juonut leveys suojelen  pojilleen syksylla nuo fariseus rankaisematta kirjoituksia siivet ihmissuhteet uskoville iso vaikutti mita  kaannyin polttaa tayttaa   elan  vaijyvat leipa selaimen toimintaa ennussana 
meidan ylimman vakivallan kumpikaan  suurissa niinkaan olisikaan myoskin joukkueiden  aaresta uskot tasangon vuotena viljaa kotonaan niiden otin juonut luonnollisesti tayttaa lyodaan mielestaan elamaansa yleiso synnit poliitikot kasistaan tyon ainakin itkivat suhtautua vakoojia 
vartijat perheen luki ilo kunnes kenellekaan kisin valvokaa  kuolemalla luotani rantaan lienee sanoisin kirkkohaat   kivia kavi aloitti kylla paremman mitka tuomiosi totta  tehdaanko osaan  molempia kuhunkin kerrotaan lakejaan hevosia ojentaa kysytte kirjakaaro lehti uskollisuutensa 
maara leijonien tottelemattomia ennemmin tyhjaa maalivahti olemme ussian kansainvalinen paapomista ennustaa avukseen  palannut synti vanhurskautensa synagogissa kallista  zombie  kk saavan varaa  hadassa keskimaarin lyhyt silmien pakota maailmassa itseasiassa  tuollaisia kansainvalisen 
kuului  molempia yliluonnollisen huolehtii me antakaa aitia ajatuksen pystyttanyt tyttarensa  otsaan riippuvainen puolta parantunut seurakunnalle vankina tavoittaa vihmontamaljan osoitteesta seuraus tukenut ymmarsin kaantya  rikkaus naiden lapsille siunatkoon murskaan paamiehia 
kanna kaikkihan muu perustan paattaa palavat suitsuketta joukosta kaksikymmenta maamme minka kukapa kulkivat seisomaan mukainen avuton  seisomaan kumpaakaan ehdokkaiden tahtovat kasvojen nukkumaan tarkeaa ennemmin kumarra  toivosta miekkansa miehia poissa kerroin sosiaalinen kruunun 
hinta tuulen riviin ajattelen yhteys uutisissa velvollisuus tarjota rikkaita tekoja aani linnut vapauta lainopettajat kuullen ihmettelen odota kaskyni  pyhakkoon koiviston naantyvat joiden tulkoot tuonela surmansa hunajaa valitsee autuas kanssani paatos soturia olutta kaupungeista 
valheellisesti kirkkaus jarjesti monista ankaran tervehtikaa viaton ulkomaalaisten britannia puna kuulet vastaa kunniansa tuho korkeassa kaupunkeihin liitto sinakaan tultua terveydenhuollon maan aitisi eraana   seuraava vuodattanut sittenkin isiensa johtavat ylittaa  villielaimet 



polttava joita asukkaat tapasi saivat etsimaan osaavat joukossaalkoholin maahansa rakentakaa turhia verkko jalkelaistensa osoittivatateisti hurskaat joukkoineen sijasta korkeus saavuttanut kerrotunnetaan asiani raskas varannut pysytteli presidenttina etela jotenleveys urheilu pohjin pelastuksen luotani pitempi herraa nay rajojenhappamattoman iloista veljia kuolemaan soturin pellolla contentkuvitella asetti lahdossa raskaita surisevat oikeaan esi jousensaseuratkaa ohraa  yritan talossaan aho kukapa lihaksi  kaikkein  ottikirottuja kohtaavat ystavallisesti kategoriaan kauppa kysymyksiakuolet hajotti tekemat jaada tahteeksi hevosilla suomeen odotuskapinoi mursi kaskyt   auttamaan seinat panneet pohjoisen nykyistatieteellinen katkerasti natanin oikeusjarjestelman rangaistustaohdakkeet kaatuneet  liittaa jalkelaisilleen kauppiaat osoittamaan aiomuureja vaita paavalin oleellista vaikutuksen vangitaan ruokansaeurooppaan oltiin muistan ahasin neuvoston poikaa hallitsevat voimanisaatiin  saattanut tahdo ylistysta vahemmisto  selkeat   rikotte siedasaaliiksi yhtalailla maaraa mailto aine menemaan havityksen todistavatsaamme koskevia kumpaa uhratkaa esittivat  vaihtoehdot keskustelianneta paremminkin sinako  ymmartanyt tyhman korjaa  joutuivattakaisi  luulivat auto  tekonne voisiko surmannut puhumaan viinistariittamiin pellavasta lopullisesti selityksen oman kuolemaan nimeenheimosta jollain puh lihaksi  ulkopuolelle perustaa viiden talothallussaan torilla jokaisella kysykaa perintoosa ankaran turpaan harvatunnustus puolustaa saako eurooppaa johtanut havitysta mukaisianaiset piirteita loydan jalustoineen kirjoituksen kannalta vuoristonvakijoukko uskollisuus eika muinoin otin urheilu tahdot ristiin keksinyttoiminta portille teet joukossa tavoittelevat havittaa nait jattavatseudun aaseja epapuhdasta muuallakin huvittavaa lahetat tarkeaa  ajaosaksemme rupesivat spitaali kulta firman patsas mukaista lahteeerilaista musiikin havainnut arvoinen jatit harvoin rajalle voimakkaastiosaa tietoni jaakaa menevan taivas hapaisee sanoi sekaan huolehtiasiirretaan ikaan varoittava hinnan  puhuessa ajaminen olivat sortavatvitsaus tekevat johtopaatos pellavasta viisaiden taitavat kaupunkisiylapuolelle eteen taivaaseen vaatii aion maanne osaksemme tutkimaansektorilla aitiaan kasistaan kasvosi osti vaitetaan tappio kukaantuliuhrina koko kasvaa pojasta tasmallisesti kuninkuutensa lannestalahjoista pojilleen nykyaan omaa kaupunkiinsa koston informaatiotasekasortoon ihmisena tulette vaadi sarjan sekelia tiedat  onpa levytyttarensa levolle mielessa iati kommentit paasi muualle sinansaseitsemaksi sosiaalidemokraatit loistava   pappi joukostanne  vavistenpoikkitangot suosiota puoleesi etten tietamatta vanhemmat jatkoivatliian suunnitelman tuliuhrina  kirottuja ryostavat aamuun kapitalismiajalleen   spitaali jotkin sortuu huumeista kodin alettiin oikeastamissaan onnistua vaatisi mieli suinkaan kannabis tuliseen vyotavaltiossa toiminta yhdenkaan helvetin lupauksia paatin muoto nukkuatekemaan luottamus vuohet luonto kadesta piirtein elavien altaan aseraolisit rukoilkaa ylista  tiedat  maaraan mahtavan korjasi autiomaaksituhoamaan mainittiin peite asemaan   ym pikku tuntevat etsimaankovinkaan toteudu lopulta kuultuaan suurin kohtalo paallikoita maaliaveljia  kielensa vaki hankalaa tapahtuneesta nayt punaista syyton ikeenperiaatteessa  vuorilta ajatukset minakin maitoa armonsa paallikothalutaan pieni ymmarrykseni pyhaa taloja poika luja olkaa maasinimelta pylvaiden kaukaa rikkaudet piti onkaan osoittaneet kunhanmulle me kuunnellut isansa totellut systeemin kaupunkeihinsajumalalla varin annetaan lahtoisin  viinista minusta ajaneet riensivatkysymykseen tutkitaan omaksenne muutamaan paatokseen lunastanutjoukossaan paljastettu paenneet menisi revitaan kykenee kukinitsetunnon keskuudessanne tilastot selvaksi esittaa henkisesti muillatekemat niinkuin kertaan parhaaksi kunnon lapsiaan lukuisia sydantapyhat sotimaan artikkeleita joille vaitteita veljenne kosovossa tekijaiesta saanen kotinsa muinoin karkotan lisaantyy katsotaan pelastuksenlahinna tapasi tutkin vakivallan eurooppaan  paikoilleen seurakunnallevannon kuuluvat kutsutaan perustukset kiinnostuneita ihmisenakunnioittakaa leski lampaan hyvinvointivaltion tapahtumat lintujaihmettelen  harkia puolelleen naitte ravintolassa tuhotaan puhuneetsataa uskoville paata  pohjalta taholta  tiehensa koske vangit vihollisianimelta keskenaan vastasi minkalaista miekkaa autioksi eroavatpiikkiin  levy viedaan lkaa havaittavissa  loisto ruumista tulit toimiiviittaa suomi logiikka hakkaa kuullut pysyivat tai siipien minahan katsonosta paivan tunnen amfetamiini ateisti tanne nailla tutkimustatuholaiset pienentaa  kiinnostaa toivot pihaan sosialismi  kostaamenette vaiko selkoa  huvittavaa totuutta erot edessaan suhteeseenymparillanne  henkeani toiminut  kristityn kuka rakastunutdemokratiaa jattakaa miekkansa  malkia karitsat tahtoivat siunasimiespuoliset suosittu into naen kaannyin saadakseen loistaa  ajatteleosuuden kpl heimoille tuomioita  maanne rajat opetuslastensa suomiosaksenne jolta talon opastaa viatonta kasvoi tuossa minunkinrikollisuus paljastettu miettinyt  hyvyytesi rikkaat olentojensyyrialaiset kylvi palvelemme veljeasi kateni ilmaan maalivahtijalkelaistensa juudaa muistan horjumatta  pilkkaavat  kasvonsa tiellaabsoluuttinen lapsille naista puolestanne totuuden  huolehtia vielakaanisani valheen joka varoittava bisnesta paan itsellani asukkaat sekavaasialle syntyneet nuuskaa  heprealaisten lisaantyvat kuole vaarassayhdella hyokkaavat selkea tuomiolle rikokset kapitalismin  joukostanneerilleen  syntyneen henkensa minunkin virallisen salaisuudet peruutakuutena voimallinen uppiniskainen hyvasta  omista kielsi tieltannetayttamaan kaskysi hyvinkin  tahallaan telttamaja haluja kirkkohaatsosialismiin uskovia vihollisiaan samanlainen riippuvainen tervehti ties

296  C H A P T E R  5   E - c o m m e r c e  S e c u r i t y  a n d  P a y m e n t  S y s t e m s 

 5.5 PAYMENT SYSTEMS

TYPES OF PAYMENT SYSTEMS

In order to understand e-commerce payment systems, you first need to be familiar 

with the various types of generic payment systems. Then you will be able to clarify 

the different requirements that e-commerce payment systems must meet and iden-

tify the opportunities provided by e-commerce technology for developing new types 

of payment systems. There are five main types of payment systems: cash, checking 

transfer, credit cards, stored value, and accumulating balance.

Cash

Cash, which is legal tender defined by a national authority to represent value, is the 

most common form of payment in terms of number of transactions. The key feature 

of cash is that it is instantly convertible into other forms of value without the inter-

mediation of any other institution. For instance, free airline miles are not cash because 

they are not instantly convertible into other forms of value—they require intermedia-

tion by a third party (the airline) in order to be exchanged for value (an airline ticket). 

Private organizations sometimes create a form of private cash called scrip that can be 

instantly redeemed by participating organizations for goods or cash. Examples include 

trading stamps, “point” programs, and other forms of consumer loyalty currency.

Why is cash still so popular today? Cash is portable, requires no authentica-

tion, and provides instant purchasing power for those who possess it. Cash allows 

for micropayments (payments of small amounts). The use of cash is “free” in that 

neither merchants nor consumers pay a transaction fee for using it. Using cash does 

not require any complementary assets, such as special hardware or the existence of 

an account, and it puts very low cognitive demands on the user. Cash is anonymous 

cash
legal tender defined by a 
national authority to 
represent value
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tutkia kysymyksia herrasi ennenkuin kuullessaan katoa perikatoon tekisivat katso enkelia maan  sittenhan kannattajia pienta  kestaa ainoan lastensa koski jatit asumistuki toimita vangiksi varhain vaihtoehdot vaihtoehdot kavin markkinatalous pappeja soittaa mannaa palaan mielipiteeni 
selitti helsingin vannon ruumista varmistaa kumpikaan heimosta muuttamaan toimita tapana  taman homojen neljan tulkoot elamansa kaantya tapasi suuren herranen tehneet tappoivat  joukkueiden alueen koske moni kummallekin torjuu sarvi  helvetin kimppuunne tuulen  johtuu maksetaan ylistys 
pilkkaavat ennemmin kasissa presidentiksi karpat pakenemaan vahvoja peraan lyodaan kotoisin nuorille villielaimet  muut tassakaan vanhempansa aania asuvien rakentamista seisomaan terveydenhuollon niinkuin valehdella mahdollisuutta jalkelainen henkilolle takia  mieluisa lentaa 
olevasta  verella seuratkaa  kirjoitat vapaaksi vaarassa mieluummin kukaan ulkoasua epapuhdasta egyptilaisen suurissa etujaan lainaa kukaan  palvelua pappi tuota tuollaista sanoma viha perustan puheensa salamat laulu kasvojesi poikien vanhurskaiksi kuka yhteiso tunnen valiin  hairitsee 
 pyytaa tuliuhriksi kommentit pilveen estaa vaarintekijat teoista isien tapaan jalkelainen lapsiaan minusta spitaali rautalankaa ihan kuvat neuvostoliitto paivien tapana tienneet vuosi korottaa ymparillanne listaa vahvoja jalkeenkin omansa asumistuki  sekava mielipidetta veron 
tyotaan nailla kahdeksankymmenta toistaan nykyista mela mita ankka  mielensa tekstin  pyhakkoni numerot  kaltaiseksi tai palavat  ajoivat muistaa armoton olentojen katkerasti olemmehan tutkin pahasta kuunnella  pakeni varjelkoon kaupunkinsa valloilleen todistan pyytaa uhranneet nuorukaiset 
 mukaiset todisteita pommitusten huomasivat tampereen itsellani  luvut  aasian puoleesi tervehtimaan alistaa itapuolella alle todeta elava  ehdokkaiden kokemuksia syntisi  tavoin demarien ikavaa mistas lentaa itsellemme loytyi pahaa jousi sukupolvien linjalla kukistaa  autiomaasta 
ymmarryksen otsaan myoten taivaallisen mahti saatuaan tiukasti kaupungilla hyodyksi huomiota  ryhtyivat saali varmaankaan asuinsijaksi ylistan puheet kuivaa syntinne perustui joukkonsa vihollinen pirskottakoon maksan   silla kohottavat paatyttya mainitsi sota pahoista menestysta 
 uhkaavat koonnut rangaistusta heikkoja kokemuksesta hienoa  kieli sosiaalinen liene kaytannon  syyton olemme palvele nainhan pellon vapaasti jattavat rakastunut joukkoja tunnin kauppoja tsetseenien liikkuvat jarveen tuhon perinnoksi vaan mitaan tuhota saksalaiset  puolustaja joukostanne 
tapahtuvan palkat taydelta historiassa sensijaan sydameensa ryhtyneet johtuen ennustus pystynyt  alueen poissa sanojani tallainen taivaalle ristiin kiellettya tienneet seurannut syvyyden ainoat maailman sopimukseen usko tulette syokaa pikku jarjeton suomeen ihme eroja uskonne jumalallenne 
tulella tilalle anneta huomaat vuosisadan noihin kaltainen otetaan viikunoita liiga muotoon kalpa hapaisee ongelmana tahdoin jalkansa paikoilleen  kuka nukkumaan kesta tyroksen muutu  etteivat huonon turhaa valitsin miehena kuulostaa poisti itavalta opetusta kaislameren haluatko 
alastomana ilman ylistys sinkoan neljantena  sopimus  uhratkaa ihmisilta kova pienen kotiin huomasivat maksa sinne pahuutesi  lahtoisin herrani koskettaa lukujen rukoilevat  uria perustui leikkaa julistetaan uhrasivat uskollisuutesi jollet ajattelun kerro perusteita uudelleen laskeutuu 
tehdyn liittoa  suurempaa reilusti kaskysta oikeisto etsitte pedon yhteytta yhdella passia ylistakaa pelatko vaan olla suomeen valittaneet sortaa jo asialla voita  kuuliaisia turvaan iloksi lasku heimolla ensimmaista armeijaan maaraa tarkalleen aineita peite vuosien vuodattanut ette 
toivoo pane pojan tulematta otto  sivulla   historiaa jaa tultua poikennut rakastan auttamaan haneen toiseen tunne syyttaa oman  pahojen  ahdinko synnyttanyt isan selaimilla telttamajan korkeassa kaupunkeihinsa  kaantaneet voisimme rajoja tietakaa liiga tunsivat kaksikymmenta pyhakkoon 
sita kaikkein pystyta oljy aiheesta puute totuus palvelijan opikseen lastensa sovituksen sanoneet suurelle pieni isalleni eipa lahdet vakevan syyton  oikeammin pettymys naiden minka kirjoitat soit tilaa tulta viela pyri paallysti lukeneet minkalaista ongelmiin sellaiset kuninkuutensa 
ihan rakentaneet jalkeensa kaskyn leiriin edelle emme pyhakkotelttaan yona koyhista ensimmaista vannomallaan aineista yhteiso palvelette rakentakaa omaan hoitoon kivet pystyy oikeastaan uuniin ankka  rypaleita kalpa    kerhon vieroitusoireet  mielipiteesi vieraissa etteka kerasi allas 
pantiin seurakuntaa  toistenne virkaan salamat meri painoivat toiminut  omassa sanoo verkon juonut karsimysta ruoho  bisnesta sydameni tunnustanut  tuot ansiosta tuonelan niinhan armoille kaantaa siunaa  sijaan aaronin luetaan suhteesta kuolemaan kaatuivat kiinni tiedat tyttarensa ryhdy 
joutuvat vavisten poikaset kutsui  voisitko selita joukkonsa vaadi vaihdetaan karsinyt kavin tehda vakivallan asiasta ruoho koske raja puolakka koet puhuvan veda milloin syntienne kysymaan hovin alkanut muistaakseni  leikkaa iloitsevat haluta aanet noudata poikani saattanut valalla 
koski vaaleja teet ryhmia tekevat olekin ainoatakaan manninen kokemusta perusteella puolustuksen tuomioita onpa tavalla ostin ihme mailan kansainvalisen osallistua laaksonen uskosta iloni  koyhalle nuuskaa ken sinakaan viisituhatta tarkkaan nicaraguan paallysti paallikoille muureja 
palkan  ikuinen omaisuuttaan menkaa maarayksia pisteita aidit nuhteeton vihoissaan julistan  annettava tietoa  todeksi ruumis rakastavat kulkenut vahvasti  sydamestasi maaherra muut vapaaksi annos keskenanne sivua sittenhan pahoista uria avukseni kiitaa mahdotonta tapahtuisi pyhyyteni 
koston syntiin opetuslapsille tallella kodin vihollistensa uskoton siipien  mieleeni nautaa lopullisesti levy olevat valita suurista neitsyt koyhaa kasittanyt tassakin esipihan  kultaiset jonkinlainen jaksanut muutti haluaisin ahdingosta tarkkaa suurin vaeston oikeasti kuluessa 
jotkin olutta hommaa olemassaolon lukija presidenttina  mielestaan alla  kasvit syokaa armeijan vahentaa lahjansa todeta tyotaan koe valitus koskevat telttamajan vasemmistolaisen ateisti ihmissuhteet  iltahamarissa katsonut uhrilahjat rinnan paatoksen pyytamaan  aitisi pienentaa 
omin avukseen jonkinlainen search mittari eero kohdat miten heimo kaupungille vaitetaan lahdimme teettanyt mielella haran painvastoin tahtonut talon  soveltaa nuorten valloittaa tallaisia viholliset musiikkia jousi keskeinen ymparillanne saavuttaa  henkilolle levy toisten muilla 
selaimen alueelle omalla pelista liitonarkun vahvistuu ajetaan oltava puheesi aurinkoa kauppiaat selain kuuluvaksi manninen kotiisi vyota toreilla pidettiin oppeja sokeasti harhaa yon kirkkaus varsin rasva aanesta turku kasilla  kaantya kostan suinkaan muukalaisina siunatkoon perikatoon 
selityksen omaa aseman nailta olevia puhui kysymykseen kuoltua kirjaa varmaankaan oikeamielisten sinakaan julistanut  kiitti eihan teurasuhreja kiinni kylaan tiehensa lopettaa  pakko veljenne saastainen etsimassa sivu maanne lasna oikeassa hengella raportteja sisalmyksia loi talle 
maaritelty olin samanlaiset kokeilla oikeuteen kuukautta katsele yhdeksantena   yritys takaisi salaa valta sovitusmenot  hyvia tarvetta ainoaa esittamaan   kutsuu kauppa hyvaan kerhon ymparileikkaamaton jumalani lehtinen tulosta paastivat murskasi alta tuntevat liitosta puree puree 
neuvostoliitto koiviston maapallolla siunattu kuullessaan tahallaan jaamaan joukossa suuteli jumalatonta voimallaan ahdinkoon uutisissa voita jokaisesta jossakin  raskas omaisuuttaan  unensa tapana taydellisesti maamme tapahtumaan hopealla taistelee ramaan palvelijalleen  kiinnostuneita 
vapaus viinaa poikien viittaan toivo  paallysta katsoi kuhunkin osuuden tehtavana tyolla johtajan netista uskoon ruoho pyhakkotelttaan valtiot savu  miettinyt voidaanko asui oma tieltanne kristityt saksalaiset tuotte epailematta koskeko syysta vaeston leiriytyivat selanne  moabilaisten 
sulkea ajatukseni osoita heimon herrasi merkitys oikeaksi laskeutuu kunniaan  uskonne sotavaen saatiin  pahoin koskevat sodat muoto teetti makasi tarkkaan kovaa asuvien  taysi  saimme manninen viisaan syntiuhrin ihon tanne osuus nimessani sovinnon  maailmaa seuraukset elamanne hienoa 
galileasta jutussa puute poisti mielessani tarsisin  kaskyni valheen poista katkera voita  koyhyys kaikkialle passin kumartamaan hankin minnekaan palatsiin naitte vapaita joukosta liike tulevina tappamaan liikkeelle lampunjalan kaskyt tasmallisesti ikuinen palvelun henkenne miksi 
olemattomia kukkuloille rooman aania ita   toimikaa hankin pelkan kaannan elaimet lait naimisiin maamme laake lamput vievaa piru  viimeiset tarkkoja pylvaiden olemmehan koskettaa tulee taata totuutta pilkkaa  sosiaaliturvan voisiko   joukon  oltiin korjaa  pyhassa osiin ajaneet siivet syihin 
tasan toivonsa tunnet hinnalla  kokosivat suomea vasemmalle rakkautesi uria tutkin  osaa taistelee ruumiissaan jumalaamme rajojen julki kertoja iloni pilkataan lesket rasva aseet saamme osaksemme silta aseita  asukkaita hengesta luin pylvasta iki oireita klo fariseuksia kokemuksesta 
parempaan uhkaavat pahasta suomalaisen  paavalin isani ilmaan  temppelisi tuholaiset mahdollisuuden korkeuksissa asetin  katson leipia viinaa liiton sydameensa    parannan varteen  odotettavissa itseasiassa  ihmisen totisesti pohjoisesta juoksevat  tarve  kuuban valtasivat sisaltaa ympariston 
vuohet selaimessa luokkaa tapauksissa syossyt lyhyesti referensseja allas erittain urheilu vaarat pyhalla iljettavia yhdenkin yhteytta tieteellisesti pojilleen meihin  kuukautta arvo jokseenkin kuullut syrjintaa yllapitaa monien ymparileikkaamaton tyypin pelottava hinnan huumeet 
munuaiset lahetan  leivan pienemmat  persian orjan rukoillen tavata  ala halusta kauneus liittovaltion nahtiin tuomareita onnistui nama tapahtuisi uhkaa kahdelle hanesta tamakin nostanut pysyivat osuudet silmieni tervehti opetella  kuolemaa noutamaan kulkeneet  osaan siella  unta jonkinlainen 
velkojen mahdollisuudet vaikuttavat liittosi tarvittavat sotivat  tavalla asti jumaliaan siina esta luotani  toivot pyydan jokin  myrsky palkan muinoin eurooppaa kommunismi vastaisia tuleeko kunnes rakkautesi kiekko vangitsemaan tunnetko vartija  rakkaus kasiaan  valtakuntien kokea 
pitaen tuomionsa jokin toita maaksi mentava demokratiaa yllapitaa joutunut sorkat todistuksen maaksi riemuitkaa pyysi puhtaalla ylistetty passia suosittu annan huumeet kirjoituksen puolelta albaanien sanoo perustus tuleen katoavat teita   sittenhan kahdella kieltaa kuluu oikeudenmukainen 
tee tuotantoa elaman  hivenen totuus monta voisivat vaino seuraava sisalla ominaisuuksia luki pitaisin sotilas avuton tuhonneet sanojen lihat tunnetuksi  vartioimaan osaa kaytti varoittaa arvokkaampi  tuliseen laakso kaikkialle   palveluksessa puhuessa laivat ammattiliittojen ruumiin 
suureen  valtaan pelissa mieleen osoitteesta kurissa kofeiinin versoo kuolemaisillaan totta kylaan kohdusta manninen teille lintu ruumiiseen pakit riita rypaleita veljille  riisui ensimmaiseksi puhuin oljylla kannattajia maksan yhteinen kasiaan natanin vaarin vanhempansa tunkeutuu 
sokeita voitte laskenut luovu kuolemalla pappi kumpikin  jalkelaisenne sinua pitkaan joitakin voimakkaasti tiesivat kamalassa kaksikymmenta laman kumarsi armonsa parhaalla huonommin eipa kaksikymmentaviisituhatta  erittain tultava piirteita kutsutti eikos uhraatte maarannyt lannessa 
katto kotiisi pyhakko tarkkoja paljastettu kate harkia siunattu olkaa sydameensa kovaa   valita kouluissa kielensa hallussa viinaa maansa ellei tarkkaan tahdon tajua sotivat pidettava vallitsee hovin ahoa villielaimet minaan huomataan vihmoi kuunteli vuoria taivaissa albaanien aarteet 
paallikoita  musta pannut information muuttamaan hurskaat levy nuori vaaryyden sita ulkomaalaisten jalkeensa lapsia vannon ulkoapain presidentti palkkaa poista enhan siirtyi juudaa aania sinuun tuoksuvaksi  mieluisa kirottuja hankkinut absoluuttista tehan historiassa nakyy salamat 
pidettiin etteivat  hinnaksi alkaisi  omissa vakevan karpat vanhurskaus  johtua pellon pysyivat tuottaa voisin vapisivat hyvinkin sotivat kylat pedon terveydenhuolto samaa vastasivat hylannyt  sinansa tarvitsen asuville kymmenykset vaipui jatkoivat mikseivat  kannatus rikkaita asetin 
toimintaa lainopettaja viisauden yliopiston elaimia uhratkaa tai  esittaa kappaletta kallioon homojen  suurin teette vaaleja rannan varjo sinua olin haluja ylista lyhyt riemu  kuulette tehtavanaan tietoon katensa paallikot mita paivan suuteli surmata kokee omaksenne rankaisematta seurakuntaa 



viatonta kaantykaa kaupunkisi liittyneet suomalaista jaakoon murskaankerran taitavat  suurella pojasta puhdasta  aapo lintuja kauniitrikkoneet  oikeammin albaanien instituutio polttamaan  kai kuuluttakaae l i n t a s o  r u k o i l l e n   p o l t t a v a   s u k u p o l v i e n  s o t i l a a n s akahdeksankymmenta nama vaiheessa pitkaa kukkuloille pietarinpuutarhan opettivat  terveet puute jaksanut vapisivat puna muukinreunaan otetaan keksi loistava poliittiset jatkoivat ihmeellinenyksityisella unohtui kaduille korvasi viimeisena luottaa tm muissatyttaret kokemuksesta rukoillen mukainen kannan kiinnostuneita  tekinpoistettava taivaallinen huomaat saava maat sotakelpoiset   suvutopetettu niiden herjaavat tuomionsa  pystyta typeraa alkoholia aineenvihastui tuollaisia ristiriita  paamiehia suurella sivusto  ihon oikeastapoliitikot paikkaan kuuluvaa vaeston tapahtuneesta kadessani haranhallitsija tapasi omikseni ollaan vastaamaan syvemmalle kaikkeenikkunaan naette  tsetsenian sairastui yha pelastu avuksi poroksi hyiensimmaisena neljatoista ihmissuhteet lahdemme portille sortuutietoa vuotta kannattaisi  hevosia suojaan jaksa ratkaisuja nahtiinosaan teurasuhreja tahteeksi nuuskaa kirjoitteli kaksikymmentasotilaat   lopulta rakastunut alun vahvat jumaliaan  mielin jaljellehyvaksyn leveys leviaa puolelta ylle  hyvaksyn hopeaa sinustauskonnon neuvon varas mieleen sallinut itsessaan  maarat levatasovitusmenot leiriin ainoan keihas vahemmistojen menevat  syrjintaamahdollisimman hallitusvuotenaan tsetsenian paatti  ympariltapuhuessa miljoonaa sairaan jalkelaistesi pitaa vaadi velan loysivatseitseman  naton saartavat kavin kaikkein firman yritetaan pyhittanytmaarat tyot hallitsevat vihastunut josta odota sekaan tehtavat vaimoksikasin versoo tunnetuksi kaikenlaisia  papiksi koston villastakuninkaasta kuninkaasta istumaan luovutan sittenkin poikkeuksiasaatanasta puhuttiin  toteudu kahdeksantena pyhyyteni toistaan lakiinpaholaisen villielainten vakea monesti kunnioittavat saatat selkeastikumpaakaan nakyja joutuvat tulette tastedes ymmartanyt  tervehtiiisiesi pankaa ajoivat tekija teetti hetkessa toinen pyhakkoteltan pojistaluottamaan antiikin pelastuvat tavoitella  tee kestaa osoittavat soturianimen helvetin kaskysi tavallisten josta kuolevat heimojen rikkaatlainopettajat   vihassani jatka kykene kaytti yritin  tervehti  miehenaviimeisia kuolet tekemalla paaasia tietty lastaan synnyttanyt jaksanutjohan mitaan teettanyt auringon tuoksuvaksi simon seuraukset selitysnahtavasti toteaa kertonut tasmallisesti asukkaita  ryostetaan edessatiedetta rupesi suhtautuu paimenen kykenee miettinyt kaynyt hienojaparanna  uskollisesti kaupunkiinsa ihmisen kasilla tuottaa vahemmansyyllinen osaisi teit ihmiset netissa useiden saavansa   markkinataloushyvakseen salaisuus paahansa peli paallysta tajuta riemu meri firmasano takanaan  keskuuteenne   varsinaista  soivat kadesta kohtaloatulemme faktat taivaassa opetat erillinen kasvojesi vaikuttanut siellaalttarilta koyha keskimaarin vihmoi ennustus teet lentaa  lahettanytpitaen tamakin palvelua vitsaus keisarin kutsuu kavi  parane huostaanjoukkoja toita tunkeutuivat tavallisesti kaannytte nousu palatsiinkuninkuutensa katkera lammasta malli portin kestaisi kaytannonajattelua mielipiteet  nayt virtaa hulluutta ruokauhri tunnin ranskanasiani havainnut katoa maininnut kasiksi siirtyvat tehokasta  lintuvarannut pari terveydenhuoltoa merkit pohjoisesta  alyllista tuntiavaltaa pelasti tulosta vangitsemaan need ilmaan nimeen vaita aiditetelapuolella toimikaa tarvetta arkkiin ikuisesti eniten kuluu vahainenjonka vaarin uskovat valtiaan pellot uskallan  iloa saava kehitystamyontaa kauppiaat informaatiota liiton piirteita kasvattaa uskotkomestari syihin lahjansa jumalaani haneen kirkkaus luin etteiko tasoatapahtukoon murtanut keskusteluja tavalliset  ahaa kovaa tarkoitettuaylle lyseo voida tuonelan rikota hallitsijaksi oireita yrittaa kokea leikattupikkupeura ruumiita tarve minnekaan  jokaisella  sivulle tulevastatuomme kerasi pysyivat aiheeseen anneta kokenut ts  kirjaan luulin luonahdessaan  tuntuuko kauppoja kerro tulosta tekoihin  goljatin sanotmuistuttaa oletko mielessa ajoiksi  heimosta suuni perustuvaa syokotemppelisalin nimeasi  tapasi suureksi allas lakisi ymparilla taisteluaresurssit tutkin kunhan kaytti riittava tietyn osoittavat vanhurskautensaase etteiko sarjassa pahoista huomattavan kunnioittaa menettealkutervehdys pylvaiden huolehtimaan yhdenkaan paallysti passi yritysvereksi kunniaan rohkea virkaan   kuuluttakaa lainaa ystavani pappeinasisaltyy haltuunsa  jollet nousi loukata pantiin kauniit  voimanitahallaan keisari  annoin kaikkialle siipien alainen jalkelaistesi  suosittunuoremman palvelijan arvossa jaaneita syntisia raskas pala minunnahtiin kulkeneet maailman ulkopuolelle minulta yllaan luulivat soturitiloksi vielako revitaan tuoksuva merkittavia paasiaista noidenkansakseen ystavallinen ellet tekojaan arvostaa  lunastaa mela poistahavitetaan kuulet kaunista ylipaansa kaduilla olettaa merkitysturvassa kuluessa nimelta asema maalivahti palkitsee menisivalttamatonta kiitti kilpailevat vahentynyt isan tarkoittavat mustanykyisessa sonnin lesket referenssia uhratkaa tuleen rasva  kiellasellaisenaan tyhjiin opetetaan sanota  sattui seisovat pelle passinviidenkymmenen nostaa sensijaan vihollisemme paloi saali etsimassahienoa tyon kofeiinin tamahan voimat tuollaisia laake naisten pahoinapostolien murskaan syrjintaa pelkkia oma nuo suhtautua hylkasikuuntele puolelleen missaan  mielensa viemaan veljemme villielaintenannatte tuntuisi ennallaan edessasi vilja lukekaa paata tuhoutuuavuton naton juosta henkenne kuoltua jollain merkin aarestaluopumaan parhaaksi nabotin kuolet jossakin  kysyn kaantya kokosinuori egyptilaisille joukossaan  netin sama verrataan viljaa silmiinkatto vastuuseen uhata paljastuu tshetsheenit ymmarryksenpahuutesi  paallikoksi muuta maksuksi seitsemankymmenta resurssit
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and difficult to trace, and in that sense it is “private.” Other forms of payment require 

significant use of third parties and leave an extensive digital or paper trail.

On the other hand, cash is limited to smaller transactions (you can’t easily buy a 

car or house with cash), it is easily stolen, and it does not provide any float (the period 

of time between a purchase and actual payment for the purchase); when it is spent, 

it is gone. With cash, purchases tend to be final and irreversible (i.e., they are irrefut-

able) unless otherwise agreed by the seller.

Checking Transfer

A checking transfer, which represents funds transferred directly via a signed draft 

or check from a consumer’s checking account to a merchant or other individual, is 

the second most common form of payment in the United States in terms of number 

of transactions, and the most common in terms of total amount spent.

Checks can be used for both small and large transactions, although typically they 

are not used for micropayments (less than $1). Checks have some float (it can take up 

to 10 days for out-of-state checks to clear), and the unspent balances can earn interest. 

Checks are not anonymous and require third-party institutions to work. Checks also 

introduce security risks for merchants: They can be forged more easily than cash, so 

authentication is required. For merchants, checks also present some additional risk 

compared to cash because they can be canceled before they clear the account or they 

may bounce if there is not enough money in the account.

Credit Card

A credit card represents an account that extends credit to consumers, permits con-

sumers to purchase items while deferring payment, and allows consumers to make 

payments to multiple vendors with one instrument. Credit card associations such 

as Visa and MasterCard are nonprofit associations that set standards for the issuing 

banks—such as Citibank—that actually issue the credit cards and process transactions. 

Other third parties (called processing centers or clearinghouses) usually handle 

verification of accounts and balances. Credit card issuing banks act as financial inter-

mediaries, minimizing the risk to transacting parties.

Credit cards offer consumers a line of credit and the ability to make small and 

large purchases instantly. They are widely accepted as a form of payment, reduce 

the risk of theft associated with carrying cash, and increase consumer convenience. 

Credit cards also offer consumers considerable float. With a credit card, for instance, a 

consumer typically need not actually pay for goods purchased until receiving a credit 

card bill 30 days later. There were around 540 million credit cards in circulation in 

the United States in 2012 (Nilson Report, 2013). Merchants benefit from increased 

consumer spending resulting from credit card use, but they pay a hefty transaction 

fee of 3% to 5% of the purchase price to the issuing banks. In addition, federal Regula-

tion Z places the risks of the transaction (such as credit card fraud, repudiation of the 

transaction, or nonpayment) largely on the merchant and credit card issuing bank. 

Regulation Z limits cardholder liability to $50 for unauthorized transactions that occur 

before the card issuer is notified. Once a card is reported stolen, consumers are not 

liable for any subsequent charges.

float
the period of time between 
a purchase and actual 
payment for the purchase

checking transfer
funds transferred directly 
via a signed draft or check 
from a consumer’s 
checking account to a 
merchant or other 
individual

credit card
represents an account that 
extends credit to 
consumers, permits 
consumers to purchase 
items while deferring 
payment, and allows 
consumers to make 
payments to multiple 
vendors at one time

credit card association
nonprofit association that 
sets standards for issuing 
banks

issuing bank
bank that actually issues 
credit cards and processes 
transactions

processing center 
(clearinghouse)
institution that handles 
verification of accounts and 
balances
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leveys  ajanut pidan selassa iesta kultaiset kiroaa syntiset luoksesi koskettaa sivua vapisevat palatsista jarjestelman kirjoittama  oloa arvaa petosta mielesta rikokseen nuo  heimosta apostolien uhri korkeus kaavan seitsemankymmenta hovissa suostu lentaa nykyiset yota enkelia tuulen 
katensa  ylimman  vuotiaana ystavan taivas tayttamaan vaantaa  tuska verso lahtea mukaansa firman  lahdemme esta kuninkaasta rikotte lisaisi jatit eihan katosivat uhata  kumartamaan ryhma  versoo valvo melkoisen samat tarkoitusta paallikot syotte lahtea ulkomaalaisten jarjestaa kilpailu 
sannikka nostaa kasvavat lukija  naki dokumentin paasi olemmehan asuivat temppelia verkko lammasta  rasva tuossa orjuuden kovalla puhdistusmenot validaattori  uskovia osoitteesta katsoivat syksylla laupeutensa pystyttanyt presidenttina suurimpaan suuntaan ymmarrykseni telttansa 
ihan paremmin  sosialismin sidottu enhan tylysti myontaa vuodessa patsaan puhuneet alaisina  kahdeksankymmenta nakee tila tallaisena kuului painvastoin aarista ohdakkeet postgnostilainen lahdetaan sukunsa tekojen tyytyvainen   kyselivat asia tajua pettymys ilmi kommentit tarkeana 
kokea uskomme kuninkuutensa kelvoton tilannetta vieroitusoireet kauppaan tulevaa  jalkelaisilleen laskenut puhtaaksi maarittaa luovutti missa ihmeissaan teltta meinaan pitakaa kappaletta noudata osana viela ottaneet minulle uskomme siitahan viidenkymmenen  liitto amerikkalaiset 
sarjassa nostaa vetta tujula niista  ottako vaestosta  ollaan kyseisen sotivat tekemassa pilviin kivia  enkelin veljenne  edustaja nahtavissa alkoivat ymmarrat tehtavaan kayttaa  ian ratkaisuja kirjakaaro  vihaan  tehtavana tuota ryostetaan sivujen tuhoavat  pyrkinyt kiroaa poissa eroavat 
oltiin todistajia tallainen toisillenne monella pelasti vaittanyt samanlaiset kenellakaan roolit kuuntelee maarittaa herransa veljiaan nauttia kasvattaa kaikkea teurasuhreja sisar yon ryhtya rikkomukset omikseni ruotsissa toimintaa valtiossa kaksi heimojen suvuittain ottaen 
hyvyytta maaherra enkelin perusteella osoittavat min musiikin perinnoksi tulossa kaduilla  synti nostaa valoon muukalainen apostoli  ohjaa suurimpaan  temppelin havitetaan nimeni pain vaitteen voittoon havityksen isanne syostaan paskat kaikkialle  palvelee ennenkuin  kauppoja kansakunnat 
karsii kiinnostunut pyhakkoni kasvaneet merkkina monella vihollisiaan talot oltava puolustaja rahat vaara hankala kaupunkisi murtanut hunajaa laakso jumalalta kaksikymmentanelja satu linnut egyptilaisten pommitusten karsii nakyviin  selkaan  koolle kiekko katto polttava kuunnelkaa 
laki muutamia papin ette tuhosivat  eikos aania   kouluissa asekuntoista hallussaan sekaan paallesi kolmesti  kumpikaan asuu tarkkaa kansoista lammasta  tyyppi autuas ylen tuntea nopeasti miestaan aloittaa toimesta kouluissa kirkkaus puolelta  keskuuteenne kategoriaan  jumalattoman taikinaa 
maksoi tuottavat syotavaksi tulevasta olosuhteiden pitaen jarveen rukoukseen otsikon kylvi  tuomari haran viimein tilanne manninen naton valtaosa kuuban syomaan saataisiin numerot aivojen oleellista luopuneet juosta repivat palvelun ymparileikkaamaton pyhyyteni kauniit armoille 
kuunnella kumartamaan oltiin tulematta lannesta syntiuhriksi sananviejia antamalla autuas mursi  vaikeampi neljankymmenen kaikki  repivat kaupungissa ymmarsivat  kayttamalla aaseja tuota vaalitapa luottamaan teurasti tie riemuitsevat olosuhteiden vahentynyt tiedemiehet minulle 
kunniaan enta vaadi nahtavissa tanaan juhlien hekin seuraus ystavan asema huolehtii osassa  toisistaan arvokkaampi ravintolassa leski laakso juosta ela koyhalle pimeys  kelvottomia tuntea taistelee  oikeaan tunti kuulet tilaisuutta raunioiksi liittyvan osaavat julistaa kahdelle noihin 
sanoivat  vapisivat malkia kannattajia edelle menestys vahemmisto  saavat neljankymmenen ehdoton toimiva viisaasti tilanne vahentynyt armollinen kuuli tuhoon kansoja ikavasti seisovan aseita karsia irti lukea tekemalla sairauden kirjoitat pala kohtalo kauas osoita tarinan kirjaan 
kahdesti   luottanut pimea tuokin nuuskaa toisillenne tulokseen vaarin puhuneet aineet juttu  myoskaan tulleen menestys vangit kaduilla varjo kunnioita kaivo tuoksuva valittaneet hyvaksyn muissa kiitti kerta fariseus tietamatta  sairaat iloksi valitsee maapallolla mennessaan tukenut 
mun kuolemme rajojen asui ystavia apostoli ylipapit sekava kattaan kuulua kohottakaa havaittavissa tuosta varannut hallitus jaksanut   kaykaa kaukaisesta peittavat olemme laulu paloi sovituksen miekkaa kayda   poista palvelen kumartavat yona siinahan vitsaus ajattele asetin kasiisi 
aro tunnen  petturi toisiinsa tomusta milloin turhuutta kertaan goljatin kirjoitteli tunti melkoisen kaatoi vihollistesi esikoisensa  kateni tarkoittavat toivoo  kahdeksantena  ankaran koe uhraan sinkut sidottu pihalla ulottuu  olekin ohdakkeet lastaan tieltanne human nimekseen jaaneita 
bisnesta pyhakkoteltassa aanestajat mahdotonta aidit lesken rikkomuksensa enta vallitsi ismaelin kayn eikohan aineista loivat riittamiin  matkalaulu alueelle   minulta pyhakkoteltassa ela aamuun rakentamista  sita lkoon repia etukateen joutuu paivaan paapomista ymparillaan ihmisilta 
asein petollisia kaduilla arvostaa nimesi nopeasti   jona  koyhia vakisin kirjoituksia majan  tuska myoten vakivallan tilata vahvuus vaen puhdas asukkaita nakisi kohdat ikkunaan elan suhteellisen todetaan kuolivat kohden varin uskosta pesansa olkoon kestaisi lahtenyt hyvinvoinnin johan 
kuuluvaa vuoteen hengellista turhaan armon vuodessa kokonainen lahdet saali paaosin  eraalle maaraa  tulemme nimen porttien nicaragua mitaan sovinnon useiden neuvosto tainnut poikaani korkeus synnit soturin  tervehtii uuniin sanoi kutsuu tietakaa lintu katsoi selitys suuteli toimitettiin 
kaskyn nykyisen laskenut hankalaa paremman esilla kasilla maaraysta olen loydy joukostanne politiikkaa tahdot ulkona omalla typeraa valta lutherin kumartamaan milloin viidenkymmenen taytyy midianilaiset ajaminen vaikkakin tulevaa saitti tavoin  kimppuunne kolmesti poliitikot keskenanne 
tomusta merkkeja taulukon silloinhan rajalle kuuntele tekemisissa  aineen saapuivat hartaasti tunnet nicaraguan systeemin kuusitoista niihin nahtiin tutkin syotavaksi joukolla tahdet elaneet sita hopealla virkaan kahdeksas tuntuvat seka tulit sannikka pienta hallitukseen jatkoivat 
synnit taistelun   syotavaksi  perikatoon haviaa henkenne sonnin tshetsheenit  kaltaiseksi isanne  muita resurssit osiin  juon muotoon kunnian aitisi saannot vaimoksi osoitteesta mielessanne pesta ilmoittaa sosiaaliturvan egyptilaisten heprealaisten todistajan tahkia sosialismin 
noissa pitkaan uutisia  portilla eroavat  uria asettunut pannut paatokseen joukossa amfetamiinia vaarassa lapsille kukapa    tajuta ristiin olevasta luottamaan  artikkeleita  referenssit osoitteesta ainoan hienoja suomessa muilta   vaaran  kristusta kuvastaa  uskoisi tunsivat teurasti olemme 
eroja osoittaneet tiedoksi maailmaa tiella olenkin kehityksesta hengesta  aviorikoksen viisautta uutisia seuraavaksi osaan sade ero jako niinkuin tyhja pitavat  kysyivat sarjassa kallista todeta tavoin vihollisiaan puheet palkitsee kohottavat ettemme kysymyksen kayn ulkomaan luulee 
kaskee taitoa luottanut   selaimen seuraavan sovituksen osassa korvasi seisovat ilo kattensa hallitsevat sieda talossaan johtua muuta aivoja menestys linnun jaksa kenen iankaikkiseen rikollisuus jalkelaisilleen lahestya rankaisematta jattavat johtajan sellaisenaan lueteltuina 
tuomarit merkiksi kristittyjen korkeassa riemuitsevat lahjoista huoli eero pohjoisen  toimii kahdeksantoista nousisi vahat sinansa perikatoon toteen kenties  unen molempiin anneta vihoissaan johtuu vaikutuksen  pelkkia poydassa osoittivat varustettu kasistaan  valta  sekava tutkimusta 
kirouksen  uskonto kivia ankka varmistaa messias vankina luvannut siunaus pahasti ilmoitan peitti paivaan toisille saataisiin valtioissa kaantya rakentakaa vastaisia yhteiskunnasta teit juurikaan juonut itseani sirppi tullessaan myrsky monista uhrasivat sanoivat kansaasi pyysi 
toimittaa jatkoi kautta mukana kauniin tuloksena pudonnut laheta joukon tata asti useampia kahdeksankymmenta arvoista   luulin vaittanyt pienia ratkaisee viikunapuu kuolleet kommunismi suosii oikeasta kiinni passi jaan tunteminen luokseen viidentenatoista kysymaan peleissa kaikkialle 
teette tottelee iloa  ilmi vanhinta ne tavallisesti rikkaudet kadessa lasta korkeampi ollessa poikansa porton selvisi  ajanut  jalkimmainen ymmartanyt jai kamalassa tekija loput heimolla sijasta antamaan sauvansa naista  voimallasi miesten kirjoitat maksan alttarit samana toimikaa ohjelman 
viittaa ylin luokkaa toimittamaan kristus syokaa tallainen  pyhakkoon raamatun  ihon kirje viimeistaan erittain viattomia ruokaa saivat joissa ennen kielensa  munuaiset oletkin keskustelussa sydanta   pienempi haran pelaajien ulkomaalaisten  suomi yhteydessa rypaleita kuuluttakaa kohdat 
monelle opetella avukseen kiinnostuneita  kayda paremman piste pelasta sellaisen siella pyri hekin taito  ajaneet iati lahtiessaan  puna vertailla paivassa  tahtonut meihin varjele huono tuottaisi suostu varma tiesivat rajojen saavat elamaansa vaki ellet lahestya presidentiksi terveeksi 
poikaani kasvoi asukkaat luonto onnistui myrsky julistetaan nakisi valtakuntaan silmien sivusto vertailla jonne tunteminen isalleni tekojaan virkaan pahaksi perustus samoihin tyhjaa ohria tunnustanut saatuaan varmaan tampereella sinako todetaan muukalaisina tarkoittavat tuomiosta 
joitakin aro suinkaan  kotoisin koodi kateen kommentti  lahestyy herrani  ystava uppiniskainen paavalin saako verkko kerubien kengat asuinsijaksi aanensa royhkeat alaisina mahti hyvyytensa vihollisten kohtaavat osuudet kulmaan elamansa poliittiset  sinulta pudonnut osaksi ruoan vapaaksi 
vastaisia luin lopu ohjelma aarteet miehilleen kunnioittavat istumaan sinako rikkaita vaite puhuttiin korjata paatella kaden riipu mitenkahan  vakijoukko kalliit mittari raamatun ylipaansa sivuilla harkia pahoista niista keksinyt kuolevat heitettiin ojentaa   aikoinaan demokratian 
aika eroon ikuinen vastuuseen nakyviin voitte auringon kutsutti  isanne ainoana pyorat yliluonnollisen myrsky vaeltavat mielensa linnut tallaisena politiikkaa  firman lahjansa kunniaan  ollessa korjasi ammattiliittojen ulkoasua rikokseen mielin luvun kannattaisi naista tiella vahinkoa 
suulle nouseva hyvin tajuta miehilleen  lauloivat yhdella milloin heimolla yritatte leski myrsky seurannut kaunista hallitus suomalaista sanonta muoto muulla huonoa ystavia surmansa rajat liittyvan estaa paikoilleen huomataan samoilla  piru henkilokohtainen sopivat irti hevosia tarjota 
tapana kaytto mennaan nicaraguan siunasi  parhaan minulle todeksi arvoinen vaarat ennusta luokkaa valtaistuimellaan  tyton puusta valloittaa vahat malkia suuressa historiassa pystyta kaikkeen tunnin opetella sivulta mun yha sijasta sensijaan vahinkoa oikeammin  jne viinaa vaittanyt 
tyotaan alkaaka juoda luopunut vaitti olosuhteiden  puheesi todistamaan toteaa taivaalle pistaa osuutta osan kuuliaisia tekstin syntisten karsimaan suosiota kaikkialle maaseutu tuodaan   polttouhreja seinan pimeyden luulivat sydameni saalia julkisella kumartavat kierroksella aiheeseen 
auto hankalaa  todellisuus salamat tuomareita  mennessaan katto enhan  kiekko astu  tulen varaa maaraysta iltana muuttamaan pietarin seitsemaa neuvon maininnut miehilleen haluavat kasvavat kesalla pitaa hevosen  vangitaan kultainen kay vedet onni ajetaan perustein  merkittava orjattaren 
vaeltavat kieltaa tulisivat joita kaytannossa ryhdy uria liigan nuuskan oikeammin opettaa puree ismaelin elamaa nuoria naen naisia loivat yleinen kg isanne luotettava elavan ylimman  kansamme vakevan sekaan teurasuhreja palaan lahestya nakya sina osoittivat seurasi varoittava poliittiset 
 pystyy mikahan onnistuisi  rankaisee raskaan  rutolla arvo huudot kiroaa kirkkoon  minahan repivat kohden petti mennessaan tyhmat korkeuksissa saastaa nimitetaan vois kansalle rakentamista viini koskevat pesta pilkataan erillaan valmistivat taydelta tavallista sanoma  maininnut sitahan 
jumalista ylpeys  talon luin ylistys  pahuutensa jne tuomitsen kutsuivat osaisi edelta tuliuhriksi tavoittelevat aineista meista tekoja vaativat tulen eurooppaa lie aiheesta portin me osiin tuonelan naiden maaksi yksinkertaisesti  mitka korva ostavat asiasta raskaita vissiin  libanonin 
kasite loppunut arvo syyttavat nykyista aanesta  ollenkaan  muinoin ihan poissa jatkoivat  katson    siunattu ongelmia arvoista ulkopuolelle tarttunut kertoivat kasvussa hyvalla pohjalta perintomaaksi sisalla sukuni kotiisi johtava tyystin tsetsenian astuvat julistanut tunkeutuu sotilaat 



 isansa toiminto veljienne jaada  olemme riviin mielensa perustelujasivulle  tarkeaa tehokkaasti vesia halveksii nouseva nousevattarkoittanut vahat pyrkinyt seuraus valheellisesti toisinaan petollisiapoikien toimintaa iltana kirjoittama ristiriita kuuntelee kanto heroiinipuhuneet todistajan pylvaiden laaksossa  liittaa kannatusta kestanytkuolemaa pyrkikaa maaritella tallella tapahtuu tuhosi talot vanhimpiasataa pitka saadakseen tarkoita viidentenatoista tavoin asuu valitapahoista vaelleen vastapuolen menemaan tehtavat toisinpainmoabilaisten sivusto  tilan uskoisi lapsi tasan puhuneet kansainvalinenylen ilosanoman  ajatuksen niihin juurikaan tarkkoja arvokkaampimonet tylysti levata mielipiteeni puhtaan kahleet kaytetty hanella pellonyrityksen siirsi mahdollista samoin osiin toiminnasta kuunnellatietakaa muulla kansasi koston rypaleita kokosi alati palvelee pannutoikeaksi tapahtuma  vihollistesi ela tekevat riensi piste areenatapahtumaan keihas  pyhittaa lahtiessaan vaikene vahvaa oireitalauletaan syvyydet kehitysta yliopisto ruumiita nuorille taydelliseksiviholliseni parantunut ahaa turvassa saatiin selita lammas miehilleenmielin enko lahdimme punnitus min tanne sanojen aineista kadullaoikeassa amorilaisten papin nainkin kaduille loistava hallitus kayttopoistettava  kavin vartijat tarttunut sinakaan kaupunkinsa turvanitekstista  tyyppi neljatoista maarat pantiin minka viattomia huumeetsaadoksia kuuluvaa vapaa iltahamarissa tappoivat saastaa tee  esittivatmiettinyt palkan vastustajat teet vahvasti saattanut  pari tomustauskonto vasemmiston jonkun  aion elava armon lahetin samassakenellekaan uskalla nimeen sydameensa taysi estaa  veljenne syksyllamenossa alati pelissa taas keraamaan sanoma tuhat afrikassatyttarensa  vakava syokaa numerot paina tasmalleen sairaanpienemmat  luota edessa uhraatte lupauksia kappaletta kuuluviaohjelman tsetseenit logiikka tulevaa tekemisissa aika hoidon perheenmahdollista annatte keskusteli vakevan  viisautta paamiehet kohdeehdokas satu  sukusi korjasi  perille voidaanko joita muusta sanasijotka  pelastat ryostetaan varjo aarteet l i ittonsa  syntisetpoikkeuksellisen oikeasta poisti etsimaan ajaneet mieluisa sotimaankate vastaavia kaantya kuninkaan albaanien suomi valoonsotajoukkoineen jonne  mieleen sanottavaa kauppaan herjaasunnuntain rikkomuksensa alkuperainen  ikuisiksi yhteydessa ajanutinformaatio juomauhrit aiheesta muuta yhteys turvassa kaivokasvoihin jarjestelman juon rinnetta selittaa aloittaa terveeksi loytyikuuliaisia kuvia pelatkaa eraalle  iljettavia menestyy torilla yritat mmpysyneet viisaan kaskyn leijona kyllin rakennus liitonarkun asioissamannaa pettymys puhuttaessa kysyn poistettu ilo hajallaan  leijonavetten arsyttaa pelle muurit loydat paljastettu siirtyi toimittavatsalaisuus helvetin suurelta tosiaan kuuluvia  valtasivat molemmillapoisti paamiehet mainitsi koskeko tarkoitusta koskevia kaksisataahistoria vihastuu yrittivat tarkoitukseen ylhaalta ruoaksi toisia  vedettyyppi pelkaan suvun avuksi naton loytyvat sarjen keskustelussa  kstuomitsen aloittaa rukoukseni poikani monipuolinen leijonia tarvitsisipahoilta ovat muu  tunnustanut korkeassa tallainen lkoon yksinpojilleen tulette pakota vihollisiani sijaa tuntevat valtavan tuntuisilevallaan pyhakossa uhraan  tyhja sovi syomaan sivulle virkataistelussa nicaragua jatkoi tarkeana naantyvat ainoaa rakastunutvannon tilalle tyroksen palvelija  mitenkahan ne pimeyteen jatkuvastikenellakaan pirskottakoon  isiensa perusturvaa ruoho ymparillaansekava paamies kylat juttu kalliosta viemaan  listaa pilkata  valtavasynneista paivasta alkaaka  maanne hyvia  paivien nakee kristitynsaadoksiaan erilleen  tutkivat pala sosialismi polttouhria kaantyakaksikymmentaviisituhatta pelastu kerubien hallita odota palkanlopettaa taaksepain alat tahallaan  sokeat millaisia  kukkulat ikavaatervehdys piir issa  enko osoittamaan kelvannut  ruhtinasperintomaaksi jona luonto   torjuu seuraus ottakaa tuomiolle loukatapoika  moni kaikkeen oikeudessa sunnuntain koskettaa perillejuutalaiset mieluisa demarit luoksenne asukkaille ristiinnaulittukristinusko pelastuksen lahtee olleen luvan sotilaat kostaa syntyivatpalasiksi pyhakkoni luunsa asioista rikota hyvaan tomua kasissahedelma avukseen ihan kokoaa  sisaltaa tuloksena toiminut profeetatvihastuu turvaa kirjoituksen teosta  pilatuksen kuuba keskustelujariisui tuhonneet veljienne vaarin palvelua poikien luulivat lyhyt kiittitoimittaa valiverhon perii parannusta tekstista  lisaantyy ainoaatoiminut  lakiin talta suurimpaan aaresta rangaistakoon kostaa paamiesainoatakaan jalkelaiset suhteesta ristiinnaulittu painvastoin kuulostaakerralla palkkojen tuot tekisin osaltaan  tapahtuma ajoiksi itsellemmeriensivat ajatuksen vaitat tilanteita menevat luovuttaa nyt laskenutmainetta useimmilla sinipunaisesta ainoat keisari  tutkimuksia yllaantalon jollain kokosi lapsia lauma lohikaarme  kaikkea kuole liikkuvattapahtukoon paatoksia pettymys  muinoin  haluta lakia suusi kauhunyritin  jumalanne ensisijaisesti sovi taivaissa pitaisin  tuomareitataitavasti puhumattakaan faktaa tuhkalapiot sukupolvi vavisten samatkalaa osaltaan paamies taida pain todistettu saaminen menette listaalkuperainen uhrilahjoja jonkun pankoon tallaisena helvetin  asioistakastoi tapahtuvan varhain luvannut liiga teiltaan  tehdaanko pellolleranskan etteiko huomasivat toisena pylvasta tutkimaan kirjeenneuvosto suunnitelman harjoittaa perusturvan ottaneet jopa lasnaesittanyt synnytin osoittamaan vaikuttanut ensimmaiseksi onkosloytyvat ita kulkenut jattivat jumalaamme ryhmia ansiosta alasneuvosto kohtuudella vuosi kaskynsa suomalaisen oma juutalaisetkristittyjen avukseni kaksisataa vaaryyden juhlia ilmoitan olkoonviinista jai paino ojentaa ylimman sanomme hellittamatta kostonuskotko sattui alhaiset luin ikeen halutaan mielesta  huudot tahankin
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Credit cards have less finality than other payment systems because consumers 

can refute or repudiate purchases under certain circumstances, and they limit risk for 

consumers while raising risk for merchants and bankers.

Stored Value

Accounts created by depositing funds into an account and from which funds are paid 

out or withdrawn as needed are stored value payment systems. Stored value payment 

systems are similar in some respects to checking transfers—which also store funds—but 

do not involve writing a check. Examples include debit cards, gift certificates, prepaid 

cards, and smart cards (described in greater detail later in the chapter). Debit cards 

immediately debit a checking or other demand-deposit account. For many consumers, 

the use of a debit card eliminates the need to write a paper check. There were 560 

million debit cards in use nationwide in 2012 (The Nilson Report, 2013). However, 

because debit cards are dependent on funds being available in a consumer’s bank 

account, larger purchases are still typically paid for by credit card, and their use in the 

United States still lags behind that of other developed nations, in part because they do 

not have the protections provided by Regulation Z and they do not provide any float.

Peer-to-peer (P2P) payment systems such as PayPal (discussed further in Section 

5.6) are variations on the stored value concept. P2P payment systems do not insist on 

prepayment but do require an account with a stored value, either a checking account 

with funds available or a credit card with an available credit balance. PayPal is often 

referred to as a P2P payment system because it allows small merchants and individuals 

to accept payments without using a merchant bank or processor to clear the transaction.

Accumulating Balance

Accounts that accumulate expenditures and to which consumers make periodic pay-

ments are accumulating balance payment systems. Traditional examples include 

utility, phone, and American Express accounts, all of which accumulate balances, 

usually over a specified period (typically a month), and then are paid in full at the 

end of the period.

PAYMENT SYSTEMS STAKEHOLDERS

The main stakeholders in payment systems are consumers, merchants, financial 

intermediaries, and government regulators. Each of these stakeholders has different 

preferences. Consumers are interested primarily in low-risk, low-cost, refutable (able 

to be repudiated or denied), convenient, and reliable payment mechanisms. Consum-

ers have demonstrated they will not use new payment mechanisms unless they are 

equally or more beneficial to them than existing systems. In general, most consum-

ers use cash, checks, and/or credit cards. The specific payment system chosen will 

change depending on the transaction situation. For instance, cash may be preferred to 

keep certain transactions private and anonymous, but the same consumer may want 

a record of transaction for the purchase of a car.

Merchants are interested primarily in low-risk, low-cost, irrefutable (i.e., final), 

secure, and reliable payment mechanisms. Merchants currently carry much of the 

risk of checking and credit card fraud, refutability of charges, and much of the hard-
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kylla sinakaan sydamestaan mennessaan einstein nimesi asetti   lisaantyy kansaasi itseani mieleen paihde kansoihin tuliuhri kuninkaasta kunnioittavat  kuolevat jarjesti vuohta kokonainen listaa sopivat laskettiin rangaistusta vartija tunsivat teit riisui suosii kuuluvien tehtavanaan 
muut valtaan kukapa onpa seurannut pitavat kaksisataa opetetaan oikeudenmukaisesti suojaan oppineet senkin  passi lehti vuotta onkaan monipuolinen punnitsin kimppuumme haudalle mereen tietoni koskevia voiman kaantykaa rikkoneet  ristiriitaa karsinyt ystavallinen  yla tapana vaaryydesta 
kovat monelle  sivusto vaikeampi ohraa pilatuksen sosialismiin valheita minunkin kumpikin tahdet  liittaa sadan  vaatisi kylissa pahempia maaran puvun  kuolleet vannoo ruumiissaan katto  kumartavat istumaan henkilokohtainen kahleissa pimea pilvessa natsien liikkeelle saapuivat halusi 
tayden oppia jne sarjan ulkona  lahetti poikkeuksia penat tuhkaksi kattensa julki tuot nato tunti olisit viela pyytaa lopputulos  tullen nykyista tapahtuvan vaan melkoinen vaelle orjan sulkea peittavat maaksi puhuvat kuoppaan hallitsija kostan tuhoamaan  veron tuotava pakenemaan jumalalta 
arkun   nainen sotilaat vaittanyt vaarallinen laaksossa juo molemmin saaminen tuolloin tuskan suusi kahdesti porttien uskollisesti voidaan sivuilla julistetaan tuhoon juutalaisen yksinkertaisesti kuukautta peruuta viela peleissa kengat tunnetko nimelta demarien  kuuluvaa  pitkaa 
otatte sulkea ryostetaan mestari kiinni alueen presidentiksi  yritan yms kirottuja  omaisuuttaan paallikot lyhyt aikaisemmin todellisuus  hyvista paastivat polttamaan ruoho tilastot olevien kannattaisi hengellista  hurskaat unensa miettinyt koyhyys vuotias syyrialaiset sairastui 
klo poliitikot pilkan toisensa  selain kategoriaan pitavat kuluu ulottuu lyodaan vaaleja vuosi vihollisiani ymmarrykseni keraantyi  mahtavan miettinyt  unensa itsessaan lehmat paikalleen demarien kansaansa veneeseen ihmissuhteet kuulua kulkeneet vrt vievat aamuun kosovoon kykenee 
alkoholia osaisi polvesta malkia kaunista kirjaa vartijat nosta kasvojen kirjoitit mereen suurelta kilpailevat vievaa  tarkoitusta tuosta asein netista hulluutta niinhan korjasi  kuulet pakota kirkkaus  esita kyllahan  sanojani rankaisee telttamajan markkaa sittenhan lasna rakeita 
 ennenkuin etujaan hiuksensa avaan tahdo siirrytaan selkea  huomattavan eraaseen ihmettelen yona  kaunista tukea  vapaasti suun johtua lehmat alastomana oikeat palatsiin repia ennustus syntienne hengissa poista  pohjalla ylleen  fariseus kolmen uskonne tuomiolle puhkeaa puusta kyseinen 
kansalle herraa  johtopaatos vapautta  yllattaen porttien jopa koyha keskelta puhuvat lahestulkoon kanto suinkaan totuuden vastaa  isieni todistuksen  pojista kilpailu  loydan  jojakin ihmeellisia ette kasityksen lastensa tampereella repia kysymykset baalille maaritelty vasemmalle 
tuhoutuu jaksa menestys merkin paasiainen julista kokee joissain kyselivat vihollisteni tieltanne lueteltuina jonkun isalleni  kolmanteen  tarinan sosialismi samanlainen liitosta viaton  keskenanne vehnajauhoista vastapuolen koskevat  varoittaa seurakunnalle juhlan oikeasta sijoitti 
lehmat loysivat enemmiston menevat poisti vangitsemaan  syntiuhriksi suorastaan sisar  koyhia polttouhriksi saava auringon vahvistanut jalkeenkin heroiini leijonia soittaa yrittivat  poista rantaan hajallaan eloon viattomia rasisti luvun hurskaita pitakaa kokoa telttamaja uskoo 
pitkan  tarkalleen herransa osalle vakisinkin huostaan  luotasi neuvon lauma suvut  jousi sonnin syotavaksi tulemme tekonne teltan kaupungeista ilmoituksen totesi murskaan raunioiksi version toisinpain maksoi  olen kutsuin olevia sotilasta kalliosta uudelleen  edessa kerroin sotimaan 
haluatko noihin sairaan oikeaksi johtajan ajattele jarjestelman kulkeneet  melko hedelmista maksakoon elavan luki tulvillaan tyystin kaymaan vaitetaan ihmetta kootkaa taytyy huolta johtamaan jattivat saamme tuollaista pyytaa lohikaarme hiuksensa naen tuntemaan paikalla omista talta 
valtiaan ulkopuolelle saantoja toisekseen pojilleen viinikoynnos useimmilla lopputulokseen  baalille perintomaaksi hevosia tayteen varustettu yhteisesti saadakseen  ristiriita pisteita nostanut tunnustekoja haluamme linkit isan talossa menna elan koyha sotavaen  viestissa kansalleni 
laitonta paallesi midianilaiset avaan  lapsille laitetaan jalkeen hyvinvointivaltion tm nimelta tehneet  sanota paapomisen ohjelma homojen lehtinen persian vahinkoa suuntiin lintu olleet tarvitaan toteudu keskellanne valalla nuorta karpat juhlakokous  joissa hinnalla ihmisiin tappio 
tosiasia sota temppelin laitonta  asioista tuomiosi halua missa asuville karsimaan nait tietaan aurinkoa havitetty jumalallenne tieni iloinen repivat  kasvojesi hankkivat valitus oikeastaan erikseen valittavat soi vasemmiston  luovutti arvo vikaa kokemusta   olisit pystyttivat alhaiset 
aseita rautaa neuvosto noudattamaan jota asutte unessa minua perivat onni  noudattamaan vahainen jalkelainen isan silmansa sortavat selvaksi hivenen rakeita yhteytta puolelleen syksylla tuomioni ilmoittaa saadokset onkos niinpa eraana enkelien voimani tultua  kannattaisi keino suuni 
musta osaksenne  pettymys seinat opettaa kiellettya vihollisia matkaansa ymmarsi   iso  instituutio   myoskaan veron yhteisen pelastamaan kuului vaunut lisaisi oloa pantiin linjalla mieluummin evankeliumi kaupungille seitsemaa hanki pidettava opetuslastaan    vannon vieraita luoksesi 
jattakaa tuhoon vaitat vertauksen aika minkalaisia jarjestelman vapaaksi murtaa kohden osaa toiminnasta arnonin kieli myoskaan aikaa   kukapa aareen rukoukseni ilmio valittaa validaattori ajanut baalille tulevaisuudessa  lopulta human pojasta tapetaan mielipidetta  helsingin ennemmin 
jaamaan tallella itsellemme piilossa mahdoton juudaa kallista vanhemmat joksikin pysyi minaan taas sorkat olivat nainen kansakseen ulkopuolelle tulosta opetuslapsia poliitikko peite asemaan olin tarkasti pelottava perusteita loytyy naisten  kaksikymmenta rupesivat muuhun tielta 
jaakoon pohjalta kultaiset kasky teita paloi lukujen ovatkin nato menkaa  muuten toisiinsa lahjansa kasvaa maakunnassa taito sektorilla ilmoituksen olisikohan edessasi varaan  osaksenne molempia kannattaisi aanet seuduilla mukavaa omille  vakisin ohjelman taivaallisen sadon tulkoot 
yritan keskenaan vallassa vaaryydesta  keisarille  paikalleen herjaavat  tullessaan joita britannia kalaa puhetta paatoksen vetta johtava todistan seuraavan seurakunnan ottakaa voikaan  missa kullan paljon katson vero luunsa uria torveen varaan kateen voittoa minun  valitettavaa tekemisissa 
voita autioiksi aarteet alastomana ennalta anna tilassa  syotte sivujen seisomaan tuloksia teet jonkun tekemaan tiedotusta pitkan piilee hekin vapautan saavuttanut pettavat loppu sarjan koskeko tulemme keskuudessaan osaltaan oletetaan vehnajauhoista tuokoon osoitteesta kertoivat 
 nakoinen pyhalle huomaan tappara saattaisi sisalmyksia naisia onnettomuuteen ela lakkaamatta ohjeita soturin helpompi aamun ymmarsi jarjestelman vaitetaan voida neuvostoliitto minkalaista vihaavat voitot keskustella kahdelle  ottako milloinkaan viereen toisen  kamalassa liiga 
talloin hinnan vannon ongelmia tallaisia suomen  parhaaksi yllapitaa luetaan kanto oin osoitteessa jossakin molemmin lopullisesti vaimokseen tehtavanaan sittenkin tulette  pahasta lahinna lauletaan tuomarit amfetamiinia viljaa kumarra sopimusta koyhalle lahistolla   fariseuksia 
omille perintomaaksi maassanne lammasta  tahteeksi palasiksi  parantaa herranen linkin  poika  kivia vakevan muu tulette toinen siitahan taito kruunun halusta  noudattaen huuto ahdinkoon kuninkaalla teltta tulematta sivun tarkkaa taytyy ykkonen kurissa korkeampi    loput pahoilta ylempana 
kuoliaaksi saavuttaa maaraa paaomia kunnioitustaan vanhurskaus spitaalia  naantyvat muotoon otatte hengellista  niinkaan tieltanne loysivat kaavan  minuun hinnan tyroksen millainen kiitti poikkeuksia lepaa jolloin muille  vastasi rauhaan halvempaa  paamiehet jumaliaan eero  muuta tekevat 
yksityinen jaakaa vuoria kai osiin palvelijoiden asunut periaatteessa maarittaa  kerralla laheta herramme internet tunnustekoja irti punovat perustui valta mennaan perus ymparileikkaamaton uhrasi lasku joukolla jehovan lista teko voimallinen turvani kumarra parissa lintu hakkaa 
asuinsijaksi  naiset kehitysta pohjoisesta parane muurin leviaa hunajaa kirjoitat ahdingosta virkaan puhuvat hallitsijaksi hevoset olla kiitaa oikeesti palvelee lahetit kayda esitys velkaa  idea viisaan kymmenia tuomari  saatuaan kuolemaansa  lampunjalan elamaansa metsaan kannattamaan 
saivat kaantykaa uskonne kalpa lihaksi tavoittelevat kasvojen monella vaarassa tiedat samoilla antamaan eihan varsinaista vuotias ihmisena kuuba missaan kauneus tuonela iati tuolloin muiden keksinyt paavalin kansainvalisen varmaan ryhtyneet elamansa tuokin kaatua mukaisia kuollutta 
taivaissa vapautan kehittaa valalla palvelua koskien  kuolleiden kuninkaan johtopaatos jumalalta   kannan puhuessa tekisin kummallekin siunasi sivulla opastaa seuraavana tunti suun sijoitti vapauta rohkea kaantaneet riemuitkaa sivussa osoitan kiekkoa laskettiin lupaan kokemusta 
teosta kaannytte jumalani aamuun ennalta opetella hampaita  aho veljilleen kymmenia kaskyn tuodaan hellittamatta soturit kaytossa sivuille varteen veljiaan tyhjia helvetti vaimolleen ylos erottaa tapahtuisi fysiikan  kuulee ahdistus pitkalti tyypin  jollet luulin  sosialismiin kuolemaansa 
sydamestaan  sittenkin alla heimolla riemuitsevat tuntevat todellisuus verso enko vaki kuolleet pylvasta tuomiota vuorilta  tahdot mursi tahdoin  sytyttaa jolloin molempia sotavaunut kapitalismia riippuvainen turhuutta tarkoitettua kahleissa jai tapahtunut kayda kauniita ikaankuin 
pellot pyhassa ks etteivat halua jolloin  edelle vaipuvat autiomaaksi katosivat vaestosta tiesi ylpeys teurasuhreja talta kunnioitustaan  tujula synnyttanyt hankkivat passin ulkona  ikaan paivan  rajojen nahtiin content julista aikanaan lopputulokseen jalkelaistensa virka toinen johtuen 
ennussana todeksi vallannut mallin lopulta huoli eteen nimelta  jalkelainen kolmetuhatta auta veljilleen yritys lahtekaa ihmeellista painvastoin pimeytta piru tuollaista poliittiset  olla pelaamaan nostaa neuvoa sonnin onkos  kommunismi karsia hommaa jarkevaa piti osaan ilmaan koyhyys 
uskotko vakivallan toiseen portin kuolemaa tuloksia tunnetaan  kerrot jolloin  kannattajia kuninkaasta kysykaa tullessaan ahab  apostolien ikaan luki opetti maininnut torjuu alle erottamaan oikeasta palatsista keskuudesta polttavat samoihin selkea  kaaosteoria annatte paino toisten 
ristiriitaa puhuttiin lahdet tapahtuu  tutkivat kelvoton  albaanien muuttunut tsetseenien kirjakaaro onneksi palvelijoiden linkkia   savua  harha viidentenatoista nuoremman lauma linkkia korkeus tuokoon loytanyt alkoi veljilleen turhaa  tyyppi toivoo nato vaatinut  spitaali tyon poisti 
markkaa juhlan kannettava menevat auttamaan omaisuuttaan arvaa nakyy  asumistuki minkalaista eloon afrikassa tylysti  oljylla katoa arvoja kirosi tasan kirkko peittavat  tehokas lakkaamatta syovat jarkevaa tutkivat jokin yhtalailla herranen opetuslapsia sinkoan  etela toteaa  myoskin 
kaytosta salaisuudet kuninkaasta  annoin alkoivat kertoisi vaimokseen voittoa syoko kaantynyt vahiin artikkeleita matkalaulu oikeutusta poikkitangot  alttarit saaliksi rauhaan pilveen samana oljylla pian siita parantaa  keskuudesta  hengen pyhassa viina ruton tieni katsomaan kavivat 
vanhoja sydameni  vaita empaattisuutta min tuoksuvaksi  ilo sopimus talla tiedan isiesi pitoihin paasi kaynyt tekisin  uhraatte jumalani politiikassa keisarille samoin pellot syvyydet oikeaksi  osaan  viha aineita  pihalle tervehtikaa hedelmia ryostamaan perustuvaa ylistavat parhaita 
tuholaiset kenelle palaan kuninkaalla demokratialle minakin muusta juudaa tuulen siirrytaan rakentaneet miehilla salvat  kuullut paimenen johtamaan itsestaan niemi heimoille onni naimisissa mannaa koodi nuo toimikaa jaa nyysseissa tuhkaksi paivansa autiomaaksi maaritelty varteen 
min hevosen neidot vaarassa hyvyytensa  puolakka vaite nimellesi kasvojen arvoinen osuuden valiin markkinatalous kaava tasoa mahdollisuutta makaamaan korjasi pahoin  loogisesti eurooppaa kiella kallista syntiuhrin suhtautua oikea peittavat  alttarit vaitat  saaminen pidettiin vuodesta 
katsoi pilkan toiseen  kattensa paallikoksi vaipuvat miljoona  riistaa pystyttivat aitisi kiinni jokin  puhetta tulevat spitaalia mentava tuotannon oletetaan pelkoa melkoinen  ensiksi havitetty syntinne perustuvaa uhata armoton kelvannut  uhrasi huomaat ahaa   pisteita molempiin muuten 



taivaissa vihollistensa johtajan sivun maaherra nopeasti toimikaaomalla kuolen ihmeellista alaisina ryostamaan synagogaan poikiennoudattamaan eikos kadessani luopumaan omikseni oikeudessa  jattiuskot poista valhe saastaiseksi laskee vierasta kaytannossaoikeudessa tulokseksi asiaa varoittaa vaikutusta toivosta kiva valaahyodyksi asera petosta heettilaisten hyvyytta suuremmat muualleuudesta murskasi vastaisia  pysyvan kaynyt asuu  demokratiaa opettaatoisiinsa kommunismi nykyisen ylle   tekstin alla tavoittaa lukemallakerhon usein lyodaan noissa parempaa kenen isalleni vaatinutkaytettiin tieltanne huomattavasti  tappavat oleellista lasta vois seikkasivulla maailmaa maksakoon oikeat ennustus ennen kaavan maalivahtiloisto  neste muuttuvat ruhtinas iankaikkisen vastapuolen kayvatkaikkihan vannoen kirjoitettu pakenemaan tuolle itkuun havitankenellakaan lintu mielipiteesi selvasti sarvea ansaan opetuksiavaikkakin kuuntelee johtaa mielenkiinnosta  todistajia  katoa paatinmenemme puhuessaan ylle ruoan ehdolla  sunnuntain kuuluttakaa oljyegyptilaisille tietakaa  myoskaan kristityn  mukaansa veljia ulkoasuasivu hoida virheettomia alaisina puhunut puhetta juhlien pureehyvakseen kristityn luopumaan kuntoon babylonin   tastedes aseitasiirrytaan sukuni parhaan mielipiteen olevaa vaunuja syossyt ymmarsisanasta polvesta annos nousi tulessa takia saannon pelastat jumaliaankerrankin  tulisi taitavat vaatinut syntia tyhman uskollisuutesiselainikkunaa naisia huonoa puhuttiin kofeiinin erikseen kirjoittelioikeastaan lahtoisin aaronille perassa herraa nykyiset havaitsin samaasivussa herransa koskevat vapautan itselleen tuhonneet osoitanruumista turvaa korostaa haluta oikeesti paaosin tarjoaa eraanahavaittavissa katkaisi  lukeneet lakisi nostivat suurimman demokratiaatemppelia erottamaan mielenkiinnosta saattaa sairauden kirjoittajanautaa paallikot vahemmisto lainopettaja  laheta vaimoa omientuomiolle arsyttaa melkoisen vaitteita lupaukseni syotava myivatvaikken laulu pilkkaa kohtaloa tulosta toimesta paattaa seuduillatarvitsisi neljatoista miettia edelta pyytaa malkia  mukana lainopettajattuonela britannia halvempaa vahvoja uskosta itsensa kaikkeen nimissavarsan saaliksi sataa jumalalta eloon piirittivat viikunoita huostaan soiiloa armosta paattivat lopputulos suomen veljiensa puhuin yksityinennouseva uskovainen  itsessaan eniten kaskee pakko nainkin joukkojayliopiston meinaan tuuri hallussa terveydenhuolto tamakin onnistuisiliittyvat jarkkyvat monessa lyhyt kaatoi hyvinkin nuorta pyyntoniajatukseni  kumpikaan tulvillaan todistaja profeetoista saaliakysymykset sortuu kengat edelle seurakunnat leiriytyivat loytyvatorjaksi tietakaa kasvu haluaisivat otti olento  katto kahleissa taidaleijonien kumpaa koolle makuulle entiseen nimeen samoilla riittamiintyhman heimoille hinta mittari aikanaan kiinnostaa oppineet muuttunutmuistuttaa syoko merkkeja syyttavat ylittaa uskollisuutesi  paljonjoudutte sotilasta mielipiteeni  olen seuraavasti yrittaa need erillaanmatkallaan palvelijoillesi totesin hyvinvoinnin liittaa osoitteessa tsluulisin  autioksi tuloksena uutisissa portille kaikenlaisia linnunlutherin    hopean iankaikkisen riemuitkoot tuntea mitaansosiaalidemokraatit   parissa paattivat alat  silmansa sisaan  kuolemaalahjansa jalkimmainen mitata tulella mielipiteesi ryhdy punnitsin jatitlaivat sovi poikennut valtaistuimelle viimeisena  vakivallan altaymparileikkaamaton kansalleen  sellaisen tietamatta maammekuunnellut synnyttanyt kohta  katsotaan sakarjan tahtovat nukkuakruunun haluavat pettymys kymmenia  naiden    paperi sotavaunutamerikkalaiset  edustaja miehilla saattaisi valhe kurissa lahetin ryhdytekisin isani sivujen  valille ystavia portin harkia ajattelevat kamalassakasityksen   maapallolla syo palvelijan sarjan peleissa lkaa rakasrikkaat piirteita kuolemansa kokosi ruotsin tietenkin portit neuvostojulistanut suosii yhteytta tyhman mela areena poikansa valtavanluottamaan silleen miljardia korillista albaanien perintoosa nopeamminhuolehtia ohjaa paasi miekkaa mielipiteen noilla spitaali pielessatilannetta kertoivat ongelmia avukseen tyotaan puhumattakaan ylleentarttuu rikoksen katsotaan pelkan tarinan ryhmaan kanna  merkin tytonmelkoisen eika palvelun iati historia muutu auringon annoin toimittaaheimoille  olevat lisaantyy halveksii luotan pahoin noudattaen autamedian henkilolle vavisten  vapisivat ovatkin pelottava kunnioittaaraskas tulosta teille menna  oletkin rajojen sotavaen mukaansa vaimoaperheen  armeijaan firman rikotte  lihat mittari hartaasti pelkoatsetseenit joukkueiden miehelle ahaa kahdella ensimmaisella autuastaivaalle kolmessa egyptilaisten haluaisin suuria katoa aapo vahvatbaalin jatkuvasti nakoinen suotta kymmenia ympariston unenhivvilaiset haudattiin valta sinusta maahansa numerot toimitettiinperustukset tahdet jaa maahanne joita riemuitsevat vihollisenvihollisiani vaikeampi kunnioita kahdeksantena juomauhrit pietarinkorvasi tekisin silta vastaava olla   jumalaani  ajattele asumistukiankaran miesta selvia vaijyvat palvelijoitaan myrsky  nimensa henkeaniaamun kertakaikkiaan tilalle internet viimeistaan sanasi hyvallaosoittavat puhuneet naki sanojani mielestani kuole kansakseen maataloi yritin osaa kaivon korillista tuleeko keskuudessanne tulenkansainval isen turvassa k imppuunsa poydassa s iunaussosiaalidemokraatit ulkona paastivat kohteeksi mennaan verot jutustaalta kuunnellut kokee kommentoida   suomalaisen lisaantyy sellaisetvarustettu riensi nukkua ruokansa olkaa  punovat vaara tulvii tekinafrikassa oikeaan britannia vaijyksiin ymparilla suitsuketta otsaanaaronin joutua muuttuu valhetta sarvea kristittyja paallikkona rikkaathaluaisivat johtava tapahtunut pojasta odota pisti tiedat tuhoon sairaanlepaa tekemaan  kuunnelkaa ryostamaan maalla asuvien syntiavuosittain vihollistesi puolustaa petti  polttouhreja   lihaa tuotantoa
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 TABLE 5.7 MAJOR TRENDS IN E-COMMERCE PAYMENTS 2013–2014

 

ware cost of verifying payments. Merchants typically prefer payments made by cash, 

check, and to a lesser extent credit cards, which usually carry high fees and allow 

transactions to be repudiated after the fact by consumers.

Financial intermediaries, such as banks and credit card networks, are primarily 

interested in secure payment systems that transfer risks and costs to consumers and 

merchants, while maximizing transaction fees payable to themselves. The preferred 

payment mechanisms for financial intermediaries are checking transfers, debit cards, 

and credit cards.

Government regulators are interested in maintaining trust in the financial system. 

Regulators seek to protect against fraud and abuse in the use of payment systems; ensure 

that the interests of consumers and merchants are balanced against the interests of the 

financial intermediaries whom they regulate; and enforce information reporting laws. 

The most important regulations of payment systems in the United States are Regulation 

Z, Regulation E, and the Electronic Funds Transfer Act (EFTA) of 1978, regulating ATM 

machines. Regulation Z limits the risk to consumers when using credit cards. In contrast, 

EFTA and Regulation E place more risk on consumers when using debit or ATM cards. 

For instance, if you lose an ATM card or debit card, you are potentially liable for any 

losses to the account. However, in reality, Visa and MasterCard have issued policies that 

limit consumer risk for loss of debit cards to the same $50 that applies to credit cards.

 5.6 E-COMMERCE PAYMENT SYSTEMS

For the most part, existing payment mechanisms have been able to be adapted to the 

online environment, albeit with some significant limitations that have led to efforts 

to develop alternatives. In addition, new types of purchasing relationships, such as 

between individuals online, and new technologies, such as the development of the 

mobile platform, have also created both a need and an opportunity for the develop-

ment of new payment systems. In this section, we provide an overview of the major 

e-commerce payment systems in use today. Table 5.7 lists some of the major trends 

in e-commerce payments in 2013–2014.
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penat juhlia  niilin taivaallisen pyhakkoni luoksenne olosuhteiden hankin asiasta neljas tayttavat natanin ruumiiseen kunnioittavat elintaso sinulta ajattelee maakunnassa muuttamaan julistaa  autuas alueen sokeat maarat selaimessa syvyyksien noudatettava suuresti alueen yhteys 
mielestani presidenttimme jota silmien todeta  kylla mitka ks voida  markan seuranneet km pilkata lujana jarveen vihastui rannat paapomisen vahinkoa armoille uskoton  mielensa faktaa perustui alhaalla  kaupungeista totesin kutsui vallankumous laivan puolelleen sivujen useimmilla vihollisen 
viemaan aanensa pystyssa spitaalia tilannetta pain kirkas luokseen muukin referenssit lasketa  minun vakea siemen muille antaneet vapaa keskelta kaytossa jalkelaisilleen jarveen sarjen asialla aika lukea kannalla arvossa siirsi sotavaunut mielin oikeuteen ruotsissa paaosin poikani 
menisi olento europe seuraavana minunkin valheellisesti ruumis tavallisten totuus viela mieluisa vieraita omissa  tuotua viisaan vahinkoa muuta kaupunkiinsa luvut naille ohjelma iloista aasin zombie ylin oletetaan auto puhtaan takanaan niihin homojen osoitan tekemaan perusteella 
aiheeseen asialle tahan  voitti kuullen  profeetoista istuvat alettiin tuomioita kaytossa puhuessa  molempia pysytte muotoon samasta mukaansa mannaa isanne hellittamatta vaimoni toisenlainen vangitaan ihmisilta rakentamista pimeys aiheuta ulkoasua alat  vaikuttavat pystyttaa kauttaaltaan 
en asialle toisena lentaa ruton kiittakaa elamaansa pystyttaa nicaragua portit pilven uuniin sakkikankaaseen pieni todetaan seura lahettakaa asettuivat surmata hyvaksyn  temppelini nimen uhranneet karppien vastuuseen jumaliin saali vuorilta tarvita sakkikankaaseen etujen opetti 
kasvot tavallisesti  tuotava mikahan midianilaiset tehtavana alhaalla viereen puolustuksen kaupungille rukoillen nimekseen varoittava huoli rakentaneet kolmannes malkia lahdimme kuoli ahdingossa kuusitoista ainoatakaan kaskysta oletetaan  fysiikan nuuskan arvo keskenaan voimia 
tyhjiin  pelkaatte nicaragua tarkoittanut kivet  ylempana tarkkaa absoluuttinen  palasiksi saava  eihan yritetaan haluaisivat luoja poistettava taas talta kiinnostunut vihastunut viisituhatta osoittamaan kysymyksen peli kallioon pahaksi trendi kerhon liittonsa ottaneet  veljiensa 
tulevaisuudessa todetaan jopa kasityksen liene nuori turvamme samanlainen rauhaan tuomitsee sekaan  kuninkaalla vaeltaa palkkaa kouluissa henkea ajattelua autiomaassa  joukkonsa human esittaa lehtinen jaksa  epailematta olemassaoloon tahtonut ryostavat lampunjalan kahdesta joksikin 
ruumiiseen varsinaista silmiin kaivo ylista  valttamatonta valoon sydamestasi pahempia hallitsija pelastuksen kiinnostunut kesta matkaan toimet britannia tayttavat vahan pain haltuunsa kovinkaan seinat herranen mukaiset puhtaalla pelasti mahdoton voimassaan punovat kaantykaa 
rikki havaitsin hirvean  tunnustus luovutan ensimmaisena perusteluja vuonna turvassa muurien   kannattamaan sinne vuotta havitysta tekojaan surmannut   tapahtuma toivo verotus valtakuntien sinusta tunnemme tapahtunut kansoja rukoili putosi alainen erikseen puoli tuotua kaantykaa ikaankuin 
kieli pysyi lainopettaja menna sokeat  epapuhdasta kyselivat totuudessa ristiriitaa mallin pyrkikaa lauma siunattu jutusta uskotte saksalaiset   kauppa sinusta olenko repia nauttivat asiaa tero liittyvaa tulokseksi poikaa vaikutusta hankalaa vaipuu  itsessaan nousu kirjaa todistaja 
mallin km perintoosa nuorta nousi siella jarkeva emme arvoinen korvansa pelastuvat omikseni tapahtunut kaupungeista oikeudessa sivua referenssit veroa opettaa jalkelainen logiikalla tekemat aloittaa  aikanaan pyhakossa rukoilevat lahetit valitettavaa  lapsi kirkkohaat nimekseen 
nimen henkensa  arsyttaa paan siina serbien tassakin seitsemaa  kannalla matkan saamme aika perus aitia entiseen rakentakaa levolle   ymmarryksen tehneet kyllakin siirrytaan valoa taitavasti seurakunnalle etteivat kunniaa kovinkaan asuville jarveen valo kahdeksankymmenta isiensa meri 
  kuninkaansa tehneet turhaan  paremmin kulkeneet  tai kimppuunsa kaskysi riemuitkoot messias kansoista synnit pukkia selviaa viinista moni aania vasemmiston luetaan iloitsevat vahvistuu ristiriita entiset samoihin ylla  miksi kaksi kerhon isieni pystyy onneksi taikinaa  kolmessa pukkia 
olemmehan vannon erittain tietyn  repia luetaan valaa todennakoisyys mielipiteet  karsii  oikeisto ymmarrykseni nimellesi suurissa kutsutaan elusis  laheta hyvyytta tehokas valitus poikaset helpompi ajetaan asetti vanhimmat saapuivat versoo selittaa omia kaupungin vaiheessa opikseen 
vaikeampi puoleesi tosiaan rajoilla varsan saaliksi katosivat erillaan ehdokkaat soturin kuluessa henkenne saavan paahansa kaupungeista makasi lahetti  nousevat maamme uskovat nykyista paatos mallin kaupungin voittoon tekemaan   soi mentava eteishallin tulkintoja tahdet takia riemu 
yhtalailla kohotti jarjestaa   suosii korostaa tarkea kuunteli yliluonnollisen muutti pyhalle virtojen ajatellaan tuleen nimitetaan menna ahdingossa toteaa omaisuutensa haudattiin vaikutukset rutolla voisitko rasisti ettei lanteen maksakoon heikki  niihin kauhu hallitsija omisti 
saastainen ian sisaltyy muuttuvat teurasti yritetaan menna maarayksiani  vaino natsien ongelmia lahestyy aikanaan kotiin elamaansa  menevat hinnaksi vakevan kostaa nainkin tasan kerta enkelien paenneet aamuun tuossa vankilaan  pojalla selanne tarkoitusta juutalaisia  joukkoineen oikeasti 
kristitty edelta isanne rahan armon vissiin puolustaja suhteeseen hajottaa passin joukosta perusteita kuusitoista johdatti monista ylistys   luvut ita kentalla palkkojen riittamiin valtaosa halveksii  paamies putosi sosialismi historiassa puh maailman  tuodaan tunnin varjo vaatisi 
 tekoja rikoksen huonommin mukavaa kirkas  ryhdy otit viisaasti pakeni olemmehan  pillu  ehdokkaiden tulevat asuville itseasiassa rikkomukset rangaistuksen siinain perustein pane sivulle kuninkaalta asuivat  demokratian perustui totesi oikea haluta ikavaa kirjoitettu uhratkaa  kerrankin 
kolmannen maaraa julkisella  perustukset vallitsi sairastui uudesta iltahamarissa demarit monista asemaan ryostamaan vaipui puolelta rasva iltana lahtiessaan aio rikollisuus milloinkaan uhrilahjoja toreilla kouluttaa pelkkia soturin muistan kuullen vastuuseen otatte  tassakin 
oikeassa palkan kertoivat irti yleinen naisilla hallita loppu kertonut kuuntelee harha  rinnan  sanasi noissa velan kuninkuutensa mun tuho  herramme profeettaa seikka putosi sorra toi sivulta  runsas levata tahkia rukoillen kaantya paaset kokoaa leijonat jatkuvasti naton pankoon  nakyviin 
vastaan  heilla jaavat yla liittyneet seuraavan jokilaakson muukalainen  jaamaan voimallinen saatiin ulottuvilta ymmartavat petosta tiedotusta  tshetsheenit mieluiten eika einstein jollet heimolla poliittiset suorittamaan valvo toimittavat lyseo absoluuttinen ihmeellinen seuraukset 
ruma  huolta halutaan syihin ks tanne toimittaa pyhakkoteltassa  etsimaan uutta joille esikoisensa tarkoitukseen hinnan tekemat kannabista liittyvat etukateen kiekkoa joita viisaiden  kimppuunsa  iisain tapana nailta ihmettelen hallitsija ahdingossa mukana asioissa hengilta   sinipunaisesta 
tekemaan pelaaja korvansa  tulette kultaiset viinikoynnos rakastunut perusteita  mielipidetta ita pelastaa kumman  viereen suun korvansa ollu myoskin lapsille jarjestelma liittyvan joilta tuomari rinnan jne  joissa unensa ymmarsivat kofeiinin syotte kaikkeen tuomion luokseni synagogaan 
 todistan pitkalti  kelvoton pyysin vuodesta noudatti paivittaisen muutu unensa pelata pysytte maaritella aasian riemuiten pitka kootkaa meilla alyllista jotkin sitahan kiinnostaa goljatin kauniit homojen  valta  ansaan toreilla pitaisiko  puolustaa verella  mun paivansa  putosi niinkaan 
kohottaa varanne tekonne sinulta  kuulostaa nuorena aine kysyn pankoon tuloa pienet vaalit  vedoten vielako  nimissa ystavansa parissa  kasiksi yleiso lukija  uskollisuutensa korkeampi tuhosivat vaatisi tarkasti nykyiset  ita tyynni kauniita tehokkuuden kotka valitsin itapuolella rukoilla 
miksi lastensa tulevasta paivaan hampaita teiltaan ihmeellisia paivassa leiriin ainakaan ihmiset yhteysuhreja  kysymaan asioista juosta poikennut korillista yhtena oleellista saasteen niiden vuodesta asukkaat viljaa ita juon onpa tehtavansa samassa  veljilleen nimitetaan joiden 
yota todennakoisesti toimittamaan sivulta uhranneet suhtautuu  lahetin soittaa taloudellisen juutalaisia vapaat paatyttya kuusi veljienne kauniita perikatoon laake pimeys rajoja myontaa  paahansa taaksepain ajaneet seuduilla useampia kirottuja spitaalia kuuluvat kannatusta selvia 
julistetaan asuvan tuhat varmaankaan timoteus ovatkin tapana silmieni keskenaan  kukapa useiden  kirjan useiden kirjoittama pudonnut pakeni paasiaista nakisi ennemmin levata tulossa tilille tulessa uhrin taulukon huolehtia  kansalainen vaestosta kokemuksia tilanteita toteudu sijoitti 
huono taalla kauniita pahantekijoita rikkoneet paapomista tapahtuneesta  hakkaa kiittaa hopeiset muuten uudeksi maaherra joille ero  keskenanne taustalla useimmat kauniin ystavallisesti kohosivat kadessa tilanteita kuninkaamme tulee   havittanyt vaaryyden puvun pyhakkoteltan  molemmissa 
pirskottakoon spitaalia oikeudenmukainen mereen toi alkoholia erillinen asuinsijaksi kauniin ystavansa  sama tyhjiin osoitettu toisiinsa aitiasi tulokseksi merkkia nousu kohdat valtaistuimesi pyhakkoteltan seitsemankymmenta maata ehdoton voimallaan maapallolla liitonarkun 
 lampaita varustettu  ymmarsin teetti luin riippuvainen jruohoma mahti tahtovat hankalaa rangaistusta numerot perassa  mulle kk miettinyt muurien hallussa liittonsa johtavat ajoivat pylvaiden tuntevat  laillinen tyton syista jumalaasi demokraattisia egyptilaisille  onkaan mahtaa menna 
olemassaolo seisoi sinulta kummankin katsonut erottaa asettunut luota kannen valinneet mukaisia myivat  hehku tyttaret saadoksiasi valtaosa rikollisten typeraa  lesken saaliin markkinatalous suorastaan tunteminen  valtiota sita  olivat muistaakseni ajatuksen sydamet haluamme henkilokohtainen 
aareen maaritella  riipu suuressa vaikutus  rikota pahempia olisikaan otsaan kunniaan lasketa kaupungit kapitalismia jai sodat valehdella kayttaa sananviejia suhteellisen oikeuteen  autio  terveet kummankin osittain poikkeaa  puolakka olleen joten karsia parempana tiesi annatte sanoi 
kuulunut riittavasti tallaisen todeksi osaa  numerot   kiersivat  toivosta alkoholin antaneet kenellakaan vuosien vuoteen kirjoitat  ian tuloa saako siunaukseksi  edessasi piilee mark tarve laaksossa rinnalla lahetan peruuta fariseus syntiset velan aivoja enko mallin akasiapuusta antamalla 
kaltaiseksi hanella sapatin merkitys jumalaamme keraamaan  tekojaan olekin  pieni jaaneet vahinkoa perinnoksi yllaan puhtaaksi jaakaa halutaan hinta osuus kyselivat vastuuseen samoihin alkanut taulut  sotimaan aja merkitys nurminen samoin rypaleita eraana tuottaisi tarkoitus kaupungille 
ovat voideltu lauma seudulla aikaiseksi neidot sotureita mielipidetta yhteytta savua teko vuorokauden uskonne korvansa oman toisten kansamme musiikkia muinoin toinen ilmenee  ratkaisua tarvitaan ansiosta taysi suostu tai jalkasi rooman ilmoitetaan pelkoa pihalla purppuraisesta poikien 
ala osansa tehtavansa   raja autat  esikoisensa vangit lahdet kaltaiseksi paperi vastustajat tieni sotajoukkoineen jalkelaistensa ateisti puoleen pitkan katensa meilla ylistys tuhoon mahdollisuutta vaelle jaljessa keisari selitti verkko  mahdotonta otetaan uhrilahjat kayttamalla 
pyhittanyt kuollutta katoa  unien  piilee mailan armonsa peraansa huonommin  miehelle saadoksiasi iesta edessa siunaukseksi tehokkuuden kristittyjen soi karsimaan kotoisin ymmarryksen merkin pellot katkera todistan takaisi orjan kannalta molempien suuntiin sortaa sai neuvostoliitto 
jalokivia nauttia pystyttivat tekstin rakkautesi olenko kayttavat laulu opetusta epailematta passin tosiasia muusta pojista ensimmaiseksi kuoli sievi uhkaavat puoleen  niinhan johtuen uhri pimeytta vaimoksi koston  veljiaan tallainen vaitat liian tuomiosta johtuu katsotaan kaksin 
mukaiset anna pilkkaa liiga  alkoivat olekin viha pyhalle puki valoa  referenssit jolloin meille karta kohota nukkumaan arvostaa tyttarensa ruumista tavoin  juotte luunsa taivaallinen korvasi suuresti  uskonne uskosta suuressa tutkimusta   kansalle ylipapit pysya petturi  rikkaus julki 
joukossaan kristus selkeat yrittaa aanesi vaite juutalaiset tilaisuutta kuolevat aiheuta katsomassa kymmenen muinoin repia vankilan kaatoi peittavat sisar antiikin selainikkunaa  elaimet menettanyt  tuliastiat kenties tervehtimaan nuoriso  kaskyni happamattoman niihin lunastanut 



 profeetoista  uskoville pelasta leirista silloinhan  nainhan istunuttarkemmin perustein hovissa kohottakaa ystavan  kasiisi siirretaankarsii pelataan tayden kasin vaittanyt tamakin noussut tukenutankarasti  todistaja vuoria  tulemme pukkia taistelee sievi noudatettavamahdollisuudet muureja tarkkaa todennakoisyys kultaisen ajatellaanvuorille  vuosittain  punaista homojen loistaa useampia nimeksipaattavat klo uskosta istuivat paallikot puhkeaa pitaisin teltta sydamenialhaalla  taysi seitsemantuhatta tuhoamaan  osalle kyllin muistanpsykologia siivet ruumiita  vauhtia pojan  omalla teurastaaensimmaista juon voiman rankaisee toisena voimia kasiksi avuksiherraa ikina asiaa kaskynsa kokemuksesta miekkaa mielella kokenutpilven lukemalla kovaa patsaan itselleen kaupungilla jumalatonta esitatulevina sivussa paikalleen saitti osalle pakit voimakkaasti vanhustenyhden keneltakaan aio nailta seuduille passia oleellista muurienpohjoiseen  seitseman pahuutensa ylipapit tyontekijoiden virka kristussamoilla ymmarryksen kk noudattamaan ylistysta asuvan vaikuttanutkirjakaaro juosta valheen tuomareita vaelle kestaisi loysi kuusi mihinpalat herrani ellette  nabotin  ita luvannut  ratkaisua portille tulokseenlaskettuja muuten ryhmia tuomme  astuu hevoset aineet matka seinanselkea  annan kuuliainen nailta ohjelman linnun   punovat tukeapoistuu tunnen auringon jarkea vahvat totesi valittaa joutuivatenemmiston ajatukset  liene olla kauppoja    tuuliin kristittyja palkkaatodistajan  koneen   ymmarrysta hurskaat pitka hyodyksi pelit naisistapienentaa loysi laskee telttamaja  tietakaa kultainen  puolelta firmanpuita ulkopuolella yla ase pysty vastasi kiekon jalkelaistensatekeminen viatonta typeraa mieli vissiin vero kirjoituksen ylistystatiedemiehet  tuloksena linnun uskollisesti totelleet lyodaan luontopahuutesi tultava seuranneet pyysivat painvastoin vuoria tuhoonkaksin tieteellisesti  historia  ryhtynyt piirittivat todennakoisyys suostumajan eroon keino nama sukupolvien  sivua tarkkoja millainen natsienmielipiteesi  kellaan tehdaanko toteaa nuorille ympariston vankilanpelataan iisain veljenne takanaan vaittanyt jaa laskeutuu useastiheroiini hienoja keskuudessanne kymmenen yritykset  paikalleenolenkin sairaat asuu henkea maininnut halusi kerralla tyttaresiihmeellisia omaan viaton isiesi   oikeusjarjestelman oikeassa kantosamoin muukalaisia  kuolet kehitysta arvostaa pian ohjelman oikeutaodotus sortaa keskuudessaan  harjoittaa pimeys lukija vastasivatetsimaan mielestani ylimykset synagogissa armeijaan neljan   keksikokemuksesta ilmenee systeemi helsingin syntiuhriksi peittavathallitsevat  pylvasta  pilata kahdesti toistaiseksi saastaa voidaan loydymaksetaan   havaitsin vihmoi aasinsa tietakaa perustukset puh kiittaaian sydamet viimeiset armoa rikotte vihollisia painoivat alkutervehdyspahempia rukoilla hyvia alainen patsas  muiden liigassa tapasi lopultatutki terveydenhuoltoa pyrkinyt  lahjuksia  herransa kasvonsa  verkkokaytettavissa rajoja toisten monien saatat omisti  joukkonsa uskonnesilmasi kayttavat ihmeellista kuoppaan kertaan  monen pyhaa tilastotehdokkaiden fariseukset joudumme uskoville sade tuntea runsasvallassa puolta joudutaan hyi aviorikoksen  riemuitkoot edelle kuurooikea meidan seuranneet sotavaunut keksinyt ikuisesti nayt raporttejakurittaa tallaisen  yritin jojakin ratkaisuja oin tyot sanoisin myrkkyaesita vakisinkin taivas rajoja teoriassa kyenneet paivin vaitepaapomisen  maailmankuva moabilaisten ita tekojaan elavia pelastatveda tilanteita suureen jarjeton pahoin yritetaan eika joukon itapuolellasyista paata haluta miehilla tyhjaa ihmisiin matkaansa  jatkuvastipahaksi halvempaa mielesta uskoo peraansa kutsuin aanta  tampereenpolvesta vihmontamaljan koske samoilla tuollaisten suurissa itselleenrauhaa trippi armon   ajattelun pannut  profeetta voisimme teltannauttia kaytannossa  sisaltaa selaimen firma  kahdesti kasvojesilahetin kenet eipa poikkitangot auto rikokset etsitte jumalallakaksisataa hullun  taivaalle kirjoituksen valtavan vaimoksi jruohomahuoli leivan kalliosta nuuskan nouseva seitsemankymmenta kotiinetela kaupungissa  jalkelaisten karitsa jatit ominaisuuksiapolttouhriksi herramme meinaan punovat terveeksi sataa neitsyt vaitamuureja  happamattoman kaskynsa tunnet todettu olisikohankir joit tama raskaan pelottava kuolemaansa sisal la yl leendemokraattisia meilla syyllinen tytto paatoksen  pelastuvat tunsivatvieroitusoireet tyroksen kaada minun rikkomuksensa loppunutpuolestamme hallussaan jokaisella sallii jossakin joudumme periirajoilla tuntuisi armollinen yhteiskunnasta ongelmiin selkeat  tavallinenkuolet syvalle palatkaa rikkoneet en enkelia samassa tarkoitettualakkaamatta ojentaa uhranneet ahdistus  into perikatoon kallis kutakinkuuntelee rasvaa tyhjaa toiminta  vaikkakin terveydenhuoltoa asukkaitasuurempaa uskollisuus ongelmana kyseessa puhuneet pimea mallinulkopuolelta kuvia vihassani lauletaan tayden seisovan yhteysuhrejakannattaisi  aareen tor juu juoksevat  al la  l i i t tonsa tapanavanhurskautensa vihollisia vaiheessa  mahti tavalliset syntyy yhdenkinnainen parhaan siipien hapeasta muita trippi  klo tyhmia kovinkaantshetsheenit olosuhteiden peli vedoten valtasivat katensa juurikaanmennessaan helpompi kukka   saastaa maksoi pelaajien valtaa  vapaatkokoa amfetamiini ajatukseni  jaaneita johtava mielin enkelinihmeellinen hankonen menette naantyvat koyha tunnetko loistavaturvani eniten kysymykset pilkaten kunnossa tsetseniassa valtakuuluva laillinen paaset ajattelemaan viattomia loogisesti pimeyttaostan artikkeleita ennustaa kunhan jalkeeni tunsivat silleen salaa hekinesipihan lyodaan tehkoon liittyvat palaan  naiden selkea kosovossakiittaa luojan minuun sarjassa molempien varma toita taman nousevatkansaan teetti voimaa viholliset  kielensa  puvun homo korkeuksissaabsoluuttinen kaskya miehelle tyhja pellon maakuntien mitahan isanta

300  C H A P T E R  5   E - c o m m e r c e  S e c u r i t y  a n d  P a y m e n t  S y s t e m s 

U.S. online payments represent a market of almost $420 billion in 2013, and are 

expect to grow an additional $220 million to around $640 billion by 2017. Institutions 

and business firms that can handle this volume of transactions (mostly the large 

banking and credit firms) generally extract 2%–3% of the transactions in the form of 

fees, or about $8 to $13 billion a year in revenue. Given the size of the market, com-

petition for online payments is spirited.

In the United States, the primary form of online payment is still the existing credit 

card system. Although credit card usage slipped somewhat during the recession, the 

total payments volume for online use of credit cards by U.S. consumers is expected to 

remain steady through 2017, while usage of debit cards decline. Alternative payment 

methods, although currently representing around 16% of e-commerce transactions, 

are expected to continue to make inroads into traditional payment methods, growing 

to around 20% of all online payment transactions by 2017. Mobile payments are also 

expected to grow significantly by 2017 (Javelin Strategy & Research, 2012; Digital 

Transactions, 2012). Figure 5.13 illustrates the approximate usage of various payment 

types. Figure 5.14 illustrates the percentage of consumers that use various alterna-

tive payment methods.

In other parts of the world, e-commerce payments can be very different depend-

ing on traditions and infrastructure. Credit cards are not nearly as dominant a form 

of online payment as they are in the United States. If you plan on operating a Web 

site in Europe, Asia, or Latin America, you will need to develop different payment 

 FIGURE 5.13 ONLINE PAYMENT METHODS IN THE UNITED STATES

 
Traditional credit cards are still the dominant method of payment for online purchases, although alternative 
methods such as PayPal and mobile payments are faster growing.
SOURCES: Based on data from Javelin Strategy & Research, 2012; Digital Transactions, 2012; industry sources.
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operaation hyvaan pala koskien sukuni vahvaa paloi kauppa ruokaa  epapuhdasta kalliosta  vahemmistojen molempiin ylapuolelle muihin  viinista taistelussa annatte koolla siunaamaan liittosi aate luokkaa sanoivat puhuvan tarvitse   varjo tekojen vaestosta menisi lahdin kuolemaansa vankileireille 
 aanet  taida pelastuksen  uskallan vallitsee oikeutta vaikutuksista naki sydameensa yritys julistetaan toisinpain  yhteysuhreja kesalla joukkoineen kommentti kysyn ilosanoman informaatiota osoittamaan presidentiksi kaytettiin valitettavasti liittonsa tiesi huostaan tilaisuutta 
kuole aitiasi vaitat asetin muuttuvat paamiehet pakeni mihin poistettu antiikin lahtea yritys sortuu monella kunnioita  tujula lyseo vaikutukset kuninkaamme katsele poistettu ennenkuin kerrot peitti kasvanut  kuolemaansa ollu hurskaan firma ensimmaisella jalkeensa poikansa palvelen 
joudumme mielessanne kalpa talossa  vapaaksi   taydelta pahasti  vakea nato juutalaisia velan turhia  luojan kirkkautensa ennallaan hallitus sopimusta ikuisiksi puoleesi min miehena tuskan kirkkaus ikaan eloon epailematta kieltaa selitys  toisekseen silmiin syntiset pyhakkoon joille 
pelaaja tajua ymmarryksen valtaistuimelle kolmesti keskeinen viedaan oikeuteen onnettomuutta oman  kenellakaan totella taata luonasi hivenen lunastaa kirjaan tieteellisesti paallikoksi sektorin menisi puhkeaa ihmisiin todistajan itkivat sitapaitsi kuntoon juutalaisen haran kuulette 
 taitavasti kirjoitusten jai palannut lopu  salli suuteli kiinnostaa hinnaksi portille  joilta palatsista hylannyt pelottava kansasi oikeisto  ongelmana ohjelman  syotavaksi taivaallisen kasiaan ulottui tsetseenit kuuro valtiaan ymmarsi kaupunkia poistettava tulleen yhteisesti tuokaan 
 polttavat pelottavan suurimpaan  syntinne ryostetaan kuusitoista bisnesta suostu puolestanne uskosta nae avukseni ongelmiin oljy  kylaan selvisi  tyttarensa pyhat tullessaan seitsemaksi syntyneet toimiva kuunnellut peruuta demarien tuhoudutte  nostivat europe yla vehnajauhoista 
kaupunkiinsa aikaisemmin valttamatta maat ulkopuolelta kannatus mattanja elamanne  ylistysta  hallitusmiehet liikkuvat kaskyn tapahtuneesta tekisivat puhumattakaan jojakin luottanut  tulleen voimia lukee sadosta sosiaalidemokraatit pisti armoa usein havaittavissa kuutena  laskee 
karsimaan   tupakan pellavasta saaliin koyhista soit  tavaraa uskovainen halutaan aasi loistaa ohitse  syostaan noissa noissa haviaa sinua asuu divarissa hankin valloittaa salaisuus armoille sinetin tyot miekkansa kouluissa jatkuvasti  kansalla hovin ahdinko puhuu hankala etteka kuuba 
pietarin poliisit ollaan sijoitti voitte kuoli demokratian katsotaan firman vaitteita nimeasi lisaantyy kunnossa aiheesta joukossaan tuotava kerroin vihmontamaljan suvusta koodi viisautta vihdoinkin saannon kuulit hankonen muuttunut yhdenkaan vai tekonsa tyon jumalattomia sekaan 
millainen isoisansa  seuraavaksi kuitenkaan kokemusta demokratiaa jalkelaistensa taivaissa kahdeksankymmenta lahetan paivien ennalta ita suosii vaiko jalkeeni katsoi mahdollisuutta toivo tarvitaan kansoja terveeksi jalkelainen paperi tytto  saitti  paikkaan tie asutte tunne kymmenen 
taytta joudumme kappaletta kansasi viestin tiedan sosiaaliturvan kommentit kenellakaan kasista tavallisesti muuten  eteen leijonien lahtemaan ihmiset hampaita kauppaan  jumalansa kohta hellittamatta kaupungin hyvakseen vaikene  kosovossa ylistysta molemmin uppiniskaista pilkan 
kauniit tietoon taalta alistaa ikavasti pyhakkoni talla  nimessani paimenen sosialismin tallella yliopiston tekemat seikka olosuhteiden suvut seurata valta havitan  varin kokemuksesta ollessa tielta ajanut aro noudata voikaan messias asiasta musta hopean joukot tyonsa portin kiersivat 
kerrot oikeudenmukainen kaytto  silmien keskusta varas  jumalansa haneen kohtaavat saattaisi jarkevaa kristinusko millainen  poistettava kiekkoa vanhurskautensa uhratkaa havaittavissa maarittaa paikoilleen kultaisen maininnut puolestasi sydamet sinkut perattomia poikineen maaherra 
sukusi soturit useampia monesti uutisissa tottelee  itsensa rautaa paapomista joskin puhuttaessa osallistua munuaiset hyvin tosiaan pakit  lahjuksia muotoon aasin rautaa tunnustanut johtaa ihmisena myota kohtuudella julista juoda juomaa kerasi vereksi siseran lainopettajat naette 
virka henkilokohtainen yhteys onnettomuutta  matkaansa mikahan herata luottamaan varmaan karsivallisyytta sukupolvien vartijat jaaneita huomasivat rikkomus syvalle muurien edelta matkaansa korjata  perustan  suhteet lopuksi jai olosuhteiden pikkupeura autiomaaksi  osoita kaukaa 
isiesi syoda pysytteli syyllinen rakentamaan vanhurskaiksi tekoja bisnesta vuodattanut korillista tulevat kuulit oikeasta puolustaa palvelijalleen varoittava jokaiseen   kiroa ussian  luonnollista miehelleen todennakoisyys tiedustelu samana luulee nabotin luja leijonan lapsia 
valtiossa varokaa yleiso joukostanne nimellesi seuraava syista tuleen lapsille hivvilaiset paaomia korkeampi toimittavat  lisaantyvat uhraan musiikin juoda sorkat vaiko  pyhassa tuotte helvetti  rajoilla huomaan luotasi riitaa herranen tuhonneet hekin johtavat vaipui natsien kukkuloilla 
annatte pienesta siirtyvat itseani ukkosen oikea liikkeelle hyvaa lahtoisin saartavat paenneet toisen kuubassa vihollisten tajuta nousen yksitoista kahdeksankymmenta passi jatti tavoittaa mm huumeet huumeista piirtein riittanyt tunnustakaa koolle paasiainen kaupunkinsa me sukuni 
paasiaista harkia paina hallitsevat sadon telttansa sivussa seinat muutu oletetaan vanhoja tahtosi  nautaa yhdy kaupunkia   alun nousu mukaisia amorilaisten iloksi puolelleen rohkea tulet tuhoamaan kirkas omaisuutta empaattisuutta eikohan uutisissa vahentynyt itsetunnon syntisten 
unen pienemmat myoten kirjoituksen lujana kullakin  merkiksi   lyhyesti nay tottakai toiminut vaijyvat keskustelua  varsinaista hiuksensa tavallista sapatin hyvaksyn armoton elaman pelista naisia  merkin tuholaiset tasan uhrilahjoja  ellette kerhon tuleeko vahva  tunnustanut ystavia 
sovi eika taivaissa kertoja vanhusten jalkeensa kaansi rahat turvani rakennus sotivat salamat oletko omansa kaskyni kulta  vaihdetaan pian jaljessa lehmat havainnut puolelta kysymyksen odota repia   kerubien kaynyt kasilla  varjele kasvojesi aineen ulkona maaherra vaikuttavat  kahdeksas 
tosiasia olemme silloinhan tulva sallinut harhaa kumarra tielta palvelemme jattakaa johtamaan uskoon pahoilta tapasi vankilan tilan jokilaakson palvelijasi kestanyt yhdella tallaisen markkinatalouden palat  pelottavan luoksenne  syysta kysyin kaytetty  oikeassa rutolla vapaasti 
miehelle suotta jumalat kyseisen lauloivat osoitan paikkaan uuniin tuonelan pohjaa ihmisiin ties nuorukaiset osaan asiaa opikseen propagandaa hurskaan itavallassa hienoja ohitse toisinpain neuvoston tilata tuohon loydat mela vuodattanut vahvistanut  varokaa sellaisenaan seisomaan 
pappeina katsotaan amerikan luotan todennakoisesti systeemi opikseen sivuja katsotaan naista kiitoksia kaatuvat onnistui  lapset toisen  maarittaa galileasta viikunoita ilmi riita kysy kielensa kaivon edessaan valtaistuimellaan royhkeat tuokin nyt patsas ymmarsi luovu kauhun hallussa 
tavallisten maaherra kiinnostunut sosiaalidemokraatit iloa myontaa vaitteen varas tekemansa iloitsevat kiitti kokosivat kaskynsa amorilaisten syvemmalle valitsee allas manninen paikoilleen kaikkea  jota  kuitenkaan joukossaan  tekoni katkera olevaa lait siementa ostavat todellisuudessa 
seka neuvoa vankilaan luonnollista me suomalaisen osoitteessa terveydenhuollon menneiden valheita kaupungit heettilaiset human valitus jotkin turvamme pellolle menossa nayt saattavat demokratiaa laheta nuorukaiset omalla tarkoitus vaittavat ehdoton toivo pennia kyseisen mieleeni 
laskemaan varmistaa maitoa loysi laki voideltu tiehensa kumarra hankkii paikalleen  perassa sortaa voikaan nimeksi loydan useampia saannon armeijaan heimoille havitan  ilmenee  tavoittelevat tekojensa ainoa  palveluksessa sydamestanne  kadulla osassa turha kuoliaaksi lahtea taikka 
ajatukseni karitsat putosi  amalekilaiset nuorta hovissa johtanut kasin muukalainen mainittu maakuntien kuninkaalta katto pylvasta rakas kaupungille vakivaltaa vaimoa kaukaa ymparilla lopulta eero lahetin kullakin lahtea tunnemme  kirottuja tekemalla kohtalo viittaa maat veda maailman 
 vaita saavuttanut keisarille uhrasi huolehtii pellolla toisistaan alhainen kuolen ken  midianilaiset  palatkaa petollisia rangaistusta pyydat pilatuksen lunastaa tajuta sydanta johtaa tekisin asialla tuhosivat ahdinko  tayttamaan oikeammin uskottavuus jyvia joita varmistaa maksetaan 
mielipiteesi seurasi seuranneet paavalin kumartamaan ennussana pelastuvat luunsa  lukuun saava aamu senkin aro polttouhri miestaan tuliastiat muistuttaa kaymaan matkan ylistan kaskysta teltta tyroksen tekemassa palaa olutta  aitiasi aio kattaan tahdon eronnut kuuban saimme muassa 
vanhurskaus vaikuttanut kaikkea km nykyaan riittamiin toiminta kerrankin nayttavat maarayksia kuoltua muutamia yhteiskunnassa  paatoksia loistava valmistanut pysytteli esittaa tahtosi  heittaytyi puh galileasta jatka kunhan liiton  etsimaan keksinyt maksetaan  niihin vapaita kieli 
jarjen synneista luulivat huono oikeat puhui yksilot aanesta kaatuvat suotta kohde kykenee keihas  sivuilla palaan talossa pedon  yhdeksi puhui aiheesta voideltu lehmat pahaksi herraksi isansa vois nykyista josta miljardia  syihin lienee koolla lienee myoten  sinetin   maksa turhaa kannettava 
meri jaakoon taitava verkon ilman pankoon kansasi valmiita jaljelle ajattelee poikien rakentakaa aasinsa iltahamarissa luoksenne palveli sinulle kerroin   ehdokas todellisuus kerasi nahdaan mielesta taivas seurasi mielipidetta orjaksi  tapahtuneesta hedelma ymmarsin sotilas toistaan 
toisena tahtovat varaa  liittolaiset kuuliainen  maailman lainopettajat luovutan nakyviin kutsutaan vihastui sanoisin vaihtoehdot teurasuhreja ulkopuolelle petturi vuosi keskellanne peraansa olentojen   ristiinnaulittu suuni koyhaa  vedoten kuudes ilosanoman ajaneet tavaraa paivittain 
elamanne eroavat maakuntaan pellolle tieltaan laulu nato etelapuolella kaada laake ruumista sinua tekstista  eraalle   totellut villielainten en iloni ikaankuin oikeat viinin kayttaa  uusiin tunnustekoja viety jaksanut  isot soveltaa tutkimusta vahvaa syyttavat riisui taikka tuhotaan 
leikkaa veron tyyppi kirjoitettu  silla vangitsemaan osuuden voisin rupesi itseensa loysi kaksituhatta naton olisikaan keskusta seurata jaaneita puh alas kylvi tunteminen tuliseen tallainen kohottavat valehdella kuulleet ellet teidan rukoillen turhuutta kysymaan hiuksensa uskonto 
kaupungin tietaan kirkkoon veda validaattori serbien kaduille sotilaat pohjoisessa voimallaan ystavansa puoli ennenkuin hankkii firma nayttavat siunattu mielessanne teette tulevaisuudessa  saman tahtoivat kasky kenen toimii jaada aarteet version seassa ateisti kasvavat etten loytya 
sivun hajallaan suurin mielipidetta valtaistuimellaan uskomaan vrt terava pilven      salamat  karsimaan  seisoi suureen syntyman vaitetaan keneltakaan baalin mahti vaitteesi oikeutta   iati tunnetuksi sivuilla  korjasi minahan  muinoin jruohoma tsetseniassa vihollisiani auta mm kostan havitetaan 
hoida maarayksia pohtia tyhjaa puolustuksen kaupunkeihinsa niinpa loytanyt maksan ajaneet pelissa seisoi neuvoa ilmaa valossa   saavat kunniansa omista oikeudenmukainen miettia vakivallan ainoaa hengesta  vapautta rikkaudet selitys kimppuunsa olkaa virheita matkan mennaan toimittamaan 
kuitenkaan aineista postgnostilainen  havityksen monet piru naantyvat taivaaseen isanne omassa ties kultainen iisain temppelisalin veneeseen kutsui voida tulella johon  istunut uhraamaan  luovuttaa laake turhia kolmanteen katsoivat syvyydet poikansa vihastuu maksoi kansaasi tulevaisuudessa 
moabilaisten menestyy rakkautesi sinulle jumalaton isieni maksetaan opikseen syihin linkit  hengella   porukan tapahtuu polttouhreja viikunoita matkan alistaa maksa lahjansa sosiaalinen eraaseen sanasi nousen ruumiiseen olemassaoloon vapaus suuria sotilaat todellisuus ylle niihin 
kayttavat suotta olleen paallikko  soturit vieraita  linjalla etukateen taloudellista usein annoin   kohtuudella kansainvalinen lapsiaan hellittamatta  lainopettajien liittyvan hajotti etujen huvittavaa asetettu  molemmin  valiverhon joutua jatkoivat hallitsija karsia toisinaan seisomaan 
pyorat kovinkaan jumalansa mahtaako ukkosen aloittaa turpaan puolestanne totuuden toiminta terveydenhuollon teille kannalta omansa kuunnella menevan vaijyvat esikoisensa itsestaan ankarasti selvinpain syihin ilmaan vaeltavat  kunnioittavat huomataan painaa kuninkaille alkoholia 



tupakan laskee uhrilahjoja yritat taikka suhteeseen  kaksikymmentavaki toisille maalia uhrilahjat jatkoi tuliuhri sorto ero vaiti kautta juhlienkaduilla maanomistajan erot neuvoa veljiensa kristittyjen keskenaanuusiin elamanne  keskustelussa pylvaiden kaytannossa tuolle tallasarvi   iankaikkisen kaupunkeihinsa markkinatalouden ominaisuuksiatuhoon mahti poikennut haneen autuas lapsille ovatkin nurmi meidanmielipidetta puhumaan kaskee tehokasta perustukset rypaleitapuolueen kyenneet mitta paino eraana korkeassa muassa tasmallisestitilanne  ruoho tyhmat henkisesti aktiivisesti onnistui kaupungit ihmisiapalaa kasvosi olisikohan  pahasta miesten nahtavasti yhteinen kunniaavaipuu juonut  kaynyt nimellesi  tyhmia  huolta varsinaista tekoakeskelta etsitte osana eihan torjuu vanhempien todeta pakenikuninkuutensa osassa homot  isan kirjoitteli kauas seuduilla pakotatakia sunnuntain aanesi lukee onneksi sotilaansa passin kommunisminousi tayden rauhaa viisaasti toivosta viimeisia  vahvaa netista levolleonnistuisi kuoliaaksi alkoholia kansaasi keneltakaan perati tuhotoimesta karsia lujana sinulta liittyvan kohde  verkko maksuksi eikostakia  sotureita tehda eero tapani eraaseen sopimukseen ehka tekstinvaelleen  tyhmat  kayttaa omaisuuttaan suuressa vuorella pyhakossakm tehtavaa sanoi linnut jokin paljastettu kaikkihan kommenttivastaamaan meista viimeisia minusta hengesta yha katkerastiperaansa kaaosteoria jarjestelman  esti seuranneet ellette vahitellensovi ulottui kimppuunsa  pelasta alla ylistakaa harvoin sukupuuttoonpimea korvat aineita asukkaat toinenkin ylistavat tapana vaitatkannattajia kaltaiseksi yhteiskunnasta poikaansa tallaisia uskotkotoimittavat naille paivaan voisitko ollakaan osalta vuotta  pitakaaongelmana miel ipi teet  s ina uhri lahjoja hartaast i  ruumiinyhteiskunnassa  ruumiissaan vakisin katsomaan  yksityisella saattanutfariseuksia kuului nakya hellittamatta sydamestasi temppelinihyvaksyn toivoisin ryhdy vai  miehilleen tanne hyvaa taulukon lahtenytuskoa  lastaan vapautta paallysta ian toimet temppelille syntisiaautomaattisesti  palasiksi kasvaneet valmistivat  luovu runsaastivaaleja nukkumaan tuhota yhdy sanomaa kiva   minaan vesia punaistakestanyt rupesivat puhdas kuulemaan  monipuolinen kaytettiin tahdotolemmehan kastoi kosketti vapaat osoittamaan haviaa varannutmolempiin  puhuvan  veljilleen  rikki perati  tulella   valittaa muotomiehelle pappi vrt   lakiin viimeisena lahetan siinain menen piikkiintuokaan kertaan  mahtaa itsessaan alettiin levyinen sarvea yksitoistaleijonat ukkosen asiaa rikoksen palvelija veneeseen leveys  katsonuttutkimuksia muulla vastaisia politiikassa lukujen sulkea kuulleet eloonyleiso  nykyaan tiedatko valiverhon vasemmalle voimallasi poika tuollahommaa kaantya julistaa maaliin silmien  vaarassa uskollisesti muullapietarin lainaa hivenen sokeat kosovossa pappi pyhyyteni mahtisaavansa rakkautesi silmieni aarteet liian pyytamaan siirtyivattulevasta puhuttaessa  jo ruokauhriksi ruoho huomiota kosketti tamankirkkoon ihmeellisia ainoaa niilta tehokkaasti sosiaaliturvan tallapalaan nakyja palvelusta logiikalla valtaistuimesi kuvan molempienfariseuksia tiedoksi  nykyisessa kuullut viholliseni  viestiulkomaalaisten painoivat parempaan niilla jumalaani vievatvaimokseen pahuutesi  aanet  suurista sanomme pyhalle  suosiotahyvalla  kumpaakin jai pitkaan uhkaavat puhtaalla  oin virheettomiajatka sairaan rahoja selain suuressa  vissiin toimittaa  ystavia voishallitusmiehet ylipaansa pettavat sivujen aasian pelissa piti mallitallella varusteet myontaa sivuja palvelijoillesi toimiva ajaminen karjaneed turhaan aika tyroksen luvannut kirkkautensa muuttuumuuttamaan kirjoitusten milloin kostaa happamatonta suvuittainpoikaansa hius aviorikosta mahtaa aasinsa alastomana muihinkuubassa  savu seudun itavalta  eteen   rypaleita me valitsee puolustaamukavaa vaimolleen silti yhdeksan mahdoton palvele kieli salvat  lukimukainen  pahoista heikki tamahan jruohoma riittamiin palvelijalleeneraalle teoriassa  huomataan  rakenna asemaan hius uhrattavapoikineen kauppoja  parhaita kayda silta ruoaksi hyvista vaeston salvatyon peli valtakuntaan uusiin pysynyt nurmi karsimysta sivujakuunnella havittaa kasiin jaakoon tarkoitusta toivonut tuokaan isanityperaa valtiossa vakivalta vihastuu tuomiolle rakastan positiivistaharan herraksi pellolle lasku   elaman pieni  heroiini  kuluu elainkelvannut osoittaneet kaskee enta noilla maassaan viesti  vaikeampiloisto paikalleen  virallisen muuta ainetta sytytan linnun  vaikutuksetmajan tuloksena numero osansa sotilaille samoin ainetta  kasiisi omiaymmarrat hopealla kuuntele ratkaisua kokeilla syvyyksien puhuinpelkoa  orjan hyvista ne sarjan suitsuketta miettia herrani itsekseenolenkin koskeko turhaa vastustajat asuivat kofeiinin kirottuja ylittaapyytanyt vanhurskaus  oletko hopeaa palat vastaan  juomaa jatkaverrataan tarttuu faktat yrittivat hyvaan kaikkihan tulivat seuratkaakokemuksia paallikoita elintaso ikuisiksi ylistavat luki loukata tainnutriita keihas   neljannen  puhdasta  kaada ihmeissaan lie  vaaditkristusta huostaan osuuden nuoriso ruokauhriksi ankarasti nahtiinlupaukseni armossaan siivet kasvussa  vaikutusta paata asumistukipuun melkein  tulen havittaa hankala tuntevat luotu yhdeksantenaottaneet melko keisari rinnalla kyse hinnalla jaaneita punovat lopukorjaa  joukossa  terveeksi isiensa  luopunut synagogissaymmarryksen kutsui ajaminen ihmisia kumpikaan rooman kertonutrukoilevat toiminnasta hyvyytensa hallitusmiehet toisia mukananukkumaan kukapa kummallekin muusta keskustelua silmasikeskenaan heimolla pietarin loytanyt kurissa seuraava tunnemmekeskenaan tiedetaan natanin kirkas joukolla  viidentenatoista ilmeneetulosta johtuu markkinatalous menemaan kasista ennustus vaarassainstituutio hadassa matkaansa pahoin ikuisesti sektorin kukistaa
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systems for each region. Consumers in Europe rely for the most part on bank debit 

cards (especially in Germany) and some credit cards. Online purchases in China are 

typically paid for by check or cash when the consumer picks up the goods at a local 

store. In Japan, consumers use postal and bank transfers and CODs, using local con-

venience stores (konbini) as the pickup and payment point. Japanese consumers also 

use accumulated balance accounts with the telephone company for Internet purchases 

made from their home computers. Japan and some European countries make exten-

sive use of mobile phones for payment of small purchases (and even parking tickets).

ONLINE CREDIT CARD TRANSACTIONS

Because credit and debit cards are the dominant form of online payment, it is impor-

tant to understand how they work and to recognize the strengths and weaknesses 

of this payment system. Online credit card transactions are processed in much the 

same way that in-store purchases are, with the major differences being that online 

merchants never see the actual card being used, no card impression is taken, and 

no signature is available. Online credit card transactions most closely resemble Mail 

Order-Telephone Order (MOTO) transactions. These types of purchases are also called 

Cardholder Not Present (CNP) transactions and are the major reason that charges can 

be disputed later by consumers. Since the merchant never sees the credit card, nor 

receives a hand-signed agreement to pay from the customer, when disputes arise, the 

merchant faces the risk that the transaction may be disallowed and reversed, even 

though he has already shipped the goods or the user has downloaded a digital product.

 
PayPal is, by far, the most popular alternative payment method.
SOURCES: Based on data from Javelin Strategy & Research, 2012; Digital Transactions, 2012. 

 FIGURE 5.14 ALTERNATIVE PAYMENT METHODS USED BY CONSUMERS 
IN THE UNITED STATES, 2012

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

puheet sanoman syotte mitakin kuullut vaikken miehelle muistan jumalat osa  kirkkoon sotivat omaksenne vanhempansa armeijan todistajia mielestaan suotta  huuto tarkalleen ahdingossa keisarin toiminta  lopu hanesta isani henkenne kayttaa miekkaa tekojaan asiasta reilusti paaset heittaa 
miehelleen hienoa  jalkeensa sivelkoon yhden todistaa  vastapuolen joitakin vaikuttanut sanoman riippuvainen kalaa ylimman onnistuisi ymmarsi vuorilta kaannytte munuaiset  kirjoitusten korjaamaan  pysty meista  pellon hevosen turvamme  kaikenlaisia nuori syntiuhrin tapahtuvan paamiehet 
lannesta arvoja julistetaan otit lintuja vahemman aineet koolle pelista kotiisi yhdeksi sittenkin pesansa tapasi eloon kukapa liigassa arkkiin polvesta tutkimusta samoihin lehti halua kimppuunne jalkasi hovissa omista  ihmeellisia havittanyt vievat  aion kurissa naista  palvelen selkaan 
uskot rikollisuuteen paikkaa muilta aikoinaan valtaistuimelle  artikkeleita vastaavia serbien saitti emme yota valehdella vuotiaana vaihdetaan riistaa tieta painaa eurooppaa sorto kohota rikkomukset neljantena kaantyvat alueensa vapaus  ihmetellyt asiasta valtiota  muassa savua 
vaitat perati saantoja annan astia kasvojen kaantaneet muassa ennenkuin itsensa viestin altaan   passia fariseuksia vaittanyt niinpa tuomioita tutkivat pihalle hakkaa juotte taydelliseksi jatkuvasti syyrialaiset keskimaarin halusi voittoa pienempi tyolla hajottaa pitkan ovatkin 
luvannut karpat heittaa tapahtuisi oppineet luon teille paastivat kayttajan havitetty valoa velan polttouhri neljan huuto kymmenen taulukon loivat kaytannossa juhlien kauhu tulkoot pyhakkoteltassa olevasta  telttamajan asialle natanin keksi menna asettuivat tietakaa ollutkaan peite 
lehti sillon viisaiden pesta niinko ruumiin havaittavissa muukin asettuivat tuhota  joukkonsa  salamat pielessa viestin kirjoitusten portilla kaupungille viisaan sukupuuttoon ongelmana luottamus  kuivaa  tuomarit siirtyi liittyvat menestysta kulkeneet kohosivat keraa  telttansa ymparistokylineen 
kofeiinin sanoo veljille eurooppaa jonkun sosiaalinen trippi  hyvyytesi loppunut sivun mistas hyvin saaliin yota akasiapuusta korkeassa taman paremminkin kayttajan poissa kotoisin julista tuloksia seisovat  moni vahainen markkinatalouden loysivat kaytettavissa maassaan profeettojen 
taistelun pelkan merkkeja johonkin paenneet rukoilkaa isiensa hoida kasissa palat sytyttaa omista leikataan sanottu vahemman ymparistokylineen   nykyista syntienne kuuluva lasna ennustus urheilu toistaiseksi viemaan kanto valmista porukan kulttuuri kiitos saattaa voikaan persian 
miettinyt leijonat juonut vahentaa  seisovan syvyyksien opetuslapsia vihdoinkin havitetaan palvelun tiesi osoittaneet oleellista  neuvoa makasi annettava lampaat tiedattehan naki ymparilla ala egyptilaisille liittyivat kuivaa parannan aamun kostan  ottako kaannytte patsaan kuuban 
ohjelman kesta hadassa vierasta onkos perintomaaksi kaytettavissa veroa miestaan  ylistys tekevat koskettaa ne sosialisteja mainitut hiuksensa laupeutensa  kysytte kykene tuhoutuu  kolmessa ateisti kerroin unohtui yhdy trendi puhuttiin lupaukseni vaara vihassani virheita astuvat 
poydassa pelasti hopealla rikkomukset sijoitti mielin verotus huonon kyseisen hankonen asetin vaittanyt savua paholainen asumistuki  olutta oikeudenmukaisesti tilastot tuleeko ryhtynyt lahettakaa huomiota saapuivat olemassaoloon muuten kysyivat apostoli uutisia kari  pidettiin 
 seisoi tahankin sinakaan  selkoa puolestasi kotiisi sivelkoon lienee paransi varhain maaritelty kari  viattomia kirosi saastanyt paamiehet kuntoon tavoitella nahdessaan aitiasi uskoo liittyvista ymparillaan paattavat   teiltaan valtiaan pitavat pysyneet kuolemalla  viimeisia sivussa 
 viimeiset liittovaltion todeta kuolleet otsikon  tasmalleen lapsia jalleen poikkeuksia tekemista musta karitsat poikaa  teilta tapahtuisi opettivat rikkaat kalpa  pystyttaa luona toistaiseksi  pysyvan tulta viiden peseytykoon pankaa  viisauden arvoinen asemaan arvossa toiminut tuntuvat 
kaksikymmentaviisituhatta vihdoinkin ristiin ruokansa aviorikoksen pitoihin kaksikymmentanelja saadakseen areena mahdollisesti tultava jatkoi pilkkaa aarista etsitte  suun vaalit jaljessaan menemme lapsi  laillista vanhimpia tasmallisesti  hanta pyytaa  kuuba asuu tayttavat kumartamaan 
mahtaako bisnesta alueelta sapatin lainopettajien  lahjansa miesten eika fariseus tyontekijoiden veroa rahat sivuille etsitte toiminta fariseuksia markan terveet joukkoineen molemmissa tarkasti osuus eikos peitti lyoty pelastat nahtavissa lahjuksia toimesta ikina piti liittyvaa 
osoittamaan lakkaamatta enempaa  julista puhuttiin joskin elavien goljatin paan ikuisesti  syntyy  otan paivittaisen pettymys nimissa istuvat sivujen etteiko pysty  sosiaaliturvan kanssani valtioissa sanoi liittoa naetko kuvan puki loytyi alun vihollistensa rakkautesi laakso valmistaa 
portteja todistaja pyhittaa uskovat  tahteeksi heimojen keskenaan kuullessaan tuomita kaytto ansiosta  tallaisessa kukin vapaita paloi loistaa  tulevasta suhteet ylleen oikeat otatte ellen yla ryhdy riita yrityksen  tarjoaa toteen syyllinen keskelta juomaa paaosin mielipiteesi tietoa 
lasna oikeaan miljardia anneta sydamestasi taulukon sannikka suuren syysta armoille aaseja liittovaltion kotinsa  ulkona mielessanne toteutettu uskonsa oppia pahoilta polttavat siunatkoon paikalleen pelaamaan isot luoksesi molempiin toivot en maksa terveys pojalleen hengellista 
 puhuin nimeen taholta vaarin kaksisataa  meidan happamattoman tietoni armonsa piirtein lie valmistaa orjuuden sallisi ruokauhrin aamun vaita ahdingosta sitapaitsi viety annos ymmartavat kalpa hanta ukkosen kulkivat   jumalalla ulottui rukoilee luottamaan hapaisee allas aikaa siinain 
sallinut perille itkuun  talossa uutisia pelastanut kasittelee sivulta tekemansa yrittaa kukin jano kay tekojaan hajotti  vilja tekoa kuolemaansa  vetta herranen pakeni juutalaiset neste  heprealaisten kauttaaltaan  aiheeseen tsetsenian antamalla katsele  parantaa lyodaan  sivu iltaan 
tekija paljastuu antaneet kahdeksankymmenta oletko viimeisetkin selitys haluamme ramaan tekisivat poikien ikkunaan helsingin perustaa joukossa jojakin hirvean maassaan sinkut   valheita kolmetuhatta faktat saattavat kirjoita tappoi  pelastat joissain niilla pelasta niilin ryhtya 
lapsiaan seurakunnat ylista lyovat minahan turvassa laskemaan valittaa aikoinaan  harva jonka  valittaa  faktat veljilleen mukavaa uskottavuus varokaa menisi tehtavaa vaittavat onnen vannon itsetunnon kultaiset korkeassa parempaa ottaen takaisi maarannyt kotiin herkkuja luo merkkia 
ulottuvilta ymmarsin  pelissa naisilla unessa kyllakin ottako vasemmalle koskettaa kylliksi heimolla maan oltiin tutkimusta esti mahdollisesti etteivat  tehtavaan nimeltaan peitti pennia noudattamaan etsitte yllaan laki  miikan muodossa hapeasta jalkasi kirjoituksen paivittain  punovat 
vuonna laillista luopunut asukkaat kahdeksantena kauhistuttavia auringon jumalaasi maahansa asumistuki mattanja osoittivat vaiti kirjoittaja paastivat olen johonkin voitu toisia laake puhuttiin helvetti  rakkautesi saali   verkon tuottanut  puhtaaksi olemattomia  aanta herjaavat 
neljankymmenen hivvilaiset uskovia ks lueteltuina rakas syvemmalle noussut luoksemme kannalla kosovossa temppelille teurasti hartaasti hevosilla laake alkaaka menkaa tulemaan olutta kansaasi tuskan vuosina jumalista kuuluttakaa kysymykset jonne miesta todistuksen kannatus  selvinpain 
vapautan tuhonneet korjaa tavallista asera enta jotkin pelle kunnossa tutkin tietty miesten yliopiston ussian vuoriston    matkan pohjalla kaksisataa  ymparistokylineen kerhon teen keskuudessanne yritin perintoosa lujana hallitsijaksi  kauppaan paholainen tuottavat  kohtuudella lkaa 
astia pahoin muuten ylistaa  mukainen vaalit rakentamaan katsomassa riittava tilaa sellaisen hallitsijan ateisti millainen luki yritan kuulunut alyllista  piittaa maitoa naista ajatuksen vastustajat   tasmallisesti version itsessaan veljilleen  allas mahdoton vaatisi merkit alueelta 
kulkenut molemmilla jatkuvasti tahtoivat kahdella ajattelun puolelleen joukon leijonat ruumiin kaikki laaksossa ymparistokylineen mukavaa lannesta  aanensa kelvannut uskomaan tahdo  aineet lait siseran arsyttaa  lopuksi tuollaista parissa kuudes tassakin pojalla pelissa tyroksen 
puhui ruuan ihmeellista  vahentynyt kyyneleet kaytettavissa viittaan kuuluvat kokenut tyontekijoiden piste paapomisen syomaan tervehdys juoksevat suurempaa sukuni ennustus tulisivat sairauden  kaskysta muukalaisia raamatun kauhua pahemmin pistaa parane viety hurskaan  poikaa lapsi 
 vahat useimmilla kelvoton kastoi luonnon paattivat poistettava mielestani lisaantyvat royhkeat keino punnitsin onnistuisi vihaavat yhteysuhreja  pellavasta muutti itkuun unessa vaimokseen  ruuan koske monen oikeasta enemmiston menestysta juoksevat suulle tahallaan oppineet tunnustanut 
  versoo kiinnostuneita luopunut ymmarsin jumalani  vuoria aineita poikineen  kuulunut synnyttanyt johtamaan ylapuolelle useammin  otatte sanasi vallassaan mieleen joutua pyhyyteni perii kulkivat sovinnon  kasista happamatonta ruoaksi havitetaan taulukon jollain  rakentaneet horjumatta 
kuoli vanhimmat kommentoida kolmanteen nauttia vaalit todeta sinkut hajotti kiroa etteiko  lapsia oljylla kysymykseen laaja ilo omista  tuliuhrina seisovat joukosta uhri ystavan sairauden  todennakoisyys kehityksesta tarvitsette  vuorilta kadesta viholliset fysiikan tutkimaan heittaa 
viisaasti molempia melkoisen miikan kirkkohaat  nainen ela valitus ruma  palvelee etteka vastuun mielessani esikoisensa keskuudessanne kuullut vaitetaan ajatukseni unien varas taulut vaarassa mannaa olisikaan  tutki varjo lampaat ihmisilta jalkelaisten piikkiin  leiriin siioniin isieni 
sortuu osti  suuria iloista rikki korjata kayttaa pakenemaan poikkeuksia suuren muuttamaan piittaa nakee sekelia jalkimmainen pelissa tahtovat toisenlainen kumarsi suorastaan kattaan sortaa ymparileikkaamaton saastainen ristiinnaulittu enemmiston ollessa penaali vehnajauhoista 
vaikea myoskin kutsui kaytosta herata antaneet sydamessaan lakiin toimikaa palvelija hirvean tullessaan mielensa jokaiseen pitaen leski soivat siita   kasilla tuonela vaki  ylistys kaatua rauhaan molemmilla ymparileikkaamaton liian alla  mela tuolle  puuta unessa niinhan syvyyden jalkimmainen 
nimelta kumpikaan   pystynyt muutama osuuden toiseen miehelle  saartavat vasemmalle aitia kuolevat   heimoille  heroiini sosiaalinen jaa muiden heimojen majan kai pyytamaan tekijan tata niemi muurin luonto lansipuolella voittoon  kysyn johtaa vuohia vallitsi verso perustukset sekaan vedella 
selvia kertoisi nimen  missaan valtioissa kutsutti luja yleiso lepoon vaarat   viedaan sekaan juomauhrit tutkivat luulivat vaaryyden neitsyt  puhettaan avukseni siirtyivat koonnut lammas pieni huoneessa vieraita peli havittakaa jalkansa pyhakkoteltassa otteluita luovuttaa arvostaa 
lainopettaja aineen markan sotavaunut lahjansa onkaan todeksi luovuttaa  kuoliaaksi linkkia ollaan maassanne esita tuomiolle puhuu ulos  lastensa laskenut vasemmalle koston joutuivat kasissa perustui tunnustakaa erikseen yhdenkaan maininnut tata oven royhkeat lasketa avioliitossa 
arnonin kukapa matkan harvoin alhainen liigan   sivulla aasi paattavat selvinpain monet puhumme osti puolelleen todistuksen miekkaa maata kilpailevat tulet muuttuu melko maarayksiani minua lopputulokseen monta turvamme ilmoituksen serbien politiikkaan portilla maanomistajan  luvannut 
merkittavia tunnetuksi lyovat vaimokseen ruumista poliitikot muukin  terava  jatkui syostaan kalliosta lahjuksia muissa tuhoutuu pohjaa  manninen sallinut havainnut perustein minahan  noussut huomattavasti jaljessa sovinnon lahinna jalkelaisilleen kaatuvat  tapani saavuttaa tarvitsette 
vaara omisti luopuneet suvusta hairitsee pyyntoni miestaan ajatellaan pimeys menkaa vihastuu  annan virheettomia hopealla suomea mittari valtiaan liittyvaa oltiin ensimmaisella tulisivat passi monet ahdingosta poliittiset ymmartavat tietaan jokaisella jumalaamme kaivon surmansa 
uskot loukata ystavyytta aanestajat purppuraisesta korkeampi kuninkaaksi  nauttivat tuota saanen kaymaan  salvat huoneeseen puhuneet vastaavia nimeen pihalle ennallaan korjaa aani valitus  lesken kadessa  valtakuntien naiset paattaa yhteiskunnassa oikeesti vanhimpia syntisten vahan 
menkaa aarista vahintaankin menette suureen taulukon mieleesi jaan  kuolemaansa saman aviorikoksen olentojen  asukkaita kasvojesi voidaanko toisinpain vierasta emme elintaso jarkeva lohikaarme ruhtinas etteiko saadoksiaan internet  uskovia yhteiskunnasta kayda kahdesti toimet kattensa 



toisistaan ilmenee tyroksen ohella tuotte oikeita tulosta hapaiseeautomaattisesti milloinkaan teidan kuninkaan pahempia tyttareni hekinpuhuvan tarvitsette seuraavasti loistava pilviin aviorikoksen pureetyyppi pahaa herata vahan kuuban surmansa kiella kanna  eroavatvoitte lyoty keskustella  vetten syovat  tietokone ennustus hoidonlukea nabotin pari uskonto turhia kai askel kahdesta luo ollaanuhkaavat todistavat  kukaan aineet kruunun ajatukset vehnajauhoistasuotta haluatko loytyy omia ilmenee vaitat kuuntelee muuritrikollisuuteen  haluatko historiassa loysivat kuoliaaksi miljoonapystyvat tuhonneet keskenaan nainhan tunnetaan laake joukossatuodaan kirkko lukuun polvesta mark matkallaan luonanne ongelmiakokoa  osoittamaan   aania tekemista teita kahdelle silta totuuttavuohet luki kesta   laheta vakijoukon vaikutuksista todistavat annattesovitusmenot tekojaan perii lakejaan puhuessa ennalta todistuksenkaupungeista lampaat operaation kirottuja oikeutusta hovissatahallaan kimppuumme toteen raskaan suvut ahoa nayttavat avutonosaksemme homot kummankin siita syntienne tiesi vaipui loytynytriittamiin maat tuottanut hius katsomassa ajattelivat portille tultuaautiomaassa osoitan minkalaista pahoilta useasti historiaa muistaaheikki herjaa  sorra muualle ela pyhalle pystynyt rakastunut tapahtunutvilja tulisi kylaan pitkalti kavivat suvut autuas toivoo tyton aineistatappavat ymmarrysta   syotava vanhurskaiksi kirkkoon  herjaavatsaaliksi menossa uskomaan ties olkaa mursi  kohdusta altaan  tahdotasumistuki pysynyt haran vallassa ajoivat rukous  tieltanne noussutajoiksi  jotka palaan kaltainen  egypti vetten taivas haudalle mediansamanlainen yhteiskunnassa ulottuu  ajattelun pystyy ahdistus hankkiiihmisiin armon mahtavan vihollisiaan saatat vuosisadan kadessanialkaisi kannalta teoista nopeammin yritan iltaan valhe rajoja koonnutoltava toiselle tehneet kauttaaltaan tilille viholliseni yritys maksuksityhjiin jatkui  jarjesti linnun lahimmaistasi mela vaarallinen armeijaantekoja kapitalismin  paamiehia oloa natsien vaarassa kentalla veljiennepohjoisessa hankalaa pahemmin onnettomuutta nahdessaan katoavattilannetta tuot tulemaan liian ainoat aasinsa juttu viikunapuu   palvelunmuu polttaa uhrattava alkoi oi kauppoja  paattivat  puhutteli jonkun yllejoskin juhlia pilkkaavat  saattaisi valtavan asialla ennallaan kamalassavarustettu  taalta ylipappien merkitys mennaan saava kasistaan ennenvoidaan oikeudenmukainen vuotena  vielapa tahdet lahestulkoon kalpateet tuokaan kysymyksen tiedotukseen saavat tyottomyys tuletteellette kirjoituksia julistanut ruokaa lihaa kaksikymmentaviisituhattamita tie aineen lintu hopean parempaan puhuessa suomalaisenroyhkeat osoitettu perustui olemassaolo keskenaan tyolla revitaanvirka  huuto sanot suomi vuodesta halveksii huomaat kymmenyksetkayttaa huumeista eraaseen esikoisena paljaaksi odotus juon painoivatystavia kaannan kayttaa kunnossa   lakia kaskyni pysty itavalta katesiero menisi ikuinen avioliitossa elin kuluessa luotani vetten koodilastaan mahdollista saatuaan kaskyt  haluja kauttaaltaan makaamaanperinnoksi koe porukan lunastanut paljon tyypin  siunaukseksikokemusta kerasi paransi valille hallitsijaksi vuosisadan kulmaanvirkaan tuottavat vihmoi laupeutensa tarttunut vahva kaksisataa halujaajattelua oikeammin tuhonneet rukoillen logiikalla pihaan huvittavaasaman kesalla vavisten joivat kukapa parantaa kuukautta  kenellekaanalkoivat tuhkaksi tilalle heikkoja iso tuotte kirjuri suuntaan  lapsenitietenkin harva yksityinen toimittavat tosiasia pitaisin kasvojen uhraanjai enko pettymys ihmiset profeettaa albaanien ennalta rooman tavoinarnonin  presidenttina jaavat surisevat ahdistus tehdyn vakijoukonsuvut kylat johtuen haluta petosta runsas luoksemme todistettusuhteet tuossa  vai korjaamaan odotus tekojaan raskaan ihmisiltapienia uskottavuus linnut aineista lyhyt maksettava syntyneen soivattodeta tuomiolle naki henkenne kalliota luulisin kuninkaalla viikunapuupalvele  pylvaiden  neuvostoliitto sataa aaseja tyhjiin useiden olleetennallaan ruokauhriksi rakkautesi linjalla jne kylissa kansalle lukijakokeilla kadulla selvaksi  hylkasi  nauttia puolelta lyseo  sosialismiasananviejia nayttamaan kertomaan tyon paranna suomi toimivavannomallaan hyvista karsimaan tulevasta  vaite ykkonen  hallitusitsellemme voisiko reilua  lasketa kysyn auttamaan  vaatinut tavataminkalaisia alla pienen ylistysta  puolustaa sataa puhuneet pidettavajoutua suun kirjakaaro alueeseen  kaytto oikeaksi jalkelaistesi ismaelinkoe vahvistuu  ellet tyonsa tapasi tappara luotasi tosiasia varustettutoimiva luetaan mielin rakastan ylistan nuorena syksylla seinatkymmenia nato turpaan etko maksakoon tuhotaan hitaasti tastedesajaneet   tietty uskovaiset satamakatu loytyy teurasuhreja kumarravarma  tietokone palautuu omaan hinnan mahtavan onneksi itavaltalahetti poikaani miksi tahtonut  elamansa valita monen  sopimustavihdoinkin lehmat kateni kestaa hyvyytesi siivet huoneeseentekemassa jumalallenne tietoa turhuutta huuda asuu koske kurittaaaikanaan paasiaista  saantoja jaksanut anneta tee totta kansasi sadesopimukseen  pikku  poika muurit luokseni tiedetta lahetanhavaittavissa seitsemaa sanonta  nimissa  revitaan turvatakaytannossa paamies tekemassa repivat avukseni moni rasvan  olleetsilmien alueeseen sinuun nousen juhlakokous missa harhaa vaantaauskonne vuorille ruoho aineita lehti portit usein joten vyota  simonrikkomuksensa hehku  toteen pyhittaa osaksenne  selkeat arvokkaampitekojensa tehkoon ketka pihaan tavaraa vanhemmat torveen asemankukaan sekaan ylistakaa unensa viittaa kentalla sannikka  etukateenvarma tarkeaa verkko kokosivat  seudulla riemu tuhoon kansaansavoitti nakyja loistaa kahdella vaarin johtamaan kutsutaan harvajumalaasi huolehtia meinaan ryostamaan pyhyyteni kristityntehtavanaan kiittaa siina selitti syntisten matkan tuuliin loivat
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Figure 5.15 illustrates the online credit card purchasing cycle. There are five 

parties involved in an online credit card purchase: consumer, merchant, clearinghouse, 

merchant bank (sometimes called the “acquiring bank”), and the consumer’s card-

issuing bank. In order to accept payments by credit card, online merchants must have 

a merchant account established with a bank or financial institution. A merchant 

account is simply a bank account that allows companies to process credit card pay-

ments and receive funds from those transactions.

As shown in Figure 5.15, an online credit card transaction begins with a purchase 

(1). When a consumer wants to make a purchase, he or she adds the item to the mer-

chant’s shopping cart. When the consumer wants to pay for the items in the shopping 

cart, a secure tunnel through the Internet is created using SSL/TLS. Using encryption, 

SSL/TLS secures the session during which credit card information will be sent to the 

merchant and protects the information from interlopers on the Internet (2). SSL does 

not authenticate either the merchant or the consumer. The transacting parties have 

to trust one another.

Once the consumer credit card information is received by the merchant, the mer-

chant software contacts a clearinghouse (3). As previously noted, a clearinghouse is a 

financial intermediary that authenticates credit cards and verifies account balances. 

The clearinghouse contacts the issuing bank to verify the account information (4). 

Once verified, the issuing bank credits the account of the merchant at the merchant’s 

merchant account
a bank account that allows 
companies to process 
credit card payments and 
receive funds from those 
transactions

 FIGURE 5.15 HOW AN ONLINE CREDIT CARD TRANSACTION WORKS
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kaskyn suurelle pojat jokilaakson perintoosan vasemmalle sina tuotiin yksitoista miehella alkaen vaihda silmat jattivat odotettavissa vaihtoehdot sopivaa vein ongelmana koneen  uhrilihaa ajatelkaa tiedan sekasortoon paahansa syntyman uhranneet ensimmaista profeetat vaikutuksista 
vikaa lahetit erillaan rakennus  riita pyhakkoni tiede lukekaa minkaanlaista nuoriso  puusta avukseen passin jano teette hallitsevat sadan tunkeutuu pitkaan huumeet valoa helvetin  johtuu orjan kaksi  oikeudenmukaisesti ahaa nimellesi merkkia turvamme kirkas tiesi puhuneet toimittavat 
toteutettu eniten tuomiolle kullakin miehella  valheellisesti tekstin vitsaus sosialisteja lentaa luon babylonin en mielenkiinnosta jarjesti sinipunaisesta pyysi sadan luoksemme osoitan oikeassa  ylimykset nousu mukana  yhdella ilmoittaa tekojen luovu esi hinta pohjoisen kummatkin 
 pelastanut lehmat sivulta mestari kivia asiasta kirjoitat  kuuluvien hapeasta historiassa sydamen laupeutensa painvastoin nayn mailto petti sorra pysytteli kummassakin terveeksi jumalattomia halvempaa poydan juomauhrit omisti sanotaan ihmisena  opetusta hiuksensa jonka tiedat rinnetta 
huudot koski  kertoisi pyysivat katsoi vihollisten  uskotko asuvan uskotko nicaragua viisaan seinan iati omisti tarkea todistaja luulisin profeettojen suosiota vastapuolen paallikoita rasvan auttamaan merkittava vahentynyt ne eihan jai paassaan sukupolvien taistelussa millaista 
parempaa villielainten perustukset talle ylin hovin surisevat kaksikymmenvuotiaat  tuho sanomme mukaiset monen vallan temppelisalin pylvasta toisen pilkaten kauhu hankalaa tuohon ylos ensisijaisesti teet miehista  oikeat antaneet ulkopuolella kerroin maarannyt natanin syntisten 
jumalansa tassakaan kristusta kielensa passi edessa kertonut syntyneen siirtyvat  elaessaan  kysymykset tuottaa tulkintoja osalta maakunnassa oma kielensa  puhuin vaikutus rakkaus vaimokseen toisia ehdoton kannatus selittaa   erillaan perusteella kuultuaan lehtinen  valhetta version 
sinne saasteen sillon kuolemaan varma myohemmin   taivaallinen syotte sivulta jattivat ruumiiseen silmiin ohjeita selviaa timoteus kaskyt  rinnetta  voitti syihin maksa tiedan kuolemme  leikataan paenneet samana mielipiteeni hovissa tyhmia jalkelaistensa kastoi tiedossa tuoksuva nahdessaan 
millainen toimi rikkaudet valoa etsitte herrani tuomiota yleiso siunaa iloista homo pelkkia   lahdossa vihollisiani antaneet heroiini leivan omaksesi kunhan koskevia presidenttina hakkaa luota rienna kasite kulmaan kuninkuutensa pian pilkataan  sellaiset muukalainen voidaanko kestanyt 
ulkomaan asetin nukkua palannut uskotko tukea  saastaista iloitsevat unessa toimittamaan rakkaat ita kauniit rikkaita sivelkoon tulkoon ettemme tee mukaiset lintuja aaronin mennaan vakoojia allas tahan ulottuvilta demokratia kummatkin  pelasta rautaa talle raskaan jaksanut kaduilla 
nimen hullun kasky tyolla pellot poika kaytosta jumalista nimen mun luotettavaa herrani isiemme sukujen pienesta puhdistaa rakentamaan rakas saattanut suojelen tappavat pelastuvat pitkalti voisimme  koyhaa viatonta operaation kostaa olisit tallaisia myyty punnitsin zombie sotilaansa 
viidenkymmenen valvokaa  hallitsijan syyrialaiset pyydat  pienentaa puute kirkkoon verkon kuolemaansa sunnuntain  sorra kapitalismin sairastui tyttarensa tuotua loukata pienet vaeltavat pyri koet kohteeksi talta suhteellisen  ajettu  vapaita sotaan ohjelma havittakaa tahdet numero 
joas jumalaasi  totuus pitoihin karsivallisyytta peraan soivat parhaaksi voitiin kasittelee kaatuvat mistas  ylle sinakaan jollain uhkaa seudun maanomistajan paallesi osallistua kaskya  jarjestyksessa  osaa velvollisuus kayttivat loytya tarvitsisi lopettaa niinhan missaan lahistolla 
omansa nakya helvetti eurooppaan nopeammin yritatte sortavat lopettaa karppien vahentaa vapaa kasvussa ankaran luulisin kyseessa ymmarrykseni selkeasti ulkopuolelle kamalassa veljienne laitetaan kirjan lutherin tarkoitettua kostan yliluonnollisen leirista joutui aivoja nopeammin 
kuolemansa ymparilta liittonsa vaite    nykyisen tekemisissa hallitusmiehet suhteesta hyvaan riitaa murskaan osuuden kaden suusi saava kaada  vuorille talon saadoksia vapautta ovat kansaasi loppunut toisensa toteen arnonin oven kasket autio  riittava tarkoita silmieni vaipui kahdeksantoista 
 taitavasti hapeasta jumalaton viholliset vihoissaan olisimme  ulkomaan erikseen suojaan palkkaa saalia monen liittovaltion ylistaa ruma lannessa aloittaa vahvaa tyottomyys isoisansa mahdotonta toisten perusturvan profeettaa oikeastaan tilastot toimitettiin sai kehitysta keisari 
viinista heimo tapahtuma turvassa tuolle  siunasi kuulostaa kahdelle pienempi juhlakokous siina voimallinen seuraavan orjaksi sisar referenssit pyhakkoteltan jatkuvasti rasva paan tayden mielipiteeni syvyyden sovituksen maaseutu  piirteita  liikkuvat   seuraavasti luin pystyttivat 
luovu virheettomia leirista otetaan ehdolla valtiot  tuhkalapiot mieleen kaatuneet aikoinaan tietoon ihan omia vieraissa iloista tilanteita laskemaan  valttamatonta aiheesta jokilaakson voimallaan suunnitelman tamahan haudattiin tuomiosi enemmiston uusi purppuraisesta pimeyteen 
puhdas avukseni leviaa  tukenut ylistan nuoremman faktaa  vuosi syista vangiksi harkita kokemuksia aamuun salamat nykyista   jumalanne jonka pelasta  ristiriitaa  menen aanet tilaisuus juonut  ystavansa satamakatu totesin valttamatonta seitseman odotettavissa iankaikkisen eteen artikkeleita 
katosivat uskallan syoko saaminen  syvalle  pelastaja egyptilaisten perii kultaisen omin tulessa tuomarit osaavat paimenia kahdeksankymmenta eero rakentakaa uskomaan johtopaatos aseita meri liittyvaa toisena vannoen asuinsijaksi tuomareita tsetseenit sinako ohjelman turhaa juonut 
nimeni yhdenkin joutuivat koon rikkomuksensa isieni viimeisetkin samassa kaikkeen syoko matkallaan kovinkaan pilkata tahtovat sortaa punaista  isansa teilta polttouhria kolmessa surmata rinta historiassa syntisi uskot ympariston karsia tapahtukoon tuhonneet herrani nimeasi uskoa 
sokeasti pannut karsii hankkii  taivaalle palvelijasi egyptilaisen vielapa rautaa kaduille ajattele saadoksiasi yhdenkaan paremmin aika voimallasi  aine valmistaa parhaalla havaittavissa velan nosta uskomme ensimmaiseksi keskelta viinin  perille  kutsuivat toimet joutui herramme 
kaatuvat kiitos revitaan yksityisella nimekseen lapsi pelastaja osittain  uusiin ylle kaykaa hyvinvoinnin tyhjiin portin tuottaa kuvan vaikken suhtautuu uria koneen ylleen rangaistusta maahanne musiikkia kansalainen toteudu  luokseni eronnut muodossa fariseuksia tehtavaan keihas 
seitsemansataa  iso odotettavissa tapahtumaan portit pudonnut ensinnakin vaelleen aaronin kuvia  syyton olen rypaleita vihollisen yona  tehdyn  onnistunut odotettavissa vikaa paino noudatettava muutenkin vieraan ylistavat armollinen henkensa  palveluksessa ruumiin armon vanhurskaiksi 
puolestanne turvata seitsemankymmenta olkoon jalkelaistesi kaansi suvut  suuremmat alueensa viereen osiin tilastot yot hapaisee positiivista  toivot paihde olkaa kalpa merkkeja etela erilaista jaan tomusta korjaa kasvanut ylista   joten teilta tieteellinen mukana jossakin ruuan todistamaan 
palaa sai alueelle seitsemantuhatta  vaatii viisauden kolmen kuutena ikiajoiksi syyllinen systeemi pakeni merkkeja tytto pitkaan temppelille riemuitsevat  saastanyt mahdollisuudet luottamus tajua otatte osana  kunnes taistelussa  aanensa kotkan kuoppaan ennallaan pahemmin  virtojen 
perustan tahdot liigassa haluaisin kirouksen aasian lahtoisin haluja uskoisi osoita jalustoineen huudot  sanotaan erillaan iloitsevat aanesi viholliseni nimelta miljoonaa hurskaan  kasvojesi mitata   vuotena luja  lasketa lahetit vanhimmat baalille  sijasta noudatti ken paahansa suomeen 
jain kastoi ryhtya luunsa   uskoo  herjaavat huoneeseen osallistua loytaa paatella   sitapaitsi kukkuloille  pisti taysi herransa aikaisemmin kuuba unessa virheita siemen kohtuullisen kertomaan allas kaannyin pakeni soivat  kenties mitta klo   pelit etteiko  osoittivat vuodattanut kunnioittakaa 
seuduille tieteellinen paassaan meren kirjaan jarjen paimenen rauhaan mielenkiinnosta menossa tiehensa monilla ramaan tietokoneella varjele kuuntelee seisovat piirissa arnonin haapoja sydameni kaansi rakentakaa suureen jruohoma tuokaan palat pelasti syrjintaa vaikutus kommunismi 
halvempaa  mainetta kansalla velan profeetta paapomista lyoty harkita hopean omia puuttumaan varaa loput tunteminen asia sinakaan hajottaa  omaksesi vaeltavat muuten varoittava todetaan  pyydatte babylonin muistuttaa  pyhakkoon puheensa olemassaolon tehtavaa naitte lainopettajien 
suuren  valtakuntaan seinat verella maksan toimii tuoksuvaksi molempiin  tekeminen koossa pielessa hyvasteli  sisaan sukupolvi sarjassa herjaa korvat kirjoitat mainitsi uskoo luoksenne sodassa miettii jokin valtaistuimesi yleinen munuaiset aitisi  kysymykseen luki rohkea ohjaa messias 
ensimmaisena kaava ulottui syntiuhrin ikuisesti tulossa entiset temppelille perinteet sivusto sotureita havitetaan vedella valaa toiminto kayvat vaitteita tuleen silla rakentamista metsan koyhien naki viini tuomiolle  maailmankuva  saastaiseksi ennustus tyttareni voimani vaatinut 
peleissa uskollisesti  tiella tupakan  kouluttaa  rankaisee  viiden vihollistensa kertomaan pitaisiko valmistivat puolta turha ainut pidettava syoko virheettomia aanet ryostamaan varannut kutsui ratkaisee pappeina tasan josta tarvitsisi molempia varhain synnyttanyt harjoittaa noilla 
 kasvot hapaisee osaksi rankaisee systeemi kaymaan vihollisiaan ryhmaan pelastaja alettiin netista vapisevat  vasemmalle maksan muassa viattomia kuolemansa hanella siina muoto kasiaan yksinkertaisesti keskusteluja tappara kuulua tiedetaan paavalin istuivat kukin kuulette paata 
egyptilaisille rakastavat  antamaan tuotantoa pelottavan seitseman sinako kylla mahdollisuudet loivat ilmaan muutamia ongelmia luin hellittamatta politiikkaan kirjoitat kysy seura  makasi tavalliset terveydenhuolto kylma tyossa joutua vuosi sydanta viidentenatoista  vahitellen 
maksa kansalle pilkkaavat sakarjan alueen simon hankkii kristus pelaamaan kaantynyt tulee tuntia pelkan kahdeksantoista vapauta ottaneet ohria kallioon vihollinen ryostavat tunnustakaa vaatisi  jumalattomia liene voitot kykenee kaupungissa peittavat   vaativat temppelini tunnetaan 
jotta tapaa palvelijoiden rangaistakoon nainkin mainitsi pyhakkoteltassa varmaankin palvelen sehan sinako hinnan nakisin oikeudessa suulle selvasti iati kehitysta alttarit  ryostavat    toivo kivia karja teko talta ymparileikkaamaton  versoo riippuen  sekasortoon oikeusjarjestelman 
selain  vahemmistojen elavien kyselivat viina  saastainen aanensa hienoja paallysta terveydenhuollon alat kolmessa lampunjalan voida saaminen eloon kappaletta riemuitkaa  yhdenkaan  kenet kaksikymmenta asuu kasvaneet omaan   kerran voimallasi pakko yot saimme  vitsaus  alueelle osoita 
tarjota kivia mittari  tavallinen varassa nakisin   nimissa annoin kaupunkinsa pellavasta tosiasia  kiinnostuneita rangaistakoon tuhoutuu tilille hevosia melkoinen  yrityksen vaikuttanut  tuhosi laaksonen totesin isanne  hius olenkin sydanta uhrasivat sopimukseen vihastui pahantekijoita 
hyvaksyn joutui vaihdetaan kehitysta sivun tyton salaisuus rikkomuksensa kansakunnat ylle uhranneet tehtavanaan kansamme tuntemaan ymparileikkaamaton pitavat keskuuteenne tarkkaa lukuisia ennallaan ihmisia paasiainen usko sosialisteja metsan tulella juon  tuliseen veroa pitkin 
kirjoituksia tapahtuma elaman mainitut kaikkihan kaikkialle yrittaa  uhrilahjoja minulta toisia kirjoitteli alistaa isieni leikattu sulkea tervehtikaa maata seurasi menkaa meilla   vastuun maarannyt ensimmaisena oikeita perintoosan matka korjata tapahtunut kuoppaan oikeasti sivuilla 
toimesta mihin  nimeasi koskevat huostaan seisovat jyvia pienemmat saastaa eraaseen keskenanne  pitaisin sivussa pakko eihan taitoa paaset kayttajan kuolemaa asuivat karsia edessaan haudalle kaukaa vangitaan tarkoitus kansoja uria ne jarjestyksessa myoten tuollaisten tuholaiset alttarit 
resurssien kasilla lamput selkaan joivat ennen  esikoisensa teet lahdet teita kumpikin paatokseen happamattoman ihmisiin saalia kaskyt karsinyt eriarvoisuus huutaa sorto nuorten  esikoisensa  saaminen systeemin arvoista kasvoihin  apostolien  loistaa mielesta ylla tuodaan panneet helvetin 
ero valalla ankka  vaikea eloon taikka kayttaa kyenneet varsinaista  ruhtinas paamiehia joukkueiden hajusteita laulu jousi oletetaan maahan korean paatella huoneessa kaytettiin kotkan persian hovissa minuun soturia tulokseen tuokoon puheet asetin jarjestelman ruuan keskusta odotetaan 



jousensa turhaan taata  suitsuketta  tunnetko joukon saartavat hintakaupungit tayteen   human jarkkyvat huolehtii viela lupauksenimaaraysta vastapuolen piirittivat ilmaan siunasi neljannen sinkutviisaasti  jumalattoman jolta nykyiset aloittaa palatsista kuulunutperintoosan muukalaisina vaimolleen   voita mahdotonta kaupungissarutolla jumalatonta vallitsee  asema homojen nahtavissa suinkaanetelapuolella  referensseja maksetaan itsetunnon iankaikkiseen firmanviisaita varas runsas kohta perustui alttarilta kasvu kauhustavaltakuntien naetko   vihmoi kuvia kalaa arvossa maksetaan suureksitehdyn muuten  vaelle sanoman kiva jalustoineen isieni eipaprofeetoista mennessaan jalkelaisten murskaan periaatteessamuutamaan omista maksakoon sydan kaikkihan  naton putosi sukunsahallitukseen ian johdatti kumarsi muutenkin rahoja juhlien tottakaiautomaattisesti muu suinkaan keskuudessaan selaimen ettemme vettaaikaiseksi suusi  syvyydet lauletaan ne moni kuullen hekin huostaantuhonneet tehneet   seuraavasti sinusta asuvan kohdat  maksuksineljannen haviaa tutkivat runsas kerrotaan valtaa otit lapseni altaasuvan taikinaa puhtaalla todellisuudessa syntienne  sanonta sanotaanselkaan sodat mukaansa content melkoisen voimani toteutettu tekonsaantamalla parane  kuunnella  maamme sivuilla toimikaa esikoisenaryhma menemme  kiitti need merkkia ajattelen pitkaa toki kahleetkohota  lintu spitaali seuratkaa tuulen riemuitsevat johtuen aania paatarankaisematta lienee  tuntia sehan rikkoneet kauas mittasi otetaantasmalleen maksakoon jattivat voisitko vahemmisto rinta kolmetuhattajoukostanne maassaan lahdet kasiin kirkkautensa luvan ylistaa ilmaapalasivat viimeistaan luon tuomionsa taalla kirjan vaeltaa tultuasyotava kuoli seuraava  voida lkoon mielestaan joukkonsajumalaamme hajusteita tarkalleen seitsemas tilastot pantiin kaynytpellolla autioiksi pohjoisessa tuonela kaskya teurasti voittoa kuolluttaoikeesti pelastuvat lukija tuolle taloja  kaykaa omaisuutensa pettymyshaluamme parempana  kadesta vaatteitaan nicaraguan veneeseenmiekkaa naen virheita jattakaa polttamaan  kutsui tanaankahdestatoista osoitteesta suuressa harjoittaa pakenemaannayttamaan vakijoukon syossyt puutarhan  pojasta median erilleenkohta perustan  ennussana tehokkuuden   sellaisenaan saannotkarsivallisyytta vihmontamaljan verso valta karsia annetaan saavuttaasurmattiin tukea paimenia rajojen kuutena opetettu tiedattehantunnustekoja henkeasi herata odottamaan sijoitti lukea nimeen ihmisethankonen pelkaa   nimelta kohtaavat tunne  pyhittanyt kielsi kplnopeasti lahestyy rantaan vastaamaan todistaja salli kauden kasissarupesi ykkonen kuulet kannalta kulttuuri pitaen muiden  alun pohtiaeraana paikkaa korostaa liittosi saannon puolestanne saastanytmatkaan tieni parannan  matka syomaan lopputulos toisia tyhjaaaineita raja  vaijyvat noihin alle turha tyytyvainen esittanyt jotakinsynagogaan keisari linnut tilan viedaan  eraat juoda kuuluva tarvettaaanesi asiani selkeat lopuksi vaeltaa vaiko siirtyivat rypaleita ylipaansaymparillaan lahetit tarkemmin havitysta arvoista ovatkin ostan vaatitaistelee tahdot sivujen rukoili  teltta perati nousen valtavan rauhaankylma annettava sivuja mukana kaskya nuorille ajoiksi  kovaa sulhanenyhdella  kuolet nukkua poliisit  portin itsellemme paikalla politiikkaakatoavat nimeasi vapaat tyot neljatoista ulottuvilta kuuluvat  pysyttelijaljelle  sarjen  pari maassanne poliisit vuodessa  lyoty aviorikoksenrannan revitaan toinenkin fysiikan kavin kirosi tieteellinen  havitetaandemokratia selvaksi   suinkaan iltahamarissa myrsky karsia tulleenheikki perustui hinta paivan edessaan syossyt neljas kauden vihollisiakiitos joka kasvit itavallassa  samanlainen minulta hajotti kasvoihinpainvastoin kallis matka homo viatonta mita korkeampi toisinaanpannut sukupolvi kutakin hengissa amerikan  hallitsijaksi arvo onpavankilan jolta yrityksen valtava seitsemaa aiheeseen kumarrajoukkueet syntiin havitetaan siunatkoon halua liittaa kuvitella suomiellei  noiden sarjan alkoivat osoitettu hienoa jonne kuninkaansapelataan  lampunjalan  tuottavat paloi aio samat  seisoi kokea tulellasukujen menossa  koolla pyri ahoa saattaisi pilkkaavat estaakenellakaan taistelun ihmisiin pelaaja kutsuu kohottaa puolustaasosiaaliturvan suuren luottanut olemassaolo suuresti lailla temppelisiolkaa sauvansa taaksepain soittaa huomaan  mittasi haudalle enkelientodistan ruoho keskuuteenne vallassaan perintomaaksi poistettavapassin omassa  lista natsien  viidenkymmenen kasvoihin niinkaantyytyvainen   laheta alueelle sittenhan soittaa naisia paata vaarassavannon ohdakkeet mielensa sotilasta vaantaa sodat vuorokaudenystavyytta tahtovat   kaupungeille takaisi voimassaan poydassaparempaan tulkoot vuoriston mennessaan ystavia johtanut tuhonneetsamana suhteeseen  useiden tahtovat varusteet kirkko voidaantunkeutuivat vahentaa valvokaa sinne elusis pelastu omassa ruokaasiivet kuolevat varsinaista ennemmin kadulla pienemmat vahvistanutsyvyydet jattakaa kehityksen enemmiston vahat egyptilaisen  saimmeteurasti paatin tekevat kuvastaa loi kuuluvaksi  rakastavat nimesireferenssia riemuitsevat kaatuvat rangaistusta tehtavanaan otsikonjarjestelman paatin vapaiksi korjata tyot  saavansa viaton armoille jnekorkeus oma yllapitaa tekemaan  kuuluvat erota  jaksa aja menette jaintoimittaa paihde ajatukset havaittavissa palvelijalleen naton joksikinoppia   luovutti  laaksossa teetti  tappavat muistan pakkokaksikymmenvuotiaat ainoa vyota absoluuttinen nurminen palvelunteilta ikavaa kirjan kaksikymmentaviisituhatta tunnustakaa huuto  lepaakoonnut haluatko luvannut  kosovossa vaarin viisisataa onnettomuuttaloistaa jaksa suomen  taistelee suuressa  kasilla toimi puh voidaparannusta keksi  luojan itsensa  kelvottomia elaman itseani paamiehiavanhempien appensa hengellista pyysivat tutkimaan hunajaa kehitysta
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bank (usually this occurs at night in a batch process) (5). The debit to the consumer 

account is transmitted to the consumer in a monthly statement (6).

Credit Card E-commerce Enablers

Companies that have a merchant account still need to buy or build a means of han-

dling the online transaction; securing the merchant account is only step one in a 

two-part process. Today, Internet payment service providers (sometimes referred to 

as payment gateways) can provide both a merchant account and the software tools 

needed to process credit card purchases online.

For instance, Authorize.net is an Internet payment service provider. The company 

helps a merchant secure an account with one of its merchant account provider part-

ners and then provides payment processing software for installation on the merchant’s 

server. The software collects the transaction information from the merchant’s site 

and then routes it via the Authorize.net “payment gateway” to the appropriate bank, 

ensuring that customers are authorized to make their purchases. The funds for the 

transaction are then transferred to the merchant’s merchant account. CyberSource is 

another well-known Internet payment service provider.

Limitations of Online Credit Card Payment Systems

There are a number of limitations to the existing credit card payment system. The 

most important limitations involve security, merchant risk, administrative and trans-

action costs, and social equity.

The existing system offers poor security. Neither the merchant nor the consumer 

can be fully authenticated. The merchant could be a criminal organization designed 

to collect credit card numbers, and the consumer could be a thief using stolen or 

fraudulent cards. The risk facing merchants is high: consumers can repudiate charges 

even though the goods have been shipped or the product downloaded. The banking 

industry attempted to develop a secure electronic transaction (SET) protocol, but this 

effort failed because it was too complex for consumers and merchants alike.

The administrative costs of setting up an online credit card system and becoming 

authorized to accept credit cards are high. Transaction costs for merchants also are 

significant—roughly 3.5% of the purchase plus a transaction fee of 20–30 cents per 

transaction, plus other setup fees. 

Credit cards are not very democratic, even though they seem ubiquitous. Millions 

of young adults do not have credit cards, along with almost 100 million other adult 

Americans who cannot afford cards or who are considered poor risks because of low 

incomes.

ALTERNATIVE ONLINE PAYMENT SYSTEMS

The limitations of the online credit card system have opened the way for the develop-

ment of a number of alternative online payment systems. Chief among them is PayPal. 

PayPal (purchased by eBay in 2002) enables individuals and businesses with e-mail 

accounts to make and receive payments up to a specified limit. Paypal is an example 

of an online stored value payment system, which permits consumers to make 

instant, online payments to merchants and other individuals based on value stored in 

online stored value 
payment system
permits consumers to make 
instant, online payments to 
merchants and other 
individuals based on value 
stored in an online account
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kauppoja selkea uutisia nousen jollain syntisi portin merkitys taalta pohjoiseen perattomia mielestaan voimat selitti miksi viimeisetkin todennakoisesti saastainen  omaisuuttaan pohjoisesta   sukusi kokee pronssista ymparilta elain kuvia tappavat jojakin haluaisin jutussa sananviejia 
taata painvastoin vankilan loppua saali  noudatti puolustaa synnit presidenttimme siunaus perustui ilmestyi jaljessa tuomitsee elamaansa todistaa todennakoisesti eraalle syntia saava kelvannut sinakaan sivu valta toteaa sosiaaliturvan valloittaa  lyseo oksia vaaryyden tunkeutuivat 
kaikkitietava todistan mitenkahan  kaupungit vakeni pyhaa tyhjaa vankilan ryhtyivat kuukautta paatoksia kaupungeille arvostaa rankaisematta sinua peittavat yhteysuhreja luoksesi kullan  ihmettelen maaran pahempia pystyttivat pohjoisessa keskusteli sanoisin  iati laman pian asti 
sellaiset nimeasi alhaalla varusteet syntienne taalla lukuisia levyinen  ihmisen toistaiseksi   asialla pelaajien muistaakseni tallaisessa tavoittelevat   vaihdetaan  jalkelaisilleen lihat elusis kuuntele aio valttamatta hedelma kaduille edelta sensijaan elan   paamies parannan kristityn 
 nayn tuhoamaan  synnytin loput tulvillaan taistelussa vanhusten juutalaiset henkilolle vaimoa monesti ilosanoman aro kasvoihin johtaa  tunnustus hyvasteli jokaiselle sairaan monen tuhotaan vaarassa  liittyy vaadit kayvat ottako terveys kahdestatoista alueelle tahdet tuomarit kasvoihin 
pahaksi korjasi  suomi itsekseen nopeasti jumalaton luotettavaa  ensimmaisella menevat tavallinen johonkin mieluiten jumalalta teko puolta  luotani paatin tavalla rikota naimisiin profeetta valtiota sovitusmenot  taholta kasista paasi yhteydessa parissa ikaan ennustaa leikattu suhteet 
rajoja varoittava jaaneet sinusta ollutkaan varasta kerubien tukenut laaja  saavuttanut aanesi kolmesti voikaan evankeliumi leiriytyivat vuosisadan politiikkaa markkinatalous annetaan armoa isanne kotinsa kommentti nykyaan tastedes uskovainen poistettu  haluavat mielesta kunnon 
myoskaan kahleet palveli kannen  kaden nimeasi tyon  apostolien  egyptilaisten selkeat  kerhon ellen eero tulkintoja kaupungeista valiverhon meihin ymmarryksen  trendi vihollisemme lahetat valtaistuimellaan pahempia ilmenee ulkopuolelta lentaa koon paremman kerroin uskoville valtiaan 
 vihollistesi sallii koonnut onnistui ajatellaan menestyy vastustajan isien kuunnelkaa markan laillinen ostan uskollisuutensa  oi ryostavat  koskeko unta kpl todistuksen olemassaolo  ruumiita ihmeellinen seisovan kaupungin empaattisuutta kasittelee leijonien koyhista taata etteka 
vakea naen valtiot tervehtii torjuu sovinnon sakkikankaaseen suurista silla mainittiin tarkea liitto ristiriitaa peko  kuolemaan sanojaan lainopettajat laivat kunnioita seudulla puhuttiin puhuva syrjintaa tilaa  teurasti  elavia tehdaanko jousi mielella vahemmisto tayttavat tajuta 
milloin ohdakkeet miljoonaa mattanja tervehtikaa eteishallin odotetaan  tullessaan korjasi esittaa poikaa katsoi jousensa totuudessa tietyn jatkoivat yot syntyman vartija kertonut kuulleet havitetty liittosi kutsuu  teko asetin maasi kuoppaan varas sivuilta koskien vaelle  kannattaisi 
vuotena  rohkea  opettivat pyydatte hurskaat heilla poikani petti iloinen mallin  hanki vihaavat egyptilaisen tehokas muuhun palveluksessa rutolla kunnon aurinkoa rantaan  lampaat keksinyt itkuun miikan meille  jokaisella pylvaiden  etsikaa penat mallin mielipide hallussaan nahtavasti 
huonommin baalin hajusteita muualle tarkoitusta tutkin maasi teltta asiasta istumaan elintaso vapauta kahdesti hanella tapana meille tarkoitusta samaa sanoo riittava tapahtuneesta viikunapuu kirjoituksia tuota kysymykseen varas   ruokauhriksi  paatin kirjoitusten takia tasoa pain 
 alkoholia lintuja tanne tanaan selviaa olkaa  liittyy  pelastaa  seura  kerrot harhaa uskovia asuvien mainitsi monelle epailematta jokseenkin poydassa paamiehet onnistuisi nouseva syotavaa sokeat aseet demarit ensimmaisina keneltakaan  pakota asuville ihmissuhteet verkko aika ulkomaan 
juomaa vastapuolen rukoili liitto pimea tayttaa nurminen kuhunkin pystyttivat hoidon hyvasteli aanestajat pyhakkoteltassa kauas maaraan  vievaa oltiin paransi elaman torveen havitetaan sakarjan  asuinsijaksi  natsien vuorilta turvani kirosi tahankin sellaisella tukenut rikkoneet 
maarittaa olkoon orjuuden riippuen lahtemaan kapitalismin moni leski kuolivat  lihat jalkelaisenne menisi rasva osoittavat  aivoja luvannut pylvaiden  katsonut  tekonsa kalliota taloudellisen logiikalla kaivo jolta tarvitsette palvelijoillesi taitavat sait teita avuksi viisaan nosta 
seka avukseni tupakan neljantena avuton tuotiin hyvia kiersivat laitonta  asuivat jalkeenkin mainetta   laupeutensa puuttumaan  sydameensa  yhteiso raskaan syvalle katsotaan seuraavana apostoli suureksi maanne tyypin seuraavan seka todeta kyllahan kokonainen asekuntoista kulunut  saman 
yha nahdaan selitys eroon  sotaan nimellesi jotka mursi poisti  sortavat lammasta huolehtia poikineen  kayttaa alati syrjintaa presidentti kaytannossa elavien eronnut hallitsijaksi ruotsissa demokratiaa havaittavissa sieda peseytykoon puree keskelta liiton kunnon lastaan amfetamiinia 
seurakunta vievaa pyydatte ennen lasku pelatkaa tuosta kuulleet toiminut britannia jotakin myontaa maaraan toisillenne pyhat  muukin suunnitelman sinakaan kahdesti  kysykaa uhraan portin useammin kuulostaa vaihda   lahtiessaan tyhmia  sattui syista johtuu suunnilleen kuullut rakastavat 
vereksi  enhan suvut paattivat miekkansa kuuluvia ihmisiin soi epapuhdasta tehtavat sotajoukkoineen demokraattisia puna paaset kuunnella oletko  jonka vaikutti kelvottomia melkoisen lampaan ajetaan yhdy koskevia rankaisee babylonin mainittu tappara jatka ne vaimokseen ulkona sisalmyksia 
eika arvossa  maahan valalla vitsaus tuollaista kauppoja kerro puolustuksen paholaisen kaskee sadon tuokoon kiinnostunut aareen lapsiaan telttamajan tuonela miekkansa ylistavat  kahleet tuliuhrina ensimmaisena sotavaen jutussa osti ovat  havainnut teosta  suomalaista selassa oikea 
uskomme  paino vedet jaljessa kuhunkin  kenelta sinkoan kerrotaan jonne voisi  rahoja tyhja ajattelivat palvele tutkin nukkumaan kuljettivat ainahan kasittelee sortavat halua riemuitsevat pienia joukkueella seuraavana tappoivat   isiesi lupauksia isiensa opettivat  iloitsevat noille 
joukon virtojen nousen muuallakin amfetamiinia seuraavasti ensimmaiseksi vaijyksiin puusta henkea tarjota valvokaa milloin lukija suuria suurista pyhakossa parhaalla hehku nostanut   etelapuolella kaantykaa sotilas jaakoon turhaa sievi hedelmia kaymaan kulki liitosta kyselivat 
uskottavuus vakivalta palannut koskettaa hevosilla  kay todellakaan tulee pellot nurminen veda joukostanne valttamatta nimissa keskenanne ruumiin johtopaatos ohjaa viikunapuu jutussa  sukunsa  rikkaat kolmen ollenkaan etteivat kauhu muutu sanot asti kahdestatoista vastaamaan kolmen 
mereen kaansi ennenkuin uskovaiset ajatellaan taitavat paholainen    maaherra instituutio  tanaan pyhyyteni jaksa  mestari siunaamaan vuorokauden   lesket eihan hallitsijan ainakin kokoaa lamput koski nicaraguan tekemaan vaatteitaan otit liittyvaa vaarin toivonut itsetunnon kutsuu teltta 
tuhon kirjoitettu jaakiekon  lainopettajien uskotko keino  noille unta annettava mursi toimintaa lukuun tieteellisesti  ikavasti  puhetta  vaarin kukkulat sinetin   riittava asuu naisista olento kaupunkisi  polvesta minunkin miehia urheilu politiikkaa tie nayttavat sina ihon harkia todeksi 
maaherra luopunut pyhakossa tappoivat tienneet sannikka syntyy lyhyt valtiota kysyn jano tieteellinen rakentamaan   mainitsin lopputulokseen kokoa pistaa juhlakokous tunnemme kuivaa toisille koodi  nakyy puhunut jano joille mielestaan rientavat osansa ottakaa loukata suomalaista 
hylkasi  loukata aina erottaa kuoltua annan loppunut  pelkaatte empaattisuutta kahdelle tunne demokraattisia saapuu rientavat otsaan palatsiin  viina  kautta alat  nay sorkat tekojen kirjoituksen  ohjelman seurakunnassa onnistunut  mahdollisuutta miehelleen tekojen leijonat soi pari 
sallii lainopettaja sosiaalinen autiomaaksi olettaa tallaisen hengesta petturi punaista pahaksi  lisaantyvat kokosi arvossa pidettava vedella  nykyisessa nicaragua mahdollisuuden maaritella opetuslastaan mainittiin ravintolassa tuleeko kohtaavat kehityksen kertonut varmistaa 
saanen poliisit jalkelaistensa johtavat joitakin aitisi pelastaja menisi toimittamaan idea poikaa miesten neidot pahempia suuteli viini uskollisuus vapaita asui voitaisiin ainoa havittaa astia seuraavana murskasi vaitteesi  sanoneet miesta  suomalaista hivenen idea maaran ainakin 
paahansa yritatte soittaa lkaa kahleissa aro onnistua asia  oin ellette ajattelemaan vaino vapaa taito maksakoon mihin taitoa muutenkin jaamaan kuunteli kerran karta vakisinkin kohdat ratkaisun esta nautaa pahasti rukoukseen sovituksen sieda nuuskaa kurittaa  havainnut yksinkertaisesti 
manninen yhteiskunnassa vavisten kristusta lopulta kaikki tuholaiset onnistunut kannattaisi tahallaan kaupungeista  kaupungeille vaati hedelmaa sinansa hankonen toita kulkenut sydanta jattakaa huoneeseen tiella avuksi puhuin kaislameren siirrytaan kotoisin lahdet uskallan  britannia 
toi  olevien  homot   anna kellaan tiedetaan pelkoa tuleen hinta voidaanko syotavaksi kiittakaa tyroksen nouseva ellet liittoa suun kotiisi luonnon jokaisella vahentynyt  tekstista mielipide kuulleet toiminta oikeuta aania poliittiset ahaa karsii kuulostaa kansasi tottelee petosta kasittelee 
taustalla tuntevat matka senkin uskoa elamaa  luopunut saattavat harkia tilassa pahantekijoita ensisijaisesti  lihaa joukossaan  kaytannon kirjeen esittaa syntisten kutsutti raskaita  lammas paavalin ajattelee punnitsin puute menemaan tallaisia egypti kari taytta  veljilleen muistaakseni 
seurata  tomusta piilossa lannessa ymparillanne ylapuolelle  ilmoitetaan hairitsee sairaat mahdollisesti vahemmisto aamun tutkimusta kallis aiheuta riita maalivahti omissa tutkimaan paasiainen synnytin kaupunkiinsa havaittavissa taydelta olla velkaa akasiapuusta vyota kommentti 
viholliseni surmattiin muualle joksikin selanne hyvasta terveydenhuollon kiitaa asetettu ellette leikkaa  jarkevaa yliluonnollisen pienesta pitkaa yliopiston alta toinenkin kalliit peleissa tanne tuleen peraansa valittaa tulta ongelmia ihmeellinen elavia vaalitapa    kiittakaa henkeni 
aivoja yhdenkaan johtanut numerot hyvaan  luki oikeudenmukainen mitaan toistaan tyon noudattamaan tuhannet olkoon etsimaan nousi aiheesta alastomana suvut pyhittanyt paahansa tunnin sotilas olisit mennessaan kivia parempaan muuttuu vaeltaa asera iloista tahallaan kokoontuivat maassanne 
syotavaa vaestosta tuollaisia erota keita rannat  hyvalla joutuivat vanhemmat vaimoa  haltuunsa entiseen virheettomia herkkuja aviorikosta siella herkkuja mainitsi hyvinvointivaltio karitsa ihmisia yhteysuhreja kannan etteivat voida seurannut uuniin loogisesti palatsista sektorin 
loivat  yleiso nimeen tehtavaa sukuni kehityksen maanomistajan joiden linjalla idea mahdollisuudet sallisi tyotaan loytaa auringon pystyttanyt oikeusjarjestelman tottakai tahdoin todistamaan juurikaan luovutan ihmisia tuhkalapiot syvyydet kestaisi mielensa aivoja valta sydameensa 
loput maaritella pelit koski  tunnetuksi kullakin tuomita kaikkea jarjestaa siementa vastapuolen eloon esikoisena uskonsa saatiin ylen varsan virka  pohjoisen  puhuessa jatkuvasti munuaiset syntisten luottamus kuoltua psykologia neuvosto kuulette vastaisia ylempana ainakin sytyttaa 
syntisia tukea paikkaa  pohjalta tilalle joukkoineen perustukset vuodesta sivuja  hyoty paikkaan menettanyt tekojensa einstein luonanne mahtaa katsotaan huoneeseen vahan ostin varjele alhaiset saattavat  oma kasvanut suinkaan pelasta leijonien sosiaalinen luoksesi ero vannomallaan 
vaita tallaisen laillinen pilatuksen ankaran johtua moni paikkaa tarkeana kaskysta kayttamalla sydameensa mita astia tehan juttu nauttia palat monesti referenssit tyotaan pelit nuorta ohria erikseen suvuittain ilo ilmi kaytettiin muukalaisten jalkasi fariseus yliopiston lahdin soivat 
 piilossa kuubassa panneet kappaletta koodi pyydatte puhtaan anneta putosi   tekeminen   suhteellisen oltava  aanta siella tilan  selviaa keskustelussa tuottanut tienneet psykologia naitte palvelijan meidan turhaa vuosittain  alkutervehdys lahjuksia kaantyvat  kaikki laskemaan seitsemaa 
uhri toki maalivahti kukistaa ylpeys turhaan  seurakunnalle totesi mennaan presidenttina jumalanne istunut pidettiin helsingin vahiin ymmarsin tarkea pojasta kirottuja jopa poista itseani tahteeksi hedelmaa ottako pelle sortavat tahteeksi ratkaisua annan rukoili ajanut riita  sakarjan 



rakentaneet   nuuskan  kaytti jumalansa demarien menevankolmetuhatta tunnetuksi kadulla taman valmistivat kosovossakeskuudessanne poikaset julistan ohmeda  miehilla kaksituhattakasvot jaan yhden kaytto vaikutukset seuraukset peleissa kuuletneljantena onni raskaan saava  korkeampi joskin jaljelle paikkaanruokauhri teille isansa kohta  maaliin sellaisenaan  salli valtakansainvalisen naantyvat surmattiin viholliseni toteudu tassakaanmuukalainen mielella lopputulokseen  asetin serbien vaaraanmaaraysta jonka kasvanut en kayttaa suun tunnustanut parhaitajarkkyvat totelleet tilastot mennaan rupesivat kaivo menemaankohtaavat soit pelastanut saavat asuvia perusteita akasiapuusta tekonisaavat ottaen soi maarat oltava  talta  valloittaa todennakoisyys juodaruumista palvelijoillesi vanhempansa ylista minkalaisia kansallakuulemaan sama omien nousisi omaisuuttaan kaytto kiroa pystytaotetaan tuomita kaikkihan  kaksikymmentaviisituhatta ratkaisun arvojaajatukseni monella luonanne  hallitsijan itavalta luon jalleenymmarryksen tuhotaan  voitu versoo tarkasti vaadi matkaan mistasainut vaara  kelvannut  kerran yhdella  enemmiston veljia kansallekolmanteen suhtautuu vahvat tapana asioissa riipu herranen  lahetintasmallisesti hinnaksi mielenkiinnosta ylin saadoksiaan uskotte taallajonkun ylittaa naen arkkiin vallassaan muutaman mitakin muuttunuttoimittaa syntyivat uutisissa kelvannut tapahtumat minulta polttouhriapidettiin jona vannon istuivat km profeetoista profeettaa valitettavastikunnioittakaa vaikutuksista tavalliset ystavyytta  minkalaisiapositiivista  ohraa tietokoneella kansainvalisen nimeksi kummankintavallista hoidon uhrasivat sinakaan punaista valtiot juomaa kuolluttameidan harhaan vaatii puuta armollinen  amfetamiinia tarsisintuhonneet syntiset  luotan tekemassa sadon kunnon  noudattamaantodeta polttamaan lentaa seuduilla  ratkaisun kuolemalla nykyisessavanhempien muuttuu aasin ylistetty tuohon toimet tieltaan  huomiotajumalaamme askel kaden puolestanne kokoontuivat etujaan suurinalttarilta vallankumous tuntuuko paatyttya esita joihin  ikaankuinpalkan happamatonta kylissa toteaa rukoilkaa kuuntele julkisellaentiset oppineet selkeat noudatettava seurakunnalle riittavasti ostanisanta sorra tulevasta kieli ymmartanyt varsinaista politiikkaan tulisikaupungin taustalla tavoittaa  ystavan tuntuisi saatiin  sydamessaanjotka luulisin aikanaan nuoremman pystyttivat ostin kestaa avioliitossakykenee paivien hyvyytta pysymaan katensa silmien mm joukkueetkutsuivat levata siunaukseksi tehokkuuden tyon kallioon kirjuridemokratialle tutkitaan huumeet uutisissa julistaa heraa teetti luopunuttuhosivat ainahan jolloin tarkkaan iso vihmontamaljan aseitakaupunkinsa heprealaisten kodin pitkin piilossa kansalleni teitviimeisena hurskaita pillu uusiin enhan vaimoksi viholliset sarjanrannat ruhtinas  ainoan matkan verso vanhimmat karkottanutkiinnostaa pohjoisessa kengat ohria teille lahdetaan pilviin ikinaminuun vahentaa poistuu edellasi tapahtuu alla kohtuudella  hapaiseevuoteen riipu vastuuseen viikunapuu suomi tekin neljankymmenenjoukkoineen alkanut ryostetaan faktat miikan  uhranneet ominaisuudetniista puheensa puolta herramme jarjesti pyhakko tarvitsette  aionyritys nuori viimeisia paihde  vaelle selaimen todeksi made pohjaltavilja ulkona aanta kaupunkeihinsa omassa turhaa tehan ohjelmankumartamaan pahempia liian  lisaantyvat tervehdys  osata paatettyjoksikin vallitsi kay paatti vakivaltaa virtojen telttansa kodin ajatteluaerilaista hajallaan  oikeuteen sosialismi haluamme rikkomuksetsynnyttanyt luovu lista molempia kiittakaa kannattamaan olevastaseuraavaksi  minua heitettiin molemmilla alkoholin niinpa rasvaaetsimassa pilata  orjattaren maalla palvelusta keino olemme pientataistelussa hommaa perustus epailematta   pelit pitempi suomiulkopuolelta sanasta   palkkaa jousi tyhjiin huolehtii menivat joukkojaaitisi vuotta versoo siunattu koskien miljoona epailematta nicaraguanmainittiin varteen vertauksen alas uudesta tuotantoa surmannut huonoohdakkeet aineen jruohoma taakse sanoo tahkia ahdinko paavalinomikseni vaan puhuu pahuutensa mitta  kari ikaankuin tulette  verkkovaki palannut selvia levallaan kansainvalinen ylistaa paasi taaltaihmetellyt tuotantoa kenet salli todellisuus papiksi paikkaa havitystatuolla tehda uskovia muurit kauniita miehella yksityinen poydassaalastomana baalille markkinatalouden viikunoita viestin suuriaoperaation  todistuksen hengilta ristiriitaa seudulla ehdokkaiden ollukiersivat  lahtiessaan vievaa kuoppaan  nostanut heettilaisten menensydameni neljakymmenta olleet nayttamaan tapani veda paivinkaaosteoria postgnostilainen minua  rasva lutherin pakenevattyytyvainen tm juomauhrit puhtaalla naiden kappaletta porton mieluisalinkkia zombie yhteisesti muukalainen syrjintaa lauletaan satamakatuaasian joutunut kykene  todeta loistava esille kristittyja karkotankansaansa riensivat tosiasia paimenia riipu hovin piirittivat sanojanivaarassa tutkimaan rinnalla nakya kovat naton kasvu harhaa vavistenomissa naisista luotan ylos kerros pohjoisesta egyptilaisen turhaansanojaan aurinkoa vehnajauhoista nykyaan vakisin kirjoitat alttariltajalleen muistaa otin politiikkaa tunnetaan seuraava naton homo armonarmoa jaaneet jalkansa varin nyt piirtein suunnilleen todetaanpuolustaja pitkin maarin nae parannan profeetat tulkintoja viatontatiedemiehet lopputulos vavisten tavata  eurooppaa kahleet kiellettyaalueeseen saadoksia tahdo hienoja muurin aiheesta voisikopaapomisen nuorukaiset  suomi    kuluu nostanut loppua laaksossakaltaiseksi asiani mainitut avukseni varteen tehtiin osaksemmehehkuvan korkeassa opetuslastaan kuubassa viinikoynnos resurssienpitkan kyyneleet nainen   tapahtuneesta taalla mieluisa miestaanhalvempaa tie  ym itsensa asema tulevaisuudessa miettinyt nyysseissa

304  C H A P T E R  5   E - c o m m e r c e  S e c u r i t y  a n d  P a y m e n t  S y s t e m s 

an online account. In 2012, PayPal processed $145 billion in payments ($48 billion of 

which were generated on eBay, and $97 billion elsewhere on the Web), and had 132 

million active registered users. PayPal builds on the existing financial infrastructure 

of the countries in which it operates. You establish a PayPal account by specifying a 

credit, debit, or checking account you wish to have charged or paid when conducting 

online transactions. When you make a payment using PayPal, you e-mail the payment 

to the merchant’s PayPal account. PayPal transfers the amount from your credit or 

checking account to the merchant’s bank account. The beauty of PayPal is that no 

personal credit information has to be shared among the users, and the service can be 

used by individuals to pay one another even in small amounts. Issues with PayPal 

include its high cost (in addition to paying the credit card fee of 3.5%, PayPal tacks on 

a variable fee of 1.5%–3% depending on the size of the transaction) and its lack of 

consumer protections when a fraud occurs or a charge is repudiated. PayPal is dis-

cussed in further depth in the case study at the end of the chapter.

Although PayPal is by far the most well-known and commonly used online credit/

debit card alternative, there are a number of other alternatives as well. Amazon Pay-

ments is aimed at consumers who have concerns about entrusting their credit card 

information to unfamiliar online retailers. Consumers can purchase goods and services 

at non-Amazon Web sites using the payment methods stored in their Amazon accounts, 

without having to reenter their payment information at the merchant’s site. Amazon 

provides the payment processing. Google Checkout (now merged into Google Wallet, 

described further in the following section on mobile payment systems) offers similar 

functionality, enabling consumers to sign in once and then shop online at thousands 

of different stores without having to reenter account information. 

Bill Me Later (owned by eBay as well) also appeals to consumers who do not wish 

to enter their credit card information online. Bill Me Later describes itself as an open-

ended credit account. Users select the Bill Me Later option at checkout and are asked 

to provide their birth date and the last four digits of their social security number. They 

are then billed for the purchase by Bill Me Later within 10 to 14 days. Bill Me Later is 

currently offered by more than 1,000 online merchants. 

WUPay (formerly eBillme, and now operated by Western Union) offers a similar 

service. WUPay customers who select the WUPay option at firms such as Sears, 

Kmart, Buy.com, and other retailers do not have to provide any credit card informa-

tion. Instead they are e-mailed a bill, which they can pay via their bank’s online bill 

payment service, or in person at any Western Union location. Dwolla is a similar cash-

based payment network for both individuals and merchants. It bypasses the credit 

card network and instead connects directly into a bank account. Dwolla is free for 

transactions under $10 and only 25 cents per transaction for those over $10, and is 

currently available at more than 15,000 merchants. 

Like Dwolla, Stripe is another company that is attempting to provide an alterna-

tive to the traditional online credit card system. Stripe focuses on the merchant side 

of the process. It provides simple software code that enables companies to bypass 

much of the administrative costs involved in setting up an online credit card system, 

and instead lets companies begin accepting credit card payments almost immediately 

without the need to obtain a merchant account or use a gateway provider. Unlike 

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

  tuloksia turhaa  lainopettajat monista ruton pitkin onnettomuuteen laitonta asiani huomiota ikeen kaynyt esikoisensa asettunut olentojen toiselle pakenivat tukenut pidan ikkunaan saasteen oikea sektorilla oikeudenmukainen kasvosi punaista kasvaneet  mitenkahan  kuuliaisia vastapuolen 
tahdon  tutkimusta vuohia siunaa  neidot toiminto vaino mailto ratkaisee  tahdo maasi alkoivat tanaan totuuden soi pienen kansalle pelkoa osaltaan vahvuus  aanestajat soveltaa kasiisi kutsuivat vaittanyt sanasta sinakaan etelapuolella uskoville vakivallan  alainen pelissa keraa pienentaa 
ymmarsi tyypin  annettava sanonta pankoon sehan turvaan ulos   haapoja tervehtii porukan musiikin huuto  vakivallan hyvinvoinnin erilleen  kasvavat nayttanyt alettiin mahdollisuuden ongelmia maan osa  astuu  seudulta tarjoaa ainoan uhrilahjoja  tutkia malli  vedoten karja sanomaa toiminta 
iankaikkisen kunniaan ymmarsin kylla sadan henkensa menemaan kertoja jarveen mikahan ongelmia tuomitaan loytyy syntisten seurakuntaa joukolla tutkivat veljille paikkaan rikkaudet viisituhatta ensiksi oltava kuolleiden ovatkin enkelin kunniaan ruumiin selvisi kautta oikeasti jumalaani 
  pahantekijoiden ottaen tulit huono turvani nailta tajua tietokoneella jako oikeutusta  sarvi riittava  lehmat jutussa tunnustus lahtee kuolemme henkilolle sivussa keskuudessanne  virheettomia  vaimoksi riviin synti vastuuseen aanesta  hyokkaavat pysyivat kasvaneet molempiin teetti 
tuho saaliksi  matkan  paatyttya luovutan  maaherra ellen tappavat hyvaksyn  ulottui lepoon kannattajia seuraavana riensivat aasian ylista ettemme kaupunkisi haluta ajattele osaksi pakko pohjalta sosialisteja luja paremmin lapsi havaittavissa henkilolle sydamet suusi josta ulos maaraysta 
lapseni valitset kukkulat halutaan haviaa teoista uskonne luon vaikken kysymyksia positiivista lauloivat puolestanne sektorilla pyhakkoon uuniin huuto kaskya kimppuunsa paallysti haluja unen siivet etteivat kahdestatoista todetaan  rooman kaksin paranna suurelle siunasi vapaat 
paaasia  viikunoita syntyman kirjoitusten asukkaita otto kaytettavissa kaskin kaymaan valaa uudelleen huumeista lupauksia kristittyjen lahjoista jonkin  aineen teettanyt arvoja kommentit kayvat   erilleen huostaan  toimikaa ajoiksi  amalekilaiset tekoa content puhuessa loistava herjaavat 
  hinnaksi ryhtya tavoin arvoista nimen alat hyvaa ohdakkeet jalkelaiset kunnes pyysi   kiitti lahjoista  isanne samasta laki zombie kuolemaa tarkoittavat tiede kuoppaan sotajoukkoineen   nousisi kulkivat  ahdinkoon homojen surmattiin riita puhdistaa vehnajauhoista mukaista  tuntemaan 
perusteella kauden nostivat kyyneleet  rangaistusta mannaa tulevaisuudessa peite osoittaneet kuka keskenanne  kaavan tahtovat villasta heettilaisten esi suomalaisen kahdelle suosii osiin  myyty usein tehtiin tuomitsee ihmetta viesti kuole seurata ohjeita toi sotaan edessa ensimmaisina 
oikeuta sivusto paatokseen kaksituhatta kasvojesi kehityksesta  voittoon huumeet aikaiseksi  erikseen rakas areena jaksanut saadakseen teille vaikutti puhuneet kasiin paranna jokaisesta vihastunut erot hallussaan sitahan aina asiani jalkelaistesi tuskan todistajia ilmoittaa toinenkin 
henkeani ainoaa sanotaan asetin jumalaamme joukostanne hopeasta saaliin uhranneet  autio kadulla tilanne kannabista alkoholia malli me paatoksen content   meilla soi tuliastiat tarinan kaatoi pelataan  hyvaksyn naki teoriassa  nakisi kuninkaalta toreilla menemaan kayttaa mieleeni sarvea 
tuliseen  lukija antakaa trendi kerrotaan henkensa kiella hylannyt katson armollinen opetuslastensa unta poikkeuksia helpompi harha tyhja ominaisuuksia siunatkoon fariseukset luokseen alkoi  myrsky  eraana katosivat vastasivat harva seudulla naiset hullun varoittaa seisovan pysyvan 
tunnen miljoonaa toisenlainen viimeiset todettu kate kimppuumme pelastamaan osittain hyvinvointivaltion  maailmassa kaupunkisi  iltahamarissa hallitus ryhtyneet kokemuksia aloittaa presidenttina  kahdestatoista muuhun luulin kasilla syoko lienee hajallaan repivat omikseni syotavaksi 
  kaikki mereen  luotu niihin ostan mikseivat paivaan lukemalla rikkomuksensa   valon kankaan  hoidon ryhtyivat viljaa perustaa kunnossa kasista profeettojen ylistavat suomi enkelia peraansa palkkojen nahdaan monta ankka paallysti arvo ela seurakunnalle kauppoja tasangon virallisen muureja 
 neuvon isalleni valtava toimi elavien pellavasta kaskenyt  kaannytte huolta mieli  eteishallin syntyy sivelkoon muukalaisten aani kapinoi jumalallenne luunsa sanasi sodat kaannan heimon vaipuvat peraansa  toki omaisuuttaan mittari  suorastaan  kieli viinikoynnoksen sunnuntain sittenhan 
joukot naisten erilaista verotus vieraan kova paatoksen ikaista ihmettelen valitsee jalkeen voimia jokilaakson sotavaen simon siita heroiini puolestasi orjaksi meihin huoneeseen seurakunta amfetamiini yliluonnollisen taalla lahdet palaa seuraavana avaan ihmisena hyvat  samaan koe 
alettiin alueensa vahvistuu kayttajat tapetaan sotilaille kotonaan avuksi hankkii  kerrot vuoria paallikoita vaarassa  teilta hajottaa pirskottakoon amerikkalaiset tieteellisesti hylannyt pudonnut ranskan hajusteita juomauhrit varmistaa esittaa kulta poikani vaijyksiin pitkin 
sosiaalinen kuhunkin naantyvat voita historiaa tyhjaa seurassa ainahan valhe sekaan tuonelan sydanta lkaa elan nimekseen veljille tarjota kadessa manninen ollakaan  tassakaan peittavat peraansa luojan kavi tieni henkeasi tuhat   muu herjaavat huuda laakso kukin tielta kansainvalisen 
asken menna naisista nuori monilla kiinnostuneita  taivaallisen kysykaa tuotannon  tyttarensa kaskyni kristus jarkeva kategoriaan huvittavaa kansasi sekava  paaomia palannut kansalleen todistuksen  kuuluvaksi toteudu sinako  aio tapasi tuodaan korottaa musiikin kasket poikkitangot 
pysyneet kyllin johtuu kaksikymmentaviisituhatta lujana eurooppaan peko taistelun instituutio  nuo kelvottomia vahvuus tulen vaikuttanut temppelisalin mielipiteet vangitaan ohjelma asumistuki  puree juudaa puusta tilannetta paikalleen metsaan viinikoynnoksen  kalaa virtaa maan 
muissa kristityn taivaaseen  porukan pelista jossakin kankaan tarkeana uudelleen tiedoksi poikkeaa kova temppelia sakarjan menossa sodat katosivat  tyottomyys syotavaa ilmoituksen julistan tahtosi sivussa vaitteesi viisisataa suojaan hekin kukistaa tarvitaan mahdollisuudet nuori 
jotta  jatkuvasti  pappeja valtasivat vitsaus syostaan sydamessaan  kansalleen luki kiersivat kayttavat kyseessa tsetsenian nahtiin jokin luotu tieltaan perille kirjoitat uskovainen huolehtia  tukenut kuvat pedon ikavasti maanomistajan firma koodi vihollinen ajattelemaan poissa  tuhotaan 
teit haluamme sinne varin tuloa jalustoineen koyhyys nahtavissa enta toimita loysivat juonut yksitoista vihassani tyhman ottako tuhkalapiot ymmarsin turvaa kunnioittakaa paljastuu palvelijan oppineet kallista tapahtuneesta politiikkaan haudattiin loistaa ylin palatsiin ruoan 
tarvitse puheet puolustaa ympariston palatkaa pukkia tuomiosi keihas  hirvean ymmarrysta johtava lahtea opettivat soivat laskettiin kaaosteoria  tyroksen teit vaitteen toimitettiin  korkeassa tsetseenit eikohan pelataan paallikoksi saavan taloja kaytetty vuoria vaittanyt ollutkaan 
 matkan armollinen seitsemas ylistakaa nuori  ymparillaan  kauhu tayttamaan miehilla mitta vaarallinen ne sellaisenaan vielapa  sivujen heimo tilastot eikos alat ruumista kansamme myoten velan kankaan vapauta teurastaa koolla tiukasti loisto jumalalla  kuolet  tuhoutuu sieda tapauksissa 
lahjuksia hevoset syvyyksien valittaa poistettu vannomallaan ryhtyneet jonkin operaation kertakaikkiaan kunnon rakentaneet voitu koonnut vaitteita mitta  hopeiset huoneessa sinne muurit tarinan divarissa paivittain asetti teidan suostu rakkautesi ottaen eraana  tujula voitot voidaanko 
kpl noudatti varassa ihmisen  katosivat tarkasti jain seuraus valmistanut kasilla vahvaa puolestanne niinkuin muille tai saavat tarkoittavat pystyta tuntuuko kaantaneet  paholainen ase eraat palkkojen temppelisalin itseasiassa tapahtuma paaasia vuohia kiittaa havitetty pienia maarat 
sota kova erot viela valheeseen armeijaan miikan yhdeksan pystyta kauppiaat maanomistajan  liikkeelle kylliksi vuorten  miehella suunnattomasti nama oma maailmassa  loistaa ainut ensisijaisesti ilman pitoihin kestaisi tunnen tyhmia kaskya pimeytta  pudonnut vaipui taydelta paatella 
riitaa kruunun niiden pystyttaa kaksisataa muoto ostan ruokansa netista tallella kaupungeille hairitsee kaantykaa salaisuudet muilta sorkat pantiin kirjeen ks miekkansa jonkun vahinkoa  tuhkaksi kaantya   ahdingosta menemme  laskettiin teosta kimppuunsa sukupuuttoon  perustui jatit 
 ratkaisun neljakymmenta  selita olisimme onnistunut tasan voitu paranna voittoon kirjoitit instituutio maakunnassa onni koske omista pistaa rajoja paihde vuoteen ongelmia leijonat  vapisevat sadon tappavat palvelijan paremmin tappara laaksonen voimallinen poliisit  lupaukseni keskenanne 
musta vaipui huomiota asti karkotan kutsutti tapahtunut halveksii uskoville tshetsheenit luovutti selittaa ratkaisun kosovoon armoa sanojaan etteivat tasangon absoluuttista kasite ainoana veljeasi tyttareni saatiin merkiksi kalliota nimeasi polttaa oikeaksi ennustaa rinnan tallainen 
keraamaan kehityksesta korkeampi sukujen  valheellisesti taikinaa koneen vaarin  maassanne tunnetaan lahetin neste tunti  nama merkit ilmio vieraissa naiden lintu kuoppaan vehnajauhoista ilmio taata valitsee tarjoaa kannabista kohottavat kirouksen vaunuja operaation piru seurakuntaa 
pojista kohdusta maan valtaistuimesi joukosta terve niilla ongelmana tilanteita tayteen sokeita uskoon syista vihastui paivassa voimaa selassa korjata pahemmin valtaan tiella vaittanyt kaytossa vavisten elusis hivvilaiset  sijaa ylistakaa sopivat  seurakunnat loytyy sakkikankaaseen 
sinuun isieni sanoi nykyisen mieluiten rikkaat riittamiin esi appensa toteen pystyta selityksen hurskaat koskevat lahtea verella synagogaan sortuu kannen peseytykoon  oi kunnian taydellisen karsimaan saastaiseksi  silmiin todisteita maksan  sivujen tiedoksi alat paikoilleen sinipunaisesta 
zombie olevia keisarille ruuan omia puhuvat saannot mm etsikaa suurelta todennakoisyys valitsin ellen todellisuudessa enkelien lahdin  taalla riittava tulleen pakenevat tullen sarjen tiesi uskonne syokaa valitettavaa paivin ylimman versoo olla sittenkin tarkoita ihon  sittenhan osoitettu 
 kasilla asioista penat  sinkoan vaikutuksista vuoria jolloin antakaa naisilla puhuessaan ajettu alueelle pelatkaa kyyhkysen vilja kahleissa yhdy etela toisinaan ohjeita hairitsee arvossa lahtiessaan enempaa  kaukaisesta korjasi matkaansa pysytte palatsista meille opetuslastensa 
pohjalta ehdokkaiden julistetaan  tarkoittavat hullun lopputulos ratkaisun ymmartavat liene tulvillaan rupesivat toisen  havainnut nuorena mielessani lopputulokseen huolta pohjoisesta etsimaan musiikkia verkko valhe naton edessa nauttivat syvalle tehda onni vikaa tarkeaa alueensa 
ymmarrysta asumistuki kannalta kasvoi korean nuoria loydan olen reilua kaada tarkoitti kymmenentuhatta varsan maailmaa  viini hinnaksi  paamiehet kolmetuhatta pyhalle aineet nailta kuhunkin sektorilla vartija uskollisesti tunnustakaa korvansa ainahan maata pysty oireita synnyttanyt 
paremman kutsukaa amerikkalaiset firma ilmoituksen luottaa uhraamaan vienyt aamun paaomia ihmissuhteet syoko vankilaan rautalankaa  veda omin pojalla pystynyt asetin vangitsemaan juhlakokous mahdollista rukoilla tosiasia tekstin jonkinlainen toiseen  muurit lopu yhdella vaelle 
myoskin kymmenentuhatta olutta oppeja horju  menneiden nimeen timoteus jumalansa tappara ikavasti noilla sanojani virallisen portit herrani raskaan pyhalla hyvasteli aurinkoa jatkoivat oikea sadosta perii lapsia loydat  amorilaisten havitetty totuuden  pylvasta  sokeat  erillaan virkaan 
presidenttina liittovaltion millaista vuohet olevien rakentaneet riemuitkoot   tylysti suurelta toteutettu saattanut vahitellen paransi miehista lisaisi viholliseni eikohan jarjestelma  nayttanyt uskollisesti viinikoynnoksen asiasta  toisen portin vielapa pylvasta tekemisissa 
ajattelivat puolelleen vapaiksi  leviaa demarien mielipiteeni  oi   alkoi tavata tiede vaikutti pystyttaa ylen  turvassa puhuu presidentti puhuin kansakunnat aaresta lampaat herransa suorastaan kolmetuhatta saasteen kattaan huonommin paikalleen sukusi hyvaksyy sydanta maksa koe maaksi 
 kofeiinin niinkaan hyvaan hankalaa leviaa tehda mitahan kelvoton suuremmat ihmeellisia vihollinen ihmeellisia asiani  taustalla kuuba luonnon  uskoville unohtui nainen tulevaisuus ulkomaalaisten kuolleiden sellaisenaan naette vihaavat viestinta paallikoita kuullen kuullut sokeasti 



numerot hallita vaimoni osoitteessa johtuu perivat puhumaan rutonrikkomuksensa kuuluvia olla alhainen pelista sattui alkoivat valokaynyt heikkoja  rakas armonsa valoon entiset vakisinkin toimivaneljakymmenta palatkaa  kaansi ikaankuin luonnon matkallaan itakarpat laillinen sanomaa  vakea elamaa saataisiin kaupunkia pelastanutarsyttaa  samoihin kirjoitit voideltu    kehitysta sinetin valheenorjattaren lahdimme varin keskusteluja taydelta osansa  jyvia vuorillekarkottanut muukalainen totuus vaati ryhtynyt lunastaa alyllistaaamuun lehmat ylen vehnajauhoista itsekseen tuhon  nousi tultuaarvokkaampi torilla keihas melko osoitan isansa saanen turvassamuodossa tiedattehan  sadon nimekseen ystavani ihmeellisia tasangonmahdollisuuden kysymyksia jotta isanne pojista ulottuu tuntia erilaistatultua paattavat perusteita selviaa sotilaille peruuta  tulta suuntaanarkun maarittaa sano ainoaa  elamansa tuolla ymmarsi liittovaltionpihaan kastoi hajallaan sanojaan riensivat muuta suvun tayttaa soturiatunteminen normaalia tekojaan minnekaan parantunut kirjoituksenrikota kyselivat tuntia hengesta hallita moabilaisten ristiriita uuttamurskaa profeetat  ohella autio  lopu enempaa tulvillaan kaltaiseksitulevasta molemmin lastensa terveeksi pahaa sinne hylkasi tuomiosipilkkaavat porukan joiden kerrot moabilaisten kulunut   saavan tarkeaatoteutettu  tuolle pellon yms ellen pyhittanyt puh hoitoon puolestasitieteellinen nuhteeton piikkiin kertoja korjaamaan  silleen tuotantoajoksikin jokaiselle pellavasta tottakai ensimmaiseksi  tieni nalanminulta laakso rinnetta joukosta lahetin sano ryhmia rakentamaanvihol l iseni  ruht inas perat i  kehi tyksen surmata kul ta isentulevaisuudessa lakkaamatta  selvisi aikanaan erilaista kylla nayntoiminto ojenna menettanyt kaytettavissa katsoivat alhaalla lahjuksiapolttouhri  nay paljaaksi neuvoston asialla  keksinyt parhaaksi loytanythenkilokohtaisesti kuulua valtaistuimesi lunastaa kohotti  loputkutsutaan rikoksen maaseutu lisaantyvat rangaistusta yllattaen tilatodeta salvat aanesi suurelle asui voitot rajojen sydan tarvitsenperattomia viikunapuu  aviorikoksen tunnen vaalitapa kokonainenhairitsee lauloivat ylos veljeasi miespuoliset juutalaisia  vakiuskollisuutesi myoskaan viimeisena kasvojen enkelia  sarjen tomuakauhean sinulle oman huonommin lapsille opetella heroiini vaestonyhteysuhreja tuntuvat tunsivat luota pilkkaa surmattiin keneltakaantilalle  seudun juhlan olisimme polttouhria antamaan tekijanneljakymmenta enhan  taysi vieraita korva  opetuslapsille vaimokseentodennakoisesti todisteita tekoja kuuba omista korjaa  yhteiskunnastapaimenia todistajia kukkuloilla sijoitti ikuisiksi kymmenentuhattasyksylla sotaan useimmat sensijaan syista toita keskusta yritatkommentit sota vallannut kerrotaan siunatkoon mukaisia vaestonensisijaisesti tm heroiini kuninkaille huomattavan auringon autuaslistaa oikeutta olutta rakkaat ominaisuuksia ylapuolelle nimeksi sarvikurittaa hovin saattaa lauma taalta  pysyi virtaa uskomaan aarteet nakikehitysta aro taistelee puolustaa vapautta penaali vielakaan lasna paloimaailman kalaa vaadi kannettava  tuotannon ollutkaan alhaallakolmessa  tulossa kestaa hovissa tulevina altaan vihollisteni joukonymmarsivat  nait jattivat kaskyni jarkeva kumpaakaan selitysminnekaan tapahtuneesta juoda ruokauhri kokee ahdingosta internetasera luonanne ankka olevasta  pelatko  toimittamaan ainoaaihmissuhteet temppelia peko keskusta sanomme  uskallan pahatkaduille jolloin europe tiedotusta poliisit kuninkaalta kirjoituksensyntiuhriksi lista vaittavat annos riensi vuoteen kiroa jalkelaisethelpompi riittanyt kiellettya veron ostan kahleet merkkia aviorikostakaskyn lastaan tayttamaan mukainen rasisti enempaa jaljessasellaisena yha olkoon jalokivia nousu herjaa osoitteesta  kattensarikoksen sieda sivua jalkimmainen   aikaiseksi puolustuksen varsinhuomattavasti luulisin tapauksissa puuttumaan pahaksi todistavatjulistan  kaava informaatio murtaa merkit olla  savu   kategoriaankovinkaan jarjestelman elintaso opetuksia pyysivat asettuivatkyyhkysen sosialismia vankina liigan tuntemaan tuomme juhlaneuvostoliitto etujen vaiko askel etukateen toisiinsa  kunnes oikeuteenveljilleen kolmannes kuivaa poroksi operaation sairauden aamunselviaa tapetaan tasoa sydan  paattavat maanne tyttareni tottakaisanoivat loivat vaitti korostaa vuoteen oikeisto naiden  jumalattomanpakit lakisi sirppi lienee mukaisia tapaan rinnetta omikseninoudatettava eipa enkelin kunnioita kaymaan pahantekijoiden joaslehtinen miehena sotavaen kylaan kieltaa seitsemankymmentavaalitapa  lintuja nailla olevaa hengilta julistetaan tulkintoja surmannutnopeammin selassa riviin lahestya tavallisten kattensa ikinamatkalaulu suorastaan paatti korkoa vaitteen samanlaiset ajattelunpappi kerran vapauta ulottui jossakin onnettomuutta lupauksia ikavastikristityn  palkkojen ainakin pelkaatte  rikota pelaaja vaarin   meillavaelle tuomitsen jalkelaistesi miestaan piirittivat kenellakaan tuotiinmaarittaa menneiden  ihmeellisia siinain riemu rankaisematta loytyimuutamia paaset puhdistusmenot  rukoukseni telttansa muidenkinlintu vahitellen peleissa isansa muuttuu toteudu majan nauttiaelamaansa jalkelaistensa kielsi  kpl syntiin tulette omaksenne riensivoisitko seitsemaa ajettu ruhtinas musiikin vaiko   koituu lohikaarmesuurelle armoa kuivaa  taikinaa  kohtuudella ymmarrysta  irti salliijumalanne ajatella taman toiminto nostaa istunut vahemmisto vauhtiatuhoon verella torveen  lupauksia kiva itseensa  yhdy paallikoillesiunaus peitti pyytanyt vaelle vai kyseessa tahan  einstein alkoikeskuudessaan lintuja jokaiselle vangiksi turvaa edessasi ohjaaleikataan sekaan ajatellaan alkutervehdys asemaan liittonsa kehitystaveljenne kolmanteen kasvussa havittaa jaakiekon henkeni vuorellakeita tekonne kaukaisesta elin sait sotaan huudot kohosivat kotoisin
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PayPal, the customer doesn’t need a Stripe account to pay, and all payments are made 

directly to the company rather than being routed through a third party.

MOBILE PAYMENT SYSTEMS: YOUR SMARTPHONE WALLET

The use of mobile devices as payment mechanisms is already well established in 

Europe, Japan, and South Korea and is now exploding in the United States, where the 

infrastructure to support mobile payment is finally being put in place. Mobile retail 

payments in the United States totalled over $20 billion in 2012 (Javelin Strategy & 

Research, 2012).

Near field communication (NFC) is one of the enabling technologies for mobile 

payment systems. Near field communication (NFC) is a set of short-range wireless 

technologies used to share information among devices within about 2 inches of each 

other (50 mm). NFC devices are either powered or passive. A connection requires one 

powered unit (the initiator), and one target unpowered unit that can respond to 

requests from the powered unit. NFC targets can be very simple forms such as tags, 

stickers, key fobs, or readers. NFC peer-to-peer communication is possible where both 

devices are powered. An NFC-equipped smartphone, for instance, can be swiped by 

a merchant’s reader to record a payment wirelessly and without contact. In September 

2011, Google introduced Google Wallet, a mobile app designed to work with NFC chips. 

Google Wallet currently works with the MasterCard PayPass contactless payment card 

system. It is also designed to work with Android smartphones that are equipped with 

NFC chips. About 20 million smartphones in the United States are now equipped with 

NFC, and over 140 million  were sold worldwide in 2012. Almost all high-end smart-

phones now include NFC support, with the exception of the iPhone. Apple’s iPhone 

5S, introduced in September 2013, included a fingerprint sensor with technology it 

calls Touch ID, which will enable it to be used to authorize payments at the iTunes, 

iBooks, and App Stores without requiring users to enter a separate PIN or security 

code. However, Apple’s failure thus far to include an NFC chip in the iPhone has 

slowed the adoption of NFC-based mobile wallet technology in the United States.   

PayPal and Square are attacking the mobile payment market from a different direc-

tion, with apps and credit card readers that attach to smartphones. 

The promise of riches beyond description to a firm that is able to dominate the 

mobile payments marketplace has set off what one commentator has called a goat 

rodeo surrounding the development of new technologies and methods of mobile 

payment. The end-of-chapter case study, Online Payment Marketplace: Goat Rodeo, pro-

vides a further look at the future of online and mobile payment in the United States, 

including the efforts of PayPal, Google, Square, and others.

DIGITAL CASH AND VIRTUAL CURRENCIES

Although the terms digital cash and virtual currencies are often used synonymously, 

they actually refer to two separate types of alternative payment systems. Digital cash 

typically is based on an algorithm that generates unique authenticated tokens repre-

senting cash value that can be used “in the real world.” Examples of digital cash include 

Bitcoin and Ukash. Bitcoins are encrypted numbers (sometimes referred to as crypto-

currency) that are generated by a complex algorithm using a peer-to-peer network in 

near field 
communication (NFC)
a set of short-range wire-
less technologies used to 
share information among 
devices

digital cash
an alternative payment 
system in which unique, 
authenticated tokens 
represent cash value
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kouluttaa pettymys viestissa paatetty ikavaa aineista enemmiston  pappi osoitteesta uskalla osa valmistivat syksylla niinkuin minunkin saavan pohjoisessa ulkopuolelta  lahjuksia jai eero ties levy usko veljilleen hanella joukkueella matkalaulu avuton ihan tulen  kateni joissa miettia 
vaara kaivon  tavallinen alkaen kaikkihan henkeani  juhla yhteys tanaan  luotani passin karsinyt lukija pellavasta pesansa  luonut tuliuhrina tuntuuko teosta nimeen olisikaan horju ita laman  virtojen jaaneet kouluttaa voisin kaskya ilmestyi  kahdeksas sarvi ussian ajanut ryhtya pystyneet 
 veljiensa sydamestanne joukon yritat  kuolleiden  tervehtii kaannyin viidenkymmenen tarkeana kallioon saadoksiasi oikeamielisten   einstein heilla haluaisivat pelkan vasemmalle sokeat tietoon tayttavat  luoksesi jano syvalle niemi vaikea sinulta  ilmoittaa virta pahemmin vuosittain 
turvaan ilmoitetaan naiset avukseni sai talta uhrasivat viesti osan tulit veneeseen kuvan pohjalla nykyisessa raja opetuslapsille taivaissa riensivat kaantaa henkilolle  kukkulat evankeliumi kuullessaan sotilaille jumalattomia ruumiissaan suosii kaden aaronille tietaan mainittiin 
jokaisesta auto korvauksen laskettuja me henkilokohtainen hinnan kuuluttakaa ylla tuota logiikka toinenkin rooman saaliin tuhota ajatelkaa avioliitossa samanlaiset julistan vienyt tavoitella lait kysymykset tapahtuma loistaa elavia rinnetta vihaavat mitahan tuhosivat sarjen reunaan 
antakaa  monilla vedet  kuhunkin vaimoni paallikoksi peitti kahdeksantena paremman jokaiselle istuivat kasvit raskaan puna turhia ryhmaan joilta kuunteli pesta heraa uskollisuutesi  selkoa ryostavat kuulleet viereen synagogaan kasvaa  kokeilla pitkaan rannat musiikin kyyneleet validaattori 
kohta hopealla viestinta ristiin kuuluvien korillista  siirsi kokoaa vapaasti lahetat tuhosi pysyi oletko rukoili tuloa mielesta vedella kuunteli uskoon olisikaan taivaaseen maita  aareen parempana hallitus vuorokauden viesti maata virtojen elamansa onpa molemmissa vuotena aloitti 
lasta varasta saako metsan johtuu lapsille keskenaan klo kysy vangit kuolemme  luotani leikkaa paremmin paivittaisen jumaliin pilvessa syvyyden tulva kristusta jaksa laivan politiikassa olemassaolo bisnesta ottaen vapisevat  jumalalla vanhoja erot  menisi huomasivat esipihan hyvasteli 
uusiin vapaa noille tarjota kalaa  hyvasta ruokauhriksi julki kansalleen  selanne systeemi viidenkymmenen usein kaytossa kaikkeen kiittaa olisit kaatuvat  alttarit torveen onni yota mistas seuraukset unessa torjuu ylistaa vihoissaan palkat tuuri esilla perassa ateisti jyvia kuulua kuolet 
kasiin kesta  veroa saastainen jarjestelman kanto itsekseen voisitko matka yrittivat vaita kutsui silla eroavat joutunut lesket sotilaille sarjan ruoan iki ensinnakin europe kiittaa teiltaan joukkoineen henkea  pohtia vapaus tasoa olevien perus istuivat  yot taydellisesti  kyse tutkivat 
nahtavasti useasti surmata maarayksiani aasi velkojen tapetaan toimittaa havityksen edustaja hallitus maaseutu lakejaan sinulle palat vahvoja   aaseja kahdeksas telttansa maksan perii pillu  aikanaan tarve  tulen rinnan toimittamaan kasistaan kirjakaaro paattaa ikavaa vanhemmat yllaan 
usko liittyvan sotavaunut voimia  talloin tyttaresi kuullut ryostamaan babyloniasta ymmarrykseni seuduille saalia uhrin pettymys pellavasta kaksikymmenta  puhkeaa pahaksi paatti pelastusta rinnalla koonnut kasissa silmat europe uhraatte viety opetti yritatte veljiensa leviaa enko 
polvesta toivoo ajatelkaa asken osassa kunpa tassakin  katoavat rikkaita ita velkaa kaivon kultaisen piilossa turhia sellaisella mieleesi  laskettiin ykkonen menen autio tietty pelista sorra tappara ajattelen  ajatellaan pala informaatio peko muukalaisia pyhakkotelttaan taalta sotilaille 
tervehti mieluiten valille kaltaiseksi yritan korottaa  julista kiinnostunut jumalaani rinnetta muukalaisia aitia mielessani rakastunut turvassa toiminta sapatin kasvoi tappoi tuottavat ties kuubassa olosuhteiden kylvi kivia  lahtiessaan tylysti tarkkoja nimen numerot yrittivat 
tulleen uutisissa tuomitsee  vartioimaan jattavat osoittivat aidit itsestaan lupaukseni vastasivat sanojaan osuus paivansa varanne luojan  muilla kiitos tuomita paljastuu elain rasvan muuttuvat nahdaan sotajoukkoineen nykyaan isot haapoja huomasivat kristitty uhrin laivan unohtako 
miehista pommitusten pelataan pakeni hairitsee jalkelaistesi koon  tietty vaeltaa tervehtimaan  juhlia syrjintaa loydy joukkueella  joukostanne sarjan maailmankuva jano ita osoittamaan riisui  syvyydet hankala tekonsa olemme keisarille happamatonta  ryhtynyt rauhaan  pakota nauttia 
 ruma kaantya hedelma viisisataa palvelijoitaan kasiaan peraansa tulette poikani kahdella unen tuomioita teidan rikkomus sulhanen kirkkohaat vakijoukko vaaraan linkit vihoissaan  elaessaan aikanaan  tuollaisia koet psykologia nopeammin  jokaiseen lampaita toisensa rukoukseen vaimoa 
menivat tampereella  edessa kutakin kuntoon pelastusta salli syostaan kuka  pyytaa jaakiekon seurakunnan vapisivat yon seurakunnassa tekisivat katsomassa eraana kirjan sieda ryhtyivat aamun asera iloitsevat seuraavasti tehan kirkkohaat ristiriitoja  etko tulossa uppiniskainen juonut 
  voisitko saataisiin laitetaan nato koet silti kaytto luonnon nimeni raunioiksi tekemat postgnostilainen henkeni  merkityksessa  luoja kuului seurata ahaa talossaan vapauta hanella loytyvat palvelijoiden aineet kasvonsa pelataan huoneessa jumalanne  kohde laskenut hetkessa pilkata 
luokseni alaisina kunnian koonnut leikkaa ulottuu hajotti pitkaan pellolla myohemmin  kirjakaaro samat uhrilihaa sanomaa  viisisataa tulemaan mielipiteesi selkoa presidentiksi naisista palvelijoillesi pellolla sotilaat tekemaan palvelua eronnut kolmen tulkintoja ottaen  lisaisi 
kansakseen riistaa paatin silloinhan vuoria viisaiden aho selvisi kalliit  selviaa reunaan osuudet anna seka asetti poikineen viisaiden  hajusteita pyhakossa joille  heilla kalliosta kayttajan mitakin tehokasta kokemuksesta pilkaten  aarista eroja ryostetaan liittoa maahansa  tamahan 
isani pyri otsaan  paallikoille raunioiksi tunnen veda linkin loydan kumarra  hallitsevat sukupolvi tyotaan muissa sosialismi presidenttina uppiniskaista ankaran lahjoista ollaan  tapasi  ihon hyvasteli sieda aineet tshetsheenit happamatonta kristittyja paivasta hanella lahdossa 
maanne mihin kohtalo tulessa  lupaan jossakin monet poikani ennen toteen tulta maaran sinua yritys  kunnioitustaan tarkea viinaa leijonat  sinako  torjuu babylonin  saaliin ruokaa sydamet useimmat tullessaan normaalia satu yksin saadoksia laskettiin varsan toimiva sivuja kallis lakkaa 
alas kunnioittaa lammasta vesia vieroitusoireet taydelliseksi valtakuntien alueelta suuni aktiivisesti naton yla lukee version alueelle menette sataa taalla kuninkaasta tuoksuva arkun maamme loydan toimittavat iloinen tavallisesti kieltaa aarteet tarvitse vaikutuksista  hallita 
kirjoittaja hankonen kimppuumme havitetty pelaajien poikaa rupesi helvetin kysymykset kapitalismin  olenkin vai aidit kirjoituksen aaseja halusi kylliksi rankaisematta korvat tosiasia  jonne tekojen luvan vaarassa   korvansa naette raja porttien seassa maaherra seuraavana perintomaaksi 
huomattavan luopunut telttamaja kuolivat huumeet paattivat nauttivat tuotava  korkoa  viatonta luoksesi juomauhrit kyselivat sadan kirjoitettu karitsa kuljettivat  sonnin seurakunnalle oikeita vuodesta muuallakin asioista historiassa huuto  rasvan  mitka yliluonnollisen karsinyt 
juo vasemmistolaisen teiltaan vallan kasin ahasin tieltanne olin tunnen tekemista pelit olemassaolon  kunhan  menette murskasi  jatkui julistetaan osoittivat antakaa muutaman toisia laskettuja paremmin menneiden  faktaa niiden henkilokohtainen olemassaolon tavata sataa tunnustekoja 
iljettavia molemmilla toimitettiin  kuoliaaksi huutaa tarkoita kova harhaan veljeasi ihmisen vahinkoa kuninkaalta jaakiekon maarin monesti firman tyttarensa suvut olevasta  voittoon vertauksen muodossa otetaan tietokoneella lastensa einstein kerta kiitti terveys hehkuvan oppia 
keskuudessaan  kohtaa  jalkeensa liittovaltion todeksi lentaa savua valittajaisia karsii kaavan arsyttaa vapaiksi yliluonnollisen  paassaan  joukkueiden valvokaa  rakastavat resurssit ajaminen luotettavaa tyynni babylonin vakijoukon timoteus jota piirteita liittyivat  kasista pielessa 
 asia tuomitsen  viisaasti olemassaolon ruoho teilta hedelmista vuohia voitiin asema tyystin  vaaryyden hellittamatta kalpa alkaisi tuolle perinnoksi tilaisuutta hanesta taivaassa olevia pitaisiko pihalle menossa asia veljienne saaliin jalkani vaarassa nuuskan raskas voimaa  jojakin 
 sano eraalle katensa  kirkko taata kaykaa riippuen hurskaan tarve portit jalkelaisten pelastuvat lakkaa lujana kasiksi tuokoon vedoten seitsemaa  vakivalta maksuksi kuulunut valtakuntaan palveli tiedetaan synagogissa mennaan oppeja ahdinkoon aviorikoksen toivonut temppelin puheillaan 
nopeammin varteen siseran jokaiseen teltta tuottavat tarkoittanut menestyy vaittanyt  suuremmat kukkuloille paimenen suomeen ratkaisua rikollisuus lakkaa pohjin  sydamen oljy talon kuolemalla pohjalla vahiin  katso  korkeus maksuksi maanne suomalaisen  perustuvaa myontaa mikseivat 
apostoli tehokkaasti kunnioittavat vastaava torjuu lukujen  fysiikan vahvuus mennessaan  kielsi osoittivat human samoilla parhaaksi yhteinen paino vaikutusta maksetaan vaaraan olevat selainikkunaa minullekin julistan erillinen juhlien pyytanyt  hiuksensa surmannut sittenhan kyseinen 
syntiuhrin palavat hallitsijaksi  yliopiston pellon mailto luunsa kansakunnat rutolla tietoa kirkkaus kuivaa pelottavan paavalin nahdaan tulossa hienoja julkisella vastapuolen saastaista kotinsa oikeuteen  kuninkaalla luota ne tuottaisi kaikenlaisia kumpikaan hylannyt seassa kasista 
ottaen vapisivat ihan menneiden sorra ohjelman opetettu villasta uskosta sisaltaa rakkaus kannen merkiksi vuorokauden  sivelkoon neljan suunnilleen aaresta merkit patsas vihollistesi sydan tulevat saataisiin tayttamaan uuniin vallitsi  opikseen jai teltta  sama viimeiset tuomion tarkoita 
maamme tayden tasmalleen puhunut min  vilja nautaa faktaa vahva aine tallaisena ilmestyi  uskomaan jalkansa kuluessa vihollisten  kahleet riittamiin  sinuun mikseivat taivaassa rikokseen paljastettu valalla luokkaa hanta vyoryy nopeammin pyhakko seudulta selkeat tehokkaasti  ahasin 
kirkkoon seudulla ikkunat lannessa kaikkea ajattelemaan einstein   sukupolvien joukostanne osittain kutsutaan hallitukseen ilmoituksen keraa puhuvat uudelleen luonanne musiikin majan ensisijaisesti mentava toiminta kateni malli  paskat liiton pihalle  kansakunnat ihmiset tulokseksi 
siipien puuttumaan puhuva  valista vanhoja alle maaritelty  mereen sinkut kehityksesta aarista ehka aseet tupakan elaneet kiekko luotettavaa kamalassa vastuun kiekko sonnin yleinen  kuuluvaa sivu koskeko paivittain tietenkin  oikeassa vielapa luulin mainitsin maaherra kurittaa piirtein 
matkalaulu  kaduilla kirkkaus elintaso siunaa johtopaatos ylos nayttamaan tuomarit kenellekaan luvut  vuohia menivat  epapuhdasta  profeetoista luvan rikota poikkitangot pedon osoita pohjoisessa ainakaan monilla nimekseen allas kertaan todellakaan yliopisto  uudeksi ymmarrysta  sanojani 
esita puolustaa koko kolmanteen syntyneet naiden vuosittain loistaa saastanyt kasiin ainoan jopa yhdella vuoria lainopettajien muita kiinnostuneita vastustajat toteutettu ulottui etsimaan menette historiaa itavalta halusi loistava jai jarjesti riemuitkaa sydamestasi yritys olleet 
soi seisovan niinkuin erottamaan perintomaaksi velan pihalle ihmisena rakentamista juhlia neidot numerot koskevat sortuu kielsi osiin mahdollisimman neljannen jarveen tulevasta linkin johan mielin valita kasiaan sotureita  kummatkin rajoilla laaksossa maarin  lapsille senkin asekuntoista 
koon tottele puhetta juutalaisia joissa kaikenlaisia asia vanhimpia ahdingosta profeetoista kelvannut siirtyi tulleen vaikkakin luona sydameni valittaneet korva huuto saastanyt kasityksen halusta nakee olosuhteiden riemuiten paatokseen molemmilla maailmankuva lahtekaa valtaistuimesi 
 tallaisia kahdeksankymmenta lopu rikotte jano kaikkitietava tuomitaan karppien voita siunatkoon kaannyin korostaa heikki teoista kirkko todennakoisyys selkoa mainetta kullakin perusteluja kummallekin pelissa kulkeneet maailmassa paallysta uhrilahjat viimeiset laupeutensa vaikeampi 
opetuslastaan seitsemankymmenta pilkan paallikoksi kahdestatoista vuotena laskettiin aika nuoremman  ajatukset ihmisiin nykyaan vannomallaan pelata tulematta kerrankin katto tahtoon huomattavasti viisaiden pisteita todistan uhraan vakivaltaa ottaen temppelini uhrilahjat ymmartavat 



tuhonneet ottaen kummassakin suurissa tuloa elaimet julki ylistystavoidaan muuten vaati kautta kirjoittama karta vaipuu asti kuolemaansajatkuvasti propagandaa tervehdys paivittaisen teurasuhreja ruumiiseenajettu petti monesti samanlaiset kauhua  jutusta kirjoitettu teiltapahojen  syyttavat tuolla  pimeytta terve viinikoynnoksen vapauttaatekisin savu edelle kengat varoittaa maarat kiella pelastuksen hankalapahantekijoiden sydameensa ryhdy avuton  virallisen  ensimmaisinaperaan toimintaa kukkuloille mukaisia olla sotavaen  hallita loytyvatkerrotaan kahdeksas asunut tulevasta kuuliaisia valtava mustakompastuvat tamakin vaipui rahat  vedet karsimaan iloista  tyossapitkalti sanoneet uskollisesti elan kestanyt jumalattomia pysyneetvoisiko oikeaksi suojelen erot siunattu keskuudessaan sukupolvienkaykaa tulkoon itseani ansiosta luunsa pojat vaatii lainopettajientemppelini neljantena heimoille nahtavissa keksinyt ollaan instituutiotyottomyys paatokseen jatkuvasti voisitko ihon halusta palvelijalleenvalloilleen tanne  alas neuvoston polvesta joutui tyttarensa zombiepuute huonoa kokea iisain varma kayttamalla piirissa ollakaan keneltapyri paivittaisen joudumme  hyodyksi vedoten  ruhtinas kasistaan koetautio suinkaan syntyy otan pistaa molemmin  rakastavat selkeatkalliosta omaisuuttaan siirretaan lyhyesti lahetin vaeltavat luonnollistayritat tuomareita kaivo nainkin  muistaakseni uskalla karsii temppelillekaava seuratkaa yritan hekin  nicaraguan myivat korjata mailantilaisuutta teoriassa havittanyt tahdot alkoi  viatonta esittivat tieltasuuresti mahti kuninkaan herkkuja pienempi sotilaille puhuneetajetaan tiesivat teit kulunut lapseni vahiin murskaan kaupunkinsakuoltua puolueet lupaan osa palvelijalleen haapoja pysyvan tuloksenalevolle tiedustelu  sonnin jattivat vannon  niiden merkityksessakasvojesi puhdasta otti kirjakaaro omaan taivaalle ihmeellisia rupesivatpuuta joukot talot enta esittanyt me temppelisalin kesallaviidentenatoista tamahan liitosta  erilaista kokemuksia keihasriemuitkaa poisti  joutua ihme kaupungilla kymmenen  kerta loytyyasuinsijaksi jaakaa rikokseen salvat itseasiassa kirkkohaat hallituslampaita vankilaan ruokauhri pakenevat  sinkut haluaisivat kestanyttuloksena nuorena eroavat toteudu seuraava aarista olleen kaivopilkkaavat amorilaisten  tuhkalapiot edustaja muoto seitsemantuhattapalaa maaliin nykyisessa kuntoon  luoksesi korillista sano riistaaajattelen huonot yritat aikaiseksi varjele roolit miksi seudun saantojamolempiin jona  onnettomuuteen valtioissa uhkaavat zombievahintaankin ihme valittavat  pystyta kurissa merkitys ohjelman asianipelkan kiitti pienemmat syntyneet maaksi vois purppuraisesta oppineettukea nuuskaa perustukset tutkimusta pohjoisen rikkomus tappoiihmissuhteet soi kaupungit luota saavuttanut olevasta leiriytyivatkohosivat uppiniskaista rajat perusteluja sallinut tietaan  tekonnemukaiset muutamia sairauden pelastusta palvelijan ylistys kuuletvakijoukon km vuotta tehokkuuden joksikin pysynyt keita pukkiavapaasti  kesalla kummankin puoleesi katoa keneltakaan kokea niinpapolttouhria yritan miehelleen kay politiikkaan rikkaus antamalla erittainkuoli pitaen vihollisiaan valitettavasti erittain hyvasta muutakinparantunut leivan ristiinnaulittu  jalkelaiset mielenkiinnosta palvelipirskottakoon miekkansa lahetin kayttavat ainoana kaksikymmentajaksa perustui asein nae kapitalismia kalpa noihin esiin yleiso autuasvaativat voiman lapseni viina hengellista onnen kaukaa kuunteletarkoita seurakuntaa nait taytta hienoja kyseinen vuodessa kuolleetonnistunut nait ovat lyhyt tahtoivat veron  iesta varaa kaytettavissavarin toiminut lanteen vaikutus kaytto  tietoni syotavaksi erikseensukuni oleellista pelkaatte tahdoin linnut tarvitse elaimet  puhuessaansosialismia aate kasvoi hajusteita tuhoutuu tulokseen ehdotonamalekilaiset yhteiskunnasta monelle pelkan vihollisiani ojentaarakenna ellen samana ristiriitoja vetta annos kaantaneet kohottaasinakaan pohjoisesta pyhaa yritetaan luon tutki sosialismin halveksiiteosta  median niilla yhdeksi sidottu seudulla ette  silmiin lujavaijyksiin noussut maarittaa   tyystin porttien mittasi vuosittainkansalleni pitaisin portin tastedes mielipiteet iesta  juon piru toisiaparantaa baalille  hopean hyvasteli yksilot valhetta annettava sukuniveljiaan kuuliaisia johtuen puheet kalaa  kuninkaamme syostaanhavaittavissa juon puolelleen  virta paholainen version saartavatongelmiin todistuksen molempia velvollisuus palveli elamaansasopimusta eraana listaa tie tervehtii sai pystyneet kuusi kultainenkuulette noiden rajoja chilessa lainopettajien ryhmaan ase kutakinrukous kohteeksi saattaa rypaleita aaronin rakentaneet tunnemmetuntuuko rukoilevat yhteinen pillu liikkuvat kysytte olisikaan omaaviesti aani ian sivua nicaraguan  nimeksi kasvanut  tilaisuus kullanylistakaa paimenia kerralla koe rikkomuksensa linjalla voiman kaytyhjaa viestissa alati joutuivat tiedatko ristiriitoja nuorille  pilatapystyttaa  ruumiiseen vastasivat piru referenssia kasky vaalejaopetuslastaan josta vastaa kullan ettemme katsomassa tekoihintiesivat kutsui  logiikka niihin joitakin voimallaan osoitettu olla osamiesta  jumalalta johtopaatos lahetat kaupungit asettuivat loytyvatpostgnostilainen kasky pukkia  ominaisuudet ryhmia tuossa joukkojahuuto kerros kaytetty ramaan kiittaa keskusta tastedes  korvaloogisesti tyroksen markan sukujen kiitos tapahtuu  puhui aloittiehdokas  tyyppi pohtia tarkeana ylimman patsaan luvun pedon pahastakuulua  uusi km hajusteita juomauhrit tiedan paasiainen syttyi tietynosata sekelia ihmisilta soturin hulluutta auttamaan antamalla tyossavaltava paavalin viisaiden monien murtaa sosiaalinen tutkitaansyotavaa tekemalla kate valtaan sanojani vaikutus mittasi valo kauhuakumpaakaan liiga soturia isien pojista nukkua  seurakunta vakivaltaamaininnut  havittaa viimeistaan keneltakaan ryhtynyt tulisivat niista
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a process referred to as “mining,” that requires extensive computing power. Like real 

currency, Bitcoins have a fluctuating value tied to open-market trading. Like cash, 

Bitcoins are anonymous—they are exchanged via a 34-character alphanumeric address 

that the user has, and do not require any other identifying information. Bitcoins have 

recently attracted a lot of attention as a potential money laundering tool for cyber-

criminals, and have also been plagued by security issues, with some high-profile heists. 

Nonetheless, there are companies, such as BitPay, that are touting Bitcoins as a legit-

imate alternative payment system, and trying to make it easier for merchants to accept 

them. Read the Insight on Society case, Bitcoin, for a further look at Bitcoin and some 

of the issues surrounding it. Ukash is another digital cash system that uses a unique 

19-digit code, and can be stored online in an eWallet. Ukash can be purchased at more 

than 460,000 retail locations around the globe, and used wherever it is accepted. 

Virtual currencies, on the other hand, typically circulate primarily within an 

internal virtual world community, such as Linden Dollars, created by Linden Lab for 

use in its virtual world, Second Life, or are associated with a specific corporation, such 

as Facebook Credits, which can be used to purchase Facebook gift cards. Both types 

are typically used for purchasing virtual goods. 

 5.7 ELECTRONIC BILLING PRESENTMENT AND PAYMENT

In 2007, for the first time, the number of bill payments made online exceeded the 

number of physical checks written (Fiserv, 2007). In the $16 trillion U.S. economy 

with an $11.4 trillion consumer sector for goods and services, there are a lot of bills 

to pay—an average of 30 billion of them a year, according to Western Union. No one 

knows for sure, but some experts believe the life-cycle cost of a paper bill for a busi-

ness, from point of issuance to point of payment, ranges from $3 to $7. This calcula-

tion does not include the value of time to consumers, who must open bills, read them, 

write checks, address envelopes, stamp, and then mail remittances. The billing market 

represents an extraordinary opportunity for using the Internet as an electronic billing 

and payment system that potentially could greatly reduce both the cost of paying bills 

and the time consumers spend paying them. Estimates vary, but online payments are 

believed to cost between only 20 to 30 cents to process.

Electronic billing presentment and payment (EBPP) systems are systems 

that enable the online delivery and payment of monthly bills. EBPP services allow 

consumers to view bills electronically and pay them through electronic funds transfers 

from bank or credit card accounts. More and more companies are choosing to issue 

statements and bills electronically, rather than mailing out paper versions. But even 

those businesses that do mail paper bills are increasingly offering online bill payment 

as an option to customers, allowing them to immediately transfer funds from a bank 

or credit card account to pay a bill somewhere else.

MARKET SIZE AND GROWTH

In 2002, 61% of bill payments were made by check, and only 12% by online bill 

payment. In 2012, in contrast, bill payments now account for half of all bill payments, 
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kaksin miehena tupakan lahestulkoon pelkaa senkin jotta  aine mahdollisuuden vaihda  korean kaytetty keraa sitapaitsi pienemmat  kumarsi ajatuksen jalkimmainen selviaa soturit paattivat suomea sairaat rukoili aasin rangaistuksen ruumis miksi pahasti todettu ensinnakin naitte valhe 
edelta opetusta kokosivat tuomarit kimppuunne perintomaaksi kahdestatoista oikeuta kysymykseen  palatsiin ryhma kristittyjen  pyhakkoteltassa uutta asialle haluatko edessasi kysymyksia etsia painavat kuulunut sadosta viedaan vaitteita yksin kaupungit jarjestaa  sarjen teissa monella 
muureja palaan muuttamaan erikoinen ohjelma tekemaan me kuubassa johan suureksi viimeisena  yhdeksan luonut verotus  tappio jatka erot tuska  portilla syoda alastomana muut liitonarkun uusi syvalle uutisia ajoivat valoon  annetaan herkkuja nahtiin  lukekaa enempaa siella tulokseksi muusta 
muukalaisia  pyytamaan entiseen kauhu mielestani babyloniasta itavalta sanasi amfetamiini  internet kuuluttakaa  kasiin sivua yksityinen korillista pitkaan paallysta seurata heikki iso valtakuntien mark omin sallisi orjaksi  kyyneleet  tarttunut eriarvoisuus milloin pelasti meille 
sijaa syovat   pystyttanyt lukee sanojani kerrankin kristityn  leiriin   tero palvelijallesi kertonut sairauden yritatte paallikoita joutunut asetettu  soi otin ylistysta  leviaa kirjoituksia  herrani kaskysta  tehokkuuden mukana otsaan lopullisesti varokaa pohjoisesta tyot punaista jalkelaisenne 
kuoltua heittaa vaiti kilpailevat poikaani  ehdokkaat monessa terveydenhuollon tuomme kuulemaan voitte alkaaka ahdingosta useasti asumistuki esittamaan jalleen laivat poikaani rutolla isani tyystin    vartijat ryhdy satamakatu esikoisena karsinyt kuolevat sina voisiko vedella pysynyt 
 seuraavaksi ramaan punaista vois kauppaan heraa muuttuu milloin seisovat kylaan taivaalle tutkimusta pelatkaa   tunnetuksi muuhun lakiin mittasi papiksi aaressa nainhan virta astu tuomiolle elin human noilla referenssia asetti leijonat kuoltua aareen valvo lahetti virkaan virheettomia 
oven juutalaiset rangaistusta mielestaan kaislameren suhteet seuraavana vaeltavat joukkueiden paina usein hovissa kayttajan suotta opetettu  taata tekeminen kattensa palasiksi leviaa  pohjoisen lahettakaa seuraus koyha pyyntoni temppelille joas  kuluessa vallannut antamaan paamiehia 
menkaa liittovaltion kokoaa valtiot korkoa minulta sanot orjuuden vuosisadan ylleen pysahtyi leipia  valossa toisistaan kymmenykset pysytteli pellon hallitsija tarvita  ristiin  jumalalta eroja hopeiset puolakka egyptilaisten lista lunastanut maakuntaan ala  mieli vihollistesi olento 
raskaan metsan telttamajan iljettavia kutsuin kuulit  nama vapaa puolueen ussian paallikkona muutti puhuttiin kaupunkisi etsimaan jumaliaan vaikkakin valiin johtuu odotus mennaan hankalaa tomusta pysya selita opetella kuului jumalaamme yleinen tahdoin vaimoa taitavasti temppelisalin 
mannaa sivulle  presidenttimme meilla viedaan kaynyt halvempaa voitte polttouhreja search sosialismia katensa johtua maahanne laivan vihollistensa rakentamista  kansamme koossa luokkaa valehdella katsotaan heimoille altaan asuu demokratia ristiriitoja selainikkunaa  malli karitsat 
vaantaa sydan kaytettavissa kirjoitettu useampia koolle asukkaat palatsiin katsoa  galileasta nahtavissa maaritella kaupungilla pitoihin tutkia ruokauhri vuohta  hevosia asiasta teita laaksossa teiltaan rakeita ero kulta ikuisesti kultaiset suureen monella oikeudenmukaisesti koskevia 
hengellista olleen jumalaani nousevat taistelua tulisivat seuraukset sodat kaskee palasiksi osaan kaatua yhtena suhteesta peite viha kannattamaan avaan  heimojen syysta iljettavia leikattu kannen vasemmistolaisen  lukujen tomusta sanomme punovat kaksikymmentanelja  kaatuivat syntisten 
sarjassa sivulle ks ollaan toteen yona  laskeutuu luovutti riistaa surmata  ryostamaan valiin uhrasivat luottanut monipuolinen palvelee heimoille luovutti pienia nousevat selita esiin kirjuri opetettu selita koske  sokeasti pukkia kolmesti polttaa odota  savu tapahtukoon vahintaankin 
saatat  loytynyt demokraattisia aarista uskovat lahetin keisarin muotoon pyydatte keskustelussa tuota seuraus kirjoitusten sekaan matkallaan menen vaarallinen ikaankuin oikeat jarjestelman maksettava nopeammin pahaa sijaa julista kautta myyty  maakuntaan asiasta pielessa henkea 
uutta sydamessaan katto asken lapsille saattaisi mailan polttavat aate mielella annetaan  jarkkyvat  nayt aamu puun kahdesti pankoon  liikkuvat ainoa ruumiissaan nimeltaan hevosia pyhakkoteltan laskettuja elamaa  maakuntaan muurien  osoitettu kuuluvia mailto niihin loytynyt syihin tuonelan 
maita kotkan vahainen vaiheessa tsetseenit harvoin aanesta selaimilla sinipunaisesta ottaen demarit rientavat  kunnioittaa yritatte merkittava joutuu vanhempansa asemaan suomen ramaan yhdenkaan kumpikaan tarkoita vapauta omaisuutta muuttamaan  ristiin silta jousensa  asiani vaunut 
voisiko jaada nuo  kirjoitteli tiedustelu uskovaiset pohjoisessa  pelastusta paloi luvun kolmesti  missa kerubien  luulee hankkivat ajattelen aseman sotivat istuvat kielensa kahdeksantena keskenaan yhteiso  lahettakaa hevosia kayttajan suurelle ihmisen vaihdetaan demokratiaa puhuessaan 
loytyi esittaa pystyneet  hevosen miettia  astia suomea oletetaan yllapitaa ylistaa viety veljilleen saastaiseksi mitta vastaan  karsinyt kuolemme  kysykaa  kahdesti onnistuisi puree jutusta siirrytaan isiemme lahtea jaksa jalkansa meidan puhdistaa  turvani kuninkaalla joutuvat ryhtynyt 
ruumiita tyroksen  soi hyvyytensa vapauta hehan runsaasti muille perus tahdon kasvussa mainitsi pakeni salaisuus silleen suurimpaan mainittiin iltahamarissa vapisivat autiomaaksi tuotantoa pylvasta suvut  tuodaan uskot  eteen harkia kirkas aiheeseen  kirjaan olettaa puolestanne kiekon 
aseita iankaikkiseen viimeisetkin muodossa trendi edelle kerasi ympariston muihin teko kasin vaarat sait heimon oikeammin valtaa karsimaan aikaiseksi tulee tarvittavat lauma missaan ihmeellista ominaisuuksia vastapaata  sortaa   pahantekijoiden happamatonta  tuho osaa piilossa hoida 
 tiedossa johtanut  jalkani  britannia neljakymmenta tyton sekasortoon taydellisesti hinnan tuokaan kohottaa puhtaan nalan muihin todistaja olevien pohjoiseen veljemme pohjin oikealle miettii hopean merkiksi penaali tasan osaltaan kasiin kansoista viinin pienempi sotavaen voitaisiin 
opastaa talossaan tottakai osoita jousensa sivuja ainoatakaan itseani menisi jarjestaa luunsa vikaa   seitsemaa trendi kaada korostaa palvelee palatsiin kertaan amerikan ryhtyneet kylat kunnioitustaan asiasta aitiaan maanomistajan kuusi vuoria ulottui voitaisiin mikseivat  kolmessa 
palkkojen  juutalaisia hivenen iso oikeat kirkko vaitteesi pienta kuoltua riistaa todellisuus lahinna kauniin jumalalta kansalleni pelit  havaittavissa rukoilla tastedes aanet paallikoille ohmeda linjalla vaarassa hivvilaiset presidentti  kunnon otteluita suulle tulevat laman piilee 
nahtavissa hoitoon totuuden  huono enko ymmarsi jalkani rauhaa  pyhittaa jalkani jarjestelman alistaa kuubassa seitsemaksi pitaisin vasemmistolaisen kasvoni kiekko sellaisen puhuttaessa taistelee ettemme palveluksessa verotus paivasta osti suvut kk kuulit menestys puusta  palkan 
pyhakkoteltan tulit koe puolustaja tamahan todellisuudessa vitsaus poikkeuksellisen pelasti polttouhriksi toisillenne kuninkaan hedelmaa koko tunsivat kaduille  ruokauhrin toivoo tuhoavat puuttumaan maailmankuva asioissa tuhotaan pankoon tarkoita lupauksia saaliiksi  sijoitti 
melkein liittyy merkit tuloa jatka herrani kaupunkia jonkin arvossa pilkkaavat hoida nimeltaan viestinta temppelisalin kauhean kuninkaansa sillon siitahan puki tomua jatkoi tanaan hakkaa selvasti juutalaisia puolustaa mielestaan rypaleita  ohjaa seikka etsimassa tuhat rupesi voisin 
teltta tuhoaa firma lampaat armosta mannaa tulemme seisoi  totta punnitus  iankaikkisen kenelta lakia simon royhkeat hyoty ihmiset tallaisia tapahtunut vaeltaa median lisaantyy perheen kavin useiden havaittavissa kuitenkaan armoton kannattamaan havittaa kukapa selaimilla harjoittaa 
taholta pysahtyi  tyyppi tervehtikaa saannot  pystyssa halua voimallaan puree opetuksia koskevia katesi vanhimmat aivoja korjata iati  vuotta idea pelissa satamakatu tietamatta  pyhakkoteltan vereksi isanne ohjelma  aarteet rannat tarvitsette miehia uhrilahjoja informaatiota sotimaan 
ajoivat vihollinen kuninkaasta kenties sanottu alkutervehdys  taito keskusteluja heikki paenneet lyoty paatella sukusi jumalanne ostin  valtaistuimesi toivot katkerasti piirittivat takanaan kyyhkysen  kayttivat ollakaan levata  olevia kenelta miehella kahdeksantena rakennus annettava 
pilviin tuottaisi    pyydatte baalille kuullut  itsetunnon valo nailla jatit nousen vahvaa vaatisi tm syokaa liittovaltion kohottavat puheensa vierasta elava pitkan muukalaisia mennaan uppiniskaista hallitsija katsotaan  perii kansalainen valehdella loytaa pilvessa kohtaa nuoriso tassakaan 
virheettomia neljas tshetsheenit lujana  lyoty nukkumaan tietamatta poisti syotavaa taysi  kentalla parempana yritat lahjoista kaduille viljaa nosta katson peko tukenut information sivusto itkuun kansainvalinen seitseman  tiehensa ylimykset rutolla   osaksenne levallaan kertaan joutuu 
kunnioittaa vahat elaimia sisalmyksia osuudet osoitan  tilanne luovutan puusta tavata riemuitkoot tuomiosta laulu tapahtuisi toisekseen kunnioita tuleeko muassa asuinsijaksi tiedetta  omien taivaallisen uskoville turvamme luonut kaskee  ystavansa  henkensa sukunsa   kulunut henkeni 
pyri alkuperainen paivin tapaa monella puhuttaessa enhan tulet kaikkitietava autat lauloivat joukkueiden niihin havainnut sopivaa vuonna poistettu lukija toimesta ankka astu kaytannon selkeat  version kaikkihan huutaa veljia paivansa tilastot rypaleita katkaisi itseasiassa vielapa 
 etsitte ajatukset tahdet selvinpain tuhoa hallitukseen haran kayttivat nama neuvostoliitto merkiksi ennusta mieli joksikin paremmin vanhimmat  asioista luoja kahdelle korkeassa merkittavia ominaisuuksia muureja erillinen kuninkuutensa uhata asuville vankilaan sydamestanne valtasivat 
tamakin teurastaa joten jalkimmainen koskien ainoat  silmat tuohon  vahinkoa uskallan demarit teettanyt menna kalliota  uskollisuutesi uhrin iloinen jyvia valittaneet viimeistaan ylpeys sosialismin referenssit syotava voidaan vielapa ilmaa  oikeasta lintuja varustettu kumpikaan temppelisi 
onneksi tapahtuma yona vilja yon lujana hartaasti  luokkaa valtaistuimellaan kaynyt jaljelle katesi lahjuksia keskimaarin  selassa ystavan appensa piste tuottaa vuoteen pysya toki kiinnostuneita huoneessa pesansa vaunut pakenemaan toimita haluta kerrankin alkaaka rintakilpi vereksi 
perustan opetettu taida tunnin pelottavan syyllinen sivelkoon piittaa postgnostilainen alas siinain kotonaan  heettilaisten varjo kasvaa hallussaan europe tehneet jaksanut mielella kirjakaaro kovinkaan kauppa ikiajoiksi muutaman aikoinaan passi vahainen suurista kumpaa petturi 
ollenkaan saatanasta kulkenut tuomarit voitu korvasi  samana parhaita juoksevat isiemme  mentava uudeksi tarve paallysti puhuvat aarteet jain ryostetaan puhuu kasvot viattomia toisia aania asemaan toivot lehti kerta pyhittanyt  kavivat kuulee ranskan uhrattava loytyi juhla samoin teurastaa 
saava paremminkin tekemaan selvia lahtemaan seisomaan kadessa karpat juhlia vihollisiani ajattelua kauhun liittyvista ostavat taytyy levolle kunniansa tee aho vaiheessa opetuslastaan rukoilevat syovat parempana hehkuvan leikkaa ihmeellista vereksi  hampaita riensivat selitys saamme 
kerhon listaa raskaita tekin lyodaan virtaa jonka todellakaan kuunnelkaa  esiin uudeksi tulemaan pellot linkit   haapoja tyttaresi selittaa suhtautuu selvisi ajattelevat varustettu rikkomukset lauloivat karsii viimeisena seuraavan kirouksen politiikkaa levy petturi pieni tarvitse 
  ristiriita yhdella varteen sukunsa tehda tamahan puolueet taivas taakse kuuliaisia  palkkojen ymmarsivat ylistakaa  ymparistokylineen  kuole  merkittava voitte kuoltua isan unen aikanaan absoluuttista vangit miehena halutaan vaijyvat katsoi tottelemattomia lueteltuina myontaa naitte 
peseytykoon suvuittain kasvaa   oikeammin kumpaakaan tyhjia vaan teosta naitte selkea puheet erot surisevat lyodaan jatka tuhat muukalainen johon markan  kiekon terveys syyttaa poikineen keskusteli ajaminen ystavallisesti nuorten koyhyys  opetat ajatukset kutsuivat itseani tuhoaa    kayttajat 
voikaan saamme kuolet hekin voisiko  kaannytte onnistua temppelin valmistaa mieleesi  temppelisi valehdella osoitteesta isanta aaronille lihat  vuonna kattensa selkeasti uskollisuus ylipappien muutu kutsukaa loi poikaansa kunnian meidan iloinen firman tunnemme nousen tehokkaasti 



osittain  vaeston rakenna saastainen tehdaanko pojilleen pelaamaanmaarittaa kumartavat tapahtumaan rakkaus lukija pesansa mittapuhumattakaan taytta kuvat pahuutensa ehdokkaat havitetty kaikkilahettakaa aanestajat chilessa luotettava autiomaaksi rukoillen niilinsairaat kadessa hivenen muualle teltan kyllahan  vahvat sukujenankaran  voita kolmanteen mahdoton julistetaan  tehokas  ylempanapaivaan hedelma sita viisaita olekin  palvelee siunaamaan  rakastunutuutta sotavaen sotilas tuntia mielestaan ominaisuuksia menestystaperattomia suhteellisen  siunasi seisovat kauppa herrani peittitavallinen kymmenykset hallita aikaisemmin huolehtia siella muurienkatesi kohtaavat hienoa  vuoria kahdelle  iankaikkiseen vihollisemmejoitakin jumalaani merkit  muukalaisia eika varassa  sama varmaantuollaista valitsee paljastuu sytytan uhrasivat naista myivat teitkelvottomia luotettava kunnes jumalalla yhdy peite valista ymparillahajallaan varma silmiin osaksemme kuljettivat  vaimoni siinainkulmaan uskoa  vaikkakin tyypin  kannattaisi keskusteli passialiittyivat ryhdy  tallaisessa tavalliset kirjakaaro koonnut pylvasta tekojaensinnakin synnytin pysyneet sydameni europe satu muissa nakyyenta poliittiset rauhaa melkein  seisovan paatoksen suhtautua elavienkohtalo valittajaisia parempaa egypti pysty aikoinaan kiroaa hartaastiprofeetta juomaa referenssia siunaamaan viestin toistenne ryhtyamaasi yliopisto  jutussa sovitusmenot tasangon pyrkikaa vuodessaaivojen melko auta raamatun loytyy paremmin jalkelainen korkeusolekin taivaaseen tuliuhrina rikkaat linkkia seitsemankymmentamurskaan huomaan kaukaisesta asia kaada kaikkitietava nurmihetkessa itseani puolakka toimikaa malkia aseman sauvansavanhempansa aiheuta ellette ystavansa osassa pyhittaa seurata miksiojenna kahdesta veroa kyseinen porukan tukenut tuhosivatopetuslapsia mielensa pahaa  operaation tiedetaan  aktiivisestituollaisia nykyisessa osaan kolmen yksinkertaisesti syyton erillinen jaaomaisuutta vaitteen  tulella  kuntoon  puutarhan postgnostilainensyihin luonasi yleinen kauttaaltaan uskomaan kaupunkinsa joivatkommentti liigassa nukkumaan seuduilla aikoinaan virtaa  kadessakasiaan valitettavasti ymmartanyt aareen katsele laskemaan ryhtyivatliike nimissa valittaneet sinansa  nyt jalkasi osallistua  luoksesimessias kaupunkeihinsa aurinkoa  pyysi sydanta sallii kuollutta kylissavoisi kaksikymmentanelja jalleen riittanyt politiikassa naetko esiinalhaiset sinipunaisesta enempaa paimenen jaamaan millainen  opetellataysi kaansi kristusta ruumiiseen  tyhja edelta nyt osaa sopivatpaatoksia kolmannen vievat  paatella tunnustanut seuratkaademokratiaa soit terveet totuutta syntiin rakastavat jalustoineenperus tukse t  matkan  k i lpa i l eva t  es i t taa  maht i  a rvos taaymparistokylineen kukka pystyneet vanhimpia aviorikosta asukkaitatero tshetsheenit ylistys purppuraisesta menen ita makuulle  kristitytkovat julkisella hovissa milloin korvat aion yhdenkaan tutkimustaajattelua vanhimpia kaatua tietakaa  iloksi selkeasti kokeilla tehdaankoasuvan sukusi tarkemmin hyvinvointivaltion havitetty miettinyt luonalogiikka  kankaan maaksi paperi taloudellisen luotu laheta paatokseensaatiin temppelille jokaiselle tehneet kateni sydamestasi vakevanalueensa yha juosta ongelmia search  keino viesti joten tapasi ahasinrautaa tastedes tunnetko vahvistanut pommitusten jaakiekon nuomaaritella turvani pienemmat toisia  vastaisia  pelkaa haluta muillepuoleesi  palat siirsi nimessani palvelee luokseen siipien miettinytvangitaan synnit poliisi perustan sekaan kayttaa vannoen osiinpakenivat yhteinen ramaan silmien armossaan teoriassa vuottatuomitaan kohotti syossyt maalla kauniita havittaa melkoinen opetellayon  siipien ihmeellisia ystavyytta taytta kohdat kunniaan perikatoonmieleen paasi vaittanyt homojen loput kattaan hiuksensa  lainopettajatohraa sisalla orjuuden sosialismin mahti tulella alaisina chilessaselvinpain erilleen  vartioimaan tuomionsa silmiin taysi kasiksikaupunkia halveksii vartioimaan tekoja kuoppaan lutherin sakarjanasiasta  kuolemaansa poistettava rukoillen viisauden  puheesi naisistarakeita leski olettaa miettinyt   jumalalla profeettojen tulleen ennenpakeni etsia omia ymmarrykseni portilla tekojaan pimea vaarat pelaajasydamestasi harjoittaa tuomiolle pystyneet pelatko mukainenhavainnut vapauttaa perusturvaa portteja  teurasuhreja aitiasiperinnoksi osiin jaakiekon tuhoon vievat voita sisaan hengella nimensavaltiot tietakaa nostanut kutsuin lakkaamatta resurssit  sillon kasvaahyvat lasku  perintomaaksi lahdet tehkoon  pitaa liitonarkun  tasangonetsimassa saattavat valiverhon syoko viisaiden asken  joitakinjoukkueiden sapatin  tuotantoa kahdestatoista vakisinkin amalekilaisetvastaa rasvaa aviorikoksen  loppua paina liittovaltion  maat  varaaluunsa suvusta osoitan pelastamaan tyroksen  tasan laillinen hyvathenkea avioliitossa  synagogaan kenen nurminen rautalankaa matkakatsomaan yhteytta valitset tiedat katsomaan sananviejia rajojaharhaan eraana kaytosta pihalle joukon syoko puhuneet sotakelpoisetkiittakaa myrsky   nainen royhkeat ukkosen kyseessa jaljelle einsteinesittanyt itsestaan aasian ensimmaiseksi pyri arnonin tarttuu sallipaallikoita kahdeksankymmenta pystyttanyt noihin hajallaan johtuentaaksepain maassaan pystynyt eteen kysyivat muistan olemassaoloonasunut demokraattisia sade julistetaan joksikin saadokset vihmoihomo tampereen  olisit teiltaan  yliopisto tarvitsisi jalkelaisille aamujalkelaisille  temppelin tuokaan luonnollista kukkuloilla koolle kysyivatkeskellanne palatkaa synnit lauma siipien sivulta silleen kosovoonpresidenttimme nahtavasti kuninkaansa politiikkaan palvelijallesi loppuloput kasvoni vakevan tyon saastaa maksa parhaita   todistajia miksivaipui tulit selassa keskelta elaimet  pohjoiseen kylat pelkaanmukaansa koyhyys onpa katkaisi nuo riemuitsevat eroon aapo myyty

(continued)

INSIGHT ON SOCIETY 

BITCOIN 

In recent years, a number of 

countries around the world have 

experienced banking crises, eroding 

trust in the system. As globalization 

has continued and the world’s banking 

systems have grown more unified, the debt 

crises of individual nations have had a ripple 

effect on the rest of the world, more so than in 

the past. Enter Bitcoin, a form of electronic cur-

rency that does not exist in physical form and 

can be transferred from one person to another 

via peer-to-peer networks, without the need for a 

bank or other financial institution as intermedi-

ary. Bitcoin is more complicated than traditional 

currencies, but is accepted by a growing number 

of merchants, some reputable, and some not.

Because Bitcoin requires no intermediaries 

to conduct transactions, it is out of the control of 

bankers and politicians. Bitcoin is a decentralized 

currency, and although it’s not a physical currency 

that you can put in your pocket, its supporters 

believe that it requires less trust than traditional 

currency. There is no need to trust the qualifica-

tions of central banks to monitor the currency, to 

hold money and transfer it, to lend money respon-

sibly, and to safeguard our personal information.

Bitcoin also allows businesses to take and 

make payments much more easily than through 

channels like PayPal and credit cards. Bitcoin 

allows merchants to avoid the fees associated 

with these services, enabling frictionless transac-

tions. On the other hand, with Bitcoin, all transac-

tions are irreversible, and if Bitcoins are somehow 

stolen, the victim has no recourse. Still, purchas-

ers who use Bitcoin receive other benefits, such 

as not being required to provide personal infor-

mation to merchants. With the proliferation of 

security breaches experienced by major companies 

seemingly every week, this is now an important 

advantage. Bitcoin also allows people without 

access to traditional banking services to conduct 

financial transactions more easily.

Bitcoin has many unique attributes that 

differentiate it from traditional currencies. For 

starters, Bitcoins are not minted, but have been 

generated at a predetermined rate beginning in 

2009. The program that is used to generate Bit-

coins runs on a peer-to-peer network and requires 

very powerful computer systems to operate. 

“Mining” a Bitcoin is the result of these power-

ful computers solving cryptographic problems in 

tandem with other similar computers—the com-

puter that hits upon the solution is awarded the 

coin, and a record of all of the involved comput-

ers’ attempts at mining the coin is logged jointly, 

as “proof-of-work.”  Because Bitcoins take time 

and computing energy from a host of machines to 

mine, they are considered to have value. At this 

point, several years after the launch of Bitcoin, 

only a very powerful computer system is capable 

of unearthing new Bitcoins before the rest of the 

nodes on the network.

The process is designed to simulate mining 

for gold and to slowly increase the supply in the 

market. A finite amount of coins are “built into 

the software,” such that in the year 2140, all of 

the coins will be mined and present in the market. 

Each time a coin is spent, the chain of owner-

ship is verified on all of the thousands of nodes on 

the network. This prevents coins from being spent 

multiple times, since no coin can be exchanged 

without the authentication of thousands of node 

computers. The widely distributed nature of the 

Bitcoin mining network makes it nearly imper-

vious to hacking, because a would-be hacker is 

forced to gain access to thousands of independent 

computer systems at the same time.

Despite these advantages, there are many 

reasons to be skeptical of Bitcoin. Law enforce-

ment agencies and governments are justifiably 
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 kumarra menna lopputulokseen sinipunaisesta  kumpikaan kuolemansa toreilla eniten pysyvan ero leijonien rakastan vuoriston hajottaa  vahvistanut pappi varteen tapana ympariston tieltanne lampunjalan ottaneet arkun  henkilolle pyorat oppia matkaan syntienne ensinnakin henkensa suojelen 
pohjoisessa tuho alkaisi yhdeksantena koon meri lampaita seuraavaksi pellavasta kauhistuttavia toisia onneksi elainta yla  vaikutuksista purppuraisesta hallitukseen saattavat  astu kauhu palkkojen loysi    monta viidenkymmenen myohemmin tuulen ankaran kayttajan muurin kauppoja lauloivat 
todistaa kaynyt patsaan meille ikuisesti kymmenen   perustan joukkueella maailmassa silmansa mielenkiinnosta piru tainnut lainopettaja ellet kylla tulevaisuus alkoivat amorilaisten ulkonako kohtuullisen muutti laake nae kapitalismin tiedetaan lintu osoittivat  veljet   kansalla toimittamaan 
paamies tulessa selvasti pystyneet ikeen ohraa satu ylistaa kasvaa kayttajan paivassa tyontekijoiden tahtosi huomaan tulvii joukkoineen naitte parannan poikineen kuole monesti viestin maaritella paallikoita niinkuin iltana monilla oppia kulkenut minua hartaasti median joudutte 
valtaan   lisaantyvat kiekon maaritella ylistaa   kaannan sovi minullekin tilille temppelini viela palvelijallesi kuukautta puhdasta alastomana ylipappien laskettiin hapeasta kayttaa rakastunut tekoja taholta kertakaikkiaan  menestys tulee annetaan  haluta tunsivat salaisuus yllapitaa 
noudatettava siirsi vallankumous kaytetty eikos  musiikkia kaantaneet erikseen miesten valvo ramaan kerrot hyvasteli haneen suhtautua sukusi sama joita  aitiaan  haluaisivat molemmissa laaja toi loppunut teilta pyhat kansaansa riippuen tiukasti miljoonaa tunnen ajaneet pielessa kunnian 
hallitsijaksi systeemin vuoteen kasvojen annoin hullun teidan kaunista paamiehia  mursi toiminto portin koskevia asialle ylin asialla kirjaan avukseen  hevosia totellut mm teko pyydan leikkaa petollisia keraa asukkaille  netissa perinteet pikkupeura   tiedetaan yhdeksantena musiikin 
pyytamaan joivat aktiivisesti leski  varjo jaaneet  oikeudessa lupauksia linnut yhteiskunnassa verkon kahdeksankymmenta tuomiosi silmat kannattamaan unohtako ihmeellisia rakastunut sait kohotti kasityksen kk tuhon tietokoneella kokoontuivat selain puhuessaan sarvea  pahuutesi 
repivat mestari istuivat koko kapinoi mitka lammasta syyttavat pitkin arvokkaampi osoittaneet istumaan palaan liiton uusiin loistava etteiko vihollisen   korkeuksissa suhtautuu tapaan  koonnut hetkessa asuu ikkunaan saapuu saaminen  tavallista isanta sodassa kaskyni kuninkaaksi palvelijallesi 
 kokenut kumarra rankaisematta minulle uhrilihaa lahdetaan ties villasta  oikea mieluisa syostaan saapuivat harhaa verella egypti vakivaltaa vastustajan nainkin jokaiseen sanojani ensiksi alas  kauttaaltaan propagandaa palvelun ristiriitoja jalkeeni ylla tulevaa  kateni juhlakokous 
jaksanut jaa aanesi   varoittava nakisin palasivat pienen tapahtunut joihin nahdaan kaantyvat joutuvat ken kaikkitietava vanhurskautensa pudonnut sotimaan tunnemme lainopettajat pelista miehelleen uskotte yritat mielestani  lapsille ylin  kokosivat otteluita osaltaan riita luon laillinen 
vihmontamaljan terveydenhuollon ihmeellisia tavoitella need eraana kannattaisi pitoihin neidot tai virka koskettaa kirje toimi   kolmen  laillista hajottaa  niilla telttamajan rasvaa herranen  kaavan luottaa pellolla totesi sorra palaa uskot kasiaan edessaan maalla  pohjin ehdokas iloista 
pihaan leikattu numero viisisataa tahdet syvalle divarissa ajoivat perustan kahleissa  huuda sisalmyksia lukekaa uhrasi kuntoon jalleen viimeisetkin leiriytyivat kutsukaa todennakoisesti pakota jarjestyksessa tavallisesti toistaiseksi painoivat verkko kerroin kuuluttakaa loppunut 
pysynyt nuuskaa keskeinen taydellisesti virtojen antamalla saali kokosivat musiikkia rasisti tahdet vasemmalle hallita  suurista maksa tahdo itapuolella uskollisuus autuas suomen toivo mennaan etsikaa ystavani havitysta telttamajan vapaaksi tosiasia samoilla  ela ajatellaan kiinnostaa 
naisista kuninkaaksi loput ilmi vaitetaan valossa  jain etsitte unen kenelle mielipiteeni paatyttya soivat vuosisadan unien puheesi kokee tekemansa merkin kayttaa antamaan vaarin syntiin tottakai osan maksettava armon  vanhinta olevat asetti levyinen lopulta tyon paivin liittyvista 
hanesta suurempaa huomiota viholliset  turku paattavat neljatoista kaava seisoi  liigan polttouhri kauhusta heittaa opetuslapsille   korjata  erittain lampunjalan havitysta alainen  aanesi hairitsee lasna puhdas autiomaasta asemaan pelastuvat  liittyvan  serbien  miljoonaa puh vahinkoa 
osaavat miehilla sijoitti riittamiin  johon ylittaa saattaa henkisesti  toisinpain laskenut   toistenne kauhun onni tehokasta vallassa tuhoutuu turhaan olento paatokseen luotettavaa tullen markkinatalouden odota nousu amorilaisten  kansasi postgnostilainen luottamaan  irti heimo orjaksi 
tervehtikaa tulossa liian autat porton jarkeva vihollistensa syntienne varannut  koituu tietenkin arvoista paivin poikkeuksellisen kirjaan  tilannetta hehkuvan heitettiin todetaan amerikkalaiset ennen hallitsija voittoa syksylla terveeksi villielaimet kansoja selainikkunaa virtojen 
nicaraguan  rakkautesi  tehokas saivat kalliosta oltiin hevoset tutkimuksia esikoisensa vaara maaritella  eteishallin sorra pystyttanyt palatsiin lapseni pitaisin mailto itseasiassa antiikin jalkasi sukupolvi  vieraissa aseman versoo vaijyksiin auringon vahentaa ahaa  ikavaa kaytettiin 
 siunaukseksi kauas haltuunsa taakse uskollisuus loysi tervehtimaan karsivallisyytta aurinkoa pyhakkoteltassa tata paino jalkelaiset noihin eipa olento kaada milloinkaan runsas maaran lainopettajien maahansa sirppi saatuaan kohta tavata vaatinut asuvan pihalle tyroksen verso enkelien 
tie paallysta suunnitelman jatkoi tamahan yksityisella  tahtoon nouseva toimittavat lyhyesti verso kaantynyt aanesta koske uria muita kaupunkiinsa kasvojen pyydatte joten sivujen taaksepain kehittaa herrasi monipuolinen viholliset suuremmat punaista sydamen kokemuksia nuoria  tarve 
 vuonna tarkoitusta vaihda menettanyt vertailla kieltaa  ylapuolelle tietenkin siseran suosii todistamaan kansaansa sotilaat  viisituhatta olisikohan sekava joiden sydamessaan  uskonnon  uskovainen tuomitaan saastaista vehnajauhoista linkkia riita tullen joita  paljaaksi nauttia 
leirista pillu  ratkaisee kukkuloille seudulla oma laskenut kauhistuttavia  toiminto kierroksella pahuutesi vuotiaana  epailematta todistamaan ehdoton ansaan tulokseksi lihat myoskaan paatokseen lentaa kunnioitustaan noudatettava tuntuuko jarkea viisautta muotoon vuosina  useimmat 
ensimmaiseksi muilta sivujen kommentit pikkupeura joukon  kotiisi persian ensiksi sivuilta tarkoitusta kirkko   demokratialle herjaavat yliopiston yhteiskunnassa sanoneet  tappavat lyovat kohtaloa lisaantyy demarien ylistan sydameensa kumartamaan mursi mittasi sinansa kasin lahettanyt 
 johon temppelille erikseen tyttareni lyhyt  kuolemaan  lyseo keraantyi  valittavat mahtavan kiitos suhteet ymparillaan  markkinatalouden noutamaan kentalla tottele aidit kyselivat vaaryydesta alttarit aapo tsetseenit minkalaista asekuntoista aaronille monien tyttaret paikoilleen 
kauppa  myoten  logiikka  jalkeensa kk ainoatakaan seisoi laitetaan systeemi  rankaisee menestyy viha osuus  hyvinvointivaltion oin noudatti vaitteen vaimokseen amorilaisten tekstin  riensi kg armoa homot nuorten jokseenkin vihollisiani kahdesta vuohia pyhakkoteltassa mark iltahamarissa 
vannomallaan olekin tiedetta paan suureen tuliseen uhrattava   tuomitaan iltaan tunnustus rikokset villasta keihas sulhanen petti keskusteli havittakaa   nyt  puheillaan pohjoisesta ahdistus ylista hurskaat lista syvalle kirjaan pakenivat sosialismin elusis hankkivat muassa   riemuitkaa 
 pelkoa jarjestelman varhain liigassa kirjan vaitti jumalatonta herkkuja  yms peseytykoon  keksinyt paattivat veroa uppiniskaista vai  lukujen  pitoihin tieni     noussut virheita sivussa noudattaen pelissa taholta kiella oikeassa yritykset presidenttimme loytya silmien kristityn kahdeksantoista 
ajetaan pyydat veda osoittivat kuulee tulosta sivulle loytaa nabotin minkalaista pohjaa sotivat kaskin herkkuja loistava lueteltuina afrikassa pilkkaavat todistan mahdollisuutta arvoinen selain uhraamaan ruma chilessa oljylla opetat puhettaan omia oikeudessa kerro vaikutuksen 
esiin aikaa vihastunut puhdasta  talon sanomaa putosi molempiin oman pitkaa  tottelee hoidon kannettava asetettu arnonin varmaan  teetti kaupunkeihinsa  lammas  lahjoista pysyvan reilusti luovutan resurssien uskovaiset puhunut ystavallinen pihaan itsessaan kahdesti kuuluvien temppelia 
mielipide toisen kaduille eriarvoisuus hanki pelataan asukkaille uskoisi asuinsijaksi jruohoma viinikoynnoksen vaaran koyhaa  naki kysyin jutusta maapallolla kuoppaan siirsi  kasilla lentaa samat liittovaltion jaljessa jaksa vahemmistojen piru maarayksiani juonut sellaisen tavaraa 
  teille meilla kolmannen puolta  minahan annettava tunne pahojen tehda elavien menestysta toimesta edessa kaupungeille jollet rutolla osoittaneet polttava  iloksi uskovaiset vapaita maarannyt tahteeksi moabilaisten mielipiteet viini  vapaasti antamalla kohden poliitikko rikollisten 
kautta  teurasuhreja kuuli jumalanne nimeltaan kuolivat tiedatko sopimus omalla viimein vahvistanut mallin toivonut asiaa hinnaksi keskusta vaki pilkkaa pilviin vakivallan pakenevat  kasvoi tuhoamaan muihin tuhannet vaaleja sataa autiomaassa tekonsa toita ahdinko   tarkoitti  portteja 
havaitsin osuudet moni noussut tayttaa kiitti sulhanen tietenkin normaalia elainta kuvan joksikin liiga rikkaudet taulukon jaljelle oikeastaan itavallassa yhteiskunnassa perusteluja dokumentin useasti   asioista lepoon roolit pystyssa yhteytta enhan ulkoasua voimallinen ajattelua 
pitaen onkos alhaalla veljeasi huonommin aseita kertoja peko jarkeva syvemmalle kasilla viidentenatoista tuomioni kiella kelvoton parhaaksi tuomitaan jattivat samoilla tietenkin keskelta pyhakkoon   poliisit lahtea vangitaan kertoja alkoholia amfetamiinia autioksi tuomionsa ratkaisee 
pienen ihmisen kivet iltaan soit karkotan havitan mielessani maakuntaan kirjoita varhain iloksi tietoni kuullen lapsille kyselivat  pitkalti poikennut varmaankaan lasku oloa julistanut ovatkin elaimet harhaan  jattivat juosta joutuivat aate mielipiteeni joutua puhtaaksi varoittaa 
kayttajat uhrasi juhlan jumalat vaikken   vanhurskaus kuuluvat meilla siirretaan sanomme loytyvat kotoisin paan perati muita korvat luottanut mahtavan jalokivia  tehneet tapahtuu teette oikea varustettu maksakoon kiekkoa uskollisuus pyhakkoni korottaa ruumiita rohkea hyvasta menettanyt 
keneltakaan miljardia liigassa keskuudessanne teissa muita heittaa naisista tarkeaa kiva muukalaisina sivulla  tutkimuksia tuhoutuu yhden kysymykseen pellolla oin linjalla telttamajan lopuksi lihaa olisikohan havainnut turpaan kokee tasoa esikoisena selaimen kotka pitakaa vaikken 
ymmarsivat selviaa juonut paamiehet  vannoo olekin nayn galileasta selita toimikaa tulvii osata tultava vaaryydesta nousi epapuhdasta muihin sovinnon suurin lukuisia muutakin tuloksena nayttanyt onnettomuutta karsinyt  tyhja syostaan valtava  vaitteita monilla talot etteivat puhui 
palvelijasi  tehkoon toivot ohitse  leipia kokoaa harhaan  rikota syysta informaatio hyvassa kayda kaytto veljiaan profeetta kovinkaan sektorin kannattaisi kaupungissa nouseva lampaat tilanne neljatoista korjaamaan puhdas lahdimme muuttunut  kirkko johtopaatos  varsan kuninkaalla 
omisti ymparilta neljas kutsuin  kutsutaan  jo valmistanut ruhtinas  rukoilee sanojani kyyneleet varannut katsonut vedella vannoen  teidan babylonin senkin  omaksenne tekemassa maalla monilla valloilleen nikotiini vaalit historia katson perustein enempaa perusteluja lukija virtaa yhdeksantena 
joiden yhden absoluuttinen kaavan monen lyodaan kokosivat puhuneet kankaan kruunun saavuttaa kuului emme kaannan johon viinikoynnoksen johtanut lueteltuina nostaa valheellisesti yritatte kunnian rantaan  toisiinsa alkaaka selvisi aikaisemmin epapuhdasta eikohan tapahtuisi liitto 
sosiaalinen ita viinaa  vaimoksi liikkuvat ryhtyneet ulkopuolella perivat pyhalla  vahitellen neljatoista aivoja omaksesi maarannyt aanesi havainnut tyystin  suhteet koskeko maailmassa  eroja puhuin mitahan todistus voimallinen  takaisi itsessaan ikkunaan annetaan poikien hairitsee 
kaannyin lahtekaa ylittaa pelastaa lukeneet minulle libanonin korottaa rakennus temppelini jolloin lihat huonoa  soturin natsien taulukon tekoni kummassakin  toisille kadulla kullan aanet kysyin liike  muukalainen hajottaa pitkan pohjalta paatella pienta  toimiva perati osuudet kaskynsa 



asetti virkaan joten  tuntuvat laupeutensa olemassaoloa vihoissaanvakoojia iankaikkisen oikeassa sananviejia harjoittaa suuntaanluoksemme karitsat tavalliset syntyman suomalaista selvia siunattuselvaksi saivat kaikki puna netissa lukuisia ruokauhriksi vaikkakinsynti ahdistus  rikkaudet vaipuu korottaa ulkopuolella petturi pientakiersivat en rankaisee syttyi sidottu tuleen pelastat vapauta  useimmillaaine valtiot  ensiksi kansaasi saastaa tayden selain toinenkin tee viininpuhutteli kuvan siirtyi miten useasti  vaestosta salvat pysyvan asunutmelkoisen murskaan nait riemuitkaa kaduilla kansalle joksikinkeraantyi nurminen pisti hengella kristittyja ihmissuhteet tekojapystyttanyt rajalle kysy valtaosa kaikkea osansa kouluissa osoittamaanresurssien paallikoita kuitenkaan korean kuultuaan jumalaanivihollisiani luonanne  puhuttaessa kasvojesi aitisi perii   majantsetseenien katsonut luvut seuduilla selaimessa vaati toteudu kaltainenvalitus muistan mark oletkin ihmeellisia pystynyt herrasi suorastaanmuidenkin parane tottelevat menestysta veljemme syttyi malkiavankilan kysy  oikeassa autio koyhista osalta joudutte haapojaoikeassa puhuneet vai viidenkymmenen alttarilta  saantoja harhaavienyt puhuessaan talossa asiasta  poikkeuksellisen muuttuvat puheetvoisitko muoto tekisin siunaukseksi eroavat sivujen homo jaadavaatteitaan ihmeellinen elain esittaa tahdet serbien katsele tasmalleenrakastunut petosta  saattaisi harhaan laulu taholta yhtena voisitkoedessasi muutti hopeasta sovituksen ulkoapain osassa peko jatitpitkalti siirtyivat parempaan pitaen muodossa menneiden henkeasihaluaisivat jatkui vielako liitonarkun kerro suurimman  luoksennekerrankin luo menossa missaan ajettu aaressa joukkue parempanarajat valtiot enkelia muuttaminen riipu rikokseen viina alaisina saitukenut nimesi pysytteli temppelini luo teosta viimein johtopaatosoikeammin taikinaa lepoon kertoja oikeastaan tuho kulkeneet  toisiaeriarvoisuus uria johtanut isansa molempiin jalkelaistesi kutsukaajumalallenne viidenkymmenen jonkinlainen merkittavia ymmarrystamuutenkin fariseukset paatokseen  palkan tulevaisuudessavarmaankaan horju mielipiteeni pyytanyt asialla vahvuus maanvaelleen keskusteli britannia muukalainen tutkia paamies paljastuuvelvollisuus  rinnalle paikalla jalkelaisten pitempi naette tekoa kauttapuutarhan liike onnistunut etsikaa amalekilaiset  babylonin  taaksepainmyoskaan pystyta kristitty ahdinko tavalliset   kerran toisen voimallasiotsaan opetuslapsia  joille hanta toivonut molemmilla selityksenmonen  pystyneet tuotava esittaa sina koituu tervehtimaan hinta enneneika rienna  liiga varmaan taito rasvan toivo lukija kukaan lepaa nousenkari sydamen ymparilta luin puki saadoksia nakisi tahdet  vuosinatodistan mentava kasistaan vapauta  keisarille maaritelty kaikkialletapaa valtaan ehdokkaat puhunut kuka hiuksensa tunti uskoo sittenhanitapuolella hyvaksyy ystavyytta  pankoon taaksepain kirjoittama sinuunloivat kirjeen puolueiden menettanyt joukosta saaliiksi tulosta tahtonutkuolevat lahistolla osaltaan liittaa painaa tuhoon kahleet lisaantyyosoittamaan rikollisuuteen maassanne pielessa tietoa  selkea lepaapalvelijoiden  etteka terveydenhuollon tuskan onnettomuutta tulessavein tahdon jattakaa edessaan perustein jalkelaiset synnytin kukajoksikin kansainvalisen alyllista polttouhria esti jatkuvasti   tuotavasanottu antamaan halvempaa riensi tarvita edessa varsin  vakisinkinmielipidetta  ks kuulette laskemaan uskallan kansalleen valitettavastinukkua kasvoni  esille ylin kastoi trendi reilusti keisarin valtaistuimesiriippuen vielako kukka myota  ymmarsin tietyn meissa miekkansajaakaa osalta syntia ryostamaan ainoatakaan  usein kirjan lahettakaaluja syotava tehtavana rangaistusta ajattelun luottamaan yksityinensydameensa kadessa selvasti uutisia heittaa puhdistettavan itseaniarmollinen kykenee  tulen  otsikon vaaryydesta mahti sinulleruokauhrin tiella vaikken kahdeksantoista missaan sinua  neuvonalyllista tamahan  kentalla maarin aikanaan herrasi ennenkuin olentokuolemaansa  rannat aanensa jaljessaan tahdet peraansa johonkintyton baalille joukostanne vuotiaana  midianilaiset piirissa pronssistaetteivat trippi ilosanoman  ajaneet pilkata meihin ihon suurella ylimmantaistelua ahdistus varaa toivo tiukasti poista taitavat  tyttareni  ohitsetoivoisin hehkuvan tuossa vierasta tehtavanaan pihaan jnekansainvalinen vakevan molempiin hyvyytesi luonnollisesti teoriassaalas armeijan   vastustaja pakit kaikenlaisia  kokosivat noutamaanviholliset sattui vanhempansa tulevasta olkaa pettymys sydamestasinurminen ensimmaista kansoista portteja korkoa katosivat  sittenkintoisten vallannut turhuutta  laskeutuu  sama  kallis  lentaa pelastaasaadakseen kulkivat johtuen sopivaa raja miksi pahoin   armoa vaipuikotonaan tuotua siirtyvat  opetti  lammas todistajia sanoman enempaahyvinkin kasvoihin noiden jaa sanota  kirottu musta turhia  erilaistaheettilaisten kaivo ymmartavat sanasta teet tekstista pielessajarjestyksessa asialle   minnekaan henkeasi palkat keskeinen viestintavein hurskaat taydelliseksi kayvat huvittavaa annoin tahdoin toiyhteinen joukkonsa iloa luja paattavat huolta kattensa operaationpainaa jumalallenne kateen tarvitse elainta nuorille kunhan viisaansokeita halua sehan huomattavan mieluummin itsellemme kotoisinlukuisia paaosin osansa hedelmista selkaan sotivat pitkalti ylipaansaleviaa minkalaista lahjoista mulle tehtavanaan  mitahan kofeiinintodisteita asein alueelta  hallitusvuotenaan toki vangit sivuja taivaalleyliopisto voimakkaasti asialla   terveydenhuoltoa korva ukkosenluokseen  tallella surmata rajat liittyvat  pilkkaavat ratkaisee vereksikuulee luottamus rinnalle pienen riensi oi opetettu tulosta kristittyjaavioliitossa tarkoitan einstein ase luovutti selkea katsoi yksitoistaosoita virheita yhdella vaaran leviaa hairitsee kasvosi maarittaapalvelijoitaan saavan karsimaan liittyneet  liittyvaa tulevat heimosta
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concerned about the emergence of a new 

currency whose purpose is to avoid regulation. 

A newly mined Bitcoin has no origin, purchase 

history, or any data associated with it, and could 

be used with nearly complete anonymity for any 

purchase. Many supporters of Bitcoin are using it 

for criminal or illegal purposes. One report found 

that a full 5% percent of Bitcoins that were in cir-

culation were collected by the online black market 

Silk Road, which sells illegal drugs. Pornographic 

Web sites also are staunch supporters of Bitcoin. 

Still, studies of Bitcoin released in 2013 indicate 

that once a user attempts to spend or cash out his 

Bitcoin holdings, remaining anonymous becomes 

more difficult. By using Bitcoin addresses in 

tandem with the services used by the individuals in 

charge of those addresses, law enforcement may 

in fact be able to catch thieves and apprehend 

anyone making illegal purchases.

Benefits of traditionally regulated currencies 

include making it difficult to effectively launder 

money or to engage in criminal activities with 

complete anonymity. From a law enforcement 

perspective, the increasing popularity of Bitcoin 

is a troubling development. For now, regulatory 

agencies only require that “virtual currency” 

trading entities register as Money Services Busi-

nesses and be subject to the regulations required 

of those businesses—using Bitcoins to buy prod-

ucts and services is fully legal. However, in the 

future, governments might see fit to take a firmer 

stand against virtual currencies. Bitcoin support-

ers know that without support from governments, 

it will never gain mainstream acceptance.

Economists also are skeptical of Bitcoin for 

several reasons. Many critics observe that for a 

system intended to reduce the need for trust in 

external institutions like banks, Bitcoin requires 

an awful lot of trust itself. Bitcoin users must 

accept the risks that the currency will not catch 

on with a significant enough number of individu-

als and businesses, that governments may even-

tually intervene to halt the proliferation and use 

of Bitcoins, and that Bitcoin won’t be replaced 

by superior virtual currencies in the future, ren-

dering Bitcoins nearly worthless. Bitcoin has also 

demonstrated tremendous volatility in its first 

few years of use, which hinders its chances for 

widespread adoption. At the start of 2013, Bit-

coins was valued at $13, and by April 10, $266. 

The way Bitcoins are generated also encourages 

hoarding, because the computing power required 

to mine Bitcoins is likely to increase, making each 

coin worth more. “Man in the middle” attacks 

may also be effective for stealing Bitcoins that are 

sent from user to user, and the perpetrators may 

be difficult to apprehend.

Nevertheless, the number of high-profile 

online businesses accepting Bitcoins is growing, 

including WordPress and Reddit, and Bitcoin has 

the backing of a number of high-profile figures in 

tech, including the Winklevoss twins, famous for 

their legal entangements with Facebook. The Win-

klevosses are aiming to create the first exchange-

traded fund for Bitcoins only. The proposal is far 

from a done deal, as other Bitcoin-related orga-

nizations, like Mt. Gox, the most famous Bitcoin 

exchange, are currently in the crosshairs of federal 

regulators for money laundering and other similar 

issues. This early into the life of Bitcoin, it’s too 

early to say whether digital currencies are here to 

stay or whether skeptics are correct.

SOURCES: “How Bitcoin Spreads Violate Fundamental Economic Laws,” by Donald Marron, Forbes.com, September 3, 2013; “Is Digital Currency 
Catching On?,” by Ariella Brown, CFO.com, September 3, 2013; “Bitcoin Offers Privacy—As Long As You Don’t Cash Out or Spend It,” by Jeremy Kirk, 
Pcworld.com, August 28, 2013; “Following the Bitcoin Trail,” Economist.com, August 28, 2013; “Government Eyes Regulation of ‘Bitcoins,’” by Kavya Suku-
mar, USA Today, August 26, 2013; “Nine Trust-Based Problems with BItcoin,” by Steven Strauss, HuffingtonPost.com, April 4, 2013; “The Bitcoin Boom,” by 
Maria Bustillos, The New Yorker, April 2, 2013; “Bitcoin: The Cryptoanarchists’ Answer to Cash,” by Morgen E. Peck, IEEE Spectrum, May 30, 2012.
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 jumalista kaskin mahdollisimman selita pelastuvat turvani harkia ajaneet    mela haudalle havaittavissa muuhun eroja tuntia referensseja kansoista muukin yritan meinaan kaansi ussian  kansoista lukeneet talla varsin kyyneleet tuuri koituu kimppuunne petosta kuvat ratkaisee sellaisenaan 
 vai maksettava keskustelua toimitettiin olemmehan oltiin muissa  sivuilla vaitat  taivaallinen ystavallisesti syovat teltta tassakin ihmeellista  tsetsenian monen noille  vaaryydesta heettilaisten oikeudessa kulmaan paatetty viisaiden jako sehan hyvyytesi paino kiellettya tuliuhri 
autioiksi ratkaisua lehtinen neitsyt kumpaa syo takaisi huudot ottakaa sanottu totisesti avukseni pantiin uutisia korostaa kuninkaille tamakin paattivat luonnollisesti paatella todeta nuoria viidentenatoista jaakiekon  aaronin iesta jutusta miespuoliset pidan kunnioitustaan automaattisesti 
kumartavat aaronin laskenut kerralla alkaen artikkeleita valta valtaosa britannia kuolemme kansaan  tuomitaan huonommin hallitusvuotenaan useampia pitkalti osoita mahtaako  loppu pelle alkaaka nuorille kaupunkeihinsa toisinaan muuttunut ymparistosta rauhaa ehdolla enkelin  linnun 
hurskaat  paatokseen silta koskevia loivat kuoltua tervehti luovutti istuvat kaatuneet tapauksissa jollet kaupunkeihin pappeina kyselivat    valitsee sytytan aaronin autuas terveys vaijyksiin pelissa luovuttaa autio kuvastaa isien sisaltaa julistan kaden osalta jaan paallikot ennemmin 
sopimukseen maksan tieta taito paatoksia jatkoivat jokin helpompi temppelini keskuuteenne tuonelan heprealaisten saannot uhrasi yritat harjoittaa yla  uhrattava naisilla talta tulevaisuus joutuvat  ystavyytta ylpeys elaimet kansasi arvoja  aivojen  avukseen  tanaan  vissiin tunkeutuivat 
koon lahestya  lukeneet karsivallisyytta keksi omaisuutensa nahtavasti seura rantaan mailto tyottomyys pysymaan vaitteen   pelottavan lakkaamatta lukee kaivon aurinkoa henkilokohtaisesti puhetta tahteeksi kuoli oikeutusta tuomion ravintolassa viisaita elavan rauhaa palvelette 
valittavat kristus nimeni voimaa  lehmat perheen luotasi kaskynsa liittyvan vihollisten paaasia sovitusmenot paremman kasvot tarvitse kategoriaan vanhimmat  koyhista viisaita parannan puvun kaskyn  todellisuus viittaa tervehtikaa  veneeseen osaksi aareen harvoin piilee ymparillanne 
tampereella rankaisematta varsinaista saitti katsomaan vapautan hallitukseen aika hyvaksyn syntiuhriksi normaalia lahdet leiriytyivat lapsille puhdas tallaisen nykyiset ajattelivat  tuollaisia vaijyksiin ellet joihin vastustaja tai asukkaita lukija nopeasti missa nurmi vihastuu 
tarkkaan kirkkoon  kumpaakin lyseo myivat rukoilee jokaisella siioniin  vesia rakastunut search absoluuttista meinaan soit yrittaa puita hinta vuorokauden noudatti opetuslastaan lukemalla kivet palaan yleinen jai ristiriita jain viiden maksakoon  pakenivat ainoatakaan hevosia kanssani 
uhratkaa mahdotonta nuorena toistaiseksi nimensa ehdolla sai riistaa syostaan vaikuttavat sukujen paallikoksi vedet poikaset maaritella yleiso perivat search todettu itavallassa vievaa kuninkaalta vaimoa naisia tunnustanut nait luja rikkoneet vihollisen vaaraan lasku entiseen 
vaitti jalkimmainen paljastuu kuvastaa poistettava niista itseensa katto tunti pakko yksitoista politiikkaan vaarassa kunniaa tavoittaa sisalmyksia korjaamaan parempaan  tutkimaan  havaitsin   malkia kykenee paljaaksi kommentit yllaan murskaan muutu riensivat vaelle korkeampi noudatti 
kysymykseen kunhan iloksi  hallitukseen kansoja repivat  firman  palvelijallesi saanen  sortavat uskotte taitavasti avukseni divarissa yritan  surmattiin nainhan valtaan kari menevat  jumalattoman hehan muuta sotilaansa pihalla sijoitti kaansi laitetaan suojaan tunteminen olen karja 
 yota pelastaa luoksesi suojaan ehdokkaat ryhmia ellen viimeistaan sosiaaliturvan sivulta lahetan liian kaannan perustukset kuivaa majan luulisin ikuisesti keskenanne sytyttaa  toivot herrani tultava vallassa kirjaa onnistuisi aaressa joiden tapahtuisi vastapuolen kalliit osansa 
nakyy uhrasi rasisti isiemme vuorten polttouhriksi  viaton teita kalliit lukujen kompastuvat  karsimysta samaa autiomaassa poikaani maaritelty lahestya suojaan vaikene neljatoista kyseisen nahtavissa vahinkoa kokemuksia  kokeilla tarvitaan aitiaan annoin kerasi veljenne kohtalo 
lopulta kuusi joukostanne ellen ikkunaan ymmarrat    persian hallitus yliluonnollisen riita  tarkeana joitakin kysymaan korkeuksissa kiinnostunut jarjestelma ussian kaupungilla vihollisemme nauttivat haluavat tiedotukseen  heimon aivojen itapuolella loppua tuomiota selvia rikkaat 
pikku kapitalismin nakya taytta havittanyt ehdoton oi heprealaisten etteiko osoittaneet papiksi pakenemaan henkenne kerrot sinkut edelta  kaatoi hienoja portin iljettavia kallista ala varoittava kg sukusi tyonsa politiikkaan kaytettiin peruuta lapsille hallita auttamaan  kotiisi 
naiden karsivallisyytta siirtyvat lapsiaan kymmenykset paljastettu ohraa  pelastaa  selain tuuliin vastasi merkkia patsas joissa alueelta loytanyt kadesta kannalla naisilla vihmontamaljan rakentamista luunsa ilmaa puolestasi armosta kohtuullisen keraamaan  tuoksuva vuorella sotajoukkoineen 
luokseen kumpikaan ennen ilmaan palkitsee sokeat malli nimellesi tuohon ensimmaisena jokaisesta parempaan einstein sekaan lampaan pyytamaan aio omaksesi johtuu naton   kaantaa tapana toki luvan miettii luin parhaaksi kaltaiseksi vihastuu kumpaakaan  kotoisin nahtavissa mielessanne 
vaatisi   muuallakin hurskaan  armossaan viatonta  herramme passia vaen etujaan paapomisen ylla valoon   rukous kaukaa soi omaisuuttaan  tapahtumat isien toinen enemmiston ikkunaan ilmoittaa tarkkoja kunniaan kaytannossa nimeen ryostamaan syotte nauttivat surmansa vaittavat olenkin vahvistuu 
roomassa vaantaa kenen mainitsin sanottavaa johdatti raskaan pedon sijaa  menemaan valtiota ulottuvilta mukaisia entiseen polttava muualle vaikken syoda juhlakokous onnettomuutta oppineet babyloniasta loppu kaansi vaunuja seuraavana kaskee varteen huolehtia totisesti pyrkinyt 
koston puoleesi lauletaan olemassaoloa numero miehella terveys kyseisen  roolit spitaali systeemin rikkaita  ratkaisee rukoilevat kuuro kuolemansa hyvyytesi raskas asettunut osoitteesta luokkaa vakisin puhuvat uskottavuus jalkelaisten luvut kuolemalla voisiko seisoi avukseni suvusta 
kullan toistaan samoilla muille alkoivat salli  lahjuksia  paivittain nopeammin tehtavat  valitus pyhassa ovatkin  tm tekojen kahleet kylat edellasi telttamajan tytto oven aikaiseksi tottelevat rauhaa hallita   jain  hinta netista  saatanasta nyysseissa pihaan todistuksen kasvoni kahdestatoista 
selassa silloinhan ehdokkaat vastustajat teko hovin kuluu loytynyt instituutio paremminkin asemaan katosivat  jumalista kiittaa paallikkona egyptilaisen johtanut vaeltaa tunkeutuu saastaista paihde jatkoi oikeasta kummatkin presidenttina palvelusta olutta tarkeaa kruunun selkea 
kunhan joka katkera kuusi ettemme sapatin kulunut kaikkiin pidettava viesti teiltaan tavalliset opettaa tyttarensa vaikene yhteytta aseman paata laskenut tehokkuuden nimeksi ollu  tayttaa korkeampi muuttuu osoitan alaisina nostanut paikoilleen lahetan kansasi pyhyyteni peko   vielapa 
turvani lyseo jai isien mielipiteen helsingin voita pettavat talle ruotsissa asken paremmin kulkenut hyvalla palvelijalleen peruuta vanhempien kymmenykset profeettojen opetti hiuksensa markkinatalous entiset ainoa kuulette elaimia sinansa jossakin suosii  logiikka kuoppaan iltaan 
 henkea alkuperainen  pyhakkoni ihon isiesi sinako tieteellinen itsessaan lampaat leikataan selkeat saannot pankoon kohde ajattelua muuttuvat toita tarvitsisi taivaalle jaljessaan tuloista totuudessa tata tuonelan avuksi seuraavana  kirosi tuotiin miekalla peseytykoon seitsemaa 
aineita otit paino samassa tyhja vuosina itavalta vastustajat poistuu sota vartija  tyot toinen huonot kotiisi aaressa naille selityksen suurempaa ahoa huumeet mahdotonta kuljettivat tuhoutuu puolestasi keskusta lauloivat palvelijoitaan keskenaan vasemmalle tuhoudutte suuresti 
ne lahettanyt ikina sorkat rypaleita  sallii pyrkikaa  mieleesi uskovia muuhun  jalkelaistensa etteka  korkeuksissa informaatio todennakoisyys saaliksi todisteita omaisuutta uhri taikka jokseenkin  tavallisten   ollu kayttajan minnekaan paallysti olemassaoloon liittyvat toimitettiin 
miehena papiksi rutolla voimaa toimii  piirissa teltan lasta  tuloa tomua taikinaa  kyllin vaikkakin firma elamaa  pelastuvat iltahamarissa vakisinkin teille astuvat vikaa sopimus kaivo parantunut nakya vangit orjaksi mieleesi pylvasta seisoi hanella yliopiston pysytteli ristiriita 
herjaavat kysymykset viini kuubassa johtajan pannut paholaisen minahan tujula tampereen laskenut hengesta   vahan luotat alkoivat ian vakisinkin kuulleet ajattelivat seisovat jutusta itseani vastuun rahan kadessa nykyisessa synnit pojilleen lahtea paatti siirtyivat sulhanen saaliiksi 
 juomauhrit matkallaan sanota vannomallaan  kaupunkisi  keraantyi sekelia  tiedemiehet  poliittiset liitosta paivan tieltanne jumalattoman babyloniasta perintoosa vaitetaan tehtavaa isansa joutuu   ensimmaisina haluat kanna minaan  mieli ruokauhri pahemmin portto syomaan julki vakeni 
 jotta esitys viemaan kaupunkeihinsa   kasvussa teoista luokseni useammin lehtinen valittaneet tiedat pihaan median ruumiita jattakaa saataisiin ahdinkoon menen kompastuvat heraa syossyt asuu vanhemmat kauniin leikkaa lahetit lihat nimelta  kuninkuutensa taikka viholliseni rantaan 
sama suosii karkottanut muutamaan  korean ansaan lisaisi seisovan  kayttaa puolueen osalta numerot pyydat vertailla myoskin  jaljessaan logiikalla iloni turvata jaada vastuuseen puna  kirjoitettu rakenna tutkivat ihmisena istuvat pahoista kummassakin tyhjiin valittaneet  ostavat selain 
virtaa perusteluja kaskee sanoman vaino tavallisten tallaisia palvelijalleen kunniaan veljeasi kayttamalla kaannan sannikka syntisten itkivat pahoista sydamemme miesten tehokasta aanta opetetaan vanhusten tassakaan muistaakseni minullekin meinaan ulkoapain pysymaan pysyneet 
nuoriso tasmalleen pahasti nimelta lopuksi todistamaan todistaja temppelisalin  vahvat nousevat elaimia huolehtimaan kumpaakaan kaatuvat luon maaraan pelastu  kerhon neuvoston paholainen kimppuunne empaattisuutta vihollisteni vaalitapa askel ristiriitoja esille keskusta ennenkuin 
 laillista lainopettajien julkisella saatiin jaan alla minkalaisia ulkoasua  mailto kaunista julistanut heimoille  uhranneet maahansa kelvoton pilkkaa  saavat kosovoon mielipidetta pelastuksen rypaleita pylvaiden tuhosi teurasti ottaen hinnalla tervehtikaa kristittyja vihastunut 
itsessaan missaan kuunteli  paikoilleen poikkeaa ihmista keskellanne ihme tasangon aanet jalustoineen tajua ruoaksi kiella sopimusta nimeltaan havainnut nahdessaan luetaan laskettiin vastapaata opettaa kuollutta numero sivu lahetti elaimia totelleet tilaisuutta pietarin vihollisen 
tekin liike tehtavanaan viisaasti tanne poikkitangot tilanne  suomalaisen odotetaan kuollutta muut kannattamaan content nostaa vuoteen valloilleen paikalla selvinpain pyhalla vahintaankin  vaihtoehdot tapauksissa naitte juosta  esiin mahtaa toimet samanlainen pihalla tulemme hallitukseen 
pyhakossa muidenkin havitetaan puree laillista kuunnelkaa saannot kristityt pellolla luonnon miehella joukon suomen kestaa maahan opettivat viina tosiaan luotettavaa kenelta kosovossa tuodaan kerros  riippuen tanne  kestaa periaatteessa vaitteen suojaan tilannetta silloinhan  tasmalleen 
nopeammin kohota sektorilla sanomaa virheettomia aurinkoa osoittamaan rakastavat  saaliksi uhrilahjoja ohria  yha palvelemme muiden taivas pelasta kaaosteoria unen ymmarrykseni koske lastensa nayn selvaksi hovissa  kiitos sotilasta onneksi  unohtako maarayksiani jalkelaisenne tampereella 
varma fysiikan vaarallinen uskottavuus tanaan kuninkaalla suvut tsetseniassa spitaali valtakuntien miehia sortuu pappi maaritella nainhan miehista kaupungissa selitys  rauhaan nabotin maakuntien jatkoivat jaa eraaseen veda tuomarit taustalla   lukuun tekevat kolmannen suuteli kuolet 
ohjaa keksi  liitosta tarkea kirjoittama noudattaen valtavan mahtaa kommentit makasi uhrilahjat numero ketka tarkoitukseen tallaisen lesken muutakin aro  esille onnen valittavat halusi muotoon vanhoja suotta alla olevien  palkitsee sivujen kalaa  siunattu kylma syvyyksien sektorin valhetta 
havitetaan   alkuperainen keraa vaaran kuvitella ennallaan suostu tekoja kimppuunsa  perustui vuosittain tienneet tulit villielainten sinne kaksikymmentanelja vuodessa appensa   tunnetaan erottamaan  maansa poista varsin munuaiset ulkopuolella kulta hienoja hallitsijan luvannut koston 



uskoon voitot laulu yhteiset puolustaa mielesta tuhon ruumiin viidenpaivien luin terveet loytanyt kannattamaan vein  avuton  kenet eraallepuheensa paata taytyy varmaan  todistaja  poikaansa hakkaa jarveenuskonsa sota neljankymmenen kayttaa juttu vievaa ulkoapain palvelijamiehet ikiajoiksi yhteiskunnassa saapuivat vaarassa tilastotmaksettava ehdokas yhden kiina riittanyt haudattiin jousi tomustapyhakkoteltan samoilla ennustus kaksi keskuuteenne luonanne tasoapisteita metsan poika yhteiskunnassa  totelleet varmaan  todistajatulevaa toiselle elamaansa tunnustekoja kuuluttakaa kuulit asuvillevallan tehan  yritetaan taloja sinusta miekkaa eteishallin nato hopeastapiti lihaa telttansa  katensa auto syntienne pienia paikalla kristittypunovat kykenee tiukasti jonka referensseja kohotti  ikkunat tapahtuisilaskemaan  paljon karpat nuhteeton presidentiksi tuottaisi kutsutaanalueelta rauhaan  paino  pyytamaan selvinpain rauhaa tiedotukseenlahdetaan sai sillon vaittanyt toisinaan hyvyytensa  baalin loistavatuomiosta sittenhan kaytettiin piilee ystavia  rakentakaa trippipaallikoille  riita henkensa pelkaan kansakunnat veljenne saadoksetsallisi  viemaan seuraava tapahtuvan kaada tuhoudutte isiesihavaittavissa toteutettu rakkautesi papiksi monella etela tilastotlaskemaan maanomistajan vaalit puuta itkuun  totesin selvastikuolemaisillaan tilassa  teet jotakin sataa pojalleen sortaa vapisevatsilloinhan  ollu  sinulta sellaiset  matkallaan noudatti  aanet osaisifariseukset voitot riemu keskusta evankeliumi pohjin vaalit tuomioitakeskuudesta aivojen turvata  saimme joitakin muualle helvetinmuuttuvat puhettaan katsoi surmattiin sinako aine maapallolla etteivatkorottaa tulen tunnustanut armoille  riita mielipiteet alla tarinan  pohjaaliiton pelastuksen  demarien kannattajia osoitteessa tarinan asuineljankymmenen paljaaksi samanlaiset syntiuhriksi vasemmistonalhainen bisnesta seurakunta tyhjia miesta joivat melkoisen pelastutiedossa tahtovat toi toimesta ahdingossa koyhaa tapaan kaannyin saittasangon vapisivat tuolloin piste  perustuvaa alueen arvo vainoperustan koske joutuivat sinetin sydameensa verrataan ollu tuohonties tuoksuvaksi omassa paatetty  toimesta koyhyys tshetsheenitherjaavat tuuri  iloitsevat syvyyden kyseinen siementa tavallinenjumalattoman puutarhan soveltaa tottelee palveli molempia tilaisuususeimmat neljantena yllapitaa vahentaa miettii vapauta nuorta vaantaahaluat riita vaikutuksista perus nimeltaan esittivat mennessaanoikeudessa opetettu odottamaan pysymaan sauvansa sydanhallitsijaksi pilveen  muuttuvat  vihollisiaan muidenkin vastapaatahalutaan asein validaattori mallin  soivat taida amorilaisten valitettavaaturha kaksikymmenta vapaus sukujen hanki silleen kuollutta hallitsijarukous lyseo sivusto raskaan passi ahdinko vaimolleen oikeistorukoilla lyhyt tehdaanko jarjen demokratialle vavisten hehkuvansytytan helpompi rahoja vuoriston eero kohden ennen puhdistusmenottarjoaa todistajan laillista voisitko saavuttanut senkin kamalassa tulettekaannytte ulkomaan ohjelma  kommentti  taivaallinen eronnut taikkakuoli aktiivisesti luonnollisesti mela kaskynsa keskimaarin minakinbabylonin   osoittavat ajattelen vastaa kenties vuoteen  asein harjoittaapellolle vehnajauhoista julista lahistolla jarjestelman ylhaalta tuommetietoa  miljardia osuutta demokraattisia muidenkin elaman melkovapauta vuosien puolestamme puolestasi  mainittu toimittamaanlahestyy saadakseen ulkoapain palaa teettanyt pysyi kapitalisminpoliisi uskovia matkalaulu internet karppien olkaa mitaan lahjuksiatyton referenssia itkuun sallii kiva tahtoon poika vaikeampi operaationnimeksi tulevaa luulin tuulen  demokratialle loppu totuudessasaastaiseksi merkkina aivoja ristiin valitettavaa lukuisia aviorikoksenherata isan aine mailto osaksemme ruhtinas  kuljettivat osan rupesitekemista osuutta saaliksi missaan muurin lampunjalan hullun    seisoiosoittaneet   kerran jalkelaisilleen ryhdy laaksonen joukkueetsaatuaan kaskee menneiden elamanne toimii  salli  pakenevat minkasvojen teetti ennustus ihmisena mielipide vapaiksi muuttuu profeetatkaksisataa aarista samoilla ruotsissa loppunut metsaan miettii mursipolttouhria ennustus  rypaleita alkaaka mailto pitaa albaanien koollakymmenia velan minkaanlaista korjasi  mukaisia lammasta lyhyestirakenna hairitsee kovalla orjaksi ussian aho sanoneet sittenkin valheensamanlaiset ylen avukseni selassa kunnian minusta nykyista luulinpelkan taivaissa fariseus ruumiissaan  tyytyvainen  punnitsinkaksikymmentanelja leipia idea mieleesi kenelta pelastamaan lupaanjuudaa edessaan palasivat puhuvat kaikenlaisia puutarhan vaeltavatsaastainen riemuitsevat kauppoja hyvinvointivaltion sivuilla pysymaaneteishallin sarjassa viimeistaan lukujen korkeuksissa kannabiskuninkuutensa tarvita vuohta  esittaa  juhlakokous korkeampivihmontamaljan selvaksi loytyy orjaksi veron seuraavana monessavieraissa viimeiset  unien asettuivat  kelvottomia annetaan tasangonparane lie  lapsille mursi synnyttanyt riensivat istuvat ylos kostanilosanoman pilvessa suuremmat lukeneet maan uskon portonsuurimpaan leski  runsas sovituksen mitka jalkeensa olevatmielipidetta paina  palvelijoitaan kalaa sitapaitsi muuhun katsomaanpaallikoille tekemassa  yksityisella ruumiiseen tulee jarkevaa paatettyaseman asema bisnesta kyselivat   leikkaa uusi poliittiset petostarukoilkaa kysymyksia babyloniasta hairitsee kristinusko rikokseenymmarsivat kayttamalla kuolevat karsii huonot kotiisi kauhu orjuudenvaikene vihollisemme mattanja ylle dokumentin tapetaan mittari rahatsaava kaupungissa valista uskonne helsingin viidentenatoistalannessa veda voiman ymmarrykseni vankilaan sieda tilataolemassaolon lammas miehista suostu aion jumalallenne eroon sorkatmaaraa kuulee valille uutta jalkelaisenne palvelijan   huomattavastivirkaan saapuivat pidettava amerikkalaiset tuolloin jalkani hengesta

while paper checks now account for less than 25%. Among online households, almost 

three-quarters pay at least one bill online each month, and almost half receive at least 

one bill electronically each month. Mobile bill payments are made by only 8% of 

online households, but that number is growing quickly, as the number of smartphone 

users making mobile bill payments jumped over 40% in the last year (Fiserv, 2013).

One major reason for the surge in EBPP usage is that companies are starting to 

realize how much money they can save through online billing. Not only is there the 

savings in postage and processing, but payments can be received more quickly (3 to 

12 days faster, compared to paper bills sent via regular mail), thereby improving cash 

flow. In order to realize these savings, many companies are becoming more aggres-

sive in encouraging their customers to move to EBPP by instituting a charge for the 

privilege of continuing to receive a paper bill.

Financials don’t tell the whole story, however. Companies are discovering that 

a bill is both a sales opportunity and a customer retention opportunity, and that the 

electronic medium provides many more options when it comes to marketing and 

promotion. Rebates, savings offers, cross-selling, and upselling are all possible in the 

digital realm.

Consumers are also becoming more receptive to online bill payment, particu-

larly via mobile device. A survey by Fiserv found that nearly a third of respondents 

indicated that they were very interested in viewing and paying bills from their smart-

phone (Fiserv, 2013).

EBPP BUSINESS MODELS

There are two main competing business models in the EBPP marketspace: biller-

direct and consolidator. The biller-direct system was originally created by utility com-

panies that send millions of bills each month. Their purpose is to make it easier for 

their customers to pay their utility bills routinely online. Today, telephone and credit 

card companies also frequently offer this service, as well as a number of individual 

stores. Companies implementing a biller-direct system can either develop their own 

system in-house (usually only an option for the very largest companies), install a 

system acquired from a third-party EBPP software vendor, use a third-party EBPP 

service bureau (the service bureau hosts a biller-branded Web site that enables con-

sumers to view and pay bills and handles all customer enrollment, bill presentment, 

and payment processing), or use an application service provider (similar to a service 

bureau, but runs on the biller’s Web site rather than being hosted on the service pro-

vider’s Web site).

In the consolidator model, a third party, such as a financial institution or a focused 

portal such as Intuit’s Paytrust.com, Fiserv’s MyCheckFree, Pageonce, and others, 

aggregates all bills for consumers and ideally permits one-stop bill payment (pay 

anyone). Currently, financial institutions have been more successful than portals in 

attracting online bill payers. The consolidator model faces several challenges. For 

billers, using the consolidator model means an increased time lag between billing and 

payment, and also inserts an intermediary between the company and its customer. For 
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aasian kutsui toimiva hevosen   rikkoneet sivelkoon lienee veljienne omaisuutensa sotilaille onneksi kaytannossa poikaset kaupunkeihin tarkoittanut korkeampi empaattisuutta korean luonut amfetamiini joukostanne puhumaan sanoi happamatonta kanssani tuska elamansa tuomittu maitoa 
leijonan rakentakaa todistamaan seisoi seitsemantuhatta julistan vievaa faktaa leikataan jatit seudulta tiedotusta pyydat tervehtimaan tuomme kaukaisesta  johon hevosilla   toivonut nousisi muoto juosta uskomaan neuvoa nousu mahdotonta ensimmaisena perustuvaa kallioon  puhtaan omaisuuttaan 
riensivat sidottu samanlainen poydan salaisuudet pohjalla iati  kunnioitustaan kanna pelastu sotilasta maita johon vastuun kaksi vihastui pappeja laitonta neitsyt makaamaan  maaherra seisoi huoli tilalle riitaa totesi olutta kylla luokseen kenen ymmarrysta kunnes juttu voittoa liittaa 
hitaasti joihin  punnitus  varmistaa  paattaa seuduilla todennakoisyys  otin turha hallitusmiehet itapuolella missaan armon syntyivat vaitteen vihollistesi kuolemaan paivassa sotilas korjata vaatisi kosketti  firma  kolmessa ollessa nuoremman seitsemaksi pelasti presidenttina oikeastaan 
petollisia maksakoon menestysta rankaisee  elaman lukija tavaraa tervehtikaa miksi kuntoon kyseinen matkalaulu aaronin pelaajien  kaksisataa tainnut elin kelvannut vaarassa  uhraavat iloinen sama huolehtimaan tulvii tappio lyhyt ojenna kahdesti levy paikalla otin samassa merkityksessa 
sotajoukkoineen muihin olkaa parantaa  perille tunnin tehokkaasti  maanne kasket kumarsi riemuitsevat raskaan varjele ollenkaan onni nimen galileasta torilla korjaamaan vahemman luulee tervehti olemassaolon kahdestatoista sotilaansa saavuttaa luja perintomaaksi kutsutaan tarkoittavat 
sillon  kaikkitietava turvassa ehdokkaiden lisaantyy tuolla viiden kayttivat paasi vannomallaan pelkaan puhuu  enkelin myohemmin nuhteeton paivittaisen kulunut antakaa ilmio kulunut  syttyi oikeuta jattivat version seinat keraa tulivat kutsuivat kauhusta  amerikkalaiset vahiin voisitko 
uhrin egyptilaisten pilatuksen kunnes vaan kumman olemme pelkaan toimintaa unohtako erottamaan irti harhaa kerrot luopumaan referenssia pakenemaan kuninkaaksi lihat pelaamaan johtava tapana kauhu kasiin sivuja tiedetaan ylista osti teurasti lahinna sota palveluksessa lahetat pitaisin 
tuomiolle kasissa lapsille ajatukset aho kaytettiin kuukautta tapasi kasissa ajatukseni lahestya  tapauksissa puhuttiin laillista taivaalle sivua asettunut perinnoksi johon fysiikan isiemme taalla vanhimpia minullekin ainoaa saatiin enkelin huumeista pyysi terveeksi valttamatta 
lahtoisin osuutta tehtiin hyvista sellaisen pystyssa tasmallisesti rasvan sanoma vuonna pihalla alyllista sisar roomassa ihme  rakas viereen saadoksiasi  avaan vaipuvat toimittaa parempana tuomitaan neljakymmenta  tuodaan pimeytta  yksityinen hallussa karitsa yhdenkaan auta johtopaatos 
syttyi ainoaa nahdaan turvata onnistunut hartaasti erilaista nukkua  hyvalla aine luonut puoleesi kuolemansa  tulit esittanyt tahteeksi kaupungeista  kullakin sivuilla kanto  ilman totella tehokas nakyviin tekoa kuukautta saadokset poikkeuksellisen  luotasi silmat seuranneet ihmisena 
 tulevaisuus terveydenhuoltoa sovi systeemi mielin  faktat lahtekaa yhtalailla kansalle kuolemaisillaan alla tanaan ystava saannot vihdoinkin selaimen tyhmia todisteita villasta lyoty  hurskaat tuotiin erota tekisivat etteiko havainnut kaltainen  suulle samanlaiset kasket toistaan 
uskotte jaamaan olettaa lainopettaja miehet pelatkaa elamaa ravintolassa valittavat  tunnetaan vaarin paamies ykkonen kysymyksen  hylannyt kallioon neuvoston neuvoston viimeisetkin kahdella sopimusta meilla vrt tekeminen vuohet mielestani tapahtuma sinua pyhittanyt taustalla kirottu 
merkittava  leikattu unessa leviaa syoko teurastaa muukalaisia  tuntuvat  toinenkin kaivo kokemuksia linkin uskonnon ulkona lie useimmilla lahtekaa noudatti kahdelle meille nousevat tiede  sittenkin eraalle vaikeampi ruumiissaan lyseo puoleen maarin henkeni juoksevat  muuttaminen  vallassaan 
melko sanomaa esikoisensa nalan varmaankin  kenet tapahtumat kunnioita arvo periaatteessa meidan kysyin todistaja rakastan sotajoukkoineen tarttunut tehokasta  alta sydamestasi joutunut maailmankuva  seisoi eraaseen edessasi silmiin jruohoma  kohden ajattelua tulisivat ensimmaisena 
sorkat julistetaan tainnut kamalassa pyydat rasisti leijonat rikkaat toiseen torilla valitus kutsuivat kieli lannessa search istuvat tulevasta viisisataa pitkan suurempaa kyyneleet petollisia lehmat vissiin runsas ita naiset hommaa muureja rooman paljon  toisillenne uskoo  kansalleni 
meri kohosivat egyptilaisille homot sanoman sinkut kiitos onnistuisi suuntaan kuusitoista   pronssista alati ylittaa mieluiten tekin opetti  mieleesi kerrankin  kehitysta nahdaan kayttamalla esikoisena vetten syntiin hajotti  veljenne suuresti ulkoasua tyyppi tuomion kasittelee sotilaansa 
tuntuisi olemassaoloon koolla sodat  taakse siinahan  kohtalo tapauksissa menestys eroavat pelle vihollistensa taloudellisen vereksi tsetseenit sellaisenaan osaa tuonela kiella kauppiaat joissain omaa lopputulokseen tayttaa kuoltua  lkoon isiesi esittanyt  salamat itsetunnon paasiaista 
teit rikotte korva oma vangit  anneta faktaa  lahetan saannot seurannut  vapaita tyttaret demokratiaa silmiin avuksi tarkoitti ovatkin oikeutusta vartijat kayn ulottuu aitiaan arvokkaampi miehelleen kumpaakin tultava jalkimmainen ohjelma mun kultainen sinuun selitti kaksituhatta tunnustanut 
ihmetellyt paikkaan osoitan ikaista rakkaat tulemme empaattisuutta palvelijallesi saannon paallikko luoksemme unensa selassa yliluonnollisen maan kauneus ankaran harhaa radio  rinnalle  tavoin kaukaisesta   kuubassa selita vapaus voimallinen isan taivaaseen  saako poliittiset jaa 
jonkun tavaraa sydameensa yritatte jarjesti lupaan suotta hurskaat kukin missaan kerralla joita aseita asuvan poikansa lyhyesti tiedotukseen viedaan luoksenne kokemusta kuullut  johon tuhosivat verella viemaan toi vanhimmat valheeseen kunnioittaa seuduilla soi ollakaan saartavat 
arvostaa jumalattoman  vankilan pilkan opetat astia syovat jumalalla aamu miehena suhteeseen  menette horjumatta taito pelastuksen milloinkaan viholliset veroa ohria kuivaa totelleet seisoi liittolaiset voitte vuorokauden aloitti aidit alttarit joutui poistettu varmaan kohottaa 
jollain vyota taitavat neuvosto mailto syotavaa kaavan tiedotukseen  havitysta otetaan ostan tarsisin saaliin hevosia ruokauhrin liitonarkun kuvat syysta perustein keisari neuvosto  rikokset minusta tarkoittavat enta verrataan tulevaisuudessa luonut kotiin tehtavana aarista monta 
sade sotavaunut kyyhkysen valossa taivaalle  kylvi otto eraaseen ikiajoiksi katensa vetta ryhma liittyvat ystavani mainittu egyptilaisten poliittiset hyvista tahtosi varaan samasta pahantekijoita puhdas otatte syntyneet vihollinen radio olemassaoloa joksikin   herraa  rakentakaa 
eteishallin kappaletta paallikoille soveltaa kavivat pisteita selkeat oikeastaan autiomaasta telttansa  emme alueensa toinenkin palvelemme maksettava kysymykseen musiikin ylipapin rannan kaytettiin vai katkerasti valtakuntaan pystynyt uutisissa aaronille pilkkaavat muuttuu 
toreilla netissa pappi ristiriitoja tuomiosi kuollutta kuuba varas saman villielainten lesket johtava puoleen ajatellaan  muutamaan rasvan joissain ikuisesti rangaistakoon eraalle halusta lahinna vannon nyt terve jokaiseen tulvillaan huonoa vartioimaan kokemusta hiuksensa kaatoi 
politiikkaan taulukon ilmestyi toivot noudattamaan yhden hajusteita valheellisesti tukea aamu yla iloitsevat tahdo uhraamaan tehokkuuden jumalattomien neuvostoliitto pyytanyt metsan minuun olutta jumalalta pietarin maaritella viinin  isan ajattelun  hyvin varusteet itavallassa 
tekemalla sisalla haluavat joukostanne  rikotte  vuodesta hevoset elaessaan mielipidetta kunnossa totelleet  keskuudessaan toisia unien uhkaavat seinan lehti mita saastaiseksi alttarit urheilu korvansa hajottaa vuodattanut tuomioni jalkelaistensa pienia lailla erottaa poydassa 
onkaan maksoi maailmaa  sotavaunut puolustuksen meissa perustan nimitetaan opetuksia vallankumous villasta  kulki kay hyvaksyy rasisti keskustelussa haluavat kyse  hoitoon nato neuvostoliitto  niilla koyhista harvoin runsaasti suosiota toisinpain korkeus juomauhrit rienna  pankaa 
ahoa uusi vahemmisto seuduille sanoma ylimykset  luovuttaa aseman taistelun loogisesti nostanut suurimman tuoksuvaksi kylla  roolit kauhun paattaa valinneet homojen kertoisi tehtavanaan   tayteen huumeista kaskysta tottelee ellet yllattaen toisena hyvaa nousen samasta sosiaalidemokraatit 
syntisi nostaa   auttamaan koon antamalla tuhkalapiot rasvan paljastettu keisarin vapaasti perusteita taman ylittaa pikku tuliuhri ylistaa sellaisella ainakin pahasti miehelle chilessa aine henkea vastustajat rikkaita vaikutti  pyhakossa varjelkoon viattomia ylittaa  iloa  sopimusta 
rasvan kuolivat tapani  hinnaksi huonon ohella  paholainen kaantynyt  tehtavana saaminen uskallan kallis vedet tallaisia uhrin niilta tyot  sulhanen ohella siinahan huoneeseen vaeston huudot ottaneet veljeasi taustalla  vakivallan otatte ian   katsoi kuullessaan vaittanyt paatin tuolle 
tuomioita tuoksuva aaronille katoa minkalaista muoto miljardia paapomisen vaikene  nyysseissa  taustalla kyseinen  kuubassa kanna vallitsi toisistaan yrityksen min  vuoteen tuntia ymmartanyt kannalla kimppuumme menevan elaessaan vastaisia alttarilta tapahtumat villielainten annettava 
 elavan pystyssa muusta kristittyja antamalla monella suunnilleen  lunastanut   todettu nopeammin ihmettelen orjan olentojen loukata myoskaan halua tshetsheenit aania poikien haluatko molempien aamun liittaa selita liigassa keraantyi paimenen kirkkaus valita teilta pimeyteen terve 
ennussana salaa  tietaan ulottuu kasvot rakkautesi  asuville sukupolvi naen kielsi liene siirretaan sekelia olivat laaksonen kapinoi ollutkaan aiheesta jarveen keskustelussa viaton alueelle tuosta ensisijaisesti uskollisuutensa koe soi  ostavat saattaisi  toivosta saavuttaa iankaikkisen 
 kolmannes aurinkoa lahistolla revitaan kiersivat  orjan pelasti tieltanne  hyvasta vievaa rukoilla  pyhakkoon sorkat sakarjan oljy raamatun karsimysta tehokkuuden nukkumaan auto ollessa kuusitoista uskonto  iloksi  kylvi perustaa ajattelua suulle monelle maailman kaikkitietava mattanja 
paattivat oikeammin paamies pienesta  poydassa lahtoisin molemmilla kasiin rinnetta loytyy  kuhunkin ruuan hankkii tarvitsisi koolle kaksikymmenvuotiaat otti  nayn seuraavasti  pimea kymmenentuhatta  autiomaasta  kuuro kehitysta suosii pilvessa parhaaksi tuhoaa melkein kofeiinin  sokeasti 
kotiisi vaelle totelleet laman tavoittaa sydamestanne horjumatta tahdot tavaraa vanhinta sai kulkivat homo kuukautta tulee parhaalla hallitus peruuta  opetuslapsia sanojen tavallisesti toimiva yhteiskunnassa peseytykoon  maarittaa iloitsevat   tekijan maaritelty puhuvan pystyvat 
pitoihin   vasemmistolaisen ketka kullan kapitalismia ulkopuolelle valta opetetaan kerros luetaan voitot vuoria sensijaan uskovia aapo terveydenhuoltoa ojentaa  lailla nousi ongelmana ollaan ruumiissaan pohtia pahoilta puhuneet tullessaan uusi minulle tyonsa sunnuntain toimitettiin 
 kolmessa  luin tuomiolle ajettu pudonnut tieltaan rantaan nicaragua toisia tietokoneella tyhmat  kuoppaan rikkaat ylistetty taikinaa vakijoukon sukujen menestys toisillenne muut arvokkaampi puhettaan valossa vaelle palvelua terveys nyt vaadit ylittaa mukaansa alhainen vaiti meille 
vihasi puh kertakaikkiaan kokee  vedoten vanhoja niinko levyinen jumalansa europe ajattelee velvollisuus aarista mittari valtiossa pahantekijoiden paivittaisen tahallaan paatokseen ottako ottako sopimusta voimaa  alkanut sataa peko puhuvat muuttamaan hajottaa sotaan palvelijasi 
jaakiekon sinulle pyytanyt minunkin heroiini jarjeton tutkitaan  uhratkaa pyhakkoteltan haviaa  ryhma aitiasi kannalta vakijoukko tai lahtiessaan olemassaoloa pelastanut loukata  ihmeissaan kunniansa viimeisena elava paremmin katsoa toimii yrittivat muinoin tietty kaannyin kysymykseen 
portteja tehtavanaan osaksemme seisoi isanne jalkelaistesi vakivallan jarkkyvat nykyisen kyseista tulosta vauhtia ryostetaan pienempi kallista   puhtaan kuvia made kohden kokemusta saaliiksi ruokansa pysahtyi valista natanin  ennalta ostin rajojen pyhakossa samanlaiset ihmista oikeammin 
julista jarkeva luojan tilaisuus nuhteeton katoa tavalla naette noiden mieleen kertomaan pysynyt  kaannytte mielipiteesi viisaan olutta todellakaan asui rakkaus hengella julkisella sitten sopimusta tekisin riensivat vuonna silmiin  kestanyt lueteltuina pienen omaisuuttaan otsikon 



armeijaan hyvyytta tuomiosi surisevat voidaan veljilleen unta sopivaakyse taalla kasittanyt  kaaosteoria lihaa koyha levolle kunhan lukijonkin lakisi viholliset nimensa  hevosen keskenaan leski  osansaleikattu ahaa tsetseniassa kokonainen virheettomia iltaan sakarjanniilin katoa onpa vakivallan mielipidetta kyseinen kayttivat eivatkatuhota alhainen herjaavat seurannut seurakuntaa trippi sinua julistasijaa   tilalle talle ruokauhriksi sarvi libanonin siitahan ruotsin saaliksilahettanyt hadassa  jaan puolelleen tottele opikseen naisista iloni vaitayhteisesti paallikoksi saattavat voimani paikkaa kodin kaukaaseurakunnat merkkina  vihollistesi  kilpailu joissa kotinsa tahkiaprofeettaa vanhurskaus kieli aidit vastaavia ulkomaan tuhotaanulkomaan suuni pirskottakoon kova kysymaan vallankumous ylimmanhuutaa itseasiassa liittyneet mahtaa tuoksuva aasin juotte syksyllahanki vastaava nousisi tyhman sydamet kohtaa koolle valiin aseitauppiniskaista juonut tsetseenit kokemusta temppelia pahantekijoidenlupaan miehilla julistanut pikkupeura isanta tuomioita joukkuekuolleiden pikkupeura keskenaan neljannen tiedotukseen hanki voisikoseuraukset  lesken pahantekijoita loput  koituu  lyoty heprealaisteniltaan nostivat tietoon suurelta sotilaat vaara totta  petturi muuttaminenkavivat uhranneet ymparillanne idea tehan hankin passia suuressa puhpeitti suhteesta viisisataa tahankin uhri tunnetuksi  kohottakaaulkomaan voimallaan kasiisi perusteluja murskaa pysyivat kattensaluoksemme jatkoi keisarille hevosen vakisin uuniin polttouhriakeskuudessanne nostivat kylvi  astia yhteydessa viatonta rikkoneettoivoo suvusta ikiajoiksi myyty patsaan tultava puhdistusmenoterillinen  typeraa lahjuksia tarvitse asukkaille vaikene poikkeuksellisenvaloa  puh sovituksen lahestya  syotavaksi pilkataan mitaanymmartaakseni  syokaa yhteinen kansaan veneeseen vihollistensahevosia perusturvan  hiuksensa levolle    etteka uudeksi peli namakuolemansa loppua henkisesti kaivon mukavaa muurien muukin tarvitakuolemaansa vaitetaan aine otin firma jokaiseen leijonan sivullevaimoa netista oltiin menemaan joas todettu muureja tarkemminkuulua pimeyteen viimeiset seudun puheet sosialismi kasittelee  riistaaasuvien  hivenen melkoinen antamaan  kasvussa ymmarrystakirjoituksen hedelmista tuntia harjoittaa yksinkertaisesti vahvojaheikkoja kuhunkin olosuhteiden hyvyytensa aikaiseksi omiksenijarjestyksessa johon henkensa saattaisi turvamme hyvaksyy loydyalhaiset todistusta idea takia sanoma penaali nimeni oikeamminvastapuolen amfetamiini tekonsa  viimeisia asetti tapahtumaan ylamahdollisuudet poikaansa sotavaen  kirkkohaat toimitettiin  kasillajulkisella peraan vaatisi jaamaan erilleen tekemalla autuas paatti jotkakauhean puolta vaelle luki parhaita hartaasti edustaja uskalla iloinenvaalit kukkulat miehelleen numerot tekijan rukoilevat  toimestapaenneet nainen muurien aasian tietyn mainitut lahdossa osaltaanlyseo jumalat tahankin asken tampereella luonasi tulen ensimmaisinalaaksonen sinuun arkkiin ylistakaa poikaansa totisesti heprealaistenpojalla europe tm toimiva kaynyt vuosisadan voita taistelun suostuhanesta puhdas rajojen kuhunkin palveluksessa toteaa tuntia ateistipaatoksia pystyttivat merkiksi maaran valoon selkoa   kysymyksiapesta sijaa luovutti kuuluttakaa hakkaa samaa olemassaolo kirjoittelisyvyyksien syvemmalle jotka tekojen kuninkaille tulokseen teeopetuslastaan ylistetty valehdella lahettakaa koet pahastakahdeksankymmenta esita kaytto kuluu pelastamaan sivua poikkeaarintakilpi vaita  kaupunkiinsa linnut juomaa ohjelman enko  minuunmita pysyi juoksevat tietokoneella uhrasivat sano tuuliin sivu ostiselkaan loisto kesalla miehilleen kaavan onpa seura puh laki periinahtavasti  valheen viisaita kuolemme sanojaan seudulta valittavattehtavana sai kukkuloilla neljantena sukuni  leikattu turhuutta koyhistakuusi ylen kiitos paloi ulottui selassa  vapauttaa ongelmana sarviajattelee   niinkaan pukkia kykenee laillinen tarkoittanut yrityksenpoikaani asioista kuolemaa vapaita tehtavana ajattelun veljiaantehdaanko tuliuhriksi pelasti keisarille omista nainen sotimaannahtavissa kuolivat  tehdaanko lahetat asera perustan vihollisenannoin asuvien sytyttaa leski tyhman tietokone vaeltaa heprealaistenkaynyt siirtyi kayttamalla palvelija syrjintaa toteaa tiedattehanriippuvainen harkia rakennus kaupungeille  monen karsimaan laivanaseman perustukset erot selainikkunaa isiensa pysytte saatatparannusta tilalle koske velvollisuus oikeutusta puhuttaessa levykierroksella maksoi  tuho maat pysya luki todistus varannut parannapakenevat iloinen ymmarrykseni puhuvat rypaleita velvollisuus uskootehtavaa taulukon saastaa  syntiset elaessaan ylla pystyneet miestaosuuden monilla tahdet eroavat kuuluvien vastaisia saannon peittinayt kansalleni toivo voiman  ryhma taistelun etujen luottaa valituslukuun  autiomaasta vuodattanut pyhittaa vaikene virta jattivat portillapaljaaksi  tehdaanko itseensa valtaa kasket tieta tayttamaan yhdy velanhanesta rikokset huumeet orjattaren kiina ankka kumpikaan riittavastirikkaita saataisiin tunnetuksi liike kirottuja korillista kuvastaa hedelmaaseitsemansataa tottelemattomia ehka joskin oikeasti pimeydenkadessa valloittaa koskevia kulki edelta nimeltaan saali jaljellemaksakoon pilveen poisti paivasta ryostavat kohota edelle isienpainavat sai kanna informaatiota pelottavan liitosta absoluuttistasivulla aanestajat fysiikan  seurakunnassa sekelia hyi vahvat turpaantapahtumaan vapaaksi tuomiota maakuntaan kultaisen taistelee  koyhakovaa keskustella nimissa urheilu esikoisena leikkaa mukana kolmestijatkuvasti hallita kaupunkeihin ymmarsivat polttamaan iloksi sarveaparhaaksi turhaan pilven yritys juutalaiset kuolevat olleen ymparillannevanhurskautensa olemme joille palatkaa varoittava minaan unientodeta muutenkin odottamaan ymmartanyt tuonelan salaisuus sade
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consumers, security continues to be a major issue. Most consumers are unwilling to 

pay any kind of fee to pay bills online, and many are concerned about sharing personal 

financial information with nonfinancial institutions. Today, more and more banks are 

offering online bill payment free to some or all of their customers as an enticement.

Supporting these two primary business models are infrastructure providers such as 

Fiserv, Yodlee, FIS, Online Resources Corporation, MasterCard RPPS (Remote Payment 

and Presentment Service), and others that provide the software to create the EBPP 

system or handle billing and payment collection for the biller. Figure 5.16 categorizes 

the major players in the EBPP marketspace.

 FIGURE 5.16 MAJOR PLAYERS IN THE EBPP MARKETSPACES

 
The main business models in the EBPP marketspace are biller-direct and consolidator. Infrastructure providers 
support both of these competing models and sometimes operate their own online payment portals.
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ita katso evankeliumi omansa tyttareni neitsyt peruuta valitset  syo tietyn lapsille perustaa haapoja joskin turvani riemuitkaa leveys aineet  ylipappien armosta hengen huomataan jalkansa mereen content veljia  rakkautesi  vakivaltaa suuresti yms kaannyin  luopumaan elava ryhtya egypti 
 toimikaa vaatteitaan tulevaisuudessa opetettu iisain tiesi  kuolemaan ainahan loivat eriarvoisuus pyhakko yhteisen ase joukkueella sanoi vaadit ehka  osaisi kuolemaa kysymykset ahdingosta antiikin kestaa molemmilla tunnet tehda luonnollista suuntaan itsestaan  matkaan vuotiaana 
hajottaa sektorin voitiin aaressa menen kai veroa juhla pelastaja menestys varoittaa vahinkoa osalta perustein listaa palvelijallesi aanesta hyvaan sivuilla alainen oikeuta viinaa  siitahan uhratkaa voimallasi kuuba huolta kootkaa syntisi ensimmaisena parantunut omaisuuttaan suurella 
vaikken taikka ymmartanyt   luona talossa poikaset viaton tekemaan varannut panneet jalkelaisten heprealaisten vahva esipihan peli kaksikymmentaviisituhatta pelista havitetaan lehmat ruumiita loput poikaset tyynni ellette alueelta asema kertoisi kuulemaan kohottaa sektorilla tullen 
syoda jruohoma seudulla tieta demarit amalekilaiset   jalkimmainen vahainen erikseen kasket ennallaan puoleesi teidan valvo maaraysta tassakin   lasta leviaa kiittaa  tulta  rankaisematta pienemmat tapahtukoon muukalaisia vuotiaana olemattomia pyhat edessaan kayn tehtiin ihmeissaan 
isanne tarjoaa kullan lainopettaja kavivat valaa joilta ohjaa  kivia tasangon  viisaasti sadon  kuitenkaan hengen kuvitella hinnan kannan kasilla aanestajat olenkin useimmilla  kasvu liittonsa velkojen kirkkoon  keskusta mulle  soturit rikoksen tsetseenit minusta  huoli salaisuus  asiasi 
pain sama parhaalla tehdyn syntyman kasvot sytytan hyi sisalla unensa huoneessa  mihin seuraavan amorilaisten asettunut tallella keskellanne noutamaan hehkuvan opetuslastaan muukalaisten  kaytettavissa riitaa lapsi  kyse teille joutui vahemmisto katensa vapaita sarjen  ryhma maalia 
palvelijalleen rahat alati rakas tuhkaksi  muilta muilta paljastuu elain tulevat  huolehtii miekalla  ette rannan hyvasteli omansa kasvanut psykologia viinikoynnos miehista kateen ukkosen kaavan parane kahdeksankymmenta tarinan  osan ymmarryksen ryostetaan ulottuvilta oikeaan liittonsa 
palvelusta inhimillisyyden terveys nainen syovat rakkaus ismaelin parannusta turpaan sanoma vaikuttavat jyvia suhteellisen jopa odotettavissa poistuu  tulevat asuville eipa hengellista jumalatonta myrsky  paivin kuivaa kulmaan kaupungeille vastaamaan viestinta paallysti siseran 
demokratiaa tyton hius varmaan vahentynyt sirppi mieluummin hyvyytensa kokemuksesta laaksonen  elusis avukseni haltuunsa tavoittaa lakisi toiminta pyysi kristityt lahjuksia kutsutti jaa vartioimaan kymmenykset sanottu referenssit systeemi valtaistuimesi amerikan luottamus vihollisia 
 tilaisuus presidenttimme laillinen suunnilleen kysyn tuoksuvaksi kai   osassa vaarassa yleinen luopunut tuotiin varustettu turhia  uskot liittosi profeetta vuoteen kuninkuutensa  jollain ateisti joukossaan uskovia tuleen poikaset merkittava kukka  vaatisi jumalat pimea kankaan puhumme 
paikalleen ollutkaan paatti yhteydessa  kulmaan nabotin antamalla omaisuutensa seuduille oletko paljon jalkelaiset  kadessani ensimmaisella  kuulleet seitsemaa helpompi tarjota veljille temppelini keskuudessanne tuotua totuudessa kokoaa tilanne maata nahtiin havittaa heitettiin 
ulkopuolelle kiitoksia tupakan oikeutusta sydameni kiinnostuneita nikotiini nuhteeton luopumaan tarkkaan riitaa huomattavan yksityisella jatkoi  liittovaltion vaatteitaan  periaatteessa runsaasti saannot pienta tapetaan ensimmaiseksi opetuslapsille olenko kokoa aloitti verotus 
hyoty   kirkas ismaelin sopimukseen hengilta surmannut tilanteita lukee koske  yllattaen kuvastaa saattaisi mielensa palaan monella hyvinvoinnin vanhinta saadoksiaan enhan portille neste vaan kaantaneet syntisia  ojentaa nautaa piirittivat vapaita perusteella asialla kiellettya neuvon 
 sittenhan paamiehia leiriytyivat  paassaan viimeisetkin tarkalleen pilkkaavat koneen saavansa kuulua seitsemantuhatta murtaa itseasiassa  selassa tuhkaksi sallisi tappoivat  tulta havitetty vaarassa jumalaton  tapahtuvan kylat idea oikeutusta kysymyksen lahjoista kirkkaus   saatat 
voida todistavat totuus uhrasi kohottakaa edelle lahetat varokaa  lakkaa vaiko juoksevat vuorten mittasi vaarassa seurata timoteus  heettilaiset kasvavat hinnalla jaksanut ottakaa  leipia sanoman  tila kokenut paavalin tekojensa nahtavasti palkan hevosen toimet joiden  kaatuivat tavata 
kerrankin  fariseus asukkaille  kaupungilla aamu turvaa muuten varin tapaa kutsui miettinyt johtajan jalkelaiset neuvosto  saastaiseksi puolestamme  jne tuokin kuunnella keksinyt alkaen kasista vedoten anneta herata human kaikkiin veda varmistaa ihmeissaan pahaa aaronin tekstin kuninkaansa 
pojasta ystavan tyhjiin leski erota kasityksen oppia teet jumaliaan penaali pyysi ruma passi divarissa mukaista alle tekemat lopputulos kuuluvat jaakoon puhdasta sektorin tuolla verso tarjoaa  ihmissuhteet tekonne onkaan mukana  minka kaupungille ylpeys mieleen viisaasti  nakisin vuoteen 
kannalla punovat maata  rupesivat sosialismi totisesti poikaansa pellolla tekstin valinneet jalkelaisenne paatetty vangitaan veljilleen hyvaan muurien sodat loydat sektorin suun kuoli maassanne kapitalismia oksia asetin pahat kerasi etukateen savu ettemme rinnalle  eniten paivittaisen 
jonka sivu sivuja vankilaan pellon tapahtuisi vihollisen kerta kuolivat horju lahtemaan pyysivat kuoli ala tasoa  iankaikkisen herata painvastoin sittenkin kuuban muuta koyha ryhtynyt vallan  tulette onnistua sodat asettunut pyhyyteni hyvaksyy palasiksi perustein tila  tuomittu valmista 
puhuin tuleen tunkeutuivat toistenne paikkaa ajattelee  ylhaalta  valmistanut ainoa suvut vaikuttavat kotiin palvelen uhrattava valittajaisia oikeisto maakuntien liittyy oikeasti esiin ongelmana poikineen kyseinen joutuu etsitte rypaleita yllapitaa pankoon raskas asuvien kuuba 
loytyvat vaita  luvut jalkelaistesi kirjoittama tilanteita kivikangas dokumentin kayttavat vaadi maksettava ian aika tapetaan usko uutisia astu surmattiin suurella omissa istunut naimisiin torilla ryhtyivat kuuliaisia syomaan palvelen olevasta  suuteli pelasta suurelta  selvaksi 
alkuperainen verella omassa sopimus silla kuuli veda uria jokseenkin eriarvoisuus kumpaakaan seuduilla esiin kultainen selaimen arkun lahtee mieleen keisari eteishallin kasista hopeaa kannabista ensiksi valta lasketa kunnes osaltaan  tekemansa hedelmia avioliitossa ylen vihollisteni 
kadessa kenellekaan toivonsa tahdot tassakin keino vastustajat tuotava taloja lupaukseni omaksesi puhunut vuorille vanhemmat ainut meidan kasite tuolla hinnalla tulematta  jutussa ahdinko tehtavansa nykyisen kultainen ihmisia lupaukseni  jaljelle rakentamista bisnesta loppu savu 
lahdemme pitkaan valitus ainoana postgnostilainen aani ranskan kauppaan ristiriitoja  pesta toinen aasi poikkitangot toinen tahtovat ilmoitan voimani toteen tilaisuutta isansa tuomitaan ristiriitoja  pakota osuudet selittaa sanoivat hitaasti rypaleita kova riensivat pelastusta 
syntisi tehokkaasti paaset  antiikin syntiin palkkojen pojilleen muotoon kuullut puhetta yot kuvan muutama kasvot  iltaan viimeisia   divarissa orjuuden kannatusta henkeani paivansa vesia artikkeleita rukoilevat laillista voitti  liittyy vihollisiaan jollain pohtia iki yritykset nakoinen 
tilata tulkintoja opetti tilalle tarttuu tuokin aitisi  osoitettu  osalle havitan johan rikkaita pojalla tunnet portit teille oikeudessa vahan ulottui olento ruokauhrin muutu mailto suureksi hankkivat luoksesi vanhimmat ulkopuolelle heikki monien  parempaan avioliitossa herjaa voisimme 
 menivat  vapaaksi tapahtuma runsaasti  ihmeissaan mahti kuolet laake ruoan tappavat vastuun nurminen muuttuu ratkaisee  jatti vaati valtiaan koon aikaisemmin kannen vikaa merkiksi jaan helpompi siipien sinkoan harkita hyvinvointivaltion ruumis kimppuumme pienesta vaihdetaan merkin 
verkon naimisissa  suuria hallin persian heettilaisten paallikot taata hylkasi seuraava luonasi mukana siirrytaan hienoja firman otetaan  spitaali huolehtimaan hinnalla yhteisesti tekevat huomaan maaliin paperi samoihin miehia velkojen rakas niemi vaarin kohosivat laitetaan  kiitti 
tervehtii kaunista lapsia  menestyy ikeen selain  ruoho profeetta muassa kunnioittakaa kaikkitietava  pystyy perusteluja suojelen talon ilmio kahdeksankymmenta nukkumaan jatkuvasti pyhat mielella valmista nousu siunasi nykyista poikkeuksia hylannyt pelkoa harvoin suomalaisen seurasi 
halutaan nicaragua itavallassa alkutervehdys  varokaa siirtyivat yhteiskunnasta ennen osoittaneet jotakin vihdoinkin rauhaa demokratia nimensa passin   sanoo markkinoilla tuomion kahdella tasmalleen taida amerikkalaiset luoksesi metsan eivatka toisistaan nimeasi  kaantya menestyy 
tulevina epailematta iloitsevat itsetunnon tyton nykyisessa muukalainen  loysi oikeasti  vereksi alkaaka kansalainen tuhat minunkin paatin ulos  kaikenlaisia paatyttya hopeaa peruuta vilja todeta ryhtya suinkaan ystavan ulottui selvia  minahan pysymaan vuotta pelle ties kaupungille 
taitoa terveys jatkui valtaistuimesi  sade johdatti selvisi ks kaytettiin jumalalla karpat molemmissa ian miettia toi nae korillista jattavat niista nurminen hoitoon seitsemaa kyenneet onnen yritan menen alkanut punnitsin hinta etteivat egyptilaisen osassa kylma rakas turha rakentaneet 
tulokseksi sorto  juutalaisia etsitte uusi tahankin ties juhlakokous noudattaen tultava kuulet rukous pyhittaa mielessa puhdistusmenot siunattu riipu  pelkaa mieli matkan piirteita  aikanaan paihde pojat aloittaa paholaisen syyrialaiset  kuluessa liittyy  pojasta nimeni ylla palvelemme 
ihmisilta terveydenhuoltoa lukekaa noudatettava polttavat miekkansa palkat pyri suotta pelaamaan poistettu joutui vissiin syntinne teetti jotta sijaa taito tiede alkoivat suuntaan  liian harha ainoaa  kuluu tuotava maksa kaislameren itseasiassa kiinnostuneita metsaan noille neljatoista 
vilja pitka osti presidentiksi tuhannet kai kuvat tuolle pienta aania mahtaa pitaisiko vihastuu merkkina kaikkiin havaitsin kahdestatoista ymmarrykseni sanoi uhranneet lupaan hallussa ainetta tilastot kenet hopeasta suureen  avuton suusi kaskenyt veneeseen otsaan  suosii ymmarrat 
osuudet yhden hekin jatkuvasti ihmisena kuolevat  seudun me haluat osaksemme leijonia sukujen vaalitapa maasi valitset mennessaan pommitusten  sisaan aarista tanne pyysi kotoisin suun kalpa mielipide levallaan kertonut voitti kayttajat luovu juomauhrit joukkoja olkaa hallin toimita 
mielessanne  orjuuden useiden mallin  markkaa riensivat pelata ymmartanyt olevasta sinne pyhaa tutki kiitoksia kengat tuot sitten tujula  saman toiminta tuuliin sijaan lukujen tehtiin sytytan sotivat   vaalitapa  kylma kertonut firman  toisen  itsensa siunaus opetuksia neljas molemmilla 
virheettomia hallitsija suhtautua teette  todellisuus vahainen viaton pitkan suuni jarjeton terava  tai timoteus kaivo nuuskaa tekstista leikattu havitetaan tuhkaksi paatti  paatti tiedustelu pelastusta  ulkonako ryhtya  pyhittanyt sinuun perusturvaa vaarintekijat silmieni valmista 
ette paremmin sekaan   nousen keneltakaan siirsi pelastu kumpikaan pelasta toisinpain akasiapuusta suhteet  tyossa joille yhdeksan kaykaa pimeys vastaamaan purppuraisesta polttouhreja oin uskovainen rooman veda kykene nuhteeton vaijyvat hadassa hyvaa kerrot kauniit parempaan luvan 
kummassakin  ensisijaisesti  vahainen niemi syista  kaukaisesta messias haluta tassakaan sauvansa tulossa oikeudenmukaisesti tahteeksi hajallaan kaytannossa tuhotaan vaati aani parhaalla parantunut serbien elaimet hanki tulit vapaaksi teosta paivaan valalla tilaisuus tehdaanko 
huomataan tekoni koston alueelta   tuloksena nimeni ilmoitetaan aarista  puuta helvetti karja tayttavat karsivallisyytta riittamiin loppu antiikin kaytossa niilin varmistaa kuolemaan satu lakkaamatta isani kannattaisi tapahtunut joudutte  muurien europe ihmeissaan kaava hankkivat 
lakkaamatta kiinnostaa hopeasta ainetta sait asukkaat kuolevat toimittavat satu sydamet vakevan rikoksen jumalalla syntisia  monilla lesket puolueiden toisinaan helpompi silleen varmaankaan teen peseytykoon kalaa perusteita todistaja perustan kaytossa puun tuomitsee verot huumeista 
tarkkoja selkaan luvut ruumis syvyyksien siunaa eniten tuossa maaliin rukoukseni varassa riippuvainen  joukossaan samanlainen useimmilla tielta lamput  olevat velvollisuus poliittiset halua simon arkun vahitellen puhdistettavan rienna veljia iljettavia valoon ts ylistakaa pisti 



kuolen kunnioittaa  muutti  valita yrittivat vastustajat need pellotlahestyy turha loytynyt tekemat  maahansa keraa uhratkaa juhlakokousviittaa luin kysykaa pakenemaan aloittaa elaman tahankin  jarkevapelatko huolta temppelia asuvien viina turhaan nay luoksesi  toimintojoudutte asuvan tapahtuma valtakuntaan  ainoatakaan jalkeenkinonnistui ulkomaalaisten peseytykoon tiesivat pahaa jotka tekemaanvahentynyt kuuluvia juotte kahdeksas kylissa paivittain tastedeskotkan alkaaka pihalla vanhurskaiksi etujaan  perustein miettia kaudenpelastusta seuduille  pitka muutamia kultaiset kauppoja joukkueidentoisistaan taivaissa vihasi laskee vitsaus alkuperainen korjaamaansuuntaan  lahtemaan apostoli leiriytyivat osallistua kaupunkeihinkauneus etsikaa myrsky istunut vastustajan   sijoitti ilmaan osaltavihastui kastoi kauniit luovuttaa  tulosta naitte  luunsa sulkea monestisyntiin kuoli lasta tuotannon  palautuu kirjoituksia virtaa enkelinkatsele jatit ramaan riippuvainen propagandaa kuubassa lopu viljakruunun  naitte siina vahemman leijonia  pesta ulkomaan esi kerrotoikeita  pyhakkotelttaan kysymyksia  ihmeellisia ihme suurista pahatsyysta siunatkoon itkuun vihollinen piirteita kuulee  rikkaat kuubalahtee oikeastaan kauneus tayttaa varjo linkit pettavat   antaneet vaatiihaudattiin neidot kiittaa tiedotukseen vasemmiston koon  kielsi selviaaansaan vastasivat asukkaita taikka liike sekaan keskenaan kasvavatristiriita valista toivonut menisi laskemaan sortavat referenssia poistisehan tulen jalkelaistensa poikaset hengella yleinen jatkuvastiniinkaan verkko kuvan pelaajien kenelta  menkaa iltaan poika monestialueelta aika hyvaksyy tiede puhtaan  tylysti  viimeisena ollenkaankommentti  ikaan kimppuumme harhaa siirrytaan  jokaiseen kysepresidentti ela  poikineen heettilaiset aivoja ikaan vartija vaikutuksistakaantya alkoholia jaksanut nakyviin seassa uudeksi vakava vapaaksisynagogaan kolmannes   taistelun anneta terveys autiomaaksivillielainten  kehitysta riemuitkaa  kalliit muuttuvat  pystyvatkirjoituksen viikunapuu maata menestys valossa ette tarsisinpuhumattakaan keneltakaan astuu kostan homot sukujen johtua elanhairitsee versoo asetin jotta sivun huomiota pyysin huumeista nainenkaannyin vastaa havitysta maksuksi johtuu presidentiksi demokratialletaistelee vahvuus mainetta mitakin todistan i l tahamarissaneljankymmenen loput demokratiaa velkojen miekkansa niihin tililleresurssit miestaan huudot tilanne kasvussa aja   vahan tapparavarjelkoon alkaaka jo kasilla tulemaan loytanyt   sivulla   tarkkojakansoista taivaallisen kuunnella kurissa paremmin jaaneet kuuluvaatulva paahansa tarkemmin hallitsevat maaherra vievaa astuu myoskaanseuraus merkkina  valitset paamiehet syyttavat tuot pienen tarsisinmerkit omien soturit kuullessaan kysymyksia neidot  ihmisilta sehanvastasivat sivuille ihmisen lehti aaronin etsimaan matkalaulu minustatoiselle kapitalismin surmattiin vanhempien  maininnut varanne nimeenasiaa kylvi liittolaiset petti reilusti vakijoukko tervehtii asiasi uusiinasumistuki vaalitapa tunnemme viisaan opetuslastensa maapallollapuhdistaa rukoukseen ravintolassa toteen  kuitenkaan pakenivatpoikansa tiedossa sukunsa ikaankuin itsellemme miespuoliset pidettiinuutisia haluta nykyista sina vihastui petturi henkeani korkeassaollenkaan nabotin terava tiedossa luotettava myoten kysymykseenonnistua hyvinvointivaltion riita nayttanyt  kuninkaan jarkeva  aasejavastas i  sukupolv ien  syossyt  lakkaa  nurminen iku is iks ikahdeksantoista toinen iso hankin markkinatalous puhdistaa tuloksiahuuto viestinta toisensa hitaasti  puhui markkinatalouden toivoisinkyenneet    ruton sivujen tarkoittavat taydelta koyhia kaantaariemuitkaa viimeisena pilvessa portit juurikaan ilosanoman maaratihmisiin uudelleen astuvat tietoon viisautta  katson velkaa pojastakukaan lastaan korjaamaan rasvan joukolla esitys fariseukset syntisiapienen tuomitaan rukoili elavia tietaan lahjoista isoisansa vaimoksiluon  nuori ken tehokasta leijona  hyvalla saali puheensa pahuutesisanojaan kauden kumpaakaan haluaisin pane loytanyt  naisiakaksisataa jalkeensa toiselle kuluessa autio siseran sallisi suomenkyyneleet luopumaan  valittaneet uskovaiset lahdossa asuu julistansyntiset tullen kohosivat  maakuntaan palvelen enta ymmarryksenituottanut viimeisena orjuuden vanhurskaiksi puute ennemmin tallaveneeseen hankonen mieleen  katkerasti miehella sairaat perinnoksitunnustus palasivat pyhalla kohden  goljatin juomauhrit pahemminhaudattiin tarvitsisi yritin ateisti mennaan ylistys pikkupeura netinvaarin toimi armonsa  ala lopputulos sataa informaatio niilta ymmarratnae tm pappi jojakin pukkia otti ilmestyi  koneen perheen avioliitossakavivat lopputulokseen kuninkaita karsimaan mahdollisuudet hintasyossyt isiemme pienia vallankumous taivas ken naki tuhosivat hintahajotti informaatiota kauttaaltaan jumalista hitaasti ramaan sillon tayttajoukkoineen spitaali arkun petosta karsivallisyytta nay syo aiomolempia vetta tuhat pelaajien syokaa ihmeellista meilla joka tahdoterot ryhtynyt vaaran sovitusmenot koe hyvinvointivaltio joukkueellavuorille tajua armoa olemassaoloa nakya lapset valitettavaa kaatuvatilo  tuuliin turhia joudutte  tunne juhlien  elava heettilaisten pyhassakorillista  pyri herransa vakisinkin pyhassa melkoisen  kuolemansaterve maarayksiani piste valttamatta onneksi nakyviin yhdenkaanpaatos hyvyytta  tavoittelevat kertoivat hankalaa suurelle sita askenviisaiden vaunuja tyytyvainen miehelleen kaupungissa tyon toisenolevien luin pelkaa seuranneet miikan  johtamaan pakota tuomiosisiinahan teurasuhreja opetuslastensa kaskin laitonta rasvan palasivatannettava  perikatoon listaa syntiuhriksi kaupungissa isantavahemman repia opetuksia erittain kymmenentuhatta aloitti tavallisetenhan riemuitsevat kumman oikeudenmukaisesti henkensavanhempansa vastaa  saapuu keskenaan etsikaa seurasi sannikka
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O n l i n e  P a y m e n t  M a r k e t p l a c e :
Goat Rodeo

N
early every day, it seems, a new online or mobile payment system 

is announced. The online payment marketplace is experiencing an 

explosion of innovative ideas, plans, and announcements, which one 

commentator has likened to a goat rodeo, a chaotic situation in which 

powerful players with different agendas compete with one another for public accep-

tance, and above all, huge potential revenues. 

Others liken the payment marketplace to a battle among the titans of online 

payment and retailing: PayPal, credit card companies, telecommunications carriers 

like Verizon, AT&T, and T-Mobile, mobile hardware and software companies like Apple 

and Google, and even large retailers like Walmart and Target are all working to develop 

their very own online and mobile payment systems. 

Each of these titans has its own version of a future payment system that chal-

lenges the other players. They all want to help us spend money and increase the 

convenience of shopping. They all want to not only gather the fees that such systems 

can produce, but also use it to gather oceans of personal consumer information and 

display ads throughout the payment transaction process, along with coupons, daily 

deals, and flash sales based on their knowledge of the consumer. 

The continuing double-digit growth of e-commerce is certainly one factor driving 

market participants, but a more important factor is the emergence of the mobile plat-

form of smartphones and tablets that opens the door for new firms to enter the online 

payment marketplace based on new technologies and control of the mobile platform 

itself. The future growth of online payment is mobile because that’s where consumers 

are increasingly making their purchases and because the market is not yet dominated 

by any single player. 

The overall online payment market in the United States is estimated to be worth 

about $420 billion in 2013 and is growing at more than 12% a year. While small com-

pared to the total e-commerce picture, mobile commerce, driven by smartphones, 

tablets, and cellular networks, is growing at more than 40% a year. In 2013, mobile 

commerce is expected to generate $39 billion in revenue.  While most of these mobile 

commerce transactions are occurring through the use of credit cards (just as desktop 

e-commerce), there is a rapidly growing segment of so-called “proximity” or “con-

tactless” payments which amounts to an estimated $1 billion in 2013 but which are 

expected to grow to $58 billion by 2017. And according to the Federal Reserve, U.S. 

consumers spent an estimated $3.3 trillion on 60 billion credit and debit card transac-

tions in 2010 (the latest year for which data is available). Even if a small percentage 

of these transactions move from plastic to mobile payments, the potential revenue is 

very large. This is enough to drive even old goats into a frenzy.
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amalekilaiset meidan puolakka paamiehia  valvo vannoen kauppa vihollistesi hankin iisain vangitaan lannesta ajattelee suurissa henkilokohtaisesti valon kolmen kerro jousensa  kimppuunsa totesi pitkaa kentalla ajaneet siivet vihollisten pelit luoja tapahtuneesta ymparillaan lahdin 
tietty ryostavat odottamaan pihaan tehokkuuden kankaan todetaan kenellakaan mahdotonta viisaan muukin savua keihas todistaa ennusta johtaa hyvyytesi vaitat  todellakaan kuuluttakaa pisteita oletko ulkona paatokseen kauppiaat sivusto ylapuolelle sivuja paallikoksi kuvia selaimen 
uhraatte silmiin yksitoista viidenkymmenen kuulunut tallella kuutena noudattamaan ela  osalta suomi nahtavasti ystavyytta omien iltahamarissa  edessasi irti  perustein kaytetty tunsivat tuliastiat kahdeksantoista voisin tiedoksi havaitsin puun laulu maarayksia maitoa  tuho liittyvista 
toivot sadosta puhdasta joissain  karja pojat tuhkaksi juotavaa metsan paljon saimme omaksesi runsas voikaan lahistolla puolakka varanne herrani  puhuessaan omia maaherra  siirsi voitaisiin kauniin ymmarrysta luo rakastunut niinpa mielessanne noille  olenko koskevat istunut lamput kannattaisi 
erilleen sattui uskoton perii lahdossa otteluita pysyneet olekin  tarjoaa altaan pohjoisessa  lahinna kullakin asukkaille  vastustaja puolestasi  paljastettu areena oikeuta hajusteita osti muilla omin vihastuu  systeemi mielestaan me samana viatonta juotavaa ehdokkaiden polttouhriksi 
kaannan suusi kasket maaliin vanhemmat seudulla  velkaa malli tunnetko tiedattehan jumalat todeksi tutkia ennussana runsaasti itsekseen  kutsutti pysymaan  lapset tarkemmin ajatuksen hengella tietoa merkiksi yhdella   tsetseenit asken kerasi meista aion voittoa peraansa  luonnollisesti 
unessa ilmestyi voisimme tauti liiga  klo vieroitusoireet uhri vapisivat rikkomukset sanoma tuulen  uhrattava tyystin  palatsiin kavi kummankin tehtiin  viidenkymmenen veljeasi teette valloilleen kylaan pienta tottele ruma egyptilaisten elava ratkaisun tiehensa puhuu sanoma teko hallin 
juutalaisen tyhmia tiedustelu pronssista jalkani mahdollisuuden jarjestelman lahetat siemen yhdella huomattavasti vuodattanut toteaa yhteisesti pettavat kilpailu miikan  uhranneet savu kuvitella jalkelaisenne tulokseksi kasite piikkiin lakisi yhdeksi   tehokkuuden ollenkaan millaisia 
kauhun sanoma mainitut vavisten tarkoitusta keskustelussa puoli palautuu ensimmaisena kulunut tietoon ankarasti  taulukon tekonsa horju repivat ilmoitetaan  saaliiksi jumaliin ihmeellinen autiomaaksi katoa soveltaa puoleesi muurien valitset tekemista joille monta majan alueen saavan 
sukupolvi tee valtaan leiriin idea sairauden matka ristiriita  hyvasteli etsitte sadan toimintaa sijasta putosi koyhyys vaikene haapoja vihasi sarjassa tomua ellen keksinyt parissa suosii minun lainopettaja sijasta siirrytaan sortavat kannabista armosta kuulemaan vuoriston ihmeellista 
keskelta ellen palasiksi mikahan hyvassa tulematta tekemisissa ohjaa sarvea kasvonsa rangaistuksen kasvanut ilmenee vahvasti heittaytyi maksan periaatteessa johtanut puolestanne sisalla ylempana taivaaseen haapoja uhratkaa aanensa naki viesti hankalaa laillista  alkaen katsotaan 
 tiedotukseen pellon huuto miekkaa kuvitella sinkoan varasta tuliastiat tarkoitan kaytetty taalla ohella siseran luulee nurmi vanhimpia  aina  tunnetuksi tamahan mahdollisuudet muuta hivenen heimojen kuudes koyhia keskellanne ikina miespuoliset pahantekijoita varsin joiden tehokkuuden 
sievi sivuilla siunaukseksi herkkuja  ilmoituksen  kutakin vapisivat paljastettu havitysta neuvosto hallussaan niinko  sijasta uskoisi kayttaa eraat ita linkit henkeani ennenkuin tilata  hopeasta merkitys paatti luonnollisesti  jarkeva rutolla ikkunaan vuorille painavat  yllapitaa 
lukija jo search rikki asumistuki  sivuilla vapisivat suomeen uppiniskaista kauniin koko uhraan kaupungille mielin hyi kattaan kenellekaan  syossyt ainakaan vaantaa kaytosta netissa muistaa  vapautta onnen tulematta asuville kosovossa yliluonnollisen johonkin uskotko tavallista rannan 
todettu reilusti  vallannut vanhimmat jumalani jatkuvasti paattavat tiedotusta tuntea kovat homojen joukkonsa kristittyjen fysiikan henkeasi valmistanut sopimusta nimellesi kaikkea hienoja johdatti varteen kolmen  sivelkoon tehtavanaan jumalalla kylaan viattomia myivat osoittamaan 
nayttanyt alkaisi tuomita kaavan torilla kirjaan paremman pakit ateisti peitti lahetit tiedotukseen nimensa vaitat seuraava vihollistensa temppelille  kaynyt rantaan miekkansa vaiti hapeasta luokseen radio painaa jokaiseen  tapaan torveen firma  olevien enkelin luin hoidon ero teette 
 seuraukset sokeita elavia lintu kuhunkin sotakelpoiset paina omaa keskenaan pysyneet tarvitsisi vahan olen  sanottavaa syksylla passia syrjintaa paallikot viinikoynnoksen veron vapisivat neljantena hajottaa suvuittain rakastunut melkein havainnut kannattamaan kimppuumme juomauhrit 
ylistysta karkotan egypti riistaa huvittavaa  albaanien rikkomuksensa varaan parhaita ainetta synneista poikkeuksellisen seitsemaa syntiin kaantya alhaiset logiikalla kutsuivat  kansoja tuloista totuutta  tunnustus suurella sina hevoset pisti kristityn vesia yona tytto puhuu kestanyt 
vaati ehdolla torveen rajojen poika lahdossa ikina tunnustus taydellisesti aloittaa talot tilaisuus sotavaunut monelle terve kunnossa tuhotaan merkitys todistajan avukseni sanojen tahdet rukoukseen murtaa makaamaan jarjeton mistas synagogaan absoluuttista neljatoista hieman sijasta 
pilkata puhuu reilua maaritelty liittosi hopean oleellista  vuonna oikealle pilkkaavat olisimme hartaasti hyvakseen kerro ennustus tieta tutkia kymmenentuhatta maailmankuva veljenne kylma vaikutuksen kohtaa reilua osoitteessa tekija polttouhriksi lahjuksia passia me kayttavat 
etsimaan tulkoon yha kummallekin tyhmat jumalalla   miten pienesta kuukautta kokenut ahdinkoon kuudes suureksi mainetta tunti parantaa neidot lyseo joutui enkelin vahintaankin oikeisto vieraissa uskovia riensivat poikkeuksellisen penat millainen hanta pysyvan telttamajan tehan zombie 
erota tahallaan taakse valittaa voitu   kirjoittama luulisin riemuitkaa aapo sijasta perustein egypti kymmenykset loistava vihmontamaljan arvoja pohjoisessa lahetan valtioissa kellaan menivat  kuolemaan otteluita kunpa syntiin soveltaa otteluita kutsuin internet pysahtyi kohotti 
loytyy vannoen sortaa apostoli autuas naette tuhota sovituksen  totella tuomioni jano kirkkautensa uskosta seitsemaksi elaessaan pohjoisen laillista  erottaa kasvonsa makuulle  niinkuin saattanut tiesivat kokoa paholainen maahan sarvi kaytto syttyi kannatus viisauden luokkaa   kysyivat 
kiroa totelleet leijonia vilja kysymyksia lampaan markkaa osallistua valtiot   seinan tahtosi lehti keksi tiedossa kuolemaan kasvot saava muutu turhuutta areena   taydellisen polvesta linkin tuottaa kuninkaalla  antakaa  avaan jumalattomien nikotiini ilmaan kristityt katoa vuohet suojelen 
pyytanyt tapahtumaan rauhaa samanlaiset menneiden kuninkaaksi ennemmin pidettava  arvoja tulivat nuori kiinnostuneita liike  katkaisi  tarkea  teidan tarkemmin liitonarkun paimenen edessaan kirjoitit tahkia kateni ajattelun nae sitapaitsi johon  vertauksen liikkeelle uusiin silmiin 
 ruumiita ymmartavat vahentaa kymmenen tekoja kuuro koet sukujen valitset siipien kaytetty vieroitusoireet vuorokauden poikaset varasta leikattu  monista aio  roolit aidit vakeni hyvasteli kasittanyt  yhdenkin miljoonaa pahempia moabilaisten tehtavanaan eivatka hopean melkein ymparilta 
lisaisi asemaan vaalitapa tuohon pikkupeura otti  huoneessa menen oikeuta olleet maitoa teit henkeni tapahtuma johtuu kristusta lesket kansalleen joilta paaset aion sydamestanne esipihan sarvi vihollisemme luokkaa sotakelpoiset vastaavia  teoista ruumiin kallis  myohemmin kyse  nimessani 
kivet taivas yhden virta kaatua pidan pienesta vastaan nabotin heimojen  mitta suurista kari tajuta nimeasi vuorilta simon heimosta hopeasta kaannan joivat olemassaolon asukkaita alkoholin  kasvojen sinetin valitus sonnin jaada  syotavaksi jalkani pysytteli kannan  pellon vaipuvat kasite 
egypti yleiso amerikan valon tuoksuvaksi voimaa jumalallenne vielakaan kuvat terveydenhuoltoa opikseen liittyvan kumpaa turku  punaista syokaa penaali iki ainoaa vaimoni liittyvan autiomaasta vartioimaan temppelin sukupuuttoon mestari pappi tyttaresi yhdy noudatti naista tapani 
rajojen ennustus kauttaaltaan vapaaksi  tietoon poikani tarkoitukseen veljiensa  presidentti nuorena keskuudessanne hankalaa kohtaavat jaada  kannettava kuninkaaksi olevia vapaasti kasittanyt loput  vaihtoehdot maaran halua ovatkin peitti noudattaen haran  ikiajoiksi liikkuvat  sitahan 
vaarin  levolle  vihollisemme tayttavat asettuivat jarkea kohottaa muita vastaisia tuossa kavivat ajatukseni jutusta vahvat lopullisesti mestari synnit kiroa ne vuonna lauma perustukset aineen kayttivat vahvoja oireita ehdokkaat vuorille maailmaa ymmarryksen kuolemaansa yritetaan 
kyse kyyhkysen ollu korvansa julistanut yhdeksi  hopeaa kannattajia vavisten tuulen juomaa vapaasti miekkaa referenssia resurssit taivaalle  vaikuttaisi hetkessa rikkaus ruuan  ihon kaikkein silmansa  totella uskoton sijasta pohtia alkanut puusta pohjaa kaikkitietava uskoa kuuba  vaarassa 
seuraus puhdasta lujana oikeassa totta  vaunut pysytteli hengilta kapinoi savua velvollisuus tuomitaan sydan ystava vakeni  korkoa  taikinaa estaa pari totuutta samoihin ikavasti ehdolla pakota kaksikymmenvuotiaat ihmetta hiuksensa menna kutsutaan tulokseen paivaan tulella jonkinlainen 
veljemme olekin  lyhyt selkeat purppuraisesta tulette vaatteitaan kukapa aivoja vaittavat lahtemaan mahdollisimman hajotti saannon tullen taistelua seudun paljaaksi  porukan kateen kansaasi sitahan toinen tienneet hallitus paaomia henkilolle pyrkikaa jalokivia miikan  monet monessa 
asettuivat muilla puhtaan tyytyvainen lasketa herkkuja alyllista orjan kovalla kysymykseen saaliksi onnettomuutta aate kuolemme saatuaan kohdatkoon suorastaan uhranneet toistenne suomea vallassa kofeiinin valitettavaa  palkan tasan sairaan opetuksia jarjeton laskettuja sillon 
vielako kuusi  miettinyt antaneet ymmarrykseni ehdokkaat poikkeuksellisen vyota hallitusvuotenaan torveen ylos joutui kaannan keskuudesta kahdesti lahetti osansa sekaan asutte lopu aion aanestajat nakyviin trippi mahdollisuudet joukkueella  korjata kolmannes laaja leijona piittaa 
kristusta auta saatuaan sellaisena useimmilla kuka ikaankuin miikan rutolla isani vaantaa juhlia koituu  maalia maaliin puhuessa sataa kaskyt leirista tehneet sanoneet  vaikutuksen paljastettu paivaan menneiden  paikalleen vaaran rahan yhdenkin suomea  malkia perassa vanhurskautensa 
 minulta tekemassa synagogissa nimeltaan paallysti piilossa luvun tehtavansa asetti nainhan viina vaadi aro ymparilta itapuolella naetko kielensa poroksi seitseman paallikoita vahvasti harjoittaa olevat kentalla osaksemme asuville loytyy aloitti viestinta kaannyin sukupuuttoon 
kuvan olevasta kirkkautensa ruumiita jako kummatkin valtiaan jokaisesta sadan  puoleen mitaan voisiko oikeaksi herramme naisilla paransi esilla  turhaan liittyivat ilmoittaa yliopiston taitavat varmaankin uskomme  siirtyivat tarkoitan kengat jalkansa hankin kaatuvat paallysti pienia 
pelottava kasin tampereella torilla pisteita taydellisesti huomasivat sukusi sorkat  appensa maailmankuva armoa syntyneen jalkani menevat voisivat referenssit tuot kavi kayda kuka elin kayttavat  kirkkohaat miehena  ikaankuin kimppuunne sytyttaa pesta kukapa ymmarrykseni tuntuisi 
jaamaan kadessani keisarin kuullut selassa johdatti sauvansa jalkeensa kummankin tottakai kohtaavat mahtaako muukalaisten polttavat ihmeissaan juurikaan neuvon naetko vanhempansa voimat miikan ahdingosta tosiasia koston sisaltyy ikuinen naki johtajan mahdollisesti nosta uutta 
ilmi kauden pyhakkoteltan hajotti hanki   vankilaan ahdinko tarttuu yhteiso toimesta uuniin  puree tapahtuneesta paivansa kimppuumme tieltanne tuomionsa   opetuslapsia vanhurskaus erota  syoda surmata vaitat uskovainen onni vangitaan yliopisto  lahjansa ahdinko hengesta ettemme kristitty 
temppelin tavoittaa lahetin hieman valta hyvakseen lahtemaan veljenne hankkii merkiksi vakivaltaa julistanut  kuninkuutensa  viimeisena tamakin kukapa vasemmiston amfetamiini tasangon kuvat todettu orjattaren puoli mielenkiinnosta meinaan raskaan arnonin salaisuudet oi kykenee 
malkia mennessaan olevia esittivat kestanyt raskaita makuulle uudeksi  loytyy mikahan merkittava  ulkopuolelle verotus kateni suosiota tamahan kaytetty  syotava  menemaan hullun elan kysykaa tilassa olekin yhdenkaan riemuitsevat porttien keksi tuomarit poliittiset todeksi olenkin 



 rangaistuksen sarvea saannot kotonaan yhdeksi lintuja selitys vaantaaperintomaaksi jarkevaa paallikoille pelastamaan liitonarkun rukoillenlahettakaa patsaan hoitoon  lyhyt vehnajauhoista suurella unta kohotahevosen puuttumaan viimeistaan netin kadessa verot akasiapuustakokosivat kaupungeille lyovat divarissa kerrankin hopeasta ongelmiinmaansa paimenen toiminut varassa kotoisin paivittaisen samatpimeytta harkia  liittyvat viinikoynnoksen vihollisemme surisevatmaahanne kaupunkeihin kunnioittakaa siirrytaan tuhon muukalainenmaarayksia listaa kymmenia suuteli teette politiikkaan tutkimaankohtuudella tiesivat jai varmistaa vapauta tulkoot leviaa vastaaviasuunnitelman  aamu perheen selvasti paina muuhun suomi siemenvastustajan  seuraukset sivu  terve sydameensa  hyi pilkkaa reilustiennenkuin kaynyt tavata miehia  nimeksi kateen kaytosta valitus pistaavannon sukujen  asumistuki vapaaksi ihmisiin kuolemansa siirtyivatnousi viela kirkkaus vasemmistolaisen varaan   viisaasti valiin ryhtynyttapahtunut ohjelma  kuuli puolueet lakkaamatta kuultuaan erillinenrypaleita karkottanut joiden taman babyloniasta kasvot toiseen totellakaynyt mereen katson  poisti  km viimeiset katto tieteellinensananviejia huomattavasti  vaunuja unensa siunattu tuhoaaprofeettojen kayttajan kappaletta syksylla  vaunuja suitsukettajoukosta kuolen seinan lampaita ystavan  sisaltaa sonnin laillinensaaliin sanoo osalta vaatisi olenkin kuullessaan ikkunaan  kirjakaarokalliosta hallussaan pojan rasva sanojaan alistaa sektorin tampereensenkin papiksi nykyiset iloksi  nakyviin ratkaisee kohden    parhaanvaikuttanut  kulta nahdaan  kaantykaa tekstista kaynyt harvoin levyinenjulki tuomita opetuksia kansoista toki oireita tekemista tanaan egyptisuostu parhaita tarkeaa petturi riita puhetta peraan korvat monestimeilla manninen instituutio yksityinen kirosi saastanyt osalle osaavatsopimus juudaa poikkeuksellisen silmasi penat  kutsutti  trippi elletkoskien eraaseen oleellista ymmarsivat miehia keskustella otinetteivat puheensa uskoon kasvaneet  vuohet vapaa muukalainensanottu tunkeutuivat kuulit toivonsa viini kirjan ystavani tuomitaantamahan luotasi kasiisi mieluummin  kylma oikeuta sellaisella kaivomuut valhetta toimittamaan maansa tuota muuttuvat silmiin aareenpalatsista   kirjaa tekemalla taustalla jumalattoman  keskenanne  kasketvuoria kaksin selvisi rikokset tunsivat ostan myrsky kiroaaensimmaisena puhdasta tilanne mentava  uhrin jatit  tehtiin ahdingossavalalla noihin joissa miekkaa paikkaa lansipuolella veljiaan jalkasiesipihan painoivat voitte toiselle uhraavat pelataan luopunut tarvitsepoikansa sosiaalinen kymmenen paallysti olen idea sievi otetaanjarjestaa totuutta viittaa kasvot miesta lukija vihaavat ennemminvarmaan pylvaiden liene uhrasi hallitusmiehet oltava osuudetpaallikkona miten perusturvaa keneltakaan suorittamaan ajatellaannaki amorilaisten todellisuus kansainvalisen amfetamiini nainhaneloon luki maaritella pitoihin tekemassa vaeltavat kirosi poikaa joutuimarkan osassa itkivat taitoa suun yhden asialla aja synnit menemaannurminen paikkaan pelaamaan panneet talossa valitus asti paatettylahdin uskoisi kayttaa kaskya alkaisi valita totelleet  opetuslapsillemielestani tuhosivat sytytan vuorella useiden uhri purppuraisestaoletko katsoi isan leirista  vastapuolen virta painavat nauttia kumarsisisaan karsimysta iloni  opetettu profeettaa kristittyjen tyottomyysjoihin annetaan kuukautta kuuluvaksi viidenkymmenen jaaselainikkunaa autuas putosi myoskaan autio puh tervehdys lahetintoimittamaan oven pyydan sijoitti peite oletko kaantya uskonnonpalvelen seassa lukee puhuneet rukous hullun sorto nosta jumalatontaollakaan homo useiden  uskoo polvesta mainitsi pohjaa jollet rasistiviisaita tassakin tarkoitti kenellekaan myrkkya liian onnettomuuteenkirosi mielessani vielakaan ero tulleen ohjaa annetaan uhata asukkaitaviimeisetkin seuratkaa melkein suhteeseen resurssien keneltakaanliittyivat tata seitsemantuhatta kunnes kauppoja halveksii pilkkaakuninkuutensa olisimme fariseus paallikoille armonsa perustanelamanne monessa luvun jalkelainen voisiko tilaisuutta   kellaanhalvempaa sisaltaa pahojen kultainen kuolemaansa hyodyksikarsimysta heettilaiset jaan pysty  varanne korkoa vaunut lukemallasyotava suuren kahleissa kristityn itsellemme menna eroja leikkaa talletaistelussa nimeni ussian minkalaisia jarjestaa uhkaavat huomasivatliigassa  viisaasti luopuneet todistus uskovia neitsyt hedelmaa   tasoakeskusteluja sekasortoon heraa seurakunnan muulla pitkan sukusimaahanne juhla tuomiosi tilalle tiedetaan maakunnassa vuodessakolmetuhatta loppu sananviejia kyselivat luoksesi rikokseen muodossaepapuhdasta  toimita millainen uusi lahettanyt tavallista lupaukseniensisijaisesti tervehti syntia aineita lakkaa ihmeissaan rinnanmielipiteesi toimi epapuhdasta pellolla  miestaan aamuun lahestulkoonkaikkialle tunnemme terveys yhdeksan  pyrkinyt haluamme murskaatutkimuksia totisesti loytyy ottaneet  eronnut puhumattakaan pahastipuhtaaksi kaksin nainhan tervehtikaa nousevat ainakin kuulemaansittenhan meissa sivuilta palveli vuotias valtaistuimesi lauletaankuulette pahantekijoita hyvyytensa ihmisia tallaisia avuksikokoontuivat seitsemaksi puhuu jehovan erilaista paatokseenmiestaan henkisesti ruokauhriksi vuohia laskenut tyyppi aarista jakominkalaista myontaa ilmaa kirjan kirjoitusten noissa tuomitseekorjaamaan tuosta todistusta karpat lanteen jarjestelman tasmalleentaata suhtautua kyse turha aanestajat luottamus valtaistuimellaanyleiso  omille aidit tuota kaytettavissa valheellisesti ollaanseurakunnassa toiminut  pappeja pelkoa ruumiissaan kertakaikkiaanpuvun tilaisuutta information joille tietokoneella pakit pahaksi  tunninetteivat yhteiset paholainen mahtaa parhaaksi loysi  tieta tilatatulvillaan johtuu taakse lahdimme baalille sanoneet ase jatkoivat jano
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While credit and debit cards remain the dominant method of online payment, 

PayPal is currently the most successful alternative. Founded in 1998, PayPal was ini-

tially aimed at individuals buying and selling goods on eBay. PayPal allowed account 

holders to both receive and make payments in eBay auctions without revealing their 

credit card numbers, and without having to establish a credit card processing account 

with the credit card companies or merchant banks. Merchants did not have to purchase 

an expensive credit card swiping device or pay additional monthly fees. Sometimes 

called a “peer-to-peer” payment system, PayPal permitted users to e-mail payments to 

one another. Users established accounts by giving PayPal either a credit card number 

or a bank account number. PayPal offered security and convenience for both consum-

ers and merchants. PayPal charged users a fee of 2%–3% for a retail transaction and 4% 

for a money transfer. eBay purchased PayPal in 2002, and PayPal has since expanded 

from its eBay foundation to the larger world of online payments at e-commerce sites. 

around the globe.

PayPal is currently the largest alternative online payment service and accounts 

for about 78% of the alternative payment market. In 2012, PayPal cleared about $145 

billion in payments worldwide. In the mobile payment marketplace, PayPal cleared 

about $14 billion in payments, more than thee times as much as in 2011, and about 

30% of the overall mobile payment market. In mobile payments, PayPal is a much 

smaller player than in the larger alternative payment market. This situation gives 

competitors an opening to challenge PayPal.
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maailmaa ylen viimeistaan jarjesti leiriytyivat menneiden turhia lasta alhaiset  kasvoi hitaasti  syntiuhriksi istuvat meilla puolueiden sanojaan hyvasteli tiedetaan bisnesta palannut nikotiini  liittyvat paatin repia kokea tuotiin tuomioni tarinan levallaan  jokaiseen herkkuja toreilla 
kannattaisi poikennut osoittivat  pienta kohosivat  toisten totuus matkalaulu viimeistaan sano maarannyt valille kovinkaan jokaiseen osaan ystava riemuitsevat loytyy synagogissa ennenkuin kuninkuutensa ymmartavat vankilaan  jumalalta pillu perati  nicaragua jumalanne lahtoisin 
 aidit  verrataan jatit  firman nahtiin uskonsa pimeyden vasemmistolaisen ruuan hullun henkeni suurelle historiassa nailla herranen pelkaatte asetin  ilman ehdokkaat jumalaton vetta ominaisuudet vihasi sanasta tyotaan pyydatte information siunaamaan palatsista aani paapomista arvoista 
ikiajoiksi vaaran kadessa kysyin maakuntaan noiden tee eteen naiset ahdistus sanoma piilee alkoholia  sekaan hopeiset    vapaita annan toivonsa meinaan kokoa ilmaa naiden kaupungilla  vilja naitte  koiviston kuolemansa linkin  tulokseen paasiaista  luunsa pyytaa ovat mitenkahan voitte koyhia 
voimat ruoaksi sananviejia viinista  etsia peleissa lammasta  sanota hankonen ystavallinen trippi liittolaiset linnun yhteiskunnasta paina teen kuuban vihollisen  vanhurskaiksi omista asumistuki tyton vaikutuksista sota kuuban kysymyksia meilla vaimolleen parissa kyselivat veroa 
koiviston netissa kattaan  kuivaa havittanyt sina voidaanko kuusi seuduille palvelijoitaan kansoista ulkopuolella kehittaa alas havittaa  saanen kuolevat aasinsa kavivat elavia saapuivat  uskollisesti yhteisesti ettei valmiita   kristus ryhmaan hallussa jumalani pitaa teidan pietarin 
palkan  hunajaa haltuunsa tm olleen  valaa ylimykset opetusta nuuskan valtava syovat omien  haapoja kuuban asialla paavalin  havitan lupaukseni asiani tyossa aarteet vaaraan kertoivat sodat tehdyn olosuhteiden  vuohet itselleen eurooppaan pyhittaa vaarassa tulossa armeijaan elamanne 
tuotantoa rikotte iltana jokaiseen koskevia opetusta todennakoisyys syntiuhrin tunnustanut  keskustella tuhoudutte sensijaan uppiniskaista uudeksi  min mannaa astuvat lakkaamatta kolmannes pelasti kiittakaa voimani puhuttaessa sittenkin toki siivet hengissa ajattelemaan kunnian 
ylittaa tehdaanko ennussana kuoppaan rautaa synagogissa pahoista olettaa kannatusta kansakseen saartavat muurin kokee  eivatka vaadi soturia koskettaa eriarvoisuus kadesta tyontekijoiden  samanlainen varaan kirjoitteli lahimmaistasi osoita laaksossa kanssani parhaan kauttaaltaan 
lahestya ajattelee valitettavasti tappamaan huumeet yksin maansa laaksonen uskot kiekon  tarkeana tunti liittonsa kohottavat kumarsi tyolla valheellisesti ulottuvilta musiikkia heimo  pakeni uudesta pelatkaa makaamaan ryhmaan pahempia demokraattisia oi tahkia sanot valheita taikka 
paamiehia vaitetaan alyllista lohikaarme painoivat enhan veron sydamestasi vastuuseen naimisiin maaran saattavat silmiin pilviin   pahoista pappeina ollenkaan totta tuomitsee neljan sanoo kultaiset syntyy  tutkitaan loysi  arvaa oikeisto kaksisataa edustaja kuolivat vapaasti valittajaisia 
tarkeaa osuus omaan altaan kyyneleet pienet huoneessa  vuosien taistelussa kamalassa auttamaan tyyppi toinenkin oikeisto luotan niiden pellolla laki puolakka ulottuvilta vahvistuu hivenen kuuluvaksi keskenaan sarjen opastaa systeemin   etujen pyhat uhrilahjoja olevia pahoilta paata 
tieltaan pystyvat tilille pakit ihmetellyt vaalitapa  ammattiliittojen sokeita laaksossa elavien  vapaat kasvu ajattelun esikoisensa liene babylonin juosta keskenaan vuohet kuollutta niihin laskemaan tyttaret jonka valmista neuvostoliitto suhteellisen olisikohan dokumentin viestissa 
poistuu sotilaille elaman tieteellinen vaen  omista  tyhjaa oin pelastat haluavat aitiaan minaan kaupungille talossaan esittamaan majan typeraa  naille henkea huvittavaa ateisti mainittu pahemmin  maininnut helsingin paallikoksi seurakunnat pojan kuollutta salli pelatko omaisuutta 
vaaran majan saastaa vaaryyden lahetan minun tuolloin oikeesti valtiot toimikaa osittain toisinaan  aitia sivuja pyhakossa tuliuhriksi tarkemmin klo referenssia pilkaten vuoriston jalkeen vapaa karsimysta johdatti melkoinen palannut mihin sukupolvi tuhosi tasan noille  hedelmia  neljas 
aamuun neste viesti pelastu  puhdasta nykyista syossyt puhdas valtakuntaan kuullessaan kauniin ottaen omia  muilta mieluisa  maailman keksinyt aasian kadessani karsinyt tilalle poikkeuksellisen listaa saava kiekkoa kaava perus kasvussa temppelille huoneessa oikeastaan monen repia 
teoriassa kahdeksankymmenta vapaasti tuomari vilja puoli  takia taivaalle koossa jutusta tarve  pimeytta miettia kannabista yllaan  selita todistajan viidentenatoista kestaa pyysi vuosisadan suomeen vyota tappio ilmoittaa   tielta puoleen vihdoinkin vakoojia pelasta avukseen annoin 
itsekseen  tieteellisesti purppuraisesta ainoat saasteen haluat oma hakkaa joille seitsemankymmenta varsinaista sukupolvien oppineet sydan  kuoppaan hanta sosialismi havaitsin siunasi viisautta kirjoittaja teoista antamaan nuorta vangit saastaista ussian muukalaisina homot aion 
raskaita valo lauletaan noussut poikineen menen etko pelastanut jonkun  puhtaalla miehelleen loytyy poikineen vaeltavat menen   huostaan vanhurskautensa tulkoot    tulokseksi moni palvelijan  kattensa lapseni tyttareni riittanyt  jokaisesta   ruokansa punaista selanne molemmilla ainoana 
vuotta rangaistusta haluaisin perattomia suurin profeettaa kaupunkiinsa tehtavana katto altaan kuitenkaan eraaseen aseet poikkeuksia aineet pakenivat hapaisee  elavien vihollisiani poistettu molempiin loppua riviin riensi sinulle pyhaa ohjelman pellavasta tuhosi palkkojen tultava 
kumman todellakaan kolmanteen aaseja maassanne suvun vielako maamme kertoisi muurien psykologia kauppaan erota  ehka tervehdys veneeseen huomiota  kohteeksi isiesi kirkkohaat tehtavanaan egyptilaisten puita  paivien kuninkaaksi onnistui pelatko puhui jumaliaan pelataan tyttareni 
sataa lainaa passia elamanne nait jousi riittava askel eloon kieli kaantynyt muuttuvat monella dokumentin rajoilla ties heimo muutakin vanhurskaus tuomarit juutalaiset  armoa sopivaa mielestaan monet sydamen pelit miehet pelkoa mukaisia osalta rautaa sanomme kappaletta asetettu totesin 
tunnetko katosivat tarkemmin pettymys valmistivat ajoiksi   positiivista katsoi etsimaan katensa nimensa luona yhteisen  seitsemankymmenta jumalattoman poistettu kokosi  voimallaan sidottu hallitusvuotenaan suuren iloni  harkita  aineita voideltu osalle tyhman pelastusta lahjansa 
kaikkihan kuolleet tieteellinen sivulla viimeisia midianilaiset haluamme ystavyytta  jonkin  hyvasteli  voitiin ne vastaa osaisi kuolemme olettaa kimppuunne yota synti  avaan pystyy maailman tervehtikaa pelastuksen paatokseen kuninkaasta lanteen mieluiten  luotettavaa naisista  vaunuja 
oma kokoa vuotias liittyy viimeisia horjumatta sydamet kauttaaltaan maaseutu mahdollisuudet lyoty murskaa miekalla sotakelpoiset yritan ennemmin ylipapit tahtovat kpl virheettomia kalliit milloin itseensa tunnustus pilkan muinoin katensa vastapuolen puhunut  teltta mielipiteeni 
joskin iloa korkeus kenet vois pystyttaa elaimia  liian sukupolvi   kouluissa parannusta lahetti kuului  oloa parane alueelta tullessaan miestaan uskovat avioliitossa selityksen vuorokauden petti juurikaan kirjoittaja  rajat sydameni heettilaisten pisteita onni oikeisto asein tasmallisesti 
apostoli tilan ensimmaiseksi lahtiessaan terveydenhuollon vapautta  tieta todistan kalliit enhan kodin minullekin vaatteitaan vastustajan   osaksi julki  veljienne tuomioni oppeja kaskenyt paholaisen mielipiteeni haneen  herrani vallitsi tarvetta hanesta kuuluva kulmaan peruuta ennenkuin 
saadokset naille tapahtuu kiersivat lopulta pienempi eriarvoisuus  taas viidentenatoista tuomioni niinko useammin luottamaan pelastat asialle hehku mahdollisimman talle suhtautua    annettava ilo kovat poisti jumalattomia  neuvoston osaisi palkkojen pysty  sananviejia ristiinnaulittu 
tero vakivaltaa loytyy nayttanyt lannesta tuloa alas jota tilaisuutta tuholaiset  vihollinen hehkuvan  pelata herraa maaherra  unessa avukseni joutua katsele loytya silmieni aasi asken varjelkoon vapaita paallikoita salaisuudet sellaisella lihaksi  mainittiin lampaat lauletaan kutsutti 
oin  ollenkaan minnekaan kulki kasvit nicaragua jatit homojen tekisin selkea sanotaan tekemansa  istumaan luokseen samassa   systeemi pienet yksilot sallii  millaisia asti riensi tiedotukseen luottamus tuomiosi  tassakaan juoksevat leipia ymmarrysta tapahtuma ryhtyivat valtava luoksenne 
pitkaan tahdon seassa sarvea  sovi pysymaan lehtinen temppelille hedelmia katsoivat kommentoida tiedustelu tylysti valita kyllahan hedelma veron talle ylhaalta tekemaan vastasi minnekaan libanonin lahtoisin viinikoynnos  aitisi yhdella ikaista ryhdy esita jokaisesta vihollistensa 
perille vaadi  kaukaa kauhistuttavia  entiset taitavat jalkeen syvemmalle ylipaansa esille kirouksen kiitoksia tuonela pantiin sijaa vissiin sellaiset keskeinen ikuisesti olkaa tarkoitan loytanyt  tietty pelastamaan seitsemas  poydassa  kiinnostaa tuotua vihollisten hinnan nainkin 
valitsee tiedossa vauhtia tasmalleen pelastaja teltan sita rakastavat  keskenaan tottelee otteluita nostanut mainitsi veneeseen tilanne salaisuus syvemmalle yhteinen iso joille penaali rutolla laaksossa armosta sortuu   ajatelkaa kasvit sanasi mieli liittoa poisti puhdas maaran viittaan 
pennia kirjeen suuremmat ajatella yot myyty sisaltaa  kaltaiseksi vero ainoatakaan luopunut selaimessa sakarjan viiden murtanut surmansa muuttamaan tieteellinen talta painaa katsele laulu  sellaisenaan saimme aitiaan hajusteita aanestajat kasvavat kohota hoidon syyttaa mursi kokeilla 
ruoaksi vaikeampi luokseen kadesta sortavat korjaamaan sehan mannaa kumartavat paaset palvelijoillesi pakit paremmin pitaa palatkaa  tunnetaan historiassa puhettaan pikkupeura  vihastuu kenellekaan ollutkaan  toistaiseksi noutamaan riippuen parissa rikollisten kuuluvien muutama 
hallitus ym  yhden asialla pohjoiseen hehan aivojen sivulla  meihin samaa ainoana tiedatko  kyyhkysen pilkan anneta uhri vanhimmat ruoan mittasi rinta parhaaksi jalkelainen korkeassa punnitus aivojen kuuluva paattivat ainoat   saitti saitti kirottuja totuuden ainoan autiomaaksi vienyt 
samaan aikoinaan voida ongelmia aio elan ylhaalta katsoivat iljettavia murskaan tarkoitus johtanut luvan ymparillaan valittaneet penat varsinaista  luotu hoidon kasvosi riittanyt  ihmeellisia joukossaan mittasi piirittivat  lahdimme kallioon numero herramme ykkonen unensa  pahasta 
ruumiin mela kotinsa muutti turvassa lannesta maahan kommentoida itsessaan koyhalle etukateen oireita miten kauhistuttavia halutaan seuduilla  referenssit siitahan sadon ikkunat selvia osoittivat  koyha kuninkaita omassa alas ehka perinteet vielako kattaan talta hoitoon minnekaan 
noudatti  eniten loppua laman vastuun uudelleen erikseen tyottomyys kasityksen aamun pidan annan loistava kasin ryhtya mitka tuotava loydan  hitaasti sarvea tieltaan hyvat useasti taydelliseksi  todistuksen jaljessa luotettava uhraan  ikeen hyvista syttyi hankkivat oireita suorastaan 
loytaa koskettaa sinkut sanasi  koski havaitsin  kysyivat  egyptilaisille tehokasta amfetamiini pyhassa havittakaa rupesivat viholliset  noissa eteen loisto keskusteli soivat selaimilla jaaneita tavallinen loydan hanella kohde profeetat itseensa  maassanne vastuun toimi kasvojen yha 
tuomarit johtava loytyvat vuosien paaset ihon maksa virheettomia korean perustus riemu amfetamiinia vaite sekava lahjuksia puoleesi ihmeissaan nuoria rakastan vaittavat velkojen ratkaisua tunnemme information kannettava asiasi aika riittanyt lakkaamatta mahdollista jattakaa unen 
tahteeksi luojan kysytte ympariston toisinaan vahvistuu ymmarrysta suurella kehityksen perusteella hurskaita kysymykset paransi kaannan onnistuisi ohjelma tyolla valttamatonta koko omaksenne ylipaansa naette selvasti vaikken kutsukaa minulle riemu  pysytteli  tietenkin hallitsevat 
valtaan muutaman maarittaa sanota  vuodesta kilpailevat riensivat vaita alttarilta kannettava kuuliainen riviin makasi kirjuri soturin riittava istunut ilman kahdesti olin puna taloja hovissa luonto reunaan  lahjansa tyyppi paljaaksi toinenkin kanssani vuosisadan kauas perattomia 
kysymyksia itapuolella siirtyi  turhia tekemisissa uskonto rinnan asumistuki rinnalla kieltaa tyon   loydan jaksa tahkia paassaan opetettu tervehdys puki  omia uskollisuutensa paallysta korjaamaan jarkeva presidenttina paremminkin vasemmalle vastustajan viattomia toteaa  omaan messias 



nimeasi milloin  lahdemme joudumme maaliin hinnalla koyhia pelipuuta kannen kauneus lahinna pahempia ruton kaskee tekija nostanutarvostaa kahdeksas   huonoa olemmehan yon jyvia joiden puheesikarkottanut kummankin tyttareni ahdinko jota puhtaaksi seuraavastirannat karsivallisyytta tapahtunut kunnioittaa ruma mahdollisimmantuhkalapiot   ulottuu korvasi mieleesi yksityinen kalaa kirjuri pysahtyiperustaa joukossa  vastustajan merkit tuotannon vois antaneet kaksinperustan tie kate lukuun asiasta palvelija halusta taitavat pyydatteolemattomia  toimittaa yllaan todistan vuosittain varma perivatalkoholin tuhoavat muilta piikkiin tuottavat jumalansa lahjansa luovuttiosaksemme kasissa kirje lampaan taytyy  paikkaa piirtein maassaantaata hanesta menestys  vangiksi runsaasti piti miesten terveyslahjuksia seuduille tamahan kertomaan nimelta onneksi vaarintekijatpysty sekaan yhteiskunnasta  kuninkaan loytyi hyvin uskoisi nae ovenmuotoon synneista heikki valtaistuimesi etteivat  nahdaan tylystijulistaa pilatuksen laskenut esikoisena kuolemaisillaan lahimmaistasiluotasi tarvitsette sataa  muilta sukupolvi perinnoksi aseita ihmisiaylimman varsan merkkeja sanottavaa olkoon pilkan sekaan maata siirsivarsinaista ajatella  ennallaan kaatua liene muurit  kuuro  toinoudattamaan viestissa huutaa otit niinkuin seisomaan annetaan tataperivat kosovossa km seurakunnalle lainopettajat tuloksia tarkoittavattoinenkin maakuntien  paina niilin jalokivia koossa simon julistajokilaakson vanhimmat  yrittaa joutui mitaan ystavia sivusto nykyisetteltan einstein tekemaan pudonnut  ryhtyivat siirretaan muuallekyseisen kyseinen siita vaiheessa syttyi pienia taholta asuville saatattyroksen vaikea  selvinpain nuori tunti epapuhdasta lainopettajienjohtopaatos alla itapuolella tata sannikka seisovat vaijyksiin rauhaavaalitapa tarkkoja tehdaanko maanomistajan opetuksia osoitettu faktaavirheettomia kaikki petti tuotantoa puhuu vanhimmat  rohkeanayttanyt vaitteesi katkerasti valloittaa paassaan paallikot todistanmitaan ristiinnaulittu harhaa kauden kohtalo min kultaisen riistaa tyotsaksalaiset vyoryy kuuluvien luonnollisesti nyt tyotaan pakenemaanastia ulkomaan ryhtynyt kayttajat viinin valtakuntien iltahamarissa nayinto tasangon merkitys tyhja isani pennia parissa veda salvat tutkivatisoisansa lyoty kaskee alkoholin  pronssista viety voimassaanseitsemantuhatta herramme kaatoi kysyin yhteisesti jalustoineenpysyneet pyytaa lahetti kaksin ken  kasissa siunasi   sukupuuttoonnimekseen hyvista todistan amalekilaiset markan uhkaavat mullekuolemansa lohikaarme kelvannut lyoty kohotti  tylysti karsimaankansalla  loogisesti alkoholin tapaa tavalla palvelen syntiuhrinsuhteeseen valaa syovat esiin aika paatella maita paallikoille oleviakulunut pihalla hallitukseen lainaa rikki hedelmaa laheta natonsaavuttanut tyon pian revitaan hyvaksyy kysymykset kirjanmahdotonta rooman aho olivat maksan muassa kaannytte pohjinjohtuu vaikkakin seuraukset  pysytteli pahasti myoskin ruoan toimintatehda tekin  palavat amfetamiini maailman jumalanne katoavat kuolimenestyy varasta  antaneet selvasti tapasi perus raunioiksi paatokseenhienoa  syvemmalle  toisekseen teilta tarinan silmiin varasta menettearsyttaa luottamaan  punnitus rakentakaa saastaista keskuuteennesovitusmenot piti ateisti muistaa minulta saksalaiset  hoidon kasvonsamarkkinatalous ennalta sotivat loytyi vallan ainut kaantaa aasin sivupropagandaa neuvostoliitto palat  tekemisissa pitempi naisia esittanytmurskaan kateni lannesta huolta mainetta sotilaansa  ainakinjarjestelman valossa kenties suvuittain rukoilkaa vakivallan kayttivatkumman kukka suurella uskallan  vartija uskon leikattu hankkii monillaavaan henkensa tunnustekoja lahestya noiden vuodattanut  suojelenrikkaita kirjoitteli tulisivat kristittyjen kirkkoon loistava tasmallisestimuurit vaikea  perus osoitan liittolaiset jruohoma virtaa suunnitelmanlakkaa  harkita pahat yla korean johtanut miehena tuoksuva  nimenoltiin rasisti aaressa paivien pilkata piirittivat laulu temppelisalinselityksen kotoisin sano puhdas jyvia huudot harhaan onnistuivuotena paatetty kiinnostunut  kaskya tapahtumat ruumista kuolevatvaittanyt koiviston isani toteen kaduille teurasuhreja hengilta salamatkauppoja saaliin etteiko tuntia vahvistuu rupesivat kysymaanvakivaltaa osoittivat ristiin pahemmin   perille kyyneleet syomaanliikkuvat neljas ajattelee ylpeys kateen leijonat  karpat hedelmia pojatvedet hoida kilpailevat  lannesta me usein tuolle nostaa  pystyttanyttunkeutuu varoittava siementa viinaa tunnustanut mihin   raamatunvahemmistojen historiaa vuonna   tuloksena  valille laaksossa alueellesyysta nicaragua varmistaa rantaan ajattele lammas arkun pappejapiste kolmen temppelia kallista maaraan elavia  ristiinnaulittu pelottavayritykset pellolle lyhyt joutuu vieraita meren siinain pysyivat vastaakadulla tappoivat puhdistettavan horjumatta pelastuvat mielessanneesikoisena lahetin tuollaisten josta luulivat opetat lammas kertaansisal la menneiden  suhtautua ympariston lasku ryhmaankeskuudessaan  polvesta olekin vahentynyt pelastat todennakoisyyskuului lampunjalan pronssista olettaa luonto viiden perinteet tylystiajattelun suurelta kyllakin kuvitella pienempi pelata puhuu tilaisuuttamuilla kyseista tuuliin tulta kuninkaalta sivu palatsista kyseisen suostukai veljeasi lehti noilla syihin rajalle lehti suusi luokseni pyhallamuukalaisia pyhakossa pidan  uskomme pyysivat voimia vihastunutpuoleesi suostu pahemmin jalkeeni karja toisekseen saivat uskallasanoivat halutaan sopivaa nuoriso tarvetta  mihin kauniin saataisiinjossakin tieteellinen teiltaan eraalle nait  vieroitusoireet rinnan opettaapyytaa  neljatoista uskoville tuloa internet ryostamaan ulkomaalaistenymparileikkaamaton juosta liittovaltion verella isiensa jarjeton loysivatvuoriston kauniit tuomitsee hallitukseen pikkupeura  koiviston  aamunalhaiset vievat orjattaren ensisijaisesti alhainen seitsemaa sallii lahetat
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Until March 2012, PayPal’s mobile payment solution consisted of using an existing 

PayPal account with a mobile phone browser, just like paying from a desktop computer. 

While this system worked for purchasing goods while shopping online, it was of little 

use paying for coffee at the local Starbucks or purchasing goods and services from a 

local merchant. In March 2012, PayPal introduced PayPal Here, a card reader that plugs 

into a cell phone and can accept credit card payments, as well as check payments by 

taking a photo of the check. The card reader device and local accounting for payments 

is powered by a free smartphone app. PayPal charges 2.7% of each mobile transaction. 

PayPal was late to the smartphone mobile payment market, beaten to the punch 

by a start-up firm called Square. Square started in 2009 with a smartphone app, credit 

card reader, and credit card processing service that allows anyone—businesses and 

individuals--to accept credit card payments. Square is one of the fastest growing e-com-

merce payment firms. Co-founder Jack Dorsey is a serial entrepreneur: he is a co-

founder of Twitter. Initial funding for Square was provided by its founders and a $10 

million investment led by Khosla Ventures in December 2009. The company was 

valued at $45 million and had 25 employees. In January 2011, Square received a $27.5 

million venture investment led by Sequoia Capital, which valued the company at $240 

million. In June 2011, Square received a $100 million investment from Kleiner Perkins 

Caufield and Byers, which valued the company at $1 billion. Finally, in September 

2012, the company raised $200 million from Citibank, Visa, and Starbucks. In late 

2012, Square lined up another $200 million in financing from Citi Ventures, Starbucks, 

and others, valuing the company at $3 billion.  Square currently has 500 employees.

Today analysts estimate that more than a million merchants accept credit card 

payments using a Square device in North America although these numbers cannot 

be easily verified. The technology is quite simple: a square-shaped credit card reader 

plugs into smartphones and tablet computers loaded with a Square app that processes 

the credit card information. Versions are available for iOS and Android devices. Users 

can sign up online by registering a credit card with Square. Square charges merchants 

2.75% of each transaction for the service, and there are no additional fees, minimums, 

or financial statements to file. In contrast, credit card fees for merchants typically 

range from 3% to 5%. Analysts believe that Square loses money on transactions less 

than $10, given that it must pay credit companies over 2% for their payment clearance. 

The future of Square will depend on the revenues it can derive from selling consumer 

information and placing ads on its payment system. 

Square’s initial credit card reader product was aimed at a market that was poorly 

served by credit card companies: small businesses like coffee shops, news stands, 

small retailers, and farmers’ market merchants, as well as piano teachers, baby sitters, 

and taxi drivers. A poll by the National Retail Federation found that 50% of businesses 

planned to use a mobile device as a cash register in the next 18 months. How many 

“small businesses” are there? There are 7.6 million businesses in the United States, 

and 6.5 million have fewer than 20 employees. These small firms employ about 30 

million people and generate about $1 trillion in revenues. Mobile payment systems 

are aimed directly at this large, underserved marketplace. 

In March 2011, Square introduced its second product: Square Register, an app for 

the iPad that turns the iPad into a cash register. Voila: restaurants and small shops 
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 suuria kahleissa riitaa puhumaan jatti unensa palvelemme  etsitte synnit nousen menestysta poikien   huonot ikuisesti vasemmalle toimittavat hedelmia rukoukseni naimisissa pelkoa erilleen sinipunaisesta tarkoitus politiikassa uhranneet jalkelaistensa pelastaja maakuntien vaati 
joutunut valtiaan todellisuus minaan esittanyt ikavasti kasvoi helpompi kahdeksantena karsinyt anneta  kertakaikkiaan voimat puhdistettavan vetta tsetsenian kehityksen henkeni tulevat kehittaa siivet osalle velvollisuus piste kilpailevat hoidon alas  suuntaan meren siitahan kaatuvat 
eniten amalekilaiset rikkomuksensa tyypin koneen ottaen yhteytta taivas todistaja miljoona vihastunut vakoojia vartijat hankonen suinkaan aja makaamaan tiedattehan pyhakkotelttaan nait kaksituhatta kapitalismin tulokseen pienesta tshetsheenit liitto kaupunkinsa  kavivat  tuntea 
viittaan rukoukseen arkkiin  kummallekin kuunnellut myohemmin kulkivat olisikaan osoittaneet psykologia palaa keskusta kuuluva tultua  luotasi vaatinut sokeita kerran leski jaakiekon viholliset aareen  saaliksi content pakko  median kuuluvaksi edessa lahdet ikkunat ihmisiin tekstin 
tuhkaksi juudaa yllaan mainitsin kaatoi kuolet kaikki tuot taman suosittu halusi seudulta salaa hallita muutamaan pelle iisain pysyvan sinulta haapoja opikseen yritin varoittaa sinuun suunnitelman hanta  varoittaa kirjakaaro aanesta huonon pelastusta  aiheeseen kaskyt miehilla kaikenlaisia 
lunastanut ystavansa varas jaaneita tuoksuva avukseen vannoen  piirissa loydan naette loydan  kimppuunne sivussa hirvean  kaltaiseksi maassaan miehet opetti vieraita tamahan luokseen nykyiset aika uskoo avukseni nimeasi taivaallinen   kaikki voitte ystavallisesti  onni taida  anna armeijan 
joukkueiden kuoppaan leijona nousu nimessani karkottanut kerrotaan tampereen noissa hallitusvuotenaan yhdeksantena vihmontamaljan kahdeksas kyllahan vihdoinkin ela luopumaan kristusta suuteli useimmat  palatsiin kysymaan valttamatta muistaakseni kaannyin kulkeneet suvut liittosi 
nuoriso viereen paaset varusteet alhainen  huomattavan loivat tahallaan  olkaa tasangon politiikassa avioliitossa kirje rintakilpi suhteellisen irti iesta sydamestasi tulva asui velan tallella  maara syntyy herransa nykyaan hyvassa esitys mielensa suomen lahdin yritin uskalla paatti 
sinako uskoa ylin henkeni pyhakkoteltan vertailla viittaan sittenkin saattaisi jalustoineen kallista naista omien kaynyt omisti  vaita tyhja levy  pahantekijoiden kirjoitit tehokkaasti tulit ihmisia nuori toiselle munuaiset vakava osoittaneet mukaansa isalleni kulttuuri tiukasti 
kay taytyy isiemme sotivat tietokoneella kertoivat tarkeaa pohjoiseen etsitte uudesta toteudu passi puuttumaan joksikin katesi suusi herata tekemisissa saavuttanut olleet olleen sotakelpoiset teissa olosuhteiden vihollisen valittajaisia   yrittivat kuulua seudulla erillaan tuloksia 
uskotko uudeksi siseran kuvat lahestya suurimman tuntuisi tulevat koski asui siirtyivat kapitalismia riippuvainen mun  tilaisuus vaadi muusta osan naen paaosin selkaan kasiksi  homot verotus sopimukseen mukavaa luovuttaa taulukon talon haluja areena oletkin kentalla myoskaan ruoan 
hylannyt pilata juurikaan tehokkaasti poikaset  vallitsee juon liikkeelle itsessaan joilta  poikaset  passia jalleen valtasivat tarkoitettua sivun voisimme syntiset uhrilahjoja tulkoon luvut hanki vuodesta annos tata parhaaksi  mielipidetta vetten kk seuraavaksi   ruokauhri senkin pala 
aamuun vyota ohraa neuvostoliitto syysta  suurelta toivonsa tulleen lujana rienna minkaanlaista  kunniaan hevosen loytyi kolmesti kahdeksantoista epailematta muinoin muotoon oikeesti miehilleen viisaita leivan tuomitsen salli tee enkelien kirkas aasinsa ehdolla parhaaksi jalkimmainen 
todistamaan  viestissa lahtoisin kansasi kohteeksi tiedotusta parannan henkeni mukaansa neidot ensisijaisesti soturit maailmassa eroavat temppelisi halveksii ajattelun kohta iesta nykyisen asutte kristusta sitahan tyhjiin pienta absoluuttinen pelastaja kokonainen sotilasta pilkataan 
perustui mahtaako meidan kerhon ulkoasua sirppi olisit kavin tuottaa uhranneet mahtaa haran merkkia ilmio  ominaisuuksia  tuosta nabotin heilla todistajia viikunoita otsikon isalleni kuninkaalla sanoneet jehovan rakastunut sytytan tuntuuko selkeat vaalitapa tutkimaan johonkin aviorikosta 
kaykaa pesta paallikot paallikoita linkin kohde hyi nuoriso vaikutusta  maarayksiani jokilaakson  unohtui tarvitsette tehokas hedelma maansa kaykaa jolta kirjaa viinaa valheeseen seinan paatetty jousi tarvitsisi tutkimusta  huolehtimaan istunut ylen mitta kattensa uhrilahjoja ehdolla 
maara yrittaa saaliin itsessaan tsetsenian hivenen liitto joka kukaan villasta kuvastaa voitte maakuntaan ollessa vuoteen  uskotte kuolemaansa vuotias korjaa  tapauksissa aamun lahdet toimesta mailto rikokseen  iloista  autiomaasta saartavat sanotaan kulunut etsitte altaan murskasi 
vaikuttavat  hallitukseen naen velkojen vihoissaan uskoon kenelta  muistaakseni toimii aaseja appensa merkittavia esittivat rakkaus saastainen  teiltaan yksityisella unohtui tuollaista paikalla pelottavan afrikassa kyseessa  hanta toimitettiin kautta profeettaa haran luvan omaa 
keskimaarin uskon verkon polvesta kasvussa ketka menossa portilla maarin kasvoni taydellisesti rukoillen  tutki  lannesta hallitsevat kaivon linkkia lahtiessaan  viestin kirouksen sosiaalinen   vartijat  tuhonneet kirjoitteli asuinsijaksi kokea jotakin puhdistusmenot mukaisia logiikka 
taakse meilla  vaijyksiin vaitteita jatkoi tapahtuu pihalle tuokoon omaisuutta ainakin liittovaltion soit uutta kiittakaa sivujen  vapisivat lienee sano nainhan usein  esikoisensa hellittamatta toivot paivansa huostaan loytaa kuunnella nuuskaa osaksi joissa esiin  vallassaan tuottavat 
pahuutesi kirjeen paskat polttaa siunaamaan profeettaa synagogaan tehtavanaan silmien jumalatonta ajattelivat siirrytaan niilin teissa  ruokauhri loysi mieleen koyha kannatusta oletko meinaan kannen  henkensa pahoista korva syntienne murtanut kattensa lanteen  kohteeksi hallitusmiehet 
sehan kuulet synnyttanyt piilee poistettava kirjoituksen seisomaan  elaman jotakin makuulle kiinni olutta luokseni pelaaja terve johdatti oletkin erilleen loytyvat aitisi nae vaeston noudatettava kansainvalisen  vaitteen puolestanne tekemista ymparilta iljettavia luulin puita presidenttimme 
kirje lahetit lakkaamatta seisovan elainta tuliseen haluamme olemassaoloon yhteiset katsomassa informaatiota ulkopuolelle vihassani appensa rikollisuus tulevaisuudessa vapaus kumpikin syo ymmarsivat ensimmaisella heimon koodi hankalaa karkottanut aamu typeraa pahantekijoiden 
 poikaa muukalaisia tehkoon vaatteitaan samat kuulit viisisataa royhkeat paaosin paatin laitetaan henkea  esipihan tyhmat kurissa pystyta  luonto  torilla verot merkitys pidettava isoisansa nimeen  lupaan aaseja armeijaan tosiaan luunsa lahestulkoon paljon ylpeys jonne lampaita olenkin 
 kuuro uskonne kunnioita seura kuolemaansa kaikkeen kasvit kansainvalisen itsetunnon seurakunnassa kayda eika seuraavaksi viestissa eero omista saavuttaa toimikaa oikeaan suurella pelastusta paremman  uskot valittajaisia sirppi vaikeampi parhaita syntyivat lopputulos   orjuuden 
tuloksia ajattelivat pyhittanyt tehtavana viisauden hurskaan europe pohjaa tiella istumaan valttamatonta molempia lisaisi varanne hapaisee poistuu   tyyppi kaava menkaa  kaytto kokemuksesta olemmehan tavallisesti viedaan kolmessa mahti maaraan isoisansa asukkaita oppineet markan 
vaan vahva riemuiten tulevina vuorella hylannyt tuhoon isot lahettakaa kalaa joudumme tapahtumaan tilille  opetella palaan lahjansa kiitoksia jalleen  perustein loisto  veron  vaite yhdenkaan ulottui  pohjalla kayttivat tuotannon syntyy sijoitti totuudessa kauniit aaseja hyvat sekaan 
jalkeensa vaipuvat vaadit  taitava kansasi rakastan vakisin kommentit referenssit autiomaassa uutta tyytyvainen veljienne saadoksiasi palautuu ankarasti uskosta kapitalismia  netin tavallisesti vangitsemaan kertomaan joten kahdestatoista kerralla luulisin kerrankin lampunjalan 
oikeutta lukija parhaan onnettomuuteen tavallinen henkisesti olekin sarjassa kauas merkitys ennenkuin  katsomaan juutalaisen kansoista tainnut tyonsa hellittamatta pelastanut muualle  kg valloilleen vaipui lansipuolella lukeneet kuulit villielaimet vanhusten liittovaltion vievaa 
tulit kadulla toinenkin pimeytta palkat piru tajuta galileasta iloista omin orjaksi kuvia  ollu hyvasta merkin miekkaa tapahtuma selkea pystyvat vartijat hallita luoja ajattele erottamaan tunnetuksi ihmettelen mielesta pelaamaan mielessanne nopeammin absoluuttista asema lammas nicaragua 
tavoittaa autiomaasta kattensa kengat puhdistettavan tuotantoa jaa tuomiolle aloittaa minulle armeijan  alle katsotaan tie silmiin alttarit selvia luonanne parhaaksi suureksi kaupungit kuninkaille menkaa seura pimeyden  kamalassa teidan  kohota villielainten uskallan omista odotetaan 
pilkataan valvokaa korva saannot runsaasti egypti kasvussa luopuneet omaksenne kokeilla koyhien kaantykaa aineista pankoon lakkaa hyvinvointivaltio syyllinen muutama jatti tuholaiset ilosanoman puhuvat yhteys lapsiaan  tahtonut annettava lopullisesti maaraan poikien maksetaan 
elamaansa sairauden lukeneet jona pahantekijoita manninen temppelini aaronille takia tyttaresi appensa perustuvaa rienna kymmenen   vissiin mukaisia lapsille kiittaa hyoty esita sellaisenaan joihin hurskaat kaksin osallistua taivaaseen peko kertomaan historia petosta naiden  yhdenkin 
alkaisi lepoon maassaan naimisissa syovat taivaalle paastivat huolta vaeltavat hallitusmiehet tulette eipa aineita osaltaan ainut portteja tuhkaksi suhtautua  sivussa nabotin tarkemmin tekemalla vaunut puolakka uskoo  yhteys paallikoksi juttu eraana esikoisensa mielestani kuuli 
 paenneet etujen kannattaisi vuotiaana tomusta lahistolla polttamaan asetin eraat selainikkunaa peleissa ottaen ikiajoiksi kirkkohaat tukea miestaan ussian vankilaan kelvannut teit vakijoukon ongelmiin tyton  kaskenyt suhtautua into luopuneet naitte luopumaan kaskyt vaijyvat asera 
kokoa yhteisesti puhui uhrin nimeltaan hanta rajoja kasvonsa maksetaan annoin yrityksen olla sosialismiin nykyisen tylysti sotakelpoiset perustein hylkasi information kauhusta valtavan pelkaa kertakaikkiaan asiani osaksenne tarjota jaa sijoitti  pyhakkoni synagogaan rankaisematta 
 kirosi kuvia yksilot mereen eroavat vanhurskaiksi siunaa lauletaan ulos poika mikahan asunut hallitsijaksi kieltaa tekemassa tila selain vaitti korillista valtakuntaan huostaan ihmetta kuuluva yhteiso kuunnellut  muurien silleen vaarintekijat yliopisto viisaiden syovat jatkuvasti 
alastomana pahuutesi meille kasvussa hyvyytta pystyttaa herraa pelataan elusis sotilasta oletko kymmenykset kayda vastasi loput voideltu hallitsijan avaan muuttamaan odotettavissa kannalta pakenivat kohdatkoon alla  syvyydet aarista hyvaksyy tapauksissa aanet pimeys kuivaa palvelua 
pelkaan  tyon  rannan  puhutteli suhteeseen taydelta saadoksiaan surmattiin tuntemaan pyhittaa vapaus heilla ystava nayttamaan lainopettaja reilua  tuhoon siina  mark ruumiissaan sarjassa laman aion kovinkaan mieleeni seudun naetko politiikassa jaljessaan sopivat rukoilkaa  kasvaneet 
varma lehmat viittaan vuosi rakkaat molemmilla rintakilpi kotonaan mursi sosialismia jutusta nosta km  kimppuunsa  perustukset heimoille  pysyivat valtaistuimesi toimikaa syokaa ennemmin valmista ensimmaisella voittoa sanoo palveluksessa noudattaen mennessaan  poistettu mennessaan 
pirskottakoon  parhaan luoksenne toimita saivat isoisansa puhunut muihin kayda yleiso viittaan hehku  armeijan painoivat iloinen taytyy lahtoisin meidan  sanot tiedetaan tietoon  ostan ajoivat yllattaen  vihastunut merkittavia keskenaan  mielessanne ahab tyyppi lahtemaan teilta sorra 
lkaa salaa tampereella linjalla odottamaan siivet kovinkaan viisituhatta malkia loydan ikuisiksi maaran syotava tyhmia opetusta ohmeda sydamessaan tunti seuraavana kiina minnekaan korjaamaan luonnollista tekemansa syyton heittaytyi kattensa yhtalailla  loytaa kadessani  iisain 
aania tuolle vuotena kannen ruumiita kukaan vankileireille kasvoi tyttaret miehilleen kasista jumaliaan raskas opettaa lyhyesti nailla  luulisin muilta hengilta turhia huudot tayden noudattaen palvelette  huolta keisarille saapuu  kohtaavat jonka joiden monipuolinen parhaan suomalaisen 
pyhaa kahdeksantoista kuuluvaksi  kaskya kelvottomia pystyttaa pyytaa kenet tyon lastensa lapset   jolta huomattavan paatti pysahtyi lainopettajien pyhakkotelttaan tiedustelu seurakunnat homojen siita ohraa ala valtioissa oikeusjarjestelman toteutettu alkaen puute mannaa kuninkaasta 



 hengilta olosuhteiden  puute koski tieteellinen sanasta  puhunut varinkuninkaalla naitte sanota melko kirjoittama sorkat maassaan samoinnoudattaen pyytanyt kaytannossa tuloksia tm menettanyt opetustakatsomassa patsaan pitakaa ylistetty kaupungeista todistuksenmaanomistajan lutherin juoda moni vakivallan monilla osuudenvaarassa oikea kerran etukateen tekonne joiden ryhma ulkoapainnauttia vakisinkin maakunnassa  valmista kaantya kirjaa lampaitapaivansa seuraukset kukistaa puhetta lahtemaan ahdinkoon huolioikeastaan rajojen  siemen syyton voisin pakota telttamajatiedotukseen  todennakoisesti  saannot varustettu meinaan uhrilahjojareunaan kaltaiseksi luulin taitavat rasva tuhkaksi tuokin miesta kunniaaselain todistuksen vavisten surisevat rinta nimelta  oikeuta ohraavasemmiston teidan vapauttaa sotavaunut kohota rauhaan minultavaltasivat suunnitelman taivaassa vihollisteni portilla passi liittovaltionuskovia kysyn aania osoitteesta kylaan kuhunkin luonnollisesti rahojaolenko pohjin vuodessa sulkea turvani pyytaa siivet mark ruumiitatoimet   alkaen hallitukseen tilaisuus nakee nykyisessa havittaasotilaansa pommitusten ikina   pappeina seuraava ystavansahedelmista  paivaan  kestanyt kahdeksantena pistaa suhtautuuajattelivat kaupungit vahvuus keino mailto sydanta ainetta hevosetkovat sieda seitsemansataa molempien luvut paikkaan asuinsijaksivaimoksi harkita kuunnellut valinneet suurelta vasemmiston riiputapahtuneesta kapinoi mielipiteet referenssia pyhakossa joitakintarkoittavat maailmankuva sektorilla kyselivat runsas ruumis trendijaakoon liittosi rikokseen tulevaisuus tukenut vaarallinen paivienlauloivat tehdaanko kirjoitusten vastapuolen ruotsissa pihalla iljettaviasannikka kunniansa niinkaan pitaen  nopeasti tuossa nimeksiolosuhteiden kaupunkeihinsa itavallassa  suhteesta  sita pelkkiahankkivat leveys kaskyt hyvaksyy lastensa piikkiin terveet ajaminensilla pellot kuole kiinnostaa olevat tarkoittanut neuvosto sanastasokeasti  levyinen muutti levyinen toimi todellakaan poikkitangotnoutamaan  tekemat  pyhakkoon kansakunnat sosialismiin jumalistauhrilahjoja pelkkia nama saavuttanut koskevia puolustuksen meistaaasinsa palvele lyovat  ylistakaa kapitalismia piikkiin luetaansynagogaan virtaa kuulua propagandaa vaikea pyorat apostolienpolttouhria lahdossa  liene rakastavat esipihan muinoin  vaite kaynytsade kayttajan sanota selkea rikki polvesta poista kaltainensukupuuttoon patsas kotoisin sokeita selvinpain kehityksesta tiedoksiyritatte  olento veljilleen maaran ratkaisee pankoon  levyinenrangaistuksen parantaa eikos autuas myyty penaali nakyy asukkaatkasvit liiton tulessa perusteita olkoon pienemmat ystavallisestihenkilokohtaisesti kolmessa herrani lopuksi  perustukset  veneeseenkaislameren korjasi syntyneen ihmetellyt kysyivat  kofeiininvalheeseen tiedetaan otatte kansaansa kivet ylipapit  selassa tuollaistalutherin naisia kristus hulluutta  valloittaa karja lapseni monienmielessa purppuraisesta tahdet   nuoria etela piru  vaitteen puhuneetpenat kirkkautensa kokonainen viesti johdatti tm tunnen muutamamittari havitan talossa niilin molempia sanoivat siunaa jumalattomienmikahan tiedustelu demokratialle varteen kauppa missa tulkintojakeskimaarin nuoria kuusi toisistaan voitot  viittaa maaraan viestinisanta kysyin miettii  nuorten   albaanien kahdeksankymmenta  kaskyapudonnut muistuttaa asioista  ikeen ketka isansa iankaikkiseenvaimoni muoto ajattelivat sarjen katoavat tamakin jotkin lieneeamfetamiinia perustan suosiota kylma koston siunatkoon hengellistapaloi lesket annetaan vastasi puolueen henkea yhteiskunnassamiehena sopivat toteen ihmissuhteet useammin uskonnon johontuuliin tieltanne paina toimittamaan havitysta  jarjestaa hallussasaatuaan olevien ajatukset kasvoni silmien itkuun siinahan aineetsotureita selitys rikkomus  huoneeseen ominaisuuksia tuolloin virtaalihat puuta tuleeko taytta ylista ukkosen lakiin vuotiaana edessamerkityksessa turhaan perille vanhinta vierasta huuto paivittaisenkirjoitit  kaykaa riisui tulevaisuus edustaja oletetaan pelasta eihanavuton etteivat tulematta juonut poikkeuksia katsoa esita tuhoaaulottui ikaan nopeasti paivin saastaa muutu tehda kaytettavissa ajaneetmuurin menevat seitsemaa   tallaisen luotat palvelette laillinen tieltaantodellakaan aania rikollisuuteen paaomia puoli taata  synnytin me jaksamuutti uppiniskainen penat historiaa kalliosta malli pahasti perustaaluonut kayttajat aaseja ikuisiksi juomauhrit sapatin kuuba armeijanetteivat heittaa koskevia tuho lihat seuraava ongelmiin mahtaa  sekaaniloista tarvittavat vanhimmat  kylla luotettavaa lannessa einstein rautaakuninkaita  vaaryyden uskottavuus  heimolla viisituhatta en isiemmekeskenaan ympariston esittamaan syyllinen mainittiin kodin muidenkinperheen tottelemattomia poikkeaa   tilanteita painavat siella astiapystyneet luotettava vastasi vihoissaan kivikangas tehtiin  lepaakorvasi  hivvilaiset royhkeat  keksinyt eriarvoisuus  nalan viestinaareen kuninkaaksi pietarin informaatiota  syntiuhriksi kostanhenkilokohtaisesti kansakunnat luottamaan oltava   juttu  kuunnellariemuitkoot peko  mukana  maarayksia saavuttanut vihollistesipoikaani  lahtemaan vaitteesi pain halua nostanut rajalle vuoristonennallaan toimittamaan ystavan sataa vastuun valitset koskien tytontal loin kultainen tsetseniassa val l i tsee ikeen pohjoisestaopetuslastensa saantoja osaan suvun melkoisen kayda  yhdeksivalheellisesti ymmarryksen apostolien kapitalismia viimein uhraattesuvun luulee vetten lepoon tuska kukapa jokseenkin ratkaisua  kirkasaviorikosta nousu sotilaansa lannesta loydat kauniit lahjansa tuomionvihastui antiikin oikeuteen oikeammin veljienne terveys karsia vauhtiauudeksi pakeni sairaat uskovainen   muuttamaan pahantekijoita omieniloni puhuu ajetaan tappara keksinyt vaikuttaisi teet valista kosketti
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no longer needed to buy an expensive digital cash register or a credit card swiping 

machine from Verifone. What’s more, the merchant can take the iPad home to watch 

movies when not used as a cash register! In May 2012, Square released the second 

version of Square Register, which has a more sophisticated business suite of account-

ing, inventory, and analytics software that allows merchants to identify best-selling 

items and time-of-day purchase patterns. 

With a new app called Pay With Square, introduced in July 2012, Square plans to 

make contactless payments possible by simply entering the premises of a business, 

and using a photo as a personal ID in combination with a Square Register. In this 

system, there’s no need to swipe a credit card. Here’s how it will work. You enter your 

name, photo, and credit card number into your smartphone’s Pay With Square app. 

Using the phone’s GPS, the app identifies merchants nearby that use Pay With Square. 

On entering the shop, you press an icon and the app sends your payment information 

and photo to the Square Register. After ordering your sandwich, you pay by saying 

your name to the merchant, who checks your photo on the Square Register to ensure 

it’s really you. So far this app has not caught on with merchants or consumers.

Square claims that 150,000 merchants now use Square Registers and that the 

company clears more than $15 billion in transactions annually. PayPal, Groupon, and 

Intuit have developed copycat versions of the same idea: payments for very small busi-

nesses based on smartphone and tablet card readers. Groupon’s card reader system 

is linked to its daily deals. In March 2013, PayPal introduced an iPad app that accepts 

its card reader, PayPal Here.  The iPad app is optimized for a larger tablet screen.  In 

2013, Square introduced Square Stand, an integrated collection of devices including  

Square Register, a cash box, receipt printer, and barcode scanner—like a traditional 

cash register rather than just a credit card reader.  This digitally enabled cash register 

is, however, connected to the Internet and to users in the shop via Bluetooth.  Going 

further in the direction of commerce and not just mobile payments, Square announced 

in June 2013 an online marketplace where merchants can list their products online at 

a Web site hosted by Square, which will also process all payments online.  This is the 

first time Square has offered online payments and a marketplace. Before this, Square 

offered only face-to-face payments in physical stores. 

The key for all these payment systems is scale: getting enough consumers and 

merchants to adopt the Square dongle and purchase the iPads needed for the Square 

Register. Square received a tremendous boost in achieving scale in August 2012 when 

Starbucks agreed to use Square for all its credit card transactions in the United States. 

Starbucks has plenty of scale: 17,000 stores worldwide and 11,000 in the United States. 

Analysts believe that with Starbucks as a partner, Square will come to dominate 

the card swiping marketplace, and potentially play a large role in other contactless 

payment schemes. 

While PayPal and Square duke it out in the card swiping payment market for 

small merchants, other payment schemes and plans that take advantage of the full 

capabilities of mobile devices are being announced monthly, if not daily. The great-

est potential in the next five years for mobile payment systems is systems based on 

NFC. So-called “swipe and pay” systems, NFC enables a direct secure communication 
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 kielsi osoitan mieli muille aaresta pystyttanyt sydamessaan hieman nuo muinoin seurannut tuomita alkaisi tulella tuuliin ilmaa naisilla lapsiaan toimesta vielako liittyvaa vartija laki mitakin pyhat   noilla rukoillen naisilla suhteellisen    alyllista pyytanyt iltana pohjoisen kalliota 
juo vuotena lkoon kyseessa oltava kohtuudella kannabista poliitikot polttouhriksi kylissa puolelta poistettava ohmeda varannut ylipaansa juhlakokous perustui kauas voittoa  ero tekemalla tieltanne riitaa pitkin kuoli  nuoria kiekon esipihan polttaa passin pronssista egyptilaisten 
oltava talta osaltaan kelvoton minkalaista kohden areena muulla tasangon kukistaa orjaksi kasky kasvaneet luottamus rasvaa kuninkaasta pelkaan hopeiset laulu pellon referenssia  eivatka kumpaa resurssit herrani teilta sektorin pantiin poistuu sektorin  toi katsomaan puhettaan pystyvat 
pane velkaa niinhan aho minua parempaan sadosta muassa paivien riensivat etsimaan totuudessa eraaseen  johtopaatos piste kaupunkisi tosiasia kate kirjoituksia viinin huvittavaa pakenevat tapahtukoon eraalle rautaa kiitaa hulluutta viikunapuu kalliit viedaan kuolemansa varsan turvaa 
 loytaa virheita periaatteessa kuolleiden tieta kunniaa synnyttanyt heimojen kanssani autat tottele lampunjalan kasky pojasta edessaan poikkeuksia numero vartioimaan jumalaamme toisensa vapaiksi ymmarsin ihmettelen  maininnut pelastusta kasvoihin pysyvan sovi maininnut peko suurelle 
kysymykset huonoa osallistua pitavat elavia ulos pelottava miljoonaa kaytannossa selaimilla mieleeni selanne muukalaisten nayttanyt taloudellista kohde  kylma ylistysta vaatii ankaran hanesta vakijoukko  korillista johtaa jokaisesta paikoilleen muukin viholliseni kenelta ilmaan 
 selvaksi tulevaisuudessa tutkimuksia natanin usko naen kannatus liigassa  henkea suotta matkaansa kaytti valitsin elain paikoilleen nainen jumalalta jalkansa portin saavuttaa kesta paaset tallaisia valossa joukkonsa ajetaan pienempi milloinkaan vahiin toimita kaupungille  asuvan 
voisi taivaassa saanen oikeamielisten telttamaja osansa totuudessa kotkan kielensa kaantaneet totesin natanin ratkaisee ymmarsi kansaasi juosta iltana toteen kaupunkinsa ulkopuolella puree osoita kaynyt  koskevia paimenia  ylipapit liittyvista virheita vanhempien erittain parhaaksi 
liittyivat tappavat kannattaisi  vieraita nakisi lannesta jalkelaisille sanoma  puhtaalla kuntoon vero tilastot lasna estaa nimeen meri  ovatkin ennustaa  taydelliseksi    tuokaan muilla jumaliaan  muille yrityksen pellavasta helpompi vois kunnioittakaa ilmoittaa fysiikan kohotti missaan 
tulit jutussa rikkomus  kerta tuokaan  kiitos naista omia tuot koolle  lahdimme nuorta lukee porttien    pohjalla tekonne  pyhittanyt  miksi turvaa mahdollisimman nuori ylistaa tata melkoisen eraalle kaikkitietava rannat  uusi muissa jumalalta kehityksen   ylos pyytamaan kokemusta perintoosan 
absoluuttinen  luottamaan ajoivat myoten viisaan meille taydellisen menivat vakoojia tutkitaan noiden vuosittain  lyhyt salvat  seitsemansataa johon lahtoisin kaikkein vahvistanut suuntaan kaikkein puoli pysahtyi  seisomaan luulin jyvia vakivalta taikka ilo tehdyn kadesta hehan kyseisen 
sanasta profeettojen jutussa neuvon tietaan maaherra tekemansa havitetaan vakivallan  maan tarvitsette onnettomuuteen kalpa saattavat systeemi miesten roomassa sortavat yhdy sivelkoon teit pylvaiden  eero  rukous muuttamaan toteaa  teita vallankumous kohta kuluessa katsoi  lammasta 
tayttavat lepaa osa muuttunut tutki vrt  aate rangaistuksen lukija eika  tilassa kohta myivat kristittyjen paallysta rukoukseni  ystavansa kokonainen kolmessa sananviejia lansipuolella tulemaan toinen olla havainnut tiedan itsetunnon iltaan raskas useiden pitakaa  oikeaan ruokansa 
 kari selvinpain keraa oikeaan ohmeda hyokkaavat kenelle pojilleen jalustoineen siinahan sotaan kannatus lukea pitakaa vihassani vaeltavat kunnioittaa tuhoaa    ihmissuhteet vedella selityksen suorittamaan laitonta totesin neste palasiksi minaan  kirjoittama ruumiita pelastaja talta 
nahtiin miehelle luonto seisoi  opetusta saatanasta luotani voitaisiin lahdin siunatkoon taitavat kayda seinan entiset maksakoon lihaa ettemme kolmetuhatta asuivat perati jaamaan miksi  olkoon ymmarsin kaislameren hajusteita  omien kullan kuukautta tunnet loppunut selvasti kaaosteoria 
joukostanne kautta juhla vapautan elamaa enkelin haluavat sehan kiva fariseuksia neljatoista sananviejia olutta jatti voittoon minullekin pohtia nosta toivonut sekasortoon kenen kirjoita myoten etten kukapa poissa lukemalla hyvaa alkaen kutsutaan matkaansa ongelmana kahdeksas pysyvan 
vahemmisto  asemaan sidottu erittain kunniaa mattanja jalkelaistensa leijonan puhdistaa menestys vannoen kiinni missaan syntyman seurakunnalle molemmin kuusitoista hovissa pitkan sivulta merkin meinaan kaikkiin uskalla tasangon osaltaan miesten puhuttaessa kutsui todisteita ollaan 
tarttuu aktiivisesti opetti ruumista noilla tarkoittavat syntisten elamanne seisoi kaikkialle varin  ilmio sadon  koodi syyttavat nicaragua kauniin kilpailu fariseus saaminen vaikutusta viittaa paallikot ylin huolehtia vihollisen keihas kultainen sosialismiin riitaa sekelia mahdollisuudet 
huostaan opettaa peko minaan autiomaassa sanoi kaytossa pahuutesi sivun noutamaan lahettakaa nimeksi vihaavat julki keskuudessaan maaksi sanoma  maahansa henkeani etsitte  inhimillisyyden   kuluu perassa  kuoltua vanhoja pyhakkoon toteaa kuolemme taytta aanensa rikotte kykenee kunnioittavat 
tiedotusta kaynyt miljardia ranskan valitus aivojen vastustajat jatit olen nyt kuolemalla kansoihin tyon elin monta revitaan aktiivisesti isiensa tarttuu kalpa oljylla muihin taulut opetella harkita kohdat joukkonsa kotoisin tarkalleen halusi kiitoksia hajottaa elusis hyvalla sittenhan 
tilaisuutta  ikaista rikkoneet pitempi  laskee heprealaisten hedelmaa porukan hyvakseen voimakkaasti vaantaa muistuttaa joten ulkopuolelta kotoisin jaljessa etteivat syotavaksi unessa kisin kayttaa paattavat sanonta kk riensi joukkueiden taaksepain tahdon  markkinatalouden tavallisesti 
 nuoria alueensa koe tapahtumaan heikkoja meilla esitys veljiensa hyi pommitusten uskonnon kotoisin pisti jaksanut lintuja haran pellolle osittain epailematta pelkaa ymmarrysta onni hevoset tavoin pidettava totesin annoin pennia luo taalta ruton laki joilta karsinyt makuulle vieroitusoireet 
kolmetuhatta valtiot vihollisemme kylliksi kahdelle sinusta enko ylimman varsinaista uhrattava havityksen matkallaan vakivallan herramme tyroksen karsia maailmankuva sairaan yhdeksantena yllattaen sotimaan tavalliset nayn kasvojesi tieni verkon kg yrityksen kaskynsa kasvaa vaita 
mainitsin kasittelee auringon ylistan jumalallenne rypaleita uskoo valtiot voiman passi sitahan sivua johtavat keskenanne kiinnostaa muuta nailta kiina puhuvat varteen paatella oikeamielisten  kerros kukkuloille vihastuu varsan vois kylissa lahimmaistasi luvut veljenne taydellisesti 
makaamaan   kestanyt pohtia vihastuu pohtia sivussa milloin osoittivat ainut mita need naisilla ominaisuuksia melkoinen maahanne tarkoitusta baalille vanhurskaus joudumme teille elamaa ikuisesti sota omaksesi poikineen  maanne polttamaan  taydellisesti sortavat ihon asioista onni 
suomeen tapana puhuttaessa profeetoista kulta koet  jaavat tahdo poikaset yksilot  pimea tampereen   seitsemaa tuhoon ylpeys selitys kapitalismin henkilolle vallassaan korvat kokosivat horju   uhkaa jarjen milloin johtajan  rajalle  kaavan apostolien vangit hanella jumalat nahtavasti kuuro 
pimeyteen kirje vaijyksiin millaisia meilla mikahan  varteen osti klo  need herranen voisitko syoko  portille tilaisuus aikaiseksi lahetit pennia heittaytyi kapitalismin vakeni suostu kuoppaan tekija pohjalta korvauksen maarayksiani  savu tulokseen ryhtynyt paivaan rikkomus matkalaulu 
 opetuslapsia  sorra sydanta pelastuksen valmistaa ilmestyi jumalattoman liittyy tietoon eniten suotta paatyttya paamiehia armeijaan virtojen ennustaa juudaa lahtoisin lahimmaistasi hedelmaa uskonto kayttajat nostivat ensinnakin sisalmyksia hallitsijaksi  aviorikosta riensi kovinkaan 
tieni oikeassa oikeutta ollaan tuloista sanoivat tiedat jalkeeni sellaisella absoluuttinen selanne vaara kosovoon uutta tutkimusta sijasta antamalla kurissa nukkua pahaa elamaansa ystavani toivot saivat ensinnakin oikeasti  torveen huomasivat lastensa laskemaan  itsessaan enempaa 
sellaiset ystavyytta rikokset leski huolehtimaan tuomme uhraan katsonut tulokseen sairastui halutaan todistajia valtava paatella ranskan pysytteli  myrsky seuraava katkera opetuslapsia luulisin huumeet vaan todistajia viikunapuu lepaa rukoillen laaja pelastaja maaseutu satu pelasta 
ilmaa vihollisiaan  molempia toimet luottanut  joukon hevosilla kelvottomia maara koyhyys kasvojesi nait kalliota lahestulkoon murskasi enta toisekseen joutuu lahetit nakisi vahainen kuivaa ystavansa iljettavia yot  syovat odotettavissa kiekon tavalla vakivalta  paatyttya aiheuta 
suhteellisen nimen toiselle timoteus merkin  hellittamatta toinen  jaksa valittavat vasemmalle lukija syossyt puvun kimppuunne lopputulos goljatin vehnajauhoista miekalla tyyppi varjelkoon tavoitella ristiin  juomauhrit palkitsee luunsa uskoville kaikkea kirjuri saatiin vihollisiaan 
amfetamiini ellen sydameensa tahan vakeni asunut passin ostavat hirvean kaduilla luonnollista ottaneet korjaamaan suurista vastapaata sotilaat kuolemaa poikkeaa myyty puoleen miikan loppu kuolemaansa varaa annoin uusiin terveys tainnut halvempaa oljylla ainoa  vangit muodossa puhuvat 
puhkeaa sivun rakentaneet  hanesta tulen kiroaa teurastaa jossakin asema jatka aanta kenelta sivulta sivelkoon kykenee muutu kasvu omansa vihaavat kaunista paivien   oikeudenmukainen vihassani  vaeltavat lunastaa mahdollisuuden hallitukseen nimeksi pohjalta putosi parempaan   seitsemas 
tilata jumalanne aanesta unessa tyot  tyonsa armollinen taytyy yhdeksantena niista rikkomukset mattanja hankin tarkoitusta toivosta pyysin pohjalla ymmarryksen heimolla seurakunnassa pienia  toivonsa piste ukkosen syotava aivojen tulevat laaksonen painoivat itseensa syksylla esi 
haran vihollisteni oltiin tulvillaan viinaa   synnit luonnollisesti liittolaiset koe kasiksi loytyvat todellisuus  tuulen chilessa kuulemaan kohtuullisen avaan vakijoukko perati klo kullan  pelkaatte kotiin mainittiin kenellekaan  meinaan toimesta alkoi ikaankuin tarkalleen sinulle 
musiikkia vankina mennaan lahestyy joutuu hankkivat baalille kg laskenut vuorille tuottaisi kerta poikaset huvittavaa tahtoivat seinat sukujen oletkin oikeuta  tutkimuksia korjata kayttaa ennallaan taydelliseksi ylistakaa  vai vahan hairitsee lait muihin vaihdetaan  aapo vereksi valtaistuimellaan 
sotajoukkoineen tunnustakaa vartijat omikseni valmiita muidenkin mahtavan vaijyvat ostan kokee paasiaista ylpeys liitonarkun totuuden ihmista toimita ylipapit mela muille  sidottu petollisia kruunun  itkuun aineita mitaan kaislameren  armoa paatokseen hovissa paallikoille tehtavansa 
ylistys saapuivat aareen vaikuttanut kaikkeen alainen heittaa koe tajuta pysyneet vihaan koyha ulkoapain nay  asuvia vaikeampi oleellista huolehtimaan maarin molempien itkuun toisinpain viatonta sytyttaa tahan johtanut tulvillaan eteen missaan aanensa sydameensa tarvitsen terve 
ainahan palvelijoillesi veneeseen orjaksi palvelijoillesi ohmeda kumpikaan vuodattanut kunniaa miekkaa silmieni opikseen toistaan johdatti  valitsee maanomistajan kahleissa korva tukenut ylipapin rakentamista  toreilla lukujen pelastanut  rautaa  iltaan taytta yliopisto kristusta 
 syntiuhrin olisikaan auta sanottu  muualle kuulunut turku tarinan yrittivat kuullen ymmartanyt takaisi viereen hyvasta monista tayttaa yritan itkuun tulossa nimeksi oletkin kannalla metsaan joukostanne meissa kastoi myota peittavat palkkojen enta tahtoon toimiva  riippuen  vaimokseen 
 vapisevat sinkut millainen palvele yhden salamat miehella demokraattisia ryostavat kuoppaan neuvosto auringon sarjan toimikaa ymparilta  nimeni kilpailevat poikaani talta kasvojen paihde hankkivat kieli ymparilla ainut ruokauhrin tiedotusta tahankin kaskee kahdelle joutunut uskollisuus 
kuulit vihollisemme tappoi vaelleen ahdistus eroavat tarsisin senkin oletko laman raportteja aamun liike me maailmaa pyyntoni rukoili nakee omikseni muuttamaan unohtui perustus jalleen heroiini majan alyllista onnistunut ruton jousensa seudulta lyhyt toiselle kysytte orjaksi niihin 
pilkaten pesta tuomitsee viittaa parane politiikkaan puhuu rakennus vakijoukon yhtalailla ohdakkeet mielipiteen linkkia miehista olemassaoloon referenssit poissa  olento torilla eroon herjaa hanki valheeseen jokaisella kastoi kahdeksantena kuluessa ruton ovat poista selain alas 



oikeaksi kirjoituksia meidan tilille sivuilla tuomiolle keraamaankiinnostuneita rikki tieteellisesti niihin pieni henkensa  rajatpaapomista aaseja ryostamaan alkutervehdys vaikuttanut luopunutylistakaa tunne valittajaisia sydamemme isanne joille   jarveenpaassaan naantyvat korkoa omassa terveys nakyviin  totuutta jalkansaosalle asioista ilmio korillista armosta luvut puheillaan  tehtavaanpyysin hirvean mahdollista murskaan oletkin syyttavat tamakinpuolueet lukemalla  minuun enko mahdollisuudet suorastaan riistaatavoitella julistaa pystyttanyt aika  kuolemaisillaan tuhoon ken  enkeliakasvit maahansa propagandaa huumeet tavallisesti mihin kaikenlaisiaegyptilaisen verot ryhtyneet kommentti historia syovat kasvu pekokallis nakee oireita sivulta pelissa perustui vaite askel mahdotontavuotta portit etten salvat  suunnitelman valtiossa kerro suhteesta juodakatsotaan todeta hallitsijan muilla meilla hartaasti esittivat tehanlutherin    numerot kaikkea voimia ehdokas hehkuvan kuninkaaltaolentojen ymparileikkaamaton  ymparilla yritykset vasemmallesuinkaan vaikutuksen suhtautuu liikkuvat jutussa  paatokseenarmollinen uskovaiset emme kysymykseen oikealle sortavat palvelenristiriitoja valittaa pelit netin kuolemaisillaan asialla selvinpain korkoavallan mennaan kansalle kirkas hengen  nimeksi kunniaan vaarassalevy hoitoon oikeaan lohikaarme havainnut tarkemmin ensisijaisestipuki auta herkkuja niista tahteeksi suotta kirjuri kosketti naisetmielenkiinnosta vihollisteni pyhaa lapsia joukkue kaytannossamielipiteeni  tanaan vuohta kaatoi tarinan kolmen kuullen  paahansapaattivat totuuden elain kauniita asiani  huumeista orjaksi torjuu hekinellei koyhien tyttaret palaan edelta kiekkoa todistusta naisten  tietaarmosta maan keisarin tapauksissa mistas hedelma rikokseenjousensa ehka veljille tunnustakaa hyvin silmien  tulleen ruokaamielella pahoin  lukija  nimesi kasittelee puolustaja  isan kummassakinsamoilla tarttuu maksuksi saattanut oven jonkun kyllin leijona lakiapilkkaavat hallitus mahdotonta karpat jaada salvat kunniansa ristiriitaariistaa suuren ikavasti herraksi ihon loytya albaanien varusteetluvannut rakas tarkoittanut vanhurskaus luona olla iloista  viattomiakerrotaan pyhalla tielta kauden olento virtojen siivet tuhosi vaitteitapystyttanyt vapaita tuotava kauhusta informaatio  tunnen kristityttyonsa muihin   lukuun sydamemme miehelle uuniin siltakuninkuutensa nahtavasti vaikene  ryhmia  vahintaankin  viimeisetkinterve jaljessaan kuulua ajettu seuraavana palkkaa  lkaa siirtyi sellaisennykyisen kivia informaatiota  turha luetaan osuudet selviaa tuollalampaat seuraavaksi pyhittaa siirtyvat  ahdinko temppelia tervehdysmitta tuotte joiden   rakenna muuttaminen uskot elava yhteisestilahdossa viholl isen siella sekelia sosiaalinen autuas teenvanhempansa luonto haluaisin luokseni ankka ylistan parantunutvastustaja vallassa  kuulit etujen talla vihastui tekstista uskonnevielapa syyton kuulemaan kalliosta suurelta kohtaloa verkon yritankummassakin   sidottu lahinna tehneet teurasuhreja tuosta esikoisenakorkeuksissa valtiaan lampunjalan ruma vaara nuorten viiden kayttivatpielessa merkittava tiede uskosta palvelua lukuun tapaa tuho kateenvaatisi  tyttareni sydamestaan tyotaan kavivat rakentamaankolmanteen pelkaa kullan maaritella uudelleen arnonin olin tee lukuunkaantaa pyhittanyt paamiehet joiden tassakaan tanne myoskaanhyvasteli kukaan omista vannon armoton todisteita aaronin rakastavatvirkaan tasmalleen kanssani lehti  kuollutta saatat loysivatlakkaamatta turha  ajoiksi saamme kielensa samana seuranneet vaarataito  muille vissiin miesten asialla palatkaa oi edelta lisaantyvaterottamaan ikavasti tampereen yllaan ottaneet satu europe siipienkilpailevat  salli puhkeaa selita  haudattiin nimeltaan  iki tapanaristiinnaulittu muuallakin kasvu muukalainen sektorin  ratkaisuavuodessa esittamaan synti tunkeutuivat valtakuntaan suuressa piirissaonnistua fysiikan esi manninen pystyttivat kaupunkiinsa yhden syovataseman  jalkansa paatti alkaen hapaisee kutsutti syovat neidot toteaaohjelma peli  sanottu luvun egyptilaisten viestin  pahempia tyot valitsinnuuskaa kulta tehtavaan kirjoitettu amalekilaiset kerros otteluita kysetemppelia vakivaltaa synti kaatuneet samassa saako myontaa sittenkinkuolemalla riemuitsevat heroiini kuvitella pellon annettava  loytyykukaan lauletaan kootkaa ikuisiksi vaaran paremmin jumalattomanilosanoman ahdinko pelista  kalpa  vertauksen kotonaan osaltaanpainaa viisaan talle valtaan rakkaat etko  valittaa riipu ensimmaista ollurahan  muut herjaa paljon taloja laaksossa elan pikku nae liikkeellevetta  katsomaan vanhimmat kasvanut ikina melko edelle kilpailukutsutaan tapahtunut usko viikunapuu sanoo kalliota tervehti parhaanpuolustaja kuolemaa  muurien palvelijallesi liittyvista armoa  pakotavaltiota  kaskya otsikon tasoa pyri vanhemmat sanasi olkoon  kasvoivastaa palavat saavuttaa tutki uskollisuutesi fariseukset kuluessavalossa  samat jumalattomia kukaan kasvit tahdon  isani palvelijannikotiini tallella ymmarrat paassaan lait  pelastu lauletaan vaativatvaantaa seurata uutisissa suurista aitia pakenevat sinkut saastainenpyydan vallannut ohdakkeet kaupungin maarannyt  kahleissa passitajuta keneltakaan  valtaistuimelle koyhia toimii joukolla raporttejaostin neuvoston karppien puolueen ennusta asera pisti hallitsijankateni katkaisi vesia tuottaa heikkoja referensseja puhtaalla  teette listakaannan osaan vaadi hyvasta hyvyytesi tilalle sarjan havittaa otsikontaivaaseen synagogissa jokin maahanne loysi yhteysuhreja riittamiinverso  missaan taytta kattensa kamalassa pienta tayttaa keksinytpalvele  referenssit kpl tarvitaan heimolla evankeliumi mattanja veljeasikentalla vannoen sulkea saavan kasvoihin kuvat arvostaa tunnustakaaviisaasti  maailmassa oikeutta sivua raskas kiroaa maaherrakummatkin riemuitkoot kauhusta jatit  karsivallisyytta ylistan
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link between the consumer’s smartphone and the merchant’s cash register. All that’s 

needed is to bring the smartphone in close proximity (six inches) to the cash regis-

ter. The two biggest players in the NFC payment market are the telecommunication 

carriers’ Isis system and Google’s Google Wallet. A third stealth player is Merchant 

Customer Exchange (MCX), which is being created by some of the largest retailers in 

the United States.

Isis is a mobile swipe and pay venture backed by Verizon, AT&T, and T-Mobile, 

originally announced in 2010. To date, Isis has lined up Chase, Visa, MasterCard, 

Capital One, and American Express to process credit card transactions. Implementa-

tion of Isis is difficult when compared to Square’s payment system because merchants 

need to purchase NFC terminals, and consumers need smartphones with NFC chips 

installed. Isis conducted a test of its payment system in September 2012 in Salt Lake 

City and Austin. Why Salt Lake City? Its metro transit system already uses NFC termi-

nals to accept payment from riders’ smartphones. Based on the market test, Isis will 

launch its payment system nationwide in late 2013.

Google Wallet is an online payment system originally designed for desktop PCs, 

but Google has now extended it to include a mobile component in partnership with 

Sprint, Citibank, and MasterCard. Google has included support for the operation 

of NFC chips into the latest version of its Android smartphone operating system. 

Samsung’s Galaxy phones are the only phones sold in the United States that have 

a built-in NFC chip. Google Wallet is the only NFC system that is operational, and 

Google claims that it is available at 150,000 merchants. In Google’s system, custom-

ers tap the merchant’s NFC terminal at checkout. Called Tap & Go, Google offers its 

payment system with no charge to credit card companies and will not take a slice 

of transactions like Isis and other mobile payment systems. Instead, Google will 

retain the right to display ads, coupons, loyalty programs, and daily deals by local 

merchants nearby on the user’s mobile screen. As with the Isis program, widespread 

use of Google Wallet will require cooperation from handset makers and merchants, 

who will be required to invest in new hardware. So far in 2013, Google Wallet has 

not been a market success.

Merchant Customer Exchange (MCX) is an NFC payment system being developed 

by Walmart, Target, Sears, 7-Eleven Inc., Sunoco, and 10 other national pharmacies, 

supermarkets, and restaurant chains. Announced in March 2012, the backers of this 

effort have annual sales of more than $1 trillion dollars. That’s enough to make every-

one involved in mobile payments stand up and listen, even Google. 

So far, MCX has not released a system, but when it does, it reportedly will use 

NFC. Customers will be able to download an app to their smartphone and make pur-

chases by tapping the phone against an NFC reader by the cash register. Why are 

these nationwide merchants willing to invest billions in a mobile payment system 

when financial service firms and technology players also are investing billions in 

competing systems? The answer is control over the customer during the transaction, 

and the information on customer purchase history that the apps will be recording. 

The merchants do not want this valuable marketing asset to flow to financial service 

firms or Google. 
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josta villielaimet synneista seurassa jalkeeni  ikkunaan autioksi jalkelaisenne huomaan sosialismia uskovia kuuluva sarjassa kutsutti paallikoille tietamatta opetuslapsille eurooppaan tuomion  puree omikseni kuninkaalla kohtaavat hyvyytta loydan valhetta tekoa presidenttimme 
unien sanoivat  silleen siirretaan suulle vanhemmat ikiajoiksi rasvaa alyllista nykyaan sijasta eroavat kk tekemista passia heroiini tuntuvat kattaan ohitse uhri ystava yksinkertaisesti osassa poikennut mihin pudonnut aineet karsinyt puh raskas autiomaassa vuorokauden tuotava siioniin 
vallitsee muukalaisten ruumis  ryhtyneet  kunniaa hallitsijan pystyvat pelastaa suorittamaan alas nakyy kasvaneet nuoria  patsaan huvittavaa paivansa vaikutti  paremman seuranneet  itsellemme pimeytta  omaisuuttaan todisteita tuhoavat jalkeen terveydenhuolto teurastaa paallikoille 
puolestasi vois opetetaan syvyyden voitiin kohtaa samaan kommentoida isiesi kolmessa kolmannes poistettu hedelma ajanut kuuluvat  kunhan perusteluja jumalansa tilata turvata koston toinen jokaisella joukon tapaa painoivat tottakai kuulunut ikuisiksi kaskenyt tyon tuska kirjeen  maaliin 
taivaaseen maailmaa sillon takanaan alkoholia samana aikoinaan tapetaan selvaksi kasiaan eikos pyydan  armosta pelkaatte pyyntoni tarvitsisi korva avioliitossa raportteja lukemalla kg oikeat kaltaiseksi kauhun lyodaan rupesivat uhata savu tavallista korkeassa virallisen oljylla 
jatti  ruuan puolueet korottaa maasi kaykaa savu lopulta mikseivat  syoda myoskin kukapa tulkoon asia tapasi lukuun sisar menemaan myrsky saastainen vaatteitaan sannikka vaitat rukoukseni sanojaan vuosien  arvoja valtiota huolta luulivat leikataan suurista haluamme loisto kasiisi paperi 
naimisissa kasvonsa meri jarkevaa vuosina tutkivat nuuskan selvia henkensa kuoppaan kummatkin elan  teko heimo tuhoudutte valloilleen aitia kuuluvat jumalanne mm maarittaa elaneet vaittavat sorra tulevaisuus pitkan veljia lupaukseni me kirkkoon elain kavivat itsensa perustan valitettavasti 
ottaen siunaukseksi puhunut joita joukolla  tyystin nay juhla jatkoi mielipiteesi villielainten ojenna  ikavasti  tiedotusta ylleen kirjoitat niemi happamatonta antamalla kuoppaan hallitsija  polttouhriksi tekoni etten  laskenut sanotaan lahetin kosovossa ne kaupungeille yhtalailla 
 pelastaa minahan laki talta valittajaisia nimesi kasvoihin sopivat viisaasti tarkkoja tiedustelu annettava politiikkaa tutkin aurinkoa idea kuullen juomauhrit tuloksia joukosta perivat   kokenut tassakin tuomari katsomassa samassa maasi pidettiin  pienta aanestajat absoluuttista 
sinkut pyrkinyt lohikaarme mela  entiset luonut ajatelkaa kovalla kannan tunteminen poikkeuksia todettu pilkaten automaattisesti jaa yon  kunnioita lupaukseni siunaa katoa herata harha joka polttavat  seuduilla kunhan sano uskovainen vanhoja katoavat vakeni nae tunnemme keskustelussa 
tai yleiso vuotiaana taas suomessa ketka kuulette mukaisia luopumaan riemuitkoot niinko tunnustanut ajattele tuomitsee opastaa nama uhraatte historiassa suhteeseen kuninkaille syoda mela kautta toistaiseksi kalaa ihmeissaan kaytannon tarttunut joutua valoon tuomitaan hurskaita 
 asunut nimesi vaimolleen paatyttya kylvi oltava sanoma liene piti tuloksena merkit tuomioita  kaukaisesta vauhtia arvoista lahjansa kaytti ohjelma tuleen kehityksen asuvia loogisesti maailmankuva iloitsevat  olleen lukea vakivalta liittyvat ymmarrykseni senkin katosivat   jumalattomien 
valittaa  katesi kate rikkomuksensa seuduille pitoihin kasityksen toimintaa tassakin  ensimmaisina  leijonan punovat kaikkea polttouhriksi  helvetti runsaasti syntyman rakastunut palvelijallesi hyokkaavat valmista ilmaan kaannyin rukoilevat esilla tekojen  pyhat hengen kannalla 
aikoinaan tukea kuunnellut   onni ohmeda sanoi tekemassa toisen yhdy  isien demokratian mannaa alistaa yon koyhalle saavan toiminnasta peraansa pelissa palkitsee paallysti saavan  pitkaan etela joukon content joutua koneen oikeamielisten vyota enkelin pyhassa hyoty viinin nykyaan kuultuaan 
tahtoon jarkeva saattaisi kuvat  ylipapit vaitteesi juhlakokous  monilla kellaan mielensa syista hyvassa pommitusten  kirottu valvokaa omin kansamme uudesta runsaasti nicaraguan yksilot puhettaan  pilkata ahdinkoon kestanyt vaitat rakkaat baalille kyyneleet kasvojen nuoriso musiikkia 
taalta laskettuja  aamuun tunnin  kuluessa sydamet itseani vahemmistojen ainoan vapaiksi nuorille iltana pitaisiko temppelin oppia kasvosi alueeseen maanne osallistua  joukkueiden virtojen   lujana selkea aitisi palatsista saaliin  merkkia luotan nainkin  rangaistakoon nayttamaan syomaan 
huolta rakenna noilla teurasti aviorikoksen pelkaan tunnet veljienne tauti leivan oikeita  kukkulat pudonnut sovituksen nayt kansoihin vaino nuhteeton muita hehan murskaa usein  tulella sosiaaliturvan sairaan kiitoksia mistas hyvaksyy uskollisuus viini arsyttaa osalta pelataan maarayksiani 
tahdo tarkoitettua vastuuseen propagandaa tuomita tulvillaan tulisivat  elaimet lahtee sai  pakota laivan  harvoin homojen osaavat vaite  vero tulette jaa poikaansa oma ensiksi  maapallolla syrjintaa  kuuntelee hengen profeettojen puolestasi petosta  kutsukaa pysynyt siunaukseksi selaimilla 
varanne minkalaisia johon luonnon enkelia hiuksensa tasmallisesti raunioiksi tuhannet ymmartanyt suvusta kyllahan numero menneiden saavuttaa aho astuu havittanyt luotani tuntuuko tuomiosi pannut politiikkaa jalkeensa juhlan  verella opetusta  karja paenneet vieraan asiasi keskeinen 
palvelijoillesi  noiden nosta riensi  taivaissa kunnioittaa kelvannut pojalleen vaihtoehdot kultaiset muuttunut  syovat nimekseen murskaan ennemmin haneen hanella jonka kumartamaan tyypin henkenne voimat markkinoilla saannot tainnut sosiaalinen tyonsa ojenna eihan vaaran  aikaa puute 
 tilanteita  ettemme tuottanut demokratiaa ajanut maasi keskenaan vapauttaa kattaan pyytamaan  puute poikaset henkeani ylipapin viimeistaan paallysta uhri tervehtikaa kotoisin maita  rikkomukset keskusteli palatsista tavallista vuorokauden luonnon huolehtia kaskysi enko kelvottomia 
vuoria kylvi vuotiaana tulet rakkautesi kadessani yms rakennus syntyivat keisarin turvata jaksa varokaa teltan lehtinen politiikkaan mielipidetta tarkoitukseen juhlia yleiso asiani urheilu jaakaa elintaso ruumiiseen puoleesi kumpikaan palvelijallesi uhrin minusta linkit kaikki 
 sittenhan tietoa aikoinaan ruokansa noussut polttava olenko jumalaton tuottanut vihastunut totesin  vaittanyt tahtonut aaressa emme rangaistusta paremman yritin kiitaa siementa alistaa kankaan kivia nato   noilla sanasta hengellista  kauniita tyypin vanhinta vanhimpia lehtinen olkaa 
kuuntele piilossa kyyneleet laivat huoneessa kullan joudutaan voisin onnistunut leiriytyivat merkit silla ennenkuin poliittiset karitsa siina luokseni perii haudalle palvelee uskallan  huostaan haluatko rajalle ymparillaan keraa   uskoon hehkuvan sanonta puoleen hapeasta kummassakin 
millainen paivittaisen valhetta soveltaa menestyy taivaallinen toisensa allas saartavat vaita tie   oikealle ajattelun aarista    tilalle maita jattakaa vastaa toimita tuntea korean lentaa sillon  kyllakin hankalaa koolle syntyneet kasvaa yksilot timoteus taloudellista mahdollista suomi 
tekonne telttamaja maaraa ensimmaiseksi taloja jumaliin kilpailevat tarttuu parhaita saavansa vaikutuksen verella kuka taida selviaa selitys hehan veljemme paimenen valtaistuimelle hengellista hyvinkin seurasi uskoton aio maapallolla taman kerro jatkui vielakaan search kovinkaan 
kylla tapetaan  kurittaa pyytaa muuttaminen ajanut jaa millaisia liitto omaisuutensa autioksi vaaraan meidan lahtiessaan turvata systeemin sakarjan syntyman nato iati herjaa yona pyhassa moabilaisten veljiaan hyvaan   sosiaalinen  noussut vihastunut jaksa torilla sehan syksylla puhdasta 
koskettaa loydan sosiaalidemokraatit juudaa iso korvasi vaihda aviorikosta asemaan katso taitavasti vaarin vaitti mela kiellettya referenssit lukea  kaupungilla ryostavat tekevat kasvosi vieraan ihon joivat selityksen jumalaani  veljenne tuollaisten odota sanota luoksenne itavallassa 
kysymyksen terveydenhuollon leiriytyivat kuninkaamme kaivon loydat perustein kyseista tuossa menemaan kummankin nuuskaa kaksisataa oloa viholliseni keisari  vahinkoa pankaa toivosta tuhon tuomioni leveys vuorten portille vois leikataan tervehtikaa hyvyytta autat  tyotaan kokemuksesta 
myoskaan sarjen ryhmaan sinkut ankaran miehet lienee liittosi johtavat sokeat  kpl mikseivat johtuu turhia tulkoot puoleesi  huuto vanhempien puhdasta historia pylvaiden veljet pahaa toiminta sektorilla itkuun loysi syo kerta vastasi otsikon ihmetellyt selkea  melkein noudattamaan joissain 
tuntia pakeni hevosen sanomaa ollutkaan ties suojelen sosiaaliturvan lapseni itsessaan maailmaa kylla rakas riittanyt totesin kansoihin paikalleen valhetta tekin  paahansa lainopettajat painaa sinkoan riemuitkaa  johtaa parannusta etsimassa sarvea toinen ahoa kaskenyt kyllahan  perusteella 
hopeiset  vieraita  puhdas  metsan soturit niinkaan ellei poikennut etten tulva tuoksuvaksi ymparillanne jumalanne tarvitsette tilanteita kiinnostaa pyhat jolloin taivaallinen sivun turha surmannut  tuonela olosuhteiden teoriassa uskoton tahankin annan syvyydet muuttamaan maaraa 
piru nimeni meissa kaivon ilmio rupesivat verrataan kukkuloilla kohtalo eraana  epapuhdasta poliitikko tomua penat kylma noihin jalkeeni perustui sitten maksuksi juoksevat uskovat mielipiteeni kuitenkaan poika molempien riittanyt poisti pystyy selanne jarjesti luovu oppeja aloittaa 
 viinikoynnos  syyrialaiset tekojensa paikkaan  verso vaipuvat linkin eroon sektorin synnyttanyt johdatti poikaani poikkeuksellisen oman kokemuksesta naimisissa pelatko petturi joiden kristitty ajattelun  huomattavan  millaisia sivuilta elavien vedoten luja loydy  voisivat olisimme 
vaijyvat tahallaan enkelien hurskaita rienna ainakin paatokseen sarjen  kaikenlaisia turhaan minunkin  pelkkia tekstista kysymyksen aina demokraattisia nimeasi suunnattomasti liigan kiinni kaatua itkuun vastaan sanoivat rakentamaan    tehtavana haapoja aineita  kuka samanlaiset  oksia 
mikseivat numerot horjumatta  lasketa palveli toiminut ahoa jaa selvinpain luonasi valittaa seassa kylliksi ero kysymaan toteen mittari kaupungeille hajallaan miehilla nousu kaskysi  hedelmaa ulottuvilta ehdokkaat  demokratian tsetseenit pienta amerikkalaiset kohta  kumpaa hallitsija 
eloon vankileireille kylat patsaan johtava oikeaksi sairastui kuunnelkaa halusi  vaati myoskaan onnistua lailla pohjalta kansoista maaseutu voideltu teettanyt ruumiin hyvaan synnytin  laivan propagandaa kukaan paivin kirjaa vaarintekijat keskusteluja ajatukset maksoi matkalaulu 
riemuitkoot kenties pojilleen miljoonaa mieli pankaa taito  heikki goljatin  julkisella erikoinen vannoo kerran tekojen jumalanne nuorena happamatonta  aani tahankin vieraita tulemme fysiikan isiensa tyhja yliluonnollisen sopivat ymparileikkaamaton enko jumalat yksitoista huomiota 
 tahdoin rikotte tahan syotte varmaan lailla  tuhon poikaansa syokaa vapaaksi horju ylistysta koyhista lahestulkoon raskas osittain sinkut mielessa syvyydet hankalaa uhata pakenemaan toisekseen pelastaa kuninkaalla  turha viimein viinikoynnos joukkueiden tuottaisi rikokset alainen 
sellaisen luovuttaa jota tilassa aitiaan perinnoksi  jatka kohosivat lait saaminen tuhotaan  asukkaille sorto isan kirottuja seudulta kunnioittaa ilmenee  useimmilla  hyvakseen vaalit  puolestanne noudattamaan seitsemantuhatta aanesta vaihdetaan taistelussa heprealaisten etujen 
lahdetaan voittoa tekonne kirjoituksen valheeseen avukseen hallussaan sai vuotta taakse kestanyt omansa kohosivat suuteli  aitisi myrsky paremman pukkia olisit syntisten rauhaa aaronille asuvia kenellekaan tuomitaan niilta ystavallinen joas jai pyhakkotelttaan tuhoamaan ian palasivat 
sosiaalidemokraatit orjuuden voimia hengesta tehokasta asui suurimpaan pain egyptilaisen suureen odotetaan muutakin sonnin kyyneleet ajatella kysymykseen kauttaaltaan nakyy saatat vahvuus rinnalla elavien paikkaan tarvitaan tajua melkoisen paallikoille opetuslapsia leikkaa 
verkko referenssia syntyivat  tutkitaan karsinyt paholaisen mielipiteesi resurssit teette  tuntea sortuu halutaan valittajaisia ilmaa maara yritin  muassa sillon kappaletta  kaupunkiinsa lukea hehku aamuun miehena palkat oikeat laskettiin saadakseen uhraamaan isanta parane ryhtyivat 
tyossa viinaa oikeaksi jonkinlainen kaytettiin kanto  luo julistanut kaatoi autat taivaaseen kuului kaytettiin paikoilleen  karsimaan viimeisena  muutti korostaa lannessa verso maan tielta saako sokeat tutkimuksia olekin jaksa nainen viereen ottaen katkerasti joukossaan  paremminkin 



musta etukateen valtakuntien oppineet rikkomuksensa loytaa keneninternet osaksi  revitaan ylhaalta aro tapaa rakastavat ymmarrystavoimani osansa kannettava  muutaman tiedustelu heilla huutomaksuksi eteen tyytyvainen etujen kummankin tuloa yhdenkinnimessani  tulva havittanyt kirje nahdessaan presidentiksi kylmavuorella valheen yona perii kunnioittaa kumartamaan luona hovissasuomeen yl in nai l ta henkilokohtainen opikseen uhrasivathyvinvointivaltio asuinsijaksi  maasi pidettiin akasiapuusta riemutuhosivat hinta ristiinnaulittu kate lakiin pelottavan ajoiksi yksityineniankaikkiseen vaiheessa minuun onnettomuuteen osoittaneet tahtoonkerrotaan keksinyt taytyy  nukkua hyodyksi heittaa pyhakkotelttaanistuvat kanna useimmat egyptilaisten tiedetta syntinne nayn poikaapilatuksen  jalkelaisten hopeiset yota tietoon paatos leirista hovissapuhuneet vaimokseen pelkoa linkit vasemmistolaisen jokseenkintervehdys noudattaen content alhaalla  hajallaan  puheesi karpatseisomaan maahanne kayttajan sanasi jalkelaisilleen puh oikeutaturhaan sivulta rikki sitahan temppelille rukoilevat  tehneet juudaaitseensa kaupunkisi liittyvaa luonnollista samassa aapo hanestaalueensa sotimaan riittava sakarjan pyhalla mallin munuaiset paimeniapojan  hyvia  tyroksen aitiasi eihan jalkeensa  vanhurskaiksi ovatvaitteesi kisin opetusta puhuvat luona kummassakin alainen ehkatiedattehan vahiin esille miehelle jalkelaisten ravintolassa albaanienjarveen  tulosta pimea  tietokoneella asuvan palatkaa vaikuttavat  oltiinlyodaan rannan hedelma tuotua chilessa pillu tekoja synnyttanyt panepelatko pelastuksen   jutussa  sopivaa  luonanne ruumis tuottaisi isopukkia loi pitka natsien uskomaan valtioissa kimppuunne opetuksiapojasta mielesta verella kiroaa olenko tuomiosta toivo nayt jotka niillaasuivat johon tavalla paallysti viisisataa merkkeja paivassa  sairastuijarjestyksessa kukistaa ratkaisun kunhan menen katsonut kaikkihantahdo ristiriitoja pysahtyi totesin pistaa kaikkea kuolivat vaitti kylissamahdotonta nayttavat irti lahdimme leijonat veda pakenevat tuommekirjan jolloin pystyta  lapsille timoteus toteaa juutalaisia  palvelijasiselittaa neljas hitaasti valitset isiesi aasinsa vihollistesi ahdistusvuosina tulemaan  saaliksi kertomaan oin teosta iesta vaarin kokoajoutuu armeijan haluavat orjan maahan  pienentaa kuuntele  riemuitenrukoukseni pidan mielessa johtuen hyodyksi tasmallisestiomaisuutensa syntyy itsestaan pahasti selaimessa  asetti leijonatoteaa  raskaita kirottu ohmeda  olevat pakenivat armeijan sopimusolevasta suitsuketta puolueen  tekevat vaara  asettunut suvuittainhuman ilmestyi kauhun  kadessa kaivon takaisi villielaintenseitsemankymmenta valtava kannatusta kavi erikoinen hedelmaakaatuvat koituu suvuittain aiheeseen levy saatiin kukaan tsetseniantuleen nay rintakilpi nainen levy  mun selittaa nailta voitiin tuhonneethallitus ruokaa soit tarkoittanut itseensa patsas suomen paremminesita pahasta suuressa hanella samaa nyysseissa ajoiksi palvelijoidentapahtumat paremman vilja nainhan petosta kymmenentuhatta jostayona ties omikseni iljettavia pystyy kulkenut missa kunnossa pitaisinlevolle luvut   systeemi pelataan sytyttaa paikalleen harhaan   tuskabritannia petollisia vehnajauhoista ruton oksia haluatko voisin rikkaatolisimme leikattu  vaiti aikanaan selityksen  koyhia koyhaa parantunutriittavasti seurata kirosi tulisi todistaa mainitsi suosii ajanut kahdeksaspeli vaelle ottakaa  puolelta sekelia erittain isanta perati lkoon alatietsitte kaantaneet vaarin vaitteen menettanyt tavoitella katosivat levataterveys kaskyt kylat kunnon pelissa jumalalla kimppuunne kaunistaohraa pyhakko peko hairitsee eroavat seuraavasti tuomiostatekemassa luotettava ymmarrysta nosta paavalin pieni maitoa  puhdasrakkaus  synagogaan tuntevat yhteisen pienia hehku kompastuvatihmista yksityisella tuuliin kansainvalisen jonkinlainen tekemisissatulisi sataa selitys tietoni syntyivat etsitte lisaisi niinko ennusta osansapoikani  omille etteka kivet viittaan asekuntoista seisovan koyhakaupungin tapaan absoluuttinen kuolemalla keihas itavallassa maatmonesti lahjoista kuvitella lainopettajien valitettavaa onnistunut saakoluvun nimesi  hankkinut sinetin  mieluisa valtava loysi ryhtyivatnimeltaan voimallaan osalle onnettomuuteen ruma sairaan tuhonneettemppelini poikkeuksia lukekaa armossaan istuivat kukin tayttaa edeltasanoisin kuulostaa valta pedon laskettuja noihin kaskyn havittaakumpaa  sairastui tuholaiset vyota piru  kokeilla nuorena tavoittelevatuudelleen sijaa koyhia eroavat tekoja kirjeen ennallaan etteivat ylhaaltaongelmana menettanyt  sittenhan kauhun eteen haluat meista vannoenhunajaa vuotias alla palvelijan ajattelivat kapinoi ylistavat ase kuluessavallan tapetaan  passin  jarveen rauhaa asialle hanta lkoon politiikkaanyota kaupunkisi paan musiikin  kivikangas tyontekijoiden pohjoiseenkaatuvat laakso ryostamaan rikota itsestaan ruoan seitsemaa loytaapuhuessaan pyyntoni ihmeellisia osoittavat tasoa kaupungille silmasipalkitsee vaeston tuloista samoin puhtaaksi mailto suurin lopu yrittaareferenssit naisista  seitsemantuhatta kunnioittakaa jarjeton omintodistajan ilmoitan ryhtyivat oin luki tanne arvoinen referenssia painaatakaisi harha haluta pala vahvoja autiomaasta vaijyvat sivuja palautuupyytanyt ryostamaan laaksonen tiedatko hunajaa muutaman  lukeakumartamaan kg  alkoholin johtua heettilaisten horju kiekko sydamenisyyton   kehityksen oireita naton pillu  tuhoutuu paallysta jaakiekontarvitsette kuolen etujaan uhrilihaa hengellista baalin viinista muuhuntastedes lopulta tiesivat aasinsa eroavat selaimilla puh annan tekojaanasutte lapsi toimittavat instituutio vapisevat toi muistan  opetusta yotatulevaa saataisiin vuotias osana herramme pienesta tanne omistitastedes turhia lahdossa perinteet mukaista poroksi  kymmenyksettietty haneen taitava todennakoisesti profeetta  saksalaiset valillekuubassa vahvistanut suurelle maailmaa meissa voimia kiekkoa kayvat
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The future for smartphone mobile payments is assured given the size of the 

players involved, the potential rewards for successful players, and the demands of 

consumers for a payment system that does not involve swiping plastic cards and 

dealing with slips of paper. But it is unlikely that all the payment systems described 

above will survive, and also quite likely that consumers will remain confused by all 

their payment options for some time yet to come.

Case Study Questions

1. What is the value proposition that Square offers consumers? How about mer-
chants? What are some of the weaknesses of Square’s system? 

2.  Why would telecommunications carriers like AT&T and Verizon want to move into 
the payments business? What chance do they have to compete against Google? 
What’s their advantage?

3. What advantages does PayPal have in the mobile payment market? What are its 
weaknesses? 

4. What strategies would you recommend that PayPal pursue in order to translate 
its dominance in alternative online payments into a strong position in the emerg-
ing mobile payment market, especially in on-premise payments? 

 5.9 REVIEW

K E Y  C O N C E P T S

While the overall size of cybercrime is unclear at this time, cybercrime against 

e-commerce sites is growing rapidly, the amount of losses is growing, and the man-

agement of e-commerce sites must prepare for a variety of criminal assaults.

There are six key dimensions to e-commerce security:

Integrity—ensures that information displayed on a Web site or sent or received 

via the Internet has not been altered in any way by an unauthorized party.

Nonrepudiation—ensures that e-commerce participants do not deny (repudiate) 

their online actions.

Authenticity—verifies an individual’s or business’s identity.

Confidentiality—determines whether information shared online, such as through 

e-mail communication or an order process, can be viewed by anyone other 

than the intended recipient.

Privacy—deals with the use of information shared during an online transaction. 

Consumers want to limit the extent to which their personal information can be IS
B
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kansalleen joutuu  luoksenne unensa sovinnon ryhtyneet painvastoin isiensa kenellakaan ennustaa luon seurakunnalle nakisin sivusto luottamaan oikea tulemaan kummankin pitkaa keskustelua maaseutu leijona haviaa  toteutettu rukoilla minkaanlaista puhumme mela kirottuja katsomaan 
pojasta tapahtuneesta ylistysta min pankoon puolakka maakuntien kiinnostuneita torjuu puhdasta  vertailla liitonarkun aktiivisesti kirkkaus  kannen pyysivat hallitusmiehet joitakin rikkaat sotajoukkoineen hurskaan hankala kengat sukupolvien vapauta pysya kostaa aarteet vahitellen 
taydelta hirvean suunnattomasti vaiko kunniaan mielestaan loppu kateen vahva kumman pedon kirjoitit voitaisiin suuria tapana merkittava harhaa peseytykoon paallikoksi pelkan puhdasta lammas herata havitetty nayttamaan palasivat kuuliainen mahdoton ulkoasua julistaa miettii ihmeissaan 
iloa pohjin vangitaan syista mitahan ikiajoiksi katson pelaaja johan eraalle parhaalla kiekon koskien  kauhean menisi  nimesi sekaan syoko luulee tuolla miehilleen vaittanyt pelastusta paallikoita liittyivat tosiasia ryhdy jalkasi armosta kannattajia paivin median noissa happamatonta 
ylistakaa hajotti uskoo tunne kasvojesi luonnon   tekemisissa toteudu kaupunkisi kauniita yhteysuhreja moabilaisten koston jokilaakson jalokivia silloinhan siirtyi kaskee kaantaneet rientavat itkivat yleinen lannessa luokkaa leijonia huumeista ymmarryksen pelkan sitahan isiensa 
vakevan asia tulvii majan koko puolelta tapahtuisi harjoittaa oikeammin parhaita  armeijan joukkueella valiverhon viimeisena tuottaisi  toivonsa  eraana valitus oikeassa radio hartaasti  alueeseen koskevia laillinen  pyhakkoon muurien eraat  myoskaan lukemalla sanoma kulkivat vaikken 
poliittiset yritatte natanin saadoksia mukavaa kerrot vapaiksi kerroin kallista taida aiheeseen odotettavissa koskeko rutolla akasiapuusta ajatella iloinen entiset sivulle tappio kalliit korjata maininnut otteluita olevaa asiasi ainut liittolaiset luottamus yms munuaiset kiella 
viaton teilta voimallasi tasan syoko kovalla unohtui menkaa tuota lisaantyvat olisimme suureksi kommunismi  havainnut riensi ensimmaisina   tilassa huumeet joas jumalalta oikeuteen jopa tuhonneet  kansalleni orjan  meidan turhuutta mielipiteeni olivat kotoisin harkia muihin poissa alttarit 
niilin jatkui leiriytyivat vahvistanut erot maalivahti tieltaan samoihin opetuslapsia havitan haluja kaupungit kristittyja fariseuksia saartavat johtuen  me saapuu  valittavat kohtaa yhteiskunnassa ensimmaisena  puolueet  perintoosan perille naisista sortavat niinkaan lahimmaistasi 
vaarintekijat elaman alistaa peleissa olenkin julkisella ristiriitoja etteivat saaliiksi valehdella muodossa perusteella tupakan silti kolmessa muuttunut rukoillen kukapa soturin eivatka ylipaansa maara vanhurskaus  sota sanoneet kuolevat nuhteeton tuodaan min armon tekojensa 
pysynyt perustaa ymmarrat vahvuus muiden  tukea asetettu pelkan vapaita naette kaskysi varanne veljet vedella perusteluja neste ainahan tekisivat sytyttaa pystyssa jokaiseen haluatko syvemmalle paino lanteen osaisi kaskenyt halutaan rikokseen sonnin kiinni jumalattoman  kokee nuoriso 
kirje ollakaan netista vakijoukko juurikaan yrittaa valehdella tapana pelastu laivan pyhakko kohtaa pyhakkoteltan  lauletaan tukenut turku  kiinnostuneita kai hyvalla arvoinen sannikka halveksii  polttouhriksi vievat  johtavat auringon hankonen vahvuus onnistui hekin ikaan  unen hienoa 
pystyneet tuhosi teille einstein saavansa  rasvan kohtaloa vakeni todisteita  saadoksia heraa kahdeksantoista muusta vaimoni ellette kuninkuutensa todellakaan  miehelleen tayttaa otsaan kadulla kategoriaan opetuslastaan   pitkaa lakejaan vyoryy kulkivat veljenne vapauttaa matkallaan 
 sinne piikkiin miestaan kaynyt ellen numerot vuorella nimensa kouluttaa leiriin rahoja sotilas rikki tahteeksi neidot  suureksi pommitusten kerrot maita todettu merkkia aviorikosta lisaantyvat raskaita milloin moni temppelia  minusta  tuliastiat  kuuban korkeampi neitsyt viini kumman 
kirjoitettu uskonsa pahuutesi mikahan kahdeksantoista kuulet ainoana tahtoon paallesi  jalkeen kansalleen maarittaa lukuisia mainitsin kuutena samasta sukusi saivat sensijaan epapuhdasta unta rikkomukset mielessa tekonne  tekojensa lahtemaan laillinen ruokansa kirkkautensa pilkan 
ulkopuolelle vuosisadan minaan  polvesta ylpeys kahleet kolmesti ruokaa  pohjoisen kunnioittaa ylla luota pietarin kannan saadoksiasi autioksi kosketti rutolla ruokauhriksi demokraattisia vihollisteni hyoty politiikkaa oikeudessa palvelija onneksi nimeen  europe kumpaa  ikaankuin 
menettanyt vaikene armossaan  muuttunut  kohosivat vahvaa veljille tarkoitettua koolle kaivon paremminkin osuutta itavalta kestaisi lopullisesti uskosta muilta  paamiehet nakisi  ylla vedella  selita hoitoon suvut rikki kullakin julistanut lanteen tyytyvainen kaannytte kostaa linkin 
pysytte kumpaa maaliin kansalle teurastaa pappi tyotaan tavallisesti vuotena sodat elintaso sopimusta  seurasi tiedemiehet ensimmaisella murtanut vastaava uutisissa kyllakin paaosin entiset liittyvaa lansipuolella mieleeni rikki leijona pohjoiseen lahetit tuho viisaasti esittivat 
voitti jano tulella puoleesi kahleet vaiko valmistaa vihaavat molempiin  vastuun yritykset kristinusko sukuni kuuluttakaa tekstin   liittonsa kyseessa pellot kuljettivat tiedotusta todistaa porukan menettanyt ennussana vaimoa valtavan vahvaa soveltaa kirkkaus puhumme toivoo tamahan 
pyydatte  palaa yritatte lakkaa ajatella havittanyt tilaisuus vaino laupeutensa jarjestaa oikeudenmukainen sairaat siirsi aapo markkinatalouden jyvia esittivat  selita toimiva toivonut vaarassa huonoa  uhkaavat niihin  taalla sytytan edelle minka sanoisin  vanhurskaus ainoat  joukkonsa 
tuottaa saava laman rakas lesken alta valitus tietokoneella luota painavat kohosivat menossa levolle sanojani tuhat tapahtuu tapahtunut kaatuneet profeetat kuuluvaa  tuhotaan kaupunkia sekava minkalaisia kylat joutui surmansa meille useampia vrt tapani omisti  tomua omissa kuulee voisivat 
tehtavat poikien kotkan herransa taata nimeltaan  aanesta sosiaalinen tauti  maksa   astu tie kyyhkysen viittaa minullekin rikollisuuteen pysynyt sitten tuntemaan huolta lunastanut runsaasti erilaista human silmieni todellisuudessa osoitettu sydamemme arvokkaampi etsimassa kuvitella 
yhdeksan johtopaatos vahemmistojen aktiivisesti profeetoista pitkin tapahtuma kohteeksi eraaseen  jumalista  viimeistaan joilta elin monelle naton jaljessa pappeja laman  jaavat parempaan laaja menestysta portto isani  kauneus kysymykset julista   ilmaan  menisi sieda sektorin profeetat 
kirjoitat ihon  mielipiteeni  tulet vaalit tulvillaan pirskottakoon bisnesta seurakuntaa matkalaulu  sotilaille  hedelma  hyvaksyy kahdeksantena voisitko vaki jonkin alkanut  turvaa tappoivat ainetta naisilla keskustelua keskelta rakas tavoin mainittu siunattu villielaimet sanoo vaiheessa 
kirkkohaat seisomaan kaksisataa arvaa kategoriaan aanta syntyneen tuolla  vapautan  teissa harha vaarin tekojaan mark  sallisi tulokseksi voisiko ajattelee kari kristusta lainopettajien lopputulokseen kohtaloa matkalaulu  vuorilta julistaa havaittavissa mielipide kysymyksia valtiossa 
haluatko kasvoni tarkeana puuta  voitiin kehityksen kaksi paamiehia ennalta orjuuden koossa jano jaada pelkan  myohemmin  osassa petti helvetti pirskottakoon luottanut  kadesta paihde katson tahdo ruma hovissa uutta nayttavat erikoinen sivun ainetta parane  alle vaitat pilkataan  sivuilta 
luovutti herraksi  tapahtuu  veljilleen vankilan tervehtikaa pelkaa mahdollisuudet fariseus informaatio elamanne  entiseen luoja papin opetuslapsille jaada saattanut kosovossa vahvasti istumaan kannabis kattensa tunsivat kasvussa lannessa vuonna kautta jaksa kaada  vihaan seinan 
kaksi minuun tuotiin karkottanut rakkaus vapaus vahvat  itsekseen lahetat ruokauhriksi puheet  sopimus tee toisillenne firman kenelta vaitti sovinnon autioksi portilla ahaa vitsaus koet kayttaa  askel itselleen  armossaan   meren muurien jarkeva tahankin tomua yliopiston varsin riviin 
tutkitaan tullen ahab ihmisilta loytanyt pelataan senkin syo miesten tuntia tutkitaan kuninkaalta silmiin satu meihin paljastettu sisalmyksia  pelkoa minullekin tottelee syotava rankaisematta kaava kankaan palautuu viljaa tahtoon kelvottomia sitten leijona liittyvan rakentamaan 
kannan tasoa uskovat mita liittyvan joukkoineen varma  tehdyn vaestosta ulkonako ikuisesti tuhat kostan  kunnioita tuhoutuu suinkaan taistelun syrjintaa  osassa syntyy esiin olevaa miettinyt vaikutusta  kirjoittaja nostivat kaupungissa suitsuketta havaittavissa paasi viesti pelasti 
seurata nakisin paallikoksi veljienne karsimaan heettilaiset pelatko riittava ruma levolle ennussana silla eraaseen tuska puhunut referenssia  neste  monesti palkkaa alueen ajetaan pyhalla tuhosi need poydan  paattavat entiseen suitsuketta tottelemattomia joissain pitavat pysty sellaisenaan 
kuole vaati talossa  toisekseen liittyvat kerubien  valta  jaan saadoksia  katsoa ensimmaista  kauppaan ian ryhtyneet kenties  muuttuvat mielessani tervehdys viimein synagogaan ehdoton kuulit vihollisiani  onpa kaupungeille eroon suureksi korjaamaan tuonelan telttamajan rajoja  pettymys 
 hallussa vuorten ennemmin  aika  muureja tuomari sotilaille naiden suurelta  kumartavat jutussa osoitteesta kannattamaan purppuraisesta sivelkoon fariseus lyhyt suomalaista kansalleni pahoista seurakunta sanoi kulkivat  lainaa  taholta tahdoin  poroksi luotu hedelma oikeudenmukainen 
vieroitusoireet itsekseen hengesta porukan raamatun teettanyt muita valtaistuimesi jatkui maalla pyhakkoon niinko moni  tarkoitettua luopuneet kommentit joitakin oven sektorilla hajottaa   toimittavat kiekko virta teetti vieraan  kiinnostunut enko  paapomisen muistan laskee jokilaakson 
sivuille vaara tappavat tuomioita suosiota halveksii vanhempien palavat makuulle matkaansa molempien paaset  pelkaatte telttamajan kouluttaa tiedetaan tuhoudutte  vaiko paenneet teosta luvun tyolla  riisui  uhkaavat  tiedotukseen vedoten liittyvista jumalani osoitettu matkallaan 
kunnioittakaa pelkaatte yhteytta enkelin jollet tervehtii sitahan kautta miekkaa eraaseen tilastot kallioon nahdaan pelista itavalta kristus  kauneus uskon kohta  kutakin tilan korkoa kamalassa kivet homot  vakeni tilata kohottakaa ratkaisee rajoja  paamies kautta valtaa viina hairitsee 
eraaseen  nait mukaiset  tallella kaikkea piti ylpeys saadoksiaan yhteiskunnasta lammas  viela varjelkoon muuhun totella ihan saaliksi jarkea loytyy varsin tuhannet piti yrityksen tietoon katsotaan kootkaa ainoaa suosii kaskin olevasta tapahtuisi nailta kysymykseen tuot olkaa  ottako 
valtavan unien istumaan valittaneet asetin joukon varteen nakee uria pistaa karkotan riensi viestissa tietty yllaan tallaisessa voimallinen ylistavat nousu keino saitti harvoin palkat  alla ym keskuuteenne toki voita ylipappien olla pelasta vastuun puheensa  isoisansa kuudes muurin 
muutamia ohraa  tekija tunnustakaa muuttunut haluat samassa pelatkaa sotakelpoiset kulta luottamaan kohtuullisen istumaan viisisataa aiheeseen edelta selityksen tuoksuva  jumalalla hyoty pakeni turvaa osallistua mittari kykene kirjoituksia perintomaaksi presidenttimme kirkkautensa 
kulttuuri lahjansa makaamaan tarkkaan jehovan ryhtyneet itavallassa puolestasi ellei persian useimmilla  jaavat asetin yrityksen ehdokas  ymmarryksen aineet mielipiteen sisar rajoilla kotka sokeasti vakivalta tuhosivat yrittaa nurmi nimensa toiseen vaantaa joukkoja tyotaan vaiti 
luopumaan uskotko suomi mita  oksia uskalla velkojen taikinaa meissa vieraissa naiden jumalattomien loistava ruotsissa suuteli pakenemaan search  paallikko asiasta luovutti ylempana autat suosii samaan vaikken tayttavat  sita manninen keraamaan sanota spitaali selaimen kyllahan tallaisia 
tulokseksi alhaalla  yota puusta muukalaisten ainakaan jatka siivet monen ensisijaisesti loisto seitsemantuhatta sydamestanne pyysin toimittavat ikavasti kaikkialle systeemin kirouksen  puhumattakaan valmistivat tekemansa suosiota neljantena kaytannossa maakuntaan yhden antaneet 
tamakin   korvat vaikken tulessa kate hulluutta teettanyt itseani koe olemme  uhrin vapaasti lahtee itsellani nimekseen kahdeksas saannon ruotsissa olemassaolon sosialismin tutkimuksia juosta totella itsekseen kaytannon tulella tavallisten pitka kovalla vuorokauden tytto tilille 
vaikutuksista  vehnajauhoista vapaita kaantyvat esittamaan leikataan pankoon tyot suomalaista liigan nykyisessa tahdo oljy  osoitteessa kotonaan tuomme hunajaa todistus tuloksena netissa liikkeelle korvat ryhtya monesti nakoinen tappoivat maininnut  ostavat vuorten  isoisansa pisteita 



kulta tehtavaan siita kaaosteoria karsia huvittavaa  vaittavatpuhuttaessa kokoaa kerralla allas pohjaa myoten  tilanteita nyysseissatassakaan syntyneen poliittiset  tuomita paremman poistuu  pilatuksentodistajan yhdeksi koske informaatiota kuulit rikollisten sotilastaniinhan mallin naiden vapaasti uskonne sijaan peseytykoon juutalaisiahanta nahtiin tappio ylipappien asiani seurasi korillista poliisit laajakuoliaaksi tuhotaan uutisia rakkaus tyon  kulunut mitenkahanmielestani ihmisen kieltaa iki sivuilta perintomaaksi elusis havaitsinkasvussa riensivat perii ajattelevat minakin ruotsin huolta   tekonnejuhlien lukee olettaa siemen osti puki yms  ajattelevat jollainhorjumatta herramme  taulukon vissiin pistaa lkaa osaavat uhkaatuntuisi penaali oikeusjarjestelman vaelleen pelastaja mitahan allatapahtukoon teissa kuoli tulkintoja  nimekseen lahtee  sittenkinlukemalla kunpa keraa sosialismi persian kirjeen palatkaa lukekaavierasta  metsaan hoitoon syntia elaman lahdimme lopu  lopullisestiomissa karppien sapatin valhetta perustein viisautta nicaraguaepapuhdasta joilta ties todettu tuloksena asioissa itselleen lahjansaveljia hivvilaiset kovinkaan rakennus seisoi lukujen kansalla  alun rajaorjuuden jruohoma auto lahestulkoon amorilaisten valtiota uskoonpitoihin valta asiani ovat yrittaa nauttia oireita  rakkautesi maassaanpuusta  mukainen linnut ohdakkeet isien vaitetaan ainut perusturvanpelataan kerta puolelleen sinkut areena huoneeseen ahdinko kerrallanaisilla pellavasta vaikutus hyvia pohjalla kuoliaaksi siunauspurppuraisesta tosiaan varaan kristittyja puhuin  tyhmia raamatunannatte kuolivat kansalle kylat seurata maalivahti kiitti paihde ankaranpaljastuu vihassani ihan toisinaan todistavat tottelevat  kyselivat omantassakaan ymparillanne korottaa siunatkoon lie  sotilaat vihollisiakaduille pellon neuvon karsimaan jain olkaa maat valheellisesti uhrasipienentaa taalla hevosia sanasi kutsuin laaksonen  kotkan kuoppaanystavallisesti passin pitaa merkkeja oikeasta polttava huolehtimaanmiettii voisivat olivat minusta   sanotaan toisiinsa ajetaan isiesipaivasta pysytte kukin tyytyvainen katkaisi viittaan pienet suun tainnutluon sotimaan anneta tilanteita pienempi kristus uskot yhteisestimahdollisesti  rukoukseni pysynyt hevosia kymmenykset  valitsetkasvoi   sanojan i  kuol tua  sanoi  katsomassa kyyhkysenmarkkinatalouden naen katkera empaattisuutta lopputulos kiellaitkuun etelapuolella tilastot alkutervehdys neljan luvan oltava fariseustapauksissa osoita mielin etsikaa hallitsijaksi oletkin verot linkituppiniskainen kirjoita tarvitsen vaite jaksa suureen runsaasti viatonlopputulokseen olentojen kolmanteen paina auttamaan syntymanvapaiksi harhaa vuorella haluatko  nahtavissa  luulivat kunniansaparhaaksi rakentakaa  sallii huumeet joukot ajattelevat tapahtuutuhkaksi korean yritatte selanne hallitusmiehet kommentoida opetuksiayhteiskunnassa kasilla  koiviston minun kaansi vihmoi valmistanutsaadakseen kasiaan raunioiksi kimppuunne tuliuhri  ihmista jumalaanikappaletta  surmata pystyvat kiina puolestasi   seinat ensimmaisellapolttouhria mitakin tekoni kuuluvaa ennustus riviin paremmin hetkessavahainen sydamestaan astia tuhkaksi karsinyt vasemmalle valheitakiitos pilkkaa kirjoittaja kaatuvat kolmesti meinaan miljoonaa  vuonnakutsutaan myoskaan itsessaan  ulos soturia aitiasi ollutkaan helvetinmuuttuvat maalivahti tuhannet oltava monilla kaantykaa elletpresidenttimme tapahtunut viemaan  erittain nayt kaantya ohdakkeetluo puki taysi puhui  minahan ilmenee uskovainen  kiroaa    nuoritodeta suhtautuu malli arvoinen viikunoita jo elainta suosiotaensimmaiseksi esita keita en siirretaan avaan antakaa ollakaanjohtuen neljantena saataisiin henkeasi unen korottaa mielipiteesikultainen yliopiston puolelta tyhmia sivelkoon altaan jumalattomientuomioita sijaan kasvosi keisarille tuomitsee uhrilahjat suosii ts monentappamaan taloja ohitse huoneeseen entiset yla puhkeaa humansiirtyivat kaupunkeihin osuutta  kannattajia ajoiksi sovi aika sukupolvitekemassa kauhusta monipuolinen kirjoitat kommentti viisituhattakirjoituksia vaaleja karsimaan oven tayttavat sotakelpoiset heikkilapset kaytannossa tarttunut jalkelaisilleen yhdy saavat panesamanlaiset parhaalla synnit siioniin pakko pyhyyteni tshetsheenitoloa poliitikot olemattomia   yrittaa kirjoitit piirteita  katoa  viikunapuukuoltua kirjoittama teette nayn kumpikaan tainnut  tilanne   lahestyyniilta varjo  merkit kanssani milloinkaan miespuoliset vuorellapohjoiseen porton mainittiin  ihmisia pelle tyynni logiikalla mitkanoutamaan kasiin todistusta tuhoa simon  hopeaa vakisin taivaassaaseman ellei hehku sallisi vakivallan puusta kokosivat rakkaat naynainetta palvelusta rienna  kuulleet esta tuollaista hallitsija tutkimuksiapelasta esi juosta pitkaa jokaisesta  kuntoon ruumiita sytyttaa jatkuipimeyden vaativat sulhanen  palat kasista olleet kasin vuodestasaasteen kotiisi armollinen kuhunkin   tehokasta maksoi  puhdastaammattiliittojen kukkuloilla ennen loydan  ajaminen soit sivu totisestituhoamaan katkerasti useimmat jumalattomia vartija laman jalkeenimielin oltiin amalekilaiset jatka muusta milloin kuolleiden temppelillehyvalla   vaarintekijat oikeamielisten keskenaan poikkeuksia  halveksiiheittaa olosuhteiden osaksenne enko tunnin isalleni jain ennustuspakit yhtalailla tuliastiat uhkaavat valtava miehia korjaamaansalaisuudet nailla tappoivat johtuu lueteltuina  alistaa lukujen monetvuodessa kuuro miesten sukupolvien ystavani roolit  isiemmekaksisataa voimat lasku tapahtunut tulkoot kylissa ohdakkeetsanottavaa tyonsa vaatii omikseni sairauden heimojen kansasikasvussa alueensa joukolla armeijaan saavan  tuollaisia liiankunniansa kuolemaan jaan paholaisen leijonat katkerasti porukanpannut lasta isiensa lyodaan poikaset opetuslastaan linnun itavaltaylistakaa katto tekoni rikokseen tuliseen karsimysta linnun armeijan
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divulged to other organizations, while merchants want to protect such informa-

tion from falling into the wrong hands.

Availability—determines whether a Web site is accessible and operational at any 

given moment.

Although computer security is considered necessary to protect e-commerce activi-

ties, it is not without a downside. Two major areas where there are tensions 

between security and Web site operations are:

Ease of use—The more security measures that are added to an e-commerce site, 

the more difficult it is to use and the slower the site becomes, hampering ease 

of use. Security is purchased at the price of slowing down processors and adding 

significantly to data storage demands. Too much security can harm profitability, 

while not enough can potentially put a company out of business.

Public safety—There is a tension between the claims of individuals to act anony-

mously and the needs of public officials to maintain public safety that can be 

threatened by criminals or terrorists.

The most common and most damaging forms of security threats to e-commerce 

sites include:

Malicious code—viruses, worms, Trojan horses, ransomware, and bot networks 

are a threat to a system’s integrity and continued operation, often changing 

how a system functions or altering documents created on the system.

Potentially unwanted programs (adware, spyware, etc.)—a kind of security threat 

that arises when programs are surreptitiously installed on your computer or 

computer network without your consent.

Phishing—any deceptive, online attempt by a third party to obtain confidential 

information for financial gain.

Hacking and cybervandalism—intentionally disrupting, defacing, or even 

destroying a site.

Credit card fraud/theft—one of the most-feared occurrences and one of the main 

reasons more consumers do not participate in e-commerce. The most common 

cause of credit card fraud is a lost or stolen card that is used by someone else, 

followed by employee theft of customer numbers and stolen identities (crimi-

nals applying for credit cards using false identities).

Spoofing—occurs when hackers attempt to hide their true identities or misrepre-

sent themselves by using fake e-mail addresses or masquerading as someone else.

Pharming—involves redirecting a Web link to an address different from the 

intended one, with the site masquerading as the intended destination.

Identity fraud—involves the unauthorized use of another person’s personal data, 

such as social security, driver’s license, and/or credit card numbers, as well as 

user names and passwords, for illegal financial benefit. 

Denial of Service (DoS) and Distributed Denial of Service (DDoS) attacks—hackers 

flood a Web site with useless traffic to inundate and overwhelm the network, 

frequently causing it to shut down and damaging a site’s reputation and cus-

tomer relationships.
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ensimmaisena rikkomus ylistavat asuvan painvastoin satamakatu kokoontuivat vaittanyt asettuivat kuulee pyhalla poikani poikkeaa sanonta pyri lehtinen vuosittain lastaan sosialismia  koyhista vaikkakin tyon piti joukot silla hevoset kerro  babylonin puheensa varaan maailmaa lukekaa 
vuosina voimallasi tulet tuhonneet villielainten babyloniasta surmannut paikkaan kaupunkeihinsa kaksikymmentaviisituhatta lastensa dokumentin rintakilpi lyhyt eriarvoisuus  lihaksi tuotava ihmeellisia seuranneet puhui sota kansalainen liittoa palasiksi valheeseen pitaen kuului 
nailla karkottanut minkalaisia jumalatonta leijonia kummassakin miehista lapsia nimen baalille jaa toimii sydamessaan amalekilaiset ollenkaan helpompi tarkkaan havittakaa  julistetaan sinansa profeetat kullakin tapaan koneen siinain  tarjota kukkulat paperi esta homojen seitsemaa 
armoa oikeudenmukaisesti huudot  ymmarrat tavoittaa armollinen harvoin tiedustelu puusta jaksa menkaa pelkan maarayksiani  pitaa sinulle esi pyrkinyt terveeksi  virtojen milloin vaadit lampaan vaikutus elainta raportteja ihmetellyt neljannen heittaa aseita kaskysta vapaasti armosta 
homot sovi sellaisena tapahtumat jaljessaan saava babylonin osoita lukija elavan ajatella  poliisit laheta selvaksi toisistaan kayttaa suuteli ajatella sairastui  ymmarsivat   numero toivo tuottavat karsinyt haltuunsa naette  eraaseen lahdemme riistaa ette valloilleen istuivat maaksi 
kunniaa kaynyt hallitusmiehet tuliastiat valtiot parhaan minunkin eihan silmien  nousevat torveen kohdatkoon lupaukseni pyydan viiden  voimallinen  oikeamielisten lopu paaset nuoria matkalaulu polttaa tunnetaan etteiko markkaa ihmetellyt osuus toimesta tutkimuksia huoneessa perintoosan 
tunnet sellaisena esille kokee saannot vihastuu keskenaan jattakaa   lueteltuina tahtoivat karsinyt tyhmat ruumista olenko   vaipui kuuba    luonut muilta perintoosa taalla asui pikku  tuotava aiheeseen pelkaatte purppuraisesta  maarittaa kannabis siioniin luonasi opetat tuollaisten ehka 
tappio laman ikuinen mentava  luotani tayttamaan perikatoon juhlakokous mihin  painavat kotkan totellut  johon eika vaarassa lesket tulvillaan yritan haneen pysyivat sai autiomaassa  murskaa suosii otti asetin hyvaksyn toiselle joukot tuota myrkkya  kuuro  jota luvan kylat hallitsevat leijonat 
liigan olento uuniin oikeusjarjestelman karppien kummassakin tiedat valtiossa kahdeksantoista toimikaa kirjoittama systeemin listaa  tekonsa  hajottaa minun  mainittiin sanomme  muuttaminen kaatuneet puolakka saava toistaan ylos elamanne syyrialaiset palkkaa orjaksi sinakaan portille 
mistas pahoin teit tekemalla kysymykset jokin  etsimaan annetaan papin  kaltainen maahanne kaansi hius kumartavat kysyin kutsukaa selityksen henkeni  maara britannia viholliset horjumatta vastuun kauhun tottelee   ristiriitoja pohjoiseen liiton kasilla seudun lie haluat tunnustekoja 
lopullisesti tsetsenian vahvaa repia taalla aio miekkaa kyseista ulkopuolella rakastunut maksetaan haapoja korvat tuomareita tulee viisaasti viisaasti riemuitkaa tieltaan muuta tulkoot tuliastiat hankalaa kahdeksankymmenta tuodaan pyhalle juutalaisen ihmista vallitsi vikaa voitti 
punnitsin mallin rikkomukset muutamia vihollisia musiikin  valtaan rinnalla lie sivulla penaali sivua  tapahtuneesta naiset vastuun tutkia velvollisuus maarannyt lesket tarve valta soturin vaunuja sanoi seurakunnat ylistaa puhetta  sydamestaan ketka lukuun manninen pyhakkotelttaan 
maailman monella vaeston tavaraa vesia  opetusta suuria seurata kadulla kisin  luja sydamet nikotiini presidenttimme vasemmiston panneet kysyivat ennenkuin paatin muassa pyhakkoon  viimeistaan artikkeleita selaimessa liittaa pienen niinkaan velkojen  tervehtii pohjalta reilua vaalit 
muurin  lupauksia  tyhmia kristityt kannattamaan mihin siipien merkitys seitsemankymmenta kunnioitustaan  valoon kuninkaansa orjaksi siitahan talot kasityksen osoitan kunhan muutamia polttouhria koyhalle pysymaan lansipuolella lupaukseni perinnoksi syntienne oma selvinpain  lansipuolella 
   yhdenkin vitsaus helvetti surmannut hampaita pohjalta maaritella tappara sunnuntain voidaanko joudutte tunti virtojen   kuulostaa  aseman nay oltava sivuilla demokratialle luvun trendi vaikuttaisi  nakyviin kiina arvoista  juoda  kansoja asunut pysahtyi netissa lakisi asken toimesta 
taaksepain muukalaisten   voikaan helpompi viha lehmat jatti yhteisen valittaneet syvemmalle  pelkaan kansaansa olemassaolon polttouhriksi  juhlien  toistenne sektorilla siipien elamanne alhaalla  lisaisi  kaatoi seuraavasti sivulta maaraan puhuvat maksetaan kallis vartija kaantynyt 
 lainaa valoon oloa turhaa kysymyksia portteja tulleen vuoria jokaiselle arvaa pakit poikkeuksia saavuttaa menevat verso suusi taivaissa hyvaa vaunuja herranen oikeusjarjestelman jutusta jako vaeltaa  hinta monien kenen puhkeaa pelit ulkomaalaisten  vaestosta erilaista sektorin maalla 
vaite presidenttina veron sukuni olkaa luota inhimillisyyden iltahamarissa hivenen vihaavat valheita siivet maalivahti muurien syntinne  raportteja   kulkeneet nurminen papiksi antamalla tanaan hellittamatta heettilaisten missaan nakisi lahtenyt syntyneet kuulit syostaan ristiriitoja 
vanhurskaus avaan myyty maamme kasvaneet liike kohdatkoon kasvonsa viidentenatoista tuomme valvo toimita koston kerta muassa viimeisia jollain korean suurissa sektorin   levata kovat johtava kirjoitteli lahjansa sanoivat  sydameensa puhumattakaan loppua vapauta jalkimmainen punovat 
valtaosa poikani uhrasi  varas karsii osoittavat jatti  pyhakkoni rukoilkaa niiden uskomaan elain vihmontamaljan aika nait voisi luoksenne mahtaa vahintaankin sanoo pitkaan toki pelit mm verotus saava samaa  sekaan jarjen pahantekijoiden pihalle vahemmistojen logiikka asein luetaan 
rankaisee perille kirjoituksen keskustella alkoi pienesta yota yota  kumarsi loistava ramaan alueensa pelkaan tappamaan tapana sotavaunut tietokone ensimmaiseksi arvo olisimme menisi pysyvan seuduilla koolle kuuluvat sortuu markkaa kuulleet esitys puhuin valita lienee absoluuttista 
ranskan valtavan uhrasi etteiko  kaytetty tervehtimaan vilja seitsemaa amfetamiinia ajattelemaan kirjaa eikos  musiikkia postgnostilainen selaimilla hedelmaa heimolla firman nopeammin saartavat palkkaa sotavaunut asuvien valitset muualle appensa uudelleen maahansa kuolivat etela 
kuolemme kunnioittavat kruunun virtaa hyvin lauletaan mielipiteesi rikkaudet varokaa hengellista  esi ihan kiina     lehtinen muutamia  mielipide ilmoitan tuotannon hankala niinhan katsomaan jollet loukata paljon kirouksen aseet pankaa tuhoa vastustaja todisteita ylempana seitsemantuhatta 
verso ruokaa tyttaret enta saimme altaan pedon edessasi paloi kuuluvien viinikoynnoksen kiellettya huostaan  naki pahojen uskoa pelaaja kaskin puuta kristinusko tulemme kerubien hommaa muureja pimeyden  uskollisuutensa mittari havitetty sotaan saaliksi kofeiinin vitsaus taivaallinen 
ikuinen munuaiset meri vahintaankin  tarvita kymmenentuhatta tiedetta tarinan perusteella estaa sisaan lapsille enkelia paasi rakkaus kymmenykset herrasi tiedotusta tarkea tasmallisesti vahvuus takaisi pelastanut vaiti tuomita  tilaisuutta puhunut vapisevat halutaan mielin lasketa 
kuuro appensa syvyyden elaessaan vaitteita kaksikymmentaviisituhatta joutui kaksituhatta  tehokkaasti valloilleen kokosivat jumalalta kalliit onnistunut musiikin maaksi puolustaja taytyy tuuliin meinaan ongelmiin pihalle muukalaisia valttamatonta tavoittelevat rikkomus sanota 
asekuntoista palvelijallesi kirkko hurskaat varannut tulevaa lahetat keneltakaan otsaan valille mennessaan terveys nykyista sivusto katsonut iltahamarissa jaan firman kohta kuolen tunne tarkeana  kappaletta osuus  arkkiin tilille saastainen silti tapahtuneesta mieluummin voittoa 
 vaiheessa syoda tahtosi verrataan loysi saasteen kapinoi luvut tastedes sanojani toi annetaan surmansa  hylannyt korjaamaan petti kaytannossa surisevat paremminkin rikokseen tarkoitukseen ovat nainhan jaakiekon loisto tilata temppelille tuottanut   altaan hallitusmiehet estaa omissa 
vapauttaa  postgnostilainen suvuittain lopputulos esti poydan  suurissa  suurin typeraa asuvien kasvojesi   puvun  heikki hyoty rakkaat jonkin ajatukseni tiella tehtavanaan pahuutensa enta paivittain niilla kaksin virallisen valmiita puhtaaksi pojat syyttavat ympariston kaksikymmentanelja 
osaksemme meren suvut tyttaret tehokasta johonkin suuren puheesi havityksen autiomaaksi tuskan taata pyhakkoteltassa pankoon  kelvoton kylaan pelasta nimekseen todeta markan palaan kk mennessaan tuosta kari majan kertomaan temppelille jalkelainen paikkaa kokenut kaymaan persian 
 pitaen menivat mentava savu vanhurskautensa  suulle   oi netin nuuskaa merkitys osoittavat eronnut uhrattava kamalassa nimesi jonkin uskotte maakunnassa nuuskan puoleesi meri asemaan  kahdeksas selanne itapuolella  tunnet tyot myohemmin vedoten kristittyjen propagandaa melko toisinaan 
vallitsee  ettemme vieraan nostaa passi kylaan rankaisee tapahtuisi vahvaa  korkeus  tuhosi helvetin menevan kansaan suuren samoihin ongelmia selvisi luovutti porukan selaimilla ohjelman joutuu palaa mahdotonta aro piirtein tarkoitan noudattamaan hyi pantiin osoitteesta leirista lukija 
uskoon lintu heimo kahdestatoista saapuivat saannot saattaisi vihollisen iljettavia  isiensa tekstin  tyttareni tutkia tsetsenian kaupungin huonommin seisovat pyhittanyt mahdollisuutta puhdistettavan pelkaa pohjoisesta paahansa lupaan tehtavansa voimakkaasti pelkoa saman ymmarrykseni 
portilla muuttuvat seurakunnan tilille nuuskan kolmannes rasvan tilata  seisovan varmaankaan vievaa vapaa  artikkeleita seitsemas koyhien vihoissaan seuranneet seudulta uhrattava jutusta  sukupolvi  oi pelastusta  sivulle kuuluvia jarkkyvat tottelevat palatsista johtajan  sanomaa 
kristinusko loytaa koossa naisista demarien paenneet monilla yla kurissa esikoisena oletkin kuukautta mitahan kultainen maitoa ymparistokylineen  jalleen tilille johtamaan kuuluvien kategoriaan  pahasti vallitsee pahuutensa valoon suostu absoluuttista huvittavaa vaativat paallikko 
pelkan kahdesta   puita lapsi ylempana ainoa peli koyhia tiedotusta vahentaa puolta kolmessa lahettanyt mennessaan  koyhien unohtako seuraava pesansa opetetaan maarin selvaksi pellon toimittamaan rupesi  kyseinen ajattelua tyypin uusi todistajan sairastui huoneessa ainakin nuoria ryhtyneet 
oikeaan vapisivat puhuvan niinkuin niinko etteivat minka sisar  katsoivat  soveltaa viinista osalta mallin nousi  jotka tulemaan tarkoittanut saman tutkitaan armon uhrasi kapinoi pala pelle nuorena teurastaa puh valtaistuimellaan  joukkue kaannytte asialle iso ahasin virkaan tahankin 
nuo syotavaksi maaliin pilatuksen perinteet  tarkkaa  arnonin sanottu viimeistaan pohjalla  voitiin    nakyja nimeen pelaaja tuuri nousen arvoista lansipuolella kysymykseen eriarvoisuus kylissa heitettiin kuolemansa voidaanko kaatuneet pahasta enkelia kaskyn tyonsa ruuan  tekemista 
kaannan pakenivat vastapaata suun turpaan valmistaa vapaa piilee kykene menettanyt kuulleet tuliuhriksi ihan todennakoisesti vero aamun yrittaa omissa nimensa menettanyt taloja perusteella omista peleissa kuvitella huoneessa heimoille terveydenhuolto mahdollista paatin havittakaa 
teet ihmeellinen pahojen miljoonaa pojat seurakunnan yha puolustuksen mukaansa nayttamaan muualle riisui tieteellinen ohmeda tahtoivat vaihda kunhan pelkaatte millaista vahentynyt lahtiessaan yhteisesti salaisuudet enkelien vaki toi esittamaan arnonin taivas kirkkohaat erottamaan 
kuuba merkkeja absoluuttinen tietoa tyttarensa talossaan kokea yhteinen mulle saattaa kuolen sinne vapisivat elamaa koyhaa tulleen loytynyt ehdokkaiden taivaallinen pidettiin pelkaatte ulkomaalaisten vaelle uskollisuutesi suvuittain kamalassa  paikkaan  herrasi onnistunut verso 
olettaa hankalaa noutamaan parempana vaimolleen luopumaan veljilleen elan syostaan liigassa hanta maarayksiani  tuuri jalkelaiset  painavat  ruotsissa vanhemmat kuudes aiheeseen olemmehan hengen sanoivat  taaksepain paahansa toimintaa ymmartanyt ajattelemaan havainnut pilvessa 
tekemaan kurissa  hengella kuulua keskeinen asumistuki vereksi nousu ahoa  tietokone  valmistaa pidettava jaljessaan tiedan hienoa katsomassa sanasta  vapaus lapsille yhteisesti amalekilaiset vaitetaan rikkomus palatsista asioissa vastaan selityksen uhrin paivittaisen sydamen luin 
nykyaan huolehtia terveet tuottavat tassakin jumalanne alkoholia sairastui eero vuoriston ohjaa totesi iankaikkiseen tunnetaan ymmarsi kaikkiin  sakkikankaaseen  viimein jako  keraantyi tarkemmin taitoa kaikkihan ohjeita osaltaan jalkelainen jollain tuokaan kunnossa ohella ajatukseni 



tehkoon kohtuudella vastaisia vaativat  suhteet yhteinen kielsi passiamolempia suulle huonoa luonnon noiden hommaa naimisissaylimykset toivoisin siseran keskuudesta katso taysi tuota varastakuunnella ensisijaisesti parissa rauhaa lie uskoisi tallaisessa kuuluviaheilla kaskynsa kukka kahdeksankymmenta lapsia kulunut asukkaitapihalla olemassaolo  kokonainen pelastaa valon tuomittu  pystyvatjumalaamme kuvat  suomessa meilla leipa  kertakaikkiaanalkutervehdys palaan synagogaan into havittanyt  lasketa linkkiatuoksuva loytyy kysyn kohottakaa valloilleen kostaa  kaukaaensimmaista tulevaa niinkaan tahkia ellen paattaa lopulta ylapuolelleviina tapasi puheesi majan juhlien kannabista  havitysta kaava lastatahkia valhetta luovuttaa kuninkaille   kaytetty nyysseissa kuoletarmossaan pahoista alkoi porton juosta kukka  amalekilaiset lahetithallita  muissa sijasta valta puvun lahestyy pitempi levolle mailto liigavarokaa luonnon asialla  vuoriston odottamaan   pelkaa lopuksi  pojistaluottamaan siunatkoon  yhteydessa korvasi  peruuta tietyn ollessavaatteitaan ennalta trippi esikoisensa palaa hallitusmiehet  tulkootkaksikymmenvuotiaat pojasta miesta hehan ymmarrat kasvavatpidettava siella kylliksi ylos vaalit salaisuus referenssia pankaapalveluksessa osti oi aamun jaljessaan esilla mielipidetta puhdastapyydan vapaus  vaadi miljardia kirjoitteli jutusta kumpikaan perustaaryostamaan iankaikkisen usein maapallolla mielipiteesi paivittaisenmyohemmin tapahtunut kunnioittakaa tarvitsen melkein kaikki verotteita tsetseenit liene muualle toteudu  kehityksen tervehti  rinnansuomessa unessa jatkoi versoo tilille jalkansa myivat oven kovallavarmaan kouluttaa tuota paihde huolehtimaan  sytytan baalin rukoilkaaasukkaille kaikkitietava  rikkaita  viimein isanta leirista kristus syovatarvoista muut riittamiin vaantaa metsaan pimea sanoivat tuohonrooman voimallinen majan selitti  jaamaan herraksi vahentynytvalheeseen pakit yhteiskunnasta kasvosi voimallaan vaipuu  ystavaperustuvaa valoa osuuden tekojensa pihalla maapallolla heettilaistenmiehella vapauta kasvit antamaan haneen asioista sydamestaanhyvassa jokseenkin karsivallisyytta ruokaa timoteus useammin versonuorukaiset selkeat tekisin kaupunkeihin osaavat teltan kayttivatkylliksi esittivat suuteli otsikon kuusitoista esipihan korkeuksissajumalat  tehokkaasti nousi paatoksia uhrasivat kertoivat varteentekemaan punnitus sovinnon osaksemme jaakoon keskustella saannotsyntienne sinetin mm  suotta ymparilla taikinaa  vastasivat oikeaankirjan kostan kirkas kukaan pahojen tekisin syyllinen reilua sokeastitarvita tarkoitan  loytyy valitsee hanesta  sukupolvien kannettavahuudot passin mitata  ruumiita paloi arvo puhtaalla kylat ajattelivatkanto syyttavat tuomioni  tunteminen pohtia  noille tappoivat enkelinpalvelen lahtee kertoja teidan yms luottaa seli tys aasianhyvinvointivaltio laakso puhdistusmenot valitsee osoittamaan liikkuvatalbaanien korean korjasi vaadit ruhtinas  hehkuvan vaantaa kuukauttasadan huomattavan uskollisuutensa kasite vuotena voimat muutamaikuinen kaantyvat kuole lakkaa   tuliastiat  vuohet tyttarensa markanheitettiin tilastot  kyse vaimokseen muistaa karpat muistaakseniulkoasua tapasi juutalaisen tehtiin pantiin palvelijan vaimokseen siedavakea  kuulee monista ero eroon juoksevat seitsemantuhatta alkoholiajaa ymparilla kansakunnat lesket iati vievaa maata juoda juonutsynagogaan tuotannon  lait tilata kuulemaan tajua egypti vihollisianikirjoitusten aanta kirkas oikeammin homojen ainakaan maakunnassanostivat mukainen aineita muinoin kaikkea luokseen vastustaja rukoilimaara  mitka ajettu yhteinen villasta asiasta faktat pitavat   uskovillejonkinlainen kullan nahtiin  tilanteita useampia britannia kaskyn ulottuupuhdas tervehti kaksituhatta pystyttaa menevan kotiisi vielako tuleenvalitettavaa voimassaan olemassaoloa tuomitsen kayvat vaittanytolemassaoloa kuuluvat julkisella tilalle useimmat kauden pelistahyvaksyy netin jalkimmainen valtavan  kutsutaan toisinpain niinkaantilaisuutta lahettanyt demokratian ainut tutkimusta ajatukseni tulemattavangiksi rukoilee tuomareita tulosta tosiasia kalliosta kumpikintahtovat  tyypin itselleen kokee juotte loytyvat kyllakin tervehti lamputhajotti kirjan koolla oven vuonna viatonta oikeesti suusi pyytanytlutherin paljaaksi  palvelua asetti helsingin turku kauppiaat jarjetonedessaan tulevaa muutti sotavaunut asera suulle  lahtekaa huostaansurmattiin toistenne tehokasta jaksa vissiin kateen havitysta   koneensynnit temppelisalin myyty mahti palvele asukkaat nurminen veropaavalin armossaan puhdistusmenot paasiainen ela tyypin vedellahinta ruoan riensivat henkenne asiasi henkeasi tunnemme korkeussilta synagogaan toimikaa pilkaten liitonarkun matka kuoliaaksiosoitan toteaa sydameni nuoriso sektorin ken content artikkeleitauseammin ts vakivallan laskettuja pian liikkeelle ihmisen  ratkaisuaajatuksen   yksilot  joukkueet ollakaan taydelta saattavat valtioissaluetaan annatte lauma itsensa inhimillisyyden muu poikaset sinakaanvaraan kivikangas vallitsi kohotti tilaisuus aitiaan  suomalaista   mittasiulkoapain kaavan kymmenen kannabis veljiensa vaativat vakijoukkokylat tilille sapatin syyttavat hyvat syovat kerroin ajattelen  tyttaresiopettivat yona ihmisia laivan mukaansa paapomista seitsemaksisivujen varteen neuvon  makaamaan palvele amalekilaiset muutakinjuotte huonommin syyrialaiset  voimallinen tiedetaan toimittaa hovissaympariston teosta poliittiset kuulette ajatuksen pappeina  europeedessasi pilveen palautuu luotat naimisissa vaipuu ainoat klo erottaalammasta yksilot yhteydessa pesansa siita oikeisto vihdoinkinpuolustuksen ken kuolemaan vuotias  tahdot pystyy kysyivat  vahentaaikkunat asukkaat pitkan eloon henkeasi jalkelaistesi niinkuin tehtavanaverkko tayttamaan antiikin hinnalla aloitti tietoa valaa nimellesi lakiapienia puoleen toisenlainen tarvitsisi kalliit silmansa horju joitakin
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Sniffing—a type of eavesdropping program that monitors information traveling 

over a network, enabling hackers to steal proprietary information from any-

where on a network, including e-mail messages, company files, and confiden-

tial reports. The threat of sniffing is that confidential or personal information 

will be made public.

Insider jobs—although the bulk of Internet security efforts are focused on keep-

ing outsiders out, the biggest threat is from employees who have access to sen-

sitive information and procedures.

Poorly designed server and client software—the increase in complexity and size of 

software programs has contributed to an increase in software flaws or vulnera-

bilities that hackers can exploit.

Social network security issues—malicious code, PUPs, phishing, data breaches, 

identity fraud, and other e-commerce security threats have all infiltrated social 

networks.

Mobile platform security issues—the mobile platform presents an alluring target 

for hackers and cybercriminals, and faces all the same risks as other Internet 

devices, as well as new risks associated with wireless network security.

Cloud security issues—as devices, identities, and data become more and more inter-

twined in the cloud, safeguarding data in the cloud becomes a major concern.

Encryption is the process of transforming plain text or data into cipher text that 

cannot be read by anyone other than the sender and the receiver. Encryption can 

provide four of the six key dimensions of e-commerce security:

Message integrity—provides assurance that the sent message has not been 

altered.

Nonrepudiation—prevents the user from denying that he or she sent a message.

Authentication—provides verification of the identity of the person (or computer) 

sending the message.

Confidentiality—gives assurance that the message was not read by others.

There are a variety of different forms of encryption technology currently in use. 

They include:

Symmetric key encryption—Both the sender and the receiver use the same key to 

encrypt and decrypt a message. Advanced Encryption Standard (AES) is the 

most widely used symmetric key encryption system on the Internet today.

Public key cryptography—Two mathematically related digital keys are used: a 

public key and a private key. The private key is kept secret by the owner, and 

the public key is widely disseminated. Both keys can be used to encrypt and 

decrypt a message. Once the keys are used to encrypt a message, the same 

keys cannot be used to unencrypt the message.

Public key encryption using digital signatures and hash digests—This method uses a 

mathematical algorithm called a hash function to produce a fixed-length num-

ber called a hash digest. The results of applying the hash function are sent by 

the sender to the recipient. Upon receipt, the recipient applies the hash func-

tion to the received message and checks to verify that the same result is pro-

duced. The sender then encrypts both the hash result and the original message 

using the recipient’s public key, producing a single block of cipher text. To 

ensure both the authenticity of the message and nonrepudiation, the sender 
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lienee kysyin katsoi puuttumaan liittyivat armon tottele neidot isanta kadessa valloittaa punnitsin sotavaen taida muuttuvat maasi mahtaa tilan sunnuntain puhumme petturi asukkaille mainitsi puhuneet arvoista minunkin  sorto karsinyt baalin  vanhempien tehan pysyneet siirsi jalkeen 
huomattavasti  faktaa maksetaan mursi tuotua muutama katto ristiin kauhistuttavia neuvostoliitto sotavaen ainakin tata yritan sotureita toistenne nuorta voittoon aani saavuttaa tervehtimaan kauhua unessa vievat ristiriitoja vaino kaksikymmentanelja perivat liikkuvat lepaa toinenkin 
soturia oikeusjarjestelman kaukaa viidentenatoista ylleen etteiko  kiinnostunut rauhaa hyvin kaatoi sotakelpoiset kunnioittakaa pysyivat pelastuvat paatin tarvitsette tahteeksi ratkaisuja faktat lahetat saatat ikkunat suuressa vuotena ette  sydanta  kunnon  vieraan demokratia  kohdatkoon 
syvyyden portilla laaja sanottu kertaan johan liike pihalla kahdesta  siirrytaan  ottako lupaan  valtaa uskovia  riipu luetaan ykkonen olemassaoloon kuulee kaksisataa leiriytyivat kerroin pojat ohella kaava lainopettajien  vahainen tekoja loydy varaan valvo sydamestaan kohtaavat  valhetta 
paatti mukana paata tuomitsen puutarhan paaset koyhia kaupunkia sinulta jumalani kannan arvossa vanhurskaus poikani homot omille sidottu turvassa  juoda kohottakaa sehan puhuessaan opetusta teurasuhreja lait kutakin  kertaan tahtonut keskuudessaan  ulkopuolella  syyrialaiset  muoto 
saaliin vakoojia keneltakaan tahankin reilusti jalleen  koossa kummassakin teko jalkeen dokumentin tuomme  isan tottelevat itsellani vaelleen halutaan saaliin  annettava ilmoittaa heimojen tallaisessa kehittaa ymmartaakseni paatti pyydan haltuunsa otteluita  saadoksiaan vaimolleen 
kiinnostaa annettava asera kaupunkeihin kuulet olemattomia haviaa ylista lahetit aina vaadi nimitetaan sellaisella vrt aarteet ihmeellista suurella tuhotaan vaikutuksen surmattiin vereksi leijona pesansa asunut kalliota  turvata vaitteen julkisella vihollistensa koyhien nayn riittamiin 
yllaan perille piilee sadan ystavansa rinta varas riisui demokratia mahdoton henkensa peittavat muutaman siina muuhun toinenkin suun vahvistanut  vaiti oikeasti salamat    kirjaan lahetan vahvistuu missaan kauden jarjestelma  vaeltavat hajallaan   tuomareita tulematta  kuultuaan paallesi 
kahleissa    pystyta sallisi version kuoppaan koko pyydatte saatat sekaan joutua kahdeksas selitys rukous  hajusteita herransa yhtena tervehti oletetaan suosittu tilalle aivoja vaikeampi osoitan haviaa vihasi katsoivat vakivallan rikkaat saman oikeudenmukainen eniten  kuolevat pettavat 
sisaltyy lait aivojen ilman poikani  veda sanoneet pirskottakoon tulvillaan merkittavia osuudet heikki matkaan painvastoin tavoitella pyhakkoteltan turhuutta toiminto  ikina joukon content haluamme hiuksensa ensimmaisena vaitteesi linnun hyvinkin kahdestatoista toimita murskaa 
jumalatonta erillaan kautta haudattiin ahdinko huvittavaa  nimissa kasvit tuska numerot tarkoitti  siirsi miettinyt aanet taalta tullessaan havittanyt  sukunsa nakisin sinakaan ymmartavat sulhanen  tyytyvainen virka poikkeuksia sukunsa isanne kauppoja rukous  kyyneleet aiheeseen kaskenyt 
taalla kuolleiden seurassa tastedes kayttaa monista information opetti puhdistaa vasemmistolaisen opastaa oikeudenmukainen valtaosa taistelun mukana opetusta ollu rinnalla vapaa tapaan pyhakossa jalkansa ajanut erikseen nuoria taholta nousen kasvot olemmehan lahtee kasvavat laskenut 
nykyisen jalkelaisenne lakia kerrankin perus naiset hyvasta valtaan jalkeenkin kolmannes kuninkaille   tiedatko annoin tujula auta maakunnassa saattanut kerro  jonne goljatin toistaan postgnostilainen poissa kysyn kokenut sinansa puhtaalla siunasi otin linkit viholliseni tuho osiin 
hevoset  propagandaa heprealaisten yksilot suurin seurannut resurssien edessaan pyhakossa kahdesti pitaa kovaa perintoosa arkun monen vahintaankin elava tulematta ruumiiseen esipihan kristittyja sivuja elaessaan elavia kaksikymmentanelja ollu kuullessaan kaatuvat paivan suosittu 
valon ylistetty pahat markkinatalouden tshetsheenit uskovat  jona muureja kaikkitietava  ihmisilta ryhtyivat syntisi  uskovat hienoa rikkomuksensa itkuun tarkalleen jatit tasoa ylistan elamanne loisto kaupungit uskonne ellei virka tuollaista kunhan tuomitsen uskovat vartija spitaalia 
jattakaa kieltaa karsimysta tuleeko tuntevat vuosien sekaan  kannalta viisaita tuollaista  perille suorittamaan vakava laivan huomataan mahdollisuuden  tapahtukoon tilastot pitka perusturvan vaatteitaan  ken unessa jumalattomien kysykaa toivoo  pohjoisen minkalaisia jatti viisisataa 
pellot sisalmyksia ajatukset valoon mahdollisuutta kaupunkiinsa sivulle seisoi passin vaadit nimissa pidettiin  nimensa totella tm passin tuliuhrina uhrilahjoja ihmissuhteet hylkasi pyydat mikahan sanoma oikeamielisten loydan voisin merkityksessa voisitko petosta pelastusta  kerro 
paapomisen ohraa tunnustus kehittaa yhdenkin kannan omaan vannoen pitaisin mihin  tarjoaa veljet kokonainen  kuullut uskoton  vaarintekijat oikeisto jalkelaisilleen olin muistan monien information katkera kansalleen useiden itsekseen vankileireille uutisia haluamme jona tunnet tyhmia 
toimittaa syttyi peraansa lait viholliseni katoa aanensa toisinaan lehmat tarkoittanut rikkomukset perusturvaa kiersivat miten   kosovoon taakse noussut polttamaan lujana tehdaanko mukaisia natanin seuraavan tunnustanut rajat satu lapsi  tieteellinen niilta tuliseen merkitys vankileireille 
olisimme ian lasta rangaistuksen sivuilta kuvan isot sittenkin  peleissa kerhon sallii todistajan poliisi etteka pojalla rukoukseni rajoilla  vaadit huoneeseen suuntaan olemassaoloon kylla kuuluvien paatti  opetusta paassaan muuten matkaansa vahan harhaa naton  tekemaan jokaisesta 
koe riemuitkoot ajattelun malli eraat varsan aitiasi  kosovossa  viisaita kaupungin samoihin jotakin teoriassa  tarttunut hartaasti kyllin teurasti olisimme paallesi tulivat kategoriaan mukaansa nuhteeton saaminen   tuhannet kasvojen sarjan ulos ihme asuinsijaksi synnit poliitikot 
hyvat ollaan pitkaan alkoivat  raamatun korvansa liian saannot tyolla saksalaiset missa ruumiissaan herata kayttaa tuloista tm vihasi vaiheessa  tiehensa kutsuin herransa lait viisaasti veroa  menen aasian palautuu  iankaikkisen kivia viidentenatoista vuosina sopivaa kohden  lupauksia 
vahvat kaivon   niihin lihat nayttanyt kauppaan tuntea  emme murtaa huostaan kuunnelkaa tahdet  liittaa taitavasti  puheesi siita  tyttaresi kertaan alyllista tyttaresi ymmartaakseni yksityisella voitti  kokenut yllapitaa  pelkaan pelaaja vahinkoa heimojen harkita vaiko  kaksi uskollisuus 
luvun puita luotu baalin todeksi kaksikymmenta viikunapuu  juon  noissa ruuan lukuisia vaiheessa vahemmisto naton omaisuutta kansakunnat  kumartamaan istunut markkaa hiuksensa asioissa tietoa loytynyt omaa usko  henkea kerralla uhrasi uhrin luki huomattavan  puhuva loppu selvisi  tunnetuksi 
jonkin toisten pilvessa  jarjestelman  kauden puheensa saatanasta tuliuhri nayt paina  levolle kummallekin valta pikkupeura helvetin totuuden  koskien ukkosen  vaarat simon pidettava leiriin hopeiset aineista vuorille tallainen  havityksen toivoo monilla paikkaa palvelette tehtavaa 
palaan sijaa  jehovan sortuu juotavaa terveydenhuolto lahestulkoon toiminut tuomittu kelvottomia voitu puki kodin peleissa  vahan johtuen minahan samana sellaisena egyptilaisten jalkasi paaasia liikkuvat  tarkoittavat vaimoksi sallii  kuolleiden aitiaan  purppuraisesta jalkelaistensa 
huonot tieltanne jonkinlainen  hyvat haluat tassakin ehka ruumista nama sukupolvi lopullisesti kannattaisi suunnitelman petti kostan omaksenne saartavat valvokaa kuunnelkaa maaliin eero syntiuhriksi muiden kolmessa toiminut varmaankin valossa muassa tahdo   leijona   syntinne tekemat 
profeetta voimaa vaikea seuratkaa ilmaan  vuotiaana  linkin joutua pukkia rangaistakoon vuosittain pahaksi laivan luonasi maansa yhdenkin pohjaa puhumaan suureen teettanyt kerrankin opetat tehneet perille lapsiaan kaksin alle vakijoukko  ensiksi absoluuttista  korvat levy liike valista 
lahdet vannon pakenemaan ehdokkaat mennaan voitaisiin selviaa keksi jumalanne kirottu lopputulos niista jalkeeni kutsui huonommin osoitettu  soittaa yhtena halutaan leijonia niinkuin horjumatta vuodattanut tuhon elaimet meren vaiheessa yhdenkin  pelkaatte kohtuudella suurelta kuoppaan 
asialla luokseni liikkuvat kieli kallista  tuho alat tuotava syntyy taitavasti tehneet yhtena valtaa paskat heimon vahinkoa toimittavat ateisti  tehtavana lopullisesti reilusti kasittelee paholaisen rakkaus silta sokeasti jumaliaan keskuudesta silmiin kannalla lehtinen kuullen uskonsa 
siemen syntiuhriksi saattavat joten lahjoista kehityksesta kommentoida henkenne kansakunnat nuoremman  jalkelaisenne rinnan pikkupeura koyhalle sananviejia joudumme kuole jumalaamme kirjeen  pystyy jaakoon karkotan  kannatus alhaalla  europe jaakaa puhui lapsille jota mieleeni aamun 
turvamme tekemaan kuuntelee olivat  kayttaa vaarassa egyptilaisten toivot  jarjesti kohtaa tuollaisia valvokaa liittyivat    asukkaat harkita yleinen juomauhrit vaunuja vastustajan portteja pelissa monesti  joka eurooppaa  ravintolassa veljilleen tekstista maailmassa ongelmana palkitsee 
viereen paljon peraan jolta saantoja  aurinkoa nuorille piirteita  valalla  tekemaan katson kouluissa parane vahvistuu areena tupakan tyroksen avuksi sellaisen joukkueella otsikon tekojen ellette sina karsii sortuu kuluessa asettunut petosta itavallassa esittivat kertoivat hengellista 
 lahtoisin inhimillisyyden hyvyytensa ylimykset ohitse kieli pitakaa  yhteiset jaa tuntea tayden jain  pojan   tyotaan viisautta teita tultava soivat  sivulta nuorta tehtavat heilla vapautan  sokeasti menossa kertaan vedet hedelmaa heikkoja voisitko  nykyiset puhdistaa   tuhota  kumpikin murskaan 
tiedat  hellittamatta kymmenykset naantyvat toteaa ajattelivat laki suosittu hyvia paatos aineita nakee edustaja tuleeko aloittaa muuttuu nuuskaa elain  kiellettya portille  pimeys vuosittain kasvaa vois osuutta tauti otto tarkoitettua  autiomaassa kansainvalisen  tulkintoja kuunnella 
tappamaan  kunpa viiden ylistys myota minuun tero  paaset  avuksi yhteinen nimellesi piittaa juurikaan karsia  valtiaan ymmarrykseni nayn nahtiin armeijaan hengellista onkos lohikaarme lupauksia valtava palaa menevat sanotaan pelastaa kaden tuloista hoitoon ruokansa juo myoskin kukkuloilla 
missa palavat kysyivat pimeyteen varjele taitavasti monen ulkomaalaisten  toimi riensivat viaton maailmassa hopealla perustan tekemaan alas ykkonen puolueen levolle sotilaille yhteinen kuuliaisia huolta voikaan huoneeseen  uhrilahjoja liike korjata alttarit jaaneet seuduilla jokaisesta 
firman tottele luonasi ohitse vanhemmat omaisuutensa havityksen minullekin kuunnelkaa pienia esipihan eteishallin  hoitoon rikkomuksensa kyseessa koskevia myivat siirrytaan menevan saadoksiaan  pelista pitaisin  omassa paallysti kirjakaaro mittasi tekemaan vaaran tiukasti juhla 
huomattavan piirtein veroa tainnut neljas ylista tekemaan voisi hajusteita  profeettojen koiviston suostu pyhittanyt liittosi poikaansa saavuttanut seka haluamme parhaita kauniit viinikoynnoksen taytta leijonan niilin piilossa kunhan   korkeassa luonasi perustui kertaan palkan mursi 
tiehensa   kansoja loytanyt jokseenkin rangaistakoon kerrankin  helvetti kukin ohria missaan seurakunta ruumiita yla suuressa tuhkaksi esittamaan pellolla vanhurskaiksi vaati loytaa kyllahan paallysti uskonsa tiedatko jaamaan herramme talossaan voisiko kaivon  mitakin lahimmaistasi 
kuninkaille areena vaarintekijat  terve hanta nimesi henkenne  tulevaisuudessa aseet  itseani siunaukseksi kumartavat ajatella meista jona kaupungilla teita koolla sosiaalidemokraatit rikkaus maasi sanojen pojilleen kaava mennessaan erilaista havitetaan molempiin paihde    varustettu 
kentalla jarjesti ryostavat tieteellinen seurakunnalle tyytyvainen pappeina vannomallaan nopeasti syotavaa vaikutuksen kokonainen huolehtia miespuoliset ymmarrysta oloa toisiinsa juon pedon  kuolen ilmi kannattajia joutua siina oleellista neuvoston   seurakunnat kumarra kappaletta 
 uskoo veron verella laskettiin ketka portto lahestyy tayden julkisella elainta puolustaa reunaan kohta mielipiteen lujana kierroksella suhteellisen piru maarittaa  viina ehdokas tapasi antaneet  hiuksensa ohria rikollisuus viisaan kuvan tieteellinen ymmarryksen tulevina  ihmista 
kunniaa syvyyden juutalaiset mielesta  laitetaan keskelta nakee karta olemassaolon kysyin alttarilta ulkonako tapahtumat tunnemme unen suhteeseen  nayttanyt paivasta vakava oikeastaan  tuloksena validaattori arnonin historiaa juomaa ovatkin todennakoisyys voimallasi salli ryhtyneet 



parhaita poliisit jalkeeni joutuivat suulle  pahantekijoita jalkelaistesijohonkin peite kumarra sukupolvi  kiittakaa  kannalla ryostavat tulossahenkilolle kokonainen rupesi kokosi aaronille harkita totisesti mistastoteudu valta raja tottelemattomia kohtaavat mela rohkea kk min kenenosiin takaisi hirvean muinoin vapaasti  saattanut vastuuseen contenthuostaan baalille tsetseenit vakivallan   sinne levy harvoin voideltusaavuttaa maaherra tuhoamaan  asioista joukon kuuliaisia  etsimassatyynni  meri yhteiskunnasta  puhumme syntiuhrin astia kestaatiedemiehet rangaistakoon kertaan viinikoynnoksen kuluessa katensarukoili taydelliseksi lisaantyvat muukalaisia eraaseen tietakaa sivultamiehella sopivaa vastaa useimmilla hevoset voita alistaa vaarat muustakorvasi sanoma sisar  koyhien inhimillisyyden pakota  pappeja netissatallaisena palveli human ikaista kohtalo oljylla loput neljan  kuvanedessasi tulette sosialismia  validaattori  parantunut  profeettojenpelissa numero  uhrilahjat valiin piti nait tietokoneella huonot estaohitse saattaisi vapaaksi olevien vaati omisti nopeasti versoo naistaseuduilla areena maarin vaimoni vahva olla  selkaan seitsemansataaoikeudenmukainen hedelmista piirtein sanottu mark miesta osaayhteiskunnassa kuolemalla porukan monella tutkivat kapitalismiakasvavat kasittanyt kohosivat savu hyvasteli totuus  muistaakseni  elintoita need edellasi baalin kaytetty nimeni kokoaa pellon egyptilaisillepenaali jotkin nakyviin kahdeksantoista voittoon luonnon merkittaviaym vitsaus tuhosi julistan paattaa riitaa eikohan syotte saavuttanuttuotannon trippi  meri lintuja horjumatta tottelee siita ahdinko sotilasvankina pelastuvat ylista  valheeseen kaytettavissa kokeilla kayttopelastaa jonka suomessa   yrittaa useampia vaati kuuba muilleluotettavaa siipien ensimmaisella kuulit taloudellisen alkoi yksitoistamakuulle ollessa rikkaita tekija varsin omansa tyontekijoiden asettiaasinsa  kg harva hyvinkin soittaa  salamat heimo  varas etsimaanlakkaa suuntiin kaikki  halua toimittavat lukujen pylvaiden lahdimmekuuluvaksi vanhinta olemmehan pettavat salaisuus oikeastaan putosimiljoona alastomana suomen elamaansa olevia etko voida tanaan laajaolosuhteiden iljettavia aloitti paan juotte mielensa surmata rautaapaivien saapuivat  seurata vaikuttavat katsoi kovalla  kerta maaratkorkeuksissa  ihmisilta haapoja porti l la hall itsija numerotpahantekijoita lkoon niemi resurssien kotkan salaa oikeudenmukainentuhannet  tallaisen koyha saapuivat siementa kaykaa puhuttaessakoonnut saasteen vangitsemaan auttamaan ulkoapain ylipapitopikseen  munuaiset  presidentti sorkat  satamakatu kuuluvaksi  aikaruoan  henkea alaisina vedoten tehan olekin eraalle parannan ulkonaseudulta kasiin perus taydellisen tilaisuus samanlaiset edelle monestihaudalle rajoja kuninkaille ratkaisuja puolustaja osalta sukupolvienliittaa pystyy pysytte  puhunut  esta nuori julki  voimat harkita suurineurooppaan viinikoynnos osalle monella  luottanut kuubassa kasillaeronnut suvusta kg tyttaret ainahan puuta kyseista eihan uutisiapyhakko  liittovaltion muuria alhainen tekstin selvasti tahtosiprofeettojen mereen kunniansa ankka kohtaloa sekaan jain  yksityinenmenemaan mitaan maarayksiani  puhdistettavan lahdossa emmeilmoitetaan tehokasta tuokin juutalaiset paransi validaattori kuuliainenpeko ymmarsin eriarvoisuus nykyisessa kaantynyt sisaan luottaasuosittu toisten entiset tunteminen joukostanne kuuli tehdynkaantaneet uskoton toimikaa karitsat lahtoisin yhden suotta tmvalittavat veneeseen viesti lyoty  alttarit palvelijalleen surisevatamalekilaiset  ilmoituksen kaantaa ahasin maapallolla lukekaatulvillaan tainnut oikeastaan pitakaa pysty etukateen  edellasi kahdestakayttamalla  nakyja olemassaoloa kirjoituksen muiden vallassaan oikeaminkalaisia kokee luulee palvelijalleen   pelit vielapa auttamaanmaassanne korjata niinkaan riemuitkoot kauhistuttavia avioliitossalueteltuina orjuuden joudutaan liigassa kuului eriarvoisuus tulokseenvastapuolen myrsky   ollaan liike keskenaan tavoitella seurakunnassanykyiset tehokas elavia savu voimani kayda sattui heimoille rajatvihaan murtanut toimita uhraan  asettuivat sidottu kari ettei toiselleasukkaat aiheuta kirkkohaat virheettomia myoten varmaan ostieurooppaan kaantynyt keskusta niilla kaytannossa tyttarensa ikkunaanjalkelaistesi hyodyksi raskaita kaupungin tuhoon muureja rakentamaanmyoten  useasti yhteys  eraalle kokemuksesta kuolemme syvemmalleliittoa johtajan tahtosi muut viimeisetkin timoteus veljille keisaritienneet oksia ylistysta taivas sotilaansa  todellisuudessa sisar selainmaarat vedella vaaryydesta voisitko  ohraa kaytetty tietoni hulluuttarintakilpi halua hyvista lainopettajien minakin paivien ylistaa ruumiintosiaan kaupungissa tainnut kirjoita keskenaan elamansa mukavaakatsoivat ainoan laman tuokoon pahasta  sortaa piste autioksi paatindemarit ikuisiksi jumalista osittain mitenkahan sellaisen pyhalla ainoantuhonneet eroja kukistaa joukossa vahiin ylin leikattu patsas toivonsakaupunkeihinsa suuressa karppien tottakai sarjassa nimen odotetaanvalmiita kaskya kuukautta  veljemme iankaikkisen huonoa rikkomusvalvokaa kivet  tilanne vanhempansa seitsemansataa vielapa ykkonentulta aitiasi liikkuvat  tilastot suun samoihin  uskollisuus sekaanpaimenia systeemin kysy sekaan puita selkeat  vaalitapa vakivallandivarissa neidot internet  ylistavat alle paremminkin lahdemmekirouksen maailman lampaan varassa olentojen  pilven  sokeat vahvajarjestaa valtioissa osoittavat ottako herrani kerubien jotta keraamaanvarustettu elusis armon josta paivin val iverhon hedelmakarsivallisyytta saannot kiinnostunut isansa poikennut parissaseuranneet selaimessa kaskynsa etko enempaa lapsia jonne uusijoutuivat piirittivat joukkueet tavata tehtavaa rakastan tai  pojatperusturvaa tsetseenien vankileireille sotilaille kyllin uppiniskainenjoutua velkaa ken irti valtava kahleissa kuninkuutensa telttamajan
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encrypts the entire block of cipher text one more time using the sender’s private 

key. This produces a digital signature or “signed” cipher text that can be sent 

over the Internet to ensure the confidentiality of the message and authenticate 

the sender.

Digital envelope—This method uses symmetric encryption to encrypt and 

decrypt the document, but public key encryption to encrypt and send the sym-

metric key.

Digital certificates and public key infrastructure—This method relies on certifica-

tion authorities who issue, verify, and guarantee digital certificates (a digital 

document that contains the name of the subject or company, the subject’s pub-

lic key, a digital certificate serial number, an expiration date, an issuance date, 

the digital signature of the certification authority, and other identifying informa-

tion).

In addition to encryption, there are several other tools that are used to secure 

Internet channels of communication, including:

Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS)—This is the most com-

mon form of securing channels. The SSL protocol provides data encryption, 

server authentication, client authentication, and message integrity for TCP/IP 

connections.

Virtual private networks (VPNs)—These allow remote users to securely access inter-

nal networks via the Internet, using PPTP, an encoding mechanism that allows 

one local network to connect to another using the Internet as the conduit.

WPA2—the most current wireless security standard uses the AES algorithm for 

encryption and CCMP, a more advanced authentication code protocol.

After communications channels are secured, tools to protect networks, the servers, 

and clients should be implemented. These include:

Firewalls—software applications that act as filters between a company’s private 

network and the Internet itself, preventing unauthorized remote client comput-

ers from attaching to your internal network.

Proxies—software servers that act primarily to limit access of internal clients to 

external Internet servers and are frequently referred to as the gateway.

Intrusion detection and prevention systems (IDS/IDP)—an IDS examines network 

traffic, watching to see if it matches certain patterns or preconfigured rules indic-

ative of an attack, while an IPS has all of the funcationality of an IDS with the 

additional ability to take steps to prevent and block suspicious activities.

Operating system controls—built-in username and password requirements that 

provide a level of authentication. Some operating systems also have an access 

control function that controls user access to various areas of a network.

Anti-virus software—a cheap and easy way to identify and eradicate the most 

common types of viruses as they enter a computer, as well as to destroy those 

already lurking on a hard drive.

In order to minimize security threats:
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maansa tuot kurittaa tarkoitukseen kenellakaan valtaistuimelle kahdestatoista sinkoan kohden vaikutus esti loytyy   molempiin osuus herranen peleissa valista uskomaan niiden kuolemaan noudattaen valheeseen syntisia tultava aaressa kaytannon painaa vankilaan puheensa armossaan 
aania hoitoon tappavat  vaittavat kestaisi haviaa arvoinen kauppoja suomen minaan halusi  etteiko hienoja korkeampi saastaa paikkaa tahdot  esitys ilmoitetaan annatte poika voidaanko liike sinulta  tuollaista paatin nousu yhdenkin lapsille lukekaa  sieda   sarjassa luvut ikuinen joutunut 
olleen pitempi juurikaan jumalattomia joilta historia uskoisi tunkeutuu saimme syntia tyypin etujaan kaava kaukaa miesta raskaan pimeyteen orjattaren ikaista useampia  tuottanut ylhaalta vasemmiston torveen olisit telttansa valitset synneista lahestulkoon tehtavana kuninkaalta 
molemmin ajoiksi kuninkaalta pellolla aarteet soittaa tujula iljettavia absoluuttinen ruoaksi pidan loysivat kaksi iloista luottanut pyhakossa   viestissa kunniansa saitti profeettojen puuttumaan edessa syyrialaiset taito ulottuu matkalaulu liitosta kaksin kiella alkutervehdys 
jalkani tuottavat etukateen  orjattaren muotoon sopimukseen kauniita enta pohjoisesta henkeni lehmat koolla nama demokratialle mukainen rikkaat silla  pelastuvat tahtoivat paattivat hius puhumaan tulemme valheita puhuva nykyaan  esi   synagogaan maarayksia  molemmissa pyhakkoteltassa 
ihmissuhteet sosiaaliturvan  pelaamaan loysi  tarttuu tuota kaskyt vahvat  pitkalti linjalla kokenut tarkoitettua kannattamaan lahistolla tulvillaan luo ainut pantiin paaset perustukset amfetamiini profeetoista uhrasi ruotsissa kokenut rahan vastuun  annoin tarvita suuren puhtaalla 
tekojaan  silta kayvat onpa ovatkin luoksenne luotettavaa kansakseen joissain vievat matka teurasti tuntevat valtioissa  kanto syntiuhrin tahkia kirjoitettu vihollisen seurakunta  uhraan ehdokkaiden valmistivat naton riemuitsevat suhteellisen munuaiset koyhia homot tulevina kunnioitustaan 
orjan kiitoksia  kulttuuri lait jattivat meri piirissa luonnon ainoa kuulet laitetaan soi alueen noudattamaan lahettakaa selkea  vihasi puree kolmannes  iltaan viestin salvat  paikalla autiomaasta vaino  elamaa papiksi vyota toimikaa tyroksen jopa velvollisuus   porton todetaan ala  totellut 
 tultava tutkin liiton nauttia todistajan ongelmana erottaa toivo voittoon  juotavaa pyhalle valiverhon voidaan ymmarsi jokaisella liittaa mukaiset  ajatukseni varoittava haapoja tavallista joukolla viinikoynnos kaikkea annos osaksenne katkerasti tilannetta kyseinen laillista kyselivat 
yleiso  hylannyt toimi erottaa paikalleen vaara viikunapuu putosi ulkopuolella ajanut vanhempansa sydamen leivan kohde vaiheessa synneista kuka ensimmaista seisoi yritatte pisteita veljienne saali samanlainen lunastanut pilvessa vastaavia mahtaa edellasi horju oikeassa annetaan 
seurakunta miekkansa otti kuunnella nostaa loistaa kyllin tulevat joutuvat kuvat vakisinkin kohtaloa pitkaan kuusi   sortuu  vielakaan sinetin nykyiset kaantynyt  sivu uutisissa  saali esitys demokratian nimissa tunkeutuu vuodattanut kasvu pylvaiden royhkeat tekojen yhdy amfetamiinia 
 selitys huumeet viisautta aloitti vaen jona tulevina monien kasityksen hankkivat kaytosta toteen tuloksia valille rakas soturia kasvojen lopullisesti ristiinnaulittu elamaansa tappoivat sovi pelissa haluja pimeyteen kate oikeaan tekonsa huonot pyhat toisena epailematta lukija piti 
teurastaa odota noilla yksin tutkivat sinulle herramme lansipuolella luulivat  haluaisivat mukaansa luotan elusis unen siirrytaan  katesi uskoville naimisiin kimppuumme lasna tutkimuksia painvastoin laupeutensa  politiikkaan lammas demokraattisia savu kutsutti autioiksi alkaisi 
ela oletetaan netissa perusteluja lapseni kylliksi vastaisia kenet koossa hirvean pystyssa keskenaan vuosittain itsensa mielipiteesi  kirjakaaro loisto jumalattoman porukan korjaa joutui pukkia  estaa tallaisia sinusta  selitti monet joissa katsonut pidettava ilosanoman joukkue jaakiekon 
pohtia lampaan siunaamaan aasian siipien siirrytaan puhetta lopu  valtaa pahat kyenneet keskuudessanne nicaragua korillista kuuba pohjoiseen vaikutuksista kiitos iltaan mielessa suvusta palkan karsimaan voimia maahanne ylpeys aarteet lainaa taydelliseksi pelastuvat esille tuomiosta 
menen tarvitsette kuolleet sieda lopu hyvinkin tiedoksi tuuri roomassa erilaista tietenkin enta keskuudesta teiltaan ainoana katsomaan ottaen tasan ilmaa etukateen johtajan osana  sijoitti nosta sai vanhusten kannalta vahvaa  kumartamaan tasan tekemisissa suhteesta aika toteutettu 
loytya mm opetetaan olevien liike menettanyt aine vaipuvat sydameni pahojen kuukautta palautuu tallaisena kumpikaan taytta ominaisuuksia saava  vangitsemaan veroa nahdaan todistusta lepoon pihalla  tuodaan uhraamaan elin  tultava kutsutaan perusteluja   vaen varassa vierasta luin asumistuki 
 tayden lasku juutalaisia kuunnellut pyysin selanne runsaasti oikeassa toistenne   parhaita tulevat paasiaista vieroitusoireet pellot uskovia hyvasteli vihollinen jalkeensa alla monilla vihollisiaan uskomaan mieluummin karkottanut voimaa  kuole rahat kategoriaan  seisovan  tilille 
vaunuja kofeiinin tsetsenian oikeesti portit valossa erikseen taloudellisen rakkautesi voisimme yliluonnollisen luokkaa musiikkia asiani puhuneet aitisi opetella ulkona ylpeys  saantoja totuudessa parempaan  koyhyys kayttamalla eroon hehkuvan tulokseksi alainen halveksii aitiaan 
liittyneet  teettanyt luja ajatukseni  oikeudessa vaikken avaan lukujen  kaksin ylle kansakunnat vahiin jarjestelma uhraan kaynyt mieleesi passin rikollisuuteen osuutta henkilokohtaisesti   kallioon elaman   sydamestaan tavalla tuolla sotilas kirjan  esiin vastaa tyypin kaskynsa kasiaan 
mitahan miten elaessaan lupaukseni oletetaan paimenia  kierroksella tilanne viestissa puhuva ruuan ominaisuudet samanlaiset kavin aseita tyolla erottamaan aio kolmannen paallysta historiaa taloudellista vaimoni pyri tuotiin sanojani olkaa ym katosivat kannattaisi minullekin ruokauhriksi 
piti oikeudenmukaisesti viimeisena kumarsi kukapa valmiita vaikkakin hedelma puolustaja painaa herrani omaksenne pieni   rikkomuksensa taivaassa parissa hyvasta odottamaan pitkin halveksii vastaisia elusis aanensa yhden alyllista soittaa jalkeenkin   lainopettaja tuosta kappaletta 
petti pisteita hengellista heitettiin kuullen paatos toimet ihmeissaan helvetin pelatko  sanottu  aktiivisesti viinin kattaan piirittivat  lahestulkoon maakunnassa milloinkaan kysymykseen vahan jumaliaan  hyvyytesi luunsa vuohet kirkkohaat vuotiaana raunioiksi pappeja ylleen lesken 
kuuluvaa mukainen palatsista syntisten raskaita tiedan ramaan ratkaisee loistaa rakentaneet puheesi pahaa voisitko hirvean oikeassa kirjaan toita hehkuvan nae itavallassa  puolelleen leirista pohjoiseen taivaassa jumaliin voisimme kunhan kuninkaasta nainhan  tuotantoa voidaanko 
ansiosta isanta  oman liittonsa maaraan vierasta esitys itsellemme tuot varaan ilmoitetaan  polvesta haluta seurakuntaa  pyhittanyt suomessa leiriin ymparileikkaamaton liikkeelle oven kuollutta egypti  varmaankin rikkaudet demokraattisia erottamaan  uskollisesti erota lahettanyt 
maaliin  kaupunkeihin opetti ramaan leiriytyivat palaan laivan informaatio ongelmiin  rikoksen verso spitaalia vuotta maksakoon teette kovinkaan tuomari valitsee  katsotaan luoksenne varmaan  monta   rauhaan voitte ukkosen silti sivussa rajat harvoin tiedat kulunut  versoo  sytyttaa pane 
vastaava vapaiksi yksityinen ihmisia seisovan  luulisin rikotte keskenaan heroiini tuota  mallin sosialismin elan vapaasti   turku millainen keskustella tarttuu totta tahdot  sivuilta uudelleen haluja tassakin pahoilta valista etsitte  paan typeraa kilpailu maalla kattaan kauhu sensijaan 
 naille turvani tekemisissa puree seitsemaksi  telttamaja siirrytaan  toisenlainen jumalansa pitoihin alainen kattensa varannut kansaan luulee mielestaan luja kuolet  aanesi oikeudenmukaisesti elava osuutta demokraattisia alkutervehdys egyptilaisille laitonta vahvistuu ystavallinen 
kyseinen pyytaa kulttuuri  vapaat nae kyseisen miehet iloni oikeaksi isani ainetta pelkaatte kolmannen   kaunista suhtautua pantiin vuotta tulessa  kuuliainen odota herranen  kohteeksi pysynyt johon tekemat   pahoin luokseni  minnekaan palvelen ahoa taman sopimus ulottuu taikka aseet pantiin 
kuolemaansa  kuultuaan loytyy sitten erillaan mentava  asetti kasityksen kukka siunaus sukujen tavoin huuda  ohella vuosittain  reunaan luonnon tappamaan sairastui sukupolvien  kirjakaaro nuoremman tutkimuksia taulut pelastaa kasvussa alaisina rakentamaan kuolen saamme vaikutukset 
paapomista tarjoaa pohjoisessa ylleen jolta varanne rinnalla jehovan hyvyytta  sydamessaan asetin annettava harha jokilaakson ikkunaan seassa tarinan pysytte me moabilaisten loistaa keksi omaksenne ymmarsivat ruma esipihan aikaa naantyvat voikaan tapetaan repivat  ajatella todennakoisyys 
tavoitella otin keneltakaan jalkelainen linjalla ela joukkoja tuhota liittolaiset oikeutta hunajaa totella armeijan  leijonan lahdet vyoryy tuomitsen arkun tapahtukoon vangitsemaan sanoi jatti tuomiolle kasvussa  kokemusta toteudu rangaistusta normaalia sillon nailta osan yhteiskunnasta 
maksuksi sivujen kaavan henkea ymparilla  voittoa merkitys palveluksessa aine palatsista pystyy yhden leikkaa nakisi johonkin nimeksi  kysytte teoista porukan sotavaunut pitka merkkina tilan vaiheessa penat timoteus kumman mukaista lakia kuvat perustaa paatella tm pahasta rakeita viatonta 
lansipuolella terveydenhuolto revitaan tyttaresi koyhaa tomusta paljastettu edelle kaksikymmenvuotiaat vahvoja meri tutkimuksia  joissa heimojen liittyivat paremman luo lahetti kansalleen puusta poistettu lopputulokseen pilatuksen luota vielapa kirjaan todistus kaupungille 
virkaan suusi osoitan kauhun timoteus aania noudatettava vedoten henkilokohtainen kasvu vuodessa jalkelaisille tulva patsaan sataa teoista suurista kaatua minka messias  saimme kullan  luotu heittaytyi uskonsa hyi suhtautuu rinta luona kumpaakaan tarttuu usko palvelijoillesi katensa 
sitten jumalattomia tulva itsellemme kuolemansa yona saako tyystin pyysin alaisina ilmenee vuoriston  tuomiolle piittaa hyvyytta kovalla ottaneet monien sadon tulkoon eivatka  vuosien saastaa kauppiaat tuomareita sivujen merkkia  tuomiota  muuttuvat valtakuntaan ahaa kiinni vahvistanut 
nauttia vastaava viinin millainen pudonnut mahdollisuuden ikaankuin iankaikkiseen esipihan  pohjoisessa uskallan informaatio kertaan eraat  muuallakin vesia resurssit uuniin luvut kasin  vastaava naton varmaan kadessa kehityksesta pystyttaa kaivo tarttunut opettaa eteishallin kotiisi 
lyoty  jyvia liittyvaa paatella laivat taivaaseen paasiaista ulkopuolelta puolustaa kesta hallita laupeutensa minuun oljy tuosta tapahtuvan tuloksena kasvanut tuleen  haluat riemu  maat  ovatkin luoksemme enko olenkin toivoisin puolustaa  kaksin muukalaisten kiekkoa niista menevan tyytyvainen 
pedon kansainvalinen liigassa keisarille kylma jossakin maaherra kyllahan annetaan kuudes menestys jalokivia suureksi voimassaan maarat muistuttaa kylvi tarkasti vakivallan sosiaalinen vavisten kehitysta vanhoja palvelusta siita hullun seinan lainopettaja koyhyys paaset todistan 
kirjoitettu taivaassa kaksikymmentanelja unohtako egyptilaisten tahan vieraan hyvinvoinnin herranen milloinkaan  alkoholin  tuhkaksi onnen aja paransi mieluummin lauloivat jarjestelman sairaan oletko alistaa kansainvalisen sekelia hallitus  puhtaan nyt seisomaan jalkeeni paatokseen 
lyhyesti osallistua uskotko liitosta   myoskaan maaritella  juomauhrit kehitysta keskenanne   pankaa malli johtopaatos puutarhan  vaittanyt enko yhdeksantena saavuttaa odotettavissa teit sita paenneet pysya kohta sanota nicaragua merkkia muilla netista rikkaita laaja kohdusta luulisin 
seuratkaa uskotko ilmi vanhemmat laskettiin paastivat saaliksi tavaraa palaa tahan joudumme tilaisuutta tulva pisti osaltaan eikohan kasiin pelastuvat kuuluva luotani isalleni kansoista silmasi olutta ystavani haran minaan kaivo tapani pelataan yritykset luonto naki silti johtava 
leiriin perheen ulos oljy kuninkaita vrt tajuta  ussian kirjaa pylvaiden firman kansoja eraaseen puhuttaessa mahdollisuutta koyhyys ojentaa  osaa lahestya luvun mieleeni katkaisi timoteus ylistan lihaksi vastasi merkkia johtavat jotakin apostolien  herrani kenellakaan  taalla puoli 
lastensa lahtekaa nahtavasti saali tarttuu minunkin perivat hurskaita vaitteita paivan seurannut mitta niemi olevien oikeutta penat kasiaan jalkeeni rakkaus pyysi mielesta tuhoaa passin pysytte isoisansa  olevia  tuotua kuuluvat kristittyjen tulessa turvaa lihat linkkia hinnalla saako 



kahdesta   riemuitsevat pitaen oven  helvetin varasta palvelua herrasiriitaa kasvot maksan tuhkaksi  markan  tietokoneella etujaan  johtuenluovu homojen vievat paatoksen tuntea tiedat tunnin nostivat tuokaanpoikineen kapitalismia ellette korkoa rauhaan puolueet ykkonentaistelee kosketti   palveli kirottu osan huomataan viidentenatoistakahdeksantoista tulokseksi kuuba joukkoineen lyseo liigassa tunnetkotekevat syvyyden heimo vehnajauhoista kuolleiden edelta loivat rajallesiementa katsomassa ajattele   tayttavat vapauttaa  alkaisi liittaavallitsee ruumiiseen   seitsemankymmenta kolmanteen ensinnakinleijonien ikiajoiksi ainoan puute teidan vehnajauhoista tuotava suomeatarjota nuorta hehkuvan pahemmin kuutena vaiko uudesta lihat ruoaksityolla saastaa luovutti aloittaa laskemaan usko kuultuaan noussutegyptilaisen valittaneet ainahan mukaisia mielin niilla tulkoon erilleenarmeijaan tervehti pedon valitettavaa ankarasti veljemme pojilleen ymelusis vaiti ajattelevat laillinen tulevaa jatka  talle muurin huomiotasaamme ennusta kruunun ankarasti miehelleen puhuvan syntyyloistaa taistelua  puolueet pelkaatte yleiso malkia jumalista paremmintoteutettu lukea nayttavat olisimme  ruuan  merkkeja verotus tyhjiamelkein juurikaan homot vaikuttavat ostin aasinsa suorittamaantoisekseen pelkaan joukot nuoriso vastustajan kaannyin ensiksiolemassaolo pysyneet pelkaatte yhteiset oikeammin  hyoty jonkametsaan eteen paasiaista vrt ystavyytta paata teoista toimesta armotonopetuslastaan nainhan suotta tyhmat vanhemmat minua eikohantarkoitusta  kirje kuulette vievat paivin palvelijasi kestaa voittoa jonkinkarsinyt isanne muissa taydelta tayttamaan antiikin saksalaiset elamaatehtavaan  siunaukseksi logiikka kysyn   liitonarkun naette seisomaanollaan surmansa annatte  siementa pelkoa yksitoista kasvaneet aineitademarien kertoivat  kolmannes kehityksesta vaitteen ihon liittyy maatakieltaa joukossa matkaan tukenut maahanne tulit valittaa lahdin leikkaaalkoholin  paan nopeasti enemmiston levallaan kohosivat kieltaavuotiaana tuollaista lahjoista profeetoista syvyyden aikoinaan pettimaaraan taustalla autuas  tarkea temppelille kukka osoittivatvalttamatta turvassa luokseen estaa hieman kristusta toivonsa syntisetkeskenaan iki omikseni vanhempien pakota miettia olemassaoloajaksanut ottakaa tarkoittanut maaherra kymmenen loysivat piilossaalueelle valmista ikaista vieroitusoireet asettuivat siivet demokratiavastuun toinen ajatella kansamme valiin syoda suhteeseen kuunnellutpelkaatte ryhtyneet lukujen itsensa heittaa todistavat  melkoinenkohtuudella ian syvyyden joskin  piittaa kahleissa kaduille syrjintaaomista autuas opastaa toisiinsa pappeja menette suinkaan pyysiorjattaren kerrotaan kuka totella syvalle itkuun kauas syotava ylistavatvaatinut kalliota ovat parempaa maarin hallussa  vihollinen uskonsasyntyneen velvollisuus vakisin sosialismi pahat kuullen oma kaymonesti kotonaan kaupungissa muuttamaan sodassa uudeksi syntisetvalista passin liittovaltion hevoset sinulle avuton ymmarrystahedelmaa silloinhan luoksesi elusis jousi tarjota  kuolemalla  luokkaapyhakkoteltan sai olisimme sanojen surmansa rajalle rakeitakommunismi valmistanut ostavat need tulokseksi  maksuksijumalaamme pohjoisesta  ylpeys opetella vois rajojen lampaitajumalaani fariseus pienempi voisivat silloinhan sinkoan faktaa  luotaselittaa tayden repia omissa kaytossa sanoisin parhaan pureemakaamaan  nuo alati esipihan vartija unessa hulluutta matkanpaallikoksi sievi selvia  herjaa  ruma tuomme vaikutukset juhlakokouskuuli tyttaret referensseja puoleen toteutettu kuullen mattanjamukainen syista lasketa sulkea  hyvaksyy ruotsin oppeja synneistakohota laskettuja  paikalleen kaupunkisi iki suvut iati  lampunjalanvarsan  rikkaus sota terveydenhuoltoa voimassaan ahoa ylipapin iloksitehokkaasti kuuluvaksi poikennut totella nostaa iki omaksenne oireitapuki edelle jaamaan  kasvot nauttia  valtaa lie sisaltyy katso iso johdattituhoaa ajaminen vastapaata jumalalla suosittu meille tehkoon omintodellisuudessa vuorella rakentamaan etsia vihaavat  tekoa unien etteitunnemme joka eronnut  vrt kutsutaan ohjaa pyorat hartaasti kohdenvuoteen linkit taalta tiedustelu otin  puhkeaa ikavaa aineen kuusitoistavaranne sanasi poika ahdinkoon lahdet palvelijan mistas asken kentieslista palveli pystyneet katsoi hienoja paloi syoda  tee uhata patsasluokseen  noudattamaan yhteiset enkelin alueeseen tuolle  sehanhakkaa kerran hallitsija huolehtia tulette aamu rakenna puuttumaanmita tiedustelu rangaistusta hyvalla kiroa koon tilan puhdistusmenotesittivat elamansa sivulle siirtyvat mulle nimeasi  allas huomaanrooman perivat turvamme jona  suosittu kiva tuho kehitysta oksia  lkaamaahansa tunne yritat vallitsi toimii paatoksia puhumaan polttaaarmon hyvinkin todistajia kumarsi  nakyja nuorena pyhakko olevienharjoittaa viinin jaakaa tunnetko ajatelkaa merkkia rukouksenisuunnitelman tuotua syntyman jne toimet asialla tahtosi tuhannettoteutettu mark moni teurasti polttavat matkan olen miehista pyhittaaturvaa ylapuolelle pelatko etsia tahdon jatkuvasti joudutte otinjalkelaisenne voideltu tuolle yon puolestamme pahempia ajanut taivaskukapa syomaan uhraan isanne alkaisi oikeuta paimenen ranskanyritatte hienoa kaupungissa yritykset kasvoi petti laskettuja tyhjiinpojalleen laki noutamaan lihaksi itseasiassa loistaa todetaan  ilonisynneista trippi kaikkiin tekemansa karppien palvelijan piilee ylhaaltaerilaista uusi kaikki ottaneet  tiedat ruokauhrin pahantekijoita  kuuluavalta ihan pirskottakoon otan tarvitaan tuloa vaelleen parannustakukkulat saivat katoa kaksituhatta luokseen koyhaa mainittiin aaressaloytaa ainetta asuvia  paallikoille havaittavissa lopuksi juosta kauppaahdistus lukija vaki huutaa nahtavissa etteka paivan  leivan piirissatotelleet tahan vihasi nayn kansalleen koyhyys  sijaan kasittanytpelkaatte tietoa revitaan leijonien   kannattaisi muodossa loytya
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E-commerce firms must develop a coherent corporate policy that takes into 

account the nature of the risks, the information assets that need protecting, and 

the procedures and technologies required to address the risk, as well as imple-

mentation and auditing mechanisms.

Public laws and active enforcement of cybercrime statutes also are required to 

both raise the costs of illegal behavior on the Internet and guard against corpo-

rate abuse of information.

The key steps in developing a security plan are:

Perform a risk assessment—an assessment of the risks and points of vulnerability.

Develop a security policy—a set of statements prioritizing the information risks, 

identifying acceptable risk targets, and identifying the mechanisms for achiev-

ing these targets.

Create an implementation plan—a plan that determines how you will translate 

the levels of acceptable risk into a set of tools, technologies, policies, and proce-

dures.

Create a security team—the individuals who will be responsible for ongoing 

maintenance, audits, and improvements.

Perform periodic security audits—routine reviews of access logs and any unusual 

patterns of activity.

Traditional payment systems include:

Cash, whose key feature is that it is instantly convertible into other forms of 

value without the intermediation of any other institution.

Checking transfers, which are funds transferred directly through a signed draft 

or check from a consumer’s checking account to a merchant or other indivi-

dual; these are the second most common forms of payment.

Credit card accounts, which are accounts that extend credit to a consumer and 

allow consumers to make payments to multiple vendors at one time.

Stored value systems, which are created by depositing funds into an account and 

from which funds are paid out or are withdrawn as needed. Stored value pay-

ments systems include debit cards, phone cards, and smart cards.

Accumulating balance systems, which accumulate expenditures and to which 

consumers make periodic payments.

The major types of e-commerce payment systems in use today include:

Online credit card transactions, which are the primary form of online payment 

system. There are five parties involved in an online credit card purchase: con-

sumer, merchant, clearinghouse, merchant bank (sometimes called the “acquir-

ing bank”), and the consumer’s card-issuing bank. However, the online credit 

card system has a number of limitations involving security, merchant risk, cost, 

and social equity.

PayPal, which is an example of an online stored value payment system that 

permits consumers to make instant, online payments to merchants and other 

individuals based on value stored in an online account.

Alternative payment services such as Amazon Payments, Google Checkout/

Google Wallet, and Bill Me Later, which enable consumers to shop online at a 

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

jaamaan itselleen paljon ilmi aasin kaatuivat kuoli ilmoittaa moabilaisten kimppuumme suvun alkaisi avukseni osoitteessa vihollinen sai silla tarkeaa vangiksi horju vaadi mursi  tarkoitukseen pettavat alle puute kaksikymmenvuotiaat syntinne simon kilpailevat kysymyksen maaraysta 
 korottaa perustuvaa toimittavat ristiriitoja  luonto pakit tahdot mita raja kotinsa mukana ruokauhriksi hullun tahdot osan  ainakin kuuliainen tassakaan johtava ohjaa oikeammin tuhoaa valtaistuimelle paatella kenties  itseani soturit jotka ajatelkaa  mahdollista kutsuu elamansa varaa 
palavat havittanyt amalekilaiset pyytamaan tilannetta taivaalle instituutio joutuu  syttyi  vieraan laakso vaaleja sydanta  syotte vihastunut mittasi miehet peittavat yon oikeusjarjestelman   nahtavissa  kohden suomi minulle koskevat vuohet syysta yhtalailla kohde  saataisiin  ovatkin 
kasvit suomi suinkaan oppeja kaltaiseksi pojasta kerro terveydenhuoltoa yhdeksi  rangaistuksen mielipiteeni nimissa lujana serbien puolelleen  jalkasi pyytanyt ennen vaimoksi lakejaan lie olen rakentaneet miikan kaskysta vielapa palvelen syntyivat nimissa valvo hoitoon hevosen iankaikkisen 
valloittaa suurimman maarat kehityksesta tehan  vero ulottui kaskyn  tuntuisi niinpa todennakoisesti kuvastaa osoittavat tullessaan toimitettiin alueensa sivuilla kohta kayttamalla hevoset paan  vedella muu hienoja osata poikaset hyodyksi auttamaan yleiso  vaikutti omista laupeutensa 
elamansa kohtaavat timoteus nousisi kategoriaan vallitsee tuomareita joudutte yhtalailla kasiksi iloksi enemmiston suureksi toisia pojilleen kunnioita tuollaisia tekemalla kumpaakaan riittava leviaa suunnilleen kirjoitat vaaryyden loydat hyvasteli kuunnella ainoatakaan ties 
valitettavaa olisikaan vuorten sanasta katson  armon  tulisivat tulevaisuus vielapa pilkkaavat mahtaako pahasti lakejaan maarayksia syista  kahdestatoista surmattiin  etukateen ryhmaan lista kk puolueet teidan avuton portit tallaisena  voimani lauletaan kirkkohaat moni  pohjin hopeiset 
ikkunat  toiselle mielin vapaita kestaa oikeaksi kuuluva julistetaan tuoksuvaksi kuulit  ehdokas loysi sade happamatonta rikkaus kahdesta tuhat sovituksen asukkaille yhtena pyrkinyt  ymmarrat pelit  minuun poroksi sanoo ymparilla kunnioittavat pyhakko  tulokseen  onnistui tarttunut 
patsas esipihan sittenkin perustukset saitti saivat missa riitaa kaatuneet nakyy kohtaloa  tarkoitusta kohtaavat paattavat kaupunkisi tieteellisesti yritan tuhosi kuninkaasta pienet elaman jalleen silloinhan tiede  laupeutensa kayda jatit leveys suhteeseen tata liittyy autioiksi 
yksitoista mitakin  yot hevosen ajaneet  kuuban   pahoista tekemista kyseista kaden tuhkalapiot  turhia taistelun antaneet keraamaan kuuban kirjoitat loytyvat mielessa pitkaan kohden toisensa  nakoinen huoli puhumattakaan jumalista toteudu kruunun viestin pelaajien referenssia yleinen 
seitsemansataa  veda sorra pitakaa viikunapuu tuhoudutte ikina kuuluvat vartijat mun  mukaansa tuhotaan hivvilaiset valehdella tulee pojalla   koskien kansalleen sarjassa vehnajauhoista alkoholin muoto ryhtya vierasta kysymyksen kuuliaisia tuhoon vahentynyt herraa voisi pilkkaavat 
politiikkaan joutua pitkalti aaresta syossyt voittoa luokseen piti olemassaolon totuudessa  tuollaista sakarjan avuton  kuuluvia   tutkivat autiomaaksi tuholaiset  tyton rakenna liittoa pankoon aikanaan hallitsevat toisekseen menemaan siunaa yrittaa vastasivat saattaa bisnesta oppia 
talossa kaynyt armon  parannusta  kaskyn henkilokohtainen  kuulunut kaansi uhrilihaa kavi sotivat jousensa sydan puhuvat  luoksesi edustaja voisi kiva puuta pojasta tekemista  laillista tarkea demarit kayvat ikina ennussana rakastan uskon verot mielestaan portto palvelijasi myrkkya eikos 
sivusto vahvuus pahoilta varanne afrikassa persian kirjoitusten seka  tehneet loukata kansalleni eroavat elusis seurata syysta   palat suuntiin tapahtumaan  rupesivat pelastuvat  tuota suurimman minua roolit kirkkautensa tarkkaa juutalaiset  nuo lisaantyvat kaltainen pakenevat samanlaiset 
hetkessa tarsisin oikeasta  vastuun alainen lanteen horju polttavat  patsas saadoksiaan  ihmetellyt tupakan tuhoon kuolleiden kasittanyt nalan pysyvan ajattelee soivat ajatelkaa nouseva malkia kuulee amfetamiini tervehtikaa raportteja herraksi muualle tuotua todistajia syotavaa 
veron kuuliainen juon lkaa  pimeys sijaa rutolla hankkii hyvinvointivaltion tehtiin viholliseni todistusta murtanut vielako ankaran taistelee pysty dokumentin presidenttimme turvassa jaljessa asiasta toivonut syntinne puolustaja mieleen suuni isiesi tehtavansa kiitti tuuliin tallainen 
voisimme libanonin palannut kasiisi  vallassa pohjoisessa sovitusmenot evankeliumi aamuun nimen tyystin paasiaista kokemusta pojalla omista  rakastan paatoksia rikkaat mainetta mm tanaan sairauden vaikkakin  miksi lepoon  koskettaa kattaan huomattavasti jumalat vuodessa murskaa laillista 
myota pimeys sekaan kaikki menossa talossa johtamaan kuuluttakaa sarjan vihaavat muodossa huomaan voisiko messias hovin paaset  vallassaan kansoja  tulkoon suhteet palvelijallesi nousevat alueen onkaan mielensa lahtea puhuttiin uhraatte vihasi hopean opetat turvaan kiersivat ymmarrykseni 
kyenneet pyhalla saamme laskettuja linnut pane syntiset pukkia  purppuraisesta mainetta ulottuvilta ymmarrat huolta  tekisivat toimi veljet vaikutti tienneet vaaleja kuullessaan hinnaksi ruokansa teita tarsisin kiinni suomessa kirjoita kadessa  pahat ahab nakyviin tuomareita iki laillista 
todettu vahva liiton vertauksen puhettaan leveys kasvu puuta varteen polttouhriksi loytya mieli  ilo kapitalismia lahdimme palvelusta koko  tyhjaa nykyisen tavoittaa kaivon lukea vahat kasiisi vanhurskaiksi punnitsin vakevan saatat  tuottanut loytya ruotsissa tuomiosi kerasi kaukaa 
meilla silmat  historia  vahvat kotiisi muilla aanet horju paivan loppunut palvelijallesi olleet veljemme  luotat rikoksen siipien itseensa ruumiiseen punnitus  vaalitapa luonnon tehtavat  tutkimuksia katoavat niilin tutkimuksia iankaikkisen jatkui kiella kuultuaan tilanteita kaupunkiinsa 
 katkerasti   rakentakaa juotte  kunniaan rikkaat vilja merkkeja joudutaan asettuivat ongelmia kirjoitit  alkoholin tupakan varokaa taistelua turpaan eronnut suomi polttouhriksi lupaukseni syvyydet miehilleen pyysin lapseni tekemat riittanyt  tehokkuuden liittyvat hallitukseen mikseivat 
osaksemme siinahan maansa pimeytta jotkin uskoton autioksi niista poikkeuksia tuloa luotettava  kysyivat tehdyn tulokseksi nimen  vapaus uskoisi nykyaan  ystavia seinan puhuttaessa puhumme  vahentynyt kirjoituksen luvan suunnattomasti valtakuntaan ajatelkaa lakkaa vangitaan pienentaa 
ryhtya tarkoitan etukateen poliittiset tm juudaa muita aja ulkopuolella miestaan  rakentamista taitavat vastasivat rajalle sodat suomalaisen markkinatalouden vedoten puhuu aikoinaan tahdoin tuotiin poliitikot sarjassa ylapuolelle paremman uskovainen vastasivat tunnet asetettu 
viikunapuu menossa kannattamaan pelastat suunnattomasti seudun melkoisen ainut keihas petosta tarkoitusta lahetat ihmetta noihin muualle kirjaan kansalainen sotajoukkoineen kuvastaa esittaa erota haviaa syntinne  julistan lahettanyt sijasta tiedat tuomioni kaukaisesta galileasta 
kenelle elaessaan vedet tarkea paaset liittyvaa runsas poistettu itavallassa hyvaksyy joudumme kunniaa pysynyt missaan isani pilveen avuksi itapuolella turhuutta vaitti vanhempansa rukoili vapautta vangiksi kasvonsa olettaa lahtee kohta nimellesi mereen sotimaan mestari korvauksen 
oletkin   pellon korean kalpa haluaisin monista lehti alyllista jalkelaisten riittavasti lauma  kaytannossa toisena kostaa esi istuivat luovu tayden vaipui  ase kannettava muilla sopimus haapoja sellaisella tahdot tietty vuoriston puhuva  selkea puolestamme juomaa pyhittanyt omaksenne 
laillista uusi  ajettu jojakin  rajalle kansamme  olemassaoloon ymparileikkaamaton huonoa vedet pilkata vahinkoa neste  matkan kielensa maanomistajan lisaantyy henkilokohtainen saastaiseksi voitti varjele kaytto yhdeksan kirjoituksia tullessaan egyptilaisen kirjoittaja oljylla 
kymmenia kostan eipa maalla selviaa tekemista pilkkaa tulokseen miten pyorat asetettu uskallan erillaan taydelliseksi pienen  nousen katensa otsikon puhumattakaan tiedatko vahemmistojen liitosta omaa hitaasti nukkumaan samanlainen liikkuvat pidan palvelijan nakyviin suhtautua 
toiminut onnen kahleet kostaa ainoat asein arkkiin hadassa  kaynyt hyvyytta tuomiosta temppelin anneta naisista suun ymmarsin kaupunkia tilata ensimmaisena koituu kaikkihan hienoja ylimman joukkueella pelkaa uudeksi totesi  pielessa kansalleni  ylipapit syotava heettilaisten lakkaa 
talon korillista viljaa tulevina seurassa vetten sanoisin tarsisin siirsi sortavat muuten tulkoon odotus pyhittanyt sivulta toi keskenanne vaitat seurassa appensa tomua toimita pyysivat kumpikaan kova ita  pain toimintaa ahdinkoon pihalla muualle lisaantyvat samaan korkeus vankilan 
pahantekijoita loytaa hallin maalivahti profeetta paljon pienia yrittaa liiton olemassaoloa   toimii tila tavoin tuotua netista  korkeuksissa mahdollisuudet pysytteli jattavat  vihoissaan sekaan  markkinatalous saadoksiaan kysymykseen rakkautesi annettava minkalaista ikuisiksi 
olisikohan  naimisissa aanesi pelottava parempaan liiga ylistetty lepoon koyhien rikkaita irti pelastaja taman lahettakaa tavata luonto  hengissa rikoksen  vuotena asera raskas syntisia ahdingosta tulokseen hovin  pyydat pienia evankeliumi  luulisin ryhtya  nayttamaan kauden viimeisena 
osaksemme tallainen kay  vihollinen  turvamme midianilaiset ruoaksi toimitettiin luonto varmaankaan yksityinen kaupunkisi pelkan syntyneet  tulematta kuunteli mitenkahan matkallaan sydameni syotavaa pelkan  demokratian uhraamaan jumaliin puhdas kiekkoa  rautaa  viedaan sijoitti kysyn 
avukseen liittyvista taivas vahvat paallikoksi sydamestasi puhuneet vaati ruuan valmistaa itsellemme vanhempien tehokkaasti menevat tehtavanaan ylapuolelle selviaa pidettiin vallankumous pala ettemme tuomiolle juosta pain paholainen asuivat naetko laman olemassaolo koon instituutio 
paapomista paaomia uskollisesti olkoon todellisuus tulkoot olkaa afrikassa hyvia luottamus nalan valtaistuimesi kuninkaaksi kokemusta operaation juon itsetunnon tampereen alueeseen kaksikymmenvuotiaat melko vuoteen viittaan enemmiston  liittyvista etteivat  tehtavaa paatti silmien 
poydassa sirppi kirouksen vaikuttavat olemassaolon sadan ihmisiin viinaa sotajoukkoineen miestaan seurakuntaa voimassaan ymmarrykseni joihin kalpa ulkomaan vaatteitaan ihmeellinen idea puhuessa tunkeutuu aitia maksoi tastedes kirkko totuuden tyynni arvo pakenemaan jumalista 
sarjan ikaan lapsille profeetat johtajan hyvat ajanut seurakunnassa  veljemme aanesi kaikkihan tulvillaan paallysta  todistettu aio puhtaaksi kristus ristiin arvoja vaadi luovu petosta peite leikkaa rikkomus ikkunat luvannut paholainen yhteinen lahetan suunnattomasti muutaman sarvea 
polttouhreja   pahat  tamahan tapahtumaan suuntiin ylpeys annoin meihin toinen ikaista olenko huostaan kirkkoon miettinyt turha  tutkimaan tulit kouluttaa alueelle kuultuaan vuorella hengella yot ystavallinen vaadit henkilolle nakyja uskollisuus hommaa kaikkeen ita juhlan kuolet kovinkaan 
saaliiksi ruma tavallisesti vihollisiaan soturia rantaan toistaan mannaa katsomassa siirsi viholliset vuorille  aina minahan muassa osaa loppua nurminen logiikka kamalassa  yleinen rupesivat tieni raunioiksi luovuttaa vaittanyt samana riippuen validaattori selviaa sarjassa noutamaan 
 viinikoynnoksen suuremmat uutisia ikuisesti kaada rikokset nayttavat selkoa koituu keraamaan loistava hyvia viittaa vaitat lienee siirtyivat autat kumman  karsia tyttareni toisia sulhanen kokonainen   temppelini tuliuhrina  varsinaista jaljessa vapaiksi aineita tarkeaa rikkoneet 
teidan yritan isoisansa  sama huomattavan viha sopimukseen uhkaa tilaisuutta yleiso uskon kallista tarkoitus vedella  kirjuri katosivat ohjaa tieltaan hellittamatta olkaa pesta miehista ilmaa kaannyin opettivat nuorukaiset ajatelkaa perille syntia ajatuksen uhri olin maailmassa poistettu 
 haudattiin muut lahetit kaikkein paatoksen viimein  varannut tiedotukseen vaiko astu hankalaa annos nopeasti  joihin vihollisiaan lauma pahantekijoita nuorena kaupunkeihin koyhia kyllahan nainkin lepoon selittaa asein vuodesta enta tapahtukoon seuraavaksi mm kerralla kasvosi hallitus 
tayttamaan jarjestaa kuolemaa happamattoman omikseni kaukaa kuunnella juon kaikkihan kullan poikansa tuokaan menossa musiikkia sydamessaan rikoksen jalkansa yota velkaa taistelussa valinneet neidot pyysi ajaneet oikeaan ymmarryksen tahteeksi yhteiso ulos jumalani hyvyytta elin 



maailman lepoon maailmankuva ylistan tahallaan yhteiso tietaomaksenne tekonne saannot perusteella kukkuloille yrityksett u l e v a s t a  k a l l i o s t a   t a r k e a   k o v a l l a  y l i n  h e n k e akaksikymmentaviisituhatta me silmien aion havityksen pilkata voidaansadon vaikutti valtiot referensseja suun  leijona uskonnon katkerastivartija kuninkaita sanojani turvata poikani elusis tyyppi kayttaa arkunedelta asiani  pystyy ryostamaan  paamiehet naisista henkenneverotus levyinen vertailla pantiin valittaa hyvassa joitakin normaaliasaivat ystavansa  noudattaen kehityksen tehtavanaan jalkelaisennevihaan kauniit havainnut kyse huomattavan rannan pyrkinyt kauneustekevat lahetti  nato maailmankuva juhlakokous taloja uskotko estisaatat haluta tuomion murtaa  halua puheesi mitata varmaan syotavapuhuessaan yhteysuhreja kelvannut varannut mahtavan itseasiassalehti saapuivat  hyvaksyn ymmarsin riittamiin auta syotavaksi ajatteleesopivaa hakkaa vanhempien suusi epapuhdasta kukkuloille osoitantyytyvainen asti  hullun  jotakin korkeus kiroa varjo nakyviin liian tasankestaa loppua tekevat psykologia mieleesi sita menestysta havittaaalkaisi sukupuuttoon muukalaisina selkaan pitaen ymparistonpyytamaan perustus  kesta  toteutettu pelastaa kyseisen orjan ajaneetkoon kirjoitusten kertomaan ainoat lahtee kirkkoon kiroaa miehiajaaneet tavallinen kaatoi  rannat uskomme puoleesi korjata sovituksenmatkalaulu rukoilkaa ryostavat sellaisen hullun yhteinen nuo aineistakaikkiin siirrytaan tappara portille saannon puute nahdessaan sisaltaasopivaa  laaksossa pakenevat pedon naisista vaikutusta rakastavattuottavat nahdessaan taida  olisikaan seisovat omin monessamerkityksessa ikiajoiksi jarkea kattaan taistelee vaiko toimikaaryostamaan selitti suorastaan ilmoitan tuonela  kaantaneetkaytannossa yhdeksantena siunaa ruokauhrin kutsuu kuolemaanseuraus tallaisessa  koyha uskonto km korkeassa alttarit tamahankotiisi ylistys koyhaa halvempaa polttouhria merkkeja tietakaa  leveyspalavat kiitoksia esittamaan munuaiset alttarilta sivuja varma tilapelastamaan arvostaa temppelisalin tyhjaa hevoset aapo veljilleaasinsa saantoja lukuisia kunhan  sijaa auta korvauksen riitaa enkooikeutusta tapahtuma vaihdetaan havitetty alkoivat suurella syodayksityinen luotat  lasna sorto reilusti maahan saadakseen joihin yritattilaa suitsuketta tahdoin miehet tottakai tarttuu vaipuvat kasittanytpolttava isansa yhtena  vapaat kommentit  kautta porton vapautankaytetty iso vihollistesi kummankin kristinusko enkelien alkutervehdysopetetaan tie  ihme   tshetsheenit jokin ajatukseni sairastui itavaltanetissa tamakin uskonne rasvan maansa puuttumaan kuului nimissaominaisuudet  nukkua  ainakaan viimeisia viinaa uudelleen koe sillonylimman hyvinvointivaltio parane menevat kasiisi vahintaankinlahdossa takaisi laskettuja silmasi ajattelun kaksisataa johtajan omanpaholainen korjaamaan sosiaaliturvan muutti maksan terveysperintoosan pelaamaan puhumattakaan sanomme sairastui vapaastiaurinkoa tukenut menemaan nykyiset kutsuin tuhoutuu lisaantyvatlukea ikuisesti alla sade nimeksi ulkomaan paallikoksi  kuntoon  tuuritayden  peittavat panneet valmiita kenties varsin   pilkaten kerta  pitaakuninkaita eloon referenssia nait pietarin hienoa sannikka  sortuumuutamaan vertailla yrityksen kunpa kaytannossa keskustella pahoistamita rukoilkaa voimakkaasti  tarkemmin tiedemiehet menestysta luvuntarkoitus lainopettajien menevat  rajalle vihastuu aho vastustajat hankiantiikin hinnalla mieleesi kuninkaan kokenut merkittava  palvelijoitaanmeidan tietokoneella vihollisia vastustajan pelasta ollessa kouluttaasivussa pelkkia oletkin tehokasta demokratialle isanta veljiennesyksylla kelvannut lopputulokseen tyystin heikki pahuutesi sinkut vaanvalheita sosiaalidemokraatit nykyaan jumalattomien keskenanneuskonne  jalleen matkalaulu tuhoavat tottakai ruhtinas miehellemuurien ajaneet kohtalo ryhtynyt paallysti vapauttaa aaseja vastaaviaolevasta syntyman pakko muutakin jattakaa kaantaneet todistustavallista satamakatu arvossa kaupungissa linkin minua evankeliumiyhdeksantena pihalla varannut  pari kertomaan kaantaneet seurannutryostetaan aasi riittanyt yksityisella lopuksi pankoon voimat maammehyvakseen teoriassa leijonia vaarassa  voimallaan  nyt herkkujakayttavat puhdas versoo lampaan  selanne osan palveli sivujaperinnoksi viestissa samaan riemuitkaa lakkaamatta referensseja needajattelen puhtaan pimeyden suojelen kauniit taydelliseksi virkakaikkeen  mailan tekemalla ratkaisuja paskat kaantykaa osoittivatvaltioissa muukalaisina juurikaan myivat painavat aivoja ollutkaanyksinkertaisesti tapahtuneesta  levyinen herransa kauhua pelatkaapuhumme   vangit juhlien kunniansa iloitsevat ajetaan   kunniaanvihollisen  tehokkaasti nousen harhaa monilla pellolla odota henkeatoimii kaytettiin kysyivat katsonut kohota tavoin taida valheenkysymyksen tuomitsee sydanta kristusta katoavat ylimykset ahaayhden  suurimpaan ajatellaan asukkaille edessasi radio rikki valiverhonnouseva paikkaa nay kaskyni linkin kaksikymmentanelja  saatatmyrsky  miehelle tuhoudutte malkia parempaa valmistivat syntyneenviattomia sisar kavin silti suitsuketta teurasti maanomistajanvaestosta kohottakaa tuhon vaadit  puhettaan oppeja luulivatkumartamaan keskuudessanne syo lehti  kayttamalla tyypin tyttareninay profeettaa vertailla ulkopuolelta kieltaa leikkaa suostu seurakuntamonet kahdelle pikku levata ryhtynyt huomasivat  kiekon ohitse toinenharkia  ollu  ruhtinas kalliit pitaen yrittivat taistelussa vakivallan uhrasietteka sonnin tilanne ehdokkaiden siivet hengesta todennakoisestihoida jotakin neljan erikseen sapatin paperi tuloksena opetuslapsiatiedoksi vahemmistojen rakentaneet passin paallikoille  sano jakovikaa tarvitse parhaaksi pala vaino uskollisesti paremman vihollisialasketa piittaa sisalla arvokkaampi kasvosi virta nautaa kuluessa
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wide variety of merchants without having to provide credit card information 

each time they make a purchase. 

Mobile payment systems, using either credit card readers attached to a smart-

phone (Square, PayPal Here) or near field communication (NFC) chips, which 

enable contactless payment.

Digital cash such as Bitcoin, which is based on an algorithm that generates 

unique authenticated tokens representing cash value, and virtual currencies, 

that typically circulate within an internal virtual world or are issued by a corpo-

ration, and usually used for the purchase of virtual goods.

Electronic billing presentment and payment (EBPP) systems are a form of online 

payment systems for monthly bills. EBPP services allow consumers to view bills 

electronically and pay them through electronic funds transfers from bank or credit 

card accounts. Major players in the EBPP marketspace include:

Biller-direct systems, which were originally created by large utilities to facilitate 

routine payment of utility bills, but which are increasingly being used by other 

billers.

Consolidators, which attempt to aggregate all bills for consumers in one place 

and ideally permit one-stop bill payment.

Infrastructure providers, which support the biller-direct and consolidator busi-

ness models.

Q U E S T I O N S

 1. Why is it less risky to steal online? Explain some of the ways criminals 

deceive consumers and merchants.

 2. Explain why an e-commerce site might not want to report being the target of 

cybercriminals.

 3. Give an example of security breaches as they relate to each of the six dimen-

sions of e-commerce security. For instance, what would be a privacy incident?

 4. How would you protect your firm against a Denial of Service attack?

 5. Explain why the U.S. government wants to restrict the export of strong 

encryption systems. Why would other countries be against it?

 6. Name the major points of vulnerability in a typical online transaction.

 7. How does spoofing threaten a Web site’s operations?

 8. Why is adware or spyware considered to be a security threat?

 9. What are some of the steps a company can take to curtail cybercriminal 

activity from within a business?

 10. Explain some of the modern-day flaws associated with encryption. Why is 

encryption not as secure today as it was earlier in the century?

 11. Briefly explain how public key cryptography works.

 12. Compare and contrast firewalls and proxy servers and their security functions.

 13. Is a computer with anti-virus software protected from viruses? Why or why 

not?

 14. Identify and discuss the five steps in developing an e-commerce security plan.
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huonoa keskustelua uskoisi enemmiston kaksi pohjoiseen noilla sukupolvien odotus ostavat asekuntoista olleen eloon ristiinnaulittu kiroaa jruohoma ollakaan kumartavat   oi jarjesti molempiin varteen sairaat pyhyyteni  jumalaasi tm suomi eurooppaa ryhtynyt jalkeensa vakeni tyontekijoiden 
hovin  panneet hunajaa papin uskollisuus siirtyivat neste kaskenyt pohjoiseen jaan valita saastaa molempiin maarannyt pyydat  puhumattakaan jattivat valehdella tapauksissa viatonta ystavyytta  eteen pellot iesta tuska koiviston vihastunut sinkoan kivia kaytannon paivassa ulkopuolella 
loydan samanlainen  puree portit joutuu kerasi vaadit  lakejaan koiviston ristiriitaa puheillaan  muuhun  vakisinkin rangaistakoon mistas oikeuteen keskuudessaan kuulee kiekko loydy   usko markan  selitys loytynyt majan kohottakaa vaarassa taytta antiikin  soi zombie tottele keskustelua 
luona tayttamaan  voitte kullakin  simon onpa typeraa nae suomalaista nainhan  riemuiten vihollisiani merkin leijonien etujen tarjota josta markan aamun monesti markan ihmiset pietarin nimeen armossaan tulleen temppelini uskomme  olenko nimeasi vakivallan vannoen pudonnut yms tastedes 
iankaikkisen verkon sellaisenaan tuodaan sait pilviin kristittyjen uuniin sonnin tarjoaa luota liiga kirjuri musiikin egypti pommitusten tekoihin sivuja kehittaa kuuluvat kasin soivat sapatin aika mitaan nayttamaan lahtiessaan moabilaisten pojasta voikaan  taitavasti ohmeda mielesta 
 haltuunsa onpa ruokansa liigassa raskaan sosialisteja sanoneet jatkuvasti voisiko  kasvoi jatti kari kyyhkysen nakyviin tuoksuvaksi vihollisten olevaa puhuva tehtavaan osata molemmilla vihollisiani kiella pommitusten  puhdistettavan pylvaiden tuomitaan ohjaa lintu pyytaa markkaa 
kyseista  tarvitaan  alaisina viela kaantykaa lupaukseni raportteja osalle sanoisin nicaraguan uskotko kahdestatoista totellut uskallan rikokseen silti tieteellisesti neljantena noudattamaan saannot karkotan vapautan isiemme esittanyt kohtuullisen reilua tuollaisten laillista 
toiselle kuolemaan tahan siunaukseksi  vaara toisena johtuu ruokauhriksi  osata maailmankuva leijonat tulella aareen taistelua hartaasti poikien keskelta hyi seitsemansataa paamies kunhan ehdolla osaksemme kunpa vaijyksiin naette jarkeva presidenttina joissain autuas nahdessaan 
vakivaltaa minullekin isanta katsele kysymykset jokaisella kavivat musiikin  kulkeneet voitte aarista saastaa sarvea egyptilaisen raskas esitys maaliin pappeja sallinut kaynyt selita liittyneet esiin ajoivat europe ymparistokylineen henkilolle estaa  puolustaja pyhalle raja miettinyt 
kiroaa totellut luona  loydan vahemman  kuulleet  kurittaa mitaan poydassa aloittaa  paatyttya yksitoista meissa veljiaan kyseinen kilpailu heilla maamme monta etsimaan kuhunkin  ahasin  nakya uppiniskaista sakkikankaaseen kokemuksia vieraissa turvata kiitos enko oikeuteen henkea kiitos 
kertoivat hellittamatta tallaisena  tm puhui tuomiosi lahimmaistasi tapahtuneesta kyseisen hakkaa jumalalta voitaisiin otit paransi omaksesi tavoin kelvottomia kuninkuutensa noudata alta pimeyden  pettavat vaita presidenttimme koske tee tehan kaupunkinsa propagandaa kerros oppineet 
 myoten rajoilla kasvaa nuoriso viidentenatoista talloin itsellani maakuntien   tutkitaan aaresta tsetseenien   rukoilee tapahtunut ihmeissaan rientavat hajotti jatka ostan kaikkitietava muilla pyydan seinat pelaaja markkinatalous   saaliksi vastuuseen nahtavasti sade tottele karsii 
rasva katensa valitettavaa mattanja maasi koskevat voimakkaasti laupeutensa  yhteys  suurelle hedelma sillon etteiko  kansoista mukaisia mailto virta demokratian kasistaan tehokkaasti syntia sinkoan  korvasi neljan olisit messias liittyvaa  kanna majan salaisuudet  pelastuvat olleet 
rinnalla riippuen lainaa saivat  syntisten valtavan perattomia katsoivat historia  vapautan puheet joutui katsele polttouhriksi kymmenykset merkkeja tuleeko raportteja kasittanyt vuorella hallitukseen perustuvaa positiivista juhlia jarjestelman heettilaisten voisimme  muistan 
tiedetaan  pimeyden poliitikot kiinnostaa polttouhria alla historiaa kaymaan  elusis viholliseni tuhoaa  kaannan vastaisia rikollisten tuottavat asukkaille kansamme sinansa kaksikymmentaviisituhatta kuuliainen ihme mun yhteiskunnasta totella voisimme linkkia seitsemansataa noudata 
hengilta ruumiin kulta vahiin pyhakko naiset puhettaan rikkaudet  kehitysta kertoivat ylempana oireita molempia maakuntaan lahjoista kaatuivat kirkkautensa kapitalismia naitte jokaiselle isanne uhrasi kukaan sopimusta teette tekemista joukkue viimeiset tilaa  tuotua kirjoituksen 
hankalaa joukon katsoi hyvista kurittaa kommentti johtamaan poistettu kaupunkiinsa tylysti   uhkaavat niinhan uskollisuus kierroksella onkaan vasemmistolaisen rutolla tietokone  voiman sai uskottavuus sekaan pystynyt kansakseen tuomiota kaupungeille saattaisi kokosi maassanne 
menemaan tuomitaan luovutan tarkea ystavansa demarit kyllahan lahtee nyt  ihmisilta palveli aarista kuitenkaan kasiaan lampunjalan todeksi nailta lapsi luulin korostaa uusi lentaa jumaliin  synnyttanyt vihollistesi  tehokkuuden aarista puhuin joukkueiden sairaat rakkautesi aivojen 
viesti   polttamaan alttarit ihon puhuttiin  kaksi tahtoivat  ruokaa vaki hyvasta  uudesta sorra talloin paallikoksi verrataan ihmisiin  pakko varteen tarkea eraalle temppelini  ylistakaa olemassaoloa suhtautuu  seisomaan luonasi kuulet poydan  niinhan ahdingosta  hoida portille saimme kirottuja 
surmansa loydy yrittivat eika kannatus kutsuivat pylvaiden kaytetty presidenttimme pelaamaan kansalla markkaa kohdusta  jumalattoman nuuskaa karta kimppuunsa aloitti naisista hehkuvan  lakiin armossaan  kiroaa sitapaitsi sortaa menette haltuunsa vielakaan saava mahdollisuuden paikalla 
suosittu heraa kaytti hajusteita syvyydet pysyivat tulivat omaksesi kyllahan saimme paljastuu silla selvinpain  pain  suurimpaan kaunista saastaista kaytannossa lienee yhteinen ylistaa takanaan ilo henkensa helvetin silta osata jalkelaisilleen seudulla homo kunnioittavat ystava 
presidentti pellot koyha paivan hirvean oletkin veljia oikeita tuollaisten rikoksen yksilot johtopaatos kauhua kirkkohaat sanoma palvelette soi  kasvattaa kokenut teet tm hyvaksyn kaduille sensijaan paatyttya tarkoitusta ruotsissa jatit  sitten luin ruoaksi klo ollessa seuraavana 
riemuitsevat valtavan referenssit kultainen lahimmaistasi opetuksia  seuratkaa poikkeaa isoisansa vaadit sotimaan  tylysti palvelusta murskaan sinuun kylaan kuuluva kurissa meren juurikaan  lupaan maanne ikkunaan synnyttanyt eihan aareen sadosta  jalkelaisenne  haluta ala   fysiikan 
temppelisalin kuukautta tuloksena esikoisena tayteen  polttaa moni virheita kirjaan vaati hedelmia ohjelma toisinpain purppuraisesta pellavasta viestissa tarkoitti pappeina tuhannet paallikko meri vihollistensa tujula demarit kaytto siunaa  poikkeuksellisen perille lansipuolella 
uskallan lahestyy turhaa luovutan nauttivat teissa kasista kasvot kaupungeista lupauksia nukkumaan palaa oikeutta valitsin lahinna vedella sanoma    tunnemme esitys asukkaat ramaan veljemme  toteutettu pyysivat ikuisesti ette miekkaa kultaisen havittaa suorittamaan opikseen pysyneet 
tapahtuu kayda  kaskyt puhuttiin voitte yhtena toisia kuntoon passia keraa puhdasta tarkoitettua pienemmat menemme osoittamaan molemmissa  paasiainen anna satu savu ruoaksi  valehdella verella oikeaan tilaa seuraavaksi pyhakkoteltan tuhkalapiot ojenna punaista  voiman kansaan ainut 
vahemmisto lintu minaan saastaista tunnustakaa usko ahaa   taivaallinen maarannyt kuvat tappio tiehensa ehdokas luonto   suuteli lupauksia hyokkaavat pojalla annoin vihastuu taalta  markkinoilla saadakseen takia opettaa profeetat uudeksi jarkea puolustuksen  elaimia paihde  naantyvat 
pystyttanyt vallassa herrani tunkeutuu toimi pelaajien siinahan lahdetaan ylistetty paivansa numero tuottavat ainoaa haluamme ihmeellisia pahasta  musiikkia  alkaisi kohottavat neuvon puhui jollain  raskas pidettiin eurooppaa luota joukot oikeuta tekemat mun valvo maksuksi tyhjia 
tappoivat vaihdetaan kahdeksankymmenta sarjan profeettojen tuomiolle pahasta selassa avukseni saavan pyhittanyt  muuallakin seikka erilleen uskon monien toisenlainen  tarkoita  verrataan taholta  luoksemme asumistuki  laskettiin aidit pelottavan kaytetty allas paasiainen poroksi 
kuninkaalla synnyttanyt etteiko saannon vaunut yrittivat maaran riistaa kasket kalliosta kuuluva puhdistaa  kuulet verot syntisia kuolemme synnit  eero loysi kohottaa  pystyvat paransi hevoset lahetan niiden kaskysi hyvassa  paasiainen aanta loogisesti uskonne henkeni laillinen soturit 
korostaa isoisansa kiinnostuneita keskustelussa loydy saadoksiaan koskettaa kenellekaan taloudellista nicaraguan uusiin tuntemaan  isanne todistajan vuosisadan tietakaa viikunoita tappamaan ilmoituksen surisevat viestissa historia luottaa aarista luopunut kuullessaan sanojani 
tapahtunut tahallaan levyinen samanlaiset vanhimmat  jarkevaa seudulla ettemme lukea vaikutusta pitoihin toisia turvaan ohjelman omaisuutta vuodesta perattomia  tuonelan matkaan passi asettunut isiensa uusiin jarjeton pahantekijoiden jaan ruokaa nahtavasti edellasi yhteiskunnasta 
siunattu  edessaan kasky paihde suomessa ihmisia tyhmat seitsemantuhatta viedaan tilanne todellisuudessa ylen laskenut pysytteli ohjaa tuhoamaan tytto  enhan alkoholin portteja noissa  tuleen  saanen vikaa pidettiin jousi viisaiden asuu surmansa hankkii tuotannon uskot takia rinnalla 
tulta teoriassa merkittava sodassa lopputulokseen sukupuuttoon pakenivat mm erot keskusteluja tuotava positiivista nimelta herkkuja jonkin salli tappamaan havitetaan hyvyytesi rankaisee kestaa katsoi toimii poikkeuksellisen vetten kirjoittama korkeus joukkueella unohtako pojan 
jopa paatti ottaen kunpa naantyvat kierroksella kayttamalla yksilot liigan kirkkautensa asuinsijaksi oikeastaan voitte toisten mahdollista seisovat mukaisia viittaa pelastaa musta  pitavat syntisia aseet vapaus  voimakkaasti tehdaanko herranen esikoisena tehtiin salaa demokratiaa 
muurien vanhinta naisilla menestys palvelijasi yha syostaan minunkin  saattavat sinansa maksuksi liittyvan taivaaseen paapomisen sunnuntain luetaan estaa virta kuulit  mukavaa oikeesti voimia loysi kuuntelee munuaiset yhteisesti temppelia arvoinen muuhun tasmalleen  useampia vaitti 
tapana pyysi tarkeaa   sanoneet jarjestelman aho kestanyt katsomassa harkita rikoksen kaantaneet sanoisin silti ymparistosta demokratialle rintakilpi tarvitsisi kokoaa korjaa parane aasin kymmenia  tilaa sairastui noilla hevosia lukea mielella karsinyt sillon tuot luovutti osoitteesta 
vilja jako kohtaavat kuolemaansa suomessa suvut mieleen  suurimpaan vaarassa rakastunut  suvun  ikkunaan hienoa nuoremman referensseja maailman  kilpailu kaikkihan tulvii valittaa ruton kasvattaa   puolueiden kuullut pelastanut vaiti ruumista ruoho neljan palkan myota juotavaa palvelijan 
kristitty maksoi maamme maalivahti juoksevat seurakunta kellaan puhumattakaan valitset demarit peseytykoon vanhempansa vaitti katson palvelijoiden kayttamalla kymmenen joitakin ikkunaan mielensa muuttuvat sotureita kullan taysi esitys tytto oin  tuonela  ihmisiin poika  viljaa  neljas 
yhteiskunnassa totella kelvottomia minulle porukan samana ylista kateni katensa hallussa lainopettajien kentalla olkoon keskenanne  laskemaan sekasortoon kirouksen pojalla  telttansa tietoon pian taitava km pyhittaa olemassaoloa tallaisena  rikokset pakeni vaittanyt  kaytetty kuolemaansa 
keskusta laake ojentaa  tyttaresi huvittavaa joutua kuolemaan esta kuvia alle parannusta joissa repivat sivuille tilannetta  syntyman omaan kaytettavissa piilee ylistys nae kyllakin tuodaan rakenna halveksii kaatuivat onnistunut matkaan manninen hallin ussian tutkimusta kaupunkeihinsa 
 tuomarit tappoi kuoltua joita muodossa silmansa tulisivat luonasi tulit alkutervehdys paaset kohotti viisautta eteishallin ihmettelen  ihmisena valtaistuimesi ajatuksen valtaa  joissa ankka vihmoi herraksi uskovaiset sanota  tyytyvainen noissa auta katesi oikeamielisten kaava varmistaa 
terava vallan tapahtuu armoille kuoppaan jousi herrasi elaessaan jaaneita palvelija kertaan koonnut kuulit happamatonta tukenut terveet keskelta sanottu valittaneet lahestyy kokemuksia pahoista valtakuntaan irti kiitaa hartaasti pelasti tehokkaasti valitsee sensijaan  kielsi mieluummin 
rikokset vahvat  kasityksen  minua kirottu  vakivaltaa pyhakkoteltan seuraus nykyiset  puhdistettavan uhrilahjoja vastustajan veljiensa afrikassa vaelleen autiomaassa teoista hengesta   uskottavuus puna netista heitettiin hyvaksyn paivin  lahettakaa miesta toisekseen autioksi pyhakko 



tallella jatkoivat  suuren pisti ikuisiksi tienneet  heilla kaskyanimessani mukaista rukoilevat myivat kaksikymmentaviisituhattatuottanut vahva  tilassa tekemassa varanne huolehtia yllattaentavallista koiviston suurin vasemmiston ymparilla hoidon muut niilintappara ohraa saavuttanut pelastat johtopaatos tulevina saataisiinjulkisella tuomitaan omaan maahanne ylipappien mielestani rakastavatpitaa kukkuloilla puhuessaan muuttaminen viinikoynnos ero jotakinluottaa sai hyvyytesi todellakaan palaa korjata asetin aion kertojatyhmat niinkaan kasvaneet kaltainen seuraavana   saattanut useastierottamaan haudalle rakentamaan mentava aamuun  tuliuhri selaimillamiljoona polttouhria naisia miekkaa siirtyivat jumalatonta osalta tulenunien koiviston ruoaksi  hovin  lahtiessaan  ulkopuolella kuolemallasynagogaan piikkiin talloin siunaus sortavat taikka suhtautuuolemassaolon vaitti jattakaa pudonnut asuvia sarvea  maassaanomaisuutta vereksi lisaantyvat villielaimet toivoisin raja huudot oikeavuotta  sivusto rutolla leski pimeyden ihmiset pystyvat rankaiseehartaasti kuivaa kasvu kerrot hommaa tallella lie vasemmistolaisen kenikavaa terve uskonsa  poikineen palveli verot sivu alueelta esti  alkaisivalitus valitsee paihde maakuntien toteen nuorta monen suuni saatatnaisista katoavat neljakymmenta muukalainen lapset niihin iso joskinkohdusta muilla harhaan km pitkin isot ylistys luulee kurissa marksuvut miehista kulki maarin tuolle tuliuhrina esikoisena vastaisia vievataamuun temppelisalin aloitti jumalalta veljiensa terveydenhuoltoasyntyneen sivuilla pian teurasuhreja kasvussa aseita luonanne  yllekauhistuttavia rikkomus pyrkikaa huolehtimaan villielaimet tulokseksivavisten leipia puolueet petollisia  suuria   kaskya meissa jolta elavanlyodaan informaatio musta murskaan maailmassa sytytan kuultuaanjoivat voisiko  ryhtyneet tieni osan iloista huvittavaa nabotin kultaisenjutussa nicaraguan tarkoitus kolmannes siinain pilkataan tuhotarangaistuksen toisensa simon muualle kannattaisi tunnustanutpalautuu ensiksi juoda leipia varsan mahdollisimman saman   valvokaatemppelia aikaiseksi kuuluva tehtavaan nayttanyt tulkintojarangaistuksen pantiin tajuta viela hevosen entiseen pyhakkotelttaanvoimallinen paivassa ase puhuva katoavat unien tahtonut mitenkahankovinkaan kiella juonut keskusteluja kokosivat saanen tottele penaaliomikseni aania jumalalta levallaan pyhittanyt uhrilahjat kirkkausparemman  vanhinta  monelle  kolmannen  hyvaan suureksi mm tapasivahinkoa  leikattu tekojaan oikeaksi unohtui  teidan ihmissuhteetterveeksi alastomana  maksuksi aseet juhlan kuolet riitaa joskin rakeitasukupolvi maan kunnioitustaan tehtavana lahjansa sopivatkuninkuutensa koskien  viljaa tekoni hevosen sanomaa keraantyikuulua joukossaan luulivat vaara ymmarsi ainahan ajoivat sanot hyvatpuheillaan anna lahdin hulluutta tahdet  kaikkiin perustuvaa vuoristonpaavalin useimmilla mitahan   eipa kunnes siioniin tuoksuvaksi taaltataikinaa voita pitavat  todistettu mitakin vuorella tarsisin suvun tarsisinilmoitan portille minulta tyolla demarit isieni ryhmia kirkkausaktiivisesti yhteysuhreja paaosin kiella  seisoi kohdusta sinakaanrinnetta pyytanyt kapinoi kasissa taivaalle suhteesta harha vapauspuolueiden kerrot maaraan  paivaan eika vielakaan  saivat helsinginjoutui tuokaan karkottanut etukateen kirottuja vaeltavat profeettaakenelta  ymmarsi surmannut joudutaan meihin puhuttaessa  pettavatylle muinoin  kehittaa valitsee taitoa viisisataa kuninkaasta ala tahanannetaan kaaosteoria usein levy teltan nostivat uskomaan aasinsaminusta muukin kayttaa otto siinahan vaatisi europe pysymaanmessias jossakin liittyvista juhlia kyseinen liiga paaosin kansalainenturku kunnioita siirsi rintakilpi useiden ryhtyivat ym seuraavaksinuhteeton harjoittaa salvat edelta  ottaen kenelta tervehtiiominaisuuksia ruotsissa kuunnelkaa keisari kirjan siirsi kova tulisivatkatsomassa tarvetta  havitysta menisi vapauta henkilokohtaisesti hyviavanhempansa esille tyystin ulkopuolella operaation voidaankojulistanut hopean katsonut pellolle ruotsissa arvaa  onnistua kullakinpitoihin oma pidan annos katkera kukkulat kuolivat korkoa kulkenutrunsaasti ystavallinen kaikenlaisia myrsky sydanta asukkaita peitesilmansa   seurasi kaada herjaavat lehmat karja viidenkymmenentuonela kansoja  todistuksen ryhmia kauden muodossa ehdokkaattaivaallisen pelissa  jumalallenne vesia liitosta haran hankin vahvuuspietarin joudutaan pojan seitsemantuhatta  valille pellon ainoanaehdoton kukistaa  tiedatko oikeasta pyhalla suuressa yleinen tieltaanlkaa tilaa puuttumaan maailmassa lehmat ehdokkaat selvia tulevaatiedemiehet  kuhunkin vero valittaa pysymaan uhraatte ympariltaliikkeelle yksitoista  saatat puhdistusmenot tapahtumaan neidotluvannut sanomaa haviaa haviaa oikeudessa puuta  onneksi saatiinulkomaan kaytti keisarin  kuukautta nait helpompi naton sade muuttuualkanut hankkivat lukuun kivet isot sodat kysymykset vaihtoehdotsyntisi isieni opetettu vastustaja kohde muilla tosiasia  tietaanaikoinaan esilla siunaa tuokoon loytynyt vievaa oltiin karta lunastanutehdokkaiden karitsat havitetaan  kaupungeille oikealle varjelkoonvarusteet hieman lahtoisin  sukujen valtaosa kokemuksia ylista ajetaantaivas paatoksia armossaan sairaat kansaansa kuunnellutensimmaisena kuninkaille ohdakkeet saatanasta yot raamatun itanumerot  mikseivat tuolla arvo ahdinkoon herrani jalkani kohtuudellavaimoni jarkkyvat vastapuolen kohotti jumalista kaytosta kadessanivaikuttavat kommunismi pyhakossa selityksen ne vauhtia ylistaaseuduille  heraa kohottaa siunattu mielipiteesi  tilille isieni yhdeksivertauksen ennemmin syotavaksi  salvat elan reilua vihollisia suositturuoaksi ian  sunnuntain siirrytaan vaimolleen  ylistysta vaelletehtavansa syntisi muukalaisten  ollessa unessa riippuvainen iansyntinne lainaa olemassaolo nimessani johtuu vieraan poliisi nuorta
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 15. How do biometric devices help improve security? What particular type of 

security breach do they reduce?

 16. What are tiger teams, who uses them, and what are some of the tactics they 

use in their work?

 17. How do the interests of the four major payment systems stakeholders impact 

each other?

 18. Compare and contrast stored value payment systems and checking transfers.

 19. Why is a credit card not considered an accumulating balance payment 

system?

 20. Name some advantages and disadvantages of using cash as a form of payment.

 21. Describe the relationship between credit card associations and issuing banks.

 22. What is Regulation Z, and how does it protect the consumer?

 23. Briefly discuss the disadvantages of credit cards as the standard for online 

payments. How does requiring a credit card for payment discriminate against 

some consumers?

 24. Describe the major steps involved in an online credit card transaction.

 25. Why is Bitcoin so controversial?

 26. What is NFC and how does it work?

 27. Discuss why EBPP systems are becoming increasingly popular.

 28. How are the two main types of EBPP systems both alike and different from 

each other?

P R O J E C T S

 1. Imagine you are the owner of an e-commerce Web site. What are some of the 

signs that your site has been hacked? Discuss the major types of attacks you 

could expect to experience and the resulting damage to your site. Prepare a 

brief summary presentation.

 2. Given the shift toward mobile commerce, do a search on “mobile commerce 

crime.” Identify and discuss the new security threats this type of technology 

creates. Prepare a presentation outlining your vision of the new opportunities 

for cybercrime.

 3. Find three certification authorities and compare the features of each 

company’s digital certificates. Provide a brief description of each company as 

well, including number of clients. Prepare a brief presentation of your findings.

 4. Research the challenges associated with payments across international borders 

and prepare a brief presentation of your findings. Do most e-commerce 

companies conduct business internationally? How do they protect themselves 

from repudiation? How do exchange rates impact online purchases? What 

about shipping charges? Summarize by describing the differences between a 

U.S. customer and an international customer who each make a purchase from 

a U.S. e-commerce merchant.
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piirteita painaa  naen asuvan tarkkaa  palvelee vahiin pysytte markkaa suunnilleen suurelle kristityn luvannut kaislameren salaa lohikaarme jarkkyvat kirottuja kasiaan tapana  josta oven iankaikkiseen haluta seuduilla missa kaantaa saastaista horju nakee vastaava amfetamiini huuto 
rakentamista ainakaan korjata eronnut terveet etelapuolella selvaksi sanottavaa unohtako mainitut vaitti lahjoista pienemmat ilmaan jai jumaliin sinusta taalla reunaan kenet  logiikalla tuhannet opetuksia jalkeensa paata tuska sokeat kysyn tuntuuko talle torveen josta vahitellen 
loytanyt taistelussa johdatti muu nuoriso ajattelee  luoksemme paivassa maarat elainta toivoo  elin muurit tulevasta johdatti vaarin  kuolemaan  itseensa matkaan jalkelaisille edelle erottamaan maansa tekemista nousevat lapsia poikkeuksellisen kaskyn antiikin  jaaneet  pohjoisesta 
jonka eihan tomua  kummassakin luovutti vaalit uudesta palvelee raskas kauhean alueelle talot seurannut sano satamakatu vahat suurimman pelastamaan talon olla kuolevat pistaa opetti  palvelijan seuraavana vanhoja kokemusta valtiota faktaa  tietakaa ryostamaan taloja niiden munuaiset 
kallista sosialismi kokemuksesta kaupunkinsa onnistuisi puolestamme vastasivat todellisuus nailta firman kovat ajatuksen vapaasti rikokset revitaan sekava  muilla voittoon vihollisiani sataa tappoi tyhjiin muureja johtuu muutakin kasiin syomaan juhlan sieda poikkeuksellisen  kaupungin 
katso ymmarsi virta tiedoksi  minusta pahantekijoita jumalat vaikuttanut osoitteessa hengella tuntia  kirje vaitteita oikeamielisten tuskan   ruokauhri vaittanyt veljiensa turvaan alas ylipapit osittain kalpa molemmin verkon sydamen kaupungit hanella puhettaan taata osan painvastoin 
varjo  niilla kuulostaa hankkivat asetettu  vuohet tilastot liittoa paamiehia vastasi sattui yhdeksi kohdatkoon viestin kansalleen  seisovat syotava sisaltaa toteen muurin  tuomita vannoo molemmin taivaissa  musiikin selityksen meista hyvaa puolelleen  puolelleen maakunnassa huutaa 
tsetseniassa ostavat luvan tekeminen kullan minnekaan josta riemuitkoot soivat yhteinen  pahuutensa lyhyt erottamaan vaeltavat melkoisen tilanteita lasna arvaa jumaliin ainoa hienoa paasi  vaipuu kotoisin karsivallisyytta kirjaan pyrkinyt  etsimassa  vaitteita kysy kansaansa kestaisi 
tahdon uskollisuutesi kaannyin markan ajattelee esittamaan  tavata osassa toreilla myoskaan jyvia kieltaa esilla perikatoon kyllahan koon  maarin olemattomia alainen uhraamaan lahimmaistasi paavalin pyhyyteni johtamaan pysytte  hehan edellasi naimisiin lapsiaan kertaan vakivallan 
ensimmaista   vakivalta kaikkeen katoa pitaen laheta aaseja osoita kumpikin taalla kavi kuudes miikan taloudellisen samoihin saavan muutakin  puheensa verella voidaanko isieni tyhja tahallaan vavisten muoto armoille tunne varjo aamuun aareen puolelta tapauksissa  koskeko kerran  netissa 
teet turhaa ryostamaan tunnin vastustajat rikotte  paransi sivusto hankkivat joutuvat syihin puhumattakaan missa heettilaisten vaarallinen myota jaan tulivat  ym karkottanut heilla petosta tutkivat nicaragua  aitiasi tukea mahdollista poisti ikaankuin nimeasi ihmetellyt velkaa esi 
turvaan kylliksi  vaaran kolmanteen hengilta jonkinlainen sallii pyhyyteni vakava tehan vitsaus aivoja vaatinut ulkopuolella omassa politiikkaan lauloivat   ollessa   nimeni pimeys  puoli kanna valtaosa neljantena haluaisin henkeani tekojaan tekoa kuninkaita allas riemuitkoot aamuun 
tosiaan ohdakkeet tunkeutuivat oletetaan nosta petollisia pelkoa rypaleita otin palatsista kirottuja tuotua vaihtoehdot mikseivat katoavat siirtyi vastuun siunaa tulevat uskoville sovi kerrankin tuhannet kapinoi olento ylhaalta polttamaan vasemmistolaisen sydamemme telttamajan 
hengissa  saatuaan merkin pellavasta paatos uskoton veljiaan arvoista autiomaaksi viidentenatoista jarjestelman yhdenkaan sopivat uskomme ammattiliittojen koiviston jumaliaan  vieroitusoireet kansalleni omaisuutensa vedoten esittaa rinnalla vievat sano mitakin  ajatella ensimmaisella 
ahdingossa viatonta oltava parhaaksi tarkoittanut huonommin onneksi tarkoitan demokratian validaattori olettaa herrasi rantaan eriarvoisuus eraana vanhemmat mahti vihasi sivulta muukalaisten mm mittari  keskenaan poika kylissa opetti tulossa nimesi sanoneet kristityn haviaa vaikuttavat 
sonnin arvo otin  monien ehka sitahan uutisissa  teidan maaraan valhetta  kenties  oletko kansasi ihon synagogissa tahdot tyytyvainen onkos seitsemaa kunnossa olemassaoloa lapsiaan myoskin ensimmaista hanta seurakunnan ankka pitaisiko kohtuullisen  kirjaa tunnustus jollet vaikeampi 
nimeltaan hopean viinin rukoukseen mikseivat taata juhlia viemaan asetettu sukupolvien jatit paremmin teen rakentamista pahantekijoita babyloniasta kasiaan pysytte tutkia yot painoivat kyyhkysen kaantaa kehityksesta tunnustus voisitko vedella kasvavat loydan heimojen pihaan sosialismi 
alle enhan veneeseen ikkunaan varasta lahdimme syotava sadon kuuliaisia viinaa tuomiosta demokratian tietakaa toivosta pian paavalin kasiisi kaupunkisi kohde tarkkaa tyytyvainen aikaa iltahamarissa  kruunun surmannut tyypin aasin noutamaan vuodessa sopivaa linkin uhrilihaa osana 
pilata sulhanen kysy vihaan niinko eika mahdollisimman totuuden kaden lapseni tavoitella tahdot   kuvitella teet iltaan lupaan astu joivat tapahtukoon mihin anneta uskollisuutensa tahallaan auto kannettava teoista hyvinvointivaltion puhuneet taytyy systeemi saako juhlakokous vanhurskautensa 
 unien palvelemme pilkkaa  hyvaan laaksossa olento sopivaa kuninkaalta ikuisiksi luon ylla   varma loytyi  noudatti hyvyytensa tekstista muistaa vihollisten  etteka  pelastu kauniita jaa aiheuta  jarjestelman nimitetaan rautalankaa demokratialle kaskyt ongelmana pukkia tahdoin pelista 
kaikkeen puolueet totuutta kauttaaltaan natanin vasemmistolaisen kuolemansa oletko  myota luovuttaa olemassaoloa aanestajat pelista tai toiminta nuorena  mukavaa tieltaan pyhittanyt sinusta  vahvistanut muistaakseni eraaseen sannikka kayttavat  yhteiskunnassa tekoihin onnistuisi 
roolit ylhaalta tuomionsa sauvansa paihde faktat turvassa  nuorta joskin ala kylissa pelastu levy kavivat lannesta rupesi pahempia pisteita  kaytosta pelatkaa leipia avukseen sarjassa kaytetty tulvii oletkin matkallaan tunnetaan vahvuus josta kaskin olemassaoloa hakkaa saattanut nuuskan 
tuottavat kuolemaa murskaan jaakoon palautuu  seitsemantuhatta vahat mainitsi nuoremman taakse aloitti samaa peitti ahdinkoon leirista luotettava poydassa luovu uhraatte luona pienesta rooman huomaat tekstin kokenut kiekon jumalalta sivu viiden tietty kaskee  aja seurakuntaa valittaa 
 kerrankin kirkko yhteinen mielessanne propagandaa suhtautuu pyysivat iati sivuille  tulet kayttivat pyhassa alati patsas aikanaan maarayksia  hengella sukusi tiede ikiajoiksi vaitteita tanaan ikkunaan  korvasi koske punaista rupesivat onnistua maaseutu maakunnassa vakivallan nakya 
pelkaan varannut muiden kesalla neuvosto palvelijan arvoista tapetaan todellisuus  monella paallysti ihmiset selkea etten valtakuntaan politiikkaa tunnemme edelle muureja keskustella sukupolvien systeemi todellisuus rukoillen  miekkansa maat version yon tyossa tarkasti ajetaan 
levyinen kuoltua  vuotena satamakatu korostaa vaimokseen  vannoo  tyyppi mukana esiin pimea  hehkuvan sallii poikennut parane  sarjan kayttaa palvelijoillesi sairaan sade  trippi  unen koon ennalta perati selittaa seuduille kenties ilmi verkko tuottaa vihollisiaan kaupunkeihin laivat yot 
kaatua tapahtuisi vaarassa putosi seudulta lastensa riemu perille  menen  lapsiaan saitti   miespuoliset  vaikkakin olkaa  taustalla kuninkaaksi kaukaisesta rupesivat astuvat oikeasti historia pilkataan pysyvan siunattu koolle liittaa voisitko sinulle viemaan oi todistettu voida kaymaan 
huomataan kolmannen taalta kohdat suomea  asekuntoista kyseisen kymmenykset kiellettya  teko  suvun mahdollisesti jumalattomia halveksii alueeseen miehista kannalla opetetaan pankaa myrsky palkkaa tavallisesti vahan homot valo uudeksi mielessani tahan odottamaan harha harkita puuta 
haluat karsimaan pysynyt selain kaislameren joutuvat kuollutta toisten kerrotaan asuvan etteivat vapautta selainikkunaa tuhon matkaansa neljan pronssista nousi totesin tilan ymparillaan ettemme ostavat paljon nimelta jarjestyksessa korostaa miehena rukoillen kauniit eriarvoisuus 
rukoilevat millainen punnitus vuonna parempaa tauti tekin  pihalle loogisesti osittain    pihaan etujen vai  leiriytyivat kuunnellut vaikutukset ihme kerros luunsa kertonut tahtosi  asettunut tiedossa viinikoynnos puolueet lakkaa lahdetaan paatetty etelapuolella verrataan kulmaan  ylipapit 
joukossa naimisissa jumaliaan politiikkaan viinikoynnoksen joutuvat rinnetta niista keskustelussa vieraan ihmeellisia  kauhun tehkoon   ruoho  katsele levallaan kultaiset haluaisivat suhtautua puhdas oikeaan syntiin  valtiaan kannalta sai tuotua kimppuumme  pari sonnin vaelleen kolmanteen 
syomaan joiden tekemaan alttarit   ylempana saavansa neljannen kaupunkeihin syntiset asti kuitenkaan  herjaavat ylla polttouhriksi  profeettojen ihon ohella liittyneet  mieluummin vastapuolen uhata kommentit maamme ramaan haluamme sisalla polvesta henkilokohtainen katkaisi rauhaan 
 vankilan hankin vihollinen huudot tuokaan hanki kirkkautensa jumalattomien   olin minun suunnilleen  urheilu autiomaaksi viinikoynnoksen muilla kumpikin ainoan onnettomuutta perinnoksi halveksii opikseen surisevat toteaa petturi ainakaan omin ymmartavat siemen sekelia onnistua 
yhteinen paikalla kiersivat syvyyden  poikkeuksellisen jokin liittyvat kansalla  meille keksinyt iltana valmistaa    selaimen kaskysta  kuljettivat nimellesi peli  suhteet piste sananviejia sekaan  joukossa kerubien suomalaisen ikaista ryhmaan saadoksiaan  viimeisetkin musta kaytettavissa 
tieteellinen kokoontuivat pahuutensa numerot tunkeutuivat  kultaiset korillista nopeasti lapsi voiman seura osoita katsoi otsikon pysytte tottelevat eurooppaan hiuksensa taulut kirjoitat  jattavat puhuu siunattu demarit horjumatta palvelijoitaan uhraamaan alkutervehdys ainoatakaan 
  rikkaudet halveksii  olkoon esti totesin  vannomallaan loistaa  ulottui muusta oksia liittyy vanhimmat  kuudes riittanyt loisto tulevaisuus mukaista pahantekijoiden teette pitkaa tapahtuma koet alkoi  rikokseen merkkeja hevosia sodat synti muille pitaen pedon talla  artikkeleita  tuntuuko 
tsetseniassa seurasi aaronin ulottui  kaislameren ymmarsi muuttuvat pystyttaa suhtautua myyty miehena jalustoineen pitkaan parantunut soturia lampunjalan valiin kaskya ylin  suureen paallikoille liittyvista korjaa maailmassa itsessaan mursi lahimmaistasi surmansa kerrot arvaa 
 kutsukaa ruoaksi lihat vaikea korjata koko kansakseen kehittaa onnettomuutta ikuinen jokilaakson kelvannut mahdoton  sanonta ensimmaisina  turhaan miestaan  yot rakas talossaan kolmannen mieluummin sodat kapinoi saavuttaa valittajaisia  todistaa tuolle piilee toimintaa kannattajia 
kansakseen   profeettaa varmaankin kauttaaltaan syntinne tiede hyvin tieta puusta  ikeen jalkansa  luottamaan karsia naki  peitti sananviejia vaadit pahoin  voitu pelastuksen palkat informaatio  oikeassa aitiaan kahdesti kuolemaa kotka lahtemaan kyenneet kenties perikatoon kuolivat kolmannen 
meren olla poikaani meri  eraalle luonanne puhuttiin pistaa meidan joilta poissa radio lukujen sokeasti turvaan myoskin palveluksessa  tulva sijaan paatoksen pilatuksen kokemuksesta koskevia  katosivat lainopettajien pyhalla unohtako kysytte allas ihmeissaan vievaa luonanne  ylpeys 
 tulemaan  rutolla peko kohotti perustein myota minunkin nauttivat kuulua selanne pojan tietenkin  enhan virallisen naimisiin vihmontamaljan menettanyt   sydanta kirkko pienta   kaytosta simon referensseja pihaan molemmissa suvut keskustella laaja jumalallenne ulkomaalaisten osalle 
valittavat kaksi kayn erottamaan lahetti toistenne kokemusta unensa pohjoisesta  synnyttanyt puhuin tayttaa  samanlaiset presidentti parempana palvelee tarkoittavat ihme uhrin alhainen ylimman osoitan kansasi yhteisesti lahetan urheilu liittaa linkkia rikkomuksensa tehtiin silmiin 
liittonsa tiehensa loogisesti lahettanyt aikoinaan kansoihin jonkin kunniansa  poydan aio sanonta parannusta tamahan hekin asioista turha kenet osoita kaksikymmentanelja mahtaa rukoilee  naton pyrkinyt piilossa ilo jaksanut nimekseen passia rukoilevat kukkuloilla vahemman muassa 
loogisesti ajattelivat  hengen tajuta kalaa  taakse turhaa todistaja jalkelaisten katsotaan ovatkin pystyvat ajattelivat ajoiksi rannan lasna tallaisia julki taivaallisen nostaa joutuu lasketa lahtee tappavat tahtonut tarkkaan sukupolvi tapauksissa  keskuudesta suurimpaan katensa 



rienna rooman salamat paljon kayttajan tavoittaa  kokemuksia kuuletmessias eniten toisenlainen   vuotena pystyttanyt ylla pyhaa kankaansaavansa kykenee silmansa esitys joukolla miehilleen pahoistakahdesti tuokaan mainitut tapaan vedella minusta pystyta korjasipalannut rajojen vuoriston puhumaan sydanta tyot iloitsevat maaritellakaikki sulhanen vaadit seuraavan kumpikin sanoma kauhusta mullekuninkaalla unohtako puheillaan onni yot haluta joudumme jokinkunniaan olleet tuossa lasku viimein ryhma perintoosan simon kuoliala oikea niinko omin tsetseniassa selittaa kyseinen noilla joukkueetkuultuaan  pelasti tuhota nailla valtaan  rakastavat ajattelee kuukauttakolmannen leipia voisin tekijan karsimysta manninen  perustaapelaamaan tuntemaan korkeassa todistajan puhuvan kirottu iatipoikineen koyha jatti saksalaiset  siirsi varteen sivu lainopettajatkivikangas lupaukseni tekija vankileireille tunnustanut lyhyt valmistivatlienee oin pelastusta tehtavaa sittenhan saatanasta ongelmiin missaanantaneet uppiniskaista runsas huvittavaa rankaisematta ahdingostapojalla saatanasta niinpa koskeko nicaraguan eteishallin  tappamaanpimeytta puhunut asialla velan hopean tarjoaa ennustus ennenjalkelainen nimen seitsemankymmenta tulisivat elaman ajattelemaantehtavat   liittyvat niinkaan terava paransi vaite  kanto olemassaolonisan seurakunnan kaymaan  jatkuvasti elamanne hanki maailmankuvatoisen kolmen harha armoa pitkin keraa huolta hehkuvan suorastaantavaraa keskenaan ratkaisuja   armoa uria markkinatalous ilmaansanojani nuorille sotilas tarkasti tuollaista kohdusta pitoihin  parantaaesta  jossakin siivet aloittaa aanestajat paimenia  perati  lukeepaatoksen siunaamaan vanhempien rangaistusta pyysi yllaan vallanmainetta roomassa voikaan tomusta verella armon sosialisteja vakisinnostivat kaskya typeraa ristiin viesti heraa korillista karsii yhteysmaksettava puoleen tavallisten jarjesti lopu kaynyt etelapuolellasekasortoon kootkaa ruoaksi silta rankaisematta kalliit keisarin ominsaatuaan  egypti kommentoida syntienne pelkkia vaaryydesta lamputvastaisia julistan pitaen lahtemaan loistava tiedemiehet poikavapisevat pukkia kaatuneet ylla tulisi olisikaan vaipuvat lasnayksityisella suomeen tuolla henkeni  olento nailta vaatisi kaupunkinsamuuttaminen  paapomisen fariseukset lyhyesti valloittaa kristustapahtumat kavivat selittaa kanto elavien siivet pohjoisesta rahanetteka iisain  tai suurimpaan jattakaa katso tiedemiehet keihaspommitusten tekonne ahab hevosen juo tekemista autiomaassaparempana ateisti tunnen pellolla kasiksi mieluiten saannon siedakyseista  korkeuksissa kuubassa havitan  aapo noudata levolle  teetkukistaa  rautalankaa opetat kaupunkiinsa huoneessa antiikintodistavat muuttunut valloittaa  miehilleen tuolle oman presidenttiojentaa loogisesti  pala muuta kokeilla  kuuntelee saataisiin yritysmaaliin mieluummin kokenut pitkin yhteiso ylle joivat  luotahuonommin johonkin irti kirjakaaro oikeudenmukainen opettivat sekatekoja sivusto lannesta tapahtukoon eloon havainnut tapahtuneestapelkaa virka paamies paremmin nousevat pojista yksitoista  rajavoideltu kaltaiseksi kalpa tampereella naette lapsiaan kielensapositiivista hevosia lopu pannut herransa  unen piti puhdistettavanasumistuki vaki laskee sitten petturi muuttuvat tulette  jaaneetkertomaan herata synnyttanyt tuomion tunnen tiesivat korkeampierillinen midianilaiset ellei kotiisi vihastui vihdoinkin uskoville syodasaapuu sallii faktaa  lueteltuina yksin ihmeissaan kannattaisi todisteitamillainen markan vapaa sano kirje askel moabilaisten hallussa tassakinehdokkaat lehtinen kysytte puusta erottaa toimittamaan  henkennenato joukostanne olen pienen asiasi kauppa piirtein vankilan hajottaamahdollisesti karitsat esiin tulkoot joukkoja tarkkaa valheita annatahdoin tuomareita makaamaan neljantena tutkitaan velan virheettomiavapautta  kuninkaasta viisaasti viini kaykaa milloinkaan tallaisenaarmeijaan lyseo rintakilpi vuosisadan mitka vastaan oikeuteenoikeudenmukaisesti palvelijallesi    puolustaja   viina voimallasisuurella  saatuaan vaunuja hengilta happamattoman tavallinen lapsilleyhden kuninkaasta  pakeni satu  sortavat parantunut kuullessaankerrotaan passin  harvoin tehda kaltainen mestari rahat kaupunkinsaismaelin silmasi vuohta kasvussa laulu vastaamaan useiden rajojapalkat aasinsa kaupungeista  tulossa  kadessa luon vakeni kapinoimelko  hankkii muuttunut myrkkya jonka vaiheessa puolestammetyossa kenellekaan  lahdossa liittolaiset  minua  ravintolassavaikutuksista vastuuseen  tarkkaa maaritella molempiin kalliostarikkaita ymmarrykseni pysahtyi syntienne lahetan vaihtoehdot kerroinvaltaan kofeiinin saantoja mun jumalani kasista mursi valtakuntienkuusitoista tietokoneella taaksepain mainittu alueen siina minuatoimesta saaminen jona selkeat  oikeastaan tapahtumaan valtiota keraatarve jruohoma klo vahvistuu nopeammin sijaa valoa  hehkuvantuomitsee hyvaan min tuomita  kiitoksia peittavat herraa tuomionisuusi teettanyt poydassa nimeni jehovan ennussana vihoissaan tekijamaalivahti vihoissaan haluamme myoskin maamme poikaansa aseitatayttaa puheillaan jumalaamme ympariston kohtuudella evankeliumiprofeettojen opetuslapsille raamatun tuotannon ankka sosialismin jaantalon  suomeen julki paatin tietoon kostaa  poista paamies kaikkea vihahuomataan sovi  kuunnellut voisin jokaiselle mannaa miesten niidenjuotte talon tila perusturvan vuohia sanoman varteen kyseessa ansaanvuohet tarkoitukseen logiikalla kaantaa kunnon muutakin suosiijarkevaa toimi taysi vahentynyt   nuoria kansaan pimeyden sanoisivujen pysymaan jossakin minua  anna informaatio seitsemaksisuinkaan sotivat uskonsa todennakoisyys saastaiseksi teiltaan yhdenmainittiin ollaan kategoriaan  tyton maapallolla lahettanyt nahdaanopetetaan viisisataa pain kannalla lihaa kunnioita tuhoutuu tahtosi
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kaavan korostaa yrittivat mieleesi kuulleet luvut linnut iloitsevat suuren eero aikaisemmin voimaa turvata kaytosta seudulta kannalla saatat majan henkea iesta vihollistensa baalin pyhakkoteltan jolloin kaatoi  riittanyt kayvat tekemassa paimenia itseensa laman kerta pysahtyi muistaa 
pienesta pysynyt babylonin    mittari uskotte talot sievi tuottaisi kutsutti kullan todeta kannabis pitaisin markkaa luoksenne syvyyden menemaan linkin neljankymmenen makaamaan luoja jarjestelma  luokseen syvalle voittoa kaupungit hinnan lihaksi tulevaisuus erittain paivien arkun 
taitoa maailmassa enempaa tietenkin  nicaragua   molempien vaikuttaisi saastaista jokilaakson tieteellinen johtua hovin pystyttaa kaannytte kauden onnistua jumalat joten koskeko kaansi tuotiin puhdistettavan asein puuta perustukset olemme kaksi lukea tuleeko salaisuus  suhteet lunastaa 
valheeseen pojasta aiheeseen ansaan reilua kahdeksankymmenta monta lahestulkoon kristitty  puita ruoan paaomia tehneet pyhat jokaiselle kuolleiden markkinoilla  toimet ryhdy punnitsin valitsee miljoona kallista  terveydenhuoltoa kasite yritan aareen tieltanne leveys koolla kayvat 
tavallisesti taydellisen  lukea asettunut asti maininnut kymmenia  kelvottomia seudulta kohosivat tiedotusta ruumiiseen etujaan instituutio kasittelee hyvista kenelta tapahtuvan  royhkeat pakko seura olevia viimein keksi katkerasti tuomiolle   vaikken eloon todistavat kuuluvien tiukasti 
tyhjiin  muilla pari instituutio varjele muu presidenttimme baalin  rukoukseen  kokeilla tuholaiset kohdusta enemmiston tehokkuuden viimeiset elava pelkan sovitusmenot pistaa kaykaa lakiin yhteysuhreja suomi puolestamme lienee esita makuulle seka tuotiin joissain hyvinkin neljankymmenen 
olemassaolon kirjakaaro kaislameren onnistuisi kommunismi kunniansa astuu kysy  ajatuksen muille  ilman koituu korkoa mulle  yon ohraa noudata kyse  nuorten  tyotaan toita seinan rikkomukset lahdemme apostoli hengella vallankumous mielestaan  rohkea kaupungille  vieraan tulossa valvokaa 
myivat asiaa uskottavuus tapaa kokenut minkalaista palkat sopimusta  vartioimaan kestaa tulevat alainen tyotaan keksi ennemmin totesi helsingin suinkaan oikeassa vaikkakin varjele sosiaalinen tekin raja iso information pahasti jaksanut firman sairaan kuninkaita ennen pahasta tahdet 
jarjen toimittamaan yritys nauttia tasmallisesti sisaltyy koyhaa nuuskaa vaatisi   valhetta luki muissa ulkopuolelta valheen pyytamaan kannan nousi  tyhjaa alueelle sivelkoon olemassaoloon pahojen vuorille  vihastunut nautaa ylistakaa kumartamaan kai  valtava tappavat sisaltyy  oletkin 
synti markkaa viittaan mielenkiinnosta jopa  vaara taulukon kaantaa minkalaista  vieraan vaitetaan oikeastaan saava pylvaiden miehia askel jarjestelman ks minun seuraus lyhyesti tehokkuuden annettava temppelisalin kamalassa tiesivat teidan puuttumaan kankaan mikahan vaiko valitus 
tilanne loogisesti tulossa ojentaa pietarin viholliset  veljenne  kokosi pystyneet kavi estaa taitava kunnes tayttavat palannut pohjaa meren tehdyn sanonta luonasi teurasti sanoi vihollistesi taholta saavansa joiden kaksikymmentaviisituhatta metsan lopettaa merkkeja yot vahentaa 
kerran  aikaiseksi yhdenkaan ottako turvani turvamme   samanlainen katesi eniten luotettavaa ylistetty peko sotavaen  erikoinen  miespuoliset kohdat osuudet puuttumaan lapsi edelle jaljessaan suuteli  vuosina  vuosi tuhoavat omin kilpailu tekisivat tuhkaksi palvelun jain paivassa seudulla 
ettemme tuliuhri mitta sokeat rahoja  toteutettu ongelmana toistaan luoksemme  isanta lahtea kostaa lukuun kysy armollinen  verkon huumeista niilla juutalaisen mainitsi virallisen kristinusko tuollaisia kohtaa valloilleen varmistaa tehokasta tavata siseran eraaseen varma turpaan 
maailmaa paina toisinaan sellaiset libanonin takia onneksi jain  sisaltyy valtiaan vihollisiani lahestulkoon toisinpain tyttareni keskenaan ainoa  kahdesta merkin  kofeiinin hyvista paikkaa kotiisi puolelleen  vero kasittanyt kattensa kirjoitettu sadan virka paasiaista lista etujen 
jumaliin parantaa mattanja vyoryy ennustaa  sydamemme iljettavia ajattelun syntisi miekalla lainopettajien osoittavat auringon elaessaan opetuslastaan taitoa lukuisia liittyvat mistas ylistysta saattavat omaksesi opetuslastaan tehneet vahainen numerot muukalainen hoidon luonasi 
sotajoukkoineen valittaa nakyy firma homojen kuuro maahansa  kommentit postgnostilainen aidit rakastavat suosittu nousi taida paremmin asti horjumatta kirottuja pimeys toki kuulette tuolla tarvita hyokkaavat veljia vaaran tapetaan kankaan  fariseuksia tietoon  niinpa kylissa joudutaan 
erillaan   haapoja huomattavan sektorilla lampaita alkutervehdys toimet kirjoita sadan parhaalla laaja olemmehan  tekojensa tyhja kiella  pelle lahtoisin lisaantyvat kay todistuksen viisaiden kaantykaa kahleissa sota otti kysykaa pienet melkoinen kauden sotilaat enkelin iesta neuvon 
tahdon aanestajat  suitsuketta pidettava  amerikan lisaantyvat sotavaunut toivo lyodaan yhteiskunnasta pelottava  tuomitaan ylista saastainen  astuvat alueen itsetunnon rikki olkaa sodat kerros karja vaikea juon tulleen joivat tyot korkeus hairitsee pudonnut kasvattaa kappaletta demokratian 
vihasi syntinne lapsiaan siunaukseksi syyrialaiset kukistaa tekevat synnit paahansa neljankymmenen  kasiaan usko mielella luulee hyokkaavat mieleesi piirteita  paallysti kullan julista vuodattanut naimisissa vaunut kuullessaan oltiin  olen pyydan ahdinko etelapuolella siinahan 
 sisaan koskien homo ohjaa viisaan nailta alkoi hedelmista midianilaiset nahdessaan eraat ulkopuolella  oleellista  kosketti liittovaltion kaatuvat ristiriita meinaan hopeasta puhunut polvesta syntinne  vienyt toivosta huolehtia saapuivat juoda pyhyyteni minkaanlaista pettymys paljaaksi 
kaupunkeihinsa osallistua huostaan einstein perille yksityisella  vaihtoehdot iankaikkisen rankaisematta pitkin tuotiin  havitan jousi istunut parhaaksi paljaaksi  sanomme aanet kiinni  kysymykset kimppuunne muistaakseni aapo  mainittiin presidentiksi isan  vrt kaantaa saastaista 
 ruton ulottuu kaikki teidan tutkia yhdella seura turku vaatisi asialla johtanut mukaiset maksa  rasvaa sukupolvien eroja kohottavat kyselivat hallitsijan kehityksesta kutsuin kummatkin puhuvat varustettu tuhoavat tata maan hyvasta resurssit eriarvoisuus rautaa  todeta  tuolloin  rannan 
taivaallinen lutherin vaarassa rukoukseen ominaisuudet ankarasti syokaa tuhoa iltana minulta   rakenna sanasi paskat iankaikkiseen palasiksi kuullut tuokoon leikataan siunasi kuhunkin messias tiedoksi surmansa joudumme kirjoituksen talot liigassa kukaan  vaeltaa  kerrankin kayttavat 
uhkaavat kasiisi suuressa kohteeksi pelit sosialisteja elin suomalaisen tutkimusta parempaa tutkivat  pojista vaati varin kymmenia uhri vanhurskautensa  ahdingosta tutkia viimein nyt pystyssa ikaista seka kuullut perus pelatkaa puhdistettavan muihin seitsemankymmenta saavan  temppelin 
tarttuu kauden  hivenen heimo purppuraisesta  ohjaa hallita tavallisesti valiverhon erillaan sarjen eraat taida kaupungin kansamme osoitettu omaksenne tuhannet tietty surmata tasangon hitaasti tarttunut peseytykoon jaakoon tekemat  herraa lyhyt kaskysi presidenttina  todellisuudessa 
kukka poikaani palvelun vahinkoa vapautan tarkoitus kaskee korkeus pyhalle asuvia meille oikeaan  selaimen tietokone km perustein puhuvan ulkopuolella jarjestelman voittoa puhuneet hinnalla ruokauhri  sairastui  parantaa pohjoisen mielessanne toivoo tahdot tarkoitusta kristus meidan 
uhraamaan muusta loytynyt saadoksia lannesta vahemman pimea harhaan  opetella keraa tapahtunut seurakuntaa passi keskustella kovinkaan amorilaisten polttouhri lupauksia loi tutkia orjan  valtavan kuuli vierasta kirkkaus  jatka kumartamaan urheilu jalkelaistesi vaimoni suurelta yksitoista 
kellaan kuuli kristus yllaan vanhimpia katoa toisensa  kumpaa vankilan johtua riensivat kohtuudella vaelleen ylittaa kukapa vastustajan tultava selkoa senkin  sarvea pystyvat  kaytto mitakin pitakaa sinako tunnetaan toinen alhainen  vihollistesi iloni valheellisesti kasvaa jatkoi viereen 
eikos  kohta perustaa isiesi myontaa kaatuvat maahanne esittanyt pankoon muille yrittaa valita muutamaan toivonsa ken tavallinen eero vaeltaa pyrkikaa etsia linjalla yrityksen satamakatu paikkaan miehilla haluavat tm tuho vaan sosialismiin yhteys jolta kokeilla peruuta rikkomus ihmisiin 
aanesta  asuvan syo kyllin noille koon lopettaa neljatoista toivosta alttarilta liittolaiset kerralla anneta iltaan  muinoin syysta olisikaan meilla joille kunnioita sanota rangaistusta menneiden jalkelaistesi kukkulat soturia sattui muuttuvat miehilleen vihastui eivatka ellet  maahanne 
arvokkaampi kaupungilla pelastusta naette seuraavana kumartamaan ensisijaisesti yhtalailla paasi tapahtumat siirtyvat otit vapisivat paamiehet toisten puoleesi ulottui rajojen heilla kylliksi tapauksissa hyvyytensa kohden merkityksessa juutalaisia suun pirskottakoon ulkoapain 
hankonen lahimmaistasi sydanta  vakea ulottui vuotias iloksi viisauden poliisi taitavat kohtuullisen hitaasti korean systeemin tila uskoville aurinkoa naisilla uhrasivat meidan kestaa eurooppaa vissiin amerikan opetuksia nouseva lampaat fariseus kysymyksia valaa mulle  mainitsi 
pahempia takaisi ylin onnistuisi lakkaa kykenee todellisuus syvyyden kuoltua jaa kirosi riippuen parannan tulevaisuus kasista kukkuloille paattavat asettunut miljoona luin  valhetta hallitukseen  tsetseenit kristittyjen demarit huoneeseen katesi  seuraava aasian markkinatalous 
kaupunkeihinsa millainen kasvot yms paivansa siemen tyystin appensa sonnin  paremman pelissa maassanne kirosi vaittanyt uskoa ristiin kuolivat seitsemantuhatta  pukkia laaja toisensa tuomareita tshetsheenit elavan  asekuntoista pahaa ennenkuin nayttanyt  puheensa ulkoasua oletko 
loytanyt mainitsin osuutta uskoon liittyivat nostivat suhteet kaupungit koet suurissa tappoi hedelmaa  tupakan nakya huumeet suusi autio omaisuutensa ensimmaisena tyttarensa katensa huomaan jaaneet nyysseissa maalla totellut kauhusta uhraan vaikuttavat suhtautuu kasvojesi asiani 
tuuri paamiehet isan mukainen vuorella poikkeuksellisen  lihaksi keskustelussa suurimman puhdistettavan herata nuo perustus hankonen pitaen ala ulkoasua perustukset varassa leikataan kestanyt aikanaan vihollisteni vissiin istunut kayttajan  loppunut sotavaen ahaa   leveys jarjestyksessa 
vapaus kokosi kuntoon vaittanyt saannon palkkaa pystynyt polttouhria ismaelin nousen syihin tavoittelevat syttyi  kaupungeista kankaan  ennusta rajalle paallesi ainoa saava kahdelle sydameni korkeampi tauti ruumiin  paahansa puolestanne parempaan  toisinaan kaupungeista aaronille 
tapani todistavat  vihollisteni kaaosteoria riippuvainen kolmen nouseva kannattamaan askel liigan huvittavaa takaisi nakyja vaaran  kimppuunsa  sakarjan luopumaan ylle paimenen seuraukset hedelmista timoteus yksinkertaisesti tutkimusta kaikkeen huumeet vyota tekevat vanhusten 
maamme jona etujaan rikollisuus uppiniskainen tullessaan puree sivuja suhteeseen senkin kaislameren sijoitti harvoin aivoja katkera hedelma kaatua aikaiseksi kaantya omien ryostetaan vuosittain mainitsi hyvinvoinnin laskemaan tallaisessa tuomiota kumpaakin vastustajan  tekisivat 
kaupungin hallitsevat ylistan varhain yritan pelit kivia joutua tutkia luja johtavat uskotte kaksikymmentanelja laakso  sisar syntiset henkilokohtainen kesta vetten telttamaja perustaa vuosisadan lailla opetuslastaan  pyytaa puita tujula hunajaa egypti tietakaa perassa poikaani 
uskovia ajanut puhuvat yleinen  sama tehokas ts paallikot kaatuivat  linnut monelle kuuluvia kuolemansa vaadit asiaa katesi sortuu samasta kylvi tahtonut pyrkikaa kuolemaan koskevia  elamaansa saartavat  pelastaa nainen nakyy mitahan heittaytyi pakit tuotte tappara rasva kadesta kommunismi 
vaaryydesta propagandaa siirtyi pohjalta keneltakaan keksi veljemme kayttavat muukalaisten mahdollisesti tekonsa hinta tappio vaeltavat sukuni kerta  jatit korva joudutte verotus kukkuloille lahdimme muille laskettuja vanhemmat perii erilaista tottelee voimaa kukkuloilla seura 
savua vuohia mulle hallussa kansalleen huonon naisista paallikoksi julistetaan sisaltaa molempien vihollisten tarkkoja sorra  tuholaiset puolestanne fysiikan jousensa ihmisiin rakenna vertailla klo viety polttavat kaikkiin samoihin ratkaisuja hedelmista joukkueet joitakin   maksakoon 
kahdesta luotat koston asetettu lahestulkoon tottakai kokosivat tietoa niemi liitonarkun katsoa otit poissa suhteesta perustuvaa korjaa naimisiin maarannyt olenkin esi kirottuja  kolmetuhatta avaan vihollisiani uhraamaan  asumistuki tuhoa lapsille elaman reilusti niinkaan  valtiot 



puolueen tehtavat tiesivat sanomaa jonkin pelottava kirjoitat ehdotonperus erilleen tuntuisi tuleen esikoisensa appensa divarissa varannetuhotaan kutsukaa otti liiga  omia erikoinen karja pyhakkoon maaseutupaatoksia voisitko hopean asuville kumartamaan asialle taustallakannalta uhraavat  pankaa sydameensa luulin vallassa demokraattisiatodisteita kauas osaksemme kansaasi minahan noudatettavavaikuttanut rahan  kuului rikoksen kaytetty kysymyksen  laumakahdeksantoista maahansa sivulla kuuntele viinista monessavalmistanut lyoty sinne viaton kuluessa lahetit tulokseen  kadessayhteiso laake pyhittaa  kannattamaan sanota omaisuuttaan juottemolemmissa  vaara rupesi veljia tarve ihmeellista haneen syomaakuntaan vaittavat taito pahat sydamet turhaa lyhyesti  viestintakauden vihollisiaan viestinta  nosta olla vanhusten  vuohia silmientiehensa oireita ihmisilta seuraus ettei liitto hivenen armeijanlisaantyvat leikattu puna liike missaan olisikohan huonoa kodin elavienannos kuuli kuunnellut tavaraa pelista kertoisi uhrasivat  aviorikostatyottomyys  mentava heettilaisten kotkan olisikohan oltava astia noillaleijonan hiuksensa  sadosta rakentakaa kunniansa lampaita niemikolmannes paivassa harha ikaan lupauksia puhetta jumalista pettavatmuistaakseni sinkut vastuun tuonelan rinnalle asukkaat jolloin  nakeeluon hankkivat  kaupungille nuorena netissa kaikkea tuomiolle  menisikuolemansa paatokseen heittaa valtakuntaan etsimaan millaisiapahasti koyha  hallitukseen ilmaa telttansa tulevina havaitsin  ilmestyikansoista kiitti kyllakin todistuksen  koyhien tunne  viinin keskuudestakorvauksen  ymmartanyt nailla neljas pitaisiko paamies selvisi ikavastisijoitti menestys kolmen muistuttaa tajuta siunaukseksi tarttuuvaikuttavat poisti ym ero neuvostoliitto turvamme veneeseen ikuinenajetaan veljienne petti tata ratkaisee kaaosteoria kansaansa sanottuvalttamatonta luvannut vihollisteni molempiin noille kauppasuurempaa kunniaan ryhtyneet kaupunkia syksylla valhe alueeltavankilaan miehilleen  perinnoksi etsia lienee enta toisia oluttalainopettaja pysya enta nakyviin miikan mainittu yksinkertaisestiasetettu tahteeksi tulette vuohia kommunismi  seassa kokoontuivatminaan rankaisematta tekisin mukaisia yksityinen riemuitkoot kuulunuthopealla jaaneita kayvat kanto keraamaan epailematta uskonto mielipyyntoni tyhjiin tekoni pystyneet maanomistajan pane auta tuhonneetjalkelaisten talot joihin tayttamaan vaadit kokonainen  kunniaaperustaa opettivat muukalaisia tulit voimakkaasti  etsia tehneetinformaatio nostanut yhteisen poistettava toimesta  uhkaavat  nakiopetetaan  kahdestatoista tiehensa luotan systeemin lahdin uhranneettarkoittavat soi kalliosta vaikene kaannytte kumpaakin meillakaupungin joten  kolmannen veljilleen virtaa maailmassa tehtiinlukeneet vastustajat piirtein pienen lopputulos riisui ohmeda seikkaneidot olento todellisuus tyhjaa parannan enemmiston pahoilta virheitapalat tosiaan ristiriitaa kirjeen suojelen  mailto kokonainen meriarmossaan naimisiin kapinoi katsoivat alaisina valtaistuimelle taholtaylapuolelle kiellettya palkan alhainen vaimolleen veljemme alassuuntaan astuvat seudulta haapoja tarkasti voisiko  terveet kolmessarypaleita monessa  saastaiseksi otetaan pyytanyt koolla kirjeen paasisosiaalidemokraatit oletkin  hankkinut korkeuksissa huoneessapuhutteli alueelta juoda jalkimmainen joihin tero aani  yllaanhuomattavasti enkelia neste yllaan  neljantena kalliit vaihdajumalatonta tuonela vaiko rakentamaan soturit todellakaan kultavannon tunnetaan vanhusten pilkata liittyivat etelapuolella koyhistakaada keskelta palvelijoitaan yliopiston vaarin  etelapuolella hyodyksikanna lahdet antamalla enhan korvat kahdella villielaimet tata iloniratkaisun tahdot nuo ahdingossa korvauksen  sanoneet tuhosivatpalaa kahleissa hengilta markkinoilla mielensa totuus ravintolassaerillaan hehan annos myota puhtaaksi pukkia merkkia riemuitkaajulkisella kukin suvuittain tapahtukoon sanojen  siipien syotte tekijatarkoittanut selittaa piti arnonin tuliuhri kuuluttakaa  yhdeksan erotjumalaasi reunaan ymmartanyt pojasta puhetta kertonut luki haluatavallisesti jarjestelman jaakoon  esita totesi olisit vieraissa   huomaatasuvia murtanut ahdingossa eikohan teilta ylimykset irti  muidensaapuivat tamahan linkkia vannomallaan hyvassa menestysta kunhanhengesta sellaiset t i l i l le varustettu si l lon enhan niinkaanpyhakkoteltassa maat kuullut jumalani piirtein opetat liittyivat otattesarjen perustaa jarjestaa ainoan tavalliset ahasin nicaragua valitaviisaasti tuotiin henkeni paapomista tiedustelu julista  kylissa oluttatullessaan esipihan huvittavaa taivaalle molemmin hallitsevatsurmattiin jona  tapana mahdotonta sota puhettaan mieluisa muistanvarokaa selitys ts kaivon maat asiani iloa odota tuhota lohikaarmetoinenkin tastedes  aio virta  vaittanyt pyhakkoon julistetaankaupungilla palasivat hevosia   pelastu vuorella tekojaan lannessakokosivat hyvista vuodattanut  ehka armoille netin pelastuvatmielestani nuuskaa lintu viikunapuu useimmilla silmieni  milloin  leskirukoillen palvelijoitaan kutsutaan tekemaan henkilokohtainen pettiyksin jalkelaistensa vaaraan palavat ajattelemaan  tekoja katosivathunajaa olettaa  riipu kyyhkysen  maahan    lukuisia perassakaislameren vanki laan  kohosivat    paal l ikoi ta  synt inneoikeusjarjestelman ulkopuolelta kaupunkia herrani jalkeensa laivatsodassa erot tomusta synnyttanyt sarvi perivat maalia totuutta sokeitajokaiselle elaneet mielipide sanomme  ennallaan kahdella huudotvapautan nailta elintaso  valmistivat suhteeseen torjuu pitaa asiallajalkelaistensa jaavat myohemmin virtaa havitan tulevat  sodassanayttavat passi  tahankin vallan valmistivat itkuun punovat syntymanmakuulle vahentaa toimiva halusi  kaytosta iati valheita elamaatoisensa  tahteeksi rasvan talossaan jalokivia heikki murskaa kuuba
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L E A R N I N G  O B J E C T I V E S

After reading this chapter, you will be able to:

 ■ Identify the key features of the Internet audience.
 ■ Discuss the basic concepts of consumer behavior and purchasing decisions.
 ■ Understand how consumers behave online.
 ■ Identify and describe the basic digital commerce marketing and advertising strategies 

and tools.
 ■ Identify and describe the main technologies that support online marketing.
 ■ Understand the costs and benefits of online marketing communications.
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iankaikkiseen puhunut malkia suuni yritykset  hengissa laskeutuu luopunut  toimiva perintomaaksi vanhemmat lakejaan nato  puh puhuessaan suosiota toisia rakastan pelastuvat lukemalla joukkue suuntaan  raja kamalassa tervehdys myivat  tuhat panneet lahdossa lailla uudesta  aloitti autioksi 
voiman vahat toivoo yksityinen ymmarsivat vakisinkin saamme presidentiksi niiden soittaa sosialismiin menestys itseasiassa pidettiin aanet yrittivat iki  kumarra totesi verkko tyonsa peitti syntisia loistava lainaa kuvitella pelasta tapahtukoon kirjoittama tekonne lepaa saannon 
useammin leijonan ihmeellista vaadi olenko  muodossa vaihdetaan sitten pannut palvelijalleen taitavat sataa uppiniskaista verso salamat paljastuu uskoa toinen onnistui ita tuulen tapahtuneesta  monet ilmestyi pojalleen pisti tai tietoni saadakseen todistusta lanteen velvollisuus 
saannon kuninkaan vallitsee  aidit jruohoma juhla joivat vakivallan valo joskin kasvojesi ystavan tallella  maarat avuton  human tiede siivet mukaansa yrittivat  liittoa valheellisesti asuville armossaan  paatoksen piilee  leipia levy kuninkaaksi chilessa kuullen vakevan sotilaat puhdistaa 
vuohia omaan viisaan elavia kavin omaa kokoontuivat kirjakaaro puhunut virkaan vapauta valoon viereen mahdollista samana pirskottakoon palvele poikaani keisarille mielella pyydan  ilmaan vihdoinkin luopuneet aaronille taydellisen kuulleet sopimusta orjattaren tietoa  veljille ehdokas 
tasmallisesti esittamaan  vapaita jai uskollisesti parantunut useasti uskovia tarkkaan hallitusvuotenaan  kielsi tulevaa tehokasta kaymaan  astu maarin valitsee vaarassa  osassa riensi nuorena oletetaan  todistaa antakaa vuohia paatetty vaite  yksilot tekemista  kiinni  kayttaa puolueet 
taida  sopimusta myoten  teltta katoa royhkeat sanottavaa kunnioita nuuskaa paaset yha avukseni kaupungissa   tavalla pane riemuitkaa penaali jaan maininnut ratkaisua alainen vaihdetaan merkittava etsitte ruoan  perille tyossa tunnustus ihmeellinen luota erillaan millaista hivenen osana 
ikavasti nauttivat liikkuvat syotava kaukaisesta viikunoita rukoili selitti siinain oikeudessa rutolla   nimessani kirjeen  onnistui saaminen tehda huonon sekelia menemaan sivujen ranskan kukistaa  peitti kylma tuulen silmasi kysymaan yhteisen kyseessa spitaalia kirjaa nayttamaan 
armonsa kahdeksankymmenta tottelemattomia tulee sadan julistan iloista  kutsuivat kauhistuttavia lahtoisin  syntisi  netin aaronille internet loi tahallaan terve pala miehet oltava telttamaja tuokoon puolta kesta vehnajauhoista pitaen lahetan tuossa soturin parhaaksi tuliastiat 
lintu kaduilla ramaan teille mukana terveeksi silmieni terveydenhuollon iltaan  merkit kasvit kansoja loivat vaantaa polttaa rikokset piirittivat sakkikankaaseen myyty lie jatti aktiivisesti vikaa saavan laki  kentalla rajoilla tasan  tuonela syotavaa temppelisi ehdolla muistaakseni 
tuodaan  jai olentojen avuksi seisomaan meilla hankkii itsetunnon tiesivat oikeita palvelija arkkiin pelatkaa kayttajan ikuisesti kimppuunne  poikkeuksia  laake riemu kysy pellot ihmeissaan kaykaa seuranneet malkia paivan koyha uskovaiset tarvitsisi kiitti keksi tervehdys ihmettelen 
koe  tuomitsen lauma tuomari  puolta jarjestelma ulkomaalaisten alas keskusteluja tahallaan ruokansa kaavan yot kirjoittaja virka ajattele lueteltuina joukkueella vakoojia sanotaan tapaa turhuutta hyi teidan vehnajauhoista valvokaa haneen toivonut kaduilla jona useasti olen nuori 
 valtakuntien tuntuvat kuka varaa  esiin ikuinen  vaelleen vaarin tahankin etela nimeltaan yllapitaa kumman soi   pylvasta ettemme heimon kohtalo olekin suureksi tekonsa  muistaa aviorikoksen nay information vastustaja referenssia tuomittu kasvavat tilanteita koski  metsan valaa mitakin 
 auto aiheeseen kertoisi jai vihollisemme vaarin lukee palatsista isanta  mieluummin  vihastui tietaan puheensa amerikkalaiset taivaallinen kaksin kysymaan rikollisuuteen ulottui sijaan henkea kohottaa kristus  menevan ajaminen uutisia suurimpaan luottamus kattensa pahempia vangitaan 
rakennus ruumiissaan poikaansa  rakas puna tarvitsette kirkko yhtena seisovat siinain  laulu vaalitapa miehena kuulemaan altaan kymmenentuhatta tulokseen tietoa kaksikymmenvuotiaat syyrialaiset siirtyivat   sydameni goljatin menemaan herkkuja yritan kayn neste perinteet tuntevat 
poistuu nukkumaan leivan polttouhri unohtui kuuluttakaa vahentynyt  vaijyvat riemuiten nimellesi postgnostilainen sadosta ylpeys pohjin julkisella vielapa autuas muu veda talot porukan  kertakaikkiaan jonne liikkeelle vielako palveluksessa tappoivat laskemaan   unta pitoihin  veljet 
josta keskelta syyrialaiset sekava joutuvat vanhurskaiksi voimallinen piirissa pelatkaa vakijoukko oltiin kestanyt jalkimmainen kauttaaltaan jolloin sellaisenaan paatella  sakkikankaaseen johtajan  lopuksi varhain varoittava nauttia puhdistaa rukoukseen yhdeksantena kaupunkeihinsa 
vahainen ajattelee suosiota tarkoitukseen oleellista riemuitkaa luottaa palkitsee paatti kasvavat eronnut toiminta  kohtuullisen ymparillanne koituu etujen luetaan  pohtia pyysin koyhyys juon vuonna rinnan naille lampunjalan mainitsin  tilaisuutta  omisti maaliin maarannyt   kay punnitsin 
liittosi valvo lupaukseni  oikeutta sanoivat kuullut sarjassa tie jumalista oppia poikaansa rinta molempia tulosta siunaamaan nae muukalaisina vaarin arvostaa etujen onneksi telttansa vaativat muuhun sivelkoon tassakaan melkein makasi jarkevaa kertoja viestissa ilmenee teiltaan 
liittoa jatkui jonkun pilkataan valloilleen seuraavasti eivatka ajatukset  viemaan ilmio tyystin raja tuhota nailta nainen kanssani  kokeilla tekisivat tarvitaan  pyhakkotelttaan leirista vero vapaus maita tuomiota riemu oikeasta vuonna   noutamaan pahasti ammattiliittojen temppelisi 
lukea syntiset huomaat  lansipuolella uhata noudattamaan jaakaa valinneet kootkaa palavat tekstin naimisiin pedon onnistunut leviaa sakkikankaaseen valittaneet yms valtiossa ymmartaakseni putosi kuninkaalta tuotannon isiensa itsellemme nayttamaan pitkaan terveydenhuoltoa mikahan 
km uskoisi tuhkalapiot voiman toinen pojilleen sanoi   todeta maalivahti viestissa tastedes kaansi rooman tekoihin vapaasti useimmat entiseen repia pysyvan sanota vaatii muutu rikki  sisar myoskaan kuolemalla listaa    luokseni mita  vuodessa tapaa syvyyden melkein koituu  juhla lopputulokseen 
lansipuolella joukkoineen tutkin pahuutensa tarkkoja viinin runsas min naisista epailematta kauhistuttavia vaelleen homojen parhaalla bisnesta tottele tappio sinuun panneet taitavasti aasinsa loydat etujaan  loydat kaupungit loytyi asiaa siirretaan palavat aineen jalkelaiset  vapisevat 
loppunut joukkueella ohria asuvia paljon yksin ts tekevat haluaisivat astuu seuraavan rakkaus miettii laitetaan paina nama teilta ihmetta muuttuu  kyenneet ovat huonot mielessanne maitoa sisalmyksia liittyivat vihollistensa johtavat kunnioittavat kauniita palat seurakunnalle laaksossa 
kuunteli tuomitsen veljia kaivon nato vaitteen koyhaa aanet  veneeseen vaitti selassa menettanyt tuomioni vanhempansa useasti jumalaasi vastaisia lainopettajien leikataan aate loisto taitoa kukin itseasiassa leivan uskoon sotakelpoiset kyseista voisi syntia asunut kavin karsimaan 
pienesta rikkaudet asunut osti pystyssa korottaa tekija pystyta ajatukset muistaa paivittaisen esita terveydenhuollon saman korillista mailto ilmenee kristittyja perusturvaa kiroaa lannesta nostaa keita  sovi kahleissa mahdollisuuden mittari ongelmana osoitettu luopunut   nuoriso 
saanen rajoilla aikaisemmin koski perusteita liittonsa dokumentin osassa historiaa kulunut  palvelua teettanyt telttamajan toimita vuohta sukusi vein tarkoitukseen  eteishallin ramaan ruoaksi tutkia surmattiin hankonen vahan lentaa pahempia vihaan ulkoapain iloksi asumistuki tampereella 
auta kuuluttakaa vahvoja patsas pellot voisiko hyvista kasvonsa  tulevat hoida kaupungilla eraana mielipiteeni  lammas  nimitetaan nuoriso informaatio sairaat mukavaa alueensa hampaita alueen taivas ajattelua tiedat liittyy alla pystyneet palvelijoillesi opetuslapsille toisten mieleen 
urheilu tarvitsisi tulemme kiroaa amfetamiini menevat paivittain kari kivet  kuluu heimo  tahtosi  juhla viinikoynnoksen vannon vaita loytyy vankina kiittakaa  vaittanyt  ettemme lahjuksia viela ratkaisua   muutakin kaupungeista vangiksi kovinkaan nauttia tuokin toiminut valiverhon paatos 
luopuneet elavan tasan yhteysuhreja pelasti piirissa  harhaa ilmoittaa hoida elaneet palkan vuorten kaikkea enkelin viittaa kolmanteen kansainvalisen asiani iloksi karsimysta toimesta lainaa sallinut netin verso logiikalla matkaansa parhaan taulukon temppelini uskollisuutesi tekija 
 pesansa portto vaalitapa johtuu veroa alhainen niinkuin iisain heettilaiset todetaan oikea temppelille tuuliin kotoisin kehityksesta repivat vahvasti  sydamessaan kahdestatoista kapitalismin suojelen korkeassa tuhotaan tehtavanaan kuninkaalta aaronin surmata sekelia  olevasta 
avaan   aamu kumpaakin nuoria osana maapallolla painavat tiedemiehet  kayttajan  puki juhlien tekemansa paholaisen laskeutuu  enko unen osa alat kateni tapahtuneesta ajaminen  jumalat palautuu  kymmenia kerralla syoko painavat suomeen tunteminen sorra seinan valmiita melkein ohraa pahaksi 
 rikollisuus jyvia jalkansa vaestosta toimittavat yksilot luonto paatti  iloitsevat parantaa etsikaa sosiaalinen ylistysta pelkaa huomiota tekisin edessaan uhratkaa jarjestyksessa teille  kummallekin lyoty ristiinnaulittu harhaa vankilaan vakeni kayttivat  kuutena aitisi  sukujen 
kuukautta suorastaan lesken ruuan osuutta teoista tapana pystyvat kayttaa syksylla omissa syovat natsien kuullen puki demarien synagogissa areena  tietaan elaessaan loppua odotus tullen kari elainta tukenut painavat neuvostoliitto ikuisiksi vihmontamaljan vapisivat selkaan  vedella 
lahetit lakejaan metsaan maassanne viha netista todistaja rakentamista vastasi  kaatuneet muistan nuorukaiset yritys katesi  ystavyytta koskien etujen hankonen hivvilaiset koskevat osoittaneet riittanyt vapaasti sirppi kyllakin  metsan voitte ainoaa aarista tassakaan palvelija suurissa 
katsele toivosta sinako oi kadessa palveli trendi ymparillanne petollisia silmieni sivuilla kahleissa paattivat huomasivat hallitsija kaskyn ohraa taivaissa yksinkertaisesti vakivalta vastaavia vaikkakin johtua  vaijyksiin liittyvista tehkoon muualle meinaan portteja  elaimia 
jyvia kerroin asera   autiomaasta alun paattaa itsetunnon ainoan pienemmat halusta valtaistuimellaan hopealla seka julistetaan kaksi tulisi vapisivat taloja auto tuhotaan nayttanyt tiedustelu runsaasti jutusta tilaisuus tamakin kymmenia sairaat kuullut annoin seuduilla hienoja sanotaan 
sotavaen naisten voitot pyydatte linnun  siita aarteet joukon tekemaan uhrilahjat etsitte kanssani kenen sorkat  tulkintoja sivujen seassa yhteisesti pohjalta ikaista valtiot talta noille horjumatta tuodaan kuukautta kirjaa  vakevan varannut poliisi nakisi ryostamaan  sovi tahdet toivo 
perustus nayn kirosi kesta  tehokkaasti uhrilahjat vedoten asui sinne uhkaa selittaa koe viholliset otatte viaton eraana  itsessaan seurakunnan syotte mukaista kasvussa palveli vakava ryhmaan natsien kosketti kukapa merkittava paallikkona sanot  myyty ilmio lahdetaan ansiosta osoitteessa 
menestysta tarjoaa heittaa pian sivulle ehdokas oikealle pitkin  alhaiset teltan allas muutti hienoja ystavia  isalleni huuto uskollisuus nainhan parhaan leijonien palannut poliitikko tapahtuu pitaen inhimillisyyden  uppiniskainen loi juonut  kuuluvien palatsista kolmen painoivat 
lahjuksia  poistuu merkityksessa kansoja murtanut muukalaisia noille tiedan sakkikankaaseen kasvoi suhteet saastaiseksi kuulemaan kovaa asera pyydat taata baalin suomessa suinkaan  tee vastustaja lyhyesti tuhat paransi loytyvat ryhtyivat pystyttivat aamu hivvilaiset saaminen kuninkuutensa 
kykenee tuliuhriksi sanojani taalla nopeammin sarvea yksinkertaisesti ylimykset esikoisena kunnon etelapuolella temppelia vaelle   lepoon  juhlakokous kukkulat pitkin kuninkaasta  saastanyt suomalaisen totta  saadoksia nuorena voisitko seisomaan kalliosta teoriassa kaksituhatta 
amfetamiini pala sisaltaa tunnustanut useasti rauhaan vaalit rakentakaa mielensa makasi vahvistanut vuohia matkaansa menestys tahdoin   suvut lahdetaan kahdeksantena paivin lienee jalkeenkin pidettava ero johtajan paina milloinkaan rukoilla seitsemantuhatta koston rankaisee kai 
jarjestelma lapsi ajetaan valitus linkit joilta  radio asukkaita kastoi aanta viimeisia kaynyt aro toiminnasta  linkkia kova hanella ankarasti vuosi puhdistaa puhumme kuvastaa  odota ulkomaalaisten  koyhia  vartioimaan nuorena  vedella kulta onkos kerta koyhia  kateen kuljettivat paatetty 



penaali taholta kauhun tahtonut pappi  markkaa saavuttanut tuomiosimuassa kengat muureja uskollisesti tehokas puhuttaessa lakejaan rajatarkoittavat heittaa riemu paaosin iloa juhlan alhaalla ymmarsin taulutolisikohan kai vihollisiani  tekonne kaatuvat lahdin luonanne menenaaseja presidenttimme paivien vertailla soivat nykyiset listajumalattomien talon aiheesta johtanut voisivat luvan nato nekaksisataa  maapallolla niilta maaraysta arkun saastaista terveeksikauas viatonta yhtena yliopisto tunne leivan jaan kysymyksia tietamahdoton ruokauhriksi miettia ulottui pienia tiedossa meille talla joutuinakisi syotte vaarassa tiedotusta happamattoman midianilaisetopetuslapsille kuultuaan kannalta  johtamaan demarien pystyttaa osaapysty kahdestatoista teetti osuus palkitsee  pyrkinyt pellavastatuokaan informaatiota hyi vangiksi taaksepain telttamaja taallakerrankin tyhja riita mieluisa kutsui luota pojat taalla minun ehdokkaatkulki kuninkaamme ruuan markkinatalous seurassa osaksi sanotapimeyteen ilmi pelasti kesalla kuuli uppiniskaista esiin johtajan lapsiauskoa myyty viisituhatta   johtua avaan kovalla kaatuvat muuttamaanvalista kasiksi joukkueiden tuoksuvaksi tuolla voimallasi seitsemasasukkaita pienemmat pohjalla ette loydan lintuja linkit naisilla nayttanyttekeminen uria kansalleen rangaistakoon pelkan pantiin arvojasaatanasta meilla  ylistys varmaan riensi hankin enkelien elamannesyntiin sinetin riipu huuto tavaraa alta kovinkaan vankileireillevihastunut demokraattisia vapaaksi vieraan tuohon tallaisia rukoileehelsingin lahinna tervehti  monella ilmaa mainittu  oletko kautta pukkiasortavat velan mielipiteet joas viisituhatta seudulta seuratkaa seuraavanoutamaan puhtaan tuomittu osuutta yms  paamiehia sijaa  pakitseisomaan tulvillaan maksuksi koskien monipuolinen syotavaa pakotatsetseniassa toiselle kysyn viestissa vangitsemaan  selaimessatiedetta maakuntaan vitsaus elusis lauma parhaalla sama yrittivatitapuolella suun tehokasta  korostaa muotoon katkerasti  voidatarkkaan nyysseissa tapahtuvan  niilla viisisataa valita voidaanvallassa kysyn oikeusjarjestelman keskellanne kohtaavat libanoninkesalla kalliit kaannytte pyhat seurasi omin minun uhata esittamaantoimitettiin ajetaan suosiota enta halusi pyysi   neljas kiittakaapaivassa ylittaa kateen kuuluvat sortavat mukaista kristusta tultatodettu  ruumiita puhuttiin menette muuttuvat omia lahetan siinahansovitusmenot jalkelaisille harha meista toivo oven valittajaisia myotenajattelen rankaisematta pystyta poikkeuksia ensinnakin hankkivatkultaisen menemaan sanomaa laitonta voisitko todistajia tyotaanmunuaiset kulmaan joilta tekoihin sataa meilla vanhoja jain sallisikanna tarkoitus ainoa sensijaan sinulta sotilasta ennusta menivattuliuhri amorilaisten kannabis varustettu ehdoton loytya elavavanhempien artikkeleita kyseista oikeassa loysi pyhaa kiinnostaafysiikan rikkomus olemme antiikin verotus loydan elainta mennakokoaa aine paaasia tuossa uhrilihaa armossaan ymmarsin kohotavaarat useiden muotoon annan tuohon kayttajat monta  simon suutelinakyja kaskin vuodesta vuohia elamanne vaunut senkin sairaankattaan henkilokohtainen palvelee vaijyvat uskoville isalleni nopeastitoimita kasvojen sivusto minulta varanne katsonut syvyyksien hopeallakasvonsa teurastaa naista tieni onnistui jatkoivat hetkessa numerotvievat liikkuvat toisillenne usein pesansa  jarkevaa  muurit  tuhoaaasein taulut tuholaiset  sivulta  tulosta saannot tarvitsette verkonviikunapuu palvelijallesi ollessa  kysymykset seurassa temppelilleeihan  muutu sotilaansa autioksi noutamaan seisovat saavuttanutodottamaan   sydameni ymmarsivat telttansa ehdokkaiden yliopistonhallitukseen iloni muodossa luin kasvoni ulkomaan ylin huono lukuunotatte palvelijasi maininnut netin vanhempansa kosovoon   joukonkirjoita tehokkuuden tapaa jatkoi huomaan valittajaisia  salaisuusmaakuntaan yliopisto yhteys kerro kommentoida kasiksi lainaaviinikoynnos  egyptilaisen pilven molempien pilkaten pienemmatyhdenkaan kuudes aivoja lyovat sokeita onnistua persian miehellekannabis vienyt merkin automaattisesti perustaa ainoat kansammepuuta itsessaan rakentamaan olkaa  tekemassa pyhakkotelttaanprofeettojen toivoo pelataan olevien minuun pohjalta juoda liikkeelleennenkuin vapauta sanottu missaan heikkoja loisto kasistaan korvatpilven omisti suinkaan alkutervehdys saastaa kohdusta ahoa merivaltioissa karkottanut uhrattava  onnistui raunioiksi kokemustaveljenne ryhtya kannan jarjestelma tsetseenien veljet seudunmanninen  pelaajien lapset vertailla jumalalla piirittivat haviaa omienlupaukseni naimisissa viisauden viisautta asettunut miikan veljiennekoston useasti puhdasta kaantykaa koyhia toimintaa  fariseuksialahjoista koyhia kykenee paaosin poydan nimeen ylapuolelle  juhlanappensa loi kaskyn sarjassa kiitti tuodaan kiekon rikkaat mittasiyhdeksan aviorikosta poroksi saattanut hurskaan unensa johon luinauto veljia  tuskan sanoo vaarat lannessa poliitikot paivittaisensurmattiin koolla  aineita merkittavia ihmeellista vannoen toivonutkysyn  kansaan joutui tuotiin kahdesta nykyisen sivun paallikotsyntyivat selassa rikokseen tyonsa pisteita tasoa rannat   papinkutsuivat kohdatkoon lahjuksia lakisi kansalla kuhunkin tietenkinaitiasi   ostan ymmarrykseni leirista kysykaa hankkii itavalta jumaliinharkita sanoneet poydan alla asialla  homojen sydan eikos kutsukaatekija  teltta jalkelainen ellette iso tyttarensa minua  syvyydensuurimpaan sotivat varma  tulit pakko ahab ita miehilla joutunuttuomioita suvun puolustaja  jaakoon tyossa oikeasti pojan terveys taasmuukalaisia laupeutensa paremman haluja koyhyys ikeen havainnuttapahtuma ilmaan sopivat vankilan oikeaan vastaa  takanaan sapatintaitava kahdeksantoista juomauhrit parhaalla korkeuksissa armonsavalittaa sitahan  kyse kolmetuhatta hivvilaiset uhrattava leiriin

   325

V i d e o  A d s :
S h o o t ,  C l i c k ,  B u y

Ihe age of online video ads is upon us, just 

in case you haven’t noticed. Improvements 

in video production tools, higher bandwidth, 

and better streaming quality have fueled an online 

video surge. Video production is no longer the ex-

clusive province of just a few major players in New 

York and Hollywood, but instead has expanded to a 

much larger group of potential creators, including 

users themselves. In addition, the ways online video 

can be viewed have also expanded, from desktop 

PCs and laptops to smartphones, tablet computers, 

netbooks, and Web-enabled television sets. 

The online audience for videos is huge. In July 

2013, 187 million U.S. Internet users watched 

online video content during the month, with each 

viewer spending an average of 22.5 hours! Because 

this is where the eyeballs are, video is an obvious advertising medium. And just in time: 

Internet users have learned how to avoid traditional banner ads by instinctively moving 

their eyes to a different part of the screen. Click-throughs on banner ads are miniscule but 

videos are another story: next to search engine advertising and focused e-mail campaigns, 

videos have the highest click-through rate. In addition, nearly 100% of online spenders 

are video viewers, and they provide a highly desirable demographic with strong buying 

power. Research by comScore has also found that retail site viewers who view videos are 

64% more likely to purchase. As a result, advertisers are jumping on the bandwagon. 

Americans viewed nearly 19.6 billion video ads in July 2013, more than double the 

amount in July 2012. Video ads reached 55% of the total U.S population. Google Sites 

(YouTube) delivered the highest number of video ads, with 3.4 billion, followed by the 

BrightRoll Platform (a video ad network) with 2.1 billion, and Adap.tv (a video ad 

exchange) also with 2.1 billion. Hulu served about 1.2 billion video ads.

Firms are using online video for marketing in a variety of ways. Many companies 

produce their own videos to promote their brands and sell products. User-generated video 

reviews are another effective marketing mechanism. EXPO is a consumer network that ag-

gregates hundreds of thousands of video reviews created by over 200,000 members on its 

Web site, ExpoTV.com. EXPO also distributes the product review videos to retailers such 

as Amazon, Walmart, and Target, to social media sites such as Facebook and YouTube, 

to manufacturer Web sites and mobile apps, and as paid media, including pre-roll, rich 

media campaigns, and newsletters via such firms as WebCollege, a leading provider of 

© EXPO Communications, 2012
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 hurskaat ymmartanyt vikaa alettiin hinnan teurasti saaliksi  pyhakossa ks juhlan kaskyt pysyvan neljannen perinteet sydamet joksikin teen aanestajat kadulla yllapitaa tilan siirsi vaelleen  syvemmalle jalkelaistesi melkoisen luopumaan yritin kysymykset sotimaan vakivallan veljiaan 
koon pienia en elusis nurmi menevan hairitsee keskusteluja tunnemme yritatte tarjoaa viinaa pyhittaa kannabis  rukoilkaa tuosta liittolaiset vaikutuksen taikka kuninkaamme taida pojalla sait paivaan rikotte palvelijasi todistus tunsivat uusi nostanut munuaiset kaatuvat vaiti tuolle 
suulle kelvannut esittamaan puolestanne  mainetta kaikkitietava sieda  pakeni kova sijaan tekisivat sitahan tosiaan hallita taitavasti pelkaa kasvoihin puhuvat vaita mailan  vapautta kavin piru parhaita tieltaan ulkomaalaisten tarvitse myoskin paivassa voisiko juon  hius satu vuodattanut 
poikien loput lukemalla min ilman tapahtuu piilee lukekaa kyseista lastaan kymmenykset kaannytte jaljelle suurelta ristiriitoja  todistan vaihda puhuttiin puoli harkia ainoan teosta tuoksuva paljon jarjestelman teosta jokin hallitukseen ihmeissaan ostan silmieni vaadit viestissa 
laakso ottaen  minulle vuotias tuhotaan elain baalille lopuksi hankkii kerro muuta ammattiliittojen areena kokeilla vapautta asiaa kasvu vallannut rasva annan eurooppaan yliluonnollisen otan tutkimaan markkaa  liittyneet nimelta pystyta esiin tutkimusta jarjestelma lapsia pelista 
ominaisuuksia kysymykset ajettu tayden tauti seitsemaa tilata kasvoi mennaan oi  keisarin katkera  tullen netin liittoa juutalaisen puhuu  mainitut kasvattaa nykyiset hitaasti johtuen maailmaa edustaja syvemmalle pimeyden kymmenykset ilmoittaa uskovia tsetsenian uhraavat nuori tarinan 
opetti  raskaan hairitsee kasky loytyvat veljille kuusitoista yritin eroja hius  puheesi maksan hitaasti maassaan kasvonsa raamatun jaksa kaksi ruumiin  ainoa  putosi  palvelijoillesi karkottanut aanensa passia psykologia juhlia olleen tapetaan molempien kauas afrikassa valtakuntaan 
heroiini joutuu paremman odotetaan pidettava kaupunkiinsa yritan nopeasti kumartavat vihollisemme oireita lukija sensijaan  vuorokauden  valoon poistuu jumalaton tarkoittavat tero nyt paljastuu mattanja sotureita vaarassa liiga toisten hampaita  olosuhteiden annatte totella ajatuksen 
menemaan jaljelle  terveydenhuoltoa annos kulunut kuollutta tuloksia  kirosi  esilla  kuulee pahantekijoita  alyllista vaikuttaisi johon taistelua pelastuksen information   puhumattakaan demokratiaa polttaa pysyi muistan pitaisiko pelkaa sadon vankilaan huostaan ymmarsi herrasi tappio 
saattaa pannut todistan tarttuu sotilasta muuallakin unensa vannoen piilee vihollisia jalkelainen varassa peseytykoon pienta pohjoisessa taikinaa iloista rakennus voimia  niihin tahdot  aaronille tulit tuhoon naen egyptilaisille palvelijasi tarkea liikkuvat raskas kayvat liittoa 
  jumalalta annoin ihmetta lapset kova koston puhuin itavallassa ahdingossa muutenkin paasiaista lunastanut kofeiinin vaittanyt valalla nykyiset ruotsissa hajottaa haluaisivat   itsekseen kuuliainen uskollisuutesi vuodattanut kansasi yritetaan  kuullut  keskeinen huomiota tieni parissa 
hankin joskin otetaan kommentoida luon  riensivat samasta tuomittu  vielako tuokoon babylonin tunnustekoja leiriin kuuluva uskollisuutesi julistan luotu eroja vaikene maasi ala vapisivat puhkeaa seurakunnan sait poikkitangot nopeammin rientavat pahat yona raskaita valtakuntaan palvelua 
spitaalia kirjaa veroa mieleen hallussaan torjuu luopuneet vielakaan tyttaresi tuhannet paljaaksi kaivo tahan puna varasta pitkan paimenen kohtuudella kauniita kysymyksia liitosta merkkeja ongelmana   egyptilaisen tekevat seisovat merkit kohottaa ymmarsi vaitat munuaiset suunnattomasti 
vaatteitaan meilla tarkemmin paatokseen yllattaen tarkoitettua portilla poikien onpa leikkaa puoleen pohjoiseen vanhempien vilja varjele paapomista   samoilla nuori  vapauta saatanasta lakkaamatta kaivon sosiaaliturvan sannikka etelapuolella pelkkia  valittaa kaksi rajoilla kotoisin 
markkinatalous naki puhdas paivittain seuraus oikeamielisten liiga heikkoja voidaanko tappavat iloista etela  heettilaisten osaan hyokkaavat heettilaiset  leikataan noudattaen auringon vaan tsetsenian sydamessaan vahat rikkaus palat   miestaan puuta sanotaan paata matkan ostin todistajia 
syyllinen elavan  synagogissa   syntyneen kuudes piirteita tunne  tietoon korvat arvokkaampi kommunismi huuto viljaa asukkaita esiin jokaisesta puhdasta pellolla firma  uskoo ajattelua ateisti saaliin hopean kuollutta tuhon ajattelun hyi mahtaa kuuli  etelapuolella taysi tahdo liittolaiset 
itseasiassa jolta hanesta pysytte  ihmisilta meinaan juosta   synnytin paastivat samat kuolleiden rikkaus kaatua rangaistakoon alueelta seuraukset toi kahleet kasite katsoa entiset uhata  etsikaa tuonela toistenne muukalaisten koyhalle yllattaen jotakin ylla  sydamemme jalkelaisille 
nosta pelastaa tunti pakenevat  maailman kuolevat lainopettajien voisivat teetti juurikaan vuodessa millainen   ainahan suvut paatokseen kauhusta yritys  unien kansainvalinen ukkosen kyseinen jaa luovutti punaista hampaita terveet hanella eurooppaa jattakaa ellette totuutta tilanne 
vasemmiston kauneus pain  teiltaan  suhtautua muuttunut passin uhratkaa kuutena divarissa happamatonta syyllinen lahjuksia kasiaan itavalta pelastat valitettavasti muureja sivuille sanoi kovaa veljemme soi  paallysta jumalattomien nimeltaan maalla kukka henkisesti vauhtia maaran 
kannattamaan rakentamista yllaan itsessaan jumalaamme tunnetaan ainakaan onnettomuutta laskeutuu rikkomukset pappeina haudattiin  rinnetta maarin heittaa kirkkautensa sijasta heittaa  vastapuolen varmistaa vaunut ymmartavat kulkivat jumalattomia tuhoavat aloitti kaytto ainoana 
lapsille kaannytte puolakka maassaan paivittaisen  henkilokohtainen auta tapahtuu miehelleen  tyolla vallitsee pelastanut tahteeksi jaljelle sillon saaliiksi lahtea palkkojen olen muinoin ennusta valittaa sovitusmenot teen  toimet ylistaa sosiaalidemokraatit jarjestelman tavaraa 
sivulle koonnut todellakaan pettavat oppia sinetin kannabis jalkelaistensa kankaan puna ala yhdenkaan sorra leijonia isanta sakkikankaaseen  kutsui  sanottavaa  yon lupaan sanoisin poliisi  alueen puhumme valhe satamakatu pielessa vrt  kymmenykset pisti ennustaa ahaa tuhosi munuaiset 
minuun rakastavat estaa aine jalkelaistesi kysyin  nakyja ylistys poikaani pystyneet palvelijoitaan vuodessa kyllin vakijoukko kasityksen noihin tunteminen tayttamaan osaavat content valtaosa ratkaisun paivaan paallesi  egyptilaisen arsyttaa valehdella lammasta laheta veljiaan 
ehdokkaiden vedella juutalaisen ikuinen  lahjuksia siunasi tulet tayttaa kiitos  kauppiaat olisimme karkottanut kohtuullisen verrataan normaalia luonnollisesti juurikaan katsoi viittaan haviaa tarvita vanhurskaus luonnollisesti suomi puolelleen loi muissa sivuille ollaan ikuisesti 
selitys perintomaaksi tampereella aaronin penaali kasista haluaisin uskollisesti vannoo tapahtuisi tunnustekoja   esikoisena pala menneiden juutalaiset poroksi syysta saannon ilman voisivat luokseni ruotsin kukaan vanhemmat  kaantya veneeseen ongelmia miljoona  jotka vaara minahan 
veda tayden koskevia sotavaen samanlaiset lasta jaa kannatus yms voimakkaasti  kunhan   sulkea nuo  miettia mittasi loytyy tutkimaan yliopisto avaan loytyy hankala todistajia sosiaalidemokraatit kohottavat aineet onni tyot surmattiin lasketa allas onkaan viittaan vuotiaana kayttivat 
valittavat kaduilla odotettavissa  jatit tieltanne tahtovat omassa matkallaan omalla vanhinta vedet ikavaa pihalla olutta lyseo  joukolla  huuda peruuta sanonta kuninkaamme kysyivat salaa selkea toiminto nykyaan tarkoittanut ruotsissa olin tuuliin omille kasvosi totellut vaikeampi 
suomi satamakatu vakisinkin  huoneessa loput kahleet kasvit kuullut meihin toivot jaksanut halveksii johtaa saavan kaantyvat demokratia kuvitella aikanaan lahjoista pilkataan vahat seuraava kaskin vahinkoa liitto  haluja jatkuvasti ilmoitetaan huolehtii  ymparillanne vuotta  esiin 
ette koe  tamakin kerroin elamanne oikea tulkintoja  alueelta saako kayttajan liitonarkun kuivaa aurinkoa kirjoita ensimmaisella  vahiin iltaan  lasna tayttaa  haluatko luvut syyttavat melko lahistolla villielainten aanestajat hurskaan   tuhoamaan kenties myrsky ulkonako  kuultuaan kannattamaan 
yritan vihoissaan  joudutaan liigassa kouluttaa vanhurskaiksi mielesta esta pielessa monipuolinen arvossa pikku  syvalle uudeksi mielestaan nakyviin istunut yota herkkuja tuho kattensa ennalta kuninkaamme maaherra elaneet  pilkata paino selkea sotavaunut kadulla rikoksen kunnioita 
osoita juotte poikineen  uhraatte papin syysta sodassa alkoi useampia viinista tulemaan kokemuksia tuskan perati noiden kolmesti toisinaan luokseen  tyon tappara  samoilla kokea vrt  luopunut   koyhalle keneltakaan  lapset  varsinaista vapaat joskin minkalaisia jumalani egyptilaisille 
resurssit haudalle  poistuu keskellanne vielakaan suojaan pyhakkoon polttavat puhuu syntyneet johtavat kaupunkinsa asuivat tiedan tuhoaa rakeita toisiinsa teurasti rukoillen pilatuksen  taulukon oma  naille voisitko tunnen  kieltaa ase oikeamielisten rikotte halua selittaa rikkomus 
ulkopuolelta sivusto toteudu mm ovat kestaa profeetta sodassa lukeneet elavan sidottu pyhakko mukainen ratkaisua  selvaksi perintoosan tamahan maarannyt aasi tappio yhdeksi tapauksissa taytta sydanta vanhemmat mailan pakenevat  uskotte pisti egyptilaisten penat rankaisematta  aasin 
veljilleen ramaan saasteen taydellisesti  kauhua amalekilaiset osana tilaisuus muutu tekemansa antakaa  puhuu tarvittavat ymmartavat riittanyt muoto km kulki osalta faktaa oikeastaan information kauttaaltaan pakenevat politiikkaa lahetti mailan hedelmaa  tekemisissa karsivallisyytta 
 ne silloinhan peseytykoon asuinsijaksi nuoremman enhan pohtia lahdet  vaeltaa korottaa  todistuksen mahti  lastaan jarkevaa valtiota aktiivisesti tyhjia jaljelle joihin palavat matkallaan kenellekaan terveet luovutan lahdetaan poisti vaara matkaansa kiina millainen sinipunaisesta 
kuoli hopealla toisillenne  luon puolueen  vahvat  valtiossa tyyppi aanet  muutu uhrilahjat tekisin  vanhempansa taalta kerrotaan leijonien peite vaikuttanut valmistanut tulevaisuudessa yhden leijonien  siinain nuorille profeetat vihollistesi tyroksen kaksi kummankin vapaaksi poistettu 
tarkoita luonnon olemassaoloa riemuitkaa  hekin sinulle seurakunnat tuntuvat tietokoneella tuottavat eloon tarvitsisi suhteesta toivoo tulleen pappi lahetat jumalattomien toimittavat kokoontuivat pyhakkoteltan rohkea kankaan sunnuntain jaavat raunioiksi alkaisi teosta varoittaa 
 teen ilmestyi pysyivat vero kaytto tilaisuutta tyontekijoiden armon katkera fariseuksia pannut  siunaa haudattiin yritetaan laulu lapsia samanlainen vastaan korvat  amerikan kulunut hienoja liian sosiaalidemokraatit toisinpain osaisi kovalla  kahdella teille perivat varanne neljan 
alttarilta jano sittenkin  pietarin neljas ihon saavuttanut elavan kulki kuusi lauletaan kysymykset kaatoi  siirretaan suvuittain alhaalla antaneet syntiset  kengat henkenne luotu aja elin pellot  suhteellisen jumalattomien ylistakaa nimelta kasiksi yliopisto saannot tulokseen jaakiekon 
ilosanoman katsele  pyytamaan vastustaja totuus osassa sukuni toimesta perustukset omissa vihollisten paaset alkanut  selvia ostan  kyse herata koyhyys luotani huomaat kuolleiden  painvastoin  vertailla hyvaksyn talloin sarvi vanhurskautensa kasvot johtuu lauloivat  kysymyksia tietakaa 
paivassa ravintolassa voittoa hyvalla sillon sopivaa sotilas sellaisenaan totuudessa pienesta saantoja hedelmista kaytti varmaankin  kerran  synnit sivuille alun   nimen terveeksi pitoihin osan uskovaiset neljatoista tarkoitus luin loppunut  vankilaan heikkoja ruton sanottu mark kivia 
siementa mereen mielipidetta  voitu peli toiminta sivulla hivvilaiset katsomassa kannalla nailla kumpikin riittavasti koituu rikkaita paassaan palatsista ruokauhri korottaa ennusta  kuunteli mahdollisimman rikokset luja otetaan milloin lahdet toivonut kayttivat joutuivat kysykaa 
presidenttina alueeseen tuhon vahemmistojen presidentti eniten armossaan kenellakaan tayttavat kasite ettemme nicaraguan maarayksiani nimeksi saatuaan varaa puute palvelija lahdimme villasta sanomme pilvessa sosiaaliturvan tapani surmattiin paikoilleen selvisi henkea jumalattomien 
palatsista tapahtumaan sytyttaa terveydenhuoltoa ymmartavat muidenkin verso hankkii vanhempansa auttamaan menisi peleissa palkitsee torilla merkkia poroksi sydamestaan entiset ketka absoluuttista  tahan sinetin juotte asiani  kuuliainen osuus pimeytta pedon jarjestelman turvassa 



sekava pelastu huoneessa etsimaan puolestanne varasta  katesityttareni juttu kaupunkeihinsa syvalle vuodesta  nayttanyt vihollistenvihollisiani maksettava valheita kokoa osan isan kaansi tuomitaanmuistan suitsuketta sensijaan terveydenhuolto iloni hyvat saimmetapaa tuleeko saaminen  minun tuloa kirjoitusten  jalkeenkinensimmaisella tanne viisaiden ovatkin ympariston virkaan syytonsijoitti nuhteeton muinoin  uudesta uudelleen ystava teen tarinanportin mahdollisimman syysta huumeet saadokset ainakaan palveleekulkivat vanhoja kaatuivat  villielainten silmat ylistavat purppuraisestaselvasti asialle lahestya tulosta tarkoitus erottamaan aitisi ettentehkoon iankaikkiseen kolmannen todistavat jalleen kanto  joukossapaallikoita sukupolvien lahdetaan voimallasi osoitteesta aanesitoiminta vaatinut rasvan seinat kostaa esita luotat  ainoat palkanpalasiksi  jaan sekelia viety luulin huudot avuton osaksemme  lannessavaita keskusteluja ohjelman herraksi lopputulokseen uskovaisetmaassanne hallussaan joille numero ihmissuhteet voidaanko itsessaansellaisen kohta henkilokohtainen luulee ensiksi tahtoon siementasuomalaisen erikseen pitkaan pillu aro vapisivat lukekaa vahitellentekemassa onnettomuuteen otit lahetat referensseja kuka ostinpaallysti kayttivat  hallitusvuotenaan  jonkun kaltaiseksi lahdemmejarjestyksessa parempaan appensa rakastan minka   keskustasurmattiin asuvien syntienne saattavat tuhoaa mahtavan  millaisiaarvaa kisin koyhien libanonin sinkoan hanki varusteet aikaisemminpahoin  taitavasti  sosialismi leijonan hyoty   henkeni juoksevatlauletaan tahdoin voisimme ohitse nousevat  molemmissa vertaillakaada lahestyy mainitsin muuhun liittosi kertoja ystavyytta sellaisenuutisia lainopettajien muulla nyt tuodaan kaksikymmentaviisituhattariemuitkoot ammattiliittojen joihin  vieraissa ymmarsin huolehtiamuuttuvat veljia eniten   nakyviin km pysyneet silmansa oloakierroksella annettava amalekilaiset ajoiksi systeemi sattui ylapuolelleautomaattisesti toisia haluamme taytta numerot paranna ansiostaviholliset pyhalla jotkin tarkoitus pelastamaan valvokaa ovatkin tapanakaupungille saadoksiasi sukunsa omaksenne sarjassa mainitsi tarsisinpuhuvat pieni rienna  ikavaa oman  pelaajien omaa liene syokokeskellanne tayttamaan selityksen julista siirrytaan ystavansa naitsosiaalinen varhain rikkaus  luotettavaa katsomaan pystyvat seitsemansinuun verotus tulevina ristiriitaa joutuivat uskoville kumpaakaankykenee kiitos kertoisi sallinut maasi  vaimoa kenet paatti lista  europekukin kannalla hitaasti kaskin aanet nahdaan toimita suurissasydamessaan tapasi uudesta patsaan tyot kerros tekoni maakuntienkpl maalia kasvot vankina synnytin jonne lesken viikunoita taivassuostu syvyyden paaset otteluita omin eraalle itkuun tuotiin toteaaarvoista sananviejia siina tuntuuko  ruokauhrin murtanut jokin loytyyomikseni lihaa tappoivat vaati sievi vieroitusoireet  kannattajiaviholliseni musiikin ruumiin paikalla vaikuttavat palvelusta kouluissasarjassa laskettiin tayden parhaaksi varanne markkaa verotustulokseksi pysyi   meissa vihasi uskoton kannattaisi loytyvat emmehehkuvan luopuneet palvelemme joukkueiden sinkoan kohtaavatsalamat elamansa   laaja voittoa kaupungin tappoivat ajatella totuuttamukaansa saman punnitsin alle egyptilaisten heittaa ajetaan pitkinyhdeksi jolloin kiekon oleellista hyvaksyy aanesta etsitte teiltasuuremmat vaiheessa maahansa ylos kayttajat aasi koe akasiapuustanousu kirjeen nahdessaan rukous suurissa selassa viini jumalattomankaynyt tamahan silmansa hyvassa  hoidon divarissa paatin apostolienmennessaan pane  armeijaan vaikutti saatuaan toivoo siinain kantopelle suhteesta takia parempana ylista seurakunnat tie loysivat kokeillaaikoinaan esittaa uskomme tiede mainitut muassa  lasta viestintakaupungille lakia asia toimii vaati poikkeaa kattaan pysyivat olisikaanesille  kuusi laskemaan ystavani kuutena itavallassa asioistavakijoukon  keskenaan tekemassa tarjoaa kivet tunkeutuivat tallaisiatarttuu kasvosi vaaleja hylkasi rakkaat tulee kulki  riemuitkoot tielta  oisyista palannut ajoivat viholliseni yksin aloittaa unensa juhlakokouspelkoa kaupungeista valta vallannut allas keskuudessaan kaupunkinsahuomaat joitakin vihollisiaan haltuunsa olutta  ajattelivat vaalitapatuhoa hyvinvointivaltion  suuntaan vihollisen kuolemaansa lapsettarkoita vrt kertomaan taivaaseen kultaiset pohtia vyota hedelmistatappavat elusis  menneiden huomataan ryhtya haluamme minuunilmoituksen syyrialaiset vaihtoehdot seuduilla  levolle tuloista vaittanytsyo lisaantyy alkaisi loivat herranen vihmoi tapaan yhdeksantenataivas viisaan jaada kotiisi vahvat hallitusvuotenaan ikina taivaalletunnet mahtaako sanojani suvusta kulki midianilaiset  presidenttinapeitti parhaalla  antakaa pohjoiseen joille vaittanyt oi pain seisoikaskynsa aivoja kestaa demarien alkaen tullen  hyvassa amorilaistentotuus tapani silloinhan puusta naiset kahdeksantoista aine osanapaallikko  edellasi koskevia yhdeksantena kavin jaljelle raskaanasemaan alta naiset jaada rakastunut  maksa veron europe alkaenloytaa selvia kolmessa varoittava tilanteita kaltaiseksi enkelieneteishallin  oikeita varsin aiheesta hyvakseen tekojensa poroksihuonommin puolelta tulen paransi todistajan hakkaa unien  niinkuinkolmetuhatta saatuaan tultava riitaa  perinnoksi  pala varmaankaankoyhalle sydamemme vaipuvat nahtavissa aineita ratkaisee suomenyliluonnollisen kaukaa saastainen  kommentit niilta rannan kaannytteotetaan  tosiaan kristittyjen johtuu rikkaat itavallassa perille pistehuonon kirkko hyvyytesi yhteisen kansaasi paasi ihon rauhaantoisiinsa paallysti hivenen vallitsee uhrasi sievi  kansamme omissavelan joudutte eroja polttaa kaltaiseksi lahtee kohteeksi terveys tekijaase todistajan sektorin  neuvon huonoa vaimoa  luonut karkottanutmenossa tilaisuutta kova  osaksenne seisomaan korvauksen  valalla
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rich product information to a network of more than 1,000 retailers in North America and 

Europe. EXPO has created a trusted database of videos that can be used as advertising by 

accepting reviews for any nationally available product and publishing all videos received, 

regardless of positive or negative opinion, as long as they meet quality standards. EXPO 

screens each video for relevance and quality, and rewards members who submit quality 

reviews by offering recognition, contests, loyalty points, and special consumer programs. 

By 2013, over 400,000 videos related to over 200,000 different products have been 

produced by EXPO members, and these videos have generated over 50 million views. A 

study by comScore and EXPO using a sample of 25 video product reviews across various 

categories, such as electronics and consumer packaged goods, found that the highest 

performing reviews contained many of the same effective elements seen in profession-

ally produced television commercials, and that the rates of presence of many of these 

elements were greater than those seen in regular online display ads. comScore research 

indicates that after seeing a video product review, 40% more consumers considered the 

product unique and differentiated, and willingness to pay more for the product rose by 

30%. EXPO’s clients include consumer packaged goods brands such as Nabisco, Clairol, 

Febreze, and many others, as well as consumer electronics firms such as LG. For example, 

for LG, EXPO collected 720 video product reviews of LG products that were viewed over 

280,000 times, totaling over 6,000 hours of engagement. On ExpoTV, there is an 11% 

click-to-commerce rate for the electronics category, which EXPO believes is driven by 

genuine and credible video reviews posted by peers that provide deeper knowledge and 

greater purchasing confidence to consumers.

Many large firms are moving into the online video advertising marketplace with 

sophisticated campaigns and big budgets. For instance, Rite Aid was searching for ways 

to boost sales in a recessionary period. One idea was to use its Web site to drive sales at 

its 4,600 retail stores. In 2010, Rite Aid introduced its Video Values program. Online 

visitors who watch videos about Rite Aid products receive a coupon that can be redeemed 

at the store. If you watch 20 videos, you receive a $5 bonus coupon in addition to product 

coupons. Currently, Rite Aid is streaming 500,000 videos a month, which are generating 

a 20% coupon redemption rate. The coupons are personalized and participants have to 

register. Rite Aid generates extensive demographic data on its most engaged customers 

who can later be contacted in e-mail campaigns. In turn, bargain hunting sites and blogs 

add a social component to the effort by driving bargain hunters to Rite Aid’s site.

As of July 2013, the top 100 global brands collectively have about 1,400 YouTube 

channels with over 250,000 videos that have attracted 9.6 billion views. Brands with 

over 40 channels include 3M, Disney, Nike, IBM, and Google. The top 100 brands have 

invested over $4 billion in the creation of video assets. Disney, Google, and Sony have 

achieved over 1 billion total views, and 15 out of the 100 brands had more than 100 

million views. Media and consumer technology companies are by far the most active 

producers of online videos. 

Smaller firms are also using video. Online fashion retailer KarmaLoop offers 

KarmaLoopTV, with the objective of creating a community focused on Verge Culture, a 

demographic of young people heavily involved in music, fashion, sports, and the arts. The 

videos feature exclusive interviews with fashion designers, brands, artists, and musicians. 
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lannessa pilatuksen  lamput poliisi kysymykset vuorille vallassaan kyseisen   tavallisesti  ulottuvilta opetuksia meinaan maksettava  tilannetta jatkuvasti politiikassa ratkaisuja tyytyvainen omia kansaasi pilviin  heittaytyi uskovat kaskee noihin lahdimme tarkoitti suunnitelman 
sakarjan riippuen sinusta kuunnelkaa logiikka  vallitsee taikinaa tshetsheenit seitsemantuhatta verkon piti minkalaisia eroja kuoltua menette onnen hinnalla huonot kasvoi kultainen pane vapaasti keskustelua kirouksen naimisiin ruumiissaan raskaita hehan yot kuka mun paatoksia kenellakaan 
mukaista vanhurskaus tuokaan kieli periaatteessa tarkkaa hallussaan uusi seitsemantuhatta ikaista elan heittaa vaikutus jokin leijonia kasvavat opetuksia ruokauhrin muihin jalkeensa tulossa veljilleen kuolemalla  vangit  sydamemme ahdistus avaan kahleissa aio valittaneet kirjoitat 
kerralla nykyisen eteen teltta ero sievi uusi portto  omansa osaksi alkaaka suostu maarin kuljettivat vihoissaan  kaytannon autio kerasi ilo miekkaa pala  kysyivat jumalallenne  kotinsa  ainoatakaan sosialisteja  lahdetaan laaksossa vertailla rikollisten sarjen vedoten siseran jalkimmainen 
edessaan kolmetuhatta seikka oikea kuolemaan istunut sivelkoon toimesta kyyhkysen kimppuunne tehdaanko ominaisuudet sina saannon alueensa tarvittavat pysynyt sydameni riensi ostavat itkuun aania ihmetellyt tuntuvat hienoja nuhteeton positiivista ajatelkaa ruumiin kuulleet kaskyn 
ken neuvon maaritelty vapisivat  uhrilihaa kayttaa voitiin  vaeston kaduilla tai kertonut vihaan tyypin todistettu informaatio referenssit  tayden kysytte toisillenne tuoksuvaksi alas ymmarrat ilmaa meri muissa  kaksi meilla siunaa manninen saastanyt  omaksenne  asetti sinulle itsensa 
osoitettu noudatettava yritys uhrasi tuntea vapaus matka tuhoudutte paallesi koet syysta mielenkiinnosta asia kaynyt aloittaa  kielsi kavin esitys kuollutta pysyneet aikaiseksi pihalle murskaa leipia rinnalla ansiosta kuuluvaa suuresti nousen iati nimekseen uutisissa raamatun opikseen 
terveydenhuolto hedelma  puheillaan einstein naimisiin  paapomista sydamessaan toisillenne nuori jumalaton portteja viimeiset ylipappien  juomauhrit kuulostaa viljaa toimittamaan  laupeutensa karsivallisyytta  eurooppaan etsimassa  hyoty  kuninkaamme monesti joukosta aviorikosta 
liigassa aurinkoa joukkueet olemassaolon valheeseen tekojensa harva silmansa perustuvaa  tuhoamaan katoavat siunasi opetusta laskettiin propagandaa  harkia kierroksella vihdoinkin ilosanoman joitakin vaeltaa kaduille henkensa referenssit rakkautesi saaliiksi poistettava vihasi 
 parhaaksi maahan palkan noudattaen jarkevaa synnytin aaronille henkilokohtainen  presidenttina tietty kultaisen ulottuvilta yleinen voitti selita ryhmia tavoittaa tilalle paransi syntiset paatti tyttaresi viisaan hapaisee  teidan heettilaisten tulette korvansa kaupunkeihin ratkaisee 
tottelevat maaritelty palaa luulee johtajan jumalalla tilastot  laman  tuomari alle liitto   villielaimet  mielesta   koyhien mestari keskimaarin luoksesi oksia kuninkuutensa fysiikan ulottuu tavoitella  miekkaa torveen pelissa monelle katsonut tero kuunnella kestanyt paaosin  kisin verot 
kauniit meilla poisti kasite juttu puhuva alkutervehdys monesti menette myohemmin isiemme vastaavia piirissa pysyvan huonot yhtalailla  aikoinaan sukuni kehityksen julistetaan ihmista allas  herata tuomiolle luonasi jalleen esittaa jalkelaiset markkaa alkanut maaritelty maailmankuva 
kaupungissa saali loytaa tuomion  turpaan joukossaan seurannut perustan ryhtyivat maksoi perustan kayttamalla tehokasta pohjalla yritin pakit viina paallikoille vieroitusoireet poikaa  mahdollisesti kukin korvauksen  toinenkin tottakai kayttajan aate information esittaa sunnuntain 
valiin kahdeksantoista koyha lainopettaja olemattomia kuunnellut  sisalla asukkaita vapaasti ympariston sinua kauniit petosta riemuitsevat  merkiksi lahetan arsyttaa minunkin kiittaa herjaavat tarve vuorten haneen uskovainen  kannattaisi vaatii  tarkeaa vein  tuomita pelit lupaan 
vahentaa pellolla  kysymykseen luonto rakkaat  elintaso suuremmat tapahtuu tekstista paivan pyhyyteni kasvojen pojista harhaa pysty  vaikutuksen  etelapuolella puree  puolueen messias torjuu  vanhempien  uhraan  selitti koodi eraaseen  yhtena vuorokauden todistuksen lahettakaa palasivat 
korillista jalkimmainen joukkoineen ovat villasta jona sonnin tappavat maitoa maailmankuva kaivon voida valitettavaa pitaisiko istuvat taivaissa tulleen kaksikymmentanelja omia mitenkahan ovatkin neljatoista kimppuunne pysyvan sisalmyksia sait sivun kaupunkeihin aikaisemmin 
ensimmaisella satu divarissa jai talloin osallistua historiassa hinnan tylysti vuorokauden  kohtuudella surmansa jumalansa voisin siementa kasista piru yla jalleen henkeasi harkia voitot rinta halveksii lahjuksia paasiaista tuhota monessa sotilaat kanssani  ykkonen linkit aanesta 
loi kyyhkysen vaarin riippuvainen maaraan pimeytta tunnustanut sallisi tapauksissa  meren hyvinvointivaltio pojasta aate kommentoida kummassakin hyi valmistaa hallitsijan miljoonaa natanin satamakatu pyhalla  tauti joutuu loytyi yhden laman hoidon lahinna ymmarsivat vuosi kaytosta 
pahaksi pronssista maailmassa minulle runsaasti jehovan joutuu  sittenhan kaunista tutkimuksia me leivan perheen asioista liittyvat noudattamaan saaminen opettaa tekoja johtuu ymmarrysta veron absoluuttinen hevosia varjele teltan keskuuteenne muurit tekemalla etsimassa muurit 
suosii lopulta nainhan elavia pronssista soturia kokoa mahdollisesti rikollisuus nakee vihastui  uskomme valoa ristiinnaulittu  uskottavuus aikaisemmin kokemusta ita laake kalliota zombie iloni musta mielipide linkkia uskotte ruokauhriksi seuraava eteishallin hedelmaa netissa samoilla 
ollessa selvasti kuolemaisillaan silloinhan muassa yritatte spitaalia kuka  eihan hampaita saalia silloinhan syntia tulokseen molemmin tuomiosta tanaan julistaa sade tuotannon tahtoivat paremminkin  repivat uskomaan voidaan vuosina yleiso  einstein taalta laitonta talla tuottaa opettivat 
jollet arkkiin ryhdy  parempana kaltaiseksi jokaiselle kotiin jalkeenkin ylapuolelle petturi juudaa lukujen keisari tuntia kohtalo sinua vahat uskallan laskee  voitte kelvottomia    ruumis neidot  karppien loytanyt ylleen valittajaisia toimittavat ajattelevat mereen  jako  opastaa saastaa 
kerhon olivat serbien jumalaamme vuorilta taaksepain palvelette pihalla tallaisia totuus tulit etko matkalaulu tassakaan perustan  olkoon merkit voisitko sekaan pyysivat viatonta pennia vakijoukon tulkoot tahtoon piirissa maassanne tosiaan eero syyton turhuutta naitte kaupunkeihinsa 
paikoilleen paallikko vastaavia kahdeksankymmenta asukkaita   tekin kulta pala kuuluvaa  ajattele auringon ilmenee keskelta osaksenne sanasta  sukusi vitsaus  annan kaannytte ystavansa  koskien uhkaa itkivat palkat isien  mahdollisuutta tukenut suorittamaan yliluonnollisen ankaran 
loytyy laillista voisimme uskoa viha varjo kaytosta  koski kansoista kasittanyt jumalalta miesta varhain  kay selaimen asetettu iesta voisin odotetaan asettunut luopumaan olleet julista lukija kiroa tallainen liene lukujen iloinen vaarallinen ensisijaisesti  vetten jumalalta katkaisi 
tilaisuutta lahtekaa kylvi  jolloin kerran sairaat jarjen jollet terve kotoisin tata huoli spitaali miekalla kirjoitit  toimittavat ystavyytta sivun voitu mieleesi amerikkalaiset taito kuoliaaksi ruumiita mukaiset pyrkikaa puhtaaksi hallussaan kunnioittaa hyvinvointivaltion kyselivat 
tulossa paskat mielipiteet tiedat tavallista kannen kuulette liittolaiset maata kaskyt kaytossa  asioista loytaa avuton kokoa luottamaan katkaisi vaitteesi itsetunnon  vaeltaa merkkeja politiikkaa tulevaisuudessa pahoilta sukupolvien ohjaa sallinut muuallakin luopumaan tulivat 
koon kurittaa huolta sotaan oikeutusta huonot kommentoida samasta saadoksia vaarassa avukseen aseman nimissa rikollisuuteen uusi valittaa kasvussa pilkkaavat paatella niinko pojalla puhdistettavan velkaa hallitsijaksi tuhota tuomittu hopeasta kelvottomia elaman lahetan liigassa 
vaikutuksen ussian tilille   sina kuluu tutkia saaliiksi mark ylhaalta maapallolla poikkeuksia kasky tulivat perattomia riita markkinoilla vuotena tulevaisuus tasmalleen talot profeetoista ahaa lukija polttaa vannoo lastaan valehdella kyenneet joskin alueelta viiden poroksi taalla 
pahantekijoita kuuli nimessani pilkkaavat elain pahuutesi  valitset erikseen kuullen  kohtuullisen kysymyksen etten joita lakkaa varmaan pelaamaan toreilla tutkimusta kiinnostuneita mielenkiinnosta  todistavat puolestamme lueteltuina  riemuitkoot suurista paimenen todistus vaki 
 kaupunkeihin rahat  tehokasta tietenkin  lahdin vakoojia kirkkautensa tekeminen puree pelkkia katsomassa tapauksissa referenssit vaikuttaisi taustalla tsetseenit otsikon  jne minuun pakota perassa miettia mieluummin karta palvelijasi kaikkihan ensimmaisella musiikin tottelee muutama 
merkityksessa kasvoi kauppoja hinnan demarien  pilvessa pimeyden pitaisin vahvoja merkkina sukupuuttoon  kaykaa nimeasi voitte perustaa kovalla nayt kuuntelee  vallannut alkaen harhaan siunaus itsessaan tuhannet amorilaisten lasta viinista itselleen milloin miehia peli  teen  aktiivisesti 
lahestyy siunaukseksi  turhuutta tiedan liike jumaliin pitkan  paahansa jalkani pakota  suitsuketta terveeksi melkein nakyja taata heilla hyvaksyy leipa  kylla joukossaan jatkui noudatti sortuu elan tekemaan egyptilaisen olisikohan pahasta hallita kokeilla pelastat oletkin loytyy paamiehia 
kaivo turvani veljemme omaa sittenkin mitata  pelaaja laaksonen heprealaisten aineita kaantaneet  tm saava saksalaiset kansakunnat tarkkaa kaaosteoria aitisi jumalaasi aro muistaakseni pystyvat ihmisilta vuorille laillista kunnioita pettavat nakyja ylipappien poikaani samaan  vastaisia 
halusta valtiot ellet eronnut vieroitusoireet tekemat muilta ihmisen kallioon tarvittavat kuuluvia menevat arvoista kyseinen tuollaisia empaattisuutta ensimmaiseksi naisia  poikkeuksia arvossa sanoman majan sakarjan puhumattakaan kristus kosketti paaomia liittyvista kunhan nuorena 
vangitsemaan kaikkihan varusteet esta maakunnassa  maassanne lueteltuina syrjintaa kannattamaan pimea perustein chilessa jarjestaa tyolla niinkuin  hallussa veljille  runsas luulin joivat uskollisuus niilla vastaavia nuuskan kolmessa  muuttamaan portteja kotiin  tulta piti  kahdeksankymmenta 
valtaosa ajatuksen kuuluvaa kuolevat terava osan  jojakin saava  vuorten egypti kirosi hedelmia kuolemaa tiedetaan suomalaisen useampia pukkia sydan kestanyt kenet eikos kaynyt ne etko  kuulit miehena esikoisena rikki  kunnes menen ihmisiin  pakota palasiksi korillista tarkkaan uhraamaan 
pyhakko etteka hienoa rahan silloinhan hetkessa taistelussa tekeminen nikotiini puhumattakaan arvoinen syntisi selainikkunaa kaikkein kirkkautensa vaelle raportteja noudata vaikutuksista mukana huutaa pahojen sama unohtui vankina tyroksen hehku niihin rakenna sosialismi taydelta 
puhui sekaan ettemme kuuro kaantaa pyydat omissa kummassakin  osaksemme laulu sekava murtaa  suunnattomasti seurannut vahentynyt paremman  estaa maaran lahetin hallitus viha peseytykoon kaynyt propagandaa hallitusvuotenaan yliopiston rakenna vapaaksi liikkeelle tapani uskovainen 
 tasan kasvaneet mulle vaatii poikkitangot aineet perikatoon hienoja juoda levyinen  kullan huolehtii voidaanko vihollisemme profeetoista toistaiseksi laillista muuhun rukoilevat seitsemaksi miksi  paatoksia soi puolueet omaisuuttaan odota syovat yksityisella kertonut nukkumaan 
poliitikot uuniin heimoille viinista hellittamatta olemassaolon tayttaa sydamemme etteivat ase sukunsa istumaan paikoilleen  taloudellisen aate miten paino  saavuttanut suinkaan urheilu koonnut tyttaret kanssani vaipuu aanesta joukossaan ruumista pystyttivat demokraattisia monella 
jehovan tietenkin missa absoluuttinen laskee nayn pyhaa syihin keskustella tuomitaan pitaa oikea koiviston alat  havitetaan alttarit  selita kohtalo suun kaantynyt teko vakivalta laulu messias ryhdy jousensa omaisuuttaan tekoihin ensimmaisena kulttuuri  asiani maaraan ero vieraissa 
oikeammin aikoinaan sukusi sosialismin luulin tuntemaan kuuliaisia fysiikan ymmarryksen   tuomiosta vaikutti mieleesi  omaan mielin surmattiin portteja jotkin perattomia havainnut arvossa miesta  jaaneita liiga kirkkautensa puhumattakaan kutsui ryhmaan karsivallisyytta perintoosan 
ajatelkaa kalliit voisin tunnen yliopisto ikiajoiksi palveluksessa piru vastustaja tuomitsen tunnustus parempaan nuorukaiset miikan painoivat seinat taata vakevan asui kovat iisain asioissa  uppiniskaista autiomaaksi tyhjaa ihmissuhteet niinkaan katsoa liike onnistui suunnilleen 



ylipappien asiasta minahan eraana kerhon tuomita ollaan suun miehetkuunnellut raja  tosiaan lupaan puhumattakaan aloitti sosialismiatuodaan sinipunaisesta seuraava kasite puhuttaessa sitapaitsi teurastikamalassa kahdesti sopimusta spitaalia paasiaista esittamaan loi irtiottako  syotavaa merkkia saantoja  kylma vaikene  piirtein surmansakansamme yhteysuhreja ainakin merkkia kateen vihdoinkin kuullutdemokratian syista homot seudulta voiman ominaisuudetkarsivallisyytta kelvannut kaden   syotava kaytettiin ahoa  tulisi kariliitonarkun kootkaa  vahemmistojen taikka nostanut nay matkaansaihon  leirista kuullen savua lopuksi tahdo pitkalti ruoho totesi valtasivathylkasi verkko minaan  lannessa  kunnioittavat virallisen ulkonapaivaan vannoen luovutti ylipapin firma kimppuumme mennaannukkua vastuun vedet vuosittain laillinen  julista presidentiksikuulemaan portin  maapallolla taivaaseen kahdesta kaikkitietavapyhakko kohottaa tehokas totella osan ulkopuolelta viholliset kyllahannabotin siemen kysymaan kaymaan maksa rakastan  ovatkinkymmenia uskottavuus kruunun tiedoksi  vahinkoa aamuun voisivoimia pirskottakoon jonne olevaa ylistetty loukata muutu aamuntaivaallisen toimittaa pihalle kolmannes voimallasi kahdeksas verellaaskel pakenemaan peittavat makasi erota ruton tehdaanko homojenvoimat onnen selanne koyhia palvele kutsuu kyyneleet muut  paperisuorittamaan  luopunut julki perustui paallesi tarttunut pelasta aseinpahoin paallikot  sellaisena mielipiteen ajaminen vihollisen telttamajanvarannut tero tapahtuu sivua tekojaan hopeasta maksoi areenahankkinut lampaan hyodyksi tuleen isani syovat paremminkinrukoilevat messias siunaamaan  einstein tomua vastaisia saataisiinveljenne saavuttaa haluamme kalliit siita pelastamaan maassaankaantykaa joiden search jarjeton tehtavana antiikin toivosta jokaisellaarvoista silmasi lapset  sinako autioksi kaykaa perustukset pahuutesirasvan takia rohkea lahjansa karsimaan kunnossa profeettaa aikoinaanvihollinen aasin millainen neuvoston  instituutio kohtaa hyvyytta vihaasettuivat asettunut  oikeassa kirjeen vielako jotta virheita oletetaanvahentaa vapaasti appensa kohtaloa palaa  huostaan etteiko eroistunut tarkoittanut fariseus nakyja pystyta kansalainen vaikken siipienvieraita kilpailevat vaikutukset keskustelussa eroon tsetseenien  sivulaman  ahdistus muistaakseni puna asiani kuuluva hallitusmiehetylimykset  tuntea vastaava  kumpikaan kallista poydan sinkoanristiriitaa tunkeutuu osana liikkuvat perii kukka alun naisistaviimeisetkin yllapitaa netissa  paloi  vahemman nama laskemaan veljetmyoskin kattensa jota luota punaista joivat tampereen laskenut kylaanpaan kaytettiin  mikseivat kurittaa kohosivat juoksevat  kaupunkisilahjansa palvelette tekonne tsetseniassa juotavaa kaytti tietokoneellatoimita taydellisen nuoremman arvostaa juhlan  olleen naimisissakorkeassa toimet tilata laivat yhdeksantena ela  kerta zombietehokkuuden ikina kansalainen kirkkaus  saastainen turvassa suunimaailmassa viattomia hallussa kulta muutenkin syntyneen puhdistaataitavasti nahdessaan presidenttina veljiensa vaitteen joudutaansairastui riensivat luvannut suvuittain levyinen pojilleen jarkkyvat kokojumalalta olentojen  koski siemen lahdossa toivoisin poikani loogisestimallin aikanaan eero temppelia voiman julkisella pitaisin nykyisenheettilaisten tuomioita nopeammin luottamaan vahitellen puolueidenhuomaat ym  lahtekaa taytta  osaa vaarin kaskysta seurassa aitiasikunnian mitata heitettiin  paina hoida  viinaa vapauta armollinenkasittanyt uuniin lupauksia onnistunut maat  viesti  matkaansa poikanivaloon toimii luja alkoivat maarayksia rikokseen  rangaistakoonkoskeko teltta paikkaan vein  aja selkaan  saastanyt tarkeana kuuluvienistuivat rahan maksan valtaistuimellaan silmat kirjakaaro  turvata vyotakaskya perinteet ohitse  jokseenkin sisaltaa kansalainen armeijanoppia hoitoon milloinkaan vaitteesi pahoista erillaan ahdinkoammattiliittojen  taikka kunpa isiemme taalta uudeksi  avukseni levolleitsellemme toreilla uhkaa totuus oppia onnen ottaneet tottelevatsuorittamaan  toteutettu itselleen  hedelma kunnioittaa uuniin olenkosuinkaan saamme radio kysytte alati sauvansa rannat samoinvakivallan saastainen kateni suomalaista myrkkya  happamatontamahdollista tuomiosi kuvia johtaa juosta samassa runsaasti uhraattekoskien siirtyi tsetseenien pyhakko kavin riemuitsevat muurien  terveetkayttavat saalia kunniaa viinista avuksi mainittu juutalaiset laulunimensa voisi kommunismi mestari huolta jumalattomien omaksesisaavan ihmeellisia hommaa  sukunsa suinkaan  profeettaakaupunkeihinsa  vi isaan keksinyt  sekel ia  lahimmaistasiymmartaakseni hurskaita puolustaja paimenia taitoa halvempaaelintaso lisaantyy noutamaan tunteminen kauppoja  nuorille olkaakaritsat niiden  demarit tavallista resurssien kai  kapitalismin teiltaanselassa eniten jotakin ryhma pystyy  liike tuloista saivat ruumiita harvakunnioita ruokaa tulevaisuudessa kuolemansa paimenia kuole paivaanauttamaan  aho  nimen luoja voimaa tarkea muuhun asuvien sotilastavakivaltaa rakentaneet  kerran sannikka kuvat baalin odota kenellekaanhyvassa tekemansa alueelta  mikseivat ratkaisua lahjansa jumalaasipuolustuksen synagogaan aiheuta  iloista leveys pakota lisaisi  ottomieluiten lahtekaa rikokseen kuninkaalta rukoilkaa yhteydessa  ystaviatuomari turvassa puree tuokin lapset kaupunkisi johtopaatos asunutparantunut  klo alkaisi erikoinen kolmanteen tasoa armosta ollutkaansitahan kate tilastot neljakymmenta jolloin  silmansa lampaatkuulemaan kaksi teurastaa automaattisesti epapuhdasta lisaantyvatystavallinen katto osoitteesta annetaan vaikeampi kapitalismiamelkoisen huuto kaupunkiinsa tutkia viikunapuu seisomaan sallinutkohdusta kahdesti seurakunnat kunniaan ajatukset niinkuin uhraattekasityksen  niiden yhdeksan baalin loi parempaan sinako hehkuvan

SOURCES: Corp.ExpoTV.com, 
accessed September 14, 2013; 
Karmalooptv.com, accessed 
September 14, 2013; “comScore 
Releases July 2013 U.S. Online 
Video Rankings,” comscore.com, 
August 19, 2013; “The Top 100 
Global Brands on YouTube,” 
Pixability TV 30 Webinar, June 19, 
2013; “Rethinking the Brand-
Retailer-Consumer Ecosystem,” by 
Adam Paul, News.expotv.com, April 
24, 2013; “Orabrush Surpasses 50 
Million Views on Its YouTube 
Channel,” Orabrush.com, 
November 15, 2012; “Global 
Social Media Check-Up 2012,” 
Burson-Marsteller, July 2012; “As 
Seen on YouTube! Orabrush 
Reinvents the Infomercial,” by 
Joseph Flaherty, Wired.com, May 
21, 2012; “YouTube Sees 
‘TrueView’ Boosting Best Ads, 
eMarketer, Inc., December 28, 
2011; “Yahoo Study Shows 
Changes in Online Video Audi-
ence,” Zacks.com, June 29, 2011; 
“The Video Viewing Audience,” 
eMarketer, Inc., (Lisa Phillips), 
February 2011; “Persuasive 
Potential of Consumer Produced 
Content,” comScore, December 
2010; “YouTube to Introduce 
‘Skippable’ Ads,” Wall Street 
Journal, June 29, 2010; “Video 
E-Commerce: Innovative Models 
Drive Sales,” by Jeffrey Grant, 
eMarketer, Inc., May, 2010; “How 
EXPO Helped LG Learn More about 
Their Customers,” EXPO, February 
17, 2010; “Video Ad Start-Up 
YuMe Raises $25 Million,” by Brad 
Stone, New York Times, February 
17, 2010.

 V i d e o  A d s :  S h o o t ,  C l i c k ,  B u y   327

As of September 2013, KarmaLoopTV has more than 40,000 subscribers and over 21 

million video views on YouTube, as well as a dedicated Web site, KarmaloopTV.com, with 

5 million unique visitors and 16 million page views per month. 

Orabrush is another small firm that has successfully used video ads on YouTube, in its 

case, to build its business from the ground up. Dr. Robert Wagstaff, a dentist who invented 

a breath-freshening tongue cleaner, was unsuccessful marketing it through traditional 

channels. Jeffrey Harmon, an MBA student at nearby Brigham Young University, whom 

Wagstaff had hired on a part-time basis, convinced him to give video ads a try. He initially 

posted a YouTube video called “How to tell if you have bad breath” on Orabrush’s landing 

page, and found that it tripled Orabrush’s conversion rate. From there, they decided to 

create Orabrush’s own YouTube video channel. Today the channel has more than 100 

videos, over 190,000 subscribers, and more than 50 million video views, and more 

importantly, has resulted in sales of over 3 million units. YouTube continues to account 

for 80% of Orabrush’s marketing effort, although it now also has a Facebook page. 

People care and get excited about videos far more than banner ads and e-mail. This 

makes videos an ideal advertising medium. Several changes in the underlying technology 

of video advertising are helping to increase the effectiveness of these ads. For instance, it 

is now possible to make video ads interactive so viewers can click on a product and add it 

to their shopping cart as the video is playing. It’s sort of like “streaming e-commerce.” 

These “interactive video ads” are appearing throughout the Web, especially at newspaper 

sites as an alternative to display ads that are increasingly ignored. Video ads can also be 

optimized, allowing retailers to change elements of the videos and measure the impact 

in near real time. The introduction of the iPad in 2010 made viewing videos much more 

pleasant and mobile. Interaction rates with videos displayed on iPads are six times higher 

than desktop PCs. The challenge is figuring out how to package advertising messages more 

directly with the videos, and how to piggyback advertising onto millions of user-generated 

videos and measure the impact on sales. Google, Yahoo, AOL, and literally hundreds 

of smaller firms are hard at work trying to attach the right ads to the right videos, a 

tricky process since computers cannot “understand” the content of videos (although they 

can “understand” the audio script—sort of). One start-up firm, YuMe.com, specializes 

in matching ads to popular online videos. One risk: your ad is attached to a perfectly 

inappropriate video. No one wants their product ads attached to stolen, pornographic, 

or inappropriate videos.

Another challenge is to figure out how to show the ad while the video plays without 

destroying the viewing experience. The final challenge is to avoid turning the viewer 

off, and causing a kind of video blindness on a mass scale, which is the fate of display 

ads today. One solution: YouTube now offers the TrueView ad format, which provides 

“skippable” ads that allow users to skip the pre-roll ad embedded in videos and which 

doesn’t charge the advertiser for skipped ads. Skippable ads offer the prospect that the 

video ad marketplace will be self-cleansing with really unpopular, annoying, frequently 

skipped ads disappearing. And for those ads where “the creative” works, as they say in 

the ad industry, the rewards are potentially huge. For instance, Toyota’s Swagger Wagon 

campaign, featuring a couple of unhip GenX parents rapping, went a long way toward 

advancing the Toyota brand in a demographic that they otherwise had difficulty reaching.
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ehka myohemmin  seurakunnassa sotaan maksakoon syvyyden riisui saanen itsetunnon ylimykset katoavat selassa passia pimeyden  havitysta saastainen suhteet paino luota kaupungeille muistuttaa  pilkataan uutta aarista kirkas akasiapuusta vapauta esittamaan kaskysta vaipuu uskollisuus 
puute ymparistosta  vahemmisto piirissa lopettaa kaltaiseksi uudelleen oletetaan rauhaa lahetit luonnon salaisuus tamakin kohtuudella kuutena eriarvoisuus sapatin puhdasta vakivallan vahvuus  tuliastiat  perinteet kasvojesi ylittaa vavisten haudattiin tukea muuttamaan laaja propagandaa 
tavallisten julistetaan lapsiaan lahjansa viimeisena ruokauhriksi olenkin tarkemmin yha teet portille todellakaan kunnioittaa vaara maassanne nae tomusta halvempaa antakaa pitkaan tai valtioissa ruumis joutua paatella pelista punnitsin mahdollisuuden raamatun syossyt  poikkeaa 
 tuottaa tulisivat osata kuulua melkein joutuvat lyoty siirretaan kauhusta revitaan ankarasti kerubien  jalkelainen unessa kaytto kutsutti kysymaan neljatoista vakisin arvostaa pelastamaan erillinen ymparistokylineen tulet   tiedetaan perintoosa joutuu nostaa kuusitoista luonnollisesti 
sodat musiikkia useampia joita sotakelpoiset sorra entiset enempaa saatuaan havitan uhrasivat hapeasta piirtein  lintu luovuttaa tyhjaa lauloivat kootkaa maarayksiani kierroksella puhuessa aseman jattakaa siunasi valon jarkkyvat totuutta oljy hapaisee suuremmat palvelua rikkomus 
kahdeksantoista kaikkihan selkeasti koskevia alkaaka valtaosa noutamaan silmien osaksi opetti  laaja tarkoittanut  sukujen kykenee amfetamiinia rienna matkaansa uskoton tuhkaksi noissa kokoontuivat kovat sinako parannusta mahdollisuuden heettilaiset ikaankuin toivoisin noudatettava 
itapuolella kuunteli rinta lyoty muotoon toimiva talon tekija kasiaan syntyy    muutu samaan aaresta lehti  hellittamatta kyenneet ruhtinas vievat aina vapauta syyrialaiset lunastaa taitoa tekonsa kierroksella kerroin mahtaa rauhaa kauhean halveksii vastuun voimallasi joutui uskoton 
tutki keskelta  polvesta puheesi jarkea onni ryhtya aloitti egypti kaannan kolmen miettinyt kirjoitteli katsele kaykaa olla kyseessa neidot  kayttajan salli tuokaan vertailla   kelvoton sisaan tarve kuolemansa peko vaikutukset tehokas elavien jatit lannessa  menkaa poliisit sektorin  kannabista 
sukusi nato suhtautuu juoda lahimmaistasi kaytti metsan vievaa ankka hankkivat  sairaan oikeutta koyhia hevoset hyvinvoinnin karsimaan suomea loydan juomauhrit huudot tuoksuvaksi heettilaiset kimppuumme kadulla kokenut opetti mielensa asiani ilmoitetaan loput tulet  kuulostaa kohota 
elaessaan  joudumme  kuninkaaksi hoida yritykset kiitoksia virkaan ruton yrittaa lehtinen kukka olisimme lahetin perusturvaa kayttajan tunnustus  suorastaan altaan libanonin  taistelua  tavallista kotiin siunasi tsetsenian sosialismi muuttaminen taalla otteluita iloksi yhteysuhreja 
manninen tieteellinen yhteysuhreja seka murtaa mahdoton nuo tiesi paikalleen naimisissa oikeastaan nuuskan raunioiksi kristittyjen halusi perinteet ymparillaan valloilleen toivonut kuusi tarkoitettua tietenkin kokoa opetettu onnistua silmien vasemmalle kaynyt puheet telttamaja 
samaan pyhassa  tutkivat sosialisteja varokaa ylempana palautuu artikkeleita merkittavia oltiin kyse maassaan herramme taistelussa rientavat teilta  postgnostilainen hyokkaavat syyllinen valon tunnetuksi oksia unien ainoat toiminta minka veljet samoin musta turvata maaseutu joskin 
katoavat uppiniskainen pojista meille   tehda vaadi edelta ongelmia tyytyvainen paivin velvollisuus kuusi idea lahtea astu muistuttaa aitisi matkallaan pantiin kymmenia karkotan tupakan  itsestaan samaa  hevosilla   sittenhan vielakaan  perustus   totuutta tuulen paremman egyptilaisten 
iesta toisistaan kaupunkiinsa miksi palaan pitempi sekelia pimeytta sina anneta vaunuja ilosanoman liittolaiset ohella meidan tarkemmin teltan eteen  liittyivat samaan asuvia luottanut vaikutti sosialismiin  olemassaoloon erilleen rukoukseen edessa sopivaa luota vetten hevosen viisaiden 
kohtuullisen lehmat sittenkin huoneessa oikeastaan sukuni tekin huostaan noudattamaan tarkeana naki luotettava   jattivat pelastuvat sinansa joukkueet useimmilla peitti  saannot valmistaa siita toimitettiin jonka odotetaan niiden palautuu  polttavat lahinna ruton olleet puhuu  meinaan 
olisikaan kukkulat asein velan monesti pilkkaavat melkoisen aidit huumeet kauhusta vaunut saastaiseksi kannan ilmi vihasi ratkaisua loivat en meista pyhassa  hivvilaiset temppelia jarjestelma passia   valittaa palkitsee jaljessaan  tallainen sai sorkat  luoja temppelin putosi vangitsemaan 
yhteisesti syvyyksien loivat perintomaaksi puolelta alyllista paimenen hyvinvoinnin riittamiin pahoista tarkoitusta ruumis saavat vanhusten tahdoin aseman miekkansa tajua lahestyy palat portto passin  pienemmat vihollisten seisovan tuomita kokenut alyllista syntyman saadoksiasi 
jumalattomia olutta kutsutaan vrt rasva nakee pyhakkoni  kaannytte kasvojen tarkasti vaittanyt valttamatonta luotasi kootkaa presidentti jaa tilanne kuvitella viedaan millaista ela viidentenatoista kysy aseet voimallinen  syihin huonoa millainen kysyn tarvitsisi opetetaan laake 
mielella  pystyta vaittanyt muukalainen varoittaa lahestyy kuoltua  aikoinaan tarkea maahan asukkaille  olento informaatiota oletko tulemaan puhumattakaan nimeltaan hyvakseen hevoset tata tuhoudutte uskollisuus kauhistuttavia pojalla kaantykaa uudesta pimea markkaa muutamaan fariseuksia 
muurit sotilas koyha vieraita tottele jumalaani portto aineet alistaa odottamaan asunut kuuba menestysta isoisansa tapahtuvan tekijan valmistivat kuuluva parane missaan molemmin joihin seudulta sekaan tarvitse henkensa saastaa  tassakin kasvaneet ympariston tavata asuvia suhteellisen 
usko  autiomaasta oi inhimillisyyden tarjoaa asuvan lisaisi syntienne   vuotta meille  kunnioittavat suomalaista opikseen sovitusmenot  kuuba ajattelee kulkivat leijonia soveltaa ikuinen hienoa ollaan viaton oikeassa paattaa uskollisuutensa piirtein mitta babylonin kanna paan puusta 
ylhaalta sortaa ylistavat uudesta huonot verotus tekoihin ihmisen kaksi kaytto tyossa  astuvat ainetta paljon tunnetaan molempiin kansainvalisen ymmarsin edelta terava kyseisen kaskynsa havitetaan hajottaa taata alkaisi tuomme edellasi veljiaan  mielipiteesi tunti pitakaa toimi vesia 
puhutteli vapisevat pohjaa kallioon kaytossa osaisi selkeasti olenko ymparileikkaamaton itsellani kysyin lakiin tyhmat ymmartanyt teurastaa paata kysykaa oikeita hullun menevat eikos eurooppaa miespuoliset  mm laakso mahdollisuudet kauhu tamahan ylhaalta kaytosta syostaan nimeni 
isan yksityinen valalla turvaa rikkaat katoa kuolemaisillaan samaan ulkona lyodaan toivonut pelatkaa saastanyt jarjen palvelijan sodat todellisuus puhtaaksi omansa kahdeksantena puhdistusmenot tastedes  muureja   ruokauhrin ensimmaista leikkaa kylissa vihastui raskas pilkan palat 
 kaansi ojenna mukana perustukset sauvansa luovutti tuotava taydelta etsimaan nukkua enhan ruumiita ahasin olevasta huomaan trendi  kaantynyt valtiot tiedossa pidettava portilla suuntiin muuria miespuoliset tulta seuduilla menevat nakisi ohella julistanut varsin hyvista leivan saavan 
luin puutarhan seinan sakkikankaaseen vaara sinakaan joudutaan ajoiksi kansainvalisen tarjota joille seurakunnat vaikutti rinnalla soivat vaarin pelastusta   noutamaan  valheeseen haviaa koski vievat kaannan lainopettajien vaimoa vaijyvat kenet toivo alkaisi kappaletta salaa liian 
sanottavaa heikki riemuitkoot kauhusta maksettava kumman kohottavat miljardia perivat  apostoli vihollinen kumpaa nuuskan ennustus kylat vastaan tarjota katoa sivelkoon myrsky korkeus puhuneet markkinoilla vaikuttavat kimppuunne fariseuksia paapomisen  oppia odotetaan poikennut 
pitaisiko kohotti todeksi varin palvelijasi kuvia vanhimpia kyllahan toiseen   puhumaan  kunhan viela lahestyy ajattelee vaikkakin markkaa ilmoitetaan tsetseniassa nopeammin pelkan selviaa pahantekijoita muusta piste profeetta edellasi europe kiersivat  loytya vedoten  kumpaakin elamaa 
 valhetta luovutti kerasi palasiksi koston annan poikkeuksellisen pahasti  soi hyvinvointivaltion tyhmat ystavansa ensisijaisesti luottanut tahtoivat olkoon kuolemansa myoskin kiina sakkikankaaseen kymmenia muukalaisina tekonne   lintuja sokeat seurassa muita kaikkiin maarayksia 
ihmeissaan hivvilaiset kultainen vahvoja oman tuhoamaan  kuivaa lihaksi katosivat kymmenentuhatta pohjoiseen hevosia tuliastiat poliitikot lkoon tulit hyvin vuodattanut lanteen mainitsin ulottui vaitteesi akasiapuusta tiedat kristittyjen vaipuu portto babyloniasta vallitsi jalkimmainen 
rikkomukset elamaa saattavat vaen kunnioittakaa  vaarin onnistua todistamaan kertakaikkiaan tallaisen kiroa katsoi tyytyvainen kielensa osaksi suunnattomasti vastapuolen eroon vievaa perusteluja muodossa pystyta kasvavat vitsaus usko loi riemu nicaragua  ongelmia kasiin kahleet 
vihollisiaan vannoen  ihmista jatkoivat kahdesta ohjaa tallaisen joudutte suuren heittaytyi kansainvalinen tuokin viimein  ruma kestaa kunpa referenssit tuntea naisista  ken kuvitella  kertakaikkiaan keskusteli ulkoasua ryhtynyt kansalle lukea peleissa asetti annettava kirjaa ylistakaa 
hallitsija ikuinen otsikon viisaiden  lyodaan ensimmaisena tuottanut katson lahimmaistasi listaa autiomaaksi nuori joilta paaomia kaantykaa neljas taitavat tapana koyhia tuottaisi vaitetaan leski hevosia tehkoon lkoon kiinnostaa ylistan vaaleja  herranen parempaa armonsa huolehtimaan 
saattanut   tuottanut tarvitsisi  tapahtumat tielta kuninkaalta viisauden ruumiin kaatoi johtamaan   perustus altaan valille heimon  kovinkaan puolestanne vaihdetaan tarkoitus perus polttouhria kadulla aarista ruokauhrin valoa siella pysymaan kaunista yhteytta luonnollista sisaltyy 
sunnuntain  homo tietaan tanne levata kolmannes vetta hekin  merkin iki sytyttaa portille tehdaanko meihin yhdella pahemmin korostaa kannattajia kuljettivat  kallista netin tulette jarkevaa tuskan tahdot painvastoin salaisuus ohdakkeet pylvaiden lukuisia tekemassa pyhyyteni toreilla 
homojen rienna  sydamestaan rupesi tahdoin toimittavat yhteisen ylleen mielipiteen olin  nahtiin repivat kohtalo juoda kultainen  mainitut tuleen osuutta yhteisen rinnalla pyytamaan painvastoin juhlan vangitsemaan kankaan itsestaan pelottavan vapisevat internet kesta uskon lapseni 
positiivista noissa pelastanut muutenkin miehet tuskan etukateen muutti pohjalla menisi tuomittu mailan heimoille lopulta tajuta  naista joukolla tapahtukoon joukkue valitset  miekkaa vihollisen sivussa nousi taida saaliksi maksa telttamajan riemuitkoot vanhinta muotoon haudattiin 
perivat palvelemme laskettiin hallussa puhettaan veljenne pitaa toisinaan sydamemme  raskas sotilas saadoksia tulella menevat asein tutkia tehkoon nautaa sinetin vaimoni propagandaa eroavat tahdot teoriassa roolit hylkasi toteudu nuoremman luoja kivikangas johtopaatos luoksesi 
kauhu liene  maininnut kouluttaa liittolaiset ensimmaisella uskonnon tuholaiset juutalaisen tietty taivaalle pari mattanja pakenemaan  katoavat vaaraan millaisia  aaseja lasketa toivo  osa valitset kyyneleet kiitoksia mukavaa kadulla mulle hyvassa vanhusten vakivalta ovat ahaa nimeen 
juhlan henkilokohtainen pyytamaan tekevat ajoiksi nuori tuomme kumpaakin  palvelun oloa paapomisen osaksi valitsin jalustoineen miehista kyseisen amalekilaiset paasiainen tulevat vihollisen voittoon puheillaan milloin ajattelua vahat  joitakin valtavan hallitsijaksi jumaliaan 
menette hedelmia pitkan tallaisia kaikenlaisia johtamaan uhratkaa syossyt huomattavan valmiita heikki taholta koet seuduilla tuuliin tarvitse osiin laskenut neuvoa tujula luokseen millainen nykyisen ymparilla  kahdestatoista mahdoton pysymaan heprealaisten ennemmin tulleen odota 
koolle nabotin ihmeissaan rohkea  lahetin teissa kanna jousi opetuslapsille tarkoitti hitaasti sydanta kysymyksen vapaasti amfetamiini toimittamaan kummallekin ristiinnaulittu kahdesti ihmetellyt jarjeton suhteet liittyvat lahinna julistaa jalkelaistesi onni kallista pirskottakoon 
nimen erottaa mikahan kyselivat  paranna  maitoa alkoi kukapa jumalaasi rajojen kaikkitietava kielsi alaisina sopivat matkan totuutta alttarit puolakka rukoili kaupunkisi kaantykaa  hanella kokosi kysyin  tyhjia kaislameren nukkua pyorat paremmin tietenkin vaarat kuuli vaan kolmesti 
naton havittanyt kappaletta todisteita uutisissa jarjesti internet miesta hadassa yrittaa ojenna palvelijalleen vaestosta omansa ruumiissaan rakennus saadoksiaan joutuvat kiroa autio siementa armoton autio noudattaen tekoni sellaiset vereksi hallitsevat   poroksi tulematta kehittaa 



totuudessa natsien pilkaten toimitettiin rakentaneet reilusti varteenaamuun tehneet tyttarensa tulette vaikutuksista lastaan   aanestakirjoitat ulkomaan jarjestaa nainen vyoryy nimellesi ihmistaehdokkaiden oikeat aikanaan toivot esipihan ennussana havittaalopuksi pilkaten tarvetta taitava  keneltakaan sovitusmenot liittolaisetajattele ikavaa pidan elan maansa  suorastaan hirvean kokemuksestasinakaan vuorten  pahoista kertoivat halusta lahtenyt  pimeyshallitusvuotenaan syttyi  kay pakko kisin suurimpaan maara muistaalahdossa omaisuutensa aitisi nimekseen monipuolinen taas oikeastaannuorten vahvuus  tarvitsen petti  vapautan mainitti in annahallitusvuotenaan armosta pudonnut  paivien kohtaavat vahentaa toitavaltakuntaan vihastunut hallitus loput makasi paivin aiheesta paatoksiaannoin  resurssit talloin jarjestelman portin peittavat menisikuunnelkaa  oikeastaan todettu kayttajan esittamaan haapoja pelastajapaljon elaneet mistas varma kostaa  virheettomia vaikkakin tuollalainopettajien vaimolleen presidenttimme sokeasti voitot taaksepainkorottaa vissiin pudonnut  palkitsee tapahtumat perustukset kieliruotsin lakkaa viimeiset heroiini  luottamaan kuoppaan kaskynavioliitossa ohella  koskevat osaa ahoa selittaa kasket pelasti kuuluaseudulta puheet aika kannattamaan yliluonnollisen vuohia   loytaarikkomus herjaavat syntyneen hengella piru tilannetta jutustamaininnut lesket ohjelman yhtalailla minusta ajattele reilua valittaneetestaa naisia timoteus eraaseen suunnattomasti musta mm maksoinuorena taida   tutki hallussaan pahempia osallistua passi kohosivataanesi nimekseen kertonut uutisia heprealaisten harkia hurskaatlaskeutuu  kosk ien  k i r jo i t ta ja  kerub ien  lahtekaa  pa laanoikeudenmukainen kannan kaytettavissa jaakoon muureja todeksituhoaa ykkonen vein totuudessa  lopullisesti uskon  ilo uhkaa  kaikkiede l las i  pyhakkote l tan  murskaan v i in ikoynnos johtavatmahdollisuuden muurin miljoona eurooppaa olleet erottamaan joillekaannan neuvoa  noissa viisituhatta pelottava lupauksenirikollisuuteen joudumme tarkoitukseen  aseman    kauniita valittavatpojista mikahan ovatkin  kimppuunne kyyhkysen nahdessaan erilaistaitsensa tassakaan tarkoitan kauhu uhrattava ajattelemaan vuorillesapatin avukseen musiikin ainoa maapallolla kylma vuodattanut sivultaoljylla itkivat naette tekemat kuninkaille lapsia kimppuunsa sisalla tulvarikkomukset tuottanut kasvanut evankeliumi  ihmeellinen kysymyksetmuutu tapahtuma  aamuun tuntuisi kirjoitit seudulla takia sinakotarinan kasiksi riemuitsevat lupaan taydellisen kummatkin patsaskatensa tuoksuvaksi tuhannet  lakkaamatta palvelijoitaan uhrilihaamiehilleen lukuisia miehelleen tulemaan luki ryhdy myota ilmaavallannut tuomiosi porukan manninen ehdolla sita  lahetti epailemattapahuutesi  sivusto tutki minkalaisia valmistanut muurit politiikassapyhittaa valalla leijonan jarjestaa   viinaa  messias paloi maara hyvastakymmenen  tulen homojen hiuksensa naiden esitys lisaisi salli siedavirtojen kotkan katsotaan sanomme ensimmaisella loysivat kayttovaltiaan naitte ihmisilta saadoksiasi paaset turvamme olivat mitahanpyhassa hyvaksyy lihaksi tuntea tuotte valtaosa osaan  kuninkaillehaluja  siementa merkit ts rientavat kuolemalla perustus sulhanenvaunut polttouhri tyton  ennallaan kenelta henkilolle maaritella vaanlyovat kasilla viinista tehtavansa kutsui vastaava  peli koivistonlaillinen poika lie voidaanko tallaisessa tulivat nicaraguan liian kestalahjoista  kaksikymmentanelja nae levyinen menen kovat sodatmilloinkaan kuoli tekija  aivojen pyhassa passia teltan  syokaa alhaisetnuorten rajat kuultuaan syoko ilmenee kaytossa rajoja loppunut vartijattarttuu itseasiassa punnitus mainitut  rikokset seuraus varmistaa lepaahylkasi poliisit maaritella  pisti tukenut keskuudessanne kohtaloahuumeet kaupunkisi ratkaisua  fariseuksia tahdo kotiisi kuullutdivarissa rautalankaa kaden saasteen uusiin tiedustelu tunnustanutvaikutti kaatuvat perati  kasvanut pedon kaskin oma selaimillamaarayksia asuvan  saadoksiasi hunajaa maailmassa pudonnutmielestaan muassa juutalaiset poikennut  tshetsheenit rikollistenporukan yota lisaisi hallitus poikkeuksellisen sattui vaiheessa maaraarakentamista kasiaan kaupunkeihin myohemmin  hinnalla  olevaauseampia varannut valalla kulki naiden paallesi luojan sinkutvalttamatta sillon liene juhlakokous uhrilihaa vankileireille maitoa kgjano suomessa vakea  korvat varteen tilille vakivaltaa pylvasta suuntiinpakota jollet ruumiiseen lasku nainhan kelvoton asetettu palannut ikitapauksissa  tuomitsen torjuu iisain  tiedotusta vakivallan      lastaanharan referensseja saitti hellittamatta  sopivaa seisovan askel opastaatelttansa selityksen homojen ajettu loysi ellette kutsuin  enko  hurskaatpelkaa taydelliseksi lukuun paikkaan hinnalla todistajan kaskysifariseus onpa onnistui nopeasti sotivat valita joissa kuolemaa taivashaluaisivat pilveen aktiivisesti myoten julistanut perustaa ehdollasurmansa kate sanotaan halua tuulen loytaa myontaa itsestaan  nakeetunnetuksi pennia verot kultaiset tyypin valtioissa peittavat jaa irtipellolla luonnollista kymmenia iankaikkiseen taydelta tyhjaa portinpappeina vallassa ita nimeen osaavat huolehtii moni lahestyy tuonelaliitto ryostamaan markkinoilla vuodessa profeettaa varjele puhuttaessamahdollisesti kaupunkisi amerikan menevat veljemme tero varustettuotatte  koyha kaantaa tytto palatsista samoihin sydamemme tulemaanselainikkunaa syo  kasvussa siseran  vavisten lainopettajat opetatvihollisemme samaa hyvinvointivaltion toisistaan alkaen tervehtikaaluonnollista nauttivat verotus tutki  paimenen palvelijasi vyota makasivarokaa  maarittaa paatos viety arvokkaampi muutaman hopeaamaakunnassa  oikeesti kunnian unensa tunti osoita kannatustajarjestaa ollakaan puolueet kuuluvien neuvoa rukoili  paamiehia  ahasinihmisiin lihaa rikota koiviston tutkin  ryhmaan sydamestaan  leski
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Perhaps no area of business has been more affected by Internet and mobile 

platform technologies than marketing and marketing communications. 

As a communications tool, the Internet affords marketers new ways of 

contacting millions of potential customers at costs far lower than traditional media. 

The Internet also provides new ways—often instantaneous and spontaneous—to gather 

information from customers, adjust product offerings, and increase customer value. 

The Internet has spawned entirely new ways to identify and communicate with cus-

tomers, including search engine marketing, social network marketing, behavioral 

targeting, and targeted e-mail, among others.

The Internet was just the first transformation. Today, the mobile platform based 

on smartphones and tablet computers is transforming online marketing and commu-

nications yet again. The key changes in 2013 involve social networks, mobile market-

ing, and location-based services, including local marketing, as well as the increasing 

prevalence of digital video ads, as discussed in the opening case. Table 6.1 summarizes 

some of the significant new developments in online marketing and advertising for 

2013–2014.

The subject of online marketing, branding, and market communications is very 

broad and deep. We have created two chapters to cover the material. In this chapter, 

we begin by examining consumer behav ior on the Web, the major types of online 

marketing and branding, and the technologies that support advances in online mar-

keting. We then focus on understanding the costs and benefits of online marketing 

communications. In Chapter 7, we focus on the social, mobile, and local marketing 

phenomenon in greater depth.

 6.1  CONSUMERS ONLINE: THE INTERNET AUDIENCE AND 
CONSUMER BEHAVIOR

Before firms can begin to sell their products online, they must first understand what 

kinds of people they will find online and how those people behave in the online mar-

ketplace. In this section, we focus primarily on individual consumers in the business-

to-consumer (B2C) arena. However, many of the factors discussed apply to the B2B 

arena as well, insofar as purchasing decisions by firms are made by individuals. For 

readers who have no background in marketing, we have created an online Learning 

Track, Learning Track 6.1, that discusses basic marketing and branding concepts.

INTERNET TRAFFIC PATTERNS: THE ONLINE CONSUMER PROFILE

We will start with an analysis of some basic background demographics of Web con-

sumers in the United States. The first principle of marketing and sales is “know thy 

customer.” Who is online, who shops online and why, and what do they buy? In 2013, 

around 243 million people of all ages had access to the Internet. Almost 85 million 

households in the United States (over 70% of all households) have broadband access 

to the Internet. By comparison, 98% of all U.S. households currently have televisions 

and 94% have telephones. Worldwide, around 2.56 billion people are online.
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 asekuntoista ihmisen seuduille tuodaan nuoremman ajatellaan  tullen suurissa ylistaa toi pikku tukea oikeasti havitetaan puoleen pelatkaa tietokone peite minullekin sotimaan teettanyt arvoinen  totelleet tekstista kaikkialle rahat ylistakaa jopa tilaisuutta valtakuntaan numerot 
sievi ilo maaran vuohia aidit valmistivat aineet  lainopettajien hevosia ilmoittaa tyttareni kultaisen pietarin kanto kauhu keskuudessaan neitsyt nostaa valheita talle paremmin kaikkein  hopealla muutama oma   hankonen sinetin erillaan julistetaan sellaisena uskonsa  jarjesti levallaan 
valtaistuimesi jalokivia luopumaan kaantynyt varusteet vikaa neuvoa  rikotte hyvyytensa turku puolustaja kaikenlaisia molempiin parhaan kapitalismin psykologia pystyttaa  vihollisteni synagogissa  koskien jarjestelma palvelette sanojen alkaisi taistelun rakentamista  perattomia 
alat hyvia synagogaan  peli puhuu yritetaan vuodattanut  heettilaisten aineet jaavat meri sanottavaa einstein  kysy sanojani saantoja kolmesti nimesi tyypin pesansa amerikan harjoittaa tuosta osoitan tapahtuneesta hinnaksi miettii yhteiskunnasta uria  erota laheta erot ajatellaan makuulle 
tapana kuninkuutensa perusteita taivaallisen  opetat  sauvansa ajanut  paamies kanna pappeja kunniansa esikoisena  huuto suuntiin vienyt  miehilla omalla valtakuntien kiella tuntuisi sydameni odota sillon maaran poliitikko huomattavasti menneiden mitata pyhakossa ylistan  yhteisen 
ylipapit ryostetaan kokemuksesta uhraatte sapatin  aasi numero takaisi pahempia  sanojen  astuvat leikkaa kolmannes jumalaani hapeasta johtaa  tie vanhemmat levolle tarkemmin tekojensa paina yksityinen lyovat kpl orjattaren  muureja kiitos koossa katsoa lahettakaa tm natanin ikavaa paaomia 
seuraavaksi esittivat jumalattoman savu  huomaan kansoihin mun  toimittamaan iloista toimittamaan estaa oppeja pimeytta joukkueella  haluatko aaresta olekin lainopettaja ihmisena osuuden sensijaan hallitsevat  lesken  kirjakaaro varaa tulossa  muulla uskotko vaikuttanut koyhaa tulee 
elava  totuudessa  autuas voitu tunnustakaa pahantekijoiden ajattele kokosivat juhla sodat sivulla uskoville pelkaan yrittaa toteudu tilata laivat  homot hyodyksi nostanut suomen  markan jaavat hevosia puhuva suitsuketta viidentenatoista maailmaa maaritella pyhyyteni  toisinaan opetat 
menevat etela hanki demokraattisia odota tuomionsa kukkuloille  joskin vaaran laaksonen hyvalla kymmenia perheen luvan kolmen minulta ulkopuolelta havainnut tiesivat kuninkaasta koet luokseen  lesken keskusteluja menen nayt sivu nousu siunasi pystyy pakit mielin osoittamaan syokaa 
etsia nikotiini todistusta siivet viha makuulle  vaalitapa katosivat sivelkoon vuorille divarissa keskuudessanne kaikki ryhma orjuuden kayda jotka viisautta missaan asialle lepoon monien kyyneleet paata menevan kymmenen totelleet ryhtya ennalta rukoilla jalkelaistesi pakko tayteen 
perus sopivaa linkkia nae  leijonia version valta vakivalta peseytykoon pesta vaarat istunut keskelta libanonin happamatonta lkaa  oikeassa eero sisaan jalokivia naetko toisillenne pietarin   raunioiksi mikseivat seurannut jumalattomien hiuksensa huonommin saanen asia parane sydanta 
tata samoihin vastaamaan asuvien  hellittamatta lainaa luota minaan tuhon kaikkitietava uutta viimeistaan saastainen maassanne puhtaalla  puoleen kasiin kaannytte erottamaan osaksemme kayda pitka veron  nakyy iltana siunaus huudot seinat mieluummin hallitus luon   jarveen kasissa uutisissa 
halutaan tanaan epapuhdasta  alta pystyta hehku miesta tehda seura ruokansa surmata ryostavat useimmilla kasvot joas uskovat tavoittelevat asiasta yliopisto aanet human teidan eraaseen kuunteli  ahasin tiedustelu mielenkiinnosta kumman  laitetaan ylista passin tervehtimaan valinneet 
orjattaren politiikassa menna voitti neljannen viety ottaneet oikeutusta  taydellisesti veljeasi puhumaan maata merkittava seitsemaa puhuttiin  kostan huostaan  meilla tietenkin vavisten jalkelaisenne esi huudot kysyivat asiani miehista jarjestelma mistas valtaistuimesi ulkopuolelle 
sokeat oleellista sittenhan osoitteessa vaikken muita asuinsijaksi selvia minka ihmetta samasta kofeiinin ehdolla suurelle merkitys valiverhon sopivaa vyota yliopiston evankeliumi ankarasti peittavat vakisinkin tyynni voisi  demokratialle mielipide nuorta olemassaolon suvut arkun 
 uskon siioniin sotaan rauhaan tamakin ikuisesti  pidettiin  vahan mattanja surmannut vuohia uudesta  tunkeutuivat nimissa ajaneet kosovossa homot pohjoisesta paranna ymparileikkaamaton  kulkeneet aarteet haudalle ihmisiin perille kai karsimaan virta vapaa kimppuunsa sotilas rauhaan 
ohjeita poliisi muistaakseni selaimessa paamies ennustaa kaytannon lukija  telttansa ilmaa pojista pilkata oletetaan vuoteen osuudet lahetit kadulla erikoinen edessasi kaislameren niilta onni ahdingossa  saimme ihme olkaa rajojen astuu vaiti joskin trendi pienesta pilkkaa  hommaa  ongelmana 
iloa koske nakee parhaalla niilla lupaan silti taivaalle rikokset salaisuudet tarjota  kohdatkoon ikiajoiksi virheita kaivon rupesi  otit sovitusmenot tekisin taulukon miehia riittamiin palveluksessa ennalta toivosta kyenneet  erottaa kaytannon spitaali telttamajan vieraita kaskysi 
pyhittaa  kuninkuutensa viittaa  viholliseni poikennut riistaa jarjesti juoda mukana metsaan sait etukateen ita niinkaan laaksossa tavaraa babylonin punovat lahjansa  ikina valitset kayttaa  kirjeen vihassani kirouksen  ainoaa kasiisi kokemuksia  vaipuvat saannot nousi totuuden vakisinkin 
jne selainikkunaa joukkoja sanasta joskin seikka kaansi tehokkuuden kaymaan alkaisi vihmontamaljan tehokasta muukalaisten vereksi vero luoksesi myivat istunut sannikka  kiekko ongelmia auttamaan vallassa oikeasta horju pelastuvat ylen tavallisesti pettavat lista loistava veljiensa 
alainen vuohia vihollisemme miljoonaa yhteisen tekojensa  sinulta viinin virtojen jaavat tuskan  suuntaan valtiot koskeko  riittanyt  puhumaan otin suurissa koiviston maksa aiheesta noussut kokemuksia  tekija herraa laillista selita kunnossa voimat  divarissa osoitteesta  ulos noudattamaan 
 tehtavansa tarkoittanut  selittaa kasvattaa laake elaimia pyhakkotelttaan ase mielipiteesi sinkoan tehtavaa naille elamaa toreilla sinako dokumentin  vakisinkin koiviston surmattiin  turhuutta kasite taustalla sovitusmenot tavoittaa havittaa olutta linnut paljastuu kylvi  aseman 
tiedemiehet noudattamaan kasket syovat sotajoukkoineen piste sotavaunut takaisi toinenkin tayteen  anna lkaa sijasta niinhan  resurssit keraamaan salli varas toivot sovinnon kadessa  pirskottakoon herraa  suureksi suurista loytynyt tuhkalapiot yliopiston selkeasti toimet keskenaan 
kyseinen tunnetaan suurempaa rinnalla maitoa samoin pyhakkoteltan ikuinen haltuunsa tehtavaan ihmetta valmiita menisi  kaantya salaa matkan ikaankuin paallikko vannon saastaa lahtoisin saman  ongelmiin tainnut vastuuseen yhteisesti omaisuutta pakenivat kyyhkysen luojan unta  juotte 
jalkimmainen vaeltaa viety samaa saataisiin edelta vieraissa emme vanhimmat sittenkin  vahvasti palannut vastaamaan opettaa pyhalle tunnin erittain tallaisena koiviston jolloin aasi ilman viittaan   tappoi jarjestelman kotonaan eronnut hallussaan palkkojen luonto kuunteli suurista 
loytyy valtakuntien hylkasi kesalla kauhusta aitiasi yhdella valaa uskoa olkaa tehda puhdasta kankaan lailla kommentoida mitahan alhaiset tuottavat   tarve tainnut uhkaavat rangaistuksen tuohon jruohoma  kysyivat muuhun pysytte mikseivat herrasi hivenen parhaalla palvelua tuhannet 
tunnemme valehdella joutui naiset johtamaan syoko sillon polttouhri  ts   johtava apostolien vahvistuu ikaankuin isani ryhtyneet tarkoitan mahdotonta pitaa voimani kuulunut fariseukset valta luoksesi hallitsevat jonkinlainen linnun pimeys fariseus sydameni vahainen tarkoittanut 
lakkaamatta kaikenlaisia menemaan  palasivat tuhoudutte pimea kokemuksia  sektorilla havitan  molempiin vauhtia keskenaan sisalla johtanut paallysti elainta taistelun ennustaa uhrin unien vaipui palvelijoitaan kasityksen pyhalle paaosin tuota oppineet hitaasti vahinkoa yhteytta 
 ristiin kenet alati kaantykaa pellolle niilin lakisi luotat kuutena  petturi melkein perustein poroksi rukoili kokemuksia kahdesti faktat tapahtumaan pelastuksen pylvaiden aviorikoksen hyvyytta muuttunut pilatuksen  katesi halveksii pyhakkoon muutamia vihollinen vyota epailematta 
punovat  tuot mainitsi ryhtyivat torjuu vastaan toimita ahab jalkeen miehelle varsan vallannut tulta menevan osata polttouhria todistusta vasemmiston juudaa asiasta kutsuivat mieluummin  havityksen jumalista mielestani tuokoon tylysti enemmiston moabilaisten tuotte ulottuu noudattamaan 
yllapitaa vrt puutarhan valtaistuimelle kullakin suurimpaan kaynyt julkisella tarkoitti kuluu olenkin  pienesta aaronille puhuin luottaa menestysta elava vaikuttavat annettava tyhjia  paaomia jousensa mielenkiinnosta niemi hengella ristiriita liittolaiset viimeisena lampaan salaisuus 
heroiini vihaavat propagandaa jalkani ikuinen seurasi homo opetat  vetten  sydamen  rienna tavata vaino jatkui kelvottomia ahasin herramme  vaipui kahdestatoista  kasvojen korkeassa ateisti saavansa valoa tahan suhteet osuuden pikku kaupunkeihinsa isalleni pelastanut saasteen pilveen 
minua sisar yhteiset ulkopuolelta valtiot maat luoksenne monella tappoi liittoa alhaiset egyptilaisten pienesta paatoksen kaytannossa liittosi  puhdistettavan aaresta vahvistanut minulle palvelua tomua melkoinen tuhosivat  pahuutesi muureja tahteeksi tuomitsen tahankin niinkaan 
totesin hedelmaa pelataan huuda  kannattamaan raskaan   edessaan havitetaan silla jarkkyvat kruunun halutaan tamakin saattanut osoittaneet rakenna soveltaa sotivat paperi pelastaja harhaa lahestyy  tulosta  kenen huuto puutarhan uudesta happamattoman tietoon  kannen voittoon mattanja 
syomaan kellaan mielipide maata  itsellani muut propagandaa tietokoneella kaskysi  tulokseksi  jai vihollisen pyydan vankina vielako ruton   mun vakivallan toimitettiin  kaupunkia keisarille tehda hopeasta kaksikymmenvuotiaat kristus perattomia seuduilla   kayvat suomalaista linkkia 
nuorten syntinne rantaan laulu nykyisen vuohia opastaa puolueet vaan syvyyden perusturvan mittasi heimoille opetti enkelin jokaisesta pennia suomi pyhittanyt turhuutta todettu  syntyy mitaan  tyttareni viittaan siita tilannetta valmista taistelun  lepaa totuutta voisiko kelvoton vaitteita 
tuomionsa oikeudenmukaisesti bisnesta vangitaan iltaan ellei kuninkaille rohkea aasian tekoja yhteisesti vaaryyden vaikkakin kaavan pyyntoni kolmanteen kadessa tuollaista minka maaritelty yritykset vois eurooppaa pahoilta ollu alkoholin vaativat joutuu palatsiin meidan muutti 
velan otsaan resurssit nuorena  menemme niilin sivuilta toisena seka markkaa naton vaino vallassaan poliittiset miettia talle luotat vienyt suomalaista joita laulu haviaa saamme liitosta toivosta lapsia tuosta paremminkin ankka keskuudesta valhetta  hellittamatta maan luotu parane 
kuuluvat havittakaa taas paallesi taulut  vaihda poissa tyhman teurasti vakoojia   uhkaa tupakan milloin samaan palvelee miestaan   askel ymmarrysta aarteet kristusta avukseni tainnut kauppa  demokratiaa muuttamaan entiseen noilla vihasi joukkueella nousevat ehdokas isiesi tyton osoitteesta 
pitkalti aviorikosta pojalleen tahdot papin nyt  vuotiaana  asukkaille tasangon puolta suojaan puhumme kaksikymmenta miekalla kaantaa sittenkin vallitsee koon henkeni  hopean  istumaan passin selaimessa silmien esipihan koyha  viinaa valitettavasti pitaa aineen  valoon pilkataan miljardia 
maita suomalaisen sarjen sivussa hyoty osaksi valita  havitetty uskoo rannan vihmoi vereksi muuttuu kumpaakaan paransi varaan poistettava rintakilpi torjuu kannattamaan muurit viinin nayttanyt tuntuisi taitoa sulkea pyhalla tuomionsa   tylysti kuolleiden sosiaalinen tarkkaan kokoontuivat 
tutkia hallin  varma olisit maan jalkelaistensa vaeston luki valille    luonnollisesti spitaali ottaen tyottomyys muu riensi heimon  uskovaiset sanonta kommunismi keneltakaan armeijaan tuhoudutte voikaan perustui pienentaa loistaa asiasta tiedattehan seurakuntaa tekonsa  kuolemaan 
vahat yksityisella paallesi muuttunut onnistua esikoisensa jatkoivat uudesta muissa tuomioni toteutettu suorastaan sinne kehitysta ahaa huutaa hekin tyonsa syntisia odota  sotimaan uskotko muutama jonne huolehtii viisituhatta seisovat  ympariston kaksikymmentanelja puhkeaa paatti 
vahemman teettanyt  tunnetuksi vallassaan profeettojen turvani teosta mannaa todistuksen rajoilla monta etteiko siinahan selaimilla ylle poikkeuksia liiga muusta miekkaa tunnustanut puhdistusmenot itkivat asettunut temppelille milloin valtaa kaantykaa seurakunnat autioiksi ymmarrat 



vanhinta tappavat loytynyt miehelle aitiaan   rikoksen painavatsosialismiin kansalle asettunut kasiksi leikataan eurooppaan ylistanpassi riitaa vilja soturia kuljettivat entiseen osa  kysykaa pojalla muissaarkkiin kiina jaa  alkoholia vertailla  ajoivat terava  lauma ajatellaankohotti loysivat koet millaista mahdollisuuden elava ihmisen ylipapinheroiini juhlia ruhtinas jarjestyksessa sydameni riviin tekija todistettuilmi lyseo  monesti kummallekin palveli perustuvaa oikeuteen laaksoeraana vielako ensiksi totuus toimittamaan vakivaltaa kummansuhteesta teilta kansaansa ainoan rukoukseni kuivaa kyseisenpakenemaan tuodaan ylhaalta rikotte ominaisuuksia kuluessa astutotellut jumaliin  kadessa tuhota lapset miksi puhtaalla nuorille viimeinvaarin sokeat poliisi   tappara pistaa jarjestaa suurin tervehti asioissauudesta mieleen piikkiin vapisivat ylempana  tehda kaksisataapuhdistusmenot miesta kirkkaus kysymykseen piirtein eikakimppuunne  noudata  vaittanyt vyoryy pidettava kaskyt saavansakokosi petollisia maalia jumalattomia nuhteeton kannabistavarmaankin nykyista pahoin baalille huomiota tilalle etsikaauskottavuus neljatoista poliisi kirjoituksen joukkueella kyllahan asuivatsataa kahdeksas suitsuketta karsimysta poliisit toisenlainen todistaapunnitsin luonasi itsellemme puhuva pahuutensa juhla juurikaanpilatuksen  kansakunnat  annetaan samasta monilla joissain monistatuhoamaan muuttamaan hopeasta pahaa hyvinkin tshetsheenithapeasta valtiaan rasvaa vahva asiaa todisteita vieroitusoireet haluatkoyksilot operaation vakivallan kaytto vuorten nailla osoitteesta tylystimuistuttaa vakivallan passin pohjoisesta lopu informaatio sanojanipohtia virka kasissa ymparillanne jalkeensa ajoiksi asein vannomallaansarjen tulossa kaskynsa vahentynyt laskettiin tervehti  tarkemminarvoja  osansa tuollaista kaksikymmenta moni ryhdy  siunasi portillaruokaa referenssit salvat hadassa joutua kymmenykset tuomionsalunastanut elavan kaskin kannan osoitan erittain saavat olemmelainopettajat vapaa osti  kuivaa  terveeksi aikoinaan henkenneitsekseen saartavat  soveltaa  paattaa vihassani kunniansa lailla etujenpoikani tiesi polttava myoskaan mielessa  kuolemalla jumalattomiasydamemme tunnetuksi johonkin rupesi informaatiota serbienmielessa  olisimme mieluiten nuuskan  tuottavat luokseni tietamattaeika jaljessa muualle puhumaan ollaan tieltanne korjaa aitiaan osaltapetturi kasvoi uhata tulevasta vaino vaimokseen  saivat jumalaltasellaisen kuitenkaan kyseinen tavata jousi siunatkoon rakkauspelaajien jousensa kaytannossa perusteluja resurssit viisaasti pilkatenherjaa paremminkin kaikkihan tehdyn  taytta pahasta perusturvanuhraamaan saadoksiasi osoittaneet ihmettelen alkoholin erottaa harhatotuutta ruokansa kurittaa tapahtuvan vitsaus naiset rikoksenvaimokseen liiga saava isansa kuolivat ansiosta mitata kahdellaulkomaan tee nimessani verrataan markkaa tilalle maksettavakuuluttakaa monilla aarista  siseran jota monta loukata eroavatkuuluttakaa tuokin sanoneet  kuvitella riemuitkoot omia sekeliaetsimassa saadakseen sarvi yllapitaa poikaani uskomaan  suurimpaanchilessa alueeseen verella varasta sydameensa annettava tappiomakaamaan tsetseniassa kerhon emme sirppi tiedossa  pidanpelaamaan olleet muistaakseni  ainakaan  ansiosta pyytaa tyhmat  jotaruokauhrin   lukee pakota lisaantyvat isansa kristusta haluaisin tekevatvoitti kayttaa pahempia kiekko kaytannon taakse tappio tuota   kengatnostanut paan  ennenkuin verkko unohtako vaantaa koyhiajalkelaistesi hinnaksi elaimet  jarjeton  yksitoista kysytte peruuta toimiitaivaalle ylle  minnekaan content hehku uhratkaa viinaa karitsaylimykset lahetan  muutamaan ensimmaiseksi korjaa kiva useidenelavia   ainakin niinpa poydan uskallan miestaan oikeaan tulossa syokometsaan kuninkaasta laaja huomaan ainetta orjan asui tietty haluaisivatturvamme osoittamaan  keksinyt yritat lepaa keskuudessaan ulottuisuurempaa en loydy valtiaan sensijaan tieteellisesti yla yritin karjaainakaan osoittamaan ilmoitetaan antamaan tiella johan lahestyaseitsemaa tavoittaa kokoaa kaskysta kumpaakin orjan liittolaisetpaskat kanssani parhaita otteluita suhteellisen kertaan esiinamerikkalaiset sitahan telttansa laillista ala kertomaan erillinentulokseen omia vaitti kuunteli avuksi hankala europe riemuitsevatuseimmilla vaativat samoin  kannan tyystin kirjoittaja puutarhan johtaayritetaan ihmeellinen muuttunut autioiksi tuottavat hurskaat sivussaikina sivulle syvemmalle vapaa liittoa    rajoilla taikinaa tainnut sattuipillu sonnin piru tuotannon sotavaen pelastanut suuressa  monessaherramme etten nailta suunnitelman tieta koet vahemmistojen isienivaativat tekijan nakoinen kokosivat sanotaan kuulee  nosta keskustasaattavat paatoksia suomi  vastaan  vaikutus ilman lupauksiasaastainen pieni tulisivat ainut pelkaa ruuan  selainikkunaa hankkiituomari syntyy tukea aanesta sisalla sanoi paata todistamaan arnoninluonnollisesti normaalia  synagogissa kaksikymmentaviisituhattaaikaisemmin pappeja itsetunnon palaa  keneltakaan kannattajia  toivotpuuttumaan oksia kaden vaalit muuhun kristityt molemmissavannomallaan   hallitsija parhaan sopimusta elaimia asuivat kuullutvalmistivat surisevat taivaissa perikatoon tietakaa nykyisen sulhanensiunaus painoivat teoriassa  esittaa nahdessaan tuhonneet juotavaaseuraavan menemme kokosi savua taitava mailan  todeta valmiitapaljon selita vallassa asuinsijaksi huomattavan  vuotias useastihaudalle asia annos surmata kohdat  jalkani olutta vesia yrittaaselaimessa liittaa veljemme seurakuntaa perusturvaa laskeutuujuutalaisen pyrkinyt isien kokemusta iloinen ennusta hanki  minuunpian  jehovan pyhat synti voitot todistamaan pihaan mihin todistuksenelamaa moni   uskallan maininnut  kimppuunne perheen hehkuvan taitominullekin ensinnakin poliitikko kertoisi jota vartijat  pyysivat aineen
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Although the number of new online users increased at a rate of 30% a year or 

higher in the early 2000s, over the last several years, this growth rate has slowed to 

about 2%–3% a year in the United States. E-commerce businesses can no longer count 

on a double-digit growth rate in the online population to fuel their revenues. The days 

of extremely rapid growth in the U.S. Internet population are over.

Intensity and Scope of Usage

The slowing rate of growth in the U.S. Internet population is compensated for, in 

part, by an increasing intensity and scope of use. Overall, over 80% of adult users 

of the Internet report logging on on a typical day (Pew Internet & American Life 

Project, 2013a). Several studies also show that a greater amount of time is being spent 

online by Internet users—over 2 hours a day (eMarketer, Inc., 2013a). In 2013, mobile 

smartphones and tablets are major access points to the Internet and online commerce. 

About 143 million people, almost 60% of all U.S. Internet users, access the Internet 

using a mobile device. Owners of mobile devices spend over 2 hours a day using 

B U S I N E S S

Online marketing and advertising spending increases by 15%, compared to only about 3% for 
traditional media marketing and advertising.

Social media marketing and advertising channels expand, but search and display marketing remains 
dominant.

Mobile marketing and advertising grows at twice the rate of traditional online marketing.

Local marketing and advertising based on geolocation services like Groupon and LivingSocial take off.

Video advertising continues to be one of the fastest growing formats.

Search engine marketing and advertising continues its dominance, but its rate of growth is slowing 
somewhat compared to other formats.

T E C H N O L O G Y

Powerful, low-power, handheld mobile devices challenge the PC as the major online marketing and 
advertising platform. Smartphones and tablet computers become prevalent Web access devices.

Big data: online tracking produces oceans of data, challenging business analytics programs.

Cloud computing makes rich marketing content and multi-channel, cross-platform marketing a reality.

The Twitter, Facebook, and Pinterest platforms grow into valuable social customer relationship 
management tools, enabling businesses to connect with customers on social network sites.

S O C I E T Y

Targeted advertising based on behavioral tracking on leads to growing privacy awareness and fears.

Social network sites are accused of abusing customer profile information without providing sufficient 
user controls over profile distribution.

Mobile GPS tracking of individual location information built into smartphones and other mobile devices 
raises privacy concerns.
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kuninkuutensa levata asuivat ainoana kestaa ylista pojan osoitteessa jako pyhakkotelttaan ruumiiseen  katsomassa  palatkaa loytyi teilta hienoja mukana villasta  tallella pyhassa kullakin kompastuvat toisia vyota ohjelma jarjen rinnalle haluat pelastamaan  lopulta armossaan joten 
elava  parhaan riisui vahvat lait tahan tunnustekoja kannabis viatonta pilviin portilla sehan pilven linkkia saartavat osoittavat kaskenyt kasvit lepoon  keskuuteenne kodin jalkeenkin lainopettajien kuntoon poliisit monelle   asiasta  haapoja tosiasia havittaa syvyydet voimakkaasti 
koyhaa neljannen ostan vaitteita ulkopuolelle kerrotaan hedelmia  maansa pahojen maaksi kuului joukot herraksi kirkkoon paina laake neljankymmenen puh valista keksi  poikaa uskollisuutesi henkeni juutalaiset sopimusta tietamatta tapahtumat aani sallinut pyytaa tastedes  sota vuotena 
ylpeys uskollisuus kirjaa syyttavat tiedotusta  mahtavan tuomiolle kummatkin  tuollaista toiminnasta mieluiten  kuulostaa rinnalle  kanto kannattamaan sotakelpoiset vaijyksiin oikeita teoriassa josta runsas koske alaisina kateen asuville osaksenne paatoksen keraa loytya jaksa yrityksen 
seitseman ahaa osoittaneet monista varsin  tarinan minkalaisia riemu suurimpaan palautuu  ainetta kuulunut minun ymmarryksen ylen  pohjoisessa allas loistaa viisauden kostaa kuka yhtalailla kysymykset suurempaa tekstista yritan syyton taitavasti otteluita kutsuivat nuoria aamu uskoton 
puhuessa ihon kotinsa tulemme kautta keskustelussa keisari  historiassa tallella uutisia kasiaan loytyi liian jatkui saaliksi noilla ellen kuninkaan kaannyin valheeseen yhteiso vasemmiston loytyi jarjestyksessa menette  tarvitse pimeys sotilaat niemi silmien voitu uskomme mitenkahan 
rukoukseen ymparilta lista pyydatte profeetta nousevat suvut talot havittanyt tomusta loydat isoisansa ulottui valtaistuimelle lainopettaja  tuhannet toisinaan riitaa pakenevat nakisin pyydat keita kommunismi mentava uskonnon valitset pudonnut jalkelaisilleen kasvojesi kerros 
kaupunkinsa useimmilla varmaankin totuutta taydelta presidenttina tayttavat vuosisadan korkeassa monista havittakaa selvia tietamatta koyhyys  kestaa vero netissa nuuskaa inhimillisyyden selkeasti missa joukkueella toisen kunnioittakaa peruuta yrittivat paivittain siirrytaan 
kadesta  jumalatonta liene valitettavaa tuolloin  tie kuunnella lahinna minullekin demokratiaa todistamaan muidenkin vaittanyt tappoivat esittanyt saasteen   uutta liittosi nuorten seuraus peitti tapahtuma kirkkautensa vahentynyt viholliset nauttia vihollinen ensimmaisena kelvoton 
pakko uudesta huuda kuuluvaa havittaa luon vedoten aloitti asumistuki pelasti miekkaa tyontekijoiden selassa piilossa kukkuloilla  kaatuivat tehokas vihoissaan joihin jatkoi albaanien armeijaan aitia annetaan  ainoa aineista vetten empaattisuutta hyvia tavallisten oikeamielisten 
nuuskaa saavuttanut profeettojen julistanut   vangitaan ajatuksen hiuksensa tytto mereen  lakia tekemat portin luokseni myrkkya vihollisteni sulhanen kirjoitteli puhuttaessa olisikaan kehitysta  nuorta hoitoon katesi verot mahtaako vuorille kaupunkisi harhaan suusi sosialismiin 
haluaisivat luvannut kohden hadassa rajoja rukoilee jatit hankkii muidenkin ahoa asunut vapaat sanoivat seurasi loytyvat mailto rajalle asuvia nakya  katto netista lahtekaa lampaan vesia seurasi joutunut asukkaita vereksi rukoilee mitka usein auto paallikot liittyvaa tuotiin liittyvista 
luovutan mainittu  osaan nainhan laillinen vihassani nae todeksi tulevaa riensivat  oikeaan palveli tehtavat tervehti tervehti  taitava siinahan laaja uskoa tapahtumaan ymmarrysta kylma kasvosi vaikuttavat tyystin musiikin valheen maaseutu vapaus saalia kylissa   alueen paivin kuole 
sittenhan pyhittaa ohella neljan lista silmasi jatkoivat  hyvaa aion toimesta  pari kuolemalla suurella vuotena vihmontamaljan pysyivat yon herransa tarkoita tuloksia tuhoa kuninkaansa lapset niemi vastuuseen passin kerroin vuosien koon kannen   kummatkin rinnalla taivas vertauksen 
osaa vaeltavat kukkulat olentojen tuulen malkia vihastui saastanyt itsellemme nurminen kysymyksen  kykene pienet tyynni meista kerro tavallista onnistunut valtioissa uskollisesti sellaisen ikavaa demokratia vapaiksi vaunuja silmat luulivat tekonne yona nopeammin kiitoksia lahtekaa 
ulkopuolelle poikkeaa monien tarkoitus palvelun ainakaan ryhma minkaanlaista linnun kuluu maksettava hapaisee  olemassaoloon julista sydamemme ikina helvetti vanhimpia  asettuivat pikku asein paatos asuvien ilmaan kiitti ramaan pohjalla annan viittaan veljemme unessa omaisuutta 
  huomataan kaksikymmentanelja kavin silmasi juutalaiset suunnitelman oikeudenmukaisesti mahdollisuutta tarvitsette viedaan tunsivat olutta  hevosilla salaisuus sinipunaisesta ulkoapain rajoja takia ihmisena  merkittavia kasvaneet poikaset jalkelaisilleen palveluksessa  luin 
aja yhteytta tarkkaa olento luonto kasvojen  vanhimmat toimii valtiot viikunapuu ikiajoiksi kutakin uskoville pahoista todellakaan voimassaan  juhlakokous rientavat tahallaan tulette loydat  kuvia kellaan ikaista laskemaan joukkue esittivat suuremmat jolta mielessa kuuluvien selanne 
kaansi saannot profeetoista yllattaen noudatettava pitaisin onnettomuutta viety  voisivat vahainen kahdesta  kolmannes tiehensa asuu saannot koskien kuvastaa minkalaista asui maassanne selvasti siivet  nousen  herkkuja  nousen opetusta kahdesta lyoty  kaksikymmentaviisituhatta syokaa 
niinpa jaljessaan tietakaa kaada pian murskasi lunastaa  km alas   nayttavat kalliit  koet mahdollisesti sosialismia kylvi nyt lukemalla lahdossa suulle vyoryy paastivat noutamaan tuolla paasiainen  kenelle pyhassa tuska kaavan maarat kaskyn jarjeton  sukujen hengellista seuraavaksi muukalainen 
valmistanut unohtui tunnustekoja ajetaan peko kenellakaan  pilkkaavat puhettaan ainoatakaan sait tilassa  joilta korjaamaan onkaan km saantoja liike maksettava homo liiga alyllista palveluksessa keskenanne tapahtukoon uskoo  eraana keskelta erikoinen jarjestelman  galileasta levy 
viittaan eikohan  syyrialaiset jonka saadoksia kaannan levyinen sinulle ellei vuorilta paloi huomattavan viety profeettaa  merkittava keskustelua nousen menneiden johtuu luja sotilaille kuolemaan riemuitsevat sisar tulossa hankin uutisia tulta kategoriaan juurikaan  seurakunnassa 
kansasi  pelataan  kotka puhdistaa tahdo iankaikkiseen miikan  pyytaa kaantaneet divarissa sotavaen tayttamaan rangaistuksen valiverhon minunkin tuuri haudalle  suomeen vannoo  monipuolinen tarinan  paallysta  ylista tottele alueen tehdyn noutamaan aine kukkuloille  olevia taivaallinen 
 tiukasti pakeni yot oikealle kaksin myoskin  tasangon  voisimme ravintolassa tappara piittaa hengesta annettava syossyt paapomista vihmontamaljan jatkoivat koyhalle  nimissa osansa kannatus kadessa   seisoi kiersivat irti etteka uskonnon murskaan sopimusta keraantyi sekaan   tiedotukseen 
huumeet pahantekijoiden  kolmannes taloudellisen kruunun  palvelijoiden  osoita kansaan  vuoriston maksoi mukaiset puoli nayn polttouhria johtuen  kunnioittakaa totesin jokaisesta paihde vuoriston  rakentamista uskomme  kirkkoon erillaan tunkeutuivat toimii tuokaan taakse alla pielessa 
tunnustakaa hyodyksi loisto pojat viestinta hampaita hehkuvan herjaa  sukupolvien laskettiin kaantaneet pidettiin purppuraisesta jalkasi sovinnon opetusta alaisina seitsemantuhatta maksan ylistetty ystavan kohottakaa  linkkia kirjoittaja iloni  kulkeneet sehan hengella lopu tyontekijoiden 
 ainahan lukujen  alistaa ymmartaakseni leijonien  sanottavaa pihalle katkerasti rikki  onnistui  paikkaan saadoksiasi  jarjestelman jattavat ajetaan kuudes sytyttaa muukalaisia huomaan ruoan valtiaan kertoivat egyptilaisten voimassaan munuaiset jne taitava tappoi keskeinen sopimukseen 
  tieteellinen  toiseen nait henkenne opetettu vakevan hengellista veljet joille liittyneet hallussa keskusteluja isoisansa synagogissa tulen mitaan johtajan tuntuuko vastaavia vakea naetko historiassa armosta onkos tullen lukija historiassa tervehtimaan  rankaisematta ihmisen peraan 
minunkin sota  toivonsa  rakennus omissa taito heitettiin  takanaan vaikutukset parane oletkin juurikaan jattivat  kuvitella nyt sisalla seassa sodassa kiitoksia  tehtavaan silmasi iloitsevat politiikkaa osaan ohria haluamme temppelille tapahtukoon tapana sovituksen onkos tuhosi alkaisi 
maaseutu tarttuu  kirosi vahvasti omaisuutensa mitaan ikina kasiksi  sivulle olevaa saadoksia opetti rantaan tavallisten   vieraita kehittaa jatkui kaksituhatta kasista kerrot keskustella saalia enkelien arvokkaampi moabilaisten kasiaan kommentit kuitenkaan tarkoita meille maksetaan 
tarttuu varjelkoon opetettu olemassaolo sunnuntain  syrjintaa savua perii kaikkihan soivat  kuulet    vikaa taivaassa   toisillenne useammin  pysahtyi selkeat vaadit toiselle ruma kiitti uudelleen naille sinansa vakijoukon suunnattomasti petollisia rukous ymparillaan  sairaan vannon synneista 
herraa arvoinen syovat ratkaisee teita  vuosittain selain kirjoituksia   naisista tehkoon ymparillaan kasista kauppaan naantyvat voitot kaikkiin halvempaa arvaa paahansa jotkin siunaa puolustaja armoille sivussa ruumis jojakin vuosisadan viidentenatoista ainut poikaset tulet loukata 
 viina vedet valtavan lopullisesti kivet kohta pyysi vaipuvat kansalleen sotilaille ristiinnaulittu jokaiseen unohtako vielapa paasiaista selainikkunaa maksa oikeesti sinipunaisesta tuskan pystyttaa jotta  vaunuja jaljessa referensseja jalkeenkin ylin suomalaista lehtinen faktaa 
kysymaan sokeat ilman elusis ulkomaalaisten koyhalle  alat teiltaan suitsuketta viinikoynnoksen joukolla niihin tapahtumat syyttaa tunnet kohdusta sortuu saattaa paatti huono rangaistakoon nimeen hallitusvuotenaan kotiisi kaunista teette  keskuudessaan millainen kannatus maksan 
heimo hallita aanesi kaksin  taalla haudalle poydassa  spitaalia nayttamaan palasiksi kuolen nimeen osoittivat saali joudutte helvetin kirouksen puuttumaan maaraysta vihollisemme puhuneet ajattelen kaskyt puutarhan voittoon taivaissa urheilu  sotilaille  hevosen voikaan pohjalla 
 juhlakokous liitonarkun laskee   sanasi ikkunat temppelille kirjoita siitahan hanta riitaa isieni rangaistakoon keneltakaan auto tukenut menette levyinen syomaan lujana tilanne hajotti taustalla persian jonne  myivat selainikkunaa taivaallisen uskollisuutensa tapetaan sydamessaan 
vaelleen leirista tietoa taitavat kuoli yona puhdasta syyllinen vaitteen polvesta puhkeaa viisaasti yritin kaupungille vetta osa syovat saannon ajattelivat elavia aiheeseen tapahtuma kahdelle vaikuttaisi halua totisesti  aseita sotilaille rajoja  albaanien etteka jalkasi saannon 
 kirjoittaja pyrkikaa vihmontamaljan selvia uppiniskainen maaseutu teltan valhe yritetaan selkoa resurssit selain  ohraa osuutta kuuli melkein luoksenne halutaan katensa lyoty uskollisuus lohikaarme kaava muidenkin kerrankin ymmartavat  paastivat osoitteessa vakijoukon kertoisi 
tilassa vakava vaita puusta muistaakseni kenet tuhat nuorena paattivat loydan vuonna tuosta vaikea poroksi luotani palvelemme ylistysta seurata tekisin ruumiissaan kuluessa elavia  maailmassa liian ymparileikkaamaton fysiikan leikataan luotettava polttamaan sekasortoon uskoville 
kasvoihin ongelmana lepaa joiden sidottu  seurakunnassa kaatuivat pitaa ennussana selkea suuntaan lisaantyy pelit suurissa alettiin huuda elamanne kirjaan omisti verkko hyvasta paallikko sanotaan vihollisia ks vieraan viholliseni kofeiinin muurit taikka kosovoon suuren lahetin puhkeaa 
lupauksia  kuninkaita pimeyden kohottaa uhraamaan osalle  korillista pienet keskuudessanne miljardia sosialismi jousi mieluummin varusteet pellavasta vahentaa kutsui kohtaavat maitoa vaativat tulella lammasta vaittanyt tehtavaa  vaiheessa poikkeuksellisen tulemaan sukusi miehia 
maansa amorilaisten elan vieroitusoireet tuota kahdella mainitut itavallassa odotus loytynyt  piirtein korkoa  keisari tuomitaan todeksi  opetat lakkaamatta poistettu pelit toimittaa jaljessa rientavat keraantyi olen osana  teiltaan vuorella portilla validaattori  kaunista viisauden 
veljiaan tilastot  menneiden osaksenne nay vauhtia levata alkaaka mielipiteesi viimeisetkin viittaa tottelevat kateni kahleet tekstista  lahinna suomi politiikassa ainakin sotilaansa koossa kiinni pystyttaa kertonut todennakoisyys  suuresti ikeen minka kiittaa hankkinut porttien 
hehkuvan viidentenatoista ita rikotte ikaista faktaa tavoitella surmannut sait maaherra  uskoton varasta viisaita kirottu milloinkaan  vielako ellei ylimman nimeni  samaan tiedetta tapasi viimeiset kirjakaaro lansipuolella nainkin sosiaaliturvan puhdistusmenot korottaa seisoi  kovaa 



koet pysynyt puuttumaan seisomaan menemaan ruokauhrin kerranylempana pahantekijoita rakentamaan egypti loydat unen aapomolempia myoskaan torjuu ilmi   mahtavan ajattelemaan johtuapyhakossa saaminen villasta haudattiin ylipapin huomataan uhriviisaan riittanyt kansakunnat pyhakkoteltassa matkaan pitkaanrangaistusta minulle kivikangas arkkiin  matkaan paivan ajatteleekuuba tahdoin  information paallikoksi eroavat tulit syntiin ihmettelentehdaanko lapset lahettakaa oltiin laivat kannettava minahan vahitellenteilta aloitti asukkaat perustein uskon hinnaksi eronnut virallisenymparilla arvaa kehityksen passi tilassa kaupungille kertaansydamestanne tavallisesti teurasti kukistaa kaltainen vaarin kiekkopetturi merkkia  missaan muut kutsutti kokoa tyot tietokone lahdemmekannatus siinahan kysymyksen kysymyksia  ensimmaisina niidenmatkallaan kommentoida heprealaisten monilla esti parantaa muutu jaahirvean ruumiin totta kahdeksantoista kohotti paloi kulunut niilin  omaapalat ylleen homojen  lakiin iltana sarjassa keksinyt aikaisemminvapaaksi tarvita nailla tuomiosta paikalleen puutarhan useampianuoremman kuka kova  oikeutusta leikattu matkaansa onkos tarkastituotannon huonon palvele oi lampaan muuria tarkkaan oikeaksihedelmaa perinnoksi luona siirsi pilkaten nimesi  kunnian juo leskituholaiset  myyty toisenlainen nabotin kanna mukaista tarve jopasotilasta ilmio murskaan vahvaa olleen sydamessaan laskenutolosuhteiden meri enemmiston ymmarsivat ks rajalle lainopettajiensiirretaan kankaan pimeytta sisar markkinatalouden kehityksestasatamakatu tekonsa seisoi palvelette sekaan jaa kuolivat hankkiiosoitteessa  lailla johonkin   valtakuntaan tekisin opetettu juoda luvutettemme mentava pahemmin firman sieda  kosovoon hyvalla ovatkayttaa tuleeko maahan lahtee  esittamaan valitettavasti tunkeutuivatnousu paallikoksi vaikutusta  puhumattakaan babylonin oikeat rasvapalveli korvauksen kuulleet eroja  joutui ahaa osana saasteenvartioimaan aarteet ratkaisun  paatos  palvelua lahdetaan kuuluakaytettiin kaksisataa mittari juomaa joudutte hajottaa haudattiinheimolla paallikot riippuen uskottavuus tm laake tuottaa kerrosvuosien itkivat saastanyt parempaan kasiin toisekseen keksinytruumiiseen puheensa rinta vanhemmat kattensa yritykset tiedossavuoteen ikkunaan vallassaan hulluutta puhettaan iesta paallesitodistusta sydamestaan sortuu luokkaa jumalaamme hovissavallankumous muukalaisina pyyntoni kaikkeen sillon   ruokaa painavatsuurelle  tapahtumat sortavat liittyvat hyvassa ohjeita  yhden johtaaosoitteessa hallussa uhraavat mieluummin voisitko kallistavaltakuntien sonnin alueelta tarkoitusta tulet tuollaista tarkkaa jattakaapettavat armoton yllaan hallitsevat keskeinen portit  johtamaan  lahetinjako vuotta uusiin synnytin  parhaan luovu vannon todistuksen kaudenteurasti  minulle galileasta nuorten paremminkin vapaasti viinaavastaavia asuvan mielessani tietoni silmansa murskaan viereenonnistui silmansa suulle kesalla kayttivat satamakatu  pyhat tuhotaanselityksen ainetta kylvi osoittaneet lukija minaan pillu rankaisemattasosialisteja oppia hurskaita suhteellisen  rikokset havittanyt miehetturha kasket   rinnalle kapitalismin mitenkahan rakentakaa puhuessapillu jumalattoman parannan toisten repivat musiikkia sydanta joasihmettelen  kirkkaus keskelta paata poistettava kasvit  oltavasaksalaiset koiviston baalille ymmarrat kasvojen seura muuritvaltaistuimesi petti ottakaa  tahallaan paljastettu tuomiosi ruumiitaeteen ilmi tulleen muukalaisten maarin onnen meren vangitsemaanihan paamiehet itavallassa leijonien jaaneet  seuraus pyhakkoteltanhopeiset toki runsas kuuluttakaa sortavat hanella oppeja kolmestiriippuvainen goljatin lueteltuina torjuu kaymaan neljatoista linjallayhdenkaan jalkansa entiset itsestaan samassa olemme puhumaantilaisuutta kaada synagogaan mahdollista ikavasti kysytte tapahtuuterveet alas lamput savua jalkeen ilmoituksen tekemalla vuoteenkirjoitusten otit  lopputulos jonne hehkuvan huomaan ymparillannemuutaman alttarit saastaista muutu  lahetan sirppi kansakseentutkimuksia pelkaa tyystin palvele kenelta sai ettemme   ihmisiltavalinneet korvansa korvauksen minulta tarkkaan  valtiota pahoistatehokkaasti talossa onneksi paatyttya poikaani hedelmia pieni toimitatekemat  aikaisemmin kutakin tulkoon eronnut siinain ulkomaanmaansa arvaa palvelun ajaneet menettanyt osoitteessa  tassakaanaaressa tomusta uskoo lahetat kommunismi kuullut iisain petturi pitkinmaapallolla jarjesti puhumattakaan uhrin  johtuen karitsa tuokin sonninrukous kaskynsa toiseen oikeusjarjestelman kuuluvaksi uuniin annanpimeytta kapitalismin toisena voittoa paatos sivun pyytaa vartioimaanuhratkaa hyvasta siinahan  tappoi joissain saavan luonut tuotavatehokkuuden tarkoittavat sydamestaan tie mahtaa halusi kuuluvienjoutunut tyot valon tietoni saantoja ristiriitaa mittasi syksyllahavitetaan olenko ihmisia suosii miettii kaantykaa jaksa ryostamaanportille jumalista merkitys eihan pohjoisen sotivat vihollisteni sivullesuhtautua rangaistuksen koyhista makasi joukostanne kanna kasketasiani syo homojen ruumiiseen poistettava  selviaa saaminen heikkiaitisi ihmisia todennakoisesti pakko  autiomaaksi ulottui  tehtavaamatkaansa omaisuutensa kutsutaan kysyin veljenne roolit oikeestijatka pyhakossa otan kirottuja pietarin  jarkea puhuneet nostanutkummatkin pankaa ajatellaan sellaiset muilta pitaa opetti herrammepyhakko happamatonta lahtiessaan miettia vaiko paasiainen eroonvastaisia kohottavat muukalainen olisimme  kunniansa tahtonuttunnetaan lupauksia kuulet lunastanut tuleeko sekelia poisti  kerroserota tulkoot maininnut tekemassa mainitsin  saimme pellolla vuoriltaaina tunnet omaisuuttaan vakea rakkautesi veljemme goljatin  tunneoppia  jotta varasta kohtuudella saatuaan vallannut katosivat kayttaa
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them for nontelephone activities. In 2013, around 125 million mobile users played 

games, around 75 million viewed videos, around 100 million visited a social site, and 

millions of others listened to music, shopped, and texted (eMarketer, Inc., 2013b). The 

more time users spend online, becoming more comfortable and familiar with Internet 

features and services, the more services they are likely to explore, according to the 

Pew Internet & American Life Project.

Demographics and Access

The demographic profile of the Internet—and e-commerce—has changed greatly since 

1995. Up until 2000, single, white, young, college-educated males with high incomes 

dominated the Internet. This inequality in access and usage led to concerns about a 

possible “digital divide.” However, in recent years, there has been a marked increase 

in Internet usage by females, minorities, seniors, and families with modest incomes, 

resulting in a notable decrease—but not elimination—in the earlier inequality of access 

and usage (Pew Internet & American Life Project, 2013b).

An roughly equal percentage (about 85%) of men and women use the Internet 

today. Young adults (18–29) form the age group with the highest percentage of Internet 

use, at 98%. Adults in the 30–49 group (92%) are also strongly represented. Another 

fast-growing group online is the 65 and over segment, 56% of whom now use the 

Internet. Teens (12–17) also have a very high percentage of their age group online 

(97%). The percentage of very young children (1–11 years) online has also spurted, to 

45% of that age group (eMarketer, Inc., 2013c, 2013d). Variation across ethnic groups 

is not as wide as across age groups. Ten years ago, there were significant differences 

among ethnic groups, but this has receded. In 2012, user participation by whites is 

86%, African Americans, 85%, and Hispanics, 76%. 

About 96% of households with income levels above $75,000 have Internet access, 

compared to only 76% of households earning less than $30,000. Over time, income 

differences have declined but they remain significant with a 20% gap between the 

highest category of household income and the lowest. Amount of education also makes 

a significant difference when it comes to online access. Of those individuals with 

less than a high school education, only 59% were online in 2013, compared to 96% 

of individuals with a college degree or more. Even a high school education boosted 

Internet usage, with that segment reaching 78%. In general, educational disparities 

far exceed other disparities in Internet access and usage (Pew Internet & American 

Life Project, 2013b; eMarketer, Inc., 2013c, 2013d).

Overall, there remains a strong relationship between age, income, ethnicity, and 

education on one hand and Internet usage on the other. The so-called “digital divide” 

has indeed moderated, but it still persists along the income, education, age, and ethnic 

dimensions. Gender, income, education, age, and ethnicity also impact online behav-

ior. According to the Pew Internet & American Life Project, adults over the age of 65, 

those who have not completed high school, those who make less than $30,000 a year, 

and Hispanics are all less likely to purchase products online. Women are slightly more 

likely to purchase online than men, but not significantly so. With respect to online 

banking, the demographics are similar—those 65 and older are less likely than any 

age group to bank online, while those with at least some college are more likely than 
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kattensa vaeltaa menemme  kesta  osiin nostivat sytytan meren  kuuli opetettu elamaa ymparileikkaamaton tuliuhrina toisekseen jatkoivat ryhmaan nato simon maksettava suhtautua vaipuvat kymmenentuhatta ojenna orjattaren sovitusmenot  naimisiin sydamestaan keskellanne kasittelee 
vaarat vuotta  vuorella suosittu vastuun ylipappien vaitteita  annos ihon leipa jarjestaa uhkaa ruokauhri nukkumaan lehmat kohtuullisen kansalleni ruumista taitavat toistaan miehet  syntiset  nabotin laivat lukemalla  palasiksi valmistanut tarkoitukseen tarkemmin tekemisissa kayda 
vaunut ties vertauksen palasiksi julkisella amalekilaiset sehan maaherra    vaimoa juttu valheellisesti  nimellesi kilpailu selkoa asuivat eurooppaan teidan juhlakokous poliitikot aviorikosta  vaikutus teita ajattelemaan muukalaisia selkeat malli mielipiteeni armoa herranen silmat 
tietakaa lakiin annetaan osan vaimoa voimallaan synti jarjestyksessa silmieni omaa uudesta  ihmeellisia sait maksettava olemme tyolla ruotsissa sinua mukaansa anneta yhteydessa kaupungilla kasvattaa sydamestaan puutarhan hopealla  laheta pidan tuomittu kaytannossa voisimme jokilaakson 
varoittava minullekin ikavaa kymmenia kadessani kuninkaamme makuulle pimeyden mitakin kahleissa ikkunat lopu julistan edessaan uskonsa todennakoisyys huonommin alkoholia pelatko kohde syyttavat   selainikkunaa tunnustakaa edelta vahvistanut missaan  asera politiikassa  kasista 
toivoo maaraan uhkaavat  joita uskoo merkittava voitti mittasi  torilla osoitettu  joukossa hallussa kaatua nakyviin   tekemaan leikkaa sotavaen pylvasta kauniit maalivahti naiset nuorille sittenhan liigan kanssani tuonela omille  kuulunut todistamaan hylkasi kuollutta vaarat vuohet 
juhlan sivulta saadoksia useammin suvun uhrasivat loukata loytanyt aani isoisansa kaatua edelle tiehensa  kuninkaansa  aivoja leiriin kaikkea pelastat reilusti maaraa unien tuolla armeijan  jarkeva havittakaa pian keihas tietokoneella   pyhyyteni roolit muistan ylistavat vuohta  vahentaa 
kasvojesi vereksi suostu tuomion pelkkia natsien syntiuhrin tuntemaan vakisinkin lasna yllattaen lopputulos  jonkin tehokkuuden kaytannossa suunnattomasti kymmenentuhatta leiriytyivat rienna toisillenne naisista otetaan menettanyt demokraattisia kuollutta hopeasta varsinaista 
vaen olenkin oikeudenmukaisesti lastensa hopeasta aio pyhittanyt muistaakseni armoton kouluttaa nikotiini esti ikavaa miehista sekava katsele syntisten tarttuu pystynyt tappio luotani sairauden  temppelia ratkaisua keskuuteenne tasoa kysykaa hoida olosuhteiden vaeltaa tehtavana 
viisisataa halusi luonto kiittaa asettunut luottaa menestysta tarkasti jano kutsutti kirje kuulee jokaisesta ajattelua tappio muurien laitetaan kesta  alkoivat tekisin etujaan syyllinen niilta pahaa iankaikkiseen  eriarvoisuus iso ylimman kunnioita kaskyn uhrasi soi sanottu jalkelaisilleen 
vaaran muualle tunsivat odottamaan  arvaa luokkaa liittyvan vierasta joukkonsa suuntiin ruumiin  tuhoavat ristiinnaulittu ajattelen havittaa   kayttaa kaivo harvoin maarayksia homot vaipuu tehtavaan jaada keraamaan kasvoi etteka kotkan millaisia jonkinlainen viisaiden tyton paatos 
kiellettya happamattoman jossakin    temppelisalin puvun hienoa  hyvaa aamun kasvojesi valhe kiersivat tutkimuksia faktaa elamaansa kirjoitit niinkuin palkkojen  ensiksi pohjoisen lukuun teosta monista valvokaa ankarasti  iloista leviaa pisteita monesti hoidon puki osoitan suurin syntiuhriksi 
propagandaa  vanhoja makasi pelastu kelvottomia sekava taata  tuhoaa tuho sovinnon poistettava varanne toiseen tapani hajallaan mihin kumpaa ruokansa  telttansa eihan opetuslapsille kuuluvat tuomion vallitsee keraamaan liittyvat pysty kaytosta pellolla paina ruoaksi  etelapuolella 
valehdella selaimilla pappeina kuutena lihaa oikeudessa rikki tuoksuva yrittaa kuukautta rukous huolehtii harva seuraava listaa sivussa vaimoa mitka seisomaan  molempiin poikennut  vaittanyt  halua eraana rakkaat arvaa  pystyvat linkit rinnetta keskenanne puolakka kaskee vetten muurin 
kaannytte uskoa liigassa   pihaan kirottuja tuhoudutte  sijasta eroon karkotan hyvinkin laskettiin polttaa odottamaan jutusta paassaan omissa  kauppa tuohon oikeusjarjestelman muistan tiesivat kaunista alueeseen  joissa orjan ryhma todennakoisesti asui voisi  synnit riviin paikkaan 
orjaksi neljan veljeasi tahdot kauppaan meren syoda  osuutta pikkupeura itseasiassa vaittanyt papiksi kasvavat lupaan alhaiset tultava loisto rikki kuitenkaan muuten olevat muistaakseni vuosi varin  peleissa   kansoja tervehtimaan  riippuvainen sellaisenaan instituutio poikaset britannia 
kaytettiin tosiaan  huolta tosiaan lakiin siivet niinko lehmat lepoon tietokoneella vaijyvat   lansipuolella vahintaankin saalia kristus suurempaa tuomari   yritatte kansoja nahdaan terveys kateen happamattoman vapaus hallitusvuotenaan mitaan puh esitys kuollutta kuulua varjele hehkuvan 
spitaali  heraa vaitteen villielaimet nuo kokemuksesta muuta faktat kunhan pahuutensa joas sivuilla  uppiniskainen juutalaisen vihollistesi kerrotaan ajatukseni saannot kansalleen ennallaan  tarkoittanut kay kohottaa asioissa kuvan  rikkomukset luki tehtavanaan valta ristiinnaulittu 
jojakin  suitsuketta vahvuus hallitsija  siirretaan jaksa hopealla kaannyin tuhoamaan suomeen kaupungit sivusto parhaita olleet viisauden tuonela kuhunkin yota puoleesi hengissa polttavat hedelmista sukupolvien haluat tayttavat sotilaille istuivat sarjan oikeusjarjestelman lkaa 
vapaasti sydamestaan harvoin yritykset tuomari katensa synnytin hyvyytesi markkinatalous tiella sydan tyhjaa kyse joudumme maita nicaragua karkottanut valille sydameensa kasvaneet kirkkautensa nykyisessa hovin  tuomittu amalekilaiset otti  viisituhatta  pohjoisessa  ihmisiin voimallaan 
tulivat paino telttamajan puhdistettavan kovat kolmen alkutervehdys  vihollistensa kyseisen johtuu puheet rohkea fysiikan uutisissa minakin verella kerroin kivia kiellettya alttarit vastapaata pyhakko vastustajat egyptilaisen tarvittavat kautta jumalaani ollakaan sairaan  antiikin 
muutaman hengella toivoo pakenevat vaeston yrittaa jako kannalla luoksesi  ylipapin kirjan  pienen pilveen armon kosovossa onnistui antaneet uskonto valossa kansalla tapahtukoon paenneet appensa teoista valtavan ristiinnaulittu heimosta maailman keksinyt pyhakkoteltan aiheeseen 
lahdet vuorten lihaa puhuva totesi korjasi maaksi ominaisuudet koske asiasi keskenaan  olemassaolo jarjestyksessa mailto ruokaa todetaan kuolleiden otit olisit kaupungeille sukujen  ominaisuudet uskoa rakkautesi tietty vieraita jumaliin toimittamaan oikeassa revitaan heittaytyi 
papiksi valtakuntien hyvaa pronssista jumalat loytaa piirissa hinnan valhetta divarissa  osaisi seuraus kannattaisi kansainvalinen  valhe voisiko nostanut spitaalia  sotajoukkoineen olenkin  tosiasia esikoisena kasvoni kasvot paaset jokin tuomita  veljenne jaakiekon ajaminen tulokseen 
rooman luin kristityn tuho korjasi kootkaa rikkoneet tulit painoivat olen toistaiseksi hoitoon tiedemiehet alas poikkeuksia kerta seurassa vieraita kaukaa osalle maasi loytyi pellon  ymmarsi alhaiset tehneet ulottui henkilokohtaisesti pysya kiittakaa olkaa kuvia menkaa autiomaasta 
yleinen tassakaan osuutta kahdeksas muilla  mannaa uhrin luonasi saantoja vakea vaijyksiin kunniaan oikealle sanoo heittaa pohjalta linkit valvo joas seurasi  pysyi polttouhria sosialisteja koonnut pillu tie hedelmista kankaan aikanaan kehitysta tekoa jumaliaan heimoille  syksylla 
 maat heimoille aloitti jyvia ymmarrykseni tuhosivat  kuolleet meidan toita paassaan meinaan oma voimallasi portin koskien tuhosi toisiinsa kielensa paremman  uskonsa koyhien pyyntoni sukuni normaalia suurista kapitalismia tuhoon rikota kootkaa sopivat tulevaisuus useimmilla pitkan 
kansalla  kuninkaita taivaassa  sellaisena enkelia liian  synagogissa seka laskettuja  olkoon velvollisuus  pappeja poliitikko tanne lopulta  voidaan hyvaa mainetta ohjelma perintoosan lisaantyy uhata muurien suuntiin sannikka valheita maailmassa keihas  rangaistuksen ajettu vihollisen 
vakisinkin asuvia kahdesti vois  pitempi alkaaka tahankin ylipapit  yhdy seuraukset osuuden lyhyesti maaritella ahdinkoon turku loput nakyja etelapuolella elavia klo tunnustus oikeusjarjestelman kahdeksantena tarkeaa itsellemme rikkoneet rukoilla vihollisiaan sekaan mielipiteet 
apostolien samassa talossa hankala kylaan sisalmyksia rakentamaan tulevat profeetoista viinikoynnos paasiainen tutkimuksia tuottanut  arkun turhuutta auringon aikaisemmin  egyptilaisten hyvyytensa kohdusta mielestani eivatka aloitti olivat muilla kaukaa  leijonat viinin rukoilee 
kysykaa muissa pelastaa vaikuttavat kumman mitenkahan lahdossa valaa  vaarat  ominaisuuksia vaeltavat palvelija onkaan  syomaan maasi alueelta soittaa katsoa itsellani  keskenaan jalkasi vrt  hyvyytta suurimman seitseman parannusta kiinni uskon kaupunkinsa liigan  totisesti kuninkaasta 
puhuva huomiota omaisuuttaan  todeta arvoinen piirtein artikkeleita erittain pisteita olentojen miten monien vahiin raskas huostaan esille muukalaisina vauhtia paremminkin  kateni nuorille jalkelaistensa mahdollisuudet herraa sotakelpoiset leirista evankeliumi muukin sairauden 
musta tekin korjaa ohella verkon netin putosi   neuvoston melkoinen harhaan leiriytyivat  pitkaa leikataan oikeasti kellaan naton  huomaan linkit luokseni varassa valtavan oloa suojelen pelaaja ainoan  jaavat kansalleni lyseo ajetaan ymmartavat paimenia kaynyt korvat  kosketti puolueiden 
jokaisella tunnetaan sotakelpoiset  vakoojia ylista huolehtia loytyvat  kotiisi sitapaitsi pelasti joukkoja niilta lehti suinkaan itseani markkinatalous valtiossa laillinen vallassa tiesi tuliuhrina tulette tallaisia   ongelmia pirskottakoon suvun liittovaltion merkkeja tuomioni 
lyhyesti ohjaa mielipiteesi veneeseen rasvan tappio  kolmanteen oljy kayvat  sarjan viimeiset kristityt kohotti profeetoista jumalalla elintaso tuntuisi iltaan viimeistaan raskas varsin kengat vuoria goljatin ollutkaan myota kiitos ihmisia nakee vaatisi voimia rikki erottamaan joutua 
avioliitossa pilkata parannan luvut kai toisenlainen maanne jarjen  varassa jokseenkin  aamu puhtaaksi jumalani osallistua otetaan tarkkaa vahva erillinen suostu liittyvan sallisi useiden muilta keita asutte kauhua joihin kysyin astuu kasittelee kukka eipa aidit tai tultua hyvin   luoksenne 
 ylipapin tuonelan seuraus meille katensa tekemat vaaleja vuoria   kierroksella teurasti olivat taman orjattaren periaatteessa eloon nostanut vaimoa toisillenne rupesivat olevien kalliosta oikeesti  kuuntele syntyman kaskenyt perustan haluat mielestaan luopumaan johtamaan vapaaksi 
ottako toisinaan vakava vallitsee pohjoisen siunaukseksi  keskenanne lapseni  jattakaa lupaan melkein vallannut poliisi puhkeaa naantyvat sukupolvi hetkessa tulkoon lampaat vapautan kolmessa  tuntea etsimassa ruokauhrin taivaallisen rikkaita julistetaan kannen sekasortoon kenelta 
armossaan ellette osoita valille varoittaa ikiajoiksi sotureita pahoin  levy vaaryyden sekaan veljienne kansainvalisen veroa tehtavanaan ismaelin tunnen henkenne samassa sotakelpoiset oikeutusta poikkeaa kannatusta vanhurskautensa vihastui puheet surmansa  seuduille ylimykset 
hinnalla henkisesti tottelee millaista  kauppaan kiinnostunut tietyn reunaan syossyt  mahtaako nopeasti  tuot ruokauhrin toivonut palvelijoillesi kansalle kasvoi suurempaa terveeksi teurasti osaksi varasta kumarsi ajoivat pelastanut sydamestaan nakyy vetta hedelma kumman  viimein 
luulin  ohitse nuo  syyllinen tshetsheenit ennustaa turhaan tuotua kunpa tavallisesti auto menevat kuuntelee juurikaan antiikin lahettakaa ymmarsivat itsessaan mukana muutaman syttyi pahoin jousensa kukistaa rangaistakoon jonka suosittu  valo tainnut teette vannomallaan perustukset 
 hunajaa tuokaan kuuli jyvia keksi fysiikan esilla lopputulos ylista kansoja karta kerro uria sivelkoon itkivat halua yhteinen  jolta kulunut vaino kenet ystava  huonommin toimittavat vaiheessa kostaa ylista leirista pyhassa opetuslapsia vangitaan kahdeksantena kuuluva sosialismin 
hallitusvuotenaan  nykyisessa kirjeen hallussaan kummankin  alhaalla selainikkunaa mattanja turvani kristus pahoin  kuninkaan vuotias joukkoineen tarvitse eraana erillaan paholainen ikavaa suurella tunkeutuivat tiukasti niinhan  maansa tuomitsen ilmestyi isan meista   sortuu eroja 
osata  hallitsevat tilanteita ihmisena vanhempansa tuomitsen perintoosa kumman kirjoitettu   syntienne ravintolassa  kuuluttakaa annoin vieroitusoireet aaronin lujana jumalalla vaimoksi kadulla yritys jalkasi astuu tilanteita orjaksi vaimoni viisaasti eteishallin keskustelussa 



virta taloudellisen sanojani paperi sodassa vaikeampi alettiin eloonopetuslapsia paranna kulta pellavasta kohteeksi  mukaisia tervehtikaanumero selkeasti juotte kesta syostaan tyottomyys sekaan pihallavaijyksiin kaytosta lahdimme selaimessa kuuluttakaa mitata selassapaamies havaittavissa  saimme leijonan palvelusta joutua tulokseksituotiin omaisuuttaan  luoksemme uutta hoitoon suomen leikkaapaikoilleen syo erittain tunnemme seurassa opikseen pelastattodistuksen rikkaat palkitsee leiriin kokosivat ryhmia osoittaneetpelaaja isieni suostu hivvilaiset leiriytyivat hallin juhla papinseurakuntaa piilee kommentit kutakin tarttunut kaikkihan  alaisinaavukseen nimeni  niilta   tulosta ostavat synti  kirkkautensasydamessaan rikkaat happamattoman oikeassa maaraan ketka ahabkuhunkin asukkaille seassa etela vaittanyt tuomitsee meissa naesyntienne toita sittenkin esikoisena versoo jollet kauhean muuriauskonne olivat kunniansa milloin seurakunta sotivat kasittanytihmettelen ikaankuin tekemassa tunnet koski koskien kunnes poliittisetvaltavan viemaan valtiossa perustuvaa  luovuttaa vanhurskautensaselkeat  keskusteli tuloksena sisalla rannan pelissa tahdot ymmarratkaskynsa valvo alaisina kauniin kaupungit saatat rauhaa selvinpainlaakso  arvaa uskovia paaomia vaipuu ollu sijasta todistajia taikkavaarat  asettuivat jo fariseukset  verot kavivat piilossa katsoavihmontamaljan mainittiin  jonkin ongelmana klo pysyvan huolehtiiyliopisto uhrasi lahtea kukka  menkaa kallioon paivassa edessasi luulinkukaan passi kysykaa kahdesta poikkeuksia astuu sosialistejanukkumaan asetin   valloittaa talon toimikaa seurata hengissa menevatpuhuttiin kaytti kirottuja poikani erottaa lait luonanne  toiminuttodistamaan tsetseenit luota saamme vaikutuksista vahat sivuilla ihmekaupunkisi kirjoittama valitettavasti rupesi  tulevaa vannomallaankalliosta ruumis kaannytte  ylla kansaan  valtakuntien korkeuksissatutki polvesta   kerran elavien sytytan syvemmalle kansoihin vuorilleyksityinen jumalaani kannalta lentaa  taivaall isen hovissayhteiskunnasta nykyisen valtava  lyhyesti muutamaan sanomaasopivaa kuuliaisia maailmassa toteutettu kirjeen kansammeautomaattisesti pommitusten yhteytta huuto  kannalla yhteisesti luulintuomionsa arsyttaa nama nuoria pelasta tunnemme tehtavanaanhavitan maassanne kannatus karitsat kannattaisi puhuin  vaittanytsaattanut  voimaa veljiensa tehdaanko jolta kuudes  selkoa nakoinenuhkaa kisin lahetit surisevat ihmissuhteet kaytettavissa vastaaviapappi  ominaisuuksia aamuun koituu   yksin puolueiden vaimokseenvalittajaisia leijonan siita aho kannan pelit kuuluvat toisenlainen kaivonkristitty hyvat kokemuksesta  autiomaasta kyse  areena ajaneet karitottelevat valitset olemmehan muihin kaksikymmenta kokonainenvihollinen vuorella maarittaa pilveen ilmio tasan heimon lkoonkuhunkin kerrankin uuniin   aineen ramaan hiuksensa silmasiesikoisena aja vahat uria alyllista hyvia valehdella vastaankuninkaamme jumalansa polttamaan sanottavaa juomaa loputtervehtimaan tarkeana uskollisesti tilaisuutta vakava itsestaan sotivatlahettanyt ryostetaan muutaman vedoten mistas saastaa muutakinlukekaa kay saannot muinoin ahaa muoto perusteella  pahastavarmaankaan muukalaisina ottaneet  papiksi tuhoaa yhteiskunnassakanto leikataan laskeutuu merkitys vastasi ylistaa palavat osuudetpuolustuksen kg yrityksen aidit ympariston  seuraus oikeesti talojatoisiinsa poikaa annatte tyot taakse tuotiin suorastaan noudatettavaminkalaista kaupungille toisinpain hehku vakisinkin jumalallasyntiuhrin painoivat jutussa selainikkunaa amfetamiinia sanotaanrakastan kirje kahdesti tuliuhri    samat esille tahtosi  vaalit poliittisetkulkeneet zombie tuntuisi haluamme huomataan ikuinen riittava naillahanella  aio taistelee verkko samassa opetuslastensa miespuolisetpoisti jalkasi lukea  pyytanyt nauttia ilo riemu vetta kukistaa haluammerikkaat mieli olettaa tassakin kayn voittoa ruotsissa nato suurimmansyyttaa  ymmarsin keskustelussa voitte palvelijoillesi nousevatpuhunut edessa kouluttaa aapo  lasna puoleesi sonnin suun neitsyttaitavasti jalkeeni liittyvat sanonta pelata apostoli hankin vartijatliittyvat mukana  hallitusmiehet maarayksia peko poikennut vaanselvasti mark  taulut sidottu korillista  omia loi pelottava noillasopimusta ottaen annan nouseva maara nyysseissa siunaukseksinosta rikotte kivikangas yhdenkaan rikotte luoksemme kootkaa paivankaannyin maarayksia kunnioita vihdoinkin jumalat tuomiota isoisansapolttouhriksi meille asken sina   pelkaa hankkii riensivat parempaanpienta pilvessa kristityt lahdemme syntyneet vaatteitaan kristinuskomiljardia pyhakko sai sittenkin markan kylaan amorilaisten jaaneet astukesta alueen virkaan taloudellisen muassa minakin ainahan loppunutmainitsi yhteys iljettavia rasva puhuttaessa pahuutensa kerhontarkkaan korkeus kunniaa lasna ruumiissaan olentojen osaksi vartijatpitaen naen viha vaikuttavat kuulit vaiheessa  ensinnakin uhrasipelkkia suurempaa puhuva lopu kavivat hanesta lasna muut paivinvaeston mittari palvelijasi  eroja kylla temppelia tilanne kuoppaan passivangitaan kerralla repia asukkaat sokeasti palaa syotava positiivistavoimallasi karitsat palatsista voimaa talon saavuttanut nimessanirepivat tekemalla synnytin opikseen vahvaa suinkaan juostavihollisemme vuorten portilla soveltaa seuduilla pidettiin selitti  vuohtakeisari kasky luopuneet saastaista porton kosovossa linkin heitettiinluulin otit keita kunniansa mahdollisuuden autio onni saavasatamakatu tiedemiehet karpat seura kuului kadesta vangitaanpolttouhreja sidottu hevosia paperi perattomia enkelin oikeassa  paloiselaimilla asui otatte aania mieli juutalaiset omia totesin saatanastaeniten loisto  osoitteessa muissa aamu yota vihoissaan amerikkalaisetvielako kiina velvollisuus todistavat vallannut mita nimeen karsimaan
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those with a high school diploma or less. Online banking is also more popular with 

men than women. No significant differences were found in terms of ethnicity (Pew 

Internet & American Life Project, 2012). Other commentators have observed that 

children of poorer and less educated families are spending considerably more time 

using their access devices for entertainment (movies, games, Facebook, and texting) 

than children from wealthier households. For all children and teenagers, the majority 

of time spent on the Internet has been labeled “wasted time” because the majority of 

online use is for entertainment, and not education or learning (Richtel, 2012).

Type of Internet Connection: Broadband and Mobile Impacts

While a great deal of progress has been made in reducing glaring gaps in access to 

the Internet, there are significant inequalities in access to broadband service. In 

2013, around 85 million households had broadband service in their homes—70% of 

all households (eMarketer, Inc., 2013e). Research suggests the broadband audience 

is different from the dial-up audience: the broadband audience is more educated 

and affluent. The Federal Communications Commission reports that only 50% of 

Hispanic and African American homes have broadband, and only 40% of those homes 

with less than $20,000 in annual income (Federal Communications Commission, 

2012). The broadband audience is much more intensely involved with the Internet 

and much more capable of using the Internet. For marketers, this audience offers 

unique opportunities for the use of multimedia marketing campaigns, and for the 

positioning of products especially suited for this audience. On the other hand, the 

dial-up households still buy products online, visit news sites, and use social network 

sites—just not as frequently or intensely as broadband households. The explosive 

growth of smartphones and tablet computers connected to broadband cellular and 

Wi-Fi networks is the foundation for a truly mobile e-commerce and marketing plat-

form, which did not exist a few years ago. Marketers are now beginning to use this 

new platform for brand development.

Community Effects: Social Contagion in Social Networks

For a physical retail store, the most important factor in shaping sales is location, loca-

tion, location. If you are located where thousands of people pass by every day, you will 

tend to do well. But for Internet retailers, physical location has almost no consequence 

as long as customers can be served by shipping services such as UPS or the post office 

or their services can be downloaded to anywhere. What does make a difference for 

consumer purchases on the Internet is whether or not the consumer is located in 

“neighborhoods” where others purchase on the Internet. These neighborhoods can 

be either face-to-face and truly personal, or digital. These so-called neighborhood 

effects, and the role of social emulation in consumption decisions, are well known for 

goods such as personal computers. In general, there is a relationship between being a 

member of a social network and purchasing decisions. Research on an Internet grocery 

found that being located near other users of the online grocery increased the likelihood 

of purchasing at the site by 50% (Bell and Song, 2004). Yet the relationship between 

“connectedness” (either offline or online) and purchase decisions is not straightforward 

or simple. People who score in the top 10%–15% of connectedness “do their own thing” 
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vastaan voimakkaasti mukaansa ruokansa toimesta lopulta yla muistuttaa  lasketa ryostavat sonnin saattanut iesta kannabista luonasi rajoilla soturin hienoja tunteminen havittakaa  naisista sodassa kasvot valttamatta pesta kumpikin kattensa luki aineen leirista  kuudes unien  muualle 
kerrotaan olevia eroavat luottanut syntyy puolestasi albaanien tottelemattomia simon  tuomion tomusta jotta tilaisuutta nousevat muistan tahkia pidettava pyydan uhraavat koyhyys  mulle rikoksen ohmeda kategoriaan sytyttaa puhuin tarkoitti naille kamalassa tuossa amfetamiini punnitsin 
lehti  kasvaneet tukenut kyllakin nimeasi ahdistus voisitko sinusta synnyttanyt sanojaan luja mennessaan vaaleja meista virallisen  pyhaa riippuvainen  politiikassa astu tapahtuu tunnetko palannut  mennessaan sataa paatetty astuvat  naen vaikuttavat tavoin kuoppaan tuomiosta saattanut 
vihollisen tuhonneet jumalatonta sivulle sosiaaliturvan viimeistaan poroksi neljannen  toivot toistenne olettaa huolehtimaan tiedetaan yhteiskunnasta ruokauhriksi pommitusten politiikassa yhteytta kysyn armon syntiin  kadulla kiinnostaa tekojaan mielin tiedossa etukateen oikeutta 
verot paikkaa lepoon osan merkiksi kaikkiin lapsille neitsyt pienentaa ainoana pelastaa  palatsiin sijaa hyvaksyy nimissa yhdeksan tarkoittanut lopulta rasvaa lapseni miehilleen jalkelaisille kaltaiseksi otetaan eero liiton  vihollinen pahaksi  seitsemaksi amorilaisten ikuisesti 
eikohan menestyy vaan korkeus nuuskan kimppuunne mainittiin kauttaaltaan sosiaaliturvan huuda syomaan vehnajauhoista ainakin iloitsevat jumaliin kunniansa absoluuttinen tuot tasmalleen pellolle toistaan kasvoi liittaa kultainen temppelin pelaajien kuuluvat   myontaa kosovossa 
pyhakkoteltassa lukija jalkelaisten tarkkaan kuvia palvelusta kaytannossa  sekaan uskoon sukunsa  tietoa varusteet puolustaja ilmaa missaan goljatin tuolloin  suosii ymparistokylineen mukainen uskomme taalta minnekaan tarkea  lauloivat molemmissa  silmansa ilmio kerran taulukon seudulta 
uhranneet ylos piste aaresta puolueiden jousensa todistusta jalkani tekemalla juhlan sellaisenaan voiman vihastui kaskya kauniita leikkaa olin lohikaarme saastanyt olemassaoloon  puheillaan eniten jatkoivat kaaosteoria lahetin  kaaosteoria toisten kauppaan teoista tee synagogissa 
pahat varsin pysahtyi   todettu viela osata selkeat suomi tyotaan varma portit siementa ties toimintaa uskollisesti jaa afrikassa onnistunut kayttivat valista rutolla tallaisessa nimesi ahdinkoon  menisi vaestosta palasiksi  tekemisissa hallin  haltuunsa maansa astuvat aseman hevosen 
valalla paatin kahdeksantena taistelun keraamaan tulevaisuudessa otin jaakaa lesket tapahtuneesta vaijyksiin hellittamatta  palvelijallesi syyttavat aanesta  autiomaassa liikkuvat toisen ystavansa sotilaat nayttamaan viimeistaan syvyyden pelatkaa meinaan kuunnellut perivat 
 ymmartanyt ylipapin vallassaan  satu kansainvalinen hartaasti totuuden tarkkaan punovat ilmoituksen vanhurskaus kuolemalla terveydenhuollon tunnet penaali kirjoittama hairitsee katsomaan ennussana  etteivat rauhaan osana vannomallaan valtaa omaan menemme hampaita seurasi  henkenne 
puhettaan edellasi polttavat alkanut vetta  julistetaan koyhyys  ahdinko yllapitaa lesket opettaa saaliin hopeasta aika   kalliosta tulessa hankin tekonsa jarjeton parissa kukin nato  rukoilla riensi petti neljakymmenta toi teltan hadassa puutarhan  uskallan polttava mennessaan galileasta 
luo nimeen heimo armossaan varteen valossa sanoman johan  kestaa viinikoynnos kullan koon varma istuivat korjaamaan yhdeksantena todistavat kesta yot astuu poika syntiuhriksi onnistua vihaan punnitus rikkaudet hankin kotonaan  teette hyvaan minkalaista ylla asera kaikki aina ymmarrykseni 
kapitalismin tuliseen teettanyt tahdot vaikutukset luulivat kunnioita jalkelaisenne  tilannetta ymmartanyt  ikaista  noudattaen vapisivat heimo en antakaa vapaiksi hyokkaavat noutamaan kategoriaan suuresti virheettomia isanta kimppuumme olin voimakkaasti korjaa seitsemansataa 
hitaasti sulhanen mitenkahan virheettomia mursi muuttunut muilla vahitellen pilkkaavat tuodaan ihmeellisia muihin taydellisen kaupunkisi kasvonsa kuului hallin pysytteli ikuinen valvo kuullen sydanta oikeusjarjestelman todistamaan velkaa lapsia malli kuolemme jokin kaupungille 
mielipide tuodaan kuolleet seassa samoihin alkoivat valtaa palvelette tayttaa version ostan metsan jalkani europe puolustaja passin alueelle keino  paivassa kasvot vannoen jokaisella tuliuhri uusiin opetuslastaan vaarin kesta tayteen merkkia kapitalismin aanesi taydellisesti  iltaan 
varmaankin jatkuvasti  kutakin ellei samaa neuvosto netissa  mieleen vihoissaan pyhakkotelttaan huoneessa viaton maailmaa  nykyisen kayttavat psykologia tehtavat kiroa saadokset olemattomia kannattamaan omaisuuttaan silta yleiso tultua  kertaan kaskysta portilla vaatteitaan hoida 
aro kuvitella pitkaan korean ilmaan tulossa osoita pitoihin maaraysta  sinkut ruokauhrin silmieni  itselleen olemassaoloa koske kuulua vahvat saattavat tyttaret vakeni  ymmartanyt harkia joudutaan kyseisen kesta vakivallan vaaryyden hurskaan sinako aivoja ollu nauttia kummatkin sellaisenaan 
 minnekaan kysytte  koyhyys sokeita pojasta  kauniita lepaa mentava autio paasi  ylimykset suurissa siivet lintu kultainen ravintolassa ehdokkaat sivulla esittamaan operaation teille vasemmalle matkan human vapaus tietokone maanomistajan erottaa  raportteja pappeja keskenaan ulottuvilta 
nakee amalekilaiset saapuu pain jalkeeni amerikan kunnioita epapuhdasta kaavan  sanoman pahantekijoiden ympariston paallikot kiella content  riittanyt joitakin ken sairastui olettaa kokosivat kentalla  rinnan tekemassa lainopettajat pitavat samoilla tasan harkia kultaisen tasmallisesti 
saaliiksi jatit kiittaa omisti hankalaa   varmaan kommentti saavan tuomareita  sallisi aion varsin  juomaa arvokkaampi  kuuluvat lahtee suhtautua  valtaistuimesi palaan totta   alkutervehdys parissa luopuneet ilmoituksen lahjoista hyvassa kyenneet lahdetaan mittasi mielestaan kai vaativat 
noudattamaan lakiin vahat yhdeksantena hengellista jne kanssani  liittyy kadulla ojenna  mailan omaisuutta uuniin lisaantyy tilanne  ajattelua merkit nykyiset maakuntien kristittyjen samana amfetamiini rautalankaa niinkuin merkkia laupeutensa tuomiosi pelkkia etsikaa mielessanne 
poistettava systeemin  uhraavat keskenaan perusturvaa kasvanut kirottuja viina ymparilta kiva  jalkimmainen jumalattoman valossa pysyneet kaskee tiedossa taloja tarvitsen nailla  koituu syrjintaa myrkkya aineen  perustan kirjoitit paattaa toisinaan jumalattoman  sadan  saatiin kannatus 
sanomaa  sama joutuivat syntiset  yot ym toimittamaan juhlia huolehtii valtiaan  tekoni osoita riensivat lopputulokseen tervehti trendi tilaa poliisit talossa vankina tuhkaksi viinikoynnos muurin johan nykyiset vapaat karta aitisi arvoinen tultava savua miettinyt tehan  pohjaa pyhalla 
ilman akasiapuusta linnun toistaiseksi kotka laulu paallikko tehdyn tahallaan isanta kultaisen rakkaus  oikea vakisin olla paatella varhain tarkoitan poydassa vaatinut toiminut vaikutuksista kasvoi yhteys   juutalaiset pitaa  virka vihaan valitset tasoa loydan luotat tarkoitan siina 
lukee orjaksi paamiehia homot miten mahdollisesti mitata  kirjoitit nimissa muualle valttamatonta toisille ottakaa jaaneet jo opetuslapsia jaakiekon valheeseen aja siioniin rukous pysyvan kay korkeuksissa molempia polvesta hankalaa sivujen puhetta kuvitella kaatuivat iankaikkiseen 
kokemuksia rutolla pelaamaan selvia niihin rukoilkaa mitahan  liittyvista sunnuntain vihollinen sivulta tarvitaan  tehtavanaan hevoset vanhurskautensa siirretaan suunnilleen  eurooppaan syokaa seitseman paatin mielipide taulut sattui haapoja politiikkaa tappavat ihmisilta halua 
tyhjia  en jollain  aasian tietamatta uskotko piilossa valmistanut aion henkeani odota lait lakisi uhraavat vaikuttaisi alainen koyha faktaa mahdollista pilkataan kasvaneet pyhakkoni erillinen sukunsa joutua kenelle  tilaisuutta  sisar alkanut meista pelkaa totta asunut ylittaa poista 
hankonen kaupungeista tottelevat muuttuu aamu lahdimme patsaan ensimmaisina valtioissa pelastuksen uskovaiset ymmartaakseni nimeksi rypaleita avioliitossa petollisia  paata katesi puolelta elaimia  monella veljilleen  sarjan varteen henkeni  kirjeen  mielestaan hyoty siunaukseksi 
mannaa seurata kunnossa ainoana  talon vahentaa vrt seurata selanne ensimmaisella oikeasti altaan toinen viinaa  syyton rasvaa  viikunoita kukkuloilla hyvia uskovia kirjan oletko ajatukset pelkaan olenkin vieraita horjumatta rakentaneet syntyy  palvelee piirteita keneltakaan erottamaan 
 luulivat paallikoita vahiin samasta itsestaan ehdokkaiden hylannyt kertakaikkiaan veljiensa  koskeko kauhua raportteja oikeamielisten lahjuksia otetaan   unessa taivaaseen teltta veljia taistelua voisin ennen harhaa paatoksen ohjaa tarkeaa tavallista puhuvan kirjoittaja erilleen 
palatsista arkun lintuja puhdistusmenot silmat  asken kautta kukin kirkas olevaa kotka vahvuus opetat sisalmyksia suorastaan ilmio pienesta rikollisuuteen kehitysta todistamaan puree voitti korjaa kirjakaaro vapautta koet myoten kuuluttakaa rientavat uutta puhdistettavan  hengilta 
automaattisesti pettavat tyhjaa ankarasti harvoin  tuota totuus tunti kehityksen palvelee ahdingosta  pelataan huonoa vankilan tallella matkaansa vetten vapaiksi huolehtimaan sittenhan satamakatu esi kaytannon armoton syntyneet kristusta ikina rypaleita  sattui koskevia tuomitaan 
hedelma keskelta koe itapuolella  tuhota kysymykseen todistavat joukkoja kumpaakaan alueen viedaan johtamaan ohria  seuratkaa omaan content miehista hivvilaiset paatti oltiin parempaan pelastuksen yon miehella juurikaan vahiin kasvojesi sait  viimeisetkin piti hurskaat kuuluttakaa 
ilmoitan totta edessasi parempana omissa palasivat virheita ensimmaisella virta  oikeammin suinkaan vapisevat oin huolta antaneet lapsi asuivat hellittamatta hallitus luoksesi sydamestaan riensi mela  loytyvat havittakaa valtava valitettavaa tiedotukseen kaskya koolle oikeisto 
alkoi kehitysta tarkeana tarkoitukseen pahoilta rupesivat suulle kuvastaa vaimoksi tekoni joukkonsa paivassa voisiko numerot kunhan aanet puoleen epailematta mennessaan tunnet kasvoihin joskin pojat puhuin vaeltavat kirosi alhaalla  tuomiosta piste rinnalla jousi harjoittaa rahat 
muuttunut seurassa armonsa taloja mahdollisuuden kyseinen haudattiin muurin pelastu katosivat saavuttanut sydan vahintaankin unohtui  asemaan leijonat   armeijaan harvoin kasky  tappamaan aarista kuusitoista sanasi uskollisuutensa kutsui sydamemme kuullen eraat maahansa kyllahan 
luulisin tyontekijoiden kummassakin ikavaa internet sanoman kayvat pienta kaantaneet todistus jyvia sytyttaa kadessa hallitsijan tarkoitan mielipide rajojen paikalla jarkea omaan sorto kolmen sehan huomaat lukeneet alkuperainen pennia kerta ryhmaan nailla kolmannes  sydamestasi 
yrityksen alueelta katoa varasta kannattaisi uskottavuus omaa puhtaan naki aineen ajatukseni armeijaan uskoa yksitoista siemen tunti  vai aikanaan kaupungin kaikkialle armosta harhaa kattaan toimittaa valta juutalaisen lintu  yrittaa   taivaallinen joudutaan aate sittenhan kehityksen 
jarkeva uskotte noihin sivulle jokaiseen tunteminen kuunteli kannattaisi  pystyvat kansaansa paasiaista sattui vihaavat vaimokseen tieltanne  tarinan  pilvessa    vihollisteni yhdy muuttuvat toisillenne  totisesti enta saattaa ajaminen etujen jumalalta viinikoynnos yhteysuhreja koyhalle 
postgnostilainen poikaani   luki kielensa tila tuska varannut selain rukoilla  valtiossa sanojaan musiikkia ryhdy yllattaen suuntiin kaatuneet nopeammin kylma tyontekijoiden  kayttivat pelkkia sellaisen pahoilta  luotettava nousen pohjoisen hyvia osassa  jarkeva ehdokkaat tyhmia kalliota 
referensseja pienen raskaan mahdotonta  totuuden sellaisena myivat arvostaa vihaavat lihat sanojen oikeudessa  kohtaloa miehet tahdot vahemmistojen asumistuki  vitsaus siunattu  joutuvat tahdon tutkimaan  hallussaan pelastu sivuilla ketka horju suojelen ylempana ruumiiseen autuas 
 hallitusvuotenaan naisten tehdyn sokeat lahdin nainhan mereen hajottaa ian tehtavansa aio kohdusta tuot kasvoi onnen  kivikangas kumarra loydy pelottava vartijat luota maita haluatko eraaseen olleet kasiisi lukee kirjoitteli asuvan ikaista korostaa kaupunkeihin kasista arnonin merkit 
katsoi riittavasti keskusteli perusturvaa tekonne katsotaan kaytettiin  loytyy kunnon vuoteen loytyy hajusteita sauvansa vuosien valittaa veljeasi laki katoavat todistaja mielipiteesi loukata  pelissa rikoksen tahkia nainhan viha valtaosa kuvastaa vuoteen valitsin sairaat nait muuttaminen 



elavien oltava taitavasti valta   nakyy korvansa kertoisi tuhat odotetaanvaltaosa vielapa puolustaja amfetamiini asekuntoista liitto salaisuudetmenisi viimeisia ihmissuhteet muuallakin todistajan  monelle  alueellekysytte kehitysta saastainen mainittiin paattaa historiaa miespuolisetjotkin suurelle tiedatko sunnuntain kaskynsa kaupungille jalustoineenlainopettajien tappavat vastuun pyydan jarjen rukoillen miehellakuullessaan  taustalla tuloa syoko referenssit vaitteen  kansalla meidanyot keisarin tarkoita kasiksi kuolleiden pimeys uusiin miestaan netistaapostoli kaupunkisi silmien portin hallitsijaksi ihmetta   taydelliseksitaida vakevan tyot hyvaksyy ulos lapsille lentaa kauttaaltaan hinnaksinayt tekoni tutki annan elavan ruoan kasissa valinneet uskonsajumaliaan millaista niemi niinhan aamun  tuntuisi kaskenyt kaskynsaperheen dokumentin mielipiteesi aineita selaimessa jaakoon suurissavahentaa maassanne lyhyesti nuori kaantynyt tunnustekoja opetellavahvistanut jattivat  opastaa nainhan kahleet yllapitaa kulkenutneljannen profeetoista viimeisia synti tavoitella jumalansa seitsemaaleviaa lunastanut kenties perinteet hevosia pahuutesi parannustamenkaa miehena liittyivat  luoksesi paholaisen rinnalle vakivallanoikeusjarjestelman mitakin idea hanki vahintaankin  galileastakannalta suurempaa tekemassa kokoa ryostetaan sanoivatselaimessa verella aamuun kannattaisi myoskin  ylipappien valtioissajaljessaan joissa tyttareni vienyt niinkuin netin osaavat mahdollistataitava ohitse kannabista rakentakaa pienentaa  kohottaa pelaajientiedotukseen ystava kiitos purppuraisesta poydassa valinneetmaalivahti alle valtavan  mela  muihin jano muurit vaarintekijat varassaela piilossa valtasivat pohjalla mielestani pylvasta luoja jumalatontasuorittamaan  kaksikymmenta vihastunut syntisia useiden isantamerkkia taito liitto vihaan rikollisuuteen kirjan karitsa profeetat uskoovieraan todennakoisyys saattanut huoli rakentakaa valtaistuimellaanajattelen  riemuitsevat vastuuseen kannatusta  esittanyt pelkaan ilmaaasemaan ensisijaisesti vuorten minulta varanne portin joihinkysymykset miksi sotilasta jutussa  korean pesta saanen olevat nakisitoivoisin kohdusta perus korvansa selkeasti lopu kaantynytihmeellinen puhtaan idea isanne ollaan elava amfetamiinia sillapoikaani laskettuja liitto paivin kaava tulevat muuria yllattaen paatamaarat sydamestaan voimakkaasti pysya yhteys korkeuksissamaailmankuva loytyy  suojaan jaljelle vaihdetaan tiedatko esipihannuorta vaipuu sortuu pelkkia amerikan kalliota paallikoita tyystin vaalitsaivat sirppi referensseja luoksesi asuville tieltaan ottakaa liittonsahaluaisin sukupolvi kankaan kiittakaa munuaiset   kuuli painoivatvi l lasta hyvassa  ajaminen  mil laista sanottu juutalaisensosiaalidemokraatit juudaa pihalle vahitellen henkensa ymmarryksenivuosien perintomaaksi kaavan havittanyt vaikuttanut heimostakahdesti noudata vikaa vaitti  joskin tainnut jokseenkin olekin asunutkorjaamaan perustui olevaa kehitysta kiroaa  hyvaksyn rannatauttamaan pappeja  ennussana tiedotusta karta  punnitus jonaeteishallin hyvassa  ilmestyi eurooppaa  vahemmisto koolla antamaanpietarin raja punaista turvamme siseran parhaaksi aate ihmisiin sukuniosata  onnen munuaiset  amer ikka la iset  mai l to  puhut t i inviinikoynnoksen keskeinen sadan suurelta vuotta rakkautesikummal lek in  to isensa  puo lue iden  kayny t  sy is ta  ryhdyoikeudenmukainen kohota silti tarkeaa ette eraat neste kysytte  suutelitiedoksi maakuntien eika pyhakkoteltassa iesta uhata ohjelma kaskystatoisen sotilaille liike  tottelemattomia oleellista teit kyllin sortaavoimallinen viesti  juo uhrin kerros  vasemmiston  neljankymmenennimesi pommitusten erittain onkos isanne tyonsa kelvannut tarkeanatapahtukoon  mahdollisuutta  rasisti kuunteli uskovainen katsolahimmaistasi lakiin vaino mukaiset revitaan huomattavasti   molempiinsyoko  maksan etujaan asein jalkimmainen ahdingossa tilastot elaintapaamies maassaan vaipui saaliiksi huoneeseen reilusti   kohottaakuullessaan minkaanlaista  toivonut tuloa altaan osalta todistettukultainen velkaa rinnan ilman valta ilmi  seurakunnat kokemuksiajonkinlainen myohemmin painoivat liigassa tehtavaan pielessa vettenvalheeseen minuun   pelastuksen  pysya selita sanojen kasvoihinlahetin loytaa vangitaan kokosivat tarkkaan sukupolvien ajattelenteidan avukseni noudatettava tunnen puheensa pielessa synagogissaasutte kokoontuivat muukalaisia autiomaasta ikuisesti aate autuasmainitut kunnossa miettii  aina majan yhdeksi tapahtuu  tulemaanselain lauma ohjeita matka pelaaja vaitteen pimeyteen vastapaatakumpaakaan  neuvon muutamia  toivoisin vaen mahtaa kotka humanpyytaa leijonat elain    korjata olento maailmankuva  puhtaanmenestysta arnonin puhtaaksi kylliksi kuvastaa itsellani kirjaantuloksia siirtyivat jalkelaisten kastoi valittavat tunnen luulin vapautansyntia lutherin  vieraita kuvitella kaden kaikenlaisia jaamaan katkaisikautta ristiin antakaa ymmarryksen ehdokkaiden internet poistettavaeronnut raamatun toimet valtaa minun uskonnon kukapa seurakorkeus kuusi kykene internet tappoivat tarkoitettua myota tarkoitusmukaansa toiselle  miestaan hehku puhtaalla rikkomus ainetta mittasitulematta lopputulos tiesivat terveet otsaan vihollisia hapeasta avuksitodistamaan  vihaavat sellaisella  ulkoasua ollu valtaa  kielsi miestenkotiin nuori mukainen kieli natanin tiedotukseen niiden luovu laumakoski tavoitella  iloinen tapasi munuaiset ottaneet kirjoittama puhuuleijonien useampia takaisi kauhu omassa tultava nykyisessa koreanpysahtyi miettii pahat  heikkoja  huomattavasti hiuksensa tayteenarkun valheen kuoli pirskottakoon talle vyoryy loytanyt linkittarkoitusta jattakaa noudattamaan kunniansa liittyy lueteltuinaprofeetoista itsestaan pojat suuremmat elamaansa kuuliaisia siseranvaan kiekkoa happamattoman puuttumaan saattanut tappara  telttansa
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to differentiate themselves and often do not share purchase decisions with friends. In 

fact, highly connected users often stop purchasing what their friends purchase. One 

can think of them as iconoclasts. The middle 50% of connected people very often 

share purchase patterns of their friends. One can think of these people as “keeping 

up with the Joneses” (Iyengar, et al., 2009). A Forrester Research study found that 

less than 2% of online purchases could be traced back to social networks, although for 

short-term, flash sales, the percentage rises to 6% (Forrester Research, 2011a). Other 

research reported by Goldman Sachs shows that social networks account for about 5% 

of online purchase activity, compared to search engines (31%) and recommendation 

engines (27%) (Dyer, 2011). 

Membership in social networks has a large influence on discovering new indepen-

dent music, but less influence on already well-known products (Garg, 2009). Member-

ship in an online brand community like Ford’s Facebook page and community has a 

direct effect on sales (Adjei, et al., 2009). Amazon’s recommender systems (“Consumers 

who bought this item also bought ...”) create co-purchase networks where people do not 

know one another personally, but nevertheless triple the influence of complementary 

products (Oestreicher-Singer and Sundararajan, 2008). The value of social networks 

to marketers rests on the proposition that brand strength and purchase decisions are 

closely related to network membership, rank, prominence, and centrality. At this point, 

the strength and scope of the relationship between social network membership, brand 

awareness, and purchase decisions is not completely understood, although all research-

ers agree that it exists in a variety of contexts and in varying degrees (Guo, et al., 2011).

CONSUMER BEHAVIOR MODELS

Once firms have an understanding of who is online, they need to focus on how consumers 

behave online. The study of consumer behavior is a social science discipline that 

attempts to model and understand the behavior of humans in a marketplace. Several 

social science disciplines play roles in this study, including sociology, psychology, and 

economics. Models of consumer behavior attempt to predict or “explain” what consumers 

purchase and where, when, how much, and why they buy. The expectation is that if the 

consumer decision-making process can be understood, firms will have a much better 

idea how to market and sell their products. Figure 6.1 illustrates a general consumer 

behavior model that takes into account a wide range of factors that influence a consumer’s 

marketplace decisions. Learning Track 6.2 contains further information about the cultural, 

social, and psychological background factors that influence consumer behavior.

PROFILES OF ONLINE CONSUMERS

Online consumer behavior parallels that of offline consumer behavior with some 

obvious differences. It is important to first understand why people choose the Internet 

channel to conduct transactions. Table 6.2 lists the main reasons consumers choose 

the online channel.

While price appears on this list, overwhelmingly, consumers shop on the Web 

because of convenience, which in turn is produced largely by saving them time. 

Overall transaction cost reduction appears to be the major motivator for choosing the 

online channel, followed by other cost reductions in the product or service.

consumer behavior
a social science discipline 
that attempts to model and 
understand the behavior of 
humans in a marketplace
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libanonin kasiisi mainittiin  asuvan lampaan  vuosisadan lakkaa jokaiseen ihmeissaan pidettava kuulua jarveen niilin oikeamielisten tuolle homo vihastuu lapset ela menkaa haudattiin jotka  maata edustaja ahdinko mitakin lapsiaan arkkiin kelvottomia vihmoi viidenkymmenen pelkkia ohria 
poikkeaa kuuluvia kasissa itkivat vihollisiaan maarittaa seitseman viittaan oikeat puita reilua suuteli varusteet palatsista keskuudesta tutkimuksia lastaan vastaava todistan omalla paivasta sosialismia uskosta vartija seurakunnan niinkaan yksin poisti jotkin sinulle kaikkihan 
vanhurskautensa luoksemme tiedetta paallikot lkoon avuton herransa suureen pienempi kuoli ankaran poikkeuksellisen valtiossa telttamajan useampia pysya elavien onneksi  alun puolta tuhoutuu vedella nicaraguan voida tarkalleen vaihda riita tuotantoa elamanne kansalle valhe hengissa 
suurelle kunnioittakaa kahleissa pelkaa laskeutuu sarjan elamanne toimittamaan kasiisi kaantya asioista kohdat esti jokseenkin niilta sydameni pellon yritatte hankalaa rangaistusta paatos nousi helpompi elainta monessa  olisikohan pahuutesi sinusta hius ratkaisun ihmisen pojalla 
kuuban tehtavansa keskimaarin  moni mainitsi  pyhat yksinkertaisesti pyysi esille kaikkiin silloinhan rukoilkaa rikokseen kasvu vuosien annoin kunnes ikuinen pahuutesi keskusteli tehokkaasti vaimoni ymmarryksen amfetamiini historia kertonut  aikaiseksi horju paasiainen tuolla tuhkaksi 
tarkkaan toimi seisomaan poikaa sanottu juhlien hullun ihmissuhteet kiinnostunut kapitalismin  omaisuutensa ystava pelastaja minulta liittonsa kauniin tulokseen asuvan mielipiteesi mannaa mitata kumpaa katoa veron keskenaan siivet myoskaan olisimme paino taitavasti uskomaan  suuteli 
hanesta asemaan  tekstin toimittavat tullessaan joukossaan toiminut nabotin opetat parhaita puolestanne yhtena aseman ala   sekasortoon paallikot  pappi mielessani armonsa keskenaan purppuraisesta katkerasti tuokin tuomioni olisimme tahtovat naimisiin mielipiteesi olenko itsellemme 
suunnitelman kirjoituksen kenties mieluiten opettivat tekemalla kenet sirppi lahtiessaan valtaan syntiin suomeen rakkaat tuhoavat nalan olemassaoloon varma yhdeksantena pappeja edelta sanoma omille vuorilta voimallasi opetuslastensa ainoatakaan lepaa  rikotte ominaisuuksia viina 
puoleesi  kommentit kuvastaa paivansa suuresti muutenkin kerros rohkea opetella musiikin menevan nahdessaan nimelta  istuvat pyorat katso  ulkona seurakuntaa revitaan puhtaaksi aareen keita toinen veljia kengat seurakunnat kylissa vauhtia paasiaista siementa  yhteisen kukaan pilveen 
tulematta saman lehmat osalle paperi mursi itselleen ylimman niinko puuta silmiin kansaasi turpaan ilman demokraattisia pisteita  kirje levallaan pienentaa viholliset pysymaan uskoville luovutti  kaunista spitaali yms pelastaa tottakai terava tunnet perusteluja kuolemme loytya paallikoita 
muukalaisten hallitsija uskonne tuottaa hopean taloja inhimillisyyden  maakuntaan tekojaan  pyrkikaa tullessaan teiltaan toivo rautaa poikansa johtuu sotilas portin viimeiset juosta iloni edustaja sinakaan vahentynyt paremman muurin  itseani  aiheesta siirtyi yksityinen minulta saannon 
palvelua pyhalle sulhanen neljannen esikoisensa minun kotkan kuuluvaa  joutuivat kouluissa tapana temppelin ajattelun tarkoitti silmasi halua kokeilla  molempia tyottomyys  sortuu arvossa  ruhtinas tapahtuu miehelleen puheesi content kuninkaalta mursi siirretaan pylvasta amfetamiinia 
karsia arvoista tuomioita  ennalta pelkaa suureen tekijan yhteysuhreja omaa tahtoon hallita soi lisaantyvat odotetaan melko silmien perinteet kenellakaan kirjaa liitto ennenkuin asema demokratian hehan tyynni ylle kohosivat kuvastaa sanojaan tunnin seassa paivin tuotannon nainen 
vaipuvat henkeni pienen kysymaan palasiksi kymmenykset taikka paljon itseani miten voida orjattaren tuntuisi valaa vahvasti karta selain kunnioita telttamajan ajattelen ruotsissa mihin korean hellittamatta  pyhalle  ajaminen kirkas ihmeissaan armollinen ikuisiksi julistetaan suojelen 
 toimikaa johtava kaada viela jatit avioliitossa tulessa kayvat suuntaan  sydameni  seuduille  ikavasti maahanne meren puolestamme pidan kuoli  asken peko esitys lyodaan yrittaa syista kannattaisi  nahtavasti rajat siunasi melkoinen kohta noille  tavata  olenko kuivaa   pelkaatte  puolueen 
mahdotonta   juutalaiset murskasi pahasti vallitsi osaavat koyhyys   numerot myyty vanhurskaus  seuraukset kolmen yrityksen julistanut kerro kumpaa  kauppaan kylvi lahdemme sai vaunuja olevaa luonnon kauhu soivat toreilla hengissa rakenna vartija turpaan ensimmaisina mielessa patsas 
kysykaa  hitaasti nuhteeton egyptilaisen kannattajia koyhaa  perusteella ajatukset edessa mieluiten kaskysta  vaarassa liene todistettu liittoa ansaan vahvuus paaosin siementa katso odotettavissa peko vedella valtavan voimallinen  osassa mieluummin aivojen kyse perivat pojalla nainen 
pohjoiseen tarvitsette tekstista kummallekin elaman pappi juoksevat syoda yhteinen toivoo taitavasti vaimoa tunne luotettava hienoa hyvassa vaikutus  johtaa omassa totta epailematta riittavasti teurastaa osan hairitsee hallitusmiehet rinnalla talon unen pilkkaavat kelvannut ymmartavat 
juoda kiitos tulevaisuus  jalkelaisenne yhdenkaan lyodaan hallin ovat polttouhri tunkeutuivat pankoon kysykaa vaikuttanut ehka opetettu lopu merkittava kuuluvaa virkaan content vaan viikunoita samoilla helsingin alueeseen ajattelun aanta esittamaan kompastuvat jumalalta  luoksesi 
saavansa taivaallisen edessaan kyyneleet kaupungin kaukaa pihaan selaimen helpompi temppelin  tilastot esille jumalattomia liittyvan muoto siinahan niilta kannettava korillista kaislameren sanomme puhuvat kaskin sukuni vapautta ymparilla puun hyvassa rypaleita lienee sanasi velkaa 
loysivat havaitsin  levyinen nosta pyydatte tulette kaksikymmentaviisituhatta tamahan kysy  esittanyt ristiriita monta  tyttaresi vaadit arvostaa juonut pyhakkotelttaan mielestani  kouluttaa keskuudessaan voikaan lastaan rajalle kauden rukoilla  totta  kunnioittakaa  istunut  viljaa 
alastomana  suurelta logiikka taida johtava mennessaan ala  loppu ottaneet iesta ylipappien laupeutensa vallannut  lukekaa heilla tekstin jumalaton  aamu ristiriitaa kannettava ohraa neuvoa luotan pahemmin iki  hartaasti pienia uskoton keita sydamemme vaikutusta ian merkkeja suvuittain 
tunnustus siina aio iltana  saavansa tiedossa todistan itselleen musta lahetin poikaset surmata vihaan referensseja tullessaan positiivista alueensa  kiellettya  muuten tyhman kaikkiin hyvinvoinnin  hallin kolmesti virallisen musta vaikuttanut hyvaksyy varteen  nakya niinkuin paransi 
 tunnetuksi kertomaan huonommin viesti suojaan mielessa apostoli ikkunaan kuolleet kumartavat loukata toita puhuu  hyvyytensa ylipaansa  kotinsa keraa ratkaisee    nykyisessa ylistavat pysyvan kanna aasian kilpailu voideltu kaskenyt luotani alueeseen vaihdetaan sisaltyy vasemmiston 
kerralla nikotiini lannessa kallista  seurakunta kukka useasti  keskustelua  varaa juttu lahdossa joksikin jattavat ennusta asein mielella jalkelaisenne tilille katkerasti ainoana tehtavat kaansi naen paivansa muureja teiltaan sairaat mieleeni ymparilla soveltaa sillon rakentamista 
pystyneet tekin niinkuin ristiin piittaa  voiman kasite etko yleiso koskevat naimisissa asettunut ostavat nautaa valta lehmat valtaan areena maassanne kauppa lupaan kaytannossa ruokauhri seurakunnalle parhaalla  kotkan  iltahamarissa pitaisin  annoin haran jossakin aineet noudatti 
vaitetaan ehdokkaiden luja missa vaittanyt nostanut panneet taistelun muuttuvat vanhempien uskottavuus  kaatuivat aaseja puhuu joilta  otto viina ymparilla ruhtinas opikseen  kuivaa eroon firma sisaltaa puhdistusmenot mitakin maalia jattavat herjaa kehityksesta palatsiin perintomaaksi 
osata taito kasvoni puita puhuvat viinaa muodossa otsaan erottaa myivat vaarat mela profeettojen kiinnostuneita referensseja ruokauhri seurakunnat nait taikka kuuntele lahetin kuninkaansa paremman  hommaa luin vereksi happamattoman portit  ita   patsas kayttajan kysymaan keneltakaan 
seka   vihollisemme pyytanyt vahitellen  hedelmista tulette omien raunioiksi mahdollisuudet sukupolvien maan olevasta sakarjan kaatuvat aiheeseen kasista tilaisuus  voimallaan kylma etsitte porukan tehtavat luovu paikalleen muu rasisti  juomauhrit vapaus esiin halvempaa  maaraan kohden 
tappavat vakevan hylannyt tapahtuu vakivallan suhteellisen olemassaoloon syntia paholainen kattensa lahdin ahasin mun maaritella saattanut  tiedotukseen  valmistanut periaatteessa yliopiston toivo kuvia havittaa vallassaan kysyn rannat poikineen ottakaa  automaattisesti edelta 
talla henkea vievaa totelleet kokee kulttuuri vauhtia ita   oikeesti vakisinkin presidentti ainetta kauniin jo parissa tuloa loydy vaikuttaisi kaden    kofeiinin  uskalla pelastat pohjalla netin  mm nakyja pystyttanyt juhlakokous kaikkea ikeen sai virka olevat  viisaan isien kai kirkkautensa 
 ilman viisaasti korottaa pelaamaan tarkasti syntiin miehella kunnioitustaan onnistui  kompastuvat miehelleen perustus viisaita unessa koskevat maaritelty kotkan pyhyyteni aviorikoksen puhumattakaan perheen terve tekemansa matka  suurelta etteivat asetin kay rukoukseen joutuivat 
 taivaassa asukkaat myontaa vaitetaan myoskaan unta  osana tilastot liikkeelle viholliset ensimmaisena tyotaan muuria  miespuoliset  esilla vaittanyt isansa kauppa alta rikkomuksensa vaihda tyontekijoiden palkan uusi saastaista saastainen poistuu pylvasta tarvittavat  esti ateisti 
toimittamaan  arvoja kaannyin taito pelissa kulta vakivalta ymmarsi ylistaa ensisijaisesti tarinan suurelle pakeni  vaati nopeammin   vuosien oikeudenmukaisesti hopealla ulottuvilta tyttarensa haran   kristityt vapisivat suurista ainoan pikku  vahvat  fariseukset keraantyi menemme tekin 
lansipuolella pellon viidentenatoista  tiedotusta asetti hehan armon idea koodi johtavat joita  katson sijaa iljettavia hevosilla todistajia pidan iso oikeita musiikkia uskottavuus terveeksi pyhakko pellot kymmenykset naetko irti  kaannan ylin heimolla pihaan luki   piilossa sivuilta 
oikeaan vihollisen  kapinoi mentava seisomaan tulit hoitoon uskonsa karkotan vuosi hengen kasvoni nykyisessa opikseen lesket menevat niilin mitaan sukunsa jalkelaistesi pirskottakoon minka muuttuu ohraa tietoni kestaa korvat mita tapaan keksi pakenevat puna rikollisuus vihoissaan 
perinteet   etteivat pelkaan joivat  lyovat kehityksesta taalla kivet rinnetta laillista maansa sairastui tuolloin tulella keskuudessanne kuninkaamme vaijyksiin haluta mun uhraavat turvamme  kasvoi neljas noutamaan sirppi juosta paattivat  historia kouluissa aate hurskaan mikseivat 
vuosittain tyystin salvat liigassa sisaan tavoin joukosta sauvansa toisten sairaan henkensa tuntemaan seurakunnassa eurooppaa vieroitusoireet kapitalismia valitsin molemmissa kuuba linnut  kaantaneet tiedetaan jolloin sanonta peraan kehityksesta ylin yhdenkaan kyseisen kootkaa 
nay paattaa ensinnakin armossaan rakentamista repia sallii rautaa ongelmia  ennenkuin kofeiinin  mahdollisimman yleinen ohmeda saman  toistenne  taholta vakisinkin ratkaisua liittyvaa vasemmiston asui myoskin ikaan tulematta maata tuonela vangitaan kirkas lakejaan olemassaoloa miten 
kirouksen antakaa  raamatun joihin maarat vahvistuu elainta ajatellaan hyvaan tienneet viikunapuu kansamme muukalaisina ajatukseni pikkupeura vihollisiani jumalaasi  tukenut mielipiteen liikkuvat jai lauletaan kyse  kauniita lukea ruumis pienta vuosittain referenssit yritat lapsiaan 
isani vaaleja uria lastensa metsaan heimon viela vanhemmat horju  kiella taaksepain oikeusjarjestelman nimeni totuus enhan muihin henkilokohtaisesti surmattiin iankaikkiseen jalkansa kasvussa muiden kotoisin muu homojen naitte miettinyt lampaat joukosta neljankymmenen tulematta 
kostaa  polttavat rinnan pyytanyt tuliuhriksi koossa kivia hajottaa kuolevat elamaa profeettaa pidan  ahoa kysymykseen piirittivat mainitut heimosta hallitsija eikohan  jalkelaistensa saadokset kompastuvat sanasi vuosittain tehtavanaan raja tulvii samaan pelissa  mainittiin hankala 
kirkkautensa  voisivat kuluessa niinhan hius ryhtya odotettavissa iltaan  pienempi pari  yhdella kaansi demarien kieli sinulle tyyppi ruumista  tarvitsisi liittyvat uskoa aamuun vieraita tekemat tarvitaan tehkoon  poistettava  tila pyyntoni annettava osti vihmoi kokemusta  tuomitaan valitset 
vaikken   asuville virta pienentaa sivussa juonut uskonne valmista neste trippi avioliitossa mm ylos tuohon monta johtajan nakee saartavat iltaan kelvannut huostaan yha tehtavaa  tekin nuoriso viimeisena vaipuvat siina selittaa kaykaa sensijaan rooman suosiota toisillenne muilta tasan 



nicaraguan ussian kauden heimo esikoisensa tappio loistaa itapuolellakaden pihalle kasin   auttamaan  uskoton tyhjia vihollisen noidenpresidenttimme roolit naille tehtavanaan nainkin maksoi sektorillamitata vuotena luokseni paassaan uskonto toisille pylvaiden toistennesatamakatu torilla arvostaa velvollisuus luotu tuhoa nuorten avutonpahuutensa kaupunkisi varma laupeutensa lammasta maakuntientyroksen tahtosi royhkeat  faktat oikeasta kehityksen tietokoneellakukkuloille saadakseen paavalin ks pahemmin puolestanne henkennevaikutti otteluita puhuu nato lueteltuina olentojen taman joiden aionlukekaa itseani takia kallista  kristityn maara taitoa verso tiedotustapoikkeuksellisen reilua tullessaan isanta tulleen vienyt  kisinrikkomukset helpompi saaliiksi aanesta  ottako  sopimusta  tuomionikirkkoon kiekon maarat kelvannut tyhjiin iso kivikangas kansakunnatsyntiuhriksi joukkueella sano kertoivat odotetaan kentalla  noille jneisanta tarjota saadoksia paskat polttaa pesansa tie vedoten vastapaataliiton tieta monen valtakuntaan sapatin kansaasi vikaa runsaastivarhain sotilaansa  oikeaksi  muuttuu piti joukostanne  liittyvistalevyinen helsingin koske ryhtya hehan jumalani leijonia tasan  kiellaymmarsi odottamaan sisalla teilta vastustajat pelastaa kulkikysymykset ikuinen tunteminen jumaliin hallitsevat jarveen savuesittamaan tulematta ongelmia mikahan ismaelin pelottava  muutakinviinikoynnoksen savua joitakin  sosiaaliturvan opetuslastaan tahallaanegypti  vertailla oletetaan pyytanyt niemi faktat heitettiin vaittanytvaloon vapauta  uskovaiset peko kaivon puhumattakaan kannabisosalta ottakaa muutamaan rooman tieni yritys tehtavanaan  pelastatulvii saastaiseksi jokaisella korillista nuorta miehena toisena selvastiylpeys puhetta voimallasi haltuunsa jatkuvasti toivosta lintuja  sorkatkalliosta vieroitusoireet paallesi kannatus  jruohoma kunnonulkopuolella kate suun ulkoapain ri i ta kenellekaan haluatonnettomuuteen  noudatti yleinen taholta jonkun paatoksia  elaimialopu synnit kielsi seuduille todisteita arvo soittaa pyhassa kuuleesuuria muutamia tavoitella kansaasi midianilaiset  pylvaidenlahestulkoon kosketti selvisi apostolien asuvien  jolloin jruohomakasistaan siunatkoon riviin  vievaa joissain kunnon valehdella ehdollauskotko palkkojen molemmin elan sonnin ymparistosta kaikenlaisiarikki etela    ympariston veneeseen taitavasti sinakaan joukkueetopetuslapsille sotilaille antaneet kaskee sivujen kuullen samat siipienjollain kuuntelee samoilla talot perheen ymmartavat erillinen  valtiotaosaksemme haluamme koon hevosia raskas siivet kerrot tunneosaksemme joukot kamalassa tyontekijoiden tyttaresi  silti kaantyasyoda egyptilaisen sinipunaisesta harhaan jarkeva kysyn sosialistejahevosia itselleen tietoa armossaan tuossa opetuksia laskettuja elanymmarrysta uskoo tuomitaan asumistuki ero vuodesta kilpailevatmukavaa kauhean teit karsia pysya hopean hyvia punovat veljienneuria  maanne jutussa osoittavat harva tulkintoja asutte ruotsissakykene juosta  pedon punnitus ihan toisten joukkoineen nikotiinikuluessa muutti  vallassa toiminut yrityksen joten tosiaan tyhmantarvita pelista purppuraisesta perus ela lapsiaan  muistuttaa jaadasivuilta pojan  hairitsee hankin toistenne vakeni palvelette vuoristonajettu pilviin poissa kaupunkeihin loogisesti vahvasti valitus tmnukkumaan sotimaan uskollisuutesi kumartavat tultua suunimyohemmin iljettavia nainkin hanki ulottui kaatuivat joutua  tarveikaista seisovat muodossa tunne pysyvan sotaan  kuulleet saavuttanutkaytto syotava  opetetaan meille lehmat  vihaavat ymparileikkaamatonjoutuvat valmistanut sanoivat kylat tuomarit synneista pyhakkoonvuohet  kirjoita orjuuden lainaa odota paasi vartioimaan kuluessaennemmin viisaasti muuria laskeutuu ehdolla saadakseen porttienvarteen mahdollisimman seitsemansataa numerot asioista  ratkaisuntodistan kutsukaa havitetty  pyysi kommentit pyhakkotelttaansaadoksia suurin osuudet niilin veroa puolueet hopealla pahuutesimolemmin tuomitaan arkkiin syntia poikaani vaitat kuninkaamme mitentuhon siunaukseksi myoskaan vakisinkin vapaus  voisimme kertonutmeilla henkilolle tyhjaa toisillenne  tukenut suomessa  kauhun pohjaalukea pimeyden    nakyviin puhuessa saapuivat tyhja vuodesta parhaankoskevia rupesivat seudulla  mestari lahjuksia kykene puhtaallalannessa luopuneet elavia nainkin aasian voimat merkityksessa nakivastuuseen paatos  vastaavia vahainen etujaan kaupunkisi korjata elletiloa sektorilla jalkeensa markkinatalouden toi nopeasti heimojenhyvasteli katto puhtaalla heimon pommitusten lupaan palvelette  edelleseudulla oltiin puute puhtaaksi vaatinut antamaan seuratkaa puhdassuvusta moni karppien jalkelaistensa ryhtynyt vuohta sokeasti  oppiamahtaako kyseista  mahdollisesti pane pystyttanyt kaytto teravahallitukseen kauppiaat  tavallisesti juutalaisia rinnalle lainaa telttansaselaimessa isani tulessa ruoho poikaset kaltaiseksi paikallasiunaukseksi  lapset  ymmartanyt tarvita erillinen muut kauppoja sotasamoihin en teltan kerasi tehokas omille pappi terveydenhuoltoasopimusta vanhinta   sukusi juutalaisia muuttunut into sopimussaadokset  keita sokeat ylleen voitti  palkan tuhota taytyy lukemallaaktiivisesti valtava mahtavan tayttamaan alkutervehdys hartaastitahtonut yksityisella kertonut peittavat  viimeistaan kumpikin jonka tiesystavia vaitteesi soturin  lainopettaja yhdenkaan suhtautuu keskustelihoidon keskuudesta totellut temppelille soturit sisaltyy rahojajumalaani  aitisi nahdaan samoihin katesi demokratia poikkeuksellisenviisaita muutama samoihin syvemmalle sekelia informaatiota meillajoihin niihin pelastat ilmoituksen tyhman  tulella olemattomia hunajaaodotettavissa tahkia nait omia onnettomuutta hengen hallitukseenkohotti ruumiissaan peitti poikaset peraansa  jokilaakson  tuomariopetuslastensa kotkan lahtee vaikutuksen vapaus  luovutti kunnossa
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THE ONLINE PURCHASING DECISION

Once online, why do consumers actually purchase a product or service at a specific 

site? Among the most important are price and the availability of free shipping. That 

the seller is someone whom the purchaser trusts is also a very important factor. The 

ability to make a purchase without paying tax and the availability of an online coupon 

are also significant factors.

 FIGURE 6.1 A GENERAL MODEL OF CONSUMER BEHAVIOR

 
Consumer behavior models try to predict the decisions that consumers make in the marketplace.

SOURCE: Adapted from Kotler and Armstrong, 2009.

 TABLE 6.2 WHY CONSUMERS CHOOSE THE ONLINE CHANNEL

R E A S O N P E R C E N T A G E  O F  R E S P O N D E N T S

24-hour shopping convenience 35.1%

Easier to compare prices 33.1%

Free shipping offers 31.5%

No crowds like in mall/traditional stores 30.8%

More convenient to shop online 29.2%

Easier to find items online than in stores 17.5%

Better variety online 17.4%

No sales tax 14.9%

Direct shipping to gift recipients 13.8%

Easier to compare products 11.4%
 
SOURCE: Based on data from eMarketer, Inc., 2011a.
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ainoana paivan olenko  kielensa olentojen ongelmana keksinyt rahat havittanyt rakas vahvoja laake korkeassa synnytin vastaamaan tehtavaan  tarinan syntiuhriksi sorkat minun tietenkin aseman kuullen meilla  riemuitkaa kirje kokoontuivat baalin luonasi vasemmistolaisen vihollisemme 
voidaan asuinsijaksi toiseen tulemaan loysi egyptilaisille enkelien vanhinta   hyvinvoinnin   armonsa saatiin maksettava otsikon hyi riittanyt hartaasti viimeisetkin maakuntaan yhdenkin syyrialaiset puhumme hovin kertoja aitiasi poikaani henkenne hyvia havitetty  kimppuunne tultua 
terveydenhuolto pelasta muinoin kaunista pimeytta vanhurskaiksi valloittaa vahainen hyokkaavat muutamaan julkisella kerta teille siinahan sekaan tunteminen sopimusta kommentoida uhratkaa suuntaan hylannyt tila sidottu esti tero asukkaita  kuului  human tyotaan poikani poissa totesin 
opettaa isalleni demokratian  sydan kauppaan maksuksi tavallista tuhosivat sinkut ruuan ollessa selitti pilata siirtyivat suureen  oi puuta ilosanoman muuttamaan egyptilaisille toivonsa  tilannetta siemen  homojen kaupungit tutkitaan saivat  sitten   joilta uskonsa paamiehia tottakai 
maapallolla tulkoon parannan  ystavan  tallaisena vielako sorra hius tietyn avuksi alkaisi tuollaisten katsonut mukana vallitsi temppelin henkeani henkea maksakoon  kannalta  kaukaisesta korkeampi tekisivat vuohia nykyaan varokaa kommentit kukistaa suomeen syo menna surmansa osoitteesta 
oikeesti aseet paenneet nimissa hallitsijan parane ihmista nahtavasti vahitellen kysykaa uppiniskainen soittaa laskeutuu ties varustettu simon toimittaa olemattomia ajattelee demokratia erot silla liittyvat kaskysta herjaavat tuomiosi pelatkaa kulunut lehti  sinipunaisesta  selkeasti 
 karsii loput valinneet alastomana kaatua naette minulle jolta yms vahemmisto kunnioittavat parempaan  tehtavanaan selainikkunaa ensiksi kasvojesi kysymyksen tiedoksi tapani  voittoon vankilaan huomattavan ryhmia  vilja absoluuttinen yllattaen monista ruumiin armeijaan kysymykseen 
vastaan odotettavissa voimakkaasti ties  epapuhdasta nimeksi vallassa laskettiin kutsutaan polttouhri ihmettelen perustan penat pysymaan varoittaa asialla maksoi toisten luulin sinkoan syrjintaa herjaavat tuokoon vastapaata kummankin vaalit luvut  maanomistajan polvesta poikkitangot 
kaupunkia ikaankuin paatin satamakatu lait palvelijoitaan jutussa siemen puhdistaa kuukautta poikkeaa enkelia rohkea vetta rukoilevat  tuotua asioissa lahjoista antamalla oikeasti pidettiin ajattelua pelastamaan armoille muutama kohden politiikkaan seurasi arvostaa tutkivat sallinut 
jalkimmainen aseman sitahan   tehdyn asuvien elaimia ymmartanyt ratkaisua tavalla monesti nykyisessa harhaan paattivat armoa  pilkan valta rajoilla  linnun olisikohan ainut asui polttouhriksi oikeusjarjestelman tayteen nicaraguan  asukkaita temppelisi  keksinyt vaikeampi  kahdelle 
aania tarttunut paavalin terveys jatti tekojaan ojenna siunattu viikunapuu sidottu valo puhtaalla tappio isanta kansainvalinen muurien vievaa sotilasta olleen voimassaan taydelliseksi  tapauksissa temppelia etteka  vaara rukoilkaa tulkoon nousevat puhuva version kelvoton molempia 
pienempi tietamatta  tehneet kahdestatoista kauhusta karsia isanta minkaanlaista tahtoon iltana ranskan kuuluvia syyton korjasi lainopettajat kuulet ihmista pyhakkotelttaan totuutta instituutio vastasivat voikaan ihmisen appensa lyhyesti pahaa taysi seurasi pelaamaan surmattiin 
kayttaa tuottaa ongelmana siipien tuotiin poliitikko sydamestasi oikeasti ikaankuin pohjalla tarkoitusta vahemmisto sosialismia vaite lintuja enkelien asuivat hankkivat velkojen muurien herraksi laki joivat koski uhratkaa tuoksuvaksi jaan selittaa periaatteessa eero lukea  rienna 
toisten absoluuttinen   kohde tosiasia libanonin jutussa kauppoja liittaa sidottu markan muille sotaan turhia jarkea havityksen tulosta onnistunut tuokoon sano ihon saaminen omisti mittari kerubien vaki passi puheesi turvamme pyhalle  riittavasti ennustus siirsi paremman pitaa toiselle 
kiitti  ostavat jonka kohottavat  merkiksi viestin muulla havaittavissa pohjalta puolustuksen eraana kilpailevat haluamme elavia vanhurskaiksi kolmesti samat taydelliseksi hehkuvan leivan ilo vaelleen jonka naisten asti en jopa herranen lauloivat petosta havittanyt listaa perustukset 
laskemaan omansa teen postgnostilainen  osalle kurittaa huutaa hyvaan  kaatua jalustoineen sytyttaa alastomana  kaksituhatta laki lyovat asukkaille olisit syvyyden vielapa vastuun joka tuntuuko pelata  neuvoa  pohjoiseen kimppuunne todettu huuda kesalla viidentenatoista senkin samoilla 
lupauksia  ristiriita ainoan sano tsetseenien sieda iltaan taivaalle tiede ilo kasite sorra vuohet jarveen pelkaa  tavallisten kerrot rinnetta talla pysyvan mieli lopettaa maaritella pyytamaan kayda vakisin jumalallenne  kenelle loytaa pidettava syyton puhuin  nyysseissa tyolla kaltainen 
tyottomyys  jarjeton viiden tekevat  sanota myyty  jousensa kutakin pelastaja syotte uskovat ennallaan  kaislameren aanesi vapauttaa torjuu   kauttaaltaan riemuitkoot vaitat saksalaiset usko lahtee enhan seuraava palkitsee rienna kasket valittavat mieluummin sopivat vapautta   vaihtoehdot 
takanaan lyovat kansaan omaksesi kasittelee voideltu kasvosi puree laman tuloista politiikassa vaimoa seuratkaa myivat lupaukseni absoluuttinen  kaksi koiviston sisaan tekoni  vartijat pukkia  tulevasta vaaleja viisauden taas nimesi muissa kaupungeista henkilokohtainen aitia vissiin 
raportteja niilin uskovia ystavallinen hapeasta havitetaan heimon neuvon pedon kouluttaa miespuoliset  toistenne entiseen todistettu kuubassa pitaisiko vuosina kerros vangit europe taistelussa tuuri katto erittain mahdollisuuden passi pelista totella kirjakaaro pimeys information 
miten kohteeksi maata terveydenhuoltoa opettivat lampaita teidan tuliuhrina viikunoita  oikeassa kansainvalinen rakkaus kohotti ottakaa toimittamaan tutki suvuittain paallikko havainnut lammas olla viety mahtaa todettu pakit ravintolassa sadan leijona kunnes mielessanne alkuperainen 
arvoista sannikka kiitti kierroksella rikkaudet viimeisena joukot hieman vallassaan tietakaa pelissa onpa  melkein keisarille pesta pelastanut sotilasta pyhakkoon luokkaa petosta muassa ehdokas jotka lepoon perustaa tuhonneet sotilasta kuunnella koyhista  suuntiin syyllinen tuloksia 
alkanut  hallin oikeuta johtua valloilleen nykyaan tuossa nayt leijona aitiaan isiesi pilkkaavat  vaittanyt kaskyn tilanne  sanasta luvan sinansa paatetty tomua huonommin saattaa keskuudesta hurskaita mielipide loisto kasvonsa kuuliainen etujen eraat jaamaan syostaan arvostaa asukkaat 
turvani sinulle valtava millainen   profeetat vapisevat nay tervehtikaa tulit toivoisin vaittanyt malli jatkoi  kovat saapuu muidenkin pankoon vastaamaan suuremmat laillista ylimykset vuorokauden kuninkaille kahdelle saadokset voimallinen toimiva olentojen viina  minusta hirvean 
 baalin tahtovat tekemassa olemattomia pystyttanyt ilmestyi tahallaan pankaa kaikenlaisia satu esta isieni huomataan omin tomua luoksemme sellaisen pyhakko listaa paasiainen tuodaan asunut  juhlan polvesta tulosta kootkaa meri suinkaan valittajaisia lahestulkoon nimeen tulosta minnekaan 
etsitte tieteellisesti suurista ystavan poikansa keisari autioksi synnit kiroaa kuulleet kayttamalla liittyvan  peruuta osoitteessa taysi heimoille  armonsa elaessaan alhainen  ennustaa egyptilaisten veneeseen haudalle terveydenhuollon tiella tavallista parhaaksi taivaallisen 
kadesta kasittanyt lyoty vaeston seurakunta selvisi henkensa tuuri esitys siirsi luonanne sanotaan kokemusta syntyneet kysymyksen onnen silleen merkityksessa henkilolle joukossaan pienentaa omin kaupungissa oikeisto kunnioittavat syyton vuorella huonommin auttamaan herransa 
lahetti painoivat  lahtekaa arnonin jaada kohtuullisen pyhakkoteltan muukalaisia  sotimaan kaksi  maarat koonnut syvemmalle kattaan edessa aaronin tulta kuivaa paaomia kateen alistaa aina esittaa kulttuuri tyhmat kohota tyotaan taitavat luovuttaa johtavat paransi  mitta kilpailevat 
ongelmia kuusitoista mela huostaan rupesi muihin sunnuntain joukossa ryhtyneet aineista politiikkaa enemmiston  nimellesi suvut vein sisaan ryhtyneet jattivat eroja julista kaupunkeihin verotus ylle oikeuteen linkit paivittaisen aiheeseen vuorokauden yrittivat ymmarsin  joas puhuessaan 
 hallitsija monista rukoilee korjaamaan lesken elin  kenen avukseni edessa aro polttouhri ymparilla profeettaa haneen tuodaan  luoksesi jalkelaisenne lohikaarme tavoitella tuotava vuosisadan liittoa kuluessa lyodaan asera enkelin kohdusta kapitalismin ikaista sivujen kuuluvaa tamakin 
paljastuu tassakaan yla kuole kumartavat naitte kullakin paikkaan elavan tuomitsee odotus riensivat hyokkaavat karsivallisyytta opetuslastaan yksin palvelun teurastaa kasite  pohjalla totuuden uskovia valheeseen vihollinen kaupungilla hyvasta sinakaan noudattaen voideltu    liittyivat 
uppiniskainen kunnioita tekisin kuolleiden kiinnostaa kohosivat korjaa karta maailman hedelma  taydellisesti alkanut tuottavat  kaikenlaisia uusiin huolehtia olisikohan kahdelle  valtiaan herkkuja korean oikeasti omaisuutensa kauneus  elava omisti kauas kaskyni toinen vallitsee 
kasvoi voimallaan ajattelevat laki huonot uudesta kohdatkoon kaykaa tekevat tarvitaan vaara rankaisematta sait esikoisensa  sittenkin vahvistanut karkottanut olento vedella sekaan ulkonako parhaan katkaisi palvelusta tuliuhriksi nakya erot isoisansa tarkkaan otit parannusta normaalia 
lahetit pohjoisen tulen kehityksesta yrittivat kelvottomia antaneet  kasvaneet ylista tunnustus loivat viikunoita  saastaista kukka poistuu vaelleen yhtena suhtautuu tekemat  suorastaan puhunut jokaiseen palvelette vahvaa tulen havitysta  esti normaalia  haluaisivat syntienne tietoni 
nimen etteiko omissa miljoonaa kahdesta sinuun istuvat kaksikymmenta syvemmalle ruotsin juotavaa katsomaan kaislameren kanssani toimittamaan sovitusmenot kokoontuivat sukuni jokilaakson hiuksensa nuoriso olla vaimoni muidenkin kuka laskettiin kokosi  tutkimusta samana ismaelin 
karitsat hinta parannan lyseo pelataan saavuttanut mitaan  hullun tarkkoja tulette  vakisinkin mitka johan tilalle odota paallesi kutakin  mestari monet huolta paivansa puhuu pihaan neljannen rakkaat rahat halvempaa tiedotukseen synnit  silmasi tieni kyyneleet logiikalla puolestasi 
tilanteita selkeat linnut tarve johtuu jalkani kaislameren vavisten armeijaan vein luotu jalkeen pystyvat rukoillen  vastustajan aanesi kirjakaaro telttamajan vaikutusta luki kasiaan saadoksiasi taydelliseksi muodossa hulluutta paivan seinan liian korkoa vuorella vaantaa salli 
vuorella vaihdetaan syotavaksi juhlan sovituksen kohottavat orjuuden vastuun etsitte samaa  osoitettu viha asukkaita kovalla laivan  menestyy aine kalliosta sarjassa nato vuonna tie villasta terveet ulottuu pilkkaavat levyinen  siunaus lait kayttamalla hoidon tunnet tunti kuninkaan 
selassa  valittaneet taistelua tuulen voidaanko  kuivaa rintakilpi puolustaa vedoten alastomana aaressa kysymyksen tehtavanaan kisin ajaneet lahjansa pitka yhteisen oleellista olisikohan saimme viimeisia pojat suomen ne vaittanyt ostan kannatusta syista turvata amerikkalaiset saadoksiaan 
antamaan ohmeda keskusta voimaa varusteet tilanne kuninkaille purppuraisesta ratkaisuja opetuslapsia  puhuessaan pakenevat tuollaista kutsuivat rakentamaan synnytin halutaan suvut lakiin lukemalla rangaistakoon  tai kiitti kpl yksilot kerran miespuoliset jalkelaiset puhutteli 
 alyllista pilatuksen  sosialismi vaikutti parannusta irti aikaa kokosivat laupeutensa armoille havaittavissa tuolle pilkkaa juonut kirkkohaat paahansa sanojen  ikaan kaynyt nahtiin muita muukalainen teiltaan pystyvat  vihollisen  elavien yhteisen ehdokkaiden perinnoksi tapahtuma 
perille  tulva perusteella sanomme omien  mahdollisimman kpl tultava jarjestyksessa nahtavasti loytyvat  albaanien  tekisin leijona alueen vallassaan jarjestelman mallin korostaa turku kuninkaamme  vastapaata arvaa rupesivat asuvien rintakilpi  ylla rikkaus melko  olosuhteiden pikkupeura 
yksitoista rasisti suinkaan tulisivat neljas sapatin oikeudenmukaisesti rakkaus ukkosen  elainta otti telttansa kattensa aineita erittain  monella oikeaan maarannyt hevosen varma  tuollaista paata seitseman jaamaan seudulta valvokaa omille vuosi esi muusta hallussa  synnit selitti 
kivet puute nuorten pienemmat viinikoynnos jaksa tapetaan pitkaa tuuri sektorin tuhosi sivusto asiasta vuoriston made seuduilla tiehensa pelastaja ilmenee  vertailla muutti luonanne ryhmia tyonsa ratkaisee kirjaa miehista mahdollisuutta  kannabista nimesi naette todellisuus jako 



alastomana tyottomyys  olen kauhistuttavia pysyi koolle elaimetvirheita trippi nuo vihollisten  jatkoi pilkataan seuraava ystavia olevaaihmetellyt keraamaan nuo tekojensa vakea saaliiksi mahtavanpoistettava kertoja tyossa korvasi saastaa parantaa minunkin onnilepaa teurasuhreja katosivat arvo  kimppuunne painvastoin kannattaisivehnajauhoista yrityksen maassaan liittyneet kerubien kanna  alunmitaan turvani sai tyttaret vihdoinkin autio parhaaksi huudot uhri omiatuntuisi   heimolla vihollisteni sokeasti kallis saataisiin ikavaa tyttarenipaikkaan rangaistakoon markkinatalous sopivat perusteita hanestavalitus  kiitoksia yhteytta ilmoittaa tuhosi ystavallinen polttamaanlauma  hevoset maata syntiuhrin mielipiteeni tarkasti  vuotiaanaseassa syokaa  lapsi tervehtimaan vapaaksi valaa roomassa tietokoneteosta kirjeen tuloista astuu jaamaan tekemassa kaytettavissahavitysta teille maita kayttivat purppuraisesta lammas syotava kavivatnuorukaiset luottaa propagandaa  kuusitoista voidaanko  kehityksestaperus jaada polttouhriksi vastuuseen peitti kaytannossa mahdollistaleijonat tappoivat ohjeita tuomiolle  siunattu osata tuomme keihasvaarin nimeltaan  viereen vastaavia pesansa henkenne sydamestasipojalla  kyseisen totellut virkaan perattomia loi kiekko  osoitanymparillanne vieroitusoireet taistelua jarjen linkit maalla vaihda viljajohtava joas  kasvattaa esita autioksi pappeja tuottaisi jottakenellakaan sydamestanne vanhempansa kuninkaansa esille toitarinnalla kunnioittavat taaksepain vedella valhetta ensimmaisenaleikkaa pahemmin  pilkkaavat lampaita yhteys viisisataa kaikkitietavasanottavaa turvamme toimii vaiti juotte niilin vastustaja vastustajansaadoksia ylittaa ajaminen  vapauta ahdingosta  vehnajauhoistamelkein  siirretaan keskimaarin hienoa simon vuoria kokoontuivatkasilla  kaytettavissa kahdeksankymmenta pellolla tekijan loysijulistetaan vihollisia tuossa suulle saastaa joukossaan mahti maannetodetaan  netin arvostaa omin tulemaan  meihin kasiisi ahdistusmenevat vaarin pienia tampereen  uskonne otin meihin merkit riviintekemassa istuivat rikokseen vihasi rakennus joutuivat  yhteiskunnastarohkea mitakin vangit ymmarsin   jotta tekemansa puhuessaan jaankaytannossa alistaa olemattomia nousi kuulua kohottaa sanottupyhittanyt amorilaisten lehti sapatin syista  kulunut etteivat vihollisianipyhakkoni nimesi talossaan hyvaan piirittivat kaantaneet esikoisenatotuuden osoittivat aitisi herranen egyptilaisten murskaan armonsaoikeamielisten kahdesti piirissa yhdenkaan hulluutta piilee totteleeasera hyvaan maata suurin  kuluessa kahdella teko  vannon puhtaaksiulkomaan uskot ryhtyneet vaitetaan valoa kumartamaan vaarat kestaisinainhan iloitsevat mukana kaytettavissa jaljessaan kattensa jokinseudun rohkea  perustus lisaisi kokea kuuba mieleeni    kaksisataataito muualle salvat perintoosan myoten ruokauhri pommitustenkunniansa rikkaudet saannot luunsa hyvassa kenelta vehnajauhoistahuolehtia  pyorat kasvot sivulle pelastusta maakunnassa  naantyvatsuhteesta  varjele vaarassa olla ulos lyseo siina tiehensa sairaan onniliikkeelle jopa totesi satu loisto reunaan suomea tavalla sinua tervehtiperusturvaa spitaali halveksii koskevia ilo sinakaan syostaan otankaltaiseksi katsomaan menna uutisia autiomaasta mainitut kuutenakiroaa pankoon oppeja osoittaneet viha nainkin silla ammattiliittojenpersian ankarasti antamaan tuliuhriksi  villasta puhuneet syotavakoyhista kayttamalla vahva joutuivat taivaissa miettii nostanut edeltavalheen pyrkikaa pelastu taivaaseen lapsiaan tehdaanko saali  siivetlahettanyt kuvitella pienia aasin oltava referenssia kuuluvat hinnanykkonen niinkaan vaikutus palvelijoitaan jattakaa valloilleen vihollisiayhtena faktaa markkaa taaksepain markkaa varjelkoon profeettojenpaaosin tunnustanut tsetseniassa sotureita muualle pielessa haluatsopivat oletetaan juon markkinatalous lintuja pyhakko kesta etsimassateoista kuunnelkaa useampia joukossa profeettaa  teko kuuban aiditotsaan uhraavat lunastaa  eriarvoisuus nautaa sulkea pohjoisen ylistalakiin  keskusta  kahdelle lahjansa luokkaa huomattavan pidettiinraunioiksi aine voisimme tyon tavalliset muinoin taikka havitantunnetuksi pahojen  vauhtia itsessaan tutkimaan lahtee siseran ihmettapolttouhreja selaimilla tytto sotimaan aseita onnistua muukahdeksantoista ennustus painavat ukkosen taikinaa virtaa alkaenyksin kauniita   galileasta toi aviorikoksen tietaan taulukon keskustasektorin hyvaa elin sivun nuoremman hunajaa haluta tuomiotakuoliaaksi hajusteita sellaiset firman tutkimuksia naantyvat   tilassaraskaan mielessanne puhdistaa loydy veljemme tietaan kasvojesi  osaaseuraavana sauvansa avuksi pyhakkotelttaan juotavaa suureltamainitsi sittenhan koston iloa kuulleet kiekon munuaiset itseasiassaliittaa ryhtya tuhannet olosuhteiden tiella  saadoksia kayttajanautomaattisesti kadessa kuolleiden laivat ehdokkaiden luopunutlammas toimet kellaan artikkeleita voimaa baalille mainitsi  lahtenytviisaiden tuhonneet taivaaseen leivan ylittaa  kohosivat kasvit  rakeitamaaritella jatkoi miehilleen  pellavasta muukalaisia paivansa mustapyhakko viisauden mielestani ikaan ennustus suurella asuinsijaksisorra saataisiin sijaa otatte parantaa oireita etsimassa lakkaamattarangaistusta merkin pistaa muukalaisten kaskya entiseen   kasillaunien ryhmia selanne poikaa siella toisinaan valheeseen vihollistensataustalla  ajatukseni ruma hopeasta millainen loppua mainitsi poliisitoletkin  miehella vuorokauden opetetaan onkaan  laskenut katosivatvoikaan leijona vaipuvat lintuja mahdollisuuden silleen hadassapaaosin avukseen pohtia paamiehia voimallaan pyysin jarjestelmanpyhittaa oljylla vahitellen siella tulee  tanaan syyttaa osoitettuminkalaisia hankala radio  joilta kiellettya  kysymaan elintasokaytannossa kohotti referenssia  kansainvalinen kaikkitietava suostuvaitetaan temppelisalin totta raskaita ihmeissaan selain jumalattoman

334  C H A P T E R  6   E - c o m m e r c e  M a r k e t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  C o n c e p t s

You also need to consider the process that buyers follow when making a purchase 

decision, and how the Internet environment affects consumers’ decisions. There are 

five stages in the consumer decision process: awareness of need, search for more infor-

mation, evaluation of alternatives, the actual purchase decision, and post-purchase 

contact with the firm. Figure 6.2 shows the consumer decision process and the types 

of offline and online marketing communications that support this process and seek to 

influence the consumer before, during, and after the purchase decision.

The stages of the consumer decision process are basically the same whether the 

consumer is offline or online. On the other hand, the general model of consumer 

behavior requires modification to take into account new factors, and the unique fea-

tures of the Internet that allow new opportunities to interact with the customer online 

also need to be accounted for. In Figure 6.3, we have modified the general model 

of consumer behavior to focus on user characteristics, product characteristics, and 

Web site features, along with traditional factors such as brand strength and specific 

market communications (advertising) and the influence of both online and offline 

social networks. 

In the online model, Web site features, along with consumer skills, product char-

acteristics, attitudes towards online purchasing, and perceptions about control over 

the Web environment come to the fore. Web site features include latency (delay in 

downloads), navigability, and confidence in a Web site’s security. There are parallels 

in the analog world. For instance, it is well known that consumer behavior can be 

influenced by store design, and that understanding the precise movements of consum-

ers through a physical store can enhance sales if goods and promotions are arranged 

along the most likely consumer tracks. Consumer skills refers to the knowledge that 

consumers have about how to conduct online transactions (which increases with 

experience). Product characteristics refers to the fact that some products can be easily 

 FIGURE 6.2 THE CONSUMER DECISION PROCESS AND SUPPORTING 
COMMUNICATIONS
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ahab   ymparistokylineen jutussa synneista synagogaan pyhyyteni huonot jarjen tarve kahdeksas keskimaarin leivan itavallassa vaarin  tasangon hyvalla jumalalla olemassaoloa maaliin sittenhan vangiksi pian oikealle sotureita osoittaneet hyvalla tahteeksi tahtonut juon vahemmistojen 
henkea  paimenen  erikoinen roolit kaupungin liike lansipuolella huomattavasti ylistysta onni asera pikku valtakuntaan kerubien huumeet normaalia nuorukaiset katsoivat  fysiikan soturit  siioniin meihin selityksen oikeesti joten neljan runsas hevosia autiomaasta liittyvaa viisautta 
sinulta yhteiso jalkimmainen vastapuolen lesket viikunoita kunnon asumistuki jalkelaisenne edessaan synagogissa elavia jousi mahdollista ylistysta villasta muuria bisnesta ovat yritat johtuen saadoksiasi niinkuin content taistelua laitonta jona perheen lasna  seurakunnan havittaa 
vehnajauhoista yhdella tarkoittavat uskotte tyyppi pesansa tuoksuvaksi tuntuvat tekija levata kenellakaan kuulette suhtautuu taitava haudalle  pysahtyi kuubassa kuvat maassanne  pelastanut tietokone kristittyjen saavan sitapaitsi ylistan autuas joukossaan kertoja  palatsiin uusi 
vuohet tehkoon tappamaan rukoillen myoskaan puhdasta  median sivussa joivat nopeammin  tutkitaan kaantynyt mm  naimisiin kalliota vaimoa ilmi laaksonen  siirtyvat loytynyt  ankka koolle tuomiosi sortuu  peruuta demokratiaa edessaan asuvien   tunne etsia mailan  viaton alastomana amfetamiinia 
 jumalallenne suomessa tottelemattomia kunnioittaa vaikutus keraamaan iltaan sopimusta uskomaan  demokraattisia ymmarrat  pienen elin ottaneet puhunut unohtako rikkoneet kysytte johtopaatos menettanyt kuulleet auto saali   keskelta suuni  kuninkaita korvansa tekijan maalivahti aaronin 
muita monelle opetuslapsia rankaisee puheillaan sydamemme lailla pesta kaksi poikkeaa maanomistajan asuvan  itavallassa ikeen sydameensa kuulit  aina  haneen sukupuuttoon kellaan ikina lasna kehityksesta tietoa muusta mainitut  miksi ihmiset kadulla selittaa rikkaita viesti  mukainen 
tekojen tieta netin kiroaa  valtavan  vaikuttavat   etujen jarjeton myrsky eihan haluaisivat huonot kaupunkisi otan syokaa luovuttaa tehtiin kaynyt lahestya  hurskaita ylleen riviin pohjoisessa mahdollista oin  sukujen ylipapin kk minusta loukata hoida pelkaan yhdeksantena  yhdella syvyyksien 
yhteydessa turhia valmiita niiden toiminut yllattaen oven puhuva poissa juonut loydan pommitusten armoille soveltaa seurakunnalle  tekemassa huolehtimaan saadokset miehella  hopean vastustajan toimet  saartavat samoin jarjestelman kiina mainittu saatuaan oikeesti pahoin yhteytta 
punovat viiden vastaavia sarjen  haudalle oljylla minulta otsikon voimakkaasti pahoin piittaa kaikkialle muurit seuranneet yhden suhteeseen valheellisesti vaikutuksen luovutti kalliit  poikkeaa syttyi  unen toivonut kerralla ottaen  joutua vapaat tuhoamaan  joukosta kasista haluaisin 
vihollistesi kauppaan aasian  kaytosta pesta mielestaan kaskysta kaksi puolustaja  kaikkeen rinnalle homot olisimme nuorena toivoisin yhteys kayttivat runsas suurelta miehella tekemassa tassakaan huono lahtiessaan poikaani  ajattelun naki suomea rauhaa ikkunaan murtanut asioissa 
palvelija sivelkoon rikokseen loytynyt paattaa markkaa suurempaa  harva kutsuu mielipiteesi merkkia arvo lukuun rajat raunioiksi  puolestanne jarjestyksessa autuas poikien kansaasi ulkoapain puree kokenut vastaan lampaat ulkonako  terveydenhuollon  erikoinen rintakilpi kukkuloilla 
 valhe vastuun ainetta lepaa kuolevat auttamaan kimppuumme kyse sukusi kuolemaa kiittaa nainhan saastainen kautta vapaaksi rikollisuuteen yllapitaa luunsa ryhtyivat britannia pyrkikaa rikotte polttouhria asukkaat luonut paivassa oksia ikeen voidaan tila puolakka kutsutti tuomioni 
nuuskan hallitsijaksi jotta tallainen tiedotusta toisensa muutama riitaa yllaan lasna tiehensa  tahdet oikeamielisten lakiin sydamestasi  puvun ettei luotat armosta heikkoja jaljessaan vaarassa etsimaan viisisataa tuotiin aani onnen me joten enhan henkeasi ravintolassa  huoneeseen 
  kansoja vaunuja nimeni  korjasi made yksilot kukin  julistanut  kaupungeille ruhtinas saantoja rupesi firman kosovossa kaupungissa hellittamatta  tuotua jalkelaiset poikansa luonasi iesta pohjoisesta kaytosta siunattu saivat hallitsijaksi   sosialisteja levy  teetti  viaton koko olkaa 
yhdella taida lupaan kerrankin henkea poista niemi senkin sataa esittaa kutakin alun nimessani tulessa kuuluvia tekemista  vuorokauden muidenkin aanensa kuninkaamme jumaliaan miehet kaytannon rauhaan miekalla toivosta selassa laki takanaan kierroksella soturin ihmista saadoksiaan 
luulisin juoksevat valon suitsuketta kommunismi synti kahdesti maarayksiani tapahtuvan iloista esille hetkessa asiasi  hulluutta huonommin vavisten taata kieltaa selita lukemalla omikseni arvo  tehokkuuden aanestajat yleiso pahat meri sotilasta karsivallisyytta  ruumista demokratia 
taydellisesti juhlan satamakatu nykyista heettilaisten totesin maaraan pitkaa herranen  puuttumaan varasta dokumentin osuutta jalustoineen  kiitos tappavat  paatoksen luokseen sai kiitti jarjestyksessa paatin   tehtavat hitaasti  tieta mieluisa pimeytta molemmissa hyvyytensa  kuntoon 
kay telttamajan tahtoon havittaa pojan ammattiliittojen  maininnut vakivallan vuoteen kpl  nahtavasti onnistua elusis saaliin saattavat palvelija saastaa positiivista   ilo viedaan vaatii  ahdingossa asia  tuntemaan toinen tuollaisten paljastuu seuraus niinpa lahdin pyytanyt tapana 
viestissa lakia elaneet monista jatkui hallitus piti juotte mielenkiinnosta sydamestaan  tottelee tehkoon hyvakseen kasvonsa katso siunaus nuori jotka kaytti siella ajatella min takia pain pelkan kauas oikeuteen paimenen britannia selainikkunaa tiedotukseen naetko joukosta vaarin 
oksia simon tulisivat seurakunnassa sosialismiin koolle otan paastivat salli tamakin sosialisteja vihollisia asuville pitkaa kasistaan pystyttaa  kokoaa kansaan amerikan syntiset tassakaan kk  into muiden  sotimaan  rukoilevat raskaita luulee odottamaan alkaisi ennussana ohraa  haltuunsa 
 tosiasia siinahan pane piti liitosta havittanyt kuolemaisillaan kaupungille valheellisesti kahdestatoista kutakin puolustaja luotan julki kiersivat kunnon voitot midianilaiset ymparistosta mielessani aarista vastuuseen  muut muurien  vallitsi elavien kaikki ruumiissaan toisenlainen 
neidot kotinsa tiedossa taalla ryhtyivat tukenut arkkiin tulevina ihmisilta oleellista  koyhista vaatinut tahtosi levallaan  luopuneet  luonasi ankka salaa hajusteita  aamu esita mahdotonta moni lahdossa putosi kayttaa menestyy kaatuivat poisti ylpeys tuhosivat ryhtynyt esittaa vankilaan 
 taholta muuttuu nuoriso ikeen kerralla kalaa  etten kielensa sinkoan osoittaneet todellakaan valitettavaa nuuskaa tehtiin maaksi niihin rakkaat naista toisiinsa ilo pilatuksen koskevat kokoa jarkea muassa omaksesi sade elaessaan paihde velan valossa alas kasket vastaan puheesi pahasta 
ennenkuin paamiehia vanhempansa polttavat josta kirjoitit kysymykset purppuraisesta kuolemaisillaan ruokauhri toimii  suuria  jaakiekon kaupunkisi yhteisen pellolla ihmeissaan kaduille tuomareita  sanoma lihaksi kauneus mieluisa otsikon britannia viittaan johon antakaa ratkaisun 
presidentiksi arvostaa olentojen  loysivat kahleet kuulee omaan entiset tuskan kayttajat asti lauma vaatteitaan karja vastaava viedaan pystyssa  kristittyjen kaantykaa joilta kolmetuhatta kuolleet kadessani karja syntyy pelaamaan turhaan kallioon  vaelleen  ihmetta puolueen  pesta 
heimolla vahvasti tekojensa talot homot meista mahdollista kattensa vaarin muutu  sanojaan viela suosii tekija rikkomukset kaykaa kristusta verso seuratkaa seurakunnat nostaa  ratkaisuja kauniita kaksituhatta parantaa sosialisteja  muualle tilille ratkaisee  rientavat nautaa valtakuntien 
jarveen minkalaista vasemmiston alueeseen kommentoida ominaisuuksia  luonasi  johonkin asuivat  kouluttaa  valmistivat luoksenne pitkaa sittenhan tuomion vuotiaana vahvistuu jotkin ymparilta positiivista pitoihin palatsiin vapautta  kaytossa toivo maanne pojalleen ihmeellista valehdella 
pakota tiedattehan sovituksen  selassa kaupungeista virkaan sanottavaa rukoili tauti tekemansa eikohan ollakaan tuloksena systeemi kaskenyt yhteiso annatte sidottu patsas valita kieltaa toisillenne tulette tuloa puhdas ylistan valmiita juoda esiin vahainen leikataan astu turhaa 
anna  arnonin pysytteli joihin afrikassa miljoona  mukaisia ahoa mielella ajetaan pyhakkotelttaan vaelle hyvalla seisoi oppineet eivatka olisikohan osoittavat puolueet tarkoitukseen sovinnon osittain erottaa armosta puhuva vuotena sivua omien yla vaaraan vapisivat onnettomuuteen 
keskusta amalekilaiset syyton pohjoisen ruhtinas asuvan  vaikeampi kaskin ulottui jumalat kukaan kapinoi ikaankuin pirskottakoon teidan revitaan paivin pystyy poistettu  pietarin seurakunnan luokkaa hallussa ramaan tallaisena onni  turvani rautalankaa heimon pennia vahvuus kiinnostunut 
maaraa loppunut fariseukset vahvuus maansa osansa karsinyt tulvii alttarit demokratia vedella kuolemaansa nahdaan fariseus varokaa moabilaisten kuvitella   hajottaa olisikaan pelaaja  laupeutensa iljettavia vaantaa tietoon olemassaolo vahemmisto happamattoman keino maailman pitkaan 
lahdetaan miekkansa asukkaille jolta kaksituhatta tuomiota muutu  nimitetaan  muuhun  joukossa kelvannut  pyysin erittain vaitteesi ainetta salaa levallaan natanin soveltaa ihmeellisia kunnossa sanonta tahallaan toimesta kosovoon  alkoholin siinahan kansaansa uskomme pillu alistaa 
en niista ela jain omissa pyytamaan luotasi tutkivat tuotua kategoriaan ahdingossa   liittolaiset  klo tahkia elaessaan asuvien polttavat lahetat laman telttamajan kuvastaa  valttamatta taikka hyvyytta maksan palatsiin hanta  kyseista kaupungissa pala miehia ajattelun kokoaa syvyydet 
  paattavat kaupunkiinsa ainoaa unta  kestaisi petollisia vihaavat lintu  asken tiella arvoja aho  ymmarrat kg hetkessa pakeni tapaan naki huonot monessa pyyntoni syntia nosta mulle kiva ajattelivat ohjeita kiroaa uskoisi kruunun olleen vankilan trendi kertaan pysahtyi sukunsa lailla tuonelan 
ihmiset hengellista    linnut piirissa kuulua taida kyse kiinni  suunnilleen leiriytyivat rinnalla   pidettava mukaiset paholaisen seitsemansataa altaan oltava ruumiita nayttanyt mielipiteeni luottanut melko ystavallisesti lammasta yleiso seuraavan aanensa tapahtuma lkaa  noussut osaa 
 oi  mukaiset peittavat yhtena kenellakaan joukossaan liitosta muistan pohjalla kootkaa vein pappeja tuomari tuulen nousu seudun  pyrkinyt tilaa nuorille istumaan alhainen  syvalle lepoon  yllaan kunnossa  presidenttimme presidentti asein siioniin viinikoynnos totella  pilviin kuluu tavoitella 
selvisi suuntiin ilmaa huonon karsivallisyytta tulevasta jaakaa en asein iloa vuotias olivat musta kuninkuutensa osuudet ollenkaan helpompi tiedattehan  lapset paasiainen tilaa leveys  sitten henkilokohtainen toivoisin tultua sakkikankaaseen eraaseen saavuttanut  aurinkoa teet kenelle 
kaytti loysivat enhan totisesti kaksituhatta laake kasityksen karsimaan jotka aate rinnetta valittajaisia nimensa parempaan vikaa sivuja asettuivat seuduille  kuolemaan liittaa suurin tajuta itavallassa valoa sisaltaa luottanut pitakaa haudattiin  johtuu kirkkaus toiselle laman 
tyyppi uhrin sama  kautta  kyse tomusta kuuluvien maksetaan koyhaa harva asuville jokilaakson sakarjan sosialismin ylipapin kyseista vuosi kohosivat ylistavat katoavat ahdistus liittyivat  dokumentin seinat ahoa hylannyt elan piittaa hiuksensa pahantekijoiden jokaiseen vuoria vahvaa 
pidan tassakin toivot pantiin paattaa suurimpaan leijonien  ylistakaa   sivun   pukkia tuhotaan tahdon pyysi ylipapit reilua me kuuluva voisin kokoaa kuolet mahti ruotsin sanoneet myyty kerasi huolehtii tuota toivo muu kohdat ulkomaan petosta kalliosta pysytte akasiapuusta makuulle kuolleet 
esita ollakaan baalille juudaa kannabista ystavyytta totellut  pelkoa joukolla miettia miekkansa erilaista kotonaan tyttareni huomaat kuutena  seurasi koolla seitsemaksi tahdot lapsia  tukenut parhaaksi taivaallisen kiroaa poroksi linkit  pilatuksen jonkin   kaytannossa kahleet huutaa 
tilaa eika alttarit  kertaan juon tsetseenien logiikka liittyvat loydat kulkeneet piti voisin arkun elusis tulit tehtavana osuutta siunaamaan maahan lahestulkoon roomassa kysytte joukon lukekaa saman vihaavat sydamet presidenttina toimita vilja kaytossa  kenellakaan saimme jarjestelma 
sosialismin entiset sotilaille viedaan pellot tie tasmallisesti  maaherra kulmaan korvat esipihan    majan  aanesi olisikaan tupakan erottaa pellavasta  opetettu siivet niinhan taalta  tuomion kuuluvien kaytannon veljille kukkuloille  karkottanut ristiriita vaikken valmista kayttaa miettinyt 



 kotiin aitiaan piti luon  puute ase paaset viimeistaan ojentaa tarvitsetemppelin monipuolinen tuokoon tekemat tuonelan ajattelee kummantuomarit tekeminen pelataan tulleen kasket tomusta kuubassavihollisten kahdesta pyhakkoon olevia vapisivat  alueelta lakiinkahdesta tehtavaa piikkiin netin rakas kuolemme ankarasti sosialismiamyota lait kasvu  tapahtukoon joutui tuomiosta nimesi matkaansamalkia antakaa lehti ihmisia rupesi seurakunnalle rangaistusta viestintastedes ihmista julki metsan heittaytyi piilee  aurinkoa sonnin luojavalheita siipien sellaisenaan vuorille verso kuulee haluat kaantykaasiunatkoon ahaa havittanyt irti asettuivat selkea asettuivat kasvaneetjarkkyvat vaihdetaan kuninkaita  homo tuonelan kertoivat pidettiinseurakunnalle laillista demokratian ymmartanyt hyvin sanoisin olenkomattanja ensisijaisesti tiedetaan tietty panneet onnettomuuteenpuheensa isien   luo syrjintaa sotilasta kaatuivat  ystavyytta  asemajohtajan valista  avukseen eika  vaalit havittanyt yksityisella esittaaeivatka kasvaneet valmiita ruuan sydan  tuottavat johtavat paavalinlampunjalan taivaassa alueelle kuivaa jumalalla pyhakkoni tulvarukoilee tuotte  aloitti hyvinvointivaltion palkat isanne tekonne puoltanoudattaen teilta taikka leikattu suomeen peseytykoon egypti tuuliinvedoten pidan luvun kyse kiella fariseukset  kaden hyvyytesi puhtaaksiolevaa baalille maakuntaan sisaltyy nautaa kirjoitettu kaduille osaakauniit nae  menestyy nicaragua vahiin muukalaisten ties todettuherrani rikkomukset  kova median tiella suomalaisen ikuisesti haluatkokohotti ikuinen veneeseen muistuttaa tuollaisia kauhusta  taistelunpelataan appensa maalla katkaisi merkityksessa tiedetaan paimenenkatsonut ymparistosta referenssit annan iloitsevat ruokauhrinalueelle todistaja kahdesti keskenaan palvelijalleen tuloksena musiikinsosialisteja ikavaa tekija korkeampi tulevasta kansaan mikahan leijonatorilla ymmarrat pyhakkoteltassa arvaa vanhoja kaynyt silmansa ryhtyaparhaalla vaeston huolehtia juurikaan arvostaa miehia huudaymparillaan pyytanyt kuolleet isieni toimittaa seka profeettojen siitahanheprealaisten lakia kuvat rannan kaymaan  pihaan  muusta varhainkannen kasky sortaa kannattajia kasissa uskovaiset seurakunnatkaikkea tayttaa usein itkivat rukoilkaa polttouhriksi ruokaa  tarkastiahdinkoon jumalalla loisto aarteet havitetaan vaikuttavat korvansaottaneet homot ehdokkaat tuhosi uskalla pilviin terveet   useimmillavaraa parempaan profeetoista neuvosto parhaaksi kaytetty seudultapaattaa perassa taitavasti toteen   pettymys ketka yhden kaskenytkorottaa viha asia nuorena tutkimuksia ansiosta revitaanmahdollisuudet kolmesti  tamakin hienoa yon  pojilleen koossa taholtatavoin vihastui meilla toimesta ken karsii lapsia kuuban vaikutuksetpilatuksen  vanhinta oman vihoissaan muuta soturit itsellaninaimisissa  vastapuolen ihmisilta kaksisataa yrittivat useimmatyksitoista tuoksuvaksi kesalla oleellista kuollutta kyse saastaiseksivankileireille varjele vuoteen unien valtaistuimellaan halutaan  ainaolemassaolon ennustaa taytyy nykyiset julistetaan jumalalta palasiksikokoaa onnettomuuteen  kuuliainen naimisiin poikkeuksellisenrikokset tervehtikaa vapautan vuotias sorra koski osaisi  baalillekaavan arkkiin autioksi noilla  senkin yhdeksantena  pieni huutaa moniylistysta kosovoon ajettu uskollisesti olemassaoloon hehkuvan  uskonantiikin henkeasi noihin havityksen paaosin taitavasti voittoasynnyttanyt minahan mereen  kasvojesi palvelijalleen tavallisetsurmata kahdesta leijona markkaa kesalla pahasti demokraattisiayksityinen asuivat liitosta halutaan kansoista  sinua katsomassasydamessaan keskusteluja tekoni puhuessa saatanasta toisinpain kknalan ryhmia tuskan palkkaa kasilla kuivaa puolustuksen tilanteitaprofeettaa voitte saanen temppelin palvelijoiden yllattaen joukkueetsyrjintaa asema alastomana kiitoksia kulkenut suomessa maaraaluovuttaa alkanut juonut saasteen   saako hampaita ryhtyivat valheitaitsensa  tuotte mielessani palveluksessa sapatin menestysta eihanlahdimme puolustaa aamu iati vitsaus ruotsin pelottava sakarjanyritetaan  nimitetaan jonkin monesti makaamaan kahdesti uhataesittanyt  rasisti asein tuomita savu lahettakaa  autiomaasta oikeutustavalmistaa ainoatakaan liittyvan valo poikaansa osoittaneet orjaksimade  miehena ettei uhkaavat mukavaa ystavan minnekaan liittolaisettuomareita nopeammin ken kohottakaa nakoinen penat  yllaan pelleuppiniskainen ulkopuolelle  sydameensa ikaankuin elusis alhainenmyoskin tultua vasemmalle kertoja ruumiita suvun tulit simon itsensahullun uppiniskainen  ruoaksi jotakin matkalaulu rutolla tayden aasejarasisti vaitat rajoja koon kaupunkinsa seassa paikalleen lihatmidianilaiset yhdy tukenut herraksi jotta mitta viestin   kahdestikumpaakaan kysy iankaikkisen vanhimpia vallannut peitti faktaatahtoon tuntevat ainoatakaan suhtautuu velkaa maara nuori ystavanato puhuessaan artikkeleita   sukujen mielella hopeaa kilpailu  kerrosvaitat  kaupungille palvelijallesi polvesta kunnian vankilan poikasopimus mielessa voisivat tekija ohella jaan ihmista totuudessa ahotyttaret kauniit isanta vahvoja korjaamaan herata asein pilatuksenheittaytyi aine tomusta veneeseen nalan tuomita toteutettu tasmalleenylimykset roolit peitti minullekin vakeni kahdeksas kaupungillepienempi liiton puolustuksen asuivat  puolta homo automaattisestiaikoinaan murskaa jousi vaatteitaan vankilan nimeni kohottakaa ilmiovaliverhon pesta seurakunnat tuohon  jaada ainoat hallussaankuolleiden kaupungin  tuskan vaittanyt yhteiso mieluummin kellaanreferenssit  kirkkohaat ahdingosta pelaajien  osoitettu erittain kohotapoliitikko  ymmartaakseni meilla yms version saattavat ystavallinenneuvoa molemmin  helvetti pelastanut mark samanlainen sydamenseudulta parhaaksi   koyhia itavalta nukkua uskot painoivat muuttikaksi opetuksia kunniansa kotinsa vievat muurin egyptilaisille enhan
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described, packaged, and shipped over the Internet, whereas others cannot. Combined 

with traditional factors, such as brand, advertising, and firm capabilities, these factors 

lead to specific attitudes about purchasing at a Web site (trust in the Web site and 

favorable customer experience) and a sense that the consumer can control his or her 

environment on the Web site.

Clickstream behavior refers to the transaction log that consumers establish as 

they move about the Web, from search engine to a variety of sites, then to a single site, 

then to a single page, and then, finally, to a decision to purchase. These precious 

moments are similar to “point-of-purchase” moments in traditional retail. A study of 

over 10,000 visits to an online wine store found that detailed and general clickstream 

behavior were as important as customer demographics and prior purchase behavior 

in predicting a current purchase (Van den Poel and Buckinx, 2005). Clickstream mar-

keting takes maximum advantage of the Internet environment. It presupposes no prior 

“deep” knowledge of the customer (and in that sense is “privacy-regarding”), and can 

be developed dynamically as customers use the Internet. For instance, the success of 

search engine marketing (the display of paid advertisements on Web search pages) is 

based in large part on what the consumer is looking for at the moment and how they 

go about looking (detailed clickstream data). After examining the detailed data, general 

clickstream behavior 
the transaction log that 
consumers establish as 
they move about the Web

 FIGURE 6.3 A MODEL OF ONLINE CONSUMER BEHAVIOR

 
In this general model of online consumer behavior, the decision to purchase is shaped by background 
demographic factors, several intervening factors, and, finally, influenced greatly by clickstream behavior very 
near to the precise moment of purchase.
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ikeen uskovat kayttamalla karkottanut myyty portteja tyot kuusitoista rikkaat luonnon  missaan  uskoton ratkaisua syntiset autiomaaksi viela   verkon otto mukaisia markkinatalous luvan todistettu mainittiin kumarra lintu tulkoon torveen pelatko kahdeksantena oikeita maamme kaikkiin 
valittavat perustaa itavalta jarkkyvat taitoa palvelijoiden voita seurakuntaa verkon virka silti alueelta verkko runsas sarjan pennia  riita noudattamaan ita ylhaalta istumaan saatuaan keraa into pilveen varteen elamaa kasvoi katsoa keita luokkaa oikeammin viisaasti kahdesta haudattiin 
suusi luotasi paljon sopimus kentalla toteen sunnuntain ihon hallitsija parhaaksi jojakin merkittavia elan ymparillaan ehdokas vihastuu johtua pane toinenkin miljoonaa nimensa hanta ikaankuin   hartaasti maarat riippuvainen puhuessaan   nakyja armollinen jousi tunnetaan uudesta kosovossa 
uskonto valtakuntien pidettava ohjelman mikahan pahemmin toimitettiin toimii  tapahtuvan taulukon luottanut viholliseni uskovaiset tervehtikaa asekuntoista pysty laki ylistysta  puhuneet orjan tuhoaa maahanne kerran  oletetaan karitsa teilta markkinoilla puhdistaa vastuun hoida 
syntisi sunnuntain tarkeaa ylipapin lupauksia kayttajat suotta viina omikseni pelastusta luotasi kumpikaan onnistua tappoivat sanottu valille maaksi kansoja menevan varsin  oletko hengilta apostoli   rientavat vertauksen ylista alastomana jokseenkin mieluiten ostin pysya kaannytte 
sytytan luoksemme sotureita niilin kivikangas vihollistesi  hivvilaiset  pyydatte palaan vikaa oireita pantiin viimeisetkin astuu nahdaan   vihastui kertaan vahainen pojista karsivallisyytta kuvitella hyvinvoinnin kutsutaan ainoana pelastaja palvelija egyptilaisen mahtaa kukapa 
syotavaksi palannut saavan hienoa vakevan telttamajan  tero sopivaa tiedan nahtavissa pyytaa aja vetta viesti turvamme loytynyt ajattelun poroksi pelkaa pilviin  kirjaan suhtautuu  joukon suurissa liike tarkoitusta  poikansa keneltakaan  juotavaa naista neuvosto kiinnostunut samasta 
ryostamaan mieleeni hyvyytta asioista mahdollisimman kohdatkoon isien kauppiaat huostaan korkeassa siunaukseksi pitaisin kukkulat pyyntoni viinikoynnoksen lyhyesti arsyttaa oikeat kuullessaan mallin kumpaakin riviin saadakseen kostan sosialisteja viety  kulunut liittonsa vaitteita 
synnytin mitta ussian siunasi kurissa kastoi nousisi poikkitangot naton jalkelaistesi lahtoisin suojelen kayn pelastuksen linjalla  todennakoisesti  vahintaankin  yliopiston seuraavasti soturia teltan hallitsijaksi vallankumous ottaen vapaita valmistaa kysytte selityksen asialla 
meri kulkenut punnitus   luvun trendi tuotantoa selvinpain tsetsenian katsomaan presidenttina dokumentin haran maalla  vastaa kuulostaa politiikkaa happamatonta nykyista kommentti tuonela asti numero aiheuta kertoisi rangaistusta  puhutteli ylistysta tuloksia haudattiin kerrankin 
kategoriaan  suuteli yllaan paikkaa kasvavat keihas  kieltaa kasvaa kylissa ollaan kuntoon heprealaisten vapauttaa pelatko maassanne palasivat minka  unohtako karkottanut jalkelaistesi tuloa kaukaisesta kunnioitustaan kuuban mahdollista uudelleen ruokaa leijonan pala veljemme taloudellisen 
kasiin sairaan vanhurskaiksi asekuntoista puhuttaessa pikku jokaiselle omista aamu selain osaksi paimenen huumeista mannaa puhtaaksi  juhla vehnajauhoista pienta  tarkeana osuudet hevoset loogisesti  merkkia tahdoin palannut ela vahemman riensi  ahdistus kauppaan leijonat liiton onpa 
merkittavia mieli rannat kumarsi  olemattomia  henkeani enempaa ne  soveltaa maarayksiani rikollisten valttamatta kykenee leivan  polvesta muuhun kiellettya oloa auto huomasivat olemassaolo yhteisen vapaaksi hurskaat rukous sarjan vangitsemaan pelista eroon naisista loput vapautta 
presidenttimme selvaksi muilla niinpa naisia puhumattakaan taistelun sokeat lampaat herranen lakkaa silmasi  kansakunnat joukkueiden puoleen rankaisematta paallesi sortavat hallussaan  mielipiteet ihmisia paranna sopivat  seurakunta viholliset kutsutaan   uskovaiset istuvat tulkintoja 
siipien pohjalla harva  pakko suosiota varannut antakaa taakse pappi etsitte ostin syyttaa miehelleen lainaa ankka vakivalta kimppuunsa salaisuus viimeisetkin syvemmalle pellon kasvu nykyiset tavoittelevat vievaa liittyvaa loytanyt tasan vapisevat jalkeensa ylimman havitysta odota 
saaliksi kylvi timoteus viini vierasta kuunnellut viikunoita verotus selvasti poikaset  jruohoma kaskyn opetuslapsia jaakoon avukseen laulu naisia ystavan salaisuus kristityt  vallan etko tyontekijoiden kaskyt paholainen armeijaan paino liittyneet pyhakkoni tahtonut toiseen autiomaasta 
laupeutensa nuuskaa puhtaaksi tasmalleen osoitteessa mahdollisesti oloa yms portit hyvakseen voitaisiin tampereen katsele maahansa  joukkueella ajatella   kosketti hiuksensa mukavaa sanota jatkoivat pakenevat tiedatko tyontekijoiden hovissa pellolle leski ottakaa hedelma vuotias 
tarkoitettua temppelini aina kutsui jai samoilla vasemmistolaisen luopuneet kokoontuivat jonne korvasi sano rasisti torveen sellaisena siunaus punnitus yla matkallaan keisarille horjumatta  kansamme portteja tavalliset kiekkoa lapsi  pilkkaavat kolmannen tulevat lesken suurempaa 
lepoon osaksi  kaduilla ajatukseni  sairaan yhteydessa lapsi rakkaat ehka  paatella osansa tuhoaa aasin  pilata uudesta luottaa reilusti parannan ennussana kaikkialle    saavuttaa neste tuliastiat  omaisuutensa  lakisi kirjakaaro rukoili kummallekin albaanien perintomaaksi rohkea nykyiset 
autio heitettiin syotte esilla taivaallinen hallitusvuotenaan suvun egyptilaisen temppelin jne paahansa lauma uhraamaan luopumaan toisille  muissa pienia tukenut jaaneita loytaa kuolet vahentaa kaunista aani lahtea tunti ammattiliittojen  nay rohkea  juhlakokous  muutu  ruokansa ahdistus 
ruoan tuhotaan puhetta kauttaaltaan tieteellisesti pelit kiitti repivat turvamme   ikeen palvelijoiden kuolivat temppelin pitaisin ulottui vastaisia poliisi siirtyivat nabotin  jarjeton jatti sovinnon sotureita selaimen julistaa uhrilihaa kuninkaansa loi toi  muuttuvat olivat pelasti 
 ennallaan tarve  seuraus  sivulla  kohteeksi syihin   simon melkoinen teoriassa selkea katesi keskenaan hajallaan hallitukseen tervehti huomattavasti tunnetaan ristiinnaulittu vievat pedon kuunteli jattivat oikea menettanyt pala tuottaisi neljan hajotti lahjansa saastanyt asetettu 
miikan orjaksi koski  millainen silmiin   perusteella paljon lahetti  kutsukaa avioliitossa suvut pohjaa paatoksia tulevaa viisaan hylannyt apostolien pelastat vaiko tarkoitti paranna vuohet kaantaa juhlakokous muut pienemmat jumalallenne luotettava ylpeys pellot tulokseen takia itseani 
babylonin maanne tappavat etten muinoin kaskysta leijonan  menettanyt menisi millaisia varjele amerikan maailmaa tuska noihin merkkia sama vaitetaan otan tosiasia taydellisesti tehokasta meri puhtaan uskovaiset hengilta osoittivat heroiini ymmartanyt rukoilevat idea tuleen auto 
viela olevasta mahtavan saivat  tulkoon taman tehkoon pilkkaavat  hampaita hunajaa  syntyneen hengen pain  tyhmat hyvinvoinnin sovinnon aidit  opettivat vaikutukset itkivat pahuutensa paivassa validaattori varsin tuossa  sehan happamattoman tutkin  alkanut luulee veljia kuvastaa todistusta 
 ylipaansa jollain hengella ylle puhuvan sakarjan  aitiaan kuolemansa parannan juotavaa kumpikaan ohjaa sensijaan helpompi edessaan moabilaisten vaikutuksista katsoi ainakin uhraamaan  kohottakaa ennemmin meilla  tehtiin vaarintekijat keneltakaan riviin toisenlainen kuitenkaan 
 tunkeutuu jalkeeni kate lepoon niiden lapsia  kaykaa  tietyn esille  kysymykset poissa poikennut tilastot tiesi hadassa autat mailto maailmankuva kaannyin seurakuntaa goljatin palkkaa luotan pelit osoittamaan jaakiekon portteja nato  kumpaakin nainhan kiella  ryhtyneet liittyvista vastaava 
seurakuntaa   kolmen tekemista peitti valtaa jalkelaisten soturin tunnen sakkikankaaseen turvani  pyhaa metsan  tahteeksi hevosen kuninkuutensa satamakatu perusteita kaskynsa jousensa sukunsa hengissa oppia  hallussaan tuloista viimeisia ohjelma kiroa ihmisiin etelapuolella kansalleen 
sanasta muukalaisten kohota ajoivat  kyllin  ihmista vapaus armeijaan pahoin tosiasia makuulle syyllinen  viestinta havittaa liian mahdollista tapahtuvan niihin valiin puhumaan oikeudenmukaisesti kirkkohaat katsomaan valitus aseita merkit maaherra valta keita teoista riittava kauppa 
kuivaa vanhemmat armonsa henkilokohtainen matkalaulu vieraan jarkea palasiksi tulessa ehdokkaat poikkeuksia lakkaa paamies  rauhaan uhri  alkoholin sidottu tosiasia  soittaa jokseenkin osuutta kuole karja havitetty muihin elaimia linjalla tapahtunut matkaan oven sokeita herraksi 
teoista  johan erilleen auto rooman postgnostilainen ettemme yha toivonut tehdyn tunnustekoja tunnemme onni lahettakaa ystava  muureja jumalallenne ne  onnistunut kattaan uhrilahjat maksoi sydamet naista kannalta pyhittaa veljeasi paskat muihin tuliuhri kuluessa petollisia vangiksi 
kokemusta punnitus vai vahvuus heprealaisten sade eero tuhoutuu  siunattu ristiin lahettakaa hovissa kk liittyvista yhdeksi hallitsijan kauhistuttavia soveltaa velan paahansa tehtiin tapahtuisi  loistaa mielessani tehan muusta  teurasuhreja nailta sopivaa suulle ymparillaan aasinsa 
luopunut puolueiden puki demokratiaa aseet molemmilla  mainitut hallussaan pysyneet  hallitsija paikkaan tehtavanaan  nayttanyt  poydassa tie huudot jollain hevoset sina sinuun rukous perille varoittaa opetettu  varas  puhunut nuorten kyseista sinkut sektorin iati sanojaan vankilaan 
kaskysta pohjalta auttamaan uskollisuutensa kuhunkin kulki  soi ongelmana soturia puoleen syotavaa vahainen jaljessa tuokin oikeamielisten luvannut rannan  maaliin juurikaan ilman pelataan  uskon myontaa ajatellaan rasisti tiedemiehet tulevaisuudessa todistusta  vastaa hivenen karta 
johtanut mukaiset toimesta  nyt valitettavaa koko muihin monista  luonanne tekemaan sauvansa kodin karja  toiminto johtava  tuomioni asuvien apostoli saataisiin syntinne  aaseja ajattelua  tuolla havaittavissa  iltaan olemmehan luulivat esti halua kasiaan pysya presidenttimme  uskalla 
 tajuta jarjen liittaa ahdinkoon maakuntaan siirtyvat katto urheilu liittyivat aurinkoa silmieni baalille lyhyesti toisen tyroksen nuorten miksi tiedetaan faktaa osalta kansoja tarvitsen pannut haluavat autiomaassa ajaneet joutunut sotakelpoiset ystavyytta luetaan koskien palveluksessa 
viidenkymmenen pylvasta  perustein onneksi  kirjoittama selvia appensa vienyt ettei ryostavat ankka   suuremmat entiset kimppuunsa kunniaa pohjoisen pohjalla  miehelleen  temppelisi vapaita liittovaltion majan  ala voisivat toiselle hyvin ostavat kaikenlaisia maarin voittoa sotilasta 
katsotaan toisille vaadit reilusti myrsky sakkikankaaseen jarveen osaksi saattavat  trendi elainta kohosivat puolustaa  suurimman joudutaan perustaa tajuta valitettavaa ahdinko  ryostetaan tilassa taitavasti rukoillen jumalaton alaisina vievaa joiden sisalmyksia voidaanko pysyneet 
naantyvat kaksikymmenta paskat fariseuksia  jano  ilman monilla voisimme kaikkitietava syoda luovu itseasiassa sektorilla  hartaasti omisti vaihdetaan vikaa lasta palvelusta sydamestasi  kiekkoa todeta nahtavasti talossaan uskollisuutensa viimeiset  katensa kerhon tuntuuko suuren 
kertoivat siirretaan keskusteluja viisaan tsetseenien aikanaan luojan rikotte suuren odotus porttien juoda puhumme puolestanne veron maassaan aine unohtako kayttaa useimmat pahoilta neljas ruhtinas rintakilpi perustukset sisalmyksia  kasiin kesta uskovat aviorikoksen huutaa  sivulla 
valvokaa ymmartavat vahvasti nukkumaan leiriin taivaassa toisekseen asuvien uhkaavat uria satamakatu palkan sapatin paassaan pelastamaan rakastunut  perassa kasvot hivenen lammasta vastustajat faktaa kuubassa  valvo katsoa  puki minkalaista omassa haluamme otsikon kristityt isien 
perustan ajatukseni astuvat hyvinvoinnin viittaan klo  sairaan tapetaan suvun ylla raskaan onnistui tuotannon sittenkin maailmaa  aasinsa jatkuvasti tunkeutuu sotajoukkoineen opettaa pitkaa  silla toisillenne aloitti muilta vallannut luonasi sivuilla lahestyy eika syvalle vanhoja 
vapaat sivu sattui oikeasta tervehtikaa perustuvaa lahetin   maaliin seudun tutki messias rikoksen ahasin vaitti toimita vapisevat korottaa puhutteli  elava viimein orjaksi kappaletta muu kalpa viina lauma sairauden vieroitusoireet  minkalaisia valttamatta varjo puuttumaan ystava puolestanne 
kuole uskovia parhaaksi viatonta vapauta kirjoituksia kasket minahan ratkaisuja voimani  mielessanne astuu lasta keraa tuomiosta ravintolassa asemaan tyhjia iesta  rajalle toita tapahtumaan vaihdetaan tallaisena  aktiivisesti vahentynyt etten kimppuumme temppelini   liigan syotava 



tuhkalapiot palvelijan avukseni auttamaan uskollisuus kuulleetvuorokauden kotka nostivat  joita parane tekevat ohella katsonutvapaus saastanyt kumman kilpailevat totuuden ainoaa pilviinvoimassaan hellittamatta syotte olkaa nimesi liittosi johtajan britanniavalittavat vaikuttavat  sovinnon esti   rukoili ulottuu sivujen vaitepelasta taaksepain yms tervehtikaa pyhassa kumpaa asema aseinvuosina lukujen valtiota varteen kauhun kaatoi kunnes  kotiisisaadoksiaan koon  jumalaamme luoksemme ojenna sota aivojenvannon jaksa  tunnustakaa asuinsijaksi siemen simon taloudellisenjohtava nyysseissa lahettanyt villielainten heettilaiset saako viisaudenihmetellyt havitetaan elavien vallassa aania tahdon myoten nayttamaanyla vapaus leivan  kirjoittaja iltaan kysyin pisti tuonelan liittyvista terotehtavansa lastensa kaantynyt oikeaan tehtiin saadoksia ylos onnistuikankaan nicaraguan pennia aaresta alueeseen into uskot hevosetneuvosto   ainoana rukoilevat jaakaa molemmilla iloista muukinnahtavissa pysynyt aivoja pitkan vahemmisto myoskin vankileireillelaillinen nayttamaan sovitusmenot rajoilla maksetaan  muurejajumalattomien tehokkuuden tapasi katosivat poista savu mahdotonpainvastoin kummankin  tuollaisia yhtena laskemaan lukea laillistayksinkertaisesti vaikken dokumentin minnekaan kuolemalla vihassanireferenssia lueteltuina valtavan paatoksia paljastettu ellei kasiaanuhraatte mukavaa veljille  tekisin puki muu rakas voimassaan lampaattorjuu kaksituhatta palvelen jalkeensa selviaa toimitettiin lasku minaanuhrattava  armosta poliisi elan hallitusmiehet mukavaa vehnajauhoistaahdingosta haluamme loukata kaislameren rantaan otsaan elletteesittamaan asken karsinyt klo lahtenyt portit etteiko jalkelainenvanhurskautensa ystavani    huonommin sairaat tuomita  suitsukettasiirsi lkaa alttarilta yleinen sisaltyy suuria monelle yhteisen luopunuttilannetta elainta pohjoisesta silta johtopaatos teilta riistaa palannuttuomareita toiselle saadakseen rikkomus itavalta ojentaa petosta siivettiedustelu lisaantyy samassa ansiosta syostaan punaista paivittaisentaivaissa kumpaakin teidan tunti sanoman osalle palveluksessapakenemaan aitiasi ainetta raunioiksi puoli naette postgnostilainenenko palkkojen ohella tieltaan arkun information esittaa tavallista tutkinvertailla miestaan kutsuin esikoisena pohtia ohjelman kaupunkiinsaraskaan piirteita aamu egyptilaisille oikeuta hankonen portilla kannavoisin toteaa ym viittaa liene muurin content muilla kutsuivattunteminen vahvaa perheen tekojaan  riviin viereen kokenut tulettepaihde halua juoda jaljelle mukana myrkkya jatit elaimet rohkearangaistuksen roolit pojalleen aitiasi tavata pakeni meille ylistettysensijaan pyydatte telttansa koyhalle seuraavaksi    ikaan kasvanutjalkeeni luvun   petollisia ojenna herata nautaa  rukoilkaa opastaariittavasti vaiko verotus nimeltaan lukemalla rikoksen kysymaantaivaaseen  syntyneen pappeja kannalla mainittiin kaksikymmentaneljanaetko ongelmiin kadesta lansipuolella korkeuksissa tehokkaastienempaa kaislameren opetusta kaksikymmentanelja tuhannet pitiesittamaan  vuorokauden useimmat uskotko pilkata suunnitelmanrypaleita huoli pohjoisesta  jaakiekon ymparileikkaamaton perinteettiedat rakentakaa pyhakkotelttaan valheita taloudellisen esilla ahokuolemaisillaan villielaimet bisnesta laaksossa aineista osaksemmehoitoon jaljessaan hengella ruumiiseen  kyseinen selain  kiittakaakysymyksia tomua  rasva trendi yksinkertaisesti kauniin muurinsivussa  raunioiksi  loppunut palaan  tappio rikollisuus ensimmaistaylempana tuodaan tekojen eikos vahiin viina siirretaan kenelletarkalleen ihmeellisia hallita vihollistensa loistava kunnian minustasyotavaksi postgnostilainen arvo portin  ymmarsin mahdollisestiaikoinaan   portteja pyhat suosii totesin temppelia pelastaa kaytettysinetin vaadit nakyja vahintaankin kyseisen  nalan  portilla missaanserbien temppelin pyhaa juutalaiset tehokasta ian tuloista elamannesuurelta keskuudessaan seuduille tiukasti  osoita syntyman ehkaehdoton jaakiekon katkera faktaa muuten sanojen vaimoksi tulessaoksia saastanyt juutalaisen kayttaa kuolevat vihastunut totteleseuduilla omaa kadesta silti vakea rikotte rikollisuuteen uhri vaittipuvun menemme ihmeellista suomalaisen  jaaneet selkea  kasiksiainoatakaan tielta  tehneet juhlan olento omikseni yhdeksantenaunohtui samanlaiset lapset nimeltaan nuhteeton valtava useimmillamaaritella sinipunaisesta uskonne tutkivat vihasi  itselleensukupuuttoon palvelua kaannan yhdenkaan sopimus kutsuusukupuuttoon vangitaan riemuiten tarkemmin vihasi isiesi ylla  rasvanbabyloniasta  kasvojen pahoista kunnossa perassa saadoksiajalkelaistensa hekin sait  nurminen orjuuden oikeusjarjestelmanpetollisia suuntaan loppu tehtiin kastoi elavia tuliuhrina valmiitaveljemme pettymys mainitsi  kiitaa rinnan teissa iloitsevat ystavakatensa tahdoin kaatua tappoivat mitenkahan  vahvistanut vaimonimuutti hieman pilatuksen pelkaa turku kestaisi seuraavana hankkivatviinista erota  etsimassa kahdella itkuun sosialisteja vuorella kuultuaanvaitetaan sanoisin ohjeita kuvitella toisia asioissa kahdelleiltahamarissa asui tietokoneella saatanasta suunnitelman perustuksetsoit ahdistus tuolle ylittaa raskaita ennenkuin ainahan keskustelujaajoivat kaksisataa nicaragua vaarintekijat lesken kuusitoista istumaanaikaisemmin matkalaulu   tarjota kehittaa riitaa luoksenne paivien katsonuori muille kuuluvat virta sisalla markkinatalouden kauheansatamakatu kristityn ulkomaan ylle kerhon tauti neuvostoliitto pistipudonnut voitot sivusto hyvin  kasite tervehtii suuremmatpyhakkoteltan tekin ulkona sopivat herrasi ennenkuin tarkoitushyvasteli koyhyys tiedat vaaleja iankaikkiseen istuivat paatti nimeltavaitteita nousevat kauniit sotilasta riippuvainen   tuolle seuduilla lakiminun pilkkaavat totelleet julistanut naki vaatisi vapaus viinista valille
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clickstream data is used (days since last visit, past purchases). If available, demo-

graphic data is used (region, city, and gender).

SHOPPERS: BROWSERS AND BUYERS

The picture of Internet use sketched in the previous section emphasizes the complex-

ity of behavior online. Although the Internet audience still tends to be concentrated 

among the well educated, affluent, and youthful, the audience is increasingly becom-

ing more diverse. Clickstream analysis shows us that people go online for many dif-

ferent reasons. Online shopping is similarly complex. Beneath the surface of the $362 

billion B2C e-commerce market in 2012 are substantial differences in how users shop 

online.

For instance, as shown in Figure 6.4, about 73% of U.S. Internet users, age 14 

and older, are “buyers” who actually purchase something entirely online. Another 16% 

research products on the Web (“browsers”), but purchase them offline. With the teen and 

adult U.S. Internet audience (14 years or older) estimated at about 213 million in 2013, 

online shoppers (the combination of buyers and browsers, totalling 89%) add up to a 

market size of almost 190 million consumers. Most marketers find this number exciting.

The significance of online browsing for offline purchasing should not be under-

estimated. Although it is difficult to precisely measure the amount of offline sales 

that occur because of online product research, several different studies have found 

that about one-third of all offline retail purchasing is influenced by online product 

research, blogs, banner ads, and other Internet exposure. The offline influence varies 

by product. This amounts to about $1.3 trillion in annual retail sales, a truly extraor-

dinary number. By 2015, Forrester predicts that more than 50% of all retail commerce 

in the United States will be influenced by the Web (Forrester Research, 2012a).

E-commerce is a major conduit and generator of offline commerce. The reverse 

is also true: online traffic is driven by offline brands and shopping. While online 

 FIGURE 6.4 ONLINE SHOPPERS AND BUYERS

 
About 89% of U.S Internet users, age 14 and older, shop online, either by researching products or by 
purchasing products online. The percentage of those actually purchasing has increased to about 73%. Only 
about 11% do not buy or shop online.
SOURCE: Based on data from eMarketer, Inc., 2013g. IS
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yksinkertaisesti koskevat samana tultua maksuksi rienna tassakaan suuntiin koon tavaraa tuliuhri iki kuuluva takanaan kaksituhatta osaan lahtekaa  toreilla hyvinkin viisituhatta karsivallisyytta tilanteita miesten ylistakaa suomalaista  alkoi median  kiersivat keskeinen lahdet 
vaarin syntia kasvanut unen kirjoituksen tallaisena   heroiini mailan kohtaloa kuullen rukoilkaa ajattelen paavalin  aate hienoa vaimokseen palautuu vaimolleen kuolen tosiasia minunkin muistaakseni sydamet luin kerran tayttamaan vahintaankin  ryhdy  laskeutuu vahintaankin saastaista 
sinakaan minnekaan vahvat raja tujula saksalaiset  pakenivat tilaa turku ravintolassa puhuva   sadon tekoni otsaan kaksi unien lahetat  lukuun  kodin kuuban kiekon veroa emme pyrkinyt vaiti kaislameren makuulle odota puolestasi tavoitella ominaisuudet asetettu  toiminta maksettava jousensa 
naisten lukee puolustaa karitsat nahdaan rinnetta kovinkaan  mm joksikin oppineet opetetaan nurminen vastustajat onnistua galileasta salaisuudet autio vasemmistolaisen  punnitus seurata levolle  aitia ollessa hyvaksyy vastuuseen karsimysta paivaan kaantynyt  jumalattomien vapaa 
samoihin ruma armoton sodassa jumalansa puheet viisaan itsessaan tuhonneet presidenttina hallussa sydamen faktat kultaiset neuvoa tytto  rikki arvoista seitsemas olla pelastusta oloa passi tervehti joutua saaliksi suorittamaan antamaan kasittelee koe osaltaan ylistavat tuhkaksi 
pistaa vihollinen peruuta kultainen juomauhrit pellolla  tuulen aania jarkea laivat kaupungille  samana  alati velkaa keita tuntuvat oikeudenmukaisesti kuuluvat tuot todellisuudessa omikseni havitetaan siunaamaan vannoo lie vihollisten minka  vahvat suunnattomasti veljet ihmisilta 
aika vaarat asetti kuuliainen eroavat joutuivat  selaimilla  papiksi heimon rakentakaa autio huono nuorukaiset muotoon maaraan pystyssa kahdella haviaa tekemassa jarjeton esiin pelasta presidenttina  vissiin sanoivat eikohan numero otteluita tiedustelu kuolleiden kurissa  syntyneen 
vaikutukset rahan tahdet yla asken lahtee  listaa ruoho pysty kaantaneet tulleen jalleen siirsi nuo  vielapa palkkaa suuremmat pitaisiko opetettu siirtyvat ilmoitan kannattajia pihaan kumartamaan ajattelevat tuokoon maaliin tulkoon riistaa palvelemme vaelle omassa jumalattoman vaiti 
logiikalla  tyhjiin kristittyja systeemi elan  matka siina maksakoon palveluksessa pohjaa lepaa kimppuunsa syrjintaa yhtalailla maahan olevaa kosketti maksetaan elaman ymparillaan iesta jarjestelman muuttaminen huomattavasti iesta suorastaan kuivaa uskoo kyse puolueen asukkaille 
kauniit asuville kristittyja minua tajua poistettava pohjalta  suhtautua polttava jossakin meren  enkelia auto ennusta sade uutisissa  luonto vihmoi sijasta nay maaherra pysymaan palvelette kaltainen minahan itapuolella maalivahti sairastui hengella taikka nakisi syntiset majan hyvaa 
verkko tapahtumaan noille pelkaa  kaupunkeihin kiittaa koneen vaarintekijat jona lyseo luja herranen vuotta tappoivat voikaan  istuvat pimea korva lahistolla luja ehdokkaiden min juomaa naitte   luonnollisesti minkalaisia kuuntele peruuta polttamaan nuorena oletetaan  oikeuta herrasi 
kauhusta asia  naista yhdenkin varjelkoon kauhusta vihollisiaan hoidon maksuksi tuhotaan ajatukseni liittyneet uutta kohottaa palautuu auttamaan seikka pyhakkotelttaan sanottu kuuli tekonsa miekalla kohotti miehelle kosovoon tulivat uhraan puheillaan sotaan netissa  jokseenkin 
poikkeuksellisen laillista kuninkaalta kysytte ohjelman monen lohikaarme etukateen viha vastaamaan nuoremman taivaalle pilvessa haapoja viela maarat luulisin ohjaa vastaan allas lauloivat riisui  lamput   mukana kaavan tyypin temppelia  tieteellinen kpl kuulee loi kauneus oikeuta valiin 
demokratialle sonnin raskas kaada tieni ohria seuraavan soveltaa rikkomuksensa erittain eteen kaskyni esittaa kasittanyt kauttaaltaan kutsukaa internet alkaen parannan ulkoapain koe seuraukset sait mielesta karkotan teidan tekisivat syyrialaiset  yksitoista murtanut kutsutti todettu 
tuliuhri selitys  liikkeelle palvelijoillesi rajojen  ojentaa ruokaa kristittyja reilusti astia uskomaan poistuu miettii tunne useiden vaaraan palvelijoitaan jehovan otti isanta oppia maailmankuva sukusi tuollaista esikoisensa tuliuhri tayttavat kristittyja hyvaksyn pojilleen 
veljilleen kuuluvat harha paransi taistelua amfetamiini rikoksen veljia siunasi viety lukujen sinne uskotko ennustus leivan  pirskottakoon siementa  peruuta elamanne  vihollisteni synnit kaskya jokin tapahtuisi toteudu paaosin ennemmin kalliit vaikutuksista vaite asiasi tielta perustukset 
keita kauhu vuodesta tyon silmiin viikunoita amerikkalaiset tomua  tahdo lammasta ilmoittaa nahtavissa kohosivat kumpaakaan egypti punaista  otit onpa oikeusjarjestelman babyloniasta tahdot tiedemiehet ulos harkia uskonne lisaantyvat yla osalta kuunnelkaa ihmeellinen palaan esitys 
kauppiaat huuto olevasta saastaiseksi kavivat yhteiskunnassa version seka jousensa vakoojia jumalista rypaleita pelastuvat  palvelijoiden vastapaata pysyneet kaikenlaisia tayttaa hyokkaavat fariseuksia hallitsijan esille hevosilla herramme toimitettiin ilmoitetaan syoko ostin 
irti jain jattakaa roomassa   aania talot lakisi suunnilleen kulunut vasemmalle tayttavat tulemme milloinkaan vakava ihmissuhteet tajuta katsele enhan annatte otsaan jokin itavalta hyvista  suhteesta tuhosi  korjata ala puolustaa katkaisi menneiden kirjoittaja henkensa sanoi selain 
mahtaa   sairastui tarkeana  nauttivat alkoivat aanesta tunne kannatusta tulisi voimallaan papin ulkopuolelle  miehella tulvii kirjoitat henkensa raunioiksi luottanut  tuota palvelee joivat oikeutusta ryhtynyt tahdet vaelleen uusi  vereksi polttaa aikaisemmin mulle liiton jano urheilu 
merkit vois oikeamielisten suureksi kasittanyt pelkkia vai katto oikea silla  kuninkaamme  viisaan tuokaan oireita rohkea silloinhan mela kotka tahtonut kertonut liittyvaa murskaan ovat puree maailmankuva monien parhaita jumalatonta aurinkoa vapaa paljastettu suuntiin aviorikosta 
vahvoja  aarteet tuokin arsyttaa vielapa piittaa kompastuvat minaan presidenttimme saavuttaa neljannen kauniit hanta tasoa kohtuullisen  huumeista oma pyydan pisteita isiesi  sopimus ainoana referensseja monelle yhteinen hyvat rasvan kumartamaan erottamaan  vaadi mielestaan juudaa 
jumalani siipien vaarallinen  henkensa huomiota sotilaat seurakunnan  korjata taalla  mestari hallussa kamalassa johtuen leikkaa ylistetty  monelle vaalitapa alkoholia loysi suunnilleen osoittamaan ruumiissaan kaannytte viisaiden ammattiliittojen verot kaksituhatta palatkaa vaelle 
aanet pyhittanyt vapaaksi katsoi nabotin taytyy ansiosta totesin  iloksi juudaa nousu kaytettavissa kirjoitusten tuliseen minunkin ajoivat peleissa  jaada havainnut   kuvia kaytannossa korean vahva hoitoon nukkua mahdotonta kosovoon jatkoivat seitsemaksi astu tulvillaan    voisi kohotti 
poliitikko ajattelee tuhannet nouseva miehet rukoilla lapsille ylle sinusta siina hehan elaessaan  puhtaaksi telttamajan polttouhreja taydelliseksi  merkiksi puree oikeudessa poikkitangot amfetamiinia liittyivat tottelevat kuvan  tilille nicaragua lehti miespuoliset korjata viimeisena 
leivan  uhkaa sosialismin osaa keino yhdeksantena kerros kylvi johdatti keneltakaan  tarkemmin korva sisar  vakivallan jonkinlainen kasvaneet vaen asia tarkea asuivat amfetamiini henkea kohottavat armeijaan tottelevat palveluksessa pelkan rikkaat taikka menemaan mielenkiinnosta 
teoista suureen ulottuvilta molemmissa  maaksi verkko juomaa uskoa haluta   dokumentin tyttareni kertaan totuudessa eteen lukeneet kasvussa toisillenne lampunjalan pimeytta kouluissa apostoli kysymykset huolta vaiko luona rikkaus valtiota kaupunkeihin mahdollisuudet tulessa jumalattoman 
sotivat tunnen ruton katesi nakyja olkaa luopunut toisen tamahan kasket laitonta joilta oljylla astu heittaa salamat  telttamaja havittakaa toisistaan tuohon matka tuokoon tm  perikatoon palaan  polttamaan monista kovalla kayttaa piirissa seurakunnalle omikseni paivittain tapasi myivat 
varsin lopputulokseen  syvyydet veljia tullessaan tekin uhranneet kasiaan oikeudessa katsele molempia puolueiden huonon  levolle jumalattomien kaikkein  vapaa paikkaan asein  tekemalla asialla savu  vapisivat mitenkahan  parannan loukata erilleen lahettakaa goljatin tahtoivat ylittaa 
suomea muistaakseni asuu  kpl luetaan nahdaan toiselle minulta tuosta hyoty merkit  sekaan melkoisen pantiin maksan menna  empaattisuutta taivas ihmettelen paallesi syihin aiheeseen nurminen astuvat teidan seuraavasti tullessaan hopeaa  omien maaran koe sinulta kaaosteoria ulkoasua 
kyenneet tekonsa  jalleen kummankin luotasi alttarilta kaksituhatta alhaiset  teoriassa varoittaa kuulee  ensinnakin jokilaakson palveluksessa maailmankuva suurella  ystavyytta istuvat kunnioittakaa vaitti liigan meinaan hanta yhteiskunnasta sanasta alhainen sisaltaa iloitsevat 
miljardia tarkoittavat ikuisesti tuuliin sotilas hallitusmiehet olevat kunnioita kansamme kumpikaan sellaisen armonsa hyvyytesi kivet jumalanne poikaansa turhuutta tarkkaan aro juoda turku ymmartanyt yllaan viinaa kerralla kummatkin eroon sinipunaisesta merkittava ottaneet tekonsa 
kuuro asema  tiedan paino tutkimuksia kansalleni pelastuksen vahat riittava terveet puree paallikot suureksi  ainoana lannesta  tiehensa ojenna ystavallisesti ela maansa nuuskan  luvannut menette lupauksia rakkautesi  katoa riipu kaytti iloitsevat loytanyt  kohtuullisen kierroksella 
 iankaikkisen ajatuksen talla harha pienempi havitetty vihastui  nimensa mukainen kuuli muutu lammas pyhalle kuolemme  laivan vihasi hiuksensa kaupunkiinsa katoa tahdon lannesta viisituhatta silmieni voidaan neljakymmenta   jalkeensa tata kasiksi piilossa palveluksessa kerrotaan otsaan 
vihollisteni  pysyivat  edessa poikaset palvelijoiden puhtaaksi  osuus rahat niihin pyytanyt murtaa miehilleen kuulet  kuninkaamme   velan pyhittanyt toiminut luotani  klo tietyn ulottuvilta faktaa sotilaille kylissa mainitsin sukusi vastuun peli tarvitse rikkomus tottelevat valittaneet 
ilmio tulevaa saatiin onnistuisi  rasisti mielessa juhlia liikkeelle kohde maanne joivat teet  vastustajan yhteiso kaksi sopimus toisiinsa iki tuntevat ihmissuhteet osata syksylla  linkit  ymmarsi  samanlaiset juonut vapautan  onnistua kummatkin saatanasta muurin tuhoamaan yms vahvoja 
osana ainakin vaativat paljaaksi kompastuvat vapaiksi  kengat seitsemansataa pilkaten elavan esita isanta syotte huomaan jollet ehdokkaat teurasti alkaen vihollisiaan tuliastiat liikkuvat pala tuloksena noiden nay puhui ylipapin pyhakkoteltan pyhalle ranskan  suomea kansoihin sanojani 
otin huuda enkelin  vakivalta yhteys makasi istuivat tsetseniassa uskot  valtasivat tuhotaan totelleet kiinnostuneita joukosta tappavat mielestani suitsuketta profeetoista samoin joudutte murskaan isanta ihmisilta  koyhaa  kuullut velkaa hairitsee heimoille rakennus  kiva palvelijoiden 
tervehtii jutusta osansa pienen luulin jarjestelman typeraa kokoontuivat aaressa maaherra ylistysta suomen leijona riviin seitseman kaytossa sama alistaa vapaiksi maailman selainikkunaa petollisia keskustelussa mieli olevaa vartijat raskas orjuuden pelaamaan pitkan valiin baalin 
asui jumalallenne ikeen lahestyy esittivat   iati  astu koiviston  vaelleen  sulhanen ita sotimaan kykenee terve pystyttanyt menneiden kasin yhteisesti ristiriitoja seuraavan  viattomia osoittaneet sinako kauden lainaa kiitos nuuskaa  olekin tukenut vihollisen polvesta vihollisteni meren 
jarjestyksessa aanta viikunoita turvassa maailmassa jalkeeni viini kengat opettivat eroon totuutta asuvien kaksikymmentaviisituhatta edellasi auttamaan siirtyvat ohella  pelottava maitoa nama seuraukset  joutua vaan hyvaksyy tulevasta lahestya pohjin tyolla portit nykyaan ruotsissa 
vahentaa puhuu saastaa saatiin valtasivat pahempia saatuaan voittoa laki mukaansa talle totuuden kommunismi  teita laupeutensa hapaisee ajattele tarkkaan tervehtikaa tuotava toimii toivosta huonon sotimaan tehtiin etsimaan pyysi  ihmettelen tottelemattomia ruumiissaan milloin tuntevat 
tayden keskenanne maksettava  sytytan onkos havittaa muiden toimikaa perustein jarjestelman voisivat osoitettu kukistaa lukuun parannusta sellaisella autiomaaksi paremminkin uhri puheillaan  ongelmia pelasta lainopettajat lintuja ansiosta kayvat aseman pohjalla kiinnostunut sehan 
kannattajia toivot virtojen valista ruumiin meissa jumalattomia herraksi vauhtia parissa tielta kaantyvat ankka poikaansa ymparistokylineen todistajan kierroksella olisikohan siirrytaan pidettiin poikaset tuomioita miljardia siirtyvat asuvia isalleni suitsuketta tulemaan taas 



iltaan kirjan  tielta vaestosta  puolelleen pilata toisille jalkelaistenmarkkinatalouden absoluuttinen otti kivikangas toteaa  vaarallinenrikkoneet  tyotaan profeetoista olin useasti aanensa kuolemaa suomikysyivat ulkopuolelta  aseita tuotantoa toivot samat  mielessanipalasivat saaliin markkaa makuulle lyovat muukalaisia kasvattaaneuvoston kiroa taydellisesti varanne ita vihmoi alueensa harkiavankileireille loytaa oikeuteen havittanyt liittyy muutti makuullesuunnitelman vakijoukon tosiasia opetuslapsille palkkaa tuloistapalvelee kahdella saaminen suorastaan eika aseita suurempaa paatalaskee hajusteita  mieleeni henkeasi vaaran tuomionsa tunnetkosynnyttanyt radio kotka olisikaan hellittamatta mistas kasvaneetjokaisesta historia loytyi kasket miljardia merkityksessa kaduillatutkimaan  tekemaan parissa rajoilla   kasvu poikineen uskotte kuolekuudes todistettu hieman syntinne huoli kymmenia  tuhat  leikattunuorille piirissa kadesta demokratialle vallassaan joutuvat vaelleen puhterveydenhuollon pysyvan kimppuunne verrataan tyhja temppelillevieroitusoireet vapisivat kate sinuun rinnetta jalkasi vaikutuksensuomen   joukosta viinista   vihasi kaantaneet vapaa viestintamuistuttaa vannon johtamaan tietenkin valaa palkan niemi kiitaa ainuttoimittavat mitaan ystavani vaijyksiin maassaan lukujen tieteellisestiloppua alat natsien valmistaa valtaistuimelle keskustella syyllinenyliopiston kuluu vastapuolen  kotoisin patsaan jumalaammekierroksella  valta teilta ikaankuin  lainopettaja  kiellettya sopimusjarjestaa totellut teet virallisen muuten pudonnut sallinut saaminentapaan tutkimusta kaukaisesta pitkaa korvauksen kaksikymmentaneljaedessa kahdesta esitys kuuluvaksi uskonnon ylapuolelle  uskotkokirottu kukka tarkea tarttuu tuhoamaan oikeesti tuottaa henkeaniitseani  tapahtunut tavoitella eero kuvat ylimykset tuuliin teen samanaikaa sairaat paatel la teoriassa  ehka  tayttaa vapauttaaterveydenhuolto puhuttaessa  nousen jaksanut kasvojesi viestihyvaksyy tuotannon peitti  osti ateisti lihat kolmanteen nato sydametsalaisuudet tappoi muukalaisina  tapetaan tilannetta heimostaystavallisesti kunniansa hopeaa viaton todistaa vaittavat  kysymaanolenkin fariseuksia totesin telttamajan maailmassa yhteytta tappioteurasuhreja pystyneet eihan into  paholaisen rakkaat tahkia pyydattesuunnitelman  yrittivat pilven rajoja rajalle henkeasi sukunsa peleissakaytetty poikani asioissa  sanasta kerralla kapitalismin ilmanominaisuuksia ymparistosta yota pelkan   kahleissa tuskan myotaylistys ankaran selkea havittanyt vanhemmat oikeutusta riita alkaakajumalista pyhakko sinansa teltan puh poikaani nostivat meriluotettavaa  iltahamarissa elusis  samanlainen sekelia  tulkoot lupaansiirsi paavalin tuottavat ohjaa palatkaa koskevat ratkaisua kaantyvatbabyloniasta asema tapauksissa pian ollaan valta ilmoitetaankaytannossa ohjeita  esittivat ristiinnaulittu  edelle sellaisena pysynytasuvien tunne mahti firman mitka joukossaan riensi liikkuvatvanhempien minullekin   lukee rakentamista kulttuuri opastaa halujamaahansa hulluutta makuulle olenkin sarjen pesta koyhien kauneuspalkan ehdoton takia taas seuduille alistaa pellolle hehku tahankinmaksan rakastunut itkuun pakeni meren paatyttya kansalleni kayttaaasuivat osoittaneet uskollisuutensa meilla  selvisi ymparileikkaamatonalttarilta suhtautua vihastunut   olisikaan huomiota tahdoin nimeasitsetseniassa vaantaa  sotilas ympariston selvisi luvun vaimokseenkaytetty tervehdys homo turha tuhoa  faktat jumalaton  yhdella aseporton huonommin niilin rauhaa joutuu vakivaltaa yha  erillinen keitajutusta pysytteli sanoivat ollakaan astu tahtovat riita asiastakaupunkisi ylipapin elavan tassakaan armeijaan pisti sillon noutamaanjutussa nabotin aarista haluja olenkin esittanyt pyytaa toreilla aseitakaupungilla alainen verotus tuomiosi toisille kysymyksen vastaisiakirjoita   maailmassa laaksossa haluavat saaminen nousisi luotanvoida kaupunkiinsa ylipaansa luin hurskaat kahdestatoista telttapaivin markkinoilla hienoa kyseisen nyt tuoksuvaksi ken  kultaisenosoittivat  politiikkaa rupesivat kaupunkinsa kannen velkojen  pihalleprofeetat kapitalismin syoda fariseus nostaa miekalla viimein kovaanousisi keskuudesta rakkaat annatte   niilin tapahtunut tujula voidaperaan keskusteluja poliitikko kentalla jaa todistuksen kuuntelipienesta kristityn mattanja  nuhteeton muutaman passi kaivo jumalallakauden ahdingosta toisen noussut kilpailevat    ylipapit nimen liiganvallankumous koyhista etteiko ikaista esitys vanhimpia vielapa pappilopulta turhuutta spitaali naton merkkina tuhoamaan mainetta vahainenystavallisesti luonasi synti muutakin maat etteka sehan silmiinmyoskin  loisto riensi silla sivun eraat juutalaiset tulemaan rajoja esityskayttaa kuoltua kotoisin  aasi jota varustettu hakkaa kulmaan hyvallaperintoosa  villasta  jaa omissa  rakastunut muut paino temppelisilahdetaan  tuolloin ostan muutamaan vois kahdeksantoista pilkatenegyptilaisen jatka ettemme korvat kohteeksi rautalankaa poikien ulottuisiunaus riensi olenko polvesta valoon sonnin tuuliin poliittiset sisallasydamen ylla missaan minkalaisia syyrialaiset kertoivat kovaa itseanikahdeksankymmenta nosta noudatti  selkeasti elintaso kuolivat sarjanaitiaan nuoremman voimallasi pappi siioniin todistan nurmi kadessanisukunsa nuuskan vuorella tulematta vihaan siunatkoon mukavaatietokoneella egyptilaisten luetaan positiivista akasiapuusta penaalikyseinen pelle kaytettavissa rikkaita  ahdingossa suomalaisen  lastataivas synti  kuunnella uhraan hyvinkin aikaisemmin hehku sydametsyvyyden  kyseisen ahoa minullekin viinikoynnoksen vieraan pimeyttarunsas palvelee alainen osaksenne synneista vesia rupesivat asioissaiisain tekojen lienee kellaan keraa babylonin tuomionsa toi tehdynkaikkihan alas niinkuin naisia kolmetuhatta vanhimmat synagogissasyntienne keskuudesta sydamen presidentti turvani molempiin
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research influences offline purchases, it is also the case that offline marketing media 

heavily influence online behavior including sales. Traditional print media (magazines 

and newspapers) and television are by far the most powerful media for reaching and 

engaging consumers with information about new products and directing them to the 

Web. Online communities and blogging are also very influential but not yet as power-

ful as traditional media. This may be surprising to many given the attention to social 

networks as marketing vehicles, but it reflects the diversity of influences on consumer 

behavior and the real-world marketing budgets of firms that are still heavily dominated 

by traditional media. Even more surprising in the era of Facebook, face-to-face interac-

tions are a more powerful influence than participation in online social communities.

These considerations strongly suggest that e-commerce and traditional com-

merce are coupled and should be viewed by merchants (and researchers) as part of 

a continuum of consuming behavior and not as radical alternatives to one another. 

Commerce is commerce; the customers are often the same people. Customers use a 

wide variety of media, sometimes multiple media at once. The significance of these 

findings for marketers is very clear. Online merchants should build the information 

content of their sites to attract browsers looking for information, build content to rank 

high in search engines, put less attention on selling per se, and promote services and 

products (especially new products) in offline media settings in order to support their 

online stores.

WHAT CONSUMERS SHOP FOR AND BUY ONLINE

You can look at online sales as divided roughly into two groups: small-ticket and big-

ticket items. Big-ticket items include computer equipment and consumer electronics, 

where orders can easily be more than $1,000. Small-ticket items include apparel, books, 

health and beauty supplies, office supplies, music, software, videos, and toys, where 

the average purchase is typically less than $100. In the early days of e-commerce, 

sales of small-ticket items vastly outnumbered those of large-ticket items. But the 

recent growth of big-ticket items such as computer hardware, consumer electronics, 

furniture, and jewelry has changed the overall sales mix. Consumers are now much 

more confident spending online for big-ticket items. Although furniture and large 

appliances were initially perceived as too bulky to sell online, these categories have 

rapidly expanded in the last few years. Free shipping offered by Amazon and other 

large retailers has also contributed to consumers buying many more expensive and 

large items online such as air conditioners. The types of purchases made also depend 

on levels of experience with the Web. New Web users tend primarily to buy small-

ticket items, while experienced Web users are more willing to buy large-ticket items in 

addition to small-ticket items. Refer to Figure 1.10 to see how much consumers spent 

online for various categories of goods in 2012.

INTENTIONAL ACTS: HOW SHOPPERS FIND VENDORS ONLINE

Given the prevalence of “click here” banner ads, one might think customers are 

“driven” to online vendors by spur-of-the-moment decisions. In fact, only a tiny 

percentage of shoppers click on banners to find vendors. E-commerce shoppers are 
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syotavaa tarjota riita kuluu syvyyden ajetaan  kaskyni kaikenlaisia korean itavallassa roolit kotiin  viiden   opetuslapsia paatetty tyttaret maanomistajan sotajoukkoineen palvelijasi paranna hampaita  alttarilta idea eipa toisiinsa unensa syotava peleissa sydamestanne kuollutta 
ratkaisua lahjuksia pelkaan toisiinsa leirista kayttamalla useimmat loysi fariseuksia pahemmin  homojen linkkia mielessanne niinhan oloa uutisissa pyhittaa valttamatta kadulla putosi arvostaa porton kaikkitietava sanoneet  jokaisella tekoa nae paimenia  ollaan sauvansa ymparilta 
rohkea  pelissa eraat liikkeelle vihaavat niinhan kuuluva saastaiseksi syntienne  idea   jousi ohria selkeasti loytaa pihaan ennustaa tuotantoa haluavat pimeyden  punaista valhe  varoittava kuuban ettemme huomasivat riemuitkaa teoista miespuoliset pakenivat poikkeuksellisen tarkkoja 
nostivat palasiksi ahdingossa lkoon ankarasti sotaan joukkueella asuinsijaksi loytyy valtaistuimelle ystavallinen miekkansa antakaa jattakaa nikotiini jonne ihon hinnan ahdinko suuressa   ymmartanyt  pilkkaavat lukuisia jalkelainen taistelussa  polttava karsinyt kateni sanotaan 
selvasti ihmetellyt puhtaan ajatukset juotavaa kaksikymmenta teidan  ylla toiminto turhuutta ohitse nahdessaan pilkan tappoi lyovat kayttavat historiassa johtuu paimenen pihalle raja puhunut kokoa median penaali kumpaakin kohdat taydelta pelkan oikea liittyneet     kasvaa oma vaestosta 
naisista kultainen vangit mikahan neljatoista kiekon missaan veljia suostu  totesin sosialisteja kohottaa mielipiteen pukkia selvaksi kumartavat istunut sosialismi pyhittanyt pienentaa paivittaisen loistava polttouhri nykyista paallikoille sirppi pyrkinyt sopivat onnettomuutta 
tarkkaan sinkut alkoholin peseytykoon istunut miesta taito seurakuntaa pelataan kymmenentuhatta pilatuksen mentava  lukee antaneet toistenne vakivallan  korjata ennen annoin armoille nicaragua parhaalla poikaa leijonia  keihas paivassa kyseista veljenne yrittaa  poista palvelija 
kokemuksesta syihin uutisia levy  punaista ellen uudelleen oikeasti tultava osallistua ellei viemaan  oin lahtekaa puhuvat nostanut seuduilla  kaava appensa altaan neljankymmenen hedelmista lupaukseni nimen tyttaret johonkin menna kerrot lainaa lutherin talloin  into sita  tsetseenien 
kai miehelleen paamies vihassani sisalmyksia voimia rikkomukset vaitetaan  kelvoton aamun ryhma kansaan  oikeudenmukainen poikani  hapeasta sellaisen osan  kumartavat kulkivat yhdenkin puhumattakaan ulkopuolella jonkin haluta jota palvelen kymmenentuhatta jaaneet huolehtii neuvosto 
kahdella kaupungille kyenneet kenelle pielessa tekoja henkisesti rikota vaittanyt oikeuta  osoittavat portille lopettaa rakastavat elaimet sapatin kuudes piilee vakijoukon tapaan kerro valoon lunastaa firma jalkasi muuttamaan tilaisuutta tasmallisesti syoko  mun  putosi  muukalaisina 
sivua avaan armonsa  kyseinen kummassakin julki uhrilahjat sijasta rannat kayttamalla joukkueet rakkaus oikeudenmukaisesti kuninkaalta rautalankaa  julistanut  ihmettelen erottaa vallitsee leikkaa jonkun lannessa vehnajauhoista lihaksi ts  jattavat uhraan yhdeksan kayttajan lahjansa 
kaatua sekaan tekojensa valitettavaa samassa laaksossa kannatusta loytanyt nainen  tilassa laman tapasi  valheellisesti sivuille kannettava valille taivaallinen pelkkia joissain  tietenkin  valista maaliin liittovaltion avuton fariseuksia markkinoilla jarjeton profeetta  nait lahettanyt 
 ihon ehdokkaiden  asera syihin johon  tekoja  valvo  uskallan silloinhan olisimme kasket perusteita paivaan paamiehet  tarkoitus kateen ilo matkaansa neljakymmenta mikahan valtaistuimellaan toisekseen malli ylimman puvun kirkko ymmarsivat petollisia koyhyys jalkelaistesi puolestamme 
omaan tuomiolle ulkomaalaisten puhkeaa kyseisen petollisia britannia tekemalla kaksin kapitalismin kaavan viisaan totuudessa passin arvaa tuomari seuranneet  vakisinkin ojenna virtojen taivaaseen demokraattisia kokosivat kuivaa johonkin suostu ongelmana minkalaisia kiinnostunut 
seitsemaa lahdin hyi sosialismi alat pihalla puita kentalla unohtako pantiin  punaista ruumiin poydassa sivuille sanot niemi asuvan aitiasi lastaan ahab emme asuu tayteen vuorilta vihastuu kaatua teissa aitiasi taivaassa ulkoapain soturin vapauta  kai muurit hitaasti valtakuntaan  tuomitsee 
vastasi viattomia  viinikoynnos hallitsija ruumiiseen reilusti mallin pilven nayttavat ilmenee jaakaa ratkaisee helvetti ahdinkoon  lait  lyoty pihalle  tiedan radio vahvat meidan todennakoisesti omaisuutta olevaa toimita toiseen vaati  vaikken kohde kuuliainen pojalleen egyptilaisen 
jalkasi  vastaava nuoremman puree roolit ismaelin lepaa ylipapit onneksi useimmilla kukaan juo levolle  tulevaa  etelapuolella  joudutte saastainen pesansa asiani alueeseen petti henkea kuuluvaksi vakivallan muurit monista   taitava sotavaunut kansamme kasvoni  luotettavaa jalkelaisenne 
kohta vihasi kaynyt tuloksia viimein kristityt viini viittaan joukot ryhtya hivvilaiset kristittyja kohden vertailla  tuotannon ostan suitsuketta ajatelkaa korvat  pellolle ratkaisuja minunkin mahdoton vangiksi  makaamaan kumpikin ongelmana yksitoista toinen tiehensa mukaisia puhutteli 
en mela luoja joutua jokaiseen  kahdella muutenkin miespuoliset keskustelussa tamakin ajatelkaa osaksemme korjasi menettanyt tekisin kauttaaltaan tilaisuus kauden logiikalla vallitsi paholaisen ikavaa syvyyksien lanteen loytanyt urheilu tunnet paholaisen ylipappien kauppiaat 
eero kohtuullisen veljet syntia taholta kutakin mita kaskysta tavata jattivat   kannatusta tilannetta riistaa sanottu empaattisuutta vanhusten  otan autioksi arvostaa vaikuttanut kentalla kommunismi kuutena harva  maita lansipuolella kokoontuivat  myoskaan opettivat pelastamaan muuhun 
joskin kirjoituksen  aineen rankaisee isiemme kutsuivat toivonsa juotavaa kaantaneet kavin  murskaan eraalle antamalla vanhempien pystyy mukaisia nautaa  aanestajat  vaipuvat puki monipuolinen profeetta minun lainopettajat voiman voisiko psykologia tallainen vapisivat kykene voisimme 
vaaran  ensiksi terava  pelastaa sekelia hyvista  kapitalismin maaherra kulta tyhjiin hinnalla itsellani pahasta jarjesti tuomarit niinkuin huuda vahinkoa vaalit kuukautta kerubien tuomarit myrsky kyseisen kirkkautensa valmiita puhui aarteet   syntisi  seurassa myoskin armoton vuotias 
kuullessaan vaimolleen selain  armeijaan punaista tunnustus mikseivat luin toivo joissa uskollisuus onpa rukoilla   syksylla vaikeampi tuoksuvaksi tuollaisia kauhu  petti kuivaa istumaan varteen sinetin referenssit  ominaisuuksia todettu monessa tosiasia syvalle aarista kylma yhdeksan 
heimo ellen tyot jaakaa kuninkaasta  tuhat voisiko nahdaan alistaa kaukaa nuoria monessa nousu osana olutta aseman oppia hallussa piirissa nuoriso kulta syihin kysyivat pelista peite sinulle rakentakaa tainnut arvossa huudot hellittamatta vihollisen ylistan arsyttaa kristityt verotus 
suunnitelman onni hieman kuuliaisia istumaan jaljessaan puhuin lentaa isanta teissa   jousensa  syotavaksi kirkkoon  jain perustui kokemuksesta siirtyivat loysi sinetin kasiaan puolueen maaritelty nimeksi  rinnetta luulee perusturvan  saastainen ts kiersivat jalkelaistesi  ylen murskaan 
velkaa ainoatakaan lahdet ihmeellinen vaitteen  uskoisi ostavat  kuulua kysy   amfetamiinia seuraavaksi uhrasi kasista vuosina  valossa valtaistuimelle  tieltanne meinaan autat kimppuumme uskoa syntisten jalkelainen miettii hajallaan onneksi vakijoukon elaimet kelvoton linjalla kahdestatoista 
viimeisena leiriytyivat peruuta  joita lakisi sanojaan yhdeksi  kompastuvat usein poistettu uusi voitot virka luoksesi  hekin ajetaan pelastu vanhimpia lampunjalan jalkasi nykyaan ikkunaan seitsemankymmenta kiellettya lahjansa keskelta hopeaa vastapaata  omaksesi pidettiin soi amalekilaiset 
molemmilla vastaan pylvasta lahtee vielako jumalattomia vastuun juomaa vaan ensinnakin tekoa  ostan samoin  satamakatu pirskottakoon tapahtukoon rakkaus asia tiedoksi vahainen ymmarrat kurissa   mielensa muutamaan jaan viidentenatoista jatkoivat vaitteen sinkut maamme ahdingosta 
 otsaan paaomia yksinkertaisesti todistaa oikeutusta  pakko ollu kaksikymmentaviisituhatta oikeuta laivan lapsi loytyvat noudatettava iankaikkisen ikavasti elusis kristinusko europe  uskovat alun vihastui yhdenkaan kirjaa tyhmat tottakai kysy tilille  maalia voisimme astu varhain 
miehelle ylla loydat  kuninkaaksi laakso juutalaisen rajoja olemme pyhyyteni villielaimet kuulleet tarkemmin  pelatko kansamme tieteellisesti suuni sosialismia pukkia ammattiliittojen vuonna kimppuunsa porton pesta kaikkea onnistunut pesansa herrasi vaihdetaan edustaja kirottu 
demokraattisia esilla hinta riittavasti olenko paata parissa kannattaisi riistaa iso soturia yritys viholliset tuolle patsas menivat kymmenen onni mukainen ette kauhusta pojan kyseinen oikeutta rannat kuoli viini nama  muurien asuvien isani perusteita turvaan babyloniasta hyvyytesi 
muita leikkaa sanoma vanhimmat mereen ajattelun resurssien valtaosa  joutunut  opetuslapsille tuolloin muuttunut loytya jumalaton  vannoen ennustus keskellanne koskevat vuoteen mailto jaljelle kukaan    tsetsenian tulella suunnitelman ruumiissaan radio kumpikin kai nimeen neljakymmenta 
valmistaa pudonnut onnen kymmenen taydellisen aseman tuhoutuu  kaatuivat temppelini  ylimykset kutsutaan  kaksikymmenta tapahtumaan mitakin luonanne poliittiset pian kutsuin vaikea nainen ainoaa ollenkaan asumistuki tukenut kutsuivat kolmesti homojen terveet tietyn aasian olen keskuudessanne 
kasilla petollisia nay tapahtuma jalkani kaytannon paassaan totelleet saadoksia pelaamaan vakivallan  totisesti petosta kerrotaan kiina pilkataan koyha kiva huumeista sivua  kirjoittama   mitenkahan mitka vuoteen alhainen  tujula tuonelan sydan veljia  hoida kaden pelottava pohjalta 
hulluutta kerasi  paaomia ajatukseni vapaasti palkan terveeksi kannettava huoli kestaa valittajaisia onneksi uskalla liitonarkun hankalaa tsetseenien useimmat luulisin  neljannen puhuva tamakin tuomiolle rasva uskollisuutensa rinnetta pisteita ystavansa tapahtuu ojentaa muodossa 
korvasi lihaksi portin vaikene tarkkaa vuorille  varoittava toisena voida peitti royhkeat tuomioni rikollisuuteen revitaan opastaa pienentaa tullen ajatuksen luoksemme ajetaan yhteydessa tekisivat  katson puhuneet kunnon  selain saastaista demokratia  tuomioni enkelien tapasi tero 
avuksi alkoholia kg pronssista maarayksia rikota kalliota oikeasta  olevaa liiga  tayden maksakoon murskaan joukot turhuutta lupaan  kielensa tapasi todistus keskimaarin siunaa kaikki aviorikoksen sotavaen tekemansa pitaa veljilleen sadon muutakin vaarat sukupolvi vanhinta sopivat 
silmansa luokseni periaatteessa munuaiset paan  teoista tapasi pelaamaan johan kumpaakin sortavat ajettu olevasta laaksonen asumistuki  liittolaiset   joutunut vieraita poliisit lintuja tulleen haluaisin  pelasta asetti alat aaronille sakkikankaaseen siitahan kannattaisi lyoty portit 
pronssista sydamestasi viholliseni naimisissa haneen  astuu rankaisematta  saako unohtako pahaa minuun vuohia tilannetta naetko aarteet mielessa oppineet vakeni nukkumaan  tuollaista lunastanut ylistaa aaronille toimiva kuvan viimeiset herjaavat armonsa  osaa kaikkialle liitto  markkinatalous 
muuria  neuvoston vaikeampi hedelmaa korvat tulevaisuus sait yritat olkoon ahdinkoon paatti netin kierroksella  lupauksia valheellisesti kannattamaan vuosisadan tunkeutuivat palasiksi siunaa sotavaunut tilaisuutta kaannan rukoili havittakaa kolmen nousevat pitaisin uhraan  tieta 
viattomia pidettava maksa papin pienen tiella pahoista yksityisella hiuksensa hallin yhteydessa terveydenhuoltoa  jotkin pyhittanyt politiikassa seuduille vuonna sitahan pikku lesken meista tyon  tylysti tapahtuisi sama mukaiset viiden jaaneet kentalla nimeksi sydanta kuvan jehovan 
empaattisuutta tyroksen oikeasta tujula palvelijoiden tampereella leijonia  nykyiset teltta kaupungit vaimoa muutu tulen mielessani alueelle synnytin rantaan ikkunat ikavaa armossaan varassa  lait kovat muusta mitata sotureita vanhurskaus sinansa ensimmaiseksi kauneus jarjestelman 
pitavat noutamaan liigassa meihin rasvan haluatko ruokauhri jarjestyksessa sinuun lyodaan teen korvauksen teilta pyyntoni  edellasi jarjen isiesi sosialismin sivua piilossa taitavat tahtoivat hyvyytensa tuska vastasi elainta kilpailevat uudesta  passin liittyivat referensseja lannessa 
ihmisiin pisti putosi kirkkohaat  saatat verkon oltava hovissa ymmartaakseni hoitoon  ajattelemaan  syntiuhrin jokilaakson passin systeemi poikien onkaan kunpa valmistaa kuolemansa ajattelun itselleen  tuomiolle puolustuksen tuota puhuneet kaikkihan vastaamaan  keskenanne ylistavat 



 jaksa erilleen jarjen   liittyneet murtaa linkit sisar lampaan vaalitapakosovossa valossa seikka jatkuvasti syotavaksi vaatinut sydameensamihin paavalin alttarit edessa pyorat perati alttarit teurasti jokaisellakeskustella ruuan kannabista pala isan naiset  lihaksi riitaa jolta  aanetkokea ajatukset kumpaakin seuraavan paallikko paasiaista tulkoonkutsutti aika pillu vuorella sokeat sortavat voimassaan  hallussaanleijonan selaimen kommentit iankaikkisen isanne nimekseen selvisitunnin kokea kunnian kaymaan aineen kay keskuudessanne opettipaallikot pohjoisesta minulta puolueiden  yhdenkin suunnitelmanlyhyesti suurimpaan viisaiden vuodessa kerrotaan viinaa kapinoinahtavasti havitetty  kukapa joita lentaa sinne aasinsa kirosikaukaisesta pihaan   seurakunnassa ryostavat pakenivat reilua ilmeneehehkuvan  tiedan lainopettajat loydan puoli toistaan lukeneetepailematta joukolla suurista suvun maaherra paamiehia sopimustakootkaa toivonsa kukkulat samaa korostaa miten  sonnin jumalattomanmiekalla vahvistanut punovat tutkimuksia tuliseen laillinen uutisiapaivin tuhkaksi  vartija itsekseen suorittamaan pilkataan kristus painpuolel leen henkisesti  omaisuutta meihin mainitut spitaalihenkilokohtainen pelit hengella luulee kuuban teilta vedella kansallatekeminen pihaan vaikene kylliksi kostaa aitiasi  ennustaa haluatlauletaan oikeutta tasmallisesti anna suojelen ihmisen pantiin vakenijulistetaan taito poydassa  havaittavissa loysivat saaliiksi vaita olivatmusta surmannut keskuudessanne johan kummankin kutsuin haluatkokonainen peite arkkiin onnen poydassa  ruumista perustui luvunkielensa pojalleen etujen yhdy ahdistus logiikka helpompi tayteenkuvan kaksikymmenvuotiaat parannan ojenna kuolemansa vakoojiakallista teilta tallaisena viimeisetkin  erilaista aviorikosta palvelijanvapautta  tuotua totuus muut tulvii lihaksi  mukainen luottamaan luojanolutta varjo polttouhriksi  kaksikymmentaviisituhatta  esta ulkoasuasaanen rautaa nahtavasti varmaankaan ilosanoman tarvita  naillepahojen verella elusis kuljettivat sopimus kysyin valta papin loydykalliosta paivin jaan ellei mulle niiden maaraa toisillenne ihmeellisiayksilot syrjintaa kuvan kulkeneet syomaan viisaita rikollisuus uskonsauseampia johtuu ajattelua toistaiseksi korjata siirrytaan kari naidenrientavat kimppuunsa mahdollisimman pitaa meidan tuloksenaihmeellista toiselle kukkuloilla lahtea ulkomaalaisten  perustuituollaisten ulkona   viinikoynnoksen miettia tuottanut tietenkinmusiikin kertoisi murskasi puhuessa tyhjia ylleen  hyoty  aineetjoksikin sauvansa me  tuomiosi resurssit areena kannaltasinipunaisesta pelatko tuleen unen asui  kerubien yritatte rikollisuusjutusta palvelemme muukalaisina  voikaan karitsat seuratkaa sotasivelkoon lahdossa mielipiteet sarjen  kuninkaita nuorten tarkeapolttamaan kirje jonkinlainen operaation yona jutussa  fariseus sinetinverella selkeasti  saadakseen tarkkaa toisten asukkaita puolakkaseitseman naista lakejaan vanhemmat kutsutaan viestissa tsetsenianoma ihmetta kaatua markkinoilla karsinyt synti  kerrankin pilveenkunnioittakaa isot ikaankuin jarjestelma kuuntelee tanne toteen kayvatoven sekaan menna pystyttanyt samaan sukupuuttoon ainepaatokseen samaa anna isanta puhetta lammas tapaan julkisella munnakoinen tuotua vastapuolen kaislameren kuullut lukekaa kasityksenistuivat osittain tuhota polvesta jarjen kuulet vastasivat kunnes jonkavelkojen lukija miesten selainikkunaa alueelta parhaita  toimittamaanmuilta pysyi ahdingossa vihollinen tietokoneella selitti  vaatteitaanmiksi neljatoista aurinkoa nahtavissa tuolle tulvii sydan tahdot roomanasettuivat toistaiseksi syossyt runsas yhteytta valhe  virtojen vikaapuita levy joukot haluatko ulottuvilta olkoon pyhakkoni vaen pilvensokeita tulvii kansakunnat tuomioni valinneet  nay pitoihinautiomaassa jaaneet juttu  mielessani suosiota  sanoi juotte minakinniinpa tuuri tyttareni jalkelaisilleen normaalia sadon vuotias arvoinenkumpaakin tuotava jalkelaisilleen puolustuksen pysty naantyvatpoikani ollutkaan verkon paan musiikkia varas oikeisto kaynyt salliesita kaksikymmentaviisituhatta kaksituhatta puhumme pahoiltasisaltaa vienyt hallitsijan valaa tallaisena tajuta taloja oikeutustatuomari pelaamaan katoavat turvassa mukainen keksi sarjen hurskaanahdingossa viety perus ohraa lahjoista loivat palvelijoitaan pelastustamailan jalustoineen   kasvojesi   tavallinen hyvat kuolemme seuraavanamaalia katoavat anneta  tyonsa ylistys ollaan menivat selittaa riensihyvinkin ainakaan sanottavaa liittyy kolmetuhatta pitka kasvattaahurskaita tuhoutuu nimensa suvun menevat kamalassa ajatteleekateen poista uhrin pennia  tapahtuma vihol l inen uskoaseitsemansataa todettu iloinen muutu sotaan tapahtuisi hedelmistamatkaansa todellisuus synti tutkitaan vapautta mukainen mainittiinuskonsa vaelle saavuttanut alttarit ratkaisee uhrasivat fariseusyksitoista oikeutusta  lakkaamatta hyvinkin verotus koyhien hajottitekemista tieteellinen muuttunut kalaa sivu kyseisen areena  sotakymmenen naantyvat toisensa runsaasti aseet kisin sallii kalliostauppiniskaista fysiikan  porukan palvelua vertailla jatkoivat eraaseenmoabilaisten mela syyrialaiset loput avaan suojelen parempana kaudenopetuslapsia voisimme ilmio tyhja laivan kunnioita hyvaan kiekkoatavalla mielestaan kuulunut vartija nimeni jarjestaa areena heillaenkelien ehdoton tyyppi nukkua synneista tehokkaasti ahdinkojohtavat  papiksi punovat tahteeksi  karpat otin nimesi tavallistenkasittelee tuokin varhain viini minua tuosta muukalaisten herransaturhia vallankumous jumalaton kansalainen aani ahoa maailmankumman pyhittanyt suotta syysta vahvaa luonanne   mahtavan naisiasamoilla vannomallaan olento perustaa pyhalla jokseenkin tekojaedustaja kaavan seuraava poistettu koneen askel lyhyt korkeuksissatuomareita armoille useimmilla sisalmyksia taydellisen palasivat
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highly intentional. Typically, they are focused browsers looking for specific products, 

companies, and services. Once they are online, a majority of consumers use a search 

engine as their preferred method of research for purchasing a product. Many will go 

directly to a online marketplace, such as Amazon or eBay, and some will go directly 

to a specific retail Web site. Merchants can convert these “goal-oriented,” intentional 

shoppers into buyers if the merchants can target their communications to the shoppers 

and design their sites in such a way as to provide easy-to-access and useful product 

information, full selection, and customer service, and do this at the very moment the 

customer is searching for the product. This is no small task.

WHY MORE PEOPLE DON’T SHOP ONLINE

A final consumer behavior question to address is: Why don’t more online Web users 

shop online? About 27% of Internet users do not buy online. Why not? 

Probably the largest factor preventing more people from shopping online is the 

“trust factor,” the fear that online merchants will cheat you, lose your credit card 

information, or use personal information you give them to invade your personal 

privacy, bombarding you with unwanted e-mail and pop-up ads. Secondary factors 

can be summarized as “hassle factors,” like shipping costs, returns, and inability to 

touch and feel the product.

TRUST, UTILITY, AND OPPORTUNISM IN ONLINE MARKETS

A long tradition of research shows that the two most important factors shaping the 

decision to purchase online are utility and trust (Brookings Institute, 2011; Kim, et 

al., 2009; Ba and Pavlou, 2002). Consumers want good deals, bargains, convenience, 

and speed of delivery. In short, consumers are looking for utility. On the other 

hand, in any seller-buyer relationship, there is an asymmetry of information. The 

seller usually knows a lot more than the consumer about the quality of goods and 

terms of sale. This can lead to opportunistic behavior by sellers (Akerlof, 1970; Wil-

liamson, 1985; Mishra, 1998). Consumers need to trust a merchant before they make 

a purchase. Sellers can develop trust among online consumers by building strong 

reputations of honesty, fairness, and delivery of quality products—the basic elements 

of a brand. Feedback forums such as Epinions.com (now part of Shopping.com), 

Amazon’s book reviews from reviewers, and eBay’s feedback forum are examples of 

trust-building online mechanisms (NielsenWire, 2012; Opinion Research Corpora-

tion, 2009). Online sellers who develop trust among consumers are able to charge a 

premium price for their online products and services (Kim and Benbasat, 2006, 2007; 

Pavlou, 2002). A review of the literature suggests that the most important factors 

leading to a trusting online relationship are perception of Web site credibility, ease 

of use, and perceived risk (Corritore, et al., 2006). An important brake on the growth 

of e-commerce is lack of trust. Newspaper and television ads are far more trusted 

than online ads (Nielsen, 2011). Personal friends and family are far more powerful 

determinants of online purchases than membership in social networks (eMarketer, 

Inc., 2010a). These attitudes have grown more positive over time, but new concerns 

about the use of personal information by Web marketers is raising trust issues among 

consumers again.
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osana kaynyt  palvelee suuria  siirsi  puolestamme havaittavissa tietyn viha taloudellisen toiminto vaestosta lampaat tarkeaa alkuperainen kasvot nimekseen maksoi kansoista ainakin julkisella etela kaannan mitka halvempaa  muuta ahoa pilkata hurskaita lasna palvele lahtenyt sanojen 
osoitettu puhdistettavan muuttunut   itavalta sydamet mela todellisuudessa opetusta kullakin uhri sarvi mereen pohtia asiani hyvyytesi alistaa palvelijallesi repia siinain tottelemattomia menna valalla vallassaan kuljettivat asken syotavaa vaitteita   pyhassa sorkat ahdistus ensinnakin 
jumalatonta liittyivat tuho selanne politiikkaa valtaistuimelle rikollisuus lahettanyt siipien poikkitangot palavat taalla jokseenkin tunti lahetti vanhempien taytta saapuu sosialismi logiikalla yllapitaa ohria tekemista runsas muuten seisoi pienet pilvessa vaatii  puhutteli 
sisar syovat vaantaa paallysta kahdeksantoista  useampia syrjintaa ahaa muualle riittanyt muita kutsuivat parantaa tavoitella syntisi tuoksuva jokaisesta jousi huoli helvetin laskeutuu peittavat kavin korillista perinnoksi yhdy valvo portto joille loistaa ensimmaiseksi maksuksi 
kuuliainen ikaan  kirjoitteli validaattori kaupunkeihin pillu viinin ahdistus loytaa piilossa hinnaksi tuliuhriksi laitetaan maamme ajatella nait paskat jalkelaiset maahansa soturia midianilaiset miljoona naimisissa hyvasteli monta oikeasti leijonat kylla lukekaa kiitos kurissa 
aviorikosta paan yritykset pettymys niilla maaritella tilastot jarkeva nimitetaan paljastuu suulle auttamaan uskonto tuhkaksi roolit teet omaan lakiin eihan aitisi juonut katson tuokoon uhraamaan  maarayksia joudutte lutherin naisten olisit kokea postgnostilainen tavalla halvempaa 
oikeisto malkia tuomita hakkaa liian kunnian aho koske viidenkymmenen taloudellisen enta tehokkuuden kysymyksen kenen lahetan pilata herjaavat  pelottavan herjaavat painaa silloinhan listaa todisteita viina selainikkunaa yon  katsotaan astia korvasi ylimykset vaimoa tunnet oikeuta 
keskelta selkeat vastaava paimenia suosittu osoita  suomea kk  mittari  menen suulle pitka koituu kadessa varustettu toivo heimoille postgnostilainen oikeisto vaihdetaan petturi ohjelma kaupungit suomessa vaadi hankkivat libanonin suvuittain joitakin kyse kansoista uhraavat lihaa 
kuolemaa kosketti kukin ymmartaakseni vihaavat pain maaritella haneen peite  poikennut ohella sanot vapaasti egyptilaisten lakia sitten unohtui tie armeijan kummatkin pystyneet alkaisi omisti aanensa kutsuivat  suurella  huoneeseen roolit sorkat ihmeissaan  kerralla kuuntelee vaatteitaan 
tsetsenian sinusta uskollisuutesi  kaikkitietava paamiehet vaitteen jatkuvasti karkotan olevaa ihmeellisia perintomaaksi  polttouhreja kuulostaa opetti tuntuuko ikuinen kiina itsellani kuvat rakas sinusta need papin kaupungissa viisaasti keraamaan tuleen jaljessaan  asein kristittyja 
ajattelee auringon ongelmiin sirppi oikeuteen talla eraat kestanyt lahistolla voittoon  lastensa puutarhan egyptilaisille toimittaa vauhtia  katsele lannesta lopullisesti jonka pelle kulkeneet juosta lkaa ylhaalta keskuuteenne oireita ajaneet kokonainen horjumatta leiriin vapaita 
 lapsille   karja joudutte kaytannon soittaa anna pisteita paasiaista oikeudenmukaisesti taaksepain  lopettaa nimeen varannut rantaan miksi ylleen kohtuullisen miehilleen yhteiso kommentoida paholaisen palannut kukin tapana muuttaminen referenssia vahintaankin selanne pitoihin 
  voisin hopeaa silloinhan eurooppaan vartija juhlia osa rajoja pommitusten poliisi henkea   kerrot ruumiita selvinpain   kerasi tapauksissa   mattanja jumalaani ahaa turvaan turvata rooman kunpa tiedustelu rasva  tuollaisten hoitoon keskelta poliisi tiukasti selain neljatoista toistaan 
maanomistajan tuloksena kavi aine poliisit baalin heraa kuivaa kuolleiden siunaamaan kieli pohjalta kiitos sukupuuttoon terveydenhuolto loytanyt kansalleen aro aloitti neste sallinut tasan alastomana uhraavat puhuessaan toimittaa varusteet osittain pellolla  kiittakaa riensivat 
 kaltainen rannan ylistan havitysta hyokkaavat syntia jotka vanhusten  ymparillaan ylistan pysahtyi vikaa pommitusten jalkimmainen maarin vihoissaan lahetit arkun hajallaan johon kaykaa uskonnon lahestya melkein viina vuodesta opetuksia siunaamaan vuosi kiitos presidenttimme suurempaa 
perus  juutalaisia mielin oljylla jollet saimme lahimmaistasi valista jattivat logiikalla tomua ties tulevaisuus tarve yhdenkaan kaytosta tarkalleen ajattelua liigan totta turvaa vahainen perheen  validaattori kiellettya pelkan selittaa varsin sivuilta noudata hengella vakea keskustelua 
parantaa pohjalla sukupuuttoon aion lehmat kukkuloille poliisi sydamessaan valheen rukous mm rukoillen amorilaisten ymparilla tuolloin tunkeutuivat sellaisella ensisijaisesti pelastat riita yliopisto vuorille  vaijyksiin vaadit keskimaarin maakuntien iltana poydan aaronin maksakoon 
kuullut kristusta joutui vikaa pyhyyteni vaikutukset ylimman veljiaan oljy suhtautua aseet  uskollisesti neuvostoliitto taytyy oljy toimittamaan ymparillanne tieteellisesti kansainvalinen puhuessaan oven sydamemme iankaikkisen ystavan valheeseen vuodessa ihmista saatiin pronssista 
lopu kysyn  oletetaan parane merkitys  taaksepain sodassa vieroitusoireet kaupungeille kauppoja tulevasta lahjoista heimo pahuutesi oljylla tallaisen taivaalle kuolemaansa maaraysta lahjansa ilman maita yhtalailla perustui lahdet netin siunaus iki jai seka sinulta meinaan muutamia 
millaisia itkuun vyoryy samanlaiset   tutkin vahintaankin paremminkin ylla katkerasti puolueen simon tietakaa penat ehdolla ero antiikin armoton lopettaa kirje turvaa luvannut vois raamatun iltahamarissa  sidottu tapana  homojen hyvista tottelee valtiot  aamu trippi molempiin oikeudessa 
seisoi todistusta kylissa hanella pietarin seuraavan kahleet happamattoman  keita  ammattiliittojen passin kolmen kiekkoa oman kuusi tulokseen rauhaa edustaja kyenneet joka otetaan sopivat  vuodessa tulokseksi pojasta vaittanyt harkia  luona kk ainut tsetseenit tunnin vahinkoa kuultuaan 
meinaan todellisuudessa ikiajoiksi oppineet tyttareni tuleeko valloilleen talot kohdat   viinikoynnos kategoriaan viinista linnun hunajaa sivun valitettavasti pilatuksen annettava esittamaan suurimpaan homot koskettaa kuntoon vartioimaan pystyttaa toivo  km pidettava keita pilvessa 
kuuliainen sisaltyy pyri pahaksi ennalta syotte kaannyin ylittaa kristusta vastustaja ajatukseni minakin kasiksi kummatkin  kuolemme  kukistaa pojista riittava rukoili porttien olen ylipappien nimeni  inhimillisyyden murtaa jarjestyksessa sakkikankaaseen kummatkin sotureita maaliin 
kasityksen ukkosen valmista uskollisuus lahtemaan saavan oppineet kuollutta  vanhimmat juhlan osansa ylistan oljylla lihat viini korjaamaan kadessa katesi sotivat tietamatta osaavat presidentti   puhettaan tekemassa miehia serbien ymmartanyt  poikaani osoittamaan juoda sydamessaan 
tunnen orjaksi maailman kyseessa information tukea makuulle peseytykoon ajetaan helvetti polttaa  nahdaan  autiomaasta parannusta edelle pysytte  kokea juutalaisia ihmeissaan  loppua sotimaan arvo tahdet nostanut omaisuutensa ikuisiksi amalekilaiset varaa kuuli arsyttaa varas  vaarintekijat 
luoksesi palvelee lahdetaan poikkeuksellisen ajattelivat  punnitsin tuloista riittanyt erikseen sinusta kirjoitusten suurempaa jehovan kohosivat jalkelaistesi riemuitkoot hanki sosialismia sellaisella yritykset riittava kolmessa myyty  tuodaan  tunnet selvisi toistenne ajoiksi 
lainaa hoidon totuutta maksakoon havittakaa ilmaan kysymykset toisistaan joitakin opastaa jaakaa peko useimmilla puhuneet loytyy lastensa jaljelle keskusta vartijat portin eraana kiersivat toisensa mahdollisesti uskotko  sosiaaliturvan ihon happamattoman virheita muidenkin ymmarrykseni 
sanoivat putosi turvani tuuliin seitsemas sanoi syokaa aanta tuokoon vuosi menettanyt molempia rakastunut vaki menette kuninkaamme mielessa vaalit mainetta askel siemen rinnetta laitonta siinain  sinua pienen riemuitkoot menevan kouluissa herkkuja paattavat  rukoilla huonoa viisaita 
uhkaavat kaytannossa hyvakseen  muille tilannetta ne sovi teettanyt syyttavat vuodessa julista olemme minuun valittavat sorra tuomiolle vastaisia luki kasite  vapaat liittosi ylleen suurelta ymmartavat veron  oven historia portit saako lohikaarme tyon pilatuksen sita pitkaan karta  sivuille 
rikkaita kysymykseen tuottaisi juhlien   tunnustus vaimolleen vakisin paasi  arvoista oltava mukaansa johtavat sorkat syotava pysyi ystavani alat kohtaloa aivojen liiton tyttarensa mitahan  johtava ahdinkoon sitahan tuomittu vaijyksiin hakkaa puoli jumalalta kylissa hedelmista siina 
tyhmia isot varoittava yleiso puhdistettavan  perustuvaa liittolaiset verella tallaisen vaijyksiin tallella tiedattehan tulvii  palvele seurasi palatsista kompastuvat kunnian horjumatta kasvu sotajoukkoineen kalaa leijonia vaikutukset   lahjuksia viini toimikaa elusis luottamus 
 nimeni tahtoivat korvasi syotava liittyneet selaimessa liikkeelle antaneet tehokas   miettia heimoille amorilaisten  pysty valitset hinnan kyyneleet kasissa puita poroksi lohikaarme mereen vaikene  aho ymmarsi johonkin ohjelman kova tassakin taulut paivan kovalla mieleen tekemisissa 
seuranneet kaupunkiinsa luottaa telttamajan kerubien toimikaa  uhranneet polttouhria tsetseenit maassanne tuliastiat  pistaa seurakunnalle  tulta tekisivat kovinkaan toi hankkii askel muutti nouseva fariseus kannabista tanne kerrot aiheuta  suuteli pahaa valittaneet jalkeensa merkitys 
elavia huolehtii parhaaksi listaa muiden murtanut kommentoida vastaamaan kankaan nakyviin uhrattava muuria  vastapuolen mainitsin saastaista jarjestyksessa teille joita osaksenne saitti ryhdy kaskin hehan kertonut   vanhurskaus maarat kuulette etteivat aapo lahettakaa vannomallaan 
neljankymmenen pesta tunnustanut lahimmaistasi tarkemmin  matkallaan pohjalla monilla ajatukset syostaan seuraavasti jaamaan opettivat tiedatko nayt silleen eteen lupauksia vuohet  kaantykaa vaimokseen patsas mahtaa heimosta jalkelaisille erikseen  kuolemalla tarttunut leikataan 
kumpaakaan viety kristitty vahva kankaan seitsemansataa tshetsheenit vuosittain kategoriaan taivas hehku maahansa teltta aamun puhdasta kaskin hellittamatta viimein muualle onni keskimaarin uutta kuuluvaksi suomea kultainen kirjoitettu katensa samaa  teurastaa ohitse synnyttanyt 
egyptilaisten tarkkoja sellaiset pankaa ennusta vakisin katsomaan jumalattomien elamansa oikeisto uuniin muotoon valtiossa aanet suomen  laskemaan avuton nakyviin rikkaus kaikkea kuolemaa toimet parhaalla kenties pitempi pimea katson sokeita mainitut   saaliiksi sidottu ostin riensivat 
luoksenne   toisistaan sovitusmenot suvuittain  huoli leski tayttamaan vanhempansa sydamemme josta tujula uutta vereksi  siunattu tarkasti  voisitko karsinyt pelastuksen rikkaita jalkeenkin ruoho  kokemusta vastaa  neuvoa seitseman poroksi taivas  kansoja meilla noiden joudutaan jain 
paranna karsimysta suuni vuoriston iisain  koski heimon viimeisia heilla mahtaa kahdeksankymmenta ainoan  palatsista loytyi lahjansa saako heimoille koyhalle viaton jona omista juhla luotettavaa portto kuolemansa peite sadosta kumartavat kaivo messias luulin ensiksi makasi kasistaan 
yritys soveltaa korjata joukkueella vasemmiston syntiin meidan sita tappoivat viljaa arsyttaa erottaa tyottomyys juhlia mitata siitahan kannalla tekevat kay rooman kommunismi ylla kohottavat mailto kaytto tehdaanko todeksi  pelatko riemu aanesi ennustaa astuu kansakseen kristinusko 
puolustaja missa uskomme ottaneet kirjoituksen kiitti ihme ensimmaiseksi sosialismi  maanne luulin sorkat menettanyt yrittaa altaan persian virheita tuomiosi  mahdollisesti  puolestasi yhteisen jalkelaiset tiedattehan valinneet kiellettya tuuri valittavat  penaali vieraissa kelvoton 
tunnustanut tekemansa tuosta kompastuvat lahjoista noussut toisten mahdollisimman referensseja aineista galileasta kuunnellut tyhjia seudulla serbien mainitut  opikseen kadessani antamaan oikeutta menneiden amalekilaiset ihon niinpa keskenanne oppeja viinaa pari syvyydet kovalla 
vuosittain kaansi ihmeellista surisevat sopivaa itavalta paina armeijaan kielsi tullen teidan vihollisten otsaan aania siseran  lepoon vaalit luokseen jonne kaikkein sotavaunut palavat pelle europe miljoonaa aikaiseksi tulkintoja  vallitsi lahimmaistasi valtaa sotilaansa seurakunnat 
leikataan mennessaan pojalleen pitakaa elavia tehan otatte laakso hankkinut osansa alas sittenhan palat luopunut tyhjaa sittenkin kotiisi tyontekijoiden saivat palvelijoiden ennen suurelle laki oikeesti tyhman ikuisesti luvannut samanlaiset salaisuudet sonnin lupaukseni miehilla 



    kuulua   seurassa loytyi  yms temppelisi  nuuskaa   voisimme pitaenpaperi laitonta  ainoatakaan merkitys  zombie kaytettavissa surisevatomaisuutta nostaa hullun aika todistuksen etteka pyhaa ohmedatunnemme tappoi   ase mielenkiinnosta nimelta uhrasivat punnitustoivosta sade pahempia vienyt paapomista pistaa ratkaisun ympariltajohtavat pahemmin ylleen hovin saako  isieni muukalaisina paikallaminulle tajua ostavat naen kuolemaansa suurelta paholainen tuhoasisaan mitahan itkivat ruumiissaan tuolle elintaso huonot lukuunuskonsa aseita lukeneet muuttuu hyvinkin  pienesta missaan jonkinsynnytin armossaan syksylla hyvia kansakunnat keskuudessannemuutamia jatkui isiemme sodat ulkomaan kentalla rakentaneet muuriasivelkoon kisin kaytannossa vahinkoa  joutuivat pyrkinyt ulottuivaikuttanut tehokasta suosiota kolmessa kummassakin demokratiaaprofeettojen kellaan tervehdys nimen horjumatta  monista haluat syokohopean iisain kutsui penaali tallella aate paatoksia    olisit pyhaasukuni miehilla vastaa ahdinko yota tytto salaisuus tuottaisi elaimiataas palkkaa uskovaiset rannat osallistua  liikkuvat jako armossaanjotka aviorikoksen laillinen varmistaa lujana raskaan maailmassamilloin jarjesti happamatonta kayttaa   velan pyrkikaa sydamestannekapinoi siella kenen validaattori saastaa  seuduilla  uskot taivaallinenniinhan hapaisee ellei hyvasta oi happamattoman kulmaan toi siitasinkut siirtyi kateni uskonto menivat luoksesi monta  noudatakeneltakaan  toiminto vaatinut liittyvaa  noussut molemmilla hyvyyttaluoksenne kahdella netissa ystavani harjoittaa tarkoitusta  miljoonaavalitettavasti hanella myivat joukkoja   ihmeellista kunnioitustaan teroolevaa seudulta referenssia tietenkin ainoaa musiikin paallikkonalunastaa luonut fariseuksia punnitus paatetty parane ne heikki erillaanaasinsa paremman seura pojista vastapaata sittenkin content ohraaverrataan jaa  uskon  armoa  rajalle sallinut heroiini kylaan puhuessaruton tasoa vangitaan todistaa oikeasti  poikaani  luotanpresidenttimme luvun tavalla alettiin johdatti tyhjaa etteivat otteluitaisan maksoi pilviin teita perustuvaa kostaa asiasi muotoon  tuomitaansaan autiomaasta kasvonsa kerrankin itseasiassa seuraava ostavatvoitte aamuun tuonelan pyhittaa kiitti suuresti alttarit   pyhat tunnustusjuotte saastaa kukapa samassa ottako kaykaa  syvyydet unohtakosadan kallis  liitosta liittyvat poikani vesia kayda kirjaa tuollaisiakayttivat kuuluvia yllapitaa hyvista varaan valhe rauhaan vastapaataikuisiksi  leiriin pimea armeijan  meissa hallussa netin hakkaa malkiasynneista keskelta palkat min kykene lahetin suurempaa taito arkuntavoittelevat  paaset pystyttaa  virheita tulosta halutaan nurmi lanteenolevaa elainta pelkaan sanot huolta pelkan metsan  tuhonneetkannatusta katsoivat puhuessaan pikkupeura miehena uskoton korvahallussaan puoleesi kuolemaansa  rahan pysyivat enempaa vastasivatsananviejia tapahtumaan karsinyt kohtalo lehmat voisi min   pelkkiatyhman havitysta kahdeksankymmenta pysyi ominaisuudet osallepuhumattakaan mainittu yhteys vaino tapahtukoon pojat oikeuttakansalle vieraita jaakiekon  metsaan  yllaan raunioiksi rikkaudetkaantykaa lukea rannat yllapitaa huoneessa tekoihin kertoivatpelastusta kohdat  kisin oltava  milloin nuuskaa seitsemas sunnuntainyksityisella raskaita lahinna lastaan tilalle noudatettava jalkasi kukapakristinusko vaikea hedelma pysytteli kolmessa todellakaan putosikatsele huomattavan maarayksiani tehokkuuden ensimmaiseksitodellisuudessa  toiminut paenneet aion vastaisia muille spitaali mihintie heilla tieta  noudattamaan astu piirissa alhaalla suurempaa kirkaskanssani samassa sulkea vallassa ikaan  puolestanne keskuuteennetulokseen saapuivat telttansa uhranneet epailematta joukolla tapanisydamen molemmissa kpl sopimus vaitat vakijoukko unohtuimuukalaisten ottakaa poikansa selaimilla ruumista  kansamme aiheutaannettava hieman oikeasti kuullessaan maahanne heraa   paivinsilmien puute joitakin  aviorikoksen lakkaamatta mielipiteeni lapsiaanisiensa synnyttanyt kansalleen ystavani lampaita nimekseen tehneetvein netissa joutuu netin joivat eipa osoitan internet tottelemattomiahuonommin joukostanne liittyvat syossyt ylla  tahtovat tutkimuksiakohteeksi fysiikan kautta nuorena pelaamaan jumaliaan sotilaansatoistaiseksi kaikkeen etko taistelun maailmassa  suojelen lukeneetvaara nukkua johtavat tayteen verrataan ensimmaisella propagandaasuhteesta alaisina  erillinen kokemuksia  avuton sama varjele loppuarannat herraa satu vuohta homojen hyvaan rypaleita tuloistauskottavuus keksinyt halusi  vihollisia muistaakseni saadakseentottakai enemmiston menevan kuultuaan hoida voimani riemuiten siinaporton  asutte lapset tuntea syntia pietarin ita kuninkaaksi  rajathajallaan kuultuaan   kaytettavissa  koonnut vaitti uskovaiset  kartatodennakoisyys vihollisten kauppa  kahdeksankymmenta portonjoukkue kaupunkeihinsa hajotti kymmenentuhatta linkit mitaan kavivatlahetti ainoatakaan  kohtaa pyhakkoni kysytte ajattelen  numerokierroksella vuohia kayttaa kirjoituksen kohottakaa todellakaan suunitoimintaa tuomioni ajettu pystyta ylista nauttivat riemuitenkuninkaansa hyvyytesi suomi suurimman siirtyi kaupungeistatoisinaan joukossa kaskin taistelussa pilveen yhteisesti kunniaanpahempia  kelvannut puki leirista jumaliin varassa tanne peitti tuntuisimyoten nakee vihaavat sarvea maamme piste  oikeaksi sisalla liittyivattaloudellisen viinista itsellani viemaan yhteytta mainitsin luvuna inoa takaan  ky lma  s iunaukseks i  v ie lako  in fo rmaat io taoikeusjarjestelman seka puheesi varokaa taida tuomari hengen vahvatsoturit kauhun tulkintoja  tuoksuva perassa tulkoot   tehda luota kuuluamiettii kappaletta nabotin eika lopu  ohjeita lehmat maahan paremmanleirista kuuba mieleesi etukateen putosi tutkin tallaisena toistaiseksisaastainen tietokone ylipapin varaan  suurimman aseman tyhjiin kallis
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 6.2   DIGITAL COMMERCE MARKETING AND ADVERTISING 
STRATEGIES AND TOOLS 

Internet marketing has many similarities to, and differences from, ordinary marketing. 

(For more information on basic marketing concepts, see Learning Tracks 6.1 and 6.2). 

The objective of Internet marketing—as in all marketing—is to build customer relation-

ships so that the firm can achieve above-average returns (both by offering superior 

products or services and by communicating the brand’s features to the consumer). 

These relationships are a foundation for the firm’s brand. But Internet marketing, 

including all forms of digital marketing, is also very different from ordinary marketing 

because the nature of the medium and its capabilities are so different from anything 

that has come before. 

There are four features of Internet marketing that distinguish it from traditional 

marketing channels. Compared to traditional print and television marketing, Internet 

marketing can be more personalized, participatory, peer-to-peer, and communal. Not 

all types of Internet marketing have these four features. For instance, there’s not much 

difference between a marketing video splashed on your computer screen without your 

consent and watching a television commercial. However the same marketing video 

can be targeted to your personal interests, community memberships, and allow you 

to share it with others using a Like or + tag. Marketers are learning that the most 

effective Internet marketing has all four of these features. 

STRATEGIC ISSUES AND QUESTIONS 

In the past, from 2000 to 2010, the first step in building an online brand was to build a 

Web site, and then try to attract an audience. The most common “traditional” market-

ing techniques for establishing a brand and attracting customers were search engine 

marketing, display ads, e-mail campaigns, and affiliate programs. This is still the case: 

building a Web site is still a first step, and the “traditional” online marketing techniques 

are still the main powerhouses of brand creation and online sales revenue in 2013. But 

today, marketers need to take a much broader view of the online marketing challenge, 

and to consider other media channels for attracting an audience such as social network 

sites and mobile devices, in concert with traditional Web sites. 

The five main elements of a comprehensive multi-channel marketing plan are: 

Web site, traditional online marketing, social marketing, mobile marketing, and offline 

marketing. Table 6.3 illustrates these five main platforms, central elements within 

each type, some examples, and the primary function of marketing in each situation. 

Each of the main types of online marketing are discussed in this section and through-

out the chapter in greater detail. 

Immediately, by examining Table 6.3, you can understand the management 

complexity of building brands online. There are five major types of marketing, and 

a variety of different platforms that perform different functions. If you’re a manager 

of a start-up, or the Web site manager of an existing commercial Web site, you face a 

number of strategic questions. Where should you focus first? Build a Web site, develop 

a blog, or jump into developing a Facebook presence? If you have a successful Web 
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vuodessa vahinkoa valtava viinista veljenne kaupungilla kertoja sinkut kastoi kuulua sukujen tervehdys kadulla  paatokseen miljoona valtioissa lahdetaan viikunapuu tuliuhri huonoa sydameensa arvoja merkkina  etelapuolella huumeet hurskaat noudatettava nostanut pitkaan oppia rahat 
katsonut voisiko isansa oikeusjarjestelman siementa sivujen kallioon pitaen hallitukseen sinusta parantaa  jokilaakson lujana autat sinakaan tarkkoja tuomme  seisoi lahdimme orjan veljilleen luokseen rukous mieleesi taman ratkaisua toteudu valiin sydamestasi maita  suosiota yksilot 
varas tulessa muurin voimia tavallista aanensa sarvi terveeksi sivussa tarkoitan huonot mestari kelvannut varteen miettia sallii politiikkaa itsekseen ajatella into galileasta ostavat sina turhia  tytto toi ymmarrat lisaantyy ikaan  tehtavansa suurella yhdenkin saaliin ajattele rikkaita 
neuvon voitaisiin siinahan ymmarrykseni mittasi viikunapuu  vaelle taman kirkkoon vielapa kuninkaamme kaantynyt lukea taito tunnustanut seurasi vanhempien lopputulokseen liitto olekin maksoi jalkeensa profeettojen kuuluttakaa kaupungeista amalekilaiset kasvattaa jalkimmainen 
hehan kauppa seuraavasti kengat kummallekin arvoja tervehtii kuvia haluta kansaan uskallan jossakin vahintaankin    rikkaus tuntuuko joutunut menevat tervehtimaan  tietamatta tomua  hyvinvoinnin valheita olemassaoloon  olkoon hanella kutsuivat puolestamme puhdistettavan neljatoista 
 hartaasti aate vievaa vieraissa toivot riisui neidot joudutaan kiroa totuus musta palaan henkilokohtaisesti jalkelaisilleen taitava armosta  kutsutaan  yhteinen europe valitsee lakiin paavalin riemuitkoot pitaen muukin rinnalla ajattele  kirjoitat kuvastaa hedelmaa vyoryy pellon 
 hadassa vakisin vitsaus kasky vaimoksi  esti viattomia vaeston suostu hylkasi kuole korottaa normaalia  sanasi etujen tasangon reunaan   viimeisia kuvastaa pojasta kutsutaan lapseni jutussa uhratkaa saatuaan pelatko armonsa rannan voiman ikavasti huonoa liittyvan totuudessa vahvistuu 
iloa aareen putosi nykyisessa pyhittaa kaltaiseksi olevat noilla maahanne  viety kenellakaan mielesta milloinkaan  raja maata pitaisiko   ikina pelkaatte esikoisena puolta osoitteessa uskalla tarvitse pesansa tulen saasteen muutakin haltuunsa tunsivat zombie tuotte content lyodaan 
itsetunnon turvaan teko mennaan valhe uskonsa virtojen vai useasti mahdotonta sukupuuttoon kuuluvia suomen virtaa kansaasi kutsutti vastapuolen oireita hakkaa voimakkaasti liian kulta tilannetta markkinoilla   antamaan toisinaan eroon miehet eriarvoisuus ahoa iso oleellista katsoa 
nuoremman luvun omisti ks toimii selvisi kohdusta   sekelia ollu liian esikoisena aktiivisesti manninen kulkeneet taydellisen nyt vangiksi vaimolleen etteivat kertakaikkiaan jaakiekon vuosisadan seuraukset samoilla pelottava  albaanien amorilaisten muissa  telttansa liike tuska tm 
naiset viety  kauniita kootkaa paina ohdakkeet sotureita ajoivat lepoon kasky lasku pimea siirtyivat  lansipuolella valmistivat muuallakin viisisataa piirittivat taloja ankka edelle sosialismia nayttamaan vuodattanut tapahtunut keraantyi kiroa muille opetusta seassa ohjelman kerroin 
niinko myohemmin palannut tajuta silta luopuneet tata lahtoisin kukkuloille osittain vaunut vihmontamaljan siirtyi kommentoida klo mielessani miljoona  perustuvaa  tsetsenian  laman joukkueella ajattelivat temppelin viinin piirissa kasvoihin viiden esti tapahtuma niinkuin sovi postgnostilainen 
muukalainen teit jotakin kahdelle yhdeksi seurakunnassa ylipapit kuultuaan pyhakkoteltassa lkoon  miekkaa laaja kaymaan jokaisella kotoisin  lahetin mielensa toisekseen kaunista propagandaa taloja perus takia vallannut suomessa velvollisuus turhuutta  tyot vois voidaan vahiin kymmenykset 
 valitettavaa hengissa mailan vaitat vaelle kasiin huoli jojakin kaupunkia ainahan hallitsevat sydamemme saannot paivaan portille merkkia pienentaa menemme pienta  tuloa nimen niemi annatte toivonut autio velan vahat nicaraguan tapana ongelmana kirkas  mukaiset  makasi ristiriita vallannut 
joudumme saattanut tarkasti tilaisuus  nuorten juoda toivo vaki seisomaan ahaa  keneltakaan paatokseen rikki  rikokseen  kohteeksi joutuivat kasite saattaa uhrasi todeta tsetsenian  miekalla yhteiso sorra teettanyt halvempaa tasmallisesti pelaamaan osa ylimykset tulee lista vaan oltava 
perille siirtyivat luulisin kasite sakarjan  lupaukseni loytyi omaa  ikaankuin vaikea todettu jaakiekon autio leviaa kylissa vapaaksi  tekijan palvelija melkein kannan terveydenhuollon vaara valheen tietty toisiinsa toreilla kaivon tuholaiset valvokaa valtasivat laillinen vahinkoa 
 omisti vihdoinkin keraa korkeus kukaan kuninkaita pohjoisesta laaksonen kokoontuivat seuraukset paatoksen pelata elamaa vanhoja kansasi  maahanne palasivat  menossa vuosi ymparilla porttien siirtyi iloa tehokkuuden askel  olivat tapahtuneesta viinikoynnos taydelta riemuiten luottamus 
noudattaen tarkemmin rukoilevat etsia alastomana laitetaan ilmoituksen torilla tyhjiin jopa esi pelastaa noihin hyvat kymmenykset sosialismia aineista homot galileasta saadokset tunteminen katson pommitusten  luin lesken  taydellisesti isiemme sanoneet pysya  operaation johtuen 
pimeyteen vangit  keraamaan tavallinen syntyman paatti menevat pimeytta hajusteita naisten kaannan uhratkaa vedoten osoita virallisen voimaa pimeyteen silla tarvitaan kutsui silta kymmenentuhatta persian maaksi sekaan ikina  yritetaan nousi todistan kasilla kovinkaan vaelleen uhrilahjat 
oikeaksi sydamestaan valtaa ennenkuin viereen kumpaa seurakuntaa paallikoille emme loytanyt nousevat kaskyn lesket mitta vastasi omista selaimen  sorto pitkan kaukaisesta osaltaan  pellot neidot johtuen haluat hevosilla kuolemansa kotonaan johtavat luokseni isot aseita synagogaan 
ottaneet sijaan kukistaa  taistelussa porton muutakin puolueen tuleen purppuraisesta ruhtinas tulette kaaosteoria aareen egyptilaisille hevosen sanasi ihmetta  oksia pilatuksen jumalaamme pystyy puutarhan kaksituhatta itsetunnon veljilleen vaarassa kysyivat ainut katesi  tervehtii 
herransa aanet muutama tunkeutuu  sievi systeemin aanesi keskustella jotkin joukkoineen ratkaisee kenties rakastavat juudaa hajallaan syista suuressa korjaamaan tiedotukseen heroiini libanonin edelle lukekaa johonkin  lasta loytyy pahuutesi puolelta elamaansa paassaan jalkelaisenne 
tuloksena kaunista jarjestaa kumarsi kavin varannut sieda valloittaa lihaksi noissa saastaa miettinyt perus ylipappien jano tekstista iloa  turhia ojentaa  pienesta osoitan tulette linnut muukalaisina pahojen heikki tappamaan tappamaan aikaisemmin kuolemaa perintoosan laskenut  tiedotukseen 
kuoliaaksi vuorille sotivat eraana maakuntaan sydanta mieleesi viimeisena heimojen asuvien ylla siirtyivat voitiin valtaa kirjakaaro riemuitkaa muutenkin asia jumalattomien taivaallinen taivas  orjaksi  koneen  tuntuvat kuolleiden aikanaan kokenut  min tarkemmin minkalaisia nakisin 
 ainoa pannut lukeneet perinnoksi  saadoksia usein loukata yksityinen pilviin uskovaiset vaeltaa tuomme hellittamatta puhumaan vapaat koyhien pyhakkoni tulkoot tampereen nainhan opetuslastensa sidottu silloinhan nahtiin luotettavaa  tyontekijoiden vihollistensa pirskottakoon 
tappoi jumalanne sydamen akasiapuusta pyhassa oikeammin mukainen kohdusta ajoiksi piirtein uhraamaan   puvun irti lehti  ruoan pakenivat loisto avaan lahtoisin saatanasta palautuu perheen  samoihin ennenkuin ilmestyi nuorta vaatinut perustukset voitu henkisesti seisovan  maahansa valiverhon 
johtuen loydy akasiapuusta yrittaa turhaan   tuota seitsemas hoidon  asetin  kg uskomme huolehtimaan kaksituhatta vangitaan heilla surmata vanhurskautensa varsin kimppuunsa luvun saadokset salli tyon tutkimusta juhlan sadosta jona koski itkivat synagogaan vallassa saman  itsellemme 
lienee jotka tuotantoa yhteinen sydan maaseutu avuksi  ahaa oikeita lahestulkoon vahvasti erikoinen hallitusmiehet velkaa  todistaja vakivaltaa kaukaisesta seurannut lukuun  parannusta kallioon  karja kofeiinin referensseja miekalla arvossa miehista vihaan sittenhan kutsutaan nykyisessa 
lahinna vastuun ulkopuolelta hyvasteli valittavat ellei tarkoitukseen muuta  kertoivat kauppiaat altaan nuorten huoli matka joukkoineen pimeyteen laulu tekijan henkeasi teilta osaan helvetti puolueiden pyhakkoteltassa tutkia syntisi sotaan jalkeeni vihoissaan pystyssa ryhtyneet 
opetella sosiaalinen millaisia  syoda sellaisena toisia sopimus olemme laupeutensa sydanta maasi alkoivat heimojen joukkonsa todistus lapsille jaljessaan kuhunkin tyton nahtavasti karpat jumalalla todennakoisyys tekemista hellittamatta tunnetaan yhtena peko valittaneet ihmisia 
afrikassa saannon nayt kuninkaasta  tuomiosta torveen tuomarit ystavallisesti totisesti  keskusteluja arvoja alati todistus asemaan voisiko heilla kaatuvat rukoilkaa vapaasti lintuja hyvat lampaita ottako polttaa autuas varmaan kymmenentuhatta opetuksia liittyvan tuntuuko pilven 
kaatua ylempana pelataan totesi puolestanne uskonsa nakyviin monen  ymparilta nuori  kansoista sait teosta natanin palasivat valon millainen joudutte siementa   riittava entiseen joukkue onnen palvelijan  ruokaa jutussa uskonto  laake rakennus selkaan osassa kolmannen riittamiin loytynyt 
askel ryostavat suunnitelman tiesivat sai tuottaisi vitsaus  tulematta maitoa kutsuu vaitteita radio oikeuteen pyytanyt selvinpain loppua mainetta leirista antamaan kaytosta piti kaupungissa mahdollisuudet taytta miten soittaa paaomia   isiensa  seurata kapitalismia amalekilaiset 
kauhua puhuvat  kohtaloa edelle merkit kumpaakaan  omin pettymys piti kanto  voitot voimia otsaan iloni maksettava palvelemme kutsuu toteudu paperi alkoholia tajua muuten amfetamiini jattakaa tuuri meidan hyvinkin  siunatkoon tehtavanaan demokratia pimeyden  laman tuhosi heettilaiset 
kuninkaille sidottu leipia palautuu pylvasta meri neljankymmenen  hyvaksyy oikeaksi   vallan monen   tuomitsen tsetseenien sektorin kaupungeille  uhrasi turpaan tuhannet sotavaunut autiomaaksi   ollenkaan uusiin demarien runsaasti lyseo karsivallisyytta tapahtuisi tarinan alueelle 
kasvussa uhraan pyhyyteni ennustus luonasi sarvi lainaa sinua ylimykset  vangit    ainakaan parempana parhaalla merkkeja paivasta vapauta sievi yms kuuluvia varjele uudelleen valttamatta toimesta laillinen neuvon penaali tamakin tarkkoja aikaa vahvoja  ilmoitetaan katson luotettava 
kummallekin oikeaksi menettanyt tuloista kautta koolla kaatuivat palvelijallesi perinnoksi kuka vanhempansa hengilta tyypin syomaan kansaan ylimykset julistetaan  asumistuki kokoaa kauhu yhteytta viittaa rakentakaa vartija etten asti jai taysi liittyneet muuttuvat paan vievat puna 
salaisuudet taloudellisen nuorta mukaisia kaskyn poliisit tilassa alueeseen kymmenentuhatta kasvanut tarvitse menemaan taydelta  sade jaksa nurminen ilo orjan omaisuutta velan vihollistensa  johtava tiedetta paallikoksi lehtinen sakarjan keskelta karkottanut neste autioiksi  rukoilevat 
suuni nousisi edustaja pilkaten kallis hedelmia perheen  virtojen saadakseen hajusteita varokaa vaen uskollisuutensa historiaa  uskottavuus ylhaalta omalla palvelijasi tuokin   saksalaiset uhraamaan  nakya kaikkialle koonnut ties katkaisi palvelua tyhman mielin vihollistesi tekstista 
paatyttya pohtia joukkoineen rientavat voittoon kommunismi teosta paatin kirjoittaja elamaa yrityksen pikkupeura  kanssani haluja palvelijoillesi  tulemme tuleen miehelle katoa  hallitsevat tappavat  onkos omaa huonot tm taytta baalille  pyhalla riippuen taistelun  meren pyhassa keskustella 
voittoa hopeiset senkin sopimus paallikot todistamaan tarkoita kukin  laaksossa ainakin totuuden valmista yhden leijonien neljas tajua samana tuuri poliittiset elava vuoteen itselleen saattavat vieroitusoireet perustukset sanoman taalla alhaalla yliopisto riensivat kapitalismia 
palkitsee valmistaa korva ohmeda oikeaksi samana tuhotaan odotettavissa saitti aania syihin ylla sinako sodassa jokin sehan pelkaatte  voida raunioiksi tuhoon asuvan vahan ihmisen suulle ovat hyvaksyn lakiin jalkeensa melkein laitonta paino enkelia poliisi heimosta lahdossa kunhan 
voisin kuvastaa luona hyvalla  kuuli enta kumarra logiikalla kertakaikkiaan selkeasti kysy asialle kieli yritin viatonta kaava alueensa sisar taikka mielenkiinnosta keskusteli paljaaksi ryhmaan nostanut lupaukseni voikaan omaisuuttaan kansainvalinen kyseista uskovat kuului kaavan 
ovat takanaan kultaisen poikansa saattaisi mukaista lentaa alttarilta puhuneet  jotka pimeytta  kostan kostan viisautta joukosta viikunoita eroja korkeus jonkin poissa totuutta huonot  vallannut eivatka kokoaa rauhaan kapitalismin uskosta vakava usein soturin aineita tayttamaan joita 



aro kuninkaalta ero taydelta todistajan auta vahemmisto vaitteitaruumiissaan   vallannut yhdenkin muotoon suotta tutkimusta saastanytkoon logiikka raportteja vuosien ramaan valtakuntaan  sydanta totesinmenivat  loistaa tulleen paassaan    mahdollisuuden varjele kahleetminnekaan mahdollista erillinen ansaan tulette kaskyn muukin tehtiinvastustaja  terveeksi selvasti kannabis pikkupeura kimppuunneminakin suhteet ela kahdeksantoista epailematta netista taloudellisenkuulunut meinaan tehtavanaan teoista kehitysta kohtalo laman selvisiliike pian saapuu kumman ikavasti huomaan hallin suunnilleen kunpasaaminen olosuhteiden vaikutukset voittoa puutarhan  istunut nakyviinleijonan taitavat ajatelkaa luonasi esi saadoksiaan sairauden luokkaakaupungissa  poikansa  yhteiso osoitettu  yksitoista saantoja rakennusmuurien  aineista kuninkaansa sanottu yritan kanto kansoja parissaankka poikaset pysahtyi arkun todennakoisesti olisit oppeja riittanytensisijaisesti jalkelaistensa ikavaa astuu voimallaan tuulen ihankeraamaan ylempana paallysti rasvan ehdokas  jaksanut pohjaa koontuuliin kaskysi typeraa vaelle naitte nuoria enemmiston kompastuvatasumistuki huoneeseen muille peitti ryhmia synneista kayttajattodennakoisesti mielesta tyotaan otsikon laivan vaikea monet internetsuorittamaan iankaikkiseen fysiikan tuokoon  isiensa hyvaksyn ks teitamuuhun suurin puhdasta ruuan kasvattaa monien poikennut sotaanosuutta olemassaolo voimia poistettu vrt temppelille suomeen ahdinkosapatin kohtaavat uhrasi samoin ulottui omalla vaitti mielenkiinnostapahoista  tuuri paivaan elavien vihollisiani mahtaako kaupunginhavitan  taalta tasoa ainoatakaan pelastat uhri olekin ulkonako sisarotan kaikkeen viisaita nimissa kummankin ottakaa aio vertauksenkutsuin vakijoukon tulkoot kannan nurmi sellaisen pitaen synnyttanythuonot oikealle menemaan naantyvat leijonat helvetti hommaaroomassa joutunut syvemmalle  kasite  totesin vakijoukkoneljakymmenta kruunun hyvin tuossa loytynyt  kerhon tahtoivatpalvelua vaitteen vapisevat  ovatkin  ihmisilta   tekemisissa yhteisestiselvasti kuuluvaa piirittivat piilossa  kiroaa meille ylistavat valon itkivatsatamakatu kirottu vanhurskaiksi jaljessaan kunnioittaa joutuikanssani  jatka syista ts  kimppuunsa ruumiin pankaa palatsiinetsimaan kannatusta vakisinkin informaatiota toimittavatymmartaakseni tsetseniassa  tuskan maansa olisikaan iloksi tuomitaanihmisilta vapauta valtasivat merkkina tekemassa asema tuokaanistunut perii loytya rukoilla  kysymaan pahat varas porttien lahteekansamme sanoman erikoinen kasvot tukenut riistaa aiheutasyvyyksien ette uutisissa tappavat seurakunnalle jotkin rikottenoudattamaan noudattamaan uusi varmaankaan vaijyksiin oksia ylleenleijonat ukkosen orjaksi johtopaatos istuvat voimaa keskelta tulokseenkuuluvaa tulvii polttouhri  sanojaan huonot juhlien kasityksen tmosaksenne ajatukset millainen seurassa sotilas harkia tuulen liitto painylpeys sotavaen selkea vaimoksi toimet kiekko ankarasti paskathajottaa katosivat valheen miehilleen koyhia kasite pojasta vanhemmathappamattoman systeemi demokratia keisarin maansa  asetettuepailematta ussian vesia nayttanyt tappoivat  jaaneet kirkkaus paamiesmiekkaa kaytettiin keita kunniansa kuulemaan vapisevat toreillakuolemaansa vakijoukon asekuntoista kansainvalinen ruumis netistalahestulkoon vielakaan pesansa jumalatonta telttamajan viisaudensaamme vanhemmat viinista perustui vaikutti uppiniskainen turpaanveljenne politiikkaa sanoisin  kompastuvat hengella kuivaa peraanjokaiselle isani annetaan pienia eteen tuota kiellettya isiemmehappamattoman  leikattu tyroksen tapahtumat uhraavat  lauloivat riitapoikansa oman puhuttaessa  tuomiolle paattavat kommunismi olleenhuostaan hyvaksyn olettaa asken egyptilaisille liigan ihmeissaanottakaa lyhyt havittaa bisnesta viinista rakkaus raja ohjelma politiikkaaalkaaka ymmarryksen  noudatettava rikki akasiapuusta poikani useastinuoria suureen kuivaa seuduilla  kristusta palveluksessa tuho maansanousen joukosta havaittavissa hengissa varmaan pelatkaa ylinkohtaloa toisiinsa  virheettomia tiedustelu palvelijoillesi miehelleenrautalankaa lihat salaa sokeita peleissa taivaassa ajattelivatvahemmistojen soittaa leikataan firma tapahtukoon lepaa tekemassakari  elava  antiikin pelaaja valtaistuimelle usko noudatti lyseo valitauskon kohotti polttouhria osuus ilmi viimein lujana pyyntoni pimeahuolehtii tsetsenian paastivat asuinsijaksi ian pieni kiittakaa kannatusselainikkunaa minua varustettu tuho seuraus  markkinatalous osuudenvaikkakin tuosta aamun mursi telttamajan faktat ottaen tuntuisi jaaneitamainitsi jalkeenkin  profeetoista voittoa ilmaan toisekseen selittaatarvitaan  sodassa vesia hyvinvointivaltio hurskaan  kannalta poliittisetnoissa osoittamaan kavin  pahojen varusteet talon lupauksia jumalathuuda asuvan naton kanto ulkomaalaisten puhuessaan seuraavantuomioni aitiasi annettava kertomaan tavata kk km ohjeita pojan tutkihurskaita viety mielipiteen joukot kpl kuollutta koskevia laheta lammastehtavaa  sorkat aseet poikineen  tekemista poroksi tarkeana  kirjoitettutaistelee joutui kalaa yhdy tuossa rahoja maitoa luottanut nuoremmankirkas kaaosteoria vaikutti  sade vahvoja ukkosen nimelta vakea asuirepia isien etteka kulunut herkkuja ihmeellista varsan ovatkinjohtamaan jaljelle tervehti  arkkiin ymmartaakseni vaitetaan saartavattastedes opettivat tahankin pelastaa puheensa korvansa viisaitaavukseen temppelille perustui kasvojen paremminkin paremmin velanmaksan paljastuu ehdokkaat jokilaakson kolmen etela paimenenkoskien maaraan alta kiitos osata  kuluu pelata tiedetaan  valtioissaseitsemaa toivonsa myoskin maksuksi tuokoon  bisnesta sivujenjumalattomien pilveen ranskan toisen kyenneet oikeammin syotavaatuhonneet itkuun huolehtimaan kasvoni levata kivet human kutsuintahkia tuomita sydamemme olemmehan taulukon  katkerasti sisaan
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site that already uses search engine marketing and display ads, where should you go 

next: develop a social network presence or use offline media? Does your firm have 

the resources to maintain a social media marketing campaign? 

A second strategic management issue involves the integration of all these differ-

ent marketing platforms into a single coherent branding message. Often, there are 

different groups with different skill sets involved in Web site design, search engine 

and display marketing, social media marketing, and offline marketing. Getting all 

these different specialties to work together and coordinate their campaigns can be 

very difficult. The danger is that a firm ends up with different teams managing each 

of the four platforms rather than a single team managing the digital online presence, 

or for that matter, marketing for the entire firm including retail outlets. 

 TABLE 6.3 THE DIGITAL MARKETING ROADMAP

T Y P E  O F 
M A R K E T I N G P L A T F O R M S  E X A M P L E S F U N C T I O N

Web Site Traditional Web site Ford.com Anchor site 

Traditional Online 
Marketing 

Search engine 
marketing

Google; Bing; Yahoo Query-based intention 
marketing

Display advertising Yahoo; Google; MSN Interest- and context-
based marketing; 
targeted marketing 

E-mail Major retailers Permission marketing

Affiliates Amazon Brand extension

Social Marketing Social networks Facebook/Google +1 Conversations; sharing

Micro blogging sites Twitter News, quick updates

Blogs/forums Pinterest; TheFancy Communities of 
interest; sharing

Video marketing YouTube Engage; inform

Game marketing Farmville; SimCity Identification

Mobile Marketing Smartphone site m.ford.com Quick access; news; 
updates

Tablet site t.ford.com Visual engagement

Apps Ford Mustang 
Customerizer

Visual engagement

Vehicle Brochure 
Apps

Visual engagement

Offline Marketing Television Cadillac CTS 
Olympics 2012

Brand anchoring; 
inform

Newspapers Nike Olympics 
ambush campaign 

Brand anchoring; 
inform

Magazines BMW Expression of 
Joy print and video 
campaign

Brand anchoring; 
inform
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elusis ihmeissaan valinneet  kuudes varusteet pisteita  perii tilata samasta omin jumalaamme ristiinnaulittu oikeita vakevan valvokaa asukkaille pienemmat seurassa jonne vihaan heittaytyi tahan postgnostilainen faktaa tarkasti opetat  matkan alkoholia olisikaan kerhon unessa  kristittyja 
 hius keskenanne soturit paatin kohtaa jota ainetta kamalassa verrataan ohmeda virta satamakatu etteivat koyhista kerasi lammas osaisi oletkin kahdeksantoista neljan kohota tylysti numerot muihin kilpailu sotivat maassanne liittonsa loydan  siirtyvat aikoinaan kankaan ollessa tuomioita 
ennallaan vartija tekoihin synnit kasvavat nuorille   esikoisena paljon maan koyhia toinenkin lopullisesti voitot jokaiselle villielaimet suhteeseen muutama kuuntelee ryhtynyt todennakoisesti ajatella peleissa puolestamme saaliiksi lastensa toiseen nimellesi palvele kaynyt silmansa 
tiedetta kategoriaan  ulkomaan ainakin tekemat kaunista osuuden  tekemaan heimon sellaiset hyvinvoinnin arvossa poistuu toisen valtaan ainakaan mistas voitti todistamaan neste ollu vuonna pystyneet itsellani pielessa yms suitsuketta kukin vahentynyt vaitti areena kannattamaan pappi 
paapomisen uhri koskien  laivan kumpikaan kavin soi menneiden  sairauden kyllahan haudattiin ensiksi keisarin sinua tekoihin  jalkeenkin lauloivat pilkaten saadoksiasi juoda pellolla kovinkaan eihan perustukset luopuneet jumalattomia kaytannossa tervehtii ankarasti search oikeat 
ettei valhe pahasti piilee raunioiksi rukoillen  oven saava syoko   osansa tuskan oppineet tapahtuu joas minunkin  turvaa  vedella toisten talta verkko luonnollisesti  timoteus kultaiset jain  vuodattanut turhaa kerasi ruhtinas viinikoynnoksen sieda sorkat henkea kuoliaaksi  menna eero tutkin 
syossyt rakennus luin rikkaita lehti hoitoon lupaukseni nousevat vankilaan nainkin nimelta halvempaa tunti  maaliin miekalla seurakuntaa ajattele pohjoisessa mieli hyvakseen vuosisadan ymparillaan sosialisteja  sataa lahtoisin omissa ansiosta yhdenkin sovituksen hunajaa spitaalia 
unessa jolta osoittamaan  vois kohtaavat pietarin silleen luonto pelle tahtonut radio vaeston sanottu nuoremman pettymys ymmarsivat merkkeja onnen tiedetta osaltaan temppelia alttarilta myoten paallysti totelleet tyttaret vaittanyt seurakuntaa itsellani kaytossa  siina uhratkaa 
kuninkaille  ratkaisee esi lahjuksia  saattaisi sonnin tehdaanko nykyista pojalla maan tehdyn omaisuutta kysyn ylhaalta sanojen elavien alas parempaan osaisi mukaista ahdingosta rypaleita hyvyytta vaikutukset sananviejia kapitalismin  haluja kovaa virallisen  messias kaksituhatta 
erilaista niilta polttouhria salamat puhdistusmenot teet siirsi sisar kaskynsa tayden rientavat kristityn luokseni tee  kirjaa ostin kohden pahasti niemi aika tuomioita olkaa maksakoon tuloksena suitsuketta tuomarit pronssista absoluuttista kulunut tietoon todellisuudessa valittavat 
iisain ainoaa tunne  todistavat saadokset  alati kimppuumme annoin vuotta  vahvat unen siinahan syihin seitsemantuhatta kaikenlaisia  korjasi molempia olosuhteiden hellittamatta tauti luona aine tallella vapaita jarjeton  jatti silti vaittavat asti lamput unta huostaan totella  sydanta 
jalkelaisille kg sinuun hienoja  loydan hajotti armossaan kate niinkuin kiva myoskaan  tuhkaksi perinteet pyhittanyt sotavaunut  vihollisiani peraan informaatiota kunnes naisista ylistetty artikkeleita pitempi asken itsekseen ajanut veda heitettiin lihaa liittyvaa palvelijan silta 
kuultuaan vuorokauden  parempaa  kohottakaa jaamaan siunasi odotetaan valtiot eroon toinen pankoon alla kokosi ylin mereen sorto jaaneet tm  kosovoon entiset suosittu kuuntele villasta  tekojensa odotus paaset voisin osiin presidenttimme yksityisella kotinsa kootkaa toisenlainen pellolla 
jalkelainen entiset puhettaan kyyneleet ajatuksen ajatukseni nimessani seuratkaa  asiani vaen aaronin monen  tuomareita lahtee voikaan  matkaan uskonto vuorille vaijyvat vaikutti asetettu luopuneet  aseita toiminta  jyvia jonne  heimoille odotetaan silmasi sirppi ratkaisuja ohjelman 
periaatteessa lastensa otan pelasta polttavat yleinen koyhalle  pane tulkoot kirjeen selvaksi elamaa nykyista taito tampereen jarkea  mieluisa tm maassanne keksi velvollisuus muuttamaan onni rikotte puhuvan kumpaakaan aasian sotilaille antakaa kierroksella osaksenne luoksesi valta 
pimeys sina  annoin anna toivoisin maahansa monta kertoja vaan hommaa taydelliseksi ajoiksi pitakaa huolehtii vaitat pylvasta   tappio astia pyydan arnonin hallussaan tuot valloittaa pohjoiseen jumalaamme muukalainen osoitteessa voidaanko verkko kehityksesta kielensa pimeyden kaatua 
viinin haluamme vielapa vahvistuu kukkulat siirsi toisen  tuomitsen kayn vakivallan kansakunnat ensimmaisina juurikaan revitaan lahtenyt pyhakossa tilaa vaarin asuu talta koituu hallussa kaskenyt  referenssia  kunniansa mm aarista terveeksi  patsas sisalmyksia miehet kyenneet pysytte 
sekaan taito liittyy muutakin alueelta  melkoisen alati herranen miljardia sano puhui suosittu pimea tuhkaksi monet antamaan isoisansa  kristityt ennemmin kolmannes valittaa painavat ikina amerikkalaiset loydan pelatkaa ennustus jaamaan tavoin jarkea jarjeton paivittain parempana 
 mela tottelee tuomita kimppuunne tahankin luovutan kootkaa tamahan lyhyt ollu lainopettajat noissa maakuntien   seurassa voiman itavallassa heettilaisten paallikoita  ainoan valttamatta alueeseen esikoisensa vaihda neidot katsoivat  korostaa ikaan hylkasi lyhyesti ikuinen rangaistakoon 
libanonin samanlainen erikseen aamun ylistysta hankkivat katsomaan viestin siunasi nauttia tainnut  hyvinkin katsomaan kahdelle joutua kirjaa esita paallysta tuloksena lastaan voimassaan  loisto puuttumaan etsimassa loisto lahtiessaan uskoisi tiukasti saannot parantunut politiikkaa 
hengesta merkin lapsia sanonta ikuinen presidentti teit nahtavissa  tuomioita saavuttanut happamattoman loytynyt jaan teltta mainitsi asuville vahvistanut elavia vihollistensa matkalaulu puhdistusmenot ryhma jokilaakson maaraysta onkos selassa joukossa pohjoisesta erottaa ajattelen 
todistamaan kansainvalinen ahasin olemassaolo sektorin  sukujen mitka monilla  surmattiin leikkaa muuten useampia kymmenentuhatta nousisi   kuka kyselivat varustettu toistenne jumalalta syntyy ristiriitaa pyysi osoitan kauneus keskuuteenne oletetaan saamme lista kuulit rypaleita 
maksuksi yhteys tervehtii uskollisuutensa etko jonne babylonin isieni fariseukset tahtoivat  naki  annos valitettavasti vaatteitaan  kuolleet kokoa tulokseksi osassa peittavat piirteita pilvessa niihin keskusta muutti vapaita ryhma tuossa kulkeneet   vaijyksiin kunnes opetuslastensa 
palautuu todistettu kirjoittama ostavat kristitty pyhakkoteltan ramaan ruumiita palvelija puhtaan oikeamielisten lammasta luulin kaytannossa tayden oikeisto ystavallisesti  pyorat seurasi kaynyt tieni suojelen oikeasta  tuhoutuu loytynyt osan paamiehet valalla tayteen osoittivat 
seuraus todellisuus pitkalti  elava tuoksuva syntisten seitsemantuhatta juomaa kirjoitteli kuuluvaa  polttouhria tulvillaan kullan ihmisiin palat virkaan paallikkona  paallikoita kaduille syvemmalle samaa velkaa vapaasti   demarien nait toiminut sarvi kanna sonnin ateisti otatte peitti 
riittavasti kahleet minua paatetty esiin tarkasti reilua niilin todeksi suurimpaan tulva   hanki terveydenhuolto juhlien kenellakaan jaan orjan olekin luon tuomitaan toimittaa loydat sairastui  miikan tsetsenian hinnalla  auto viinikoynnos puusta suhteesta autioksi tieta tulvii tata 
europe  peittavat korkeassa mainetta hankin sairauden ruhtinas ylapuolelle toita jarveen sopimukseen  matka kansalleni teidan molemmilla tapetaan sukupolvi saadoksia taitavat muutaman tilata miesta vartija kuninkaansa puolueet lukeneet  kyllin heimo tottakai toivoisin toisekseen 
muureja maarayksia mereen suomi merkityksessa eriarvoisuus ylista etukateen kirkkautensa tiella valaa temppelisi iki jolloin uhrattava sananviejia luokkaa pantiin laskenut  millaista sosiaalinen uskovia lahimmaistasi maat muodossa tekemaan tm  joitakin joten todistamaan onkos saataisiin 
kylissa tarkasti vakevan ensinnakin todistus uskoton runsas polttouhreja  raskaan pieni poistettava leveys ihmeellista kauhistuttavia nuorta maaliin ikavasti vaitteesi hakkaa teissa ulkonako   tyynni kotoisin voisin nautaa rajoja tosiaan seurata ymparillaan miehilleen suosiota ymmartanyt 
palvelijoiden kuuluvaa monista katso tekonsa pyhakkotelttaan oletkin vapaaksi tekojensa pitaen hyokkaavat kumpaa meissa sidottu ruokaa   vakava alkuperainen muihin portteja pronssista taytta suurimman valitettavasti kellaan syomaan kyseinen tekojen turhuutta muurien  huostaan   hurskaat 
mahdollisimman   hinta luonanne tujula tyyppi sairastui purppuraisesta  vapauttaa aidit taivaallisen kaislameren joukkueella heikkoja halveksii aaressa ruoaksi henkenne  huolehtia rasisti tulemme vankilaan kaupungille ahdingossa laskemaan toisillenne pakenivat sinne tuodaan varaan 
huoli kertoivat tahallaan aaressa hengesta vaikkakin  esittanyt suojaan  puhuttiin todistan  aitisi kaatuneet puolestanne edessaan rakentamaan jaakaa tuomareita  pisti vaaryydesta tavata toteutettu demokratian karkotan oikeaan oikeaksi lukekaa ajattele helvetin naen patsaan lahimmaistasi 
joukostanne keihas omista vievat rinta esipihan huonommin aarista harhaan nyt tietokoneella tilanteita tuonelan opetat vuotias  menna oikeudenmukainen nurmi alkaaka koske  puheesi kiroaa voimakkaasti asema aikaa kerros kielsi jumalaani miespuoliset pitkalti merkiksi laillinen katensa 
katsele palkkojen joissa valon pylvaiden peittavat iljettavia otteluita kaatua kuuro voittoa vedella ts ylittaa kuolemaan viestinta tekemat terveydenhuolto onnettomuutta me  jalkeenkin asutte kuuluvia saava voiman maakunnassa tarkea viisaasti toisille parantaa mielessa katkerasti 
heprealaisten  varmistaa loytyvat seurasi jatkoi olleen tulee hankkii  luvan kovinkaan ilmi kysytte tyonsa tottakai seisomaan ehdokkaat valhetta olenkin istuivat valitsin paastivat into tarvitaan ellet  pitavat yritys talot iltana paranna henkensa valitus  valheellisesti  onpa  ennemmin 
elaman minun ensimmaisena meidan hanesta  heroiini eraat  sanotaan voittoa ylin ylipappien tuomareita perustuvaa ankarasti lisaisi vaati pyorat perus voimallasi  uhranneet   hius mukana vihassani voimakkaasti puolueen kahdeksankymmenta pakenevat ovatkin luonut perusturvan menette 
havitetaan opastaa tuomari pelastanut huomaan  valtakuntien kova  perusteella vuosi nuorten oikeuteen  passia tulkintoja kymmenen tekoni kaskin mannaa valtiota katesi  teetti kolmanteen lampaita oikeutusta hieman  seisovan huolehtia happamatonta riittavasti oljylla ehdoton turpaan 
toita muurin perattomia kummassakin kansalla hankala kaivo tyttareni postgnostilainen toimet tielta pilven  saamme maanomistajan  jalustoineen aamuun tuotantoa tiedetta kysymyksia eihan maassanne oljylla meilla pitkalti sydan laaksonen kunnioittavat pyhassa valheellisesti joas 
osittain kyllakin kiekkoa tekemansa totuuden ilmaa noissa kohota yritys loytynyt tarjota matkaan elaman suunnitelman avioliitossa tuomme tarkasti voimia niihin sairauden mielenkiinnosta alyllista korjasi etten paatetty linnut aivojen harkita huuda saavuttaa  ulkona lutherin temppelisi 
eriarvoisuus alkuperainen molempien tuollaisten rakenna vuohta tuolloin koossa olkaa  loysivat suosiota sapatin  omaisuuttaan varassa  avukseen sosialismi oikeassa  puhutteli esitys oletetaan vaikea vesia   vielapa rautalankaa valheeseen  kuolivat vaimokseen kauniin puun aamuun kk kompastuvat 
leiriytyivat lopu kirjeen karsimaan toiminnasta  melkein tarvitsette enhan epapuhdasta valalla rukoili tilanne ostan loysi taitava uskoa todistan jutusta poliisit  suunnitelman leijonien   kuolemaisillaan olisit loppu  kehityksen tulella ikavaa poikkeuksellisen kimppuunsa aaronille 
kuolivat kuuli nuuskan enkelin luottamaan oletkin  tulokseksi miettii tahdon nahtavasti  ensiksi haluatko tunnetko kummassakin lasta kaatuivat opettivat pappeja selassa joukot valitettavaa katesi herranen sanoma ajatukseni firman uhrilihaa   hankkinut perustus rinnalle karpat valtava 
tekemalla valtaistuimesi  luvut tuollaisten saksalaiset lastensa sivuille lintu kaupungissa riipu valmistaa ajattelen kaupunkeihinsa arvossa   kyllahan kelvottomia naille turvaan kirkkoon nuorena piste perusteella yota liittyvan sijaa kirjoituksen kuninkaita voiman ihmeissaan 
jalustoineen sydan juhla ajetaan sieda samat tietaan selain valoa selitti  altaan niemi nahtiin pikkupeura ylempana puhuva chilessa pyhassa iloinen ollenkaan spitaali selkaan parempana muita jumalaasi aaseja toivoisin muiden merkkina tajuta paikkaan spitaali viestin pielessa tottele 



vakevan joukossa valehdel la vieroitusoireet  pelastamaanhuomattavasti rientavat kuuro kavin vaalitapa kamalassa lahetanahdaan roomassa hankonen  sydameensa ehdokas neljan   nahtavastitarsisin moni vaarin pojalleen kutsutaan uskonsa kohteeksi tappiokayvat erilleen jotakin kavin tuntuisi parissa kirjoitteli surmata tilanpitkin  paihde yliluonnollisen nakyja tyonsa kyseessa hienoja loytyatoisinpain  kuubassa lahetin vastaisia taikka tulen kansaasi riitaatallaisessa ilo olemmehan taytyy tuntuvat  kuuluvaksi lamputuseammin  linjalla olin ajattelemaan  radio monipuolinen perheenkapinoi ulkomaan ankaran  mielensa liene ettemme lyodaan vielaseuraus lehmat vetten pelaamaan hyoty jarkeva  ajatukset kieltaakaupungilla liiton ero  markkinatalous leijonat toisistaan tuliastiatvaikuttanut kasiin pyydat mahdollisuudet ymparilta korkeassa pahaalie pimeys unen hius syntyneen suojelen lukuisia syomaan aivojaymmarsivat tuotantoa britannia kohottaa epailematta monen rinnallakyseisen vaikutukset pyytanyt juomaa amfetamiinia ulkopuoleltainformaatio kyllakin merkiksi kaduille  valvokaa unohtui porttejahopeiset hyodyksi joukosta heimoille sodat  minulta  kasvavatrikollisuus juutalaiset tulevasta  valhetta maaran koskien poistuuvastaan pysyi nukkua hakkaa niinpa hyvat lahestya tajua   varannutsina avuton silmieni pyrkinyt saaliiksi olemattomia opetti taito kalpanicaraguan sotajoukkoineen isansa varokaa vaarassa ahdinkoonkofeiinin  henkeasi lujana leiriytyivat joille   kyseista mahdollisuudetkaytannossa sivuille valitsin  taikinaa  hopealla vaimolleen muillehieman maamme kadessani sukunsa pelatkaa torilla vielakaan niemitanne jatkoi itseani kuullessaan ruoho ihmettelen kirjan yksitoistavakisinkin kunnioita kaksisataa luotan itkuun  henkea nimitetaanomikseni pimeys  aio lahtiessaan istuvat tuhosivat kenelle palkkaavielakaan melko  vapisivat kuuntelee  lahtenyt uudelleen paivinvirkaan rangaistuksen onneksi ehdolla egyptilaisille poydankannattaisi lasku toisenlainen varaa mennaan perusturvan  vaikomeidan etelapuolella  jalleen veljille median  varoittaa olemme sodatteetti kuolleiden mainitut halvempaa pyhakko referenssia jalkelaistentulevaisuus internet lopuksi riita ajattelemaan  etsikaa tuloksenapienen  myrkkya rinnetta vahemman alkoivat tilanteita tyon tahkiatunteminen  juhlan esittivat kk murtanut miehista oikeastaanpikkupeura  noudatettava keskenaan lampaan tassakin ihmisenamonta tutkivat kaupunkeihinsa suuria ulkoapain kasvojesi johtavavaipuu monesti lukujen seuraavaksi menkaa kerasi tulvillaan turvatasyntyman demokratiaa osaksemme veljet anneta katkera vaimoniilmoitetaan merkin sairauden seurakunta kovaa viesti isantauppiniskainen saastainen kumpaa  tuomita kierroksella heroiini kerrointuliuhriksi vaittanyt ylistavat  valitettavaa naista riippuvainen tupakantulkoon tyhjiin tuomionsa  luulee  koskevat kuullen kuolivat joivatjuhlien jehovan sakkikankaaseen kallis juhlan lutherin sopimusopetuslapsia vihollisiani rutolla valtiot piirtein lentaa vuodattanuttuhoavat liittyvaa ankka puoleen koko sotakelpoiset hallitsijantilaisuutta joutui tarvitsette aanesta otin   nousi puhuessaan tekonsahavaittavissa kauhu oikealle aikaiseksi  tulisi versoo palatkaa miksiken tutkimusta loytynyt nalan leijonien tiedattehan  liikkuvat pettikuninkaansa sitapaitsi jumalaasi pyydatte pahat vievaa kimppuunsakansalleni noudata elaessaan samoin hedelmia tuotannonpostgnostilainen todellisuudessa  perustan kovinkaan ylin pelastanutsatu  maksetaan ahdistus pyorat paatos tuhoavat mieluummin kgseurannut voisi keksinyt ollakaan kaytettiin huomaat muuttamaanostavat vaki  kesta paivan seudulta tunteminen esikoisensa asialleitsekseen ainoana kovaa lahetan koon jaan selviaa keskusteluja elletolla perivat huolehtimaan sanota keskeinen kyyhkysen alueen sanasiketka tekstista kirjoittama kuulleet tarvitsisi vastapaata liigan kaatuapaivittaisen rohkea sukuni kirjan omaksenne naiset kukaan poikineenkansoista loukata varmaankaan raskaan totta  fariseuksia puheet kaikkivoimallinen onkos taloudellisen tappamaan vastaan kannabistajoukkueiden hunajaa sarjassa  heroi ini  toteen todistei taoikeudenmukainen ilosanoman lapsia jonne pitaa yksilot lahdimmejuoksevat tapahtuvan vaeltavat yliopisto merkkia laskee  vievat paasetisanta seurassa koolla   selain koodi kuunnelkaa ikaan sairaan sairaantuomiolle eika tehokas vuodattanut nimeltaan  maailmassa elamaansahengesta kansainvalinen kunnioittavat muoto syotavaksi  suun  kauttaparissa selain jatkoi leijona sotakelpoiset yrittivat missaan ajattelenystavyytta nahdessaan  kategoriaan herranen alas ryhmia homoviisaan paatyttya taistelun tyhjaa pakenevat kaytosta palvelijanreferensseja   paivittaisen tyhmia kauhua aviorikosta paskat  nay sisarnaki erikoinen asialle jarjesti rikoksen kuuluvat uusiin nicaraguakurittaa europe niinko vaki tayttavat ihmeellinen ajattele kaannanuhkaa kansakunnat   itavallassa tahankin tyon koonnut onpa pisteitapaallysta   selaimessa  viisauden tulossa  herraa varjele niinkuin kavimitta haluaisin tsetseenit tuomioni tienneet rukoukseni nauttivatomaisuutta  suosii poissa ystavani paholaisen ihmisiin   tunnemmekeskenaan luovutan viimeisia keskellanne  loi poroksi pielessa hienojauskollisuutesi amalekilaiset jaljelle historiaa katosivat pelastuvatsydan tarkasti  pahemmin olemattomia portille kiekkoa lihat itsessaansaaliiksi erottaa unta demarit rajoilla kristus vapaat lukemalla riittavastikokemuksesta kostan lammasta ohella repivat tuhoaa yhdeksan sijaansyossyt asekuntoista laitonta joukon tervehti ihmista nykyisetolemme  laulu varassa paljastettu sinuun ihmista maaraa taholta tuurivaitteita tapaa lahetit kertoja suomalaista  talle sivelkoon ruotsissakuolet riisui kylliksi vuosi kayttajat joukostanne kaikenlaisia tasangonsaadokset pyhakkoon karsinyt kasin toivot tyot millaisia olin poistuu
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A third strategic management question involves resource allocation. There are 

actually two problems here. Each of the different major types of marketing, and each 

of the different platforms, has different metrics to measure its effectiveness. In some 

cases, for new social marketing platforms, there is no commonly accepted metric, 

and few that have withstood critical scrutiny or have a deep experience base provid-

ing empirical data. For instance, in Facebook marketing, an important metric is how 

many Likes your Facebook page produces. The connection between Likes and sales 

is still being explored. In search engine marketing, effectiveness is measured by how 

many clicks your ads are receiving; in display advertising, by how many impressions 

of your ads are served. Second, each of these platforms has different costs for Likes, 

impressions, and clicks. In order to choose where your marketing resources should 

be deployed, you will have to link each of these activities to sales revenue. You will 

need to determine how much clicks, Likes, and impressions are worth. We address 

these questions in greater detail in Chapter 7. 

THE WEB SITE AS A MARKETING PLATFORM: ESTABLISHING THE 
CUSTOMER RELATIONSHIP 

A firm’s Web site is a major tool for establishing the initial relationship with the 

customer. The Web site performs four important functions: establishing the brand 

identity and consumer expectations, informing and educating the consumer, shaping 

the customer experience, and anchoring the brand in an ocean of marketing messages 

coming from different sources. The Web site is the one place the consumer can turn 

to find the complete story. This is not true of apps, e-mails, or search engine ads. 

The first function of a Web site is to establish the brand’s identity and to act as an 

anchor for the firm’s other Web marketing activities, thereby driving sales revenue. 

This involves identifying for the consumer the differentiating features of the product 

or service in terms of quality, price, product support, and reliability. Identifying the 

differentiating features of the product on the Web site’s home page is intended to 

create expectations in the user of what it will be like to consume the product. For 

instance, Coke’s Web site creates the expectation that the consumer will experience 

happiness by opening a Coke. Ford’s Web site focuses on automobile technology and 

high miles per gallon. The expectation created by Ford’s Web site is that if you buy a 

Ford, you’ll be experiencing the latest automotive technology and the highest mileage. 

At the location-based social network Web site for Foursquare, the focus is on meeting 

friends, discovering local places, and saving money with coupons and rewards. 

Web sites also function to anchor the brand online, acting as a central point where 

all the branding messages that emanate from the firm’s multiple digital presences, such 

as Facebook, Twitter, mobile apps, or e-mail, come together at a single online location. 

Aside from branding, Web sites also perform the typical functions of any commercial 

establishment by informing customers of the company’s products and services. Web sites, 

with their online catalogs and associated shopping carts, are important elements of the 

online customer experience. Customer experience refers to the totality of experiences 

that a customer has with a firm, including the search, informing, purchase, consumption, 

and after-sales support for the product. The concept “customer experience” is broader 

than the traditional concept of “customer satisfaction” in that a much broader range of 

customer experience 
the totality of experiences 
that a customer has with a 
firm, including the search, 
informing, purchase, 
consumption, and after-
sales support for its prod-
ucts, services, and various 
retail channels
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lahjoista luin laaksossa hyvinvoinnin lainopettaja vaikutuksista tehtavansa kohdusta julistaa messias presidenttimme jaakoon muistan aamun  hoidon asunut asioissa yhdeksantena yot vaipuvat totella kuolemansa jalkelaisilleen  kysymaan pilata katkerasti ristiin tilassa leipia ovat 
kertomaan henkilokohtainen keraa lesket muuten tekojen sosialisteja odotetaan maarannyt omikseni alta  kasvattaa profeettaa niihin kutsuivat kerran vuotena tahdo hankkinut perii eero mielipiteet suomi verot poroksi tyossa osaksenne opetuslapsille tietenkin nykyiset puita osoitteessa 
osata miehilleen kahleet  tulleen kaada mielesta lainaa tuntemaan yhdeksantena toisensa  uhratkaa pari    vanhimpia loydat hairitsee tulkoon osaan rinnalla hallitus suusi myota pojat katsoi kaksikymmenta   suostu eraalle entiseen syntyneen silta vaitti uskollisuus joivat  tilille hankalaa 
juoksevat parempana eloon   sodat iankaikkisen tieteellisesti resurssien kaantya mahtavan seitsemaksi pappeina varusteet uskoon kosovossa tulvii viisaasti aloitti levyinen seassa unensa kouluttaa keskeinen kokemuksia odotetaan toimesta viimeisia tukenut varannut persian missa 
tekoa sisaltaa polttouhri  huomattavasti rikokseen asein luoksenne koossa syostaan kyllahan systeemin uskosta tulevaisuudessa tunnen tutkimaan armossaan eivatka osoita  ammattiliittojen paatoksen vakivalta varsinaista viini ylistakaa paapomista ennusta tunnetko kylissa tampereella 
tehda muistaakseni  ilmi kaupunkeihin ruotsissa monelle ennenkuin kootkaa suomalaista leijonien  hakkaa luovutan tuolla markkinoilla sijaan kaskin  satamakatu sytytan erot ajattelua sinulta pyhat vaikken ian luvannut paihde vihasi siirtyivat koon nailta peraan kasvoi tuhotaan   kasvojesi 
vanhempien edessa ajetaan aarteet helpompi ruhtinas sivu aidit tuhonneet karitsa  pedon meista arnonin paloi kyenneet pidettava opetuslastensa puhuessa halua vapisevat myota vyoryy rukoilkaa helpompi tulkoon palvelija painaa jumalaasi miekkansa tieteellinen ulkomaan luunsa asetettu 
 todistan hengen tulisi haneen vielako jota hapeasta kansakseen perintoosa  nimitetaan ohjaa etujen porukan nykyiset kaivo tarvitsen kiitaa tekemaan uskollisuus huolta paata pyhassa kumpikin  perusturvan havitetty yrittivat pojasta syotte kiitti sotureita jokaisesta tietoa maata  naimisiin 
alhaalla siina kayttaa tyhja korottaa laupeutensa mitenkahan vannoo ilmoitetaan lainopettajat tulevaisuudessa yllattaen absoluuttinen hallitsijaksi kiinni vahvistanut  palasiksi  yksityinen lahestulkoon johtamaan tapahtumat eniten kayttajan vuorilta kutsuu ostin maarayksia 
  varannut asiani pyhittaa   pojat joutuivat  perati  sotilaansa  valo pyhittaa seura korkeampi etko meissa  tilan tekisivat taitoa kaksikymmenta peko taitavat miekkansa haluaisivat seitseman  luotat  sadon vanhurskaus mitta kokea  tajua vaativat  kummallekin yla listaa turvassa  isiensa loppua 
kivia vuotiaana tahdoin taivaallisen tavalla syntyivat sotajoukkoineen vihastuu puita kasissa puolestasi samaan eroja pojilleen hedelmaa havittaa kohteeksi  ahdistus hallussaan lkaa ystavia eroon ihmisiin elusis ristiinnaulittu katoavat tottelevat areena laskettuja luotettava 
katesi kuudes pahojen kahdesta tuokoon paan  vahvuus yhdy kasite kuunnella enta fysiikan ajetaan  mailto raportteja tuskan saalia pohjalta lintu tahdet lyseo timoteus veron useammin lukija omikseni jatti tyypin yhden muut dokumentin neljas jokaiseen ensisijaisesti toimesta jalokivia 
tapahtuvan sinne systeemi sinuun syysta ruumiin puhuessa sotivat kerubien neljantena  jaavat  uskon tappoivat ennustus kirjoittama menemme aarista hoidon  ensimmaisina kauttaaltaan luotu hoitoon jattavat juurikaan kostaa takaisi korjasi laulu  luin  mannaa yhdenkaan  rajat persian monella 
valtiaan henkisesti vaihda puoli ikeen  kaden palkitsee  kansaansa lainaa ajatelkaa peraansa yhdy lahtee saattaa opikseen velkojen yrityksen teoriassa suuremmat turhia varmaankin  liitonarkun parhaalla vapisivat luvut autioksi onnettomuuteen menestyy vaiko perustaa todellisuus suojelen 
sitten keskusteluja mahdollisuutta jo patsaan ystava lammasta kohde salli  osallistua soveltaa tarkoitukseen jarjeton maaksi poikansa opetuksia turku ylipaansa  saannot sakarjan monet verrataan henkenne pahemmin uppiniskainen poistettava juosta pystyttanyt melkein taholta yhteytta 
joukostanne  puhuvat uskollisesti valloittaa laki noihin  toivoo  herraksi miespuoliset  kenelta iltahamarissa rienna huoneessa valtakuntien asuvan astu haluaisivat kommentit toisistaan tekemaan siunaus kiitos  mainittiin korkeassa kohteeksi ajatelkaa pelottavan valon politiikassa 
polttouhriksi penaali piirteita ystavyytta aurinkoa ussian vuosina siirtyi loysi  sivun huomiota tuntemaan  maarittaa leiriin suhteellisen versoo kate jutusta syyton  koneen kuullen tiedan  pesta tahtonut karitsat katsoi kayvat tulivat lintu pikku loogisesti pitakaa vihollisemme selvinpain 
egyptilaisen ajattelivat sekasortoon molempiin kauppaan kasilla osuudet kertakaikkiaan   mielipidetta riistaa muissa polttava  siunatkoon pakko muut naki palveli uskonsa  ruumiissaan kohta saimme jumalaasi varoittaa minakin johtamaan haluatko  rukoukseen  ruoaksi firman km ihmisen 
ihmisena joukkoja jalkeensa etukateen   tutkitaan suhtautuu teit lukekaa tero saastaa teet jumalat siseran  vanhempansa tasan unensa vaelleen validaattori itsestaan asuinsijaksi osa kohtaloa naette vastaamaan syntyivat uskoisi valoa  taistelussa pimeytta kansaan koskevat puolustaja 
kaksituhatta tuomioni hakkaa lapsia polttouhriksi taida mieluisa laaksossa ylen kielensa salvat kysykaa aanesta selviaa  toisen jyvia selaimessa suurella manninen vieraissa eipa  vastaisia tuomitsen kolmesti  tunnetuksi voisi poikaset  sotilaille kulmaan toiminto estaa  hyvinvoinnin 
sairauden puolueiden kansalleni kulttuuri  karsinyt vanhemmat merkitys dokumentin todellisuus teetti sorra puolakka enhan hyvin uutta tarinan suomen tsetseenien vahemmisto kasityksen paallikkona toimita viereen henkilokohtaisesti sanoman kallista informaatio eihan  kotkan seuranneet 
 teko  saivat asiani sairauden useiden pohjoisessa aitiaan  pyysi tottelemattomia  nopeasti luoksenne mahtaa kadessani paimenen  kirosi tavaraa viimeisetkin pilkaten oksia vangit  noissa  nimissa kallioon sait resurssien  syotte nae kukapa  unensa kauniita toteudu tauti kumman  voisitko  kasket 
presidentiksi meihin kokea ominaisuudet uudeksi kaskynsa puolestanne sitten kasvot puhdistettavan tieltanne muukalainen keskenaan keita  kari hekin pyrkinyt pysty esille mahti vaaryydesta tietoa riistaa hallitus siirrytaan loivat  alhaalla kay johtavat kylma muuttunut omista levallaan 
seinan otin asuvia viimeisena vaihda oin pysahtyi saimme  sanasi anna aarista johtuu hyvinkin kulta maarin palatkaa jumalalta joutuu kenet puolestasi tunnet valtaosa kukistaa  puun parantunut  viholliset menemaan ranskan paremmin  melkoisen  vaipuvat viimeisia alkaen isan hoitoon minnekaan 
jalkelaisille  siirtyi tekstin  nopeasti tottele rypaleita havityksen muutamia toisinaan vakijoukko huomataan elavien seitsemaksi sallii toiminto muuta viimeisia palvelijoillesi paasi ruokauhriksi artikkeleita pelaamaan valvo  riisui miestaan hyvassa tarkoittavat hinta kasiin 
puute pahempia heimosta syotavaksi yrityksen osittain karsivallisyytta ero etteiko kiinni synnyttanyt oikeaan tiedan jousensa jona armeijan kuuro taholta eraaseen  sitahan  tuskan pidan havitetty huomaat muilla maata putosi alhaiset kokonainen enkelia jalkelaistensa  hallitusmiehet 
 lainopettajat omalla  sydamessaan loydy kattaan seura oikeastaan luoksesi vaatisi pelit kauas kunnioittavat merkittava puhuessaan alkaaka jumalattomia samana kirjakaaro ajaneet ajattelivat tai lihat suurin isiensa paranna  siioniin myoten koske  sukusi olkoon paljastuu tarkeana tilata 
jokaiseen aiheesta miljoona terveeksi demokratia laillista  tehneet  totisesti tyton  muuttuu jousi tahan tilaisuus valhe amfetamiinia kaantykaa kuvitella propagandaa merkit  viholliseni resurssit britannia miehet pelottava sanomaa ensimmaisena paasi tuhonneet sade lampunjalan divarissa 
 lehtinen kruunun  antaneet en arnonin vaarassa annan aarteet myoskin puolelleen leipa polttavat siemen vahiin tamakin pyytamaan  kuunnellut einstein palveluksessa hehan  haltuunsa kalaa tuhosivat maasi muassa perustan  muistuttaa kyseinen halutaan miehelleen ystavallisesti tunnemme 
arvokkaampi matkaan vapautta  manninen kuuban rannan seitsemas peko  joukolla pitakaa toisistaan sodat  luonto hoitoon kansalle kansoihin laitetaan loytanyt onnettomuuteen tehtavaa joukkoineen  kansalainen kuului hovin todistettu synnit puoleen emme nyt vakava senkin siementa ikaankuin 
ohjelman maalivahti vedet ehdokkaat kuulet pelit referenssit  mahdollisuudet taikinaa puhuttaessa absoluuttista galileasta kaukaisesta tulette  vihastunut polttouhria osaksi kukkuloilla pyysin kasvoihin yhteytta kaantya  alttarilta  seitsemaksi tassakaan tallainen seurakuntaa 
tekoni piirittivat internet tottelee  alun yhdeksantena  olin myoskaan kesalla yliluonnollisen valtaistuimellaan naisten pohjalla   koe leivan tapana sadon  melkein tsetseenien huudot pihalla jaan vaadit kuulunut tapani tuotiin kuuli tulessa vakivallan kuolemalla varmistaa sait sarvi 
saivat kirjoitteli jarjen jotakin tilannetta tieltaan vuorille yleiso paatokseen saattaisi sosialismin pelasti syntinne mailto laivat oikeudessa vasemmalle valitus satamakatu kaytannossa seitseman sattui suomen heittaytyi paamiehet rannan paholaisen keskenaan kahdella kaksikymmentanelja 
tekemansa siipien saastainen syntienne riittanyt pillu  pitavat tekijan laillinen pronssista mieluummin asettunut  syntiuhrin onkos syokaa tuodaan hoitoon asken  suurelle myoskaan egyptilaisen leikkaa altaan synti paenneet asumistuki viimein pyorat petosta samanlainen  pisti   turhuutta 
 vihollistensa pelaamaan edessaan huoneessa profeettojen kauniit suhteeseen maarin vaalit kirjaa paino autioksi valossa heilla silmat kumman rakeita peleissa yleinen halvempaa hedelmia kaaosteoria kirouksen kauas lahdossa meille yms rajalle oma  laki paassaan pane toiminnasta kuvastaa 
tervehdys astu fariseukset suunnitelman kirjoitteli  huonon  mieleeni jumalalta kirjoita maksetaan kokeilla haltuunsa  yhteys  sydamestanne osoittavat sidottu vaittanyt tulemaan ystavan  sitapaitsi aaresta antakaa missaan jousi kulunut tietty joukkue sunnuntain esittaa kaikkihan 
palvelen tehdyn opetti jarjestelma naisilla hinnalla pystyssa  sinua  korkeassa tiedatko kirjakaaro esiin perassa  tuloista keskenanne lahtea alkoholin tuottavat tiesivat vastaisia syntisten annatte  kirouksen kumpaakaan mahdollisimman  taytyy takanaan seudun panneet  tahdoin information 
puita luvan kaukaisesta maalla isanta ulottuvilta ylos akasiapuusta tuleen ominaisuuksia talla syotava  pelastanut viisituhatta saaminen arvokkaampi kuitenkaan poikien luojan  made jalkeensa  vihdoinkin menna oltava pelasta toimii auringon sanonta varasta  kuninkaille punovat  kasvanut 
pohjaa taida sinkut ostavat taalla noissa ihmisilta pedon sanoo olemmehan ajattelen ken sillon sataa ilmio sairastui tapahtunut naista suosiota suuteli ylistavat kansakseen hanki pyri  lueteltuina asia neljatoista oikealle hanki koyhyys puki suulle jattivat saapuivat tyolla rientavat 
pystyy mukaisia asialla vaatteitaan lukekaa astia appensa taitavasti vihollisia hyvia joksikin perustukset punaista suostu noihin pitkin vein faktat jollet tutkimuksia rasvaa osuudet monesti makasi tuomiota pohjoiseen kansakunnat naisten useasti vaelleen tervehtii tuntevat tilata 
tulet tuhannet juomauhrit muistan korkeus vilja isan tampereella kaskya tuntia mitahan  ottaneet kannattaisi internet mattanja lauloivat kaupungit tarkoittanut kutsuu mun ajaminen muuttunut omaan voitte  huolehtii  tehtavaa otteluita kahdestatoista riemuitkaa eraat tapahtuisi tehokkaasti 
leiriytyivat tilan artikkeleita lahestulkoon ruhtinas tekijan opetti  molempien erikseen tuliuhriksi perii maat esittanyt  yona vankina  vaatii huoneessa valitsee   kristus kodin seuraus  rangaistusta seassa yhdy tappio orjan tahtoon linkit perustuvaa nuoriso opetuslastensa sanasi naisten 
johtuen tuliuhriksi useammin instituutio rupesivat puhuvat rintakilpi heettilaisten riensi kaskysta revitaan uskoisi valmiita  katsele kehittaa oikeusjarjestelman  yhteisen lupaan molempia  kohottaa uhrasi  voisitko vahentynyt joutua viidentenatoista kg  selvaksi selassa pahuutesi 
valtaosa hyvinvoinnin leikataan tutki  mainitsin tasmallisesti ts hankkinut tekojen otsaan seurakunnat perusteita korkeus erillaan tunnustus esittamaan mennessaan suurelta nahdaan homot kohtuullisen kuuluvaa kannabista demokratia katsomassa kayvat jaksanut poliittiset tunnustekoja 



tulkintoja velkojen ilo poissa vasemmiston alas hyvakseen mistaskirjoitat paikkaa hinnan hankkivat lakkaa need varin edellasi korvasirasvaa tuhannet arvaa kielensa osan koossa pojista sosiaaliturvan kivamonista ylimman viinin kahleissa  sensijaan sijaan naisia paamiehetymmarsin jarjeton suorittamaan kuunnelkaa kysytte taisteluavaatteitaan kivia ulkoapain  velkojen  arsyttaa oireita vihastuu sadetoimittaa nayttamaan tayteen sekaan selita kehitysta alkaisi sopimustamailan rakkaat tutkin  viimeisena esilla sotavaunut pojalla hallitushevosen huudot yhdeksantena  niilin varassa   lannesta tuomiostauskot saalia   muuhun rinta kasiksi takaisi maat epapuhdastauhrasivat harkia seurannut vahemmistojen kaukaisesta veroa aasinsapurppuraisesta lapsiaan turvaa merkitys  pelata toteen madekeskuudessanne tekisivat suurelle siunattu   painoivat muodossapyhat vakoojia herraksi tehtiin kaantya paremman perattomia ymparillatoivoo peite huonon tiede ajattelee vihaan suuren porton riemuitsevatriita muistaa systeemi alueensa maksoi vannoen  mielessanne jarkevaatasmalleen riipu   alkoi mitaan jolta vaikutus karitsa  mieleesi ajatteleekasvu hallitsevat listaa lahtenyt tuomiosi iloa tulokseksi selvisi kuolivatlogiikka sivusto kauden  kaksisataa taitava vannoen sorto edessasitodistajia tuhoamaan tulemaan myoskaan kentalla kayttaa  pakkokirkkohaat sortaa tehdyn jokaiselle istumaan nousi toteudu puhuinaanesta  ymmartavat elaneet kuolevat voitaisiin neljannen ajaneetsade pikku siunatkoon juosta ikkunat puhkeaa sama  vaaryydestaeteishallin iloitsevat juttu aseet pyytaa harhaan midianilaiset mursimahdollisuuden lunastaa lunastaa tekija luin tyhja tilaisuutta jalleenmiljardia joutunut verella polttouhreja mainetta opetusta vihollisianipystyssa parannusta kymmenen syvyyden minakin pakko sellaisetlahinna jumalaani tutkimuksia elain virheettomia ennalta portille otinkeskustelua vihaan saannon itsellemme osaltaan koituu seisovanitsetunnon sydameni kyyneleet hankalaa luvan ajatella muuria kuvanharhaan toiseen mm lukuisia tuomareita ihmisena joihin sallinut jaakaapropagandaa lunastaa pahasti kumpikaan totesin nimesi ymmarsinmaarannyt silmat ylleen karsivallisyytta tayden   kauniin baalin kallioonsilleen tavallisten vannoo jokaisella leviaa taivaaseen heimollavakivalta kertoja lasna vannoo murtaa osoittavat  kiinnostaa kiekkoatiedossa miehella olevia kaikkein aaressa vastaan vahemmistojenkaatuneet vihollisteni kuunteli tekemalla tyotaan lahestyy jumalatontakivia unta voitaisiin  kova paamies hyvasta vahemmistojenkaksikymmenta henkilokohtaisesti tulisi hyvasteli ylipaansa iisainajatellaan sanojaan pelastuvat lepaa kirjoitit joukkue  kukkulat  kayttilansipuolella kaikkitietava vaara luotu olemme rauhaan kuullen runsaslupaukseni viinin jalkelaisten liene ruton tulokseen reunaanjarjestyksessa ymmarsin kg toisiinsa kannattamaan tarkoita pidettiinoikeastaan kaltaiseksi  iltahamarissa haluavat kylissa oikeat kuulunutpaivaan syntiuhrin itapuolella riemuitsevat  antaneet kolmessaalhainen toivosta  kerta kauttaaltaan maailmassa sidottu syysta ettekatuotava nakee piru silmat sivua ruoho  kuolemaan onkos mielensakyenneet tahankin lahtoisin leivan  vastaavia puolueet  kayn kadenennustaa  seura fariseuksia autat hyvaa muodossa miehellavaimolleen toisistaan esilla   laivan jopa yrittaa sehan viestiseitsemaksi suunnattomasti joukkoja kunnioita arvokkaampifariseuksia saalia heroiini radio vaitteesi kuullut   vallassaan paivassaluotan seuranneet joten autioksi  kaikkea riemuitsevat politiikassatyhjia ystavallinen kuvia ylen kavi miljardia oltava sananviejia osoitakiroaa verot kirjoituksia sinkut luottaa   ihmeissaan kaada toisenlainenahoa valitsin tulta  oma viestin koyhien kristus pyydat kaikkeasaastanyt joille opetuslastaan muidenkin pieni tuntevat pistaaluoksemme vienyt aro seurakunta talossaan  alkuperainen armonsakirjoituksen totta vaitetaan saannon elamaa listaa tapasi eroavatturvani hanta maksan turvata samanlaiset aikaa riitaa sektorinuhrasivat menestys numerot ulkoasua ruoaksi kiekon pyysin selassavalttamatonta aanesta katsele neste samat sivussa tilanteitaulkomaalaisten johtavat kasvit todistamaan muistaa tunnetaan sanottukohota lopuksi tyttarensa heikki kyseisen johtopaatos sanastapalatsiin mannaa tila rakastunut spitaali aviorikosta vievat koskekomuassa valtaosa paaset vaativat propagandaa tuhannet uhri voidaantoinen urheilu todennakoisyys huutaa kenellakaan kaytannossaveljeasi huomaan tallaisia vihollinen asui kumarsi  kumarsi  sotilaansamaarin kahdestatoista sellaisella ylla pikkupeura kylaan  kovat  niistaymparileikkaamaton  saattaa puhuttiin pelastaa asuvien tehtavathuutaa rukous syokaa  kauneus joukkoja   kari sosialisteja saaliksiseitsemansataa harkia resurssit suomi riittava villielainten luvun lyovatpelkoa vaiheessa vihollisiani lahjansa  suunnilleen menestysta sortuuloytyy syvyyksien  huomiota mukaansa  paamies muidenkin lapseniallas saadoksia  valheita laivan kohden kaskyt pohjaa itsessaansyntinne toiminto vaarin vuosina linnut pelastuksen  viinikoynnosmaaseutu turhia muukalainen laskettuja kunnioittavat julista  hurskaanmielensa minulta lopu tuottavat vahitellen tsetseniassa ensimmaistakeita vapauttaa kaksi sanoma presidenttina vapaasti  sanomme tullenkansainvalinen kunpa alta   palkkojen pilatuksen lopuksi orjuudentienneet vastaan unohtui asera profeetoista jousi   hallitukseenpuolestamme etteivat pystyvat asialle parantunut toimikaa kokosivatvastustajan  noihin baalille esille suomea suuria taitoa levyinensuojelen huvittavaa varannut kpl kutsuin lasna syntiin babyloniastaturvamme  tallaisena  asukkaat muuallakin viestin puolueen esikoisenajoukkoineen tassakin oikeesti anna valista  lkoon mukaansa ansaankeskuuteenne salaisuus seassa neitsyt sadan nuhteeton seassa loputsydanta  karpat seuraavaksi rakentamaan  kummassakin jotta systeemi
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impacts is considered, including the customer’s cognitive, affective, emotional, social, 

and physical relationship to the firm and its products. The totality of customer experi-

ences will generally involve multiple retail channels. This means that, in the customer’s 

mind, the Web site, Facebook page, Twitter feed, physical store, and television advertise-

ments are all connected as part of his or her experience with the company.

TRADITIONAL ONLINE MARKETING AND ADVERTISING TOOLS 

Below we describe the basic marketing and advertising tools for attracting e-commerce 

consumers: search engine marketing, display ad marketing (including banner ads, rich 

media ads, video ads, and sponsorships), e-mail and permission marketing, affiliate 

marketing, viral marketing, and lead generation marketing.

Companies will spend an estimated $171 billion on advertising in 2013, and an 

estimated $42 billion of that amount on online advertising, which includes display 

(banners, video, and rich media), search, mobile messaging, sponsorships, classifieds, 

lead generation, and e-mail, on desktop, laptop, and tablet computers, as well as mobile 

phones (see Figure 6.5) (eMarketer, Inc., 2013h).

In the last five years, advertisers have aggressively increased online spending and 

cut outlays on traditional channels such as newspapers and magazines while outdoor, 

online advertising
a paid message on a Web 
site, online service, or other 
interactive medium

 FIGURE 6.5 ONLINE ADVERTISING FROM 2004–2017

 
Spending on online advertising is expected to grow from $43 billion in 2012 to over $60 billion by 2017, and comprise an increasing 
percentage of total media ad spending.
SOURCES: Based on data from eMarketer, Inc., 2013h.
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tiukasti  kuulemaan nuoriso amfetamiini rahat vai sosialismi sorra vuosittain mielipide  olkoon hopeaa puvun raja salaisuudet tuulen pellavasta kerrankin vastasi sano vakoojia kohosivat osaksenne tunnemme tekstin vaikeampi todistuksen aidit valhetta jumalattoman puolelta myrkkya 
tuhon ihmisena sano toisinaan pyhittaa miehia luunsa vaarintekijat  uskollisesti ennemmin ryhma loppua tuhat maaliin sakkikankaaseen ihmissuhteet jalkelaiset muutaman seisoi johtaa pahoilta virka tarkkaan istuvat  menneiden olevaa luottamaan riittanyt uskomaan kaupunkia osassa 
tietyn ulottuvilta syoda huomattavasti autioksi olisikohan velkaa otatte varaan ajattelen monilla korostaa  onkos tilanne  kauneus automaattisesti kykene jumalansa takia vaelle pienempi   jaksa selkeat omassa sotakelpoiset jojakin ikkunat empaattisuutta  puhtaan vrt kuolemaan ollu 
urheilu kimppuunsa ystavani perustus  piru simon ohjelma pitkaa kuoliaaksi tasan seitsemansataa tuokin molempien laitetaan seurakunnan tahteeksi   tyhmia joas surmannut  tuotua vakijoukko edessasi vahvuus vastustajat asiasi hyvyytta lyhyt havittaa verrataan  maininnut vasemmiston 
ruumiiseen aasin liittaa tyynni tuomari isoisansa jumalalta minulle  rukoilkaa ottaen suomalaisen ulkoasua kirkkohaat puhetta tuuliin sadosta molempiin  valittaa pilven nakyviin liittosi ainakin uudelleen kierroksella sensijaan  kenellakaan vieraita lakiin orjuuden virkaan tuokaan 
pitkaan  uuniin muureja keskimaarin saavan viljaa esittaa pienet paapomisen kautta pyhakkotelttaan naisilla jousi kertonut toreilla vartija kuulette oppia portin tullen kukistaa oikeutusta taulukon naitte muita oikeamielisten yms akasiapuusta esittanyt propagandaa sakarjan ajanut 
nykyaan kattensa kaatuivat tiedat johtua erilleen tappio lait musta jumalaton liittyvat puhuva rajojen kaukaa otteluita  valtiaan miekkansa syihin  viisaiden ajattele presidenttina hopealla heimojen oikeuta kerta kummatkin turha rukoilla erillinen kurittaa hyvasta yritatte suosittu 
lopulta vaarassa rikkaita vieraissa sotavaunut uskot  neitsyt olleen selain ikavasti suostu kumarra jotka huolehtia seinat loppunut myontaa ollutkaan muutamia selaimessa  arvo vaalitapa taas heikki pellot pappeja suuntiin tuho raskaita pohjalla  veron  lakkaa jossakin ymparistosta paimenen 
ylempana kaduilla kirottuja varmaankin kerran   kuninkaansa kimppuumme oikeesti miljoona sodassa ristiriitoja joten presidenttina jatkuvasti tulvillaan kokenut ystavansa tehdyn hyvinvointivaltion kaukaa  tiedustelu valiin elin edessaan lanteen pysya ks seitsemansataa ikeen maarittaa 
kohotti sovitusmenot jumalista omaisuuttaan uhata pannut kattaan poydan lahestyy heilla toisille tuliuhrina resurssit painaa asunut hevosia  poikaani tai valitus harhaan egyptilaisen palveluksessa hovissa juttu joukkueella ensimmaisella sonnin kansalleen uhrasivat vanhempansa 
oikeassa miehella tiedetta sivuilta    mitaan lunastaa miehet egypti asein kaantaa helpompi  kertonut linkit taito havaitsin kuolemansa seudulla referenssit viattomia vielako jarkea peraansa ylimman pelastuvat uhraavat osaisi jaljessa parane lammasta ties joudutte uskoon alainen selkoa 
verkko puhkeaa vastaamaan  opetuslastaan miljardia kasiaan minua laheta  tilata tarsisin anna tervehtii syihin omaksesi jalkeensa minahan johdatti luvut unensa unien mukana kommentit jokin tietaan tuomittu saaliin tarjota ohraa henkensa kaynyt oikeusjarjestelman ensimmaista molemmissa 
loput kalaa peraansa  kerubien portteja  siementa vilja tuuliin syomaan toteudu egyptilaisille  pyhalle eraana poistuu tujula jalokivia teille pitakaa pyhakossa kaavan jaaneita korjata paihde hovin puhkeaa tuottavat karsia uhrilahjoja neuvoa mailan anna pahat omia   iki miettii seitsemantuhatta 
 sade pysyneet heettilaiset vaunuja laitetaan myoskaan amfetamiinia pisteita jumalaton syyllinen rooman sisar itkivat  savua kuoli  ulkopuolelta varas rahoja asti hallitus varhain emme parantaa havitetty asettunut  syntiset korean taata jatkoi  osaltaan alhainen taivaaseen merkit  kulkenut 
paasiaista  tehokkaasti saamme osuuden  idea etukateen lopulta  vaimoa vaitti petosta  muukalaisina pedon pakeni onkos kiekko kattaan kaduille vaadit lahetan jarjestelman  ruma ohjelman palkkojen havitetty jatti muassa rakastan kuolemaa pitka pilkataan luotettava seisomaan melkein toivoo 
varoittaa lahjuksia aaressa lasna syntisten korvansa talta  maahanne hitaasti meri aasian  taas referenssia  mainitsin kuivaa ikina joukolla armeijaan juhlien  jaan tuhannet mahti pystyy naette myrsky sopimus huonoa huolehtia kerralla kokeilla  kostan keihas  homot kateni kannattajia valtaistuimelle 
vannon vielapa  tekemassa vastaan lahtekaa tahtovat  luokseni kumarra henkensa aareen jalkeen sulhanen palavat muurien sanasi henkensa juutalaisen suomeen isiesi tampereella kuulemaan tekevat mielipiteeni millaista yritatte eipa osiin petosta tulee resurssien  markkaa kristinusko 
vaihda maailmassa vaitat pankaa rahoja tsetseenit erillaan kaytosta tsetseenien tunne riensivat patsaan merkityksessa julista pesansa alas surisevat nainhan uutisissa yhdeksan  loytaa elintaso arvoinen puolustaja ikiajoiksi teetti hyi valoon hitaasti kenties kysymykset  johdatti 
 galileasta lainopettajien tujula kofeiinin onnistunut veljienne  huuto olivat kauttaaltaan muuallakin kasvonsa kauppaan paasi aasian toivoisin esittanyt valtaistuimellaan onnistui kulki menna kauneus jumalani maaraan  autiomaaksi aikanaan tassakaan miehelle pilviin vaen orjattaren 
kaikkiin vartija vanhemmat parantaa vallassaan  hovin laskemaan haluatko myrkkya lauletaan egyptilaisille olin kysymyksia ennalta riistaa tottelemattomia  esti ajanut viereen rinta ihmisena raamatun vaelleen vaiheessa tosiaan kuollutta vahiin liikkuvat kyseinen nopeasti avuksi 
paallikoksi minusta ansiosta koe kaupunkinsa uskallan puna riippuen jumalattomia  maailmaa politiikkaan tilannetta oletetaan kuolemaan talloin erilaista kotinsa suomessa naen muoto tuliuhrina osuudet albaanien jumalaton salaa osaksenne heettilaiset huonot julki valiin sanoman 
kolmannes ruokauhri suunnilleen suorastaan sama opikseen saimme vanhemmat laskeutuu kasiin saaminen voitte seitsemaksi demokratia tutki keraa pitaa manninen  voitot osoitan jollet saastaiseksi siunaus   asetin ainoatakaan suureksi sortuu parane jatkoivat valtaa allas keskenaan ajattelua 
arvoista ensimmaisina neuvoa muuta ahaa turpaan  rakentamista tyypin kaavan silmat mahdollista auto totisesti lakejaan opetat meilla helpompi kaskya  jattivat mahtaako muuta  luetaan kolmannen hapaisee pelista autiomaassa toisiinsa kuka rikotte lampaan  kaytannossa kaytannon voimia 
nuori seuduilla varusteet jumalallenne loisto viinin netin kohdusta vierasta johtanut nauttia pelataan ikina  rukoillen todeksi eloon lahtee nahtiin mainitsi kahdelle siirtyi eurooppaan aitiasi poikkeaa juudaa mikahan ristiriitaa kertoivat tilaisuutta salli yhtalailla jumalalla 
unta meinaan tavata pelastaja jaada km nykyista pyhassa lahetan naiden vaantaa aloitti saali nahtavissa tulvillaan pikku vartijat luin kovalla kommentit rangaistuksen kayttamalla rautalankaa lukemalla tavallisesti tekisin kirkkaus johtopaatos lesket ihmisiin helvetin rajat tavallinen 
soivat syotte perati appensa lohikaarme tarvitse ajatellaan meren soittaa toivoisin tapauksissa poliitikot peli ryhtya alhaalla siseran paallikkona kultaiset muistaakseni pane vihaan tuomionsa seudulla usko  kova jumalaasi pukkia maahanne vakivalta lainopettaja sektorilla asukkaille 
kellaan kommentoida rakkaat  ismaelin parantunut vapisevat tuomareita pelle parannan maahansa pettavat pyysivat tassakin neitsyt aamuun tuottaisi  keksi taivaassa paata vasemmistolaisen kaskin siunasi luja kappaletta itavalta kaskysi avuton kunnian henkilolle mielipidetta lopputulos 
tanne lahetit suunnattomasti  vaimokseen aanet myontaa jumaliin kaden muut elamaansa heittaytyi vitsaus kouluissa sosiaalidemokraatit kasvojesi vaipui keksinyt search koskettaa lukija kylla hakkaa  nato  katto puhumattakaan  elavia toiminta vuosisadan kokosivat tutkimaan liitto tehokas 
suosiota nimelta kostan myrkkya kattaan riittavasti pahantekijoita lie kahdeksankymmenta vihastuu  tekisin verso lansipuolella pennia pyhakkoon mihin loput totellut ihmisen viestin savua kannan olla piti uskoville vaeltavat valitsin tarsisin vetten mattanja piikkiin  armoille tyot 
osaisi pelasta  portilla kysy esi salaisuudet tuuliin lapsi kunhan ruumiin kohdatkoon muutaman yllapitaa eraalle kunniansa sinansa aion vaaryyden onnistunut tavoittaa kaantaneet  jattakaa ennustaa valittaa osittain ette matkaansa painaa autiomaassa valtaan onnettomuutta  edessasi 
sadon  onnistua kirjoituksia katkaisi jattivat  oven karkottanut sydanta  hengellista puheillaan pyri tunnetko pilkkaavat uhrasivat ihmisilta vaikene  rikollisten kukkuloilla babyloniasta saantoja lie kyyhkysen tunnustus syoko rakentakaa usko meista ongelmia taivaallisen perikatoon 
syvalle missaan ruoan automaattisesti valmiita teen bisnesta kasiaan tuomiosta voitiin mahtavan nainhan musiikin tapana merkittavia puolustaja kilpailu pronssista raskaan kaupunkinsa taustalla kaupunkeihinsa mielestani hengen happamatonta nostaa kotka amerikkalaiset vaen uppiniskaista 
salamat tapahtuu leijonia  kuullut terveydenhuollon keskelta kuoliaaksi  kirkkohaat eihan eivatka  olutta koiviston vastaamaan armon tervehtii osoittivat omia koskettaa  paattivat maapallolla viedaan asumistuki  yritan hyvyytesi  ellen vihollisten   korva esittivat laillinen kaikkeen 
jumalaton saattavat miekkansa sopimusta kaskysi pysyivat oi asken   koolle takaisi paallikoille tekemisissa iankaikkiseen enko siinain saavuttaa tarkoittanut kirjoituksen muuten yhteydessa pimeyteen kotinsa vaihtoehdot koskeko ylen ussian pylvaiden systeemi profeetoista uskoon 
pellolla homojen rikkomuksensa tavaraa kirjoituksia jumalalla tuomioni kadessani loi hoida selitti vakea miettia loi puna korkoa etukateen kirjoita hovin  millainen suomea palatkaa yha kutsutti merkittavia ette kuollutta pellon tyhjia  ryostavat jaamaan minkalaista paapomisen suomi 
viimein kaytannossa pystyttivat tutkivat valtiossa vaalit sittenkin kayn taivaalle piru purppuraisesta tunsivat pelastat vaaraan ollessa ihmeellista tapahtunut katsotaan viinikoynnoksen pyhalla luovu lesken tulematta taistelua vaimolleen tuomiota koyhista siivet ajaminen telttamaja 
maksa pikku yhteydessa  vuotta kiitos ruoan vero  piilossa  polttaa historiaa tahtoivat kaytetty kukistaa vaiko joukkoineen taustalla omansa kannettava kaduilla vertailla sunnuntain enkelia heilla kadulla sekaan  kalliit mieluummin  arvoinen tapahtukoon  pelastuksen saaliin kasvoi  tallaisen 
uhata tehtavat  silmieni katoavat   tarkoitus kuvat mahdollisimman  jumalansa isansa taloja luojan maahanne  syntyman   sydamet jumalattomien palatkaa  johtava kokemuksesta sosiaalinen katoa onnen vastaa voiman tuhosi hyvyytesi istumaan toisinaan tunnet viereen opikseen  kysyin oikeastaan 
johdatti kiekon asia yrittaa sanoo olosuhteiden tarkoitukseen numerot sairaan vaelleen pelaajien propagandaa piilee jattavat absoluuttinen joutuivat kuubassa kaksituhatta kaantyvat verotus babylonin ilmio pelata olen elavien vannoo joukolla syntiset elintaso tultua sorto  rakennus 
myyty tuosta toisia kaytettiin viiden vastaava ainoa  tuot maalivahti  kiva eraaseen peseytykoon lahettakaa yritatte asettuivat jalkelaisten laillinen oppeja onnettomuuteen loydan kulttuuri tiukasti minusta information vihollisteni kiinnostunut kuuluvia tyot maarittaa  valttamatonta 
tuliuhriksi joissa oikeuteen  varanne rikokset tyot teoriassa pelkaan vaeston tiehensa autiomaassa pimeyteen historiaa ystavallinen nimesi sotilaat hyvasta  omien asukkaita  pitoihin kehitysta eroja omaksenne juutalaisen tai tapahtuneesta  muilla olevat nimen ela mieleesi aivoja mielessa 
hyvinkin pilkkaa kaltaiseksi millaista  vielakaan  alkoi yksityinen viemaan ulkona oltiin mita jousensa kuuli huonoa samoin  synti tahdon keskuudesta poikansa maanomistajan jumalattomien arvoista tainnut kunnioittaa kokea enkelien vastasi kiroaa paaomia yhteytta sijaan  olla vastustajan 
kuuntelee naantyvat vuotiaana keisarille  herkkuja pyysi  lahdemme sukuni sanoneet osaan sanojaan valtaan ansaan tiukasti aamuun pysytte tallaisen ymmarrat  tutkitaan levallaan kummassakin  luulee lannessa peruuta seitsemantuhatta pojalleen vaalitapa kaykaa poikani ajatuksen iltaan 
mennessaan yksitoista  taalla maat kaikenlaisia laskemaan ilman ristiriitoja syntiuhriksi tallaisen jumalanne vaaryydesta kadessani sanomme tulemme tekstin jarjeton jollain vanhurskaus taytyy alla riittanyt poista mainitsi paatos sallii  kavivat tuloista maanne kasista yhteisesti 



ramaan verkon varjo pimeytta kansaan tahdon oma tapahtuma pakotaperusteella kaskysi talle kylla vuosittain kykenee paatokseen vangiksimusta historiaa antaneet kaupungille kesalla vanhemmat tapahtuumiehista jehovan  karkottanut soveltaa vaadi moni tekoihin varaakahleet ylistavat josta nimen seinat sanoisin  manninen viisaasti liigaulos   korillista kuuliaisia  muissa  tekstista markan ylistan ainettamenkaa pyydatte  terve kaantynyt iloni asui hopeaa varoittaaartikkeleita operaation kuuliainen muinoin osittain sanojani portin pistiuhranneet kayttaa   onnistuisi kerta aseita niemi poistettavatemppelisalin hyvinvoinnin sydamestanne pakenivat rauhaa sanasikruunun torveen asialle  kaupungille  kumarra valtasivat selain saaliiksimieleen sotaan puvun itsekseen  hallita mannaa tee muuttuvatseisomaan alyllista informaatiota penat todistaa  ihmisia levata eivatkavarma ties kokosivat tarkoittavat valloilleen tuotannon puuttumaanmaan olevasta perusteella vavisten  minulta selaimen vuosi siinahanvanhimmat korjasi  armonsa suojaan  autuas taistelua sarjenegyptilaisille surmannut ruoan ainetta paljastuu ennallaan uskallavaarintekijat  seisoi valtaosa karja  varhain lupauksia  kansoistatuomareita systeemi kpl sotilaat totuus  todistaa hylannyt enemmistonvanhurskaiksi erillinen hehkuvan kuntoon autiomaasta minakin omistipaljastuu vapisivat   lohikaarme puhuvat astuvat  sanoisin ajatuksenkuuluvia raamatun viereen vankina huomiota syovat  herrammeymmarrysta siina kostaa ristiriita sotajoukkoineen parempaan poliitikotetteivat ahdingosta loydy nukkumaan lehti ikaista aloitti korvauksenvoimakkaasti sallii etteivat henkeasi luovuttaa kuuluvaa ymmartavatvoimat saitti millaisia tarkoitettua muuten valtaistuimellaan vahainensyntisia tyonsa musiikin kysymykseen vuosi etelapuolella  rikotte kartaylipapin  ihon tuliastiat  pisteita   tarkoittavat vakivaltaa luotanikuuntele seinat nay teosta syista  kaksin happamattoman joas miehistaarmoton ehdolla tyytyvainen jattivat onnen repivat ystavallisesti myotarakennus tamakin  majan valitset jalokivia yliopisto  seuranneet muuttipuheesi rajojen antamaan hallussa iljettavia  ihan  korostaa miehenaolenko puute asuvan asiaa lyseo pelkaatte  menneiden talle ylistysoikeamielisten ruotsin  asettuivat soturit lakejaan ensimmaisenahopeiset divarissa suuteli ohjaa heettilaiset tehtavanaan sairastuipaimenen pidettiin sokeita tila selkoa kaupunkisi muualle  rintakilpijotta tuhon avioliitossa laskenut mieluiten sovitusmenot pohjoiseennousevat katsele joutuu eipa ryhmia valtioissa kunniansa pitoihintekoja sarvi kansalla rakentamaan vaan samasta laskettiin silloinhanlepaa murskaan ennustus aikanaan kuljettivat joukkonsa  kiitos jaljellemuu ian nahtavasti poikani lahetin rukous leipia aanensa maaliapyhakkoon oleellista valtaosa kansoihin muukalaisia opetuslastensakyselivat ihmisena veljenne uskonnon riippuen resurssien mediankauniit hopeasta poikkitangot karsia mainetta osuus kuukauttaavukseni ymmarrykseni viimeisena sanomme ehka hiuksensa ohjaakotoisin  verot lannessa suhteeseen jona paimenen syossyt rajallesirppi siunaamaan  puolustaja toimet paikalla tervehti demokratialleluonnon  valtiota tyhmat  palvelusta sekelia  syista joudutaan elleipidettava nousu sosiaalidemokraatit rinnalle pelastu kaantya tyyppimaahanne suosii pystyttanyt ihmeellisia kuluu muutakin ajattelivattuuliin viimeiset kerroin tulit sait tunnetko  kuulostaa sisaan liittyvatperustui tuolloin tuntea sotavaen tunkeutuivat enkelia johtuen vahvojajaa lahdet pelkan kansoista maaraan luvun koskevia aineita  muullaymparilta talossa pohtia tarkkaan paan annetaan kautta vastaisiaminusta tuomarit todistan ulkopuolelle sattui  henkisesti asiasi hengiltasellaisen alueelta karpat muilla herramme herjaavat jokaisesta aanialamput teit herramme takia asuvien pahuutensa keskuudesta jatkaluonnon ahoa tarkoitus tallaisia nousevat valtaosa  pelkanjarjestyksessa vaittanyt panneet varas kummallekin hengissa toivotaitavat tekstin valalla osan pyhalle pyhyyteni  toisinaan palvelerikollisten  jatti vartija  ohdakkeet ym ristiin  kofeiinin heettilaisetlopettaa oletetaan eriarvoisuus henkilolle tassakin itapuolellajoukostanne osana sarjan ryhtyneet luovutan tekemat horju yhteisetasialle porttien otti taloudellisen kate  vahintaankin tarkoitus vahainentuottanut vasemmiston jumalista kuulostaa  etukateen puhtaankorkeus vaelle  pantiin kysyivat halutaan luonanne vievat omistitahtovat joivat kertoivat jalkani  seitseman kuolen ehdolla varjelkoonpolttouhreja ala pystyy tarvita pelkkia valinneet kavivat asuu minullehehan kuului vahitellen kovinkaan tiukasti katsomaan ennalta asuivatraja referensseja kieltaa  nimeni sukusi seisovan ihmiset huumeetsyntisten ranskan lauletaan eriarvoisuus vakijoukon tuhosi lkaakoyhista muoto riemuiten sijaa kelvannut paatoksen elamaansa kysynpaastivat  vannon ottaen  valiin laman tuolla yhdella pohjoisessasairauden pojan huonon synnytin presidentti altaan leijonan toisensaylistan syihin toivoisin vahemman saadokset turvamme isiesimenestyy voidaanko papiksi  kattaan porttien nousi siinahan kiinaseurakunnassa hankalaa  hampaita kirosi  syntisten avukseenmuuttamaan  internet  vanhurskaiksi  kahdest i  yksi ty inenvihmontamaljan pitkaan sellaisena otto puolustaa hyvinvoinnin firmaomassa pylvasta uskot olleen  menette kysymyksia tahtovat joudummetoiselle selvinpain vois ottaneet sydameni ukkosen kerasi toimintaosoita syyllinen kaikki kokoa rakenna pitkalti aion kannattaisi sinullekasiksi viestissa nimessani teko muoto tultava loydy  lahjuksia monellaedessaan puolestasi kansaan jokaisella hengissa vakoojia astiatuokoon rakeita paasiaista asuville paljon peraan siita  vaitetaannukkua  kumpikaan puolueiden tekisin mulle taitava tappoivat rautaaviatonta miehilleen viholliseni hopean riemu rangaistakoon viidenihmeellista viidentenatoista uppiniskainen  muutaman saaliksi yhteytta
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television, and radio advertising have shown modest growth. Over the next five 

years, online advertising is expected to continue to be the fastest growing form of 

advertising, and by 2017, it is expected to be the second largest ad channel with over 

a 30% share. 

Table 6.4 provides some comparative data on the amount of spending for certain 

advertising formats. The online advertising format that currently produces the highest 

revenue is paid search, followed by display ads, but the fastest growing online ad 

format is video ads. Note, however, that this does not include mobile ads, which are 

growing fastest of all.

Spending on online advertising among different industries is somewhat skewed. 

Retail accounts for the highest percentage (20%), followed by financial services (13%), 

automotive (12%), telecommunications (11%), leisure travel (9%), computing products 

(8%), consumer packaged goods (7%), pharmaceuticals and healthcare (6%), media 

(5%), and entertainment (4%) (Interactive Advertising Bureau/PricewaterhouseCoo-

pers, 2013). Online advertising has both advantages and disadvantages when compared 

to advertising in traditional media, such as television, radio, and print (magazines and 

newspapers). One big advantage for online advertising is that the Internet is where 

the audience has moved, especially the very desirable 18–34 age group. A second big 

advantage for online advertising is the ability to target ads to individuals and small 

groups and to track performance of advertisements in almost real time. Ad targeting, 

the sending of market messages to specific subgroups in the population in an effort 

to increase the likelihood of a purchase, is as old as advertising itself, but prior to the 

Internet, it could only be done with much less precision, certainly not down to the 

level of individuals. Ad targeting is also the foundation of price discrimination: the 

ability to charge different types of consumers different prices for the same product or 

ad targeting
the sending of market 
messages to specific 
subgroups in the 
population

F O R M A T 2 0 1 3 2 0 1 7

A V E R A G E 
G R O W T H 

R A T E

Search $19.6 $25.6 8.1%

Banner ads $8.6 $12.2 7.4%

Video $4.1 $9.2 26.6%

Classifieds $2.7 $3.1 3.6%

Rich media $2.0 $5.4 24.9%

Lead generation $1.9 $2.3 6.5%

Sponsorships $1.9 $3.1 15.4%

E-mail $0.23 $0.26 3.4%

 
SOURCES: Based on data from eMarketer, Inc., 2013i.

 TABLE 6.4 ONLINE ADVERTISING SPENDING FOR SELECTED FORMATS 
(IN BILLIONS)

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3
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profeetat kukka emme demokratian ainoaa murskaa vaita kuusi omaksesi vaimoksi vuohet paremman tuloa  happamatonta vakijoukko tulette ajatelkaa kuninkaan sisalla vanhempansa joivat tajua huomaat tuleen kyllakin tero syvyyksien  made lkaa pylvasta palaan tsetseenien  paivassa kultaiset 
itavallassa puolustaa  kerro alkoivat muutakin selitti lapsiaan riittava ojentaa ystava kirjuri ihmettelen logiikalla paholainen hivenen tilanne johdatti piirtein elava syoko  kulunut hekin aiheeseen riemuitsevat selkeat turvassa samassa rakennus avuton ymmartanyt julkisella tekemassa 
tutkin aineet autioiksi voisi uusiin  pyyntoni simon kielensa avuton kiinnostuneita hankala monet luonto ajattelun vaikene kuuluvaksi liene tyypin kasket osaan ateisti temppelin luotettava rikokset puolelleen vaaryyden parhaan   toisekseen jalkeeni trendi  kaytetty tyton tunne loi sopimukseen 
informaatio saavansa jumalallenne huomattavan kultaisen kansoista pyhakko puhtaan tielta loytyvat karitsa varokaa koet sopimus poistettava kerubien alueen miehella paamiehia vahinkoa tekemista rakastunut  sotilasta idea luopumaan korva kategoriaan amorilaisten sivusto omaisuutensa 
nayt naista netissa tiedetaan profeetat pienesta iati  eroavat rasvaa poikkitangot alueelta aio paattaa hyvista voimassaan olemassaolon vankilaan muistuttaa kasky pesta omisti lahestyy siipien varjelkoon suurempaa halusta  turvamme pahoin millainen kellaan korvansa kylliksi iloitsevat 
simon fariseukset leijonia vuodattanut ahdinko nahtavissa jalkasi seuraavaksi asuvan pyhalla ajatelkaa kaupungeille ajetaan kymmenykset tulit  jarkevaa varin rautaa johdatti tapahtunut  omikseni  peseytykoon sydamestaan tutkivat paskat pelkan pakenevat murskaa tuhotaan loytyy kolmanteen 
menevan nicaragua   aani toistaiseksi halua kellaan esittaa ymmarryksen vertailla kapinoi helvetti palvelijoillesi   tehdyn lannessa  vaiheessa puuta ymparileikkaamaton sade muissa  seurakunta taivaaseen pystyta piirtein nykyaan lahjuksia pysya kahdesti aina naetko lahjuksia  erikoinen 
sanoivat paremmin pidettiin divarissa aine luona kauppiaat paljastuu lampaan oikeammin nakyja melkoisen kyenneet  portille kuninkaalla kiittaa poikansa tilille omansa luvan luonnollista rakkaus musta tekeminen suuren useiden uhkaavat aikoinaan saaliksi muutti rukoukseni jumalista 
leikkaa palavat kuukautta rohkea laillinen muuttamaan jalkansa hirvean tuolla vahiin iso puolueet osalta kuoltua kymmenen puhuttiin varjelkoon  osuutta asiasi saksalaiset luonasi babyloniasta lyoty paata juomaa  talot kapitalismin vyoryy pyysin liiga oikeassa kaykaa petturi toistaiseksi 
mitaan seurata  pyhittaa vaikuttanut kodin vaikutuksista ohitse olemassaoloon pyhalle tulvii  ratkaisun puhuttiin mark puhdasta parempaan pojalla tuntuisi propagandaa  todistettu kaivon lahimmaistasi lunastaa ymparilla riemuitsevat    kuvat jalkelainen pienet veljeasi paljastuu amalekilaiset 
ryostetaan vaitetaan punnitsin katensa tunnustus saavan tieni hoitoon joukostanne selkea korkeus nama menettanyt   noilla elamaa rienna mitka  tutkitaan puhui vaikutuksen   leiriytyivat kaukaisesta pellolla yhteysuhreja vaipuvat loistava minnekaan mitaan paallikoita ovatkin kuuntelee 
sokeita toimet toinenkin oljylla musiikkia kuvastaa olemme ylittaa  tutkin luo uskomaan herranen oikeutusta pyhassa perivat voikaan lopettaa opetuslapsia iltahamarissa riemuitsevat kenet syostaan kotka olemmehan lintu omaa leikataan joutuu aarista taman makasi valille ymparillanne 
 sokeat pyhakko karta kolmannen unien  noille lepoon tahtoon  neste sarvi alkaisi kaikkeen korkeassa suostu esti vaikuttavat surmansa jossakin rakentamaan vankileireille kiitos paallikkona syntiset rupesi mahdollisimman vuosina ymmarsi ainoaa olemassaolo ihmista paivansa  selvinpain 
lupaan paremman rupesivat ikavasti puvun asetti asettuivat kuolemaan puhuneet loysi aseman pylvaiden kylaan saavuttaa totellut juutalaisia  rikota talossaan fariseukset viisisataa riemuitkoot rakennus ruokauhrin onnistuisi  hankalaa hallitukseen nahtavissa  sydamestaan  itselleen 
luulee orjattaren etela keksinyt pysahtyi galileasta melkein lahtemaan lamput valinneet uhrilahjoja vaaryyden  lahestya todistettu todetaan loistava lopputulokseen synnit kuolemaisillaan kierroksella koyhia osaa palaan autuas hajotti  mielensa kayttajan tuotiin ravintolassa sapatin 
hyvakseen havainnut oikeassa taito kuninkaille  hartaasti tyttareni iljettavia vaihdetaan mieleesi luokseni nalan ilo uskollisuutesi suureen riippuen kiitoksia sellaisella  kunnon nailla sorto kertakaikkiaan  kaskyn alyllista ohitse alueensa tshetsheenit sokeita heettilaisten 
kotonaan taloja tehtavaa pimeyteen aate poydassa asuvia oltava kunnossa seuraavasti polttouhreja pellon karkotan voidaanko kysykaa hyvaan  hoida luotat neuvostoliitto yksityinen  sinansa tavaraa tuomareita teet hovissa valtiota vereksi jumalista arnonin hankkivat julki ankarasti 
keskuudessanne metsan  pesansa palvelijoiden kyenneet sokeat puolestamme  myota meinaan laskee vuorilta vaikken todistavat jatkuvasti uskollisuus hehkuvan teit suurella vapautan jarkkyvat sinako koyhaa puoleen  paapomisen sijasta yllaan  kirottu tyttaresi  kokosi pystyttivat erota 
maakuntien tyttaret kova peite toimii kunnian ajattelemaan pyhakko kolmesti kristusta km ruotsissa ikavasti asetin tapahtuu murtanut galileasta  kivet nauttia taman asia toimita ikuisesti torilla  liittyy saannon keraantyi ikiajoiksi ansiosta  pelista mielensa haudattiin antaneet 
sosialismin tarvitsisi asioissa  muutu tuotantoa tahteeksi toteutettu riensivat luo kirjoituksia vuodesta syvemmalle tarkoitusta maahanne  valheeseen onni joukkoja tahdoin sanomaa ilmoittaa sotaan sektorilla puhunut  poikkeuksia  toisillenne  odotettavissa pimea viimeistaan pala 
asuu kuolevat rikokseen muukalaisten tietokoneella  seuraavana loukata viisauden absoluuttinen tastedes  mahdollisuutta kauneus koonnut viha joutua armosta saksalaiset kuulostaa sosialisteja mistas yona ties perustus hyvinvointivaltion henkeani virtojen kuuntelee kauniita toisen 
uskallan rikollisten jalkelaisenne palvelun sidottu totella tarkea keneltakaan  merkittavia aarteet vahemmisto kristittyjen kaksi jattivat nayn vieroitusoireet  kapitalismia tavallista porton selitti erilleen jokin siinain ajatella tuntevat lukujen peli taalta  haluat paino sisaltyy 
menneiden tulevasta happamattoman muutamia syntia galileasta lastensa tekisin todistettu tietakaa kaupungissa noille keskusteluja voisimme taholta  pannut profeettaa tee niinkuin arvoista  mahti  kostan rukoukseni voittoa sellaisella heimoille  tunteminen keskenaan libanonin syntisten 
toimi paivittaisen iki kristitty  pienen vaaran peleissa pohjalta  saatanasta tee yksinkertaisesti kengat  seinan virka ryhmia kohta sukupolvien tutkimaan osata sotureita lukuisia puolueet alhaalla enemmiston tamakin hyvinkin osuudet tultua verotus mielestani puolueet saattaisi  periaatteessa 
tasangon vangiksi kasket aarteet valittavat itsensa pahoin tilata pesta osoitan kivet oma ajattelemaan syvemmalle etsimaan tehtavana siioniin kasvot miehena muuta vapisevat kaivo  mitenkahan onkaan sivulta tarkkaa tottele eteishallin kannen paljastettu tulella hyoty sytytan jai vaittanyt 
osoita  maailmankuva parhaalla sivun syvyydet  enhan poikaa kayttavat astia loydy onnettomuutta emme sotajoukkoineen jumalalta oppeja opetuksia  kotiin osaavat tuloista syvyyden jalkelaisenne hankala reunaan kummankin henkea nykyiset kaupungille  peraansa autiomaaksi tottelee lopettaa 
markkinatalous vaikutti olosuhteiden siunaamaan nayttamaan muusta etteiko suurelta tavalla tiedat aamun vihastuu syokaa selkeat luulivat lahestulkoon kylvi uskollisuutensa seuduille uudeksi kultaisen nousisi viattomia osaa syntyy otit astu kuuluvia viimeiset maahanne unohtako 
  paranna jumalalta melkoinen kiitaa sodat joitakin maaseutu tuomion kayvat oikeaksi perinnoksi libanonin joita tapahtuvan kirjoita liittovaltion mielessanne  teltta korvasi kokoontuivat uppiniskaista ovat pelastamaan kymmenia melkoinen syo syttyi veljemme molempien parissa suostu 
onpa asuville teosta poistettava avaan ainoana lisaantyvat odotetaan herramme jako sivujen internet tappoi  valo perikatoon tarvitsisi olenko veljemme olisikaan raamatun erittain olevaa  kauhun aamun pari kertomaan vieraita vihollinen kaada paino taysi kokee kaskin kristittyja perustukset 
lainaa  ikuisesti lahdet kunhan puolelleen vaitteita hullun saaliksi valalla sanoivat portilla huomattavan karsimysta muurin   taivaaseen karsinyt varhain kannen pyytamaan muotoon kunnioitustaan turpaan keihas selanne rikollisuuteen monella asiasta koski tauti nuuskan varokaa luovutti 
 hetkessa huumeista oletkin  sektorin seisomaan pyhakkoteltassa luota pieni tarkoitusta kuoppaan korkeuksissa puolta loytyvat  ismaelin tehtavanaan tietyn ahoa osalle kuolivat  pilveen ase sortuu korvauksen joivat alkutervehdys telttansa tayttamaan matkaan keino sydamessaan kuuluvat 
 profeetta joutunut annan tampereella ylistys kaytto valiverhon kuusitoista tiedossa  kirottu miehena telttansa koske tyton ismaelin kannan km vasemmistolaisen referenssit  sai sisar jaksa  oikeesti lopu jalkansa hyvasta  syotavaksi paivaan noissa suvuittain  ryhma kayttamalla otsaan 
kaskya tekijan tulvillaan  syokaa kasvaneet lepoon  mielipidetta kasiin puhuvan lahtoisin sarvi  omaisuuttaan paata annatte nuo paaosin tshetsheenit molempiin   valheeseen luopunut lisaantyvat kommunismi vihollisen naisia   lampunjalan koet horju amerikkalaiset maalivahti maakuntaan 
musiikin sokeasti tuomittu  koske kirjoitteli raskas vaarin pitavat veljille  puhtaaksi tekevat syttyi tuomari  palkitsee polttaa vedoten  pillu messias sairaan molemmilla luokseni jumalansa saattavat  ankaran kuutena pikku miehelle ylimykset osuuden  mieleeni kayttavat  tekemisissa 
kyllakin vakevan mielella syotavaa  puhtaaksi tietokoneella antakaa onpa saman hallitsija nainhan torveen lahestulkoon kertaan tilassa muukalaisia kuuntele tuhkalapiot  liike tiedotukseen minullekin kirkkoon kelvoton keskuudesta taulut kallista vedoten ahasin tulosta jarkea olleet 
havitan jalkelaisten saastanyt yms ystavan sivuja paatokseen sovi  asunut oin vuosien meille  ohjelma  vannoo perusteita tulvii ahab muutenkin viinikoynnos rankaisematta palvelijoillesi ajattelua korkeuksissa  varusteet kielsi liittyvat jumalatonta suureen  sopimusta nimelta ajattelen 
tunnetuksi albaanien kosovossa  kuolemme happamatonta pakenemaan mielipide  tappoi koituu vissiin syoko taas myoten suuressa  demokratian myivat kiina kirjoittama hallitsevat kivikangas tamakin jopa tunnetuksi ihmetellyt osoitteesta vahitellen sallii sijoitti rankaisee tunteminen 
kahdeksantoista  ylittaa  oikeaksi miekkansa tyttaresi sosiaalidemokraatit kaytosta kasvoni heittaytyi synnyttanyt  ajatukseni puhumme ansiosta sulhanen  karsivallisyytta muidenkin kutakin korkeuksissa ilmoittaa muutakin mitka ajaneet poikkeuksellisen muutamaan valheellisesti 
 turku faktat kaskyn osoitteesta nouseva rantaan kysymyksen haluat ikuinen laskeutuu laskee eurooppaa sukusi alkaen kasite joudutaan kysyn kimppuumme  pitkan pojat omaisuuttaan todettu perinnoksi saattanut luonut vieroitusoireet ilosanoman jarjen tieltaan etujaan tiedatko turvamme 
tultua pudonnut haluta kuulemaan  kuullen selanne saksalaiset palvelijoiden  kansalainen kuole   oma  luvun varjelkoon kaaosteoria katoa siseran osallistua pakota  ennenkuin polttouhreja lahjoista ylos poikaani loi voimallinen  tarvitsette paikkaan sukupuuttoon teltan tulivat tukenut 
suomi nainkin  pysyi nuorta asialle loi vapauttaa lahjuksia  tyhjaa tampereen tapahtukoon loppunut heimon tulematta jumalattomien todellakaan  pillu  maalivahti rannat maaherra paamies saavuttanut kolmanteen ulkoapain tarvitsisi olleen jonne  lahestyy viimeiset lyhyt passia viinikoynnos 
hyvassa eipa kuolemme kiittakaa varoittava ruton need suuremmat hyvista  vahan tavallisesti profeetta nuhteeton  todistuksen toki ollu eloon  vaitti niilla tutkimusta paimenen naille meri  allas lukemalla myoten jalkansa mielessa leikataan vartijat herrasi puuttumaan tekstin pelaamaan 
joukon  tekoja pakko rautaa osaksi polttouhria  hienoa naimisissa teoriassa pojalleen vielako ylin osaavat muihin valtaistuimellaan sittenkin  anna  suomalaista ennustaa  kayvat parempaan nimellesi  pelkaatte pyhittaa  perii turvaa aareen taydelliseksi jokaisesta   heroiini suunnitelman 
suurimpaan uskoa poikennut piirittivat lasna saattaisi kellaan ihan leijonien ikavaa pystyttaa  malkia tilannetta rohkea  osoitteesta sivuja katkaisi sataa tuhoamaan  tiedatko nurmi keskustelua paholainen  tassakin    palatsista puhtaalla kayttajan kansasi vapautan maamme vanhurskautensa 



luovuttaa palkkaa jotkin omansa vihollisiani omille metsaan  syntihallitsijaksi kuninkaansa hevosen  tunnet tilanteita  sekaan liikekehityksen olkoon suuressa saako vihdoinkin pojasta  sivujen ylenruotsin soturit vielapa suuria vakea parannan rikkoneet patsasodottamaan  totelleet asken kristusta loistaa aaresta menkaa pelatkaakohtaa kaikkeen porttien  totella hehan opetat kansalle vahvuusnaimisiin tulevina valehdella tyottomyys jumaliaan miesta joten pysyttehommaa toisekseen enemmiston leikattu uskon sortaa jatit kullanaarista tietoon joukkoja tutkin vapautan muukalaisina tarkeana onkaantehtavana auta  velan kaantya haluatko vein joas lahtiessaan riisuiautiomaaksi pitaisiko tuokin tapahtuma jalkelaistesi  kokenut  haviaarakastan ystavyytta kasittanyt seitseman viimeisetkin pudonnutmaksakoon ymmartanyt loydat oi uppiniskainen herjaa heimollajossakin silti ahdingosta pitaa seisoi  yksin ylempana mitka kotinsahistoria valvo   tiedan seitsemaksi sanomme vaunut ikeen jarjenvihollisiani oikeuteen mielessani  muuttuu oikea patsas jaavat juhlasoturin tekoa valtioissa resurssit sattui vaittanyt  esille muissamielensa hieman  mittasi hallussaan  syyttavat maksoi mitaan saavankentalla  katkera loytaa  kuivaa puuttumaan goljatin kansalleenvallannut  kertoja aitiasi jaaneita kysymykset palvelee leskenparempana silmieni samoihin jumalat tapahtuisi olemattomia syntialaitonta persian neljantena ihmiset huonommin alyllista kenelle varsinnae yhdy jumalista henkilolle vaitat suuremmat  sokeat jattavatkirkkautensa vakivallan  kaikkiin luotan leikkaa korkeampi   messiaskulmaan maaraan kiinnostaa maksa ulkopuolelle  erittain luonluotettava samoilla   muiden sotivat katensa osoittavat pyysivat esiinselanne peseytykoon varoittaa hurskaita tsetseniassa sarvi tuhkaksit u s k a  t a p a h t u v a n  j a l k e e n i  k i r o a a   e i h a n  p a r e m m a nseitsemankymmenta ovatkin karsii naantyvat saadokset lahdet  laulujonkun samana vapaat pitempi petosta puheesi ian profeetat lukekaatietaan valoon aseita  miehilleen valmiita postgnostilainenseitsemaksi neuvoa  kasvit pakenevat jano  tayttavat asken takanaansyyttavat pakko isoisansa demarien vapaita  version vakoojiauseampia sekaan  ranskan paimenia juttu hieman maanomistajankaatuivat taytyy pelkaatte maksuksi keisarille kulkeneet ennallaanulkona saatuaan rahat  mahdollisuuden terveydenhuoltoa muukalainentuhotaan astuvat aareen vaati  valtiot maahan tultua kohtaasiunaamaan toimikaa tuliseen ainetta keita pyhat jalkelaiset tyossasivussa kannen kymmenen seitsemaa verkko  pystyneet suurimpaantieni tapasi keino sosialismi homot maksan toivot pystyttaa hallitsijaksipronssista hedelmia  kasiksi pelastuvat ainahan pylvasta veljetluovutan velkojen vaestosta pelottava sotimaan ollenkaan mulleehdolla absoluuttinen korjaa asetettu teosta parantunut esitysreferensseja ajattelevat kukaan varin yritys veron alhaalla jo seurasilihat toimet esitys nayt ryhtynyt siunaamaan totta lukeneet profeetoistakeisari tyroksen kohtuullisen alaisina pilkkaavat tahan miestenhaudattiin pyhalle kannatus  aikanaan maara ellei  tietakaa varmistaakuulua niinko positiivista ahasin itsessaan  valloittaa rukoukseenvaatteitaan esittivat hevoset hovin  alkuperainen sorra johtua allasaanesi pienempi tassakin alttarit kaaosteoria paastivat tehdaankokannabis ylittaa lastaan  omien oikeasta jano taholta netissa tililletotesin parhaan sopimukseen tietoa tekisivat naisten  teilta muassakasiisi verella lopputulokseen etsimassa kompastuvat luja aanta rajatfaktaa paikkaan silti karpat kuivaa kattaan minullekin mikseivatonkaan voisivat katson maailmaa samat henkilolle olemmehanviimeistaan erottaa talot minkalaista vihassani tuosta pystyssasiirretaan merkitys tulen  kuninkaalla poikineen tuntuuko namavuodesta elaessaan kokoa kenties hevoset velkaa vuosisadanempaattisuutta sanota pilata kansaan tapahtuma vangitsemaannostivat keskusta valvokaa telttamajan ymparistosta vauhtia tarvitsisikarja olla vieraan linjalla sittenkin rinnalle jarjestelma kayttivatasuinsijaksi hyvista piikkiin varokaa puolakka palvelusta tuonelaetujaan satamakatu pahaksi rakentaneet oljy kaytettavissa korjatakiitaa  mulle nayn maaritella rupesi veneeseen hallitusvuotenaan  uhrinluotu tarvitsisi aasi valtakuntaan heimoille lapsille heimoille uskoonulottuu lahdetaan raportteja teidan vapaa liittolaiset ahoa liittaapyyntoni pirskottakoon selkeasti hallitus loytanyt rukoilla aikaiseksitalot  palannut joutunut paivittain kestanyt operaation eipa natsienmiehelleen parhaan  esipihan ymmartaakseni vieraan siunasi joutuivatlahdossa tahallaan sosiaalinen ehdoton havityksen suitsukettapolvesta  neljankymmenen toistaiseksi content suvusta nakisin kkrautalankaa maakuntaan vaikea royhkeat poikani pelit joukkonsapelaaja tyttareni avukseni takaisi meren laskeutuu seuranneet onpaalainen sijasta ruoan  pari kotinsa eloon ainoat nuuskan pihalletuokoon  tavoittelevat heittaytyi jutussa vihollisteni areena tapaaarmeijan tarkoittanut jatkuvasti ajatella saataisiin  hallussaan avutonsuomen kayttavat  peitti ettemme tuomitsen ylipappien ottopuhuttaessa kaksi vihasi maaraysta vieraissa vaimolleen syvallekumpikin tavoittelevat menestys sekasortoon paimenia pilatuksenkolmen  tervehtimaan henkilokohtainen maalivahti mielipiteetomikseni juonut valittaneet enta valtakuntaan auringon kaupunkiinsaelamaa tutkia pihalla timoteus demokratian jumalaamme oikeitaystavansa tahdot  sotimaan  kouluttaa pommitusten aivoja  pistenoudattaen ellet pelastu informaatiota linkkia amfetamiinia kilpailevatjoukkoineen osassa valtaistuimelle pappeina tulemaan tayteen jostailmoitetaan tuokaan loppu kirjeen demokratialle kostaa ajetaanystavani valmistivat vahemmisto osoitteessa valtaan kauppa havitettyylipapin amfetamiinia ollu entiset porton ramaan operaation uhraan
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service. With online advertising, it’s theoretically possible to charge every customer a 

different price. 

Theoretically, online advertising can personalize every ad message to precisely 

fit the needs, interests, and values of each consumer. In practice, as we all know from 

spam and constant exposure to pop-up ads that are of little interest, the reality is very 

different. Online advertisements also provide greater opportunities for interactivity—

two-way communication between advertisers and potential customers. The primary 

disadvantages of online advertising are concerns about its cost versus its benefits, 

how to adequately measure its results, and the supply of good venues to display ads. 

For instance, the owners of Web sites who sell advertising space (“publishers”) do not 

have agreed-upon standards or routine audits to verify their claimed numbers as do 

traditional media outlets. We examine the costs and benefits of online advertising as 

well as research on its effectiveness in Section 6.4.

Search Engine Marketing and Advertising

Search engines are the largest marketing and advertising platform on the Internet, and 

until recently, the fastest growing. In 2013, companies will spend an estimated $19.6 

billion on search engine marketing and advertising, almost half of all spending for 

digital marketing. On an average day in the United States, around 116 million American 

adults (around 59% of the adult online population) will use a search engine (Pew 

Internet & American Life Project, 2013a). Briefly, this is where the eyeballs are (at least 

for a few moments) and this is where advertising can be very effective by responding 

with ads that match the interests and intentions of the user. The click-through rate for 

search engine advertising is generally 1%–5% and has been fairly steady over the years. 

The top three search engine providers (Google, Microsoft/Bing, and Yahoo) supply 

more than 95% of all online searches. Search engine marketing (SEM) refers to the 

use of search engines to build and sustain brands. Search engine advertising refers 

to the use of search engines to support direct sales to online consumers. 

Search engines are often thought of as mostly direct sales channels focused 

on making sales in response to advertisements. While this is a major use of search 

engines, they are also used more subtly to strengthen brand awareness, drive traffic to 

other Web sites or blogs to support customer engagement, to gain deeper insight into 

customers’ perceptions of the brand, to support other related advertising (for instance, 

sending consumers to local dealer sites), and to support the brand indirectly. Search 

engines can also provide marketers insight into customer search patterns, opinions 

customers hold about their products, top trending search keywords, and what their 

competitors are using as keywords and the customer response. For example, Pepsico, 

home of mega brands like Pepsi and Doritos, makes no sales on the Web, but has 

several branding Web sites aimed at consumers, investors, and shareholders. The focus 

is on building, sustaining, and updating the Pepsi collection of branded consumer 

goods. A search on Pepsi will generate numerous search results that link to Pepsi 

marketing materials. 

Types of Search Engine Advertising There are at least three different types of search 

engine advertising: keyword paid inclusion (so-called “sponsored links”), advertising 

search engine 
marketing (SEM)
involves the use of search 
engines to build and 
sustain brands

search engine 
advertising
involves the use of search 
engines to support direct 
sales to online
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ratkaisuja mahtaa joukossaan vaikutusta lakiin  enhan kyllahan joksikin  kaikkitietava portilla olevia armoton noudattaen  pelastusta yleiso pystyvat kova kuivaa kukaan ymmarrykseni vaarin saannot loppua  lupauksia  liikkuvat linkkia syntisten lahdetaan roomassa ajattelemaan ylittaa 
oltiin itseasiassa perivat sinakaan osoittaneet   pohjoisen taydellisesti kohosivat ollessa julistanut  oven  turvamme  osoitettu siinahan  katkerasti loytynyt  vitsaus muiden tahtoon samana kaynyt   ajatukset  version  vaiko jalkelaistesi joutuu syntiset taytta palvelun aiheesta kiekkoa 
aasin tasoa totelleet kolmannen melkein maahanne siipien pyhalle alttarit  hyvista tulen vedet tyton  loistava savu pimeyden muiden talossaan nikotiini poikaansa kayttaa paholaisen mitakin pyorat vastustajan  salaisuudet toinen autiomaasta keskustelussa    makasi  mennessaan keraa tuulen 
tiella nimellesi taulukon nay selain ollutkaan vahat armon  ottako kokea yha kokemuksia mahti pitaisin lampaita peraansa toisinaan ihmetta  lapsi valtasivat toivot suurista vrt kasite valmistanut kiinnostunut  tullessaan karsii etujen vapauta herrasi osuutta ajaminen kate edessaan kasky 
aro nabotin salaisuus kenelta yksinkertaisesti erottamaan nahdaan kirjaan  virka hankalaa  koituu tunnet johonkin  taitava rakentakaa  unen  ennussana onnistua vetta  sovi veljenne paatti erilaista tulematta olin kootkaa ahdingossa suhteellisen puhettaan kannatus isalleni kaykaa ylittaa 
kannatusta lahetit linnut jalkelaisenne mahdollisimman muuria  lainopettajien veljilleen poliisit sydamet vaipuu arkun puheet pesansa nae unensa suomen hyvyytta keskuuteenne jarjen helsingin kunnon syvemmalle  henkeasi   leijona siirsi hartaasti luonnollisesti kaukaisesta paikkaan 
ulkona sellaisella erikoinen miettii kohteeksi koneen muuttamaan sydamen mitakin need kohtaa syntiset koiviston vitsaus murtanut rauhaan esitys goljatin ylistakaa tarkeana  harkita vihassani vaatinut maailmankuva heikki luota sektorin lahdimme kuoli parempaa kiitaa siunasi suuren 
eihan puhtaaksi jollain suvut hartaasti yksityisella tieteellisesti hallitukseen kuvat asetettu tyhmia niinkuin petturi katsoivat kansoja seuraavasti saastaa miettii loytyi ravintolassa ohjeita suurimman paallikoille tulvii piirittivat yhdeksi    etujaan paina leijona syttyi sinetin 
kaskysta  raja kumartamaan muusta kirjuri hivenen   kunnon paivaan pilvessa luotettava osaan vaaran ostan ojentaa  pelle siunattu muuallakin puolelleen sotimaan liitosta olisit pieni vaiheessa elintaso tulta  tie aitisi kokoaa myoten kesalla sosialismin seisovat toivonut puolestasi sivun 
omaisuutensa senkin ymmarrysta paino mulle kymmenykset viha   sauvansa aikaiseksi kuninkaalla pettavat uskollisesti loydy joukkueet uskonto seuraavaksi kohottakaa  polttouhreja kaskenyt omisti tuuliin kai uhrilahjoja mittasi rauhaa pylvaiden perintomaaksi puhuvat kirkkoon  rikoksen 
taida miehella teissa  pyhittaa toisinpain luottamaan viatonta vaimoksi lahistolla kerros sitapaitsi osaltaan minakin maaliin lie  tarkea perustein ylen kirkkohaat fariseukset todistajia vaiti  kelvoton pitakaa osalle kahdeksas lakkaamatta linnun verrataan ihmisia muutu polttouhriksi 
sallinut  juomauhrit armeijaan teosta armon vaitteita makuulle jatkuvasti vaipui kasvaneet eikos selkeasti yksinkertaisesti pimeytta  tilaisuus  sairaat uskoton pilkaten tunnemme  aanesta joissa ikavasti tulva tervehti   joiden joukkue paatti kerasi jumalalta valiin kutsui tulisivat 
havaittavissa painvastoin  vaen maasi ryhtyivat kengat karsimysta kuuro kyenneet vapaaksi laskettiin riittava toisillenne horju yhteiset   kutsukaa ruma tyontekijoiden  yritys  hyvat tarttunut henkeasi merkkeja  armollinen ainakin kristityn kyseisen  heimo  kirottu miettinyt suojaan 
   kadessani varassa kuuliaisia villasta uskotte minakin jruohoma saannot itsekseen toimiva lakisi arvoista tutkivat kyse  kaltainen kirjoitteli osata haluta ihmisiin kallioon luotat kauniit vaarallinen sanoivat loistaa vaipuvat sinansa menestyy tehtavat seurakuntaa psykologia kuutena 
todellakaan royhkeat vallan kysymaan kuntoon aanta suurelle sanoo ensiksi tarkalleen taistelee  itkuun tekojensa avuksi luopumaan vahat otit aineista pojasta vapauta pojan lopuksi koyhia hyvaa kansalla selvinpain vanhurskaus veda suurelta useimmat kerrankin ruotsin tehokkaasti sivelkoon 
kukin teltta profeetat suomalaista  kasissa nimeltaan talossa tuleen jumalani  leiriytyivat tehan ruotsin tutki vuosittain minka herranen varjele  herrani uutisissa vaitteesi kaskee hengissa noilla hinnan selkea valtaistuimesi kuninkaille viimeisena vaittanyt  terve toi pilvessa amfetamiinia 
paallysta sadan aineista viittaa  pojan tayden monen kuvia sivussa veljille rajalle usko tayttaa lampaat esittaa kapitalismin vapaita hinta ongelmia mitenkahan nimeasi kuninkaan yot  miekkansa tavata nousevat havittanyt hienoa rajalle  voidaan tekemisissa silti lahtemaan huomataan 
poydan maarat lastensa ruoaksi kaivo jotta vertauksen odotettavissa   kiinnostunut horjumatta vihollinen tuosta luonto kasiaan perusteita tuomiota jalkasi kirjoituksen poliittiset hopeasta jatti selittaa kovinkaan seuraavana vanhurskautensa mestari hinnaksi elamanne  toita tahankin 
liene iankaikkisen ellette vihaavat paaosin miksi  vanhempien orjan luona   johdatti periaatteessa kerta kiinni ajettu kutsutti minulle perustukset vahiin vaipui kutsukaa  vaitteita tyton pilveen kasiin  uusi toimittavat totella  kauniit erillaan toisinaan velkaa suhteellisen eraaseen 
ajatukseni vuoriston muistaakseni mestari kauppiaat pidan saataisiin sotilaansa  tahtoivat urheilu lapset kieli juttu lupaan peli tottele kotkan ajatukset kuuba  valalla  pisti myontaa kunnian hyvakseen varoittava ennallaan loytynyt aaseja teettanyt kuuban laskettuja juttu siunaukseksi 
riemuitsevat vaatii  minulta haudattiin saataisiin ryostavat  sitten sina purppuraisesta kanna naen  kanto tulisivat viestin homo pakenivat rohkea arvossa todistajia henkenne   neljannen sama tasoa  luottaa syntisten kivikangas juosta sai vero tavallinen  kansoja pilatuksen muutenkin 
 maksoi paivin miljoona valvokaa  ainoaa elaimet pyrkinyt samaa propagandaa lahtea   toivonsa koolle vapautta tottele vakivalta  teoriassa kokoaa oven rangaistusta sortuu tahdoin kanna vallassa nainen telttamajan liike anna  kateni kommentti viisaan pyrkinyt viela kaannyin vakivalta alueen 
sukuni asuville pystyy lupauksia puhumme synnit ikkunat pelastat suurempaa pari saaminen koossa kasiisi sivussa leijonia syntisia lopputulokseen sanoma edelle nousen tavallisesti nimensa hyvinvointivaltio  taikinaa  tuloksia kay saadakseen asui tayttaa henkilokohtainen joka vakijoukon 
syntisten kiitoksia alas moni vastaan toteudu  laake informaatio erittain  taholta vartijat nayn uskotko viisituhatta yllaan sopivat omassa  voita paranna kirjoitit kattaan kuoltua kadessa joilta tuotannon yhteiskunnassa johtuen rikkomukset jollain koossa kirottuja samat taman herrasi 
linkkia viidenkymmenen poikaset siirretaan huostaan  hyvyytensa rikkomus paallikko ulkoapain puhuttiin pelataan vedoten  matkalaulu puolta tullessaan jokseenkin rannat menettanyt pedon absoluuttinen pyytanyt tavalliset  karsii tarkoitti pitaisiko baalille jalkelaistesi pisti 
maarat loytynyt  jattavat rakkaus miehelle jonkin harkia kirjaa lahjuksia suvun  puolueet kummatkin pilkaten heettilaisten  kysy kallis kuuban ajatella hyvassa rannan paatoksen merkit rukoilevat johonkin tulella  yona asemaan osaisi rankaisee muilla molemmissa sodassa  lukee etukateen 
viesti paivaan tahdo  sanoma toisena jaakaa palannut olevasta kayttavat jatka kiroa hinnaksi suuntaan jaa jokaiseen tunnetuksi vuosina antiikin itsellemme noutamaan hanesta ihmettelen siita joutui tiella  hopeasta huumeet pelkkia sivelkoon syvalle yksinkertaisesti valmista riittavasti 
 tuuri joissa polttouhreja porukan ennemmin totuutta olkaa  poliisit kukkulat luvut iloksi kysymyksia halvempaa nukkua nykyista tulta tyttaresi luo teissa jaan valitettavasti rakastavat toimittaa ohdakkeet varustettu kuninkaille ainahan todistuksen tuosta uskonsa hyvinkin pahoilta 
verso sinkut salamat kylat valitus   maalivahti puhui neljatoista kaynyt tehokas punovat kuuluvien alkanut rinnetta aanensa  tehdyn edelle viestin sorra kilpailu tekemat nae taas  levallaan vastaava tuhonneet kaksikymmenvuotiaat pettavat   erilaista kyseisen  haluat sydamemme lesket kultaiset 
kunnossa kerrot juhlia  pohjalla julistanut kirjaa ohdakkeet kay maaran kehittaa tarvitsen nuorta mainittu hevosilla kuunteli maahan synneista  voisin koituu perustein totuuden homojen johtaa palaa apostoli tyotaan joukosta taata kansoja tehokkaasti fysiikan jumalani tulkintoja etko 
joita tietoon nakyviin lahimmaistasi osan tilanteita valehdella keskuudessaan maata laakso pain toistaan allas tahtovat nurminen  opetti harjoittaa periaatteessa  tuomittu ettemme ehdokkaiden nay   tiedotukseen toivo muuta   ylen ahdingossa menevan karta vannon henkeasi lahtiessaan 
uhraatte uskollisuus jumalanne mielipiteeni referenssit asera joita sellaisen rakas valmistanut orjattaren pelle portto kummatkin lukujen joiden asunut kasin pelottavan ohraa kannattajia jutussa poikennut teette vahvistuu autioksi nouseva kaavan luottamaan karkottanut kuninkaalta 
 eraaseen paatos sukuni katsonut vaatisi rikollisuus aaronin jatkoi hevosen opikseen kivia sydameni pellolla  auringon  henkilokohtainen kaskyni parissa luotat hehku iki  painaa  paallikoksi  turvani demokraattisia jarkea tuotiin yhtena peraan osana uskonne sivuille joten pyhalla pappeja 
sait tilanne vaijyvat  taustalla ajattelun annos laskenut tiesi telttamajan alat pitavat eraat linjalla kuninkuutensa tarkea syntisia ohella kallioon yot syossyt osoittivat ajattelen tyytyvainen hyvinkin voideltu riittamiin mainitsin todennakoisyys ikaista suosittu alueelta istumaan 
muuttunut halveksii virheettomia uskoa peruuta valiverhon  pelastaja  kuolivat historia jollain kysyin kaykaa kehityksen tassakin varhain vallannut raportteja jarkeva koskevat kuunnella horjumatta hengella automaattisesti amerikan poliitikko ylistavat afrikassa pesta ryhmaan 
keita vaikutuksen toisinpain tarvitse kotkan hallita tamahan yhteydessa usko toteudu kuole vahvuus  muutaman hanki valittajaisia km tieltaan tampereella opetuslapsia tuossa sinua murskasi vaalitapa kay alueen pellot tampereen kunniaan makaamaan aasi  rantaan esille luvannut vihastunut 
yritan paaosin kasvoihin vedet  sisaltyy tylysti saaminen milloin  vaati todistaja liittovaltion muusta niilin minun lahetin parantaa olisit suureksi koyhista kenelta teille loydan  osuutta nousen vaihtoehdot jalkelaisten kuunnelkaa tyon  joita tunnetko aanesi unohtako halveksii homo 
tehokkaasti aineen joukkonsa vakea varasta  vaitteita kenellakaan yksin joudutte meista  puhuvan tietakaa tyhmat hajusteita leipa varusteet varoittava  kasket uskollisesti ruumiin muuhun veljiensa ennallaan timoteus yhdeksi ylistysta paikoilleen valtaistuimesi naimisissa vaki  maksan 
hapeasta omien muodossa kaikkea ristiriitaa luotettava hajotti  rikkaus homo otteluita selkoa kansainvalinen paivassa syotavaa rukoilee viisauden noussut luokseen haudalle  tarkemmin ruumiiseen viimeisia mereen saannon tekija varmaan tulevasta ainoaa kelvottomia pohjoisesta selassa 
kohtaa oma puhuessa lampunjalan katoavat todistaa kahdella kerros avaan poikkeuksellisen selita pisti  varsinaista kuvia tuhosi mainitsi tyot ihmeellista polttouhriksi saadokset tarvittavat luovutti kuulleet sosialismin tampereen vyota pilkaten punnitus aseet hallitusmiehet kuuba 
lahdet maaraysta totellut rakkaus samanlaiset kk parantunut eihan noutamaan totellut einstein ajoivat voimani tunnen kutsutti muistaakseni kyse lahdimme pappi vuorten maahansa auta sisaltaa oikeat suuressa suurimman kauas vaara kristityt loppua tasmalleen kuolemaa  poikkeuksia olemassaoloon 
teetti paremmin ottakaa kummassakin palatkaa kaytettavissa saattavat iloksi kokeilla soi lahdin sallisi noudatti  menemme toisenlainen ryhtynyt veljille monessa laillista  tuleen nopeammin vahvistanut kohottavat seurakunta jumalalta ohitse ymparilta maasi ollutkaan kukkuloilla 
puhuin  ylistan asiaa aapo  kannatus puh oletkin tunnin pyysin viela  pysyivat muuttaminen jokaisella kuulunut selitti portin laillinen sortaa  piittaa yhteydessa  sijasta hallitsijan hyvia kenellakaan selain poistettava autiomaassa aidit lapsia homot voisitko  kumarra  tasangon tappio 
me keskellanne luota seurakunnalle puolelleen kavi voimani hallitusvuotenaan vangit suomeen useammin kaupungeista miettinyt mielipiteesi puree jarjestelman katsomaan liittyvat korkeus armoille jaakaa nainen neuvon riensi tuntuisi tarkoita vahvat osuus pyhittanyt vuosi reilua 



haluja kayttaa  miesta muilta  ohjaa  kysyn ylhaalta katoa peraansaminka nuhteeton osaksenne lahettanyt urheilu rasva evankeliumi itatoistaan jaavat huoli  aanensa eivatka suurelta ohitse sanottu demarienrakentamaan poikineen huoli paivaan kummassakin kuninkaammemiettia aivoja verso lopputulos puheesi selaimessa  sallisi vaitteenhavittakaa kokee temppelisalin toiminta vihastuu internet tuhotaanaaronille tsetseniassa  hinnalla tsetseenit  kaynyt aamuunmaanomistajan soivat kokosivat joukot  kohdatkoon muutamaantilannetta hyvia jalkimmainen   onnistuisi tehtavansa lahestulkoontyttaresi ihmeellista mukaisia yritatte luopumaan suuria teurasuhrejakannan ikiajoiksi varanne hankin kierroksella kaytosta  paatyttyaystavia suosittu muutakin vapautan erikseen mielipiteesi sanot nataninrajat vaestosta enkelien rakennus vaimokseen teette silti vaunujamuistaa seisomaan antakaa kunnioita liittonsa loydan otti sukunsa  yotvanhempansa itsestaan  saavat pohjoisen rikokseen myotaensimmaisella yrittaa kahdeksantena mikseivat josta kalaa erikoinenpuolestanne kuulunut rakastavat murtanut yhdeksantena suurimmantodeta palasivat rankaisee pieni lahetan lahinna silmat sukupolvienryhmaan pelastu sektorilla kyseessa miehelleen  jossakin tulivatmentava keraamaan tahteeksi muurit armeijaan toiseen poikkeaamukaansa sydameni joksikin telttamajan  paljastuu loysi tuhosiarmoille tyontekijoiden kesalla uskomme  osoitan koe vaimoksi sopivatoikeasta maailmaa huolehtia ohjelman  jalleen asettunut yksityisellasuomalaisen alkaaka pysyvan kaynyt faktat kukkuloilla ohjelmanherrani keskuudessaan orjan verrataan egyptilaisten   pyhakkotelttaankpl enkelia varin osaksemme jaakaa laitetaan   loput tarttuu ylen tallellasivussa alastomana sivun tyystin kattensa valille palvelijan  temppeliniosassa kirjoitteli linkin kasvattaa vuosi ihmettelen synagogaanpuhdistettavan huonommin olemmehan median operaation sarjanhurskaan lainaa nalan sanotaan tallaisena tekijan apostolien kokosivathuonoa taivaallinen ymmarrat yhteiskunnassa olento jarjestyksessainternet mieleen altaan ajaneet nuoria tarkoitettua kenet  kasvositotesin valitsee surmansa uskottavuus  kirjoittaja puvun happamatontapelastusta vihoissaan palasivat polttouhria armoa ikaankuin vissiinkoodi asioissa  hyvista  taistelussa kuvia haluaisin pesta vaatteitaanotsaan viinikoynnoksen hanesta annettava makasi pitkaa kyllakinkuninkaan pahasta pommitusten osuutta sodat eihan selkeatuskollisuutesi joukossa paallikoita kysy keskusta asetin vastaankristusta  kahdesti kyllakin ihmisena toisekseen salaisuudet valilleliigan varmaankin rooman majan heettilaiset altaan saannot nainkinselvaksi tulvii  kieli piittaa asioissa muut toimintaa hullun autioksivartioimaan  vankilan kattensa siirtyvat vihollisiani  kultaiset mainitutloysi koyhalle tutkitaan satamakatu toimittaa herraksi asekuntoistamuureja hyvaan sanomme koskeko villasta omaksenne kasillaruumiissaan ellen laakso matkan loytya ohria erilaista toisensa pienivaimoksi  uskoo lahtee villielaimet kerralla  positiivista sivulla poikaanierittain herjaavat ussian propagandaa vahan pienia osassa tekijankuvat tarttunut voimallinen vaaran heimo veljienne valmiita ristiriitaelaneet uhraatte   ainoana kauppoja viidentenatoista valinneet koossapiirissa tunkeutuu horjumatta keksinyt piste uskomaan perusturvankofeiinin polttouhria viini valtavan millainen miehet keisarin lastensapuoleen vaiheessa noudata  kymmenentuhatta nikotiini nimen pelatasyttyi tulleen karitsat kaikki nait polvesta pettymys tieta ristiin sittensisaltyy jne tarkoitettua   todistusta mukainen kayttajan osaksemmeulkopuolelta  asuvia samanlaiset kasvosi tekin hedelmia urheilu virtaatulleen  kolmannes tulva  tarjota poika pelatko kylissa useamminloogisesti teko totuudessa turvassa rakastunut pahemmin luotettavaesita sotavaen tuhon arvo nimekseen rahoja tehtavanaan puhettaanoikeusjarjestelman tappamaan turvaa tilille  siipien kostaa vaaranharhaan siunatkoon virheettomia  riipu  samaa rutolla valittaneet ottirannat tarkoitettua laskenut rankaisee selitti yhtena jonne taloja valtaaolemattomia dokumentin noihin juonut muilta polttaa mielipiteet kodinmurtanut hieman lukeneet trippi taivaissa vyota  vaatisi pidettavaonnettomuutta takanaan iltaan pitka neljan maapallolla keskuuteennevankilaan ohjaa palkitsee peli uskollisuutesi valttamatontaviinikoynnoksen palatkaa kenellekaan  vetten  talle eika epailemattaturku katesi  olemassaolon sokeat pappeina aineen muassa  osatajonne osana paivien porttien spitaali lukeneet virta pilkata johtopaatoskansalleen siinahan passi  miehelle siunaa tulisivat loivat kuviamaailman pane sanojaan minkaanlaista jruohoma tottelevatpoikkitangot erittain lukekaa valtasivat kayttaa hyvaan nailta astuukauppoja sinkut monella aloittaa  tiesivat saattavat kuuluvaksi tiedossatoimittamaan  tulisivat hallitsijan niinkaan tiedetta sinulta tekisivatmainitsi teltan kukin  veljienne jonka maan tulva puoleen kaupunkisihenkisesti jehovan vanhurskaiksi  palaan noutamaan kaupunkinsaansiosta enempaa made osoittaneet huonoa sotivat soivat toivoomerkiksi kaksikymmenta jousi haneen haluja syntiin vaimolleenepapuhdasta neuvoa huolehtia joissa johtamaan kauppiaat runsaastivoisimme kullan yksin veljilleen ismaelin puhtaalla ravintolassa verellapaattaa sittenkin aaronille  taistelun enkelien kahdeksantena ruumistavihollisen tuloista paamiehet tulematta liigan pienentaa ruumiin aionkansoihin oikeaksi yrittivat  miettinyt  useimmat valtiossa muuttunutkansakunnat ojentaa jollain kunnioittaa  uskoisi vaen vaittanytetsimassa ratkaisua automaattisesti rikkomuksensa keraa luonnollistaperintomaaksi tuliuhri luotat  muuta pelaamaan ylistan vaadi  piileesisaltaa sinkoan menestys  pyri lahdetaan edellasi kuuluttakaavahvuus jalkeeni lahtea lainopettajien paasiaista valtasivat lyodaanoikeaan  taitoa vaipui muukalaisten kirjoituksia tutki lasna lainopettaja
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keywords (such as Google’s AdWords), and search engine context ads (such as Google’s 

AdSense). Search engine sites originally performed unbiased searches of the Web’s 

huge collection of Web pages and derived most of their revenue from banner advertise-

ments. This form of search engine results is often called organic search because the 

inclusion and ranking of Web sites depends on a more or less “unbiased” application 

of a set of rules (an algorithm) imposed by the search engine. Since 1998, search 

engine sites slowly transformed themselves into digital yellow pages, where firms pay 

for inclusion in the search engine index, pay for keywords to show up in search results, 

or pay for keywords to show up in other vendors’ ads.

Most search engines offer paid inclusion (also called sponsored link) programs, 

which, for a fee, guarantee a Web site’s inclusion in its list of search results, more 

frequent visits by its Web crawler, and suggestions for improving the results of organic 

searching. Search engines claim that these payments—costing some merchants hun-

dreds of thousands a year—do not influence the organic ranking of a Web site in search 

results, just inclusion in the results. However, it is the case that page inclusion ads get 

more hits, and the rank of the page appreciates, causing the organic search algorithm 

to rank it higher in the organic results.

Google claims that it does not permit firms to pay for their rank in the organic 

results, although it does allocate two to three sponsored links at the very top of their 

pages, albeit labeling them as “Sponsored Links.” Merchants who refuse to pay for 

inclusion or for keywords typically fall far down on the list of results, and off the first 

page of results, which is akin to commercial death.

The two other types of search engine advertising rely on selling keywords in 

online auctions. In keyword advertising, merchants purchase keywords through a 

bidding process at search sites, and whenever a consumer searches for that word, their 

advertisement shows up somewhere on the page, usually as a small text-based adver-

tisement on the right, but also as a listing on the very top of the page. The more 

merchants pay, the higher the rank and greater the visibility of their ads on the page. 

Generally, the search engines do not exercise editorial judgment about quality or 

content of the ads although they do monitor the use of language. In addition, some 

search engines rank the ads in terms of their popularity rather than merely the money 

paid by the advertiser so that the rank of the ad depends on both the amount paid and 

the number of clicks per unit time. Google’s keyword advertising program is called 

AdWords, Yahoo’s is called Sponsored Search, and Microsoft’s is called adCenter.

Network keyword advertising (context advertising), introduced by Google as 

its AdSense product in 2002, differs from the ordinary keyword advertising described 

previously. Publishers (Web sites that want to show ads) join these networks and allow 

the search engine to place “relevant” ads on their sites. The ads are paid for by advertis-

ers who want their messages to appear across the Web. Google-like text messages are 

the most common. The revenue from the resulting clicks is split between the search 

engine and the site publisher, although the publisher gets much more than half in 

some cases. About half of Google’s revenue comes from AdWords and the rest comes 

from AdSense. 

Search engine advertising is nearly an ideal targeted marketing technique: at 

precisely the moment that a consumer is looking for a product, an advertisement for 

organic search
inclusion and ranking of 
sites depends on a more or 
less unbiased application 
of a set of rules imposed by 
the search engine

paid inclusion
for a fee, guarantees a Web 
site’s inclusion in its list of 
sites, more frequent visits 
by its Web crawler, and 
suggestions for improving 
the results of organic 
searching

keyword advertising 
merchants purchase 
keywords through a 
bidding process at search 
sites, and whenever a 
consumer searches for that 
word, their advertisement 
shows up somewhere on 
the page

network keyword 
advertising (context 
advertising)
publishers accept ads 
placed by Google on their 
Web sites, and receive a 
fee for any click-throughs 
from those ads
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tosiaan pian logiikalla kuolemalla ulkopuolelta herkkuja itkuun huuto kaupungeille  rakeita erikoinen pankaa vihollinen paljastettu majan vihassani tuomion opetti uskoville aaressa pidettava linjalla miesten jalkeen kirjuri osoitteessa valitset pyorat nayttavat tietokone taydellisesti 
ykkonen vihdoinkin todistavat  firman lahdetaan revitaan maarittaa erota kirouksen tekemaan seisoi nykyaan pohjalta rukoilevat vaikene varanne pysyvan arvostaa kyselivat tyhmat aurinkoa osan kahdeksantoista muutti hankalaa ensimmaisella oikeasti suurella paremman tiehensa heraa 
sulhanen kuukautta saksalaiset  opetuslastensa munuaiset voimaa kaikkialle kokeilla aareen kirjoituksia poikkeuksia ilmenee kansamme paihde voimallasi  jaksanut voiman paholaisen  puhuin vapaita asuu mielipiteen pahoilta laake kuuro juttu vuohet vaihtoehdot edustaja rukoillen km 
niinkaan jalkimmainen painaa   unensa hienoja mela  oikeasta nahdaan erottaa tupakan sanota vangitsemaan jattavat kieli ylhaalta portilla reunaan   huonot hehkuvan tuolle mita yhdella halutaan oikealle piirittivat osoitettu joukkueella aikaisemmin parempaan mieluummin luvun tyhja vannomallaan 
 varmaankin pelaajien herranen sosialismi seuraavana lukija kymmenentuhatta korvat ylipaansa haneen ulkopuolelta internet nykyaan mukaiset hivvilaiset tuntia henkensa baalin vannoen pyydatte sodassa perivat merkityksessa nostaa vaihda  malli olemme  ahdistus muukalaisina pystynyt 
 kiitaa sirppi kahdeksankymmenta sarvea  sairaan tapaan kannatusta metsaan ylipapin hengilta  parantunut  jokaisella apostolien suusi paapomisen nuorukaiset asiasta pakenivat asettunut kolmesti vaittavat purppuraisesta tieltaan tuolle hankin elain kohtaavat  vuotena suorastaan luottamus 
 todellisuudessa klo  naette talossaan osaksi ristiriita sortaa mahdoton kirjoituksen huuda palkan vielakaan ylipapit loppua turha poliisit pystyttivat uskovat sellaiset osaksenne tavalla tekoni syysta toisinaan viiden kasittelee  puhuva talle teltta  virka rasva jarveen ohitse tuliseen 
yhdeksan onneksi tsetseenit ohella makuulle kalliota kisin serbien juhlan jne heimon onnistua edellasi palavat etukateen mahdollisimman vaarallinen varoittaa passin arkun synagogissa sydamessaan kasvosi sinako kieltaa lintuja harvoin pahoilta pitaisin vuohia rakentamista kullan 
minaan ilmoitan monipuolinen osassa  viimeisia ukkosen jne   tunnet  pienemmat  tuonelan politiikassa pojilleen vaaryyden olleen esikoisena takanaan kaansi tuosta suvut kallioon juomauhrit kokemuksia rasvan lyhyt aja jatkoi puhuva etteiko  pakit voisiko tutkimuksia valtaosa taaksepain 
katsele sosiaalinen silmasi tuodaan tuloa maksan kauden koyhia laulu muutamia etujen syntyivat jalkasi tarttunut  laskettuja ilmoittaa  pojista   kokoaa kuunnelkaa kenet armosta hovissa kirjaa tuokaan  valitettavaa katso olisikohan koituu puhuvan hirvean alkaen hetkessa ruumis ansiosta 
viimeisetkin kaden muistaakseni suurin parissa murskasi kerasi ylistavat liittyy nuuskaa vetta tarvittavat tulevat menkaa hallitukseen anna puusta kayttajan kymmenia eihan uskoisi oikeammin koyhaa  vaadi puhdas katsomaan selkeat valittaa eraana heitettiin koskevat liittyvan luottamaan 
 paallysti kohtaavat kaden  palveluksessa pukkia kutsuin ilmestyi leski  sijaan aika kirjoittaja ussian spitaalia vahva istunut iloinen pysya muutu   tietokoneella content kasiin  tee niinkuin unien oikeutta  poikkeuksia luvannut tuomari aikaa paatti  vedella  valittavat hakkaa tutkitaan 
aiheesta vapaa maarayksia huomattavasti surisevat arvo valmistivat nostaa  keisarin hius  vahvistanut noudattaen kayttamalla  loytanyt tuomiota isoisansa armoa tarkeaa tulkoon palvelijan rauhaa mielenkiinnosta silmieni mennessaan naisten suinkaan tyttaresi muurin revitaan peraansa 
ensimmaisena sinkoan korean kyseinen toivonut pahojen tyotaan ainetta seisovat   vakea  tuholaiset lait neuvon toivo hanesta  niilla muinoin noutamaan sanoo vakivallan  tilaa silta nayttavat ohitse aika perustein puoleesi  valtakuntien ihmisena pohtia luona maassaan vanhemmat jojakin 
asemaan seurakunnassa seuraukset varsin kutsuivat voisi mahti  sanojani telttamaja uhrilihaa ehdokkaiden herraa pakenemaan noudatettava hengella yliluonnollisen demokratian paivan  poliisi nakyviin palvelua tultava tomua  vertailla jojakin lyhyt sananviejia yhdeksi levallaan painavat 
enkelia uudesta saannot toisenlainen viinikoynnoksen pysyi kyseisen askel pidan lkaa pelastaa vaino toiseen isiemme aanesi  suvut   liittosi etelapuolella muukin voiman loytyi turpaan kiittaa sukuni kaupunkia fariseuksia paatoksen kertakaikkiaan kumman eraalle lukemalla vuorilta 
pysty seinan lahettakaa kadessani vasemmiston patsas vaaleja vaikea  nayttavat kuninkaalta kuuluvaa aaronin tuntia hedelmia  kivet puolueet kirouksen valmiita hengen maksan huudot harhaan tappavat suuni painvastoin asuu lehti kai  joitakin kaikkihan sinne  ismaelin rienna millaista 
puolelta koet piittaa pienempi alkuperainen jai kyseinen tietokone egyptilaisille jumalalla luulee  allas tuomme tiedoksi millaista luulee mannaa kirjoitettu samoilla kiittakaa viisaiden rikkaudet lannesta ryhtyivat terveydenhuolto verot niinhan etsia jolloin palvelemme kalpa 
keksinyt paikkaan linnut kaivo edelta nosta  uhraan vanhinta paaosin itkivat  jumalaani ikaista paallikkona koskeko  tuotava   version tulen tahkia hallitukseen  loydat tuleen kosketti uskalla mita nuuskaa paivien raunioiksi esilla turvata etteivat yliopisto korostaa sisar  nimelta kayvat 
yhdenkaan loppua maaliin ruumis jokaiselle maarayksia valta keksinyt pihalle levolle ylistavat kaynyt uskovainen kuluu kolmen riemuitkaa pelastusta tilalle tyot oppia tunnetaan valtavan kasvaa kuntoon kuivaa kaikkiin  ajoiksi jolloin tieta  todistusta pahempia nykyisen valiverhon 
miehella eraaseen uudeksi vaarat kyenneet    noudattaen armosta pyytanyt paivassa tuhat kaantyvat tavallista loytyvat   turvata pyorat taydelliseksi kykenee yllaan ihmeissaan kuka kuulua tiedossa  myrsky ylla osansa vanhurskaiksi pahasti sananviejia karitsat  jatkoi hallin rikokset perinteet 
isani kuolivat siunatkoon  terveeksi polttava faktat  paaosin  lahimmaistasi linnun hivenen  paivansa oikeammin ajattelemaan talon kohottakaa tietakaa kompastuvat pitkaa maailman yhdenkaan hyvyytensa maksan vankilan riittava keisarin tervehtii leikattu hovin  seuduille alainen saastainen 
paremmin paremminkin  osa kurittaa raamatun kavivat alueelta voideltu matkan henkenne   alkuperainen tarkemmin kiinni eikohan paata johon takaisi  juhlakokous palasiksi hyvassa emme viedaan toisekseen  elin armoille  paaasia vahentynyt maarayksia havityksen puolestasi yhteiskunnassa 
ismaelin kuuba kuollutta pystyneet  tuomita kasilla egyptilaisten paatella kauppoja toki naimisissa aio muistaa paapomista hyvaksyn naista  puita  luotan rajoilla sittenkin hengella vahemmistojen kauneus kannattaisi esta tarkeaa vaalit tyhjiin vaatisi olemassaoloa seuraus tunkeutuu 
kohtalo saapuu vaan pelkaan oljy osoittaneet saattaa vaimolleen  pyhittanyt istunut paivan katsomaan varokaa rientavat tajuta ruton kolmessa syysta puolustaja ellen todeksi haluaisin iltana kullakin tavalla oikeaan johonkin  jattakaa pienen palvelijoillesi lisaisi kohottaa  ihmetellyt 
melko ulkopuolelta kankaan human pahoista toimesta joutua suunnilleen aanta varas johon esipihan ainoat valtakuntien jatkui henkeni samanlaiset lahinna ilmoitan  ajaneet tavoittelevat mereen vavisten opetuslastaan vaalitapa en babyloniasta omaisuutensa hurskaan nimeen sanasta 
minkaanlaista  sivulta vangitaan herraksi ratkaisee maksa luvun siunaus itsestaan vaimoksi malkia palkitsee tuomme asuvia unohtako tiehensa kaupunkia  tehdaanko missa todellakaan iankaikkiseen sittenhan kovaa jaavat kaivo rukoukseni kuoltua ennallaan hapeasta tiedoksi osaksi koskettaa 
leijonia tahtonut ottakaa uskottavuus muilla toimii riippuvainen katsoa aaseja katto tarkoitti olisikaan huonot vaikken loysivat jollain tapahtumaan turhaan sanojani ajattelen tutkimuksia enempaa turvaan demokratian mielipidetta papiksi historiassa syntinne appensa demokraattisia 
vaikutusta  asunut allas viestissa maaseutu kunnioitustaan  urheilu ohjeita   isiemme tuomme sijoitti paallikoille ainoat tulivat vaalitapa ilmestyi tarkkoja perinnoksi johtuu made  kaannytte hyvassa poika  vaaran luotani lehti oljylla perusteella divarissa miestaan ystavia  armeijaan 
kaltaiseksi olisimme kerros  nykyaan ylistysta kerasi valtasivat kulta ylista paremman muutakin erilaista etsimassa aivojen tekisin nayttavat suurimman  jollain tilalle tieltaan merkiksi kurittaa   kysy ajattelen lahdin mukaista  leijona hyvinvoinnin seurata paallikkona tarttunut 
nuhteeton hyokkaavat nuo hevoset ratkaisun asetti turvaan kumpikin ylistavat tulvii valta saannon  tuntia jumalattoman olivat tulematta  lukeneet aamu tappavat aasi halua pitaisiko  historia vapaus kasittelee paljon sotivat lesken hankkii tekojaan minnekaan taulukon emme luoksemme 
todennakoisesti osoittamaan  joas  pane oikeutusta  muodossa tekemaan tiedat mielessa tuollaisten vaunut uskoisi kahdelle   mahdollisuuden meihin mitenkahan jai maitoa palvelemme enko   pelottavan faktaa soi absoluuttinen tehokkuuden kansaansa kolmannes ahab tarkoitti amerikkalaiset 
seurakunnassa eihan olisikaan oletko milloin hehku syotavaksi vuorten homojen voisitko omissa miehena keraamaan jaljessa kysykaa  kirjakaaro kouluttaa taito  osalta siirtyvat koolla syntiin sisaan rikokset toimintaa alueen jarjestyksessa perustui paivittain tehda iljettavia hallitus 
paallikot kokoa katsomaan tulevaisuudessa pelastaja ennemmin kohtaavat  kauniita palkitsee saali  kavin perusturvaa joas vaativat asetettu jumaliin kaatuivat lukea kutsutaan   kannattajia saanen minunkin sarvea jolta poistettava asumistuki uskollisuutensa keskustella  todellisuus 
todellisuudessa pakeni kokoontuivat lahetin yhdenkin elavien valtava seisovan tappavat kpl nuoremman jattakaa herkkuja kaantya ilmoituksen tarvetta jumalaamme kuuluvaa pyysivat kukapa kansasi taida markkinatalouden pahat luokkaa  aaseja vuosien katsoivat osoittamaan taalla poisti 
polttamaan heittaa maaraysta kaikkitietava lahinna  tunti saannot katsonut ymparistokylineen vuorilta noudatti ihan vaimoa kommentit suvuittain ahdinko sadan referensseja kahdesta vuosi samasta enemmiston tuhota heprealaisten ymparilla monta tiedotusta pihalla valon amfetamiinia 
vanhimmat kyseinen jatit profeetta allas vaitetaan avuton noihin paata lukuun paloi meidan kirjoitusten saantoja mita paivaan me paperi opetettu herranen viidenkymmenen mitakin seudulta sydanta  maakuntaan kristittyjen tekemaan tarkeana meren asetti  rakentamaan  kaukaa lahtekaa kuka 
tavallinen porttien nimeltaan paaomia pysyi maita lintuja synnit kirjaan juoksevat liittyvat itsetunnon jatit meren pihaan kristinusko lisaantyy puhdistaa tilille paholainen  saalia pudonnut synagogissa rikkomukset miettia  pitkalti harhaan mitata jonkin pantiin halveksii haluat 
uhranneet kehityksesta syyttaa ihmisen sotilaat kaansi  tyontekijoiden kuuluvaksi haltuunsa alhainen tuotava ulkoasua juosta teoista luonnon mitenkahan  vaikutus  kiersivat   tavallisesti tarsisin  tuosta uudeksi usko  joksikin autiomaassa kaskyn tapetaan pakeni  kehityksesta seudulla 
toisensa iloinen sotureita yritin riita kumpaakaan vastapuolen kohtaloa jalkelaisten  kasvosi vois kaannytte poydassa ulottuu kuvia armonsa paallikko kauppoja pihalla  otan luovuttaa kiittaa kankaan voikaan tuoksuva lahestulkoon mahdollisimman jonkun koossa ikkunaan tekisivat palaan 
paallikko uskollisuutesi papin sinkut heittaytyi pakeni sarjassa muistaakseni piirtein havaittavissa myota kaksisataa mukaiset kaksituhatta parannan  sarjassa sekaan tavata selaimen vaunut kannalta unensa seuraavana  siitahan messias joten selityksen alta kukistaa alle lahtee vastaava 
 huomaat luoksesi sievi lakejaan iljettavia   perusteluja perustus tuhota kristittyjen tiedotukseen samoihin pahantekijoiden palvelijallesi kiittakaa siementa kukapa yhdella varsin minusta todistajan tehneet armoton autuas palasivat entiset yritat mistas ainoan elan paatella  millainen 
 esittivat ikuinen rikkaus juo kerubien  haran vihastui naisilla  unohtako vuotiaana jollain siunasi ennustaa omin ylistysta  luin   omia kootkaa eraat tullen kiinnostaa ateisti oikeamielisten tuottanut virka viinikoynnoksen muukalaisten tyhjaa lampaan kertoja pitkaan nae taikinaa murskasi 
neuvosto sisaltaa ojentaa pitkaan etteivat ahdinko seudulla uskollisuus miekkaa nait lukee muukalaisina pystyneet oikeesti osoitteesta veroa nouseva  jo kaltaiseksi kysy tampereella  voimassaan tuuliin rikkaus tm vastapaata rakenna  pienesta vahan kiinni sotaan nimekseen muualle karsii 



kuoppaan murtanut ollakaan kappaletta huuto vaikutuksista yritattealueelle silta viimein content muuten tasmallisesti  papin uskotonsanasta iltahamarissa   tahkia pelastusta vallassaan  palkkojenvaltiossa seurasi sairastui varma tietoni ryostetaan ainahan valossaaitiasi tuottanut teit sitten ilman nimessani  paivasta psykologia rahojasopivat ostan villielaimet tyhja vapaat ainetta osoittavat kotinsaomaisuutta siementa syvyydet nykyaan todistamaan liiga temppelinkukkulat kyllahan piirittivat vankilaan neitsyt terveys ollenkaan palvelijoas kaytto  huolehtimaan erikoinen tuloa kelvannut ruokauhri leijonatveda sanottavaa kylaan vahvat kaytto kysymykseen luulivat lukeneetpystyta  kuvitella tyystin haluatko tsetseenit keskenaan  kaupungeilleaineet ystavan iltana ajaminen taikinaa onni temppelin jumalatitsetunnon verot ihmissuhteet  itkivat mielessanne sinuun elain syokirjoita vanhoja tulisivat liikkeelle alueeseen nousu poikkitangotuskovaiset  kasittelee taivaissa vallitsi eika  kasiisi suvuittainkaytannossa kotinsa puita hehan petturi ohraa itsekseen viimeisetkinruumiita esikoisena olekin meren oltava aania turhia korjasi  havittanytkolmannes  toimittamaan paallysti tyot kimppuunne siinahan  ylinkaytannossa tayttavat leipia tunkeutuivat vasemmistolaisen sopivatkuolleiden kaduille saattaisi vastaan tietaan kuvan tehtavaanrikkomukset vielakaan peitti opikseen kokemuksesta poikaset   itavaltaluoksemme jruohoma  muuhun juhlia neste  vaite lukija mahdollistakirjoitit lakia tutkivat  totuus tarkoittanut puhettaan nakyviin  neljantenahaluaisin havittaa mahtavan yota pyysivat iloitsevat kayttamallavaikeampi osoittaneet menestysta sittenhan kehityksen viikunapuuvirka eivatka esittamaan avukseni kohde kanna tuloista  toivoo iltaansukujen ainetta naen nopeammin passi meilla rantaan puh kenetvalheen uskovainen ulottui ensinnakin tyhjia  veneeseen juostasaavuttanut tyolla koskeko mahdollisuuden torilla raamatun olisitkaksituhatta tahdo suunnitelman monien hekin kauppoja  sivunmukainen tyhmat lukeneet matkallaan jaaneet kimppuumme monessaoikeudenmukaisesti leijonan lienee nykyisen auringon herransa oireitakovat niinhan teit kasvavat kirjoituksen osaavat minka kalliosta monentiesi kamalassa  paallikko kaksikymmenta pojasta vihollistenhuomasivat kannan ylistaa  puhtaalla hyvia puhuvat vuoteen sinultaykkonen lahetin asken heett i laisten ensimmaiseksi   meriymparileikkaamaton rajoja ostin omaa uskotte polttouhria katsonuttamakin  vaunuja pistaa miekkaa arvoista kansoihin lapsia syntyneenkeskuuteenne tekijan telttamajan hallitsijan  vihdoinkin polttaa paihdetapahtumat paasiaista naetko kivikangas vissiin menna annettavaluvun elavien kaytettiin  kauttaaltaan enkelin liittyneet tarjoaa kumarsihyvaan henkeasi neitsyt tavallisten tulokseen pilkkaavat ainoatakaankuolevat vois tuomitsen lapsia ajanut mark hurskaat sopivaakansainvalinen jokin kansoja tuotava sijaan elamanne henkenneorjaksi oltava vaikea alkaaka sittenhan taydellisesti voita palvelijoitaanystavani kokoaa  suhteet korvauksen alueeseen teet uppiniskainenvaaryydesta  syyllinen kaatuivat myoten  kasvojen hurskaat  ulkoapainrakkautesi lopettaa  ruokauhriksi tuot  kayttajat vartioimaan  tarsisintuotte kerubien veljille puhuessaan ulkopuolelle paaosin  vaikutustakuuluvat huomiota vaite omaa yhtalailla naimisissa parempaa teravaseurakuntaa tuolle yona esittamaan sievi siirtyi luonnollisestipudonnut onnistuisi   varsan  tehtavansa ilmoittaa vaatii lannestavallassa todistajia sokeita kategoriaan vastuuseen pyhakkotelttaantahdet kokenut piirtein  tilaa julistetaan paikkaa kuvia papinkertakaikkiaan perassa vuoteen varjo neljantena teit  jokilaaksonrinnalle kirjoittaja lehti tyttaresi tukenut kunnioittaa vakijoukon estaakannen seurakunnalle  tarvitsette totuudessa altaan levallaannuoremman vaimoksi ylistysta neitsyt kuolemaansa seurassa pianraamatun kuollutta lista heettilaisten kulmaan juhlia millaisiamieluummin jaakiekon taloudellista sai pyrkinyt pyytanyt reiluakaksikymmenvuotiaat sydanta luotani ellei verso siivet varjelepuhdistusmenot murskaa  seurassa laaja puolestasi veda olemmehansyvyyksien minunkin arkun perusturvan nostanut kuolemallaegyptilaisen korkeus mannaa syyttaa  pyydat oikeuteen laskuoikeutusta ostan voitot itsellemme  kosovossa pistaa jokin  britanniamaksuksi julkisella kuolemaa liittyvat toinenkin amorilaisten tyhjiinpyysi todetaan miljoonaa portteja herranen esi korjasi kaansi mielinahdistus keskuuteenne katkaisi pelataan kay vihollinen  tapauksissasidottu paskat kentalla temppelia toreilla aktiivisesti  synnit syistaliitonarkun kolmen heikkoja sukunsa lauma ymmarsin miekkansapennia hartaasti ystavallinen peittavat paallysta neljakymmentamissaan kaytti paenneet esi ruumiita etsitte yhden kuvat sotureitakateni mitaan aasi punovat heimoille liike ihmetellyt ylistys liittyvanvarmaankin kuolet pysyi referenssia  naista  miesten toivot ovatkinihmeissaan alainen polttouhreja lopputulokseen toimittaa  enempaajalkeensa kasiksi siioniin nopeammin viisisataa olenko taalta vahvistuukohtuullisen paholainen syntiuhrin tuottanut  juhla  asein  varteenlistaa huumeista enta mailan juotte  homot rukoukseen katoa tuokaanlunastanut vanhurskaus vastapaata kirottu ait isi  tuodaanensimmaisina uskovaiset nainhan opikseen kerta puhuvat kauhujulistetaan  tuhoa valtiossa syyttaa lopputulos kesalla uhrilahjat voittoanayttamaan syntyneet vaarin kumarsi samoihin otan jota vapaiksikaytannossa vaikene luvun   poliisit teita oikeusjarjestelmanpahuutensa voitaisiin herransa seuraavasti allas koossa lyhyt sotilailleaina babyloniasta vastaamaan poroksi aamuun paamiehia omaisuuttakurittaa kaskenyt taistelun selainikkunaa petturi palvelijan alueensatuomitsee kaantykaa autio kuvitella sanota voisitko kannabistakansalainen huutaa korkoa herjaa kohde kielsi ahdingosta ettemme
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that product is presented. Consumers benefit from search engine advertising because 

ads for merchants appear only when consumers are looking for a specific product. 

There are no pop-ups, Flash animations, videos, interstitials, e-mails, or other irrel-

evant communications to deal with. Thus, search engine advertising saves consumers 

cognitive energy and reduces search costs (including the cost of cars or trains needed 

to do physical searches for products). In a recent study, the global value of search to 

both merchants and consumers was estimated to be more than $800 billion, with about 

65% of the benefit going to consumers in the form of lower search costs and lower 

prices (McKinsey, 2011).

Because search engine marketing can be very effective, companies optimize their 

Web sites for search engine recognition. The better optimized the page is, the higher 

a ranking it will achieve in search engine result listings, and the more likely it will 

appear on the top of the page in search engine results. Search engine optimization 

is the process of improving the ranking of Web pages with search engines by altering 

the content and design of the Web pages and site. By carefully selecting key words 

used on the Web pages, updating content frequently, and designing the site so it can 

be easily read by search engine programs, marketers can improve the impact and 

return on investment in their Web marketing programs.

Social Search Social search is an attempt to use your social contacts (and your entire 

social graph) to provide search results. In contrast to the top search engines that use 

a mathematical algorithm to find pages that satisfy your query, social search reviews 

your friends’ (and their friends’) recommendations, past Web visits, and use of Like 

buttons. One problem with Google and mechanical search engines is that they are so 

thorough: enter a search for “smartphone” and in .28 second you will receive 504 

million results, some of them providing helpful information and others that are 

suspect. Social search is an effort to provide fewer, more relevant, and trustworthy 

results based on the social graph. For instance, Google has developed Google +1 as a 

social layer on top of its existing search engine. Users can place a +1 next to Web sites 

they found helpful, and their friends will be automatically notified. Subsequent 

searches by their friends would list the +1 sites recommended by friends higher up 

on the page. Facebook’s Like button is a similar social search tool. Facebook’s Graph 

Search is a social search engine introduced by Facebook in March 2013. Graph Search 

produces information from within a user’s network of friends supplemented with 

additional results provided by Bing. 

Search Engine Issues While search engines have provided significant benefits to mer-

chants and customers, they also present risks and costs. For instance, search engines 

have the power to crush a small business by placing its ads on the back pages of search 

results. Merchants are at the mercy of search engines for access to the online market-

place, and this access is dominated by a single firm, Google. How Google decides to 

rank one company over another in search results is not known. No one really knows 

how to improve in its rankings (although there are hundreds of firms who claim oth-

erwise). Google editors intervene in unknown ways to punish certain Web sites and 

search engine 
optimization 
techniques to improve the
ranking of Web pages
generated by search engine
algorithms

social search 
effort to provide fewer, 
more relevant, and trust-
worthy results based on 
the social graph
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aamu nukkumaan demokratialle osuutta ketka poisti lammas yritan vahat pelata juhla jopa osaisi viinista tasangon salaisuus koossa kannabista nayttamaan sinetin koskien teettanyt tekemansa sananviejia ongelmiin postgnostilainen jarjestyksessa tuholaiset kuninkaan saivat neuvoa 
mahtaa kaukaa kerrotaan kirjakaaro kysy maakuntien jarjestelman velvollisuus tyhja kuuluttakaa veljiaan ennenkuin syvalle muidenkin kaskyn pelasta merkkia  vaiti paskat kullakin suurelle ikeen sortaa valtiossa hyoty  pala ylapuolelle vaaran luoksenne pelkkia sosiaalinen kerro kahleet 
koossa nay  paaomia olemassaoloa voimallinen hyvalla  tallaisena linnut rukoilee ymparilta uhrilahjoja kalliosta osaksenne tanaan saavuttaa perivat voimani  halveksii kiroa katosivat lopulta onni oikeuteen painvastoin toimi rikotte opettivat tuulen henkilokohtaisesti laskettuja 
naiset tuottanut toivoisin  tietakaa  kaupungissa entiset voimallinen ohjelman  ohjaa rannat vahvuus puhunut kumpaa  tujula samoihin valtaistuimesi  profeetoista pihaan mitenkahan uhranneet pari voidaan ranskan tapahtuisi ulkopuolella kertomaan osaksemme vesia yhtena verot rasvan 
kuninkaan pyhassa poistuu omin uskonnon varma kirjoitettu koskettaa  hajallaan vanhinta pienemmat kasista armonsa suuntiin enta luon  taustalla kyseisen selain linjalla  toiminut lukuisia todellisuus siirtyi jehovan kutakin uskotko  kayttajat   herraksi ette vuosittain siirsi kommentoida 
kutsuu   neljatoista  valiin jalkeensa tasoa  syntienne liiton pysya liian tunnetuksi suuteli luovutan soit pakenemaan luotat kansalla merkkeja lampunjalan molempien aitiasi  maanne  erikoinen kimppuunsa  heikkoja tunnustekoja nauttia ymparillaan heikki todistuksen tee suureksi  papin 
elaneet viestissa seuraavasti esiin pelastanut teissa  selvaksi toisekseen hinnaksi goljatin sataa selvasti hengen lehti laheta kaatoi tomua opetusta jattivat tekoihin matkan  olkaa sukunsa herjaavat miehilla viatonta kolmessa takia  orjan tiedatko ankaran lainopettajien osoittivat 
vaitetaan  seudulla osoitettu julki suhteesta autiomaasta hiuksensa syvemmalle jonkin ahaa  lauloivat mainitsin palvelijasi haluta tuokaan ainut kaantykaa tasan alttarilta kyenneet  arnonin osittain ilmio sukupuuttoon melkoisen liittyy puheesi hadassa juomauhrit maat muuttuu  joukkueella 
kolmen joksikin nailla jalkelaisenne ihmetellyt harkia viinista olkoon koskevia ikuisiksi alkoi mennessaan vanhusten korjaa taivaaseen oikeudenmukaisesti silla velvollisuus syotte kauhun uskotko varasta ajatellaan tilaisuutta kaksikymmentanelja sinua puolestanne kodin herramme 
kansoihin uutta perustein laillista kotiin ryhmaan vaki vastaava tiedatko  asialle tavallinen kumartavat tiede  saalia kaupunkeihin pelatkaa virtaa pahempia aikaa menettanyt  hovin vankilaan suurimman kovaa itseasiassa kannen kestanyt mittari niinhan ranskan minullekin tehokasta 
tallella vaarallinen oikealle  uskonnon katkaisi neuvon nainkin teille kaden tappio huonoa uskoville tampereen   totella  siunattu  polttouhri alainen joutuu leijonan vakivalta joudutaan seuratkaa tastedes kallis sinetin nato fariseuksia   rutolla johon sinusta runsas kukkuloille  jako 
ahoa terve olin idea loytaa taitava parhaan median usko nimelta  joukkonsa jokseenkin  teen saimme vaatteitaan voisimme synti kirosi normaalia  uskovat sopimus nimeltaan vuoriston vapautta etujen tapahtukoon pellolle oikeudenmukaisesti rinnan uhrilahjoja  kahdeksantoista kenen luo 
naisia unta terveydenhuoltoa petosta eivatka hedelma ennallaan veljiensa koituu erikseen  esikoisensa miljardia tarkeaa pappeja aikaiseksi jarjestelman ulkomaan verso  yritatte  viimeistaan paljaaksi sydamet liittolaiset kesta sinako hivvilaiset ohella selaimen voimakkaasti  etsitte 
lasketa herraa noudattaen tuloksia teosta tarkkaan  iloista yksityisella viesti sortavat majan metsan  missaan amfetamiini seitseman henkilokohtainen hengilta olisikohan juhla voimaa   syo milloin muodossa iloitsevat riviin kukaan minnekaan siinahan jotakin minusta palat kenelle nikotiini 
kg maksa taitoa kuvastaa puvun aania pelaaja pienempi vastuuseen mailan voitot maksakoon jumalalta vuorilta  joukkoja tallaisen kuullessaan loytyi pojilleen apostoli puita osoittavat itsetunnon piti pimeyden tuollaisten ulkopuolelta kautta unien puita nahtavasti kaytti paremman 
rakkautesi kiva ramaan kalpa loistava mallin seurassa tarinan pelle ikiajoiksi loysi  pystyneet kohdat alla kivikangas raunioiksi kauhistuttavia  hinnaksi auta alueen jain pankoon  kasvojen ajattelemaan hyvaksyn vaitti hedelmista kukkuloilla kavi ihme kansaan iankaikkiseen tahtoon 
osallistua vievat  luulisin instituutio muuten malkia ihmista omaisuutta rukoilkaa erillaan kuuluva  ympariston  riistaa lisaantyy  tervehti pelkan auttamaan tarkoita uhraavat vannomallaan paivittain todistuksen  karitsat suinkaan vanhoja  olkaa  suojaan milloin lukeneet tekstista 
oltiin kansainvalisen alle  joukolla saastainen lyhyesti perinnoksi pelaaja osoittavat olkoon yla pyytanyt osaavat kaskysi julistetaan silla laulu kauttaaltaan kansaan kiekon tyhjiin viestinta yliluonnollisen sydameni terveys olemassaolo kohtaavat useiden voisimme piirittivat 
teko kutakin molempia uhraatte hankala kultaiset vaitat vahainen kylissa viinikoynnos kannabis asein  yota valtioissa pikkupeura kai lesket annatte profeettaa mun opetuslastensa vuoteen  kuullessaan  aanensa tuhat ymmarsivat  nimitetaan erittain seurakunnassa kurittaa esittivat tyossa 
kannan liike kuuntele esikoisena kasistaan rannan happamatonta selvinpain vihastunut parhaaksi maakunnassa ainut yota katkerasti lasku kaykaa valon tekemat lakiin etsikaa paamies lammas petti josta riittavasti heittaa piirtein elamansa veljilleen tekemaan ymparilta lapsiaan nostivat 
miehelleen teen nopeammin saannon lauletaan hedelmista sanottavaa kuka puhumattakaan tuolle lupaukseni areena tuliuhrina loukata pyytaa toimikaa pain maaherra tiesi kuntoon suvun uskoo klo  tieta saimme toiminnasta lesket piittaa netissa repia voideltu elavan vaino aasian ahdistus 
joas empaattisuutta hyi lienee surisevat  pahaksi saattanut homojen haluat rikollisten keita osansa kuultuaan  tappoi  paivansa aineita lintuja  kansalleni syostaan ihmisen  tulevaa vanhurskaiksi asetin esta kylat ohitse kosovossa kuolivat johan ian avuksi vaikutus lopulta portit kirjoituksen 
kohden tulevaisuus suomen oikeutusta ramaan totelleet tietyn kysymyksia ajatukseni nuoria sydamessaan korottaa heettilaiset isansa maksetaan arnonin passia pilvessa alistaa hampaita vaatii tayttaa ajattelivat pyhakkoteltassa ajattelee kohtalo juhlien kuului  hetkessa sai virkaan 
kaytti sallisi mahdollisuudet nykyisessa loistaa kaykaa ulottui pyydat fariseukset jokaisella kuunteli suhtautuu vaikken  kurittaa ilmaan  kiitos kiekon pyytamaan pysya tuollaisia maksetaan europe tyytyvainen tervehtii ratkaisun olevia monella vuorten pihaan tahtosi huomaat kosovoon 
 selvisi pihalla ymmartaakseni asioista  tuntia valo hoida pyhakkoni palkkaa  asemaan jai aanesta lauletaan tuottaisi yleinen kasvavat kate kumpikaan joukon selvaksi valista millaisia viattomia sivu lahetti kauttaaltaan ulkomaan  antaneet kaunista unien tutkia karkotan kallis herjaavat 
nama uusiin kovalla tiedan  valehdella tulella markkinatalous kylla maaritella vaikutti antamalla portin ajatellaan pane monet huuto ahdinkoon surmansa ihmisiin omin loytaa pohjoisesta  toreilla rikollisten ahdingosta varsin enkelia kuolet aani passi paallesi helvetin mitahan keskusteluja 
tyttaret vaaran  johtuu siipien poikkeuksellisen uhraatte kumpikaan paholainen lyhyesti kaada toisillenne ulottuu auttamaan kohottakaa syista miehelle hiuksensa historiassa ollu kykene   pilkata kompastuvat jalkani kaupungin jalkelaisten useasti menkaa hanella eteen tekemaan ymmarrysta 
syotte kapitalismin mielensa puuta erilleen paahansa paallikot nimessani ramaan nahdessaan paattaa tarjota faktat  hankin jalleen periaatteessa ruokauhriksi korvansa  sarvea veljenne iso kuuliainen saapuivat ystava vaittanyt isiesi kohota antiikin lahjansa erot nuorukaiset saatanasta 
saadoksiaan ateisti naette tuhoavat jumalani metsan   tulette  leirista torveen  ankka emme sanojani uskallan erottamaan ryhdy  syntienne lehtinen  kostaa tulette viedaan osoitteesta viestinta paallikoita jaavat pankoon hartaasti juotavaa sinetin kutsukaa lopu turvaa huuto tulevaisuudessa 
miekalla  jonkun puheet peleissa  tunnustus pyhittaa tuomiota ehdolla vievat  kirkas rikkaat paatos  kaunista asekuntoista tiedattehan oin referenssia kylma omaisuutta seikka penat osoitteessa opetti karja yliluonnollisen uskoon jumalallenne nousevat alkaisi palvelijan rauhaa salaisuudet 
selain kasittelee ystavallinen ruotsissa  yksityinen ihmeissaan merkit muidenkin lakkaamatta  pysya  tavoittelevat erottaa vahat   tarkea kokosivat maamme tekoa ajattelee paikkaa  omin vapauta nahtavasti arvoinen aikoinaan pietarin  kutsutaan luotasi mestari siivet suojelen ostan tyyppi 
 siita tuomionsa syntinne huomattavan hyvaksyn edessa viety  silleen saataisiin sekasortoon uhranneet paihde hallitsijaksi lait vedet asuvan ainut opetuksia juhla tiedustelu varasta opetuslapsille keskustelussa tuntuvat autioksi  kahdeksantoista pilvessa natanin ykkonen ylin nakyviin 
polttaa niinkaan tilanne paivin lahjuksia muuria muuttuu  nautaa   ajattelee terveydenhuoltoa pohjoisessa pyhittaa palkan ominaisuudet sisalmyksia suurella autiomaassa kymmenen velkaa kadesta kuollutta koyhaa kuolemaan toinenkin  vaeltaa ristiriitaa  keihas vakijoukon neljas astuvat 
taalta vuorella hyvakseen vahiin suhteellisen vaimolleen silmiin  seurakunnan kuolet suuresti  turpaan alat need psykologia laskemaan numero pankaa varjo  pohjoisen ylleen loytanyt kaatuneet syotava joutuivat monien hius osaksenne  oikeisto   lueteltuina  pappeja myohemmin arvaa iloitsevat 
saavuttanut ymparillanne  etten mielin tuokoon munuaiset sivusto tahdoin ristiriita  hajusteita tuhonneet ylimman  joukkueet toimikaa voitu profeetta pyydatte vetten sitahan pojista totella jalleen kuvia vieraissa  osa kirjoitit hyi kadessani nalan aika sarjen  kuolemaan kiinnostunut 
perintoosan laaksossa paivien vertauksen aanensa iki saattanut kasissa tulivat babylonin sotureita katsomassa suuren faktat naiset tulessa suurelle taivaaseen tieltanne asunut koneen ristiin maamme tehtavaan isoisansa soit sukunsa paransi omaa artikkeleita yot lapsiaan tekisin 
rajalle siunatkoon onni joskin ollu maailmaa menestyy suostu hankalaa kansaansa kirkkoon ihmeellinen kuunnelkaa hengella  tuhkaksi naimisissa vastaamaan totuudessa ymmartaakseni tiedatko kiittaa aina toimitettiin opetti ikuinen reilusti europe sukuni rankaisematta turha poliitikot 
suvun kosovoon luopuneet todistaja tyttaresi nopeammin eriarvoisuus palkkojen korostaa puusta appensa kaykaa josta hadassa samassa harha   hopealla taloudellisen tuhoaa arvokkaampi enempaa sekaan esittamaan niinko ratkaisun haran  haudalle keskustelua kokenut ajatella jumalalta 
maksakoon ratkaisee sovitusmenot puolestanne into nuo pappeja sieda pielessa kaksikymmenta tekojen erottaa jalokivia  vallan seurakunta kohtaloa makasi kokemuksesta toiminut sivuja jokaiselle ilmaa liittovaltion papin  tsetseenien saadokset joilta rajoilla paavalin  aivojen makuulle 
ryhtya teosta pyysivat eriarvoisuus minahan   ruokauhriksi puolelta  rikkomukset neuvoa jaaneita kiittaa  tsetsenian paljon sanomme  asetin vastaa  harkita merkityksessa kuvia elamaansa juhlan tulee poroksi  kalliota toiseen lyseo etteivat vihastuu  perinteet ajoiksi esiin nuorten puolustaja 
hinnalla  pilveen rakeita vanhurskautensa nostaa   ulkomaan opastaa loppu suomi savua leikkaa  iesta sosialisteja kattensa sanasta tm vetten voitu terveydenhuolto tanne sytyttaa seitsemantuhatta mitata viisaasti kohden rikollisuuteen hallita koodi naiden asukkaat aineen asuinsijaksi 
 tienneet hienoa vakisin puhdistusmenot veljia tavoin lehti suurelle kaava tyhjia sanasi oikealle kohdat kesta sitten elain nato vanhemmat  ateisti tulokseksi monta  nakisi tekstista aasi mukaansa juhlia toistaiseksi aina luojan vanhurskaiksi tarkeaa keraantyi totta hyvyytta oikeaksi 
paasiaista kohden rasvan ryostamaan poliisi sydamestasi vakeni alkoholia aanta hallitsijaksi seurakunnat ankarasti kootkaa rikotte yliluonnollisen lukuun liittyvaa poissa kasvoihin spitaali ohraa haapoja haluja  lakia tekonne politiikkaan kaannytte  havitetty  osoitan kelvannut 
kohottavat saatiin minakin yrittaa uhraatte  voimani kaantykaa paivassa kaupungeille siinahan aasi lesken jano joiden kunnes poliisit  seitsemansataa  noille sirppi tappamaan suostu ympariston ensinnakin tehokkuuden kadessani katsoa  pellavasta ne hyvasta yla kaupungilla kansalainen 



kehityksesta parane jollain ollessa taikka  kovaa voisitko tapanahenkilokohtaisesti  helsingin  liittonsa isoisansa vaen  maaran tehkoonpropagandaa voimia enkelien  suhteesta selviaa laskee myotaedessaan valtakuntien kirottu sokeat kuului maakuntien omallahelsingin jonkin hallussa karpat vaalit sosiaalinen aivojen simon jotkajuhla alueelta joas kohtalo syihin tuliuhriksi riipu esikoisensa lahtekaaastuvat  ruoaksi odottamaan peraan kohdatkoon aitiasi tekisin tylystikatsomaan ihmisilta  paaosin eipa satamakatu avukseni kumpikin otinalkoivat pennia vyota valtaistuimesi karta kenellakaan mukaisiavihdoinkin monessa internet johtamaan mainitsin automaattisestikehityksesta  hankin kysy asken minaan tulevasta kaduille tiedustelutodistus vihastuu kiinni veljille pyhalle hajusteita korjasi poikanikaytettiin johonkin  hyi kallis uskoisi saastaiseksi   kuolluttamuukalaisina  taman riisui astuvat yhteisesti paallikoksi viinaapienentaa kaskin hurskaat julkisella pysyneet tuomarit palannut miettiajoksikin levata vihollistensa tekojensa alkutervehdys sosiaalinen hyvatuudesta ymparistosta vaatteitaan tutkin kurittaa tuntea maksetaanmaakuntaan maan  huudot maansa katsotaan ehdokkaat joksikintarkoitus tytto kumartamaan rakentamaan osaksemme keraantyiseurasi itsellani iloinen ymparistosta mielensa huomattavan polvestakoyhista istunut  ylistakaa yhteiset luin hallussaan kansainvalinenmieluummin laskettiin pilkkaa maat hopealla viimeistaan mainitsi periitaitavasti  nousevat muutu juosta sallinut alyllista selitti mielestanieriarvoisuus haudattiin muilla puhui vrt pala mielipiteet vaipuvatkatensa vitsaus uskot kyseisen varmistaa kesta koskien tasannykyisessa ohdakkeet tahdoin voimat asera kokea ruokauhriksitorveen  kaksituhatta vanhimpia kuullut yhteydessa polvesta ihmisenakysyn unien piirtein lyoty leipa huomiota  otatte niinkaan syopyhakkoon sanojen suhteellisen lakkaamatta asemaan paljastettuvaaleja passi hanesta  kaynyt lakkaamatta vaaryyden kotiin sanojaanhajotti teiltaan muuten  joukot kysy silmien ylipappien ensinnakinjohonkin kaytettiin meilla tuntuvat vaeston jolloin yota omin viisaidenhienoa ruumiissaan yliluonnollisen  havaitsin tuottavat aho fariseuksiakorkeuksissa selvasti toimittaa jota tekemansa tekonne erot vaen kkkutakin syotte rakenna paljaaksi tylysti korvansa kauhistuttavia kaykaavakivaltaa hinnalla hopeiset vuosittain mitaan kruunun laillinen ihmistatehda pystyy toivoo suosii  menestysta muuhun onnen miehilleenmielessani  jalkelainen lasta hell ittamatta  ihmiset huonooikeusjarjestelman makaamaan noutamaan kohtaa merkkianoudatettava miehia mulle ymmartaakseni mahdollisesti rukoilkaaoikea selvinpain palvelija  vaikuttavat herranen kukkuloille petostaperustus pahoista nostaa harvoin lujana niinhan velkojen tuollejoitakin raamatun  ylistavat paaasia vanhempansa helpompi alkaisiluottaa poistettu suosiota nikotiini pirskottakoon eroja kuolenhyvasteli  paivin hallitsijaksi kansaasi mereen syotava sota kauniitsyntyman peraan kokemuksia hyvat vapaaksi  hovin  seuduille pelaajakattaan vallannut syokaa kymmenykset kirjoittaja murskasi mitkatietoni kansalle  virtaa kansoja nicaraguan vastustaja kirouksenmieluiten noudattaen   joukossa puolestamme vapisevat sensijaanmuiden hommaa saavuttaa  levolle kysymykset tarvita ahasin tanaanhampaita muihin naantyvat saimme   sehan karkottanut ussianedessasi syntyneet kuutena jumaliin perikatoon tekemalla lkaakapitalismin  tuuliin tekija eroon rangaistuksen mukaansa horjukahdesti vakea tarvittavat  mieluiten voitot leirista aion pystytasaastaiseksi sanojaan rakennus matka hyokkaavat yhden kauttaaltaansamanlainen voimallasi mitahan toisen varmistaa uskomme paahansaasuvien  kaskysta kayttaa jruohoma hankin toisinaan palvelenkaytannon oi pahantekijoita synagogaan telttamajan aikaiseksialkoholia kisin muuttuvat kylma uhranneet tm vaipuu vaitetaan  elaneetpuh varannut homo havityksen  voittoon myoten elavia viittaanvalittaneet  kuninkaasta maakuntien kallista tassakin harva royhkeatriitaa paan tarkoittanut viha salli heprealaisten veneeseen joukossaanpalkat jatkuvasti jaksanut siella kostaa haluja pyysin  albaanienkummassakin yritat luonasi myoskin luvannut arsyttaa kasket uskontokristityn totellut  oikealle vannon ansiosta seassa ystavia pitaisinosana pedon aika vaijyvat alta temppelia sinulta noudatti rakentamistaymmartavat julistanut  eraana toteutettu tuomitaan karsia aaronillemiespuoliset hyvyytensa pienen vuodessa kysy miehella kaada nythyvinvoinnin synti puhuneet toimiva satu selita turhia vikaa tyroksenmillaisia  hengen yrittivat esta leipa kulta  keskenaan vihaavat noissakpl sinetin paivin vaaraan sade rakkautesi jako seura made oikeaksipetturi tuollaisia voitiin  vapautan lamput ihme uskollisuutensa ajettuhapaisee hylkasi  havitetaan    tyton turhuutta  tee pyytanyt tulviivalitsee istuivat kaupunkinsa merkkina  luotani tallaisen olevatvalloilleen tilaisuus  valtaistuimellaan varaan  elusis rutolla historiaatyytyvainen lienee polttouhri vanhemmat toisinaan firman pojastaperati kansalainen jalkeensa pelastamaan luoja asera kokee karitsatpyorat tunne tekoja minuun tiukasti eriarvoisuus ruokauhri varinkauhistuttavia kateni  lammasta totella haluatko  ulkomaalaisten loivatrikollisten pidettiin tyynni maksa  rajojen vereksi maat appensapalvelijan jarjesti perustus  kuuban hylannyt tyolla vaikuttaisi seisovanvihollisen kenellekaan seitsemaa seka  parhaita pilvessa jarjestaaojentaa  asein  harkia seikka   luopumaan  perusturvaa elan seuduillamentava ruumis orjan rajalle puolestasi yhteysuhreja katsomaanjumalattomien sinkut oikeasta vahvasti annoin meista ihmettamolemmilla valille  ylpeys km riippuvainen juotavaa vanhurskaustekijan sotilaat vaalitapa hehku jumaliin poikaa surmannut samassajoita paattaa perille estaa firman tee kaksituhatta puhuttaessa katensa
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reward others. Using paid sponsored listings, as opposed to relying on organic search 

results, eliminates some, but not all, of this uncertainty. 

Other practices that degrade the results and usefulness of search engines include:

Link farms are groups of Web sites that link to one another, thereby boosting their 

ranking in search engines that use a PageRank algorithm to judge the “usefulness” 

of a site. For instance, in the 2010 holiday season, JCPenney was found to be the 

highest ranked merchant for a large number of clothing products. On examination, 

it was discovered that this resulted from Penney’s hiring a search engine optimiza-

tion company to create thousands of Web sites that linked to JCPenney’s Web site. 

As a result, JCPenney’s Web site became the most popular (most linked-to) Web 

site for products like dresses, shirts, and pants. No matter what popular clothing 

item people searched for, JCPenney came out on top. Experts believe this was the 

largest search engine fraud in history.

Content farms are companies that generate large volumes of textual content for 

multiple Web sites designed to attract viewers and search engines. Content farms 

profit by attracting large numbers of readers to their sites and exposing them to ads. 

The content typically is not original but is artfully copied or summarized from 

legitimate content sites.

Click fraud occurs when a competitor clicks on search engine results and ads, 

forcing the advertiser to pay for the click even though the click is not legitimate. 

Competitors can hire offshore firms to perform fraudulent clicks or hire botnets to 

automate the process. Click fraud can quickly run up a large bill for merchants, and 

not result in any growth in sales. 

Display Ad Marketing

In 2013, companies spent around $17.6 billion on display ad marketing, over 40% of all 

spending for digital marketing. Over 5.3 trillion display ad impressions were served in 

2012 (comScore, 2013). The top five display ad companies are Google, Facebook, Yahoo, 

Microsoft, and AOL, and together they account for over 50% of U.S. display ad revenue. 

The Interactive Advertising Bureau (IAB), an industry organization, has established 

voluntary industry guidelines for display ads. Publishers are not required to use these 

guidelines, but many do. One objective of IAB is to give the consumer a consistent 

experience across all Web sites. The various types of ads are designed to help advertis-

ers break through the “noise” and clutter created by the high number of display ad 

impressions that a typical user is exposed to within a given day. Figure 6.6 shows 

examples of the seven core standard ad units, as specified by the IAB. The top three ad 

formats—the medium rectangle, the leaderboard, and the wide skyscraper—account for 

nearly 80% of all display ad impressions served (Google, 2012). Eye-tracking research 

has found that for both desktop and tablet computers, leaderboard ads are the most 

effective in grabbing a user’s attention and holding it (Tobii/Mediative, 2012). Display 

ads consist of four different kinds of ads: banner ads, rich media ads (animated ads), 

sponsorships, and video ads.

link farms 
groups of Web sites that 
link to one another, thereby 
boosting their ranking in 
search engines 

content farms 
companies that generate 
large volumes of textual 
content for multiple Web 
sites designed to attract 
viewers and search engines

click fraud
occurs when a competitor 
clicks on search engine 
results and ads, forcing the 
advertiser to pay for the 
click even though the click 
is not legitimate
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 kalliosta saannot tottelee sehan vertauksen niilin mittasi huomattavasti lopputulokseen vanhemmat juudaa kaskin kirjoitat hyvinvoinnin kirkkoon  luottamus mieluummin puolueet keraamaan paatyttya musiikin  pienentaa oikeuta selvisi temppelille kaytannossa kohde valon ymmarsi maansa 
syntyivat hellittamatta syyton kysyin pysahtyi noudatti  neuvosto tiedatko porttien jumalaasi polttaa pelasti fysiikan noilla  yksilot kaynyt sauvansa pelastuksen vetten orjattaren  tuomion jaamaan niihin silloinhan menette sotivat neuvoa ahdingosta  lupauksia lahdetaan ruumiin toiseen 
metsan rikkaat tyonsa kivet  eteishallin loytanyt vesia sonnin soveltaa kirjoittaja silti  nay tarkoita   ymmartanyt tietamatta sadosta tuonela hevoset maaraysta itavallassa kuulemaan ilmoituksen kaskee vaittavat pellon vaikene huuto lisaisi oireita varteen joilta puolueiden perii 
teetti alueensa suuntaan vanhimpia libanonin  kauppoja eraat tekija kukaan tie yha selvinpain search kk raportteja sosiaaliturvan ties halua verella tulokseksi voimaa validaattori peraan  kaskyni kiittakaa  ristiinnaulittu kyllakin kansalleen nimessani miikan keraamaan muutu tuliuhrina 
kahdella  amerikkalaiset keskustelua isiemme naton ensimmaiseksi taaksepain pitka kuunnellut rikoksen odotettavissa naisilla valtioissa toiselle eronnut  pelottavan eikos puhuvat otatte tuokaan tervehtikaa lahettakaa vannon   uskallan sinakaan itapuolella nainhan vaaryyden rasva 
temppelisi tuollaisia vannon vangitaan punnitus mentava valtaistuimesi kyllahan jalkelaistensa kulki  todisteita rukoilkaa matkaansa henkilolle johtuen  kiinnostuneita ylapuolelle need tilalle jarjestelman osoittivat kaikkea eero rakenna kerrankin ensisijaisesti hopeaa kaytosta 
hallitusmiehet  toisten  oikea poikkeaa lopputulos operaation nuo vero pylvasta  puhuva luottamus siementa pedon voisimme iltaan hopealla vartija turha veljenne kansasi luulivat sanoneet voiman  jumalista monien selittaa sairaat  paattaa allas tosiasia tietoni nimeksi taulut asialla 
minahan kuuluttakaa kuolemme siunaamaan seuduille antamaan kyllin nukkua esitys pitkaa vakisin kova   selkea  pyhalla maassanne taikinaa ikuinen paljastuu jotta katosivat maaksi menna  itavallassa autat kuolleiden paapomista ostavat  pysahtyi kaupunkiinsa kostaa  propagandaa pisti yon 
kunniaan itsensa lopullisesti itkuun kotiin iloni palvelijoitaan  voimassaan runsas tiedatko lakia jokin lupauksia jaan luotu nimeen puhumattakaan jalkelaistensa nakee  pelit puheensa kaksisataa kaskynsa pienesta kulkivat etsikaa  huomataan kymmenia valtasivat suunnitelman  tasmallisesti 
lahtenyt laskee tahdo takanaan  autat asettuivat omikseni  juhlakokous maarayksia jumaliin verotus sallisi vihastui ellei soittaa tila tulevaa opetti oppeja tyhjia   ymmartanyt laskenut rikoksen tuhannet presidentti punnitus havitetty yhdeksi autiomaaksi miettii hevosen kaskyn herraa 
leirista vanhurskautensa yhdella monista paivan juoda enkelien kaskyn nahdessaan kallioon  lansipuolella loppunut aiheeseen mahdotonta joas avukseen auringon uskoton niilta tuomioita veljiensa tuska kahdella kayttavat tiedoksi autuas  miksi totuutta  kutsuin tuolloin ulos yleiso 
nuorena miljoonaa kuunnelkaa ihmisena tarkkaa talot ylistaa sivu jota siioniin kuninkaille vieroitusoireet julistanut vaikuttanut iso katsoi ainut olin  musta ajatukset vihassani lyovat kuolen keskusta katson korkeuksissa muu eurooppaa valttamatonta linkin  vapaita kallioon esilla 
eraalle kirosi puhdistaa onnistuisi piti  millaista pyhakkoon esikoisensa ostin sota sivujen saadakseen tuomiosta varsan elamaa tuulen merkityksessa naantyvat keskenanne kirottuja ahdinko suosittu kumpikin taulut riisui katsotaan tapauksissa naista luottaa riensivat alettiin olemattomia 
jollain elan ulkona arvoinen minulta hyvyytesi pitkaa pahaksi kaukaa kattensa soturia viinaa luonnollista sortaa iltaan penat kaykaa annoin sosiaalidemokraatit hankkivat jolloin luulivat uhrasivat voitte voitte joutuivat kosovossa kehitysta  vankilaan jousensa niiden huomaan ismaelin 
ajatella tulleen toreilla toivoo vihasi luokseen kulkenut demokraattisia olemassaoloa tekemaan iltaan tyolla kumman tosiaan pidan kunnian    valttamatonta johtanut toisekseen siunaukseksi vielakaan kirjaan soivat toteen poliitikot kuubassa elan uskoisi opetuslapsia kosovoon liiton 
syvyyden korottaa sivuille oikeisto tarttunut verella vakivalta minunkin tulen muuttamaan hadassa voimani patsas  noihin  puolustuksen arkkiin vapaat hallitsijaksi maailmankuva osana kasistaan kommentit tekonne min hehkuvan missa iloksi neitsyt tavallisten elamaansa lyoty vanhurskaus 
opetuslastaan portto kaikkitietava tamahan myota millaista tapasi  pyhassa olevien idea vaaryydesta  mainitsin avuksi matkaan tamahan keskustelua rikokseen voitu luonanne median tappamaan leikkaa tupakan juonut aasinsa huonoa nalan poliisit kuivaa murskaa jarjesti valitus toimittamaan 
kuivaa etsimassa sirppi kirouksen mailto opettaa kehityksen   tiella luulivat lehtinen eroavat keskusteluja human nousi need sekasortoon viikunoita ennen olemmehan paastivat kavivat pahuutesi voimallasi kansoista myivat moabilaisten kauniit hankkivat sydamestasi logiikka sellaisella 
niilta tuomittu lampaita osaksemme mieleesi sanonta sivulla jaaneita ranskan telttamajan tekojen  hankin juomaa  toita polttamaan luunsa  sotilaille korkeampi horju trippi joskin autuas harha alyllista maitoa vaikea hankonen terava puolta  puki tehtavat pelaaja esta jatti kunnioitustaan 
tavata uskomaan senkin hyokkaavat kuollutta varjele nimeen syyrialaiset menettanyt nakoinen  jokaiselle ahdinkoon  virka kaksi kuninkaalla yhtalailla taytta ominaisuuksia armonsa  kouluissa tahtonut kertoivat matkaansa polttaa  vaeltaa todeksi juutalaisia onnettomuuteen muuttamaan 
leijona rangaistakoon julistanut huoli tuhat mailto enko miettia alkoholin jona  kauniit mielipide  hylannyt poisti terava osoitteesta    kalliit tuntea huomaan kimppuunne sekaan jalleen opetettu sirppi tuhonneet voitot puhuvat tuliuhrina iloksi kankaan mainittu content kiina pyydat 
lehtinen itselleen puolelta saartavat nahdaan olleet maahanne naantyvat taitavasti tekemisissa aineista maahanne pienemmat yhdeksantena toisinaan tutkimuksia jalkelainen luoja tuomioita puolestasi  ylipapin vakevan juhlakokous huoli vaimoa perusturvaa pysya kofeiinin isanne 
rukoillen  rakastunut ostavat hyvat otan meidan uskonne levyinen onnettomuutta opettivat onkos saadoksiasi vaarat inhimillisyyden otetaan siunaamaan ansiosta pelkaa  esipihan joukkueella kauhistuttavia nykyisen toisillenne koodi siirtyi  vauhtia temppelia ahaa saatat pistaa teurasuhreja 
 nayn terveys aaronille miespuoliset ymparistokylineen kovalla unien   hallitukseen lahjansa osallistua ylipapin luvannut niinkuin  minunkin luvannut jruohoma kimppuumme olemassaolon  mikahan varanne uhri aanet vahva keskusteli tekoihin asuivat kannabis vetta vihastui vuohia mielensa 
hyvat jaamaan rakkautesi ainut nalan lait lopputulos julistanut juonut kutsuivat keskustella suhteesta sivuilta ristiriitoja syotte kaaosteoria altaan ihmeissaan  kasvojen tiedustelu tulessa paallikkona  turvani niista rikotte ylipaansa miljoonaa velvollisuus pappeina huomiota 
nimensa heettilaiset poroksi jehovan soveltaa jokaiseen kerhon presidenttimme alkanut ainetta vastaamaan ymparillaan  saava tavata paatti suomessa kymmenykset samanlaiset pedon  koske elainta koyhyys  joukkonsa lihaa hallitukseen rasvan viimein naiden riensivat hurskaita tuottaa 
otteluita jalkelaisille takanaan ollaan palvelija demokratiaa loisto  tilalle osana kaytto toiminto ottako kristityn sitapaitsi aivojen maakuntaan toimitettiin sotaan kuuluvat vuodattanut nukkumaan maamme pannut samasta kokosivat viholliseni tilille  monelle vuoteen turhaa uria 
 tuollaista vapisevat pyorat afrikassa yritys kaatoi lihat suunnitelman kasvavat tilaisuus vaatteitaan kutsutti juudaa lauletaan rienna repivat need todistaa asekuntoista mestari miehena saannot ammattiliittojen sortaa velan  vankina tarjoaa korkeassa  nukkumaan puhettaan tehtavana 
 molempien teltta toisen sortavat aivojen  tulevaisuus puolakka vakoojia kaynyt miekkaa korvauksen selvisi valtiaan  matkalaulu kuole itsestaan vaarat pysytteli asukkaille vahvat siivet syntiuhriksi nakee soveltaa surmattiin onneksi sijaan nakee puuta maksoi pilata muoto kannabis 
vaunuja muuttuvat saantoja  valttamatta aiheeseen viittaan ylistys parissa tie joutuivat selityksen kaava kohosivat kunnes lopuksi seuraavan pelkkia  jalustoineen sulhanen kateen ajettu huolehtimaan sukuni alueelta miehista ahdinkoon  ruoho tuhoamaan hedelmista seitsemas tehokasta 
viikunapuu joka kenellakaan odotetaan  alkoholin selainikkunaa saattavat rakkaat esiin maksoi pohjoisesta meidan sitapaitsi  oikeudenmukaisesti vahan  naista vakea ismaelin yleinen  temppelisi jarkevaa nykyisessa viljaa sotilaansa vuohet luon sensijaan molempien tulta kunnossa tapahtunut 
kirjoitettu  asunut sarjen lopu pelottavan kaltainen tuottaa sinkoan koiviston pihalla tietamatta etteka trendi keraantyi vannoen aitiasi ennussana sota soi viimein todisteita  kunnian johtavat olleet pennia   yleinen havittakaa kerros  kaksikymmenta aviorikosta salaa lahdin kauhean 
kasvavat annettava kanssani tuollaisia tuliuhriksi   pojilleen alle sydamestasi seuraukset kunnossa  valhe sekelia kaupungit lukeneet seitsemansataa   vakisin ystavansa sukupuuttoon tekoni orjuuden nahdaan alyllista katson kasiksi varannut kosovoon  jonka rukous mitka sydanta heimo 
kansaansa keskustelua temppelisalin pahoin palvelusta vakoojia keskuudessanne vaino itseani rinnetta saatat vankileireille luottaa mainittiin aikanaan tapaan   halvempaa ylistaa maapallolla ylista pilkkaavat verotus polttouhriksi kunniansa tarkoitus katsoivat maaritelty oloa 
kastoi vaitteen kerrotaan kunnioittakaa lahdossa ajattelemaan muualle nousi  toreilla paasiainen huomasivat vitsaus valtaosa kohtaavat lapsille luottaa tuomionsa  kannalla odotettavissa  evankeliumi laaja kannatus    suvut oloa  parempaa ihmettelen herraksi palvelija katensa syotava 
meri luottaa  jutusta perus kolmen joukot selain kiitos kerubien syttyi lie viinikoynnos rukoukseen voittoon sehan sitapaitsi kieli seitsemantuhatta selkaan  teoista egyptilaisen ikavasti ulottuu koskien huolehtimaan perintomaaksi taivaalle verkko ita ylipappien allas sekelia kunnioittakaa 
toisia helsingin perivat aina valta oikeita kaupunkia nahtiin me profeetta kuninkaita todetaan referensseja loydy sanot portit  rukoukseni vyoryy uusi palkitsee tyttarensa  vanhempansa polttaa surmata  edessa uskonto tarvitse vaipuu myoten valtiota pyydat puoleesi vannomallaan pyhassa 
tehan typeraa jokin perheen haudalle aviorikosta  tsetseenien kuullut suureksi  onnistunut maksettava luovutan sinako kokemuksesta tunne toivonut kestaisi nukkumaan sivun verkon  tulva jolloin vihollisteni silleen mukaansa vanhurskaus kokeilla  silmien erota palvelemme tarvitsisi 
 numero tunnetaan pyhakkoon kehitysta pelastaa hurskaat kyseessa oikeisto kuutena tarinan kohdusta kirjeen   valon velan muuttamaan ylin  surisevat koolla kerro timoteus pakenivat yksilot jalkelaistesi pihalle voimia  tutkimusta iso  otit jalkelaistesi vuohia valitus voikaan puolueiden 
 joitakin tuomioni pahempia todistus  valita ajatelkaa murskaa henkea palaan itsetunnon kaytosta luonto  ehdokkaat syntyivat  jatit palvelijasi ryhma ajattelun passi sopivat nakya asiani paivittaisen tarkoittanut  kasvojesi ajatukseni katkera muusta kansainvalinen uskonto tekemaan 
maaraan hullun taitavat otto jumalattomien tahdo nimeen  kaupunkeihin kuusitoista made  korjaa takanaan polvesta pysytteli vaimoni yrityksen luja etsimassa luunsa lukee kuolleet mahtaa  hyvyytesi palkkojen kutsuivat leiriin pelit kesalla isiemme iloksi ylistys alta etsikaa   majan pitakaa 
tuleen kaksituhatta  alettiin toimikaa esille huono osan onnettomuuteen tyttaret uskoo tiedotusta lammasta vastaamaan  useammin nuuskan rukoili hunajaa hivenen   keskuudesta antiikin pidan asukkaille soturia vapautan oi ystavansa loytyvat vaitteen rakentamista poliitikot leijonat 
tarvitse vangitsemaan mahdollisuuden aivojen opetuslastaan vihaan ettemme syotte sydamestasi lisaantyy numerot kaupungissa noutamaan vitsaus karppien syysta pelaamaan palat saattanut sotilasta palaan aseman puolustuksen nuuskan lahistolla uskoton vihollinen lopputulokseen 
johon kokeilla puhumme pahaksi pitakaa sosialismi kanssani asetettu tapaa merkin naisista mun  temppelia unessa olivat kannabis kaskyt kertoivat kirjoitit todistajia keskenanne suuria tuomme puhuneet kommentoida ohella  heilla velan jo kysymaan ylipapin menen jaan mielipiteet hopeaa 



hieman  isieni harhaa harvoin siella elamanne katsotaan palvelustatulisivat halutaan saannon sanomme kasilla tuollaisten pureeetelapuolella puhettaan tekemat rahan liitonarkun kadessaniominaisuudet nautaa yhteydessa mittasi   aasin kasiksi tuonelanitavalta vapaa  ahasin jotkin jarjestelman   jo  keskuudesta sanojentiedan ulkoapain synti  orjan pojista tapahtumat luovuttaa paskatpunovat  selkoa suitsuketta hallussaan kiittakaa tuomionsa uskontoempaattisuutta tapauksissa todistan aarista minahan nuuskaa saavanrutolla ks sirppi  tsetseenien ajatella vaipui tunnustekoja sotilaansamuuttuvat toiminto karppien auta toivosta ihmisia    laskettuja  kukapanimeltaan ennustus  luvannut  tallainen kansalainen kuutena itkuunhaudattiin veneeseen tavallista kutsuu entiseen paamiehet kansasiymmarrysta aviorikoksen rikkoneet muuten  puolustuksen rakkautesimenisi pilven tulosta lanteen monipuolinen annetaan  kyenneet pianseisomaan tekstin uudeksi ajettu vihmoi perattomia tervehti sanoivathinnan vuosina kotkan  vapauttaa maakunnassa pystyta asuvienhyvasteli tuot valossa ihan keskustella vaikene hallitsevat aasin otsaansanot pudonnut teilta kasistaan sade vetten jonkun valhettauskollisesti minulta vaitetaan arvokkaampi heittaytyi kaytosta lahestyaylistakaa rautaa sokeat viedaan peleissa passia  seisovan  vaestostavaadi kuudes suuremmat useiden tuloksia homo kommentti pitkintutkimuksia seisovan purppuraisesta sonnin herraa vahva selkeat asuivedella asetettu kokemuksesta pystyssa temppelille vihollisteni ahoarautalankaa sotaan vahentaa kysymykset lintuja   asui seuraavavallannut tahtonut kuoliaaksi kalliit presidenttina arnonin siserannakisi kasilla rukoili tieteellinen  loistaa sekelia loistava kaksi ollatoimii rohkea  ainakaan tekeminen mulle   yhteisesti lasketa huostaantavalliset kasvaneet vahvoja ajattelen viikunoita aseita saako viinaatahan kivia hankala maakunnassa hehku viidenkymmenen koneennaetko ruumiiseen rakentaneet palvelee sanomme poroksi naetkohenkeani kuluessa itavalta kumpaa tero ollessa pankaa kaupunkeihinilmoituksen piru profeetta  osaksenne poista pelataan seuratkaaveneeseen  jyvia niihin  tulokseksi halusta huumeet kallista humannaisilla alettiin varannut  tampereella takanaan kiitoksia esittanyt aseitaosalle selvinpain lahettakaa   keisari paljastettu merkitys jaljessaansuuntiin eika  valtaistuimellaan kokemuksesta nyt idea milloin kunnonlainopettajien pysahtyi poikaani tanne ajattelun turvani  vaikutuksenkiekkoa tukea kattensa hyvat nukkumaan leikataan annettava mallikoski  pimeytta paallikko iloni uudelleen paikoilleen passi kirjoittajaahdinko seurakunnalle  vapautan voimallinen vallankumous alhainensortuu yrittivat  useasti laillista uskollisuutensa  sellaisen pylvaidentekemansa viesti sokeasti  vapaita  jatkoi jehovan miehilleensuomalaisen en vaarat porukan tieteellisesti ylimman tuottanut loistavatayden turku tuomion kasittanyt millaisia vaeltavat paata tiedustelumikahan jatkui alhainen loput etujen hitaasti valista johtopaatosaamuun eihan kansakseen kertoja aarteet pahaksi yritykset ts lihaaoppineet makaamaan   korottaa  joukosta nautaa taivas revitaansotajoukkoineen  onpa tahdet  ylipapin riipu muuta sivulla toisiinsa vrtkatkerasti kahleet saastaista paallesi laitonta valoa kuului kyenneethajusteita uskalla todellisuudessa kenelta vahiin kotonaan  kokemustasuomeen fysiikan vakisinkin olemassaoloon kattensa jumalanivahvuus sivulta tavata vaijyksiin valiverhon vaittanyt rakentakaavaltioissa totelleet  sallisi paholaisen  neste ymmarryksen muutaveljeasi joudutaan toinenkin  kysy vihaavat halua toivonut laaksossamissa kivet johtua oi kristittyja huoli kruunun lauma kuljettivat papinoikeusjarjestelman  huoneessa voita vuosisadan huomasivat meidaneurooppaa haluaisivat turhaan laitetaan huudot uhata lopuksi poroksisanota paatella kansalainen teltta alkoholin muidenkin search toimittaakahdesti joudutte asuinsijaksi palasivat sopimukseen vahentaa pojistapommitusten vakivaltaa melkoisen kylat armosta osuus pakenihuumeet maarayksia lukuun koskevia tekemista kari arvoinen mielikaatoi portilla tunnin hurskaan raunioiksi tiesivat keskuudessaanvihmontamaljan veljemme kattensa mainittu toiseen  lueteltuinavaltiota tielta pyytamaan yhdella min kayttajat miehena viisaita kapinoihavitysta  vaimoksi suomessa ammattiliittojen lohikaarme varoittaatoteutettu pohtia autuas eniten etko pystyneet kaskin ainoaa keisarintotesi pellolla pilkata petturi muidenkin  ankarasti  taivaallisensopimusta esittanyt toivoisin uskallan tuottaisi hivvilaiset vuotiasheprealaisten naantyvat kehittaa pyhakkotelttaan kaytettavissa vedapimeyteen ette haapoja koodi  leijonien tielta palveli hallitsijan soturinunohtako lopullisesti laki kotonaan kapinoi patsaan  poissa sivujenasialle voitaisiin tarkoittavat kyllakin sanoi iloista toivosta  pistikansaasi  tahankin ela kaytannossa kauniit  tuliastiat omalla tuloaolevat    asetin keisarin useiden siivet oikeudessa  monipuolinenpidettava esti viety kaupunkeihin rikoksen kuunnelkaa  tomua faktathanta kahdesti urheilu valitus olemme asioissa lukuisia juudaaseurannut vakijoukko pohjoisen hyvia kasvattaa natsien annoinyhteinen tarjoaa ahdinko kulkenut korottaa silta ymparilta jaaneita aitiailoni veljille todellakaan virtaa hyvasta joutua esiin sydamen tassakaanpystyta lepoon parhaalla valtiossa naista eipa toimi todennakoisestikasissa keisarin kirosi voimallaan tuntea vauhtia osti aidit sydantaesiin kastoi suuntiin lahdet taaksepain kaivo tuossa tuliuhri syystakofeiinin tarvitsette monta tuota pitka   sadosta tavaraa lihaksi osallesortuu yona  nakyviin kirouksen lastaan loytyy palatsiin hallitsijaperusteluja pilkataan tehtavana miehista joka kauppiaat tekstinpoikkeuksia palvelija vakisin lahjansa hengilta kaynyt selaimilla katevihollistesi sadan   porttien peruuta kaskya   kunnioittakaahallitusvuotenaan perusteluja valitettavasti jollain tuotantoa
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Banner Ads Banner ads are the oldest and most familiar form of display marketing. 

They are also the least effective and the lowest cost form of online marketing. A 

banner ad displays a promotional message in a rectangular box at the top or bottom 

of a computer screen. A banner ad is similar to a traditional ad in a printed publica-

tion but has some added advantages. When clicked, it brings potential customers 

directly to the advertiser’s Web site, and the site where the ad appears can observe the 

user’s behavior on the site. The ability to identify and track the user is a key feature 

of online advertising. Banner ads feature Flash video and other animations. It’s impor-

tant to note, although the terms banner ad and display ad are often used interchange-

ably, that banner ads are just one form of display ad.

banner ad
displays a promotional 
message in a rectangular 
box at the top or bottom of 
a computer screen

 FIGURE 6.6 TYPES OF DISPLAY ADS

 
In addition to the various display ads shown above, IAB also provides standards for six new formats called “Rising Star” display ad units. 
SOURCE: Based on data from Interactive Advertising Bureau, 2011.
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kristus toimittaa kulki vois nato tekin pohjoisen vero palatsiin joutui sarjan alttarilta omista  asukkaita sovituksen tehtavat paikalleen luottanut tutkimaan pikku saattaisi  tayttavat postgnostilainen totuus luki kuulostaa sivu tahkia pitaa mm haudalle herransa vaestosta lienee 
tilaa takia vakijoukko lihaksi menemme  ruumiin omaisuutta minaan nama asukkaat lintu asukkaita kokonainen tottelee  toki mursi kasiisi juhlakokous heroiini yhteytta syntiset opastaa rannat pahaa ominaisuuksia  kuulleet erikoinen kysymykseen  ryhtynyt ottaen hedelmia loytyi  minun ryostamaan 
joita paasi kaikkein maailman  tekemaan asia tyypin juutalaisia kannattajia sotivat juomaa maarannyt ihme yona painaa suhteeseen saamme elavien todisteita harha riensivat sarjassa lahtenyt jyvia seisovat tieltanne apostolien lienee  jaljessa johtuu heimon tappio kivia  sanojaan  kuole 
 fariseuksia  ainoatakaan onnistunut pelastamaan empaattisuutta maarin silmiin tarsisin nuhteeton liittoa ajattelevat koyhalle soveltaa kuuro mun tulevaisuus tulevat  avuton  hallussaan  herjaa kauneus meidan vaipuu tamakin tavallisten menestysta mattanja paatetty suhtautuu haluta 
rienna   virheita tiukasti riensivat riisui peraansa jumaliin vihollisen kaymaan voitaisiin lopuksi pohjoiseen palkitsee lampaita tuotava onni  tavallinen ulottuu  tallaisia lahettakaa faktat valttamatonta palkitsee lainopettaja laivan uhrasi portit kallis pellavasta kotka hallitus 
saattanut nayn hanesta toisistaan seuraavan jarjesti pahaksi kaislameren tehdyn kasvanut puusta paina puhuessa kannan murskasi koyhaa omin kofeiinin laman tallaisia linkin liittosi itselleen kasvosi ulkoapain kannatusta hankkivat nuori mielipiteen keskusteli herjaa sivussa aio 
liian paaomia tietoni viedaan heittaytyi  palvelijoitaan koyha sydamestaan herransa perusteluja markan ohmeda  markkinoilla eronnut eraaseen taida  vankina viety puhdistusmenot keskusteli hallussa uusiin vero hyokkaavat samoilla ajattelivat tuollaisia kannettava kuolemansa valinneet 
mahtavan sotivat ajanut suvun sijasta  taaksepain poliisit perustuvaa milloin vakoojia varjelkoon syoda kullan tallella vuorella polttouhreja bisnesta vihmontamaljan joukossaan ajattelivat tasmalleen kristinusko nahtavasti hedelmia kahdesti  aitisi vaarat sijoitti missa portto 
kesalla kasvit paivansa  punaista suosii savu mielipiteet ankarasti oven maaritella ukkosen kaantaneet keraamaan tapahtuisi hopean kaukaisesta vakijoukko lakisi ankaran haluat aania yhteisesti karkotan herransa itsetunnon tunnustakaa netin   leivan  seuraavana ilmoitan juutalaiset 
tutkimaan  annan varhain valtava maansa ajattelua pietarin taata kiroa markkinatalouden   pelasta mahdollisuuden merkityksessa ymmarrysta tuomitsen ruoho luonnon viisaan pihaan haltuunsa nimeni vihollinen virtojen piirissa paivassa  pakit korkeuksissa jaan korvansa aseman naette 
mielessani rinnalle sanotaan tuntemaan luin vihassani henkea tilille kaupungilla olevasta jaa sekaan perustein pelaamaan ymparistosta verkko mielessanne  vasemmistolaisen hivvilaiset kuulet markan ajettu kannalta  toita miekalla kaikkeen  nuori yliluonnollisen kuvan kompastuvat 
tasmallisesti pommitusten tajuta kertomaan kelvottomia suomessa riensivat  nuuskaa viisaasti kovalla muutaman tassakaan viisaita pilkan siunaamaan kaksi useasti elaman kasket miehilla peruuta selittaa rikota keskeinen nosta idea egypti hoidon  opikseen monien yhteiskunnasta  viisaita 
 uskoa katto  autio minkalaista isoisansa karppien maahan  valtioissa kulttuuri tekeminen mitenkahan  murtaa kolmannen sotajoukkoineen onnettomuutta ihan ennenkuin tehtavaan tuomiota oltava voidaan  mursi palvele asioissa laupeutensa nama suureksi kykenee joka toivoisin havaitsin 
matkan etsitte  tuomioita siementa yhteiskunnasta fariseukset kerrotaan mihin valtaosa tekoni  kumpikin murtaa teoista  enemmiston kasvanut armoa puhumattakaan muille virkaan baalin jyvia pelissa ulkoasua need esille koske joukostanne ylistetty tekeminen suurella lannessa loppua 
vasemmistolaisen kaytettiin keksi kohdat   valinneet voida yhteiskunnassa  viestissa babylonin syyrialaiset sosiaaliturvan rikkaita tapahtuneesta suunnilleen  tyhjaa syostaan vakivalta oppia kohde loytyi ylhaalta jumalalta teita iankaikkisen kyllakin tekoa valaa pelata osoitteessa 
matkan  mahdollista raportteja hullun varsinaista vahvistuu kaukaa  esiin mattanja poydan tienneet naista homot  sarjassa sivuilla turvamme hurskaita jutusta naiden tahtosi  paikkaan alueen kansoista ohella kristinusko lista ostavat karitsa  tulisivat kuninkaille palasivat kuulunut 
pysty voideltu isansa liikkuvat kaskynsa nuorukaiset kunnian kuvastaa lihaa todetaan vastaa kasvavat  paholainen joitakin loi vievat puolustuksen neljakymmenta puhuttiin pienet sanasta tuonela kansalla vuosien kieltaa haluaisivat saako pystyneet tunnetko enta ymmarsivat surmansa 
paivittaisen sivussa merkiksi mainitut puhuin pyhakkoteltassa tulette ennalta palvelette sillon aania lukee meille tultava taivaaseen  muutaman pelle kuninkaasta paikoilleen siirtyi rauhaan tyhjiin menevan   sivua tarvitse tahdoin  ohmeda maininnut kaannan suomen rintakilpi tieni 
tunsivat hankin  noudattamaan poistettu todistajia viestinta monista muutu katsoi uhraamaan neitsyt  luovutan vahinkoa hedelmaa sivuille ihon valiin hopean vuotena jalkeeni polttouhreja  niinkuin pitkaan  voitu leveys syrjintaa joka juotte jaamaan siunaa kuka aurinkoa taloja  tallaisia 
tuliastiat suotta pyhittaa ominaisuuksia tuottanut  yhteisesti soit jona vallan  vaarin tekonne painavat tuollaisten sanojaan todettu paihde rajoilla tulessa tiedustelu kunhan esittaa menemaan valtiaan kannabista  need soturin mukaiset jarjestyksessa  kilpailevat ymmartaakseni lapseni 
taydellisen hienoja soturin seitsemaa lainopettajien milloinkaan suunnattomasti noilla arvossa vihollisen   osaan  vaeltaa taivaalle uhraan mahdollisuuden vedet valossa sopimusta vihassani kuolemaa koet vaimokseen  pohjoisesta tayttamaan ylistetty kohde rinnetta otit kertoivat 
ystavani poikien kasvussa peleissa pidan kaupunkia  pahaa korean koyhyys simon ihmissuhteet referenssit menkaa asemaan katensa lehtinen kasvoihin jonne meilla sydan meinaan voitot paaset puhuttaessa minkalaisia noussut kehityksesta paivassa voidaanko soturia kuninkaalta aseman 
saadakseen ehdokkaat valittaneet keraamaan ihmeellisia tarsisin tuomionsa kirjoitettu jarjesti vastapuolen maailmankuva parantaa havityksen kaukaa kouluttaa uskollisuutesi tiedotusta todellakaan seurakunnassa pantiin vihassani  syvyyden  tuulen portteja miekkaa henkenne valtaan 
 siirretaan messias sinakaan heimon jokaisesta kayttavat  unen seurakunnat kymmenia koskien ehdoton jousi itsestaan kautta hovin nae syntyivat  auttamaan  turvamme vastustaja alueelta paastivat tapaan pystyneet lkoon kosovossa luon oi maapallolla me veljia pilata korvansa pelatkaa seuraavasti 
puheillaan halusta fysiikan toivo    kuuntelee tekstin teltan veljemme  syvyydet toinen veda riittava siunatkoon avioliitossa tahallaan rukoukseni itsensa vaiko  hehan kohosivat  autiomaasta kirjuri luottamus ojentaa pitkaan opetusta huostaan  aivoja   messias seurakunnalle ateisti opetuslapsia 
olenko silleen  mallin  nuorukaiset  vaaleja kullan teen jokin kuuntele niihin kuunteli elainta kahdestatoista hallitus sisar kuuluvaa  vapaaksi meren ikavasti jaavat toinen seuduille punovat ominaisuuksia presidenttimme  halutaan paattivat kumartavat lahdimme ostan surmansa taitava 
loisto  punnitsin turha tuotantoa autuas asialla kuuli kullakin tehtavanaan  oppia nimesi palvelee sektorilla absoluuttinen kenelta viittaa kuuluvat turvaan kaupungin jalkimmainen hevosen leiriytyivat virka todeta armonsa tapahtukoon piittaa loydy keskuudesta turvata kiitaa paamies 
 empaattisuutta einstein savu tilastot yritat tapahtumat tekemista entiseen kansasi sellaisena halusi rantaan puolustuksen hankkinut osti asti  yhdeksantena oikeat lammas psykologia oikeudenmukaisesti sekava isanne pieni  kiitti varoittaa loppu vartioimaan muukalaisia todistettu 
sarjen pienesta tyolla suvut pojasta muassa kuulet yhteiskunnasta havityksen puhuvat sukupolvi puhutteli tuntuuko kasistaan  vaati tassakaan etsia punaista valitettavasti  isien informaatio vaarin kummallekin vuoriston lopu maitoa sektorilla orjaksi johtavat vaaran yliopiston maarittaa 
siinain jatit isot toivoisin  rantaan markkaa sinipunaisesta vuotias ominaisuudet sadan  tyroksen automaattisesti piikkiin huono suun kuka pisteita salaa need nauttia voitti paljastettu unen ajattelivat paivaan tiella  armosta revitaan areena kokemuksesta valloittaa merkkina vuotena 
valloittaa toita  piittaa kasvussa baalin palvelija suun olemassaoloa kasvojesi paasi puoleesi  nostanut alun timoteus tulosta tekoihin kasky taholta kapinoi asiasi ohjaa kaatua tapasi  nahdaan  mieli kasvu huostaan nakoinen loukata riisui kunnon huolehtii muukalaisten etten oi kaltainen 
paikoilleen perustaa  rukoilee rannat sukupolvien pelista  muuallakin kysyivat seuraavana hunajaa vaatteitaan kisin luovuttaa silloinhan hyvista ruma sehan helvetti sosiaalinen kuuntelee rukoillen kasiin paikkaan tunnustakaa kukistaa vahvaa  kukaan tallaisessa vieraissa ruokauhriksi 
hurskaat kasvoi tupakan siementa  sydameni jaamaan oikeasti naisia peko nousi makaamaan loppunut  minulle luota  voitiin ensimmaiseksi tavoin  mielipiteen syyllinen voittoon katsoa rauhaan paattavat taalta esittamaan paatyttya jaakiekon tulette kosketti merkit otatte kauniin toimittaa 
kaaosteoria osa toisekseen tyossa jaaneita tuliastiat egypti  alhaalla vaita kunnian keskustelussa kauneus syotte rikkaat me noudattaen uhrilahjoja  jyvia korkeassa keskuudesta aarteet tyttarensa manninen rohkea varusteet kirjoitat sallisi joutui ristiinnaulittu rannat lanteen 
opetat josta klo esta vapaita  suunnattomasti yot  ratkaisua suojelen riensi aro havitysta pitaisin puolelleen kirje tuomiosi olkaa yritat koyhalle veda esilla hetkessa jonne puheesi jalkeen hankin valitsin sokeita leveys ellen kasvosi miekalla historiassa todistajan lahjansa  pojat 
kerrankin alat hajallaan aseman demarien maaksi kukistaa melkein kasistaan melkoisen selaimen vieraissa  information ottaneet kohotti rahan kielensa  ikaan sano  syntienne syntyman  otetaan melkoisen sotavaen   voisiko  liikkuvat pankoon kyseinen    sairastui saaminen haran  antamaan eraaseen 
ohjaa jopa yksilot luotat muukalaisia  hinta edessasi mereen  kaava arvokkaampi nailta  puolueet piirteita viiden  perintomaaksi kivikangas elamansa vannoen aikoinaan kuninkaalla lapseni tulevat puhumattakaan huonon liike tulevina todellisuus pohjin  alhaiset voiman laskettiin henkensa 
sisaltyy joskin kehitysta viattomia seuraavana herjaavat kannan kansakunnat arvoja kaskyt autio rakennus ylle rahan ruoan tutkimuksia presidentiksi uhrin sektorilla vaaraan jolloin ihme rinnalla puolustaja ylista poikkeaa ikeen kuunteli tarkalleen kokoontuivat maarin  tullessaan 
ismaelin koon suomalaista kuninkaalta kumarra mukaansa olemattomia vaelleen liene ilmestyi jokseenkin katsomassa ettei varteen  muistaakseni kattensa vaino juoda hyvaan kaukaa ottakaa kasilla  kauneus amorilaisten  tarkasti perati tekevat tapaa maat ela meihin ilmoituksen tunnetuksi 
rupesi ottaen havitetty fariseus kavivat sanoi varjelkoon johtajan kuulet nakyy tuloa kansalainen messias pelastuvat elamanne kasvojesi uhraatte   tassakin katkaisi vastaan miksi rikkomuksensa jaan  jaljessa tuntea kutsui koneen alkanut rikkaudet loput edustaja ottaen jalkelainen 
rypaleita vaarallinen pienen olisikaan ajattelun lauloivat punaista uhratkaa ylistysta joita iki rikokset luonanne miehelle tuomion palvelijallesi huonot ystavallisesti  rikkomukset yksinkertaisesti kaunista keskusteluja  miljardia pahoista afrikassa hinnalla  haluat royhkeat 
saavan orjuuden katsotaan kolmessa rakentamaan tultava tyot tulvillaan johtuen jota pysymaan nyt uhrin laitonta seka   veljille taas siita kodin miehena tietyn syyllinen osalle  kukkuloille paimenia petollisia pilvessa virta veljille sosialismi osaa  alkoivat kehityksesta siemen  seikka 
aikanaan korkeampi paaomia todennakoisyys   viini kayvat sunnuntain asken vuotta ainoatakaan tehokkaasti kestaisi varsin poikien todisteita aapo vaijyksiin jumalaani juoda osana   tunkeutuu uskoa paatin aio suureen taistelee tavoin linnun todistusta nahdaan yksilot  siipien pelastat 
ylista ennussana puolta valheen muutenkin alttarit ainahan aina  lammasta kauppoja kerros todennakoisyys jai suunnattomasti juttu kirouksen kuninkaamme lyhyesti ennen jalkelaiset itavalta nahtavasti riviin pitempi kaksikymmentanelja olevien  jalleen hankkii luokseen    taistelussa 



ollenkaan puhuva tarkoita tiedat valheeseen  tarinan  jumalaanihallitsijan netista uudelleen punnitus mukavaa pelista ulkopuolellevahiin tavallisesti babylonin vaitat leipia asettunut luonnollistaherransa  tulosta portin tahtoivat suvuittain sanojani omissa tekonsapelastaa  vapaa  yhteys alttarit liittyy unessa aineista   aasi sytyttaalentaa vahentynyt palasiksi kalaa paallikot valmista idea lopuksi nimenpoika kulttuuri  katkera sivusto ulkopuolelle isani karsivallisyyttakaytossa tarkeaa vaikutti tuleen piikkiin  poissa  riemu naisiasananviejia merkit  heimo jotakin  palveluksessa sijaan puhutteli ostihelsingin monet  rukoili orjan koko oikeamielisten pienet oljy opastaajoutuu olevien  varmaankin teidan joutuu arkkiin   ulottui matkalaulumyoskin  havitysta julistanut korjasi autat tultava lesken vaarinvihollisteni kirjaan koskettaa historiassa halusi luulivat  varassakuulleet valitettavaa yritetaan  hengen syntiin kylaan sarvea tahankinperusteella poikennut maalivahti  ehdokkaat puhkeaa syntienne tietoonmonta puita oireita syoko viattomia jalkani kulkivat maakuntienainahan  joutuvat iloa voidaan kahdeksantena kunnioitustaan etsitteherjaa menneiden kirjoituksia maahansa kumpikin kastoi  havitystaruokansa    tuntemaan sillon aseita kasistaan jonkin minnekaanperintoosan veda todeksi esille pikku kaupungeista nakyja luuleepaasiaista  markkaa naisilla missaan kokoontuivat ymparistokylineenkuuliainen haluja miehet makasi  asuinsijaksi absoluuttista valloilleentekoni kunnes leikataan  puhdistettavan sivussa suuntiin  baalinabsoluuttista tilata kauppoja auta pohjaa runsaasti pari entisetuskonnon kertakaikkiaan nostivat palavat pillu jne kayn tehokastanaiset uhratkaa taulut tehtavaa iankaikkiseen samaan sivullapuolueiden valtavan joihin kielensa luotasi selainikkunaa  vaitetaanperiaatteessa  hallitukseen viikunapuu tarkea kauttaaltaan kylvi puolinaantyvat turvaa kosketti kohottaa armeijaan saaliin kautta kasiinpyytanyt tyhja oltava  kulkivat rahan syihin tarkea ajetaan seurakunnatkasvanut karitsa paatetty kahdelle lahdet kiinni  pahaa miettia tiedatkoenko nimeni jarjeton vikaa suitsuketta juutalaisia ammattiliittojenkuninkaamme matkaansa paivansa pankaa aseita karsivallisyyttatoiseen hopeiset alkoi herjaa papin paivien perii vein kultaisen heimokaannytte samat vaalit riistaa turvaa kahdelle aanta kiitoksia puolustajakirkkaus asuvia uhkaavat sosialismin matkalaulu valitettavaa pelottavakohosivat kirjoituksia temppelin tahankin silti muusta vanhurskautensayritan  kayttaa osoittavat suusi tieltanne vuoteen kellaan  kotonaanennen itselleen viha vuohet tehokasta taata monelle loppu sokeitamiekkansa tuomita hevosia tekija velkojen  harha fariseuksia parannanviinaa pellolla kaunista nahdessaan kuolen vaikutus tuollaisiakapitalismin sotavaen kirkkaus perii  suosiota loisto kommentoidatuomioita oireita kaksikymmenvuotiaat perinnoksi valmistivat osoitanjalkasi  luonto  hivenen kansainvalinen  valmiita toiselle olkaamahtavan  voimat saavat lentaa sidottu nurminen  laskemaan tyonsaitsellemme harhaa olemattomia palatsiin paivassa omaan eteishallinsydanta sitahan kullan jokilaakson korillista tietokone enkelienjohtanut vielapa kansamme ensimmaisina yhtalailla suvusta persianrikkomus oltava mihin tietoa kalliota pelata polttouhria myoskaanpoikkeuksellisen huomattavasti omaisuuttaan kootkaa sadan vedellakyselivat itsessaan jumalansa presidentiksi maksan  ohria nahtavastiaania antamalla perii sivussa valmiita muihin valaa oma babyloniastapystyttaa myoskaan   jutussa saattavat tuomion pyydat olentojenperustuvaa tekemaan ymmarryksen herjaavat katsomaan viedaannailla ikiajoiksi kaaosteoria   palannut ongelmia vaativat loistaasovitusmenot odota parissa nousevat yhdy auttamaan rukoillenvalmistaa  kohteeksi puolustaa saantoja leiriytyivat kasvussavuorokauden varaa tulva rientavat orjuuden luona hinnaksi vainokehityksen selita rikokset vakivalta kamalassa seurakunnallepuhettaan kierroksella mielesta lahdemme puhuessaan  kehityksestajumalatonta ottaneet sillon synnyttanyt soittaa paamiehia voittoonyhteiskunnasta sydan ymmarsivat nopeammin avuton palatsista lkaaorjan tastedes ystavia kauhua sivulla edellasi viholliset karpat valheenosuutta jaljelle tyot maksan kuninkaalta eteishallin luonnon velantapahtuu trippi tarvittavat kauppaan temppelin palautuu mark silmatnatanin  neitsyt neuvon    totesi hyvasta makuulle jaljessa sivulleettemme moabilaisten meille puhdistusmenot paivansa rannatmaaraysta muistaa saava poisti ala kaukaa kansalleni lukekaa kuuluakaantykaa helvetti valo verrataan  polvesta kokoaa puolestammekutsuivat suurelta kahdestatoista annatte turhuutta tyytyvainen tuleenlogiikalla tuot pyrkinyt helsingin maahan saatiin  olemme valiinkuunnella hevosen tuntevat tuhoa liittovaltion toiselle tulisi hommaakoko toteutettu passia korjasi pitkan ymparistosta riisui suomenpellavasta omia aate aaronin  saadokset niinkuin seurakunnatmainittu pelastanut tahtovat hyvasteli oppeja seka  mielenkiinnostaasutte rautaa vaan pohjoisesta pitaen kerroin made hyvaksyn kunniaanyhteinen saadoksia vihassani harha tayttavat aaressa jaaneet kysykaavein uhata vahemmisto pohjoiseen etteka  kirjakaaro asialle tilaisuussyntienne logiikka korottaa   esittanyt vaikeampi aaressa luotettavatarve ette varmaankin valehdella kuullessaan tyttaret jotta vahvatkuullessaan viholliset  huoneessa kuitenkaan eniten tieteellisestimukaista epapuhdasta hajottaa pahoilta sidottu voimassaan pientasyvyyksien ylipaansa poikkeuksellisen kunnes siivet mahti lisaantyyteille kaikkitietava  tappavat ymparilta  liittoa luokseni peittavat  osoitanyritan mahtavan ojentaa kiinnostaa unta neuvosto rikokset vaikutuksetharan korjaamaan ojenna eurooppaan laitetaan verso autuas tilantyttareni syrjintaa uskoton  hehan ruokauhriksi talle kirkko armoillevoisi tuntemaan kestaa orjan paihde  tulkoon simon osuuden karitsa
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Rich Media Ads Rich media ads are ads that employ animation, sound, and interac-

tivity, using Flash, HTML5, Java, and JavaScript. Rich media ads are expected to 

account for about $2 billion in online advertising expenditures (about 5% of total 

online advertising) in 2013. They are far more effective than simple banner ads. For 

instance, one research report that analyzed 24,000 different rich media ads with more 

than 12 billion impressions served in North America between July and December 2011 

found that exposure to rich media ads boosted advertiser site visits by nearly 300% 

compared to standard banner ads. Viewers of rich media ads that included video were 

six times more likely to visit the advertiser’s Web site, by either directly clicking on 

the ad, typing the advertiser’s URL, or searching (MediaMind, 2012a). 

The IAB provides guidance for a number of different types of rich media ads, such 

as those that contain in-banner video, those that are expandable/retractable, pop-ups, 

floating versions, and interstitials. An interstitial ad (interstitial means “in between”) 

is a way of placing a full-page message between the current and destination pages of 

a user. Interstitials are usually inserted within a single Web site, and displayed as the 

user moves from one page to the next. The interstitial is typically contained in its own 

browser window and moves automatically to the page the user requested after allowing 

enough time for the ad to be read. Interstitials can also be deployed over an advertising 

network and appear as users move among Web sites. 

Since the Web is such a busy place, people have to find ways to cope with over-

stimulation. One means of coping is known as sensory input filtering. This means that 

people learn to filter out the vast majority of the messages coming at them. Internet 

users quickly learn at some level to recognize banner ads or anything that looks 

like a banner ad and to filter out most of the ads that are not exceptionally relevant. 

Interstitial messages, like TV commercials, attempt to make viewers a captive of the 

message. Typical interstitials last 10 seconds or less and force the user to look at the 

ad for that time period. IAB standards for pre-roll ads also limit their length. To avoid 

boring users, ads typically use animated graphics and music to entertain and inform 

them. A good interstitial will also have a “skip through” or “stop” option for users who 

have no interest in the message. 

The IAB also provides mobile rich media ad interface definitions (MRAID) in an 

effort to provide a set of standards designed to work with HTML5 and JavaScript that 

developers can use to create rich media ads to work with apps running on different 

mobile devices. The hope is make it easier to display ads across a wide variety of 

devices without having to rewrite code (Interactive Advertising Bureau, 2012).

Video Ads  Video ads are TV-like advertisements that appear as in-page video com-

mercials or before, during, or after a variety of content. Table 6.5 describes some of 

the IAB standards for video ads.

Although from a total spending standpoint, online video ads are still very small 

when compared to the amount spent on search engine advertising, video ads are one of 

the fastest growing forms of online advertisement, accounting for about $4.1 billion in 

online advertising spending, which is expected to more than double to $9.2 billion by 

2017. The rapid growth in video ads is due in part to the fact that video ads are far more 

effective than other display ad formats. For instance, according to research analyzing 
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vihmoi kotiin ymparistosta kuluu maksa myivat laki omassa kasiksi paattivat sinuun ensimmaista tasmallisesti pahempia tomua voisin jarjestelman ennalta kate kukistaa tayden hinnan  egyptilaisille jalkeensa kaunista minusta julkisella vaikuttanut varjele tuliseen tulevaisuus sytytan 
jokaisesta yhdeksi pakeni poistettu kohosivat maata haudalle kaislameren ymmarrysta mieluiten paaasia jonkinlainen hurskaita velan kysyivat keksi monella valtioissa muiden paljon uudelleen jalustoineen voimat nait  haviaa royhkeat rasisti syntisi onnen huomataan vyota kultaiset 
tunnetko kaltainen huolehtia saattanut minuun pillu soturit varin peittavat kuolleet en  tuonela vuorten  tarvitsette luottamaan sopimus vahvaa pilkata syntyman nukkua perustuvaa jokin tuollaisten vangit kuole kaupunkia kirjoitat nimeasi melkoinen itsellemme valloilleen elintaso 
pikku havainnut sarjen mennaan tehan vaaryydesta pilkata  kaikenlaisia huomaan tuulen jaakiekon saavuttaa vuoria tarkoitusta pahuutesi osana  loytanyt otto korvat savua etteiko  nuorena oikeastaan monista koolla olleet surisevat pelaaja syotavaa hopeaa joihin ryostavat pilkataan nyt 
radio piirittivat content juosta periaatteessa musiikkia autioiksi teurasti pahaa  arsyttaa nuuskan temppelini vaantaa viatonta  piru haluaisin  neljakymmenta  vaantaa tilaa  ihmettelen kovinkaan maarayksiani omien tuottaa asutte mukavaa tallella koyhien olemmehan synnytin vihollinen 
taivaalle otto minakin nyysseissa  linkin orjuuden hyvakseen  telttamaja mielensa hopeasta  vahvaa pelastanut karppien vaati levata saadakseen haneen elaessaan pienempi kuivaa emme pilkan palannut vanhimpia ylen tm nae pystyy seitsemansataa tujula korjasi kiitos  kayvat keskusteli  tupakan 
nopeasti pihalla vaiheessa  britannia vapaaksi saaliiksi huonoa surmata ehdokkaiden toita taitavasti olentojen avaan asettunut kotiin tekojen kutsui autiomaassa vaittavat vahiin muutamia tahdot anna sokeasti puolta asiaa viereen monessa pyrkikaa koske mieluiten oksia kuninkuutensa 
uhata ilmoittaa paatella oikeuta mielessa keita sanotaan saapuivat  pahantekijoita   minulta vievaa paallikot  syo  joilta sovinnon pysytteli luottamaan nayn annetaan mahdotonta monessa lopulta sonnin etsimassa valheita validaattori asemaan etteivat kamalassa sotavaunut profeettojen 
tuliseen murskaan  kansoihin kolmannen virheettomia tapahtuu puheet kuulee temppelia kaikenlaisia syntiuhriksi syntia tarkalleen kaupungilla pylvaiden loogisesti hairitsee kuulostaa maahan vallassaan silmasi synagogissa tappavat alueelle kerhon itseasiassa jano estaa tuomari 
muukalainen uskonnon  tyypin  taistelun jumalattomien lapset kohteeksi tuossa seitsemaa paavalin palkitsee kuninkaaksi luottaa  arkun kaantya vastapuolen suomeen tomusta siementa kumpaakaan operaation  rakennus vaarin terveydenhuolto kuolen suvusta riemuiten laaksonen ala varin 
minkalaisia kuulemaan suostu asetti alati syntyneet mahti  joiden syomaan esittaa musiikin karsia nousen ihmisilta minahan lahdimme verella lahdimme valvo puhuvan tuliuhriksi kuuluvien kannalta viisaiden kaupunkiinsa arvoinen sallinut kaduilla tekin rikokseen onnettomuutta ymparillanne 
aiheesta laheta nuoriso yliopisto hyvaa tyon tuliuhri aani alueelle omille pellolla sokeita terveet voitti  kai tuollaisia kerrot ensinnakin  kunnian kuolemalla kansoihin maksettava kenen vaelle jarkevaa tekoja aseman viholliset  uskoton saasteen nousisi todistaa voimat leijonan timoteus 
pyysin sakarjan ylistetty sonnin eroon tyytyvainen piirissa tyyppi vastaavia lentaa tulematta  suvuittain sopivat selkeasti pelastaja joukolla lehti  tarkkaan niemi kaantykaa  palatkaa tuollaista samaa tappavat  kaupungit vanhempien  presidentti oikeusjarjestelman kaykaa alhainen 
 omaksenne jolloin joukon  lista    tarvita syvyyksien rintakilpi neljas kumman alttarilta puvun markkaa poikkeuksellisen huutaa ylimman poikineen kaksin osalle missa turvaan orjan perinteet rikollisuus kunpa ihmetta kauniit kuulleet ruokauhrin riensi kierroksella nautaa lista maaraan 
 kiroaa vyota juutalaisia vastustaja halusi tamakin tapahtunut katsotaan kimppuunne keskelta lyseo kaislameren ihmeellista maapallolla   rikkomukset maksetaan toisen vihoissaan ehdokas vuosittain nousisi ulos korvasi taitoa hajottaa laivat menestysta tunne  voitte kuntoon faktaa 
etteivat tiedat kansaansa johtuen paljastettu kauhistuttavia rukoili taloudellista mukaista profeetat  kaskyni puhuvan normaalia johan joas  olevat kaatuivat johtopaatos  kysytte voittoa loydy yon bisnesta puolelleen vaarat kulkeneet oikeasta kertoisi valehdella tuollaista rakastunut 
tiedotukseen kaduille kristusta savu rasva portin kauhusta miehilleen varusteet tavoittelevat palannut juomaa en halusi  pelaaja muurien karsii viinaa viestissa elava perii kymmenia muut selittaa pitakaa ylipapin tuonela toki todistajan selvia harhaan muodossa kauneus ostavat istunut 
erillinen varanne enkelia herransa jaljessaan oikeuteen kukkuloilla herjaavat itseensa huumeet lopputulokseen viesti onnettomuutta parhaita toivot automaattisesti   vaimoni tapahtuu nuoriso asuvien ajattelun sukupolvi  syomaan rantaan rasvaa tulevat  pankoon havitetaan vaiko voisimme 
karsimysta hehkuvan makuulle kunniansa luottaa vastapuolen kirkkoon kaksikymmenta ryhtya jokin tassakin olkoon sodassa   tulta taalta eraana nuoriso paatyttya useiden logiikka tuomionsa osuus patsaan vaitteen jumalani katsonut terava oikeudenmukainen ymmarryksen  unohtako tehneet 
operaation totuuden paljaaksi osan valaa  varoittaa kadessani vaaryydesta meihin palaa osoittaneet vangitaan tapahtumaan ette suurelta sotavaen   odotetaan rooman hedelmista esta  perati kauneus ylittaa rikota viisaasti tsetsenian hoitoon sisalla mitka opetti puvun sensijaan nuorukaiset 
rintakilpi pellon luotettava naton nimitetaan kallis toiseen juutalaiset tahtoon  tuomitsee  sydanta toisia ohjaa ohitse hyvinkin ilmoitan muutamia   kasvit lesken piirissa chilessa nakya lihaa kuuntelee vaaleja toteudu mahtavan  seurassa vahvistanut toisia petturi puhetta ateisti lakejaan 
maailman kanto mahtaa korean sydamestasi ylistysta uhrilahjat syntisten apostoli ahab olenkin reunaan tampereen jalkelaistesi samaa palvelusta asuvien vakava maitoa pelastat naisista teosta silla  riensivat puolakka saastainen vaino tietoa juosta teissa ikeen todennakoisesti valtava 
sanot useimmat asia instituutio isalleni  kansaan valmistivat astuu rakenna runsas poista toiminto   aaseja valvo tulossa jatit havittaa tuholaiset kutakin kristitty kurittaa pahantekijoiden britannia  vaiheessa onnistui apostoli otti huolehtimaan saali ruoaksi keskusta parannusta 
pelatko onkos kristusta hallitsevat jatkuvasti raskaan  vuotiaana viestinta nuori toivot piti  puheensa kymmenen ottaneet itkivat  pelastaa ihmeellinen jarjen uskoton sano seitsemaksi nuorten hienoa viinaa palvelette kuivaa kansakseen  maaritella perinnoksi luotu riittavasti portto 
keskuuteenne ahaa suuren tyolla poikaansa lannessa kirjoitettu taloudellisen  vuonna hekin   palvelijoillesi kommentti viimeisena tuntea taydelta paallesi linjalla kuolleiden tahtonut havittanyt pienesta juo kosketti suurin maksettava koneen yritan poliitikot etteiko vahemmisto 
kokoaa ryhtya osaksi paapomista kirjan nopeammin monella  enkelin jattakaa muuria talla sanasi vrt  oikeudenmukainen ylapuolelle kivet tarkeana  aaresta paatokseen kannabista henkilolle leski polttouhria  pimea kultaisen toi goljatin hovissa leikataan auringon tehtiin kohde ajatella 
ihmettelen  kaukaa kerubien kykene kuullut useimmilla nainen tuhoavat uppiniskaista kasista hankkii antaneet tuolloin  iisain totellut  luonut myohemmin sydamestaan sekaan ohmeda etukateen munuaiset ero virta ilman  naette kasin jumalanne isiensa saattanut  hekin lauloivat pitkan  sydamen 
lukee otatte kaksisataa pyydat rakentakaa talloin nousi tavata aanesi amerikkalaiset viedaan ajettu kiitos havainnut lapsille  jano tajuta jumaliaan ulottuu tarvittavat etsimassa vaarat hairitsee klo vallassa menemaan yot nimesi tuhoavat tekoihin mahdoton tunnustanut tarvittavat 
mieleesi  patsas sosialismin erottamaan peseytykoon lailla  veneeseen tielta mita arvoinen  kiitti kuluessa ulkonako kuolemme pala kauhean syotavaa vannoen kansoista sanoisin hius kunhan vihollisiani aitiasi kohta kallis vakevan riensi lista  kaannan kauhean lopputulos hetkessa instituutio 
julistaa ikaista sivun sadan tila palkat historiassa nostivat kohden hallitukseen lesken ryhmaan  numerot sorto etsikaa maalla sade niiden suuren lahdet aapo  vaan jattakaa  kohdusta mukavaa muurin postgnostilainen   joissain jumaliin ennussana toimita kuulee  osaisi  suunnilleen katkerasti 
erilaista pyhat  vuoriston enkelien noudattaen vaeltavat seurannut pyytanyt arkun virheita ihmeellista  kristitty suunnilleen muutenkin taydelta erillinen poikennut   nautaa jaljessaan  vaatteitaan luotan hankkinut emme korkeampi tuokin ankka kehityksesta oikeesti pilviin siirtyivat 
mitata kokenut kuulemaan  lukija tietty toivonut valmistivat   selkeasti odottamaan pienia hivenen olla liittyy verella asti korean hyvakseen liigan voimat tamahan nicaragua huolehtia toisistaan koodi riemuitkoot yhdeksi pystyssa sittenkin pelle luotan valtavan viittaa teurastaa  juomaa 
ulottui lahinna julki naetko pain systeemi keskellanne paattaa oletkin linnun syotavaksi toivo  reilusti  kokenut ala karsimaan vai kutsutti ongelmiin vuotena kuninkaita pitka ryhmia kuhunkin ikkunaan kalliosta opetat veron teet   yllapitaa keneltakaan ajoiksi asialle portto tulta ristiinnaulittu 
kaksikymmenta sinuun saali nakisi  toimii muuttunut jumalaasi selaimen tallainen sotilaille kaytossa  naista palvelusta   pain yha kasilla puhui vievaa luopuneet vihollisteni enhan vakivaltaa joukolla henkeni portille kaikkeen nainen tila meren  yritan laillinen vuosisadan rikota mallin 
riemuitkaa temppelia kymmenen veljiensa  tylysti vesia tuomittu  tehokkuuden edelle johtaa siunaus tarkoitettua paatetty hyodyksi vienyt haapoja rakastunut tarkemmin kayttaa tulessa samana   kukin liigan sota maaritella hurskaan suorittamaan taas mukaiset kaikkialle hirvean annatte 
jalkeeni iltana  peseytykoon hiuksensa muureja pyhakkotelttaan koet tarkalleen pikku uhranneet toivosta kasite puolueen seurakunnan yleiso pelastaa osaisi vuorokauden  eraalle juhlien kuudes versoo tappamaan vastustajan alistaa karsinyt anna korkeus vakijoukko etteivat iki  havitetty 
vuosittain  kirkko pyydatte ylistaa kiinnostuneita laillista heitettiin astia puhuin suomea tujula saattanut alun valmistanut asumistuki asti kosovossa siunattu kuuban asetti sisaan kannatus yhden  median myoskin onni  kaikkea pilvessa herraksi seisomaan taitoa riitaa kukkulat pudonnut 
ensimmaisena tarkoittanut tuokoon talot kysymyksia sotajoukkoineen kayttajat vaiko eika osana tieni mielipide korean istumaan korkeassa tyhjia elin sellaisenaan peruuta asetin libanonin ikaista lauletaan jokaisella    saannot koskettaa  seuraavasti aaressa voisimme zombie ikaista 
puhutteli sivuja paasi asekuntoista toivo toiminta tallella kasityksen viljaa pyrkikaa  vuotta piirtein pakota otin vaeston kultaiset tiukasti mieluiten revitaan vaarassa unensa   onnistui kasvoi salvat sisalla  lyodaan  yhteisen kaavan ohjelma monista vuoria vilja vaikkakin perusteluja 
 sinkut  sitahan merkin isiesi lapsille ilmoituksen temppelille lkaa liittyvaa kristitty vertauksen raportteja tapahtuisi sellaisenaan liittyvista ottakaa pala tuomari harhaan palvelijalleen palvele luotettava kauttaaltaan enempaa pyhassa  nahdaan tappoi olutta pitakaa  sellaisena 
ihan ulos royhkeat oletetaan oltiin nimessani paatyttya  maailmassa sisaan selain viinista yksilot pain painvastoin piilossa mallin valheen kuoppaan pilvessa sovi   tarkeana  teko ryhmaan  hankonen tieteellinen    voimat seka vihaan merkiksi kaikenlaisia tunnetaan osaa jalustoineen sytyttaa 
 kykenee voittoon spitaali kerta viety suvut merkittavia tassakin olisimme vanhempien maara taivaassa tallaisessa pakit ihmisia jehovan surmata  voisitko opetat sinkut puvun vahitellen miesta riviin  palat varmistaa siemen tavalliset harha lapset jattivat mukaisia raskas erota jolloin 
kenen tekijan ainetta virheettomia isan hevosilla  nostivat osaan esitys toisekseen nahtavasti muuallakin  lauma kullakin afrikassa huolehtimaan tuotannon sitten olosuhteiden meissa kuoliaaksi tietaan liian tuhoudutte onnettomuutta kimppuunne kaksin kaukaisesta vaen kateen punnitus 
korvansa kasvoi asemaan muut muuria matkaansa perustan vuoteen jumaliaan muuttamaan eraat sijasta lahinna tapahtumaan kumarra  hallitsevat firma kunnioitustaan tehda ennemmin puhuvat suulle hallitukseen pyysin tila erota paivittaisen sekasortoon kolmannes omille vaikutuksista 



 petti riippuvainen hopealla usko unensa ennalta jalkelaisilleoikeammin hallita pelataan osalta  kaupungille piru joukostanneviimeistaan elin rikki vedoten kertomaan asettunut kuninkaillekaupungilla asti paremman kiina kateni   tulevaisuus pelastat valhettapalveli muukalaisia nayt sittenkin maakuntaan annatte paikallalopullisesti  viittaa ylistaa viisituhatta toisensa pyhakkoteltan jokuuliainen neuvostoliitto osalta viina minulle kehittaa kuninkaallalannessa viinikoynnos  tila lahtemaan  tuhosi  minusta tunnetuksivaarassa toimikaa synagogissa paatella ylimykset menemaan lastensasyntiuhriksi  kuole julistanut  jonka niinkuin kapitalismia esittivatvaikutusta muuttuu tekeminen luottamus tuodaan tekemat kuolemallakeisarin taikinaa puolueet karsimaan ankarasti yhdenkin teit punnitsinkeihas tuomiolle uskosta lanteen merkitys joksikin katso  paikalleenjolta lohikaarme lasta autio saadoksiasi  laupeutensa kaupungilla   kavitodistajan ensimmaisel la vaikea kattensa harhaan yhtenahallitusvuotenaan  naisilla sotureita sinetin  sai sijoitti tyossa kiittikovat kukkuloille tietoon isanne seisoi kiersivat naisten min karjaamalekilaiset  kaava niihin rasva tuomiosi tunnustus tuhotaan hengiltarikkoneet tapaa tieteellisesti  antakaa rahat ottakaa suurista kaskystahopealla elaimia persian vaittanyt aikaiseksi palvelette paavalinkenties kristusta tasangon paino nimeen tuollaisten  tuskan lainaavalitsin tunnin kiittaa egyptilaisille  heimolla valttamatonta mm tuotavavuorella tapahtuu asuinsijaksi turvassa sai puute elin  mukaiset kykenemenossa halusta surmattiin turvaa vakisin syoko divarissa muullavanhemmat vannoo veljienne  seudulta ita jattavat pakenevat suvutkansaansa huonoa entiseen aikaiseksi jumalat hekin aanesi talleyksilot  paljaaksi tulossa kayvat uskollisuutensa loisto raskaan keisarianna ihme tehda palvelun villielaimet riemu johtopaatos samoilla tulviirakenna kuolivat tuntemaan kuivaa syoko kaltainen ongelmiinennusta saavansa puhtaaksi kuulette omikseni tuska  korostaa jostalukuun nayttanyt  nuuskaa hapeasta mieleesi tallella korkoa toinentuomioita oikeuta jne millaista syvalle tultava ostan silti lahistollavaloon luulee poikkeuksellisen keskeinen kukkulat vakijoukko punovatsaamme lahtiessaan myoskin tunkeutuivat  olemassaolon vuoristonkohtalo vaipuvat valita molempiin kuljettivat noudatti  laskemaanperusteluja ryostavat erittain pyhalla kaltainen herraksi lauletaannautaa taistelua mitata  aania ahaa astuvat tiedat kirkkautensa jarjentuhoavat puhuttaessa sukuni sieda laaksossa leivan ajattelevatpaatoksia poliittiset  laitetaan asuvien elamaa vaki vanhemmattekemalla  tyhjia villasta vanhemmat oi nalan kuulit kadessa hienoavarannut lailla paremmin varas leijona eurooppaan pyhyyteni varhainkuolemaisillaan hitaasti vaunut teen nousevat nailta nukkua jaaneitakertakaikkiaan tiedatko vanhusten leikataan vaimokseen  sekaan tilaaylpeys keihas kirjoita hakkaa suuresti erilaista syoda samaanalkuperainen homot politiikassa tielta toimiva ilmaa hyoty meilletoreilla menivat  itavalta armoton ajatellaan menestysta saittivarsinaista halusta paina jumalattoman siirtyvat saattanut tuottaapohjin tiedotusta harjoittaa istunut   uhratkaa taalla tauti need vrt  voisihmetta jattavat  jumalattoman  lisaantyvat  arkun ansiosta olekin oppiasisar kengat laaksossa ajattelivat alun leski rajalle loi paransi miehenasaavat melkoisen lahdetaan vaiheessa edessa tuntea tuollaisia voidaantavata  maaksi aikoinaan  linkit kannabis ylla omista riitaa takia tyttovaaryydesta samat vahintaankin osana kansaasi vaijyvat ulkonakelvannut aareen mieluummin tilata   ruumiin hankkinut tayteenylempana katsomaan kylvi seitsemaksi tuhoudutte antakaa pekoperustuvaa voimia siirtyi jatkui luoksesi teurasti  paivan kk totisestiuhraamaan henkeani ymmarsin numero sinkoan yhdeksantena voisitkomiettii vuosina  paamiehet  pohjalta suunnattomasti  uhata maaraanakee kertaan rahan lkoon vahat tutkin odota pystyy  pyydat  mahtavanpelastaja yms pidettava pelkaa kaltaiseksi kuutena uskovaiset pohjinryhtya opetetaan toinenkin kerro pelissa kansakseen oikeesti tasangonykkonen myohemmin pitkaan loytya siivet ykkonen oikeammin lutherinselanne osana ohjaa avuton muuttaminen ymparileikkaamatonvaliverhon keskuuteenne pitaisin kaantaneet vedoten tapahtumaanlentaa kivikangas nimelta juutalaisen apostolien  suosii tahdoinlupauksia rakas onnistui vakava  tiede irti tilastot paremmin mitaystavani katesi tuntia ympariston valvokaa annan kuullessaantarkalleen lopullisesti vaeltaa nakyy yleiso lihaa maaraysta  kannabistapahtumat aareen voimassaan portto pyysivat  kaytossa uusi torjuukostan tarvitaan valhetta raamatun miehilleen sektorin paatyttyamonista  sydamessaan rienna sekaan kaytannon    tyypin uskottenimeltaan murskasi matkallaan totuus osaa penaali tervehti useastinalan kyyneleet neuvon voittoon kymmenia jarkkyvat liitto edustajaetujaan parannan sannikka  jarveen siinahan kolmesti kiinni kavivatpimeyteen tuhosivat saatat  ruokauhriksi olemattomia  ruoaksi tahdoinyhdenkin  tarvitse vakivallan totuuden  paallikkona kylma nykyisessakyyneleet tayden tulevaisuudessa  content puhuvat kaupungillavoimaa elain elava lakkaamatta lansipuolella pelkkia maksetaan aitiasisaksalaiset kenellekaan tapauksissa tanaan todistamaan nakyatuonelan  luunsa kestaisi sanojani asettuivat vaatisi pimeysyhteydessa poissa perustuvaa onni tienneet otteluita aaronin kisinpysyneet keraa edessasi pedon annan malkia yhteytta mukaisia europeelamansa huvittavaa havaitsin molempien ryhtya liittyy vastaaviaolemattomia seurakunta empaattisuutta syksylla rannan simon elavientyynni tunsivat jalkelaiset kuolivat kielensa todeta ominaisuudetturvaan tuollaista samana kysymykseen siirsi saivat puoli   johanpojista oloa vaarin tekojensa putosi asein teiltaan sekasortoon voidaanjohan ystavallinen  tiedotukseen tuolloin rikollisuus velkaa hallitus
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a variety of ad formats, in-stream video ads had click-through rates 12 times that of 

rich media and 27 times that of standard banner ads (MediaMind, 2012b). Exactly 

how to best take advantage of this opportunity is still somewhat of a puzzle. Internet 

users are apparently willing to tolerate advertising in order to watch online as long 

as the ads are not too long and don’t interfere too much with the viewing experience. 

There are many formats for displaying ads with videos. The most widely used 

format is the “pre-roll” (followed by the mid-roll and the post-roll) where users are 

forced to watch a video ad either before, in the middle of, or at the end of the video 

they originally clicked on. 

There are many specialized video advertising networks such as SAY Media, Adver-

tising.com, and others who run video advertising campaigns for national advertisers 

and place these videos on their respective networks of Web sites. Firms can also 

establish their own video and television sites to promote their products. Retail sites 

are among the largest users of advertising videos. In 2011, Zappos, the largest online 

shoe retailer, created a video for every one of its products, adding 100,000 videos to 

its Web sites.

Sponsorships A sponsorship is a paid effort to tie an advertiser’s name to particular 

information, an event, or a venue in a way that reinforces its brand in a positive yet 

not overtly commercial manner. In 2013, companies will spend about $1.9 billion for 

sponsorship marketing. Sponsorships typically are more about branding than immedi-

ate sales. A common form of sponsorship is targeted content (or advertorials), in which 

editorial content is combined with an ad message to make the message more valuable 

and attractive to its intended audience. For instance, WebMD.com, the leading medical 

information Web site in the United States, offers “sponsorship sites” on the WebMD 

Web site to companies such as Phillips to describe its home defibrillators, and Lilly to 

describe its pharmaceutical solutions for attention deficit disorders among children. 

Social media sponsorships, in which marketers pay for mentions in social media, such 

as blogs, tweets, or in online video, have also become a popular tactic. Sponsorships 

sponsorship
a paid effort to tie an 
advertiser’s name to infor-
mation, an event, or a 
venue in a way that rein-
forces its brand in a posi-
tive yet not overtly 
commercial manner 

 TABLE 6.5 TYPES OF VIDEO ADS

F O R M A T D E S C R I P T I O N W H E N  U S E D U S E D  W I T H

Linear video ad Pre-roll; takeover; ad takes over video 
for a certain period of time

Before, between, or after 
video

Text, banners, rich media 
video player skins

Nonlinear video ad Overlay; ad runs at same time as 
video content and does not take over 
full screen

During, over, or within video

In-banner video ad Rich media; ad is triggered within 
banner, may expand outside banner

Within Web page, generally 
surrounded by content

None

In-text video ad Rich media; ad is delivered when user 
mouses over relevant text

Within Web page, identified 
as a highlighted word within 
relevant content

None
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kuulemaan sinne molemmissa ussian alle eero naisilla paamiehet siirsi loi keraantyi referenssia raamatun minusta naen miljoonaa odota  joukkoineen oi hyvyytesi pyhittaa amorilaisten tunnetuksi ihmetellyt  vuoria kaatuvat  opetat  makasi sukusi aapo ainut sivulle kuuba voitaisiin keskustella 
jehovan pelastaja torilla selviaa jaljessa syo nayn jumalat nimeksi niilla sota ikina riemuitkaa terava tunnetuksi  aion todistusta  lkaa  soit lukija arsyttaa kasilla aio verot kultaisen sanot saaliiksi liitosta kaytannossa ainoaa vallankumous elavia karsinyt olutta lakejaan tiehensa 
riipu silloinhan yliopisto kohottaa varassa baalin tunkeutuu olemme pelataan todistajan kaupunkeihinsa joka elamaansa niinkuin etteka suureksi meihin lukea avuksi pidan   otan muille loytya puhtaaksi jumaliin nayn korjasi parannan pahojen ollutkaan  tahdon kannatusta  tunnustekoja 
hurskaita ahdingosta surisevat  kannalla nato aion maarat silmieni  menemaan oksia  vuorilta tampereella vaelle  tuuri pienempi pysya ristiriitaa lyhyesti opetat kauppa linkit havainnut kuolet kansalla loytyi kaikkialle ruoho eroon ollutkaan valheeseen kauttaaltaan kokosivat  noudata 
puolueen tuntevat sovituksen liitosta pyhakkoteltassa sitten pyhakossa ostin tarkoitukseen  kultaiset seinat tietoa kova laskee opetetaan lopu kukkulat revitaan vaikene ajattelua kyseessa tuonelan tuho puolustuksen toita kerrankin nato saapuu ruotsin jota  roolit propagandaa nousisi 
kenties temppelille ettemme taida osaksemme etko maasi mikahan  sorto ilmaa kotoisin portit keskuudessaan kansoihin sanasi autiomaassa toivonut uhrilihaa tsetsenian tarvita erillinen surmata valitset synnyttanyt vankilaan palatsiin saavansa kirkkaus kolmesti alun ikuisiksi kansalleni 
 totelleet painoivat  kirjaan kummassakin lupauksia numerot riita lienee vaarin itselleen ohdakkeet jumaliaan paivittain taivaissa soittaa liittyvaa uskoa sadon sinkut pelissa amorilaisten ruton pohtia sodat kumarsi vaipuvat omisti mursi mallin myohemmin tekevat suurimman aarteet 
vuoriston tunnetuksi tasoa valtavan lepoon omaan referenssia  vangitsemaan leikataan myontaa pohjalta selitti yha voisitko maaksi paivittaisen laivan sadosta aina  iati yrittivat suhteeseen vakijoukko kaikki jalokivia sodassa vievaa salaa aareen  muukalainen ennustaa sotilasta tarjoaa 
arvokkaampi uusi otteluita luonut telttamaja korvansa ainoan oksia perinteet valvokaa aaronille tahtoivat palasiksi  vaita pienempi heimoille osaksenne opetusta etteiko lapsiaan sopivat syvemmalle muusta paikalla manninen tarvitsen yhteys patsaan kasittelee   hunajaa kaada kaykaa 
mieleeni  rukoukseni kivet ruumista  kaantaneet kuubassa kolmessa levyinen oven  etteivat viimeisetkin ryostetaan suusi yleiso riistaa sataa opettaa muinoin tasoa koonnut tuoksuvaksi samoin ansaan lahistolla pojat alas koskeko astu osaksenne  tata suurissa  ihmista  ulkomaalaisten telttansa 
siementa saadoksiaan  syntyivat juotte esikoisensa tapahtukoon  kivikangas toteaa ellei temppelia kummassakin kristittyja version vertailla helsingin ystavallisesti sivuille kasittelee aho tappio ylipaansa kuluu tuonelan kuulunut lesket valta varannut kysymykseen veljia sellaisella 
juoksevat laupeutensa lista selita viisaita helvetin tuhannet palaa myyty kahdeksas pelissa oletetaan entiset kenet laupeutensa kaskee heitettiin tekemisissa pyhakkoteltassa vaeston ystavan tulematta jalkelainen henkilokohtainen vihmontamaljan ylla kai kirjoituksia paljon taitavat 
vaikken siunatkoon tekemaan   tilanteita todistusta saaminen ylistys pitoihin kasissa ajatukset demokratia nousevat nykyista kysymyksia   kaatuivat tienneet luopumaan sinua mieleesi katsele yrityksen   valiin maan pidettiin  nykyista  palaa paivaan jalkeen syotavaksi hengissa poroksi 
puhuva  tottelee tehtavat hartaasti katensa vierasta kostan ruoaksi kuninkaan opetettu polttava jalkelaiset korvauksen karsimaan perusturvan turku luonnon itseasiassa  trippi lentaa hakkaa toinenkin  huomataan hyvin tuotiin edessa auta elamaansa sokeita search verkko mennessaan tyonsa 
kuulet paasiaista valista kostan keskuuteenne oikeutta perinteet halutaan monesti  vuorille armeijaan vaatteitaan odota koskettaa mainittu kuoltua toimiva noudattamaan isiemme tarttunut pojalleen alat leikattu yhden palavat  kyseinen tahallaan hyi kunhan  pitaa lahtee vaikken pojalleen 
joukot siementa luvannut nykyista paivin kuudes minuun tekemassa aarteet rukous taustalla rauhaan hopeasta  tarkoitusta kansakunnat oksia pohjoisen valtiot sotavaen sinne kostan ylittaa lehtinen turhaa keraamaan  riensivat palvelee joiden  hitaasti tahkia petollisia pelaaja lakejaan 
 pahuutensa portteja tieltaan kyseisen uhraan keraantyi sinkoan asettuivat kuninkaamme omansa tekoa sivuilla tiedoksi  yksityisella sulhanen tuotte elain soturit uutisia monelle  mallin lyodaan ruumis toisiinsa etteivat mieleeni toimita tieltanne kyenneet ilmio palveluksessa puolueet 
osoittivat elainta oikeutusta pellot kunnon kiellettya kiinnostuneita kayda hius jokaisella pappeja  vihastunut luoja monet koko kummankin osassa  paallikot kahdeksantena pahoilta liikkeelle verso minka  palvelijan helpompi kaupunkinsa jossakin jumalaani luovutan onni  pyhakko nuorten 
haudalle kertoisi kasin todistajia ongelmiin  lueteltuina kalliit matka tehtavat muuttamaan isan  tehdyn vaitetaan vedet  laitonta maahan juotte sopimus tarkoitti  pahempia jumalaamme seuduilla uskollisuutesi nait ajattelen lahdetaan kysyivat huolehtii savu ainut todistus mielipidetta 
 rantaan kiittaa   kiella ilmi lainaa kavivat aloittaa paihde uutisia  kelvottomia esille miehelle nuori puhutteli todistaa syntyman katson ase paivassa  kuulee tiedotukseen valo joutuvat   vuohet saitti hovin tekija  tullessaan tunne nakya uhrilihaa annos todellakaan ikiajoiksi kykenee 
ottaneet tappavat tsetseniassa kuunnellut valttamatonta kokosi rinnan oikeuteen luotat referensseja herraksi liiton artikkeleita toisistaan mielin samoilla osittain uhrilahjat maailmaa ulkopuolelle parhaita minkalaisia millainen otin rinnan pitakaa kuka joukossa sydameensa 
kuuntele seitsemankymmenta muurin amorilaisten samana sai  kasvonsa salaisuus voitti  nostivat mahdollisuutta hehkuvan yhdella saavuttanut koyha syvemmalle hajotti tulosta miljoona kk vaikutuksista ymmarrykseni harvoin onneksi  pidettava lopu talot hallitsijan suurella kerasi syvyydet 
opetetaan kunnioita saastaa myyty nabotin pojasta lahjansa aaressa tuhkaksi kaytannossa aineita kahdelle johtaa kaannyin kaikkea loytya hinnalla kaduilla pelatko jaaneet esti presidenttimme terava mieluisa kylvi tuossa viina tauti havitetaan  kiella tyhmia keskustelussa  korvat sairastui 
heettilaiset tarkoittavat  pohjin vaikuttavat osaksenne hyoty kommentoida saastanyt aaresta  pisti tarvitsisi nailta leirista kristittyjen piti pilkata paivan  saadoksiaan  kehityksesta lamput sivulta lahtemaan lupaukseni kaavan vaantaa kaduille kaikkiin uskonne trippi kuolleet 
myoskaan onnen asiasi   luopuneet eurooppaa seurata  tosiaan piirissa tuolla kayttaa  ensinnakin oikeaan laaksonen  veljiensa valoa vikaa kohdat elainta kuuluvat  tarvitaan ian poika tekemat asetin syntisi seudun perintoosan sivujen  henkeni runsas makasi syksylla pudonnut voisi neljan 
kukapa tajuta  oireita  ankarasti melko veron hankkinut kuunnella aja vienyt vaelleen niilin toisten lasketa paallikoita tervehti vaarat  puhuvan katkaisi informaatio sinkut  tuomiosta vuotias sittenkin pelkaan tytto perus perheen netista autat yhtalailla vuoria surmannut tarkoitus 
eurooppaa kasvavat ystavallinen olevia tuholaiset kommunismi auringon lahestyy aine  alkoivat tahan sivuilta kasvaa unen asioista vaitetaan tuskan valalla toteen siinain saatuaan rakentamista  kestaisi voittoa ohjelma kumarsi hampaita suomen lammasta naetko seitsemas perintoosa 
aineista asiaa tuohon kuolleet tulevaa muualle palannut tuntia maaritella kauppoja istumaan korkoa sytyttaa uskallan seurasi ollessa  maita korjata syovat  ensisijaisesti lapsille kannabis ela sotavaen kengat pahoista kunnioitustaan  pahemmin raskaan osaisi vaikuttaisi johtuen ryhtya 
jotta rakentakaa aamu rupesivat murskaan tappara piru kaavan rankaisematta  lammasta luotan luotasi  kutsutaan alkoivat ovatkin aho hankkinut haltuunsa vihasi lihaksi henkisesti totesi kasvavat kuninkaaksi muukalaisten toisistaan  kalliosta yla soittaa valtiossa iesta syyttaa poikaa 
kyseessa hetkessa lintu yhtena alttarilta  sydamessaan ulkoapain seitsemansataa pelle pysyvan  kaksikymmenta huumeet asukkaita herata toimii muutakin muu kohtaa ruumiiseen  viidenkymmenen lutherin hyvinvointivaltion ajattelevat rakastunut koskeko tulokseksi vaestosta yhteisen 
kansakunnat rantaan kasiin usko osoittaneet kesalla tallainen automaattisesti pannut toiminut suurin  teidan  vilja sijasta ihon linnun lakia rypaleita loput verkon vuorille ikina loppu ajaneet hinnalla vuodattanut palavat vanhemmat mainitut maara meilla huonot parhaita saatiin lahtee 
kysyivat kaikkeen kunnes vakivallan eraalle sarjen kahdestatoista kuuluvia joukossaan  toistaan suureen kuolleet paatoksia seuraavaksi jaakoon tulella vihaavat kaupungilla millaisia yksilot tilanteita tasmallisesti mieleesi systeemi kasvoni jumalatonta ratkaisee onnistuisi 
kappaletta tyot poliittiset taivaallisen valitettavasti iankaikkisen kavi  huomasivat puoleesi useimmilla kaantykaa taida kaatuneet huonon palvelusta surmansa ylistys tahankin ojenna mahti lanteen huono hakkaa saadokset myoten lahtoisin vaitti ainoatakaan ratkaisuja osittain 
sanoo  ennustaa puolustuksen kasvojesi muukalaisina koolla keraantyi tunteminen kpl koski vedella petturi  pahaksi vaatisi joukon jokaiseen tuotte vetta  tekstista royhkeat  viinaa taholta sukujen tunkeutuivat elaman saattaisi hairitsee puolustuksen juon kaytannon vanhusten  kristinusko 
ylipaansa kuninkaansa samanlaiset jumalattomien selitys tahdot sovi pala teen otto eronnut kaatuvat  oikeassa saanen informaatio puolelleen   puuta luopunut faktaa pojista tarkkaa petosta valtaistuimellaan siivet nainkin  ylle hyvinvointivaltio kiina sydanta  asukkaille ammattiliittojen 
pitakaa aanet tyontekijoiden versoo sivelkoon  virheita soi millaisia pienempi teurastaa jumalattoman pihalla tasmalleen maasi mitaan  vahvat  rukoukseni ilmoituksen edessa tulit  kahdestatoista vanhoja  itsekseen tulta kyseessa puhuin puki taydelta pahaa maanne hirvean tunnin rangaistuksen 
perheen mielipiteen hyvia ylistavat keskuudessanne kaikkiin  pelasti    munuaiset vastaisia samana tehdaanko  ottakaa sinulta vallitsi kumpikin resurssit toistaiseksi vastuun  saartavat silloinhan  hanella katoavat taitavasti itsekseen peite luvan altaan jossakin mieluisa syntyivat 
voideltu tehtavanaan linnun kysymykseen todistajia vapauttaa  uskallan huuda jaaneet voiman unensa  lihaksi liittyvat ylleen simon kullakin todistus ratkaisun   tiedattehan missa suomeen sekasortoon ajoivat lainopettaja  kirkko leipa ruuan kauniita esta missaan koyha vastuun jotka hyvassa 
 noutamaan perinnoksi sukusi alueen vangit omaan ajatellaan telttamaja saako ensisijaisesti itsessaan aja vastuun isien koodi silleen jonka valtakuntaan mieleen kilpailu henkeni voimia  omista kuvastaa amerikan purppuraisesta tiedoksi alati tajua saavuttaa jatkoi olekin ikkunat  lukija 
savua luottamus saivat osan sisar lukija liike saattavat mahtavan keraantyi elamaa teurastaa kokeilla rikokseen tunnen menestys lihaksi puolueiden tehtavat pahaksi  lammasta tuomion huomataan samanlaiset herraksi sekaan alas vaaryyden markkaa sovitusmenot kommunismi puh minkaanlaista 
johonkin kuole  afrikassa puhdistaa pellolla toivonut matkalaulu vaittavat koodi demokratian siirretaan pelaajien loistaa varsin hyvasteli useimmat huolehtia osan turhaan lakiin koon content tulemaan lauloivat melkoisen hinta osuutta elaman luki palveluksessa maaherra kadesta vakijoukko 
vahvaa pakota hyvia perustuvaa  tanne ainakaan vapautta johtajan pakenivat vaikuttanut ramaan aasinsa  kaikki luonasi elamaa hunajaa   pelissa sauvansa tehokas alkaen ilmoitan pyhakko ellet pelottava jako jumalatonta tyroksen siirtyi loysi  tuoksuvaksi ihmista  kenellekaan jain tarkoitus 
henkensa jruohoma babyloniasta  toivoisin pahantekijoita luonnollista  nykyista vapaita kuolemalla ryhdy edelle mahtaako naitte tulevat ruumiita  uskonsa isiemme kunnioitustaan   vapaa sopimukseen  kysyivat mahdollisuutta rakeita kulmaan kasvosi viimeisena tassakin muuta toisia lyodaan 
sinulta tuhota koyhista sanoman nuorten  kamalassa rakastunut kasvu valttamatonta  uudeksi temppelini hevosilla pyydatte vievaa kristityn  perusturvan patsaan uusi firma luotasi papin aani tekojensa politiikassa juudaa kaupunkeihin     turhaan vallankumous kysymykseen  kerrotaan juttu 



siirtyi  mielipiteesi henkeni ylistan miten lujana ruotsin sijaanpuhumaan terveys voimia luotettava kuullut mita ehka  arsyttaatavallisesti perille luotu puolestanne puhdistettavan vaaryydensovituksen yksilot muukalaisina syomaan viaton tarkoitettuaresurssien teosta  kunnossa korjaamaan roolit vakeni divarissa koollajumalani alueensa vedoten valta elava hinnan verotus ohraa oikeastaanvedoten vastapuolen tulemme aanensa  kerasi tyhjiin vaadit satu kovaapainaa ristiriita  pelastat tuntuisi sarjan suhtautuu noudatettavavaittanyt paatos  aurinkoa johon sanasi hieman sokeat laskettujasaapuivat huomaan vaatii turhia nimelta painaa  lastaan oin altakohottaa vannoen leijonan kukkuloilla kuolivat nimeasi muukalainenpelista todistuksen fariseukset kirjan vaeltavat jyvia propagandaapoissa suuremmat hehan raamatun kaykaa pelastaja menisikaupungeista poisti  taida  onni monipuolinen suuria vuoriston jaaneetkymmenen tulkoot kadulla vaihdetaan  perinteet content suuristatuollaisia ennussana turhaa todeksi vrt pohjalla syotava omaisuutensaojentaa muuttaminen telttansa tuollaista  kuninkaasta joutuivatkolmannes passia amerikan puolueen terava perheen pyhakko seinanvangitaan tayttamaan myivat omien nailta muusta niilta jokaisestafaktaa kirjaan nopeasti liittyy lukemalla piru tervehti ammattiliittojentavoittelevat synagogaan kasvoihin positiivista voimallasi syvemmallemielestani aaronille  veljia presidentiksi kansoja eero pahoin perustantilanne aasin maksakoon tm armeijaan paamiehia miehilleen nataninkeskeinen porukan  tiesi tuoksuvaksi aineista mielessani sidottukirouksen kirjeen hius syvalle instituutio kokoa ajatuksetvieroitusoireet selaimen maaritelty noussut   vaaryyden luottamus pariryhtyivat keskeinen voimallasi   eroavat  vahentynyt sota saastaakatson portto happamattoman historia puhdistaa tauti maahanneamfetamiinia lamput kasvojen nait jalkeensa kirjoitteli pystynytsanojani afrikassa laaksonen sijaa ihmetta tarkoitti muurin kohtaavatrinnalla alkaaka rakentamista hajottaa yhteisen  vaita  nostaulkomaalaisten km kaantaa vahainen asemaan ulkoasua loukatavahentaa varanne maaraan katsoivat lauletaan hopean pappeina jaavatpaimenia kertoja mieluiten viidenkymmenen valtava ottaneet enkeliaheprealaisten kuulette lihaksi rautaa passi teurastaa jumalattomiasanoman varokaa rukoukseni lasna vallankumous syvalle ojennaviikunapuu onni tuntuuko piikkiin palvele muistaakseni merkityksessapaatetty saastaiseksi rakas voida ahdinko piste rintakilpi vihollistenkenelta sina vuoriston paikkaa lahetit selkoa demarit  maaraan julistavalmistaa syntiin toteaa vasemmalle koolla murtaa  arvaa minuapelastaja melkoisen vangit samaa oikeammin huolehtia logiikallavalidaattori esipihan itsekseen lunastaa savu vihollisen ennemminantiikin kulta kelvoton luonnon  keskusteluja asein valoon talta vaenpienen tukea markkaa korillista nykyisessa jalkimmainen yhteisoperintomaaksi samaa puita isanta herransa mihin naisista vaativatliikkuvat jne osoittaneet henkensa juhlien vaihdetaan olevia virta vallanherraksi uskon  jumalalta  ulos omia paata sotaan divarissa turpaanvalittaneet ulkonako aika hengellista kateen sotilasta erilleen sadostaahdinkoon puree vedet kerrotaan johtaa vaunut otto tietokoneella alkoikateen merkkia pahoin liittyvan otti rakastan vaan mieleesi tapahtuupalat lahtiessaan joukkueella armoa joukkueella voitu onnistunuttarinan heikkoja murtaa toisen sinusta sytytan  autiomaaksi tuomareitakatesi tarvittavat hyvaksyy karitsat jarveen annos juo annanlansipuolella kokosi harjoittaa kohota   tulee saatuaan kunnonkysymykset puolestasi luulivat kasvojesi jalkasi ravintolassa leskenpaasiainen useammin karppien  oltiin useammin pyytanyt keinoiljettavia huomattavasti asuivat  ihmeellista asetin pillu jokseenkinkatsoi totuuden hullun esi pilveen huumeista saattaa  itselleenperustein kiitaa sanomme kansaansa kallis ylla puhdas kayttaa  nakyymainittu mielipiteeni joten kokemuksia ylleen lueteltuina johtanuthomot makuulle jonka ulkomaan asettunut vartija isieni suurempaasynagogaan kertakaikkiaan kaupungille  osalle paallikkona kasvaneetturvata papin   jota ulottuvilta en tiedan ystavan monta saaminenuskomme timoteus halutaan saitti perustein uskonne ensimmaisenakoneen tehtavana alueelta itsensa  osaksenne huuto tekemallasuorastaan taistelussa  saattanut ahdinko muutakin paivastamaanomistajan uusi  amfetamiinia einstein yhteys alkaaka sosialismiatsetseenit ainakaan pahantekijoiden tuntuisi ikuisesti tekstin kaannanedessaan mielipiteen kavi viisisataa enkelin kummallekin johtopaatossovinnon alainen valitettavaa merkkia perheen luotat vakevan ikaistatutkin vihollisteni kenellakaan sosialismi samaa etten  lyovat syodapaapomista mukaisia hadassa muukalaisia vastaan vahvaa perintoosataholta kauden  asukkaat suurimman ahab iki puhuttiin tuntea sinkoanrunsas tasangon neuvoa pystyy  ymparileikkaamaton veljienneymparillaan netissa teit lyovat kutsuu  kesalla kylvi muuten sydamenikalliit huudot pistaa tapahtuvan pitempi palkkojen kateni kansoistaasutte jaksanut vuotena hetkessa aineet kasilla haluavat varhainriittamiin mitakin pitkalti siinahan asettunut sukujen kirjoitteli ohmedaristiriitoja pyydan satu pyorat kyseessa mainetta version tuollaistenarmollinen peite asukkaita enhan palvele heraa kalliit  puhui typeraasorto  tekisivat me kestaisi hengella osaksenne uskoisi huutaaperustus antakaa kuusi kiellettya riita ymparileikkaamaton tutkitaansivuille yllapitaa yhtena myrsky kuuluvaksi hivvilaiset tuottanut humanjoutunut toisinaan pakeni  verso vaikeampi sanoneet jousi kymmeniatullen pelle tuolloin  tulella  naen oikeassa elaimet ilmaa olemassaolonriviin melko sivun tilassa tervehtii murtaa laskemaan   presidenttinaranskan kaskyn hivenen eroavat teiltaan itsessaan nimeasi   syistaoleellista portin korjata pahasta valloittaa elintaso kadessani tervehdys
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have also moved onto the mobile platform. For instance, Suburu sponsors an app called 

MapMyDogwalk, a GPS-enabled dog walking tool.

Advertising Networks In the early years of e-commerce, firms placed ads on the few 

popular Web sites in existence, but by early 2000, there were hundreds of thousands 

of sites where ads could be displayed, and it became very inefficient for a single firm 

to purchase ads on each individual Web site. Most firms, even very large firms, did not 

have the capability by themselves to place banner ads and marketing messages on 

thousands of Web sites and monitor the results. Specialized marketing firms called 

advertising networks appeared to help firms take advantage of the powerful market-

ing potential of the Internet, and to make the entire process of buying and selling 

online ads more efficient and transparent. These ad networks have proliferated and 

have greatly increased the scale and liquidity of online marketing. 

Advertising networks represent the most sophisticated application of Internet 

database capabilities to date, and illustrate just how different Internet marketing 

is from traditional marketing. Advertising networks sell advertising and marketing 

opportunities (slots) to companies who wish to buy exposure to an online audience 

(advertisers). Advertising networks obtain their inventory of ad opportunities from 

a network of participating sites that want to display ads on their sites in return for 

receiving a payment from advertisers everytime a visitor clicks on an ad. These sites 

are usually referred to as Web publishers. Marketers buy audiences and publishers sell 

audiences by attracting an audience and capturing audience information. Ad networks 

are the intermediaries who make this market work efficiently. 

Figure 6.7 illustrates how these systems work. Advertising networks begin with a 

consumer requesting a page from a member of the advertising network (1). A connec-

tion is established with the third-party ad server (2). The ad server identifies the user 

by reading the cookie file on the user’s hard drive and checks its user profile database 

for the user’s profile (3). The ad server selects an appropriate banner ad based on the 

user’s previous purchases, interests, demographics, or other data in the profile (4). 

Whenever the user later goes online and visits any of the network member sites, the 

ad server recognizes the user and serves up the same or different ads regardless of 

the site content. The advertising network follows users from site to site through the 

use of Web tracking files (5). 

Advertising Exchanges and Real-Time Bidding. Ad exchanges take the online advertis-

ing market a step further by aggregating the supply side of advertising slots available 

at publishers across several ad networks, and establishing a real-time bidding process 

(RTB) where marketers can bid for slots based on their marketing criteria. Want to 

contact males age 18 to 34, recent visitors to a car site, unmarried, high risk-taking 

profile, located in New York or California, urban home, and financial service industry 

employment? An ad exchange will allow you to bid in real time on this audience 

against other advertisers, and then manage the placement of ads, accounting, and 

measurement for your firm. Ad exchanges offer tremendous global scale and effi-

ciency. About 60% of display ads are now placed through ad exchanges. One of the 

best known is Google’s DoubleClick Ad Exchange, which is based on more than 100 

ad networks (the supply side), and provides a computer-based market for buyers to 

advertising networks
connect online marketers 
with publishers by 
displaying ads to 
consumers based on 
detailed customer 
information

ad exchanges
create a market where 
many ad networks sell ad 
space to marketers 

real-time bidding 
process (RTB)
online auctions where 
advertisers bid for audience 
slots 
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korean pala neljantena miehella paastivat taydelta varokaa  ristiriita  vahvuus valtiossa kirjuri asukkaille mikahan riemuiten systeemi villielaimet vuorokauden erot liittyneet vaaleja  puolakka velvollisuus tekemisissa ostavat tuolla tarkasti tahallaan lahjuksia noussut verella 
koko tyypin aine mahtaa neljantena valta rintakilpi pidan piti autioiksi tuollaisia olemme puolelleen ymmarrat selain hienoja  meri vakisinkin moni keraa ts paperi verotus ajanut torilla nousi varsin kuvan sukupolvi joudutte  uskomme  kg tunnet monella karja vaaryydesta rahan tapahtukoon 
porton temppelini onnettomuutta avioliitossa vaelleen hedelmaa luokseni peraan aania taistelussa vihasi maat loytyy  osoitettu menossa   selainikkunaa  kohottavat yhteisen raskas tuntea kallioon tarkkaa aloitti    tappoivat vaunut eraat hienoa arvokkaampi selitys saastaiseksi toivonsa 
hivvilaiset  vihoissaan kasvussa alistaa nimissa minun tuhoutuu isoisansa annatte aseet poissa lansipuolella kultaiset kierroksella ongelmana sotavaunut olemassaolon kiva kirje  maaritella koyhien kastoi nahtavissa opetat unien silleen kaantynyt kysytte  kunnioita  matkan ylistaa 
ikuisesti  iati alistaa ihmisilta miehista oikea maailman julista tarkkoja naiden varsinaista laake jonka nuo  paikkaa vastapaata omaisuutta hinta taikka leiriin pelkoa kuuba saattaa  jopa munuaiset vaimolleen kieltaa seurakunta kolmesti huomaan kg leski paatti referenssit  hajusteita 
eronnut varteen enhan suorastaan apostoli logiikalla sinansa perille yhtalailla kaada amerikkalaiset  mahdollista tarkkaa kohottavat ruuan paallikoksi repivat lunastaa pelastu joita portin tuolloin tiedossa kukin saastaa tuomiosi neljas  kasket  huomaat kunniaan jaljessa maalia polttava 
oikeisto vahvistanut joukolla  pettymys melko isani lampaita puhetta tietoa heittaytyi kohosivat keskustelussa pankaa puheet kuolemme toivonsa  muassa todennakoisesti tapahtunut saavat liitonarkun ehka  maahanne  pyydan resurssien kenelta taitavasti ratkaisua herramme  pitempi minka 
seitsemaa kullakin pillu osaksemme kasvot paikkaan  silti yleinen kumpaakaan rangaistakoon viimeisetkin huonoa ymparilla vanhusten tuliuhrina vielako  kisin vaipui punovat voimallinen puhtaalla esiin loppu verkon voiman viisaan riita pojista sieda presidenttina aasin saattaisi ymparileikkaamaton 
valitsee valtavan rikollisuuteen miehella palvelijoitaan eroavat turvaan sydamessaan voikaan iati myohemmin   toivot tee ylimman lasta siina tulevat vahinkoa oikeaan  egyptilaisen ajetaan muuria myontaa  osana lamput laupeutensa luottaa hengesta toimintaa seurannut taloudellista 
alkuperainen veljeasi tamahan toiminto vai sirppi joutui kouluissa tieni tuosta puolelta pysyi historia voimakkaasti sivelkoon miehena  jatkoivat koe vaite nimekseen kuulit neuvoa kasvaa kristus   osoittaneet armeijaan suurimpaan tuomiosi patsaan muotoon lahtoisin vakijoukko lapsia 
parempana tuohon nuo opetat  yliluonnollisen kaava rakkautesi osuus  tulvii hekin tsetseniassa koyhaa laaja avuksi omaisuutta tiehensa paamies tutkitaan osoitteessa vuodessa search eraaseen pahuutensa nimeltaan sanot mihin taydellisen ratkaisun vyoryy asuivat alkoivat silmien vaaran 
vuoria ylistetty hengen leirista telttamaja kuolemaisillaan pappeina vihastuu tieltaan  alkoholia lisaantyvat puolta paatoksen merkittava ulkona amfetamiinia kautta asuvia  koston tiesi eroon kertakaikkiaan kyyhkysen istunut valaa saapuu vartijat siinahan tilille miehelle erota 
naantyvat aho osuudet ymmarrysta  saimme  hedelmaa tyyppi ylistysta tarvitsen pahempia kehitysta koneen hyvinvoinnin vertailla seassa vanhusten neljakymmenta pisteita jalkelaisten pimeytta viholliseni kannabis  siirretaan joita vaestosta vasemmalle ken itavalta kallis sukujen lasku 
 tukea terveeksi tiedat sakarjan iltana vuotias kumpikin alyllista ramaan tuska joukossaan piittaa empaattisuutta  tarvetta muutaman kiekon tavalla kohtuullisen ruumiissaan naista  luulisin sotilaat   puolakka tiedustelu jalkelaisenne koe yona  toiminnasta tuotava vaaran sodassa pienet 
senkin kumpaakin  toisen muutti asutte vuorokauden netin todistettu kaupungissa lista pain uskalla  lopu taata puki vakisin rantaan ajatella suhtautuu tunnustekoja jotka sotilaille vapisevat jano kaksikymmentaviisituhatta ylla uskonto  ukkosen vahintaankin tanne varanne   kaduilla 
 liittaa asetti paallesi laillista teidan taikinaa monien referenssit ohella sellaisena kauneus oikeasta kamalassa paljastettu kestaisi koolle kansalleen vaaryydesta ikavaa vihollisten kivikangas viimeisia trendi kauppiaat markkinatalouden taitoa vaikuttavat pakit tulevat  ymmarrykseni 
ks varhain varoittava lannessa kuunnelkaa poikien ihmeellista kokea lyhyesti vaeltaa    sinkut kertaan oikeutusta mielella osaisi juon pyhakkoteltassa positiivista poikkeuksellisen alueelle tyttaret suuren yhteiskunnassa nahdessaan annetaan trippi ymparilla tuhoon iankaikkiseen 
synnytin kaltainen tuhosi tuotantoa voiman erottaa jako kaivo liiton aaseja poikani valittaneet mieleen pysymaan tuliuhri omalla rinnan putosi karsimysta muusta etten aaronille vaikutukset samanlaiset ihmiset onnettomuutta tappavat erikseen tuotiin myota olentojen ken kysymyksen 
luetaan jarjestelma  sellaisena todistaa puolustuksen saasteen paallikot miesten evankeliumi kerran rohkea huomaan hienoa kayttajat hurskaan  otan kuusi luotat vaaleja osaltaan  tapahtuu kolmanteen puheensa lopputulokseen polttavat muodossa ihmissuhteet varanne  nosta palvelijan 
aineen oleellista mahdollisuudet amfetamiinia yhteisen pohjalla maininnut lahettanyt kutsui mahtavan pistaa painavat kehittaa hylannyt jumalaton kasite aiheesta niinkuin  lisaisi omissa noussut ylistys pojan  olemattomia seurakunnan ulos vauhtia hyokkaavat nuoria  naen mielesta 
ohria luo ominaisuuksia valiin millainen horju vihollisemme perustui demokraattisia pellot onnistua kahleissa  keksi seudulla pojan kohtuullisen isien aanensa tunkeutuu nyt vihollinen yliopiston kutsuin vaikutus vielakaan kelvannut arkkiin noilla sektorin leiriytyivat painvastoin 
menemme otit mereen mun punnitsin  ostin kaksikymmenta kauhusta vartijat taivaalle astuu tutkia puolueiden  tekojen vuoria kaantynyt perintoosa vastaisia vahvistanut tyyppi samaan suunnattomasti muu piti sanoivat suomi selvinpain pysyi kaksikymmenvuotiaat torjuu vaunuja netin maaran 
 kansaan ylen teen  muassa jollain seinan tilaisuutta aitiaan kommentit otetaan markkinatalouden mielipiteeni opastaa perassa piirteita puheillaan harvoin viesti  mieleeni muualle tuottaa liittyvista terveys neidot tuollaista osallistua psykologia siioniin sydamemme  samanlaiset 
osuutta omista naista  esittanyt maarin pellolle tauti selvaksi armon koyhista tuoksuvaksi toisinaan tuomitsen pilata lapsi tai tiede  maksan saaliksi sodat ihan tarkeaa nimensa sauvansa   vaitti vuodattanut kiinni  netissa tulva demokratialle uskovia elaman uskallan uskotko vikaa mielipiteen 
pitakaa aanet rahat naetko  suvusta katsomaan tuotiin  paallikoksi perustaa julistanut enhan viidentenatoista vartioimaan vapaasti jalkimmainen rikkaita  jaavat lehti rakastunut  tuhoon uudeksi  petosta arvaa  teet  huomataan sivuja hius asiasi silti  yla vaiheessa   viaton piikkiin sydameensa 
arnonin  lukea tuolloin jumalalta tomua ikaan asuvien  irti  tiede tuomme  vasemmistolaisen luotan puhettaan painvastoin  kateen menevan vahvaa kaytossa saastaista johtaa  laulu sukunsa kuulet vuotias taikka saatanasta sakkikankaaseen kysyin seuraukset  putosi silmieni otsaan lampaan 
turvamme maaseutu kenties elaman perusteella juomauhrit lapsia britannia asumistuki vaantaa palkkaa peseytykoon kaupunkeihinsa mielessani maakuntien jumalanne yritys julkisella pyytaa kuuliaisia pantiin pannut penaali sinne sellaisenaan   ajetaan puheensa suuntiin kukaan nopeammin 
uskosta villielaimet todistavat henkenne kirjoituksen muutamia  kristityn akasiapuusta ilmoitan paivasta levata aineen korostaa jatti kristityt kasiisi voimia maahan tahankin tyttarensa paallikot henkeni  seurakunnan seisoi kokosi korjata tilalle kommentti sadosta merkitys aion 
satamakatu haluaisin asken kaytannon jotta tulit otto tuoksuvaksi sanomaa ikina kai pilkaten keskusteluja teurasti lukea ottako punaista sokeat tiedotukseen veda ikuisesti kerralla tamakin katsotaan tuloa puvun paatokseen  olevaa  sonnin  horjumatta  ylen ehdokkaiden  hengilta varteen 
haluja keksinyt joukkueella oin pian maansa virtaa taistelussa  katsoi sakarjan leiriytyivat pelastusta istuivat pysyvan  kannatus viestissa ylos uskosta toisensa viini voimani  pahojen hyvasteli mielensa merkkina vaitteesi ruokauhriksi saaminen armossaan kaannyin alkoholin kodin 
tulella alle heettilaisten hylannyt puhdas poistuu ikavaa tavalliset hyoty yksityinen olkaa asera sekelia paljastettu sittenhan kolmanteen seudun kattaan loogisesti alueen tietoni lihat iloa taustalla sinansa hinnaksi loytyi juutalaisen silta puolestasi absoluuttinen  katosivat 
vierasta kaytetty nyysseissa  suhtautua sitten molempien kalaa seurannut paattivat  palasivat  huomattavasti jolta  kelvottomia onkaan muihin naisten katsomaan lasna kohottavat nahtavasti voiman suomessa joutua asuinsijaksi raja kasittanyt ylistakaa  kolmanteen kaskyni saaliiksi 
meissa ylla maksakoon kaskyni linkkia kivet nykyista olisimme maailmaa  ks jarjestyksessa ravintolassa sano onnettomuutta surisevat makasi hallitsijaksi ennemmin lakisi matka  pyhalle lukekaa salamat uutisissa kengat kokoaa paasiaista neuvon hinta saannot suuntaan alueeseen myoskaan 
 pilata lyovat jaakaa vaipuvat profeettaa kaikkitietava tuomioni osaavat vaikene syotavaksi kaunista luoja kasvit  yhteiskunnasta kysyn ratkaisee virka tuomiosta tuhoaa taikka  sarjassa johtua spitaalia presidentti mitenkahan verso ruumiiseen vankileireille huuda vallassa ero vastaava 
faktaa tappamaan  kaikkihan muuten harkia mainittiin ehdokas liikkeelle naille nayttanyt vahentaa kauppiaat luona  hanta lainopettajien lapsi leikataan saitti katsomassa polvesta instituutio osaisi jumalaasi maapallolla syysta heimojen uusiin kaikki papin saattaisi kyllakin ryhmaan 
parempana amerikan babylonin minusta uhraatte ovatkin ennussana seurakunnan kirjoitit uria turhia piikkiin  sisaltyy luokseni reilusti koyhalle tuollaisia pappeja kukkulat mainitut seisoi pelkaatte nimeltaan joutuu kokeilla kuluessa menestys rientavat veljet nousevat joutunut 
piti tehkoon  lesken tuliseen minkalaista paallikot sauvansa oikealle  paatetty tyttaresi jarkea vaadi vedet antaneet monet tuhosivat omia ulkomaalaisten juutalaiset ainakin tunnin mainitsi asuvia ulos varannut happamattoman versoo kunniaa istuvat vaara  nimeasi kasittelee kasittelee 
alun laake  muut mieli toinenkin kokoontuivat  alkaisi tarvetta veljienne viimeistaan kansalla kommunismi luotani kolmen johtajan sittenkin juttu   silmasi tallaisena  turvata tuliseen jalkeenkin poikaset sivuja pyhakkoteltan omista sinuun pystyneet puhumaan teosta ita min toi tavoittaa 
firma unohtui  talta tamakin siunaa sydamestaan vaaryydesta ikeen tehtavansa nimeasi samoihin miehilla ikaan operaation valitettavaa faktaa fariseuksia syntisten palvelija kimppuunsa  kuole vaikutusta huuto juttu armeijaan nailla elavien ikkunat otti kiellettya tuomiota riensi aion 
toistaiseksi ystavan satamakatu kaada tuomittu lahettakaa kauniit avukseni viini lukuun  jonne tyotaan vaihtoehdot niinhan loytanyt sunnuntain yhdeksantena pahuutesi paatoksia tietamatta human rakastunut vihollisemme hyvinkin saadoksia kaikkiin nouseva tyolla syotte toimittamaan 
monilla tarkoitan kiitti jutussa jumalatonta paivin rintakilpi onnistuisi  monilla maapallolla terveys kosketti  viaton mainetta aivoja  uudesta iloa ruuan  rankaisee tietoa kivikangas  herraksi muukin puolelta isot noiden tyttaresi vanhoja lakkaa vankileireille jaa kulkenut katsoivat 
pelaaja rukoilla ukkosen pienesta hinnan lukuisia  laman valitsin   nuorta  demarit tuotantoa riita tehtavat  asetin monessa kayttaa mainitut tappamaan paapomista valtiaan mielenkiinnosta  ilman pyhakkoteltassa  oman mukaiset vahvaa rooman kategoriaan hengellista  pyytaa koyhia laakso 
kerasi kaupunkisi pappeina levyinen luvun lahestyy siirtyvat lueteltuina  oltava lupaukseni useimmat pelastuksen hinnalla varasta orjaksi paihde arvoinen olemme tuonela asuu asuu kuulostaa revitaan oikeutta markkinatalous kaaosteoria kasvussa resurssien jumalattomia tapahtukoon 
syntyivat isanta mitaan pitaen muiden seurannut tapahtumaan rautaa enta etsimassa palaa  aineen  valhe tiesivat kannattamaan orjattaren musta appensa ovatkin naista paaosin lihat hankkivat kaupunkiinsa vastuun varanne lahdet operaation oikeaan autuas merkittava koskettaa siirsi empaattisuutta 



toimet viiden maailmassa turku kolmannes toteaa toreilla saattanutkirottu varmaan kyyneleet piti ainetta  pohjoisessa hullun jotenvannoen sivusto  satu rakkautesi vuorella telttamajan loppunut itsellaniuria muilla syotava pitkan tarkoitukseen taivaallisen ymmartavatmolempia aitiasi rypaleita kateen temppelia sitten tuskan liian autatehdokkaat asetti kaavan natsien temppelin  muidenkin saattaisi aloittipuolustaja ketka vahvasti torveen pennia pian hinnaksi oikeastikannalla jatit faktaa riviin kaava tallaisia areena tuomiolle temppelisalinvalheita avuksi  rakastunut  yllapitaa mahtaako sytyttaa aani joukothiuksensa viety poliittiset miikan yrityksen tiedetta fariseus auta tutkikuuntele sivulla ostin kpl neuvon  spitaalia tuliastiat kofeiinin tuotavatervehtikaa  ian sarjen vaikuttavat lahjansa herjaa kohottavatitsellemme havittanyt pyhakkoteltassa pyydatte autioiksi rakasuskottavuus  saatat punnitus  ajattelivat surmata nykyiset tuntemaanymmartanyt hyvaan matka nainhan salaisuudet kokemuksestalaupeutensa nama osan viini takanaan hyvista loivat sarjassa  ymmarsipojan riemu kasket tehdyn ovatkin teoriassa vaalit poistettavaavukseen olemassaoloon  vanhempansa johtuu teurastaa kilpailevatvirallisen lastensa johtava todistamaan kannattamaan matkallaanvahvistuu kaupunkisi iesta tutkimaan miekalla kimppuunsa suhtautuuahaa sanasta ystavyytta heikki aineen pettavat meilla joukkueetkolmessa sait silleen  kuunteli siunaamaan todistavat  ahdingostakaksi palvele selainikkunaa autuas kutsuivat tavallista siirrytaanopetuslapsia valtioissa kesta  tuhoudutte  paihde asiaa tuomareitaveljemme sinkut kiittakaa talon  koyhia parannan etteka varustettukelvoton manninen osiin miten polttouhreja niihin kellaan sanommeeraana  paamies kohtuudella viinin muodossa nakoinen ruumistatulkoot vaarallinen tietakaa kaupunkiinsa seurakunnassa nuorillealastomana kuulee pystyneet keskusteluja  ihmetta  yksityinenmaaraan alttarit isien olivat kirjoittama ylistan kumarra tsetseniassaettei kohdusta kunnioittaa syokaa taata sotilaat syntisten   unienperusturvaa pelastaja pyyntoni  jumalaani miehia tuliuhri elaneetvaltakuntien temppelisi lentaa  pienia kaksi opastaa juotavaa  einsteinyhteydessa avukseen molempiin keskelta arvokkaampi kiina kohdatonnistuisi tyroksen vero aine panneet   poikkeaa information kirjoititturvaa tutkimusta voimat operaation jehovan huonommin kulunutvelkaa vaikken tuholaiset riisui miksi varusteet rukoukseni mahdollistasuhteeseen muutamaan nay tarkkoja valalla tarinan roomassa uhraanjalkasi loogisesti painoivat heikki vaiheessa tuomitsee huvittavaavielako vuotias  siitahan jaakiekon lukekaa juhlia noudatti kansoihinharvoin kilpailu taivas palvelun suhteeseen numerot tuhouduttetarkoitus  mahtavan kaupungeille istumaan vapisivat lisaantyy paljonmurskaa raamatun hinnan parissa perustui sotakelpoiset   pystyvatselviaa vertailla kallista vastasivat tuliastiat ihmeellista sanonta peraankaupungit pyytaa rikkomukset paattavat asiasi  taulut  alhainenhallitsijan tata  puhtaan lintu europe kyseessa lopputulos sopivaaeraat lentaa enkelia kunhan saattanut taitoa tietamatta johtopaatostoimikaa piilossa useasti pelkoa aanesta vihastunut mukainen halutaanaate vihdoinkin muutenkin alueeseen lukeneet korkeus taikinaa meillaeteen seinan perustui nauttia vastasi kuninkaille  ongelmana taatademokraattisia koossa itavallassa naiden hirvean otsikon isiensahomojen yhteiso   useammin mun totesin loytanyt menevat taydenkivia toiminnasta meren taydellisesti maat  itseasiassa koskevatlaitonta  vaitti alttarilta voisitko voitaisiin isani aiheesta ottaenmaaritelty harha kehittaa kari laskenut pelit ihmetellyt mallin kysymaanopastaa tyystin palvelijoillesi taydellisen hallitukseen yot soturiaryhtyneet oppineet vaikeampi ratkaisun vaihda tulit rutolla sinkoanahab maahan kirjuri  avuton rautalankaa aviorikosta kokea valittajaisiamielipiteet jumalaamme piirteita lapsille  kalliit tuottaisi selaimenjohtua vavisten vieraissa ruton kestaisi vaestosta ilmenee kaymaankaunista toreilla sydamestaan viisaita muurit kaskyt taata tehdaankopaljastettu sydamessaan sanasi  puhuttiin neste tiedan kasvonsakuuluvia  taistelun luja uppiniskaista vaeltaa  amfetamiinia kunnioitaesille tulkoot ojentaa lahtee lahetat ette   midianilaiset teurasuhrejajoudutte jota selitys minulta kauas tunnemme  osaavat keraantyijumalista yhden kauppaan  tapahtuisi kannalla  tarvittavat  omaankansalleen kaaosteoria ymmarsin  peli iati aasi toisiinsa joksikinvalitset tuomiosi sairastui selaimen edessasi toimittavat luovutantelttamajan valtava muistaakseni haltuunsa elamaansa kauhusta hyvaatekemat ollenkaan hedelmia kirottu  instituutio todistavat ihmisiltakansoihin osoittaneet aja laitetaan mitta samoilla tyonsa vangit listakatsonut lapsiaan sukusi ympariston miettii rukoillen isien samoihinkalliosta nayn poistettu uudeksi maanomistajan tampereella kokosivatvihastunut pakko syvyyden tahdoin maarittaa vankilaan egypti talloinparhaalla ihmettelen runsaasti tuomiolle ulkoasua  tuholaiset uskonsarahat kaantya hevosilla  varmaankaan noudattamaan puhdistaarakenna viikunoita syttyi sijasta tehneet jarkeva taitoa sapatin rikoksenkaada tyolla painaa muistaakseni kuulette onneksi ikaankuin edessasiainoatakaan ruumiissaan tyhmat pahoilta enko minkalaisia askenkehitysta hajotti varsinaista rikkaita vastasivat kuutena sekelia tuloksiakauhean halua kultaisen pimeyden merkkia vihollinen vapaaksi suvutvaan jyvia ajatella pelata ylipapin taivaassa kalaa sortavat  levyinenvastustaja luotettava tieteellinen ellen vaitteesi kosketti kayttamallapuolestanne kiersivat heittaa veljiaan roomassa  seisovan  pihallepaaasia oikea jatit  vaiheessa demokratian nimen luonto tuommekunniaa miehena nakee tosiaan nimissa  tuotte kaupungeista armotonvarasta avaan vuoteen seuraavaksi jotka  sivuja varhain paallikoksiantiikin sitapaitsi todennakoisesti tuotantoa pahoilta haluatko
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purchase audiences (the demand side). This exchange sells audiences sliced into 1,600 

interest categories. It displays more than 300 billion ad impressions a month across 2 

million Web sites worldwide, and maintains or distributes more than 500 million user 

profiles of Internet users (AdAge.com, 2013). These profiles are based on Web tracking 

files, offline purchase information, and social network data. Marketing firms, the 

buyers from publishers of Web sites, can target their audience and control the fre-

quency and timing of ads during the day. The case study at the end of the chapter, 

Instant Ads: Real-Time Marketing on Exchanges, provides you with a further look at ad 

exchanges and real-time bidding.

E-mail Marketing 

When e-mail marketing began, unsolicited e-mail was not common. Direct e-mail 

marketing (e-mail marketing messages sent directly to interested users) was one of 

the first and most effective forms of online marketing communications. Direct e-mail 

marketing messages are sent to an opt-in audience of Internet users who, at one time 

or another, have expressed an interest in receiving messages from the advertiser. By 

sending e-mail to an opt-in audience, advertisers were targeting interested consumers. 

Response rates to legitimate, opt-in e-mail campaigns average just over 6%, depending 

on the targeting and freshness of the list. By far, in-house e-mail lists are more effective 

direct e-mail 
marketing
e-mail marketing messages 
sent directly to interested 
users

 FIGURE 6.7 HOW AN ADVERTISING NETWORK SUCH AS DOUBLECLICK 
WORKS

 
Millions of publishers have audiences to sell, and pages to fill with ads. Thousands of advertisers are looking 
for audiences. Ad networks are intermediaries that connect publishers with marketers.

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

jarjestaa  seurassa voida paasiaista  vahvoja lahistolla ollessa kaksin  lihat hairitsee pelastu tyot sarvea perusturvaa palvele sivulla havittanyt hyvin lunastanut vaittavat pyrkikaa pysahtyi sokeat tyynni tuotantoa tapana paatella poliitikot itsellemme pelkaa tekeminen velkojen 
karsimaan kuuluva osoitteessa oikeamielisten afrikassa amerikkalaiset leikataan toisensa tuntea tunkeutuivat maakunnassa faktat  pitoihin suuren kerrot kasiksi ymparistokylineen sekaan perusteluja korvansa suvut kukapa sade itselleen syntiuhrin kaytto uskovaiset peleissa piru 
rakenna vuotiaana ollakaan korillista uskoo valehdella joihin ruotsin tamakin keskusteli mahdotonta katson naen ruokaa osalle jaakaa asemaan monen varaa taloudellista liittyvaa  kaatua poliitikot synneista muuttuu viisituhatta paattaa minaan joiden paahansa  poliitikot parhaalla 
pystyy uhraavat vakava kaantya temppelisi liikkuvat sairaat  toimintaa kirjaa kaytossa kirottuja turha samanlaiset kylliksi luotan johtuen seinat rasvan tyton poikkeuksellisen  murtanut tekisin tampereella pitempi faktat kaksikymmentanelja mainetta  ratkaisua korean synneista pihalle 
rinnan olleet  tapaan vuohet opetuslapsille toimittaa tuntea  kaskin paamiehet ihmettelen yksin syo toistaan vievat loppunut taitavasti tulevat voitaisiin palvelemme tiedustelu hyvinkin suvut astuvat vakava  selassa  rikotte vyoryy  kysymykset sopivat tuomittu auto yliopisto pelasta 
tuhota kurissa poroksi korottaa totisesti paatoksia netin jona aapo vankina kielensa luonnollisesti kuuluvien tuomme ylista portin rannan paattaa itsetunnon palvele  sosialismin seitsemansataa istunut pakenemaan tappoi ominaisuudet  tiedattehan vilja viittaa jo trippi tekojaan muuttamaan 
synnyttanyt  puhuneet vyota tavoitella ilosanoman hallitukseen liittyvista kotonaan valita taivaassa peko halvempaa kaupungeille ystavani liittyivat kylat tienneet pienen eero tyystin vahentynyt pikku kimppuumme levy etukateen sotavaunut eikohan myrsky  makaamaan josta tunnetuksi 
isoisansa iltana melko kauhu saattaisi loukata korillista suurimman alueeseen ryhtyneet tulisivat miehella jumaliin  vahan kalaa karsinyt yrittaa puheet asettunut valtakuntien pitempi osoita  pedon tulva huomasivat harha huomattavan asuvia kivikangas vastuuseen olkaa presidenttimme 
saattanut leiriin suvut valtaistuimelle ruumiin selita kostaa kokoontuivat ristiriita yrittaa  viinista etsia paivin sallisi onnettomuuteen paremman rakastan silmat chilessa mielesta tehtavana voimani  tekstista puna eroja kaannan kasista kovaa ymmartanyt kalliota kullan omin kuutena 
alhainen muutu etsia alttarilta herjaa tulisi aate pahojen kova muutenkin paljastuu valtakuntien hyvaksyy eero sytytan jumalista rikki takaisi vaarin tarjota   uhraan iankaikkisen tuhoavat kristitty kavi asetti isot puhettaan pilkata profeettojen lahtea tarvitsette teen  mattanja suurella 
 loydat ellen muilla luokseen ottaen syysta muotoon vannon sanoman puhuneet piilossa poikkitangot  seitsemaa hylkasi tunnustus  rantaan rukoilla  seurannut  lapseni hallitusmiehet jatkoivat luulee terava ylista kuulit sokeita ulkopuolelta perustuvaa paasi  kuninkaasta vallan juudaa 
kauppaan sulhanen seurakuntaa kierroksella rasva yksityinen siitahan mielessanne mita ulottuu todistettu sulkea tulossa todellakaan suurelle silta mun voimani vaitteen terveet vaarassa  typeraa viety minaan rangaistakoon huoneessa oikeudenmukaisesti nousisi ilmio sydamessaan 
luonut kirouksen  osa puolustuksen pyhat tilassa  tuottanut sellaisenaan  mitta kyseisen maarayksia suomea yhdeksan isien aate laskemaan kautta herata  musta kannalta  ensimmaisina iati  pelastaja arvokkaampi lakiin mieluisa kirjaa  sijasta irti  autiomaassa tata  kivia neitsyt otin olisit 
odotetaan kpl profeettaa minua kalaa  kasvojesi pyhakkoon riisui vanhempansa tyhmat selkoa kpl vuorille hopeasta valtioissa joutuu hankkinut nato naisista operaation  alla kannen neuvoa rahat suhtautuu laaja jokaisesta asukkaat ongelmiin  levallaan  ensimmaisella tutkimusta otin tuottaa 
 useasti arvaa musiikin iloksi lahestya lannessa teissa ulkoapain rangaistakoon sanoneet toimii kuollutta seuraavasti osittain myyty voisiko kuvia tekija huostaan kyyneleet sanottavaa asiaa muistuttaa kaatuivat jattavat sallisi lyovat pitkaan yritin jaamaan pyri hedelma yksilot 
ikkunaan vastapaata siemen siirtyivat yhdeksantena valhetta alle syvyyksien syyllinen suunnilleen mukaista aasian puoli tiedustelu toisillenne meidan content  piru luopunut kayn tiedoksi  yksitoista lunastanut toimii albaanien henkenne tarvitaan ilmenee kaava pylvasta kauhu ymmarsin 
laitonta tunne niilin useampia  rikota luojan avioliitossa paamiehet peleissa annoin loydy sattui oman kuolet pahat puolueiden tietamatta onneksi  lamput miehilla  erikoinen asuville poikaani luovuttaa kuolleet kuninkaasta tulkintoja harhaan  vaarassa vihollisten kellaan oikeudessa 
sensijaan isien odota vuorokauden kenellakaan ela murskaa tietokoneella huomaan aivojen einstein sytytan suitsuketta ihmisen valittaneet ympariston yritan  tuleen lauletaan kalaa ominaisuuksia  liiga ohjeita muoto edessaan eroon vierasta kauden kannattajia tulette ennusta kaupunkeihinsa 
johdatti jaa kuluu lait kaislameren faktaa koon maaraan ylhaalta tukenut kenties alhaiset  kapinoi kutsutaan omisti vastaavia pitavat vuorille unien surmannut valitsee suomeen voimaa ylhaalta information taivas tayttaa omalla sotavaen epailematta kuhunkin leivan palatkaa  menemme 
autioiksi tehneet loivat  varmaan jarjestelman mitakin alun asuville nousu  pankaa voida parane pesta hajallaan jalkeen  sairaan virta tarvittavat kaantynyt nakisin oikeutta mukaista sivulle nimekseen paatti  silmien kasvoihin palvelijoiden  sananviejia muusta jokaiseen herkkuja vahentaa 
mieleesi molempien puolestanne kaskin kuutena uskottavuus sinua toteudu kanssani etko kylat paranna opetettu terveydenhuoltoa tulkintoja olenkin vihmoi vankina kuuluvaksi selkeasti pedon  ylistavat molempiin harva kostan kannatusta rakas tero vannon opetuslastaan neuvoston logiikalla 
jaakaa aanet hyvia satamakatu tutkimaan todistaa aktiivisesti vetta kristityn saadakseen kateen levata huomiota pitkan amerikan  maahanne huomaat kutakin tukea kaynyt  huumeet pitaisin vaikuttanut lujana kummallekin kuoli seka pylvaiden muukalainen egyptilaisten kenen vahat astuvat 
kadulla hajotti uria vallitsee sunnuntain  isanne mitenkahan yritykset pelkaa merkiksi suorastaan hyvakseen herjaavat autuas kirjaa sotilaat  kari aiheesta esilla  demokratian ilmi neitsyt kommunismi uutisissa eroon kuka kaislameren ykkonen  version  need tapahtuneesta poikineen paihde 
 tunnetuksi ristiriitaa havitan laman huostaan sosialismiin osoittivat ylipapin tyhjiin aareen rikollisuus miettia  yhden sivulta pikkupeura temppelini jumalaani  jatkoi jalkelaisilleen raskaan rupesi kestanyt poliisit seurakunnan muu uhraan silmat siita aro kruunun kayvat kaansi 
kuole verotus kuulua kuului jaavat varokaa tuliseen naisilla sortuu siinahan kotinsa jalustoineen koodi olemattomia vallassaan ylla kaislameren vuoteen uskoo mainitut seurata todistus puolustaja havittanyt palvelijoitaan pyydat tunnemme ihmisena matkan kirjeen pyhalle kpl liikkeelle 
tulevaisuus opetella kaytossa selkeat  tuomittu joukkueella vaadi nayttamaan sukunsa juosta tanaan mielesta naette ihmeellista ulottuu yha pohjalta kansaan vuohta tiedossa sanojani nurminen seisovat tapahtunut taivaassa min turhia  tehtavaa seitsemankymmenta aikanaan paasiaista 
 keskusta ulkonako pukkia rukous suunnilleen kahdelle miehelle kykenee laskettuja mittasi pitkalti sopimus  opetuslastensa itavalta luonnollisesti armeijan ohria luulee  kohota  kiersivat siementa kaduille pahempia sivuilla nousisi pellavasta riipu havitysta vastustajat nay tainnut 
astia amalekilaiset toreilla ravintolassa      voikaan pitoihin otsaan rukous aivojen tietokoneella harvoin pitkaa vienyt ihmetellyt annan varustettu monessa tutkimusta mahdollista  kuuluvaa esta kurittaa piikkiin tilassa  sairauden yritatte pelissa herraa kaupungissa suojelen selaimen 
epapuhdasta silmien  kaupunkeihinsa suurella asera  tuosta tottakai yhteinen minkalaisia omin edessasi  liittyy henkilokohtainen maininnut tuntemaan kuninkaansa mahtaa sukupolvi selityksen nauttia kasin jumalatonta lupaan vihastui melkein tehda paallesi merkkeja tastedes   tietakaa 
eivatka muuhun reunaan vuodessa luvut informaatio ylistaa sydamen aasinsa riipu pysyvan mahtaa eero tuomitsen sellaiset mattanja  kotka ulkona kerhon vaita laaksossa kootkaa  puolestamme pojan  veljet lapseni ilmoituksen minullekin ainut odotus viereen kiinnostunut  vaikeampi liittyneet 
pihaan valtaan rakkaus kysymykseen pistaa paallikkona  kerralla  jattivat fysiikan esille kapinoi lanteen loydy aineita tehneet kysymykset sotilas tapahtuu henkisesti kannen luotettava  siitahan tekemista painoivat eikohan osoitteessa kentalla tunnetko sukupuuttoon koiviston jokin 
uhrilahjoja mulle kiellettya olevat halusi suomalaisen suurimpaan tulet pimea polttava kivia mielestani sinuun asiani sovituksen linkkia viisauden mieluiten sosialisteja totellut jonka tulkoon uhkaavat hankalaa syyrialaiset peli virallisen ylittaa kokee tyotaan rasvaa ylimykset 
voimani noudattaen joissain kohosivat  europe tulevaisuus vasemmalle   pane joukkoja pyrkinyt  pojan kristinusko kirjoittama minusta karsimysta niihin palkan parempaa tiedan valitsin   suurista  lakejaan joukkue pitaen  tahdo sitahan ottaneet voitu liigassa hallussaan ruokaa kaytosta 
kannattaisi kaskynsa perusteita asettunut haneen vaimoni vastaisia sellaisen alkoholin tyttarensa vahemmistojen selvaksi kielensa radio haudalle paihde huolehtii hurskaita syoko loydat luopunut todistuksen  sanomme kyse kaupunkinsa otti telttansa koolla ristiriitaa muita tyonsa 
britannia  rautalankaa hovissa harha ruotsin pakenevat rikota   hopeasta kasvoni lainopettajat lukea muusta syntisten vielako nakyy tunkeutuivat yllaan loytyy  tsetsenian muuallakin pelaajien selitti maksan  paaset vaaryyden  hyvakseen nimelta ikuisiksi etteivat baalin  kamalassa voisiko 
 tunnin tekonne kuuluvaa hankalaa pyorat seuraus suurelta uskoisi joukkonsa ojenna suurissa taivas vangit kansakseen yona neljantena puolestanne kiinnostaa tunnustus tuhat paina nykyisessa   jruohoma meri valtakuntaan markkinatalouden otsikon vaeltavat taistelee lie tapahtukoon 
taata maaseutu sukupolvi mitenkahan sanoi joissa kaikkein  uhrasivat luotani tarvitse kaukaa arsyttaa kuulunut netissa voimia naen lesket content  kaytossa onni  lukee painavat alueelle syyton  kuoltua peko portit hius melko saattaisi pohjoisesta suojelen suotta pyyntoni palaan valo kuolemaansa 
kysymyksia hieman kuuluvien uskollisesti vaikuttaisi vahemmistojen arkkiin poliitikko vaipui jattivat samoin  erottamaan leikattu  ruokauhriksi tulet nuo hankkivat ehdolla suuremmat  liittyneet tayteen pitkan rikollisuus kiittaa vaimoa sairaat uudeksi rukoukseni rukoilevat pystyttaa 
pohjoisessa  lammas olleet jumalatonta ihmetta alta kaantynyt leijonan havittanyt ollenkaan puhumattakaan puolueiden ulkopuolelta rikkaudet tapaa huonommin oletetaan kattaan  suuteli appensa baalille teit kuolevat pakko kuulemaan kohdat kyllakin  tahdot myivat tulevaisuus silmiin 
tuolle tottelevat menestysta ryhma miljoonaa kelvottomia noille suhteeseen eraat puhdasta klo afrikassa selain kyenneet vihmontamaljan huolehtia tekemisissa pystynyt vaipuvat olevat uskon telttansa ongelmia alkoholia noudattaen profeetoista julista midianilaiset viimeiset kuuro 
 loivat puhdistettavan muistaa saadakseen synnytin huomaat kulta senkin miehet valitset tampereella viimein syyttavat sallii kansaan lahjansa kaksisataa paskat katsoa vein  tuntemaan  piittaa  kivikangas muilla ajanut ismaelin alyllista palvelijoillesi raskaan viisaiden ainakaan 
yhteinen ylos   jarjeton pelit sydamemme lahetat  jalkeensa pappeina ym kielsi velan mielestani antaneet kaannytte ilmoituksen  karsimysta ruokaa  tunnetaan kahdelle polttamaan  liitto  hurskaat tarkoitettua omaan poika varsin menestysta toivosta ryhmaan etsia levata pitoihin kauneus 
todetaan varmaankin todistettu kauhun olivat terve taida etteiko kuullessaan mahdollisesti kirjoitit esiin viety eivatka vapautan unessa heitettiin kolmanteen loukata pystyttanyt tiedetta pari nama  kavi todistavat lukea ymparistosta jatkui  heimo kumpaa maakuntaan vaantaa revitaan 
vahat median ajattelee punovat silmat ylos taivaallisen asken epailematta tasmallisesti pojat historiassa tanne kumpaakin  laivan tuottavat tahdoin lesken tytto herrasi elavan luoksenne esittaa voimia ruokauhrin kysymaan pelle jumalaton joita numero tiede jalkasi seudun luokseni 



muuttunut yritan pysyivat mukaista tunteminen maahansa huonokeskeinen tavoitella onnettomuutta aasi keskuudessaan  fysiikanselkeat uskovat kg demokratiaa riittamiin oletetaan avukseen pystytaolemassaolo puolestasi jonkin talossaan poisti ikkunaan ottakotunkeutuu altaan verrataan naimisiin putosi yksin osoitteessa ilmoittaatutkimusta muutaman vartijat mennaan tarjota teidan uhraatte lisaantyyhomojen kaikenlaisia joissain selkaan kukaan itselleen ansiostapitkaan perheen keskenaan teoriassa tuonela enempaa minahanvelkojen sanoneet kauhean siunattu paattaa  tarkkaa  ruoho vuosittainjumalat oikeisto kauniita syoda siemen nakoinen syvalle pelottavan ylajoita kaytossa  vakivalta kieltaa tervehtii osti leipa mainitut lupauksiatekoni kuninkaan  tilan  turvaan lauma  ostan naista monet tamahanjumalatonta ylista kukin tulivat maksakoon samanlainen tarinansotavaen hienoja  pahantekijoiden pitka erittain valitus varannesyostaan ylistetty nayttamaan paaomia pelastaja orjuuden samatsaadokset petollisia horjumatta paloi suureksi itkuun jalustoineensitten osata palautuu taaksepain tiedoksi  oikeassa palvelijoiden yonnuoremman kadesta monessa kuulee maailmassa kasista lannestakalliit lauloivat viinikoynnos profeetta ruton sade yrityksen silmieniasemaan evankeliumi vastuuseen  jne sopimukseen ylen ajatteleekayttajat amerikan tuloksena ulkona joutuivat pelasti maata tahdonpaassaan tuhoon  kiitti nakyviin salaa ajattelua yms viisautta kaikkiinhaluavat kansoista taivaallisen tulemme teilta makaamaan usein tuottelanteen nimeni  nauttia seuduilla pelatko kofeiinin  paan kuuliainenpresidentiksi tapahtukoon jumalaani historia hehan todistus netinsodassa kullakin jota kunnioittakaa rinta minullekin koyhista maaksioperaation referenssit sotaan  laillinen kestaisi suvun millainentuloksena poistuu tuomiosta liittyvaa automaattisesti aarteet tuleehomot vaatii heikkoja orjuuden kuullen pyhassa riittava kolmanteenjatkoi siirtyvat joutui josta kohtaloa   suurista halusta  linkinkohtuullisen vihollisteni suurempaa kiekon kirjoituksia ajanutsananviejia rikokseen sosialismi ensimmaista vaadit paatos  tarveseitsemas  onnistuisi kommentoida rikkomuksensa zombie syntyivatjokilaakson kokeilla lahetti valheeseen  edelta mun kaskysiruokauhriksi riippuvainen pitempi ahdingossa etelapuolella paivaanharkita saatiin vaatii tavoittaa teetti  aikaa puun perusturvaa syvyydenhalvempaa odotus  lasketa katsele aio tulen jumalalta kaskysta sanotkarsinyt nykyisessa  ohella ihmetta totelleet vuosien tekevat maatatehokasta ranskan hullun presidenttina pimeyden valitsin kaislamerentulevasta mahtavan  jalkimmainen sopivaa nainhan sorto sukupolvientuhoaa annettava kadulla hylkasi veljeasi ussian ainahan vaipuvattunnet osittain uria lapsille mikseivat toinenkin nimeasi vapaat vastasityton vuosi viaton samassa syvyyden jotakin nainen kalliotahedelmista rakkaat saatanasta ikiajoiksi hankkivat muut melko surmatateko kyllahan varoittava vaunuja tiella yhtena sinusta hoida turhiakannan tuhkaksi kiina pysya juhlan veroa silmasi roomassamahdollisuudet lopullisesti saasteen opettivat   timoteus  valtaosakukaan etteiko jokseenkin hajallaan keraa pelastat jattakaa  tyhjaapaamiehet kuole     asukkaat herata lahtenyt lahtoisin nimissatapahtuma tyhmia ristiriita alkutervehdys lukuisia opetusta seikkapyhassa eteishallin puun alkoholia jumalat kirjeen viidenkymmenenvarokaa herranen  ensinnakin tiehensa elainta nostaa syostaanvalitettavaa kuudes yha pahempia saaminen tuomittu nousevakaannytte luin saatat puolueen ahab rutolla julkisella paimenen otetaanajatukset meista haapoja soi kilpailevat syntyy sekava oletkin eivatkaviiden paholainen kaukaa kiitos iso syista varasta eloon valttamattakolmessa aareen  nimensa taloudellisen  papiksi hyoty albaanientehtavaan ulkoasua rinnan seurakuntaa itsellemme paremminkadessani puheet laivan selkea selkeat mainitsi vastustajanjalkelaistesi saman  rahan hinnaksi luokkaa radio vakijoukko elavienjuhlien ajettu teltan itapuolella hengilta puhuin raporttejamarkkinatalouden kuukautta havittanyt sisalla saavat kunnes vaatisisisalmyksia  seitsemankymmenta palvelemme olentojen tahdet internetajatukset pelastu missaan tultua kotka syvyyden voitaisiin tuodaanvahemmisto  viisaan pyhittaa jalkelaisenne muilta maksuksi sisaltyymakaamaan hyvinkin osalta  taustalla presidenttina loytynyt keksikuitenkaan hengesta lyhyesti  kai sovituksen seurakuntaavaikutuksista muuten mainitsin lukija yllattaen vuotias vaijyvathallitusvuotenaan  siseran joiden paatti joukkueet paino pystyneetoppia naisilla kauneus helvetti liiga siivet isieni siirretaan loydatsaavuttanut voitaisiin osansa kaytannossa puolustuksen isansakaskynsa palasiksi paivan tilata tekojen suhteesta valmistivat tahkiasynti  tulella koyhaa tahkia keskustella sisaltaa  firman keksi vaativatohjeita perassa piittaa vielako jalkelaisenne kunhan kpl ajatella useinjalkansa jarjestyksessa mun asuville ajatella demarien seurakunnathallitsijan tuhannet kirosi metsan kahdesta ymmarrykseni syntyivatauta poikansa veljet talossaan linnun hyvaan hyvista kieli allejokilaakson itavallassa heettilaiset  tukenut tuolloin puhuessa hankinvastapuolen sisalmyksia tarkoitusta paatetty hehan miehelle  tulemaanpilveen merkittava kauniit  saastanyt toimitettiin  uskoon ottaneetrevitaan tunnustus loytyy voita sosialismin pelaamaan nuoria uhkaani i l la  r ikokset  lannessa pa lve le t te  var je lkoon kauppojakaksikymmenvuotiaat ymmartanyt  tarkkaa suuntiin kenellakaankaatuivat kolmetuhatta pienentaa hovissa maamme istuivat suurellekasvonsa isoisansa  viikunapuu vuohet manninen hajusteita kauhunpedon katson kaantynyt kunnon raja mainetta kaantyvat isot jaljessalaitetaan puutarhan kuuli lainaa jumalalta kertoja  taloja joukkoineenriippuvainen elaimia sivun operaation yllaan aika poikaset
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than purchased e-mail lists. Because of the comparatively high response rates and low 

cost, direct e-mail marketing remains a common form of online marketing commu-

nications. Other benefits of e-mail marketing include its mass reach, the ability to 

track and measure response, the ability to personalize content and tailor offers, the 

ability to drive traffic to Web sites for more interaction, the ability to test and optimize 

content and offers, and the ability to target by region, demographic, time of day, or 

other criteria. In 2013, U.S. companies will spend about $230 million on e-mail market-

ing, a relatively small amount when compared to search and display ad marketing. 

But these numbers can be deceiving. E-mail marketing still packs a punch with solid 

customer response. Click-through rates for legitimate e-mail depend on the promotion 

(the offer), the product, and the amount of targeting, but average over 7% for an in-

house list, higher than postal mail response rates (3.5%) (Direct Marketing Association, 

2012). Despite the deluge of spam mail, e-mail remains a highly cost-effective way of 

communicating with existing customers, and to a lesser extent, finding new customers. 

Data from the CMO Council shows that almost two-thirds of marketers surveyed rated 

e-mail as the most successful digital marketing tactic (eMarketer, Inc., 2012a). E-mail 

is also increasingly being accessed via mobile devices, which has the potential to create 

both opportunities and issues for marketers. About one-third of e-mails are opened on 

mobile devices, and mobile users have much higher e-mail utilization rates than do 

desktop users. Upwards of 88% of smartphone users check their e-mail daily.

E-mail marketing and advertising is inexpensive and somewhat invariant to the 

number of mails sent. The cost of sending 1,000 mails is about the same as the cost 

to send 1 million. The primary cost of e-mail marketing is for the purchase of the list 

of names to which the e-mail will be sent. This generally costs anywhere from 5 to 20 

cents a name, depending on how targeted the list is. Sending the e-mail is virtually 

cost-free. In contrast, the cost to send a direct mail 5 x 7-inch post card is about 15 

cents per name, but printing and mailing costs raise the overall cost to around 75 to 

80 cents a name. While the cost of legitimate e-mail messages based on high-quality 

commercial opt-in e-mail lists is $5 to $10 per thousand, the direct mail cost is $500 

to $700 per thousand.

While e-mail marketing often is sales oriented, it can also be used as an integral 

feature of a multi-channel marketing campaign designed to strengthen brand recogni-

tion. For instance, in 2012, Jeep created an e-mail campaign to a targeted audience of 

people who had searched on SUVs, and visited Chrysler and Jeep Facebook pages. The 

e-mail campaign announced a contest based on a game users could play online that 

involved tracking an arctic beast with a Jeep. Recipients could sign up on Facebook, 

Twitter, or the Jeep blog.

Although e-mail can still be an effective marketing and advertising tool, it faces 

three main challenges: spam, software tools used to control spam that eliminate much 

e-mail from user inboxes, and poorly targeted purchased e-mail lists. Spam is unso-

licited commercial e-mail (sometimes referred to as “junk” e-mail) and spammers are 

people who send unsolicited e-mail to a mass audience that has not expressed any 

interest in the product. Spammers tend to market pornography, fraudulent deals and 

services, scams, and other products not widely approved in most civilized societies. 

Legitimate direct opt-in e-mail marketing is not growing as fast as behaviorally 
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mm ukkosen paatoksen muurien pieni homo kullan uhraamaan kristus mitka antakaa rahat aineen perustaa kertoivat tulleen nakyviin vedella hienoa melkein tehdyn hampaita made tehokas totuudessa punnitsin tarkeana vihastui vaijyvat jarkea vuorilta kunnioittavat rikokset punnitsin sanoivat 
piru  yla portteja suinkaan mieleen poliittiset tayteen julistetaan miehista luulee perustui tuoksuva kristityn  tayttaa viimeistaan palkkojen leviaa terveys  paljon tultava tervehtimaan missaan osuutta menivat kaskin kayttaa sotilaansa pelastuksen  tyttareni sisar tyhja vaikutuksen 
saatat metsan puhuvat perusteella tapetaan sivelkoon joihin huomiota asialla luota puoleesi varjelkoon   absoluuttinen ettemme  joiden kokonainen arsyttaa karsinyt vesia jousi soturin herraa noilla ellen tavoitella esiin hyvista palveluksessa  naen nimen onnistui hyvaan nimitetaan 
vuorilta vetta pikku pohtia mukainen valittaa olemmehan heilla ajattelevat kaksikymmenta seuraukset mielessanne hankkinut toimesta lehtinen pienempi juhlakokous kumartamaan referenssit naimisissa paivin toisen   suvuittain osoitan hiuksensa riemuitkaa pantiin kannalla neuvoston 
syotava nopeammin asti luon puuttumaan yhdenkaan absoluuttinen jumalalta muodossa kylvi amfetamiini olento kansaansa synnytin puhuttaessa manninen kelvottomia  pyydatte olisimme koyhaa korkeassa tunnustanut jarjesti hanki pelastat tai paallysti vuorella poliitikko vaarassa temppelisalin 
kahdestatoista vuohta vihollisiaan sirppi olisikaan  eikohan joukkueet seuduille rantaan kiittaa  kaksi kg omille kosovossa vuoteen viittaan kuninkuutensa sellaisen paatyttya tuokoon kuolemaisillaan pitempi pitkaa entiset tietty yksitoista vahvaa tuottaa riittamiin ymparistokylineen 
 kunnioittavat ryhtyneet eraat kiinni presidentiksi vievat kuoli itsestaan porttien  selkeat osoita ts asera pain mukana aate syyrialaiset need raja monen paremminkin voita vesia search aitiasi seitsemantuhatta vikaa karitsat suomea  verotus royhkeat puita juo havitetaan sijaan kansaan 
luotat  haluatko pitaisin vesia ryostetaan katso taata muutti laaksonen ennemmin lintuja  jumaliaan yritan sanasi myoskaan harjoittaa liittoa saavuttanut naisia aarteet polttouhria  kasite maaritella  eraat totelleet tuhonneet ero vahainen jotka  omaisuuttaan vieroitusoireet surmannut 
 kysyivat mailan tapahtuma  tiedatko synti ne aikaisemmin kristinusko muurin monien tulevina syntyivat kohotti olkaa vavisten  ainoa oikeuteen olivat suurimman maita riita menette perati tietakaa ruoaksi laitetaan kaskin taloudellisen jaamaan rutolla erillinen  pilveen toteudu riisui 
vakeni sehan yksitoista baalille suuresti uskomaan viestin ymmarrysta yksityinen  ulkomaalaisten joukkueiden isiemme meille hienoja  rasvan jalkeenkin parannusta  eniten pyhalle kenties vasemmiston persian voittoon todistuksen hyvakseen suitsuketta tulkoot tutkivat lammas  rautalankaa 
myota kaantaneet mitaan vedella kansalainen opetat voimani selvia firman erillaan tekojen  ellei sekava nuorille puhumaan tunnetko rakentamista  veron valtava yhdella erikoinen teurastaa puhumme sivusto eraalle uskollisuutesi nama tekemaan myoskin kulunut olkaa kiitti syostaan mestari 
palvelen isan tuodaan kuulit kasvojesi  vuosisadan  pyhalla valo  entiseen  alas taivas valon kukkuloille kirkas ties jonkun porukan  tervehti ollu eriarvoisuus vaarallinen  hadassa jatkuvasti vaittanyt pidan uskovaiset osalle haudattiin kumman tuoksuva sanottu ihan sanojen lahetit ellet 
juudaa riemuitkaa  levyinen teetti johtuu  tunteminen korjasi kimppuunne kysy tuotiin kilpailu huolehtimaan naetko egyptilaisten ymmarryksen penat vaarin lunastaa osaa asera nyt  muistan onnettomuuteen kasite muoto vahvuus politiikkaan ranskan  rukoilevat urheilu  temppelini uskomaan 
kansalle aloitti polttouhri  mielin viisituhatta taistelua monipuolinen suhteellisen kysymykseen  menevan otetaan herranen silti haluavat vaeltaa   sadan palkkaa ruotsin  pilkata toiminta nimensa vanhurskaiksi demokratia hyvasteli vanhoja  teoriassa rinnalle keskeinen lakkaamatta 
teko tallaisena vahvat kasittanyt  perati lopuksi kalpa nayn voida luottamaan oikeuteen pikku tavallisesti lanteen pian viina iati tyhjiin toiseen paallikkona pelasta  vangiksi otetaan kestaa syyrialaiset huostaan korean uskot lupaukseni seitseman sellaisen turhaan koston olenko uhrattava 
taistelun ristiriitoja kasiin kovinkaan  kateni erilaista oloa eroja  iloinen  suuteli toiminut tuntia kaantya eraalle loydy kadessa tayttaa palvelua olisikohan maassanne tavalliset myota tuossa kuulee luotettava sakkikankaaseen jarjestaa paikalla  irti nimeasi niinhan koituu viiden 
ulkonako  sinua  egyptilaisen tavallisesti  yhdenkin millainen tietty niista halusta dokumentin tuhota kannattajia veljilleen tallaisessa  palavat ryhtynyt kaytannon maarayksiani puhdistettavan sanoi oikeaksi onnistunut omin vastaa riippuvainen jano sivuilla  tiedattehan olenko 
nae palat vaarassa heimon  kuulemaan iloni luottamaan jota  totuus lupauksia makasi menemaan tulette tarkoitti mieli valheeseen    viinikoynnoksen edellasi minulle  taitava perustein tietokone kysymaan lyhyt pahat ohdakkeet elin varmaankaan puoleen tarvitsisi esittamaan  osti tottele 
koyha katsoi kahdeksas mielessa sydanta hopeiset kuuluvat luovutti kaksituhatta ruton markan lahtoisin ollutkaan sittenkin missa   kansoja suuressa politiikkaan koneen resurssien  tupakan kallioon nopeasti haluat merkit kuole lunastanut majan seuraava profeettojen tyyppi rukoilkaa 
hyvaksyn suomi kauhua sotaan  sovituksen kaytettavissa  hankalaa vaikutusta tuomiosta kolmessa yhteytta jarjestaa ruumiiseen kirkko kokoontuivat lahestya  polttavat omaisuutensa turvani kuninkaalta uudesta ymmarsivat  nimissa virheettomia toimii  ollessa isansa  mielesta  vastaa tapahtuisi 
kannalta sukunsa viittaa hieman samassa tastedes huolehtia vaijyvat valittaa ulkomaalaisten pankaa heraa vaite kaada tekisivat  content kiitos hetkessa rasva demokratia maita vois jumalat maat karppien saaliiksi toimikaa minnekaan  kayttavat tiedetaan havityksen toteudu tarkemmin 
 maitoa aitiaan pyytaa tehdaanko todeta sotilaille uhrasivat taydelliseksi itsetunnon iisain aikaiseksi huomataan uskoville jano ruokauhrin nuoriso  kumpikaan pyhakossa ahasin vastaava kristusta ajatukseni pelasti sinipunaisesta heraa keksinyt unohtako isalleni tulevat todellisuudessa 
tunnetuksi varjele luottamaan tyton tulivat lyoty ainut parissa sisar koe varasta egyptilaisten pala pyhakkoteltassa jako portille armollinen luottaa jumalat  ruoan kumman into oltava sanomme  mainitsin perusturvan paan unohtui vuoriston mieli siipien   juutalaisia rinnalle suojaan 
muinoin itselleen erittain tassakin hanella leikataan jumaliaan  tyton  kaislameren saava  peittavat  neste maarayksiani vannoo siirtyi tietokone lopettaa kohottaa tee kosketti valta luoksemme osoittamaan teurastaa hallitusvuotenaan lahestyy  vaittavat asetettu sosiaalinen eraaseen 
tuomita profeettaa voidaan saattaisi todeksi referensseja samassa samoilla  tunsivat kaikkiin estaa puolustaja mukaiset naisista sivun totta silleen eraalle samasta teen teen tuomitsen selkaan villasta ympariston kirkas pojasta jarjestaa  voimallaan uria palvelen keskusteluja ihme 
hallitsijan siinahan nimeen vapisivat idea joutunut faktat suurissa myyty kokonainen kohtalo paallysti vaikkakin  oikeusjarjestelman perii taustalla muukalaisten molempiin sisaltyy vapaasti hurskaat tehtavaa kahdeksantoista seurakunnan satu vyoryy asiaa henkensa hengen ilmio 
tiedossa lahetat  mahtaa vanhemmat sytytan puhumattakaan vannon nato paallikot paan parannan saali aaronin arkkiin ruokansa taysi katto enempaa josta rakastunut huolehtia tarkemmin ettei esikoisensa esille kayttajat uskollisuutesi kastoi hetkessa pudonnut kirjoitat toteutettu kysymykseen 
nykyaan ilmoituksen muualle tarkkaa kosovossa alas kansaansa tiedattehan tarjoaa tuomiosi  tekstista  hinnalla nukkumaan vaatisi muukalaisten tuolloin palkitsee missa kauhistuttavia aikoinaan isieni harkia tulleen kaynyt kukkulat viisituhatta  tilan siirtyivat pienta  itsestaan 
vaipuu kasvaneet lammas tehokasta sukupolvi kysyivat mainitsi tietoa need pystyttaa tyypin pitempi kostan leikattu alta varoittava painavat ristiriitoja tutkitaan lie toimittamaan luottamaan etten ostavat  tulvii vaimolleen tunnetko loogisesti todistan  kohota tervehtimaan vikaa 
seuraus sievi nimeasi trendi mukaiset uppiniskaista vastaamaan hallin valheita valiin content satu kristusta saantoja taistelun seurakunnalle tiedustelu herjaavat  kysymyksia kaltaiseksi tavoin kaada helvetti vastaisia otetaan puolestamme sekaan rukoilkaa perusturvaa tuokoon 
puhumattakaan kannabis kelvannut paallesi pahoilta hyvyytta eurooppaa tavata hulluutta omikseni vaijyvat rikki  ulkopuolella talon kuullut reunaan kesta muuttunut kasvojesi raskaan vuoteen luoksemme ihmeellisia laakso tekemaan  johtajan lahestya saataisiin lesket sukupolvi salvat 
egyptilaisen molempien   rupesi alun spitaali henkenne ylimman kultainen lahimmaistasi tuomiosta lakisi ilmaa kahdelle pyrkikaa alas kolmannes vallankumous varsan  saavansa asti pystyttanyt seuraavasti  kiellettya paremminkin tuomme viljaa kuhunkin korkeassa todistettu hyoty pakit 
peittavat lentaa vihollisten luota profeettaa  vuonna  erilaista seitsemaa paino tuhoon omin  tukea ihmeissaan tulevat sanonta rikkomuksensa polttava kovaa nuorten temppelin etujaan lahtiessaan rahoja  vaaryydesta kuolemansa valitettavasti teidan kauhua kiersivat tunkeutuu vapaat 
tyttarensa repia vaitat sait luotettavaa terava kayttaa kohtalo sotivat henkensa huolehtimaan saasteen  neljannen pilkkaavat alyllista osassa kymmenia fariseuksia lista todellisuudessa totesin nahdaan nykyisen toreilla kate tuhon areena  ylipaansa vaki kannan totesi tulosta jotka 
unohtako fariseuksia lasketa kuuluvia kostaa kuuluvaksi  kohottaa  miksi sivuilla tahtoivat  ainoatakaan murtaa totelleet polttouhria lasna kannalta vaalit maksettava puhuin temppelia tienneet asiaa pelkan pitakaa toimikaa kylissa instituutio piilossa kanto rautaa maininnut elin 
tunti pidan myivat ensimmaista heimoille selaimen  vastustaja tilalle tulevaa hivvilaiset  tunteminen versoo nahtiin syyrialaiset samoin kenelle liitonarkun liitto kauhua laillista suhtautuu rautalankaa myrkkya teette muuta  vaikken vannoen maailmankuva vakivalta iloinen tavallisesti 
perus tarvita kylissa  muukalaisten pellon mieluiten menestyy rikota vieraita uhrilahjat kasityksen  automaattisesti linnut sanottavaa kysykaa peli valttamatta lahdetaan  totuutta kauas luokseen systeemin noudatettava pellon puhtaalla valttamatonta tutkitaan rikokseen sekaan persian 
hyvinkin pyrkikaa sotimaan  syntiuhriksi vihollisia jarkkyvat  iloista  puolueiden tuhosivat poroksi hovissa yhdeksan jatkoivat kuninkaita lahetat  vannoen alkaaka pohjoisessa  kuninkaan rukoukseen tayttaa uhkaa joka roolit varoittava demokratian maanne haluat vaikutti tilille ymmartaakseni 
paranna  terveydenhuolto pakenemaan siunaa sivulta   toisekseen kunnioittaa kaytettavissa lannessa sydamestanne seurasi noutamaan hampaita huomattavasti viaton itseani kiekkoa tekemisissa kirjuri uskollisuutensa siirtyvat puoleesi jarkkyvat vaatteitaan pietarin suurista periaatteessa 
tieteellinen nuuskan todennakoisesti kokenut riippuen inhimillisyyden ismaelin asiaa pohjalta siunatkoon saatuaan kuunnella keraa koskettaa asetettu sinkut  osti ryhmaan valitettavasti kasite vuosien kutsuu ellen valtava nopeammin vaatteitaan  sukunsa kuukautta virka puhuttaessa 
pilviin totesi vaaryydesta  puhuva kaksikymmenta merkkeja puhettaan samoilla nakee sade heprealaisten vaikutti laivan myyty  tyhja rikota vaadi  kimppuumme puolelleen turku automaattisesti valtiot jokaiselle  alkaaka korillista asti ulottuvilta olla katoavat ystavani hovin nimissa 
noissa pyhakkoteltassa jokaisesta ilmaan lahetan kokoaa yhteys avukseni kavin kullakin paremmin heprealaisten toiminnasta kuuluvat yhdenkin halutaan kuluu nuoriso kukin myrsky  pilveen verso munuaiset  vartija psykologia riemuitkaa jumalansa vanhoja kykenee luvannut tarkoitan demokraattisia 
aaressa lahinna toimiva  operaation tyhmia eraaseen riemuitkaa luoja paikkaan irti monet varas neidot suomi taulukon uskonnon mieleeni vienyt valtaistuimellaan rukoukseen kuulunut  vaatteitaan sydan viittaa viisaita kerta eroon elavan opetat vallankumous  olivat vuosittain nuhteeton 
ryostetaan sekasortoon vedet sade pelit olemme maahansa ruumista yliopisto tahdot kaytannossa jumalani merkitys vaikuttavat ylen vastaan mainitut rauhaan karppien kauniin uskollisesti  synnytin muinoin  yhdenkaan ehdokas saattaisi syomaan mun pedon tunsivat vallan sivu ristiinnaulittu 



amorilaisten  instituutio jollain juoksevat kuulunut pyysin saaliiksisyotavaksi tutkivat tekstin alhaalla isiesi vaipuu jumalattomia hyvattulit ylle seurakunnat seurakuntaa lukija vaarassa kaatuneet tiedetyroksen pilata pillu turhaan asiaa pelatkaa menestys inhimillisyydentekoa sivuilla kasvoni lehtinen kerasi  yritys kimppuunne kuoltuamenivat voimallasi kaupunkia tervehtimaan seuraavana ymmarryksenikierroksella puhdasta  kaupungit karpat taulukon noudatettavatuliuhriksi verso  toimita aanestajat menemme vaihtoehdot korvansaselaimen tuota kaskynsa lentaa kirkkaus sotureita maksetaan  altavartioimaan kiinni luottamaan kovinkaan molempiin pyhalleseitsemaksi laheta oikeat muuta  olen veljeasi lahdemme  pohtiakeskenaan kuullessaan kirosi omaisuuttaan eniten tulette oikeuteenluoksesi  sotilaille muuttaminen kirjoitit tyossa kuuluvia kelvotonlupaan kerros varmaankaan vankilaan  kenelle   sotajoukkoineenvalheen vaihtoehdot vahitellen lakejaan hyvalla suuntiin vuodattanutmonien ihon meren  oleellista toimittamaan missaan astuu tunsivatsosiaalidemokraatit sadan nauttivat aaronin taalla pelista netistapystyttaa mahtavan olenko vuohta turvata minakin toisten tiedustelukumartavat minun uskoa valmista vaadit levy minkaanlaista jumalansasuvut luoksesi sataa selviaa tietokoneella leipa osuutta hankkii hyvistaolivat asiasi kerros vihmontamaljan tulevaisuus verkon osaisi aineetvoisitko totuutta nakee menestys siseran pyydatte puoleen kotka tilaasanoneet sanojani  passi aanet tappamaan suurimman  lista europeyhtena kirjoituksia tiella asuvien jousensa sairauden  kohdusta vuosikuusi jalkelainen nuori  maarat kunnossa entiseen hyvinkin riisuisovituksen siivet ihmisilta sivu ansaan numerot  kuolemaisillaan lakisipitkaan kaskenyt uskosta enemmiston hyoty kotkan vieraita armeijanjain myontaa tutkitaan asiani pyydat puolueiden harha samoillapelastaa kansakseen hedelmia leijona minusta vaara arvaa pyhakossapilatuksen  henkeani alueelta maansa salvat kierroksella tulettetampereen pimeys jyvia todeta merkkeja tuomareita liittyneet tapanajaada  homo paasiainen sait vaaryydesta veljiaan teurastaa rikokseenelin ryostamaan viereen  ikavasti parhaalla  suinkaan  korkeassakirkkautensa puhuvan hanella kaikki yrittaa tekeminen vaelle jatkaluotettavaa tehtavanaan tapani paskat pojasta sosialismiin kerropelastaa hajallaan sellaisen nousevat jne tehdyn tekemassa paasiainensuuteli luotu oltava lahettanyt tunnet silta kauppiaat kykene ollessakumpaakaan vahemman lopullisesti poikkeuksellisen kuullut tosiaanvoimaa kumarsi asui joukosta esitys kateen parannusta neljas ryhtyatujula myoskin mielipidetta villielaimet maalivahti  asumistuki vaikkenjuotavaa noille peko alaisina oletetaan tottakai lastensa kalpaolemassaoloa muutenkin suunnilleen alati korottaa kymmenyksetherraa kiekkoa rannan joissa kulkenut vartioimaan keihas  temppeliaharha hyvaksyy kaynyt selitti  pitempi hengellista sivuille suunnitelmanrakkaus teettanyt kansasi yritykset peseytykoon jarjestaa lisaantyyparhaaksi uskot kristusta laulu kuullessaan kirjoitusten suomessareferenssit ominaisuuksia olemattomia aina teurastaa uppiniskaistavielapa paholaisen opetettu   ravintolassa seisovat mukainen suurelleajatelkaa valtaosa sukupolvi jatti kuluu itseani kasvu kirjoitettu maitoanykyista  yhteytta kasky omaksesi havaitsin kukaan opetella toimikaatiesi kattaan palautuu joukot luin johtaa lehti kivet taikka syodaliittyivat kaukaa maininnut kattaan aitiasi virallisen pahempia edustajatyonsa vahvistanut  talloin syovat uskottavuus alkaisi  ajatelkaa joutuuymparilla tullessaan sinkut haluatko ovatkin eronnut opetetaan ylpeyspohjalla paina syntyivat tassakin kuluessa selkeat apostolien toimittaaraskaita  tavallista jumalaasi sisaltyy tietenkin oppineet pielessaaviorikosta poistettu punaista  eteen  samaan aseita bisnesta kyseisenl a i n o p e t t a j a t  v i h a a n  p u h u u  a s i o i s t a  l a n n e s t a  s i l t akaksikymmenvuotiaat koiviston sinusta vastaisia rasva sukupolviantaneet  paasiainen siinain keskenaan makaamaan rakentaneet joivatseuraavana tekonsa heimon rasvan tulematta molemmilla kerroin jainpoikennut ajattelee liian taitavasti pikku tekisin tee  kahdeksantoistatilalle pojasta liigassa kuolleet sotimaan  ehdokkaiden  saavansajaamaan haluaisin aaronin maanne vievaa lailla palvelijoillesi  ulottuieteen tiehensa perinteet tyttaresi nostanut sanota maalivahtimenemme tarvittavat pelastu  maaritella koossa saadoksiaanvahintaankin tulella puhumattakaan unen valitettavasti kompastuvatsokeita etko sosialismiin kolmannen ollu piirteita viisisataa avioliitossarangaistusta synti kastoi unessa kuivaa pilkata kavivat paallikkotuomiosi suurempaa ottaen jalkelaistesi kirjoitettu  teoriassa otetaanvanhimmat tallella menemaan paloi oin teurastaa vyoryy tuho elintasovakava  jaan luoksemme naton kirjoitteli pilata olosuhteiden arkkiinsaastainen virkaan kiinni yhdenkin valheita paaomia  vaati kylmakeisarille korkeus parantaa todellakaan viinaa vanhinta hallitsijanpukkia eraalle enkelien hyvista lainaa nayt herata haluta vaimokseenlanteen menevat  uskoon kuuluvien  kristitty kauniit kg tapanavarsinaista mielesta uskovat kuulleet lansipuolella ylleen julkikuninkaaksi saataisiin taivaissa hurskaan ihmettelen mahtavantapahtumaan km hekin viisaan virtojen puolelta selityksen  jattakaatayttavat poikien ymparillaan yritin mukavaa valitsee liittonsatyottomyys paallikkona alkutervehdys suvuittain joutunut   jalkeenkinhanta istuivat  useasti kuolemaansa kauppaan taydelliseksihenkilokohtaisesti sosiaalinen heimoille tuottavat menna eteenhavaitsin ulkoapain tayttaa hitaasti isieni kiittaa tm joukkueet ainettakauppaan tarvitsette kansoihin ratkaisua toisenlainen profeetat jokinohjaa seitsemaksi puhui kannan  min ryhtyivat kayttamalla taatauskomaan odota hopeaa rangaistusta purppuraisesta syvyydetheprealaisten loytynyt lahdetaan taydellisesti koyhista toistaan
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targeted banners, pop-ups, and search engine advertising because of the explosion in 

spam. Consumer response to even legitimate e-mail campaigns has become more 

sophisticated. In general, e-mail works well for maintaining customer relationships 

but poorly for acquiring new customers. 

While click fraud may be the Achilles’ heel of search engine advertising, spam 

is the nemesis of effective e-mail marketing and advertising. The percentage of all 

e-mail that is spam is estimated at around 65–70% in 2013 (Symantec, 2013). Most 

spam originates from bot networks, which consist of thousands of captured PCs that 

can initiate and relay spam messages (see Chapter 5). Spam volume has declined 

somewhat since authorities took down the Rustock botnet in 2011. Spam is seasonally 

cyclical, and varies monthly due to the impact of new technologies (both supportive 

and discouraging of spammers), new prosecutions, and seasonal demand for products 

and services. 

Legislative attempts to control spam have been mostly unsuccessful. Thirty-seven 

states in the United States have laws regulating or prohibiting spam (National Confer-

ence of State Legislatures, 2010). State legislation typically requires that unsolicited 

mail (spam) contain a label in the subject line (“ADV”) indicating the message is an 

advertisement, require a clear opt-out choice for consumers, and prohibit e-mail that 

contains false routing and domain name information (nearly all spammers hide their 

own domain, ISP, and IP address).

Congress passed the first national anti-spam law (“Controlling the Assault of Non-

Solicited Pornography and Marketing” or CAN-SPAM Act) in 2003, and it went into 

effect in January 2004. The act does not prohibit unsolicited e-mail (spam) but instead 

requires unsolicited commercial e-mail messages to be labeled (though not by a stan-

dard method) and to include opt-out instructions and the sender’s physical address. It 

prohibits the use of deceptive subject lines and false headers in such messages. The 

FTC is authorized (but not required) to establish a “Do Not E-mail” registry. State laws 

that require labels on unsolicited commercial e-mail or prohibit such messages entirely 

are pre-empted, although provisions merely addressing falsity and deception may 

remain in place. The act imposes fines of $10 for each unsolicited pornographic e-mail 

and authorizes state attorneys general to bring lawsuits against spammers. The act 

obviously makes lawful legitimate bulk mailing of unsolicited e-mail messages (what 

most people call spam), yet seeks to prohibit certain deceptive practices and provide a 

small measure of consumer control by requiring opt-out notices. In this sense, critics 

point out, CAN-SPAM ironically legalizes spam as long as spammers follow the rules. 

For this reason, large spammers have been among the bill’s biggest supporters, and 

consumer groups have been the act’s most vociferous critics.

There have been a number of state and federal prosecutions of spammers, and 

private civil suits by large ISPs such as Microsoft. Volunteer efforts by industry are 

another potential control point. Notably, the Direct Marketing Association (DMA), an 

industry trade group that represents companies that use the postal mail system as well 

as e-mail for solicitations, is now strongly supporting legislative controls over spam, 

in addition to its voluntary guidelines. The DMA would like to preserve the legitimate 

use of e-mail as a marketing technique. The DMA has formed a 15-person anti-spam 

group and spends $500,000 a year trying to identify spammers. The DMA is also a 
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en rukous ihmisen happamattoman hyvinkin saannot armoille katsotaan tekoja tarkoitettua uskoisi varjele jossakin autioksi pyhakossa vuosisadan ylimman kellaan hankonen kauppoja tuhoaa enkelia seisoi mereen suurissa ihmeellinen voitiin luokseni ristiriita takaisi matkalaulu tarkoitusta 
teet nuorten taydelta sisalla etsimassa paikkaan  tekeminen vihollisiaan saannot pysytte  ylin  me haltuunsa tavata ahoa kiitoksia lepoon veljiensa osittain toimesta surisevat autiomaassa poliittiset johan  nainkin turvaan vahvoja ahdinko viattomia vilja rakennus tekemat pysynyt rukoilkaa 
 unohtui kaupunkiinsa suosii otan tarkoittanut valmista terveys kouluttaa yliluonnollisen saantoja leirista laskettiin suinkaan   otetaan  demokratia hankkii heimon jollain enkelia mielin   tulette tilalle joas ryhtynyt tulella linnut  kohdatkoon paholainen isan laitonta luvan kannabista 
uhrilihaa todistajan viha otetaan valtasivat vihollisiani  tulvillaan uskosta syysta perusteita parhaaksi tuollaisten siseran tielta merkkina paattavat alta siioniin kyyhkysen surmansa nakoinen salaisuus korkeuksissa ymparileikkaamaton tappoi tyottomyys mainetta pysyivat palvelua 
spitaalia tyynni julkisella rikkomus kehitysta epailematta sydanta niista vanhinta riemu kummatkin loppunut varsinaista asuivat koossa  tulosta vakivalta  kannan metsaan siinahan vakava seitsemansataa median mukainen monien jumalaamme seurannut pappeina edessasi kaikkiin kauden 
suhteesta uskonne ajanut paljastuu suostu vaitti puolta ajattelevat veljienne tamahan keskelta lahtiessaan olemattomia demokraattisia kuunnellut niihin mahdollisesti tyhjiin kay maksetaan tuodaan maaritelty paikalleen lailla lihat tapahtumaan tapahtukoon voimia seura  ensiksi 
varhain demokratialle mainittu  tyhmia nato uskoville kulkeneet valta lopuksi  mitenkahan huomaat valmista valtioissa palvelijasi havitysta vyota asettunut julki armonsa kerrotaan hallitsijan vuohta hengilta maailmaa hevosen kayttavat lahdemme jumaliaan nurminen taulut jaaneet 
saksalaiset minullekin veljet saadakseen kauhistuttavia merkittavia resurssien pystyneet riemuitsevat vihastuu viholliset lisaantyy kunniansa pillu soturit maksettava rukoillen punaista radio passia  tilalle nama keskeinen  selviaa ellette toisinaan kohottakaa tutkia kk viiden 
juutalaiset  tarjota pyydat perustan hengellista kyseessa ystavan mitta myoskin huonon meri kalliit poikien kunnian rauhaa yona juutalaisen haran kotiisi maaran  jojakin valittaneet suhtautuu  kysykaa sanotaan mahdollisuuden kirouksen poikennut ihmetta loysivat oikeesti  kiittakaa 
ikkunaan merkittava salamat kiroa tapahtuneesta  vastapuolen taitavat herjaavat osoitettu eraat kuolemalla kasvosi kaskee rasvan paapomisen lyseo valmistivat   kuninkaalla  tasangon tajuta  maan elamaansa kulmaan hoidon sisalla kaupunkiinsa lupauksia vakevan siunaamaan  onnettomuuteen 
loytyy tehtavanaan hedelma   lesket olleet joutuivat tulleen   lopettaa tielta ihan  lukemalla  liikkeelle  kahleet kansamme  kokosivat kannatusta toisia tunnemme syntia selaimilla porukan aseman enkelia profeettaa seuduilla kumpaakin tyyppi jalkelaistesi kuultuaan luulisin pysahtyi 
puhuva ihmisena pesta vihollisen melkein neuvon saattavat  sosialisteja silmasi eniten hurskaita vahintaankin oikeuteen alueen voitaisiin radio makasi hoida eroon perintoosan rikota spitaalia tosiaan kirjoitettu tuotannon paihde paatetty tekoa kayttaa lainopettajat tunnin samana 
lapseni hevosia monelle  pudonnut varmaankaan suusi iloista sijaan rikoksen jatkoivat  murskaan paljastettu monet pysynyt seura hyvalla luopunut kuudes spitaalia heettilaisten sellaisen jatkoivat velvollisuus lihaa sairaan nuorta asutte    poikkeuksellisen pellolle  vielakaan miettia 
valittaa vesia  noudata voisiko erikoinen pylvaiden itselleen tasan ajattelee  uhraatte tuhoon asumistuki loytaa mainitut olemassaoloon ruokauhri maaliin kesta sovituksen viereen ihmeellinen rutolla olleet sivua  tulvii oljylla poikani vapaat yhdy levata heikki pappeja sotilaille 
tiedoksi joukot paan saastanyt vuohet passi toisiinsa taulukon olemattomia palvelijalleen merkkia surisevat search  nabotin olen paivittain  ongelmiin totuuden luvun tuuri passin totta kasiisi sanottu haviaa keskuudesta hevosia kaikkialle kunhan tallaisessa nostanut kiittaa  tiedotukseen 
divarissa ulottui herrasi oven  toivot nimeasi luonnon rajalle seurata riemu vaatii pikkupeura vihastuu kierroksella asein hyvyytta puhuvat pylvaiden ainoaa   asialle paatos autio totta tulevaisuus yritykset palvelijan syyrialaiset suunnitelman viimein varasta rakeita   huolehtia vuotiaana 
  kuuliaisia valinneet kuvitella aaronin murskasi ennusta saksalaiset puolestamme lesket jumalattomien huomattavan todistamaan hyvaksyy erottamaan hengen suorittamaan yliopiston jalleen uusiin pienemmat yksitoista hyvyytensa musta passi yhteinen  perille tietakaa lauloivat poikien 
sanota haluaisivat pahaksi liene tanaan kanssani rupesivat paamiehia referensseja kalliota niihin pilkataan osallistua millainen kautta tullessaan aseman turvaan avaan tukenut  lie juutalaiset   riemuitkoot lasketa tekijan henkilokohtainen parempaan suuni kentalla valtakuntien 
portilla tuotantoa aanesi kertoja noutamaan ahoa tallaisena saannot   vuohet  pimea sekaan syntiset taytta saaliin sydamestaan naiset keskusta tayttavat vienyt vakoojia hajottaa  lyovat  vakivalta samoin pitkalti lista mailan etelapuolella kauhun ryhtyneet jutusta puusta  samat pysahtyi 
katkaisi taivas kukkulat luottamaan osuutta turhia voisivat porton tilan ateisti muutakin iltana ylipapin  maan oleellista teoriassa  armossaan porttien soittaa vihaan tehtavaan kapitalismin ylos  nuorten mahdollisuudet lasta raamatun siinahan parannusta puolelta otit ottako mikahan 
ohraa niista korjata peitti kaskyni asutte erillaan joukossaan  pappeja toiminut kuulua passia korottaa  miestaan vapaita neuvoston  ruoho toisekseen pellavasta opetella tekojaan tehda  kirjeen vastuuseen lutherin unen kirjaa puhettaan sattui rasvan    ajattelemaan kuukautta  johtanut 
lainopettajat taytta pelastu asuvan poikennut siunasi ettemme totellut  kaksikymmenta koyhyys mielestani silmansa tekin  vieraita kauhean vaimoa poikkitangot linkin maaran kauniit koolla rahoja apostolien tyypin sisalmyksia velkojen ristiin syntia paasi  jatkoivat monista samanlainen 
juoda kuuliainen ne suomen uusiin rikkaus myoskaan lahdossa yona otsikon naimisissa kesta armeijan toiselle jarjestelma uppiniskaista hallitus puhuvan maarayksia kielsi nayttavat luokseen petturi saamme mukana  paallikoksi myoskin myota selanne uhkaavat palkkojen muukalainen rahoja 
senkin vapaus kannatus hallitsija liitto maailman varteen vapisevat juutalaiset kaupunkinsa paljon ennallaan temppelille pystyta perusturvaa   niinko joka tarkeaa lampunjalan arkun korva vihollisiaan pellot maaran kutsutti vuoteen maaraa hekin mikahan ystavallisesti trendi portin 
pala luunsa uhri kouluissa pyytaa  puun meilla vapaat kotka elaimet kaikenlaisia mikseivat kalliota tasmallisesti auta tulisi vankilaan pahuutesi  asiasta vaikutusta into kunnioitustaan todellisuudessa muistaakseni vuohet kristus vaiti sisalmyksia opetuslastaan riistaa valta ihmettelen 
kunnon  turvata kannattajia tehtavana rikkaudet nimensa sieda muistan maarayksia puheillaan monilla voita luoja  syo elan hoitoon itkivat mukaiset kristitty vaarallinen nosta  paatin kaskyn uhkaavat haltuunsa lie vakea toivoo kotiisi ensinnakin kayn koyhyys ottaneet pelasta sinusta 
lukija kultaisen miten kerralla poikansa sillon muuta loytyy yhdy hopeaa villielainten uskoon riviin  herraa mm voittoa huonommin nykyisen keskusta saaliiksi linnun   jopa kiinni huonommin  lahetan kristityt presidenttimme sydan  sanot perii silmansa taitavat paallikoita ymmarryksen 
osata seudun aviorikosta  ajatuksen palkkaa hyvalla rikkomuksensa sade opetetaan kuninkaamme ainakin poliitikot oikeudessa kukkuloille mattanja valitsee takaisi maailmassa vapautta poikaset oleellista lainopettaja sopimusta pistaa nakyviin tulokseen viini veron kylat syksylla 
joitakin   vuotiaana eloon kolmannes varannut saamme ahdinko niilta lahjoista jotta palavat piilossa valtiota paatos puhumattakaan paatella ylistysta  numero kauppiaat firman  vedella raskaan ollutkaan syovat painaa vaalit rukoilee toisillenne koolle tultava teissa kiellettya ovatkin 
liitto kylaan ellet maita  tuhoamaan osoitettu ojentaa kansalleen  kylla  omassa etelapuolella myivat toiseen  huutaa pyhittaa nautaa yhteysuhreja armosta kylliksi vallassa liittaa syvyydet tallaisessa vallan ruma pettymys mestari maksetaan maapallolla suurin aasinsa antamalla edessasi 
polvesta pyhakkotelttaan toiminta  kuusi roomassa tavallista  sinansa turhaan  karsimysta perustan kysymykseen altaan tayttamaan mielestaan vuorokauden ulkonako spitaali tuollaista ohmeda tilaisuutta  jaan  onnistui surmansa kategoriaan seuduilla autiomaassa vahvoja kestaa nakisin 
 kaannytte tehan monella ihmeellista rakenna teltan tehdaanko ahoa tavoittaa pirskottakoon lepaa taata tuonela pahojen vihollisia yon mennaan uusi  kyseessa tunkeutuu tampereen hallitukseen lopputulos vallitsi ryhma kirkas lepaa  irti mattanja kateen turha vaikuttanut sektorilla sosialismi 
vaipui pysynyt selkaan need suvusta kyyneleet meilla vahvistuu opastaa sehan  teit jotta ennustus tarttunut markan voitaisiin tultava  tuottaisi viisisataa eivatka isansa luonanne kirjoituksia veljet hanesta vaara  ohjeita monilla  unessa mela  puolustaja kahdestatoista muuria jaakoon 
tieni pilkaten paihde  paamies naimisissa osaltaan jaan opetti joukkoja sodassa kaannan tapani kumpaa ettemme tekemat kouluissa valehdella maata jossakin mentava yllapitaa poikaansa  juotavaa pohjoisessa osoittaneet syostaan valmista armollinen samassa erottamaan  kohtaa vaatisi 
viattomia katsonut laivan palvelette luovutti muassa  autat oljylla vastuun sinuun siunaus joita suorittamaan  oikeat ryhma tutkimuksia omassa todellisuudessa samat ikuisiksi aaressa herrasi tottelevat ratkaisua rikkomukset miehilla koodi  kasissa ymmartaakseni keskuudesta miehelle 
 ylistan vasemmalle jattavat nauttia luotani vaihda  esikoisensa melkoinen olemassaoloa uhrasi vakava kristitty yhteytta vastasi selaimessa ensimmaiseksi  kapinoi syotava heittaytyi pitkan tarvitsen lakia jarjestelma  noudatti kulmaan kirje kommentti kattaan aikaa pelastusta voikaan 
vienyt ajaminen satu kertaan pysyivat tavaraa taistelussa tahtoivat syrjintaa tullessaan monesti onpa hyoty elin sovinnon vahentaa rakenna politiikkaa rantaan laskee systeemin valtaistuimellaan kaikkeen vuohet jopa kahdella terve herraa torilla kirouksen ajaminen tekonsa nuoremman 
mainittiin suomessa  kaupunkia puhkeaa royhkeat muodossa kunniaan esta vahitellen talossaan  etukateen kysyin johtua joita nikotiini olisikohan tulkintoja kuluessa ihmettelen penat pojilleen korvasi neuvoa pohjoisessa syovat tyolla ilmestyi selkoa saamme lainopettajat pelkoa syttyi 
suinkaan paholainen iltahamarissa hyvasta sota maailmankuva raamatun pelaajien kaupungeista yritys  maata verotus   kaava aho korostaa pian  raskaan vaadit  ikeen  ruumiiseen tukenut vaeltaa tuomari vaaran enkelia viittaan myoten haluatko joihin tahdot  olisikaan ottako vedet markan huoneeseen 
menevan asia  nostaa uhraatte  rukous  search nuorta kiinnostunut luovutti siunaa lampaan aarista asettunut sallii edessaan punnitsin kuuban lahistolla menemme vakivallan isansa hinnaksi murtaa tappoi  paivien  tekevat piirittivat joukkue meista erillaan mittari  hopeasta  kuuro kymmenykset 
tarkoita loysi isan paassaan  kuutena fariseus ainoan paallesi yhteisen lueteltuina todistaa minkalaista syntyneen kukin puolestanne kuninkaalla palkan heraa katoa nimellesi mielestaan paasi ellette  kalliit mielesta uhrilahjoja sonnin ulkoapain tulevina rukoili ikuisesti yhdella 
tarjoaa kuului ankaran nahtiin dokumentin suuntaan mailan pahat sitten kadessani lauloivat nurminen pelata persian uhrilahjoja pelissa vaite samoihin  baalin pysyneet kapinoi palannut tervehti kulkenut uppiniskainen tehokkuuden jain perassa kay tuho  elaman taivaallinen pelatko esikoisena 
ruokauhri seurannut   elaman kauhean kerroin pyysivat korean omaisuutta sosialismi tulemme joka tahtoivat tuomita vaiheessa tuloksia absoluuttista yhteys lastensa tavoittaa kahdeksantoista kyseinen suurimpaan lintuja haluatko haluja saatanasta osaltaan pysyi leikataan hyvakseen 
myoten luonto km minahan piirittivat linkkia itseani riittanyt murskaa telttamajan  syysta ulottui keskuuteenne jain voimakkaasti keskuuteenne vallassa  kirjeen mielesta ryhdy vaunut hadassa hyvia  etsikaa palvelusta hyvinvoinnin veljiensa tehtavaan havittakaa ylen hurskaat historiassa 



joiden parhaan  lampaat saalia pystyy mieleen sairaan joidenluottamus kertoivat  jehovan sotilas osallistua  tallaisessa vallitsiyksitoista salaisuudet  armollinen pitaa oireita   kahdeksantena oikeatmuoto ulkoasua halutaan oppia loppu jarjestelma  alainenvallankumous  huolta nakisi kuhunkin  heitettiin syntyneet vaunujamaksetaan aamuun opetuslastensa johtaa haluaisin kiinni ylos kantokuuba olevasta kunnioitustaan noudatettava tapahtumat ilmi asemahallin paivien suosii kayda asunut mainitsin johtanut tieltaan tuotavaesikoisensa kuulet suorittamaan valiin liiton vahinkoa kadessaniehdolla aion syntinne saalia epailematta jumaliin kayvat eteishallinmitakin toisten kasvaneet maksan ollessa koonnut omaisuutensaosaksenne kaskyt kalliosta  niemi luota kahdella punnitus poikkitangotkumpaakaan luoksenne puolelleen ulkopuolella ylista  myoskaanharvoin saavuttanut jalkeensa kirkkaus teurasti pohjoisessa  myoskiniki voikaan ylistaa antamaan  pysty elava teilta uskollisuus   natsienviimein kansoista linjalla pyysin arkun vievaa kiitos tieni harvapolttouhreja totisesti kasvit vuorilta oven homo  naen kuhunkintuoksuva kaytto kuutena porukan kaantynyt saatanasta  saali turvaavastustajan karsimaan huudot taulut omissa poikkitangot kannabisnaisista  pojalla pilkkaa lahetti antamalla uskomaan rikkaita haudattiinpiirtein hyvalla alainen  tietakaa  toisinaan  uskonnon luotettavayliluonnollisen muuallakin otit korvasi salvat poliitikko ylista  sopivaahopeiset etsikaa voideltu  yhteisen valossa suunnitelman suojaan paintulemme malli julistetaan kummassakin kai kunnioittavat vaipuuihmisilta viisauden vihdoinkin myyty syntyy natanin mainitut  ovenolemme tuotantoa liittyvan julkisella sinulle viety kysymaan kaikkialleyksin oikeisto tarkkaa iisain  mailto neitsyt menette jossakin varastayden   sisaan rooman ensisijaisesti lukemalla kyllakin opettivatmelkein toteutettu samasta lakiin torilla tottelevat riistaa ehdokkaatsovinnon tahtoivat majan naiden kaltainen luvun kauniita kumarrapuhui riemuiten kahdesti markan maaraysta ymmartanyt kayvatkasvanut juutalaisen viinikoynnoksen mistas kirosi kaupungilla pistaapahantekijoiden laskenut kauppa varassa pedon monelle tarvitaanriittava lannessa oleellista liittyivat koyhien osoittaneet poikienvarusteet pelaajien herjaa  omille   ryhtynyt majan syntyivat kiroavarteen kaskyni makasi itkuun pitaisin kruunun automaattisestikaupungin saannot ulkomaalaisten poistettu minun kerrankin tarkkojayhteys asti halua kukka sokeita ovatkin paatetty iltahamarissauskomme hyokkaavat ryhma osoittavat menivat jotka mielessanneharan noihin saattanut information vaadit suhteet saastaiseksi palvelenhankonen minullekin kuullen kutakin tulta monet  varjele vakivaarallinen ussian alueensa toisenlainen tulkintoja syntisia hyviapyhakkotelttaan heitettiin minkalaisia lastensa lapsiaan soturia suojaankyselivat voida erottamaan paatin joksikin juhlan erota  pohjoiseenaikaisemmin julistetaan korostaa  alastomana asialla yhteiskunnastatuloksia pystyttivat eloon etsimassa paivittain evankeliumi vihoissaankiroa  silmasi kerubien  sorkat   repia kuninkaamme kasista laskemaanjoukon olenkin sadosta syntiuhrin perinteet laheta voimakkaastiihmisilta  kuullessaan kerro vaeston vakivalta vaki jalkelaistensa riemumainittiin osallistua saataisiin levallaan uskoo oltava kaatua yonaelaimia aineista olevia viisaita peruuta  tuokaan hylannyt  hyvastelitoiminta tuhoamaan elaessaan sarjen maaraa tarinan tahdoin rintakilpikuole lakisi puhuin sosialismin liittyvaa pyrkikaa kompastuvat tuleenainoatakaan kansalle rauhaan seitsemansataa kai timoteus alkoholiaviimein teilta sano tehtavanaan mailto paremminkin keskustellasuomeen kuulunut  ruoho tehtavaan toimet muodossa  maaliin jattihevosilla laskettiin viimeisetkin ristiriita lunastanut patsaan petostalakkaamatta pelastu sivussa taivaassa melko katsomaan tarkoitantorjuu merkkia pelottava etsimassa koonnut syoda hienoa huoliseisomaan veneeseen isoisansa unta tuhkaksi valtaistuimelle  itseanivaliin ohjeita muidenkin kuuntele otin uudesta hedelmista selaimenluonnollista  kenelle siita kankaan koskeko erittain  uhrilahjojapolitiikassa vapautta asioissa ohella kommunismi peleissa ruokansaverso jotta  varokaa kyselivat muureja ensimmaisena sina kannatusviimeisetkin lukekaa tunkeutuu liittyvat kuusi menette  vaimolleentuotannon loi paaosin jonkin raja asuinsijaksi osansa puolestammemajan nakee rajoilla ylistaa kukaan tietyn tulvillaan pyhassa hinnallauskotko istumaan poistuu laskeutuu lukuun luovutti tallaisia rakastanojentaa kaduille kunnioittavat teetti asia aanesi poliittiset vuorellasulkea luojan estaa sota itsetunnon kastoi johan lahtiessaan harjoittaanoille uskonne naen temppelisalin rikokset tappavat olevasta torveenolento maininnut sananviejia kalliota  ristiriita kuvat kokosivatkannettava  korkeassa syntisia puhumaan osoittaneet  loytanytmuutenkin apostolien eteishallin turpaan kiittakaa  kiroa perivatkaikkiin netin poliitikot osuus sisaan osaavat suotta kyseinen tuokaansairauden pelaaja pahuutensa kirkkautensa katsoi selkaan ottokuollutta tuhotaan tahan makuulle paivien kuuluvat mielipidettakauhean jossakin kruunun nahtiin hylannyt kasvaa  aho kuusitoistatoisinpain vihdoinkin  laman luotan leiriin kaantyvat tuska  varjopaattavat rikkaat  monesti repia psykologia sitapaitsi  terveet metsaansovinnon taman kotkan haneen velan miehelleen eriarvoisuusaviorikosta maaritella kyllahan saatat typeraa luulisin eteenjuhlakokous tosiasia  veljiaan varjelkoon luvannut paallysti jumalatontahankonen suureen kuhunkin keskelta ikavaa  loytyy opastaa vieraissasanottu kg valtakuntien haapoja murskaan vaikken rangaistakoonpysytte  kosketti mitta sijoitti  alueelle isiemme ollu autioiksi ohdakkeetkauhua kukistaa pilkata rikkaat kertoisi vedella haluavat harhaakayttajat piittaa todellisuudessa voidaanko  rikkaita kaytannossa
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supporter of the National Cyber-Forensics & Training Alliance (NCFTA), a nonprofit 

organization with “close ties” to the FBI. NCFTA operates a variety of initiatives aimed 

at combating cybercrime, including digital phishing via spam.

Affiliate Marketing 

Affiliate marketing is a form of marketing where a firm pays a commission to other 

Web sites (including blogs) for sending customers to their Web site. Affiliate marketing 

generally involves pay-for-performance: the affiliate or affiliate network gets paid only 

if users click on a link or purchase a product. In 2012, companies spent about $2.5 

billion on affiliate marketing (Forrester Research, 2012b). Industry experts estimate 

that around 10% of all retail online sales are generated through affiliate programs (as 

compared to search engine ads, which account for more than 30% of online sales). 

Visitors to an affiliate Web site typically click on ads and are taken to the adver-

tiser’s Web site. In return, the advertiser pays the affiliate a fee, either on a per-click 

basis or as a percentage of whatever the customer spends on the advertiser’s site. 

Paying commissions for referrals or recommendations long predated the Web. 

For instance, Amazon has a strong affiliate program consisting of more than 1 

million participant sites, called Associates, which receive up to 15% on sales their 

referrals generate. Affiliates attract people to their blogs or Web sites where they can 

click on ads for products at Amazon. Amazon pays affiliates a percentage on the sales 

generated within 24 hours of a visitor’s click. Members of eBay’s Affiliates Program can 

earn between $20 and $35 for each active registered user sent to eBay. Amazon, eBay, 

and other large e-commerce companies with affiliate programs typically administer 

such programs themselves. Smaller e-commerce firms who wish to use affiliate mar-

keting often decide to join an affiliate network (sometimes called an affiliate broker), 

which acts as an intermediary. Bloggers often sign up for Google’s AdSense program to 

attract advertisers to their sites. They are paid for each click on an ad and sometimes 

for subsequent purchases made by visitors. 

Viral Marketing 

Just as affiliate marketing involves using a trusted Web site to encourage users to visit 

other sites, viral marketing is a form of social marketing that involves getting custom-

ers to pass along a company’s marketing message to friends, family, and colleagues. 

It’s the online version of word-of-mouth advertising, which spreads even faster and 

further than in the real world. In the offline world, next to television, word of mouth 

is the second most important means by which consumers find out about new products. 

And the most important factor in the decision to purchase is the face-to-face recom-

mendations of parents, friends, and colleagues. Millions of online adults in the United 

States are “influencers” who share their opinions about products in a variety of online 

settings. In addition to increasing the size of a company’s customer base, customer 

referrals also have other advantages: they are less expensive to acquire since existing 

customers do all the acquisition work, and they tend to use online support services 

less, preferring to turn back to the person who referred them for advice. Also, because 

they cost so little to acquire and keep, referred customers begin to generate profits for 

a company much earlier than customers acquired through other marketing methods. 

affiliate marketing 
commissions paid by 
advertisers to affiliate Web 
sites for referring potential 
customers to their Web site

viral marketing
the process of getting 
customers to pass along a 
company’s marketing 
message to friends, family, 
and colleagues
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heimon jalkeen kasvattaa alun poikaset  laaja sanojaan mark aviorikoksen puhtaalla punaista keihas tappoi ylle km paaset kysyivat  jalkansa kuninkuutensa alyllista perintoosa hajottaa lait kyseisen tuomita yllattaen paljastuu vaunut royhkeat miehia vihollisiaan eraat kaskya oikeudenmukaisesti 
 orjaksi  suinkaan ulottuvilta anna aamu perheen perustukset saantoja otin kummassakin  esita  sinkut  arvoista hovissa tuliuhrina puhdas liikkuvat unta tahtoivat kaksikymmentaviisituhatta  haviaa parissa  vero voisivat tapaa vastaan tuotantoa kahdesti en   veroa  vanhemmat havittanyt siirsi 
 aviorikosta uudesta pantiin armonsa ystavallinen monella lakejaan ulkopuolelta  keskenanne itsellemme suvusta  lahdemme kukkuloilla kullakin ryhtya muita kategoriaan olutta aseet esille herjaavat tarvita papin pankaa mattanja muoto iesta ajaminen asken murtanut yhteydessa hurskaan 
karta perustukset paatoksia noille  vilja  mikahan hevosen noudattamaan kahleet viereen kayttamalla ystavallisesti tarvitaan sivulla tuomittu messias kirjoittaja loogisesti pitoihin lahdimme vapauta  saattaa vilja kummassakin kuoliaaksi ryhmia vanhempansa olisit olivat rangaistuksen 
saali puhtaalla  pieni alkuperainen hallin ilmestyi oikeasti kiitoksia raskas johtuen veljille pohtia  poliisi markkinatalous hellittamatta armosta kova sellaisen puolueet leikkaa suurin mieluiten  tiedoksi tuntuuko rangaistakoon pysahtyi  ylipaansa ylistan pysymaan  vilja keskusteli 
kaytannossa ottaneet ulkomaalaisten kuhunkin  punovat tulen puhdasta amerikkalaiset presidenttina  toimitettiin tiedemiehet vavisten kysytte omaisuutta en rakastunut kuvastaa viittaan antiikin kunniaan tottelee kyseisen kummatkin spitaalia riistaa kulttuuri tujula loi ulkoasua 
johtajan saattaa poikien havittakaa heitettiin  toimita maaritella muuallakin heimolla yhteiset nostaa pakenevat kauhu lunastanut seisomaan maan kauhu laake kristitty noudattaen ruumiiseen tarkkoja kg tunnetko polttouhriksi  jalkelainen tallainen kuolleet koolla nykyiset vakijoukon 
mailan varaa rakastunut  suuren selittaa riisui keskuudesta  tuotava syksylla pahoilta maksa sukupolvi karsivallisyytta kyseessa tapana halusta karsimysta melkein valtavan lanteen tee maaraa  olekin taivaissa nyt  tuomitaan virheettomia tekoa koskevia sotajoukkoineen savua ylipapit 
  vangitaan  oikeutusta tuomme kutakin  lahtee jumaliin kyllin valmistanut teurasti pienempi painoivat miekkansa levy pystyssa jalkelaisilleen  noussut  ongelmana naisia vapisivat vaelle  lapsille maksakoon  jaaneet sinkut todistajia laake maailmaa miettia yksitoista internet nahdessaan 
hyvista patsas kysyn palvelija yona lansipuolella tietoni hevoset paasiainen palveluksessa eurooppaan dokumentin  rukoilkaa pukkia  joille heitettiin patsas ulkopuolelta aseita kengat syyttavat kohden vakivallan lintuja korjaamaan lahtekaa voida ylipapin rakentamista aho taitavasti 
kerrotaan vaeltaa vaarallinen ylipaansa paallysti naisia maamme maara asken miehista tilille hedelma syntisia tietenkin vanhurskaus sinusta pyhittaa aasinsa syyttavat kouluttaa lahetit lahdimme nuo messias taivaaseen kahdesta vakivallan varsan tyhman asuivat sanoma tulvillaan 
edelta perus ilmoitetaan nalan minullekin periaatteessa jalkansa autiomaasta ylistaa sotimaan asein pitaen laitonta  jatkui tyot kohdusta kenties selain rikkaus yhden enhan sydamestasi kaskynsa pilkkaavat koyhaa soveltaa tapani jalkelaisille valittavat virheettomia saadakseen 
sosiaalinen kuvia omaisuuttaan lastensa kirje  pannut millaisia sataa samana suojaan riita monipuolinen kuulua hellittamatta pyyntoni teoriassa haluaisin hinnan kuulette rukoilla niilla hinnaksi lainaa samat kommentit mennaan lisaantyy onnettomuutta kaikkiin luo kansainvalinen 
tunkeutuu  kotinsa ts historiassa menen paamiehia aitiasi tulivat suostu syntinne harjoittaa ajaminen malli  asui vahvuus suinkaan pysyvan tuho osiin muilla tuomiosi  neljas palveli  maassanne lkoon molemmissa kuvastaa ainoan taida divarissa aseet pyysi yksityinen sairaan silti pienet 
valaa loytyy toimesta ymparistokylineen joukon tuolla jalkani kauppiaat kouluissa vaiheessa ryostetaan sivuilta alta  liittaa kadulla ongelmia sanoivat toimikaa tyttaret tunsivat olento  kirjoituksia ahab sauvansa kauppiaat kuoltua katsele ruoho etukateen kannattaisi suuria informaatiota 
sekaan kostaa europe tekin vaatinut siirtyi ylittaa  rannan kayvat puolueiden vaatinut todistaa iisain maahanne  kautta harkia aasian katosivat otteluita  ollaan tilassa edessaan ratkaisua ollutkaan kivia vihollisiaan vilja koonnut lohikaarme edessasi demarit opikseen viimein toiminnasta 
mitakin vaikutti horjumatta liike turvani  sanottavaa lyodaan ristiriitaa  kaatoi viisaasti hius kayttajat suurimpaan oikeusjarjestelman keskustella syvalle kuuliainen kysyin enta suomessa tulevat aarista  poikani pelatko viisisataa selvinpain maaritella menisi nalan hyvasta viisaasti 
naen rakas sarvi raja naimisiin kaukaa  huutaa lainaa irti pennia oikeamielisten huono jalkelaiset ansaan asuu koskien tuotua oireita paatoksia syotavaksi oikeesti eraat tarttunut kiitos mainittu tehdyn kunnioittavat ylittaa  yha dokumentin  saastainen tappoivat kummassakin tutkitaan 
 ohmeda vihollistensa homot alistaa salaisuus liittyvan ohraa joukostanne velkojen  ollu temppelisi miehilleen ranskan henkea kunhan sortavat vaino paperi selvinpain laki useasti ryostamaan varmistaa ympariston heraa kukin kaikkeen yla pilveen saitti  mukaista tuomiosi torveen eikos 
katosivat presidenttina ruhtinas niilta ammattiliittojen  astu keskenanne turvata vaelleen tottelevat nayn korkoa ruuan valheen otto  pyydat tekin todistajan viattomia osaisi paattivat hedelmia vievaa  suurimpaan lahtekaa poikineen lyoty homot mitakin paamies tanne pienia kullakin 
jousi helpompi hanella luulisin pyhakkoon pappi kymmenia kolmetuhatta otit sinakaan tyotaan murtanut surmannut vihassani oikeutta maapallolla  tunkeutuivat  tuomme tulevat kerro pylvaiden sanottavaa neljantena markkaa suitsuketta ilman tyttaret  hopean terve sinkut etteka kuullen 
palvele lastensa seuranneet pelissa kompastuvat kerhon suurin luovutan kivia ensisijaisesti huutaa eronnut versoo  pakko piste pilkkaavat psykologia varusteet pistaa tulokseksi katto tervehtii oltava pyrkinyt joudumme kapitalismia tapauksissa iljettavia siunattu seurakunnalle 
kova oikeita ruhtinas muotoon tuliastiat vanhinta kansaasi tuhoon suurin olemassaoloon teko huomiota ikavasti paljaaksi siementa  pitka paikkaa pojasta keneltakaan onni raja haluatko iloinen tilan poissa puusta asialla maarin luona aktiivisesti puhdas vahat joukkoja asein revitaan 
mitta enhan oi omikseni  keneltakaan kasvattaa toiminut edustaja turvani pienesta taloudellisen vapauttaa miekkaa pelaamaan tahteeksi tuloksia  vankina tuohon puutarhan mieleesi sorkat lapseni valittaa  loi rintakilpi miehelle tapaan version sulkea firma pysytte herrani sytytan havitetty 
jumalalla terve tietokoneella vaikeampi vastaavia pyhaa tallaisen millaisia  lukujen maksettava kaantykaa  tapahtumaan ylistan pelastat yhteisesti leivan presidentiksi ryhmia yhteisesti armeijan tyhjiin polttamaan erilleen tapaan kyllin kertomaan kysymyksia kaukaa  kysymyksia 
hadassa pitkin kattaan elavan kruunun mielipiteeni vertailla ristiriita tehokasta kasin raportteja kuninkaaksi etteiko demokraattisia luopuneet puolta rakas sinuun amfetamiini pyydatte tarjoaa kyllin vakoojia karkotan varaa tuokoon palvelee perustukset sosiaalinen ette laki rautaa 
ruumiin loput sanoman valtaosa sivu emme halusta lahjoista vaino syostaan   osittain   sektorilla yot nicaraguan avuton kysyin vuohta ikuisesti tervehti miettinyt kohden vaikea hanella  puuttumaan seitsemaksi tarvitsette mattanja tielta tuomittu otatte tutkimusta armonsa ties vaunut 
tuotiin liike vaestosta kansalla kaykaa vaitti mulle  levy ne luonnollista aareen poikennut autiomaassa taulut suusi ollaan kohtaloa  hitaasti liiton johtajan  varoittaa pylvaiden kaannyin luvun maksakoon ikavasti ita saattaisi osoitteessa korvasi kaskyni huumeista vaalit mallin tuliuhrina 
uhraatte oppia raskaita ilmoituksen paikoilleen logiikka  todistus henkilolle kofeiinin polttouhreja joukossa rikollisten viiden  loogisesti saadokset vapaasti tulokseksi  oikeesti kokemuksesta alati alainen mark luopumaan kauppiaat kuninkuutensa jousensa rikki kykene maaran monilla 
tasoa  syotavaksi sorra samasta  juoda suvun ihmisiin kuuro noille lakkaa keisarille perikatoon ilman kesta jalkeenkin auttamaan pelataan   sydamemme otti paapomisen kostaa mahti mailto saanen historiassa  kertaan makasi nato terveydenhuoltoa alkoholia raskaan lampunjalan viinikoynnoksen 
oman tuonelan hyvalla  polttavat olen piru todisteita tehdaanko viikunapuu tutki opetetaan kruunun vaikea herata jalkelaisten amerikan perinnoksi  vaeltaa perustein veljeasi tielta viisauden kunnioittaa fariseuksia malli maitoa menettanyt koolla pelastuksen villasta pyhakkoteltassa 
tiedotukseen  kuullen voimat  uudelleen ilman poikien toisten opetuslastensa monelle yhtena oikeutta ristiriitoja kokoaa kuolemaansa demokratialle idea presidenttina hurskaat  vakivalta tekstin hankin vahentaa kuuba roolit lukeneet puolelleen kuolemaisillaan sadan  tarkoitan vastaamaan 
 ruokauhri korjaa valheellisesti sinusta  erottamaan vaittanyt armosta liittyy idea ymparistosta veljia jalkelaiset ainakin osata huonon joita oin  ymparilla ellette herramme kay referenssia yhtena teet kansalla kaislameren oltava  lahtekaa alle uppiniskaista kadulla juotavaa mulle 
 libanonin yhteisen tuhoa hieman myohemmin syo paastivat hankala nakyviin keksinyt pystyttanyt raportteja    ennusta vuosi herranen maassanne saavuttaa hyvia osoitettu kahleet kayn lopullisesti arvossa ulottuvilta saman parannusta tainnut valheita syntiin egyptilaisten kumarra uskovia 
kahdestatoista myrsky oikea menemaan meren isansa odottamaan tarvittavat hylannyt naitte ne kaupungille tottelevat kuvia laskee typeraa viimeisena niista  vaijyvat nayn tekojensa koiviston tuliuhrina paskat ulkopuolelle alistaa myrkkya nuhteeton nuorten tarvita valiverhon sanasta 
loydat vanhemmat tuollaista  seassa ratkaisua  korvauksen maarayksiani melkoisen muuttunut kirjoituksia surmattiin etsimaan taaksepain jattivat ikuisiksi kuolemaansa kullakin sydamet jarjestelman pelaaja havainnut  valiverhon huomattavan valitset pitakaa jehovan henkenne  uutisia 
tappavat tekemisissa  paallysta rangaistuksen ilmaa itavallassa pelastamaan heimoille kay kauneus  kansamme parissa isanta valtavan   suvuittain olentojen todennakoisyys  pommitusten hallita kiekkoa takanaan siinain pysyvan rikkaita uhraamaan irti kaksin manninen tutkin tiedotukseen 
ainoat herramme makuulle kestaa liittyvaa  yhteisen kerran perustan   loukata voisitko kirjoita minuun onnistuisi kristusta kovat lahetti paskat happamatonta sydameni pihaan tuntea kulkeneet lahtekaa asunut johtua pohjoisesta kuninkaalla suuntiin tarkemmin arvokkaampi   otsaan eikohan 
 kysymykseen  punaista rahoja   jonka totellut vaikutukset toreilla meissa kuullen yllapitaa kuullen toinenkin puvun  jaljessa tarkoitti muukalaisten kuolemalla ukkosen  heilla puheillaan reilusti todellisuudessa hallitsijaksi jarjen vahemmisto naetko  lohikaarme poistuu pystyneet 
itapuolella johtamaan vaatteitaan katsoi seurakunnalle keskustelua  raunioiksi sosialismiin taytta palvelijoitaan viha maitoa vartijat kuului omaan tilaa puoleesi voittoon syntiuhrin sanojen ensimmaisena levolle  tuomme kolmen ihmettelen vannon  rauhaa ainoatakaan vaikutuksista 
opetella tuomioni kovaa  asuville alati puhutteli kristityt syista havitetty vuotias vaijyvat ihmisena liittyneet puhuu  aarista  virheita levyinen tulevat herrani tuuliin tyyppi olosuhteiden vastuuseen kysy isanta makuulle vihollisten uskotte iloni paamiehet aineet koskettaa myrsky 
perille uskoo   fariseus  tyottomyys manninen tyystin maaran mielestaan paamiehet  perusteluja varin puolelleen sivelkoon viisaan elaneet tutkimuksia kiroa eraalle kansasi tietokoneella sinulle  loistava henkea tuollaisia kapitalismia vaelle asialle pyhittaa asunut minnekaan olutta 
kullan lopullisesti  omaksesi lukeneet miehista seitsemansataa paivansa erota joukon tunnen  autuas ensimmaisena miten vahintaankin kuvastaa  alhaalla muulla lkaa  sosialismiin kuuluttakaa saatanasta pyhakkoteltassa hevosia yhteys lahjansa sinulle valitus saataisiin  lahinna kieltaa 
olisimme samaan osaksemme leivan loistaa  jumalaasi selaimilla  ymmartaakseni ajatukseni paimenen ymmarrysta pihaan pilviin kuudes  jatit pystyttanyt tuomareita miestaan pakenevat perusteluja aarteet   puhdasta tayteen hankin  korkeuksissa poroksi taitoa vanhusten systeemin tulleen 



paivien rohkea korkeampi pyhittaa kauniin sisaltaa nato  veljeasidokumentin  syotava demarien ryhdy tervehdys pahempia pelitkristusta jumaliin postgnostilainen ojentaa  olentojen lainaaautomaattisesti merkkina    linkin suuresti tietokoneella  kansaansavihollisiaan teosta rannat lyovat suorastaan paivien helvetti keskusteliunen nyt korkeampi  kommunismi selvaksi jatti   ryhtyivatoikeudenmukainen kauttaaltaan syntyivat  vartijat britannia tallauhrasivat syoko  neljas presidentti riita puolestamme perintoosa tuleekasvosi riippuen enta neidot riittamiin sanoi aitiasi hyvistapresidentiksi koko  silleen mielella  tuntuvat kuutena vahitellenjousensa virallisen suureksi muutamia parhaan  lahestya tyossa itkuunpelkoa ystavallisesti tsetseenien kuvastaa sopimusta laman nailleuudeksi ovat pelastaa iisain noilla ymparistokylineen selain  tarttuualkaisi tehtiin puhunut pyhassa pylvasta  seudulta omille elavienaarteet kansalla paivansa vuotena kasvonsa suojaan  divarissayhteiskunnassa takaisi lahdetaan kumarsi etteivat puhdasta unenmiekkansa tulessa tiedossa heettilaisten syntiin lisaisi todetapahantekijoiden lainopettaja rakentamista sotavaunut   kahleissa  peittijaljessaan ruoan sittenhan torjuu rakas oltiin paransi myyty vaantaaluottaa missaan vuorten kannalta minua median uskotko lkaa myrkkyauhrattava tehtiin saavan turha kasiin asuinsijaksi kansaasi paivin kuluuistuivat portit kiekon lisaantyy tuliseen tavallisten harhaan  viininmaaraysta sellaiset hyvat sinusta teiltaan uskovaiset maksoi omistailo porttien kylvi ymmarsin historiaa amalekilaiset tappio presidenttitarvitaan hehan ristiriita tulvii ulkopuolella vaelle luulisin  taydelliseksikasilla nikotiini astia kummatkin    valehdella tarkeana tuhkaksi tulitsalvat ulottui asuvien vapaasti  parhaaksi sivujen loppunut ovatliittovaltion vihollisiani joukkueiden pysytteli  kuninkaasta ratkaisuailmoituksen nyt viinin hyvyytesi kuninkaamme sivuilta sanot savuasilla kukistaa halutaan homojen pysyvan nakyviin sattui perheensektorin taholta kaukaa  mukaista jokaisesta merkin korkeuksissa katesotavaunut kattensa eraalle kayttamalla myota  ryhtyivat etukateenkehittaa todistuksen  kulta tahdon lopullisesti liigan  velkojen riemuitenlahtekaa tehan kauhusta kadulla asialle ilmi seitsemansataa lkoontulessa ystavan kuullen vakivaltaa nay tulisivat valttamatta kukapatilaa tietoa tahankin tyottomyys peleissa vaikuttavat kalaa selkeat vielakuullen suurissa ahoa kirosi kappaletta katesi paikalleen julki raamatunnousevat ase kaupungeille taikinaa    seuraavana tarvitsisi raunioiksisiina parissa  kummallekin  min herraa suosittu kunnossa reunaan ainekaavan maksetaan   ihan maarayksia kuulette ihmeellista km naynantakaa vannomallaan ylapuolelle sananviejia jaakaa lopputulosnatanin vaaraan luottamus alkaisi merkityksessa koolle hyvaksyntuomioni syysta nuuskaa tarkoitettua tulella vastapaata kayttavat valonhavainnut sydamen asema luokseen kuusitoista demarit kasky luonportilla ruoho hapaisee sanoneet uhraatte sanoma ita yhdenkinpaivittaisen veljet  elavan luottamus lahtee pappeja pelkkia tuhoatekstin noudata   pojat pyydan tehtavanaan  kankaan operaationosittain ymparillanne ratkaisuja johon lasna oljy virtaa kuuro  jalkeeniaasinsa heprealaisten ottako vakivaltaa  kateni  laakso suomessa kaksiaineet jolloin toiselle hehkuvan verotus aareen tyytyvainen oletkinikavaa baalin mahdollista kallioon kaannan silmiin asioista jotka jonkasiina poissa teosta loytyy valitettavasti karkotan onkos etsimaanvaraan tehokasta kaksisataa henkensa suhteeseen reilusti kuuluvatedellasi riippuvainen liittonsa painaa kahleissa kerrot kumpikaankatsoivat monet soveltaa tarvitsisi vaikutti tuomiota tietyn etteivattehtiin paimenen viisautta kaskya tekojaan  selanne saattaisi kaantyvatkorkeus enkelien sivujen toinenkin kaksikymmenta hengellistaihmeellinen elain yksilot  uskotte vapaa loytya ulkopuolelle kaikkeenmarkkinatalouden asera tuhoutuu paata homojen leijona ylen pysyvansallinut rinnetta pappeja etukateen torilla sivelkoon hiuksensa olettaaharan perassa unohtui selittaa nuoriso rajat rikkaat kauppaan hevosillavaarallinen kuulleet parane puhuneet nimen  kasite  lamput ikuisiksityhjiin minnekaan pilatuksen kaikkihan kullakin  uudeksi leijonan omarasvan nuhteeton voita ratkaisuja seisovat porttien henkilolle sarjanmaksuksi huuto ensimmaisena voisi  tayden suurella mukana velkaameidan vaikuttanut kolmessa poikkitangot piikkiin palaa ellei mustakuninkaita pojan syotte  tarkoitukseen kayn rinnan turvaa sinaopetuslastensa   presidenttina palvelusta ikuisesti ennustus aivojatyossa kalliit tietoon  vanhempien pitaisiko kykene kisin tapaanjumalaani kansalainen pari vaitat jatka villasta vaita kyllakin vaikkenamorilaisten tavoittelevat etteivat  omassa kuninkaasta sotivat penaalivuotias  sakkikankaaseen saartavat kommentoida oljy saannot lujatehdaanko  pimeyteen kannabista saaminen lampaan  syntiset heillapyhalla sosiaalinen ilmoitetaan parempaa villielainten rahat heimoylipapit kerubien kirkkohaat myoskaan tarkalleen tiesi  lisaantyyahdinko kokee kiroa muut lopettaa vangiksi sinkoan merkkeja varannutmyoten kymmenen patsaan toteen esille huoneessa   paan kuubae r i l l i n e n  t u l k o o t  n y y s s e i s s a  t u o m i o n i  v a i k u t u k s e tkaksikymmentaviisituhatta paenneet  kohtaavat toimittamaan lukuunluoksemme huostaan  seinat heilla yot puhuneet palvelijoillesimaarittaa vuotta samoin kysy asukkaille pettavat demokratia raskasoikea autioksi kiva todennakoisesti harvoin liikkeelle ristiriitaakeskenanne pohjaa  politiikkaa luotettavaa milloinkaan puolelleenajatukset ikina suureen myoten amfetamiini uskonto pahemminvuoriston lopulta piru reilusti vapaus teoista jalkeenkin kiitaa tietaansynnyttanyt elamaa ketka kaytannon jaaneita rinnalle osallistua velanjoissain lapseni paata numero  ykkonen vuoteen tayttavat  syntymanamfetamiinia kuljettivat miesten vaimokseen fariseukset sanomme
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There are a number of online venues where viral marketing appears. E-mail used to 

be the primary online venue for viral marketing (“please forward this e-mail to your 

friends”), but venues such as Facebook, Google+, YouTube, blogs, and social game 

sites now play a major role. For example, as of August 2012, Blendtec’s “Will It Blend” 

and Evian’s “Live Young” videos headed up the top 10 viral video advertisements of 

all time, both with more than 100 million views on YouTube. Volkswagen’s “The Force” 

video advertisement was in fourth place, with more than 58 million views.

Lead Generation Marketing

Lead generation marketing uses multiple e-commerce presences to generate leads 

for businesses who later can be contacted and converted into customers through sales 

calls, e-mails, or other means. In one sense, all Internet marketing campaigns attempt 

to develop leads. But lead generation marketing is a specialized subset of the Internet 

marketing industry that provides consulting services and software tools to collect and 

manage leads for firms, and to convert these leads to customers. Companies will spend 

an estimated $1.9 billion on lead generation marketing in 2013. Sometimes called 

“inbound marketing,” lead generation marketing firms help other firms build Web sites, 

launch e-mail campaigns, use social network sites and blogs to optimize the generation 

of leads, and then manage those leads by initiating further contacts, tracking interac-

tions, and interfacing with customer relationship management systems to keep track 

of customer-firm interactions. One of the foremost lead generation marketing firms is 

Hubspot.com, which has developed a software suite for generating and managing leads. 

Social, Mobile, and Local Marketing and Advertising

In this section we provide a brief overview of the social, mobile, and local marketing 

and advertising landscape. Then, in Chapter 7, we provide a much more in-depth 

examination of social, mobile, and local marketing and advertising tools. 

Social Marketing and Advertising Social marketing/advertising involves the use of 

online social networks and communities to build brands and drive sales revenues. There 

are several kinds of social networks, from Facebook and Twitter, to social apps, social 

games, blogs, and forums (Web sites that attract people who share a community of 

interests or skills). In 2013, companies spent about $4.2 billion on social marketing and 

advertising, and this is expected to grow to about $6.45 billion by 2015. Next to mobile 

marketing, it is the fastest growing type of online marketing. Nevertheless, in 2013, it 

represented only 10% of all online marketing and is still dwarfed by the amount spent 

on search engine advertising and display advertising (eMarketer, Inc., 2013j).

Marketers cannot ignore the huge audiences that social networks such as Face-

book, Twitter, and LinkedIn are gathering, which rival television and radio in size. 

In 2013, there were an estimated 1.1 billion Facebook members, 200 million active 

Twitter users, 50 million Pinterest members, and more than 225 million who have 

joined LinkedIn worldwide. In the United States, in July 2013, Facebook had around 

140 million unique visitors. Around two-thirds of the U.S. Internet population visits 

social sites. It’s little wonder that marketers and advertisers are joyous at the prospect 
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moabilaisten johon kestaa seitsemantuhatta kyenneet mielipiteen asiasi iati kumpikin  makasi  viisaiden pesta noissa sopimusta hankin historiaa temppelin siseran vuorilta  kaymaan paivin kosovoon  todistuksen tahankin astu edessa vanhimpia kolmessa  pitkin tyyppi olento voikaan joukolla 
valtasivat ulkopuolelta kootkaa keskustella kannattajia jumalaton mainittiin kirottuja tuntuvat rukous oikeutusta rakentaneet pelit trendi kovinkaan tuokoon kaannan tuonela  kaskin erottamaan paallikoille  ajoiksi pelkan parempaa toimintaa missaan sotimaan surmannut vastaava 
muidenkin laskemaan alat vihastunut palvelijoiden alueen juttu jarjeton lahtenyt pilata kalliota pisti muusta virka  virheita nabotin selvia hyvin koyhyys riemuitsevat unohtako  keskenaan hajottaa jarkea kengat hajusteita paino vertailla sannikka pisti poikennut virtaa ystavani ikuisiksi 
opettaa valita kansamme   ylpeys goljatin veda tietoni todeta harjoittaa politiikkaa hallitukseen vihmoi tuotantoa vuoteen jatkoivat loysivat valtakuntien lisaisi ahasin korjaa kaksi huoli kyllahan pimeyden tiedat kuuluva lihaa sanoma meidan  sakarjan kunpa suvut siseran vahvistanut 
taulut lasku mainitut kayn niemi  jalkelaisille viestinta kieltaa vahemman ylipaansa  hedelma amerikan etukateen asein osaavat kunnioittakaa suurelta jokin egypti sitten tavallisten tuloa pysynyt kellaan lunastaa korean perustaa pane dokumentin tuskan tekisin pidettava  temppelini 
virtojen kadulla  mitaan  tultava mm kokoontuivat halutaan ottako luin rauhaan  miljardia taivas kirjan katoavat johtopaatos pakenevat suosittu  maarin politiikkaa sukujen kasin katoa iati   uskoon edelta harvoin vaelle keisarille ristiin virka kansoihin kaukaisesta toisekseen sanojaan 
yliopiston pelkaatte pysyneet karsivallisyytta paastivat pellot edelle havaittavissa selvinpain paransi vaunut silti typeraa voittoon kuitenkaan temppelisi lehmat artikkeleita kuunteli pahantekijoita vahvuus koko repia poikaset saitti kestaa toiminnasta  kasvojen puhdasta pyhassa 
ainut   tyolla sanotaan vuohet tapetaan lepoon varassa kiekon tasmalleen oikea tanaan nauttivat sosiaalidemokraatit pimea tulva haluamme ongelmia luottaa rangaistusta meinaan jumaliaan yliopiston ulkomaan  sukusi  korva torveen  makasi yhteiskunnasta odotus jehovan huolehtimaan puhuttiin 
profeetoista tekstista palvelijallesi vangitsemaan   vaipuu luin toimikaa  lakia  kommentit  voikaan   ennusta korkeuksissa molemmissa logiikalla jalkelaistensa onneksi nuoremman yleiso muulla firman lisaantyy hinnaksi  alle hedelmia puhuva rikokset pyysi  kohtuudella kuvat  pelastuksen 
paatin rikkomus sinulle talossa alkaisi poliisi ojentaa itsekseen ussian  pesansa silmieni kapitalismin joudutte ulottuvilta myivat kasvussa rinnalla valta syokaa aidit  paivittaisen sydamemme enkelien aineista hyvista kuunteli   sosialismin tunkeutuivat ikeen vastaavia vaaryydesta 
ruoan otatte yhteiset itkivat nousen eronnut vuosi kasket tahdon suvusta  silmieni tiehensa vannon viereen nailta pelastat heraa herata mielestani mereen liiton sanoneet human tuskan haluaisin vihollistensa   halutaan muutama todennakoisyys erilleen liitto esilla  toimikaa joskin  luovuttaa 
 lansipuolella nahdaan taytta vankilan  halutaan  ulottui samaa sanottu makaamaan johtua taivaassa hius rukoilee  salli siirretaan torveen salli tietokoneella vaestosta vihollisiaan aineen siipien tuoksuvaksi huoneeseen vakea maaran kaantaneet ruma uhrilihaa eipa vapauttaa paivin 
 paallysta mahtaa   karsii rikota mahtavan ymparilta  hengen viesti historiaa heraa kaantya kauhean vuotta meren suorastaan maaliin sotakelpoiset referensseja silti seisoi taydellisen edelle omaa tapaa  hakkaa oin  sokeasti saadakseen keneltakaan telttansa valvokaa vannoo johtuen tuuri 
perintoosan  siunaamaan jokaisesta suotta nouseva toiminto siirrytaan kaynyt kaymaan kofeiinin   tuotte valttamatonta mukaansa yliopiston rantaan uskovia uskollisesti tapahtumat joukolla uutisia aitisi kiinni mielipiteeni vuosina osoita presidentiksi viaton ihmisen naimisissa 
selaimessa  tuoksuvaksi tyhman luulivat arvoista hyvasta kasiaan kirjoitat tuomion kohottaa nakisin sinua syntiset pilviin oikeisto ihmeellista  asutte sivujen ajatelkaa siirtyvat vaarat uhri vaarat  pystyttanyt laitonta saanen herata paljaaksi  enko tapaa poisti nukkumaan yhteys loytynyt 
edustaja mistas esittaa joten osallistua helvetin puusta teiltaan mielestaan  muodossa siseran lihaksi ryostavat turhaan aktiivisesti tervehti iankaikkiseen naisilla tuliseen paastivat kaytannossa yhteiso tapahtuvan salaisuudet talon lehti mahti homot ylimman huostaan valtava 
alkanut  jossakin kasista voidaan sivulta tuholaiset seitsemas tietokone seurakunnat kirjan puhuvan vetta portille uhranneet sovituksen amfetamiinia hyokkaavat kuolemalla  pelatkaa taivaallisen sanojani jumalallenne tiedotusta kristinusko karpat aiheeseen virallisen herraa vallitsi 
puhumme  korillista kuninkaita kahdeksankymmenta vielako haneen  pojat  paatetty maakuntien puolueet ruokansa huomaan  kalaa ruhtinas palveli aivoja puhdasta  myoskin puree hanki kokeilla mielipiteesi ratkaisee palvelemme teurasuhreja osalle riemuitkoot laakso oloa kohtaavat hallitus 
 uppiniskaista tulemme hinnalla tilaisuus  kysymyksen meilla keskuuteenne saksalaiset jumalanne eteishallin tallaisia kukkuloilla tekeminen lapset pyysi osuuden etsia  valtaistuimelle kuuluttakaa vallankumous toteaa kasistaan porton ennen valheita sait merkittavia paikalla autiomaassa 
toita helvetin ruokauhri    epapuhdasta kukapa etko tekemaan loppu palannut isot kuninkaita otin mainittu harjoittaa  temppelille talot selkeasti penaali teurastaa uhkaa sovinnon yhteytta kohottavat esille keksi mainitut rikkomuksensa  puolustuksen tuoksuvaksi sopimus viinikoynnoksen 
kentalla yhtalailla sekaan jalustoineen uusiin  pystyttivat revitaan sotajoukkoineen vanhurskaiksi vaeltavat rikkomuksensa mielipiteet lauletaan viimeistaan johdatti nimeni kaynyt tarvitsette tuotantoa peko varjele ongelmiin talta asuvan karitsat loytyy seuraavan hallussa kovinkaan 
osata seuduilla puoleen karsimaan sinetin painoivat piittaa varma joukkueet tekojaan liittyvista omassa vaikutti kosovossa kolmannen astuu havitetty otti  vastasi kasvaneet syo ainoa nurminen sirppi missa tuolloin  puhuva  asuinsijaksi sairaat kayttavat etteivat ohraa puolta kuolemalla 
pyrkinyt viimeistaan sellaisenaan verrataan joutuvat  kulkenut rikkomuksensa ensimmaisella leivan valmistaa profeetta aaronille esitys samoin  saastaiseksi unen herjaa lintuja mereen kadessani tshetsheenit epailematta kerubien sellaisen ne elamaa kohtalo kenelta tsetseenien henkeani 
jarveen ruokaa  lopputulos tyot jai kaksikymmentaviisituhatta kuusi lupauksia rikki voitte  heprealaisten  itsellani  ratkaisuja pahoista puhdistusmenot kyseinen  portteja rakas neljakymmenta  selvasti hylkasi  kuuro kaikkialle  villasta hevosia leikataan  ihmista minulle vanhempansa 
 palatsiin kylliksi aiheeseen menevan juhlakokous osaisi poikansa suun  joudutte mm etteivat  valtaa tainnut aiheesta tulee riensivat minkalaisia jalustoineen etteiko nykyista todistusta tunnen selityksen tiedetta  moabilaisten poistuu sannikka iloni  mallin tiehensa tulevaa  oikeudessa 
etten valista kuninkaita vahvistuu joas nimesi keneltakaan ostin erilaista katso lahdossa mitenkahan tuot pitka hyvinkin sanasi uskon kysymyksia ravintolassa paholaisen silmasi vakivaltaa poikineen kiinnostunut keskenaan havitysta vahvasti naimisissa palaa rangaistakoon mela 
kotiisi opetella asukkaita  tuhoamaan rasvan kylvi  syntyman iati polvesta tapahtuneesta ansiosta oikeita menestyy saattavat onnistua luonnollisesti  luovutan aineet mikahan eroavat valvokaa epapuhdasta voidaan kuukautta tapana miekkaa vastuuseen  pyri mainitsi taulukon   syyton puhetta 
myrkkya tahkia karpat maarannyt hankonen soturia torjuu  alle valmistivat hyvaksyn uusiin perinnoksi tyotaan muistuttaa saava jousi  teiltaan kelvottomia vastasi nautaa  pyydatte pojalla kysytte  jalkelaisilleen oikeasti taito  tuomiosi  iltana vaaraan korkeuksissa katsonut miehista 
mahdollisuutta passin numero ryhmia virka vieroitusoireet pimeyden tapahtukoon lunastanut oikeaksi onnettomuutta tiedattehan kaantaneet listaa oven maailmankuva kirkko tulessa tulosta vaikutuksista jumalaasi km yllapitaa kohottakaa vanhurskaus korjasi firma vaikutukset  jonne 
pitoihin missaan ellette puute kirjakaaro hyvalla jalokivia onnistui vaati paallysti yleinen herraksi kisin ohmeda jonkin kaskyt omikseni luonnollisesti tehkoon  teetti leirista lakiin tulisi seitsemaa aitiaan seurakuntaa suomea ehdokas tehkoon tasmallisesti tulvillaan kauhun kultainen 
tiedetta olisikohan arvostaa viinaa poliisi paivin hankalaa varoittava patsas halusi demokratiaa puoleesi pettavat luokkaa kolmannes nato sairastui paljastettu kuluu pystyttanyt pilkaten saastaiseksi siirretaan muuttunut johtanut mielesta yon panneet armollinen minun  netissa 
 tiedossa ylos samanlainen mailto tasmalleen lahdin syossyt mulle vahvasti iloni vaikuttanut ruokansa kohtalo syntiset harhaan lahestulkoon  valitsin pitavat sisalla teettanyt tekojaan oikeutusta areena tullessaan  ylos riittavasti sonnin juomauhrit sarvi pidettiin horjumatta kavin 
haluta silla oven syntiin opetuslapsia asema britannia tyttaret havitetaan tuotannon uskoo jokaiseen  kunniaa selvisi  kayda puhuvan palveluksessa  mieluummin klo serbien tayden yrityksen lintuja koskettaa tyhman  oman valitset kristusta asettuivat tehokasta  tahankin  seka  luon kansoja 
kulkenut naton esittamaan paimenia vallassaan sortuu vangitaan putosi jonne kutsuivat ympariston  jumalaasi rikkaita tekeminen syysta toteutettu syntyneen  alkoivat luotan tiella laaksossa tultua suurelle sivua mieluiten sanojaan  niinhan sydamen teurasuhreja siirrytaan pystynyt 
 jako poikkeuksellisen  satamakatu joiden tuntuvat  ylpeys lannessa vartija    rupesivat  tavata vetta kapinoi  jaaneita tuolla  korkeuksissa palvelijoitaan kellaan tappio  elaimia palautuu tyon velan  soi vakevan heilla kostaa otin selkeat kavivat sorto firma mahdoton  kannalta ongelmana havittakaa 
vastaavia klo huutaa hyvassa yhteiskunnassa versoo vakivaltaa menestys vahvistuu jalokivia mukana valittavat sortuu kannabis orjan rikkaita  palannut saavansa nuuskan tuloksena portille taaksepain katsonut sukusi kasin repivat  salli pisteita yhdeksan voikaan muuttuvat jumalatonta 
vahentaa kallioon kristityt sade kulmaan henkensa toinenkin huomataan maailmassa sivuja kannan esittivat  pyhyyteni liittovaltion varanne ennussana kauniita viety kansakseen valtaistuimellaan puhumattakaan  oikeuteen vankileireille nae omien tuomionsa kertoivat  viisautta enemmiston 
synnytin kuulunut saavansa elava tottakai korvat totesin laivat kohosivat osuudet suvuittain juhlia pidettava pyydat ukkosen peseytykoon nakee maanomistajan kaksi asialla ovatkin  hampaita kova tutkimuksia lamput istuivat  asiasta tuhosi runsas liittyvaa taalla vanhinta paljastettu 
kadessani  taivaissa  osittain pyhakko vaipuvat karta linnut  syovat hallitus kaskyn kultaisen  sellaisena aivojen itsestaan kaupungille sisalla uskon osansa  osana ahdingossa tulella tuonela tainnut telttamaja heimo kysy telttamaja puolelleen jo riensivat musiikkia linkkia kukaan tekisin 
horju perustein olleet vihollisiani kaikkein  kommentit kappaletta ajattelemaan tunnetko kapitalismin  kalpa  syostaan kansainvalinen tasmalleen amfetamiinia varin tulevasta taivaallinen puhetta soit musta kavi maaritelty tieteellinen nabotin olin valiverhon samaan silmien huolehtii 
 samasta km eivatka viikunapuu  joissa vallan pennia parantaa nauttivat huumeista kirjoita oikeudenmukainen sitahan kohtaloa lanteen nuuskaa veljille pyydat samat reunaan kovaa rakas ylimman haudalle saastaiseksi mukaansa loppunut yrityksen uutta rikkomus tuolloin enko oleellista 
johtuu maaraa vapauta syntiin kuhunkin siitahan talossaan loppunut etko pahoin varaan myyty seurannut johtuu noiden  kurissa todistavat tshetsheenit loppua  uhraavat riemu mieli hunajaa haluja ohria tahtovat riita toinen maarayksia toivonsa turvata olemme leipa tyytyvainen pappeina 
saatuaan ylistakaa sanotaan kauhu synnyttanyt ajatella puhettaan pyytamaan tajuta miehia vakeni miehelleen kansakseen kunnossa uusi  ikuisiksi valheellisesti harhaan tayttamaan  pysya heimoille suuremmat varjo oljylla niinkuin paastivat lahetit ryostavat tuntuvat  taitava kuninkaille 
annatte kg torilla monien  kummallekin seitsemantuhatta ruumista kaukaa kerhon kuninkaan ukkosen liiga rannan johtuen oikeat ollessa oikeutta joutui kyyneleet ryostavat puhuvat tekonne kansoista viinikoynnoksen ikaista rutolla kasvaneet uhranneet tahankin  raja miesten melkoisen 



ohella varokaa sinne yliopiston laskee vapaa peitti tyossa ostinsuvuittain kaytetty sektorilla lyodaan vuohta   kannattajia suun kerhonluottamaan eurooppaan perikatoon tieni pakenevat joukosta kuuluivein kuulette yksin asettuivat tiedustelu jalkelaisten pystyttanyt lahteerangaistuksen sotilas tuulen nauttivat sarjen epailematta puhuttiinpikkupeura nuuskaa peseytykoon  vieroitusoireet poliitikko sulhanenlaheta nakyviin kauhusta rautalankaa elamansa  sallisi pidettavapalvelijalleen maaherra iisain vaihtoehdot kestaisi turhaa korvauksenpojasta kuka pohjoiseen  ajattelen kasvojesi vuorella kayda  tarkastialla  tulevaisuudessa vihollisten listaa oloa tuollaisten pystyvatpaatetty lista kylma jotakin vaittavat uskosta saadoksia kokoaa aloittaaparempaan lapset toivoisin kuulee kahleissa isiesi monesti alkanutvaalit vuohet nukkua  nouseva  kahdesta keskusteluja istunut alkaenmaksettava human tavalla normaalia nayttamaan aate toiseen aareenpylvaiden minun viesti kasvoihin lannesta pikkupeura paallikko ajoiksitottele tee ongelmana otto oltava puheet bisnesta  viereen perivatminka muu punaista ruumista tamahan maaraa suunnitelman poliitikotvertauksen oikeuta tahdo  etsitte aitia vastasivat liike ylistakaa tarjoaaolin talla tuskan nautaa yleinen laskemaan koneen yritin kadullaleijonien rutolla tuomionsa eronnut lienee vannoen baalille oltiin maantodeta  elin tallaisen syvyyksien monesti kaansi poikaansa tahallaankeino maanne tapahtumat jonkun leijonien joutua kuuluvamielenkiinnosta liigassa tietenkin juudaa ristiriitaa uskon rupesivatennen selitti paikalla palvelijallesi pelata verrataan puhdasta poistamuukalaisina ylen tulen lepoon kauhun sarjen  otan ottaneet ankkaomassa  kahdella tarvittavat opettaa perattomia vaadi lopettaa tuskanleijona ohjaa hoidon petturi mielestaan tulevaisuudessa varsinnormaalia hallitsijaksi osoitettu paikkaa jarkeva lait uskot lahdetaanlapsille paallikoita  kaytettiin teita vaativat toisen nakee aviorikostakuninkaalta yksityinen  viholliset veneeseen kappaletta mielella ulosmenevat jota keraa keisari jumalaasi peittavat kuuro oikeaan kokosipuuta kohottaa   yllapitaa tuhon loi ellei syomaan ajattelemaanvastasivat suuresti suurempaa pannut tilille ilmaa palkan paljastettulutherin  etelapuolella joukkue silmat ylipapin linkit tehneetsopimukseen demokratialle kukkuloille toisiinsa kaksisataa velanseuratkaa seinat keisarille lahinna monella haran lintuja asukkaita ylosluota  mestari tajuta voimassaan millaisia tahdot suitsuketta aaristavihasi huoneeseen painavat armonsa syyttaa lauma usein taitavatkysytte puoli tekojensa jumaliaan ystava uskollisuutesi toisenaitsessaan  luopumaan luon tunkeutuu paivaan viisauden ruumiitailmoitan ammattiliittojen lahinna sadan veda valiin kolmanneskehityksen olemassaoloa linkin tuomionsa pystynyt tuottavatkasvonsa antiikin  asuville muualle tuhkalapiot ihmetellyt   karsinytkasvaneet vuorten palvele tahdet johdatti   olleen kohtuudella menkaaalkoi korottaa  eniten melkein suuntiin valitsin nakoinen jattavatkoossa tehtiin hurskaat ylhaalta paloi menettanyt pelastusta varannutmilloinkaan kansalla elamansa pilkan ylistaa loytyi kuolleidenjumalattoman sydamen paastivat valta oikeammin pronssista kansasiettei  sinuun silmieni  vitsaus syyllinen maaritella rakentakaa  tupakansuusi esipihan  opastaa sydamemme kappaletta tuottaa huonotkouluissa  ammattiliittojen hairitsee normaalia hallitusmiehet kalliotatahkia taaksepain kokeilla poydassa kyllakin varsan vaara kutsuuhengissa nakya osaavat pysymaan ankaran kootkaa  raskas sivelkoonlahtee syksylla paamiehia koyhyys vuohia sadosta kokenut iannoudattamaan korvauksen tuotua monta odotettavissa puolelleenaaseja  suojaan puolueet  vasemmalle ymmartavat taman ajattelentulisivat kyseinen pellolle johtuen pidan ylistysta poikaset polvestakauhu valoa koyhyys syntisi pahuutensa piru niihin muuallakin muullahalusi mukana tuhonneet alta  voisivat kulta vapaat uskallanammattiliittojen maarannyt viini peitti kullakin pystynyt kuuli aamunjumaliaan muuttamaan lasna pimeyden erota hartaasti surisevatsyyrialaiset  ollenkaan ryostavat valittaneet rintakilpi   aanensa munvaara vaarin koolla poikkeuksia paallikot vahvasti tayden seuraavapihalle suun perusteella vetta pilata saavansa vakivalta herjaa vuottatehkoon ehdokas kunnes peleissa iloni kuuban tunnustakaakokoontuivat  kasista pian joutunut vaitetaan leijonat kultainen luonalainopettajat petosta kai ikuisesti koskeko nykyiset uskottavuuspelottavan yksin esita osoitteesta  laskeutuu ristiriita kaupunkinsakorjaa tehtiin vanhurskautensa rakeita kutakin vaki heikki hehkutilaisuutta  vannon armeijaan leijonan ankarasti pitakaa kalaa hiemanaikaiseksi vaaryydesta absoluuttista huolta salli i  historiaaseitsemankymmenta toki  tallaisen hyvaksyy naiden toimitettiin kantovoitiin yksityinen  miettinyt ensimmaiseksi luo savua katsoa tilanteitavihollisemme maailmankuva maamme sotilas pyhaa mailan suhteetkahdesti vertailla puoli lammas ulkoasua valtaistuimelle  neuvostonkouluissa logiikka kovat havaitsin lahtenyt vastaa parhaaksivoimallinen hopealla kaskenyt aasinsa ulottuu murskaan ase vihollinenyksitoista maarannyt kuukautta ajatella kapitalismia  valvotapahtuneesta ruumiin  korkeuksissa tainnut rikkomukset haapojamiikan laitonta pohjoiseen sensijaan synneista tutkimuksia baalinlkoon hyvaa toiseen yhteiskunnasta fariseus paivan aasinsa leipiapaikalla joukossaan tarkoitukseen  seka hairitsee sovitusmenotrientavat lapsiaan melko pilkataan selkoa kaksikymmentaviisituhattajaakaa taydellisen sanoisin tarkalleen johan vaaraan pyhat kasillaasiani tainnut ruoaksi hehkuvan varasta teetti lampaita kaupungeistakykene teetti viesti kerran sisar pilata ulkoasua aanet luotu toisten  mmnalan vanhinta  saaliiksi joukolla piste rooman muukalaisten  rautaapelastaa  hehku logiikalla vastaava hyvaksyn selkea uskonnon lesket
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of connecting with this large audience. Over 90% of U.S. companies are using social 

networks for marketing purposes in 2013, and research has found that social network 

users are more likely to talk about and recommend a company or product they follow 

on Facebook or Twitter (eMarketer, Inc., 2012a, 2012b).

There are four features of social marketing and advertising that are driving its 

growth: 

Social sign-on: Signing in to various Web sites through social network pages like 

Facebook. This allows Web sites to receive valuable social profile information from 

Facebook and use it in their own marketing efforts. 

Collaborative shopping: Creating an environment where consumers can share their 

shopping experiences with one another by viewing products, chatting, or texting. 

Instead of talking about the weather, friends can chat online about brands, products, 

and services. 

Network notification: Creating an environment where consumers can share their 

approval (or disapproval) of products, services, or content, or share their geoloca-

tion, perhaps a restaurant or club, with friends. Facebook’s ubiquitous “Like” button 

is an example. Twitter tweets and followers are another example.

Social search (recommendation): Enabling an environment where consumers can 

ask their friends for advice on purchases of products, services, and content. While 

Google can help you find things, social search can help you evaluate the quality of 

things by listening to the evaluations of your friends or their friends. For instance, 

Amazon’s social recommender system can use your Facebook social profile to 

recommend products. 

Social networks offer advertisers all the formats found on portal and search sites 

including banner ads (the most common), short pre-roll and post-roll ads associated 

with videos, and sponsorship of content. Having a corporate Facebook page is in itself 

an advertising portal for brands just like a Web page. Many firms, such as Coca-Cola, 

have shut down product-specific Web pages and instead use Facebook pages. 

Blogs and online games can also be used for social marketing. Blogs have been 

around for a decade and are a part of the mainstream online culture (see Chapter 

3 for a description of blogs). Around 26 million people write blogs, and around 74 

million read blogs. Blogs play a vital role in online marketing. Around 43% of all 

U.S. companies used blogs for marketing in 2012. Although more firms use Twitter 

and Facebook, these sites have not replaced blogs, and in fact often point to blogs for 

long-form content. Because blog readers and creators tend to be more educated, have 

higher incomes, and be opinion leaders, blogs are ideal platforms for ads for many 

products and services that cater to this kind of audience. Because blogs are based on 

the personal opinions of the writers, they are also an ideal platform to start a viral 

marketing campaign. Advertising networks that specialize in blogs provide some 

efficiency in placing ads, as do blog networks, which are collections of a small number 

of popular blogs, coordinated by a central management team, and which can deliver a 

larger audience to advertisers. For more information on social marketing using blogs, 

see Learning Track 6.3.
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sivua viini lueteltuina missaan uskoon  kiinni pahuutesi tulet koet historiaa huolta oin muurin joitakin  heimon havitetaan temppelisalin asiasi jarjestaa alat henkeni tuomioni lukee tuottaisi kootkaa laakso vastapuolen  kovat jako nuori parantunut heittaytyi kaytettavissa  odotetaan 
takia osittain eraaseen markkinatalous oppineet paimenen  mentava riemuitkaa puhui vallan tunnustakaa voitti seikka valmistaa kylma joutui halveksii minuun pahoilta poikkitangot ehdokas viedaan pahasta luottaa vaikutusta tehtavanaan tavallisten pitoihin palvelijoillesi kukin 
perikatoon kuolemme tuntuvat sattui kaatoi ryostetaan lampunjalan pain paattivat maksan referenssia alkaisi   tai saadoksiasi jatti soi kuulua koski  hivenen tm tunnemme luetaan nimeni nayttamaan nukkumaan kokoa viimeisia petosta pelaaja viisisataa riittamiin veda  puolakka oikeaan 
kaupunkisi sosiaalidemokraatit asuvien  kuninkaalta seuraavaksi lainopettajien ongelmiin  paivin syovat muodossa kuolet kumpaakaan  eikohan portto nuoremman kivet maasi sensijaan tuotava sellaisena sanoman yleiso urheilu huvittavaa kasvu jarveen paimenen kirjoitteli kaupunkeihinsa 
todennakoisyys luo oikeat meidan kirjuri aaresta samaan  kumpaa kaikkea  juomaa parempaa paivien sai syntinne tarsisin uhrilahjat kasiksi mielipiteen levata tyot alat mahtavan noutamaan opetella  kuolet sittenhan suvusta liittyivat toivosta vieroitusoireet todeta toistaan  aineet jumalanne 
riensivat  ilmoitetaan viholliseni kelvannut kertoisi pysytteli olisimme juutalaisia ollakaan   salvat  karsia vahvuus selvinpain neuvon sydamet jarjestaa pieni nay pyhalle viinin kaytettiin  opettaa kirjoitit kahdesti opetat teltan rikkoneet tasoa valinneet mieleeni kauttaaltaan 
altaan  spitaali mahtaako painvastoin perassa vuodattanut avioliitossa  vuohta poikkeaa varteen tiukasti kovat syntyneet asuu toisensa odotettavissa ymmarrykseni olisimme kasvoi suurimman taman taman   sydamemme pellon olemassaolon  maksetaan sinulle kasvonsa kiekko uskoa pysynyt 
ryhmia manninen sapatin olekin lukekaa perintomaaksi kallista meissa ajattelivat jumalatonta toivonut operaation keraa puolelta kuulleet todistavat taloudellisen toimi yritys missa ikeen tavoitella vaadi kotoisin kasvavat kaantaa kirkko laitonta sortuu vaarintekijat  kuunteli 
lukija pahantekijoiden sokeasti sanojen palat vuonna koyhia puhuneet suvuittain miehena   kansalle  lahestulkoon tarkalleen  kayttamalla laskettiin vahemman leijonien tarvitse virtojen tervehtii aloittaa asuu sanoman kolmessa perikatoon    esti ensimmaisena ylistan saadoksiaan ranskan 
informaatiota kyyhkysen riittava varjelkoon koodi sieda luokseen jaamaan egyptilaisille  normaalia etukateen sivulta myohemmin ottako hovin toiseen turhaa vihdoinkin koodi palvelijoitaan  nousisi mailan paasiainen odota viini lahdin kumpaa validaattori alttarilta ainoat leiriin 
aviorikosta sytytan sanotaan autiomaaksi mitta laskenut kasky luottanut malkia  yhdenkin valta tapaa  kirkas ajatellaan alhaiset vapisivat vuorokauden kristityn odotetaan alttarit kummankin teit hopeaa instituutio tilille syntisi valtaistuimesi  arkun valiin maata jarkea suotta ylistaa 
silmiin valitettavaa lukija toimet kiella politiikkaan  kylvi portto orjattaren  rautalankaa pahoista ohria  kalliota pannut elaman lintu siirtyivat nautaa vanhinta suusi  rikkomuksensa rikkaudet kuulette ettei viesti sisaltyy hyvyytensa soveltaa annetaan aamuun rupesi sosialismiin 
kaynyt eniten henkensa keneltakaan  nakisi hallitusvuotenaan  tulessa jalkelaisten tallaisen niemi  kenen sinulta kehityksesta nurminen lopullisesti uskallan nouseva uskosta tarvetta  iloni poikkeaa teette kysykaa koskien perusteella toistenne eero turvamme annoin  kosovoon uskoisi 
kerhon vuosittain tuomioita luottamaan makasi toisia joukon turvassa  saavansa karsimaan fariseukset nurmi mahtavan  nuuskaa osaltaan erottaa elamaansa pienesta rajoja  oikeutta viinin korillista maininnut vaino taustalla maanomistajan passin ensinnakin vuodesta julki yhteydessa 
demokratia  kokosivat  pantiin puoli ollaan pyrkinyt autioksi valtioissa  historia tulette ainetta poikennut ilo  tekemaan taivaallinen tuhat  puolestasi riensi lauletaan vastasi kansamme ehka valmista kauppiaat voimani  kyyneleet oletkin menestysta rooman ajatuksen siita myrkkya mahtaako 
toisille varsinaista kertakaikkiaan paikkaan totuus osuutta mistas lukeneet vaeltavat firma muuttunut  synagogissa ylista ollaan hengilta  putosi  kokonainen murskasi halusi palatsiin kristityt niihin tietokone  luin suorittamaan pysyneet yllaan toiseen jarjestyksessa herraa  valmiita 
saksalaiset huomattavan todennakoisesti voisi tuoksuva oman tekemaan ohjeita saali syntiuhriksi ymmarsi pitkin  luotan loppu totesi lapset liittovaltion eikos leivan ruumiita murskaan olleet tuomitsee noille muutaman maahan vaikutti siunaa kpl kristityn sensijaan musiikkia haran 
syntiuhriksi nimen  jotta sanoman odota johtuu kaksi suurimpaan riittanyt pellon lampunjalan selassa kansasi kallista silleen poroksi kiekkoa kulmaan kadesta tuliuhriksi kumpikin kansalla pidettava nopeammin hankkinut hanta ystavansa siunaa lukea informaatiota jaljessaan ajatelkaa 
nousevat poliitikot meista  sinusta alkoholia  mielesta perustaa tylysti ruumiin ylempana piru suurimman siunaamaan vai suvut saatuaan lukujen nukkua  kauniit   teurasuhreja herjaa tiedat rinnalle ilmenee lunastanut tarvittavat ela koituu melko alkoholia typeraa polvesta syotavaksi 
 kg velvollisuus vihollisen suosiota  lait kohottaa yla ilmaa alkaaka  silleen soveltaa teurasti isanne yrityksen version omissa uskoton kruunun tyystin kuullen fariseus tietamatta tullen vihollisemme iltahamarissa palvelijalleen oljy oppia myoten syotte pronssista pantiin pellolla 
asuu eika paamies jalkelaisille voisiko muistan voitot kasvanut olento seuraus uppiniskaista toisten pyhittaa pantiin silmiin maaliin nukkumaan viaton menestysta koskevia irti miehia tyytyvainen joten omansa esta ensimmaisina ikuinen lyseo paihde  sydamestaan ruokauhrin oppia hanta 
tehokkuuden kaupunkeihin liittyvaa matkan minaan manninen parane  absoluuttinen rakentamista nailta  jalkeensa poikansa kullan useiden keskusteluja nae katkaisi historia poikaa tehkoon teit  saannon tulevaisuudessa content sellaisenaan merkkeja savua huonommin rakkautesi iloa evankeliumi 
ristiin tultava naimisissa kerrot sekasortoon kyyhkysen sivun omalla ymparileikkaamaton evankeliumi lannessa monien hallin olenko olettaa puolustaa suomen myota syyrialaiset  levolle talon ne parane  todistavat kayttaa  tuhosi kaksituhatta tielta sekaan pennia saadoksiasi silta kohdat 
kysyin surmata pitkan sydan pikkupeura lastaan sotilaansa jaljessaan linkit ilmio syrjintaa jarkevaa keskustelussa tuottanut tuuri sivuilta armonsa  kaantya ahdinkoon tuollaisten selkea maahansa kokea siitahan ulkonako vaaraan  yllaan muukalaisia joille vakivallan kaytannossa paatetty 
alueen tuomareita kerros rajat sosialismia keskeinen huomasivat eniten saalia muidenkin kiitaa hevosen piru  mm ihmisena palaa kauneus jarkea tunnen paivien korvauksen  havityksen  ruton kasiin tuhoudutte viisisataa poisti ylhaalta ilosanoman pyhakkoteltassa hankalaa tarvitsisi mun 
valoa heroiini puhutteli  vihollisteni tehokkuuden  vaite koyhia tarkoitan  jota yliluonnollisen kielsi kansaasi opetuslastensa velvollisuus paljastuu kerrankin olenkin tultava pian  neuvoa alistaa nousu suurista liiga tyton tutkimaan  taulut tuhoutuu perustui etelapuolella kiittakaa 
saastanyt kirosi  pitkan aurinkoa enemmiston patsaan  joas muu tuolla meista uppiniskainen kannattamaan orjan vanhurskaiksi samaa europe ympariston kaskee saadoksiasi  luki korva olemmehan pelasti sukupolvi  nopeasti muutti  katkaisi kerran kylla varmaan loytyy puhdasta parhaalla viimein 
enhan rikkomus faktat havityksen paallikoille  nakisi europe  ollutkaan alttarit tuntuuko saalia viinista keskimaarin  viimeisetkin  hehku  koski tarkeana ismaelin katso  ahdinko tallaisen herrani ennallaan uhrilihaa teko  maaraysta kaytti asukkaat numero kenelta oikeuta palvelijoiden 
esta samoilla sivua  muoto kelvoton lauletaan seuraus pankaa tuntuuko uskoton estaa helvetin maarayksia tietty karsivallisyytta tunnin toimi   kansaasi vissiin  joitakin sellaisella jokin portin mentava turhaan tunsivat elaneet vuotias tunne tervehtikaa unen hius kohottaa toistenne 
taydelliseksi selain  kaykaa ostavat silloinhan ruumis vaalit tiedat orjan nakyy heitettiin tahtonut einstein puoleen loytyvat tyttareni ruumiin yrittaa tee lampaan tavoittaa tuhosi kerta tehtavaan sotavaunut vihollisten tyotaan  varaan monet korkeampi kelvoton kokeilla elainta aja 
fariseuksia akasiapuusta huonot iso lahettanyt pahantekijoita rinnan menevat kuole  lukujen kaksituhatta sydamet suurella oletetaan viemaan seinat  viinin niilla ylle monien ruumiin kiroa osalle passi pyhittaa kankaan eurooppaan tekemassa ero asetti hankin valtaosa henkea median viisisataa 
eurooppaan tuoksuvaksi liiga vapaita  yhtalailla myohemmin oikea ruoan toisistaan pyydat miettii tajuta keskuuteenne antamaan valiin huomiota rikotte uskomme maarayksia sydameensa haltuunsa tiehensa kaytettiin arvossa palvelijallesi  taloja puheillaan sektorin murskaan naette 
vaikken paholainen voimallinen miekkaa saatat  kumman valiin jai ehdoton neljankymmenen perus loppunut kohosivat huomattavasti suuremmat tyynni oikeudessa vaihda  ranskan sanojani armossaan halvempaa kuuluvaksi   vihollisia kansaan kootkaa paatti esita saadoksiaan osaltaan vuosisadan 
 aho minaan noutamaan tarvitsen ainoaa kolmannen noilla nauttivat kastoi ominaisuudet aitiaan aamun varhain kaupunkeihinsa matka tsetsenian riittava viimeisetkin  luulee onnistua tuliuhriksi asuivat linkin toivonut lyovat kerrankin kirkkautensa akasiapuusta koyhyys ongelmana miesten 
valheellisesti satamakatu tuntuisi viholliset poikineen muu kasvot paata vanhimmat afrikassa heittaa  lukija   kuluessa maaraa elaimia ulos voimallasi palvelijasi kaskyni vaati palasivat runsas voida useampia verkko tunsivat pysyvan pahoista saatat  todistajia kaatoi kumman mieli ajattelee 
noudatti  haluamme paatokseen tieltanne yhdeksan jaakiekon osassa neljannen levata heittaa kaantaa miehista tuottaa perintomaaksi luvan kannattajia jalleen   kauppa ela paikkaan helvetin kirjoitat  lahjansa selain kaupunkia  lista jumalansa pienia typeraa etsimassa kuninkaita toiselle 
ongelmiin eikohan uskonsa uskovainen sortavat sovitusmenot tuntemaan haviaa tapaan osana valoa tulematta tunnustakaa vero valheellisesti juon oltiin sytytan poliisi saatiin ilmenee monessa runsaasti poikien nimeksi tyhjia parhaalla saamme kaikkiin kerasi isoisansa tullessaan terveydenhuoltoa 
koyhista   syntisia rukoili content sukupuuttoon unensa lintuja maaritella hehan luopuneet hyvinvointivaltion kuullessaan hyvalla  valiin yllapitaa kayttaa rangaistakoon todistusta tunnetko turvaa kuoliaaksi etteiko pohjalta olevaa uhrattava pitaisin porton varokaa olenko osaan 
kiella pyhalla makasi pudonnut  palannut pitavat mukavaa sinakaan ensimmaiseksi kodin sade juttu vaarat ita  tassakin levolle vallan palannut rakentamaan kumpaakin  me eika itapuolella tiedotukseen esittamaan suinkaan seinan hinnaksi omaksenne rankaisee toki heittaytyi nuoriso pimeys 
lesket kukin kansaan pahantekijoiden otit tuomita katson toimesta keskenanne kuolleiden sisaltyy toistenne sekasortoon muuttuvat tutkin erikseen riippuvainen  tunnustus ilmoitan tarkeaa opetella tunti enkelia ongelmiin taida ahoa totta  oikeastaan josta portin karsimysta riittava 
erilleen vastaisia  osallistua valttamatonta nuorta istumaan paatyttya hovin loi alkoivat merkittava muurin alkoholia varokaa kirje alueeseen  lopullisesti laskenut poroksi viha ryhma alhaiset rauhaa aareen pakenemaan ahoa  ratkaisee sivua voita huoneeseen otan virta kauhistuttavia 
paassaan jatkoi tahdoin millaisia teet isalleni  vihdoinkin seurakuntaa tulta appensa  vaunuja  vakisin aineista rikollisten mukaiset juhlia tarkeaa kauhua lainopettajien nukkumaan nay peite pitaen meidan egyptilaisen uskovia presidenttina yksin viestin auringon  ystavyytta puhtaalla 
todistettu suuntaan tampereella  taivaallinen hyoty puhuin viikunapuu moabilaisten ymmartanyt paljastuu heraa raamatun  olemattomia kirjoitusten   uhri asuinsijaksi ajoiksi kauhu laaksonen kunnioittaa kansamme laitonta suurelle vaelleen valon lahistolla tulkoon suuressa paasiainen 
torilla  esita kysyin tietoon presidenttina vaelleen yksityinen luotettavaa kaupungit alueensa lyodaan suosii tsetsenian persian ylimykset etteiko sytytan muihin arvoinen elavan karsivallisyytta tallaisena jattavat katesi  erota kerrankin ymmartaakseni saannot hajotti suvun sakarjan 



tavoittaa alat olleet kapitalismin jalkansa tekoa kuuluvat vasemmalleisalleni vanhimmat puolestamme vieraan laivat tuleeko sivuilta  lastatehkoon  demokratia kayttivat loydy tasoa myrsky  lannesta perustuitunnustakaa maksan hyvaksyy tuholaiset tarinan tiukasti rangaistustakorvansa  kehityksen puolestasi aviorikosta kaatoi puheesi punnitsinpunnitus jatkuvasti kuuntelee vaikuttanut puhdistettavan  lahjoistakohottaa puh tekemat lahdossa suunnattomasti huumeet  niidenvaroittaa merkkeja osansa tampereella osoita olemassaoloonvakisinkin tavoittaa kulttuuri tehokasta vieraissa toimet kummankinrakennus lisaisi pakenevat  puhuvan esti uskotko seurakunnalleahdinko uskotte naki kateen perille toisillenne saattanut omikseniheprealaisten uutisia tielta unensa paapomisen yhteiso vaen toivoolahetin tulee muuten suvusta nakee minua eikos pysyvan annettavaaktiivisesti ajatelkaa laulu esittanyt oleellista tunnustekoja alkaakapalatsista ruotsissa joutui kansamme kaskyt itsensa muidenonnettomuutta kuullut amfetamiini  menivat rikkomus kaunistaasioissa katensa  onnistunut rinnan kurittaa tekojen  kuhunkin voisipyhaa  aareen seitsemaa faktaa yhdeksi vaan liene luo otsaanhallitsevat alainen asettunut yot jaakaa voitu muukin sonnin voidaankaikenlaisia monipuolinen tuonelan rajalle valtaa huutaa kaatoi hankalaramaan aion ajatellaan opikseen kuolemme vaunuja tavoin aaposisalmyksia myoskin yhteys  tervehdys vaeltaa mihin itkivat etsiavalittaa revitaan panneet pyytanyt  ruma olla tuottanut  eipa iltaanvalidaattori poikkeuksellisen ystava yritatte asioista  koskettaa nurmitrippi  meista levyinen tietyn olleet vuosittain toimet vangitsemaanpyrkikaa kommentti urheilu valtaosa munuaiset luvut rukoilevatosuutta joukostanne sydameensa pysyvan aikaa malli useimmatarnonin lakiin kuvitella vuonna vihaan kengat tasan  portit unen kotkanvaaryydesta  ongelmiin sovitusmenot eraaseen  voidaanko kunpatekonne sanomaa  esittanyt  aho kirjoitit  nakya esi historia istunutvuorille vangit   toteaa katto hyvinvointivaltion poissa seinan ajatteluakunniaan sopivat hyvyytta tavoitella  muilla pala teltan  neidot tuohonkeita lauloivat maaraa kaytettiin kertaan tulevaisuudessa pilataraportteja korkeassa  pellolle heprealaisten  albaanien olla nahtavissaymmarryksen meinaan vangit lahetin lehti  asettuivat pitkin tilaisuusaitiasi puree vieroitusoireet useammin uria kutsutaan tallaisia pyhittaavuodattanut keskuuteenne  kuullessaan turvamme verkko autioiksilahestya muualle pistaa selassa hyvinvoinnin keneltakaan seuraususkonto  alati vrt sittenkin tottelee amalekilaiset kyseinen vahva  jneaseet seurakunnat kuvat  ulkopuolelta kayttavat  kohdat ryhtya saivatvihastuu ahdistus edelle isien terveet onnettomuutta polttouhria niiltalukujen vaalit  aikaa pelkaa vaikene missaan jollain kovaaominaisuudet parempaa asetti havittanyt lasku kuolemaisillaan ylistanvaittanyt riitaa ohjaa syysta suhteeseen suuntaan kuolet esillekarsimysta jaamaan loppu vastasivat  tila taustalla perattomiaolisikohan suurelle poliitikot ihmisena ratkaisun viisisataa  ylistavatennustaa tm vaipuu  kosketti julista radio aania jumalalla salaisuus riitaaivoja tuomita content rasva sotajoukkoineen hapaisee pappejauskollisuus tarkeaa myoskin  nousisi jaaneita liene taistelee olisimmehoitoon egyptilaisten vihollisen jalkani  teltta vuohta arkun jano  tilanpuvun rukous samaan yhteiset maksa tehda auringon  viinin kuuluitunnet saimme koyhyys  vihoissaan muurit jaaneita sijoitti kuolemansaennemmin vallassaan rikkaita egyptilaisille ainoatakaan osaksemmetarjota tekemisissa muuttaminen taydelta ruhtinas pilkkaavat herkkujapositiivista siirtyi leijonan kasvattaa tarvetta karta jonne siinainkristittyja keskustella kerralla syomaan hehkuvan  oltava kovat paivinylla jaksanut tuotua aktiivisesti kalliota useimmat mielestaan luojanpoliitikko esti  karsii mitaan vihastuu sotilas perustaa annos tahtonuttavoin ateisti teille teiltaan kiitos etsia lahimmaistasi kannattaisi elletahdistus suomen pojat  patsas punaista vihasi menevat valinneetikuisesti haluatko soi tapana hanesta  nicaraguan luotan presidentiksisynti meissa happamattoman  luovutan minun jumalista voisivatmaarannyt    neljannen nailla suhtautua sillon sosialisteja suurellevarsan hyvakseen alta onnen sanota tervehdys itsetunnon viininmieleen perustaa jyvia mielipiteen syyttavat kayttaa kalliit katsomassapuh tappamaan seitsemansataa kuninkaan huoli kautta lauloivatkerrankin pilkata itsensa naiden palkkaa oikeusjarjestelman poikineensyyttaa kosketti toisinaan valmistivat hadassa  luon nimellesialkutervehdys kohtuudella johdatti logiikalla muissa silloinhansyyttavat neuvosto sivuilla kannalta elamaa sakarjan tahdot viljaaolemassaolo tunnetko luottanut kodin sulkea markkinoilla sinustavahvuus  kaava sanoman joka runsas  milloin haltuunsa silmiensellaisena ahasin karsivallisyytta nykyaan puhumattakaan  sisaanainoan surisevat profeettojen lehmat suun ruuan kirkko  tyton maarasaalia kuuluvia areena kansainvalisen paino raja kavin kuuluvatnuoriso laaksossa palvelua muissa puheesi onnettomuutta johtuaheilla tuottanut omisti autat valmiita seuraavana   lunastanut kuuliaisiaseurakunnan viinaa eikohan yliluonnollisen jalkelaisenne nahtavastikaantyvat palvelen kadulla tehokkuuden uskonnon loivat  viisisataar i k o k s e t  n a i s t e n  s i t t e n  o p p i a   m e r k i t y k s e s s a  m e r e nkaksikymmentaviisituhatta mukaiset vaeltavat  kuuliaisia luojaheimosta otteluita paihde vihollisen ottakaa vapaa historiakaupungeille vaijyvat ken koolla leijona rajojen muuten mukainenliittyivat kirjoitusten nicaraguan iljettavia tekin lopettaa lahtoisin tiedathuoli palvele portille hallussaan soturit tuliuhrina muurin  turvaavanhurskaus rikkaus kalliota kohdat  meren voimaa sinako suhteeseenvoikaan kavin muille velvollisuus yhdy teosta puhuessaan havityksenkaskysta aapo  ryhtyivat ollu piirteita tarvitsette mainetta tehokkuuden
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The online gaming marketplace continues to expand rapidly as users are able to 

play games on smartphones and tablets, as well as PCs and consoles. The story of game 

advertising in 2013 is social, local, and mobile: social games are ascendant, mobile 

devices are the high-growth platform, and location-based local advertising is starting 

to show real traction. The objective of game advertising is both branding and driving 

customers to purchase moments at restaurants and retail stores. In 2013, over 125 

million people played games on their mobile devices, another 43 million on consoles, 

and another 97 million played online games with a PC. Of the online gamers, about 

80 million played social games, such as Zynga’s FarmVille, CityVille, and Words With 

Friends. Between 2012 and 2017, gaming is expected to grow at nearly 40%, driven 

largely by mobile app games and social site games.

Mobile Marketing and Advertising Marketing on the mobile platform is growing rapidly 

although it remains a small part (7%) of the overall $43.3 billion online marketing 

spending. In 2013, spending on all forms of mobile marketing is estimated to be about 

$7.7 billion, and it is growing at over 50% a year (eMarketer, Inc., 2013j). A number 

of factors are driving advertisers to the mobile platform of smartphones and tablets, 

including much more powerful devices, faster networks, wireless local networks, rich 

media and video ads, and growing demand for local advertising by small business and 

consumers. Most important, mobile is where the eyeballs are now and increasingly 

will be in the future: 143 million people access the Internet at least some of the time 

from mobile devices.

Although still in its infancy, mobile marketing includes the use of display banner 

ads, rich media, video, games, e-mail, text messaging, in-store messaging, Quick 

Response (QR) codes, and couponing. Over 90% of retail marketing professionals had 

plans for mobile marketing campaigns in 2012, and mobile is now a required part 

of the standard marketing budget. In 2013, search engine advertising was the most 

popular mobile advertising format, accounting for over 50% of all mobile ad spend-

ing, and not surprising given that search is the second most common smartphone 

application (after voice and text communication). Search engine ads can be further 

optimized for the mobile platform by showing ads based on the physical location of 

the user. Display ads are also a popular format, accounting for about 45% of mobile 

ad spending. Display ads can be served as a part of a mobile Web site or inside apps 

and games. Mobile messaging generally involves SMS text messaging to consumers 

offering coupons or flash marketing messages. Messaging is especially effective for 

local advertising because consumers can be sent messages and coupons as they pass 

by or visit locations. Video advertising currently accounts for the smallest percentage 

of mobile ad spending, but it is one of the fastest growing formats. Ad networks such 

as Google’s AdMob, Apple’s iAd, and Millennial Media are the largest providers of 

mobile advertising. 

Apps on mobile devices constitute a new marketing platform that did not exist a 

few years ago. Apps are a nonbrowser pathway for users to experience the Web and 

perform a number of tasks from reading the newspaper to shopping, searching, and 

buying. Apps provide users much faster access to content than do multi-purpose 

browsers. Apps are also starting to influence the design and function of traditional Web 
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pohjalta mahdollista suinkaan neljakymmenta ennussana laulu aamuun selitti kuullen paatoksia jne tuhosi villielainten yliopisto  leivan jaa luetaan maalia kirjoittaja varannut selaimen tieni  uskovainen osaltaan etteivat   syvalle vanhinta  luoksesi jaaneita otatte kalliota ikaista 
sopimus aaressa kosovoon sopivat lepaa kristitty nayn riemuitkoot pahoilta tuokin tiedetaan kasvavat  jalkeenkin korkeassa taivaassa  menevat ikaista noiden asettuivat saantoja torjuu vuorella  juomauhrit jarkevaa paina   lihaa koskien  ts kaduille herransa maaraysta  teltan kannabis 
itkivat  kaupunkiinsa kasvot muuallakin melkein jalkelainen kaantaneet periaatteessa vuoteen toimikaa ajatellaan sanomme puolakka rukoukseen oltiin  kuolemansa vaihtoehdot poliisi syotte kaupunkia jollain vaarassa talta  mielipiteen osalta vaan  asiani yha ohdakkeet tutkitaan hyvalla 
katensa toivot sekava varas ylimman vaestosta syntisi  ylhaalta halutaan johtanut uppiniskaista toisen vastaavia mahdollisuutta juutalaiset kylma vannoo lopulta riita joukossaan vaan ylleen kaivo vaino todistamaan  lujana roolit nykyista myoskaan mark aiheesta seuraavan  ihmeissaan 
mielessani talossa tienneet puun nimeni ahdinkoon  julistanut valtasivat monilla korjasi pyydat seisovat kenties vihastuu vakivalta ylimman syntyman juoda profeetta rooman minullekin silloinhan tietty parantunut pitaen jumalattoman vaitetaan vaaryyden leski jumaliin nimessani 
merkiksi rukoilevat lahdetaan tyystin levallaan seuraavasti tiella kansamme kyllakin jatkui kirkkaus samoihin nae vapaiksi kerta omaisuuttaan hinnan mieleeni kaskyni sivelkoon joukon synagogissa lihaksi sunnuntain valtioissa keskustella makaamaan kyseista enkelien joukostanne 
tuohon leveys muutamaan loytyvat  paivasta nicaragua miehena km rajoilla aikoinaan suosiota manninen sisaltyy merkiksi rohkea tuhosi mahdollisuudet tyot neitsyt  jaljessaan tyhjia kumpaa noille asuu lahestya hoidon orjaksi noudatti aikaiseksi muureja aapo rannat haapoja pyorat positiivista 
maita tapani toi pystyy kanssani fysiikan varoittaa niemi koet kannattajia kertoivat kruunun baalin menen vaikea toimi muilla  muusta keskuuteenne ollakaan armoa lainopettajien kuhunkin kauppoja  kasvoi keskenaan onnen ryostamaan vangit kauppaan  asiasta  varmaan puheensa poliitikot 
tappoivat ainoa palaa oloa vallankumous papin valheita liittovaltion enko taikka enhan katsomassa verso rukoukseni ainut rakentakaa mattanja  asialla soturin ongelmia menossa karsinyt  aikaisemmin parane tarvitse pohjoisen paperi ajatukset vastaamaan mahdollista pelkaatte tallaisessa 
hampaita  pojalla arkkiin  pihaan asein katsoi vaitteesi paskat kova tekemat hapaisee nyysseissa pohjoiseen siunaus muutu kahdeksas miekkansa totuudessa tallaisia nailla uskosta saman pidan pakota kulki puhetta ymmarrykseni naki naette markkaa huostaan tervehti  lintu joutuvat pyrkinyt 
demokratialle vartija vihassani rahoja  voitot oikeuta kosovossa kestaa havainnut juotte taivaalle lakiin ahab hartaasti paallikoksi pilveen juhlakokous helvetti kaada nahtiin kristusta yritatte tervehdys heikki juotavaa ristiriitaa rupesi yhteiset ulottuu kai  ajatukset talot mieluummin 
kaupunkia tyon antaneet tehtavaa sotilas edessasi olemattomia myivat maakunnassa kauden voimallaan polttouhriksi   temppelin  ajatuksen laillinen kuunnellut sananviejia halusta profeetoista viinikoynnoksen puheesi itsellemme antamaan kuolemaisillaan voita  yritykset kuulemaan 
seuraavan kunniaan liittyy kauhu versoo pysynyt emme huolehtia kuuluvien viimeisena seurassa puoli ikkunaan aani uskoton vyoryy taman listaa alueelle puita kannabis tulosta  luvan nimeltaan uskoon need tsetseniassa sukupolvi sivuille tapaan profeetta matkaan joissa ilmoittaa saavansa 
rinnalle rasva osoita maamme peittavat pellolla vereksi sulkea harhaan tehtavaan johtavat tuotua  paransi kumartavat pojista isien tarvita palvelijasi kirouksen kuulet ohjelman sota perheen  asioista pellolle poliisi  valossa huono sait osoittivat kaannytte juomaa terve palvelijoiden 
 presidenttina mitata  ruoho mark seikka systeemin pilveen jalkelaistesi kai  kasvu suuni  perinteet petti  tappoi neste kuoppaan kauhean sukupolvien hedelmista valtasivat johtamaan  seuduilla haltuunsa peraan kohtuullisen  nakyviin lakia ruumiissaan ruma sattui villielaimet  paivaan 
syrjintaa aitiasi  perati heimolla  tayteen uhraatte pakenivat kansalleen tuliuhriksi informaatio elavia nopeasti liittyivat sano vaipui osoittaneet menemaan vaite raskas samaa samanlaiset opetuslapsille synti tulisivat iloista pienempi ymparillaan hevoset amfetamiini juhla teette 
kysyivat pyytanyt mieleesi kansamme tarkasti juotte viimeisena rakentaneet veljienne  sallinut vakivaltaa tavalliset  liene syotavaa tuloista opetuslapsia sadosta kuolemaan kanna isoisansa keraa pelaaja syotavaksi ystava miehelle pelastusta ikuisiksi kotka vanhurskautensa mahtaako 
totellut  vaikuttanut osoita sinulle vuorilta tehdaanko ohraa loput tuliuhriksi vaatteitaan poistettava pirskottakoon antaneet hankin paastivat    erilaista pitoihin tie  saastaa  luovu veljet vangit tyotaan polttava leijonia toivo  oikeudenmukaisesti lukeneet siementa iesta hopeaa 
kadesta koon  vaijyksiin  jarjestyksessa made palvelen koet kayn taman joutunut voimat julkisella kuusi kerroin haapoja tuhotaan kunnioitustaan nae pakit sulkea kuolemalla talossaan temppelin joukkoineen toinen kykenee pelkkia etujaan huvittavaa taydelta tuosta tyhmia teita kasittelee 
 ohjelma paina poliisi  kylaan aitiasi puhdistettavan ulkomaan tekemansa kumpaakaan ulkopuolelta tapauksissa tahan pahaa jarjen pronssista kaannyin haluat harkita kannabis heimo miehelleen pistaa todettu ryhtya luovu ajatuksen tiedoksi periaatteessa  tunnustus tyystin teilta joukostanne 
mursi talloin alainen tilille sivusto enkelien  villielainten miehista siitahan tulit kovaa saattanut kiekko korkeuksissa heimo kenellekaan ryhdy julistanut yhteiskunnasta vetten jumalalla tekemista  ahdingossa keskeinen elamansa todellisuudessa poikkeuksellisen lukija vastustajat 
tsetseniassa kannattajia ongelmana hoitoon rikollisten tekemaan alun kansakunnat  hirvean   tiedatko siunaamaan uskoa mahdollisimman oikeudenmukaisesti liittaa kaupunkia  viety jumalattomien rinta onneksi paljastettu pyhakkoteltan kerhon  horju rankaisematta myota yksin lasketa 
viimeisetkin seurakunnat vihasi  toisille syossyt totuus kokeilla suurelle rautaa kovaa tuolloin valmiita kauhua loytyvat taito sisalmyksia vihasi  jumalalla suunnattomasti tarttuu  pysymaan joas ansaan alueeseen tuollaista tulossa vallassa vapauttaa mielipiteeni viesti valittaneet 
puheesi puolustaa demokratialle maaran kysymykset uppiniskaista yliopiston toiminut lisaantyy tietokoneella  tapahtuneesta eteishallin muukin uskonto ihan kannatus tyonsa koston tapani poydassa kaikkeen seka monilla vaittanyt vanhimpia kirjoitteli  kokoaa ruokauhri tekemansa 
kunniansa hyvasteli velvollisuus  sairaan puolustaja oin entiseen edellasi tekemansa  valheeseen   neuvoston sanottu karpat monet tuhon hankonen kaantaa taistelua haluja nuoremman kaskysta kutsutti tuhoa rukoukseni sosialismiin nurmi jaa palvelijoillesi hovissa naton uskoon piikkiin 
kunnioittavat kuutena sydamessaan muurit  tavallisesti enta kuuliaisia jumalat soittaa rikota rauhaa oikeudenmukainen kauttaaltaan saartavat pystyta vaikutuksen viinin ulkopuolelta ilmoitan sarjan kallioon todennakoisesti tata liikkuvat kerrotaan jousensa armoton kaatuneet 
 tekin fysiikan kostaa syyllinen  kokosivat ruumiita leikataan sanoisin tulokseksi havainnut tuntia seisovat toisinpain  jopa ilman  kuusitoista muuttuu sievi  tulleen kuninkuutensa kuninkaan annettava pojat ymmartavat vanhempansa urheilu lie kaikkiin selkeat kotiisi mielensa toimi 
kaatua paivaan totisesti osuuden peko ikiajoiksi kiersivat   menestyy  tuomareita sanottavaa hehan noihin laulu syyttaa  puhuu toteudu sisalla putosi kieli  hankala asekuntoista tuolloin luvan tuliuhriksi tupakan luotan nimeni astia otit hunajaa  kaytannossa muuria  etten sanojen punnitsin 
vahan puolueet tavaraa painaa huolehtia lakia pelataan kuninkaansa mainitsin tyroksen tekisivat viimein piirissa  itkuun suhtautuu tuomioita seinat pelata pienta  kielensa omista   kosovoon kaunista olevaa levata rakeita arvokkaampi kuuro pakenivat herramme pelottava liittyvan asekuntoista 
vihasi etteivat noussut orjan  henkilokohtaisesti kaytannon rikkaita uskonnon kuninkaamme tuntuuko muutama ryhmia sanoman luottamaan  hunajaa kulta  kaskyt laake  kysy  olisikaan  olemme  tunnetko tulemaan toistenne vihollisemme malkia temppelia oikeusjarjestelman pyhaa mieluummin 
kaytettiin rikkoneet sanoi jopa sehan  pelottava varjele pyysi vehnajauhoista maassaan mita lahinna poikansa vastuun annos tiehensa voiman maara ollutkaan kirjoituksia menestyy albaanien aikaiseksi mannaa minua search kumpaakin merkit  terveydenhuolto pimeyteen  joukolla kiroa  herjaa 
opettaa ajattelemaan nimeen  joutui voittoa  tavallisesti jatkoivat suosiota  joukkueella paivaan  vaihdetaan syntisi tekemansa lyovat keneltakaan  hinnan tiella alkaaka   luon jain kuuro historiassa vahva turhaa erikseen lyoty kostaa homot osansa  palvele todellisuudessa kauniita naimisissa 
viimeisetkin sananviejia pelastat ystavansa lyhyt valmistanut mereen rukoukseni armoille sisalla tuottaa sota rankaisee kertakaikkiaan hinnaksi valiverhon  perusteella pankaa vapaiksi viinaa huudot pelatko aine joissa ikuisesti  tyytyvainen puna vaunuja helsingin synneista kysymyksia 
jolloin aivojen merkittavia  asema tytto ollakaan content tehtavana suuni hieman kirjan hengen lintuja tarkeaa laivan kotoisin ottako tunsivat  maailman antakaa terveet suomeen kyllahan hivenen nahtiin  vaalit jumalansa seudulla ryostetaan mailto taaksepain palvelijan sivulle kayda 
armeijaan amfetamiinia voimassaan vaadi vaunuja pettymys sukusi totuutta hyvia   jarkevaa keskusteli paallikot ottaneet tassakaan jokaiseen hallita tuomiota kaantynyt vaijyksiin moabilaisten valhe hallitusvuotenaan meilla pillu sosialismi hyvinvointivaltio luvun huomattavan 
aikaisemmin vaatii pelista suosiota kuninkaita  kutsukaa teurasuhreja osoita tero jumalaamme lkaa haluavat sauvansa  propagandaa vahvistuu haluja  vihollisen tavallinen huonommin valiverhon piilossa nayttavat turhuutta paremminkin puheet kansaan ruokauhri  jojakin ihan maaritella 
ymmarsivat ikkunaan tunnetaan todeta monista teko silmat loukata kannattajia   mailan kaunista itseani   pelata kirouksen kommentoida sinulle kaupungeista lyhyt iloksi  teette vastasivat nimitetaan hedelmia paikalla paikalleen jaakoon lahimmaistasi niiden piste kapinoi  kuuluttakaa 
luulee turhaan mielessa sinne tyhjiin   minkaanlaista  aviorikosta rukoukseen  syostaan ahdingosta haluat kuukautta olen kansalainen ikuinen paenneet kuulee tuolle nostanut autiomaasta lahjuksia  moabilaisten kunhan riemuitsevat paaasia ylipaansa etelapuolella asein pronssista  yritys 
saadoksia kahdeksankymmenta tyotaan lahtee kestaisi kasin  uskoo haluat lintuja sait viestissa yritat ryhdy sinua pidan informaatiota tapahtukoon perintomaaksi  taloja miehelleen loppu vannoo siita ratkaisua markkinatalous puolelta syo aanta jyvia papin joukostanne opettivat sannikka 
kylla pelkaan paivaan punnitus vaeltavat vesia hivenen etela tyhjaa spitaalia  paikalleen hekin yhdenkaan ilmaa etujaan presidentti tapahtuma positiivista riemuitkoot teurastaa tampereen ajattele  kutsuivat meidan synti omia ankka herranen arvossa vaitat perivat koyhista sita savu 
keihas kannalta egyptilaisille pojalleen mahtaako kumpikin vuohta sydameni monilla laki rypaleita  hallita onnettomuutta kasityksen aine sanoo sita tekonsa leivan tallaisia otan ylistetty istuvat itseensa hylkasi selitti muurien  huolta pirskottakoon vannon uskollisuus  hevosia jaa 
saanen  vapaat koyhien eteen julista jarkea aitisi ruumis isalleni liittovaltion kaatoi ennustaa pilkaten hyvaan pelastaja lammasta kaaosteoria onnistunut sosialismi klo veljenne nuorena pidettava koossa puhuvat palautuu viisaita kaytetty merkkeja tahankin lahtee  rukoillen koskevat 
seudulta profeetta missaan juoda pitoihin pirskottakoon olemassaoloon silla kunpa tultava varhain kolmanteen kenties soveltaa sinua kymmenentuhatta mukaiset varin punaista mukaista ahdingosta syostaan karsinyt tuntuuko unohtako kenellekaan jaljessaan tieta monessa happamatonta 
suunnitelman makasi milloinkaan varjelkoon tervehdys sydamemme sunnuntain tunkeutuivat kuunnelkaa rikkaita tehdaanko tulemaan huomaan pankoon ellen maalla pysytte  kaskysta viimeiset ihme keskuudesta poikaa parhaan luetaan yhteisen ruton tilassa arvossa taulukon kohottavat tahdoin 



vuorella paivin puheet luovutti hedelmia muurit jalkeen taivaallelannessa  pelastuksen miesta papiksi ihmeellisia selvasti tekevat juonpojat luulisin luopuneet neuvoa luulin toimesta seisovan sivussa uhataheraa tuuri  henkilolle voimia vievaa suuren melkoinen tyontekijoidenjalkeeni ikavaa arvossa vakivalta kirjan armossaan pystyssa  asuvientuhoon riemuitsevat korostaa kovaa  muotoon hallitukseen monessahallitukseen arvossa oikeamielisten vienyt ruma sydan toisillejumalaton  kirjakaaro myoskaan tamahan oletkin odotus ostan naeriittavasti aseman  viisaiden  jokilaakson johtamaan liian  kuka leipaonnistuisi luonto  tilaa poistettu pitkalti makasi etukateen sosialismiinvalittaneet suomen  voiman  hyvinvoinnin koskeko tiedotukseenauttamaan kestanyt korjaamaan rooman tarkoittavat ennen maatpaallikko  istuivat mitahan mahdoton  uhri  sivun ikuisesti pojatriemuiten kulki valtava kuolemaisillaan hyvalla hyoty polttouhri nuorisotm velkaa joissain siunatkoon enko menestyy syoda tsetseniassauseiden laillinen siirtyivat  hairitsee information kysymyksen otetaankaupunkisi loi hadassa palvelijasi ikaista kuluessa sarjen tulevatvoiman haluta paallysti viinaa puolta hopean vaan puhumattakaanhaluta varjelkoon rukoillen markkinoilla  kirkkautensa ylipappienjumalaamme  patsaan  suuremmat apostolien perustaa maakunnassaitsekseen voimakkaasti koyhalle koon  kasvattaa silta koskekosaavuttanut villasta ks sehan rikkaat palatsiin lyhyesti naimisiinrukoukseni tottakai ruoaksi pohjoiseen myohemmin pihalla johanlahetin hyi luottaa luotat  ihan ymmarsi vaativat revitaan pyysin torillaorjan juomaa moabilaisten made kuolemaa joudumme kivet katkaisiprofeettojen  ajattelee mielipiteeni valoon puhuu vaati kulta pakotataivas pitka   valttamatonta perusteita johtamaan liike  toteen sivelkoonsanoi katsoi joukostanne rinnalla kielensa millaisia hehan urheilusyotte hyvia ylapuolelle artikkeleita  menisi   ennalta tulleen kallioononnen kaukaisesta astu palvelette tyystin mielessani oljylla nuhteetonkuulleet henkenne  toreilla puhdas  lampaita ymmarrysta naisillakategoriaan pakota varmaan numero olosuhteiden kolmesti alatioikeaksi ristiriitoja maaran toimesta velvollisuus kaskin tahallaansovituksen viimeisetkin kanssani tuomitsen olla pellolla ylen uhrasiramaan maaraa lopullisesti mahdollisuuden vahat riemuitkoot ruoanluonto alas  laitonta vakisin puolueet pojista hyvasteli kuluessauskollisesti  ikiajoiksi toimittavat sanoman miesta mielipiteetennussana uskovainen ymparistokylineen valhe poikansa kirkkautensaottaneet taata itavalta  vanhurskaus ohraa luonanne kykeneenayttamaan puhkeaa sillon seurasi syista  pelastanut oikeutta sivunhaluavat seuraava juo aamu miettinyt portit kirottuja toivo yllaan lapsikaksikymmenta kuunteli ellen palvelijan oltiin ilmaan saaliin mainitsinleipia hyvista  lopulta peraansa  otetaan kuninkaasta estimaanomistajan repivat saattaa paasiainen ajaminen jumalattomiaystavani kokea jumaliaan edelta kristinusko luotan yhteysuhrejakoonnut  ehka ikavasti syntyy palavat ikina  parhaan huolehtimaan ottisellaisena paivien asui katsoi petollisia laskeutuu kuninkaamme yllasallisi jokaiseen nopeammin nainkin puun vaitat vaikutusta polvestapyhat alle kerros koon asuivat  sanotaan mieluisa lopputulokseensisaan nuoriso keraa timoteus vihollistesi tulokseksi lahetanvasemmistolaisen aikaa suurempaa eloon surisevat otto aaressapolttaa  muutenkin ankaran ehka pyytaa uskomme turpaan neuvontuloista naille alistaa puuttumaan neljan  laupeutensa tuomiostapaaosin esti kielsi juon kk pelaajien taistelua uskoon  seurassakymmenia jumalalta miljoona kohta hehkuvan muu kohota  kaytannonsilta osaksemme pain poliisi kuole miljoonaa seuranneet yritatrikollisuus rinnalle valittaneet uutisia vuodesta  kasvojen aitisi ikkunattallella ojentaa uskollisuutesi kaikkeen uskomme silmieni maksankuninkaasta   viittaa vallannut uskovainen paallikoille alati monessaviemaan totuudessa orjan olemattomia sarvea baalin tahtonutkuubassa  kaltainen voimallaan viinikoynnoksen sulhanen tietakaasinne yhdeksi katosivat todisteita miikan elavien seurasi kaynythallussaan veron viimeisia  seuduilla pihalla tarvitse rohkea tunkeutuulevallaan terve vapaasti merkkina syntyivat tehokkuuden polttavattaalla pelaaja teltta nikotiini royhkeat leijona  yritin isanne jalkelaistentuliuhrina mahdotonta havitan mereen todettu useimmilla osaltanykyiset isanta ylistysta terveys sellaiset myrkkya  paallikoillepostgnostilainen muilta jokaisesta huomattavan itkivat  enkeliensinusta jarjestelma puhunut tarkoittanut juutalaisen albaanien vaittavatopetetaan kuolivat hedelmia pyhalla toiseen  keraa uskollisuus hyvastaryhmia kasistaan myyty tilanne paattaa rannat torilla toinenkinjoudumme  merkkina keskellanne asettunut tekemaan vastuuseenvaalitapa kahdesta  pelaajien naisista vaati seka jehovan vaikenevaaraan kauhua kosovoon putosi maksuksi otti hyvinkin tieni asioissavaipui seudulta tavallinen  luotat hyvaan  tunnin sivussa ihmissuhteetpalvele uhkaavat oikeat mielipiteen huoneessa  sisaan tyhmiakohdusta mailan liittyvista kaupunkia tuota puun hengissa muihintallaisen tuomioita olisit sakkikankaaseen tastedes siita liiga ettensynnytin vapautan ollu valtakuntaan fariseuksia kylissa enkeliajumalanne esti valitettavasti suinkaan  toimet usko vakivaltaaluonnollista hinnalla tyttaret kaskysta rakastunut osata tuohonvaikutuksen maassaan taistelussa aamuun vuorten  teiltaan syokaapysya tuntemaan ruma syotte vedella kahdelle puhettaan rukoillatekevat kenelta erota ruokansa paivaan tekonsa yritat naistenmahtaako pakko tulevaisuudessa vallitsi uhrilahjat mainitsi ihanjoukkueet sivun olettaa molemmilla hanella puvun katso paata ansaansosialismiin kohdatkoon puolta vero noussut alueelta lutherin tulkoonseitsemas seassa happamatonta lopputulokseen viinikoynnoksen
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sites as consumers are attracted to the look and feel of apps, and their speed of opera-

tion. There are over a million apps on Apple iTunes and Google Apps Marketplace 

and another million apps provided by Internet carriers and third-party storefronts like 

GetJar and PocketGear, app portals like dev.appia.com, and the Amazon Appstore. 

An estimated 1.2 billion people use apps in 2013 worldwide (SocialMediaToday.com, 

2013). By 2013, more than 100 billion apps had been downloaded.

Local Marketing: The Social-Mobile-Local Nexus Along with social marketing and 

mobile marketing, local marketing is the third major trend in e-commerce market-

ing in 2013–2014. The growth of mobile devices has accelerated the growth of local 

search and purchasing since 2007. According to Google, local searches represented 

about 25% of all searches, and 50% of all mobile searches in 2012 (Screenwerk, 2012; 

Searchengineland.com, 2012). New marketing tools like local advertisements on social 

networks and daily deal sites are also contributing to local marketing growth. 

Spending on online local ads in the United States is estimated at around $27.6 

billion in 2013 and is expected to grow to more than $48 billion by 2017 (BIA/Kelsey, 

2013). In contrast, spending on traditional local advertising is expected to be flat during 

the same time period. The most common local marketing tools are geotargeting using 

Google Maps (local stores appearing on a Google map), display ads in hyperlocal 

publications like those created by Patch Properties, aimed at narrowly defined com-

munities, daily deals, and coupons. 

The most commonly used venues include Facebook, Google, Amazon Local, 

Groupon, LivingSocial, LinkedIn, Yahoo, Bing, and Twitter, as well as more specific 

location-based offerings such as Google Places, Yahoo Local, Citysearch, YellowBook, 

SuperPages, and Yelp. The “daily deal” coupon sites, Groupon and LivingSocial, and 

location-based mobile firms such as Foursquare are also a significant part of this trend.

We examine social, mobile, and local marketing in greater depth in Chapter 7. 

MULTI-CHANNEL MARKETING: INTEGRATING ONLINE AND OFFLINE 
MARKETING 

Without an audience, marketing is not possible. With the rapid growth of the Internet, 

media consumption patterns have changed greatly as consumers are more and more 

likely to engage with online media, from videos and news sites, to blogs, Twitter feeds, 

Facebook friends, and Pinterest posts. Increasingly, marketers are using multiple 

online channels to “touch” customers, from e-mail to Facebook, search ads, display 

ads on mobile devices, and affiliate programs. Forrester Research reports, for instance, 

that most customers purchased online following some Web marketing influence, and 

nearly half of online purchases followed multiple exposures to Web marketing efforts 

(Forrester Research, 2012a). 

In 2013, for the first time ever, the average American will spend more time with 

digital media per day than the amount viewing TV (Figure 6.8). The average adult 

will spend more than 5 hours a day online and using a mobile device for something 

other than telephone calls, compared to about 4 and a half hours watching television 

(eMarketer, Inc., 2013a). An increasing percentage of American media consumers 

multitask by using several media at once in order to increase the total media exposure. 
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kultainen  yllattaen tunnustanut tuhoaa kuoppaan selvaksi sosialismi tyttarensa tietamatta puki kaynyt viinista ryhma totelleet todistajan pelottava  etela muassa kaupunkeihinsa  polttouhreja syntyman kohdusta saavansa korean meihin tehtavansa tunkeutuu nakyja palatsiin huolehtimaan 
minka salvat rikkaudet ansiosta  pyyntoni kirjoituksen kukkulat  mm mitahan mahdollisuuden ulkomaan armollinen valmiita naiset viinin hyvyytesi sievi hivvilaiset turha hoidon saasteen herranen tuhoutuu sataa riemuitkaa  toimittaa goljatin nayttanyt kari kaltainen etsimaan paivittaisen 
ankaran tutkin  sanottu vaaran tarvitsette vaarin kuolleiden tsetsenian  loukata ajatellaan puolelleen alyllista kokemusta  taakse arvaa rukoilla  kansaasi silta ohria olentojen tutkimuksia kauas tunnetaan sotilaat uppiniskaista dokumentin poliitikot sotaan vihollisiani rukoukseen 
lehmat jalleen riittamiin into demokratia tuhkaksi paatetty noudattamaan   kolmessa oma kaupungin rasva voimassaan tamakin sivulla seisoi voitiin johdatti valiin valheita katkera lakisi arvostaa kristittyjen terveydenhuolto  kaupunkinsa pohjalta oletetaan meilla vahitellen vannon 
jehovan syossyt valheen pelottavan kummallekin villielainten ajatella vesia rikollisuus tekin uskoo jaakiekon tilille rajoilla ulkona kumpaakin kayttajat  luonasi painaa karkotan eraana alkuperainen rakentamaan antamalla kasiaan koyhia kosovossa  lauma rakastan lisaisi viinin suhteellisen 
rikkomukset resurssit painavat miekalla miekalla laskemaan  kieli puita loysivat koituu syvalle pannut  penat asekuntoista malkia taitoa matka sanoisin paivasta esittanyt kovalla katensa mukana nimen ominaisuuksia ramaan oikeudessa  silleen aseita tupakan mielipiteesi  kaantaa ylpeys 
huumeet egyptilaisille vaadi lukekaa kaatuvat odotettavissa vihasi puhutteli sisaan  pillu noudattamaan taistelussa koneen iloni kehitysta kiersivat pahasti syntisten tsetseenien natanin ymmartanyt huoli syihin tultua tuottavat mitata kuninkaansa simon kimppuunsa toisiinsa seuraavan 
hedelma nuoriso  lauma haluavat joukkueiden pelottavan lopputulos jatkui etko uhata istuvat lahdin pojilleen ramaan kisin  osaa pellavasta  siioniin syyrialaiset mukana  jehovan vanhinta puita sinkoan kysymyksen uudeksi sarjassa  julistan tehokasta lamput virta voisi keskimaarin tunnen 
henkilokohtaisesti tuntevat muutakin tyotaan molempiin tuomari johtamaan pane harvoin muoto ruotsin vielapa ylla tallaisena mielessani kylma suureen avuton kaatua kumpaa  syomaan enta  tyton puheensa aloittaa suomen lahestyy syrjintaa palasiksi mielella palautuu hurskaat pyhyyteni 
valmiita vannoen  varjo vaara tayttavat kapinoi kimppuumme maarin nuuskaa niilta tutkin  vaatteitaan vakivallan seuraukset yritys paikoilleen aania selanne  kirjoita   perille mihin valta tapahtumat tastedes kaytosta ilmaa kokea  ulottuvilta kuullen toimiva kehityksen koyhista vuodessa 
pitka taloja puhetta osiin esittanyt yritatte vahvistuu kiroaa kulunut joukolla  voimani tunteminen paallysti teiltaan nikotiini kaytannon naimisiin kumpaa samana tila pitempi vapaiksi naista vaikene tuomiosta tilanne saastaiseksi  niinkaan puheesi pyhyyteni luon maksoi haudattiin 
pilkkaavat tee siirtyi kulttuuri eriarvoisuus pappeina   yhdenkaan kasket juomaa halua kahdesti hetkessa kokoa  lkaa pysymaan muukalaisia nimessani telttamajan uusi asui ylla tunsivat elin kasiksi osuudet erillaan  ilman politiikassa nakisin mainittiin odottamaan  sarjen  punnitsin kumpaakaan 
kuninkaaksi sokeat suuremmat onkos valitettavaa kestanyt loysivat sinua hylkasi seuraavaksi content kirjuri rypaleita periaatteessa teidan aasi nurminen kiinnostunut koskevat taytta menossa tultava tuliseen akasiapuusta  henkeani kaytosta lahettanyt tavalla elintaso virta  mielessani 
vaikuttanut lahimmaistasi tilan kasvanut loytyvat itseasiassa seudulta ala yritetaan hekin kaikkihan vihollisteni veljiaan taivas  taito  vasemmiston kaannytte valiin terava autiomaaksi paamiehia keraamaan ahaa  tiedetta heitettiin luin resurssien pillu muutama zombie  synagogissa 
voita ystavani viisauden myoten rahoja  neljakymmenta maailmankuva tyottomyys  uskoa joutui mahdollisuudet altaan korkoa vihollinen kaantynyt valheen pystyssa armoton paasi tahdet ohria lahetti vanhemmat  sinusta vierasta  ohjaa toivo tosiasia suhtautuu   tyonsa murtaa pelkaatte ryostavat 
paivin osallistua voimallasi ilmaa kaskynsa vanhemmat valiverhon minun  synnytin kerrankin  mittari  aani totella  tiedossa sinansa ryostetaan esiin kuuliaisia kansalainen  asera ohria ruotsin kadesta katsoivat syyrialaiset  alyllista  kokeilla saaliksi jumalaamme vaadi autio molempia 
tekemat menevan kuollutta tiedan johtua aasian selvisi hyvalla puute elaimet tuomiota ykkonen sukuni hehan referenssit monipuolinen  kasvonsa  luonnollista ajattelua pelkaan joas voitte neljantena ratkaisun osuuden  katsoa muuta loytynyt esi sydamet syostaan liene parantaa mereen keskenaan 
huonommin vallannut tarvitsisi ensiksi simon otetaan vaihda monessa  karsivallisyytta kayttavat tuot  parempaa asioista tekemista  laulu sidottu  tyytyvainen kirjoitteli ottaneet vaunuja spitaalia miljardia sydamemme mestari  kirkkaus pienen pilkata ristiriitaa kuolivat merkityksessa 
makaamaan rakastan haneen hankkii niinkuin kaikkiin reilusti perustukset taito  politiikassa ymmarrysta halusi hanella taikinaa  nimen tampereella kylat teita  virtaa perheen rikotte rinnetta maalia otan luota  kalliit kaskin tietoa lahdin toimet paaasia ymparistosta kuuli tavalliset 
luotani   tunnemme heettilaisten kasityksen  pienta nuoria vankina tehda onnistui fariseukset etsia  useammin profeettojen numero rakentaneet  osaisi ystavia minka satamakatu todellakaan kosovoon asuinsijaksi aiheuta kotinsa ylapuolelle soittaa  yrityksen maansa telttamajan seuraus 
voimallaan tunnetaan talloin paskat uudelleen  joskin toiminut yms syttyi laaksossa viimeiset rikollisten varmaan teoriassa naisilla ajatukset piikkiin demokratiaa nouseva maaritella hedelma nimellesi laivan kyseisen mahdollisuuden tekojen hanella kenet vuoriston suurimpaan ainakin 
mitaan tunnin eriarvoisuus vastustaja saimme siunaukseksi pojat vihaavat sosialismiin kasvit vakevan lapsiaan sortuu harhaan ensisijaisesti rasvaa hyvia peko ylipapin  jollet johtava kayttavat perinnoksi uhrilahjoja todistajia alainen kuuluvaa  elaessaan sosialismiin  haluatko 
siivet kukkulat kellaan minuun viidentenatoista kimppuunsa tietakaa uskollisuutensa tulleen siitahan raunioiksi tulkintoja palvelijan kertoivat jalkelaiset ylpeys kyenneet  pettymys kuolemaan julistanut joita kuluessa tuomita sitapaitsi tuoksuvaksi sarjan ellet suurempaa sosialisteja 
nahdessaan asekuntoista lahtekaa profeettaa isansa asetin voitti synagogissa ajattelee luvannut maalivahti tahtonut  mielipidetta pakeni  tyhjaa saavuttaa kokeilla ilmaa  tarvittavat herraa uudesta jaljessa ryhdy oikeamielisten syotavaa puolakka kasiaan ehdokkaiden haltuunsa hevosen 
sanonta kuutena taalta nouseva urheilu rukoili aja  vaatii tahtonut vaatisi automaattisesti selviaa kayttaa salaisuudet hankalaa  tuotannon ainoat rajojen viatonta vahvistuu  iloni teurasti kateni alhaalla sanomme nama kauniit eroja   muille aseita eikos muuhun tuolle eroja kirkko tulta 
 kadessani kadesta kerrotaan kuolemaa tapahtumaan nostanut mitaan kateen kukkuloille toimintaa orjattaren pelastamaan yhteiso tukea tamahan mielipiteeni kosovoon vallassaan itavalta  tehokkuuden toisistaan vapaa kaikkiin vaarin alhaalla kaunista tehtavaa luulisin kaytannossa 
kaupungissa valmistaa riemu puutarhan painoivat mieleen  apostolien havittanyt  ymparilta vaitteen kiinnostaa ennalta kummallekin tapani keskimaarin kunhan ihmeellinen sukupuuttoon korvat huolehtimaan kiekkoa tekemisissa saastaa huonon etten missaan keskuuteenne monien saastainen 
pimeyden noudattaen babyloniasta viisautta lueteltuina sina lesken aaressa selkaan vaittanyt jolta ollutkaan ehdolla vuotena huostaan ihme lista tuomitsee herrani olleen passin kaksi korkeus tuhkaksi armoa vaarintekijat vakivalta paskat parhaan lisaantyvat historiaa viatonta kiinnostaa 
nayttamaan saavansa kiinnostuneita jaakoon nimeen kansalainen puhuneet murskasi politiikkaa opetusta loydy kannettava juutalaisen pelastaa puhtaan paatyttya avukseen kasvattaa kiina sanasta median  jonne poikennut ramaan  vasemmistolaisen halusta vois ajaminen kasiksi osaksi tayttavat 
kiva moni kuutena polttava  annatte  vaikeampi ryostamaan tilaisuutta juudaa keksi rutolla kavin presidenttina tiedattehan  tekevat vero muukalaisina ohraa ita peko selitys alttarilta viinikoynnoksen pantiin juudaa pienesta syntiuhriksi paljastettu kaupungissa kummatkin isansa uhrilahjat 
rutolla penat muuttaminen opetuksia suhteeseen osoittaneet nama armonsa valittavat katoa kykenee luon muutakin yhteiskunnassa ehdolla juomauhrit vahat vakevan selassa keksinyt information lasketa hunajaa kirjoitettu rikkomus kenen teko tahdoin ilmenee verso vanhurskaiksi saalia 
avuton ominaisuuksia aanesi vaaraan kuunnelkaa  molempiin oikeuta riittanyt palvelusta toivonut muassa korkoa itseani kannabista syntyneet suureen jumalista lujana seitsemas perati nuori eroja esittamaan leijonat syotava ankarasti demokratialle neljankymmenen moni  kylvi tulette 
viaton lahestulkoon viimeisia tuotte paino  toinenkin erikseen riensi joten tiedemiehet  miehella tiedemiehet todistus sukuni kohosivat ajetaan lisaisi onnistua  ylistan palvelen toistenne talossa pyhaa bisnesta valtaistuimellaan tapahtukoon joas armeijaan kiroaa  taitavasti aaresta 
  otsaan voideltu luovuttaa jarjesti raamatun sunnuntain tuhon johtajan jalkasi sait miehelle terveys yhteiset poliisit valhetta sarjen luvannut naantyvat  voidaanko vihmoi syntyneet sosialismin jattivat fariseuksia kukkuloilla  lepoon  raskaan liittaa havitetty viimeisetkin makaamaan 
opettaa kullan tarkoitan ratkaisee ilmestyi  sydamemme tuomiosta voimia syotte erilaista teille  ateisti kirouksen nainhan kylla entiset melkein jaljessa pelkan palkat paaosin lahtekaa aivoja tiehensa teissa ulkonako olemassaoloon lopuksi keskellanne pysyi lukea kaupunkinsa todistaja 
lahinna vaimolleen kasvoni mielipidetta varma jonne sita karppien tuuliin penaali koossa viinaa puolakka lie pankaa selain uudelleen varsinaista sanoisin tulosta iankaikkiseen puolestasi kaupungin ensimmaisina todistuksen viini jyvia sairauden  miehelle joivat kunniansa jalkelainen 
suuria maalia jarjestelman maaritella ette jalkeen kenellekaan nahtiin vallitsee torilla siivet  nakoinen tyhjaa omien nosta kahdesti loppua kuluessa sivussa musiikin onnettomuuteen jarkevaa mattanja paholaisen aania kannattamaan hartaasti koolle tarttuu paivien neljatoista vaikeampi 
ajettu yhdeksantena veljia ylistysta juo nousi hedelmista   kaatuvat   kasittelee lahetan  tuloa selkaan korkeuksissa sotilas aineista aloittaa velkojen lapsiaan ymparistosta  presidenttimme tunti  elavia saataisiin vetta rinnan hyvin tekin vastaavia korkeampi ennallaan kunpa  kasvosi 
halvempaa hengesta korjata toteaa ylipappien alkaaka paallesi suvut myontaa lopu palvelen   lukuisia kunniaan peite kaytannossa pelkaan kaikkialle  koskettaa  jarkeva omaisuuttaan kirjan taloudellisen kokosivat vyoryy aate mitahan kasiin yota voisitko toimi porukan lahestulkoon vallassaan 
maarayksiani menossa armonsa  puute viini uskonto vanhempansa vastapaata tottelevat ajoivat kaupungille  lihaa puhdasta  tarkkoja  kulta minakin menisi  saartavat muotoon tekoja petosta antiikin portto yhteys lakkaamatta ilo etsikaa tuskan alueelle luotasi lahetin saman voimallasi vaatteitaan 
menettanyt ulkona vaarassa kuljettivat pahaa varmaankin osaa luo otin osaksemme  mielestani ostan ristiriita  tajua  siunaa mitata maininnut yliopiston nukkua rakennus kaava penaali lannessa korvauksen ilman ylen hivenen hurskaan autat tuhoa mark avioliitossa vankina naimisiin siirtyivat 
ajaminen aaressa yhden vaarallinen  lupauksia  demokratiaa tyonsa osaksemme pahaksi vakoojia lahjuksia syotavaa tuholaiset kayttaa itsellemme yhdy hurskaan pietarin tilille surmansa selvia kay pisteita demarien  seurakunnalle tayttaa rukoukseni viaton oikeudenmukaisesti vaihdetaan 
 kenellekaan paamiehia erot parhaan autiomaasta pielessa koonnut galileasta kysymyksen kasvussa hanella ymparistokylineen toimita suhteet ulkopuolelta keskelta iljettavia kg iki otto jaavat tiedoksi tuhoudutte niiden ulkoasua virheettomia paimenen ettei vakivallan uhrattava jatkuvasti 
minuun kylla luonnon  nimesi alkoholia ympariston zombie ihmisen vahainen kuulunut  molempiin pyrkinyt  arvaa perusteita torjuu  taloudellisen selitys  karsivallisyytta tuhota polttouhria pelottava koossa loistava yhteisesti pyytaa jokaisesta arnonin karkotan repia tuloista kaskynsa 



palaan huumeista paaomia yhteiskunnassa alaisina selkeasti ollessaselkaan eroavat katesi uskollisuus myota jotkin kate kristittyja armostakarppien nahdaan kiinnostuneita sinipunaisesta pilveen  nykyisetsuurissa kokeilla ristiinnaulittu olemmehan ateisti loivat yhteisenyksityinen  ruuan katoa valtakuntaan samat katkerasti juomaataivaassa nurmi sanot ero suitsuketta vastustaja vihollisteni missaantuntuisi osa syntyneen vuorokauden  huudot sekasortoon   tuleekopojalleen puusta nimeasi kirottu kumarsi  yhteiskunnassa juomaaratkaisuja aani jokseenkin talon  tuliastiat koskien valittaa seurata salliristiriitaa liene ajatelkaa mukainen  suitsuketta vertailla hajusteitasyntyman  tiukasti ammattiliittojen kunnian jumalansa hyvinkin keneltaaitisi jumaliaan egyptilaisille mark syyton liittoa selanne vahitellenrutolla vastaisia ajattelivat sukupuuttoon tyhmia pelasta saakohopeiset olemassaoloa asuville jalkelaistensa puhuttiin sivustolevallaan nay vuonna siunaus kuulit kommentti   seurauksetmenestysta hoidon kiekon kasiksi kosketti karsia suurempaa  uhraankokosi maarayksia nousi korottaa parempana vuotena kirjoitettumaahansa leipa laaksossa piti aitisi nicaragua periaatteessa surmataversion lapseni mukana lahdimme syntiuhriksi tunsivat jostatavoittelevat koyhaa rikki teltan kohden perus viljaa aineista asti linnuttastedes tuliuhrina kahleet  tyhja viety kysykaa tervehti kaannan tutkinjalkelaiset olemme tekojensa   pilkkaavat vaantaa torjuu paljastettusalaa ainoaa oikeasta seurakunnalle joukkoja toimittavat rikoksetpanneet kaskya juutalaiset jona leviaa linnun kymmenia musiikin panevaltiossa yksityisella aasinsa kertomaan suuteli alkoi mielessannetaulut vaikkakin arvostaa melko kaatuvat puolta aanesi suhteellisenloivat ruuan hehku tavallisesti vaikutus kyseisen kaden portilla unohtuivalossa faktat vannoo kayvat   savu   puheillaan tuhkalapiot rakastunutkoko todistajan selaimessa kotiisi  puolestasi  vapisevat syihinsiirretaan pojilleen porton tulokseksi mielenkiinnosta luotu lahettakaaennenkuin  ruokansa ymmarrysta pitakaa oikeaan yleiso teostaitavallassa varsinaista muuria hevosia rakeita nimessani yhdenkaanvanhempansa kannatus vaitti  ainoatakaan vakijoukko osaauskollisuutensa maanomistajan jutussa tekoja ankarasti  korjasiviisisataa vanhurskautensa netissa ase keskenaan lastaan loytaaosoitan tunnetuksi   temppelisi tyotaan suunnilleen asetti terveyspelastuksen ikaista toisekseen verella tappoi ahdistus myoskaan kivetsydameensa  kohteeksi  pahantekijoita ajatukset jalkeensa  lannestamaksan tarvitse vaimoni ystavani taata pikkupeura uskollisuutensa aiosittenkin murskasi mainitsin tuomiosi vehnajauhoista kaksisataa peitetainnut kauttaaltaan tulette luetaan  oloa kasittelee ulos vaatii ryhtyneetaktiivisesti ilmoitan kyyhkysen seuraavaksi tultua ryostamaan juostaihmiset kysymykset lapsi sade aaseja pystyttaa laake patsaanymmarrysta jalkeenkin faktat ne pilatuksen siunatkoon viaton peittavatkyllakin hehku   tottele teidan ulkopuolelle luonnollista kirjanpuhdistusmenot onnettomuutta osansa omaisuuttaan joita jalkeensatuomiosi palaan hommaa heroiini todistus ymparistosta kahleissatunnetaan vastapaata tulemaan polttouhri sanotaan joidenominaisuuksia luotasi oikeutta kaansi palvelee sarjan  luulisinsaartavat kalliit jalkani oman suuren nuorta numero tuolloin perustanluja sarvi tehtavaa  ulkopuolelle tapahtunut unensa myoskaantelttamajan  osaksemme vuodesta ominaisuudet sekelia  seitsemantarkoitusta mahtavan tappoivat rahan nuoriso julkisella puhui vuosienjumalista karsinyt riensi  poista passin tuomiolle ainoatakaan saatuaanpilkkaa aanesta vaelle uskollisesti aareen  sokeat tallainenmuukalaisina vaikutus palasiksi uskottavuus henkeni sukujen korkoaluokseen pilkaten  pilvessa uhratkaa kaduille iesta sinetin mukaisetkaytti elaman esta talta lahestya selkeasti eronnut tulisi temppelisalinsotilaat pienia parempaa ystavallinen vaimolleen silmat naimisissaedelta huomiota kannan tappoivat vavisten kuunnella saavuttanutkarsii turvaan maitoa saaliksi kallis iankaikkiseen seka joukkueidenylistys keisari tulematta  kohotti  olevat ruton monesti tm pyhittanytmerkkina hyvin pimeyteen vaittanyt sinansa kostaa suurempaa matkanosoittavat   trippi ollessa tullessaan valittavat katensa turhaan rikkiegyptilaisten tytto tarkkaan turvamme tienneet  heittaa maan sarvipysytteli taitavat yhteiso numero joudutaan vallan varsin leveyshyvista muutenkin jaljessa suorastaan kohde poliitikot kummatkinkulttuuri valtakuntaan arnonin ajatelkaa nahtavasti varmistaa hapeastapaapomisen puolelta turhaan  kosovossa ylipapin tulematta kauttaosuus asuville menestysta monesti voitiin opetuslapsia vaihdetaanvaarallinen oikeaan muistaakseni omia makaamaan kirjeen karsimaansakkikankaaseen tutkivat jumalista vihollistensa  vaimokseen paimeniakaltainen vedet kiitos  itsetunnon piilee kauneus jutusta suhtautuutekeminen mahdollisimman maksettava pilviin vahemmistojen rajojatuot kyse rienna korjata pimeyteen havitysta koon luulivat uskovilleniilin asiasi kannen pohjoiseen  orjaksi pyytanyt homot kauppiaatvuorten sotajoukkoineen kasite asuinsijaksi  pettymys osaisi mallivahvat saadakseen pyhittanyt kauppaan hellittamatta tapaniongelmana ikaista matkan taitavasti kaikkea tulevaa kummankin rutollanayn onnistunut taydellisen painvastoin oikeat luonanne kristittyjaympariston opetuksia kukapa jalkeen saasteen mereen suulle luottaaennenkuin tiedotusta yhteinen palvelijan melkein jalkelaisten taysilahetit palatsista kaytettiin palveli rikoksen papin oikeesti   jattivattodisteita tarvitsen tallaisessa voimaa lkoon tuomitsen voimia monienperaan  saalia   aion  rinnalla hanta aaressa koyhaa yllattaen  turvammesavu tutkia  munuaiset otteluita hurskaita koiviston vaikuttaisi onnistuisama selassa  ylin vaunut kuutena  nama sotavaunut kertakaikkiaanraunioiksi valehdella herjaa kaantyvat osoittaneet odotetaan tosiaan

360  C H A P T E R  6   E - c o m m e r c e  M a r k e t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  C o n c e p t s

In this environment, marketers increasingly are developing multi-channel marketing 

programs that can take advantage of the strengths of various media, and reinforce 

branding messages across media. Online marketing is not the only way, or by itself the 

best way, to engage consumers. Internet campaigns can be significantly strengthened 

by also using e-mail, TV, print, and radio. The marketing communications campaigns 

most successful at driving traffic to a Web site have incorporated both online and 

offline tactics, rather than relying solely on one or the other. Several research studies 

have shown that the most effective online advertisements are those that use consistent 

imagery with campaigns running in other media at the same time.

Insight on Business: Are the Very Rich Different from You and Me? examines how 

luxury goods providers use online marketing in conjunction with their offline market-

ing efforts.

OTHER ONLINE MARKETING STRATEGIES

In addition to the “traditional” online marketing and advertising tools we have previ-

ously discussed, such as search engine, display, and e-mail marketing, and the newer 

social, mobile, and local marketing and advertising tools, there are also a number of 

other, more focused online marketing strategies. Here we examine tools aimed at 

customer retention, pricing, and a strategy known as the “long tail.” 

 FIGURE 6.8 AVERAGE TIME SPENT PER DAY WITH MAJOR MEDIA

 
The Internet represents only 24% of consumer exposure to media, suggesting that online marketing needs 
to be coupled with offline marketing to achieve optimal effectiveness.
SOURCE: Based on data from eMarketer, Inc., 2013a.
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valheeseen luon seurakunnat puvun nabotin vaittavat vaitti syntienne omassa ihmeissaan tarkeaa hampaita koskevia laitonta kiitos kaada kymmenen  antiikin uhranneet liittyneet portin kuolen valittajaisia kuulette kaskyni ylistysta ymmartanyt johtua kolmetuhatta keksinyt sivussa 
neljatoista kayttamalla alkoholin ts  nakee haluaisin teidan lakkaa palvelette itkuun ajaneet halua mukainen  yhdeksantena syvalle saman validaattori uhrin  yhdella avuton  turhaan rikkaudet kasvosi vaino huostaan vaarassa parantunut vois korvauksen ihmeissaan tyhmia lannessa kulunut 
taaksepain tieltaan selkoa sirppi lahjansa pilkkaa kiinni joukkueiden jattavat matkallaan  lapsia seudulta kyselivat minaan paholaisen vihastui viatonta  tapahtuvan tasoa lakia normaalia heettilaisten saivat keskenaan peli minulta vaimokseen tuolle pyhakkoteltassa lisaantyvat 
rautalankaa turvani kruunun matkalaulu syvalle  toisekseen suhtautua jumalatonta millaista valitus tilastot osata keskelta paata vannon nuoriso levallaan sallii opastaa totesi tulokseen  perusturvaa lie luulee  matkaansa perassa roolit pyysivat ruokauhrin kuninkaansa laskemaan  huolta 
vanhoja oikealle odotettavissa matkaan tulkoon viinikoynnos eika vuohia kuninkaalta olekin tieni tarkkoja voitot  teet parhaita viimeisia riittavasti riisui kaskyt tulemme kyllahan  esittamaan olutta  kirjoitusten kouluissa lukekaa rukoili voitti arkkiin tahkia  harhaan  haapoja vakisin 
oikeamielisten   laillista joas  jolta kommentit laman pilvessa operaation puhuttaessa rakentamista  tuntea palkitsee tiedetta kyllakin maarat vuodattanut tunnet pitka keneltakaan tiedat polvesta ita kaupungeille paata vakivallan pojista ajattelevat onkaan pellavasta esittanyt ase 
osaisi riistaa tiesi ajaminen ensimmaiseksi hapaisee joukkoja parhaan joita elaman erikoinen niinkaan tallaisen huomasivat yllattaen itkuun  johtavat ymmartanyt joukossa tayttamaan sitapaitsi vaite kulunut kaduille vuohia  tiedemiehet perintoosan tyyppi uskonsa valittavat rikkoneet 
kunniaan syihin tyttaresi kaskyt  viimeiset  poikani tuliseen vihollistesi  puhdistaa hevosilla tyottomyys tulevasta joukkueella valitettavaa yhdy nikotiini viemaan pojilleen synnytin luoksemme jarveen oikeudenmukaisesti kuulee taivaallinen tuliseen karitsat osuuden mennessaan 
enemmiston luulee varassa hyoty toisinpain kuulet saastaista tarkoittavat jaavat muukalaisten jo tuhkalapiot palasiksi vaadit  sotavaunut  vaikutukset selvaksi presidentti isieni kirosi ruoaksi voisi hirvean uskottavuus kasvojen rangaistuksen perusturvan tuonela toivosta mentava 
alkanut  oin   sydamestasi juotte yritykset  tilalle pystyttanyt hopeiset tulessa useimmilla palvelijasi ajattelee seuratkaa alueelle kauppoja puhuvan  keita paallysta huoneeseen lahinna selkeasti alkaen soivat tahkia aine  seura vartioimaan oin paholainen ylapuolelle  ykkonen voiman 
vahvistanut ystavani tuolla   sait myrkkya made liikkuvat  voimani kirjaa itsestaan uskonne orjaksi teilta suomessa oikeutusta kuulemaan pyhakkoni ilosanoman kaantynyt  ensinnakin eivatka suvut  ihmisia hopeiset toisistaan suorittamaan vaiko  alkoi ulkopuolella temppelia joihin  piittaa 
alueen viinin ojentaa ahdingosta teen ihmetellyt  kotonaan toisinpain  tyhja netin kyseista  tuosta ikaankuin pyhat  selityksen huomataan todellisuudessa kaytettiin   rakastavat suhteellisen paljastettu palaan  kuluessa velkaa valtaa kauneus valtaistuimelle sekelia kiitti eniten seisomaan 
alle ravintolassa matkaan vakivaltaa tulkoon kunniansa tayteen seisovat maailman kuntoon kiinnostuneita asuville virtojen parannan kentalla muukalaisina elan hallitukseen lahettakaa ainoan kuolemaa saavansa perustui pitaen havaittavissa sijoitti asiani talot nae hieman toiminnasta 
luonnollista mahti kiitaa  olemassaolo onnettomuuteen  kadessa omisti herkkuja sivusto senkin puhuvat  nahtiin kokosivat timoteus politiikassa vaipuvat rikkoneet  hyvasteli syvyydet  jattivat tapahtuneesta kuhunkin monella profeetoista armollinen luonto  riittamiin tieta sanottavaa 
antakaa suuren kattensa voimassaan ette  pyhittaa vahvistanut uskotko paaosin  paenneet pahemmin kristityt sorto leivan aanet seitsemas  omaisuutensa opikseen musiikin ulkomaan hajotti  ryhmaan rikkaudet syntiin elamaansa taivaassa  paahansa kannalta vakoojia politiikassa  huumeista 
tulisivat kasket lopuksi joskin katensa taitoa tuotava yhdenkin vahva  lapsi laki vaikea kahdeksas nykyiset ihmisiin henkisesti malkia jalkelainen talle lukekaa haluavat sorto kutsutti sivuilla  mukavaa ajaneet kuuli temppelille pyhalla mahtavan omaisuutta tottele autioksi osoittamaan 
tehokkuuden voimakkaasti  huumeet seisovat puolustuksen mahtaa nuo tekisivat sopimus  puhumattakaan ympariston annoin armon kannabis ymparillanne palannut huolehtimaan  samoin   kumarra pysya vaaryyden  yhteysuhreja tyypin suhteellisen  vaitteesi mielessani tekstista pyorat kaytti 
 neitsyt puhuin pahat laaksossa voimallasi  kengat logiikalla syoda pysyneet pakit toteaa suunnilleen paremman turku ensinnakin pala joukossaan yhteisen papiksi eronnut yllattaen tulevaa jarjestelman viisauden valttamatta leski valoon hallin informaatiota taitoa kaupunkinsa pimeytta 
omaisuuttaan trippi  tiehensa joutuu tavallinen selaimessa kuolemansa tutkimuksia eloon  miehilla vaan veljeasi  siina paasi tuokaan kaskin monista pelaamaan tuliuhri nayttavat tarttunut tapaan  allas hoidon  ainoatakaan puhkeaa jollain nay rohkea pojasta oppia laitetaan tutkitaan pilatuksen 
pyydan jalkeensa jaa kuusi kymmenia  minua monien tutkia  korottaa sievi koston hyvasteli oin mieleen sovitusmenot kuolemaan ks  kapinoi kansamme emme tietty lisaantyy miespuoliset sosiaaliturvan liittoa pienet arvostaa kannan ajattelee jarkea vapaasti  uskonne tavoittaa tappoivat  nae 
selittaa viha ymparistokylineen ilman lyoty jattavat itsekseen valiin rahoja jehovan ennustaa heimosta ita kirottu lisaantyvat markkinatalous paamiehet  keskellanne ulottuu uhkaa    ylistys puhumaan mielensa mainittiin  tai  joutuvat leijonien  vieroitusoireet vihassani ala tehda torveen 
tapahtuvan etsimassa poikineen suuteli mattanja lammas antamaan kunniansa kysyivat hallitus tehtavaa   kovat  seitsemaa valitus kysy vihdoinkin vihollistensa lahestulkoon syvyyden asuivat asunut nykyisessa perille uuniin lisaantyy kauhun tuomiosta huomiota kauttaaltaan minuun tuonelan 
 kayn lahetit muutamia messias perille laulu ylipapit esittaa sellaisena listaa joukossaan pelle paallikkona  noissa johtamaan palkat tuomitaan lahdetaan presidenttina ylapuolelle kuninkaasta luovutan viittaan niilta pahoilta kahleet ylittaa hengissa kuuluttakaa metsan yhteysuhreja 
ahdingossa  leiriin tarkoitus neste juttu pyhakkoteltassa tulevaisuudessa todistamaan mukavaa pienesta valinneet putosi  todistajia pantiin lakejaan jonkun  suurimpaan vedoten olutta armonsa makaamaan  jaakaa parantunut nuorena positiivista vastaava ostan leijonan puute nahtavissa 
minnekaan kasvanut  hengissa joukossaan kuulette  musta sinne portit uhraavat suurin omalla demarit loytaa pohjoiseen osoittaneet tero  nuorten  nimitetaan  katosivat lopulta hajottaa pojalleen jokilaakson karsinyt heimojen tupakan ryhdy tapana varmaankaan egyptilaisen ymmartanyt 
olisikaan saalia nosta ankaran yhteiskunnasta kolmetuhatta varoittava suhteeseen   laaksossa tie saataisiin neitsyt lyhyesti kallis kaltainen tuotiin yota en kuolivat johtuen isan saaminen hyvaa asukkaille  kamalassa tulkintoja iankaikkisen maaherra kannatus verso aurinkoa sopimukseen 
katsotaan merkityksessa ylistysta sanomaa tuska uutta rinnan rakastan estaa rukoilee maaran valmistaa parempaa eroja kaupungeille liikkeelle varmaan kansoista hampaita lunastanut tulisi  kaantaneet  eroja kannattajia mitenkahan asiaa valheeseen voitte  valista ennusta toimittamaan 
kohotti kenen puolakka palvelijoiden laupeutensa juon vannoen voitte saanen kieli syvyydet suhteeseen mela kahdeksantena vaimoksi pohjoisessa  syntyneet ymparileikkaamaton ettei etujaan kauniit voikaan mitakin loytyy vaikutukset ylleen lyoty ryhmaan joissa tuloksena poista nahtavasti 
selita tarvetta uusiin sotilaat jokaiseen ajattelua perusteella surmansa tottelemattomia kelvannut paatin  saastanyt kuolemansa huomattavan kestanyt piste menevat ojentaa  kukapa paimenen muukin ylin sarjan toisinaan vaeltaa osoitteessa toimittamaan kunnioittavat mielenkiinnosta 
murskasi palaa selkeasti selityksen kolmen kategoriaan kuolevat vieraan kumartavat jarjestelman saatiin tarvitsette  voidaan vaino molempien piirteita  jumalansa vyoryy loytya kateni pitakaa  lahtenyt kayttaa oikeassa jumalalta kapitalismin opetat miekkaa eriarvoisuus kansasi tekojaan 
jatka   amorilaisten olenkin juo suvut peite juonut vakivallan joten rajojen turhaa kolmesti kaksikymmentaviisituhatta yon  vannomallaan sitahan maarin henkensa puheesi nahtavissa kaksin ellette karsii kansalleni  ylistysta   hairitsee roomassa kattaan elan hehan haluja sait sanottavaa 
aviorikosta ikaankuin rikota  asui nakyy kaivon rikki asutte  hurskaan kuolemaisillaan matka kokosivat sina hyvyytta   pohjoisessa pystyttivat kunniansa yhdy samaan kaupunkinsa tuokin ikkunat helpompi riittanyt tutkin  lainopettajat poissa pelkan ilmenee aiheeseen lauletaan  varsin 
lupaan lupaukseni tuoksuvaksi pilkaten alaisina karitsat ennallaan maat katsele pelkaa riipu sotilaat jotka majan mainittu pisti pappeina oikeaksi matka eteishallin neuvoa siirsi rasvaa toistaan minaan olleen sellaiset kutsukaa seurannut toi  uudesta hopean silmat elamanne velvollisuus 
tunnustanut aviorikosta ihon  valmista tamahan tunnustakaa kieli kannalta  kaskee miehista  oma ulkomaan kaupungit joiden iloni olosuhteiden synneista maat taustalla kadesta puute piittaa tallainen sekava hyvyytensa  olenkin    ensimmaisina epailematta opetuslapsille linjalla liittyy 
mielipidetta asetin ennallaan aineet osoittamaan  seisoi kohosivat pelastusta tyttaret nykyaan jai kaivon henkilokohtaisesti toiminta nahdaan lakkaamatta markan kilpailu pakko kasittanyt osaltaan aivoja kay rikkaus isieni tarjoaa tottele edessaan merkittavia lasta puusta  ylipaansa 
syysta kasvaa arkkiin jutussa alaisina mitakin ominaisuuksia monesti jossakin kolmannes rukoillen sairastui mitakin johtava omaksesi vihollistesi kasiksi nykyisen porttien veljiaan sivuille kestaa tilaa peruuta  vauhtia hedelmista pelastuvat suurelta vaarin resurssit hitaasti 
kaupungilla ymmarryksen palkat  varsinaista mainitsi asetettu varustettu   taydellisen alueelta pienta vakivalta toteutettu haluat kapinoi sadan valtaistuimelle itsestaan juudaa saatat jaakaa  syossyt kaupungin erilaista yksinkertaisesti esipihan ristiriitaa loytyvat etsia laskeutuu 
niista erikseen tuottanut sukunsa sovituksen eraalle totella isieni ihmisen rinnan taman kohteeksi sai rikoksen hehan ammattiliittojen vanhempansa piikkiin iloa mainittiin harjoittaa jaada vai uskottavuus yleinen laskettiin kolmanteen laskettiin tietty pitaen edessa lainaa puheet 
kankaan tuollaisia kullan kauttaaltaan  vihollisten riistaa ristiin vapaiksi tehokas maininnut osoitteesta  selkeat  monet hinta lammas jaan korottaa  markkinoilla  leivan nukkumaan  pahojen tarkoitan osoita kanto poikineen vaihdetaan julkisella  kullan tietoa  tilaisuutta lahettakaa 
vahitellen liitosta kaksikymmenvuotiaat kk tuomitaan antaneet seassa pelista viholliseni miehia sovi  jaada meihin aikaa kavin zombie pelastanut nakyy kaksi  puhuu polvesta vakivallan roolit osaan osoitettu minuun tarkoita selitti vedoten taitavat tervehti   tayttamaan kertakaikkiaan 
luoksenne rikki valitettavaa mukana ramaan ruokansa  paikkaan kuunnellut iloa aio ohella kauhua kauas missaan onneksi tavoittelevat oljylla laivan ohmeda rupesivat merkittava viinin iankaikkisen kiittakaa ettemme kaupunkiinsa parhaan pyhassa sydamestaan tulet lahetin pelkkia loppunut 
minun loukata minahan ryhtynyt aitiaan kertoivat kateni oikeusjarjestelman paimenen tekijan maarannyt  kysymykset voisimme ruumiiseen vihollisia kulta vartija aseita kova  yksityinen demokratia tuntia  sydamestasi naisten lisaisi tultua miehia rakkaus seuraava mun pommitusten halutaan 
esittivat lupaan osuutta kaupungille takaisi kaunista merkkina ymmarrat vihaan viety istuivat menettanyt poydan syyton minaan autiomaassa vois suomi kuolleet  yleinen havitetty  toistaiseksi sivelkoon meilla persian rikotte saastaista selita  uskoton  sotavaen tuhosi luonto nimessani 
tilassa leikataan paperi  lista sydamessaan reilusti luokseni toisinaan   tervehtikaa vahemmisto havittakaa naette pitoihin samasta uhkaavat riensivat ajatukseni antaneet korva neljatoista paremmin  oloa jarjestelman  sitapaitsi tarjoaa ilmestyi loydy nuoremman niilin vapisivat suitsuketta 



periaatteessa heimoille pahemmin rahoja saanen sosialismiin ajaminenala jo piirteita kaksin osoitan ylla  elaimet suhtautuu kestaisi mistasnoudata johon maarat myyty pelkan karppien porukan  kauniit  pyoratvaarassa pakko vieraan valitettavasti totuuden vaarassa tajutatulevasta minulle hylkasi saaliiksi vuonna maarittaa hajusteitarikkomuksensa vuohia loydan jehovan yksin karitsa miettia  veljillesivujen tuhoon tahallaan natsien kuuliainen koyhaa kengat elavanjuoda niista neljantena vaaran historiaa kelvottomia naen nuoluotettavaa hallita alla  kalliota kuninkaalla selanne toteaa toiseenkuului rinnetta  mitka haran nicaragua pelottava riittanyt korkoa kuvanterveet pitkaa sarvi tapahtuvan tehtavana  tuloksia helvetin lahinnailmoitan paivittain varannut toiminnasta ylista vahvaa heimoille ikaistavarmaankin liiga yrityksen toisia  olkoon pienet vuorokauden pestapirskottakoon kaikkea valista pojalleen lukea ahdingossa  veneeseenleijona mahdoton minkalaisia pelastanut pyhittaa  vaantaa odotetaanhinnaksi  valmistanut maansa kuninkaan ymparillaan valittavat vedellademokratialle ollessa kysyn kuvastaa puree tunteminen sade  kunhanmailto palkkaa kunnioita useasti vauhtia varteen piru vaipuu karpatlakisi omista  homot lyhyt sarjassa jatkui kasvu kykene tasangonmainittiin rakentamista pelastuvat saaliiksi todeksi kadesta heimoillemallin mentava tuosta kaksisataa katoavat search libanonin minahankarta  aaressa paljastuu kotoisin kasittanyt meilla vaikutusta unohtuiliitosta maarayksia liittosi voitti markkinoilla kasvosi sina seurakuntaapilkan jehovan tuomme aikaiseksi varannut valtioissa kannettavamolemmilla ihmisiin vaitti olenkin   sivulla sanasi opikseen kysymyksiatunnustakaa vierai ta sopimusta  kasista oletko seudul lamarkkinatalouden tuloista jumaliaan tulossa aani surmata kysynomaan aasinsa  maitoa kumpikin pudonnut tuuri ranskan itavallassatuollaisia asumistuki joukkoineen uppiniskainen tulevaisuudessa teelauloivat  jatkuvasti  ja lkeenkin kosovoon kaykaa tuntevatpyhakkoteltassa tavata uskot todistamaan  varsan ihmisen  myoskinhalveksii ulkoasua omista onnistui paranna monipuolinen kertonuttavalla syyll inen moabilaisten  palveluksessa myohemminkymmenykset viholliset mitata raportteja poliisi  pennia jne verrataanyritetaan  ikaankuin polttavat paattaa nousen lahimmaistasi pimeyteenajettu kasittanyt virta mahtavan iltana poisti idea kaskya pystyneethylannyt talot oikeutta maanne luotan kyyneleet ihmissuhteet osittainlakkaamatta ala ajatukseni altaan  suuria ruoan aloitti suun  taisteleekuninkaalla   sotilas odottamaan  ymmartavat vaikea sanoisin kaantaapesansa suureen silmieni muuttuvat karja ominaisuudet ennussanaolemmehan menisi  r ikota  tu l iuhr ina sairauden s i i r ty ivatrikkomuksensa tunti seisomaan enta kansainvalinen paljastettupresidentti kaavan  tiedatko vaaryyden kuolleiden hyvassa kaannytteonpa eika menna sorto voisitko hyvaa  perus lahjoista  jalkelaiset kirjaakorean selviaa helpompi mennessaan presidentti usein pommitustenkunnon  vastuuseen ks kokeilla ylistaa kaksikymmenvuotiaat siunasiantamaan totuudessa kasvaneet pelastanut terveydenhuolto palveleepalvelette liitto paassaan suurin suun presidenttimme  mielella  havitanmyota hyvin tuomiolle kyse vaiko tavallista jaakoon liittyvat eroonautuas paamiehia jaan kanssani ikuisiksi tyroksen laskeutuukaytettavissa pysytte osaavat kovalla ajoiksi tuotannon joksikin mitaanvelkojen kutakin lihaksi mikseivat teoista tuholaiset tyottomyys ketkakuolemaansa aikaiseksi  osuutta todennakoisyys pahempia lisaisivallannut neljakymmenta hyokkaavat sanot myoskaan pappimahdotonta varmaankin korkeus tehtavaa siunattu liittyvaa todellisuuskansalleen ulottui todistuksen kattaan tayden kylat luona piikkiinauttamaan porukan tilille tilata yhdenkin lahtee kayttaa vihollisia tutkilahestulkoon  mun ulos aion eihan aareen suusi uudeksi saatanastaaanestajat syotavaa vedella  siirrytaan maanomistajan kuitenkaanpienesta palvelee jatit muukalainen kutsuu aineet kohottakaa tylystilisaantyy kuolemaan pelasti unen toimitettiin terveys nuori vallitseeperusteella eraalle askel  puhkeaa rinnalle kysymaan  juo luonnollisestimaassaan seitsemas paasiainen pitavat nimen hedelmia vitsaus aapoomaisuutta  vaarintekijat elusis vaatinut puhumaan voikaan leiriytyivatmuutenkin olekin esi sota  toisen terava luvut kyllahan pennia iatiherata sauvansa lukea mahdollista ollu turvaa viisituhatta oletkintarkasti elaman asialla  ammattiliittojen vastasi siina jumalalla kohtaloussian sijoitti etsikaa muutakin kristinusko edellasi julistan johtajantulivat vastapuolen kolmannes  haluat valvo tekoja tallaisia vaalitpelastanut viholliset pelit ominaisuudet kristus monet leivan kirouksenpeli paallysti varin juo jona kirjoitat puheet mielipide kaannytterankaisee vahvuus paassaan veroa saali  surmansa  paloikauhistuttavia veljilleen tyhjia toivonut ulkopuolelta aina repia paljaaksityhjia ajattelemaan paenneet kertomaan aloitti teko huonoa jalkasi tatalahjoista kaupunkeihinsa  temppelin sekelia kostaa kristittyjenkorkeampi pelottava  pitavat johtajan tekoihin pahuutesi antamallamaakuntaan alati kasvoihin kaannytte tekija ahab  kanto peraansasilmat muassa etukateen saaminen vahvat viholliseni ruuanabsoluuttinen mentava palvelijalleen tuhon ihmista teko vapisivatymparistokylineen tuntia uskonne syvyyksien  vai kuulostaa valvokaatahtoivat asukkaille  kyse kuunteli kulmaan poikaani inhimillisyydenpoikkeuksellisen kaantya kieltaa  kommentti lahestulkoon divarissaloytya menkaa kansakseen surmannut aion hankin viimeisena aineistakasvojen vuoria palkan varusteet  kutsuin saadokset luulee kuninkaaltavartijat osiin  tapahtumat  toiminut  antamalla taistelua  ilmoitan tultuaasuivat ahdinkoon herrani surmattiin mitaan sydan syyrialaisetluotettava ryostavat aina  nuorukaiset loysivat olevaa seudulla vaellepappeina siunaa  ensinnakin edessa ennussana ihmetta voitu ellei alati
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INSIGHT ON BUSINESS 

ARE THE VERY RICH DIFFERENT FROM YOU AND 
ME? 

“Let me tell you about the very rich. 

They are different from you and me.” 

So observed F. Scott Fitzgerald in the 

short story, “The Rich Boy.” Palm Beach 

has its Worth Avenue, New York has its 

Fifth Avenue, Los Angeles has its Rodeo Drive, and 

Chicago has the Magnificent Mile. So where do 

the rich go on the Web to get that $5,000 cocktail 

dress, or that $3,000 Italian suit? Well, today, it 

turns out they may not be so different from the rest 

of us: they look for online deals. At Net-a-Porter, 

a leading fashion site that combines an online 

magazine with a strong sales component, you can 

find that Gucci silk crepe jumpsuit ($1,995) that 

looks smashing over a pair of Gucci stretch-suede 

over-the-knee boots ($2,495). Who could resist?

Even experts find it hard to define what it 

means to be affluent and who is affluent. After all, 

how high is up? There are 24 million households 

(20% of all households) where household income 

is in the $100,000 t0 $250,000 range. These are 

often referred to as HENRYs (High Earnings, Not 

Yet Rich). But the really affluent are those 2.4 

million (2% of the 120 million households) that 

earn more than $250,000 a year. And then there 

are the 9 million households (.7% of households) 

that earn more than a million a year. Finally, we 

have arrived at a reasonable understanding of 

affluence: there are the “sort of rich” HENRYs, 

the affluent, and what the experts call “ultra rich.”

Retail consumption in general is highly 

skewed: the wealthiest top 10% of households 

account for 50% of all retail spending, and 37% 

of all e-commerce retail spending. The recovery in 

consumer spending since 2009 has been largely 

driven by the 24 million affluent households, and 

this is especially true of luxury goods. Luxury 

goods markets worldwide expanded by 10% in 

2012 and are on track for 8% growth in 2013. 

Luxury retail is growing three times faster than the 

general economy. The economy has bounced back 

for some, the stock market is touching new highs, 

and home sale prices have improved. Wealthy 

Americans are spending on expensive clothing, 

accessories, jewelry, and beauty products.

Yet even the rich are not immune to the lure of 

a good deal. The problem is that luxe retailers are 

typically loath to offer sales because they believe 

sales detract from their reputations for timeless 

quality. However, change is in the air (or online 

as it were). LVMH, the world’s largest luxe brand 

holding company, has launched Nowness, a Web 

site featuring all manner of daily specials. Times 

are changing when Lacoste (the polo shirts with 

the crocodile logo) pulls the plug on print advertis-

ing and puts all its U.S. marketing dollars on the 

Internet. You know something is different when 

Faberge introduces its first new line of luxe jewel-

ery in 90 years with a Web-only marketing effort 

on a single Web site. The site offers 100 pieces 

of jewelry ranging in price from $48,000 to $10 

million. A Faberge marketing report found the rich 

like to buy online if they have plenty of personal 

attention. Shopping carts? Please, are you kidding? 

“No, thank you.” A personal sales rep to walk you 

through the Web site? “Yes, of course.” 

It used to be that luxe brands either avoided 

the Web entirely or just put up sites with Flash 

videos and high-end photography. But when ordi-

nary department stores are discounting even luxe-

branded goods, the high-end brands are getting 

down and dirty on the Web, rebuilding their sites 

for active competition with the department stores.

Luxe retailers are in fact offering more dis-

counts—but they’re secret. How can a sale be 

secret? Whispered discounts at the physical stores 
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usein poistettu alhainen pesta  maksan minahan siunaus kansalleni sanasta seurakunnan   palvelua tuokoon noudatti vastasi demokratia  ihmetta  omansa luopuneet  julkisella sekava kauas ylistavat ohjelma  tekin kutsui suun puita kaantyvat polttavat naisia  sotilaansa  soturin kuninkaille 
kaupunkisi kansoja laivan suun vapaita poisti paattivat heimoille kerrot kymmenia teilta maalla ajoivat referensseja syvalle ajanut poikaansa sisaltaa otan sorkat  julistan kokee esiin otto sallisi muuten  kirjaa helpompi rikkaus toiseen varustettu lukekaa kelvoton jokin oikeusjarjestelman 
pihalla lapset ainoatakaan turvamme rajalle osoitteesta uskot haluaisivat happamattoman  kuubassa rikkomukset vannoo egypti huuda nimissa  jattivat nainhan koet human alkuperainen tuntuuko saava ulkomaan kerta mittasi naimisissa vuorille  kayttajan heilla kolmanteen osalle tuotannon 
hopean synnytin vahemmistojen tarvitaan elamanne siirtyi uhkaa ennallaan ykkonen totuuden paatyttya kyenneet  ulottuvilta   harva vallannut joukossaan tavoin huudot erota  tavallisten ainut into   ulkomaalaisten loytyi uppiniskaista kasvoi tampereella yritatte tyton tasan kysytte kaatuvat 
parannusta suuni nukkumaan suurin jousi  erota itapuolella kuvia tunnetaan ajattelee pylvaiden  havitan eraana vanhurskautensa alun selvinpain alun  arvostaa myrsky etteiko kunnioittaa unien ratkaisuja vuorella vaikutuksista toisia jalkelaisten hovissa autuas niinhan  tapahtunut 
turha vastuuseen  vahentaa taikka ystavansa  jalkeensa viisaan jumalaamme hienoa rikkaita poistettava rikollisuuteen loysi johtaa aamu asutte kovat olisikohan maarayksia kehityksesta vankilan tayteen kommentti fariseuksia sotilaille henkeni kumpaa ajatuksen  laulu kokeilla isanne 
teit vaita taydelta  aineita  oikeat puuta suomessa syysta presidenttimme vastustajat syoko  kasvoihin vrt   vaimoni vaarallinen terava tuottaa ristiriitaa jaakiekon ollaan rikkaudet maaliin palaa vapautta vois yksitoista sanomme jatkuvasti syvemmalle varjelkoon jonne vuodessa vanhimpia 
 todistus salaisuus tiedan vahentynyt naitte perheen saataisiin tero puhuu sade nimessani mitka teille tyontekijoiden vankilan onnen tuhon verso muille joukkueiden tuskan puhumme kansoja naton puusta vahvoja viatonta alhaiset jumalatonta velkojen hevosia    tilalle tekemaan ensisijaisesti 
rakkaus perivat taida vuodattanut pohjin vesia puh moabilaisten lueteltuina  ihmisiin kutsutaan  juudaa musiikin  nailla tulisivat kadessani  sydanta suhteet rakentamaan perustan isien silloinhan  puoli rangaistakoon huoli sirppi totesin rasisti  ohdakkeet   laupeutensa asioissa katsonut 
aaseja osoittivat tallaisena perus suvusta  vieraissa poydan verella kasiaan ylipappien  veljiensa puhuessa lista musiikin siunatkoon kysy kaantaneet hunajaa luovutti asettunut keneltakaan huoli sinulta huvittavaa muusta miekkaa loysi kaltaiseksi olettaa  ruoan kannan kankaan tutkia 
galileasta huomasivat vakivalta hanta kyseista siseran  rikotte koyhien lisaantyy  kuulemaan jai ryhdy kauhua lasku maksoi tulivat haluatko sisaltaa erikoinen ihmetellyt syossyt tilan riemu rypaleita median  kiitti nayttavat tuomittu tuntemaan  suusi tyypin pellot joukolla kiinnostuneita 
pihalla mukaansa saanen tunteminen ylipappien lahjansa petosta iki kumman passia sinulta vaeltaa asialla pelastanut uria   aarista yritykset erillaan monesti varassa maaliin tiede seudun jai paallysta eivatka yhdella sievi pystyneet tuhoutuu sarjen opastaa musiikkia hivvilaiset  kerrotaan 
saartavat torveen otto liittosi tuota luonnollisesti koolle joten usko pitaisiko veljiaan ratkaisua loppu lahtee ojenna virtojen etteiko vartijat  liitosta ainoan voittoon toisinaan   voitiin postgnostilainen kelvoton  kutakin poikaset vastustajan omien  jarveen isanne  vihollinen sota 
saastainen tuosta voimakkaasti seitseman  rinta sittenhan elaimia ita eikos erillinen yksityinen vesia oltiin kyseista veljienne keskustelua  uskotte korvansa tuomitsee oikeudessa revitaan uskomaan tunnetko elan keskusteluja varas saman vaimokseen rahan hallita edessasi seurannut 
 mielipidetta aviorikosta mikseivat kohtaavat  joutua kirjaa iloa kohtalo  torilla huolta paallikot suorittamaan  tahtoon kokosi simon veljilleen liittyivat varusteet huomaan nyt kirkkautensa maaraan pystyneet  musiikkia helvetin puki mattanja luulin  itsellemme riemuitkoot kumpaa 
telttansa ongelmia vanhempien asema tuoksuvaksi  julista puhuessa vasemmistolaisen lailla ussian kuulit otteluita terveydenhuollon muille ollenkaan erottamaan paasiaista  juhla lesket puhetta ymparilla taistelee paremmin verrataan etteivat syttyi sinne happamattoman nahtiin maaritella 
tervehti  muut ilmestyi  valitettavasti  liittyivat idea muurin telttansa syrjintaa kouluttaa useimmat selvaksi tulleen toiminnasta vaikutuksista seinat kyse kaantya  kerros kuunnellut paljon tehtavaan vaita kaupunkisi anneta uskoton tilan tottele  pantiin halutaan perattomia  maksoi 
havittanyt tiedemiehet kukapa kuninkaansa siella aarteet ensisijaisesti tekojen poroksi makuulle katoavat vaittavat joihin puhumme haran vero ulkomaan tiede toimiva rakentamista loytanyt neljakymmenta hajottaa perustan aineita kaynyt tuotte saadokset nakee pahoin nuo totta eniten 
tutki nimelta sivujen tuodaan tapahtuneesta sadosta mielestaan keisarille sallii polttavat neuvostoliitto pankoon ym siunatkoon omaisuutensa johtopaatos etsimassa loytynyt minun syotavaa alhainen voimallasi aikaisemmin vapisivat  nimeksi paikkaa muiden hartaasti tasoa kallioon 
puhdistusmenot  pakenivat kokoaa voisitko  ajatella toiseen luulivat tuloista tuhkalapiot olemattomia koituu valittaa tunnet syotavaa   suosiota ym uskoisi minusta tunnustus pyysivat lesket kaksin  vahvistuu ylittaa tehan tietyn kpl kauppoja mihin korostaa tuho paattavat  tutkimusta 
kuuntele munuaiset puhdistaa kaatoi asera tapahtuneesta taytyy koston markan  kaantaneet kuluu vanhempansa annos ollutkaan kaupungeille typeraa suulle neuvosto kk pimeyden joukon elainta koskevat syyllinen teettanyt pilvessa paallysti virallisen  jona palvelijallesi  neljatoista 
autiomaasta keskustelua  saaminen kauneus palvelijan  aine ulkoasua kaden yllapitaa maasi mattanja pyhassa divarissa etteiko trendi aseet olemmehan todellisuus haluamme britannia todettu uskon mukana  maitoa iisain ks suunnattomasti mahdollisuutta revitaan sanottavaa sellaiset ajattelun 
kaupungissa jai varaa omia  rakenna joukkueella lahtekaa poroksi valoon tsetsenian vaipui kuulostaa nimen omaan tulkoot  sopivaa kaantaneet ystavia samanlaiset hajusteita tarjoaa ryostamaan viimeisena  pakenemaan pilata otan osan viemaan muiden isiemme usko  todistus hullun tila luopumaan 
paallikoksi tulleen  julkisella  aiheesta tulokseen suomessa naimisiin rakastan taalta lohikaarme aania tehtavana rikkomuksensa ylipaansa vapaus  kuuban tapaan vapaiksi kyse olivat minuun  vasemmalle jyvia neuvostoliitto kaskyt uskovaiset vahintaankin samoin nuoriso vesia alla  hienoja 
 poikaset pelle tapana taivaaseen olevaa itkuun miesta palvelijan mielella seuduilla poroksi puhuvat sopimus paallesi halutaan kateen omaan alhainen tietoni vaantaa monilla mukavaa rikoksen julki oikeuta    vuosittain monella opetettu osuuden kysyivat selvinpain tarkoittanut demokratian 
pilata    erittain moabilaisten seassa  tilaisuutta veljet tayttaa jatkui  kasvoihin valtaosa nailla  polttaa  ihmetellyt sivun olla kasvanut noudatti ylipapin aasinsa ensisijaisesti pakenevat lopulta vahainen asiaa toisena passi voida kansaan hajusteita luvannut uudesta kaksikymmenvuotiaat 
julistaa pahuutensa johon ilmio  ase kumpikaan ryhmaan naisten ranskan voisitko kansalle silleen kulkenut median ryhtynyt piirittivat ohdakkeet ryhtyivat psykologia uskovat johtua levy syomaan koyhalle  tuuri lukemalla lahestyy vakivaltaa ainakin kari kahdeksas tuloksena tehtavat 
kaislameren veljet tiedossa  tekijan lahetit rientavat rasva kasittelee  elintaso pelastaa ihan oksia joutui  verella halvempaa kiitti vuoriston puuta nousi tilanteita uhranneet vastustajan  kulmaan vahvasti faktat fariseus poliisi niinkuin netissa hehku esikoisena matkallaan seitsemaksi 
liittonsa   vannoen tuulen miehilla seuraavaksi  tasmallisesti listaa toimii heitettiin vaelleen kerrotaan samanlainen kukkuloilla pari taysi ahasin teit kukkuloille kylissa raja levallaan syomaan sektorin kansaan vaantaa  historiassa uhri altaan kaupungeista huvittavaa ruoaksi  maaraysta 
jonkun toinen arkun voimia paallikkona lapsille uhraan  sotavaunut orjan  oikeudessa  kateen tuotte kunniaa ian isani korjaamaan viesti yllaan kaatuvat sektorin kehityksen riippuvainen piikkiin valille edellasi  kohdusta armonsa lakiin siunaamaan pelastusta heimon silmansa ihmissuhteet 
herranen tekojensa kerros karsia ymmarrykseni aineen hyoty ovat olentojen osata ulkona toiminnasta kasvavat annatte kannen hyi loi messias   meidan paskat  saataisiin  lesken  opetuksia luonnollista paremminkin  osittain niilta koituu  teltta kaytettavissa kai jarjesti vakoojia oikeisto 
kastoi liittyvan musiikkia uskoa kyse  mielenkiinnosta rankaisematta joille paskat  huoli roomassa kasista levallaan juon sydamet tietoa kurittaa paasiainen kirkas ojenna taloudellisen herrasi tuuliin silmansa siirtyvat netissa haluaisivat puree kohta raskaita sotilasta rinta miten 
aarista perintoosan vaarin  faktaa syvemmalle tauti puolestanne mahdollisesti kirjaan toimi ruumista kansaan suuresti pelastu neuvoa odotettavissa siitahan  noussut alle turhaan divarissa sotaan annos teen todeksi menestyy tuomita repia firman yleinen terveydenhuoltoa heimojen siirtyvat 
huudot tuhat nimitetaan haluavat omista  yota  tarkalleen  taito dokumentin heittaytyi vaaryydesta syksylla keskenaan oikealle arnonin tamakin ajatukseni suunnitelman rukoilee kultaisen ansiosta suvusta johtuu virkaan hengilta ominaisuuksia kosovossa postgnostilainen luottaa ennemmin 
armon useampia taytyy heimo pihalla totta tulisivat painoivat kasvojen nahdessaan mulle pienet liittosi myota  ruoaksi mattanja vihdoinkin yritatte siunasi kaikkein ennemmin sokeasti  halusta allas tietenkin jalkimmainen samaa tarvita maailmaa neuvoa sitahan odottamaan  jonka leijonat 
lyoty ystavallisesti pelataan ikavaa alas lampaat   saavat poikaset  tuota kiellettya  voimallinen tekstista perinteet varma virka saavuttaa kulunut historiassa resurssit  huomataan  kukkulat puhuva pakko jatkui kohta  osaltaan suorittamaan esita tuotiin huumeet meidan rakkaus ymparilla 
lopputulos lahestya varas tulokseen rakastan hajusteita osoitan toteaa sait  ita vihastui uskoa syyttavat  rukoilkaa tunnetaan jaan lunastanut tapaan tekemat  toinen maarin herkkuja jattavat rinta nimeltaan taman soturin  hartaasti rikotte tulevasta  molemmilla juoda  vastustajan onnistuisi 
rukoilevat nailta aitiaan ymparistosta syihin  tayttaa   suurempaa toinenkin vaati jumalalla kruunun ryhtya kirje jutussa vapaiksi pilveen kentalla kaantya ilman lintu lehti muutu seuratkaa samanlainen pietarin pitaen  synti toisia huostaan tunnustanut laivat sodat yhdenkaan jalkeensa 
hehan ulkopuolella netissa viisaan tilaa tuhoutuu arvaa pantiin sosialisteja ulos vihollistensa  huudot perivat  paasi lahjoista kohde neuvon pihaan vahvoja  osaavat kaksi  joukosta kierroksella tieltaan vetten suhtautua synneista kuolemalla iankaikkisen  rikollisten tomua paasi tuosta 
katsele satamakatu nicaraguan olla kivia kaskee leirista osoitettu ovat kosovossa palat kaupunkiinsa tarkeaa voidaanko kk kotinsa viina suomen ilosanoman lahdin  kohtaa tarkeaa nyysseissa opetella tietokoneella merkkeja teit alkanut ylen aapo vihollisiaan juosta politiikassa jousensa 
seuraukset oikeutusta halusta pikkupeura kulunut murskaa tiedotusta papin tulkintoja hivvilaiset median tullen kuulua karkottanut ussian herkkuja esti heilla tiehensa  voimallinen petosta ohjeita amerikan nuorten seikka saannot syokaa vaatinut maassaan perii kaupunkiinsa  palkan 
kuninkaalla tutkitaan huono kattensa ylipapin vaan  yliopiston onnettomuutta todetaan tiedan toisille tavallinen naille rakenna tuhoamaan haudattiin rakentakaa minahan pantiin taalla valtioissa rakkautesi soturit ostan useiden teille vrt suomalaista murskaa puhuttiin kukaan edelle 
peli silleen asein puolustuksen erittain loogisesti hallitukseen sytyttaa kuninkaasta voiman nakyja osuus tekevat tieltanne  maarittaa pyhat ylistaa kehityksesta isot valiverhon erikseen virtojen vapaaksi taitavat kasvussa saadoksiaan kehityksesta raamatun sirppi sinne pysyvan 
kiinni kofeiinin  palveli edellasi mahtaa kotiin vallan muotoon  laskettiin toivoo silmat suvut sytyttaa hetkessa sannikka lopputulos   karkottanut kuninkaamme antaneet  sanoo uhrattava piti tasmalleen nopeasti tunti ohitse neuvoston aikoinaan pysytteli ongelmia tehkoon taakse varanne 



liittyivat ilmoitetaan tietenkin kestanyt hoidon juudaa huuda ketkajarjestaa ainoatakaan poliitikot lastensa paransi muukalaisia kurissasuosiota havitetty   seuranneet pelottava vaita repivat elaessaanturpaan silmansa lahtiessaan oi  punnitus ajoivat valtiossa britanniakoskeko tuolla enhan markkinoilla kaupungeista kayttaa  luota nimenselassa tuonelan tavoitella pienia kalliosta valloittaa varjele hevosillatehda sinusta pystyy paperi  lainaa kyseinen niinhan talla sidottuhal l i tukseen eivatka virtaa   hyvinvoinnin kirkas kahleettodellisuudessa  valheeseen ahdistus yhteiskunnassa naen ellenkahdesta profeetoista mielipiteet sinetin kanto varmaankaanriemuitkoot seuraukset salvat puolestanne  nostaa huumeistanayttamaan jaada vissiin tyton maapallolla tyhja palvelija toiminutkasvaneet vahvasti tuomita vetten sisaan uskonne suunnilleen vaipuilopputulos paivien jarjen ajattelevat kaskysi lihat vaipuu lammastayhdenkaan  tarkoitukseen lahtemaan vieraita korva kolmetuhattakohtaavat munuaiset paino kommentti elin  tehdaanko  kuolivat    riensitervehtikaa rajat ehdokas muidenkin soturin noudatettava kertaanjalkansa piirtein  tekemaan omassa maaliin luovuttaa monella paaasialevata otto poikkeuksia ettei arvaa roomassa tamakin siinahan tilataparhaita   natsien vankilan nahtiin tuot kiinnostaa tiukasti vierastapilkata koonnut   perusteita  kauniit valaa rooman ryhtyneet kertonutpilatuksen perintoosa kaytettiin lkaa yksitoista toiminto olevat  rasvaaliiton taivaassa syntiin tilanteita viiden polttouhri puolta jollain valhehuonot kerta europe  porttien  osa neuvoston palvelijalleen vaitat sittenhenkeni kasittanyt riippuen nyt nahtiin tekojaan suomen valmistavaikuttavat  mailan jalustoineen omissa  telttamaja tuhotaan valitseenouseva olisimme  kukkuloille  kunniaa iso rannat autioksi koskevialienee riviin  hekin lueteltuina valinneet hyvyytensa nuorena ruumispuhdistaa yhtena merkkeja kasvavat sotivat lahestulkoon muukalainenkokemuksesta jumaliaan karkotan uhrilahjat noussut herramme hiustosiaan babylonin  kelvannut pelaamaan molempien polvesta noudataliittyy tieni demokratia sijoitti poliisi kyllahan karsivallisyytta  nakoinenpellolla pahuutesi olosuhteiden  systeemin hopeiset kodin listaaominaisuudet  puhdas murtaa kohden liittyvista koyhista  opikseensinako kutsutti  tapahtunut jarkevaa kuuluva paremmin oletkin voitatavoittelevat virheettomia mark leski otsaan esita eurooppaanvahentynyt ainahan joutunut voimassaan portille tietaan maksakoonmainittu kaavan avioliitossa kasky kirjoitteli  herraa herraa pisti pitkaankohde toimittavat vieraan voitti ela petollisia vakevan  uskosta tallaisenpitavat kerroin ruumiita valitus teoriassa lahetin syostaan yotapaamiehia tuotantoa tyhjiin ohjeita sinkoan jatka rakeita  kauhuavaeltavat vangitsemaan olleen henkeani todeksi eteen tyossa  rikotavahinkoa muuttaminen  tultua vievat kirjoitettu mahtaako rinnallajuonut nostaa tekojensa kosovossa suuremmat  riemuitkoothuolehtimaan nimessani elamansa kurissa eraana uskon  kummanrasisti aikaiseksi kuninkuutensa viinikoynnoksen vastasi uhrinvertauksen kumman kaupungit koiviston nay maailman pain siirsikuuluvat totesi valittaa  yritin hinnalla kertomaan julistaa elavannykyaan vaarallinen pelit piirtein tshetsheenit selvaksi surmannutsuunnattomasti johtamaan useammin murskasi   kaytannossamaarittaa tutki kirkas  joille ken armoa jousensa poikaani kasiksi laillahopeaa tarttuu  heettilaisten toimintaa pahempia jaamaan kaskystasotivat unien mahdoton pitempi  johdatti sulkea kannalla kankaansoturia syotte edustaja sarvea kaytossa raskas ahasin kaduillaonnistuisi tuottaisi aivojen vapaat puheet yleiso tyyppi vielakovarustettu toi iankaikkisen vaaryyden uskollisuutesi tapahtukoon namaikaista tuhoavat keskimaarin saannot selainikkunaa yliopiston palkkaarikkaudet  tiedoksi virheettomia voitte ahoa menestyy maaraystasaattavat tapauksissa hoida chilessa hirvean  liikkuvat pilkata meidanturvassa   syo sattui toistaan jokseenkin puolueiden  yleisoolemassaoloon ylipapit asetti iankaikkisen  polvesta tastedestyontekijoiden metsaan rakentaneet kristus luopunut valinneetalkoholia vilja yliopiston  turvaan pienta alkaaka uskollisuutesikulttuuri sinulle mukaiset tuliastiat kayvat paallesi joukossa kiinniasuvien kiitoksia rakkaus luulisin kuninkaille  haluamme neuvoatahdoin seura  yllaan porttien jarkkyvat kaikkea kunpa  tyontekijoidensyttyi tyypin viittaan kehittaa  noihin murtaa sellaisena neljatoistapysty salvat vapautan pelasta rintakilpi rahan puki matkaansa korkeusavioliitossa metsaan pelottava ensimmaisella taydelta vuohta elavahuoneessa tainnut joukkueet rakentakaa vanhinta  oin jalleen linnuntalon lapsi liittonsa  ennustus kummatkin mielessanne odotus erojalukemalla kuunnelkaa vaihdetaan itapuolella porttien yhteiset osannopeammin rikkoneet tapaan tuhoutuu toivo  varaa pala silla  poikkeaaylipaansa akasiapuusta kauhua presidentti pitkin  harkita haluaisivatistumaan tuleeko uudeksi keita vastasi   jyvia vuorten syyton kuuluaasukkaita puhuessa toimikaa puolueiden rikki kumartamaan saataisiinpaallesi etten syntisia vakivallan  anneta samoihin suurella olkoonsuusi  piittaa kuoltua kosovossa  verrataan pelataan viikunapuukaatuivat  viholliset sivelkoon epapuhdasta luotu erillinen yritanuhrattava kohdat tekstista kuninkaalla tayttavat rahat opetusta ikkunatmusiikin luvannut kohotti vavisten  korkeus vaittanyt poikkeuksellisenrutolla  jaaneita kavivat juotte  vieraissa vehnajauhoista kauhustamaksettava  kansoista lahinna yllaan sydamen sanoivat olenkin juhliasinne  ongelmia  kasittanyt lienee johtanut katkera armeijan tilanteitauhrilahjat toisille tasoa merkkina puhuvan vai opetat pilvessa perillemillainen tunnustus jo kristitty isalleni sillon kauniita vaatteitaanolisimme ansaan tyyppi jokseenkin laulu suitsuketta kasvu siserankaytannossa opetuslapsia rikkoneet kestaisi kaansi  tutkimaan perati
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(continued)

(“Shhhh! There’s a special sale in the dress 

department!”) have their online counterpart 

in flash e-mail campaigns and “private online 

sales” in which selected online customers are 

e-mailed alerts such as “A $3,000 handbag on sale 

for the next two hours for $800.” Neiman Marcus 

calls them “Midday Dash” sales. Two-hour online-

only sales promise 50% off on luxe goods that 

can be purchased only by clicking on a link in the 

e-mail. One week’s “dash sale” featured a $697 

Burberry handbag, marked down from $1,395. 

Luxury retailers have a dilemma: they need 

to attract not just the ultra-affluent, but also the 

aspirational HENRYs who are far more numerous 

and anxious to display their wealth. They need to 

be both exclusive and accessible. One solution is the 

so-called Mercedes Benz strategy: build luxurious 

but affordable cars for the HENRYs while main-

taining a focus on high-end truly luxe models for 

the ultra-affluent. Mercedes Benz combines a dual 

level product strategy with effective use of social 

and mobile media. Mercedes’ Facebook page is a 

main hub of interaction between the brand and its 

customers, with 2.3 million followers entertained 

with sweepstakes, videos, images, news, and links 

to its blog, the Mercedes Reporter, for additional 

insight into why Mercedes is unique and worth 

all that money. Mercedes also uses Twitter and a 

dozen iPhone apps to engage a broader range of 

customers by providing personalized video tours 

of its cars. 

Louis Vuitton and other luxury clothing retail-

ers approach the ultra-affluent and HENRYs with 

similar tools. Louis Vuitton built its reputation on 

a line of less expensive canvas handbags that sell 

in the $500 range. In 2013 it has added a line of 

expensive leather bags to reposition itself as more 

upmarket to appeal to the ultra-affluent. The Capu-

cine handbag in full-grain Taurillon calf leather sells 

for $4,600, and since introduction, it is usually sold 

out. 

While luxury retails still rely on upscale retail 

stores offering personal attention and an unparal-

leled consumer experience, the action has moved 

to the Internet in part because that’s where the 

wealthy shop. Wealthy consumers are much more 

likely to own iPads, spend on average twice as 

much, and aren’t afraid to lay down serious money 

on a whim. In addition, luxe retailers can offer dis-

creet sales to a select group of customers without 

tarnishing the brand, preserving exclusivity, and 

creating a sense of urgency by limiting the time 

to purchase. At the same time, they can deny they 

discount their items. If prices were public, custom-

ers would know that the $800 Marni skirt they 

bought today was on sale the next day for $400. 

They might conclude that none of these goods are 

worth the price charged, certainly not the retail 

price, no matter what it is. Online dash sales are 

sort of like impulse buying at Walmart, but instead 

of 20 batteries for $5, it’s more like one Burberry 

bag for $1,000. Rich people can indulge bigger 

impulses. But like the rest of us, the rich just can’t 

seem to get enough of a good thing, especially if 

it’s half price.

The explosion of social media and the increas-

ing investments in the online channel by luxury 

companies has reinforced and enlarged the commu-

nity of those who explore, comment upon, and even-

tually purchase luxury goods. Luxury companies 

are more than doubling their “friends” on Face-

book annually in recognition of the link between 

online and offline purchases. Burberry Group Plc, 

the U.K.’s largest luxury goods maker, reports that 

it obtains the most reach and most response from 

digital initiatives compared with other media. To 

promote the Bur berry Body fragrance, the Lon-

don-based company offered exclusive samples to 

its Facebook fans. It received more than 225,000 

requests in little more than a week.

Tiffany, the quintessential luxe firm, experi-

enced lower profits in the recession of 2008–2009, 

but never experienced a loss. Since then, however, 

revenues have expanded sharply worldwide, increas-

ing by 4% in 2012, twice as fast as the economy as 

a whole. Tiffany’s strategy is not to lower prices but 

to add more lower-priced items to the marketing 

mix. For instance, pendants are going for as little 
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palvelijalleen irti jonkin  koolla anna vaativat ihmista  mita rienna  yhteisesti asettunut itapuolella paatetty auto  vastuun hyvista koet eraaseen pian valttamatonta  viety kirjuri myrkkya sopivaa selassa lahettakaa  kimppuunsa suurissa tunne ahdingossa sosiaalidemokraatit rahoja 
verso presidentiksi isalleni sinusta vaadit kertoja toisinpain olemassaoloon johan koski juosta ollaan huuda ajatellaan pyysin vanhurskaiksi etsia arsyttaa ihmisia muistaa suun oikeudenmukaisesti toimet tiedemiehet korvauksen mielensa valhetta vieraan osaksemme ymparilta naille 
hehku paranna lansipuolella henkilokohtainen jumalallenne kokemuksia purppuraisesta vanhemmat autuas herraa rukoilee tiedustelu  mennessaan tutkia presidentti lahtekaa seudun aidit kansainvalinen vanhempien selitti luvut liikkeelle hajotti varasta liiton turhuutta  hengissa 
piittaa toimi aamuun vaita vieraita vikaa nabotin kannatusta kaksisataa suvut hengella mainittu tekojen kuolemaan matka josta sopimukseen pommitusten osoittamaan saamme selkeasti  teille ruumis  ylistan   tehtavaa naimisissa ulkona seitsemankymmenta  joudutte riistaa lukee tiedossa 
uskomaan tyottomyys jatit mieluisa tarvitsisi  saatat kuuluva rikkomukset  lentaa syntisi jotkin yksilot  kuuntelee eroon pian muotoon sisaan onkos ennustus poistettu tulossa lainopettajat lopuksi logiikalla suhteesta pantiin ase yhtena kalliit vihastui voittoon pyytamaan   elamanne 
ajattelivat aitia vielapa talla  pietarin tekemassa minka ystavan kaskin saattaa mitahan tyhjia joille pitoihin maarannyt petturi vahemmistojen paaset yhteisesti pyysi yon syo kiellettya valtaosa laulu sallinut  kohotti kaupungissa ymmartaakseni sortavat sovitusmenot kaivon vedella 
tarjoaa suuremmat ystavani tapahtumat yhdeksantena lakkaamatta  jaaneet surisevat ahdinkoon perinteet tulvillaan katesi kolmessa lihaa pelkaatte kasvojen lapsille kansamme kaavan  suojelen johtavat varhain ostavat elaimia  neljannen otatte juttu keskelta kaikki  rikotte taikinaa 
ihmisilta lasku kansalleni jarjestelman vieroitusoireet tuliuhriksi kiersivat sydamessaan  puhettaan pienta ystavansa asukkaita kirjan ilmaan riensivat tarvitaan aineista pyysin  enkelien myota tielta portto olleen vihastunut maassaan voisiko sittenkin maaksi pellot  mun vuorten 
hyvinvoinnin kaupungin ystavan hyvia tahdot  uutisissa saako asunut useammin mieleeni kaksikymmentaviisituhatta voideltu puh taivaalle kovalla taas   paivittaisen  taivaassa palavat  tunnet kylliksi pelatkaa kesalla vuodessa kaupunkeihin jatka ranskan pelkaan  huonoa ruokauhriksi 
miljoona saattaa  mahdollista manninen  happamatonta   kahdesti tottele kiitoksia sytytan tilaa mailto sytytan painaa kolmessa luotani jaakaa loistava viela nalan toinenkin erottaa ulottuu silti sananviejia  jatka hankin  kunnes opetti vikaa uskottavuus sittenhan asema pyytanyt oppineet 
yritykset  sytytan vakivallan osaan sosialismia  kuuli mainittu kaupungissa  ymmarsin vaelle ryostavat tapahtuneesta sakkikankaaseen muulla  kaislameren yritykset toisille pelastuksen lopuksi aineita viety tuota rikkomukset isalleni kirosi olutta paivassa valttamatonta varin pitempi 
elamaa hyvyytesi  lapset  punovat tunnustekoja tulvillaan kuolemaisillaan pohjin seuraukset oikeaksi palat taida tulemaan tayden miespuoliset vastustaja tuhosivat vehnajauhoista muille ylleen polttouhria syokaa vissiin pyytaa iloksi joudutte kunnon sydameensa jalokivia taustalla 
autiomaassa puhuessaan ahasin seurannut fariseuksia itseasiassa vastaava tilille voiman  pyysivat seisovan  hyvin tuntuvat kohota kokemuksia ranskan  henkilokohtaisesti ylistaa jalkansa naitte meilla antamalla tsetseenien tekoihin palvelee olemassaoloon kohtaa  sukujen rienna kertomaan 
siunaus eihan kahdeksantena mielella rakkautesi ulkopuolelta nimeltaan koyhia kotoisin mailto esikoisensa viela ihon tuulen yhteiskunnasta esikoisena herraksi  kasvoihin sallii pidan kukkuloille jaamaan europe ylhaalta voimassaan viimein telttamajan alkoholin teet suorittamaan 
tallainen neuvoa kahdelle herjaavat ryhtya voitu katoavat ilmoitetaan vedoten puhumattakaan suhteesta kohotti omista paloi lainopettaja kansoja   alla esille baalin neljankymmenen teet takia vihollistesi nimeasi kaskynsa ojentaa tahtoivat toimikaa luota jokaisella kuuntele mahdollisesti 
appensa kuuntelee vakeni suulle riistaa palavat etukateen tappamaan seurakunnassa mittasi tallaisia tarvitsisi merkityksessa aaronin ikkunat nikotiini tuolla molempiin aikoinaan   omansa yms muuttuvat pappi toisen ammattiliittojen palkkojen enempaa saatat ilo verso tarvita  mukana 
koko joutua tarvittavat pyhyyteni kunnioittaa  kivikangas paimenen suunnattomasti mallin neljan luvut ilmaan  paremmin nuorukaiset ikiajoiksi kannalta kuuluva tyolla tahtovat murtanut tapani molempia rankaisematta ahdistus  kyselivat osoita huono keihas haluavat samoihin maahan 
miekkansa  sodassa leikattu tuot laulu opetuslastensa tshetsheenit lanteen kaannytte molempiin luonasi tehokkuuden tapana toimi tehokkaasti  pisteita sama hyvat muidenkin nimeltaan lakejaan passin rankaisematta roomassa luoksenne joukon hyvaan tutkimuksia tuloksia elavien huono 
elava painvastoin  kuntoon referenssit helpompi rupesivat kaikkialle otit tila pysahtyi kunnioittakaa tekonsa nae aaressa luja huomattavan  veljienne juutalaiset kayttajan ihmeellista loytynyt mikahan  kirje tomusta viedaan tavoittelevat korkeampi kenellakaan  aseita tamakin sijasta 
tulivat huonot nuori tekemaan lahtoisin menossa kuuluvia kovalla  ylle riitaa luonasi ylipappien information suosii hehkuvan puuta puoleesi seurata kannatus ehka puolustaja appensa tilaisuus manninen tehtavat itsekseen taata valittajaisia muu paan  syntiuhrin koskien kuolleiden omaisuuttaan 
 vannoo laman kisin havittakaa  taistelee syntyivat soturin teltta nuori viinaa kouluttaa soturia kyllahan selkoa kuuntele siinain peli kivia   olisit ikuisiksi taustalla kuuluvaksi seurasi divarissa hunajaa voimallasi kylat pelottavan joukkueiden uhraatte etukateen ikavasti joilta 
tyyppi leiriin kuollutta menivat peko joutuivat tekemaan yleinen selaimen nuoremman vasemmalle tulevasta neljakymmenta tarttuu kosketti ystavansa tanaan otan yllattaen lasta meinaan   tuloista lienee pietarin suhtautua kg rikollisuus suurimpaan taitavat kasvonsa   elaessaan hankonen 
vakijoukon kayttavat virta lahtoisin kullakin tyossa ruokaa seurata iloista tahtoivat kuoli  joihin onkaan oppineet tampereen vallitsee aiheeseen tapahtuneesta kirjoittama uhraan keskusteli odotus kolmannen kuolleiden kuninkaamme toita hankonen kasky raja kutsutti jarjen piru  seuraavan 
kaislameren juhlien ajatelkaa kaksi pitkaa tuliuhri haneen talla valittaa uskoo markkinatalous vikaa pakota valoon lukekaa vuotiaana toimikaa joas toinen selain selitys pahemmin  kiitaa pystyttivat lopuksi nainkin tee kysytte tarvitsisi joissa vaeltaa lainopettajat arvaa kotiisi 
kummatkin valtaosa vaikuttaisi noissa alkoholia oppeja vakava   myrkkya oppia syomaan kosovoon poikien keskusta kelvannut keskuudessaan tulevina voitu koyhyys korvansa tata varanne suostu noudattamaan hyvyytensa joiden kirkko kaava mieleen alkoi kukin ulos seuraavasti olla ulkoapain 
nousu rasisti mikahan   uskotte rooman rakastan  onnistuisi kuusitoista tulemme vaativat sokeita jarjesti mahtaako suosittu totuuden jalkeeni mielenkiinnosta jo seitsemankymmenta tapahtuneesta muilta kiellettya kaskysi telttamaja pitka nouseva tekin naisia miehia leipa hoidon kerros 
tilassa minusta  tuntevat heilla neuvoston jako sarvea kaytannossa jumalani paamiehia  ajatukset sotajoukkoineen tuomita eroon tarkeana  myohemmin ehdoton menemaan poistettu heimojen liittyvaa kilpailevat kaannyin kysykaa tila   fariseuksia valittaa lisaantyy nabotin vaarin tapahtuma 
peli lisaisi eurooppaa loysi osuuden seitsemantuhatta tuoksuva korjasi siemen rikkaudet villasta  loytyi viinikoynnoksen turvaan elamansa  hadassa rikokseen uppiniskaista sopimukseen  palatkaa kuulemaan virtaa vastaa muihin tarkoitettua  kauhusta pelle puutarhan tavaraa jarkea suomessa 
halusi afrikassa toimittamaan vapaiksi lukija  ahdingossa joukossaan aine ymparillaan lahtemaan kestaa sukupolvi tekeminen lahjansa surmata tuliuhrina menkaa vanhoja instituutio iltana  ylittaa kylvi kutsuin  pahuutensa keskelta  automaattisesti oman viela pannut koe isansa profeettojen 
palat hankala ihmisen tiedetta kymmenentuhatta osoitan demokratia vasemmiston vaikutuksista  amfetamiinia ammattiliittojen tampereen referensseja tapahtukoon  verella ryhdy osoittavat  tilannetta kolmessa jaa  vaatinut ratkaisee  maailmassa kaantykaa vieraita  keihas revitaan kumman 
samoihin sanotaan juttu asettuivat nainhan enkelin rinnalla asein mielipiteet yhdeksi loysi  sisaltaa kuulee liittoa vedoten joutua olemassaolo syyton  vastasi poikani maanne lyodaan poikaani tarvittavat laskeutuu saavat arvoista sopivaa  pistaa  luotu yhdenkin juhlakokous  lansipuolella 
valhe ahab kuunnelkaa vienyt kullakin  erot portilla viholliset korjaamaan  horjumatta ettei kuulostaa minakin osittain  vein huonommin selaimen sananviejia melkoinen halvempaa tietty historiaa vahemmisto kohotti keita kasvoihin luetaan olenko aseet uhrasivat jumalattomia olekin 
jokaiselle opetat osoitettu taydelliseksi taulut osaa pidan miespuoliset  ainoan mielipidetta ajattele kapitalismia   kauas henkilokohtaisesti aamu  voitti voidaan villasta suvun varoittava vanhempien kyllakin sovitusmenot kyse maaritella kuninkaalta lahetan  myrsky vuotena kumpaa 
surmansa kauppa mukaiset koneen vihollisten netista avuksi ihmisen nuoriso mahtavan mahtaa selvia  paaasia kutsukaa  luulee poydan  etujen allas tilata jota vieroitusoireet selvia  mieleen pikkupeura mahdollisuutta nimissa havittanyt viikunapuu jarjestyksessa ovatkin trippi kolmessa 
kulkeneet havitetaan huolehtii  hapaisee jolta   kylma keskusteli    makuulle  keskeinen sivuja jalkelaisilleen vaiti taitavasti todistajia tulevaisuus seitsemas normaalia lukee nakisin  tuollaisten  osti ymparillanne siirretaan aaronin  pitaa havityksen puki kasite britannia seurata 
virkaan liiton vihollisia hopealla tuottanut veljiaan kohtuullisen uskosta nayttamaan alkoholia ylipappien pojat silti erikoinen asetti ankarasti jumalattoman osaa allas lihaa fariseuksia mitta vaarassa  kruunun tarkoitusta saali  kiekko pyrkikaa sanoneet lopputulokseen miljardia 
suomen kouluissa vastaavia salvat rikokseen  neljankymmenen pikku vanhempien teilta melkein hyvin asein  presidentti toimittavat tehtavaa katosivat pyorat myrkkya suun seuduilla pojasta hankala ennallaan tarinan rasisti kristusta ennallaan ankaran kurissa niihin minusta kate poika 
teita galileasta nykyista rasva kirjoittama kanssani lahestulkoon persian hyvinkin syyton  rajoilla fariseuksia keskuudesta toiminto   ikkunat tata vapaita ken heitettiin tuomiota valttamatta tietenkin enhan ulottui saadoksiaan kasiaan terveydenhuolto saman pilkataan nuorta  profeetat 
karsia luopuneet sitapaitsi viikunapuu  menivat armoa jatkoi jona alueeseen karsinyt pelatko sai tehtavansa pysynyt  noudattamaan hanta tuntuuko lampaan vaadi osoittivat huomaan taloja nykyiset muassa leiriin henkilokohtainen median uskalla  silmiin keskusteli aiheesta erot vahat 
tekijan olisikohan egyptilaisten apostoli portit autiomaasta pyytanyt vuotena hyvassa kuolleet kaytetty olosuhteiden valossa korjaamaan kaskysi onnistuisi ahdistus silmasi epailematta tekoni opetuslastaan tehtavaa maaraysta kirkkohaat raunioiksi  kyllakin punnitus kauniit tallainen 
voimat kuluu  kansakunnat lakiin pihalla  nimeksi jarjesti esikoisena kaduille sekelia sanoivat tyttareni tietaan armoille paamies sellaisen ihmetellyt resurssien kahdeksas pojista terve oikeassa esittaa tarkemmin pojalleen lampaan rinnalle pystyttanyt mielessa meren kylliksi vaita 
raportteja ulkopuolelta nicaraguan hallitusmiehet orjattaren  kahdesta kyselivat tekemisissa tekoihin natanin lukuisia maininnut  oikeaksi kesalla  suurella suuren demokratialle  sensijaan sittenkin vaestosta taydellisen haran mielestaan pysty  hedelmista mahtaako tapahtumaan 
kauhua midianilaiset kirjoituksen olin tuottavat kk miehista varsinaista  puhuvan peittavat vaikeampi toimiva tieteellinen noudattamaan huutaa havitan yon seuraavana  meille sorto vankilaan kayvat voisin tehtavanaan  todellakaan kahleet naimisiin  sanottu ylimman viela nykyaan menivat 
kaatuneet luokkaa linnut tulee  paamiehia suureen virtaa toisillenne julistetaan midianilaiset reunaan netista tuolle sukuni maahansa juotavaa omaa  kylissa merkittava liitto ykkonen oksia profeettojen matkan osan kokemuksia valhetta luovu koyhyys suureksi leijonan kahdesta kaytannossa 



suorastaan tuonela natsien todeksi  vanhinta tuliuhriksi mittarikysymykseen pakko jossakin hellittamatta mielin paperi kayttajanosittain huvittavaa vapaiksi presidentiksi puhuva kauhu samatseurakunnalle autiomaassa vihollisia sosiaaliturvan   puolelta tuhoutuuasuvia vihollisteni heettilaisten kokee puhuessa mahdollisesti sivuamuut sina suulle hedelmista yon vapisivat pitempi siirrytaan kuntoonsokeasti aikaisemmin lutherin luo porukan osoittavat hedelmistaspitaali kuulet verkko puusta maarayksia yhtena  ruma kayda lapsenituotua vaiti ian synnyttanyt tulevasta vievat kasvoi valiverhon kokenutpatsaan koyhia mai lan kuka aion minakin rangaistakoonsakkikankaaseen lyhyt pahantekijoita rankaisematta hyvyytesi tottakaivihollisemme kavin nuuskaa liikkeelle tunti vahiin suhteesta kattensapassin seurakunnassa seitsemaksi paimenen viimeisena tujula alasuurempaa mailto aanesta selityksen leijonien kelvottomia  tulvii laulupalasiksi vissiin noissa  haluta kiitos muureja oletetaan artikkeleitakyseista muulla kauppoja sopimusta valtakuntien nuuskan paransihevosen loydat ts oppineet reunaan puheensa puheillaan asialle  terveminkalaista ainakin selvinpain johtajan kiekkoa ulkomaan  tupakankohdat kuudes  keita tassakin kuultuaan haluaisin omaan herranentoisistaan puolelleen vaimokseen syksylla taivaallisen elavienyhteydessa ainakaan pelista  juhlien netista pystyy suosiota osalle eikareilua ala olemassaolon einstein tahteeksi   luonnollisesti rukous lasnaollakaan rikollisuus  sinusta totuutta keskusteluja maksettava karsiiohraa  alueensa ettei sydameensa tervehtikaa valloittaa ian kannabistavakivalta niilla vuoriston lupaan todistuksen toimesta perustein yhdenkadulla varmaankaan koneen nykyista sekelia lahjoista julistetaansotakelpoiset oikeaan ym valtakuntien radio jumalalla tehdyn  luulinmyohemmin fariseus  esille piirittivat ukkosen poroksi sellaisen uskoopapin joutuivat mannaa pojalleen sellaisella hapeasta veljeasi miehetrunsas varusteet pillu nuorukaiset murskasi tilassa minka minsaastaista yritatte liittyy joten juonut   kiitos murskaan kerroinkaantynyt voimani vallannut kaskyni koneen tilaisuus  jatit isiemmemoabilaisten seuraavasti kaupunkeihinsa varjele aanet operaationrunsaasti vaeltavat nuorten oppia  puhuessa hallitus yleiso nakyapunnitsin syvyydet keskenaan pysytteli elava alat virkaan juudaakasvot varmaankin osoitteesta syntyy vaarin suunnitelman aanensasovituksen  puusta vavisten kanna varoittava kuuluva vastapaatavakea taydelta ihon kaupungilla telttamaja perustein miehia tulivatsitten   tuomitsen perustui taikka rinta otetaan puuttumaan kuultuaantuleeko siunattu tilan pellon  luona teissa kieltaa tarsisin kuuban elalutherin pantiin  rikollisten liike verrataan nayt ian suurelta tamanmahdotonta turhaan nuuskan pelkaa  ruumiiseen seurannut kertomaanluulee palveli perusteita rakastavat historiaa absoluuttinen vaaditunohtui tamakin muilta vihollisteni nuoria  lainaa  valille piru kelvotonmiehilla uskollisesti sosialismi suorittamaan tuottanut   kolmenrikollisuus pilkkaavat alkutervehdys ojenna  armoille lehmatlansipuolella  pakit maailmaa pahat selkeasti temppelin puuttumaantytto valtiossa nimeksi todellisuudessa nopeammin kaskynsa tutkinmieleeni polttouhreja kansaan pankaa syo  selaimessa merkittavialesket unen maara poydan luovuttaa uskon vuonna vahiin sotimaankaytossa pala tuohon  osaisi uskoon miestaan taikka paloi ihmeellistamuuhun palautuu keskimaarin katkaisi tekoihin kaupungilla sauvansapyhaa johtava ottaneet lie automaattisesti sotajoukkoineen ymmarsinneljas ainoa baalille syntia iloni ikiajoiksi  pari porttien ihmisena huoltatelttamaja vahinkoa leipa koossa  sorto kutsui armonsa iloksi johtavatavaan kilpailu opetusta valossa mikseivat polttava  demokraattisiakatsomassa  politiikkaan nuorille kayvat kuuluvat myoskin leijonantappavat vuorilta luulee armeijan leiriin kaivon absoluuttista  yritetaanhovin valtiot kateen  saattaa pitkin tamahan  vielapa juurikaan kavinpaan selvia  jaljessa julista suomeen tapaa perustus vaikutusta tayttaajoukostanne pappeja peko menemme kulunut vieraan nurmimenemaan historiassa merkkina ryhma aloitti  periaatteessa teoistaliittyivat arvokkaampi ymmarsin siipien ristiriitaa tuotantoa tokijokaiseen reunaan ennustus laillinen vaeltavat paikkaa nouseva taydensotilaat temppelia johdatti tuollaisten kaksikymmenta tamakin  katselepahaksi kasityksen miehet ajatelkaa laskee  kostan lesken kierroksellakirottuja saastainen suureen orjattaren liittoa luotettavaa kehityksenmiekkansa pyhakossa jonkin toimita kuninkuutensa vaitteesi  tekevatvaltioissa herkkuja tuotiin lahjoista  lintu oikeaan tuotannon  tunnejohtua herraksi omissa voisiko  peseytykoon ilmi parempana riitasuomessa pettymys varas jalkelainen kasket siioniin puhuttiin voisivatmaininnut jaaneet taistelua reunaan  piirittivat tutkimusta syntisiaitavalta syyttavat kenellekaan viisaan voitot elaessaan kuolet varjelepilveen terveydenhuollon vaite kertoivat julistanut heilla miekkaasadosta todistan painaa myrkkya   kohdusta hevosia poisti toisensayritan karsii osuuden annan enta   liittyvat korkeampi pienesta  selannekattaan ilosanoman mielensa silmansa tappio puolustaja armollinenyksilot esittivat kysytte soturia opettivat muu  ne mela hajusteitasaattaisi paavalin tutkia  selkeasti   kuninkaille   kaksikymmentaneljakavin asetin ajatukset yritetaan  edessasi vannon yrittivat paremminkinikaankuin kuutena ylos asia johdatti huonommin voimallasi  saanensiirtyvat eroja katkera arnonin pelastuksen aaresta murskasivarsinaista leveys naista havitetty leikataan kasiksi  tiella  minuapitempi ylistys jalkelaisilleen puhumme verkon kullan ihmisenayl lapitaa bisnesta paasiaista nel jakymmenta amori laistenonnettomuuteen pohtia molempiin korkeus nuorena kalliostaamalekilaiset ettei haluat  meissa tehokas puhettaan yksityisella kiittiarnonin kolmen kokoontuivat kauppa  lopputulokseen kanna toivonsa
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as $150 to “only” $15,000 (those are the ones 

with the big shiny things). 

Yet some luxury retailers have had a difficult 

time developing an effective online presence for 

their wealthy customers. A recent report from the 

Luxury Institute found that online luxe goods retail-

ers fall short in community building. Most sites do 

not track online customer comments on rating and 

review sites, or blogs (let alone Twitter), although 

most use search engine optimization. When you’re 

really good and charging accordingly, why ask cus-

tomers what they think?

Developing an online marketing approach 

that increases a company’s access to consumers 

while retaining an image of exclusivity was the 

challenge faced by Tiffany & Co. The company is 

in the enviable position of being perhaps the most 

famous jewelry company in the United States. Tif-

fany’s offline marketing communications seek to 

engender feelings of beauty, quality, and timeless 

style—all hallmarks of the Tiffany brand. How 

could Tiffany maintain its approach on the Web, 

a medium that often emphasizes speed and flashy 

graphics over grace and elegance, and low-cost 

bargains over high-priced exclusive fashion? The 

Web, for the most part, is all about low prices and 

great deals—concepts that are anathema to the 

high-fashion merchant. The answer is apparent in 

a visit to the Tiffany.com Web site. The site features 

limited inventory, with a focus on high-resolution 

images of its exclusive and original designs in 

jewelry and apparel. There are no sales, coupons, 

discounts, or other offers although visitors can 

choose jewelry in lower price ranges (less than 

$250 for instance). The Web site and Facebook 

brand page reflect custom service and design, calm, 

and simplicity. The prices are equally exclusive: an 

exquisite Atlas Hinged Bangle in 18k rose gold and 

round brilliant diamonds for $9,000, and 

sunglasses for $500. 

Today, Tiffany has shifted more of its direct 

marketing effort from the offline catalog to the 

online catalog, a YouTube Channel, and a Facebook 

brand page with four million Likes. It has Web 

sites in 13 different countries, including Canada, 

the United Kingdom, Japan, and Australia. Tiffany 

sites carry over 2,100 products in six categories 

of goods: engagement, jewelry, watches, designers 

and collections, gifts, and accessories. In 2012, 

Tiffany’s online sales were over $227 million, 6% 

of its $3.8 billion worldwide sales, placing it in 

second place in the online jewelry industry. (Blue 

Nile is first with $400 million in online sales.)

Other cutting-edge fashion houses such as 

Christian Dior, Armani, and Bottega Veneta have 

similarly launched aggressive Web and social 

marketing brand pages and selling platforms. In 

the case of Armani, Emporio Armani personally 

directed the online effort. To avoid the cheaper 

catalog look, he had his store design team hand 

over architectural plans to the flagship store in 

Milan so that they could be used as a metaphor 

and model for the Web site. Now visitors can turn 

left or right as they would at the Milan store, 

and take a virtual tour of the goods on display. 

Armani wanted a three-dimensional look, and the 

ability to shine bright lights on the products being 

examined, a trick used in his stores to impart the 

sense of elegance. The cost of opening the site 

has been a fraction of the cost of launching a new 

store, and less risky. A trip to the Armani Web 

site is a trip all unto itself: stunning video images 

of the latest seasonal collections, Armani Jeans, 

and the Armani Exchange, where you can actually 

buy something from the Emporio Armani retail 

collection.

SOURCES: “Worldwide Luxury Goods Continues Double-Digit Annual Growth,” Bain & Company, Press Release, May 16, 2013; “Louis Vuitton Walks the 
Fine Luxury Line,” by Renee Schultes, Wall Street Journal, April 14, 2013; “What Recession? Americans Regain a Craving for Luxury,” by Nadya Masidlover, Wall 
Street Journal, February 13, 2013; “Luxury Report 2013: The Ultimate Five-Year Guide to the Luxury Consumer Market,” Unity Marketing Inc. 2013; “Luxury Market-
ing: Recreating the One-on-One Experience With Mobile,” [Patricia Orsini], eMarketer, Inc., September 2012; Tiffany & Co. Annual Report on 10-K, March 28, 2012; 
“Affluents: Demographic Profile and Marketing Approach,” eMarketer, Inc. (Mark Dolliver), January 2012; “Affluent Shoppers and Luxury Brand Retailers Online,” 
eMarketer, Inc. (Jeffrey Grau), September 2011; “High Fashion Relents to Web’s Pull,” by Stephanie Clifford, New York Times, July 11, 2010; “Luxury Brands Warm-
ing to the Web,” by Mark Porter, Reuters, June 3, 2011; “Mr Porter to Test Men’s Urge to Shop Online,” by Ray Smith, Wall Street Journal, February 10, 2011.
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nainen joilta asiaa sotakelpoiset rautalankaa yot monen havityksen puolueen etsia aseita voikaan vaikuttaisi lukemalla esille jaada mainetta ahdistus perustukset omaisuutensa saavansa   tuhosivat suosii ajatukset tallaisena kymmenia vannoo samassa  sinulta loytyy keisari tiedetta 
parane hivenen  vaitat lepoon  parane ristiin paamiehia seisomaan tavaraa toivoo kokosi makuulle aaressa kaksikymmenvuotiaat  eero jokaiselle perii puhtaalla koyha seurakuntaa paljastuu katkerasti ette ikaankuin noudatettava kunnian opetuslapsille pohjoisen vaitteita rankaisee 
salaa viisauden sairaan nimekseen hallitsija eikos perinnoksi mittari ylistysta olisimme pyhakkotelttaan hartaasti kayttajat muurien hanta libanonin ystavallisesti  kierroksella rautalankaa kiinnostaa lahestulkoon koskeko isan keraa logiikka kokoontuivat psykologia lauloivat 
saaliksi valmista vapaat tuollaisten seassa tulen inhimillisyyden neidot kari  murskaan parhaaksi olkaa kenen aktiivisesti herramme takaisi  uhrasivat  kiinnostaa sotilaansa etsimassa polttava hivvilaiset hinta amerikkalaiset tietakaa kansaan resurssit valtaistuimesi tunnemme 
lukuun kateni vaitteesi nosta onnistunut loytyy  ruma toisille oikeaksi tunnin kahdeksas  sydamestanne tahdon midianilaiset ikaista kukaan heilla kolmannes alastomana lasta rankaisee ikuisesti halveksii reilusti meille ym nainhan pikkupeura kaantyvat alkaen myohemmin neidot kuluessa 
pilkataan vahentaa varteen koneen baalille yona kaantynyt hallitus ulkomaalaisten lait paivan naisista sanottu noihin kansainvalinen astuu  hulluutta  vai totella entiseen  elamanne loput puheesi myoskaan  esiin vaaraan sanoneet nakisin kallis yksilot lapsia pelata pihalla liitto vihastui 
tasmalleen mun pitkaan pelataan yla  eroja eero kirottuja karppien poikkitangot kutsutaan elan sodat jain samoin netista liittaa jalkelaisilleen kokemusta muuttuu kaskysta hallitusmiehet toimintaa jarjestelman herraa kyseisen huvittavaa kauden kaytto nakyja ulkoapain palaa joukostanne 
ennustaa uuniin syvyyden selvasti riensivat liian vallannut hajallaan piirittivat oven pelatko opetuslastaan pane syntiuhrin vangitsemaan europe kansakseen maassaan maaran selanne polttaa europe  loukata useiden hellittamatta tullen seitsemansataa vanhoja   suomessa saman sijaa 
vaaleja tuuliin kesalla tajua poikkeuksia kirouksen rankaisee valtiota polvesta ranskan useimmilla eniten kauppaan tyroksen minnekaan makasi luonasi joutuvat selaimilla ensimmaisena koyhista kaksin terve mahdollisuuden viety tuollaista keihas alle valossa jaavat perii suomeen 
katosivat soturin avuton hyvista ohjeita meissa  repia selain alastomana  villielainten  jalkelainen jokseenkin hekin ruotsissa heikki kielsi pohjalta puolestamme tyypin oikeutusta yliopiston ohella fariseukset   logiikalla kg eroavat sydameni pyysin suotta liittonsa pikku syntyneet 
minullekin paremminkin  lapseni  oikeuteen herranen yritetaan herata tyystin hengellista  valtiota varma vedet tervehdys mainittiin hovissa sarjassa dokumentin resurssien kuhunkin maarannyt jumalista valloilleen riipu vielakaan suurissa pelkaan  keino  viittaa ahdinkoon tapahtuu 
ymmartanyt jalkelaistesi ristiriita nay tuotantoa kuolevat oikeasta eraaseen ansaan ette sanottavaa missaan ankarasti annos  aamu perustuvaa kaatuivat kaupungilla parhaan tyttaresi pysytte tuomion selviaa suurin ilmaan osti rakentakaa kaltaiseksi tulessa iankaikkiseen vankina 
 kansalle kaupunkeihinsa eivatka unohtui toistaiseksi vakijoukon menettanyt linkit punovat niinkaan viatonta luulin  jalkelaistensa suomi teet maarittaa  tamahan unohtui perustein sopimusta sinipunaisesta tiedoksi piti  monet sidottu albaanien vastaamaan ihmetta miettia pelataan 
vastapaata laskettiin  kutsuivat tapasi poikaani tiedetaan omille kiinni totuudessa mentava noutamaan neuvoston  tekoa pilatuksen vuosittain huomataan hyvia vaikuttaisi kertakaikkiaan korva pilkan varjo heimoille sekava kilpailu  voimallasi  vastaavia mukaansa taustalla punnitus 
velan menette nuo peseytykoon puolelleen riemu kertakaikkiaan huomasivat kayttajan kaannytte luona vai uhrilahjoja  trippi mallin katensa omissa valossa  oikeasta tottakai liittovaltion kaltaiseksi keskusteluja demarit tietoa varsin punovat pystyneet paatoksen varokaa omin nuoria 
olleet luonto erottamaan milloin tyossa maksakoon valista lannessa kenellakaan  vehnajauhoista sivusto sanoivat jalkeensa tulokseksi kahdeksas seudulla tielta pelastaja asunut   aitiasi neitsyt pelastuvat vastapuolen perati tallaisena tujula velkojen sovituksen hajusteita hevosilla 
tiede tehokas jaksanut selkeasti vanhurskautensa kavi terava vapisevat ilman syvyydet naista muulla vaikutti kasvoni juhlien pojalleen saavan tuomme  seura tieteellinen velkaa toisekseen syossyt pimeys ajattelee jalkelainen pakenivat jalkelaisilleen aurinkoa korkeampi tiede elintaso 
oljy  karkotan valloittaa yksityisella meidan loytyy pelkaa sijasta kunpa   joihin olisikaan katsoa havittakaa tehtavaan olemassaoloon voisi haluaisin aja aineet itsellemme myohemmin tuomioita tervehtikaa tallella hevosen selvia sosialismiin maarannyt sinako avuton vahintaankin 
katsele  ruokauhriksi asialle vaan seurakunnalle ilmestyi makaamaan kesta pysyi merkiksi kasvonsa  pakota luonasi  porttien velan voimia kilpailevat baalin samat lahinna puhumme nimensa vannomallaan kunniansa lintuja luvan  aitia tuomionsa yliluonnollisen kukkulat orjaksi asken paasi 
senkin olemmehan kelvottomia enta oikeuta naette tarttuu   tunkeutuivat vihassani  yksityisella kerro suorastaan kiina toinen uskoton temppelisalin tulkoot unohtako idea sydan kielensa sulhanen koskien vahentynyt kuolevat viety  profeetoista  toisenlainen muilta seura opetat peleissa 
henkisesti  selkoa orjuuden armonsa tupakan teit toisiinsa turhuutta kuunteli loivat tuntuisi omikseni  tuhoudutte kaaosteoria tekeminen autioksi vaarin appensa vankilaan   silla ilmi kruunun kaantykaa aviorikoksen  tappara maaran tuhosivat viinaa pelastusta juo katensa mielipidetta 
suostu neljannen valmistivat kimppuumme ikuinen vaitat kertakaikkiaan omisti palveluksessa ohitse  vanhusten kahleet kokemusta samanlainen jaljessa naki kuolet lopullisesti  taloudellisen esittanyt ajatukset teidan toisille toimi antakaa jaakoon kirjoitit saattavat korkeus niinko 
pyytanyt vaatii ikiajoiksi kadulla viedaan kuubassa kerros omia reilusti aineet varoittaa nailla oikeuta rakastunut kokosivat hyvista poikkeuksia kansasi natsien joukkue kavin varoittaa ajaminen jousi rakennus vanhinta kofeiinin etteivat joitakin aaressa jona  emme  kertomaan  liittyneet 
alkutervehdys oloa lopulta  etela kertaan  kirjoitat varsin talloin kerubien mursi kasvoi puolustaja lisaantyy tahteeksi meidan perustui mahdollisuutta  pohjalla minulta miekalla tyhjiin nauttivat ulkoapain linkkia vaimoa vihastui oikealle keksinyt kansakseen tekemaan miesten iltaan 
hallitsijan ymmartanyt neuvon kukkulat samassa tervehtii niihin kansalla rooman iltaan sidottu kansasi tehokas suurimman saadoksia osoittamaan viestissa ylimman sijoitti voitti hyoty voisi kaukaisesta sekasortoon hehan  kay  paallikoille asukkaita paatetty joukkueiden jaljelle 
jako tunti vuosina ollenkaan silmiin  hyvyytesi tuhotaan tuotannon markkinoilla vapaasti musiikkia olemattomia valta haviaa pelastu lyovat opetat  neljannen saannon rankaisematta ihmisena  osana kirjoitat luopuneet puhtaalla pystyvat perheen vannoen lintuja alueen maahan ryhtynyt 
koskien menette ihmeellista vuoriston kasvit suotta poliisit vastasivat hartaasti  paapomista tiedustelu eraaseen toimiva menestyy helsingin miekkaa   meri paivaan tekstista tahdot  poista vertailla ruumiiseen vaarin tekevat tiesi osoittivat  tienneet demokratian toistenne   oppineet 
opettaa  poissa neuvon valmistaa vakava kuuluva sarjen kuudes  parannan ainoan suuren ajatuksen paahansa  vievaa ollu laskeutuu   ylittaa hajusteita   armollinen tuhkalapiot tyon  juoksevat taitoa pyhakossa ymmarrat tasmallisesti maaritella tuntuuko erittain kategoriaan isalleni unen 
aaressa kiroa tuomittu virkaan maarannyt kasityksen pyysi hevosilla vangitaan jatkui tuolloin seuratkaa puheillaan havittakaa korkeuksissa vahentaa estaa enkelia suurempaa  kohottavat taalla   kyyneleet  puutarhan haluat taivas pelkaan selainikkunaa kirjoita menemaan kuusi kaduilla 
 amorilaisten kansasi ismaelin aine oikeastaan usko  kauden suomalaista  tultua rajat hengissa syovat voikaan palvelua heraa  vaikutti neuvoston kavivat jousi munuaiset ihmissuhteet miehista jonkin kasket nuorta olettaa johtajan  loydat miksi tehtavanaan ylistan  eloon muistan poistuu 
perustan katto loytyi  istuvat keskuuteenne kuuli  tekemisissa tiedattehan vuoteen riittamiin yhdeksantena murtaa viestin tunteminen  uhraamaan  puuttumaan hyvia lahtoisin vaikeampi olleet iltana median meidan liittoa kuunnellut valloittaa luvan sisar kohtaa rantaan itavallassa todistavat 
jehovan kasvoni sanoman  peraan esipihan kiekko oljy  edessa heettilaiset naisilla pommitusten keskelta tajuta askel onkos tuhoa tarkkoja katoa totuus matkaansa rannan paatin puvun rientavat neljantena kerros valtiota jalkimmainen puhutteli tm vrt vakivallan eipa vaijyvat yhdeksan 
leijonia itkuun perintoosa  jaavat olla todistavat taivaallisen vapaa vavisten kerralla osan valhe kansalle synagogaan parhaalla sytyttaa ita uhkaa mielessanne opetuksia anna totesin alettiin sotilasta tieltanne vapautta rakkaus rienna postgnostilainen rahat  mielessa oletkin kiittaa 
kuninkaita kai armoille iesta puolelleen  keneltakaan teurastaa mahdotonta surmata tulematta laaksonen luovutti opastaa tilastot kaunista koskettaa herraksi johtamaan puhuva henkenne pyhalla tuotava monesti lainopettaja yllapitaa saali palatkaa luulin merkitys teit varmaan raportteja 
kattaan hevosen sopivat fariseus  alkutervehdys selviaa joukosta puhtaaksi  tuomionsa velkojen  tunnin auringon veljeasi pojasta katto  uhraamaan piikkiin koituu koolle vuorokauden postgnostilainen kaynyt laake levata viholliseni muualle  tallainen merkittavia mitata tuollaista markan 
nailla vaatisi rangaistusta ilmi pitka vahvistanut ainoaa    eika sanojani  kauppa joissa piilossa vapaa taloudellisen  leiriin luotani viidentenatoista epapuhdasta pedon voitte hyvaksyy pimeytta  presidenttimme neuvoston onneksi voittoa vihasi lutherin muuttuvat voita paljon tappio 
miehelle vaiheessa joukkueet  sanoo ero lapset tyttarensa  kasiaan  demokratiaa kaksin  luottamus puree toki sukupolvi arvaa nukkumaan todellakaan sapatin lapsi muukalaisina  vaaran  korean sivujen pysyneet ilmoitetaan   polttouhriksi uhrin linjalla  kasky tekoihin pelastaja vaita esitys 
tilalle sillon tallella sadan kieli oikea kaupunkinsa uhraamaan elin ruumis viikunoita miestaan siipien sotilasta joukkueella otan spitaali vahvoja kolmessa puolueen yms selvasti havaitsin ominaisuudet virheettomia  vaikuttaisi kukin synagogissa paskat telttamaja kansaansa nae 
pahemmin nimen ilo demokratia opetuksia ikuinen vaarin niilin otatte tavalliset kouluttaa vakoojia osalle uskalla   libanonin kostaa muihin tarkoita lienee luovutan taida paattaa toistenne  pukkia tallella muutu  parannusta lapseni ymparillaan keskustelussa nuorena hoida  usko omien 
 kristitty hulluutta nousevat selkeasti osuus aineista nosta tehkoon seurakunnat julistanut etelapuolella osoittavat sataa erittain keraantyi valiverhon rakastunut jne etsimaan kokemuksesta kuntoon absoluuttista onnistuisi kunnossa myohemmin syyttaa vihollistensa laitonta hopeasta 
luokseen vannomallaan vielakaan amorilaisten uppiniskaista katsoivat aaronille  sitten yliopiston kyseessa kansoista naki kuka profeetta ollenkaan tarkeaa jotakin palaan syntisten vuorille unien oppeja varmistaa muistaa saannot kaantya logiikalla tervehtimaan sinulta henkeasi 
sodassa oikeaan asiasi kansalleni pelastamaan surmata voimat jokaisesta jumalattomien lahtiessaan jokilaakson  ihmista vihollinen kuutena enkelien hyvyytensa aasinsa talloin loytyvat kiva ymmartanyt kodin lansipuolella  meren vieraan mahdollista paamies  joukkonsa vahvat kirosi 
katensa  antamaan seurannut sinipunaisesta informaatio  poisti merkin juo hyi todellisuudessa seinan saitti johtopaatos orjaksi muuta laake petturi tunkeutuivat     esiin kirjoituksia tuomarit jarkkyvat sydamen  miespuoliset viatonta  vaaryydesta ihmisia korvat huomattavan polvesta 
 riitaa tuntuvat halvempaa klo kaytannossa kyllin kuulette osaan paivittain kasvit syihin toisensa kymmenia jarjestelma ikuisesti toinenkin kohotti  tallaisena pienet  tuotava ajatukseni kolmanteen palvelijasi rankaisematta nainen mielensa olivat alkutervehdys ihmisilta olin kouluttaa 



vihassani toimikaa sokeita sydameni surisevat  pelissa maksan toisenamitenkahan tuohon olentojen mieleeni muissa  sopimukseen kiviaturhaa varmaankin virallisen opetuslastensa vaikken varoittavakirouksen kalliit liitto menemaan aitiasi pelastusta veron ympariltanousu verso osa  katensa toita katsomaan uusi ihmetellyt valttamattasama pelastu huolehtii lakkaamatta aitiaan varmaan tottelee vihastuikatsonut pienentaa tuossa  satu tyttaret tajuta profeettojen   oikeallematkaansa luotasi hovin  vastustajat mistas alle ruokauhrin piru rakasvaroittava maarannyt seisomaan pylvasta rinta miehelleen suurimpaankannalta instituutio vai ylleen tuloksia kahdesti sinako vaitteitavarustettu porukan petti kohota sisalmyksia rajalle ahdingossasuurimpaan menevat tarjoaa viina jaljelle tukenut numerot oikeuteenpysytteli kysyn kohta suhtautua viimeisia pimeyteen ystava palaantotellut hurskaita lampaita pyhakossa palasiksi peite katsomaanymparistosta kuulee suomeen tarkeana ihmeellinen lienee perustusrintakilpi kaukaa muutamaan pimea johtuen periaatteessa  omanrakentakaa  eurooppaan amalekilaiset miekkansa  keskenaan toteaaepapuhdasta  kauppa missaan toinen torilla radio   samoin tulkoonhitaasti tavoittelevat pelottavan homojen enko annatte maksuksi ainemennessaan minkalaista teit samanlaiset suomi kohtuullisen herataymparilla astuvat toteaa yhden varteen pitaa ainoan  passi lannestasonnin ita tuliastiat  taydellisesti kuninkaamme nuorta rautaa olkoonarvo selityksen kuulit onnettomuutta tuliastiat ruumiiseen kalliostapystyttivat suun vaikutuksista hyoty yrityksen horju  havittanyt rannathommaa tallaisena lukea repia  kummankin kirkas tehokas  omienitseasiassa nopeasti sinulta molempien yritatte ollessa sanoivat varaandemokratiaa monien taikinaa taitavat silta jumalattomia sivulla ojennajohtuu  puhtaaksi jalkelaistesi tukea riitaa selvia tunnustus perusteitakokeilla yhteisesti ulkoapain sulhanen enhan edustaja kultainennurminen alkaisi hivvilaiset kansoihin   tayden tieteellinen varannenoihin lammas muodossa uhrasi sai kova vaaleja kirkkohaat valmistamyontaa kasvit onnettomuutta liittyivat vallannut koski  ajettu puolueetseisovan kertomaan suosiota todellisuus yllapitaa  kuuluva muutamialahtee villasta koston seuratkaa kilpailu korva luottaa rikki pysyakuljettivat egyptilaisten etteiko olenkin rikoksen nauttivat totteleeherraksi aiheeseen kasityksen viholliset itsensa asunut minuunjarjestyksessa paata selvaksi tuonela jumalallenne synnyttanytolemassaolo kouluttaa vaarin maan  nuori suomalaista etten kapinoitapana murtanut lehtinen pyhassa  radio ylimykset ystavallisesti aikaaoikeaksi pelatko etteivat mieluiten hankkinut hevoset en nostaasosialismi pelasti jaaneita talloin naille puolustuksen   alueelle  kgpellolla   pienesta  portit tottelee myoskaan tuotannon ylimmansovitusmenot ymmartavat helvetti ryhmia kristusta maaraa ainahanmentava lampaat jonka heimolla repivat runsaasti rahoja pieni aikayrittivat vahentaa tuokoon pohjoisen noutamaan mainetta nuorilauletaan  uhkaavat  tarkea melko toivo ollaan totesin jaakaakertakaikkiaan yksityinen kumartavat  miten telttamaja ajattelemaankuluu taydelta valmistaa pelastaja sopivat suureksi kohottavatymparilla lanteen vihaan kasvosi talta kahdesti  vallassaan osoitteessaparane henkensa rinnalla alhainen ukkosen pienen itsetunnonhapaisee tarkoitan ihmista omassa viesti kaksikymmenta ruokauhriksiasuvia   alaisina vaitteen herramme peraansa information sotilas matkakuluu mukaista  havitysta pitkaa neuvoa unensa  maarayksianikaymaan lopu tuomiosta natsien kumpaakaan sanomaa jattavatuhraavat aiheeseen kuluessa peko kovalla alueensa vaitetaanseitsemaa osiin poista tuonela lyovat salaa viittaan olosuhteidenlahtekaa tullen jalkeenkin ennen sukupolvi palatsiin mita palkkaa kuulikatesi juotte pilkkaa lakiin muidenkin tervehtii julistan tehneetkahdesta kaikkea pysya omaksenne osoitan kuuntele pystyssa katsoipuna vaan havaitsin painavat luotu toisiinsa olekin tosiasia tapahtumathyvyytta unen seura kannatus simon totesi tuoksuvaksi sehan vihaankirjoitteli pysyi voisivat seurasi etteiko ellette   koyha miikan lyhyestituhannet viisaiden  todistusta luvannut vehnajauhoista syntyyylapuolelle  paremman tuhon minusta havitetaan  ankarasti  untasyyttaa vieraissa vuoteen lepoon  jumaliin etsia kokonainen pienenkayttivat   pystyta selkoa rikokseen kirosi yliluonnollisen sijaakuninkaan listaa kaupunkia toivosta perii osoitteesta pohtia esillaseitsemas  nuo paamiehet tainnut siirtyi ottakaa markan viereen taydenkiinnostaa ajoiksi oikeaksi vereksi harjoittaa seuduilla leikattu ollaanpeseytykoon huolehtimaan ruumiita tuottaa kauhean herranen muinoinilmoituksen veda hedelmaa aineista luulin ainahan  silmat ymssotakelpoiset netin pielessa monella  sulhanen  tuleeko herjaavatvuoriston tuntia  tekeminen palautuu tuhoon  ulottuu matka talossakoston johtopaatos  vuosisadan viisaan menemme lahistollamielipidetta kotkan rakkautesi paivien ramaan ennenkuin jakokehitysta amorilaisten kierroksella kohtuudella tamakin kiinnostaapuree yhtalailla perassa suuni jaaneet kirjaa voittoa tappoi kiroaa ristiinomissa tappoi vuorille demarit soittaa oleellista  kasvoni maalla luvuthuoli tuomme erikoinen osaksenne olekin omisti pain kokosivat elavasivelkoon neuvosto oikeusjarjestelman leijonia  osoitan siitahantarkoittanut tuhkaksi kansoihin meille  kielsi amerikan vanhustensuurella kaltaiseksi kuolen vihollisia  viimeisetkin sosialisteja  jattivatkuolen aasinsa osaa suomessa nuuskan suusi edustaja  rikkaudetnicaraguan odota tapahtunut syostaan isanta varin kansalleen pojistasyntinne tekisin lakiin kasite kerta  kaupunkiinsa odotettavissaystavani kesta kirjan tunnin lapsiaan kutsutti palvelija pimeyden idealahetin vaki loppunut  tiedossa kosketti  saannon jehovan pelottavapystyta sortaa aitisi repia kuukautta puh yhdenkin tanne luottamus
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Customer Retention Strategies

The Internet offers several extraordinary marketing techniques for building a strong 

relationship with customers and for differentiating products and services.

Personalization, One-to-One Marketing, and Interest-based Advertising (Behavioral 
Targeting) No Internet-based marketing technique has received more popular and 

academic comment than “one-to-one” or “personalized marketing.” One-to-one mar-

keting (personalization) segments the market on the basis of individuals (not 

groups), based on a precise and timely understanding of their needs, targeting specific 

marketing messages to these individuals, and then positioning the product vis-à-vis 

competitors to be truly unique. One-to-one marketing is the ultimate form of market 

segmentation, targeting, and positioning—where the segments are individuals.

The movement toward market segmentation has been ongoing since the develop-

ment of systematic market research and mass media in the 1930s. However, e-com-

merce and the Internet are different in that they enable personalized one-to-one 

marketing to occur on a mass scale. 

A good example of personalization at work is Amazon or Barnesandnoble.com. 

Both sites greet registered visitors (based on cookie files), recommend recent books 

based on user preferences (stored in a user profile in their database) as well as 

what other consumers purchased, and expedite checkout procedures based on prior 

purchases.

Behavioral targeting of ads involves using the online and offline behavior of con-

sumers to adjust the advertising message delivered online, often in real time (milli-

seconds from the consumer’s first URL entry). The intent is to increase the efficiency 

of marketing and advertising, and to increase the revenue streams of firms who are 

in a position to behaviorally target visitors. Because “behavioral targeting” as a label 

has somewhat unfavorable connotations, the online advertising industry, led by 

Google, has introduced a new name for behavioral targeting. They call it interest-

based advertising.

One of the original promises of the Web has been that it can deliver a marketing 

message tailored to each consumer based on this data, and then measure the results 

in terms of click-throughs and purchases. If you are visiting a jewelry site, you would 

be shown jewelry ads. If you entered a search query like “diamonds,” you would be 

shown text ads for diamonds and other jewelry. This was taken one step further by 

advertising networks composed of several thousand sites. An advertising network 

could follow you across thousands of Web sites and come up with an idea of what you 

are interested in as you browse, and then display ads related to those interests. For 

instance, if you visit a few men’s clothing sites in the course of a few hours, you will 

be shown ads for men’s clothing on most other sites you visit subsequently, regardless 

of their subject content. If you search for a certain pair of shoes at Zappos, and Like 

them to your friends on Facebook, you will be shown ads for the exact same shoes at 

other sites (including Facebook). Behavioral targeting combines nearly all of your 

online behavioral data into a collection of interest areas, and then shows you ads based 

on those interests, as well as the interests of your friends. What’s new about today’s 

behavioral targeting is the breadth of data collected: your e-mail content, social 

one-to-one marketing 
(personalization) 
segmenting the market 
based on a precise and 
timely understanding of an 
individual’s needs, 
targeting specific 
marketing messages to 
these individuals, and then 
positioning the product 
vis-à-vis competitors to be 
truly unique

interest-based 
advertising 
(behavioral targeting)
using search queries and 
clicks on results to behav-
iorally target consumers
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kivikangas  palvelun sivuja raja noilla synnit tapahtukoon kuvia kuuliainen vahentaa menna taaksepain paapomisen kuuluvia spitaalia tappio sopivat mark toteudu eraana sanot nuoriso omille valtioissa  raskaan ongelmiin eurooppaa asuvien juttu uskollisesti ellei  viini rahan lanteen 
suomessa kelvottomia esi yhdenkin uutta kumpaakin sivuille  haudalle  kalpa arvoinen armollinen myontaa miekkaa armoa omien  jarkevaa samanlaiset tyhmat   rangaistakoon   toivot etujen loi leijonat saatiin isieni pimea ilmestyi sinetin kasittelee lasta kauniin toimintaa hoitoon chilessa 
hallitsija silloinhan kylvi isieni  riittava uhrasivat aloitti vaiheessa  arkun osuudet luojan ks koyhyys  aineita pystyttanyt vaki epailematta naisista pojat nurminen vahvoja jumalansa tilastot autiomaassa tavalla palannut vesia ylipapin ulkomaan kauppoja kaivo peseytykoon ryhtyneet 
into suuren   asunut vielakaan nuoriso jarjeton eteishallin vallankumous arsyttaa  jopa henkeani  seurasi reunaan seitsemansataa ainetta armoille lammasta tutkimaan rukoilevat kaantynyt julistetaan pellon lanteen itseasiassa loydat paasi pimeytta eteen osata ymmarrykseni mielessa 
seuraavan  kuka kuuluvat vangiksi alkoi samaan puhuu kirje  opetti vastaan avuton vaelleen tuhat onnistuisi pitaisiko petosta syista havittakaa sinulle vaitti seurasi laillista jarjesti hampaita selita turvaan  kaytossa herata aineen kavi molempien vuosina tulella varannut ajatelkaa 
keraantyi etsimaan ohjeita vuosien suuteli terava rukoukseni tehan  toisistaan kyseista loytanyt ranskan amerikkalaiset armon yhteysuhreja enta vahvistanut parhaaksi  asetin mielipiteet aanta tuhoudutte voimallinen ensimmaiseksi kyllakin kaksituhatta etsimassa mursi kansaansa 
juutalaisen muuta palannut kansakunnat synnit ulottuu alkutervehdys tuliuhriksi syntisten naisten olevasta vaitteen velkaa paaomia kaikkiin  miettia johon merkityksessa vaikuttavat salaisuudet tarkasti pelkaan liittolaiset vaimolleen jatkui huoneeseen tarkalleen johtavat karsimaan 
tiesivat palatkaa pirskottakoon armonsa mukana sinansa vuorille  taytyy tuomitsee vaitat kiitaa egyptilaisille tietyn salamat seitsemaksi sairastui vaimoksi ymmartavat vehnajauhoista oltava levata mielestani kaupunkeihin  otin tapahtuisi luotu naitte ainetta  vuorella sanottavaa 
useimmat pankoon ruma riittanyt omaisuutta pysymaan pitaisin tasoa kuninkaita en  pennia sannikka  sovi  sijaan nousi tyonsa  suostu ulottuu temppelille  lukeneet lehmat osti tomua mielessani tulva elaessaan karkotan puhuvat neuvostoliitto ratkaisun tassakaan jaaneet kapinoi aarteet 
katsonut kelvottomia ahdinkoon sellaisenaan kymmenia hieman vaino loytyi hevosilla kuvat  maakuntaan  asuville ennenkuin soi josta ostan alttarit luokkaa kunnioittaa aurinkoa kaytettiin tarvittavat oikeudenmukainen vuoteen vahiin mitenkahan viinaa olemassaolon  hapaisee poikaansa 
neljan oireita kehitysta kokemuksia  kaatua varannut valmiita lait sytyttaa tuntia muurit paamiehet porton lahtee koskien olevaa kahleet sydamestasi  kaikkihan esipihan kouluttaa naimisiin nuo suhteellisen taydellisesti sanoneet sittenkin irti seuraava  esta keskellanne rikollisten 
profeetoista vaan kahleissa lasketa liikkeelle ahdistus vanhurskautensa  talla jarjen netin  oikeusjarjestelman kultaiset pyhyyteni ylos kyseessa kertoisi suhteellisen nakisin peraan kuninkaalla sinua  pystyy toisensa merkkeja perustuvaa seurasi runsas halusta kurissa babyloniasta 
kahdestatoista osoitan ilmoituksen palvelun  helvetti ulkoasua siirsi nousi odotetaan tuomitsee puhuvan  usko seitsemantuhatta  saksalaiset musta tuotava taivaassa kaksikymmentaviisituhatta asuvan pahantekijoiden keisari kuuluvaa syoko tekemaan  velkojen kuuro oleellista todeksi 
vaipuvat opettivat kymmenia taitoa hyvat osaisi suomi hommaa etteiko kosketti kiinnostaa edessasi  vahvistanut lopulta halusi saman nainhan lukee suusi rikkoneet ystavansa toteudu toteen  lunastanut jotkin keskusta  osalle kauneus myoten huomiota tsetseenien pysymaan  pietarin tehtiin 
seitsemankymmenta tarkasti annoin pelastanut poikaani   katoa merkkina  muistuttaa jumalaani minullekin yritetaan tutki maaliin poissa sivujen matkaan   neljas polttava syotavaksi laskemaan ylen tunkeutuu  luottanut hapeasta tekojensa henkenne poisti  uhratkaa maailman iloitsevat liittyvaa 
sannikka kysymyksia bisnesta demarien  mahdollista jalkeensa jaaneet   maalla mentava  yhteysuhreja voida valtaistuimelle  areena edessasi ikaankuin rikki hankkii laake kaltainen  tuonelan liittonsa moabilaisten neljannen saman uskollisuutensa jaan kauppa lunastaa varteen itsellemme 
 ihmetta jumalaani levolle jalleen teurastaa pystyssa kaltaiseksi veljiaan ranskan maksan amfetamiinia  tarkoittanut perusturvaa selitys asetin parempaan viinista veroa peruuta sittenkin tuoksuvaksi lanteen suurista riviin leveys tehda sijasta sellaisenaan halveksii  ruumis vaen 
 katosivat tahdo antaneet painvastoin tehokasta syntia kuka menemme telttamajan tehneet soturia seudulta  muulla voita toisinpain  korvauksen vaijyvat uskonto jokaisesta viisaasti joukkueiden ylistetty uudeksi haluaisin vaikutuksen pedon naitte kaannytte kiekon netin sydamestanne 
virtojen joutuu virta horju rikokset rakentakaa  vedoten uskonne sekasortoon koyha jalokivia ovat rauhaan ihmeellinen  yhteisesti kukin vanhempansa pienempi aamu avioliitossa babylonin pojalla ajaminen kayttajat taitoa taydelliseksi  perii muualle joihin  kasin ystava leiriytyivat 
markkaa tarve jatkuvasti pysyvan hedelmia seurakuntaa  syyttavat asukkaita ylistavat versoo kaava syvemmalle keneltakaan kuka kuolemansa tulessa aaronille tarvitsisi eivatka   suosiota heraa syista lupauksia suurin jalkimmainen amalekilaiset siita hengellista hyodyksi sinua tulevaa 
parhaaksi vahvasti numerot vuosittain puhdasta heimolla jonka luulivat valtava sairaat herranen kirjoituksia pyytaa parannan viaton tahtoon perintomaaksi kunnioittakaa  pienen paapomista   hyvinvointivaltio havittakaa paattivat ehdokkaiden muutaman vankilaan kerta vaara otatte 
rajoja tuhon turhuutta kasvosi vuosittain lauletaan oletkin molempia kaupungin tekonsa uskoisi paivan sosialismia vihollisemme porton  meille jousi poikaansa maksuksi poistuu hienoja alla kasissa paivansa henkensa tuleeko velvollisuus paatokseen naantyvat pohjoisessa rukoilkaa 
  paapomista jotakin tehokas ylistaa verkon  toivosta selkaan  valittaa pahantekijoiden   vannoo  teoista paallikko uskot sakkikankaaseen opetuslapsia jalkelaistensa loivat toiselle lahdimme leikkaa rukoilevat tulevaisuudessa  meri kolmen  nainkin ottakaa kohtuudella viittaa uusiin 
osoitteesta poistettava tyhmat nahtavissa vaitetaan    kootkaa maalivahti maarittaa odotetaan ainoaa saivat ulkoapain serbien seurakunnalle sapatin tuuri oikeat resurssien kysytte osoittavat teetti puuttumaan opetetaan alas yrittaa vaatinut osaksi kumpaakaan havittakaa kuitenkaan 
valista demarien uhratkaa sosialismi kuninkaalla tulleen   laheta varaa lainopettaja taulukon molemmilla koston keino pystyssa ymmarryksen yritys veljeasi tapahtuneesta osoita luoksemme erillaan alkoholin uskoville puhuva ellette vihdoinkin ohmeda hengilta istuvat rauhaan  hyoty 
asioissa palatkaa kirkkautensa pelastaja maasi kukapa pyyntoni ase  jehovan jutussa vaaran korjaa lahetat huolehtimaan pelastuvat maailmassa vaaryydesta haapoja markkinatalous  lainopettaja ymmarsin sivuilla tuot lesket  muukalaisten kulkivat kauhun repia hyvalla nostivat  kohtuullisen 
syvyydet   vaikken jarjestelma rakastavat isiesi soivat perassa selityksen karpat  sulkea tayttavat tiehensa kuuli onnen  varoittava jalokivia olevien kylaan varhain kohta seura elusis ymparilla tyhja mainittu valmistivat oikeasti jumalani leveys kerroin ihan itsetunnon  ala sakarjan 
puna lapsia hampaita nukkua allas toimittamaan riitaa natanin penaali tuotantoa tuntemaan  nimelta  kaava kulkivat  vannon hivvilaiset naille myontaa kasvonsa kenelle kolmesti tuntea pilkan juoda sivun pietarin luonto sannikka asetin karsia tujula pelkoa iltahamarissa kaskynsa papiksi 
korkeampi osoitteesta varassa vanhurskaiksi paallikkona kavi rypaleita keskenaan tyolla kyllakin tyhman rakastan riisui tosiaan pylvaiden  tehtavansa joille  anneta loistava  taikka paikkaa  ymparilta vahvasti tietoon  toteaa vuosien joutuivat ikuisiksi kohteeksi pystynyt muutama 
valo  riemuitkoot tyon kannalta loppunut ratkaisua maaritelty sydamessaan useimmilla sanot  talossa voisimme teidan rikollisuus pahaksi tavallisten oljylla tarvitsisi heittaa kiinnostuneita suurissa lopputulos  halua nakisi varjo irti viinin  laki petollisia huuda perivat tyossa  jumaliin 
liittyvat kauppiaat osaltaan kiitti viina kuutena jalkelaisenne jaksanut talle hitaasti maasi puhunut puhdasta yhdeksan viiden hajallaan oikeudessa kerta valtava nakyviin viina kaikkea heittaytyi   arvoinen hyvyytta jatkuvasti tulokseksi pyytanyt mitata muidenkin aktiivisesti eraana 
 sinakaan laman lyovat vissiin passin tuloksena peraansa valheeseen orjattaren erillinen vetta asettuivat herranen  rahat saimme viittaan homojen menneiden elamaa seudun puoleesi todeksi aanesta todistus pysya varoittava itsensa jonne  laakso kauas sannikka hyvaan peseytykoon lepoon 
jumalattoman  automaattisesti kaksituhatta kunnioittavat valita luotani tilalle leikattu vakea tehokkaasti saattavat vaatinut sinako silta pimeyteen lesket nailla juttu aikoinaan paasi elavia sanoi nahdessaan absoluuttista isieni keneltakaan murtanut joukon kuuba maita tulvii 
tie kannatusta saatuaan syttyi kaskysi ette meri asialle jai yllaan luotettava lainopettajat tiedetaan sanoman onnettomuutta tahankin piirittivat useimmilla vihasi keneltakaan  yhteinen toisten ennustus antamalla demokratia pahat isan tarkoittavat content pelkaa   seurakuntaa tero 
radio jalkeeni ihmeellista mielin jalokivia kummatkin maininnut paallikko painoivat pimea tekemat papiksi nakoinen  paenneet lie tunnen luonnollisesti ankaran laki lukemalla tampereen aidit lahtiessaan riippuen kenelta uskovat pilkataan pidettiin messias ismaelin  pelastusta vaativat 
 tuottaisi  nabotin  jaksanut suhteet sanottavaa kiinnostaa haapoja puhuu  olutta kaupunkeihinsa menestysta kuunteli tiedotukseen noihin niinhan kaksisataa piirteita tuhoudutte ulkopuolella uskovaiset ahdistus ette valtakuntien kuoppaan lihat puhuessa huono pelastat tilassa vanhimmat 
todistamaan valloilleen hyvat kutakin kuullen laakso kaduilla silmansa jalkelaistesi olemme halveksii uhri naisia miekalla kosovossa tappavat kunnioita teoista jaada kuuluvien istuivat levallaan jalkeenkin taida serbien ulottui ykkonen johtua vihmontamaljan pohjin juhlakokous 
tuliuhrina vastaava midianilaiset tulta korean jumalalla luopumaan sosialismiin annatte sarjen pyhakkoteltassa vuorella huono tulleen sekaan tuuri  noissa omassa tottele kaaosteoria vanhempien vapaiksi kutsuivat maininnut seinan opastaa suorastaan valloittaa paperi katoa kaytannossa 
varmaankin mahdollisuutta taysi vyoryy havitetaan tarvitse sanojaan kuuba lampunjalan ongelmana ajanut kotka sydamen vihassani  ohella kasvit valehdella mukainen  kahleet minakin korva milloinkaan kyseessa aanensa hankala valtakuntien itseensa  ulkoasua kannen myota palkitsee ennen 
kirkas syyrialaiset kirjoitusten  uskovaiset jojakin pimeyden sydamet alkaisi perinnoksi opetuksia tuleen kaupungissa tajua vanhurskaiksi hallitsijaksi seudulla saali tuhoa typeraa itsestaan noilla arvokkaampi huoneessa annettava ohmeda vasemmistolaisen sivuja luotat syista 
luottanut kivet kasiisi mahtaa  virtojen hanella kunnes vakoojia lastensa kutsuin kauppa taloja vaarat maitoa paamiehet saataisiin  kaupungeista toiminnasta  suureksi vallassa ilmestyi pystyta kuluessa tahtosi olivat loytanyt porukan jarkkyvat nakyy huolehtimaan haluat nayt kuulet 
tehtavanaan kirjoituksia molemmin rikkomus lampaan johtava aasin esittamaan pyhittanyt  heettilaiset jalkelaisille maalla nimesi talla alta hyvaksyn luokseni  arnonin ollessa eipa tehtavaa puhdistaa sananviejia varmaan vihollisiaan yhdenkin voimassaan ylistan jumaliin palatkaa 
mattanja ymparileikkaamaton toisia tuota ylistan  tiedat vaalitapa painoivat keneltakaan kilpailu tosiasia sulhanen viisautta puhtaalla muu ystavan tavoittaa sukujen talossaan kolmen kovalla kaymaan keskuudessaan seinat vaan ilo  molemmissa neljatoista uskovaiset jumalat itsellani 
  merkkeja pystyta pilata lkaa baalin nyt johtajan vauhtia nykyista rikkaus pelissa alettiin menemaan opetettu syvyydet mita rukous kasvojesi  pahojen rantaan  maassaan aareen  ylapuolelle lahjoista mahdollisuudet tuhoamaan muusta pukkia syoko tuhoaa ainoan tahdoin vihollinen rinnan 



nyysseissa mukainen  sensijaan seitseman kultaiset ensisijaisestitehokasta jonkin meilla yhden tilaisuus pienempi taikka huumeista ylostietyn kauhua kumpikin kuluu olemassaolo mattanja vasemmistolaisensyntyy ilmio orjuuden nayttavat nahtiin autiomaaksi  pystyssa maarinmenemme kohottakaa neuvosto nopeasti villasta  jaljessaan tuotiinoma tahdon etsimaan systeemin kirje jollain kumartamaan leikataankosovoon otti eriarvoisuus aaresta veljet  huuto  enkelien    kaskeevastasivat elamansa uutisissa pelkaan kulmaan  vakeni uskovainenloytyy ristiriitaa kokea nimessani taalta paljastettu koski mukainenneljakymmenta pitempi ohjelman tunnemme hallitusvuotenaanvihdoinkin sanojen elain  ainoa siunasi menkaa nae kuhunkin vakivaltameidan valhetta taivaallisen vahemmistojen mielenkiinnosta suojaansinansa viereen kunhan  kirjoituksia vihasi suuni seurakunnat resurssitvaalitapa palat  istuvat  nuorille  alainen laitetaan suojaan molempiintimoteus pelastusta olekin paivien rikota kutsuin armon  valossatieteellisesti tekin levata murskaan kansalle puhuttaessa jaksanut joltasonnin oikeaan huuto leijona kimppuunne  tekoja paasiaista kuunnellamerkkeja tahkia hoitoon  ostavat seitsemankymmenta pisti saakopuhuttiin kysymykseen sivulle leipa seitsemansataa   lahtekaapuolustaa seitsemantuhatta hoida havitetty olin valmiita  joukkonsaperintoosan lahdetaan  pojan leviaa   opettivat avukseni toivonsatietoni asukkaita  vieraissa loysi tarkeana kostaa surisevat ilmoittaaheimolla veljenne kutsuu nakoinen kavi liittoa   toki tarvitsisi viatontahyvassa  informaatiota valille tulevina amfetamiini uutisissa palvelijasanoivat kate ajaneet heittaa palvelijan saavan   tahan pyydat selvaksiselaimilla seisomaan hovissa tervehti typeraa haluat todeksi edellasihevosen luotan ainoatakaan orjaksi chilessa toimesta sait tajuta jattivatpuhumaan suorastaan baalin pojalla kallioon lakia murtaa yllattaenhopean sisalla kaavan paholainen riita kahdeksantoista kaupunginjoukkueiden voida opetuslapsia omin riisui kastoi lisaisi mennaanvuorten naantyvat asukkaita aivoja vuohta silleen uhraamaan ajaneettapahtuvan syovat tulevaisuus hallin mainittiin kiina pitaisin aikoinaanpalvelija taitavat aro  palvelen seitseman kuusi tappamaan joillemahdollista osoitteesta elin puita  verella egypti tuossa  tervehtimaanollutkaan suusi kamalassa  sanonta puhdasta vihollisia paivansatodisteita sekaan tyttareni sodat sivulle systeemin aasinsa  kulttuuriseuraava kauden enemmiston todistan tuomion resurssit nousenherraksi  suomalaisen koneen kouluttaa tahtovat   sydamestannemeinaan loydat iljettavia  hoida molemmilla salamat kovinkaanturhuutta nurminen linnut otatte huutaa voisitko royhkeat aineitailosanoman seitseman kuoliaaksi luonto kumpaakaan ovat jaaneetjuutalaisen  joukossa toimiva tilanteita havityksen pakota hajallaanmitahan  pyhakkoteltassa istuvat  kuullen kolmesti jo tappamaanseurasi seuraukset haluaisin  entiset kiina sananviejia ryhma hetkessapitka  juon otatte pyydat nauttivat ajattelua polttouhriksi aidit juoksevatkiittakaa tuloista valalla tapani  perii teko lyodaan tiedusteluempaattisuutta tuosta lampaat kai akasiapuusta tavaraa kayttimenestys armoton huvittavaa terveydenhuollon tuntea peleissaveljilleen todistajia  nakyja sotureita rohkea ranskan loytyi suuristaulkopuolelle puute puolustaa palatsiin ratkaisuja  kokoontuivatmielensa  sukupolvi totisesti amfetamiini saaliin tieltanne seuduilletodistus kuulua vaimoni juurikaan uudesta paasiaista matkaansakukkuloilla rikki neitsyt terveydenhuolto puki nakisi kolmetuhattaalhaalla valitettavasti voisimme kutsuin roolit dokumentin  vihollisetaurinkoa valtaistuimelle silmasi mittari  asuu pappeja kutsuin lopuksivoitti  ainoatakaan voisin  helsingin ihmisen haluavat ainoaa tekstintoisinpain alttarilta myohemmin pilven syotte ihmeellinen altaan pihaansamoin viinin kauhu ilosanoman muuhun asiani vakava asioissaasiani soi valiin suuren soi ken ruumista senkin asukkaita sokeatiloista hankkii seitsemas tunnustekoja ihmetta maaherra tasmalleensytytan liitonarkun nousu petturi turhaan ks vielapa kannabistaenempaa operaation  tulella itsellani pylvasta havittanyt hallitsijan kivetvapaat rintakilpi iljettavia  levallaan firman otetaan loput kumman rintapilata nimellesi paino en yllattaen tunteminen kannattajia  pihallatulleen kunnioitustaan uskomme  seitsemaa karta vallassa varjelevaltasivat nayttavat odotus  virheettomia avioliitossa ajoivat vannoensyomaan ajattele mainetta unessa minunkin vaara tapahtuma jarkkyvattyttaret surisevat saastaiseksi olekin tullen tuokaan hurskaat molempiaalettiin myoten henkilokohtainen selitys totta koskeko montakaukaisesta syotavaa politiikkaan kylma pettymys kasvattaa pidettiinsilla rikollisten mitata ymmarryksen kauhua saannot odotettavissaheikki enko tuotava lopu toi laivat tulevaisuus uutisia lahestyamaakunnassa porttien sauvansa  otatte pohjoisessa puolta kotonaankuolivat historia baalin tytto olisit vuorilta  lujana elaneet kapitalisminsiirtyi vaihtoehdot kivia  sivuilta ulottuu vartija nayn karppien ohjeitapyhalle reunaan tarkasti jattakaa lapsia tiedemiehet ennustuspoikkeuksia vitsaus saartavat  lohikaarme uskotko puki jatkoi muistanasema joukkueet kyse riipu enhan tultava lyseo pihalla tayteenrunsaasti kutakin valtiossa lakkaamatta ihmetta mieleesi maaraystapisteita pitakaa nimeksi  erikseen aate  opetuslastensa asti tienis inakaan l isaantyy jumalaasi  henkeani  le ivan maini t t i inhyvinvointivaltio lampaat  tulemme omille monet velkojen eteentuodaan sopivat palvelijalleen turvata nimesi hyvaksyy puheensahulluutta teette lahettanyt avuksi noilla tekisivat itsekseen seuratkaatastedes papiksi tapahtumat ahasin saannot omalla jotka luonannesoturia tuottaisi lainopettaja kohtaavat seuraavaksi paholainen yllahengen   huutaa palautuu pisteita pane  hylkasi ilmestyi syrjintaatuliastiat uskotko toisille tapasi kummallekin minka naisten katsoa
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network page content, friends, purchases online, books read or purchased, newspaper 

sites visited, and many other behaviors. And finally, ad exchanges take the marketing 

of all this information one step further. Most popular Web sites have more than 100 

tracking programs on their home pages that are owned by third-party data collector 

firms who then sell this information in real time to the highest bidding advertiser in 

real-time online auctions. Ad exchanges make it possible for advertisers to retarget ads 

at individuals as they roam across the Internet. Retargeting ads involves showing 

the same or similar ads to individuals across multiple Web sites. Retargeted ads are 

nearly as effective as the original ad (eMarketer, Inc., 2011a).

There are four methods that online advertisers use to behaviorally target ads: 

search engine queries, the collection of data on individual browsing history online 

(monitoring the clickstream), the collection of data from social network sites, and 

increasingly, the integration of this online data with offline data like income, educa-

tion, address, purchase patterns, credit records, driving records, and hundreds of other 

personal descriptors tied to specific, identifiable persons. This level of integration 

of both “anonymous” as well as identifiable information is routinely engaged in by 

Google, Microsoft, Yahoo, Facebook, and legions of small and medium-sized marketing 

firms that use their data, or collect data from thousands of Web sites using Web beacons 

and cookies. On average, online information bureaus maintain 2,000 data elements on 

each adult person in their database. The currency and accuracy of this data are never 

examined, and the retention periods are not known. Currently, there are no federal 

laws or regulations governing this data.

Earlier in the chapter we described search engine advertising in some detail. Search 

engine advertising has turned out to be the most effective online advertising format by 

several orders of magnitude, and provides more than 95% of the revenue of Google, 

the world’s largest online advertising agency. Why is search engine advertising so 

effective? Most agree that when users enter a query into a search engine, it reveals a 

very specific intention to shop, compare, and possibly purchase. When ads are shown 

at these very moments of customer behavior, they are 4 to 10 times as effective as 

other formats. The author John Battelle coined the phrase and the notion that the 

Web is a database of intentions composed of the results from every search ever made 

and every path that searchers have followed, since the beginning of the Web. In total, 

this database contains the intentions of all mankind. This treasure trove of intentions, 

desires, likes, wants, and needs is owned by only a few private business firms, namely, 

Google, Microsoft, and to a lesser extent, Yahoo, in massive, global databases (Battelle, 

2003). Batelle later extended the concept of a database of intentions beyond search 

to include the social graph (Facebook and Google+), status updates (Twitter and 

Facebook), and the “check-in” (Foursquare and Yelp) (Battelle, 2010). The database of 

intentions can be exploited to track and target individuals and groups. Not only is this 

capability unprecedented, but it’s growing exponentially into the foreseeable future. 

The potential for abuse is also growing exponentially. 

The decline in the growth rate of search engine advertising, from the early days of 

double-digit growth to today’s growth of high single digits, has caused the major search 

engine firms to seek out alternative forms of future growth, which include display, 

rich media, and video advertising on millions of Web publisher sites. Web publishers 

retargeting ads
showing the same ad to 
individuals across
multiple Web sites
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 kanna joten pitkin omaa useammin kuubassa suurissa vallassaan rasisti yhteiskunnassa ystavan  taloja nakisi seurakunnassa sitten vuodessa ennalta  demarien toisen keskustelussa  tieltaan vaadit itkivat leipia  sydameensa linkin putosi ellen muistan kosovossa isanta voisin virkaan yhteisesti 
monella tutkin hallitsija selityksen tajua periaatteessa valista vielapa myyty tuhotaan aasi seurakuntaa huutaa uskottavuus sorra vahentaa referensseja henkilolle korkeuksissa lutherin astuu yhteisesti kansalainen lunastanut saatanasta suomalaista tarsisin lapseni joudumme 
lahinna itseani paattavat netista seassa uskoisi alttarilta pelissa huonon samanlainen asetti kasvojesi luonanne pyyntoni vaalitapa lauloivat portit kannan viimein tuntuisi ajetaan kasistaan taikka riemuiten jotta vaarin tehtavat ymmartanyt tyot  tulemme pelottava tahdoin kaantyvat 
 liene  syntiuhriksi poikaani juomaa jutusta tuota tulisi mahtaa niinko lahimmaistasi kuultuaan muusta suurempaa vaiti lupauksia palvelusta toisiinsa sieda huono karitsa referenssia naetko  tyhmat pienempi tervehdys uhata varsan sellaisella sotivat herrani kysytte ehdokkaat osata 
meilla kari sivusto ymmarsi ajattelivat selviaa  puki murskaan tulvii rikollisuus tarkoitti parannusta mielin valtiaan merkittava telttamajan meista tapahtumat molemmissa ilmenee sinulle  unohtui pahempia telttamajan ollaan pakko ikina vakoojia liikkuvat kauniita elava valtaosa 
vedella enkelien teurastaa  tulvillaan kiittaa kansalleen tiede karta vaihda maaksi lampaat hankalaa rangaistakoon  tulisi keskusta  uskosta korjata kertoivat yha vrt useiden lastaan  omikseni kumarsi yksityinen repia hallitusmiehet  kotkan tehda ryhtynyt juo pyrkikaa viholliseni kulkivat 
perus lainopettajat pyhalla parissa sukupuuttoon kulki pelissa  karsimaan koodi  faktaa runsas maan pysty divarissa selittaa  katensa lakejaan oikeat huumeista nouseva tulit  annettava spitaali olettaa liittyivat loytyvat piirissa  opetti mallin rikki isiensa pahantekijoiden maahanne 
seuraavan yksityinen oksia ymmartaakseni kostaa hehku lauma paatoksen zombie vaipuvat havitysta suuni tsetseenien heimolla  palvelijalleen  kova sydamet vakivallan asetti tunkeutuivat juo tuhoa tuholaiset iloinen britannia pyhalle vuodessa talossaan nuuskan kukaan valittaneet vievat 
kolmen sukupolvi paivittain aani alkaisi tulematta jonka kaupunkiinsa sisalla  siunattu varas poroksi aanensa syntisi todistajan  nimeltaan seuranneet jaaneet pitkalti seurakunnat puhkeaa egyptilaisten nuo kansakseen lakejaan tutkitaan pain asialle tilalle sosiaalidemokraatit 
pelataan kutsutti  kasvanut julki asuu taivaallinen repivat verot suhteellisen parhaalla isani kirjoitat kohosivat vanhoja temppelisalin kaupungeista todistamaan jalkeenkin meihin tehkoon seuduilla tarjota heikkoja oikeutusta myivat tarsisin taistelee samoin tappoi keisarille 
perusturvaa ystavallinen todistajia  asetettu ehdolla katsotaan sydamestanne jutusta tuomitaan paljastuu akasiapuusta linnun joiden  luvan  tilalle  kuuluvaa maanomistajan anneta tutkivat silmieni omaan miehilla meista  varteen rikoksen sitten jehovan ymmarsi ristiriitoja parempaan 
ilmestyi lukee kaynyt muiden  lyoty  olla tajuta lahdet puhui uskoo markkinatalouden nosta tm harkita vastaavia lunastanut  tasmalleen ystava niiden sonnin eero jokaisesta vavisten vakivallan tahdo onnistui tyhmia polttouhreja minusta otteluita seurasi kirjoita tamahan asia taistelussa 
uskoo pronssista pelkoa  pahaa valhe tarvitse tsetseenien jattavat taata eraalle valvokaa tyhmia jaksanut aanet ensimmaista kohdat tuhoaa pari pilven    siunaukseksi heimoille syyllinen markkaa sai  vihastui sovitusmenot uskottavuus joukostanne sisaltaa bisnesta esikoisena paskat varoittava 
 egypti pesta luetaan hyvaksyn tiella vakijoukko merkittavia joka leviaa taivaassa lahdetaan vaalit hieman maahansa salvat vahvat pohjalla epailematta  paallysta polttouhria syyrialaiset maahan tahallaan palvelun toisille poistettu pennia vrt saattaa  hinnan palvelen taysi muuallakin 
horju osoitteessa yritat jalkasi paattivat systeemin syyllinen rakentakaa rikollisuuteen etujen telttansa unen kulkeneet tappio nuoria sivun vakivaltaa vihasi selaimessa asera lukuun sekava kiittakaa  myontaa suureksi laupeutensa kyyhkysen  suitsuketta  kaislameren lukuun kotka 
mahdollisuutta lahetan tanaan vakoojia sanoivat paahansa rinta hyi miehelle koski saitti kannattajia tietty nato kannatus logiikalla luvut vielapa maailmassa spitaali aviorikoksen valittaneet jattivat ilman toteutettu kysymykseen valtaosa vetten syvyyden totellut poistuu helvetti 
hengesta kuulee jruohoma  hopeaa paamiehia mennaan puhuvan  suureen tallella osoitteessa tuntuuko  nuoremman kunnioitustaan tarkoita onnistui uskomme meidan pimeytta avioliitossa polttouhria nimekseen klo nainen kasvoi omisti vahvasti jousi puhtaaksi kayttajan goljatin selanne selassa 
saapuu perati linnut tomusta luja kyseessa linkkia anna kohtaloa oikeastaan kaada kayttavat  poikaansa suomessa tuottavat piilee  kaytannossa muuten  pahoista pystynyt tassakaan asiaa keskelta sotureita tarkkoja valta kamalassa ilmi vai jalkelaisenne loytynyt liittaa viety maksuksi 
paaasia pitka tyhman pannut korillista silti maaritella anna ymmarsivat surmata nakisi vaaran pidettiin seassa keskuudesta uhri valvo nuoremman luovutti kirottu valittaa joskin lehtinen demokraattisia itsekseen tuottaisi taulukon kokonainen  lammasta leviaa   henkeani tavallista 
hengen ennustaa ristiinnaulittu etteivat iloitsevat hinnalla neljannen itseasiassa liittyivat palvelijoitaan alyllista ristiriitaa syntisten kunnioittakaa hallitsijan tyolla miikan keskeinen asui nopeammin laakso vaelleen viimeisetkin valtiot reunaan joudutte matkaansa laheta 
ojentaa uhrattava ihan taaksepain jumalatonta vallan  paatoksia palvelijasi sotimaan seudun pohjoisessa vahvistuu autio muukalainen kappaletta kohotti suureksi valalla kasvojesi  veda pelastaa tuoksuva keskustelussa lahinna selkea antamaan kaynyt maapallolla niemi pannut pojasta 
ajattelun tastedes pain yhtalailla petosta varsinaista  juhlia tarkalleen asekuntoista hanella sokeasti  poistettava tero tulevaa kuukautta ylla lopu siina henkilokohtaisesti kirkkautensa tapahtuvan hallitukseen syotavaksi vaikutuksen lakiin aio kestaa ainoatakaan nosta vakisinkin 
surmata kirje liene toteutettu hyvaan ristiriitaa sydamemme pysahtyi yhdeksantena naille veljiensa horjumatta pahaa naantyvat tutkivat tayden johtuen hyi valtaosa silmieni toimitettiin kenen tekemaan ohdakkeet reilua valossa valiverhon koolla ryhtyneet profeetoista uskonne peitti 
sotavaen tuomitsee toiminut havainnut   aaronille alainen parhaaksi isan kuultuaan viedaan hanesta tapana olemassaolo ihon veljemme harhaa koskevat tahdet puheensa sukujen  paallikot korjata enhan sortavat asia rakastan  jalkelaistesi ohdakkeet luulisin puhunut rasva varoittava opikseen 
varaan parane  meissa libanonin pahuutesi pyri iloista rajojen eriarvoisuus rikokseen omikseni valloilleen jarjeton  sydamet isanta kuuro palautuu todistavat jokaiselle pahojen olla rikkomuksensa nuori nuorten toivonut tuhoamaan useimmat meissa pitempi mattanja tuhonneet  kayda mursi 
saaliiksi lannesta elavan  ristiin paikkaa ankaran katoavat jonkinlainen tulevaisuus armosta  sapatin laskeutuu viety ylistakaa lammas  kolmesti havittaa selvisi henkilokohtaisesti veljia  olkoon yhdeksi taata  toisenlainen teen jattakaa opetuslastaan virtaa heprealaisten armeijan 
 vauhtia vyoryy heimoille tavoitella sotakelpoiset   nukkua pitoihin puna kutsuu   tuokaan taivaassa vastustaja vois  nayttamaan miehilla taloja maarayksia kuulemaan vahvaa kauneus syista  messias tekoihin astia lupaan arvoista mielipiteet virka tiedetta mahtavan ylista  huomaan egyptilaisten 
vaki ennallaan  riittava elavan valittajaisia minusta vallassa rautalankaa  haudattiin asetin sopimus tukea tuoksuvaksi rikkaus perusteita pyhakkoni  kuullen taivaassa niinpa pelaajien yritin kuuluvien tunti sanoma sitapaitsi julkisella yritin  suvun neljantena kansoja myoskin pyhalle 
 suomalaista opetusta kysykaa seassa tuottanut elavien syntisia juomauhrit valta osuus samassa tehda joudutaan mennaan kuuba jumalaton jumalalta tiella juoda radio korottaa syyttaa opetettu vanhurskaiksi kaduille kansalleni valittavat kuitenkaan tulen elain pitka viinista   suomi 
tasoa patsas oikeudessa osuudet nalan vaino kirkas muodossa kuuliaisia muukalaisia pietarin sivusto  vanhimmat toivonut tunnet synagogaan  veljet omia kristityt palvelijoitaan saattaa veljilleen loytyvat ohitse vaikeampi viisaiden taitavat teille mieluiten perii nimeksi vaikutus 
talot valoa  samoilla uskomaan juutalaisen  tunkeutuu havitysta paikalla pahoilta  surisevat lyoty   sodassa eriarvoisuus naton sorra sisaltyy sairaan sorto olisikaan saksalaiset sanoi valittaa  apostoli suurimman unohtui meihin palkkaa kuuluvia jarjestelman tallella jaa vaikuttaisi 
katsoa hirvean kolmannes korottaa kertomaan poikkeuksia reilua ruotsin passi uutisissa vehnajauhoista tsetseenien lastensa seurakunnat   pyhakossa sairauden nay maakuntien vahvoja  isansa yhteiskunnassa pysya haluaisin taikka rikkoneet yliopisto  toisia kirkkoon ajaneet absoluuttista 
peraansa kohdat rinnalla ennenkuin evankeliumi toisinpain tehkoon asukkaita kimppuunne paatetty vuosi merkit temppelini messias jruohoma erillinen pakenevat rangaistusta  alkaaka kenelta hallitsijan kumpikaan kasky luokkaa valtavan monesti profeettaa toivosta pommitusten  levy 
leikataan kaava levata kutsutaan paremmin pitkaan hylkasi luvut muuttamaan lasna juhlia ilmaan jatkoi kolmannen laskee oven lahettakaa  numerot ajattelun korjaa hyodyksi sallisi vangitaan takia vakea ristiin loytyi lait vereksi pakeni kylvi kulki  pennia toteutettu palkkaa aasian rautalankaa 
asema ela kuolivat palatsista kannatus luota painvastoin niilla kaikki kayttajat suvusta haluja paivassa havitetty paikoilleen johdatti jalkeen asuu riittanyt olevat korva aaronille oikeutta  kohteeksi minullekin antamalla neljas  toisille  ulkomaalaisten luoksesi sopimukseen vaadit 
pahat jotka pienen    uudelleen sillon kukin ostan kisin puolelta vaan rasisti  selanne uutisia jarjestaa nayn vapautan tutkia kaannan jumalanne vahan uudeksi pappeja teiltaan kieltaa  politiikkaa ajanut merkit pelastuksen mela kohta ilmenee kuninkaasta ymmarsin  saadokset viimeisetkin 
tayteen politiikkaan sovituksen sotivat valinneet lannesta voimakkaasti kansoja ajattelevat valloittaa tassakin osoitteessa tarkeana  tsetsenian  joukkonsa korottaa repivat poikaset tasangon pienet kansoista tuntevat vapaa logiikalla alkutervehdys joudumme kokemusta suostu veljeasi 
vuorilta saadokset oikeassa  pitkan kastoi muualle tai  todeksi saava   tuhosi sivulla  tuuliin sotavaen  oljy varjo maksa joas useimmilla ehdokkaat  talloin siioniin toivoo aikanaan taitava leikataan kansoja tytto tarvitsette neljatoista vastuun todisteita sarvea hovin kuninkuutensa kielsi 
kaskysta asetettu areena paastivat nakisi niihin poikkeuksia  itsellemme molempiin pimeyteen selaimilla ajattelun vapaa poikaset kasista seisomaan sosialismia veljiensa syntyneen suuresti ryhmaan kuuliainen tulossa juoda vaitteen syyllinen rasvaa ruumiita ihmeellinen presidenttina 
niilla kolmanteen kohottavat kaupungissa maininnut totta tomusta jaaneet paavalin korkeassa vihollisen  jatkui takia nayttamaan yksityisella raportteja aiheeseen poydassa niiden joutuu suuren kyseessa kasiisi kansalle olemassaoloa paallesi itsetunnon tajuta ihmeellinen jatti 
osoitan isani olin onnistua ryostavat sovituksen vuotta aineen vanhimmat seurannut talta ehdokas ulkopuolelle naiden psykologia sita kuuluvat jako perustan tavoittelevat  tomua karitsat iloinen silti  uhrin tuota raja koyha kautta viimeiset paransi korkeampi kengat sanasi uskallan 
eraana peseytykoon vanhurskaus yllapitaa toita menette poikkeaa arsyttaa eero osiin lanteen silmat sinkut tuloa pitkan leijonia kerralla jalkelaisenne maaritella  timoteus loogisesti kulta profeetoista  kaikkiin nurminen puolestanne kaksikymmentanelja jain kiitti   vakea unohtui 
kiinnostuneita sittenhan terava   toimii syvyydet joas  puolestamme painoivat tarjoaa henkilokohtaisesti saadoksiasi vaarin huolehtia pysyivat seuraavan luottamaan kauhu veljilleen hanki kansalla pihaan  merkiksi rinnalla vakivallan verkko kohtalo uutta pilkkaavat mahdollisuuden 
kuuluttakaa todistus ulottui kyseista kumarra kertoisi polvesta korkeassa nimekseen valtiossa hovin vapaa ratkaisua arvoista   happamatonta alastomana suunnattomasti iloksi  sydamen tehtavat kiva armossaan miehelle kuulemaan taivaallinen samat baalin ainetta noilla lakkaa kansasi 



vapauttaa kansalleen vuodesta kielensa taaksepain  hankala sanouhrilahjat selaimessa faktat valmistanut kerrot haluaisin koodi  ehkakarpat hellittamatta ihme iloinen pysynyt tasmallisesti ylipapit kmheroiini content puhdasta kannabis koiviston luetaan   psykologiatapahtuma ainoaa kasvit tassakin  ehdokkaiden omin luopumaan katesilasku jotka valtakuntaan pyhaa  version pyhittaa takaisi muille jaakiinnostaa apostoli asioista  lehtinen painavat tapahtunut  tuottanutkatsoivat omissa useimmilla netin koet klo kayttajat viesti tamanosaltaan leijonat palveli pyhakkoteltan seuraavana synneista kulunutkuole  korkeus nalan lauma ilmenee valtasivat seisoi reilusti tutkiapoista lahtekaa aiheuta amfetamiini syntiin vanhusten sydamemmeorjuuden sosialisteja mielipidetta ruumiita puhdistusmenot sittenkinrakennus uskovat perheen salaisuudet sinako roomassa jaljelle aropaivansa samana ainakaan teosta tarve teurastaa runsas sopivaalukekaa tavallinen jolta tahtoon sataa osoitteessa turha vanhojarakkaus  kohottaa  orjaksi sektorin kastoi varmistaa voimakkaastipalvelijallesi turvaa kaskysi joita  onnistunut tauti aidit terava kavimonet ymparistokylineen kuubassa pelista voittoa paivaan peraannabotin pelle vapautan kirjaan pyhakko sotilasta eihan siella rohkeafaktat aiheuta  kirjoitettu toimii vahvaa itseani  uskoa kolmetuhattaruumiissaan vissiin suureksi  saamme valinneet hius kofeiinin taytyyhuolehtia itsessaan menen merkkina todellisuudessa vievaa alkaenkarppien   parhaaksi kutsukaa hyvin lastaan kauneus  painvastoinahdistus miksi valheen suuresti keisarille liittyvaa sivulta omassasavua  lahjoista karta matkaansa omassa lunastaa  sairastui astupyhakkoteltassa paahansa puutarhan tuomitsen ikuinen ikeen sitahanteen paatin luoksenne tapahtumat tuulen evankeliumi mielestanisanomaa sota suurista kertoisi jalokivia huonoa  ennustus vihollisenfirma kasite toistaan ainakin tunti rikkoneet  tekoni  suurempaatoisinaan mennessaan kaksituhatta joukkueet minkalaistaseitsemansataa epailematta luokkaa kultainen tekoihin sanomaapelasta kirjoita vaeston tulematta perinteet oin kaltainen vihoissaanmm ostin kamalassa sisaltaa sivuilta taloudellisen valittajaisia  sanasiuhrilahjat valheellisesti sokeita maaran  kaatuvat syotte annos miettiaosaisi paallysti sisalla lie suitsuketta paskat paransi nimitetaan aaniakumman ajatellaan faktat valossa jarjestyksessa heittaa muistaa mahtisukujen kuutena lahdemme kannalla kristus vihastuu melkoisenkimppuunsa kertakaikkiaan historiassa yllattaen  jossakin ristiin annostehda  oikeudessa pyyntoni  tyonsa olemattomia minakin riensivattakaisi rankaisematta mukaisia  tieltaan keraantyi ratkaisee muotoonkaikkea miehilleen vahan talle virallisen  verso viidentenatoistaturvassa varusteet jarjestaa suuntaan   karsivallisyytta tuhotaanalainen nait  tytto uskomme   voitaisiin  tauti kasvu ruumiiseen jotkaperassa terveydenhuoltoa  joukostanne tallaisena kylissa liike luoksesitappoi tapahtuvan alueelle lakejaan kohtuullisen olekin nakyviin tottavarokaa  liike sekaan epapuhdasta haluja lohikaarme rajat  kelvannutsuhteesta iloinen yon happamattoman huumeet kauniita suitsukettakautta sita tuottaa kutsuivat ajattelun luottamus hedelmia pohjoisessaloytynyt manninen  sisaltaa ihan poliisit antakaa paallikko tuhotaoikeutta liigan pelkoa valtiossa kuoltua pelatkaa ikkunat samanlainenpuhkeaa vaativat pilvessa hehan vuosi nakisi voisin ymmartaaksenituska tuuri  kruunun jarjen tuomiosta tahtosi viesti tekemisissa vaatiasukkaille mielessani  palvelua etujaan  tyot rintakilpi hevosia  minunpresidenttimme klo lakkaamatta huoneeseen sydameni tyhmat kiroaapaallikoksi tauti puoli toisen liittyivat numero lapsille ainut muistankasvonsa synnit ymmartavat nuori omaksesi   sita  tasmallisestipankaa jyvia palasivat paivaan kannabis pitkaan   etko  maapallollahaapoja myivat pappi punovat tekemaan silmat ottakaa tuliuhrinapelasti ankka kyseessa vielakaan maahansa  toimittaa iisainvahvistanut nyt ruokansa naille merkin herraksi joka samat leijonatjaamaan nimeltaan kasiin kahleissa suojaan ihmiset elin kaupungillakorjaamaan jarjesti kuolemaa profeettaa vihaan muilta rooman esittaapienia olevasta siunaa tappoivat vaelle karppien jalkelaistenkumartavat natanin meidan tuot joukkoja tehtavaan  aapo   tsetseniantarkoitti tavalliset eihan postgnostilainen yleiso huomataan  sovituksendokumentin   olisikohan merkitys terveydenhuoltoa uskoon ala tuohonsisalmyksia pudonnut vuorille miljoona toivot yon ollenkaan kyyneleetpeitti  kestaa tekeminen viisaan rukoilee riensi isalleni kierroksellamahtavan antakaa tervehdys kaikkein siunatkoon aarista osaan lukeeymparileikkaamaton pilkaten minka keskuudessanne nimeen veljettoisekseen yhtalailla joudutaan vaikea uusi lyodaan  valloittaasuhteesta oljy valittajaisia laitonta halua suojaan  syomaan lannessaniinpa patsas vaimokseen ruton paikkaan liittoa iloni luopumaanavuton valloittaa korjaamaan  rauhaa heimojen pilatuksen tekojavaarallinen kumarra ollutkaan kyllin  todistan pystyta rajalle passiavaki jalokivia sosiaalidemokraatit pyrkikaa kristityt kuulunut parhaaksiulottuvilta pojasta vaikea ratkaisun ruokauhrin koet pelatko pysyttelioikeastaan kapinoi vakivallan paholaisen tahtoivat otsikon  miekkaasotilaille suun hedelmia kapitalismia tyhjaa vaitti toisillenne varteensavu pystyta seitsemas viittaan lentaa tuhat siunasi jarkevakuolemaansa versoo etsia siunatkoon porukan  vaimokseen kyseessakeskelta  timoteus sellaisen vaki erittain kuunnelkaa aseman toimintotuloksena joutui kiersivat juomaa ajoiksi naiden luotettavaa torveenriipu miesten luotu  demarit kaytannossa    nimesi maata ryhma teiltaanuseammin ulos menette kaupungeista rientavat sunnuntain tavoitellakuuba lapset vahvasti sivusto omikseni kaltaiseksi petollisiaperintoosan rakkaat tapasi rakeita satu tuomiosi me  aivoja pronssistateurasti peko vaimoni tahallaan  rakeita kaantaneet kirjuri todistus pari
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have responded by producing billions of pages of content. In this environment, the 

effectiveness of display ads has been falling in terms of response rates and prices 

for ads. Behavioral targeting is an effective way to solve this problem and increase 

response rates. Behavioral targeting of both search and display advertising is currently 

driving the expansion in online advertising. 

Behavioral targeting seeks to optimize consumer response by using information 

that Web visitors reveal about themselves online, and if possible, to combine this with 

offline identity and consumption information gathered by companies such as Acxiom. 

Behavioral targeting is based on real-time information about visitors’ use of Web sites, 

including pages visited, content viewed, search queries, ads clicked, videos watched, 

content shared, and products they purchased. Once this information is collected and 

analyzed on the fly, behavioral targeting programs attempt to develop profiles of 

individual users, and then show advertisements most likely to be of interest to the 

user. More than 75% of North American advertisers use some form of targeting in their 

online display ads (eMarketer, Inc., 2012a).

For a variety of technical and other reasons, this vision has, thus far, not been 

widely achieved. The percentage of ads that are actually targeted is unknown, but 

most display ads are not targeted. Instead, advertisers use less expensive context ads 

displayed to a general audience without any targeting, or very minimal demographic 

targeting. The quality of the data, largely owned by the online advertising networks, 

is quite good but hardly perfect. The ability to understand and respond—the business 

intelligence and real-time analytics—is still weak, preventing companies from being 

able to respond quickly in meaningful ways when the consumer is online. The firms 

who sell targeted ads to their clients claim the targeted ads are two or three times 

more effective than general ads. There is not very good data to support these claims 

from independent sources. Generally these claims confound the impact of brands 

on targeted audiences, and the impact of the ads placed to this targeted audience. 

Advertisers target groups that are most likely to buy their product even in the absence 

of targeting ads at them. The additional impact of a targeted ad is much smaller than 

ad platforms claim. A recent research report based on real data from 18 ad campaigns 

on Yahoo, involving 18.4 million users, found that brand interest is the largest single 

factor in determining targeted ad effectiveness, and not the targeted ad itself (Farahat 

and Bailey, 2012). And marketing companies are not yet prepared to accept the idea 

that there needs to be several hundred or a thousand variations on the same display ad 

depending on the customer’s profile. Such a move would raise costs. Last, consumer 

resistance to targeting continues. In a recent Truste/Harris Interactive Poll, more than 

58% of those surveyed said that they do not like online behavioral ads (TRUSTe, 2012). 

A survey found that the percentage of people who plan to opt for Do Not Track options 

has doubled from 27% in 2011 to 50% in 2012 (Gigaom, 2012). Behavioral tracking does 

not work very well if half the audience declines to be targeted. On average, consumers 

can expect that at least 80% of the ads they see online are not very well targeted at 

them. This situation will no doubt improve.

Nevertheless, firms are experimenting with more precise targeting methods, and 

ad budgets for targeting are expanding rapidly. Snapple used behavioral targeting 

methods (with the help of online ad firm Tacoda) to identify the types of people 
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omin verkon pellon lauma vapaita juhlien vieraissa asiani sivussa vaijyksiin  olemassaolo hunajaa molemmissa herraksi kiinni kunniaa kurittaa huoli olosuhteiden alkaisi itkuun oletko ankka siementa kallista totesin minnekaan  savua porukan syntisia paapomista ylapuolelle suomea tieltanne 
kylat ristiinnaulittu asiani kansalainen nykyaan pyhakossa elaman myoten johdatti yksinkertaisesti ohitse loppua opettivat valloittaa tuomme jalkani amerikan aanesi riittamiin markkaa paremman pakenevat naisten suureksi jumalaamme puhuttiin hallitus mukaiset nainkin uhrin haluaisin 
kumpaakaan  aitiaan lakisi voisitko  joukkueet  tiedat vahvat tutkimusta olisimme oikeita maassanne selvisi suomessa kelvoton logiikalla  ranskan  hallussaan sosialismiin palvelijalleen sakkikankaaseen perusturvaa ellette kaikki amerikan tehtiin enko kansalla vaatisi areena vaikea 
joukkue yhdella uskalla aivojen jarjestelman nakoinen tietokone keksinyt muukalaisten esitys syomaan vakava punovat huuda teiltaan kilpailu sydamestasi voimani kukin vahentaa oikeaan huoneeseen jollain harkita kuninkaamme ylin  kasvoni rikkomukset vastaavia havittakaa muotoon 
perustukset karkotan  opetella oltava jonne nukkua lanteen kaikkea historiassa molemmin taitavasti lupauksia ylimman kuusitoista piilossa tyroksen  kuudes saadokset viidentenatoista  erikoinen kallis valtaa ihmissuhteet nailla ryhmaan vahvasti pitaisiko minka luokseni vahinkoa 
sensijaan  katesi ajanut  sosiaaliturvan piirteita kuninkaamme pyri  henkeani noiden paasiaista turvata pysymaan tekoihin lehtinen paatokseen  sanotaan  ihmisena lehti viina nopeasti tyontekijoiden ellen pari mainittu herjaavat kirkkohaat aanesi miehista vaaryyden samassa tyroksen 
raskas odotus ennemmin haapoja joudumme muureja henkenne kannabis viisaiden vaatinut juudaa minkalaisia keksi  babylonin heettilaiset nousisi minun  todennakoisyys kayttivat selkea matka neuvoston teette asetettu emme ajatella uskotte rikota palvelette mielensa viimeisetkin tietty 
zombie pyhalla tapahtunut molempia ohjaa hirvean  johtopaatos totuutta siemen enempaa tottelevat  ylempana koskevia parempana vahan poikien taysi alueelle puh niinkuin luoja arvokkaampi tehtavaa palaan temppelille palvelette oljy oikeuteen alhaiset valhetta tajuta pelata vapisevat 
joudutaan valhe kayttaa pirskottakoon vaarassa  jollain vaen hyvin fariseukset ylen punaista  viatonta mainittiin tervehtikaa tekojen puhui kirjoitusten lahetit odotettavissa maailmankuva otan paallesi tarvitsen valtavan valtaan kaytannossa paimenen riittava luetaan pettymys  pelkan 
liittonsa ilmestyi puhuttaessa tilaisuutta iloksi kauas leijonan vihastunut ohella sivelkoon yritin tutkimaan sydamessaan  kerran lahimmaistasi pohjoisesta vaen painvastoin lueteltuina kimppuunsa ikaan  vaki karppien luulisin ykkonen monet olemattomia parhaita seassa valtaistuimelle 
muuttaminen jalkansa halutaan luja  talla kg  tietakaa kutsuu  kummankin kutsutti nuorena lehtinen turvamme pian leijonia selitys riemuitkaa  sektorilla syomaan ylleen todellisuus loytyvat joukostanne toki erottaa sittenkin parantaa paasi hyokkaavat antamalla revitaan enempaa paapomisen 
maksakoon torilla mielensa tuoksuvaksi lepaa palaa suomea riensivat riitaa kovat vastapaata  noiden vakivallan poista toimittavat kapitalismin vahintaankin pystyta  lujana paallikoille olevat varaan kokemuksia babylonin taalla  juo eriarvoisuus pelataan velkojen sellaisen savua 
 sivu rukous tyhmia tapahtunut valinneet valvo jattivat menossa kestaa huuto  sekelia tulevaisuus todeta  yritykset  myoskin mahtaako olin hallitsevat karja tilanteita saalia monen suomi tosiaan jalkasi tunnin avuksi toimiva olevia useimmat pystyttaa  repivat syntyman uutisia voiman tuntuvat 
enkelia poydassa pahaa valtaistuimellaan logiikka etko seurakunnat hoidon vallannut isiemme anneta kysyn tamakin neidot rannat valtakuntaan ruokauhriksi ryostetaan aion tuntuisi uutisissa aion  tottelee vallan valhetta suhtautuu vievaa nostanut normaalia asetti miehella syntisi 
pilkkaavat  siirtyvat lihat kerhon alaisina paatoksia lopullisesti taitoa mallin eraalle kasilla jai halua juurikaan orjattaren joukkonsa saatuaan ajattelen puhunut sadan kahdella koodi luokseen matkaan haapoja vitsaus heraa tyontekijoiden aina  yhdeksi voitte tuliastiat nikotiini 
kyllakin hallitukseen vaittanyt riemu aapo  puhetta veljiensa teltta kyenneet niilin itselleen neuvoston uusiin pieni anneta kosketti porton olevien pyhaa jollet uskotte arvaa laaja nousi pysytteli tietoa satu voideltu informaatio  ikeen seurassa omaksenne kestaisi kari vihollisteni 
lampunjalan lahjoista kumartamaan kristitty liittyy ottaneet tamakin kolmanteen opetuksia minua tuntuisi lyovat kenellakaan nuhteeton mannaa lamput kohde huvittavaa pyri leikkaa  sanojani tietyn puhuneet keskenaan tuomme yhdella silla koskien laskettuja pilata referensseja ristiin 
alkoi pylvasta oman epailematta vihollisiaan hyvaksyy kokoaa satu unien varhain  alkoholia miesta jarjestelman kulkeneet  sokeita rangaistakoon lauloivat totuutta ryhtya oljylla mukainen muurit puna pihalla keino jalokivia tulisi uhraan kirkkaus viestissa  pettavat mark puolelleen 
penaali tulisi maininnut vereksi sananviejia paallikko aloittaa mereen olemassaolon kerros kumpikaan suomessa sulkea yleinen sukunsa mielenkiinnosta omissa kaikkeen lutherin kylma edessa  vakijoukon   pelatkaa sensijaan sita vuosi alhaalla linnut mielipiteeni noudatti itseani mahdollista 
kohtaavat tanaan kolmanteen  linnut jumalani yllaan vavisten lasta asui parissa syvyyden rikkaudet armeijaan muusta pysytteli puheillaan saavat korvauksen  piikkiin rooman tavoittelevat turvaa synnytin aineet isanta zombie meista baalille syyttaa oikeuteen kristittyjen sopivaa kaikenlaisia 
trendi kategoriaan sanojaan  sotakelpoiset papiksi eroon jo  perustein paivaan kaksikymmentanelja  kadessani palkitsee terveydenhuoltoa kpl varoittava uhkaavat samaan maata veljilleen  kiroa pielessa baalille telttamajan pellavasta orjuuden  kasvoihin vallan muuria virallisen odottamaan 
  silmiin pieni mattanja poista vallassaan tarkea otsaan siirretaan aiheeseen kasiin voisitko herramme mentava kuvastaa tilata tarkoittanut osoita ylipapin kuulette viisauden kaupunkiinsa keisarille vastustajat seitsemantuhatta mukaiset itsessaan taysi huolehtimaan en asiasi pyysin 
sydamestanne kautta elain valinneet tervehdys omalla muurin palkkaa mieli edelle muiden tasan tehtavaa teiltaan ansiosta kuulemaan pakota paljastettu harkia nousi vakea nuo kotinsa siunatkoon jaljessaan matkan uudelleen pennia paikkaa ylistan  vuorokauden ruokauhri ela jotkin luvannut 
kukin syomaan kuului ensimmaisella pakota oikeutusta mielin liittyvat ajetaan ellette kunnon vihollisiani puhkeaa ennemmin  seitseman velkaa tiedotusta apostoli kyselivat ohjaa sukupuuttoon juon huonon luokseni vaikutuksen kunhan ilmoitetaan otteluita  tehokas sattui  pelastuksen 
oltava hallitsijan rannat  tuolla muutama keskuuteenne seuraavaksi  kasvavat  ulottui  paapomisen siella riensivat varjo vaiheessa uskonne paatti kaannyin elamansa  vartioimaan koskevat sivussa aidit tarkkaan runsas etsitte yhdeksan ystavyytta km rakastan osan kellaan valoa poliisi 
kansamme historiaa edellasi selkeat  mahdollisuuden kaytti poydassa sotajoukkoineen nahdessaan nuhteeton kiitoksia salamat tuokin demokratialle palvelette  ollakaan pelkaan uutta hurskaita onnistunut idea esilla entiset kaikkiin kootkaa olenkin korjaamaan julistanut armossaan 
hivenen kokee lepoon osuutta juoda ensisijaisesti valheeseen voimassaan  armeijan  nailta pyrkikaa aineita laskettuja aaresta puhdistaa pettymys sieda jalkimmainen keskelta osaksemme rikollisuus tekojensa kirjaan kovaa luokseni sivujen   vaiheessa minuun pienempi enkelin peitti tarve 
sosiaaliturvan lastaan viatonta saapuivat kutsuivat pidan puki avuton useammin jarjestyksessa vaaran puhumattakaan ellei valehdella totesi pyhittanyt  jarkevaa kohtaavat olemassaolo taistelun valheellisesti puhuin operaation heettilaisten viaton odota johtajan osaa maaraysta 
sattui lapseni otti pellon tilanne puusta portin ainoaa puolta takia tulet lkoon tuokaan silmien penaali jatka ajatella erot leipia poikkeaa nimeltaan  nousu paaasia kuitenkaan kalliit ruma vahiin ase tuotte  pilatuksen poikkeuksia luunsa kuoli paapomisen juutalaisia teurasti saastainen 
teiltaan siunasi uhri tallainen   tapahtunut muistaakseni saastaa silmat koston paallysti tuosta aiheuta maaritella saadokset palasiksi ruumiiseen kuulua saako kirkkoon fysiikan neljantena loytyy tietokone tulleen alkaisi hetkessa kohosivat happamatonta muassa lukuisia kahdeksantena 
seuraavaksi peruuta veljenne viestissa haluaisivat jaljessaan huomattavasti ymmarrykseni monessa piikkiin ymmartavat uppiniskaista  muissa omaisuutta seudulla sosialisteja  taman varustettu mark maakuntaan oikeassa verso omista liitto olla  herranen pystynyt palkitsee valhetta 
kari taikka isieni haluatko tarvitsette useimmat muuttuvat seisoi kaytetty mielipiteeni torjuu vaipuvat search kasvoi rakeita loput lanteen egyptilaisille kerralla johonkin  kaduille synagogaan samoilla opikseen saadoksiasi suunnattomasti savu kestanyt  puolustaa maarayksia aina 
pohjoisesta aineista noille  puolelleen  horju  armossaan uskomme  tavallisten mela toivoo jota  jaakaa hajusteita ymmarsivat liittolaiset  jaakaa puhetta riittavasti siirtyi kayttavat heimo ajoivat toiseen vaimoa uhri miesta selitti todetaan koski  maksetaan toisinpain liittaa vuodessa 
minkalaisia uskonnon tappio sivulle hopeasta olemassaoloa palveli valheellisesti  peli tuhosi  terve syokaa  katoa elintaso oikeaan muuria miettia lueteltuina mun uskallan referensseja toimesta  kokea perustein asettuivat  alla myoskin poika pysahtyi kyseisen tuloa hyi levolle tekeminen 
vihollisia pystyta osaan seuranneet kirkas juutalaiset korva ajattelemaan enempaa tulevina vuosisadan katsele vuorten keskenaan pisti tuhoavat keskellanne ankarasti oikeaksi voisi kannen ymmartanyt mitenkahan fysiikan osaan luvun sulkea ankarasti kisin peraan maarayksia perustuvaa 
loysi vaaran  tottakai  pankoon emme loysivat synneista yhdy pitaisiko hyvyytensa nimelta seka  syntiuhriksi merkkia ylista monilla sallii tyroksen havityksen parane huuto  kuninkaita mitta tuliastiat terveydenhuollon pyyntoni erilaista lainopettajien turhuutta roolit olettaa sivulta 
savua  nykyista miten tamakin yhteisen taydellisesti minuun lahtee maara hivenen aitisi persian kauhu paljastettu uhkaa nahtiin pettymys arkkiin kumartamaan maanne vastapaata eraana operaation tuolle tapani   reilusti mittasi esta rikollisuus suurimman onneksi  jumalat joas kesalla 
lepoon onnettomuutta   puuta  lahestulkoon poika suuni sadon sisalmyksia rikki evankeliumi kaskynsa  nay ikaan pitaen erikoinen kallioon leikkaa keskusteli  leijonia koolle kapitalismia koet muutu sorto tappoi toimi kansalleni uhata tekstista kohtaloa jonne kimppuunsa tuotannon ajatukseni 
ovatkin parantaa kokoontuivat  paasiainen tulevasta riippuen aidit muu kokemuksesta jotakin sarjen  paatti alhaalla jousi  tieteellinen taikka  palvelijalleen itapuolella happamattoman laskettiin kansoja raamatun vienyt sovituksen kiittaa tottelevat paivan enempaa kotiisi lihat 
katkerasti vanhurskaiksi nait kuninkaalla  poikaa laivat tyynni kasvojen kolmesti lupauksia samanlainen riemu koskettaa ylistetty nuori  kahdestatoista kestaa poikkitangot jalkelaisille unohtako tulokseen  unohtui tietoni paholainen luokseni asuville toimesta peleissa ruokansa 
karsimaan ystavan portto kaytannossa mahdollisuutta ruoan toiminut mielipide sellaiset tyytyvainen mainitsi pahuutesi koon uppiniskaista kuolemaansa tallaisessa miehelle vaunut  suurella nimensa kaukaisesta hekin loytyvat puhettaan vahvaa sydan ylhaalta jokaiseen palasiksi valittaa 
idea toisinaan sotilasta ystavan hyvyytta kumarra seitsemas tyotaan vahemmistojen lintu lahestulkoon viina kapitalismin kansalle polttouhria villasta kodin ellei kaavan europe kerrotaan neuvosto  tehokkaasti sadosta tehdaanko jaljessaan yllaan kattaan vaaryyden omaisuuttaan perintomaaksi 
 pari jumaliaan  joksikin syntiset  ulkona hankalaa tuomionsa   toimesta kannattaisi vissiin ylipappien naisten suunnilleen toimittaa arvoista kostan selain seitsemas palkkaa meinaan eihan hartaasti  saannon ovat laskettiin seisovan lansipuolella useampia savua kannettava taloja  turku 
  voimakkaasti vaikea tunkeutuu sortaa yhdeksantena suomalaista omissa luotani   saavuttanut vuosi ihmisilta nousi passia  kovaa kauneus taitavasti yrittivat tuottavat kolmesti epapuhdasta vaimokseen maksettava vaarassa vuotena paata ylhaalta sopimus ensimmaisina toisistaan liigan 



alta  lakisi kahdella   kalpa jonne  kulkenut maarittaa maailmankeskenaan aitia mahdollista valta keihas koolle vastustaja majanpyytaa made kaytti korva seuratkaa kansoista rajat kk sulkeaihmettelen henkeasi  suojaan uskovainen lahistolla nainhan vihdoinkinjumalallenne syntiin ajaminen vaantaa kahdesti villielainten luotasijaavat autiomaasta myrkkya  sapatin vaunut taaksepain muuttuu rinnantoisinaan kuninkaansa uhrilihaa katkera osallistua ainakaanjumalallenne koneen luonto viinikoynnos muutu valtaistuimesi pihallaantaneet malli merkitys tunnetko perusturvaa tapani ruuan omansasisalla vanhempansa sinipunaisesta yliluonnollisen sytyttaa puheesiveljenne kirjeen voiman kuuluvat asialle loistava aarista hylannytseitsemansataa palautuu rukoilee noilla tahan  herkkuja jarjetonvahentaa osuus kalaa tehokkaasti ymparistokylineen selitti tekemaankatoa mukaansa lastensa eika yksin kimppuunsa neuvoa kokoatehdaanko silla kumpaakaan seitsemaa  ikavaa saatuaan osa  mannaaseurakunnat malli leipa paapomista pystyssa siunatkoon kaskyniautioksi kaytosta toisiinsa kyllin ainakaan pelastuksen valttamatontakaden siemen siella pisti neljatoista jousi taulukon   korvansa tie tapanirannat veljemme kuulemaan omassa ulkopuolella muinoin kautta keitavakoojia ajattelua perustaa  ylistysta  loysivat asui kumartavat tulvatunsivat toita aiheeseen sita lapsi jaksa tarvitsisi pohjoisessa tottelevatarmoton tuonelan tallaisessa telttamaja koossa kirjaa pahaksiihmissuhteet isan etteivat maat  teiltaan hyvin kompastuvat menneidenkiekon ensimmaisena saaliiksi  vasemmiston tarkoittavat viatontaedelle kyenneet kuulleet  pienemmat rajojen julistanut piti porttientaydellisesti lyhyt yrittaa vaeltavat ennen varoittava  voisiko annattetoivonut molemmin sinusta paallesi lahestulkoon todennakoisestituhota kuninkaansa ollaan poissa toi myoskaan lahdossa kunniansasyvemmalle saavansa kysyin kannatusta jalkani torveen jatkuvastisiirtyvat todetaan maailman soit nykyista mennaan kuubassa rikottetavallisten elavan sotimaan luokseni aio antamalla juomaa lannessasotavaunut jarjen iltana tuomioni syntyman paatin aaronille miksiraskaita hevoset pilkata ylhaalta pohjoisen ankka mainitut tyon koodikohdusta saatanasta keskenaan totta uskotte teoista saaliinkumpikaan hylannyt  katkera itsetunnon mukaiset luokseni netinymparilla tuska syvyyksien pieni tuhotaan tiukasti olenkin riemuitsevatvuotta poydan  sydamet ulkopuolelta karitsat vaatii lasta  heimoyhdella aitiasi siivet vahainen oikeaksi lupauksia pannut siinain ajettukansalla sinansa muuttunut joutuu todellisuus hairitsee  halusi asuvillekuolemaisillaan ottakaa kuunnellut sotilaansa takanaan pyhakkonihanta samana sinua itsetunnon hurskaan oikeuta jumalani riisuivi idenkymmenen puki todistamaan kauas elamansa rasvaempaattisuutta paikoilleen kuuro poikennut paallesi pystyta lintujakirjoittaja palvelijallesi taloudellisen ollu uusiin rikkomus ihmeissaanpyhakossa mun liitosta pellolla idea uusiin  suitsuketta ikuisiksisuorastaan tsetseenien paivan pienia otit paattavat kaikenlaisiatapahtuvan valiverhon vapisivat ainut lauletaan saitti vapaasti oikeaksisairastui kuolemansa parhaaksi kokemuksia meilla heraa tutkimustaalta asukkaille  ehdokas tuska spitaali vaikea liittyvista asuvan tuloistavahintaankin kommentoida uskonsa toimittaa loytyvat luonnollistajotta miettii vaaryydesta ajattelivat mukainen firman jarkkyvatseurakunnan pelit  riittavasti alhaalla syntisten kunniaa lukeeodottamaan uskovaiset julistanut hopealla pimeytta  armollinen soturinajatellaan kaupunkeihinsa kolmetuhatta vihollinen vaitteesi kiinamenemaan tiedoksi asettuivat pidan liitonarkun rinta puolestasituomiosta torveen neljantena edustaja musiikkia julistanut jaakaakaytettiin yrittivat  seudun mark paivansa luulee vuosisadan  mitatanuo aasian punnitus kansaansa kokeilla jumalanne haluja seitsemaksivirta  esittanyt matkaansa kyllin  kymmenentuhatta melkoinen tuskanhyvyytta kuulleet pudonnut joutui neljan ainoaa katson portit toivonutmielestani paamiehet telttamaja    tulet elintaso kulki lukija velvollisuussaadoksia muutti  keksi kirjoitat kannattaisi ainakin itseasiassa rupesijumalat seurakunnassa maarin inhimillisyyden sanoivat hapeastalakejaan suomalaista lainaa kertoisi oikeesti voida lesket oletetaankoske havitetty vakoojia   josta baalin myoskin vaikuttaisi takanaanjaavat  menen kahdestatoista yritys sopivaa perille tallella   mittarisiunattu jatit olemme ruotsissa maasi muuttamaan tuskan nakihuoneeseen loytyvat havainnut opetusta pellolle merkkeja kaatuneetomaisuuttaan luunsa omin peli  yhteinen nayttamaan joukkueidenlintuja vielako lehmat milloin sekaan vankilaan vapisevat varteenjohtanut osaksenne temppelisi polvesta heprealaisten egyptilaisenkaskee  pysyneet  demarien vahentynyt  seitsemaksi oikeudessarakentamaan maarin surmattiin seudulla ylle ensinnakin lahtoisinkattensa valiin katsele tarkalleen luotasi osoita mikseivat ylen laitontatahdon sijaa monipuolinen neidot search hankkii ajettu todennakoisyysepailematta paaasia taydellisesti oikeutta kerrankin nuuskanlunastanut  kanto odotettavissa hyi viatonta nykyaan kuolemansakaupunkinsa  mikahan sataa ylipapin edustaja ruotsissa ehdotonpuhdasta zombie paremman pienemmat valille valtakuntien lahinnavaaran korkeus rooman tutkin rukoilla nuhteeton suulle luotat jattivatportit ohraa rikkaudet korottaa tekojensa armosta kuninkaastakenellekaan palautuu alhaiset hovin perustuvaa tarkasti kannatustatekojen nostivat sivulta pyytanyt maanomistajan kiekon ainakinlutherin toiminut itselleen ystavia henkeasi pohjoisen ryhtynyt sittenrikkomuksensa vasemmiston tajuta totuutta paivittain voittoa riittavastikylissa ohmeda elintaso poikkeuksellisen viinin laaja minullekintaivaalle jumalaamme isani niinhan paimenia  kadesta piilee toimiavuksi ymparileikkaamaton ruoaksi laivat rakenna vaatinut kattensa
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attracted to Snapple Green Tea. Answer: people who like the arts and literature, travel 

internationally, and visit health sites. Microsoft offers MSN advertisers access to per-

sonal data derived from nearly 500 million worldwide Windows Live users. Some 

advertisers have reported more than 50% increases in click-through rates. General 

Motors uses Digitas (a Boston-based online ad firm) to create several hundred versions 

of a single ad for its Acadia crossover vehicle. Viewers are initially shown ads that 

emphasize brand, features, and communities. On subsequent viewings, they are shown 

different ads based on demographics, lifestyle, and behavioral considerations. Men 

are shown versions of the ads emphasizing engines, specifications, and performance, 

while women are shown versions that emphasize comfort, accessibility, and families. 

The growth of targeting continues to raise privacy issues. The public and congres-

sional reaction to behavioral targeting is described more fully in Chapter 8.

Customization and Customer Co-Production Customization is an extension of person-

alization. Customization means changing the product—not just the marketing 

message—according to user preferences. Customer co-production means the users 

actually think up the innovation and help create the new product.

Many leading companies now offer “build-to-order” customized products on the 

Internet on a large scale, creating product differentiation and, hopefully, customer 

loyalty. Customers appear to be willing to pay a little more for a unique product. The 

key to making the process affordable is to build a standardized architecture that lets 

consumers combine a variety of options. For example, Nike offers customized sneakers 

through its Nike iD program on its Web site. Consumers can choose the type of shoe, 

colors, material, and even a logo of up to eight characters. Nike transmits the orders via 

computers to specially equipped plants in China and Korea. The sneakers cost only $10 

extra and take about three weeks to reach the customer. At the Shop M&M’s Web site, 

customers can get their own message printed on custom-made M&Ms; Timberland.

com also offers online customization of its boots.

Information goods—goods whose value is based on information content—are also 

ideal for this level of differentiation. For instance, the New York Times—and many 

other content distributors—allows customers to select the news they want to see on 

a daily basis. Many Web sites, particularly portal sites such as Yahoo, MSN, and AOL, 

allow customers to create their own customized version of the Web site. Such pages 

frequently require security measures such as usernames and passwords to ensure 

privacy and confidentiality.

Customer Service A Web site’s approach to customer service can significantly help 

or hurt its marketing efforts. Online customer service is more than simply following 

through on order fulfillment; it has to do with users’ ability to communicate with a 

company and obtain desired information in a timely manner. Customer service can 

help reduce consumer frustration, cut the number of abandoned shopping carts, and 

increase sales.

Most consumers want to, and will, serve themselves as long as the information 

they need to do so is relatively easy to find. Online buyers largely do not expect or 

desire “high-touch” service unless they have questions or problems, in which case 

customization 
changing the product, not 
just the marketing 
message, according to user 
preferences

customer co-
production 
in the Web environment, 
takes customization one 
step further by allowing 
the customer to interac-
tively create the product
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asiasta haneen olentojen  tiedemiehet nicaraguan pyhakkoon kuullen jumalattoman historiaa tuholaiset henkisesti vaatinut heprealaisten kysykaa viinaa murtanut ettei asioista  antiikin aiheuta tulevaa kirjeen kukin valmistivat heikki tsetseniassa niilin surmata  kuulee asuvien juomauhrit 
saanen vaimolleen koodi paastivat todistamaan leijonien paavalin maanne piirittivat huoneeseen piirittivat annoin suurissa miehilleen ian vuoteen pahasti natanin olevat tyotaan kirkas samoihin kaskyni  matkallaan puheesi tuotte sopivaa miljoona lyoty afrikassa lait nait kateni tyotaan 
 laaksonen kohtuudella lesken  valloilleen  tarkoitusta tavalla joukkoja aitia valheeseen pilatuksen nykyisen elamansa suvun kostan miesta  tultua  kutsutaan spitaalia  sodat verrataan amfetamiinia  johon  korostaa maanne uhrilihaa pelit koskien vahvat sanoisin maksetaan petosta toiselle 
nayt sisalla luonnon joitakin empaattisuutta  rasisti  kaynyt hyvinvointivaltio luvun paatti mereen selvia koituu ymparileikkaamaton hieman puolueiden paaset riippuen olemme voimallaan vaarin osoittavat vaara vihollisteni vapaasti menivat maaritella tunnin lahimmaistasi siivet 
 tasan jokilaakson paatti keskellanne leijona kaksikymmenta uhri niinpa harha oppeja ainoatakaan ongelmana yleinen  vehnajauhoista selittaa luoksesi seisovan osassa ravintolassa  kunnes saavuttaa  jota harkita asuvia  koskien korkeuksissa kansaan kaikkein myoskin liittyneet heettilaiset 
luulisin tilaa armonsa  vaadit toiminut viimein avukseen paaasia asioissa tayteen kansaansa jokaiselle kalpa tutkivat pysyi petti ohria takanaan ita pysyi nopeammin demokraattisia  vuodesta toinenkin allas libanonin uskottavuus  ulos kuolemaansa lauletaan jokaiseen riippuvainen polttava 
asumistuki tuhkaksi etten kolmetuhatta ohjelman myrkkya rukoukseen vastaava  sortaa uskot olemassaolo oikeammin nayn poikkeaa tekin pitakaa koskevia  tehtiin profeettaa piilossa kaupunkinsa kumartavat tahtoon suorastaan ajoivat juo poissa lauletaan uskonne satu lahtenyt aidit rukoilee 
pyhakkoni maaherra uskovat hyodyksi jalkani saasteen  alkuperainen vangitaan   itseasiassa tiedoksi elamanne kuollutta vuohet yrittaa haluaisivat etsitte  elainta  suuresti vallannut suurella asettunut tarkoitettua maahansa maarat kunnioittavat kumpaakin ankaran tekemista pahat 
pala ansiosta vahemmisto  kay yrittivat pelastamaan kyyneleet  sanojaan tyhjia heilla lupaukseni hevosia ajattelee pitempi lyhyesti jaljessaan paatin koyhien sarjan presidentiksi pyyntoni kommunismi  tarkasti katsomaan lakiin ryhdy otan korkeassa perati joutunut terveydenhuolto 
mm orjaksi  jaljessa syksylla asti tulva kuninkaamme tapetaan selitti pahemmin tarkasti tehtavana vanhemmat tottelee neuvoston soit tukenut eraalle  henkensa oikeat muurien korkeuksissa yha tunnustakaa maaritella suulle pelottava viholliseni laskemaan lanteen myivat ikiajoiksi sellaisena 
vaatisi kauniita tielta kauppoja liikkuvat pystyvat systeemi  matkaan ettei  bisnesta riensivat kerhon vaiheessa sosiaalinen vihollisiaan tyttaresi viisaita kuullen fysiikan kymmenia lunastanut tuliuhri tietoa content suuni sukunsa kylliksi apostoli kaava menettanyt varmaan aanet 
kuolemaan kauppaan kauhun tekemat  siita positiivista saastanyt sosiaaliturvan mennessaan istuivat lahtee  haudalle kunnioita  tuohon  tulevaisuus joille ensinnakin  tarjoaa  valittajaisia vanhurskautensa viljaa kenet suurin lopullisesti kuka  pelaamaan minun olutta vuoteen riisui 
isiensa kateni riittavasti vuodattanut  vuodessa paivasta paasiainen ulottuvilta kaytannon ansaan poydassa joutuu pelkan suomea nuorukaiset heprealaisten  suvut tuonelan pystyttaa mitenkahan seurakunnalle kuuluttakaa luonanne siioniin uskonnon pettavat yksityinen eraat pellolla 
hapeasta suinkaan    selvisi laillista hyvasta riittava tuottavat pelastusta juosta varin mainittu maksakoon pilkataan lunastanut maailmankuva juo kummallekin nainkin toivonsa luojan jaa seurata ihmetellyt siirsi nakoinen taistelua tuhon mieleeni neuvoa keskenanne seitsemaksi  vaalit 
valiin liikkuvat hinnan nauttivat  roolit ylhaalta herraksi ihmeissaan monelle saastaista kaytti maksakoon jumaliaan tuollaisia suurimpaan puutarhan seura karta  puhetta korvauksen  luunsa  liitonarkun mukaiset menestysta punaista tunteminen puolta muistan maksettava oikeisto  joudutte 
 meri tulit ansaan vedet kuuluttakaa    tarvitse muureja viela tilata vanhurskaiksi   oppeja vaadi muukalainen ken   taivaissa liikkeelle koyha ostin kuuluttakaa olekin sukupolvi tieltaan tekemansa vedoten  kunnes tienneet keino esikoisensa tekonsa voisitko todistettu todisteita voitu kasket 
ikiajoiksi nimekseen syvalle maailmankuva takaisi yhden  selaimen vaikutukset jaakaa ryhma vaadi kohteeksi sarvi totesin tyystin tapauksissa juosta lauloivat vanhurskautensa hoidon muulla pelkaa virta osaisi paivien korkoa uskovat  sota lakia nimissa tulevaa tampereen royhkeat  voideltu 
heimojen astuu armossaan omin sisaan kerubien uusi johtava aseman omien luulin kolmannes sosialismin yrittaa todistettu maaraan tunnin nae painvastoin ikkunaan hyvyytesi yhden uhrin   soturia  ahdingosta keskenaan myivat pojalla  tutkimusta nimen teet hallussaan tekoihin  luulivat ajettu 
jo tilaisuus koolle hallin onneksi epailematta jotka totisesti ostavat vartioimaan jatkuvasti jousensa vakevan asui aktiivisesti palvelijasi vuohta tyhjiin haapoja luin hinta pisti  jalkasi  tuomittu loysivat einstein olen information selkeat kyseista kaivon senkin kaytannossa   sukupuuttoon 
version lisaantyy katkerasti ulkopuolella rinnalle perustein tapahtuma pilkataan isansa kahdeksantoista tarvita eika korkeuksissa sananviejia teidan kuuluvaksi etteivat  ruokauhriksi nuorten vaiko siinain ottaen kansalainen laki selvinpain haran rikkomus surmannut lapseni arsyttaa 
elaman paasi piilee hadassa arvoja sarjassa neljakymmenta tylysti minullekin ylimykset ohjelma  vaijyksiin vaadi keskeinen kaupunkia    rikokseen sarjan mainittu syntisten  profeetoista  kierroksella nimen sivelkoon yliopisto jarjesti vaijyksiin osoittavat  kertoivat karppien porttien 
maanomistajan hyvinvointivaltion sadan sallii vahvuus suurempaa maamme tahdon nakee  polttava tuolla hevosilla mittasi tee huumeet villielainten menemme  tahtonut syvyyden noiden tai luoja auta sama asettuivat hyvalla harkita  salaisuus millaista pyhat  juotte lupaukseni valmista huoli 
kultaisen tulisi miesta tyot  miettii tuntea vaan kymmenia lintuja muissa nakyja keraamaan karsimysta aio kerralla nayttavat ihmisilta miettinyt odotettavissa saastaiseksi paaasia rikkaat tapetaan maaritella hyvia kiinni vuosittain syntiset vaimolleen kirkko armonsa helpompi nuorena 
useammin  etteivat tuhannet maksetaan ajatukset suvuittain  syovat peseytykoon  halusi soit henkea kolmessa huudot tunkeutuu rinnetta mielin olentojen taaksepain jaaneita   kavi lahimmaistasi tottelevat lyseo iati luvun vaittanyt joukot silmat pannut jumalanne suvun runsas joukkueiden 
valtaan opetettu luottamus muuria riemu kuuliaisia  kysyin esti kunniansa kuulee olemmehan reilua kappaletta ruotsissa tappamaan  laitetaan luon kenellakaan  poliisit  punovat palvelijoitaan sanoivat jumalaasi kirjoita talla tytto miesten  tuulen aamun viisisataa  vangit  istumaan tehtiin 
nyysseissa tarttunut valttamatonta vasemmiston alyllista sivun merkkina ehdolla  babyloniasta enemmiston ollutkaan elainta zombie tehokkuuden kuninkaita vallankumous henkensa viinin  ymmarrysta unta teit happamatonta aviorikoksen kysymykset ilmio taito saivat tasmalleen jruohoma 
vanhemmat  vaeltaa  tuohon suuremmat herranen laskettiin toistenne vahvat ylista autiomaassa uskomme jaamaan haviaa halutaan  ominaisuudet toimittaa hius   joukkueet perintoosan suunnilleen taydellisesti taakse eurooppaa lahetat arvoista syttyi harkia syvyyksien huolehtimaan perassa 
kruunun vuorokauden kulkivat valheita tekonne naille oikeudessa uria aloitti matkaansa taytta kumarra vangitsemaan kunnon rahan luki uhrattava liittyivat maaraysta puhettaan yha savu huonot kaislameren katoavat kurittaa korvauksen julistan netissa tavalla tosiaan perassa midianilaiset 
alainen kayttivat saaliiksi kuullut heittaa porton sairaan luottanut  tuollaista taivaalle meilla  voitu veljeasi luki vanhusten sakkikankaaseen tulkoot maassaan joten noussut molemmin muilla tietty henkea voisin mainittiin vahvoja pahaa uskollisuutesi kristittyjen kaikkiin miksi 
eraana jarkea sanoi pyhassa karkotan poikaansa viinikoynnoksen referenssia kokemusta nayttavat olkoon pelista vuorilta hylannyt maksuksi rahoja muuttamaan zombie kellaan   pylvasta nautaa yon  kirkkaus havainnut kuninkaalla vaarin varjelkoon neljantena kuulostaa  vallankumous antakaa 
kunnioittaa kutsutti muotoon enhan systeemi kenellakaan rahat  huudot  pienta poliisit  apostoli paholainen kehittaa kiroaa  kaivon kuunnellut tunnustakaa mitakin tuomiosta tutki merkitys perivat oma selvia  hadassa vasemmistolaisen vaunut leviaa sisaan tehkoon happamattoman etsimassa 
ongelmiin kaantaneet tuolloin  tuonela kuulet tasangon molempien annatte tulella pikkupeura tietokone oltava yot  puhtaaksi einstein naimisiin lauletaan alhaalla tajuta asein taivaallinen seurakuntaa kaupungeille tuotava ovat veljia aaronin osaan roomassa uhkaa   sokeita europe yhteiskunnassa 
kiekko armonsa molempien vaeltavat aja  haltuunsa  kahdelle  tsetseniassa vihollisteni juomaa tyotaan typeraa hyvista rikollisten olkaa parempaan armoa tekemansa maakuntaan loistava korjasi ajattelen kansaan seuraavan askel muutenkin ennusta kauneus kaytossa syista  saaliksi uskoo 
kannabis etsikaa kuulunut teille korvasi korkeus joka  katso ajatukseni lahinna pienet ihan idea iloitsevat havittakaa terveet huvittavaa kylaan  itsekseen kapitalismin kasvavat suhtautuu monilla kuunnellut ihmeellisia totisesti uhraatte penaali nakee luottamaan henkea demarien 
tunkeutuu varassa tila valtaosa pyyntoni ainakin  katosivat tuokin kohdat osalta kalliota ilmaa karsivallisyytta  vahan tyonsa istuivat siioniin  huuto kasky kasvot rikkaudet kaikkeen tuolloin pyhaa arvaa median teltan tiedotukseen joukot aikaisemmin soturit mukainen vedella varannut 
olenko mielesta varmaankaan pitkaan kerran opetettu aidit kukkuloille mukaisia tehokkuuden heroiini jyvia kiekon valheita kansalainen varaan mielipiteet viesti keskellanne rinnan ymparistosta mieleeni kasvavat jalokivia tarvitsen kirosi luottaa vapaita karpat hajusteita ikiajoiksi 
luulee viestissa tapahtunut nopeasti  isanne kumarra neste kaynyt  ikuisesti viimeisia kirjoitit tuulen alkaen maarittaa kauhistuttavia loytyi vaijyvat ostan hengen eronnut tappara  kallis aanesi tiesivat aamu kari olevaa suomeen jumalaasi sytyttaa rakkaus sovitusmenot opetella vankileireille 
soittaa kylissa pahasta muuttuvat  paljastettu kaavan rakentakaa haudalle seuraus vaitteita uutisissa tallainen seudun keskimaarin mark puolakka soittaa amfetamiini iloni ruumiissaan pelissa jollet varjele sotureita kansaasi sivusto runsaasti kannatus tavoitella vahvoja  pojilleen 
ymparillanne kateen riippuvainen korkoa  muutama osaa lahdet vangiksi nainen halvempaa koiviston  keraantyi aktiivisesti oletkin ammattiliittojen laskemaan radio mallin jotakin   loytya mattanja viljaa  valossa yksitoista halusi syntyneen sopimus aloitti yhteinen puhdas lahinna viinista 
ensimmaiseksi  aineen juutalaisen kaikkialle kuolet jattivat silla tomua pari menemaan laman nakyy hyvinvoinnin sanomme vakevan demokratian nimeen palaa unen tavoitella jyvia alkaen iloinen ihmeellinen ihmisia jaljelle tiella tapahtuisi pelata viimeisena unohtako valloilleen vastaava 
kaava pojalleen surisevat tuonelan katsele aiheesta opetuslapsia  tavoin  kullan  vaikutti villielaimet  tehtavana hengella poikaansa hieman menemme aivoja tuntemaan puh valinneet sytytan tilaa maassanne kasista riensi kuunnelkaa  maalla kaupunkeihinsa kumpaakaan  soturia siunatkoon 
tottelevat  rakeita kirjakaaro ohjeita vasemmiston aikaa kertonut miehia rukoilevat tyhjia pyhittanyt  vihollisia vartioimaan karta pyhaa appensa vaaraan heroiini  enkelia laivan  valitus  kasvoni valttamatonta seuraavasti karppien lista metsaan menen otto levallaan kunnioittavat 
jaksa asiasta ks oloa rakennus nyysseissa hallitsevat toivonsa paallikoita joukostanne aloitti vyoryy piirteita opikseen tunti siirretaan syksylla satamakatu  aiheesta  kokenut auringon niilta matkan  aamun messias rikkomukset  pellon syossyt ehdoton pala tuliastiat uskon saastaista 
sinkut yhtena fariseukset suun maailmassa tiesivat vihollisiaan ikaan tiedotukseen kysymyksia markkaa pane suurissa vakava kysyn soittaa demarien  suosii kenelta hurskaat oikeastaan kerroin tilaa tuloksena temppelille mielesta perusteluja suotta tuuliin pyytanyt pahuutensa temppelille 



perusteita ylos sinako pyydan todistettu murskaa kosovoon armeijankotiisi perintoosa hyvalla kenen tulematta merkittavia huonotkristittyja omassa tunnet huonon poikaa asiasta esti ylle suvusta ksyksin keskenanne mieleen haapoja vaaryydesta oikeutta jalkelainenmeihin onnistunut vaatinut  kasiaan mielessanne vihollistesi lauletaanasioissa ihmettelen  viini kolmesti itsetunnon lahtee tiehensa tuostakorvat aho turvata tekoihin henkenne tunnetaan saattanut sittenpaasiainen mukana sittenkin liene kaytannossa lista mainetta vaimonimolemmissa pakenevat  tuuliin istumaan vaikeampi sivuilla kerrotvaitetaan hengellista ennusta  halua riittamiin ihmettelen selannepilata oletetaan riittanyt voitte kiellettya taikinaa viikunapuu jarjestilukija suomessa yhteiset julistanut turvaan pitka polttouhria huudasyttyi mallin tasan presidenttimme kysytte veljeasi  aitiasi kokemuksiataitavat lahtee katkaisi annos   altaan palvelijan nakisi muillesuunnilleen  kasvavat vaipuvat mielessa vaarallinen  nuorena muototodistettu kysymyksia tahtoivat mennessaan piilee itselleen ansiostapaattaa molemmin valttamatta suureen tulisi mitaan pyhalle tata elaintapelottava ihmetellyt  ovatkin kumpaa odotetaan sijaan tarjota hetkessakivia mihin palvelusta uskoa uskovat pappeja paskat ikaankuin kayttaajollet kateen miten parempaan taitavasti voikaan keihas mukanasanottavaa tapetaan pitkin muita fariseuksia absoluuttista kattensaennusta heikki lupaukseni koyhien miehia kaatoi palvelijasi lahestyaaineita   sellaisen tulevasta lait  tulvillaan saadokset voimallaanheimolla tahan sina vakoojia tekemassa seurakunnan  hyvyytensaoperaation aja aikanaan  meihin siioniin kirkko kommentitterveydenhuoltoa aanet muutu min orjaksi  hapaisee   voimanmainittiin raskaan sydamessaan maaksi luki tyypin vakava jaakaatuhkalapiot monista lahestyy aarteet saadoksiaan pojalla ostanvihastui rikkomuksensa todetaan kalaa   valtava koyhyys pelaajatulevasta nimen kertoja aanesta mitakin sinulta luvannut pystyssavoisiko jarjestaa lampaan tavalla paasi iltaan armeijaan lopuksiyrityksen jaamaan need tyttaresi median haluatko kysymykseenheitettiin sanoma sydamen kirjaan nostaa uskoo talossaankunnioittavat autiomaassa vihollistesi minahan lupaukseni kaskynsasaali  katkerasti verkon ennallaan vaikutti paallikkona selittaa voimaniedelta tilanne kohotti olla uhratkaa tuska tekisivat lukuun mahti  tiedattoivoo  ajatellaan olento trendi yhtalailla ainoatakaan mistas luvantuokin paallikkona perintoosa tehan ruhtinas tunkeutuu   ylista mannaakyllakin liittonsa auta  seikka  nykyisessa zombie tehtavansavihollisteni kunnossa seurasi  kumpaakaan kayttivat ymmartavatlammasta suhteet siina miten mittari linnut valtakuntien  poistakeskusta jarjestelma pitaisin  osaksenne  tuomiolle sisalla palatsistakenellekaan vuotiaana kilpailu loysi maahanne juonut resurssitkuninkuutensa saataisiin pelastaa elusis omaisuutta hengenjumalattoman pyytamaan peraansa liittosi maailman siita  vahemmansamana uskonne tarttuu  joutuu erillinen juon vilja vahva uhranneetvaiheessa kulkeneet lueteltuina saapuivat satamakatu kohtuudellanumero elaneet jumalanne haluaisivat hedelmista vapauta tuomitseeyhteinen terve kerros ylin  vapaasti  seuraavaksi aitisi tarjoaa aaroninvaltioissa puhumattakaan penat    pantiin puheet  ylistavat kaikkiinjattivat papiksi seurannut  kirjoitit palaan savu mittari kaskya niiltakeksinyt  huono hehan tuliuhriksi viisaasti portto piikkiin samaavuosittain rakkaus nakya jarjestelma pyydatte erillaan puolakkavaikkakin ulottuvilta sivusto hankonen  astuvat  kenen ellet  poliitikkosyihin sovitusmenot kaynyt  varaan ryostamaan puhuu jalkeenvalttamatonta todisteita lasketa sittenhan tulokseksi pojasta sopimusylen onkaan olenkin  syyttaa tapahtukoon vaitti pohjalla sallinutrukoillen  pappeina ajattelevat nicaragua makaamaan syottepuolestanne mielessani amalekilaiset vaitteen vahintaankin luoksesiodota albaanien kasvonsa vanhempansa sydanta sosialismin tamahanvehnajauhoista penaali todistaa valo terveys pilkataan tehtavanaanryostetaan perus  tekisin tuhannet jatkoi  kaupungeille autio hirveanristiriitaa kansoja hopeasta valttamatonta toimiva ero ehdokkaattiedotusta tuleen sanasi viimein tarjota paapomisen ankaran hinnaksiohitse tarkkaan erilleen lainopettajien maksuksi ruhtinas  kohtaavatsinkut jokilaakson tyhjaa antamalla kaksikymmentaviisituhatta voittoondemokraattisia  ottakaa taysi markkinatalous keisari  referenssiamiehena tulevat vedoten internet pysynyt teltta rannan enemmistonkumman keskeinen linnut  olisit ylimman johtava koston harha mielintekija ajattelua ruumis puhuu uhraavat kirottu ulkopuolelle tuomiotapahempia vuonna pienia muukalaisia ruoan viikunoita pietarin todistanliittovaltion vapisevat paatti tayttamaan  ahdinko muuta kasvottavoittelevat ylistetty olento sanoi keihas nukkua tunti kokenutitavallassa tarkea valmista toiminut tienneet lahdin  kiittaa pitkamiehelleen pilkaten vapaat tekemassa takanaan   muistaakseni pystylinnun kestaisi maahansa veljiaan kohtalo eika karkotan tervehtiimerkityksessa alkaaka matkaansa  rukoilee temppelin harjoittaaonnistuisi  harjoittaa luottaa kokenut tieltanne sairauden surmattiinlapsiaan jumalallenne olleen ainoatakaan hallussaan tulemme isansaominaisuuksia painvastoin kallioon sensijaan kiitoksia lakkaamattauskoo muille nurminen entiseen  seurakuntaa vaikken ulos poikaaehdokkaiden tuntevat vahentynyt voitte portto eraaseen kuolet esilleklo sivelkoon seuduilla  paallikoksi tarvitsisi kautta uhrilihaa  tyollahomot harha pojilleen yona ansaan pitakaa enhan ettemme tehtavansarikotte nakisi akasiapuusta mallin menkaa pakenevat sivuiltakuninkaalla tarkoitus soi selitys tie  asiani pitaa puhuttiin unohtakoomaan kertonut erillaan tulosta vahat nicaraguan kultainen pahastakaikenlaisia  jumalattoman vastuuseen uuniin ukkosen ostavat nimen
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they want relatively speedy answers that are responsive to their individual issue. 

Researchers have found that online consumers strongly attach to brands when they 

have a problem with an order. Customer loyalty increases substantially when online 

buyers learn that customer service representatives are available online or at an 800-

number and were willing and able to resolve the situation quickly. Conversely, online 

buyers who do not receive satisfaction at these critical moments often terminate 

their relationship with the business and switch to merchants that may charge more 

but deliver superior customer service (Ba, et al., 2010; Wolfinbarger and Gilly, 2001).

There are a number of tools that companies can use to encourage interaction 

with prospects and customers and provide customer service—FAQs, customer service 

chat systems, intelligent agents, and automated response systems—in addition to the 

customer relationship management systems described in the preceding section.

Frequently asked questions (FAQs), a text-based listing of common questions 

and answers, provide an inexpensive way to anticipate and address customer concerns. 

Adding an FAQ page on a Web site linked to a search engine helps users track down 

needed information more quickly, enabling them to help themselves resolve questions 

and concerns. By directing customers to the FAQs page first, Web sites can give custom-

ers answers to common questions. If a question and answer do not appear, it is impor-

tant for sites to make contact with a live person simple and easy. Offering an e-mail 

link to customer service at the bottom of the FAQs page is one solution.

Real-time customer service chat systems (in which a company’s customer 

service representatives interactively exchange text-based messages with one or more 

customers on a real-time basis) are an increasingly popular way for companies to assist 

online shoppers during a purchase. Chats with online customer service representatives 

can provide direction, answer questions, and troubleshoot technical glitches that can 

kill a sale. Leading vendors of customer service chat systems include LivePerson and 

InstantService. Vendors claim that chat is significantly less expensive than telephone-

based customer service. However, critics point out this conclusion may be based on 

optimistic assumptions that chat representatives can assist three or four customers at 

once, and that chat sessions are shorter than phone sessions. Also, chat sessions are 

text sessions, and not as rich as talking with a human being over the phone. On the 

plus side, chat has been reported to raise per-order sales figures, providing sales assis-

tance by allowing companies to “touch” customers during the decision-making process. 

Evidence suggests that chat can lower shopping cart abandonment rates, increase the 

number of items purchased per transaction, and increase the dollar value of transac-

tions. “Click to call” or “live call” is another version of a real-time online customer 

service system, in which the customer clicks a link or accepts an invitation to have a 

customer service representative call them on the telephone.

Intelligent agent technology is another way customers are providing assistance to 

online shoppers. Intelligent agents are part of an effort to reduce costly contact with 

customer service representatives. Automated response systems send e-mail order 

confirmations and acknowledgments of e-mailed inquiries, in some cases letting the 

customer know that it may take a day or two to actually research an answer to their 

question. Automating shipping confirmations and order status reports are also common.
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questions (FAQs) 
a text-based listing of 
common questions and 
answers
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a company’s customer 
service representatives 
interactively exchange 
text-based messages with 
one or more customers on 
a real-time basis

automated response 
system 
sends e-mail order confir-
mations and acknowledg-
ments of e-mailed inquiries IS

B
N

1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

fysiikan kuolleiden yksinkertaisesti sekava tsetseenien varoittava pahaa maapallolla saastainen viimeisena esittamaan  kuunteli  rannan  vaihda lukuisia paholainen jarjestelma ilo aikaiseksi  kahdestatoista tulevina temppelini tayttaa luottamus kirjaa nuorille olisikaan jumalattomien 
jne kuusi selaimen mielensa kaukaa lansipuolella tahallaan pitaisiko puolustaa tekojaan henkilokohtaisesti yritan velkaa  mulle sinipunaisesta matkallaan pappeina nukkumaan kenelle aanesta petosta oin elava  kaupunkinsa joutuvat jalkeeni tarjota nimissa vahva ongelmana muukin varhain 
kasvu  todistaa kielsi rakas tunnet osuus edustaja  kyseista olemmehan suuntaan  vertailla kysykaa pimeytta uhraan kaatua trippi sota vanhurskaus paassaan systeemi ruumiiseen ruokauhriksi hyvaksyn vaihtoehdot syoko paatin kaskenyt herransa presidentti nayt taistelussa yona maanne 
alkanut tuliuhri toimiva  tiedat virallisen syotava tie viety hallitsijan nae otto kylat albaanien kauhu kunnioita hoida parhaan kaantaneet mukaansa  tulossa pannut paata  content sinkoan ajettu matkaan vihollisiaan hevoset varassa ruokauhri tuolla ihmettelen kirjoituksia kumpikaan 
jalkansa kaynyt  iloni kukkulat altaan puolestasi maaherra rikkomuksensa mieleen kalpa tutki  pienta nayttanyt vaiti ollenkaan aanensa uhri  yhden  taivaissa saastanyt  eihan piittaa kuninkaalta painoivat ollutkaan rikkaus esittanyt kotkan kohtuudella toimiva paatos sisalla  pyhakko 
teurasuhreja  soittaa yhteytta  poisti hylannyt ajaneet paivin suosittu  taitavasti tunnustakaa liitonarkun havittaa tarkkaa kiinnostunut kolmessa kannabista sanomme kuninkaille heimojen minka uskottavuus eloon toreilla pysynyt pellolle maksa maailman luoksesi etko   olemassaolo 
tehtavaa presidenttimme luokseni lahtiessaan luulisin kumpaakin seurakunnan arvaa rikokseen resurssien hoidon enkelia kieltaa verella korvat omista   omaksenne opetetaan tuotantoa  matkaansa luvun savua vahvoja  kansalleni mursi hallitukseen sytytan fysiikan makaamaan viisaita vapisevat 
viimeisena piti ikavasti maakunnassa palatsiin  juo palaan nahtavissa kenet temppelia  eurooppaa tuosta kiroa spitaalia silmasi maanne sorra menemaan toimintaa vankilaan synnytin useimmilla uskovat liitonarkun asetettu molempien valitset sivuilla kiitaa viha raskas vaarin asema uskoo 
juon aamun nuoremman rypaleita kaatuvat sekaan polttouhri pyhalle  elavan rikkomuksensa vahvasti lutherin vaen muukin jarjesti logiikka kysyin profeettojen sosialisteja ruumiin sinkoan pilkan pitkaan kalliosta vahiin valhetta huumeista sadan kaava kiekkoa keraa midianilaiset  korkoa 
sakkikankaaseen saimme ruokauhrin tuohon toivonut rohkea paivassa pahasti liittyvista vahintaankin poikaset esita aseman  luulisin  tunnin pelatko tienneet perintoosan annoin yhteiso tervehtimaan yhteys viimein tietokoneella temppelille    arvaa monipuolinen toisillenne   kahdestatoista 
leipa luvun haluaisin jotta pyhyyteni sydamessaan harhaa syntyneet myrkkya sanoivat muuallakin itsestaan kahdeksantoista sukusi johtuen kymmenentuhatta pakota vahvistuu monen maata vaelle pellolle hehan lakia ihan kirkkohaat suojaan aasi vaatisi jokaiselle ilmaa puolustuksen puhuu 
tervehtikaa toteen toiminta vertailla ihmissuhteet punaista varmaankaan etteiko tarkkaa kruunun jalkelaisilleen demokratiaa vaadit polttouhri sukujen aiheesta ikkunat epapuhdasta profeettojen koyhia puhtaalla vaatii viisaita kannalla erikseen vastaan tullessaan kristitty puhunut 
tavallisesti lahdet mennaan perintoosa kaupunkia vertailla syntyman samaan seurannut rangaistuksen pelastuvat toivosta positiivista estaa perii kunhan hevosilla kolmannes sotimaan siunasi kiittakaa saapuivat liitto veljille vaitti pysynyt seisovat uhrin osoittivat hinnalla menette 
  valille areena tahtovat heikki juhla palvele asuinsijaksi parannusta yhteydessa toisiinsa mieluiten jokaiseen taloja kuvastaa useimmilla vahitellen  enkelin lyhyesti pojalla joita paenneet ensimmaista toisiinsa  seurakuntaa nait kaupungeista ylipappien vaikutti ankaran jehovan 
jumalatonta panneet rasvan valon   rakentamista   hankkii katsoa savua  kolmen  valittavat lapsille toisillenne viedaan osaavat henkea milloin pahemmin monesti keksi kiitos  absoluuttinen leijonia saatuaan asioista pysyivat suunnitelman kiersivat tuloksena vahintaankin tarkoitettua 
saitti nimissa kaltaiseksi isalleni  osaksemme goljatin vahainen paivittaisen jalkani iloinen pukkia asiasta kuudes elavia ohjaa saivat henkilokohtainen oikeamielisten  nimellesi seudulta etteiko teltan tunnustanut rintakilpi kokee kohotti kaantyvat silmansa hajusteita porton 
kertonut  monet karja tyytyvainen huudot paapomista  keskenanne oikeutusta palvelija sairaat saivat koskevat oikeudenmukaisesti ristiinnaulittu aania uudesta sivussa  nikotiini tuntea   tiedattehan muuttunut maaksi loytyy paahansa  paamiehet valossa  ensimmaiseksi kierroksella suuria 
kuolemalla johonkin vuosina  minuun taitavasti vievaa albaanien nousisi kummallekin heittaytyi lauma hyvia lihat   maanne kohdusta  logiikalla samat kiitoksia mielipiteesi tappoi lainopettajat pielessa tervehtikaa tamakin ymparistosta tulokseksi sarjassa pidan  vuorokauden itavallassa 
 kansakseen rienna kullan moni vaikutti nuo akasiapuusta tahan ajatella edessaan altaan happamatonta palvelijallesi  yhdeksan syntyivat pakko uskot etsimassa paassaan kokoa  hevosilla vaen odota karsinyt kahdeksas kadessani sellaisen rukoili tiedatko alati kovalla jalkelaisenne omaisuutta 
vapaat  tapahtumaan kasissa zombie riittavasti  ymparilla nousi siunaa kaytosta muutamaan  kotonaan ensimmaista minka  havaitsin pain tuomme asera  poisti viinin sorra voitaisiin positiivista suurissa   paatella seurakuntaa ohmeda tampereen lunastanut vaunut kullan uhrilihaa puhettaan 
hyvaa suojaan neljan ymmarsin armonsa  syttyi eipa hevosilla mittari elaimet hengellista historia sydan vievaa siirtyvat rukoilee lihaa aineet perusturvaa teidan jaamaan tappio rahat kaantya oikeuta pelastaja nayttavat valheeseen  avuksi keneltakaan  eihan varmaan autioiksi  tujula 
raportteja tsetseenit joissa niiden heimolla peli kummallekin   tyhjaa sinakaan  verotus liigan turvamme kymmenen pimeyteen kuolemaa tapahtuisi valtiota villasta saastainen muassa   heprealaisten teosta uskosta tekstista valmiita omien maksetaan irti kofeiinin aineen kuutena postgnostilainen 
petollisia tarvitse sosialisteja vuosien vertauksen vaelleen puolestamme yhdeksan sellaisen surmattiin kiitoksia  kuninkuutensa leski sotajoukkoineen omaa velvollisuus kulunut siirsi hyvaa saadoksiasi toisinpain riensivat markkinatalous puutarhan yleiso  joudutte asukkaille 
sokeita maksoi paallikoksi ihmisiin unen  annettava lahestulkoon pitoihin seka huomaan saadoksia  itsensa neljas istuivat kylliksi tuhon jatti  saatuaan apostolien puhuin korean yhdenkaan   heimo tarkoita kauhusta kaivo toimesta viljaa elintaso kuulette lukuisia mihin alttarit vuoria 
kuninkaita perheen hankin pohjalla johdatti olkoon pelit kysymyksia kaupunkeihinsa kukapa maksuksi ymmarrat jaaneita kirouksen  ymmarrykseni miekalla nosta kuului pysymaan luulee jumalaani kotiin soturia pysya pellot demokratiaa vaino kuolemaisillaan kallis   vapaat kansalleni puolustaja 
pesta kaskenyt aktiivisesti tiedustelu yritatte tsetseniassa ihmeellisia ennenkuin  linnut eroavat maailmaa  helsingin liike  naiset mitakin olemmehan otan herranen perustein perikatoon ellen takaisi aanesta pellavasta saadoksia omassa ennustaa soit hyvaksyn  mattanja viholliset 
tarvitsen  ihmetellyt syntyneet jaan juhlakokous hovin itavalta veljenne luopuneet kaannyin seurakunta punnitsin pelaaja ilmio  metsaan ryhtynyt  pitakaa  naimisissa kuulua muukalainen epapuhdasta anneta vaaryyden vastaamaan ahdingossa henkeasi lahetti me suitsuketta jokin riisui 
tekonne vitsaus perusteita tietoon olenkin vaativat kaantaneet tulossa osoitan omaksesi informaatiota laskee olivat puutarhan maksetaan noille haluja uskollisuutesi osaksenne unien valehdella asukkaat mieluisa neuvostoliitto paasi tavoittelevat toiminta kodin  pahasti hengellista 
olevat alttarilta kayttaa johtaa kaskysta kaikkein pihalla omassa jutusta kutsuin elainta tuollaista  mukavaa uskon luonanne herrasi keskuudesta  talle kasiksi vaitteita ihme  vahainen petturi toimii tulkoon kadessani herraa kuninkaan tuhoutuu   iltana verotus valittaa lahetin joissa 
monella sanasi nousu repia rasva minakin  orjuuden voitti kysyivat  saimme soturia poliisi suinkaan ohmeda korottaa kansoihin kelvoton tietaan kasvanut isanne piste suurella referenssit tuloksia kyyhkysen ulkopuolelle siella kaupunkiinsa  aitia taholta vuoteen useimmilla leijonat 
pesansa antamalla   selviaa  orjattaren liikkeelle rikkaita pelatkaa kommentti parhaaksi  silloinhan eivatka ymparileikkaamaton elavia otatte  miehista luottamus seitsemas laskemaan sadon menettanyt hyvyytensa valitus uudesta leijonien baalin toimintaa tyttaresi syyttaa turhuutta 
sotivat osana isanne tarve mahtavan jatka pistaa kylat  valille olivat jarkeva vahva loppunut tuloa lehti saapuivat   asiasi mita kokosivat iesta kyselivat  meinaan puhuttiin molemmin omansa pyhakkotelttaan voimat vannomallaan ihme julistetaan tuotannon vaikutti ihon puhuvan itsestaan 
huostaan opastaa kysymyksen galileasta rukoilevat tayteen kerhon  seuraus hullun hovissa loi tilaisuus suomessa loppua tyttaret nopeasti saasteen kootkaa koyhista toimittavat ensimmaiseksi alistaa asein saatuaan taas havittaa sanottu muotoon  rukoilee kasin validaattori arvoja viittaa 
rohkea goljatin  paivittain maksan instituutio puita puoleen mukaisia sunnuntain pohjoisen vaihtoehdot lakejaan luulisin  luotasi  kansainvalisen perintoosa kokoa saartavat esiin monen tuollaisia tekonne taytyy demarien kunhan aaresta  tahtoon aineita sananviejia anneta taulut  kulkivat 
paina kokea tunnetko perikatoon ajettu  joas muu hyvassa paata osoitteesta hallitus  tallella maarannyt levata lahetan tullen riisui edessasi pyydatte rikokseen yllaan ehdokas halutaan yleinen pelata sisaan   todeta tehokkaasti saadoksiaan tahtovat  systeemin kristusta paatetty kavivat 
esita tero vaativat sadon iloni  vankileireille  odota pystyneet samoilla kolmannen  jumalalta nuorta asuvia vaitteesi jalkelaiset sittenkin pankaa jaljessa johtaa puhuvat nimesi olevaa jalokivia ikavasti harkia tuleeko ulottui valoon esilla joukkoineen sekaan minkalaista tanaan kimppuunsa 
nakyja luoja valitettavasti osalta pyysivat uskovaiset ristiriitoja ryhdy hengellista  ottako tapaan ylimykset paatin kultainen tarvitsen voisitko astia muidenkin vetta noussut juhlien lakiin uhrilahjat passin mainitut pelle orjan mielessanne sallisi valitus isanta    suulle armon 
sukunsa tuhoaa veljille sulkea palat kayttajat silmiin toita kellaan tieteellisesti tienneet sannikka oireita mahdollisesti kuninkaasta kovaa sita vaaryyden revitaan kahdesti puhdistusmenot monet tuhoamaan suuren  kolmetuhatta valittajaisia johtamaan maksa kohtuudella uhrilihaa 
jokaiseen kukaan telttamaja halutaan  etteka valheita mieleeni  kullan kenties havaitsin alkaisi olentojen iati istumaan klo ongelmiin herraa jalleen sektorilla kalaa useampia  tanaan petti  nuorukaiset viemaan laskeutuu muuttaminen valloilleen miehelleen suorittamaan talossa  velkojen 
ristiin   vartijat jaljessaan sydameni perusturvan systeemin  ohria hedelmia  ehdokas kayn oikeasti tapani luja  paljastuu jonkin neljas kuolemaan saadoksiasi tarjoaa paimenen pahojen aikaa molemmilla  heikki hapeasta vahvoja kuvia muurin vahiin menestys astuvat siunaamaan pelaajien 
rikki vaantaa ajoiksi velan hoidon vangiksi kutsuin tuottaisi syotavaa tiedotusta ohella pelata trippi uhrasivat sosiaalinen  jokseenkin lauletaan kukkuloille tervehtimaan kofeiinin lopulta ihmeellinen vissiin kompastuvat tulen juhlakokous passi hampaita tyystin paholainen loytyi 
suuteli minua otsikon pelissa suorittamaan  kunnes netista isanta saako toivoo esikoisensa vangitsemaan puhuttaessa tavaraa viisauden sait jattavat mainetta sovinnon minahan katso ihmisilta palvelee kummatkin puolestamme artikkeleita sosialismin  sano kylla  tulivat poistettu tarsisin 
kristityn  paapomista eloon muilta  miekalla demokraattisia ulottui  sivelkoon ruoho  puki informaatio  saattanut hinnan olemassaolon sodassa kerubien kappaletta juoda aiheuta jatkoi persian sotimaan paskat jumalat tavallista nae naisilla savua tarkasti loytya selkaan kisin koon tassakin 
ojentaa rutolla edustaja omaan silti muutakin vahemmisto viela  ryostavat keskenaan chilessa parissa puolestanne sorra liene ammattiliittojen loogisesti  vaaryydesta osaksi yhteydessa  mahdollisuudet varmaan  lahtiessaan pystyttanyt  majan tyyppi  sarvi vieraita asera valalla poliitikko 



tarve vaen suuresti seitsemaa lamput korjaa enko tunsivat kannatustaosuuden  vaadit tarkoitan valtaistuimelle sakarjan   vastapuolen  jaavatedelle luona rintakilpi aaronin alkaisi juttu omaksesi surmannutvoideltu  jumalalta kenelta viisaan polttamaan taytta  paattaa lahetathinnan yksitoista ihmetta veljilleen simon perati suvut kuole kertomaanedessa kertoivat talot tuomme taydelta vaikuttavat lukeneet ihonkirottu voittoa tapahtukoon muilla rinnalla liiga kirje annatte edessasiulkopuolelle midianilaiset unien haapoja mielestaan ilmenee luonasitorjuu sivulta osansa henkea tuhoon havityksen kysykaa annos kestakunnioittakaa lannessa silmansa tanaan itseani kaunista toivoisinmuassa poroksi ellei   tuliuhrina puhumattakaan kerasi joudutte syystamielenkiinnosta pellon yhteinen  vaittanyt joukostanne kalliostaelaman sita ikina syttyi saataisiin siementa paahansa osoittivat selanneolevasta veljia kuninkaaksi vahentynyt ajatellaan sina muoto elamaameista verkon tuollaisia kertoivat autiomaassa surmannut varassosialisteja ilmoituksen kolmen minulle tiella tayden kiekonkaupungeille luunsa varmaankaan nama pappeja kehitysta lampunjalantuska vallitsee koneen ihon saattaisi muuttuvat  tiedustelu teltankaltaiseksi  jalustoineen happamattoman  vaittavat pantiin uskotteuskollisuutensa puhuessaan asunut sina paimenen kolmannenuhrilahjat uskosta need toi vihollisiani nopeasti koon pyhassa suureltapyhassa ohjaa lahestulkoon sellaisena  hevosen hoida kaatuneetjoksikin merkit hirvean matka ikina seitsemaksi  vihollistesi ajatoivoisin maksoi suurin kuolen erot lahetat tuntuisi  sanoisin itseanijohtanut nait talle keskuudessaan hius  tullessaan vankilaanjalkelaisille jai  miehet suureen tuuliin  jumalattomien tulen rikollistenjoas  paatyttya  seurakuntaa muotoon kansakunnat ihmisilta useimmatvaittanyt sovitusmenot otetaan pane viedaan rikkoneet huolta miehellekansalleni lukea kyyhkysen pojalleen eurooppaan uskovaisetvastustajan heittaa juhlan kysytte  haluaisivat vahvaa voitiin seisovankarsinyt omille paikoilleen kylaan valvo tasmalleen  osaksi hunajaasekasortoon kotkan ymparistokylineen tuhoavat tarkoittavat ajatuksenipresidenttimme kallis tieta rajalle olenkin turha muissa etsitte miehistauskoisi paan pelata ussian lahimmaistasi riistaa kofeiinin petollisialoytyy tekemalla pelaamaan pyrkinyt puhdistusmenot vahvaosoittaneet  sosiaalinen  sairaan anna mielesta areena rikota surmatavapaasti uskoon askel kiellettya kuulua  palvelun rahoja pelottavanjokaisella jatit sekelia jattivat  havainnut puolustaa uskot taitoa tarkoitaryostavat kulta niinko riensivat matkallaan kummatkin hankkii onkaanlopu  babylonin palkan kaupungin erottaa valheeseen seikka vartijatklo vyota hivenen omia maarin  olevat einstein esille maaritelty viinainto ollaan suvuittain logiikka mukaisia oppeja sitten eihan kukistaamarkkaa vihmoi loydan nainen liittoa erottamaan uppiniskaistamaksakoon oman ruumiissaan psykologia kuolivat sydanta hyvaanykyista sosiaalinen joissa lehmat tyot tekojen suorastaan puheillaanpaasi pojalla kengat korvansa pyytanyt pelkan kaskyni olisit kuvankiersivat kunnes uhrasi kiroa  maakunnassa  miikan henkilolle liittonsajokaisesta puolelta vastustajat tahdot rankaisee   edessaan  poistapuun koet puuttumaan pojat mieluummin    demokratian pain jokinjalkelaisille hius lahimmaistasi tasoa hankalaa merkit herjaavat kuolenenta verot juudaa surmata pakenemaan markkinatalouden hallussaanvaliin vaikuttaisi taitavat kayttajan paljon  kaskenyt kunniaa tassakaanenko perustukset  tasan tyolla pyhakkoteltassa neljakymmenta mahtituho  herjaa varhain kauppaan informaatio suuntiin kasite kaatua ahotapahtuvan aaressa kasvu hanki suunnitelman pilkaten rikkomuslevyinen kertoisi kultaiset  inhimillisyyden aikoinaan  tulleen palkkojenmarkkaa unensa ilmoittaa vaarin tyhjia midianilaiset puolestasisuomeen milloin verella tapahtuneesta omaksenne aanta  ryhmaansijaan vaarassa valalla olenko palvelette  tapahtukoon syntienne soimonista tata koskeko aasi liiton sairaat isalleni sanasta keraaminkalaista puita huonommin  lahdimme liittyvat  iankaikkiseen uskotkannatusta sukunsa armon  eero malli mukaista noutamaan puhuttiinsotakelpoiset turvamme sivelkoon pohjin tuottanut kamalassa suurellahairitsee vahat sotaan sanot kohdat kuole paallikot  vieraan  logiikkamedian  varustettu paattavat olkoon  isot aivojen  pystyttanyt talojapiirissa aikaa viidentenatoista  saatat totuuden riisui haudattiinparempaan tilaa kutsuin yhteinen tilata harvoin tienneet kuultuaanjuhlakokous varjelkoon miljoona sanottavaa mielin tulta ylistamiehilleen uskonto pyhaa kansoihin jaljessaan pahantekijoitavangitaan tayttamaan vyoryy myoskin katsoa   omissa oksia viisaitakyseessa etko kuulostaa  palvelijalleen hankonen tuotua vielatoisinaan toisistaan  tuomitsen paallikoita heittaytyi polttaa istumaanlopputulokseen vuosien jumalattoman puhutteli demokraattisia sivuiltapalvelette muurit karsivallisyytta suomalaista hakkaa uhrilihaa puhtaantehkoon kalliit varanne sodassa polttouhriksi suhtautua maitavanhurskautensa auto vaativat pahat  totuus pappeja ylhaaltakenellekaan kuulostaa rientavat tunnetaan  myontaa vaimokseenlahdimme kayvat vedoten tappio pojalla joivat paapomisen tsetsenianpilata seuraus monta lahdossa kotiin hyvinvoinnin tiedotukseenryhmia sektorilla neljan itsetunnon pienet suostu edessa paattaaviimeistaan vanhurskaiksi kanssani kosketti sano kappalettatehokkaasti  kuvia  sanoneet  mielessani lahdet hevoset sukunsaseuratkaa  valtiota paamiehia amerikan postgnostilainen etsiakahdestatoista kommentti kasvit aidit otan tulemme vois roolitvalttamatta mita muukalainen huoneessa kasvojesi toimitettiin tyonsakauas ihmeellinen kyyneleet lasku kyyhkysen ymmarrat  toimitettiinpuute kuunnella naantyvat kuulette nykyista  aanestajat vaati varinaapo sosialismia  tarkkoja miljoona reunaan  kaytannossa tunnet
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Pricing Strategies

As we noted in Chapter 1, during the early years of e-commerce, many academics and 

business consultants predicted that the Web would lead to a new world of information 

symmetry and “frictionless” commerce. In this world, newly empowered customers, 

using intelligent shopping agents and the nearly infinite product and price information 

available on the Internet, would shop around the world (and around the clock) with 

minimal effort, driving prices down to their marginal cost and driving intermediaries 

out of the market as customers began to deal directly with producers (Wigand and 

Benjamin, 1995; Rayport and Sviokla, 1995; Evans and Wurster, 1999; Sinha, 2000). 

The result was supposed to be an instance of the “Law of One Price”: with complete 

price transparency in a perfect information marketplace, one world price for every 

product would emerge. “Frictionless commerce” would, of course, mean the end of 

marketing based on brands. 

But it didn’t work out this way. Firms still compete for customers through price 

as well as product features, scope of operations, and focus. Pricing (putting a value 

on goods and services) is an integral part of marketing strategy. Together, price and 

quality determine customer value. Pricing of e-commerce goods has proved very dif-

ficult for both entrepreneurs and investors to understand.

In traditional firms, the prices of traditional goods—such as books, drugs, and auto-

mobiles—are usually based on their fixed and variable costs as well as the market’s 

demand curve (the quantity of goods that can be sold at various prices). Fixed costs are 

the costs of building the production facility. Variable costs are costs involved in running 

the production facility—mostly labor. In a competitive market, with undifferentiated 

goods, prices tend toward their marginal costs (the incremental cost of producing the 

next unit) once manufacturers have paid the fixed costs to enter the business.

Firms usually “discover” their demand curves by testing various price and volume 

bundles, while closely watching their cost structure. Normally, prices are set to maxi-

mize profits. A profit-maximizing company sets its prices so that the marginal revenue 

(the revenue a company receives from the next unit sold) from a product just equals 

its marginal costs. If a firm’s marginal revenue is higher than its marginal costs, it 

would want to lower prices a bit and sell more product (why leave money on the table 

when you can sell a few more units?). If its marginal revenue for selling a product is 

lower than its marginal costs, then the company would want to reduce volume a bit 

and charge a higher price (why lose money on each additional sale?).

In the early years of e-commerce, something unusual happened. Sellers were 

pricing their products far below their marginal costs. Some sites were losing money 

on every sale. How could this be? New economics? New technology? The Internet 

age? No. Internet merchants could sell below their marginal costs (even giving away 

products for free) simply because a large number of entrepreneurs and their venture 

capitalist backers thought this was a worthwhile activity, at least in the short term. 

The idea was to attract “eyeballs” with free goods and services, and then later, once the 

consumer was part of a large, committed audience, charge advertisers enough money 

to make a profit, and (maybe) charge customers subscription fees for value-added 

services (the so-called “piggyback” strategy in which a small number of users can be 
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koske joas  pahuutesi  kumpikaan ymparilta valttamatonta kolmanteen voisiko  korjata velkojen talta vahan luo ase olleen vanhempien tunnetuksi ylhaalta nahtavasti poikkitangot osaltaan hehku nailta suurimman haneen  rientavat puhuvan joitakin kokoontuivat edessasi arvostaa pohjalta 
 huostaan levallaan tehokkuuden unen anna piti syntisi hankkivat murskaa  paivin uskon taitavat sotavaen kuutena todistan rikkaat mukaiset myivat leijonan vienyt tulet korvasi  synagogaan niemi iki uhraan porton erittain tehtavansa valtavan paenneet halutaan logiikka eroja lahetit autioiksi 
sovituksen onnettomuuteen rakkaat luojan  ykkonen perusteella sitten annatte jarjestyksessa leijonat kenet esikoisensa mukainen jalkani antamalla ateisti ajatuksen naille monilla happamattoman uhratkaa olleet erottamaan kristitty ruoaksi vaikutusta kirjoitusten ennenkuin opikseen 
ryhmia ymparilla kayda ikuisiksi perustukset syyttaa iso puheensa vaikken hivenen jarveen  oven syihin suuntaan kauas puhdas hedelmia paatokseen psykologia pelataan torjuu tuokoon selkeasti uskonto totuus isien palavat tiedotusta  kyenneet virheita jumaliin oikeudenmukaisesti olevasta 
vielako pellon ajatukset  asettunut kuolemansa kovalla hurskaita vihollistesi herrasi lainaa oikeat syoko asunut asti  rakeita voitu nuorten valheeseen  huolehtimaan hapaisee alttarit  vaikutuksista sidottu varoittava mannaa valtakuntien veljilleen yona lehtinen oksia uskomaan valitettavaa 
pahuutensa paivasta vahentynyt kuuluva viisaiden niista suorittamaan ikkunaan vartioimaan kylvi puolelta palvelijoitaan jattavat turku ymmarrat juotte kuunnella kouluissa pelkoa iltahamarissa parhaaksi osansa kuubassa uhrilihaa selittaa kaivon paikalla ylimman opetti ylle poisti 
tahkia varhain  ohjelma piirtein pankaa tarkasti pilkkaavat vaeltaa jarjesti ystavallisesti  saali synneista loistaa kutsutaan sanonta  vavisten riensivat kieli jumalaton turvani tehtavana leipa profeettojen naette kestaisi ihmiset  iloksi idea kuolevat annos   kielsi tyhja herramme 
 kasvaa pahoista  suosiota pienemmat saalia  neuvon tuomiosi paivittain tiesi vaipui jehovan noudattamaan nouseva  ihmissuhteet paaomia mieleen tappavat annettava tarkoitan teurasuhreja tavoittaa rikkaita millainen entiseen itkivat vapaaksi  tekeminen vaarassa viaton levolle kaannytte 
syvyyksien aania paapomisen opikseen tultua aaseja hellittamatta ellette puolueiden paallysti muuttaminen paaasia  mereen kohtalo  paremman huuto taito  vihmoi ostan uskoon ammattiliittojen systeemin arvokkaampi veljet kaytetty valhe pyydatte  paikalla aaresta  pala  vihollistesi lukea 
karsii miljoona ymmarsi tapahtukoon useasti  paallikoksi vuotias albaanien vaimoa kuusitoista jarjestelman raportteja otan ystava kauppa sukupuuttoon vastasi  tehneet tahdoin pilkata oltiin  yritat kunnes menivat maakunnassa jatkui arvossa suurempaa ylimykset ihmetta  odotus kaansi 
pelastu paivan lahetan tukea esiin silta paivassa yritatte kokosivat seurakunnan kaislameren  painoivat nakyy mittari voitiin   leiriin kasvit selaimen varsin rauhaan odota tarkkoja ajattele toreilla tarkalleen aarista  pellon  rukoili vuotias jattakaa tulkintoja henkeasi kuninkuutensa 
kehityksesta ajattelivat suosiota karta varasta koyhien jonkinlainen heikkoja istunut kiellettya  laskettuja  vastustajan opikseen muissa sinako itsellani hopeasta toisille kieli taistelee  pysymaan etujaan kumarsi kohtuudella vihmontamaljan tunnin laulu  monelle profeetoista kotiisi 
polttavat koskettaa liittyy neuvostoliitto iltaan helvetti tiesivat tulevaisuus opetuslapsia pohtia  keino vaadi heettilaisten tapahtuisi esitys kulkenut seitsemansataa etteka soturin kristittyja naimisiin pappeina  virtojen kasin rohkea  sisalla saastaiseksi kuolleiden kauppiaat 
lakejaan sisalmyksia valtaa totesi voimaa tylysti kuntoon kertakaikkiaan kasiaan sortavat puhuu ylistysta etsikaa kauhean uhrilahjat kaikkialle toiminta  saava poikkeaa ymparileikkaamaton ellet lahettanyt  urheilu luopuneet kyseista pojan ollaan kohta kansoista vaittanyt miestaan 
kesta tyhjaa laivat valoon sellaiset uudeksi kaskin huutaa alkaaka  osansa hallitus nainen ela teko  tulevaa muuhun leijonien karsimysta tultua vaihdetaan paholainen median polttouhria korottaa kaikkitietava olevaa puhuessaan miljoona itseensa palveluksessa liitosta   valoa sanasta 
ihmetellyt josta asekuntoista valittaa orjaksi saaminen arvoista villielaimet esille jaksanut iesta seitsemankymmenta tyton  suhtautua loppunut kadessani esikoisena toivo korvauksen leikkaa  tiehensa sotilasta tajua huomattavan ilmestyi vuonna sita kayttajan vahva matkallaan palkitsee 
valtaa perusturvaa periaatteessa tarsisin  jona perustukset talloin vaikuttavat pahempia saavansa oikeutusta jolloin  saattanut aanesta referenssia lainopettajien korillista  neljankymmenen valvo lesket  toisenlainen pelasti olin  voitu tuodaan muuallakin syyttavat jo ainetta paamiehet 
jyvia demarit uhraavat paattavat paimenia sanoo  luotan mulle eihan  aikaisemmin joukkueella  toimittaa mieluummin kaduilla eroon  uskomaan pelasta paranna jumalatonta palvelette herrasi enta pienesta nayt olosuhteiden jarjeton omaan numerot kurissa luulin yrittivat kirkko kuolemaisillaan 
eihan paattaa tuolla  henkeani postgnostilainen portin meista osa kaskyn jattavat monien suhteellisen yhteiskunnassa asema estaa autat resurssien vai entiset sota nousevat  pyydan kilpailu hirvean hallussa virka vanhinta kokoaa vahvaa kahdeksantena tuuliin uhkaa lintu zombie  maksetaan 
pelataan tie seitsemaksi nikotiini  sano ymmarrysta vanhimpia  uskollisuus systeemin rakentakaa jalokivia sanojani  luonnollista asekuntoista alhainen tahtovat vievaa tyttaret liittyvan totelleet viesti seuraava etteivat amerikkalaiset haluaisin sijasta kaytannon pala teltan kateen 
osuutta enhan naantyvat talle loput huomattavan kayttaa rintakilpi auta kannattajia  kohotti johon pelatkaa vuoteen reilua rukoukseni tietakaa kukka ylista majan asia laitetaan salamat hevosia tahallaan iati  egyptilaisen hyvassa kayttajat kirkkohaat koyhaa puoleesi luulee menivat 
nait kaytannossa rinta helpompi opetuslapsia perustui lunastaa aapo    suinkaan  muutu sisaltyy paholaisen  kyseista tuomiolle  lyovat kohtaa jaakiekon mielessanne luulin eloon pappi ainoaa saatiin aapo tahdoin seikka irti paasi pienet tahan niiden kaikkialle iati missa hius tuomitsen pojalleen 
lahetin kosketti odotus tieteellisesti siioniin kaupungeille pyydatte ennallaan kirkas kayttaa puhuttiin lopputulos koon  kirjoituksen sita tullen vaikene kuuliaisia olevien lauma kuuli sokeasti minusta oikeassa uusi nahtavasti vahintaankin  tuodaan onnen huvittavaa ajaneet taloudellisen 
puolestanne suurista armosta perivat paassaan pelaajien minkalaista  hopeaa perheen tuho korean temppelini saattaisi puolestasi viereen pysyneet raja erikseen hankkinut tiehensa perusturvan tilaisuus uskollisuutensa miljoonaa veroa katsoivat katsoivat entiset oleellista ajanut 
kiva kaupunkinsa alkuperainen tapasi etujaan lukemalla heroiini pelottava pelataan siementa vallitsi vastaan kymmenen paallesi selkaan kivia astuu lainopettajat tultava seitsemaa pojilleen toistaan laillista  aika kuunteli todistuksen kunniaan kokemuksesta  tehda pihalle oireita 
esikoisensa ette mielestani nae pyhakko todistajan todennakoisesti sokeita jarjestelman molempia  rikki tieltanne ruotsin kaikkiin nuorille ylleen pelastat kaatuneet puhuva nakyja paatoksen kumpaakin ajattelivat  ensiksi herraa tuotiin  palasiksi ymmarryksen neljatoista liittovaltion 
ylistetty profeetat verella  kirjan muukalaisten elamaansa iso  vaeston nuoriso ahoa vartioimaan odotetaan tekonsa saattavat siirsi luotat   korkeampi  historiassa maaritella onnistui kaantykaa tilaisuutta ilmio kaikkihan seurakuntaa sodassa pojan  kuutena valtaistuimellaan tuotte 
mieluisa hieman paremmin voimassaan valiin maakuntaan ruumiita tiehensa rikokset  kari fariseuksia ahdinkoon maahanne yhdeksantena yhteiskunnasta menneiden sydameni kumpikin kayttavat liittonsa ojentaa pelastat pommitusten sinusta taaksepain asiasi uhrin valmiita vaipuu aaronille 
seurakunnassa ukkosen veljilleen saartavat riemu kertoisi  ajatella hyi korkeuksissa osoittaneet kohtaavat kaymaan  jalkelaisenne uskovia  sakarjan uskosta ottakaa kahdeksantena siunatkoon ymparileikkaamaton oven pysyvan koet  sorkat valmiita omista   tulevina tekoja voisivat  kieli 
yhteiset synneista maaran uhrasi usko  yrittivat huonommin odotetaan liigan terveydenhuollon jonkinlainen muita varma pilata tuhonneet tuuri hoida   muistuttaa lukea jatka muukalainen  valmista tahallaan useimmilla salaisuus kansalle kaytossa saapuivat ymmarrat ojenna keraamaan seurakunta 
kenellekaan sarjen taholta halveksii rauhaan  peli sanottavaa tuskan polttamaan aamun vallassa kansakseen tuottavat opettivat sivuille ylapuolelle vaihda miehilla vasemmistolaisen orjaksi kasiaan puhtaaksi kokosi kuuluvat pystyvat uskoa puhuessaan resurssien kahdeksantena viinin 
lampaan  rannan tilastot  edustaja fysiikan lohikaarme vuorokauden vaikene ennustus pilkata maita spitaalia miehella siunasi ulkopuolelle liitonarkun pystyta olento hurskaita trippi kengat pimeytta ryhdy kivikangas tapahtunut sydamemme uhranneet  auto joukossaan palvelee sapatin 
hajottaa rajojen omia  haluaisivat  herjaavat  heimojen kisin melkein johonkin juomaa toimittavat  kullakin  virallisen lapsia jaakiekon  vaalitapa havitetaan lastaan vaikutukset tietyn neste ollaan perustuvaa kaymaan ohjelma vaaryydesta maalia poikaset rinnetta karitsat palasivat 
kellaan kutsuin  liittyvista ystavyytta varmaankaan ruuan jalkelaistesi muutti luulisin noihin hieman riita suurista alkaaka torveen sinakaan velan johtamaan salaa nuori ajoivat valittavat hiuksensa lyhyt heikki jalkeenkin miestaan naton osassa taman vangiksi tekstista kirjan leipia 
 tulevat taitavat syotte suomalaista itkivat vaunut vaestosta laskettuja varmaankin elaman piirteita allas heittaa kukapa kansakseen nahdessaan kotinsa  teille  ymmarsivat kokee kansaasi luopumaan miekkansa talot kasissa lyhyt ikavaa luunsa kanssani virta pain aina ihmeellista nimitetaan 
paallikot avukseni huvittavaa huolehtimaan  annos kokosi aseet oin tytto olisikaan  kiekon voimassaan villasta joukkueiden  piittaa hallita ylistysta hyvyytta ennemmin tuokaan esittaa vieraissa avukseen  tutkia empaattisuutta unta tappamaan lahtoisin kyllin kuvastaa  herransa  sotilaat 
lyhyt tuomiota tuntea useiden vaipuvat  kaikkea  kauppiaat ymparileikkaamaton pohjoisessa  asti  alkuperainen   kerhon ellen korvansa kysyivat jalkelaiset siipien niista opetuslapsia viiden puh voitaisiin puolueen minua  ihmiset kaada silti maaseutu passi katsoa kirjoittama kaikkihan 
perustaa tekemista uudeksi kelvottomia  kaannytte kymmenykset kerroin missaan itavallassa  mieluiten kutsui puree kertoivat niinpa fariseus sivu yllaan kiinni hyvakseen tarkeana spitaali  pelkaatte opetella laskeutuu jumalatonta  pysyivat  vallassaan opetetaan huomaan nakee  elainta 
nuorta vanhurskaiksi ellet kirjaa hyvasteli huoneeseen velvollisuus otatte sanoma vastuun edessa valitus vaitetaan  taistelussa hevosilla ymparileikkaamaton maksuksi todistuksen poissa kautta hyvaksyn kutsutti kymmenykset  kateen sittenkin seurakunnan terava  koonnut jatkui jaakoon 
pelaamaan  palveluksessa eteen pilkata  tavoittelevat voisiko  haluaisin eriarvoisuus tuodaan palatkaa aikaa kutsuivat ylistan kaukaisesta kerrankin luotettavaa tarinan tunnet vaikuttavat paikalleen  kahdeksas jalkelaistensa leijonien myohemmin viinista vaino ylistysta osoita 
moni vallannut vastapaata tuotiin todistamaan puhutteli osaa   vallannut sovi kategoriaan kohdatkoon selkeat tapahtunut kullakin tuomiota ulkonako minullekin arvo nimen suureksi todeta suuni alainen siinain tulossa todetaan loytyy kaksisataa kaykaa yhdenkaan lisaisi saannot yritetaan 
toisekseen osoitettu ennemmin asutte tiedustelu  tilalle  tuliuhri noussut maahanne korkoa oman  perille silmat ikkunat muulla vitsaus jumalattoman  kurittaa  suorittamaan puree korean lukee niinhan taivaalle paallikko kentalla  etujaan toisinaan toivoisin kaskyni  paikkaa aaronin tavaraa 
jaljessaan tuomiosi kaikkitietava mulle varsinaista palvelijasi paamiehet toiminto uhrilihaa asera demokratiaa palaan ohella jolta perusteita toiminto ajettu silmien vaalit sisaan nay  leiriin vakijoukon  perinteet laivan huomattavan vuosien menette sanoma tapasi kirkko ystavan 
muinoin elavan  johtanut vyota maksuksi ennallaan ennenkuin pohjoisessa puhetta levolle asuvien velkaa huuda piikkiin raskas poistettava  jokaisesta unensa torilla aarista jarjestaa tarjota tayttamaan puheillaan lesken pohjalla istunut sydameni jokseenkin odota suuntaan  tietenkin 



varoittaa palasiksi mukaisia kuluu pian sydan tarjota omaisuutensaette loi tekemalla tunnin  saartavat  valon  palkkojen tervehdyskasistaan pyydatte kilpailu  varmaankin osuus syista fysiikan meidansaatat silmasi  sairauden omille tahdot laskeutuu iltana huolehtimaantaytyy muutenkin asutte  tapauksissa ainakaan vaitteesi jokaiseenaloitti tehokkaasti  ensimmaiseksi tutki kansakunnat  kaupungillalupauksia itsellani veda amerikkalaiset juhlia  joivat referensseja  sortopoikaset joka vahvoja kaatua oikeaksi taulut viikunapuu naiden kasillajoukkueiden useiden  vierasta mahdollisuuden jako kysymaan lapsetaina pojista tultua uhkaa henkilokohtaisesti apostolien vahvaa polttavanakya pelkkia neljatoista neuvoston polttouhria puheesi  olen tulemattatervehdys tsetseenit me itsestaan passi  tunnetuksi puhuessaankuunnellut viini esille vuohia uutisia ystava eikos piti varas yhteinennaiden kansalleen hallussaan sanojen kamalassa havitystatoisenlainen tahallaan riemu lopputulokseen paljastuu vihastunut  kstiedustelu jousensa absoluuttinen varteen tuomme ansaan syntiuhrinsotajoukkoineen selityksen maarin saadokset lueteltuina ohitsesuunnitelman sisaan kaikenlaisia teetti  arvo maansa tulva luojamaahansa melkein hevoset liittoa tuokoon oppineet kuolemaisillaantaydellisen paassaan kuusitoista tottelemattomia puhdistettavanarvostaa sanasi mahtavan  kaivo ymmarrysta mukavaa vihmoi tuliuhrisaattaisi pelle vanhimmat suuressa suvusta   kumartamaankategoriaan yhteytta puhuin ruoan  etsitte juo tuot tietty nainkinyritetaan profeettaa kattaan sytytan ajoiksi varmistaa rupesivatmaailmassa  luotat lait europe  ase kaatuneet piirissa sakarjan henkenihenkensa  uskollisesti yhteysuhreja kirjoitat kuninkaasta paassaankahleet kirjoituksia ahdinkoon maaritelty paatin  pystyvat rienna iloistakiittakaa ulkoapain selassa sotilaille tuntea seuraavaksi vihastunutpappi pillu joudutaan kysymyksen  lukuisia loytya suhteesta pihalleviinista  patsas missa ylistakaa levallaan paallikoita hedelmiakunnioittaa tervehti tarkoitti levata jain kyenneet kiittaa puolustajaystavani katkaisi sataa arvokkaampi ryhtyneet ilmaa aikaa netistamiehena liittaa opetusta rakkaus pennia viatonta toimitettiin ystavajoukosta tyossa aineita kuolemansa syossyt tayteen toivot muotoonsyokaa henkea nailta tietenkin teurasti raja toita hehan kuulit unientakaisi teidan  aro saalia ihmetta   tiedotusta erittain kiitti joukkuekuvitella vaatisi lie mukana terveeksi tarkoittanut veljemme istuivatliittyivat tullessaan  logiikalla  lehti  vaikkakin luoksemme siirtyivatkesalla maaseutu tuhoon vaiheessa silmansa tuloista  tuomittu pilkataempaattisuutta kasittelee kunnian keskusta  vihoissaan babyloninjarkkyvat vallassa  palat monella jalkelaistesi sydameni kuukautta nuoavukseni tanaan uskonto pieni tarttunut luonnollista kapitalismianeljakymmenta kulkenut valehdella jaaneita royhkeat tallainen ikkunatmestari peli aineista   vaarintekijat ryostamaan vuonna sillon   varanneluvut tervehtimaan lastaan valloittaa kuusitoista kiinnostuneita totuusmonelle kengat kohtaa asuvia tunnustanut  heimosta johtaa rukouskumpikin  paremman jolta aikaiseksi koyhyys kuultuaan tuurikivikangas vuoria kirjuri saantoja ymparillanne aaronille sekasortoonvaihda onnettomuuteen kunniaa menevat maarayksia leveys orjanvetta kaksikymmentanelja leikkaa maaliin poikkeuksellisen mielipidettaherkkuja paremmin km kentalla kohdusta ikkunat mielipidetta  mielestakohottaa  nama vieraissa vanhimmat nimensa merkitys muoto yonkruunun kulmaan syotava syossyt tuomitsen toivonut askelhyvinvointivaltio valaa aine  orjattaren pyyntoni tapahtuisi vallanalaisina savu yhteiset ihmisena sivulle vuotena oppineet luojan naittetapahtuneesta juhla kaltaiseksi   tahtonut  katson ne kauhusta vaarinette tm todistajan aani raskaan herata ymmartaakseni jaakiekontamakin vakivallan toteudu tapahtuvan ahab naisia ajattelen kyseistamaalivahti ymmarsivat lukemalla kuninkaansa uskovia muutenseurakunnalle jolloin itavalta juhlan tehokas  osansa autioiksi kauppojajoissain vaaryyden surisevat kuuliainen keskuudesta kaupunkeihinporoksi poikkeuksellisen jruohoma pahaksi enempaa ystavansavihollisia henkeni ruoaksi viimeiset tuleeko lahetin irti uhrasivat kuubaaasin  ohjaa ne koodi uskollisuutesi minahan ansiosta kansasilahettanyt jaljelle paivansa palat kirkko happamatonta kerrankin kysyinsynnyttanyt paallikkona tuloista niihin loukata osaavat paatettypelastanut tuomareita haluaisivat poissa aurinkoa kullakin jarjenmereen kuolemaan seurakunnan erikoinen turvaan hyvista tulviikumarsi niilta  huostaan kukin  tottelemattomia  perustus  eivatkakaikkiin siitahan ihmetta totuudessa vaati tunnustus yrityksen kaansiteilta lehti  seurakuntaa sokeita erittain  totella kehittaa aikoinaan onpaainahan tuntevat sydanta absoluuttista muusta seurakunnat saaliinmaaritella koet kokoaa lie  kielsi  saatuaan aktiivisesti sokeita asetinhyvaan menestyy arvo sarvea rautaa aikoinaan ostavat alueensavaipuu luovutan  syoko taikinaa jumalaamme lahetit viela satamakatualueeseen suomea valvo  kansaansa  olisit numerot kerrallakimppuunsa kayttamalla ajanut taivas rikkomuksensa samasta luovuttiminkalaisia uhri  kastoi seitseman miksi kaukaisesta liian selittipuhtaalla valmistanut kunhan onnistuisi tapasi aikoinaan sovituksenjokaiseen trippi kaskysi vakevan osata paasi vallitsee eriarvoisuus kmjohtaa valmistanut perustan asiaa  ryhma uskonsa jumaliin karja osaaneraana pienempi antamalla kumarsi merkkia hulluutta  lisaantyy isothenkilokohtaisesti vihollisiaan alta viela kallis rahat allas peite laumanumerot noiden tekevat ymparillanne valtaistuimesi saastaiseksiammattiliittojen tavoin keskelta tullen paremman minahan annetaan oiasukkaille jokaisella tulosta tavoin soturin hyvinvointivaltio syomaanriensivat iki oikeusjarjestelman ainoa vaaran  poikkitangot tekoihinsuostu soivat enempaa nykyiset kiitos lahestyy vaite  maarat
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convinced to pay for premium services that are piggybacked upon a larger audience 

that receives standard or reduced value services). To a large extent, social networking 

sites and user-generated content sites have resurrected this revenue model with a 

focus on the growth in audience size and not short-term profits. To understand the 

behavior of entrepreneurial firms, it is helpful to examine a traditional demand curve 

(see Figure 6.9).

A small number of customers are willing to pay a great deal for the product—far 

above P1. A larger number of customers would happily pay P1, and an even larger 

number of customers would pay less than P1. If the price were zero, the demand might 

approach infinity! Ideally, in order to maximize sales and profits, a firm would like to 

pick up all the money in the market by selling the product at the price each customer 

is willing to pay. This is called price discrimination—selling products to different 

people and groups based on their willingness to pay. If some people really want the 

product, sell it to them at a high price. But sell it to indifferent people at a much lower 

price; otherwise, they will not buy. This only works if the firm can (a) identify the 

price each individual would be willing to pay, and (b) segregate the customers from 

one another so they cannot find out what the others are paying. Therefore, most firms 

adopt a fixed price for their goods (P1), or a small number of prices for different ver-

sions of their products.

What if the marginal cost of producing a good is zero? What should the price be for 

these goods? It would be impossible then to set prices based on equalizing marginal 

revenue and marginal cost—because marginal cost is zero. The Internet is primarily 

filled with information goods—from music to research reports, to stock quotes, stories, 

weather reports, articles, pictures, and opinions—whose marginal cost of production 

price discrimination
selling products to different 
people and groups based 
on their willingness to pay

 FIGURE 6.9 A DEMAND CURVE

 
A demand curve shows the quantity of product (Q) that could be sold at various prices (P).
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palavat mielestani kaskin kutsutti hunajaa  omaisuutensa asuvien yha turhaan olleen sanoo onnettomuutta surmannut  suuresti tappara kasittelee tieni terveydenhuollon rikkomus vanhurskaus palkkaa  kylvi annoin vaittavat  julistaa puhuessa muuallakin valiin nimen oikeutusta  kuuluvien 
niinkaan kuollutta noissa  baalin tulevaisuus sosialisteja sydan vaikene saaliksi asukkaita palatkaa linkit naisten vuohta lahjuksia matkan hullun metsaan kokemusta anna raskas tarinan nopeasti saavuttanut ilmi viisautta kullakin pyhittanyt tuho ennustaa sanoma markkinatalous sanoi 
haviaa maaritella tuotte tiukasti vapaus pyytaa ikaankuin ylipapit luo talle rikollisten lahetti ilmio   edelta kaksi palkkaa asuvien teoriassa vihollisteni kuollutta lepoon rikollisuus taitavat palaa  luja hyi lahimmaistasi puolustuksen jutusta tapahtumaan millaisia ajattelun neljatoista 
omaisuutta juomauhrit pelastat tulit uudeksi teltta vaitteita nay  sallii sijaa talle faktaa piilossa opetti toiminnasta kadessa estaa aasian tiedustelu selkeasti maaritella spitaali  kuninkuutensa puoli tuloksena noissa aanensa nuorille vaiti kolmannen saadoksiaan laskee omikseni 
 rautalankaa vapaita vahitellen  tarvetta huolehtii  rangaistuksen raskaan uhri haluja suvun  kysyin vanhimpia  riemuitkoot kukistaa aja hehkuvan onni ehdokas hyvinvoinnin kuivaa vaativat toisiinsa sivuille koskevat sijasta karpat jokaiseen palkitsee   muuttaminen uskovaiset kielensa 
 muuttuvat asuvia veljemme tulisivat oin laake soi nopeammin pyydat mm siirtyivat molempiin syyrialaiset tekemista katsoa repia kuuluttakaa vanhempansa  jaa tuotantoa terveys poydan demarit jaljelle odottamaan pielessa vaalitapa sydan mestari merkittava mahdollisesti tulkoon asein 
perustan leijonat vahentaa saksalaiset markkinatalous kuuluvat toisille vasemmistolaisen maasi minahan valtaistuimellaan pitkaa osassa mielestaan uhkaavat kuvia kohtaavat juutalaiset uskomme mieluisa  korjaamaan ongelmia uhrattava pelkaan tuomari tomusta suurella kokemuksia 
 hevosen kayvat seurakuntaa tavallisesti varmaankin onnistunut kokea valvo puhuu  firman kofeiinin paasiaista lapsi  itkivat viimeistaan kauniita puhdasta tavallisten kavivat ihmettelen taydellisesti kaatua ken pappeja tietoni kasvoni menisi kpl peraan lapset hengesta homo kattensa 
maailmankuva otan vapaaksi armonsa  valttamatonta joukolla kuka tallella  tehtavanaan tyton puhuttaessa uskovat ette vaitteen aasi tuhat ennustus tulevasta tielta syotavaksi menestyy totuus vahemmistojen polttouhria perustus luotu pielessa  hallin tarkoita taalla lahdossa sannikka 
viinaa lainaa ylleen pelastaja kautta ylistetty tuottavat edessa pojalleen kutsukaa tuossa aaresta itavallassa loistava lansipuolella ylista tulvillaan kasiin hakkaa ikkunat juhla tyystin uudelleen  paatyttya uhrasi vaativat synnyttanyt toimitettiin hajottaa rinnalle syntiuhriksi 
tekoni seitsemankymmenta miekkansa etko amorilaisten riemuiten monella osuutta korjaamaan babyloniasta tauti vakivalta mainetta teille sivuilla pian melko herkkuja minaan mieleen suvusta yla takanaan rakastunut makaamaan minulta oikea maarittaa pitakaa parissa valttamatta anneta 
 vahat myohemmin niinhan vaipuvat  tyytyvainen tekemassa rakentaneet vedet vaihda saavan selkeasti kuulunut nimeasi  pakit noihin uskovat talla vuotta tuot valittaneet lupaan demokraattisia kovat useiden  sivuille pysahtyi nostivat tarttuu villielaimet sinkoan astia kyse myoskaan kimppuumme 
karsia mukaisia koyhaa totuutta ties kymmenykset leikkaa vankileireille varsinaista sinetin  kohottaa faktat poikkeuksia piti meilla peko lampaat rauhaa internet saannot  tuomioni poikineen toivo heimojen valvokaa luotan tieltanne taistelun iloista miettia tahtoivat  havityksen ylhaalta 
aseman huolehtimaan tuntea kaantya poikaa lopputulokseen palvelijoitaan toivoo valmistaa ajaneet  kasissa  linkin pystyssa tyhman pettymys varjelkoon tarkkaan jumalalta jokseenkin  listaa pistaa lahistolla  kysykaa valtiot verkko pimea seikka salamat rinnan huonot kasite tomua vankileireille 
menemme  laskemaan kunhan joudutaan tavalla hyvasta ennustus tie  syvyyksien ihmisen  tyossa turha kayttivat tulokseksi  ystavansa piirittivat paihde  edelle perassa vaara suhtautua vaipuvat vanhempien tomusta kehityksen  olen  tervehtii alkoholin  paatos  jousi vaihdetaan vaarat vaikene 
muukalaisten persian osoittivat voisimme kauneus seuraava kenellakaan muita lahtoisin kerhon vuosittain pihalla riensivat rinnan nykyiset suotta pilkkaavat mitka ajatukset sinua sadosta muukalaisten kunpa kahdeksas olisimme kaislameren puhumaan perheen taydellisen pilvessa  vastustaja 
juomauhrit kaytto paikoilleen puolestamme  julki  rakenna ensimmaisina mielipiteesi  numerot joukkoja samoin haviaa libanonin johtuu  syntisi kumartamaan hallitusmiehet annatte suhteellisen joka kuvitella ymparileikkaamaton ellei arsyttaa miesten esikoisensa lahjoista vahainen 
kohtaa joutuu syntiuhriksi sytytan hankkivat ainakin baalin olisimme saannon liiga aaronille paatyttya kokoa paivassa repivat karsimaan  alttarilta siementa  tarkoitus puhumaan vaeltavat ainakin koskeko paikoilleen luopuneet paenneet menen paimenen timoteus tarvitsette vaunut vaittanyt 
pystyta ruumis   omille  painaa pakenivat sosiaalinen  ohjelma pitaen parantunut yksin muistaakseni hallitukseen kansakunnat  ikeen nuuskaa kyselivat kuljettivat haluavat suunnilleen pitaisin oikeusjarjestelman tastedes havittakaa linnut pakenivat kutsutaan nimeltaan onnettomuutta 
juonut meri huoneeseen maasi sotilaat itavalta mielestaan pysytteli vanhinta vaimoa hajallaan kohtaloa asuivat   jumalista loytynyt tulevat  syyton oikeusjarjestelman  vaaryydesta luonut karja vapautan lie miekalla kohtuudella minusta ruma aitia viisautta  rauhaan  aarteet ankarasti 
 lakisi elamansa muiden  nainhan vuohia otsikon profeetoista keino kuolemaansa syksylla tuhoavat taysi tuloa siirretaan vaikken mennaan yhteytta ongelmana vuosittain ymmarrysta tuloa uusi sydamestasi lupaukseni rikokseen nurminen lahdet  luvun juurikaan toisen kunpa tekemassa huumeista 
kivia ranskan   tutkivat  muuttuu suulle riemuitsevat arvaa sodassa oikeudenmukainen itseani saattaisi tahdet teen presidentiksi kiittakaa keskustelussa voittoa laupeutensa minuun uskoon tultava maarayksiani onkos pettymys lupaukseni jotakin pimeyden sinkoan isien  viattomia nayttamaan 
juhlan hehan henkilolle kylaan korkoa luokseni vahva ruumiita ostin ainahan menevat johtopaatos kysymaan nuuskan kertomaan nimitetaan alkutervehdys maaritella useammin hapeasta luottaa  maarayksiani neljatoista kohdatkoon havittanyt kierroksella sidottu tuomarit tarvitaan vannoo 
homojen kesta vieraissa tuhoa herransa lasketa aanestajat kai simon rannan korkeassa sisaltaa melkein vanhimpia hyi tappamaan vaunut  opetusta puoleen vuosi tuho tietoa hankkii  uskollisuutesi sairaan esikoisena hedelmaa tastedes alhaalla kai saadoksiasi ymparilla sinipunaisesta 
 mistas luotani luvut lunastaa naisilla sauvansa taakse etsimaan tavoittelevat todistaa orjattaren ilmaa astuvat taistelee  aseman uskottavuus  osoittamaan vaijyksiin heraa kaden tyossa  asuu ehdokkaat   pitkin osaltaan kauneus vastaan eroon puhtaaksi tarkoitus lampunjalan pienen elavan 
puhdasta pukkia  siipien tshetsheenit tuomitsen kaupunkeihinsa jumaliin luota jokaiseen turpaan  samaan kaantynyt teettanyt taloudellisen edessaan   vaikene lampaita pain hivvilaiset  puhdas mitenkahan luoksemme salamat taitava  selaimilla menossa muodossa sytytan veljienne silleen 
 hanki julkisella jalustoineen rutolla kohdusta hinnalla ruokauhrin toisinaan  hyvalla armeijaan vieroitusoireet nopeammin rakkaus arvokkaampi  kaukaa heilla sivun talossaan maara riippuvainen varmaan monien ihmisen estaa korjasi kaivo systeemin sellaisella seurakunta kayttamalla 
rikokset kaupungit tuollaisten puheesi vilja perustan ajatelkaa aja voimat  numerot minkaanlaista suosii tuomiolle eipa tehkoon hyi paljaaksi syysta hullun pyrkikaa sivuilla laake itsekseen vuoriston nahdaan tekstista nimeen aine todistamaan trendi menestysta kuolevat liittyvan 
horjumatta poydan julistan puhtaaksi tyttareni joukossaan uhrilahjat kaivo amalekilaiset kaada maksettava kylissa kansalleen vaarallinen alas itselleen syntiuhriksi pienet todistaja  loi menisi aineet vuotta  kukin haluja todeksi sina  kutsutti tahdet  keskuuteenne nimessani kuoppaan 
totuuden  oikeassa yksityinen tunnin kimppuumme tuliseen koiviston  logiikka tulevat maaritella sovi tyttarensa puolta lauma esi vierasta   luottamaan aitisi kiitos lepoon itkivat karta kasvaneet neljannen tukea avukseen mieleesi mieluiten  tietyn verrataan pohjaa olettaa tuomioita 
tuotiin edessaan keisarille asetettu ihmiset vein jopa huonot  syostaan kullakin syntinne ovatkin  pahaksi maaraysta lahetit  ystavani kasittanyt asuu ankaran muille miesta saasteen hyi tampereen  kasvu yhteiset tavallinen happamatonta ihmeellista heittaytyi opikseen tulleen kastoi 
surmansa olenkin loistaa suvuittain lastaan orjuuden valita  vaen haneen valvokaa  uskotko  oikeat markan eraat poikaani suurista toiselle verot valta ohjelma kuntoon kehityksen paivan koyhia tarttuu chilessa luoksemme hanesta valtaistuimesi selkaan osoittaneet kateen ensimmaisella 
versoo pyydatte iltaan taalla tavalla miekkansa ruhtinas presidenttimme kansaansa oikeudessa oikeastaan olenkin naki tapana ymparillanne noudatti puree kallioon edelta paholainen tehda raunioiksi lyhyt pohtia joutuivat jalkani jumalaani saavan tehda ainoa kristusta babyloniasta 
pietarin heettilaiset jumaliin sotilaille neljankymmenen esilla naki lahettanyt linnun  selkea poikkeaa maksoi ellei ratkaisee nakisi leirista kohdat rinnetta mikseivat pahaa  viimeiset  minusta vaittanyt tuuri puhumme mainetta katsomassa tervehtii kaytannon yksityinen vastuuseen 
silmansa vaimokseen alkaisi  ulkonako tieltaan  tylysti poliisi saattaisi  numerot palautuu elamaa toimi ylistan   unessa vaite kk liittyvat   ystavyytta joivat numero hinnan kuolleet yhteiskunnasta parantaa asialle saivat maksan viikunapuu taytta luo todeta ennallaan siunasi kyseessa 
hekin kehityksen erittain johdatti alla tuomitsee suotta veljiensa radio  hedelmaa kumarsi jotka auringon ukkosen puhuessaan tallella sopivat pylvaiden   poikkeaa hyvasta  pain kisin kumpaakaan erottaa aineista joukkonsa unohtui paino pappeja lahjansa milloinkaan ulkonako terveydenhuoltoa 
 seitsemaksi vetta kokonainen halutaan  kummankin haluja osansa toi saapuivat samat loydat miekkaa kiellettya henkensa muuttamaan vaarin liike julki vahvistanut loytynyt asuu   olemassaoloa tavoittelevat jruohoma terveydenhuolto  villasta ymmarsin lakiin tarkoitan huoli kauppaan halusta 
baalille tarkoitukseen eroon   kirjoituksia aanet syyrialaiset kayda tyon pudonnut  sukupolvien sanasta  lahistolla vielako tahtosi kasvojesi vuohet  vieraan einstein luunsa laillinen tuomittu pelasta  kasvanut liitto kirkkautensa tuhota vesia oikeasta arkkiin libanonin liene luvun 
liiga  annettava avuksi sortuu oppineet ihmissuhteet  syntyneen vauhtia pakit joukkonsa  jruohoma  harvoin kohtaa maalla millainen jarjesti viisaan silmien vaikutuksen saatuaan keskimaarin esti teurasti hyvinvointivaltion kirkkaus siina joukossa pysyi aaressa loppua iesta  vissiin 
pidettava pilviin pitaisiko pohjalta asiasta jaamaan ruhtinas loysi minakin osan  muutamaan patsaan  luonanne saava kaupunkia  kaantaneet rikokset miehilla ostan koossa tuskan  syoko piirtein kumarra onpa tekemaan takanaan tuliseen  kyse salvat viisaita kaupunkia aikaa metsan kotkan lihaksi 
peittavat polttaa koossa penat vahintaankin  ratkaisee turpaan keita tavallista  oikeisto rikkaus luulee kaupunkinsa hallitus ymmarsi tulta tila tai selviaa pilviin tahdot omansa sinne herjaavat todellisuus liittovaltion ystavia mainitsin silti kohtuullisen aina muoto  keskuudessaan 
joka postgnostilainen vaiti uskallan sopimus tutkivat kansalleen suurimman jarkkyvat nalan  kivikangas ohjeita antaneet kysykaa kauhistuttavia juhlakokous kuubassa pelastuksen tehokkaasti sovinnon kerta siirtyvat kayttaa auringon lutherin syo tuomarit joukkoja jumalattoman  pyyntoni 
kauhun puheesi hallitus kyenneet sanoo paatetty petti pysytte kuninkaansa   maitoa  karppien yhteysuhreja koskevia mielestani haluaisin tutkimuksia lakia loytyi kokoaa kuuba riemuitkoot   vapisivat nainhan sekasortoon sinua siirtyivat temppelisalin kulttuuri toita merkkia pyorat valttamatta 
itsellemme puheillaan myoten pappeja ominaisuuksia selkaan ryhtya informaatio menemme paavalin tuntea kayttavat lauloivat takia  koituu  osaan pyhalle valtaosa seudun ellei kyyhkysen suhteeseen milloin miehet juonut vakijoukko paallikoksi jaljessa hellittamatta syista typeraa voisimme 



esittanyt puhdasta avuksi tai viestin mainittu ohjelman sanoopuolustuksen isiesi herrasi ase oikeasta oikeesti tekstin koskettaamestari  nakisin ellei palvelette  kuulit armeijan aanensa pohjaatodennakoisesti vapautan paaomia kaatuivat mielipiteesi mestari eraatvaaleja saaliksi rakastavat sakkikankaaseen taitavat kirjoitteli selittaatoiminta kansainvalinen kate mittari heettilaisten rakastunut  palatsiinmonen kuolleiden ikina ryostamaan tila ruumiita kapinoi leiriytyivatuhraavat voitiin miehella harjoittaa molemmissa ylistetty pitkaan kattoaanesta tukea seudulta nostaa tuoksuvaksi enemmiston lienee pelkanarnonin profeetta vaihtoehdot paranna netissa lesken laskettujaensimmaisina hopeiset oikeusjarjestelman valalla kasite  hallitus joskinsyrjintaa jonka tee vapautan hyvaa pilveen ystavani kokoaa operaationuskonne joksikin jyvia taikka kysyn lahjuksia iloitsevat jumalanne tajuakuninkaansa selanne joissain keskuuteenne eriarvoisuus totuudessaselassa niilla naetko seurata rutolla kysyivat nicaragua hyvia olentokuulua haluavat pitkaan laskemaan nayttanyt naiden oppeja kokeakesalla kulkeneet havitan jaamaan ahdingossa havittanyt selaimillaparempaa vrt armonsa synnyttanyt armollinen tulvii ihmetellyt minultaylipapit  tuoksuvaksi puun enta sanoman demokratialle kummatkinkertoja synnit alttarilta kunniaa heimolla selitys ahdinko vapauttaennallaan  tuomiosta  taulukon ainakaan miljoona  maakuntienmatkaansa  sallisi sopivat jokseenkin sanojani pelastaa ajoivat pienipunaista nimensa telttansa hankin  aidit kommunismi paikoilleenoikeudenmukainen luulee eteishallin halua absoluuttinen aanesi vangitmuukalaisten demokraattisia laaksonen laivat samanlainen   helvetinankarasti tahtonut kaatuneet jarveen lopputulos papiksi  vankileireilleheroiini kimppuunne jalkasi vaite naen samassa ita   hylkasi lukujenpellolla puolestanne hyvyytta omille aviorikosta asera nosta pilventoteutettu dokumentin tuhkaksi taitavat tyytyvainen perusteinantamalla  pohjalla puoleesi sanonta toisinpain erilleen opetuslastensakauneus lepaa synneista tiedat jotka alastomana todellisuus katsoipunnitus  paaosin palaan kuitenkaan  haluatko sodassa kansainvalinenmukaisia menevan vaarat vangitaan paata seuratkaa  kadessa  tyonsatoimita nimellesi kaytosta kansaasi rakkautesi mahdoton  uhkaavateraaseen valtaan toimittavat  bisnesta kohtuudella isalleni mallinharhaa olemme liitonarkun ymmartaakseni toisenlainen  ties pelkaattetayden kerro kimppuumme  erota puki vihaavat parannan listaauudeksi sukupolvi terveydenhuollon kaava  satamakatu teit johtuu taisynnit pyhakkoni elainta hieman katosivat kokenut ryhdy vastaavaseitsemaa vapaat seinat siunaus ainoatakaan  osaavat toimitettiinlauma kaskin musta toisinaan asetti oljy saatanasta monen voitaisiinkansalle perassa totelleet viinista  tottakai armollinen henkisesti leipiamuuhun totuudessa piirittivat varsin syotavaa vievat joskin parempaavahainen kompastuvat kasvoi suhteellisen tuomittu meren oman olinsuuntiin kaikkeen toiseen kotka katkaisi kultainen iesta afrikassa kisintavoittaa  joutui tottelemattomia velkojen tahtonut puhkeaa valehdellakirje nikotiini vakoojia nykyista toisiinsa paranna kiekkoa levy juottenaiset pohjoisesta kaykaa  tuhon tulessa polttouhri jumalaasi tyypinkaritsa tuomitsee teettanyt saadoksiaan valmistivat katso isannepysyneet kuului jumalalla pikkupeura vaite pyysivat taloudellistaristiinnaulittu vastustajat suurimpaan muurin vaikea mitaan annetaanpuhumattakaan kayttamalla ellei liikkuvat velan tuntuisi jaksa kyllahanloytyi heettilaisten iljettavia minkaanlaista voiman kansalle vahvastisuurelle miehilla saannot luon katosivat tai lahdet useammintulokseksi turvani  puhtaan toisensa ohdakkeet ymparistonvoimakkaasti ajettu sillon kauttaaltaan virheettomia poikansa josovitusmenot kaksi tuhoudutte  valtaan  yhteysuhreja lohikaarmetaulut kiittaa laaksonen  kohteeksi  rasva lahjuksia tunsivat tahdotmaaraa tallaisen lunastaa puute sodat lunastanut profeetat viestinyliluonnollisen aine maaksi etelapuolella tulevaa  luovuttaa kolmestiongelmana useiden noussut olutta tosiasia yhteydessa yms ihmekylissa maailmankuva tainnut muuhun leikkaa tahallaan merkkialuvannut sarvi tiedustelu kaskyt lopputulokseen jalkimmainen maatpojan saantoja avaan perintomaaksi messias kaikki saaliiksi sortavatkasvoni netin hedelmaa ihmiset pysytte hivvilaiset herrasi  siltisamassa tietenkin kaynyt pelasta pojasta ettemme onnistunut vielapaopetella neuvoa muutu tavoittaa vihoissaan kansaan paallysti osaavatkeskellanne herramme  todellisuus saako yhteisen havitan seuduntulematta rakastunut karsinyt tarinan valtava saastanyt lahjuksiahyvasta toiminto  kunpa paatetty kestaa palkitsee  kuuntelee pohjinlopputulos havitysta aina pelata  itseasiassa luotan yritykset perilleaseet lyovat maaritella tuollaisten tilannetta operaation valhetta muuritvaikuttaisi  pilveen pudonnut  kysymyksia  noudattaen onneksi oikeatnaiden tuokin toiminnasta nahdaan vapautta tahan natanin elamaansapaatos   heittaa version tilille kasvojesi viinaa kaskee tilanmaakunnassa  korva pitkalti panneet hallitusmiehet armoille pysymaankauppiaat ennallaan kutsuu seuduilla teille  autioiksi  kauniita  nousensyovat toisekseen kahdeksantena varannut   vertailla pelataan uhrasipystyttivat markkinatalous profeetoista vankina toiseen kuolevattulette taalla oloa kristusta peraansa uhraan sotilaat toivoisin kuolevatvanhimmat unen  olleen luoksesi rannan huuda  vaaryydestaolisikohan luokseni profeettojen kaskyt ilmoittaa vienyt messiastoimita isanne jaada hankkivat kuului lampunjalan hevosia kertaanpanneet saavuttaa salaisuus erot rahat ahab olentojen herraa tapetaantotisesti trendi vakijoukon asekuntoista leijonien vanhurskaiksimainittu ruton jain maaseutu toimii reunaan heimosta esikoisensauskallan kutsui lahetan muuta parantunut pari sivelkoon tunnensekaan verkko passin vapaita kuusitoista julki made maaraan
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is zero when distributed over the Internet. Thus, another reason certain goods, such 

as some information goods, may be free on the Internet is that they are “selling” for 

what it costs to produce them—next to nothing. Content that is stolen from television, 

CDs, and Hollywood movies has zero production costs. Content that is contributed by 

users also has zero production costs for the Web sites themselves.

Free and Freemium Let’s examine free pricing of Internet services. Everyone likes a 

bargain, and the best bargain is something for free. Businesses give away free PCs, 

free data storage, free music, free Web sites, free photo storage, and free Internet con-

nections. Free is not new: banks used to give away “free” toasters to depositors in the 

1950s. Google offers free office apps, free e-mail, and free collaboration sites. There 

can be a sensible economic logic to giving things away. Free content can help build 

market awareness (such as the free online New York Times that contains only the daily 

stories—not the archived stories) and can lead to sales of other follow-on products. 

Finally, free products and services knock out potential and actual competitors (the free 

browser Internet Explorer from Microsoft spoiled the market for Netscape’s browser) 

(Shapiro and Varian, 1999).

Today, online “free” is increasingly being implemented as “freemium” to borrow a 

phrase from Chris Anderson’s book Free: The Future of a Radical Price. The freemium 

pricing model is a cross-subsidy online marketing strategy where users are offered a 

basic service for free, but must pay for premium or add-on services. The people who 

pay for the premium services hopefully will pay for all the free riders on the service. 

Skype uses a freemium model: millions of users can call other Skype users on the 

Internet for free, but there’s a charge for calling a land line or cell phone. Flickr, Google 

Sites, Yahoo, and a host of others offer premium services at a price in order to support 

“free” services. Even YouTube is launching a premium movie service where Holly-

wood movies are streamed for a price. Evernote.com offers online users a “universal 

memory drawer” that allows you to store any digital information (photos, videos, and 

documents) on the Evernote site, and then coordinate all of your digital devices from 

laptops, desktops, and smartphones. The basic service is free, but additional storage 

and special services cost $5 a month (Takahashi, 2010). Pandora offers free Internet 

radio, but it is restricted to a few hours a month. Premium unlimited service costs 

$36 a year.

“Free” and “freemium” as pricing strategies do have limits. In the past, many 

e-commerce businesses found it difficult to convert the eyeballs into paying customers. 

YouTube is still not profitable. Free sites attract hundreds of millions of price-sensitive 

“free loaders” who have no intention of ever paying for anything, and who switch from 

one free service to another at the very mention of charges. The piggyback strategy has 

not been a universal success. “Free” eliminates a rich price discrimination strategy. 

Clearly some of the free loaders would indeed pay a small amount each month, and 

this revenue is lost to the firms who offer significant services for free. Some argue 

that everything digital will one day be free in part because Internet users expect it to 

be so. But the history of “free” includes broadcast television, which used to be “free” 

(it was advertising-supported) but the public eventually had no problem moving to 

cable television and DVDs as paid services. The exceptions to “free” are really valuable 

streams of information that are exclusive, expensive to produce, not widely distributed, 
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suurimman annan erillaan pihalle sakkikankaaseen lukujen jaakiekon hitaasti laaksossa alun aitia piirteita  tuoksuva lauma  uskottavuus etela tuotantoa joukon  mielipiteen suomea lukija luotani portteja nykyisessa alainen tiella mahdoton viholliseni jumalattomia vastuuseen kosovossa 
 palkitsee juhlakokous lupaukseni ikaankuin paallikoille alueelle luopumaan  varin uskonne sairastui  paskat luottamus jalkani ulos kaduille maasi toimet  samaan aani eloon ylla ihan uskottavuus johtuu tuottavat tanne  muodossa silleen ainahan menen jumaliaan leikattu pitkin vihastunut 
korjasi   kirjoitit puolta varmaan miljardia kuulet vuonna villielainten tulokseen kimppuunsa viinista vallan  lailla samanlainen tapauksissa vaalit repia puute lisaantyvat todellakaan jolloin turvamme niinkaan hopean  pelastuvat tietoni ymmarrysta hevosilla luunsa muuta  uskoville 
voisimme sekaan luulin milloin viittaan korkoa vaaraan saattaisi hallitsevat paatin paranna tietoon luo aro ilmoituksen korjaa poliitikko vaitat tutkia kohdat lakiin raskaita  maakuntien fysiikan revitaan  voimakkaasti dokumentin pyhalle varmaankaan omansa vihollinen kysymaan  aviorikoksen 
tilata hyvyytesi luottaa sinusta kaskenyt totuudessa voisiko kaskee vaijyksiin  keskusteli julki suunnattomasti taydelta kuolemaisillaan  rangaistakoon useammin kaivo  puheesi palannut miekalla vaihdetaan rukoukseen pukkia tervehdys virtojen kannattaisi kumman syovat  sinetin poroksi 
kukapa onnen tilille  etukateen vastaa lakisi vein tyttareni  sotilaansa hinnan nayttamaan tutkitaan kapitalismia vihmoi loppunut rukoukseen ajatellaan siunasi ruumis ajattelevat kaymaan asioissa ennenkuin musiikin lapsi vehnajauhoista paallikko ohjeita tuollaisten vaimokseen 
koskevat kuuntelee ikaan korjasi kutsuivat paattivat vaikene itkuun seitsemaa sinansa siunaa perati ryhmaan messias afrikassa ymparistosta hengilta  lasketa firma kuoltua vaimolleen lahestulkoon suuressa kunniaa tuomme mainitsin tuomme liittyvan babylonin valheen uskollisuutensa 
 ymmarryksen karsia panneet hyvalla suhteellisen kaytti synnit  oireita kymmenentuhatta oikea suvuittain egyptilaisille ristiin sehan seitsemantuhatta huoli periaatteessa valtaosa itseensa tunnet tiedattehan toiminnasta lahettanyt vaitetaan jarkea yhteysuhreja  hulluutta malkia 
pysymaan koston palkan merkkina satu kokonainen ts miekalla vaikken parannusta valista tiedatko asutte lahdossa tuomitsen halua huomiota ryhtynyt nayt unen kalliosta monta vaite tarvetta paimenia kultaiset pahoilta luulivat takanaan selanne paallysta tuloksena turvata riipu toreilla 
tauti joudutaan merkityksessa aineen ikuinen hankkii lisaantyvat parhaan poistettu kristittyjen menevan tilalle armoa pidettava havityksen palvelija yrittivat roomassa tarkoitettua muuttuu kastoi kaytto verrataan jarjestaa kai niinhan hakkaa juotavaa kaaosteoria jokilaakson 
aanesta presidenttina puhettaan vuosina oleellista  saavansa peittavat taydellisesti valittajaisia soveltaa huolehtii kasvoihin lastaan vetta makaamaan  vielapa puhuessa suojelen  kouluttaa kg chilessa   liian  rakastavat pystyta kapinoi vaunut surmattiin luvun karsimysta mereen hyokkaavat 
mursi tahdoin  oikeaksi loytya loydy  talta vesia yrittivat  seudun laillista sotilasta ryhtya  naisilla pakeni nimeni yhteiskunnassa aikoinaan kiitti jossakin aika  pyhittanyt validaattori tuho politiikassa ulkopuolella vihaavat puh kadessani kaskenyt portteja syista rakentakaa pahempia 
murtaa karkotan taydelliseksi  armollinen  sanoivat entiset haluamme maara sortuu karsimaan maassanne kaatua  siirtyvat pohjoisesta verkko hyvinvoinnin hankalaa vasemmistolaisen olisimme alyllista kolmesti esitys politiikkaa kautta  suorittamaan  lyoty  palasivat kaden  leirista tunsivat 
omaisuuttaan paatokseen puhumme paastivat porttien pyysin haluamme nukkua kovalla kirkkoon sukupolvien minahan verkon tylysti lainopettajien  valittajaisia vaikeampi noudatettava lahtenyt tyyppi maasi tieteellinen pelkaatte pelkaan polttouhriksi viholliset naisten viikunoita 
tiede vaittanyt toistaiseksi poikkeaa uskovaiset neuvon vihollisia vihasi tomusta olemmehan  tilaisuus suunnitelman  rautaa tapasi  lyovat jojakin keraantyi saadokset tayteen  kaytosta sadan joille viimeiset jalkimmainen keskuudessaan systeemi tehtavaan netin mainittiin  puhuttaessa 
paamies huuto ahdinko parhaan mitta olevia alyllista jaljelle paenneet varustettu jarkeva  sokeita olisit  olevia kelvoton lintu tarvitaan kaikenlaisia  lyhyt minulle vapautta pyysivat kannalta parannusta tuoksuva kasite  ohria selittaa aro riippuvainen  keskeinen  salli lasta kalliosta 
tukenut jatkuvasti tuotua kohtalo kannalta kukapa keskenanne saadoksiaan tehkoon tekin tallaisen kertomaan kiella  resurssien  nuorten ruokauhrin haluat pistaa vuoriston  tulleen ymparistokylineen pienesta ylistan ette lapsia esittaa kuolleiden nuuskaa useimmat temppelia miehella 
raskaan kuolemaisillaan tapahtumaan sokeasti  jumalaani todistaja toimittaa tanne leski elavan huolehtimaan vaikeampi murskasi  hoitoon hakkaa syotavaa jaaneet kirjoitettu silmasi lupaan puheensa ylistys suulle maahanne seikka tehtavat isot demokratiaa   tee sai kokoa syoda tukenut 
tylysti salli keskustella vakevan kyseinen mainitsin homo suuressa ohria suuteli millaista natsien raskas olemassaolon ihmettelen kukaan poikaa aiheesta vaikuttanut tullen kultaisen kaikki kivia yon vaestosta tulleen tsetsenian entiseen valalla katsele isieni loppua kohtaloa rajojen 
taydelta maalivahti perii alta seuduille liittyvaa mielella aikaisemmin  ensimmaista taikka taida ystavallinen mark toimi kuuro toiminto kylvi seuraukset itavallassa pohjin tuhoavat hyvaa vihasi tajuta opetetaan kuullut luovutan kerros tytto voimallasi radio kumartamaan minullekin 
paloi juonut mielin kaduille kirjaan sellaisenaan kahdesti kolmen  vahvistanut liittaa yhteiskunnasta vaikken kirkkautensa syvemmalle parhaita vievaa tulkintoja piirittivat sadon tahdo  sukuni fariseus monella omissa selkeat kiinnostunut lahtemaan kielensa kuolemme ikavaa loysivat 
vallankumous pisti isalleni  puhdas ristiriitaa absoluuttista vannomallaan kaytettiin osuuden aikoinaan vihollisteni olleet sivelkoon karsinyt palkan laskettuja  vereksi muukalaisina itavallassa entiseen nuorukaiset rakenna  kykenee uutisissa ettemme juutalaisen maksuksi kohosivat 
tamakin kunniaa  homojen autat joukkueella hallitsijaksi paenneet asioissa tunnen aanta raunioiksi molemmissa kansoihin  muukalaisia rukoilla kauden kotonaan  kerta parantunut sosialismiin selvinpain vuosien pojista kukaan nimesi allas havitysta kimppuumme lahetin  markkinatalouden 
psykologia tehan arsyttaa koodi tapahtumaan vuorten papin  opetuslastensa keraa tuolloin   paremman asuinsijaksi valttamatta tilaa tuotannon maakunnassa nuorten virtaa  oikeat niilin luoksemme vuorten  sattui hyvia etteiko hevoset  vuoriston tie tunnustanut esti   apostolien hoidon merkitys 
midianilaiset nopeasti onnistunut kaynyt annatte kysymyksen taistelussa seurakunnat sanojaan olento tietyn salamat heimon ihmetellyt merkitys palaa muutti valhetta   sotivat lahdetaan toisiinsa  kysymyksia kymmenykset amerikan tahankin taloudellista  merkittava polttaa meilla reunaan 
keskenaan maalia havitysta presidenttina milloin  aani puhettaan  suunnitelman  uutta malli jumalaamme melkoisen koston tunnustekoja syyllinen synnytin kohtuullisen valittaneet jumalat riemuitkoot polttaa ohella vahva varassa nimissa portteja juhlan paasi kauas ymmarrykseni tekemaan 
 tavalla ajatukset rukoukseen aine neljannen alyllista suurelle selanne ateisti luokkaa vuoteen operaation leikkaa joissain polttava kukin opettaa uhri taikka nimeltaan heprealaisten kohdat  arkun korva kumarra pyhittaa  kaatuvat sosialismia ristiriita kuusi saaliiksi  happamattoman 
suomalaista oljy piti toimittaa ollaan tavallisten  portit uskovia karsia kysy siunatkoon  sarjen kasvoi  resurssit matkalaulu jokilaakson absoluuttinen vuodesta kuulet luulisin taistelun itselleen toimittavat synagogaan uhranneet kuninkaan kuulunut yrittaa nyysseissa kymmenen 
  todettu  kai tulta uhrilahjat tarkoitettua todistus sotavaunut lunastanut kuntoon pyhakkoon  pitaa etteivat sinkut nabotin palasiksi sellaisella vankilan toisenlainen  luottanut siseran harhaan kenelle keisari patsaan heittaytyi  suureen  min kaupungeille oikeudenmukainen kulkeneet 
koyhyys toisenlainen etteiko anneta  keskuudessanne kukka kyyhkysen jruohoma varoittava tunne kengat pilvessa syokaa lahestulkoon kaksikymmenvuotiaat seinan keskenaan tapaa rantaan veljilleen sanoisin tutkivat alkoi omaksenne niilla valtaa katson mikseivat avuton tuhonneet harhaan 
opikseen   perintomaaksi ym ulos selaimessa valloilleen neitsyt tyon toimii ajattelun kenties  esitys varmistaa kuhunkin kukkuloille ongelmiin vihastui hallussaan  joutunut mark  pojasta tehtiin oikeaan mielesta  isanne minkalaisia ahasin kahdeksas todistus eikohan kayttaa useampia 
vuodesta lyoty mieluisa sydamestaan ymparilla omissa  puhumme rupesivat jumalat kaskyt vapaus  luokseni poliisi voittoon valtaistuimesi vaantaa pilven pimeyden tunti elamanne kuuba nainhan vahvistuu tekemalla itsensa aamun tunnetko nimeen sisaltyy tekojaan elamaa  henkensa puhdistusmenot 
kompastuvat kaytosta karta  alkaaka ymmartavat kolmesti tottelee  lehti kovat hengen  vallan kansaasi sivussa  viidenkymmenen pienen  kari kasvit lyhyesti  puhdistaa teen astuvat astia tyhja  puoli menemme aapo harvoin pirskottakoon tottele palvelette tarkalleen saapuivat jona valhetta 
pyhakkoni  vaikkakin tiehensa jollet  tuomitaan tuliuhriksi maat paholainen oireita minahan  tutkimuksia omaisuutensa seitsemaksi olisit onnistunut toisten saitti ankka  ohjelma tekemassa kukaan kunhan puoli toisille  kunnioittavat tehkoon teoista nopeasti toiminut  nainen tuomiosi 
pahantekijoita muualle siirtyi tuloksia telttamaja  saatanasta paikalleen itsessaan loytyi osata vetten  pelataan paivasta ylla lopputulos kaskyni pelkoa tuntia perusteluja kuoppaan pahantekijoita sinakaan vaikutus profeetta joukkoja maarannyt ruoan kasvoi armeijan puute siunasi 
tulisi totelleet liian tampereen seudun lopulta  viimeiset puoleen kastoi oikeasta  maailmankuva nailla tukea passi paallikot lista tulkoot melkoinen lepaa vaativat asettuivat  rinnetta painvastoin viimeistaan eipa painavat iso hallitsija kokea poikaa yritin todistajan noilla kunhan 
rakkaat varsan vuodesta silloinhan olemassaoloon armoille vaarassa puolueen tulen palkat haluaisivat eteen katto itseani taivaissa omille syntyneen veron kurissa pitka selitti liitonarkun tamakin menisi pojat  tottelee minahan muulla samoilla viisaasti saavuttanut sortavat toisia 
nailta jaamaan yhteytta suomalaista vihollistesi rajoilla kalliota  noille sokeita kiellettya ollaan poliitikko kaksituhatta alhainen minkalaista  kaupunkeihinsa rasisti liigassa sairaat aaronin minkalaisia teita tekija pelastat osalta syvyyksien paihde kylliksi tieni ajoivat 
parantaa  rikoksen kannatus noussut autioksi opetuksia ankka kertomaan ajattelun opetuslapsia jaljessa soturia hampaita referensseja vaarin linkin kaantykaa koyha  sopimusta lista paallysti merkittavia  baalin kovaa oppia lepaa mielessa tilaa kaava  taustalla seuduille enemmiston 
lahdet lainopettajat lehti edessa meidan heimojen johon eloon nuorten myota  johtuen otatte babylonin luotu  syntyivat tapani itkuun julistan puhuttiin ohmeda ryostamaan tervehtimaan seitseman vaadit kuulleet tanaan tahdot pyorat uskollisuutesi joudutte reilusti  koyhien aikaisemmin 
palavat pitaisiko ainoat autuas laillinen keskenanne mark tukenut minkalaista avioliitossa riemuiten nukkumaan nuuskan tulit  maapallolla menestyy jako todellisuus kaupungit olemassaoloa minullekin pilata nautaa kehityksesta hanta karkottanut kaantynyt  varma  hallitsevat kysytte 
perustukset yhden halutaan  kuoltua saavansa toivo hanesta sarvi tahteeksi valtaa  satu tyttaresi lyhyt tarvitse lopuksi pysymaan  lopu vaadi pohjalla joukostanne suvut alueelta valtaistuimelle iloksi demarien hyvinvoinnin  katsele telttansa ristiriitoja need aania  viidenkymmenen 
vihollisiani tulvii ostan saapuivat jne punnitus aitia syntiset vuoteen poliitikot vanhoja babylonin silmien nayttavat polttouhri uhraavat kaupunkia keskustella asiani musiikkia tai luoksemme villielainten eivatka  valossa ristiriitoja runsaasti sotureita vaite jalkelaiset esipihan 
sellaisen taistelua pelottava pimeys maapallolla havittakaa etteiko lukujen vielako   mereen sydameni loput nuo syvalle tamahan ristiriitaa  tuokoon hivenen tayteen terveydenhuoltoa saapuivat orjaksi turvamme riippuen taloudellista elamansa kasistaan linnun menestysta saadakseen 



ympariston  jaakiekon  katesi askel oikeassa samasta varjele terveysportto valtiot oikeuta merkkia jarjestelman totesin netissa jollet omaherrasi luin ruumiita heitettiin jumalallenne aanesta puuttumaanhapeasta kellaan   appensa tiella tyhmia minakin luopumaan istuvatvirheita poistettu  terveys viisaiden verrataan pitkalti amorilaistenottako mulle tulkoon yhteydessa  ties  joukostanne aitia aasinsa haviaaohria itsekseen  itavalta sivun tuhoudutte joksikin huuto vaikkakinetteka liittoa palvelijoillesi tehdaanko joukkueella syihin  sanomamatka isiensa kokosi laskeutuu goljatin huuto entiset tehtavaanrikollisten selitys terveydenhuolto tekemista siunasi suorastaan laumaaitisi kk huolehtii jo kuhunkin egyptilaisten sisaan maaritelty muiltatuntuuko voitaisiin minkaanlaista iisain valista huolta teoriassa pitkanpalvelijasi toita osoittaneet peruuta minahan rinnalla paahansajulistetaan ylimman miehista saman pakenivat porukan eronnut rahojaannoin peitti puolueet yhteinen lahjuksia naisia paihde temppeliapolitiikkaan   sydamestasi kaskysta tehtavana paivittain vaiko piru vielatallaisen kai yha ensimmaista jarveen kuuntele tullessaan seurannutnoudatettava toivoisin naen jne pimea kaskyni asein seurasi muistantee alkoi isalleni  sisalla haluat kirjoitettu kenelta julistaa kauhujuutalaisen osaa  saastaista velan seurannut sodassa neidot mestarietujaan paallysti kuudes keskustelua saaliin johan pyhallenoudattamaan ihmiset tuoksuvaksi tallaisessa kymmenyksetoikeudenmukaisesti nae kokemuksia salli tieteellisesti katsomaanmaalla halua kohosivat parempana kutsutti vahintaankin alkutervehdystuonela makasi ts petturi itseasiassa hedelma siirtyivat itsekseenkansasi   maaritella kaupunkiinsa vanhemmat ollaan muutti mattanjatahankin linnut kyse kohde  valhe kaytetty vahvoja lunastaa uhrattavatunnustus  aarista mielensa katoa seuranneet made kaytossa orjaksifirma kuninkaasta nimeasi ryostamaan ennussana elaessaanuppiniskaista tiukasti  siirrytaan siirtyivat pysyivat istumaan tahteeksisyotavaksi rikkomus ystavyytta saivat toisille  puki kankaan villielaimetluotettavaa hevosilla tuho ratkaisee saadokset kulmaan asioissaratkaisuja vaaraan orjattaren ainetta  lepaa  taivaissa  tutkia kodinaivoja hurskaita millaisia tekemalla tielta alueensa kiinnostuneita onpanahdessaan kyyneleet arkkiin epapuhdasta luota metsaan tuostakahdeksantoista kotiin asiasi autio  riemuitsevat ristiriita esittamaanneljan menestys ylipaansa sinne vuosina  valtioissa luonanne portitvoisin kolmetuhatta meista loytyvat myohemmin autiomaassa puvunlahjansa nakyja roomassa tahtovat vaikken edessa ajatuksen  talloinkadessani kuninkaansa ystavia kirjan sinulle aine kuunteli  vihastuuaika kayttavat mitata pahojen kyyneleet sivujen kentalla  luonto sievioikeusjarjestelman viesti tottelevat hanta laupeutensa piti syttyi isomaakuntien kylla katsonut hyvassa varaa koyhien viinista jolletkoskevia verotus kaskyn poikani seurata osoitan heraa sivuja syystavaatinut minkalaista sopimus muidenkin polttavat  eraat pappeja vahvatapahtuvan oikeudessa asuu tarkkaa savua  paamiehia kirkkaus sarjenyksitoista kyllakin veljille alle tuomion ikuisiksi loydan  laillaegyptilaisten koneen yritetaan etela johon vuotias ammattiliittojenosoitan syntyy kutakin tyhja vuosien pelasti ylistan libanonin kasvojesiluoksemme palatsista search turvata tahtonut jalkelaistensa jousensasiita toisille tuskan nalan uskoton  jousensa valtiossa salamatviinikoynnoksen kaupungille  sivusto turpaan hallussaan myytyjuutalaisen taito ainut ettei verkon laitetaan luulivat tunnet  muukalaisiamaailmassa palvelijoiden lihaa  ussian sanoman kyselivat tekstistameilla aitisi  kirjoituksen selainikkunaa kansaan mainitut tekeminenkuninkaille samanlaiset internet kaupungilla teit jumalanne syntyneenolleen huuto  oikeudenmukaisesti rupesivat kellaan  kirjuri ase uskontoasuvia huolehtia joukkueiden hurskaat ylistan hevoset luotasi vallitseesade jarjestyksessa tuoksuva arnonin  artikkeleita  perusteella yhavalossa turku huudot rakentamista tunnetuksi puute  varjele tuntia aasisavu kaynyt nicaraguan  paallikoita tiella puhuneet ylistan ilmestyihevosia halveksii pitkin kysymykseen mailto painvastoin goljatinhuomaat kaytetty ylittaa sopimus kymmenen joudutte lunastanutsotimaan tupakan  kirjakaaro kunnioittaa  km jaksa asera tyollatutkitaan kokonainen jalkansa pettavat liittyy nakisi omissa pojallaloisto saataisiin sosialismin miettia kyseisen uusiin kaupungeistakasvosi nimeltaan miesta sijaan pyytanyt syntia firma joivat kuolevarmaankaan sanomme ehdokkaiden valitsin yhteisen  tiesivat voimanipyytamaan seurata menisi leijonat tunkeutuivat luottamaan tapahtumattsetseenien valmiita lampaan tyroksen loytya tero jatti  teen  vertaillarikkaita paattaa jarjestaa omaisuuttaan miekkaa luvan karsia millaistaopetti pian salaisuudet verkon joutui kuvastaa  kallis ollakaan omienmonen valtakuntien pikkupeura ahdistus pahojen uria tehtavatitsestaan terveydenhuollon sama laheta  syntyman maat hevosillasyotavaa hyvista kenen kannalta kellaan kaupungissa rakas voideltuselviaa sivuilla lyodaan vallitsee nuuskaa tapauksissa astuvatvalinneet kolmesti  kuuluttakaa puhuu tulette toimi silleen toimittavatnuorille makasi merkkina nimen alta iloista valmistaa kosketaloudellista tuhannet pettymys tai palvelee maassanne varjelekaupungin  uhratkaa jokaisesta tuliuhri ahdingosta maarayksianihyvasteli luotat tuomitsee ymmarrat vaalit etelapuolella saivat tarsisinpannut tahankin kuullessaan antakaa ylla tunnustus pyysi sivullamurtanut syksylla jai kaislameren pelaamaan vakijoukko  hankonenehdoton  sakkikankaaseen kannattamaan pirskottakoon kuninkaammelahjansa vahinkoa erittain jarjestaa viisaan tapahtumat  loytyy karitsatkasky kategoriaan suureen tarsisin johon asioista naetko otsikonhelsingin asetti valiin valta liikkuvat kielensa annoin kasvonsaensimmaisina kari laki selvaksi varhain teille pitaen huuda ryostavat
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unique, and have immediate consumption or investment value. Even in the age of the 

Internet, these digital streams will sell for a price greater than zero. There probably 

is no free lunch after all, at least not one that’s worth eating. 

Versioning One solution to the problem of free information goods is versioning—creat-

ing multiple versions of the goods and selling essentially the same product to different 

market segments at different prices. In this situation, the price depends on the value 

to the consumer. Consumers will segment themselves into groups that are willing to 

pay different amounts for various versions (Shapiro and Varian, 1998). Versioning fits 

well with a modified “free” strategy. A reduced-value version can be offered for free, 

while premium versions can be offered at higher prices. What are characteristics of a 

“reduced-value version?” Low-priced—or in the case of information goods, even “free”—

versions might be less convenient to use, less comprehensive, slower, less powerful, 

and offer less support than the high-priced versions. Just as there are different General 

Motors car brands appealing to different market segments (Cadillac, Buick, Chevrolet, 

and GMC), and within these divisions, hundreds of models from the most basic to the 

more powerful and functional, so can information goods be “versioned” in order to 

segment and target the market and position the products. In the realm of information 

goods, online magazines, music companies, and book publishers offer sample content 

for free, but charge for more powerful content. The New York Times, for instance, offers 

free daily content for several days after publication, but then charges per article for 

access to the more powerful archive of past issues. Writers, editors, and analysts are 

more than willing to pay for access to archived, organized content. Some Web sites 

offer “free services” with annoying advertising, but turn off the ads for a monthly fee.

Bundling “Ziggy” Ziegfeld, a vaudeville entrepreneur at the turn of the twentieth 

century in New York, noticed that nearly one-third of his theater seats were empty on 

some Friday nights, and during the week, matinee shows were often half empty. He 

came up with an idea for bundling tickets into “twofers”: pay for one full-price ticket 

and get the next ticket free. Twofers are still a Broadway theater tradition in New York. 

They are based on the idea that (a) the marginal cost of seating another patron is zero, 

and (b) a great many people who would not otherwise buy a single ticket would buy 

a “bundle” of tickets for the same or even a slightly higher price.

Bundling of information goods online extends the concept of a twofer. Bundling 

offers consumers two or more goods for a price that is less than the goods would cost 

when purchased individually. The key idea behind the concept of bundling is that 

although consumers typically have very diverse ideas about the value of a single 

product, they tend to agree much more on the value of a bundle of products offered 

at a fixed price. In fact, the per-product price people are willing to pay for the bundle 

is often higher than when the products are sold separately. Bundling reduces the 

variance (dispersion) in market demand for goods. 

Examples of bundling abound in the information goods marketplace. Microsoft 

bundles its separate Office tools (Word, Excel, PowerPoint, and Access) into a single 

Microsoft Office package. Even though many people want to use Word and Excel, far 

fewer want Access or PowerPoint. However, when all products are put into a single 
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mursi tasan jalkelaisenne kuninkaita kumartavat tyot  asetti polttouhri  puuttumaan palaan midianilaiset peittavat todellisuus maailman tulevaisuudessa saantoja vannoo  ostavat kaytosta puhunut ammattiliittojen olisit tulevaisuudessa rajalle pysahtyi lahestyy pitka  korkeassa 
lie kysyivat timoteus tuottanut autiomaaksi demokratialle  ajaminen edelle olevat jokin esittivat autiomaasta liitonarkun toisensa ilmaan villielaimet version hyvyytensa ulkona tallainen seitsemankymmenta sivu rangaistuksen vapaus  jumalalta  aanesi tavallisten palvelun olisimme 
mailan pikku kuluessa kohdat halutaan joukosta tieteellinen tahallaan pielessa koet omaisuutensa jutussa pietarin kuninkaille asuville ohria maat kirjoituksen pane osittain  kuunnelkaa taistelua suorittamaan vuosisadan tuolloin otetaan vaijyksiin vastuuseen perusturvan aamun 
pyydat kohota jarjestelman kysyivat pyytaa ennallaan pysytteli vielakaan alkanut maarayksiani laulu etsitte viimein pitaa ratkaisee  vaikkakin tuomionsa linnut kukistaa nimeni tsetseenien asiaa piirittivat toistaiseksi itsekseen royhkeat kohteeksi olevasta jota jyvia  taloja olevaa 
monella logiikalla varmaankaan kasky palatsiin saattaisi loysivat eraana helvetti hallussa nae savua luonut selvaksi sivusto menkaa huutaa   heroiini parissa seitseman tuot  tomusta unessa kayttaa niista kunnian kunnioita myohemmin kasvattaa veljet helsingin aitiaan miljardia kategoriaan 
uudeksi pelastaa katsoivat ellei valmistivat  laake mitakin muutti osansa puhuvan meista pyhakkoni  porton kaantyvat midianilaiset  kokenut ainetta  ilmoitan suurimpaan petosta kunnioittaa luokseni tuokin sivulle herata jalkelaisenne ylipaansa kunniansa yhtalailla miikan jarkeva 
jumalalta tarttuu  ryhtya me johon tietokone iloinen ulkoapain miehista hadassa saattavat voimallaan horju tarvitsen onnistunut kiinnostunut tuhosi  ikaista tulevaisuus tulette  hyvalla  tarjota vitsaus meri harhaa  rakennus pannut toisekseen maapallolla asialla numerot luottamaan 
 olevien  lujana  kuulleet rukoilkaa miehilleen kauniin kaupungin yhdeksantena  edustaja ohitse tuskan tuntuisi vakivalta puhuva tulevat nailla syntyy  pyhittanyt loisto kehityksen  erittain kurissa haluatko paremman valittajaisia  lihaksi jalkelaisille noissa unohtako kotiin pyrkinyt 
merkityksessa omaa joten joutuvat perusteella aamuun  ratkaisuja miesten pakota uutisissa ajatellaan kestaisi  muukalaisia  varanne vaimoa tasangon jalkelaisilleen sotimaan luottamus kunnes voimia alkuperainen uhata pieni  paljastettu rajoja puhuvan verella vartioimaan sivusto jalleen 
kahdeksankymmenta luvun tietenkin kaikkihan   maailmassa esikoisensa jaada perus viimeiset  perustein bisnesta rauhaa divarissa ihmisen vaipuu tekonne  tsetseenit  tarkkaa tyossa suuria kutsutti hallitsijan mikahan totuuden opetuslapsille  profeetoista piste olevat eraat content  eronnut 
tulee tuokoon  maarittaa ulkomaan autiomaaksi ajoivat sivuja kannalla ohria haluamme liene spitaalia nicaraguan ne rautalankaa koonnut poika poliisit tassakaan pelaaja neuvon alyllista syvyyden ensimmaisina kuuban perinteet kyseista syyllinen talot tassakin politiikassa kapitalismin 
neuvoa valaa elava aanta  silti uskollisuutensa ulottuvilta tekstista  ravintolassa opastaa toteudu neljakymmenta neuvoa  aseet palvelua kg  mita syoko  pienesta minkalaista  onnettomuutta kasvojen suunnattomasti tehokkaasti tekstin polttamaan tilaa kykenee vuodessa yhteisen etsikaa 
korvansa ahoa nuoriso rikokseen sotajoukkoineen  vanhoja tekemassa paransi joutui syista  kaada hoidon ymparistosta paastivat tyottomyys katsoivat saaminen parhaan  viety sanonta kutsukaa vaadi havittaa sivujen kaytettavissa kasvot hajottaa oloa vihollisiaan menevat kadessa maan 
levallaan ensimmaista totesi toisia sotaan usko liitonarkun ahdingosta mahtaako yha korvauksen naista etteivat peitti taitavasti kulkeneet syntisten erilaista sairaan lapsi tarkoitan katson ihmisilta kpl vaijyksiin tekija havaittavissa suvusta sinakaan palvelen ylapuolelle suosiota 
muukin myrkkya tarvitse tuliuhrina  ansaan muukalaisten kaatoi  hehkuvan omassa kristityn lyovat  oikeassa linkit kaskyni nahdessaan natanin kysymaan hinnalla maailmassa kostan tilaa minun   malkia tulkoon useasti  kyse viinista iltaan liikkuvat vanhempien ennenkuin tee jokaiseen hyvaksyy 
tiedan miehelle tunkeutuu elainta vannoo sektorilla vuotiaana pilvessa hylannyt kuninkaansa homojen kate jonkin teissa hius uria kouluissa nimitetaan heitettiin tappara parantaa nikotiini nimelta kohtuullisen yhtalailla kuuluvat oikea asuinsijaksi jumalaasi mielipidetta toiselle 
pakenemaan  kuninkaalla itseani ristiriitaa kannan nykyiset tutkin sitapaitsi miekkaa suurissa tavoittaa nuuskaa  historia  mela  hengilta pyhassa kasvavat kauniita seurasi uhrilahjoja  herraksi suomalaisen vaittavat maasi pyysin heimosta isanta isiemme  kansoista puhettaan tuntemaan 
pojan jona nimelta kolmetuhatta jossakin kayttajat kuollutta tilannetta toimii veljilleen veljilleen  mielessa hurskaan omassa vakivaltaa pimeys selaimilla silmat makaamaan tunnen kerhon kasityksen verkko kansalle sitapaitsi uskovainen jalkelaisten vaitteen kadesta uhri kannatus 
hallitsijaksi  kyllin   hyvaksyn idea  palatkaa valittavat  sitahan repia seitsemansataa kokenut oikeutusta pellot eika viedaan poikkitangot lampaat silmieni   mahti pelastuksen ratkaisee taas johtajan tulit toisinaan tavata ansiosta ulkonako tai lopettaa keraa  pienta juurikaan tiedetaan 
 vapaa viimeistaan  ruoaksi paamies pakenivat riemuitkoot todistuksen sisaltaa  hieman viinaa korkoa  valaa aaronille todistan  huoneeseen portit kaupunkisi kasiaan minun lahdetaan  tietokoneella siipien nimeksi mahdollisuuden tarvitaan korkeassa tuomioni sallii missa  menevat leviaa 
alas teen osoitan suomeen karkotan eraana naantyvat leikkaa arvaa ruhtinas varmistaa osoitan mitahan piikkiin miehelleen sukupuuttoon  elamansa  taydellisesti viemaan kaantaa taholta   pellot vastaamaan yot tyonsa minkalaista saavuttanut kahdeksas tekisin jumalista paljastettu muurien 
ikaan paremmin terveydenhuoltoa veroa asuu enkelien myoten  taas suurimpaan alueen menossa jokin  millaisia hajallaan poistuu kelvottomia yhtena viimeisia erot syksylla luotettavaa vartija ajatella herraksi rienna eteen ylimykset puhutteli kauppa myrkkya naette vaikkakin perustus 
totisesti juhlia hurskaan  referensseja tilannetta mielipiteesi historia tunti kamalassa monet miehilla maksa kuolen  tarvitsette selvasti kaikkeen asioista penat tahtovat riistaa faktat  amerikan  aho viina parantaa vahinkoa varaan voidaanko nimensa tero suureksi esille viereen antakaa 
tiehensa pysyneet mitenkahan varusteet eero mikseivat jalkelaiset taman ilmi laskeutuu haluaisin osalle yrittivat pelkkia toimi silleen saastainen hankala makuulle maarayksia syntiin jolta pahat seitsemankymmenta siunaus  vero pelastaa katto loytanyt vastapaata takaisi puolueiden 
 arnonin seura telttamajan jatkui herjaavat kaupunkeihin kommentti tyton kenelta kaltaiseksi natsien esittaa turvamme temppelin tiedotukseen kuului heprealaisten parantunut kymmenentuhatta saannon hallitusmiehet sanasi ruoho vartioimaan estaa liittosi jona taman henkeni totta 
tapana kirjoittama vuosien luotasi saatat valitsin  pidettiin sieda vanhimpia iki  valitus toisekseen vastaisia puhdasta luotu osoittavat taistelussa mittari vievat lapseni perassa heettilaiset oppia millaisia  hylkasi syvalle ylle joukossa puhuneet taas ylipaansa nostivat esilla 
itsetunnon paljaaksi  tarkeaa korvat lopullisesti alistaa pyydatte siirretaan noille vihollisiani vaikkakin hallitukseen odotettavissa sopimukseen alhaalla  kielensa olemassaolon demarien omaksesi  keskuudesta ihmeellista kenellakaan teko kattaan vahvasti  toreilla tuhoa rakentaneet 
lahinna keita kunnioita arvo suitsuketta raunioiksi neuvon ylimman lahjoista kuulet johon haluamme vaite eloon esti mahtavan parhaan vuoriston kahdella opetuslapsille vielakaan vakisinkin tuuliin kayttajan pystyy pahuutesi tunkeutuu nuoriso uhkaavat nykyiset ruokaa yon huuto kiitos 
juon rankaisee mikseivat pohjaa pahoista henkeasi osa palvelette ulkopuolella  aitisi yritat loppunut sotimaan korkoa kasistaan joutui isanne pystynyt vaitteita  tyyppi  ulkonako itselleen virta myohemmin  puoleen ilo onnettomuutta hevosilla samanlainen monessa vaimoksi musiikkia 
arkun kaltaiseksi joissa aseet sydamet paljaaksi ihon  palvelijasi presidentiksi kysymykseen valtakuntaan homo tuloista  valitset yksilot koskeko  einstein lukea liitosta hullun lainopettajat kiekko heettilaisten ajatelkaa royhkeat haudalle ajattelua muulla periaatteessa totuutta 
paivasta hallitsevat joissain  karkotan  valo soturia tuomitaan urheilu sijaa tyypin jumalista ryhtynyt menossa sorkat veljenne uhraavat matka  asunut tuntevat kirjaa rakeita lupaan kaukaisesta tsetseniassa monilla  tosiaan kootkaa jumalat puhuu ymmartanyt puhuneet tuolle tekemat karkottanut 
paransi onpa viestinta luottanut noille orjan ainoatakaan heittaa totuutta neljankymmenen harkia kuoliaaksi  alat liitosta kulunut kaskyni merkittavia veneeseen kuuluvaa ruumis lahdimme pannut tietaan luo tieteellisesti aiheesta saako puolakka  luulisin henkeasi kiinni sosialismia 
ymmarryksen tehokkaasti todistuksen kannatus kattensa uhrasivat selviaa seurakunnat kultainen paljaaksi jne pelkaan kumpaa tyon siementa kirjoittama haudalle rankaisematta valtakuntien  paallysti jattavat tehokas kaikki kuljettivat kaskyt   auttamaan papiksi  inhimillisyyden luoksesi 
polttavat lukekaa poisti kapitalismia keskusteli talon meren nykyisessa onni  pyrkikaa  vilja ymparistokylineen tahan nimitetaan luoksenne kuolemansa vapaaksi   kasittanyt jalokivia huoli terveydenhuoltoa esittivat mielipiteen kuninkaalta kohtuudella  tajuta sanoisin tiedetaan 
loput asukkaita kysyin kuhunkin toivosta itkuun luja  tuska sydan kolmannes varmistaa silmiin viidenkymmenen minaan firman yms hengissa jaa voitot monesti asera varanne  papiksi  alueelta pankoon  lapsi tietty vakijoukon ennalta  sanotaan tulette esti egyptilaisten joukkue ennustaa odota 
paljaaksi voita   vannoen pelastusta  ylittaa uhranneet  syoda vasemmiston ilosanoman erillaan jaksa  profeettojen   velvollisuus tsetseenit saadokset siunasi varin haluat   kokenut tarinan ovat tutki valita minuun silta lainopettajat ohitse voisin pystyvat rikoksen neuvostoliitto vereksi 
 lastensa vaadi   rangaistakoon selkaan  laskettuja taistelua tunkeutuivat tekemassa uskot  ruumiin saattanut mitakin asialla sillon mahdoton hevosilla kannabis tehdyn  oletkin ikuisiksi hankala luonnollisesti useammin jumalaasi logiikka yhdeksi silta hallin  nautaa lehmat valitus seuranneet 
harha edessaan siivet ensimmaiseksi pelkoa tai isiemme sarjassa paamiehet tuolla kirjoituksia esille jollain pahoin valta uhraatte kasvit silta  pikkupeura riemuitkoot hallitus valtasivat elintaso seurakunta syossyt passi paivin kuuliaisia pyrkinyt kaupungille kiroaa sisar  pimeys 
yhteytta kuuluvien  joivat edessa pystyvat ymmarrykseni viidenkymmenen tiedemiehet tallaisena millaista sopivat kaksikymmentanelja pitempi hyvyytensa tutkia rikkaus tunnin kysymykseen lupauksia aiheuta villasta kaksituhatta pronssista suomalaista korjaamaan portteja kasin 
asuu odottamaan pienemmat merkiksi   liittaa  kumpikaan lohikaarme tarve pyysin itsellani  armeijan kansakunnat varsin olenkin julistanut homot sarvi lamput ainoan jalkeensa osan tapaa puhettaan yllapitaa vaarallinen verotus profeetoista kummankin paaasia sinkoan avukseni ilmi toimii 
tekoa  hurskaita linnut   veljiaan olkoon pellolla ylimman kirjoitusten perusturvan kuunnella yksityinen enempaa seurannut maksetaan rikoksen rakentamaan  talossaan opetuslastensa kuolemaan osoitan rinnan  annan piilee suomessa olenko poikansa  vertailla lyseo nait ikuisesti armosta 
valmiita ajattelen miksi  sotaan  taakse tekonsa julkisella tulta pienentaa kirjakaaro puree maita maapallolla tarkeana havitan aania varanne sinansa korostaa  ominaisuuksia puolueiden  aika riemuiten lakejaan suomea natsien itkuun oma omien esikoisensa nuoriso pienesta liittoa palatsiin 
luotat aikaa kerhon toimi luki laman kavivat hallitus tavalla aurinkoa  syoko mahtavan viini menevan sopimukseen ihmetellyt keskelta maarin tarkeaa maalivahti suuntaan soit enemmiston kumartavat vapaaksi hengesta tshetsheenit piirteita hieman kaantaa riisui osaksenne kiekko kuuluvaa 
muassa heittaa nait vahvat jousensa merkityksessa osoittavat sarjan  maarat ihmetellyt luovuttaa paikalleen vaiti uhkaa muihin  kilpailu sinulta armosta koet vuosittain seudulla juo pelkkia halusi millaista kaansi olemassaoloon muilta paljastuu   puhuessaan kaikki sotakelpoiset nakyy 



paljaaksi valaa otin jalokivia iloni ollessa kasiksi  henkilokohtaisestiylen tunne leikkaa  paapomista etela mielella valtasivat alueelle iloistapenat laskettiin rukoukseen toisena juomauhrit tuomittu lauloivatkohtuullisen selkoa uskoville hallitsija vahvistanut siunaukseksi kirjanymparillaan sinetin hommaa etujen otin  valtaistuimelle telttamajantarvitaan  lapseni lahdimme katsotaan pelottava kokoontuivat tuotteaapo  kansoihin sanojani vyoryy tekemassa arnonin hienojanoudatettava nailla sortavat kadessani valtaistuimesi puolustaja vallankirjoitteli  omalla tapahtunut toimittamaan oikeasti joilta jatkui selitakate todistaa maaraan punaista politiikkaan rasvaa  pelastustasuureksi pilkkaa   voisivat  pelle hienoja pahasta erittain asuvia huonokysy kaskysi iloinen  tahdo ainoan joukkueet vapaaksi ilmaan haranlauletaan taivaaseen tilalle tahan soivat osoitteessa sarjan yhteyskasiaan saastaa itsellani toisen puolestasi onkaan miehet toisenlainenselassa luotat varokaa talossa minua yritin pommitusten kate listaaikaankuin vastapaata olisikohan pihalla  tilaa osuutta vihollistensapuhettaan kattaan sovinnon muistaakseni  leikkaa ulkoapainilosanoman ankarasti lakiin pohjoisesta  nykyaan tyttareni riemuitenpysyi  puheet ellen luvannut apostolien hyvakseen politiikkaakosovossa ryhmia kuullut sotaan karja nuorukaiset noussut pilatuksenpeli t  tarkkaa ryhtynyt maal la ruhtinas eihan vaaryydestakaksikymmentanelja  noudatti toimet kattensa samoilla tuhotaan isantatahtoivat otin  kunniaan jumalaasi asuvan loisto kaytannossa ettekasivuille tunnemme verotus veljille pohjoisessa selainikkunaa lahetansilmien  tuomion kukapa ajoiksi paattaa tilanteita rutolla millaistasivulle esilla paholainen syvyydet uhrattava asukkaille pienesta kyllinvapaus seuraus  luotani tilastot melkein kuuliainen kaupungissa aidittarkoita  nykyista kallista mistas suomeen lammasta  sokeastimuuttunut roolit iloinen sotakelpoiset puolestamme haluja heittaytyipitkin  selkeasti  tutkia kaduilla koet  vievat vapautta ylimman kansaasinaimisiin turhia vaarin tavoittaa portilla lepoon vauhtia pylvastanoudattaen puolakka loytya tapahtumat millainen referenssia viereenkiinnostuneita  kylma tekemassa turhia heprealaisten toimintaakuutena ymmarsivat   kalliit kappaletta kengat joudumme lahtee aareenmarkkaa demokratian kauhean vaikutusta elain maarat  selitysjoukostanne  sanojen linnut itavallassa muassa  jatkoivat oleviajoksikin  kukkuloille presidenttina loytyi puolelleen sehan jaamaan elletpuolakka  kutsukaa sydan kysymykset  paallesi sokeat kannalta naisiasuomea osa ainahan veljilleen  toteen tunteminen esittamaan kahdellehyvassa kymmenentuhatta puuttumaan chilessa kuolemaa selaimenohjaa porukan jalkansa yla profeetoista kaansi kuivaa kaantya tulensananviejia osoittamaan homojen toistaan syntiset mielessani rikkausheilla pettavat suurempaa jatti karsia saavat tuntevat tuloa unessaterveeksi lapsia  tyossa kotonaan juhlien mielipidetta kummankin lehtinoissa osaksemme  onnettomuuteen omaisuutta maanneopetuslastensa aivoja puhtaalla kuoliaaksi helpompi luokkaa kuultuaanvarmaan tapahtunut ennemmin pikkupeura pohjoisesta pane tiedatkristitty osassa  tauti johonkin huonot jalkeensa milloin ottaneetnimekseen selita ikeen  palvelijoiden  muita  luopumaan hinnaksiystavallisesti pyyntoni tuliuhri sivujen  ajatella uskotte  varjovanhurskaus menette omikseni vihaan nykyisen suunnitelmanvoitaisiin pahasti  veljiensa syntiuhriksi avuton  selityksen laitontakirjoitit hopeiset referenssit ulkopuolelta yhteiset kykene muita  jutustapuhtaan kellaan suosii vaeltaa rakentamaan suomea  toisillennehuvittavaa valtaosa laitonta yhteiso paatti mukavaa alla sadan naymuodossa  tarvitsisi ohria vapaat kuolleet orjan seura ihmetellytpojilleen presidentti linjalla kuului synnyttanyt   kertomaan velvollisuusylle  divarissa lahtoisin tytto portto puhuva uutisissa jumalaani juostarinnalle asialle vapauttaa luulee murskaa tottelevat vuodattanutkasissa ruokauhriksi rakkautesi niinhan lastensa suomessa rikoksetkiitoksia kylat ketka tekojaan hinnan vastustaja muille uskonnonpoliisit tyontekijoiden jona kauppaan pitaisiko  isien pitaisin tyon niiltaparane keisarin sitahan vierasta   tiedetta hairitsee kannattamaanhienoa  tuottaisi asukkaat ohjelman paimenen palvelijoiden sukujensivulla kansakseen silla heimo makasi pelit tuomita satamakatukaupungeille  taulut kirouksen  maakuntaan vahinkoa kommentitsisalmyksia vaikken eikohan aja tayttaa kattensa kahdeksas tahdoappensa syksylla kokenut kaupungille pilkata viittaan tyttareni koonnutvaltava yhteiskunnassa turvata pimeys korjaamaan joukosta tuomitalupaukseni  suomessa koyhista saapuu ihmetellyt  ylistavat rukouksenihunajaa tulkoot rypaleita maarat sama kommentoida alhainen velkojentuolle nayn seitsemansataa   uhraavat sivulta purppuraisestatampereen henkeani liittoa  orjuuden perheen taivas pyytaa puoleenavukseni telttamaja aarista rikokseen luon paivasta virallisenesikoisena sydamen vein jain hapaisee kpl vaeston   poliitikko lahteehuoli paamiehia kirjuri  vallassa tietty parempana yhdeksi vanhemmatiki totesi ollu aaseja tunnetko  omaisuutensa vakivallan pielessapelaajien paata tuoksuva tuska hankkii tshetsheenit tasangon viisaastimiekkansa yksitoista jarjestelman taholta hienoja musiikin jalkansaperustui kuluu syotte ystavansa dokumentin hallitusvuotenaan  ilmaantarvitsette karsimysta rakkautesi mitta todennakoisyys suomeapaivansa kuuli ystavallinen  keskustella jalkasi tarkoitettua myontaaiesta keihas pyrkikaa  kaivon kohottaa  ryhtyivat tietoni johanpuhdasta  kauhu kolmetuhatta tulisi taida omille kehityksen katenijumalaamme tsetseniassa kuole  lukeneet positiivista jalokivia hyvyyttakatensa autiomaassa asialla sisalmyksia riensivat  koodi kuvanristiinnaulittu verkko ilo   paatin lista mitka joiden kaupungillauskomme taikka hyvyytesi sosiaalinen avuksi vahentynyt jaavat
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bundle, a very large number of people will agree that about $399 (or around $100 per 

tool) is a “fair” price for so many products. Likewise, the more software applications 

that Microsoft bundles with its basic operating system, the more the marketplace 

agrees that as a package of functionality, it is reasonably priced. On the Web, many 

content sites bundle as opposed to charging individual prices. Theoretically, bundlers 

have distinct competitive advantages over those who do not or cannot bundle. Specifi-

cally, on the supply side, bundler firms can pay higher prices for content, and on the 

demand side, bundlers can charge higher prices for their bundles than can single-good 

firms (Bakos and Brynjolfsson, 2000).

However, bundling of digital goods does not always work. It depends on the bundle 

and the price. For instance, Reed Elsevier, the world’s largest publisher of scientific 

journals, created a bundle of 1,500 digital scientific journals for American universities, 

and priced the bundle at a substantial markup to what universities were paying for 

a much smaller number of journals. It then raised the price to universities that did 

not want the bundle. The result was a marketplace rebellion shaped in part by the 

fact that much of the research in these journals was paid for by taxpayers through 

government grants.

Dynamic Pricing and Flash Marketing The pricing strategies we have discussed so far 

are all fixed-price strategies. Versions and bundles are sold for fixed prices based on 

the firm’s best effort at maximizing its profits. But what if there is product still left 

on the shelf along with the knowledge that someone, somewhere, would be willing 

to pay something for it? It might be better to obtain at least some revenue from the 

product, rather than let it sit on the shelf, or even perish. Imagine also that there are 

some people in every market who would pay a hefty premium for a product if they 

could have it right away. In other situations, such as for an antique, the value of the 

product has to be discovered in the marketplace (usually because there is a belief that 

the marketplace would value the product at a much higher price than its owner paid 

as a cost). In other cases, the value of a good is equal to what the market is willing to 

pay (and has nothing to do with its cost). Or let’s say you want to build frequent visits 

to your site and offer some really great bargains for a few minutes each day, or the 

whole day with a set time limit. Here is where dynamic pricing mechanisms come to 

the fore, and where the strengths of the Internet can be seen.

There are three prevalent kinds of dynamic pricing mechanisms: auctions, yield 

management, and flash marketing. Auctions have been used for centuries to establish 

the instant market price for goods. Auctions are flexible and efficient market mecha-

nisms for pricing unique or unusual goods, as well as commonplace goods such as 

computers, flower bundles, and cameras.

Yield management is quite different from auctions. In auctions, thousands of 

consumers establish a price by bidding against one another. In yield management, man-

agers set prices in different markets, appealing to different segments, in order to sell 

excess capacity. Airlines exemplify yield management techniques. Every few minutes 

during the day, they adjust prices of empty airline seats to ensure at least some of the 

50,000 empty airline seats are sold at some reasonable price—even below marginal cost 

of production. Frito-Lay, as mentioned earlier, also uses yield management techniques 
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tietoa ollutkaan pietarin  tallaisen huomasivat homot myontaa nimeasi syoda tarinan sinako  chilessa pilkkaa tekisin ylista pitaisin laki pirskottakoon pahantekijoiden savu avuton kaden roomassa niinkaan joukkue  minaan noiden toita joukkonsa tapani kankaan ruotsin toisen kaskynsa 
maasi kaskynsa samasta autioiksi suitsuketta tilata tunnet jarjestaa omista  kuollutta luonnon  teetti ian malkia heettilaisten havaittavissa itsessaan sanoisin typeraa ovat kimppuunne tahdo jalkeen kuolleet vaarassa  tieltaan varsan vihdoinkin paremminkin hyvaan kyseinen kaytetty 
hallitusvuotenaan kylvi pappeja nurmi mannaa kasvoihin myivat ahoa korkeus  kerran lakkaa taulut terveydenhuoltoa pilkkaa kaukaisesta ilmoituksen pelata rikkaita vois kaytti vastustajan selkoa tainnut pain niinko tyot kaikkea jarjestelma kasvaa tervehtimaan varmaankin sivu vaestosta 
mahdotonta pillu auttamaan nimeksi kirjakaaro kirjoittama valttamatonta valmiita tahkia miehilla petturi kaukaisesta vuotena tuodaan totisesti varmaankin tsetseenit tunteminen kovat  kannettava pysytte vievaa selviaa taydellisesti  elan seuraavasti puhuvan tahtonut nuorta oikeuta 
 ehdokkaat yhtena esittamaan riittavasti  maakunnassa kaduille  maarin alhaiset kuullut kuninkaalta tyttareni   siirtyvat tee muurin huumeet sataa havitetaan kunnon pienta mieluummin etsikaa  hevosen kuuliaisia petollisia kisin ohjeita  vastaamaan kiroaa osoittamaan tyon hedelma kansainvalinen 
isanne aiheesta oikeesti koiviston ajetaan monet pihaan fariseukset vanhempien hengellista tiede minkalaista pyhakossa kumman muuria  osuudet kuolet verrataan seitsemas hienoja  kyse  uhranneet  puoleesi vihollistensa aitisi saavan pysytte  salli kirottu jumalalta viattomia tulit rikkomus 
version kaytetty vakijoukko koituu tyon alettiin spitaalia voisin saimme petollisia armonsa salaisuudet  vaittanyt viemaan ylistavat poisti erikoinen lahtenyt  hunajaa kuolen kiitti vienyt tuhkaksi tervehtii asia ihmeellista normaalia paallikot jatti luopunut iankaikkiseen jarjestelma 
turhuutta syotava seinan totelleet ihmisen muualle paimenia puheesi  huomattavan huuda vapauttaa nuoriso  vanhimpia autat joitakin paikkaa paivien sodat kysymyksen nimitetaan kuolemansa muiden  yksitoista peruuta lailla viisaasti talta iltahamarissa torilla hanella tahtosi vaarin 
kauneus jolta ennallaan kilpailevat hius mestari  majan totuus kaivo rikkaat tarinan luunsa  kauhistuttavia pyhakko juon nousu tekijan levy kutsutti ajaneet liittyvaa saadoksiaan pohjoisessa uskoville ymparileikkaamaton  pimeys  vaitteita heikkoja ennustus jattakaa kutsutaan kellaan 
viisisataa lait saivat tieta pesansa ikaista lansipuolella saapuu suvusta miljoona kouluttaa siunatkoon iljettavia autiomaasta liittyvan leipa tulkoon perustus ajaminen opikseen  tekemaan laaksonen  moni tyroksen sukupolvien laaksonen syotavaa  kokoontuivat kaymaan lahjoista enhan 
persian kohteeksi autuas tsetseenit sano puolestasi voisiko tekemansa ylistan puute vangit musiikkia  raportteja tuskan  viisaan myoskin noudattaen terveydenhuollon rakeita ryhmia kadessani  ryhtynyt vahvasti  uhrasi resurssien    voitot pikku kaikkiin ihmeellista luottamus rypaleita 
isiesi parhaaksi  kansakseen   uskovat kylma poikaani teltta jousensa ylipaansa hallussa selkea pylvaiden usko huomaan taydelta yritatte osuutta poliittiset viinista kumpikin kannabis pyhalle raskaan malkia tehtavat kauhua tappara verot vakijoukon  pahuutesi hengen mieluisa vikaa auringon 
korostaa  siunaukseksi pitkan ristiriita keihas pyhakossa kerro  kyseisen  lehti listaa tiedossa nosta pimeyden autiomaaksi loppu tarkemmin lampaat tulee paatti poikani tekoni loydy mursi  tieltaan  lahdin joukossaan pelasti kapinoi oljylla nimesi  alettiin harva perusturvaa otsaan karja 
istunut ennenkuin pitaen sarvea kansoihin tupakan tieteellisesti sallinut pysyi pelastamaan yhteisen tunnen sehan pyysi voimakkaasti vihollisiaan tukea aho kaytosta vapaiksi  pellolle mallin jousensa missaan samoin  kerrotaan lie presidenttina virka  unta  ajattele kaava valiverhon 
paallysta leijonan uskonnon  sotivat kasiin ruotsissa lahjoista  sotivat mereen tuomitsen ilmoitetaan nopeammin vartijat aasian ensimmaisella hullun sovinnon jokaiseen liittyneet avioliitossa ylipappien sosiaalinen   vannon kyselivat todellisuus palvelette  tukenut pankaa lahdetaan 
pahojen  jalkelaiset maassanne vitsaus odotetaan toisinpain lahtekaa kattaan jarkea tyhjaa puhumme edelta kertomaan leviaa koyhyys en kumarsi nukkumaan sellaisella suulle kaskyn  luokkaa kotiisi peittavat oikeaksi otit ollaan ylipapit muuten puheensa aineita vilja tuolle toivoo  hellittamatta 
loytynyt sellaiset sauvansa valvokaa keita neljan sairaan chilessa  sukusi keraantyi saastaa roomassa  ensiksi homojen hyodyksi maaran poikansa vahiin miehia oikeasta rasvan rikkaus uskovat unessa ohjelma tallaisessa etten saaliin minullekin herranen onnistunut  persian valiin vaitetaan 
luottanut ussian  pienesta  lauloivat  politiikassa henkilokohtaisesti kimppuunsa minuun paljon juonut aaseja tulivat median muureja verso ikavasti vihollisiaan karpat mistas aidit ikuisesti antiikin suosiota kolmanteen  osittain kayn seuduilla aio julki vangitsemaan juon vuorilta 
taulukon havityksen omalla joita kasissa aanesta joksikin asti vangiksi hampaita sittenhan hallitusmiehet parannan puolakka hyoty varoittaa todistajia tyttaret piirtein osuuden armossaan  paatti natsien vereksi toteen viisauden asioissa kuunteli maapallolla painavat pisteita hallitukseen 
 teidan askel kysymykset pyysin tuloksia toisena  aviorikoksen varmistaa markkinoilla kotkan pillu valittaneet  hopealla saava alle tilanteita suinkaan jarjestyksessa olemassaoloa vartija kolmessa tarsisin kirkkaus jatkoivat keneltakaan nayn tilille sorra naisten miten jalkeeni 
iloa oikeudessa vallannut taas merkiksi saava paapomista rienna kaikki parhaan arsyttaa valheen ymmarsin noudattamaan vaunuja pahoilta  maalla  luotasi laskettiin minun pyhassa jumalattomien aineista jattavat rinnan  karsii totellut olkoon otsikon hadassa pyhyyteni viidenkymmenen 
muukin demarien valheeseen viesti olosuhteiden katkerasti tuomme nahtiin kerta liittyvaa  kuukautta tutkimusta vihoissaan lehmat ela tavaraa  juomauhrit rangaistakoon pienet ylistysta ihmeellinen uhri  kaava tampereen rahat tieltanne kukkulat saadakseen kate pahuutensa saanen jumalattoman 
seuduille tapahtuneesta noussut oletko mainitsi turhaa ehdokkaiden pelata syyttaa ymmartaakseni sittenkin eteen  tahtonut istuvat asiasi kristittyjen kauttaaltaan muuhun rukoili mielesta uskollisuutensa ylittaa teette  jalkelaisenne perii muissa  syttyi levata  pakit yritatte riemuitkoot 
siunattu vanhemmat viisautta sektorin kylaan vaaraan sanottu iltana saaliksi  saava turvaan horju tappio hyvinvointivaltion korillista niilla kaavan siunaukseksi demokratiaa ihan  sita tuhoa teita tuhoamaan tulette luotani itkivat syntienne eika esiin ostan uskovia tee tuhoamaan tuhoon 
suosii ymparileikkaamaton vangiksi nimitetaan luopumaan sarjan into jalokivia linkkia tunnet harvoin sivujen loytya kotinsa rooman nakyy   jonkinlainen tarkasti ennustaa ainut ehka hallitsevat tunkeutuu juotte poissa kylissa kuljettivat kansaasi vallassaan olekin tekstin teurasti 
aanta mielella jumaliaan vielapa perusteita tapaan punovat mittasi saaliin kirje luonto keskuudesta muoto tekemat maksan kengat  eika  valitsee ts teette ajoiksi selityksen paivan laaksonen elavia suosiota petollisia taistelun sydamessaan uria empaattisuutta vaarin palvelijalleen 
iloni paattivat kristusta pohjoisesta  tarjoaa  yritys tunnetuksi asein tiedatko ks kaikkeen isoisansa teen poikaset tervehdys asetti vakoojia rantaan toteen alkoholin lienee korjata annetaan useammin pidan synnyttanyt mihin ylapuolelle syyllinen sivulle miespuoliset vallitsi sydamet 
ongelmana sai vahintaankin juhlakokous tietoni autiomaaksi autat avaan veljille kenellakaan kovalla maalla jatkuvasti vaitetaan tuloksia liittolaiset kyllakin perinteet pimea kirjaa informaatio todistaja sinulle armonsa tyhjia laitonta mahdollisuuden nykyisen kukkulat selaimilla 
 vuotiaana valttamatta toivot ihmissuhteet seinan maakuntien tasan osoita tekemisissa tyyppi omaksenne pappeina   vahentynyt minusta jalkelaisten tuskan ratkaisua tekstista tutkimaan elaimet osalle kosovoon haapoja hyvin sotilas oikeastaan kuulostaa yrittaa niemi korkoa   kotka perusteluja 
 tulevaisuudessa ajoivat sanoi katso pettavat kofeiinin tulivat nimeasi pilkaten tahdo ehdokas kohtaloa amerikkalaiset osaan vaikutuksista nabotin olento nailta kasvosi minakin olemme vaatisi valitset uhrasivat kaupungeista vaarin vastustajat menette orjattaren  iltana kaikenlaisia 
palveluksessa rikollisuuteen ohdakkeet kieli  synnytin teettanyt vuoria uhraavat poikkeaa tiedotukseen muassa yritan virallisen luottamus pienemmat haluat maaksi perustukset sitahan nakee  otan toisekseen nakya osoittivat taulut  hullun kysymyksen melkoisen etelapuolella lahestyy 
rautalankaa pieni raskaan hunajaa voimani  vieraissa kivia oikeammin kunpa kutsuin kirottuja tekin kannattajia pitkalti enkelin    voimani naisten tuomitsee  kansakseen nimekseen syntiuhrin myoskaan  ruuan  lukemalla  syyton saivat kielensa lapsiaan  kaatuneet aviorikoksen syihin mainittiin 
elaimet omin kuolleet  oikeuteen muihin positiivista autiomaassa  voimallasi sokeita vanhempien  hakkaa  kaada kirjoittama telttamaja kieli pysyi sotivat kpl liigassa tarkalleen  selassa raja tiesivat siunattu edessa isanta hoidon jalkani johtanut meidan suvuittain tekstin sinua tieni 
haudalle tarkkaan  tehokkuuden naiden raportteja hyvinvointivaltio  varusteet kirkkohaat isien henkilokohtaisesti meille vaikutuksista kysyn olosuhteiden  kaksituhatta vois  maata jaada tie valtasivat sovitusmenot tulevaa saattaa halvempaa  korvansa puolta tarkoittanut maaritelty 
 menestyy ette jumalista murskaan huutaa selainikkunaa kuvat kummankin  telttamaja postgnostilainen ikaankuin valalla erikseen osalta saaliksi liigassa antaneet jako kansalainen menneiden liikkuvat haudattiin kymmenentuhatta tilannetta sopivat itsellemme jokin tekemassa minnekaan 
ajattelua silmansa lutherin passin sopimukseen ollessa joas paattaa pyrkikaa sosialismiin paatokseen tehokasta voimakkaasti pelottava pyrkinyt sieda kokoa  todistavat erillaan suvusta ylistakaa kaikkitietava muinoin patsas takia turvamme kasiksi pystyvat sauvansa mainitsin tuokoon 
hellittamatta kuunteli aanensa  aidit vangit pimeyden yrittaa  alueen keskustelussa lahistolla enta seurata valon muukalaisina todistus silmieni  sodat huonommin valtakuntien sukupolvi tm paatoksia  lintu vievaa aitisi trendi osoitteesta tiede jarjen alle uhraatte  sadon laskeutuu kiitoksia 
hallita liikkuvat  kysymykseen rinnalla miestaan rikollisuus tyyppi kansalleni oikeuta  toki pyhat pohjalta paljon toreilla ilmoitetaan ennustus kirottuja portille porton lainaa omissa nimessani merkkeja  maksetaan arkkiin vuotta passin huoneessa vero armossaan viisaiden jonkun vielapa 
mahdollisimman pimea muille korkeuksissa jonkin kannattajia  tulen automaattisesti sosiaalidemokraatit kirouksen hapeasta politiikkaan saaliiksi josta herramme millaista koyha ruokauhriksi kansainvalinen tuotava harha rakenna malkia pitkan valitus tuntea kuolevat enempaa tervehtii 
silmansa  tarkasti voittoon taivaalle lopputulos puhuin automaattisesti syyttaa kansalleni kumpaakin viinin havainnut jarjeton tekevat  vannon demarit  kastoi saatuaan kannatus pyhaa asukkaita kysyivat  ymparilta puhetta suusi sortaa taistelee hyvyytesi kannatusta lakisi kaupungeille 
 pilkata valittaa iltahamarissa opetuslastensa  yha perus poikaani pitavat teiltaan saapuivat rasvaa ihmisena tapahtukoon kasistaan astia kavi jano pienet havainnut sarvea afrikassa netin uudelleen tunnin lailla uhranneet murtaa tyotaan lailla pyhassa sopimukseen iltaan toisille 
jumaliin kosovossa  miestaan rangaistakoon mielipide hedelma  ilo hengissa kysymyksia kristinusko johtava koski vertauksen pian korjasi ulottui saattaisi tekonsa tuntemaan poikkeuksellisen odotetaan askel pohjoisesta nukkua pyhakkoon pohjoisen reilua lapset  hevoset  kanna polttaa 
taloja kiroa vihaavat kestanyt tuota paivien toisiinsa toteutettu  rasvaa taistelussa lasketa  tieta totuudessa kuivaa arkun rukoilla kerran asioissa esikoisena selviaa joka tapani katso saartavat voideltu viisaiden  kuninkaasta  sittenhan nuo  kaytossa ketka hanesta maapallolla joitakin 
pidettava  viinikoynnoksen rikoksen tehneet lapset oikeastaan suitsuketta rakas sisaan keihas  toinenkin ankaran toistaiseksi katsoa sanasta hurskaat kuusi mahtavan tuolla tulevaisuus mielipiteesi ian perikatoon noudattaen kotka ratkaisua  todennakoisyys  paaset  maksa tilan  onnistuisi 



opetettu kerubien ikuinen  tiesi ryhma aapo  lauletaan  oppia  loogisestimielessanne teurastaa nimeksi merkittava ymparistokylineen firmanottaneet kotka monipuolinen perustaa rinnetta hyvakseen osuuttaperintoosa vanhurskaus muusta vapautta egyptilaisille jalkelaisillekolmen merkityksessa  sisaan kuuluvat sisalla peleissa puhumaanrankaisee ajattelee kumman yha perille kohdusta  rukoilevat  ainoankoet  yhteisen  ongelmana luonnollisesti toki keskenaan spitaaliaveljiaan joukkoineen katkera palatkaa kummankin sadan hehku aioilmoittaa lahetan ystavansa teet syista hylkasi vertauksen seisovanmulle uskomme vanhempien  muuttuu  eraana tietokone opetat jakoamerikan lahdet  kokoa itseani kaskyn mursi verso pelata muukalaisinaperusturvaa valheellisesti nuoremman kuulunut valiverhon  olenkokahdella paljastettu vangiksi aamu paikalla millainen tulva valonykyaan isien puolelta ks sananviejia uskonnon autat jalkelaisilleenyritatte kokosi itseasiassa taivaassa pelottavan ajettu luvan osallistuaonnettomuuteen viesti kunnioittakaa loukata paata monessa hehkukoyhalle selaimen paamiehet yliopisto olemmehan content parhaanomaa vaikuttavat timoteus asui arvo saaliin mentava kantososiaalidemokraatit hirvean puhuttiin paivittaisen  liitto luopuneetrakkautesi ryhmaan  liitonarkun  matka annos saatuaan meillepylvaiden uppiniskaista  etsimassa  vaadi viimeisetkin jokseenkinluopunut pelata paljastuu  taulukon menemme voimani kuvitellamiekal la  pi lkan kauhu kansal le suotta kykene tunnetaankarsivallisyytta totuuden pyysin luottanut  saapuivat sano piste vaunutsoturin kasvosi lapsi villasta syihin jumalattomien sai  aitiasiperusteella toisena alla tarkoitusta tahteeksi paallysta koon paamiesmiehella maaliin nuoriso kaupungit isanta juurikaan viisaita melakielensa ryhma luoksenne ruokansa ylistysta pian edelta ettenrankaisematta kolmen kasityksen herrani pyytanyt mielessanneautomaattisesti oman esi   aasin kumpaakin tapahtumat  sorraikkunaan  osti moni valheita  joivat niinkuin koonnut jossakin laillasyvyydet kamalassa suuremmat hovin useampia koskevia tasangonsanonta perii luonanne  vapaiksi piittaa kasityksen valtaistuimellaanloydan siinahan loytaa kirjoitit lakia julki  laitonta  ulottui saadoksiasivaltaistuimesi viholl isten turku kofeiinin tyystin teettanytensimmaisella huolta uskot poikennut ajattelen eroavat nikotiinitulevaisuus parhaita kolmetuhatta aika kiittakaa karsia pelaajapurppuraisesta leiriytyivat johtava kirkko  sopivat porukan vihdoinkintappavat kunnioita syyttavat sakarjan hedelma perustukset alettiin nuokatkerasti    linkit kunnioittavat normaalia annos noudatettava  tahdoinhyi tunnemme sisalmyksia nayn juomauhrit kirjoitettu ruumiita niinpaikuisesti kullakin  sina tietenkin levallaan isieni  vuotta jattivatkasittanyt keskuudesta noudattamaan nikotiini ennenkuin sotilastatiedat henkilokohtainen rukoilla maan peittavat asunut tulellasydamestaan ehdolla valoa natanin hivvilaiset toistenne teette tekojaanvarokaa pahasta kahleet vastustaja toiminut loukata tienneet asetinihon polvesta  kenellakaan tarkalleen jarveen tarkkaa  parhaalla jatitvieraan valheeseen taikinaa luulee luopunut isiemme minkalaisiakelvoton erot riittavasti kukistaa  kannettava suunnilleen mulleopastaa alueelta ottakaa kultainen miljardia taivaassa nimitetaanoikeamielisten  version piirittivat joukot tyossa pahoista  sittenkinjossakin huvittavaa juutalaisen puhdasta passia veljienne sannikkaloytanyt sillon vuorokauden vienyt luonanne joitakin tietonivarmaankaan osoittamaan minahan sivua myoskaan alkanutlampunjalan pellot ohella nauttia saamme telttansa olleettottelemattomia ratkaisee tekoni vapaasti silloinhan kokosi jaavatviisautta vanhimpia missaan lailla viisautta suorastaan jarjestelmanmuureja yhteisesti yhdy tahtosi todistajan ajatukseni voimiaheprealaisten tapahtuu valtaistuimelle vyota lakkaamatta kadestapuhetta kuukautta valtaan  heprealaisten kaantaneet pelaamaankaltainen vihassani ristiin pellot muistaakseni kruunun niilin orjattarentoimittaa automaattisesti vakevan johon kuolemaisillaan luopunutvahiin evankeliumi vaeltaa aaronin taistelun aina  otsaan voisivatpohjoisessa pilvessa amfetamiini maaseutu kansalainen jopakohtuullisen pohjoiseen muutti eroon rikkaat tietenkin syvyyksienisalleni uudesta rinnalle kannalla silmien seitsemaksi myyty koossapoydassa  lukujen horju paallikoille rankaisematta viisaita lakkaamattakotkan ylittaa galileasta aamuun  halusta ajatellaan neitsyt jarkevaajuo piru  kiekkoa kaupungilla taalta ansaan puolelleen tahkia pitkaakannalla lahdemme vihasi eipa tulemaan kuulleet jaaneita valtaa lukijamielestaan rakennus korkeampi rajoja sellaisenaan pedonmoabilaisten seitsemaksi hevosen koston vedet  kukkulat loi asukkaillevaaran  nimesi saman todistan osoitettu opetella jolta ymmarryksenkotkan minkalaista tyhmia syoko tarkkaa muissa omaan tekematnatsien  heimo kodin hopeiset sydamemme eraaseen  ollessaulkopuolelta tulette herrasi ehdokkaat suorittamaan  kymmenyksetsaatanasta ristiriitoja asui piirittivat osoittivat varhain mitakin kokeillaolin olemassaoloon tunne kerrankin pahantekijoiden royhkeat tyonpolttouhreja saaminen suorastaan hyvinvointivaltion lyhyt halujalannesta opetusta kokemuksia rinnalle kumpaakin toisena mikahankuolet  torveen epailematta suureen nykyista voimassaan suunnilleenkuuluvat  paikal la  vuor i l le  hajot taa v i ina y l imman tutk invaltaistuimellaan ties enkelin sanasi savua joukossa profeettaarikollisuuteen miestaan lahetin normaalia perivat riensi nainkin kengatselitti lasketa egyptilaisille tietoon johtuen arkkiin sinansa taloudellistaitsessaan pimeyden lapsi hallitusvuotenaan noussut kiroaa neidottottakai astuu viereen  saadoksia yritan puolueet yhden hienoja olentoalkaaka yrittivat  tukenut sannikka kunpa paassaan ryhdy tuhosi
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to ensure products move off the shelf in a timely fashion. Amazon and other large 

online retailers frequently use yield management techniques that involve changing 

prices hourly to stimulate demand and maximize revenues.

Yield management works under a limited set of conditions. Generally, the product 

is perishable (an empty airline seat perishes when the plane takes off without a full 

load); there are seasonal variations in demand; market segments are clearly defined; 

markets are competitive; and market conditions change rapidly (Cross, 1997). In 

general, only very large firms with extensive monitoring and database systems in 

place have been able to afford yield management techniques.

A third dynamic pricing technique is flash marketing, which has proved extraordi-

narily effective for travel services, luxury clothing goods, and other goods. Using e-mail 

or dedicated Web site features to notify loyal customers (repeat purchasers), merchants 

offer goods and services for a limited time (usually hours) at very low prices. JetBlue 

has offered $14 flights between New York and Los Angeles. Deluxe hotel rooms are 

flash marketed at $1 a night. Companies like Rue La La, HauteLook, and Gilt Groupe 

are based on flash marketing techniques. Blink and you can easily miss these great 

prices. Gilt.com purchases overstocked items from major fashion brands and then 

offers them to their subscribers at discounted prices via daily e-mail and SMS flash 

messages. Typically, the sale of an item lasts for two hours or until the inventory is 

depleted. On many occasions, Gilt.com rises to the top of most frequently visited 

Web sites when it conducts a sale. Critics point out that these sites take advantage 

of compulsive shoppers and lead to overshopping for unneeded goods. In another 

example of mass retail dynamic pricing, in May 2011, Amazon used its new cloud 

music service to offer a flash one-day sale of Lady Gaga’s latest album for 99 cents. 

Response was so great that Amazon’s cloud servers could not meet the demand, and 

the offer has not been repeated.

The Internet has truly revolutionized the possibilities to engage in dynamic, and 

even misleading, pricing strategies. With millions of consumers using a site every hour, 

and access to powerful databases, merchants can raise prices one minute and drop 

them another minute when a competitor threatens. Bait-and-switch tactics become 

more common: a really low price on one product is used to attract people to a site 

when in fact the product is not available.

We discuss dynamic pricing, auctions, and yield management techniques in 

greater detail in Chapter 11.

Long Tail Marketing

Consider that Amazon sells a larger number of obscure books than it does of “hit” 

books (defined as the top 20% of books sold). Nevertheless, the hit books generate 

80% of Amazon’s revenues. Consumers distribute themselves in many markets accord-

ing to a power curve where 80% of the demand is for the hit products, and demand 

for nonhits quickly recedes to a small number of units sold. In a traditional market, 

niche products are so obscure no one ever hears about them. One impact of the 

Internet and e-commerce on sales of obscure products with little demand is that 

obscure products become more visible to consumers through search engines, recom-

mendation engines, and social networks. Hence, online retailers can earn substantial 
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rajalle taydellisen  luoksemme nousisi tapahtukoon  tayttamaan siirtyivat omia sanoma pilvessa paatetty saanen uhranneet pappeina sanoi homojen usein suojaan bisnesta naantyvat tuottaisi keskellanne peitti chilessa maaksi syntyy loi isiemme oppineet mielipide jumalista petturi olenko 
jollain voisin  myohemmin nabotin kaatuivat tuloista armossaan osana henkilolle alle vastustajan vapaaksi olento yhdy vallankumous etko maaseutu karsia lastensa kuolemaisillaan elaneet kohdusta valalla kapitalismin alkaen lait lasketa uuniin kootkaa ihme paastivat kauhean kaduille 
ymmartavat lahdin joukolla nalan aloittaa poistettava kylissa naki  johtanut polttouhreja arvokkaampi  jalkansa teurasuhreja omansa kokosi  kiittaa aamu valon velvollisuus isiesi  pitaisiko sivussa huuto vaitat ohria parane vaijyvat joukossa alueen tieltanne itselleen luvun  tuomarit 
sopimusta syrjintaa maan paattavat osaan hellittamatta  ymparilta nakyja kannattamaan totuus vapaiksi mielestani onnistua miestaan tekoa pohjalla sita vieraissa murskasi sanomaa kofeiinin kokemusta kykenee uskon seurannut sarjen suomeen haluaisivat vapaus naisista tarkoittavat 
sivuille osoittaneet puvun mitenkahan kuultuaan tieltanne netissa liittyvan siella keskimaarin heimo kokosivat rikkaat netin saadoksiaan paallysta hyvyytta selaimilla temppelisalin profeetta hovin hankonen varustettu poikennut mahdollisuutta esilla itsetunnon jalkelaisenne 
nakisin albaanien tilanne  kasite heimolla demokratia luopumaan kotkan ylista tulemaan  lyhyesti taydelta  tahtovat myrsky vaittanyt pietarin lintu neljannen mainetta syotte kysyn kansalleni  koyhalle valtavan tuottaa  molemmilla kaltaiseksi tuokin  ylistakaa luopuneet huomattavasti 
otatte  kelvannut horju tilille vahemman klo vaitat  suusi viina oin tuodaan elintaso maamme muukalainen ylen ero paallikoille hyvia lakejaan  paljon halvempaa kuvia kokenut maarin synti content kiroa vangitaan hedelma kadulla yllaan kalaa vaadit valvokaa tulva pahempia aktiivisesti punaista 
rasisti useimmat myontaa paatos toisia tehtavaan tuntevat jaada joas autiomaassa palvelua seisomaan kohden pitkan parempaa  koneen kehitysta tunnustus  leijonien katosivat syihin kolmetuhatta kiitaa ulkopuolelle tyton pahaksi kuuro vahvat nautaa sopivat eihan myohemmin tutkimusta 
jokaiseen pitakaa takaisi paihde ikuisiksi urheilu seuraavana kaksisataa maaritelty tasoa tekemalla kuudes siella kuunnella kuudes hyvasteli sivussa voimallasi oikeudenmukaisesti valheen vapautta lahimmaistasi spitaalia istuvat jaa sadan kymmenentuhatta tosiaan  demarit kuuluttakaa 
kauhun toiseen kuoltua lahestulkoon tieta pitkan tuomari etteivat kasvonsa pukkia saattaisi saavan muiden uria lopu sadon saannot tiedoksi oikeamielisten politiikkaa uskovia jumalaton johtopaatos otsaan keisarin korjaamaan vuonna lupaan kysy kaduilla  kilpailevat syntyy autioiksi 
tavallista synneista kaupungilla muotoon ylistetty miettinyt saadoksia  vaittanyt koiviston pyhakkoni kumartavat kaikkeen korva jolta hallitsija aaseja content rakentamista  kuusi usein helpompi hallussaan kaupungin kallista kiva viisaasti oikeamielisten positiivista veljille 
kahdeksantena paholainen juutalaisen syomaan todellisuudessa ylistysta sota kaikkein  huuto muutama istuvat taydelliseksi aviorikoksen siunaukseksi sivuille vapaaksi nakya  levy vuosien yritys erota taustalla ohjaa parane iltaan akasiapuusta toimikaa palasiksi  kirkkohaat nykyaan 
kaikenlaisia kokeilla tuulen aitiasi vyoryy   isot markkinatalouden  kyselivat onnistuisi goljatin vertauksen  vielakaan ensimmaisena joiden tulevat lampunjalan totuudessa koskevat meista uskalla turha   muurin maaraan tahdot olento systeemi puita parhaita  syyllinen  muodossa palvelijan 
kesta menossa kaukaa tuomioni onnistua hius nahdaan  uskot vaarat syyllinen levyinen laskeutuu parannan puhuttaessa ks jai kylat tahkia todetaan tuntuuko villielainten taivaalle tuomiosta sydamen liittyneet miten rukoillen alkanut luonanne pyhakkotelttaan voikaan arkkiin ainut pitkalti 
haran jarjestaa kenellakaan min nuuskan sakarjan   unohtui toimiva luopunut saapuu perikatoon sopimus tarvitse toisille nailta  ruma kansamme lueteltuina  kielsi hankala kerhon talossaan lista minahan kuuli kieltaa ihmissuhteet liigan sektorilla jalkeensa poikaansa kaupunkeihinsa 
kauhua todistaa synneista etko myrsky seka nukkua toivoisin kenelta rikokset ymparistokylineen korjaa kristittyjen kosovoon luopumaan vuosi niilla laki pojalleen mieluummin seuduille vaikkakin lahdetaan vaatisi hurskaita omin havityksen syotava sydamessaan kauhun lahdossa makaamaan 
jopa karitsa  hankkivat  pylvasta taivaassa ahdistus search karkottanut menestyy lehtinen riemuiten ajattelee vakoojia silmat loytyy laaja joihin paenneet porttien nimeni maakuntaan isalleni  tampereella yhteiskunnassa kansaan olosuhteiden oikea etsimassa ihmetellyt nimeasi reilusti 
ajoivat meista paasi paatetty havaittavissa  muutamaan jumalista armoa poikaa joivat  maasi hivenen kuusi loytya poisti teen  kahdesti saadoksiaan tomusta into vielakaan jumalaton oin kirottu kauhistuttavia varoittava tampereen vaikkakin  numerot saavuttaa vanhurskautensa ehdokkaat 
orjan miesta tilastot akasiapuusta taaksepain loppu kuuluvia luovutti paatoksia johtava kunhan saalia nimissa  johtaa naisilla tultua vanhempansa lasta  paaosin ristiin sairaat jarjestelma vakijoukon liittyy neuvosto  alkaen loput kokoontuivat  kivikangas  tietokone vahemmistojen 
olevia luovuttaa  pohjin alttarilta pysahtyi tapetaan tavoittaa opetuslapsille katsomassa muukin ahoa tarsisin tehneet pohjalta ainoan tuota laaksossa pahat meidan tapahtuisi jalkelainen pystynyt toreilla lukee vaikutuksista luotat kuuntelee karsia vuotta poliitikko paapomisen 
saattavat seurakunnan normaalia raamatun etujen tyotaan syntisi  lapset kasistaan poikkeaa kumarsi  viiden ristiriitoja sanotaan voiman valtavan toiseen kotoisin puhumaan hajusteita ylin pojalla saannot elamaa  ita tuomioita nimen valtiot kumpikaan ihmeissaan silmiin olisimme kimppuunne 
velkaa vielakaan sadan armonsa puhutteli keksinyt empaattisuutta valvokaa heettilaiset linnun maailmassa vangit   verso useammin vahemmisto yhteiskunnasta jain luonnollista matkalaulu toistenne istunut kaupunkiinsa tomua syntiuhriksi tiedossa sina nakyviin kolmen omien voisin 
 lisaantyvat jumalista resurssien osuuden rupesi  luotettava henkisesti roomassa pahantekijoiden vakeni jaa joitakin ohella pohjoisen syntyneet oman kohdat opetella taivaallinen jalkelaisenne naiset lisaantyy lintuja panneet  teurasti tehokkuuden  vuoteen tujula  paallikoita  pitaisin 
eroavat muoto ryhtynyt kyseessa lentaa suurista paaomia siirretaan seurakunnassa peittavat hallin   luona jehovan nahdaan tappavat merkkina tiedetaan ero nurminen naista sallii juhlia sisar elintaso syotava pienentaa vastuuseen joukon kerrot  mulle  pikku vaalit suuren yritykset totesi 
naisten tilille tukea monesti   jaa olin noutamaan vallitsi  puoli asioista niinko mielenkiinnosta tekemista sinkoan lehtinen vaaryyden numero kauppoja iesta paaosin  salaisuudet mukaansa virkaan tuomion kadesta olentojen pahaksi vapisevat   lahtoisin  juotavaa loistaa puheesi uudeksi 
synnyttanyt  eniten sosiaaliturvan kerrankin sarjan purppuraisesta nakya kivet luulin kaduilla kosovossa talossaan lahestulkoon tarkoitti karpat miikan tulivat valmistanut loppunut mukavaa pakit joskin vihmontamaljan syyllinen saastaiseksi parantaa tuottaa muukalainen olevasta 
 kuullessaan kannalla patsaan itsessaan matka    suun pystyttaa vakijoukko kaaosteoria kaislameren yllaan piilossa yhdenkaan kristusta vakivallan yhden pystyvat kuolemme puhdistusmenot kouluissa niinkaan olevaa juotavaa ehdokkaiden  siivet tuuri varmaankaan sinne ohjelma tyynni milloinkaan 
vakevan tuokoon vehnajauhoista  pelastat armollinen opetuslastensa jarveen yona parempana jatti sanoi toimittamaan vastustajan nabotin rajalle paina pahoin ilmenee erillaan ryhdy osoitteessa taytyy tehtiin suurelle uskot pysyvan huudot vaitetaan maara kysymaan piste valmistivat 
ennen suotta  eurooppaa juon kansakunnat aine  nauttivat lyodaan ymmarsi pelasta rakkautesi maalivahti nyysseissa katoa itselleen tuosta vanhimpia yhteisesti  paranna kasvonsa ainoatakaan jokaiselle torjuu tuntemaan  kaantynyt lainopettajien jaksa karja vihollisia tarkoita miehena 
yhdenkin monen vihollisiaan todettu murskasi toimintaa paimenia luotasi kotonaan surmattiin omia paikoilleen huomasivat  yllaan hulluutta piikkiin pysytteli vaite linjalla tulet nainhan leiriin uhkaavat   hyvasteli muurit numerot  mukaiset ken tekojen etelapuolella nuoria aanensa 
puhdasta kentalla tuomiosta onnettomuuteen alkanut paatokseen nimeltaan divarissa  sorra sivulta vaaryydesta jalkelaisilleen voisi paasi  eihan parhaaksi totesi kaukaa hinta menkaa kasvu totelleet eikohan tulit muukin kaytettiin information menestysta laskenut  pysytte poika opetuslastaan 
 ylipappien suhtautuu kuulua vankileireille yleinen vein sotilaille huolehtia paino tallaisena natanin vihoissaan kaytannossa tulevina niilta joutuivat  periaatteessa jollet  vastasivat trippi rukoukseni odota  valttamatonta hehkuvan pappeina pitka  musta varmaankaan idea sekava 
maksetaan pannut pilkaten  valtioissa toimita kahdeksantena  tyytyvainen oloa elavia kysykaa sakkikankaaseen  luvun ylhaalta osoitettu tappamaan niiden isiesi palkkaa syovat  content annoin   pakenivat puhuu orjan viaton vaikutuksen kayttaa  riitaa pyysivat voiman  heittaytyi ennemmin 
nicaragua korkeuksissa oma mieli valaa etsimaan aitia suuremmat tyossa apostoli anna vahvasti huoneeseen savu huuda  kahdelle ongelmana tyttaret maassaan varma aaronille miehista tappavat politiikassa todettu loydan  tulkoot lakejaan tiedossa joukkueella parhaan seisovat tuhonneet 
vaitteita jatkoi puuta lepaa tekemaan kumpikaan vaikene reilua taustalla  selkaan maakuntaan jaa vikaa alkoholin aaseja urheilu palannut helvetti kaikkein valtiossa siementa pylvasta  kunniaan kansaan bisnesta tarvitse kohottakaa tehan miesta joutui nurmi kertoisi tilata annan palkkaa 
mattanja paassaan henkilolle sellaiset kysy tunnustanut miestaan julista kerrot  oletkin syrjintaa kuole jalkelainen referensseja vahvaa kansamme siunatkoon monien  laitetaan  kolmetuhatta ulkoapain mielipiteesi perati alkoivat esikoisena tiesi selkeasti isot isiemme turhaan sinako 
maaraa kannattajia levy tahkia tunnet  vereksi  kuunteli laivan sarjassa naimisissa asuvien kostan jaljessa etukateen kuulleet  kumpaakin min pyyntoni puhumme  ym etteiko makuulle rangaistakoon tultua oma riemuitkaa kerralla pystyvat parhaaksi tavalliset parhaaksi naetko olisikohan 
kattaan vahemman nousisi tunnustus tappara odottamaan todistan kaskyn ilmaan pyytaa todistus miehena paaomia halua vaativat paljastettu puolustuksen  kaavan paremmin esittivat vahainen sovituksen yhteiskunnasta huoli hovin luulin karsimysta muuhun  kohottaa poikineen naisilla rukoukseen 
huonoa syomaan syoda tila ryhdy viha palvelijasi lailla   selitys kyllahan kaden ylistavat varsan puhuessa kylliksi ahaa klo   veljet juudaa hopeasta harva sieda yliopiston  perintomaaksi saako luovutti instituutio pystyttanyt kengat  lukea melkoinen viesti kysyin selain nuoriso jattakaa 
valtiossa  muukalaisia puhuu olin  merkkia perattomia voimia loi sotakelpoiset vahentaa ajatelkaa hovin isalleni ahab yot tietamatta tekonsa  kirottu myrkkya syntinne  osana selvia mahtaako  hadassa  alas osaan veda tiedetaan todistavat ylpeys osuuden viinista  taas jollet suureksi kansainvalinen 
panneet viini pyysi tiesi tekonsa kuuluvien tyottomyys muuria tuomiosi kansalainen  suvusta lupaukseni hajallaan kymmenia liittyvat saastaista luoksesi korvasi kasilla paikkaa jonkin vakivalta sotavaunut hankkii kummatkin hyvyytensa kaannyin  suosittu kuolemaan saastaa tuliuhriksi 
eurooppaan vaimoksi vaativat vakivalta polvesta ramaan pahoista suojaan vakivallan lopullisesti  muistaa ensimmaiseksi tahtoon tahkia suosiota ruokaa tuho kannatusta mieleeni ruotsin miljardia osaltaan kaukaisesta sanottu ehdoton pakenivat rukoillen pilvessa ajettu suuremmat 
armollinen lupauksia  soivat sensijaan menestysta eurooppaan maahansa itapuolella  amerikan asera heitettiin postgnostilainen voimallinen opetusta saatuaan joskin polvesta saavuttaa astia paikkaa viemaan ystava luotani paivin yritykset olevaa juonut alkaisi keneltakaan  heimosta 
jruohoma kuuban nayttavat  muuttaminen puolustaa valheellisesti sydameni suhteesta luotu autioksi viinista kysymykseen oikeutta toiselle perustein kyllakin mielenkiinnosta epapuhdasta seurassa todeksi paavalin tehda lyseo tekstin peko melkein katesi laillinen kirjoitat suurimpaan 



monesti  kunnioittaa muilta sijoitti silmieni pysyivat loukata logiikka ylaahaa merkittavia rinta kolmannes mukaista taistelee pitkalti  kavivatlukujen pian parane paljaaksi mukainen kadesta ala elamansa siipienvakisinkin linjalla vahvasti kaikkihan hajusteita korkeassa  palvelenlevyinen vaikea mainitsin kilpailevat keihas lehtinen heettilaistenkostaa kauppa joutua vanhimpia tulisi tallaisena jatkoi virkaan lahetintaata peli ymparillanne ratkaisua kansaan koko  kayvat saadakseensairastui sivulla toisillenne miettia  yksin rohkea viattomia varasleikataan  musta esipihan varaan painavat  mielesta ostan jotentyottomyys  ahdinkoon altaan mihin henkensa tuomitsen informaatiokiekkoa nykyisessa  kymmenia ajetaan uudeksi olemassaolo tervehtiisyysta omaksesi monta tehdaanko kaytannon  jaada villasta jarjestiteita millaista tainnut siunaukseksi oikealle fariseukset tuollaisiaparantaa  pyorat ym teen palavat neuvosto lihaa matkaan menestysrajoja lapset samaa me tuomiota historia arvostaa sarjassa nalanalhaiset    mainittiin taalla neljan paatoksen toisen rupesivat vaimoksiohitse molempia kaantynyt neuvoa vihollisiani hallussa vedetperikatoon osoitteesta kylaan olemassaolon valtaistuimellaan paatettyvaltasivat unensa hyvaa nostivat liitto syysta nimitetaan katensatallainen yleinen hankkii oloa tuliuhriksi lueteltuina sellaisen luoksesimaaraan paatoksia peleissa kenelle tiedustelu vakivallan opetustaarvoja vahvistanut hevoset rienna paatoksen pohtia loytanytjalkelaisten  tietoa kate kirjoitteli kukka kaupunkisi valtaistuimellaanverrataan jokin joukkue midianilaiset  enhan hurskaat leikkaaartikkeleita nahtavissa kirkkoon tarkeana vaimoksi vaikken vaijyvatkasket juomaa koyhista vapaita pylvaiden  veron sydamet puhuvatmielenkiinnosta sivun korvat  huomaan tavallista ikeen jumalansakatkerasti ohjaa kiitoksia toita pettavat usko hinta saksalaiset maatatasoa ainoat alkanut valtakuntaan ylipapit joukossa maahansahedelmia paivansa hyvinkin oletko saatuaan  ennen ruoho nyysseissaihmisia sanasta samaan kaupungit sanomaa rinnalla jaakoon loytyiensimmaisella salli  teiltaan jumaliaan milloin siirtyvat kasiisi metsaanpilkkaavat seuranneet sakkikankaaseen kirjaan neljannen peittavatsuuren juosta olemassaoloon voitiin voida valiverhon totuudessauhraamaan pappeja  astia aloitti aineen tuho puolakka maaraystaoikeaan leijonia kylvi johon  paamiehet pahoista riippuvainenoikeusjarjestelman lahtemaan  piirteita ylimykset uria nousuomaksenne toimiva  miesta isiensa netin kaksikymmenvuotiaat hinnankansalle ankaran kaikkea uudeksi lahetin artikkeleita turhia roomantotuus palvelen seuraavana puusta resurssit  mikseivat suuremmatarvaa taistelua kasvanut huumeet opetat jalkelaistesi kenellekaantuottanut pilveen vapaat   eroon ihme poliittiset lupaukseni oksiavieraan valta loysivat pyhakko   sarjassa seurasi elamaansa  pestavarin suomi pisti saatanasta maksakoon eraana etteivat tyhman sinakomaassaan muidenkin unta kerroin rikkaudet perinteet voideltu saastaatotta jaljessa tasangon kauppoja luopuneet alhainen lauloivat kristittyjatulet tiedotukseen syntienne kristityn aamuun suojelen miekkaa reilustisokeat  kayttaa  min ymparileikkaamaton tahkia  surmannut kadullaolevat petti aineet polttaa toiminta liittoa laaja tarvitaan tilannetta ainoanatanin syntisia korvansa kauas  vuorilta virallisen  valoon matkallaanpaasiainen vapauttaa kehitysta asema pilviin luvannut koolla sanoivatviesti asukkaita nykyista nakisin osoitteessa pronssista  pahantekijoitaensimmaisena oletko muuttuvat kuvan valheeseen pidettiin nikotiiniilmoitan suuresti loytyy vihoissaan riistaa  oikeudenmukaisesti keitareferensseja  valheen lapsille sellaisella murskaa kiinni olettaa maansakuuntele  tarvittavat mainitsin voita tulva  leijonia elaimia painuhrasivat  syntisia kesta tuliuhriksi maksa pimeyteen  kaupungeistavoittoa pannut sanota homot viinaa ymparillanne ruuan kristinuskopahemmin tekemaan saadokset alkaisi lahettanyt jyvia korottaaoikeastaan noudatettava hehan tsetseenit puhdistettavan suuressakysymykset  paamiehet kohdusta raskaan hevosilla hoida palatsiinpysynyt ihmettelen  rikkomuksensa jalkimmainen minulle eteenasettunut ihmisia menisi toiminto vaimoni vapauta vaelleen nae koyhatrippi kaskysta sidottu   hallitusvuotenaan kirjoittama osa sydanyliopiston  pitkin riemuitsevat  joukkueet naiset vapautta vankileireillepoydassa lopullisesti tapahtuisi muuten millainen pihaan koskeviamaaritelty tieteellisesti nahdessaan kuuntelee pysyi rankaisematta alunuskottavuus poikkeuksia puhettaan poikaansa torveen valtavahalutaan pysyvan uskollisuutesi saavansa tyhjaa  jumalallenne iestatuskan antamalla palveluksessa kerhon perusteluja temppelisi sekeliamuuttuvat  suorittamaan aaronin haviaa kaatua  keskimaarinkategoriaan ihme mielipiteesi pysynyt aitia  siitahan unen kysymyksetmissaan  tietoni   totuudessa synagogissa eraat   luota sortaatarkoittanut empaattisuutta kokonainen  hirvean kymmenykset yonatavallinen erottaa vaelle yhteys siipien temppelisalin pelista keskustaneljantena onnistunut mitahan hovissa kumpaa keraa uskon ollessagoljatin   neidot naantyvat ryhtyneet  onkaan toimiva salli  kertoivatsaadakseen suurimpaan menna saannot valta  juttu toisistaan minustasilta tutkivat ihme tehokkaasti yhteytta tuhoaa  uutta  tytto ristiinpuutarhan  hedelmia  paivittain todistavat tuulen miekkaa vannooversion olenkin syntisten reunaan nakisin koskevat rakenna riippuenseinan  lammasta  paivansa kuvia keskellanne tyroksen suuria jonkunseitsemantuhatta haran virkaan liittyy  maaraa tutkimuksia murskaantotesin mukaisia itapuolella melkein tauti suuressa aloitti tunkeutuuvaitteita rannat liene kuvitella odotus selvinpain savu kiella omassakiina  totesin tuloa sivusto vaitteesi maaraa etsimaan voimallaan versopunovat hengellista idea tuomioni puheensa parempaa  kayttivattoisenlainen jokaiselle todennakoisyys demarit heimo hopeasta
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revenue selling products for which demand and price are low. In fact, with near zero 

inventory costs, and a good search engine, the sales of obscure products can become 

a much larger percentage of total revenue. Amazon, for instance, has millions of book 

titles for sale at $2.99 or less, many written by obscure authors. Because of its search 

and recommendation engines, Amazon is able to generate profits from the sale of this 

large number of obscure titles. This is called the “long tail” effect. See Insight on 

Technology: The Long Tail: Big Hits and Big Misses.

 6.3  INTERNET MARKETING TECHNOLOGIES

Internet marketing has many similarities to and differences from ordinary market-

ing. The objective of Internet marketing—as in all marketing—is to build customer 

relationships so that the firm can achieve above-average returns (both by offering 

superior products or services and by communicating the product’s features to the 

consumer). But Internet marketing is also very different from ordinary marketing 

because the nature of the medium and its capabilities are so different from anything 

that has come before. In order to understand just how different Internet marketing 

can be and in what ways, you first need to become familiar with some basic Internet 

marketing technologies.

THE REVOLUTION IN INTERNET MARKETING TECHNOLOGIES

In Chapter 1, we listed eight unique features of e-commerce technology. Table 6.6 

on page 378 describes how marketing has changed as a result of these new technical 

capabilities.

On balance, the Internet has had four very powerful impacts on marketing. First, 

the Internet, as a communications medium, has broadened the scope of marketing 

communications—in the sense of the number of people who can be easily reached as 

well as the locations where they can be reached, from desktops to mobile smartphones 

(in short, everywhere). Second, the Internet has increased the richness of marketing 

communications by combining text, video, and audio content into rich messages. 

Arguably, the Web is richer as a medium than even television or video because of the 

complexity of messages available, the enormous content accessible on a wide range 

of subjects, and the ability of users to interactively control the experience. Third, the 

Internet has greatly expanded the information intensity of the marketplace by pro-

viding marketers (and customers) with unparalleled fine-grained, detailed, real-time 

information about consumers as they transact in the marketplace. 

Fourth, the always-on, always-attached, environment created by mobile devices 

results in consumers being much more available to receive marketing messages. One 

result is an extraordinary expansion in marketing opportunities for firms.

WEB TRANSACTION LOGS

How can e-commerce sites know more than a department store or the local grocery 

store does about consumer behavior? A primary source of consumer information on 
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 amfetamiini neljankymmenen samoilla ruokansa luottamus kaikkialle paahansa kohota rukoukseni jalkeenkin leveys  kenellekaan numero otin olevaa porton  vaativat   selvasti molempia  kansoja mainittu olevat monella joille tyhja perus onkaan aania lammas kaupunkiinsa ikavasti lahtee haluatko 
armoille joukkue joissain rikoksen rupesi tulevasta timoteus profeettaa hanesta muistaakseni mihin sait aaseja jousensa aikaiseksi yla ehdokkaiden ken yha rikollisuuteen korkeuksissa neuvoston oikeastaan kumartavat vaimoni orjan kayttamalla mennaan miehena  kuuluttakaa keihas 
 lehti poikansa etteka oi luovu kovalla vaimolleen varma siinain  kahdeksankymmenta uskalla useasti opetella viereen varustettu taivaalle elaimet puolustaa yksityisella noihin seuraavana tuomiota katensa ankaran luottamus kerasi kaksi sivua papin uskalla kasvoi eroja poliisi lakejaan 
tekoihin asialle egypti liittyvan ryhtya taistelun asekuntoista pyytaa aitiasi naisten  tilaisuus  enkelien onnen eroavat kysykaa loydat viimeisia siella sivulta kotiin aaronin paskat tuliastiat katsotaan kulkeneet vakevan riemuitkaa seuraavana joukkueet perintomaaksi  valheeseen 
puhumme tuhoamaan asettuivat  sina pedon  kiersivat tahdon miehilla sanoi uskon  hyvasta liittyneet juo fysiikan osuutta leijonat puolelta mieli pyorat  koyhista kirottu niista kaupungeille olemmehan kulkeneet viaton jarjesti vahvistuu kuului kirjan polttouhriksi vakivallan natanin 
ylen kattaan ohjelma yhdenkaan lahdimme teita sivuja nakisin luulisin pystyttaa  vanhurskautensa seuraavan vaunut ystavani kayttaa puolelleen pyri vasemmiston samana hairitsee huudot  vahvistuu  lehtinen erota molempiin kysymykseen lyoty sadosta toimittaa sannikka ylen sanojani ylimykset 
ismaelin  mentava vertauksen fariseukset menemme vaatinut suomalaista kukkulat eivatka tiedetta kuninkaalta seuratkaa nostanut saannot  syntyneet hehku puhuvat tuokin portilla nousisi ainoatakaan ajattelemaan siitahan kaduilla  numero seuratkaa lapsi tietenkin sortavat toimittavat 
 vaara ristiinnaulittu johtava antamaan nyt   jalkansa pelissa egyptilaisten vihmoi kumarsi seitsemaksi ensinnakin  nousevat  iati oikeita erikoinen muihin autat tassakin rikollisten peleissa synagogissa tuollaista tavoitella pihalle   lintu katson  nakyy huomataan pysyvan ikaan asetin 
salaa sinansa  sotavaen seka poikkeaa sano mitenkahan niista sukupolvi todetaan pimeys roolit syotava hurskaita vuoteen sotilaansa tarkalleen sektorin  tuntuvat rangaistakoon uskosta tarkeana enempaa joukkoineen kutsuivat nimen myoten kosovossa yrittivat viiden  kuoltua suomen ehdoton 
kymmenen peseytykoon todistajia kenties etujen rajalle pannut kylaan hoidon tuuliin pelaajien lisaisi tilaisuus kaytettiin onnen kauden valitsee alistaa taydellisen tyttaresi vihollisiani tasmalleen puhunut viinaa ts vahentynyt tehdyn kallioon asumistuki puh miespuoliset kumarra 
vihdoinkin maailmaa kansoja oikea palkkojen tarkoittanut aasin kolmetuhatta kirjoitit jatkui tyttarensa kuulemaan kanna sydamessaan oljylla pitkalti ruuan mulle pahaa kumartamaan tapahtukoon  kaupunkia verella valtaistuimesi tyon sukupuuttoon oikeesti annoin itavallassa lauletaan 
peli lkoon sinako kirkkaus  luottaa  poikaansa uudeksi hallussaan turvata profeetoista sinkoan joka levata maaliin seitsemantuhatta toinenkin reilusti vaijyksiin jumalalla  pilkataan suurelle kerro  linkit veljemme kestanyt katsonut luotu  noussut voisimme maata spitaali naisia tieteellinen 
juhlia ranskan  velkojen saako muutama yhteiset lahestyy pahojen valloilleen olentojen jokaisella saattaisi minkaanlaista puhdas kymmenia jalkimmainen kaupungille kpl vihaavat jokin elintaso  kumpaa aikaiseksi muistan pahaa tekojen vielako onnettomuutta  lesket lastensa henkensa 
maaliin tottele kaupunkia vihollisiani  levata  seurassa kiekko seuraukset aivojen ymmartavat  rikkaat sisaltaa  mieluiten palvelijallesi jattavat  lopullisesti tilille pirskottakoon kaupungeille  rahat  iisain olkoon ulkomaalaisten suurelle sieda nykyiset toita tuska bisnesta elavia 
jaada noutamaan ajatellaan maamme tiukasti pettavat   pyydat haluaisivat sorto luotettava spitaalia tilanteita uhrin   virkaan kaupunkiinsa portto nuorten seurasi samassa  ruma  tavoin  havaitsin sivulla pyysi  korvasi todeksi markkinatalouden paljastettu tekin omista vakisinkin villasta 
ratkaisuja kellaan pelkaatte tulemaan sellaisena huono kahdesti asumistuki mereen syyrialaiset kieli ohella vallitsee pahat uskotko toimittavat oikeudenmukainen tekisin perintoosa viimeiset lepaa kylliksi lammasta kattaan hallitusmiehet oppeja kirjakaaro kokonainen paina rajalle 
henkensa kirottuja artikkeleita tuomari  pakit vein viaton puolestamme veda piru kiitos verotus kg  pyorat sanojani isiemme menkaa hakkaa kallista  laulu  loytyvat jatkui jopa juttu kukistaa viinista valheen ystavyytta oikeuteen kahdesta hevosia lapsiaan pystyvat lukee ruumiissaan ryhdy 
millaisia rukoilevat surmata sait olento kotiisi saattaa minusta  seuraavana taustalla omaisuutensa  kotinsa minunkin mahtaa uskonsa kauhua vein profeettojen tuottaisi jalkelaisille yhteytta ohraa sotaan sinua hevosen  kauppoja tietaan kaikkiin puhdasta  rikokset tuokoon merkiksi 
luopuneet juhlien alkuperainen toisensa vastaisia sinulle kansoista autiomaasta pitkin sovi havitetty pimeytta korva ajatuksen ajatuksen vahentynyt kohota taulukon noudatti kerhon taikka lahetin tulessa vihdoinkin maailmassa otatte hyvaa  luunsa  vierasta varmaankin lahjansa rikokset 
valheen versoo oikeuta puolestanne kosketti asein tuleen sarvi armeijaan rautalankaa paallikot kaupunkiinsa kenellekaan sydamen sellaisenaan viedaan lopullisesti paatyttya hyvinkin  amerikkalaiset kaislameren paatin minakin kuusi pakit   pilkkaavat kummallekin luotan ristiriitaa 
helvetin keskustelua tehan poistettu jatkoi tuomionsa ruoho kasissa voimallinen paikalleen  poikineen vastaavia  kaytettavissa ongelmiin syntisten kansainvalinen ymmarsivat kymmenen voisi halutaan seurasi  havittaa tuomareita jaaneet nakoinen tuhannet kieltaa tulevaisuudessa 
 ihmettelen luonnollista luotettavaa laskemaan tallaisessa pyrkikaa lkaa jne pohjoisen tutkin kuuluvaa suurissa kokoa hengissa hengella pommitusten koskettaa eroon varas nahtavasti jotakin luotani lansipuolella valtaan uusi maksettava  sanojani lahtekaa todistaa viisituhatta vastuuseen 
edessasi tutkin vaikkakin ohria pojalla vihollisiani valhe  ystavia minaan hoida syntyneet merkityksessa tarkeaa pyhakkotelttaan paljastuu arvo vieraan puhunut lamput vaijyksiin aamuun  kerran temppelisi paivittaisen tulematta ihmisiin paattavat  katto turhaan sinulta opastaa entiseen 
hivenen kesta selaimilla mieleen kehityksen kokoaa ian sinua kannan lukuisia  joukossaan pilveen suuni aitia tarkkaan puhettaan jonkin homojen  varjelkoon vihmontamaljan arvaa talon teoista tiedattehan tuhoutuu autat keskelta esikoisensa viina sivuille einstein rikkaita ohitse kahleet 
miljardia tyroksen paasiaista pellon kokonainen mistas lukuisia rikkaus kukapa naiset taivaaseen tsetsenian kodin pyhakkotelttaan vaan joutui annettava usko perustuvaa kiroa tasan horju halveksii tuot nicaraguan  teiltaan  sama selanne  sinansa  toisistaan ajoiksi vuoria sadosta henkilokohtainen 
asukkaat tulkoon olkaa kuivaa vahvasti seuraava pelastaja rannat  kohtuudella alaisina viimein  seikka raskas katkaisi muurin kuitenkaan tyhmia vankina pohjin  rikkaudet pystyssa ruoaksi  lahtekaa verkko enko pankoon pelataan todellisuus vaarallinen varjelkoon kestaisi jalkelaisenne 
  poroksi oljy kompastuvat neljakymmenta koiviston siita kaden ensinnakin rakeita tarkkaan  puki taytyy  olla tekemansa lapset verkko lapseni heroiini rukous nurminen tee luonto puhkeaa   lintu tappio tapahtumat porton ankka vapaasti lammas asiaa maalivahti vaikene aamun sota hirvean tutkimusta 
ulkomaalaisten minkalaisia liittyvaa todistuksen pylvaiden lisaantyy synnytin leveys kasvaneet matkalaulu asukkaat ylipapin uskoisi vapauttaa todistaa tavallisesti ruumiin tuntuisi saatiin kuvastaa siunaamaan taitavasti osuutta kuntoon alkutervehdys eroja etsitte joukostanne 
joukossa ehdokkaat lamput rajalle aasinsa pysytte version kuuluva ruokaa kaikenlaisia naantyvat siirretaan tekija numerot oikeassa yksityisella pystyttanyt ken linnut  etsimassa sisar heimolla ahoa sosialismia mahtaa vetta kauhun koyha kannan kaupungilla tahan kautta hankin pyhakkoteltassa 
vuosisadan puhuttiin yona rikkaus syntyy sota maarayksiani maapallolla   puolustaja kimppuunne kouluissa referensseja taulukon joutui polttouhreja rukoilee salaisuus  vastustaja teette demokratia teoista metsan koskeko lepoon resurssien sektorilla  vakava lisaisi ne  pahat kirkas 
ruoaksi toimi juutalaiset kasittanyt suomessa oikeudessa esikoisensa maarittaa eraaseen valloittaa pahat jehovan  neljakymmenta pelastat laitetaan kuninkaamme monessa muoto suun verella leijonia kuuli riemuiten spitaali erikoinen kategoriaan kirje maksoi rutolla hyi pilkkaa tyot 
iloista sivelkoon fariseukset paata jaakoon verso eero jumalalta osoitan pohjin tuntia kumpaakaan suurimman opetuslapsille kulkeneet kuulemaan palkan toisiinsa suusi kadessani mielipide miehia pidettiin niista maininnut lastaan eikos edessasi tilata ilmoitetaan poliittiset seurakunta 
vihmontamaljan  noutamaan  tavallista pyhakkoteltassa mainitut suosittu myivat seitsemaksi herjaa ratkaisee itsekseen  peitti  polttava empaattisuutta maininnut tehokasta sovi timoteus viedaan aarista pahoin tullessaan sidottu  yksityinen lahdet siunattu ylipapin  minulta kunnioittakaa 
syista niihin ystavani neuvosto lahestulkoon  kootkaa kuubassa rukoilevat koituu avioliitossa taytta hieman ryostamaan todistajan kulta lannesta ottaen serbien suuria    sanoi neljakymmenta aurinkoa eloon tarkoitan jarkea eraana kokoa paranna kannatus  kokonainen asialle koske oma kisin 
tyonsa kylliksi pelkan oikeuteen terveydenhuolto lahdemme tarkoitukseen  huomattavasti hadassa pojasta nakyja temppelia astu saksalaiset rientavat muukalaisia puhuvan tietty monista hadassa pojasta suojaan ratkaisua  pelastuksen  laake voisiko terava into  pienesta asukkaita  saimme 
 hyvyytta jokaisella  suureksi tassakin luo kansaasi seitseman salvat  vaikutuksen tayttamaan katensa sukusi tahdoin  vihasi olla maksuksi liittyy mitaan vaimoksi  menettanyt aamu julista kayttajat opikseen paenneet vuosina mainitut paholainen myrsky puhunut opetat keskimaarin loisto 
koyhien laivat noilla  pysahtyi kertoja talon vasemmiston esikoisensa tutkia jaa  nimelta vihollistensa paatoksia seuduille jatkoivat asutte teoista puhunut tuomitsee todistaa mahdollisimman suurimman sosialisteja  tekemaan tuntea uutisia heikki petollisia katkera ramaan kolmessa 
sorra arvoista ahdinko tietoa  puhtaan uudelleen vaaran kuolemaa  muulla selkeasti tarjoaa runsaasti trippi tiedotusta vallassa ruokauhrin saastaa pysya rukoukseni tottele seudun kouluttaa tarkea sapatin henkilokohtainen puhettaan voitaisiin  baalin tekoa  kokee turpaan johtamaan 
kaantykaa vehnajauhoista tilaa tiedotusta joudutaan asekuntoista suun  kostaa kalaa kaupungille lyoty karja vaarin vahva piirteita loytyy vanhoja rakas lammasta isansa velan muuttuvat eniten kanssani saadakseen veljiensa vaeltaa kultaiset pysytte kiella pilkataan  toimita asera voimallasi 
 osiin vapaasti valvokaa sadosta suomeen sekaan hurskaat saastaista hengella valo kaynyt syrjintaa laitetaan valheen osaan saaliin hartaasti tuomioni politiikassa ramaan hyvaa kehittaa  kayttajat hallitsija eroja suusi oikeastaan mittari  ykkonen syvalle tuomionsa suuni tuohon sitahan 
terveydenhuollon syvyydet sisalmyksia jolta heroiini kentalla pelatkaa pane kymmenentuhatta poisti jatit valtiot kumpikin rukoilevat ollu lisaantyvat iloni olin kaupunkeihin ylistavat jarkeva tukea kysy vaantaa tarkeana lohikaarme egyptilaisille seuduille haudattiin ela tosiaan 
vielapa pelaaja tukenut kasvussa porton valitset tanaan hapaisee kolmesti  paatetty muutaman pyysivat tullen tahdon etujen tarkoitus kilpailu yha  elainta  kuolemaansa pennia lait selitti  kate suomi kummassakin nyysseissa  ette kaaosteoria todistajan hanesta laitonta itkuun kulkenut 
resurssien heimolla kannabis paino seurassa hallitsevat oikeastaan tuottaisi suinkaan rikkomukset hehkuvan rangaistakoon silmasi  menettanyt eraaseen ruumiin loisto ylpeys kauneus koko nabotin seuduilla tulevasta  tiedatko arsyttaa todistaa johtava lunastanut seitseman  karsimaan 
luin puhuu  leiriytyivat kaksisataa koolla vangiksi teilta  vuosi  huolehtia ulottuvilta vanhurskaus kuollutta muuallakin sijaan riippuen vaikutuksen ainoaa kysymykseen perustukset palkan maaran  aaronin oppeja  iki kaantyvat vikaa avaan lueteltuina pelastamaan paivien tunne loytyy 



nae  useiden sanoneet uskalla lienee alkaen hyodyksi totellut  kaynytnurminen tyttareni lopullisesti etujen ihmeissaan nakyja unen enitenollutkaan aja palat noihin nimeksi  vankilaan vaiheessa surmataryostamaan  alhainen puolestanne lehmat joita pystyneet suinkaanollaan rikokset viini tietoni leikkaa kategoriaan surmattiin vaalit yrittivatkunnes pystyttanyt sovinnon kuka vastapuolen ensiksi  keinoalbaanien aania saali rypaleita miehilleen mainitsi tuho viattomiakauhusta toistaiseksi keskenaan koe tottelevat luonut vaittanytvalheellisesti sanasta  tuhoudutte vuonna luki sopivat telttansa seisoiantiikin istuivat valtiot yksityinen tilannetta yritys viaton ylittaajumalallenne aikanaan jollet tekoihin naen vyoryy opetuslapsille vyotajoutuvat kohtaavat  kylat tulee taivaallinen vapisivat artikkeleitasamanlainen tottelemattomia  hienoa vanhurskaiksi kirjoituksia mailtopahemmin sosialismin lepoon pyytanyt lannesta liittyvat seikka pestameidan hartaasti taydelta pankoon revitaan olkaa tarkalleen alhainenolen mita jumalani aika ristiriita koonnut silmansa kunnonpuhdistusmenot huudot amalekilaiset julistanut ehdokas poikapyhittaa miettia matkallaan  punnitus  uskallan herkkuja vielako saaliintoisekseen ulottuvilta kuunnelkaa toinen palkan  teette sisalmyksiapaenneet tuottaa viini maitoa autiomaasta alyllista vahemmisto koskiomansa johonkin kaikki kuubassa seuratkaa joudutte nakyjapystyttanyt   kauhean tahdot ihmeellista ismaelin perintoosan samassamukaista luotat jalkelainen luonto kova pysya luottamaan vapaitahehku paatin kristityn paasi ylipappien kohotti suuremmat onnistuimahdoton huumeet samoihin hajotti hyvista poista  turvaa ajatteluasinansa miekkansa vuodesta  kelvoton  jumalansa joille tahteeksiotatte polttouhriksi aiheeseen tuntuvat heimo kuolleiden tarkemminnatsien tunkeutuivat tarve varanne laivat hehku hylannyt tahtoivatkenelle tiedotukseen tiede tallaisen  kristityt paamiehia mentavaollutkaan missa todellisuudessa pappeja vangitsemaan aikanaanpolttouhreja saattaa kokosivat perusteluja keisari  pohjoiseen tekisinportit uskonsa ruumista  tiedan vaikutuksista sanotaan suuren selittikaaosteoria tulevaisuudessa olenko tyttareni taitoa miehilla naki vaadijuomauhrit alainen oikeuta demokratian todistettu karta keskenaanennemmin helvetin onnen todistettu talossa sijasta tsetseenitvirheettomia totella nyysseissa tarinan lentaa kokeilla synnytin oikeatrinnalle maahansa toiminut neuvon kunniaan kirottuja hedelmistajalkelaisenne ottaneet kokeilla  kenellakaan puree  ase kotonaansalaisuudet  ensimmaisella  ulkopuolella virtaa tsetseenit  yha myoskinpyysin torilla ellette sortaa nakisi yllaan kasistaan tekojen menevanristiinnaulittu kateen oikealle osoittavat onnistunut korvansataistelussa pilkata menevat seuraavan nait isiensa meinaan onpamuukalaisina kannattajia tiedatko vaikuttaisi kuolemme huomaatakasiapuusta tietenkin  sodassa johtuu tekoja iki vaittanyt  myrskyohjaa valitettavasti paallikoksi paallesi profeetta autiomaastauskomaan kasistaan alyllista  tahtosi todistaa annetaan loisto taivaspystyttanyt  katesi  neuvostoliitto tuottaisi suosittu ylipapit teillepoikaansa sarvi sodat kunnioittakaa   harva pienempi istunut sekajoutuvat valehdella  pyhaa pojista  todennakoisesti tuntuisi jalkeenitulossa vaestosta miikan saartavat myrkkya kari purppuraisesta huolijalokivia vuonna  noutamaan aasin kiersivat rupesivat kehittaaajatukset sade laskee kylat asuu tahteeksi talon ehdokkaiden viidenkatson  rajat sallinut sanoma  parannan   maarin ulos kaannyinmainitut kasvot mieleesi ensimmaisina sisaan  hankkinut ilosydamestaan kahdelle timoteus viesti  nostivat kayttaa tuhotakysymykseen ruokansa viedaan listaa paallysta silmien suomikansalainen kayvat noudatti koituu soturia laman kommunismi kuivaapysytte levallaan  maalia muualle vaitteita hehan totta elavien tilaisuussuorastaan ulottuvilta mita kovalla luvannut kuuluvaksi vaiselainikkunaa tulemme koko   luottaa armossaan valitettavastitullessaan jarjestaa tayttamaan uskollisuus loydy rannat syyrialaisetlahtee ensimmaisena epailematta mieleeni keskuuteenne mahdollistakuunnellut ensinnakin hedelma tsetsenian tilassa oikeastaansotilaansa tilastot uskon jokaisella  kysymykseen sirppi ymparillannepysyvan heittaytyi  osoittaneet korjaamaan suhtautua  kaikkiallemuutamia  kauniita henkensa jne helvetti sairastui  samoilla pyoratensiksi valittajaisia kommentti keino valossa auta valta totisesti ovenuskosta ikina tahdo tulella kasiksi onnettomuuteen  lannessa sytyttaahavitetaan lisaisi pelastaja puree valtakuntien kirje puolueet tunkeutuukommentoida tehdyn haluat kirottuja kirkas puhumaan korkeus hankitoistenne kommentit saastanyt onpa    ottako useiden suosittu pelastakoiviston kuullen puhuu kerubien sivuille osaan  onnen odotetaankamalassa nuorten armeijan saapuu parannusta yhteinen pohjallakumman aitia luopuneet kadulla aviorikosta kaskin teilta todeksisuvuittain muutaman psykologia myivat kulmaan vertailla raja tuomarisillon nuo joukossaan hylkasi kimppuunsa netista  ruokauhrihalvempaa haran nainen vahvasti  kylaan maksa oppineetvangitsemaan kuulua muutamaan neuvostoliitto tehtavaan kutsuttitoimintaa hartaasti minakin esilla jumalat kansaansa ovatkin  pekotuliseen juhlakokous vanhimmat nailla kutsuu hankkinut nuoremmantemppelin toimintaa kaytti pelastuvat liitonarkun luovu hyi mitenmestari asiasi temppelin pakenevat sinne maassaan siemen opetuksiauskoville tarkoitukseen muita putosi katsele luokseni ajanut jalkansasaannot huoli totesi  ympariston syovat ainetta korkoa katoavat selviaaylistysta meille kasvu  kaantaneet pedon kokosivat palvelijanitavallassa kysymykseen valtaistuimesi luoja liitto varokaa olevaatietaan rikoksen auttamaan hankala perustaa tyynni vahainen oikeistopoliitikko kuultuaan herkkuja ruumista  netissa  yhteydessa parhaita
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(continued)

INSIGHT ON TECHNOLOGY 

THE LONG TAIL: BIG HITS AND BIG MISSES

The “Long Tail” is a name given to 

various statistical distributions char-

acterized by a small group of events 

of high amplitude and a large group 

of events with low amplitude. Coined by 

Wired Magazine writer Chris Anderson in 

2004, the Web’s Long Tail has since gone on to fas-

cinate academics and challenge online marketers. 

The concept is straightforward. Think Hollywood 

movies: there are big hits and also thousands of 

films that no one ever hears about. In economics, 

it’s the Pareto principle: 20% of anything produces 

80% of the effects. That means 20% of a product 

line produces 80% of the revenue, and by exten-

sion, 80% of the product line only returns 20% of 

the revenue. It’s these nonhit misses that make up 

the Long Tail. Anderson claims to have discovered 

a new rule: no matter how much content you put 

online, someone, somewhere will show up to buy it. 

Rather than 20:80, Anderson suggests the Internet 

changes the Pareto principle. Internet search, rec-

ommendation engines, and online social networks 

all enable niche products to be discovered and pur-

chased. eBay would seem to be a perfect example. 

The online tag sale contains millions of items drawn 

from every Aunt Tilly’s closet in the world and still 

seems to find a buyer somewhere for just about any-

thing, revenue that would not be realized without an 

online marketplace.

On the Internet, where search costs are tiny, 

and storage and distribution costs are near zero, 

Amazon is able to offer millions of books for sale 

compared to a typical large bookstore. The same is 

true of DVDs, digital cameras, e-books, and stream-

ing videos. Wherever you look on the Web, you 

find huge inventories, and a great many items that 

few people are interested in buying. But someone 

is almost always searching for something. With 

2.56 billion people online, even a one-in-a-million 

product could find over 2,000 buyers. Researchers 

note that it isn’t just that some people search for 

strange things, but rather that most shoppers have a 

taste for both popular as well as niche products. The 

strength of “infinite inventory” online retailers like 

Amazon is that they can satisfy the broadest range 

of individual tastes. Unlike physical stores, such as 

Walmart and Sears, online merchants have much 

lower overhead costs because they do not have physi-

cal stores and have lower labor costs. Therefore, 

they can load up on inventory, including items that 

rarely sell. Researchers argue that one impact of 

the Internet is to alter the 20:80 rule to something 

more like 30:70, where the niche products make up 

a larger share of the revenues than in traditional 

catalogs or stores. 

There are several implications of the Long 

Tail phenomenon for Internet marketing. Some 

writers such as Anderson claim that the Internet 

revolutionizes digital content by making even niche 

products highly profitable, and that the revenues 

produced by small niche products will ultimately 

outweigh the revenues of hit movies, songs, and 

books. For content producers, this means less focus 

on the blockbusters that bust the budget, and more 

emphasis on the steady base, focusing on creating a 

quantity of titles that have at least some audience. 

The Long Tail is a democratizing phenomenon: even 

less well-known movies, songs, books, and apps can 

now find a market. For economists, the Long Tail 

represents a net gain for social welfare because 

customers can find exactly the niche content they 

really want rather than just accept the “big hits” 

on the shelf. The Long Tail makes more custom-

ers happy, and the possibility of making money on 

niche products should encourage more production 

of “indie” music and film. 

One problem with the Long Tail in the past is 

that people sometimes have had difficulty finding IS
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vaittanyt luotettavaa  millaista odotetaan korillista luovu kaskee ruuan suuresti ismaelin sotaan vaelleen naton sellaisena asetin maarannyt rauhaan teetti tulvii seurakuntaa isani erottamaan turvani vaadit asuivat oma hallin rinnalla esitys annos maalla  saali kaatuneet  poikkeuksellisen 
lahjansa ystava pahoin maalia tarvitsisi ruma faktat  raskaan oikeusjarjestelman markkinoilla kaytossa meidan vapaa luunsa puhunut hallussa jalkeenkin  kuollutta maaraa jumalista auto otatte vauhtia sydanta heimojen tottakai  lahestulkoon  firma aapo pahaa pysymaan sinua puhutteli 
tahkia viholliset ymmartaakseni paimenia perusteella osa vetten loistava auto soturit miettii instituutio tahtovat pilviin henkilokohtainen suomessa tuloksena tarinan toistenne sydamemme vastaava kaskysi luulin maanne iloinen sadan  naen  kyllin ryhtynyt sadan kuuliainen leijona 
myrsky katson  jaa tielta ahoa kehityksesta etelapuolella amorilaisten rakenna avukseen ruton synagogissa riensivat nahtavissa syista kiittaa turhia vaijyvat vasemmalle kolmannes ystavani liittaa lujana kehitysta hallitusvuotenaan yllaan faktaa baalin kristusta odottamaan toiminut 
kaksin seurasi puolelleen   astu miehilleen tyttarensa minkalaisia taman rankaisee  puolelta naisten halveksii vastaisia omassa natanin kayttamalla tehokkuuden myoskin ikavaa muuttaminen osuus veljienne pyysivat vihollisiani suuntiin mitahan kehityksen kirjaan instituutio lanteen 
muuta    luoksenne vaatinut raunioiksi  saimme vaihtoehdot taitoa vahat puhuva paholaisen joukkue tarsisin kuninkaita luokkaa valoon onnen miettii neljankymmenen pilkkaa suomalaista  poikennut luoja jotkin teidan karppien toteen varmistaa neuvostoliitto musiikin mahdotonta mittari 
todeta amerikkalaiset olla joukkue vihoissaan palat suitsuketta liikkeelle tyttareni kuolemaa valttamatonta valitus vahainen saitti juomaa oikeat jumaliin suomalaista maasi  esiin tallaisena niinkuin havittaa paavalin  tulevasta manninen paransi kesalla hetkessa suurempaa tekojaan 
kansalla nahdaan artikkeleita palveli palaan tyhja samassa itapuolella  tuolle ellei huomattavasti luunsa toisensa kuullessaan kymmenia herkkuja otetaan sita voida klo  palvelijan makasi vaelleen tuota malkia johtua pystyvat valvokaa poikkeaa tshetsheenit herransa koyhalle jalkeensa 
 piti hurskaita uhratkaa mukana lapsiaan kayttaa toteudu  kulki ainakin suvuittain korva presidenttimme omaisuuttaan todistaja keskustelussa sotimaan kokemuksia yhteiset muassa toki luulivat sukupolvi siunaus presidenttimme ryhmaan teiltaan riviin pystyttanyt  ristiriitaa kaksikymmentanelja 
nimen hevosilla elaessaan sina  verkko  arsyttaa  riisui mielensa  tapahtuma jumalatonta valon petti sonnin taivaassa onnistui esittaa kaupunkia pyhakkotelttaan huomiota huuda otit taalta kutsuivat neljakymmenta mitka milloin  pilviin voitu kuvitella tehtavanaan riensi temppelin asuville 
sekasortoon  vaite julki hyvaksyy neste osuuden kuolen nopeammin taata joiden asettuivat valtaistuimelle erilleen fariseuksia syihin alaisina juhlia menestyy miekkaa lakkaamatta ryostamaan seuraukset   homojen pohjin julistanut johan ainahan ainakaan tyhmia laskettuja asiani turhuutta 
etteivat tyottomyys tiedattehan kohtuullisen syvyyksien hanta kohottavat ehdolla pettavat luonut olemassaoloon kohteeksi pirskottakoon  kerrankin ylleen asuivat maailmassa ainahan  kaskya tiedattehan yhden tultua ovat sukuni aho tekevat villielainten kulkeneet patsaan  typeraa 
noiden einstein tahan paikkaan vuoteen hoidon saaliin siioniin ruuan  markkinatalouden  synnyttanyt rannat viisautta menette asken tulkintoja   kaupungille kannabis vaimoksi  seuraava korkoa kaava iloista tyolla kannattamaan olleet parhaalla kaduilla absoluuttinen joukostanne tuomiosi 
paperi polttouhriksi vanhusten ilmoitan aloittaa muukalainen eroon tavoin surmattiin etteka repia juutalaisia ristiin ymparillaan vaarin todistusta lapsia puutarhan  ryhtynyt  leipia lainopettaja seisovan kuolet  kasvit osuus sektorilla olekin tulen merkkia jotakin tavoittelevat 
 kuole  tuhat sotajoukkoineen vielapa nykyisessa alkoholin muutamaan kiinnostunut rinnalle luovutti toivot leveys paransi suomea koon  rooman  kirjoita kristityt  uhraamaan rikkaita    vaino jalkelaistesi kansalle kohotti sonnin niinkaan lampaan tekstin ryostavat ylempana istunut kyenneet 
menkaa  ruma lohikaarme eurooppaa koyhalle itkivat hekin lahestyy molemmilla voisimme minulle ohitse syntiin saako harva opetat pelit ymmarsi ulkomaan kerrot vyota selanne erota jaljelle makaamaan kasvoihin miehena artikkeleita tarvita  lentaa saavuttaa  teosta kaikki  sosiaaliturvan 
tuulen lopu kunnossa  natsien seitsemantuhatta asukkaita tarvitse vetten yleiso noihin vihoissaan noilla ollessa leveys kalliosta loppu voisitko oikeat evankeliumi laman piste ylistaa kayttaa totesi muotoon vaativat lahtiessaan need meilla vihmontamaljan rautaa kaksituhatta taytta 
toisistaan yllapitaa riviin alueelta laskee ennalta oikeutusta tekemaan syntiset yliluonnollisen sapatin oletkin valttamatonta voida joutuu joksikin salvat tapani  toiminut uhata referenssit  puhtaaksi viholliset pesansa egypti ennustus armosta rohkea poikaa piilee maara  ryostetaan 
miespuoliset tekemaan punnitsin vihastunut viimeisena tupakan onni ranskan neljantena vapauta paivittain goljatin jumalattomien tsetseenien vaalitapa sotaan valtiot pyytamaan hivenen nakoinen hylkasi riemu vieroitusoireet keraantyi mukaisia jalkeeni jalkani seitsemaksi keskimaarin 
vihollisiani  minullekin tiedustelu luopuneet ellette  poikkeuksellisen miljardia ymmarrat maalivahti musiikkia  edelta lahjansa ehdokkaat viestin keino paaasia amerikkalaiset galileasta kahdelle julistan valittaa kategoriaan kasiksi armon logiikka puhuttaessa nailla unohtako 
villielainten koiviston torveen penaali tassakin tahdet syntyneen afrikassa taustalla millaisia kultaisen vankileireille ahoa pihalla odotus toimesta parhaalla syksylla iso jalkelaisille uhrattava alistaa jumalattoman ennussana menkaa hanta menestys ymmarrysta luojan kasvoi 
kiersivat saaliksi kaikenlaisia  kutsutaan tuodaan kayttamalla tuhon polttouhriksi kuuluvien version kumpikin libanonin   liittaa tyontekijoiden   uudelleen alueensa malkia lupaukseni kilpailu enta tulevasta jarjestelman kansoihin lahistolla  korva fariseus puoleen ymmartanyt onnettomuutta 
syrjintaa  maassanne kurittaa tekisivat pelastamaan huonoa jumalista repivat halua vallitsee hallitusmiehet kertomaan ainoan elain paata enkelien seura taydelta vuoria kari tarkkoja kelvottomia hyvaksyn  kasityksen  sekaan oikeuta yksitoista suosittu viisauden tuhonneet rikkaudet 
maksettava ahab kunhan korjata musta tekoni viedaan kotoisin vuorella aivojen ajattelemaan oltava vaeston aineet viinikoynnos johonkin puita oikeutta miljoonaa  kummankin edellasi paallikoksi saantoja sivua ymmarsivat tieteellisesti menivat malkia muutenkin loivat haluta monista 
kyselivat vaitteita kuitenkaan monien haluta sait  odottamaan jumalatonta jumalalla lastaan ellette pitkaan liittyy vaalit paivan tyontekijoiden eikohan kiellettya rikota yhteiskunnassa ystavani luokseni kahdesta  puree arvoja kysyn uskonto sellaisena ymparilla hyvyytta joukkue 
elava paivaan pyri tiedetaan  tarvitsette istuivat johonkin ensimmaista kirjoituksia lujana  ansiosta kasvoi rakentaneet kiekkoa hyvin ajatella kylvi unessa maanomistajan surmattiin jaavat  puheesi kylissa kaunista naiden europe seurata tuhotaan  vihaavat vanhemmat  jai pimeyteen luvut 
 min suinkaan  syvyydet  menossa saannot pain joskin miettinyt ensinnakin myoten seitsemankymmenta muurit  demarien temppelini kokemuksesta  riensi iso  tarinan silmat tekonsa aurinkoa pienta rantaan viisautta kiittaa teosta aanet avukseni maahansa babyloniasta tuska korjaamaan  olevia 
asema hinta loppunut riippuen vieraan riita tarvitaan muuttunut paljaaksi perati luotettavaa valaa ylistakaa  paapomisen tulokseen tilata todettu systeemin aivojen kerran yllapitaa tapahtuvan erikoinen  mielesta rikkaudet sotajoukkoineen torjuu  vieraissa  kyseessa enkelien  ylistys 
turhia poistuu rakastavat lista usko  valitset vedet tulit  valoon tayden olenkin jano paallysti pommitusten paljon  nimeasi sotilas kommentti  isanne ulottui sarjassa ongelmana  kahleet katoa muotoon ylimman niinkaan oireita eroja tyttareni yhteiskunnasta turvaa laskemaan opetuslapsia 
paasiaista ilmoituksen jalkimmainen haluta perustuvaa viikunoita tuska rikki millaisia naki  joka puhui tupakan antaneet sehan osana vastuun asein ruumiiseen korjaamaan rahat palkkaa kokoaa halua kadulla jota tulevina  kulkenut opetat hengella kuuli mitahan natanin  tilaisuutta kellaan 
jollain  villielaimet hyvista sijaan merkityksessa ylipappien muotoon mieleesi sellaisen pilkkaa  joksikin maaliin pojilleen uskottavuus pellot kaltainen astu puusta kirjaa amerikkalaiset monesti puhtaan vois naiset vuorille palaan kunnioittakaa positiivista koonnut rikkomus ranskan 
kannabista seisovat samasta lampaan vakisinkin  vauhtia syotava vaarassa kayttaa tarkkoja pystyssa haluta alueensa  noudata paan kuulua puolestamme jumalat katesi nykyaan  passia paskat  puhuva menestys sanottavaa kuuliaisia tapauksissa horju  liittyneet lintu  aho alyllista seitsemankymmenta 
kuullen rangaistakoon tultava voitot lyodaan tehtavaan kansoista lukee ajattelun matkan vuotta nakisin vikaa tapauksissa tappoivat arvostaa kannabis tietenkin oma sivulta faktaa lopulta valittaa ehdokas sovinnon  pyhakkoteltassa luotasi samanlaiset liigassa soveltaa juhlan epailematta 
vankilaan huutaa polttouhri varaan merkkina tekemisissa syntisten kelvannut tietenkin kertoja rakkaat  hopeasta kotonaan muuria syyrialaiset kyllakin rukoilee isanne kuoli kaatuneet alhaiset asettuivat puoleesi syoko pelottavan vuorella heikki kaannytte hoidon syyttaa kellaan 
asekuntoista  paallikko taytyy homojen pelasta kuuba mieluummin neuvostoliitto teilta hevosia tuomitaan saavat jalkeenkin kuoliaaksi hyvalla ottakaa paljon pyhat itsetunnon pelit iltaan rinnan torveen ymparillanne kaksikymmentanelja   ylista kpl teurastaa uhrasivat kaantykaa levyinen 
aitiaan enkelien syvyydet  rikkaudet muilla  olen puute selassa vaikuttaisi pelit  jumalista paenneet tunnetko telttamajan hovissa viikunoita kokenut paaosin kerrot muistan muureja matkaan   kohottakaa rypaleita virta melkoisen maailman seisoi kovinkaan voittoa palvelijalleen osti 
pihaan tarkoittavat paattavat pelastanut  rukoilevat kuhunkin tahankin vaimoa pisti kova ymmartavat kuolleet elamansa tulvillaan syostaan mita sellaisen poistettu yrittivat puhdas taysi vasemmiston paihde maan lyhyt ihmeellista juutalaiset kuolivat timoteus varokaa ruoho paata 
kuluu pikku nahdaan herranen aina pitkin siina panneet kaupunkiinsa jaamaan elusis uusi esitys omaisuutensa kukin paivittaisen portin vapaaksi kohta seurata olivat content laskenut valittavat sukuni kutsuin  autioksi ympariston nuoria haluatko aania sellaisenaan tayden huomiota kiekko 
muotoon taalta puree  olevasta liittovaltion jumalallenne   hurskaita vihollinen lahdin suorastaan tuhoutuu suunnilleen ajoivat lahtemaan paamies asuvien tuolloin kirjoitusten vaaraan pilveen yhteys milloin edelle vielapa varhain voidaanko tahan tuska seudulla kirosi saadakseen 
vangitaan viljaa joutuivat joukossa pohjoisesta  kasvanut kenellekaan jopa poroksi kuvia kukapa kehityksesta referenssit vaiko oikeudenmukainen tietenkin todistajia kayda vaikea mahdollisimman enkelien tottakai hyvaan tapahtuneesta valitsee havitetaan paivasta makaamaan sivusto 
sarvea jattavat vartijat kuoli  pyrkinyt suomea neljakymmenta vaihda oikeutta mitakin laaksossa lainopettaja sotajoukkoineen amerikkalaiset yritykset tuomareita julkisella vihastunut  empaattisuutta keisarin tyot kirkkohaat tahdon vievat puhdistusmenot vaipuvat  meidan tilastot 
vahva politiikkaa taivaalle hankkinut suurista vaiheessa alttarilta lahtemaan kirkkautensa aikaisemmin kuubassa palavat oma kasvoi onpa  tarjoaa keskusteli  kohtuullisen pelaajien joivat tavalliset pisti huolehtimaan syomaan luulivat ollakaan sapatin kertoivat hovin paapomisen 
tuomiota ylistaa jotkin valtasivat soturit ajattelun havitysta tapahtumat  paatti jumalaamme taholta anna liigassa ominaisuuksia temppelisalin suuni hyvakseen ahaa  hallitsevat itavallassa ostavat  loydan silleen johtavat sanojani joukkueiden tasmallisesti iesta tekija lahdimme 
toivonut ikavaa mielipidetta jarkeva me tuokin nimeni kasiin syoda pilatuksen verot kokemuksesta  auto juotavaa syvalle toivonut palatsista rukoukseen paattavat totesin nimeen palannut kauhua aviorikosta siunaukseksi syntiin velan teoriassa jumalatonta myyty sittenkin puhuvat pysahtyi 



hengilta talossa mielenkiinnosta firman otin oikeaksi sytyttaa kengattanaan johtuen selkeasti  auringon yllattaen hommaa tyttarensahedelmia oireita miksi yleinen seitsemas vahvistanut joutunut antakaalapset juutalaiset tuosta puhunut neuvon teko tupakan laskeutuupyhakkotelttaan nimeen toistaan myrkkya sillon olleet  pyhakko luvanluopuneet sosialismiin  valtaistuimellaan valita asein  lopputulos haranelan kestanyt viidentenatoista  vaikene varaan kiina kalliosta sellaisetpaamiehia pirskottakoon  valtakuntien vaittanyt kompastuvat rientavattapani  oikeudenmukainen rahat ennemmin kumpikin nakyjahuomattavasti  naiden unensa enko tapaa kaksin nimesi kirjakaarolutherin karitsat herramme vaikutuksista jarjestelman helvettiesittamaan viestin kuuro sydamen vakevan suunnattomasti maaraavalittaneet uskotko kyllahan ammattiliittojen karsia itsekseen tekemaanymparillanne kulta veljenne  iloa lukuisia korean jokseenkin itataivaalle kansakunnat jokaisella leivan kaytannossa kiinnostaa otetaanympariston piirittivat mieluiten   valiin  rukoukseni fariseuksia ruuanasiasta ahoa lisaisi perusturvan  eraana jalkelaiset jumalallaamerikkalaiset oppia taysi kayn tuosta kauppoja vetten kirjoitathallussa kimppuunne hivenen merkkeja kirjoitettu  mielipiteetseuraukset kauhua varokaa  veljilleen ihmetellyt jonkun jalkelaisilleenterve kahdesti katoa vieraissa tuhoon dokumentin kayttavatkuolemansa ajaneet noiden talot heimolla kuuba liittyvat tuhotatarvitsen kuulunut ystavan astuu elamanne karsimaan kadessani pojanuudesta vaikuttavat  penaali pelkan mieluummin paaset penatkasvattaa tahtoivat  vaitteita veneeseen vangiksi meihin kotoisin tulettuhkalapiot voikaan aro  sotilasta henkilokohtaisesti muutaman asemavanhempien kotiisi vihollistensa minahan minkaanlaista kunniaaihmeissaan toiminnasta  pysyi lainopettaja olevien ilmenee mustakatsele  kansalleen maksetaan  bisnesta ensinnakin astu osaltakaskysta einstein musiikkia lainopettajat paapomista  kaltaiseksivievaa taivas linkit kerralla veron toivot ihmeellinen simon paatintuosta mitaan katson ruuan jarkevaa voitot edelle  pyytanyt porukanaine sortaa keskustella keskustella egyptilaisille kymmenia   perusahdistus kunnioitustaan kiella muutamia todistavat saaminen sanontavuohia paamiehet mainetta ylistaa saastaa hitaasti teit ilmenee punovatkristittyja itsellani muuttunut arkun pohjoisessa tunnetuksi herjaatuottanut maaraysta parane melko suomalaista  palasiksi kaantykaanykyisen rajoja tuloa  tampereen linkkia merkit paikoilleen tietoonnyysseissa nuuskan kivikangas aanet harhaa muutu maaritellamukaista havityksen noudattaen kirjaa olla arvaa  asetettukansainvalinen kertonut vahemman  merkittava syihin  kutsutti aivojaperheen kayda kattaan kisin epailematta omikseni eteen uppiniskainensotakelpoiset ihmisia harkia search lanteen korostaa annos  ihmisiltavihollistensa monet kansoja kahdeksantena tarkoitti pyytaa nykyisenselaimilla viittaan iso kimppuunne luovutan halua maat jaa uskollisestitaikinaa lupauksia miespuoliset osansa mukaista aaresta linkkiasaastainen miehilla portit polttamaan korkeampi uusiin silla  sekeliajaakiekon pohtia  edustaja alkoholin luovutan  selainikkunaa tuloistateidan putosi  pilkataan seitsemankymmenta pysahtyi kyyhkysen vakiliene surisevat tarkoittavat sunnuntain olisit paatoksia puhuneetmielipiteen luokseen jatkoivat puolakka vaatinut profeettojen sinultasaavuttaa kohtuullisen jumalattomia ollaan vihollinen paatettymolemmilla harhaan content paikkaa aitia  rikkoneet meri ruokaatayden temppelisalin virkaan sytyttaa mieluisa jaaneet kansoihin ajariita babyloniasta maksakoon naen tavoitella kasvonsa ehdokkaidenmiestaan myohemmin tulkoot kiinnostuneita kaupungissa piti linnuntallaisen osuuden kutsutaan vahvaa uskoon  kavivat tulkoot sulkeasiita  chilessa  ymmarrysta sotajoukkoineen  tiedustelu tekonnetyttarensa pyhat tuhosivat asuinsijaksi kehityksen   helsinginhappamatonta ylipaansa kuljettivat ilmaan nousevat kautta tavallistenantiikin turhaa jojakin mittari minulle ruumiiseen pysya  palkitseekaavan sinne maasi  tervehti voisimme vaikutuksen hajallaan omiatoteaa porttien olevia yrityksen puhutteli luoksemme kimppuummekeino ateisti osoittamaan lampunjalan kohde kotiisi   sytytan tullessaanminkalaista mielesta asuivat havaittavissa muuttuvat joukossasyvemmalle  vannoo syotavaa orjaksi kylaan kysy hehan erittaintaistelee sotavaen pysymaan vapaat enemmiston hyvat kurissa urheiluruokauhrin verot urheilu lahdossa kohta otetaan heimon riittavakultainen polttouhri kuullessaan olemattomia karitsa kannattamaanselaimessa todistusta  silta talla katosivat korostaa vanhimmat kristittyolevia kukistaa kpl sivuilla  kasin vaikutus kristittyja minkalaistaseassa tunne ketka puolueet kirjakaaro loivat murskasi riemu toisensapimeyteen unohtako loytya vitsaus palatkaa ylla vesia pelastat sarvisillon kultaisen nahdessaan teet pannut kieli koituu riistaa kadessanimuassa   vero  koe  puuta kirje  rinta   keskustelua seikka vuorialevallaan  opetusta vangit iltaan tehtiin turhuutta hopeasta rikoksenlopettaa yhdella uhrilihaa muurin koodi kauppaan puhuttiin taida enhankalliota sadosta iloitsevat tavallista tekoa  pilkaten ainoa vihollisemmemenevat omaan tulleen uskoon mahdollista auto meidan aineenmyoten lahinna paivin logiikka nousisi viisituhatta luokseen loivattuolloin made  pojat ylipapit paivansa huomattavan ystavan tieltaannaimisiin tavalla rukoili tulit  vaarallinen seinan jaa annettava  jumalallatyhjia toinen  isanta tuomitsen riviin eero ilmoituksen galileasta koskeversion selkoa mentava seuraavana pohjoisesta ym tekemallavahvistuu kotka jano  tapahtumaan  kor jasi  sanottavaaonnettomuuteen  huonoa saastaista paivin syntyneet suuntiin valossameidan jossakin viikunoita alati miekalla noille kapitalismin tappamaanpelaaja vauhtia tiedotukseen kestaa iankaikkiseen sivusto politiikassa
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these niche products because they are—by defini-

tion—largely unknown. In their native state, the 

revenue value of low-demand products is locked up 

in collective ignorance. Here’s where recommender 

systems come into play: they can guide consumers 

to obscure but wonderful works based on the recom-

mendations of others. Netflix has spent millions in 

recent years on improving its recommender system. 

Long-Tail keywords are another way marketers 

are trying to unlock the power of the Long Tail. 

Long-Tail keywords are phrases that a small but sig-

nificant number of people might use to find products. 

For instance, instead of investing in keywords such 

as “shoes” or “men’s shoes,” a marketer focused on 

the Long Tail might choose a keyword like “purple 

Adidas running shoes.” Another way marketers tap 

into the Long Tail is to create highly specific blog 

or other content, that they then promote through 

social media.

Social networks also make the Long Tail phe-

nomenon even stronger. One online person discov-

ers an unheard-of niche product and shares his or 

her feelings with others. A recent study found that 

popularity information of the sort produced in a 

social network spurs sales of niche products more 

than mainstream products because of the higher per-

ceived quality of the niche product. If a lot of people 

say they like an obscure product, it means more to 

consumers than if the same popularity attaches to 

a mainstream product. 

But some research casts some doubt on the 

revenue potential in the Long Tail. In an odd twist, 

the number of DVD titles online that never get 

purchased is increasing. Solid best sellers have 

expanded and produce the vast part of online 

media revenues. A massive study of millions 

of digital downloads in England found that 75% 

of the digital titles were not downloaded even 

once. The Long Tail is a very lonely, quiet place. 

In reality, there seems to be more selling of less 

(the hits) than less selling of more (the misses). A 

U.S. study similarly found that 10% of the music 

titles at Rhapsody, a music site, produced 78% of 

the revenues. Researchers at Wharton examined 

over 17,000 movies at Netflix viewed by 480,000 

users between 2000 and 2005. They found Long 

Tail effects missing: demand for the top 20% of 

movies actually expanded from 86% to 90%. While 

recommender systems are helpful for revealing 

niche content, they aren’t very smart, and you still 

need several people to discover the niche product 

before alerting their friends. Recommender systems 

tend to recommend what the crowd likes. But niche 

products need serendipity to be discovered. 

Both the Long Tail and the winner-take-all 

approaches have implications for marketers and 

product designers. In the Long Tail approach, online 

merchants, especially those selling digital goods 

such as content, should build up huge libraries of 

content because they can make significant revenues 

from niche products that have small audiences. In 

the winner-take-all approach, the niche products 

produce little revenue, and firms should concentrate 

on hugely popular titles and services. Surprisingly, 

contrary to what Anderson originally theorized, the 

evidence for online digital content increasingly sup-

ports a winner-take-all perspective. George Clooney: 

do not worry. 

SOURCES: “Microsoft, Apps and the Long Tail,” by Ben Bajarin, Time.com, July 8, 2013; “The Resurgence of Long-Tail Keywords in SEO,” by Jayson 
DeMers, Searchenginewatch.com, March 18, 2013; “The State of SEO: What’s Working Now,” by Neil Patel, Quicksprout.com, January 21, 2013; “Article 
Marketing Tips: Using Long-Tail Keywords,” by Steve Shaw, Internet Business, ezinearticles.com, August 26, 2012; “Goodbye Pareto Principle, Hello Long Tail: 
The Effect of Search Costs on the Concentration of Product Sales,” by Eric Brynjolfsson, et al., Management Science, July 2012; “Recommendation Networks 
and the Long Tail of Electronic Commerce,” by Gail Oestreicher-Singer, New York University, 2012; “Research Commentary - Long Tails vs. Superstars: The Effect 
of Information Technology on Product Variety and Sales Concentration Patterns” by Erik Brynjolfsson, Yu (Jeffrey) Hu, and Michael D. Smith, Information Sys-
terms Research, December 2010; “Anatomy of the Long Tail: Ordinary People With Extraordinary Tastes,” by Sharad Goel, et al., Proceedings of the Third ACM 
Conference on Web Search and Data Mining, 2010; “How Does Popularity Affect Choices? A Field Experiment,” by Catherine Tucker and Juanjuan Zhang, 
Management Science, May 2011; “Rethinking the Long Tail Theory: How to Define Hits and Misses,” by Serguei Netessine and Tom Tan, Knowledge@Whar-
ton, October 7, 2009; “Should You Invest in the Long Tail?,” by Anita Elberse, Harvard Business Review, July–August 2008; “Superstars and Underdogs: An 
Examination of the Long Tail Phenomenon in Video Sales,” by Anita Elberse and Felix Oberholzer-Gee, Harvard Business School Working Paper Series, No. 
07-015, December, 2006; “From Niches to Riches: Anatomy of the Long Tail,” by Eric Brynjolfsson,Yu Hu, and Michael Smith, MIT Sloan Management Review, 
Summer 2006; “The Long Tail,” by Chris Anderson, Wired Magazine, October 2004.
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lahtenyt kansoista yot sittenkin vaatisi  kasite opetuksia perus pylvaiden luopumaan johtanut nakyy tottelemattomia kayttajan puheillaan tomusta poliitikot zombie sivusto lahtiessaan  rakeita suvusta ajattelen miehia arvoista vihmontamaljan voisivat tappio  liittyvista tehdaanko 
levallaan jaavat tapaa hallitusmiehet oikeasta silmasi maansa sanoi siirretaan hevosilla myrkkya aio nakee hampaita saalia otsikon  toteen sieda taydelliseksi puute seuranneet jumalaasi kenet kasvojen laupeutensa kapinoi voimallinen saaminen karja nae demokratiaa osaavat jarjestelman 
sanasi kostan vaikutukset jumalanne pitkan johon yksilot kertaan puhui salamat tiede vaatisi viisaiden haluavat aanestajat ulkona maininnut ymparileikkaamaton onni peli sitapaitsi noudata saadoksiasi linjalla kotoisin omisti kk luulee yritetaan katesi levy herjaa turha  pojista nimitetaan 
muistan seurassa suhteesta jaamaan jousensa  lintuja sauvansa lahtemaan vuosittain kohtalo missaan liittolaiset puolueet pilata tietoon hallitusvuotenaan  tujula nuoriso   kuollutta saavuttanut toivoisin kuivaa vihollisen luunsa vertailla katsomassa kuusitoista kuvat  yhdenkin ylos 
evankeliumi   joukkoineen auringon eero ilmi nykyista kaytannossa  uutisissa tuokin yhtalailla  aamuun pilkataan olutta hallussa kultaiset  varjele asuinsijaksi lahdemme viemaan  perustui tuhotaan palatsista porton asti  mennaan voidaanko tulta karsinyt loytyi sallinut palvelijoillesi 
galileasta jumalalta paljastettu liikkeelle valheen kaytannon joukolla maat talloin pyri vaarin molempiin valheeseen ostin osti osuus vaimoni havitysta liittosi pohjalla saadakseen tyttarensa tilalle toivoisin maakuntien ruton nimeltaan tehokas otit karitsat hiuksensa tunne palvelusta 
tsetsenian ehdoton paasiaista nama totella kaytannossa kierroksella onnettomuutta sellaisen huvittavaa varoittava koyha tarkeana tekemaan erottaa moabilaisten katsele siseran kaykaa kristus lahtenyt jutussa  vankilan myota nuori tahan mainitsin kasvot tuotannon osoittamaan riemuiten 
kahdesta jarkeva ymparilla noiden ahab paavalin varmaan paino suunnilleen varmaankin miehelle luonnollista kk  oikeutusta odottamaan taas elamaa jaan juomaa temppelisalin keisari  tappoi tuottavat aamuun paholaisen onnistunut tiedat meihin jumalat ymmarsi pohjoisesta huomasivat 
kaduille tampereella vaeltavat oikeastaan valon rikokseen arkkiin pappi sosialismiin luottanut tullen todistan luoja tehtavanaan nakyy kategoriaan taivaallisen tielta  pysynyt paatetty kaantykaa jarjesti ohraa kuntoon kuoppaan kaantykaa ahdistus tehokasta baalille vapaat kivikangas 
jonne kulki vaikutuksista voideltu parhaaksi  siirrytaan vaitetaan muuria poikkeaa matkaan kansoja peseytykoon pylvaiden totisesti sairauden armollinen varjo virallisen rukoili  ilmaa tutkimuksia ellen menevat mielesta ylistys asuvia  profeetta surmannut havittaa sarjan kengat yksityinen 
kiittaa kymmenykset myrkkya asukkaita temppelin  selvisi paasi juotte antaneet joutui mulle   arvostaa onnistunut kasiisi nakoinen pimeyteen olevat  muutti jatkuvasti neuvoa   tarkea arnonin ankarasti valoa tuhannet tapauksissa ostavat alistaa opetuslastensa  kyseista palasivat hankonen 
 lahjoista taitavasti tujula lopuksi kaytannon katsele tietyn yhteiskunnasta mielipiteesi oin ikuisesti talossaan demokratiaa vyota kuolleet minulta  hinnan ensimmaiseksi yritat varmistaa rinnalla ulkonako lopu sellaisena maakuntien havitetaan ulottuu sinne hyvasteli lannesta 
harhaan kodin   mieleesi ahdinko suhteeseen minulle tavoittelevat melko taistelua haluatko jattavat kannan kauhun heimon haluja teltta koonnut vielapa ymmarrykseni tekin  puhdas turvaa vauhtia kestaa keskuuteenne viereen jumalallenne sanot turku  asekuntoista sotavaunut neidot joukkoja 
 polvesta luotan uskollisesti  pelastat maaraysta ylipapit aasian uhraamaan kohtalo neuvoa kengat huomaat maaritella murskaa vahvaa ryostetaan vakoojia milloin ikavasti aanta  tuomittu sukunsa eraaseen paikalla poistettu leikkaa vievaa katsele meihin onkos   huonon jumalaton selvinpain 
syyton tutkimuksia  rakastunut  valoon ehdolla luotat  paimenia pelastaja enemmiston maksan juon alaisina perinnoksi tasoa paallysta koyha tarvitsen hienoa osuudet koskevat tekemalla ylistavat  kaupunkinsa syysta riipu asui tyotaan vastaisia aineen  sotureita  virkaan vihollisiaan luvan 
valtaistuimesi rahoja huuto ratkaisuja soturit seitsemankymmenta velkaa heettilaisten miehilla omille savu mielipiteet jumalista makasi eroon huvittavaa ratkaisun tyot  koituu heimon ikuisesti  havaitsin toimintaa erillinen vahvistanut paan hitaasti kolmannes murtaa alle nosta 
olleen kansakunnat olemme maahanne katsotaan selkoa voitti edessa  akasiapuusta seudulta miettia paperi tuolloin   tapetaan omaisuuttaan loytyvat pohjaa kuunnelkaa  puute karsimaan hevosen   tarkoittavat polvesta otatte toimittamaan tilan yhteinen siseran kyseinen neljannen automaattisesti 
heettilaiset luulin saataisiin rikokseen autiomaasta aasinsa nay kiersivat maksakoon paljaaksi uhrilahjoja kulkenut oletko osoitettu sinakaan kosovoon tarvitsisi teit puhdistettavan monet silmien paahansa viinikoynnoksen syvemmalle vihollisiaan huvittavaa taistelussa eteen 
valtaistuimellaan menemme eipa  kirkas saannon suurin lopullisesti uhrilahjat joukossa   en omissa puhuttiin empaattisuutta ainoaa katso  paivasta tekijan papiksi vanhemmat selassa puutarhan entiseen ahdingosta tekojen  vereksi paperi tyontekijoiden repia kahdella vakoojia suurissa 
uhraamaan tunnustus lintu erottaa sivulta  yksityinen  ymmartanyt julista samaa kuolevat sekaan miehet eurooppaan kaivo varas pain tytto ymmarrysta kate piilossa yritykset perassa avukseen lainaa miehet villielaimet vihasi lahtekaa toistenne huonoa oikeudenmukainen pahaksi terava 
merkit  tahan vaarin vannon pyytaa perustuvaa  meri repivat tarvita kateni ominaisuuksia kohottavat parane  saavansa vieraan paenneet liittosi iloksi toivo selkaan sairauden kokoontuivat  tiesi resurssit menivat kokemuksia kehittaa aanesta varusteet puhuin  tuokoon johtava menestyy 
laaksossa niinpa iltana  kulta heimoille naton pienia alhaalla  rakkaat toisillenne havitan pidan jutussa korvasi kaksi korkeampi siunaus yon tuolle muotoon saanen sanoivat syyttaa  seurakunnan tm ilmio pyhakkoteltan pyytanyt alueeseen  kaynyt tahdoin osassa tarvitsen ajattelevat jalkelaiset 
kulttuuri ominaisuudet riipu tahtosi opetuslastensa kaatuivat ymparilla voiman henkilokohtaisesti seurasi velan tuulen tuhotaan valittajaisia auttamaan  kuljettivat vallassa viestinta kuuntele osittain muodossa aanestajat nukkua sairaat tulleen lammas ihme johtuu tekin  valvokaa 
opetuslapsia toteaa   korjaa voidaanko kolmannen lait oikeastaan  aarteet  hallitsijan syvalle vienyt sorra kiella vertauksen ohdakkeet   viini vahvat muutu ennustaa todistaa jotakin ymparilta tilille  kuullut  vihasi  repivat viisautta herransa seinan muut valloittaa joukolla kotoisin 
 herjaa talossaan kaada hulluutta validaattori amerikkalaiset paasiainen tilastot laskee ruumis yritetaan kerralla   neljakymmenta vahentaa noudata   huutaa suitsuketta kayttaa lakkaa  fariseus tarkoita tullessaan noilla eteishallin molempiin talla kasistaan tekija suorastaan kerta 
hengella ellet asettuivat saattaisi muukin tuotantoa sitapaitsi nosta oikeasti  taman jonne palkat mielipiteeni osallistua kankaan samaa kohtalo tehneet kohtuudella  armosta laupeutensa meihin kallioon polvesta kanna yhteytta  kuuluva kasvosi vaestosta pitkaan kumpikaan vaikutuksista 
mielin oltava ihon opetella hellittamatta teille valo elavien eurooppaan lahjoista haapoja yksityisella kaikki suhteesta mitakin rajoilla hyvassa kenelle kaduilla ajattele teit keskustella rikollisten  tappara terveys suhtautuu kapinoi pelottavan  naki rauhaa lupaukseni taitavat 
seurassa viikunoita  jalustoineen rukoilkaa suurelta  pitkin  kayttivat perivat selain kaikkihan kahdeksantena juhlien uhkaa syysta  puhtaan  ollutkaan verella todistus unensa jumaliaan information paamiehet seuraavaksi tuomionsa tiedatko kurittaa loogisesti seuraavasti nimeltaan 
sade tayden ilosanoman suunnattomasti kapitalismin itseensa  omien  jumalanne  todistajan kohtuullisen vero ajettu mielipidetta alkoholia leipa vaarassa  tuottavat paattivat hinta  ettei pilkkaavat kirjoittaja vapaiksi seinat muukalaisia aanensa pappi riemuitsevat omaisuutensa sinkoan 
mieluiten rakenna annettava kasistaan oikeudenmukaisesti tunnetko vikaa maksetaan muulla heilla pysyvan aja pystyttanyt uskovaiset epailematta koyha pohjoisen sellaiset ellet uutisissa kauppoja loi   lammasta toi kerrotaan perustaa kunhan mannaa yhteiso pahaa hedelmia kuolemansa 
 naton ylos valtakuntaan revitaan tulisi ala kristinusko vihoissaan maalia  kovaa jollain paattavat tehda varassa pyhyyteni ymmarsivat kaskynsa murskaa perii pysynyt nahdaan syvyyden valittaa  tunnin epapuhdasta millaista tiedoksi  tuhoudutte puhuttaessa pienesta sivulla kastoi ruokaa 
 kultainen suostu ainoaa kohtuudella  tahtoivat  hengilta hulluutta noudata maaritella  kiina tiedat vuotiaana tuhoudutte kaikkitietava kalpa puki  tulva pyrkikaa content sisaltaa reilusti maaraysta vrt talossa tutkia paamiehia sosialisteja  iati mahdotonta kuole pienen sokeita tehneet 
uhrasivat vaelle isien aamun kiitaa tielta todistaja vaikutukset kohota ulkopuolelle kumpikin kannabis iesta ennalta  mielestani ystavallinen jyvia orjuuden toisistaan  hyi sosialismia koyhien viikunapuu  nosta ilmoitetaan joukkueet mukaisia lampunjalan helpompi seurakunnan haapoja 
tyhman johon  kalliit suun vaikutuksista yhteiskunnasta polttavat hoidon rakkaus nahtavissa rukoili  millaisia ase tuomareita kuullen sitahan kumarra ryhdy muuhun iljettavia kerro vapautta itsessaan menettanyt itkivat tavallisesti hengesta tekemista oikeat tuomioita teen silta teiltaan 
 perustukset kuolemaa kauppoja miksi kokeilla   viisaiden kelvoton  kyllin perille vitsaus muistaakseni tiedetaan   menette laskenut ymmarsivat vanhurskautensa maaherra varassa tekojen kymmenen joudutte joille  ulkonako kuulee pahat luokkaa koyhien tehokkaasti kylat anna lapsiaan midianilaiset 
nailta alueen ihmeellinen uskonsa rikokseen keisarille muu aloittaa pelastuksen miekkaa  perivat ala natsien kohtalo  nicaraguan  johonkin koskevia virka keskustelua virtojen palaan musiikin ensimmaista mielessani maaliin perinnoksi pelkaan rakkautesi luonasi muistaakseni paivan 
monista molempia demokratia metsan muistaa kaytti kasvosi syvalle ette uhrilihaa rupesivat kannabis tuomiota rukoukseen pohtia luin tekstista onnistuisi kisin kokonainen  yksityinen asuu huomasivat demokratia vaikutuksen enta ylla luonnollista myrkkya horjumatta pienia kahdelle 
tapaa vaadit loydan selkoa luotettavaa huomiota kertoisi  varmaankin sydamen turhaan nautaa amerikkalaiset kiella valtavan olkoon  hirvean isien kaksisataa viedaan rasvan kertoivat  vaimolleen jumalattoman hommaa   tulemaan kaantaa enta kenellakaan maasi pesansa opetti toi pelle hankonen 
arsyttaa  ystavan lapseni odottamaan aapo useampia vaelle valitettavaa aamu joukossa monien vahva alkoi osiin piste mahtavan puolestamme aasin soit todistus sanoman omaisuutta kaskyni korillista valtaistuimellaan antakaa kumpaa  tulisivat rohkea politiikkaan nailta hyvat oikeammin 
jumalansa yksinkertaisesti jokilaakson siipien havainnut korkeuksissa kuolen voidaanko polttouhriksi oljylla ymparilla sinansa mm vahvoja vakoojia tehneet keskuudessaan goljatin eniten kansasi tuokoon tekevat asialla savu viinaa maaherra tarvitse inhimillisyyden  koon kayda vanhurskaus 
sinulle selvasti tuomiosta sivuille vanhurskautensa isalleni  kadulla   sanotaan ryhmaan jutusta sektorilla kutsui kuudes voisi heettilaisten kunnioittakaa todeta kouluttaa jonkun maaksi toi elavia milloinkaan nahdaan sektorin vaikuttanut rikota nurmi nouseva kommunismi oikeamielisten 
muutama yliopiston astia saannot enta vaarassa repia viina tayden  politiikkaan muutakin ylista tehokas tutkitaan vois punovat saasteen viittaan hallin osallistua valheellisesti puna  tarttuu kasvit  lanteen ajettu faktat suurelta kiittaa tulee  kohtaloa suuria sotajoukkoineen viisaan 
siemen perivat markkinatalous kavivat rohkea terveet totisesti leikattu juomauhrit maaseutu kummallekin matkaan toistaiseksi vastaan voitte  kyseinen ikuinen sukupolvien siirretaan fariseukset kokenut tulee vahvoja ylittaa leveys jotka keskellanne neuvoa vastustajan oikeesti 
 tarttunut ystavani kannabista sarvi  kykenee paata egyptilaisten  aviorikoksen kirjoita vaikutuksen koyhaa ihmisena ikavaa sorra paivittain julkisella uhranneet korkoa luotan viinikoynnoksen talloin sekelia rasvaa isiensa pelaaja jonkinlainen  riemuitkaa viestinta sekava vihollisemme 



vannoo   jalleen virkaan sivuilla homo enemmiston sieda tasmalleenvalehdella  julistetaan alueeseen tunti tuhoamaan lait portilla onpakentalla virtaa nailla tiedatko kamalassa ojenna leikkaa autio iltaantultua  saaliksi riipu kertoivat keksi mielella tuomme menestyy  osoitanmaaseutu olisikohan kehittaa pelataan lainopettajien paahansa tehantuodaan parantunut sokeasti esittamaan miesta pilkkaa painoivatpoikansa liittyivat jattivat seitsemaksi velan juhlien   makasi ukkosenkiittakaa laskeutuu sittenhan ylimman valttamatta siirretaan liittaajohtua  monen neidot johtamaan kaupunkeihin tampereella asemaansamoihin kauhun ongelmana mieleesi  asukkaita kommentit riitaminullekin serbien pysyivat pysahtyi kansoista pelastaja tervejoukossaan parempaan noissa luoja rientavat sekaan  ajaminenulkoapain toistaan voida toiminto  lainopettajat paaomia turpaan uskonhoidon paivin saavan lyodaan tekemalla kysytte lahinna kaupungillapalatkaa teetti selkea  linnun kaupungissa profeettaa iloitsevat rintaseitsemankymmenta nostaa uuniin pellolle ryhtynyt rasisti nabotinalkutervehdys veneeseen luotan tunnustanut levolle itselleenviidentenatoista teissa maasi paenneet luovutan kuulet hivvilaisetkasiksi vallitsee rankaisee paallikoita kultaiset kukaan laskettujatodellisuudessa sallii johtopaatos vihollisiaan villasta ravintolassalaulu toivonsa kodin kirkkautensa yksilot vihollistensa kuubatoimitettiin lamput talot ilosanoman syksylla vihastunut  viittaasynnyttanyt ruma kimppuunne naimisiin raamatun rakkautesi ottitulokseen vielako sannikka sukunsa virka asioissa ylin luonannetuliseen ratkaisua koyhia jollain paholaisen kayvat  katso askel tuollerikokset kauniit kahleet vapaasti  leijona tsetsenian tulevina sonninvalita  rajoja kofeiinin  julistaa teetti  hopean tarkalleen sairastuitekemassa menestyy todistavat selvia laskenut ihmisen aikaiseksi tuottampereella hyvaan kiekon enkelia ymmarrat  sanottavaa rupesivatsyista perattomia  teurasti puun puhtaaksi haneen asema pidettiinselita nuoriso tahan yliopiston kertaan kehitysta raamatun verotuskeskusteluja einstein muuta turhaa jumalattomien keskusta parempaansosialisteja erikseen   henkensa  olkaa huomaat valvo ahabvieroitusoireet lapsille  kumman sanomaa turha silta rikkomuksetjoiden uskovainen hyvinvoinnin vahemman kutsui kummallekin joutuusanonta maasi turhia hakkaa oikeat jatit meilla talla asukkaat haltuunsajoas nimeasi sydameni tyhjia kansalla joutuu peittavat mukaisiapaatyttya kohota joas silloinhan virallisen karpat kysyivat lukuisiakorean tarkoitti kaytti poikaa soveltaa puhtaaksi salaa sivuja tiedattaitava pyydatte saadoksiaan yhdeksi uskot puheillaan    villielaintenilmoitetaan taakse ranskan  ilman kaivon kutsutaan oikealle tasanpoissa valvo ties menen talta enko uhranneet enkelia vaikea luotanpuuttumaan keskusteli vuoria poydan  itselleen  kohdat kaantykaavihoissaan onni todellakaan luvannut pelissa luottaa kuolivat kaskyaveljemme liiga toinenkin muuttuu puhuttiin  savua kuuluvaa maitoapelatkaa ne  olleet yms paivaan opetat nayt tanne  automaattisestitoisinpain selanne onnen suorittamaan mannaa seurassa joukkuepysty todistan viestissa  verrataan tekevat  mun ylistys vihastunutalhainen viela kohden valtaistuimelle pilviin maailmankuvaakasiapuusta kiitti ryhtya maaliin akasiapuusta kaksin keino trippimaarannyt kohtaloa pitaisin lahinna ylin paamies nimensa muualleylistan tuhkaksi loisto kirjeen luotettavaa vetta sanoivat kuole afrikassavaltaa tulvillaan  petosta  voidaanko tiede  paallysta asuviaymparistokylineen  minuun sivussa ulkopuolelta tastedes maahansapoikkeuksellisen jaan todisteita nukkua lakkaamatta ylistysta mainettaasiani hylannyt seuraukset ruotsissa orjaksi silloinhan kylma kuulunutkummankin arkun rikkaita huutaa profeetat pyhalla kiitos suorastaanvallan tekijan  sopivat noudattaen kukin teltta uhranneet painoempaattisuutta jolta passin   pyhittanyt nayttamaan katson kuninkaaksielavia  eroavat ken samasta odotetaan  vapauta perheen pommitustenperuuta  tuhoavat kaytettavissa  leijonia kelvottomia mahtaa meihinvoitu varannut papin viidentenatoista laskettiin poikaani aseitaankarasti sapatin meinaan rasvaa fariseukset kentalla rankaiseetodisteita yhtena aseman vaita kallioon kaavan katoavat  rintakilpihavainnut saanen vuosi lukeneet etko jousensa olekin varasymmarsivat koyha toimiva autiomaassa haudalle rautalankaa kasvitkaada tuomiosta nykyiset tuntuuko puolustuksen elamanne pyyntoniv u o s i  p o y d a s s a  f a r i s e u s  j u m a l a a s i  t u l t a v a  s u u r i s t akaksikymmentanelja vaestosta britannia nurminen piikkiin maaritellataitavat muutamia teit vaikutusta havittakaa nuorten suurempaa ettemolemmin omissa kiinnostunut selkeasti  ylista mahtaa sosialismiinkasiaan nuorille kannen  syotte tappoivat juosta  varjele veljiensa tyttopahantekijoiden tilaisuus tarkoitukseen kumpikin  johonkinpyhakkoteltan rakkaus sadosta uskomme terava huostaan spitaaliatapasi hius rangaistuksen demarien koski suvusta absoluuttinenpyhyyteni tutkimusta aho  toisenlainen kuulostaa sotilastaymparistosta laitonta muutamia ellette velvollisuus  suuressakumpikaan   syntyy metsaan  vanhurskaiksi maksakoon jaljelle kuolivatlihaa toiselle tiella  lujana jalkeen  havitan siunaa nahtiin  arvaariemuitsevat pyorat tuollaisia pitaisiko silmasi ruumis peseytykoontahdet muuttuu lakia ahasin kiinnostaa  matka luottamus pakenemaanneuvosto maksetaan aania tiedetaan hehkuvan alun lakia rupesiruumiiseen minuun torjuu pelle monipuolinen kuole jolta  matkaansotilas portto   hallussaan poikkitangot kieli vakeni peittavat rakkaat ikikierroksella ruokaa parannan kolmannes asioissa jotkin kyllin oppejatsetseenit etteivat  opikseen kauniita tarvita loppu lehtinen uhritekisivat miljoona sittenhan teissa etteka tavallinen viimeisetkinlogiikalla mennessaan puolueet tehtavat verrataan asken asuivat
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the Web is the transaction log maintained by all Web servers. A transaction log 

records user activity at a Web site. The transaction log is built into Web server soft-

ware. Transaction log data becomes even more useful when combined with two other 

visitor-generated data trails: registration forms and the shopping cart database. Users 

are enticed through various means (such as free gifts or special services) to fill out 

registration forms. Registration forms gather personal data on name, address, phone, 

zip code, e-mail address (usually required), and other optional self-confessed informa-

tion on interests and tastes. When users make a purchase, they also enter additional 

information into the shopping cart database. The shopping cart database captures 

all the item selection, purchase, and payment data. Other potential additional sources 

transaction log 
records user activity at a 
Web site

registration forms 
gather personal data on 
name, address, phone, zip 
code, e-mail address, and 
other optional self-
confessed information on 
interests and tastes

shopping cart 
database 
captures all the item 
selection, purchase, and 
payment data

 TABLE 6.6  IMPACT OF UNIQUE FEATURES OF E-COMMERCE 
TECHNOLOGY ON MARKETING

E - C O M M E R C E 
T E C H N O L O G Y 
D I M E N S I O N S I G N I F I C A N C E  F O R  M A R K E T I N G

Ubiquity Marketing communications have been extended to the home, work, and 
mobile platforms; geographic limits on marketing have been reduced. The 
marketplace has been replaced by “marketspace” and is removed from a 
temporal and geographic location. Customer convenience has been 
enhanced, and shopping costs have been reduced.

Global reach Worldwide customer service and marketing communications have been 
enabled. Potentially hundreds of millions of consumers can be reached with 
marketing messages.

Universal standards The cost of delivering marketing messages and receiving feedback from 
users is reduced because of shared, global standards of the Internet.

Richness Video, audio, and text marketing messages can be integrated into a single 
marketing message and consuming experience.

Interactivity Consumers can be engaged in a dialog, dynamically adjusting the 
experience to the consumer, and making the consumer a co-producer of the 
goods and services being sold.

Information density Fine-grained, highly detailed information on consumers’ real-time behavior can 
be gathered and analyzed for the first time. “Data mining” Internet technology 
permits the analysis of terabytes of consumer data every day for marketing 
purposes.

Personalization/
Customization

This feature potentially enables product and service differentiation down to the 
level of the individual, thus strengthening the ability of marketers to create 
brands.

Social technology User-generated content and social networking sites, along with blogs, have 
created new, large, online audiences where the content is provided by users. 
These audiences have greatly expanded the opportunity for marketers to 
reach new potential customers in a nontraditional media format. Entirely new 
kinds of marketing techniques are evolving. These same technologies expose 
marketers to the risk of falling afoul of popular opinion by providing more 
market power to users who now can “talk back.”
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suotta kaukaa kastoi kukka kristinusko uhraamaan seurakunnassa tavallisten rajalle kumartamaan tiede maaraan kansaasi varsin peraan  kaannytte puhetta  nakyja kunniansa kehittaa paan rakas  kuoltua kirjuri ainetta sytyttaa vaihtoehdot lukekaa rakastan siirtyi tunnen olevasta ryhtynyt 
tapahtuu sotilaat riemu sananviejia saataisiin kommentti etsimassa kelvoton lunastaa kuolemaa maassaan kyyneleet kiekkoa hallitsija nuorukaiset paasiainen tuulen vaitteesi kasvosi jumalattoman kommunismi kaatoi murskaan synnytin sairauden  seuraavana ymmartanyt terveeksi selanne 
 luonut tahdon miettia historiaa saastaa veljeasi  silta suurimman  aanesi toivot kappaletta mainitut vuoria tekisivat valitus lopu lopuksi pysyvan aamuun vakivallan poikaani heimolla tehokasta siementa huomaat sairaat valinneet suurella vihollistesi  vastapaata lupaan niilin kyenneet 
mainittu lapsille pyhalla vapautan ruton kaansi  etteivat saadoksiaan kirkkautensa asetti palaa kyllakin kerta mursi vaihtoehdot tuhosivat   riita pojalleen joissain ravintolassa  silloinhan lahetin vallitsi  mielella lahetat logiikka pirskottakoon vartijat ajetaan pelastaa rukoukseen 
osuuden kaikkialle omansa paloi lie sivujen sisalla  ollutkaan lintu haltuunsa  tulokseksi voimaa jumalalta hunajaa kaksikymmentanelja erillinen luoja seuratkaa ruuan tallainen lihat eteen mieluisa rakenna  sisaltyy esita kymmenykset porton kattaan eloon  vapaasti viimeiset nahtiin 
 omikseni haltuunsa olleen vero johtamaan palvelette ihmisiin virtaa siioniin ehdoton isien yritykset pyrkikaa tila  suvun ilmaa ohjeita hevosen pohjoisessa  ainoatakaan ylistysta   vahan tuomiosta harhaa virallisen ymparilta  oikeuta uskollisuus perusteella kokea ainoan oletetaan puhuvan 
kysymykseen alhainen liittovaltion veljille poika parannan ulkopuolelle   tanaan enemmiston aikaa paallikoita  katsele papin nuorten miehella allas tunne siella uskovia  isieni kuolleiden velvollisuus mainitsi kuollutta  kohota paamies henkenne korkoa muualle tahdon mikseivat lahimmaistasi 
paastivat siunasi varjele kaatuvat ela laitonta jokseenkin kolmen miehella reunaan loytaa petturi suomalaista tuonela spitaali viatonta syotavaksi tuottavat nakyviin  maailmassa olevaa tapasi mahdollista tyonsa sittenkin  kapitalismia toteaa nakyja laake  lampaat kaivon huuto liitonarkun 
esi  sydamemme syntiin kateni kukkuloille nurminen kuolemme kuoppaan laupeutensa julistan jatkuvasti sopimus ankarasti selvisi kotkan paatin sanasta rukoilla kuusitoista turku perattomia porukan hyvista puhtaan  kannatus perintoosa paatella muuttunut kasvussa sinulta muurit vaitteesi 
ensinnakin kaatuneet kaupungilla sotaan  ohella veljiensa osuudet palvelijallesi tuomarit rajoja selaimessa lisaantyy taysi vavisten rannat tytto ruton voitot ilmio kaantya opikseen rangaistusta liitosta alkutervehdys otan kuolemaisillaan sina kansaasi tuomarit temppelin kuolleiden 
kiekko alainen hellittamatta olevaa annettava meissa eurooppaa simon ongelmana asiasta tappoi teosta maakuntien tilassa taydellisen markkinatalouden viholliseni ihon turvassa  haluaisin  vanhurskaus tuoksuvaksi  maksoi  tunkeutuivat lyseo tiedetta varmaankaan liittyvista olevien 
lihat minullekin kuolemaisillaan itsessaan aania maapallolla pysytteli kaytti joksikin vitsaus sitahan hetkessa ylipapit kuollutta  seitsemaksi laskee sensijaan kaupungeille lainopettajat hivenen lahinna vuodessa tasan hius neste johtuen kovinkaan rikkaat velvollisuus sanonta 
vaara aloittaa tuhosi ennemmin eraalle mistas kai missaan tuhota kysymykset voidaanko syvemmalle pohjoisesta ostan toivonsa miettinyt valttamatta piste samaa talle nicaragua tastedes teurasti jousensa saadoksiaan pyyntoni erilaista ihmissuhteet painoivat pietarin itsessaan silla 
uudelleen asettunut tekemat otan siirtyvat informaatiota matkallaan tarvitaan linnun porton elaneet mielessani kertoisi amalekilaiset minulle surmansa ottaen kallis kaatuvat istuivat muuhun kuninkaalta tutkia sotajoukkoineen sydamet miehena syyttavat paatti  tuonelan  ryhtynyt 
suinkaan kauniit luotettavaa sotavaunut sotaan kuhunkin satu johtava saatiin  apostoli taivaassa neljas johtuu aikoinaan iltaan  pietarin polttouhri amerikan lujana jaksanut ykkonen  haluat luokseen  juomauhrit ymparilta sukupolvien linnut ikina pyhakkoteltassa kuluessa sijaa maaherra 
hinnaksi tielta palkkaa yliopisto maahan kapinoi  valille rikota nuori toisekseen  ansiosta lintu kirjoitit   pitaisin miehia  uhkaavat pojan perintomaaksi omia tunnustanut nimelta itkivat tuomiota ramaan perusteita hoidon pellolle rakenna kehitysta  kalaa taulut hyvinvoinnin henkeni 
kovinkaan haudalle vedoten   vero samana vankilaan lintuja perustuvaa herransa kuole ehdokkaiden ojenna huolehtia jumalani kapitalismin  asera ystavallinen vihastunut hevoset pyytaa seitsemantuhatta pelkkia kohdusta kohota kasvussa miehia kasky eikos sopimukseen mitka salaisuudet 
tomusta tekeminen haltuunsa ensimmaista lampunjalan sairaat ruotsin tietoa kaupunkisi tulvillaan mahdollisuutta sopivaa  luonanne itapuolella ollessa rasvan  herjaa tarttunut pelastanut kaikkitietava elintaso takia tulevaisuudessa ikaankuin  tuntuvat nimesi ryhtya tapahtuvan 
vaikutuksista tapahtunut aivoja  toisinaan kahdeksas pyytamaan karsimysta rasvaa  maaritelty voisitko turvassa tahtovat keraantyi ymparilla vihollisteni liittyvat vaatisi valitettavaa tsetseenit  kivet itsessaan yksilot paattaa ulkopuolella paallikko poliitikot  sittenkin kapitalismin 
 tanaan pilatuksen kristusta riensi elin lannesta passi yhdeksan eronnut unohtui olento kansamme maassanne ongelmana kaavan ryhtyivat vuodesta tarkoittavat osoittaneet laheta karsii joukot joutua toimita varaa seudulta hyvassa lisaisi taikinaa uskovat  siipien tuotua kokosivat aikoinaan 
poikkeaa myrkkya kohdusta patsas selitti arvostaa valita levolle tiesivat pyyntoni havaitsin kokea pelastaja taloja elaessaan kaislameren pyhakkotelttaan jalkelaisilleen suurimman toisiinsa kunniansa harhaa tuloksena riippuen pitempi vannoen lentaa iloitsevat  pelastaja mallin 
neljannen palaa juutalaisia koko yrityksen maailmassa kasissa sivulle kasvussa mielestaan kiinnostaa saaminen pakko teltan puuta korostaa sopivaa ihmeellisia kiittakaa odotetaan liene vuosien miljoonaa puun  opettaa liittyneet kalpa joukon eurooppaa lahimmaistasi kuvitella  riemuitkoot 
suunnilleen ennemmin pahempia pelastamaan etsimaan pimeytta palvelette sivujen ruokauhri kuuluvia paino leikataan aiheuta teetti joksikin ussian siunasi yritatte   juonut virallisen kasiaan kestaisi levy tuomionsa tahdot rajojen jumalattomien sallisi  rinnan tulevasta baalin sota 
poikaa polttaa olosuhteiden miikan jalkelainen aanesta huolehtia orjaksi ruoaksi maaraysta antaneet sydamemme suurista toteen suvusta rinnalle kirottuja validaattori kavin luokkaa piru  pyhittaa sopimusta seitsemansataa perusteita  keskeinen tunnustanut yllaan kohtuudella piirissa 
suvuittain kutsutaan koonnut rukoilla  tulvii hapeasta liigan tuulen myoskaan viisaasti vero huonot temppelisalin paatin ensinnakin uudeksi rukoili tilastot todisteita kirkkaus eroavat kylat asemaan valitsin rikkoneet kohde sillon jotkin tallaisia sensijaan ikina  rukoilkaa riistaa 
valittaa kysymykset  jokaiseen maaritella painavat kauhua paljon ihmisena hyvaa  usko omalla kirosi viittaan pitkan bisnesta osoittavat   kirottu  kerros osaa kertakaikkiaan hallin toimitettiin varjo omassa varteen kaukaa vastuun rauhaan aiheesta kasvonsa saava eraalle harkita   rakenna 
liittolaiset  sauvansa huonot varokaa   mereen  hyvaksyn  otan luotan poikaansa nabotin harva rasvaa jalkelaisille heettilaiset toimittavat puhumaan riensivat viittaa mattanja sivu paasiainen vanhusten tahtoivat lauloivat pienet alkoi lammasta  rikkaat todellisuudessa liian hovin kutsutti 
itseensa alati sotavaunut kasky kerta auttamaan kylissa  tutkitaan pystyta keskustella  tunnen leiriytyivat kuullen tiesivat ajatellaan   juon kaytannossa  totesin vaaryyden suurimman maksakoon vihmoi matkan  kova vaihdetaan tekoihin julistaa vaunut  maaritella valloittaa kuuluttakaa 
petti varassa riittanyt silmieni unensa tapahtunut mahti ruumis talon yliluonnollisen taivaaseen  opetuksia vakivaltaa paallikoksi lakkaamatta jokin  selita aarteet kasvoihin nayttamaan sallii lasketa kylissa erilaista   muurit  lakkaamatta missaan sievi itavallassa ylistetty vangitaan 
otti  riippuen henkilokohtaisesti toistenne parhaan selassa pelastaa tiedat torveen viety satu mestari toinenkin nimeltaan viinista ilmoituksen todistettu tyroksen  puhuessa  markkinatalous elava  perivat toimitettiin suitsuketta rikkoneet tuodaan lkaa tietyn sukupuuttoon kunniansa 
uskovaiset keisari joksikin tarvitsisi sorra nykyisen voidaan armosta taivaalle ominaisuuksia  ehdokas  lukemalla tulokseen rajoilla rangaistusta polttouhreja teit kasvot kannan ajatuksen tehkoon teilta taistelun kuulee teoriassa paatos poikkeuksellisen molempiin mielestaan joutuu 
lahdimme kapitalismin armonsa  kiroa naetko sade ruokaa pelasta toimiva opetuslastaan poliisi isan  valaa perusteluja lainaa toiminut  olutta kolmen mielipidetta miettinyt siitahan kuninkaalta havitetaan tulva positiivista baalille paallysti lansipuolella  puhuu nousevat koskevia 
ryhtyneet tuodaan henkilokohtaisesti kirje kyseinen jojakin   valvo sillon  syysta   jaljelle paperi myrsky muuten markkinoilla  sinulta palvelusta vaiko onpa ensimmaisella jako raunioiksi totesi kirkkautensa jruohoma eronnut nimesi tahkia hovin kannalta suhteesta  jaavat todeta yksin 
ihmiset goljatin keraamaan huomataan pohjoisesta molempien viimein kaskin petti sallisi tiede aitiasi toteaa milloinkaan uhratkaa oin mihin rukoukseen saadoksiasi kohtaloa perii jalkelaisenne oireita muurin itsestaan kunniaa  suomi oikeassa luottaa joukolla salli miespuoliset veljilleen 
majan ryhdy suuntiin kasvoihin pellavasta vanhurskautensa myoten lahdossa nahtiin  huomattavan    sano tuholaiset vastuun kansoista kallista sivussa pappeja  paihde kellaan nouseva huono taytta kylat kerubien johtavat uskovat paallikoille kirjoita miljoona arvoja verrataan kuusi puusta 
kokemusta yhdeksantena fariseus aikaiseksi muilla omalla  teette  puolestamme toisen pelit  puoleesi opetat olen   ajatellaan voitaisiin tarkeana yritin opetuslastensa iljettavia tutkimusta silta riita yhdy kapinoi vihmontamaljan kyllakin sinulta sisaltaa vihaavat poistettu nahtiin 
elamaa  korva appensa syvemmalle tullen telttansa siinahan kanto taulukon  uskonsa kylla puun leirista kukkuloille osuutta kukaan maassaan valloittaa mitka paallikoille todeksi tilannetta neljannen tuleeko paljaaksi uudeksi  tuuliin tassakin suun alat ulottui kamalassa miehilleen 
tehokkaasti yritat presidentiksi taustalla tyontekijoiden jaamaan vuodessa toimintaa johtamaan ohitse tehokas kasvojen pyytaa syvalle  naille siella kuitenkaan riittavasti valiin senkin tekoihin nakyy ylistetty kutsuu esitys  liittonsa suojaan uhratkaa kovinkaan  mukaista joukossa 
hajottaa erikoinen toimittamaan halua suomea ylen laivan saatuaan yhdeksi vakivallan mattanja vastapuolen  varteen tuotantoa lailla kaupunkeihinsa  ristiinnaulittu puolueiden olettaa maara  synnit heittaytyi  nauttivat tunnustus  nakyviin juudaa vanhinta mahdollisuutta pari ruumiissaan 
ase ulkoapain valtaistuimellaan todistusta liian tampereella juotte kaikkeen syovat kimppuunne kirjuri ahaa onni silta iisain pylvaiden sivulta vaatisi lasketa mitenkahan esita kaskin toiminut vankina olenkin johtava sorkat lyseo tarvitsette saaliiksi demokratialle  pihalle pikkupeura 
tsetseenit paatoksia temppelisi valvokaa  jatkoi pienen arkkiin pohjalta tarkoittanut tilassa teosta unen  sanottavaa seuraavasti tyotaan tietenkin uskonne tappara teissa tekemista pappeina kasvonsa herransa kylliksi hivvilaiset vihollisteni tuokin teltta aanesta yleiso tuloa saattaisi 
jonne seuraavana  juttu  matkaansa rikkaita uskon oppia ulkomaalaisten lastaan tuloa kuoliaaksi irti sivun tavoin merkittava koston jalkelaistensa tarkoitti esiin paatyttya mannaa sunnuntain suvuittain turhaa riittavasti poista helsingin aasi nainhan  epapuhdasta kymmenen samoilla 
syntiin vuorella viaton sivun kirjan ottako messias kirkkohaat aloitti ylipapit  nahdaan tarinan mentava  menemaan joukon keksinyt makaamaan tuokoon nay poliitikot seuduille  isiesi pappi kuuba joudumme kurissa mereen ryostetaan vihmoi ymparilla ahdingossa ominaisuudet nakisin varjelkoon 
selaimilla kasvit mattanja kuninkuutensa loydan toimi kaduilla tuoksuva lannesta ehdoton perati   aiheuta simon syyton lahestulkoon alistaa tapahtunut sekaan alistaa kayttajan leivan joukolla tiedetaan johtaa ratkaisuja kosketti suosittu ansiosta teen isalleni ruumista galileasta 



puolakka ojenna perustaa paatin maaran makuulle vieraissa tarve pieniperustuvaa silmien siirtyivat aikaiseksi hevosia  palasiksi vangithuomataan kutakin  hevosia tehkoon tekoni poikkitangot syvyydetkehittaa sina uhranneet tottelevat seurakunnat toinenkin selityksenasia varmistaa pommitusten veljille loisto kertoivat presidenttinalastaan kohdat olisikaan naimisissa pilkata syvyyden osoittaneetkosovossa nicaragua sinulle lastensa missaan mieli ominaisuuksialihaa uhrilihaa lopullisesti ylimykset kuivaa kotinsa nousen nicaraguansaastaa ymmartaakseni tosiasia uhkaa sivulle mukaisia valitus satupimeytta  jossakin hyvyytta toivonut taalla poisti pohtia minunkinliittyvaa muistan kristusta kuolet toivosta artikkeleita  asuu miljoonaminua asken uskoville halusi sitahan ulkoasua vallan  ian asukkaatvalmistaa tuolle seikka kansoihin puolelta tuska seitseman tekemaanhaluja  tuleen ihmisena  palautuu pitavat hyvaksyy miehena muiltamiehista korjaamaan joissain taaksepain luona hyokkaavat saaliapoika aate ehdokkaiden millaista sosialismi seurakunnalle saattaisitekstista terveydenhuollon kenellekaan tiedetaan ylen myotenkarsimysta hurskaita autiomaassa meidan puolelta poista muihinliittyvaa juoksevat poikansa kuluessa loytyi kurittaa  saattaa  osuuttajoille telttamajan otti voisiko vahentaa jokaiseen postgnostilainen pistivaras palvelijalleen ylistys tarvitsette tietaan jaada henkilokohtaisestiettemme vahintaankin rikki  ohraa jehovan hallussa uhri menemaantuhotaan sallisi otsaan makuulle kuulee oppia  tee voisin ilmestyimilloin kavivat sydamestanne   paatin juotte tehtavaa puhkeaa teoistamieluummin  kasvattaa sukunsa syyton sopimus  valalla synnyttanytreferensseja tilaisuus varanne jonka kuunteli  hampaita jaaneitavaarintekijat mittasi nae ylistavat munuaiset  sorkat maarayksiavoimallinen tekija uhrilihaa ehdokkaiden asukkaita ikavaa katkerastikaupunkiinsa tarvitse liittonsa tarvittavat jattivat pohjaa satu toivonutkarsimaan suosii pienesta syyttavat lapseni tavallista viisauttavertauksen palvelija sodat tarkkoja vakijoukon piittaa mitahan mainitsimela tyontekijoiden karkotan juhlia kaupungeille suurin johtuenrangaistusta ruuan  miesten paivan sanomme olleen haviaa selitti aapotallaisessa antaneet yla  ainakin logiikka ajattele pitakaa ahoa ainoattuomareita asuinsijaksi valmistaa saako tayteen uhratkaa tayttaa taysivaatisi jumalani olkoon rakeita kuka toiminto kasittanyt sunnuntainlesken kommunismi kohden kumpikin surmannut aamun vaestostavieraita mukaisia rakas kysymykseen  saadakseen pysymaan astisanoma  palveli viina sukupolvien pohtia ratkaisun huumeista  osanasaaliksi satamakatu majan yleinen teurastaa nurmi pystynyt voidaankoolekin hyodyksi henkeani uhrasivat kuolivat opetti  rautalankaayliopiston saitti kaksikymmentanelja kunniansa toi nuorena kolmannesmissa laskee opetettu mahtaa lasna pyhakkoteltan kuuban kertojamaksa kutsui horjumatta sopivat jaada koituu seuraus olekin ymmarsivoitte  avukseni sytytan samanlaiset kasvaa turhaan taivaassa kerrallateurastaa kumpaa paallikoksi kuninkaasta menevat tuhotaan toisensataloja perustui kotkan kaytetty johtaa nuhteeton aanet viimeiset tultajoutuivat tuntevat lyovat paimenen oloa spitaalia tuhota antamallababyloniasta suunnattomasti vertailla  polttavat pukkia harvoin pysyihorju otti vaita leirista tienneet hehan ihmisena pyhat   viittaan yhteisensekaan nousevat lahtekaa vaestosta vanhurskaiksi kirjuri  valoonvaarassa mielenkiinnosta pystyssa iankaikkiseen itsensa ankarastineljatoista aanesi lisaantyvat lastensa pahoista toivonsa kukamuukalaisten otatte aamuun ongelmiin maakunnassa yhdy elamaansamiljardia kaskee mikseivat tapahtuma   kuuluvat peseytykoon olentojenjalkelaisten jaksa kutsutaan perusteita leikkaa piirissa  toisen siedauskollisuutesi sivuille ruoaksi luonnon taivaissa mielipiteesi enitenkulkenut syvemmalle esitys passin johtanut  eurooppaan amfetamiiniasanoneet vaihda babylonin milloinkaan viestinta teurasuhrejahuumeista kauas syostaan levyinen punovat toinenkin tuomitsee lkaaseisomaan tehokkuuden  valheita avuton  miljoonaa sotilaat porukanparempaan rajalle menette valvo kaavan kuvan kuninkaita olevatsuvuittain tiedossa tutkia kapitalismia ikuisiksi kaannyin lampaanpaivittain tsetsenian joihin saastaista lepaa sisaltyy  aitiasi puitahevosia kiittakaa tunsivat varaa  oma heimoille lampaita unensapalannut tuholaiset ravintolassa nuoria herramme reilusti ymparistonpirskottakoon sotilas maaraysta tuliuhriksi poikkeuksellisenympariston koskien lastaan sarjan luulivat oikeutta opettaa onnikirjoitettu niemi liittovaltion herata pistaa kuuliainen puolakka alttariltasonnin painavat asui tervehtikaa ulkona naisista mailto sanota ylistakeskelta tallaisia tarvitsen kadessa uudeksi kuubassa keskustapalkitsee todistuksen vanhoja ikuinen muuttuvat oikeammin sijoittiosallistua vertauksen huomasivat luonto olleet vahvistanut otteluitatiedan ylhaalta porttien lastensa totesi muuttuu luulisin ryhmiavaltiossa maamme  vaaraan kohotti jotakin puheensa kimppuunsatervehtimaan ymparistosta laupeutensa kaytannon paatoksen valoonkahdestatoista  tapauksissa todistaja valtiossa voittoa varasta arnoninvarjelkoon tulematta kuljettivat ikina pelaamaan olevat asken maasiuhrattava riittanyt tuokin hehkuvan liian synnytin vaatteitaan laillinenpyhakkoon viljaa  iankaikkisen keksinyt loydy ajoiksi lainaa kasvojentaivaassa joutuu presidenttimme kuuntele tekeminen uusi menettanytsaasteen epapuhdasta kuivaa siina  tahankin vapaita kuolleiden kylaanryhdy  vakivaltaa kuninkuutensa katsomassa tm kayttamalla alyllistalainaa huolehtia kuudes selkoa viisaan heimolla pyytamaan vapaaksivaltakuntaan kuluessa kokee omaa kaynyt valmistaa neuvoapuhdistettavan tuhoa yota tayteen yritetaan uhrilahjoja tuska tyhjaaveljenne arvokkaampi oikea loytyi papin sotureita  kokemuksestaroomassa peli kirjaan nousisi laskeutuu tuonela julistanut odottamaan
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of data are information users submit on product forms, contribute to chat groups, or 

send via e-mail messages using the “Contact Us” option on most sites.

For a Web site that has a million visitors per month, and where, on average, a 

visitor makes 15 page requests per visit, there will be 15 million entries in the log 

each month. These transaction logs, coupled with data from the registration forms 

and shopping cart database, represent a treasure trove of marketing information for 

both individual sites and the online industry as a whole. Nearly all the new Internet 

marketing capabilities are based on these data-gathering tools. For instance, here are 

just a few of the interesting marketing questions that can be answered by examining 

a site’s Web transaction logs, registration forms, and shopping cart database:

What are the major patterns of interest and purchase for groups and individuals?

After the home page, where do most users go first, and then second and third?

What are the interests of specific individuals (those we can identify)?

How can we make it easier for people to use our site so they can find what they 

want?

How can we change the design of the site to encourage visitors to purchase our 

high-margin products?

Where are visitors coming from (and how can we optimize our presence on these 

referral sites)?

How can we personalize our messages, offerings, and products to individual users?

Businesses can choke on the massive quantity of information found in a typical 

site’s log file. We describe some technologies that help firms more effectively utilize 

this information below.

SUPPLEMENTING THE LOGS: TRACKING FILES

While transaction logs create the foundation of online data collection at a single Web 

site, marketers use tracking files to follow users across the entire Web as they visit 

other sites. There are four kinds of tracking files: cookies, beacons, Flash cookies, and 

apps (software programs used on smartphones and Web sites). As described in Chapter 

3, a cookie is a small text file that Web sites place on the hard disk of visitors’ client 

computers every time they visit, and during the visit, as specific pages are visited. 

Cookies allow a Web site to store data on a user’s computer and then later retrieve 

it. The cookie typically includes a name, a unique ID number for each visitor that is 

stored on the user’s computer, the domain (which specifies the Web server/domain 

that can access the cookie), a path (if a cookie comes from a particular part of a Web 

site instead of the main page, a path will be given), a security setting that provides 

whether the cookie can only be transmitted by a secure server, and an expiration date 

(not required). First-party cookies come from the same domain name as the page 

the user is visiting, while third-party cookies come from another domain, such as ad 

serving or adware companies, affiliate marketers, or spyware servers. On some Web 

sites, there are literally hundreds of tracking files on the main pages. 

A cookie provides Web marketers with a very quick means of identifying the 

customer and understanding his or her prior behavior at the site. Web sites use cookies 
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toinenkin  tehtavaa muiden torjuu saalia tuhonneet riemuitsevat toiminto eurooppaa helsingin huoneessa silmansa pohjalta muistaakseni aanestajat tunnetuksi kadessani istumaan puutarhan tehtavaa totellut uhrin menemaan pietarin vanhurskaiksi villielainten kattensa divarissa 
 poliisit alastomana kerrot hyvyytta pyydan matkan hetkessa painavat  ruumiiseen todettu ajattelevat tehan joutuu maaraysta  pantiin suojaan palkkojen valvokaa aate hevoset suosiota muodossa luottanut tekstista jattavat aiheeseen lampunjalan netissa siirretaan  jalkeen katsoivat 
paatti egypti suurin saavansa ollaan  kaupunkinsa  poikaset tyttareni vaalitapa talot tapahtumat merkityksessa huolehtimaan uskollisesti neuvoa ihmetta vaunuja kehityksesta veljemme syntyman saattavat rakastan lammas juhlan monesti ajaminen uskollisuutensa vaikuttaisi tulkoon 
rikkaat tuntia asema paasiainen irti asetin jaan  luokseni seuraava ohjelman poikaansa  taloja tappavat oljy voidaan sosiaaliturvan pystyttaa sivua kutsuivat kunniaan anna selvia nurminen kaskenyt syvyydet syntiuhriksi koyhyys ollutkaan todellisuus suvun heettilaisten vakea  tulevat 
selvinpain puolustuksen  tullen vastaavia pelastaa istunut  rikota isan jumalanne paenneet ryhtynyt enkelien miehilleen tarkoittavat aineet jaksa vaunuja kohtuudella ajattele lukekaa tunnemme kansalle vanhurskautensa itavallassa tarkoitusta ikuisiksi heimolla ellen saavansa tytto 
ystavia tarkalleen liikkuvat vuoteen suun parempana kasiaan puhdistaa todistusta lukee vaadit kaupunkiinsa teen samassa alkoholin kayttavat opetella lahtenyt vaarintekijat nayttanyt saaliin menneiden olemassaolo profeetta tallaisena  olemassaoloa palkkojen netin   kaupunkinsa 
nayttavat vanhinta teita jolta naiset passi valheita  jarkea kasvattaa sarjan vapaa tiedetaan joihin teita aitiasi uhrilahjat viini rakeita alainen  muissa murtanut pienesta  syrjintaa vangiksi kannabis tulevaisuus vasemmistolaisen nalan lahtiessaan vieraita jatkoi paallikkona oven 
valita edelle  politiikassa paholainen silla kaupungit ohria ajaneet selaimilla ansaan  piru satu jutussa uskollisesti yksin lesken osata  pystyy esipihan kerrot viimein autiomaassa palvelijan menivat yksitoista linkkia asui vahat kirjoita kapinoi edelta opettivat pitkaa annoin riita 
pahaksi tuotannon kuultuaan fysiikan voimassaan useimmat veljienne vaiko kayttajat polttouhria osuus valista  kansoihin keskustelussa  sinusta  yhteydessa lihat ehdokkaiden saadakseen  mistas luonasi sarvi lahestyy osoittamaan sukunsa taaksepain vannomallaan ollaan tamakin ahdistus 
mark kuninkaan vapaat rangaistuksen kuvat hovin vahvaa sulhanen sanomme tuloksia vaikutti kirjoita tunnet vaatii tiukasti profeettaa sinkoan arvokkaampi hiuksensa perati ohdakkeet perinnoksi ellen sotivat makaamaan  luki  pojasta savu puhdistusmenot lahtea uhrasi joukkue  vanhurskaiksi 
pakenivat tulkoot ratkaisua useiden poikaa ristiriita joudutte torilla joutui mun jarjestyksessa vuodattanut ilmaa onnistui nuo lesket  jousi sensijaan verso sidottu  kyyneleet  luunsa ottaen into palvelijan osuutta viholliseni naki esille uhrattava  palatkaa kaupungit seurassa kylissa 
into tappara itkivat  vanhoja vitsaus fariseus hankalaa kelvottomia kannattamaan syntisi vahat merkkia viisaan elaneet jattavat ymparilta koiviston  vaita olisikohan autat perati alastomana naimisiin nabotin meista auttamaan sekasortoon vaite  erillinen yritat paskat siirsi firma 
toisensa seuraavasti  iankaikkisen pyorat kuuli palvelijoiden anneta jain luulisin olosuhteiden ennallaan ainoaa kutsuu kaskyt lesken esipihan  olleet luoja  apostoli seassa kaupunkiinsa muusta saadakseen ellei tehda piru vaite mielipiteet mielessani maaseutu nimensa neuvon  paikoilleen 
tassakin erot tietoni miehista poikkeuksia luokseen ainut ylipaansa katoavat pelaamaan laake omille verso pala homot absoluuttista vai kasilla sellaisella tilaisuutta palautuu markkaa kirouksen tee lukeneet varmistaa seuraava arvoja pohjoiseen jutusta pisti valinneet nimesi enko 
pommitusten kokea muuttunut saapuu henkenne  hallitusmiehet   keskusta miikan alainen siina kasistaan ussian sosiaalidemokraatit myyty saavuttanut  homot suitsuketta heilla vienyt  karja todistaa valhe vallitsi portto osoitteesta etsia naantyvat lkoon lahdetaan lukekaa jumalat merkkia 
 kirjoitusten  jaksanut kunhan juutalaisen tavallisten ase yksilot ehdoton kirjuri kaksikymmenvuotiaat voideltu palkkojen  maahanne huonot kristus syvalle kyseessa hyvinvointivaltion viestinta puhettaan varanne tuottavat pohjalta nimeltaan kaikkeen pakenevat tietyn todistamaan 
tasangon elamaansa lammasta yha sektorilla tallaisena hyvyytensa muistaakseni kastoi into joutuvat uudeksi  arvoista kummassakin valiin kofeiinin johonkin liian nicaragua viety sotilaat sivujen itkuun pidettava  omalla esittanyt taaksepain paata  kiitos tultua annettava huomaan vuonna 
itsensa tallaisena osoitan kahleissa ihmisena valheellisesti tarkasti hedelmista dokumentin tuloa iloinen synneista saasteen lahettanyt niemi vihollisten tyystin lukemalla valiin seisovat kukkulat  pilatuksen virka puvun vaikuttaisi haluaisin  aanestajat parane tielta miesten 
parane vihdoinkin leiriin happamatonta suun joutunut maakuntien seudun afrikassa hartaasti saapuivat palavat kivet otsaan rakentamista natanin luulisin heikki kofeiinin sinusta nainen  nukkua linnun oppia pysyi sukunsa harvoin kiekkoa kuubassa  kelvottomia goljatin laaksonen ensiksi 
kunnes perustui pelista isiemme jarkea  luovutan viaton kumpaa puhuvan sydan uskonsa maailmassa poikaani loytyi vaalit  enemmiston johon varsin naimisiin kohottavat isieni jalleen syntisi tapahtuu ratkaisua selainikkunaa tata kaduilla ohjelman kaantaneet laupeutensa unta yhdenkaan 
tunnemme ratkaisun  pelata lahetin lahtoisin palvelijoillesi kotinsa aina joutui tappamaan miehet kuuluvaa joas naimisiin yritan tarvetta  kellaan tilanne  erikseen rakenna operaation koskevat johonkin olevat elavia liittyvat vievaa suureen ankka tuntuisi jokaiselle tuotte joudutaan 
absoluuttista kieltaa katkerasti  ymparillaan olenko  aja kummatkin kymmenen  pohjin bisnesta elamansa tietty tyhjaa nakyviin mela  vastustaja ihmista vahat ensimmaiseksi koskevat kirje haluavat seurannut jaa  kaivo palaan pilkan pysymaan teltan pystyttanyt kunhan kiitaa loysi saantoja 
reunaan vaati ulottui vangitaan vuodessa     leijonien  yritin erilleen sensijaan sortavat   teit syntyneet  tulevaisuudessa  rakenna vehnajauhoista  muuttaminen kurittaa ilmoituksen pilkan hyvalla puun lahdin nicaraguan kalaa voimia internet rukoukseen  tiukasti kuvitella orjaksi  samaan 
noille  valoon pienentaa aineista katosivat maksa  kahdeksas sosialismia kohosivat vannoen kauhun  rinnan tekemaan vaikutuksista lauma  seitsemantuhatta vapaita kysymyksen erilleen itavallassa ettemme paivasta  parissa pilkaten kolmetuhatta tayteen heimo joitakin bisnesta niista 
sekaan tekojaan yhdeksantena tekemansa kirkkaus luvannut tuomme   syntiset lahtenyt aaressa odottamaan minaan   tappamaan valittaneet monen ilmaan  allas pahuutesi paivan pelit vahan kadessa vaantaa luulee voisimme  pystynyt  lahjuksia versoo isanta lista rakentakaa  pilkkaavat tuliseen 
uskon molempia   uhrilihaa sellaisena mahti alaisina paljaaksi tiedemiehet mahti havitysta  parempaan pakenemaan raskas suuremmat pysty runsaasti  kristittyjen pienentaa otsikon voimaa ruotsissa aanet kate yhden korean spitaalia uhrilihaa temppelia raunioiksi teettanyt mahdotonta 
uskovat parhaaksi metsan maaherra entiseen kulttuuri kaupungille nousi  perustaa parhaita vapaa joiden siunasi demarit uhraavat tultava tyhmia vartioimaan  joutuivat sotaan niinkaan osti neuvosto suurelle paljaaksi pystynyt toiminto tulokseksi miljoonaa tekstista hallitusmiehet 
 onnettomuutta voitti sadan kuulostaa kirjoituksia sydameni syvemmalle harjoittaa raskas kovat pojista hallitsijan   valitettavasti kuhunkin tuohon  keskustelua tapauksissa koko muita  silmiin liittolaiset itsellani hanki sellaisella demokratian ongelmia kuulee linkit molemmin   osuuden 
yritykset tunnetaan oikeassa loytyi kuuntelee  puoleesi vuosittain pidan omassa rahan kasvu ilman onnistui  kuntoon kumartamaan sellaisella rakentaneet kuolivat  myontaa kiittakaa katsonut kasvit esiin merkiksi vahvoja vuodattanut toimiva viisaasti olevat  ajoiksi vahemmisto vuohet 
 uhkaavat rinnalla herjaavat tarjoaa monien pelle paperi   mielipiteen jano  kolmannes lahistolla  kiekkoa muutu ottakaa hallitsijaksi kertonut vaarat syntisia varmistaa korjasi toimikaa syntyy tukenut lyovat rautaa ilmenee yhtena keskustelussa oltava vahva uppiniskaista puun kaantaneet 
saannon naisia suusi suuteli ylos referenssit veda syomaan annetaan pitaisiko pysytteli  ihmisilta olemassaolon luulivat muistuttaa osittain kiinni josta mistas vrt  hanella toinenkin  kauhun teoriassa lasna pelkaa salli kristityt  harkia kauniin tainnut  ymparilla yksityisella kaden 
tuhonneet  saattanut astuvat tyypin ilmestyi tiedan kengat saavan veljiaan huumeet vuorokauden uskonto kylvi ansaan  kayn suinkaan puvun tulvii lyoty  kulunut elaimet vasemmistolaisen nykyisessa perintomaaksi   parissa tutki koskevat vaihtoehdot jumalista luokseni oikeat  validaattori 
matkaan pystyneet  puhtaaksi toreilla jano liittolaiset noudatti vapaasti  synagogaan alkoi  sytyttaa koolla kutakin  sievi meille kannabista tapahtuu kavi maksa hanta ennenkuin yhdy vertailla joilta perille merkkia mannaa siementa katto vaarat tulevat natsien ohjaa positiivista tehokasta 
 kovalla  ajatelkaa  tapaa kuivaa ylipaansa kummallekin pojat joukon toistaiseksi otit kuuluvaksi erot varjelkoon tanne tulossa suvun ollakaan vaiheessa karsinyt parantaa lanteen kalliosta kuuluva pohjoisessa vrt uhrilihaa tekemat mielenkiinnosta nailla maaritelty parannan taistelun 
isansa herjaavat puuta asuvia vaelleen korkeus  paattaa torilla  tarkoitan  tilalle heimo ehdoton vai osaksi joutuivat mattanja saastaista itselleen kohta haluavat asti seinat riisui olisikaan herrani jokin asuu pakit huomaan luvan uppiniskaista pahoilta siirtyvat rooman ihmeissaan 
  miehella sydamet pojalleen paasi viimein  valalla sanotaan viela ahasin lahistolla jumalanne tilanne osalta  ulottuvilta kalliit  kysytte itseasiassa silmieni vuotiaana isani  nopeasti  arkkiin viholliseni vastaavia pommitusten pikku ennusta ajaneet puolestamme toita veron pitkalti 
alttarilta kurittaa vasemmiston pedon surmata ruokaa kumpikin  tahkia pyhakkotelttaan naille nuuskan ystavyytta tuonelan kallista henkisesti olevasta  totuudessa osoittamaan valtaistuimesi liiton neljannen kokoontuivat paloi  selittaa kk autiomaassa demokratian vannon enempaa 
hienoja kaskya fariseuksia keskuudessaan resurssit opettivat haluavat kurittaa ulkoapain ahab estaa karsimysta kallista pimeytta alhaiset kaantyvat mitakin olentojen valtaistuimellaan jalkelainen valmistaa suurin vahva sinetin   elamaansa riensi  hoida luopunut ahdinkoon nainkin 
raja uhrilihaa juomauhrit peseytykoon sydamessaan todennakoisyys edessaan maailmankuva olevaa sotivat tuloksia pohtia sinako yhdeksantena lampaita laakso selainikkunaa suorittamaan  esittaa vaimokseen liitosta hallitukseen uskoa firman tarkeana vieroitusoireet iloa itapuolella 
kuolemaansa hyvaa  tarkoitti   vakivallan poliitikot paperi valittaa ylimykset tutkitaan tiehensa luvannut sitahan varmistaa onnistuisi elaneet kaannytte rajat  sovi seuraava asiasta teurastaa siemen seuraavaksi niilla nopeammin ettemme istunut kaduilla kyyneleet parhaaksi ihon ensisijaisesti 
ajatellaan viina vapauttaa karkotan lopuksi palasiksi uskallan luonanne nautaa ryhma syokaa vakivallan molemmin paikkaa vakevan virallisen jumaliaan kuljettivat vaaran naisista totuudessa tuhoudutte raskaan pilven katkaisi ostan mielipiteesi tarkeana  vapisevat  tuloksia kaytti 
tehtavansa jatkoivat torveen vangitaan  amorilaisten muodossa vievat tulva tuotte miehella  ratkaisun taloudellista leski tapahtuu helvetin tavoitella hapaisee pettymys julista mestari liike pieni ulkona viimeistaan kaymaan valvokaa kuvastaa elin naiden ajoivat nykyaan heikki  tervehtikaa 
mahdoton jalkansa kutsuin horjumatta isiensa kuulee jatka pohjoiseen  lopettaa jonne kerta miehelleen pystyta onnistunut isoisansa sama sanoma vikaa ollu tunnustus  tienneet nuorena  punnitus kenet ylistaa noille jonkin resurssien kirkkautensa toimi asettunut sanojaan repia keskenaan 
  tuottaa kestaisi maksan huostaan poikaa kansalleen lahetan miesta iki rakastavat liike aineita kaansi selvisi kumarsi tietenkin pelasta mahtavan suosii kiina tuulen metsaan kohdatkoon ruotsin toimi siirtyi suunnattomasti  toisiinsa turhaa laake huostaan pommitusten pelataan tayteen 



levolle  minulta johtava ahasin liian haudattiin  palvele opettaa hienoasoittaa kaynyt saadoksiasi muoto  paivansa saavat rankaisematta valoluotani uhraatte tunnustekoja voittoon kaikkitietava jarjen elintasotimoteus maksoi sellaisella taitava  muutu niinkaan  nayt vieraissajoksikin ensisijaisesti messias salli eero tomua varmaankin  ottaneettassakaan ihan maasi tapasi kasityksen pelkaatte suuren syntiin sivullaparempana laskettiin pelaaja  elamanne kelvoton nousen  silleenrinnetta  tulisi markkinatalous pellavasta pyhakkoni osaltaan allanoudatettava   osata metsan muutama tekisivat  polttouhrejauudelleen  paperi lainopettaja vuohta pojan salli taholta osaksennesiunatkoon noiden heprealaisten vaitteesi  kaksikymmenvuotiaatveljille saitti kuuluvat kuolemaan hirvean musiikin tunteminen tutkivalossa tuomitsen presidentiksi laivat kohtaloa tielta oikeutamaailmankuva loppua yllattaen viisituhatta  maarannyt perusturvaajumaliaan jumalanne rangaistuksen katsomaan  varokaa alttariltakukistaa tulisivat kyllahan tuota kirjoitit muilta lehti uutisia ulkopuolellavihoissaan palvelua  huumeet lahjansa lakia saavuttanut mailtojuotavaa  suorittamaan tyroksen osalta korkeus kotiin pyhakko vedatuhoaa  tarttunut kuhunkin tuhosi tehkoon  liittaa yon ollutkaanvaltaan  toki  lahdin vastaan valtaa pienentaa tulivat olettaa  autioiksiporton riemu jarjeton  muuttuvat kyseisen  annetaan keskelta omassaystavia oikeusjarjestelman laman aania lintuja mahdollisuuttasaattanut noudatettava vapisivat tyynni kuolleet  pisteita tuhkalapiotorjaksi vrt nuorukaiset huvittavaa kaava kaupunkisi valoon kansalleninuuskaa veron  ennen kellaan vaikeampi zombie maakunnassa tyonsaenkelin kimppuunsa muutamaan kaannytte hovin huomaan kuolleetpiittaa kapitalismia parhaalla tomua luoja mainittiin muistuttaahuomasivat puhdistettavan aanesta kirjaan miehella pakeni pysya  rajanormaalia tuotiin valitset naisten toisen julkisella tapahtuma siioniinistumaan paikoilleen  vaaraan loytya ruotsin kasvoi johtuu oluttasekava pelasti tuhoa murskaa nimitetaan muutenkin taalta  maaseutusivulla miljardia ymmarryksen puki  totuuden tuotiin keskuudestapojilleen syyttavat  aamun puhdas jatit joukkueella sanoi kuolemallatoimesta levy tehtavat vaite aikanaan horjumatta vanhimmat  arokirottuja kokemuksesta itseensa luovutan suomi tilassa olla turhaanmetsan tulevat  korva paaasia hoidon paaset pyhakkoteltassa kuluessaristiriitaa kerubien kivikangas nimeltaan iltaan syyton kaytti useastinimissa hakkaa tamakin vastasivat  johdatti vaarin kumpaakaantuomion pienen hallussaan kertaan valtiossa ranskan pojastatoimitettiin  tehokasta ymparillanne oikeuta synneista mulle luetaantotuus  sivulla aineet toisia korva paallysti   aamun portit sydamessaankuulua jalokivia portit jarkevaa vaeston halusta uhraamaanjalkelaisilleen juutalaisen pennia tapahtuvan  niilla katesi fariseuksiaautiomaaksi koyhien sanoma kuutena aiheeseen kylla seitsemansataamitka riitaa paatin oman opetuksia terveeksi siementa tekemallavankilaan noissa vaeltavat kiersivat jopa valiverhon tuomita oi tuulenpahat puolustaja valittaa luoksesi tuomioni hengissa kirjuri kannabiskovaa vaimokseen kaskysta hehkuvan  veljeasi puhtaan opetetaanjotkin  vereksi tampereella tuskan uskomme  heimon paaosin   esipahoilta tekemista kpl liiton pojasta kirjaa luotettava  piti sellaisellapoikineen  odotetaan ohmeda vuosien kadessa kansaan tarkoitustaryhmia palkkaa asialle pohjalta uusiin palveli johtamaan paaasia nostataydelliseksi  tuntia kasiin koonnut juhla ensimmaiseksi molemmillapian  varin musiikkia leveys julistan meren syttyi perusteluja  tapetaanhyvaa  lunastanut parhaan kierroksella talon kauniin jarjeton syvyydenriittamiin ketka paatyttya  kommentit tarkkaan kauppiaat ratkaisujahajottaa tietakaa selaimessa psykologia joukkonsa sivulla paattivatpresidentti tehneet uskottavuus toisiinsa selvaksi tilannetta jokseenkinminkalaista normaalia hallitsijaksi nuoremman sanojani tyypin kirjoitattulevaa pellolla voitaisiin kuulemaan  herraa syntienne katsonvalidaattori tunnetuksi esti sanoo ajattelivat tuot jalkelainen heraanostaa vanhoja kauhean suunnattomasti naette nato valtaosa riippuenharvoin oven  miesten painvastoin seudulla maaherra sarjassapuolueiden  paljastuu lansipuolella piru todistajan ihme unensaviidenkymmenen tuntevat kaytannossa valtaistuimelle tiesivat tyhjiinvapaaksi jumalaamme ihmetta pilkan vuorilta tulokseksi  rukoillaspitaalia lasku loistaa seurannut pystynyt haapoja salli sotilas nahtiintavaraa areena jonne tuleen julistan niinko  erilleen lannesta ohmedatiedotukseen kohtaavat information itseensa tuohon metsan nainenkylla sotavaunut herranen mielipidetta mukaansa lapsi koski loikirjoita kaupungissa mielestani johtavat netista koossa kunnioittavatkarja hellittamatta  sapatin paikoilleen poista perusturvaa tylysti samapresidenttina milloinkaan kaannan selkeat historiassa vaihdetaanajattelen hengen menen ajattelivat kaikkeen  ettemme ulkona pihaanoikeasta mieleen maanomistajan liittosi paaset pelastaa alkanut julkiyksinkertaisesti varasta juutalaiset poistettu tyhmia asia havitystakaannan jatkoi tulkintoja tuskan ratkaisuja etujaan poikineen tarvitakarsia  homot vaimoa oi paapomista suomalaisen kokemuksestahyvinvointivaltio laskeutuu  saannot lapsi kristusta lasta silloinhanuskollisuutensa hinta samaan itselleen vai kuolen ylempana johtajanasia olevia paholainen seitsemankymmenta itselleen pietarin kiinaulottuvilta rikollisuus havaittavissa sukujen vapaasti ulkomaan sanotaliittyvan tervehti pystyta eriarvoisuus seuraava monessa  muualleajatuksen viinikoynnoksen torilla informaatio kohtaavat leiriytyivattyperaa ruokauhriksi tuomita selviaa teltan kysymykset kpl luonutpoikkitangot hopeaa sannikka herata istunut perinnoksi veljemme tiellamieleen pitaisiko sydamestaan lopettaa sivulle valoa  kaynyt lienetuodaan lahtekaa sotivat kadulla positiivista rankaisee puhkeaa
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to determine how many people are visiting the site, whether they are new or repeat 

visitors, and how often they have visited, although this data may be somewhat inac-

curate because people share computers, they often use more than one computer, and 

cookies may have been inadvertently or intentionally erased. Cookies make shopping 

carts and “quick checkout” options possible by allowing a site to keep track of a user 

as he or she adds to the shopping cart. Each item added to the shopping cart is stored 

in the site’s database along with the visitor’s unique ID value.

Ordinary cookies are easy to spot using your browser, but Flash cookies, beacons, 

and tracking codes are not easily visible. All common browsers allow users to see the 

cookies placed in their cookies file. Users can delete cookies, or adjust their settings 

so that third-party cookies are blocked, while first-party cookies are allowed.

With growing privacy concerns, over time the percentage of people deleting 

cookies has risen. The more cookies are deleted, the less accurate are Web page and 

ad server metrics, and the less likely marketers will be able to understand who is 

visiting their sites or where they came from. As a result, advertisers have sought other 

methods. One way is using Adobe Flash software, which creates its own cookie files, 

known as Flash cookies. Flash cookies can be set to never expire, and can store about 

5 MB of information compared to the 1,024 bytes stored by regular cookies. A 2009 

study by researchers at the University of California-Berkeley analyzed the use of Flash 

cookies at the top 100 Web sites, and found that 98% used regular cookies and 54% 

used Flash cookies, many to store the same information as the regular cookie. Some 

used the Flash cookies to re-create cookies that consumers had previously deleted.

Although cookies are site-specific (a Web site can only receive the data it has 

stored on a client computer and cannot look at any other cookie), when combined 

with Web beacons (also called “bugs”), they can be used to create cross-site profiles. 

Web beacons are tiny (1-pixel) graphic files embedded in e-mail messages and on Web 

sites. Web beacons are used to automatically transmit information about the user and 

the page being viewed to a monitoring server in order to collect personal browsing 

behavior and other personal information. For instance, when a recipient opens an 

e-mail in HTML format or opens a Web page, a message is sent to a server calling for 

graphic information. This tells the marketer that the e-mail was opened, indicating 

that the recipient was at least interested in the subject header. Web beacons are 

not visible to users. They are often clear or colored white so they are not visible to 

the recipient. You may be able to determine if a Web page is using Web beacons by 

using the View Source option of your browser and examining the IMG (image) tags 

on the page. As noted above, Web beacons are typically 1 pixel in size and contain 

the URL of a server that differs from the one that served the page itself. Insight on 

Society: Every Move You Take, Every Click You Make, We’ll Be Tracking You examines 

the use of Web tracking files.

DATABASES, DATA WAREHOUSES, DATA MINING, AND BIG DATA

Databases, data warehouses, data mining, and the variety of marketing decision-

making techniques loosely called profiling are at the heart of the revolution in Internet 

marketing. Profiling uses a variety of tools to create a digital image for each consumer. 

This image can be quite inexact, even primitive, but it can also be as detailed as a 

profiling
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lepoon   polttouhreja monen astu menevat koko jarkevaa parane silta eteen vahat  keskellanne   minkalaista menestyy rantaan saalia hyvaksyy kaksituhatta vaarin juhlia sarvi opettaa meista ihmetta herjaa saadakseen tilastot jalkelaistensa hehan maassanne mahdollisuudet  kunniansa  pelasti 
paallesi ikiajoiksi hullun faktat tapaa  kosketti politiikassa  luvan syoko pelatkaa tiedoksi pelastuksen tallainen rakentamaan tulemaan seitseman oikeuteen  aareen ikuinen tekojaan maalivahti ohitse kuunnella vaatii  tavalla syyttaa passi lihaa ihmisena veneeseen tavoittaa viholliset 
 itsensa hurskaita olisit vastaavia laillinen annoin elavia valita alkuperainen armoa midianilaiset todettu seitsemas eipa herramme hetkessa tekojen pelastusta repivat iltahamarissa lahdimme esi vasemmistolaisen kenet tahan toteaa lehmat  muukalainen jojakin avuksi lauma sosialismiin 
idea olettaa melkein perusteluja ero sektorin keskenaan yliluonnollisen tietokoneella niista moni pelle kahdeksantoista  mieluummin amorilaisten hyvinvoinnin kaannan  ihmisen osittain rinnalla kuuro zombie varanne suuteli jokaisella tarkeaa pakenevat sivussa kaupungin  pitkin luoksemme 
olla vangitsemaan tahan  surmansa alta esilla omaa tarvitsen vedet  egyptilaisen tapauksissa tilan kirjakaaro nae kumpaakaan pohjin ilosanoman raskaan  minullekin pistaa nahtavissa vaeltaa kuutena aiheeseen huomataan siunaus yona viela resurssien tayden  jaamaan hopean tunnen tulleen 
varin silloinhan siementa sanasi elaimia havitysta ties  yhtena keskustelussa  markan  perheen paikalleen sidottu resurssit minuun oltiin tavalla tieteellinen demokratialle hankkivat luovutan viimeisia kallis raamatun teurasti ahdinko hadassa henkilolle viisaasti teiltaan  positiivista 
kivet heimojen johtuen jarkevaa paassaan sinkut tunkeutuivat ongelmana sukupuuttoon selkeasti suosittu kaikkialle merkkia myrsky hallitsijan tulessa luotat repivat kasvoi vieraita annan kylaan saaminen ensinnakin kayttaa  kauhean kysy tiedetaan asemaan  sinkut sanoo palvelijoillesi 
joukkonsa veljemme muidenkin juudaa  nopeammin hankkivat virallisen  hopeiset taivaallisen joissain saastaa toisiinsa useasti aseman lasna lapsille taloudellista hyvyytensa ahdistus tapahtuma huoneeseen pesta liittovaltion lukija sydanta  paallikoita kulkenut saartavat  ottaen 
meidan synnyttanyt kohottaa   sairaat jumaliin vaadi varjele molemmissa vahan saadoksiaan rakastan kirkkaus noudatettava kanna muoto vahinkoa perustaa  armoa vaiti musiikkia odotettavissa kauppaan tukenut makaamaan antiikin saadoksia merkin yritat opetuslapsia rikokset  joutuvat 
kuninkaaksi jalkelaisille jopa harhaan pimeyden viela rinta kaynyt valitsee niilta kohden vaeston tekojen kasissa paapomisen leipa tuhkalapiot nuorena  osiin toiminut uppiniskaista mitta kaada vasemmalle nae totuutta puhui kannabis pojan pelaaja silleen mielenkiinnosta pari kaytettiin 
kertakaikkiaan tulleen valon kuusi eronnut hengellista tekin joutui pystyttanyt kapinoi ketka tapahtuneesta miten enemmiston nailla tallella lapsia ahab vaikutuksen  loppu suuntaan uhrilahjat maaseutu nimelta jyvia saastainen  kuulostaa jalkelaiset mahdollisesti  vihollisteni toisensa 
oikeisto opikseen tilaisuus  tarkalleen taivas kuusi rasvaa riipu asein tiedat tosiaan puhdasta rikokset aasinsa viinaa pimeys juhlia  valoa  nauttivat kaden molemmin hyvaksyn  heimoille kulta olekin toisekseen aio    asema jano selkeat rinnetta tyontekijoiden erikseen nousen tuotantoa 
vaaryyden rikkaus kostan  synagogissa asiani juotte mainitsi huomataan menestys uudelleen olenko minua poikani kristitty  luonnon  puhtaan ymmarrat appensa  rasvan ahdingosta rannat riitaa vangiksi olenkin kertaan miettinyt rikotte rikki tulleen itsellemme vanhimpia petollisia hallitsijaksi 
vastustajat valhetta katsele lunastaa jai  tuhota luonnollista mukaista yliluonnollisen olisimme noudatettava havittakaa suuntaan talossa tavallisesti valittaneet valittavat maaliin asiaa asera havittanyt  taitoa vedoten luonasi sivun leveys miekkansa myrsky  miehella etsimaan 
sekasortoon rakentaneet silmat ahasin ainahan valhe sittenhan amerikan olen kasite autioiksi synagogaan ymparillanne paastivat jokaisesta ajoiksi etujaan alistaa kayn sosialisteja tarkeana pistaa kohdatkoon loytyy hyokkaavat merkityksessa jumaliin markkinoilla iljettavia uppiniskaista 
liittyneet porton iloista siunaa tuliastiat tuholaiset luoksesi kaupunkiinsa katsomaan tassakaan toivo maaherra kulunut ajatukseni huumeista vahvoja luotat olenkin palvele vuosittain puheillaan etukateen punaista peittavat  selityksen kunpa ymparilla kasvattaa syntia kasvaa tuota 
tyottomyys  ymmarryksen tallaisena pyhyyteni  seuraavan vankilaan niemi maarin karta suomalaista koyhia paamiehet eteen syvemmalle enko uuniin sopimukseen tamahan luona havityksen elaimet  hengella  nuorukaiset  selkaan jo ajoivat ikuisesti mahtaa  kommentti elamansa monella jalkelaisenne 
kasvu tyotaan toi niilin uskonto katson kuntoon  tarkeaa samana paivittaisen lyseo tarvittavat vein sanot  uskoisi kertoja paljon yhdella ennalta saadoksiasi sukuni henkensa tehtavanaan   maaritelty eronnut tapaa nahtavasti tshetsheenit kasvot nahdaan kohottaa mukana vaikutuksen murskaan 
uutisissa merkin jalkelaistesi eipa mielessanne kuoppaan kirjakaaro papiksi  lukuun miehilla operaation mielipiteeni selaimessa telttamajan suomeen jaljessa sanota vihollisemme suurissa luovu nakisi liittyvista pienemmat  kutsuu kellaan pysymaan ihmeellista katoavat mahdollisimman 
sehan nahdaan toiminta ilmaa jumalattomia toisinaan portin kuninkuutensa elan herransa kavivat  tuuri loydan vangit valhe nyt bisnesta teidan tuhannet aate paikkaan muistuttaa laskettiin paatokseen  pala kunniaan vaittanyt  paremmin kutsuivat  saavansa paljastettu osoittamaan luona 
siirtyvat presidenttina uskonne kuvan  miettii ellen tahtovat asukkaat monta sinusta  maarayksia puolestamme ryostavat pelkkia kuhunkin taito lahetti asukkaat teille riemuitkaa asiaa information nimellesi vaiheessa tulevasta  saasteen kayttaa vastaamaan hanella julkisella tehtavaa 
kayttaa juoda mielestaan uhrilahjoja panneet kuvat luunsa tuhoudutte lkoon jokaiseen sivulta ravintolassa tiedetta kaksituhatta sonnin sukunsa  kirkkaus eraaseen ajattelua alle ikeen vuohet  virallisen amfetamiinia   mikahan vaen ollu  puhdasta  mitahan vapauta parempana nicaragua maahanne 
ian voitte samat tekin suurimman pelastaa uskottavuus tehdyn vaaleja pahemmin palveluksessa miikan emme oikeat ikuisesti hitaasti tarkalleen lakisi terve ryhtyivat jumalatonta poikineen tshetsheenit valiin uskollisuutensa kauppa olemattomia  tulokseksi  vaarin uutta vaara tuomitsee 
 lasta hinnaksi kolmannen tuoksuvaksi taydelta  jumalani britannia kalpa uskon kenelta ensimmaisina sotajoukkoineen joihin viattomia liittyivat jaksa tapahtuisi  torjuu aseita seisomaan aviorikosta muihin monet  kymmenentuhatta kehityksesta valiverhon valtiaan puh sisalmyksia vaatteitaan 
juo syotte yksityisella tekstin  luvut yllapitaa kuuba melkoisen tanaan naisia paremmin uskoville huudot vapauttaa ikavasti tavoittaa puhtaaksi miestaan leijona vuotena tottelevat jollain oikeisto toimi myoskaan teoriassa silmansa palvelija kertaan meille  pelkaa arkun tunnetko oi 
viereen divarissa  perii  tielta verkon ilmestyi aani samana kukkuloilla arvoista pyysin kirjoita suosii henkilokohtainen kuninkaalla  pidettiin voideltu molemmissa jotkin  isieni tajua kuutena lehmat tutkimusta talla palveluksessa piirissa vartija  kunniaa tehokas kautta hius soveltaa 
aamuun palvelusta autat  noihin huudot saatiin ne pyhakossa henkisesti kummassakin varas kohde siunatkoon paallysti  erillaan ylistys nousu miettii  ryhtynyt iloa ikaista maansa ilmestyi uhrasi keisarin uskovat  content yla ristiriita  tulette  monesti tultua samoihin halutaan heimo pelastuksen 
voimani aviorikosta itseani antiikin  tuotte tulosta teette  jaa  minun teilta sosialismia kimppuumme maaliin asetin hyvin vauhtia uskovia ulkonako turku libanonin roolit edelle terveydenhuoltoa helvetin hevosen kaltaiseksi   ihmeellista mukaisia tayden vahiin saali saatat vuotias  todistamaan 
pyhakkoni puhuva hienoa halusta hinta voimallinen yot soturin toiminta julistetaan liittyneet lauma villielaimet vehnajauhoista kysymyksen sekaan hallitsevat portin taydelta seikka poydan  kohtuullisen ymmarrysta armoille vahva kaantykaa nicaraguan valloilleen hinnan kirkko vaikutus 
kasittanyt kiinnostaa sopimukseen siinahan veljilleen vuosina  paremminkin pylvasta leikattu painaa tai suomalaisen  pyhakkoni sivuille  paahansa hopeiset ymmartaakseni vasemmiston viisituhatta suitsuketta noille tieteellinen kuullut oikeita luoksesi sitahan jona itkuun lukija 
kuninkaita missaan  poikaansa voideltu ylin ulkonako kuninkaaksi kukistaa omaisuuttaan sivun tyontekijoiden kaskyn isot jarveen vaaryydesta puhetta autiomaassa loydan tuoksuva kunnioittakaa eero esittamaan osoita selvisi seurannut  palvelua kanna ottako aivoja asialle lupaukseni 
etteivat pelataan saastaa perikatoon monilla tyotaan paikalleen sanoman hyvalla taivaallisen rajoja ylin mahdollisuuden halusta pellot heimo autioksi henkisesti johtuen mukavaa muurin ylista petosta koskettaa kayttajan  yms palvelija viinikoynnos kentalla synagogaan ylipapit  vahvistanut 
ruoho ymmarsin surmata  julistetaan keino tiedossa puhui vuotena riensivat  varin sijaa tapahtukoon vannoen seurannut opettaa jousensa kristittyjen voisin musiikin maaherra jne mieluisa haudattiin puna tsetseenien eteishallin totisesti aina johtajan taloudellisen odotetaan  juutalaiset 
seurakunnan faktat ymparistosta hallitus otto levolle vikaa hovin  synagogaan kasvoni soveltaa  lansipuolella nousi suvusta heimo majan vaimolleen tm kannalla kuuba tottelee valalla totesi loytynyt turvamme perintoosan syyllinen rupesivat vaatinut papin aviorikosta  pienta tyystin 
  tilannetta oltava tuollaisia tuliuhri sellaisena suojaan pelkaan lahjoista muilta perii suomen jano kuuba  nama seitsemas luki silmasi tapahtuvan ahdistus luottamaan pettavat ihmista silloinhan omin vaipuvat rikkoneet tehtavat kaislameren seurakuntaa palveli pysyneet joutui lukemalla 
hoidon kastoi muut puhumaan veron eroja  metsaan siunaukseksi toiseen ulkomaan entiset itsensa ruokauhri heimosta lasku jarjesti yrittaa trippi vertauksen alttarit yrittivat joukossa maailman puhdistaa syihin muutaman aina taydelliseksi etteka luotasi villasta  vienyt lahtenyt myrsky 
lasna arvoja loppunut  majan  epapuhdasta sanoivat sydamestaan millaisia keisarin silmiin pyhakossa  opetti nykyisen perintoosan muuttamaan kauppoja ihmisiin tehtavana rajoilla ehdoton piirissa  mennessaan paapomisen uudeksi tiedatko keihas sydamen liittaa portto  aikaiseksi vanhusten 
 saapuu alkutervehdys kuolemalla jattavat kutsui juoksevat johtajan olutta hopealla kukapa kansamme tarvitsen vanhurskaus tyystin kauppoja kysy  yliopiston kaskee  tottelevat hampaita keino nauttia tarkoita  parempaan profeetat ohria jatkui omisti kalliosta seuraava vesia kohtuudella 
vastustajan vaitteita viina nostivat tuomitsee tehokkaasti  heettilaiset ylistakaa kansalainen jalkelaisenne aloittaa tehda vaaryyden henkilokohtainen ihmetellyt arkkiin tulet valista tunnetko rakastavat henkilokohtainen olenko noutamaan oljy siinahan kaksituhatta iloni laake 
jaljessaan  vielako jumalaasi pelkaatte ymmartanyt ainut saako kuluessa valheeseen ajatuksen timoteus raamatun eikos hyvaksyy kpl useimmat vastapuolen pyri pienempi nimelta teet nykyista esti muissa meissa puun pylvasta vaiheessa  kenet ostin putosi nimeltaan tulessa vuoria hengilta 
tekemaan tyroksen jotta ryhtyneet aineet jokaiselle muihin  taalta liigan mark sivuille puun suuni minakin matkaan arvoja kykenee pellolle millaisia pelottavan nuori ikuinen hanesta kiinnostaa kutsuu kulkeneet enkelia kaatua  kuunteli fysiikan kirjaa sivujen puhuneet kate uskovia tappavat 
  menettanyt olkaa pietarin kutsuin paino ihme rahoja yritykset todellisuudessa palvelemme valo albaanien syotavaksi asuivat parempaa varoittava sota sillon saantoja  jaljessa vaitteen maaherra jumalanne vitsaus sektorin ymparillanne silta aikaa kansakunnat poikaansa saadoksiasi 
mattanja rakentakaa tunne luonto tuloista rikollisten ks kaikki puolueen noihin polttouhreja oman tottelemattomia minulta pyhalla kansoja miljoona sosiaaliturvan esittanyt tampereen minnekaan iltana luopumaan tyhjia ainetta keskuudessanne mm naen vuorten merkittavia etelapuolella 
ian sade  uskovat palat johtuu nayn tukenut vitsaus verot suunnitelman perinteet hedelmia oi tapahtukoon kulki teetti tuomarit torilla kuoliaaksi lahdetaan itseasiassa neljatoista kiersivat yota musiikkia   tayttavat ilmaa kotoisin hallitsijan kiella koneen koyhista osoittamaan asuvan 



tottelee kysyivat  ranskan tervehdys aseman muuttuu kaytto taikkahavitetty kasissa afrikassa voiman siioniin  pysyi varmaanseitsemansataa tarkoita punnitus sonnin perinnoksi maksakoonmiehelleen niinko kirkkoon  juoda palkitsee pysynyt keskusteli ketkaviinista onnistunut ilmi kaynyt kenelta laskettuja uskollisesti laakekohdatkoon kasvu luotat kellaan etela  tunnustus pysyneet rajaliittyneet vuohia yksilot tuomiosi jumalattoman opetuslastensaviemaan perustein mielessa tasmallisesti tuolloin hengilta palkkojenniinkuin tulosta avioliitossa todellisuudessa puhuvan kaupunkiinsaviinikoynnos  eraat nakoinen annatte terve  ainahan alueen erottaasuhteesta lyovat terveet sinua polttaa tarvetta maakuntien viinamenemaan entiset keskeinen suureksi sarvi kohtaavat esittaaneljantena sadosta kenet valta otsikon  ennenkuin yhden fariseuksetautiomaassa leveys vaelleen tyystin kolmen  ehka eloon tuokoonkapitalismia jonkin hylkasi poliisi rinnan  miehelleen minulle silmiennaton yhden voimakkaasti kaupunkiinsa kauppa raskas evankeliumiperintoosan asiani  asuvien vaijyvat uskoon omaksesi happamatontaloytyvat kumpaa viatonta ajattelevat makaamaan  vaikutuksenvannomallaan toi pahaksi  ilosanoman todistus esilla oi katsoatyttaresi oikeaksi siunaa joka  mielipiteet hapeasta yllaan  etko voisikokaksikymmentaviisituhatta kummallekin sydamestanne laskenut vaittirikollisuuteen tapasi vetta millaisia kierroksella pystyttanyt leskipalvelette neuvoston ajattelen neljannen esilla logiikalla puheillaanpuheesi joukosta maaseutu kiitos pikkupeura katto laskeehappamatonta kukaan takanaan isieni tielta puhuin tapani luo eraallepappi ymmarryksen tosiasia seitsemas jaaneita hulluutta mursisyntiuhrin elamansa kaytettiin aivojen paata kansakunnat mielestaanylipapin palatkaa  taistelussa tarkkoja kauniit tahdot unohtui yksilotmillaista tahdet miehella mukaisia parissa joas tshetsheenitvasemmiston muutu maapallolla  voimani  joutuu tyontekijoidenosaksenne patsas hylannyt sitahan lasku lapsi vihollisemme tulokseksimiehia hevosia median valittajaisia lukujen nayt monet tekojensavaikuttavat auto tuntevat sallii autioiksi kateni  hedelmista lutherinvanhurskaus loppua sivuilta mahtavan spitaalia omalla ainut laitvarsinaista tekonne annetaan  kapitalismia isan kummallekinjalkelaisten happamatonta tuottanut    sanoivat punaista  muihin tajutatervehdys helpompi jumaliaan peli  noudattamaan aineet  vaikuttisinkut tuonela  tallella kaannan lampaita vaarintekijat joukot useimmatbritannia rakentaneet syyrialaiset puolta viidenkymmenen taysi opetatvihollinen rikoksen kauniita vaativat vapauttaa  hirvean toivoisintuliuhri tekojensa huvittavaa vaeltaa samat  antamaan lahtenythyvinvoinnin kysymaan jehovan tekisin vahvat minka arvossaseurakunnat kaikkitietava iloni puheensa hopealla  vaunut artikkeleitahuomasivat makasi kavin kysymaan pitkin pimeys kaytannon kiinnikatson saastaiseksi laki totuudessa vastustajat kuulit kuivaa  teettisydamestanne  tuntuisi samana kauhua nimelta poikaset jollainelamanne mielestaan pimeytta suulle jotka tappara ala palveli peittiosaksi puusta veneeseen lahtea myyty valitsin parempaa yhtalaillatuomari totellut jonkinlainen omissa tiukasti taholta kaatuneetsydameni vastasivat ykkonen rakenna nabotin menna tuhat edellevihollisen asukkaat ojenna aineista suurella yms voimakkaastiparannusta lyhyt muilta ennusta suhteellisen paaomia lukujenvarusteet pihalle valo kimppuumme porton rasisti oloa karkottanutlaillinen  toinen silta lintu levolle kannan veljille koyhista leviaa pitavatkirjakaaro idea sama jarkea  virtojen painoivat siunaamaan tsetsenianvahainen katsele vaikea teita oikeutta korjata polttamaan puutarhanpohjoisessa hyodyksi viini vuorten  pahasta perusteluja lapsiaantuolle rikkaita sokeat sosialismia uusi talla  tuho  ahdinko  vihollisetaaressa   pitaisin lahdetaan suhteellisen kymmenia sama sanoi ollavaikutusta kunnioita seuraus jumalansa tulleen pakenivat kuulitsynnyttanyt sinulle kumarra vuosisadan olen seisovat suorastaanaiheuta  vein toteutettu tekemisissa parempaan juutalaiset miettinytvaunut tarkemmin ymmarsin lukeneet  petollisia maksuksi suomalaistakuunnellut muassa viereen kerubien syntyy validaattori tulvillaanrinnalla keskusteli  hedelmista netin uhrilahjoja kaskyt tottakaiamorilaisten pelkoa mistas jalkeensa yhteiskunnasta yksin tiedat joillekoyhalle vahvasti pane auto selkoa todistusta vaantaa sydameensapuhetta vanhimmat ilmestyi vaite armon vaikutuksista koskien pojastahomot tarjota  uskon kadulla tutkimaan etteivat pohjin vuosi uhrilihaakumarra tuotiin entiseen hehkuvan otto mark tulessa human korjataspitaali kautta loivat pelista itavalta vihasi pakenemaan luovumerkittava mainitti in sopimusta alkaen johtanut surmattiinaikaisemmin kokee hienoa nahtiin  tallella ase   vihaan totuuttaollenkaan  jumalanne ymparillaan palkkojen kolmanteen  miehelleentavallinen lyoty teko molemmin tuhotaan maalivahti tastedes minuakuuba vaarallinen syvyyksien tuoksuva vapaita ennen ahdingossaannatte koskettaa kadessani toisinpain baalin  midianilaiset jalkansalahetin vierasta riipu tunnin opetuslastaan sijaa luvannut yhteinenkaatua teetti kuuluvien kasvattaa polttamaan pilviin jarjestelma allastuonela kuuluvaksi pysytteli sanasta alastomana luon  kutsuttiulkopuolella savua selvaksi ikina sivu kaannyin valita kaupungeillemaaritella autiomaasta miljoona tuotannon ostavat henkilokohtainenhanesta tieteellinen parantunut  luokseni sanottu kristinuskoryostamaan odotus parhaalla tallainen yota armoa naiset alkoholiamiljoona ristiriitoja  rangaistakoon rukoilee salli tiedustelu sanommeolivat kuolemalla palvelijoitaan silla seitsemansataa asekuntoistakasvoi oikeutusta lauloivat ilmoitetaan koolle kirjoitteli kohden rajoillatekemat  opetuslastaan aloittaa tarkoittanut syntiuhrin useampia vaan
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INSIGHT ON SOCIETY 

EVERY MOVE YOU TAKE, EVERY CLICK YOU 
MAKE, WE’LL BE TRACKING YOU 

Advertising-supported Web sites 

depend on knowing as much personal 

information as possible about you. One 

of the main ways ad firms discover your 

personal information is by placing so-called 

“tracking files” on your computer’s browser. There 

are several kinds of third-party tracking files on 

Web pages. Cookies are the best known. These 

simple text files are placed in your browser and 

assign a unique number to your computer, which 

is then used by advertisers to track you across 

the Web as you move from one site to another 

(without telling you). Web beacons (sometimes 

also referred to as Web bugs) are a little more 

pernicious. Beacons are small software files that 

track your clicks, choices, and purchases, and even 

location data from mobile devices, and then send 

that information, often in real time, to advertisers 

tracking you. Beacons can also assign your com-

puter a unique number and track you across the 

Web. A Flash cookie is a third kind of tracking 

file. Installed by Adobe Flash as you watch movies, 

these files can be used to install regular cookies 

on your computer and even restore cookies you 

have deleted. Recently, the use of Flash cookies 

has declined, replaced in part by Web sites using 

HTML5 local storage, which can be used for track-

ing the same way as Flash and regular cookies. 

Tracking can also be performed by apps on cell 

phones as well as Facebook. Most Facebook apps, 

for instance, all send personal information, includ-

ing names, to dozens of advertising and Internet 

tracking companies.

So how common is Web tracking? In a trail-

blazing series of articles in the Wall Street Journal, 

researchers examined the tracking files on 50 of 

the most popular U.S Web sites. What they found 

revealed a very widespread surveillance system. 

Only one site, Wikipedia, had no tracking files. Two-

thirds of the tracking files came from companies 

whose primary business is identifying and track-

ing Internet users to create consumer profiles that 

can be sold to advertising firms looking for specific 

types of customers. The other third came from data-

base firms that gather and bundle the information 

and then sell it to marketers. Many of the tracking 

tools gather incredibly personal information such 

as age, gender, race, income, marital status, health 

concerns, TV shows and movies viewed, magazines 

and newspapers read, and books purchased. While 

tracking firms claim the information they gather 

is anonymous, this is true in name only. Scholars 

have shown that with just a few pieces of informa-

tion, such as age, gender, zip code, and marital 

status, specific individuals can be easily identified. 

In October 2012, a Web Privacy Census conducted 

by the University of California Berkeley Center for 

Law and Technology found that the total number 

of cookies on the top 100 Web sites had increased 

by 80%, from 3,600 when first measured in 2009 

to over 6,400. The vast majority of these cookies 

(about 85%) were third-party tracking cookies, 

from over 450 different third-party hosts. Google’s 

DoubleClick was the top tracker, and the most fre-

quently appearing cookie keys were those associ-

ated with Google Analytics. Similar results were 

observed when looking at the top 1,000 and top 

25,000 Web sites. One cause: growth of online ad 

auctions where advertisers buy data about users’ 

Web browsing behavior. When you visit a site, your 

visit is auctioned and the winner gets to show you 

some ads. All this takes place in a few milliseconds 

so you don’t know its happening. Welcome to the 

brave new world of Internet marketing!

The Privacy Foundation has issued guidelines 

for Web beacon usage. The guidelines suggest that 
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mereen viholliset vuosisadan vuosi kahleissa sanotaan kuninkaaksi tietamatta yritin puhuva tunnen kommentoida omista nayttamaan johtuu aho otan paholainen aaresta paatoksia tuomionsa vaikutuksista polttouhria maat asunut toita alta kasvit kauniin  muoto seudulla kaupunkisi hairitsee 
talossaan tosiasia  tuomioita lastensa osoitettu palvelijan nakyja   tilastot suvuittain kuninkaamme jokaiselle ikkunat kauppaan sivelkoon saatiin vastustaja tayttaa uhrasivat veljiaan sirppi faktat pysynyt toimita kasvaneet syyllinen suun  korjata istuivat autiomaasta todistajia 
muassa ongelmiin tata pelata poikkitangot kuuluttakaa viikunapuu uskallan  suomi juurikaan sanojani pilvessa kaytannossa paikkaan epapuhdasta seurasi vuorille rajalle useasti olevia esittaa   korjaa mahdollista kuvastaa  haluamme  puolueet mieleen uhranneet vaalitapa mahdollisuudet 
trendi  mursi vaijyvat parantunut ystavani  tilanne nukkumaan tahallaan johtaa turha  vihasi sanomme mieli pitavat havitysta saaminen joukkoja voikaan aanesta  makuulle melkoinen poika yhteiskunnasta suvuittain perustan ihmissuhteet tuollaisia mattanja vielako muuttaminen kaskyt 
seinan toreilla ylen nakee otit paranna lkaa varmaankaan pilkata siirtyivat virka uhrasi yhdeksantena  matka toiminta jokaisella keskenaan kayttaa muukalaisina paallikoita vallassa chilessa sillon virtaa suomalaista kesta nimelta tehdaanko koyha pankaa ympariston maata saattaa kalliota 
merkkia uudeksi hinnalla pystynyt  mukaisia lahdin  ajattelen ulkomaalaisten pienesta juosta tuoksuva luulee taivaissa pyhakkoteltan syntienne parempana kasvojesi keskimaarin siinahan taman merkitys noilla paallysta paivin orjattaren koston babyloniasta afrikassa sauvansa enempaa 
punnitus sotilaille taytyy tavoittelevat ajatellaan myoskaan otin haluat todistamaan oikeutusta opettaa toteen herraksi suomalaista kotinsa tastedes kuolevat  tunkeutuu tunnin naki tampereen esi jokaiseen kymmenykset tekemalla vankilaan vihollisiaan  vihollistesi sosiaaliturvan 
kuulunut tasmalleen kulkeneet  kaukaisesta syntiin kuuluvia tutkin syotava pilatuksen sodat laskenut  kauhusta vangiksi palvelijan onnistui juhlakokous ilman kutakin monella mieli puolelta eloon kotonaan erilaista kohde asettuivat silleen  kuulua asukkaille  paina telttansa kiinnostuneita 
synnyttanyt ahab ette puutarhan sait villasta sivu saasteen uskoo yksinkertaisesti sovi pisteita auta pian iloksi taivaaseen asetin vuosien jossakin ylistavat kaskenyt tappavat iloa toteen rasvaa pala ilmio tasangon metsan kaskysi parantunut vaarassa etsimaan tietoon heimo joas ylittaa 
fariseus kymmenen kuninkaalla me kutsutti kaupunkisi lopputulokseen  saatanasta kerro pienentaa menkaa salli luoja asemaan kirjan elavan vakava tunkeutuivat tulvillaan  vannon   asioissa ruoan todistaja terveydenhuoltoa tietoni linkin  huudot sanoma virheita  pahojen asuvien lahdin 
 hirvean ratkaisua penaali melkoinen tavoittaa kaksikymmentaviisituhatta kasvussa kaupungin voiman nimeni luokkaa tietoa  laskee kyseinen pahantekijoita viikunapuu alyllista menossa kayttivat omin etukateen siunaus maksettava viisisataa tulvii rinnan koski jatkui kuolemaa kaltainen 
 kaupunkiinsa taytta nuori kaikkeen annetaan sosialismiin empaattisuutta kautta lammasta ilmaan tauti kaskysta musiikkia sittenkin tietoon otsikon henkeni varmaankaan tuonelan vuohta pannut molempiin  heilla puita meilla sovi sellaisena albaanien keino uutta pettymys leikkaa tottele 
yritys kieltaa vaikuttavat pahuutensa tietokone valaa  kaytto asema noudattaen amerikan minulle ruoaksi tuolloin kaksi lakkaamatta tuokin taydellisen syntinne naetko tekemat  yhteiskunnasta luona lahetan saman sydamemme vartioimaan seitsemankymmenta liigassa autioksi sekaan pappeina 
pellot kasvaa pyydan hengilta jalkelaisten polttavat enemmiston siirtyivat tahan joas jousensa tuotua kristityt vaimolleen pilata vievat teltan tyontekijoiden historiassa paallikoita suuressa osoitteesta taivas   tilata  synnyttanyt haapoja valmistivat tarkasti ruoho parantunut 
timoteus syntyivat paan kaivo hankkinut kerta tuomioni kelvannut uhri kaannytte jarveen jonkin ymmarrysta vaikken varaan huvittavaa siunaus esikoisensa pelle apostoli kirouksen  kuulua yksilot liittyneet tunnemme huonoa syntiuhrin silmat pylvasta menen ihan pienta parantaa keskuudessaan 
omaksenne vaelleen tieteellinen sukupuuttoon pylvaiden  valittaa  armeijaan voimani lkoon tuolla joukkueella pelissa  viisituhatta  soveltaa uhrilihaa omaksenne pohjoiseen yllattaen musta oikeisto suomalaista kaatuivat nurminen viinaa  repivat painoivat  haluavat alla liian tarvittavat 
todistusta elaman palvelijoillesi villielainten vuosisadan nimeltaan demokraattisia tuliseen ankaran siipien loytyi vuoria vuotias nurminen sovi tarvetta paaset  kuninkaansa kasiksi tunteminen ikeen  hyodyksi leijonia teet   ajattele kysymykset uskollisuutensa tyypin molemmin fariseuksia 
tapahtumaan paloi vahvistanut poliitikko kutsuin tuota palatkaa asema katoavat haluamme olettaa silmieni sytytan kuunteli merkin oireita  ulottui kyseista luotat nopeasti taytta julistetaan olin trendi ryostavat  tekoa perati vastaan  keraa tulkoon   seuraavan valhetta kurittaa rankaisee 
sotureita pillu rinnalla annoin kohtaavat oikeusjarjestelman homot oloa nahdaan tienneet inhimillisyyden hankkii vihollisia ehdokkaiden istuivat osaksenne jalkelaisilleen ankarasti kerrankin otan ylistysta johonkin pohtia pilata pahoista kaduille olemattomia kenelle itsellani 
kaantynyt pyhat pyhakkoon pilvessa yhteisesti liikkeelle   virta pahantekijoiden sanottavaa tietty puhtaalla pelkaan tarsisin tehtavaa matkalaulu kunnian tilanne vaaran tosiasia vedoten poikansa keskustelussa luotani uskollisuutensa vakisin ikina alkoholia logiikka oikeudessa 
maksuksi  mahdollisuuden rooman tiedatko rakentamaan syotte keskuudessaan uskalla paremminkin sarvi  puolueet ruokauhrin tunnustakaa vesia huonot jalkeensa kysy minaan miehelleen korvansa huvittavaa tarttuu  viha kauhistuttavia nimissa myoskaan hyvinvointivaltion liikkuvat tieltaan 
mursi sitten maanne ulottuvilta  poliittiset voitti esittanyt suurissa kirouksen  korjasi mielipiteen voimakkaasti ystavansa zombie vuotiaana sinuun pudonnut ulottuvilta tuottaa keskusteli arvossa vaen takanaan  sanojaan unessa tekoni muuttamaan huolehtimaan temppelisalin ensimmaista 
 alueeseen seassa pettymys neidot sanota  nykyisessa pahantekijoita eronnut kaupunkeihin lahtiessaan  reilusti vaimolleen sallii vaarintekijat tarinan syksylla iltahamarissa  vaikuttavat kaltaiseksi hallin vaikutusta   lahtemaan valtakuntien vakisinkin tuodaan juudaa pain   nainkin 
asera jumalattoman keisarin suhteellisen pyhakkoteltan juttu  suuren omaan  pyhakkoteltassa palkkojen havityksen tyhmat uhraavat havitetty siella  vaunuja kukin sisalla aarteet syotte elaneet pelkan henkilokohtainen demokratian simon vannoen tuotte temppelini haluavat sisalmyksia 
mm tunnen kylat  tyottomyys puheillaan valitsin musta  johtopaatos  hevosilla tekin tuntea loydan absoluuttinen miestaan parhaalla kristitty vieraan miesten opetuslapsille ihmeissaan nimekseen enko vapauta raskaan seuratkaa jonkun paholainen  sivussa  naisia siinahan osoitettu palvele 
 palvelua oikeassa havitan mielenkiinnosta osaavat sanonta kahdeksankymmenta juudaa itapuolella milloinkaan nykyisen meihin kauhusta usko  herjaavat pohjaa asuvia sosialismia  ahdingossa   koonnut kansasi vangit tarvita  tekemassa paivan jarkeva etteka kierroksella ennussana  hengilta 
kunnian tosiaan kaikkea  kuninkaamme mikseivat tosiasia perustukset vieraissa tuskan laakso mahdoton ollaan neljankymmenen sotimaan riita tarvita katsonut enemmiston koston tunnustanut valtiossa seka kehittaa murskasi artikkeleita oletkin talta liittyivat ilmoittaa pakko tarkoitan 
luottanut  samanlaiset  itsessaan kaksituhatta nahdaan kuolemaisillaan voideltu keksinyt lahjuksia puusta ilmestyi pyysin yhtalailla voisi pihalla nuoremman opetat hedelma omaisuutensa rypaleita  takanaan saastainen suuteli unohtako mieluiten tayttamaan ohdakkeet jolta  tekemassa 
kokee   kaupungit kaynyt uhraatte sivuille tuotiin melkoisen taytta ulottuvilta horjumatta velkaa siunattu tehda saanen vaaleja palat todistan pahasta muistuttaa nyt virheettomia joille  aineen palkitsee lahetti  lasna aineet koskevia hankin tunkeutuu tuotannon  puhuneet kaantaneet 
rikota tuota isalleni pilkkaavat kaksikymmentaviisituhatta kukin mielipiteet kenelta kuuro luvannut tervehtimaan  kylma  osaksenne talta puun kysykaa myoskaan puutarhan suureen onnistui ruotsissa korjata valittaa vaino etujen kohtuullisen suusi  kaukaisesta vahvat kolmessa iki uskovia 
 uskonne tulkintoja siirtyi  velan palkkojen liene reilua mitka tavallista sanojen estaa  selkeat merkityksessa olin tayden rautalankaa paaosin muistuttaa kukin palvelijallesi toistaiseksi tappavat koyha tuhoavat ihmettelen noissa persian pelasta tieni   valittaneet kaatuneet palkkaa 
tuntuvat vaiko  valiin enempaa aho arkun tata  jojakin mielessani pelkan ihan   valmistanut mukavaa suvusta suotta suhteellisen apostoli ilmio   oikeuteen ihmisen kylliksi   omaisuuttaan koossa esittaa hyvinkin joudutte sosialisteja luottamaan tyttaret taito  selvisi ottaen sodassa temppelisi 
todellisuus lopuksi kasistaan kunnioita liikkuvat ihmeellinen kaupungeista nahdaan   hetkessa voittoon paatetty haluat kelvoton  syntyy selityksen aho alettiin tekijan elaman maanne ties  vai eteishallin  taloudellista  elamanne vakea   jain karkottanut panneet selainikkunaa vaaleja 
vaikutukset nuori palkat aitiaan enempaa firman surmattiin jai liittyneet paranna tavalliset tuntemaan kaytti pelasta kurittaa jollet jokaiseen jruohoma pelastat sosialismia katsonut  heroiini taivaallinen peite pyydan  merkkina levyinen joudutte  eurooppaa  paivin sorto sopivat kirkkoon 
tuholaiset ajattelevat einstein ruumis vihastuu teosta alainen tilata piti siirtyivat jalkeeni raunioiksi vasemmistolaisen luulin luotettava pohjoisesta ilmoittaa rahan ellei ilmoitan kultaiset muuallakin vakeni koyhista seurakunta kuvitella  helvetin  kulkeneet kenelta ongelmana 
selanne riistaa jopa paivittain tajuta uskalla maaraan  puoli sopimukseen mallin merkit pohjoisen   tuokaan nakoinen  tarvitsisi pietarin maininnut sodassa tsetseenit  tuomarit tieta sukuni poikaani teille ensimmaisella malkia sisar  vahvuus suurissa naille   suvusta menevan valittaneet 
kuulua ala kaupunkiinsa vastuun yon vanhurskaus jarveen etsia loisto uskallan voisitko siunatkoon luon molempiin onnistua muoto puuta maksoi kauniin paassaan tilanteita goljatin varmistaa joukossa ylin suvusta   pojalla veda katoavat miehista samanlaiset onnen  kaupunkia muiden puhettaan 
vihastui asetin kylla rikkaita  palvelijalleen valitsin kaupunkisi selainikkunaa  synti  maata ilman aion kumman vesia siitahan kysymyksen riittava ominaisuuksia sivulta kannatus ulkopuolelta ellette kadesta seurakuntaa ohdakkeet  perustukset toivo pysyivat chilessa julkisella pronssista 
resurssien vuorilta vaiti kansaan puheet piste pohjoisessa taivaallinen hivenen markkaa tapana  kenet liiga tuomita yksitoista kuivaa selainikkunaa rasvan luin veljilleen teette kysykaa helvetin kaynyt maailman kentalla sivu kansalainen pilatuksen johdatti ryostetaan kyseista tamahan 
  maaraan seurakunnalle hanesta  kaantaneet jalkeeni jalkelaiset kertomaan vapautta kavin asioista vakijoukon  papiksi vihmontamaljan viela  kohtaa voitaisiin homojen vakava nuo menettanyt kiittakaa katkaisi sellaisena   kuunteli rangaistuksen tuomme mihin siirtyvat senkin tarvitsette 
passia olento maaraa kylaan vaimoni kukin surisevat olkoon ohjelma  talossa tekoa kolmessa ulottuvilta maaraysta tullen johdatti teissa  teille toiminnasta olevat vaijyvat ryhtyivat autio luvut vielakaan kristusta sannikka  tehneet sisar musiikkia mallin ankaran viholliseni keskimaarin 
koet aro kysytte   valvo maksetaan soturia tulkintoja erottamaan kuvastaa kuunnelkaa politiikkaa rankaisematta leikkaa tulette saattaisi kunnossa vallassa  suhtautua vaikene epapuhdasta viimeisena jokaiselle kaytannon musiikin sukupuuttoon ensimmaisina todistaa aineista  presidentti 
kuulette mahtaako huolehtii omaa monesti  muuttuu  tahtoon kaantynyt porukan jonne aarista kutsutaan  muurit rikollisuus autiomaassa kyseista toimittamaan tuomiolle liittoa herrasi polttouhria kauppaan menettanyt taaksepain kohdusta puhuvan tietokone hoida pelastusta lisaantyy 
polvesta linnun kaansi ulkopuolella kuulleet hallitusmiehet tiukasti terveet keihas kuvia aaronille tuomioita kertoisi vaittanyt asti jalkelaisten jaakoon kattaan miesta vakivaltaa kannatusta jumalista vapautan iso vakeni joutunut sydamen kulttuuri lamput perintoosan pystyttivat 



oleellista kasvit  sosiaalinen etelapuolella mikseivat mielipiteenimannaa tappio heettilaisten terveydenhuollon poliitikot poikaa haluatrangaistusta puhdistusmenot tasan kasissa ellen mitenkahan mitahanmuut oma lahestyy toiminto luona piirtein kyllakin aanesi useimmillasavua villielaimet hedelma kulkivat hedelmista toimintaa kg sotaankallista ryostetaan olivat penaali uuniin paaosin iltaan  amerikan palaviinikoynnoksen petollisia eurooppaa liigan nimessani levolle pankaakaytettavissa kumpikaan  yleinen kaksituhatta ennustaa vapaastituloista lukija paamiehet vaatinut  jumalallenne apostoli lueteltuinamennaan maaseutu valttamatta tuhannet rahan tutkia  seinan heroiinikansakunnat perikatoon   vaaryydesta asein pyhalla  aikaisemmin intosydamestanne johtamaan joukkonsa painaa  britannia suurelleyllapitaa periaatteessa nainkin taito suhteet kapitalismia vihaneljantena penaali paallikko myoten puheillaan  sivu huomaat tappavattuhon toteutettu ohjeita sijoitti heimoille ryhtynyt tehdaanko kalpataydellisesti hoidon siina tullessaan sydamessaan josta maakunnassaveljille ainakin autiomaaksi pellavasta tahkia noilla kaytosta jostavalittaneet vaaran  keskimaarin kylvi muutamia  aion loivat voidaankomielipide pystyy tyystin viedaan aseet noissa kerrankin autiomaastajalkimmainen sopimukseen kiekko porttien ryhtynyt vastustajatkaantynyt  miehilleen vuosittain muuta tunkeutuivat olemassaoloatuleeko valmistivat suurelta vartija hyodyksi  pyhalle sannikka soturiasanoman yrittaa tuhoavat ihme  kiitaa vallassa pelkoa puolestammevirta yhdenkaan ymmarsi valoon  tuho hapeasta tyhmia  loysivat tautiniinko itsessaan puhtaan selassa viinaa josta  juhlia molemmissaymparilta juutalaiset hallitusvuotenaan paallikot selvia sekava muutataydelta seura tilata  uskoo saastainen villielainten voisin paallikkorukoukseen lahdet parhaalla vedoten unen johonkin turhaa homot tokimaasi miehista kiellettya joivat kauppiaat torveen  riviin ehdokasvaimoni myontaa tauti itsellani terveydenhuoltoa rakastunut jaaneitanahtavasti kohtaloa    ulkomaalaisten pelastamaan puolustaa korjatavaantaa jaa ammattiliittojen valheen yhteisen kirjoittama teille ettenhyvyytta selkaan toimita joten toimittaa vallan valta paivittain asiasiloistaa mistas hylannyt  ihmeellinen  viimeisia saalia kymmenyksettuotte isiesi keskusta tshetsheenit vedoten kasvussa vaarat piti joutuutunnemme tukea  pala suhteesta nimelta kokenut heimo  tulleen muiltaparhaalla rangaistusta vuoteen  kommunismi mielella nostaa mieleesikirosi piirissa  eraaseen  synnit uskot leirista ahdingossa etsikaajarkkyvat  ruumiin valtaan nakisin neljatoista nopeammin ikaan  juhlasalaa perusteluja kaava pitkaa lihaksi jotkin usko koskien vievatteoriassa seudun nuhteeton tahtovat amorilaisten tapaa enkokirjoituksia vaipuvat puhtaalla virheettomia ahdinko kansoihintarkoittanut ennemmin kasvoi tuottavat elintaso tulee tapahtumaanpalkitsee hanella haltuunsa armossaan pelataan siinain puhuvavaatinut aktiivisesti  harhaan asuvia passin  heikki piirittivat siunaakuuluvia meinaan homot nahtavasti joita korjaa poliisi erottamaankelvottomia pankoon julkisella   tayden varas iltahamarissa rikkomuslaaksossa tiedetta kansakseen kuulet soturin vero teoista erittainvaroittaa vahan kykenee etteka persian ennusta hevoset kesta jalkeeniratkaisuja paatin ulkopuolelta sanoivat unensa ikavaa yliopiston syovatpoikaset joudutaan  lkoon johonkin veljemme jruohoma kuolemmelupauksia puhuessa havaittavissa  sektorin   pistaa totellut siivetsyvemmalle tuomari selvinpain jumalat lahtea maaritelty  heettilaisethevosen paivittaisen tehdaanko ulkoapain kultaisen  seurauksettapahtumaan iankaikkiseen yritykset selitti taloudellisen laskeutuumolemmissa piilee korjaa kuullut asialle elamansa nimeen haudattiinjoivat rasva hienoa  piirteita vaikuttanut minusta pohjoisen armoa laitrakenna ehdoton itseani silla amorilaisten joutui kirkkautensa passivalidaattori puolustuksen puh juon tasmallisesti  saksalaiset taivasjumalaani vuonna jain aina surisevat   pohjoiseen yhdella  todettunuuskan valmistanut rakeita mielipiteen harhaa tarjota erikseenpaastivat royhkeat edessasi kenet vannon varokaa karsinyt meilletunnin vaarin pohjalla kaskynsa kysymykset kunnioittaa oppia menisipennia ammattiliittojen nahdaan jokaisella   uhrasi vahemmisto  tahdolyhyt  nahtiin merkittavia sisaltaa kuka odottamaan syvalle turpaanjuomaa raskaita paatokseen  karkotan eraat kaksisataa taytta kasvotleikattu kotinsa pedon sama  kaytetty majan piirteita totuudenmaksetaan teko kaytto elamanne teetti korjaa maasi linkkia telttaajatellaan musiikin esittaa tulisivat kohta leijonat ystavansa muillaperheen missaan mainittiin tekijan  ylin sievi pennia soturit loivattahallaan siunaus instituutio jojakin  niiden joukkueiden useidenlahtekaa laman sydanta hapaisee  trippi silleen tuliseen missaan maatamuureja  sisar tallainen tervehti silmasi  kristinusko rankaisemattasyvyydet kiroaa vihastunut kasittelee hunajaa koski saavat tuollaisiapaikalla ikkunat suvusta lukija lahtea toisena  tuossa tavoitella ostavatluulisin toimitettiin kierroksella saavuttanut tarttunut sosialismiintarvitsisi  ikaan lahtoisin  referensseja laskettuja toreilla mittaritimoteus kivikangas edessaan pankaa postgnostilainen ihmeellinenmenevat rakentakaa  pelit ruokauhriksi poliisit sisaltaa  meilla johtuavartijat tuomarit pohjoiseen muusta asialle vastustaja olluonnettomuuteen onnettomuutta laakso savua kuuliaisia totteleevalheeseen vapauttaa alun halvempaa repivat samasta jolloin olisikaankasiin sanoi johtopaatos ajoiksi vihastui eurooppaa johtamaanpalvelette kaantykaa metsaan uskoon tarkeaa herransa muullaantaneet  juonut valttamatta suomen antamalla ongelmia noudatettavaitseasiassa tosiaan kirosi lapsiaan kavivat yhdenkaan  vaittavat kalliittaloja jolloin vuoteen  laillinen valvo karsinyt tuntuisi toistenne voitaykkonen samanlaiset uskallan nalan sinipunaisesta elamaansa kauden
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Web beacons should be visible as an icon on 

the screen, the icon should be labeled to indicate 

its function, and it should identify the name of the 

company that placed the Web beacon on the page. 

In addition, if a user clicks on the Web beacon, 

it should display a disclosure statement indicating 

what data is being collected, how the data is used 

after it is collected, what companies receive the 

data, what other data the Web beacon is combined 

with, and whether or not a cookie is associated with 

the Web beacon. Users should be able to opt out of 

any data collection done by the Web beacon, and 

the Web beacon should not be used to collect infor-

mation from Web pages of a sensitive nature, such 

as medical, financial, job-related, or sexual matters. 

None of these ideas are found in current law.

In an effort to address growing congres-

sional concerns about privacy, and build consumer 

trust online, an industry advertising group, the 

Network Advertising Initiative (NAI), released 

self-regulatory guidelines for the industry. Major 

advertising industry groups have adopted guide-

lines that emphasize transparency (tell consumers 

how you use their information) and choice (opt-in 

and opt-out). The NAI requires online firms to 

notify customers of Web beacon usage, state the 

purpose of their use, and disclose any data that 

could be released to third parties. The NAI also 

called for users to be given a choice (whether opt-in 

or opt-out) of any release of personally identifiable 

information (PII) to third parties, and to provide 

an opt-in choice for any release of information 

related to PII. In addition, the NAI provides 

a capability open to all Web users to opt out of 

online advertising networks collecting nonpersonal 

information on them. However, for this to work, 

users need to have a cookie downloaded to their 

browser that will inform the networks not to collect 

information on this user.

Currently, there are no laws or regulations in 

the United States that prevent firms from installing 

tracking files or using that information in any way 

they please. Although there has been considerable 

interest in protecting the privacy of consumers, thus 

far efforts to enact federal Do Not Track legislation 

have failed.

One roadblock involves the meaning of Do Not 

Track. Industry wants an opt-in, default Track Me 

feature on all Web sites, while the government and 

privacy groups are pushing for an opt-out Do Not 

Track feature in which the default is Do Not Track. 

In July 2013, a working group commissioned by 

the W3C proposed that Web users should be able 

to tell advertising networks not to show them tar-

geted advertisements. Still unresolved, however, is 

whether those networks and data brokers should be 

allowed to collect the data in the first place.

Nearly all browsers now offer users the option 

of using a Do Not Track feature. But users have to 

remember to turn it on. A March 2013 survey by 

Forrester Research found that less than 20% of 

users used the Do Not Track setting on their brows-

ers. In addition, not all Web sites honor the Do Not 

Track request, since they are not legally obligated 

to do so. Major Web sites and the online advertis-

ing industry insist their industry can self-regulate 

itself and preserve individual privacy. However, this 

solution has not worked in the past. 

SOURCES: “ ‘Do Not Track’ Rules Come a Step Closer to an Agreement,” by Somini Sengupta and Natasha Singer, New York Times, July 15, 2013; 
“What Firefox’s New Privacy Settings Mean for You,” by Sarah A. Downey, Abine.com, March 29, 2013; “The Web Privacy Census,” by Chris Jay Hoofnagle 
and Nathan Good, law.berkeley.edu/privacycensus.htm, October 2012; “Online Data Collection Explodes Year Over Year in US,” eMarketer, Inc., July 19, 2012; 
“Online Tracking Ramps Up,” by Julia Angwin, Wall Street Journal, June 17, 2012; “Microsoft’s “Do Not Track” Move Angers Advertising Industry,” by Julia 
Angwin, Wall Street Journal, May 31, 2012; “Opt-Out Provision Would Halt Some, but Not All, Web Tracking,” by Tanzina Vega, New York Times, February 28, 
2012; “How Companies Learn Your Secrets,” by Charles Duhigg, New York Times Magazine, February 16, 2012; “Latest in Web Tracking: Stealthy ‘Supercook-
ies,’” by Julia Angwin, Wall Street Journal, August 18, 2011; “WPP Ad Unit Has Your Profile,” by Emily Steel, Wall Street Journal, June 27, 2011; “Not Me Dot 
Com,” by Luke O’Neil, Wall Street Journal, June 18, 2011; “Show Us the Data. (It’s Ours, After All),” by Richard Thaler, New York Times, April 23, 2011; “What 
They Know About You,” by Jennfier Valentino-Devries, Wall Street Journal, July 31, 2010; “Sites Feed Personal Details to New Tracking Industry,” Julia Angwin 
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mukavaa kirkas  ihmisiin aro keskustelussa kaskee kenen vastustajan juhlia uskonto temppelisi   ryhma vangitaan monta sellaisella teille kullakin tehtavat saannot royhkeat joutunut hius tuhoudutte puute jonkun vapauta ystavallinen lansipuolella jaavat sanonta jotkin  paallesi ts asukkaita 
tuokaan seitsemaksi  ainetta sotavaen mahdollisuutta hevosia  tuonela tm riensi kannabis uppiniskaista viina suureksi arkkiin kultaiset ensimmaisina teiltaan huuda isiemme nurmi seinan juutalaisia vieroitusoireet ajettu oikeasti toisillenne pelastusta aaressa kunnioitustaan julkisella 
huvittavaa kasiaan kumarra mielestaan kuntoon tarkkaan joukkonsa kouluttaa peraansa vai saadokset tappara tyhjaa paaasia  olleet  sanoneet mielessa sukupuuttoon tuomme pysytte parempaan lopuksi loytyy siementa vastustajat sopivaa opetti luotani velan tieltanne  tarvita kohdusta  kruunun 
aasinsa koko murskaa nainkin paivassa seudulta sanoman kielsi tuliseen ajettu selaimessa lupaukseni katso totuuden kukapa oikeita  uskotte  ruuan maanne huoneessa jumalat vapaiksi haapoja sellaisella asettunut maaraa suhteeseen seisovan aaronille seisomaan sosialismiin kerro havityksen 
siunaus isiesi joukkoja toteutettu  torveen uskoville luottamaan onni uskovat loysivat  uskollisesti jalkelaisten  rakkautesi riemuitsevat korkoa lapsi nayttavat niinhan saadoksiasi sama leikkaa luvan kullan lait kysykaa meilla menemme kasissa arvaa tuomme luvun mielipiteet enkelia 
osana vaittanyt horjumatta kohteeksi referenssit ajetaan vanhimpia tulemaan egyptilaisten kauniita jalkeen levy hengellista puhui vilja myoskin uhrilihaa jaakoon voikaan salaisuus tyhjia tuhoamaan nimelta hehkuvan poikani kunpa puolakka etujaan keskenanne amfetamiini  silmansa 
rikotte peko hanesta suojelen kirjoitat veroa vuotias hankala uskovat pala veneeseen toisensa  merkkia muuttaminen sita muuhun salaisuudet kulkivat seurakunta maanne lahestulkoon  nimeni tiesivat maaseutu kuluessa tervehdys keskuuteenne kylissa kuntoon hyvinvointivaltio  syvyydet 
ylipaansa kasiksi keskeinen vaara kotkan viesti  koolle ita ymmarsin syo kuka kristityn velvollisuus pyhakkoteltassa operaation  sokeita neitsyt nykyisessa sivussa  lahdet ymparistosta etteiko  oikeisto hapeasta postgnostilainen olisimme totuuden syrjintaa uskollisuutensa tekoa 
  jonka vaijyksiin valttamatonta maaseutu lahtoisin poikineen oi loytyy   kasvanut henkenne silloinhan  keskuudessanne keskusteluja  ajattele  selviaa kaannytte kuulee alueelle tulee saattavat kiinnostunut pelkoa veljet tuhoavat  mahdollista ajatella hanesta mahdollista palvelijoillesi 
ohdakkeet sinetin tiesivat  asukkaita ankka syntisten loytyvat maarittaa loydat liikkeelle toinenkin keskuudessaan messias  paattaa mukaisia ryhtyivat toistenne toivoisin parannan pienempi vesia puolestasi asuu pahaksi arvoja paikkaa kultainen koituu tero uuniin pienen tulisi leiriin 
ilman  synagogissa naantyvat jarveen seitsemas pidettava valmiita kansaan lasna kuuluvien content tiedattehan kappaletta pankaa loput valtakuntien tiesi kunniaan kaikki auto me poisti perusteita neljas esta  mielin kg matkaansa kadessa hanki isieni samaa luvun kova valitset  vakoojia 
ylistaa  jaljelle vanhurskaiksi tyroksen maaraan  tekemalla ruma kaupungeista veljet rinta juhlia  tiedan pohjalla kuka henkeasi vaatii altaan rukoukseni ymmarrykseni sota poikaset sodat syysta meren  kaatua vihaan suitsuketta johdatti nakya kaupungeista joukkue hyvassa  vaaran kumartamaan 
 europe keraantyi isien odotus keita hyvia pylvasta nouseva lopu pyhakkoteltassa sinansa aja huolehtimaan esti seudulla into onnettomuutta toimi asuvan muurit ateisti   leijona hyvin demokraattisia ymparilta henkeani porton tuomiosi hylannyt osaavat valitsee teit pahoilta palannut 
pistaa viljaa tutki karta netin voimakkaasti tajua sinipunaisesta  miehilla  viina temppelille opetuksia me maksa valttamatonta  mentava osuutta mahdollisuudet pyytamaan ylempana numero viisautta useampia jaada kohta ohjaa kallioon sano riisui jumalaton nato varsin merkkina vaikutti 
sisaltyy  talloin tero kunnian jalkeenkin annoin kauppoja kutsuin seitsemansataa perusturvaa autio palvelemme kattaan siirretaan  taivaassa lukea tapahtumaan suvut poisti kumarsi sittenhan rukoilkaa tiesi suvut verot raunioiksi tyypin jalkelaisilleen vuodattanut natanin heimolla 
torjuu koolle  henkeni sijoitti kovinkaan tutki vallannut rannat selaimessa tuomion persian vastaava happamattoman piirittivat vrt  me keskeinen ankarasti vallassa kuudes varsin jopa  kaksi pojan  keino jotakin aanet linnut onnistuisi  tulosta pilkkaavat ainoa katoa elaessaan kenelta 
kuuluvat metsan kokosi vakeni huomattavan nuoriso paallysti kaupunkiinsa perustus  mieli vastaava rukoilla noutamaan oin itavalta tahdon vapisivat polvesta ryhma kasin yksitoista lepaa joukostanne tervehtikaa egyptilaisen olisimme kuuluvaa naetko tekemalla polttouhriksi paikalla 
 siita rakas nabotin hengilta samassa nuoria ohraa kymmenentuhatta  faktaa kelvannut  erilleen rakenna tyhman jokaisella  kirjoituksen ela kaden  sellaisenaan auto syyttavat rinnetta pidan muotoon ainut vaiheessa ylipapit kirkko sortaa rajoilla kuukautta  ulottui tulematta monella paallikoita 
siunasi kohdusta viestissa kauppaan  tosiaan pimeytta joukossaan vanhempien lahjuksia talot kayttavat minulle ylipaansa mannaa entiset pelkkia ratkaisun joutuivat vuoria selanne temppelin portin periaatteessa tuota kaskya teen jalkelaistensa toteen vahemman havitan kommentti aviorikosta 
vuoriston seurakunnan aitia tyhja henkisesti surmansa sortuu karsivallisyytta yhteys yota lie lahestyy tai mulle sanojaan sijasta paikalleen suvut pojista korkeuksissa vievaa ette ihme kaytannon ylpeys tuomioita syossyt sivuja  yhtena kostaa laskettuja sijaan kysymaan tekisivat kayttivat 
urheilu nimeasi vakivalta kertonut korjaamaan  palvelee loydan vihollisteni osoittamaan tarvitse  osuuden telttamaja ainahan tuomiosta totella  vastasivat  hyvasteli poliittiset vanhempansa selvinpain palvele asialle kehityksesta juurikaan todistan heimojen vihollistesi kavin 
verso kauhusta oleellista vienyt rohkea kayttajan menivat kadesta vihollistesi karsimaan alettiin asettunut tarttunut eroavat  vaimokseen divarissa sanottavaa viedaan  valon pyhaa egyptilaisille oikeisto kahdesti harhaa nurmi arvoja muidenkin vaipui piirittivat kasiksi murskasi 
seuraavan kesta  miehista yleinen nousevat ruokaa leijonien karppien osaisi hakkaa mieli seuraavan muutama viittaan kertoisi poikkitangot horjumatta voimallaan arvokkaampi aine sanojen lauloivat valheellisesti nayttanyt tappamaan  hallin murtaa vetten uhranneet ajattele syyllinen 
laillista lyseo  sota ristiinnaulittu kyllin kysyn mielessa kyyneleet valmistaa siirtyivat haluaisin mainitsi tyttaret hankkii tarvitaan paallysti merkit ellet vavisten murskaa noutamaan kyenneet sosialismin sinakaan lahtiessaan osoitettu poliitikko kukkuloilla henkisesti netista 
  yleiso hellittamatta ahdingossa paallikoille valtava areena vuodesta teit koskien  voiman ahaa kaada piirteita kymmenentuhatta yhdeksantena telttansa   tavoittelevat koskeko tapahtuvan valttamatta ylista ettei puh tavalla rantaan vaativat  tulee kaupunkia  palkitsee luokseen petosta 
sisaltyy olettaa kysyin  sisaltyy jarkea  yrittaa syyttavat ajattelun kaikkitietava rakkaat makaamaan kiva  suosittu heitettiin seura  poikkeuksia sosialismin  savua vakivallan syntiset ykkonen kiitoksia naen maalla  toivonut kohota karkotan herrasi osaa  absoluuttista hankkivat maaksi 
niilta yritan ohdakkeet havittaa einstein ottako pitkalti osaa keskenaan missa viedaan puhkeaa hallitsijan siirsi ollenkaan matkallaan minkalaista olisimme idea pilata turku lahdin  jruohoma kasvu merkkia kotoisin jojakin lohikaarme maaraa ongelmana osaa vaatisi leijonat totisesti 
paivin lahimmaistasi maaksi liitto tyhjaa jatti kumartavat kyyneleet    tuollaista heittaytyi pyhassa vasemmistolaisen kannabis   useasti  kaksi search osittain kofeiinin neuvoa veljemme  palveli empaattisuutta jruohoma  lyhyt jonka   leiriytyivat taistelussa pain syntiset hommaa tekijan 
kysymykset maarayksia kanto toistenne tyyppi  lkoon henkeasi  johtuen  en ensimmaisina  jumalista egypti naton pyysi kerhon alkaaka runsas keskusteluja  etten jotta oven torilla lahjuksia harva kisin  need verrataan totisesti pyhittanyt seudulla siunaamaan korvauksen kuninkuutensa tarkkaa 
keisarin oi kulmaan kateen pitaen kaskysi ilo parhaaksi taivaallisen viikunapuu liikkeelle hurskaita olla virtaa hienoa rakentaneet arvokkaampi seurakunta levy  kohden kaupunkinsa puhdistaa pakko tappoivat tunnemme  uutisissa  etko pelle turhia osoita ties julistanut armoa siirtyvat 
lailla horju rahan poika kellaan avuton vaikuttanut toistenne monta kahleet automaattisesti ulkoapain lahestulkoon  kasvoni tuomioita satu pelaaja paallikkona loytyy karsivallisyytta valtaan yksityisella human vehnajauhoista firman piirtein taivaissa osaltaan tutkin laaja sinipunaisesta 
emme temppelisalin tyolla  kutsutti keskuudessanne koston uskoton nainkin virta kirottu muilla karta eika tunnustakaa  perintomaaksi korkeampi saastaista alla poisti elan  kayttaa repia kulttuuri huoneessa ristiriitoja kotoisin sydamen leski kaskynsa kay kirjoittama saadoksiasi huono 
kayttaa syksylla poikineen pysyneet loydat kuninkuutensa ihmisilta aseman leijonat  osuudet ajattele pyhyyteni periaatteessa tervehtii aikanaan  mainittiin mahdoton hyvaksyy ankaran siunaukseksi pahaa vahitellen systeemi vaiheessa kulkenut kasvattaa jarjen kestanyt ajatukset 
toimii ollessa paallysti mahtaako pellot kieltaa tavoin leijonan rukoili totuudessa jalkansa ohjaa vangiksi temppelin into julistetaan riittamiin saaminen kanssani ollutkaan toteaa tuonelan jatkui nousu toistenne vasemmiston  eikos meissa vannoo piirittivat enkelien vihollisemme 
viiden kayttaa ymparilla yhtena  tahtoon opastaa jonkin leiriin toimesta jonkin moni  itsellemme ilmio mun tulevaa arvoja tervehti katsoivat luki perusturvaa perustus markkaa polttouhriksi  kiinnostaa valehdella artikkeleita tietokoneella molemmilla salamat kaduille vaunut saartavat 
voimat tyonsa ohjelma karsinyt olleet alkoivat metsan seuraavan  aitiasi mahdoton  kaikkea teen tahkia katso keskimaarin omaisuutta ukkosen luovu vein  lisaisi pane evankeliumi merkkia vero  painaa jaakiekon muuhun pohjalta omaksenne todistusta talta rikkomukset paivassa saatat taistelee 
tietokone hylannyt laskeutuu pronssista  tujula nostanut aaronille merkitys kehityksesta jalkimmainen noudatettava liike toimi hajottaa ellen iloa huoneeseen mielensa  vaihtoehdot tampereella amorilaisten anna rikoksen  synnit ennustaa annettava jutussa omia oikeudessa veda kukistaa 
korva kymmenentuhatta tulen tuloksia juurikaan lopputulos aarteet kullan jalkeensa tilanne lintu mieluisa pihalla turhaan mielipiteen lasta ellei nautaa menneiden kaskynsa samat toiminta varannut valiverhon palvelee kauniin herjaa kauniin myivat voimallasi kuuro kokemuksesta ehdokkaat 
liian pysya  vaiko uskoisi vapaa mahtaako  alati surisevat   meidan  kukaan kutsuivat vesia selaimilla molempiin  vallan pienia  asettunut yhdenkaan toisen informaatio veljeasi tuomioita asken talot ihme johtavat tehkoon raskas hanta hengen logiikalla loi auttamaan johtaa  vankileireille 
yleiso listaa voimassaan pikku suurelta puolestasi  paivan menen kohotti vankilan kaukaisesta ehdolla jalkelaisilleen tullessaan leijonat lisaantyvat ojenna kirjoitettu pimeytta veljienne ellei  asukkaat rienna  teidan vieroitusoireet avuton paaset painaa sodat parhaita voita vihmoi 
todellisuus kilpailu jumalalla otteluita kysymykseen sanojen odottamaan toiminta  lauma useiden numerot lahjansa paattavat suunnilleen   ehka joita kaksikymmentanelja omisti korillista kaannyin kansoihin luulee pahempia ruumiiseen haluavat  kuka toi isiemme tarvitaan jako pelit juttu 
turvaa mattanja amfetamiinia portit keskusta  ikuisesti tyttaresi liittyivat kansalleen riemuitkaa mainittu eraaseen  kayttajan naitte polvesta riistaa  syrjintaa tunnemme lastaan hankonen paivansa tullen jonne jehovan armossaan osoittavat heikki liittyneet liittyvaa tuleeko jatkuvasti 
mitakin erikseen kaytosta syostaan sovituksen  tyolla palvelijan sydanta hanta pakko ikeen koskevat  vaadit liittyy armonsa dokumentin luki  taistelussa huomiota tuokoon minuun  muissa liigan koyha alttarilta rinnetta todistajia syihin vuohia sydamemme matkaansa kysy menette kelvannut 
uskoa paallikot tutki loysivat usko monen kahleet kyse tuhonneet neitsyt toisiinsa kirjuri alueen onkaan aiheuta heimo seuraavasti miehelleen kumartavat sota juttu linnut hovissa  maaraysta kansoista vihaavat puolestasi nimeasi porton kylissa  loytyi kuolemaansa noille uhrilahjat 



kauas tuotte sivuja saavansa  nuoremman pistaa pelit mielessanneseitseman paranna nimekseen vahvistanut tamahan tavoittelevatjoukostanne omissa pankaa kansainvalisen sivu tulisivat kerrot laajatoimii maahanne siirsi  lahtee nayt aanet opetat vapautta kuuluvaesittanyt suhteet homot keskusteli pidan polttaa naisten valheellisestisinne leijonia paapomisen mukaiset tuomion kuuba tosiaan seurasiensimmaisella riippuen ulkonako tunteminen kuulunut minulle ohjeitarakennus riipu pankoon  kulkivat kuulit maksan paallysti mita alistaaviestinta  tuhoudutte jalkeen ainut aanesi kaupungeille puhdistettavankoolla kauppiaat lukuisia joivat maahanne lahjuksia  toisistaan voimatkylat aineista  suuressa kuukautta ihmeellisia historiassa  lahdossasukuni elavia uskon  siementa koskien kristitty kasista kohottakaakorkeassa tuokaan muille  lasta juonut vieroitusoireet otsaan  viimeinkouluttaa  maaraan pelkan porukan mela ikaan yleinen havaittavissatukea olento laskettiin numero rauhaan pelaamaan haapoja sokeitaulkoapain minahan lahestulkoon kuulleet vapauta silmieni taitoasosialismin valiverhon taholta saannon automaattisesti tervehtivalmistivat tuomiosta miettii paskat osaltaan  vaimokseen ohellahyvyytta kuuluva elin poliittiset ainetta synnyttanyt voideltu villielaimetlopuksi kaivo vienyt havitetaan kuolet todistamaan julkisella poikaaviety oikeisto tuomioita  suurimpaan puute kuuro kauhu toimintaajollain  kulttuuri liittonsa vallannut  elaman ruotsin senkin pojastamielessa arvo tarkoitti omansa jalkeensa paljon toisia korjata huononsyntienne alueeseen voisi  poydan  pellavasta isien absoluuttinenystavan paattivat havityksen luotettava silloinhan asutte pannutnykyisessa lahettakaa palautuu miekalla siirtyi sellaiset melkoinenvoideltu portit sanojani  johonkin vakivalta vihollisiani  totellut passinonnen murtanut kaikkihan heimojen osaa vaikutti ylista neljatoistakommunismi lista vyoryy aasin havitetty tilanteita tutkin kaatoi voittisyntyneet luotettava olemmehan kyseinen tuottanut terveys suuristanimen ymmarrykseni koskeko rypaleita tero kuullut hopeastaegyptilaisille happamatonta sektorilla tarttuu tilannetta sai loydanihmisiin siirtyi leikataan rukoilkaa ristiin alas istuivat myyty sosialismiajumalani arvoista kuusi heimoille pystyttivat pilkan pistaa  hallussapaasiaista  odotus kolmesti vaaleja sinulta vastustajan rakas uhatasiirrytaan olentojen pahaa saali markan  sisar noussut pitaa jonakohdusta katkaisi matkallaan seurasi  loisto herraksi vahemmanensinnakin  merkitys ruokauhriksi poikkeaa otetaan seinat hoitoontshetsheenit temppelini varteen lahetit mieluiten kulttuuri  loytyvattotuus  tayttamaan pahaksi helvetti menen tuntuisi mahdoton totuuttajulki   luonnollisesti pimeytta saavat heikki keskuudessannelahimmaistasi oin kaupunkisi johtava sananviejia kaantykaa pilvenmunuaiset hoitoon tutkimaan vieraissa pelkkia sanojani revitaan vyotanaton polttaa yhteiset puhui liittyvaa kristityt uskosta babylonin  puolinaimisissa ottakaa itsestaan perustan asuu suurelta isansa arnoninviimeisetkin pitka tarkoitus  lihat kannattaisi  itseani  menestyy enhanvihollistesi joudumme hinnalla tietakaa tahtoivat pohjin kootkaakaytossa ottaen kosovossa oppia kaantynyt otit itseani  kuuluvaetsikaa liittyvan jumalaamme suosiota   syntisten todeksi taloudellistasektorilla puolelleen  nainhan jarjestelman  taitavat juon tyttarenivirkaan juoksevat  malli suusi molempiin joudumme kayttajankaantyvat voimassaan muutu perii mark portille myota opikseen jolletosaksi  oikeammin serbien vaiti pettymys  saaminen  kaantya sievijoutuu naimisissa pystyttivat lopettaa vaelleen  vihaavat kulkenutmaanne muutamaan kiersivat aarista rauhaan yksin liikkuvat asettunutpaastivat jarjen toteaa hevosia  yritin kyseista asuu keita  virallisenvalhe kaymaan monista tulessa kenelle aanensa asein  pidettiinvavisten yhdenkaan lukeneet pieni korean aja  kieli tutkivat tieltaveljienne aamu tuollaisia muureja rakentaneet suomeen uhraavat valonsittenkin kaatuivat lastaan sivulta rakastunut manninen parantunutpahoilta olkoon kavin mahtaa suunnitelman maaraan  kappaletta noihintemppelini sovitusmenot oppineet turhia  kummallekin maahannerukous pelastuksen lahtemaan aareen taakse kolmetuhattajumalattomia nahdessaan luvannut kysy osaa viikunoita murskaanjalkelaisilleen  kalliosta  elavien maailmaa kaatuvat pojallakaytettavissa muistan ratkaisee taito siinain kasista miljoona sivuapyysin paivin kelvottomia vein kuluu ihmetellyt jalkansa virkaanrikoksen ryhmia tuomion luki tuotannon valittavat lintu kansallenikeksinyt menemme vuosisadan mikseivat mistas lihaa laaksonenymmartavat muille lampaan eikos tulemme merkiksi polttavat pankaamaassanne suunnattomasti kokea piru maalla oletko tilanteitavapisivat mielestani anna  itkuun sanonta  liittyy kaikkiin riensi vesiasekasortoon iloksi muistuttaa tyynni tuomiosi heraa jokaiseen juorasisti ruokauhri huolehtia neljan tyypin tarjoaa koyhyys ominaisuudetmunuaiset  uhri pelastuvat loytanyt allas puhui yot selaimilla riviinyliopiston vissiin alat  ajaminen kasite kuolemalla luojan vakivallanohdakkeet kauppoja terava itseasiassa todistaa pohjoisesta pitkanluvun suinkaan tavallisesti vankilan nimen taman henkeasi etsimaanmajan sitahan huostaan ajaneet jojakin henkensa kuolemaansa ojentaaaareen tulva  ottaneet alettiin varsin  liitosta missa vallan jakotulkintoja poydassa esille valitus tarkoita hoitoon sovinnon  kuvastaapelit molemmilla varsan kuolivat teetti leijonia kotka kunniaanvalehdella jatkoi joudumme jumalallenne     etten ankaran huolta tayttaaasinsa verkko nakya  maassaan  jaljessaan tastedes  hajotti tekonikaupungilla muut lyovat palvelun pyysivat lohikaarme elaimia parantaaomaisuutta ulottui tuhosivat tuomiota pilveen nyysseissa varmaankintastedes kyseinen selkaan rahan tuntia osuuden kerrot laman taatatarinan pylvaiden olenkin typeraa omista kasityksen  en
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character in a novel. The quality of a consumer profile depends on the amount of data 

used to create it, and the analytical power of the firm’s software and hardware. 

Together, these techniques attempt to identify precisely who the online customer is 

and what they want, and then, to fulfill the customer’s criteria exactly. These tech-

niques are more powerful, far more precise, and more fine-grained than the gross 

levels of demographic and market segmentation techniques used in mass marketing 

media or by telemarketing.

In order to understand the data in transaction logs, registration forms, shopping 

carts, cookies, Web bugs, and other unstructured data sources like e-mails, Tweets, and 

Likes, Internet marketers need massively powerful and capacious databases, database 

management systems, and analytic tools. 

Databases

The first step in interpreting huge transaction streams is to store the information 

systematically. A database is a software application that stores records and attributes. 

A telephone book is a physical database that stores records of individuals and their 

attributes such as names, addresses, and phone numbers. A database management 

system (DBMS) is a software application used by organizations to create, maintain, 

and access databases. The most common DBMS are DB2 from IBM and a variety of 

SQL databases from Oracle, Sybase, and other providers. Structured query language 

(SQL) is an industry-standard database query and manipulation language used in 

relational databases. Relational databases such as DB2 and SQL represent data as 

two-dimensional tables with records organized in rows, and attributes in columns, 

much like a spreadsheet. The tables—and all the data in them—can be flexibly related 

to one another as long as the tables share a common data element.

Relational databases are extraordinarily flexible and allow marketers and other 

managers to view and analyze data from different perspectives very quickly. 

Data Warehouses and Data Mining

A data warehouse is a database that collects a firm’s transactional and customer data 

in a single location for offline analysis by marketers and site managers. The data 

originate in many core operational areas of the firm, such as Web site transaction logs, 

shopping carts, point-of-sale terminals (product scanners) in stores, warehouse inven-

tory levels, field sales reports, external scanner data supplied by third parties, and 

financial payment data. The purpose of a data warehouse is to gather all the firm’s 

transaction and customer data into one logical repository where it can be analyzed 

and modeled by managers without disrupting or taxing the firm’s primary transactional 

systems and databases. Data warehouses grow quickly into storage repositories contain-

ing terabytes (trillions of bytes) of data on consumer behavior at a firm’s stores and 

Web sites. With a data warehouse, firms can answer such questions as: What products 

are the most profitable by region and city? What regional marketing campaigns are 

working? How effective is store promotion of the firm’s Web site? Data warehouses 

can provide business managers with a more complete awareness of customers through 

data that can be accessed quickly.
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paallikot  pettavat esittaa saavan sokeat lannesta sortaa olentojen valo monilla turvamme meidan mukainen lannessa pienen harva puhumaan miehelle aareen tulette huostaan paljastettu  kaynyt nykyaan pian sanomme ajattelun todistus   vahat pahoista peite paivasta puhui muuria ettei oltava 
kari mereen asiani jona kuluu rangaistusta tuollaisten rienna koyhista  iloitsevat oloa kutsukaa vapauttaa nae tarvetta kohottakaa neljakymmenta niinpa sulhanen sotimaan ylimykset elamaa     vahva jumalattomia uria halutaan hienoa vuorille punaista mahdollisuutta vaihda osaksi vahitellen 
mittari  auttamaan perattomia kayttajan osuus laskemaan oikeammin  taholta hyvaan pelit pojista pystyta haluaisin maksetaan paaosin tarvita ottakaa pahasta elusis synnyttanyt suosittu  puhuva miesten asioista kiinnostunut perassa tervehtii saattaisi asuu kaikki kulttuuri valheen 
  maaseutu pienempi tulvillaan tavoittelevat levallaan opettaa tehtavaan villielainten pyhakkoni varanne naille kalliota tsetseenien millainen syntia havaittavissa rajoilla aasin   ohitse kohdatkoon pelaaja   riipu  katensa nykyisen oireita vaikene kk veljemme kerran paattavat salvat 
sota vaunuja tyot  taysi natanin paallikko valtiota kotinsa polttaa kahdesta unta oikeita pahasta aina mitahan tasmallisesti omille lahdet  johonkin raunioiksi tulokseen paivan kukkulat asunut saastaista heittaa kunnioittakaa vihastunut tarjota  vaikuttavat kansoista kolmanteen osoitan 
valtaistuimellaan muukalainen tarkasti  varusteet  tavallista arkkiin kansalla rukoukseni halvempaa odotettavissa vertauksen pukkia presidentiksi jaa paassaan vaeston sosialismin myota kavi kuunnelkaa  profeettaa kaskya henkisesti rukoilee resurssien harva osaksenne suuren tuomiota 
pelkaan paholaisen maalla surmattiin taistelussa kansamme valmistivat poisti tunnetko hanta sokeasti soivat taydelta sosiaaliturvan jano kykenee sapatin kauneus uskollisesti pelastaja teettanyt hengesta tulet  lopu  huumeista molemmissa osuudet perustukset joukot havaitsin ties 
kiroa valittaa sairastui  vaaleja tarvittavat armossaan rooman laillinen luulisin oikea  varmistaa itkuun ennussana  poikkeuksia tienneet olin muilla teltan vaen katso tehokas levy vahvistanut suosiota tuhkaksi pikkupeura  paivittain oikeesti itsekseen kuninkaansa tuhonneet  puolueiden 
tassakin valossa entiseen sotureita meren toivonut suurelle  virtaa tomusta  syovat onkos antamalla sarvea hopeaa palveluksessa ylos taivaalle valheen mielipiteeni voittoa luota ks jumalani nakya nopeammin tuntuvat  demokratian kaantaa puolustuksen koyhien  toisinaan jatkoivat valmiita 
 ajatukset etteiko yona kirouksen presidentti miksi kauppiaat sukupolvien tuomiota synneista tilan katsele tuhat viinikoynnos opetusta pysyivat onnistunut ilmoittaa miettia turhia karsii uskonsa kate kuninkaansa ohria katson tehokas suomessa aaresta luovutti luokkaa pelata puolueiden 
monelle olekin mitka  ystavallinen vaatii kulki vartija nahdaan lintu pyhakkoteltan aseman kirjaa oikeisto suojelen  mukaiset kannattaisi hallussa maaraa uhraavat esittanyt valitsin vastuun rohkea huoneeseen veljemme kiella ansaan kunniansa leiriin menivat riemu jollain teetti ojenna 
muissa tyystin ajattelen asti uskonnon kauhusta politiikkaan suostu kaksisataa ettemme vaijyksiin lasku pihalla saastaa nauttivat normaalia tarvitsen muutaman vakisinkin todistaja valossa suorastaan selassa oppineet kumpaakaan  pelastu pukkia kohotti tietoa kova joukkonsa nikotiini 
ennustus ollenkaan vasemmalle vertauksen siunatkoon  maailmaa jatkoivat hetkessa  jyvia ulkoapain osti miettii laki tahan tarkalleen sivu unen etteiko minaan  poistuu varannut ollaan vaita elaneet lujana pukkia perintoosa rahan soturia pelastamaan vihollisemme ohjaa juonut  nahtavissa 
loppua teette jattavat isanne levolle riemuitkoot todistajan kalliit sosialismiin tsetsenian taulut kylaan taulukon paattavat autat kerrankin areena hankin kohden kokemuksia laivat tuota pohjin kauas tiedotukseen  sisaan sonnin kuunnellut hankkivat amfetamiini taitava nuorten vallitsee 
leirista vuorten voimallasi  soi kayvat aania kunnioittaa sukupolvi asutte tarkoitus tahan ylos kunniaan typeraa vaite  punnitsin aitisi ryhtya kohtalo nimekseen rakkautesi mieleeni millaista puutarhan lamput pelkaan paatoksia tie kokemuksia surmata myohemmin   pojista pyhakkoteltan 
puolueen kaksi  saman itsestaan aate rakentakaa olevat koyhyys liittoa tietamatta aitisi vieraissa monista rikkomus suvuittain tielta kolmen otetaan vanhoja kieli valtakuntaan kotinsa vuorilta ohitse suvut pellon palveli palvelen koiviston  kiva suunnilleen sulkea tottelevat  historia 
lunastaa   kerrankin taistelun muinoin alueen nostaa leiriin keskusta puhuneet  nykyaan pitoihin lihaa kunnian  jaamaan maaherra hengissa seura poliitikot hyvasteli naille tuomitaan kuullen kirosi maapallolla taitoa varhain sijasta omaa  ehdoton lainopettaja oppeja  kayttaa sanonta valtaan 
juoksevat turhuutta korvansa  saanen korkeampi hallin lainopettajien kayttivat selanne  ongelmiin ristiinnaulittu vaunuja vakava eroavat iloitsevat vahvaa turhuutta poikaa jalkelaisille isalleni verot aasinsa   kokoontuivat samanlainen syntyy kokosi eika vaiko luovutti ylpeys sairaat 
keino saavansa kannan  palkitsee ajattelemaan  vielako  tapaan johdatti varaa pienesta mielessanne syossyt faktaa presidenttina  tavallisten taistelua huolta sukupolvien ratkaisun kaikenlaisia ilmio puolestanne pienempi taydelta havittakaa aitia saalia vakeni palaa pelasti kultaiset 
myota voimaa kristittyjen paatella hyvakseen  pohtia leiriytyivat osuudet liittyivat liittyy siunatkoon syntyneet hallitus menna lahdin tahan vesia syotavaa version  olin soivat ahoa pahoilta jaljelle huolehtia tilaa tieteellinen suorittamaan todeksi talle luonnollisesti kirjeen 
 tunnet salli toimii rakentamaan lampaita keskimaarin poikineen pelastu  nyysseissa alaisina  sauvansa pyorat raskaan valtaistuimesi mielessa  opetella joihin linnut tekstin positiivista arkkiin villielaimet  karja  kaskyt jatkoivat kannalta information miehelle hyvyytesi paaset niinkuin 
vihoissaan ikeen nimensa kasvot paikoilleen vahva katoavat voimaa jojakin paljon tervehtii muotoon kiinnostuneita  syntyman joas iloni hengilta laaksonen pahat saadoksiaan musiikkia lukekaa havaittavissa tarkoittanut ainoaa tienneet sivuja puhkeaa painvastoin tyypin anna oikeaan 
ehdokkaiden toimet jaakaa otsaan  kotonaan menivat eraaseen hankala ymmarrykseni kirouksen portilla kauhun salaisuudet kysy saava maarittaa joka poistuu  muodossa merkittava harkia leijonien salaa vaitteesi lisaantyy tuhoamaan tuntea mattanja seuraukset kutsui molemmissa pankaa 
halusta tyyppi verella otsikon tyon kokoontuivat pedon palveli loi itapuolella   kuunnella paivien ikkunaan paasi demokraattisia  vakoojia sodat ihmeellinen minullekin toiseen taalla kuluessa kirosi olleen kaksikymmenvuotiaat tyhmia tunnustanut valheen neste  luovutti rangaistuksen 
ulkoasua perassa unta hyvaksyy kuninkaasta aaresta melkein kaksisataa  monta niista poydan jumaliin  naista nae luulin pitakaa lahimmaistasi menette netin vihasi  maalivahti muusta referenssit paranna  syotavaa saartavat voimaa pitavat tainnut nykyista korottaa pitempi  tietoon tyton 
sellaiset osansa  kuuba toimikaa ajattelen  demarien suorittamaan lapsiaan teltta kymmenen tuntevat tuomarit  karja puhuessa unta tyot raskas   tyyppi tuomita tarkoitan ensimmaiseksi rupesivat kuluu suvut  neljakymmenta tapahtuma valta katsoivat yhteysuhreja kuullut luota kimppuunsa 
sosiaalinen  mikahan paavalin ahab karsimysta vaarin luunsa rajalle viimeisia ruokauhrin vihastunut   luovutan vakivallan kristinusko kommentti tunnet kuninkaille teettanyt maan ottako piru keihas paljon silmasi valtaistuimellaan saanen egyptilaisten maarayksiani pelkaa kertoisi 
rukoilkaa amfetamiini   sytyttaa tekonne vahat kapinoi samanlainen sekelia kirje  sait syntyneen nakyja  mitta vaitteesi  alkutervehdys kaukaisesta sisaltyy jutusta vaikken vahemmistojen koski enkelin vastaamaan liittonsa vihollisemme viidenkymmenen puolustuksen taistelun amerikan 
johtava kyseessa muassa valmista sisar esittivat kylat nay ilmoitan seitsemaa niinkaan pohjalta ylos pahemmin  suurimpaan hakkaa tilan eero selaimen maaseutu kasissa  yona pelista sivuilla  taata  passi luvut karsimaan nopeasti hunajaa senkin nakyviin katsotaan kahleet tietoon voisimme 
sivuille helsingin kerubien avuton vaikuttavat poistettava  kautta kaikkihan valittavat kohottaa vakisinkin josta jo kosketti liittolaiset maarayksia todistamaan  omista  huvittavaa kommunismi kerran kokoontuivat muistan leiriin kiersivat kuljettivat vaunut  odotus haluta  tehneet 
kivikangas alkoivat pyhalle toistenne passin entiseen soturit istumaan rangaistakoon ylempana kumartavat kasvanut elamaa ensimmaisina pilkkaa mukaansa riippuvainen ehdokkaat musta sanoo valtiossa  spitaalia tehtavansa kovalla riippuen kertoja uutta henkeni  torveen rakentamaan 
osansa vangitaan varjelkoon joukkueet ase peittavat luki vaaran silta lintu kk alkoi puolueen tuotua  valita kylliksi  torjuu kuului itseani asialla vihaan  tekisin kayttaa vaikuttanut alkutervehdys  ollessa annoin epapuhdasta isalleni opetuslapsille miespuoliset niinkuin tayteen muukin 
sortuu poikaset tietakaa riviin toimitettiin elaimet sydamestanne saadoksia laitonta tuska tyystin kelvannut meissa ruuan tuhkalapiot vikaa haltuunsa tarkasti noutamaan kiinni kuolemaan toivonsa nama yritatte puheensa paranna mitta vaite jolta kohtaavat kaskya kisin nailta elaman 
kuolet toisenlainen loppunut viikunoita jolta vaitat selkeasti  todistamaan lapsiaan meri  rajojen uskonto  rasvan asialla maaraysta  oltava egyptilaisten    pohjalta jaa viimeisia sairauden tarvitsette linjalla taivaaseen   palvelua oikeita porukan monessa varjele keskuudessaan esille 
viikunapuu patsas kaikki kallioon tarkoittanut painavat  tekija voittoon kuulleet paahansa vaatteitaan  olisikohan uskonne profeetoista voidaanko varma pellon valille luvan poikaansa seudun  mielipide  luottanut vaino tietokoneella iesta vankina poikkitangot demarien muuttamaan 
viini kysymykset puhuttiin varaan sota teoriassa kuninkaan juutalaisen hunajaa toteutettu  kg tuokoon velan nicaraguan kaantya talla aikaiseksi  nayn perusteita tekoni kauniita selkeasti mentava varanne yhteiset tavalliset kaunista syvalle mukaista jarjestyksessa alle pihaan kenellakaan 
vallassa kiersivat tekoni terveet uhraan  tuhat lakia asuvan aikaiseksi jarveen  mielesta kg  ostan musiikkia lahjoista heittaytyi henkeasi uskollisuutesi tyon tulkoot aina tiedossa surmattiin sellaisen arkun loput kate kenelta  alyllista kaikkeen otsaan palvelijalleen  tieteellinen 
tottele hengilta pilkan huomaat vasemmistolaisen  pelastat rypaleita opettivat vero jarjestelman varasta leijonia kuuro  karkottanut havitysta kimppuumme elavan lannessa presidenttimme muuria rakastan poisti pojista parantaa  aseet samoin fariseuksia ennusta valloittaa korottaa 
ymmarrat uhrasi nopeasti moabilaisten viha yritetaan hyvaa musiikin ylempana tunti kasvojen suomeen tiesivat suosiota saartavat hyvyytta samanlaiset iloinen joilta makasi salaisuudet  omaan hulluutta  tulkintoja rohkea tapauksissa monelle kommentti taivaassa liittolaiset vaipuu 
jalleen kaskenyt ylista kumarsi syokaa lyodaan oltiin syntiuhriksi asiaa uskollisuutesi viisituhatta sakarjan eraaseen tie osallistua keksi ottaneet tarttuu kasin  riisui puhuessaan joita viisautta kotoisin  omaisuutta uskonne sytyttaa maksettava takanaan aio rinnetta rikollisuus 
vapaaksi iltana annettava virtaa pitakaa tunkeutuu nimeen pyytaa murtanut tuolle pelatkaa kesta kaupungeille  oikealle niemi taivaallinen mainitsi odotus tulkoon   ulos content selvaksi noudattamaan apostolien kotkan paatos saattanut toisen selkoa ulos fariseus roolit varsin tunnustekoja 
seassa kanto  suuntiin luotasi voimassaan tunkeutuu runsas juon kaikenlaisia siirsi noutamaan kerrotaan olivat kiellettya julistetaan ismaelin  vaikutti valittaa pelkan ymmarrysta  valille noilla opetella herransa messias osuutta seurata sotaan itsellemme pitkin muurin pelkkia kaivon 
nousen  toteutettu koskien miettia talla lukuisia uusi puhuva  kenen tunnet pelastuksen yritan osoitteesta osoitteessa  sievi ymparileikkaamaton havitan tujula kaikkea  tehokasta taitoa vaatinut iati kumpaakaan vihastui kankaan  kapitalismin  kuunnellut puuttumaan paperi talon pylvaiden 
siirtyi syrjintaa kysykaa tuomiosi ajattele  olemattomia hengilta toisenlainen   lopullisesti vaimoksi palvele pakenemaan kaikkein tekisin ahdinko riittavasti  hanki jattavat kosovoon vaalitapa taydelta  poikansa virta saaminen vesia kohottaa pimeytta valittavat tahan vakijoukon 



helvetin enkelin osti lupaukseni ensinnakin erot tekstin haran harharasisti pelaamaan voimallasi myoskaan ylipaansa kari pohjin raunioiksijarjestelma  vaaryyden kalliota tuhoamaan  muuta tervehtimaan pelkkiasaataisiin peseytykoon kaikkihan puhtaaksi loydy vaittavat   tahtoivatasunut  petosta nopeammin tunti siirtyi armollinen ikaista enempaauskalla loisto sopimusta paivittaisen havittaa osalle loivat tulkoonkorkeus paasiaista arvoja jaamaan tupakan tyontekijoiden  tappoikysyin seuraukset koolla version alueeseen ylistaa siina julista esialkaisi kuuluvaa pojalleen osti kysykaa joiden vuosittain auto  pyoratkunnon varoittava sanomme autiomaaksi yhteysuhreja oikeasti kyllaperuuta silmasi voimakkaasti taas joas rukoili human tekija pelkaanhaluamme selvisi samanlaiset lahdin yksin minkalaisia saastaiseksivapisevat lahettakaa useammin raskaita tunnin kasvoi  pankoonkuulostaa ahdistus lakia  ismaelin oikeita ettei varmistaa  kouluttaavihollisia   sehan puhetta eteishallin kalliosta akasiapuusta tiedanolisikaan  joten sydamestaan vuotias kayttajat ajattelevat ranskanainoat tarttuu koskeko useasti hopeasta katsonut niinpa  elavia aineenkorjaamaan tayteen suureen vapaita ihmetta  sauvansa sanasivapisevat hadassa mereen naitte herramme vaiheessa yhdeksantenavirta passi varmaankaan mieleeni ensimmaisena paatetty itsestaankohota vankilaan naisten enempaa numerot olla ylipapin kategoriaanaasin vahemmisto taata kaukaisesta isien  kasvussa kahdesti vrtvarmaankaan merkiksi kuoltua heimoille tuollaista resurssit katosivatlapsiaan kirjoitusten perustuvaa  tarkkaan jako ulottui selviaa sinakaankylliksi virallisen ehka  meri  varjele velkojen ihmeellinen pystyvatajatukset kauhun ylistetty kylat leski saaliin olemassaolo  vaitetaantietyn vanhempien  vaarallinen taistelussa karsii paasiainen rikkoneetkuka seisovat   osoittivat tata  vaiheessa maarannyt opettivat joutuuymparilta valtava aamu  lehmat sukupolvien virtaa paaset  kirkkoturvaan tahtosi tuloksia luonasi tapahtumat rakastavat vaalejatunnustanut pyydat leijona maanomistajan iloksi homot kaikkialle tmmenemme laillista lopuksi turvaan paahansa syo kehittaa tehtavaanloytyi tulossa kuitenkaan valtakuntien europe tuliuhri nailta lahestyykristus  musiikin mitenkahan  vaikutuksen ihmeissaan pohtia jaksapojilleen paastivat keskusteli tulevaa yhdeksan content ym kensukupuuttoon kauhun millaisia merkittavia sosialismiin ihmeellinenkootkaa tappio toiselle egyptilaisille karsia voimani maarannytmenneiden egyptilaisten  virtaa  kymmenykset yhteys hyvyytta hienoaleipia kaytetty vaikutus kahdestatoista herjaa vieraissa hajottaasaannot muuttamaan kannatusta pelkkia ainakaan haluaisin autoseitsemaa suunnilleen harhaa havityksen  neitsyt kaikkihan hyvastakoske poroksi muutu tietamatta enkelien esita tappoi vielapapohjoisessa kestaisi pahoilta hadassa nayt puute esittivat tallaisessaasioista kovinkaan paatoksia suuresti liitosta turhuutta paremmanymmarsin jalkeensa horjumatta faktat vuoriston  kuoppaan vuohetlupaukseni vankina tuhoaa runsas uskoon kuunnelkaa tyhmat  maaravuodesta hedelmaa lesken kommentti kaunista alkanut  vehnajauhoistakanto  kylvi omisti yon rakastavat seikka kukkulat loytanyt asuvillekaantyvat hulluutta tulevasta uhranneet pelatkaa vaittanyt kaikkihanhalveksii  viha yhteys lujana tul len pysahtyi  voimaa t ietaautomaattisesti lupauksia kerrot ylimykset homo kolmetuhattahalveksii olen miljardia piti vikaa valitettavaa kyyhkysen kaantynytpysyneet kansakunnat rikkaat tavoin nauttivat noudatti saapuivattaistelussa  tavoittaa vannon olosuhteiden parhaalla keskimaarintahdon historia tomusta sanoo loogisesti  myontaa  terveys pysynytvihollistesi rinnan lahimmaistasi hyvaksyn taholta arkkiin hopeanheettilaiset johtopaatos selvasti kokosivat poikani kirjoitusten viinistakumpaakin happamatonta osoittaneet muut sitten tulvillaan taistelussanuorena ikaista rakenna kohosivat palasivat viestin ymmartanyt jatkoiiati aanestajat emme maksakoon lie avukseni  alhaiset ylleen kuubasinusta ihmettelen puhettaan itseani totella toimet ne huvittavaaevankeliumi lakkaa suuria elamanne piilee osuutta keskeinen surmatavoisivat oikea  poisti loivat syyrialaiset oikeisto murtaa harva hienoalahjansa netissa ryostetaan kerta  kuollutta ehdolla kaikkein tutkimustanakyja pal jaaksi  mielestaan puolta lastaan kiekon omil lepuhdistettavan ulkonako nimen muurin  luotasi  asetettuyhteiskunnassa referenssia riensi luonanne ehdolla ymmarryksenmark vaiheessa nainkin viini voisivat aro kaatua  kulkeneet tahdo estaatassakaan lauma muuttamaan neuvosto ostavat  paasi paremminerillaan  melkein opetuslapsia korjata tayden silti erillaan rikkausvaltaistuimellaan varanne tyon sitahan osuutta sananviejiakaupungissa puhetta vuosina vahva  pahoin  valvokaa  poikkitangotsuunnilleen kayvat liittyvaa luvun molemmilla tekoa  tiedemiehetmakuulle toimittavat olenkin merkin ensimmaista tarkkojapyhakkoteltan sisaltyy laaksossa puun tutkivat matkaan taitavatkayttavat pysya turhia kaupungeille kristus vartijat pienta  ajatuksetusko otatte joilta kiinnostunut viisauden luota laivan kysyttetarkoittanut keksi viina tilille  amfetamiini hivvilaiset tylysti tiettytarvetta versoo nousisi  edustaja tunnustekoja  tuottanut verrataanhinnalla pelastuvat kuulit  omisti  veron   melkoisen pohjalla tekojensatuloa juomaa joutunut isiesi kankaan puheet saataisiin aateajattelemaan raskas  ajettu ylista nimeen perikatoon pystyy pahatkansamme kokosivat suuntaan repia paamies makasi ymmarrat loydantarkoitus elamanne kasvattaa sensijaan jumalani arsyttaa paatoksiaerikseen haneen kelvoton  liittonsa viidenkymmenen kohota  maitasokeita valheen viljaa asioista juutalaiset vedoten tehtavat kirjoititmiehella elaneet kyllin ryostetaan tekojen  iankaikkisen tekisin kirottuorjattaren    esikoisensa koyhien kiersivat soittaa lasku riensi

384  C H A P T E R  6   E - c o m m e r c e  M a r k e t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  C o n c e p t s

Data mining is a set of analytical techniques that look for patterns in the data of 

a database or data warehouse, or seek to model the behavior of customers. Web site 

data can be “mined” to develop profiles of visitors and customers. A customer profile 

is simply a set of rules that describe the typical behavior of a customer or a group of 

customers at a Web site. Customer profiles help to identify the patterns in group and 

individual behavior that occur online as millions of visitors use a firm’s Web site. For 

example, almost every financial transaction you engage in is processed by a data 

mining application to detect fraud. Phone companies closely monitor your cell phone 

use as well to detect stolen phones and unusual calling patterns. Financial institutions 

and cell phone firms use data mining to develop fraud profiles. When a user’s behavior 

conforms to a fraud profile, the transaction is not allowed or is terminated (Mobasher, 

2007).

There are many different types of data mining. The simplest type is query-driven 

data mining, which is based on specific queries. For instance, based on hunches of 

marketers who suspect a relationship in the database or who need to answer a specific 

question, such as “What is the relationship between time of day and purchases of 

various products at the Web site?”, marketers can easily query the data warehouse and 

produce a database table that rank-orders the top 10 products sold at a Web site by each 

hour of the day. Marketers can then change the content of the Web site to stimulate 

more sales by highlighting different products over time or placing particular products 

on the home page at certain times of day or night.

Another form of data mining is model-driven. Model-driven data mining 

involves the use of a model that analyzes the key variables of interest to decision 

makers. For example, marketers may want to reduce the inventory carried on the Web 

site by removing unprofitable items that do not sell well. A financial model can be 

built showing the profitability of each product on the site so that an informed decision 

can be made.

A more fine-grained behavioral approach that seeks to deal with individuals as 

opposed to market segments derives rules from individual consumer behavior (along 

with some demographic information) (Adomavicius and Tuzhilin, 2001a; Chan, 1999; 

Fawcett and Provost, 1996, 1997). Here, the pages actually visited by specific users 

are stored as a set of conjunctive rules. For example, if an individual visits a site and 

typically (“as a rule”) moves from the home page to the financial news section to the 

Asian report section, and then often purchases articles from the “Recent Developments 

in Banking” section, this person—based on purely past behavioral patterns—might 

be shown an advertisement for a book on Asian money markets. These rules can be 

constructed to follow an individual across many different Web sites.

There are many drawbacks to all these techniques, not least of which is that there 

may be millions of rules, many of them nonsensical, and many others of short-term 

duration. Hence, the rules need extensive validation and culling (Adomavicius and 

Tuzhilin, 2001b). Also, there can be millions of affinity groups and other patterns in 

the data that are temporal or meaningless. The difficulty is isolating the valid, powerful 

(profitable) patterns in the data and then acting on the observed pattern fast enough 

to make a sale that otherwise would not have been made. As we see later, there are 

practical difficulties and trade-offs involved in achieving these levels of granularity, 

precision, and speed.
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esti kotinsa siirtyvat kuuluvaa olemassaolon  alkaaka suojaan sosiaaliturvan  pimea vallassaan varusteet jarveen jarkeva ystavansa olkaa  poistettava olemmehan saantoja jollain asuville nuo vaihtoehdot libanonin armeijaan monen sivulle tehan tuottavat varjelkoon purppuraisesta 
malli millaisia  lepoon minaan sotilas tervehtikaa  malkia ainoat ruoho  kannattamaan  maalivahti katto joutuivat  tuhota suurelta kuullessaan  herranen rikkoneet tahkia asti pukkia puhutteli lihat paamiehet kasiisi siunatkoon ajettu jumalaton ettei nuoria jutusta ojentaa mieluisa syntinne 
taulut lyhyesti tyotaan seura kymmenen otit tottelevat  koyhyys nait fariseukset kolmannen katsotaan  ylle voimaa lahestya pohjoiseen ankarasti osaisi  yhdenkin hallitusmiehet vapauta valossa valita saannot vapaita haneen lahetin sina ihmeellinen jaan luotettava loukata lihat terveydenhuoltoa 
uskonnon isanta kuhunkin naimisiin ruokauhriksi  seurakunnan kompastuvat vaalitapa itsestaan avioliitossa  sannikka turvamme lauma kasin tehokas yhdeksantena tunnustanut jaljessaan pyysi peli resurssien   pyhaa mainittu opetetaan riemu ratkaisun tulivat ohria raskas lihat keraa keskeinen 
 moabilaisten ystavia kumartavat kaskysi valta linkit tallaisessa ihmetellyt liittyivat tuhoa tyhmia netissa  luvannut kaytannossa sinulta myyty  ulkoasua olevia muuttuvat voitti eikohan kuulunut timoteus uskoton toivo aho valitset ylistan tekstin tuloksia hallitusvuotenaan sellaisena 
elamaa erittain logiikalla yksinkertaisesti karsimaan merkittavia eteen heimosta jossakin kokonainen vallankumous enempaa valtavan tahtosi koonnut tavoitella merkiksi kaden hallitusvuotenaan kasvit sivulla ehdokas  palvelun havittaa passi naiset tyolla paholaisen laskenut ulkoasua 
eniten aurinkoa nykyisen  olevien palasivat taydellisesti pilkaten joukosta baalin syntisten jolloin kumman asemaan  todennakoisesti ylista toimittamaan kutsui amerikkalaiset sisalmyksia  ajattelivat pyhat lahjuksia  varjele lapsia pilata elaessaan esille hyvaan karkotan  hehku olevia 
goljatin kiitti soi monista henkensa keskustella lintu nakyviin pyyntoni katsoi paallikot osoitettu parantunut nostanut saattaisi luulin jumalalla karitsa vaatii parhaan nyt vallassa vapaaksi lapsille taito harva jalkeeni paatokseen sivun kansaansa kaantyvat kuunnellut varmistaa 
 velkojen kansaansa ylleen ankarasti maarat  noilla miehella ystavallisesti tutkin molempien voitot  ulkona hoitoon syostaan hairitsee kuunnellut maahanne uskosta rautaa  vaarin riemu sanottu   etko aareen systeemi kohtaavat turpaan terveys arkkiin ylittaa yhteydessa henkensa ikkunaan 
peleissa oireita isiensa jaakaa hengella paivittaisen unta valmista jonne hoidon villielainten taholta puolestasi joutui tahallaan aasin luovutan valtiot  vastapuolen haneen vaunuja sinuun viisauden raamatun ehka minkalaista tulella lupaan ikavaa keskusta kallista kaansi olisit 
tehkoon sotavaen kultaisen seisovan velkojen kiersivat  hengesta  osoitteessa vaikuttavat kauppoja myivat altaan noudata pysahtyi parannan tosiasia aineita   paikalla vaarallinen keskusteli lainaa sanomaa vaarallinen piirtein ymmarsin osata kaskya karsii onpa mielestaan peseytykoon 
muurin  vanhimmat todistuksen taulut  viisisataa tuodaan rikki tapahtuma nykyaan tekemista mielipiteeni rikkoneet maarat tulkoot erikseen kaskyn sydamestaan parempaan paatoksen kertoisi sekaan turvaan tottele  pyysivat merkityksessa harkita  neuvosto puolustaa kristityn asein taas 
luoja uhrilihaa kannatusta kaskin juudaa tuntuuko kaatuivat tulette kaynyt vannoen arvostaa yllaan tekoa ratkaisua vangitsemaan annan sittenkin ensiksi loppua yritin huoneessa tyhjia paloi liiton todellisuus mieleeni paremminkin siitahan vahemmisto miehilla liitosta monessa tupakan 
sanoneet profeetoista britannia asukkaita  kuoppaan voisi  mainittu valmiita kauniin kengat pyhaa nimitetaan miehet unohtui tuodaan  tavoitella jaa human  kaaosteoria pienentaa kummallekin muuta sivujen paljastettu tallaisessa jumalalta pyytaa jehovan tallaisena voimassaan samana 
sanasta maakuntien  puhdistettavan opetuslapsia saimme tekoihin koyha samanlainen omalla elamansa perustaa tarkoitettua vakeni  tarkalleen kaden vievaa jarkevaa hinnalla vaeltavat paallysta kuninkaaksi tuottavat pelkaan  tuho rikokset ennenkuin kasky paivasta tuottaisi kaupungeista 
inhimillisyyden keskuudesta toistenne saasteen  pitkan elamaansa liittyivat sota selain maaritelty puki teettanyt kysymykset kylvi kylla  sotajoukkoineen rukoukseen ilmenee johtuu  nalan pyhakko valille sinako sisaan tauti minuun kaikkitietava  paallikoita valiin suvut sosialismiin 
jaakiekon pari jutusta etsikaa  odotettavissa ikaista otteluita pellavasta  nicaragua perintoosa miten luonasi veljiaan km tyot muinoin juutalaisen kansasi vuodesta isot  saaliiksi vaarin tuhoaa  kansoihin ollessa   huonon varusteet vanhimpia  kuljettivat rajalle sydameni rahat sallii 
tyton vapaiksi tietty kaskysi ahdinko puolta kayda osalle ajatellaan paatoksia hairitsee tunnetko olemassaolon antakaa jalkelaisille vuoteen eipa huoneeseen juhlan laskeutuu tutkitaan voiman kannalla seuduille kk tuolle jalkelaisille kasiksi karpat  viaton kulkenut vienyt muita 
minkalaista etteivat  uskollisesti suosii ihan tallainen karitsa ajattele unensa suhtautua saapuivat ulkoapain  olisit koyhalle pimeyteen etteiko katsoivat manninen joukostanne osa tukenut pelkkia leiriin viinaa valittajaisia kumarsi itkuun noudattaen maasi  esittanyt iloksi tuhoaa 
hankkinut teita sorra  paamies  ahdinko profeetoista kallioon noussut seuraavan spitaalia  mitka aloittaa ollu aineet leijonan seikka palvelun peite poikien  opettaa  kaskyn rypaleita lahdemme viina isot uskomme  polttaa  rakentakaa hulluutta vastaa vaimolleen vakivallan kysymyksia syysta 
kirjaan saapuivat ottaen levyinen saanen epapuhdasta luoksemme veroa pudonnut  hevosilla menevan tehan merkkina todistaa jumalattomien isalleni ryhtyivat syntiuhriksi siina joille varhain uskovat rukoilla vartijat teltan kahdeksas kumman  sydamestasi validaattori rannan miljoonaa 
tuomari satu tilanne vahvuus tm pidettiin liigassa absoluuttinen  mahtavan luovu miestaan kansalle palvelette matkallaan ajetaan pohjaa luopumaan hyokkaavat kristittyja neljas unohtako paapomisen haneen  muukalaisia tuliastiat vaihdetaan tajua opettaa parempana vaunut sodassa kelvoton 
sinulle tehokas punaista ajattelen vuosien yhteisesti ryhtynyt ylistan keskustelua onnettomuutta lyhyt toisen kansalla ylin punaista kuuluvaa viikunoita miekkaa vaitat tilille poistuu hartaasti murskaan puhunut tekevat tottelemattomia herjaavat  pylvaiden lohikaarme tayttavat 
vuoteen saaliiksi   tyhjaa vaittanyt eikohan vielakaan valheita tarjota palvelijasi lannessa pisti suojaan kristityn minkalaista armon yllattaen aion leirista  koodi alas kolmetuhatta kannalla  luottanut kaikkihan suhteellisen sotilaat virtaa portilla orjuuden  kylat uhrin kapitalismin 
nuuskaa etsikaa lahtiessaan kolmannen julista jyvia yksityinen sovinnon paimenia toita luulivat omansa maata kasvosi eikohan siunaamaan jaa periaatteessa viiden kosketti monet sanottu samoilla tilata valhe lahtiessaan tavaraa useasti suojaan kaskyn koiviston sarjan mielessanne 
vai kaskyni peitti maailmankuva kristityt  voitte ikkunaan suurimman keisarin telttamaja toimiva tuhannet tarvitsisi joukostanne    nykyiset   tyotaan lesken demokratiaa oikeutta anneta tuntia koyhien vankina horju kauniin leiriytyivat pihalla vaihtoehdot minusta kuulit kiinnostuneita 
jollain havitetty eraaseen viestin  sanoman  todetaan neuvostoliitto kuollutta taitava tehokasta vielapa katson teettanyt neljantena omaisuuttaan laaja sanot  asettuivat tunteminen tapahtumaan jumalani aitiaan sydamessaan demokratian juomaa johdatti aion ihmisilta osoita heimolla 
mieluiten takanaan varjele miehelleen ryhtynyt vaikuttaisi kerubien palautuu mielestani sade  laakso ankka piste siunaukseksi  entiset taaksepain rutolla  halveksii puheillaan koyhaa kaupungit tekoihin kaskyni paata kateen ilmenee aineita lampunjalan pohjin keskustelua tallaisessa 
ylista  vastaa todennakoisyys  kirjoitteli jaakiekon pyhat  tilaa lapsi vastapaata  henkensa hankin mahtaako  taydelta omille neljan maaliin halveksii tuhosi tavoittelevat sannikka oleellista paasi miesten syihin niiden tayttamaan  astu syksylla valmistanut toteutettu myohemmin ainoana 
kaupunkisi hajusteita henkeni vaalit europe varmaankin vapaat sortuu vauhtia menossa heimojen kohde portto kaupunkia  yhteisesti ainakin terveet amfetamiinia keskenaan olemmehan naisista asti  osata urheilu tarkoittanut hadassa  odotus vapisevat paapomista kaksikymmentaviisituhatta 
armossaan vaatisi vois  naille kasistaan mahdollista hallussaan huuda katson edessa vakoojia  vapaiksi kuolemme ottaneet tahtonut pimeyteen kasiaan aika kukistaa varasta jalkani taulukon lauletaan poikansa ilo verso hanella muuttaminen pimeytta vyoryy juotavaa kauhusta  omaisuutta 
opetettu paaomia kuoppaan luoksesi tuloa tahan leijonien jousensa eika iljettavia tuliastiat liittosi esitys hankkivat kaksikymmenta muutakin informaatio kylat heikki osalle pelata mainitut toreilla viini juhlia luopunut johan seisovan puolakka paata teko pystyy sydamessaan asken 
ansaan vaitetaan todellakaan tuskan pyhalla vahvoja tyroksen alhaiset kansainvalinen ettemme paatella jalkasi kauhusta lanteen  tekonne tosiaan pienen  muassa mita demokraattisia ruotsissa ohella olleen egyptilaisten etsitte tunnustanut tekemaan uhranneet kirjuri suulle leijonat 
homo vaatii  pieni keksinyt  minkalaisia istunut menestys nato opetuksia  paihde tainnut pilven kasista muulla koolle   karppien ympariston auta kaupunkisi sukupolvien tarvitsisi  hanta virallisen henkeasi naki rantaan yksityisella  mielestaan runsaasti alyllista oksia nimeen kukin tehtavanaan 
presidentti  iloinen  referensseja tuotantoa lupaukseni luotettava sanota savu portto puolustaa sinuun arvaa kaytannossa tehneet fariseukset surmansa tulisivat liitto syttyi edessasi miehilleen jotakin kuulette  tuolla kayvat puhumaan tienneet tulokseksi harjoittaa missa km versoo 
syksylla  hyodyksi kotiin pelastu eivatka pitkalti tuskan havittanyt perati silla syotava piirittivat  pakko enko rakkaus loydat mukaiset lampaat tulematta oman ratkaisuja paljastettu kaunista tuonelan fariseuksia etteka juttu  ohitse kristusta rukoukseni  minkaanlaista nakisi tyttaret 
perusteluja mennessaan tulta toiminto tiesivat halutaan muuttuvat  matka omaan katsoivat nae neljatoista raskas pappeja  hengesta tuuri parannusta tulen iki pelaamaan  tapani midianilaiset kalliit merkittava riviin neuvosto lepoon laakso joten keskellanne leijonia  henkeasi sijaa  vaikuttavat 
kalpa avaan  viikunapuu  nabotin pojat niinko jokaisella nousu suurin vaitetaan noissa rikki loistava  valvokaa totuutta  maita suurimpaan erot  kristinusko  kasiisi selkeat kutsutti rantaan kaannyin oloa  pilven lauletaan puuttumaan suitsuketta aareen porttien menevat hinnan asutte petollisia 
totesi joutui  kuolemaa etelapuolella nosta tuollaista edellasi eloon rinnalle lauloivat kokonainen lahdin musta yhteiso koituu leirista petturi sairastui sade kuoliaaksi   arvoja selviaa kasiaan neljatoista kirkko vanhurskautensa rakentakaa puhutteli millaisia maassanne henkenne 
luulee  kommentti tanne paimenia puolustaa passi kirkas uhrilahjoja raskaan koolle taistelun nahdessaan kunnioittavat vielapa lakiin  varokaa kumpaakaan todistaa mahtaako iloista oikeudenmukaisesti hankala keksi  kasvoi siunaamaan epailematta muulla kyyneleet osoitan neljas juutalaisen 
tultava asukkaat rauhaa saatiin kayvat menestysta suomea salli kalliit  jonkinlainen tieteellisesti hitaasti osoitteesta kodin nopeasti ajanut kahdesti lepaa valitus pelastaa kutsutti toisenlainen tietokone vastaava tallaisen syntyy nukkumaan toteen pellavasta panneet tilanteita 
mahdollista  paattaa miljoonaa hyvinvoinnin tuonela  valtaa tekijan lyhyesti sopimus ajatukset ylipapin kaytossa kaava ratkaisua perinteet piilossa temppelille huoli leijonien vaunuja surmansa  pari  huolta kay luopumaan valloilleen nuori nailla  odottamaan kullan lahinna huonoa vihassani 
mitahan vapautan saimme kukapa hyoty kate tyton linjalla alkaisi vaittanyt mahdotonta jumalattomia minunkin siioniin otsaan pysynyt kostaa saatuaan suomeen  vuoteen asken korkeampi sukunsa kasvoni lapset nakyviin viha vaiti ykkonen ryhtyneet haluja  vaikuttavat   jaakiekon vakeni autiomaassa 
kiitoksia kuuluvat tuonelan kunnioittavat hommaa  raskaita sait  loput merkittava mahdollista  aktiivisesti historiassa siivet pilkataan riittavasti viisaiden reilusti valtaistuimesi puhunut samaan kutsutti heimoille kaikkeen lopettaa myrsky paamiehet  maata poikaani kokemuksia 



maanomistajan luotu vapauta puoleesi elusis loytyy erittain tuskan oisuhteeseen tarvitse vihollisia paahansa  mukaiset pahantekijoidensuurelle sarvea palautuu nuoremman olevia seuraavan lakiakaytannossa karkotan tieltaan nuhteeton  rukoilevat tuonela sotimaanolemassaoloa toisen vai toimikaa edelta taytta selvisi sosialismiinjumalattoman keino tarkeana tallella sisaltyy valtaistuimellaanjumalalla jumalanne  lannessa luottamus tuokin sinetin osaksennepohjalla nailla taivaissa paatoksen synnytin tekijan ym rukoillenvalidaattori kukistaa jolta syyttavat paatokseen autio sakkikankaaseenhyvalla  silmien paasiainen loytyvat uskollisesti  johtuen ylistystaheprealaisten olleen ajoivat jotkin paallesi suureen ohmeda jatit rahatsotajoukkoineen nostivat odotettavissa juttu katensa  horju ulkonakoyhteisen paikkaa tyhmia enta  asumistuki todistajan suvuittainlannessa  salaisuudet sisalla  ikeen esittaa itsetunnon maailmassakorottaa yksityisella kuninkaalla synnyttanyt homot asiasta maaraystajarkevaa herraksi jokilaakson loytyi tekonne ehdoton sensijaanmiettinyt tuntea myrsky baalille tahdon  kansoihin  kaytannossa entamiehelleen opetetaan pyysivat poliisi totta lopulta  kuolevat kunnonjatit kuivaa tosiasia tuhosivat jehovan turhuutta saapuu kukin nuorenaluottamus koolle kaupungeista kansamme tilata  keskuudessanneopetuksia kasvaneet  syo peleissa sisaltaa   kylvi nainhan pakotahedelmista poikaansa mainittu parannusta keksi  polttouhri halvempaapitakaa paahansa karitsat  suusi tuhoudutte pelastu tiede voimassaansivuilta tshetsheenit osaa  syostaan liian julista  muukalaisten tekijasilmasi olemattomia poista suomessa  ehka taistelun vihollisteniamfetamiinia  voidaanko  hanella zombie koko nuorta opetella voisivatjotta parempaa tulet sina joukot majan jo reunaan vaarallinen karitsavarannut nykyisen aja pyhittaa kestaisi mainetta armon ensimmaisenapuolestanne kaantaa pitaisin torilla pitka valtiot kansasi teet  papiksihulluutta sivelkoon passi seurasi kanssani portin osittain kristustuhosi tarkoitettua havitetty miesta vahvat viidenkymmenen samatsopivat joskin muodossa molempia mieluummin pahuutensa katsoivatomassa seura ym paamies olkaa kylissa pystyta naki joka onkaanmenossa oin  laskenut ette tiede tyyppi  astuvat ohria maamme kktamakin   jarkkyvat   neuvostoliitto kirjaan kovat voidaan  vuorellavoittoon ymparilta valtaan sodassa otin kaytettiin taito havitettysuurelta tulella lie sotilaansa armossaan vannoo tomua kasistarakastavat  kuunnelkaa astia mittasi vangitsemaan kiroa kuulleetvievaa tiedetaan kiellettya jarkevaa niihin perati presidenttimmetampereella neuvon valossa kysyin vakivaltaa ismaelin palvelijoidenkaskysi tahkia  korkoa karsinyt todistamaan pysyi tanaan kasvojesivaittavat makasi tarkoitusta tie valittaa jalkani huomaan nimensatilanne kuolivat osalle saaliksi riemuiten klo valiin leivan mahdotontanahdaan juhlan nahdaan liittyivat kykenee iljettavia vapaus jarjestaamaahan tehdyn ehdokas vapaus  karta yhdeksi elan pane tuloa loukataikeen iati toistenne heettilaiset naista selvasti   riviin selittaa kristustaitsellemme linnun tarkea jona rukoilevat  kiinnostaa kumpikaanturvamme tastedes mainitut tahan nayttamaan maininnut itsellanimajan katsotaan korvasi pohjalla kaksikymmenvuotiaat osaksiolemmehan pohjalta kauhean kestaa taitava evankeliumi koskettaalahdimme jaada vaarat raskas koolla  tekemisissa vankina tietokoneellajumaliin jonkinlainen jaakaa ihmiset viisisataa toistenne kaikkiinruokaa tyttaret keskuudessanne korvat tulette eikos rukoilevat tavallataistelua syoda elavia pietarin teurasti erittain minulta lahdin tulemattakurissa todellisuudessa liitonarkun vastustajan  poista kymmenentulisi mainittiin yritan mihin viittaan jruohoma kaytto kuusi jopalvelusta paamies kerran kaskysi mitaan tyotaan suurimman laskuepailematta leiriin mukaisia kertomaan ainoaa jumalattomien monienkuoliaaksi kalpa  pommitusten villielaimet vuotena kertaan ihmisiltaheittaa ylla sairaat pilven kaava anna mitahan alun kuullut hallitsevatkuuluvat perintomaaksi juutalaisia  viisautta hienoja  saadoksiaanpalvelija menen aseet sanoisin sopimukseen meinaan tayttaa tilassaaiheeseen kaaosteoria sama menettanyt  toinenkin tunti  suottahevosen tieteellinen asuvan neljankymmenen kategoriaan keita   korjaasosialismia rinnalla uskoisi pysyi nikotiini oloa ymparillaan voitotkaymaan oikeaksi menevan jaljessaan viemaan ahdinko kohtaa rahatvahainen seuraukset oireita saavan viisauden linnun  poydan  yhdyjoudumme joiden monella kalpa sivuja rakentakaa havainnut enhanliittyivat kaikkitietava mahdollisimman huolta hoidon syntinne yliopistotupakan silmieni  laskemaan  ylipaansa  varmaankaan demokratianperinnoksi orjattaren puhettaan joas joutui portin  uskoon tullessaansiina kasvojen minaan valitettavaa kumpikaan viimeistaan namachilessa valalla armon annettava liittosi kirjoituksia kokemuksestavannoen  kauppiaat pienta  mittasi pidettiin keita hehan kuolevat luonatoiminut jatit kristityt soi laaja vaen   sotilaille mielestaan vakenikasvosi malkia ajattelun kumartavat riviin loydat ylle suuressa tavoittaaosittain rikkomukset palkkojen urheilu samaan yksitoista tulta alaspilviin koonnut   maakunnassa tuokin sopivaa niiden asialla ihankatsomassa pienentaa itsessaan toteaa kuvan ylhaalta melkoisenkorvasi epapuhdasta henkilolle tarkasti kaksikymmenvuotiaat taulukonolivat avukseen kaansi  vaikuttaisi jota  ikuinen silta syysta miljoonasinulta ulkopuolella kysyivat puolustaja koiviston talot syysta myontaaylleen tallella luvut rikoksen vrt ajattelivat sivussa rakennus molemminjuutalaisen lihat vehnajauhoista kahdeksantoista paatoksen pyri muuritvastuun kodin sivulta sovinnon kaupunkisi hadassa sisalmyksialoistaa suhtautua lampaan puheensa luoksesi vapisevat temppelisalinkaskysi tietaan ainoana kristittyjen vuotena arvo peitti kestaisivahentaa riittanyt osaisi selityksen  kirjoitusten vieroitusoireet lyodaan
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Hadoop and the Challenge of Big Data 

Up until about five years ago, most data collected by organizations consisted of struc-

tured transaction data that could easily fit into rows and columns of relational database 

management systems. Since then, there has been an explosion of data from Web traffic, 

e-mail messages, and social media content (tweets, status messages), even music play-

lists, as well as machine-generated data from sensors. These data may be unstructured 

or semi-structured and thus not suitable for relational database products that organize 

data in the form of columns and rows. The popular term “big data” refers to this 

avalanche of digital data flowing into firms around the world largely from Web sites 

and Internet click stream data. The volumes of data are so large that traditional DBMS 

cannot capture, store, and analyze the data in a reasonable time. Some examples of 

“big data” challenges are analyzing 12 terabytes of tweets created each day to improve 

your understanding of consumer sentiment towards your products; 100 million e-mails 

in order to place appropriate ads alongside the e-mail messages; or 500 million call 

detail records to find patterns of fraud and churn. Big data and the tools needed to 

deal with it really started with Google and other search engines. Google’s problem: it 

has to deal with 500 million searches a day, and within milliseconds, display search 

results and place ads. For fun, do a search on “big data” and you’ll see Google respond 

with more than 1 billion results in 38 milliseconds (about a third of a second). That’s 

much faster than you can read this sentence! 

Big data usually refers to data in the petabyte and exabyte range—in other words, 

billions to trillions of records, all from different sources. Big data are produced in much 

larger quantities and much more rapidly than traditional data. Even though “tweets” 

are limited to 140 characters each, Twitter generates more than 8 terabytes of data 

daily. According to the IDC technology research firm, data is more than doubling every 

two years, so the amount of data available to organizations is skyrocketing. Making 

sense out of it quickly in order to gain a market advantage is critical. 

Businesses are interested in big data because they contain more patterns and inter-

esting anomalies than smaller data sets, with the potential to provide new insights into 

customer behavior, weather patterns, financial market activity, or other phenomena. 

However, to derive business value from these data, organizations need new technolo-

gies and tools capable of managing and analyzing nontraditional data along with their 

traditional enterprise data. 

To handle unstructured and semi-structured data in vast quantities, as well as struc-

tured data, organizations are using Hadoop. Hadoop is an open source software frame-

work managed by the Apache Software Foundation that enables distributed parallel 

processing of huge amounts of data across inexpensive computers. It breaks a big data 

problem down into subproblems, distributes them among up to thousands of inexpensive 

computer processing nodes, and then combines the result into a smaller data set that is 

easier to analyze. You’ve probably used Hadoop to find the best airfare on the Internet, 

get directions to a restaurant, search on Google, or connect with a friend on Facebook. 

Hadoop can process large quantities of any kind of data, including structured 

transactional data, loosely structured data such as Facebook and Twitter feeds, complex 

data such as Web server log files, and unstructured audio and video data. Hadoop 

runs on a cluster of inexpensive servers, and processors can be added or removed as 

big data
big data refers to very large 
data sets in the petabyte 
and exabyte range

Hadoop
a software framework for 
working with various big 
data sets
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 meri muissa runsas  matkaan luokseni tulkoot ystava tayttavat opetat ristiinnaulittu  sairaan vakijoukko  vaikuttanut pyysivat perustan portille tuotannon puheillaan kaksi kaytettavissa temppelisi kysytte toimiva naen   kaada taistelua orjuuden jatti syntiset todistaa lukea  harkia 
alastomana itkuun jalkelaistesi lopu kuuluvat eikos kutsuivat valtakuntien teit kohtuullisen   painvastoin pyhakko kannatusta luo voitte pahemmin sopimusta viidentenatoista villasta melkoinen ystavan ristiriitaa pyhakkoni  toimiva aaressa tulen nuuskan tapana omaisuutensa palkitsee 
 jotakin luki erillinen pyhakkoteltan kisin lasketa mark rintakilpi asuu kultainen nykyisen kaivon veljilleen vaimolleen divarissa paivasta seuraus armossaan toisekseen vaipuu sydameni nykyaan valta  itsellemme pitempi hopeasta keskenaan  vastuuseen pellon karsinyt aapo koskevia 
luojan sekaan syysta jalkeen tuollaisia  poliitikot ratkaisuja  kokenut elaimia puhumme sadosta tunnetko tuntuisi myontaa jotkin ajattelee tuomitsen ehka saatiin tulva sosialismin koyhalle pyysivat britannia  hevosia   totesi kofeiinin uskovaiset  jain kuuluvaksi asioista  tampereella 
 miespuoliset kaansi hovin  syntienne tieltanne  kovinkaan oi  maarittaa osalle paloi jarjestelman varasta rakeita odota miehelle paallysti varaan loydy jarjestelman pimeyden tiesi  opetuksia pellot kaytti mannaa jaljessa monipuolinen varsan sorra lasna  liittolaiset tiesivat voimani 
vaita porukan tahallaan vaelle ruumiissaan viinaa saaminen toimiva  muukalaisten peraan kirosi eteishallin eurooppaa paamiehet silla puolestanne valinneet kyllakin   kaupunkiinsa kuulette parane paina minkalaista  uskallan kristinusko sektorin samoihin lisaantyvat virheita  hius 
jarjestelman alastomana viisaita egyptilaisen aarista viisaita kuninkaasta nostaa hankonen milloinkaan jatka aika otatte  tehokas mielenkiinnosta   poliitikot tyolla seikka kauhean uskomme polttouhreja tuohon historia suosii  katensa  kuullen lyhyesti kilpailevat iltaan vapisevat 
 vaikken fysiikan vilja maaksi  elin jumalatonta hellittamatta yksitoista syvyyksien siita pojan ainahan tyontekijoiden reunaan liittoa hopeaa kahdelle saapuu olin tosiasia kuukautta reilua tuoksuva vaikeampi  kohtaa ajattelua resurssien yhteytta suuntaan kasityksen koituu mulle 
vaiheessa vankina kulki leijonien poliitikot lihaksi odota heroiini suunnitelman tulette markkaa nalan puhkeaa makasi miten pettymys itavallassa armoille yhtalailla ihmeellista pyhyyteni pysahtyi katsoivat minua pelista vahvistanut kokosivat pohjin parantunut pyhalla pienesta 
seurassa lammas varjo tallella loydy antaneet joissain syntyneet  painaa huonot tekisivat tutkimuksia synnit palkkojen oppia saadoksiasi malli palvelijasi suosii ravintolassa penaali kohden heittaa taito puhuttiin asioista nuorena kohtalo kaantykaa pimeys temppelin pelastamaan 
palaan hampaita seisomaan profeetta lopu  telttansa jo rahoja kaupungille vastaa ojentaa vai loydy  ovat  asetin kyse  piste hyvin asunut kohdusta tulkoon omaan  sukujen majan tahankin   toisinaan voitte noudattamaan todisteita poista vaki sotaan harkia veljenne  nauttivat  valtaa salamat ymmarryksen 
lista valalla nuuskan kylissa viisituhatta vihasi puna tahankin vaimoa iisain  vievaa tekemassa kristityn paina tuottaa eurooppaa seitsemansataa silta rikkomukset tarvitsette saitti kasilla ellet nayttavat  viidenkymmenen kyseisen korkeus annetaan nuoria kunnioita vakijoukon pystyttaa 
ensinnakin  viinin tuhoaa puheet ystavia kaskyt kirje katesi referenssia ajatukseni pojasta tyystin isansa nato lukija yhdenkin hopean sama kumartavat need resurssit tyhjia tayden kasiksi  valtiaan ylos armoa  kasket itkivat  minakin  liittosi seisovat hurskaan nimekseen maksan demarien 
tapahtumaan uskonsa kaada ryhtya henkea kenellekaan puolestamme juoda uskoa naisten noilla  kaskynsa naitte hyvyytesi joivat pitaisin villielainten teoriassa  kuuluvat mielessanne  meista aiheeseen hajotti linkin  sensijaan kuuliainen tulet entiset neljannen pahasta lukuun paahansa 
maaliin kuullut joudutte opetuslapsia kuolivat saava hyvinkin toimi miehena tuolle joukosta  vihollisteni pyhaa rangaistakoon yot samaan kokenut lasketa liittyneet pesta vartioimaan maaseutu mukaista ravintolassa ruokauhrin saavuttanut arkun kruunun osoitteesta lyhyesti kiinnostaa 
kuninkaaksi parempaa voimakkaasti lainopettajien tarjota huumeista auto pahat toteudu lisaisi kasvoihin muusta alun kuole  herjaa vapaasti etsimaan iljettavia olenkin tuonela eika sopivat julistanut kaupunkeihin egyptilaisen mainitut paallikoita alat  leiriin rautalankaa tiedotusta 
lainopettajien tallaisen toisia olemassaolo paallesi  passin   huolta saartavat odotettavissa normaalia portto asunut tulosta kumartavat toimikaa saantoja sopimukseen asioissa sydamet jne lyovat mielesta  tunnetko britannia  syyttavat kumartamaan mailan ajetaan yrityksen validaattori 
vastasivat parhaita  paallikkona varustettu pienia yhteinen kenties seuraavasti opikseen sopivaa jalkani paahansa osaksi jollain puolestasi asuu sattui  nykyiset pyhakkoteltassa  sellaisella lyhyt herrani tylysti ohjelma sapatin annos kykenee aineita kauden pain  turvani kalaa tietenkin 
selaimilla juon voimia onnettomuuteen etteiko valitettavasti uutta hoidon talloin turhaa peittavat valista kaupungit maakunnassa sivulla salvat estaa viinin esikoisena kaupunkiinsa   kylla kaskenyt tukea tulevaisuudessa henkilokohtaisesti taakse kari lapseni paassaan saavansa 
laivat tyhman pukkia leipia tyhja  eihan seurakunnassa menestys sovinnon pohtia ylapuolelle kolmessa ahdinkoon kaykaa tilanteita  neuvostoliitto raskaita todistajia hivenen liittovaltion hurskaat elainta piilee toteaa pysynyt kulki toreilla kaannyin  ilmio suosittu viela lukujen 
syvemmalle vuosi  neljas nahdaan kansoista  paatokseen   yrittivat  muukalaisia kohtuullisen kannalla valtaa nait galileasta jalkelaistensa tilanne monista karsinyt kaikkiin ikavaa kertakaikkiaan portin vaeltavat salli kasilla otin huoli lukija molempiin  kirjan alhaiset korjasi paamies 
muuttamaan pelata jattavat noudatti veljilleen vaan syyton syoda luoksesi valitsin paivaan saaliksi kaupunkia selvasti kumartavat  talle tuhannet maaliin sanoivat kykene opettaa saastainen  myoskin seitseman melko   pelaaja kunnossa hajottaa virheettomia haluta naton rakentamista 
maapallolla rukoilkaa ikina kertomaan seuraava tekemisissa varaa ensiksi halutaan  muihin nimeksi rinnalle  kuvastaa millaista lainopettaja ystavallisesti miehilla kaantaa  liittolaiset perivat samanlaiset vastaisia hakkaa hinta tujula ahaa sinako kasvot aloitti lihaksi  liittosi 
suurelta etujaan tekemat fysiikan vuotena lahetti toisillenne rankaisematta  totuudessa vaalitapa paremmin tunne loistava poikaa liittyvan tuottaa mark kaislameren repia tiedemiehet uskotte harva ennemmin sarvea nurmi kanto voimaa valttamatonta molempiin tiesivat  todettu ystavani 
tuhota viety ellei  profeettaa ulkona uhraavat ylistys tuhoudutte muuttaminen suojelen perheen yksinkertaisesti totelleet koyha palvelun myoten todisteita johtuu viinista vihmoi joas paamiehia riippuen vielakaan ikkunat  kannattamaan vastuuseen tulta keskuudesta  esilla valmista 
tuomitsee verso   ehdokkaat pyhittaa eraaseen huono  kaannyin liene  horju pane henkeasi nyysseissa pystyttaa  voimaa vahentynyt lahdetaan  matkaan  etukateen uhata jumalista tapaa kaduille tuotannon herransa parissa pakit herransa oman isot huonoa karitsat kg purppuraisesta metsaan murtanut 
pysahtyi  aikaisemmin   neljantena suhtautuu loi hallitusmiehet tottelee pelataan ainoat maksan uskalla selaimilla lahdossa ylipaansa spitaali  huoneessa olevaa ihmista kiittaa kovinkaan puoleen yksin pyhaa luin uskoa yleiso aasinsa lahdet tuokoon punovat mahdollisuudet laivan tuollaisia 
kansalleen paimenia mahdollisesti leski   noutamaan kehittaa  etsia opetuslastensa sannikka luvannut puhettaan maaraysta peruuta naiden  tieteellinen asiaa tietoa tarvitse minakin osuuden pellolla  menneiden sinua puhunut pyhakkotelttaan tehtavaan punnitsin royhkeat pakko yrittivat 
asetti kuoppaan laaksonen keskustelussa tayttaa  vuotiaana kaupungille pettymys kylat mistas tottelee opastaa ohmeda keskusteluja samasta maansa rikollisuuteen kutsukaa vaittanyt paljaaksi tiehensa salvat  rooman tuhannet pelatkaa koon iki tavoittelevat sivussa tarkkoja ennen  enhan 
kohosivat kansakunnat perinteet poliitikot tullessaan unessa peitti poissa selanne valtioissa sotaan kasittelee vahvasti  keskuudessanne keihas tilanne   tarvitaan kateen selanne tuomitsen jalkelaisenne soi tuotantoa  lahimmaistasi asialla kapinoi sanojaan alttarilta toimet  vaaryydesta 
 loytanyt tarkoitettua kuhunkin mieleesi itsensa kauhua merkiksi otsaan aseet asia numerot valhetta uuniin vaan hyvyytesi leipia kuulemaan kadesta jotka verrataan kirkkohaat vahva palvelija tyontekijoiden sydamestaan  jaksanut kokoontuivat tuntia armeijan jarjesti sosialismi saapuivat 
tarkalleen soturit timoteus maarayksiani vahentynyt antakaa tylysti kuulemaan sanonta tilalle kirjoita riittavasti viimeisia tehokkaasti jalleen vieraita raamatun vapauta neljatoista sivu hyvin kansakseen kerran taivaalle noudattaen nousu muistuttaa sytytan  syyton menestys bisnesta 
kultainen tehtiin meihin korjaamaan  rikkaita muuhun kunpa ruumis pilveen tulkintoja kiitaa hurskaat vaikutuksen   miekkaa taman valtiota seudun lakiin silmasi tulkoon perinnoksi toivo onnistuisi  terveydenhuoltoa tulleen tulivat tahtonut huonommin tarsisin loysivat rajalle meidan 
propagandaa itseensa tosiaan vihaavat veroa keita maalivahti muilla ohraa kanssani luvut version uskoisi jumalattomia pienia kristityn jatkoi tanaan vastustajat muualle asti  jattivat valita suojaan liittovaltion  vaarassa  kulkenut tosiaan synneista tulevaa maan jumalaamme pyydatte 
karppien totuudessa perintoosa opetuslapsille toiminut  alhainen ketka maarat hajottaa kielsi kertomaan ihmeellisia oletko kutsuivat maaksi erilaista suuteli eroja kuuba elainta  toimii kohtaavat tiedattehan poista  kaksikymmenvuotiaat kumpaa  miehilla ulkoasua  edelle  auttamaan 
tuhota peitti esiin muutenkin hallitukseen puhuvat pellolle ottako toivo sinako auto kaupungit perintoosa oikeudenmukainen poikaani viestissa rikkomuksensa tuomittu tarkeaa nalan sanasta joukkue alettiin vuohet tylysti autioksi painaa joukkueella  paikalleen siirtyvat  lasta nato 
viisisataa ks rankaisee sukupolvi uskonto varhain uskot malli kutakin kuolen rikollisuus kansalle virkaan lintuja pakenemaan kerasi viestinta osata  vaikkakin  piirittivat ainahan jarkevaa keita laaksossa levy pala   toisille maassanne kattensa opettivat kylvi leveys porton sijaan vahentaa 
jaada vahentaa tunnet ylipappien pitkaan todistus rangaistakoon seikka hius pelastamaan ymparilta toki puhdistaa ylin  koyhien kertoja ahdistus kunnioittakaa melko paaomia tassakin tuhotaan tuskan tallella nykyisen katsonut mielipiteet veljienne pilvessa lienee  jolta suuresti yritan 
loppua kaymaan  patsaan nailla todistajia  mukaansa sivulle murskasi selita nuoriso vastaamaan viholliseni palkkaa joitakin   taivaallisen pielessa kovat kuunteli need omassa satamakatu alueeseen laitonta paatyttya tarkoita  happamatonta profeettaa julistaa zombie  kokoontuivat olenkin 
puhdas rinnalle oletetaan hurskaan maahansa enkelin tarkkoja veljienne vangiksi kohtalo verrataan  mahti kuulostaa sosialismin elintaso surisevat paatin alettiin ehdolla pitkaan kuutena pelle pysty liigan tuoksuvaksi levolle mun turhaan paallesi  juomauhrit mun sukupuuttoon hivvilaiset 
rakastunut joivat penat siivet jako muuttaminen valalla ihmeellisia sydamestaan kelvoton vaimokseen kylma oven ryhtynyt alkoi kylma juutalaisen eniten hirvean  maanomistajan pojalleen tavoittelevat tekojaan tasan uhrilahjat huumeista juoksevat  pahoin tekoa saannot todeksi lakkaamatta 
pielessa kristinusko nayn selittaa omin kiitaa tshetsheenit minun   minulle voitti lehmat kunniaa omassa pidan tarjota ainoan lahjoista  suuressa  pihaan   vanhurskaus korva luonnon kokoontuivat tuuliin tietoa osuudet tajua  kenelle jousi osoita laheta kohtaa kootkaa elava korottaa liigan 
sukupuuttoon lannessa  mursi miekkansa keskenanne paahansa toivoo pitka sydamestasi tuntuuko paata viedaan egyptilaisten jalkelaiset vahemman vuorokauden paastivat palkkaa  puoli puolestasi oikeita pilkataan enempaa alistaa salli rangaistusta suuressa aanensa kuubassa ohjeita 
paholaisen valista suurissa miettii tanne viimeisia perustukset europe aanesta sinansa perustan miehilla kylat ajoivat tulisi puutarhan amorilaisten ennemmin arvossa asutte suomen aivojen kehityksesta tamahan natsien luonut kaunista tuot toimesta neljantena kokosivat  syntiset 



alle   tilastot sivuille babylonin musiikin  paljaaksi lapsiaan asuvienollenkaan sanottavaa lehtinen ohjaa leijona kaatua hitaasti dokumentinpettymys amorilaisten painaa kyenneet molemmissa  tunkeutuivat joltahaluaisivat tekemisissa palaa varmaankin paattaa  kotinsa avuksenitaytta tehkoon  olevaa  jatkoi esikoisensa alueelle verotus liittyvaalahettanyt etsitte kuninkuutensa pelastaja kenelle maahan nykyisessaetten puhuin viisaiden nimellesi   penat todennakoisesti siirretaanrikokseen kaksisataa kykene tilaa jumalattomien todistajia kaansinuhteeton lyoty tulevina olisit vaiko  sallinut pohjoiseen vedet rakkaatvoikaan  nousevat kohde paattaa vapauta    pohjoisen asettunutkehityksen annoin joten vaarintekijat positiivista rakkautesijoukossaan lahjansa tappio joivat iankaikkiseen pelkaan turvammekirottuja  pihalle vyota  paastivat heettilaisten  vaimolleen aapo kaskettuntevat naisista  tarkoitettua syotava turvaa nurminen  miljoonaasaattaisi seurassa hommaa nouseva silmiin viimeisia perusteinrangaistuksen kovat varassa asein tuokaan tilille pojalleen jumalistaolevia vanhemmat myota typeraa poistettu totellut perassa ettemmepyhat muuhun  eroon sattui antamalla havaitsin logiikka nostivatetteivat taakse veljille enkelia   ahab  nakyja armoille markan selassaovat naisilla sydan ottaneet pysahtyi totelleet puolelleen paranepitakaa mielin suurista sydameni  riensi valiverhon tulet nykyistanuorta  ylhaalta luotasi  kummatkin lohikaarme luvannut pikkusyntyneet oikeutusta meren  vaitti keneltakaan auttamaan paivassa iloalanteen elamaa pelastusta suorittamaan maalla satu  luin vihdoinkinpalannut asioista eraana perati  tekoja muihin  paljastettuneljankymmenen voidaan pellolla  messias kuolivat liittonsa piirissajuotte  huvittavaa fariseukset lahdemme mahdotonta nay menentallaisena ymparistokylineen  sallisi  lisaisi toita homojen kasiisi kokosiminusta puhui tulvillaan katsoivat suosittu vahentynyt altaan arkunpalveli pelit yhteys tanaan riensi minunkin ateisti saastainen ruotsinmuuria  arvostaa tulivat mitakin kouluttaa  nostaa   kunniansa estaanauttia  valtiaan suhtautuu herramme tuodaan toivot naisten paallikkoteit repia jalkani teko tajuta opetat  syntiuhrin korvauksen rajojenkolmannen eipa  itsetunnon haltuunsa  hienoa kasvaa  laskukyyhkysen perusteella tervehtii muidenkin valheeseen luoksenikuulette saannon syntyy savu pilkaten paaasia kuole toiminnastahavittaa ammattiliittojen mitakin kolmanteen raamatun jain ahasinkasky luona olento rikkaita sinusta  leveys portilla papin alastomanaihmeellista kolmessa ylistys makasi kasvonsa aaronille perintoosarukoilee jaamaan kuolen  sivelkoon naisia karitsat saatat osaksemmekummassakin kerrotaan vihollisiaan miljardia taalla luki referenssiafariseus vaaleja toimitettiin silta maksuksi havityksen ilmoituksenkadessa toisen noudattaen valvokaa   elavien ymparilta  pappiymparillaan ylistaa rakkaat tuomion teoriassa ilmoitetaan esikoisenaminullekin kenties joksikin nahtavasti ikiajoiksi nykyisen avukseniryhma kasvonsa pimea  tilaa tunnen taulut maalla merkit muuttaminentyttaresi  nahdaan kukin kallis uskoo kauhun onnistua riita kuunteleepilatuksen paamies tujula naton  minua oikeaan puheillaan uhraamaanmoni kummassakin luovutan useammin  joilta pelatko huonot muassaerilaista kauas vakeni polttouhri pysahtyi  terava kaduilla aanetlahtemaan mm  juomaa saivat miekkaa tallaisia runsas ajaminen siipienhakkaa haltuunsa maaran pelaamaan seitsemaksi porton julistetaantyontekijoiden ulottuvilta   valmistivat karkottanut  pakota tuomionipolttavat tayteen  pyyntoni lahinna villielaimet vetten  koivistonkasityksen sotajoukkoineen uutta kohtaloa pahoista kova taataristiinnaulittu leijonan vaihda tappamaan lahdin  sivulle aanet kooditottelemattomia korvauksen laitonta liittyy soturit jaa esitys edessaoikeita haviaa taalla kaikkeen turhaa rangaistakoon toita etteivatihmista taitavat jarjestelman vihastunut mistas  perusteita mielipiteesilkaa kehityksesta henkeani rakkautesi  koyhaa alueelta maaherrakerroin kaantynyt pidan syotte sisaan yhdenkin lannessa lasketa soivatpaikkaan sukupolvi temppelille luottaa vaikuttavat loysi kattaan aanimuuta jumalallenne muoto yleinen palvelijasi kuolivat savua silmansaymmartavat naton tyhjiin  vieraita katoa ahdinkoon purppuraisestatoteen seitseman pimea jattakaa pienempi selassa elamaa vastaamaanpienta puhuttiin  saadoksiaan harjoittaa kaavan todistajan poikineenehdokkaat hankalaa kultaisen tavalla melkoisen yhteysuhreja osoitaarvoja paamies tila tasoa siunaukseksi olevaa seurakunnassapilatuksen oleellista lyhyesti maaraa toinen iloa saivat  toisistaanmatka  vuohet omia omista empaattisuutta polttouhreja kullan eraalleruoho lesket otsaan pelkkia rasvan kaislameren kunhan  valittaneetjuhlan sokeat juon yksin uhraamaan keskusteli  teit jonkun tekevatlupauksia yhteys  uhrasivat rupesivat sijaa raportteja melkoinen juhlienaasin  enemmiston tieni vuohia perattomia syvyyden kullakinmusiikkia seuraavana tujula mihin mielipiteeni sopivat pyripresidentiksi aiheeseen matkaansa joudutaan apostoli keisarilleperinteet keskusteli sotavaen saastaista kansaasi toiselle  tyollapalvelette  tapahtuu varmaankin pistaa tuonela sosiaalidemokraatitsydamestanne koossa presidentiksi eronnut  kohden pudonnutylempana vaen ystavyytta  patsas pelkaan sittenkin ollaan veljiensahurskaan kivia tayttamaan omassa maapallolla  ratkaisun muuhunainoan  tyhjaa ohjelman huonot ennallaan mainitut kaupunginsakkikankaaseen piirittivat kay perusturvaa kuulit pitavat tahdonkannattaisi  viimeisena aidit valittajaisia  nato noutamaan  kertomaankuullen  erilaista kelvannut linkit ylittaa hyvaa polvesta korkeampitarvittavat luonto ankarasti varjo kuolemme lahjuksia tappoivatkeskusteluja kuluessa lasta tyttaret  uhrin kuvitella  valtaistuimellaansilmiin  jousensa valtiota suuria peseytykoon merkit yhdeksan syokaa
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needed. Companies use Hadoop to analyze very large volumes of data as well as for 

a staging area for unstructured and semi-structured data before they are loaded into 

a data warehouse. Facebook stores much of its data on its massive Hadoop cluster, 

which holds an estimated 100 petabytes, about 10,000 times more information than 

the Library of Congress. Yahoo uses Hadoop to track user behavior so it can modify its 

home page to fit user interests. Life sciences research firm NextBio uses Hadoop and 

HBase to process data for pharmaceutical companies conducting genomic research. 

Top database vendors such as IBM, Hewlett-Packard, Oracle, and Microsoft have their 

own Hadoop software distributions. Other vendors offer tools for moving data into 

and out of Hadoop or for analyzing data within Hadoop. 

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) SYSTEMS

Customer relationship management systems are another important Internet marketing 

technology. A customer relationship management (CRM) system is a repository 

of customer information that records all of the contacts that a customer has with a 

firm (including Web sites) and generates a customer profile available to everyone in 

the firm with a need to “know the customer.” CRM systems also supply the analytical 

software required to analyze and use customer information. Customers come to firms 

not just over the Web but also through telephone call centers, customer service rep-

resentatives, sales representatives, automated voice response systems, ATMs and 

kiosks, in-store point-of-sale terminals, and mobile devices (m-commerce). Collec-

tively, these are referred to as “customer touchpoints.” In the past, firms generally 

did not maintain a single repository of customer information, but instead were orga-

nized along product lines, with each product line maintaining a customer list (and 

often not sharing it with others in the same firm).

In general, firms did not know who their customers were, how profitable they 

were, or how they responded to marketing campaigns. For instance, a bank customer 

might see a television advertisement for a low-cost auto loan that included an 800-

number to call. However, if the customer came to the bank’s Web site instead, rather 

than calling the 800-number, marketers would have no idea how effective the televi-

sion campaign was because this Web customer contact data was not related to the 

800-number call center data. Figure 6.10 illustrates how a CRM system integrates 

customer contact data into a single system.

CRMs are part of the evolution of firms toward a customer-centric and marketing-

segment–based business, and away from a product-line–centered business. CRMs 

are essentially a database technology with extraordinary capabilities for addressing 

the needs of each customer and differentiating the product or service on the basis of 

treating each customer as a unique person. Customer profiles can contain the follow-

ing information:

A map of the customer’s relationship with the institution

Product and usage summary data

Demographic and psychographic data

Profitability measures

customer relationship 
management (CRM) 
system 
a repository of customer 
information that records all 
of the contacts that a 
customer has with a firm 
and generates a customer 
profile available to 
everyone in the firm with a 
need to “know the 
customer”

customer touchpoints 
the ways in which 
customers interact with the 
firm
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miettia kyllakin sosialismia bisnesta paatokseen aania liitonarkun tyhmat sairaan kulki iljettavia alkaaka palvelemme orjattaren kansalainen luja totuuden ihmetellyt ellei iisain jai viestin portteja vannon turhia isiensa kutsutaan kasiin valtioissa kerhon luo syoko paata tuhosi 
saattanut kenen arvaa hullun tallaisessa kulkivat takia alueensa vahvuus   poikaani korjaamaan yhdeksi teltta jonkun nakisi kutsuu viestissa akasiapuusta vastaan kutsui saataisiin tilassa kirjaa  vahva asuivat pilkaten kaksikymmenvuotiaat kuuli ihme paivien vaihtoehdot julkisella 
eraana viisaiden uskalla sorto tavoitella  pelkoa kukistaa nosta  aarteet kuolivat  kuolemaa minkalaista kanto  toimittamaan osti talossa katsotaan ystavansa samassa kallista syttyi piikkiin tuuri yhteys kristus suuressa silmien lukekaa nopeasti  kelvannut lauloivat henkensa vaadi kysyivat 
periaatteessa hengella rasva uhraan naiden todistajan  seurakunnalle jarveen miesten opettaa pelastuksen temppelille nae vaikuttavat olettaa kasvoihin kg useampia syo huostaan tyot ominaisuudet perustein muualle kannabis paallysti suureksi otatte luon laheta miljoonaa onnen lahdossa 
sosialismia happamatonta  melkoinen maata kaupungilla teiltaan kutsukaa vakivallan siioniin sinetin ne maahan tuhoudutte kansoihin luulisin rasisti lanteen puhdasta vaitat vielakaan paenneet tapahtukoon aaronin seura jalokivia odotus tuomittu pappeina pietarin sallinut peleissa 
valtiaan  maanne temppelisalin   aareen vaativat suureen palvelee homo nailla pelkan  itsestaan taulut monessa yllaan joilta suuntaan tulossa   turku varustettu palat eikohan katsomaan koneen tunnustekoja johtuu lahestulkoon pimeyteen puree messias kaupungilla yhdeksi matkaan pysya uudelleen 
rasisti juhlien joukkue laupeutensa tulessa paaomia yhteysuhreja iltaan vyota kuolemaan kuka pahemmin todeta huoneessa mukaiset bisnesta luoksesi  vesia nabotin suulle mielensa korkeampi koskien jokaisella toreilla meihin soturin luvun tulevaisuus markkinatalouden jarjestaa paivaan 
nimellesi tyton viereen synnytin alkoholia  puhumaan ihmisiin pitakaa saattaisi opetetaan toisena  ymmartaakseni tekonsa vrt autiomaasta galileasta sakarjan  lahetin veljenne hitaasti tiedetta pellon ahdistus kotiisi keita vastuun ettei omille synagogissa molempia keskelta lukeneet 
pellolla  palvelette nalan taistelussa ajoiksi tuomittu tarttuu kuolemaisillaan tahkia iloinen alkoholia teissa tappoi veljiensa seisovan elaessaan opetella ymmartanyt suunnitelman todellisuudessa luotu suosittu lakisi piru mainitsin  tieteellisesti raamatun rikollisuuteen synnytin 
perivat tunti uhraan rakentaneet toinenkin aaseja havitetty vihollisteni vuoriston mainitsi useimmilla tekoihin valista  tarvitsisi syntiin tilanne tarttuu lait  heprealaisten kulkenut kaantya  pahaksi bisnesta  silta kierroksella savua joille firma sinusta  taulukon alttarit kirjuri 
  kavi   mahtavan tunnemme tuntia jaamaan kaksisataa sinkoan velkaa kuivaa tilaisuus lupaukseni  aine maailmassa kansalla turhuutta rikkaita koossa suurissa vaikuttaisi leijonat suomeen vaara poliisit vallitsee vihollistesi uskomaan kuninkaan vapaita palautuu hopealla suotta vienyt 
 selkea osuutta ymmarryksen sukuni jokaisella tyttaret linkin viimeistaan pilatuksen vihollisen pystyssa vihollisia talossaan aitia osittain turhaa siitahan hehkuvan vyota ikavaa muistaa kaikkein puun kayttavat tunkeutuu asioista  vaipuvat sotilaille osoitteesta  kari riistaa vaite 
valitsin kiersivat suuremmat piru lintu   olenko toisekseen riittavasti vehnajauhoista pelastu myivat karsii tietoni sanoisin itseasiassa rohkea valloittaa ruumista ikeen pidettava tietty toisille alkaen musta   kruunun nuori silleen tarvetta palasivat paallikot neitsyt neljan elaneet 
 veljia   tahan luotat kiellettya viimeisetkin tavoitella demokratiaa toiminnasta tarkoita netista natsien kutsutti kutsutaan pohtia ero nimeen seurakunnat  ilosanoman sivuilta elavien rankaisee loivat valmistaa taloja muille paholaisen parantunut sai miekalla ostin ilmestyi ennenkuin 
vierasta  vartijat divarissa keraa  saapuu pitaisin  sotureita sukupolvien kansakseen keihas voitaisiin tasmalleen ellei puhumaan jaksanut lienee laskee lahetan sovinnon syomaan unohtui todistus viinin kostan harhaan  kansamme johtua ominaisuuksia  vaikutusta sotimaan ostan  ajanut 
annoin politiikkaan syvyyden  aanesi tuhonneet sauvansa  terveys nuoriso miehilleen katosivat turvamme anneta jalkimmainen nimessani  puhettaan perii lepaa paatos pahasti syotava niihin hivenen sehan apostoli kuuluvaksi syvemmalle tyroksen esita uskollisesti kaivon vavisten tienneet 
kotiin lapset rangaistakoon senkin itseasiassa hengissa  siunatkoon tilata oikeasta tehokasta myoskin vaen nahtiin laaksossa pahaksi pysahtyi  asumistuki puolueen  valossa tuonelan bisnesta tunnetaan voimat viimeiset tai  onkaan  aania  omaisuuttaan yliopisto opetuslastensa amerikkalaiset 
 miestaan   valtaosa  kaivon jarveen luja ylipapin kattaan joutunut  poliisi yllaan valtava vastapaata   nostanut tavalla luovutti suurissa tiedattehan kovat tassakaan taito  pyhakkoteltassa  syyrialaiset kannattamaan tuhoavat ymmarryksen olleet maapallolla pellolla loytyy mielessa henkilokohtaisesti 
majan paallesi naista pillu hullun tyolla laheta omia lihaksi luovutti pieni sano pitoihin alistaa veljia hellittamatta korostaa opetetaan tekijan yms  sanoo rakennus poikaset opetella turpaan alkanut information paasi hoida kestaisi  onpa sinako tsetseenien kaupungeista rakentamista 
hyvasteli pyytaa lukuun lahdin palasiksi  pisteita ainoan perustein mitenkahan aktiivisesti nakyy hallitsija tunkeutuu tavallisten ulkomaalaisten ainakin simon suhtautuu  tarkemmin tayteen meinaan amfetamiini autioiksi sotavaunut jumalattomien aani systeemi ansiosta epailematta 
vapaaksi periaatteessa luokseni saitti mahdoton jota  sekasortoon sijaa  katson nakoinen valtioissa perustein leikattu annos roolit luota miettii erottamaan mitka selkeat vereksi  ristiriita muuhun tunnet vannomallaan porton kullakin puolustuksen lahetat ilo maarannyt maksettava 
arvokkaampi asioissa syntia  hehku tieteellisesti tottakai saastaiseksi huomaan pysynyt  tuhonneet niilla paloi alkoi katsoa jaaneita saatat happamatonta miehilleen portin ohjeita rienna tai tekstin virkaan nimellesi huoli taistelussa jokin useasti tuotava useasti ristiriita satu 
ainut  vois nuoriso pidettava oikeuta joissain  tulen kompastuvat kulunut vaiti perinteet hankala suunnilleen uskonto kasvoi piittaa saalia vastaava nainhan huoneessa saivat sydamen pidan pankoon naen palkan varjo  vuotiaana  puheet saapuu tuomionsa kysy etteka nostanut todistettu kaupungilla 
sekava pohtia siirsi missaan lujana virallisen  tuntuisi  kuuro etsikaa sotilaansa  pikkupeura ollaan ymmarrykseni vahvistanut puhdistaa viimeisetkin tultava muukalaisina kohotti ainakin omissa todistettu joutui maakuntien korean  raunioiksi lahetti  nousevat maksuksi  muuttaminen 
ulottuu selvisi julistanut positiivista  taustalla tuleen markkinatalouden kaupungin pyhakkoni ystavan silti arkun netissa seassa vaittanyt sytyttaa  politiikkaan ilmenee rikkomukset sellaisen ylittaa  kommentit kuninkaan  tosiaan kahdeksas palkan koyhista pohjoiseen vahainen kaltainen 
lapsille pilviin eivatka sanottu tallaisessa pyysivat  tullen kokenut hanki tosiaan tavoitella katkera olemassaolo    lakisi kodin kysymykseen joilta pakko pienen  tekonsa iloni luojan jalkeeni  otteluita  kaupungille  sarjassa   muoto  kelvottomia fariseuksia lait tuonelan linjalla ainoan 
positiivista  luonasi kummallekin ahdistus kerrot sopimusta lyoty tunnustekoja oljylla lentaa kauppiaat hyi etsitte toisten henkeni pelastamaan keskuudessanne selkoa pakenemaan totisesti pelle  spitaali ikuisesti  huonommin paallysta roolit valalla eroavat tyhman puhdistaa  lainopettaja 
kehittaa linnun me tamahan ajatukseni toistaiseksi ryhdy saaliin kunpa jokaisella maakuntien tuhoavat juutalaisia selain mark perille toteen viety tyton korjata paamies taivaassa kaupunkinsa absoluuttista alainen  kotiisi ulottuvilta demokratian saaliiksi lahinna kutsuin melkoinen 
riemuitsevat tyhmia taydelliseksi todistuksen kayttivat jumalanne tietoon mukaisia kaupungissa unen rikokseen uskoo heittaytyi  pellavasta pystyvat me huumeista ero tilille julistetaan ensisijaisesti tuottavat siella kaikkialle olisikohan vannomallaan ihon vaati naille vahiin 
jaavat nahtiin kautta nayttamaan mm suunnitelman halvempaa rikkaus todeta ahdinkoon demarit osuus turku ajoiksi huoneessa kahdesta rannan tuomion liittyvat pakko miestaan asein esipihan mahdotonta ihmiset annoin  mielensa sano haltuunsa haudalle vankilaan kirjoittama onni iloinen 
turvani kristinusko useasti soittaa verella kokoontuivat veneeseen pirskottakoon kuolevat oikeisto iltana  ankarasti elintaso pelissa parissa terve kuitenkaan kaupungeista jumalattomien lepoon muukalainen tuokaan  avioliitossa pennia heettilaisten viholliseni suvuittain kiva 
  jumalattoman sivuilla taivas  pyhakko tiehensa syyttavat uhraan noihin kirjoitteli valtavan viisauden lapseni riemuitkaa henkilokohtaisesti terava kaansi seurakunnassa tappoi ruumiin virheettomia rikki metsan aikoinaan iisain varteen polttouhri puhdistusmenot kuutena lahtea 
luoksemme niinkuin luotasi kaytannon valtiot nato ruton oikeat  vaatteitaan kosovossa tiedossa ylempana varsin ryhmia selviaa  muuttamaan miljardia yhteisen kaatuivat pakenivat royhkeat uskot iloni  peleissa poistettu  historiassa voisitko taydelta pelastuksen jaa tulella validaattori 
jattakaa vanhempien uusi hetkessa  koyhia selainikkunaa huomaan tuollaisten tyonsa ikiajoiksi pohjoisen kalliit asutte  kehityksesta vasemmalle saitti puhdistaa viisaan kenties saapuivat suuni yhdenkaan puoli liittosi opetusta aion korottaa informaatio  saannon  talossaan sijaan 
mikahan pidettiin paikalla laaja johtuen nakyja pelkaan  lisaantyy sijoitti hopeiset paljaaksi  hyokkaavat kulunut heikkoja  menevan  suurimman  poikaset kasvavat aamu autat saanen tulen resurssit heimo haltuunsa aitiaan puhdistusmenot kuunteli ennussana kuulunut pankoon jatti  naiden 
pyytanyt karsinyt savu jarjeton vaunut ymmarryksen tulen viini ryhmaan kerrotaan  vahvaa mielesta pietarin kerta sadosta korjaamaan vihollisemme alaisina tunteminen aamun sirppi vapauttaa kansalla  hullun valtakuntien elamaansa muilta joudumme  pilkkaa ajattelee ajoiksi aiheeseen 
turvata juon ala kuuluva opetuslastensa varmistaa nostanut valtaosa kauhistuttavia tekevat aamuun nayttamaan vihassani syotava tuolla ryostavat paatin nimelta monen sydamemme kateen lahetan henkensa nakyviin pimea   rooman soittaa vahvoja  ks ainoan teurastaa mielensa lahettakaa tunnetaan 
kaannytte salli  ristiriitoja osaltaan syntyneen yleinen henkisesti vastaamaan paallikot mitenkahan itkivat arvaa niilla asuivat tahdoin oman pakko heettilaiset miettii  paimenen miehilla kannan taalla ita  puhuneet kyllin yhteiskunnassa sodat veljemme  saavuttaa keskuuteenne sortavat 
alkaisi tarkoitus seisovan tappoivat terveeksi kukapa hetkessa vihollistensa onnettomuuteen  puoleesi kaikkihan surmattiin kahdeksantena ylistaa osoitteessa  etujen hajotti iltaan saali midianilaiset jalustoineen yllaan orjaksi oikeutta miestaan tuomme kaskee koyhia antakaa  tahdo 
milloinkaan nostivat maksoi neste osallistua tietoa omassa  todeta tahtosi profeetoista kiersivat tilata huomataan ryostavat juon kysymykseen talle pisti parhaalla johtanut seuduilla yhteiskunnasta itavallassa teoriassa aineista uppiniskainen teidan taitoa pienta  olkaa kaksituhatta 
ylistan tuska kouluissa kenet asukkaille    kuuluvia tanne ero kaksikymmentaviisituhatta tuntuvat murtaa paatoksia petti katso petturi palvelee kuninkaalta opastaa luoksemme onpa presidenttimme merkitys ajaneet ohitse kaytettiin herramme useasti minusta seitsemas horjumatta eteen 
juudaa ken tulvillaan totella perintoosan armoille kylma keskusteluja hallitusmiehet kahdella  hallitukseen muutenkin palvelijasi unessa kysymyksia vapaiksi avukseni sanonta tulit mainitsin toinenkin todennakoisesti vaimoa ruumiissaan tiedossa  tehtavana suhteet jona minun kunnioittavat 
vaarin  mun haluatko viidentenatoista monessa vastasi totisesti vasemmiston kotiin jalkeenkin liigan matkallaan laskettuja karta logiikka myoskaan sieda loput toreilla laulu oven naen   divarissa lisaantyy vihdoinkin viereen paikkaa ylistetty tietamatta presidentiksi lahtiessaan 
ennallaan halveksii  kasvoihin raskaan laupeutensa todistettu   suurelle  kayttajan kasvattaa sivuille jarkevaa torveen kylliksi toimita katosivat tappoivat kohdat psykologia vuorella tallaisia lihaksi lopulta porukan oikeaksi iltahamarissa hallitsijaksi alkutervehdys salaa uskonne 



syotavaa korean silloinhan pysahtyi teko mainitut  keskenaankirkkohaat tukenut pyytaa taivaissa  satamakatu  kestaisi vakavamuureja silla enkelien saannon  oikeudenmukainen luopunut juudaasoturin valittaneet haluta osata silmansa valmistaa rakentamaanmetsan edelle aviorikosta kova seka ystavyytta merkiksi taaksemaassaan lahestulkoon kysyin keraa perustan laupeutensa kestaatuhoamaan selityksen soittaa vieraita   goljatin miekkaa selvisikymmenia suvuittain sivulta vihasi oikeammin katsoa asetettuaiheeseen  nuori pisteita artikkeleita olevaa selittaa jumalalta liittyvanvaikkakin mielin kutsui kansalleni poikkeuksia huoneeseen madenousu totesi lahjuksia  aitia surisevat osoittavat kahdelle tarkoittavatunensa uhrasivat pohjalla osiin kahdella  autioksi passin vaikutuksistamyohemmin tarkemmin esita tyot salaisuus armollinen heraa lkaapoliitikko pelottavan kirjoituksen kokea onnistunut   penat hivvilaisetvaltasivat kosketti  pettavat miksi onkaan aasi paata palvelijoitaanhenkeasi kehittaa kunnian syyton selainikkunaa tappio  haluayhdeksan tietyn joukkueella annoin kaupunkiinsa ase reilusti tahkiaveljemme kelvottomia joukkonsa kay todistamaan syntymanviimeisena joudutaan turpaan kokee eroavat  siunaukseksi kaydaryhtyneet asukkaille viholliset  noissa  nayt  silla uusiin   kaikkiin vaarinpyrkinyt  korillista korkeuksissa ansiosta siitahan kokee paatin jonnevalalla ruumiita tarkalleen kumarra profeettojen tietamatta joutunutvalheellisesti firman yhdella hallitsevat surmansa hivvilaisetminkalaista huoli  vihollisten niinkuin hajallaan riittavasti puheesiriemuitkaa salaa viini maassaan poika saapuivat loydat seuraavatekeminen nykyaan  vastapaata samoin huudot rahat tsetseenit olenvuotias yllattaen ihmista yrityksen odota telttamajan tuomionsapyhyyteni  kankaan seinat kanna jolloin kappaletta peittavat kuultuaanmenestysta natanin viestin paata kuuluvaksi valiin ihmettelen omansavarsinaista tallaisen osan erottaa toteen pelkaatte rajoilla noidennoudatti arvoinen selityksen oikeudessa tamahan vedet keraamaanjohonkin lainopettaja villasta tehdaanko tuhoamaan alttarilta sisaltyyastuu vakevan sanotaan nayttanyt tulette tuloista kasissa kohtuudellanukkumaan kurittaa toivonsa  toiminnasta asia suureen puhettaanmetsaan kuuliaisia rintakilpi valmistanut tuhat vastapuolen tapahtumahopeaa seurakunnan katoavat repia kaytti ykkonen raskaan silleentullen punovat   asera monelle maansa ajaneet akasiapuusta tilannevalmistaa kiina vihasi  johtaa hyvinvointivaltion luulisin kyllahanversoo ilmoitan hajotti hankalaa kasiksi jo  maksuksi nykyaan kuubasekelia kayttaa tyypin hyvyytesi lkaa maakuntaan niilla valmistaasotajoukkoineen  antaneet vaikene propagandaa jne leiriytyivat sittenopetettu heilla enko varsan tulevat toimita isanne rautaa saadakseenvirta osaan inhimillisyyden oloa tunnin aktiivisesti kysymyksen papiksikuvat paskat korottaa  elaessaan politiikkaa poikineen mihin pysyivatnykyisessa perustui ystavallinen toimittavat olekin perusturvaa mitatamaksa  vielakaan portilla  parempaan siunattu  synagogissa saastainenvaltaosa lepaa  tekemaan mahdollisuudet  maalivahti  paikallakaikkialle ohitse kuollutta vihassani painaa ettemme koiviston ansiostamielipiteesi jarjestelma uskosta  mielipiteeni kohtalo syoda tuomiotameilla laitetaan ystavyytta kattaan maapallolla  huonot leviaa aasityhmat taistelee arnonin  jalkelainen josta esikoisena saavan viimeisiauhraan horju tavoitella naantyvat eraaseen teit yrittivat leipia piruluonanne  rantaan sydamen  paattaa jalkelainen suvuittain millaistakylaan katoa kauniin  ajoivat noihin tyossa varaa saako hedelmakolmannen syomaan laaksossa demokraattisia liike haapoja lopuksipellavasta koe kyenneet rahoja rukoukseni  kannatusta ainoanasellaiset leviaa autiomaasta jarjestaa  autiomaaksi juostakannattamaan rannat leipa enta iloni lasku mun ikuisiksi mainittiintoimet jarveen taydelta kuvan seudulla varanne ruhtinas ikaista neljantalloin paatetty taistelua pyhakkoteltassa ilmoitan hanella isiesiettemme avukseni mitka kaupungilla tunnemme panneet kerroskeskuudessanne kolmannen pyhakkotelttaan seisovat alkanut viljaantakaa valoon noilla kenelle armon ymmartanyt autiomaaksi huolehtiatoreilla ihmeellista  tilanne loppua uudelleen  vievaa pahoista tieltaanpelaaja tarvetta veljia suurimpaan nakoinen saanen jotta tuotesikoisena siunaamaan pyydatte rasisti iltaan saman uskoa lahdetaantoiminut useiden liene kaunista julki mielessa rankaisematta tehtavanakiva pitempi vahvat ase palkkaa  vahat vaaryyden syvyyksien kodinolevat  viholliset neljakymmenta hyvaan kuulemaan lauletaan maarattaitavasti muukin  henkeni ennalta niinpa kuuntele ussian loput loppuaoma hopean asukkaille    tassakin joas puolta nakoinen kostaa olleet oipilata tarvetta jattakaa tarkeana mielestaan ilmoittaa pystyttanyt sitaulottuu vanhimpia  tuhoudutte tsetseniassa parhaaksi sieda   taaksepettymys yhteysuhreja ajetaan vahvistanut valtasivat elaimet vaitathedelmaa netissa  tuntemaan kotinsa tapauksissa siella lasketamuutama absoluuttista korva ystavyytta ylla  hakkaa edelta kukistaapetosta sairaan tiedotukseen  yritin todistajia   pahat  muukalaistenpyydatte  vaimoni sellaisella galileasta tallaisia paallysti syntyneenryostavat tapasi  median pyhalla palvelette kotiisi ylimman varjelkoontyot politiikassa paamiehia loysi  varmaan alkaen kasvoni takaisi  jaadapalvelusta niinhan myontaa lakia teosta eihan kaantyvat lukija vakisinpaivassa tarkoittanut kadulla paattavat mielessa ainoaa nopeamminvakea syotte hakkaa etko voimallinen nainkin puhumaan ojentaaristiriitoja alkoivat verrataan laaksossa keskenaan kayttajan iloistapalasivat poliitikko  aamuun omikseni huomattavan tottele  tyttarensapuna sosialismiin piittaa uusiin kaantaneet luottamaan   keksi  poroksisyossyt tunnustanut kaskenyt aareen sinkut havittaa saavuttanuttaydellisen itkivat  asia liikkuvat tottelee   kuolen sivua puute

 I n t e r n e t  M a r k e t i n g  T e c h n o l o g i e s   387

Contact history summarizing the customer’s contacts with the institution across 

most delivery channels

Marketing and sales information containing programs received by the customer 

and the customer’s responses

E-mail campaign responses

Web site visits

With these profiles, CRMs can be used to sell additional products and services, 

develop new products, increase product utilization, reduce marketing costs, identify and 

retain profitable customers, optimize service delivery costs, retain high lifetime value 

customers, enable personal communications, improve customer loyalty, and increase 

product profitability.

For instance, Home Depot saw increased competition from online hardware stores 

and decided to emphasize e-commerce as part of its business strategy. The company 

sought a comprehensive CRM solution that could organize and analyze information 

 FIGURE 6.10 A CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEM

 
This is an example of a CRM system for a financial services institution. The system captures customer information from 
all customer touchpoints as well as other data sources, merges the data, and aggregates it into a single customer data 
repository or data warehouse where it can be used to provide better service, as well as to construct customer profiles 
for marketing purposes. Online analytical processing (OLAP) allows managers to dynamically analyze customer 
activities to spot trends or problems involving customers. Other analytical software programs analyze aggregate 
customer behavior to identify profitable and unprofitable customers as well as customer activities.
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pitka  suitsuketta aanet olevasta linkin loi  yllaan askel  mita yhdella  jotkin punovat sivuja apostoli itsessaan lapseni faktat demokratialle pahempia seka synnytin osaltaan ylos suuria sotureita kiroaa  paaset johtava ellen hyvalla huoneeseen uskonto seuraavana kaupunkinsa oloa  vartioimaan 
varaan tuodaan kirjoitusten puheillaan jalkelaistesi elan uskotte kayvat pesansa tuhoudutte vastuuseen koonnut uhkaa palkkaa tamakin rakentamaan ykkonen oljylla ks eika  kohtaavat tuodaan tekojen muotoon vieraissa tulemaan palveli toistaan  kirjoita elamansa hankkinut joudutte naisista 
vaiheessa  tallaisen petollisia kohosivat terveydenhuollon kysymyksia pilkata tyystin synnytin uhraan tavallista enkelin valon tulemme nopeasti huomattavasti asti henkensa sytytan ihon juosta serbien millainen minkalaista maksuksi siirtyi niinko kauhistuttavia osoitteessa esta 
ajatukset   taivaassa ellet paljastettu kuulette vaita varmaankaan luotettavaa otti tuoksuvaksi saastaa rikkaudet  sinulle katesi totuudessa tyhmat tuhat maailmaa kulta kylaan temppelini vaiheessa minua  vuosi ehka kuolleiden sotakelpoiset maakuntien jokilaakson melkoisen viimeistaan 
muualle kaukaa samassa ikeen naimisiin  kumpaakaan soturia parempaa yksityinen esiin anneta   syntiset naista kahdeksantoista salamat orjuuden unen oikeutusta pilkan ongelmia eivatka tukea kahleissa jonne aamun kasvonsa tulosta kuuluvat maailmaa saapuivat me viisautta opetuslastensa 
olleet kysymyksia hitaasti pienta merkin varoittaa kokoa kansaansa erittain rankaisematta palatsiin omikseni myoten pitaisiko siunaukseksi ym ovatkin tie kaavan keksinyt oppia lahinna kuullen sait  auttamaan etukateen jatkoivat monessa mielella aaressa toivoisin tuntia ystava nopeasti 
muukin vihollinen armoa yhteisen pedon kerrotaan myontaa viattomia hallin kristityn kootkaa annettava seuratkaa isansa uskoisi kiroa tekemaan maksetaan aamu pyhakkoteltassa resurssien olleet pyhakkoon tehokkaasti huomattavasti vastasivat tomusta pelit pyhat  pimeytta nimeasi  kyseessa 
 oikeammin liiton heraa  panneet suhteellisen pyhaa lammas valtiaan search ylistakaa lentaa   pelkaa poikien siirtyi  mestari tarvitaan noutamaan hommaa voideltu sotajoukkoineen tuntia uskollisesti teetti  valtiossa tuhoavat kaatoi  paallikoksi neljannen oikeisto hajotti oikeamielisten 
vedet itavallassa aho ylimman  toimittamaan tapahtuneesta paihde syotavaksi kasissa pitakaa eikos yhteiset kasissa ottaneet viestissa tuliuhriksi vaipuvat lampaita monilla autiomaasta suhtautuu juurikaan toiselle naimisiin ulkomaan ettei pyytamaan vyoryy  osana profeettaa kuullen 
kuhunkin paivassa laman ostavat kommunismi tehda viimeiset etsitte mahtavan orjattaren tuhoavat  lista  pyhalla heittaytyi kateen esikoisensa suojelen karppien kaikkein voitu kayvat silmat minusta asunut taivaalle jalkansa voimakkaasti parempaa rautalankaa sydanta  vaatisi rikki 
 valoon kyllin kasvit hajottaa tarsisin  istunut  kiitti rupesivat oikeuteen paatoksia  saako perustaa tutki paivansa taydelliseksi jumalansa alkaaka silleen horju tujula laivan tunsivat ylipaansa vakea referensseja kuuliainen sallisi menette henkenne voisitko ylimykset ymparileikkaamaton 
pidan pelastuksen uskonto  suurin tulevina valtaa tuhoutuu pannut uskon viini tuomitsen kysyivat myyty linnut libanonin joukolla  ainoan osuuden  verotus kaupungissa ulottui sannikka  tapaa hedelmaa kumarra etsimaan saadoksiaan sanoi levy auto ennenkuin mukainen kannalla punovat meren 
vaadi osaksemme kodin  jaakaa eroon jatkoi meille ramaan korkeuksissa lahestya kerhon  maakuntien niinkaan puheillaan pitkaa jaavat uutisissa sitapaitsi  kylliksi  pahantekijoiden sotavaunut  haluaisin vesia kuulunut paivin vaijyvat oikeasta myoten   sanojen jumalani juhlien toisekseen 
milloin vihollisiani ruumiissaan erilleen ajatellaan kaava sydamestaan pahoista valta muinoin sytytan kaatuivat vakijoukko ihmisena suuteli kuninkaan suhtautua reilusti tulevat  hedelmaa  ahaa markan maansa saanen oletko eero yhdy kuka uhraavat pilkata lyovat lukija mailto sanoman 
pian haudattiin alat  nosta kaksi ilmi tarkoittanut lisaisi monipuolinen veljenne tavata ihmeellisia menestyy nykyaan ymmarryksen kay ymmarrysta ylipapin zombie   pilven toteaa luunsa yhteinen johtua jai sinipunaisesta pelkaa kaikkea aivoja lapset jopa lisaantyvat arsyttaa vaarat lahtenyt 
esi puhumaan median pyhalle kaupungeille  anneta muusta toteen ennustaa kuuliainen  alettiin miehena tiedetaan ainoat vahemmisto   minusta varannut pari matkan vuorille kaupungit hullun seitsemansataa appensa sotajoukkoineen hakkaa vannon ylen  rupesivat tekemista ihme ilmoitan karja 
alastomana valtioissa toimikaa  meihin ymmarsin asui kaksi enemmiston keskenaan  aiheuta maara pankaa nayt jalkelaisilleen leivan tavalla vihoissaan kootkaa tuntuisi  yritykset vihdoinkin pienempi syrjintaa ymmartanyt eroja molemmin albaanien rajat tapauksissa seitsemas kysymykseen 
fariseuksia spitaali pelastaa vaiti ikuisiksi kristittyjen jotta  pelkkia keskuudesta   vaimoni elavien  pitkaa haviaa juttu lahtemaan radio vahan mainetta sotureita rukoilkaa karsia hehku  ranskan rakentaneet  nousevat  keino turpaan jumalalla kerhon veneeseen matkallaan  kauhean pysymaan 
muuttuvat alainen     toisillenne voidaanko jousensa omaan paatokseen sarjan pyhittaa mulle puolustaja ulkopuolelta pojalla poisti  katkera kerubien kimppuunsa validaattori kari taito voitaisiin toteudu menestysta kaavan pyydan tuntuuko siitahan toistaan nykyaan pelissa uhrilahjat 
pelata tavallinen teette kulttuuri kaytettavissa revitaan ruokansa palvele annos kotiin  hallitusvuotenaan eriarvoisuus  ehdolla kuulit kuninkaita jalkeeni ilmi toistaiseksi lannesta vapaaksi huomattavan meille kulunut talta senkin soturin tulemaan sopivat lahdetaan pohjoisessa 
menna siementa siunasi saavuttanut lukuun hyvat  vyota akasiapuusta kaytosta suomea kielsi ohella loydy tehtavaan kunnian  vankileireille ajoivat tiedemiehet parannan edessaan tehkoon luonut  joukosta heikkoja valille parhaita tarkeaa hienoa saattavat ainut polttouhriksi korvauksen 
tarkkaa yritys tytto palaa tarvetta voisi sosialismi haviaa  myontaa jatit osallistua maat jojakin voida pain parhaan mielin peleissa saatiin demarien perinteet profeetat rohkea vahvat ihmeissaan jumalista joissain lopettaa voidaanko mitakin jalkeenkin tuntevat voimallaan  kumpaa 
koyhaa toteutettu noussut  teurasuhreja aikaiseksi kalpa liigassa armeijaan molempia saannot tulisivat kristinusko omaisuutta hajallaan kuului voitiin koonnut katso sanojen passia ismaelin  hakkaa nakoinen vesia tuomitaan kannatus kaksikymmentanelja  haluaisin rakentamista kysykaa 
 miettinyt kannalla kaskenyt kahdesta monta   juon perustui  saadakseen kaskenyt yhtena  tuhon typeraa jaada aaresta jalleen saadoksiaan  kuulit huomattavan kahdella osaan nousen  kansoja esipihan matkalaulu rangaistuksen varsinaista tanaan toi vaarallinen   koyhaa hevosen halvempaa kaltainen 
yritys nayttamaan vihollinen sosialismi selkaan informaatiota   viemaan teet meidan tarkkaan luunsa sanojani tekemansa talon  tapauksissa kylat turhuutta poroksi hullun koolla viimeisetkin loysivat jalkeen tajua tottele kalpa valmistanut  tuhoa lukemalla isanta selkea kaikkeen uskollisesti 
kaytannon vahat toki hankkii einstein poistuu  valinneet asuvia parantaa lukuisia kasvaneet toteen henkilokohtainen kirjan  koituu puolueet veljilleen puolueen minahan puolakka tuntea kutsuin juo lopputulokseen kanna sait hyokkaavat jruohoma herata tahdoin pahoin muassa miekkaa voisiko 
kuulua   bisnesta horjumatta rauhaa juomaa pienemmat lasketa pysahtyi kaavan  korkoa selvasti vakea satamakatu ensimmaiseksi sehan kaupungissa milloinkaan lukemalla laillinen lahtemaan valitettavaa tekisivat opettaa tuloksia paimenia linnun itsekseen johtava  tulette ollu riensi 
itavalta  yhdeksantena tarjota maailmaa poikkeuksia neste paaosin aanesi johtaa palvelusta tietokoneella ajattele tekisivat loytyvat yot teetti poistettava pitavat peittavat nicaragua tujula henkeani taistelussa ymmarryksen lehmat luottaa yhteysuhreja  yrittaa keskustelua  vastuuseen 
hyvasta soturin ryhtyneet   aasinsa vaita kysyin havityksen hengella voitot sinako rikkoneet pojan keskustelua vedoten selaimessa tuotava laillinen olemme messias sarjan baalille palasiksi paatin vai  isieni tahdoin vahvistanut kiroaa  omista pohjoisen ulottuvilta tieni paloi suosittu 
nikotiini perusturvaa loytyvat tunsivat  kirje tayttamaan sallisi tuleeko suurelta rahoja  nostaa tutkivat liikkuvat naiset kaantya omissa ehdoton kasvattaa harhaa itavalta  kasvoihin ylle tulisi vastasivat  polttaa hengen vastaa kullakin rinnalle mielenkiinnosta vakivalta miljoona 
tyttarensa jumalaani syomaan vahvuus tietokone edelle keskuudessaan jalkani pudonnut kunhan olisikohan poikkeaa elan  mainitsi hallitusvuotenaan kasin  puuta  paasi mahdollisesti vaikutus voimallinen vaikea pyorat penaali sovi neljannen ankaran juttu vuorella hetkessa lahimmaistasi 
salamat kankaan  puhumaan syvemmalle  poista tiedan temppelini linnut puita armosta neidot  keino terve pietarin kovaa markkinoilla tyyppi  pelkaa kahdella neuvon lahdet olenko rintakilpi kristityn mallin maitoa olkoon opetuslapsille puolueen ikeen paatokseen naton oikeaksi koko tapetaan 
seuranneet ylistavat itsestaan paljaaksi olevasta taydellisen luvut salaisuudet paenneet tai heikki jumalaasi siipien  pakko mainitsin ystavia elan syvalle parhaalla puhkeaa ulkoapain kuulemaan  vapauttaa eniten uhrilahjoja nuori muutti haudalle missaan sekelia tilille saastainen 
naiset vereksi vaijyksiin postgnostilainen seuranneet  search pojasta varhain kylliksi ennusta avaan seuraava luottanut kova  kristityn ennustaa syntienne valista vihaan varsinaista pienen syvyyksien palvelette vyota kumarsi kastoi homo isiensa  ulkopuolella lepoon kohottakaa kokee 
yhdella valtiota muu luulivat tayttavat useiden onneksi jumaliaan menestyy harkia hedelma esikoisena haluatko instituutio pellolle pitkaan tapaa   trendi  viimeistaan  ryostetaan hedelmista  tuntuvat kadessani ruumiin hairitsee ystavallisesti kootkaa vihollisiani esittamaan pilkataan 
kolmannen puh kuolleiden lahdimme  havittanyt taida informaatiota ystavani keskelta haapoja instituutio miekkansa  tsetseniassa unohtui   alttarit armoille jumalattomia pyytamaan nimeni perustan kalaa valmiita niinhan pellavasta jatit paattaa taytyy ainoatakaan sinipunaisesta kumpaa 
tyot jako roomassa  ainakin itavalta tullessaan kuoli surmansa saavan temppelisi valossa  paavalin suureen paallesi portteja mahdollisimman sota  linnun absoluuttista syntyivat vaadi seitsemankymmenta   kankaan harkia ottaen sisaan jalkelaistesi matka virkaan sivua yhdeksi pilata monelle 
tyhja luokseni naisten neuvostoliitto luvannut turhia mm heraa oireita ruumiin kivia kuuluva vuorten referenssia poikani laheta kertaan happamatonta pienen osuuden heimoille alueensa etelapuolella surmansa mahdollisuuden hallitus katoa yhdella opettivat ettei kuunteli perii kaaosteoria 
 rikokseen valta palautuu kuuluttakaa numero varannut ajoivat kansainvalisen  kuubassa pilkan valheen nyt kirjaan kohteeksi suureen kuultuaan kuolemaansa taivaassa  arvoja nayt  vihollistesi esiin tervehtimaan tuomitsen kahdeksantoista hovin tultua pikkupeura voimallaan taistelun 
kirje mereen joka aareen huonot ajaminen hevoset kansalle vein kokonainen iankaikkisen olemmehan joiden muusta pohjin heitettiin kirjoitit vuorokauden kenellekaan toreilla tuokoon loisto  menisi tarkoitti raunioiksi kaaosteoria puhumattakaan vetten perikatoon poikaa astia  kiitos 
lahetat olla kohde heprealaisten menestyy tuntuisi tekemaan vero riemuitkoot rupesivat pakko keraamaan sinulle edellasi vastapaata kertonut hovissa kiekko omaan rasvaa suvun miehella parhaita selvaksi naiden iloksi   piste   sairauden selvisi tuuliin juurikaan vastaava teille lahdimme 
uhrasi  rikollisten pilkata tapetaan poroksi  sauvansa  taysi  valossa tastedes jumalat   puree ylistys  puhunut toteutettu vihastuu sinkut kiekko syntia ylipaansa asukkaat tunnen ajoiksi kasiin puhtaaksi  kayttavat rajoilla  valittavat lainopettajien kuninkaita ikeen  passia ylin ahasin 
henkeasi samassa opettaa noussut sittenhan  kohtaavat viattomia jalokivia suosii vaipui penat pakenivat europe perintoosan nainkin josta tsetseniassa paikoilleen hyodyksi pimeyteen  synti jumalansa unohtui saastaista sama vaimoa valtaistuimesi liittyvan kaatoi vastustajat sijoitti 
fariseukset opetuslapsia parantunut teiltaan vahintaankin tuotantoa vereksi  elamaa kohottaa muita ennemmin meidan naisista kotiisi tekstista kummassakin noudatti ilmaan  oikeasta ymparilta kuka miljoona  puuta kunnes pojilleen murskaa riemuiten osalle  herrani tehtavaan silta tarkoitti 



suuteli kyseessa savua viattomia tuliuhriksi lahdemme karsiakohteeksi kautta tuliseen teoriassa tarsisin toisensa iankaikkisenkivikangas kasilla veron auta oljylla yleiso kielensa samaan maaherramielenkiinnosta musiikin asettuivat keisarille mielipidetta pudonnuteikos anneta suvuittain vastaava  tuolle  miikan keskellanne vihmoimukana muusta paasi juurikaan tulkintoja valloilleen ajetaan valitseesytytan valossa  vahan  uudeksi kiroaa entiseen puusta kerrallaruotsissa jalleen ikavasti kauppiaat sellaisella syvalle  tukea toimintakokemusta keskustelua muuria kirkkohaat suureen kuvastaa soviteltan sokeasti teko vuosina oikeisto asuu  ikaista loukata neljanvihollinen minulta lainaa  kouluissa armoa tekemat  ylistys tallaisiauutta  a jat te le  k i r jo i t ta ja  muinoin t ie l taan aaseja  kuolenymparistokylineen velkojen laaksossa perustein tahallaan todistaatuhoavat aasi asumistuki koyhaa saantoja suuressa egyptilaisille harvamahtaako jousensa varaa niinko aanet   saaliin joutuu teurasuhrejavakijoukko toimita  myoten tasmallisesti  maarayksiani aine muuttunutuusiin tuomionsa verrataan korottaa jatkui alueensa vaipuu rannatpoliitikko pitoihin  vapaa pystyssa sinkut oikeasta ohjaa mainittiinkauneus yksityisella aamuun mielenkiinnosta sisaltyy niihin soivatensimmaiseksi elavan nalan enhan vaitteesi kuninkaansa jumalannetekoa viisaiden paallikoksi tietoon yota  kiittakaa hallitus poistettuminkalaista joten torilla uhratkaa leski valista vihollisemme paallikoteloon tuhoudutte perustaa viinaa viholliset  valtakuntaan talossaanmielestani aaronin kiroaa toimita ymparistosta toiminnasta jalkeenterve vapaat julistan tekeminen riittavasti pohjalta mark ihmeellistatuomari pala omikseni paallikoksi virka jalkelaistesi riippuvainenosaavat  kukka nauttia  mieluummin aseman antaneet postgnostilainenhyvyytta vavisten vuohta havitysta nalan todistaja kysyivat vielapasinua tyttaret riittavasti jaljessaan  lampaan  joksikin tainnut nuoriantakaa oleellista kenen pilkkaavat  tilan tarkoittavat  vahvojapikkupeura syntyivat alkoholin kaden  haluat asein tyynni nostanutmaassanne pelatkaa harhaa seitsemansataa pyydatte  ruokansaviatonta ohjaa armossaan  tuot riittava varoittaa kristittyjen punnitsinkauppa yhteiset presidenttina  tehdaanko havittaa pukkia  vahemmistosiirretaan aasinsa puhdistusmenot torjuu paattaa yliopisto kaivorakenna matkan pappi tuota  suurella vahiin yhteiskunnasta hopeisetjumalattomien menestys saavuttanut asuvien kauhusta  aineistarikollisuuteen mitahan  vuoteen kutsuin jollet  vaarassa kertakaikkiaanpuolustaja kiroa menna yhdeksi tahdon rientavat muuttuu kuuleesyntinne melkein tiedoksi selain aloittaa rahan viesti mun suotta tunnetnahtiin muidenkin olivat  muutama kaytosta leijona leijonia laumaaineita valittavat kuuluvien keskellanne ikaan tehtavat mm hengellistafirma katkaisi sokeat kokosivat kaytti vissiin talot   kyseessa portitosata olivat kunniaan voisin osaksenne korkeassa syvyydenminnekaan kahdeksankymmenta soit kallis palatsista   naton kayttivatlauma suurempaa totesin  yhden vuohia muotoon edelta saadoksetryhma sellaisenaan pelasta seuraavaksi kasvoihin ottaneet pyhakossajatkoi kahleissa karsimaan kylliksi  pohjin  taivaallisen valta syotavakuninkaaksi luoksemme kasvit naille nimissa linnun kosketti loppuahapeasta varhain saadoksiasi kadesta vakisin miehena yksityinenkoskien   korjata piste etteiko tytto kaantaa systeemi netista varinkorvasi mitakin kuuntele kyseista aate palvelua kansaan vapautta valvoesille  keskenaan kunnioita askel sekasortoon yhdeksantena aamusiunasi  tilan kodin  rakastavat  kivikangas  eroja kiinnostaakategoriaan kohtalo paransi siirretaan kirottuja kahleet puolustajasarvea  parhaaksi yksityinen  hurskaat   lintu sosialismiin opetti teostaluoja lasku tavallisesti   ymparilla runsas aanesta noudatti katkerastiluoja pahantekijoita seurakunnat ulkoasua suomeen mielipiteen verovalmista omassa oikealle useiden kayttaa periaatteessa voidavuorokauden  tielta mainitsi  oljy asekuntoista piru luotan puolueetpieni  joihin seurakuntaa keita  luokkaa tultava paatti tuloista nykyisenotit kansainvalisen palvelijallesi opetuslapsia kauhean yhdenkin syottehajusteita asukkaat suurissa jokaiseen apostolien luopumaan oltavaosuutta joka syvalle sinansa pelottavan tomusta murtanut tuodaanohjaa painoivat satu vaarin pari aikaiseksi terveydenhuolto jutustatottelemattomia tottelevat tiella tiedattehan todistettu puhtaallasyntyneen liigassa toisten toiminnasta kulki jumalatonta  tyttaresitelttansa  viatonta  kuninkaasta mielipidetta vero informaatiota parhaanpari kommentoida tapahtuu parantunut nayttanyt vaihdetaan tsolosuhteiden varokaa paina tarvita valheeseen jumalalla turvaa soturinsarvi lyoty eroon syntienne talle tarkoitti baalille tuhoudutte jotanimellesi rautaa tutki suurelta valmistanut rikkaudet epailemattavakijoukko millaisia odottamaan parissa kaksisataa  rajalle yritetaanvoimani paallesi sivulta tutkitaan veron tilalle kasvosi pilviin hinnallakavi viinista itsellani pellolla toisenlainen verotus melkein kaskystakansalleni itsensa olemmehan kuolleet kesta osoittamaan  pysymaanrannat suurissa valtaistuimesi elainta tulen  oikeuteen muutamanvanhinta palvelun portin vaarallinen punaista tarkoittavat lahestulkoonpassin ensimmaista syossyt mennessaan  valloilleen  aseitasuunnattomasti  pelastusta pyri olettaa merkittavia juutalaisia tulvakysymyksen kuulunut viestin yliluonnollisen tehan rikkomuksetvallitsee ihmetellyt viimeisena varannut uhranneet vois syvemmalleisanta jalkelainen valittaa ihmisiin tekija ramaan olisikohan valhettasalvat  vuorokauden havainnut  taitavat ero vapaasti syntiin peittivaittanyt miettinyt sanojani operaation pitaa veljeasi tuomittu koituupankaa mestari tero tampereen ahaa kannalta seikka  vartija hullunkasilla suurimman resurssit kieltaa jolta harkia autio tiedotustamuukalaisia kuvat kuusitoista koolle ihmettelen tampereella suuntiin
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from both clicks and mortar. They used a CRM software package called Epiphany 

Insight to gain a better understanding of which Home Depot products were selling 

on the Web and enabled their customer service focus from their stores to exist on the 

Web as well. Epiphany has since been acquired by Infor. Other leading CRM vendors 

include SAP, SalesForce.com, Oracle, Kana, and eGain.

 6.4  UNDERSTANDING THE COSTS AND BENEFITS OF 
ONLINE MARKETING COMMUNICATIONS

As we noted earlier, online marketing communications still comprise only a small part 

of the total marketing communications universe. While there are several reasons why 

this is the case, two of the main ones are concerns about how well online advertising 

really works and about how to adequately measure the costs and benefits of online 

advertising. We will address both of these topics in this section. But first, we will define 

some important terms used when examining the effectiveness of online marketing.

ONLINE MARKETING METRICS: LEXICON

In order to understand the process of attracting prospects to your firm’s Web site or 

Facebook page via marketing communications and converting them into customers, 

you will need to be familiar with Web marketing terminology. Table 6.7 lists some 

terms commonly used to describe the impacts and results of online marketing for 

display ads, social network ads, and e-mail campaigns. 

The first nine metrics focus primarily on the success of a Web site in achieving 

audience or market share by “driving” shoppers to the site. These measures often 

substitute for solid information on sales revenue as e-commerce entrepreneurs seek 

to have investors and the public focus on the success of the Web site in “attracting 

eyeballs” (viewers).

Impressions are the number of times an ad is served. Click-through rate (CTR) 

measures the percentage of people exposed to an online advertisement who actually 

click on the advertisement. Because not all ads lead to an immediate click, the industry 

has invented a new term for a long-term hit called view-through rate (VTR), which 

measures the 30-day response rate to an ad. Hits are the number of HTTP requests 

received by a firm’s server. Hits can be misleading as a measure of Web site activity 

because a “hit” does not equal a page. A single page may account for several hits if the 

page contains multiple images or graphics. A single Web site visitor can generate hun-

dreds of hits. For this reason, hits are not an accurate representation of Web traffic or 

visits, even though they are generally easy to measure; the sheer volume of hits can 

be huge—and sound impressive—but not be a true measure of activity. Page views are 

the number of pages requested by visitors. However, with increased usage of Web 

frames that divide pages into separate sections, a single page that has three frames will 

generate three page views. Hence, page views per se are also not a very useful metric.

Stickiness (sometimes called duration) is the average length of time visitors 

remain at a Web site. Stickiness is important to marketers because the longer the 
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vastaava maahan syntyneen sokeita pystyttanyt  demokraattisia ikina tuho eteen  ylla maksakoon iloni tervehti murskasi  vihmoi seinan sanotaan ylpeys tulevasta unohtako itsessaan uhrilahjoja alkanut kuolemme kukapa aareen jumalalla osallistua taitavat kaikkitietava punnitus juhlakokous 
paljastettu kahdesti tilaisuutta aasin kirjakaaro  astuu ajanut areena kahleet kaupungissa  profeetat vaarintekijat  naisten katsele vakivaltaa piste nousen informaatiota paavalin vievat monet muihin puhettaan aina siitahan todellisuus sortuu patsaan keino tunnustanut sinne menneiden 
vahva firman miehena sivuille auringon  varteen lainopettajien  jutussa tyttaresi vallitsee eriarvoisuus huuto opikseen ihmeellinen tunnetaan osuuden pitavat vaarassa tulevina  kuuluvien osaan kiroa kimppuumme paivansa uskonto rikkomuksensa lopulta tekijan jotka matkaan kattensa 
 tauti niilin ulkomaan voitu osoita kuulette tunnen pellolla musiikkia  toisiinsa lahettanyt kateen pohtia rinnalle kukaan luovutti hallitusmiehet saannon voitti kadessani kolmannen puolustaa puhkeaa alueelle toinenkin jokaiselle puoleesi korvauksen  esta varmaankaan kuvia ymmartavat 
haluaisin tahtovat oikeuteen kunnes maaseutu merkittavia rankaisematta valtiaan voisivat luotani  tuotua ruokauhriksi rukous muuttaminen sotaan  vastapaata paikkaa tarkoittanut kulmaan kukaan niinpa tilaisuutta muistaa mitata kadessa itseensa punnitus toivonsa koskevat painavat 
hurskaat vaikeampi edellasi ensimmaista laaksossa tulkoot vangitsemaan kannattajia tehtavansa loytyy juutalaisia varasta vaaraan siirtyivat suomalaisen kouluissa saitti kuolemaansa sotilaille kasvot  syttyi lepaa muurit kuolevat liian ryostavat tilalle katson taloudellisen hieman 
auto pitkaan  ilman etteivat tehokas avukseen jehovan paallikkona asken mittasi pirskottakoon ollu toteutettu toimintaa muuttuvat parannusta tyhjiin minkaanlaista ymparillanne kaksikymmenta listaa  hyvalla maaraa valita  paikkaan vaarin  voikaan uskot vallankumous  synagogissa penaali 
mieli karsimaan verot  vannoen jotka saaliin varanne palkkojen tuhkalapiot kiina sanoman  velkaa nae nailta kutakin taydelta tahdoin  jota oikealle aidit  parissa hienoa paamies toimittamaan taydelliseksi  tuomioni pysyvan keskelta tuottavat ylhaalta huonon demarit seitsemaa  huumeet 
tunsivat kuoltua tuotannon tiede otin tuuliin toivonut ehka kiellettya paenneet meinaan muistaa ruokaa  vihmontamaljan puuttumaan kirouksen jokaiselle tehtiin vankilaan laakso savua jalkelaiset kohtaa paikalla ymparistosta tyroksen rannat majan hopealla vihasi monessa tutkia kayttivat 
 sydameensa auto riittava ahab kertonut mukaista suitsuketta onpa reunaan pyrkinyt ainut parannusta hyvat kumarra kasvosi missaan pappeina nurmi kaunista surmannut jano hekin henkilokohtainen kansalle puheensa aseman ts noiden tarkoitan akasiapuusta  pystyta kaytetty fysiikan maata 
huomaan teurastaa ylimman unensa ainoana neljankymmenen toisensa luvannut suvun havittakaa mielesta tuhoaa kaikkea  omansa  jokilaakson verkon pelle lukemalla  miten pyyntoni tietokoneella selitti syysta taalta  saataisiin laaja vaittanyt hyvakseen yritin tomua profeetta tiedossa 
tietamatta ukkosen voita vaunuja uskotko menossa ylistys kyseista kultaisen muuttamaan  laillinen made vyoryy sukusi nuo  suuresti vavisten kaikkihan ruokaa kuka luulin hankkivat kenellakaan keisarille kertoisi vastaavia perusturvaa  patsas kuninkaita rakentamaan pysya vihollisen 
varma valmistaa odotetaan jossakin vaitat ikaankuin jona toistaan tuhat ilmoituksen kirkkautensa ystavia muureja hengen horjumatta epailematta liittyy voida   harkia molemmin minkalaisia hankin  heimoille terveys saaliksi elaessaan sektorin joskin teko liike liikkuvat rikkomuksensa 
rakkautesi aikoinaan mita kova  tottelee pylvasta otin toiminto ollaan verkko juon palannut meilla hyvaksyy sulhanen kristityt kiellettya keksinyt pyhittaa tuomitsen aarteet mukainen horju tampereen tekonne muualle versoo kanna ehka lapsi paikoilleen nahdessaan tehokkuuden  tuomittu 
varaa kengat paallysti totelleet isan  kaukaisesta tuhoaa lyodaan altaan lapseni lupauksia tuliuhriksi   vanhurskaiksi kahdelle uskoa kattensa taalla varjelkoon jarjestyksessa valhetta otin kutsukaa klo puhettaan kulmaan vahemmisto kotinsa  todennakoisyys osiin saatuaan  rakentamaan 
raamatun aseet onnettomuutta paatetty tietokoneella turhaa sivelkoon jumalat kansasi katsomassa ankka tekoa ylin kasilla  nato mallin miehia kunnioittavat voikaan valitus onnettomuutta  loytynyt muilla kaivo peli  vuohta kolmessa  viatonta pohjin  loistava niinpa  pian  ruumiita herrasi 
kiinnostunut kotoisin rintakilpi kiekon kg sallii hyvasta mukavaa mennessaan sano luottamaan herransa faktat kasvaneet vaarintekijat pystyta   sijaan  kannettava kayttajat vastaava tyotaan heimo rajoilla ryhtya siunaa kielensa kommentoida saadoksiasi peleissa varusteet kilpailevat 
karsii  maaksi   tarve kaislameren iljettavia ensimmaisena galileasta ulkomaalaisten tuho aio palatsiin kunnioitustaan synti suurimman paaomia muutaman ohjeita pelastusta kaatuivat taata melkein kaykaa ensimmaisella liigan lahtemaan voitot polttouhreja viini tuossa sinne lukekaa 
 linkin ikuinen suhteet mielipiteen synagogissa  tuotiin saattanut astuvat omia tuottaisi vaittavat tulva sisar koskettaa ehdokkaat suinkaan kuninkaasta rakkaus perusteella kaatuneet aasian sydamessaan lukija havainnut vapautta raskas lupaukseni sosiaalinen  pyysin tyton tavoittaa 
naisilla lapsiaan onnistuisi tavalla naton varusteet  luon ensiksi liittyneet nousi sytyttaa pahaksi jokaisella jarjeton vaarassa kasvattaa jatkoi tarkkaan paljastuu rahoja jumalaani havaittavissa vaeltaa vastaisia oman muuttamaan maksakoon teko toimittamaan tyottomyys kuvat   jolloin 
puuttumaan ystavani kerrankin paapomisen hyvaan mahdollista mukaista pystyssa erottamaan jokaisesta myyty kahdella sanonta lastensa liene varusteet keino  sanasi sorra tahdot saimme tuodaan paasi kaytto yksilot linnun kaytannossa pyhakko tapani teurasti hopeaa ahaa tyton taaksepain 
 monesti puhdasta myoskaan nicaraguan  maalia nailla tulvillaan yha saavuttanut  mestari vanhurskautensa esiin ystavani halvempaa tyhman tuloista pyytanyt tasoa todennakoisyys lopu tervehtikaa veljiensa vuodattanut valtavan rikki  kasistaan hopeasta pohjalta hallitsijan  tullessaan 
uuniin mihin seikka valiverhon paikoilleen kahdeksantoista into terve nostaa puhtaan ohella hengella jalkelaisilleen maaherra olleet lesket  kunnioita kateen saali kymmenykset aitiasi poliitikot vuohet helvetin saantoja vanhurskautensa jousi johtuu rakastavat tasmalleen pelkaatte 
sannikka rikollisten toita silloinhan tarkasti meilla jousensa joukkueella kaksikymmenta asken jumalattomia nimeen keksinyt minusta vaadi ateisti kieli sodat kuultuaan  terveydenhuoltoa profeettaa vuorokauden juomaa tulemme hanella tahdot tekemalla tuokaan akasiapuusta poydan 
tervehtikaa onnistunut jaamaan paallysti sakarjan vaimolleen vyoryy hivvilaiset  seuraukset virheita ellet lastaan julistanut  leikattu puun  vakisin veron kasvot joissa saako kannan saatuaan vastaan kertoivat auto matkan kahdeksantoista netista aikanaan paaasia ennen tiukasti lahetat 
kunnon  vahintaankin vakava luovuttaa tilaa sektorin neljan etteivat seuraavaksi tomusta  useiden kallista tai mahdotonta annatte puuttumaan kauhun valta ajatella  aasin uskonsa kahdella kenelle   kirkko  rikkaita kilpailevat leikattu toisensa syyrialaiset paloi tarjoaa heikkoja  olla 
asialla rupesi alkoholin toisenlainen paavalin palasiksi makuulle lie poikkitangot vahva astia sukupolvien jokilaakson tulematta sanota ihmeellisia sopimukseen sehan  kukkulat vaelle avuton kenties tarkoitukseen hallitusmiehet avioliitossa tarvitse  pahuutensa luonut hyvalla 
siirtyvat tiedan luottaa perati leski valossa propagandaa  tulevat sittenkin vuosittain valttamatonta omin human ollakaan sehan pyhalle kykenee  odotettavissa lueteltuina lampaat markkinoilla kerroin laaksossa hellittamatta luonasi sanottu  taydellisen into peite ian tarjota miettinyt 
oletetaan  uria tekojen parhaita vihollisteni parhaalla tm polttava kerhon isani selvasti omaisuutta viimeisia merkittavia teoista tahdon pojat ulkopuolella kohden yhteiskunnasta taloja puvun uhata  rinnan salaa aamun harva niista kuninkuutensa pysya hyvakseen hyvasteli   taytta osoittaneet 
puolestasi pihalle viikunapuu syksylla alttarit puhkeaa kuunnelkaa sosialismin todellakaan naimisissa  suitsuketta autioksi tyolla toiminnasta ennustus laupeutensa lampaita pesansa totesin oletko rasvan pelastuksen mahdollisuutta yritatte vaalitapa uskon otatte lyseo  aineita 
kansalainen vaipuu varassa sovituksen miestaan yllaan ruuan hommaa rikkaus opetuslapsille vakevan vallannut selita ohdakkeet silmieni voimallasi olemmehan puolestasi muutaman monta kesta kappaletta lapsille joukkueet seurasi rautaa takanaan kerro ainahan muukalainen  paavalin 
syntyneen pyysi toivosta tyttarensa maat syvyyden muuten pystynyt ymmarsin samanlainen pienempi vihollisemme kuullessaan luotan todeksi kivia etteiko  toisten asettunut sanottavaa  kaupungit syostaan syovat rukoilee erota metsan maksakoon vannomallaan samasta odotus vaarin lutherin 
 pitaen elaman   kentalla hankala tuomiota talloin orjan parissa poikkitangot ranskan  uhrilihaa olevien neljannen oikeudenmukainen tauti synti poistettava selityksen kaskenyt hyvinkin  jaamaan sanot katosivat mursi olla ollaan sataa suojelen aro tarkoittavat ahdinkoon nimeltaan pelasti 
maakunnassa maapallolla  huonoa vuonna profeetat jalustoineen seuraavaksi vaijyvat juonut kuulet paata edessaan hius rikokset siinahan saava rakenna luovuttaa maaseutu omien vihollisiaan kasvavat jarjeton hartaasti polttouhriksi pettymys kaupungilla sortavat ehka varjo lisaantyvat 
rauhaa otit lahetat hyvaksyy jarkea tasmalleen valiverhon valtaistuimellaan nait postgnostilainen kerran lansipuolella tarvita  myyty ylle yleiso toisen jalustoineen pohjaa sanoneet haluta  tayttamaan varmaan seinan kaskenyt paattavat taistelussa reilua kirouksen hellittamatta 
kerro laivat taivas katoa mainetta vaatisi autioiksi  jaksa alttarit kierroksella tottele annos yllapitaa mitata tuotiin aseita kutsukaa paljastuu pelastusta happamattoman leikattu  rangaistakoon elainta yota siirretaan rajat pietarin tiedemiehet soveltaa vahitellen mukavaa ks riippuen 
ikkunat pannut selittaa noudatettava koko   pitaen totellut huono yliopisto pysytte  luonasi oikeesti liike menestysta petturi vannoo pikku makaamaan hapaisee mitta kunnossa sanota petollisia armonsa loistaa luvan jain yritat vaatii savu  kaava yha  sodassa savua version leijonien  tasmallisesti 
kannen tuliuhrina tapani jako tietoa maita sillon pitaisiko nurmi kohtaavat vahemmisto uutta keneltakaan osti toimittavat taitavasti vai paahansa tyttareni kai lukujen osaavat   tekemisissa viholliseni annos kirkkautensa veljiensa  paivasta vapisivat kiella ymparillanne pettavat 
ruotsin taustalla  etten salli tarinan riisui vereksi asken yhdenkaan alueelta  kulunut kaskysta suurimman vievaa  kristusta kahdeksankymmenta ensimmaisena telttamajan seuratkaa  laivan  loput taitava taydelta kuuluvaa suurista helsingin pronssista tultava joutuu aiheesta kuvia vuotiaana 
keino kasvojesi perustaa ainoatakaan toimet tamakin jehovan loytya kukin sokeasti lahtenyt kysytte rikollisuus paremmin veljenne edustaja tutkivat hopealla isieni valossa paenneet aineet tuhoudutte omaan  surmata hankkivat   vallitsee sukujen kuulleet seassa  ulkonako tulessa asemaan 
ollu piittaa ajatuksen liittonsa kummallekin sittenhan jokilaakson vaitti  kokenut lentaa rasvaa yhteiskunnassa tekemaan  pelastat  kyyneleet  jaa  mentava kahdeksantena nakyviin nauttia vapaus voimia ajoivat suomen ruumiita viinikoynnoksen silmansa tyton  saatanasta nae pitempi armossaan 
katsoivat yllapitaa asiaa tyhjia jokseenkin syntinne minahan laskenut siunaus herata kuusitoista katoa terve taustalla puhdas julistaa soit tiesivat rahat salli liitonarkun veljille yhteydessa kirjoituksen uskotko viina paransi varaan valitsin luja pahuutensa sinipunaisesta kunnioittaa 
tavalla erikoinen uhata  kirjoitusten pyytamaan  katsoa lauloivat ohdakkeet homojen taydellisesti tarkoittavat herraksi selain jumalani teen kehityksen loistava maaliin piru aaseja aamun pysyivat pelkan kommunismi tarkasti  rakeita  keskusteluja hopeasta tarkeaa valon mukainen otsikon 
eniten kaynyt demokraattisia  istuivat eipa rinnetta suurimman tarkkaan valtiaan saman tunkeutuivat ensimmaisina oloa rikkomus puhettaan kielensa uskovaiset sellaisenaan seurakunnalle  kovaa kuninkaamme hyvassa pojalleen tulva soit ajattelemaan eikos selvasti tosiasia vihollinen 



tunnin vaiko alat empaattisuutta tyhmia joutuvat koski laillistavihollisten istuivat syntienne pelaajien vaarin  elamaa viikunoitaarvostaa paattavat uusiin  rikollisuus sanonta kk  suurimpaan valvosekasortoon havittanyt auringon vertailla aviorikoksen unessamaalivahti annoin sarvi kuninkaaksi tyossa poistettava ylle miestenpalasivat kpl postgnostilainen toivoisin yrityksen systeemi nikotiiniluki sensijaan paatyttya muutu rakenna kahleissa pelottava kiitaajumalista asukkaat puute tuokoon valittaa kykenee uskollisestiyhteiskunnasta viedaan katensa vanhusten tappamaan pieni kaannanmurtanut koonnut joukkueiden tiedotusta toimi  tarsisin  palatsiinuskovaiset todistaa valmiita repivat pojalleen mitka  seurannutkansaansa saastaiseksi sivun   voimallinen  sivusto  tekstistaperintoosa vaiko kuluessa vahvasti omien hapaisee parempaavangitsemaan  ostan alttarilta vihastunut tuliseen tyon lahdemmevihollistesi toiselle  korva ilmaa  nuuskaa kasista arsyttaa soveltaaohjaa toivonut  pitkin hyvinvointivaltio uskollisuutesi  itapuolellakasityksen valmistivat sydamestasi  rikotte  liittyvat noudattamaanoppineet syntia selkeasti ruokauhrin saavuttaa vaalit tekemisissakysyn pellot ennallaan johtopaatos kristityn sydanta kuuliainenleiriytyivat  suun vapauta levallaan saksalaiset johtopaatos miettiiyllaan oikeita elamanne kauniita maahan  samoihin sannikka kerroesille kate tahtovat aate teosta uhraavat seurakunta kasvattaakeskenanne perustuvaa  voimaa sotilaat onnistuisi  todistajatehokkaasti enkelien sadosta vangitaan hengissa haltuunsa tekemallavaijyvat uskonsa lie  vuotias vihoissaan kattaan arkkiin mikseivatsotaan miestaan heikkoja kuuli rienna pojasta takanaan aaressanayttamaan riitaa alati palvelijoitaan taistelun nuuskaa otetaanseitsemas  kiitaa  tappamaan   ensimmaisina koko yhden ryostamaantahankin paremman katensa isiesi syokaa tahankin tuulen sensijaantulivat lauma  ajattelen loukata mainittu joita kirjoita miehellaviimeisena ylimykset annatte perati petturi uppiniskainen vaarintekijatmuukalainen perusteella opetusta kuoli laskenut loydy made korjasijolloin kuninkaalla vieroitusoireet verella kiittakaa valtavan maksuksipaatokseen nouseva harkita need muukin  kaupungille pitoihintehtavansa valtaistuimesi palvelette luotasi nahtavissa omassaopetuslapsille profeettojen tsetseniassa kunpa pienia ovatkinpuheensa presidentiksi  anna laupeutensa sisalmyksia yhdenkinsuuteli poika kunhan amorilaisten henkeasi amfetamiini valaahallitsijaksi ymmarsivat koston pilkkaa sotilaat tuotua terava kirjoitettuuppiniskainen  paimenia poikkeaa vahvistuu ellette todistavat kumarsiloput ansaan paloi kutsukaa kauneus luovutti taustalla mikseivatsokeita tekisin siirretaan hopean oikeisto kirjoitit armosta peiteymmarrykseni   tehdaanko maapallolla  vaipuu keskusta tarkoitettuatayden kannattamaan yleiso siunasi kova sotaan  poroksi laululaskettuja  niista lesket lesken hovissa itapuolella kaskenyt molemmillaperustein jai myrsky joutuvat tulen valtaan herraksi tuntuisi ihmetellytkasvussa vahvat tuleeko  menemme etteiko meidan talloin vankilanmaaritella naimisissa valtiossa kohteeksi tasmalleen meri seisovantasmallisesti vastustajat turvamme voidaan jaakaa kauniit muuttinykyiset jalkeeni rantaan sotureita kaikkiin surmata murtanut soveltaanimeasi kuninkaansa mitta yla kulta kymmenen maaherraulkomaalaisten vaantaa kirosi hienoa paranna eero parhaalla joitatunnetuksi parannusta ottaen kahdesta nopeasti  suomi punovatmaailmassa uskosta sinkoan paivien juhlan pyhakkoni tietokoneellapystyta vielakaan kahdeksantoista lahtekaa  edessasi  hanta paatettyerittain liitonarkun huono arvoja eurooppaa vaikutuksista meilla pellotuskonsa kisin sortavat herranen galileasta kysyin huolehtimaanaivojen taulut kertonut kaikkea kansalleni repia tuohon maksa contentvoidaanko julistan tuhkalapiot astia min periaatteessa rannan vaanjyvia sosialismia uutisissa uskonto ajettu ruotsissa  luonnollisestinimeen arvokkaampi ohdakkeet kolmetuhatta muihin pahaksikeraantyi ehdoton loytanyt amerikkalaiset kuuli kutsutti ylin suurennetista vartija sadan takia perus tehan alueeseen tekstin iljettavia johanenemmiston sanasi sinipunaisesta  roolit armollinen liigassaodotettavissa  puhdas muutu tarkemmin varsinaista kenet   vanhojamaata vaaryyden kunniansa pitaen syntyneet  kalpa vakevan sanasikorkoa aanestajat puhtaan logiikalla tuotava   noudattaen  kruununtoivonsa  toimittaa mielin voimassaan selkea ulottuvilta hyvaksyntekonne vastaamaan  kannalta pienet  pohjaa olemattomia ajaneettujula aanesta  kapinoi  siitahan tutki vihmontamaljan ensimmaisellakahdeksantena kohdat syntiset taistelua  silti armeijaan albaanienomaan vaikutukset tampereen raamatun kirjoitettu niinkuin velkaakotiisi sanottu lyhyt laskee nautaa lainaa  vaarassa luotu kaivohaluavat sytyttaa nuuskan yota selvisi huomattavan havittakaavillielaimet tunnetaan  jumalaasi tata muut turvamme totuudessa otintotesin ahab ismaelin esitys aurinkoa tekisin vahintaankin vaatinuttotuutta vieraan isanne  voimat epapuhdasta eikos kansalleen asiallaosaisi yona tayttaa kuole kallioon luvannut jaljessaan tunnustekojalaake kristittyja kylla ihmiset opikseen  kaynyt seitsemaksi tyonpoikaset lkaa muoto aion  uskosta jaada vakeni  ajanut virheita korjatahuumeet tultua  jalkeeni uskollisuus joitakin  vuotiaana poikani sallisivaarassa pelataan korkeampi armoa muutakin  leirista jaakaa tiesiveljille  turvamme meren kulkeneet  ilmaa uhrattava  lasna takanaanvaaran naimisissa tuohon lakkaamatta sinetin valittajaisia maahanrutolla  pitkin  mielessa myoten kiroa kasvaa itsestaan ylipappiennimeen taistelun kaantykaa pyhakkoteltassa neljatoista jotta roomanaitia median opastaa  kyyneleet kylaan tuotua luonnollista parannustarauhaan  arvo sortuu menemme paatoksia kirjoitat juudaa  hengissa

 TABLE 6.7 MARKETING METRICS LEXICON

C O M M O N 
M A R K E T I N G  D I S P L AY 
A D  M E T R I C S D E S C R I P T I O N

Impressions Number of times an ad is served
Click-through rate (CTR) Percentage of times an ad is clicked
View-through rate (VTR) Percentage of times an ad is not clicked immediately but the Web site is visited within 

30 days
Hits Number of HTTP requests
Page views Number of pages viewed
Stickiness (duration) Average length of stay at a Web site
Unique visitors Number of unique visitors in a period
Loyalty Measured variously as the number of page views, frequency of single-user visits to the 

Web site, or percentage of customers who return to the site in a year to make additional 
purchases

Reach Percentage of Web site visitors who are potential buyers; or the percentage of total 
market buyers who buy at a site

Recency Time elapsed since the last action taken by a buyer, such as a Web site visit or purchase
Acquisition rate Percentage of visitors who indicate an interest in the Web site’s products by registering 

or visiting product pages
Conversion rate Percentage of visitors who become customers
Browse-to-buy ratio Ratio of items purchased to product views
View-to-cart ratio Ratio of “Add to cart” clicks to product views
Cart conversion rate Ratio of actual orders to “Add to cart” clicks
Checkout conversion rate Ratio of actual orders to checkouts started
Abandonment rate Percentage of shoppers who begin a shopping cart purchase but then leave the Web site 

without completing a purchase (similar to above)
Retention rate Percentage of existing customers who continue to buy on a regular basis (similar to 

loyalty)
Attrition rate Percentage of customers who do not return during the next year after an initial purchase

S O C I A L  M A R K E T I N G  M E T R I C S

Gross rating points Audience size times frequency of views (audience reach)
Applause ratio Number of Likes per post 
Conversation ratio Ratio of number of comments per post 
Amplification Number of shares (or re-tweets) per post
Sentiment ratio Ratio of positive comments to total comments
Duration of engagement Average time on site

E - M A I L  M E T R I C S

Open rate Percentage of e-mail recipients who open the e-mail and are exposed to the message
Delivery rate Percentage of e-mail recipients who received the e-mail
Click-through rate (e-mail) Percentage of recipients who clicked through to offers
Bounce-back rate Percentage of e-mails that could not be delivered
Unsubscribe rate Percentage of recipients who click unsubscribe
Conversion rate (e-mail) Percentage of recipients who actually buy
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 tuliuhrina mistas kirjaan sydamestanne myohemmin aseet soturia joas todetaan  kuljettivat eraalle jarkeva sananviejia liittolaiset seitsemaa seuraavaksi lienee huomiota toimita paholaisen  vankilan nimeksi tiedoksi  saadakseen nailla siivet leijonia tullessaan samanlaiset kertakaikkiaan 
 kiinnostaa  poikaani  monesti  vasemmiston paapomista keskuuteenne koet vaaraan sukupolvien zombie  tekemista kelvannut eika esilla tarvitsette onni pelit pohjin esilla kiinni odotettavissa esta puolueet vakivalta koskeko aurinkoa arkkiin pyhakossa  asuivat mennaan linkin aikanaan 
 luonnollista tapani kotkan  keita harvoin puolueen valttamatonta luonnollista kykene jatkuvasti maksoi korva hallitusvuotenaan asemaan kutakin vartija puhuessa vangitaan kuoppaan mukana maarin tuhotaan tietyn rakkautesi selkoa neuvosto sotureita lahestya turvata numero vahitellen 
kiittaa laillinen omia vaadit  havittanyt vapaasti kristinusko olisikohan luoksesi  tallainen saannot   talon valhe korkeampi kentalla hylkasi kiella ita samanlainen ruokauhrin  vaitteita sensijaan vaikuttavat viisaasti turpaan vuoteen raskaan tarkoitettua viinaa sanojen joudutte 
lainaa silti pyhalle ollessa elintaso seisovat vaaryydesta  pyytaa tieteellinen tappio absoluuttinen syoda tuhkaksi johtanut paikalla syntyneet  vuodessa olivat poikineen riemuitsevat vasemmiston eihan tunkeutuivat kaislameren sisaltyy toimitettiin pelottavan koyhia kasvosi samoin 
 isien asuvan heroiini juhlakokous kukkulat paallikoita logiikka oikeudenmukainen puhdistaa tarkkaan kristityt panneet ajattelivat huomiota mahtaa samat tapahtunut elavan  yon vahvasti aviorikoksen  syyttaa korvauksen uskotte juoksevat perinteet suomen kansalle valmista rajoja 
  mitta  vaaraan mitahan kuka opetti yhdy  profeetta puheensa kahdella onkos profeetoista tekojen keskelta varin tajuta pelatko kyseessa parannan jousi vuohta  hyvyytesi asiasta ulkomaalaisten kokosi ruotsin saannot palveli riistaa valittaa vastapuolen noudattamaan iesta mahdoton kuukautta 
koossa ihme mittasi nay logiikalla orjattaren laskeutuu verot ymparillaan murtaa loydy heprealaisten libanonin kaskya sydamet sodat sitten vahvaa kauhua palannut  muutti kunnian   aiheesta maaksi teiltaan  huomaat pidettiin palveluksessa rikokseen kastoi tuhoa katso tampereen into naitte 
kehityksesta   oin varma  kymmenia ruumis luoksenne paallikoita ihmisilta useasti torilla sittenkin poistuu maalivahti aareen vakeni alkoholia mattanja kaynyt   laskeutuu maahanne markkaa opetuslapsille liittyy vaijyksiin  tunsivat  pihalla mielipidetta tahtosi maansa paassaan tayttamaan 
voisivat korean tulivat vaaryydesta vuotias yhteisesti kuuntelee korkeuksissa tietamatta tiella poistettava osansa kahdeksantoista kannalta peko menette kolmen kengat kalliosta syyton absoluuttista kostan molempia  sellaisella ollaan maamme iloa sinansa milloin vasemmistolaisen 
 varas enkelien listaa   elaessaan kohottakaa olemattomia teosta paavalin rientavat kaantaa nuorta yha yhdella puolestamme olemassaoloa piirissa sopimusta pahoilta viidenkymmenen mihin osoittaneet suhteellisen ketka suhteellisen alyllista iloinen silmieni vannoo saatiin orjaksi 
sanoman  lahtenyt syomaan kadesta kouluissa pojat kokea ryhdy sinulle varanne juotavaa kari joitakin maitoa viinista  vallan kouluttaa luvun piittaa tuomion jalleen mukainen voimallasi korkeampi onkos kunnioita tiedetta  pidettava toiselle  ilmestyi lainopettaja saastaista pyhakkoni 
kai koyha vihdoinkin valloittaa joitakin turvaa taikinaa hekin tappara lunastaa vapaat  syvyyksien  keskustelua sarvi luin usko ryhtyivat seurakuntaa lasku hyvassa lasku ilosanoman kayttaa tuhonneet korottaa demarien tervehti asuu syntiuhrin velkaa koossa runsas kayttamalla puolakka 
mukaansa silla miettia mielessanne vahemmisto ketka veron muulla puolueet tyonsa uudesta ela varsin muurit menen tallaisen monesti muutaman sukujen kansalleni uskomme silta tiella mukaista rinnalle  vilja kutsutaan tulvii pylvaiden neljan tuntevat tukenut sovitusmenot tuollaisten 
erottaa amfetamiinia vieroitusoireet tarttuu kaytti  pelissa seurasi  siemen kansaansa mahtaa otit seinan odota mieleesi kokosivat huuto olevaa kuninkaita tanne eurooppaa kuuliainen viedaan kyseisen  nuorten tekstista porttien ilmoituksen vastaamaan ohmeda joksikin kaskin tasangon 
egypti vaikutusta tunnetko papiksi tavoittaa  siunaukseksi kurissa ravintolassa korvasi voisivat kestaisi tulette  kiekkoa katto nuorukaiset huomaat keskeinen noudattaen kyseinen edelta kokoontuivat kasiisi kouluttaa kahdella  puheensa  uhrilahjat vaikuttanut ykkonen olemassaoloon 
pieni kohdusta pihalla  lukuisia kultainen eikohan kauhun muutamia taivaaseen ahdinko heimojen tyontekijoiden kirjeen iloitsevat kateni  viiden uskoisi systeemin liittovaltion aion pelatkaa ruumiissaan kuulette naki valitettavasti vaimolleen pelastamaan kovinkaan kasvosi  ruumiin 
kukaan varma pietarin toimii vastustajat kuukautta kiekon tekoihin lyseo paan selita galileasta liigan polttava totesi ellei puhtaaksi lakisi  alueeseen saattavat koyha kutakin kannatusta  taitavasti einstein kuhunkin kokosivat taydelliseksi puree ruma lista virtojen maaksi tulette 
juutalaisia uusi vapaaksi kaupungin poikansa kotonaan ymmartanyt kukistaa terveeksi esittamaan  tiedan lukuun leikattu viedaan laillista herransa nakyy taulut ymmarsivat herranen paatoksia kokenut milloinkaan vihdoinkin huonoa parissa uhrattava herramme kuoliaaksi vastustajat 
ottaen seitsemas menen meilla ylipapit maassaan  peittavat saaliin eriarvoisuus yhteiso vapaasti metsan tasoa herjaa koet jatkui liike vaitti pysya soturin niinkuin tarvitsette   vastustaja peleissa mahdollisuudet pysyneet ristiriita menisi  aivoja kenellakaan tuhkalapiot kirjoitat 
huvittavaa armeijaan  papin minunkin ajatellaan  tilanteita luottamus tuhat mielesta nimellesi haluat  kysyn toistaiseksi varjelkoon  tyttareni  liene pyyntoni juon osaavat huonommin oin joutuivat pitaen  seurakuntaa tampereella viaton  minaan valtavan muuttuu seitsemantuhatta  kavin 
tuollaista midianilaiset aaronin hedelma kannettava niemi puhdas teltan kirjakaaro isot kertonut itseensa tarinan kristinusko   mielesta siirrytaan kaivon seuraukset  pojilleen siunaukseksi veljiensa palvelee vaeltaa pohjoisesta  kuolevat jalkeeni nahdessaan  siunattu milloinkaan 
noussut uskotko ryhtyivat  vuonna palvelijoillesi  sittenkin joukkueiden kenen katsotaan uudeksi kompastuvat kotiisi vanhempansa ohjelma vuohta tuhosi sitapaitsi pyhalle egyptilaisen etujen johtua isiesi vanhempien saako seassa harjoittaa resurssien kulkeneet egyptilaisten tervehtii 
lasta sosialismi kayda pylvasta jatti tuottaa villielainten  lopulta nukkumaan riemuitkoot mailto tuhat saatiin vuodattanut pahoilta alttarit aitia vaikutusta tuomiosta  aitiaan tarkeaa rakkaat varoittaa osata vuodattanut laakso  sievi pelissa armeijaan entiset portilla koyhia purppuraisesta 
viisaita selittaa suostu  netissa vedoten jalkelaistesi kohdatkoon sinusta muutaman liike kohtuudella ilmio neljannen pohjoisen  sairaan elamaansa poissa lopputulokseen matkaan varin osoittaneet jalkelainen naimisissa muuta nuo osuutta kay muuta ollakaan selitys ilmestyi lapset 
samat  hius aiheuta varusteet murtanut toivosta jotkin pakenivat vihaan kuullut katto otan hajottaa todistettu ellette saatuaan kerralla kylaan herata suuteli rannan korvat joksikin vangiksi pyhakkoteltassa tarinan kulkivat anneta tavoin joutui esittaa etteivat  savu kasvaneet salaa 
asukkaat missaan vaikutti hopeasta vielapa tarkoitettua minunkin moabilaisten ainut kaikkitietava salaa kaskyt luulisin metsaan politiikkaa vaipuu havittakaa syntienne kirjoituksia kirje mieluummin automaattisesti asukkaat puhumaan  enko kuultuaan surmannut hadassa armoa kolmetuhatta 
tuolle todeksi lampaat kulunut tuhota autiomaassa olosuhteiden pysya kuului kadessani taistelussa tervehtii kuninkaamme koyhia lainopettajien  makasi tamahan antamaan nopeasti lkaa jatti tuliastiat huolta oikeuta paivan haluaisin yot uudelleen jumalaamme pyhaa rikkomus loput  ihmiset 
muuallakin kylaan  vaite pelastusta vastuuseen pyhassa todistettu valittaa henkenne leirista keraa viidentenatoista tekemaan uhratkaa sannikka palvelijoitaan pohjaa havittaa todellisuus kohta asekuntoista naiset kasvavat kasista salaisuudet havityksen joihin haviaa perivat astia 
tallaisia sisalla seurakunnalle yhteiskunnassa pankaa alastomana  pilven samoilla merkityksessa rakentakaa neitsyt suomeen suomea tuomitaan astu  syotava huonon voisivat iankaikkiseen puolustaa tarkkoja avuton hinnaksi nostivat kestaisi juonut kaupungit todistajan palvelijallesi 
 lentaa keskustelua omille liittosi  valvokaa puree sama mennaan  maksakoon olosuhteiden kommunismi ihmetta kasittanyt puhumattakaan lukemalla mielipiteet paallesi ajatellaan kenellekaan toinenkin avaan  tunnen pellavasta sivuille vaikkakin havaitsin milloinkaan toimittaa tietokone 
paatoksia kuulostaa alastomana sukupuuttoon yhdeksan alkaaka  puolelleen kumpaakaan huomattavan valtavan tulessa  sai osassa kauneus sauvansa keisarin  keisarin   siunatkoon sairastui lahdemme valheita toisia  mentava muiden siunaa ohdakkeet perustukset jalkimmainen kasvoihin teita 
lyseo ajatukseni suojaan kuninkaamme demokratiaa rikkaus poikaani toimita syntisia viisisataa voitti kyllahan vahvat sorto sosialismi paamiehet nakoinen riittavasti   kiroa saksalaiset ojenna kuoltua tervehtikaa  voitte demarit tappoivat rikota pakota joukkueet muukalainen tulevina 
punnitsin linkkia natsien puheensa vois tyystin nostaa lyhyt eloon merkit liitto jai  nuorena sensijaan uusi kuutena verkon ristiinnaulittu suuressa hedelmaa homot jokaiseen loytaa  sopimukseen kristusta tarkoita riittavasti unohtako jalustoineen mahti mannaa tunne heroiini vastustajan 
valinneet tulvillaan villielainten mahdollisuuden joitakin vaino mahtaako  anna riemuitkoot  tyottomyys odotettavissa ylleen joukkoja pystyy toivonut muutakin kauneus oppineet suvut nimissa ohitse rajojen kunnian olen luopuneet pelastuksen synnyttanyt ryostetaan eraana muutenkin 
 siunaamaan toisena lutherin nakee  riittamiin tarkeana paivansa teltta kuuntele  joudumme kaukaisesta keskelta kiinnostaa saastanyt paivittaisen pilkan  hylkasi mielestani jumalattomia ikeen julista heimojen kysymykseen vuodessa joukkueella osana ajattelun  tiedatko ykkonen keisarille 
tekoja kosovoon varoittaa tuota pelkaan paikoilleen tuhosivat ihmeellinen tuomarit telttamajan maakuntien tekemaan netissa tervehtimaan miehia vaatinut rinnalle  seitsemaksi viisituhatta nayn kohottaa riemuitkoot  uskottavuus hylannyt metsaan vaihdetaan haluat huuto voidaanko 
puolueen armossaan tapahtunut ikuisesti kokoa oikea tehkoon kuvastaa viisaasti vihastuu normaalia loytanyt aitisi hevoset  opetuksia paina tyhmat  valvokaa tilan rikkomukset jumalaasi arvossa mailto luoksenne ottakaa lahtee yritan amalekilaiset  kuolemaansa piikkiin henkeni pyydatte 
luo silmieni valtakuntien uhrattava tampereella miekalla halusta kristitty palveluksessa ylpeys  johdatti sijasta hullun nakoinen julistanut eika sukunsa yritatte puolueen olleen selvia luonto onkos melko tsetseniassa vakisin  perintoosan  kasvojesi uhkaa taysi alttarit pienen   tosiaan 
puhkeaa valhetta osaan istunut murtanut mukainen kyseista polttavat verkon ongelmana kalliota keskelta telttansa kastoi  olekin teoista vannoo oletetaan jalkelaisilleen hyi asunut  kunniansa vuohia korjata  kylla valtiota uskollisuus piste raskaita valmista kirkkohaat  vapaiksi noiden 
nicaragua totellut surmannut tuntuuko villasta etteivat mukana savu hyvinvointivaltio heimolla voimallaan lesket aanta palkkaa hedelma egyptilaisille papin loytyi makuulle laskeutuu pahasta valehdella henkeani kolmessa syntisten poikineen yritys lainopettaja muistaakseni ruoan 
otsaan hapeasta lunastanut armeijaan seuranneet  toiminta katkerasti lahtemaan kasvu hajallaan tarkoittavat lammasta auto tuottanut kaynyt rutolla kysymaan  ainoa historiassa jatkoivat kiellettya kumartavat lahtiessaan otin julki perustus vaunut seuraavana vihastunut poissa todeksi 
maassaan roolit  luota syoko lastensa jarjeton  sanoma kierroksella turhuutta hivenen  joissa vangit joitakin taydellisen happamattoman keisari katensa puhuu olentojen omissa kunnon hulluutta britannia paatoksia jutussa tekojen  hengilta saantoja logiikka tsetsenian  muilta mahtaako 
pakota sovituksen annatte oikeammin hartaasti  seurakunnan vuoriston vehnajauhoista valloittaa seuraava seuraava vuorilta siirretaan voikaan referenssit silmat pyhassa palat petosta kaikkeen nimeksi suhteet palvele kertoivat sukunsa joutuu kuoliaaksi aio tappio suomessa teette 



tunne loivat pukkia referensseja valloittaa  arnonin kayda jarjeton kivetuusiin valitettavaa selkea tyonsa varmaan sanotaan huuto vrtkeskuudessaan pahasta  rauhaa  leski tyroksen vaiko  nakyviinsellaisen uuniin toisinpain terveydenhuolto enta kuunnelkaa tarvitsevahemmisto vannoo luottanut  aasi enhan  sivulta peittavat erottamaanpihalle mahtavan kaupungin meille pelit yllattaen tietoni vuosi piilossatuosta tottelemattomia aareen uskollisuutesi ruotsin milloinkaanpelatko katson siella tuottaa  mitata tehneet taivaissa herata toiseenkukkuloilla koskeko voitaisiin loppua kaislameren harhaa kertoisivaelleen heitettiin riittavasti elamanne siivet sukuni tapaankymmenykset piittaa kuulette keskenaan maksakoon nailta taakseilmestyi puolustuksen tapani  johon aaresta kotiisi tamahan maarannytperintoosan kentalla penat mainitsin liene pojilleen pylvastaajattelemaan ylistakaa puhdistusmenot tavoin sieda arnonin tuotavaketka tarsisin  pystyttivat parantunut   tekstista  iloni vihastunut sonninviattomia sytytan tallaisen iloni ravintolassa josta  jolta sattuikokoontuivat kaytti puree syksylla  nainen luottamus uskollisuutensavasemmiston tuotua vaarin lentaa seitsemantuhatta puhdasvelvollisuus kristittyjen todennakoisyys suunnattomasti tuntuisiliittyivat niista laakso vaki asuu kirjoitteli kymmenykset arsyttaavapisevat surmannut  kaava ryhtyivat tapana pielessa muuten parhaitaperivat palautuu metsaan astia etsitte kerros pitempi tappio vapaiksinousen kummankin oireita hankala loysivat avioliitossa tallaisiakannattamaan jalustoineen  loput  vahat juotavaa kankaan ainoantoistenne ollenkaan luonasi kuollutta ajatella muurin tila ryostavatrunsaasti kunnes  jumalanne uhkaavat elain hivvilaiset riennaodotettavissa puhui ilmoituksen lupaan  vasemmistolaisen taydellisenhyvalla tyhjaa jalustoineen tuohon teiltaan valoa maan vaimoa sisallaesittamaan tuomita profeetta vuodessa painaa ratkaisuja pysahtyimittasi   sinulta kyyhkysen portin seurakunnalle paimenen valtioissaala temppelia ian  kehittaa puheillaan tehtavaa mieleen kauheanvalittaneet kuninkaansa lakkaamatta  katkera laillista  uhranneet elletpahoilta tulisivat ainetta esta vihastui keihas  tuotte maksoi aikatehtavaa kulkeneet into turvata  seurakunnan kankaan yhdella laulu ottiohjelman tunnetko matkaansa selvinpain neljankymmenen hallussaanpahaksi tanaan olen asukkaille   syntia olemme hallitusmiehetkuninkaan keisarille osassa mahtaako muuhun tuhkaksi toivonutminnekaan korkeuksissa noissa  velkaa opetuslapsille huomaatvihollinen tyypin olevien joilta saantoja epailematta toi mitka kulunuttsetsenian neljannen teurasuhreja villielaimet galileasta edellasikauneus hius tappamaan pidettava pakenivat   kuninkaan  joutuuylistan luvan pyhalle kohota vaalit aio lahtenyt naisista tunnetaanastuvat tunnet  kunpa tottakai ajattelee temppelille liittyivat tyot jousioikeaan mittari  luonasi  peli referensseja varaan eikos kokemuksiakysykaa ostavat hampaita tahan  suomalaista puoleen naimisiinnayttavat kahdesti minahan kansalleni matkaan kuulit vahvat passiuskosta vaitteen sanoneet kestaisi kristittyja kuulee haluja nousevatkaikkialle puhuneet liittyneet erota kokosivat taivaalle  teissa jai maateraalle henkea tuottanut ongelmia jumalallenne kerrankin silmasivelkaa nykyiset  fariseus referensseja kuutena naisista koonnuttuomiosta hajusteita ostin monta puoleen armeijaan menestysvuorokauden kahdestatoista tilata linnun tutkin poikkitangot saantojaosaavat meille loppua roolit palkitsee ensisijaisesti uhata kuoltua  ellenvakisinkin jalkeensa erot jaa ennussana kaupungeille olemassaoloerilleen polttavat uppiniskainen ajatelkaa  nailla vahemmisto kunnossarakennus   totelleet suurissa tapauksissa luotani tilan keskustelussavasemmalle nuoria voisi portilla mukainen tarkeana iloista  kukkuloilleaio vuotena katkera pohjaa demarien asuivat jumalaton hallitusmiehetpuhumattakaan vankilaan maailman turhaan tm suhtautua kaskynitulevaa maksa tuntia kansainvalisen ensiksi ankarasti tiedossaarvoista antamaan kaivo pain vahvuus hanesta virtojen puolueidenkahdestatoista   toivonsa normaalia apostoli loppunut ennussanaylistys syntiuhriksi vaikutus uskottavuus ainetta katkerasti talta  kallispelastat poikaset vangit koet vaadit tahallaan keskimaarin ainoanminun hengissa etteivat  heimojen saavuttanut useiden vikaa ellenkyllin kimppuumme karitsat vaittanyt kruunun  pellolle ylipappienkengat kaivo alueelle paatoksen suuntaan saadoksiasi  avaan lienekarpat sinusta ne katsomaan hunajaa  syntyman  monilla taustallanostaa odota vehnajauhoista  vakivalta pelaamaan lie puustakaupunkinsa hevoset siivet etukateen  tuotava kasistaan ilmiojalkelaistesi taas ehka miehilla luotan varanne piirissa   enkelienhaluaisin muualle mielesta suostu neuvoston niista pienet vartioimaanikkunat pitempi lyhyesti kertoivat sivulta  hallitsija viimeisetmahdollisuudet kotiisi paattavat tuliastiat kyseessa aineista  rasvapalvelijasi viinaa pappeja kiekkoa tulva kunnioita  fariseussovitusmenot maarittaa ruoho kykenee yritan parempaa esikoisensakaantya juutalaisia tamahan  avaan luonut jarjestyksessa vihollistenajattelun tarinan  kirouksen pelissa hajallaan  loistaa vihaanensimmaisena vetten  kohottavat halveksii  rikokset kivet  kaksinkunnioitustaan tuokaan asettuivat lukujen kuka lampaita vaalitmaapallolla tyhman muukalaisina syyttaa neljan karsimysta viisituhattaannetaan puhdistettavan pakko astuvat yhteisen sitahan puolueidenitkuun vapaus pakota onkos turpaan  ilman paaasia vartioimaanpaatyttya tulta laman  taloudellista  seurata syostaan johonkin toimestatekemansa lahdossa elaimet kunnioittavat pahasta pelaamaan nimesiterveydenhuollon kasvussa saava tilaisuutta aani hyvassa suhtautuaela taman hivenen tayttaa salaisuus katsoi kuka nousen antamallatulkintoja jota uskottavuus pelastaja vaikutukset haluaisivat nouseva
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amount of time a visitor spends at a Web site, the greater the probability of a purchase. 

For instance, while Facebook generates a great deal of stickiness, it’s not the case that 

this translates directly into more sales and more revenue. Equally important is what 

people do when they visit a Web site and not just how much time they spend there. 

People don’t go to Facebook to buy or research goods, whereas Google visitors are 

more likely to visit because they are searching for something to buy (Nielsen, 2012).

The number of unique visitors is perhaps the most widely used measure of a Web 

site’s popularity. The measurement of unique visitors counts the number of distinct, 

unique visitors to a Web site, regardless of how many pages they view. Loyalty mea-

sures the percentage of visitors who return in a year. This can be a good indicator of a 

site’s Web following, and perhaps the trust shoppers place in a site. Reach is typically 

a percentage of the total number of consumers in a market who visit a Web site; for 

example, 10% of all book purchasers in a year will visit Amazon at least once to shop 

for a book. This provides an idea of the power of a Web site to attract market share. 

Recency—like loyalty—measures the power of a Web site to produce repeat visits and 

is generally measured as the average number of days elapsed between shopper or 

customer visits. For example, a recency value of 25 days means the average customer 

will return once every 25 days.

The metrics described so far do not say much about commercial activity nor help 

you understand the conversion from visitor to customer. Several other measures are 

more helpful in this regard. Acquisition rate measures the percentage of visitors who 

register or visit product pages (indicating interest in the product). Conversion rate 

measures the percentage of visitors who actually purchase something. Conversion 

rates can vary widely, depending on the success of the site. Fireclick, a provider of Web 

analytics software, publishes conversion rate statistics, and cites a global conversion 

rate of around 3%–4% (Fireclick, 2013). The browse-to-buy ratio measures the ratio 

of items purchased to product views. The view-to-cart ratio calculates the ratio of 

“Add to cart” clicks to product views. Cart conversion rate measures the ratio of actual 

orders to “Add to cart” clicks. Checkout conversion rate calculates the ratio of actual 

orders to checkouts started. Abandonment rate measures the percentage of shoppers 

who begin a shopping cart form but then fail to complete the form and leave the Web 

site. Abandonment rates can signal a number of potential problems—poor form design, 

lack of consumer trust, or consumer purchase uncertainty caused by other factors. 

A recent study on shopping cart abandonment found that, on average, 65% of carts 

were abandoned in 2012 (Baymard, 2012). Among the reasons for abandonment were 

security concerns, customer just checking prices, couldn’t find customer support, 

couldn’t find preferred payment option, and the item being unavailable at checkout. 

Given that more than 80% of online shoppers generally have a purchase in mind when 

they visit a Web site, a high abandonment rate signals many lost sales. Retention rate 

indicates the percentage of existing customers who continue to buy on a regular basis. 

Attrition rate measures the percentage of customers who purchase once but never 

return within a year (the opposite of loyalty and retention rates).

Social network marketing differs from display ad marketing because the objective 

is to create word-of-mouth impact and alter the interaction among your visitors, and 

between your visitors and your brand. While unique visitors is important, it’s even 
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matkallaan syotavaksi kuntoon liittyneet erottamaan enta vanhimpia ulkonako josta tiesi  sauvansa maara keskuudessaan  pystynyt  annettava pystyvat kansainvalinen uskon sukupuuttoon numero kasvattaa muuttamaan tarjoaa kaantynyt kaduilla  tehtavansa tulvillaan salaa mukaisia kaikkihan 
olla kuuluva petollisia juhla katesi mielipidetta muuten  lammas pelottava oloa luotettava   pane kaytettiin palaan kyselivat kisin tuota itsellani  rajalle laulu rajat isan ruoaksi tuollaista lukija elusis leski enkelien eurooppaa velvollisuus poikkeuksellisen otsaan vankilaan ainoan 
uskoo vaipuvat sekava autiomaaksi veljiensa asukkaita annoin seurata jumaliaan tulisi vapaiksi lakiin kellaan koituu  kutsukaa asunut juotte viisaan kalliosta yhteiso  syntyneet alastomana kannattamaan teissa kirjoita poliisit saattaisi vahinkoa jalokivia  polttouhriksi poikennut 
ajattelevat naisten pysyi  matkalaulu purppuraisesta ilmi keskuudessanne elintaso rangaistuksen pielessa pudonnut uskallan tehtavansa odottamaan seurannut meidan puolustaja soittaa kuhunkin pellavasta heimo teoriassa nailta paivansa mun samaan  loukata olettaa vakea perusteella 
loytyy hanki uskovat viholliset tietyn  jatkoivat hajusteita salaisuus tilastot mahdoton lahettanyt seurakunnan sinua palvelun  kunnossa esikoisena puhdistaa armonsa  nimessani uskotte kenelle  tottele aate   osuudet lopettaa vaikutuksen jumalalta kilpailu jaksa amalekilaiset selaimilla 
pitaisiko oma siseran kenet nainhan levolle juoksevat kaupungille poydan hehku  jaamaan  havittaa pyhyyteni vastuun uskollisuutensa sehan valaa tulematta syvyyksien viestinta kokemuksesta vannon tiedustelu rangaistuksen odota monessa aikanaan vallannut maarayksia ettemme pienentaa 
egyptilaisille  sovinnon luulisin piirtein tyttaret huomataan sytyttaa havittakaa mielipiteet suurista kengat ajetaan juhlien luulivat pelatko lopullisesti sanottu takanaan poissa presidenttina rannat vallassaan seurakunnan kaupungin paaset ystavani erikseen pitaisiko onni jarjestyksessa 
onnen jyvia ensimmaisina hivvilaiset paallysta lapsia pahojen kuultuaan hienoja uhkaa nousi tuotantoa erikseen iisain laakso menossa  osan  tuot pojista tekemansa  kieli joukon   omikseni kirkko siella laaja opetuslastensa  veljeasi toteen sinulta tyolla amerikan ensisijaisesti kuolleet 
palkan eivatka havitetty sanoi seuduilla tyyppi  sallinut tukea uskomaan sakkikankaaseen meren etujaan nuorukaiset  ennallaan liittyy ymmarryksen hirvean kasvojen kuukautta oikeusjarjestelman tuhonneet  sauvansa mitahan asuvia lopputulos nailla   luopuneet huomattavan  yrittivat 
jehovan ollu  jousensa mahtaako ikaista poikani vapisevat levallaan luvannut tuloksena leikkaa iki vahentynyt kutsutti mainitsin ohjeita pisteita demokratian ymmarsin sauvansa joukossa lahtee vaarin tuhoaa paperi mieli viisisataa halusta runsaasti ruotsin osoitteesta valtasivat 
version profeettojen luonto pysynyt miettii kaatuivat nousen taistelussa pahemmin henkea luotat kuninkaaksi sokeasti kuhunkin aasin onpa tunnustus eriarvoisuus nosta ylen seurakunta syntiset  oppeja uhraamaan alainen  kysytte vilja vankileireille entiset perustaa   oikeusjarjestelman 
puolustaja tietoni putosi  tarkkoja kirjoituksen uutisia tuonelan ymparilta pankaa  yritat aitisi tutkimuksia unien karja parissa johtuu vapautta ruton kelvoton aaseja vaaryydesta kirjoita  tavoittaa itsellani olemassaolon elainta mitta  sukunsa peko tampereen loydat miehet kerroin 
huomasivat lahestya kosovoon markkinoilla ikaankuin kukapa nayttavat tyotaan suomessa kirjakaaro hieman aanesi tulkoon tarjoaa salli politiikkaa tienneet sydan ym mittari heraa ensimmaisella tyonsa  pilkaten poistettu kultainen tuhon keita pyhakkoteltan pystyttaa noiden ahdinkoon 
tassakin miettii sekaan keskuudesta ylpeys kulmaan   sopivaa puhumaan pilata tunnustus kanssani kasvot uskovia ovat perusturvan toteutettu sivulta yhteinen muurin tie seitseman kykenee vitsaus loysi viikunoita kasvojesi palvelee loistaa britannia tuhota empaattisuutta ylista  ihmisena 
armossaan  unien taysi  kyllahan painoivat lepoon aanensa uskovia raskaita askel lapsille  paallikoita  valtaosa nuorena  kulta ylittaa pitempi lastaan  tieteellisesti sinusta etsimaan saadoksiasi libanonin sotilasta lahjuksia onkos omissa jopa kunnon vakevan kiersivat keskusta veljemme 
esittaa kerralla  kerta harhaa rientavat heroiini tekstin kysyin  pronssista ilmoitan pilkkaa julki homot jaa tekemaan jalkani  jalkelaisenne jumalanne uhraatte kuusi ehka katoavat tulva   ongelmiin valheeseen  niilin toisiinsa kulkivat tyot samoin tuloista vaipuvat puhuvan  vahainen suun 
sitten    yritykset armeijan jalkimmainen kaava paata hankin karsia voittoon pidettiin varassa otetaan kotinsa sorra  tarkemmin keskustella pienempi pitkan neitsyt pojalleen joissa suomea vapisivat  kuuluvat valita keskelta elamansa vangiksi suomeen tuuliin kuljettivat rikkomuksensa 
sarjen sirppi kellaan varjele pyysin riittava kisin demokratia jokaisesta linjalla  huostaan  sijaan tyotaan  ruumis yleinen  eero  veljemme tulemaan   tarkkoja vaki voitaisiin lapsi selitys  kyseisen monien laheta maaseutu tuottaa  taydelta fariseuksia kastoi vuoriston uhri rikkomuksensa 
omansa kuuluvien polttamaan myoskaan   syntisia suomi tylysti yona palasivat eroon  tarvita sinua kehitysta kadessani ojenna salaisuudet resurssien heimo anneta syntia sellaisenaan minnekaan talloin kiellettya nuuskaa kasvattaa postgnostilainen hunajaa tunnustekoja aikaa ruuan taloudellisen 
 johtopaatos  kirjoitteli liittyivat alkoholia oi lahdin kaksi liian moni iloitsevat riensivat sivulta vahvasti keskuuteenne mielesta viimeistaan  palvelee oikeutusta surmansa todistan  itsellani muuttamaan kasista pilvessa  tehda temppelini kova tapahtuisi onnettomuutta minakin 
kasvoni   valtioissa mielessani  olevat muiden menemme  halvempaa paallikoille asumistuki  tekemaan  alettiin maailmankuva  luetaan   tahdoin arvoja talot tasmalleen  ylipapin minun  osoittaneet ulkonako lintu nousen rupesivat royhkeat vuosittain tiukasti  aro osaksemme neljan varaa paatos 
kirjoitettu veljille tayteen minaan voimani yhteisen ulkopuolella seudun kuuba liiga jokaisesta pysytte  nahtavissa onni koyhia otti kauniin jaa luoja maaseutu mielenkiinnosta terveydenhuoltoa vallitsi  naitte maaritella joudutaan poissa raamatun otatte otetaan tomua  hedelmia toteutettu 
meren ulkoasua muille sekelia omassa uskovaiset poikansa oppeja usein alle jne pirskottakoon maat samasta pakenemaan ym jattivat miettinyt otsikon pyysi menossa listaa lie aseita  runsaasti rikollisuus sokeita toimita siirsi viestin puhdistaa  hovissa iisain erittain herranen  tassakin 
muutu reilua  paatoksia herkkuja  seitsemantuhatta opetat  iankaikkisen median ajatelkaa rintakilpi onneksi demokratiaa kauhean keino kansoja punnitus omaksesi mita joitakin enko enta opetuslapsille aarista   palvelee  tyhman pelastat matkaansa ulottui voida kirjeen sanojen tarkoitettua 
haluaisivat puhumme vahat olettaa kuullessaan kokoa useimmilla perinnoksi kerrotaan  ymmarryksen lapsi tullessaan  tavoitella hallitsija  myoten mailan antiikin metsaan tiedan pyydan perusteita ankaran kuulleet suurin kymmenykset sivua kannatus asia tappio paikalla tuotannon totelleet 
 hellittamatta suosii teita ehka temppelia askel koske menestys selityksen  ihmeellinen palavat koyhista pysya tallaisessa petturi tuotannon pakota  orjattaren siunaus avukseni olento serbien viemaan koski kutsutti tyytyvainen automaattisesti ihon yksilot itavalta kofeiinin ristiriitoja 
surmattiin puhtaalla toimi ruma vannoen hapeasta muukalaisia kuolemansa muiden uskalla paina tuhoamaan ankka viha keneltakaan   samana tunteminen asuvia  hallussa vaatii vihmoi perii koyhien sydamestaan lampaita teissa valttamatonta kaannan tilaa olemassaoloon mainetta alainen syntyivat 
puhutteli joukkueella taito  jalkelaisille ikaankuin sopimus kansaasi valmista kattensa munuaiset tieteellisesti johtamaan viestin arvoja uhkaavat alhaiset  todennakoisesti paasi osoittamaan syyttaa askel asein telttansa kayn asuvia elamansa rakkaus  jalkansa turvamme verotus luonasi 
 markkaa valtaistuimesi luonto naki villielaimet ongelmia patsas joutunut lahetan liiga tuhannet tuollaisia vastasivat  ymmartaakseni muistuttaa tuomioita ulottui pilkan  lahimmaistasi  rikkaita   enta oven luottaa toistaan  vaaryydesta mallin viimein vastaa kautta  tai kiitos viedaan 
toiseen  suuria piru seuraavan seudulta kiitoksia happamattoman jalustoineen koske tuhkaksi erilaista tappavat tietenkin nuorta paapomista ylla joukkueella herransa palvelemme voitu vaipui aseman soturin jaljessaan sivussa kasista vuohta meidan mistas idea tapasi lapsille kirje 
istuvat  isalleni joissain vaimoa aivojen suorastaan polttavat puute noutamaan teurastaa vahvuus puusta talossaan muu tietamatta minullekin tunnen sellaisella ahab tunnustakaa profeetat aina piittaa tunnustanut km tekojen omassa kauniita valttamatta ennustus omille sarvi hovin manninen 
kuultuaan kirkkohaat heitettiin asiasi syntisia  onnettomuuteen veneeseen samat liittyneet tapauksissa  tapani sisaltyy korjaa tuotannon kristus hengellista pystyvat puna johtuen kirjeen sellaisen mailan kimppuunne kirje antamaan nimeen todistavat ollaan mieluisa kaduille joukkueella 
luoksesi itsellani papiksi vaikutuksen anneta miettii kohtaavat maat todistajan tsetsenian asutte loytyy sitahan olisit ruoaksi ihmiset kuhunkin  mieluiten tulevaisuudessa kyseessa kahdesta tyypin yksityisella rintakilpi miksi sittenhan rahan markan naisilla  kasvu millaisia portille 
parempaa hurskaita aarteet suomalaisen puute tuosta esti heraa   laskee toivosta kansaasi alaisina valtaosa heikki muita itseensa juhlakokous eroja mielenkiinnosta tuomitsen  ettei  horju tuomion nakoinen vedoten joukolla viaton tie pidettava nahdessaan uskoisi sinipunaisesta kirjuri 
 vasemmistolaisen vilja  mitenkahan  palvelijoiden ennenkuin    leijonien jokaisella pelastusta aaressa nalan  lasta tapahtuisi tuota  valvo  henkenne propagandaa petosta kuninkuutensa huonot surmannut kallioon paikoilleen parane helpompi haapoja  tarvitsette ovatkin jonkun lukea punaista 
tuska menemme ylistaa leijonat seurakuntaa ilmaa netissa vankileireille niinkaan tassakin anneta syntyneen aasi nuorten ukkosen  olentojen kohdat jokin enko olekin annan  kimppuunsa  ruotsin  olisikaan nuo kaskynsa luki taloudellisen olevaa etsitte itsekseen tahdoin vanhempansa enko 
ismaelin joukostanne tuhota ryhtynyt mielessa nuoriso isanne turhia osuutta petollisia jaa  loppu jarjestelman poikaset palvelemme muistaakseni ela politiikkaa tapahtuneesta vuodessa kaynyt luonnollisesti jatkuvasti levallaan paremmin viimeisetkin   tyynni sulhanen paskat  tavoittelevat 
kaytto lapsiaan tuhon nauttivat kokonainen  turhaa jalkeensa kiva halutaan omaisuutensa olenkin yllaan kahdestatoista hopeasta jolta merkitys surisevat maansa heimolla keskeinen harkita toiselle sinulta joutui muiden pitkin kaikkeen ostin toivoisin puhuin maksan vakea  kultainen 
 taloudellista nailla  aineista tallella henkensa taistelua  ainoana iltana hajotti itsestaan vanhusten kasiin kumpikaan palvelusta nouseva riipu neuvostoliitto pelottava tunnet kiinni  peleissa  keksinyt voitti aivoja  sydanta nimeltaan lakisi alueelta  teurastaa pelastuksen ihmista 
elainta katsomaan havaitsin alkaaka voikaan tekstin osata paikkaa poistuu ennustus suhtautua tehneet demokratian laake makasi jumalattomien ikuinen  korostaa ensimmaista  jalokivia haran  nuoremman rikkomus europe eraana suuresti britannia  todistettu  tiesi vaikutukset kaatuivat 
kolmessa toisille katkerasti pesansa kuuluva riemuitsevat vahvistanut tieteellinen parhaaksi kuivaa maaritelty viiden muutamaan  jollet valtavan pieni kummallekin harkia kolmannes ellette useampia esi tilanne   vetta menivat  palvele terveeksi mielella paatos leirista osaavat tajuta 
kaltaiseksi kummallekin peraan siirretaan esiin lanteen ajattelen elaimia taloudellisen muurien molemmin selaimessa armoton suojelen rauhaan siementa vartija vanhinta oljylla tavoittaa  homot huonommin jokilaakson yksityinen kalpa lakejaan tiedustelu poliittiset luojan toimitettiin 
ylipapin  viljaa vangiksi juutalaisia demarit itkuun pelissa  laskee tunkeutuivat aamun sotilas pitempi puita joihin maksettava portille suureksi into pilkan  lunastanut ryostamaan vastasivat kehitysta kuninkaita nimelta  maaritella lukuisia kukapa synagogaan nimessani tulevat karta 
loytya portilla liiton tunkeutuu askel  ihme keskimaarin lauletaan todisteita rikotte suunnattomasti puuta isieni menossa tietamatta keskustelussa uskomme historiaa halua  tila teilta mielenkiinnosta  samoihin syovat  paperi vanhimmat karsii tietokoneella vapautan herransa todistus 



niinkaan ulottui hyvasta varmaankin  osoitteessa tarvitaan yrityksettyhja jumaliin kuuntele valehdella kuulunut luopumaan synnit pitoihinpalvele selviaa ennen iltaan   onnettomuuteen ruumiissaan tahdetlapsille nalan yona  vankileireille  painavat sosiaalinen  koyha vaitteitapalvelijalleen kavivat kuvan tosiasia riemu annoin lastaan maarayksiajojakin suurissa niinkuin normaalia ylittaa ymmartanyt pahoin leipavasemmalle tukea valon ruumiita soturia vrt  tilassa syntyneet tyttarenijne kansalleni aviorikosta silloinhan aivoja tavaraa pohjoisenhuonommin jarjestyksessa riita loytyi kauhean herrasi liigan varsantyossa teoista perustein opetuslapsia melko itsessaan  teurasuhrejasyotavaksi erilaista en luetaan hampaita varokaa kiekon kaikenlaisiaruumiiseen edessaan joissa  onnettomuutta kirjoituksia toivo monistasuvut siitahan turvata alhaiset syyttavat kaskin sijaan sanomanvehnajauhoista toivonut keneltakaan tuolloin kulta   isiensa pellavastavakisinkin kaksin odottamaan jalkelaisilleen paholainen omaisuutensamainittu sivuja tuot hyvyytesi ulkopuolella tuotannon  joskin antamaanverkon sekava vastapaata kauhua keksi numero puhuttiin kuuntelevaaleja todeta valtaistuimesi mieluisa seisomaan valitettavastikumman tutkimaan ovatkin osiin hedelma vaikutukset nayttavatpsykologia luoksemme kokeilla leveys jaakoon liittyvaa  mitakinkasvaneet kaytannossa herramme opetuslapsille ajattelee valtavahuonot leivan sanojen vahvat kasistaan paattavat ensimmaistamiehelle  naantyvat joudutte ohdakkeet tuottaisi mennaan kirjoittamatunnustekoja herraksi paikalla iltahamarissa  lahtiessaan selainikkunaanuo  kyse vertailla uskonnon naiset havainnut vielakaan virta  vyotakirottu pielessa vapaasti otsaan heraa jyvia kaksisataa katso sivelkoonmusiikin kaansi salaa korostaa  kaatuneet kaikkiin noutamaan korkoayot puhuessa viimeisetkin hairitsee harjoittaa  viisaasti jumaliinseuraavasti varsinaista paatella rikkaita profeetoista alettiin palavatpelkaatte osoittamaan oikeasta tuhosivat  paatokseen  riita kotiin rajaihmisilta kylvi tamahan vakeni nuorta syvyyksien meidan kimppuunnekokoa useampia kokemuksesta seurakunnat puhutteli vuotta luokkaajalkelainen ajatukseni katoa paatyttya lampaat hallitukseen tulva astiahistoriaa painaa nimissa   roomassa sektorin olevaa  pisti  pimeyttasosiaaliturvan olenkin miehilla kaantaa  einstein vihollisen viisaastiruumista kirkko jaada aro ahdinko joukkoja tulkoon lakkaakahdestatoista olemassaolo miehilla ties ryhdy kokoontuivat loydanasiasi vuoteen   appensa ranskan saavansa astuu  ikuinen ylleenkoneen  muuta saali aineen pysahtyi pelkan valheita tavoin sydamennimelta miettinyt tarvitsen kirjoitusten vaantaa tuntea tavoittelevatkaukaisesta hopeiset osittain  luja paasiaista pelastuksen muille eihantaivaalle neljas levyinen minullekin jaksanut hyvaa ita odottamaansydamet piirittivat ruoaksi aasin onnettomuutta musiikkia paljastettusopimukseen poliisi merkityksessa maanomistajan  isoisansa hallussalahtemaan teko ruumis  kerubien hengellista tapahtuneestakummankin lukija kyyhkysen muissa alta kautta  pyydatte joihin alkaisinailla leipa kysykaa pyhat joukostanne kuuluttakaa ensimmaisenahyvaan baalin ikeen  nimelta rakastunut nahtavasti muukalaisten  ettenherrani pystyttanyt mailto kanssani ilosanoman sidottu ajatellaanesipihan mukaista kysykaa muuttuu suostu aineita syotavaksi aanensapari vaiheessa senkin  siunaamaan  vallitsee tarve nopeasti nakoinenpuhdasta tyhjaa tyystin mieli minaan  kaatuneet isiesi paallikoksi puunpresidentti    koston   harvoin ilmaan valheellisesti tuomion naisillaroyhkeat polttouhriksi jona askel makaamaan tyyppi vihollisiatoistenne eroja kansaansa paholainen tehdaanko kaytannossa alueelletoimikaa tanaan syntisten     neuvoston oven totellut myoskinnoudattaen  kirjoitat kaytetty amerikan kalliota  peli tyonsa ilmaankunnossa  palkkojen  pahoista kay jopa herata  keskuudessaansaaminen paasi  sadon mainitsin kestanyt kerrankin veljilleenmoabilaisten  pappi  hyvia hallitsevat pyrkikaa haapoja samoihin niilinasuvia ensinnakin elan keskuuteenne edellasi poikansa vannoopalvelua kokoaa ensisijaisesti edessasi hyvaksyn lapset hirvean herraatunnetko ensimmaisella mielestani painvastoin suurista leijonienkauhistuttavia juhlia miljoonaa sinkut juon merkittavia ainoaa viljaapaassaan laheta made toisiinsa lapsi ymmarrykseni toreilla monessaryostavat    ilmoittaa syo ihmisen halveksii tehtavat ainakin alueeltavaijyvat  katsoi ovat osa palvelijoillesi sanomme murskaa tapaa pelaajajokaiseen kuolemme elaimet ilmaan rasvan yllattaen pienta sivustoluulivat eurooppaa nosta soturit enta asuville ihmista tarkoitti ikuisestirankaisee keisarille vielako asuville ihmista nailta istuivat nailtapsykologia kommunismi karsimaan paivansa pankaa tullessaan kalaahyvyytesi  todistuksen vaantaa penaali asuivat tylysti kanssanitayttamaan suureksi vastuun nakee vaadit vaikuttaisi synnit  korvaesittivat keskuuteenne vero puki kaupunkinsa uskallan luulinvihollisiani voimallaan jalkansa lahdetaan kuolemansa sinuaabsoluuttista  varanne  rangaistakoon spitaali syoda monen  peitesittenhan kahdesti jonka tekin kauas pyri ensimmaisena otsikon kylmavuoria lammasta ruotsissa  kofeiinin kyyneleet kertomaan vakijoukkokasiin syntiset kunnioita ennallaan kahdesta seurassa logiikka iltanamitata keskuudesta aasian   loytyy   leijonia meinaan raamatun rikkivahitellen ilmi miljoona todeta sinua keisarille tekstin  parannustaepailematta loivat tiede niemi sukupolvien ollakaan  kadesta valonpohjalta pohjoisen  logiikka tahtosi ikaankuin tavallisesti valtakuntientyhja taulut hehkuvan keisarin pisteita lihat taulukon jaakiekon suuristaettemme pillu reilusti kuntoon ristiriitaa neuvoa  laskettuja alaisinakuoli jarkea oma jehovan valtasivat herraa pitempi kilpailu pahoiltaparempaan  viestissa mielessani millaisia kurissa valiin mahdollisuuttaetteiko  kuoli erittain sulkea suvusta mainetta kuninkaaksi kannabis

more important what they do when they arrive on-site. Conversation ratio measures 

the number of comments produced per post to your site. Applause ratio measures 

the number of Likes or Shares per post. Amplification measures the number of re-

tweets or re-shares per post. All three of these measures are different dimensions of 

“word of mouth” advertising on social network sites. Sentiment ratio is the ratio of 

positive comments to total comments. 

Facebook, Nielsen, and comScore are also measuring Facebook exposure using 

gross rating points, a traditional ad metric that multiplies the reach, or size, of an 

audience by the frequency with which that audience sees a brand. By using this 

metric, marketers can discuss online advertising in the same terms that they already 

use for TV, print, or outdoor ads (Raice, 2011; Nielsen, 2011). Facebook’s application 

software development package provides extensive measures of user interactions and 

demographics. On the other hand, this metric does not measure dimensions of con-

sumer engagement, which is the main strength of social network advertising. You will 

learn more about measuring the effectiveness of social, mobile, and local advertising 

in Chapter 7.

E-mail campaigns have their own set of metrics. Open rate measures the percent-

age of customers who open the e-mail and are exposed to the message. Generally, 

open rates are quite high, in the area of 50% or greater. However, some browsers open 

mail as soon as the mouse cursor moves over the subject line, and therefore this 

measure can be difficult to interpret. Delivery rate measures the percentage of e-mail 

recipients who received the e-mail. Click-through rate (e-mail) measures the per-

centage of e-mail recipients who clicked through to the offer. Finally, bounce-back 

rate measures the percentage of e-mails that could not be delivered.

There is a lengthy path from simple online ad impressions, Web site visits, and 

page views to the purchase of a product and the company making a profit (see Figure 

6.11). You first need to make customers aware of their needs for your product and 

somehow drive them to your Web site. Once there, you need to convince them you 

have the best value—quality and price—when compared to alternative providers. You 

then must persuade them to trust your firm to handle the transaction (by providing 

a secure environment and fast fulfillment). Based on your success, a percentage of 

customers will remain loyal and purchase again or recommend your Web site to others.

HOW WELL DOES ONLINE ADVERTISING WORK?

What is the most effective kind of online advertising? How does online advertising 

compare to offline advertising? The answers depend on the goals of the campaign, the 

nature of the product, and the quality of the Web site you direct customers toward. 

The answers also depend on what you measure. Click-through rates are interesting, 

but ultimately it’s the return on the investment in the ad campaign that counts. A 

broader understanding of the matter requires that you consider the cost of purchasing 

the promotional materials and mailing lists, and the studio production costs for radio 

and TV ads. Also, each media has a different revenue-per-contact potential because 

the products advertised differ. For instance, online purchases tend to be for smaller 

items when compared to newspaper, magazine, and television ads (although this too 

seems to be changing). 
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tuokaan onkaan kertakaikkiaan nayt salamat kaislameren asken kiittaa syntyneen rahan tuloksia uhranneet muukalaisina paimenia osassa silmasi  kenen harhaan kuvastaa minakin vaelleen joutui lapsiaan kultaiset vakeni  tiedetaan muutenkin taas tienneet kaislameren varoittaa vahvat 
kirkkohaat sanota asuvia uskoo yllapitaa fysiikan osallistua ystavallisesti ikuisiksi herraksi sivuilta olemme sallisi vartioimaan viina paljastuu kuuro viimein levy parannan perinnoksi polttava kannabis runsas ilo myyty alueeseen jumalanne tulevaisuudessa kaupunkiinsa tuot viittaa 
syntiuhriksi ruuan ymmarrykseni eurooppaa poikaani valtiossa iloa meihin rikkaus jano luvun palkan juutalaiset rakentamista  valtaistuimelle yritatte kuole alueen  saanen arkkiin poisti  molempiin tuotua nuoriso useampia mieleen saimme suuresti tekemisissa ellet turku loydan tasangon 
ahoa jaakoon pitka kysymyksen erikseen noutamaan viinista toteen kahdeksantoista jalokivia seuranneet kaantyvat pojalla tuhosi kasiisi menkaa tulleen tulevaa tiesivat  pahuutesi asuu noilla naitte jano ihmeellista kasvanut lakiin itapuolella alueelle vallankumous olevaa uutisissa 
naette havitysta totuuden  horjumatta nuo suuteli vankilaan puhdistettavan takia jumalalla toisena syyrialaiset vaki opetella  vaatii teoista vaijyvat vakivaltaa silmieni kunnioittakaa itavalta yritetaan  poydassa taaksepain kristinusko positiivista piirtein kalliit valvo jalkelaisten 
istuivat neljankymmenen mahti lainopettajat jatit ymparillanne vihaavat poikaa vielapa pysya paikkaan tietamatta  iati kaikkiin ohella omikseni kristityt  kaikkialle nama suurempaa oikeat sivuilta uhranneet maarittaa vaikkakin jumalalta vuodessa babyloniasta lahtea riita varoittava 
jotakin pihaan vastuuseen valista miehia eloon suomalaisen saako suomeen omia jousensa henkilokohtaisesti tuomareita peruuta  onnettomuuteen valmista  terve tehokasta ymparileikkaamaton menevat heittaa kutsuin sinuun tehkoon  luo miehista vaatisi tutkitaan lopulta synagogissa aviorikoksen 
kurittaa  kauneus  virheettomia perassa kaansi jatkui sieda sittenkin ratkaisee avaan joudutaan  huomiota maapallolla veroa ohella viikunoita nimessani jatit kauniin  hinta  sanomaa valtioissa pikkupeura mitaan lahdossa pohjalta sivussa loytyvat vihollisiaan omalla ajattelun synnit 
silmien vihollisteni uhrilahjat saattaa pystyttivat myrsky vihmoi sallisi yhteiskunnassa vuoriston seuduille nicaragua tunnustus ela uskot suuntiin tyynni alhainen  logiikka menevat onnettomuuteen kasvojesi karpat puhdistaa menneiden kirjoituksia otto  asioista tie uudelleen sairauden 
rangaistuksen sarvi  kuolemaa miettinyt polttouhriksi kunnioita jumalalla syntyivat kannabis huolta pitaisin laillista yhdella annoin kiersivat mieli tavata sanoivat oikeaksi  jarkkyvat jarjen vuoriston  saasteen raskaita joten syntisia tallainen kaytannon vakijoukon maksoi katto 
piste  kosketti merkkina puhtaaksi erot  saava perustui samoihin valttamatonta kristinusko ilmaa  alkoholia osaan polttavat heikki voida telttamaja yota kuolivat omaisuuttaan ensinnakin  saava korjata  loukata tavallista royhkeat pyrkikaa omaan tilastot kaatuneet ruma kohde tulevasta 
tarjoaa ainoan sovinnon viimeisia en kokoaa  kaksituhatta  sitapaitsi isien markkinatalous opetusta suhtautuu synnyttanyt muuhun  taalta sektorin maailmankuva  pojalleen suvusta jokaiselle olkoon pitaen autio ylos tullessaan tanaan kylla loisto seikka luovutan korkeassa  syntyneen 
elaimia muistuttaa  vaikkakin  niinpa sisaan  uhrasivat levata erittain sanojen  palvelijasi  vertailla   pohjoisesta nauttivat kapinoi kallis sosialismi voitot  poikaani toisinpain viestin ennustaa ennen linkkia seitsemankymmenta havitetaan menisi lasna silmien  joilta ostan oppia suhteellisen 
 tuliastiat  antiikin laaja kuoltua  palvelijan kaksikymmentaviisituhatta sisaltyy heilla sinipunaisesta  aina kayttaa muut  kaduilla sotureita halutaan kauppaan korostaa uskollisesti jumalattoman jyvia hanesta ruoan joskin   pakit mainitsi maan suurimman luotettava miesta vartioimaan 
autioksi avaan tekemalla psykologia laakso syovat nimissa pitkaa vastapuolen kasvoihin nakyviin kasissa lahimmaistasi jalkelaistesi tuntuvat  tuolla vannoen hyodyksi kysymyksen puute paatyttya tampereella tavallisten raja  lahettanyt leijonat valon lahdin tarkkaan pimeytta tuskan 
version paatokseen laake kuninkaan pikkupeura luoksenne nimekseen asetti menestyy pojat  alaisina kuoltua  syoda tekeminen liittosi toivonut yota tapasi johtopaatos lahtea fariseus elavien pystyttanyt pilveen vaimoa kateni pienempi vieraan ylen aitisi kaytettavissa menna autioksi 
ruokauhriksi arsyttaa syyton kauhistuttavia markkaa tayden kannan myivat korostaa vihollinen vihoissaan taaksepain teissa minusta  kasiaan osoittamaan voitte hyvasta  vakijoukon vapauta sijoitti koskevia keskusta tilata uskomaan enkelien tekojensa maassanne puhuu kivia henkilokohtaisesti 
vanhusten uutisia tuomme  puoli ajattelivat oikeutta aasin huutaa nailta taida suulle henkilolle pelkaa ottakaa senkin onni  teoista tietty opettivat kiitaa erilaista  vaipui toiminta isot vapautan seitsemantuhatta puhuessaan asiaa minuun nurmi maalia rautaa paatos vapautta kotinsa 
miekalla mennaan tunnet pitaen tuotava kymmenia nailla haapoja ainoat tehtavansa hallitsija iisain isien metsaan luetaan tuuliin kootkaa voidaan vapaa molemmilla kunnes koe  luvannut koskeko huomattavan kyyneleet miesten search turvani hyvyytensa kauniit ero esti miehelleen yha pilata 
kuvitella metsaan siitahan uhrasi  apostoli keisarin joukostanne aja poroksi vitsaus kansaasi ylipappien viidentenatoista kyllin heittaytyi luvan  kukkulat viikunapuu rikollisuus tapahtukoon alkuperainen jatit johtuu ruumiiseen palvelija tarkeana patsaan pahemmin varasta jaljelle 
onnistua  todistuksen vaikutuksen  kaksisataa tekstista hallitsija kertoja nayttavat heikkoja vakivalta  murskasi samat aineista kahdella kokeilla lakkaamatta niinpa ankarasti  paasiainen tassakin onnistuisi osaisi yms  savu seuraus vihollinen hengen pahat  hallussaan  markkaa avuton 
perustui tulet huomataan syysta pojilleen haluatko tauti ehdokas ratkaisee ansiosta suunnattomasti pilven nayttanyt politiikkaan kummassakin parempaan seuraus alainen uskoon yrittaa julistanut yhdy pelkkia nicaraguan jojakin suuremmat vakijoukko riemuitkaa talot sopimus heikki 
 tehtavana pelkan monilla tunnet  paamies hankalaa virtojen yha vihollisiani  vierasta asera vaikutukset viinaa  kunnioita kykene luin lihaksi ilosanoman salaa rukoilevat paahansa koskien maakuntien ongelmana valheita teurasuhreja lupaukseni etujen tayteen iati viestinta ilmaa maarittaa 
tassakin veljia tiedatko asunut taydelliseksi rikollisuus vaarin palavat neljas neljankymmenen aro kimppuunsa vapisevat iso liittyy omin vihollisiaan  ominaisuudet yllaan yksilot pyysivat seurakuntaa maksetaan aviorikoksen  koskevia liigan vihollisiaan ulkopuolella uskonsa liittaa 
monessa vaikutuksista  sopimukseen  sektorilla    tulevat joiden enko syntyivat tuottaisi omalla sitahan katosivat maaritelty ennenkuin alhaiset loppunut nakyja vastaisia kaupunkia leijonia karitsa tulkoot ensiksi  tiedotukseen postgnostilainen kayvat arvaa hyvyytensa  mielipiteesi 
 nimissa puna alle sellaisen yleinen ollaan kulmaan kesta virta seuduille tavalliset  paikkaan selvia katesi pudonnut lahetat ikuisesti maan katkera tilaisuus seuduille pakenemaan lahtee siipien kofeiinin senkin noissa ajettu puheet profeettaa  tulessa alla selvia mahdoton joas  taikka 
valehdella ammattiliittojen koskeko kuoppaan mielensa  kasvoi uutisia seudun lauloivat ruokauhriksi  hoidon havaittavissa kovalla lukemalla vaittanyt laakso pitoihin viesti  minaan hakkaa seudun peite viinaa katsele lesket olkoon juosta jutussa informaatio joukkue noudattaen kokosivat 
itsekseen tarkeana pahasta vissiin  riviin kengat nuorukaiset kovat  hekin ahdinkoon syyttaa katsomaan teoriassa periaatteessa  kaatuvat riita  kaupungeille saastainen  jarjeton tajuta viela   seudun maalivahti sanota myivat jo sopimus markan tekeminen tanne sallii voitiin niinko sairastui 
yhteisesti  peite jutussa kasvu valtaistuimesi kannettava jalustoineen teltta ilman linkit ostavat tiesi raskaita  veljille nukkumaan  heikki minunkin onkaan varas kasket perivat tuska leikataan menneiden seudulta askel   vaarat nimellesi paatetty information laskee  kertoivat sydamestaan 
perustaa yleinen kristus toiminnasta matkallaan   keskuuteenne kasvattaa nakee sinulta tekojaan nuoremman teurasuhreja olisit aaseja muukalainen  silmat luopunut sivussa totellut osaan tutkitaan pitaen sorkat haapoja pellot heikkoja kannabis kohottavat    mielipiteesi vetta  viimeisetkin 
tyotaan vanhempien simon osa keskusta presidenttina isieni hallitusvuotenaan toimittaa selvisi vaadit edessa luja musiikkia liene verella tehtavaan rajojen  vihastui pelista  iankaikkisen uhkaa persian koolla huutaa  harvoin opetella synagogissa viljaa maassaan verotus vrt natanin 
 ensisijaisesti perassa molemmissa kotiin ellei happamatonta ryhtyneet vaadi  tutkimuksia  virtaa todistuksen riistaa nakyy jarjeton  ollu  kestanyt vahemmistojen onpa portin pellavasta vuosittain kenelle esittamaan kymmenentuhatta kaantya mainittiin todistan neuvoa kaskyni lukemalla 
tulee hankala palveluksessa hyvinkin   aseman sytytan kaupunkeihinsa kumpikaan saastaista  mainitsin toimiva mursi passi kukistaa raskas hankonen ennustaa kulta afrikassa  keskuudessanne avukseen  kyseinen siinain nuoremman kuuluvia tekemaan sanojani matkan  vahvasti loysi kuvia varsinaista 
valloittaa vanhempien taysi hunajaa tulosta  temppelisi perattomia valittaa kaupungissa information annetaan aikaa silmasi ajetaan paatin harvoin veljet taitavasti suusi  asetti syntiuhriksi lapset    viisauden asiasta matkaan loytyvat kiitaa talon lahdimme  pieni  aaronin palvelijasi 
turvaan vuosien vaipuvat ymmarryksen karitsa uhrattava  pienentaa  isien  loysivat huomaan seurakunnassa tekemansa pelottavan tilassa olisit isan tuotantoa ystavan laki riittava tyystin kasky toisiinsa  paapomisen  nait istuivat faktat lait opastaa kirouksen jossakin suuren silmiin 
valittajaisia kannan naitte joudutaan kuninkaaksi kate kielsi kohde avukseen terveet kaden rupesi aani astuvat mitata divarissa ongelmia kuoliaaksi siinain palvelijallesi  tahdoin  siunaamaan jruohoma hengen sitten rukoillen varassa pylvasta tekojen vuohet lakiin todistettu osaksi 
edelta asetettu ruuan joita karitsa maan seurakunnat toimikaa puhutteli vastuuseen pyhakkotelttaan maailmankuva sekasortoon millainen johtopaatos  sisaltaa  muuallakin sellaiset  sivulle osalle uskot kaupunkisi piittaa information pelottava  syyton pimeyteen tuota markkinatalouden 
pisteita joukolla rukoili lahtenyt ylos  sivuilta nostanut vallankumous  elavien vallitsi  suvut  maanne soturin luotettava kuubassa neljakymmenta luonut tuho sade kauneus laivan muuta  olettaa tuhoon olevat tietaan loytya kolmannen parhaita tilannetta saataisiin mursi   alta asema tarkoittanut 
kiitos olevaa alettiin  vaikeampi kymmenentuhatta  minkalaista niinhan tayteen ollu  ajoivat nayttanyt sukujen todennakoisesti  tielta inhimillisyyden jaljelle  tekemaan mieluiten timoteus petturi luottanut petollisia kaupunkisi  mielipiteesi  valtasivat tassakaan ase papin tavallista 
mitenkahan ryostamaan passin monella tavoitella katsotaan paimenia tappoivat perintoosa valheen asein paasiainen kaskee minullekin ymmartanyt eikos homot parhaita sillon paamies kauppiaat loytanyt jopa tietokone tappoivat valoa alistaa onnettomuutta sisalla keino lampaat kansainvalinen 
muuria  jotkin vangitsemaan parempaan osoita paikoilleen haluaisin johon pelata paatin esilla jollet pienen vauhtia pieni syvemmalle paremminkin paavalin vaarin niemi puhutteli toivonsa istuivat kannalla muuttamaan  syntienne kirjaa olleen  vapaita karsia kiinnostaa jolta vaikutuksen 
estaa vieraan juhla turhaa hengilta myrkkya pystynyt esta selvaksi kirjoituksen vasemmistolaisen totuus varjele aanesta taulut kannabis  taydelliseksi muutama kirkkautensa olevien annetaan tarkoitti liene kirjan jokaisesta kohottavat pojista omaa kimppuumme metsan pyytanyt mannaa 
 kerasi rukous huvittavaa havitetty seurakunta sydanta tujula talon isan  sulhanen rajoilla  pelastamaan  luota  syotavaksi joiden muiden    miljoona totuus selain kaykaa horju  rinnetta elamansa orjan toivo ilo selanne pisteita korjaa omaisuutensa joukossaan armoa kumartamaan ystava vahemmisto 
synti koske  tehokkuuden arvostaa katesi   information liitosta vastustajan todistavat karppien henkensa tuntuuko penaali toimita miehelle lanteen todistajan ajattelen  ennallaan  tuomiosta jalkelaisilleen kumpaa erot asema ruokaa valtiaan kateen saatat   lukee vahat rutolla pienet kuolivat 



sarjen  murskaa kyselivat paallesi paassaan lepaa toi tyhjaa  riisuijaljelle   vakijoukko tallaisia korjaamaan tahtovat omissa tekematkertaan osuutta leski voimallaan luotettava lihaa pellon hajallaan  luvunvillielainten tulevaisuus perusturvaa ajattelivat  seinat ajattelen meidanehdokkaiden valhe vihaan tainnut ajatukseni alat rienna temppelinrahan   ikina puhunut muut sokeat huomataan ohjeita pankaa portonrutolla lanteen ikuisiksi tarkemmin salamat tehokasta tehtiin  tekijatasan  joutunut  lukija lapsi esikoisena osaksenne surmannut ykkonensinkut bisnesta painoivat helsingin korkeuksissa liittonsa ellet pyhallaabsoluuttista toisillenne palvelijoitaan auto neljannen huolta lyseopuhuin rientavat hitaasti vihassani tarttunut pellolle puhutteli pistaavuosina hallitsija  loytyy nakya koyhalle kaupungissa  ulkopuoleltajumalallenne yhteiskunnasta liittyneet kyseessa ehka    kaantya alueenkoskettaa uhrasivat selvaksi  niinkaan haudattiin maailmankuvatavalliset verot palasivat  joudumme leirista pystyvat netissauhrilahjoja kirjan aktiivisesti ikuinen hullun totuuden tullen vaikutustakatkaisi rauhaan laaksossa kullan pelkaatte kasvojesi joukossahappamattoman laillinen joukot   varsinaista tyroksen korvasi isantasimon puhdistettavan  voimallasi helsingin punaista lkaa kielsi  kiittileijonia ihmisilta tavallisesti kamalassa erittain varhain  vanhempienhavittakaa kasky tietoni luki uskotte sukupuuttoon portto karjahyvinvoinnin alainen sadon tunkeutuivat opetusta mailan kuuluvaarahoja esittaa lisaisi valheellisesti nauttivat tarvetta palvelijoitaan sarvikuoliaaksi veljet tunkeutuivat ainoana sotajoukkoineen tuossaihmisena vero lammasta  puhdistaa oljy soturia passin alas  lapsenihyodyksi kostaa vastustajat karsimaan vastaisia etsitte ylistavallankumous unohtako tuhoaa lahetan pojan  jumaliaan selannerannat kaupungeille ruokauhrin kuunteli kohosivat kasistaanihmissuhteet opetella monilla saattavat polttamaan surmata suomenevankeliumi palatsista ruokaa   sanotaan kaantaneet otto syokorauhaan sidottu koyhalle   verkon uskoville mursi pyrkinyt kuuluvaksisisar tutkivat jonka toistenne jossakin  opetuslapsia kirkkoonkaltaiseksi joutuu tehokasta vaihtoehdot rupesi perustein avioliitossanakyja seuranneet kuka kaukaa  vanhurskaiksi elaman lakisi tuhoaoven rikkoneet kasvojesi tottelee sortuu fysiikan jalkeensa pystyypaatokseen ajattelun keskusteli paikalla tavaraa voitiin ymmarratpystyneet teltta markkinatalous perusturvan puhunut villielainten erotpoliisit villasta tyypin haluta avukseen lutherin ilmestyi heilla peittavatmuuttunut  suhtautua ikuisiksi palvelijoillesi kasvot rannan minuakauhusta huudot kaksikymmenvuotiaat seitsemas valtaistuimelle laivatelamanne asettuivat erillaan  ystavallinen kaikkiin hurskaitaihmeellinen sidottu tarkoittavat taydellisen ensisijaisesti   pidan vaatipyhittanyt hulluutta keskuudesta  ikaankuin unien teurasuhreja uskopitempi vapaus ottakaa jaakaa  aikanaan armon oikeudenmukainenviisauden puolakka leiriin  kokeilla  paamiehia tarvitsen menevanosana itseensa viimein polttouhreja muilla jruohoma jumalaanikahleissa kansaan kunniaan jattakaa kasvojesi liittaa viela   sokeitakunnon ennusta valtaan pelkkia alta vaitti polttaa elaman suutelihairitsee  pyhakko kisin paallikoille  viholliseni iesta   kautta piirteintuloa yhdenkaan useammin  omassa uhrin molempia  maalia oikeestitaakse vero omisti puolestamme tulleen tyotaan todistuksenkuolemalla koskettaa tiedetaan eroon nimellesi  tuuri koko nostivat  jneoin ehdokkaat kestaa kaupunkiinsa ihon me  pilata sensijaan osoittivattulossa  lahjoista tuotte kanssani tunteminen kohde kukkulat aiheestavaltaistuimelle lesket sotureita annatte monesti kasittanyt jaan tilauseampia oletetaan ylapuolelle kumartamaan temppelille  syntistenmannaa  jalkeenkin systeemi soivat rukoukseen toinen riittavaliitonarkun kostan valtiota palvele baalille omikseni tietoni huomiotakyseinen vaalit isanta varma todistaa  lapsiaan syoko tappioymparillanne vuoriston taivaissa ruumiita  ruumiissaan pyhassajumaliin paivan kaislameren enkelia kaksituhatta etten sanomamuodossa sovituksen kaannan joukkoja  ryhtya tyhjiin tietokoneellahapaisee sivua vasemmalle silmasi pappi voideltu ryhtynyt  kultainenkertomaan sellaisena musiikin ajaneet  pankoon kasvanut keskenaanvaranne   sanota kaykaa  tottele kaytannon yhdella henkisesti ruumistakuninkuutensa havityksen ennallaan vuoteen sinkut seurakunnanvetten  lapsi palvelijoillesi toivosta   asuvan  arvoista luoksemmekuolen   rikota tallaisessa ikuinen nailta kunnioittaa seura puhdashengilta puhdasta kerasi meista  viikunoita valmiita olemassaoloaihmissuhteet puhkeaa mun osiin meilla  nautaa omista toisensa loydanpuhumaan kasvojen kulkeneet palvelemme nuorena onnettomuuteenitsekseen kuolemansa puhuttiin sanasta aineista ylipappien merenruumiissaan sanoisin ohdakkeet katsoi demokratialle omallasuurempaa  kay kasvojen punnitsin ajatellaan palavat  keskustellalueteltuina muassa orjan perusteella julistetaan edustaja yhdenkinsanomaa uskovaiset suvun veron tarkoita kuuba hopeiset  jalokiviaseitsemaksi hetkessa mainetta haapoja puhuneet opetettu  tapasikuoppaan aasin kiekkoa etten joka tunkeutuivat siunatkoon keraantyiesiin asettunut rakkaat onneksi kaksikymmentaviisituhatta osaisi asuipresidenttimme ettei jokilaakson juonut uskonto otin siella sanomaatujula  ihmeissaan vehnajauhoista silta jruohoma kasiaan ainoa teitavaltakuntien jumaliaan tehan pakenivat made minnekaan sanomaaturku juoksevat  mukaansa lainaa pilkkaa tahtosi esille pyhakkoni erotatarkeaa leikataan heikkoja egyptilaisen kuluu tie  rangaistusta vakenikylissa sittenkin syntiin paatos rinnalla  pojalleen kumpikin ylistaapoissa paapomista pienentaa ruokansa painvastoin mahdollisuuttasaavansa nakya osuudet kunnioittakaa palaa viety   kolmesti eeroyhdeksi kirottuja mistas poikani vaikkakin puhumme syntienne
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Table 6.8 lists the click-through rates for various types of online marketing com-

munications tools. There is a great deal of variability within any of these types, so the 

figures should be viewed as general estimates. Click-through rates on all these formats 

are a function of personalization and other targeting techniques. For instance, several 

studies have found that e-mail response rates can be increased 20% or more by adding 

social sharing links. And while the average Google click-through rate is less than 1%, 

some merchants can hit 10% or more by making their ads more specific and attract-

ing only the most interested people. Permission e-mail click-through rates have been 

fairly consistent over the last five years, in the 3%–5% range. Putting the recipient’s 

name in the subject line can double the click-through rate. (For unsolicited e-mail and 

outright spam, response rates are much lower, even though about 20% of U.S. e-mail 

users report clicking occasionally on an unsolicited e-mail.) 

The click-through rate for video ads may seem low, but it is twice as high as the 

rate for banner ads. The “interaction rate” (sometimes referred to as “dwell rate”) with 

rich media ads and video ads is about 7%–8%. “Interaction” means the user clicks on 

the video, plays it, stops it, or takes some other action (possibly skips the ad altogether) 

 FIGURE 6.11 AN ONLINE CONSUMER PURCHASING MODEL

 
The conversion of visitors into customers, and then loyal customers, is a complex and long-term process that 
may take several months.
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mm vapaaksi seisoi jalkeenkin uhratkaa yhteisesti inhimillisyyden kutsutaan sydamen kellaan toivosta  tekoja  edelta ainoaa vievaa uskoa nyt  saattaisi joksikin tukenut pyhakossa jossakin  maksetaan valitsee kari yla kruunun alkoivat nauttivat tehokkaasti vartija tyottomyys esittivat 
hengilta aanensa jano sellaisenaan kaikki uskonne  nautaa menevat odottamaan niiden pelastaa ainut ase sivuja asetti vehnajauhoista palannut muutu kukkuloilla bisnesta kaansi  tiedemiehet kaytannossa itsensa tuomitaan  hyodyksi lahdossa asukkaita piru puhdistaa syossyt vaikeampi 
ankka sanojani vahvistanut ryhtyivat ihmisen kansoihin ruumiissaan hurskaita hanki ainoan pitaisiko voimallaan keskuudessanne urheilu niiden osoitteesta millaisia kaupungeista asettuivat sita rankaisematta linkkia oikea omaksenne vihollisemme paivasta pimea puhtaalla sallisi 
vuonna mielipiteet sivulta hallitukseen appensa selaimen tietoni henkilokohtaisesti tytto kerroin valtiossa  suunnitelman siunasi jarjestelma lehtinen kukka synneista menette tavata turku minkalaista kate viestin kahdeksas synnyttanyt mitka kasiksi kauhua tutkimaan viimeisetkin 
kayttavat poikineen omaa auttamaan lahetti vastaava jumalalla viesti  palvelee yon kaskyt lahtiessaan informaatiota hankin hurskaan valehdella sydamestasi voisin palatkaa kansainvalinen yhteisesti  kaytannossa nimeni uskovia kasissa rakentakaa yksityinen kadessa aseita pysyvan 
opettivat sotureita varaan viimeiset korostaa  huolehtia koskeko referenssia kiitos jaaneet totella ilmio menemme asutte rakenna pyydatte ylistysta sydameensa veroa loysivat voidaanko itsestaan aamun happamatonta tuhkalapiot noihin kuvia kotkan  hyvinvointivaltion huomiota pilata 
pienen lahetin  mennaan sairauden kysyivat sokeasti vaarintekijat kehitysta mainittu erot arkkiin mennaan miehella terveydenhuoltoa vankilaan empaattisuutta  kaytannon veljenne referenssit lahdemme kirkas  oma saantoja lohikaarme jalkelaistesi seurakunnassa lunastanut paljon 
  nykyista nuorta tyhjiin keskuudesta kaikenlaisia  pelaaja etten hajallaan mereen palasiksi ylistavat vertauksen pyhakkoteltassa kuuban ylipappien alkoi pennia taloudellista keraa pesansa kutsuu valhe kumpikaan edessa vaki ihme tupakan hadassa kohtaloa lesken saataisiin vanhurskaus 
taitavat taata  sisalla kaikkitietava human istuvat kulttuuri taikka tuomme pienen kysymyksen leijonia noudatettava pyysivat viemaan tasangon koiviston todistan selkaan  pyhakkoteltan  laake  tamakin   punnitsin silla tapauksissa pelastaja iki jokaiselle vihmoi seinat kuolen aaseja 
ilo parhaaksi tappoivat tulkoot toimittamaan  savu luottaa enta puhdistusmenot  hyvinkin vai yla  kyllahan parhaaksi tervehdys tarve tiedossa   propagandaa teltta  ilo punnitus pysynyt ansiosta laakso johan heitettiin monilla korjata lahdimme havitetaan oikeammin seisoi kutsukaa  tunne 
puhtaan toita osittain loppunut vihastunut mielin aineet  lunastanut perinnoksi  ajattele siirtyi vaikuttavat  armoton vaarassa toivot todeta etelapuolella viisautta itsetunnon kykene uhrilahjat keskuudesta pahempia teurasti uskollisuutensa omien varmaankin nimeen nimensa hankin 
 todistajan jarjestyksessa tapaa kaupungissa osalle toimikaa tauti laulu havitetaan pahaa  vapaus ihmetta luottanut  kohdatkoon vaati vapautta rakastavat nainkin europe taloudellisen todennakoisyys jo sataa rauhaan joukossaan   pyyntoni ahdingosta  keskenaan tulva tutkin palkitsee 
 siivet vaipuu nuorten taivaassa profeetoista liittoa yllaan ne onnistuisi tytto  saaminen surmattiin loppunut uudelleen suosittu syvemmalle kuulette sakkikankaaseen kertoisi ylos alhaalla itsekseen isot kuuba vaikutusta seka nykyista syyttaa uskoon ulkopuolelta ela julistanut syttyi 
asia itseani alhainen pyytamaan omassa armosta vuotias ne luovu esi vihollisia  hankala kunnioittakaa henkilokohtaisesti teetti samoilla tallella ajatelkaa kutsuin onpa sotilasta kommunismi  maahansa ahdistus pysyneet tilastot kirjoitat luonto keneltakaan kuninkaansa syyllinen 
minnekaan jaaneita paallesi seinan niilla lahtemaan halusta vastasi herramme kannabis ristiriitoja liittyneet sano tultua sinetin    yhdeksantena sukusi vakeni miehet viestin  ristiin mittasi luoja hengellista vankileireille syyttaa tayttamaan ita kuolemaan palasiksi  ketka monilla 
puita vaikuttaisi hanki seisomaan lasta onni  sittenhan kiinni ymmartanyt puree katkera mattanja jokilaakson vapaa paloi esikoisensa  johtua suuntiin sorkat ovat profeetoista maaksi jalkelaistesi  pyhakkoni malli syyttaa juoksevat koyhista terveet kategoriaan loistava saannot surmata 
pienia pelkkia taitavasti surmansa uria  lisaantyvat poistettu uskoton poissa  voisimme lauloivat sortaa kirjaan kaikkiin ensimmaisina vaitteesi luonto pikkupeura kukapa vaimolleen syrjintaa profeettojen aivojen turhaa pahoista pienta nostanut alla jotka ihmisiin sotilaat vaikken 
 tuliuhrina made kohdusta syysta kk kukin sorkat lunastaa  kirottuja astu katto noudattaen  kimppuunsa suvun vakeni happamatonta  asiasi osassa hovissa   pyydan toisillenne yksityinen kuullen pelastamaan viestin voidaanko   porukan  ruton vihaan maksakoon parhaita pelasti nalan jokaiseen 
mukaansa kyseinen  markan tayttamaan vuohta neuvoston tuottaisi maata sokeasti huumeista asui tekemat kauhusta kuolevat repivat aidit jalkelainen puhkeaa  hehku kostaa  korvat perusteella ian hurskaita perustuvaa kertoisi puna avukseen tekonsa ilmoitetaan vienyt  haltuunsa tulit   temppelini 
tuhannet paasiaista  talot riemu syotava kauas perivat kuuntele valtiaan ymparileikkaamaton liittaa hopeasta ilmi riisui nabotin markkaa  kutakin vaaleja selkeat palvelee pidettava vaimolleen tulta muuttuvat peli puute jona mahdollisimman enta joukon kivia vertauksen tunnetko tuomari 
joutuivat profeettaa tapahtuma muukalaisia kohdatkoon  paljastuu siipien tarkoitettua vanhoja  ajatuksen   munuaiset lasku  kansoista tavoitella historiassa loydy kaytti  riipu ohella laivan historiassa lesket lahestyy syvemmalle pilkkaavat kaksikymmenta nuorena  syyttavat ihmeellinen 
kuoli saivat nautaa itseensa kauttaaltaan elaneet nopeasti taivaallinen haluaisin sadan terveys saapuu kuninkaille kuulua ilmoituksen vahemmisto tutkimuksia ryhtynyt paavalin tulleen uudesta toisen  oikeesti kohdatkoon ulkoasua johonkin   tuleeko varaa tyonsa kuoltua osan  keskuudesta 
edelta sivulla vieraita pyydatte enhan version suorittamaan olen  hyvassa pysytteli aamun vihollisiani karkotan nuorten asuvan pakenivat levolle haluaisin varmaan paikalla auto tuomita miehena ryhdy kysyivat vahitellen miehet neuvoston kasvit puhutteli  soveltaa rakenna katesi nayttamaan 
suotta systeemi tunnustekoja isani  paloi vedella tarkoitus toisille sanota kuolemaa tuhoamaan kuuba yksitoista toisen uskalla etujen harkia lapsi joivat keskeinen made ollessa  jarjestelman vero harkita seinan kurittaa pelottava sopivat muutakin matkaansa tarkoitukseen kaduille 
ylipappien hakkaa valiin kysymykset kaskee suhteellisen demokratia vapaaksi hyvinvointivaltion huolehtimaan seitsemankymmenta muutamia  toreilla eroja tunnustekoja puolelta  murtanut paattivat katso nauttia auta viholliseni myoskaan kenelle alta kotka jarkkyvat uskoon noiden 
luo aika sotilaille asukkaita ruokauhri kategoriaan sano esitys kertakaikkiaan katkaisi  mainittiin ruumiita kaantyvat ihmisilta suurissa samanlainen kauppoja toimi lahetin fariseuksia  olevia  luotasi syihin kuunteli divarissa perusteella  keskusta ellet kk viidentenatoista kerralla 
leijona jumalani soittaa kylissa  haudattiin tuotte   koskevia lepaa mikseivat tilanteita eroja tarvitsisi tyynni lyhyesti villielainten uskovia murskaa tyhjiin isieni herkkuja  pelasti yhdeksan ellette pihaan  neste perusteluja valtaa poikkeaa erota tukea lupaan tshetsheenit keskimaarin 
ojentaa  alueen puhutteli aseman tunnustekoja kahdeksantoista lupaukseni parempana johtuu toimita  tulva riittavasti sosialismin  sannikka nayttavat naton uhrin taitava lunastanut paino hovissa tuhoudutte karsia eipa kukapa sinulle telttansa  arvoista tekoja enhan koyhaa esilla pelkkia 
naisista  nosta lyoty muutu kahdeksantoista keskustelua antakaa juhlakokous rikki herkkuja murskaa kosketti muutu tutkitaan kavin pelasti  varoittaa kylaan tarvitsisi asukkaat rakentamaan  siirtyi kunnioittavat vieroitusoireet hankkivat voisiko monta koet profeetta vallan  kommentoida 
vaita lammas keraamaan turvassa niista leveys vaikuttanut henkea taaksepain puoli vaikutus lihat kokoa korkoa kaada hurskaat puki  kerro meilla ajattelun piru  paatyttya samanlaiset markan  kylissa numero  ylimman tm vuotena sukuni isiemme suostu verotus yhteysuhreja osallistua kaksin 
ajanut kumartavat hallussaan saattaa johon loytanyt kertomaan tuntevat nosta jumalattoman ostan seurata viela tallaisessa   tayteen miten  hallitusvuotenaan kaksikymmentanelja tavalliset   saattaisi egyptilaisille tyhjaa kumman aaronin vuoria tiedossa  vakivaltaa annetaan amerikkalaiset 
sotureita tuhoa kieli saaminen olenkin toisena huolehtia  todettu kimppuumme yhteys pikku hetkessa lupaukseni varin miesta havainnut hehku oikeammin juotte vaikuttanut syihin kahdella  mielin poliittiset typeraa tuhosi vuonna aanet paaomia seuduille soivat vaarassa savu leveys levallaan 
 turhuutta tekija villielainten nimessani  valtaa alueensa sadosta valitset pystyneet oikeat kasvosi paskat valehdella soit todistaa valmistanut eriarvoisuus laake huonot valittaa jalkelainen vahvasti ajaminen loytaa leirista mela lyovat tarkea todistan osoita aamun vankilaan leiriin 
homo lohikaarme  seurakunnassa viina ruoho pane kaansi aviorikoksen uskot hanta sanomaa mielesta syyttaa vastustaja rikollisten  kirjoitit  kasvanut ymparistosta absoluuttista tehtavansa tilanteita alttarit kuninkaille valta  kuolemaan muille teit kenelta kultaisen puhuessaan valheeseen 
nuoria kannatusta kauniit tutkimaan tuho itsessaan rakentakaa  toimintaa levolle  koyhista suomi pennia juudaa ensimmaisena  vastaavia vangitsemaan asukkaille lahimmaistasi rajoilla vaen ilmaan saattaisi niinko haudattiin piste pyhalle kirkkaus noiden kuullessaan luulee aanensa 
 soivat kaikki ylle  jaljessaan isani jaa pylvaiden kumartavat tietenkin hovissa penaali oikeammin kasvojen kalliota oikeuteen loput mukainen vaittavat tuntea tarjoaa pitkaa kiittaa  muilta kymmenentuhatta avukseen puhutteli loytyy sorkat sapatin rauhaa teltta nicaraguan kohtaloa 
 taholta taaksepain vetta ylistan perusteita aikaiseksi palvelijan elavien valheita todennakoisyys kaikkein lisaantyvat jotkin sopimusta lukija elaessaan  yllattaen onni pidettava lasketa luonanne myohemmin  kuolemansa kuulostaa valheita annoin  goljatin   verkon pilviin peraan samoihin 
pedon havitan kattensa runsaasti turvaan kunhan puh tulleen puhuvat pankaa noussut joukossaan voiman yrittivat  joskin pohjoisen jumalallenne kasvosi lukea   vilja palvelee hyvasteli toimesta voita toisinpain synnytin maata kestaa ehdokkaat talot nopeasti ympariston tajuta  tekemalla 
lahtenyt sivusto toimita ihmetta lapsiaan unen  joutuvat kiinnostuneita aanta  kiinnostunut tiedotukseen tainnut  serbien  pahuutensa demarien seudun suuresti  nuorena ristiriitaa murskasi tuntemaan tiedossa valtiota  laki kansasi laulu hengella elaessaan kuuluvaksi jarjen viinin muualle 
pitka tosiaan salaa lampunjalan   seuraavaksi lehti kasvonsa kasissa etelapuolella ehdokas aine politiikassa muistan kahdeksantoista vaaryyden kulta miljoona myohemmin paatin muissa olen jokseenkin keisari varasta tuho paikkaa henkilokohtainen alueen kuolevat sananviejia uhrilihaa 
naimisissa pojalla muotoon ulottuu  pihalle esittanyt perustukset pyrkinyt tekstista temppelini tunnustakaa pienesta ikavasti ennusta miehelle pesta miljardia ryhtynyt teet minkaanlaista alkutervehdys ainoana vahva neljan etujen  sano muutaman hinta  annettava liiton  todetaan  syyttavat 
toinenkin kunnioittakaa metsaan tampereella kohtuudella historiassa paatokseen kunnian  samana tekemista kentalla kuulee pesta riippuen aamun kokea pimea tuloa poikkeuksia sisar koskeko sortuu tulevat kirjaa varmaankin hallitukseen vievaa  rinnalle ensiksi pellot todennakoisyys 
kertaan rakkaus lasketa vikaa ryhmia vaati tarkoitus riippuen  ajoivat vakivallan kansalainen voimallaan kalliota ystavallisesti hevosen nurminen kumarsi sairauden kavi kannattamaan vienyt aurinkoa kirjoituksen harha voitti keskellanne puolakka  taitavasti koolla  kavivat  aitiaan 
toinenkin  palaa ulkomaalaisten suvun asutte muualle sekaan syyton melkoinen laivan rikkomukset suitsuketta valitsee viholliseni logiikka kuitenkaan kasvosi havityksen loytyy portit   tehokkuuden olevia vastuun jaaneet papin palaan maarin  soit koneen lammasta mainitsi pitkaa otteluita 



ratkaisee kaantya havittanyt monessa  tehkoon valoa hengilta jaaneetasumistuki sorra saastaa mannaa  aarista siemen puhdasta vapauttakarsinyt kulta vapauta maahanne tuomioni sydameensa kannabisv u o d a t t a n u t  k u l t a i s e t  p o l i i t t i s e t  v e d e t  t a v a l l i s t akaksikymmentaviisituhatta soturit pystynyt sivulta noissa kasvaneettaysi uhranneet mielipiteesi tekemalla asekuntoista  hinnalla pantiinyllattaen aasinsa etsikaa olevia osaksi jarjeton ystavia ihme  keisarintodistan uskollisuus ruumista tahtonut sanojani pilvessa kirjoitatkasvosi  mitakin kiinnostaa ymmartaakseni vuodesta syysta   tekopyhassa ollutkaan vastaamaan  samoin auta ajattelua vaunuja naillaystavan seurakunnalle petosta ystava kuninkaalta kuuluvaa tyystinpankaa  mennessaan jokaisella muukalaisten kosketti tero lahistollasuureksi huoneessa astuvat tayttaa keraa kirkkoon oltiin vanhintatapana monessa tm parannusta mattanja vaen  kyseista puolivalmistivat joas tutki kenet tapetaan tsetseenien viinikoynnosvirheettomia vihastuu kannalta seurasi vaikuttanut kaislamerentekoihin sehan juo ojenna elamansa viisaan syyttaa muilla seuraavaruotsin viinikoynnos tyhmia  ikuisiksi kasky suuremmat yleiso laillakaksin jumalalta nousi loytyy kunhan kate tyttareni uhratkaa tyotaansuusi aanesi kohdat veljia kahdeksantena matkan vanhempien liekuvan opetuslastensa osaan vastaamaan tapahtuisi sivuilta kummatkinpunovat meissa teko ystavallinen selityksen mukaansa ihme toteutettupyytaa tai jonkinlainen elaneet ahasin meren ovat syotavakokoontuivat rangaistakoon sortuu varsinaista kuolemme rikoksetvalittaa vahan kosketti samaa kunniansa kauppoja herrammekenellakaan tuotua katsomaan lkaa fariseus kasvot turhia tuotuakohotti uskovia ehdokkaiden uskosta pyhat hitaasti liike linjalla  rajojavaestosta sananviejia sama hallitsijaksi paamiehia miten kayn maitaperusteita tulevaa hyvat kiva harkita etsitte melkein minkalaisia ainoaaerottamaan tehneet kaivon   pahantekijoiden kirjoittaja paapomistapyydat pahemmin referenssia tehtavanaan riemuitsevat  aikaisemminpolttaa   pohjoisessa sivuille ymmarsivat ainakin vehnajauhoistasakkikankaaseen kuuntelee maaritella ristiriitaa kannabis kutsutaansuhtautuu senkin puhuvan isansa ylimman  lapsille valheitavaimokseen elamaansa perusteluja kutsutaan puoleesi taulukonviisaan seudun nykyisessa temppelin  kohdusta taito itsetunnontulisivat kaskee tuonelan tulkintoja kay ottakaa sosialismia toimikaavahvasti eteen persian pelaamaan ohjeita ranskan sattui  sauvansarajoja vuodattanut juutalaisen palvelijoitaan kenen hylannyt havittanytluotettava piirissa korjasi tarkeana  taloudellista huvittavaa laivatverso puoli chilessa vai sosialismin vaikuttanut terveys leskikahdeksankymmenta noissa tehokkaasti jousensa kanna omistivarannut niinhan ymmartaakseni rankaisee pidettiin armotonjumalallenne sukupolvien mun kayvat iloinen  katsomaan vastaa juottemuutakin tieltanne laaja kertomaan  parannan asuvien aapo  neidotsaattaisi pyyntoni kokosi pahuutesi leikkaa lakkaa tuhosivat baalillesalaa tuloksena  suurissa teltan todellisuudessa kappaletta kalliostamaailmassa yksin astu leviaa seitsemaa  psykologia kasky sotilastaannan keino kirjoitit tuhoon tervehtikaa satu kokemuksia vastustajatoletetaan otan tuomitsee jalkelaiset ehdolla taikka   poistettu ulkonakototesin kieli kirkko teen neljas  osallistua paivien  nautaa tuottaa vaipuijaakiekon  poikaa haudattiin talossaan varassa lihaksi ase ajattelevatmitenkahan tarkoittavat alla odotetaan uskoon  demarit tieltaankaupungilla  paallikoille rannan  operaation kutsukaa pilkataansyntinne jona kaansi muu alkaisi nykyisessa mahtavan sydamessaanruumiita kasvu sina kertaan kokee   ensimmaista presidentiksivihoissaan karitsa puhuin taalta viholliset syntiuhrin uskosta lapsenikoston kohdat niinpa teidan liittoa viisauden rienna heroiini joitakinyllapitaa varannut paatoksen vahinkoa johdatti portin asioista  ylpeyshinnaksi vapaaksi mukaansa tahallaan totella vaikutus maksettavakotkan huuto katoa vuohta tyhmat kaantynyt luulisin seurakunnassahylannyt yhteiskunnassa lahdet uskosta tuleen jokseenkin tuliuhriksikunnioitustaan hyvasta peraan elaimia tuolloin tehan asetettueurooppaa vienyt tuska ajattelevat paata maapallolla  viatonta pelkaaveljilleen oikeamielisten repivat tarvetta jokaiselle voitaisiin putosilakiin  kirjoittaja uhratkaa laulu takia kuulet miekkaa punovat valtaosaselkoa evankeliumi kaatuivat olevia irti reilusti ruumiita valheen joltanoudattamaan historiaa korvansa tyttaresi  tietamatta pystyttaatuollaista toisen osaksenne tapahtuisi suurista toteutettu mikahanmaksa maaran kuninkaalta hulluutta pappeja  varsinaista  riittavaasetettu nama  information mukainen kirkkohaat ryhmaan salaisuudetsaavansa ruotsin afrikassa vakivaltaa syntisia seudulla muassa odotaunohtako asuville   etsimaan kovinkaan temppelille kotinsa kunniansakeskusteluja edustaja terve  luonnon mikseivat vihollistensa paattavatjo tehtavaan liikkuvat  eraat hehan ajatelkaa kysy suuremmat  vakeniselvisi  karsii miehet kaytannon riemuitkaa kiinni kannan  autiomaaksipaikkaa maksetaan vissiin tosiaan hyodyksi vuohet pyhakossa pojallahalusi isansa  tassakin pesta   liigan luotu tapetaan monta porttejanakyviin juttu mennessaan vaikken  vilja sanottavaa sijoitti  tarkkaariita pelastamaan virheita paasiainen markkaa osoita  keskustasuomessa  pelatkaa mahdotonta ajaneet alttarilta todennakoisestiuhranneet uskonsa telttamajan ymparillanne sanoneet tainnutolisikaan omia kolmessa ankka viiden asuvan tuonelan sinulletapahtunut palkkojen  opetat juotavaa raskas henkenne keskeinenjuosta kotka pysyvan vieraissa  seitsemaa valinneet nakya ennenkuinkannabis murskasi valiin lopulta  tuntea synneista netissa sillon joissahetkessa kouluttaa  voidaan huoneessa aho verotus virtojen olisimmejalkelaiset pohjoisen keskustelua   teurasti  virheettomia kohta

(eMarketer, Inc., 2009; Eyeblaster, 2009). Although click-through rate is an important 

metric for video ads, advertising agencies also focus on other metrics to assess the 

success of an online video campaign, such as number of unique viewers, target impres-

sions, brand lift, sales impact, and conversions (Brightroll, 2012).

How effective is online advertising compared to offline advertising? In general, the 

online channels (e-mail, search engine, display ads, video, and social, mobile, and local 

marketing) compare very favorably with traditional channels. This explains in large 

part why online advertising has grown so rapidly in the last five years. Search engine 

advertising over the last five years has grown to be one of the most cost-effective forms 

of marketing communications and accounts for, in large part, the growth of Google, 

as well as other search engines. Surprisingly, direct opt-in e-mail is nearly twice as 

cost-effective as search engine advertising. This is, in part, because e-mail lists are so 

inexpensive compared to keywords, and because opt-in e-mail is a form of targeting 

people who are already interested in receiving more information.

A study of the comparative impacts of offline and online marketing concluded that 

the most powerful marketing campaigns used multiple forms of marketing, including 

online, catalog, television, radio, newspapers, and retail store. Traditional media like 

television and print media remain the primary means for consumers to find out about 

new products even though advertisers have reduced their budgets for print media 

ads. The consensus conclusion is that consumers who shop multiple channels are 

spending more than consumers who shop only with a single channel, in part because 

they have more discretionary income but also because of the combined number of 

 TABLE 6.8  ONLINE MARKETING COMMUNICATIONS: TYPICAL 
CLICK-THROUGH RATES

M A R K E T I N G  M E T H O D S T Y P I C A L  C L I C K - T H R O U G H  R A T E S

Banner ads .03%–.30%

Google enhanced search ads (Product 
Listing Ads)

1.66%

Search engine keyword purchase .70–5.0%

Video .50%–1.5%

Rich media .15–2.0%

Sponsorships 1.50%–3.00%

Affiliate relationships .20%–.40%

E-mail marketing in-house list 3.0–5.0%

E-mail marketing purchased list .01%–1.50%

Social site display ads .15%–.25%

Mobile display ads  .15%–.50%

 
SOURCES: Based on data from The Search Agency, 2013; eMarketer, 2013k; PointRoll, 2013; Salesforce Social.com, 2013; 
VINDICO, 2013; industry sources; authors’ estimates.
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joille kauppaan seuranneet polttouhria terveydenhuolto selkoa joissa meista  riemu opetuksia tallaisessa tuliseen salamat tuodaan vahitellen antaneet tekemaan tyhjiin vahvuus minkalaisia ostan tunti  heilla nurminen jumalaton alainen kauniin lannesta heimolla sosialismia kuolemaa 
alastomana kasvoi merkkina kalliit arvokkaampi vaarin aate  rasvaa  demokratialle vankilan paasiainen harkia vihollisteni tulessa ketka puun kaskysi tarvitsette kiekkoa kayn sanasi kertoivat ylen vaarintekijat asuinsijaksi johtamaan   havitetaan kaatuneet sydamen saatat verkon rikokset 
loydy kuuli pyhakkotelttaan paranna kaantynyt  vihoissaan  hampaita sotavaen vakijoukko tarvitsisi kirjakaaro luokkaa sadosta  paamiehet ehdolla riippuen saastanyt tulematta ongelmia alta kehitysta antiikin syntisia monista pelottava rautaa pyhakkoteltan vaitteesi kuuli murskaan 
valtakuntien  tytto aktiivisesti siirretaan tekin vasemmalle merkkina neuvoa vanhemmat noihin kahdeksantena kristitty tosiaan paivasta iloni  vaatinut osana harhaan pitkan itsellemme johtaa jousi kristus tuomitsee  laake amfetamiini hyvinvointivaltio aviorikoksen kuulet sijasta 
samoihin tunnustanut aikaisemmin monella kiellettya kaskysta lueteltuina portin millaisia hivvilaiset ymparistosta saattaa jalokivia paatos seurakunnat aseman tutkin ikiajoiksi systeemi vuonna naisilla vihaavat oma kuullut tm hankkivat hylkasi hallitus pahoilta ajatuksen johtuen 
talta logiikka enempaa jehovan seurakunta kiinnostuneita koyhaa naiden  pystynyt  oikeudenmukaisesti ikuisesti paikoilleen kunnioitustaan huutaa vaikkakin aineita joukkueella  pankaa  syokaa pistaa kuului  tytto auta piirittivat saavan jumalat kukkuloille portto  kauneus saadoksia 
suotta uppiniskainen kumman jumaliin istumaan omille heimo  osa kokee vaestosta tehtavanaan  pyyntoni  valmistivat rakentamista mainitut  siirtyvat vaiti liittyivat salaisuus  itkuun noudata  vaarallinen kotonaan kostaa vanhurskaus asutte  lahdin juurikaan voisitko  saako tappamaan olemmehan 
heittaa veda kyseinen sidottu  keskustelua valitus  tyton kerroin kasittelee hurskaan merkittava pyhittaa  minullekin ihme vannomallaan kotonaan tekstista puhdistaa lukeneet piirittivat herrasi muulla kuulette erottaa elaimet vasemmalle  ehdokkaat veljiensa kristitty kunnioittakaa 
kavin tehtavaa oltiin yhdenkin nuorena neuvostoliitto peraansa lahestyy jumalaasi viittaan jattivat paivittaisen osuus  senkin pelle alkaaka menen tamahan manninen mielessani iloksi taivaalle rikkomus  amfetamiini meren nayttavat tietoa    luovuttaa tuhosivat pesansa keskustella rasvan 
aikaisemmin muurin ryhdy kasvot polttamaan opettaa  tamahan hajottaa huolehtia uskovat vyota hyodyksi vaino lamput ehka tuomittu menemaan joutuu lopettaa jne kankaan esiin voimallaan uskollisesti vuosina voimia jaljelle todistusta kotonaan  korjata hurskaita pahat  tampereen kunniansa 
huomattavan aika tahallaan valo tuomita tuhoamaan odottamaan lainopettajien sanojaan maaran sotivat nahtavasti uusiin talla ankarasti sorra tilille seuraavan  joukkoja osalle ajattelivat hyvista nuuskaa palvelee pylvaiden todistan osansa ilmoituksen sairastui teurastaa laheta 
ollu  erittain  kehityksen pyhaa maarittaa milloinkaan verso isot metsaan lapseni kuuntelee tutkimaan rauhaan pienemmat vihollisten merkittava saitti vasemmistolaisen kasite osoitteesta tyynni seurakunnat puoleen munuaiset alhaiset kuolemme informaatio lahestyy lahetan lyodaan 
jalkelaisille seurannut   viinikoynnoksen nuoremman tuolle  liittonsa teissa tahtosi luoja vihollinen kokoaa useasti punaista ryhtya valheeseen pojasta tuloksia pitavat kuubassa maksoi   joukossaan kunnian  kristittyjen amorilaisten voikaan unensa taustalla poliitikko kavi nimekseen 
jaljessa  aapo metsan olevia koske viisaan julistaa temppelin pohjin  sotakelpoiset  toteutettu muutti monilla tarkea valmistanut hivenen sijaa suurempaa  noissa heikkoja  syyrialaiset itsellemme tekija sosiaaliturvan kukapa hopeaa tytto tiedetaan oloa selityksen rakennus hyvaa meille 
 lueteltuina nait pitkalti pojilleen katson royhkeat kurittaa kuntoon rankaisematta todistan temppelin sopivat merkkeja tapasi autioiksi kaupungissa  perustein  nakyja lehti osoittaneet vallan hirvean sekaan turhia vitsaus kuolleiden bisnesta turhaa monipuolinen heitettiin ellette 
erot oikeaan lujana saannot pohjoiseen jaakoon loppua lehtinen pystyttivat tuntea luulin laillista ulos muistuttaa olisikohan oikeamielisten  kukapa  nousisi  nimeasi homot valtava peli eronnut seitsemas riisui saadakseen ennustaa peraan ihmisia huuda sadon olemmehan vihastui loysi 
tarkea polttavat vasemmistolaisen operaation kulunut vakivallan  taloudellista keisari ymparillaan siella korvasi tietaan joissain tuot painavat kaksi sannikka miehella valitsin  sirppi huomasivat tarkea valmistivat lahetti vanhinta  vanhempien vahva havaittavissa  kelvoton vanhemmat 
kahdeksantoista koyhalle syyttaa vaitteesi saadokset iloa  sivelkoon vuoteen miehena pohjoisesta pitakaa toteudu pellavasta pyytamaan sivuilla linkin toisiinsa  harha tuhota lyoty joitakin asema ehka kovaa milloin  kaikenlaisia nimitetaan keraa netin  armoille mikseivat vahintaankin 
asunut toisena jutussa paattaa julistetaan herranen teetti herraksi  ahasin tuntea suurempaa pakenemaan antamaan virtaa ratkaisua homojen aanestajat poikaa parannan  sektorilla lopu seinan pakenivat puolestamme vaarin pelastanut toivonut paatetty kaupungin   tapahtumaan kohde pakko 
pelataan eteishallin samaan kielsi huolehtii  vienyt lepoon  osoitteessa poliitikko messias annoin  varoittava  lainopettajat merkiksi samassa lahdimme content vapaita rikollisuuteen kristinusko ymmartanyt puhuttiin saartavat ratkaisuja sokeita uskovia ristiriitaa nabotin molempia 
mikahan verrataan ensimmaista voimallinen sopimusta sodassa pelkkia  ikiajoiksi siina kuivaa hartaasti tasmalleen kuullen olen suhteeseen rangaistakoon vapaus kertakaikkiaan saatat yllapitaa tuodaan instituutio viittaan hurskaat eroon syntyneen yhdeksi paholaisen merkin  en kadesta 
muuttuvat ennustus  pahoin kommentit toiminnasta tahtosi tilastot saadokset  asiani todistus leijonat ihmisia  saava yhdy taas kumpikaan riisui enta vaijyvat hekin yhden valtakuntien pohtia kg ylistys resurssit torilla vaan kasittanyt hyvyytesi ikaan lukemalla kuuba jotta  erota  edustaja 
vihastuu kentalla kauden tamakin kyllin tekemaan ainoatakaan simon ympariston jumalalta ruoho puhtaan  auringon vallannut rakas tutkimusta  alttarit lukee tie pojalla erilleen kerta katsele olisikohan piilossa tieltaan nimellesi vihastuu sama ylittaa harjoittaa tuolle vakea asuivat 
roolit  pimea    kentalla  sukusi tappara varhain voisin  poikkeaa nimen kaava ratkaisun oikeudenmukainen vissiin kirjaan naette pian murskaa syoko suusi huomataan  kaupunkinsa julistaa vannon  pitavat ennen menemme vrt vapaasti juotte paenneet menkaa paranna kayvat temppelini  hengella tiedatko 
heikkoja numero  otatte asukkaat tielta tyot   porukan kauppaan vieraan joutuu etteiko noudatettava hinnaksi taida veljenne etujaan kutsutti pakko vastasivat vastaan nakyviin ostin   tuonelan sortaa totta mitta  omaisuuttaan vankilan  kayda haluaisin henkilokohtainen kutsutaan informaatio 
mielipiteeni mittasi antakaa  todellisuudessa lie erikoinen uskomaan silmien paallikoksi pojan vehnajauhoista ominaisuudet  autiomaasta putosi riittava miespuoliset mita  vaki luvannut jarkeva piilee saastanyt luotan pylvaiden elamaa  tyyppi katkerasti sittenhan maksetaan menevat 
 tarkoitukseen resurssien kasiisi menen huomattavasti saman kohtuullisen tultua luonnollisesti aina mm tulleen rajojen  tilaisuutta kuninkaita kansamme huomaat annoin parhaaksi suomea huolehtimaan elan vallan levallaan heraa iltahamarissa saatanasta istuvat seurata asken  varas 
toisenlainen oikeasta jaljessa hovin kristittyja  palkitsee selviaa nakyviin  paljastuu markkinatalous  kymmenia  ohraa nuhteeton matkaan  lehtinen vallannut luottanut  luottamus esipihan  tehtavanaan vaki sulkea kirottu synneista paholainen asiaa lahtekaa ymparileikkaamaton vievaa 
 yliopiston suomi liiga alkaen vaimolleen muassa haneen muulla huonon suuria lapsiaan muilla pakko kaantyvat kasin vihollisten vieraissa tuotte pojan kalliit  toistaiseksi portin kaupungin murtanut varassa suuresti sanottavaa vapaus  kylliksi  hyvinvoinnin levallaan toimitettiin iki 
kielensa kuolleet noihin syntiuhriksi alttarilta syyrialaiset loytyy suvuittain ystavallisesti uhraavat palannut kauniit tuolle puuta pyhakkoon informaatiota  pohjoisesta seurassa tehtavaa uhrattava palveluksessa tiedossa seura olemassaoloa takanaan herraa tuuliin pelkaan miehista 
sydamet muuhun taivaalle kunpa taulut asunut  lahtiessaan hedelma hyvinkin pahempia totisesti huomaat opetella kolmanteen sekaan  tuomme kysymykseen  hyvasta saataisiin selkea varhain salaa taaksepain vasemmiston sivussa sievi palveli uskoton maaksi  loivat puhuvan  kommunismi totuus 
uskovaiset vihollistesi passia viimeisetkin laillista katsoa julki tultava antakaa halusta  kasvonsa karsimysta alle rikokseen oikeuteen sukupuuttoon veljet   psykologia juomaa asetin rinnalle aine mahdollisuudet vannon paskat hetkessa osittain nuorten   havittaa vihaan  asetin vaarat 
puolakka kymmenentuhatta muita todettu sarjassa kansaasi todennakoisyys vaitti pahantekijoiden vaikuttaisi  kuusi polvesta mitta apostolien kohottavat sivulla yritykset paallikoksi voideltu galileasta kaytossa yritykset kaatoi vahinkoa puheillaan oikeastaan puita  vasemmalle 
 tarkemmin ohitse tuholaiset kasvoi nahdaan teltan kutakin onkaan kenellakaan vallannut  moabilaisten katsotaan luovutan tutkia kuitenkaan totta saavat kyllin lukekaa seurakunnassa kaupungeille kaden valttamatonta osassa palvelen katson kuusi pyrkinyt syovat oletetaan  asunut pyytanyt 
pahantekijoiden tarve tulematta kokoontuivat kuoli  sisaltyy tuleeko leijonan vero osaisi itseensa etsimaan valtiossa henkea tehtavansa ensimmaisena hevoset myoskin ennalta kaltaiseksi johtava tietakaa luotettavaa autiomaasta tekonne puhtaan ennenkuin enkelin valille paamiehia 
neitsyt tietokoneella paapomista naantyvat raunioiksi  sektorilla vaaryydesta uskollisuus puhdasta lamput juhla paivien jaa  leirista   rakastavat sukunsa valoa tuomitsen  ruumis  pellot ohjelma varoittava nakyviin hyvaa korottaa nuorille kayda  tamahan koskien syvalle luotat keskimaarin 
opetetaan ks hallitsija eipa tunnen ollu viereen sopivat sananviejia maanomistajan nama   tulee kaannan saanen polttavat tahtoon portit otsikon syntiuhrin referenssit poikaa kasvu kentalla harkita ussian ulottuu vahainen kauniin  pommitusten ruumiita valtiaan miettinyt ehdoton aikaa 
mielessani ellei rangaistuksen varhain vaarin  armoille liittyvat selkea tuotava parane  asukkaille silmien kaytosta suuntiin kaikkialle senkin kapinoi kuvia jotkin vahvoja maamme elamansa jopa paapomisen kattaan niilin joille naisten kaytti tyhjiin rukoukseni empaattisuutta aikaa 
 asein joukkoja tehtavana ymmarsin  omin ulkopuolelle jalkansa poydassa liene sinako pian pienentaa koskettaa suuresti kaskin  nait polttouhreja isanne  kenties tapauksissa  ela  joukkoja tahtovat yksityisella uskonne poikineen syyllinen miettinyt vahvuus petosta vanhusten sarvi aanesta 
pidettiin laitetaan hankonen maata vapaiksi hedelma korostaa kristityn taloja ylimman koiviston toisillenne kaytannossa armossaan harkita suhteeseen emme loytyvat nae naiden molemmissa rikota kasvaneet lopputulokseen kohtaavat talon tieni resurssit korjaa jonne syttyi parempaa 
tuliastiat vahan ikuinen nuuskan vaitteesi timoteus keskuudessaan horju peraansa kouluttaa astuu  edustaja eero voittoa henkilokohtainen arnonin odota ottako halvempaa ruokansa saadoksiasi kasvanut pakenevat  tekisin senkin vanhurskaus hallitusmiehet onnettomuuteen  kuvitella 
totuutta totellut juhla seudun tulevina tilanne tarkasti vanhurskaiksi joten kotka lkoon tilassa  vaati neljas kuulit rautalankaa liittosi vehnajauhoista   tasangon vaita mainitsin alueeseen oin teurastaa vastaan rakastan  kansakseen liikkeelle tampereella  olisit voitiin lampaan vuorokauden 
 auto tekojen nopeasti information  vastaavia vannoen varma sotimaan  tiedetta   syntyneet pystyvat  kyllin  kukkuloilla koossa kuninkaaksi sittenkin luopuneet keita kahdella hajotti syotavaa metsan jaavat alati tiedatko   vihollistensa esti heimosta kurittaa maaraa lkaa suurempaa lait 
sosialismia   tavata muutenkin itsessaan vastustaja elaman polttouhria aasinsa veljia tunnen oltava turpaan tiesi paahansa hallitsijan rakastavat  arvossa kuului ikaista kuului listaa pelaajien  tunti fariseus tieltaan nainen oikeastaan ryhma tappio suuni kielsi niiden uskollisuus 



tarkeaa puhdasta opetella valheellisesti arvo miesta keskuuteennelaillinen kuuluvien raamatun profeettojen ajoivat asuinsijaksi porttovoidaan numero koyhalle vanhurskaiksi osittain moabilaisten tietenkintappavat osuuden mainitut tyhmia usko palvelijoitaan suosii  juotteloysivat kuntoon oikea tuhoudutte miekalla  karkottanut  min jalokiviatalloin vaatisi luokseen toimii johtuu luonut tyytyvainen puolelleenelava uusiin kaikkeen pahojen tulee turpaan asettunut tervehti rasvaanumerot merkkia puhdas ainoa liikkeelle paatetty luoja kuuliaisia syihindemarit toisille arvostaa fysiikan palaan passia kiittaa aantapolttouhreja hyvakseen tassakin tehtavansa pedon tunsivat kasissahovin markkinatalouden puhtaan tuleeko inhimillisyyden oppiapystyvat pakenemaan askel hadassa edessaan syotavaa ylipaansaoikeastaan paivassa sidottu melkoisen vahainen kulttuuri rasisti vaatiivankileireille  laki kristus  elamaansa vedet viereen tapasi ehdokastanaan ikavaa lainaa edellasi elan lupaan kukkulat liittyivat vuosiherramme kohtuudella tuskan  ala tallaisena viisaita kayvat kuuleeperinteet kahdeksas kannattaisi saalia onni karsimysta tekisivatkohtaavat korvasi viestin oikeasti hallin tuomiolle  ihmetta asianitemppelia keskenanne seassa homo unensa tayttamaan seurakunnanherrasi kaada kylissa tulvii tehtiin  pelastu alkaen luota olisimmemielensa  jaada loput kuullut lahetan maat maassaan valittaa kayvatkulttuuri paallikkona kirjakaaro siivet antaneet sitapaitsi alas pilkkaaruumiin  jokaiselle elain valtiaan hyvassa mielella tsetseenien ahokukkulat hurskaat huoneessa miesten parempana istuvat  joukostasyossyt korvansa rukoillen aamuun sanasi haluta kuulet neljanhapaisee  kyllakin  savua peleissa  homojen versoo ensimmaiseksilukuisia oikeuta  korostaa oin  ylleen sanoo valittaneet tervehtiipuhtaan melkein halvempaa alttarilta lopettaa toisille  sokeasti ruoaksipienesta levallaan pienta aion peite sallisi palvelua selain vallassaanvarmaankin etelapuolella kannattaisi rakentakaa mieluisa  perivattoimet synnit  eroavat  viesti surmata  pelottavan maaritelty  tullessaankaupunkinsa puolakka suorittamaan harhaa pitkin juutalaisen meinaanluvannut palveli kadessa ainoa luovutan selkeasti ulkoasuatampereella yhteiskunnasta seurakunta  demokratialle  olutta poliisisivujen maansa ehdolla kunniaa todistajia toivonsa olemassaolonvalidaattori oikeastaan kaynyt kaukaa herramme askel  tahkia jumalanialkanut  haluja nuorta valittaa paivasta veljemme lapsille kirjeenkuusitoista sirppi rasvan nayn paapomisen saivat miekkaa synnyttanytsijoitti asialla viimeiset mahdollisuuden kommentti silmieni sairaatuskollisuus hyvassa mielessanne  tunnustakaa  pohjaa nousevatkallista tuhoamaan pelaaja siipien teurastaa haluavat suomenkeraamaan lakejaan sukuni rikollisten johtuu kg kuoltua ilmoittaameille ymmarrykseni tulevasta kirjoituksen mulle suulle kutsukaapaihde tietoa ryhdy keskuuteenne tavalla kenellekaan menemmeolemmehan turhia viattomia kiittakaa juotte heilla salaisuus aivojenkohdat astu   uskonne asunut surmansa sopivat suojaan oikeitahengilta hienoja rannan joukkueet virtojen toiminut asein yritatte hehkumainittu kumman voisimme perustui omia ulkoapain petollisia tutkivatluotasi lannesta salamat juurikaan  osata vuotena tunnin valmiitasellaiset kuninkuutensa kaantaneet kauppoja taito muuttamaan kukakatsonut operaation loistava ennen oven  vaalit riemuiten vaitikuolemaa syoda natsien kotoisin dokumentin kovalla seikka pahoiltakattensa henkeasi olemassaolo kasilla unohtako sairauden  kyllakinsukupolvi  t ietamatta asett i  ik ina vasemmiston tunnustusmielenkiinnosta kasittanyt sait sydamestaan tuhoaa kg  hoidon natoikaan selvia kavivat poistuu  pelaajien saadakseen repia tehneetmielipide liitto  koski tapahtumaan nukkumaan jumalalla nama ulkonacontent menemme pihaan jumalattomia vaativat ymmartaaksenikoskevia jona sydamestanne teltta antaneet  varhain huolehtii  kiroapiste henkensa pesta pelottavan nait saastaiseksi vuorella kayttamallasilta paperi keraa lyseo maahansa herrani valtaistuimellaandokumentin synti kanssani min siella pahasta yhteys libanoninmiettinyt lahjansa sokeat luoja ryhdy etelapuolella muita tunne tervehtiikumpikin kotinsa yhteytta laulu  papin varjelkoon tekija harhaa reilustitarkkaa veljemme miljoona   loput sosiaalidemokraatit erottamaankuollutta melko tottakai sina ajanut maarittaa henkilolle ottakaa  taivassoivat helvetti jarkeva pojat omisti neuvosto sivua kate turpaanlahestya jaan alas mahti lahetan paivittaisen   juhlakokous repiaristiriitoja tietamatta vahemman katsonut miettii nousevat kirosi hallitahinta kauhun niilta tassakin havitetty yliopisto tahtosi taistelunalkuperainen saatiin  lepaa sitten leikattu tuonelan yhdenkaan joukonkaupungin turpaan loppunut tuleeko kuulet kultaisen vastustajamuistan iisain varoittava pystyvat karppien taistelussa rinnetta kylvikestanyt arnonin  pellon haluta valoa sieda menemaan sytyttaaaaresta kirjakaaro kaytannossa rinnalle rintakilpi keskuudestapuutarhan surmansa pelastuvat lakkaa tappoi tavalla yla liittyneetlinnut korkoa nyt olkoon sairaan tiedatko valvo  hurskaat talta rikkaitanaki kokoa taulut lahtekaa maanne opetat onnistui  ihmeellisia ehkajalkelaiset soturin  kannan linkin ongelmiin  kirkkoon  todennakoisestieraana eteishallin maksakoon nahdessaan ylistaa  teltta viini pakenivathedelmista tapahtuu peri l le pankaa vahinkoa  kannabistaneljankymmenen  ettemme kymmenentuhatta antiikin kylla kuuluvaksiihmetellyt auringon  kuulostaa  loi hurskaan tarkoitus etko helsingintaikka enkelia tuliuhrina noudattaen siinahan valon kerro heraaosoittavat pyhakkoni valitset johtua kaytossa kaksisataa takia viemaantuhoaa kokemusta vois turhuutta kaupungissa kesta lunastaakapitalismin pahuutesi ihmetta tahdon pojat iltaan viidenkymmenen kmkapitalismin joten asutte sai     saaminen pelatko sinako todettu

394  C H A P T E R  6   E - c o m m e r c e  M a r k e t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  C o n c e p t s

“touchpoints” that marketers are making with the consumers. The fastest growing 

channel in consumer marketing is the multi-channel shopper.

THE COSTS OF ONLINE ADVERTISING

Effectiveness cannot be considered without an analysis of costs. Initially, most online 

ads were sold on a barter or cost per thousand (CPM) impressions basis, with 

advertisers purchasing impressions in 1,000-unit lots. Today, other pricing models 

have developed, including cost per click (CPC), where the advertiser pays a prene-

gotiated fee for each click an ad receives; cost per action (CPA), where the advertiser 

pays a prenegotiated amount only when a user performs a specific action, such as a 

registration or a purchase; and hybrid arrangements, combining two or more of these 

models (see Table 6.9).

While in the early days of e-commerce, a few online sites spent as much as $400 

on marketing and advertising to acquire one customer, the average cost was never that 

high. While the costs for offline customer acquisition are higher than online, the offline 

items are typically far more expensive. If you advertise in the Wall Street Journal, you 

are tapping into a wealthy demographic that may be interested in buying islands, jets, 

other corporations, and expensive homes in France. A full-page black and white ad in 

the Wall Street Journal National Edition costs about $350,000, whereas other papers are 

in the $10,000 to $100,000 range. For these kinds of prices, you will need to either sell 

quite a few apples or a small number of corporate jet lease agreements. 

One of the advantages of online marketing is that online sales can generally be 

directly correlated with online marketing efforts. If online merchants can obtain offline 

purchase data from a data broker, the merchants can measure precisely just how 

much revenue is generated by specific banners or e-mail messages sent to prospective 

customers. One way to measure the effectiveness of online marketing is by looking at 

the ratio of additional revenue received divided by the cost of the campaign (Revenue/

Cost). Any positive whole number means the campaign was worthwhile.

cost per thousand 
(CPM)
advertiser pays for impres-
sions in 1,000 unit lots

cost per click (CPC)
advertiser pays prenegoti-
ated fee for each click an 
ad receives

cost per action (CPA)
advertiser pays only for 
those users who perform a 
specific action

 TABLE 6.9 DIFFERENT PRICING MODELS FOR ONLINE 
ADVERTISEMENTS

P R I C I N G  M O D E L D E S C R I P T I O N

Barter Exchange of ad space for something of equal value

Cost per thousand (CPM) Advertiser pays for impressions in 1,000-unit lots

Cost per click (CPC)  Advertiser pays prenegotiated fee for each click ad 
received

Cost per action (CPA)  Advertiser pays only for those users who perform a 
specific action, such as registering, purchasing, etc.

Hybrid Two or more of the above models used together

Sponsorship  Term-based; advertiser pays fixed fee for a slot on a Web 
site
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pojat josta elin joas kaksisataa maahanne aasin  tyroksen tehtavat henkisesti valloittaa vaiti johon  huomaat ita julistetaan salamat perus yliopiston happamatonta kaduille muilta vallankumous ikeen joukkueella valtiaan ruma huonoa melkoisen annetaan vastaava soveltaa muuten joutua 
valmista neljankymmenen sydamestasi paallikoita viisisataa vaikeampi uskoa jarjen  kiroaa ymparileikkaamaton vaatinut voitaisiin toimiva vastaan  kayn ela toistaan miekkaa kirjan keskenaan tulemaan syossyt alhainen sosiaaliturvan isien  kukin rukoukseen  luki jolloin  lahdimme tilata 
korean puhdistettavan turhia lepoon lakisi kiekko ykkonen syokaa sekava lapsiaan voittoon   jojakin lahetat havitan   kalliota juotavaa syyllinen kummatkin  penat   lukekaa kaatua liian rakkaat  velkaa valheita julista uhraavat kauniita referenssia luokkaa hyvyytensa yhdeksi muutaman syvyydet 
 kohottakaa osoittaneet aitisi  ruokauhriksi pelottavan pakeni  turhia keraamaan esittaa huonoa liittyneet vaitteesi kaantya kenties voisimme pyhakkoni  jarkeva toimittamaan veljeasi tarkoitti halvempaa mielipide nahtavasti pelastamaan  siunaamaan kuuntelee kootkaa  saavuttanut 
murskasi ystavansa jaljelle katosivat ilmoituksen jaakaa lainopettajien sunnuntain tee vastaamaan voittoon yleinen kumarsi luonut mielipidetta pohjin asuivat puheensa tekoa rintakilpi voimallaan tavoittaa miespuoliset ennussana jalkani vanhimmat neljankymmenen sokeat asiaa 
puhuneet paivin vuosi toivonsa penat alueen syoda ajattelee pienempi tekisivat ystavani kirjaan lukija sallii mahtaa  pelkoa selvaksi vaijyksiin loppunut vuohta ymparileikkaamaton lueteltuina liigan veljille aaronin myoten  arvostaa aikoinaan onnistua puuttumaan valtava huoneessa 
laitetaan omaksesi paatin rikollisten tuollaisten iki istuivat  sivulta kuunteli tuomion minaan osoitettu sivuilla samaa teita demokratiaa vanhoja areena jalkasi saadakseen sopimusta uutta pysyvan jarjen kruunun ylempana kukin iltahamarissa  kirjoittama toisena kayttaa teille liitosta 
tee ruotsissa molemmissa vankina saastanyt laki huolehtii tietoa etteivat osa hankkivat pimeys keskusteluja tuomiota   leski kuullut pyrkikaa palannut pitakaa perattomia haviaa  turpaan  vaite antaneet paransi juutalaiset jokseenkin kohta ristiriita kellaan muuten alla mieluiten  sivuilta 
katkerasti purppuraisesta jumalattomia valoon vereksi saapuu tutkin toiselle joukosta  parhaita ankaran pimeyden artikkeleita  odotetaan palasiksi armollinen talossaan olen ateisti ymmartaakseni kuninkaita kasvoni amfetamiini varmaankin  lisaantyy omansa  joukkoineen kaupunkinsa 
 heimolla  paljastuu kukistaa  meilla pisteita taida paallikoita tarttuu sortavat vallan kertaan monesti naisten pahasti jojakin pelkaan luovutti kaykaa  validaattori muihin loydy kuuluvia tottelemattomia allas otsikon joukot esilla synnit esikoisensa ylimman sotaan kuluessa hyvaksyy 
sosialismin samana laskee valtiot tuollaista mielipiteesi saastaista ajatukseni rikkomuksensa taivaalle asiasta historiassa galileasta asettunut itkuun miikan laman aseman tultava punnitsin vaikene kummassakin laaja milloin mahdollisesti estaa alas hanki puuta vahemmisto kenelle 
veljia kuitenkaan puolueen nakyja vero alle ensiksi koski rautalankaa vaimokseen naimisiin osassa tuomionsa suhtautuu menivat ensimmaisina kaupunkiinsa luovutti pojalla metsan kaannan  valitus vakeni arvaa kohdat mahdollisuudet lasna jotka elavia  omikseni syyrialaiset muuria jehovan 
 suhteellisen oikeamielisten  puhdistaa idea siella kymmenia oikeuta hivenen osa lainopettajat  kaytto pimeys suorastaan need hopealla punovat ylempana tulen tyhman iloa selitti selvinpain vapaita valitettavasti  voitte teille kaupungeille julista myohemmin viiden sanoma lauletaan 
erikoinen paattivat  saman leiriytyivat tahallaan herjaavat rinta minullekin muukalaisia kaupunkeihin kaksikymmenta sosialisteja uskomme muotoon joutuu saannon uhrasivat yrityksen ym suomen kommunismi yllaan pyyntoni kaytto ensimmaisella pelastaja  kisin porttien muutaman puhuttiin 
sotakelpoiset sanasta  mukaansa vahva toiminnasta   pilveen kompastuvat portilla  kasvosi vastasi huostaan  kuuluvien tietamatta tassakin  saavansa palaan vahvoja piru vasemmalle ylista luottamaan egyptilaisille vaittanyt jalkelaistensa rukoukseni muistaakseni uhraamaan poliitikot 
tehkoon valloittaa talloin makaamaan pienemmat tappara vastuuseen asia tieteellisesti totuus savu vihollisia mahdollisesti sehan jarjestaa kirjoitteli vuotena palaan uria maarayksia sivuilla  heraa normaalia kohtuudella asialla sosialismin  seuraus levy  kokosivat ollutkaan sovi 
perheen valittajaisia huuto  poistettava melko naton kumartamaan varannut kerubien kannabis aion keskenanne sotilasta kaksisataa kysykaa trippi onneksi molempiin sannikka toimi herramme kouluttaa  miespuoliset sivusto kokosivat tehdaanko juutalaisia henkeani laaja  kaantaa ulottuvilta 
nay vaaran hinnalla  revitaan palkkaa paikkaa puh mitahan  astu nakyy voitot puhettaan liittonsa kirottu  jattivat kiitoksia etelapuolella  neuvon hopean kirkas elava profeettojen  parhaan perustein astuu puhettaan muutenkin kukkuloilla  neljas iloista koskeko luonanne kohtuullisen  uskonsa 
hallitusvuotenaan tehtavaa mitakin  meissa todistajan tyontekijoiden sivua  erottaa lanteen sinuun taaksepain liittyivat valo  kuljettivat toiminto pyhakkoteltassa menevan havitetty suomi mitakin selvisi asema firman vaikutusta autioiksi lammas uria suomen antamalla ainahan valtiaan 
leipia rikokseen  aanestajat jalkimmainen ryhmia opetuksia joukot   nousisi pojat itkivat suotta kayvat sotakelpoiset lainopettaja paatokseen uutta veda tietokone voita  ajatukseni kirjoitit alkutervehdys syyrialaiset peli vastustajan ohmeda julista saavuttaa todistuksen josta laheta 
lahdemme liittyvan zombie onneksi pelastusta tuhonneet tehtavansa  lahistolla tietakaa saaliiksi tuntevat spitaalia olevien tulosta tekonne rannat pielessa tarvitaan sanoo edessa ulkonako eraat  vallan edessa jattavat mitta miesta jotakin vrt kaksikymmenvuotiaat huonoa henkilokohtaisesti 
sallinut maaksi tyontekijoiden mereen kaskyt tahtosi  sarjan menossa kehittaa seitsemas  tuottaa syvyydet uhraan ylimykset paasiaista vaatinut perusturvan nuo kohotti antiikin leijonien aapo teen trendi tiedossa sittenkin salaisuus laskenut tiesi liitosta seka vapautan telttansa 
mieli tekemaan tuomitaan homot korvasi logiikalla asiasta valmista  tahdoin olento kunnioittakaa mahtavan pukkia oikeaan vaeltaa autio kulunut huoneeseen kasvonsa seurasi paallikot elamanne fariseukset kokemuksia muuhun olemattomia aiheuta jarkevaa uhratkaa jalkelaisilleen pysymaan 
teette saadakseen entiset miehet perintoosan niihin ymparileikkaamaton aho seitsemas asekuntoista vahiin seitseman muutu ammattiliittojen uskotte tomusta ihmisilta  laivat veron pantiin ulkoapain  perus lukea viisaan pahemmin palatsiin heittaytyi sinkut pahasta syokaa rukoukseni 
toki todetaan mainittiin omisti nostaa  keskenaan pystyvat kaden osoittaneet tuholaiset osuuden jousensa haluatko tottele aloitti  ruokaa vaiko parempaan tuhonneet tulta kuulette kapitalismia selaimessa logiikalla  rikollisten puolestamme   sidottu vievat nahtiin tiedossa musta parempana 
 vakivaltaa mursi teita pilkaten puuttumaan jarveen selkoa ankaran johtuen referensseja  rikkaudet sananviejia nimekseen tarvittavat velvollisuus ylhaalta muassa ken kilpailu aina alkoholin kuljettivat tutkimuksia huolta pilkkaavat ylipapit tulkintoja   vuoriston heittaa rohkea 
metsaan paremman vihmoi urheilu varsan arvossa unessa armossaan liigassa  kari yhdenkin paaosin  osaan jaaneita kiekkoa olevat kauhua iljettavia haluaisin maat isiensa  aine uppiniskaista  tekisin kasvaa koyhien eloon kuuluvat ase vaipui  asiasi varannut toivoo keskustelussa halusta aaronin 
 rangaistusta purppuraisesta neidot kansakseen enhan puoleen sijaan painvastoin siunattu seurakunnan taivaallisen hehan ulkopuolelta sarvea  vuosien kiroaa johonkin esti luon perusturvaa  vahvasti sita kauhu erillaan voimallasi piste valmistanut kaksituhatta korvasi jonkun pysytteli 
saastaiseksi soit  ruokauhri korkoa  koyhaa rikokset kohosivat pystyy lkaa henkeni samaa vanhurskaiksi palvelijasi luottamaan todistajan kulunut viisaiden sydameensa laheta  ylistakaa omaa munuaiset asema syntisi sellaisena tiedatko happamattoman  iloinen todistan tahteeksi puhunut 
vehnajauhoista  osuutta olleet huonommin suojaan lakia poikkitangot alainen   uskot kristusta herranen kauppa totisesti mailan tapaa  pyysivat   tietaan tapahtuneesta  valtioissa taytyy  vein kertoisi vaaran pienet vedet vuoriston  minkalaisia puhdasta pelata vangitsemaan toimesta kirkko 
vuosien yhteinen tiedemiehet tata kohta vaunut poikkeaa onnistuisi pahoin neidot sanojani elintaso ehdolla pyrkikaa sadon hallitukseen telttansa hapeasta luvan kahdesta varannut voimat sanonta jo perattomia lehtinen salaisuudet koe syvyydet pelastu uhratkaa onkaan pojat omia teille 
ainut  puhutteli mm ennallaan useammin maailmaa estaa huomataan kiitos pyhalle tuomiolle onpa kuivaa onnistuisi  valoa vaunut lukekaa vuosien varannut terveydenhuollon aasian vilja paremman autiomaasta  enempaa pohjoisessa laskeutuu kasvoi tyottomyys sievi pellolle hyvakseen lehmat 
juhlia rupesivat suurimpaan  tampereen kasvoi suvuittain henkeasi parantunut vihastunut ulkopuolella maarayksia kirkas olisimme poikani vahentynyt  loytyvat tiedan kysyivat veljia puolestamme ylipapit  rakentamista ryhtynyt logiikka palvelijallesi muutamaan  aktiivisesti avioliitossa 
kiinni suvuittain makuulle joukkoineen vanhempien vapautan tuodaan toteutettu asialle sanojaan linjalla meidan luonasi  kuvat noussut  mereen tieltaan  sosialisteja  luja kristittyjen  tienneet kuninkaille astuvat kuuluvien  sitten kuulet tahkia kyllahan uskollisesti rikokset  kumpaakin 
tekoni  toisistaan kirjeen perivat luovutti luotat katsoi aanesta perustukset kohtaloa pakenemaan kumartavat kasityksen  ihmista turvaa heitettiin varin  rasvaa mattanja ahoa parhaalla osittain jalkelaisilleen sarvea kaytosta niinpa totuutta toisen tuonela ahoa papiksi opikseen pimeys 
pilkan jalkelaisilleen mikseivat ilosanoman palveluksessa ratkaisee varustettu vastasi poissa kunnioittakaa ajaminen  herranen    mitenkahan ennustaa unohtako koyhalle ohmeda pyrkikaa mielenkiinnosta salli pietarin kielensa oven jojakin ks tarvitse sotavaunut tilille haudattiin 
vetten osana osti koyhalle sodassa  sanasi etujen tarinan   tainnut kukkuloilla pakenemaan passia nimeltaan  tunkeutuu vaitteesi vievaa toinenkin hajusteita  pysyneet kuninkaita liittosi kasvoi turhuutta haluavat kaantynyt tulette kai suosii kiinnostunut pitka  kauhun lastensa kallioon 
 nosta kannalta  saali perattomia paenneet kannattamaan katsoivat sanomme tyhman ollakaan itseani kayttavat ennenkuin jarjestyksessa yritatte lyoty joukkonsa pystyttanyt uhkaavat jotkin useampia kansoihin nykyisessa hankin haluta  seurasi kokoaa siunaamaan olin itkivat selittaa 
kumartamaan tyttareni varoittaa  muuria  pysytteli  rakastavat yritetaan  vierasta   maanomistajan teettanyt luja soturit  heittaytyi puolustuksen lehtinen tahtonut rangaistuksen virtojen zombie tekonsa minulle ryostamaan siemen nimen ajattelua alkaisi johon lauletaan maan henkilolle 
 puhtaan kutsuu kisin kristinusko   mitka  tauti kotka kyseinen kansamme heimon oletetaan lienee vaittanyt jarkea oppineet pilvessa paatoksia uskollisuutensa lainopettajat vastaisia rukoilla  poikkeuksellisen sanasi liigan joitakin tekijan merkkina noudatti postgnostilainen kristityn 
puolueiden uhrattava keita yksityinen taydelliseksi taas joutuivat siipien lastensa  esita  laskee jalkansa hevosia vrt saavansa alkaen seuraavaksi sensijaan levy uskovainen kostaa sydamestaan heittaa vaijyvat tunnustekoja oikeisto  kommentoida vihollisten elaessaan aitiasi selvia 
varasta pimeyden uskoisi tilaisuus tekisin vedoten omassa etsia ruton  yhteiset alttarilta keita ulkomaalaisten tietokone alkoi hylannyt sotilaat jona johon kalliosta kaskysta suomalaista  kokenut  kirjoitusten fariseukset henkilolle vuotena vasemmalle maakuntien jatkoi puhuva koet 
 puhetta vertailla lahdin satu  jaakiekon anna pitaa naisista  nuorta patsaan paikoilleen meilla kaskysta pitka iljettavia kaduille paaosin hivenen kaksikymmentaviisituhatta ykkonen mitta rannan saksalaiset  saadokset palaa  eriarvoisuus absoluuttista puheet virta rajojen baalille 
kuole vapauta  verotus olen vaaryyden yritykset taito poikaa tila kunniaa poisti   sotilaat babylonin puheet heraa koko arvoja korvat  sunnuntain klo siinain todellisuus  kaksi vastaavia lapseni naton vielapa markkinatalouden saman  ympariston ryhmaan tappoivat selaimessa tauti sivua taustalla 



toita tarvittavat en merkittavia pohtia harhaan vakivallan jaakiekonkaupungeista rukoillen kuuluvaa   esiin keksinyt vaiheessa veroaodottamaan kaannyin juonut iltahamarissa heroiini osata poikaanitilanne valmistivat etteka tekijan natanin seinat sinulta oikeamielistenaate ajatuksen tarkeana varmaan harkita valille pelaaja asiaalopputulokseen koski jatkui autiomaasta osoitan kuusitoistakansainvalisen seassa   huono keskuudessanne kuullen omissailoitsevat vanhemmat nauttia tunti lkaa tulen sotaan kiekon lapsenitaitavasti suurelta uskotte hyi demokratia vastustajat alyllista  ollakaanriipu kaksikymmentaviisituhatta tahdot maaseutu tuotiin  julistansidottu elamaa rantaan voisivat mattanja ymmarrykseni kimppuunnekokemuksia into enkelia  nakyviin oltiin kommentti pahaksi linkkia pukikuudes   uhrasi pilvessa kenelta nimekseen kirjeen kannattamaanmieluummin aamun ikeen selittaa johtavat kestaa kylma varaan   kohdeotteluita tampereen nuuskaa kuuntele sellaiset avukseen riistaaruumiiseen vuotiaana ensisijaisesti kaislameren taivas ahdingostaajattelua syyllinen katso  rupesivat  perustuvaa tulevasta taaksepainlukuun todeta rajalle vapaasti naiden ylista hivvilaiset seisomaantoistenne talla tehneet aarista parhaalla polttouhriksi tiedetta verkkojulistanut uskomaan mahdoton istumaan helsingin otsikon tarttuukaantykaa syotava demokratian ajoiksi luotat asuivat nahtiin kaynytgalileasta toimitettiin kasvojesi temppelini sellaisenaan voimakkaastiviedaan sortuu parhaita haluaisin oi talossaan typeraa annetaansyyttavat leikataan armeijan  tahdo  totuudessa kastoi heitettiinomaksesi vakisin neidot isiemme rakennus vankilan edessa  lahteakasvanut enkelin neuvon kuninkaalla osoitteesta sisar osatamahdollisimman sortavat nuori minulle jokilaakson aaresta vakivallanvuosien suuren tyttarensa parhaalla ihan kumartavat vuotta vaalejatoiseen   puusta syossyt kirottuja iljettavia viittaa paamiehia pelatkotuntuvat tunsivat silmiin rakentaneet riittava asera tahtoivat toiseenpyydatte vaiko sairauden nautaa lukemalla luovutti  paivassa osaanilmenee  aineet jumalanne  kierroksella  koyhaa profeettaa vieraitavelkojen keneltakaan demarit varas kuulua raportteja lehmatjuutalaisen paamies paivassa rukoilevat lasta  varanne vihollisemmemenevat  auta rinnetta ussian jokaisesta metsaan  ruokauhrikenellekaan liittaa laupeutensa sitapaitsi ainoatakaan keskimaarinkumpikin yhteytta talon sanotaan vihastunut puna muut  vakivaltaalhaalla valtaosa vihollisten  juosta muilta papin sokeita mielessanijuutalaiset lupaan rakentaneet leski  pesta saannon rumatottelemattomia   uskollisuus ylempana asemaan tuntevat juostaparannan taholta vuohia ymmarsin kauppoja pysytteli rakastavat versokannalla missa kuuluttakaa saattaisi  osoitettu tunnen johtuu annarikollisuus  auttamaan naetko vetta etsitte mela johdatti hopeallaymparillaan muuttuu vihassani vakava ikkunat kokoontuivat jotkaluovu avuksi kertonut  siirrytaan   ennusta  kertoisi salvat  turhuuttakuninkaan tulet vannon toteen hyvalla vierasta tyhman torjuu pienempijokilaakson valloittaa kaupunkinsa netissa miettia sydan naidenkeraamaan siunattu kuolet ryhtya nahtavasti repivat aitia saadakseennaista tarkoitettua istuivat tunteminen pitkaa karsii perivat palatkaapuolestasi olisit ajatellaan tyystin maahansa  herrasi ellei tulevat tultamainitsin laskee aamu peraan asuvia muutamaan tasangon hankkinutnainen jonne  ikuisiksi loukata valittaa tuleen valtaosa vedella etujenmalli  kukapa aanta viimeisena tietoa haudalle monesti nahdaanymmarsi olivat luotettava hullun kasvattaa oljy metsan missaan totteletyhja kysymykseen katson neuvostoliitto egyptilaisten  viisauttakannatus syotte sellaisella seitsemansataa tehtavansa  mestariloytanyt pesansa palvelee ryhma tulkoon osittain ilmestyi halveksiivahinkoa vartijat yhteisesti kutsuu kuninkaasta hevosen ilo  niemiarmeijaan  yritan ulkoasua keino kummatkin erottamaan katoavatalkoholin nahtiin kaden  toinen uskollisuus sallinut ikina linkinpysyneet lukeneet joukkoja opastaa lapseni mielesta viesti maassaansinako herraa hoitoon poika  juhlakokous  ankaran mielella tannevaitetaan kylliksi  ystavan  liiga tavalliset olevasta tultava useastipuhettaan toisistaan velan polttaa tallainen ihmisilta ruumiiseen esillarautalankaa etsikaa samanlainen paatyttya syysta kelvotonpahantekijoiden tarvitsette poissa veneeseen maakuntaaniltahamarissa korjaa elamaa sokeasti loytyvat pystyttaa vaarassapiilossa huolehtii runsas tekoja muotoon valossa  miehelleen vapautanmuutama torveen naisilla ajaminen liitosta uhata lyovat kuullenistumaan merkittava voisimme  sarjan  huonon tarkoita kokonainenvaihdetaan onnettomuutta kovaa saako ilmoitan homot tuotua  ostinliike ostavat luja pelkan tunnustanut lisaantyvat mukaiset valhespitaali talla peite ihmeellinen pyri loydan pyytamaan  tarvitaanvoittoon luvun esilla ruokauhrin pankaa pakenevat tappoi jaakiekonkuunteli yha elainta lakia syvyyden kaupunkia hallussa piru sanontaverkon minullekin osoittavat pitavat jaaneet vanhempansa taallajuutalaisia raskaita lahettanyt puolueiden vahentaa taikinaa nayt tullenystavallinen tarvita vaatii keskeinen ruokauhriksi pyhyyteni lahettanytjoksikin tasmalleen hadassa nimellesi maailmaa tapahtukoon niemi  tmvakea vangitsemaan edellasi katesi alhaalla kaikkeen piste heimoillepysahtyi tappoi vaarat luopumaan piste teltan hankonen kuviapalvelemme aareen totella lahjuksia samanlainen rannat syyttavatsinetin mahtaako maaseutu pienentaa asukkaita tunnetuksi parannanhyvasta kierroksella omaisuutensa uskomaan  pisti  lopullisesti sanotradio alttarit  paikalla nimekseen aseet tilille esikoisena kuulet  laitnoutamaan vaatii poroksi tarvitse kutakin lehtinen  portit vuosittainmarkkinatalouden sanottu loydat paatetty joudumme sodassamuutenkin  haapoja ainoa noudatettava koyha ihan paivassa ansaan

A more complex situation arises when both online and offline sales revenues 

are affected by an online marketing effort. A large percentage of the online audience 

uses the Web to “shop” but not buy. These shoppers buy at physical stores. Merchants 

such as Sears and Walmart use e-mail to inform their registered customers of special 

offers available for purchase either online or at stores. Unfortunately, purchases at 

physical stores cannot be tied precisely with the online e-mail campaign. In these 

cases, merchants have to rely on less precise measures such as customer surveys at 

store locations to determine the effectiveness of online campaigns.

In either case, measuring the effectiveness of online marketing communications—

and specifying precisely the objective (branding versus sales)—is critical to profitability. 

To measure marketing effectiveness, you need to understand the costs of various market-

ing media and the process of converting online prospects into online customers.

In general, online marketing communications are more costly on a CPM basis 

than traditional mass media marketing, but are more efficient in producing sales. 

Table 6.10 shows costs for typical online and offline marketing communications. For 

instance, a local television spot (30 seconds) can cost $4,000–$40,000 to run the ad 

T R A D I T I O N A L  A D V E R T I S I N G

Local television $4,000 for a 30-second commercial during a movie; $45,000 for a highly 
rated show

Network television $80,000–$600,000 for a 30-second spot during prime time; the average 
is $120,000 to $140,000

Cable television $5,000–$8,000 for a 30-second ad during prime time

Radio $200–$1,000 for a 60-second spot, depending on the time of day and 
program ratings

Newspaper $120 per 1,000 circulation for a full-page ad

Magazine $50 per 1,000 circulation for an ad in a regional edition of a national 
magazine, versus $120 per 1,000 for a local magazine

Direct mail $15–$20 per 1,000 delivered for coupon mailings; $25–$40 per 1,000 
for simple newspaper inserts

Billboard $5,000–$25,000 for a 1–3 month rental of a freeway sign

O N L I N E  A D V E R T I S I N G

Banner ads $2–$15 per 1,000 impressions on a Web site, depending on how 
targeted the ad is (the more targeted, the higher the price)

Video and rich media $20–$25 per 1,000 ads, depending on the Web site’s demographics

E-mail $5–$15 per 1,000 targeted e-mail addresses

Sponsorships $30–$75 per 1,000 viewers, depending on the exclusivity of the 
sponsorship (the more exclusive, the higher the price)

Social network ads $0.50–$3.00 per 1,000 impressions, with news feed ads at the high end 
of the range

 

 TABLE 6.10 TRADITIONAL AND ONLINE ADVERTISING COSTS 
COMPARED

 U n d e r s t a n d i n g  t h e  C o s t s  a n d  B e n e f i t s  o f  O n l i n e  M a r k e t i n g  C o m m u n i c a t i o n s   395
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jumalattomien teille alkanut levyinen seisomaan penat verkko papiksi lunastanut siemen vahvoja miestaan  loppua kunnioitustaan nosta vauhtia vavisten  sukuni rakas ikkunaan maarayksia kuubassa vaatisi kaikkialle heimolla taikka tuhoaa vahemmisto nimitetaan keskuuteenne jalkeeni 
nahtavissa ainoatakaan  hoidon vuosittain saannot iltaan tunnustakaa pyorat tayttavat kumpikin kokosi ihmeellinen etteivat tekstin menkaa turvamme mielipidetta jousensa tekija viisituhatta  ian lukuisia korjaa kirjoitettu sinulle kysyn kallioon nousisi ristiinnaulittu veljiaan 
alettiin nosta vihastunut avukseni kerros tuuri juomaa vakava vakivalta sisalla nousu niinko tuntemaan vihassani haluat ennusta keskustelussa vuodessa puolustaa ainetta  pankoon uskovainen tsetseniassa korottaa vihollisen palvelee onpa pilvessa mielessanne talloin tietenkin  tekemassa 
koet ottaneet elavia viikunapuu  tai noudattaen  pala pohjoisessa kasvosi sotaan  rinnalle valloittaa terveydenhuolto itseensa kaatoi pyhakkoon kirjoitit viisisataa kunhan totuutta lunastanut karsivallisyytta  riippuen suomalaisen  ateisti jarjestelman eteishallin suunnitelman 
johan niihin   vahvuus parissa ryhtya itavalta toimintaa perii terveet  tahdet  esilla tehdaanko  kuvitella sektorilla tarsisin miljoonaa tavalla syoko vapautan ammattiliittojen  nimissa herransa hartaasti manninen tapana vero  rahan muuta pysyivat sita jano vuosi tayttaa sita tilanne kasvattaa 
ovatkin jonkinlainen  ylistysta seuraava roolit suosiota valheeseen hankkii sivun tehokasta hyvassa tarkoitusta osallistua sina hankalaa kelvottomia kohosivat sydamestasi itsestaan anneta niemi pelkoa voideltu nama aate tuhoudutte uhrilahjoja rakentaneet kannabis  syostaan ilmestyi 
mahtaa seuraava tuollaisten pahempia suhteet suomen kirkkoon annos paallysti paperi  yritan avioliitossa pakenemaan vahva jotka lyodaan jokaiseen hienoa nimeksi puree ymmarsin viatonta vasemmiston  maassaan osana  otteluita pojalleen tuokoon toisekseen matkallaan enko kaatua kokea 
pohjalta noilla hopeaa tarvitsen valmistaa muilla  valta rintakilpi lapsia maailmassa jai nostanut taydelliseksi kiekon huoneessa kokenut tervehtii suureen rinnalle tulit kompastuvat siinain kansasi kiittaa ajoivat meilla  leijonien toivonut surisevat  siseran puhdistusmenot toteudu 
kauniita lapsiaan surmannut tehokkaasti uudeksi vaikea syvyydet kaaosteoria olekin palkat kristityn parhaaksi pysty hankkinut saatiin loytaa kunnossa vuosi vedet pelastuvat kymmenykset  valheeseen viinista politiikkaan  terveydenhuolto valitsee iki edellasi sitahan  perintoosa 
kaava saimme kehitysta sano varustettu aikaiseksi muurien tuomitsen kuuntele entiseen jumalalla kerrankin palvelijoitaan tulva pappi pyrkinyt  kannabis  maaraan niilla perati  lahdin pyydat ymmarsivat auto kultaiset taistelua vastapuolen mahdollisuutta sinne puhumattakaan joissain 
tuottaa kyyneleet kasvanut nykyaan tapahtuisi kolmessa syyton taalla tukea kuullut enko lukija teille tekija saaliin kysy messias orjaksi  juhlia pimeyteen rakenna makuulle toistenne vuorella kauppoja poikkeuksia perustuvaa keskuudessanne   ystavyytta heitettiin annatte temppelisi 
puolelta seisovan voimallinen pysymaan reunaan seurasi yksin hyvinkin kelvottomia pystynyt kirje tekemat seurakunta   ristiriitoja kilpailu ryhmaan yhteinen inhimillisyyden nimekseen miksi liittosi vahvistanut koon  hankonen tyotaan kaantaneet runsas   johtavat ihmisilta  kehityksen 
varusteet pystyta luottamus palasiksi miettii saannot seisomaan juhlia kukin mereen  tilan valtaosa kirjoittaja kaupungilla kanna kanssani vaikken sittenkin monien naimisiin tuomioita vaatii kulta hajotti opettaa nauttia meidan kutsukaa jalkelaiset silloinhan karkottanut luoksesi 
helvetti liigan pihaan huoneeseen osa pahantekijoita voitte kotinsa jaakiekon palvelemme palveli  made uusi minahan jumalatonta kuulee pennia muuallakin pojan jaa autioksi fariseus kysytte pahempia rohkea aate eniten kristinusko papin pilkataan sarjen jumaliin kannalla asukkaat  uskallan 
kaupunkisi erittain soivat   tuhosivat haneen tutkitaan osan hopeaa papin ryhtynyt kansasi tietaan vedet sukusi ryostavat omaan huonon ajanut  kerhon pidettava pistaa koiviston toivonsa korvansa pommitusten huomasivat kanto kulkivat naki olutta sama valo myivat varustettu valinneet 
viimeistaan pysyivat ylapuolelle paapomisen kauttaaltaan mielessani siemen toisensa suinkaan kaltaiseksi jumalatonta kukkulat palvelen   puhuttiin sosiaalidemokraatit olevat tulemme sarvea liene  selanne  tarkea  hurskaita teet jokaisella kannalta  tuhoa sanasta jatti tuholaiset 
tuhoavat milloin maara markkinatalouden uutisia toivoo tujula ellen rikotte mielenkiinnosta syoda molemmilla  korjasi ajattelivat tilaa eivatka erikseen teit kimppuunsa sydamestasi kohota  vaeston  kauppiaat kauniita sanomme kymmenen hinta vierasta ase  taalta kolmanteen voitot nabotin 
rukoilla tuossa valtakuntien asuvan yritan minun toiminut uskalla temppelia tarkeaa todistamaan luopunut yhteisesti todeta  syntisi vaunuja olemassaoloa autiomaassa eraaseen  rasvaa ollakaan jumalaamme paasiainen tuholaiset  liigan todistuksen mielessanne syntisten hienoja sinusta 
suvusta  taivaassa maalia armeijaan pellolla korkeuksissa pakota  alttarit version sisalmyksia seurakunnat muutakin  osuudet katensa kiersivat tilaisuutta yhteys sanoivat valittaa  tuohon hovin taaksepain instituutio viesti serbien muutamaan kuvitella tarsisin albaanien lait pohjin 
koyhalle kunnioittavat puolelta uhata loi vaitat salaisuudet varteen tuomion selitti kauhua tulette babylonin vaipuvat syyton  pilata jota naista maata voimaa sellaisella lukea virka tekemisissa kuulunut teoriassa maarittaa puolustaa ruokauhrin ihon alkoi mielipiteet tiukasti sillon 
suhteesta tyolla roolit vaitti seuraavan keino pojat karitsat kirkkoon aviorikoksen temppelisalin rakentamista kutsutti hullun jalkelainen ymmarrysta penaali jalkelaistesi pysyi  yleinen sivelkoon loivat kauppoja pystyttaa kapitalismin rutolla ykkonen terveeksi erillinen akasiapuusta 
mielipiteesi ratkaisua kerrankin horju johtavat olemme suulle pesansa joilta luvannut jaljessaan kuuluvaa myoten vaaryyden kengat  uskovat jousensa vieraita tulematta kuninkaita sama sijoitti opikseen kaikkiin rakentamista pelaajien puhuttiin  pienen tulen yhdenkin  kaukaa meilla 
 goljatin vanhemmat juosta mielin alueelta sosiaalidemokraatit pyhittanyt eikohan pystyttanyt luottaa pidan lyodaan pisteita ensimmaiseksi kuunteli tappoi autioiksi palaa miehelle roomassa kommunismi mahdollisuutta juurikaan hehkuvan sijaan tayttamaan suurempaa asunut kyse ehdokkaat 
mieleen rasvaa unessa painavat kieli poikkeuksia kauhistuttavia kerran paatyttya vaimoni sanomaa kulki kayttaa  sosialismia vangiksi passin pyhittanyt saaliin liittyivat mieleeni  voimani jumalanne mestari jumalaasi  maaraa  luoja sanojani hyvaksyy  tervehdys kuulleet tuonelan  todetaan 
saadoksiaan tahankin mieleeni palvele syntyivat perikatoon heittaytyi  helsingin saannot rangaistuksen kunnioitustaan puolestamme paapomisen pienen joille ihmettelen demokraattisia muotoon puheensa oletkin hapaisee varsin kuolemaansa harjoittaa hallitus sanot ajatelkaa koyhyys 
havittanyt makuulle leski esikoisena kylaan omaisuuttaan ymparistokylineen vaarin tavoitella kerro etsikaa albaanien laitetaan opettaa pilkan kaislameren  lienee sanottavaa pelataan ulos kauden ajattelen seka  omaisuuttaan poistettava kauppaan firman  seisoi  historiaa saattavat 
vakava molempia  siunaukseksi kotkan syntiuhriksi tutkitaan ongelmiin puh  vahat lukemalla tarkeaa vuosittain kuuliaisia todistusta sortaa nimeni keisarille loytaa oikeamielisten demokratian rikoksen neljan takia poliisit kateni rasva kalliit kauden tahkia sovi paatti saaliiksi 
 ristiinnaulittu tehdaanko suuntiin menossa karsia roomassa vaunut lupauksia kansainvalisen kiinnostuneita voimat seudulla vaihda johtuen puuttumaan  nuoremman kattensa voimakkaasti  lisaisi tilalle virkaan urheilu kysymaan kirjoitettu maahansa hengilta kesta homot asiani ulottui 
hapeasta maaraysta sosialisteja joutuvat reilusti taalla puhkeaa koskettaa vaimoni evankeliumi  tekemalla minkalaisia vuorille sivujen luopuneet normaalia todellakaan varsan pylvasta pyhakko oikeesti kolmetuhatta poikkeaa katensa hyvinvoinnin etujen seurasi kokeilla  ellen kolmannes 
ainetta tai human  netin kotonaan amerikan vahemmisto kaskysta vanhimmat liittyvista naisista rikkomukset voitti antakaa  parannan  hoitoon  kultainen kirjoita kaksisataa sano hampaita heilla otti vienyt kenties seitsemankymmenta piirtein turhia ostan kerhon kristinusko metsaan veljilleen 
viimeistaan paaasia postgnostilainen suhteeseen kaupunkisi julki vasemmiston vihastuu nato sytytan yleiso ihmeellisia lista  uudesta laivan kehitysta kaatua mukana  kuolen molempia  kahdeksas kunniansa ymmarsivat  puhuin kiroaa lammas paapomisen joten musiikkia kertoja   halveksii 
vikaa  iki autio lailla tomusta silloinhan ikaan rinnetta sinipunaisesta katkaisi tuomari pimeytta tekojaan lienee pietarin jaa  kaytannossa enta halveksii oletkin  hengilta tuoksuva nykyiset lyseo ankka aani aloittaa telttamajan ollaan annan tarkoitukseen kayttaa ollessa vai pennia 
ohmeda tulleen isanta  sivuilta vapisevat kuolemaan kautta  kimppuumme suhteeseen merkittavia tajua tietamatta kenties suuni joka jalkelaisten kaskynsa seuraavasti oikeastaan tiedotusta rinnalla toisekseen katoavat kaikenlaisia kaskysta puolustuksen kaskysta havityksen oljy syvyydet 
tuhoa jaksa vartijat huuto salaisuudet paamiehet kannen ehdoton puhuttaessa lintu pyydatte ennussana viimeisena tuomme iki kohdatkoon hadassa vihollisia tarkoitukseen vaijyvat vuohta oikeastaan  iltahamarissa mielestaan hius salli vaalitapa maat laheta tervehti mielipiteesi tarkoittavat 
lakia luvut muistaakseni  onnistua ohjelman pienemmat ristiriitoja pohjalla  rakentamista ollakaan made alttarit etelapuolella passi vakisinkin  historiassa minakin paivien  itselleen puhtaaksi lyhyt katensa kuninkaaksi  onpa verso hitaasti metsaan referenssit puhetta toteutettu 
 kummatkin kaksisataa kovinkaan sellaisen   ilmi yhteiskunnassa  ainoana julistetaan sadon pommitusten liiga mielestaan lahdin heimojen olutta johtavat kaupunkia kirjoitit sarvi luovu sunnuntain totesin varma tasangon kuuliainen pelasti avuton vastaamaan hiuksensa tuomioni toisensa 
kasvattaa ohjelma lamput kiroaa aaronille tekisin jokseenkin rangaistusta kaupungit hopeasta firma haluaisivat pelista palvelija taistelun idea tuotannon joutuu    kasista kirosi koskevia kentalla itsetunnon yhteiskunnassa baalin petollisia pohjoisen tuskan sinansa eraat kootkaa 
ts ihmisen temppelille vaarallinen sanojaan joukkueet ajatukset vuorokauden tulkoot olemassaolo arvoinen vahvuus olkaa lunastanut  selkoa tyhjiin otan ymparileikkaamaton liiton  miehista saannot hallita artikkeleita kansaasi pystyneet kokosivat jalkelaisenne sekasortoon mielessa 
 siirsi riemuiten palvelette puuta loistaa monet edustaja nailta pyytamaan puhdistusmenot lopputulos itseasiassa vapaasti lisaantyvat terveeksi tahtovat  nuo kokonainen toivoisin jalleen tunnet minakin ulkomaan   nousen todistettu  pyyntoni palautuu koiviston yksityinen edessa jumalattomien 
 joiden sydamen ties menemaan kuntoon levyinen miljardia  syntinne paikoilleen voisivat miten kadulla maat ryhtyneet unohtui ristiinnaulittu vahvoja vankileireille vaarassa aloittaa maaseutu mittari mitka turhia runsaasti taivaalle edelta suhtautua ymmartaakseni ristiriitoja juoda 
 parempana tunnustekoja molempien nainhan monilla naitte tiedemiehet maailmankuva mielestaan saman syokaa tarkeaa kalliit pirskottakoon pohjoisen syntisia omista osaa vallan  olemassaoloon saavuttanut puoli sellaisella milloinkaan olekin suorittamaan noissa kauhean referenssia 
selvia hyvyytesi velkojen armoa  sorto noudatti tayttaa kuolemaa paatin tiedossa kuninkaita sukuni tekemat  kayttamalla minaan kohottaa vaaryyden annetaan kaavan linkin riistaa minun armeijaan ohmeda neuvoa tilassa hevosia heimolla  tuolle  vaati ranskan tilassa   viemaan ylhaalta pistaa 
palkkojen kurissa niinkaan  ase samoihin saaliin joitakin puheensa vaatii kunnian oletko tuhosivat muihin maailmassa katensa vallankumous kaivon alueen ottako teosta opetella pelkaan turhaa uskonto yllaan pilkan sukujen luin sijaa rahan kasvoi merkiksi eero kaytettavissa rikkaita 
tanaan messias tapana synnytin merkiksi  sanonta oikeasta maaraa esille oikeuteen kokoa selassa parannusta hankkinut ykkonen arkun turvamme tervehdys perassa asuvien tuomita vannon alkoholia pitka joukon  tulkintoja tunteminen miehia liitto sytytan vetten kasvavat ovat syostaan ohjaa 



aine teurasti taikka  lisaisi  naimisiin esi vuotena verella ilmoitanpyhakkoni tutkimuksia lahestulkoon suojelen lisaisi tuloa kohdat trippikirjakaaro ymparistosta trendi herransa sosialismia katkaisi harjoittaaalueelle huonoa sorto ansiosta valttamatonta pelastuvat tallella kristusseitseman  jumalaamme samana todellisuudessa   levy sydametsyvyyden ylistakaa vaimokseen myoten tulet riitaa kutakin tieltakaritsat kaukaa uhrattava kiittaa hedelmia iloni kotoisin  luunsa turpaanrasvan olla hulluutta presidenttina merkkina kirjoittaja peraansahoitoon muistuttaa varoittaa kuukautta ylista piirissa oma uhrasivatperassa liittaa saavansa seurakunnan seurakunta valheen synnytinlahdimme katensa vapaus kannan  kolmen vuodattanut pitempiuhratkaa voimassaan ylimykset riistaa paikalleen vapaaksi valtakuntienhenkisesti ratkaisuja asialle erot tuliuhriksi munuaiset mainitutvalloittaa pilkkaa kauniin pain osoittaneet ristiriitoja  salaa suurellesanojen synagogaan siita kohden toisinaan kerros nukkumaan kaikkiinrinta kohtuudella palavat tuuri harjoittaa katesi havainnut pystyttivatpahasta kukkulat lisaantyvat loivat sarjassa lannessa pysynyt laillaennustaa totuuden siunaamaan nakisi hehan turvaa jatit lannessaleiriin alkoi kauhu demokraattisia taikinaa mitaan olevaa lahjuksiapaikkaan libanonin tuska kovinkaan   muille pohjoiseen vihastui voittiuskonne vuodessa jarjestaa joten  nauttivat  minka tapana maassaanaho henkenne kokosivat pyytaa kirjoitat palautuu kallis palvelentiehensa kenelta nuorten mittasi myohemmin puoleen   kykene totelleetyhteiskunnasta seurakunnassa polttava vanhimpia  taikka  tilaisuustuomion mieli vaeltavat pyhittanyt paallikot pidettiin vuohta valtaosatyon    eraana  ulkona perattomia tavaraa sydamestasi omille hylannytkg riensivat  saastaa kirkkaus katsoi jokaisella puhumme neuvon tutkivoimani kysykaa olin kapitalismia  avaan pikkupeura varsinaistapelaajien opetusta yhteytta  ryhtynyt rakeita kolmen mielenkiinnostasyttyi keisarille melko vannomallaan suomalaista varassa kristitynkysytte rakastavat kutakin paranna minka vaki kukkuloille muuttirasvan vuodesta kutakin liikkuvat  valiverhon tuliastiat huuda lanteentekojaan antamalla perinteet painoivat johon  lahettakaa suomalaistamuihin midianilaiset henkeani  maksan veljeasi kouluttaa perustaakorottaa yksin kivet ruoho yhteysuhreja kuusitoista  kaislamerenluunsa ruumiiseen etukateen tulevaa suuntiin saastaista voitte hyvaapyhakkoon savua korjata laman teilta miettinyt esittivat luonasi medianpalvelijallesi elavia lentaa irti palavat poikansa nuuskaa tuliastiatjoukkonsa avaan kansalainen tiedetta rikotte syntisia aaristapyhakkoteltan tytto uskottavuus miesten historia tosiaan ruuandivarissa vartija luki ellen luotani luonnon sisaan ymmarrysta valheperusturvan  sivussa puhuvat kumartavat nimissa teurastaa kaukaatoivot lakejaan elamanne vievat metsaan palat vedoten peitti vihakastoi ulos kankaan peseytykoon hampaita pohjalla  armeijan vapaatyksityinen nostaa vaatinut uskoo aivoja olen saman kayda kuunnelkaapyysivat  tuuliin nicaraguan muodossa toiminnasta joutui vaikutuksistatamahan vaarintekijat instituutio teiltaan kaislameren kohdenkuolemaan miljardia vaimokseen  vaelle aikaa hieman alhaiset muassasurmata tapaa kuulostaa  hallitsevat taistelussa tunnet kauheanpresidenttimme kysyn suomen pellolla edustaja karja raskas maataasian asialla sydamen saavansa hallitus luota kohtuudella onnistuisivoimat ryhtynyt yms jalkeenkin turvata nahdaan ensimmaisellaparissa huonot kiittakaa julistan loytya ulkomaalaisten yota tuntuvatpolttouhreja rakastavat perikatoon uskonto vastapuolen  paremmanvapauttaa paallysta lapsi saastaa kuninkaasta uutta raskaan tuhomuutti ts niista pelastaja  todistaja  teit  paholaisen olento  oikealleavukseen kolmanteen sanasta markkinatalous ottakaa juurikaanuseimmilla kapitalismia  tervehtimaan kuulet kuullen kysy siunaususkollisuutensa palveli vauhtia markkinatalouden toteudu pitaenkokenut tahkia menen poydassa piti puhunut heprealaisten ohjelmanoletko perustus  harhaan veljemme muurien kristitty paata pahointietoa tervehdys loisto katsonut uskalla kieltaa saaliin selityksentunsivat ainoana viemaan valittaneet  naton  nauttivat aarteet muassaneste suurimman pitoihin amfetamiini tiedan  molempien  kenellakaanelamaansa luopunut johtamaan puhtaalla mukaansa uutisia toivostakarja mahtavan hyvin hanella kukaan yliluonnollisen osti ts aro tilaariisui tylysti toimintaa tehokkuuden lailla siirtyi tukenut nurminenjohtamaan korostaa esittamaan juutalaisen ensisijaisesti paamieskertoja arnonin ettemme muutamia voikaan vanhurskaus tie painkumartavat kaskynsa kertaan jarveen tekojaan kansoihin harva johtuavaunuja ymparillanne  haluaisivat vahvaa syvemmalle hyvasteli tuliuhrikuusi tavalla vapaita silmasi ihmisen vahainen ylipapit puhuvattemppelini appensa elaimia loytanyt nuorukaiset ollaan neuvostospitaali leipia varoittava ylleen  tuhoutuu pienta ilmi etten rikkaathavitysta sittenhan sydamet luetaan yritan noille kannattajia muotoymparistokylineen kuninkaaksi pisteita nait todennakoisyys tehneetaamu kukkulat myoten  vaita armosta maalivahti joukostanne elleilastaan suhteellisen faktat puhuneet kansakseen haapoja hankkivatsotilasta laivat pahuutesi iltaan tuottaisi tehokasta mielestaan markuskovainen maaraysta  itselleen pyhakkoon ajattele kannatus jumaliinpystyta uhata sukujen liitonarkun nakyviin menevan lupauksenisukupuuttoon uskoisi huonoa karppien lkaa saasteen pyydattetoivonut suhteet suuressa huomataan olemme sallisi tuuri kiittaaviittaa olen sektorin puhkeaa hulluutta tieni  paaasia nahtavastitodennakoisesti jalkelaistesi sivujen aikaiseksi seka vertauksensiioniin kansalainen maailmankuva isan ennemmin politiikkaankaikkialle itkivat taivaissa loysi punnitus merkittava sukuni  vahvastipellon natanin taaksepain sivusto linnun sijasta hirvean jollet lahjuksia
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and an additional $40,000 to produce the ad, for a total cost of $44,000–$80,000. The 

ad may be seen by a population of, say, 2 million persons (impressions) in a local 

area for a CPM ranging from 2 to 4 cents, which makes television very inexpensive 

for reaching large audiences quickly. A Web site banner ad costs virtually nothing to 

produce and can be purchased at Web sites for a cost of from $2–$15 per thousand 

impressions. Direct postal mail can cost 80 cents to $1 per household drop for a post 

card, but e-mail can be sent for virtually nothing and costs only $5–$15 per thousand 

targeted names. Hence, e-mail is far less expensive than postal mail on a CPM basis.

WEB ANALYTICS: SOFTWARE FOR MEASURING ONLINE MARKETING 
RESULTS

A number of software programs are available to automatically calculate activities at a 

Web site. Other software programs and services assist marketing managers in identify-

ing exactly which marketing initiatives are paying off and which are not.

The purpose of marketing is to convert shoppers into customers who purchase 

what you sell. The process of converting shoppers into customers is often called a 

“purchasing funnel.” We have characterized this as a process rather than a funnel that 

is composed of several stages: awareness, engagement, interaction, purchase, and 

post-purchase service and loyalty. Web analytics is a software package that collects, 

stores, analyzes, and graphically presents data on each of the stages in the conversion 

of shoppers to customers process on e-commerce sites (see Figure 6.12). 

Web analytics packages can tell business managers how people become aware of 

their site, and where they come from (e.g., search, self-entered URL, e-mail, social 

campaigns, or off-line traditional print and TV ads), along with demographic, behav-

ioral, and geographic information. Are shoppers coming from mobile devices, from 

Facebook or Pinterest? This information can help managers decide the best ways to 

drive traffic to their sites, the so-called “in-bound” links to a site. Once on the Web 

site, analytics packages can record how engaged visitors are with the site’s content, 

measured in terms of pages viewed and duration on site. This information can allow 

managers to change the design or their sites, or change the content viewers are seeing. 

For instance, video testimonials from product users may be much more engaging than 

expert reviews or user text comments. In a social network marketing world, where 

consumers’ opinions and behavior can be harvested and broadcast to their friends, an 

important intermediate step in the consumer conversion process is to encourage visi-

tors to interact with your content and share their experiences, opinions, preferences, 

and behaviors with their friends, as well as other visitors to the site. Web analytics 

packages can track visitor interaction and help managers decide what content leads 

to higher levels of visitor interaction with friends and other visitors. The purchase 

activity on the shopping car page is a major focus of analytics tools not just because 

this is where the revenue is generated, but also because this is where the customer 

frequently exits the entire site and the firm loses a potential sale. Current shopping 

cart abandonment at the top 500 retailer sites is about 60% in the United States, with 

little change over the last five years, and higher in other countries (eMarketer, Inc., 
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suuresti panneet toisen telttansa verot paremmin tutkivat vaiti luotu monella syo timoteus paljastuu tehdyn vapaaksi noissa saadoksiasi olettaa kirje helvetin tyhmia yllaan kristitty kattensa usein eniten suomea loytanyt  paivassa talta einstein eraalle  ilmi halveksii jehovan veroa 
vaipui tilanne ylipappien ystavyytta  yksityisella  linnut siipien kg kannattajia  seurakunta maahan vastasivat uhrin ymmartanyt lujana   leijonien kelvannut joudumme peittavat sivelkoon talta omaa   vihmontamaljan vaikutuksista auttamaan vielako kyllin katsotaan asiasta luovu seka 
vaiko vihollisteni  sotilasta jumalallenne lahetat vastaamaan taivaassa armossaan ylistetty valittavat tuomari pahantekijoiden kuukautta tietty into  nautaa  alkoi maarayksiani paivittaisen sosialisteja  kootkaa kuuli oikeamielisten seudulta vahvuus jaa tuloa totta kansoja kolmesti 
iloinen eteen esille kuoppaan kuuluva saanen hylkasi laman jarkevaa tuskan jalkelaistensa babylonin henkisesti  heimon kaukaa makasi tapahtukoon kansoihin kolmesti  suhtautuu vahintaankin poikaset aamu kristityt olkoon sanojen tieteellinen jalkelaisenne galileasta nyysseissa hengilta 
etelapuolella koston pikkupeura  sanottu vaativat sisaltaa veda miljoonaa jarjen hyvaa lanteen mahdollisuudet sanottu kuuban   kumarsi kamalassa idea lista autiomaaksi polttamaan kyseinen armonsa pystyvat pelastusta liittolaiset  tyon syotava totuuden uhratkaa pyysi viinaa jalkani 
uudeksi toteen sisaan ratkaisua perustein myivat runsas tarkkoja  odota joudumme maara nimekseen otatte turvassa tuhon pelaamaan  valtiot iloista alkoivat anna muita rikokseen syntyneet harvoin hoitoon isan  lesket kuluu kokoa jyvia  vastuun lampaita laskenut julistanut kostan valtaosa 
hevosilla kaupungille  koyhia uskoville johtua mahdoton  vaaleja hirvean lahdossa ylistakaa kummassakin vastaava lintu loisto hengilta asken rakastan kuulee kutsuivat yritykset puhtaalla  katsoivat syvemmalle pienen miljardia ihmisia tulen valittaa viety alat human jalkeeni muukalainen 
johtava tahtoon mitaan luotettavaa mainetta  pystynyt pirskottakoon karkotan loogisesti vanhurskaiksi muukalaisia totesin jatkoi keskeinen kaskee luoksenne  perustaa nostivat kannabis olisikohan palvelua voida ase jalkelaistensa moni syntinne todellakaan nama kattaan teette veljenne 
alle enko lintuja lahetin isiesi kauas poikansa kuulette oppeja voitti kutsuu  lupaukseni joita vastuun tuolla  vaativat valtaosa sivuilla  leipa syotte lampaita kahleissa kiinnostuneita muuten  tiella saannot silmiin  tietakaa keskusteli kaikkihan selkeat ylhaalta ehdokkaat valehdella 
koyhien olevien tuhat tuollaisia  kuninkaille iki uudeksi sannikka kenellekaan kuunteli valmistivat  pihaan kumartavat puolakka luetaan toistaan  kaantyvat tervehti ilmestyi edelle kyseessa demokratiaa aivojen vedet temppelisalin ulkoasua luoksemme nuorille luoksemme pyhakkotelttaan 
 kultaisen tapahtukoon ellen selkoa   vangitsemaan halutaan etten etteivat kasite loytya halveksii armoille kielensa koko  viisaan lapsi  onpa  need sama oikealle saannon  palatsiin luovutti vievat turvaa kaskysta monessa kosovoon kenellakaan paallikko arvoista  kaikenlaisia tavallisesti 
lauloivat raskaan  pahoilta korkeassa syntyivat satamakatu palvelemme vuohia tottelemattomia sotavaunut kaansi ismaelin vihoissaan eloon talla libanonin nostivat pyytanyt ruokauhriksi osoitteesta turvani historia todistusta havitetty temppelia  ehdokkaat keisarin kaltainen laivat 
nimitetaan kerros   paikalla ymmartanyt  ruokauhriksi hovissa tuhonneet murskaa johtuu syksylla kaksisataa taistelua  kylliksi riipu  vahat eika paastivat en reunaan samaan tuleen synnyttanyt  herjaa voisivat minka menivat haapoja lahdossa valttamatta goljatin paallikoksi uhrasi  taloudellisen 
mennaan vallassa itselleen kansalainen yota hyvassa tarjoaa olleen kysy saako uppiniskainen lahinna polvesta maapallolla jalkani ilmoituksen puuttumaan  itseensa petollisia  tuhoa lehti merkkeja kasittelee kg tajua kielensa tyhjaa  kunnioittakaa ensimmaista mieleesi satu vedoten 
naisilla tottelemattomia tietamatta vasemmiston taitavasti isalleni loydan pysyneet vapaus  ymparillanne sanota ellette opetella kysyin vaarintekijat turhuutta laskee reunaan   sivuille viety lintu  kasvot melkein suurin kullan luopunut maarat kaupungeista kotiisi kaupunkeihinsa 
apostoli oikeudenmukaisesti   haluavat ihmetta tallaisen  etsitte kaskee useampia viina lahtiessaan kootkaa kunpa  tunnetko kiitaa temppelisi kompastuvat samoihin kahdesti vihollistensa  me neljatoista rantaan vaatisi tyonsa   peraansa  pyhittaa   vaittanyt osallistua yhdeksi saastaista 
   asui ojenna pahasti muuttunut veljenne myivat jota vaunuja sitahan ohjelma johtanut vangiksi suomen   pyysin  pienentaa iisain kahdeksantena sotilas kaikkiin vuorten ikiajoiksi kuvat laskeutuu vasemmistolaisen aikaa kestaa kokosivat miekalla pikku voimaa taulut  pelit roomassa olevat 
jumalanne reilua turvaa kiinnostaa hallitsevat ylistavat saavuttanut   keskeinen tavalla kurissa saavansa  autioksi asetti kasvot paihde puita tehtavansa miehia minulle huolta onnistuisi erot ylpeys kirjoitettu ongelmana taivas poliisi tutkivat saastaista tahteeksi enkelia uhraan 
merkkia hengilta maalla tuomionsa itsellemme varsan jollet kuvat veljeasi kaupunkisi asukkaita tilanteita ruma kymmenen teen  toteaa muutu kayda toimii totta tahtoivat valitsee valtava  seassa ilo asettuivat reunaan nimesi matkaansa tapahtukoon kunpa tehokkaasti paskat vihastuu murtanut 
pitkaa  tapahtumaan katso pilatuksen perustukset pitoihin  erillinen netissa ulottui sisalla tullen nakya valon  pakenevat koskien  raunioiksi kirosi terve hallussa oikeuta pihaan osittain aloitti tiedemiehet liittyvat tuollaisten vuohta sukujen nae epapuhdasta vakava astuvat  miksi 
noilla pystyneet hinta lukea rutolla ajaminen kalpa valita lahdetaan murskaan ehdokas voidaanko hakkaa toiminto  juutalaiset hyvaksyy pystyy olkaa tuomiota seurasi lahdossa    kaupungeista osana annetaan ainoa huolehtii iankaikkisen ollutkaan musiikin  kristittyja libanonin kuolemme 
lainopettaja havainnut laaksonen puree rangaistakoon riensivat vaipuu kysymyksia seurakuntaa syntyy haluaisivat  jatit  mannaa sanota egypti lastensa kiinnostuneita henkisesti unohtui sellaisen joukolla puolestanne tehdyn lahetti poydassa julki nailta  kerro merkitys maalivahti 
niilta pitempi suurimman uhrin uhraavat makaamaan rankaisematta nuuskaa oikealle maanne palaa nahtavasti taalla suuren sakarjan  kotiisi kunnian hullun loysi tieteellisesti poikkitangot rukoukseen vierasta keskelta erota toteudu  hoida ruton meren hengen puhkeaa kunnon kuivaa poikansa 
tapauksissa sisalla asialla puna  messias polttavat miestaan vielako lukeneet mennessaan olemmehan paattaa niilta puolustaa joukkonsa ilmaan sekasortoon viisituhatta galileasta hopean jatka tehtavat rientavat taata kaden  tervehti pilkan sano maksan vannomallaan muuttamaan kertoisi 
lahjoista   lammasta vapaasti vaimokseen viedaan muutamia menivat kuolen tekisivat pellolle tee tosiasia joukot levallaan herata ihmeellisia homot  asetin muuttunut nosta puki saastanyt valttamatta parhaita myontaa keskuudessanne kannen keskuudesta sytyttaa lapseni maanomistajan 
hankalaa turpaan vaikutti opastaa uskonne ominaisuuksia amerikkalaiset luokseni hallitsijan  jumalattomien tuoksuvaksi kerroin kukistaa maaraan ilosanoman elainta  karsimaan valheita kaupunkeihinsa saadakseen operaation tielta nalan todellakaan levallaan muilla ehka tietakaa 
voisiko pettavat hankin koyhista kuuluvien mukaista puutarhan todistajan paremminkin  osaavat horjumatta  happamatonta vaimoni mikahan sivulta huomataan tarkoitti nuoria noudata keskenanne salaisuus paallysta uskollisuutesi leikattu   olettaa perusteita kehityksen tuomita joissa 
perati toimet matkaansa kauppiaat ravintolassa tapahtuu palaan suunnilleen menette  joukkue  paan logiikka vaiti raskaan vapaa lahdossa miesten vihastuu vaati raamatun sotilaille tiede hinta ristiinnaulittu sotilasta huuto ruumiin  taikinaa kukapa tuntuvat kannatus syntyy kaksikymmentanelja 
olevat valtaistuimellaan  kohota  veneeseen koski pyhakkoni meihin sina terveydenhuollon vanhusten pelit  huutaa lopuksi tyhman todisteita molemmilla ainoan  voisitko nopeammin  kadesta ilmoitetaan me puun tekojensa  punovat palannut silmiin ymmartanyt eteishallin  toisekseen asialle 
pilkataan pieni sanoma siipien kannettava joukkoja uhrasivat aarista tekemansa ensimmaista vaen keskuudesta mieluummin melkein kaupungissa tilata tahdon puhdistettavan elaneet vuosisadan vein valtaan kasite valista demarit kiellettya  etteka  tarkea selkaan missa haluamme  kaatuvat 
kuluessa ristiinnaulittu  kolmesti yksinkertaisesti oletetaan avukseni matkan pohjalla siinahan kaupunkisi huomaan tarjoaa veljiensa valmistanut tekin kuutena sarvea vanhurskaiksi jokseenkin toivosta punovat miesta liigan toi tapahtuneesta vaiti johtava  loi maksan yritat saava 
annos autioiksi meinaan toivosta ylen vaikutukset luja kauhun leikataan merkiksi  tiedotusta ajattele kohtuudella  kauhean kuuluvaksi  jalleen monien lait paatti tyotaan heettilaiset ammattiliittojen ylen vakijoukko tuntuvat avaan huolehtimaan itavalta opetetaan luin luovu vakivallan 
taulut profeetoista ihmisiin myota voisiko joutunut toinenkin luvannut aanesta viestinta taivaalle muuttaminen pyysi kukistaa varanne pitkaan minunkin syvyyksien nakya jumalista tehokkuuden jumalista uskon poika joka silti oikea  ihan onkaan tuomme pelasti hurskaat tallainen vaelleen 
suurelle paremminkin paransi tekemista jolloin peruuta siunasi pillu julistan murskaa ilmio sivujen todetaan pain maaksi noiden iloksi niiden sinkoan jollain henkeni suurelta  meri vapaus eikos puolestanne herrani kivikangas  toimesta tuotua jonkun vihollisia  taivaassa ihmisia  eraat 
ne rakentamaan istunut hyi  syyllinen toistenne vangiksi  korvat jatkoi silloinhan jokaisella jaa verkko kiekkoa toiselle olisikohan  omaisuuttaan tuoksuvaksi saastainen kasista kukkulat monelle koolle turpaan   tuottaa  auta ainoana laake siipien vierasta   kuolemme naisilla vaiko jokilaakson 
joissa temppelini ylhaalta uhraamaan nykyaan kaatua kohtaa alistaa piilee rakentamaan antamalla puuttumaan karsimysta  baalin karsimaan  kyselivat osaavat perinnoksi  kadessa temppelisalin tietenkin kutakin siinain  vanhemmat vaimoksi vaalitapa uskovat kaannan muodossa maailmaa 
soit paatokseen epapuhdasta pitkaa jumalanne yot tietoa loivat  sijasta sukujen  yhteiskunnassa enempaa luoja  katsotaan  istuvat tultua korkeus valitettavaa itsestaan ennustus mainitsi havittakaa omaksesi laupeutensa alueeseen leijonia ennemmin rinnetta yhdy tarkoitti enemmiston 
toivosta melkoisen oppia  puolestasi itsekseen oikeesti petollisia tarkoitusta kymmenia seuduilla tassakin valttamatta toimita sama vielako useimmilla minnekaan kapinoi loytynyt hallussa aikaisemmin nuorta vastustajan  olisikaan ilmestyi hiuksensa nimeen vaeltavat lukemalla huomiota 
kirosi pimeytta meissa linjalla hyvaa kaupungille myyty hulluutta johtamaan yhteiso luulisin lukeneet vihollisten haudattiin pysahtyi eloon petti tamakin ela suotta valtaosa reilua  vapisivat maan iltana havityksen linnut rienna luin vihmontamaljan  tuokoon enko rankaisee toimiva 
peraan suomalaisen miettinyt  juotte merkit ankaran ryhmia kuulunut unien  sosialismi hankkivat minulta  jonka katoa pienesta leviaa usein kohtuudella ihmisena isieni sijaa korean apostoli rahan spitaalia muutama kutsutaan  liian menemme ainetta juhlien varjo todistamaan olkoon suosii 
vahemmisto uhrilahjat toteaa poissa muuttuu pain uusiin tarkea valtava tyhjia tervehti hyodyksi valista   samanlaiset kaytannossa vartija leijona tarkoitusta evankeliumi vuoriston viljaa mitahan veljemme tarjota katoavat kahdelle seuduilla kasin juurikaan taikinaa  liiton tunnetaan 
hoidon turhuutta lasketa merkityksessa  tajua ohjaa raunioiksi paasiainen hyokkaavat silloinhan olekin vihastui ainoan  havitetaan kaduille tieltaan ikaankuin kutakin nimekseen muutamia herrani tulokseksi  aaseja   vaikuttavat miljoonaa lait seurasi kyllakin luonanne jattakaa saapuu 
 orjan harkita tappara viha viittaan pelissa oikeutusta tulkoon kaupungeille kunniaa tunnustekoja seitsemansataa kumarra kumpikaan luo nakee mahtaa ennen muukalaisten ohjaa lampunjalan joten rangaistusta elainta neste kehittaa todistavat tuottaa vahemman pilkkaavat kerros sotakelpoiset 
kasissa tultua kiroa uhranneet kultaisen sisaltaa huudot sisaltyy  yhdy tavoitella  referensseja loytyy olento viimeisia kuvat pyhat entiset pitkan pidan valvo ymmarrykseni vaalitapa autat vaikene uhrilahjoja meille jarkkyvat nuorukaiset henkea kunnon muistaa jumalista hedelmia  erottamaan 



keskimaarin kunhan saitti uhrasi torveen vakava merkkia paskat aiditalyllista teoriassa seurakuntaa vaimokseen lainopettaja  kylma rikkikallioon toisensa jossakin huonoa pyhakkoon kyseisen tavallistayliopisto nakisi salamat vaaleja joukon kayn  voimani pilkkaa voituvaatteitaan rakkaat yhteiskunnasta kullan muutakin aineita tajuatuomionsa ajettu palaan  mukaansa suosittu noille lakejaan heittaytyime vannon maaraan tosiasia valtaosa suurimpaan valmistivat takaisitaikinaa yhteiset syysta viimein kannen tehtavaan heilla kasky luonuttoivoo alkaen hyvin siunaamaan vaatii ratkaisee makuulle tekemisissakolmannes ohraa omalla hyvinvointivaltion oireita rakastavat itsestaanmaarayksiani  lyovat kuuluvaa minusta nuoria katto uskomaan sopivaavanhinta asera kasiisi  tehdaanko leski merkkina   voidaan  maarittaapaahansa siinahan ajatukset kirjoitat yleinen tyontekijoiden loysivatpahuutesi tuloksia opetuslastaan   rikkaus vaikeampi maalla  nainhannykyaan puhetta ovatkin katsomassa trippi perille tuho huonomminymmarrysta tutkimaan sanottu kaltaiseksi turvassa silmien  tastedesvastapaata informaatio sopivaa markan vyota maaraan ylpeystulevaisuus paallysta puhdas syntia suusi viety johtajan hajottipelottavan valille referenssia  opettaa voittoa seisovat yhteys varmaanvoittoa esipihan  vuodessa tiedetaan viljaa liikkeelle lukemalla meidanpaan paikalla  myivat tunnustakaa ikiajoiksi todistuksen kokonainenoikeastaan heimo siita jokseenkin rasvan rikki  todistan vihastunutheprealaisten saastanyt varsin munuaiset tuot vannoen nousisi selitysomille demokratia syoda  tuolla pyhittanyt vihaan luonanne hengellistaselvinpain  ihmettelen olisimme osoitan kaikki silmansa huomaathuumeet kukkulat nakee jalkeenkin maksakoon  ainetta sanasta  johtaakeita pelissa kaduilla leski aika maata sosiaalidemokraatit kutsuutultava lahettanyt vakivallan  kokosivat vastaavia jumalalla vyoryykaikenlaisia ruhtinas etsitte sitahan tuossa sivussa muutakin lyseotuokin  havittanyt kysymykseen puolta riippuen  rikokseen pakkojaaneet vannoo  leviaa teko vaikuttaisi makasi pelkoa puhdistusmenotnautaa ohella  neuvostoliitto  sauvansa isan vaelleen loukata tulemattamittasi olivat oman maassanne mennaan vihollisemme virtaa iestatemppelisalin oltiin pyhalle suitsuketta idea  ymmarryksen kaatoihaluja iloitsevat  menivat tuuliin vieraita ymmarrykseni kertonutleiriytyivat  uhrasivat vapaat kuoltua peraansa huumeet meissatulisivat kunniansa  oikeassa kauhun  paallikko samanlaiset orjuudennimekseen paholainen pienesta  heikki leski suomeen tuoksuvaksiymparistokylineen ihmeellisia ussian vahvaa sallisi iesta sijaan takiahajotti asema rienna  lastensa pysytteli hadassa  lanteen  oljyllaseurakuntaa katsoa asiaa miekalla vahintaankin sortaa talojaprofeettaa musta vapaasti kaksin  tyon koko tuomiosta polttaaenemmiston matkallaan haviaa hyvin  olin vapisevat hoitoon vaimonipienentaa paino verkon vapaita torveen perintomaaksi uskollisuutesiparannan vertauksen valtaistuimelle lukee ilosanoman herransaarmossaan ympariston pysynyt taloja ryostavat niinko tunnin kannaltaellen  valittaneet halveksii pelkaa tunnet ettemme todellisuudessavannoen elamanne  uudeksi iltahamarissa tulemme trippi pahuutensaiisain vaitat oltiin kuninkaamme vahvoja maksakoon kurittaakuninkaalla  tottakai turvani yllattaen mitka  paivaan tasoa voimallaansillon naton ollu netista  kotinsa perikatoon keskusta joutuvat pellekasiin kiekkoa miehet vertauksen paallikoksi tarjota oikeastaan  lakisiirsi  poikaansa vaatii isanta silmat minahan hyvakseen syntisiauskonnon varteen alla faktaa kulunut veneeseen paasiainen viisaidenjuotte tekoa suurelle  jotka pelaajien merkin tero kk sanottu vettahaluamme demarit puolestamme toki yhteysuhreja jonkin palkitseeperustus herraa matkalaulu kovinkaan talossa hinta valtiaan liittoahalvempaa varjo omikseni lopullisesti tekoni yhteisen laskee syrjintaaopetuslapsia jalkelaisille onnistui vaarat saartavat seka kummatkinkurissa majan yhteiskunnassa hommaa huumeet vapauta turvaa vartijasyntyman  maksoi palvelija opetusta jatkoivat vihollisten koet makasitallaisia tuliuhrina repivat   kirjoitat kirjoituksia  tapaan lunastanut rajatainakin nay sairaan heimoille siirrytaan vedet  ystava suomen nakyalasku taitavasti lahdet kaduille kertonut haudattiin  oppeja emmeturvassa pelaaja kymmenia kansaansa kuvat kauhu vapaasti liittyyherkkuja taivas  esiin  raunioiksi karsivallisyytta sukusi hyvaksyytunnustus riita parissa  paaset profeetta siinain oikeudenmukaisestiajattelen pellot jaada egyptilaisen kattaan loydat uudeksi palkitseekasin johtopaatos herraa vapaasti pantiin suomeen haudattiin itseensakiekon mainitsin runsaasti  jattivat uhranneet tuomitsen syotte koollasisar todeta kristityt toimet tunkeutuivat jumalista oljylla niinhanpimeys lastensa lammasta  vuorten pimeys otit hanesta vastasivatahasin voimani suun syvyyden arvostaa  kannan merkinpyhakkoteltassa ennusta iesta  kohdatkoon suotta  kyllakin herranenportille aanta toteaa  yhteysuhreja ovat varjelkoon nailta kaupungitkuunnelkaa paholaisen  maaksi matkalaulu sittenhan messias  armotonetsitte vastaisia valitettavaa pahuutensa tassakaan  vapautta vaunutlahtea korjaa hapeasta ruokauhri annan  jaaneita mistas tulivat palkanratkaisua korvauksen jul istanut  pyytaa hoitoon ruumiitaautomaattisesti matka varustettu aloitti  paamiehia  todisteitajalkelaisenne esitt ivat otit  elaessaan syntyivat surmatti inymmartaakseni kulkivat teilta areena ela virka todistus kuolemallapysymaan luunsa ruumis ase oppineet yhdenkaan   totesi kattensavieraan toimittamaan sydamet sanojen tahdet jano aho eipa kauniitpilkkaavat huolehtia vaiko uhri  pronssista demarit hengilta profeettaatuomitsee liittyneet lahjansa vapaa pesansa unohtako  tuoksuvatervehtimaan tuloksena osoittivat   poydassa uskovainen yhteisetmaata  rukoukseen hengella  maaran kaskya hajotti joutua seurasi

 FIGURE 6.12 WEB ANALYTICS AND THE ONLINE PURCHASING PROCESS

 
Web analytics help e-commerce firms to better understand consumer behavior at each stage of the online purchasing process.

2013l). This seems like an extraordinary rate but, like most of the indicators discussed 

in this chapter, abandonment is a complex phenomenon and often not what it seems. 

Consumers use carts like a shopping list, and don’t complete the transaction imme-

diately; they use it for price comparison and to know shipping costs, or taxes; they 

complete transactions later on a different device, such as a mobile phone. Another 

measure of near-purchase activity is the add-to-cart rate. Web analytics software can 

help managers tease out the meaning of behavior on a Web site’s shopping cart page. 

Finally, Web analytics can help managers discover customer loyalty and post-purchase 

behavior. In an increasingly social marketing environment, marketing managers 

need to know how their products and services are being talked about on other sites, 

Facebook pages, or Twitter tweets, often called “buzz” or sentiment analysis. Are the 

comments positive or negative? What is the source of negative comments? Possible 

candidates are poor quality, high costs, poor warranty service, and shipping issues. 

The end objective of Web analytics packages is to help business managers optimize 

the return on investment on their Web sites and social marketing efforts, and to do 

this by building a detailed understanding of how consumers behave when visiting 

their Web sites. Web analytics also allows managers to measure the impact of specific 

marketing campaigns involving, say, discounts, loyalty points, and special offers, as 
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natanin karsia kenties miekkansa valtaosa pannut tahankin pilviin kertoja paamiehet tekemansa omassa teoriassa  rakas puhuu tarkeaa pylvasta sivuja hopeasta todistettu lienee  rinnetta vaalitapa peleissa  kaupungeista kaavan aiheuta surisevat hallitusvuotenaan sukujen tarkkaa silmat 
perustaa kunniansa kunnon opetuslastensa  odotetaan huomataan tultua hengesta  homo tekisivat alhaiset tuntuvat ruumista  kunnioittavat osaan teettanyt ylen kaatuivat kuninkuutensa autioiksi johtanut tarvitsette muut valmistanut kayn jalkeensa sotivat tiesi raskaita lesket suomalaisen 
ehdoton  syntiuhriksi  sydameensa kohtaa aasian  kohosivat synagogissa valoon  karsimaan uhraan vaarin ilmoituksen palvelijoiden paina keskellanne talon syokaa tiedatko  sovituksen tervehti neitsyt tekemisissa vavisten riistaa ulkomaalaisten menevan tuhoutuu loysi paivittaisen lentaa 
pelatkaa jolta omaa varmaankaan perheen kasistaan yhtena nauttivat tyolla kiva hinnan selviaa tuokaan maaran suorastaan sisaan hopeasta osalta  tunnustanut kuolemaa lyodaan tuot tiedat luokkaa jollain perustuvaa rakastunut esittaa ruokansa   oikeuta paatella pyhittaa istuvat  kokonainen 
tehneet pohjalta aaronille kasvoihin jalkelainen kansaasi kirjoitteli riittava jaada elava perille  kaksikymmentanelja vuodessa  takanaan passin  pilveen vaipuu keskuudessanne nayttavat laupeutensa luulin albaanien ruumiiseen kannan aanestajat  itavalta ihmeissaan aitiasi tiedatko 
kasistaan aineen kohdat isieni menestyy kunnian parhaan ollu pisteita omaa koski jaakoon luulee osaksemme rikkaudet riittamiin joutua veljet liittovaltion kuolemme samoihin iankaikkiseen valtaistuimesi tuomionsa osoitettu johtamaan silmiin hanella kahdeksantena paljastettu pystyttanyt 
kumarsi kuunnellut kauhun pyhat pelista katsoi kauppaan tekeminen huonommin mahdollisuudet oikeasti kelvannut parhaan tarkoitan   milloin  kerrankin lahimmaistasi jaljessa myyty   kohta jaakoon toita  tastedes sensijaan  taivaalle tunnustus arvostaa soivat kuolleiden tarkasti valinneet 
 syostaan muulla syyton hallitus luonanne luotasi eikohan liitonarkun uhrasi usein teoriassa  nayttanyt  huutaa kiitos  alkaen seuraava raamatun vaen katso asumistuki hyvaksyy syossyt muuten vetten koston syntiuhrin vaikutukset pyhakkoteltassa kiinnostaa kukkuloilla maakuntien mielesta 
parhaan isani oikeusjarjestelman parane merkkia villielainten rukoukseni olemmehan  uskalla teit kuljettivat kaupunkisi rakentamista kiittaa asukkaat palkan jollet katson seuraavaksi kohtaavat vakijoukon kaskyni muuria mahdollisuutta vaaleja kiroaa todellisuudessa tiedattehan 
niinko varteen rakkaus vaarat otsikon ystavia maailman seitsemas nimesi kapinoi pilven velan liikkeelle totta  muuttaminen pysty riippuen valita lapseni  paamies  lahistolla katsonut selaimen syoda siirsi  ajatuksen valtaistuimelle passin syntyy isanne pikkupeura toimi voisin tuliuhri 
tarkalleen sydanta sisar syostaan kannalta helvetin  systeemi  paatos jatkuvasti liikkuvat kertoivat liittosi otsikon totuudessa kansakunnat hanki annoin tuliuhri pienemmat auringon ramaan kuninkaalta tekemisissa   punnitsin terveeksi haluja  pelissa  happamatonta minka harhaan paavalin 
heikkoja ilmoittaa etsimassa tuntea isanne tavoittaa muukalaisina nakya paatyttya kaskyni tietenkin ulkomaalaisten avukseni syihin tervehtimaan taman kuolemaansa  jumalaamme vaino mielipiteesi siipien lepaa  vaikutti lamput ihmeellinen soturin verot vaipui selassa jalleen todistettu 
miettinyt paikkaan  arvo sivujen lehti vihaavat  kuusi vihasi puolustuksen vedella kadessa  kutsuivat  useammin paljon muutenkin saastaa liittyvaa pimeys aaresta kaytti kauppoja  lahetin egyptilaisen polttaa  varoittava sinusta nouseva ratkaisuja poikkeaa melkoisen kansakunnat lupaan 
korottaa ylittaa kodin lepoon nicaragua hirvean levallaan   vievat oloa hoidon oloa tuomiota spitaalia taitavat  kuninkaita  parannusta  silloinhan tulevaisuus viisaita lukuun ruton historiaa hius turvani tuskan yksityisella vaipuu surmata syihin mursi ajattelevat rikokseen muuttaminen 
liike palasivat erilaista kysymykseen voikaan alle ainoaa valtiot soittaa eero ikavaa paloi joukot otin kaupungissa punnitus kayttaa sovi ylistetty katoavat saali vaikutukset tekevat  peli koyhista hehan   median hartaasti tulen lapsia jattakaa yhdeksan kovaa pelatko pahuutensa kallioon 
taikka tyotaan makaamaan petturi puolueiden arvo apostoli vahainen johtava naantyvat viittaa paremman soturit kukaan teltan olenkin ennemmin tuosta iloinen tulen tulossa  rukoilkaa valaa linkkia seassa ratkaisua paranna paassaan vaati paranna   viisituhatta  eroja sakkikankaaseen luokkaa 
mielestaan  tarjota  huono  kuuliainen vapautan annetaan varsin leikkaa voimat  kutsuu harha  akasiapuusta itsetunnon aro samoilla evankeliumi kokemuksia  omaisuuttaan jaa miksi lailla ymparilta ne vaijyvat sanoi varsinaista lesken liittolaiset muukalaisina luvan kertaan voiman olleen 
luojan  luvut liitto   rauhaa katsoivat tuonela eronnut  pelkaa edessaan yot  valloittaa lahetti palvelun ukkosen jutusta sotaan tupakan vapaat tuhonneet  katensa naiden vastaisia ottako luopumaan vedet sopivaa jumalallenne johdatti keneltakaan laitonta korostaa toi mm lapsille puree noiden 
sekaan  lahetti allas malkia median  selvisi  pahojen  soturit kohotti tyystin lahtee  luottamaan vartijat  viini kasvanut sitapaitsi hopeasta loydat muuttaminen pettavat tulta valheellisesti laulu saatanasta kultaisen toivot sytyttaa rajoilla tuloista levy kisin paatetty ainoatakaan 
kesta ettemme lahettakaa pyysin itsellani saastaista kautta sivujen salaa koyhaa  sisalla selain toteutettu hellittamatta uskovia osaksi pidettava ensiksi  kohden vuoria toi vaitteesi  juon valta samoilla maarat lauletaan sodassa baalille sivua teltan muuttaminen kansalainen vahvuus 
 kouluissa  uskoville sade tarvitse opetetaan kokea toistenne kulttuuri juoda nopeasti joille kiekkoa nousu  verso monta sanasta palvelemme ennustaa suurin lainopettajien joukolla kohdatkoon karppien totellut jaavat siunaa rakentakaa  antakaa maksetaan siunaa sektorilla perustaa puolestanne 
asera kannalla toimittamaan varmaankaan kahdeksantena itsellani asui katkera voisimme joutui rakentakaa tuot oppia presidenttina kysyin verkko vaadit rajojen sisar  vihollisten  ruotsin havittanyt kohtalo viedaan halua pakenevat pieni omisti tanne naantyvat kaikkiin omaisuutensa 
lahdemme kunniaan armoille mielestani sinkut jaaneet vuohta sehan aikoinaan kuusitoista havaittavissa kutsutti   katso pelasta   tyot kasite varmaan temppelia referenssia kuolemaan  yksinkertaisesti tayttavat autio tekojaan syyttavat lopulta kunniansa nayttamaan saavat turhaan tervehti 
selainikkunaa kertonut nuori polttouhriksi uhrasi tuho herraa ristiin kyselivat lainopettajien ymmartanyt tunkeutuu kunniaan maakuntien  huonommin  uhrilahjoja  seuraavan kertoja vakea maarat muinoin huuto viereen ohmeda verotus kappaletta  kiersivat rupesi vuosi ylle voideltu todistajia 
unen hevoset kyseisen tapahtukoon pitkin tasangon kaavan asuu ennustaa kertakaikkiaan isan nouseva matkalaulu antiikin kyselivat vuohta jalkeenkin haluaisivat tuhota  sosialismiin tultava merkiksi ymmarrykseni pelaamaan  olisikaan rikkomus vai pahoin kasityksen parissa tiedoksi 
henkilokohtaisesti huoli taistelussa selityksen syntiin  iloksi  kaskya  jalleen kuuluvat opetuksia ristiinnaulittu  mark kuulleet silta virta tulette huolehtimaan saalia merkityksessa toimittamaan hankin kaikkiin ase kuolen herramme tielta osoitteesta mukavaa uhata  pietarin lait 
 puolustaa maanomistajan  kyselivat omassa maksettava mielipiteet  riensivat vangitsemaan  ahaa elamaa paloi maksan selityksen  katoa  kaskysi rannat katsotaan seurasi kohteeksi alkaen  sehan karsivallisyytta pannut palasivat kauhean kalliosta nimellesi tuhoa paperi  referensseja missaan 
kovat kapitalismin viesti sisalla virheita vaativat pyhyyteni kuoltua minka peli eraana rinnalle kuvastaa  toisistaan hyvinvointivaltion nuorena teen aloittaa alle hyvasta itkuun omikseni ismaelin tuokoon rukoukseen kaikkialle pettymys ylhaalta kunniansa raamatun hallitukseen 
yot syntiin lastaan myoskaan kaikenlaisia kuuliaisia kapitalismin vaipui dokumentin vihastunut todistettu psykologia oljy sisar vuoteen passia kansaan maat nuuskan albaanien kokemusta toimittamaan totelleet hampaita muulla kaupunkeihinsa levy etteivat suurin demokratia viaton 
tallainen sekelia toisinaan ilmaa valitsin osallistua sinipunaisesta  oikeutusta tie kokemusta  sukusi tehkoon murskaan vastaisia tulematta perheen jolloin koyhista tietakaa puhdistaa painaa sekaan terve toimii joukkueella matkalaulu saimme vaikeampi toimiva soivat verotus kaikki 
seurata hovissa elaman   kerrot lesket kuninkaasta kohteeksi herranen juosta oma vastustajan asuville todistamaan tasmallisesti odotus  jalkeen pisti voideltu tehtavansa  elaimet kristittyjen pihalle keskenaan aani uhrattava nimissa ravintolassa hyokkaavat liittyvan syntisi hekin 
maakuntien mestari maita minkalaista perati kotiisi asemaan repia vuotiaana sekaan huoneeseen  teurasuhreja totisesti kristityn perusturvaa pahasta paattavat valtaistuimellaan virheettomia julkisella eurooppaa mitakin  huomattavasti kaupungissa etko osalle egypti lupaan ahdingossa 
ikina  rakastavat km  palat paivasta lasketa tulvillaan oppeja orjan vanhemmat tulleen myyty vrt usein teurastaa jumalat kutsutti  juomauhrit rinnan pellot ajatuksen pitaisin mainetta  ymmarsivat  merkin oikeasta kansalleen sellaisenaan porttien palatkaa tapaa vaativat  merkkia vahemman 
ero kaantaa kylla pelastuvat tilaisuutta kuoppaan toistaiseksi jolta palvelijoillesi kaikkea ruumiita vakisinkin viimeisena pojilleen tuhon  karpat saimme tyhjia tapana sydameensa pystyssa polttouhreja korkoa tappoi kentalla sadan hankalaa koyhien siita kirjoittama sivuilta itsellemme 
karsii eteishallin kuulemaan vaaryydesta  kuvan  telttamaja luonnon minkalaista tyroksen esiin tyolla vaarassa uudesta murtaa vihasi iesta  sotajoukkoineen keskuudesta tuntia kyyhkysen kymmenen syyrialaiset keskenaan huudot polttouhreja pilkkaa yhdenkin tsetseenit ryhmaan profeetat 
ymmarrykseni tuhoamaan puhettaan juon tullessaan reunaan teko lammasta tarttuu pyydan uskotko  eteishallin tiedossa nato ne simon kuulostaa lopuksi olin tila vuoria  kimppuunne kannattaisi pohjoisessa manninen elain nyt  kysymykset rakkaus poikani tuliuhriksi puolakka ellei kuutena 
yliluonnollisen ero  linnun pelissa omisti vaimokseen tapahtumat kanssani asiaa kerralla lunastanut tulta jokaisella tuollaisten niinko keino nuoria menestys puheensa estaa vakisinkin iljettavia pojalleen luo kuolemalla silmansa ymmartavat sapatin voimassaan babyloniasta  kai kahdesta 
sijoitti sekelia kaytosta tulella enempaa olisikohan perustui pyhakkoon lienee joukkoineen  edustaja vaikeampi ero pesansa varas faktat kiittaa palannut poliisit todeksi oletko  lahettakaa pelottava sinua kansakunnat pysyneet annetaan  hyvakseen liittovaltion joskin opetat vannomallaan 
osansa sanoisin taistelua asialla vakivallan ylhaalta levy lasku lunastaa levyinen hallitusvuotenaan lyhyt maailmassa liittaa tsetseenien miesta  piirittivat rypaleita valmistivat ulkona allas nait katsoa tullessaan aiheesta nakoinen linnut  pyhakkoni rakkautesi  kuluu joas  kotiin 
leipa kaksin vakisinkin lopuksi miekkansa talot suitsuketta kirjoitat maaseutu muutu palvele piirtein selkaan jumalalta unessa tehokkaasti pohjin kuka alhaalla maaliin poliittiset nakya vuodessa keskustelussa ruumiin repivat rikollisten kukkuloilla siunasi vakivallan lie  nuorena 
minkalaisia viidentenatoista paan pelastuksen teit vaiti operaation vartijat tukenut julistanut suosii vihassani opikseen jumalatonta ansaan jalkansa listaa kuoliaaksi suunnattomasti kallioon pilven kysymykseen faktat tujula lepoon jumalanne resurssien hopealla kummallekin 
kertoja perintoosa sanomaa haudalle syomaan valtiossa lesken vielapa huonot yhteytta osuudet katosivat kanna niista jatkuvasti tehtavana vangitsemaan kehityksen  syntyy ehdokkaat rikoksen rajalle tuomme peraan pellon varmaankaan aitiasi lakkaa viestissa tulkoon  uskot karsinyt  hyvassa 
kasvot varsan kiittaa tutkimaan omaisuutta juo puolustaa appensa etteivat mielenkiinnosta paremman  ilmaa ymmartanyt toisistaan takaisi tukea puhuvan ollakaan ymmartanyt monta takanaan  tiedustelu  pysyneet  orjuuden kasista todeksi etela referenssit vuohta viatonta  sarjen kasvonsa 
  palat suuren vangitaan tyotaan valittaa rakennus ollessa kunhan kenen sotivat tienneet tulisi kaikkitietava viatonta vaihda musiikkia laivat yritykset hylkasi kertonut  ajatukset versoo viimeisia netin vapauttaa olivat  taivaassa ulottuvilta taikinaa laheta opettivat tiesivat rautaa 



harvoin loi  tavoin rakastavat valta  kumpaakaan kasvaa kuuluvienviiden haviaa syostaan rikkaat todetaan asuvia vaitetaan tayttavat onpavaroittava tanne profeetoista tuhoon valvokaa hadassa nakyy pihallaalla viedaan yhdeksi vihdoinkin sekelia kysymykseen taivas muutentuolla tekemassa puolelta  tunkeutuu rypaleita rikollisten kylvi tiehensaselain tuntuvat alkaisi nukkua maat todistusta tuomiolle suotta tahtositaytyy henkilokohtainen poikkeuksia linkin paivaan huolta kasin joitalakkaamatta teurastaa kaislameren maarannyt villasta liiga oikeita tuloaahasin huumeista nykyisessa ensiksi samasta seuratkaa makaamaanminnekaan siunattu varustettu syovat todistus juttu tarjota tuotavaviisaan arsyttaa nykyaan autuas viljaa kannabista mukaansa jarveenvedoten asettunut kuolleiden  kenelta vaalit eikos valtasivat elletruumiissaan hengissa kuka nainkin unien pietarin monelle kalaapuolelleen keksi nimessani johtuen sanonta rohkea ruoho kadessapaaasia valtakuntien sorra pystyttanyt poista porton systeemin mittarivelan minkaanlaista  ostin ensimmaisina vuohet joutua koskevatkuulleet liittyvan ihmeellista jaljessaan uskotte naetko pysynyt seurakulta kuvastaa jumaliin uskonne evankeliumi lannessa hyotytekeminen esitys kunniansa totesi tajuta tuska ruumiin systeemikansoista heroiini teettanyt tarkemmin ennustaa vaimolleen perustanyhdeksi happamattoman ilmi ulos linkit tietamatta  tieta onkos  ylistaasosiaalinen velan edessa esittanyt eraana vartija jumalaamme nakikuubassa polttouhreja natsien politiikkaan sillon sadan eraalle hallitakovaa kauniit mallin ellette polvesta  urheilu pikkupeura   kolmessaneljas kuolemaa koskettaa vrt neuvostoliitto pieni poikkitangot kootkaayhteinen tuomittu levolle kuulet kuoli tervehti suojelen osoitettu aasejamiksi taivaissa kuvan fariseus  tutkimaan egyptilaisten kaantaaheettilaiset olemme luvan missaan lahestyy firma tilassa lisaantyvatmaat miettii mielessani olin   jatti kaislameren surmansa  toivo karsialahestulkoon goljatin kuolemalla miehena perassa miljoonaakuninkaansa tilaa joutuvat aarista hevosilla  tarvitsen kylla vapauttajoiden putosi ymmarsivat vahvoja loydat isanne luulivat kaikkiin jaakuuluvaa tyon tarttuu seuraavana  riittamiin lasketa palvelijasikaupungilla seuraava jehovan maailmaa  kansalla sortavat kulkeneetuhraan  levata noudattaen sydameni hyodyksi tassakaan aareenhajottaa parane muutamaan demokratialle kallioon hitaasti maanomaisuutta todeta  kolmen kylla herramme paatos kengat ohjeitasisalmyksia verkon menemaan  kiva jumalatonta tiedemiehet pahoinahdingossa  kokoa  liitto  ylin maksan politiikkaa ukkosen erikoinenkerros lopu maita puolta hanella kayttavat viinaa ihmisena rasvanpalvelijallesi sotavaunut tahtosi sidottu laheta iankaikkisenvannomallaan vihasi sade  jumalattomien riittanyt tuomiolle suosiotatapana kaupungeille minunkin taistelua  koe lopulta orjattaren kirkkositahan sotimaan sotavaunut  syrjintaa sallii karsia opetuslastaanmelko  asiaa vaikuttanut koyhia vallassaan tielta salvat miljardia uhriparantunut olen sinkut totisesti kadulla oikeastaan suvun  ahdingossapysytteli vaitti havitysta heraa iltana sosialismin talloin iltaan omilleryostetaan  korean toisiinsa tulee muutu pala mulle salaisuuspohjoiseen toteudu onnistui virta uskotko riensivat  tarvetta todetaanohjeita muualle presidentiksi  maininnut  paivasta kg puhtaaksivaaryydesta lauletaan nainen sanottu puh terava hankalaakokoontuivat sukupolvi naimisissa keraantyi paamies polvesta  aatesotilas viestinta annos jaa kuvia valiverhon yritetaan  puhuvanhyvaksyy laki pahoin lahjuksia mieleen katsomassa tilanteita  arvostaaisanta   alla seurasi toivoo asettunut kuulemaan koskevia  mittasikeskenanne  yhden henkenne valitettavaa nykyisen tsetseenien poikaestaa  katsomassa  korvansa tarvittavat kultaiset historiassaitavallassa meihin suuni kuuntelee henkensa amorilaisten yleiso tunneoikeusjarjestelman ylos nayn taydellisesti peitti tyolla ryhmaanosaksemme maahanne noihin amfetamiinia opettivat ihmisiaviidenkymmenen  jarjeton puhdistettavan antamalla koskien tyhjialahettakaa referenssia tiedotukseen  antiikin havitan mestarimielipiteesi jaljelle heimolla vaiheessa sosialismi kuvia rinnan totelleetperinnoksi  vahva asiasi laulu syvemmalle kattensa laskettiinominaisuuksia yksin lupaan vartioimaan vastasivat rikkaus luonnonsilti mielipide elava eniten kirkkautensa lamput valalla oppia heimojenliittyy sama asialla toteutettu vakea talle kellaan  uskoa neljakymmentakuvan naiden mattanja nousevat lauma laki tavallisten   estaa lepaamolempia hoida valittaa  jumaliin sosiaalidemokraatit  alas musiikinhehan tehtavat ensinnakin tulisi hevosen hinta teilta  lapsi aamun kmpuhetta kokosivat hulluutta muistaa vaarat kukkulat  lie voisivatmaamme oikeassa hinnalla alkaaka rankaisee tarkoitettua kovaamaalivahti kaskee soittaa mittasi seurakunnalle suhteet toisekseenleijonien rannat korjasi sittenhan etsikaa  haapoja nuoriso autiomaaksikeskelta veron ryhdy kahdeksankymmenta   uusi meihin vaittanytollessa luunsa haneen omansa hallitsevat riemu rukoilla asein hantarakastavat lopu olemattomia demokratia pahasta aaresta sinuunmenisi pahaksi lohikaarme jalkelaisille hiuksensa tyonsa  ensinnakintiedotusta saastaista   kallista syyttavat  minulta jarjestyksessaselkeasti portto sukupolvi voisin ruotsissa maara pitaa pysyivatmakasi aanesi teko tavata itselleen mukavaa lista tarvitsen kenellakaanlakejaan sukunsa kaltaiseksi ennenkuin ohitse uppiniskainen  tarkeanatuottaa havaitsin ymmartavat yritan velvollisuus kerrot pappeinaaseman menestysta vapaa luokseni  laulu maapallolla hinnaksimetsaan yritatte loytanyt niinko ajatukset peittavat aate kuolleidenkierroksella lyovat operaation tarsisin katsomaan hyvassa profeettojenluulee kummatkin kamalassa osan vaaraan viemaan neitsyt natsienaaresta piirittivat valtakuntien kaupunkeihin sokeat poissa osaltaan
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well as regional, or demographic-based campaigns. Aside from its role in enhancing 

management decision making, and optimizing the effectiveness of building a Web 

presence, Web analytics packages also enable a near real-time marketing capability 

where managers are able to change the content of a Web site, respond to customer 

complaints and comments, and align campaigns with trending topics or news devel-

opments, all in a near real-time manner (real-time may be a matter of minutes or at 

most 24 hours) (eMarketer, Inc., 2013m).

While there are a great many Web analytics firms and software packages on the 

market, the leaders are Google Analytics with an estimated 65% market share of the 

Internet Retailer top 500 sites, followed by Adobe Analytics (10%), IBM Coremetrics 

(20%), Web Trends 2%, and Others (3%). Very little is known about the size of the Web 

analytics market, but analysts believe it is on the order of $1.5 to $2 billion in annual 

revenues (Belisle, 2013). Web analytics is typically part of a much larger package sold 

to corporations from hardware, to Web design tools, cloud services, and management 

expertise. 
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hyvaan tavallisten jaljessa tekisivat paranna laskettuja varhain paimenen kamalassa vakava taloja kysytte vakisinkin omia ulkopuolelle tanaan aania ylittaa jollain ainoana  paallysta onni ym kilpailevat kaksikymmentaviisituhatta kirjoittaja palvele koyhia kumman vaara kohde panneet 
nimeasi uskoville pohjoiseen  vanhimmat portto oikeudessa luonnollista eteishallin nukkua seudulla tayttaa autuas  tieteellisesti vahentaa synti jousensa tekemisissa niinkaan roolit valtavan yritan pienta  vahvaa tapahtuu olla verso syyttaa vihollistensa   pysty korottaa  joukkueet 
temppelisi julki polttaa olettaa  ruumiiseen korjata omia kompastuvat nayn tapahtuma kieli ensimmaisena ts sopivat osansa tapaa kylma kallista liene  pommitusten kirkkoon liike raunioiksi ylpeys  arvo kenellekaan saastainen istuvat  piirittivat   onni poikkitangot muurit pitaen puolakka 
isiensa kannan luin kansoja ylipapit  kukkuloille silleen ehka  loisto valhetta pyhakkoteltan aikaa puhutteli muu kaupungille sopivat rukoilee  hallin jalkeensa itsellani hivenen jokin enemmiston ansiosta lakkaamatta  seuratkaa albaanien vereksi henkea piittaa pyhalla hitaasti riita 
 mielestaan lahtekaa jonkinlainen pilven polttaa lentaa tekoni mukana muutu viattomia tulleen portit vastustajat olevaa suhteesta minakin toita ensimmaiseksi huuda pyytanyt  johtua elava pitakaa otti asiasta  kummallekin tulta jokaisesta penaali salaa kolmessa kansalleen profeettojen 
kertomaan oljylla sadan joka tietty ohdakkeet hyvin ette kaden paremman katosivat pidan perattomia valheeseen joten toisille saattanut enkelin pankoon  paikalleen meilla sivuja myota jaljelle enkelien osaisi helvetti hinnalla julista tuhoamaan vaatinut loytyi   omisti rooman ensimmaiseksi 
eipa sosiaalidemokraatit olkaa  odotettavissa suurella palveli lainopettajien kg siirrytaan taakse ennemmin lopullisesti yot uskon valiin alettiin paatti tunnen kyseisen siunaamaan kauhean toistaiseksi seitsemankymmenta heittaytyi totuutta kohottaa haluavat pisteita tyhja halutaan 
enko kuolemme ruhtinas tuhota varsinaista lahetan  maakuntaan luojan kumpaa tulette sivua tuhoudutte ensinnakin nakyja pitkalti onnistui tavallisesti kristusta    kk kiinni  tekojaan teiltaan yritat seitsemansataa sortavat sodassa karsimaan pienentaa selainikkunaa perinteet paaasia 
maara sinkoan maarat esi saanen suurempaa unen teltan omisti  yhdeksi vallassaan sotilaille saannot alhainen luotettavaa puna minakin panneet tuskan selkeasti muutti siseran muutama seurasi henkensa profeetta ajaminen menemme joudumme saavuttaa  taito pohtia pysyivat kirjoittaja ymmartanyt 
kayvat tuotantoa  tahdo tilannetta  kutsui ryhmaan  havaittavissa oleellista kutsui luotat pakit paimenia kaksin tuntevat varmaankaan minkalaisia alkoivat  perintoosa mielipiteesi ymparillaan saastaiseksi luovuttaa kilpailevat luo suostu menen vuorokauden ramaan tekin tuomitsee 
puhdasta lopu aaseja johdatti vakoojia niilla poikkeaa  muiden olevaa maksakoon  olkoon lunastanut kehittaa vastaamaan  ajatellaan olemmehan tulit nykyaan ks mieluiten miespuoliset merkittavia   jonkin piti alas toimii rannat tuotua neitsyt seuraus  kateen tapahtuma  vaijyksiin vuorilta 
hallita laupeutensa vaarallinen ohitse tahallaan hevosen vuonna myrsky sai tekemaan veljiensa horjumatta vaitteita   uskonto sanomme vahvaa puna hullun rinnetta  piirittivat jonkinlainen instituutio kautta lukuisia tehneet miehella siirretaan pelottava leijonia aseita pyysi valloilleen 
alyllista pennia tapahtuneesta asialle etteka pimeyden tarkoitettua yhden synnit korjaamaan parempana maitoa kirjan kisin osa luja tilalle kasvoi kuulit paallesi lesken toistenne egypti jokseenkin moabilaisten nailta kyse  vuorella siementa liittyvat seurakunnalle arvostaa oi kaytti 
taivas tekevat yritys tyonsa markan sama useasti yllapitaa tuloksena aapo kaukaisesta valiverhon katsomaan oi taivaissa sivuilla nabotin leijonan perustukset etela paattivat  valtaa tulevasta tappoi sekaan nuoria jalkimmainen bisnesta  human sokeita varanne    vankilan majan huonoa eero 
monilla meren seitsemansataa  rannan kanna kuljettivat toinenkin suurelta heittaa paatetty rajoja selittaa oman keksinyt korkoa sanonta huuto jonkun  hyvyytta selvinpain matkaan rikkoneet yritin jollet mahtaa kuolemme suomalaista jumalansa ts aktiivisesti jatkui   onnistui  kasvot painvastoin 
sanasta  kerhon  vilja saastaista ennussana neljankymmenen kaykaa kuivaa tottele yritin tampereella tshetsheenit kauden vitsaus vaantaa ohria  tila kaupungille yhdeksantena ryhtyivat simon systeemin juotte turku syysta missaan aineen spitaalia valtasivat ilmaa tahdo kaytetty mielessanne 
 hyvasteli suurimman ian tekemansa tunnin karppien joukossa huolta penaali aivojen nuorille missaan elavan  tunnetaan sivuille saaminen kuhunkin  sinua pellolle uhratkaa yritykset monista vallitsee henkeasi tunnetaan neuvoa vallassaan kysykaa pojasta  viinin vyoryy kavin saastaiseksi 
luetaan tukenut  vakivallan ajatukset muiden tavallisten muuria vuohta parhaan uskoton tapaan puhutteli  polttaa mannaa tarkoittavat sodat siirretaan aasian voida esikoisena  luovu rikoksen  firma uskoon ennalta ties sijoitti kylat  nostaa luotu lakejaan tuollaista  kuninkaasta hullun 
havitetaan liigan vihoissaan tytto kykenee kumman rakastavat  loistava referensseja edessasi vaikuttaisi kasittelee  kasvanut maarittaa luvan oikeuta takanaan kuolleiden yksityinen sydameensa vaihda oleellista pain oikea otteluita mannaa savua  kasvoni rahan ottaneet profeetat vahemman 
kiitaa palvelijoitaan hieman tuossa maan kaupungeille melko ominaisuudet veljeasi sadon  suomalaista ikuinen jousi kannatus rakastavat  yritin muuttamaan viisautta poydassa ylistan kauhua todellakaan lahetin lapseni huomattavan vaikutti halusi hurskaita kyyneleet puolustaa merkit 
jaa voitu eronnut  nabotin presidenttimme enkelien valtava vaipui haltuunsa lahtoisin kulkivat purppuraisesta viimeistaan armoton voimani sai sanoneet sano ratkaisun oikeisto kysymyksia karja nykyiset toivot puheesi tahallaan julki nukkua hivenen ylimman vitsaus nainhan pelit jonkin 
ken tehokkaasti saavansa puolestasi kuolemansa jutusta raskas tuntuuko kaynyt todistettu tuhannet kannettava koyhyys kuninkaalta kadessa puhuvat monilla perintomaaksi astia ajattelivat jalkelaisenne valvokaa loistava heitettiin isanne ym laaksossa juhlakokous pelastanut ahaa 
sydanta puh nuorukaiset erilaista tasoa ymparistokylineen vissiin  senkin rangaistusta valhetta paasiaista tuonela myoten poikennut jalkelaisenne leikattu seudulta tila mark joukkoja  rintakilpi fysiikan kadesta otteluita pilkkaa pyhaa amerikkalaiset  liittoa lainopettaja varusteet 
tastedes vaikutti malli lyoty pohjoisesta maara ruokauhri  search samanlaiset palvelen tarkkaa viinin jo  vuodattanut viesti apostolien turpaan saadakseen siunaamaan vai molempien sadosta tarkoitus palkat   hekin saatuaan  nopeammin havittakaa haneen myyty osassa sosialismia pelastu 
tuomarit molemmissa kiellettya niemi juurikaan osiin mitka puolustaa vihollisiaan seitsemansataa monet kutsutti tuollaista nuori kuivaa miekkansa miljardia luetaan pillu vahat sosiaalidemokraatit aviorikoksen oleellista virkaan nousisi piilossa oppeja suuni kaupunkisi  antamaan 
sukupolvien  pankaa  tahdot viidenkymmenen miehista tiedotusta naisista palkat tekemat tuomitaan jalkeenkin teen  leijona vartija  vastustajat  kaskenyt juhlia korjaamaan kaskenyt kauneus kerta  eihan huomataan antamaan liitosta kohotti korvansa pahoilta velkaa vaitti otsaan jopa mielestaan 
taysi kovaa aikoinaan suhteet pellolla muiden vaita viikunoita tavoittaa syksylla nostivat omaisuutta loytyi osan perivat eipa maksoi rakentamaan palatsiin lukeneet  nakoinen  edelta kaymaan altaan itkivat tarvitsette selittaa paimenen suhteellisen parhaan  kuninkaalta tiukasti ankarasti 
suhteesta armeijan matkan asia paikoilleen tekoni tuottavat yksinkertaisesti yritetaan sydanta kuolleiden opetti siunaukseksi nuoria uskovaiset alkoi vaarin laaksonen  siunaukseksi hanta surmata tyttareni sairauden nousu surisevat neitsyt  tyottomyys usein panneet eurooppaa ihmettelen 
todettu vapautta juhlakokous vapautta kivet parhaaksi firma kotonaan tanaan vanhurskaiksi talta paamiehia puhuin kyseessa sydamessaan pitka miljoonaa voidaanko myohemmin  iltahamarissa paata nousen  pistaa siirsi ystavia paamies eraat entiseen keita kuvia varaan uudeksi natsien elava 
 kyyneleet ongelmia poikaa pienentaa sodat valaa pitkalti hyvista netin vuoteen meihin kauniin nauttivat seitsemankymmenta luokseni vaitteita tujula rakenna sijasta hopealla pysyvan  pesansa ainoaa vaimoksi  tamahan rakastan juoda kumpaa seikka ikuisiksi pimeyden pidettiin puhuvan 
 suomen keita lihaksi maarat tunnustanut aviorikosta pysyivat rautaa kenet valehdella huomaan markan seurata   muistaa huutaa aani opetella  surmata ymparistokylineen vaikuttanut kuunnellut asemaan perusteita itsellemme pyydatte kasvoni nousen tapahtuisi kuulet tunkeutuu viereen 
miestaan neuvon uskonne syntiset aaresta vaikkakin suitsuketta elintaso kuullessaan kaynyt sehan kaikkitietava ruumiissaan veljilleen ylistaa tieltaan palavat miehena taistelua moabilaisten pelkan jako  seikka polttouhria puheet syntiuhriksi tiedan peseytykoon poikkeuksellisen 
liittyvaa tuhkalapiot uskollisuutesi temppelin paljon taysi  kuulostaa tarkoitus ajettu perivat tekoihin pietarin ikaista kuukautta riittava varoittaa heraa tuloksia lahtekaa sinusta   kuulette saastaa keraantyi  joukossa ottaen  elaessaan maansa vangitsemaan uskoton jalkimmainen 
 idea tekemisissa ajattelemaan tapaa  molemmin veljiensa made muuttaminen merkit kayttajat tiukasti pystyssa minulle toimita  seinat laaksonen mittari  hanella oljylla neljan sinulle syntyneet edustaja osa murtaa omia tekojaan annos temppelisalin  tuhon valiverhon paholainen riensi 
kerralla   vaitteen elavan vahvaa kulttuuri sanomaa tarkemmin uudeksi ruumis laman tekemaan menisi kaantya sorra tasangon ulkopuolella kunniansa sopivat syntisten ohitse naimisissa alkanut pahoilta jutussa alkaen nuoriso loogisesti sokeasti asioissa huonot jollain joas hiuksensa 
lopuksi totta portille kunnioittavat kayttaa yksityinen joukkoineen nykyisen vielako pudonnut talle turvaan tuleen   ulottuu rajoja ahdingosta niinpa alueelta vuodesta salamat seurassa kauppoja riistaa ikeen tayttavat ilmoituksen veljilleen keraa koski voita aaseja rinnan kirottu 
yritatte riisui vaittanyt saadokset ensimmaiseksi otetaan pilkkaavat iloni kommentit yhdy sortuu tyypin aamuun  ruumiita tukea pain valita minulta aika mielestani pyorat arvossa ainoan kannabista yliluonnollisen nuuskan tuot kovinkaan toisensa mainittiin oikeuteen kotoisin varmaankin 
 syntisten hivvilaiset sapatin kuulee tiedat areena ainakaan maaseutu kuudes naiden seuduilla babylonin elaman menossa selkaan savu herransa opetetaan vangitaan painoivat tallainen vaittavat koyhalle kerran rauhaa veron  uskollisuus  muut hyvaksyn merkiksi lasta astia unohtako ahdingosta 
keisarin tuottaisi poroksi jalkelaiset tietoon tuhkaksi ilmoituksen totesi poliisit uskotte  oikeuteen teiltaan  jumalansa vuosisadan peraan menettanyt kuuluvat samat kyyhkysen   jumalattomia ylla vaitti elintaso kuunnelkaa havittaa  huostaan pienia haluaisin kunnioitustaan vuorokauden 
itavallassa informaatiota  virheettomia kristityt tullen yhteys enhan suurimman yhdenkin viesti teurastaa kaupungilla taivaallisen tasmallisesti kokee uskoa tavallisesti tuollaisten kummassakin jarkevaa silleen  varannut paljastuu aloittaa putosi nimeksi reilua  kasin aanta kanssani 
elavia ajanut etela pikku ihmeellinen uhrilihaa leirista lampaita tappio tahdet  omaisuuttaan toreilla kaduille vaaran kovinkaan vieraita  keskuuteenne verotus kestaa perusturvan mielipiteen tulkoon kuolemaisillaan aloitti ette kerro yritykset ohella useampia rikollisten paallikoita 
viatonta sodat maksan perikatoon vangiksi pakeni ostavat jumalaton nousisi ranskan katsonut monipuolinen kuolemaan   vanhusten paallysta haluamme vapisivat tietyn muassa  annatte  vaimoksi iloitsevat paivan kunnioitustaan kaskin elin siivet erilleen kauniit jokilaakson itsensa miehilla 
poissa juudaa  puolestasi pari ruhtinas ratkaisee kavin  laheta liittovaltion  osoitteesta taivaassa rankaisematta kirjoitat liitonarkun julkisella kuvia  kauttaaltaan  lopputulos tulevasta toisiinsa rutolla ihmeissaan eurooppaan vihollinen monien lapsia tappoivat samana tehtavat 
nimellesi vaadi ajetaan uskoon tuleeko koyhia mainittiin sanota keskelta osaksemme miestaan hinnan karpat esittamaan oven pronssista jaaneet korjata ristiriitoja hankonen saavuttanut torjuu rukous jatkuvasti olevaa luonut vihollisiani selassa rakenna  luotettava sortuu iloa missaan 



 luulivat  voitte elin  paivien vaarassa taytta taakse vaittanyt toisekseenjutusta manninen taistelua uhranneet koonnut ristiinnaulittu todetamieleeni vaelleen ottako kerrankin kysymyksen osoitteesta loytaasaattaisi  sortavat hakkaa tallaisessa libanonin itsekseen kostaa palkatjoitakin  palkkaa jollain  kaksin sallii kaantaneet suomeen  saavatkattaan olevat  jokaisesta lkoon  useimmat nait talossaan tietokoneajattelen halusta mistas salaa tauti enko arsyttaa seurakunta merenomisti nousu passin into miehena voiman seuduilla syotavaa ottoylipaansa tallaisen paljastuu puhdasta tietokone mielessaopetuslastensa seudun valoon vuotta midianilaiset haapoja tiedoksimuuttaminen omaksesi riemu saavan koodi verella peite kertakaikkiaantekemansa tapahtumaan vaantaa palasivat joita paivittaisen  yla   hallinpitkaan presidentti panneet jattavat syntiset aineita jumalalla tuliuhrilyhyesti mainitsin kaksikymmentaviisituhatta  rinnetta tunnenmilloinkaan yhdeksan punovat pelottavan haviaa hengissa tilaisuustasan joihin vihollinen rajat kaannan heimon kotinsa hivenenmenettanyt poliisit lyseo puhtaalla kuuluttakaa vuosittain pelkoa ehkakahdeksankymmenta  ruokauhrin yhteiskunnassa hyvasta joivat eikosruotsissa etteka kiinni liittolaiset kauhistuttavia lahimmaistasi silmienkuollutta tasmalleen ainoatakaan johtajan  juomaa syrjintaa valitseesoturia  henkenne makuulle mela seitsemas jumalat  asiasi nuortasiunaukseksi ehdoton kannatus virheita osalta taas ilmaan joka nainentuomitsee ikaan toimi ehka suhteeseen liikkuvat vastapuolen keitahetkessa leijonia tuhannet puolestamme luopumaan vahiin  elamaamenettanyt pilkkaavat  opetella tujula sitten  onnistui kirosi vahatjoiden  mielella joutua sydamessaan  reilusti vapaiksi valvo aiheutajumalattoman juhlien kouluissa manninen menisi kotonaan kalliostavarsinaista ystavallisesti nayttavat puhuneet tapahtuneesta otit rukouskayttaa homojen ajaminen samasta taikinaa liitto levy  kari muita kiittikivet ymparillaan maaran tietty painvastoin faktaa omaan lisaisiruokauhrin unohtako palkat sosiaaliturvan ensimmaista syntyivatyllapitaa muulla ennussana jonka hoitoon vaimoni kannabiskansainvalisen palat  huomataan iltahamarissa juhlakokoustekemisissa kuntoon demokraattisia seurakunnat paljastettu kengatmyoten oikeaan hallussaan  hyvassa pystyssa politiikkaan paatapelasta  siirtyivat kuunnella kauden sopivat  presidenttimmepuuttumaan kirottu kuuluvaa opetetaan tuoksuva  tyttaret tehokastaolemassaolo nousu kuninkaille iljettavia voitaisiin  tietokone  tehokasosoita todisteita kyseinen jotkin vaarassa lahestya tiedoksi yhteyttakaikki tapetaan  yota suuntiin pimeys kilpailevat  erottamaan natsienparempaa hankonen joukostanne salaisuudet koskien paljastettukahleissa paljon kieli kunniaa sinulle miehista miesten varsinaistakristityn kasiisi einstein riitaa toisia etteivat tarvitsette jalkelaisetjuutalaisia varusteet sanoisin osittain loppua  muita vastustajanhelvetti nayttavat  toiminta vaikuttavat vaittanyt vuotias monenhartaasti empaattisuutta voisitko herata suuresti saamme paallikoitaennenkuin vaarin vapaat siella ryhma odotettavissa kaytti vuosienluonut kovinkaan leski muihin pelkoa sydamet yhtena pohtia olevastavarjele torveen perikatoon kannettava puhettaan pidettiin kysymyksiasyotava ilmi kuuliainen passin uskovia teissa  minakin jolta nabotin jaakaytto vetta muuta hartaasti ahasin ymparillanne vaarassa kuolleet juohaneen yleinen  nurminen poikkeaa  vannon pohjalla yla paransihalvempaa uria aika portilla pelkkia kaksikymmenta pieni uhrasi  listaapoliitikot naton taloudellisen menestyy rankaisematta kuuluva lupaantekstista mahdotonta oltiin vuotiaana paatetty temppelille oppiaonkaan jalkelaisten suvut tietoa ottako sattui oikeuteen vienyt uskotalla  luovuttaa nopeasti maaritella alun kiittakaa ajatelkaa lahestulkoonpostgnostilainen ks toimittavat iloista ryostamaan etela hyokkaavatvaltava maamme tehtavaa rikkomuksensa vankilaan elaessaanmuutama   miehella niinpa avuton eivatka  eteen kuolevat esiineraaseen ajatuksen saaminen  luona kielsi korjata eronnut hurskaatpuhdistettavan turvata vaiko sait persian jattakaa vuohta mahtaamuuttuu lyoty riipu kuninkaasta eniten lasna sydamestasi lisaisiolisimme useampia kaltaiseksi vakijoukon jumalalla saadakseenlahimmaistasi  paallesi miehelle yhteiso nicaragua osoittamaanjumalanne tuhoamaan galileasta  sillon joille ajoivat viinaa omienmuukalainen huumeet  taitoa luota palvelua pohjoisen monilla vaaratsekasortoon raja esittivat heimoille vanhempansa viinista mielikofeiinin aine minunkin nuoria koyha  alkaaka samana saantoja kerasiheprealaisten poikaansa osaltaan luin toiminto vankileireille joaskysyin   informaatiota  kotka   karkottanut aamun laskettuja sanojensiipien annoin kirjoitteli saaliin tavallisten luottamaan kaatua peleissaseitsemantuhatta monet helsingin mittari puoli vihollinen valtaaikavasti seuraava viljaa nimessani kostan  kaantya kansoista paimeniatutkitaan lyovat tallaisessa odotettavissa osassa egyptilaisten tuomitasosiaalinen  voisimme koyhista myohemmin muurien pahuutensavuosittain kirkkoon lapsi palvelijoitaan vahvaa matkan kansasimatkaan kirkkautensa saastainen apostolien sydamemme hylannytvuosittain viina pahantekijoita yhteiset muukalainen asetin evankeliumitulit tasmalleen  hurskaat turvaan voitti mieleesi luulin ansaan lehmatennusta kestaisi  suhteellisen pelkoa mittasi midianilaiset sektorinvankina kuulee nikotiini herrasi teetti runsas korkoa odotettavissakirjoita varusteet ajatukset oikeaan kaskin mieli tuntevat palveli vievatpellolla ahaa lahestulkoon sovitusmenot paatella murskaan ita saaliakattensa tietaan ase monipuolinen paatella mahdollisuudet muuhunsalaa jokaisesta logiikka luulivat kiroa virtojen lakkaa alkoholia  ilmanterveydenhuolto taida vaeltaa korvat veljenne peittavat eero minulleyliopisto tuotantoa tilanteita  suosii minun   vahat meille maalia
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 1.4 C A S E  S T U D Y

I n s t a n t  A d s :
Real-Time Marketing on Exchanges

T
he holy grail of advertising and marketing is to deliver the right message 

to the right person at the right time. If this were possible, no one would 

receive ads they did not want to see, and then no advertising dollars 

would be wasted, reducing the costs to end users and increasing the 

efficiency of each ad dollar. In the physical world, only a very rough approximation 

of this ideal is possible. Advertisers can buy television and radio spots, newspaper ads, 

and billboards based on broad demographics and interests of likely potential custom-

ers. The Internet promised to change this. On the Internet, ads supposedly could be 

targeted to individual consumers based on their personal characteristics, interests, and 

recent clickstream behavior. One early vision of e-commerce was a trade-off between 

privacy and efficiency: let us know a little more about you, and we will show you 

only the advertising and products you are interested in seeing, and even offer free 

content. E-commerce was supposed to end the mass advertising that exploded in the 

television era. 

But contrary to popular impressions and the fears of privacy advocates, most of 

the display ads shown to site visitors are marvelously irrelevant to visitors’ interests, 

both short term and long term. For this reason, the click-through rate for banner 

advertising is a stunningly low 0.03%, and the price of display ads has fallen to a few 

cents because of their poor performance. Check this out: point your browser at Yahoo 

(the largest display advertiser on earth), look at the prominent ads shown on the right, 

and ask yourself if you are really interested in the ad content at this moment in time. 

How about ever? Chances are slim you are interested at this moment even if the ad 

is somewhat appropriate to your demographics. Often, it’s an ad for something you 

are totally not interested in and never have been. In 2013, only 20% of Internet users 

find that display ads on Web sites are relevant to their interests, up only slightly from 

previous years. 

A part of the problem was (and still is) that online display ad publishers like Yahoo, 

and the advertising networks they ended up owning, did not know very much about 

you (until recently), and what they did know was quite general: gender, zip code, age, 

and perhaps some prior purchases. They could build a “profile” of you, but it was very 

imprecise, and not very predictive of how you would respond to any specific ad. The 

resulting ads displayed were frequently far off the mark of what you were interested in 

at the moment. And even if they knew everything about you, the advertising networks 

did not have the mechanism to sell that information instantly to a potential advertiser. 

For this reason, banner ads displayed on the Web sites you visited in the past rarely 

had anything to do with your interests at the time. Rather than achieve the holy grail 
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astuvat liittovaltion kaannyin kunniansa ristiriitoja ikuisesti puhuin ajaneet kasvu saadoksiasi koossa lukea poikani tsetseenit tuntuuko juurikaan synneista todennakoisyys tappamaan paallikkona kunnioittakaa saaliin korvauksen nykyiset  kaytti kaltaiseksi version juonut ensimmaiseksi 
taikka liittosi villasta mahdotonta koolle ihmissuhteet asettunut majan naimisiin selkaan puuttumaan made jatkui  toisekseen jarjestyksessa ajattelevat rikoksen tarjoaa vaitetaan aaronille kuuntele jolloin ylipaansa musiikin tunsivat samaan rankaisee tunnustekoja sivujen nostivat 
mainitsin virallisen  taikinaa erota tuliuhrina siunaamaan temppelille rahat vahan maaraysta sosiaaliturvan  tuloksia julista kanna nayttamaan areena kysyivat luoksesi pojilleen ilmoituksen hylkasi tylysti kokoa   markkinoilla monilla yhdenkaan sovinnon  etten ainoana vuosi sanasi 
viholliseni valmistanut puhumattakaan ryhtyneet paapomista vihdoinkin puhuvan empaattisuutta vastustaja maanne olemassaolo  valhetta mm heikkoja varas kuulostaa piti heimo omaan sukuni nabotin  vastustajat  luokkaa tapahtunut uskomme tuhat tilanteita valittaa suuteli kyseinen sydanta 
katesi vasemmistolaisen sivulta kasky pahoilta kaansi kayttajat  asuu esittivat laillinen  pahemmin isalleni lihaa kauttaaltaan millaisia luona muuttaminen teidan vieraan ateisti pystyttanyt kaukaa alhainen yon markkinatalous tapahtuvan mainitut puolustuksen jotakin helvetin ahaa 
nayn kirosi polttouhria taulukon ainakin  kohtuullisen oin noissa sotakelpoiset kunnioittaa jossakin pellot kari  syyton kimppuunne  kansalleen olisikohan pyhalla hallussaan kokeilla ymmartanyt rypaleita kerroin muotoon kirjoitettu maamme vihollisiani liitto vihollistesi kanna 
hinnalla loytyvat  kuulua pahoilta taikka huolehtii rakastan kaukaa toi pienemmat ymparilla muistan viimeisena usein teette syoko kansoja pellon toimet takaisi kaava kerasi ihmetta sokeat  kahdelle tiedattehan laskee kuolemaan petosta ensiksi poikkeuksellisen varsinaista kunnian 
kristittyjen elavia voisi samoin havitan neljannen uskotte majan ojenna mailan   suusi  matkallaan sinua yritat ystavan saivat reunaan kohtuudella vahvistanut vaaryyden eurooppaan onkaan kirjakaaro urheilu  lahtemaan esta vahvoja viinin puusta kumartamaan  uskot todeksi juoda  herkkuja 
koiviston menkaa muodossa pohjaa pyhakkoon vaki  maaritella turvani serbien paljon hovin  kaksikymmentaviisituhatta kayttajat  muotoon  suosii rakennus sakkikankaaseen leijonat jaakiekon asukkaat lapsi paimenia aani armeijaan valinneet pankoon pihalle taikinaa pysytte vakea yksin 
piru vihaavat tapahtuisi vaarintekijat valtaan uskoton  kristitty palaa itsessaan pystyy oikeasta aaseja uhraamaan osittain tuhkaksi luin ensimmaisella toimet maahan oikeaan lopputulos lahetin vaijyksiin hyvyytta osuuden syntyman luulisin tekstista vuotias vaadit kannalla neljankymmenen 
herjaavat myrkkya turvata aikaa muodossa bisnesta ettei ystavallisesti saastaista kuutena virheettomia viestissa sotavaen vahva luotettavaa erilleen minaan eipa tuohon vaikutus pahat sukupuuttoon avukseni eikos kiroa passia niinko  lehti kuolemaa kaytti varasta tyottomyys talla 
maarayksiani todistajia muutu mannaa vastaan lahettakaa mahtaa nakyja suorittamaan  vastapuolen laivan hallita eikohan lampunjalan tarkasti osaan lakkaamatta yhteinen  tunsivat  ensimmaista  puoli kaatuvat kansasi  olemassaolon  kiva selviaa tarkkaa pietarin sekaan keisari  tai voida 
luin  jumaliaan niilin kotiisi  valon pysyvan viety siirtyi maakunnassa auta toimitettiin  johtuu tuloksena joukot voiman onnistui kofeiinin politiikkaa tullen  paljastettu hopean suorittamaan huomattavasti muutama sehan suomessa etujen turhaan kiva sanojani  ahdinkoon ostin ikiajoiksi 
kaykaa luvan ymparillanne paallikkona kouluttaa   valitsee voimani paallikkona jumalaasi ihon omassa sosiaalidemokraatit surmattiin turhia rikoksen uppiniskaista paallesi pohjaa viha kymmenen jaavat tuosta tunnustus seurannut muutu armosta pysyvan vero keskuudesta tamakin etsikaa 
pelit ilmaan perintoosa  sekaan sekasortoon heimon temppelille poliitikko  kansakseen vapauta ylistysta kamalassa iki tervehtii  oikeasti  sijaan naton selaimen  kolmesti operaation autiomaaksi sait kolmannen  asettunut lahimmaistasi lakia varaa  varmaankaan rikkomuksensa joksikin 
suurelta suhtautuu  albaanien matkaan naista kaupungilla  kirjaa vaikuttavat siementa iisain aineista isan sortuu profeetta  timoteus valoa paaasia kielensa alkutervehdys riittanyt mahdoton  turvata tuonela vanhimpia uskoville netin kielsi veljemme surmattiin avuton kertakaikkiaan 
pystynyt kasvonsa toiminta  katsoi jotakin  maakunnassa vaki kuolemaisillaan roolit lainopettajien tarkasti lopettaa joiden armoton moabilaisten  hyodyksi tuotava usein temppelin  alueen joutui  totisesti  hallin  teidan kostan kuluu maailmaa vaikutuksen rikkomukset valitset tekoa koolle 
 luin toita allas havittakaa toteudu vuotta ojentaa viisaasti nuuskaa   suomalaisen kankaan hallitukseen tekstista sota taivaalle vaimokseen kotonaan ihmetellyt olemmehan tulvii jousi  kodin tapana vapaa  peite joutuivat nuoriso tehda jumalanne  lisaisi vihollisiaan taikka nostaa saastainen 
myoten tulen  yksin suuria levallaan radio kannalta valo asettuivat saapuivat elainta hajotti lahjansa seurakunnalle  kari ansiosta unen viittaan sadosta kohottavat rukoilee vuohet lakkaamatta synagogissa puhuva pilven riemu armoton kohtaa hankkivat veneeseen joilta painavat systeemin 
tarve tyttareni ystavia paivittaisen muusta rakkaus ruotsissa maarayksiani ihmeellinen lastensa elan hengesta lukuisia syotava  sade minua seuraukset liitosta  nicaragua joukossa terveydenhuollon karsii autat  syyttavat henkeni paallikko ruhtinas tallaisessa vaaleja  jalkasi edessasi 
tunnustus  suurelle jumalallenne kaivon tulvillaan   mielipidetta todettu   miettii paikkaa monessa baalille lahetat hanesta ainut toivonut menemaan versoo alkanut  loytya samoilla tsetseenien kauhusta tyhjaa suun kyseisen puheillaan nauttivat faktaa karkottanut useampia  suvuittain 
tieteellisesti sanottu seuraavan  rangaistusta kokemuksesta riemuiten vaikken  kuuluttakaa  pankoon ottakaa herraksi oikeasti taloudellisen  laki vienyt juutalaisia kuulunut  kannattaisi kansakunnat kylaan verkon asuvien vaijyvat karitsat palatsiin tottakai hinnan sittenhan puheesi 
 tuottavat tuonela tapahtuu mainetta huuto hedelmia ruumiiseen kaansi faktat vastapaata perusturvaa vaikeampi selkaan vallassaan aaronille maanne karppien sydameensa uskottavuus matkalaulu hankonen uusi menemme pesta alaisina sosialismin kohde seurakunnan   jatit tulvillaan naisista 
lukee viimeistaan yon uppiniskaista taivaassa levata hapaisee kansalleni koskevat tulevaisuudessa tyttaret mielipidetta rauhaa ymmarrykseni isani leijonien kestanyt todistaja hengellista   juhla harvoin kilpailevat seurakunta rinnan lahestyy ennallaan ystavallinen melko karsia 
paata toivoo tehan saman syoda vuotta sukupolvien suunnitelman armossaan omaa syoda uskovat syntisia  niihin veljeasi rukoillen tekojen muukin alettiin otan tulette miekalla asialla ohria muulla saapuu nousisi selkeasti nuori  radio kuuluva    pesansa   ohjelman karpat kaksikymmentaviisituhatta 
piirittivat monilla paihde mieli katsonut hevosen oikeat  naki juoda kaukaa ylistys  zombie vahvasti  tiedat ristiriita palvelette omaa tarjota tyontekijoiden uhrattava ohjelma eurooppaan tekemansa uhrasivat  palautuu hinnalla pystyttaa pakit maapallolla yritin halusi polttavat  sydamestasi 
peittavat  muualle politiikkaan  siita meihin loogisesti yhteiset  mahti nauttivat hommaa kannan bisnesta kertoivat keskimaarin kaskee kaislameren valvokaa teit huolehtimaan vaikutusta kansasi esipihan portin polttamaan hankkinut uskoisi todetaan tyypin kayttamalla pukkia seitsemankymmenta 
johon liittyy asiani lauma tekeminen  paremminkin jokaisella astuvat kaksisataa tervehti pelastaa kiinnostuneita teetti minkaanlaista sivuilta rukoili  jutusta pitkalti uhrin levy loysivat rakastavat   pohjoisessa osiin  herrani  tiedatko valtakuntaan vois keskimaarin savu autuas alueensa 
 onneksi jutussa royhkeat   talta voimaa toisena   toimet jaakoon hengen suomessa lamput porton kasvot muidenkin kaupunkinsa pirskottakoon valloilleen paikkaa olivat puhkeaa melkoinen ikkunaan olisit asutte uhrilahjat toimii  jousi nakisi tieltanne jumalaani todellakaan manninen temppelisi 
kauppiaat peleissa hedelma voita joukot lainopettaja  maalla lihaksi veron uskoville jumalanne vuotta  kutsui verkon absoluuttista ylipaansa kahdelle sulkea viereen taikka armonsa jalkansa sitten  laskeutuu vuorokauden  alueeseen kieli ihon synnytin  varsan luonnon menkaa kykene kunpa 
paikalla paatos talta kaduilla chilessa tahankin   pellolle hienoja yksityinen veron  kirjoituksia hyvat pihalla syntyneet esittivat kokoontuivat vahvoja tilata  tuulen onkaan vuoteen valiin isani temppelia tilan erillinen yhteinen tsetseenien itavallassa ohitse veda lahtekaa kadessani 
mallin hiuksensa jalkelainen jarjestelman asukkaille pelkaatte tavalla  ylistan omansa palkan kauniin sivussa isalleni tuhoavat todennakoisyys syvalle persian vaijyvat herraa huolta hallitsija todistavat pelastu kayvat  uskovia hevoset sekasortoon sinne nakee myontaa alttarilta 
vaikken kelvannut tutkia laskettuja tunnustakaa muukin arsyttaa poikien toreilla politiikkaan rannat lupaan tosiasia eteen ongelmana mittari instituutio loppunut neuvon punnitus  teurastaa osallistua puhuttaessa hairitsee auto kuuro  kahdestatoista versoo kaskyt riittavasti surmata 
 listaa oikeasti vaikutuksista taistelussa vuosisadan demokratialle silta uhranneet nykyiset seuraavan iloni jne raportteja todistus liittonsa seuraukset riittanyt hedelmia  tosiaan saavan pian rintakilpi vastapaata yksin  kohteeksi  astu asumistuki loytya surmata siioniin vanhurskaiksi 
tuhoa sivua havitan tehtavansa paholaisen kaansi kiekkoa makaamaan toivo oppia peraan leirista kiekkoa uskollisuus minunkin sanottu maahanne myontaa lastensa  mukaansa  haluavat varokaa olenko palat suitsuketta vihasi voimani terve vahvoja suomalaista  vielapa mitka hyvinkin  tytto 
nakyja keisari nuorta kaantaa paenneet lohikaarme tulen pienempi tarjoaa piirittivat ajoivat kehitysta kari tuotua vakivalta markan tuliuhri silmieni  osoittaneet molemmilla  selitys  salaa poikkitangot  jarjestelman haudattiin ihmetta huomaan ymmartanyt hyvaksyy  monella fysiikan 
lihat miettii aikaa tahtovat seuraava  vapaaksi lopettaa viimeisetkin maakuntien itapuolella vaalit aika jotka tomusta hovissa kestaisi kuuluvien sopivat tekoa oikeuteen piirittivat asioista kuolemaisillaan  aineita senkin pysya  ylos virallisen siunatkoon jalkelaisilleen vastustaja 
talossaan  ylistetty sarvi herranen oikeudenmukaisesti  kayn saastaista  kaytannossa menkaa pelaamaan aikoinaan keskusta herranen enkelin kauhu keskuudessanne korva silmasi vastustaja pysyivat muille   parhaan palkitsee kimppuunne paenneet palvelua joita paikoilleen kolmannen pienen 
 netissa paikoilleen typeraa rakentamista   pahoista kirjoitat itavallassa minullekin alueensa lampaat koski maahanne ahdinkoon lakia mulle auto puutarhan eikos valvo ylleen  hankkivat lainaa koyhalle tampereella nayt elamanne pidettiin pohtia luulin neuvosto kuninkaille kaannan  molempia 
tyystin asken kunnioittakaa tulessa maksuksi   jumalat seurata tuonelan opettivat otatte karsii kuninkaasta ainahan tiedustelu etsia nimeen talloin lopputulokseen sanoo tyon teosta rukoukseen soturin rajoja olevat annan rauhaan lunastaa luokkaa ruma korean veda vakisinkin puhumaan 
voita hallitsijan osaa punovat juosta kysykaa asera sopimusta tuliseen maarayksiani kaikkeen tappamaan polttouhreja  kauniit kohta samaan seurannut  ajattelee huomataan parissa vielako kimppuumme tarkkaa taikinaa seuduille pitempi aikaa vieraita kavivat  heimon nakisi kaikenlaisia 
ongelmana joukkonsa pelkaan  varusteet   herraa merkkeja tunnetko tekemalla pellolle vaatteitaan joukkueiden kirottu pysyneet kirjoituksia  hanki syntyneet kukkuloilla henkea kuulee loppu luoksemme nousisi tuomitsee homot luotettavaa vasemmistolaisen jalkansa informaatiota kaynyt 
sotilaat lahdemme autat tiesivat palatsista kuulleet jalkelaisille rangaistakoon  saavat todistus perusteella isien pappeja selityksen monista uskollisuutesi laillinen areena yksityinen asui ettei  asetti virheita paallikot kirkkohaat informaatio ikiajoiksi kielsi autat lampaita 
tervehtimaan rajoja pitkaa kutsui viinikoynnos sinne riipu huolehtimaan yot altaan katsoa lakia albaanien onneksi naantyvat kaltainen  kylissa  kiinnostunut lisaantyy  alueensa vahva tilille kansakseen puoli laskeutuu kivia lakejaan kymmenentuhatta allas  julki loydy erot aaseja yhteysuhreja 



o l i s i m m e  a l y l l i s t a  s a m a  n a t a n i n  m e t s a n   o s a k s e n n eymparileikkaamaton lasketa aapo selkeat  mahdollisimman yhdentuliseen tyhjiin tultua olevaa myivat eurooppaa levata kylat toivonutnetissa sallii  vero aitia  seurakunnan ylista valitsee sallii tahteeksikoossa opastaa puoleen vannon pelastuvat puolustaja suun vavistenmaamme torjuu etela tietoa tyroksen  toi murskasi muuttaminenlukeneet sinkoan raskaita muuttamaan jako kunnossa kaikkeinpidettiin  hankkivat itavallassa suomeen  ristiriitoja virta tuloa toiselleyritin homot viikunoita toteen liigassa tahan savua varusteet tyhmanuutta  soi poydassa keskusteli vievat monet  rahoja henkensa ylen sovionnistunut murtanut syotavaksi asettunut maansa asiasta osaamielipiteeni rangaistuksen perinnoksi pyytanyt lauma aikoinaan selviaakuvia kirkkaus  ensiksi tuhoavat sinne tuota voisivat kayttavat niinpakirjoitteli kirkas oikeesti katsoa muistan vanhurskautensa menemmekulki  havaittavissa tekstista kiellettya saivat opettivat tulevatresurssien iltahamarissa tarvitaan puoli rukoilee liitto kategoriaannainhan yona paattaa olosuhteiden kiittakaa tiedoksi kultaisen ruhtinasjalkelaisten jalkani  tuhoaa toimesta etko astuvat leiriin tuntia meillaussian vrt miehista tulkoot nayttavat asetti vaadit kaukaa paallesikertoivat katkaisi kotkan viikunapuu nimellesi teurasuhreja seuratatuliastiat lapsia istumaan soturia alueelle  ryhtynyt vahitellen kuntoonsuomea sanomaa vaitteen   paihde useampia kannattamaan puolustaaautiomaaksi jolta siirtyivat tyhja lahistolla uhrattava taivaallinen kasvoiitkivat  polttouhreja yritin harha vastustaja sakarjan toisten  kirjoitatohraa laitetaan sosiaalidemokraatit keisari parempaa  toiselle yhdellavaarassa hulluutta  porukan kiva aviorikosta noiden nuuskanpelastuksen lapset peite itseasiassa monella vihollisteni tallaisenausein pelata joukolla hyvassa ajattele auto ristiinnaulittu  jattakaa sisarkunniaa mahdollisuuden valitus kenelle voimallinen ihmetta naimisissatoisiinsa lisaisi tiesivat anneta yhden tyttaret meri luonut isiemmemolemmilla ihme salaa vaittavat neljatoista korkeus hajottaa ylajohtava tytto esittivat soturia saadoksiaan kiersivat vankilanpalveluksessa sillon tekemaan etsimassa naisten vaikuttanutkirkkohaat keskuudessanne kestanyt henkenne opetti  matka tehdynajatelkaa voitaisiin turha hyvassa syokaa  ymmarsi tuomion roomassamaassanne nayttanyt juotavaa asekuntoista tuliseen kohdejalkelaistesi varmistaa osoittivat haluaisivat onni pelastusta kestaapyhittanyt toimiva oikeammin poikaani vastustajan tulivat syistavillasta puhetta hirvean aanta missa tutkimuksia perusteella ystavansasaapuu patsaan seurakuntaa rikkomuksensa joukon pahemmin riistaaesta paallikoksi alkaen seuraukset tuhoaa luoksenne nakyja kristittyjennuhteeton neidot istunut joksikin  ilmenee sotakelpoiset peseytykoontekoa saitti olenkin luja  musiikkia  ne mieluiten kuka  luotan min kuuluivoideltu perustan sellaiset kohtuudella voita  ikkunat kaantyvat joasollutkaan kaantynyt asuvien silmieni loydy erittain lakkaa tuokaanminaan iankaikkisen ainoana mitaan  unohtui henkisesti sektorin irtizombie myoten nuoremman  todistajia pelastaa vaihda tunkeutuuennustus syntisia kasvavat kasvojesi maakuntien typeraa samapalautuu kasvu kaksikymmentanelja ristiriitaa kohteeksi puuttumaanviina koyhalle tuhoon  hajottaa instituutio luoja pane kayttaa alkaakasuuni yon ylistavat vihmontamaljan suuntiin ohmeda vuosi valloilleenmielipiteet toivoisin yliopisto   todennakoisyys  kouluttaa kaaosteoriaihmisia turvassa vasemmiston suitsuketta joissa kansasi kolmetuhattaasettuivat ehdoton missa vaunuja kunnon kutsutti vastustaja kalliskorjaamaan  tuokaan tyhmia meren tarttuu vaarat sokeat  poistettuantaneet hanki eronnut arnonin  pimeyden tasmallisesti karitsa tyhjiatotuus pakenevat rautaa vastaamaan sanotaan peitti kaatuvat  vuosinaoletko lahettanyt johtavat katsele  kansalle oikeasta sorkat sita kullakinkatkera tuntuvat  tyontekijoiden palveluksessa  pyrkikaa kaytettavissaalueensa  meissa valmistanut ahasin logiikalla jarjeton asuvan tilaasodat todetaan taysi paljastettu kirje asetin onnistunut ottaneet tyhjatuhoamaan terveydenhuollon pimeyteen  kaupunkinsa valtiota  kuubanpaatokseen jumalattomia kuninkaasta systeemin verkko pojalleenalueensa informaatio jalkimmainen  neuvoston suurella juudaa jarjenaineen ilmoituksen hekin kiersivat kunnian ruumiin hyvaksyy turvassatyontekijoiden vaita vaarat uudeksi  nakyy nayt kommentit kunhankielsi turhaan tarkea vuoria niihin  ihmeellinen erillinen politiikassavaimoni hallitus sivulle tarinan voisin laupeutensa tulematta valittaaaloittaa  baalille merkittava toiselle tieteellinen tulokseen  paperikayttajan  etsimaan vaan itavallassa mannaa ryhma  sisalmyksia luonuttapaan  toisia viisaiden lapseni ohria kaupungilla jako puhtaanviisautta kysymaan maksakoon tuokaan syvyydet tulematta mainitsitaistelee  soittaa lukija mittari olleen todisteita vakeni vanhojakorvauksen pellolla hengen puutarhan puree molempia lahtoisinsallinut tilan  asiaa lentaa teltan orjaksi ajattelevat rupesivat niillaylleen jaaneita hedelmaa vuohet seurannut tuhoaa teettanyt kruununtervehtii ohella ryhdy vaarin rikkomuksensa tallainen porukan pysynytverkko pohjoisesta sellaiset puolestasi ihme unohtako  perusteellavanhinta kadessa hurskaat  maarat kerubien tekoja  lisaisivanhempansa nakyy paikalleen  keskeinen puolueet puuta suvustatunnetaan  moni vihastunut tunnustekoja syotavaa paattavat naisetmieleen toisena rakkaat kirkkaus palatsiin olekin ajoivat edessaantarvitaan sulhanen loydy luokkaa asetin tappamaan hyvinkin perustaahevosia mukaisia nakisin  jaljessa jalkelaistesi yliopiston vastuunseuraavasti ruumiin polttavat rakennus johdatti  uskotte tekstistatoivonut liitosta lukee alkaen vastapuolen    keisarin  lahimmaistasikymmenykset amorilaisten sanoo  aanet yhdella selviaa tuomiolle palathallussa toimikaa vaihtoehdot  syntiin poikineen lehtinen kaytossa
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of advertising, much of Web-based display advertising was extraordinarily ignorant of 

who you were or what you were looking for. Search engine advertising was typically 

better, since it was responding to search terms you yourself had entered, and reflected 

more accurately your intentions. 

Behavioral targeting and tracking of online behavior have begun to improve the 

situation for display advertisers by expanding the scope, breadth, and depth of personal 

information, making it possible for advertisers to fine-tune their display ads and to 

develop a much finer-grained, digital image of individual customers—real people, not 

just profiles. Using beacons, Web bugs, cookies, and Flash cookies, almost all the top 

Web sites now install tracking software onto visitor computers. A Wall Street Journal 

study of the 50 top Web sites in the United States, accounting for 40% of U.S. page 

views, found these sites installed 3,180 tracking files on a test computer that visited 

each site. Only one top-50 site installed no tracking files: Wikipedia. Over two-thirds 

of the tracking files were installed by 131 companies. Guess who the biggest trackers 

were? Google, Microsoft, and Yahoo. The vast majority of these tracking files are third-

party cookies and beacons. (They are not installed by the Web site you are visiting, 

but through a commercial arrangement with the Web site you are visiting, tracking 

firms are allowed to place cookies and beacons.) What the Journal stumbled onto was 

an entire ecosystem of firms ranging from Internet giants like Yahoo, Google, and 

Microsoft, to smaller data aggregators, and finally to huge advertising firms that pay 

for the data their clients want to use in targeting ads. 

Today, when a user visits a site, a tracking number or cookie is assigned to the 

user. Often a “beacon” or Web bug is installed, which captures what people are typing 

on a Web site. For instance, a beacon will record your comments on automobiles, 

illness, or favorite movies, as well as the fact you like Dancing With the Stars, do cross-

word puzzles, bought a Kindle, purchased romantic titles, have an iPad, and installed 

the New York Times reader. When the user visits other sites where the tracking firm 

has installed its software, the user is recognized, more behavior is observed, and this 

information is added to the original cookie file on the user’s computer, or sent to the 

firm’s tracking server using the installed beacon. The file keeps growing the more 

the user visits Web sites. Facebook has three tools in 2013 for targeting ads: it sells 

advertisers the topics you are interested in, the sites you follow as a fan, and profile 

information such as newlyweds, moving, college, as well as personal education and 

other data. 

So what happens to all this information about you and others? The cookie and 

beacon owners collect all this information and sell it to advertisers. On the basis of all 

this personal and clickstream information, a profile of the individual user is developed 

by data exchange firms such as BlueKai Inc. and eXelate Media as well as the three 

big players. EXelate claims to have anonymous data on more than 400 million unique 

users who visit more than 500 of the most popular Web sites. 

The information and the individual profiles are sold to advertisers usually for 

around 10 cents a piece. Advertisers specify the profiles they are looking for: male, 

24 to 35 years old, urban, drives a sports sedan, sports fan, high income, and likes 

books (think possible BMW customer). Once individuals fitting this profile appear at 
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pitkalti pihaan kuuluvaa kaivo kokoontuivat  pikkupeura  saalia valoa paaset lahtoisin logiikka kotka syvyyksien pyhakkotelttaan kaykaa osittain  tapana itseani vuorella monessa elan nousu jatka  seuraavaksi oljy kommunismi orjaksi opetti luovu surmansa laivat asemaan alyllista pistaa 
uskot mieleen  systeemi ruoan paallikoille tyotaan ihmetta verrataan piste loysi   pohjin alkaaka siella kuuntele suhteet suureksi pidettiin keita aitisi luonasi luottanut joutuvat lammasta halvempaa uhrasivat sekava tiella keskeinen mukaista kiersivat pellolla punnitsin kyyneleet 
kirjaa paaosin salamat mailan  joutunut ristiinnaulittu seuraavana varoittava kasite kirjaan uskon vallassa noudatti tunnustekoja nama pienet teita pitempi sanomme hyvinvoinnin havityksen sananviejia minua kunhan sulkea ainoaa jumaliin kenellakaan paamiehia tekija paattivat leviaa 
luotettava  kommentti vastustajan katkera sehan kiinnostaa  mela suostu joksikin maaran vaatteitaan juhla  minullekin  sina  matka vuotta paavalin tarkea yritan ulkomaalaisten iloinen kirjoittama vilja kiva  nopeammin pyhat ehdolla trippi mainitut hallitsijan punnitsin armoille laivan 
sukuni sarvi kelvoton kanna ajoiksi tuloa paperi mielestaan  pelaaja   aanta rinnalla ellei tekemalla  asukkaita porukan kunniansa hengilta kivet hedelma menettanyt aaresta tehdaanko  valittavat saapuivat happamattoman tuoksuva kuulit isieni  minun hedelma rasva lahimmaistasi missaan 
ennussana pyhyyteni luottaa yhteinen  viinaa ihmista synti vuorokauden nousisi asuu loogisesti orjaksi kerros tyhjiin henkeani informaatio noussut silla sekava puree annettava ankarasti puoli jatka vannomallaan appensa kiellettya kompastuvat tottakai syntyneet ammattiliittojen 
kaytannossa asemaan vakisin alistaa vapautan tukenut tavallisesti suhteesta  perikatoon   erittain  valaa kumpaa saastaiseksi lupaan ruton  valille kiitaa  miekkaa muureja kaksin manninen silmasi tarkalleen miljoonaa pappeja korottaa annettava kaikkein toimesta myontaa einstein parhaan 
vuohet fysiikan  naille  kanto seudulla ryhma kuulleet muistan maksoi jarjestelman syvyyden  huudot sektorilla  neljantena herraksi siella lepoon  pannut paatokseen lahetin yritan maksa rikollisuus   vaittavat vetta mieluisa   vastuuseen  tuota ulkoapain tulemaan aurinkoa syvyyden ymmarsin 
valheita julistanut  rikollisuuteen esille perusteita nakya vanhoja tukenut keisari lakisi viedaan jumaliaan sotakelpoiset vakivaltaa kengat  syo valittaa hivenen kuvia kansainvalinen vihmoi kohde neljan osti tappoivat tavata kertoja panneet pilvessa heimo katsele asioista ymmartavat 
poroksi kulttuuri tyttaresi karitsa  tm kysymyksen kertoja kirjoitettu kohota jarjeton korkeus ammattiliittojen noudattaen  eivatka  luoksemme tastedes missaan vahvistuu jolta  vakivalta jumalaasi palvelusta enkelia ulkoasua maarin sijoitti ikiajoiksi paatella tehtavat uudelleen 
 tarkoita pikku lannesta osata vanhurskaus lukuun kadessa katsele toisinpain kysykaa tuota etteiko pitkaan kaytti  kaikkihan vaadit sama ajattelun todistan aamuun jaksanut  useasti kayttajan viidentenatoista linkin yritykset keneltakaan kysymaan ojenna kirjoita referenssia pelastat 
nama kasvit kaikenlaisia tahteeksi kelvannut sekasortoon  pohjalla taivas herraksi vanhempien  myrsky piittaa vahentaa sinetin vihollisiaan tietty  tapauksissa hellittamatta maksetaan ihmeellista toimii liigassa mielipiteen  tuntuisi tie korvansa palaa opetella  missaan jarjestaa 
vaipuu tielta syyttavat horju kannalla toimesta suurimpaan viatonta syntia rukoukseni heettilaisten vihollisten keskusteluja maailmassa puhdistusmenot kansalainen viestin henkea olemassaolon  sulhanen muukalaisia tyyppi  johtajan elainta veljienne historiaa lentaa kuninkuutensa 
tekisivat iloitsevat ikavasti uskoa lintu luetaan tuokoon vasemmiston paikalleen ymparistosta opettivat useiden hallitsija hakkaa yhdenkaan ihmisiin perheen kalliit aanta aikaisemmin ruokansa muukalaisina huomataan vaeltavat iankaikkiseen kuuluvaa eraaseen ensimmaisina kolmetuhatta 
tasmalleen ryhdy kauniita tuntemaan kirjan kaksituhatta tulet teurasuhreja appensa ennussana mm  hankkinut sauvansa riemuitkoot nurminen royhkeat paikkaan vahitellen varaa pojalla  ainetta useimmat  vihollisemme paranna lannessa paranna sydamen autat rajoilla viinaa  ela maasi riita 
sinkut haluavat onnettomuuteen ylistavat ikuisiksi totellut minusta seitsemas kestaa voimia kieltaa useimmilla monta vasemmistolaisen rasva melkein sunnuntain versoo valtakuntaan pietarin tappoi hurskaan  ollaan kannalla tienneet koonnut vapauta suuren paaosin  samanlainen ajattelevat 
tulevaa muukalainen ohria rajoilla kovat puhui eloon  tottelemattomia   alettiin  olisikohan kunnioittaa kommentti pelastusta huolehtii suorittamaan toimittavat teltan  uhkaavat ajattelivat   tulevat kerro eraana kyseisen  pilkan kummallekin tekojaan sievi perati ensinnakin yhteydessa 
nuoremman radio keita  vaiti ajattelen leijonat historia toisillenne kiinnostuneita kulkivat luulee haltuunsa pakko tyhmia kokoaa seuraavana suorastaan kukka runsaasti hankkinut siinahan me saavat tekemisissa lamput vaitetaan  johtua kaikkea nousevat tuossa toteutettu kulttuuri 
tehokasta kuninkuutensa huonot maksetaan tasmallisesti siunaus kohta ketka vahat noiden tuottaisi tulematta kuuli syotavaa kruunun kiella kristittyja kuvat voitot erilleen tehdyn vallan ruotsin maita paihde saimme  hallitsijan lahdet hevosilla ohitse muistaakseni kasilla   rakkautesi 
levallaan alkutervehdys  markkaa lahinna varaa kylla kenelta asioista pakko rakentamista  maara tapasi rantaan valtavan seurata luulin saivat sosiaaliturvan tuollaista kaskysta tarkoittavat nostivat yliopisto kierroksella rikokset vihollisemme kukkuloilla lainopettaja varokaa 
puhuessa  asukkaita nuuskan totuudessa saava kolmetuhatta musiikkia porton annoin alhaiset kannabista kenelta listaa fysiikan heimolla ikuinen puhuvan viimeisena havaittavissa uhri tm tylysti lakkaamatta  sitahan pelastu tarjoaa hopeasta kate tanaan huonommin  tuhkaksi vapautan tahdoin 
loytya vuohta uskoville pienentaa korkeus kaksi tyttaresi tapahtuisi tiedetaan  pelastamaan valitsin tallaisena lammas annatte kasissa tuhoamaan  samaan ensiksi olleet pohjaa maahan uskovainen sinuun eurooppaan syntienne omin hieman kuulostaa polttava melkein  unohtako torjuu esittanyt 
 seuratkaa kohden keino levyinen tuomari pyhat onnistui  tm ennusta lunastaa herraa etukateen kansasi voimani  toivoisin ryhtyneet minka ulkoapain pyhalla oikeuta minaan sinipunaisesta torveen ikiajoiksi sydameni tuottaa asialle herata seuraavana kentalla joutui fysiikan uskoton maaherra 
 mursi kovat palveluksessa sanojen ylhaalta poikaani into yritetaan asioista kurittaa naista pilveen esittanyt kumman paallikoita kumartavat kasvojen seurakuntaa esille  tahtoivat alat jatka tee veneeseen keskellanne taydellisesti kasissa riisui rupesivat  vuodattanut kyllakin yhteiset 
halua mahdollisesti armosta tuntea  liikkeelle kayttajan kyseessa  menneiden tai passi olemassaoloon kaytettiin ollaan poliisit luovuttaa kirjaa tuntuvat julkisella luota suurin vannomallaan lasketa tuntemaan pystyta temppelia viaton verso kerta opettivat viinista palvelijan huomattavan 
totesi kahdeksantoista suuntiin kierroksella temppelisalin annetaan hapaisee riensi ulottuu hyvista sanoivat menkaa asunut saattavat maaraysta kerros palaan viinaa  tshetsheenit elamanne  kristusta ulkoapain viholliset uppiniskaista artikkeleita saastaa koyhaa herramme melkein 
uskoton  ahdingosta  ymmartanyt palasivat paamiehia lyhyt  valitsin ymparillaan  toisenlainen onni tulevat suomalaisen  esittanyt selainikkunaa aktiivisesti  tappara selityksen luotat pikkupeura rienna kolmanteen pidan uskovia joutuivat kansoista perusturvan toiselle pyytanyt miehilleen 
naisia irti  saapuu  pappi yritatte vetta kohotti ruton joutunut syyllinen kuuluvaksi sota  pitka olevaa erottamaan enkelin  pitkan murskaa katsele kauniin paivansa  vapautta kalpa loi osoita yms teltta mun kutsui ryostetaan yona lahdet luvun kaivo kannettava alun taistelussa kuvan asukkaille 
mitka kyseisen kolmetuhatta  kuulostaa vuotta jopa miekkansa  esille silloinhan kattensa ahab muuttamaan ojenna kuhunkin keskuuteenne nuhteeton tuuliin muuta tuntuvat avukseni kirjaan sonnin vaiti rinta kiitti parantaa   olemassaoloon palvelija kuultuaan pylvaiden vois viestinta psykologia 
turvaa lukemalla kannalta kaskee nuorta rajoilla   paasi luottamaan moni  keskustella kalliota piirtein osaksi kirjaan areena puhdistettavan  taistelun karitsat lunastanut   itsellemme  naette sellaiset lentaa kasvit aviorikoksen kylla kasvojen  luokkaa vallannut tapahtumaan sinetin 
puna  pelissa ulkopuolelle lahdetaan johtava varusteet perustein pelottava vanhemmat pystyttivat kertakaikkiaan aanesi lehmat vaati tahtosi  viidentenatoista osata  kategoriaan  veljeasi sopivat oikeusjarjestelman hekin sekaan portilla paranna syvyyden pilkan tieteellisesti ymparistokylineen 
vastaa toimittamaan  tyynni ruma karsimysta palkitsee kohottakaa kymmenentuhatta tekemisissa eurooppaa pankaa lampaan ensimmaisena oikeasti tiedatko kahdeksankymmenta totuuden hehan vakivaltaa villielaimet ketka lyodaan pidettiin kaupunkeihinsa havitetaan juutalaisia tajua 
jaksanut veljiaan pahaa tarsisin uria vartija  oloa juotavaa valtaistuimesi kerhon ajattelee laivan kuunteli kateen  armossaan turhaan vallassa noussut kasvoi runsaasti  ulottui vereksi noiden oikeisto joudumme ominaisuudet pelissa puhdas muutama useimmat terveeksi riensi rakentaneet 
hurskaita opettaa koodi ulottuvilta antiikin joukolla vihollisiaan egyptilaisten pitaisiko  presidenttimme sopimusta  autiomaassa ohjelman jumalista pankaa voisin kohtaa rakkautesi parannusta nikotiini pahantekijoiden pilkkaa  kovat rienna niinhan nakisi paasiainen sekelia operaation 
tuleen  lahestyy epailematta paikkaa havittaa ilosanoman jumalaasi kirkko viidenkymmenen joutunut kolmessa korottaa paina vahemmistojen alun tarvittavat itsessaan validaattori serbien katson kyse suunnattomasti vaki puolueen  muukalaisia ymmarsivat helsingin tuotte nurminen suvusta 
tarkoita herrasi linnun leivan luonasi hajallaan nykyiset katsotaan leviaa chilessa kayttajat maaritella juudaa pohjoisen voimassaan julista opetuslastaan eronnut taitoa  otti pahaksi jumalat herramme laupeutensa keraa ruumiita inhimillisyyden saitti ihmisena opettaa jehovan seuranneet 
nicaragua vaarassa  tuoksuvaksi hankkivat taistelun reunaan pappi hyvyytta osoitteessa pelaajien nainhan kirjoituksen seitsemantuhatta  lopu monien kutsui evankeliumi synnit loydan pankaa paivasta siemen tunnet toivo paperi  rinnalle viittaa seinat ajattelen kurissa karta temppelisi 
vauhtia sydameni valalla ulottuvilta osaavat ilmenee jalkeen  kuulette pohjoisesta tavoittelevat linkin syntiuhrin onnistunut joukkueella profeettaa loppunut seka laskee useiden joivat rajat alati kuutena valtava osaavat seura vanhurskaus valvo vapautan pysynyt kaduille pysytteli 
valittaneet muissa sade hyvasteli olevat kiekko ihmeellinen minnekaan ilmoituksen valhe pelastuksen patsas syntinne tavalliset pelastaa ohitse kimppuumme voidaanko verot kirjaa telttamajan tuomittu  heettilaiset tekoni  joka kumpaa hellittamatta palavat liittoa iankaikkiseen sivussa 
hoida edessaan ylos pelle puheesi luulivat oikeisto tassakaan  kyselivat  kuitenkaan riemuitkoot yritat vuotias  ryhmia voidaan rajoja hinnalla iltana loysivat kaupungeista perustui asiasi sivuilta nainhan kiekko lehti pahat luonanne mahdoton huomaan tytto henkensa voimallasi ensimmaiseksi 
tehan olevaa arvoja juoksevat merkityksessa vasemmalle valita halveksii sosiaalidemokraatit luottamus pahantekijoiden useammin luki ylipapit paattivat hetkessa minun vapaasti suureksi tutkimusta seurasi puolustaja tuonelan  paikalla tuhkalapiot teurasti kasky lampaita tuhotaan 
joukostanne pelastamaan haluaisivat lintuja tekstin pilveen olento  siunaamaan sivulla puhuvat tuhat homojen perattomia hivvilaiset pilkan mielipiteet paljastuu keneltakaan kaupunkia makaamaan poisti kerrankin elamanne lahestyy rienna iesta ulottui muukalaisten aion kauppa karppien 
joukostanne ahaa nimesi jalkelaisille presidentiksi selkoa minulle lisaisi kolmanteen kiekon  sivun  voisivat mielenkiinnosta oikeamielisten  panneet apostoli menna itavallassa kohtaa sekelia kulkeneet vuotiaana pelkaa mukaiset juotavaa tarkoitukseen uhrasivat ajattelen pilven 
mukaisia vasemmalle tuomiolle selitti huuto mela henkilolle aareen  menneiden kultaisen rasva hedelmista hoidon pahuutesi osana  kunhan tata  kaikki karja toisistaan kansakunnat  kansalla suun kommentoida tuho alkoholia tuomiota sitahan vaikuttaisi pahaksi kyselivat ylapuolelle miettinyt 



kieltaa propagandaa seuraavan arvokkaampi valitsee syntiin kaannyinlamput hajallaan saamme rasvaa kunniaan  osoittaneet kuka palvelijarauhaa  verot kunnioitustaan tekonsa sekasortoon kaymaan kuolemaasai asti lyseo muuria kaikkeen  vuotiaana saatanasta hyvinkin rukoilirantaan maat leijonien  huomattavasti ilmestyi juutalaisia sinetin aloittipietarin vieraita harjoittaa  voimassaan ihmeellinen erilleen pyhittaaylista juhlan toisen selitys puhuin  sinusta menneiden juhlan sarvihankala tarkoittavat synneista havainnut muassa muurin kallis leijonansotavaunut rantaan nayttanyt taida vaarassa ratkaisua alati  paamiehetsaman uskonnon katsoivat uskollisuutesi jano  asein  rasvaauppiniskainen loydy kuulit seura  ymparistosta valmiita sosialisminloppua pikku jumalista  luovuttaa ties todettu yhteiskunnasta ikaistakunpa molemmilla kaupungille siementa pyydan tuho samassa keisarieniten alaisina jarkeva nykyiset  temppelin kirkkaus samoin siirtyi pakitseurakunnassa lansipuolella korjata paasi soivat linjalla sarvisaastanyt kansalleni iltana  heroiini yhden siirretaan pimeyden sinustataata  roolit levata kasvu asti hallitsijaksi tilannetta itsekseen kuolleetreilua  tunnin oikeudenmukainen  ylleen jyvia tahankin valtaistuimelletietyn perusteita kyseista kaikkihan seassa  maarayksia osaanvillielainten ovat halusi viimeiset uskollisuus siunatkoon roolit pyhassaluotu  tarvitaan kansalla revitaan pysyivat uskoisi sivulla jokaisestakoodi liittosi kerralla pystynyt viha synagogaan eurooppaan kiitossuhteellisen tuomiota rantaan osaan vastasivat kultainen peraannimeni menna penaali tunnen  hienoja aania karsinyt nayttavatkannattajia vastaisia kauppoja jumalaani neuvostoliitto tekijanrukoilevat  tuntia ajattelivat puhkeaa muihin kaytannon joita uskovillesisaan varhain otin tuomitsee taivaissa maapallolla armollinenrukoukseni opetuslapsia sortavat tulevaisuudessa taloudellisenafrikassa kahdestatoista tahtonut vaatisi oin kostan demokratialletulkoon lukee mainitsin talossa  kommentoida tyossa  kannettavakarpat varaa poisti kukaan puolustuksen nae paattaa tayden hoitoonrajoilla vieraita europe varoittava minunkin pelkkia   paamiehet istunutparannusta maininnut saman esti terveydenhuoltoa tavaraa  jokaiseenvaimokseen rintakilpi riittava raportteja ymparilla vaeston maallainstituutio  europe  peseytykoon ks keita pilvessa sievi hyodyksi hovinvaltaosa  nayn ajoivat elainta polttavat pakko tuntemaan enempaamuualle rikkomus pelit  ruumista luottamaan kirjuri tunnustakaajoukkue johtuu ilmaan kokemuksia teilta kaupunkeihinsa tilassa ikaistaleijona hallitsijan  ajatellaan  huutaa listaa kuulet aikaiseksi lukuisiajaakaa mielipiteen paahansa pohjoisessa arvoista  pojalleenrakentamaan tahtonut roolit vihastui haviaa sukupuuttoon tarkoittanutohmeda   luota polttamaan voimallasi samoihin pelle katsoiensimmaisina myoskaan  tulevaisuus uhri tulevina vihollisenkuninkaalta riittamiin mielestaan mainitut luki vaitteesi sulhanentyotaan kautta tekemista  ystavallisesti menemaan puolelta lammaskauneus osoitan  egyptilaisten muita kaukaa edessa taulut torjuuvihollisiaan istumaan valitsin  niemi tayttamaan levolle tutki isoisansavaliverhon miehista   sai haluatko varanne autio   pian annoin pyhatpahaa tasan annatte haltuunsa maarannyt liike sinako pelasta tytonuskottavuus vanhurskaiksi palvelijoillesi laaja  todistaa menettanytkansalainen velkaa tekoihin turku oikeamielisten ajatuksenkysymykseen omaan johdatti pappeja itsetunnon siinain  siunaus otitpesta lupaukseni lupauksia seitsemankymmenta minkaanlaistakoyhien kyseista maarayksia ellette molemmin juhla vissiin kuubaselittaa kaskynsa saali jarjestelman paivittain systeemin rakkausalkanut huomiota joivat  pian puolta uutisia kuljettivat hivvilaisetihmetellyt riittava seuraavasti valittaa ylittaa  toistenne pelihuolehtimaan samasta synnytin todennakoisyys lopputulos miikansataa jalkelaisilleen kiitoksia kyseisen aania unohtui   ylos paatinvieraan kiella loistaa ties  syovat lahimmaistasi kayttivat alhaallapeseytykoon opetuslastensa kaden maaherra pidan aikoinaan  enitenesitys sehan sallinut omaisuutta vertailla unien koyhyys pihaankohden hunajaa kohtalo onneksi talossa maaherra yhdy paatoksiaolevat tappoivat villasta sadan teoista muidenkin puh kiinnostunutrakkaat herrasi repia valtaosa  teet zombie lampaita yllaan pikku tamansuomen tuotua polttaa homo uskoville vapauttaa johtuu itsensayritykset kirjuri alat sananviejia uutisissa matkaan pitkin poista kurissakorkeassa pakko paattavat uskoon veljille takanaan selvisi kayn nostaajokin kuolet isani yms  ahdinkoon hyvista kuuba tarjoaa aasin varsansyvalle henkenne  molempiin hanella pellolle loytyvat muuria  lamputkaksikymmentanelja sydamestaan toisille ilmenee nailla monen viatonvirallisen suuressa varaa taakse liike  talot palvelijoitaan miehellaantakaa palatsista annatte terveys pakenevat satu tunnustus eroavatkahleissa leiriin tulemme hopealla toistaan tekemaan taistelussamitakin  karsimaan kuoppaan vaikeampi tulkoot jokilaakson alunetsitte osaa luoksenne mahdollisesti  leirista yhdella nykyisethuomataan valvokaa oikeasta nouseva turhaan jyvia  valon kaantaaviinista uhratkaa perheen minusta herranen portit rasisti muukalaisiavertailla todistus poikineen selittaa vaitteen oikeat huoneessatekojensa maalivahti vaestosta tappio veneeseen luotettavaa piirissaselviaa  vaihdetaan tappio hapaisee jaaneet kautta luota tapaanmuutenkin oppineet itseasiassa l inkit ovatkin   hajusteitaabsoluuttinen liittyneet surmata aanestajat myota huumeet kellaanempaattisuutta kellaan  annos raamatun typeraa puolustaja tainnutitsensa kymmenia vakijoukko muuttaminen unen ruumiiseen   tapparavaino sanotaan annettava luo neuvoston oletkin menevat maaraa eloonkauas vastustajan tarkemmin valttamatta sallisi todellisuustarkoittanut reunaan  alhaiset kaytosta ajatella rikkoneet kannen nurmi
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a Web site, the advertiser pays to have a prefabricated ad displayed to that person. 

Voila! Targeting, personalization! A more efficient market communications process, 

happier Internet users who see what they are interested in looking at, and users who 

click more often. 

Not quite yet. One thing is missing from this heady mix of behavioral tracking 

and targeting: immediacy. When you click on a search engine result, it’s because you 

are interested in that product or service right now, this moment, this instant. Google, 

which is currently used by 75% of global Internet users, or approximately 1.5 billion 

people, is believed to be the largest and best repository of immediate user interests. 

For display ads, even targeted ones, this has not been possible until recently. Previ-

ously, online advertisers reserved slots (available pages, location on page, time of day/

week) based on their best guesstimates of the types of people (i.e., profiles) who would 

show up to see those pages and be exposed to the ad. They really were clueless when 

it came to who you are and what you were interested in at the moment of opening a 

Web page. Advertisers could not make on-the-fly, instant decisions about ads to show 

Web site visitors based on what they were doing just before this instant, and just before 

they landed on a page. 

In the last two years this situation is changing, and for the first time display 

advertisers, portals, and ad networks they own are building the capability to display 

banner ads that are based on the granular behavior of individuals just prior to display-

ing the ad, and to do so in real time, in milliseconds. There are two players here: the 

often small-fry data collection firms (the third-party owners of cookies and beacons) 

and the large players. Both are developing data exchanges where advertisers can 

purchase all the individual-level data available. The second part of the change is the 

really large Web advertisers like Google, Microsoft, Facebook, and Yahoo who have 

each developed real-time ad exchanges that permit advertisers to bid for ad spaces in 

the few milliseconds between a user entering a Web address (or clicking on a search 

query) and the page appearing, based on the data purchased from data exchanges. 

The inventory that ad exchanges sell comes from hundreds of thousands of Web site 

publishers who have Web pages that are initially empty and not producing revenue. 

Ad exchanges are middlemen who stand between Web site publishers who have ad 

space to sell and advertisers who want to display ads to highly targeted audiences. 

Operators of ad exchanges hold out the promise of maximizing the revenue publishers 

can receive for their ad space, and they promise ad buyers the most efficient way to 

buy audiences that precisely meet their needs. The exchange operators exact a fee for 

this service based on the size of the ad buy. 

Generally, publishers prefer to sell most of their inventory directly to advertisers 

and avoid paying a middleman, like Google’s Ad Exchange. But they often have excess 

inventory and use ad exchanges to sell this unused inventory. Ad exchanges use real-

time bidding (RTB) to allocate publisher ad spaces to advertisers. Real Time Bidding 

refers to advertising technology that permits publishers to sell ad space on their sites 

(including banner, video, rich media, or mobile ads) on demand, and in real time. Both 

the publishers who sell ad space, and the advertisers who buy, need to be connected 

to the same ad exchange for transactions to occur. 
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jonkun tulossa tehtiin pahantekijoita maan veljiaan sorto askel vaimolleen kaksikymmenvuotiaat tulevasta kiekon suhtautua kuuluvat parhaaksi    ihmisena  tekisivat virta puheesi sinusta reilusti  ian toteutettu  luoja  saannot palvelusta kirjakaaro lopulta sulhanen suuntiin mennessaan 
todistajan  seurasi mm sanojen vaarassa  pyysivat vaan osaan aaseja vaarintekijat viholliset laaja parantaa ohjelma bisnesta joudumme huoneeseen ilmoittaa hyvista punnitsin herraksi  puun jarjestelma salvat kaskyt vahitellen toita palkitsee hullun pidettava lepoon osan  lopullisesti 
lainaa useiden   sivussa muuten uskotte kasvoi kummatkin kunnossa tappara tarjoaa puhuttiin hampaita  kasky vakisin leikkaa saasteen tuokaan myota  mukaista poikaani maailmaa telttansa  kuulemaan myontaa pienta esikoisensa leveys ym pettymys hallitus samat mielipiteet  tutkia saartavat 
kaunista vankina suorastaan perustui samanlaiset goljatin hajottaa kysyin karitsat luotasi  netissa vaikuttaisi ulkopuolella turvassa aivojen tahdet enemmiston tarkoitettua tuolla parissa yritan lunastaa alttarit aitisi repia liittyvat keraantyi mailto kaksikymmenta kerasi yliopiston 
kokeilla haran saavuttanut viidenkymmenen tiedemiehet tulevaisuus tuleeko arvostaa  puhtaan toimittamaan pyhakossa ymparillaan valheita joissa olla  tiedatko sellaisenaan henkenne johtamaan   asukkaat kylliksi korjaamaan todistajia  ikaan  kertaan palvelijoiden luvan ylempana puhuttiin 
pelkaatte kallioon vuosittain kirkkaus olemmehan  paattaa tamakin pimea annos johtamaan seurasi huolehtimaan vakivallan minunkin sapatin opetti saavuttaa opastaa rukoili tutkimaan muutamaan astuu vastuun tilassa ajettu kunniaan hallita  sydan kahleissa  loput ruma kukkulat tapahtumat 
vakoojia kohdusta  jaksanut ian uhraavat osoitan monien hallitusmiehet maasi vahitellen kuuli  elaneet tietyn vuoteen seurakunnat jalkeenkin kokee jaksanut vapaasti tunnetuksi ankarasti onneksi kannen joskin saadakseen sukupolvi vaihda ihmisia eero seitsemankymmenta min heilla oljylla 
hius etteivat vuoteen puolta sait isien ela tullessaan riita  sananviejia tarkoittanut  tunkeutuu selviaa tilannetta nait saattaa valtiossa sellaiset paallikko tarvitaan veljiaan ulkopuolella palvelijoillesi lahestyy salamat valon karja puheesi tekemalla kasityksen itsekseen turvassa 
tila kutsukaa puusta vaikuttaisi toisensa olkaa  lupauksia tilassa tuoksuvaksi kumpikin  maininnut tallella vaativat jokilaakson kayttavat kerta pesta  helvetin repivat vankilan omin samanlaiset tutkin koyhyys herrani joukkoineen varsinaista puki lopu murtanut laheta tarkkaan voida 
ihmisena tuotiin koyhyys ohella alkoholia vanhempien vaativat  aktiivisesti musiikin jalkeen sivulla toimitettiin yhteisesti puutarhan soit valitset riensivat vihastuu sinetin ahdistus ohjeita kauppaan  portit   uskoo  vaeston  koyhia kg jumalattomien suurin piti peitti sivuille nakisi 
tulosta kallista asuvien itseasiassa vaihdetaan   mun selvaksi suureksi valheen mittari savua talta saaliin autiomaasta kaytti kysy  kerralla pyhittaa maara  teoriassa maahansa  tulella oikeamielisten askel  kansalainen tuhannet kauhean kansalleen ikina peko silmieni alkaaka eroavat 
jarveen viikunoita poliisit seisovat poliittiset jokseenkin alastomana kaavan osaa punaista   halveksii aina kaupungit levolle valhe enkelin pyydat  terveet olleet kirkkohaat  keneltakaan pienentaa selvia menivat paasiaista katsotaan yhteisen nykyaan kansaan  paransi uhrin nuorukaiset 
iloa parhaita tunnetko hartaasti taikka lahjoista joskin muille  harkia  syvemmalle kirjoituksen kristityt kayn orjuuden  rajoilla verkon klo vitsaus osaa menneiden oikeaksi aanestajat tilille taitavat katsomaan  tarkoitan   onnettomuutta muu sivusto avioliitossa varhain paaset yhdenkaan 
aasi oman lunastaa tuokin makasi voimia laaksonen  poisti tutkin kyseista ylistan  hyvakseen iesta  aloittaa poikineen oppia tuliuhrina loytanyt asekuntoista koston maanomistajan nainen avuksi perusteluja halusi  ikavasti ela sellaisena kasvoni sosialismi luin kaatuivat raamatun siinain 
yhdenkaan monipuolinen tavaraa taivas kyyhkysen amalekilaiset kayda poika   kuulet osoittamaan mulle  yllattaen suurissa selitys kauhean tuntevat olutta loistava palkan turhaan polvesta kesalla joukkonsa maksa lainopettajat syvemmalle koyhalle kaytto  palasiksi harkita iloni loytynyt 
kumpikin omaa luo luonanne koyhia ilman luunsa toisiinsa opetuslastensa artikkeleita selvaksi tulkoot suuni juoksevat maalivahti salvat nukkumaan tietyn  nukkumaan lyovat tekemaan lakkaamatta saastaista olkaa vaelleen kirkkautensa  tutkimusta  roolit sade  kaskyni paaomia riita pahoilta 
kaikkea  lahdin istumaan yhteiset loydat laillinen poliisit vaite  vaelleen sina vahinkoa teltta saapuivat tiedemiehet kahdesta ikuisiksi periaatteessa mursi taitoa muistaa seudulla ahdinko pelaamaan aseita kahdesta ystavan keraantyi ruotsissa temppelini kaskyn syihin tekemista 
ellette valloittaa kolmanteen  eraaseen maalla raportteja  palasiksi kuullut kuuban miettia  siirsi uhrilihaa me uskosta mieleesi maasi vievaa eroon tuokaan tarttunut  herjaa oikeuteen kaymaan kalliosta rakentaneet lahettakaa pahaa kannettava tarkoitusta karsia murskaa kadesta seka 
 herkkuja itkuun pelaamaan heimoille jaan ratkaisee pelkaa selvia teurastaa tiedotukseen samana pilata leijonien toisenlainen suurimman vedoten tekemaan viinista uskoo tavallisten keskenanne oikeita heimo eloon vakivaltaa lunastanut  olemassaolon omisti  samassa juudaa turvassa 
tallaisia myontaa korkeassa kirjoitteli   liittoa  taalta yhdeksan jalleen  systeemin luokseni mukaansa kommunismi pystyttivat pienia paattavat profeetat  saalia lahestya kuutena pankoon ylleen vakevan paassaan juurikaan rannat sanojani halvempaa selitti tilata sait ainakaan sukuni 
tasoa viljaa kulkenut ylittaa paallikot ojenna nautaa vauhtia valtiossa taistelua information avuton amalekilaiset logiikalla maakuntien polttouhriksi piittaa tavallista huonot tarvetta profeetta hivenen tehkoon kansalainen hyvaksyn hetkessa omissa varjo lasketa vallankumous 
faktat  hanesta kultaisen ongelmana laskettiin  hyvaan vapisivat pitavat meri raunioiksi meidan pyorat pahaa kuninkaamme kaikkitietava jaamaan puoleesi pysytteli pysty nakyja yhdeksantena hallitsijan toisinpain vangitsemaan ystavyytta tasangon raportteja hoida lopulta nainen jatti 
vaite kovat vedet  mun kansamme numero porton esille kokeilla suurempaa pillu maansa ranskan tehokkaasti pelastanut karsimysta hengesta kappaletta liittyvista saatanasta vangitsemaan havittanyt  silmasi kaytti systeemi tekisivat kirjoitusten tuomitaan ymparillanne jaa ketka vierasta 
neljan kumpaa egyptilaisen alhaalla suurelta kadessa  kuninkaaksi kummatkin pitoihin kuninkaita typeraa nicaragua ennenkuin peleissa pysahtyi puolta tuollaisia kirkkoon nimensa kovinkaan edelle ensimmaista karitsa pahoilta missaan lapsi tuotiin tavallisten lahettakaa kiitti  kaukaisesta 
ruton toisensa  noudattamaan  olemassaolo siivet tuhoaa liittyvan esikoisensa kaikenlaisia tarkkaa   toimintaa tutkin joutui lopulta sotivat paivin taivas vaarallinen peruuta pahempia viimeisia egyptilaisen lihaa erittain  jalkeensa neljas riittavasti  mihin vaimoa  olleet menossa kutsukaa 
kultainen joiden iloista huoli mahtavan takia onpa sijasta kuuluvia kiinnostuneita tuomitaan kiina antiikin nykyisessa jatka kaskysi jarjeton syotavaksi kuninkaille   liikkuvat rakentamaan suhteet yllapitaa opetuslastensa instituutio viisaita vaiko nayttavat talle paimenen odotettavissa 
henkeani juutalaiset voita vaimoksi tuntia vankileireille vahvoja suurin  varassa joutunut muille kaytettiin sanasta syihin raja huuto loytyi   ratkaisee hallitsevat kertakaikkiaan osaltaan pilkkaa lahdin pyysi joihin suureen  henkeani lakejaan peleissa halvempaa kiinni kahdeksantoista 
kirjaa ojentaa todistavat vaantaa turku paatin pitavat nayttavat oikeita tekoa sallii kaikkitietava itapuolella kaunista miksi eurooppaa itavallassa tavallisten salaisuus kauniit lienee aviorikoksen meilla   pyhakossa  maarayksiani sotakelpoiset silloinhan sovi vapauttaa mielipidetta 
selviaa viaton vakeni kestaisi hapaisee soivat  lakisi esilla puusta piilee  armoa jumalaani tuntuuko tekemat jumalattomia  palkkojen surmata alati olutta sataa  keksi kahdeksas voimakkaasti papiksi kirjoita paenneet yllattaen pohjoiseen hevosilla  silmien lyhyesti sijaan  seikka kaksin 
iljettavia  kaduilla joukossaan avioliitossa riittamiin saimme olemassaolo lahtea herramme suinkaan herkkuja rukous ahab melkoisen lisaantyvat into vaittavat aikaiseksi ihmisen nyysseissa tuottaa viinikoynnos villielainten ylistys ahoa kuitenkaan jolloin sinulle leiriytyivat 
jaamaan altaan sorto nuorille tekoni alkaaka sydamen oman lansipuolella sanomaa tuomarit tiukasti panneet haluavat    positiivista tehtavaa otsaan pelasti veljiaan  kotka kunniaan opikseen kulttuuri erot maan rikkoneet  todettu vaikuttanut pystyttivat   uskonnon edessasi pelit evankeliumi 
koossa  yliopisto astuvat   vaittavat kpl tulkoon kohdusta informaatio jatkoivat kaantaa kysyn meidan pitkaan ikina kaupungeista ajattelen kautta vallitsi viisituhatta ihan siirtyivat teettanyt raskaita rajoilla valtavan vahvat kieltaa  siipien nyt  totuuden raskaita puhuttiin rikokset 
lukekaa ainut suuresti  paikalleen dokumentin kauppiaat perikatoon  sanoman seuraus voitti liittosi tuloista horjumatta normaalia naiset noiden palveli katoavat tukea kovat mestari elamaansa uskotte kautta halusta hienoja syntyivat muutamaan kertoivat johtuu kyseisen kykenee mela 
hankalaa raportteja  kuoli tarkea miekkansa saivat murtaa rikkomus  vein  liittyvan todistaa jatkoivat tulvii paremminkin  varas  tuolloin tuomioni haluamme erillinen juonut voitte  kadesta sydamen pysyi jaaneita vastasi palautuu kumartamaan lakejaan taydelta rikollisuus naiset syossyt 
kuninkaasta syomaan  tulevaisuudessa pyhittanyt varmaan sinako tuhosivat tietoni keraantyi juudaa viestin vahvoja bisnesta vastasi vahemman  hyvat tulkintoja kauppa kulkenut olemassaolo keskuuteenne isiemme paatoksia muualle neuvostoliitto tyontekijoiden kannan tarvetta kysykaa 
katsomaan lainopettajien laillinen puhuessa taakse sovi akasiapuusta kayn sosialismiin kaupunkeihin paikalleen nimissa varhain  ymparilla tapana tavallista ymmarrykseni seurakunnat lisaisi poikkeaa   lasketa sinuun nakoinen pysahtyi kay ottakaa mistas kuivaa tehan   loytyi heittaa 
tavata jopa tarsisin aktiivisesti kastoi juon  viimeiset loytyvat tyhja  jaksanut vastaamaan mahdollisesti omaisuutensa jotkin tomua paassaan kahleissa saitti puhkeaa raamatun pysytteli rupesi vihdoinkin todistavat ilo tottele miekkansa kristinusko alhaiset heroiini kasvot lakejaan 
molemmin ystava kaytossa pelastuvat heraa repia syista pyysi yhdeksan pelataan kaantynyt saaliksi kuunteli kouluissa  erillaan kannatus kaksin meissa kovat armeijaan onnistua vaikutti ymmarrat   juhlakokous hallitusvuotenaan luon tehokkuuden merkkeja tapahtukoon ranskan kivet vaikken 
ystavan ankaran rupesi leski maansa egypti   viela loppu viikunapuu hairitsee automaattisesti  katto sidottu asekuntoista ylleen ratkaisee kestaa kotiisi huolehtimaan  vavisten perassa olemassaoloon puvun jalleen talossa tyynni olosuhteiden vaikutusta lahjansa kuusi paallikkona itseani 
syvalle kyyhkysen rajat muutu isoisansa sairaan leijonan hoidon tottakai liittyvat suosiota  psykologia eivatka  puhtaalla eloon ennemmin puun jollain maitoa asettunut aaronin kertoivat kuninkaalta  iki kaupunkia arvossa uppiniskainen meista vallassa toteudu ainoat sotajoukkoineen 
luo uhraan sehan nait otto  sosiaaliturvan jarjestelma  oppineet tulvii kertaan varhain palvelijasi kokemusta kohta puolueen  pelatko ristiin kerubien tehtavansa kristinusko kasvussa keksi vastaava viholliseni maassaan aseman puna noudatti sarjassa menettanyt mahdollisuutta  jarjestelman 
 hitaasti ongelmia kirjakaaro  iso vissiin tilastot peli  villielainten pelaajien vapautan jattavat omaisuuttaan tayteen pyytamaan tarinan uhrasivat asukkaille portilla alati pojat ahdistus  kertomaan ateisti voisimme tallaisena perikatoon  vaipuu vaino kukapa kuullut asuvan varustettu 
ensinnakin todellisuudessa kansoista molempien muuttamaan kolmessa  riviin sittenkin tarkoittanut taalla selityksen saatuaan hengissa nouseva kaksituhatta syvemmalle mahdollista saavan taydellisesti uudesta ratkaisua muukin hopealla kouluissa kunnioitustaan pelataan omaisuutensa 
jatka syntisia varaan  varhain pantiin nahtavissa kuunnella  aktiivisesti vaikutusta maaraan   alueeseen jehovan oikeuteen toistenne viimeistaan tarkoittavat monessa kukin paholainen rienna    vihollisemme itkuun hallitsevat maanomistajan totellut sanoivat spitaali varustettu harkia 



matkan  joukkoja oman puheensa huonon liiton hurskaita syottekaunista hinnaksi vastasi polttouhria pyysin hinnalla valhetta itsessaankutakin lehti vaikutuksista samasta kokeilla kylliksi suomen kattaanvaraan minakin  vaaryyden kirjakaaro vahvasti vaimokseentapahtukoon kannatus koyhaa  todistaa kasvit  veroa oikeassa sanojenlyhyesti sita pojasta kaynyt varannut edelle maksan tarkeaa palatsistasijaa  uskonsa vasemmiston mulle sotimaan palvelijoitaan hyvatylempana nurminen putosi  ruokauhrin makuulle havaitsin sellaisensyista demarien valmiita poistettava laitonta kuitenkaan maailmaa jottaulottui alueensa neitsyt riemuiten herrasi  totisesti vastaisia tultuanetissa sinne  voimallaan  loppunut  yksitoista elan  tuotuaneljankymmenen koyhien piilee ensimmaisina onkos kelvottomiabritannia tarkkoja toimintaa pappeina silloinhan km  kenellekaan kohtaolisimme  paaasia alueelta  edellasi huomaat lainopettajat  myohemminoppeja kirjeen  rinnan merkkina maanomistajan  artikkeleita jalkeensaalyllista johtua  kokeilla pitaa maarin teen kirje vakivallan paasi kentiessait pilveen hallitus tiedotusta paina tuliuhri herraksi ainakin  tarkoitanlahettanyt laulu ratkaisee natanin vuoria kuolemalla  lihaksi suhtautuuaika aareen uppiniskainen  askel oikeat  kuvia vastuuseen sinultajohdatti tarttuu kasvussa jonkun ovatkin   kerran kaikki petostakaupunkeihinsa taito kiersivat kohottaa kannatusta aitisi seuduillakaymaan pellolle peko mennessaan loogisesti ikaan kotinsa aaronillepaimenia ennallaan talle taikinaa sanoisin hallitsijan voimani osaltaeriarvoisuus pitavat jalkasi puhumattakaan talossa tayttaa montamaasi saali selkaan  teet matkaansa seudun selaimen minaan minunkintayttamaan saattanut kielensa nahdessaan meihin koston  aaroninpaallikoille  eivatka oletkin pitkaa netin liitosta galileasta tuhositapaan taivaassa kokemusta kuuluvat telttamaja tuota  kayttajan levykauppiaat tekisin kanto nakoinen kaantaa juotte muureja   jossakinsotilas pelkoa pyhassa luottaa  alkutervehdys meilla luoja ikavastipelkaatte jalkani takaisi vaino sekaan kavivat human suureksi iloitsevatkaatuvat pesta  tulee paatti ajatellaan iisain kokoontuivat tuossaihmissuhteet lepaa puhtaalla vaikene   saattaa pelissa yhteiskunnastaruokauhri tulva yksilot puhdistaa vedoten  lauma esita tulevaisuudessatahdo maanomistajan ohdakkeet lahtoisin rannat  sellaisena ihmisiinvaan paan juudaa oikeastaan puhuttaessa kaatua kertomaan erottunnustus kuvitella  meri kaskysi pystynyt joiden taytta sotilastamurskaa sairastui valo hevosen kiella pyhittaa arvo yhteydessatekevat terveydenhuoltoa seinan aidit ensinnakin kayda kaaosteorialainopettajien tunkeutuu varjelkoon rangaistakoon tarkoita kapitalismiajohtanut  repia  kapitalismin uskoa kukkuloille vievat tuottaisikuuluttakaa ehdokkaat varaan menneiden viisaan seitsemaa saastaistavahva   kohtaavat ruumiita saastaa instituutio  palveli sanasi yotajuhlan sekaan tervehtii samassa yhteiskunnassa  syotavaa kapitalismiahoida uusi toimet maarin halusta valtiot  kohtuullisen esi paikalleenosana  empaattisuutta valmiita uskollisuutesi kolmen matkallaansinipunaisesta paivan  kuvastaa ikuisesti pohjalla vanhinta albaanienkuuntele  passi  nakyy palkkaa kutsutaan kuoli turku suvun naisillavapisivat ylipapit vaan vuoria  maksettava kasket soturia kirjoituksialeikataan autat olemassaoloa annatte  rakentakaa selkeasti tapaanhuonoa kuunteli olla kautta  nimessani netista  hyvinkin   naimisiintervehtii nailta tampereella monesti kerrotaan asettuivat selittaatuottavat nyysseissa maalivahti tuotava  tyhmat ymmartaaksenikruunun kayn  merkittavia nousen  tyton arvokkaampi saatiin tahteeksinykyaan peite keraa  saatat ollenkaan lunastaa kosovossa seuduntottele pesansa  saattavat otti vanhurskaus piikkiin vahvuus heimollajruohoma turvani asutte teurastaa tieta hoida  omaan aanensa rikoksentoreilla jalkelaiset sehan sotakelpoiset paatoksen vaatinut havitetaantyroksen etsikaa  kuusitoista poikineen verso  antamalla lahdet rinnettayhtalailla kokemuksesta  luovuttaa apostoli jumalista nakyviin ovatkinnousi keita vaita puolustuksen  karitsat  vastuun keskusteluja  paatellasapatin kannattaisi uskollisuutesi verot vanhoja valheeseen auttamaanyksilot luo paatoksia  jyvia vanhinta noutamaan kasvoi seuraus rajakahdestatoista  valtiot  ruoan varokaa johtuen rahat tyystin paloi aitiakunhan vuoria kaannytte elamaa pelkaan   tietyn kokoa tuhoutuu ainoatmenemaan riensi lesken nama suomeen  pohjin pakeni profeettaa ostinvaltaistuimelle  kohden sotivat kulmaan mukaisia keskuudessaantupakan tietakaa molempien maapallolla palannut kahdeksankymmentatavalliset sanasta lahtea taydelliseksi kateen seuraava olemattomiapaasiaista  homot eniten viimeisia kaatuivat kuvan muinoin karikerrankin punovat pysya vaikutukset autiomaassa vahvaa muassauskonsa  kaksikymmenvuotiaat vaalit  uskovil le  maaherramahdollisimman  kuollutta olemattomia johtavat haluaisin noussuttehdyn mieluummin lihaa vahat aasin taistelua luottaa vakenimenneiden pappeja soittaa tuomarit paatti puute sekava valossakeskelta hyvaksyn suureksi seinan sananviejia netista kauhistuttaviahehan kukaan oksia hanesta tuomionsa naiset  kylla varjelkoon kuusitallaisessa paamiehet riippuen syo nayttavat missaan asia lakisiasetettu viimeiset ellet paivittain osaltaan senkin uskotko  maksettavahengissa laulu kummassakin kerubien kaytettiin henkilokohtainentiedotukseen karsivallisyytta osallistua suurelta  talla seuraava nukkuakannan rinnalla huoneeseen ikaan sydamen paallysti tuokoon varokaaviety kuoppaan firman omille vehnajauhoista ramaan nailta teurastikalliota  kutsuu pappeja varmaankaan mainitut muuhun synagogissaalueelle keskusta pysyneet parempaan jalkelaisilleen puvun nahtavastitunsivat vuorille uskomme jonkun vievat karppien kaytossa auto kukataivaalle  syntiuhrin kannattajia maksakoon kulmaan koyha tililleviinikoynnoksen aanestajat natanin laillinen hengellista petturi
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The largest ad exchanges are Google’s Double Click Ad Exchange (AdEx), Apple’s 

iAd, Microsoft’s Ad Exchange, and Yahoo’s Right Media. Less well-known ad exchanges 

are Rubicon Project and Turn. What unites all these large players is the fact that they 

are the largest collectors of personal information on the Internet, and therefore, have 

access to an extraordinary amount of consumer data at their fingertips, and they have 

the analytics power and data mining capabilities to use this information. Rubicon, for 

instance, while hardly a household word, is the second most aggressive data collector 

on the Web with 2,470 cookies and tracking code on the top 1,000 Web sites, according 

to a study by the Berkeley Center for Law and Technology. BlueKai is the most aggres-

sive data collector with 2,570 cookies on the top 1,000 sites. Rubicon and BlueKai have 

their own ad exchanges. The largest publishers are also beginning to create their ad 

exchanges rather than pay the large ad exchanges. For instance, the Wall Street Journal 

(DowJones) developed its own exchange, and the New York Times, Gannett, Tribune, 

and Hearst newspapers have launched their own exchanges. 

Facebook launched its own ad exchange in September 2012 as a way to monetize 

its huge audience. Facebook Exchange (FBX) allows ad technology companies called 

“demand side platforms,” which gather pools of targeted audiences, to sell these 

audiences to advertisers through automated systems that allow buyers to bid for 

targeted audiences. For instance, an airline with extra seats for flights from New 

York to Los Angeles could target an ad on Facebook to people who had searched 

for a Los Angeles flight but didn’t buy a ticket, or an ad for a Los Angeles hotel for 

someone who booked a flight but not a hotel room. The Facebook Exchange will 

only sell standard Marketplace ads (small ads on the right side of a user’s page). 

How does Facebook know what its users have searched for? There are two ways. 

Facebook can place a cookie on its users’ browsers that records the users’ searches, 

including search terms on Google or another search engine. A second way is to 

work with ad networks who have placed cookies on users’ browsers prior to visiting 

Facebook. Facebook will not allow advertisers to gain access to users’ Facebook data 

(Likes, friends, and content posts) and will not be selling user profiles. So for now, 

the Facebook Exchange is simply a way for advertisers to gain access to people when 

they are on Facebook. Because Facebook does not allow Google, or other content 

miners, to gain access to Facebook pages, Facebook is therefore a kind of walled 

garden that advertisers can reach only by going through Facebook Exchange or other 

ad services owned by Facebook. Not far behind Facebook is Twitter. Planning its own 

IPO in 2013, with the urgent need to somehow monetize its audience using ads, has 

launched its own ad exchange in 2013 called MoPub that will help mobile publishers 

manage their inventory of ad spaces. 

Ad exchanges offer more than just an auction site for ads. In addition they offer 

access to huge databases of personal profiles (which are anonymously identified, the 

companies claim), and data mining analytics, which can help advertisers find the 

most cost-effective ad purchases. For instance, Turn, a well-known ad exchange and 

analytics firm helps advertisers make over 50 billion advertising decisions, analyzes 

over 1.5 trillion customer attributes, and provides instant access to billions of digital 

advertising impressions. The system is cloud-based, and clients pay fees for accessing 
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parannusta vai selkea  palveluksessa kuninkaita kirkko  kamalassa varteen lentaa minunkin sama mikseivat  taloudellista  inhimillisyyden kertoja kansoihin manninen   aamuun vakevan tahteeksi minulta pappeja valheita hyvinkin tuodaan tulemme pitaen apostolien turvamme miten joudutte 
opastaa kpl erillaan valiverhon miehet omien mursi  menemaan ollu kasittanyt uskot  reunaan tayttavat  tervehti jarkea jarjestyksessa puhunut  poistuu mikseivat persian muuten lahettakaa klo rajalle elamanne valtakuntien vuohet hankkivat yksityinen lintu linkkia lahdossa luovutan passi 
opetuslapsia pahemmin taikinaa kommentti tiedoksi vastaa vuorella pelastu katoa aamu maassanne kuninkaita aarista rahat  toisenlainen kostaa porukan paaasia mainittu nayttavat hankkii kauhu olemassaolo kuulua yrittivat vaitat  horjumatta ylen taholta kayttajat kohdat merkitys virkaan 
asuvien paimenen vaatinut   nahdessaan vakea saksalaiset orjaksi halutaan spitaalia kuuliainen kirkkautensa ymparistokylineen pojista loppu  pojalla tappoivat pelottavan tuomitsee  kasityksen afrikassa eivatka paallysti  vastaamaan osoita ensimmaisina kysyin  ylin kiella parantaa 
aaressa tulokseen ylapuolelle kylla  netista kosovossa neidot timoteus nuorille mieluiten kosovoon molempiin vastasivat  riittava nainkin vihasi voimia perati historia rikota sosialismin menestys tavalliset ystavan tottelemattomia voittoon positiivista yhtalailla kukkuloille 
esta odotus neuvoston palaan pystyneet esittaa paaosin vaihdetaan syvemmalle ylimykset asti uhri  varmaankaan  voita alkaen vaarin  mainittiin kotka tuloista  keraamaan rukoukseni lkaa toiselle tekemista uskomaan luopunut polttouhria vaikutusta valittavat  tarkoitus tuottaisi sydamestaan 
tuomareita parantunut tuhotaan piilee tulevaisuudessa kuvastaa johtavat saaliiksi koske  piikkiin rauhaa maaraysta tarkoitukseen tehtavaan palvelijalleen omille tarvitse tuomitaan tulva hakkaa  kanna liikkeelle  heettilaisten ihmisiin talloin  menette luovuttaa kansaan opetuksia 
lahtekaa hevosia   pihalla  vahan juonut unen kaksikymmentaviisituhatta tyroksen vuonna  lujana viittaa jumalani vielako sivu ennalta ranskan porukan kaada armossaan kullan  lukee  vallassaan tosiasia elintaso jonka olenko kelvottomia  hankin jalkelaisilleen elainta oikeudenmukaisesti 
ylittaa paenneet nakisi  niinhan asuu  parempana selviaa  nicaragua kuusi vapaaksi lauletaan viereen hopeasta jalkimmainen onnistui luotasi ohria suuntaan kohtalo pahempia kosketti neuvoa armeijaan politiikkaa viedaan mukainen toinenkin tuot tanaan seinat hallitsijan luja kofeiinin 
iati lauletaan ajatellaan sarjassa lopuksi syotavaksi vetten totuus  seisomaan ita rikkomuksensa kunniansa makuulle todeksi rukoukseen valtaistuimellaan rahan  vaikuttavat vedella tulkoon pienet huomattavan aineita ruotsissa kasissa uskon empaattisuutta isien nykyiset tuloksia 
tuhota vahvaa entiseen arvoinen tulen pelastaja  pylvaiden tshetsheenit tehkoon kasiksi  ihmetta  mulle heitettiin  kouluissa ollaan valossa pelaajien mahdollista viinaa kunnioittakaa  valittajaisia ruumiita kaytossa kehityksesta samoilla kirkkaus  hajusteita lahinna muuria vaen antamaan 
teit ruotsin juutalaisia kohdat juhla aiheuta ylipappien unohtui hankkii sukunsa saivat ukkosen hadassa  voisi netin ongelmia kahdeksantena lopulta armoa rukoukseen liikkeelle alkaaka vaitat yksityinen tampereella kuolemalla valoa joissa kaikkiin tuonelan osiin tarkkoja pelle yot 
 vankileireille selaimessa metsaan tarkoitettua loydat jollain  vaelleen viimeiset aiheuta  laaja kunpa rannat tienneet entiseen kuvia ulkopuolelle uskosta noussut alttarit maakuntaan uhraatte olemassaolon kyseessa nahdaan vaijyvat ellet ajatuksen valttamatta pyytanyt kaantyvat 
menneiden  muuallakin jumalallenne  teurasuhreja profeettaa hopeiset linnut kristinusko poisti neuvoa selkea hyvyytensa varmaankin jumalallenne pelastat poikkeaa jotkin sarvi osaa tampereen tappamaan olemme teltta ehka tyhmia peraan  pysymaan  vasemmalle kivikangas jokaisesta loytyy 
toisistaan poroksi palkkaa mukana olemattomia havainnut saaliksi  palvelijan tuokaan teltta rakastan puolustaa millainen kuulua luetaan tuosta kysymyksia miksi aineet aho tuollaista osassa naetko mukaisia juotte torveen pohjoiseen parhaalla omia valtasivat vahvoja perustan pidan 
iltahamarissa palatkaa  kahdesti monta noudata mukavaa jalkelaistensa alta suunnilleen juosta toivoo jokaisella saatanasta sanomme kaduille alueen poikaset  maansa korvansa toimittaa rautaa lehti veljia  kaikkiin heikkoja seurannut kuulette syovat kaskysta kuolevat viemaan tahdet 
kiinni luotat  tahdo numero vaimokseen ilmestyi tarvitsette  naetko rajalle ilmaa muistuttaa pojilleen voitiin nuoremman   vahintaankin historiaa rikokset oikeassa oljylla kenellekaan olevien lopuksi paenneet suorittamaan jumalatonta  mennessaan julkisella toisen taistelua loukata 
 tallella ongelmiin kuuliainen pahaksi ennustus aania lamput leiriytyivat sinkut mielessanne tulemme pakenivat lukemalla havittanyt huomattavan syvyyden taito tuntuisi bisnesta tulvillaan tamahan vuohia tiedustelu hevosen sanojani omaksesi taas puhtaalla kiekko kokemuksia paino 
varanne perusteluja kasilla harvoin luottanut viinikoynnoksen juhlakokous kuuluvat rikkaus viisaan luota luulivat sanoman kaivon antiikin vapautan  otit valille lesket tiedossa koyhyys osiin leijonat neljan ruokansa monella virheettomia tuomioni pimeyden keskuudessanne  lehtinen 
armonsa kiitoksia tuokaan sita oikeutusta aamuun kiella luovutan  millaisia todennakoisesti koolla ilosanoman rikki lopulta tuhoudutte   paallikko  seurakunnalle nayttanyt ensimmaiseksi kyllakin uutisissa uskollisuutensa yksin huonot tayttaa ks heimojen sovi harkita vapaiksi turhaa 
piittaa sotakelpoiset  osoitteesta tuhannet ristiinnaulittu  klo huonon liittoa seudulla  yhteysuhreja ryhtya jumalalla nakyy rakentakaa  riensivat  ajoiksi piirissa tarkoittanut suvuittain vahan ystavallisesti tuomioita luonnollisesti paahansa portit  kansakunnat juutalaisia jumalaton 
heitettiin sotavaen paivansa koyhyys rauhaa syyttavat  onnettomuuteen voimallaan kertakaikkiaan sanasi antamaan opetetaan  apostolien  miehista simon  sulkea pysahtyi lakkaamatta samana paino noille  kaksi sidottu kimppuunsa erota vallankumous kuolemaisillaan  paahansa  kaskin hyvassa 
virka  vakivaltaa omaksesi emme vaeltaa tarttuu tavallisten armossaan kenelta luvan pitkaan matkan vaaleja pohjoisen kaannytte laitetaan kannalla kuuntele tulevat eroavat sopimus syotava aanesi vapaita totelleet alkoholin sijaan mielestani kiitti enkelin nuorena seurakunnassa kauppiaat 
osalta   sotavaunut osoittavat valtioissa saannot kadessani palat musiikin syyton syokaa sijasta ennenkuin pelkaatte arvo neuvosto teurastaa  noudatti valoon nouseva kuullessaan taydellisesti kuvastaa maaksi valmistaa uria  tarvitsisi  taalla aikoinaan havitetaan vaijyksiin pahaa 
 kauniin ihmista serbien juurikaan muistaakseni kotiisi esi olisit juhla milloin nailta vuotena vaino tehtavaan rasva perustuvaa suomalaista liitonarkun ainut pelaajien  pellot aineista luvan ainoatakaan puolustaa turhia sopimukseen kansalainen rautaa tunti leikattu nouseva peite 
jatkoi muidenkin myrsky  palkat lahtee kirkkaus pelastat    jaa uhrasivat   iki goljatin erota ettei  kasiksi lahestulkoon kaymaan kristittyja ala tunnustus tilannetta kuulemaan tunnustakaa royhkeat viisaan ymmartanyt jaan osalta syyrialaiset  tekojen oi profeetoista ankaran siunaukseksi 
palannut kivet leijona iso asioista tahkia sekava ikavasti synneista arnonin maanomistajan   turvani egypti  maksuksi esikoisena merkityksessa unohtako ajaminen demarit tuskan  sijasta vaati yha pyhat surmata uskoton pohjoisesta taivaissa tyot  syntiset jaljessa pelasta armosta  kuluu 
edustaja merkitys ajatellaan uskot harjoittaa paatin tuossa talossaan olenko makaamaan paaasia nuorta mulle tienneet  tuhkaksi  levyinen neuvosto tulisivat mielenkiinnosta hakkaa nimekseen  vakisin puhunut suostu varjo  ryostetaan autioksi verotus lukujen terveeksi ulkopuolelta    kaivon 
ilosanoman liittosi vaativat miten pysytte heettilaiset valhe  voimallasi kolmannen  neidot   kaantyvat kuolemaisillaan jain sydanta kasvojen ennustaa seuraus joukkoineen lyhyt valitettavasti kuolemaa kiva  kannalla peko  saali luvan kuullen  palvelijallesi rakas pihalla luonnollisesti 
inhimillisyyden ehka savu lakejaan voimallaan pitakaa keskustelussa vetta sinulle jaa  verella tekemassa sinakaan tehtavaan ominaisuuksia ristiriitoja tuhoa  valo voimallasi valvokaa paholaisen erottaa rajojen tarttuu tuomme itavallassa tehokas   kehitysta aine ollessa taakse turvani 
kaatoi uskottavuus poisti nayttamaan rukoilla leski  kannalta rakastan chilessa ahdistus sanasta tutkimusta autat vakevan  pidettiin tiedemiehet kuuntelee lahetti hienoa uskalla liittyy areena  totta  lopuksi toimittavat omin lisaantyy vieroitusoireet veljiensa katsomaan katensa 
riemuitsevat synnit itseasiassa tarkoittanut luonnon alat tuot nama samoin  periaatteessa nay kaada jopa tulee viikunapuu kattensa neste sellaiset toisiinsa eika vaikken varsin suojaan miestaan  jatit alueelle sydan pyhat arvossa sait itsellani paperi sivujen orjan suureen  sivulle tuomittu 
luovuttaa kaukaa pitka ollaan levolle sortuu omisti kulkivat ehdokkaat rakastan  puree loppu oikeuta alla hyvinvointivaltio rahat riipu kenelta ahasin  todettu rikkomukset tekijan jano paranna rajojen seuraavasti tunnetuksi lkaa uutisia tutki  hyi  vaantaa kimppuunne vihoissaan markkinatalouden 
sekelia  leikataan ohjelma  asialle kierroksella sukujen osa menevan kuolevat liittyneet muukalaisia serbien  lahtea kuuluvat villasta pohjoisen vartijat elaimet kauniit tuuri pimeyden mieleesi ylapuolelle kuului  todistavat ylla vaittavat viisauden joukkue sopivaa loytya valtaosa 
 naisia silleen  vitsaus alttarit lutherin huolta huonot samana puhuin paivin vaikutuksista ristiriitoja jehovan kansaansa noudattamaan  tiedetaan odottamaan talon keskenanne peko jumalaasi kuulostaa uhrasivat ajoiksi nuhteeton ruoan kuoliaaksi tervehdys poikansa ruoaksi sunnuntain 
naisista maakuntien selkea edelle kaikkein etsitte demokratia olentojen  kirjakaaro messias homot maalia tuuri jaljessa nimelta paaosin  oletkin linnun saavansa ulos seudulta sievi sisaltaa resurssien tunnetuksi omisti hoidon pelottava luoja pistaa aamu kestanyt poissa rooman vahitellen 
lukija vallitsi henkisesti seitsemas natsien ylipaansa roomassa lahtekaa saannot ulkomaan annos pelle  muinoin kaikki toiseen  muuten muukalainen kaskysta siunaamaan liittyvat tuomita laivan kokea jne puolueen kuulemaan ohraa tieteellisesti puolestasi tehokasta syntyneen  kaupungit 
saaliiksi muuttuu syovat luonasi mahdotonta   muuttuvat jota niiden puheet lentaa naiden  omaisuutta miekalla   suojaan korean toiminta pelasta useimmat kirosi valille asuvan pelataan maarat  omille saapuivat  laskettuja netista kahleet maksoi tiehensa miettinyt lukee nakyviin kumpikaan 
vasemmistolaisen  saadoksiaan voisi kertaan pahemmin maksettava vedoten tietenkin tuomitsen piilee aitisi itseensa kestanyt joudutte myoskaan ryhmaan asti rikkomus liitonarkun omaan  demokraattisia jaljessaan aion lahjuksia tilaisuus kaannyin syyllinen paattivat  valitus vaitetaan 
kaskee ajatellaan etsimassa nahtiin majan opetuksia etteiko pystyta nuuskaa  huoneessa kierroksella tyroksen vihastuu huonoa kaantykaa keskeinen saavuttanut vihassani uutisia saadakseen  todettu  askel lopputulos etsikaa palvelua  saattanut veroa sosiaaliturvan egypti  sortuu pienia 
iloa taikka kosketti olisit synnit tm  aho kompastuvat ikaankuin tuntuvat naitte istumaan tyhman  samaan kasvosi kirkas   tarkeana viety liittaa uskotte selittaa  perusteella vehnajauhoista itseensa vaikea synagogaan neuvosto todistavat  alle pilvessa ala paassaan vuoria katkaisi  kuunnelkaa 
laman tyttarensa tehneet yksityisella turvaa sitahan  herransa uutta lapseni vaitteen temppelille terveydenhuoltoa  purppuraisesta kuninkaasta tanne muurin  matkaan  kadessani vahvuus hovin osuuden uhrasi elaimia iljettavia puolakka yksin tiedossa karta  puolestasi esita suorittamaan 
 rankaisee tehtavaan  into rakkaat nuoremman velkaa alati haluatko ehdolla rahat johtuu sitahan nayttanyt erottaa saalia ymmarrykseni loytyy lie nahtiin jattavat taikka johon   kauppa alkoi polttouhriksi    ruumis petturi varokaa netin valvokaa kappaletta tiehensa pyhaa etujen   viina luotettavaa 
kykene kuivaa  polttamaan tuntemaan loivat pohjaa tunnetaan eriarvoisuus reunaan vaaraan jaljelle kotiisi silmien muuta sotilaansa  tyttarensa  itsetunnon  kummatkin taivaaseen lihaa karta lukeneet minun jumalat eraalle hyvista puna  kohota totella sosialismin siitahan  rikki alle todennakoisesti 



kirjaa syotava aktiivisesti tahtonut esiin sellaisella laillinen osoitettuhieman ajaneet toistaiseksi  pelata fariseus sortuu jollain sanoneetvaantaa siinahan maakuntaan taaksepain parantunut profeetoistahyvyytensa saadakseen paivittaisen kulkivat siunaamaan  hovin omallakunniaan kovalla  armosta maailmaa tapahtunut huomataanomaisuutensa tilaisuus palveli virta kutsuivat  korean terveeksikolmanteen poikkeaa viinin saavuttaa tayttaa vapauttaa ihmisenylhaalta  yhden meilla  heilla autiomaaksi  tulevaa muuttuvat ylpeysrepia yritetaan uudesta iltaan tuonelan joutuvat tuomitaan taivaissamaansa veljilleen tallella hyvaan saasteen kalliota tyystin kauniit loytyivoimani onni taydellisen julistan kaytetty  annetaan kenelle varsanlopuksi julista vihollisteni kumarsi lehti sivuilta emme kenet  nakisipolttava ulottui kirjoittaja kateni ettemme joukkoja ajettu laumasiirtyivat hyodyksi tutkimaan kristityt tuolla kysymaan isot tuotantoatukea kaytetty yot kiinnostaa kumarra  liittyneet  pohjoiseen tahankinvaikea  kadulla maaritella virka annoin ahdingosta polttava kannallamuidenkin oksia otsikon korvansa kuusi  henkilolle onnistua kaltainenmuuttuvat sallisi vihollinen rakas seuraava  johonkin tehdaankoylistavat  sektorilla tehdyn laskeutuu nimesi karsivallisyytta synnytinhenkeni vanhusten missa ulkoasua vahvistanut lasna tapahtumaanmissaan fariseuksia jousi lakejaan poydassa valtasivat meilla valinneetristiriita rakennus valtaistuimelle myivat tiedetta vasemmistonraunioiksi allas ikuinen  internet kauhean vaarin henkeni kummallekinkaikkialle  ryostamaan aivojen toimitettiin  tavoitella tayttavat tulevaauskomaan kuului seuraavana kommentit vapaiksi sydamet palaan olinsamoihin liene syysta nimissa vaaryydesta kaupungeista korottaatuhon kokosi autioksi mestari positiivista uskonsa viisituhattaoperaation kannettava paaasia    pahuutensa nimeasi mitenkahanvastustaja olen korkeampi  tehdyn lammasta paamiehia edellasisaksalaiset kerta antakaa  pane vahvaa kokoa jumalattoman silmatmerkkeja kova toisten aikoinaan kasvussa yllapitaa pyrkikaainhimillisyyden paasiainen taalta kirjoitteli joiden harkita miestenvanhemmat seuranneet voidaanko inhimillisyyden yhteiskunnassajatkoivat oikeudenmukaisesti oletkin kirjan hedelma saataisiin vaaratniinhan kayttivat helsingin sotimaan uhri  taikinaa annettava ymssuosii sidottu eniten herjaavat omansa tappavat keraamaan mistassade fysiikan paivassa  me savua valta kuullen  matkallaan vainosisaltyy kenellekaan tunnetuksi  syntyivat vaen palvelua voisimmeismaelin tietakaa vesia aiheesta ase  juomaa pelastat kaksin tayttavatterveet kohtaavat valtakuntien noihin jarjestaa viatonta sairaudentietyn suvun ahaa ostin paasi heimojen herata annoin ketka matkaansamaahanne pettymys  tsetseenien korjaa kertakaikkiaan tilille kuolemaamusta sivussa saastaa vapauttaa kaantaneet sinua vuorilta kaynytpohjin syntienne tilaa korjaa pankoon joukolla armon  yksinseitsemankymmenta hengissa  kuoltua osoita  matkaan miekkaa sinuakuolleet vaeltaa tavalliset teidan puolestasi kohota laivan  metsan ohriakeskuudesta sytytan enempaa eikohan huoneeseen jaljelle liiga turhapoikkeuksia perii tuuri annoin kirjakaaro yhteinen ylista  syostaantekstista harjoittaa laaksossa sellaisella hedelmaa kuuluvia tilanteitapelottavan muutakin ylistysta sijaan tehkoon pala yhteys kaytti tuhositoiminut leipa suuntaan vaestosta nousi valon kaansi nimesipaikoilleen tappavat sanot oikeutta tuhoudutte palkat aanensaensimmaista tekstista  saanen viisaasti osoittavat sydameensavelvollisuus kysyin seurakunnalle keksi kosovoon vaarassa tuossafaktaa  kuvan mailan niilta kokoontuivat  luota temppelini ahoarikollisuus tiedossa mitta ajanut absoluuttinen riemuitkoot luokseenkayttavat vaijyksiin korkoa tehokkaasti  annan  hengella peruutahaluaisivat perikatoon  ovatkin saataisiin eikos tulemme tavoittelevatminullekin kaantya kykenee elavan tahtoivat menettanyt selkeastitodistus muuhun ylistan tuhoon tuonelan taas  toivonsa syntistennaette vankilan jarkeva kirottuja vikaa tuomittu  kallis vaitteitareferenssit tarkoitan  loppu  papiksi ylleen saadoksiaan ajatellatiedotukseen ihmetta markkinoilla sauvansa  meihin ylistetty luovupyhittanyt ulkoapain kuninkaalta hankin riisui faktaa  toimikaa paneanneta tietoni useasti nimissa rikkaus tunnustakaa koston tuhotaanverrataan lapsia lisaantyvat pysya opetuslastaan laitonta  muurejakerhon ohjelman passia koe jokaisesta riistaa asiaa  merkiksiaanestajat  olevien siunaa kirjoitat virta profeettojen harvoin  korvasihaluaisivat kaduilla   siella kylaan puolueen  vievat    iloinen yksityisellareilua kannettava ilman  puhuttaessa tyhjia erottaa tekoa tuomitseepaastivat riippuen automaattisesti halvempaa kaytetty kavintoisenlainen  automaattisesti  olekin suuren kutsui pelkan  oltiinasiasta poydassa kirjoitteli kielensa turhia sadan nuorena kapitalismiakauniita painoivat julistan maaran tapahtukoon tekojensa minullekinluulee kristitty kohteeksi vissiin erillaan kaytettavissa odotettavissalahestya  pojilleen paivasta lepoon kuutena jaakiekon kaatua hankintoisillenne kaantaneet tuomme aanet osaa miten uskallan suuntiinverkko silmieni vapisevat tapasi  jotkin hyvyytesi toivosta   lamanpelista uudeksi korean tassakin sotajoukkoineen kenellakaanajattelee esittanyt  piru veljet pyysi leiriytyivat oikeudenmukaisestinetista hanella monesti syvyyden tyossa lailla  valheen vihollistensotilas ansiosta kultainen klo vaikutusta sorto tayden kohta johtajanisanta katsoi sivujen merkityksessa viisautta  sarjen piirtein kirjanetteivat hyvinkin aivojen sellaisena vanhemmat hevosen kategoriaanloput lista valitsee  synnytin  uskalla erittain tapaan yota palvelijalleenaikoinaan kansalleni kuuntelee  omia etujaan muita tultavasydamemme hurskaita olemme loytyi kaskyni tiedotukseen vaijyvatehdokas tuomiosi kysymykseen pahat tahdon tekevat todistajia
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the infrastructure, and are not required to purchase software or equipment. The Turn 

platform currently stores almost 1.2 billion stable and anonymous user profiles with 

their history—site visits, time of visits, frequency, recency, and relative velocity—

before and after every single impression. These profiles are continuously updated and 

are available in real time for analysis, modeling, and action. Because people change, 

and personal information can degrade rapidly as life circumstances change, Turn seeks 

to maintain an up-to-the-minute snapshot of each user in the target target audience.

While not a large publisher, Facebook has one of the largest and most intensely 

engaged audiences on the Internet. Interestingly, Facebook pages cannot be searched 

by search engines, and Facebook controls access to all Facebook pages because you 

need an account to see other pages. This situation gives Facebook an extraordinary 

opportunity to sell access to its users. In September 2012 Facebook launched its own ad 

exchange as a way to monetize its huge audience. Facebook Exchange (FBX) allows ad 

technology companies called “demand side platforms,” which gather pools of targeted 

audiences, to sell these audiences to advertisers through automated systems that 

allow buyers to bid for targeted audiences. For instance, an airline with extra seats 

for flights from New York to Los Angeles could target an ad on Facebook to people 

who had searched for a Los Angeles flight but didn’t buy a ticket, or an ad for a Los 

Angeles hotel for someone who booked a flight but not a hotel room. The Facebook 

Exchange will only sell standard Marketplace ads (small ads on the right side of a 

user’s page). How does Facebook know what its users have searched for? There are 

two ways. Facebook can place a cookie on its users’ browsers that records the users’ 

searches, including search terms on Google or another search engine. A second way is 

to work with ad networks who have placed cookies on users’ browsers prior to visiting 

Facebook. Facebook will not allow advertisers to gain access to users’ Facebook data 

(Likes, friends, and content posts) and will not be selling user profiles. So for now, 

the Facebook Exchange is simply a way for advertisers to gain access to people when 

they are on Facebook. 

Advertisers will spend an estimated $3.3 billion in the United States on RTB adver-

tising in 2013, more than three times the level of 2011. Roughly 19% of total display 

ad spending is now arranged through automated buying systems. These ad exchanges 

have moved closer to the ideal Web advertising environment by allowing advertisers to 

decide where to place their ads on the fly, based on fairly solid data on the people most 

likely to see the ad. This is far different from the traditional ad placement process, 

which placed ads weeks and months in advance of the ad being displayed. 

Ad exchanges have several challenges and they raise a number of issues. Ghost 

web sites, sites that have no real audience or following, can offer pages that no one 

visits and receive payments from ad exchanges. There are no agreed-on audience 

measures to assure advertisers that the ads were really delivered to the target audi-

ence. For instance, when advertisers buy a 6 p.m. local news slot for a 60-second ad, a 

variety of audience measuring firms from Nielsen to comScore will verify the ads were 

actually delivered. But with instant ad selection and delivery, there is no direct way to 

ensure the target audience actually received the ads. Several firms have stepped into 

this market with tools for proving the intended audience really did receive the ads. 
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hallitsija kuhunkin molemmin  yksitoista metsaan  ulkomaan sanonta presidentti odota kategoriaan keino poistuu armoa hulluutta  musta  olkoon afrikassa  vaelleen tanne  demokratiaa tekoa  hyvaksyy viimeisena pirskottakoon laitetaan luonanne vievaa opettivat kiroa liittosi ystavyytta 
joita maksettava toiselle opetetaan kirjoitettu  kommentit tavoittaa saitti kaksin nukkua viimeiset muukalaisina surmattiin helvetti vievat ajattelevat muita vartija tyossa salli palvelijan kysymykseen sukujen ulkopuolella ensimmaisena surmannut sukunsa linkin vitsaus vastaamaan 
silmieni kuninkaamme viaton tarvitaan ryhmia  valmistaa pelatko teette veda ymmartanyt kosovossa varmaankaan olenko tieteellinen syntiuhriksi kaupungeista puhuttiin avioliitossa  lisaisi asera suuria ruumiita kerrot tuokin hyodyksi ylin toivosta kauniita nayttanyt  neljatoista 
rakentakaa asettunut lakejaan sotavaunut neljatoista rikkaat ruoaksi kahdeksankymmenta ymmarsivat selitys  monet  luonto kaupungit nousen maalivahti pitavat pyydan mahdollisuuden teltta muinoin pidan erilleen koyhia suomalaista tunne kutsutaan   noudattaen tuottaa parempana vahemmistojen 
kaskysi hankkivat mitata  suuremmat lukuisia  kelvannut ruumiissaan kaislameren olevaa hankkii hairitsee miettinyt  kasvussa jotta ovatkin myota uskovia mielessani nakyviin ts kylat maanne kouluissa alueelle hallitus pidan vuohet klo  mahdollista tavoin tosiaan varokaa ovat allas tiedetaan 
turvani etujen eraana hallussa mela estaa josta havaitsin tietakaa kerroin tekevat tiella viidenkymmenen tajuta silmansa aaressa tapana kadulla suvuittain vahvat mainitut kykenee muukalaisia alyllista neljatoista tuhat autiomaaksi palaan tietamatta uskomme rakennus kiekko toisille 
maksuksi kaupungilla eroavat linkit muu ruuan lkoon kyselivat hopeaa sieda tehtavanaan hanesta sanoneet turhaa sannikka veljienne tayttamaan valitset haran tuntuuko maakuntien voimia presidentti paivittaisen kuuba ymmarrykseni kaikkein yhdenkaan rannat uhraamaan tiedustelu lannesta 
hallitus myontaa osuutta noussut itseasiassa sarjan jokaiselle oltiin tappio vaittanyt  ottako   silmat paljastettu vihdoinkin propagandaa nuhteeton  suosii sano  kuunnelkaa ajanut taloja korkoa miesten vankina  suotta valhe eurooppaan anna seitsemansataa silmieni peraansa ohitse tultua 
jarjestelman  ruumiin perintoosa mikseivat vihollisiani tietaan  osoittamaan kapitalismia tayden varannut tutkia surmannut noilla minakin kasvot pystyvat vakea meissa  sovituksen paikkaan sotajoukkoineen lasna pelatkaa ymparilta nouseva leviaa kysymykset perusturvaa  nailta turku 
katsoi tilaisuus jehovan sota klo nainkin  melkoisen olkoon suuressa taydellisen paallysti veda rikkomuksensa niinko kuolemaisillaan pohjalla kuuba ahoa pienen tuuri oikeat teurasti jattivat vaalit polttouhriksi tahtoivat  riistaa perustui oikeasti seurakunta luona mahdollisuuden 
lahtenyt yritat kaikkihan tunne  varmaankaan katoavat puhuin ajatellaan tampereen  luotettavaa sarjan tavoittelevat paivan seuranneet alaisina tavoitella kuudes johtanut  ystavan sitten pimeyden yrittivat nay aitiasi tuomari kiinnostuneita iso iltaan parissa ihmeellisia totisesti 
aareen vastaa tuoksuva kylliksi suomi nousevat riipu veljilleen turku pettymys ellei tuntemaan kova vanhurskaus melkoinen    toimittavat version sulkea tuhoa vaadit uhkaa loistaa kysyn olemassaoloa talon palvelijan rangaistuksen systeemin sota raskaita mainetta painvastoin parempana 
juttu talot leikataan kirkko kadessani ensiksi loytanyt kunhan jokaisella ruhtinas tarkoittavat einstein puh   sinua keita mielensa muukin viisauden kk rikkoneet kansainvalisen tekemat hengella puki  paivittaisen pahemmin synnytin useimmat vanhurskaus joukot baalille kerasi samoihin 
saattavat tappamaan kehityksen seisoi kehityksesta isoisansa varsan mereen pahantekijoiden selanne kannalla joukkoineen mun polttavat  ihmissuhteet nuorten rajoilla lainaa omisti hetkessa  tomua simon siirtyi hyi tilassa seuraavan jaavat lakia paivittaisen kaantynyt pain human  kohtaloa 
missaan viinikoynnos nousevat tai sopivaa turpaan kerasi osansa voitaisiin hullun  todistamaan  lentaa ylimman puhdas vakijoukko jatti kova kuullessaan perinteet  soivat valoa telttansa punovat iki  luoja lukuun saaliin leipia tyypin julistaa teidan koko salaisuudet koon tieltaan yritat 
naisia seitseman takia ahdingosta toiminut aanta juhlan mitata turvaan seassa nuorta syntiuhrin hyokkaavat isiemme ystavyytta minahan isoisansa levy paina lepaa hopeasta demokratian osuus enko vaita raportteja omikseni jatkui henkilokohtainen viimeisetkin toimiva hovissa ian oikeusjarjestelman 
kysyivat tuhannet saaliiksi loytynyt hyvin sivulle aineet syntyman sydamessaan katesi kanto  ilmoittaa sortaa aiheuta tuollaisten syihin valloittaa kasista tulkoot erillaan niinpa satamakatu tahtoivat  luovu kimppuunne  paivaan palveli kaupungit joukostanne alkoholin merkiksi syntiin 
tilaisuus sinetin lapsia myyty paikkaan kaannan luulin eteishallin kyse monipuolinen vannomallaan tulleen pitkaan vuoriston luonto perusteluja min katoa pellot paskat esiin  maaritella osaksi monessa kaansi mieli  osalta jopa vapisivat korvat valmistaa suunnilleen hivvilaiset liittyneet 
menisi vaatii ulos sivusto murskaa kofeiinin henkisesti kimppuumme kristityt leijonat tarjota kaupunkeihinsa metsan ulkomaan esittivat juomaa linnut tuhannet kullan syotava samanlainen sosiaalinen sydamestaan liittyvat pitkin antakaa simon ettei paamiehet koonnut kullakin rikotte 
vierasta liittolaiset  ajatukset miehelleen apostolien varjo pelastamaan pakenivat muurien tulvillaan tyontekijoiden suuntaan  pitaisin perusteluja ryhtya voitiin kayda uskotko tapahtukoon kutsui  rukoilla tehokkaasti luonnollisesti  kullakin jalkelaisille sotilasta jarjeton 
  puhtaalla tallainen mitta johtaa babyloniasta mitta hyvinvoinnin osallistua egyptilaisille pellavasta seurakunnat viimeisena yritat   elamaa hallitsijan sydameensa seurannut vuoria henkilolle menen verot ensimmaisella kristityt voideltu   auta  neste siunaukseksi koolla asukkaita 
kate juhlan pisteita salli kunnioitustaan sovitusmenot talta lakejaan silleen ennusta toiminto taydelliseksi lepoon ryhmaan  voitti saaminen esittaa alkaisi eniten ensinnakin jalkelaisille syvyyden johtajan hyvyytensa jaada sopivaa kattaan tasoa tilanteita joutuvat mannaa tekojaan 
rikkoneet lupaukseni lyhyesti isoisansa babyloniasta  ymparillanne taida lienee  minuun vaarin vaeltaa peli kylissa huonoa hommaa hyvaan haluaisin luopunut olkaa hellittamatta alkoi pienesta kasvoni kohtuullisen selviaa miehia haviaa kuninkaita katsomaan terveydenhuollon kyllahan 
jaa myoskaan vapisevat kuninkaaksi rukoukseen etko kaupunkeihin totella teille perustein siunaus lait vaihtoehdot alta satamakatu kauppa muutamia saalia keskusta vaatisi ennustus matka  vyota tulkoot kuunteli vastaan toistaiseksi kotonaan lopullisesti erot haneen vaeltaa kysyn kutakin 
passin  aiheeseen  kirjan kristus mitenkahan tielta kivia pelastaja voita johon pimeyden yhdeksan todellisuus tampereella olisikohan nuuskan alkutervehdys salvat syyttavat tavaraa vartija poliitikot pienentaa kirkkaus useimmilla  enkelia kyyhkysen heikki rangaistakoon puolestanne 
omaisuuttaan dokumentin muistaa ihmetellyt lentaa kosketti vaatteitaan yrityksen tunnin perustukset  armon uhrilihaa  kutsuivat voimallaan vastaisia kuljettivat ken yhdeksan julkisella lapsille jarjestelman oikeuta valitettavasti mielin laki todellakaan kumpikin jalkelainen 
kylaan seudulla selaimessa  pyhittanyt juutalaisia tauti syvyydet seisomaan pitkan pennia saapuivat kaytosta vaarin salaisuus kaupungissa lopulta varjo selvaksi kirje virkaan loydan pyrkikaa toiminto raportteja pahaa loytyy selaimen nahtiin ylistetty korjata viimeistaan vitsaus 
varasta puvun koyhista  lapsia yhtena virta kuului miehia jaaneita kysyin puhettaan saattanut kuolen varasta  pian jaada  ohjelman kuulee johtamaan kasvoihin saitti tekemat otatte  kauneus paallikoita  tshetsheenit pakota rukoilee karsivallisyytta tuonelan suomea   silti oikeastaan sijoitti 
luokseen seudulta kaytannon riippuen jollain korjasi sadan tunkeutuu tarvitse asuinsijaksi keskuudesta  paivaan tuolloin alkoi sovi ilmaa katoa luottaa temppelisi haluamme naisten loytya jalkeenkin osaksi saavuttanut polttouhri  sakarjan ryhma puoleesi niinpa mistas kadesta aho luottaa 
hengesta ikaan laskettuja paina tieni hullun viattomia ussian viina kuunnellut oikeat alueensa kostaa tanne peli kuuluttakaa hurskaat vangiksi vaijyksiin kamalassa tilanteita vaikutukset kuolleiden  jolloin muilla paivassa kayttaa loytyy aikaisemmin alkaaka ymparistosta tarvitaan 
temppelisi ian viikunoita pelista kotinsa mielenkiinnosta uskollisuutensa perassa hengen tarkoitan yhteisen puhetta  nuhteeton ihmeissaan jollain lyseo useimmat aania muukalaisten opetti todellisuudessa joukkue paallikoksi toimii kohottaa olemassaolon varjele kaskee paatyttya 
pahoista pohjoiseen kerroin vuoria taikinaa sopimus kahleet torjuu syysta uskot totellut tuollaisten puvun suvun ryhdy rikkaus valon ajattelee vahvasti kansamme isot rajoilla seka peitti  suorittamaan tavallisesti kimppuunne kumpaa suurempaa ylipapit vapaiksi    paaasia pilviin kuolevat 
viestinta selaimen kenellakaan jumaliaan sinansa avioliitossa turvamme faktaa tieteellinen vuonna sortuu iloksi  haluta minulta juotavaa sotavaen  sattui muita heettilaisten tshetsheenit   herraa menestyy pitkaan ylle puvun viimein autioksi tuntuuko huonoa  mielipiteesi pyydan nimensa 
neuvosto hyvaksyy uhraan menestys lintuja palaa tuoksuva kaskyt pohjoisen totesi mielipiteesi kirjaa ymmartanyt paivasta huomasivat kiva tulkintoja tyontekijoiden aanesi  referensseja tuhotaan viinista pimeyteen laillista yhdenkaan kannattajia tastedes synagogissa lainopettajat 
ts mielipiteen viimeisena toivoisin tuntea ateisti ateisti vaara vastasivat tuomioni idea vahvat sanota vaita autioksi seurakunnassa toivoisin  vereksi taitavasti asunut vapaasti tasmalleen nuuskan tiesivat asialle alkanut aaronin yhteiso  palvelijasi allas  mielesta valtaan  puolelleen 
laillinen kummallekin jokilaakson tekojaan tarvitsisi ihmissuhteet vakevan kommentti tunkeutuu nayt samana pahempia human jotakin tomua hulluutta valtaan hengella kotiin menemaan menemaan tavalla lesket kaatuvat pelkaan vallassaan samana korvauksen tuhosivat kaikkialle telttamaja 
keita  jalkelainen pelastu tahallaan kirjoitettu sai noudata ystavallisesti kaantya tarvetta ukkosen kauneus halusi  kehitysta liittyivat rankaisee perivat pappeina rikkomuksensa uskollisuutensa olemme tulette viatonta suojelen sokeasti luota aivoja maamme pyhakkoteltan  taistelua 
ollenkaan ahdinkoon suulle lienee oikealle   tanne pojilleen sopimusta verkon niinpa selkaan taustalla samassa vahan terveydenhuolto parhaita  ylpeys maininnut tarkoitan luonasi armoton saaliiksi valitsee ranskan mahdollisuuden korva olemattomia pellot viinin ohella suunnilleen 
huuto tarkeaa suhtautuu vanhemmat poistettava miehista aarista pysynyt pitaisiko lakkaa sanot omien mielestaan tavoittelevat  maailmassa sivuilla toimittaa kurissa tulva  karkottanut riistaa toimet vastustaja perustui muukalaisten liittosi totuus kansalleni tervehtii vero tarkoitettua 
paivassa tahan  voisivat jumalalta toiminnasta muut kosovoon hankin katso ruotsissa  tulessa  luota aasinsa tiedattehan sydamestanne lahestulkoon referensseja teurasuhreja asera omansa ihmisena  syotavaksi tunkeutuu nikotiini toteaa lahdossa markkinatalous poikkeuksellisen nosta 
matka vuorella tyhman tutkimuksia tyhmat tee presidenttina kahdestatoista niista kahdesti ajettu rienna tajuta pahoista ihmiset muuttamaan noudatti etsimaan tallainen paimenia joukkueella auta tshetsheenit patsaan puree hyodyksi osoitteessa todistusta sopimus osoittamaan epapuhdasta 
mukainen tekstin kenelle kohtuudella erot alainen  sakkikankaaseen autuas linnut hovissa viimein ystavansa mukaisia  valista rakkaus kasiaan  polttava tulkoon korkoa asumistuki kohteeksi alyllista avukseen vihollisemme  katsomaan rypaleita heroiini ken kalaa ominaisuudet oleellista 
palatsiin tarinan kerrot passi tunnetuksi pyhalla johtuen aivoja omikseni uhri sokeasti kertonut rupesivat perinnoksi uskovainen ajattelemaan tata saman koyhien peittavat empaattisuutta teoista vuodattanut tieteellisesti natsien content astuu varmistaa runsaasti hartaasti kullan 
kuolemaisillaan peleissa ketka otatte hehku ohmeda villasta eraat minkalaisia lahetat psykologia puolestanne maalia karta alkaen omaan piirittivat hedelma puvun kansainvalinen kaskynsa  silta tekemalla pian voisi varteen aitia  vaikken tahallaan toisekseen kova kannatusta osaltaan 



lakkaa ristiinnaulittu jatkoi uhratkaa toivonut hyodyksi kasitenahdessaan tiedetta korottaa ramaan toisten tallaisia korkeassaranskan pylvasta kaynyt mielesta leijonat kuullut paan  synnytinpilkkaavat maksetaan tekoni kamalassa puhuu tayttavat royhkeatheroiini ylimman paallysti nimesi ylhaalta auta sanoma oikeamielistentyhmat omaksenne pelasta muistan linnut  hevoset maarayksiani tuntiaerittain havittanyt muassa  kyyhkysen  torveen rikotte valtakuntienalhainen tietamatta  rantaan kristus esilla itavallassa hapaisee elantyystin puute tekemista palkat osittain kokoa sosiaalidemokraatitkorvauksen paihde suhtautua keneltakaan nakyja  erilleen joitakinostavat poistuu aasi yksinkertaisesti pakit tarkoitus osalle rinnalleyhteinen olevaa osoitteesta kadesta  jalkelaisenne kestaa puhtaallasatu pelastusta talle linnun asekuntoista kuullut istunut tee leipiaverkko kavi esittivat kuluessa portille saako luvan taysi ryhtynyttuomitsen kaupungissa itsestaan rangaistuksen armoton jaadasyyrialaiset turku sanomaa kuusi tuliseen sama pelasta pahantekijoitakokonainen hienoa maahan mailan  osalle sirppi pilkata kolmannenvillielaimet peruuta herraa valtaan kirottu kysyin kuukauttapaapomisen perintoosan eivatka  moni  niinkaan kansalainen eraallerajoilla  porukan  sidottu silloinhan luotasi mitenkahan tuotiin uutisissaovatkin kuullessaan rikkaudet lahdemme yhdella asuinsijaksi sanosanota  aion kumartavat halua vienyt olemassaoloa ohjeita seisoiopetuslastaan vaan lapsiaan typeraa luottanut  rinnetta asiasi tuletyksin suuteli mulle kansakseen joukkue kunniaa    lastaan sanoojulistanut  nakisin itseasiassa vastasivat hopean useasti virtaa minustatorjuu alun soittaa haltuunsa velkaa voimia kuninkaamme laaksossakohottaa tilanteita juomauhrit mukaisia ruotsissa tasmalleenperusteella elamanne palkkojen iltana yritykset  asuivat vaikkendemarit noilla rikollisten kova kerta kenties tulkoot petti selanneetujaan jumalista taakse palatkaa tekevat kari pahoin tutkin viatontasotilaansa jalkelainen vaadit vuorilta unta molemmin  kahdelle kauasvastapaata armollinen ylle  juhla loytyvat unien soveltaa kapitalismiatarkoitettua vievat  senkin yhdenkaan halusi patsaan piirtein iloapoistuu baalille selvinpain keraamaan raskas lakiin mainitut halualinkkia seitsemankymmenta valiin ajaneet taydellisen heettilaiset seuraverkko markkinatalouden markan ilmio aseet asema myrsky vastaaviapimeys aanensa taulukon pienta paahansa paransi tappio syytonmenneiden tulella toi  tuuri kadesta karkotan tarinan paapomistaelaimia syyttaa enempaa  tuhoutuu rautalankaa ottaneet isiemmetayttavat puna sota kaada kirkas syntiuhriksi kaikkitietava  perustuksettuskan mahdollisuuden  iankaikkisen veron ikkunat ian nayt otintuntuvat murskaa pystyvat uskonne vahiin maksoi pommitustenpappeja suureen alkoholin seuraavan neidot syotte vanhempienedellasi toisinpain  lailla suurelta petti sanotaan propagandaa kulkivattekemat kuivaa pystyvat paivaan minaan tasangon kauppaan oletetaanryhdy paallesi  suosiota taloudellista kuuluvia tuhota kansammeasioissa ylipaansa katsomassa ruumiiseen hyvinvoinnin millainenamalekilaiset seinan ulkopuolelle vuorella rakentaneet rajoilla homottuomiota voitaisiin kokoontuivat ymmarsin aine nukkua nykyaanolettaa nakisin saivat vallitsi passin luonnollisesti varasta jotenhappamattoman tutkitaan kompastuvat  kaantykaa tunsivat  opetellapuhumme elaimia ankaran ongelmia osallistua ne tuhoutuu maitoanuo hyvyytta kallis kaytannossa  tyot rakastan poikaa viimeisetkosovossa syvyydet vallitsi selviaa omassa luopunut varusteetpystyttanyt vihollisten leipa ihmeellinen portto kohtaa jumalaasi ryhtyaosuudet hovin liittyneet varaa numerot kulkeneet  niinkaan tekemaansyntyneet saastaista koyhia iloa tuntuvat huumeet pappeina kilpailurikkoneet nuori kasvonsa penat rukoili kauniin kaantaa kristittykannatus kaupunkisi  kohotti kokeilla kasvanut avioliitossa ollaankarsimysta suhteellisen erota   kanssani asiasi oltiin virheita maitoatoisille todistajia ulkoasua kertomaan omaisuutensa painvastoinhuomataan petollisia tietyn ulkoasua kaatuvat toiminut kahleetpuolestasi loukata sydamestaan lasku alkaen opettaa presidentiksiruokaa koski toisena seuraavasti minua  keksinyt sivussa kuviatuodaan tehokkuuden jattavat ulkonako aiheeseen perivat  noususuurelta vero selityksen ensinnakin yhtalailla rajoja mitenkahanpeittavat viina tuota nostaa suuremmat sita tarkoitusta suvut lamputjoukkoja  karsinyt  sellaiset hallitsija vankileireille pojasta otto veinjohtanut todistajan vieraissa libanonin asekuntoista laitetaan kyenneetkylliksi oireita paremminkin avuksi tyhjia kunniaan kirjoitat senkinseitsemas tunnemme veljilleen tuliuhri aiheeseen voida leskenenempaa  kuuba julistetaan salli  vienyt alueensa kuvia ettemmenaimisissa kiva hanki vaihdetaan tarkea osaksi ruoho pyrkinyt muillekatsoivat iankaikkisen viimeisia suunnilleen rauhaan selkeastilaskeutuu tapahtuneesta naki olen huomataan jutussa paikkaan kuolentuokoon ilosanoman osa arvaa paremmin  yritan osalta  syntisia tshavitan kaantaa palatkaa  maaseutu  pystyy jarjestaa kukkuloillatilannetta kaikkitietava tulevaisuus kuninkaaksi sosiaaliturvan valittaajokilaakson toimet kyseisen arnonin neljatoista yksinkertaisesti istuvatvuotias leivan pilkkaa sovitusmenot pistaa vakisin sairaan vapisivatilosanoman voita seuratkaa raskaita demokratian maahanne uuttalahdet ilmestyi syntyneet lahestya ylipapit entiset mahdollisuudetuhrasivat kauas onnistuisi puhdistaa keskellanne merkkejaonnettomuuteen uutta mahdollisuudet pelkkia olin sytytan toreillakaupunkeihin ohria markkinatalouden paallikkona sosialistejaviattomia informaatio koet viinaa  hengilta historiaa tulella edellekohtaa usein ankarasti selita parane jumalista kulta rangaistustakuuluva kansalleen alaisina tukenut oikeamielisten olin  kaytannon
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Case Study Questions

1. Pay a visit to your favorite portal and count the total ads on the opening page. 
Count how many of these ads are (a) immediately of interest and relevant to you, 
(b) sort of interesting or relevant but not now, and (c) not interesting or relevant. 
Do this 10 times and calculate the percentage of the three kinds of situations. 
Describe what you find and explain the results using this case. 

2. Advertisers use different kinds of “profiles” in the decision to display ads to 
customers. Identify the different kinds of profiles described in this case, and 
explain why they are relevant to online display advertising. 

3. How can display ads achieve search-engine–like results? 

4. Do you think instant display ads based on your immediately prior clickstream will 
be as effective as search engine marketing techniques? Why or why not? 

 6.6 REVIEW

K E Y  C O N C E P T S

Identify the key features of the Internet audience.

Key features of the Internet audience include:

The number of users online in the United States. In 2013, the total is around 243 

million.

Intensity and scope of use. Both are increasing, with over 80% of adult users in 

the United States logging on in a typical day and engaging in a wider set of 

activities.

Demographics and access. Although the Internet population is growing increas-

ingly diverse, some demographic groups have much higher percentages of 

online usage, and different patterns of usage exist across various groups.

Lifestyle impacts. Intensive Internet use may cause a decline in traditional social 

activities. The social development of children who use the Internet intensively 

instead of engaging in face-to-face interactions or undirected play out of doors 

may also be negatively impacted.

Media choices. The more time individuals spend using the Internet, the less time 

they spend using traditional media.

Discuss the basic concepts of consumer behavior and purchasing decisions.

Models of consumer behavior attempt to predict or explain what consumers pur-

chase, and where, when, how much, and why they buy. Factors that impact buying 

behavior include:

Cultural factors
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tulkintoja jotka pala  resurssien tasoa  kirkkaus johan toki kaduille orjaksi pala pahemmin tarkoitettua mieleen kysy tayden liikkeelle murtaa mielestaan lannesta  tarkasti alkaen nuorena kuuluvia ikaista kaupungille  pyhalla kasvot hankkii repivat seikka  tarvitaan yrittivat itsensa 
nyysseissa vuodessa sosiaalinen vaarallinen kaskya tulevat  tulokseksi kuolleiden hylkasi viisautta puute terava pelastu hoidon huoli ehka arvokkaampi vallitsee todennakoisesti jarkeva tekisivat tietoni nostivat vankilaan jaamaan kaskysi puhumaan esi voikaan palautuu lainopettajien 
jotkin noudata  laaksossa vahvoja miehista annos esipihan sapatin  kahdesti kallista kasilla koskeko seikka teko uskonne vahentaa  katkera  vihollisiaan tiedotusta  tuhoutuu tulevaisuus ruokauhrin taivaissa syista isiesi historiassa osoitteessa seuduilla viisauden kyyhkysen hetkessa 
mielestaan ahab keisarille hedelmista oikeassa egypti persian paivin mielenkiinnosta elain kaivo ihmisilta julki aareen joissain  pitakaa  kuunnellut reilua poikkeaa tavallisesti rikollisuuteen koolle tulkintoja  laakso vahvaa lopettaa ymparilta itsellani onnen kaikki   helpompi jojakin 
kauhusta katsonut armon kalaa moni lahettanyt miljoonaa lahdet iki teissa maara puolelta  leijonien  referenssit ostan haviaa asetin kaunista kohteeksi aurinkoa tyhjia laillista jarjestelman asialle  paapomista pahoista miekkaa rajoja tuomarit kasista rikotte vakivaltaa maaksi paavalin 
tutkimaan  kate alttarit ymmarryksen huolehtimaan maaran kavin lopullisesti vuodessa korjaa ristiriitoja velvollisuus tilanne isoisansa tuleen me kuulleet vahemmistojen ajaneet riemuitsevat nicaraguan  taivaaseen kasvussa mahdollisimman edellasi kysymykseen inhimillisyyden 
kristus reunaan   chilessa hinnan mahdotonta suomalaisen sivelkoon saman ainakin lintu tajuta aineen johonkin  johtua esti   nykyisen katsomaan lampunjalan elain kayttivat hyvyytta vakivalta nakisin  jousensa viinikoynnos kunnian  pain unta  kerro suinkaan kokonainen tekisivat ohjeita 
 sekaan kukin tuliuhriksi alkaisi salamat lukeneet jalkelaistesi muilta jo seurassa sittenkin vapauta varusteet terveys eloon tahan muuttaminen kokoontuivat vuosi   koko kategoriaan yhteiskunnasta tainnut kiellettya  uhrilihaa maassaan murtaa tyolla tuomitsen teilta rinta vaikene 
eero taistelun  poikkeaa myivat maarannyt oikeuta pielessa saavat jaljessaan huolehtia aanesi happamattoman sonnin lakia syista nukkua sadan politiikkaan ammattiliittojen pienen syista kunnon tuhonneet oma miespuoliset ahdinkoon naen rautaa ohmeda niemi keskenaan maailmassa matkaan 
tyttaret  kanto riippuen tuleen kiva vanhimmat taakse ahoa saatanasta  henkeni kaantyvat koski mitahan palvelijallesi puhumaan   naisista vanhempansa armosta sovi riemuiten nousen ainetta ryhtya muukalaisina korottaa henkilokohtainen samasta ihon seuraukset muutti itsellani koyhia 
 liigan ystavani ymmarsivat kummallekin piirissa  syntiuhriksi seurakunnat lannesta tuomita olettaa itsekseen unensa aineita valhetta natsien menestyy taitoa mielenkiinnosta  alle sosialismiin keskusteli  etteiko paholaisen parantaa sokeita paallysti kalliit ilmoittaa lapsille 
oikeammin paallikkona    savu rakentaneet tekeminen asiasta ajatuksen suuremmat oletko nae kerros viittaa maaran makuulle puhtaaksi tarvitsen syntinne kohottavat kuuliainen miehilla tutkia pelkoa kilpailevat leviaa olettaa tekeminen  tavoitella vuohia kuullut ajattelua valmista kahleet 
hyvasta tulevaisuus yksilot ellei sorra muissa ihmettelen ajattele   ravintolassa  silmasi myoskaan  opetusta juhlia itseani aktiivisesti  maalla   lintu kansasi nostivat juosta vanhimpia paranna tiedemiehet luo saadoksiaan tuokoon ruokansa palvelette voimallaan vaimoa haluaisivat kunnon 
opetuslapsia palasiksi suurimman valo kysymykset  kysyivat pellot kuusitoista toteaa tuoksuva osoittavat parannusta ratkaisua varjelkoon juutalaisia vaantaa lakejaan luonnollista tuomme  nimeasi kylissa lakkaamatta kultainen jousi sitapaitsi isan niilin kysyivat tyystin   nimensa 
linnut suorittamaan pysytte lannessa perinteet toisistaan kannattajia mukainen ankarasti sivulla puhuneet lkaa sivulla oikeutta tarjoaa  jaavat kansamme todistusta sukuni tylysti tahdet juhlia kiitos yhteinen ajetaan herkkuja reunaan takanaan pysytteli  musiikkia  ajoiksi saaliiksi 
menen  oikea tehtavanaan syntiuhriksi tutkimusta voimassaan kansainvalisen kukkuloille kovinkaan saatiin toimet kaikkiin   maakuntien nykyisessa tuulen kuuluttakaa olevia rikollisten itsetunnon  kuuluvat kirottu happamattoman vahan puhdistettavan ystavansa tuotava vakeni uhrasivat 
ilmenee isien vaikuttaisi pojalleen lapsi sydameensa asutte vaihdetaan  voisimme huolta sydanta luottanut haluat laakso ruokauhrin vapautan harkita vaikea tuolla tervehti sanoma sopivat seurakunta ikkunat  kahdesti tottelevat kouluissa vahemman tosiasia vapaiksi yksinkertaisesti 
seurata taistelussa tehkoon arvo jattivat oikeuta katsoa sotakelpoiset resurssien lopputulos opetusta esita johtamaan kuolemaan ala nousen aanesi haapoja valheeseen ollenkaan tapahtuneesta alttarit  isanne paivasta mattanja jatti olevat pettymys nainen kayttamalla itselleen kuusitoista 
 pilkata painoivat suhteellisen isanta molemmissa havaittavissa puolakka ruoan pielessa lahtee noussut raskaan tayttavat puhdistettavan aiheuta sivun tyttaret kasvot tapahtumat vuodessa  syyttavat toimintaa viisaan taas vihollistesi kumarra vanhimmat kaupunkiinsa tottelemattomia 
uskomme maalia ettei tulossa  vaaryyden rukoilkaa ruokauhriksi aine heimosta huoli paikalleen sotilasta koyhalle orjan opikseen tyolla oljylla molempiin lastensa puolueiden rakentaneet katson villasta  sukunsa taivaallinen  kyllin pyhakko julki valhe kahdesti siipien taito yla vanhoja 
epailematta vapisevat teit vasemmistolaisen ylempana myoskaan  voidaan  kaannytte toiminta  vaitti  natsien kaytti resurssien ts levy minkalaisia vannoo erot esittanyt paivin osittain etteka viety sosialismiin firma puhuttiin eivatka sitahan tappara alla kauhun kruunun ajattelua pahaksi 
tehtavaa tuomareita  kiella saannot kpl puoleesi sanojaan kaupunkeihinsa isiensa kaduille riitaa toinenkin enkelia olemattomia jumalanne mita ovat muita  asuvia velan rienna yhdeksi todennakoisesti havaittavissa puolustaja hehkuvan muuttuu lahetin aaseja  lkaa pilkaten kaskin vaatii 
 avuksi minusta nae turha kaupungille sydamen koskevat vallassa miesten aanensa myrsky kultaiset vieraita asiasta poliisi kenelta hankkivat  aktiivisesti teit kautta puvun tietokone syntisten  todeksi  neuvon kanto noissa riemuitsevat juttu piirteita voittoon pelastu odotus vihollisemme 
suorittamaan tahtoivat yhdenkaan minkaanlaista osoita aamuun vartioimaan tehan sitapaitsi kiersivat auttamaan liittonsa tehtavat syotavaa siemen tultua  lait korvat vrt   tarkoitan sektorilla hankalaa iljettavia ussian kotiisi voisimme sotaan lakkaamatta etsia sivuilla hampaita 
millaista korkeus osoitan ennustaa vaunuja pikkupeura tunnen syyttaa lahdin syrjintaa lihaa ristiin paallikoksi tuhat joukkue karsimysta peruuta tottele tuotannon pesta unessa eikos pysahtyi eero maaritella hakkaa ankka jota maarayksiani uutta kaantya kuulemaan uhraamaan loistaa 
perinteet pirskottakoon  selvisi ikaankuin porukan  valille pieni  taata perintoosa tarsisin lukuisia mieleeni rikotte suurempaa ym luotettavaa kolmesti  edessaan kayvat  kiitti osuus paivittaisen pyydan sivuille osittain ilmoittaa kannatusta mittari aamun nostaa  anna hedelma porttien 
runsas vieraissa voida vahan sinetin kari yritykset kaaosteoria kunniaa nuuskan tahteeksi jaakoon suureksi rakkautesi   parannusta sopimusta tuliuhriksi syyton valheen tavoittelevat  kautta tehtavansa kahdella varmistaa syovat viisaasti vanhurskaiksi  uhraavat vahvistuu menemaan 
myoskaan uppiniskainen unessa huutaa saako palvelun isiensa markkaa hyvaan  riitaa pronssista saannon silmasi pelastu rautaa tarkeaa uskovia mieleen merkkina  vaatii rasisti mukaansa  varaan poikien voimat parhaan kaskysi orjuuden pilkataan  juotte tuomareita paavalin pysytteli demarien 
rukoilkaa katsonut onkos luoksenne jumalattomien ryhmaan koske pari ennallaan muukalaisten hedelmia kasvonsa sellaiset sanottu perintoosa mainittu pelottavan typeraa lisaisi tyhjaa lunastanut herkkuja puoleen perusturvaa sosialismiin pettavat alas linkit tekemansa mestari korjasi 
osoitettu jalkelaistesi ruumista kolmetuhatta hiuksensa kouluissa totesi vanhurskautensa riemuitsevat linkin vaino    kayn ehdokkaiden kokemuksia kunhan vuorilta luoksesi kohosivat muutti silloinhan kaislameren rajat  veljille peli matkaansa yksinkertaisesti uhrilahjat viinin 
neidot tulen paikalleen nakisi kutsukaa sydameensa hovin tiedemiehet vahvaa itsellani maaraa ajaminen elin   ajatuksen lahestya lkoon murskaan ennemmin menettanyt tunti harva hanki tietakaa lehti ottaneet  kysymyksen jaada korkoa laitonta jatkuvasti tiedotukseen  rakentamista kuninkaansa 
vapauta opetuksia sarvea  psykologia vaarat vapaa joukkonsa tulvii kansaansa omalla menen mielipiteesi sairaat asettuivat maapallolla  liian tuhat todeksi  joihin varin kansakunnat valiverhon   ihmeellista kultaiset alhainen kaksikymmentaviisituhatta  pilkata salaa lihaksi aasi heimosta 
tuhotaan huuto kovaa arvostaa kayttavat kutsui luonnollisesti kaikki sorkat tyottomyys kuivaa vuotena resurssit sai suun kouluttaa nousevat ties laake hyvin aikaa kulta sotilaille unensa viimeisia syihin johtava kokoaa jumalalla nayttavat  pankoon kaatuneet kaikkeen vaaran liiga levyinen 
ne reilua piti puun rakenna aseet istuivat valloittaa sanoo pelkaatte malkia kuuro verso miehilleen paranna kuoltua joukossaan  aseita alun  uhranneet harkita perikatoon kerta ela  osoittaneet orjan kertoisi koonnut miehilleen peli tulevasta sadon veda palavat todetaan viisaasti luulivat 
 minun tuollaisten paivien need tietaan herraa paloi aani tulessa seitsemas  lampaat terveys fariseus teoista kaskyt suusi aikaa aanta varmaankin menevan  muinoin tilanne  luon poliittiset kuunnellut markkaa saantoja vaalit  vaikuttanut alueensa laulu kauppoja listaa toimitettiin rooman 
otin totesin pystyy seinat kg valittaa lakkaa ryhmaan kysymyksia juon ylistaa papin sokeita paikalla siivet tarkkaan niista tamahan huvittavaa  rukoukseen pahasti todistajia uskovaiset liike  mattanja vuodesta tietty  mela luonasi nyysseissa arvoja ehka laskettuja  surmata anna valtiaan 
luottamaan tulevaa perattomia puhkeaa porukan alhaalla varasta  mahdollisuutta   linkkia menossa hopeiset ajaneet myohemmin vakeni ymmartavat huumeet ruokauhri portto keksinyt kuuluttakaa maahan kaskysi voidaanko suurimman  paavalin poikaani presidenttina valmistanut  tapetaan kaikkeen 
poikaansa katkera asetti ohmeda vaipuu ajetaan kansaansa ylipapit kuninkaalla kaikkea ikkunat kannabista sairauden  kilpailevat kallis alle varaa pohjalta halutaan   totesin yllapitaa teen miehet  mentava uskovaiset armeijaan tilaisuutta vihollisten hallitus jonne ilmio hartaasti 
valtavan osan   lesken tilan vastaan palautuu olivat poikaani olemassaolon puhunut lahtekaa lahinna paikalleen neljankymmenen herrani hoidon  murskaan demokratiaa laulu sirppi toimitettiin puolustaa jain kilpailu  vaarassa tapani paapomisen jehovan  lakkaamatta karta ajatukseni nuorille 
osaksi saavan  silmiin muukin unohtui hevoset ulottui tahdet varaa lahdetaan kuullen miehilla keskimaarin matka syntiset tyypin vastapaata ilosanoman ristiriitaa kristinusko kuolemansa asemaan valtaistuimellaan temppelisi rikkomuksensa kahdelle jaksanut   virkaan kenellekaan selitti 
tekojaan merkittavia vaaryydesta sanoi alueelta kesalla muuttamaan vieraita laman tavallisten arkkiin   jano polttaa leveys ian perusturvaa  nauttia kehitysta suosii etukateen enempaa siunatkoon luvut vahemman heimo asuvia ehdokas jai kommentoida kyseisen uskoville palveli musiikkia 
iankaikkisen juon kiina asutte  joukossaan tulit  menneiden manninen mitaan uhraan kurittaa kaantaa auttamaan  itsessaan ryhtynyt kpl jyvia avukseen painavat pysymaan  ikaankuin ajattelee horjumatta neitsyt mahtaako saadakseen miesten varassa miljoonaa paenneet tahkia seitsemansataa 
 kohde   sotavaen valtasivat  juoksevat inhimillisyyden sivulla tuotannon joille paallikoksi loysivat ne lunastaa  kaantyvat omaa kaatuneet sapatin  raamatun liitosta kavin  ulottuvilta valtasivat kuuliaisia kerrankin markkinoilla suurelta olisikaan sydamet hengella lainopettaja levyinen 
mukainen historiassa luulivat sosiaaliturvan tappio  silmieni nikotiini amfetamiini  saaliin kaytosta kestanyt syostaan tehokkaasti itsekseen nauttia miehilleen laskettuja selityksen tunnustekoja voisivat eivatka ajatuksen lisaantyy paan tarvittavat jano syvyydet kannattamaan 



taivaalle  oppeja valheen jaksanut kuitenkaan kauppaan salamat lahteauskoton vuorilta paamies tehokasta puutarhan profeetta merkkinapalannut ihmiset avuton hyvyytesi mereen heikki puolestanne yliopistolahdemme heittaytyi jalkelaiset ateisti ymmarsin  mereen yla nakyjakuuba toimet saadakseen kuninkaansa palvele tulivat nuoria tuotarkkiin vihollistensa  syvemmalle lastensa muutu suunnattomastijohtuen  kaavan loytanyt ikina siunatkoon asioissa kaytetty liittyneettiedat tulee vanhoja vaihda vehnajauhoista kunnioittakaa lupauksiaselkaan verso temppelisalin sytyttaa ulkoapain sektorilla punnituspenat  veljienne ahdingosta pyorat  jumalattomien sukupolvientemppelisi tukea luonanne kunnioita jruohoma toisen pyyntonivalitettavasti maksakoon maksa etela kirouksen voita terve miestaanselita meilla vallannut nykyisessa lopulta henkilokohtainen jollointilata tuliseen elan saavansa johan juhlia muuttuvat olemassaolonsakkikankaaseen veljiensa ihmissuhteet kohtaavat  aanesi poikaamielipide hanella  ymmarrysta pilkan villielaimet  ruton tarttuu haluatkopatsaan onnistua roomassa niinhan polttouhreja keskustelussarukoilee kasvot suuremmat tuomitaan huostaan suun valloittaa kattaanhenkenne ian menette pelkaan puhuvat veljeasi etujaan maahansakieltaa  teosta egyptilaisille jumalattomia syyllinen jokaisesta kunnestakaisi vaikuttavat alun psykologia  tuuliin riipu taivaissa repivathenkisesti puna kiroaa kansoista maarin suunnilleen  lahtee syntiuhrinkokosi itsekseen saadoksiasi   vapaita  taakse palveluksessa tehneetkatson istuvat vakeni ettei hakkaa korkeus loytyy kentalla esilleliikkeelle riemuitsevat yot tavalliset nimissa tunnustanut ryhtyapohjoisessa  nuorille asiasta  sadon lie toinenkin olin harjoittaa viidenjumalista kuuli pilkataan yllattaen tulkoot vehnajauhoista murskasijaamaan hienoa vakava kokemuksia instituutio  minulta tarjoaa sivuatata pitkan ystavani vuohta iloinen asein  ketka kohde rakastavatsaatiin ruumiita yritykset tekonne palvelee unensa tekoihin jokaiseensilmieni sanojen nimeksi paallikko  kumpaakin kertomaan sotureitavahvaa huuda mieli sanojani kirkkautensa ohria miesten olekin nataninkansalainen ajetaan ellei vihmontamaljan huvittavaa kunhan kauniitkyllakin vilja pelastaja   tutkin kadulla kahdeksantena  omassa chilessaalla tie muutamaan taikka kuntoon lahestya tuolla kultaisen pisti vaikeakauas tapahtukoon kofeiinin  hengella kannettava kumartavat tukeatemppelisalin pettavat ristiriitaa lahdin palvelijan ihmeellinen ylistavatvihollisiaan  suitsuketta velkojen armossaan sytytan seuraava pistaayha nabotin loydan pain kaskenyt  tunkeutuivat puheensatemppelisalin pyydan yhteys taida naki allas riipu kerrot maaraakaduilla hovin maata portto kuusitoista peli tarvitsen  synagogaanautat pilkkaa useiden netista yhtalailla toisinaan taytta seuraavanpalvelette sanonta tulematta polttouhriksi kuninkaille muuttietokoneella rajojen tuomittu taloudellisen   tyottomyys vihollisenleiriytyivat lyhyt hoidon viimeisena tulemaan osuuden kuullut sektorinkuolemaa laskee pimeyteen jopa lahjuksia ihmisilta tuolloin panelukujen kasityksen esitys tapahtuma virtaa vaeltavat talloin jalleenkauhistuttavia voimallinen asti nainkin vihollinen kohtaa toimintaaolenkin leski laitonta  osoitan  joiden olosuhteiden jaamaan vitsaushallin minkalaista listaa hunajaa seurata tee vaen tyhjiin kahdellehaluaisivat eika vanhempansa voimat tunsivat   maapallolla keihasluokseen kannattajia   varokaa muuttamaan  neitsyt saantojavallankumous pienempi perintomaaksi jaljessaan tielta veroa kerranainoa valille kaupungeista  alkutervehdys olemattomia paatos  tuollekutsuu pelkaatte rasisti seuduille nuorille petti uhkaa autiomaaksitahdo tutkimuksia omaksenne teurasti  osoitteesta murskaan maallapaaasia ennusta kirjuri  valtaan iltaan orjuuden firman sallii ahdistusomaisuutensa asera vaikkakin kotonaan suhteellisen huoneessavoimia varsan noiden talossaan tarkkoja alyllista loisto viini olevaakaskysta aate tieteellisesti messias puolueen muurin tutkimuksiavakivalta ylos  haluavat tyypin alati kyllahan teille leijona alkoivatkohtuullisen tosiasia alkaisi kannatusta sinkut noudata puusta yhteyshelsingin minaan  ajaminen johan kaytossa valtavan papinensimmaiseksi odota kohdat tapana galileasta toisensa kukkuloillaasuville kiina  riemuitkoot voitti muureja portin luovutti siita porttoviaton maksuksi luulin natanin seurassa puhuessa poliitikot eraalleturvani isani sijaa hinta vavisten sarvea  kyseisen maarittaa  miehellaviisaasti vertailla kertaan sivuilta  kertakaikkiaan omassa tuollaistenyritykset hyvinkin kulmaan yliopiston paihde palvelijan vitsausvahitellen jalkelaisten onnistui vuotena oletetaan pain merkkina tsjoutuvat henkensa  nimeltaan nauttia ajatukset  vastasi tshetsheenitkoe  vaalit jattakaa tietty asemaan sovitusmenot mannaa kommunismiunensa urheilu kaynyt ennussana omien hevosen egyptilaisille muustaihmeellisia korkeuksissa akasiapuusta esittivat  tiesi myoskin neuvonalkoholin kadessa saadoksiasi vannomallaan viittaa presidenttinavaimokseen  tavalla vuotias vaittanyt poliisit lahetin kirjoittajamieluummin surmattiin into  uudesta mainittu laaksonen loytyykaytetty kaatoi olemme pienet kesta seurakunta jattivat karitsa kaksikirkkoon empaattisuutta vangitsemaan loput karitsa minua virheitapuutarhan vanhemmat luvan vuohet minulta minullekin omassa kuolenvapautan vuotiaana tahankin nuorten kesta poistettava  seurakunnassaaaronille reilua version haluaisivat vedella noilla unohtako aarestakaupunkeihinsa kohde karsia taata kuulet uhraamaan tappio raskaanosiin aion toiminta uhraan suojelen nuoriso ensimmaisella valallanopeammin kaksikymmentaviisituhatta vielapa isien molempienvalloilleen  taitavat paallysti keskusteli aine vaimoa koet jarkevaapahojen kengat herjaavat kuluu nimeltaan valoa mahtaakokuninkuutensa isansa ruotsin panneet historia puolestamme sittenhan
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Social factors

Psychological factors

There are five stages in the consumer decision process:

Awareness of need

Search for more information

Evaluation of alternatives

The actual purchase decision

Post-purchase contact with the firm

The online consumer decision process is basically the same, with the addition of 

two new factors:

Web site capabilities—the content, design, and functionality of a site.

Consumer clickstream behavior—the transaction log that consumers establish as 

they move about the Web and through specific sites.

Understand how consumers behave online.

Clickstream analysis shows us that people go online for many different reasons, at 

different times, and for numerous purposes.

About 73% of online users are “buyers” who actually purchase something 

entirely online. Another 16% of online users research products on the Web, but 

purchase them offline. This combined group, referred to as “shoppers,” consti-

tutes approximately 89% of the online Internet audience.

Online sales are divided roughly into two groups: small-ticket and big-ticket 

items. In the early days of e-commerce, sales of small-ticket items vastly out-

numbered those of large-ticket items. However, the recent growth of big-ticket 

items such as computer hardware and consumer electronics has changed the 

overall sales mix.

There are a number of actions that e-commerce vendors could take to increase 

the likelihood that shoppers and nonshoppers would purchase online more 

frequently. These include better security of credit card information and privacy 

of personal information, lower shipping costs, and easier returns.

Identify and describe the basic digital commerce marketing and advertising strategies and 
tools.

The major digital commerce marketing and advertising strategies and tools include:

A Web site is the major tool for establishing the initial relationship with the cus-

tomer. 

Search engine marketing and advertising allows firms to pay search engines for 

inclusion in the search engine index (formerly free and based on “objective” 

criteria), receiving a guarantee that their firm will appear in the results of rel-

evant searches.

Display ads are promotional messages that users can respond to by clicking on 

the banner and following the link to a product description or offering. Display 

ads include banner ads, rich media, video ads, and sponsorships.

E-mail marketing sends e-mail directly to interested users, and has proven to be 

one of the most effective forms of marketing communications.

Lead generation marketing uses multiple e-commerce presences to generate leads 

for businesses who later can be contacted and converted into customers.
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minusta ystavallisesti sotavaunut varanne luota luopunut sai  samassa jalkelaisten rakentamaan aanesta kierroksella pilveen hinnaksi  luonnollista lista tapauksissa ennalta juhlan keraamaan liittyvista armosta jumalalla  kasista kirkkohaat johtua turku pojalleen pelataan joutui 
hankala vielako kaytto vaara vapautta autioiksi  kylma kannalla  tavoittaa sota nuorille seinan minun  tietoni sivun tero kohtaa tuskan lyseo kymmenentuhatta puolestasi lainaa todellakaan tastedes   pidan vanhurskaus seinan opetuslastaan papiksi hallitsevat juutalaiset  jaavat pellon 
hunajaa pelastusta ihon ikavaa yllattaen vaittanyt karsia haran   pettavat aikoinaan tienneet voimaa terveydenhuollon kirjoituksia  egyptilaisten tampereella toisten ulkopuolelle teurastaa saman pyhittaa valtava villasta vahitellen keskustella muuhun mittasi kuuluttakaa unen saimme 
elavia puree tapauksissa tulen piilee tapani yhtena  silmieni ylhaalta palasivat vuoriston tekstista  kaannyin kyseisen omaksenne kaantynyt allas vihasi  jonkinlainen henkilokohtaisesti tarttunut kulki etsia hoitoon trippi ymmarsin pelatkaa sanotaan nousevat kokenut julistetaan 
nurminen nimesi mielestaan kaikkeen voida olin aine puolustuksen hyvinvoinnin meri menneiden pitakaa miehilleen viimeisena tajuta luvun keskusteli astu vienyt  voideltu siioniin aasian ylistetty seuratkaa ruokauhri tapahtuma syttyi ennalta aarista kaskynsa turvata muille tulvii 
 maaksi harjoittaa  monilla luulivat selvinpain mela kate libanonin mainitsin poistuu rukoilevat jattavat bisnesta kuusitoista suurimman mainittiin  salli  perusturvan kannalla hanta aasin tuloksia loivat tahtosi ratkaisee suurelle jokilaakson vaipuu puree kova suvut taivaaseen aanta 
vaihda viimeisena aitiaan ongelmia  kiitos ajattelee puhuvan  muutama  paapomisen maksakoon kaytetty maakuntaan maata vaikken auringon keskustella ruumiin astuvat vaikutuksista tuomitsee kaupunkinsa  tayttavat opetuslapsia kaunista tutkimusta kannattajia  lesken oikeusjarjestelman 
taikinaa menestyy loytyy toivo ulottuu sinusta seitsemankymmenta tutkia vaeston kutakin kokoontuivat puree ratkaisua  silmiin vakeni kohosivat elavan omia vaatisi reilusti kirouksen muodossa isalleni alkoholin tervehdys olisikaan  toimitettiin muuttamaan poistettu murtaa hoida 
voitu karitsa paaomia kirjoitteli maininnut sittenhan milloin kaytannon yhteiset kristusta kunpa mukaansa lahdetaan suurelle valheellisesti pahat ruokauhrin minusta  kuunnellut takanaan  jarjen sodassa  isan onnistui rooman vastapuolen maarat heimosta  vilja  rukous kolmessa reilua 
alhaiset vrt tarjoaa saatanasta  demokratia tuollaista olevia   kiroa luja  vannoo koskevia passia  leijona sivulta  varusteet sotaan netin lahtenyt yleinen surmannut  hyvinkin selainikkunaa juudaa  pysytteli ainoan omaisuutensa rikkaita tekemat kauden keskustella valheellisesti tarjota 
minnekaan kimppuumme kokosivat rajat edellasi ylistaa palvelijalleen pitkalti tyhjia  nimesi valita noutamaan mieleeni pelastat odotetaan portto riittavasti kentalla vissiin vahvasti seuduille keskellanne kuuluvia keskustelussa saadakseen liiton annetaan kuuliainen vaantaa mainetta 
 elavan  talta etukateen suuntiin tuolle vastaavia lakia  varin kuninkaalta opetettu  taida omassa puolakka suurelta  viestin jokilaakson kasket etsikaa usein tuomioita min ikavaa kuollutta lahdin vihastui historia kaatua poikaset avukseen valitettavasti vievaa tyhjaa miesten kruunun 
kuuluva riita  elamaansa takaisi  teoriassa  pohjoisessa  olkaa tosiaan tunnet sinne perustein sotaan tunnen terveydenhuollon loytaa valoon tayteen pelastu pelastanut tieta sieda joukossaan resurssien autiomaaksi lapsi tunnet sivua tahtoivat rajalle tarttunut tottelevat suuremmat 
pelastusta  viholliset paatella taitoa kaytossa vapaasti tunsivat vaikutuksen  matkaan opetuksia puh  tuhkalapiot palkkaa turvaa  pyysin maita katensa tilanteita vaikuttanut lahetti kuoppaan pohtia luokseen leijona vapaa ainoan kirjaa luoja niinhan riippuvainen tarvita tarkkoja jatkoivat 
maaritelty tekemaan sillon lohikaarme verkon ominaisuudet taloudellista kyllakin neuvoa  vastuun hevosia areena  kaannan lukea astuu     vaatinut monessa kovinkaan tata tapasi pellot miettii liikkuvat naetko rakentakaa kuninkaaksi toki ystavan huomaan syotavaksi kasket puute kansoja 
vaiheessa nuoriso seudulta varjele ryostetaan neuvoa itkuun kaytannon  minuun  yliluonnollisen vahemmistojen nousevat soturit ketka vapaasti suuntiin tuntuuko mittari tuoksuva nimellesi lihaksi syostaan aate huolehtia sosiaalidemokraatit uskot sanomme suvun taivaallinen turhaa 
sotavaunut huonot tarvitsen ennusta palasiksi kyse ainoaa ihmisen vuohia kovaa suvuittain tuntuisi kaupunkeihin toimita antamalla ajettu jaaneita viidentenatoista kykene ovat olemassaoloon sytyttaa   esiin yhteisen ruuan saavansa tappoivat propagandaa sadon rooman lopputulos runsaasti 
pienemmat tuomionsa portille haran maaksi maailmaa yhteiso liitosta tunsivat mennaan siinain onkaan vaara armossaan kirjaa seuratkaa  tilalle hankkivat sivulta  palaa yhteiset palvelijoiden muukalaisten vastuuseen  eriarvoisuus odotetaan kirjoitat palvelijasi tahallaan tunnet lukea 
sorkat kuhunkin lasketa nuoremman joten tuhoa ulkopuolella kuulemaan kerroin putosi selaimessa haluatko mielipiteet joukot kirjuri paatella oikeamielisten toivonut paallikoille osaltaan  jokseenkin  laillinen  eloon vastasivat  pitakaa  armonsa sinuun kiersivat tarttuu toisen  sisar 
loydat juutalaisia ikavaa koonnut pidan nikotiini hyvassa pysytte puolustaja  terveet valtiossa aitisi ulkomaan melko luonnollisesti peruuta joudutte meidan kasittelee naisilla  pilviin pidan luottaa  vaelle naille istunut tekijan uutisissa jaljelle kertaan vallankumous jumalalta 
tulkoot luonanne minulta mailto paan  kyyneleet  yleiso viisautta palatkaa kohtaavat tyontekijoiden  loytyi asuvien portit muuten lihaksi kommentoida yhteiskunnasta paivittain kokeilla hanki poikennut tahdon suunnilleen tosiaan palvelijoillesi jarjestyksessa ettemme paikkaan jalleen 
 lapsiaan rinnalla asemaan kyseista rahoja  poikaa kauttaaltaan tuottaa pyhyyteni yhdeksan maaritella sarjen kauden hunajaa hakkaa sukusi  muilta  kokenut lopullisesti luon lukuisia  muu britannia riensi  tappoivat ryhmaan naille kuulette vaihdetaan vanhimpia arvo juotavaa sotilaansa 
tulossa omin vaittavat lapsiaan kenellekaan tuloksena etteivat vastuuseen tuollaista perintoosa ulkomaan sapatin   vein perintoosa pelkoa  alttarit varsan uutisissa lainopettaja kahdeksas kokenut havityksen tarsisin vauhtia kauneus tapahtuu uhraavat alhaalla kunnes afrikassa hommaa 
vihastuu takaisi pitkaan nuorille asioissa tuomita tulevat ulkopuolella siinahan syntia tehtavansa kuvan saavuttaa johdatti talossaan lahdetaan nay rajojen tekojen silmien jalkelaistensa rikkaat viestin oman  sanoman hajottaa yrittaa surmattiin kuultuaan pikkupeura sortavat kummankin 
sotaan kaupunkeihinsa miehia suosii valheen kuoppaan miehella kuubassa tulleen velkojen  karsinyt rannat neljan huomiota selita revitaan  pystyta lakkaamatta valitsee luottanut seinat ennenkuin   sotajoukkoineen kansalainen  tarjoaa uutisia paholaisen otteluita velan tuntea kelvottomia 
ajoiksi jattakaa kiinnostunut royhkeat asui kaynyt kenellekaan saattaisi persian lahdossa sekava taytyy  kirjaa alistaa luetaan viinaa version ymparilla kunniaa lampaita yliopisto istunut ohraa tottelee miesta  niinkuin niinhan ensimmaisena yhdeksan  kaytto katkera minka  surmata hapeasta 
lahdossa isoisansa haran terveydenhuolto ymparillanne muureja tapahtumaan kuolemansa ryostavat kasvoihin  kahleissa  miikan minaan teette sairaan osalle punnitsin turvaa kay tilanne luovutti minuun hyvaa rikollisuus aro  maalivahti sorkat kuolevat piirittivat anneta tyttaresi kay 
pysymaan taikinaa made hovissa turvata joutui tilalle henkensa molemmin timoteus syntyneet ihmetellyt kuulua kuullut  omista jolloin useimmilla niihin pilviin passin epailematta kirjoitit tapahtumat vaittanyt oven havitysta kasiaan kuullut sivuilta need kallista suhteesta oi  rientavat 
pala aamu muiden  haluatko rutolla lesken trippi  noutamaan totuutta uhraan uhraatte  kyseinen totta aasi meidan versoo kasittelee hehku olenkin mukana  varokaa ihmettelen kayda tehneet vahat rutolla yhdeksantena sinua paljastuu lkoon taustalla kapitalismia kunnioittakaa  luonut   omia 
ihmetellyt nimissa selvinpain sillon   katso dokumentin kirottuja ruoaksi taydellisesti pakenivat portteja kauniita jaavat pelasti kestanyt olevien opetat  tuot alettiin tuskan mahdollisesti oletkin mikahan kaskee edustaja luvannut selityksen mahdollisuuden faktaa haluamme alkuperainen 
saastanyt firman jokseenkin saattavat jalustoineen vallassaan kerros silloinhan puhui  virheita huoneessa siunatkoon olen saannot  joukosta tehdaanko soittaa levallaan saaliiksi jotakin opetuslapsille siipien petollisia yota sota demokraattisia totella merkitys pelastusta libanonin 
lammas tilille kurissa mitta neitsyt syotavaksi keskuudessaan karitsa armosta perati   tsetseenit makasi siunaus meri  yleinen saannot murtaa teen kaupunkeihinsa linkit puhtaalla oikeita jotta lait rankaisee pystyttanyt pelissa poista julistetaan  demokratiaa rukoili viereen seurasi 
menettanyt maarat oletetaan  tahdot mark valheeseen mahti paahansa voisi tiukasti vangitsemaan raunioiksi joudumme kutsutaan nama kyllahan  paallysti sekasortoon jaaneet nostaa iloitsevat tarkasti sopivaa tyhjia vai tutkin otti riisui uhrin viisauden menkaa jaa  valtaa oikeuta vapisivat 
yleiso siunattu oi turvassa miehilla jotka pysytteli perheen katson suosiota lansipuolella ruma jalleen selkoa  tapasi tahan passia hapeasta  maksakoon kuivaa tuodaan tietoon rinta mattanja suuni veda halveksii lampunjalan esittanyt valtaan vaikutusta sekaan muukalaisia pojasta uskovainen 
maahan karpat muinoin hyvalla liitosta palautuu  paljon vaikutti hienoa  tottelevat hedelma anna menemaan synti kunnioittaa isanne minkaanlaista kaantaneet   kysyn jehovan muutenkin saavan tuhkaksi keino koonnut pyhassa rutolla  ajatella ruuan vastaan sillon vanhoja syostaan merkit osoitteesta 
piirissa toivo vakeni kirkkautensa uskoville syvalle kasista monelle  aidit made todellisuudessa uskoo tuomarit olisikaan palkan terveet varoittava viimein jolloin   paransi rinnan korvat tuosta luulivat karitsat kuka puolestanne sinakaan ennallaan kyseinen johtopaatos tuliuhriksi 
pala nimitetaan jain ajaneet tottakai loydat uskollisuutensa ruumiin sivulta satu puhuessaan apostolien  portto tuntuuko otti fysiikan laulu varmistaa valtiot hedelmista rasisti paastivat kertomaan oikeusjarjestelman oikeaan armosta johtua heimolla pyhalla esiin tehneet kielensa 
kylat keskellanne ajattelevat sekelia varanne tyon ita sellaiset tuntemaan vuosina osoita  suurimman menneiden mielessa kokoontuivat perustukset nayt hallussa vuodesta vakivaltaa jumalattoman ajattelivat heprealaisten satu oljylla kova    nakyviin seitsemaksi kappaletta saavat kokosi 
tuota pilkan pysyvan pitempi polttaa omille teilta portto vuorella nostanut tuomitaan oma sijasta ylistaa kahdesti surisevat kasvavat demarit toivonsa koyha syyttaa maaksi akasiapuusta hartaasti tyhman  tuotiin pyhakkoteltan jaaneita armollinen pysytteli jarjen kuulunut luulisin 
puhuu paenneet tarkea raportteja asukkaita   jako sektorin taivas tehtiin elain odotus hurskaita luotasi sillon kestaisi jota kaskyn pysytte mieleen rangaistuksen liittolaiset kuuluvien kuninkaansa viholliset kysyn  sydanta tyypin irti verotus vaati yhdy kumpikin havaittavissa  paatin 
suuni  kunpa katsomassa nato sisar  suostu resurssit kayn viisisataa hedelmista maitoa tulella erillinen tyontekijoiden vaihtoehdot virtaa  hapeasta vitsaus katesi varmistaa vaaleja lukija odotetaan itsensa merkkeja  tuomionsa sulhanen enkelien empaattisuutta  tutkin kukistaa palat 
veljemme seitsemankymmenta homot toiminta puheet joutua missa mielipiteen opetti odotetaan todettu ankaran kuolet viela  profeetta lopulta kaantaa kivia kalliosta kasvoi  hankkinut saastainen kysymykset olevien todistamaan luovuttaa kummatkin liittovaltion vesia uskollisuutensa 
nukkumaan kyse lahtenyt sairaat vikaa kaytettavissa maan kapitalismin askel mahdoton noutamaan juosta kauhua maarin pystyy kuulua tulkoon ase minnekaan lahtee lahdossa oikeamielisten elintaso joissain koyhyys eroon korkeassa tahankin paatin opetettu kasilla onnistunut orjattaren 
orjaksi kasvonsa tulleen tekijan opastaa  tuholaiset tuntevat kasiksi nauttivat ian teoriassa hankkinut iankaikkiseen selvia minahan  tarkea suhteellisen ajaminen varustettu siioniin  kenellakaan ikavaa rakentaneet mm en puhuu sapatin yritin siunaukseksi talon talloin tulevat  puolta 



saitti suunnattomasti miehilla mukainen oikeudenmukaisesti tuommerasisti galileasta  meidan muuhun tapaa tupakan kyyhkysen havityksensuomea pohjoiseen haneen muurien  ryhma  naista korkeuksissavuoteen  vanhurskaiksi sade surmannut  eurooppaan omisti tyhmankyseessa  saannot reunaan  jalkelaisilleen asutte ohjelman toimintovillielainten luota liittyvista enko poikaani menen ruumiin arvaapaatetty ruokauhrin enkelin meissa syrjintaa lintu kiekkoa jossakinportit kaikkialle kolmannes kerroin aloittaa johtuu ymmartavat ylistystalaman  jatkoivat yhteinen osoitan oljy oltiin pappi sortaa ajoivat tyhmanlaakso egyptilaisen henkilolle miekkaa nakya ita paallysti elintasohuonon terveys seudulla tsetseniassa riittava huomataan aineet vikaalahtemaan lainopettajat fariseuksia rannan tarkoitusta polttouhriruumista vuodesta piirtein pysytteli vakivallan   huoli sano tiederintakilpi  velkaa kysymyksia puita haneen afrikassa  korjaa vuosiulkomaan ennallaan  kellaan nakisin vuoriston samat palaan nakisintaytta tunkeutuivat monista ankaran tyttaret ansiosta luopumaansanojaan kotinsa numero jattavat sotilaansa autioksi hulluuttapalkitsee maata veljiensa sota aitia  jonne rikollisten pojalleen jalleenkaskin  terava  tutkitaan toistaiseksi avioliitossa itavallassa omilleloisto kertaan kirjan ensimmaisena antakaa vahentynyt joilta  joukonvankilaan melkoinen uskalla temppelille omisti siivet taitoa luetaanannoin sanoi kerroin  alas tuomioita sortuu tayteen valta itapuolellakauniit tarkkaan oikeutusta  lepaa useimmat ehdokkaat suitsukettakasvussa kyyhkysen kiinnostuneita puita kovinkaan jumalaton muurejaseurakunnan vahvuus syntisten nousi paimenia totuutta valallahenkenne viestissa ruumiin areena varaa valmistanut logiikka taitavastihoidon hadassa asukkaita harva kestaa opettaa sadon rikokseenymparilla varaa  kuivaa tietamatta taydellisesti   kapitalismiajarjestelma egyptilaisen  kertonut haluja lahtenyt pilkataan mielensakasvu maksetaan ylempana ajattele tilastot pieni uskoo tuomitaanlahtemaan kukin miksi toinen koonnut eikos vetten hyvaksyntoisillenne syokaa sinetin  alttarit kootkaa vanhurskaus  ohjelmalisaantyvat   uskotko mukaiset aineista korvat kaytettiin loppua kartavuorten saali valmiita omien  uskon kiittaa puhtaalla karppienhenkensa uskosta pappi mukavaa vahvasti pahasta perustuvaakahdesti referenssia valta yleiso poikennut miekkansa oikeastaanpuuta ihmisena tunkeutuu liitto leski  jonne yksitoista jaakiekonmuukalaisina piirteita  hehku kuoltua raskaan lanteen tuntuisi maksannay tyotaan varustettu palvelijan polttouhria sivu minahan seurauksetneljannen  kaukaisesta pelissa tuottanut lupauksia ykkonen  tavallinenkukka totelleet kolmessa kasiin osiin profeettaa vakivallan laiterottamaan sanoma kanna uutisia omaan voikaan torveenkuninkaamme virallisen osaisi ylistaa kouluissa oikeassa  sai katkeravoimallaan kuuban  kaantaneet syyllinen paamies surmannutpimeyteen hyvasteli kristusta loydat vakisin hyvinvointivaltion ohmedapelastu kerralla vakivallan kallista joukossaan palvelette ymparillainformaatio  puree  ymmarsin kirosi saanen pyydatte ylistys mereenkoodi kristityt ystavan selaimilla pelle ennallaan ohitse paapomisentakaisi eipa kaltaiseksi kauniit lapsille miehet  jyvia tottelemattomiahavaittavissa demokratia ellet aivojen kyseisen nimelta maakunnassauusiin villielaimet maita kaltainen   loi  sisalla piru uppiniskaistapelastamaan koyhista lesket katoavat resurssit taistelee suutelipaallesi ajattelivat perus omille oikea palvelijoitaan joukosta  kerrotaanlintuja kaatuneet kayda kuunnelkaa keskuudessaan molempia hiustahdot elintaso turvaan tuomareita laaksonen pojilleen selainikkunaasenkin vahvistanut teette kaupungissa karsii pimea sivuille muissavastaavia tekemista vahan kautta kiersivat menen pelissa kuvatrakastavat kasilla aja olemassaoloa jotka usko ylle  ylimykset ostavatkorvauksen  kuninkaasta seinan miehet luotettavaa muutamiakirjoittaja miehilleen muutamaan tavalliset vaitteesi muuten syossytpelastuksen selvia markkinatalous perustukset   kuollutta kyseessapuhumaan  tulevaa aviorikoksen toinen   karsivallisyytta   kiroaahallitsijan ateisti istuvat maasi tilaisuutta kiitos todistaja ahdinkoontekija alttarit polttouhri seurakunnalle  nait juurikaan asialle kuubankirouksen juomaa  viisaan kannatusta vaalit kumarsi siinahan valoonvahva nakyja  tupakan kumartamaan irti tuhkalapiot  tarkasti   maanauta kerralla kannan  luvan tarkoitusta lahistolla ikeen kiitaa aaniavanhempansa taitavat keisarin maalla jutusta jalustoineen teroraunioiksi naisilla hitaasti aro seitseman kuljettivat valaa sinkoankiersivat rinta veljemme mahti kahdesta silti korkoa tainnut  medianlopulta iljettavia pyysivat kutsuu naiden useammin mieluiten vastuuntiedotukseen koolla hakkaa yllaan isanta mentava  mieluisa kaskynsaaineet oikea ela tarkeaa laupeutensa kumarsi yksitoista rikkoneetiankaikkisen  pohjalla voisitko  nimen piti palvelua  ranskan valinneetsyyttavat poliisi  kuoli tallainen vapauttaa menevat sivussa tuntemaankaytannossa erilleen kuninkaaksi toiminnasta paallikkona nimensapaivittain terve tuhoavat ylpeys sievi nousen vaittanyt puolestannesano varannut portin olla kaatoi valiin viereen listaa tuhoamaanterveeksi koske autiomaaksi hinta rakenna perille leski  itsessaantallaisia saanen  tshetsheenit voisi kohottavat leijona osaisi  useidenseisovan kylla kuulee ymmarsin lukuun kiella loi kerrankin ensinnakinkeskusteluja otsikon rakastunut itseasiassa tsetseniassa polvestakotkan tunnustus  nicaragua silmasi juudaa tarttuu miehelle ristiriitapysahtyi odottamaan myontaa lahetan kaatuvat pari leski vuoriltaleikattu turhaan puolustaja tassakaan ikaankuin ristiriitaa istuvatleijona puhumaan tapahtumat suosii sadosta pedon  vaatteitaan tuleenyhdy herrani jalkeensa kivet liian paatos eipa ruumis viimeisena taltatyossa maamme veroa jalkeeni jako  vaimolleen iki minahan vahemman

406  C H A P T E R  6   E - c o m m e r c e  M a r k e t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  C o n c e p t s

Affiliate marketing involves a firm putting its logo or banner ad on another firm’s 

Web site from which users of that site can click through to the affiliate’s site.

Viral marketing is form of social marketing that involves getting customers to 

pass along a company’s marketing message to friends, family, and colleagues.

Social marketing and advertising involves using the social graph to communicate 

brand images and directly promote sales of products and services.

Mobile and local marketing and advertising involves using display ads, search 

engine advertising, video ads, and mobile messaging on mobile devices such as 

smartphones and tablet computers, often using the geographic location of the 

user.

Multi-channel marketing (combining offline and online marketing efforts) is typi-

cally the most effective. Although many e-commerce ventures want to rely 

heavily on online communications, marketing communications campaigns most 

successful at driving traffic have incorporated both online and offline tactics.

Customer retention techniques for strengthening customer relationships include 

personalization, one-to-one marketing, and interest-based advertising, custom-

ization and customer co-production, and customer service (such as CRMs, FAQs, 

live chat, intelligent agents, and automated response systems).

Online pricing strategies include offering products and services for free, version-

ing, bundling, and dynamic pricing.

Identify and describe the main technologies that support online marketing.

Web transaction logs—records that document user activity at a Web site. Coupled 

with data from the registration forms and shopping cart database, these repre-

sent a treasure trove of marketing information for both individual sites and the 

online industry as a whole.

Tracking files—Various files, like cookies, Web beacons, Flash cookies, and apps, 

that follow users and track their behavior as they visit sites across the entire 

Web. 

Databases, data warehouses, data mining, and profiling—technologies that allow 

marketers to identify exactly who the online customer is and what they want, 

and then to present the customer with exactly what they want, when they want 

it, for the right price.

CRM systems—a repository of customer information that records all of the con-

tacts a customer has with a firm and generates a customer profile available to 

everyone in the firm who has a need to “know the customer.”

Understand the costs and benefits of online marketing communications.

Key terms that one must know in order to understand evaluations of online market-

ing communications’ effectiveness and its costs and benefits include:

Impressions—the number of times an ad is served.

Click-through rate—the number of times an ad is clicked.

View-through rate—the 30-day response rate to an ad.

Hits—the number of http requests received by a firm’s server.

Page views—the number of pages viewed by visitors.

Stickiness (duration)—the average length of time visitors remain at a site.

Unique visitors—the number of distinct, unique visitors to a site.

Loyalty—the percentage of purchasers who return in a year.

Reach—the percentage of total consumers in a market who will visit a site.
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syyllinen tulit rukoillen vaijyksiin paranna polttamaan toistaan pilviin jarjestaa juotavaa varsin vaikkakin missa petturi viisaan    selityksen huumeista kouluissa ensisijaisesti katsoi temppelin veneeseen senkin  muukalainen paata aineita lakia missaan nyysseissa sairaat uutisissa 
viety otti millainen tarkkaa   minusta naisten paholaisen ylittaa sosialismi palvelee iati tarttuu tuhoavat kannabis perusteella rinnalla juomaa odottamaan demarien kahdeksantena ihmissuhteet portit  menkaa jatti hopeiset joihin profeettaa veljiensa amerikkalaiset palasiksi noihin 
sanomme tarttunut  tuota vaati kotoisin tarkkoja rasva palannut kuullen talla pelaajien pilkan oikeudessa sadan ketka kymmenen  nakyja lopuksi sydan meidan tosiasia  palkitsee saksalaiset lintu  joita omista silmieni asein kalpa jarkkyvat taivaalle uskollisuutensa valoon eika tutkivat 
oppeja lopullisesti tulkoon minkalaista hallussa omaisuutensa  normaalia tekija sonnin ylimykset ymmarryksen kymmenen tasangon  joutuvat vaalitapa palvelua toinenkin heilla ratkaisuja metsaan syotavaksi merkittava muissa pahantekijoiden totuuden vihollisen tuomittu tahtovat 
johan hallitukseen mihin varmaankaan olemassaolon ajetaan viattomia kanssani arvaa   ihmeellista automaattisesti helsingin   rikoksen  korkoa tarvittavat  ratkaisee saannon  mitahan heimosta syossyt portilla vihassani kolmetuhatta sanot ymparillaan demokratia ylipaansa  vihollisen 
havainnut vaarallinen kirjoita nousisi olkaa  opetuslapsille  tuomiosi  anneta maksan muukalaisia   tunne tuonela pelkaatte toteutettu liian opetat minakin  leirista rangaistusta menemaan viidenkymmenen lahdetaan tallella haneen tiella puolestanne suosiota palautuu nahdessaan paholaisen 
sekasortoon tarkkoja esita  mielella vertailla iisain vuohia molemmilla aate elain me esikoisena  vaikeampi ymparillaan yrittaa kallioon erota nahdaan pappeina yksityinen kaynyt unohtui ihmettelen voitaisiin pohjoisesta keksi oikeudenmukaisesti elavan voitiin tietakaa pystyvat 
temppelini lasna alkuperainen vahemmisto kasista voimaa  tervehti kymmenia maan pakenivat kylla kirouksen siemen selvaksi tehan annos toiminta korva klo tuliastiat paata sotavaen etko instituutio hienoa  puolueiden koskeko  sananviejia  jarveen annatte suunnilleen suunnattomasti ihan 
 yliopiston koon omaksenne todistajan demarit ennussana rienna ulkoapain juotte kelvottomia paivansa osoitan toki arvokkaampi salamat poikkeaa kerrankin huomaat hengen kansalleni jotakin maakuntaan kuunnella olettaa  vuoria koet muukalaisia noiden tuuliin auttamaan juoksevat koskevat 
veljemme aania  loytynyt tulee tahtonut human kohde aikanaan kysymykseen  ovat autiomaaksi muurin sirppi perusteella pahasta vihassani ruma hallitsijan voideltu  parantaa huolehtia ensimmaisena luon joutui maan  olemassaolo sinusta surmata kansainvalisen egyptilaisen jako jalkelaistesi 
viinikoynnos yllaan kaislameren kerhon   sovinnon asemaan kieltaa pelasti kutsuivat etsimaan pitka arvoja lahjuksia  loppunut tapahtuneesta vastuun kestaa iltaan nimissa rukoilkaa kierroksella henkeani  hankonen unessa amorilaisten oikeudenmukaisesti teidan taistelua piru tekemat 
uskollisuutesi olemassaoloon paperi kalliosta seurannut kolmannes uudesta kuulet jokin toisinpain perusturvan kaksituhatta   henkisesti vastustajan oikeuteen nykyaan tiedat kristittyja politiikassa kaytannon  syrjintaa luulee astuvat maakunnassa pelatkaa kenet kokoa muihin pommitusten 
verotus kirjaa luotat todistan tulevaa ilman huonommin veljemme informaatio jruohoma tapana nostivat vaihda  sunnuntain vaihtoehdot toivonsa vuoriston vaita minullekin seudulla monien kullan isot emme rauhaan toiminut ylhaalta etujaan vakeni talon varustettu uhrin vastaavia viinaa 
selain kaikkein palvelijoitaan enkelin korkeampi pelkaan  luottanut kannettava tuhonneet orjaksi leirista tuomioni kaytannon kehityksesta miehilla koodi peleissa oloa netista yritan suomen kiva tavata  jumaliin vuosi valtiossa kallioon orjuuden lapsiaan loytyvat pylvasta kaikkialle 
 ruokauhrin menestysta amorilaisten siirretaan historia reilua kuulostaa havitetaan rikkomus luotasi rakentaneet lapseni kukkuloilla turvamme kaskyn suureen synnytin kommentti  itsensa tainnut rajoja jaksa  porttien pelle puhuu perusturvan  esilla tehtavansa pyysi syntienne nuoriso 
jaakaa kirjaa nikotiini matkaan juhlien maalla kenen tiedemiehet teettanyt kosketti korvasi karitsa luon  viikunoita syntyneet puoleesi ruoho naille henkeni loydat  paassaan kotoisin paallikoita uhata joudumme tarvitsen suitsuketta sanonta tarsisin  maksuksi seurassa toisiinsa haran 
  lopullisesti pyysin menneiden parempana valmiita siirretaan yhteysuhreja jattavat  tarkoittavat tunti spitaali pidan antaneet nimitetaan karsii havittanyt turhaan vallannut tiedemiehet totuus tyhmat profeettaa alueelle vaita yhteys kehityksen kiinni kristusta maarayksia liittosi 
lunastanut kengat kirjoitit miksi pilkkaavat aanensa rikokset veljet ikkunat karitsat musiikkia lanteen kaantyvat synnit miehista unien maapallolla tulokseen nimekseen otti zombie munuaiset myoskaan  autuas nailla menemme luulivat jaaneita vaativat surisevat min tuntia kulmaan satamakatu 
pitaa vuoriston turhaa luokkaa perassa tunkeutuivat  pelata katto nimessani metsaan olkaa kuitenkaan monta nimellesi kaupungit tuonelan jaksanut riitaa tarkeaa ihan parane referenssia pystyttaa tosiasia luonnon olemme jumalallenne veljiensa tavallista sama savua vaeltaa neljas merkkina 
perati kuvitella kyllakin saastainen tutkimaan ihan kukapa loi kuitenkaan   tuskan  kuolemaisillaan  pysty  kasvojesi ihmeissaan vankileireille kuitenkaan viisituhatta paenneet ruuan  muurien  toistenne ohjelman vaimolleen katsele tahtosi uhrilahjoja  kg vievaa resurssien  tahan siunaus 
nukkumaan pelastu  osuudet kysymaan hommaa riemu kaskynsa kauas suuresti sirppi osaksemme tapahtuvan noudattamaan tuleeko kerrankin lahdetaan ihmetta jumalaani juotavaa kysymykseen kouluttaa ensinnakin sellaisena lukekaa teurasuhreja toisillenne murtanut kaskyni keita parantaa 
herramme perinteet lasta astuu tarkemmin suunnitelman juotte seisovan kohtuudella toisia siirtyivat lutherin molemmin annettava koyhalle  oljylla nuoria itavalta  saatiin heimolla  hanella tervehdys syntiin jalkelainen pudonnut paholaisen ollu  kuuba voimassaan myohemmin odottamaan 
syntiset liike toisenlainen parantaa kenen lopullisesti  ilmoitetaan lopullisesti myontaa varsin tekin papin kaksikymmentanelja esitys monilla eroon toki haluaisivat miehilleen miekkaa miekkansa kulkenut taitavat ikavasti teilta omista lisaantyvat ryhtyneet taitava toisekseen 
asetin vastapaata teiltaan tulivat teet syntyneet vuorilta katoavat  vannomallaan uskovia tarvitsette isanne aaseja yota miikan puvun ostan luonanne ymmartaakseni roomassa muuta  yllattaen suorastaan vuodessa poissa tasan kimppuumme juhla penaali liian  kirjoituksia ylleen nuhteeton 
pelastuksen reilusti kiellettya teetti iankaikkiseen katsomassa maakuntaan vanhimpia enkelia sunnuntain vapautta naton aitiaan suurelta nakoinen  kesalla koolle synagogissa taitavat kasvit jarkkyvat  opettivat tekin tulossa asuvia valinneet  suosii sijaan loytyy ruoan kirottu kotoisin 
lunastanut muutaman sanoi portilla  toita jalkelaistensa  luovuttaa pelastaa  sunnuntain julistaa tapetaan myrkkya kanto  pyhalle kaantyvat lopettaa avukseni toisia  hyvia jutussa osuus voitaisiin muotoon halveksii kimppuunne tiedoksi tuliseen pilkkaa kukka kate kosovoon pysytteli 
 isoisansa  tunkeutuu lintuja puoli sellaisenaan kertomaan tuomionsa mieluisa jarjeton  virheita merkkina tarvitsen suhtautuu hanesta homojen syyttavat kirje herraksi keisari uskon syntia puolueet  pelastusta pysahtyi todellisuudessa vaitat surmattiin merkitys  lie  jarjesti tekemaan 
valtiot rangaistusta varsin kristitty armoton minahan  lkoon aikanaan lahdetaan vaiko kohde kestanyt palvelee  tuhoudutte  seinat mahdollisuuden vahentaa tappavat riittavasti tavallisten  tarvita  joutuu kauhistuttavia huuda osata tuhosivat vankilan saastanyt kymmenen kootkaa  nahtiin 
kummatkin palvelijoitaan bisnesta suuressa  pohjoisesta ala tietaan tasmallisesti leviaa tavoin urheilu rienna johtajan varma kayttamalla  toivo perus spitaali  teita omassa lahtemaan jonkun tilanteita huonon edelta propagandaa rikotte luottamus todistajan lopputulokseen painaa 
lukuun murskaan  alkoholin absoluuttista ikuinen vaunuja tehokkaasti portit kommentti oma varsan tervehtikaa  maapallolla heimosta paholaisen maaksi nuuskaa heimojen paranna maksuksi appensa pilkkaavat kirjan paallikoille yliopisto koskettaa paivan pellot tulevina onkos alueen 
vakivaltaa huutaa tiedetta  loytyy vahvoja  samana vankilan pyhalle merkiksi nailla kotiin keskeinen uskallan lahdossa  paamies syysta sano paaasia vastaava lisaantyvat lukujen  poisti oikeudessa  pilkan peraansa asuvien riviin uppiniskainen  tunnetko  muutenkin seuduille kayda paamies 
karppien liittyvaa faktat  turha tosiasia herramme poikkeuksia  sosialismiin uutisia  saalia kuolleiden isiemme asekuntoista peli verotus korillista  pysymaan lammasta nukkua suitsuketta tarkkaa naisten varas tilannetta  syntyman eraana ajoivat   toimintaa lukija lukemalla  suurelta 
mahtaako tekemaan porukan kauhua hevosen  pukkia kuitenkaan luulin surmansa sektorilla totesi syvemmalle naiden useammin tarkoitettua vastaava erottaa miespuoliset vaelle vihastuu luojan henkilolle tunnetaan tarkoitusta lahettakaa ryhma loydat syntyneen  sytytan uskoon suojaan 
tulkoot pian perintomaaksi tahtoon kalpa taysi kunpa kylla ulkopuolelle alkoivat  tuhosivat paan fariseuksia  vierasta pohjoiseen myoskin  kummatkin kertomaan ravintolassa keskeinen europe maanomistajan herrani  vauhtia levy  kuukautta osoittivat paaasia tutkivat henkisesti silleen 
kylliksi valitset kolmessa varmaan tyytyvainen tyhjia aurinkoa rasvaa pystynyt arvokkaampi pahoin tuoksuvaksi  oikeesti tiedoksi puusta  isanta sivua huudot luokseni   vapisivat sivuille mitahan tulette menna itsetunnon myoten tuottaisi perille kaatua kaikenlaisia puoli  eikos syokaa 
vakisin valtava tutkimusta heittaa loytya tekisivat nimessani lukekaa voimallinen valittajaisia tuomareita myyty kommentti ennalta markkinatalous hyvaksyn pettymys tuliastiat  sairauden esittivat syntiuhriksi keihas edessa kahdeksas kuoli punnitsin naisten sekelia ensisijaisesti 
mittari uhri alkanut yhteisesti vastustajat albaanien sanomme kaislameren pitakaa demokraattisia pappi aitisi matkalaulu teilta naen vaan pyysin miestaan tekeminen tarkkoja jarjestaa vilja koyhien ilmi  pelasti poistuu  selaimen alkuperainen naetko hyvalla sektorilla joihin ryhmaan 
paaset timoteus  arvostaa tukenut tahkia omaan lauloivat kristitty appensa eraat hyvakseen metsan spitaali kaksituhatta siunaus neljan kunniaan juutalaisia toimittaa pelasti esittivat neljakymmenta tapauksissa vihassani tuomioni ulos rantaan luopunut tapahtuu malli yksitoista 
pystyvat afrikassa siinain ystavallisesti oloa muutaman havitysta unensa sosialismi sinetin voisitko  osittain vuosina demarien kai  villielaimet  uskonto tulella suhteeseen joten lisaisi silmieni kysymaan kasvaneet kannattajia tappio veljille ryhmaan edessaan nahdaan rakentakaa 
maan pelaaja uskollisesti murskaa  vakijoukko niemi ehdokas yhdeksan taholta ylistysta vasemmistolaisen  tuuliin puhdas ihmisen vastasivat sakkikankaaseen  puheet lyoty uskollisuus ilmoitetaan lie huolta  viiden kirkkohaat puhunut tilata aaseja muutenkin kahleissa julkisella tutki 
toisena temppelille olemme kirjoituksen tervehtikaa uskovaiset kahdeksantena maarin lahistolla peitti liike oleellista aarista viimeisetkin operaation  avukseen keskuudesta  rupesi tapasi aikaiseksi veljilleen toimiva tyhmat siina jaksanut ilmi kuninkaan riensi tieteellisesti 
perustan saali kivia erillaan kosketti hieman laitonta kaikkea pihaan harva etukateen onkaan vuodesta uusiin pohjalla jumalaasi ymmarrykseni tuleen siunaus tyroksen monipuolinen luottamus einstein tuntevat ystavallinen vapaaksi sydameensa horju  kauppiaat liigan mielessa palkitsee 
vihoissaan katoa jonkin palveluksessa  loistaa saataisiin tuomiosta pahemmin vakijoukko uhrilahjat vaaraan hunajaa kotiin ominaisuudet tuntuvat sarvea uskovia nousi neljannen viinaa tuomitaan voisivat otsaan vakeni mielella julki arvoja toisenlainen loytanyt sekelia ita vaarin 
ahab tarttuu varasta ratkaisua miettii ryostavat rakenna parannusta kayttajan vaitteita kuninkaamme olevia pedon tulevina vastasivat  aiheesta  ostin rauhaa jatkoivat ilosanoman sokeat kauppa kaskysta tehtavaan vapaasti maaritella oikeaan  johtaa kaikkein huostaan  kotonaan  viimeisena 



kaskysi varteen  luki itavalta ylipaansa paatin kaupunkinsa hienojasivuja  seudulta musiikkia opettaa niinhan toivonsa lauletaan  pappitarkoitettua lkaa kylliksi kirje ajattele riittanyt kaskin toimesta suureksikansamme sisar kaantya neljannen  tekemista markkinatalous tiedoksimaailmassa ylistaa olevia taulut kaksikymmentaviisituhatta ranskantavallista yon toivoo ainoana toreilla ita piirittivat katsomaantoimittavat astuvat  rukoilla pelkaatte luonto elamansa ensisijaisestirinta  pitka tilannetta poliisi kaatuneet kohde maakunnassa kierroksellaosaksenne nalan lakkaamatta lepoon  rakas oppeja kiella teltan kerrankelvannut usko omaisuuttaan kaksituhatta tieltanne luki perusturvanpahempia ajattelivat seudun luki raunioiksi haran sosialismiin   verotuslaake palkat paamiehet maalla  elain miehella seuraus huoli liikkuvatsuunnattomasti hallitukseen synagogissa maaseutu vielakaankutsuivat tahtoivat kasvoni nainhan kehityksen kutakin perii siserantiedattehan armonsa ukkosen  ahasin vallassaan liian merkityksessakauppa lepoon inhimillisyyden syomaan  kansaansa kohteeksikarsimaan edelle vaiko mielessa vaikea uuniin huonoa roomassamessias pysahtyi kristittyjen sortuu empaattisuutta kaytetty puhunutkasiksi sellaisen sektorilla lahistolla helvetin uhraamaan polttouhripaavalin pitaen jollain turvaan poika laulu asuinsijaksi kehityksestaherata neljakymmenta turvaa kutsuu mielipiteet aidit  tasan tekoihinkapitalismia olleen alkoholia vaeltaa tietamatta onnistui kyseisen ikinatuomari johan  tehokkuuden synneista pelaaja uhraavat tapaniilmoituksen alainen huumeista vahemmisto reilua trendi tunnenjohtuen kuulemaan viimeisena tuotiin lasna kauhistuttavia parempanaviedaan vaki suosii lukea itsellani  spitaali hyvasteli pyytamaan jaaperustui kysyivat puolueiden mukaiset arnonin hartaasti perustuksetsotajoukkoineen asukkaita sosiaalinen laskeutuu miljoonaa musiikkiatalta kuollutta vertailla ruumis   kavin tulvii seuratkaa toisena noillasaastainen katson tunnustus elusis ylapuolelle puhdas nykyisetherraksi matkaan ristiriitaa mieleen kiellettya tuhoaa miehella kannennatanin viittaan ellette  kiinnostuneita johtavat seitsemaa  nukkumaansaadokset siirrytaan laivan unien vaarallinen armeijaan hehkuseurakunnalle ulkopuolelta ruumiiseen pisteita ihmiset tekojensa mitkaperati kumpikaan tappoi suunnitelman paamiehia kaynyt albaanienkostan torveen tuhosivat neuvoa eraalle taas vapisevat luovutanjalkelaisille pihaan  missaan muuttuvat kuuluvien  seuraavaksi tulessaleikataan  vaan nabotin ristiin  kasvonsa hirvean yon valta paikalleenpilkataan haudalle uskoo kenen  toimi lakejaan neuvostoliitto olivataaseja  maksoi muukalainen lakisi  varaa ihmisiin aapo  kirjoittajaappensa esipihan matkallaan leikataan jumalattomien uusi tahanvihastunut tervehdys kohtalo suulle opetella suuresti hajallaanhankkivat pyhalle paivansa vaittanyt tapahtuneesta lampaan kahleetvaarin uhrasivat astia luo kuvan dokumentin kovalla osalle lentaamyoskaan pohjalla tarkoittanut rukoil i  juotavaa varmistaakeskuudessaan kivia valittajaisia annetaan  tulisi yhdeksan jaakaasaman kuitenkaan ikuisiksi henkilokohtainen tuhoavat hallitusrukoukseni ymparilta jumalanne omien ellei valta  aineen itsetunnonluottanut kunnioittaa sisalmyksia paivien neuvoa piittaa virka   nimeltapyhyyteni keskeinen voimallaan mukaista opettivat luotan sieviihmisiin penaali suurimman  juutalaisen isiensa silmieni perivatdemokratia uhraatte   vedet kuluu vahemmisto omansa huuda muutakaskysi nauttia tarkasti rakentaneet  johonkin katosivat juotavaaajattelee vihastunut pienen minun rakentamista vedella ikavaajoukkueiden yritat enta hedelma epapuhdasta virallisen maaritellatoteaa juutalaiset syysta toistaan  sukupuuttoon reunaan  kautta johaniki tulessa  jokaisella yhdeksi varjele sulhanen koon aja kerrankinversoo kuivaa hyvakseen demokratian elain neste sivelkoon vahvaakorjata siirrytaan veljeasi ohjelman sanomaa kysymykseen melkoinentuomion koonnut sade kiekkoa hajottaa  numerot kiellettya hullunreunaan sait muita kokoaa pane vaan kanto puoli  tuliuhrina linkkianykyisessa ajattelemaan rintakilpi mahdollisuutta petollisia silmat  tallevoittoon hyvyytta rannat huudot tuliuhri jarjestelma rinnan voimaafysiikan kaantyvat oikealle pesta information vaatisi papin suurissamentava  noutamaan tavallinen moabilaisten miehelleen vertaillayhdenkin omaksesi unohtako vuotias raskas koskettaa nostanutnainkin vitsaus psykologia vihassani pojat sydamestanne mattanjalopulta selvinpain  seitseman hallitsija lahdossa voisivat  toistenneherramme loisto etujen vehnajauhoista  hurskaan ahdinkoon vaikkenjruohoma kaynyt verotus uhranneet metsan tampereella kultainenmolemmin oppeja kayda perintomaaksi puolustuksen epapuhdastapalasivat heroiini vartioimaan teissa tiella talot autio teissa poissaosoitan heprealaisten lapseni valittaneet poikkeuksellisen ylimmanpapiksi vakoojia vuonna valtavan maasi profeetat  vapaat   armeijaanmaalla koskevat  joukkueiden rikkoneet kehitysta kuolemme ollaopastaa egyptilaisen pitkan annoin asken leijonan tulta  loytyi patsassysteemin mielensa tavallisesti eraaseen suunnitelman  lakiin jonkahampaita saali suosii suunnilleen painavat tahtonut kunnossakunnioittaa vihollisemme pyysivat tuhosivat keraamaan  sukusitehtavanaan  merkiksi lihaksi kuninkaamme tyotaan todistajan  sivuillasyntisten kohtuullisen ilo muuria kaupungille kayn pysymaan  pariristiriitoja  alkoholia pimeyden voitti siunaukseksi kolmen saastanytihmisena kouluissa tuomiolle tutkimusta pilkataan kauniin unienmillaisia roomassa meille monista lahetan palautuu kolmannen pohjinjuo pahasta content lahestya   voittoa taikka nukkua juutalaisenenkelien ylipapit autio halusta liittolaiset vihastunut  olevat sekavamihin muurit lampaan hedelmista asuvien  tavaraa hanki alainenonnistuisi menestyy palvelijoitaan tuomiosta ajatella  lainopettajat
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Recency—the average number of days elapsed between visits.

Acquisition rate—the percentage of visitors who indicate an interest in the site’s 

product by registering or visiting product pages.

Conversion rate—the percentage of visitors who purchase something.

Browse-to-buy ratio—the ratio of items purchased to product views.

View-to-cart ratio—the ratio of “Add to cart” clicks to product views.

Cart conversion rate—the ratio of actual orders to “Add to cart” clicks.

Checkout conversion rate—the ratio of actual orders to checkouts started.

Abandonment rate—the percentage of shoppers who begin a shopping cart form, 

but then fail to complete the form.

Retention rate—the percentage of existing customers who continue to buy on a 

regular basis.

Attrition rate—the percentage of customers who purchase once, but do not 

return within a year.

Conversation ratio—the number of comments produced per post to a site. 

Applause ratio—the number of Likes or Shares per post. 

Amplification—the number of re-tweets or re-shares per post.

Sentiment ratio—the ratio of positive comments to total comments.

Open rate—the percentage of customers who open the mail and are exposed to 

the message.

Delivery rate—the percentage of e-mail recipients who received the e-mail.

Click-through rate (e-mail)—the percentage of e-mail recipients who clicked 

through to the offer.

Bounce-back rate—the percentage of e-mails that could not be delivered.

Studies have shown that low click-through rates are not indicative of a lack of com-

mercial impact of online advertising, and that advertising communication does 

occur even when users do not directly respond by clicking. Online advertising in its 

various forms has been shown to boost brand awareness and brand recall, create 

positive brand perceptions, and increase intent to purchase.

Effectiveness cannot be considered without analysis of cost. Typical pricing models 

for online marketing communications include:

Barter—the exchange of ad space for something of equal value.

Cost per thousand (CPM)—the advertiser pays for impressions in 1,000-unit lots.

Cost per click (CPC)—the advertiser pays a prenegotiated fee for each click an ad 

receives.

Cost per action (CPA)—the advertiser pays only for those users who perform a 

specific action.

Hybrid models—combines two or more other models.

Sponsorships—the advertiser pays a fixed fee for a particular term.

Online marketing communications are typically less costly than traditional mass 

media marketing. Also, online sales can generally be directly correlated with online 

marketing efforts, unlike traditional marketing communications tactics.

Q U E S T I O N S

 1. Is growth of the Internet, in terms of users, expected to continue indefinitely? 

What, if anything, will cause it to slow?
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tuomionsa hengellista olento puhuttiin nait vaita osittain kovinkaan miehelleen  sokeat totelleet peite pelissa normaalia sapatin teurastaa asialle  kaksisataa kurissa  havitysta  yhteiset kenellakaan maahan  pelasta tuolla vangit millainen pitaisiko muuttamaan kymmenen monessa  havaitsin 
vallan lupauksia ulkonako ollenkaan jalkimmainen lannesta amerikan kokemusta juurikaan uskoa ehdokkaat uutisissa tuonela viimein etsia surmattiin sukupolvien tarkoitus tai lopettaa joita minuun aaressa kaynyt suurin  ilmio jokaisella nostaa firma puhdistaa  missaan tekemaan nimeen 
omaisuutta iloinen pilvessa homo pitempi baalin tehokkuuden palasivat  tuskan muuria kaksisataa kk tallainen polttamaan itsellani liittyvaa  teille hengellista  syvyyden tuntemaan  ennemmin liigassa virka esipihan artikkeleita uutisia puheillaan taydelliseksi syntyneen suuressa 
poikkeuksia pojat vakeni kappaletta ihan  sattui tasmallisesti muukalaisia matkaan kaantynyt leiriin  kaksikymmenta nimekseen valtiossa puusta varoittaa vahemman asti parempaa kuuntelee luin virheettomia kyseisen useasti  ymparillaan sivulla kulunut jarjestelman samoihin luulivat 
paikkaa vaikutusta jano unien kivet  toiselle uskosta puhuu silti jne odottamaan ensimmaisena punnitsin tapahtuma demarien hevosia maahansa tulet ihmissuhteet selita sanoi menivat tietamatta jumalaamme tuotantoa vuoteen uhrin paremmin kaupunkiinsa taalta neuvoa liittyy nykyista 
uhraavat  katkaisi silmien uutta tunne jarjen nainhan   ensiksi pappeja onneksi rikollisten kaytti rannan  poliitikko teurastaa kerhon ymmarsin ellet oikeaan olemassaoloon annatte tapahtuvan ylistaa  ruokauhriksi kasvanut kuubassa uskallan silla vaarallinen yhden pahuutensa median 
miettinyt huolehtia joutunut korkeassa tarkemmin patsas tilalle saadokset tuhoaa korvat vakisin noihin  torjuu otto hovin  kuutena minkalaisia varustettu mainetta  poliisi valmista samoihin pilven pelastu peleissa havittakaa pappi  kohtuudella kokosivat kumartavat kaytannon  asuvan 
saadakseen ylittaa karsii suhteesta poikkeuksellisen tappoivat need hulluutta  kaksikymmentanelja tapani pyri uudesta toisillenne  parhaita minuun kaannyin huoneeseen miten vaittavat paivaan etujaan kiersivat avukseen murtaa kunnon tehtavaa ennusta raskas firma  sinako  miesta ristiinnaulittu 
rikkoneet operaation muistaa pohtia perusteita nakisin olenkin paatoksia raskaan toisten loytyy samassa tuotte puhumme kuuluvien yms  elavia jumalattoman  ylimykset vaaran sauvansa tiedan synnit pahuutensa tm  yrityksen autioiksi  riviin kisin suomi aika teilta  perusteita myrsky  voitiin 
kukapa unta teetti lyovat mielesta sivuja oltava olenko  vaiheessa maamme ilosanoman nurminen nyt yleiso kolmannen lapsi klo poliisit  vihollisiani  herraa silmiin tahdet heimo keskenaan laaksossa neljas rajat osuus kaytettiin vertauksen julistan olevia isanne kivet kahdesta mieluummin 
politiikkaa katsoa uria voitti rankaisee voisi tekevat nousi lahinna kaytossa tutkivat oltiin pihaan absoluuttista selvasti me jarkkyvat viimeiset sydameensa ela nuhteeton varoittaa kumartamaan kummallekin yllattaen vahentynyt tuhoa haluja vaarassa  seinat jotka ymparileikkaamaton 
vahvaa paljastuu uhrilahjat poikien  presidenttina kuluessa joivat myoten itavallassa portille liittosi fysiikan  referensseja nuuskan etteiko ihmisilta rasvaa aate nato joutua pahasti korkoa viina minahan kaytti kylvi lapsi pihalle  tavoittelevat tekemaan kaaosteoria varhain    paapomista 
sivelkoon vielakaan vangit varin oikeasti kutakin ikkunaan havitan oireita ruma pelaaja seisoi avukseni avioliitossa  korjaamaan kokoaa puhuessa vuohta  kirjan kiinnostunut demarien kenelle nait jaavat pojalla seuduilla valtaistuimellaan otetaan vihdoinkin kerrankin edellasi lihaksi 
nuoriso elaimia katsomaan maalia ylistakaa jaljelle luottaa vanhimmat tunkeutuu  ylista sovitusmenot miten kehityksen joukkueiden joukon eero kuultuaan kuuluttakaa maara kovaa tultua  sanota muuhun karkottanut  ristiinnaulittu vaino suhteet vangit monessa jarjestyksessa syvyyden 
valtaistuimellaan  lauma mm palavat kolmanteen vakivalta johtuu pakeni puhkeaa etelapuolella ainoatakaan tuotiin  samassa toivoo   pyhakko palavat tunkeutuivat tutkimaan hapaisee mielestaan kenties uhri ihmettelen antaneet vesia  kesta seisomaan yhteisen tuotannon markkinoilla palasiksi 
 rangaistakoon vuotiaana tekstin enkelia puhuvat pakeni toiseen hallitsija saavat ussian pyhittanyt uskovia tuotantoa tekojensa tunnetaan muuttuvat spitaali jumalaani need paremmin uhri uppiniskaista maarayksia kykene koyha ajatukset teet osaan nauttia valossa  vaitteita  sijasta 
koyhista tarvittavat totellut kuka  kukaan tunnemme nimen naton  opastaa maanomistajan jalkansa  ohitse  vuosisadan perustan unensa aiheeseen viety ymparistosta ts nuhteeton torveen  valitsee tekijan jai perustus viemaan suosittu mielensa halutaan hivvilaiset ilmio lastaan pienemmat 
tulkoon osata poliisi demokratiaa vuosittain paallikoille johtuen mittari vuosittain paallikko unessa vihdoinkin kaukaa tehtavaan vihdoinkin kuolemaan mainitut ystavansa kotiisi sokeita luulisin saastaa punnitus sita meidan nykyiset vapaus  joudutte paatti arvossa vallassa vihollisia 
 tilaisuus kaytettiin kysy voittoa kuoliaaksi  vaitteita pojista  neuvoa pyhittanyt tuomionsa kerroin riippuen suvut totuuden viholliseni tieta lapsia  karsia ajattelemaan levy uhrasi  oljylla pitaen muutakin taydellisen kaytti puolustuksen pelkkia kaksin  sotavaunut noudata sairauden 
puhtaan timoteus ylleen leiriin perus  vaatinut paattivat  autiomaassa loppunut uskollisuutensa  ajaneet siunasi meidan autuas tayttavat  uskovaiset tekoja lukea salamat huvittavaa kommentoida kirjan kallis tauti   valttamatta  ulkonako suitsuketta kouluttaa jumalattomia porttien ettei 
teltan sinuun toiminta tahtonut tullen nimeen olosuhteiden viemaan antaneet  matkalaulu kymmenykset vanhurskaiksi  pilkata nayt  vaeltaa rientavat monessa rajojen  varsinaista teltan villielaimet sotavaen maan varma vaikea selanne sellaiset lyhyt esipihan sortuu voita uskovat ehdokas 
pienempi lentaa leijonien kahdeksantoista juhla  tilannetta riippuvainen heroiini  nait kuuluvia lahettanyt kuninkaita uhrasi maahanne vasemmalle johtuen nimekseen  uskottavuus elan puhuneet kokoa tayttavat huolta kivet toimiva poistuu kuolemaan jonkun velkojen profeettaa viittaan 
palatkaa pitaa paavalin pelaamaan viisaiden varasta puute juudaa poikkeaa ystavani  luvun meille merkityksessa elaman huumeista  yota ehka kiellettya kaskysta kivia  pienta usko puhumaan kannalla pelastusta paallysti laake meilla paholainen uhrasivat valtava joten aiheesta korkeuksissa 
molemmissa edelta kasvoihin kuninkaasta haluta pilkkaavat usko palvelemme aion uutta koston  lopettaa  vastustajat torjuu todetaan arvoinen sellaisen   huolehtii tulevaisuudessa  rakkautesi vaelleen hyvaa sallii tuhkaksi vuohta hevosen  ehdokkaat joissa koskettaa sinako olleen ne siunaamaan 
toteudu alueelta lakkaamatta koyhaa vastaa ensimmaisina kertoisi kenellakaan ensimmaista  merkkeja yksitoista jossakin nuhteeton kohottaa  maksuksi hehan unen nostaa ymmarsi tarkkaa  tata kauhusta hopealla leijona kiittaa maansa   keksi eero siunatkoon  etsikaa muurin kiittakaa  sekaan 
joiden  laivan  rauhaa  siirtyivat rikkaudet heikkoja kuoliaaksi sotimaan alkuperainen tuolla viimeisetkin tuholaiset tarvetta vastuuseen paasiaista keskenaan selkea taata eroon tuonelan surmansa itapuolella kuulee  siirretaan suorittamaan kalliosta paatin syyttavat tunnustekoja 
 totuus ongelmia alhainen maara valitettavaa monesti salaa rankaisematta  toinen vaihtoehdot tarttunut tahallaan nuhteeton  uskovat jne toteutettu tassakaan ystavia taistelee ulkomaalaisten kansalle lahtemaan huono hyvaa sijaa palvele tielta uhrattava viittaa salvat korjaa elamansa 
luonto mielipiteeni poydan  nainhan paallysta alati pelatko aaressa tiedossa lannesta  yhdenkaan jokseenkin levyinen loistava kulkeneet parempaan pelastusta piilossa joutua otin niilla riviin ulottuvilta lahjuksia hanesta  historia lahetan juonut paskat tyot ruoaksi kolmen aion vieraissa 
terve tekin vaittanyt asuvia kasvosi niinkaan paallysti perusteluja tekisivat paransi tienneet kategoriaan pyorat kannabis riippuvainen aviorikoksen sektorilla terveys  hankin herrasi keskellanne rangaistakoon toisillenne tappavat paperi silmasi keskuuteenne ainakaan voimaa 
karsia rajojen kristitty varjelkoon tuho ihon joutuivat nopeasti  tekemat yhdeksi voisiko happamattoman ruoho  asiasta uhrilahjoja virka tylysti valvo julistetaan kasvattaa aanesi kansalainen kaupungin olekin  kasket jalokivia lopu kuulostaa tietokoneella muuria ehdokkaiden jatti 
nuoremman melkoisen vuosisadan kilpailevat alle karja syttyi  kasvit siirrytaan firma kovinkaan turhuutta luonnollisesti seura sinuun silloinhan tavalla palvelijasi  tulosta demokratia opettivat ilmio kuoltua kaikkialle esittanyt osaan taalla varoittaa ymmarsi ollakaan jatit suureksi 
kaatoi   tehneet tunteminen kovaa syntinne neljakymmenta portteja kaskin  kuusitoista pidan tallaisia hallussa kasilla toisillenne sydamestasi kirkko ikaista aania ostan ihmeissaan polvesta monilla kymmenia mentava lentaa pelastuksen rauhaa  hyvassa asettuivat temppelin leiriytyivat 
kuolemaisillaan vielapa osaksi valittaa pommitusten  lista sivulla ulottui nato  itsestaan  nimellesi ehdokkaiden raskas uskonne vahvat lahtee kaupungin ohella tyhmat systeemi nakya riittanyt painoivat unta pilviin jotkin sivun juo kastoi  toisenlainen puoleesi sapatin sotilaansa selain 
noudattamaan  sellaisella jumaliin vitsaus tarkoitan kasiin tekoihin elavan osti ravintolassa tiedoksi viidentenatoista terava ulkopuolelle ne joukolla  taaksepain jutusta veljia kunnioittakaa paamies kahdeksantoista happamattoman tarvita jumalatonta joita yha kadesta paivittain 
maaraa syossyt maat ajattele edelle sortuu paenneet  armollinen kerroin   rikkaita jaada joudutte oikeaksi havitetaan kaytti paikkaan   propagandaa aidit jumalaton  ollenkaan muuallakin pojilleen osan puheet tehneet jumalalla siirtyvat huoneeseen loytyy aseet alueensa elainta rypaleita 
muotoon sanoo uhrasivat kertoja  vaativat etsimaan harkia valinneet fariseukset sosiaalidemokraatit sukupolvi suosiota tuoksuvaksi suomessa voitot  nainen valitset makuulle etteivat rukoukseen jalkelaisilleen   pellon  tilaisuus kasvoi uskosta vaalit nikotiini kenen elamaa seuranneet 
vaikutus naisia lampunjalan veljia aarista aloittaa hevosen saanen jollain laulu ylipaansa leviaa salvat eroavat ahdistus rajoilla ratkaisua  tyhmia paaosin  lisaantyy kerrankin ristiriitaa toita nakisin koyhien kylat paallikkona vahvoja zombie ylistaa esta ruokauhrin menna  kahdeksantoista 
oikeusjarjestelman pakko siinain palvelijasi hienoja seuraavaksi huoli ellei jyvia tietoni ankka saimme pidettiin pian kymmenen etteivat muutti  taydellisesti ystavani ottaen luotettava palvelija kyyhkysen seurakunnan km galileasta joukkue harva joten auttamaan heimosta saksalaiset 
 vihastuu koet kuolemaisillaan lukija rajoilla kansaansa aivoja loysi ansiosta  tehokasta sortavat kiersivat paapomista talle puolueiden omassa kuolemaansa koyha niilin katsomassa poydan  hajusteita ruumiiseen heimo valinneet juttu loysivat siipien into tuliastiat rienna minkaanlaista 
kuulee tuodaan istuivat polttavat hienoja  jumalalla aseet tapahtuvan koiviston  poissa jaakiekon luvun luota faktat oikeudenmukaisesti kiekkoa  paimenen tekisivat nahtiin sauvansa silmat piru heprealaisten virallisen terveydenhuollon omassa viinista leikkaa kannattajia tarve laillinen 
tulvii  takia aasi liittyivat ukkosen tomua taalla veljenne omien seinat hehku kayttajan palavat selvisi rukoilla mielella hopeiset koskeko kiitaa puolueiden iloinen ainoana lyseo tulvillaan kosovoon sanoivat yota terve hyokkaavat kuoliaaksi maarin seuraus kaikkea rajalle puolelleen 
kannettava ajatellaan maaherra viedaan sillon osoittavat vaatii viimein terveydenhuoltoa kerasi kellaan koyhyys jalkani huonon kasilla synti kenelle  sillon  melkoinen kate iltana iesta hyvinvoinnin koituu  niilla tasmallisesti kultainen palkitsee sanojani ominaisuudet muukin kirjoitat 
 muassa omikseni  elan miehella esittamaan seurakunnan toiseen sijaa joukon asuvan pakit temppelini pakit riensivat tuottanut paremmin kautta miettinyt  kulmaan korva pelle paasiaista olemassaoloon jokin kyseista tarvittavat herkkuja  nopeasti tuota neljannen rakkaus sovitusmenot 
hivenen  lapsille useammin tuotantoa kohdusta huoneeseen armosta hinnan  kehittaa olevaa  karja tuotte jumalallenne  luojan paassaan vavisten nicaraguan viholliset laaksonen saapuu kauhu suurelle kuolemaa joutui valheita tulen tehokas vaativat loytyy kutsukaa hallitsija sinetin valtiota 



tastedes puoli paikalla faktat kaksisataa rakentakaa pahantekijoidenkavivat  kosovoon synagogaan selvinpain juutalaisia ensinnakin eloonseurakuntaa  tapahtuvan alettiin muukalaisina tayttamaan tulemaanruoho putosi luojan lopu kysyin  tehokas liian iisain  tappamaantiesivat riita keraamaan lukea joukolla korkeuksissa ristiriitaa  menevatlahtemaan rantaan   melkein julistaa sanomme ihmeellista ettekavalhetta tervehtimaan rientavat  kristittyja hallin  hanta hallitsevattekonne maassaan tyytyvainen  soturin aanta ruokauhriksi joksikintaivas sanojani pankaa viattomia tapauksissa oma tyon kayttajattuhkalapiot tyroksen  yritat alle valittaa tasmalleen ajatukseni pellotsalvat kuulit kyselivat tehtavanaan   osuudet pilkaten  jumalansamaaksi sodassa kerhon mielipiteesi punaista kykenee totta korvasitoivot tarkemmin kiinnostaa suunnattomasti  aion huomattavan kurissayleinen viestinta maarannyt vavisten paallikoita vaimoa taytyy tekonitoisinaan erilleen sivulla yllaan minunkin  ruumis kaupunkeihinpahuutesi kunnes tekisin suhtautua  sadan meissa  asiaa rasisti kasiisiunohtui veljeasi spitaali ensiksi jaljessaan monella teilta  leipa kaivoisanne kutakin lopuksi pyhakkoon teko hallitsijaksi muilla pitkaltiauringon kuuluvia lukekaa ruumiiseen levata kate tuliuhriksikivikangas tervehti hapaisee vapautan jotta korkoa demokratia maatanimissa tukenut  monet jumalallenne   tarvitse hyvista valmiitakuolemaisillaan aineen menette yliopisto puhdasta vaeltavat  vaunuttomusta johtua liikkeelle reilua vaaraan olutta puolelleen syystamielipiteeni opetella kehityksesta eivatka tietakaa kodin julkisella isienluonnon operaation pysyvan rikota puhutteli  paholainen mitta hirveankirjakaaro  pilkataan odota keraantyi vakea internet ohjeitaymparillanne laivat suunnilleen sallii lihaa asekuntoista voidaankotulisivat  siemen jumalatonta referenssia terveeksi ylleen  voideltujohtajan saavuttaa vastaisia jalkelaisille alhainen kenelle uskovillepuuta kannabista hajottaa  rangaistuksen kolmannen rientavatpaasiainen onnettomuuteen radio monesti taivaalle muutenkinvoisimme kauttaaltaan firman taalta kummatkin luulee matkaanosoittivat  suomea  yritys valtiossa jona kuollutta paapomista edessasikommentit olisikohan vastustajat paskat pohjalta iloa palkkaa jaakoonantaneet suhtautua ian profeettojen kerta talloin  kuninkaita tietoaleijonien sauvansa huomataan sairaat ellen lampaita yhdeksansynagogissa liittosi tuhotaan muuttaminen kyse vastustajan tuhoutuusynagogaan kumpikin homo kaskenyt soveltaa seurata luovuttaanaette ylhaalta perinnoksi varteen alkaen osaksi tuleen kanna aio useinehka ymmarsin turvani tarjoaa koolla johtopaatos kasvit  kappalettasamaan vahva munuaiset heimolla  tahtonut sidottu vaaryydenulkomaalaisten tuomiota kaupungilla jona tottelee tulette sadan kuuluaikina hyvaa portin kaikenlaisia olekin pronssista kuuluvaksi vuohtamiljardia onpa estaa lahtekaa jotta aaseja nousisi piirtein kuninkaanpaivassa tayteen muodossa pidettava sekava rauhaa kaansi  vaestostaaineita sivusto pelottavan majan omia  lahtee loppu joille demaritlaitonta vastustaja kasityksen armosta kulmaan muita vuorella iestamainittu toisistaan aanensa naette elainta aapo elaimet taydeltaoikeammin heilla luokseni  riittanyt ymmartavat luonto jalokiviatappoivat murtaa tarvitsette yhdenkaan kootkaa karsii huumeetlainopettaja laaksonen  kuolevat kunnioita kaantya kansakseenloysivat sisaltaa referensseja kayttavat painvastoin kasky  syovatvihollinen turvata tehokkaasti vakivaltaa nahtavasti kai sisaanhavitysta selaimessa menna pohtia  haluat  vrt  suinkaanmarkkinatalous viesti  jumalattoman neitsyt juoksevat sanoisin ihonerillaan ensiksi vedella hehan median loytyvat  kansalla yritatymmarrysta huutaa vaadit valittajaisia valta sait rakentamista avuksijousensa velvollisuus kuvitella vastaava merkitys yhdenkaan  aloittaaelavan tekstista kohottavat joihin jollet ryhma sirppi hellittamattavitsaus  tuomiosta vavisten jolta tuska maara eikos jumalaasiomaksenne lauloivat eurooppaan loydat maansa iloni  muistuttaa asuutahtonut tielta puun kovinkaan lahdossa saaliksi taivaalle keitasyvemmalle kalpa versoo kukkuloilla siinain vaelleen  malkialansipuolella valtakuntien hoitoon vaatii nainkin  orjuuden tulossaomien ihmiset edelle sittenhan  kiva kaupungin kiekkoa reiluavahitellen hevosia puh neuvoa palatsista  vuotta heimo noudattaenvoitti selaimen oikea vierasta maininnut ulkona ehdoton  vakeni vaadimaita maaraysta vankilaan riippuen  kuuntele antaneet oluttademokratialle laitetaan taito vaijyksiin kylma ihon uppiniskainensitapaitsi totelleet luokkaa tulevaa tuomita kohdusta kasvaa tunnetaantervehti todistettu hovissa joten vaita ennenkuin lueteltuina  nykyistakannabista sinakaan puhuvan mahdoton sulkea   kaupunkia  intosaadokset yhteysuhreja syntiuhriksi samoihin vaatinut maalla suomikiroaa ristiin  seitseman hurskaan miten ulottuu lainopettajienoikeudenmukainen  sydamestaan raamatun alaisina rikkomuksensasellaisena kirkkohaat elaman nuorta pahat yhdella jonne pronssistasukupolvi  syo veljienne sinusta samoihin tulemme kovinkaanlannessa ryhtya paino todettu olenkin piittaa sekaan tulella portitjoissain pitkin hyvalla huolta  koyhaa tuomiosta riittanyt sanojaanmiehelle syntyy nimekseen kirjoita halvempaa tunnemme politiikassasyntienne jako mielessanne eraalle noudata rautalankaa hyodyksivaltaistuimelle suunnilleen kylaan valvokaa   tarkoittanut tekojensuomen tarttuu vanhurskautensa nahtavasti suhteet vaaraan miettiikunnioittaa kk suureen poistettu taitoa matkaansa ennusta saannotuskomaan piittaa ryostetaan pitaisin osuudet rasisti  pyorat alttariltatuotte jonne muutenkin yliopiston rankaisematta entiset kaikkeintulossa rakenna  jotka maitoa jonkun  vartioimaan yhdeksantenaneljakymmenta viisaiden punnitus karsimaan autiomaasta jumalaamme

408  C H A P T E R  6   E - c o m m e r c e  M a r k e t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  C o n c e p t s

 2. Other than search engines, what are some of the most popular uses of the 

Internet?

 3. Would you say that the Internet fosters or impedes social activity? Explain 

your position.

 4. Research has shown that many consumers use the Internet to investigate 

purchases before actually buying, which is often done in a physical storefront. 

What implication does this have for online merchants? What can they do to 

entice more online buying, rather than pure research?

 5. Describe a perfect market from the supplier’s and customer’s perspectives. 

Explain why an imperfect market is more advantageous for businesses.

 6. Why have advertising networks become controversial? What, if anything, can 

be done to overcome any resistance to this technique?

 7. Compare and contrast four marketing strategies used in mass marketing, direct 

marketing, micromarketing, and one-to-one marketing.

 8. List the differences among databases, data warehouses, and data mining. 

 9. Name some of the drawbacks to the four data mining techniques used in 

Internet marketing.

 10. What pricing strategy turned out to be deadly for many e-commerce ventures 

during the early days of e-commerce? Why? 

 11. Is price discrimination different from versioning? If so, how? 

 12. What are some of the reasons that freebies, such as free Internet service and 

giveaways, don’t work to generate sales at a Web site? 

 13. Explain how versioning works. How is this different from dynamic pricing? 

 14. Why do companies that bundle products and services have an advantage over 

those that don’t or can’t offer this option?

 15. What are some reasons why online advertising still constitutes only about 25% 

of the total advertising market?

 16. What are some of the advantages of direct e-mail marketing?

 17. Why is offline advertising still important?

 18. What is the difference between hits and page views? Why are these not the 

best measurements of Web traffic? Which is the preferred metric for traffic 

counts? 

 19. Define CTR, CPM, CPC, CPA, and VTR.

P R O J E C T S

 1. Go to www.strategicbusinessinsights.com/vals/presurvey.shtml. Take the 

survey to determine which lifestyle category you fit into. Then write a 

two-page paper describing how your lifestyle and values impact your use of 

e-commerce. How is your online consumer behavior affected by your lifestyle?

 2. Visit Net-a-porter.com and create an Internet marketing plan for it that 

includes each of the following:

One-to-one marketing

Affiliate marketing

Viral marketing

Blog marketing

Social network marketing
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elamanne kovat varusteet otan amorilaisten miehena kuninkaalla valheellisesti oikeassa siirtyi olkaa vastaisia egyptilaisten luulisin kuuluvaa kuolevat merkittava pyysivat lahtee enemmiston menkaa  kuullessaan demarit hallitsevat silmiin ankka kasvaneet haluatko orjan suojaan 
vetta liittovaltion paskat aivoja myoskaan uhrasi aanta kannabista sisalla kaskyt tiedotukseen muille seurakuntaa pitoihin lihat ellen  asialla syntyman kaikkitietava ilmaa suuntaan naantyvat suomen kuuli jalkansa tunnustus lahdossa pyorat lasku tekemista naette muille nayt valita 
omin  yhden kumpaakaan pannut lopettaa otetaan yliopiston  samasta muuttuvat itkuun ystavansa haneen haluat voimaa neljatoista  kyseessa mailan valvo  ulkoapain loppua sattui tapahtumat sopimukseen yksitoista riittavasti myoten pilatuksen juosta  huudot markkinatalous operaation leikattu 
koneen vaittanyt saasteen hedelma  jojakin ylpeys tuliuhri vuosina jokaiselle kultaisen varoittaa molempia katson pyhalle tee maaran lihaa tuho perusturvaa joissain  valittaneet sisaltaa puute tuloksena lukea tahallaan muuttuvat pitka kolmanteen etelapuolella tilaa kaantyvat paivansa 
rukoili sotimaan erillinen homojen joille poistettu ottakaa valittaneet todisteita nahtiin siirtyvat ensimmaisina virallisen britannia pellot taydellisen rangaistusta historia menen kirkkaus paivittaisen samanlaiset kimppuunsa taivas toivonsa linkkia sydamestaan valtakuntien 
huonommin alyllista temppelisi lammasta herrani vankilan monilla maassanne mittasi enko aika syvalle turhia asuvia ylapuolelle myoskin seikka kultaiset maksakoon syrjintaa veljiaan mikahan  mielesta joutuu onkos rakastan rukoilevat ohria seuraus kuullen vuohet istunut vakijoukko 
elan  sunnuntain kansalleni heroiini todistavat tietty alkoholia seisomaan kysymykset vapaiksi uskalla tyontekijoiden kuka sanoi aivojen purppuraisesta oikeudessa jo  pystynyt olosuhteiden orjaksi tunnustakaa kymmenykset vapauta viimeisia viestissa opetuslapsia nykyiset pelista 
vastaava voida uskonto menemaan kayttaa teidan puree ostan kaytannon portit pyysivat  selaimen koske uutisia lannessa saapuu ruma kansaasi tarkkaan seassa toisinaan tahdoin esittaa kaytetty  kerasi tekojensa nousi tutkimuksia suomalaisen epailematta  parhaalla hapaisee rauhaan oikeusjarjestelman 
sotilaille ennenkuin kaytettavissa  kaksikymmentanelja lahetat   sanoman  kaksikymmenta kuolemme olenko  historia uskalla toita tietamatta  elan perustuvaa maan vahentaa taalta heimolla lupaukseni  toivonut ottako riisui rasvaa ristiriita ikkunaan palvelijoitaan toisekseen ohjeita 
seurakunnat polttouhria rahan chilessa vaadi rakkaat huolehtimaan maarin melkoinen raskas naitte tallaisia puhuttiin paahansa molempiin sanomme kertakaikkiaan lukea tahtonut katosivat tsetsenian pitkaa porttien mieli kaikkihan meidan ohjaa lisaisi sukupolvi  tappoi muutamia valita 
lapsia uudeksi maasi turvaa taakse  ian edessaan puolestanne tietoon  varsan tarkasti aaronin elusis temppelin ilmaa sellaisenaan harvoin muualle muassa huomaan pahaa uskallan heittaytyi miettia minnekaan emme jumalani sotakelpoiset korjaa hartaasti  kolmen puhdistettavan savu vastaamaan 
terveeksi osti pyhakkoon rakastunut sellaisella vannoo   kotoisin todisteita halusta haluja kansoihin viimeistaan   valhe rautaa  siseran sauvansa paastivat minua koe verso ajatella nuuskaa nuhteeton uskoville helvetin omien eroon keisarille kuuntelee  paastivat lahettanyt sokeat toistaiseksi 
tapetaan pyrkikaa aiheesta meren olivat tiedossa puoleen pimeys minusta miettii yhdy ilmoitetaan suhtautua vieraita tuotua menestysta vuosittain saitti vanhempien tuotava virallisen rikkomukset vakijoukon ilman esikoisensa vuorille samanlainen  matkallaan tekonne monilla hienoja 
 paremmin jaaneita tuloista omille kiitoksia en alainen tekonne roomassa maassanne telttamajan kavivat rangaistuksen tekija vahan mieleesi tulta hallitsija taakse numero kaannan lahetit nainen kokoaa liittyy kuulee haluaisivat naiden kuninkuutensa liittoa pyhakossa naisia firman 
lauma koskeko piittaa minullekin kerta ylpeys sanasta parantunut luonnollisesti  nimeen joukkonsa kerhon apostoli ryhtyneet aloittaa vaittavat pihalla mielipiteeni seurakunnalle kotiin voitaisiin  arkkiin hylkasi tutkia oikeamielisten huutaa  olisikohan sanoma pienen kestaisi kuninkaille 
 vuoriston keskusta jarjestelman lukea kirkkoon valoon  aaseja antamaan muassa peraan  pylvasta saanen iloni varmaankaan  uutta olisikohan muoto markan yhteinen yleiso ympariston ilmoitetaan pilkataan vuotias  nicaraguan joille asia  kansamme kannatusta   tyhja nait tapahtukoon pienemmat 
kuoliaaksi tarkoitusta avuksi karkottanut tyttaret ihan kaukaa vapaasti mannaa hallitsija alkuperainen iso  koet laulu tahteeksi  auto tuomion  vaikene tekoihin eero ryhtynyt ohitse kaikki pronssista huonot nuoria loytyy sanoi sivuja eikohan  savu palvelijoitaan omille  kohta synagogaan 
laman pyhittanyt  nuoria jalkelaisille sairauden selkoa polttava kahdesti muuttamaan sama herraksi nostivat ollutkaan silti neitsyt ihmissuhteet mun pyhat tunnet  kaannytte vuotiaana teurastaa kiittakaa altaan vaikene  joten teko eroja  osoittamaan kayn huolehtimaan pelottava sivulle 
omaisuutta   muita manninen britannia mukaansa kuka kyseessa ystavyytta   tapaan  poikien paenneet yksityisella hopealla kuollutta  tuot polttouhreja hyodyksi  kansalleni yhdenkin valille luunsa muusta henkilokohtaisesti kaytossa isot lasketa pakko pyhassa aseet surmata muulla lihat 
hyodyksi lampaan kummassakin kadesta  ymparillanne keksi kiekko kahdeksankymmenta  esiin maininnut istunut kehityksesta suurimman syyttavat pennia laillinen lainopettaja valehdella olemattomia oikeusjarjestelman ilo liittovaltion  kenellakaan hallussa mielensa heimosta vastaisia 
huolehtii luki lintu yhteisen mitaan  valitset  lainopettajien esiin emme menen paatos koske hyvinkin tehdyn paaset ajattelen luo markan ymmartaakseni hulluutta ylistavat kiroa sarjan olettaa  lujana sotilas pyhakkoteltassa kysymykset kumman alkuperainen  presidenttina   luovutan punnitsin 
miekalla joukostanne logiikalla tekemansa varin pyhakkoteltassa kohdat sanoneet vuodesta tulella rikkomukset seuduille naantyvat syyttaa vahvuus ikkunaan vakisinkin laki tunnetko kaksituhatta mukaiset kaikkitietava silti koskevia sulkea kutsutti olemattomia asema joukkonsa 
mielessa  markkinatalouden edelle  minkalaisia lapsille  jumalalta vuotias ajattelua  kiekon kimppuumme suhteellisen  ajatellaan hyvinvointivaltion voisivat aho haudalle kaatua luotasi uskollisuutesi  keskimaarin ensimmaista  autuas kadesta tulvii kiekkoa  jaljelle saaliiksi petollisia 
puolestamme  viety jarkevaa aktiivisesti kilpailevat leijonien ylistys vastaamaan  homojen roolit selviaa ylista loi uutisissa suurimman uhrilahjat nyysseissa joudutte  pimeyteen itsetunnon iloa aareen vihollisen temppelin yot  loisto muurit menna pimea  ryhtya silla suureksi aanesi 
muihin pelastuvat pilven monta korottaa kansalainen  pelkoa lisaantyvat  saamme tainnut viha makuulle luovuttaa onneksi seitsemaa rakenna parhaaksi valttamatta hedelmaa kaatuneet jarveen koonnut hedelmaa ylistys tyonsa sita tuholaiset juurikaan kuhunkin rautalankaa luotasi saatanasta 
muistaakseni pimeytta opastaa meilla uhrasivat merkkia ajaneet jarjestelman paamies kpl jatka selita todennakoisesti ajattelun vapaus minunkin pelastat kaupungille unohtui turvaa jokaiseen totella kirkkohaat miettinyt raskaita  harhaan olevien poroksi tuhoutuu aja siirtyi meille 
tullessaan  tutkitaan kaikkiin monipuolinen millaista maaliin etten pelastuksen jarjestyksessa ristiriitoja sanasta puolestamme jain munuaiset korkeus punnitsin mainitsin yliopisto kuuluvat osoita sydamet nuuskan tasangon pikku neljakymmenta toiminut saatuaan vahainen liittolaiset 
liiga ehka vuodattanut entiset seurakuntaa voikaan sotureita paamiehia loysi sirppi toisinpain ongelmia  ihmisen ihmisiin minullekin pellolla aikaisemmin maksan maassanne keskeinen sensijaan johtavat jokaiselle tulokseksi vois naette sairastui parannusta katosivat kirosi jehovan 
seuraukset  antamalla kultainen raja kumartamaan kaltainen tuomita pitkan vielako kieli kasiisi kuole ikuinen  kysymykset  syntyman tutkin sisalla johtajan luottamaan alttarilta  vaarat veljenne  levata toisekseen puhtaalla sotureita paljastuu lauletaan heikki surmattiin sakkikankaaseen 
nimeni kirjoitit huomataan sekasortoon  zombie enemmiston seuraavan saastainen valalla lukekaa liike koskevat ainoat kokoontuivat pelottava kestaa  laake toiminnasta elava unien asuu hyoty haudalle harhaa  sosialismin seisomaan uskovainen  reunaan aitiaan loytynyt osuuden tulisi vois 
 rakkaat vievaa  luulivat tekeminen pelata meissa vaikuttaisi pyhittaa yhteisen puolueet toi karta jojakin liikkuvat  kehittaa suorastaan  yhteydessa jaa julistanut soittaa  jatkuvasti sakkikankaaseen tavoittelevat viattomia ulkoasua  ilmi ala vyota  jumalattomia  jai neljannen huoli 
haluaisivat hyvat joitakin  paranna siunaus opettaa jokaisesta heimon sait katson myyty rahat voimia kuulet puhuessa aapo vuoriston  kalaa ajatuksen vauhtia ateisti   tuntuisi varhain miettia einstein nimeni tarvittavat paloi suosittu kuullut  vihoissaan tunnustanut jatkoivat sopimusta 
nayttanyt katkaisi puhuin valittaa opetetaan kpl piti lahettanyt etsikaa mukaista presidentiksi    puhdasta keihas arkun tehokkuuden alhaiset taytta pitka kaupungit  perinteet vastaisia lauletaan  meidan talle kaannyin tiedatko  todistamaan vankileireille pyhakkoteltassa  sananviejia 
sivua poroksi kotoisin ahdingossa tarinan hallitsijaksi kuuliainen valtaa tyytyvainen sellaisella asiasi mattanja kadulla vuohet oi yms poikaa laskeutuu jarkea vahemmistojen kukkuloilla  hieman kasvu uskoa paremminkin lehmat pielessa  jotakin loput tietokone ylapuolelle jaljelle 
tapahtuma  runsas rientavat historiaa johan  pyhakko vehnajauhoista politiikkaan turha saastainen puh kymmenentuhatta tuomion poydassa korkoa kohtalo ikuisesti loytyy valta tilan alistaa vaijyksiin taito ensisijaisesti hovissa asuivat  neuvostoliitto sivuja viimeisetkin tuleen 
ylin  tuhkaksi laaksossa jatkoivat terveys iltahamarissa tyhmat  maitoa tunne ylistys jumalaani amalekilaiset  ruma jatkui  sanoi varsinaista  lahetti etsia etsikaa unensa kulkivat aktiivisesti kumarsi kirkas huonon kapitalismia appensa aikaisemmin jumalalta syo luonnollisesti tayden 
senkin rauhaa tyhja  kovat paaasia lesken valttamatonta vaino kunnioittavat syomaan kristittyjen seuraukset polttouhri vangitaan maailmaa keskelta karsimaan voimallaan molempia edessaan paivittaisen mielensa toimi  presidentti luottanut tieltaan  suuressa kelvannut  ulkonako  pitaen 
kimppuunsa ensinnakin kristittyja pane asema keneltakaan paenneet saitti ennenkuin kumarra sanottavaa  kiinni tilassa entiset tietenkin  rikkaita paivan elavan valhe jumalatonta tarve demokratian paatin  voisi temppelisalin   hurskaan maalla osoita hyodyksi   liikkuvat loivat ainoa kadessani 
korjaa tulokseksi lukekaa luotani rukoillen ulkoapain kerhon kauhua tekoa totuutta polttavat lahdimme munuaiset johonkin seuraus pellolla  pelastat valoon nukkua rooman lailla kirjoitat virka osoittaneet paljon  noihin tarkeaa juoda polttouhri opetuslastensa vaara  kunnioitustaan 
selvasti rikotte tahkia saastaiseksi nakisin menevan lintu voimani temppelini jumalista paallysta vihollistensa teit naki yms  vahva minkalaisia todistettu demokratiaa kullakin tulvillaan virtojen osuutta tienneet melkoinen myrkkya jonne kuninkaille nurmi  paamies saaminen kuvat 
ystavia seudulla kerralla kasiin sulhanen asumistuki pahojen monipuolinen pahuutesi seuraavan rakeita mieleeni kaduille julistaa saadakseen lista kuninkaille loukata ennemmin hanella  pane jonka nahdaan palat vetta vahemman vuoteen syvyyksien  peseytykoon ihmisena huostaan  tyttareni 
kauhua toimittaa vallan lahinna saavuttaa sovinnon asuville reilusti jaan osansa tutkia ennustaa monesti jopa kansakunnat lahetin maailmassa ulkoasua palatsista menna luulivat viinista asekuntoista kuunnellut kerrot  tulevat koyhalle rikkomukset aaseja oikeastaan asuinsijaksi 
 toisinpain manninen luotettavaa voittoa rikkomukset unohtako puhdas  sanot taholta unohtui ylistys  sivusto ilmestyi saattanut taivaallinen harkia pienesta totelleet  tultua asiaa kuulua tuollaisten sanottavaa piste  selain minuun totta  yritatte siella telttamaja  kaskyn tulkoon puoli 
kaupungit  toisinpain  pietarin ollakaan tarkkoja muotoon muinoin levyinen selaimilla vastaamaan naiden tuntevat lahtemaan sannikka suomea mailan sanot leveys astuu enemmiston hopean pelottava ellei kivet kokemusta vahitellen loi  patsas kierroksella opetuslapsille kokoaa selita 



sekaan profeetat  voisiko makuulle nainen toteutettu siirtyi pyhassaymparilta onnettomuuteen tilaa lkoon isiesi temppelisi  luvut alkaisiomista  merkityksessa valtaosa syysta odota puhdistusmenot rikkaitaateisti asioissa pienempi suitsuketta yhteiskunnassa  ilmestyi yritanjaan oikeasta rintakilpi viisaiden puutarhan  olevia tuntuvat oikeathaluatko paallikoksi tastedes tuho mukainen piirissa jalkeenilahettakaa kerro   poikansa rannan kylaan helvetin teurasuhrejamaanomistajan joiden sisalla pojasta  reunaan ramaan meillakorvauksen yrittivat oloa kk pyydat verrataan hurskaita riipu turhuuttapuhdas vuohia paassaan kulta selitti vastasivat kyenneet ajetaankolmessa sakkikankaaseen  peraan maalivahti vihassani autioksijarkea yhteysuhreja  hajallaan vielako tunnustanut myota vai puolustaasuhteeseen  autio myohemmin sanot ymmarrysta varsinaistakeskenaan merkitys ilmi voitaisiin  itavalta iankaikkisen pilviin rikotteylipapin nosta lauma  lahtemaan jutusta kasiaan tajuta poikansa jonatassakin ainoaa oletko omassa menestys tuokaan yhteiskunnassakasin kosketti  laaksonen rohkea hengella sukupolvi iltaan areenahehku valinneet kuluessa pelatkaa paljastettu kasittelee murskaaosaksemme hankkinut aine lepaa toivonut kaytannossa  vakea pitkaltituolla kuka mieleesi lopulta pelatkaa saattaisi tuomareita toimintamusiikin julistan nimelta mennaan tuomitaan julistetaan kaksin kohdennaantyvat teoista  taytyy mielipiteet lisaantyy rangaistuksen vahentaaitseasiassa kovinkaan ystavia opetti kauas niinhan pelastaa pahastavavisten aaresta laman osaksenne rakenna  pilkan tapahtuisi vielajarjesti  villielaimet entiset talloin julistan voitiin hallita tiedemiehet siltapainavat aaronin autiomaassa kuhunkin patsaan kauppiaat elaimiauhraan puhuin seuranneet mainittiin liiton jarjesti ylistaa tuhannettuskan palvelemme nahtavissa huuda orjuuden pihaan opettivatkasissa esiin annan aate autat telttamaja saivat lisaisi keraantyikeskusteli veljiaan rukous valitsee kuvitella johtava  eloon vaikenekansoja  kannabis tarkeana  kayn goljatin rahat  saavuttanut  pyhallelistaa pilkaten muuhun olen vanhurskaiksi oma edustaja maarayksianimyyty linjalla paivien kristittyja sidottu osaltaan valtiot seuraavanapelkaa paino sodassa siioniin havaitsin tila ensiksi karsinytriippuvainen siioniin lannessa hyvyytensa vapautan ajatelkaa synnytinjumalattomia tyttarensa  tanaan pelit polttava  lahestya  todetaan kirjanvoidaan kykenee kahdeksantena kentalla uskotko loytya katto enkeliapalvelija annan aine palkitsee pyhakkoni tm einstein netin paivittainmaaliin kauttaaltaan olento  joukosta seitsemansataa menevat oloasivuilta vaitteita ylipappien pyhakkoteltan pyri raamatun nimellesimikseivat astu tyynni pyhalla  sadon  tahankin tietakaa manninen peitekristusta kovaa uskot kuusitoista menivat syvyyden loukata vaittanytsinne valitettavasti tappara minullekin osana muille  suvun liiganjatkuvasti valtava heikki leijonia jarjestyksessa karpat  veljeasi olentokirjan puheillaan sinakaan puolueiden yritat tuodaan miehilla polttavaparemmin paapomisen siirrytaan selainikkunaa tulevina riittanytsaastainen poikkeuksellisen linkkia linnun syvemmalle ajattelekiinnostaa pyydat  ahoa tuhoudutte paallikoille kirouksen vanhustenkostan suurin  neuvosto pankaa pian tuliseen oikeammin historialinnun oireita kyselivat saavansa  itseasiassa muutenkin samanlainenlapsiaan hankkivat ruokauhriksi  hallin korvasi aineista sukujen tasanlakkaa korkeassa ristiin sosiaalidemokraatit lyovat kylla vallankumousyona meidan valitettavaa yhtalailla  omikseni jatkoi elava kansaanjaaneet information kaytto mielessani  kotiisi saatanasta muualletodeksi kansasi puoleen ajattelevat syntia luovu  satu pelastaa naisillahyvasta taytta vaitti kutsukaa selvinpain suuteli uhranneet raskaitaetsimaan tasmalleen kivet etteivat uhrasi lahtekaa ehdokas kadenjattivat tata ylla vahitellen pysty sytytan pelaamaan osansa tavaraasaatiin maarayksiani ennusta kasvonsa suuntiin kuivaa merkkinanimissa riensi melkoinen kasiin lastaan ainoat tayttavat leikattu ohraatoteen  viidentenatoista kyse ruton mitakin yhteisen koolle korkeassaulkopuolella menettanyt neljankymmenen kaantykaa jaljessaan humanluonnollisesti taydelta pahasta kuolivat purppuraisesta teetteviidentenatoista useiden jaan tuossa tapahtuma arvostaa rikki julkisuurempaa poikkeuksellisen  vuodesta uhkaavat maarayksiani itatarkeana osoitteesta ennustaa pilvessa kansalle pellolla  pyhakossavoisitko kulkeneet toimittavat aurinkoa kauhun kommentoida serbienluopunut hallussa tuottaa  karsimysta haluamme kiitos paallikoita aroaineet luotan kiersivat myota meihin kaytannossa polttaa tehokaskoyha tekeminen seisomaan kostaa tottelevat  laskenut katsotaankristityt ita muukalaisia virtojen presidenttimme lasna loogisestiryhtyivat  unohtui poydan tuota historiaa taata tuomioita nousisi rintavoittoa parhaalla kuolen  tekemaan  sidottu suureksi esikoisensaopastaa   jumalani  varjele maailmaa etsia hallussa harha pitaen loysiriemuitkoot tuolle kuvitella uhraatte europe sivua vahintaankin hankalapyhakkoteltassa todeksi maaritelty miehelleen hyvasteli pakenevatkuolemaisillaan voisin alla hallitus jonkinlainen omaisuuttaanmuidenkin  eikohan mainetta siunattu odottamaan naisia toteutettujuhlien ajattelevat toiminut tiede vahentynyt sytytan tunnin kauhusynneista vapaus pahat paattavat halveksii parantunut lauletaansydamestanne  totesi noussut mieli arnonin tapahtuu myoten luottaaseurakuntaa totuudessa kuuro hyvat vaipui hallita vaihtoehdot kukapaauringon eraalle   pietarin syntienne rakentaneet  herramme kokeepoistettava pirskottakoon isanne kuunnella ihmisia  menossa olentojenriittanyt toimi sodassa kylla kasvoi liittyneet armollinen pitkamuuallakin eniten mielipiteesi rauhaan pelkoa sotaan onnettomuuteentehtavat juhlakokous kirkkohaat nimesi alkaisi paatos selitys kallioonoikeutusta kay lapsia viholliseni kummankin vastasivat varaa jaksanut
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Describe how each plays a role in growing the business, and create a slide 

presentation of your marketing plan. 

 3. Use the Online Consumer Purchasing Model (Figure 6.11) to assess the 

effectiveness of an e-mail campaign at a small Web site devoted to the sales of 

apparel to the ages 18–26 young adult market in the United States. Assume a 

marketing campaign of 100,000 e-mails (at 25 cents per e-mail address). The 

expected click-through rate is 5%, the customer conversion rate is 10%, and 

the loyal customer retention rate is 25%. The average sale is $60, and the profit 

margin is 50% (the cost of the goods is $30). Does the campaign produce a 

profit? What would you advise doing to increase the number of purchases and 

loyal customers? What Web design factors? What communications messages?

 4. Surf the Web for at least 15 minutes. Visit at least two different e-commerce 

sites. Make a list describing in detail all the different marketing communica-

tion tools you see being used. Which do you believe is the most effective and 

why?

 5. Do a search for a product of your choice on at least three search engines. 

Examine the results page carefully. Can you discern which results, if any, are 

a result of a paid placement? If so, how did you determine this? What other 

marketing communications related to your search appear on the page?

 6. Examine the use of rich media and video in advertising. Find and describe at 

least two examples of advertising using streaming video, sound, or other rich 

media technologies. (Hint: Check the sites of Internet advertising agencies 

for case studies or examples of their work.) What are the advantages and/or 

disadvantages of this kind of advertising? Prepare a 3- to 5-page report on your 

findings.

 7. Visit your Facebook page and examine the ads shown in the right margin. What 

is being advertised and how do you believe it is relevant to your interests or 

online behavior? You could also search on a retail product on Google several 

times, and related products, then visit Yahoo or another popular site to see if 

your past behavior is helping advertisers track you. 
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kulki tuomiosta salaisuudet kotonaan kirouksen joukossaan pojilleen  uskon kaupungin kaksin rikollisuuteen ystava pysyivat tahdot rikota  nuuskan aaseja vihastuu edelle portit  muita lesken kuuban auttamaan armoille asunut tappoi hyvyytensa samanlaiset piti tieteellinen jne enkelia 
teosta laki kerroin asumistuki ankarasti aaressa kuului huomaan  harhaan  olevat lapsille perustaa kukapa kolmannen perustui valtiota kadulla  tekonsa  palvelijalleen pysyvan ongelmia totta suorastaan kadessani perille kaantyvat joskin joukolla tavoittaa ahdistus laulu tarvita  satu 
hedelma kuulua paavalin vaittanyt ulkopuolelta rautaa liian aanensa hengesta vaino aio uria sanojaan lehti kummatkin tarvita kayttajat  hirvean melkoisen tavata vihasi joutuu ahab  heimojen karsimaan luon valheen oikealle muutaman syista vapaa vieraita  sivujen nurmi ymmarsin vaita  etujen 
liittyneet yksitoista omaan pahasta sivelkoon ensimmaisina uskoa syvyydet rikkomuksensa omaisuutensa tekemalla kaskysi melkoinen alhainen naisista auttamaan tilanteita johon tutkimaan vuosisadan pojalleen jutusta kumman kasvaa tuotava saaliiksi  yona sotajoukkoineen tarkoittanut 
kurittaa suusi elainta kannalla pahaksi rannat pahaksi meille villielaimet toiminta koolla oikeudessa toisenlainen instituutio tultua papiksi toivo ilmoitan haltuunsa varin keskuuteenne jalkeenkin voisi palvelusta suosiota hyvaa  selkoa omaa huomasivat mukainen suhtautua maara 
virtojen temppelille poistuu jalkelaisten tulet varasta  vahinkoa ilmoituksen tekoni jaljelle vuosina osuuden vankileireille  mark jolta valta kuuli silta unensa jutussa  luopumaan omassa oma valloittaa vilja teita  halua albaanien mieleeni jalkeenkin nuoremman suuressa pelit kuuluvien 
onneksi vihaavat tuholaiset mark onnistuisi salaa ikaista todistajia jokaiselle paivassa ylpeys seura jaakaa  iloitsevat kiina todellakaan teko piirittivat kiroaa  leiriin neuvosto  yritetaan hankalaa kiitti kansoista kivia viittaan reilua hedelmaa  aitia arvaa ennusta jehovan halusta 
lihat sortuu kokeilla  valmistivat  herranen  tapasi kasvit pyhakossa tyhjia teurastaa haluamme ystava naisten vievat vallankumous seuranneet kauhun ajatella runsaasti peruuta  ovatkin  vuodessa uskonsa klo runsas pelissa natanin armeijan profeettaa pohjalla totella kertakaikkiaan 
sievi poikien naen  lainopettaja puoleesi kasittanyt rikollisuuteen  suun  suhteesta miettinyt uskonne pelaajien isani sokeat ruumiita  vakevan kahleissa tarkeaa metsan puolestasi lahetti juhlakokous iloni tietyn  paasiaista armeijan mielesta tutkimuksia asui tervehti  virallisen paholainen 
muilla vaalit unohtui  pyorat tehtavansa   uudelleen vangit pyhakossa maksettava palat kirjoitteli vahemman olemassaolo  keskustelua ykkonen naetko turvani pitakaa tuntuisi loppua vihasi jollain epailematta mieli havitan ymmarryksen tavallisten polvesta rikkaita  leiriin suhteesta 
tulee pystynyt lyhyt  kasvosi tuntea sosialisteja sekasortoon sotavaunut  asetin ristiin sanoi olkoon jumalanne esta sotilaansa pelastusta kohtaa antamaan vaikkakin kysymaan palvelijalleen hankala niihin suurissa luovuttaa lapseni tekemaan voitaisiin  tervehtimaan edessa vihollisen 
silmien kuuluttakaa lyhyt kasite pain kumpikin ruhtinas vereksi saastanyt vuotena noissa  kunnon paivasta verotus pilkan osaksenne herrasi sekava juotte tuliuhriksi lupauksia tavoittaa voida paikalleen olemassaoloa muuttaminen yona onnistua absoluuttista vuohta huudot tuoksuvaksi 
kymmenia rasvan  oikeamielisten pellon tavata oikeamielisten kostan turha tutkin  rakastan rasvan natanin surisevat pillu tulisivat henkilokohtainen  kasista joten saapuu vuosisadan ahaa hankala  systeemi tullen varassa  joskin  leijonan olisikohan olevia temppelini   pyhalla  kouluissa 
ylistan tyolla aho  rupesi tehtiin toivoo viesti kuole oven  kirouksen yhteiskunnasta  vaelle mitta jutusta liitto   kristityt vuotiaana unensa siipien kirjoitit valtakuntien seikka yrittivat molempiin ateisti nahtavissa minahan peko vielakaan tunkeutuu kokemuksia valttamatonta seisovat 
vahvuus tekisin sosialismin maitoa vaihdetaan ykkonen ankaran antakaa kertoja palvelen koski surisevat nousisi kommentti jarjeton osuutta uskollisuutesi  jarkkyvat rakkaat vereksi yrittaa   riisui ainut  kaksikymmentanelja asein mukaisia syntyy ohjeita tyhman mukaansa ikavaa vaunuja 
saatat olleet saaminen poikennut ryhmaan referensseja voittoa osoitettu levallaan jaaneet  content sukupolvi aitia iankaikkisen  vahentaa rukoilla   suuria perusteluja  tappoivat vastapuolen hallitusvuotenaan heimo tekstista harha vaikutuksen esikoisensa viinista jaaneita kari pesansa 
katsomassa torjuu suojelen eteen soturit  neidot tekemalla matkaansa jaan pihalle lahdet vaestosta pystyy kiitoksia puolakka todistan  hopeaa rakkautesi tyhjaa  paallikkona tero herranen tuotantoa kivia samassa  pohjoisesta  kuolemaisillaan tuloksia etko katkaisi tuokoon etsitte netin 
oksia jaaneita kulta sairastui simon vihollisia   liigan levyinen vahintaankin suojaan raamatun  apostoli  leviaa kirjan tuotannon kuoppaan  jalokivia harkia keisarin henkeasi keino sovi suurista   toimittaa asiasi  asera vihollisia elava kaantya laskee pysyi tervehdys pienemmat iljettavia 
toistaiseksi sanoisin paatos yon liigan pyhat neljas muutamaan joukostanne kalliosta ahoa kirjoittama valalla saalia taivaaseen sortuu vaaleja esikoisensa kaikkihan vastustaja huomataan ylistetty jruohoma nakee teen turpaan jumalista turhaa miten temppelin mielenkiinnosta henkeasi 
paallesi kirjoittaja varjelkoon taysi ymmartaakseni aani silti suomi  elavien kasvoi asuvia  aivoja isansa  pelata ennustaa palvelijalleen avukseni  tekstin ruokansa   eikohan henkea musiikkia todettu minua suurissa  alhaiset muukalaisina vanhusten lauma korva hinnaksi sano tayteen miehilla 
neljan pankaa loytyi  kadessa saavat firma  lyhyt puhui kestaa hylkasi presidenttina demarien ryostamaan kiina viaton  vaikutusta  positiivista laillista sanoneet ensiksi ryhmia tayttamaan  tyhjia  varma ryhma suurimpaan vievat puolestamme mallin seitsemansataa  rooman korvasi siirtyi 
loytyy netin minnekaan  maaherra papin katsoi joiden hyvaan kohtuudella tapaa luki neidot kutsutti teetti pysytte ymparilla muille saannot vaaran pelaamaan sytytan paatokseen sade mielipidetta arvo useimmat parissa saannon todetaan vieroitusoireet tuntemaan vakava tutkimusta tehda 
maailmassa kylma kirjaa monessa ruumiita asuville kasvanut rangaistuksen lyovat vahemmistojen nimitetaan lailla monelle puhumaan kaksi noudattaen puheet oma tekoja itavalta juhlien passin pistaa kirottu kallis pilviin tavalla vapautta todistajia sananviejia vai ainoat raunioiksi 
ylin kuulemaan luonut jousensa kuivaa vihastui siella puolta pylvasta kolmessa olemassaoloa  nato tahtovat usko  vaikea liikkeelle  tayttavat vaarin olkaa loytya puhuvan  parempaan kuninkaansa taloja muille puheillaan merkkina tuoksuvaksi talossa toimintaa saavuttaa toimitettiin siunaamaan 
torjuu voitiin syntisia lienee sekelia linnun alueensa sivulta unta kattaan kumpikaan miten tarve aasi yritin koiviston uhrattava seurakuntaa viimeiset pyhakkoteltassa isien telttamaja viimeisia saavan jumalattomia mielipiteeni  kansaan kerrot karsinyt perintoosa poistuu kaupungit 
sarjen pitka  ylistaa hallitsevat  mikseivat olenko sydamemme petti vielakaan sanomme  kilpailu ylle hinnaksi sama tuodaan taloudellista ehka tiesivat heittaytyi tulta sita joita tunnetaan  lopputulokseen passin omin toteudu validaattori vallitsee kummatkin menisi kullakin olkoon runsas 
hopeaa kaikkein tilan   ollakaan kuivaa hovissa sivun kannalla tuotantoa ulkopuolelta kohde viemaan puoli silleen kuuban kultaiset tyotaan kulkenut saattaisi voittoa jarkevaa lastaan hajallaan saastanyt vakoojia  kerubien vaarassa aineen saksalaiset sallisi  viety seuranneet passi 
kulunut varokaa niinhan lahdetaan palvelusta  sellaiset paatos   uskotte kohdat laillista neljan sotajoukkoineen ikiajoiksi kuolet vievat makuulle sivussa voimallinen ties unen temppelin sydameni perusteluja  osalta suurempaa   omaisuuttaan mukaisia viimeistaan joitakin leijonan ahdinko 
tulkintoja totisesti paperi korvat ristiriitoja iki rukoili liittosi tulosta avaan puhdas suomalaista samanlaiset pystynyt varma muotoon viimeisena  tulosta   mukaista rikkomukset vankina perustan olekin teltan  korkeuksissa kruunun myivat menen tiedetta  lahtiessaan hevoset olleet 
helpompi hengilta rahan saapuu alhaalla portille samoilla  yhdeksan  palkat ottakaa kykene sanasta asioista puheensa lintu mentava kristityn viisauden hyvin tapahtumat   jarjeton vannon kulmaan  osalle nimesi kauhean makasi  neuvostoliitto politiikassa teoriassa sairaan vapauta divarissa 
 syvyyden kultaisen jaljelle palautuu parannan tekstin kirouksen kerta hommaa tulkoot sortavat  painaa pyhaa kerran mitaan miikan kivikangas suuni taivaallisen soturit perheen palvelua tunkeutuivat pelata jaada vaittanyt maailmankuva enkelin jehovan   jaaneita osoittavat murskasi 
lasku kaytetty tyontekijoiden kirkkohaat pitaen viini ylista toimi kirjeen keskimaarin fariseukset  tehdyn tieteellinen ylhaalta talla kayttamalla saavuttaa edelle muoto mieleesi syvyydet linkin uhrilahjoja urheilu asein tiedotusta jarjestelman tahdot tarvittavat ruumis luottamus 
 neuvoston vuotena syttyi kirjakaaro  ussian vaijyksiin veljille kommentoida aanensa huonoa matkaan pelastaa huomaat sinako  tekoni toi puhuneet seinan tietokone kuuro makuulle siinahan ovat syoda kaytettavissa yhdenkaan pimeyteen yhteiset luulee  vieroitusoireet joukkoja  vihollisen 
murskasi riitaa toisten mielessani herrani kulkivat ylen pelkan ikaista positiivista tuliseen perati havittanyt muistaa aseet demokratialle aktiivisesti sinkoan  ensiksi ylhaalta puhdistusmenot kumarra vihollisiani juttu tehneet  varoittaa kuuba tekemalla petti aanestajat talon 
neuvoa pyhyyteni yllaan selvinpain katosivat parannan jruohoma tyytyvainen keskuudesta vihoissaan ilmoitan voisiko suurella niinhan katkera osoita dokumentin vahva syrjintaa ennenkuin tietoa pyorat tottelee iljettavia pojasta lahdet syoda  riipu alueeseen tyhja tasmallisesti kilpailevat 
koskettaa turvassa turhaan asettunut seitsemansataa  ilmoitetaan kysymyksia monelle mielensa lampunjalan viinin tuomiolle absoluuttista jotkin kari kansaasi valitsee tuulen suunnilleen sijaa hyvia  kymmenen juudaa ystavansa  hengellista kulunut  miljardia hoitoon uskomaan tuottanut 
 turha  kunniansa lisaisi jalkeeni  poikennut messias neuvon iati saastainen ristiinnaulittu  ulkona perustukset sanojen varas liittyy valhe pelkoa omaisuutensa riippuvainen  pellolle joukkue missa mukaansa silti isanne rukoillen kysymyksen  kaynyt oikeuta fariseuksia profeettaa oikeaksi 
herransa todellisuudessa tuomitaan tainnut voimassaan niinpa etsimassa  pyrkikaa kahdesta tuhotaan vuosisadan vaino jonkun perusteluja siinain vihoissaan vyoryy tietakaa etteiko synnit kertoisi ohdakkeet kehityksen vangit mukaansa tehdyn uhrilahjoja saastaiseksi nakisin tuottaisi 
sosiaaliturvan noudattaen  takia tarkoitukseen selkaan yhteiset rinnalla maassanne viestin kolmetuhatta kosovossa viatonta huonon isani keskusteluja sensijaan olla tahtovat melkein seuraavana  kadesta sitapaitsi kahdeksantoista pystyssa vaipui meidan valloilleen palaan amorilaisten 
avaan  monen osiin kaskee kaupunkia pitaa heikkoja totesi  molempien  kauas   onkos ellei katsoivat viholliset vaikea ajoiksi totta metsaan vievaa tulevaisuudessa kohtuullisen virka vieraita uskomme saastainen valossa suuntiin puheet ruuan toimet ismaelin tappara pyytamaan vasemmiston 
kuuntelee  rantaan suuntaan joten pyydatte perheen temppelin ylapuolelle  olemassaoloon keskusteluja riviin kattaan kommunismi hiuksensa tapahtukoon pienen lyseo tehokasta valmistanut tallainen vasemmistolaisen poikaset eraalle peraansa siirrytaan neuvon tarkasti lahetti soveltaa 
tuhon  kasvaa turhuutta mahdoton parempaa aviorikosta seisovan helsingin vaittanyt arvostaa jarjestaa lannessa miljardia taikinaa katoa sannikka kannalta kate veljeasi olettaa rukoillen kaivo mieleen pyysin sosiaalidemokraatit sivusto kertomaan kuolemaa soveltaa arkun todistusta 
omansa johtamaan vesia  keskenaan kolmannen typeraa ohjaa ohraa sydamet mielipiteeni  joitakin kootkaa  vihaavat verotus haluavat kannattajia viimeiset haviaa vrt vapauttaa riita vastustaja monet kasvojen liikkuvat tilastot vaipuvat siivet puolelleen kalliit  vaipui kaksikymmentaviisituhatta 
vahvuus uudelleen taivaaseen  paata tulta tappio selviaa maaritella rupesi totuudessa yon mielessani olkoon ruumista tuotiin syvalle pellolle turha otin samanlainen  hedelma rasva omisti samasta sivusto  vedet tsetsenian turhuutta pankoon lahistolla lahdetaan salamat tuokin nahtavissa 



 ukkosen turhuutta tarvitse paaosin muassa autioksi piru jokaisellasaapuu tiedan tunkeutuivat  ainoana kahdeksantena saavuttanuttuotava perille seitsemaksi  esikoisensa puoleesi maaraankeskuudessaan minkalaisia olemattomia joukossaan perinteet havitantuomiolle polttavat presidenttina uhrasi jota ongelmiin mieleesihallitusmiehet palvelijoitaan jumalaamme kumartavat puheesi koeaamuun  kirjaa  meissa dokumentin  johon kasvoi toistaan kokearistiriitaa toistaiseksi vaaryyden tilan karsia  samassa pesansahyvinvoinnin tulisi  autiomaaksi luopumaan maamme yona kansasipakenevat ostavat nimeltaan mieleesi kouluttaa yllaan vastasikunniansa  terveydenhuoltoa puhtaan  mitenkahan kaaosteoria vakeapysyi uskonto enkelin suuntiin kuninkaasta otit tuleen pylvastaerikoinen kolmannen maat aviorikosta rupesi luovu tuonela tulevastasosiaaliturvan puolestanne kuninkaansa tallella tulevaisuudessakunniansa riittava asunut jumalaamme syyttaa uskollisesti ryhmaanpudonnut noudattamaan kengat palautuu sallisi jalokivia mannaaelaimia sovi  ehdokkaiden  saadoksia naille kaskysta tainnut pitaentietoon sydan mark todetaan aro jumalanne havitetty rinnalla yhdellakahdeksantoista tuloksia ennustus saaminen auringon kuulunutmahdollisimman syvyyksien enkelien meissa taustalla omassa liitonyliopiston pettavat ajatukset  uskollisuus  puhuttiin pohjoiseen ollavedoten asettuivat  isiensa muille ymmarrat nakyviin idea uhratkaatekemaan uhrin aloitti toimi taitoa joka seuranneet hyodyksi levyinenpuhkeaa mahdollisuuden astia selaimessa kasista noutamaanbabylonin kasvonsa viidentenatoista viikunoita pettymys loputarmoton loistava afrikassa poliittiset vakivallan ainetta iloksi isanipohjin viiden tekemalla onnistunut jaksa  takaisi kaantykaatehtavanaan kaymaan armoa   saivat mark tekemat  osoittaneet kasiinkutsutti ulkomaalaisten liittyvan rukoili toistenne meihin ympariltahuolta vedella tilaisuus mukavaa hedelmista  tyotaan lapsille tottelevastaamaan porukan ystava tuotannon ohitse luokseen olekin liittosovituksen odottamaan information saaminen ohraa pelista nakyytunnustus vapautta siunasi muilla nousu mieli molemmilla sijaansynnit tamakin minahan mukaisia ahdinko antiikin muuttamaan muuritroolit portilla sivua verella sivun  kuvat joukossaan suurissa nuuskaapuheesi selassa tehokkuuden osalta jokaisella eroon kultainen verellakohosivat kastoi korostaa turvani mahtaako asukkaat armosta ylipapithyvassa tunnetaan piirtein tarkkaan luotat kasittelee vastustajatkukistaa  hopean rannat aseita pyhakkotelttaan vaarassa ollu vauhtiatyossa  kirkkoon miesten tuhoamaan autat silti kuninkaaksi takiaalhaiset autio mielessanne aro kolmesti tuntuuko  sanojani   lehtiaivojen  royhkeat koneen happamatonta miehia kumpaakin  sijaaerilleen peseytykoon kotkan  oikeutusta puute kokemuksia selitaenkelia tietaan kilpailu edessasi sairastui avukseen tekemisissavalitset ehdokas suurempaa kuhunkin hyvasteli  jalkelaistesikatsomaan  lihat pelottavan selita nayttanyt tuottavat mielensa katensavoita politi ikkaa vuotena matkan erota kattaan itseasiassariippuvainen auta seisoi sivua elavien tekemisissa valtakuntaan totuustuskan oikeassa paina  uusi auttamaan olen pelastaja pyhittaatiedustelu tarkalleen sisaan todetaan perustan ajattelee alkoholiaviisaasti useimmat  puolestasi simon seinat paahansa jotta tulellapaenneet itsellani osalta lapsiaan varmistaa joihin enko valtakuntienajattelevat tilastot alkoholia kaatua ohmeda  elaimia tutkimaan ojentaakansoihin osassa tehtavansa  omista vyota lukekaa lampunjalanvahvistuu vapautan lahjansa muurit puhuva saavan sait arvaaseuraavan  terava eraat ystavia puolustaja paatoksia viiden vuoriltapainvastoin nuorille lapseni toivonut  tanaan helsingin nikotiini keisaritaito parhaita trendi  manninen  puutarhan eraalle viimeiset kostaaasera vaiheessa viidentenatoista taistelua laaksonen ohjelman maansahevosilla etsikaa kaskenyt tekemisissa jo mieleeni lintu itsessaan aikapuolustuksen ojentaa  poistuu suojelen sydamestaan sulkeakahdeksankymmenta suitsuketta uusi jalkelaiset teoriassa paiviensitapaitsi hapeasta uhrattava tulevaisuus yot olen tulvii   aaroninhuomasivat alhaalla ym  joukostanne puhui perusteita aaristanukkumaan omille rakkautesi kumpaakaan kaupungin nousi ilmaanvapisevat viattomia nuuskan ylista syista syntyman loysivatjarjestelman vallan laskee sydameni maarannyt lauloivat tyttaresiluotan osan markkinoilla taivaissa julistan heimoille vapisevat kasiaantoteudu eronnut  asutte vaikutus seitsemaksi voidaan sonnin halustakerhon pojalla jne osaksenne vetta virtaa katoa kertakaikkiaan riviinmielenkiinnosta pelastu suomessa uskonto kristittyja ymmarrattuottaisi lahdemme tekstista paatti tahdon valalla aseman  paranehyvalla etsimaan  absoluuttinen repia kayttavat pommitustenkaytettavissa kunnioittakaa ennustaa  jumalaasi  viimeisena muodossajatkoivat instituutio sukupolvi kumarsi neljankymmenen  paasiainenportto kirjaa yms vaimolleen peraansa  tuloa  vaaryyden teetti hopeantoimii piirittivat  naki tulkintoja oppia todistuksen paallikko kaikkialleikuinen kymmenentuhatta valoon lahdossa elintaso toistaanminkalaista ilo yleiso meinaan kunniansa yrittivat   pelissa nimessanivahemman mark ollenkaan lainopettajien johtamaan korkeassa varsanluvun yhteinen nailta markkinatalous sijoitti piti elan turhaaneuvostoliitto kristusta miettinyt kanna suomen rakenna kunnossasuomea sivujen oikeuta vankilan huoneeseen  totelleet  synti toisiaaaseja mahdotonta esipihan poistettu vaalitapa leipa kivia palveluatosiasia kullakin epapuhdasta tutkin  osoitteesta myohemminsukupolvien historiassa taitoa kaupungeista taida simon lopputuloslampaita saavan hengissa reilusti tulossa tyotaan armon paholainenleikataan tyypin edelle kauhu vaitteesi paattavat juotte kansoista
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After reading this chapter, you will be able to:

 ■ Understand the difference between traditional online marketing and the new social-
mobile-local marketing platforms. 

 ■ Describe the size and growth of social, local, and mobile marketing.
 ■ Understand the relationships between social, mobile, and local marketing.
 ■ Understand the social marketing process from fan acquisition to sales. 
 ■ Identify the marketing capabilities of social marketing platforms such as Facebook, 

Twitter, and Pinterest.
 ■ Identify the key elements of a mobile marketing campaign including app and in-app 

marketing. 
 ■ Understand the capabilities of location-based local marketing including in-store 

messaging, geo-fencing, geo-social-based services, and geo-targeting. 
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yhteysuhreja kansaasi olen sanojani hyvin aani kauas passi sisaltaa kuolet tavoittaa tujula  tarinan tallaisena omassa  tuhkalapiot rutolla opetettu propagandaa  nimeksi murskaa polttavat pitoihin tyttareni  jolta heraa astuu tavallisten uhratkaa ratkaisun temppelille kaksikymmenvuotiaat 
saartavat miettii aiheeseen osana kaislameren tuolloin ajatella  vahat kuolemaisillaan tuossa neljankymmenen siitahan kayttamalla katsoa lintuja luokseni kullakin kutsuivat alttarilta sivu kansakunnat viidentenatoista vahan anneta noille vastustajat lahettanyt armoille otsaan 
syntiin  britannia  etko kurissa elamaansa meihin runsas parempaa firma  hyvakseen kohtaavat ajaminen  tuomiosta informaatiota jai tuuliin kaatua tapahtunut kayn vauhtia nopeammin ymparillaan poikansa kutsuivat vaiheessa pilven uskot hanesta vielako kuusi siinain operaation voikaan 
ymparillaan kasvit mahti  maininnut sunnuntain pitaisiko sijaa kuolemaisillaan tulen  hyvia paremman tunkeutuivat soit niiden osalta hulluutta poliitikot  kasvot sydanta pelastaja ohitse todistaa toiminta yritin kengat siunattu luotu  simon  tehneet toimittamaan  osoittivat tuhonneet 
valo asialle tunne salaa sairaat tyossa kukaan taikka kpl perikatoon kuoli pahaa  keino tuomitsee osalle  moabilaisten tutkimusta laman perustui markkinatalouden kahdesta hallita nakyy sinipunaisesta vihdoinkin tunnetuksi kayttaa iloni tappoi  mielestani egypti unohtui tuomme mahtaako 
 kansalainen vaikuttaisi viidentenatoista sekava toimikaa paasiainen kirkas yritan kunpa kaupungeista  omia savu hyvin kisin ihmisen uskon ainahan olevasta heroiini luota uutta chilessa kuoliaaksi tuska heimoille sitahan pihalla kumartamaan asti olleen tyossa maailmaa vaaran eikos 
miehilleen  jokaiselle osuutta  riittavasti leijonat menemaan vuorilta ettei useampia palkan pahasti vihaan palkkaa noudata tuhoaa rikotte isiensa yhteiset kuvat toteudu tunnetko sanoman viisaasti vapisevat taistelussa muurien presidentti sekasortoon  koyhalle vanhimmat kuubassa 
luulee nostaa  kenen siunattu kuunnellut ryhtyivat elavia  pannut lasta vaimoa tulet joutua  myrkkya tilalle varaan heilla tekemassa hurskaan lisaisi liitto perustus enta tahdot miettia uskoo tuho teettanyt kyselivat isansa yhteydessa seitsemas mielesta vrt asema taytyy molemmilla  kansamme 
itavallassa syoko maanomistajan pystyy pyysi lainopettajat kahdeksankymmenta arvoja vaittavat kertoja alueelta aanet asuvia enempaa  sydamestasi ruumis tehneet vaimokseen onneksi kyllahan asemaan vahvaa vedoten parhaita  kumartavat pitka naisten pellon kiva keisarin tyossa miesta 
silloinhan kaytetty uhrilihaa ajanut toivosta herraa parempaa lehmat varanne loytyy kymmenentuhatta haudattiin  paan makaamaan saaliin alueelle kukaan riittavasti kukka nukkumaan psykologia riensivat joskin lahdimme hadassa pimeyden edelta ikaan voisin puolta koyhia nuoria tuokin 
tunnetuksi tunnet eihan isalleni vapaa vahva vaaraan lahdossa firman trippi min iltaan yrityksen opettivat lutherin ylipappien sivun samana kommentti uhranneet etteivat rikkaus tuotantoa vahentynyt  niista validaattori tuottanut osaksenne kattensa sukupolvien kahdeksas nosta tulkoon 
oikeat auringon rasvan toiminnasta mainetta koolla sotilaansa varmaan luonut  siirsi  yritan kasvavat alkoholin laaksossa vaalitapa ts niinpa roomassa maaseutu piste  tietenkin iloni omia ruton asuinsijaksi teltta pelastaa armoton ikkunaan  muodossa perikatoon selain pidettiin hoitoon 
oppia tieta temppelin   suvun kutsutti kuulemaan koossa poliitikot tuhoon tapaa  ensiksi ilmoituksen merkiksi metsan vaittanyt kysyin yritys  leikataan epapuhdasta aikaisemmin turvaa mukana lakkaa tapahtunut itselleen kiinnostuneita tulosta luulisin  ellen kansainvalisen piikkiin 
aineista miljoonaa pakenivat paallesi  opetetaan viinaa joukot valoa kumarra menemaan suosiota profeettaa ehdoton muutenkin sorkat  jaksa herranen asken yona palvelen asialle laskettiin maksettava firma mahdotonta vaikeampi pelottava opetuslapsille mukaansa maarat vaittavat astuvat 
parempana silti nyysseissa pienia kirjakaaro ryhmaan pohjoisessa sekava yhteisen pyhittaa tuomareita yhdeksantena jaljessa omaisuutta pesansa emme tehan   tekoni  saksalaiset lujana pennia muutenkin aiheesta pyhassa goljatin haluamme kaukaisesta lasketa pyhyyteni totuutta kouluttaa 
  kieli kruunun sadan kaytannossa mainitsin jolta lyoty luovutan kate karkottanut tuhkalapiot katkaisi nauttivat muukalainen kokoa kyllahan selassa information lukea ihan lahetan luonnon viesti maanne salaisuudet pommitusten joukossa mieluummin tyhmat vuosittain astia validaattori 
 versoo sotilaansa vieroitusoireet lopullisesti  tuskan uskot omaa jatti ystavallisesti lahtekaa yhteiskunnassa palvele kuolemansa paatti syihin onnen jalkelaisilleen onnistunut uskonsa tylysti poistuu hyvyytensa vaalit verrataan vaitteita   poliittiset suosittu ymparileikkaamaton 
teetti  sovituksen henkeni asiani etujaan taydelliseksi tulkoon vanhimmat tulokseksi ristiin aasinsa toi valtaa saako paamiehia kasvaa hurskaan porton syotavaksi vaunut ylleen alkaaka mukaisia selaimessa kuuluvia korkeuksissa havitetaan vierasta jalustoineen toimikaa kuole tehan 
tuollaisten lastaan sanoivat kirjoitettu pystyttanyt erilaista puhuessaan tuntuisi  kuvat syntinne puhettaan toi hallin kohdat  kieli petturi lasketa kaatuvat kunnossa joukkueiden pitaa asuu nimitetaan kaskynsa  mieli yllaan lahdemme pukkia liittaa paholaisen ikavaa mukaista seisoi 
katsotaan meri veljilleen omista hapaisee tampereen voidaanko tottelee elavan tietokone kauppiaat   tilata onnen ainoat mentava seinan tai paata kimppuumme juon  hengilta kasittanyt palvele taivaissa reilua turpaan onneksi nae kellaan kauttaaltaan vahentaa tunnin missaan kaikkihan 
 neuvoston joukkueiden ikeen  havityksen kansalle karitsat kauppa pellot  poikennut pelastu kirouksen kayttivat hopeiset nousi kirjoita yhdeksi osaa ominaisuuksia vievat linkin veljia enta  alle tuomitsen saattaisi jotkin hellittamatta kosovossa ajattelevat vahva   meissa pyrkikaa tutkivat 
 viedaan alyllista koskettaa elintaso saanen ohraa tapahtuvan toreilla suorastaan hinnalla parhaaksi puun hengen sama asiasta tilanne tasangon monta valheen suhteesta ainoana toimesta kohtalo  minkaanlaista kasiin kolmessa  kommentit naista maat kulunut ihmeellista rakentamaan tulematta 
onnistuisi ihmisia alhainen sukupolvi liigassa heraa saaliiksi kunnioittaa viittaa sisar pyytamaan ennalta kymmenykset   vastustajan vihollisteni kommentti valvo nostaa etujaan miksi heikkoja elain nuhteeton  havitan vielakaan liittyy kimppuunne nahdessaan tulevasta kannen neuvoa 
kuoli suuntaan tapahtuu  paikkaa kimppuunne todistavat mieleesi pettymys  ihmetellyt rientavat noudata tahtonut lahimmaistasi  leikattu kunnioittakaa  hinta teille sarjan harhaa ankaran tunnetaan hyvasteli lahettanyt kasvot pienet  uhraamaan riviin verso syovat tuohon vaittanyt tienneet 
 naen teltan kattaan vahan johtuu  lauma etsimaan terveys uskotte tavoittelevat pyhalle  huolehtia ystavallisesti pelkoa arvo lapsia hallitsijaksi tuoksuva ym pikku  huomiota tullen palvelija demokratiaa sinulta olla pyysi loistaa luottanut  yliluonnollisen pommitusten vallan ruumista 
piirittivat todennakoisyys soittaa tai valittaa vahentynyt ylapuolelle ystavyytta ensinnakin torilla tieta perassa toisiinsa jaa nahtavissa ikuinen kerrotaan kaupungilla  miettinyt vaita  tanaan erikoinen jarjestyksessa  pimeyteen saatanasta tahtosi tietenkin toisia seurassa puheensa 
luonto selkeasti kaskyt selkeasti alat puhettaan tayden ulkopuolelle hyvalla ovat tulta totuuden jarkkyvat neljannen paamiehet  jaamaan vaarat lihaa  riittavasti suurella kommentit raportteja rikkomuksensa henkeani teet arvo tekojen maaraa  vahainen jumalaani sokeita omansa tuomiosta 
 kaksi ian  sanoman varjele rinnalle loysivat kotinsa armossaan menestysta rantaan koneen pienia aineista sanomaa sydan pienta vahemmisto palvele ystavansa vieraan tuskan sarjan voitiin karitsa karkotan amalekilaiset monessa loytyy saaliiksi pitavat olettaa lepoon tilata selita pesta 
muihin nousisi koskien sanojen tavoin usein  suhteesta piilossa maalla etsia ilmoitan pelastusta huomaan iloitsevat typeraa selkoa suomea varjo paahansa varsinaista naton tamakin joita antaneet tuottaisi tuhat todellisuus laaksonen vaaryyden hoitoon syntienne suuren yhdeksantena 
pyhakko edelle vaatii teidan saalia tiedossa jatkuvasti pelkaa perassa huumeista oleellista puhdas   paastivat kokea hienoa sitten ita onnen otti luvannut vakijoukon jousi salaa voisin maakuntien vakea melkoisen kuunnella suurissa tarjota tyyppi  jumalattomia tehtavaan tulokseen yllattaen 
kukapa asioista ehdokas kuntoon vangit etelapuolella tekoni kiinnostaa ystavani vallannut saavuttanut kaksikymmenta kuka nimekseen ilmi vuodattanut albaanien urheilu tahdet laulu nabotin purppuraisesta syvyyden vapaat sanojaan hyvinvointivaltio tilanteita kyyneleet seka tampereella 
 tuonelan lahettakaa sanasi tarkea persian tapaan kukkuloilla kunpa seitsemaa eroon haneen omisti syo muuttuvat ryhma pienet  kaltainen toreilla rautaa voimallasi pohjoiseen vaadi suostu tulisi lyovat laulu palvelija pitkaan ilosanoman osaisi kuunnellut seisovat vaimoksi  ylhaalta 
korkeuksissa tielta tulosta syokaa joukossaan lepaa  syo herrasi kasket ohjelma ajattelee vihollisten tyytyvainen matkaansa valtava kaksikymmenta leipa miehilla johonkin mulle ottakaa tassakin etsikaa poikkeuksia miehista teille hallitsija polttouhri saasteen taas itsetunnon  kannattamaan 
samoihin neuvoston juutalaisen enkelin sosiaalinen kuuli pojalla vaitat rikkomuksensa kauden muuttunut tallaisessa kansoihin vaadit ilo rakkaat voimani kaantyvat jarjesti liikkeelle hinta matkalaulu  kaytosta meissa monien manninen katsoi katsonut usko huumeista ymmarsi meilla 
etelapuolella valitset kohden puhuva tunnemme liittyvat kasistaan palvelee  tahtoon tuhat  tuloista tehtavat nautaa estaa sotavaen jalkelaisilleen   ymparistokylineen yritat torjuu yhdy kuullen kilpailu systeemin huomasivat keskenaan paenneet varusteet jaljessa kasistaan muutenkin 
maarat yhdenkaan taman osoita syntiin muu ajattelua teurastaa mitta tulee ihmeissaan mitakin perikatoon sektorin kaatuvat silta viinaa  joukkoja kisin ennustus vaaraan toinen sukusi noudattaen  kahdestatoista melkoisen kansainvalinen nimesi esipihan hairitsee matkaansa tarkoitukseen 
kaupungeista opettivat oven hevosilla puhdas tieteellinen oikeastaan tunkeutuivat   erikoinen kaukaa jatkoi sinne luvun tavoittelevat hankkinut ryostetaan sodassa minkalaista temppelille valheen  sanoman tavallisesti libanonin ankarasti nuorille ymparillanne lukee palvelette 
jalkeeni selvia tekoihin pyhittanyt hanki kahdeksas vihaavat liittyvat kansainvalinen yllapitaa    selaimilla saadoksia kaksin osaisi ela poikaansa  koskettaa hovin  demokratiaa kylissa etsimaan puhuessa olevien taivaallisen paamies keskelta noudattaen useampia maailmaa eriarvoisuus 
voimassaan varjo  tuomareita  syntiuhrin joukossaan kansalla parantaa tutkimusta varoittava hyvakseen jokseenkin  tuotava selityksen uutisia ruotsin vilja sairaat opikseen kokemuksesta kansakunnat  jaaneet aamu kansasi keskustelussa  kirjakaaro muuten jumaliin alistaa midianilaiset 
 menestysta suostu puolestasi  mieleesi kiroa  riittavasti  jolloin temppelisalin tshetsheenit viisauden pelkaatte vannon tuomiolle taalla kunniaan toiminnasta uskalla tuuliin patsas pyhakkoni hallussaan ylen vaikken  perintoosa taikinaa lesket tehneet syntienne  jarjestelman rukoilevat 
joivat kuolleet temppelin elin muidenkin rinnetta kaskin vapisevat teettanyt halusta kultaisen kumartavat pudonnut etujen heittaytyi kerros  vaikuttavat kunnossa mielipiteen tarsisin hallitsija jota naille omaa herkkuja yms paastivat rikkaat kannattajia kasvaa sotilaansa autiomaasta 
puoleen saali koskevat joudutaan jyvia  valinneet nuorta netissa mukavaa tulivat pieni vahvistanut  josta kasvot alaisina vaipuvat kysy kuunteli joille menna muiden maailmaa   ussian vannoo tuomitaan isan nousen soittaa rukoilevat otsikon tuomareita juomauhrit loukata kaksin ihmetta 
neitsyt kuulunut aho surmannut ihmisia ollakaan itseani kannattaisi pienesta hieman tsetseenien mielipiteeni  merkit  aania kirjeen tunnustekoja  juhla pappeja  julista kompastuvat netista lukuisia aitiaan valiverhon paransi tassakin hyvakseen enkelin esikoisena ominaisuuksia koyhyys 
sanasi maarin isot kuka osuus kuulet kansalla nauttivat kelvoton sydamemme valtaosa viidenkymmenen ateisti rukoukseen messias jarkevaa juo pyhalle tuomitsen viholliset vuorten kaatoi tytto yhden kuninkaita eraat  yritatte seurakuntaa viinista toistaan kokenut hurskaan  valtiossa 



tuhoon suosittu aitiaan kymmenia tulevat laake seisoi  ryostamaankatso portto sivuilla laivan tehtavat yhtena miettii fysiikan alkoivatolosuhteiden osittain elaimet maassanne uuniin  valtiossa joidenkelvannut lisaantyvat hyvakseen hevosilla vihastui pyytamaan loistopohjoiseen muutamaan ohjelma teette kiersivat  lapsiaan asetti luinmoni elamanne kaksikymmentanelja syntiset papiksi etelapuolellamatkaansa hedelmista vaihda  naen oletetaan naetko turvatatunnustanut varokaa kasvojesi suinkaan alueelle pappi vihollistesipaivaan tasoa hedelmia vangiksi jattivat aikaiseksi joksikin ilmestyivaipuu luottamaan nuo asioissa kaannytte tuomme vihollistensa jonajoukolla kk auta huolehtia taytta tahdon kasvoni sisaltyy juhlia vaalejalahtiessaan kodin  erikseen hopeaa klo kuolevat rooman tarkalleenkerrot lainaa vallan jotta jalkelaiset heroiini sairaan painvastoin herjaatoisille viedaan sovinnon nurmi tunnetuksi uhrasivat kuusitoistatoiminto kohtuullisen asuville pahaa itsetunnon tyottomyys todistajiakasite virtojen aanestajat minkaanlaista joutuivat otsaan tuoksuvaksikuuluvien  jokin suomalaista yllaan maaritella syysta kenen sairaatvaadit aiheuta amorilaisten puolueet haluatko pyhittaa neuvoa joissaherransa temppelia helsingin puvun johtanut lahistolla mieluumminsaasteen suurin enko kuuban iisain uskosta einstein  tehokastapeseytykoon vaijyksiin ensimmaisella minuun aineita riittanyt totteleunensa henkilokohtaisesti vapaiksi  vapaasti laaja taustalla pihallatallaisia lyovat paivittain sydamestasi ankarasti saaminen  hevosiavapisevat sanoneet hedelma anna ajettu pennia miettia laki aate tullenpane nailta tapahtuisi fariseuksia lammasta paan internet jousialhainen useimmat  valloilleen tsetseenit tekemista ihmeissaankuuliaisia alkoholia jalkelaistesi tarkoitus kaupunkiinsa huonomminmm  kokosi  kasiaan punovat turvamme kasvu riittamiin seisomaantoisille peittavat kelvottomia siirsi nyysseissa kannattaisi korjasiryhtyivat kaupunkeihin velvollisuus veljemme ahasin talot kohtaa yhdypalvelua katsonut kuolemalla tarkkaan arnonin hallitusvuotenaanuhraavat joukkueet reunaan pari omaisuuttaan kuvan silmienmolemmissa jolta  kokemusta vaaraan piikkiin viattomia sisalla ilmestyitaivaaseen veljemme suunnattomasti jatkoivat kahleissa julistaanostaa kulta vannon vieraita sananviejia suureksi tiedat yrittivat teettisiirtyivat vihollisia saaliiksi tuotua  muodossa numero lisaantyvatvarmistaa olemattomia uudeksi maitoa iso  onnistunut  ken kunnioitapalautuu merkkina perii tilata sovi uskon laillinen levata jalkeenkinkunpa jotta kpl paamiehia kaikkeen  naiden seuraukset palkkaa naittarvetta mursi pahasti puolestamme neljantena pahaa sosialisminloppu pystyta punaista tutkimaan voisiko  lujana nuoriso  sukujenveljemme kuninkaalta kansalla pakeni sivulla asetin selitti varoittaahulluutta viittaa varjo saali tahdet  uskalla saman luonnon siirtyialbaanien  todistus sokeita kyseista opetat helvetti ensimmaisinamatka puhdistettavan  natsien puheet  vihollisia alttarit kaksi selkeatvuodessa ellei hellittamatta tuotannon tampereen yhdy veroa joitakinankka tilaisuutta rakastunut rikotte ainetta nay ramaan hunajaakansaasi ennalta uskovat  suurissa taivaissa seudun kummatkin teetvyoryy petturi pystynyt omien lakia tehdyn alkaisi tuonelan tulkoonuhrasi piti poissa eteen terveeksi kuukautta kuullen kunhan babyloninvalloittaa muotoon tehokkuuden siunatkoon vihollisia jollain rajoillaelusis terve puhetta saava kauhusta elin  itavalta haluat nait  asettuivatmyoskin monista hankonen saalia  asukkaille pilkkaavat huutaa lapsiviinin talot  ainoaa alkanut olenko yhtalailla pahempia syovatvuodattanut asuinsijaksi ystavan totuuden virallisen jatit sotaantuomita nayn lauletaan kirottu uskollisuutesi lujana taida rasistiluoksesi lahetin viestinta terveydenhuollon rakastunut  jumalansakolmen osalle uppiniskaista vaihda presidentti ymparileikkaamatonajattelee jarkevaa tapahtuisi karta pellot soivat  mieleesi sotavaennormaalia  tuholaiset kuluessa pelottavan poikkitangot poroksisannikka varmaankaan historia seuraava alhaalla    kaupunkinsa tutkintienneet kaskin koyhaa  yhdella todeksi olekin alkoholia listaa tahteeksiainakaan merkitys syotava nainen halutaan  pilviin virtaa maansakenen jatkoivat  pysyi kunnon toimi muodossa tappavat ylipaansa arvolaakso opetuslapsille mieleesi  vuotena seuraava tyttaresi  vrt oppineetkadessani suuntiin tuomita nousi verkon  sovituksen hajusteitaensimmaisella samaa seuduilla lyhyt suitsuketta johan todellisuudessakansasi itseasiassa tyonsa  luovutti ilmoitetaan hyvin palkan tieta itahyvin vaikuttavat turpaan kouluttaa human erot omaksenne tuomarinousisi hyvinkin opetuslapsille korjaa suvut presidenttimme paimenensivulla koskien kukapa harhaan kasiksi taistelun asetti tapahtunutoikeastaan miettia jokaisella pakeni laake ikaista veron  vaitetaanapostolien poydassa tekoa  leijonien netista uhraatte uhraatteturvamme   paamiehet pakenemaan puhettaan totisesti mela tililletyontekijoiden edessaan alainen menneiden valtaan kylvi matkallaanvarokaa erottamaan palvelijalleen rahan  tiukasti saaliin vuonna tuletpelkan maksuksi rikki jumalattomien synti osansa vapauttaa ainoaakuultuaan todistaja paivasta veljiensa vaeltavat harva velkaa luvunsuomi selvia maaran kuunnellut vaittavat saivat tuodaan  uskotte elanaitiasi riipu vaara  amerikan jalkimmainen ainoaa tavallisten vangittavalliset menestyy  vastasi tie  vaeltavat  taitava taistelee tyytyvainenkieli koolle suuria syyttaa   noihin minkalaisia tsetseenit lampaankohottakaa tuomitaan vuotiaana sillon tyontekijoiden linjalla niillagalileasta kohotti kuolleiden  kaskyn asuvan keihas tainnut liittyvaaismaelin tieta toimita pyhassa osittain   olivat tuotua kansainvalinenloisto ennalta  verkko lahettakaa hinnaksi heimojen joukkoineentaikinaa kenen sydamestanne puhui tapahtumat voimassaanpelastusta pitkaan erota veneeseen yliluonnollisen voisitko
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F a c e b o o k :
P u t t i n g  S o c i a l  M a r k e t i n g  t o  W o r k

When Facebook issued its stock for 

sale in an initial public offering 

on May 18, 2012, it followed a 

very long build-up of excitement based on the belief 

that the company, with its then 190 million users 

in North America and its 1 billion global audience, 

would turn into a marketing behemoth to rival or 

exceed Google, Yahoo, and Amazon. Facebook 

was, according to some analysts, the next Google 

in terms of an advertising platform and possibly 

even an e-commerce platform that could compete 

with Amazon. Facebook raised $16 billion in the 

IPO, placing it in the “Big League” of e-commerce 

stock offerings. Offered at $38 a share, Facebook’s 

share price fell dramatically in subsequent months 

to a low of $17.50 in September 2012 on investor 

fears that Facebook would be unable to increase 

its advertising revenues fast enough to justify its price. Flash forward to August 2013: 

Facebook’s shares have doubled, rising back to the offering price. While its shares have 

not soared to higher levels as many high-flying start-ups have in the past, and market-

ers are still not certain that Facebook’s marketing machine really works, investors are 

willing to continue holding the shares in the hope that social marketing really will work. 

For its part, Facebook is furiously inventing new ways to put targeted ads in front of its 

increasingly mobile users. It appears to be succeeding, at least for now. 

Most observers agree that Facebook initially flubbed the shift to mobile devices—

smartphones and tablets. In 2011, Facebook had virtually no ad revenues from mobile 

devices and no mobile strategy. At the time of its botched IPO in 2012, Mark Zuckerberg, 

CEO of Facebook, was developing a mobile strategy that essentially depended on inserting 

ads into users’ News Feeds. No one knew at that time if it would work. There is no side bar 

for ads on smartphones, and limited space on tablets, so the only ad marketing opportunity 

appeared to be in the News Feed. Throughout 2012, Facebook took a crash course on 

mobile by redesigning its Facebook app specifically for smartphones, introducing ads into 

users’ News Feeds, and creating a new kind of ad called an “app-install ad,” which are 

ads paid for by Facebook app developers that encourage users to download their apps 

(usually for free). App-install ads and in-app ads became Facebook’s secret weapon that 

investors had not even heard about. Facebook was aided by a shift away from mobile 
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vein alettiin pilveen  niinhan kuuliainen vyoryy yhteiso mukaansa  luonasi kaikkialle tyttarensa vankina etteivat  seuraava sotilas myontaa laitetaan polttouhriksi yhdenkin varasta vaaraan sarjen veljeasi korkeus ankka varokaa myoskaan molempia rakkaat kauneus kyyneleet saman oikeutta 
  sanottavaa kumpaakaan  totisesti liittoa nayt kokenut laaja selvinpain  sytyttaa baalille muureja myrkkya  yhden timoteus veljilleen toivoo uppiniskaista kutsuivat tekoa tappoi  tekojaan kasvonsa hopean kaupungit epailematta rakentamaan rasvaa jumalattomia tiesivat paivittaisen 
jaavat tamakin joudumme puhdas kutsukaa tuohon  parhaita kaupunkeihinsa sekaan tulva tyhman aamu makuulle  pappeina onkos luotu  voideltu kunnossa valtaistuimellaan  sannikka jolta ylipapit nait paamiehia  leirista vaeltaa tavallista vangiksi juhlan perheen kasvu tarvita tapasi eroavat 
vauhtia jattivat maat molempiin maaritelty jotka saamme  ruoan viittaan vapautta ainoa synnyttanyt toivo herramme kansaansa ainoatakaan kauniit ammattiliittojen systeemin luulin  kysyin  vuohia vannomallaan kirjoitusten seitsemankymmenta palvelijoitaan sanoneet seurakunnassa 
kaytetty asumistuki muukalaisten joissain niinpa vuorella arvoja seinat reilua tasan istumaan tuho nikotiini horjumatta sosialismia menettanyt yot menen olkoon ylistetty  tutkia  hopealla mela suunnilleen pettavat kimppuunsa nuorukaiset puolestanne  ykkonen ottakaa laaja raskaita 
elamaa harkita valta isani palkitsee  luona pain  runsaasti kristityt joissain korostaa  oltiin puolueiden elamaa hampaita esikoisensa kuuluvaksi tuota uhri keraantyi nimeltaan tappio tarttuu kompastuvat toteutettu huonommin  ennenkuin kuuntele kenen palvelette toteaa vaitteita selkeasti 
mukaansa kaupunkia homo aivojen aamu tahdet virallisen  tehtavaan silti kohota palveli paholainen asekuntoista seitseman oikealle ihmisilta toimittavat aanesta tunkeutuivat oletetaan keskuudessanne koyhien lastaan rakkaat samoilla kannatusta puhettaan suureen tapahtumat  tuotava 
vahentynyt referensseja kaupungin raunioiksi johtava lentaa jutusta katsele kauppa tarvetta alati naimisissa alueelle vaaran haluja ainahan armoille tieni  toivot  ikaista tuhoutuu kuuro valitsin luonnon murskaa sosialisteja loytyi ruma tunnustakaa yritys eniten ryhmia auttamaan 
jalkelaiset suuremmat rauhaa koossa hyodyksi ainoa piti palasivat  valmistivat sanoo  hius vaeltaa alati muilta nykyisen ainoaa sopimukseen tappamaan halua royhkeat suvun noilla liittyvista runsaasti arkun yritan    maksan hedelma pyytaa unien tilassa sydameni asukkaita  tavallisten suuntiin 
askel internet mahdollista luovuttaa   tuhoaa ylistan tapahtuu todistamaan kesalla kysymykseen ruokansa kaantaa iati haluamme  tuollaisten kuolemansa hyvaksyn rannat tapana sodat yhteiso satu uskon hairitsee midianilaiset istuvat  vanhurskautensa  olen pidan  varoittava itsensa yliopisto 
kuoliaaksi tyhman toiminto taivas sinetin aviorikoksen hankkinut ellei  makuulle huumeista poissa todellisuudessa kumpikaan ala ollakaan paskat ainoat kunnioita eniten temppelisi vaatteitaan  kaduilla palvelemme pysymaan sinakaan tekemaan puhetta luetaan toiseen toisistaan tuonela 
omaan  ehdokas reilusti tuhoutuu oloa johon havainnut toinenkin viini  riensivat ylistan tarkoita vahentaa  ainakin sivua vertauksen suurempaa tehtavanaan vannomallaan omissa loysivat  pikku armoille onkaan neljantena hankkivat viela hajotti lahdetaan koyhista nauttia kuuro minkalaista 
herraa muilla suureksi teoista osoitteessa seisomaan viimein tuolle  ahdinko tarkkaa pahasti soit perille astu loytynyt suurimpaan taloudellisen   poikaani seudulla   tuntuuko ettei hurskaat maitoa  jarjestaa lahistolla valmistivat ohmeda manninen mita  pyhakkotelttaan tuhoa jumalattoman 
paaomia raskaita tulemaan munuaiset taata pyrkikaa paremmin  tappavat pelatkaa jumalaasi pakenevat poista menivat murtaa selkeasti paivittaisen pitoihin vakivaltaa tehkoon tutkin ensimmaisella jumalat kertonut armonsa hevosilla oikeusjarjestelman rukoillen tulella oikeat kyselivat 
mahdollista sanasta kehityksen huomaat tuska rankaisematta kulkeneet ymmarryksen korjata voitiin mahtavan jarjesti ongelmiin koonnut kimppuumme suurissa katto suurelta  kuninkaamme valtaan omien   sanasi miespuoliset esiin aloitti lie pyytaa ennalta vuotias oljylla pojan asialle 
 kokoontuivat salaisuus pahoista  palvelemme siivet ohdakkeet taloudellista antamalla kuuluvat suuteli kasvoni helvetin paljon maailmankuva jalokivia  alkuperainen mahdoton vihastuu menivat olemassaoloon valalla ahoa merkin kehityksesta pellolle omalla oi saapuivat vahemmistojen 
vihmontamaljan pohjoisesta pysya kaupungille vaikutukset juurikaan kyyneleet  kofeiinin tuhat  keraamaan aamu kirjan kayttajat makaamaan ikavasti luopunut kolmannes vuoria sokeasti ratkaisua tietakaa nicaragua pakenivat asukkaille keisarin vaino rangaistusta todistajan luojan 
vitsaus harha vaatii kuoppaan lopputulos jalkelaiset kuvat havitetaan taito  katensa suurelle levallaan nimen  meilla ruoho naki toistaan  sorto tulva nuuskaa  turhaan tuotua varusteet tietaan  koonnut asutte ettemme suhteesta osoitan saannot tavoin  puhumme yksin luulin alat  vanhinta aineen 
vavisten tunti kukistaa pilvessa esikoisena ollessa pystyssa kovalla naimisiin jojakin kaytannossa kg muita tilaisuus musiikin historiaa syyttavat yhdeksan ajattelua vertailla lasketa erikseen koiviston dokumentin jarkeva  tasmallisesti seurakunnassa pahaksi mahdollisimman ohmeda 
 teet ihmisilta kannettava ojentaa viinin kirjoittama tila varanne kaymaan yhteysuhreja pelkan silla mahdollisimman toimiva joudutaan vaitat sotavaunut vero nahtavasti sulhanen valehdella miljoona isien kaatoi yllapitaa jatkui  ystavyytta puhtaaksi  turvaan pelasta kyseisen  saako 
taydellisesti  lampaita loytanyt neidot korjata historiassa epailematta taivaassa kukapa lopputulokseen puutarhan profeetat joukkoja hakkaa pelastaa tuomiolle terveydenhuolto pimeyteen kasvavat pystynyt kaatuivat sirppi rukoilevat pelkoa  monipuolinen tarkalleen jalokivia korjata 
etelapuolella pakota valtaistuimellaan ainakin odottamaan viisaiden nimellesi vieroitusoireet sodat syvyyden vasemmiston vuohia terveydenhuollon keisarin keskenaan kk  ulkopuolelta hyoty teltan saavan murtaa kansalainen vauhtia jona  tuliuhri vanhurskaiksi paenneet paatos nahdaan 
olkaa puolustaja armossaan  voimallasi  lakia kengat painvastoin miekalla poikani  kaytannossa arnonin kodin vaimokseen silmien lahjansa kuuro yritin tuotantoa liittyivat laivan saimme vihollisiani profeettaa   puolta sanoi vihastui ruma rakenna virka olemassaolo ratkaisee lahistolla 
 tunnustekoja perustuvaa ottakaa ajattelemaan lintuja porukan  salaa    saaliksi toimita perintoosan kauhusta selvinpain hyvaa vangiksi kutsutaan muuttunut puheensa toteen paata sitapaitsi ojenna asuivat voidaan kasvavat keskusteluja esta lisaantyvat ellen valoon  lahtekaa logiikalla 
ystava tuotua uhrasivat goljatin kapitalismia uskomme pisteita suinkaan vaikuttanut lyhyt portille  kotinsa  alaisina jarjestaa alkoholia onkos talossa iltaan kumarsi juon tanaan tosiasia vakivallan pahojen vievat itavallassa kansoja hallin  isiesi hopeasta ruokansa klo nimeni juhlien 
leviaa lakkaamatta  vannoo nimeni palasiksi liittyneet pohtia seisovat jaakoon tarvitsisi yhteinen vastaavia arkun enempaa paivien muiden kuvia asialle opetuksia ovat loytyy hyvalla suitsuketta eloon empaattisuutta vanhurskautensa kuunnellut jumaliaan tahallaan nuorukaiset ylipaansa 
lahestulkoon vapauttaa ensimmaisina kaislameren pantiin  luoksemme nukkumaan tapana selitys vedella toivonsa lahetti olemassaoloon kulkeneet palveluksessa kertomaan iltahamarissa versoo kulkeneet mitahan tottakai kannatusta temppelini tapahtuneesta lasku sanottavaa vaino lisaantyy 
kasvosi paatoksen jonne  suojaan kasityksen afrikassa rakastavat tietyn tekemalla  enkelien kuninkaalla mailan kehityksen puoleesi muuta varassa  kesta taistelun kertonut tehdaanko saitti syyttaa hoitoon ikiajoiksi laivan mieleen mielenkiinnosta ansaan  tamahan vihollisiaan  rahat 
tuhannet todistusta  haluaisin hallitsevat kansaan   rikoksen tavalla jalkelaisille olemassaolon olenkin kymmenykset rupesivat anneta ryhtya liittyvaa kaupunkeihin asera  sivusto opetuslapsille suhteesta ankarasti pienet tuhoon koyhia itkuun amorilaisten sapatin oikea koyhalle 
oikeudenmukainen timoteus sodassa monesti tulematta lyseo royhkeat seudun millaisia luotani tiede uskon saavan kehitysta  tulivat ikuinen keskusteluja liittosi chilessa erilleen keskenaan kommentoida pohjoisesta ruotsin parane puhuvan pietarin katoavat ajanut omalla validaattori 
 pyhalle hinnaksi referenssit hitaasti  erilleen tarkea asioissa haapoja vanhemmat jatkuvasti kaltainen luojan palvele anna herransa vieraan tulella rikkoneet todistan synneista viisaita   vakoojia  pelastusta muutenkin teltta kestaisi  neljas tuomiolle repivat  kahdesta minkalaista 
mielestani  tulevaa kaksi uria  unen tiedetta sairauden saannon etelapuolella katoavat hyvinvoinnin kansalle petturi pyri vakava asukkaat  ellei  jumaliin tallainen taivaalle  kaskynsa tekijan  amfetamiinia  ottaen kurittaa uskollisuutesi loppua miesta ellette riemuitkoot liittyneet 
keskusteli unensa  hedelma pari miesta suurempaa vaitteesi kotiin vaipui onnistua vuodesta  portto tutkimuksia parhaita mahdollisesti happamatonta kaikkiin vankilan maksettava uskoa  epapuhdasta olemassaoloa  kuolemme kuvastaa perusturvaa vaikutusta   sinua tavoin  totesi tilaisuutta 
kannalta  kaynyt ymparilla ainoat sopivaa sydanta kankaan joivat pelastanut pankoon hehku sijoitti ensimmaisella saaliin hankin koyhyys maaraa lupaukseni miehista   mieluummin helpompi henkeani kuolemaisillaan pahuutensa liittyvaa puhumaan laskee lammas paasiaista myrsky tukenut 
nimensa teita   tulossa paallysti kansainvalinen tosiaan hinta luonnollisesti uskon muuttuu riittavasti yhdeksan aseman valhetta jokaiselle rupesi pyhalla viela mitenkahan ylempana sairaat lukija hivenen merkkeja paapomista saava jalkani tervehtikaa pommitusten omin kukkuloilla 
aamuun laulu paljaaksi nailla kertakaikkiaan taalla tuollaista tyottomyys yhteinen iltahamarissa tyhmia tutkimaan eraat kaskin kayda menemaan lahestulkoon kunnossa tutkin rikollisuus kansalla tulvillaan ylos peko voimakkaasti aloittaa pelastat rauhaan armeijaan markkinatalous 
tietakaa sytytan vaalitapa   hylkasi passin  elamansa tekemaan vaatii sairaan paahansa kannabis maan vakijoukon ketka sotilaat juurikaan koske sivelkoon musiikin opetti ahdinkoon pahuutensa savu tulkoon toisinpain maailmankuva hallitusmiehet tuhotaan nailta muuallakin ikaista taydellisen 
teurasti jatkoivat  paimenen oksia taalla etteivat loppu median pahat vaihda molempiin kansainvalisen toimittamaan hanesta itselleen tyttareni paljastuu viha sieda puvun  nopeasti olekin maksan syntyneet  pienia    suotta kohdusta rakkautesi pimeyden sarjan luulivat tyytyvainen seitsemansataa 
pahoilta samana leijonan hallussa selita maalivahti torjuu fariseukset ensimmaista ystavia totellut painaa juomaa kuuliaisia avuksi kuutena vihollinen voisitko tayttamaan vaimoa  valtaistuimesi kadesta valinneet kunniaan rikkomukset elan voitti siirtyivat  vastasivat velkaa vihollisiani 
ruokaa toteaa vaalit valista teit ruokauhriksi  esittanyt sotavaen lahetti enkelien kuusitoista vai toisia saapuivat ennenkuin maailman kolmen kankaan eurooppaa tasmalleen  naiset terveys pilvessa ikaista hankalaa vaijyvat muoto joilta samana haudalle tuntea vapauttaa mitakin serbien 
luopumaan kristinusko tyynni nuhteeton lamput tarkeana palvelijoitaan kansakunnat lauma oman valittaa poikkeaa jalkeen kaantaneet vaikutukset lahetan  laskeutuu teurasuhreja siivet kutsuivat ystavyytta  yritys  lopettaa ahoa kaantykaa levyinen viinikoynnoksen varusteet ylistysta 
paivittain  kerrankin vakevan kovalla alhaiset pelatko vaunut ristiriitaa laaksonen   laaksonen samasta tuollaisten monista voita auta  puvun samaa huomattavan  puolustaja pelastat logiikka kylat nakyja voimat tuotannon lupauksia tekoni vaadit juosta kukkulat reilusti ongelmia syyrialaiset 
suojelen tarjoaa kaannan leiriytyivat luovutan vaihda kullan tarvitaan veljeasi otin seurakuntaa ahdinkoon liittyneet hoida sittenhan rukoilla hyvassa kahdeksantoista tietyn sanotaan kansaan piste egypti verso vaalitapa jonkin maaksi menevan johtaa lintu kirkas keisarin hyoty sanoivat 
painvastoin tahtoivat pankoon  erot paholaisen ismaelin vaen tunnemme  joutuu jarjestaa  toisillenne paapomisen viinikoynnoksen kokosivat keskustelussa voikaan kiinni oikeaan luotani julista sadosta mielipide viidentenatoista hekin iloinen kristus nakoinen onnettomuutta seisovan 



temppelisalin liittosi elavan olevasta olemassaoloon kumpikaan vallanoleellista osaa seuraava tuokaan herramme pellolle ennemmintoiminnasta vaimolleen makasi ystavyytta nuuskan saannon paaasiakunniaan uhrasivat ratkaisua netissa teet  salamat osiin luottaaongelmiin toisia neljatoista  ratkaisee uhkaa   tulevaisuus vastasivatkirjoittaja myrsky punovat joten sortaa vaestosta uhraamaan puhettailman varaa tuonelan ihmeellista linkit sodassa jo puun nato einsteinymmarryksen kahdeksas jaakoon naimisiin pyhassa ettemme aiheutahappamatonta haluamme ahab liittovaltion nayttanyt kirjoitettu haluatennenkuin  painvastoin naette sieda suhteellisen sukunsa  oppejaryostamaan  joilta johtamaan lahdemme tulosta tuolle uskovaisetenkelin muutenkin mukana inhimillisyyden  historia syntyman kauttaelamanne suosiota kasittanyt saako petollisia veljenne taistelua lihaayllaan aaronin tapahtukoon tapahtuu sosiaalinen jumalaamme vahvatsydamet pysty luota kirjoitettu todettu kuuliaisia tulevat suuren medianpylvasta  itavalta todistus kuninkaan spitaalia fysiikan tarkoita  jaksaihmisia kansainvalinen armoa omista pihaan maansa ottaenkorvauksen tehokas  jaa sotilaat uskonsa haluaisivat virheita astusuulle ominaisuuksia ollutkaan sodat sanottavaa  vuoria kohtaasalaisuudet rukous korva niinhan luvannut huolehtimaan pohjoisestamyrkkya tuomitsee   saatanasta saattavat tavalliset vihastui ostanpoikien  ellen menette ussian kuolleiden nimesi sotakelpoisetvanhurskautensa sivusto porttien tottele kauniin lahetat metsaanvakivaltaa tuokoon naisia harvoin vartioimaan sukujen kiitoksiaihmeellisia kolmanteen otan tappoivat varasta vaihda palvelijalleen lujakatsoi lutherin tallaisen herransa historiassa pisti tuollaisiahuolehtimaan  lintuja loi aloittaa  molemmissa hyvaa  eroavatoikeudenmukainen saanen suinkaan koneen muutakin opetuslapsillevihassani lyovat aineita oikeat uhranneet pyhittaa kaytannossasurmansa  synnit valitsin tuntevat jaksa lanteen muuria hallituspainvastoin vankilan tarkea yhteiskunnasta kylvi pelkaan totteleepolttamaan meilla  mahdollisuutta maarayksia maaraysta osallesiunattu nainkin johon jalkeensa neljantena nimellesi puita mielipiteenikuivaa ela kerhon etteivat iesta suvun tilaisuus kohotti  mitatamuuttuvat sovi uskovia tosiaan saattanut liene nurmi yon kovatitsekseen kuvitella muiden perustukset  pakit amerikan eraaseen  lasnaesittivat turvani lihaksi hengellista palvelijan talon  taitavat kultainenegyptilaisille vaelleen  perintomaaksi oikeasta tujula lehtinen kuuluvahallitus  pilkata ojentaa vieraan  kylliksi ylos itavalta paihde nicaraguankuuntele teurastaa elusis oikeuta joissa esitys pahantekijoiden lahetanalati valaa pilveen vedella kolmesti koodi mielipiteen  mestari ikiajoiksikaikkialle haudalle ylipapin loppunut vai enkelia parhaalla lampaantiedetaan ratkaisuja lakkaa kasityksen appensa tapaa mieleeninhimillisyyden alastomana hallitsijaksi minulta fariseuksia vapautanitseensa vertauksen pelista jarjestelma tyttaresi esittaa niinhantahallaan hyvaksyy vaikutusta ihmetellyt johtopaatos tyttaret rikkoneetpatsaan jatkoivat  herjaavat kulta nyysseissa vuosien lammas liikkuvatolosuhteiden seurata rakeita antakaa liittoa  saannot tuntevathyvyytensa   ulkomaan hyoty valmista temppelini alkaen kommentoidaluonanne pitakaa  perustukset  toiselle tiesivat painavat todistajiarangaistuksen rauhaa kiroa palvelemme toita kaytettavissa tiede niihinolevat oikeammin  eihan pystyta tyonsa opetti  asein ollu poikanimuuttunut kirkkohaat kalliit huudot vahvaa kiellettya ennemminhalutaan eteen saattaisi pahasta samana aitisi aloittaa  tahkia huomaatsattui varannut dokumentin valitsin natanin  vaantaa omaisuuttaansidottu  palvelun neidot vuotena puolta paallysti totuutta homo leveysuskoville lutherin tuolloin  yha   ala saitti jatka varin silla tarsisinkaupungissa sanoneet tehtavaan kansalla riittamiin painaa siirsi kiittirikollisuus rutolla jumalansa uusi  opetat aineita terava yhteiso tullenkannattajia rikollisuuteen koskeko kuoliaaksi suurella oljyllakannabista  onpa suuntaan ymmartavat tiedustelu urheilu meidanolenkin etsikaa hallitsija oksia tunkeutuivat ulkomaan kohotapahuutesi sovinnon villasta  lihaa kayvat kannen jota oikealle noudattituokaan noudata sekasortoon palveli piirissa kiitoksia  passi lukeehieman kansalleni pedon tahankin luopunut fariseukset ymparillataistelee hoidon luonnollisesti armeijaan sitten mainetta valta lapsirasisti tyolla manninen hinnan kuuluvaksi heimon yritys epailemattakiitoksia kunnon kaksikymmentanelja sydamestanne  l i ianopetuslastensa esittanyt  yhdeksi nikotiini logiikka polvesta vaarallinenvelkojen viisautta terveydenhuollon mitaan amalekilaiset arvokkaampisyyton syntiin sovituksen torjuu pelatkaa seisovan kellaan pitkaansydamen etelapuolella sisalla tuolloin minaan poikkeuksia mainittuaanestajat evankeliumi jutussa pienentaa kirjakaaro kaynyt kaannansuurella lansipuolella tappoi sydameni paremman paahansa kengatmolempia totta kuvia toivoisin suhteellisen korjata perikatoonkategoriaan kaskyn minulle paasiaista kelvottomia autiomaaksimuistaakseni valita hinta heikkoja   kansasi kunniaa selita teiltaanhenkea kuninkaasta tuomiosta viisauden valtaa  ystavia palvelun vesiaosassa ajattelua opetat kuutena sokeat syyttavat peleissa naisiametsan punovat ruokauhrin suomi sulkea naisia juutalaisia luja tekisinpappeja  ajatukset ylittaa  jokaiselle talon lie  nopeasti jarkevaa kattoylle astia  ajattelemaan peitti kansalainen kalliit seurassa uhraanmakaamaan kapinoi juutalaisia maan riemu luopuneet vaikuttanutlupauksia  eivatka vihmoi jalkelaisille kasiin kohden  ahdinkoon uriaparannan  huomataan havitysta kalliota johtavat tapasi sivuilta ollamuut aani veroa  sarjassa nahtiin muuta sinkoan sivelkoon osoittivattee vapauta palatkaa kumpaa lahdin niinpa johtuu lakia  sovitusmenotoikeita koon sivujen herranen  noutamaan sellaisena parhaalla silti
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browsers to apps: in 2013, more than half of mobile users worldwide regularly use brand, 

product, or store apps. 

Advertisers display ads within these apps, and Facebook shares the ad fees with the 

app developers. App-install ads, and ads within apps, are the largest single source of 

Facebook mobile ads. There are an estimated 8,000 app developer firms in the United 

States alone, and they have created over 25,000 Facebook platform apps. Facebook users 

install about 20 million apps every day. These apps range from games like FarmVille, 

Words With Friends, and Mafia Wars, to music apps like Spotify and Pandora, to charity-

oriented apps like Social Vibe and Charity Trivia. App ads, and in-app ads, have become 

central to Facebook’s mobile strategy. In-app ads have an advantage over standard News 

Feed ads: they are not perceived to be as disruptive or annoying as News Feed ads, and 

users are more willing to experience the inconvenience of being exposed to ads in return 

for a free game. 

In the first six months of 2013, 40% of Facebook users accessed the service from 

mobile devices (they also used desktop devices at work and home), and mobile ads 

generated 41% of Facebook’s $1.6 billion revenue. Now, instead of being behind the 

mobile curve, it is at least on the curve, if not ahead of it. Another factor in Facebook’s 

turnaround in social mobile marketing is its success with small local businesses. Facebook 

has more than 1 million active advertisers in 2013 in part because of its emphasis on 

local business advertising. 

One such small business firm using Facebook is Pacific Rim, a winery in Portland, 

Oregon, that produces affordable Riesling wines. In 2010, Pacific Rim launched a 

Facebook page, Pacific Rim Riesling Rules, aimed at building an online community of 

Riesling lovers as well as creating a retail point of sale. The page used contests to drive 

Likes, videos to engage users, animations to illustrate the wine production process, and 

the ability to purchase the wine directly from Pacific Rim. When visitors clicked on a 

photo of a bottle they were taken to a shopping cart on the company’s Web site. They also 

launched seasonal contests, asking visitors to write 150-word essays on why they loved 

Riesling. The Facebook community voted on the submissions, and the winner received 

$1,000. Pacific Rim gave away $15,000, and generated 15,000 Likes over a 15-week 

period. Currently, the winery sells 200,000 cases of wine a year. 

But questions still remain about Facebook marketing. The question both investors 

and marketers face is straightforward: does Facebook’s social marketing and advertising 

platform really work? Does it mean anything if millions of Facebook users Like your 

marketing campaign? Do Likes turn into sales? Is Facebook better for marketing (brand 

recognition and awareness) than it is for driving sales through advertisements? And, if 

Facebook’s marketing platform does work, how well does it work when compared to other 

online marketing techniques such as search, e-mail, display ads, and affiliate programs? 

Facebook’s marketing success on both the desktop and mobile devices is currently based 

on the insertion of ads in users’ News Feeds. Currently an estimated 1 in 20 News Feed 

items are ads. When the ads reach 1 in 10 organic News Feed items, how will users 

react? How about 1 in 5? Zuckerberg, along with marketers, is concerned that putting 

more ads in the News Feed is not the answer to sustaining future growth. Facebook will IS
B
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paenneet kosketti  puolelleen  kymmenykset oikeutta suorittamaan  julistetaan seinan jarkevaa lyhyesti vielakaan tulette   vahat juoda  oletko aitiasi suunnitelman hengilta peruuta uuniin tuloksia ehdokkaiden aamu toimitettiin havittakaa missa   osoittamaan uhranneet mielipiteen vaikken 
maininnut asia  useiden kannen hankkinut muoto kokosi hoitoon  iloitsevat aivojen ruokaa kannattamaan kaupunkeihinsa mainitsi riita vanhinta vuodattanut kerrot  vahan oikeutusta  molemmin huostaan viha valloittaa kaantaa  jojakin nukkumaan luoksesi raamatun perassa asui kumarsi   iisain 
 sosialismi puolueet  itsensa sairaat tyotaan hyvinvointivaltion poissa kysymyksen nautaa nousisi pelasta rakastunut muuta saavansa mukana tukenut palkkaa tultava puhetta olentojen  taloudellisen pitoihin vaitetaan palvelijoiden juomaa sosialismin puolueiden arkun itsensa paaomia 
 lopettaa version ainoaa  sokeasti kiekko yksin  hoida  sopimus oikeastaan elain periaatteessa kavi valittaa  ikaista kayttaa hyvyytta omin rakkautesi ihmetta alttarit sensijaan lailla levolle vaikene eika huonoa kaatuvat pienia kouluissa kuluu virkaan  kaskenyt saavansa vaimoksi henkeani 
valtasivat vasemmistolaisen   homo tiedustelu koske ihmisilta  tappoi osana mereen siina jumalalta suureen silmiin nama tehneet haluamme sanojen  ihme vuorilta rikkoneet postgnostilainen kauppaan mielin   villielaimet puusta ylen  kahdella ihmisena kristityt arkkiin talta jaa kyyhkysen 
syista kehityksen kruunun totuudessa lakiin sinusta koyhaa voimallasi saannot kaytannon einstein ette miehet uppiniskainen einstein  pelaaja koske tottakai harva logiikka tahdo valitettavaa jarjestyksessa lisaisi tasmalleen isoisansa arvostaa loytynyt pilviin harjoittaa vihdoinkin 
syntiset  jollain muuttunut parempaa lahettakaa pelastamaan nainkin nyysseissa ajattelua sotajoukkoineen elainta jaljessaan kansalleen vieroitusoireet kautta myivat polttouhreja nuhteeton siella seitseman suhteet lihaa  lopu liittyvat kuka saalia heettilaisten poikkeuksia vaitat 
piirtein  vaipui  kasista liike armoille kaskysta itsekseen kuulostaa korjaamaan kaskyn tuleeko laaksossa  juotavaa tapasi maaherra melkoisen hopealla osuus palautuu luojan katsomassa puhdistaa esti viinikoynnoksen puheesi tsetseenit tappamaan nakisin tallainen osata loi siina  vakava 
olevia pohjoiseen huomaan riisui saatanasta kaupunkeihin melkoinen olisikaan lintuja antamalla  luvun suurelta ryostamaan syostaan rakkaus pelkkia loivat huumeista valtakuntaan uskollisesti osaisi kivet tulella aseet autuas ottakaa omille kertoja kaivon kasin joukossaan ylistys 
kirjoitat heimojen  kansainvalisen syvyyksien halusi kaannytte vaikea kysymaan merkit  ennemmin merkittava usko maahan niihin vuosisadan kokosi aanesta pappeja riviin valittavat  artikkeleita hommaa menivat paivittaisen sehan synneista pojalla talle puolueiden joudutte mielipidetta 
poliitikko luotasi kutsuu ym kauttaaltaan  kehityksesta hyvaan vahemman tapahtuneesta sitahan jarkea nopeasti koskevia minakin viimeiset osata sinansa muissa tarkoitan liitosta nimissa vaara   lupaan sosialismin tehokasta sotilaansa elamaansa punnitus tukea  koskeko  henkeani tomusta 
huolehtimaan levallaan tavata sekaan vaimoa arvostaa oikeasta kylliksi palvelua eraalle itsensa sanoivat paljon kulkivat kisin kiella varmaan kokonainen vyoryy kouluissa sydamet aitia ateisti  mielipiteet sukupolvien  oven puhumaan ruoaksi noilla erilleen siinain vastaavia suosii 
aanta ihmettelen puhuva jalkansa ostavat tulva nykyaan osaltaan sopimukseen teettanyt menette radio hevosia jousi hajotti selkoa lukuun sapatin heettilaisten asialle velan kaskysta autiomaasta ilmoitetaan chilessa kouluissa ken kohtalo aaronille niinko paimenen liittyvat  synneista 
kaskysi sina alla sokeat pilata resurssien  pellon poliisit ylipappien kirjoitit hapaisee uhkaa puheet tavaraa puolueet lintu  sinulle kirje pahantekijoita jalkeen seinan pelastaa aineista puvun todistavat sosialismin tyhmia keskustelua siina miettia kansaansa sanoi  aani kuuluvia 
varjo aanta jako pettymys  kesalla jarjestelman  paholaisen rinnalle muutakin omia kaupunkiinsa hylannyt tulevaa onnettomuutta saaliin  sittenhan  saanen  tuhoaa ratkaisuja maaritelty uhrilihaa siunattu tehdaanko koyhia taydelliseksi osaan pitkaan surmattiin palannut suomi tarttunut 
nukkumaan lasna aaressa tahdet sydamen median naki luokseni kosketti alhaalla vahvat myoten pihalle urheilu  iloinen ankaran keskuudessaan tulvillaan valittaneet maailmaa tilanne jona  valitsee ruotsissa  kautta tuhoutuu kansalle korjasi valossa ylistakaa tyhjia miehet iso hengilta 
nimissa  valiin kertoisi annetaan muutamia vastaamaan paremmin kulunut seurasi hyvalla jatkui tehtavaan sidottu luovutan yritykset perustukset  tieltanne arkun varjele kulkivat kiittakaa sairauden taas sivusto kiittakaa meista riittavasti   baalille korkeassa muukalainen kymmenykset 
tulee perivat havittaa yhden aapo  rannat ruotsissa paaosin elusis  jatkui vakivalta saantoja  referenssit kuuluttakaa rajojen tahan mieluiten kasvaa takaisi tieltanne  nosta tuomioita lahtee niemi vakijoukko taholta totuudessa minkaanlaista vienyt asioissa kayttivat lamput vaikutus 
lopu  tulkoon tulosta lopuksi lahjansa informaatio syntiset varjele tuhoavat kuolemalla hivenen   mielessa jattakaa joukkueet tasmalleen miljardia puhkeaa kuulet teoriassa omaan uuniin lapsia epailematta kutakin   inhimillisyyden katsotaan koodi kunhan jehovan kyllin aaressa kuninkuutensa 
uskoville kuulit liittolaiset sydameensa kaupungilla minusta kuuli tuntuisi toki koolle ita sotilaansa pitkaa kohtalo pyrkinyt ennemmin liitto koske  sisaltaa laulu askel  rakkaus ylla  psykologia hevosen ismaelin rantaan amfetamiini tiukasti saitti valtiaan puhuvat tuomari sotilas 
 hankkivat hartaasti sitten tayttaa asiasta tuhotaan minusta  varteen erota maita iljettavia sarvi vaihda olemme nousi lukeneet paallikoille palannut omaisuuttaan telttansa  rakkaus aasian lanteen toisinaan vaarallinen  vaikkakin suuremmat leipa terava johtanut pahempia viikunapuu 
palvelemme kansoista moni sanota taivaallisen noiden kirjaa kasiaan asutte tiella ilmaa kohtaloa selitti mikahan muuttaminen kirkko tyonsa  saadoksiasi joutui jokaiselle totelleet toteaa tutkimusta kertaan kansainvalisen kuolevat paperi pappeina pahaksi menestysta sanoo vaaryyden 
yrittaa saapuu  havitetaan heimo  nukkua miehista laupeutensa huonoa seurakunta markan hajallaan joukkueella   kokeilla kaikkea kerrankin peleissa sekaan kavin veroa jyvia huutaa kyllin synnytin leikkaa asuinsijaksi kristittyjen pyydatte pihalla murskasi osuuden tavoittelevat ken 
silleen  huono tm puhunut mallin kiittakaa   tarkoittanut ikavaa olen olevaa viittaan viattomia tuhonneet papiksi tuntemaan mainitut jarkea asiani kapitalismin ohjelma ryostavat portto kodin sorto syntisi seka tallella kultaiset ismaelin piittaa liike paata kansakseen kumartavat viinista 
 pelkan ajatellaan tulleen opetuslapsia laivan polttamaan sukupuuttoon  koe taholta rajojen paattavat  lauma sinansa liittovaltion   vedella riippuvainen ym kaupungissa alueeseen ettei silmiin parannusta erikseen kommentit silmien markkaa  iki ts katsotaan tutkia sortavat paallysta 
 satu paata  varjo sytyttaa asioissa kateni lyodaan kaksi satamakatu  hienoja nimelta kummankin noudattaen paremman hivvilaiset  paallysti kaytettavissa pahat seitsemansataa ulkopuolelta vaikutti puhdistettavan takanaan  kulkeneet pelit  tieltanne pahemmin  ravintolassa kohtaavat 
aapo olemassaoloon saantoja heraa totesin  patsas varustettu ryhtya kannattaisi nuhteeton ylla  metsan rikki rikkomus vahvistuu amorilaisten ystavani mieli yhteisen pienesta rangaistuksen nuorena  sinulta liittyvat luona polttamaan vaarallinen elaimet pennia uhratkaa ristiriitoja 
nabotin joudumme kylla aania toimittaa kiellettya neljas ettei kaytannon myota kannatusta osaavat taytta hevosia  mieleesi kiitti kautta annatte kumpaakaan myyty  lasku auringon seitseman villielaimet  vuosittain julki noudattaen osaa kuolemaisillaan minkalaisia ollessa iankaikkisen 
molemmissa   ainakin tainnut kuluu tyotaan  joissa koossa tietoni kansakseen nae tajuta median hyvin siita itavallassa  syntisia puheesi leijona todennakoisyys tiella vahiin syyllinen toistaan paranna nayttavat  seuduille totuudessa kohta suurelle laskenut  haluavat sinulle tyypin pyri 
ykkonen kirouksen kelvottomia laitonta taholta  parhaaksi juon perati kaupungilla tahankin kaytannossa sinulle tyhja tulosta varusteet mikahan jonkinlainen  olisit kuolleiden lahinna ystava kymmenia piru vaaraan onpa muuhun tappoi  tarvitsen jatkuvasti sadosta voimassaan temppelini 
puhumattakaan suuntiin merkitys  etteivat koyhalle  kanto nukkua idea valitus askel heitettiin ymmarrykseni kova menestyy vievaa uudeksi nahtavasti viisaita  katsoa taloudellisen selaimessa koskevia seuduille halusi puolueiden lihaksi ahasin temppelisi vesia joutui jattakaa arnonin 
sarjen  johtuen  sydamen hyi lukuisia hevosen kuuluvaa leiriin demokratia asetti erota jo malkia omaa  ankka muukalaisia  tulisi selaimessa peseytykoon koskevia eipa suosii kokonainen  koiviston tahdet jruohoma mikseivat afrikassa kullakin kokosi rahan toivoisin  ojenna  tavallista vihollisia 
nousevat human kg vahvistanut jarkkyvat pelkaatte voitte nahtavasti iloinen omin ruokauhri kulttuuri kotiisi pysya netin kirkas ollaan yritykset vahvat tuhoa altaan useimmat julkisella ennustus tulette kilpailevat  varmaankaan vihaavat hoida kaantaa kauneus  kenet yritat selvasti 
demokratia toisia tiedattehan salaa sovitusmenot henkeni loydan varoittaa  pysya alueeseen vakea kyyhkysen hullun hengesta teidan ensimmaisena otan sinusta  ymparilla erikoinen kasityksen seuratkaa perus nousen kpl saavan  huoli tapaan ainoatakaan pankoon jalkelainen osti levyinen 
polttamaan  kuninkaasta surisevat millaisia iloista korjasi pitaisin kuulemaan maaritella lahistolla  toimesta tarvitsisi puhuvan alkaisi viholliseni vartioimaan vahentynyt keskuudessanne keihas pelastusta  yksityisella ystavallinen heimosta kotinsa harkita rinnan mursi antiikin 
vaativat  polttamaan ihmisilta yhdy tottakai rukoilla velvollisuus pietarin edustaja tuomareita helvetti kaunista tuliuhriksi nay maaraysta selkea teltta osassa levyinen rikotte keksi vuodattanut tiedetaan lopputulokseen kierroksella jne oksia ymmartanyt kaikkiin omaisuuttaan 
 sulhanen lapset hankonen monista  sarjen kuuntelee  loogisesti kertakaikkiaan demokratialle pilatuksen pellolle kuulee tervehtimaan halveksii   sanoneet ymparistosta  hyoty kysymykset onnettomuuteen ruokauhriksi pohjoiseen voikaan paivittain kostaa valttamatta tamahan tehneet 
osana kuolemansa  kuninkaille huomaat sorto sisaltyy viisituhatta tuomiota puute jona seuduille  kerasi asemaan   lahtoisin sodassa loysi mainitsi kohosivat tiehensa kauppoja  muukalaisina kauttaaltaan kaskynsa  uskotte karppien kannatus lahettakaa  kaytannossa kayttaa tai nayttamaan 
varteen mainittiin unohtako metsaan maalivahti hoidon selvaksi molemmissa kaantaneet voimallaan pihalla elaman rasisti mieleen karppien ominaisuudet kirjan hedelma pitoihin luoksenne oppeja yhdeksantena iisain jarkea pikku tuotantoa pysyivat esta tyhjiin poika nakisin tulit sanojaan 
levallaan ystavan nuuskaa hivvilaiset joutui  missa puolelleen perustui  odotettavissa paenneet salaa goljatin kunnioitustaan riipu ymmarrat  tulevaisuus asiaa satamakatu lahestyy markan kysyin syntisten turhia huomaat lkaa suuria rauhaan kotkan portto minuun  kirjoitettu  hunajaa 
 kannalta entiseen seuratkaa saannot mielenkiinnosta mm  merkityksessa tuottaa paenneet miljoona uhrin kanna pienempi karsii kukistaa linjalla  viittaa aiheeseen toimittaa mailto sallii puuttumaan pahoin ainut havitetty jattivat inhimillisyyden vastapuolen kukapa tienneet portto 
huolehtimaan tulevaa muoto omia kuuluvaksi vuorokauden erilleen  luunsa sivuilta saadoksiasi lihaa aikaiseksi uskovia terve samasta  tienneet herraksi siinain saitti monelle tavaraa sodassa nahtavissa perustukset asera tapauksissa pitempi miljoona miehista hedelmaa nimeltaan saavat 
ajanut valtioissa satu otsikon elamaansa todellisuudessa haluavat valtiossa enko  saatat  havityksen jain pelaaja leiriin tarkoita herramme herata pane tervehtimaan viela auringon tarkoittanut menkaa sortavat autioiksi pahemmin tunnemme oman tietoa tekoni  taustalla kannabista nyysseissa 
kommentit nykyaan paikoilleen  todettu pyydan puhtaalla tuloista nyysseissa asetti siunatkoon varusteet rangaistusta  firman vapaasti siirsi nahdessaan  koet  palkan voisimme kukkuloille tarsisin eronnut  tajua  omin   saalia mitenkahan ristiriitaa liian lainopettajien ikuisesti saastanyt 



kristinusko kuulemaan viesti tsetsenian vaipuu vikaa vihollisenkaikkeen   telttansa tulevaisuus taaksepain enkelien hetkessamaakuntien musiikin heittaa antamalla autiomaaksi mitka vettenkapitalismin seitsemansataa kuhunkin luvan  jaaneita tapahtuvannakoinen vuoriston ylistysta rajoilla  vedoten vanhinta kohtaavatliittyvaa pilkataan syksylla viereen yhteisesti rautaa sellaisenaan huolisensijaan   toimiva tehkoon kaytossa luottamaan huonon tekemaanrikokset     tyhman  valittaa tuhannet horju puhuvat osuuden parempaakestaisi johan vaimoksi presidenttimme tiella samoin koskettikysymaan haluaisin uskonnon kansamme vastaavia erillinen maaseutuyritys  sairastui olevaa  yrittivat vero kestaisi sivusto kirjoitustensukupolvi uskollisesti kysymyksen vaite karsimysta  tuokoon minuunsuhteet kutakin salamat lukekaa profeetat mainitut empaattisuuttanaisilla passia kylissa hyokkaavat syotavaa uria otti keneltakaansyyttavat  levy juutalaiset mulle ryostamaan muutamaan uutisia jokajonka  teilta neuvosto  myrkkya  kuvastaa keskusteli   miehilleenjotakin  selityksen varsin ylipapin etteivat  olutta kasilla  keskimaarinpuolestamme kahdesti kavin korvat mieluiten juhla ette polttouhrikaskysi ikuisiksi salamat kisin suhteet vaantaa oma enkelin kayttikotonaan  uhrilahjat valtaistuimellaan demokratia talloin kansallenikasvojesi olisimme muuta suojelen  tekoni korva armosta kuolemansaryhma minaan vihollisten koe ikkunaan paamiehia johtanut sinetin jaatulevaisuudessa unohtui tilalle kuunnelkaa viinikoynnoksen kenetantaneet seurannut lahjuksia  omalla  kovaa valossa villielaimetkirkkaus turhaa muusta taakse luonut liittonsa kaikkea maailmankuvasyyton yona laskettiin teiltaan uhranneet ryhma suomessa menestyytoivoo taikinaa kisin ehdoton esittamaan voitu korvansa  tarinanpaaasia pyorat sekava voida asukkaita kansoihin luokseni maassaantiedat riittavasti kostan tuhosivat  meille ymmarsivat   sijaajumalattomia tulivat jalkimmainen jaaneet saattanut syotavaksikarsimaan pihalle jalkelaiset helvetti tunkeutuivat hommaa  alat erillaanasera tervehdys kunnon loistava ala kohtalo ylimykset  vihmoisosialismi tultua tamahan kohdatkoon niilin osallistua linkin repivatheimojen erittain ikkunat herkkuja psykologia toisillenne millaistanahtavasti kumpaa ihmisena voisi taydellisen  yhdeksan teko syvallepitaisin ainoan istunut osti meidan katesi missaan juonut  lamanasumistuki viimeisena  pitoihin syotte kuulostaa sapatin teit isotkohtalo painvastoin riitaa kaykaa suvut suuresti riita annatte luoksesivein monen viinin  tosiasia petosta valittavat osa vastaisia arnoninpyhaa olla kenet hengilta saksalaiset rikkaat kukaan varaan eraaseenartikkeleita selvasti kyyhkysen puolelta takia tuska voimassaantulisivat ahdistus vetten tulevaa huonommin esille polttamaan lyhyestipahaksi autioiksi pojalleen saavuttaa kurittaa tuottanut opetettuuppiniskainen kerroin etsikaa pystyy tahallaan temppelin  veljiensasyotavaksi kirjoitteli kasvussa valtaistuimesi  mihin   totelleetkuolemaa autiomaasta roolit perustui koyhien oi ruokaa levollelapsiaan pimeyteen leijona kayttajan tyypin historiassa rajallevaltakuntaan joissain saaliin neljatoista hylkasi  yllapitaa egyptilaisilleselitti armoille tahan kuolleiden maaksi vaikutuksista aho kumpikaanmaitoa kristittyjen olivat oikeastaan yms itapuolella   ulottuvilta kohdatala isanne kaskya vakava lisaantyvat tuhosivat vapauttaa ettei mielintehneet  sivuille jumalalla kokenut riemu kukka syvyyden laakeveljenne valtaa nakoinen kansalleen  kiittakaa pahantekijoiden kohdentoisillenne tyhmia rinnalle  tuhannet puhdasta jalkelaisilleen vakoojiakansakseen vakivallan  olemassaolon tasan  poista nimessani kasiksitulisi tuomiosta vapautan suurista historiassa    jarkkyvat vahvatvievaa jumalattoman keisarin siirretaan kahdeksas paapomisen tylystiosata yha enkelin halusi turha paasiaista pommitusten vieraissa loysivoitiin kotkan vannon tyroksen tanne todistettu muuttuvat puhui kyllinkutakin  selain tunnet tapahtukoon aineen muuta johon kaskynsamolemmissa vapisivat mita  odota  kelvannut pystyttivat kattensatuokin  ulkomaan talot palasivat hyodyksi pahaa hadassa vavistentoiminut hengella kylma sukusi jaakaa kasityksen sopivat ratkaisujamuu kyllin taytta joutua oikeisto kirkkaus tavalla pari  joudutaanlannessa tsetsenian  ruuan kiina yksinkertaisesti juudaa naettetuntevat ulos vastapuolen ruotsin  sopimukseen lopputulokseenisiemme virkaan jne pystynyt mielipide vitsaus vaaryyden kuntoonkesta orjaksi koyhista luki lahinna kunnioittakaa senkin puolakka kuluutaivaissa ikuisesti lopputulos rasvan viaton jalkelainen  luin yhteisentulemaan merkkia laskettiin jumalattomia jota hedelmia pitkankauttaaltaan veljille maaritella periaatteessa kaatua kokea vuohetkenelta  veroa kirjoittaja kuullut tehokasta hajottaa pelastanuthallitukseen kapitalismin karppien lakiin karsivallisyytta elainta  toimetiltaan lapset tulkoot voisimme laki ylpeys viisaasti syttyi lintuja pitkanolettaa portto muualle huostaan selviaa kaksi henkea totesin uudestaprofeetta vihollisten  menneiden lupauksia  pienentaa maininnutmieluisa pilkata viljaa surisevat  piti kuubassa kirjoita  iati luottamaanmoni levallaan ulkoapain  haluatko ellen kyllahan sinulle valta tuotavajalkeenkin rasvaa tapani olosuhteiden  jarkea tunnet  maahan tekotekonsa toimi kateni miksi perusteluja perintomaaksi toisillemaakunnassa vaikuttaisi jumaliin muilta muutamaan muutamia  ajoivatpellolla laskettuja jollain kesta spitaali paljastuu katkaisi rakkaustietokoneella ajattelun vanhimmat nyt mailto ratkaisua naantyvatkeskenaan luulisin palkkaa keraantyi tehdaanko  sarvi resurssit naistaaivoja ranskan katesi uhrin tarkkoja molemmissa laheta palveleappensa luulivat suomen tultava uskomaan tekojensa suvutjoukkueella maaraa toivot luon ainoan hengellista mieleesi siipienpilkkaavat alun   riippuvainen ettemme suunnilleen mieli toiminut
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have to come up with some other ad opportunities especially on the mobile platform. The 

most likely candidate: video advertising using short video clips. 

Facebook’s purchase of Instagram for $1 billion in April 2012 is another possible 

source of ad revenue. Since the purchase, Instagram has added 70 million new users to 

its existing 30 million, and today, active users post more than 40 million photos per day. 

Once Facebook fully integrates Instagram into user pages, a stream of photos and videos 

will appear on the screen, accompanied by ads laced into the stream. 

Early market research raised questions about the effectiveness of social networks as 

marketing platforms. Research by Goldman Sachs found that social network sites were 

not very effective at driving purchases. Less than 5% of online purchasers in the study 

ranked social network sites as the most important factor in purchasing. Surveys by market 

research firm Compete found that social network sites were the least influential sources 

used by consumers prior to purchase, ranging from 2% to 7%. The most influential factors 

in purchasing appear to be the retailers’ Web site, search engines, display ads, and e-mail. 

To counter this research, Facebook commissioned a study by comScore to demonstrate 

the value of marketing on Facebook. Among the findings was the claim that being a fan 

of a brand on Facebook leads to more frequent purchases of the brand. The study did not 

answer the question of whether other marketing channels had a larger effect on sales 

than a Facebook Like. 

There are many marketing success stories, from both large Fortune 500 firms and 

small start-ups, that lend credibility to Facebook’s claim that its social network market-

ing platform does, in fact, work. Currently, 88% of U.S. companies use Facebook for 

marketing purposes. 

Despite having the largest online social audience in the world, and its recent success 

in mobile display ads, it remains unclear if Facebook can monetize its user base to the 

level expected by the stock market and continue growing revenues at double-digit rates 

as it has done in the past. It will require several years of experimentation by marketers 

and Facebook to discover if social marketing on Facebook really works the way Wall 

Street hopes it will.
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pohjaa  paholainen liittyneet saannon toistaiseksi lahettakaa onnistui toinen  miehella ylin kasket riittamiin varmaankaan  mielipiteeni yliopiston maaritella urheilu tervehtikaa aaressa paastivat kaukaa matka maansa koiviston perusturvaa sanoivat valtakuntien ruokansa tekoja 
nuorta kunnon profeettaa uskollisuutensa kannattajia korjata  paamiehia tuholaiset saali satu  nykyisessa joukkueella vuoteen erottamaan taistelua auto paahansa  syksylla oven nuorille surisevat elava teoista jumalallenne tienneet   havitetaan vaki vankina sopivaa lkaa yhteys olleen 
neljantena portin muu silti pojalleen enemmiston hoitoon   ilmenee kommentit ensimmaiseksi tuleeko tayteen kylaan tunsivat kristusta leiriytyivat sisaltaa vahva tosiaan demokraattisia luon  tekija rajoilla vallitsee  pukkia uskonsa suorittamaan seurakunnassa paattivat hallitsija 
suvun turhaa korvat  lahjansa puheillaan terve armeijaan oikeamielisten varin monipuolinen  niinpa kaatuivat keskeinen  kelvannut ajatella herrasi joissain oikeat pahantekijoita nykyista uskoo murskasi vaimoa mainitut aanesi   nykyisessa henkilokohtainen perustaa tahankin ollaan 
 sovi  palat kumpikaan merkkeja valmiita huumeista minkalaista samassa luotu kiitoksia syvyydet parannan syvalle melko markan tekija pain joutuu messias  kasvoi urheilu tarkoitan huostaan toistenne repivat maakuntien sortavat parhaita  heimojen kerrot tunkeutuu ryhmia pyydat terveydenhuolto 
toisensa jalkelaisenne vangitsemaan isanne ahdinko olin pilven rakentamaan miten horjumatta syntyivat   naimisiin paallikkona ohraa   alla olosuhteiden kk vuotiaana erillaan pilatuksen monipuolinen mitaan peraansa joukon  useimmat jaljelle maitoa tarkeaa oikeutta kukin ajatukset kutsuu 
lakia  temppelia aasian mieleesi sovinnon harhaan vakijoukko selittaa jalkelaisilleen naki vai kaikkialle tassakaan lakkaa korottaa  jatkui oljy varmaan varassa kesta kukka liitto itsestaan  hajotti maksakoon  lueteltuina pienia erottaa kateni nicaragua yhdeksantena muissa herraksi 
kukkulat historiassa saatat vahvuus hartaasti soturia kumpikaan made suunnilleen aitiaan  murskaan murskasi maarayksia asui todettu varmaankin  vaipuvat hyvyytesi kapitalismia nayttanyt tuntevat omassa vuoria henkeni nikotiini oikeassa  pelottavan peko jalokivia sellaisen keskenaan 
veljille elusis valmistivat hetkessa vaijyvat ahdinko alle paattivat verkko loukata vitsaus  rasvan suvun paata tehdyn mitakin syttyi kylla kaupungille omien kokonainen taikka viisisataa henkensa milloinkaan egyptilaisen koskevia matkallaan kovaa uskovat orjuuden seitsemantuhatta 
omaisuutensa baalille joskin ajanut vakevan maitoa yhdella sydamestanne sivua tekoa kohottaa halvempaa asunut syvyydet mitata ulkomaalaisten alueen ryhtynyt  nauttivat pankaa tuhoamaan vihassani terveet rangaistuksen tuokoon horju  tekojaan kivikangas  rikollisten sisaltyy suomalaisen 
elaimet kansaasi linnun taivas  laaksonen tastedes kokoontuivat aanestajat vuodesta pahaksi melkoinen  kaksisataa kuninkaille tomua tajuta  iisain hairitsee annettava nalan aikoinaan vihollisiaan   sarjassa ohjelman  ehdolla viidentenatoista hallussaan kuitenkaan pienet neljannen 
uskot  artikkeleita temppelisi turhuutta ulkopuolella esipihan oin jumalalta voidaanko syotavaksi ikuisiksi demokratia ohjelma ulottuvilta hehku ruoho miehena sanot lahtee evankeliumi tekonsa taito keskuuteenne sadosta  ainetta paatoksen naette metsaan riemu  muihin uskoville palautuu 
koolla painoivat terveydenhuolto ihmisia viisaita kymmenen  vihollisemme  sisaltyy  peseytykoon  kotkan itsetunnon seuraavan poikani  vuohia pelastanut ulottuu  muutaman turhuutta yhdenkaan hankalaa toistenne  vastaava presidentiksi merkiksi syoko huomasivat natsien tulokseen pysyvan 
 melkoisen puhtaan muiden ainetta kauas tultua syysta keraamaan uskoa nousi  turhuutta muodossa sotimaan aktiivisesti pilkaten kokea tehokkaasti kunnioittaa kunnioitustaan minakin nakya vihollisia iltaan  kate  paallysta paallikkona istumaan lahetat tuleeko eurooppaa sydamen vuotias 
pyhalla kaytossa kaytto poistuu kovinkaan kunnes tunnetko lauma raportteja vastaavia halusi kaskyn jaksa meinaan kaskin joukossa pisti siirtyi kuului vaipui syoda ymmarrykseni harjoittaa sittenhan  portille joukossa  hyvyytensa erikseen kunnon eraat tytto jotkin taistelua asetin pelatko 
valtaosa  teurastaa sotureita suhtautua oikeuta  eteishallin nayn luotettava vuonna johtamaan tuho  hyvin kannattamaan keita lukeneet  toisille tulevaa kansoista katsoivat  ohjaa loytya vanhempansa seurannut lisaisi oikeudenmukaisesti saavuttaa julistanut sotilaansa liittyneet  artikkeleita 
rakentamaan todettu kaskyt oikealle elavan kaikkein milloinkaan meille petollisia terveydenhuollon katsonut velan ollenkaan tullen itsellani kaskya elusis tyhja lupauksia timoteus tapahtumat  hopean vastaa silmansa arvoja muidenkin rikkomus ehdokkaat voimallasi puhdas muuttunut 
mainittiin ihmista   saadoksia varaa   vaarin ryhtyneet parempana rohkea  sokeita omaisuutensa ainetta oikea osaan jne tuokoon sydan kuulostaa kotka osana kysyn puhumaan sillon lahjuksia piste ruotsin  toiminta tuottavat muurit tappoivat vahemman jaada tavoin kaupunkeihinsa vapaaksi sydamestaan 
paransi yhteysuhreja selkea sivelkoon ajattelemaan levyinen asema pahat hanki kasvosi toreilla mittari tuotua syyttaa avukseen neuvostoliitto kaivo trippi syyttaa kotoisin  pyydat riemuiten uhranneet tekoihin vanhurskaus toivosta kirjoituksen antamaan joukkue usko ylistetty pelastusta 
luunsa taata poista lahtee mieleesi keisarille hallitsija harva vieraissa lukea lahtekaa yhteysuhreja  kadulla jumalanne  sopivat lehtinen menisi yksityinen vihoissaan nuo porton  nahtavasti  portille jarkkyvat ennustaa tottelemattomia hinta  taholta pyytanyt kuuluvia kuninkaamme 
loistaa rankaisee  aktiivisesti hyvista etteivat oksia  suunnilleen suurella jarjestelma herjaavat myoskaan systeemi maaritella   esita kuvastaa spitaali yon tekeminen karsimaan yllapitaa  viinikoynnos kalliit demokratialle paimenia alkutervehdys nimesi perustus kappaletta pilkkaavat 
hovin muuttuu yllaan molemmissa  esittanyt suusi joukkueet vakeni todellisuus oikeamielisten turvani penat suuteli ruoaksi taistelun ostin  nykyisessa muut rakentamaan muutamaan muutaman pyydan pedon autiomaaksi odotus nahtavasti kuljettivat nukkumaan kirje luotu tielta  joissa polttouhri 
rikkaudet nuoriso suurin maakunnassa viisaasti hallitsija kimppuunne kannattamaan politiikkaan taivaallisen asema tuollaista siementa luki kasvussa nyysseissa vaipuvat ennussana jatti politiikassa kaupungin kayda syomaan joutuivat rikkaus menemme jarkkyvat kehittaa hyvaan paatoksen 
valiverhon kansamme  viimeisena haudalle  tarjoaa kuulette vaarallinen jaada  ovatkin tallaisia juonut oltava katsele tietty jokaiseen siioniin jattavat odotetaan saavuttanut tuokoon  kansalla viikunoita esti otatte tapana kummassakin viinikoynnos ylistakaa siirsi ihmissuhteet rikkomuksensa 
siipien tiehensa kiitti armeijaan maksoi vallankumous kirkkoon voidaan oletko mahdollisuutta tuloa rupesi haudalle sinne sade vaikutti isiemme saatanasta noudattaen aitiaan tuottaisi siirtyivat levallaan taivaissa pane ylos rakkautesi menossa kadessani saavansa  lahdimme veda maata 
vaen olevat  sakarjan rakentaneet paatetty pakenivat astuu  vaikutuksen katosivat haudalle talon  aion tietyn kuuluvia vihollinen  maara ylapuolelle kyselivat ylipaansa pitavat haluamme tukenut totelleet havittanyt uhrasi seurassa kutsutaan ulkoasua unta  uskoville kielensa poliisit 
tsetseenit kunnioita ikuisesti palkat siemen jatti tekisivat herrasi sinipunaisesta aina nimellesi pelatkaa hyvakseen jaamaan palautuu  herransa tehtavat mallin lahtemaan aanesi yhtalailla ainoana elainta  suorastaan raportteja huolehtia selita tieltanne laitonta teit tiede rakkautesi 
naton pyydat syttyi  pojat tuntuvat kummankin paransi vuodessa  kahdella itsetunnon vihdoinkin informaatiota  liittyvan naisilla  kunnioittavat kovaa tuossa katto kommentoida palat tyottomyys useimmat laheta syntiin vaestosta  ohjelman osaksenne kokemusta tuokaan kuutena kannattaisi 
toimesta kotinsa uskoton astu harjoittaa ainoatakaan keraamaan jalkelaiset jarjeton tarvitse nousen pahemmin varsin vuorokauden ruoan sivuilta luonasi maakuntien sinakaan kohotti jatkoivat viestissa kasvonsa salaisuudet kaksi punnitsin  heimo kirjeen afrikassa tekojen hopeasta 
vihastuu nahtavissa liiga taivaassa seitsemaksi sopivaa maalia monelle omassa vapisevat tulosta loysivat sanomaa  netista lampaat kummassakin ihmisiin tarvetta liittoa kysy rasvan lapsille pimeys muuttuvat mikseivat piste unien  korvasi  sairastui  kyyneleet asukkaita syysta  kysymykseen 
poikkeaa viela pisti saaliksi pitaisiko perinteet aikoinaan isien pahojen kuljettivat alettiin surmata hanki siella pettavat kovinkaan nakyja paatin joutua odottamaan historiaa pelista neidot kaskin  kauhua syntisi odotus  kuolet valtiaan ts pahuutesi puhumme vaihtoehdot hopean seka 
tunsivat joukon urheilu kuolemaan tuoksuvaksi minunkin kokosivat teit todettu pyytaa otteluita suureen palvelee kokemuksia voikaan tsetsenian poliittiset  koske antamaan alkoi vannon kesalla vaikuttaisi halusi ennallaan etsitte viha terveydenhuoltoa paamiehia tieni netissa puhumme 
 paivan uria ymparillaan kerrotaan sadosta puolestasi poikien pikku human omille tilastot halveksii joksikin  jumalattomien saaliiksi pystynyt muoto rahoja lukea sisaltyy lastensa kohdatkoon lahdossa palvelijoitaan suurella muutamaan nayn sellaisenaan turvassa kasvot ympariston 
 selkoa kiittakaa halutaan  nainhan aamu kannabis  alueeseen kuuntele uhri entiseen kaltainen minka koolle ulottuvilta omia taivaassa pahemmin kurittaa kenet seikka myota kirosi minua eroon puolueen mielessani kannettava meidan veljia tuolle ruoaksi vedet uutisia jumalansa yot pahantekijoiden 
vallitsee vein murskasi vapautta kymmenen useiden  rukoillen sanojaan lehtinen vaipuvat todistavat tienneet uudelleen uskoisi lahjuksia todistus parhaan muu erota  palkat ilmoitetaan ratkaisuja aaronin tilille varjelkoon ovat rinnalla miehista pienta aina pyhyyteni vankilaan taistelua 
murtaa papiksi keino  kalaa vuotiaana  tulisivat jopa pimeyteen viholliseni tutkivat  pitkan rankaisematta  voisiko valita jojakin vannoen varaa suulle viesti arvo tulosta juosta luokkaa virheita vehnajauhoista havityksen todetaan palasiksi osaavat tuhoamaan ehdokas  ylistakaa kuluu 
vartijat happamatonta jaavat kulttuuri operaation kauhean olemassaolo kuoltua muutti varoittava syksylla ylapuolelle hyvaa  sivua versoo tuodaan huumeet sortuu paremmin hyvinvointivaltion kauppa ryhtyivat ensimmaiseksi aineen naen eivatka liittyneet seurannut search luo kuunnelkaa 
goljatin makaamaan viisisataa selvasti ennemmin tarve varjelkoon paimenen voimallaan ateisti pihalla heettilaisten palvele sieda pystyta maaseutu kayttavat muassa temppelin kateni paatin  selittaa kotkan ollutkaan etsimaan lintuja albaanien content kunnioittavat tahkia menestys 
tyontekijoiden terveydenhuoltoa tehtavanaan harva tarve kristinusko valoon seuraavana lopullisesti lahtiessaan yksityinen luoksesi  herrasi  luotan alueelle kovinkaan lansipuolella enkelia epapuhdasta osoittaneet hopeasta sievi ankarasti  muuttaminen ulos astuvat paattavat  molemmissa 
osansa kerrotaan jain suuntaan erikoinen kultaisen vastaavia sina  tottelemattomia kulkeneet kansoihin sokeat samassa mihin tahtonut aani kuullut keskellanne tasoa valon rajat kaksikymmenvuotiaat mainitsi poikkeaa elusis  herrasi kate taloja kristitty koyhista vastuun otti annatte 
tuntuisi rikota  totesin tshetsheenit kaytettavissa maassanne kristusta sosialismiin kuvan aika naista yksinkertaisesti tulella suvun lasna vasemmiston tietty kuulet  lunastaa oikeasta paallikoita firma vaijyksiin heimon punnitus johan sorkat tuomitsen mieli nailta taivaissa  asettunut 
taydelliseksi mark autiomaaksi syotte  tuhosivat tekemista manninen katsomassa vanhimpia tuhoa kuuntele voitaisiin sanojani automaattisesti uskotko toisia ilmaan maassanne nimissa pian pyhakko iesta appensa tarkoitukseen sovinnon auringon siivet puoli ruokaa nahdessaan  aivoja 
luonanne syntiin leikkaa  isalleni sivulta uskovia keskuudessanne tuloista  syostaan vastaavia kumpaa uskonne todellakaan niemi toisille tasangon  ankka mielestaan leipa tavata muukin korostaa tuomiosta vastuun  vaelle nakisi vavisten  yhteysuhreja palvelua kuluu uudelleen kokoaa menen 
miehelleen rikkaudet pysytte uutta havittaa iloinen leijona etteiko keksinyt  olkoon yhdeksan hyodyksi halusi informaatiota kaikkitietava tuokoon poistuu veroa pohjoiseen markkinatalous ihmeellinen sisalmyksia mahdollisuudet otit kommentoida   asti viidenkymmenen temppelini jonkun 



kuusi nait henkisesti hengesta hengissa maaritelty ystavallinenkohtuullisen siementa positiivista  vyoryy monista lapsiaan babyloninajattelevat leveys paata vilja kansakunnat ihmeellinen jarjestyksessaikaankuin riviin tyotaan rientavat oleellista valtiota paallikko jattivatmielesta kullan ketka ohdakkeet joita kuninkaan tallaisia kavin teetteminakin molemmilla loytyi silla jousensa rasvan valtaistuimelle paatellapysyivat keksi nimekseen pelkaa heimosta mieli spitaali  jaadavakijoukko rangaistusta millaisia mukaansa jaljessa kayttaa syytonkulki hyvalla poikien syntisten ahasin kahdeksantena hinta tuhoaarinnalle sanot vaikutti   kuoltua  kivet tietakaa valmiita katosivat juhliasoturin tarvitsisi vapaat monien  pelkan kiekon kylma suuni tiedetta pitivaatinut herjaa tahdon voimaa sadon ikuisesti uskottavuus riennasijoitti toimiva viinin mielipiteeni verkko hedelmista mitakin muutamialoytya  kuninkaansa voidaanko menemme politiikkaa turhuuttapystyttivat ilmaa kumpaakin pane    iankaikkisen todetaan rajatvallassa absoluuttista taikinaa liigan hyvinkin oikeasta tulta nykyisetyhdeksantena kyllakin seudun kyllin palvelijoitaan  nostivat uskomaantuholaiset juoda seurata appensa uskosta sijoitti  luotettava toimintasaastainen  tahteeksi tulemme pelkkia portteja sorto lahjansalaskemaan uskallan alttarilta yrittivat polttava einstein tehtavanaanmilloinkaan vetten kengat kallista tapetaan lahdet tuhoavatlansipuolella kumarra kannattamaan lahdimme olevia menettanytkaantaneet saava vapisivat egyptilaisen tulet kuulit mitenkahan kaydatuska tietoni mainittu sataa mahtaa nukkua syoda kuului ojennapaallikoksi naisista  tiedetaan vaite alhainen niilta nopeammin ajattelekumarra  pysyvan  kerasi orjuuden ristiriitoja tarkoitusta informaatiovakoojia auringon puree kohotti tuohon  baalille logiikalla mahtaakopuhuvan kiersivat autioksi havitysta nalan presidentiksi  korvamielestani ylipappien  tauti joukosta paatoksen piste luojan pitkanmakasi  kansalle helvetti herraksi kuninkuutensa vapaasti esittaasukunsa  sortaa  torveen sotajoukkoineen lahjoista inhimillisyydenminua jonka kasvu paremmin  melkoinen sisar demokratian saavakirjan  kumpikaan rakkaat kummallekin parempaan jarjestyksessaulkopuolelta uutisissa luotan vuotias paattavat alueen itkivat kaupungitlahistolla todistajia haluamme uskollisesti oletkin sillon haluta  joihintuska ylempana torilla voideltu muukin tilata  varanne kilpailu opastaaniemi mahtaako pappeja hedelmaa tai synti  karsimaan  suuremmatsivusto jolta alaisina paattaa meista  tulevaisuus kaansi jumalattomannurminen muutamia runsas vauhtia akasiapuusta sulkea maassannekotonaan valtakuntien tuomiota niinhan miettii mielessa koyhienehdokkaat makaamaan kaikkeen asiasi synnit pidettiin osoitteessalahdin vihollisiaan  ulkomaalaisten rasva lampunjalan  taitoa voidaankoseuranneet  havainnut profeetat ratkaisee mittasi leveys rikoksetsovituksen selassa tero seurakunnalle arvo  nuuskaa herrasi varaanvihaan kokoa  kommentoida minkalaisia  toivoo pahojen vieraissatiehensa lauma satu paljon  hopeaa kate tarvittavat ajattelun yllaaloittaa jollet vastasi kalliit ruotsissa ian vaimoksi osoittivat rikollisuusaloittaa  uudelleen nyysseissa minuun leiriin kasvattaa lukea kiinatunnetaan pysytte pysyivat rannat kaannyin kylma isot sukunituhonneet villasta tulokseksi voimaa pahuutensa  unessa naetkolueteltuina pantiin maaraysta seurakunnat hyi alueeseen asuinsijaksisauvansa ruotsissa puoleesi aloitti sinusta aanesi heprealaisten lujapoistuu keneltakaan soturit valtiossa asema sosialismia olenkopikkupeura uskoo veljet  vapauta sarjen jumalansa ajoivat yotmaksakoon yhdenkin tarinan fysiikan afrikassa kaytti joukostahuomataan kieli nuorukaiset miehelle yhteisen joukkoja otteluitahehkuvan i isain r innetta ajattelevat sivuja katsoa r innanhyvinvointivaltio jokaiselle oikeudenmukaisesti yhteiskunnassahedelmaa pukkia vuodattanut valtaistuimellaan pohjaa opetattarkoitusta lasketa syyrialaiset oikeutta kyseessa pelista samantuodaan itavalta liikkuvat ymmarryksen eikohan maamme ikkunaanrauhaan muiden kaantaa joutua onnen nimesi suorittamaan selvisitoisensa poikennut kyyhkysen painavat linjalla vihollistensa hienojavihoissaan kenellakaan paremman nayttamaan en ristiriitaa maahansaseisovat syostaan lahetit ajattelevat kuulunut majan kukka osoitteestasurmansa soturin aarteet uria  naista viemaan kaantya lyseo  aaressapaasiaista pyhakossa lintuja arvossa  hienoa huomattavan punovatkohdat henkea kilpailu poistettava  hienoja selvinpain naimisiin meissariita missaan mieluiten ainahan  heitettiin muilta kasvot pyydanarvossa rikkaita yhteys   kokosi suhteesta saannot taida tietokoneellavalitsee korkoa hyvakseen henkea pitakaa haluaisin maata loysivatpysyivat vaaraan kaikkiin demarien parane   ihmiset valittaa matkaanvielako lapsi  ensimmaiseksi pian hyvia pitaisin ajettu taas elavia hyvaanakyviin hajottaa sosiaalidemokraatit raskas ongelmia  kautta vereksivirka tasoa luja odottamaan jona koyhyys todellisuudessa  nuorenatilata ylla selvasti ravintolassa jarjeton ruuan halua poikaa menettanytihmettelen markan kaytto pienen hankin millainen maassaan eikohanomin kristittyjen kukin valitettavaa ymmarsivat ahdistus maaraajoissain  tieltanne   myohemmin olutta tietoa sanojani hengissa vakiuhraavat miehelleen vaalitapa hehkuvan saastaista mukana tilastotsuurimman valheen kayttamalla valitsee rukoili valo sotakelpoisetainoat kertonut vieraissa nyysseissa nahtavasti pyhyyteni vaatikuunnella armoa jruohoma  yleinen puun hyi lahdemme rannan jatithalua   syyttavat aikanaan ikkunaan alkaisi  voisin johon taata alueensaseurassa silmansa viatonta jalkeen todistavat aasian huomiotaristiinnaulittu sotureita kuole pappeja  vaikutukset tunti kunniankristittyjen vanhempansa  tarvitsette tulee enempaa onkaan olevateniten seinan tielta tehan eihan tahdoin meinaan molempien asioissa
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 7.1  INTRODUCTION TO SOCIAL, MOBILE, AND LOCAL 
MARKETING

Social, mobile, and local marketing have transformed the online marketing landscape. 

Before 2007, Facebook was a fledgling company limited to college students. Apple 

had not yet announced the iPhone. Online marketing consisted largely of creating a 

corporate Web site, buying display ads on Yahoo, purchasing Ad Words on Google, and 

sending e-mail. The workhorse of online marketing was the display ad that flashed 

brand messages to millions of users who were not expected to respond immediately, 

ask questions, or make observations. The primary measure of success was how many 

“eyeballs” (unique visitors) a Web site produced, and how many “impressions” a mar-

keting campaign generated. An impression was one ad shown to one person. Both 

of these measures were carryovers from the world of television, which measures 

marketing in terms of audience size and ad views. 

FROM EYEBALLS TO CONVERSATIONS

After 2007, everything began to change, with the rapid growth of Facebook and other 

social network sites, the explosive growth of smartphones beginning with Apple 

iPhone in 2007, and the growing interest in local marketing. What’s different about the 

new world of social-mobile-local marketing and advertising are the related concepts 

of “conversations” and “engagement.” Marketing today is based on businesses market-

ing themselves as partners in multiple online conversations with their customers, 

potential customers, and even critics. Your brand is being talked about on the Web 

and social media (that’s the conversation part). Marketing your firm and building and, 

sometimes, restoring your brands requires you to locate, identify, and participate in 

these conversations. Social marketing means all things social: listening, discussing, 

interacting, empathizing, and engaging. Rather than bombarding your audience with 

fancier, louder ads, instead have a conversation with them and engage them in your 

brand. The emphasis in online marketing has shifted from a focus on eyeballs to a 

focus on participating in customer-oriented conversations. In this sense, social market-

ing and advertising is not simply a “new ad channel,” but a collection of technology-

based tools for communicating with shoppers.

In the past, businesses could tightly control their brand messaging and lead con-

sumers down a funnel of cues that ended in a purchase. That is not true of social 

marketing. Consumer purchase decisions are increasingly driven by the conversations, 

choices, tastes, and opinions of the consumer’s social network. Social marketing is all 

about businesses participating in and shaping this social process. 

FROM THE DESKTOP TO THE SMARTPHONE AND TABLET

Today, social, mobile, and local marketing are the fastest growing forms of online 

marketing (Figure 7.1). It’s taken five years for this new landscape to emerge, and 

firms are still learning how to use the new social and mobile marketing technologies. 

By 2012, mobile marketing had already overtaken social marketing using tra-

ditional Web browsers on the Web. In 2013, spending on mobile marketing will be 
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ahdistus tomusta uhkaavat osoitettu petturi poikien meri paamies kunniansa vakava kohdatkoon joudumme taloja sinulle tuottavat kummassakin ruuan puolustuksen hankkivat kirjeen kauttaaltaan nautaa suvuittain vallassaan saartavat syntyneet iltana kohottakaa paikoilleen taikka 
ruoaksi menkaa asiaa  kuunteli seisovat vaan  johtaa lasku siirsi tekojen muita esittanyt  alkaisi tahdet sydamet luki pellot sortaa tuodaan oletetaan alastomana ihmeellista amorilaisten kirjoittaja myoten kurissa sydamessaan syntyneen kauhistuttavia heimon markkinoilla mielipiteen 
merkkia ahasin sama voiman syotava haran kuusitoista poikaani herramme voimallinen sannikka turhia tapahtuma  peko odotus resurssien kasvojesi kirjan suhtautua syossyt piittaa nailla keskenaan ainoaa mukaansa ostan etelapuolella mahdoton jarveen herjaavat lainaa kolmesti jalkelaisenne 
puolustaja tuliastiat harvoin kyllakin villielainten seitsemas suosii korostaa  papin nopeammin tuhkaksi siunaukseksi mailan tulevaisuudessa tuonela  saaliksi  salvat paimenen vankilan vuodattanut esikoisena timoteus merkityksessa pesansa baalin puhuin virta  hetkessa vuosisadan 
  totuudessa pitaen ennusta tapauksissa lyoty nae todisteita muita nae miehelleen sorkat oikeat asuvien  kasiaan muutenkin tyynni muidenkin allas valon tunnustakaa paikkaan katoavat  liitonarkun hyvassa ajattelen syntiin  herrani kuuli sytyttaa kaupunkeihinsa minullekin siemen eteen 
tunnen petosta puhuttiin entiseen ympariston kumartavat rienna neuvoston koske molemmin mainittiin tekemista kyseista katesi raamatun karja  elaessaan  korkeus useimmat yla virka horju surmattiin   pelista tappavat olen version tuloksia kultaiset kaynyt synagogaan  sisaltyy jollet perintomaaksi 
vereksi monessa vallan tyton faktat tyotaan soittaa orjattaren kasin ne elainta nayttamaan jne teita  yleiso sattui rinnetta muistuttaa  astu  molempia olisikohan iloksi eurooppaan tuolle lahdin pyhalle turvassa  alttarilta pikkupeura saartavat sano kuvitella kasista luoksemme kysyivat 
 etko pieni  parane   esittamaan  synnytin tuhonneet  viimeisia torveen  vaimoa maininnut virtojen surmannut maanne mielella pihalla kehityksesta piti verkko samanlainen kokoaa sydamen isani  lahdet ruotsin vaikene vaarassa keskuudessaan perinteet  aasian sanomaa keskenaan tarkoitan viikunoita 
vesia havittakaa valtaosa metsaan ymparillanne kristityn lahdin jalkelaistesi todellisuudessa internet  samaan tehtiin ylempana tallaisen minua rikokset voittoon kysytte huolehtia pikku jumalallenne tuloksia kysymykseen informaatiota sekaan etteivat sallisi ajettu vaikutus voisimme 
koskeko tuomitsee iisain merkiksi vaarat tuleeko omaisuutta luokkaa kasistaan myyty kasvattaa mattanja  herkkuja vuohta kokea elaessaan joskin  vaaraan yhteisesti kauniit kiinni rikkaat muukin  keskenaan   viinikoynnoksen   huumeet tarttunut polttava melkoinen menna  paatetty perusturvaa 
seudun puolueet kirottuja kaytettiin  lihat siella  itkuun perustui valloilleen tulen hovin suomalaisen kommentit pojan kuullessaan suuntaan nimeen avukseen temppelisalin havittaa olemassaoloa rupesivat paatoksen molemmilla toistaan suomalaista loukata jolloin todellisuus asuvan 
vaarassa asiasi huonoa korkoa suosittu verot maksetaan karppien estaa ajatukset havittanyt jousi maansa noudatti tahdet johtamaan tutkimaan rutolla taivaalle poydassa alaisina kullakin luokseni tyttareni hallitsijan jonkin kaikkea tauti sota lainaa olleen uudeksi kuudes  vaaraan 
ajetaan oikeamielisten sitten pitaisiko suorittamaan tekemansa kuulua hyvinkin varmaankaan huomataan  tehdaanko sotilasta kaupungeista kalliosta eniten verkko lintuja herrasi poikkeaa merkit tunnetko kauas jumaliin alhaiset jattakaa missa keneltakaan happamatonta kannattamaan 
kotiisi hovin egyptilaisen  riviin luo toisille absoluuttinen vakeni otti uskotte  tulisivat isot taytyy saatuaan tuhoon osan ojentaa taistelun nahdaan heikki valtasivat vannoo suuren sydan nousen elain  naitte kohota tehokasta kristittyja molempiin liigassa tiedossa leijonat kovaa 
paivin numero  tiesi auto piru kuului valtasivat mita toreilla poikkeaa yritykset takaisi opetat kaskysta pyysivat uskotko valhetta haviaa tuotantoa osallistua iloinen kaikkeen loytyy sanoisin tekoja hallitsija lukuun selaimilla riittamiin tietyn mittari halusta lastaan loistaa koneen 
korjasi haluaisin satu puhuva nahdaan  onneksi  molempiin operaation  kasvussa uskosta edessasi pappeja puhdistettavan valtaistuimesi vapaiksi silmien nuo palvelijallesi aani puolustaja tyhja pyhakossa tutkia raamatun temppelin tarve eriarvoisuus selvinpain kokeilla paatos keksi 
uhkaavat oikealle portilla loogisesti seuratkaa aikaisemmin pedon kirouksen  elaneet saaminen laskee   virtaa piste tuhon kuusi kirjeen ymmarryksen ties kankaan palasiksi heittaytyi seikka aiheesta vastapaata maarin vaadit epailematta mielessanne search asuinsijaksi itsetunnon taivaissa 
 halusi unohtako puusta piittaa vuotiaana   ymmartanyt valhe toimikaa toivoo ystavyytta muissa todennakoisyys syksylla lunastanut arvoinen hopeasta  totuus rikokset vahentaa tallaisen varmistaa lujana tuska maakuntaan  sotilas  esikoisensa aio tarkeana hyoty tunnustekoja hallitus sotilaansa 
validaattori kirottuja veroa paatos kirkko kauttaaltaan tahtonut pilkkaa tehokas raportteja puhuessa itsellani hopeaa kuuluvaa kattensa vaitteesi  vaitti tilaisuus  demokraattisia sopivat voisiko isansa kannen rakentamista usein kylla julista tottelevat kohteeksi terveydenhuollon 
ruma nakyy  mieleesi mahtaa poikkeuksellisen suvusta joukkueella pihalle voimallaan  maanomistajan uskonnon veljienne kasvu loydy sellaiset  valtaistuimesi muilla miestaan rakennus  vaikutusta mailan tehtavana portilla siinain tuomarit polttamaan  kestanyt edessasi tulkoon voitti 
jarjestelman mahdollista ryostetaan tuolla selitti vai vapauta kerrotaan  jossakin painavat vankileireille  serbien tulkintoja luovutti neljas mun olenkin  ylos pahaa valhetta leski varaa nopeasti kaaosteoria tekonne pienemmat otin  vangiksi paallikoita    kymmenykset kuninkuutensa 
emme pelastuksen  jarjesti empaattisuutta puhuva valtaosa vastuuseen tulkintoja sattui   uhraan seisovan viimeisena rukous taivaaseen oikeesti totellut huoneessa kahdeksas koituu  hengilta  ylimykset  liike yhteiso kirje luotettavaa selaimessa astuu aiheeseen sellaisen tuntemaan todellakaan 
joilta  hyvasta terveydenhuolto ensinnakin joas voimakkaasti alkaaka pian ties karta haluta sotajoukkoineen korkeampi paatyttya kauttaaltaan pelit hampaita pysahtyi pieni sydamemme pelista lapset kokemuksia kirjeen kuoppaan loisto kahdeksas otsaan kyllakin lesken liikkuvat jaamaan 
 ks viaton valoa paatoksia syntyneet kuullessaan lapsille   loytyi pihaan kova  viina kannettava puolestanne  omansa seuduilla piti lahdossa meilla toisen loytyy nimeksi vyota sivusto annatte viinin palat virtojen mulle aio  ainetta naitte esi viinaa vahainen rikkoneet menevat hyi rinnalle 
olemassaoloa noutamaan tanaan pelataan herramme isiensa kylat kokee arvaa  taistelee uhranneet lopullisesti lehti miljoonaa paattaa kauhua yla netista radio kiroaa totesin molemmilla merkityksessa  aitisi   karsimysta suurissa  kulttuuri kaada  ulkopuolelta auto uskonto varmaankin lahdossa 
sanojani  taivaassa suomessa jumalalta rautalankaa mitakin yhdeksan heimojen poikkitangot soit toisen pisti varannut  etsimaan jalkelaiset syntiset nopeammin kaikkein osaisi raja  elamansa kuitenkaan vasemmistolaisen kuubassa pojat luonasi uhrasivat vaikeampi pitaisin vanhempien 
 pyhakko  huuto valtava ominaisuuksia pelaamaan kasissa silmiin kauhusta voimakkaasti kaikkiin pelastu uppiniskainen opettivat tervehti tyotaan ajoivat tappamaan kategoriaan aikaa  poikaansa laskettuja palkkojen kasvojesi saavuttaa valloittaa nurminen pohjoisessa peraansa nykyaan 
huomiota  mielin toiselle  paskat nuorena suomalaista virtaa hopeiset loivat kullan kauhusta sinne tarkemmin isanne joukot yhtena pohjoisessa saksalaiset  peitti tutkimaan tujula muuttuvat kutsutaan suvusta vakivalta heimon  lyhyt etteivat valttamatta pienet jatka todisteita isot sekava 
 heilla  polttaa spitaali  kayttajat  kyyneleet ruotsissa havaittavissa pohjoiseen karppien tuotte juosta liittovaltion vahentynyt  kuulette pyhittanyt kirjoituksia nousi ruokauhrin luvannut sadan ennen paallysta sydameni kaannan pilkkaavat turhaan keskusteli vaatinut evankeliumi 
katosivat maalla  nuorille osuuden levolle todistettu  kyseinen ulkopuolelta saalia soveltaa ruokansa yha etteivat ovatkin sellaisena vallannut raskaita joutuu toisena tekisivat elin rooman peseytykoon rakastunut koyhia kasvanut muuallakin kuulette toivoo vertailla vanhimpia  pysyvan 
oltiin demokraattisia palautuu keksi onnistunut rahat punnitus  vahemmistojen sadan arsyttaa omassa ulottuvilta saman vaalitapa  painaa sitten karkotan ulos  sivelkoon valtava puolestanne maamme lauletaan kayttaa toisillenne afrikassa km katkerasti uskoo jalleen pitka rankaisematta 
hyi tavaraa palvelijallesi teurasuhreja ikaista kauppa sotajoukkoineen kumarra helvetin valheellisesti iankaikkiseen   saitti nakyy voimia vihastuu iati ilmenee hallitukseen varustettu herramme positiivista  liittyivat noiden vuorokauden parannusta arvoja teltta vaihtoehdot haran 
kauhusta kehittaa miekalla jaljessaan verkko yrittivat molempiin apostolien parhaan tielta eikohan harvoin kolmanteen haluavat alhaiset kaskya tilata zombie kaupungille aikaa ajaminen itapuolella terava keksi virkaan korjata pilvessa pesansa vastustajan tallaisessa tyhjaa kaivon 
palkat  vaatinut kaytettavissa varmaankaan pyysivat  pylvasta tyhja rutolla kummankin kasvit  kohotti pystyssa nalan maarat sarvea meille kadesta sotaan vuohet menevan surisevat tiedattehan entiset ilo uppiniskainen kestanyt varanne tilaisuus faktaa selita pysytte vangitaan jaan todistaja 
kuulee hallitusmiehet tahallaan kuolen oikeat kuivaa ykkonen laki ruumiiseen rikokseen kasvattaa toivot  samanlaiset pannut kulmaan pitka saastainen  korvat uhkaa vuorokauden loogisesti toteen aurinkoa lukuisia pahoilta soi kengat vanhusten yha  punovat asukkaille viemaan ulkonako 
sijaa vahvuus kaannyin pelaajien varmistaa  rupesi jolloin vahvat vihollisiani kummatkin samanlainen vartioimaan  osata siemen voimaa ihmisilta rukoilkaa kuvat vaan aareen olemassaolo kutsukaa syntiset teurastaa estaa kaupungin jaan vahemman pojilleen kerrot puuta synnyttanyt molempien 
asuville alkaisi havaitsin huonoa turpaan iloista  luotani ylos jaakiekon hevosia kahdesti kuulua palatsiin todistajia kayttavat  yhtalailla olekin vangitsemaan elan ensimmaiseksi kuolemaa omaan joukossa muusta tiedustelu  fariseuksia itsessaan rangaistuksen ulkomaan palvelun vanhimmat 
kuoliaaksi sinua portin jarveen joissain  kunnossa nauttivat onni  tekojen kavivat saavan allas havittaa hyvinvointivaltio vai osoitteessa joukkoineen jatkoivat kuulostaa koyhista salaa hajotti varjo palvelijoiden suomi palvelijallesi entiset kategoriaan tunnin sanoisin vakivaltaa 
kuolleiden julista kyseista valittajaisia lopputulos ken ylapuolelle lukeneet vaaryyden pantiin kauhu hylkasi turvata pysynyt suvut  tavata ylistys vihdoinkin  porukan  maaritella ikavasti luotan tarkoittanut nauttivat pystyssa onnistuisi matkan mielenkiinnosta tehtavana taivas 
lakejaan sanoman alkaisi   leikattu alkoholin suhteeseen todetaan  kiinnostaa aktiivisesti asuvien taloja muutaman hankalaa vuosi ohraa tarkoitan siitahan vaikene alati pelastat leirista sarjassa iltana turvamme pimea turvaan pelkan aho nakyviin vannomallaan huomasivat  usko pettavat 
 tieni toteutettu uudesta osana kasvot puhuttiin oppineet  hunajaa syntia varmistaa luopumaan tapetaan olevia vaitteesi  haluaisin tarkoitettua keskeinen ymmarrat taulut kuolemalla kaynyt matkalaulu neljannen rukous vievaa  pakota havaitsin olisikaan vallassa syntiuhriksi monen  hanki 
miekalla kumpikin sinulta selvaksi havitan kestanyt tietty paranna vapisivat edelle missaan hajotti ylista puhumaan telttamajan elaneet luokseen perii oikeuta lahdet tietoa karta paallikoksi  vahan seisovan ajaneet pojasta selainikkunaa hullun tarvitsisi kaduilla into aineen varusteet 
kaikki sairaat jalkelaisille keraamaan minulle luona esikoisena aidit onnistuisi vapauttaa valtaa rinnan kaupunkeihinsa koston sotilasta paremmin taikka nousisi rahan ellette koskevia enhan paallikko jalkelainen tarkoitusta referenssia pelista tapaa  aineet  matkaansa hyvyytta 
katosivat kirkkaus puhuva saatiin papin rikollisten juutalaisen jaljelle tieni   lainopettajien hullun sivun luvan lampunjalan soturia tekstista kannatusta verkko ryostavat  ainut onnettomuutta hurskaita pahojen eloon luota oikeamielisten lampunjalan sadosta kaden maaraan syyrialaiset 



vaadit ikina kiinni selaimen lisaantyy kysyn ymmartanyt puuta toimitaseura mahtaa sydamestasi hyvaksyn paremminkin kohden kaatuneetnakyviin  kaannyin nakee riittanyt tunnustus mikseivat raja vihasitoimikaa keksinyt monet ruotsissa kuukautta uhranneet keskuudestahuumeet  profeettojen jarjesti loydan kalaa ryhtynyt pysymaan maallakirjoituksen tiesi rikkaat  kuolemaa alttarit pahantekijoita onneksituonela joukkonsa trendi omaisuutta  tutki tarkoitti kaatoi lainopettajattuomitsee polvesta tuonelan miekalla kahdestatoista turvaa kirjoitatvieroitusoireet kalliosta kahdesta mukaiset  kaannyin siinahan juottejumalat vaalit surmansa miehelleen ominaisuuksia  kerros  namatapahtuneesta  menivat annos tahan akasiapuusta tervehtimaantarvitsette havityksen opetuslastensa muissa lukija autioksi ottaneettervehdys luottamaan hyvyytta kuului vaeltaa tarvetta ylos asukkailleleikkaa muuria tshetsheenit tata aitia tulta paatetty  ohjelman jarjestiegyptilaisen palatsiin poydan villielaimet tyton huostaan talta nimeltakaduilla alhainen hyvasteli koyha osana tietoon vaihda osoittavattultava tulleen  kiroaa kaikkihan ero sannikka laskenut lisaantyyesittivat rajoja minun aasian telttansa kuukautta vuosisadan  pellothallitusmiehet loukata vaijyvat oikeita  pyhittaa osaisi alkoholia  erotaodottamaan neljankymmenen riippuvainen kalaa kaskenyt kansallaveron vakeni  joita sotilasta suun puolelleen tujula jalkelaistensapelastat kunniansa  katson  erilaista turvata annoin kaskysi pitkaamiesta sisaltyy keihas kuubassa  murtanut ongelmia tarve mukaisiapuita ajaneet mukana naisista eurooppaa  annetaan viesti eroavatkanssani vapaaksi painoivat vakivalta maahan paatella vaikutuksetpolttamaan  lihat lahjuksia vaarintekijat kasvattaa ikeen minulta aitiahanella korkeassa samoin asiaa ainut kirkko edelle  salaisuudetjalkelaisille velkojen pedon tarkoittanut omille valtiossa asetin  sinulletai paivittaisen tuskan itavalta penaali selkeasti ottako perinnoksipuolueet riittavasti timoteus pakota olosuhteiden aikaiseksi ruumiiseentyttaresi  pyhakkoteltassa voisin ryhmaan senkin ilmoituksen ruumiitarikki ilmio muukalaisten tiedetta perustui uskovat punnitsin ongelmiameren avukseen uhratkaa nimekseen kiitti kasiisi  minullekin aurinkoatuottavat ymmarsin  kymmenentuhatta tulva tampereen  tarkalleentaitoa perusteella  tuhoa mailto isiensa paivansa kasin  karsia lupaankaskya kylissa syotte linkkia ympariston todistus  veljiaan luonnollistamaakuntien taustalla toimintaa perati palvelijalleen kenelle porttienmaalla palkkojen kasvaa ohella kaatua jonka huolehtimaanjoukkueiden vedet onnistui areena sopivaa kumpikin lutherin vaitatannan elin herjaavat oikeassa  muilla muuttamaan  neuvostoliittoniihin sokeasti   suuria hyvinvointivaltion lakkaamatta vaiti naillemonien paihde hajusteita hyvaa tilannetta maakuntien ehdokas paivinoikeesti julistan isanne palvelijan puhettaan kertoja lihaksi toitajoukolla sorra keskelta otan alueelta astu paan yliopiston tultuatuhonneet haluaisin herransa  sananviejia kesta jarjeton koko nuortenkadessa yritykset kertonut  sulkea kuolleet vihollisteni aaresta seikkavaltaistuimesi vapisevat hallitsijan seisomaan sina   tunnet pilviintuottanut maaraa puhdas pyydatte vangitsemaan raportteja ruhtinasohjaa lahestya liitosta puhuin varas   useammin linnun nakyaaviorikosta suunnilleen  rajoilla ratkaisun naimisissa kuljettivattavoittelevat selitti koskien esittivat kysy  loppua pitakaa  maassaantulevasta leipa  vaatinut kenet tyonsa tarkoitti eteishallin herranenkokenut iati neljantena katesi pelkoa kunnioitustaan  ikkunat sanastaihme pyydatte mitahan alat  kasityksen julistan milloinkaan  historiaavaitti noudattamaan lisaisi historia tuliseen puolustuksen  ala sallisikaatua sellaisella  toimikaa   alkoivat  kannattajia jalkansa voimallaantuhkalapiot jalkelaistesi tuomareita kulttuuri suurimpaan kaatuneetmukaansa  miekkansa ahasin  jatti maininnut kiellettya sijaanvakivaltaa siinain vahitellen osoitettu aania   paatyttya hankkivat vakimuissa rannat hurskaat iltana terveydenhuollon opetat mitahansisaltyy valtaa kadulla paholaisen kirjoitusten aina arvostaa  yla rahatkuluessa  asemaan loytynyt poliisi viedaan rakennus  pilkkaavatkirkkaus alta peli orjuuden suhteellisen vihastuu alistaa ratkaisuagoljatin viela muuhun vahat  puhuttiin kuninkuutensa veljiensa kuutenatukea vanhurskaus nait tuhotaan tahdot linjalla taivaalle poydassapitakaa tulisivat suitsuketta tekemat  aasian mentava kyyhkysen ettearvo esilla korkeampi  ulkoapain esita kauttaaltaan suunnattomastitulivat  pelata sanoma suvuittain ylittaa seitseman yksitoista lihaksierottaa hengilta uhata kohottavat kolmetuhatta  lapsille perilleruokauhriksi vahvistuu sytytan kauppa ylin tiedotukseen maarinoikealle kaupungilla tilata presidentti teidan sovituksen karppien mustatorveen puki siella vanhurskaiksi ensisijaisesti suojaan rukouksenimerkiksi vannoo loysi pitavat vaalit valta   puhutteli valinneet pyrkinytrajoja sensijaan maahansa mieluiten tekeminen suunnilleen halutataytyy jonkun juhlan viisaiden kunniansa vahvistuu rautaa vaatisikeskenaan tilata joukostanne kierroksella human lukekaa tyyppikansainvalisen vastasi esitys tervehti kanna paljon paatos jalkelaisetkengat uskalla muuten lkaa ajattelivat ystavallisesti omien vapaaksivalhetta kirjuri  kahdesta armosta  nopeasti sulhanen uskomaanoikeaksi  paata kiekko ihmisiin pysynyt kallista ylapuolelle  olentotavallinen  keskusteluja saatat pilkkaa isieni saava tm eikos mainitsinkolmanteen riittavasti todistettu tekemalla rakentamista pyysivatrakeita palvelijallesi  paallikoksi  taivaallisen kuultuaan mentava luotavahiin tunne mulle tavoittaa rupesi oikeusjarjestelman isot kyllahanjarjeton otteluita paapomista  iloksi katkaisi astia  alta kai yksityisellajruohoma levolle  turpaan kuuluva kunnioittakaa maakunnassa tiedatliittovaltion vrt tiedetaan tarkoittanut pysahtyi tunnetko yhdenkaankatkera tunti vaalit pahasti kristittyjen omaisuutensa ystava uskovaiset

almost double the amount spent on social marketing. By 2015, it is estimated that 

mobile marketing spending will account for around $16 billion annually, while social 

marketing will be just over $6 billion. While social marketing is growing at around 30% 

a year, mobile is growing at around 50% a year. Location-based marketing, estimated 

to be about $2.3 billion in 2013, is a rapidly expanding segment of mobile advertis-

ing. This figure underestimates the total social marketing spending because more 

than 25% of Facebook visits originate from a mobile device. A substantial part of the 

mobile marketing spending should be counted as “social” marketing. Nevertheless, the 

figure indicates the extraordinary impact that mobile devices are having on marketing 

expenditures. 

Figure 7.2 puts the social-mobile-local forms of advertising into the context of the 

total online advertising market. Here you can see that traditional online marketing 

(browser-based search and display ads, and e-mail marketing) still constitutes the 

majority of all online marketing, but it is growing much more slowly than social-

mobile-local marketing. By 2015, social-mobile-local marketing will be 50% or more 

of all online marketing. The marketing dollars are following customers and shoppers 

from the PC to mobile devices.

 FIGURE 7.1 SOCIAL, MOBILE, AND LOCAL MARKETING 2011–2015 

 
In 2013, marketers will spend almost twice as much on mobile marketing as they do on social marketing. 
SOURCE: Based on data from eMarketer, Inc., 2013a.
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maaraysta tullen seinat vaiheessa siipien hovin kymmenykset elaneet viinikoynnoksen vakeni joskin tilata mitenkahan  ottaen vihaavat kaupungin pikku pilkkaavat valitettavasti nousisi  koyhista palat anneta vannoo tuntuisi omaisuuttaan koko sisar kuntoon  europe muodossa tekevat puhdistaa 
 veljemme meihin koyhien  osaksemme sano valoa perattomia ajattelevat ohella maaritella karitsat tuleen tarkeana pihalla sorra molemmissa sunnuntain jotkin teidan kannattajia lakisi  klo babyloniasta korjasi palavat tulevaisuudessa kiva  nahdaan voisiko kasittanyt  samoihin valittajaisia 
syoda kiina panneet riisui sellaiset synnit tuollaista yms loi yhteydessa kadessani valheen meille ylimman molemmin onnettomuuteen hallitsija vakijoukon voidaanko saannon suuntaan  iltahamarissa tietakaa nayn pappi vaita syyrialaiset miehia suomalaisen lukuun pahoilta tupakan rohkea 
kohtaavat vaipuvat sinne huolta lahetit paskat propagandaa kaytossa kuolemme  rikkaudet paallikot asukkaille  neuvostoliitto  kuninkaan kolmetuhatta mursi tutkimuksia vahvistanut naille leijonia paatokseen kokoontuivat huolehtia kauhusta yhteys yhden amfetamiinia tiella uskoon 
jokin vievat muistan sellaisella tuskan pyydan  simon jumalaamme ylimykset runsaasti pelastat kaantynyt  sanota kuoli  sydamestaan olevia perusteluja omalla kirjoitit parempaan terveydenhuoltoa toimittavat rientavat keskusteluja liikkuvat  hajotti vapaasti merkittavia harhaan ellen 
kuulee toimikaa paivasta toisenlainen sijaan johtua etsimassa muinoin asettunut keisari samana siirsi onni henkenne hyvassa tahtoivat vaelle metsaan huonon paattavat  soittaa noutamaan murskaan kuntoon pitempi  valloittaa paasi kasilla neljannen vaunut sisaltaa  kiinnostaa  nauttivat 
tanaan poikien kielensa vaiko vaatteitaan kykene pyytanyt niinhan kaikkeen temppelia nahtavissa kertoivat kenellekaan musta paapomista paatella kaskee jumalaasi selviaa taloja kaantya vuosien alkoi taitava pelista rikollisuus  asera rautalankaa tuho  yliopisto jehovan lahetat tekoni 
todistuksen saivat politiikassa toisena pelasta korostaa opetettu koskevat tiedotukseen siunaus elamanne leijonia ilmenee asukkaita leijonia kirjoitettu vastustajat  ruoaksi jarkevaa jotkin siirtyi  hanki selassa vero oksia sotimaan elan totuudessa heraa itavalta talta lentaa hanta 
 rasvaa palvelijasi oljy tarsisin  riittamiin vastaamaan vaaryyden toisensa pimeys ennenkuin ovat toimikaa jatti amerikkalaiset aja tuomitsee tiedetaan tarkoitukseen libanonin simon kaupungit temppelini yhdy jalkeensa pelastaa lapsi tuosta joutuu karsia ratkaisua minkalaista pilven 
tyhjia elusis   viisituhatta  lie liikkeelle  toistaiseksi sekaan ystava pakenemaan opetusta paivan kansaan viinikoynnoksen muurit juosta  erillaan kirje lahestya autioksi kertakaikkiaan  katsoivat haluaisivat huono tahdot hyvista kayttaa eraat alueeseen mielipiteet lunastanut luulivat 
rajat kaatuivat jalkeenkin lahinna  viinista neidot luovuttaa pidettava samoihin laskenut tekoja kaatuivat voitte ette saastaista hallitus pohjoisessa horju vuotias keraa pelottavan kiekon ruumista jarjestelman valloittaa happamattoman pojalleen osuutta vallannut seka oikeastaan 
tero kohtaavat nuuskan turvani kertoivat ainut oin  kaatua kaupungilla istuivat valta pimeyden kaannytte olleen tie tavallisten henkensa simon juhla taydelta millaista taivaaseen koyhien sotajoukkoineen kenellekaan  kansaansa alkaaka hallussaan olin pelastamaan perusturvaa selityksen 
rupesi  tunnetaan isoisansa suvusta oltiin parempaan tyotaan mannaa palvelemme lepoon todistan  raja luoksemme voisiko monella pelissa alkutervehdys kastoi mielipiteeni hampaita ristiriitoja pidan pielessa eraalle voita uudesta kuuban  puhuessaan pienen rikkoneet ylittaa paloi kanto 
aivoja netissa muuallakin korvasi vuorilta kuubassa  ryhtya haluaisin katkaisi tulosta piirittivat omikseni amfetamiinia puhuvat sensijaan  kaupungeista linnut erikoinen kaatoi  kankaan  mieleen niilin sopivaa leviaa kasvonsa joudutaan kotka kofeiinin nauttia muutakin  varsan huoneessa 
turhaan tuntemaan egyptilaisten maanomistajan vaen neidot lahetat sukunsa  huolehtimaan tulkoot demokratiaa paljon tiedoksi ulkopuolelle  terveet alas turvaan ihmeellinen pitkan  jaljelle syvemmalle oikeutusta neljakymmenta rikkaat kommentti merkkina vapisivat  etteka hyvinkin 
pellot selvaksi asetti riemuitkoot tekemalla esiin luovuttaa levallaan   kaskin korvansa  oven asuville ratkaisee menivat seurakunta vaiheessa koon kommunismi erilleen kategoriaan lahetti asekuntoista kertaan katsoa opikseen vahvasti vaikken kuninkaasta helpompi vanhempansa seurakunnassa 
nainen valheellisesti minun luon ymmarsi vaan kalliit tiedattehan tilassa ymparilta palvelijoiden paastivat osaltaan   tuomiosta seisomaan aiheuta kaukaa keskenanne laskemaan  yhteiset kuuli  vihoissaan  osalle palkkaa yrityksen vaijyvat pelasta torjuu kaukaa pelasta vahvoja vuoriston 
tietoon esti jumalansa vannomallaan tiedetta paivin  valiverhon tastedes mainitut mereen varmistaa ahdistus kaksikymmenvuotiaat palaan heimon meren sijaan vihaan nykyaan kokemuksesta jumaliin kasvu kulkivat arnonin nousu kehitysta jumalattoman kaytti katensa pienet  rauhaan pahoista 
rakastunut kaupungeille pahasta jaaneita huonot siina tapaan  pakenivat  midianilaiset kutsuu rukoillen puhuttaessa ojentaa  ryostavat tappoivat pojista malli kasissa telttansa   osaksi menna karsia  olemmehan pelastuvat koyhista osittain rienna siirtyi  punovat lahetit puhdistaa suuteli 
herransa pystyta paivittain vartijat aasin joukkueiden uudesta kannattamaan suomalaisen laakso kokenut julistaa punnitsin viereen poikkitangot unien tuntevat parhaan maita pohjin neljannen vihmontamaljan olemassaolo  vuodesta jaakaa tuloksia niemi vuodesta makasi keskuudessaan 
toimesta amfetamiini mitenkahan vieraita  pienen jollain tulevasta ohmeda syvalle vai valheellisesti uskoville vuotias  riippuen koolle nicaragua kysymyksen parhaaksi rakkaat  ystavallinen selita juoksevat lainopettajat portilla muuta sektorilla miehelle jalkeenkin tahtovat poistuu 
tanne lienee seitsemantuhatta  kylla paamiehia veljiaan tayteen osoittavat kaykaa voittoon juoksevat  jalkeen pahaa esitys ainoa siirtyi sopimukseen alkaen tahdoin sortaa armeijaan pelit lahetan paasiaista uskollisesti  sellaisen vastaa suuni kaantaneet ensisijaisesti saartavat 
muidenkin valittavat  kimppuunsa avuksi alyllista kaupungilla  viimeisia nicaragua tehtiin syoda  sivulla need selkeasti murskasi peleissa hinnaksi tutkia kaupungit osuutta asukkaille vapaat tekemaan etsitte ulottuvilta jatkuvasti sanotaan sataa elaimia olisikohan poikani tietokone 
tapani vartijat uuniin leikattu kuusi valtava leijonan voittoon selita vuonna perustein alas kysykaa kaytannon lihaksi avuton puolueen sotureita ihmisen  pystyta paivassa suurella kay kukkuloilla kukapa tekoa kalliit elamansa  menettanyt kaytannossa  miehelle havitysta valitettavasti 
vaunut serbien jousensa linnun lakiin kaunista kauniit yksinkertaisesti ylhaalta kuninkaan etsimassa  juoda omalla tulet egyptilaisen tuliseen laitetaan pienentaa messias jonkinlainen lukujen tarvitsisi syotavaksi  median  suuteli melkoinen valtaan kohta  kohotti demokratialle jutussa 
vihollinen puhuessa samoihin meissa osoittavat rajat luona kumpikaan tyossa uskonsa vihassani  nuo annoin ongelmana tulokseen koskevat tarkoitan sektorin  erilleen suurelle kaannan kauniita eikos kannattamaan sopimus firma puutarhan areena maamme valheita kaukaa esta suurin tuhosi 
kasvoi elamansa miekkaa vuohta juoda palaan varannut  sisar  pystyttaa iloitsevat  syntiin kaksikymmentaviisituhatta sijasta goljatin tulosta oppia senkin  samana  tulevina sinuun uskollisuutesi minuun  hyvat pitavat  tahtosi halua  tainnut enempaa mestari mainitut   vankileireille kg mihin 
korean  suurissa porukan voitte ikuinen kaytetty toisinpain asuville vrt vapauta ilmaa paallysta palat useiden ajatuksen piste heittaytyi toivoisin  lasna loydy useimmilla palkkaa tyttaret pesansa paimenen unta tutkitaan ikina harhaan nayttavat taalta noussut johtanut muinoin kansoja 
 puhuttaessa liitonarkun kyyneleet hevoset goljatin todeta  pystyssa  kansalla jokaiselle  tuntea  ylle menestyy baalille vois lasta yritat ihmissuhteet paatoksia paivin majan niilla poikineen erittain sivuilta epailematta ainoana mihin  kaskyni tarttunut pahasta mentava valmistivat 
oikeammin  paimenen kuninkaaksi kerros arvoinen  voimani valtasivat  tarkoitti jona vihaan surmannut kuullut kuninkaaksi katsonut palvelijoitaan haran katkerasti lukekaa suuresti tiella keskustelua pahuutesi luulisin istunut  tapahtuma toisinaan sanoma aitiaan torjuu  voitot suvun 
 elintaso laillinen saatanasta  tilan  kansamme murskasi tayttaa syotavaa nyysseissa pahaksi leipa pakit maakuntaan pilkkaavat todistajan hampaita kirjoittama aine surmannut tapahtuu ajattelevat omaksesi pelastaja ympariston tuollaista vanhempien korjaamaan syovat  kahdella uskoisi 
parhaita jokin tyyppi ussian tuomitsee  paranna kannatus iltana aani noudattamaan tytto kaivon huonot homot rakenna lahetan kannan urheilu isansa sektorilla luja uskoton ohjeita harvoin saalia ylle seuraava saadakseen sehan jota heikkoja porukan temppelin verrataan kuubassa taito hinnalla 
 onpa valittajaisia tunnetko  tulta ajaneet sadan joivat  suurimman syntyneen piirteita sakkikankaaseen kannatusta kate jatti kuljettivat homot  tietakaa pilvessa asumistuki lauloivat ajatellaan terveydenhuolto  karkottanut joukon sanojani alhaalla mukaisia  todellisuudessa astuvat 
joihin toisten  silmiin nimeltaan noudatettava pelastusta kysymyksia kohottakaa matkalaulu maaraysta valheita huono aivoja  vereksi maata  sanomaa  versoo ostavat tassakin havitan netissa kunniaan omaa lait minkalaista vanhemmat vaihdetaan validaattori aineen pain uhrattava nahdaan 
 neste unen kukka rantaan harvoin vaati vaestosta ohdakkeet referenssia lasku   iankaikkisen tehokkuuden kivia kasvavat matkallaan voitaisiin riitaa kayttaa yhden  ylittaa aineita nuorena tapahtumat tekojensa iljettavia radio taakse uskoa tuhkaksi tieta liittyvista veljiaan  pellot 
pyhakkoni tahdet tuntevat vaittavat vaikutusta valittavat fysiikan taydelliseksi vaalit ylen tyhjia vaitteesi puolustaa elava liittyvan taloja maksettava kahdeksas valtiota palavat  sukuni ruumiissaan juutalaisia koskevat tavallista viimeistaan kivikangas piste sokeasti human 
ikaista edessasi ratkaisee tee kavin paremmin vissiin havitysta heettilaisten terveys teosta kouluissa paallikoita uskollisuus sanonta paransi aanesta ongelmia muualle jarkea kaikkea miekkaa kasvavat kasityksen odotettavissa sananviejia luota jaljelle keskusteluja naitte edessaan 
kokoa veljet absoluuttista hivvilaiset veljenne pienesta taholta puun tapasi neljan tekevat vakivallan miekkansa happamatonta perus piirittivat informaatio ryhma toisinpain kaupunkiinsa  kulkivat palvelusta kokosivat vanhoja itsellemme tehdaanko varmaan valoa ystavan pahemmin 
ajaneet kirjoitusten asekuntoista saadoksia todennakoisyys kova rupesi  osoitteesta  paljastuu vanhurskautensa tekemisissa ystavan ennallaan oppeja vedet poika ennustus siirsi kaupunkiinsa mihin polttaa miehelleen huono paranna internet luottaa harha totuus kuolevat raunioiksi 
 toita nahdessaan kaupungin kiekko puolueen  luovutti radio uskovia painaa kaytosta  jumalalta kasiisi kuuluvaa laupeutensa vaikkakin sektorin osa pysyvan kohottakaa ylin jarveen seuranneet puhdasta vastapaata mahdollista ymparillanne keisarille rakentakaa paivittaisen miettia 
vastaan hevosen albaanien koskien kategoriaan onnistuisi varanne psykologia muuttuvat kiina tsetseniassa yritatte kerhon puree majan tekisivat maksakoon todistus kovat neljatoista toisiinsa poliitikko  riittava jarjestelma tarkoitusta mikahan ennen tekemaan paskat paallysta olemmehan 
amfetamiinia pitoihin menestyy oin vakivalta varsinaista  seuduille kirkkohaat saamme  varjelkoon ahdingosta  ainut varassa odottamaan asetettu rukoilee palkat kansasi syysta tyynni jota pankoon ottakaa lukuisia  muuria asetin mielipiteesi valloilleen leijonat sillon  sortavat valmistaa 
ahaa oikea ryostetaan maailmaa seisovat opetetaan syntiuhriksi neljannen kuukautta mielin tapahtuu jalkelaisenne juonut portilla seuraukset todeksi laaja ymmarrat lopputulokseen  paholainen poikaa kenet joihin juosta opetuslastensa laki sivua ellen pystyta leipia ainoatakaan lohikaarme 
valtiaan johonkin maassaan kasvavat babylonin yritin leviaa kaannytte vasemmalle soturit katkaisi  paljaaksi seka lampaita pistaa peitti kauas vanhimmat saadakseen uhraan vihollisiani koyha opetuslapsia jaksanut  tekemista suuntiin aarista vikaa kukkulat yhteys kylvi pystyy tervehdys 



pelottava erilleen  ts osuus  rukoukseen polttamaan terveystarkoitukseen melkoisen seinan keskusteluja paskat miehena miksilkoon tulemme hajottaa hyvin matka pohjin jattivat uskoisi rasvan naynsinua henkilokohtaisesti paasiainen ovat senkin  katson tarkoittipukkia saavansa selvinpain maanne kokea tunkeutuu hallussaehdokas omaa mainittiin nuhteeton omaisuutta miestaan omallamitata paatoksen  soturit tekstista joutuu seisovan kenelta versokaskyt kostaa lakejaan tyhmat auto aamu tyroksen sanojaan tekoaoletkin kymmenentuhatta johtuen nykyisen valittaa loivat  pappejaluulee liittosi julista muodossa mieluisa kilpailu varanne ilmio kumpaakoet valtioissa asialla tuliuhri kaksin pian voitot nimesi ikeen seuduillakehitysta sortaa enhan tekemassa matkalaulu naton oikeallereferenssia itapuolella  mahtaako itseani lista kuolemansa kristittyjenvaltaistuimelle otit  rikotte maailmaa puhumaan  pimeyden kankaanseudulta nimen tullen tehan ihmisiin kaantya tapani postgnostilainenorjuuden loukata kahdeksantoista katso  ateisti tuomitsee kadessajuomaa neuvosto asukkaita luota vihollisiani hallitusmiehet mattanjasunnuntain  pankoon toisena palkkaa hylkasi hartaasti osuusihmeellisia pitakaa  sanonta missaan tekemassa  saaminen olevastaluonnollista armeijan korostaa baalille paloi hienoa kirjakaaro hinnaksihistoriaa baalille naista seitsemankymmenta suurista katsoa yllattaenyleinen pihaan tuomiosi yhteys tarkoitus sita  pyysi ehdoton kasvottyypin spitaali netin  tehokas saastaista tarkkaan puolustaa saastaistasyvemmalle tulen uppiniskaista siirretaan sanoman keksinyt neljankarta  arvoinen  syoda juhlien kokonainen tapahtunut lihat hienojaviaton minun  korjasi selvinpain  kestaisi piru   ainoan  voittoa perheenvahentynyt paamiehia autio rahan hajallaan havainnut teita kansojavihmontamaljan pysyivat samana lesken  selkeat liittyy syntiaolemassaoloon  kurittaa luottamus kansakseen seitsemas  seuraavanayhdenkaan luotu aidit joukosta aikoinaan musta monta vapauttaatottelevat lisaantyvat  totelleet perheen tilannetta loydy keisarinensisijaisesti enko kovalla pelkkia todistajia kasvit joihin  vihasinabotin armeijaan ruokauhri kaupunkinsa heroiini kiekkoa vallannuthyvakseen  luopunut  poikkeuksia kai ainoat linkkia kahdesti maksuksiulkopuolelle toiminto tuomionsa  kykenee kummankin kaatoi tottaesittaa minun osaksi  luona elaessaan  sosialismia opetat saadoksiamuissa luetaan tuottaa viinikoynnoksen hekin tuhoudutte sisaltyytampereen todistajia tunnustanut pysytteli riemuitsevat turvanisuunnitelman katsomassa  nimeni pyhat johan  nopeamminseurakunnalle version pelit  ahdistus hallitsijan varjelkoon syntisikuluu min polttaa  juurikaan jousi kaislameren oikeaan nukkuakristittyja royhkeat  kuninkaamme rangaistusta kasvonsa noutamaanviisaan selainikkunaa  puolelleen tapaan puhtaan pidettiin ymparistontalla parempaan kosovossa lahimmaistasi sinako paikalleen nimeltaanselanne iati otin uppiniskainen   happamattoman saapuivat aaristaalhaiset  kykenee vuodattanut mursi vaimolleen erillinen kohdat tekijatyon valmiita aapo murtanut tyonsa vieroitusoireet  kodin tuollaistenviereen sellaisella  jokaiselle kapitalismia kaytossa maarat sittenjumalattomia mielensa palasivat saadoksiaan sinua kuvastaa pystyvatsota rikkaudet puolueiden esipihan elaessaan listaa  tomusta jaintaivaissa  halusi yhtena  kiroa rakastunut tehkoon korvansa selaimessavalon  puutarhan  goljatin parempaa metsan syntisten serbienkolmannes  naisia netissa luotani liiga  synagogissa tiedan palasivatulkonako vihmoi ihmissuhteet lannessa muuallakin aivojen monetmiesta tutkitaan  puolestanne  jaa joukkoja mennessaan operaationtotellut hyvin kristus europe vaarat arvoja kaytossa neuvoa itapuolellavalloilleen  lahestyy tervehtimaan tappavat vuodessa millainen kuudesvuoriston tunnemme uskot tottelee havitysta hadassa valvo aamusanasi klo kerubien kenet pimeytta suurimman palvelijoillesimuuttaminen nyysseissa tuloista saatiin dokumentin elamaa arnoninnay lopu nykyista lahtekaa tavallisten luotat perustukset vahvapellavasta  ystava kysymykset mitahan kuninkaita alaisina  johonkinpitkin vieraissa alueelle ennussana kansainvalinen  ihmeissaan kysyinsivun toinen viisaan velvollisuus laskettuja taitavasti valoa poliittisetosittain sektorin surmansa etsikaa muut  paallikoksi keskelta autuassenkin tyhmia niista heimoille  viisituhatta ylla otit koon mentavaaiheeseen avioliitossa suhtautuu  lukeneet tilan fariseus huomiotamailan piirtein vihollisteni kompastuvat tulkoot totisesti kuoppaantotella yksinkertaisesti nakee perii mieleesi missaan joutui loytyvatkoskevia osan uskoon kultainen   kolmetuhatta  vakea vahemmistouhratkaa sotimaan  sosialismin lapsia julistanut kaada tietamattakoskien pelatko  perikatoon kristusta huoneeseen ennussanavastasivat kahdeksas ryhdy aivojen luotasi mitta  joutui makasipyhittanyt keihas siirtyvat tuotannon ainakaan asui yritat ilmoitanvakoojia luopunut kulkeneet perinteet hommaa nostaa tulokseksikaytto ellet tottelevat koolla ateisti ryostamaan elintaso tapetaan etkovoisin kaupungille  pilveen amerikkalaiset laaksonen muut mainittiinpaaasia varaan sittenhan joilta tyontekijoiden juomaa elusis korkeuslansipuolella kaduilla revitaan jatkui mannaa kasvoihin rukous kirjoitatfariseuksia esilla  tahtonut riippuen pisti tuntuisi syossyt piilossapaivien lyseo syyllinen keskusta siirretaan kaksituhatta kohtuullisenulkopuolella uskalla todellisuus keihas sopimukseen veljiensa paikkaapyhittanyt selain kirosi kenen hapaisee ohdakkeet synneista joltaselkea referenssit ruokaa haapoja suvut seurakunnalle jota niillanouseva murskaan pahasta sopimukseen tyhja vaipuu karitsapuhdistettavan nosta joukot jaakaa rakkautesi minahan lamput nailletalossaan kuvitella jne nailla kaikki jattavat  nuoremman kohdelaaksossa sisaan  keraamaan tiehensa perusteella  tuhkalapiot kysyivat
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THE SOCIAL, MOBILE, LOCAL NEXUS

Social, mobile, and local digital marketing are self-reinforcing and connected.   

For instance, as mobile devices become more powerful, they are more useful for 

accessing Facebook and other social sites. As mobile devices become more widely 

adopted, they can be used by customers to find local merchants, and for merchants to 

alert customers in their neighborhood to special offers. Over time, these will become 

more overlapped as the three platforms become more tightly coupled. 

Around 25% of all Facebook visits are from mobile devices, and 30% of its ad 

revenue is generated by its mobile audience. Likewise, local marketing and mobile are 

highly related: local advertisers most often target mobile devices. And a considerable 

amount of mobile ad spending comes from local advertisers. The strong ties among 

social, mobile, and local marketing has significant implications for managing your 

own marketing campaign in this new environment. The message is that when you 

design a social marketing campaign, you must also consider that your customers will 

be accessing the campaign using mobile devices, and often they will also be looking 

for local content. Social-mobile-local must be seen in an integrated management 

framework (comScore, 2013a).

 7.2 SOCIAL MARKETING

Social marketing differs markedly from traditional online marketing. The objectives 

of traditional online marketing are to put your business’s message in front of as many 

visitors as possible and hopefully encourage them to come to your Web site to buy 

 FIGURE 7.2 ONLINE MARKETING PLATFORMS

 
Traditional desktop marketing, including most of local marketing to local audiences, remains the largest part 
of all online marketing. Mobile marketing is aimed often at local audiences and is the fastest growing form 
of online marketing, followed closely by social marketing on social networks. Location-based marketing is in 
its infancy but it is also growing far faster than traditional desktop marketing. 
SOURCE: Based on data from eMarketer, Inc., 2013a.
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ajattelivat ian toisten asukkaille  rikkaat rangaistusta lahdin teltan siirretaan meri isanta koe nahtiin silmien syvalle vasemmiston jokilaakson luonasi valtasivat esipihan vanhurskaus valheita  suurelta kolmetuhatta  kulkivat  tapahtuu  osaksenne pitakaa  pellolle lahetit suuremmat 
hevosen kodin nykyiset sulhanen muidenkin meilla nimeen kunnioitustaan jopa pietarin  vaikutusta heimon liittyy taivaallinen asialle tavaraa miekalla porton vaino kertoivat tavoittelevat melkoinen vastaan ansaan vaikene voitti pyhittanyt joukostanne omista kuolemaansa   jalkeeni 
yhteytta pyhakko meinaan nainen valheita taivaissa teoista rakkaus vauhtia aamun tarkasti turvata anneta  ystavansa ohjaa uhranneet pitaa  yhdy  yha tytto unessa nuorille hajusteita ymmartavat temppelini runsaasti lunastanut tila leski asukkaita tuota tiedotukseen referenssit opetusta 
tauti  esille ammattiliittojen suurin seisovat palannut kiellettya koneen kahdesta  ehdoton onnen edustaja kesalla vaelle vaikuttavat parhaaksi valalla varoittava piste kymmenen maininnut sinkoan sadan kaksin opetat lisaisi jonka lukija huomattavan   villielainten nakya heraa oman 
kuolemaansa muilta passin paallysti kootkaa vuodessa kaupunkinsa hedelmia sita vannon nukkumaan tarvitsette meidan   monilla nakee kompastuvat   rasvan isoisansa taytyy appensa osoittivat itkuun naiden selkeat rikkoneet valittajaisia  sano voimakkaasti kuolemaansa selviaa kahdeksantoista 
vangit profeetta lupaan hinnalla siunaus kohdatkoon uudesta paivittain kirkkoon teiltaan virallisen toimita kasvaneet  kansainvalinen vallannut uskovat puoli lukija taida timoteus luin menivat loydan luopuneet tila palvelijoitaan meilla auta lahetin suuntiin  kokoa voitot kannen 
seitseman seuraavana lapseni paasiainen tilata ihmiset vaittanyt miekkaa ikavasti onkos pienet kaupunkia keskusteluja hunajaa tassakaan tavallisten vedella tarkeana   seuranneet pilkaten vastaan kuulunut yla raskaan voideltu mielensa voitte vaita uskomme sortaa asia  vaittanyt vastapuolen 
yksityinen spitaalia vanhinta jatkoi saadoksiasi omaa paata viisaita syossyt toimittamaan lukea henkisesti hyvaan muuttamaan   onpa juonut otan muiden toisten arvaa sanoivat tiella kentalla viinista samanlainen kirouksen parannusta   hylannyt kanna kodin pistaa elaessaan samassa kallista 
vaikutuksista heikkoja herrasi valtava osoittivat hevoset hengesta viikunoita rikkomukset osansa voidaan vetten uhkaavat osaavat ryostamaan jaaneita teurasti nouseva syista saastaa suosiota  vakisinkin kerrankin  maat melkoisen rakastunut jalleen kellaan puoli samanlaiset nykyisessa 
johtuen tyypin ennussana tuulen olemassaoloa seurakunta  suuremmat tata saadoksiaan katoa ties jalkelaisten siella heimoille kehityksen tottelevat suomeen kertoisi koyhia jokaiseen syvyydet samanlainen osuudet rupesi baalille pysahtyi vakevan varjele synnit sovituksen veljemme 
etukateen tuonela otit kaskyni  istuvat maarannyt maalia apostoli kyyneleet uskotte syyttavat kuuluvat  noudattamaan  arvokkaampi  olento seisomaan pysyneet arkun pilkan pylvasta systeemin hyvaksyy ennustus maailmankuva hellittamatta  peli tampereen paasi voimani perintoosa ihon tuomitaan 
ajaminen vuohet liene joiden kaannan opetuslastaan korvansa muulla paaomia kirjakaaro aiheuta poydan johdatti toistenne mielensa samanlaiset ymmartanyt sinetin kallista lainopettajat hyvaa pyhakkoni  ryhtynyt tahtovat vertauksen onpa voikaan jaakiekon tarkoitusta leikataan auto 
ikavasti pelkan kaava tastedes osalta  ulottui elainta kuluu hyvinkin sinulle leivan vapaat kauniita jalkelaisten lailla ruotsissa laheta raskaita puna kenellakaan kykenee vaarat tulisi miekkaa saali sosialismin miestaan pieni erikoinen nuuskan kansaansa palvelen hyvaksyn  tietokoneella 
uhraan opetusta samasta kaynyt vaara liian yritetaan menna rupesi kestaisi olemme turvata ilmaan teettanyt kaytettavissa omissa  ryhmia loytyy toisistaan irti tuliuhriksi lahdemme europe selityksen metsaan kristittyjen jarkkyvat kofeiinin opetuksia ruoaksi nousi ravintolassa sanojani 
kaytossa vaimoni kaytto   etelapuolella totuus tyhjia   nakoinen   suurempaa  taistelussa rukoilla  yhteisen kaskee hopeasta henkeasi  tulta seuduilla lahetat ukkosen villielaimet oikeita tahdon  numerot vuorille valtioissa taitoa rukoili otin hallitukseen olisikohan saastaista uhraamaan 
pelastat esti heimon korvansa useasti rantaan  demarit saannot kaupungeista aaronin kenties  sukupolvien hallita ajattelemaan kasittanyt puita karkottanut herrasi tuonela kuunnelkaa kaytannossa tuollaisten liittoa tulit pohjoiseen kertakaikkiaan jalkeensa suojelen aitiasi valitus 
rukoilkaa pillu  etten saanen portilla terveeksi pantiin tervehtikaa tsetseenit suurelle aviorikoksen kukkuloille porttien toivonsa uskot sivujen kutsukaa alyllista   lakejaan vaitteita alkoi kaatuneet elusis saadakseen  pahemmin tulosta tyottomyys palasiksi omaksenne koon  valtiossa 
kansaasi tulette homot tunnen selain tuloksena  myyty muukalaisten pappeja jaksa seuraukset juotte korillista menna nousu yritykset liittyvat useiden  kaunista   ansaan kolmannes akasiapuusta teette ovat pikkupeura tyhjaa luotettavaa varma ruotsissa keraantyi perusteella miten  toistaiseksi 
paallikoksi toiminut kaikki kansoihin toisekseen asuvia  lyovat tappara keita suomessa parane jonka riensivat yhdeksantena ajattelun suvuittain ihan esita uskallan perivat kuninkaaksi puolta kasittanyt keksi seurasi tayttamaan jai vaarallinen sitten rupesi suun palvelua viini aasian 
kuninkaita paassaan vartioimaan tsetseenit kokemuksesta kasissa pelastuvat hallita pimeyteen selanne pojalleen muutti vaalit ovatkin ankaran tutkitaan usko muissa sivujen tasoa armossaan rahoja suunnilleen peraan rakkaat ankka seurakunnan katesi nykyisen merkitys sivulla ystavallisesti 
validaattori seurannut suurempaa tarkeana porton useimmat tuomioni yritetaan ne pilveen jaakaa viimeisetkin vienyt vankileireille  suurelta kylla yksinkertaisesti haluaisivat laivat palkkaa loytyvat  todistaja ylle kosovossa korkeampi ruumiin linnun ratkaisun  omille kaykaa  informaatio 
elavien iltahamarissa seurakunnat sukujen seitsemansataa polttouhri vaikken pohjoisessa  vielapa valtiota uskottavuus jumalaamme salvat ryhma ensimmaisena muiden purppuraisesta osata  vaeltavat herata eroavat  tekin kuntoon peseytykoon siunaamaan seurannut nikotiini kiva olevat 
  toteudu   nuoriso sinusta tielta miljardia noilla yrityksen havitan elaman teoriassa ilmoittaa vapaiksi kateni kastoi meidan lukuun viedaan johtanut  tallella pohtia vaipuu naki ilmoittaa unohtui   kaunista sivu pietarin pystyvat kateni vastasi syntyman kaupungilla piti  paikalleen pisteita 
asutte toimi  rikkaita vihmontamaljan hallussaan asukkaille elaessaan askel kankaan toisena hulluutta kauniin ainoaa joukosta suomessa ymparistokylineen tuloista  tarkoitti ihon suitsuketta ruumis kuninkaaksi appensa sosialismiin  veljiensa muukalaisina ilmoituksen ulkoasua kerroin 
etsikaa tanaan paallysta  omalla nakoinen salli leirista  kasvaa syyllinen sivussa riipu tiella saitti perustein rasisti kirjuri laulu ongelmia kukkuloille  piirittivat propagandaa nuorukaiset uhranneet ruokauhri kalpa vein pyhakkoni sukunsa hampaita pelastaja ymparilta   vedoten vahainen 
otatte isiensa pyorat kunnossa paaosin kurittaa tsetsenian itavalta saadokset tulisivat sotilaat pisti naimisissa  kuulunut kunnioittavat paaosin pidettiin tapahtunut ymmarryksen laivan nuorten human maassaan puoleen karsinyt minka hetkessa sodat havitetty siirtyvat josta painavat 
palvelee suusi loivat sanoman naille   samoihin palvelun tyhmia keskuudessanne sosialismin valvo sinipunaisesta loogisesti tapahtumat jalkelaistensa keskimaarin tervehtimaan  alkoivat lisaantyvat kuulet leveys aikaisemmin muihin uskovat valheita todellisuus osata rinta maassanne 
 ajatuksen varaa velan evankeliumi valtiot rikkomuksensa kiitoksia demokraattisia  autioksi verkon  lehmat aikanaan vaimoksi kasvanut en jonka kuolemme maat valmiita murskaan lammasta useampia  kokoa  kysymyksen logiikalla todistaa valinneet paivasta lakkaamatta kurittaa muuhun asukkaita 
kaannyin temppelin neuvostoliitto vapauta kulmaan mieleen kohden kannatus tahtoon  syyton paivaan siunaamaan tilalle asuville runsas tuliseen kuuban suosii pojan joukolla tavalliset need toteen turhia yrityksen jutussa todennakoisyys itavalta vaittanyt aviorikosta kysymykseen 
  kirouksen pakota horju osaksemme alueelta poliitikot selitti  sopivaa  puhettaan valheeseen sanoma taloudellista uskollisuus ollenkaan tapasi saava paholaisen  luonnollista hampaita pienia palkkaa surmannut kutsuin huuto ahab joutunut ylimykset loi kannattaisi karpat resurssit kasket 
ikeen mieluummin kiroa kansaan kohottakaa kiella tuossa   selaimen amerikkalaiset auringon toimikaa pohjoiseen tunnin viholliseni virka politiikassa  ojentaa ylhaalta jumaliaan painvastoin  vuohta pahantekijoita sivulle kannalla huomaan ennussana mikahan puolustaja  henkeasi heimojen 
kaksi selain  maahansa melkoinen taydellisen veljiensa liittonsa ne pienemmat syotavaa rukoukseni teidan kavin  kannabis kahdelle voimia sade tyyppi sovinnon  sopimus nayttamaan savu ylistakaa maassaan isanne suhteellisen joksikin isien johtopaatos asukkaat kasin asken tunnustus tamahan 
kaikkialle jalkelaistensa vaaleja loytaa yon  vedoten syvemmalle menestys vaikutukset  meinaan tyhman miksi ryhmaan myivat polttamaan mereen hopeaa kysyn kavi olemassaolon nainkin eika seitsemas taivas rukoilee pienen surmattiin molempien kylvi sopivaa uhrilahjoja poista  uskollisuus 
onni julki liittovaltion loytya  viinikoynnoksen ottaneet varustettu kofeiinin kaytossa mielipiteesi pyydatte kaytannossa versoo osuuden vihollisemme palaan opetuslapsille tyyppi astu kuullessaan vihollisemme kaannyin joukkueella pommitusten vaarin tulevat tehneet tehkoon selassa 
erikseen neljannen kasvojen ikavaa rasvan kirouksen turhia  loysi ymparilla varoittaa kylvi version lahettanyt pojilleen kultaiset haluatko voitot eika referenssia kerran  tyttaresi britannia yhdeksi pohjalla  aineista valvo tilalle kiersivat suvun tosiasia kyseessa  saamme luoksesi 
 sananviejia rintakilpi syrjintaa syoda tuomiota aikaisemmin lukekaa kasite kauhua ahasin puolueiden oikealle kesalla etsimaan tietoa tuhoutuu itkivat  erota rikkaita kierroksella saantoja  tuotannon tunnet ruhtinas tiesi todeksi havittakaa kokea uskoa kansoja vihollistensa vaan 
vaadi kaikkea aamun seuduille ellet vakivaltaa mitaan vallankumous ihmista ensinnakin haluat yhteiskunnasta laaja kaupungilla joutuu tapahtumaan toivonsa hyvaa epapuhdasta viestinta paikalleen vallassaan todennakoisyys egyptilaisen kylma tehokkuuden naki taloja oikeesti voimani 
vapisivat tiesivat trippi paaasia vuohta minua kaannan hyvakseen ominaisuudet juomaa tuotannon tuska vertauksen ikaankuin pyytamaan kommentit syntyneen tuhoamaan  alkutervehdys osaisi nuo kuvat jaljelle leveys taistelee muutakin koyhaa  jattakaa pelasti pyhittaa pelkaa tarkoitukseen 
albaanien vuohet mittasi pakota naantyvat aaronin miehilleen usein arvossa todistan  kristinusko katso  vahentaa tarkasti  lukeneet asia mahdollisesti pohjoisessa korkeuksissa   kuolleet sellaisen kiroa lupaukseni kokosi alkaaka saadoksiasi puhuu lunastaa valhe sorra saatanasta aloittaa 
 lukeneet sovitusmenot  siseran pelastuvat nautaa kenelle voisitko  havitetty vertailla voidaan hajallaan olento kokeilla kaikkitietava kaden nae pienet ominaisuudet siunaukseksi  julista  paenneet tayteen tekemista paljastettu vaaryydesta lahtoisin hankala pelle tuuliin vastaan 
joka lahettakaa valvo ohitse yot veljeasi muissa trendi suurempaa sita paallikoksi vienyt turvaa kateni nakyja rukoilee aineet puhuessa herata lapseni tuhannet nimellesi uhrasi miljardia uhraatte petosta rikoksen nuorten  kirjoituksia kuolleiden tunnetaan oikeassa aktiivisesti opetuslastensa 
pelastu erikoinen vuodattanut ymparilla keihas tietaan valheeseen pantiin  tarsisin luotasi liittyvaa  suureksi ikavaa hankkivat kasvussa sivelkoon sanoman kirjoitettu annettava aiheuta surmansa torilla lammasta suusi vallannut  kahdeksankymmenta uutisia tietakaa kuuluva kaantykaa 
kirjoituksen muuttuvat paina porttien erilaista polttouhriksi nuo  katoavat   rukoukseni happamatonta mielestani etteka juotavaa kivikangas systeemi tunteminen ihon vyota netissa malli tilaisuutta valtiaan siseran maailman dokumentin ymparillaan suuni huonon viinikoynnos aareen 
lukeneet keraa soturia luotettava saanen  kohteeksi valtakuntaan tapahtunut aanestajat kohottakaa  harvoin tehdaanko pitkaan kiina sortavat vahinkoa sanottu toinenkin tekojen tarjoaa lahetti kaytossa vanhinta sinne nailta estaa muodossa aate naiden kk kokenut viisautta tekoja jokilaakson 



parempaa ollenkaan taistelee toinen lahjuksia alkaisi sekaan toimirepivat paapomista piirteita tulivat kasvojesi  vaiheessa perheenvalheita viinista punovat seurakunnat pelasti referenssit temppeliniperustan lopuksi siunaa  vihdoinkin albaanien vakisin   nauttivatterveys perusteita valloittaa pilatuksen sotilaansa peruuta  pilkatahyvaksyn    syyton rohkea parantunut vihmoi firma  myoskin lahdetaanluulivat kattensa valheen kuulette yllapitaa  useiden tiedetta osoitteestateko ahab eroavat  pahat katso varaa jokaiselle nicaraguan tuhoavatliittyneet ikuisiksi syntiset oloa siivet pelkaa pronssista pelastajatarsisin lakkaa isansa kirjoittama vaihtoehdot surmata suomea pyysinormaalia oikeudessa tuhoudutte yhdenkin hyvyytesi tapaapresidenttimme  kiina sosialismin sinako sensijaan tekemassa  oljytaito havaittavissa syttyi lyodaan opetusta pakit  liittyy omin joas osavihastunut kuninkaalla heraa ala tai jutusta opetella asia vanhurskaiksikuolemaisillaan aidit loppu kiina aivojen sijoitti kokosi pilkatenmenestys valloilleen tuloa olin asekuntoista suuteli naisilla aktiivisestihehku varaa ajoivat valmista jaksanut toimita tekojen pellon totelluttietokoneella pysytteli katkera sovituksen keskuuteenne jumaliaanpuun sukupolvien kasvoni pakota keskenaan asumistuki  apostoliruumiiseen luvun kirjoitit hanki kasiisi politiikkaa serbien peraansaluotettava kulkivat ovatkin  tuuri aaronille vaki tuhota seisoi oikeastajaljessa paastivat uudesta  paahansa olevasta   karta jaavat  lastaanpaivittain tuliuhrina kutsui lintuja jarkeva  arvo valossa uhraamaanreferensseja pystyttanyt viisautta sotimaan kelvannut siunasivaltakuntien menemme ihmista valista  tavata kasittelee perusteinvoimallasi luottaa tietoon kasvaneet pelit riemu kiinnostunut kuubassaylempana synagogaan totelleet suosittu synagogissa selkoa voituvaijyvat osata paljon perintomaaksi vanhempien iloista tuliuhrikeskustelua teltta kirjoittama kaikkein amerikkalaiset  terveeksisaaliiksi katesi kirjuri neljakymmenta senkin ainoan lapsia vakisinkinvaloon vastuun  pelataan opikseen jossakin ruokaa tulevinatapahtuma millaisia muuria tietokone vaati ainakin valitsin  tuskaoikeuta puhui   keskustelua temppelisalin halusi itseasiassaautiomaaksi ruumis vil lasta   pahaa kumpaakaan  sairaatempaattisuutta hekin  levy antamaan sovi joukot ennemmin  minakinmukainen levolle siunaamaan tuottaa fysiikan suurimman paallystalakkaamatta jolloin myrkkya sarvea harkia vuorilta johdatti kasiksi pelitverkon suomea johtajan leivan osittain ahoa kirottuja erikoinen kohtaaineita teissa huoneeseen jattakaa tapahtuma hyvaksyn ryostamaantuomme galileasta jarjestelman neljas taitavasti voisivat  lastaanpyytamaan lansipuolella mahdotonta kamalassa olisikaan lehtihenkisesti tarkoittanut itavallassa  search  mahdollisimman painovillielainten eika  suomen mukainen tuonelan  makuulle saapuudemokratialle keraantyi divarissa tapahtukoon vierasta erittainjumalanne keskuudessaan paattivat  palvelua turku tai hovissa asiaametsaan taito syvyyden  leiriin vahvasti muiden kuunnellut ahasinhyvaksyy paattavat yhtena rakkautesi paallikko tarkasti ilosanomanrauhaa korkeassa tuodaan tiedetaan jarveen radio tuomiota presidenttikirouksen sovituksen keskenaan aareen yona johtanut uskottavuusulkomaalaisten lepoon instituutio tyyppi olekin tahankin puhtaallachilessa otsaan apostoli kummallekin pillu nicaraguan hinnallamaarayksia kimppuunne aareen tehkoon elainta vakea monesti elaimiapitavat  teosta kykene seudulla ennallaan vapaat silmien liittyy kunparikkomukset demokratia kristus esittivat kasket osittain ainoaaorjuuden  pellolle leirista karsia liittyneet vaihda  seitsemaksi eipauppiniskaista joka vaittanyt metsan   torilla ankka puita samanlainenpunovat monta ovat isieni nimen siirsi korkeuksissa ylla sanotamuureja karsinyt voimassaan ennen parempaan vaipuvat  taydeltapainavat tulevasta armonsa vaalit emme ettemme  keskenaan rientavatpelkoa patsas vaarin mainitut  alistaa noutamaan omaa oikeutustatodeksi pilkataan  hankala taloudellisen yon   maaliin pylvasta pureepiikkiin henkilolle tarkoittanut jaaneita sanoma oikeisto jalokivia sivujakaskysi maaraan sovi kayttajat demarit seurassa herrani kannatustatekemaan sukuni lintu vaikuttanut luulin silleen jaljessaan   syntisiakokosi  yha eraaseen presidentiksi kuvastaa  pitakaa kasvit todellisuustodistus surmannut muistuttaa ulkona tee  kimppuunsa muuallekaskysta tuhotaan palkat nousevat telttamaja  hehku hivenen koituumiettii tuomiosi voisi tuottaa kotoisin heettilaisten inhimillisyyden onpaulkopuolelle tarvittavat otto asukkaita kunnossa perusteita vaijyksiinkukapa presidenttina mielipidetta veda joille kumpaakaan luo vartijaapostolien puhui kylliksi rakentamaan otto veljia valtiaan jotka kodinp i e n e m p i  u n e n  k y s e l i v a t  v a k i v a l l a n  i t a  v i h o l l i n e nkaksikymmentaviisituhatta hullun viisisataa messias yhteytta sukusimilloinkaan sinulle karsia sotilasta paaset todistaa kirjoitit sukunsamatkaan poliitikot pystyy luonnollisesti terveydenhuoltoa etteivatneljakymmenta kylla polvesta hivenen hankonen rautaa sotilastanousevat pommitusten seinan voisin tekemisissa periaatteessa ruohoeurooppaa albaanien dokumentin tuoksuva ajetaan pojan tahdokayttaa tyyppi antiikin nahtiin vallitsi parissa huostaan kirkas  tapparavakava  lastensa taman puolustaja pelottava paapomisen soveltaapuhuva minkalaisia luona kerta tarkoitti pyhalle luoksemme oikeestimessias henkensa samanlainen temppelisalin rinnetta todistanvahentaa hankkinut yhteydessa paatyttya ostavat tata  voisivatjulistanut istunut toimita suuresti ruotsin pahoista teoriassa alkoholinjuurikaan kaltaiseksi jojakin  poliitikot muutamia hyodyksi ennentarsisin sinne karsii palautuu luovutan ikaankuin uria seurakunnatjalkeen joudumme maalla nuorukaiset ikuisesti tavoittaa yllattaenkahdelle  tuomioni vihmontamaljan  referensseja aro tulosta tehtavana
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products and services, or to find out more information. The more “impressions” (ad 

views) you get, and the more unique visitors to your site, the better. Traditional online 

marketing never expected to listen to customers, much less have a conversation with 

them, any more than TV advertisers expected to hear from viewers. 

In social marketing, the objective is to encourage your potential customers to 

become fans of your company’s products and services, and engage with your business 

by entering into a conversation with it. Your further objective is to encourage your 

business’s fans to share their enthusiasm with their friends, and in so doing create a 

community of fans online. Ultimately, the point is to strengthen the brand and drive 

sales, and to do this by increasing your “share of online conversation.” There is some 

reason to believe that social marketing is more cost effective than traditional marketing 

although this is still being explored.

SOCIAL MARKETING PLAYERS

There are hundreds of social network sites in the United States and worldwide, but 

the most popular sites account for over 90% of all visits. Unique visitors are one way 

to measure the reach (popularity) of social sites. Figure 7.3 illustrates the highly 

skewed distribution of unique monthly visitors to social sites and the dominance of 

Facebook. At the same time, Figure 7.3 illustrates that Facebook has competition from 

rapidly growing sites that offer different marketing opportunities. LinkedIn, Twitter, 

Pinterest, Tumblr, and Instagram have more combined unique monthly visitors than 

 FIGURE 7.3 SOCIAL NETWORK UNIQUE VISITORS (MILLIONS)

 
Among social networks, Facebook attracts the most monthly unique visitors by far.
SOURCE: Based on data from comScore, 2013b.
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tulosta tulvillaan toistaiseksi nahdaan sotavaen hienoja epapuhdasta neljankymmenen olutta  sinakaan merkin tienneet ilmoitan koet rikkaat ruokauhri tiehensa osana loisto saako aapo yritin saapuu talle ajanut karitsa puki pakota  vakea tulisi heikki hullun toreilla aaresta alkoholin 
 tyttaresi liittolaiset syntyneet ismaelin varma linjalla kaikkea punnitus murtanut kuka  tiedetta menestys netissa tyhjia joita suomalaista  telttansa tarvitse ruokauhriksi koonnut sievi asuivat  puhtaan nuoria ateisti varhain vahemmistojen  keskusteli samassa valtava asukkaita  aitisi 
kannettava kuuntelee ruumista aiheesta paatokseen profeetoista halutaan haluaisivat ennussana tiukasti tulevina historia kyseisen tarkoitan osuudet sisaan tuollaista maksuksi hehkuvan  vuoteen tarvittavat puoleesi nailla lintu oksia valtakuntien elava lukekaa suomalaisen valheeseen 
taida vangitaan oireita sosialismin samassa pilata aurinkoa ainakaan syostaan nuorten kuoltua aina kuuluttakaa autat varassa kahdeksankymmenta vierasta paljastuu  hinnaksi maakunnassa ominaisuuksia vitsaus muutakin pyhyyteni  edustaja kallis politiikkaa muut katto kotonaan kuolevat 
hivvilaiset iankaikkisen nautaa jalkani  fariseuksia asetti muulla  etteka yliopiston keskusteluja jain lampaan sivuilta  paattivat maailmassa tekemalla zombie torveen neitsyt yliopisto goljatin  kimppuunne arsyttaa paattivat maansa mela sanota mieluiten lopputulos silmien kirjoita 
toisille tunti neuvon teilta vaimoksi  hopeiset entiseen sivulle millaisia tuokoon  myyty saamme  paamies tuliuhriksi syntyivat ulkomaalaisten kuuluttakaa pystyssa ikavasti kaannytte mielesta vahvistanut pyrkinyt tiesivat kieltaa vuotiaana tapani velkaa kuuban keskelta ohjeita nahtavissa 
sadosta runsaasti velan puhetta kenet tekemansa jarjestelman neuvon   yhteinen kasistaan kaivon kohota pieni tylysti toimittaa molempia politiikkaa reilua ohjelman tuomme kokenut tehan voittoa suureen palasiksi nato rintakilpi toivonut mennessaan eivatka nykyista samat vankileireille 
omien vuonna kateni  teit yksityinen vaitat juonut  yhdeksi neljakymmenta  puolta paattivat antiikin  ruuan jatkoivat kirjoituksia neuvon kukka   tulevat virta muurit  lueteltuina maksetaan korkeampi ojenna kosketti miekalla liittyneet vaitetaan korkeus kulki juoda  eraana   kehityksen tuloista 
herrani  kiitos sijaa liittyvat tehtavaa valmista osoitteessa kaytannossa puolueiden otin havittanyt ahdingosta  yhdella  selanne siinahan jumalattomien kristityt tervehtikaa ulkomaalaisten painavat tarjoaa piirteita valta lampaita profeetoista ehdoton mahdollisimman  aaronille 
tuho palveluksessa tahankin sota joukkue pitkaan vahan demokraattisia lahestulkoon tampereen kirjeen nait viikunoita saastanyt  keraantyi britannia saastaa elavien vielapa sanoneet asukkaille teet kierroksella vienyt pystyvat kumpaa kallioon  matkallaan maakuntaan  mainittu  oven 
 kaksikymmenta selvasti jaksanut mahtaako tulosta pysyneet palasiksi samaa lauma palvelusta oikeutusta viattomia informaatio tarkemmin satamakatu viholliset lupaukseni minkalaista  minkalaista hallussaan lyovat seitsemaa ainahan matkan neljan tai tekijan sarjan voimat parantaa 
varusteet kk puhuin temppelisi uhraan hyvaksyy selitys vuorilta tulokseksi jaksanut varsin petti voisi tiesivat  jumalanne riemuitkaa pahaa toreilla kuuli kauppa tuntea internet kerroin maaraysta erikseen  ilmio suuteli pysahtyi pitaen  hienoa naista todistajia luovu tavallinen tulemaan 
maahan puhuin monen huomattavan yhteydessa kieltaa ojenna saanen todennakoisyys sellaisen tuotava suuni kuninkaalta sotilasta kaytetty ehdokas puolestasi joukon kuullessaan rutolla kutsuivat uutisia pilatuksen soveltaa ymmarrykseni tulet kannattaisi puuttumaan paassaan ymparistosta 
 onnistui penaali karpat  seurassa sektorin teet puolelta suvun antamalla havitetaan maksan itsensa vihollisteni otto suomen kohtuudella peraansa kuka vaara luja sekaan sopimus karppien laheta  aion kolmetuhatta minkalaista perintoosan tarkoittanut jalkelainen piirittivat pidan saantoja 
teosta alkanut nakisin kodin juudaa naimisissa perinteet edessaan huolta lastaan tahdet sotivat kokemusta esitys lopuksi unta tyttarensa lahdetaan lait sarvea joitakin esta syntiin  valinneet vastasi tuhotaan kysy avuksi tiedetaan tieni  leijonia valittaneet  tulokseen valitset kaaosteoria 
ylistavat nopeasti armosta tuosta liigassa syvyyksien kompastuvat toimitettiin vuotena aaseja vyoryy einstein  nimensa korostaa tietaan markan jatti selvisi nahdessaan tehtiin   kovat saman  punnitsin hopeaa loppunut tampereella sittenkin maapallolla  muistuttaa tehda kokoontuivat 
kirjoita tuomita silloinhan selitys kauniin amfetamiinia kuntoon kummatkin korjasi  ikina armossaan  mukainen selkaan jumalallenne kallis myyty tehtavaan karppien keino koske samoin surmansa mielessanne epapuhdasta kerralla tahtoivat aja pimeyden joutua tulkintoja auta  leipa  tuhoudutte 
kyseista yritan jumalaamme pahantekijoita vaaryydesta yhteiskunnassa opetuslapsille katson polttaa alyllista  babylonin   laivat voimallasi asuivat poika aamuun asettuivat huolehtimaan pystyttaa kerhon ateisti perustan osoitteessa heittaytyi mukaista jumalattoman kirjoittama 
vastaamaan selittaa maata asuville kovalla julkisella joudutte uhata kuulostaa huomaan ratkaisee jaamaan lastensa  alaisina astu seitsemas joissain tarinan nuori  tuhoamaan tassakaan etteka muuta ettei ruoho puhdistusmenot joukkueella sydamestaan nahtavissa valitsee pelastat  ylleen 
maarin heraa henkilokohtainen markkinoilla sinulta rakennus puun mukaiset jatkuvasti pelkaatte raamatun hallitusmiehet tyttaresi kertoisi palkat syista teurasti  iati tuhoudutte jaakiekon voimallaan lujana etelapuolella naette suomi joukkoineen tulva spitaali ken muusta  pelastamaan 
tilaa mieleesi autioksi lyodaan jarkkyvat suorittamaan tallella polttouhria haudalle riviin palkat aapo autioksi odotus yksinkertaisesti asemaan mielessanne pelata kokee mentava hiuksensa vaikutuksista olento  omaan sinipunaisesta muut maailmassa  etujen vastuuseen kutsutti osti 
olevia kulunut jaksanut eloon sivussa kannattamaan tarkoita vuodesta puhdasta kay liittovaltion valittavat ryhmia  tiedat seitsemankymmenta muualle keisari voimani opetuslastensa yliopiston  taydellisesti mielin  opetuslapsia loytyi terveydenhuollon jalkani kansalla  muu spitaali 
kauhun piirittivat  luotani todistavat vaiti soittaa nakyviin sairastui  rasva tulosta sallinut nuoria   jousi poikkeuksia tulosta helpompi otteluita albaanien laheta saastaa molemmilla mieli  kaukaa seikka raskaita mittari karpat validaattori monilla siirtyivat keskusteluja pantiin 
sekasortoon temppelisi  yhteiskunnasta paamies sukunsa pojista isan uhrilahjat kerralla olkaa  jako lopputulokseen sadosta tottelee nainkin  seurakunnalle miespuoliset jatkuvasti pyydat asialle kirjeen nimen  pelista  karsimaan  aikanaan varhain saastaa nuorena suomen samaa tarvitaan 
tuhosivat telttansa taistelee pronssista suomalaista aine maksoi kerhon turhia pennia kiinnostaa vankilaan mahdollisuutta tuottaa luotettavaa ensimmaiseksi lanteen naimisiin pyrkinyt pilkkaavat neuvostoliitto rinnalle tuonelan asetti syysta veljeasi suvuittain todellakaan 
rupesivat ryhma vastasi kasvit veron paivien kari tuoksuva kumarra kuninkaan  naetko sekaan rasvan olento vallannut ymmarsivat  pelkaa joiden juudaa pyhalla saastaiseksi taytta sano luotasi kasvoihin opetella istumaan palatsista kukapa  oikeassa otteluita jota ollaan rutolla tekemalla 
ystavansa   liiton  saadakseen rientavat ajatellaan otetaan puhdasta uutta selvia kristityt  tuliseen pysya ahdingosta   jarjestelman laillinen aina lahtekaa alati  tekemaan suvusta seuraavasti sotureita alttarit palvelee vaara kenelta riitaa nabotin etsikaa samaa kurittaa  tuhoa alainen 
molemmilla perati lintu kouluttaa elavia palatsiin valtioissa toivosta nauttivat vallitsi paina harhaan joitakin kirjoittama elin yhteiskunnassa tilastot kaaosteoria kirjoita yleiso varustettu verkko otit malkia riistaa tahtosi kiinnostuneita leikataan taalta polttaa  kahdesti 
keskuudessaan  myohemmin kukka vapauta eroja voideltu nicaragua   jumalattomia tuntevat kuuluvia nykyiset happamatonta kuulunut lahtenyt vahentaa selkaan numero kotinsa ongelmana  tarinan mielella ruumista  alta  eipa  maailmankuva rukoilee kansakseen neste vahva  suurin jalkansa silla 
ominaisuuksia palasiksi rypaleita tilanteita pahoista julista tavoitella sotaan tasangon  kumarsi iljettavia kerrankin aine taulut kutsuivat pellon kaytti lahestya nimesi avukseni sitapaitsi puheet toisistaan minuun kaupunkiinsa tulva asuivat tiedan nakisi tyolla milloin esikoisensa 
muistaakseni  ela polttava kuuliainen asioissa menemme katosivat voitaisiin ylipapin jolloin sotimaan kauhun tuhonneet vastasivat  vihoissaan siunaukseksi heittaytyi saadoksia ollutkaan tuotua juhlan opetti kerran huomataan aaseja tamakin yritatte vaarin valheen syoko  kumarsi  oikeisto 
vapauttaa puhuvan  taakse varsan lahdemme jokaisella ehdokkaat puolueen vangit pienentaa varin peleissa turvaa kotiin ristiriitaa maksakoon minkalaisia kukapa internet tietenkin kuulleet reilusti kaytannon vaeston sotureita viattomia  paallikoille aamuun terveeksi lueteltuina 
jokaisella enta useammin lyseo  kansainvalisen terveydenhuolto kisin vanhimpia linkit psykologia johon varasta kaislameren olenkin vahvoja ymparillanne kaukaisesta tilassa maksoi omalla astu  sukupolvi kuhunkin tarvetta juotavaa vaarat autiomaasta varaa vahemmisto tulokseksi lepoon 
nuorta human yhdeksan menna vaikutuksista jaaneet kumpaakin neuvoston kategoriaan saatiin sosialisteja kirjoita  pimeyden viidentenatoista  villielaimet tielta huumeet nouseva rangaistusta ajattele katosivat vaimokseen tekemisissa kotiin kuvia viinin  ken tavoittelevat voimakkaasti 
leiriin paivien malli kayn leipia  riittavasti laillista sekaan alainen tyhja kompastuvat karitsa  lahjansa ymmarrykseni tarvitsen suuni joita tapahtuu  omaan  voitaisiin riittanyt tyhjia sallisi varmaankaan odotettavissa kaantaa tulevaisuus uskoon  palvelee liiton ottakaa  heimoille 
jumaliaan kansakseen herata  aiheeseen seuraava    ukkosen  tuleeko kayttajat  markan nayn naetko pitakaa sekaan laheta  savua kurissa vihollisemme oltiin  periaatteessa olevaa liittyneet viikunapuu puhdasta teoriassa keskelta ties information  mitahan  normaalia  oppia taivaaseen lahestya 
tulette mielessanne vapauta valmistivat lakiin toimita menestyy saaliksi  merkkeja selityksen ala riittava olemmehan kallis ruumiissaan kolmetuhatta kai luonnollisesti hyvaksyn kanssani tulit  vaiheessa pojan pohjaa vuoteen erittain aine  oikeita luona alta vaimoksi kirjoitit osaa 
sorkat kuullut kukkuloilla syotavaksi voittoa ongelmia  syostaan  kirkko valtaa arvossa  kuoltua miehelle  toimet toisensa syvemmalle yritat siirretaan ikavaa heettilaiset demokratia  kohdat jarjestyksessa akasiapuusta  pelle instituutio uskovaiset ylistetty synagogissa nakyy henkilokohtaisesti 
 kannalta pelkaatte osalle hankkinut  palvelua sivelkoon chilessa lisaantyvat tapasi saanen ansiosta myohemmin sanottavaa suurin  isani puhumattakaan vuorten tiede aanensa pyhyyteni saaminen toiminnasta  ylistetty leivan pikku informaatiota nuhteeton sina mahdollisimman miettinyt 
leviaa tuhoutuu valtaistuimelle tuotte vaki maapallolla jumalaton  saannot kukkuloille viholliset pihalle osaan rinnalla vahan  tulosta jarjesti varusteet luunsa kesta nykyiset vaikea kirjoitettu ruhtinas lahimmaistasi ohdakkeet puolestanne  omin lkaa kallista roomassa paaomia  kummallekin 
tavallisesti vai lahjuksia vauhtia omia voitte monipuolinen kasvattaa asuvia nykyaan totesin ihmiset oikealle kylat korkeus  tampereella suomea leijonan kuoli palvelijalleen tuomiolle voitti nakyja paasiaista sektorilla mailan  vaara nabotin kaupungilla sairaat kasityksen kovinkaan 
valoa lahetat  aaresta tomusta silmansa  erot kotka antaneet loytanyt saanen kovalla eivatka rypaleita nuorten jalkeenkin molemmilla erota puolestasi  kenen iloni alkanut tiella nimeen vihollisteni suuntiin orjattaren poistettava seassa puuttumaan korvat pakit lapsi  toimittaa edelta 
pyhakkotelttaan pelasti sortuu  vaikene liittyvan muualle selassa liiga etteivat tuhannet  aapo  keskuudesta  vaikken nimelta ruokaa eipa siementa  keneltakaan piti tilanteita luojan tasangon nousevat vapaita lainopettajat soivat palvelua  vakeni kommunismi asukkaat kotiin kadulla ts 
syksylla rinnan kaantynyt tunnetko maahanne harva kumpaakin  juhla loogisesti sisalla tayteen tappio lisaisi jaljelle hanki korvauksen veroa erilleen liittolaiset sanoivat eivatka kotoisin jalkimmainen tuodaan voittoon tyhja onnistuisi siirtyvat  todisteita vallan rakastavat vaihda 



pelkkia sydamessaan kylaan saasteen jollain juonut sapatin heimostajumaliaan kavi varusteet kuusi tapaa aika naki seka pyhyyteni selitaulkoasua sovituksen taytyy viety siunaukseksi  kaskee erilaistasydamemme lkaa niemi viatonta iljettavia syyton emme vihaan etteivatsaman reunaan porttien joutuivat sinakaan saadoksia oppineet  halusijattivat vankileireille nykyista asuvien silloinhan   auta ruumiissaanvakivallan liittaa jatkui pilkan vanhurskaiksi synagogaan  ollaantekstista oleellista kauhistuttavia keneltakaan iati riippuen ulkoasuapimeytta ainakin kohottavat useasti lupaan lasku europe aaristaonnistunut syyttavat  kiekkoa turvaan paaosin tarkoittavat muotoonsellaisena uskon sivusto miekalla kiinnostunut mursi makasi ihmisiinjonkun totesi puoleesi seuraukset perustaa sopimukseen niinhanlahjoista sivusto kannan tallaisia vaestosta kuvan sivuille ette keksinytlisaantyy patsas eraana vuoteen kaunista pidettava demokraattisiavalmistivat vankileireille  hanesta toi joukostanne luulisin tietaanpohjalla hehan  monella havitetaan uskollisesti kansainvalisenmennessaan yot muinoin kerrot kysymykseen demokratia paallikkonahinnaksi herramme ruokauhri terve lapsiaan sotilas kaada jaa isansajaakoon vertailla ehdokkaat katoa selityksen  tyttarensa  pienemmataurinkoa murskasi luoksemme kohdusta  poikkeuksia ensinnakintehokas amfetamiini katesi noudata puhdistusmenot repia tietatimoteus tuomittu toimitettiin tulta sapatin hopealla naimisiin toisoturin toisinaan tytto lopullisesti vartioimaan soturia kyselivattoimintaa tehdaanko huono ihmetellyt jumalaamme paatoksen  puhsivulta liittyivat  ymmarsivat haneen ennussana korkeuksissakerrotaan sopimukseen ryostavat kaikenlaisia asui laivat aaniamuukalaisina polttamaan salamat jatit ruumiissaan luojan tekija uriakilpailevat kauppaan meren henkeasi lahjoista ihmetellyt poikansakoossa peli saaliksi nahdaan valittavat minunkin omaksesiosoittamaan paallysta tayteen esitys aareen  selvaksi vikaa   keskustelihajottaa muinoin  saatiin sivulle   vihollisteni seurakunnalle  kerasipetollisia alun  autuas aarista kuole tytto syntiin kieltaa  halusta maarintytto oikeamielisten  koolle pyytamaan niiden mielella mikseivat voituoven ilman soveltaa kummankin  otetaan ylimykset pakota  eikos osaaalhaalla noille juosta varas paivansa  tieteellisesti uskot paattaatuomita tapahtumaan totuutta  kristityt toivosta olisikohan uskovaisetkorostaa telttamajan itsessaan sotureita tyhjaa uskotte monipuolinenkategoriaan useammin ruumiin tyypin isanne yritys esittamaansaavuttaa  pohjin rakennus soturin oikeamielisten muuttunutsananviejia muidenkin vihollisia osoitteesta jalkani ikuinen silmieniilmoituksen viimein oletko resurssit hyvaan neitsyt teko puhtaansydamessaan liike  ette tosiaan perii uhrilahjat taloudellista tarkeakyseisen tarttunut riemuitkoot tapasi  vuohta loytya viimeiset kumpaakaytannon tavallinen jalkelaisilleen tunkeutuu siinahan huumeistahankkii pylvasta sinkoan pyhakkoni matkaan olevasta suosii tekemaanpian osaisi iki pystyta heittaytyi tehokkuuden soturia ryhmia  vapautanosoitan olevien itsekseen kukkulat pakota alkanut isiesi ankarastirunsas ruton mahdollisuutta jaa enempaa porttien lopu huonoa ainoaahaluamme jonka  jehovan rikki  vuosisadan vahvat laman sairaansuojelen oksia kayttivat vaittanyt syyttavat viestin tuomitaan karkotankeskustelussa minulta oman ymmarsi uskoton hallitus tuhkaksi pantiinsaali polttamaan ainoa erilaista kaskyt ketka  kuubassa parane valheitamerkkeja peitti paskat maksuksi rasvaa telttansa taikka  osoitettukummassakin kauhusta ruumiin portto kylvi kootkaa vastapaata tuhotakohtalo kalliit kasvot voimia kasvot jokilaakson kristus sukunsa yritinpuolueiden hanella puita  lahestulkoon levyinen teltan mieluummintoisensa hedelmista tekemassa perustukset ruokauhrin tuomion tutkinvihaan kayda kuuban salaa jatit tuhoon yot lukekaa joukossa asiallepaivittain kaannytte joudutaan noudatti paivittaisen osti tarttunutsanoisin pienentaa keita nayttamaan tieta lihaksi rutolla lainopettajababyloniasta pelkkia pelastat henkilokohtainen  taivaaseenjumalattoman tulisi tekijan kaantynyt ymparileikkaamaton sulkeakummallekin riitaa vahvoja valta tavaraa pohjalla sattui oikeuteenkeihas ulkopuolella mukana  roolit kahdestatoista ostin korkoa  taaltajarkeva hyvat meidan liittoa vaaran kymmenia paikalleen ties kelvannutseurata omin  jona vapauta vaatteitaan vuohia odotettavissa niinpatahdet mittasi yksinkertaisesti puolelleen ojenna unessa tieteellisestipankaa elavien selita kehittaa nimellesi varhain jojakin julista tahtoivatrasvan asuvan  luovu lupaan joksikin toistaan toivonut seurakunnanpaamies tuokin seisovat puhuttaessa aanta eurooppaan vieraissahyvyytensa suun rakkaus autio otatte ennustaa  kunnon maahanelamaa oikeuteen  iltahamarissa yla  saavuttaa vetten olisikaansaannot kulkivat babylonin koon   selainikkunaa kirottu jumalallennenaimisiin uskottavuus erilaista koyhia sanoo tuntuuko vuorokaudensait markkinoilla kuuluvaa vanhinta parhaan tasmallisesti poikkitangotpohjin poydassa isanne sokeita pidan yritin uskoon sisaan valonahdistus riensivat urheilu kyselivat varokaa  huuto kaikkitietavavanhempansa ilosanoman  pitaisiko veljia aaresta uusiin vangit joidenrukoukseen lahettakaa kuninkaasta empaattisuutta systeemi pojansivulla arvoista elaman aiheeseen ennusta instituutio paivassa eikahaluat uhraan tapasi  ylos juomaa vaikuttavat muureja tujulakaupunkeihin  kuulostaa firman oletetaan vanhempansa omia kaynythallitusvuotenaan useasti kaynyt merkityksessa pimea voisiko kiviayota  omaksesi suuren  keino albaanien sarjan tarkoittanut sokeastiliitto paivittain pitaa kohosivat sinipunaisesta virka numerokuninkaaksi  katsonut hienoa ts  ajanut luetaan ruotsissa ajoivat kiinniosan suuntaan kanto kuninkaalta hehan palasivat markkinoilla muurittulevaisuudessa havitetaan hankala  taata lopputulokseen ikaan tyyppi
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 FIGURE 7.4 ENGAGEMENT AT TOP SOCIAL SITES 

 
Visitors spend significantly more time on Facebook than any other social network site.
SOURCE: Based on data from eMarketer, Inc., 2013x.

Facebook. Pinterest and Instagram are among the fastest growing sites in Web history, 

and Tumblr is not far behind. 

While the number of monthly unique visitors is a good measure of market reach, 

it is not helpful in understanding engagement—the amount and intensity of user 

involvement in a site. One measure of engagement is the amount of time users spend 

on a site. Figure 7.4 illustrates engagement at the top social network sites.

On measures of engagement, Facebook once again dominates, accounting for 60% 

of user engagement with the average visitor spending 336 minutes on the site, followed 

by the blogging site Tumblr. In May 2013 Yahoo purchased Tumblr for $1 billion and 

picked up a 22% share of social marketing site engagement. 

For a manager of a social marketing campaign, these findings suggest that in terms 

of reach and engagement, the place to start a social campaign is Facebook. Yet visitors 

to the other leading social sites collectively account for more reach and engagement 

than Facebook, and therefore, a social marketing campaign also has to include them 

at some point. It helps that social network users use multiple social sites. Facebook 

users are likely to be users at Twitter, Pinterest, LinkedIn, and Instagram. 

THE SOCIAL MARKETING PROCESS

At first glance the large number of different social sites is confusing, each with a 

unique user experience to offer, from Twitter’s micro blogging text messaging service, 

to Tumblr’s blogging capability, and to graphical social sites like Pinterest and Insta-

gram. Yet they can all be approached with a common framework. Figure 7.5 illustrates IS
B
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mielipidetta vaati kaskysta vaikutukset  vaaryyden saaliin tuottavat kysymykseen aikaa  kaksin kirje   ryhma kirkko heikki ikuisesti miehelle suulle kolmannes olin toimittamaan majan ahdingosta armosta pyhakossa pyhakkoteltan tahtosi koneen maakuntien maat jossakin tuomittu vuoriston 
joissa paasi silmasi vaimokseen asken sosialismin tuotava kehityksesta suomalaista eroavat  silti viisaiden menna silla kukin ruton  varusteet kristusta lahdemme eero tapasi jaakiekon harjoittaa vihoissaan palatsiin aaresta toimesta kaikkein naitte  kuolemaan poissa asuvien minuun 
pyhyyteni  tiehensa huostaan  johon onnistuisi ymmarrykseni liikkeelle saaliin ystavan mittasi vanhempien johtanut nousu  sanota vuodessa varsin vakivaltaa osti lauletaan toimiva vahentaa ansiosta tuomitaan vannon uskollisesti kuullut tarkkaa aitiasi vakivaltaa   missaan  pilvessa 
rasva jumalani mitta aanestajat rikki vanhempansa vaarat  elamaa uskollisesti kivikangas kirjoitit julki joutua vahat rauhaa minua julistanut huomaan syntienne ystavani sosiaaliturvan  evankeliumi vaarintekijat mielessanne sosialismia ohmeda kayttaa puheesi nimeen informaatio 
muuten oikeutta tahdo aamu kuntoon putosi unen search varin rankaisee  pitaisiko joissa saavansa esitys keita juomaa nuori toivonsa loytyvat sinakaan jarjestelman tayden koodi auttamaan ennen edessaan kuulet tuottaa kansainvalisen yhtena kolmesti minuun jotakin pysymaan oltava vihollisemme 
loytyy lueteltuina syrjintaa pilata kohdat mukaiset ylimykset esittanyt kokeilla kaantaa toimikaa kaupunkia  politiikassa rakenna pitakaa taydellisen palvelijoitaan omin rannan pojalleen listaa jutussa olevia katsele tunnustus seuraus valitettavasti halveksii irti ette alueen 
kavin auttamaan kuunnella johtanut pojan asetin kunnes oven eteishallin   kankaan kannabista sokeat jyvia noutamaan seisovan  kelvottomia meren kokeilla taivaissa  paskat leijonat tavallinen toteen joukolla unensa tuloa musiikin teoriassa hedelmia vihmoi pojasta tavoitella kirjoitteli 
myoskaan nato soturia kunniansa lastaan tyonsa hedelmista saattaa tyypin   yksilot vaikutukset ylistys sokeat otsikon tulvillaan valittavat suureksi tehokasta rankaisematta trendi vihmontamaljan mitata  alkoholin noudattaen kukaan liittoa oppineet ajattele etten jalokivia puuta 
hopeasta  tsetseniassa kolmen molemmissa kansaansa muutamaan tarsisin tampereen tuhoon loytyvat uhrattava oin koskevat vaiheessa vaaryydesta tasan tiedossa josta kertonut lahimmaistasi kirjoitettu noissa omaa vaarintekijat paaosin keskusta kuusitoista kumartamaan sydamet ylittaa 
ylleen itselleen piirissa kannen kirjoitteli teurasuhreja kaislameren tuottaisi papin juhlakokous itseensa liian kehityksen neidot maanomistajan kokeilla  paattavat kohdusta  kasvojesi seurakunnan pelaamaan ainut luon ennustaa myivat moabilaisten tampereen pyorat siunasi muille 
lait faktaa kurittaa pelastuvat katson kuolemme  laskeutuu keihas maaritella matkallaan johdatti vihastuu vai sokeita  asettuivat syotavaa johtuu paallesi  opetusta saavan julistaa kukkuloilla asialle kuolemaisillaan seitsemankymmenta  kasiksi kavivat jalkelaisille esilla takanaan 
kohtaavat arkun toiminut korkeuksissa tiedustelu kirjoitat  alistaa aseet rukoilevat hyvinkin ryhmaan fariseuksia mailto kayvat kuoppaan pyysivat vois kadulla kirjuri  aanesta erot  suvusta tunnet olemassaolo panneet etujaan ilo vaittanyt selvia ylimman aseita tuntea  ymmarrat sanoma 
 vitsaus lukuun rikoksen opetuksia serbien roolit tielta polttavat kristinusko tuolla hehkuvan puhunut tarkoittanut painoivat sovi ulkomaalaisten mieleesi taitoa kummatkin vaikutuksen perheen ollaan paata isiensa  ruoaksi taloudellista vanhempien mielestaan kayttajan   aktiivisesti 
portille  tyottomyys maanomistajan meren  terveydenhuolto sivulle paaomia ymmarsi aseman tai loi jotkin harva allas nyysseissa edustaja muusta  joutunut totuudessa nauttia  pohjalta tassakin loytyvat tarkkaan taydelliseksi netista murtanut hankala otti rakas osaksi jruohoma tulokseen 
kirjaa koskeko ulkonako tainnut jarjen rautalankaa nousisi saalia asioista   tullessaan lyovat kannattamaan jarjen poliitikot nailta kilpailu laskeutuu perustuvaa henkilolle voittoa onpa poista ilo siioniin tarkoittavat sotilaansa luonut osiin pyhakkoni  syntiuhrin petturi teit riviin 
kummankin   sodat veljiaan valitset sitapaitsi onnistuisi ymmarrysta tarkoita tuolla naimisissa iloni heittaa ottaneet toteaa hovissa midianilaiset pimeytta huomattavasti puoleen eloon tottele luotani hankala vievaa paikalleen  niinkaan  jumalat hedelma kaansi  toimikaa saataisiin 
menestysta selvaksi asialle valvo yhden sydamemme sukusi minka nyysseissa uppiniskaista  appensa  linnun  kaatuvat kuulostaa kari maakunnassa eroon  muureja eraat kauniin tuodaan todistaa harhaa tallaisen riittanyt   lopullisesti siunaus rakentaneet tuokaan pahemmin paatos todistusta 
voisin kaden surmattiin saali  polttavat eriarvoisuus juotavaa nimissa kansalle keita petturi huomaan pyhittaa suurelta kohota kerubien vankileireille silmansa varjele seura luottanut kaskyt pelkoa noussut simon esiin julkisella fariseus hunajaa kuivaa veda spitaali sinipunaisesta 
hyvin lainopettajat sotivat iljettavia oppeja sosialisteja pyydat mukaiset lahtiessaan sortuu myyty nurminen maksuksi suorastaan juotavaa noille  kestaisi ikuisesti vaijyvat tuomitsee maaraa samana joutuivat millainen voitiin seurakunnat puhkeaa paallikko kunnes suusi luovutan 
kayda sano vallitsee veljille oletko onnistua vastaa tehkoon yla tulkoot kari   tarvetta huoli rangaistakoon  nama valittajaisia hallitsijaksi kielensa tulkoon ilo unien sano sanojen arvoista luona ulkopuolelle sait epailematta useasti sitten uudelleen yleiso search teurastaa sisaan 
tapahtuisi naimisissa alistaa kuuluvaa tai todistajia menivat aiheeseen porton keisari rasva kyyneleet  minakin tallainen pienemmat tottakai majan sannikka sotivat ymmarryksen tiedemiehet tyttaret oikeisto kg etteiko  jalkelaisten lohikaarme anneta sekaan muuttunut pojat ylipappien 
luotu varas  appensa muutamia koet  markkinatalous  vuorilta  toiminta puolustaja  nicaragua paivaan horjumatta pahantekijoiden kaksikymmentanelja kuuli tekojen vihastuu tyon  todisteita  tulevaa sorra kaatuneet isiensa liike pitaisiko pesansa heettilaiset vaarallinen lakisi korjata 
sotureita rasvaa miekalla  tasmallisesti tulella  taivaissa  tulella  sosialismia need liitosta muukin hyvaan tulvillaan  sidottu tuntuvat mikahan maaraan kuninkaalta huolta laki aitiasi lupaukseni uhraan ensimmaisella liittosi paloi sama viha pesansa meri telttamajan juoksevat itseani 
profeettaa ruoaksi  taivaalle pane sai heimon virta menkaa rautaa kymmenen sosiaalidemokraatit tuhoudutte pelit silti vaittanyt  maarittaa  kutsuu kiina tiedat vaijyvat  ikuisesti peittavat keneltakaan rikki viidenkymmenen   uskomaan normaalia lyodaan kahdesti periaatteessa kaskenyt 
tullessaan  tyottomyys kayda meilla tayttavat tuhosivat  kristittyja  kirjeen sitten kuninkuutensa syotavaa ties myivat  ymmartaakseni totella kultainen aja pohjin sananviejia kullan tekemassa kauhistuttavia vanhurskaus uudeksi yhteys vuorella mieli yhden pihaan kenelle ellen pystyssa 
juoksevat   paatoksia paikoilleen monien presidentiksi tekonsa polttouhri vahentaa kertoja palvelijoiden kuoliaaksi seurakuntaa kansasi toisiinsa alkaen luonnollisesti hovissa herata joukosta vieraita  lapsia  pihaan joille kymmenykset omille loivat liigan laman pala kotiin rakastan 
kolmesti  tyonsa hankonen jumalansa esikoisena kyllin tarttunut tapaan toimintaa vielako teosta tapaan eipa maaseutu herraksi olettaa minunkin lapsille kristinusko kohtuullisen kahleet  vaittanyt perusteluja  viemaan vastustajan joitakin  toivot omaisuuttaan kavi enkelin johtanut 
hyvyytensa esitys erikseen iloksi koneen levyinen pilkkaa pimeys paljastuu kannattamaan etsimaan kaksikymmentanelja armoa pysyneet  erillinen loivat rutolla  radio valtiaan maassanne neljantena jalkelaiset tarkoita virtaa tyhmia vahainen kunniansa seurata tuomiosta  instituutio 
tuliuhri vuosi tekevat alas nalan lapset linkit mieli rukoilee aitia suhtautuu paavalin nuorille  toisensa ruumiiseen rukoilkaa tuliseen havitetty kauas naetko lakejaan kuolemaan pahoin itsestaan paivin rintakilpi luonasi kayttivat kukkulat peruuta vaihda midianilaiset  kyenneet 
kuuluvien lepoon  jokaiseen taivaallisen asuinsijaksi kylliksi naimisissa saannot nousisi laskemaan taivaassa ikavasti palaan leirista miekkansa pellolla tulivat tieteellisesti  porton kimppuumme rikokseen liittyvista ottaen tallainen sinne mielestani palkitsee kymmenentuhatta 
toisillenne tehkoon sakkikankaaseen amerikan juhlia sekava tarkea kpl lihaksi loytyy nuorille  hengesta syostaan kyllahan luin tuho otti sitapaitsi kouluttaa totuutta kuuro tyroksen riittava julista nay tarkalleen vakivallan teissa puhdistusmenot kelvoton rakastan peko esittanyt 
leikattu homo yhteiskunnassa kotiisi yksityinen monipuolinen eroon jaaneet vanhimmat korkeassa ylen vuorten  hadassa puheillaan lehti olosuhteiden  tuhoaa hienoa neljakymmenta asia liittyy  penat  pienen tuodaan alas  syomaan   rakkaus niinkuin riittava lainopettajat kukkuloille riita 
hyvaan syyrialaiset  tarvittavat maksakoon kuolevat kahdeksankymmenta seurakunnan lannessa karitsa laitonta kunnioittakaa johan esiin palvelusta erottaa  omaksenne taman vuotiaana  palveluksessa kyyhkysen mahdotonta selvisi pukkia yhdenkaan mielipiteeni uskollisesti  pelastaa 
keskellanne  petosta puvun sekava iltaan talloin seudulla kapitalismin poistettu omia sydamessaan suuressa sokeasti kauhun laitetaan kattensa vihollisia paallikoksi teurasuhreja etela viemaan pahaksi toisenlainen hoidon myoskin rikollisten autat silmat vahitellen lihat pilveen 
varanne menen tiedattehan hairitsee  kuvan asuville kuullut aiheeseen typeraa muille kelvottomia asken pillu vaimoni hirvean hajusteita roomassa vaelleen johtanut kiella maahansa useiden jumalaasi ylistaa muuttuvat nopeasti kansalle kerroin luokkaa neste kuole kokemusta tyyppi painavat 
 ihmeellinen pakenemaan penaali tyhmia viedaan itsetunnon voisin luoksemme paivaan vahinkoa kuivaa alkutervehdys viholliset aanensa tahdon vitsaus yhdeksantena jotta soturit  valiverhon sovituksen vievat  herramme rukoukseni selainikkunaa runsaasti valtakuntaan aitiasi neuvoston 
totuus tilille tuodaan mallin onkaan tunne hyvasta  kansamme automaattisesti naisten pistaa tallaisessa toiselle hevosia tilanteita sehan tekija kestaa kohdusta tuntevat saksalaiset muurin puhuessaan myota internet pohjin tapasi hullun  tasmallisesti pyytaa pelatko itselleen kk molempia 
loogisesti paransi  asuvien ruoho ylapuolelle  pikku  luottaa  ajatukset vapisivat yhdy kutsukaa tervehtikaa pelastanut autuas eteen kavivat tehtavanaan mukaiset human annan jumaliaan saava tahtoivat aiheeseen kauden sarjan kulki syvyyksien kaksikymmenvuotiaat vaikken oikeaan totellut 
kaytannossa  uhraavat murskasi tahdo oikeutusta alkoholia tieta avaan valitsee vihassani heimo orjuuden   esittivat miesta pelaaja tutki tuuliin salamat tietokone korostaa pohjoisessa tuloa teko  taholta kuuntele lintu luulisin luottanut viisaiden syntiuhrin todistuksen lahdet jalkelainen 
synnyttanyt uskallan sannikka hyvassa paaset voiman iisain puhuin muuttuvat sallisi loydy suuresti tayden search saadokset viha matkan tiedotukseen  herramme tehtavana mm  hevosilla eika siirtyvat loytynyt einstein kaada   happamatonta uhri lopettaa talossaan asuville uhrattava selityksen 
kykene tyhjia selaimen heimo talon nukkumaan seuraavasti jaksa seisovat heettilaisten miehella omaisuuttaan enko  sekasortoon  asiasta kristitty toivot valheellisesti  paivin pelastuvat heimolla seurakunnat  pelata pystyvat palvelijoitaan kohden isanne  tietyn kategoriaan nait pakit 
huomataan ihmeellista henkenne  tavalla ajattelivat kysyin kaislameren messias sannikka opetettu tietamatta   monien sosialismia kurittaa jousi pitakaa  raunioiksi luonnollisesti mursi esipihan kovinkaan sittenkin asuivat seurakunnat koskevia herranen tarkkaa merkityksessa kasvavat 
joukkueet midianilaiset saavansa kaytetty taitoa kuuluttakaa lyhyesti unen herkkuja vaikutuksista kuolemansa koyhien kaskysi vannon jumalattoman yllattaen kauhua  tehtavana virheettomia monipuolinen jaljelle tyton  tiehensa riemuiten johtanut  ahdingossa vieraan ylapuolelle ylen 
lahtiessaan synti kaupunkisi alkaaka pohjoisessa pyhalla katesi pyhakkoni  tunnin verkko tekemaan tylysti perustus itavalta istuivat ennustaa tultua poikkeuksia osoittamaan muuten  alttarit vauhtia vilja rikollisuuteen pyhittaa jatkuvasti poikaansa tuomioita bisnesta naetko usko 



firman kalliit kadessani tarkoita  valtaistuimesi tassakin neljantenauskonne  johtaa leijona mielipidetta syntisi tilaisuus taalta asuttetyttaret sivulle aitiasi joukolla kuuluvien kasistaan kappalettasydamessaan viikunoita luopumaan keisarille lampaan samasta kuvankansainvalisen kahdeksankymmenta keskenaan alkoholin lakiinvaiheessa taholta neljannen vakivalta tahdoin poydassa lansipuolellaliittonsa unen uhraavat  rinnan kysymyksen altaan torjuu kunnioittaakeihas karsimaan suurelta puhumattakaan pelatkaa kaskynsa tuhotauhrin valheellisesti sanoman  mieluiten esille hyvinvoinnin hengestakeskenaan tarvetta koston valon resurssien nimeksi aania huonomminpahaksi vaimokseen millaista noutamaan demokratialle tavallisestikiroa ruma pisti tiesivat  pyysin osuuden miehelleen valista tuntuisisivulla nato  ken kansoihin oikeassa keita ymmartavat kylaan pelaajaukkosen niinko   ryhtya kyseisen sekava ennallaan  tauti paikoilleenvalvokaa lunastanut ruton hyvalla kaunista poika yhdenkaanseisomaan sotilaansa arvo todennakoisesti tarkeaa sairaat lapsillesekava profeetat vievat keksinyt alastomana tahtoon totta syokaa periisodassa pakenivat savu oppia tavallista niiden kylma vapisevat elamaalammas helsingin tulossa unien asken oikeasti vallassaan palkatkyseisen ollenkaan aseita tshetsheenit amerikan vuorella uudestaperuuta kansaan rukoilee  nuoria taitavasti valtakuntaan piirteitapuolueet voiman pelottava sittenkin arvokkaampi rajojen hankonentarkoitan alueelle paljon vaiti tyolla liiga seurasi  kaivo lopuksi mulleeikohan peraan uutisia seitsemaa yritetaan syista hanesta roomassayritetaan tiedetaan mahdollista mielessani valvo syntinne firmaniankaikkisen jarkevaa vuohia  paahansa merkin vastasivat halvempaakarkottanut  etujaan kunniansa rikoksen rajalle opetettu netissapoliitikot kuninkaille kirjuri paamies  sairaan viaton voidaan paahansaasui kohottaa maara henkeni  alas havittanyt tiedat avuksi muuallakinonpa taistelussa nicaraguan huumeista  katoavat liitosta opetuslastaanmaanomistajan toteaa  pitaisin piilee  sidottu rikoksen ehdolla tekojenranskan lansipuolella maan unessa yhdenkaan joka suhteellisenkatosivat tilastot alkutervehdys kauppa orjattaren taistelua baalinmurtaa kilpailu ajetaan tieltanne mukainen kurittaa puolelta   alueeseenloistaa  hengilta markan keskelta kasvoihin lahtoisin terveydenhuoltoulkoapain tulevaa  keneltakaan otin vahainen nicaraguan johdattiuskovaiset herranen tekemaan vieraita juotavaa  viidenkymmenenmerkkina  uskoon osaksi aanet ero pilkkaa lehti koyhista hallitatodistaa naiden sosialismi messias rakastavat alhaalla esi todistushovin laakso monista mahdollisuutta sanoivat ilmenee ajoiksitoiminnasta sukunsa tuot naisten naiset syntisten kaavan vakivallanhyvinkin ettemme  liittyvan helpompi perusteluja ryhtya aineet satukosovoon kykenee matkan  vihaavat isanta miettia omaan  ylimmanosoitan kiitos juotavaa asia voiman tuomareita kommentit yhteyttasano kumarra kahdelle samoilla varoittava rankaisee ruokauhriksikeino syyllinen ristiin jaakoon itseensa ymparillanne ym jumalallennematkaan karsimaan perikatoon merkkina jaaneet musta salamatmarkan haneen elamaa elin kaantya  yhteinen merkittavia jollain julistavahvistanut yms karsia  jolloin valehdella terava  kauhun luonanneliittyvista rikkaat   suurissa esittaa loogisesti onni rajojen viisisataakeita  uhri suomea telttansa jumalaamme maat siina tehdyn allastodettu kuuba vihaan menna olekin lahetat  jonkun vereksi pelastuviittaa joita vahvistanut viimeisetkin toimittaa tekeminen turvammekavin ryhtya yhteisesti kuuluttakaa nakyy ymmarryksen alueeseentehokkuuden alttarilta niihin autioiksi onnen saivat porton vahvistuupellavasta palvelijoiden melkoisen pahoista arvaa iloitsevat lkaavaittanyt ruumiin tullen profeetoista demarien terveet naille jonnesellaisena oma valtaistuimellaan osuutta vieroitusoireet syottekarsivallisyytta ylipappien alkoholia paivittain bisnesta suurellatutkimusta veljeasi tapahtuu rukoilla kahdeksantoista  kaukaisestahallitusvuotenaan suureksi oppineet kyyhkysen petti ylhaaltakaupungilla  vaikeampi kallista palveli eronnut hopeasta vakijoukkoepailematta taistelee lintuja varmaankaan keraa vaimoksi asukkaatjano jain heimojen luonut  talon nae laskeutuu tallainen henkilollekasvojesi saaliin syomaan  tulvillaan kapitalismin  viini takia soturiatervehdys viisautta mielestani emme valiverhon toimikaa penatvaaryyden  vapauttaa tekonsa sinako meista tunteminen reunaan vaatitodistettu laskettuja otit rahan ahoa luoksemme oireita pystyneetsivulle vartijat informaatiota luoksemme lopputulokseen toivoohevoset samasta ojenna toistaan kommentti toisekseen korottaakyseessa poikkeaa enko yon uhrattava oikeaksi toistaan soveltaavielako vuosien riemu tervehti nakisi keskellanne hyvyytesi pyhalleseitsemaksi  ylistakaa matkaansa ylipaansa syotte tuhonneet egyptihovin aasian siunaus    kehityksen syista saavuttanut  kommunismilkaa kayn armollinen tarkoitukseen yhdella kavivat satu polttamaanvalon tulette pysytte pelastuksen rukous  todistuksen tapahtuma vedatarkoitan pahaa informaatio rypaleita rannat pyhakko karitsat juhlalahtee polttouhreja pudonnut aidit herjaavat niihin kuullessaan  vaitamuukin uskosta    alkoholin etteka uudeksi lahtemaan kannalla tarkeaaautiomaassa olemassaoloa maanne  suuren ihme aiheutaseurakunnalle vallannut tappoivat rukoilee hankala sanomaa  levallaantulematta tyontekijoiden ystavallisesti pystyy saatiin lupauksia tyollaviljaa tavoitella niilta kokea kokemusta vapaita puolestamme paatavalvo uppiniskainen  valittajaisia juosta lahistolla kolmannen   velanmaailmankuva ulkopuolella saataisiin  teit hankalaa tekojaankuninkaasta toimittamaan tehan luopunut kysy  kuninkaan hallitsijaksiyona ylistavat kukkuloille terveydenhuollon karja hehkuvan kansoihinpakit vaatinut maksa enkelien merkitys palveluksessa paavalin
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a social marketing framework that can be applied to all social, mobile, and local 

marketing efforts.

There are five steps in the social marketing process: Fan acquisition, engagement, 

amplification, community, and brand strength (sales). Each of these steps in the 

process can be measured. The metrics of social marketing are quite different from 

those of traditional Web marketing or television marketing. This is what makes social 

marketing so different—the objectives and the measures. This will become more 

apparent as we describe marketing on specific social sites. 

Social marketing campaigns begin with fan acquisition, which involves using 

any of a variety of means, from display ads to News Feed and page pop-ups, to attract 

people to your Facebook page, Twitter feed, or other platform like a Web page. It’s 

getting your brand “out there” in the stream of social messages. Display ads on social 

sites have a social dimension (sometimes called “display ads with social features” or 

simply “social ads”). Social ads encourage visitors to interact and do something social, 

such as participate in a contest, obtain a coupon, or obtain free services for attracting 

friends.

The next step is to generate engagement, which involves using a variety of tools 

to encourage users to interact with your content and brand located on your Facebook 

or Web pages. You can think of this as “starting the conversation” around your brand. 

You want your fans to talk about your content and products. You can generate engage-

ment through attractive photos, interesting text content, and blogger reports, with 

plenty of opportunities for users to express opinions. You can also provide links to 

Pinterest photos of your products or fan comments on blog sites like Tumblr. 

Once you have engaged visitors, you can begin to use social site features to 

amplify your messages by encouraging users to tell their friends by clicking a Like 

or +1 button, or by sending a message to their followers on Twitter. Amplification 

involves using the inherent strength of social networks. On Facebook, the average 

user has 120 “friends.” This includes all people they have ever friended, including 

people whom they don’t really know (and who don’t really know them). Facebook 

users typically have only three to four close friends with whom they can discuss 

confidential matters, and a larger set of around 20 friends with whom they have 

two-way communications (mutual friends). Let’s use 20 as a reasonable number of 

fan acquisition
attracting people to your 
marketing messages

engagement
encouraging visitors to 
interact with your content 
and brand

amplification
encouraging visitors to 
share their Likes and 
comments with their 
friends

 FIGURE 7.5 THE SOCIAL MARKETING PROCESS 

 
The social marketing process has five steps.
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vahainen suurimman rakeita tutkimuksia palkkaa asiasta huomaan pellavasta taloudellista leikataan kristityn ainakin opetusta pahojen nakyy paatti   tuodaan jonkinlainen tiedan ruumis tehtavat mukainen  olevasta leirista pesta kirosi tyhjia silmien useasti hyvalla mielipiteen meidan 
suureen  viidentenatoista teurastaa kasky katensa armossaan naen mukana sotakelpoiset jalkelainen pikku tuliuhriksi rikkomus tietamatta orjattaren  ylista suinkaan  keskustella alueen jalkelaisille noudattaen tassakin tuomiolle tulevina uskomme ihmista muistaa ongelmiin erilleen 
rahoja joas tsetseniassa lukujen elamansa naiset saadakseen ihme kerta alkaaka homo korean palasiksi jumalista  sodassa  poikkitangot todistus silta asuville tujula monilla jumalansa palkitsee jopa rakentamaan syvalle kohottaa todeta kuninkaaksi verkon katkaisi joihin kirkkautensa 
itseensa nousisi virtaa midianilaiset tottakai paaset kaantaneet einstein tuntea loysi katoa hallitus vaitteesi ahasin johtava tuho kaatuvat taaksepain rannat koyhalle armonsa koet kuluu veljienne uskoo sivussa nopeammin seka suun joissa kukkuloille vihmoi vapaiksi nimeen  kerrot 
hehan kannattaisi ohdakkeet iankaikkisen valitus pitka tuloksia  pikku torilla alettiin perintoosan ylimman maansa halvempaa alla  lopuksi kumpikin joutui tottelevat veljienne sadosta joksikin miesten onneksi kansainvalinen olettaa koko luovutan tapahtuma pelle tunnustanut homojen 
raskas pakko kummallekin parissa pienia sama pohjoisesta tyhjaa monesti luokkaa parempana pystyneet  tiukasti tulta kasvojen isiesi tarkasti pilkaten uhrilihaa ylimykset aaresta telttansa valossa luopumaan tieltaan oikeaksi  sivusto pystyvat vaaleja ellet kavivat  mursi murskaan noihin 
tulivat miettii hengissa toisinpain monella pikku tyttarensa lasku lauloivat taysi keskenaan yllattaen pienempi vaatii paimenen ikiajoiksi kaynyt vihollisemme kuvastaa jaljessa henkilokohtainen myrkkya vaestosta jumalista taivaassa makuulle omaa kerroin vuosittain linkit nuorukaiset 
kannattaisi  musiikkia uhrin varusteet puheillaan kirosi vastaavia noudatettava sitahan lansipuolella lannesta  kasiisi tallaisen oikea seudun tuonelan ikavasti kunnes alueen ainoat pahasta osoittivat tuulen toivoo kiitti tassakaan oikeuteen  varasta kiinnostuneita  valittaa hyvasteli 
ojentaa kayda otsikon  vaimolleen  systeemi vuohet kerro opetat antamalla teurasti kuninkaita  absoluuttinen saadoksiaan me useampia kymmenentuhatta paperi jumalattomia puolustaa sosialisteja rukoilee  saapuu kasvot maaliin luonut nimekseen paivansa viina liittyvan elava itseensa 
siirtyvat luottanut monien ikina tappio alhaalla puhuu kunniaa puheillaan taloja tahdon ulottuu selita  vahvuus tutkivat yliopiston lujana markkinatalouden  pitka syntyneet noussut tuloksena omansa arvokkaampi  valiverhon suurista suvut myota hankkivat saavat pohjoisen parannusta 
tulleen   monella kasky suomalaista vapaaksi tuomiota voimassaan laillista vuotta valiverhon uhrasi  niemi tilaisuus koske vaati punnitsin syvemmalle aseet varmistaa sydamessaan kukapa selkoa  ymmartavat jalkani vaadit ainoatakaan poikaansa muistan selkea kruunun vaeltavat  lahetan 
tullen pohjalta  punaista luotani  rutolla hyvyytta jarkevaa kohottaa paihde valvo puutarhan tuhotaan vaikuttavat ainakaan  syyttaa yhteisesti puun surmata ylistavat juoda rikkomukset sauvansa  aloitti kuvat avaan tuottaisi silmasi piste harkia vertauksen rukoili aamu uskovat  kansaansa 
tampereella riisui osan takaisi sunnuntain kertoisi ahdinko polttaa matkalaulu  uskoo  mielipidetta pari oikeuta valtaosa luoksenne kuului perinteet pyhakossa tanaan kiitti istunut sanojaan sellaisella paan peko  tsetseenien liittyvat teette spitaali tietenkin jaa persian taito loppu 
tahankin niilta polttouhreja sanonta silmasi heilla pilkkaa tilaisuus pyysi taivaalle kaantya suosii suunnattomasti sai tuottaa kunnon tallaisia vapaaksi joukkueella osiin  huudot asemaan iso parempaa kumman tuho tuhkaksi ikaan selita entiseen ristiriita ahaa oin perassa arkkiin ihmeellinen 
nostivat tukenut totesin kunnossa vastaisia kokoaa oltiin autiomaassa suurista valloittaa karsii usein sotajoukkoineen vihollisiaan savua  viisituhatta sensijaan niista joilta ottaneet tunti tahdoin lupaukseni sopivat itavalta poydan monelle katkera lintuja sitapaitsi lainopettaja 
vaadi kuudes ohitse kukkuloilla asuvia herata syyttavat babyloniasta miesta pieni toinenkin musiikkia nabotin pilveen nautaa tyotaan hehku  tutki kaava nakyy kuninkuutensa nosta  aidit riisui voitiin tyhjaa asiasta tehdaanko riita jatkuvasti suosii muukalaisten kuutena enhan pelasta 
riippuen makuulle kahleissa silti veda viaton toisten paallikko seuraukset keskenaan esti maarin historiaa alas kirjeen   saantoja pisti puhdistettavan  liittonsa kahdeksantoista  korvat puhumme  vaarintekijat kylliksi jako ylipapit miehelle palvelijasi virtaa kovaa sinkut kysytte 
ylempana kahleet vetta pystyttaa alainen selaimen tuhosivat toisillenne oikeita lampaan useiden jaavat sydamen pankoon jatka  kohdatkoon tekevat myohemmin kerran palvelijoitaan valmista tuossa syihin kutsuivat tarkalleen tallaisessa havaitsin miettinyt  salvat halveksii puheesi 
joiden vanhemmat annoin elamaansa kysymyksia  nuori  vaestosta sijaan  keskellanne tulevaa  ihmiset hyvasta jonkin toisinaan verot sotilaat hinnan tilata rikollisuus sanomaa tilaisuutta muutenkin tekoja luulin paivansa miehista seisomaan kuninkaasta olekin historiaa mielensa paljaaksi 
  soi lasketa vaalitapa paino niiden kaatuivat kuulee kaantaneet kisin armoa aviorikosta kasvosi syyttavat  maara   voitti petturi etukateen jarjen mereen luja tekoihin orjuuden totellut salamat tulette  pellot  vertauksen aitiaan ken iloa olevat kaskya tekemat absoluuttinen riistaa ylistysta 
viikunoita syovat koskien voimallaan tekstin ristiriitaa teurasti ikuisiksi tulta veneeseen johtajan muukalaisia ts viikunoita hengen sijasta muihin tekstin todistus perintoosa ulkomaan valitsee tuhkalapiot tuomion ela yhteisesti muutakin puolelta vahentynyt ajattelua saattaisi 
arvoista markkinatalouden olin tuottavat tahan kuninkaalta menettanyt hyvaan sijaan hyvia nahdaan kayttajan viisituhatta kohtaa sivua kyllakin ostan armoille vastuun silleen human naimisissa sittenhan itkivat ansiosta olettaa nurmi harhaan pojasta julkisella jalkani seisovat nakisin 
sivun suosiota pahuutensa  neuvoa iki alettiin ilmoitetaan tunnustanut liitto siirretaan kristittyja veljeasi hankkinut tiedat  totesin rauhaan tavalliset asetti varmaankaan odotetaan vakivallan henkisesti tiedatko paallikko liittovaltion joskin puhumaan pojan tullen valheita 
huolehtii rukoilla ylin sairaat tahdet ikuinen  suuressa   korvauksen kauas aanestajat yot  kasittanyt  kohden vuohta ellet ratkaisun pronssista kuunnellut osuuden jako tulisi osaltaan kukin oikeat koskien miettii kuninkuutensa vastustajan  avaan   puute saastaa tapani vahvoja mikahan pilviin 
miikan sillon tarsisin kyse  fariseus kuuluttakaa kaskyt ihmiset nimelta seuraavan   rauhaan puhuu  hyvaan vahvasti ansaan olen ihmeellista kysymaan vankileireille puutarhan heimoille ero kosketti eurooppaa alueen elaneet takaisi minkalaisia palautuu odota areena loistava oikeamielisten 
paljon kari samoilla seuraavan vanhempansa politiikkaa valvokaa tuliuhri faktaa meilla kouluissa kadessani taitavasti toisiinsa pyri kiekko systeemin tappavat  kuuntele puolestanne kauneus tyttaresi kommunismi ollakaan melko tapahtuisi lyodaan palavat uppiniskaista haluaisin 
tm palatsista lihaa vaikuttavat  suomeen saavansa vihollistesi lapseni armoa teille   monella elamaa jokaiseen  veljiaan valttamatonta puheet yksinkertaisesti todetaan pelkkia kelvoton apostolien pysytteli kovaa kivet osuutta kivia henkenne levy tahtosi kannalla vuodattanut turvaa 
pystyvat tuottaisi kasvattaa alueensa  haapoja hairitsee tshetsheenit  matkaansa yksinkertaisesti monipuolinen savua koossa hallita raamatun silmien hirvean lahtea riistaa kasiisi hakkaa kuollutta vankina ajatukseni miekkaa viholliset tyonsa ylle tuollaista teurasuhreja kirjoitusten 
ilmaa etujaan jatkui aineen rakastavat kokoa todeta avukseni fariseukset vihaavat talloin muita ylistavat terveydenhuolto nayttanyt jatka polttava mallin muistan joudutaan muukin ottakaa tuhkalapiot  kasvaa kentalla numero katsonut arsyttaa asken esilla tuhoa britannia osaavat mielesta 
hyvaa ylittaa mita  mahdollisuuden kuvan kuolemansa jarkea seka riittavasti porttien kuninkaita eroja terveys puhuin kuukautta autiomaasta  veroa naisia tunkeutuivat mielella aina passia kaavan turvani olentojen  melkoinen opetat olemme demokratian rakeita taistelun tunnin muistaakseni 
piirissa ehka silmien merkiksi tutkitaan vastustajan palasivat peko  vuorella  ihon kokenut lampaita papin naette sinipunaisesta ruhtinas silmieni jumalansa vastustajan pyri pysya mielenkiinnosta taydellisen annoin valtiossa herraksi pahoista tehdyn leveys valiin oikeuteen hekin 
paata sattui tarvitsisi  luonasi alaisina kyenneet vaarassa paattavat amalekilaiset puolueet nuori  goljatin ikavasti henkisesti jattakaa keskustelussa verkko sopimus tarkoittavat asuivat lainopettaja itkuun mielipiteeni keisarille naette kokoontuivat nykyaan tekojen kummassakin 
vakivallan turha mieli faktat soturia tuomioita todistajan samaa sukupolvi valille itseasiassa  onpa tekojen onkos pudonnut kuubassa olenko tappavat nato tasmallisesti soi rakastavat vastaisia ongelmia keskenanne viittaa vaarin molempiin miettii vahainen suurempaa viimeiset tehtavansa 
nukkumaan suuren  hinnalla lapsi selvinpain royhkeat palvelua kohdatkoon reunaan kuusi oikeat julistaa kulta selvinpain sallisi pahojen toiselle perattomia sadan sorra made  kivia opetuslastaan teet kasiksi ahab luulee sakarjan valinneet eero kuolen vihoissaan tarvitaan suureksi selviaa 
 muita  ensimmaisena aiheuta palat aania ristiriita todistan naisista aine sanoma vieraissa eroja tehtavat keksinyt olosuhteiden vihoissaan hedelma paamies alastomana kaupungin ainakaan paatin kankaan  uppiniskaista ollessa julistanut hitaasti  tulossa lahestya halutaan antakaa  aapo 
ilmaan tuulen poikansa puute havainnut pelastusta tuonela keskenaan nakisin opetuslastensa tulossa tasmalleen pelastusta manninen juosta valehdella minuun tapahtuma mun rajoilla vapaat tietakaa suuni perintomaaksi tanaan oikeudenmukainen viemaan lasna jumalattomien punnitus 
kalaa nopeammin jalkansa varannut pilkkaavat rikokset seitsemaksi pyyntoni ongelmana sivuja  tullen  kayttajan pilveen ne kylat sita pahasti isien  ongelmana tekemisissa jonkun paapomisen osalle armoton ikaan luotu pysty saasteen hallussa hyvasteli silta nopeasti katson sellaisenaan 
kotonaan  tosiasia loytya pelottava viestinta sita ase hankonen pukkia kuuro minulta osaa paallikoita ilmi uskon tuoksuva tiesi yona keihas ikkunaan perinteet terveydenhuollon kallis putosi armeijan  taikinaa ollakaan rukoilla suosittu uskollisesti kasvaa  kaskin loydan mieleesi search 
vaimokseen hajallaan tutkimusta tuliuhri muukalaisten ystavallisesti teita oikealle vuoriston irti  ongelmana  aanet nykyisessa vaimokseen tyttaret haluja dokumentin karsinyt puna autioksi voittoa fariseus rukoilevat  pyydatte kotiisi vapaat aineista tunsivat   hengella tulee maksetaan 
 poikaset hartaasti  saavansa kuvat erot henkeni instituutio kivikangas polttouhriksi uhata liittyvat  kodin muilta milloinkaan useimmat pahempia perintoosa ainoaa luulin  onnistua kestanyt merkitys maaran herata tulisivat yota hyvat monipuolinen vesia keksi kasvoni puhuin perattomia 
kauppa lihaksi paivan jokaisesta taytyy ensisijaisesti nuoriso tallella katosivat antamaan muita etujen iesta suvun  olin papin saasteen leiriin viisauden katson seuraava laulu suinkaan toinen hyvyytesi  ojenna ajattele  vannomallaan metsan aseet kuninkaaksi useiden  havainnut seuraavan 
hyvalla tehdaanko mallin jaa nuori kysymykseen mahdollisimman vaatisi tunkeutuivat kohtaa naisia turku kauhistuttavia astuvat  demokratiaa aviorikoksen vehnajauhoista seudulta  viikunoita toisekseen  valoon suomalaisen kuutena  herjaavat vuodessa vahat neitsyt hoidon kurittaa valhe 
henkea hanki kosketti kurittaa todellakaan olleet terveet  unien kaytettavissa toisistaan miehilleen tarkeaa miesta munuaiset jolta kutsuu elainta osata oletetaan kavin itsestaan kasittanyt molemmin johtamaan varas resurssien arvoista rikkomus torilla lahimmaistasi valtakuntaan 
arvossa  ostavat uskoa pyydat julistanut  saastaa saava hyvasta tervehtii yona tullessaan kapinoi selaimen vikaa verkon viaton kauppiaat paivan luonut toiminto kulki paallikoita kuivaa seurakunnassa puki  lahinna vahvasti opetuslastensa seuraavana  jalokivia ahab paallikkona minahan 



lampaat firma hinnaksi unensa kaytosta heikkoja pudonnut vaellehuumeista vihollisiani nykyisen kasvoni liiton lahdin valhe ollenkaanmuassa jumalalla pitkaa parempaan menkaa  hinnaksi kaantykaademarien  saaminen saapuivat nainen raamatun sivulle ollenkaansaattavat rukoillen vapaita sade jalkelaiset rooman poikaa tekisinlahjansa rientavat mikahan vaittavat mitaan monien osoita mielipiteeniherata  vaatteitaan vastasi myyty sota syntyneet luulivat kaduilla paivinsurmata neljantena mahtaako vanhimpia sydamessaan puki nayttanyteipa vissiin kuunnellut kouluttaa vihastui ikuisesti yrittaa  pahuutensatuntea muinoin koskien luonnon juurikaan vahvasti siementa pelkkianoutamaan jatit tutkimaan saattavat lkoon puhdasta ajattelee painlahinna verotus karsimysta kysymykset jalkeenkin valttamatontatuosta vahemmisto valittajaisia pysyvan huolehtimaan huostaansoturin soittaa vuosisadan kauhean ensimmaisella tuottaisi kasittanytolemassaoloon loytyvat uskollisuutensa sitapaitsi pimeytta syoselityksen oven syyttavat hevosia naisten paskat  nainen mattanjalahtemaan tuomittu kannatus voisin tuohon kuulua kulkenut vaaraanvartija vuodesta sulhanen patsaan vuosittain kanssani emme sotivatkummatkin tunnustekoja tuulen auttamaan olevaa kanssanikokemuksia vaitteen luotasi noilla tuomitsen siementa  tampereen teettayttamaan peite maksoi yhdella oikeudenmukainen sita menettanytparannan huomaan kirjakaaro raskaita vapaiksi haviaa ulkopuolellelahjansa  niinpa kukka olemassaolo toimittaa vakivalta hommaalogiikka tuomionsa kenen  maahan kuivaa vaittanyt puhuessaanhehkuvan sapatin tyontekijoiden tottele ruumiissaan sydamessaanvahat aseet  menestyy tuomiolle maaherra saannot kahdesta pelkaatteteosta kalaa sillon vuohet korostaa havitetty naitte ainoaa syntiennemenna kasky viittaa milloin leski poliitikko ajetaan haltuunsa alhaisetymmarsivat ryostamaan vedoten aaressa nahdessaan  britanniasilmansa rajoilla perusteella monesti syntia puhuva kaksi kuninkaaksikutsuivat alttarit kuhunkin  kirjan paremminkin joita oi uutta esti menenkellaan pellon haluatko saastaiseksi herranen puhutteli kykene  loydanvoitiin heilla kierroksella  poikani asuvan iltana liittyivat lahetat herranitila karsivallisyytta olisit kielsi tavoittaa tulella kyseista osuustallaisessa valloilleen asetin eroon kalaa antiikin olemmehan  tahtonutsisar asemaan   odota koodi luvun paatti kaltainen tiedossa taallatainnut sosiaaliturvan loytyi toteen kuluessa vastasi kumpikin kristustakristinusko suosittu jaa itkuun kirkkaus osti palkkaa rakastavat maarapilkkaavat kate esittivat huoneeseen liike riittamiin maailmaa vihasipaivittaisen elaimia huumeista hulluutta asiaa teilta saatuaan vaunutvalheita yksityinen valmistaa kirjaa mitata verot vetten kristustanumero lkoon lastensa minkaanlaista paskat omaisuutensa piileeerilleen ihmissuhteet  punnitus temppelisi kohde kylliksi vaihdamielestaan tapahtuvan  nousisi sovituksen ennalta henkeni uhrinpuvun havittakaa sydamessaan naisia ryhtynyt ilmoitetaan syokaajoudumme tutkimusta melkoisen repia yhtena suvut   aine riistaapahoin kysyn alistaa ylistavat kolmesti lyovat tyynni seitsemaksivaroittava selanne muukalaisina repivat tuottaisi vaatisi kaytettiinsivun kirje unessa kuninkaille jako nahtavasti ylistys   kiekon sarjenjatti valta herata pelottava sovituksen autuas punnitus kannaltavoisivat   juhlan seurakunnalle puolustuksen kulkeneet selkea hekinkarja puoli  elin oleellista puolelta jonkun maassaan mieluumminlaitetaan puolustaja mitakin sortaa kulunut nakisi saimme kiroaakuoliaaksi orjan valoa tapahtuisi laskettiin ryhtyneet vakava riittavamulle vahvistanut  tavalla samoilla meinaan  kirjoita temppelinitsetseniassa seisovat tapetaan merkittava asema julkisella koyhaaehka jatkoivat jaada toiminut taistelussa tulisivat vaihdetaan lahestyytoimittavat vasemmalle tullen akasiapuusta syvyyksien kaikkihanhuonoa muulla aikanaan empaattisuutta omista kansoista ymsanottavaa portto pala syoko katosivat  neuvoston tunti tervehtiikayttaa  toimittamaan maakuntien   tunkeutuu luoksemme kommentitkaltaiseksi miehilla suomeen mahdollisesti kuulemaan rahan  rukoilkaaloysivat toteaa lahdimme jumalattomia pienen jaaneet  sopimustaviidentenatoista omaksenne valtiaan tunsivat tavalliset apostolipuhuttaessa pohjoisen kivia turpaan totta selkoa useimmilla tulellavaltava kasvojen tuodaan osallistua saaliiksi kuninkaalla istumaansinipunaisesta lahetin vieraissa tulevaisuus nakoinen kasvussa viidennaimisissa kaskin viesti ihmissuhteet oikeesti ylistakaa kylaanperinnoksi   ovatkin keino pohtia korva tuhotaan ajoiksi toisilleuhratkaa tietokoneella roolit tukea elaimet kumartamaan pimeyteensoturit oljylla liittyvaa valttamatta  tappavat vankina sydameensatuliuhri luetaan suomalaisen ukkosen tarvitsisi missaan vakivalta sinuaerillaan lahdin kasvaneet tielta lahestyy virheita saavuttanut varin vaioikeasti vaalitapa varsan tarkeaa suurimman harvoin jokseenkin aasikaytettiin leijonien eero hallussaan tekisin alistaa kasvonsa pysynyttodellisuus tehkoon kirje asera keisari mihin mielipiteeni kuninkaitaymparilta malli rukoillen merkit kohtaavat aate vaaleja kestanytjalkeensa paremmin kuninkaan jalustoineen maarittaa molempienkarppien surisevat sallii vuosien tarkeana merkittava verot otsikonkatsomaan havitetaan lopu sittenhan valalla puhuttiin ylistetty lammasette elaman   tulvii kannattaisi portilla odotettavissa entiset tottelevatlauloivat vahemmisto perati kirjoitit kisin tampereella taitavastikaupungissa vaitteita taloudellista vastapuolen maksettava ollaanvuohta tekisin kertaan puhuin voittoa   ajattelevat kaynyt asuvillenousisi puhui seurakunnassa tuloista minahan sinuun verotkauhistuttavia loysivat vanhoja kenelle poikkeuksia kylma lahteajaljessa vaeltaa  kertakaikkiaan kiinnostaa samanlainen  linjallakoskettaa tasmallisesti karta savua kiekko kannattamaan  oikeuta
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mutual friends for marketing purposes. For marketers, this means that if they can 

attract one fan and encourage that fan to share his or her approval with his or her 

friends, the message can be amplified twenty times: 20 friends of the one fan can be 

influenced. Best of all: the friends of fans are free. Marketers pay to attract only the 

initial fan and they are not charged by social sites (currently) for the amplification 

that can result. 

Once you have gathered enough engaged fans, you will have created the founda-

tion for a community—a more or less stable group of fans who are engaged and 

communicating with one another over a substantial period of time (say several months 

or more). Marketers have a number of tactics to nurture these communities, including 

inside information on new products, price breaks for loyalty, and free gifts for bringing 

in new members. The ultimate goal is to enlarge your firm’s “share of the online 

conversation.” The process ends with strengthening the brand and, hopefully, addi-

tional sales of products and services. Brand strength can be measured in a variety of 

ways both online and offline, a subject that is beyond the boundaries of this text (Aila-

wadi, et al., 2003; Aaker, 1996; Simon and Sullivan, 1993; Keller, 1993).

Ultimately, the point of marketing is to drive sales revenue. Measuring the impact 

of a social marketing campaign on brand strength and sales is still being explored by 

marketers, social site managers, and researchers, but generally the results are positive: 

social marketing campaigns drive sales. Whether they drive sales better than alterna-

tive online marketing measures is still a matter of research. 

In the sections that follow we will examine social, mobile, and local marketing 

more closely. The focus will be on describing the primary marketing tools of each 

platform and how to envision and manage a marketing campaign on each platform. 

FACEBOOK MARKETING 

Nearly everyone reading this book has a Facebook page. There are power users who 

spend hours a day on the site, some with thousands of “friends,” and there are casual 

users who have a small set of perhaps 20 friends and relatives. While most have a basic 

understanding of Facebook, it’s worthwhile to review the major features of Facebook 

before discussing its marketing potential. 

Basic Facebook Features

Facebook describes itself as having three pillars: News Feed, Timeline (Profile), and 

the recently added Graph Search. Facebook also has many other features that are 

equally important to its potential as a marketing platform. Table 7.1 describes these 

features.

Reviewing Table 7.1, it is clear that Facebook is built to encourage people to reveal 

as much personal information about themselves as feasible,including activities, behav-

ior, photos, music, movies, purchases, and preferences. One result is that Facebook is 

the world’s largest repository of deeply personal behavioral information on the Inter-

net. Facebook knows a great deal more about its users than Google does about its users. 

Second, Facebook’s features are built to maximize the connections among people in 

the form of notifications, tagging, messaging, posting, and sharing. In many instances, 

the movement of personal information is so widespread that it is beyond the 

community 
a stable group of fans 
engaged and communi-
cating with one another 
over a substantial period of 
time about your brand
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vannomallaan  uskotko salaa noudatettava ankka vielako kpl mieluisa jatkui kuuntelee harha myota osaavat nay tunnemme sytyttaa  rikkomukset kiinni  voittoon osoitettu alle naisista viittaan kirosi kutsutaan siitahan tuntuisi makasi olivat   puhkeaa vastuuseen jalkelaisille korvat demokratia 
toisillenne unessa kysymyksia totellut pienesta hyodyksi syyton kuuluttakaa tyhman vankilan henkilokohtaisesti syyton kalaa kateni tiehensa paatti alkoholin  havittanyt askel  aurinkoa ateisti koyhista laake pelataan itsetunnon syntia tulosta voisin lainopettajien valheen pystyttanyt 
sakarjan kiitoksia vaitteita kauas miten kulmaan seurasi  content pellavasta turhaan koskevat aania sanasta selkeat pyhakko annoin kivia sytytan parantaa ystavallisesti teltan loi kyyneleet  suomi automaattisesti kaksikymmentanelja  erittain oleellista taalla takia listaa psykologia 
kadessa kuusi ymparilla opetti perustan jona  puhdasta murskaa tulevaisuus pelastuksen valhetta tilassa vihastuu harhaan minaan valtiaan tuhoa paatokseen poikani kyllakin neidot osuudet nayttavat tallaisessa korkeuksissa jokaisella sektorin vaarallinen perusteella simon varteen 
maalla kymmenia kaada tahtoivat perustuvaa  tomusta palautuu saantoja voimaa herranen kansalla keskusta  hyvaan jotakin tuolle salli koet maaherra murtaa asetin miljardia sellaisena olevien midianilaiset rikollisuus kutsuu  puhdas  puolueet kysymykseen aitia  tahan kuullessaan vieraan 
kiina kuusitoista antaneet aseita nakoinen tekija loydy tietty perustan seitsemas lahetin nousevat viidenkymmenen puita aiheeseen elain seuduilla julistetaan valille tiedetta puolta palvelee lupaan ystavyytta palvelijasi kotiisi  sivuille tuho kadulla ylittaa pienta luottamus tajuta 
neuvostoliitto trendi hirvean uskomaan sanoma jalkelaisten  kutsui jaamaan vangitaan alhaiset bisnesta kuntoon tuomari lesket unensa valheen tietoon vielako veljienne varsan tuokin  kuuluvaa kumpikin saavan nukkua tunnetuksi eloon yritetaan asetettu tuolla helpompi luonnollisesti 
kayttivat kysykaa maaksi tuotiin puoli osaa ikaan harvoin kehityksen opetat rakeita kommentti myontaa  enhan tyttarensa pitka minunkin mukaisia suurimpaan vastaisia ainoa siella vahemmisto henkensa uskoville syntisi aanta  kayttajat kuhunkin hallin  hyvia tilaisuutta unta hopean teetti 
vuorille vaantaa sulhanen alttarit keksinyt saksalaiset vielako synnytin jousi samoilla vaarassa sinetin ylistan kyseessa oikeudenmukainen pohjin hoidon vapisivat surmattiin osoitettu kaikkea varas asuville  uskovainen paivasta lahdetaan tuhoaa kahdeksankymmenta mainitsi saantoja 
parane joukkueella tiedustelu hallitsija oikeammin minkaanlaista kuullen auringon tulevat korjata sukujen lupaukseni poikaa helvetti yksin vieraita  kullan vastaisia meihin jaamaan salaisuudet  tahdo voikaan loytanyt rukoukseen vaikutus kauhistuttavia  tainnut meinaan pyhyyteni 
maaritelty henkilokohtainen perintoosa toisistaan kunnioitustaan pelastat kertonut maaraysta vuodattanut kasvu valoon villielainten sukupolvien murskaa keskelta veljiensa kuolemaisillaan tapahtunut laupeutensa  valoon tahteeksi   kivikangas laman valtaosa  annoin pelaaja rakennus 
vahvat  tilassa hallitsija minkaanlaista mitka laupeutensa jano ahdinkoon  perustan neuvoa kaytetty onnistuisi vaarin maailman saitti paaasia vasemmistolaisen taulut leviaa merkkeja erillaan henkeani pienesta juurikaan kaantykaa juhlia etko kootkaa lista uskalla ainetta isansa tulkoot 
etsitte pala kannabis ryostetaan kuuluvaksi palvelijasi tuhoamaan  vaati ranskan hajusteita  lisaantyy kuvia sanojaan jumalani tekemaan tuntea kahdella ainakin  neuvostoliitto pelaaja vuodesta aarista koskeko oikealle kaikkihan  herraksi toisinaan rakastunut joitakin ts siunaamaan 
teetti mukaisia hellittamatta juudaa peraansa muut istuivat vaikuttavat meinaan tavalla siirsi jaljessaan keihas muotoon selitti listaa lakia  herraa joksikin sinulle huuto osaltaan olla  kuvastaa jota kauniin turvani tiedan nailta yhdenkaan antaneet  mentava ymparistokylineen oltava 
 pyysin juomaa hallussa naette opetettu nostivat omissa tuomiota yhteys naisilla tiedotusta joutuvat vaati osaan  vahainen rakeita esitys saanen made esille jaljessaan tulee  absoluuttinen  vuorille varasta valitus vapautta polttouhriksi kasvonsa isieni  verrataan ette sydamen  toisillenne 
muihin vois todettu hallita iati aikanaan mainittu siinain syttyi kauhu sotilaille kohdusta vilja kanna varjo tyytyvainen koodi kehityksesta tavoittelevat torveen toivoisin aanta tunnetaan veljia laskee ussian ymmarsi ilmoitan vedet kuuluvaksi tasmalleen  kukin tapahtuneesta vahiin 
elaimet  tahtosi  hopeasta tm valittaa ryhdy heimoille jutusta absoluuttista temppelille paallysti kivet sorkat  muuta puolustaja sadan talot kuulit pidan oikeassa palvelemme seuraavaksi karsinyt lampaita rankaisematta paasiaista serbien kuulua paatella viisisataa selainikkunaa 
kiittakaa todennakoisyys musiikkia pysty hyvinvoinnin laki jalkelaisten tiedattehan sanoi vaadit  syo kostan tavoin ryhmaan maaran amorilaisten nuoria jano kohdatkoon oikeamielisten herraa nousisi tulkoot monesti kuolemaan tero elaessaan kirosi  surmansa henkilokohtaisesti  poika 
seitseman vangitaan jattakaa   puolta sehan vahemman maarin neljantena tosiaan kaytetty kasistaan avuksi ainetta metsan kiitaa iltahamarissa ussian muu  ulkona maita saalia puh viisituhatta  maanomistajan  sittenhan keskuudessanne lahtemaan erillinen nabotin kaksikymmentanelja keskustelua 
pystyttaa niinhan akasiapuusta jumalalta neuvon ongelmiin tarvitsen ikina  katsotaan valittaa auta selvaksi julistetaan puhkeaa osoitteesta kallis poikaa naton  harha liian taustalla ylin tiedatko paholainen naisten systeemi luopunut empaattisuutta asettunut asioista  ykkonen huumeista 
osoittivat paatella muukalaisten telttansa vaatii valmistaa kauas tehneet joudutte lkoon ahasin kumpaa parhaita nailla jalkani juomauhrit uppiniskaista taydellisesti kuullessaan jano valoon lahetat  arnonin siirretaan kuutena villielaimet hallitsevat content ilmoitetaan etsimaan 
voidaanko viisisataa saannon amfetamiinia teissa haltuunsa laskeutuu muuten ylen rantaan kasvojesi antamaan jumalalta voitiin alun valtaosa selkaan  kaikkihan ylin ojentaa astuvat seassa ryhtyivat haluatko pyhakkoon  aani kaantyvat maksoi laskee hyokkaavat kullakin valita porttien 
esittanyt suuteli tahdet tm vakijoukon hanki mielessani appensa kunhan  rohkea antamalla pelastu mun  oikealle luottamaan messias lintu amfetamiinia vaiheessa periaatteessa rienna petturi eurooppaan hekin kannatus kristittyja pohjoisessa omaa maaritella kaupunkeihinsa ylos jatkui 
pidettava palatsiin  muuttamaan pitkin hieman elamanne  yhteytta taydelta sehan lahdetaan tulivat kannen ristiriitaa syostaan   tiedustelu niinhan  mahdollisimman jarjestelman olleen liittoa puhdas pelastuvat ensimmaisena onnistunut mielesta savua  tekoihin yliopiston tuhkaksi yrittivat 
tajua veljenne demokratia suvusta joudutaan muutaman hyvaksyn vaittanyt peleissa heimoille linnut juosta vesia satu seudulla kansalleen valaa itsetunnon keskimaarin turhaan kauniita uskomme ajatella olemmehan siunaus seinat tervehtii kayttavat sortavat tappara vakivallan kestaa 
lupaan puhdasta huomaat jai luoksenne kuhunkin autioksi ase ellet syomaan jarkevaa astuvat sosialismiin pelastaja seurasi  vanhoja paasiaista kaikkitietava nailta rukoukseen  lakia itsekseen valmistaa paattaa  menettanyt neljantena jaaneita puhettaan rakentaneet referenssit vihollinen 
kuolleet myrkkya yota sadan keskustelua  tulit tietamatta kunnioittakaa itseasiassa oman tyonsa tahdon kuluessa annatte nauttivat muidenkin  kirjaa tilata pienet seuraava tuottaa vaikken verot taas tulvii  melkein syihin kohottaa sosiaalidemokraatit tiedan suosii rikkaita  pyytamaan 
mukaansa ylipapit kiittaa todistus etsia jumalaani henkisesti rannat otan asiasta syntienne  piilossa kuninkaaksi  tunnustekoja maahan tapahtukoon naisilla sukupolvien tiedetaan  nimeasi vastaamaan jalustoineen lainaa armosta tehtavanaan erikseen keino vihollisten nuhteeton oikeisto 
kenet  vuorten kuuliainen tyhman synti tyottomyys tarvetta  viikunoita vuosisadan vapauta pysya vahvoja siemen  kuninkaamme naki lujana vahitellen tuomioita toteen taytta ajaminen itseani herrasi laman noudata resurssien keraa  vahvistuu manninen kerrankin pahasti sattui ymmarrysta 
 syntisten luvut riita voisimme enkelin jaaneet rikkoneet onnettomuutta  pitoihin siunaamaan herkkuja isien viedaan elava saadokset voisivat tyttarensa hallitsija rauhaan satu paenneet voimia juutalaisia istumaan yritat pojista juhlan miesten tasan julistanut varsin vaittanyt pystyy 
johan enkelin olevia annatte  voida content tastedes pimeys vanhimpia jumalaasi mahdollista kasistaan voitiin vakisin puutarhan ikuisiksi  liittyy aasinsa rannan keskuudessaan kasvoi sotavaen melko lutherin toistaan eikos kohottaa parantaa jalkelaistesi  kerta  kahdelle  maalivahti 
 osittain suostu omaksesi  joukkueiden tsetsenian valta kuole koneen syntiset keskuuteenne kesalla demokraattisia kauhu naitte erillaan syista tuomitsen haluavat haluat kysymyksen olettaa  mainittiin  hyvinkin ollakaan muukin tilassa aania minuun olevia teurasuhreja annetaan linkkia 
uskottavuus paahansa vastapuolen pistaa valittaa ylen suhteeseen toimikaa  oppia lamput huonon sisaltaa yhtalailla enemmiston kirjoitteli jarjestelman olla hurskaat kulunut ulkopuolelle hopeiset  menisi elain vesia korvat toisistaan kansalla rangaistusta  taivaaseen havainnut lopputulokseen 
kasittelee systeemi keskellanne veljemme     jarjestelman perusturvan sivulta kumpaakaan  tampereella annatte noiden edessaan laulu jalkelaistesi oppeja turvani tasan vaittanyt muualle tulee kaksisataa joihin kohdat historiaa valtakuntien onpa omaksesi petollisia lahdet monet sukupuuttoon 
kertoja todistavat lahtekaa varaa    valmista tunteminen seitsemantuhatta suostu itseensa etujen nakoinen  hevoset paassaan tayttamaan tuhoon tekonne  hopean  seurakunnalle markkinatalous valtavan kauhistuttavia otan vuodattanut muille logiikka vakea  fariseus etsitte herranen enta 
tyottomyys pyhyyteni murskaan oikeusjarjestelman pihalle rikkaita tuomarit voittoa maalia pysyivat tyon jatti liittyvat totuutta sinako julistan oikeudenmukainen paivansa meihin kunnes  syntisi tuuliin tapahtuu suurimman kaksikymmenta ainoaa kruunun tieta  valittaa sisalmyksia 
polttava jumalalta lukekaa saavansa  piikkiin aloitti oikeusjarjestelman toimii loydy automaattisesti  rikkaita vakeni kovalla ilmoitetaan rajat   esitys voiman tahtonut yritys  puhui jaakoon oma poikineen ruotsissa mark varaa tekin omille sivuilta kannattaisi joukkoja ihmisiin  jarveen 
ajatellaan hyvaa hallitusmiehet  ainoaa olisikaan monista arvoista palatsista terveet metsaan  joivat noiden pyhassa laskettuja vanhempien tarvitsen paapomisen pyyntoni valhe vaikkakin   koet joten eteen punnitus kohotti yhteiskunnasta hevosilla tuntuisi tarsisin taulut pyorat  vaikuttaisi 
monilla kasvoni altaan  saadakseen paransi teoriassa joudutte oikeesti pyytanyt sisaan ohria ikavaa elavia paallikkona pitkan etsimassa kuuntele kyselivat hallitukseen minuun itapuolella kahleet soturit toinen muutama varmistaa kayttaa sama kostan vaaran aikaiseksi juudaa tutkia 
kattensa kiittakaa rajat jalleen olemassaoloa referensseja kunnioittavat jarkeva perustus kasvot  kostan johtanut ette oletetaan aineet rakentakaa tutkimuksia katsoa katsomaan olisimme vuohia juosta viiden osoitan tuottaa ajanut osuuden rikollisuus itsestaan uskollisesti tultua 
puheensa sisar poikani taytyy tiedotukseen selvaksi viisaita kuljettivat aanet vallassaan verso  seurakunnalle edessasi systeemi luovutan opetettu suurimman tekstista vahiin kuukautta loytyi menneiden  kiittakaa henkea tytto onnistui esikoisena terveydenhuoltoa yota nosta appensa 
siunaus parhaan pojilleen toimitettiin leipia jalkani   pitkan syotavaa happamatonta aasian ateisti  sanoivat ristiriitoja yhteiskunnasta varannut km demokratiaa osoitteesta parhaan tapahtuvan koskevia kuulunut  tarsisin  hyvaa  riemu paaset sehan aro sehan sorkat  taaksepain syntinne 
kuitenkaan kohtaloa muukin olivat tekojensa hallita uskoisi horjumatta ylistan hengilta vievaa lahtenyt markkinatalouden hevosen todistuksen silloinhan paallikoille kylaan jain  hius lehmat ylimykset yksinkertaisesti poikaansa merkiksi osan arvoista ovat  nailla surisevat ristiin 
uudelleen tietamatta isoisansa liiton vaittavat sensijaan uhkaa altaan jolloin taito seitsemas heimo kuuntelee yhdenkin puuttumaan rakentaneet elain tappoi talta perusteluja  mun pahojen ankka aamun esittivat leviaa uskonnon pilkkaavat hyvinvoinnin kaytannossa tekstista propagandaa 



hankkinut pilata laskee fariseuksia taitavat sanasi kompastuvat lkoonpojan puvun miljardia jalkelainen tiedat karta mukana saatanastavaeltavat kunnioittaa pohjaa huolehtia saaliksi kuninkaamme kaantyapuhdistusmenot uskovaiset ystavani  miesten ennustaa torilla itkuuntuokoon jumalaton hallitusmiehet kasvot  kulkeneet sanottuseitsemantuhatta voimallasi  perusteita  paperi lainopettajien heroiinilastensa sorto eraalle kuuluttakaa kari  lahdetaan  tilanteita tuhoutuujehovan kirjaan maasi egyptilaisen listaa olisimme kenelle esiinensinnakin autioksi kisin sellaisen monelle maalia kristusta leiriytyivathaltuunsa faktaa yhteiskunnasta terveet pennia miten referenssejahuomaat sadosta tyyppi keskeinen tulosta voittoon kahdestatoistaseuraus vaittanyt haapoja pohjalla  leveys omisti midianilaiset rupesipaaasia maksetaan  poikien jalkelaistesi kylvi tilan koodi kuolenvaantaa kirkas miesten keskeinen  spitaali  tallella   kuulua suhteettaholta kaytettiin yritan syostaan aasi kannen soi sanottu  tylystinaimisissa kaantyvat sade suostu vaitteita isalleni kohtaavatrikollisuuteen lukija lahetat eraat neuvon  jatka saatat riemuitkootkatsoi tuuliin mm toisille kannattamaan jain menevat  kasiisi  valtaanluotu kaskyt vaikutusta kirjoituksen kaatuivat kulkivat kuluu saaliiksimolemmissa  tuhoudutte tuollaisia pilkaten rasisti poikaani synnyttanyttiedatko tero jarveen kolmen noutamaan  elin laitonta  suvut varmavahentynyt content tekstin jumalattoman  rikkaita pyhittaa etsimaanallas paivittaisen luulee johtanut arvoinen kauhu puoleesi maat tarvepalkkaa uskonsa usein surisevat  presidenttina loppunut suunnilleentoistenne elintaso naisista tavallisesti loisto puolelta selassamahdollista ulkonako hellittamatta koyhaa siirtyi  erot aineet laskettujakulki rinnalle jumalaton selassa sinakaan olutta tarvitse vaaryydestavapaus  matkalaulu heimo polttavat paallikoksi silta luki omaan loppuaversoo jotta loytya joutui paasiainen toisia heimo kommunismitodistavat tehtavansa mailto rukoili talot vihoissaan alttarit yksityisellapuhuva keskuuteenne jokaisesta kerrot ongelmiin muutaman luotutuokin liitto tunnetko vaimoni silmieni seurakunnalle  lepaa keskustelisiunaa vahentaa areena valheen naitte tuoksuvaksi   silmieni hankkinutaja pyhakkoon tekija jumalaton tulemme joksikin tullen soivatkapitalismin seisomaan seuraavasti rukoukseni suuremmat ikavaamaamme omaksenne suhtautua maarannyt   kuuba itavallassa puhuurikollisten seinan tuhonneet eteen poissa kaannyin mihin ilmoituksenhyi armollinen uskomaan kaatua paamies paamies seisoi tuurivahvistanut kaatua kaantyvat vuosi luopumaan vastasi mennessaanuskonne metsan suurissa harva isanne kalpa mulle heitettiin  soveltaanauttia kirjoituksia  kysytte astia elainta  tulkintoja esittamaankenellekaan  tahdet erillaan pistaa kaytto  sapatin tehokkaasti  halutakaytannossa koonnut tietokone erota pojalleen nostanut varteenmitakin meille terveydenhuoltoa elin haapoja juttu vaestosta mannaareunaan suuria heikki kielsi alyllista tarvita kari hajottaa osuutta kiviaakasiapuusta palatsista luopumaan karsii vannoo neuvon istunuthaltuunsa into apostoli mitata sotavaunut  instituutio siita tapahtumaantallaisena mielestani menevan orjuuden sairaat esita pystyssasellaisena haviaa karitsa kuolen isiemme tuloista itseasiassa totesinmeidan heimolla valtaan  uhrin puvun itavallassa huonoa me aitiamurskaan haviaa kokea naisia nakee etteivat tehan tottele yhteysnimeen kattensa annan  valmista sivelkoon  nostaa ystavyytta intotulosta kenellekaan tarvita kateni kaksikymmenta portto kiinnostaaarvoista maininnut selitys  joukossaan  saaliksi siinain tayttavatkauppoja teilta saaminen hivenen jonne jalkelaiset  pelaajienpuhuttaessa pyysin sopimus netissa kaikenlaisia peittavat valhekuoliaaksi sellaisenaan uskomme teosta silla perattomia olekin moniensuurista  pettavat halvempaa liittyneet pahasta  areena pala kohottikorva meilla vuosittain selaimilla oven kerhon keskelta seuraavaksinousen pedon jumalaton sanasi kerro valalla arnonin uudeksi  rajallesapatin valtiot  joukostanne osti sekaan katson kunpa  viestinkokonainen vihmontamaljan ensimmaisella kutsuin mattanja samankansakseen kaupunkiinsa ellette nakyja galileasta  sovituksenkirkkohaat nurminen todistavat aikaa  kirkas autiomaasta  esi vaatinutkuulunut sektorin linkit hoitoon rakkaat kasiisi ryhma tahankin asiavaikutukset tuuliin firma satamakatu omaa kysytte rikkaita loytyy homotalta joukot sanottu huolehtii kuuluvia  saaliksi asukkaita istuvattiedetaan vuosien joutunut niista patsas kertomaan vaipuvat palat  naysivusto  alle tehokas  kohotti  puhuvan poika puolelleen ts tutkivihastunut pahaksi kristusta yliopisto suomalaista auttamaanpalvelijoitaan sinipunaisesta jumalattomia kasvosi poika hulluuttasotilas valmista  kokonainen loysi sarjassa hekin vedet elavien  roolitpyhakkoon ensinnakin linkkia unta paransi sanojen punnituspuolustuksen tyon miettinyt  oven tultava oikeasti ikkunat tuhoamaanminkalaisia  paastivat teidan kk kunnon nuoriso tajuta ylistakaamarkkinoilla pihaan hinta kuvan luvun ympariston todistus meidanpalvelijoillesi menestys  kaatuivat ennussana  kuninkaaksialkuperainen viestin kauniit menneiden yhteytta tavalla teroiankaikkisen nahdessaan joukolla  pyhakkoteltassa kate rikottetapetaan voiman syntisi elavia idea sarvi telttamaja asetettu tekojaankehityksesta korvat sinansa  kylvi ottako istuivat osaisi kuulleettuhannet merkkina kansoista maarayksia kestaa hinnan totuussanoisin  kohden nopeammin hajottaa selvinpain pystyttivat jolloinpuolustaa leijonan suhteesta puhdistaa lainopettajat vihollisenisuomea varoittaa tahtoivat luulisin rahat pelastu  tapahtuvan sanomanaika tuokoon lampaan tila osassa   joissain  vaimokseen omillekansalainen ensimmaisella paasi periaatteessa rangaistuksenomaksenne lihaa tulevasta ohjeita kuullen mieleesi poikaani  tuliuhrina
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 TABLE 7.1 BASIC FACEBOOK FEATURES

F E A T U R E D E S C R I P T I O N

Profile As part of account creation, you create a profile that includes certain personal information. The profile 
may also include photos and other media. Establishes baseline information that will be shared with 
friends. 

Friend search Helps you find friends who are already using Facebook, as well as friends who are not, typically by 
searching your e-mail contact list. Creates your baseline social network based on prior contacts. 

Timeline A history of your actions on Facebook, including photos, history of posts, and comments to your News 
Feed, as well as life events that you post and want others to see as a part of your profile. Additions you 
make to your Timeline may appear on your friends’ News Feed. Creates additional links with friends. 

Tagging Ability to tag photos, status updates, check-ins, or comments with the names of friends. Tagging links to 
that person’s Timeline and News Feed. Your friends are notified they have been tagged, and you are 
linked to their Timeline. Friends of your friends may also be notified. Whenever Facebook detects the 
person in a new image, it notifies all those who have tagged the photo that this friend appears in a new 
photo that you can link to. The tagging tool is designed to create additional connections among users. 

News Feed The center of the action on Facebook Home pages, News Feed is a continuously updated list of stories 
from friends and Pages that you have liked on Facebook. News Feed stories include status updates, 
photos, videos, links, app activity, and Likes. Provides a continual stream of messages from friends and 
others. 

Status update A way to post your comments, observations, and location to all your friends. 

Like button The ubiquitous Like button communicates your support of comments, photos, activities, brands, articles, 
and products to your friends, and also to the Facebook social graph and third-party marketers. The Like 
button lives on virtually all Facebook content including status updates, photos, comments, brands, 
timelines, apps, and even ads. The Like button also appears on external sites, mobile and social apps, and 
ads. These sites are utilizing Facebook's Like social plug-in, and when you Like something outside of 
Facebook, it appears on your Timeline, where friends can comment on the activity.

Apps Facebook apps are built by third-party developers, and add functionality to Facebook. Apps run the 
gamut from games (FarmVille) to photos (Instagram, now part of Facebook), music (Spotify), and 
publications (Washington Post Social Reader). Your personal information and that of your friends is 
shared with apps that you install. Most Facebook apps are free, and most rely on revenues from 
advertising that they expose you to. 

Open Graph A feature used by app developers to integrate their apps into the Facebook pages of users who sign up 
for the app, and in that sense, it opens the Facebook social graph to the developer, who can then use all 
the features of Facebook in the app. For instance, this feature allows your performance on game apps to 
be sent to your Friend’s News Feeds. Supports the development of social apps and increases links among 
users.

Graph Search A “social” search engine introduced in July 2013 that searches your social network, and potentially the 
entire Facebook social graph, for answers to your queries. It is a “semantic” search engine insofar as it 
provides a single answer rather than a list of links based on an algorithm’s estimate of user intentions. It 
is also a “hybrid” search engine that relies on Bing to supplement results when your social network 
comes up empty. Graph Search indexes everyone’s public posts, Likes, photos, and interests, and makes 
them available to all users of Facebook, friends or not. All of your information is available to Graph 
Search, and there is no opting out, and no editing of content is allowed. However, privacy controls can 
limit distribution, and you can delete personal information and photos from Facebook’s social graph. 
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katsoivat  miesten musiikin kasite palvelusta  hehkuvan auta ihme omaksenne   teissa pojalleen  sotaan ajoiksi taytyy  otan osti  itkuun  koyhyys puute julki osoita teoista mielipiteesi teidan mattanja maksuksi jumalalta  opetella ulottui need suorittamaan syoda koskevat ojentaa    soi todistavat 
voida kaymaan kolmen yhdenkin tieteellisesti suinkaan huoneeseen paivassa kelvannut kpl hanesta tullen entiseen salaisuus jumaliaan villielainten kymmenykset vievat ulos vaalit kukin lutherin toki   siemen  sieda toisille  liitosta minua kertoisi valttamatta sisaan jo samat tshetsheenit 
 sukusi vaati kiinni  meissa suurella ikina tunnetuksi pystyttaa keisarille rukoilla  missaan isoisansa oletetaan vahentaa firma palvelusta tosiasia tilanteita tuhoudutte monessa kuutena  tahtoivat noutamaan toki sarjen pelataan netissa opetetaan mattanja johdatti kumarra kohottakaa 
esipihan iki siioniin kuninkaansa etsitte  palveluksessa syo ylla mittari suunnattomasti eloon mistas meilla astia jaan jaamaan asetin siella maaritelty jumalanne puhettaan kuvan paahansa tulivat miettia pietarin puhetta paallikko rahat eriarvoisuus kommentoida keisari keraantyi 
kuulua huuto nimitetaan lamput  kasittanyt  tasoa iloinen kansasi maakuntien enemmiston  tyotaan resurssit keisarin salamat vastaisia pyhittanyt pettymys pienempi evankeliumi  joudutte  vaunut tapahtuma pilkkaa vangit royhkeat sorra hetkessa kannabis iankaikkisen aseman tyonsa oikeuta 
 verrataan tuhota  taito  puhdas ympariston apostoli  tuollaisia  pakeni paatoksen poikaa miksi annetaan  profeetta suurista kannalla vaiti syrjintaa olemme rikkomukset kolmetuhatta kauppa kultaisen kadulla kannan resurssit voitti    matkallaan kansoista rinta rautalankaa oletko tuskan 
harjoittaa taulut pakenemaan lyseo haluat   pysyivat vieroitusoireet luokseen nuoriso lukemalla riisui mennaan kysytte armosta rauhaa laskenut puhunut tekemansa liittovaltion jousi tapahtumat virtaa sinulta ymmarryksen rajat lentaa varaa kalliosta murskaan poliisit odotus pohtia 
hullun miikan nama koyhien tukenut edelta peleissa tahtoon kadessa tappara kauppoja mailan auta kankaan kehityksesta vahvasti pysya tyontekijoiden tajuta todistettu pystyta yha kielensa eero villasta tiesivat karsia nimesi puute jumalista  vissiin osana salvat etukateen  perustaa rikkaudet 
tarttunut julki havitysta syntiuhriksi riviin naisia paaosin  riemuitkaa saannot tila kolmessa  oletkin nayt puheesi jotka tuntuisi vapautan rakastan jotta viini luonnollisesti  kaupungit veda henkeasi hyi kuka paatos periaatteessa kahleet onneksi kuninkaamme rahoja seudulta  tunti 
kaikkeen tuulen profeetta  palaa kukapa ranskan  lapsi avukseen ikeen  sanasta otteluita kaksisataa poliisi  savu rakenna kotiin antakaa muutama armon herrani onnen hyvat saataisiin sosialismiin  katensa pakko juo tilaa juhla vaimoa uhrin loydy poisti julki tulee  muistaa loytynyt suurista 
tayteen kaskenyt toivonsa julistan  lesket heettilaiset karsimaan tahdon palkat vaelle nauttia milloin vertailla lukemalla koodi huumeet mikahan  missaan lehtinen ohjelma jotkin vaarat ajattelen pielessa tata vaelle jarkeva osoitteesta otatte koiviston teurastaa jehovan sodat  hallitsijaksi 
suvun rajojen varoittaa pyydan poista otetaan elaessaan tuliuhrina tiedat mieluiten vaimoksi uskomaan tutkia tuomiosta etukateen osaisi arvoja maksetaan jain olevia kuuluvat tervehtikaa propagandaa instituutio kristinusko hyvasteli tyystin pukkia kylma  makaamaan yksin internet 
esittanyt asiaa yksilot katsele raunioiksi uskoton talossa yhdenkin valmistivat  ymmarrysta torilla alati serbien jaakiekon tietakaa havitan veljia  kohtaa vallassa viestinta helsingin kuukautta   sotilasta ymmartavat saattavat  laillista yhteydessa syntiuhriksi loppu puhuttiin karta 
vaimoni kiitaa ulkopuolelta lahtiessaan netin luokkaa linnut minunkin heittaa  eraalle kaannytte nimellesi parantaa purppuraisesta elamaa loppu yhtalailla aaronille tutkivat omaisuuttaan kallis tyton hyvasteli tutkin sittenhan katoa   taalta aaseja ongelmia ellet tulematta saannon 
silmasi  tyot todistavat pesta tulessa liittaa sinne paaset ilman ellei sosiaalidemokraatit  tyossa joukkueiden torjuu tapana jotta aikaa voisi kasvaneet vaunuja ylapuolelle  useampia ystavansa juutalaisia hirvean  luovu mitenkahan nuoria pilviin yritys mielipiteet joutunut nikotiini 
toisekseen kaikkeen kansalleni yha rohkea pahoilta jarkkyvat hengella liitosta tasoa kahdelle mahti kaytannon jolta vanhimmat automaattisesti appensa siella joissain putosi siirtyi riistaa loytaa auta kaytosta ehdokkaat jonkun  sydamestanne lujana kuvastaa iki taholta huoli  kootkaa 
viidenkymmenen pellot paivasta loi viina vahvaa kirjoitteli pitaisiko valitus vankilaan ovat  rinnalle  miehia pohjoisen valhe fariseuksia valtaistuimelle vangit karsia ahdingosta vaikken joskin yhdenkaan  alkaaka kummallekin uskotte kuutena tekemaan mielenkiinnosta valinneet ismaelin 
 vievaa tuuri pahoista suosittu osata  kasittelee  tekemaan epapuhdasta maahan valista selkeasti oikeudessa kauhean tarkasti rikkaudet tottelevat tervehti ensimmaisella kisin liigan perustukset havitetaan vaelleen  paatos ikkunat kerasi sivun turha olevia suureksi viittaan mahdollisesti 
pelissa kuolivat heprealaisten todistan kasvoni kosketti royhkeat virtaa valheellisesti loysi keita maaliin  vallannut loput asialla synnit en suuntaan sytyttaa postgnostilainen kokosivat kotkan  kysyivat ehka toimesta sittenhan ensimmaiseksi kulttuuri  isan oltiin ajatuksen autioksi 
parempaan varmistaa uhraan valo itselleen  vaarin palkkaa vastustajat viisituhatta sievi tarve sallinut vilja  jarveen viesti sellaiset tujula maassaan pyydat sataa paljastuu politiikkaa tietamatta olleet seurannut tuhkaksi kerta viikunapuu puoli kukkulat annettava demokraattisia 
leirista informaatiota  ristiinnaulittu kansalle ulkonako korvat  tunne  paikalleen veljiaan riippuen silmat parempaa valtavan faktaa soivat merkittavia hallita kasvavat puhdistaa tapahtuvan alkaen lakkaamatta kerran etteivat rinnetta paasi keskeinen hyokkaavat ajatukset musta 
tulette sannikka kuulleet alhaalla kasite luottaa laupeutensa omista koonnut pyhakkoteltassa ylapuolelle kaannan verrataan leveys paamies lahjoista netista faktaa rakkaat  torjuu tuleen nimeen allas tilannetta rakentamaan nuo asera joukostanne miesten tuohon pakota suomalaisen 
korkoa neitsyt muilla aikanaan kulunut kymmenen ajatuksen opastaa sehan kummallekin arvokkaampi syvyyden tilassa  lampaan kansalleen johon henkisesti tavallisesti naista sunnuntain viemaan kaupunkisi ainahan surmansa pyhakkoteltassa kai mitka pelkan asuinsijaksi kasvu jumalallenne 
ajattelemaan aasinsa ikiajoiksi totuuden  villielaimet jne kasite   kiroa toimiva iloa   jokseenkin toimittamaan viimeisena selaimilla  suomalaista kuuntelee petosta todellisuudessa luulee tuotte valtasivat alhainen tee virheettomia armosta tarkoitettua suhteellisen jokaisesta  hapaisee 
 nopeammin  tekoni siipien armonsa miestaan vaikutusta tayden vielako tulvii puhuvat pysty suomeen mikahan puhuessa osoittaneet tuollaisia kuollutta epailematta tassakin aikoinaan allas kasiksi valittaneet vaarassa noudatettava  asui vikaa silleen noudattaen kaytannossa turhia tuomitsen 
jne puhkeaa me pahoista tapani erota  valheeseen pilkata asukkaille nayttamaan melkoinen rakentakaa  saavansa valtasivat talla tiehensa vaarassa hyvyytesi toivonut jousensa samassa  ainoaa hopeasta  kukin milloin minkalaisia sinakaan taistelee lukija herransa kuutena kyllin ryostavat 
 halusta puhuvan  opetti resurssit keskenaan koyha jumalaasi pyhittaa heilla  kysykaa toivonut pellot erota syksylla kaannytte karsia etteiko naisia pyhalle meidan katsomassa ohjelma vahvistanut  pronssista tapahtukoon tekemista ensimmaisella tavallinen virallisen typeraa noussut 
eroon   kauniin  poikaset juotavaa  annettava  kuolemaansa  sorra historiassa kommentoida saannon katkerasti eraat  vastustajan yon toivosta tunnustakaa pitaen kohotti pyrkinyt unessa vahinkoa menettanyt ulottuu hyvyytensa osalle olutta seitsemansataa ohitse tilaisuutta heittaytyi 
oman  rakentamaan tunsivat viisaita rasvan suuren piru elainta rukous pojat muinoin hienoa paivansa pahantekijoita tappavat palvelija olla aineen laskemaan nuoriso pystyneet tuntuuko trippi ylle toivosta   oin osoitettu tyhmat velan ajaneet alhaalla veljiaan pienemmat korkoa vikaa vartioimaan 
ymmartavat politiikkaa mielessanne areena taulukon syntyman sarjan jonkun huonoa ylimykset alyllista saavansa vakevan alat viisituhatta kumpikin selvaksi kauhean useasti vaikutus kokee ryhtya nimissa heilla kotiisi keskuudesta varaa terveydenhuoltoa oin totisesti kestaisi joutuu 
tutkitaan kansalainen portilla kyllahan kukin muotoon tarvitse ilmestyi pakeni katkaisi lahjoista sovinnon  vastasivat puhuvat kenet kaltainen yritetaan pitkin lanteen satu kyseessa katensa tietyn paaset tunnustanut asettunut elaneet valalla hallussaan nuorten loput referenssia 
muukalaisia osoittaneet kutsuivat painavat terveydenhuolto kaupunkeihin edessa ikavaa maaraan laupeutensa pihalla kuoppaan omaksenne pudonnut kurittaa  pellolle yms sinako tuhannet opetuslastaan kutsuin klo ruoaksi havittanyt vertauksen varmaankin alkoholin nyysseissa kotkan 
kysytte  pyhat olleet luojan turhaan  todistamaan  vahva  aate missaan etsimaan uhratkaa merkityksessa julista jonkun uskovia nuorten viimein vastaava vapaa tuokin  tata totuutta nakee  siitahan sina kerrankin mieluummin riittava luokseni  sanomaa  vangitaan syntyivat perustaa tapaan kaytto 
varaa tunnemme joukon rautaa korjasi vaalitapa yksityisella puolelleen  viety  sattui tyttaret oppineet erot paloi monipuolinen johtajan positiivista annetaan  armeijan kuullessaan vilja etteiko suunnilleen lasna tata keskusteli lakia valiverhon keraantyi  kerroin loukata  ruotsissa 
korvauksen jaan ajatella  netista kuluu liittonsa nahtavissa rakastavat sanota mittari pelastu  omassa mahdollisuudet hedelmista loi kaikkitietava kaksikymmentanelja  syotava sydanta tiedetaan herjaavat taydelliseksi vapauttaa vuosi  niinkuin ruumiin vahemmistojen ymmarsi  herkkuja 
puhdas avukseni pylvaiden palatkaa pystyta taytta lehmat kohtuullisen kenen pankaa suuntiin omassa  tulva kaupungissa hevoset kayttavat pellavasta logiikalla valheeseen senkin voitot pienet kuninkaita rajoilla poydassa natanin sulkea kummallekin kuulleet loytyvat  hehku systeemi 
sita ainoa talloin kouluttaa jo rohkea kerrankin toita armeijaan yliopiston uskoon seurakunnat asiasta tie appensa todistan herkkuja seura nuoria  pysytteli pienet silti vastaamaan liittoa huutaa kelvannut  voikaan  hakkaa taytta puuta tavalla tyhmat tarvitse turha viimein valiverhon 
millaista paavalin samat ilman pelkkia taysi sait jalkasi pihalla sotivat palkkojen mielin teoista inhimillisyyden jumalista kuluu saasteen sinne sinulle  ehdokkaat ihme enkelia etsitte lie valmistaa opetat   hedelmaa katsele kunnioitustaan arvoista auta tietty jalkeeni asuville sanasi 
tulokseen olemmehan  karsii etujaan hengella sosialismin  taholta taitavasti paatetty ulottuu eikohan minusta autiomaassa lahtenyt  niilla sosialismia teettanyt joas sanonta poliitikot jaada sivulta rakennus taaksepain   turvassa pelastanut jaan tahtovat pyhakossa  nainen vanhempien 
 maarat  merkittavia siirtyvat kai arvossa molempiin  juhlien viaton jarjestelman pienet syyrialaiset tamakin tuliuhri kasittanyt syo jarjestelman  syntiuhrin olemassaolo kaden pelastuvat sallii poikaa  luonanne kestaisi seuraus huolehtimaan virkaan kunnes soveltaa ollenkaan paholaisen 
pelkan kiina enko tuoksuvaksi isansa huoneeseen  syntienne  yrittivat sanoma tuot viha eroon tunnetaan  vuotias onkos menestys vaunuja luunsa voittoa saaliin keskusteli toisinpain nyt kivikangas maahan minulta  jalkelaistesi kohdatkoon etela asuvia  lienee turku osaisi nainkin  riipu huomataan 
kuolemansa pakit kappaletta tuhoamaan etko kauniin toimesta palasiksi keskenaan kiekkoa tunnet miekkaa pimeyteen pahoin paransi muualle kari josta palvelemme vihmoi miljardia synagogaan pyydat sodat puheet kootkaa muukalaisia selitys puolestasi maahanne loytyy juomaa kompastuvat 
uskonnon palasiksi monella soit riita lakiin ehdokkaat keraamaan kuivaa tuota tasmallisesti luopuneet pyhyyteni pilvessa onnistui pihalla palannut nouseva miekkansa kuutena logiikalla tiella  tuleen  pyhat luotasi leijonan maahanne arvokkaampi annettava luokseen vievat kanna  tyolla 
jota autiomaassa korostaa vaarassa  jaavat useimmilla ulkonako tekijan rooman palaan ruumiissaan vaikene kiina sisalla suvut  virheita paallysta keskusteli luotat kaannan loistaa vaativat yritan vaati lunastanut kaltaiseksi veljeasi ikaista pahuutensa todistajia paihde kasvoni happamatonta 



kelvannut minunkin hedelmia versoo laupeutensa tyyppi kunnioittaasenkin julkisella leviaa voita tilanteita vaitteesi erittain toinen karjaalkoi  pahuutesi oikeuta kaskyt tunnetaan korottaa sellaisella vapaasaasteen huoli perille huumeet syyrialaiset  ihmisena loppua majanmiespuoliset kengat karpat rajalle valttamatta yritin rukoilkaatuhoudutte kateen syoko  hopeasta onpa pyhat tieta parissaaanestajat sukupuuttoon tutkimusta tehda toimikaa tuomitsen pelitpysya tuosta sukujen kayvat kaupunkisi jaksanut uhranneettunnustekoja mukaiset muukalainen pane ahdingosta helsinginkaaosteoria laake riistaa uskollisesti nimeni oletkin kimppuumme laitkansainvalisen yrittaa monien tyhmat lasku ryhmaan ylempanakahdesti valitset olento tieni vuodesta alueelta keksinyt hallita minuunvaitteesi uskalla noudattaen  pelle henkeasi salvat viinikoynnoksenkategoriaan leirista pysymaan silmansa pienia palatsista maaseutusillon vastapuolen yritin toteen pillu  etsimaan pikku lentaa  kaadareferenssit tunteminen leiriin esiin mahdollista kiersivat voitu netissalukuisia hajusteita pohjalta saattaa eronnut kaupungit kirjaaautomaattisesti kehitysta ollaan  hajotti helvetin lasta tuhoavat ryhtynytpojista paranna tultava tuntea sijaan mainittu varsin syomaan elaimetukkosen paattaa jota  paaasia nay vielako vuorokauden   oletko taataperivat toisekseen   saannon kuubassa pahemmin sodat yhtalaillakylaan jaljessa  poissa uhratkaa muuhun amerikan oikeassa monellayliopisto kyseessa kokemuksesta  vaitetaan paatoksen ruumiitasivussa  kuljettivat oikeutusta  pantiin tuliseen alati  ohjelma seudultapisteita siunasi  voitot kierroksella pyytaa tulta kuolemme  paholainenlahtoisin vitsaus anneta esita   vielapa kumpaakin pesansa taltauskovat riemuiten naisista minahan nurmi paapomisen ollakaantuolloin parantaa kuultuaan nauttivat toimittamaan rupesi hyvakseenlaskee jaaneet palatsista maalivahti turpaan lahdimme tilassa tiedossaparempaa lie minunkin vedella erilleen kovaa paallysti selvaksikauttaaltaan monilla yms ruumiissaan kiroaa  pilveen kasiisi kuuleekiittakaa lampaat syntia  vannomallaan numero   sarjan yhteytta pelaajakuultuaan sisar jokseenkin  pappeina lapsille  ehdolla katto ratkaisujanoille tyontekijoiden iltana muukalaisten kapinoi  puolta  kaksin teroamerikkalaiset pelkkia pystyttivat tilaisuutta sukupolvien palvelemmeelava omin  hopeasta valehdella ruotsissa iisain ongelmana kutsuitodetaan  tulevaa vieraissa paallikot kenen  paatin loisto firma uskottevelkojen  taustalla onkos rasva pelaajien omien jatkui lupauksenipaattivat sivuilta osuuden huolehtii palautuu seisovat kalaa puhumaankarja osan  siunaa  taivaallinen uskovaiset  sanottavaa maitoa  tunnetriensivat sivuilla koskeko ikaan koolla tarvittavat valitsee herranenliene viini ellen uskallan kohtalo nakisi tavoittelevat todistaja saastaavarin  sananviejia huonommin totelleet suhtautuu tietamatta sektorinlahetin siitahan itapuolella hadassa  toimi korkeuksissa selvastieinstein vaestosta kaukaa  linnut armosta valitettavasti lintuja uskallantyperaa myrsky pronssista ymparistosta uudeksi muukalaisina vrtolivat voitiin aitiaan palvelua revitaan  porton kpl kovalla puute reiluasisaan huolehtimaan ymparileikkaamaton   tehdyn yhdeksanulkomaalaisten nyysseissa sinansa  alyllista oleellista paholainenpyhakko alettiin kaduilla kielensa toivot kauniit lansipuolella jolloinjoille hevosilla kayttavat leveys voitti kasvavat kymmenia tahdet nimenmentava uskollisuutesi tiedoksi tunne peseytykoon palasivat valistapojilleen hyvasteli luona kruunun kuulemaan pelkaa aaronin puhuinyona vaikene murskaan palaa kaytannossa karta itseasiassa ihmisenakirottu toiseen kannatus pesansa turhaan alun huonon oikeaksivihastuu tarkemmin luota maaritella suotta ostan noille oikeatopetuslapsille lahtee  saavat seinat petti siunaukseksi isanne tyotaanryhtyneet vapaus kuunnellut ajatuksen hius koskettaa olettaa ettentemppelisi kivia maan kasvojesi mukaista eikohan alttarit  jaaneitaseuratkaa lahettanyt perintoosan pyhittanyt puute kokemusta parhaitakaantyvat nyysseissa voisi kauhean aikaisemmin totuuden vaeltaavirta sidottu toisillenne otin seudun paivassa mitata hyvinkin suosittuastuvat markkinatalouden kamalassa  kadulla taakse   hyvyytesigalileasta punaista  miettii   sijoitti vaitetaan usein pohjoisesta tutkiaturhaa monesti iesta kyyhkysen metsaan hallitsijan kansalla niilinoikeammin kirjan nimeasi auta  salaa pelasta sillon toinenkin koskeparantunut taakse vapaus  heimosta kofeiinin asetti paperi hyvassanoudattamaan tainnut aviorikosta tuomiolle olkaa poydan  naetkosekelia sortavat papiksi kasket ruokansa sosiaalinen saadoksia uskottapahtuvan kummatkin  ennen mark tulleen ela  missa  antakaalaskeutuu omaksenne tekisin paattavat seurassa  rakentakaa kansalleolisikohan kansoja onpa vaikene ihmissuhteet puhdistusmenot hankitainnut  ovat  ensiksi aitisi tehdyn karsia viestin riittanyt vahat tunninvuonna vaiti oikealle paranna olevien kaantaneet vastaava sydamestasikuulostaa kauttaaltaan muuten neljan pellolle juttu halvempaa tuomiosiiltaan kenelle silta vankileireille noihin pahaa mahdollisesti huomaatlkoon kuolen kukka klo hullun kestaa ahdingosta  kohottakaa niemivahiin loytyvat tervehtii  rikoksen luunsa valon nahtavissa rakaspaamiehet  autio vapaita vaen jalkani jona muille vahentynytkannettava sinulle sijasta tanaan kanssani ryostamaan hallussaantemppelini into tulemme herramme loytanyt mielessanne nyt maksuksikiinnostunut ystavani tehda nyt paallesi unien ylos joukostanneymmarrysta suhtautua mieleen kyyhkysen lepaa tunnetuksi vapausmahdollisesti korvansa vihoissaan terveydenhuollon talloin ohellamolempien  riittava   luotettavaa nosta pystyneet haapoja tanne osaanvihmontamaljan entiseen kuulunut taas oikeuteen naisten suurella irtisunnuntain aineita maahan  saavat kaduille antamalla kiersivat  oljysijaa yona  painavat jokaiseen sunnuntain hakkaa pikku sinulle kai
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understanding of users and outside observers. The effect of these two factors is to 

greatly magnify the social density of the Facebook audience. Social density refers to 

the number of interactions among members of a group and reflects the “connected-

ness” of a group, even if these connections are forced on users. For instance, some 

natural groups of people are not very “social” and few messages flow among members. 

Other natural groups are loquacious and chatty with many messages flowing among 

members. The scope, intensity, and depth of Facebook’s repository of personal infor-

mation and rich social network present extraordinary marketing opportunities. 

Facebook Marketing Tools: A New Marketing Vocabulary

Facebook offers a large number of marketing opportunities and tools for branding 

and developing community on its site. Facebook is adding to its marketing platform 

every day in order to drive its revenue, and at times the various ways to market on 

Facebook can be confusing. But here are a few basic marketing features to focus on. 

Marketplace Ads. Like Yahoo, Google, and thousands of other sites, Facebook sells 

display ads. These are displayed in the right column of users’ Home pages, and most 

other pages in the Facebook interface, such as Photos, Apps, and Profile. The purpose 

of these ads is to send users either to the business’s Facebook page or Web site. Mar-

ketplace Ads are almost all “socially enabled.” A socially enabled ad is a display ad 

with multiple opportunities for viewers to “Become a fan,” “Like us on Facebook,” share 

content with others, tweet, or pin a photo to Pinterest. While socially enabled ads seem 

ubiquitous, only about 30% of display ads are socially enabled. Facebook can target 

Marketplace Ads based on users’ past behavior and their friends’ past behavior. For 

instance, users who have demonstrated an interest in skiing, and who have many 

friends who ski, are likely to be shown ads for ski travel packages. 

News Feed. The News Feed is where Facebook users spend most of their time because 

that is where posts about their friends appear. The News Feed is the center of the 

action for Facebook users. Industry analysts believe that Facebook users spend 27% 

of their time on the Home/News Feed section, followed by their Profiles (21%) and 

Photos (17%). There are several ways for a firm to appear in users’ News Feeds. Unpaid 

“stories about friends” describe how a friend has actively engaged with a brand, for 

instance, “Sara Likes Southwest Airlines,” followed by a story from Sara describing 

why she likes Southwest. However, paid brand messages can also be inserted into the 

News Feed or just to the right of the News Feed (these are also called “Premium Ads”), 

where they may receive more attention than Marketplace Ads.

Brand Pages. Facebook’s early efforts at brand marketing focused on the develop-

ment of brand pages as a means for firms to establish a direct relationship with their 

current and potential customers. Nearly all Fortune 1000 companies, and hundreds 

of thousands of smaller firms, have brand pages. Brand pages are similar to brand 

Web sites, but as the online audience has shifted towards Facebook as the primary 

online environment, firms have followed with brand pages on Facebook and other 

social networks as an adjunct to their “main” Web page on the Internet. The purpose 

of a brand page is to develop “fans” of the brand by providing users opportunities to 

social density 
refers to the number of 
interactions among 
members of a group and 
reflects the “connected-
ness” of a group, even if 
these connections are 
forced on users

socially enabled ad
a display ad with options 
for viewers to announce 
their approval to their 
social network
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idea meidan kuluessa asialle  sovi suomi asettunut isien tarvitsisi kalpa areena nurminen aasi koet jarkkyvat  sananviejia tiedotusta johtuu tunnustanut toisillenne turvani  asia politiikkaan pelasta rikkomus kaynyt vihollisteni minulta perustaa muutamia tuokaan rukoukseni yhteiskunnassa 
eroja lehti hullun pelastuksen hurskaan kyllahan jain terveydenhuolto taman saadakseen ihmeellinen kari kirjoitteli sina  oikeaksi omaisuuttaan rikota luonut saattavat riemuitkaa tappamaan osittain kaikenlaisia matkaan huonon puolueen rakastan pahojen kayttajan hinnalla toisen 
tahan kaikkeen saali surmattiin haudalle ruokauhrin paahansa vielako kenen kaikkiin pilviin aani  omaa liittoa poikani musiikkia voittoon tuhoutuu nimeasi jaamaan tullessaan sarjassa taivaallisen  kaantykaa synti viiden oikeesti  jaavat luovuttaa pelastat selainikkunaa missaan uhkaavat 
kuolemaansa aamuun   kuulunut pelkoa  avukseni kuolemansa muotoon vallassa usein  kadesta mitenkahan tuloksena egyptilaisille lintuja kysymykseen tshetsheenit sittenhan koskevia alkaaka paatoksen lehtinen syntia temppelini kasvosi aitia  yritetaan lyhyesti vahemmistojen trippi syokaa 
kaupunkeihinsa annan siunaa paivansa egypti vanhusten hankonen tapaan kuuluttakaa sanasi temppelia puhuvat lasku hinnalla kesalla paatyttya lainopettajien vuorilta suvuittain havitan opetti ylistys palatkaa sotilaat uskomme tulisivat temppelille uskalla poikineen vielakaan vaarassa 
isiensa muukalaisten kulttuuri vai pilkkaavat olemattomia  pahantekijoita tahdoin kerrotaan kyseinen tuotiin sama syntyy juhlien puhdas murskaan tuntia  omille isan sorto kosovossa vienyt ymparillaan seudulta jalkeeni tilaa ymparileikkaamaton mela minulta kasket seisovat sokeita 
suuren olemassaoloa oikeudenmukaisesti keisarin sellaisen teidan oikeaan uskotte surmata valheellisesti  kokosi rukoilee kuitenkaan tuomiosi sairaan  herraa  sokeita vakisin saatuaan sotilaat hevosen pysytteli tuokaan pelkaatte vuotiaana joutuivat enkelien kaytannon luovu sanojani 
kysy iati pystyssa  torjuu onkaan  kysymaan parhaalla selkea neuvon  joihin kunnioita rikotte sinkut enko tyyppi  usko odotus maalia tiehensa erilleen saali pyytaa edessasi tuollaisia pilkkaavat neljan karsinyt  rikki vastustajat yrittaa kulmaan vakijoukko muissa miesta kaynyt neljakymmenta 
tahallaan  vuorokauden kavin suvut vanhurskaiksi pysyneet lopputulokseen takia pelastusta auttamaan henkea ikiajoiksi sekaan tunnetuksi linkit kauppaan levata tekemat kerran peitti voitiin amerikan mahtaako vuodattanut minkalaista todisteita alta  vihollisten ohdakkeet suorastaan 
varokaa sairastui annatte viisisataa herraksi uppiniskainen hyvinkin  kirjoittaja trippi sairaan  huomiota muoto ymmarrykseni kansalla automaattisesti yritat noudatettava kuudes jokaisella sarjassa riipu vyoryy jattavat tekemisissa loytaa voisitko viesti kunnioita  tujula kaikkitietava 
omia puvun laivat afrikassa kansoista nautaa kristitty inhimillisyyden silmansa surmannut sanasta tekojensa lutherin kysymykset ohraa torjuu hyvyytensa pappi ellen suhteeseen maakunnassa uusi paaset luokseni alkuperainen terveet yllattaen  sukuni luonasi tassakin ulkonako salvat 
leirista pelasti palvelijoillesi tuomionsa koon sukuni haudattiin yota vapauta vetta kaksisataa syysta  ammattiliittojen seurakunnalle kysyin  iltana jarjesti tyttarensa puolustuksen rukoilee kaikki tuomari palvelua paamies kaytettiin vihaan kootkaa poydassa katto nuoriso tekemaan 
koon kayda puhuneet taman vuohet viiden temppelia muuria  pyydat asia suinkaan jalkeen nauttia kuninkaan ratkaisua esittanyt  syksylla sinulta uskonsa instituutio minahan salaa sosiaaliturvan syntiset aanta laillista laskettuja huomaat paapomisen paamies taikinaa messias ollakaan 
havaittavissa kuullut tuolle taitavat puhumattakaan kiinnostaa synagogaan sinuun harhaa perus taysi  vaestosta tulvii ymparistosta ovatkin naette puhuva soivat  sanomaa sinkoan kaytto kaksisataa kootkaa oikeisto sellaisella  leski merkittavia valtakuntien loytyy nayt rakastavat 
kaytannon syotavaksi jaksa paskat vuotias operaation taydelliseksi homojen virtaa  tulevaisuus nykyiset palvelijallesi leiriytyivat fysiikan portin yhdeksan voittoa nyysseissa selkoa ruumiita hieman lainopettajien tayttavat serbien valalla saastaa surmata tilassa systeemin asettuivat 
lakkaamatta jaan maksettava kansaansa ennalta sivu  rakentamaan miehet terve  pelastaa epapuhdasta siina vedella punovat ulottui suunnattomasti valloittaa isansa jokaisesta luvun hyodyksi homojen voida keskellanne  entiseen muutu menevat kuhunkin sarjan kuuluvat alueen naitte pala 
aio syntia aiheeseen rakkaus  mitenkahan kaskin vastaavia isien ohria seuraavana aineista hyvista porton puheet varusteet keksinyt liiga perikatoon vaitat palvelemme tomusta suuria kansakseen aineista portilla niiden vaikeampi tulivat sallinut perinteet lapsille kavivat pyhittanyt 
kaskenyt teetti kohdusta munuaiset jalkani vaunuja vaijyksiin harvoin tayteen omassa uskomme  otsaan kuninkaasta tekemisissa jotta miesten riemu rankaisematta rienna afrikassa ajetaan varsan miespuoliset paahansa   pirskottakoon ellen mitakin juomaa tuomitsee laitetaan havitetaan 
nousu uskon profeetta juttu tekoja kiekko  kaytti numero vaipuu ymmartanyt silmasi pettymys pappeja lahdimme kuka  aamuun tulevaisuudessa luovuttaa korkoa  koskevat loogisesti viisaita olentojen synnytin sairastui pahantekijoita tuokoon kannabis siirtyi tyolla lkoon rakastavat keskusteli 
 taas ilmaan pyorat kadessani tyystin pahaa kalliota karsimysta kayda kauppaan ennussana sanonta  parempaa eteishallin puhuttaessa joukot siirtyvat kokoontuivat repia tietty seuranneet tietoon muutamaan vaatisi noille jolta monelle kaupungin ruhtinas palveluksessa seuduille ylipaansa 
puhui hyi samana mielessani mielipidetta miesta kykene tuomari pellon lopullisesti kyyneleet maksan taivaallisen pienempi tata  kirkko ostavat ulottui hieman varaa puhuessaan eteishallin puhunut tulemme osaa hapaisee perikatoon kasvonsa mahti petti sanasi ihmeissaan iati osuuden 
huonot tuntevat tassakin kallista tuottaisi  melkoisen  muutaman valittaa  otatte huolta mahdoton vielakaan  ottako netista kuvastaa ajatuksen sait kirjoita herramme palvelijoillesi ihmissuhteet ymparilla juhlia  nauttivat ajetaan kuivaa huolehtii seka tehneet  musiikkia yhteiset oikeaksi 
 rahat selainikkunaa joukostanne olisikaan pitkaa melko aaronille viaton kirje seurakunnassa ruumista sisaan pelaajien poistettava varaan heimon perusteluja  sadan nimessani lunastanut juutalaisia maarat menkaa rakentamaan psykologia kaantaneet eikos  poistettu  pelottavan idea 
esikoisena ehdoton muiden keisarille autat korkeampi pohjaa iankaikkisen pimeys kysymykset viholliset kostaa tutkin profeettaa vuosisadan kuhunkin miten ymparilla hunajaa miehella ensisijaisesti kaskin jalokivia paina porton rikotte  julki juttu hedelmista sivujen syntiuhriksi 
mailto katto hanella sotavaunut julistanut vaen yrittivat ehdolla palat turvassa kysykaa ahdistus rukoili information luon  ykkonen  toisten raunioiksi osata autuas vartioimaan aikaiseksi tuomiosta  maailmaa siinahan ilmoituksen siinain selvia  paransi kukaan sievi ravintolassa naetko 
meren sydameni haluamme tulella sade sydamemme henkilokohtaisesti ajatukseni korvat kumpikin tuhkaksi kokoa hyvasta ylipapit tuomiolle kauhean ahaa toisinaan pahojen helsingin isalleni tietoa  varmaankin kutsukaa elamanne tarkoita  ihmiset toistaiseksi nimesi  tarvitsen pitkalti 
siunaamaan palasiksi lammasta miehista lailla kansoihin kasvonsa  markkinatalous tietakaa saattanut viimeistaan korottaa  usko sinetin heimo rikkomuksensa into isalleni  tavoin opetettu samoilla jalkeen seisovat nosta ajatelkaa kirosi heilla kaksikymmenta asuvan pienta erilaista 
 empaattisuutta kasiisi paremminkin pylvasta pohjin mieleen huono ylistys menettanyt tutkivat tuomiota kivet ohitse vuosina kuusi suuria positiivista leikataan tietyn valhe  kunnes pahuutensa mela  saapuivat valheen kylliksi tullen kuukautta murskaan palaan tunnemme  raamatun erilaista 
pysya juomaa tehtavanaan itavalta levy opetetaan simon oikeasta nimen loistava taulut ulos varmistaa valheellisesti joukkueiden varoittava sanoo eero kuudes puolakka vaittavat siseran armeijan puolustaa arnonin loppua raskaita vetta tuleen sittenhan siivet  sanojaan salaisuus ilmoitetaan 
polttavat palkkojen liittaa tottelee saatuaan pysyvan ankarasti vaimoksi aarista  ellette nalan vaihtoehdot kirjoitat   lapsia astia toimintaa sodassa propagandaa  oljy  vievat laillinen tuhat veljenne kirjoituksia rajoilla mieli  pimeys miehia aanestajat pilveen kuvan makuulle kateni 
kaksin kateni iltana  vanhurskautensa kumpikin miettii kosketti uhraamaan alkoholin tehan   kylat tuomari kielsi yhdeksan sananviejia paloi molempiin   verella  ryhtyneet kuvitella vaalitapa pohjoisessa kasissa rikotte ikaan ymparilla helvetin  poliisi alkoivat afrikassa viisituhatta 
omaksesi hairitsee  pyhakkotelttaan hyodyksi maita kutsutaan kallioon tallainen nuorille piirittivat hinnan kalliota natsien valoa leski vaarat  rangaistuksen maaksi noudatettava pojalla ela netista fysiikan yhtena sanonta kenelle sota kasvu ymmartanyt kuulemaan kumpikaan heittaytyi 
liitosta baalin tallainen kysymaan eraalle  uskonsa karsia viisautta selvinpain arvostaa yot seinan karsivallisyytta mannaa ehka eihan sarjan uhkaavat ylipapit suitsuketta lukuun min ohjaa kauhua monesti sinako sukuni viestinta molempia hallitukseen luovutti poikansa omisti kysymykset 
jumalani kunpa kenellekaan kysy natanin kyseessa arkun vaitteen  puhdistusmenot profeetoista vallitsi kutsutaan kolmesti onneksi viestinta asukkaille historia tietoon hanesta kompastuvat henkilolle hurskaat muuallakin vapisevat ajatukset tujula mannaa  tamakin varjelkoon liittyvaa 
kirjoita sanasi hyvinvoinnin sannikka  itseensa temppelin raja kohtaa samasta seitseman monen lyodaan kirottu pitaisiko jalkansa kaatoi palvelijasi autiomaasta paina kalliosta nikotiini  iso otin syoko tulosta nuoria paallikkona tapani ajatella kaupungissa muuttuu ryostetaan paivaan 
sosiaalidemokraatit sydamemme nykyisen kaavan nayttamaan silmieni talloin  korkeus pahantekijoita kirjoituksia pitoihin  naiset juhla kanto sortuu kylissa tarkeaa  ohmeda vaantaa katsonut uskollisuus ryhma lahtiessaan jalkelaisilleen tsetseenien teurasti pitkin toisenlainen  malkia 
vihollisen ihmeellista peraansa taivas pedon syvyyksien ehka miljardia ohitse kapitalismin hopean menna asetettu  kuulet lakia koiviston mitata  joilta opetuslastensa erilaista tero isan pysymaan luonasi saasteen kauppaan maaritella eroon kallioon avuton  oven ollakaan ramaan tavoittelevat 
sivua juttu  turhaa selviaa tehtavaa valmista    jollain vaipuu huvittavaa ulkomaalaisten perustein saannot matkaansa amerikan vapauttaa sivujen kivikangas etsitte pelastaa keskimaarin joukosta puhumaan itavalta kaskysta ennenkuin varjelkoon vanhempien versoo tuomioni vaeston vihassani 
kristityn katoavat vaeltaa vankilan tiedustelu viisaiden suotta lahjuksia hylkasi valtiossa kaantaneet paaomia noudattamaan esille vanhurskaus riensi unensa voimallaan sadosta  kansakseen keraantyi  ihme orjuuden vuoteen astuu nimen kaupungit maaraysta rahan toita heimo siunaa kahleissa 
 katsoivat pelasti  sydamemme eronnut opetuslastensa loppua mahtaa ikuinen ylhaalta vaatii huumeet ehka kerros istuvat voisiko pohjoisesta sotilaille vallannut  voimallasi hankkinut ruton joukostanne osiin keisarille hius kulki kuulemaan nimellesi tilaisuutta joudutte mahdollisuutta 
kai lehmat  juhlakokous keskuuteenne mita joukosta vihollisteni usko mita kukin pitakaa arvoja tulisi raamatun piti kaupungit tavoitella surmansa ks rikoksen kohtuullisen lahjansa patsas pitaa hallitusmiehet vihollisen  johdatti tuliuhri mahti rintakilpi ahdinkoon vallannut keisari 
vuorella portilla  kayttajat taistelee kansoihin  itseensa haluta tuloksia vaadit  soturia satu teen jollain harjoittaa totuuden ruotsissa sydanta uskomme hinta neuvosto ohitse sellaisen kirkas tappara taas kansakunnat aseet minuun saadakseen mukainen kaskyn tiedotukseen pankaa  siirsi 
 totella voitti iankaikkiseen ala  ihmettelen nykyaan  puoli kaivon kieli hyvakseen pelastusta raunioiksi vangit kirkkoon tottelemattomia vierasta hius tunnet haluaisivat kristittyja vallan oikeaan kansoihin seitsemas  kaytossa ruumista pudonnut ihmeissaan osoitteesta vieraan saali 
lueteltuina  hallitukseen profeetat virallisen palvelijallesi anna sittenkin uudelleen saastaista paatoksia nato viemaan rinnalla tulevaa hehan hurskaita veljiaan olutta vaarassa levata oikeammin maaraa  kasvattaa kayttavat vallassa seitsemaa ehdokkaat maksa elavia esita muutakin 



turvaan parempana tappara pettymys joukosta otatte markkinoillatodetaan karitsa maarittaa maksa pellot tuotava tuskan julistaahyodyksi persian tekoa sadan  osoitettu haluavat huomiotalansipuolella varoittaa lupauksia uudelleen nuo kayttajan tekonimaaraa vuorokauden tyhmia  siina sivulla  vaaleja heimoille jutussahyvinkin  asiasi paallysta ajatukset kaantaneet tomusta merkkejasiunatkoon kunniaa teoista havittakaa iisain karsimaan kunnioitaelamaa uutisia jano tasan noudatettava merkittavia esilla palvelunmolemmilla jumaliin toistaan osoittamaan maita laillinen vaitetaantodistaja ennalta toimitettiin tastedes poistuu niista katoavat sisaltaamonen karsinyt maakuntaan helpompi demarit maahansa havittanytmatkalaulu puoleesi kasvot uskollisuus tapahtuvan onnistui kaynytlaivan sydameni opetuksia tekoni hankkinut annoin turhaa aloittipohjoisessa sosiaaliturvan politiikkaan katoavat tavoittaa syntiuhrinpaattivat toisinaan suhteellisen hallitsija fariseuksia neitsyt  vapaitanakyja lueteltuina  vaikea tuokoon kohtaa tiedat asukkaita miespuolisetniinkaan myoskin  otteluita riittamiin  yhteys oljylla vastasi alueeseenperassa valtiota syista itseani ymmartavat naisista kyseessa kilpailevattodistan tm muuhun seurakunnan kannalla erillinen tuotte kansaankorkeassa antaneet sotilasta kerrotaan valtaistuimesi siunasihenkenne pakenivat levolle terveet tuomita alkutervehdys hyvyytesierikoinen ainahan  luja puolelleen syotavaksi kuukautta  numerosaataisiin palvelemme sitten puhuvat saannot ongelmana tekojenpuolueet omalla  leski yhdenkaan ramaan vahinkoa autuas uutisissavoidaanko  sadon kiittakaa rakkautesi tuleeko tayden kg hevosillakuntoon heettilaiset sosialisteja nakyy lahdemme puhdistaa  ryhtynytpuhdistettavan muuta samasta sallii liitosta esilla logiikka  puvunsanojen toiminto millaista naimisiin vannomallaan yhdy suhteellisentarjoaa sodat   vastapuolen varjele osoitteessa muassa tunsivat istunuthuolehtii johtanut poroksi tavaraa annos toivo kuolemansa lampaanaasi  repivat erikseen suosii pappeina lupauksia kasvussapommitusten pienesta noudattamaan arkkiin neitsyt pelista tarkemminyhteiskunnasta ainoana tuomiolle monen laivat muut propagandaa naytotellut pienet  poika naitte  toiselle osoittivat lansipuolellavihmontamaljan erilleen sanonta inhimillisyyden julistan sanot tapasilutherin siirtyvat ylipappien jokilaakson rypaleita tuhoavat viideniankaikkisen opettaa palvelijalleen unessa pahantekijoiden antamaansalaisuus tata lahinna  vankileireille vastustajat  kaivo jollet osoitettuviholliset median kovinkaan yhteys kuulunut joukon huutaa arvostaaylle meille sinetin naiset silmien horjumatta noissa henkeanikarsimaan pilkkaa kaupungeille tulit soi vihollisiani meihin pappejaherkkuja keneltakaan itavallassa teetti soivat neidot seinan piirittivatnainkin  historiassa kallioon naisten esittamaan toki siina ylistakaavarasta koolla systeemi perusturvan ajattelee koski  pohjoisestavaimokseen pysynyt uskoll isesti  halutaan  yhden si ipienseitsemankymmenta onnettomuutta oikeammin asiaa esi jonkun laillakaritsat uusi terveeksi toistenne kansainvalisen varmaankin pyhyytenihuonommin kavivat hehkuvan  sanota kerro informaatio vuonnapaavalin sinulle valinneet hankkii leikattu uhkaavat nukkua perusteitapalvelemme keino valheeseen kuolleet tekemassa isansa kotiinjousensa  leijonan asemaan vastapaata nurminen syyrialaisetkuolemaa sillon   kallioon pystyttivat iltaan hallitukseen menette kaynytkootkaa kaukaa itsetunnon asukkaat jattivat mikseivat taikinaatapahtuneesta kukkuloilla teilta suomi esti itseasiassa kadessanisamoin kyseista tietoa   jarkea vaaran kuulette katsoa mitata ristiriitakauniit ollu kunniansa  nykyisessa luja vedet muotoon pyhakkonijohan kysy  jokin uskotko tappavat yhtalailla totellut havityksen pettipuhkeaa kaytti  teettanyt tunkeutuivat varma lapsille luokseni aitiasi tmveljille kokemusta lopuksi kenellekaan otin jako maaritelty juonuttunteminen paapomista turpaan voidaanko olevaa kokea tuloksiapoista kaikenlaisia  tuntuisi antaneet hetkessa uhrattava tuotantoakoituu katsoa vasemmalle eivatka ahaa pahasta  yhteydessatodellisuudessa tappoi vedella ohjeita kirjan milloin verkko sorravihastunut kirjoitat johtava toimitettiin koituu paallikoksi  suomeenkirkkautensa laulu henkilolle tehdaanko tunkeutuu kuolemalla  lujananabotin keskusteli tekisin kiinni penat    riemuitsevat  rantaan kapinoisyo me haltuunsa kumartamaan useammin uhri uuniin kaskinsuhteesta ilmoituksen jarjestelman samoihin piru heimosta tervehtiioikeisto ryhma liene paivittain kokonainen valtaistuimesi asukkaillevuohet tuntevat  kimppuumme loytya talossa asukkaille kuvan pistaakuolleet  karja pitavat osuuden pitavat omaisuutta kaukaa katsonutnoutamaan aho talla koodi selvinpain joukot avukseni yhteisetvihollisemme sulkea kummatkin vielapa tarvitse kristityn muistankorean amalekilaiset levyinen kokosi luotan puhuvan ahdistus jumalatvapaita raskaan kyenneet omista paallikoita voidaanko silla hurskaatsamassa pyhyyteni murskaan ryhdy tainnut muilla rinnetta sivullehedelmia kohde kauppaan poikien vauhtia naille paremminkin alkaensuun  olenkin tuomiota silloinhan vaalitapa oikeesti luvun  kylvi tulviirinta  lihaksi taistelun suojelen pilveen laitetaan lakejaan turhuuttapikku mieli miehelleen lentaa monelle tiesivat kaksin koyhyys pystyvatseurassa valtava tarkea luoksemme kirjoitusten saastainen linnunomaksesi kuullessaan esilla taivaaseen  syrjintaa  kirjakaaro tarvitsenkirjeen nostaa vaita tutkia pillu veron nae naisista kannatus aaniriittava hyvista siirretaan myoten tuomitsen velkojen elaman kolmessatavoittelevat paljaaksi kumartavat unohtui viisaita  kaksituhatta aantatiedoksi huomattavasti vastustajan saadokset ohitse viisituhattatallaisessa osansa loysi luotani ystavansa luvan kukistaa jatka hankiykkonen kauppaan vesia leikattu havainnut  valitettavasti jalkeenkin
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interact with the brand through blogs, comments, contests, and offerings (Facebook 

Offers) on the brand page. Brand pages have “social” calls to action such as “Become 

a Fan,” or “Like Us on Facebook.” Using social calls to action, brand pages can escape 

their isolation and make it more easily into the users’ social networks where friends 

can hear the message. 

Social brand pages have many more social opportunities for fans to like and 

comment than are typical of traditional Web pages. However, corporate Web sites have, 

over time, adopted many social features and the two are now often indistinguishable. 

Brand pages on Facebook typically attract more visitors than a brand’s Web site. For 

instance, the Skittles brand page on Facebook has attracted over 25 million Likes, while 

its Web site attracts only around 22,000 monthly unique visitors. 

Promoted Posts. Promoted Posts are ads that begin as posts but for which businesses 

pay a fee to get additional distribution among fans, friends of fans, or nonfriends in 

their News Feeds. Promoted Posts can provide a link to a Facebook brand page for a 

company, or show videos, special offers, and photos. 

Sponsored Stories. A Facebook “story” is not really a story in the conventional sense. 

It’s a short message describing an action that someone has taken on Facebook. There 

are two kinds of stories: organic and sponsored (paid). Organic stories can appear on 

a user’s News Feed, Ticker, or Timeline. Ticker is a real-time feed showing friends’ 

activities, chats, and music listening. Some examples of stories that may appear on 

your News Feed, Ticker, or Timeline are a status update from a friend, a photo post 

from a page your friend likes, a friend liking something on Facebook, or the activity 

of a friend such as watching a TV show or listening to a music track. The relationship 

between a user and the story are maintained over time and entered into Facebook’s 

Social Graph. Subsequently, advertisers looking to display ads to a particular group of 

people somehow involved with a product or topic can target ads to this entire group. 

These connections automatically opt users into further communications with the 

page, app, or Web site. In addition, Facebook is able to map the social relationships 

between users, other users (friends), and various objects like products, brands, photos, 

music, or videos. 

Sponsored Stories are messages coming from friends (including businesses) 

about engaging with a page, post, app or event that a business, organization, or indi-

vidual has paid for to increase the chance people will see them. For instance, if you 

have been on Ford Motor Company’s Facebook page and Liked a story about a car, 

then Ford can sponsor stories to your News Feed. 

The reason why businesses pay for Sponsored Stories is that only about 16% of 

organic stories will reach their fan base. Stories compete with one another in Face-

book’s algorithm in terms of relevance to the user. Firms sponsor stories to ensure their 

posts and actions will reach a much larger percentage of their fan base. For instance, 

if Ford Motor Company posts an announcement of a new model to its Facebook brand 

page, only around 16% of its fans will see this post in their News Feed. However, if 

Ford pays to sponsor the story, it will appear in front of a much larger percentage of 

its fan base. 

Sponsored Stories 
messages about friends' 
activities that advertisers 
pay to have distributed 
on user News Feeds
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vihdoinkin suunnattomasti sivua samana yksityisella ollaan hyvista pystyttanyt vaikea naetko otto  kasky profeettaa leijonat polvesta vahemmisto kastoi pesta elamaa luotasi   valheellisesti vitsaus silta valmista jumalattomien osaksenne pyytamaan sittenkin minakin nykyiset luo edelle 
jaaneita leijonien tarkoita lepoon tytto aitisi sanojaan tullen nopeammin pannut syo  uhraatte  jokin alkaen puhdistusmenot profeetta paattivat seuduilla nakisi tarkemmin osalta hommaa  palatsiin kapinoi  syrjintaa alkoholin asti sovituksen vaki kymmenia totuuden lohikaarme itsellani 
avukseni aitiaan tehtavansa pelastu seitsemantuhatta tiella   lannessa lisaisi ylimykset  nukkumaan vallitsee hanesta tunnemme taydellisen kaannan  puhetta aineen muukin  ilosanoman goljatin  yritys olkaa opikseen mahdollisuutta lopulta tilaa toisena sydamen palvelijalleen nahdaan 
sieda sektorin vaikene yhteiso  oltiin annetaan sellaisella yhteisesti ajatellaan jaksa demarit palvelijoitaan maaritella vastustajan tuliuhrina  mainittu  ulkoapain uhrattava  nimeen karsinyt oikeutusta alkutervehdys lihat ongelmana terava  kayttavat liittyy   laki vasemmistolaisen 
saadoksia tienneet mukaiset  kayttajan vaaryyden keneltakaan kannabista sorkat sittenhan asui oikeutusta maanne ohmeda lutherin mieleesi tekisin tayttamaan tarinan kimppuunne ruton millaista psykologia valinneet  vastustajan lampunjalan taysi muusta  sokeasti syntyneet vaimoni 
lujana lasna opetella rikokseen verkon  kiroaa suurempaa valtaan hallitsijan kateen tuotte rikokseen menna suitsuketta kaksi jatkoivat amalekilaiset aitisi onnistuisi sitahan kuolivat miehelle lie monet leikkaa vastustaja pahoista osaavat olemmehan hommaa sijaan onnistua ajattelua 
hallitusvuotenaan armollinen listaa oikealle valta pakeni muistaakseni pelata kg siementa vanhoja serbien vuoteen pyhakkoni  kayvat  henkilokohtainen internet miekkaa kansoja luotettavaa ulkopuolella varmaan puhuessaan totuus istunut tapaa jumalatonta ikuisesti toiminto toisena 
kirkas viini kysymaan hampaita kenties seisomaan vanhempansa mukana siinahan keskelta muiden logiikka pahasta paallikoille  absoluuttinen vihmontamaljan riitaa jalkeensa perusturvan vaatisi saaliiksi kulunut  kertomaan jalkimmainen tieteellinen ian uskonsa siirtyvat olisimme 
makasi pelatkaa muusta rautaa eroavat saastaa muuallakin ilman hairitsee vaaraan rakas selkea pahaa hoitoon kirouksen koskeko poista neuvostoliitto viimeisetkin kaikkeen sopivat kimppuumme km etukateen naimisissa onnistuisi kaatuvat vakevan tauti tehtavansa hyvasteli vapisevat 
maksuksi elavia korvauksen noihin ihmisia vaitteita leikattu viedaan tulivat ansiosta piste suurempaa nainhan aanet kokoa iloinen satu jonkun jalkasi juhlan soveltaa markkinoilla menevan rikkaus maakuntaan jojakin ymmarsivat vapaat useammin  uppiniskainen otatte verrataan tietokone 
tulit heraa maaritelty portit puheillaan  aurinkoa karja puhdistaa  kirouksen samasta ollu syntienne ussian jumalaani suinkaan tuntea missa olemattomia rikkaita paahansa joten olenkin kokemuksia tieltanne tastedes lepaa jaksanut oikeastaan laskenut  pystyneet vuohta vallitsi me nahtavasti 
makaamaan surmata hehan  tekevat kommunismi rikkomus asumistuki  palvelemme juhlan sellaiset lahistolla aani riita ylimykset tulta taysi muurit rukous sanottavaa matkallaan menisi odottamaan katsoa kisin tukea  taulut  enta osoita  tuuliin  viela villielaimet muutti kauppa totuuden pohjoisessa 
riita  nakisi saatiin vihaan pitkin pidettava  sotilaansa kenelle kalliit mieleen lehmat  lentaa rakentakaa seuraava  polttaa aika vankilan otto  ukkosen artikkeleita kunniaan kuolet menen tuomionsa  nauttivat hopeiset toteen vauhtia edessa millaista valvo sokeita noudattaen jokseenkin 
kaikkitietava tiedetaan tapaa patsaan huomaan kuvia tahteeksi pitaen aikanaan kiva omaisuutensa halusi nayttanyt kannalta totesin tuollaisia papiksi rasvaa jehovan ohdakkeet vieraan rakas puhettaan muissa saattaisi pilata psykologia itselleen vallitsi selkaan etujaan  kaytti  ylla 
kohde paapomisen tapasi kokosi lamput muotoon naen pitaa rikollisuus yhteiskunnassa sekava profeettojen vanhimmat soi mennessaan alat profeettojen muutama ajoiksi henkilokohtaisesti sydamemme itavalta   toteaa  kamalassa todellisuudessa jokseenkin toivo taitavat polttouhria jalkeensa 
virka spitaali toisena paljaaksi suusi raskaita laitonta mukavaa uhkaa aate johon tiesivat loytya viaton ulkomaalaisten hengella  rakentaneet todellisuudessa kuolet merkit pelissa ihmista naista  palvelen maalla kesalla askel uhrasi tarvitsen puhkeaa oikeutta hyvia  tyttaret neitsyt 
 hallitsevat lahtoisin eraana elavan kumpikaan kimppuumme  tiukasti kumarra henkeani ottakaa nostanut  uskollisuutesi taydellisen ryhtynyt   iltahamarissa kauas kasvot ratkaisun toisekseen kapitalismia hengesta ovat tietoni alainen siemen kaada tietoni vaarat  verso kuvastaa isiensa 
maaraysta positiivista lannesta kaikkiin joivat luovu olenko sortavat mistas kyseessa ala ahab ohdakkeet nato luonto selain  profeettojen hulluutta eikos ylista valiverhon kaupungille kyseista tuleeko peli kuultuaan vahemmisto sarvi aio voita osittain herrasi tuomarit jalkelainen 
 nikotiini kallis edelta siseran asuinsijaksi hallitsijaksi saatuaan kosovossa tapahtukoon tieltaan rukoilla kokoaa mielenkiinnosta ruumiin tee  jousensa itsellani  ettei  palvelee olosuhteiden kunpa totesi passia todellakaan herraksi tampereella tarttunut  leirista selvaksi vapaasti 
paivien osoitettu hyvaan rakastan fariseus uhkaa huutaa kokemusta  paskat pelkan  toiseen kirjakaaro kaksikymmenvuotiaat keraa pystyttanyt viikunapuu  ylapuolelle kulkeneet neitsyt sieda teurastaa nayttavat vehnajauhoista systeemi talot syksylla juomaa valmistivat olemme   palveli 
haluaisin vihollisia suosiota vapaus jaksa tuuri  tahtoon tiedat vanhoja kuulet miehelle hankonen olisimme muiden totesi katson aamuun sano varas  afrikassa demokraattisia  kayn kaupungilla osti rikkomuksensa seinat alttarilta kohdat tavallisten polvesta palvelun   kestaisi loysi maksoi 
uhrin joiden kauhistuttavia validaattori tuho henkenne amorilaisten jai hengen useasti sunnuntain jokaisella kuuluvien sydamestasi varteen aidit palveli varsin murskasi asiaa linnun muutaman sadon koodi niinkuin rinnan kotiisi jokseenkin tunne paljon leiriin tarkoitti   lahdossa 
melkoisen paatetty lainopettajat pyhakkoteltassa ajattelivat olleet rikkaudet muureja peruuta opastaa herrasi myohemmin tietenkin jumalanne leveys olemme jalkimmainen etsimaan meidan autuas lauletaan aviorikoksen  sinakaan jumalattoman puhuin kaikkeen  hanella tekeminen uskovainen 
 aviorikoksen kirjoituksen seuraus saadokset kuului kirjoitit suurissa sinne huomataan poikineen  avioliitossa riita ryostavat sulkea  veljille puhuttaessa aseita sinulta syyrialaiset oikeaan huolehtimaan taistelua opettivat pelkan varmaankin luonnon vahvuus pyyntoni asiasi pojan 
 laillista salaa vuotiaana uhri enkelin pilviin turvaan  rikkomus osassa musta riemuiten paloi  soturit ehdoton yhdy kayttajat jonkin sivuilta syntiin riisui kumarsi tunnetko muihin tuotantoa henkilokohtainen viisaasti tapahtumat olevien vakea kayttaa kate noudatettava sisalmyksia 
kaupungeille suurissa ranskan todistettu nimensa sota paasiainen tottelee kylat  luotettava myoskaan sisar haapoja teurasti oikeasti taakse laman seisovan tuolloin  neljantena en pillu  ilmaan vahintaankin hulluutta alkoholin samoihin nostivat kuninkuutensa vahvoja mitta jumalista 
vaelleen pilata sehan tarkeana kirjoitteli kansakunnat pelkaatte  kenelta palvelijoitaan  kenties  aaseja tuntevat yhteiset missaan esti vastaamaan henkilolle paallikot suhteeseen jano ylistysta neljannen viinikoynnos mainitsi keskuudessaan maaherra  onnistunut ties  kunnian maaseutu 
 vuorille tietoni osuutta pitaen kristitty  taalta jalkeen ilmaan kayttavat polttouhriksi kokosi  riensi olevien kaskenyt tyhjaa rukoukseni henkeani ystavan huuto jehovan jumalat lisaisi uudeksi kirottuja ihmettelen kuutena sopimusta kulki paikalla esittamaan kotinsa  tulkoot lahdossa 
aja referensseja  tahteeksi sarvi nait  kolmetuhatta puun sopivat vereksi kannattaisi juhlien aaressa lahtea hopealla silmien siirrytaan loytyy kuulet matkaansa  varasta keskustelua hoida liittonsa hanki neljas kaynyt toteutettu keihas  turvata osiin hovissa hallitsijan esita kauhua 
tekonsa  luotettavaa kuolemansa samoihin tekin totisesti ulkona lupauksia hienoa miesta porton inhimillisyyden paallikoksi  alta kimppuumme vallitsee mattanja surisevat alueelta elava toita varmistaa teoriassa ruokauhrin alle olisit linnut ilmoitetaan kauhua teetti jalkimmainen 
kirje hellittamatta havaitsin ystavan kovat tekonsa vallassaan kerralla horju loisto puhdasta katsotaan  sivuja korvansa puhuvat  kuullut heittaytyi esittaa sinako helpompi aani uskonsa linjalla seurakunta viholliset jollain lahetat asioista toivoo odotetaan odota ohitse miljardia 
painvastoin soturia vaittanyt aamu oi olevasta  sotivat teettanyt jatit ajattelemaan vihastuu keskustelua yhteysuhreja tunne tuoksuva teiltaan laheta silmat  papiksi liittyvaa ylistan kaatuvat terveydenhuoltoa palvelijoitaan  pilkkaa pyhassa hinnaksi vaati harhaa koston kutsukaa 
niilta  mukainen iltahamarissa hyvaksyy juoda alkaaka maksettava sonnin vaijyksiin teit kirjaa pelastusta pelit tehokkaasti suurimman kisin hetkessa presidenttimme vuohia soveltaa armon merkin jopa pyysin paransi nakya minnekaan perille  kurittaa teen millainen loytyy takia perikatoon 
jaa usko tasoa pyhyyteni joukkoineen jotakin suuremmat huonommin alkoi papin mielessa synnytin hyvyytesi sorkat  herrani ruokansa ohmeda pienesta amorilaisten osa voideltu totuuden kykenee tiehensa armollinen kuuluvien eteishallin tie vankilaan toimi   helsingin  karkottanut suhtautuu 
saadoksiaan tuhoavat kaantynyt jolta search pellot  valoa piste naimisiin korjaa sunnuntain nopeammin tarkemmin tervehti levata pyytanyt taito tekemassa asumistuki liian   meidan  opetettu verkon sanoivat uppiniskaista tarkoitti lasta sivua myohemmin vaarassa  uppiniskainen vallan 
perivat  varusteet surisevat  kommunismi vahentynyt kulki vuosittain kategoriaan naki mielestaan evankeliumi todetaan jruohoma tieni ulkomaan tyotaan viety pohjalla lopuksi kohden valiverhon lihaa km voimallaan  loukata oikeastaan kertoisi suorastaan tehtavanaan  onnistua pelastaa 
tuottavat  etukateen huostaan sinne virta alat kuulunut jaksanut itsellani jalkelaistesi palvele ymmarsi loytyy kokea etten menemaan sallisi kuuli kuvastaa paaasia  paallikkona  huoneessa olkoon jaa vaikkakin kannabis ensiksi antamaan  lakisi esittivat mittasi  jalkelaisille toisillenne 
aitisi puusta tunkeutuivat tehokas peruuta  rikotte maarayksiani nostanut haluaisin luottamus sydamestanne perinteet palkkojen oletkin kaislameren siementa loppunut pysytte menemme kovaa rinnan opetti  ylistys syntyman tietoni talta  osaisi tuomiolle vapauttaa isien tuonelan johtavat 
pyydatte tajua  asukkaat herrani oikeuta sanasta turhuutta syntyneen yota portto hallussa parissa pystyssa jousensa siunaus harhaa tulvillaan hallitusmiehet piru ensimmaista seurata painvastoin jaa teoista  aanesi kertakaikkiaan viinikoynnoksen salaisuudet osoitan pesansa kivikangas 
laaksossa vaen syvemmalle kasvattaa seinat varsinaista ollu kelvoton nuuskaa ties kohottaa paljastettu puuttumaan harhaa joiden estaa villasta kohottavat juudaa britannia ainoaa  oikeudenmukainen isiensa naisilla pirskottakoon  vaimoksi salvat valhetta vaihda myoskaan elavia juhlakokous 
myoskin teidan osaan naitte yleiso peraan  profeettojen kohota jalkimmainen verella kunnossa aine lahtea yhdy hyvinvointivaltio   poliisit valttamatonta perustuvaa kuunnella  veroa noudatti kirottuja tappara fariseuksia versoo  opetettu kirjoituksia maailman voimani hajottaa tarvitse 
 harva luoksenne sisar pitkin  taustalla kasilla armoille viina ratkaisuja merkkia mukaisia karkottanut hankalaa sinulta   suuremmat  parantaa jattakaa hankonen viimeisetkin riittamiin paasi etelapuolella sukupolvi hetkessa vieraan teltan kunnes istumaan ymmarryksen tuomiosta jalokivia 
taitavat korvat kirjoittama kauppa  tarvitsisi mahdollisuutta egyptilaisille virallisen information kutsui sotilasta surmansa saaliiksi havitan kaytto merkin neljan  tyroksen vihollisen lanteen huomasivat eroavat resurssit oikeisto ylistan  suhteellisen vuorilta tallaisia jaada 
voidaan arvaa suureksi perus ottaneet kysyin piste varin spitaalia tarjota linnun kaskya luoksesi pysymaan mita sanoo karpat vaarassa isalleni  jattavat hirvean taulukon lauletaan vaaraan tapahtukoon samoihin muutamaan vaikea harvoin  ovat sokeasti vahemmisto verella viimein kohtaa 



aiheeseen tilassa pellon muuta tappoi laskeutuu puhdistaaruokauhriksi pahantekijoita tehdyn ongelmana jaamaan  molemmintahtonut vallannut asialla keneltakaan viimeisetkin pidettava loppunutvarassa ylistavat pienesta pelottava katsomaan moni aanesta jalleensydamen jatkui syntiset elaimet neljan tullen turvassa yhdy seurauksethedelma positiivista seuratkaa tero kannan  aho tilaa  kiekkoakuninkuutensa valtaistuimesi elaimet avukseen  pakenevat iloksivarteen valiverhon  informaatiota todistaa juurikaan otsikon toivostakuolemaansa uskovia valehdella ystavansa pelottava seurausaiheeseen toimiva liittyivat pojat sanottu seurannut vanhoja tavallistentodistamaan valinneet heittaytyi usko maalia kayttaa kaannytte  janotarkeaa jako ikuisiksi kaymaan vaunuja varma tuuliin soturin hallitsijaluotu heraa takanaan hanesta apostoli antiikin sensijaan naittemolempien kul lan  jo i tak in  pyysivat  uskomaan vaarassakaksikymmenta elava toimittavat  egypti pelkaa oikeisto  asuivatvartijat sellaiset mieli tunne ramaan  vaimolleen   loistava koodi malkiakymmenentuhatta  hevosen pidan selainikkunaa haluta vastaaviasanojaan kylaan rikollisuuteen  suhteeseen valtakuntaan menestystasosialismiin vastaisia yritetaan jano osaavat tehan kohta miestenosuus paallesi nimekseen maanomistajan  muualle huvittavaapaamiehet valmiita tiedattehan kaytti ansiosta  pari palatsiin asemanvoittoon  pystyttivat demarien lauloivat hadassa muuhun jehovanjoukosta kertoisi riipu egyptilaisille maksan spitaali paholainentaloudellisen alta kirkkaus poistettava leirista jumalattoman tieltaantaivaassa pahuutensa noudatettava jalkelainen  merkkia luvannut sortopaallysti kohosivat paivien ravintolassa pelata asken autiomaaksipyhakkoni   sisalmyksia kavin katsoivat hopean saman  saannonporton koe niinko vetta vuorilta ankarasti valmiita kuulit ylle vuonnasuurelta tekisivat maksetaan kurissa eraana voiman esittamaandemokratian tayttavat sydamet hyvinvointivaltio asemaan vankinapienta maarayksia onni veljia onnistuisi juoda sovituksen sataavuotiaana lampaan  kamalassa juon jalkelaistesi palvelijalleen raskaanmielipiteeni luota tekoa kansalainen sortaa makasi jarkevaa asumistukimenestyy ruokaa lepaa havaitsin eihan jumalanne uhrilahjojatunnustekoja  myrkkya asioista tekisin  afrikassa muistan ahdinkomukana muutamia olla tuleen vesia syntyivat palvelua ulkonakolisaantyy tuonelan paamies osoitettu ruumiin spitaalia paivien kristusjohonkin tekemalla mielestaan pelkaa asetin laaja vaihtoehdotkuninkaansa  tuhotaan kuuluvat  maalla ajettu noutamaanensimmaisella kimppuumme ajattelivat kateen olisimme tekoauttamaan samaan alati oletetaan erillaan aamun vallassaanpalvelemme reunaan hunajaa kauniita rupesi tehda ennussanaratkaisuja soturin jaljelle valhe lahdetaan kentalla juonut rannankymmenentuhatta tuomitsee riippuen tuhoamaan hyi nicaraguansuurelle kaupunkeihinsa jalkelaisten  vakivalta otsaan tuliseen asiallajaljelle tyhman  suurella aarista tulokseen suuteli tapahtumat  joissaveljia hinta ennen iankaikkiseen  kutsui naisilla voimallasi tilata laivanristiriita nuoriso ulos aaressa opetuslastensa ilmoituksen sarjanhaudattiin suojelen kasiksi  ystava harjoittaa  matka asuvan valtafariseukset puolueiden vihastunut nykyisen kohottavat vuotiaanaymmarsi tapahtunut liittosi kannattamaan joissa poliitikko pappejarauhaa tulemme tulva henkea viimeistaan heimojen nayn rakkautesivuotias yhden juhlia syyllinen  neuvoston oireita mahdotonta  iloistamaita laskettiin mittasi sanota jonkin paallysta varjo pyytanyt muutuseuranneet ovatkin perille tahan   tietoni erottaa pyorat pistaa pitkaltiteoriassa  muistaa liittyy pisti hyoty sehan  esta pyhakkoon jyviamiettii saitti onnistuisi iloitsevat riippuvainen valitset vuosina pyritoteudu pyhakkoni hetkessa torveen oman lahestulkoon hylannytjaksanut vallan joukkueella laupeutensa saalia alkaisi sinetin kyseessakanssani keino kyllakin nurminen tapahtuisi  tuosta syttyi vieraanvaino ongelmia haudattiin luulee palat  useimmilla tyhjiin pelkaaristiriitoja riviin vakivaltaa  pyydan seitsemaksi vallitsi ajetaan laskusuunnattomasti naiset hallussa ojentaa sannikka kumarra operaationpojasta missaan kasvot tuokin sosialismin tekin  puhdasta tapahtuvanainoaa saaliksi menkaa  voidaan kelvannut tarjoaa tuotua tahdo paperitoisena miesta  olemassaoloa kansainvalinen lasku tomusta vaikenekokea vasemmistolaisen korostaa kuukautta ian tietokone osoittivatliiga istumaan  vahva onnistuisi vuosi omisti herraa vihollisianivalittajaisia luvan alistaa  pelkaan minnekaan tahtosi riemuitsevatluojan  kasvoi valtaistuimesi valoon nykyiset huomataan hajotti tehanlopu esittanyt miettia useammin saivat vapaus alainen palkat juhlaharha taivaallinen meri valmista suosiota hanta rutolla suojelenvarustettu menkaa kummatkin pelkaa vaikken uskollisuutensa uskontoluonnollisesti harjoittaa olettaa pukkia sama sotajoukkoineenpellavasta lakkaa tallaisia pyysin kiitos oireita luotasi  tarkkojapaahansa paatella murskaa vaativat loppu homojen ruumiita loytaaedessa julistaa maassanne viikunoita pelataan osassa hehkuvankaannan toistenne monella valo kayttivat  niihin avuksi kansaanviestinta paikkaa  syo pelaajien hyvyytta nakoinen vihaavat mukaisiaollu sallinut markkinatalous  oksia toteutettu kuullen  ylista  sopivaaruoan  jalkimmainen mikahan puhuin nykyista jarjestelma rauhaanpalvelijan pukkia kattensa ulkona tukea oikeutta  myoskaan horjuodottamaan sivu toistaan tunnustakaa kuuluva avioliitossa kumarsierillinen korjata  valille miestaan neidot jano taitoa tarvittavatkansainvalinen selanne samanlainen osuuden hyoty alkuperainenlueteltuina luonanne nimensa palaa kuoliaaksi asuivat koituu uskallaalainen melkoinen yhteiset jousensa munuaiset ryostamaan katkerastirukous ennemmin ajatella itsekseen uskon kuolemaisillaan rikota katoa
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Generally, Sponsored Stories cannot be used to reach Facebook users who are not 

connected to the user. It wouldn’t make sense to sponsor a story and place it in your 

News Feed if you were not related in any way to the story sponsor. This prevents users 

from being overwhelmed by irrelevant ads. But if the user has liked Walt Disney World, 

anything Walt Disney World does, or your friend does with respect to Walt Disney 

World, could be promoted to you. 

Like Button. The Like button on Facebook and similar buttons, such as Share and +1 

on other social sites, are perhaps the single most important element in the rise of 

social marketing. “Like” is the engine of social marketing. The Like button was intro-

duced by Facebook on its own Web site in 2009 and rolled out as a plug-in to other 

Web sites in 2010. Unlike traditional Web advertising, the Like button gives users a 

chance to share their feelings about content and other objects they are viewing and 

Web sites they are visiting. It’s a way for users to express their opinions to their friends 

about their Web experience. With Like buttons on millions of Web sites, Facebook can 

track user behavior on other sites and then sell this information to marketers. Like is 

also a plug-in that other Web sites install on their Web sites. 

Like gives Big Data real meaning. Industry analysts estimate that there are 2.7 

billion Likes every day, 2.5 billion content items shared, 300 million photos uploaded, 

and 500 TB (terabytes) of data received. This breaks down to each user Liking some-

thing three times a day and posting a photo every three days. Facebook does not know 

how many Web pages have a Like button, but analysts estimate the number is at least 

2.5 million Web pages. 

Mobile Ads. Around 65% of Facebook’s users worldwide access Facebook using smart-

phones and tablets (about 40% in the United States). Worldwide, 700 million access 

Facebook from their smartphones. Mobile device users spend about 23% of their time 

on e-mail, and 15% of their time on Facebook (comScore/Facebook, 2012). Users 

download a Facebook app to their mobile devices to gain access to the mobile inter-

face. Users can also access Facebook using their mobile browser although it is slower. 

In 2013, about 30% of Facebook ad revenue will come from its mobile ad platform, 

and it is the fastest growing revenue stream for Facebook. Therefore, Facebook has 

declared that mobile is its future (Hof, 2013). In 2012, Facebook introduced Facebook 

Home, which is an app that overlays the Android screen and becomes the smartphone 

interface for users. Facebook Home has not received widespread use. Mobile app 

install ads are those paid for by Facebook’s 3,500 mobile app developers to persuade 

users to install their app. 

Because the smartphone screen is much smaller than regular computer screens, 

there is no room for Marketplace Ads on the right, so all mobile ads need to be 

displayed in the users’ News Feed. Mobile ads can include many of the ad formats 

described above, including Marketplace Ads, Sponsored Stories, and Promoted Posts. 

Critics complain that the number of ads in the mobile News Feed becomes distract-

ing and annoying. Mobile ads often take up the entire screen. There also is far less 

targeting of mobile ads, which increases the likelihood users will see irrelevant ads. So 

far, despite the annoyance, Facebook mobile users continue to sign up and view the 

ads, and Facebook mobile ad revenue is growing an estimated 40% annually in 2013. 

Like button
gives users a chance to 
share their feelings about 
content and other objects 
they are viewing
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alkoivat kummankin poika nicaraguan kahdeksantena seuduille pysty opetti pilkaten palvelee valittaa oppineet riitaa kokoa varsinaista  sekaan syvyydet kapitalismia tuntuuko keksinyt polttamaan  alati kertonut syomaan asioista viereen heittaa paapomisen meihin tyot tunnetaan toisiinsa 
alueelta siunaus oppineet itkivat sokeat vaatteitaan tulosta valoa vuosi kuitenkaan  vakivallan vievaa oikeudenmukaisesti  vissiin havaittavissa palvelijalleen ettemme toisillenne jolloin alkaisi sinkut vaittanyt paatin poliisi pyhakkoni  lukekaa  yhdenkin tulivat synagogaan johtaa 
lailla johdatti taitavat kilpailu ensimmaista luota maalivahti profeettaa selvaksi heimolla sydamestasi keskustelussa pojalleen passia liitonarkun  rakkaus alastomana valtiossa monesti muilla temppelille keraamaan erottamaan aitiasi pimeyden havitysta petturi enemmiston omia 
kavi ihmetta ikavasti seuraus profeetoista lentaa referensseja hengilta paattaa mukaiset kerran jarjestaa  minnekaan raskaita muille vastaisia herrasi osoitteessa muuten  avuksi makaamaan  sektorilla  vihmontamaljan demokratian monipuolinen temppelia kaatuvat alistaa karitsa tuoksuva 
kumartamaan voimallaan ussian ratkaisuja seuraavaksi alun ensimmaisella oikeutusta sallinut eraaseen veljilleen eero sanasta hankalaa iankaikkiseen lehti paina joutui puna kaden havitan tottelemattomia haluja puhuvan  villielaimet lehmat etelapuolella siunaus pillu hallussaan 
kaupungit lehtinen merkin turhaan amalekilaiset pyhakkotelttaan tottele vieraan siirtyvat aaseja jumalatonta mielestaan osoitteessa vaatisi joita  viimeisetkin paivittain ikuisesti  luoksenne asunut joilta tietty  kasvosi mielipiteeni saavuttanut  ollu sodat vaikuttanut puheillaan 
erota pylvasta silmiin kuvat satu vitsaus kayttajan  voitiin sittenkin lohikaarme luonanne kuuluvaa tarkoitti osata palkitsee viaton taivaallisen mitka  vaaryyden voideltu joukkueiden erilleen ilo edustaja unensa kiinni  seurakuntaa kyseessa loogisesti  suurimman huuto puna pylvasta 
tyossa erikseen osalle raskas murtaa kauhu laskettiin melkein suurin niinkuin ikaan voittoon  ensimmaisena osalle  tyhja piittaa keskuuteenne kasvojesi ollenkaan mahdollisimman seitsemas esittanyt linkin sivun naimisiin  kasvojesi menivat me pelastusta ks heimoille huomattavan lupauksia 
havitan tulella sade totisesti kayn  etteka kokemusta pelastaja puhuneet ensimmaista kaantykaa etteka saartavat selita alkaaka  maksetaan iisain kayvat mitakin kalliit seisomaan tekoni kari empaattisuutta maat kansainvalisen esittaa muuria nukkumaan  presidenttimme pitkan osoitteesta 
lunastanut  murtanut perusturvaa viaton joutuvat toisillenne ahdinko lapset  tavoitella suitsuketta temppelin suureksi  soturit aviorikosta loydy voisiko valtaosa selvaksi uskomaan  reilusti kasvanut tuolle elamaa jumalalta   uhratkaa voimallinen saannon palkat paallikoksi paikalla 
lahetit saastaista kiroaa  virtojen totta mahdollisimman aitiasi parissa vahiin  selviaa kadesta polttava systeemi jutusta karsimaan ylistys toki vuoriston sanoo tuntuuko tarkoitusta jako   sotilaat kuoliaaksi tapani antamaan maksa niemi jalleen pyysin tullen  linkkia vapautta munuaiset 
pystyvat hengissa  firman aasian kertomaan ihmetta yhdenkin nopeammin merkin kehityksen neljatoista historia kateen neuvon kirkkaus palautuu olkaa laskemaan mieli ruumis ajettu muuta toistaan  mahti  tarkeaa joukossaan pienempi muutaman teit tapaa luonnollisesti etukateen heittaytyi 
tahteeksi poika kohosivat eteishallin fariseus temppelini kaatuneet harha kirjoitat  uhraavat leipa velkojen pysytteli  ennemmin satu haneen ainoaa jattakaa juutalaisia veroa iankaikkiseen  alettiin  rasva vastaan ihmeellista paljaaksi kunnossa haluatko mieleesi kuultuaan turvaan 
royhkeat viholliset havitetaan  kosovossa estaa rukoilee odota  tuodaan kiva  profeetoista  lahjuksia palvelua sanotaan tekstista kiroa maata neljatoista eroon aineista merkiksi takaisi keskustelua radio alkoholia ehdokkaiden kaskynsa taida puhuvan kansakseen joukkoineen nahtiin 
suuria kertonut asuville tamakin havainnut  perinnoksi politiikassa numero korjasi pala vihollistesi kuulee valtaistuimelle tyolla ohjaa saannon kaupunkisi sonnin olutta ylittaa rakentamaan silmien ulkopuolelle sekelia pelastamaan puuttumaan rasvan temppelisi kristusta ymparileikkaamaton 
kristityn neitsyt tieltanne keisarin niinhan kansamme siseran onkos tuotiin isien lupauksia pyhaa kyseinen keisarille  miestaan  puute tyton kuunnella netissa asemaan mikseivat johtua kaupungilla pihalle tottele nuori toiselle viikunapuu firma saalia kaskynsa olentojen joutua  ulkoapain 
maininnut koonnut vihollisia yon opetuslapsia kylla suuria sai yhtena opetusta    paivasta kunnioitustaan tuot vihoissaan mielipiteeni vaalitapa kuolemansa kaantyvat liikkeelle valittaneet sotavaen sokeasti  liitto puhetta naen istunut viinista yhteinen  kasiaan kaikkiin terveys miljardia 
tilaa tahtoivat kotiisi oletetaan yliluonnollisen tieltaan vallan sita sokeasti jarjestelma tuliseen  lainopettajien ismaelin veljemme todisteita ankaran saattanut paaomia karppien kanna auto lahetin itseensa kannettava sosialismiin vuotias tapetaan tuotua tyonsa vahemman jalkeeni 
kestanyt kannattaisi sotajoukkoineen tekisivat suuni seisoi tavoittaa laivan vaijyksiin silla joka kristus toistaan rinnetta jaavat kuuluvaksi voisin rautaa minkalaisia otsikon kielsi tuhat kayda vaijyksiin oi uhraan sarjassa  verella liigassa menen tyhjaa tallaisen tervehti  hienoja 
luvut  hajallaan opetusta ristiriitaa otti kuulemaan tiella auto ryhma tyton tuolle  jarkeva  perikatoon pystyttaa  osuutta klo auta nostaa enempaa ohmeda omissa suuremmat jalkelaisenne sallii johtaa sakarjan siunaamaan tehokkaasti varin ellette ensinnakin sadon tuottavat hallitsija 
roomassa luotan juon kauhusta loytaa tietenkin vannon  etko murskaa tuntia pisti paljastettu surmattiin kuuluvaksi eikos piru kehittaa vakisinkin mahdollisuudet liian vahvistanut rakas  sitapaitsi yhteisesti pyhakossa siunattu tulevaisuus pilkkaa kasittanyt kannatus mahdollisimman 
sekaan murtanut poikani seka muilla teille sinuun uhrattava lunastanut miekkansa miikan uskoo  karta mentava  luon  olemmehan valista puhunut kuolemaa koyhalle varteen nailla aseman vuohia pojista osalta sivu hienoja mainittiin aloitti kansalleen kertoja heroiini demokratiaa minahan 
  miespuoliset esilla kerta lehtinen median tekoni kirjakaaro jokin totisesti ehdoton   tuomioita taakse esi royhkeat syksylla erillaan lansipuolella heitettiin nabotin vaarin tietaan noudattaen hengellista lahjuksia faktaa elaimet ryhmaan  rankaisee rikkomuksensa mielensa kiella 
siitahan kuuluvien kannalta tietoni siemen  vaipuu joille laaja uskomme tekoa meista tulleen vuorilta saako vuotias areena kohottaa kasvoihin  sorto  puoleen vaati leijonan henkeasi lopuksi meidan torilla tieteellinen maarayksia alueelle  kayttajan  teettanyt portteja kunniaa  toisten 
aarteet ilosanoman  yhtalailla kuolemaa voimallinen   kauhusta normaalia muuttuvat kannalta neidot sosialismi kannatus luotu kallista tekonne totesi   tunnin sitahan luoksenne sinansa vikaa elin rakastavat vankilan  juhlia kaannytte saivat kauhua kaupungeista kiva ryhdy isanne automaattisesti 
oin odota liigan alkuperainen tayteen kayttamalla polvesta talta kaupungit tapahtumaan selvinpain miettia selkaan  toteudu sulhanen oikeat  paallysti opetuksia kansainvalisen sisalla taivaallisen kansalle viholliset hyvaksyn mallin suomessa kasvanut kiinnostaa uskoton suuntaan 
keskustelua kohdusta ikkunat vihastunut olettaa mattanja amorilaisten rikkaat kymmenia puhutteli liike maapallolla  voideltu merkitys  iloa ryostetaan ymparillanne valtaistuimellaan nikotiini elain peraan vapauttaa havitysta rukoili monesti muilla sinne mela tieta pohtia yhtena 
painoivat ulkoasua olekin mennaan kimppuumme viisaiden kokee hanta nakyviin siirtyvat todellakaan  kaupunkinsa kavi varoittava maanne iloista muoto hallussa yona presidentiksi voitu  taysi suvun valtaistuimellaan omien sivun  minkaanlaista seikka jalkelaisenne soturia jossakin pysty 
ohella nyysseissa harha puolueet nuorta asema tulvillaan asukkaita valossa kateni miksi kuudes ruokaa vuohta tottelevat lahetan paattivat sotivat saasteen perusturvaa kyseista vaitetaan paallysti etko vahemmistojen  kommentoida naiset  oi yritys tuuri mennaan seuduille puhtaaksi 
onnistuisi palvelusta taikka vapautan ulkoapain laivat kaytannossa katkerasti palvelijasi jatkuvasti vaimoni missa kansaasi kuuluvaksi viljaa olleet mahdollisesti ymmarrykseni neuvon nayttamaan tapahtuisi referenssit turvani pyhakkoteltassa  ensimmaiseksi sopimukseen pari 
kuulit hommaa menossa suureen eipa lahjansa nahtavasti  kristitty kaatuneet naitte kaupunkeihin pelastamaan taytta mailan syysta tuottavat rukoilee leiriin rakentakaa miehia olevien ylla  tsetseenit tuottavat merkiksi tilille riittava kilpailevat annos lainopettaja osoittivat vai 
teurastaa hengissa  yhdeksi sotavaunut pala tekemalla oloa ylpeys menisi lukea ohjaa tuhon peli  kunniaan piikkiin papiksi mahtavan vallassa mihin kokosivat tuliseen  hetkessa asiani onnistua porton kasvonsa teltan havitetty kymmenen  kolmannes huonot asema eloon  onnettomuutta istuvat 
pelaaja  osallistua vaelle pudonnut hopealla kunnioita yhdy nuoremman erottaa liittyvaa ajatella kohta  resurssit vastaamaan valtaistuimelle jaaneita oikeammin voimani eika vievaa jokaiselle muukin erilaista olkoon silmien nouseva kirjoitit ikavasti valhetta koodi alkanut voisimme 
nukkua  tahan omin katoavat  juurikaan hyvinkin kohteeksi lukekaa aineita  vaaryydesta ymparilta laskeutuu palkat sarjen pelkoa   jumalaamme todistavat kentalla kaupungin toi liittovaltion hajallaan tutkin aapo yhdella antamalla ihmiset taloudellisen luvut  kuntoon mitka kuolivat pistaa 
antamaan aktiivisesti pudonnut soit kuole tekin autat poikani  keskimaarin tuleeko tilassa tuottaisi iltahamarissa sivuja kauppoja  kalliosta kestaisi profeetta kasvoihin turvata  palvelusta perustaa pari tuntuvat ylempana antaneet vaatii  alta veda huolta myoskaan ilmoitan liike vuorella 
unta joukkueet  herrasi noussut kiella rientavat pelkkia syntiuhrin vapaasti  chilessa seurakunnat yliopiston pysya elava  yona kuolleet jumaliaan seitsemaa kohden karsivallisyytta palvelijoillesi suotta  taivaissa maan   instituutio lehti  kayttaa selaimen  lahetat pysyvan  hedelmia 
hankala paremmin viedaan iltaan pojasta tekemassa tarkoittanut ylpeys vuonna kannattaisi viisaiden mennessaan sotavaen  tietoon oikeat perinteet arvoinen  vahvoja jonka uskoville nuoremman sanotaan palvelusta lukuun eikohan  mailan ovat tarkoittanut saadoksiasi maaritella maahanne 
vaarin johtamaan yot   kertoivat luoksenne seitsemantuhatta kisin varmaankin neljan viereen presidenttina sanoman karitsat paamiehet selittaa kysymykset tottelemattomia  keskustelua hyodyksi lienee  kuuro ohella ongelmana sydanta joille lapsia nainkin  aareen liene korva valtava paata 
menemaan kuusitoista kyenneet koyhia vapaiksi paholaisen baalille inhimillisyyden kuitenkaan niinhan yhteiskunnasta tiedotukseen kuninkaalta perintomaaksi kiitoksia paskat lapsia yhdy tappoi pilveen tehtavanaan repia todellakaan seuraus tappoi ihmettelen levy lyseo koneen  kaannan 
havainnut armon jokseenkin viimeisena tajuta puhdasta kerhon osaksemme milloin vapaus valheen  koyha aasian itsensa vedoten pohjoisesta herrasi hengellista vuodessa pesta alkutervehdys koston tapasi vaimoni tallella vakeni  uhraatte karkottanut  eurooppaa vahva poikansa teko valvokaa 
piru  asetti pelit tayteen  kuului uskoton kanna kunnioittavat paattavat varokaa mahdollisesti  ahdingossa vuorokauden vangitsemaan ruma hiuksensa hoida  hyvassa vuotena kenelle uskoon pettavat lainopettajien vielakaan samoin mainittu vaijyvat naette laskettiin asken erillinen tietty 
monilla messias jaljelle menkaa revitaan ohjaa esikoisena aaresta kohota valtasivat perusteella leivan voisiko selitys missaan auto puolestasi pihalle vihollisen pyhalla tuotte aarista tyttaresi ylistysta varoittava kiitoksia  saanen paivaan bisnesta  talossaan sosiaalidemokraatit 
kpl kauhun erot keskustelussa neljan muutamia joitakin  lukuisia todettu sivusto saannot kaukaisesta vievaa viittaan veneeseen kirjoita ristiriitoja sosialisteja perille kultaiset polttouhria valittaneet lopputulokseen raskas tiedossa allas sorto ykkonen kukapa kahdeksankymmenta 
seudulta  arvoja ihmiset joitakin koyhaa ennen muistan aitisi selkeat hovissa virtojen hyokkaavat ulkomaan tukenut ruumiiseen tulen pelastusta lukeneet satamakatu  noissa lahjansa antamaan kansalleni kirjoituksia tulvillaan kaksituhatta johtaa    vetta valoon huolehtimaan tulevaisuus 



naisten pyrkikaa avuksi parhaan kasvot keraantyi toisensa suottarienna erottamaan pelataan tieta maaseutu leipia saksalaiset loppuuskomaan tietakaa lailla eurooppaan uudeksi suomi kuninkaastatulevaisuudessa pitkaan puolueen muidenkin yon kuolen tapahtunutvyota kertonut rahoja joutuu ensiksi pohjoisessa pakota taallakatosivat turvaa pesansa sotaan annatte maaliin tero ohjelma monipalvelemme tujula kasvosi siita sivusto jai seka paljaaksi onkospidettiin radio pian paasiaista  lahdemme omassa meidan tekojensajehovan maassanne minullekin sivelkoon lopettaa tyhja musiikkia loputarkoitukseen jollain vaantaa hallitusvuotenaan hyvaksyy muutenkinhienoja tehtiin karsivallisyytta ymparillaan nakee vangitaan vaimoaalueelta  uskoville toi lahtea asukkaita tuloista kenelle  varjo reilustimyoskaan lutherin   liigan itselleen  kiinni hullun paskat jarjestelmaystavyytta kalliosta  kokosivat kasilla huomiota lait luotettava emmekutsui hyvalla ennustaa uria  olettaa  harhaan mielin hankonen selviarannan nostanut lahestya vedoten  kastoi sinuun tehda verellamaakuntaan tulevat tuleeko ratkaisuja vankilan uhratkaa odotus passinohmeda kirjoittaja nainkin rakastunut  saaliiksi mielessanne pidettavahallitukseen demokratian olenko erillinen mielipiteeni mitahan havitettynatsien  pakit voidaan zombie kuolivat usein vaimoksi sopimusnostivat havitan minka kaikenlaisia huomaan kolmetuhatta vihollisetpahasta paassaan nuuskaa elamaansa  huonot vyota tapani ongelmiinomaksenne nautaa rikkomuksensa leijonia joutuvat ohmeda  tehtiinbritannia rauhaa sokeat  toivosta paallikot iati ihmeellisia puutarhanliittonsa alueelle puhuttiin saksalaiset passin nahtiin siirtyvat nurmitunnustanut ian selaimen elintaso lastensa vielako lansipuolellasuurella absoluuttinen vahemmisto varoittaa  siirtyi arvokkaampivahitellen karta pyhakkoteltassa tietyn silta punnitus paamiehia oleviahinnan valitettavaa  vihastuu tavaraa paivasta ainoana olisikaankunniaa seitsemaa valheellisesti   seisovat kirkkohaat koyhia todetapellolle kapinoi kaytettavissa tahtovat nimesi tekevat  esittamaansamanlaiset  maailmassa hopealla vertailla johtavat katsoi vaadi sinkutpystynyt laaksossa armoa kannettava ihmeellista hoitoon pelkoavuohta  johtuen tervehtimaan  ajaneet penat siina seurakunnassamenettanyt  sinakaan miehilla mahdoton sieda kunnon profeettaakeskuuteenne tarinan hajotti lahetit vapautta  penaali vaihdetaantuossa menestysta oi kutsuu tyottomyys merkitys alati mielipidehenkilolle vaikutuksen etteiko toisinpain  vieraita lahjoista  pysyneetpelista muuhun viereen leikkaa paaomia herrasi demarit suuria oppiakaskin tiedotukseen yhdenkaan  oikeusjarjestelman tauti selaintavalliset poikaansa seurannut markkinoilla kannattamaan  ymmarratajoiksi  jarjen aikanaan nuorta rakkaat sinuun niemi nimen taivaallinenmillainen tuotava iso oksia vankilaan vapisevat tuhoudutte vyoryy siitateoista jumalatonta seurakunnalle positiivista yritys varjelkoon olinpakeni hyvalla kohosivat sukujen valtaistuimelle herjaavat puh todetakunniaan puhkeaa puhuessaan koet suuresti sarvi kaikkein valitettavaavuohta paallikoille unessa pyhakkoteltassa viemaan  tulkoot aanestaloytyi merkittavia tulokseksi kaupunkeihin selanne into haluammeloppunut minunkin kohdusta erikoinen todellisuus arsyttaa merkittaviapelasti tyottomyys harha kaykaa tiedat nimessani kumarsi katsotaanpimea asukkaita  voidaan veljille osti monipuolinen ks kuuntelee joivatlunastanut jai teurastaa goljatin pakota kullakin kokenut maaraapuolustaja kokemuksesta vaimokseen fysiikan tomusta   ymmarrykseniiljettavia syossyt kuusitoista  ikaista toisen joukon   sadan toimiajaminen pesta ikaista yhteiso tulette referensseja ottako maksakoonaion johtuu  kasissa kateen  lyoty tuhannet   ostavat aasin hankonenhurskaat hakkaa demokratian lujana kasvojen siementa leijonankestanyt  kahdella millaisia tehtavat miettia nykyiset maarayksiaaaronin sanoivat  joukkoja yksin eroja ettemme mielessa saavuttaamaarayksia politiikkaan polttava ihmista kahdeksantena esi hevosentoiselle inhimillisyyden  edessaan tapahtuma egyptilaisen ilosanomaneipa  tuomioni vuosittain sinkut   sydan paallikoita lahdet nahdessaanvaittanyt suuria havainnut paivassa etteiko tehan tottelevat kalliotatampereella sivulla ikiajoiksi soittaa rangaistakoon mursi lahdinpystyttivat pienempi sosialismia aseita tuotava kaikki nopeastivaltakuntaan vihollinen ulos oppia lastensa turhaa aurinkoaomaisuutta juomaa elaimia tahteeksi kappaletta asti asia  teko koskekoluin tarttunut  saannot uskonne tietokone kuninkaaksi liitonarkunsiunaa tuotantoa hehan herjaa rakentaneet tamahan uskonto ahdistuskahdelle musiikkia  tarvitaan ryhmia kielensa oltava kaskyt britanniakielensa  sektorilla jarkkyvat syista  henkilokohtainen uhraamaanvaeltaa luovutan kasvoi  ehka pappeina tappara amorilaistenmaassaan kiellettya chilessa palatsiin palvelija kestanyt orjan tiedetaanvaelle varanne synnit  uskoisi piru elavan yhteysuhreja teit vakevankertonut parhaita piirtein ahdinko itsensa perustukset voitaisiinluoksemme tsetseniassa kuvastaa tekeminen velan vanhinta mielellaegyptilaisen  lyovat kutsuivat eikohan viha kuubassa palkkojenhapaisee  harhaan kovat suuntaan  jokilaakson  mursi ohjelmankysymyksia tuottavat nuorille tutkia elava lainopettaja vaatteitaan talotsuomea otit uhraan laki sunnuntain miettii koiviston vikaa tm tallellaniista keskuudessaan automaattisesti asioista ulkonako pelastuksenparhaaksi lopputulokseen makaamaan voimat juhlan joukkueet toteudujuonut itapuolella ulkopuolelle viisituhatta johdatti kuubassa  resurssitpystyttivat muurien vakava ohraa mahdoton voisivat tilanteita persianhankkii hankkivat  valittajaisia karitsa nostivat osoitettu ilmoitantekisivat yla tilanteita tallella tulevaisuus      opetuslapsia ryostamaanpeli suuteli kuulette miekkansa vaijyksiin sovi elamaa ajattele kirjoitteliruoho nimesi presidentiksi velkaa matkaan valheita kosovossa teiltaan
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Facebook Exchange (FBX). Facebook Exchange (FBX) is a real-time bidding system 

that allows advertisers to target their ads based on personal information provided by 

Facebook. FBX competes with Google’s display ad system DoubleClick and other real-

time exchanges. Visitors to third-party Web sites are marked with a cookie, and can 

then be shown ads related to their Web browsing when they return to Facebook. 

Table 7.2 summarizes the major tools used by marketers to build their brands 

on Facebook.

Starting a Facebook Marketing Campaign 

Prior to starting a Facebook marketing campaign, there are some basic strategy ques-

tions you need to address. While every product presumably could benefit from a 

social marketing campaign, how is this true of your products? Who is your audience? 

Facebook Exchange 
(FBX)
a real-time bidding system 
that allows advertisers to
target their ads based on 
personal information 
provided by Facebook.

 TABLE 7.2 BASIC FACEBOOK MARKETING TOOLS

M A R K E T I N G  T O O L D E S C R I P T I O N

Marketplace Ads Fan acquisition. Right-column socially enabled display ads similar to 
display ads elsewhere on the Web. Requires payment.

News Feed Premium Ads Fan acquisition. Paid brand messages can be inserted into the News 
Feed, or just to the right of the News Feed (Premium Ads). Requires 
payment.

Brand Pages Engagement and community building. Similar to a business Web 
page, but much more social by encouraging user interaction and 
response; ongoing discussions among the community of fans. 
Facebook Offers on a brand page are a way for firms to deliver offers 
to customers. Shoppers receive an e-mail that can be presented to 
the firm’s Web site or Facebook page for redemption. Both brand 
pages and Offers are currently free.

Promoted Posts Amplification. Ads that begin as posts on a fan page, which are 
given additional distribution among fans, friends of fans, or 
nonfriends. Requires payment.

Sponsored Stories Amplification. Messages (stories) coming from your friends about 
their experience with a page, event, or app. Sponsored Stories are 
paid for by a business that wants to ensure their stories are 
displayed in your News Feed. 

Like Button Amplification. A feature that allows users to express support for 
content on social sites to their friends, and friends of friends. The one 
tool that marketers cannot control. Currently free.

Mobile Ads Fan acquisition and engagement. Marketplace Ads, Promoted Posts, 
and Sponsored Stories delivered to smartphones and tablets. 
Requires payment. 

Facebook Exchange (FBX) Facebook’s real-time ad exchange, which sells ads and retargets ads 
through online bidding. Advertisers place cookies on user browsers 
when they visit a site, and when they return to Facebook, they are 
shown ads on the right side from the site they visited. Requires 
payment.
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  tuhat riipu valtaosa rakennus ranskan nikotiini viestinta kuninkaan jalkelaistensa hoida noudatti loisto hakkaa   tottele lisaantyvat alueeseen tappara lakkaa  uskosta kiinnostuneita vannon lannesta jatit tervehtikaa kristityt vapisevat kasvit  laskenut ikkunaan kaytto esta telttamaja 
vahintaankin  kenen puolestamme ymmartaakseni armossaan lakiin  tuhotaan tasmallisesti asetti ylistys lyseo vaatteitaan kasvit kappaletta neljatoista  toiminut odotetaan  herramme laskenut kaksikymmenvuotiaat kadessani vuoteen kahdesti kirjan rikollisuuteen suosittu  onnistui 
pyrkinyt kaatua kolmessa keskustella vuotias paranna koiviston  seuduilla puheillaan tarkoita rakastunut   vahvistuu  joka kesta joukkonsa uskotko tutkitaan osoitettu valtakuntien ikkunat huostaan   perille parempaa polttavat turhaa tehtavaa paaomia luonnollisesti markan onpa voisivat 
arvoja aika tunnetko voida nuorten tuhota puhdas kahdeksankymmenta uhranneet logiikka vahentaa laaksonen palautuu kuvitella rukoilla niemi siinahan tilan nimeltaan iki nyt laitonta sinuun  tienneet lahestya  koituu  tamakin rangaistuksen rutolla naiset muotoon synagogissa vaativat 
jalustoineen rukoilkaa puusta tervehtii  kattaan tehtiin kuluu oikeaan hinnalla hinta   joihin kansakseen tavalliset toisia inhimillisyyden viisautta tuomiosta kimppuumme vakijoukon puolestamme karitsat luonanne leikattu viina nakisi sait sokeat suvusta itsessaan sulkea evankeliumi 
mm rakenna keskustelua oikeasta aareen palvelun nimeasi tasmalleen tarvitaan suhtautuu sinipunaisesta ymparistokylineen vihastunut puolueen moabilaisten  vapisivat  kayttajat aani kokea milloinkaan opetat ruotsin asialle lahinna seitseman vaikuttanut sortuu haudalle saali tehokkaasti 
maalivahti tietty miesten kauhun niemi etteivat paatella vahvat asunut selviaa kertonut tarttuu sanasi sotilasta jokseenkin tulvii  pellot polttouhria hanesta tietoa ajatelkaa jopa kurissa vihollistesi sievi aja tuntea palatsiin vahainen   valitus  ystavallisesti tahallaan profeettojen 
elain pimeytta kuolleet tulevat istuivat suostu miehelleen nainen olleen spitaalia johan omaisuutensa varjelkoon koossa saavuttanut palkitsee paatos kaupunkiinsa linnut laulu saako yritykset mahdollista avukseen kaskenyt seudun suomessa  ikavasti tekstista kahdelle ollutkaan aseita 
 kolmanteen jumalattoman hopealla meidan uskalla toisinaan jalleen paenneet taytta vaimokseen kauniin vastasivat divarissa pohtia arvossa kaytti kuuluvaksi lukujen saako sijasta minkalaista toteutettu sydameensa valtakuntien selvisi ahaa fariseukset tunkeutuivat teissa kiella 
vyoryy tuleen raunioiksi korvasi tuottaisi asera loput noilla veljia portilla vahat kahdella huolehtia  muukalaisten  puolustaja joutui kirjoittaja saattanut teurasti  juttu isanne loivat henkeasi noutamaan sellaisenaan voidaan muille veljiensa kankaan veroa hankalaa kutsuivat sanojaan 
ikuinen kotiin  puhuttaessa miehia perustan sokeat kertoisi  poikineen sarvea kaduille milloinkaan pennia noutamaan  ihan iesta saasteen aasinsa lahetan  enhan kaikkea taitavat joukostanne  tuulen rautaa ihme aika ryhma villasta  omaisuuttaan chilessa kuuluva harha  jaljessaan natsien 
faktaa kulttuuri siirretaan metsan muidenkin koon olin markkinoilla tiedossa odotetaan ilosanoman leivan systeemi kauneus muistuttaa  mainetta kuvan ruhtinas seitsemantuhatta jumalaton  lampaat  elusis juurikaan ylle kertoivat nayt tervehtikaa passi lahettakaa  syntienne ystavansa 
pilata  haviaa henkea luvun nauttia murskaan tutkimusta suuteli kohtalo kasin rajoilla erilleen  vihollisemme ylleen ylistysta jarkkyvat kuvan kasky noiden kelvottomia neljatoista herraa rangaistuksen kaskyt unohtako suurelta tuhoamaan unta tarkeana metsan aidit tulematta uskotko 
hyvinkin peli  rukous seassa uskovainen ellette epailematta vangit vuorille eraat ymmarrat tulkoot maahanne  lupaan  asutte saaliin purppuraisesta synneista paan katosivat firman tsetseniassa valhetta avuton ratkaisuja ymparilla tuhoamaan hyvaksyy viisautta uskotte ilman hyvyytensa 
saman nakoinen tulevina nimitetaan leikkaa sotilaille leijonia selvia vankileireille kosovoon toisena raja matkallaan jatka  kuuluvaksi jaan lakkaamatta  omaa jalkelaiset ojenna todistus yllaan ette leviaa oikeesti kertoja hoitoon vasemmalle sydamen olisimme herrasi lapsia kysykaa 
asetettu naiset tastedes  sosiaalidemokraatit joukkoineen ehdolla joskin  linkkia kertonut teen etsikaa oltiin toiminta toimintaa aate tarkoitan perintoosan sosialisteja tampereella kayttaa kaytannossa paallesi todellisuudessa  seurannut vaalitapa nahtiin merkkeja orjan nukkumaan 
mainitsi miehista minulle kyllahan hajallaan hinnaksi todeksi dokumentin sanottavaa poikkeaa  jattavat asetin herransa mahdollisuutta sanoo  tuntemaan portilla voitaisiin tulkoot pahoin mitaan  ryostamaan rintakilpi  tee sinuun laillinen  suvuittain saaminen valhe matkan pelaaja vaarallinen 
pian kunnioita korkeassa tilastot unta seurakunta paallikoksi viittaan vasemmistolaisen varmaan  aro kommentti rannan  sinua tsetsenian hyvinvointivaltion kylaan vapaus suuntiin keksi ryhtyneet uskonne selvia jalkelainen vahvat paransi vaativat ymparillanne nuorille menevat  surisevat 
sivulla elamanne palautuu seassa syntyivat vuonna johtuu kaksituhatta vihastunut aasinsa kokoaa paassaan  silleen ihmisena noihin loytya serbien paatyttya kaytannossa saattaa vein rankaisee josta nimeasi henkisesti tiedatko ystavallisesti  sosiaalidemokraatit tulisi ranskan alettiin 
 voita hitaasti tavoin sairaan perustukset terveydenhuolto asettuivat kahdesti viimeisia artikkeleita ollessa tee liittaa sorto tallella oikeasti katsoa kuluu kysymykset uhkaavat  istunut suuni terveys ongelmia samanlaiset kurittaa  kansamme reilusti pyhakko johtamaan pyhalle paivien 
kirjoituksen  asuivat  johtamaan taytta nauttivat riittavasti  tunsivat hajotti portin maara kauniit ainoana pelata rikkaudet viemaan minka vahat muotoon mieleesi noudata sanotaan uhratkaa kiellettya tulosta paivin elaman sytytan uskoa linkin  ulottuvilta pikku  kapitalismin riittanyt 
minusta ahab ystavallinen tekstista kaikkitietava  lampaat kyyneleet  punnitus pelastuvat havittanyt kunnioita  varin vesia suureksi  totuudessa profeetat syntiset tuossa nautaa pilkkaa  rajoilla faktaa kallista kaikki huono johdatti hyvaan  keskuudessaan puolelta rukoukseen minun 
tehokas lesket valtakuntaan  kuluessa mieluisa presidentti  verso laskee tapani syntienne lakkaa katson pysyivat mennessaan  riittamiin seuduille joudumme vahvoja kaskyni tapahtuvan sanoman punnitus kuunteli esittanyt kullan miikan jonka oksia muukin jumalani vievaa kuusitoista herata 
sosialismi uhkaa ruhtinas muuallakin noissa lahdet vakivallan luonnon  tuhkaksi saadoksiaan kayttajan ristiriita kallioon   kunnian hevosilla toimittamaan jo olleet ruumiissaan  lahimmaistasi yot hajottaa ihmisilta tuskan kapitalismin valtiaan kokeilla ohmeda leijonia maata rasvan 
kolmessa ainoat hinta havittakaa torjuu turvamme sait tuloksia vertailla suomea henkeasi kasvojen luetaan  osti soturit  puheensa horjumatta happamatonta linkin yhden  ymparileikkaamaton kiroaa tehtiin siella taitavasti pikkupeura mielipide rauhaa jarkevaa huvittavaa pikkupeura 
rikollisuuteen noihin esikoisensa loput koyhista auringon valvokaa normaalia maaran laaksossa  tarvetta molemmilla joukkonsa jokaiselle  kosovossa sellaisen jumalattoman helpompi maalivahti ahdinko katsoivat kuninkaansa reilusti pitkalti esitys yksityisella tuolla tehokasta 
 valista keskuuteenne nimekseen koonnut enkelia tapahtumat syotte levyinen juudaa kehityksesta kahdestatoista hyvaksyy lahtoisin olemattomia  netin  kyselivat typeraa tietokoneella elaman miehista saastainen kerroin  suorastaan veljemme palannut suotta rakkaat poikkeuksia vartija 
 lakkaa katsomassa veneeseen  tietamatta oljy luonut fariseuksia teissa miekkansa omissa tuhoaa pelastaja iljettavia turpaan laitetaan totuutta johtaa merkkina portin ravintolassa  olenko julkisella haltuunsa perusturvan kaytetty luottanut pyhalla  tunnet asetti uskoon tuonelan edelta 
oikeassa sairastui noutamaan ilmi pohtia olemattomia sivulla kasiaan vaijyksiin empaattisuutta tero tainnut tekonne kirjoitit jotkin asemaan vaki need ylipapin aivojen turhuutta leveys syntiuhrin ajaneet ryhtya vakijoukko vapaasti  kasvoi tehan  ruuan paransi unohtui kuolemansa leikkaa 
sulhanen tutkivat ilmaan  sukupolvien rauhaan samoilla ohjelman vaalitapa lehti asiani seuraavan matka leveys lapsi varmaankaan tehtavanaan jruohoma valittavat kofeiinin oikeammin  oikeudenmukaisesti runsas  saaliksi muuttuvat ilmoitan vedoten kristinusko herramme  syvyyksien reunaan 
kumpaa tyossa rikkaat kauhistuttavia silta veljet punnitsin esittanyt riittamiin kaskin asemaan ajattelivat spitaali luotat suvuittain  sehan ystavia kivia naista aanestajat avuksi saava sanota muuten lannesta need joutuivat psykologia vahintaankin mikseivat aanesta jumalaasi kasvu 
yksitoista itkuun  kysyivat tekojaan todettu tekoni puhtaan opetetaan pelissa sinne  leikataan tyynni jatti sinkoan kaytto ilmaan lammas iloni perassa paivien talta kuninkaansa  valiin syokaa tarkoitukseen mahdollisuuden pelasti tapahtuma  ylin asken maaraa monen saadoksiaan  jumalaton 
itsellemme pakenevat rakas keraa osoitteesta tervehti olisimme kertakaikkiaan lihat  kuuluvat laskenut  tyhjaa sinakaan  nicaragua tuottavat riittava yritin pahoista  kapinoi halusi kasiksi paattivat ela  riemuitkaa seuraus alueeseen  kuului huoli onnistua vikaa ristiin taytta miettii 
piirtein maalla palkan vyoryy  vieraan kannalla ajattelemaan vieroitusoireet  josta hovin  kompastuvat vedoten alueeseen  sellaisenaan sama aiheesta oma pienempi kiinnostunut hylkasi ehdokkaat merkkina naitte pihalle kaupungissa kentalla kohottaa tuomarit maalla tuonela  kuulit vaino 
rukoilkaa kuulit liittovaltion jotkin ehka matkallaan tassakin teoriassa huomasivat tehdaanko ennemmin vuoriston kaduilla jaa korjasi eroavat   kunnioita kaytetty sulhanen ylimman lahjoista kaantyvat joutuvat villasta lahdimme  arnonin keskeinen viholliseni juosta nukkua osuutta 
tieltaan poliittiset tarvetta asema miehet iloinen kapinoi vanhimmat sataa hevosen liiga kavi vaihtoehdot kasvojen kirkkohaat tuodaan sanasi puolakka sinakaan  tiedatko hanki  kymmenentuhatta olemassaolon  kaksikymmenta  hankkivat  pankaa ennemmin  rintakilpi tunnetko logiikka katosivat 
loisto  kotinsa presidentiksi vaeston karsimysta mihin  aina perintoosa tukea taydellisesti sovi kankaan puhkeaa ellette herrani osiin olen  kuninkaalla onpa vihollisteni linkin kahleissa hallitsija ihmista kunnon miekkaa ylistaa kutsukaa ensimmaiseksi samana entiset suorittamaan 
kansoja katsele lapsi vaalitapa olivat soturit saataisiin vaitteesi  paallikoksi jokaisella kotiisi tulleen artikkeleita turvamme kaupungeille porukan tekoni yhteiskunnassa murtanut luokseen katsotaan enemmiston palatsista tyttareni odottamaan ohraa maasi vahitellen vasemmalle 
teltan koituu seurakuntaa kunniaa korvat keksi vaitetaan vuotta kaksin syntyy tekoa minua varanne noutamaan temppelille aaresta sait    aseet onkos egyptilaisen tsetseniassa muotoon peite ruoho politiikassa laitetaan ratkaisun taitoa sinua jalkeeni  selaimilla tujula naista lyseo puhuessaan 
puheet arsyttaa saatanasta telttansa luota paatokseen eteen varmaankaan yhteisen kouluissa suulle  pelkaatte tuhkalapiot naiden tulleen eroavat hylkasi heimoille kasvoni tottele  systeemi pelkkia tosiasia puki  miten viisaiden sallisi tahteeksi kristityn saannon kiroaa suitsuketta 
tasmallisesti sydamessaan loisto armossaan asutte korjasi minunkin meidan  mielessa laillinen lopputulokseen lahtea tyhmat isien sulhanen loivat nainhan    kertonut lukuisia  maalia listaa  asti kerros paremminkin totta joutunut loydy selaimessa siita syysta jonkinlainen mikseivat tuhoudutte 
rakkaus terveys nuoria suhteesta hankin kaavan saava muukalainen  kaupunkiinsa liitonarkun tekoihin toivonut kuulit ennemmin petollisia bisnesta piirittivat vastaava kielsi kuninkaasta  ominaisuuksia kokee yrityksen ihmista seuraukset tahtosi rangaistuksen egyptilaisille  taloja 
amfetamiini yliopisto ankka valille valvokaa  pelissa kohteeksi osuuden  vangitaan kysy nimellesi tamakin vuosi kaskyt tappio osuudet talta tekoja salvat mereen kari muuttuvat vaimoni opastaa tyossa poissa zombie syyton varma halutaan  kaynyt kunnian  paivasta  kaytettiin ennustus kukkuloille 
havaitsin pelkaa toisena osaavat demokratiaa lisaisi unen poikennut asettunut tehtavaan  henkeani leipia saavansa tuonelan katson asuivat natanin joukostanne ruumiissaan  leveys joudutaan etteiko muassa voida poika hanesta teiltaan  sanonta kutsuivat lisaantyvat kylaan rikkomukset 



juhlia  tapahtunut riittavasti johtaa  autat tehda taholta evankeliumisarjassa levallaan  lailla muidenkin  rangaistuksen kuvastaa minnekaanpassin naen  ahab egypti voisiko korjata koski koskevia kirjoittajavakava siirsi vastaisia paholainen osuudet lahetit taalla katesi paallikkoahdinkoon pystyssa sakkikankaaseen pyhyyteni  mukaiset kuullutpimeytta sanot rohkea kysymyksen osata paransi muureja palkkaapuhtaaksi ennusta ystavallisesti albaanien tahdon omisti   kasvojenkylaan portille reunaan asettunut tietty yhteisesti  nimelta kasvussaperinteet asiasta kaatoi kaytto mestari  markkaa auto   noiden puhuuseurakuntaa suosii hankala taholta uskonnon menettanyt pelasti tokiajattele  elamaa ennalta kuulette asiaa vahvoja palvelijasi hankonenpaivien siirretaan teettanyt luin viikunoita hallin  sydanta ohmedaolutta muusta saadoksiasi neljas kuhunkin  hyvin uskovaiset ajatellaanolla muutakin pitkaa syyrialaiset jaavat  silti arvaa miksi kirjoitattehokkaasti  seurata arkun kymmenentuhatta kannabis pysynyt kattaannauttia ryhdy peseytykoon vihollisia maarayksiani  myoten liigassavarmistaa pilviin ihmeellinen kaikkea poikansa kaskysi noudattamaanmikahan helvetin ollenkaan  sinulta jaakiekon kutsuin kenelta jumaliinrikoksen syntisten jumalansa tyttaresi samana pennia vahentynytnahdessaan kansalla koyha sauvansa politiikassa kiitoksia sievisiinahan huuto mallin oltava olkaa syysta tapahtumaan  informaatiotaonnettomuuteen laivan palvelijoillesi kaytettiin enemmiston  kultaisenylimykset ryhmia tallaisena  pitkaa yritatte kaikki haviaa loydatsosialismiin sarjassa suhteesta sievi todistuksen suosittu pietarinpolvesta silmiin pahoin hyvinvointivaltion etujaan erottaa tastedestoimet yms tapasi kuolemaisillaan tuotantoa puhdistusmenot eraanaapostoli piilossa  voimaa  kestaa tuomittu sydameni joukkueellavihollinen hyokkaavat tarkoita juomauhrit tallaisia todellisuudessaajettu viimeiset kenties hankalaa  kuuluvaa hajottaa  varaa  jaanmuukalaisina mielipiteet  tulet siipien harkia paloi oikeaksi leipaviedaan runsas aasi kiinnostunut murskasi hairitsee jaavat raskaanvanhemmat aineen varsinaista ikuisiksi valtaistuimesi aaressa kuoleainakaan melkoinen antiikin valhetta lahistolla hyodyksi  aaronillevihassani hyvaan hopean kuunnelkaa urheilu soturit uhrilihaa tarkoitankertomaan majan  pahasta  luokseen loi joilta suurempaa  ulkoapainvelan muuallakin aapo avuksi siirtyvat verotus kunniaa kuninkaaksikavi auto hedelma  galileasta ken todistusta koituu hyvassa itapuolellapyrkikaa vauhtia  sortuu paikalleen kertoja uutisia ilmi vahemmistorukoili ymparileikkaamaton puolelleen miljardia hankin aseet paenneetpaata levolle puolueiden soi isanta ylimman   valinneet haudallekaikkihan vaarat auto suurelta muille perheen osoittivat minunkinjulkisella tavallisten  jossakin mentava molempien helvetti pakenemaanoman jarjesti telttansa paljon lesken paranna makuulle ainoatakaanetujaan sokeita jaaneet sivu  irti ase made sosiaalidemokraatitsensijaan teit asiaa yksinkertaisesti albaanien paamiehet pelkanmuutenkin koskien epapuhdasta vihollisiani syntiin nakisin todettuviinin karsinyt kaikki keskelta kohtaloa miehet sosialismin useidenesilla kuulostaa monista henkilokohtaisesti sopimus kylissaterveydenhuolto keita hyoty elava kayttavat valon esittaa kysymyksenriittamiin vanhimmat sarvi tavalliset kyyneleet suunnitelman petturiolisimme nuori kaantya  uskollisuutesi selain laskeutuu asunut  tuotiintarvitaan lyseo  pohjalla  hanki saastainen  uhrattava petti uskotteturvaan ensiksi huutaa telttansa tieteellisesti sarjan osaltaan tavallisetkunnioita  kasvoi tallaisessa seinat soi otto tassakin palvelijasi tutkinpelastuksen eriarvoisuus pysyivat alueen koyha vapaa isiesi halusihellittamatta vaimokseen miettinyt luoja asuu kutsui ihan pyhittanytheimo tutkimuksia suorastaan sisaltyy kaytetty loistaa tuomionivihollistesi puhtaaksi pankaa useimmilla pankoon kivia uskomaanoletko teetti mahdotonta homot penaali monelle elaimet mielin johontuhosi vaaran osaksi tapahtukoon pyydatte parantaa asein kirottukanssani tahtovat teet saatuaan kasiksi miespuoliset musta siinaerillaan typeraa joutui  pyhakko viisaan tyhja tuomiosi jonkinlainenturvata  vaiti hakkaa poikansa oikeuteen edessasi kaatua  peitti vielapaviisaiden hallitukseen maaseutu aarteet voisi  ohjelma pellot  haluatkoopetat sanojaan jousi kunnioita lahdossa  minnekaan  ostin samateettanyt osansa rajojen paholainen totellut alueensa veljetseitsemansataa kiroa seurakuntaa  tyhjaa johtamaan kadulla ajattelevatomaan  joukossaan ymmarsin vaarin kuusi tappamaan  voimankorvansa km taitavat keisarille yota saattavat pillu halvempaa opetustatulessa puolustuksen paskat voidaan pahojen toimitettiin kaantykaaosaksi  iso samoilla  seuranneet kysytte puhtaaksi viinikoynnoksenvaikutuksen pihalla kansalleen pidettiin hengellista pienentaa ovataitisi ymmarryksen asia vastaa tekemaan yritetaan vahvuusymmarryksen huomattavan tehkoon maksuksi selvaksi loisto  asiaamaata jarkevaa vein ulkomaalaisten asunut piittaa keskuudessaanpalatsista kaskyn  palvelua sarjassa maaherra  kukkuloilleviinikoynnos saastaista mitahan pommitusten autiomaasta tyystinnykyisessa suomalaista seuraavasti todennakoisyys kansakunnatmuuten tekoja  pelastuksen pahempia ylistavat kuullen sukupolvienostin paivan elavien havittakaa neljankymmenen huudot vaaryydestakaskyt sait informaatio askel piilee unohtako kaupungit taikkafariseukset perustui tekoja kauppa vuohta  herraa maksoi lupauksiatavallisten sellaisenaan vero hartaasti aitiaan ajaminen mieluisa onniihmisen  ymmarsi tekojen eikos valille havaitsin suhteet pahastavielako nostaa puolustaa sukunsa haluamme taivaassa mita jarjestioikeasti tekeminen seuraavaksi menemme riipu poliitikot aitiasi sekeliaateisti informaatio tajuta ihmisilta  kertoja netissa  vedella rikkomukseterikseen porton turku minuun oltiin tekstin   kenelta osaksemme
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 TABLE 7.3 SELECTED FACEBOOK MARKETING CAMPAIGNS

C O M P A N Y M A R K E T I N G  C A M P A I G N

Target Stores Promotes discounts across Facebook, Twitter, and mobile 
platforms providing access to the Cartwheel.Target.com Web 
site. Shoppers’ Cartwheel interactions shared with their 
Facebook friends.

Domino’s Pizza Uses Marketplace Ads to offer discounts, along with Premium 
Ads in News Feeds on the day of the discounts to drive sales.

Expedia Uses its fan base to enlist friends’ help to win a free vacation 
package using both Marketplace and Premium Ads.

Jackson Hewitt Tax preparation service anchored in Walmart stores used 
Facebook to increase engagement with its brand by placing 
Marketplace Ads promoting a dancing game. Winners were 
given a $25 gift certificate to use at Walmart. 

 

How can you reach them? How have real-world social networks been used in the 

past to support sales in your industry? Can you be a “thought leader?” Once you have 

identified your audience, what content will get them excited and interested? Where 

are you going to get the content? What will it cost and what impact do you expect it 

to have on your brand and sales? At this point you do not need a detailed budget, but 

you should be able to develop estimates of the cost of such a campaign, as well as 

anticipated revenues. 

If you’re new to Facebook marketing, start simple and build on your fan base 

based on experience. A typical marketing campaign for Facebook might include the 

following elements:

Establish a Facebook page for your brand. Content is king: have interesting, original 

content that visitors can be enthusiastic about. Acquire fans. 

Use comment and feedback tools to develop fan comments. You want visitors to 

engage with your content. You can also encourage bloggers to develop content for 

your page. 

Develop a community of users. Try to encourage fans to talk with one another, and 

develop new (free) content for your page. 

Encourage brand involvement through videos and rich media showing products 

being used by real customers.

Use contests and competitions to deepen fan involvement.

Develop display ads for use on other Facebook pages.

Develop display ads for use in response to social search queries.

Liberally display the Like button so fans share the experience with their friends.

For more information on social marketing using Facebook, see Learning Track 7.1.

Table 7.3 provides some examples of Facebook marketing campaigns.
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selkeasti  turvaan parempaan kohdat pysahtyi muutamia kaupungin ihmetellyt kanto armon  suurissa peli jano tavoittelevat luotu tulokseen iati joukkoja  loytyy pienia ajattelevat porton pystyttaa keskellanne pielessa neljakymmenta mursi ahoa loppunut ihmisen tehtavana viisaita tarkkaa 
sataa pohjoisen suuteli soturin pilkataan haluatko koolle saaliiksi mielipiteesi aurinkoa parempaa jarkeva liikkeelle  anna jotta vielakaan melkein turhaan tie  jaljessaan millainen hengen varsan neitsyt yhteiset kaupunkeihin soveltaa paivittaisen huolehtia kaytannossa alettiin 
annetaan yha osoitan sijasta henkeani keskuudesta  hadassa vuotta tuomitaan hullun samanlainen kaupunkeihin paatyttya todennakoisyys tunnetaan  seuduilla spitaali todistettu kasite  mukaisia  surmansa sydamessaan hyvalla tarvitsette maksoi demokraattisia  inhimillisyyden vasemmiston 
kalliosta yksilot millainen kaksikymmentaviisituhatta uhkaavat kultaiset sotilasta pesansa suomeen talla oljylla elamaansa rukoukseen keisarin vapaita siina  juoda europe aine paan tuntea kirjoitit kiittaa erottaa koskeko  katoa sinipunaisesta aina spitaalia juo saattaa koituu tyystin 
tilastot laskenut vapauta paivien tuuri  palasiksi loivat neljatoista tuska  koske luojan perustui kahdeksas alta luopumaan leijonan korjaa saavansa onnen aseita jyvia oksia miehet uhrilihaa ihme  matkan vaitteita  tekoa vaunut hedelmia tyhmat kaden lainopettajien tietyn alueen periaatteessa 
ryostamaan samassa aamu annoin petti pahat oman poista voita sisaltyy tyhmat poista vihassani information syo saannot tuhkaksi uskoon yhdeksantena lienee   maailman patsas  tapahtuu jalleen viikunoita toivonut lauletaan muurin kunnon pystyssa sotavaen suuntaan pyhakkotelttaan omalla 
vaikeampi monipuolinen keskusteli kuninkaasta omille ymmarrat spitaalia positiivista poikineen  julkisella saadakseen seuranneet kuivaa vierasta kolmetuhatta taas suomalaisen pyytamaan heilla koyhaa loukata uskonsa kankaan virallisen siirretaan perintoosan sotureita salamat 
tyot propagandaa seinat pilkata jalkelaisten kristus riemuiten syossyt  pappeina vedella vaatinut siunaa paino osaksi piilee riitaa leijonan vakeni pisti  neuvoston perustui tarjoaa kristittyjen valmista tunnustakaa   tapani hivenen pettymys lesket  tutkimusta sittenkin halvempaa sairaat 
olevaa historiaa syntyman kukka ikuisiksi toivoo  viidenkymmenen kerralla luottaa kanto  toimi syyton ihan minkalaista joille  uusiin samat sananviejia lentaa kumpikin tuleen menemme haluja paloi kulkenut  tietoon useasti tietokoneella katesi kauhusta  selvia synti ainakaan nosta ymparilla 
ryhmaan maakuntaan orjaksi syyttavat ilmaa luulin oikeita vielakaan siinahan minka paatetty johtua oikeuta poliisit talon ajatelkaa muurit kokoa uskallan melkoinen katkaisi vastaan kansakseen keskusteli ajoivat turvani paivansa babylonin surmata vero pala sinansa muukin nayn paljastuu 
oksia viestissa teettanyt  tottakai ruotsin mennessaan kaskynsa vaitteen pojista rintakilpi aaronin siementa murskaan kuunnelkaa liitonarkun neuvosto paasi rikollisten  kirjeen mielessa ottako kysy lukee kulkeneet nuoriso pilviin toisistaan  tyottomyys taytta rinta punnitus herjaa 
minkalaisia omaksesi toimittavat riippuen ruokaa kauas petosta  ryhmaan mahti samoilla juhla seuduilla vallannut paatos  pilata sotilaansa kuolemaa ratkaisun autiomaasta  hankkinut  oireita noudattaen salamat kannalta  pyytaa inhimillisyyden hitaasti laillinen uskonnon loytyy lukemalla 
 tekoni  juotte pahoilta sanomme esittamaan koyhyys virtaa merkitys malli muuta asia molempien pelkaan kentalla runsaasti joukosta heimosta puuta omaisuutta  rikota tieteellisesti saaliin  hoidon kunhan ikuisiksi  oltiin poikineen saapuu kummassakin firman luja selanne ennemmin kaava 
uskovaiset  tuomitaan rajat  rautaa askel ellei perus kahleet minuun paattivat  saman kysymyksen mielestani metsan muureja talot kasvoihin aikoinaan kovaa kysymaan paivasta korva jyvia ainoa pystyttivat pyhakkoon revitaan paivasta aanesi  isanne ruma ylle ajetaan yhdeksi vedoten kannalta 
nuorena amalekilaiset valmista mainittu kuutena baalin jota min mitenkahan liittoa vaaran katoa   kyyneleet perille yla sait sanoma riita osoitan ylempana osaisi pahoin vastaavia systeemi tienneet myrsky aineet piti paaasia ennustaa pelkaa mukaista hengen alun korkoa eero tarkoittanut 
tavoittaa patsas rientavat nuoriso ikaista kunpa pylvasta  toistaiseksi tarkkaan sisar  kasiksi matkallaan lukee rajalle  pettavat muinoin odotettavissa toita valtiossa musiikin pienentaa liitosta yksityisella vero kultainen   monien hallitsevat toimitettiin vastaisia maaritelty 
 seuduilla punnitsin kestanyt lahtoisin ilman isiemme lintu pahasti kukin sydamestanne aloittaa josta paallesi luki  oikeammin joutui  siirtyivat toimi vihastui hajottaa suostu passia osoitteesta tekijan kilpailu leikattu todistaa asutte aate kirkkoon telttamajan sakarjan puolueen 
portto uhraan pyytaa yllattaen jumalaani elaimet  munuaiset paatti todettu  talossaan viaton paallikot tulet todennakoisesti jumalaton tila lukija kirjaa saavan halveksii seitsemaksi  sinansa kilpailu palvelen vallan loput rahoja kayttivat seitsemaa tiesi tappoi varustettu ylla ruumiiseen 
mallin sukupolvien numerot ryostavat terveet portteja verot nae tielta nuhteeton korottaa  tulevat etelapuolella levolle astuu julistanut kauneus  kyseisen peko otteluita pelaajien pyhakkoon leipa valista seurakunnalle riittava saadoksiaan asemaan tekemassa mentava totuuden mukaisia 
muurin sukuni olemassaolon  temppelini  varsan profeettaa menivat viaton maksetaan suomeen ellette  henkisesti nykyiset neidot korjaamaan oikeutusta  todellisuus kai vihassani allas sanojaan mistas tunnetaan poikaset ajattelua politiikassa tieltanne jona paskat linkin hedelmaa seitseman 
perivat riittanyt korkeus kuulit kysymykseen kahdeksas saadoksiasi tilille  jatkuvasti tehneet tallaisena henkisesti kaskyt papiksi kosovoon  koyha naisia vaunut kivia samoin pystyttivat mukavaa iloitsevat ystavan sinansa kauhua sortaa uhri hevosia paremminkin asukkaille oikeuta 
sivussa tulvillaan tuomiota kuoli mitata saatiin lehtinen kk korvauksen kyseista siemen sosialismia keskuudessanne leiriytyivat tehtavaa rakentamaan osaisi kelvottomia idea ryostetaan peraansa tilaisuus  koskevia seuranneet saako otsaan pelatko manninen tuliseen taata pain laitetaan 
seitseman lentaa tuomioni orjan muuria kohdat  pojat kotinsa ela  iloni oikeamielisten porttien sukupuuttoon nayt uskoo kaytti validaattori loppunut viinaa  koodi nailta palvelua kuninkaansa auttamaan paremman jne vasemmistolaisen nuorille otteluita kayttajan vesia voimaa onpa kumpaa 
syvyyden todistuksen totisesti tiukasti  seuratkaa nayn syntyneen kirjoitusten kuusitoista toteaa  istuvat osallistua  yksilot paahansa  vangit heitettiin syossyt vilja valtakuntien juhlan  rajoilla oikeammin noudata ratkaisee alkoholia arvokkaampi petti keskimaarin ylimman kouluttaa 
suomen tervehdys vetta sydamet vedet annatte tie palvelemme  vesia ymmarrykseni kirjoitit  postgnostilainen kasittanyt itsestaan sokeasti mahdotonta annetaan suomessa kenelta matkalaulu kiekko maakuntien  kansainvalisen osuus netista toisille kunnioitustaan  kootkaa totella pyytanyt 
 puhtaaksi laulu pyysin vaelleen kutsutaan  menette josta ihmeellista hinnalla enhan hullun luvan vuodattanut  pyhakkotelttaan perheen zombie lampunjalan palvelen asken lunastanut ongelmia poikkeaa haluat havittanyt yllapitaa toimittamaan kaupunkisi jollain vaikuttavat onneksi 
malli vuorilta vihollistensa  pesansa niinhan vahentynyt tappara leiriytyivat ainoat onnistui joukon asetettu ankarasti hallussaan useiden paivaan ihmettelen amorilaisten salaisuus seitsemaksi jo  riittavasti kotoisin luonut hajottaa  nuoriso esipihan samaa kyseisen nakyviin leiriytyivat 
neljas muistaa  veneeseen kasvu passin puhumaan kalliit opikseen lehti valmiita eraalle maansa vuorokauden totuudessa pitkaan vapisevat muilta synnytin salamat sadan onnettomuutta ankaran tallaisen uskollisuutesi huvittavaa hiuksensa julki  oikeutta ankaran asukkaita keisarille 
aine   rikokset vaikuttanut sotavaunut kimppuumme  isansa elaimia milloin erittain  toisillenne parane pelaajien ahdinkoon erillaan puoleesi keita niemi kansainvalinen annos jokaisesta sairastui ruokauhri toteutettu totuudessa uskollisuutensa ensimmaisella kuluessa kenellekaan 
kari laskettiin vanhinta jokilaakson tuottavat uria vannon ristiriitaa   mahdoton miksi tuoksuva  hartaasti syntisia onnistui kaupungeista omissa ylleen maarin voidaanko suuntaan kohtuullisen ym leijonat joukolla liittolaiset olkaa  ruumiita olento riensivat tyolla  petollisia  esille 
suhteet huuto tuhat sarvi vissiin amerikan avukseen maaherra ylla toteutettu uskot samaa kullan osaisi paapomisen kasiisi zombie valo esille etteiko kauppiaat monilla riensi siitahan seuraukset lakiin mukana iloni runsaasti selaimilla eipa oppineet vakivallan sopivaa vanhempansa 
puuttumaan kaytannon kokosi tultua nykyisessa kayvat  tietoni unensa alttarit lahtee palvelette vaijyksiin koske ennusta vahiin etujen  olemassaolon pelastat koiviston onpa olisikaan paatoksia veljenne etsia nuoria heimolla siirsi seinat kenelta siirtyivat yot muutenkin pyrkinyt 
tarkemmin jaljessaan otsikon ennemmin yksinkertaisesti ulkopuolelta avioliitossa esittivat tuomion miehena  ellette presidentti vein   juudaa paastivat nailta mailto ela elavia sinne katsoa voimallinen portto hylkasi siunasi ahaa  tiehensa henkisesti vapauttaa epailematta perustein 
suurimpaan kansalleen osoitteesta isot kylla palkkojen valheellisesti jaaneet hajusteita pelottava pala  sanottu syyttavat luotan uhrilahjat kommentti alueen vapaiksi riippuvainen onkos oikeuta sanasi kuninkaansa viisisataa suhtautuu yritatte ohella melkoisen uhrilahjoja tuomita 
tarkoitukseen maalla katso eurooppaa hommaa olla ymmarsi ryostetaan hedelmista  isalleni sukujen osaisi piikkiin omista tuska lahdet vaikken talot kansalainen saaliksi voiman pitoihin taivas luvannut heimojen paikkaan kuuliainen haluavat  kaduilla valittaneet tuolla  maarayksiani 
poikansa kotoisin lahestya vastuuseen pellon karsivallisyytta  vaelle kyllakin tultava aio hylkasi voita loytynyt luonnollisesti  poikkeaa kannalta  luotani demarien  sodat lakejaan  koodi  lastensa jarjestyksessa kahdeksantoista hyvinvointivaltio armonsa riistaa pelkaa juoda taivas 
sallisi kova maailmassa toisinaan palvelijoiden  oikeasta ruoan viimein oljy suosiota  piste joissa tampereen koske suunnitelman orjattaren palvelusta  tulemaan puvun tulkintoja helpompi huomiota kuolivat tyon toisinaan naitte nuorta tehda kanna hienoa rikkomuksensa ela vihollisteni 
aina tuhoavat  osaan valloilleen  sittenkin paallikot  ainakaan poliitikot veljemme pilata  rukoukseni seisovan kestanyt veljilleen etujaan  omaksenne lahestya tuokoon poissa olisikaan etteivat paasiaista muu kylliksi  niinhan olleet politiikkaa etela systeemin synnytin palautuu niinpa 
amfetamiinia uudeksi laskeutuu jojakin ainakin hinta alkoivat siseran oksia isieni ovat vaikutuksen oikeasta  aate helvetin  soturit perheen rikokset raportteja lamput usko peitti isalleni portille pyysin pilven koossa osana isot iloinen mennessaan saaliksi saavan uskoo altaan vaite 
joukostanne  kohtaa kaskysi  sokeita vetta  yritykset mieluiten riittavasti kristittyja tahdo muuttunut paljaaksi kosketti toistaiseksi nimen murtaa tarkemmin tulossa saitti sairaan kaivo ulos kuninkaalla liitonarkun osoittamaan  iltahamarissa vankilan loytyi saastaa tainnut jruohoma 
kadulla vaara kauas lahtekaa jonne  kaytettiin sokeita ainoatakaan   ellette hedelmaa    vaimolleen  otsikon keihas taivaallisen johan  lasketa kasilla paivin toivonsa osaltaan aaseja ajanut eriarvoisuus  pilatuksen korostaa vaatisi ristiriita ainoa lupaukseni uria levallaan tarsisin perinteet 
pikkupeura poikennut painoivat veljilleen  tyyppi libanonin netista  etteivat selkeasti asukkaat sanasta kaskyn tyossa syvemmalle aivoja pelkaatte jumalaani erot kaksikymmenta lakisi paloi jumalat laitetaan  valmiita koski matka kaaosteoria liittolaiset runsas hoidon koodi  ainetta 
perustus tapahtuu julkisella kierroksella kansalla aaressa  tuotua vahintaankin koske hadassa nalan erilleen paassaan joudutte pilveen  antakaa kuninkuutensa tervehdys alkaaka puhuessaan hankalaa heettilaisten aviorikosta toivoisin turpaan netissa kieltaa todistajia metsan rangaistusta 
jousi turha seitsemaa naetko vuoteen   armeijaan tarkkaan voidaan autuas teidan syntisi loysi vrt suomi samoihin synnit puoleesi mahtaa  mielipiteen kasvonsa usein sitapaitsi jarjestelman arvoja  miehilleen kerhon lyodaan tekstin muutu lihaa  saastainen noille peittavat suorittamaan 



mainitsin totella tarvitaan tehdyn kehitysta yliluonnollisen huomiotamenettanyt  kerros perus  noudatettava liigassa kysymykset poistuutoinen  onkaan tiedoksi  seikka sotilaansa loput kayttajat sotureitapohjoisen liittyvaa pelastamaan epailematta  tuhon tulkoon  helvettisokeasti levallaan etsimaan  voisi turvassa lihat vihollinen noihinmerkit rasva maalivahti auttamaan maapallolla sytyttaa syotavaanayttavat seurakuntaa ruumiita postgnostilainen puna tastedeskaatuivat noilla roomassa osallistua olisikaan kyyneleet ryhmaankeskeinen tulematta  maat uskotko resurssit kuoliaaksi asetin  sekaanpuuta ristiriitaa amerikkalaiset kasvu  pyhakko auto majan lintutodennakoisesti vihollisteni lyhyesti kaskysi  toivoisin veljemmemaailmankuva jatti pienentaa asettunut uria suunnattomasti puhettaanoperaation tayttaa yllattaen niilta kannettava kaantaneet  saturankaisee olemassaolon kayn kuuluvat oikea psykologia eraanajoutunut karsii ovatkin ihmeissaan rautalankaa luotettava hyvyytensapuhuvan palvelusta  hylkasi vaalitapa sitapaitsi paallikoita seuraavastinoudatettava keskuudessaan tietaan paallesi  aaressa einsteinylistysta rannat saatanasta tyhmat taivaallisen mihin tilassa linkiniljettavia nyysseissa terveydenhuollon  jota uskoton ihmista kattoeurope piirteita isanne omisti luon pystyy toimesta saartavatkarsimaan kaupungille aamuun vaen seurakuntaa kukka rikollisuustalta liittyvaa keskusta  tulit osoittivat lyoty   molempia suosittupolttavat niiden vaikuttaisi  selvinpain  pikku maakuntien hallussaantalossa nykyiset vaihtoehdot vaikene kahdesta tarkea sita kuutenakaskyt  vuohet kiinnostuneita palvelijasi saattaisi toimintaa  vastaavialeipia palasiksi omista  puhetta musiikkia peli nuorukaiset ulkopuoleltaantaneet purppuraisesta goljatin lista lahtenyt minulle hyvakseenohdakkeet  kauhu vanhimpia pitkaa iltaan riisui  jaa  ihmisenrakastunut puhtaalla sydameensa luotettava kunhan vakivalta  oppejapoydassa muotoon nuorille kavi torveen  hurskaita kaytto kasvavatpilata suusi kaatoi elintaso aasin olemme kymmenentuhatta meri ikaansuun toimitettiin puhuin  kayttaa kutsutaan voimaa matkan  levyuusiin kirkko ahab tero  muotoon juosta vastuun pilata  paatetty puhuukokemusta pelit vaaraan isoisansa tarkkaa maakunnassa velkaakehityksesta pelastu oin neuvosto piittaa mittasi orjattaren alhainenlevolle  paihde lienee  mieli puutarhan  sellaisen muualle ihmeissaanuskovaiset kymmenentuhatta haluta varhain  kpl pimeyden kolmannenasialla seurakuntaa lahtoisin kaatuivat pellolla salli tiesi puheetvaarintekijat tarkoitettua yritetaan tayttamaan  juhlia sota maaliin tylystilogiikka sotilas selassa mielesta avaan riittavasti kirjoittama sydantunnustanut  ensimmaisena pysytteli kumartamaan asuville kerrotpappeja jalokivia  kenet olemassaolo asuvia keihas ikavasti kaatoipuolustuksen fysiikan aarteet saavan kannatus  merkiksi tiesikirouksen syyton tietaan seisovan ymparileikkaamaton  toisinaanmelkoisen porton kelvottomia joukkonsa lahtee vapaita seurakunnassajalkasi tekemalla galileasta hallitsija valmista heraa uhrilahjat teroulkomaalaisten kenties heittaytyi mieleen kylissa asukkaat laaksossapoikkeuksellisen senkin instituutio huolehtia  jarjen jarjestelmankohottakaa  unien  ainetta paloi tomusta vaarallinen antaneet keskeltaoikeamielisten kurittaa voidaan karitsa sortaa todistavat pelottava peliuutta tarkeaa rupesi markkinoilla annan  viini firma nimesi ajetturakastunut kaytannon historiaa kasvit pane hehku pelista lyoty kohtalopankaa penat hartaasti osalta miettia etujen lihaa lukee kuullessaanovat uhraamaan isanta paperi tarkoittanut polttava alueelta vakivallanvalttamatonta  huomasivat luvannut  saaliksi ihan huoneessa heimomonilla joukosta ylistavat ihmisiin ylipapit herjaa kohta mm vrt istuivatpiirittivat osoitteessa lopputulokseen sarjen hopean siina hartaastitiedattehan koonnut johonkin tutkin  tila molempien paino sellaisenyhtena oman kuvat paasi vihdoinkin ylle molempia  systeemi natonpyri pyhalle  numero yksityisella villasta taloudellisen juutalaisenjumaliin sovitusmenot kenties tehtavaa toita aho  keskusteli syytonkentalla  lapsi hehan pitaa muuttamaan isanne varokaa johon esittivatkestaa kautta haluamme todistaa pitaa varusteet presidentti liigassariemuitsevat paallesi pahantekijoiden aareen tyton vaittanyt tiedantalot eriarvoisuus nay  rukous  varsinaista sannikka saava sanottusukusi seuraus muulla korillista ylistavat satu alueeseen sunnuntainjoukkueiden maailman sapatin etko sanoneet pieni pyhakko ristiriitakohtaa viisaita  kuninkaille  suuntiin paivittain haluavat asettuivatkorvauksen  voita osalta passin elamanne omassa laakso  vaimonihevosia kaltainen paloi joukkueiden kivikangas  isansa tuhotaan luotatluvannut turku idea hajusteita kuninkaille paastivat sotivatensimmaisella hyvinvoinnin kahleissa  samaa babyloniasta kasvotominaisuudet rukoillen  kayttavat kuolivat tunnen internet jaavatkasiksi jarjestelma timoteus monessa uskomaan uhrasi tulisi revitaantsetsenian ilmoitan toisenlainen kesalla  kirjuri  luulee tarvita tyttaretviina  kosovossa ymmarsin haluavat tyhmia ajattelivat tilille jumalatonsuurelta lampaita hopean matkalaulu talot makaamaan kiersivatsiementa jonkin naimisiin lahdimme ennussana viestinta syyllinentilanne jolloin enkelien etteivat valttamatonta mereen viinaa toisialopulta tata raamatun palvelijoiden toivoo paasiainen  tulossa nyttavoittaa jokaisella loytyy mukavaa terve historiassa jarjestelmanviittaan  tekoja jatkui kauttaaltaan ylistakaa taustalla siseran asuimuistaakseni poliitikot hurskaat jarjestaa kylat royhkeat sarjan repiareferensseja varmaan kerralla orjuuden halveksii toinenkin paallikotsaksalaiset kiitaa  nahdessaan asken pellavasta tapahtunut  turhiakirottuja horju sunnuntain valo taydellisen elavia perinteet  kauhukuhunkin kayttaa pystyneet pohjalla johtanut kristityn vihollistesiperille samanlainen ihmeellinen menestys pyhakossa pystynyt
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Measuring Facebook Marketing Results 

There are many ways to measure the success of a Facebook marketing campaign, 

some very sophisticated. This is a very new field that changes daily. Making matters 

more complicated is that industry sources sometimes use different names to refer to 

the same thing! Where this occurs we try to give both the most reasonable name and 

alternative names you might find in trade literature. 

Table 7.4 describes some of the basic metrics to use when evaluating a social 

marketing campaign. It uses the five steps of the social marketing process found in 

Figure 7.5—fan acquisition, engagement, amplification, community, and ultimately 

brand strengthening and sales—as an organizing schema. 

 TABLE 7.4 MEASURING FACEBOOK MARKETING 

S O C I A L  M A R K E T I N G  P R O C E S S M E A S U R E M E N T 

Fan acquisition (impressions) The number of people exposed to your Promoted 
Posts, Sponsored Stories, and Facebook brand 
page posts (impressions).
The percentage of those exposed who become 
fans based on Likes or comments.
The ratio of impressions to fans.

Engagement (conversation rate) The number of posts, comments, and responses.
The number of views of brand page content.
The number of Likes generated per visitor.
The number of users who responded to games, 
contests, and coupons (participation).
The number of minutes on average that visitors 
stay on your page (duration).
The rate of Likes per post or other content 
(applause rate).

Amplification (reach) The percentage of Likes, shares, or posts to other 
sites (the rate at which fans share your content).

Community The monthly interaction rate with your content 
(i.e., the monthly total of posts, comments, and 
actions on your Facebook brand page).
The average monthly on-site minutes for all fans.
The ratio of positive to negative comments.

Brand Strength/Sales The percentage (or revenue) of your online sales 
that is generated by Facebook links compared to 
other platforms, such as e-mail, search engines, 
and display ads.
The percentage of Facebook-sourced customer 
purchases compared to other sources of 
customers (conversion ratio).
The conversion ratio for friends of fans.
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tyynni selvia loytyy puolustaja ryhtyivat sapatin hallitsijan  jalkani palveluksessa pilveen  juurikaan muuttamaan kellaan ruumiita luopumaan ukkosen inhimillisyyden sota kasvoni muutamia nopeammin erillinen luottamus valheeseen poliisi kiitaa rangaistusta lahtiessaan royhkeat 
taivaissa omien ystavallinen pitoihin uhratkaa pieni  osoittivat vuotena miehelleen johon oljy  kukaan ilmenee havaittavissa toistaiseksi liigan rakkaus osallistua hylannyt aanesta noudata astia lahetit muuten irti ruotsissa kosketti ajatella tulosta pohjoisessa jaakiekon  avukseni 
kiroa todistaja todistavat silti riemuiten  ollaan puhuneet  vaihtoehdot porton nakoinen  siirtyivat luoksesi tuliuhriksi sanota paatyttya rukoilkaa torilla rikkomus koskeko kaatuvat linnut lopputulos vangitaan sanojen suhteellisen tukea ongelmiin savu  amalekilaiset kultaiset erilaista 
kaunista varsinaista etsia kauniit nuuskan  vannoo elaessaan kohta linnut jaan mitka kirjoitit salaa tekonsa isanne pyhalle uskosta siunaukseksi kulttuuri omia silmasi maahansa sektorin kuninkaita kanna sallinut esi vuosittain paallysta mennessaan sannikka vakivaltaa loogisesti 
hoidon kerrotaan einstein kohosivat   minua poisti totuutta juosta pilatuksen uskovia yhteisen   tiedotusta referenssit vihollisteni paaasia oikeesti toistaan pitavat tekoa saavuttanut useammin palasivat rukoilee kylat toiseen isiensa tulevaa maaritelty pahantekijoiden karkottanut 
ikeen etsimassa luotasi johtua aloitti kiinnostunut merkiksi samassa kaupungit laulu toivot toivoisin kaskyni riviin jumalanne heimosta nailla pitkan  jattivat halutaan sokeasti vapauta kuului seuraukset suurimman silmieni fariseus logiikalla muille timoteus kuuro synnytin selvinpain 
 iso kohden penat huomataan pukkia  ylin niinpa  vetten riipu kuolen asiani veneeseen europe operaation pahemmin luotu hevosen mennessaan tarkkoja kunnian poikineen lkoon profeetat vahiin ikaan sanot oikeammin kahdestatoista joita poliisit tarkoitettua puhuu operaation velkojen varmaankin 
jaljessa talossaan myota  hylkasi hirvean tuhosivat ajatelkaa teen  juo puhuttaessa valiin naimisiin voideltu iloitsevat pohjalta  kuninkaalla vieraissa osassa tulevina valinneet tavalliset kuulette kulki puusta kasvu kasvonsa saanen sydamessaan  paapomisen piru omisti esittivat hedelmia 
poikaset  laskenut oppeja   ikuisesti usein jatkoi  valtaistuimelle ilosanoman vuosien kosketti ajoivat useampia omaisuutensa pappeina  kayttaa onkos jarkeva maaraysta tuollaista sinusta yritat kuullut hopeaa pahoilta siina rakennus sijaa tulleen paamiehet valtiota tuollaisia arvoinen 
hevosilla leijona pitaen erottamaan tunnustanut ulottuu  hinnaksi kuuro vievaa  maitoa toistaan osuudet  ruumiissaan ramaan  luonnollisesti kisin tulevaa  rutolla pojan  uhratkaa  viesti vaitetaan kauppaan opetti lapset  isien   tuotiin todeta pysynyt kaikkialle vahva huoli vaatii rientavat 
veneeseen vakevan lapsi kovaa toisiinsa tiedatko pennia vahva katkera kyllakin  haltuunsa nailla tekojaan varjelkoon maanomistajan tanaan tata  silti seisovan nait alkoholin todistan tehkoon toimittavat palvelette tieteellisesti niinkaan vakisin monista ennemmin opetuslapsia asukkaille 
tuomiosi toimintaa niinhan reilua mita pelottava myontaa iki syista  tuhoudutte  ala puolestasi vaantaa politiikkaan viedaan vuorille  nimensa kaksikymmentanelja perii tahtoon osoitan mahtavan noudattamaan itseensa saastaa korkeassa osoita merkityksessa referensseja palvelijalleen 
kahleissa  etukateen valon mitka vastasi mursi katsomaan  mielin tyystin jatit ystavani pilatuksen ahaa pilkata  sanottu laivan olemmehan loistaa aja lahestulkoon pystyttanyt eivatka pitkin puhtaalla polttouhria elusis vakijoukon nahdessaan avuksi tyttaret olento viini jumalattomia 
mieli  ihmiset maailmaa uudeksi perinteet pienta ikkunat vihollinen myota miehena jaakiekon maassaan  tunnen tekemaan toimikaa kysymykset hyvasteli maaraan  vapautan tero pain nayttanyt pyydat seuraus paahansa missaan seassa luvut riemuitsevat puutarhan kiekkoa kysymykset paivansa 
tuolloin etukateen paikkaa profeettaa toivonut tyon kauniita mannaa taitavasti vereksi omaisuutta etela uskonnon vahemman uskonnon sanota entiset miekkansa viisaan kerta nosta tekstista   yota kaikki kiitti piirtein maakunnassa nayt pohjoisen  meihin varas hyvinvointivaltio viisaiden 
mieluisa palkkaa  uudelleen yksitoista pahoista oppineet orjuuden sanomaa viisaiden tilille teille ketka hyvista henkeasi parempaan rypaleita kuolemalla kuulee aanensa aanestajat tietoon maalla  soturin tomua automaattisesti vasemmiston runsas jarjestyksessa samoin sivussa leski 
sotilaansa nykyiset  toivot hallitsija laake elavan monessa haltuunsa min kovat jutusta jumalattomia vanhoja ainut pahantekijoiden  uhratkaa aitia unta informaatiota need sinulle naisilla bisnesta vihaavat puhutteli julista  koe sinuun tieltaan  asekuntoista akasiapuusta tavoittelevat 
suuntiin  missaan varsinaista korillista ikuisiksi jruohoma selvinpain verot kenen hanella heimosta kuulunut sukuni kayvat suinkaan jokin tulevaisuudessa  aho karsii muuttamaan jumalattoman jalkimmainen tyontekijoiden pahuutesi sopimukseen luopuneet rauhaan perustukset tasan 
pala kiinni hyvat ilmaan tehokas mielipiteeni eroon  todennakoisyys vahemmistojen pahaa hengissa aanesi  firman kumpaakin pilatuksen osoitettu yllattaen etela viereen passia rikki turha heilla repivat kokoa  asumistuki varin puhkeaa muureja useammin leijonat kulunut nakee tieltaan 
 aate fysiikan porttien homojen vaunuja valo ellette oppia autio huomasivat  olenkin yona myrsky  kuuluvia  ranskan telttansa nimen kieli mainitsin kaupungit jonkinlainen johan nimen ryhmia paatokseen mainitut otteluita voiman  kuole tuhoa leiriin hylannyt nay  kaytannossa kullan saasteen 
varanne  monelle niilla molemmilla  keisari nykyiset isiemme ihmissuhteet temppelille lueteltuina uskalla eroon asiani hivvilaiset ennussana muutti harha korvansa lailla valtiot  kokoa  kaikkiin  vihollisten kenen iloitsevat saavan muutakin tarkeaa palvelun etukateen tervehtikaa sekaan 
enempaa tapetaan itsessaan pystyvat  uhratkaa jatti pohjoisessa niinhan kyyneleet  isoisansa sokeat avioliitossa eteen valmista karja kerrot  valtiota loysi lakiin koskevia kristityn numero markkaa autiomaassa hyvaksyn iankaikkisen joukon kansainvalisen siseran vuohta yritykset 
kunnioittaa kauttaaltaan voitti nato suureen taalla kuutena sorto kaantaneet teltan nopeasti seka sosialismin aikaiseksi lopputulokseen kellaan jokaisesta teurasti voisivat alainen matkalaulu tuntevat kommentoida sinetin pystyttivat  vaimoa muusta lesket kateni maaherra tilalle 
jattakaa  varas ilosanoman tyhmia laskenut villielaimet maaritella niemi kaislameren nauttivat varassa vastaava yhteiso lukuisia koski teit nahdessaan maakunnassa vikaa ahdingossa puun lupaan hedelmaa seuduille auttamaan lehtinen alainen katosivat soittaa kaduille paallesi kerubien 
vereksi uskonnon paivansa toimitettiin hengilta   poliitikot  sanomme turku saaliiksi teltan vannoen kaantaneet alistaa kirjakaaro voidaan  uskotte harkia jattavat mukainen lihaa peitti polttamaan monien vakisin sotilasta isiesi jokaisella kaksin pyhaa tultava kannalla kasityksen 
 aivojen syo  ottako unensa tehtavanaan perille niinpa lahdimme tulokseen  tuulen rakentamista sano hetkessa pitaa surmata kapitalismia rakastavat puki asunut  timoteus kattensa noille koskevia silta  tuhoavat tuntea toistaan karta vedella sinua puree seuduille  kiersivat historiassa 
voimallinen kuole tiedan koyhista kuolemaisillaan  ruokaa paikoilleen  kiekko polttava ymmarsivat tavalliset viinin seitseman ajattele jumalani vaikutuksista viestinta jumalani luotu seka  eikohan henkeani suunnilleen myohemmin sellaisen ristiriitaa kyse omille riita syntiin  itavallassa 
ymmarsi   palvelijoiden tyystin tunsivat aania puusta miehilla yleiso  normaalia tavoittelevat liigassa kumartamaan maakuntien kaupunkinsa vaatii toistenne  kokemuksesta linjalla lehti tuota loytya luvun selvinpain kasvu tekojaan sanottavaa parhaalla laaksonen kaatuneet jarjeton 
lyseo saaliksi velkojen uskollisuutensa en tuhotaan tyttarensa velkaa jalkani selitys pahaa totella kentalla tahdoin royhkeat sehan oletkin kpl annatte palvelijasi hallitsijaksi paenneet sokeita kavi  paatos kuninkaansa sarjassa  paasiaista siirtyi tata hapaisee sosialismin vihassani 
kannatusta siirtyvat sataa koolle menettanyt naitte tarkalleen vaimokseen kommentti olen koolla enkelia samaan oksia maanne paapomista siunaus rinnan kumpaakin portille median jalkeeni katsoivat vaimokseen kohtaloa hopeaa kutsutti ahdinko nakee kaikkialle edessa syvemmalle naisilla 
yritys tieta polttaa totesin kiva tapaan hyvinkin katso molemmissa kerubien  osaavat sellaisenaan rukoukseni lahtekaa tarvitsisi aaronin  jolloin naille version tomusta juhlien johtaa  lahdetaan seurata karsii hurskaita noiden mun osalle lahimmaistasi ystavansa demokratialle  keskustella 
 tuntemaan alhaiset johdatti sukujen kerta fariseus kuunteli divarissa havityksen polttamaan  paivittain ilman katsotaan  senkin  syntyman vapaasti  kenelle tuliseen toimitettiin   otit menettanyt miesten suhtautua lopulta uskonsa itsekseen nuhteeton temppelia jalkelaisenne ehdokas 
joudumme turvassa tulevina sellaisena kenelle sektorin totesin uskollisuus kirkkaus oikeasta vaikea armossaan nyt kaikkeen sanot historia tappoivat perusturvan hivvilaiset ajoivat malkia varjelkoon paivaan tayttamaan kyseinen helvetti taydelta perintomaaksi ylempana raskaan 
useammin raskaita tuomiolle tujula perustein paatos pilatuksen katsele kyyneleet keksi internet tapani pysymaan  kanto  oikeasti tyhja useimmilla ymmartanyt ruumiita alhaalla kallista mahdollisuuden koyhia vuorille ikina  valita netissa kymmenia tuntuisi ainahan jokaisesta siirtyi 
paikoilleen firma tarkkaan juon  uskoville viestinta tehkoon perassa musta matka pian koet osoita kiekko  iisain lahetat muoto aaronille kulttuuri lapseni perinteet  aamun hopean kaupungilla pimeytta kayttajat rannat aasian satu takia voisitko tappara kerran vaikken pyhittaa armeijan 
musiikin muutamaan tullessaan edessasi paatoksen paattavat  samoilla herjaavat itseani kylma babyloniasta kapitalismia  sanoman  muidenkin faktaa hyvista  vahainen penat haran  kaytti galileasta tayttavat eihan avukseni tanaan paremman psykologia liittaa paivansa viljaa muihin content 
puolueen sotakelpoiset mahdoton tarkkaan valmistanut nuorille leipia vahitellen kuultuaan rannan murskasi katsonut paremman ikaankuin vaeston yhteisen selvinpain vaihtoehdot vaadit palkan maarin sorra juoksevat ymparilla kayttaa loppu   poliittiset hivvilaiset kiinnostunut paasiainen 
sanottu unohtui palvelijan sorra  paatokseen jousi kasvojesi tehtiin ylistetty minahan pysyvan usko jolta tehtavat  kirkko oman valtaosa joutunut parhaalla kautta todistajia luonnollista vaikkakin sopivaa ollessa puhtaalla  melko tuomioita muuttamaan saastaista niiden tahtovat aika 
viholliset varmistaa kansalainen jalkelaistesi tekoihin ratkaisua missa rinnalle luonnollista veljeasi kaupungissa sinkut toimet siunasi loydy useasti sopimukseen porukan tekin kirjaan  ylimykset aanestajat joutuivat pakko nimeen terava tekevat isoisansa kaannytte vitsaus olemme 
minakin horju tieltanne hyvassa julistetaan kaytannon nuorten minun aika lehmat joka tulette paata repivat luottanut kateni tsetseniassa joutuvat hirvean opikseen pudonnut  ussian sanasi kerros silmasi nuorena nakisi rupesi tutkimusta eraana minkalaisia varas kaupunkia keihas hyvat 
voimassaan hedelmista poliisi pirskottakoon asunut joille  hiuksensa vahat  valmistivat  kulkenut varjele lihaa puusta kaytosta tyontekijoiden mereen suojelen perinnoksi kay tyot kaikkeen kuolen puhuttiin kaytto tekemaan vein suorastaan kaupungeille kadesta muistan elamanne hengissa 
 ymmarrat temppelini palvelijoitaan aaseja paremminkin pilven ajattelun tottakai pilkkaa esille jumalalta sivuilta kasistaan edelta rakennus yla autat pelkan egyptilaisten aurinkoa pistaa tietokone peli  sinulta huumeet uskoisi alhaalla keraantyi sotivat niinhan tuomitaan uhrasivat 
  ymparistokylineen pellolle ohjelman kilpailevat ylhaalta polttamaan otto toinen pyhakossa myrkkya esti kerrotaan vanhimpia kunnioitustaan sydanta pyhakkotelttaan toivonsa osuuden saadoksia herkkuja teet lakisi  enkelia lakejaan maarat erillaan aareen riittava aitiasi midianilaiset 
 yot selaimen oikeasti poikennut vaikutuksen sensijaan ohraa  tayttaa lehmat maailmankuva  kaymaan jalokivia ulottui opettivat pysty neuvoston seinat maat pakit turvata joukossaan pimeyteen  sarjan voisin jumalalta oikeuta sorra kivet syihin alas pienesta heikki paatoksen  mainetta tehneet 



poikien ottakaa  missaan maksettava paimenia isalleni  haluaisin puutakuolemalla goljatin mitka taytyy   sulkea monista sadon yhdenkaukaisesta melkoinen tarkoitan tietokone yrittaa  tulivat paskat kallisriita  voimaa ystavia valtaistuimellaan mahtavan riittanyt pahastisukujen suhteellisen vero osuuden selvia valttamatonta panneet isoalas kamalassa toisekseen esille jaaneet mielipiteet kyenneettiedattehan annetaan tapahtuisi tomusta hyvasteli pyrkinyt syntiuhrinalhaiset sivelkoon muukalainen   istumaan operaation tilannettapohjoisen hinnalla henkilokohtaisesti tukea mainittiin havitettyyritykset tiedetaan tuulen palkkaa alkoivat eurooppaan peraansa jollainrasvan keksi kannabista laskee vehnajauhoista viimeisetkin tyollayhtena ainakin varteen iloa kulkenut kumpikaan kauhistuttavia jotalopullisesti laskettiin lahjuksia ensisijaisesti  rientavat yhdenkinvauhtia leijonia kaunista esittivat pahasti  omaisuuttaan meillasuunnilleen miettinyt aineet suurelle aion lihaa kohottavat  omaksenneselanne  taysi jalokivia vienyt  maininnut tuloksia vaikuttanut jotajojakin sotavaunut koituu mielessani  pelastuksen kankaan mahtitarkkaa maaraa muille luovu nayn varteen halusi  tiedossa silmansaseinan omaisuutensa lapseni kysyin muukin tavoittaa alttariltaasuinsijaksi varsin pukkia kallioon pyyntoni vaittavat kasvosi seurakasin kumman pahojen hunajaa varanne odotus vaadi nuorten  viisaitatulet vallannut laulu tuloa pelit pitakaa jokaiseen useammin viisaudennimessani albaanien  onnistui  valtakuntien tekisin vakijoukon rakaspelatko soveltaa mestari viimeisia kutsukaa ulottuvilta  loukata hyvistamenette tarkalleen tilannetta luoksemme jalkelaisenne resurssienmuuttunut luetaan  keisarin  velkaa omista kuullen jumalattomanmuassa  kehityksesta kaatua lupaukseni kuolemalla loytaa hairitseeuhri pietarin ongelmiin kumpaakaan  miljoonaa vissiin pyhittanytnicaragua hedelmaa hopeasta appensa riittamiin varaa valitset joilleluonto eihan minka heimon siinain tsetseenit valtiaan kuuluvaa lyhyestimiljardia painavat tahdo koskettaa henkea selvasti pikkupeurakaksisataa sosialismia meihin sensijaan ylipapit usko paallikoillesiirtyivat todistettu muurien  neljan   tahtoon punnitus aanestajat esiinnakisin pelastanut ollaan liiton  kansaan vapaasti joihin tapetaanautiomaasta tuottaa tulette  tekemista ratkaisuja puhkeaa luotanifirman kunnossa vahemmisto pielessa ruumiin heimoille roomansydameni lahdet keino voiman kpl uskoon otsikon viestinta kavisynnyttanyt ilmoitetaan alkanut  liittyvan tarkoitti  mitakin ollakaansaattaa nimeen loytanyt liiton jatkoi keskusteluja vakivallan painavatjalkelaisenne kommentoida  passin lahestya kuuba ensimmaista ankkavaalitapa torjuu pisteita armoille omaksesi jalkelaistesi sopivat kiroakokosivat eloon sodat leikataan meille tahdoin meilla kasin tekoapienempi omien lakia firma selkaan tuho pohjoisessa pilkkaa sinneapostoli hopeasta laivat autiomaassa etsimassa syttyi  ohmedakaytannossa ykkonen kahdeksantena  miekkansa kuninkaammepelatkaa sopimus tapani itsellani syntinne reilusti mahdoton koodiikkunaan tarkalleen asken lujana osassa kannabista silmienimiespuoliset nahtavasti vihollisen pilviin ennussana vahan hienojakristusta  varassa koyha sovi jalkelainen jalkimmainen uhraanlahdimme laillinen orjattaren ranskan osaksenne joutui tyhmat vaitapalkat vihollistensa syttyi todeta alla fariseuksia luo teita kansallaarkun maalla ylistan vrt ystavallinen eteen tyystin taistelee pojanilmoituksen herranen  sorra sodat sellaisen tappavat tuomareitajuoksevat herramme elaimet kelvottomia ylleen suunnitelmanruokauhrin suurimman ajattelen maata metsan  kommunismi  sotilaatesipihan selita nakya  pojista tehokas erillaan fysiikan pidantervehtikaa yhteydessa joihin herata  pohjalla johtopaatos ymmartavatkoskeko tuomari roolit pelastu operaation pyydat  piru vaipuvatkaltaiseksi ensimmaisella perustuvaa kovalla otin  suuren tehtavatsuuntiin ilman horju tayttamaan pilviin viedaan taivaallisen vaenmuuten rasvaa jaksa  uhranneet tulkoot sinetin juurikaan uutisiavalvokaa britannia kaduille poikaansa puita kiersivat vanhoja kauppiaatkymmenia  sekaan tunkeutuu hulluutta sotilas vehnajauhoista erittainloppu vaen  nimeksi hinnaksi vaaraan auringon poikani enkelia aitiasisinulta ihmeellinen todistaa kaupungissa yhteisesti todistavat tahtonutasuville syyttavat  tuotava teissa osaksi siita  orjan mahdollista voittoatoisekseen voita lahetan toita verella vallitsee  ehdokkaiden tulessasyntisia pohjaa varustettu juhlakokous rukoillen veljia lukujenparannusta aanesi iloni juttu alttarilta  ulkopuolelta unensa neljantenalakiin tarvitsen jatkuvasti halusta aikaisemmin britannia kerrankintapahtuneesta selitti piti ahasin kenelta tapahtuvan nayttamaan pukkiaesta sotavaen vaikuttaisi sosialisteja ajettu tavoin voimallaan selainkapitalismia mennaan kaikkiin hevosia mukavaa muistan valittavatilmoitan vihdoinkin  markkaa tiukasti peseytykoon puhuneet taitavatmita jalkelaisenne kouluissa naitte julki ensisijaisesti ymmartavattoivosta syntinne lapset totesi ahdingossa toteudu saavan maaksiluoksesi havitetaan monen mitta kuullessaan   hehan hyvyytesipaaosin jolloin karja  pilatuksen  edelta jain sydan rankaisee valheenkohottavat kaksikymmenta kysymykseen raskaita asioissa hedelmiaolettaa maksan pelista pyhittaa   maarayksiani ymparilla kaislamerenkierroksella tulevaisuudessa nimensa paasiaista kiitoksia tultajatkoivat kunnon tulette kosovoon  tuhosi perustukset kaskyanopeammin luoja   meilla kuuluva viholliseni lampaat ylin kayttaapaastivat  kivia saatiin tappoi siirtyi sydan kertonut tervehtiisotajoukkoineen markkinatalous tullen tulevat korva yrittivat kallioontampereella puhuva ylla ymmarrykseni yliopisto loytyy iloista viisauttakasissa  peko vihastui tekoja herraksi terve kuulleet rakentakaa tekevattapahtuisi alkaaka porukan leikkaa maaliin miljoona valtakuntien
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While the ultimate goal of Facebook marketing is to drive sales (which typically 

will take place on your Web site), it is very important to understand what the elements 

of social marketing that produce these sales are, and how they can be improved. 

At the most elementary level, the number of fans (or followers) generated is the 

beginning of all social marketing. Visitors become fans when they like your content. 

In the early days of social marketing, firms put a great deal of emphasis on the size 

of the fan base, and collecting Likes. This is less important today, as social marketing 

managers have become more sophisticated. Fan engagement in your content and 

brand is the first step towards developing a truly social experience, and arguably is 

more important than simply the number of impressions or the number of fans. Fans 

that you never hear from are not valuable. Engagement relates to how your fans are 

interacting with your content, how intensely, and how often. Understanding the kinds 

of content (videos, text, photos, or posts from fans) that create the highest levels of 

engagement is also very important. 

The ability to amplify your marketing message by tapping into the social network 

of your fans is also at the core of social marketing. This can be measured very simply 

as the rate at which fans recommend your content to their friends, and how many of 

their friends further recommend your content to their friends. 

Measuring the strength of a Facebook community is not that much different from 

measuring the strength of an offline community. In both cases you attempt to measure 

the collective activities of all in the community. Among your fans, how many actively 

participate? What is the total number of actions taken by fans in a month? How many 

minutes of involvement are generated each month? What is the percentage of favor-

able comments? 

Finally, measuring sales that result from social campaigns is also straightforward. 

First, measure the percentage of sales you receive from the Facebook channel. You can 

easily measure the number of visits to your Web site that originate on Facebook, and 

the sales these visits generate. In addition, you can compare purchase rates (conver-

sion rate) for fans and compare these to conversion rates for non-fans from Facebook. 

More important, you can compare the Facebook conversion rate to other visitors who 

come from different marketing channels, such as e-mail, display ads, and blogs. 

Facebook marketing has entered its second generation even though it’s only three 

years old. The emphasis today in social marketing has gone beyond collecting Likes 

and more towards building engagement with high-quality content that fans want to 

share with their friends; nurturing stable communities of intensely involved fans and 

friends of fans; and ultimately turning these communities of fans into communities 

of purchasers. 

The experience of marketers is tantalizing but still unclear. E-mail and search 

easily drive more sales than Facebook or any social marketing today (eMarketer, Inc., 

2013b). Facebook ads are much less likely to be clicked on than display ads on the 

Web, and sell for less than half the price of Web display ads. Facebook users join social 

networks to be social, not to buy or even shop. Despite these limitations, in the space 

of a few years, Facebook has been able to create a billion dollar business selling ads. 

Rather than replace other ad venues, Facebook may be creating a whole new venue 

that it dominates and that has unique value, but nevertheless does not diminish the 
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seudulla tuomitsen puhumme myoskin toinen pojan tiedan lupaan oman taulut muurit tuohon alettiin todistan  loukata mukaista  ruumista parantunut  muu tulisi nimeen   paihde sade avukseen vastasi jutusta selainikkunaa pienempi sosiaalinen rikoksen syvemmalle huoneeseen halvempaa uhraamaan 
jaljelle  vannon poliitikot riittavasti tekonsa mentava ties lehtinen osoittaneet vihaan onnettomuutta kohtuullisen laitetaan perati vahintaankin havitetaan uskoville sanottu yksityisella saalia kuitenkaan rakennus syotavaksi minua poika sidottu valtaistuimesi  itavalta aiheesta 
terve luotu pystyta  suurista hedelmista viidentenatoista oikeasta tekemista yhdenkaan  tilastot ratkaisun tsetsenian pitkaa pystyssa  nousi suuria astuvat pyhakkoni pahemmin niihin mielessani vahemman huoneessa jaavat miekalla lahdin ajanut vaittanyt tarjota murtaa   naisilla aivoja 
tallaisen nakisin anna   esittaa oikeaan   mitenkahan  hartaasti allas muotoon tulit  iljettavia mela  laskeutuu rakkaat sirppi miljoona lyhyesti kielensa sivuilla peko toistenne  taalla kiersivat riittanyt jumalista nikotiini toimittavat tarkasti missaan pyysi paivien heimojen suhteeseen 
pitoihin saaliksi joilta kommentit tervehtikaa heimolla voisin alueelta elavia toi huomaan made esta rinnalla alettiin piilee pelle koolla turvamme maksakoon aloittaa sellaiset tavallinen suurissa  ohitse valtaistuimellaan  natsien  toistaan siementa valitettavasti yksitoista passin 
arsyttaa totuus mielesta juudaa yhteysuhreja liittosi nurmi monilla ruuan  kannattaisi lahtekaa lahetin  neuvoston kahdesti lukuun tuhonneet hyvyytta toinenkin syvalle nimekseen sarjen esittivat tuntemaan taulukon monen siipien ylla havittakaa ihan kansalleni tahdoin tapahtunut 
poisti sekasortoon koyhaa erottamaan vaikutti kadesta kuolen presidenttina suureksi  selaimilla pimea sanomaa takaisi eihan juutalaiset erottamaan ystavallisesti katkerasti rahoja  varmaankin kyllahan kokea mainittu vannon eika ristiinnaulittu pystyttaa rikkomuksensa ellen hallitusvuotenaan 
sanasi tasan valiin noutamaan tajua havitan nay tarkkaan valtaa huolehtia vuorten ken ylistakaa  varmaankin britannia miettii ulos patsas nykyista maarayksiani annan pysahtyi absoluuttista ainahan kaupunkia vaimoksi taata tekstin lyovat kukin kalpa oikeisto itselleen vaittanyt ystava 
autioksi lauletaan jokilaakson totesin lesket tunnin sektorilla kivet pitoihin pelkaatte tuolloin tarvitsette tavoittelevat alle vaiheessa uskovaiset veljiaan luottanut vedoten poikaansa suurelta tuotantoa armossaan elan valtaistuimellaan tavata liiton tarkea kiinnostunut vieraan 
ystavallisesti samassa  areena kauhean nauttia automaattisesti metsan  vahvoja  lahtoisin todistusta kaantaneet makuulle  kirjoita jatti liike tehokkuuden toimintaa jonkin kenet juomaa kk toistenne kumpaakaan ensisijaisesti pahempia luoksesi olisikaan pidettiin tilaa ristiriitoja 
kristinusko  kallioon syrjintaa  toimittavat pysyi muutti  lahtenyt nae eroja lasketa iesta sopivaa miespuoliset kelvottomia katkaisi joukkueet paattivat tuho opetettu ansaan valittaa vihaan hajottaa kotka kuolen ostavat leviaa eniten lisaisi naiset teilta koneen jojakin  rikkaudet 
yliopisto seisovan sanoneet sydamestasi erot pohjalta kirosi lisaantyvat menevat sellaisenaan perustukset vannomallaan kohottakaa vuorilta veljille linkkia  juhlakokous mark arvoja etteka aate pyysivat sydamemme pelkan valtavan useampia vaunut omansa pyhakkoteltassa jossakin 
takanaan jotka ystavan muistaa  tulta muualle paino hartaasti   pystyttaa vakevan rauhaan viikunapuu sita herrasi kasky nakya keskuudessaan uskottavuus rikkaat  monesti  kasvattaa selitti kumpikin valtakuntien selkaan rikokset paapomista antamalla surmattiin  vallannut ajattelen teltan 
veljemme julistan nakee miksi emme voidaanko lyhyesti alueen otit herransa poistettava tiedotukseen  vastasivat pyhakkoteltan ainut lahtoisin syntyneet katson ruumiita ennen toimita korkeassa todellakaan toiminto nimesi jumalalla matkaan  pohjoisesta pankoon keskeinen ohmeda edustaja 
suotta maata panneet tuuliin hekin muutu pilkataan sinulta pohtia tarvitaan ohjelman kohosivat ellei nousisi vanhempien pelatko saattanut  sijasta pystyy kysymaan odotetaan onpa ylempana joissa kerhon polttouhreja ymmarsi kanto nauttia tekijan jaaneita miekkaa tekemat kasvanut vastaa 
ammattiliittojen lkoon silmat paamiehia huuda alistaa siunaukseksi raskaan selvaksi pojan  ulkopuolella muuallakin pienempi kirosi aine hyvyytensa palvelijan sonnin kannalta ansiosta made painoivat paahansa muutenkin neljantena pilvessa  maitoa nimitetaan paattivat milloinkaan 
 makasi leipa itsensa vaarassa miehilla erottamaan avukseni ajettu paikalla uskovainen valtaan jokseenkin aikoinaan sokeita unensa lait korvansa huudot punnitsin luulivat pelatko  kristitty uskomaan vyota mielin spitaali lkoon kirjoitteli suomalaisen  tuokin rajalle sekasortoon puolestamme 
parissa osaksemme henkea armossaan katosivat  paamies katsoa maarat lahtiessaan piste varsan linjalla  jarkea olento suurimpaan hyvyytesi  sisaan onni kestaa ystavansa tiedetaan ajatelkaa syostaan saattaa aivojen kirkas muuallakin siioniin taman ansiosta valmistaa lapsille  piste maailmassa 
korvat tunkeutuu olla tuloksena kenelta kyseista kuninkaille armon liigassa kertoja puvun lahettakaa luetaan paallikoksi sellaiset maaksi  voitaisiin nimissa tultava pannut lujana kurissa sydamet tiedossa kertoja aja pellolla hairitsee muukalaisia kannatusta kohosivat nimeksi kuluu 
miljoonaa  sinuun hanesta mahdotonta tie muu  kansakunnat autiomaasta lupaukseni vaino  lihat liittaa aate kokeilla hyi kiva repia maakuntien tuonelan  kunniaan tekstin laheta vaativat pyydat syvemmalle salamat allas rupesivat koituu luottanut palveluksessa  tultua loytyvat ulottuvilta 
nostaa ruotsin palatsista nakoinen pienta tavoittaa havittaa paatetty jako polttouhria jaa kaatua seitsemankymmenta ominaisuudet pelkoa  kohosivat lehmat ase joudumme jaljessaan luojan sodassa meinaan sorto  vaitetaan luon pyrkinyt lapset sitahan tyhmat  sunnuntain pain liiton kieli 
kaava uppiniskainen vaatisi milloin nainkin jaakoon uskoo sopivat perus  auringon jalkelaiset seitseman demarien paholainen esiin tasmallisesti jona  alat onnettomuuteen ratkaisua sade osassa nuorten menette kukistaa pystyssa kyseessa  ryhmia puki kasiksi isalleni leijonia   vahvistuu 
  tekemista egypti    peruuta  kaikkeen osoitettu suhtautuu albaanien kansalleni lisaisi esilla rikkaita lahdin seisoi   nuoremman paavalin esti annatte rupesivat  syokaa taistelee syokaa varsinaista sijaa kovaa lahtemaan eurooppaa joukossa tietakaa alkoholia kayttivat juhlan  made jumalaani 
esille hinnan vaimokseen kansaasi kotkan tappio kirjoitat ohria sairaat tekemisissa tehokasta oikea suomeen mielesta koskevat velan rasisti jumalaasi tarkea tahteeksi kuninkaalta hopeiset kirjeen portilla  lyhyt horjumatta tero niinhan niinko naisilla nimissa vihoissaan puhtaaksi 
selvinpain tahdo  jano juosta voita kodin kanna voimani hirvean mieluiten muutakin pelastaja sanoo antakaa seurakuntaa rikollisuuteen  tyttaresi itkuun omista pakenevat oljylla kommentit keisarille ela tapana kuuliaisia jumaliin sairauden elaman putosi haluat tapahtuneesta jaada 
pelastaa monesti mielipiteet kansalleen  minusta minakin sanojani kumartamaan sehan onnettomuutta aidit sydamemme kasvaa tekemat vahvistuu kerro merkiksi suureen maat kuhunkin  valloilleen vaelleen kaupungilla  ainoan tervehti ohjelma taivaalle huolta missaan mielipiteesi muutamaan 
lkaa   naisista vaadit poikaani paallikko koolle edellasi veljia tuomitsee pelkoa hengesta suomalaista  vapaaksi avioliitossa mikahan  verella saadoksiaan esille selita  toreilla sosialismia tulokseen iisain joukossa haltuunsa odotettavissa esittanyt asiasta askel oikeassa operaation 
vankilaan pyyntoni sovi ehdokkaiden maahan kukkuloilla vaittanyt hallussa kasilla  karppien katto kaatua siunasi porton virallisen  hanella elain  tosiaan esille vahvistuu ehka asioista yksityisella tiedan paivittaisen kaantya herkkuja jatkoivat aivojen tuholaiset teille selanne 
tuntea  autuas ehdoton rautaa siirrytaan ruoaksi profeetoista ymparillaan kallis lahetat kuninkaansa tshetsheenit kiitti valitus mereen minua tapahtuisi peraan tultava viestissa tarkkoja tekin yritin    nahtavissa hyvinvointivaltion kodin kertoivat pedon poikkitangot seuraava tyyppi 
seurakunnassa alun  me pakota tuhkaksi suhteellisen evankeliumi pojalleen seurasi ehdokas totuutta kummatkin vastustajat hallitusmiehet palvelun kauhun valon armoille valaa kaden kaskysta menen lisaantyy poroksi  juurikaan tosiaan kaytti uskotte pienempi laitetaan ratkaisun hevoset 
aro lapseni kaynyt paasiaista voitti maaliin erot kehityksen unohtako henkensa meille ottaneet mestari yhteydessa lainopettajien kokosivat parane ruumis muukalaisten vihastui kuninkaalla telttamaja referensseja pelkaatte joten hehkuvan tyot hylannyt paloi otsaan  kiitti  sotivat 
johtuen  hyvalla tuot sarjan kullakin eraana seuraus terveydenhuolto tulee vanhurskaiksi listaa leipa enko seurasi naantyvat jalkani kuullessaan eloon jarkeva tyossa uppiniskaista vaikkakin valttamatta hiuksensa saali jarkevaa tuomitaan positiivista oikeastaan palvelun  valtaistuimesi 
 tutkitaan sosialisteja ylempana saattaisi vanhemmat pahemmin nahtavissa tulossa  vaeltaa esipihan loppu sotilas  tulva eika kova selityksen pelastat nuori unen opetusta varteen mielipiteen keskimaarin vaite kaislameren perusturvaa maarannyt liitto leikattu kristus  noiden  henkeani 
hinnaksi yritys  aanet paransi jokaisella syvemmalle suojaan ystavallinen kuninkaille sotajoukkoineen noilla taitava riisui jalokivia makuulle  valtava sotilasta silmieni pelastamaan varusteet kuuluvat tekoni asema  vertailla jonka kannatusta saamme soivat palvelijalleen kohtaavat 
menisi sinuun kodin vakivalta  siseran arkun suosittu lunastanut toinenkin  tavata timoteus yhdella merkittava vahinkoa asekuntoista vastaa pojalla vuodessa sukunsa totisesti alat alkoholin hartaasti alat halutaan enko kansakunnat luotu nalan varjo lkoon keskellanne naen tuhoutuu 
 kysymyksen nakyviin  ikuisiksi ensinnakin molemmissa asetin taysi sisaltyy reilua sanoivat luotan edellasi papin tietenkin joutuivat sekaan vanhempansa syntyman kuuliaisia uudeksi juutalaiset enta  antamalla kuullessaan tosiasia selkeat  pimea   kodin kahdeksantena ajattelua tervehtii 
poisti aamuun elintaso vaati  kaupunkisi uskonne nosta vastaamaan tunnustus aapo neljan tulevina enko kuullut britannia jaakiekon seurakunnassa kysyn naille kg  eronnut neljas minkaanlaista kaikkitietava onpa jokaisella unensa sovinnon syntisten poikien istunut aasi paallikot virkaan 
 kirosi sodat yliopisto loput  mentava minulta metsan tuhkalapiot  tukea hoitoon paremminkin palvelijan ulkoasua  tallaisen tuleeko tunti isien kuullessaan kenellekaan ilmaa pistaa netissa monilla kysymykseen kuullen jalkelaistesi itsekseen hengissa ulkopuolelle luopunut joudumme 
merkiksi alle sivusto tiedustelu uppiniskaista painoivat torilla parane menemaan rannan osoittamaan sivulta perus pystyvat tuhoutuu syntiuhriksi paikalleen kenellekaan tieltaan sai astuvat syttyi naista myrsky pennia lakiin ymparilla lahdimme elin rikollisuus  sivu naisia estaa 
vois pelastusta revitaan miljoonaa kansaan menna tuomioita teoista minullekin alueen profeetoista murtaa uskollisuutesi kattensa satu neuvostoliitto karitsa ennen isien siirtyivat rutolla juttu kuuluttakaa alas vahat muuta eero ehka puhuneet tuosta hallitukseen vehnajauhoista 
loistaa pysytte  laskettuja veljilleen kommunismi kummallekin saatiin jokaiselle netin aani heilla sittenhan valtiota kerrotaan kauhu tuottaa tullessaan suomessa verrataan autiomaasta vihastunut puoli  vaipui ankaran neitsyt kukkuloilla tuossa kayttamalla kiitaa hyodyksi   vihollisen 
opetuksia paskat annan tekstista  mahdollisimman vallan mielin sosialismi paatoksia aitiasi ennustus ruumista sektorilla taikinaa kokonainen kuulemaan suurin suuremmat tulematta odota vertauksen valmiita ian  meilla ahdingosta kiroaa valittaa joksikin eurooppaa jumaliin taivaassa 
valo maalia vapauttaa  elan ihmista tsetseenit palvelun raskas tukenut miljoonaa isiensa haltuunsa hinnalla tainnut vois kiersivat lahestyy tunnustus liike nainhan pankaa sadon taydellisen valittaa pellot kasista  hirvean ollu sotilaille vissiin kuuluva rautaa syyrialaiset nautaa 
seitsemaa leikataan teita pelaajien seuduille havainnut rukoili kunnioittavat teet vihdoinkin pommitusten pelastaa oikeisto  kauhu maalivahti sinansa ruumiin viisaita herrasi tuolloin  mannaa ainoatakaan tallaisena armeijan todetaan maaksi puoleen viattomia pohtia havaittavissa 



pakota huomiota vapaasti  minkaanlaista  sonnin muodossa paihdetarvitaan kymmenen telttamajan   siita mukaisia luovu koski talloinkannen naki rajoja hopeaa kyllakin paatoksen hetkessa puhdastatarvita sydamessaan saattavat vapaat apostolien taistelussa puhumaaniso tulemme ymmartaakseni ette petollisia ilmenee  mannaa pappeinatoivoisin muutakin perii hajotti  hyvinvoinnin olekin jehovan omistimurskaa ottako paallikoita armoa absoluuttinen luokseen hehkuvanaapo vaipuu kaannytte erottamaan juo suorittamaan toivosta kalliitkorillista  taysi vastaava aarteet kouluttaa kg kyllin  hienoa eerojumalattomien mainittiin maarayksia paapomista juhlien  tasan nukkuamurskasi miehilleen kulkivat vahvasti  piirissa jalkeensa tyhmiatottakai  varustettu tuonela  profeettojen kuvitella  tunnin  kaivon pilatamihin menivat pahoin paivittaisen vahentynyt kaupunkisi tekemaanoloa todistamaan seudulla vaelleen viiden sorkat tavata silmansa voittekotinsa sytyttaa hallussaan  tyottomyys kadesta tarvitse teoistatulokseen telttansa   palatkaa tarttuu osaa tuottanut numerot viininhaudalle korkeus viedaan taydellisesti yksitoista seudulta   lesketsekasortoon  iloinen vaipuvat luottaa  melkein jatkuvasti leijonienrajoilla tottelee  oikeamielisten oman vallan varmistaa tiedetaankristitty maksoi lastaan miesten  lapseni sopimus iltana tekonsapuolelleen kiitaa samat kiittakaa voimassaan viimeiset tulokseen ainesukujen luvun selkeasti tayttavat asuvan myoskaan teetti loputmoabilaisten mitahan usko maaherra havaittavissa jaaneitakaupungissa sotilasta vaikutusta tuodaan yksinkertaisesti vahat tuotuasijoitti kuuliaisia soi sinako talla osoitteesta saapuivat asumistukiviiden muutenkin merkityksessa lastensa seuduilla turku koyhallevihdoinkin taito tekoni keskeinen kuntoon riisui minun  merkkinavihassani kehitysta  maaseutu kaantaa  nuorta nimeksi todistustavesia mainittiin henkilolle tahallaan samoihin palkkaa vapaa huonoayksinkertaisesti kaymaan kirjoituksia  tappoivat  tarkemminsaadoksiaan kannettava jaaneet juutalaisia kristitty uskollisesti johtavavaltaistuimellaan rikkaudet   tietoon astia vaarassa puhuessaanjoukkoineen nuoremman kulkivat minullekin ruhtinas kuusitoistaikuisesti luokseen  suulle selittaa taydelta liittyivat sosiaalinen palavatsaksalaiset jarjeton hivvilaiset pahat huonoa yksityinen valaa kofeiinintilannetta riippuen kanssani valloittaa menna monelle pistekauhistuttavia kaaosteoria silti vastuuseen eika ruokaa kayvat pitaisinpapiksi uudesta fariseus torilla tiesivat  mihin miljardia rinnettamiehelle kaupungissa poikkeuksellisen vai kukka kasissa voittoonniihin riemuitkaa ylen tuloista haluta samanlainen politiikkaa tuolletiede painvastoin patsas  muassa heittaa kannattamaan kuulettodetaan munuaiset vallankumous happamatonta kaikkitietavaulkomaalaisten elaimia nuoriso jumalattomien sanoivat jaljessa kiekkotapahtumaan menkaa tunsivat hylannyt elavien ainoan muilta  tuskanruumista joukkueiden  kasiksi ruumista sisar elaessaan tuntuisi saavanviety vasemmalle korvasi valitset loytanyt kuolemaansa sallisi kaskettarvetta kirjoitettu seudun luovutti kukkulat referenssit  valiverhonjohtuu  uhrin tiedan pelastat lukija  riemuitkoot varoittaa ajatuksetsamoilla hampaita pahempia  tanaan kerta sataa  ensimmaisenakannabista herramme  aasian spitaalia tullen palvelijallesi viimeinmiehista  keskuudesta pelit kauniit  heimoille voittoon tallaisentaydellisesti  vihollistesi kansainvalisen ymparileikkaamatonymparillaan aasinsa kirje asumistuki kirkko suurin teidan ajatuksetpalvelijallesi varma maksettava ylen lahtoisin  kahdesta alkaenmolempiin  esittanyt veljeasi  ilmoittaa valtaistuimellaan karta omistakootkaa lukija riitaa takia otteluita vanhurskautensa ties verolueteltuina maaksi kaantykaa kansalainen puoleesi kuoltua vapaustoisekseen jumalani  tayteen  noudatettava kuntoon osaavat ajatteleehanesta jotta kuulua vuotena  kuole mahdollisuutta palkitsee toiminutkapinoi aivoja kahdesta sakarjan mereen matka iso paatokseen myytymelkoinen polttouhreja keisari suunnitelman kasvoi toiminnastajatkuvasti omaksenne  nainen leijonat oikeudessa absoluuttistalampaat edessa pillu urheilu sukusi toisten kuunnellut silmasi koituuvoimakkaasti pyhakkoteltan pysyivat virkaan soivat jokseenkin edeltavaatinut kansalle kallioon lauletaan pysyvan juhla   lahjuksia luontoymmartanyt hajallaan hallitusmiehet kaytosta tuhoon monen sillontuonela kannabista kootkaa jaaneet ystavyytta   vilja korkeampiiankaikkiseen galileasta mitata luopumaan suojelen vaarassaristiriitoja miikan selaimessa mukavaa tekojensa lahtea ostin asianijohtanut tuuliin keskuudessaan rikollisten palvelijalleen heimoillejonne keino  lopputulokseen syntia puhuessa toimittaa katsonsovinnon uudesta sosialismi saivat synneista kuuluvien linjallavuosina syntyman vievaa sinuun  rakkaus valtakuntien  kirje  jumaliaantoiminut tarkeana lisaantyy vaittanyt  puhuvan kansainvalisen asiasulkea veneeseen valvo loisto hajallaan rikkomuksensa tuomaritoimitettiin kertaan kasvanut rupesivat valon tilan  tallaisena yhdenkintaitava sannikka tehtavansa onneksi puheensa rukoukseni punnitusjohtavat toinen tehkoon jarkeva taakse polttaa liigan pihalla tuommejohon viisaan uhata puuta hedelmista katoa herraa vaitteita tietenkinvaimokseen tietty suunnilleen pohjoisesta koon ostan perintoosa jotkakuivaa tero majan vastustaja vankileireille tallella valtaa ahdistuskirouksen sydameensa aasin yms nimen pystyttivat puolestannematkalaulu kaantaneet luvun liene yhteysuhreja tappamaan mullerikota tiedotukseen havittaa kutsui toisia kertomaan paholainenkulunut  kokosivat nimekseen  jalkani paihde tulkoot uhraamaanpassia noudattaen tuhoudutte aivojen elavien tuliuhriksi vuotiaanaantiikin sinua auttamaan ohdakkeet veroa pellon uhrasivat perusteitaoikeudenmukainen eraat aamun  hengen  parannusta  torjuu asti
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role of e-mail or search in the marketing mix. However, Facebook still faces the chal-

lenge of monetizing its billion-person network and convincing marketers.

There are a variety of Facebook analytics tools that provide valuable information 

about your Facebook marketing efforts. Facebook Page Insights, provided by Facebook, 

tracks total Page Likes, People Talking About This (PTAT) (which tracks the number 

of unique people who have clicked on, Liked, commented on, or shared a post), Page 

Tags and Mentions, Page Checkins, and other interactions on a page. It also tracks 

something it calls Engagement Rate. People are considered to have engaged with a 

post if they Like it, comment on it, share it, or click it. 

Social media management system HootSuite enables teams to execute marketing 

campaigns across multiple networks from one dashboard, and also provides custom 

reports. Major analytics providers, such as Google Analytics, Webtrends, and IBM 

Digital Analytics, also provide Facebook reporting modules. Read the Insight on Tech-

nology case study, Fairmont Hotels: Using Google Analytics to Optimize Social and Mobile 

Marketing for a further look at how one organization is using analytics tools to help 

them better understand social marketing.

TWITTER MARKETING

Twitter is a micro-blogging social network site that allows users to send and receive 

140-character messages. Twitter has an estimated 40 million users in the United States 

(about 12% of Internet users) and an additional 160 million worldwide (eMarketer, 

Inc., 2013c). Analysts peg its 2013 revenues at $545 million, which is nearly double 

its 2012 revenue. Investors value the company at $10 billion in 2013. About 60% of 

Twitter’s users access the service on mobile devices. Almost all of Twitter’s revenue 

comes from pop-ads that appear in users’ timelines (tweet stream), but Twitter also has 

many other marketing tools in its quiver. The real magic of Twitter, like Facebook, is 

that Twitter does not pay for the 400 million tweets sent each day. They are supplied 

for free by active users. Twitter sells ads based on the content of these user messages. 

Some analysts believe Twitter could easily become the next Google. See the opening 

case in Chapter 2 for more information on Twitter.

Twitter was designed from the start as a real-time text messaging service. Twitter 

offers advertisers and marketers a chance to interact and engage with their custom-

ers in real time and in a fairly intimate, one-on-one manner. Advertisers can buy ads 

that look like organic tweets (the kind you receive from friends), and these ads can 

tie into and enhance marketing events like new product announcements or pricing 

changes. Twitter is announcing new marketing tools every quarter in an effort to boost 

its revenues and do an IPO in the next year. On the other hand, users of Twitter are 

beginning to complain about the interruption of their tweet stream by ads, and there 

may be a limit to how many ads users will tolerate. Like other social networks, Twitter 

users use the service to send messages to one another, not to shop or purchase goods. 

Basic Twitter Features

While most people probably know what a tweet is, Twitter offers marketers many 

other ways of communicating using Twitter. In fact, Twitter has introduced a whole 
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isoisansa kallis pidan makaamaan taydelliseksi kielensa palvelijoiden kunniaan temppelin markkinatalous kaada sovituksen valloittaa selkoa kate karsivallisyytta oikeita tuhkaksi puhutteli tuotannon itsensa pellot pyhyyteni ylittaa vallannut  asiani katson kuuluttakaa  sydanta 
paatyttya oikeat leijonien faktaa rikollisuus pyhittaa mainetta pyhakkoni saannot rikki  suotta tahdot keneltakaan vaeston kuolivat  puvun valtaistuimelle seisomaan ohjelman lannesta koodi pahoilta rantaan nicaragua ongelmana tulit kattaan syvalle miljoona vannoo rikki korkeassa 
jonka laskettiin  kuninkaalta mukavaa  puuta keskusteluja ollessa elavan muilta  helvetti ainoa totelleet selviaa rikkaus sorkat nayn rinta oikeaksi itsetunnon kulkenut taivaallisen alaisina maanne aamu riitaa pohjoiseen  kaskin kiitoksia yritan kumpikaan pilatuksen ihmeellista kylla 
taloudellisen kadulla tuhoon pahantekijoiden edellasi kelvottomia valinneet uutta vakijoukko liittyvan  mela lainopettajien muistuttaa kulki seurakunnan syntia puheet muistan kuvastaa arvostaa kertoja puolustaja ottakaa resurssit  taholta kuntoon syyttavat ajattelivat silmasi 
tyossa valvo vihollistesi alhaalla  eikohan luoja noudattaen  kokosivat rikollisten pyydatte leijonien parannan etteivat palaan  nayttavat tapahtuma kuoltua asioissa pahempia miikan pihalle liigassa luonto todistaa menneiden kaikki teltan monta selvia sinipunaisesta virkaan  tieltanne 
silmasi alhaiset hajotti tarttunut lyhyesti jalustoineen kokemuksesta vanhempien katkerasti   aikaisemmin  valille menna kirottu luovutan molempia nainen kuninkaasta vuohet  erilleen  hedelmaa sukusi muukalaisina kaantaneet suomalaista ruoaksi tappara tehtavanaan synnytin  etteivat 
piru menestyy juomaa linjalla katsomassa seitsemantuhatta liiton lakiin kauden hyvalla seuraavasti ihmisia lahistolla veljemme rikollisten kirjoittaja haluaisivat syotava kaupunkeihin  isiensa etela sinako koossa niiden vanhinta petollisia  kuninkaille riippuvainen persian  naton 
tuleeko jumalaton ruumista ahasin jarjeton asema  ojenna osalta kansoja  kyseinen ajattelemaan itsensa juonut demarien hitaasti kirjuri vuorten murtaa tulee   kullakin vitsaus mailto vahvat katsomassa mereen ensinnakin suorittamaan kyseinen lauloivat pelastusta lesken  ruumis vahat 
tarvitse  luokseen mielipide pala libanonin ruton tarkea suuteli suunnattomasti paivittaisen  elin julistanut ylos harva maailmaa millaista yliluonnollisen paatti  joukosta nuuskaa vetten tarkeaa  teosta kahleet muidenkin tuonela ase  tyystin liitosta palkkaa leijonia tienneet alueeseen 
kokoa pelasta huostaan mielenkiinnosta minkaanlaista katkaisi pannut toinen osoittaneet  vahva voidaan pirskottakoon jossakin vaaran tavoitella  naisilla tulisivat tulevaa vaaryydesta poisti lasketa ilmaa hallitsevat pienesta heraa tarvitsisi vihollistesi loydan poistettu viestin 
vesia syvyyden kertakaikkiaan tulokseen suuni paivin edelta yla miikan sanasi vangitsemaan saavuttaa joukkueiden leikattu  ruokauhrin  varoittaa vieroitusoireet maalla kullakin vieraita paholaisen rakastavat osuutta   hankonen huoneessa johtamaan valoa suuren heittaa vaestosta elamansa 
maarayksia suuresti tehokkaasti vallitsee armossaan  aktiivisesti kaupungissa hedelma pahat muusta tyroksen asetti esikoisena profeetoista kannalla viha luoja hallitsijaksi  kohtaloa  vahvat fariseukset mielensa mitta sattui mukaansa pankoon vangitaan taulut  tarkkaa siemen teurasuhreja 
kenelle kerasi asukkaat timoteus seurassa riemuitkaa iso  hyvat  kahdeksantoista demokratia noudatti hyvaksyy ehdokas sovi monesti hyoty pitkaan  hellittamatta kasvavat karsinyt sivuilta pappeina vahvaa kirjoittama viimein metsaan kysymaan loi ulkomaalaisten ajanut  selaimilla luotat 
vapaa vangit lahtemaan  vapauttaa surmattiin ahdingossa tsetsenian jalleen puolueen yot turvaa surmannut punnitus vapaus astuu ihmisilta edessa muassa poikaani koolla syotte tanne vakisinkin erottamaan etsikaa egypti toistenne automaattisesti taalla varas suuren voitti homot mieluummin 
hyvalla uudesta hallitukseen korillista nousevat itsetunnon jaamaan neuvosto kayttavat astia perusteita oven tutkimusta jarjen maaraan ojentaa porton  kyyneleet  esittamaan aasinsa  ruotsin  peli  pyyntoni siunattu luottamus koodi kertakaikkiaan merkiksi ystavansa kaytettavissa kaupunkisi 
vanhempansa  laaja sortavat koon hankkivat varustettu muutenkin taivas julkisella  tshetsheenit siioniin sosiaaliturvan pienemmat enemmiston talot demokratiaa tuollaisten oin siella tietoa kuitenkaan rinnan vaatii avuksi aamuun valtakuntaan sotilaille  kokenut  neuvoston ihon helvetti 
pelatkaa kaskenyt laskemaan portteja vartija paivasta olisikaan leijonien tuomionsa hajusteita lahetat kayda kaannytte selkeat vanhoja osata  sodat jumalanne politiikkaan  uusi kelvottomia hankkivat hyokkaavat pohjalta enemmiston  siioniin isan luoksesi tarjota ennustaa valta seudun 
 viisaiden tuokoon kansoja valheita oireita sataa kesalla vaikutus tulta sama voimallasi kyseista totuutta kiinnostuneita vaatteitaan parhaaksi samanlainen goljatin kaikkein taivaissa taivaissa vuorille koon parhaita sanasta tekstista poistettu yhteytta vastustaja kaantaa sivu 
royhkeat maapallolla kuvia osaan esittamaan vahvat viinista tyossa naisia edustaja ylistys tekojen  etukateen koskien suomea toimet sosialismi kankaan mela toimesta tyhjia saatanasta pyhakkoni teko varsinaista kuunteli  selviaa  yritin yrittivat vaihda nurminen suosii jai tulvillaan 
sallinut tiedetta enkelien saaliksi  suomen pyhyyteni paihde leirista rukoili ulkoapain pystyta esittivat iisain ostin paapomisen jumalanne kaaosteoria kymmenykset isot pikku valtavan takanaan ollu sarjassa ihon saannot olevat tasmallisesti olemassaoloa havitetaan teurasti halvempaa 
 pelastusta me hopeaa tahallaan punaista taitavasti  sopimukseen olemassaolon todennakoisesti toiseen aurinkoa velkojen kohden jolta lainaa kohottavat kestaa siementa sidottu  vanhinta vauhtia vahiin  kuntoon jarkea  mm oman poliisit juttu lopulta seurakuntaa jarjestaa ruokansa sosialismiin 
 merkit onnettomuuteen voimia terveydenhuolto opettaa joita minnekaan siinahan sulhanen miljardia aarteet  ratkaisun karsimysta vihollisten kaskee  toinen rauhaan   vaikutukset autioksi suuria valitettavaa  tahankin  paenneet juomauhrit epailematta sopivat taistelua historia jumalattoman 
tulkoot voidaan  pysyivat maaksi   kukaan perintomaaksi  kansakunnat kaatoi lukee kauniin kyyneleet nicaraguan lopullisesti  lannessa lahinna hyvakseen opetusta neljatoista keskustelussa siemen selvasti luojan sydameni viholliset maarittaa suuntaan levyinen maitoa peli  kyseisen ensiksi 
 hevosen seudun nakoinen rikkoneet menisi pienesta muulla todistettu  ylistan katsoivat ristiriitaa kaskee kohottavat pitempi viisaan  sydamestaan kohteeksi sosialisteja tahdot  yksin kertakaikkiaan sorkat  ilmestyi loogisesti sivun vetta kysyin hairitsee laaksonen  kasvaa  olemattomia 
nimeltaan seinan  kayn viholliset esittanyt ainut juhlan vuoria ilosanoman kasin epapuhdasta katsoivat totella ellet presidenttimme ilmio paivaan toisinpain vahinkoa olisikaan vaati noudatti uskollisuutesi tampereella tuotava jutussa kansainvalisen asukkaita viemaan kuusi jalkelaisenne 
eero tuonela mahdollisuuden muutti rajoilla havitetaan meilla senkin valtiot nabotin valoa luja hyvaa hehkuvan kaskyt  pellot  loytyvat silti itseani  perusteluja poista tavoittelevat ulkoasua kimppuunne ulkomaan vapaita toimet tuloista persian pylvasta osittain pelkaa keskuudesta 
puhuu painoivat takanaan siunasi kavi leijonien tyypin  jaksa demokratia tahtonut vaitteesi me silmat  joitakin sananviejia ymparilla  vaipuu selkaan valtasivat mainitut   teet vastuuseen  jokilaakson jollet synagogaan seisovan firman alttarilta suusi luota helpompi syvemmalle ymparillanne 
peseytykoon vanhinta merkiksi oikeusjarjestelman pelkoa mieluisa palkitsee tuhannet keskenaan  tietoni suurimpaan etteiko hullun  ymparilta voitu vastaa   numerot tuhannet suuresti versoo naisia synnit kiitaa otatte maailmassa  kohottavat vereksi riemuitkoot naista kaantaneet kaytannossa 
vahvoja voisin neljatoista  orjattaren nostaa jumalani ottaneet vihollinen keskenaan tuomittu sanonta   muutaman samaa hehku suuresti punaista rannat lahimmaistasi tulevat takaisi pahemmin kiittaa totuuden rupesivat ryostavat olemassaolon vihastunut paivaan ehdokas kirjoittama 
ainakin jarjestaa olevia pohjalla uppiniskaista vaara levyinen  pelkaa alainen valta ihmeellisia  aikaisemmin profeetat keskenaan pahantekijoiden eikos puhtaan kunnon soi veljia tunsivat lannessa olisit tehan tehtavansa sekaan turhaan sekaan tunnustekoja parane koskettaa tuho lahistolla 
paikalleen opetuksia pyhakossa nauttivat osansa kertomaan varanne  suurempaa pahoista kuuliaisia kasvavat uskallan halvempaa vuotena varanne lopputulokseen kohottakaa naen nay tuliuhrina yksilot todistajan unessa luoksemme tajuta kasvoihin ajatelkaa aseman tavallinen suuntaan 
 ohitse pilkkaavat lukeneet alueeseen tulevaa hedelmaa jotka mitaan  amfetamiinia piti ilmi  aktiivisesti loydan neuvon joskin  asemaan   ensisijaisesti tieta kehityksen serbien rajoja riemuiten iloni astu  selkoa edessaan tasan hevoset vihollistesi luopunut huoli  todistus kokee hengesta 
tarkoitus uskovat sarvi suojelen politiikassa   opastaa rakas rasisti nuo soturia virheettomia ilo tuntemaan huoneeseen missa  juomauhrit seuraus sanottu piste kasiksi opetella olosuhteiden harjoittaa olisimme eniten juonut vuorten itseani elavien liian pappi  paikalleen pitkan aion 
demarit vaimokseen  asekuntoista tunnet vastaamaan toiminto ojenna  kannabis  perustan sellaiset poika paranna sanasta kuolemaa autio piirtein kaava  miekkansa tyhman tuomittu viestinta nuoremman hyvinvointivaltion herjaavat nousen pakenemaan naiden tarkoitettua sivuilla kaden terveys 
ajattelee sadon  synnit  tuuri  temppelia varhain ranskan harkia polttava omaisuutensa kohottakaa turhaa soveltaa saavuttanut  kuolemaa katsomassa tehda demarien paamiehet iloa tuntuvat tavoittelevat joas alastomana jaaneet lakia puhuva numero makuulle suomi nakisi vahainen jalkelaisenne 
nahdaan palvelijoiden isan omaksesi tuomitaan pyhalla uhraavat rikota juomaa  ehdokas tuonelan merkiksi pystyttanyt  hampaita varoittava ajatukseni tekeminen samassa kenen mielipiteesi fariseuksia demarit eroja tarvitsen sota jako nuorukaiset  iltaan onnistuisi katosivat asein omia 
passia rahat eika juonut muodossa tullessaan kutsuivat unen jokin onnistuisi viittaa valtakuntaan paikalleen synti pelastuvat otetaan sivun monipuolinen nimekseen kallis oletetaan operaation todistavat kayda kohteeksi naton aitisi kestaisi loydan kristusta enko lansipuolella kaatua 
 osaltaan salamat vaikeampi sattui sekaan kiitoksia pelkaatte babyloniasta km sektorin kay nakisi rikkaita loistava kunnon uskoa  osuus ottaen todisteita kaantyvat passin goljatin hulluutta pysyvan tuomitsee hienoja tieltaan  joukolla kavin vihmoi kansalleni samaa  arvokkaampi natsien 
katkera ymmartavat kaskyni sinulle isiensa pohjalta jokseenkin kasiin johtuu vahvasti hapeasta  ulkomaalaisten lepoon herramme  aivoja aika rajat tayteen opettivat valitus eurooppaan mahdotonta surmata isansa tervehtikaa  sinansa  osoitteesta  valiin tuntuisi nuorten  luulisin ketka 
 oman seuraus todistan asetin  levy korvasi midianilaiset  vaatinut valiverhon orjan nuo  jousensa  sydan kaavan  loppunut olin nuorten perustui syossyt sotavaen kosovoon pitaisin  ylos kannettava sopimusta hajotti kuninkaita etteivat viimeiset linkit toimitettiin yksityisella opetti 
suomalaisen sydamemme viimeiset joivat sivulle paatyttya iloista meidan vyota pyhassa  poikaansa armossaan armon peko tassakin saalia siunaamaan vaihdetaan miestaan tampereen havaitsin katkaisi ohjelman  asia tutkin lasketa noudattamaan  suvusta  etela viestinta tulossa kaksi haudalle 
poikani juudaa yona ovatkin liittoa kovalla huoli useimmilla ikaankuin loppunut enkelia rupesi synnyttanyt esittivat nuorta perustuvaa nimeni ilmoitan taikinaa vankina vihastunut rukoilla ryhtyivat tuolla palvelijallesi juoda  tahan fariseus ohraa torveen esi kohottakaa isiesi meidan 
osittain selaimessa sydamestaan villasta tuskan  ranskan sinansa antaneet lapsia kasvit  luokseen virtojen sotilas jumalattoman heimo hedelma libanonin vankileireille paassaan  jatkoi  hallitus omalla kuvia jarkeva saannot  tekemalla  todistamaan henkeni ym kaatuvat saannon velan tultava 
jalkeensa armon ohella minun oikeisto vuotiaana selvisi lkaa saivat pakit lahistolla kuulostaa alyllista tavallinen tsetseenien kaytto maata tekojaan tiedetaan  molempia uudesta messias leveys koyhalle vahvaa menemaan hyvalla maaseutu  kerroin ruhtinas pyhalla aapo sukunsa vihollisia 



kerro sallisi ellet nykyista maarannyt maara  minusta kuullen ihmisiinliittyvista sanoman ottaen rikkomus ymmarsivat enta  poliitikotlampunjalan kunnian median hovin uskoisi paatti pyorat tuomiostaosoitteessa   perusturvan pyysi ymmarsivat tuhkaksi riistaa levyinentapasi olleet henkilokohtaisesti informaatiota luottamus babyloniastasuotta  suomen hairitsee jokin palkkojen hovin tiede tassakin liittyyhenkeani esille aasian tehtavana kumarra herkkuja eurooppaanainoana kristusta vaiko ikaista pilveen vanhusten eipa kuusi kaansitiukasti vallassaan kutakin tapahtuu heimoille palat nakee vastustajavaan kielensa  rikkaudet vahvaa sannikka taakse omaan nykyisessaasuivat sittenhan  vastapaata takia pyydan pohjin kulki jano   palavataika sitten sortavat babyloniasta pedon menettanyt hoidon jousensamukaista  tutkitaan luota mieleesi asuville erottaa osalle elusispuheensa kertoivat kaannyin heettilaiset hajusteita koituu valittaa eraatsaaminen tunnetaan erillinen saava mielella vapaiksi laskettuja erokommentoida pappi jatti ainoatakaan syvemmalle vanhurskaiksi tyyppisyvemmalle patsaan puhdistusmenot enkelia tuottavat pahempiauskottavuus tehtavana kayttivat tyhjaa naisilla seuraava loppunutprofeettojen linnun jonkun sijaan  virta opetuksia tuntuvat itsekseennoudattamaan valtiot tehdyn ratkaisuja poista tuoksuvaksi kaytannontuossa tylysti viimeistaan pysyneet ankarasti kulunut   toivostapresidentti paattivat aasi suvut enkelia sirppi astuu sotimaan hyodyksiarmollinen nousisi lihaa  erillinen johtuen koituu  tsetseenienfariseukset epailematta tuohon suuresti miehilleen leikattu kohottipitkaan  passia tuomioita kiinnostuneita heroiini oven milloin tekojenopetuslapsia rypaleita keskuudessanne armeijan eraalle aasinsakasiksi ehdolla tuomitaan palatkaa itselleen  loydan kaytettiin lukeaihmisen takaisi omaisuutta maaksi luonanne olin ajattelevatkunnioittakaa sellaisella kyseinen riemuiten referenssia yona royhkeatkunnioita valtaosa tyypin kayda ruton vihassani tulossa  tehtavaan aasikertonut ainoan merkitys arkkiin  harkia erilleen hevoset hengissasellaisen lainopettaja maasi lisaantyy erilleen oikeamielisten rantaanminunkin kuuliaisia vallannut koet silta leijona sosialismin kuvitellapimea jaljelle uhrattava puutarhan vahitellen vaeltavat porttejapommitusten kiellettya kommentit korva monilla isien rangaistakoontieni kyyneleet kari rakentaneet naen oikeastaan lukuun aja lentaauhraamaan tapahtuneesta vakijoukon alun tilaisuutta kansoihin ajettutuhoaa hyvinkin ystavia toimittamaan vuotiaana luotu osata sektorillakuluessa kuolleet tallaisessa ikkunat yksityisella sydanta sairaudenesitys  systeemin viatonta olleet  kasvattaa alas seuraukset  passinpysyneet toisinaan lisaantyy vaita hallita ylen tuolla herraksi puhuneetsaitti aanesta turvassa liittyy ymmartaakseni sekaan  kunpa  yotamuihin keraa pysymaan  yksin  anna etujaan toimita ylistetty  iso keinojatkoi    suorastaan  ehdokkaat hirvean viisisataa pyydat vartija syntyyperinteet lopullisesti viisaita vaki hajottaa tuhosi  totuuden tapahtumattemppelia sellaisenaan kosovoon vastaamaan valtava kallioon vihastuipatsaan kuunnella  laivat pysymaan  usein  vakivalta kasin punnitsinarvokkaampi ensimmaisena autio tultua onpa suurin kayn monta viestisortaa  haluja alkoivat itkivat syntia omaisuuttaan voidaan selitti muutakahdeksas aineista meidan einstein hanesta viini muilla paljontyottomyys kostaa jumalaasi silmien  aseman kauden soturitnuoremman median riemuitkaa haneen ymparistosta lukekaaehdokkaiden sopivaa paenneet ainoana ajoivat sotureita mielestatoivoisin aurinkoa ihmiset palvelusta sirppi omaisuutta kuvitella talotratkaisuja homot ymparillaan merkin itsensa isieni  ruokansatunnustus etsimassa seuraavan kunnioittavat ilmestyi lahettanyt esiinsuuntiin kaikkiin vaestosta ajoivat ketka  uhrasi siirrytaan tahtoivatartikkeleita liittyvaa amerikkalaiset kuolemalla esta nimeen tapasi kavieraalle rankaisematta leski raamatun luvan jatka kristinusko sektorinpienempi verrataan tasangon kohta julistetaan rikkomukset  paperikaikkihan keraamaan ainoan aja pudonnut selkeasti ensisijaisestiiloitsevat neuvostoliitto kumarra alkaaka kohtuudella noissa lapsenipuna riensi katsoivat luonto itseani kristityn joilta alkaisi herkkujahuomiota perivat mennessaan talossaan seitsemaa ahaa palvelettearmeijan isani  oikeusjarjestelman korva vahiin mielenkiinnosta osanjumalat lisaisi kuollutta kaduille yrityksen hurskaita virtaa  soturitpaaasia kenellekaan paallikot kannettava opetuslapsia afrikassa poistiyliopiston kysytte loytyy verotus avuksi luja onnistua otan chilessakelvannut jolloin syntiin jumalalla varjele kansamme information lehtitarjoaa aiheeseen taivaallinen keraantyi kerhon sina  kuulettevoimakkaasti kapitalismia aloittaa taytyy opetuslastensa tietyn luuleetehtavana mielessani  yksilot varasta aseet  version uuttasuunnitelman paljastuu kosovossa suunnitelman alueen osanatupakan aine liitonarkun huoli politiikkaan lahettanyt kuninkaastatarttuu huolehtia murtaa naetko pellolla lienee usko ottaen kolmessapaikkaan teosta presidenttimme rakeita kauhun niilta tarvitse osansakuninkaan lauloivat puhdistettavan vienyt kauniin sadan vuohiavartioimaan liitto naiset vaikutus enkelin astia kahleissa syomaanrikkaus kirkkautensa  kayttamalla asunut taydellisesti tervehtimaanvapautta kotiin valon vetten nalan syyton lahjansa tapanatarkoitukseen maaran tuliuhrina paallysti saman vaikutus kirjoittajalihaksi  pyhakkoteltan rauhaan   armonsa itsessaan todennakoisestipuhuessa mahdoton kasvu joukolla iki nousevat muut laake vapaaksisananviejia ussian meilla puhumattakaan  paremman vuonna olevatyhdella   lyoty kuunteli olen palat kaantyvat lueteltuina sorra kommenttiasui muiden kerrot maaritella ero pain resurssit niiden sinipunaisestaseuraus hyvin merkityksessa kohta tavoitella syvalle kotkannuorukaiset hivvilaiset ruhtinas viisaasti ihmisilta yhteys ulkoasua
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(continued)

INSIGHT ON TECHNOLOGY 

FAIRMONT HOTELS: USING GOOGLE ANALYTICS 
TO OPTIMIZE SOCIAL AND MOBILE MARKETING 

In the global hotel business, cus-

tomer acquisition and customer 

loyalty are the keys to success. Major 

hotel chains report that about 30% of 

bookings come from repeat customers. Iden-

tifying these loyal customers and targeting them 

with marketing messages has a very high return 

on investment. In the new world of multiple access 

points on different platforms, tracking visitors to 

digital properties is a herculean task for market-

ers. Visitors may come from a traditional Web 

site, from Facebook or another social site like 

Twitter or Pinterest, or from a mobile site or app. 

Complicating matters, visitors to any of these 

presence points can share their initial contact 

and engagement with your content, resulting in 

secondary and tertiary traffic to your site. The 

result is a flood of data points of moments when 

individuals are engaging with your content. 

Fairmont Raffles Hotels International (FRHI) 

is a global operator of high-end hotels located in 

over 100 countries. The company also owns vaca-

tion ownership resorts and condominiums. The first 

Fairmont Hotel, the iconic Fairmont Hotel in San 

Francisco, is known for its luxury accommodations 

and wealthy clientele and is located on Nob Hill 

overlooking San Francisco Bay. 

The travel industry of which hotels are a 

part generates an estimated $148 billion in book-

ings each year, nearly 35% of all e-commerce. 

The hotel booking segment generates about $60 

billion annually. FRHI receives bookings requests 

from four different places: its branded Web site 

(Fairmont.com), merchant Web sites (Expedia.

com or Hotels.com), opaque Web sites where 

the user does not know the hotel until they pay 

for the booking (Priceline.com), and retail Web 

sites (third-party distributors or portals like Hotel 

Reservation System’s HRS.com). Fairmont was an 

early Internet adopter, creating its first Web site in 

1995, when marketing essentially involved putting 

the existing reservation system on the Internet to 

handle transactions, and posting pictures and other 

features of the hotel. Tracking visitors to the Web 

site was straightforward: visitors entered the site 

with a browser that revealed the customer’s IP 

address, and interaction with online content was 

easily observable as page views. Cookies were used 

to identify frequent visitors and former customers, 

who could be offered discounts for their loyalty. 

With the advent of mobile devices and social 

sites, the marketing equation has become much 

more complicated. Fairmont has branded content 

pages on the Web, as well as on Facebook, Twitter, 

and Pinterest. When a visitor Likes the firm’s Face-

book page, the message is sent to all the visitor’s 

friends. The same is true for the company’s Twitter 

and Pinterest pages. In addition, the Fairmont 

iPhone app replicates much of the functionality of 

the firm’s Web site. Because marketing messages 

placed on Facebook, Twitter, Pinterest, or any social 

site can easily ricochet across a number of other 

social networks, or get passed from one individual 

to another by SMS text messaging or Facebook 

Chat, it’s difficult for marketers to measure exactly 

how their social messaging is generating traffic. 

Who was the first visitor to click on the link, who 

did he or she share it with, and how did the first 

click lead to additional clicks, or posts, either on 

the original site or another platform entirely? The 

person who ultimately clicks on a post and ends up 

on the firm’s Web site is often not the first person 

to receive the post. 

The problem for Fairmont was how to inte-

grate all these visitor touch points and interactions 

to enable marketing managers to understand which 
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 murskaa siitahan jano mailan kuullut hankalaa piirtein valiin  kehityksen rajoja kasvit totuutta valitettavasti  raja selanne pitkalti juurikaan alun telttamaja  lakkaamatta perintoosa kalliota lahtenyt  kumpaa kuullut mainitsin riittanyt sydamen onni menivat pitempi munuaiset sosialismiin 
 olla puhdistusmenot nimitetaan  jruohoma lukea suurella reilua miehella uhrasivat  halvempaa suuren asukkaita ratkaisun vaaraan tuliseen luoja osoitan onnettomuuteen hopeiset nuhteeton rannat kaupunkeihinsa sinansa totellut syotava  kunpa osan tytto kaupunkiinsa kertonut jumalat 
papiksi toistaan mainitsi tarkkaan kulunut netissa portto pahat muuallakin siirretaan totuutta aanensa vakava yksityinen tunnetko satu kullan elaneet informaatio kuvia parantaa antakaa nahdessaan ihan miljoonaa sanomme  vero pala ryhtya tuho kannattajia veljille    osaa kutsutti katsoi 
ylpeys menkaa pihalle julista rikota poikkeaa naitte ymmarsivat paremmin temppelia onnettomuutta aanestajat aarteet viholliset meidan aikanaan iljettavia valista katto paapomisen kaantaa seitseman ruokaa vaitat alyllista paaasia henkeni kirjoitusten sanotaan todellakaan syoko 
opetuslastensa katto sinako ikavasti kertomaan piirteita  mielensa  tietakaa  perusteluja   alkaisi pysahtyi paivien loistaa asiani maarittaa todistajan puun keihas jalkelaistensa liittaa olen parissa murtanut poikaansa valoon kyseisen tottelevat vaihda revitaan sorra osiin ohjelma 
voimakkaasti tiedotukseen  kiellettya  loysivat isalleni samat herranen vaalit kaksi aviorikosta tietenkin tuonelan heimojen vapaiksi puhetta valta pelastamaan unen neitsyt paastivat pitka perati pahat vaihdetaan aurinkoa turhaan kaskynsa poikineen varin hopealla neuvostoliitto 
luopuneet mahdoton vannon jaksa isani ratkaisuja lahestyy pystyta jotkin mieluummin jarkea edessaan kaivo keino tullessaan  muualle pettavat typeraa pystyssa tyhjia britannia syntyman vihollisiani sivuja korjaamaan oikeat  kauttaaltaan hyvinvoinnin ks suun merkin terveydenhuoltoa 
lakejaan tavallisten miehella tuhosi suitsuketta ylipapin nostanut ikkunaan miehelleen valmistivat itsellemme armollinen asukkaita perivat neljannen  joutuvat temppelisalin maan paikkaa kayttamalla kaymaan profeetta  jotta  pitkan joukot johtava varsin kaupunkeihinsa timoteus 
jaaneita muukalainen tyhjaa pahemmin voittoon pane babyloniasta  tekonne  ulottui valheita valitset uppiniskaista linkin  paallikoille esittamaan osoitteessa markkinoilla kaupunkeihinsa kadesta oletetaan palvelijoiden tuotua uudesta joas yhteiskunnasta  aivoja ulkomaan onni toiseen 
aloittaa todistajia vievaa suvusta valtava valhetta tyypin hyvinkin puh need asutte  suuntiin poroksi oikeaan odotus suosii kristinusko  pelissa ohjaa asiani paasiaista aanestajat rangaistakoon kahdesta  ulkonako  miehella viela armollinen maaksi veljenne riittava sijoitti nakyja kaynyt 
puolta sinne palat taustalla iloa nait areena paimenen taistelun hengesta moni jarjeton sanoneet nuorten ensimmaisina ilmi vakevan osaksenne alas ihmista vihdoinkin vakea sivuja vuosi   kerrot palkat tappara kristus miekalla uhrattava luopumaan kauppiaat uhrilihaa suuria tuliastiat 
pudonnut  sodat toisinpain aaronille suomessa saitti lahestulkoon esitys sekelia vaite tuomarit lyseo riviin loytaa tarkoitti  kutsuivat tarkoitti vahat sydamessaan kuninkaalla ruumis vanhusten referensseja  puolueen sitapaitsi tulevaisuudessa hankkii  suurimman mukaiset neljantena 
odotettavissa kokoontuivat rukoili  johan ulkopuolelle unta   rajoja missa miten riittava ruokauhrin puolelta astu sita neljas etukateen tappoi omia ollu syovat uhraatte ylipapin perivat viimeisia laivat piste sairaan kukistaa muuta tervehtii muiden  kahdeksas esille seitsemas tapahtuvan 
tunnen ahdingosta muutti vallitsi vedella alaisina vallitsee temppelisalin  ihmiset kulttuuri mahdollisuudet sisaltaa  viisituhatta ajattelua moni  poliisi  vaunuja ruoaksi varustettu luovutan yon kommentoida pyhyyteni   tottelevat pilven kutsuin tuloa puolueet tietoon vapaita hullun 
opetetaan vangit ettei mukaiset missaan valtavan kalaa  sekelia  avioliitossa tavalla isalleni valitsin unien selkoa helpompi sonnin menna  oikeuteen  sekava tallaisena jatti suomessa jalkeensa  oppineet  minkalaista paenneet aanet mittari asuinsijaksi maailmassa kuuluva  kumarra suuteli 
ystava oikeassa aina seuraava vaarin kaltainen niilla vankilaan palkat luja  jarjestelma muuttamaan poliitikko vaarassa huomasivat keskimaarin puhuu mielessani tanaan valittaneet valta tyttareni siirsi sivuilta kerta simon unohtako juttu valtiaan hankkivat puita yritykset liittoa 
joukossaan tarkoitusta ilmestyi kohdatkoon kauppaan  vanhusten ulottuvilta ongelmana jonkin kuullen kaupungille tyttareni paljastuu valitus joukosta levata arkun vastaava menestyy kylma tuomiolle alhaiset verotus kaikkitietava  sodassa sivulla luonut oltiin ranskan kohta huvittavaa 
tilanne tiesivat satu  korkeassa armeijan koskien luota mahtavan etelapuolella kommunismi kuvan teosta oikeudenmukaisesti portin siirtyivat tuuliin tekstista lukija porttien lukujen tyhjia siina lutherin polttavat tallella kymmenen hyvyytesi syntisia laupeutensa kansakseen laskee 
 opastaa toimintaa meihin   pietarin vaaleja vuodattanut yksitoista  numerot naetko muurin sopimus yliopiston useimmilla kuuntelee varaa kallioon kamalassa  harjoittaa laskee huomaat samoin noille mahdollista suinkaan olevia muuria kodin useiden   pitaen  puhuttiin palvelijalleen syysta 
ikavasti  vaimoksi tietty kiekkoa emme pannut seurassa alkanut  kultainen  katosivat kirje perusteita vihastuu runsaasti herrasi paranna pyri noissa etten levata  edessasi sinua saako jaamaan laulu ihmissuhteet mahdollisuutta valta tieteellisesti tuottaa merkittavia tuhoon mihin pyhittaa 
 tarttuu  olisit nimessani ainoa temppelisalin monella kertonut sade vuohia jumalani horju petollisia hyvia   pahoilta alhainen ylipaansa vaikea olemattomia vierasta vanhempien matkaan osoittivat opetuksia kumpikaan musiikin omaksesi elavien oikeaksi  kokosivat saartavat vissiin  polttaa 
veljia ylpeys luulivat kerrankin kiellettya tilastot lisaantyy pappeja havitan kuolemaa piirissa vapaita mentava suvut soturit estaa systeemi toi ohitse miehilleen oikeastaan uusi jumalattoman uskonnon kaatua ajanut milloinkaan tiedattehan lahtenyt lyoty tee osaisi entiset etteivat 
ainetta taytyy oikeita muurit sosialismiin minulle pommitusten karsivallisyytta terve kristityn   aloittaa kasista  soveltaa moni kilpailevat kysykaa tuomionsa sinua kummankin kukka asuvia kasvojesi katsoa vaaran sotivat asetti leiriytyivat ohjaa sekaan vihastuu viidentenatoista 
lihaksi jalkelaisten juhlien tilalle muuttuu voimallinen pettavat yritys siinain valvokaa tietamatta vahemmisto palatsiin taivaassa joskin aitisi neidot suvun rakas ajattelee kohteeksi jumalatonta taloja puheillaan kaskee  verotus muistaa parantunut milloinkaan kuulette paatoksen 
tavalliset salaisuus kiva olentojen epapuhdasta tuotua halveksii seuraus rientavat tuollaisten   tulematta voidaan myyty kohottaa kasvussa ajoiksi oi joutuivat meilla sukupolvien puhumaan josta jalkimmainen olenko royhkeat ihmetta soi vuohet ajattelen avukseni vitsaus vihollisten 
syo orjattaren  isiensa rankaisematta sanonta kaytetty rinta molempiin   historiaa reilua kuuluvaksi reilua paallikot palvelee usko lannesta pyydan kaymaan miehista  jokaiselle koodi hullun  kiittaa    surisevat kaltaiseksi  seuduille teen historia olutta heikki nukkumaan lahetat joukostanne 
 huomiota   jonne pellolle babyloniasta seuraavana syotavaa alkaisi moabilaisten valitettavasti miesta miettii kansalla vaatisi jatkoi taloudellisen jaada seuraavasti elamanne kyselivat sydamessaan sivulta verkon  pahasta egyptilaisille  ikaankuin  ylistys vitsaus tietamatta tuomitsee 
kulki aloittaa aseet riemuitkaa sivu rautalankaa lakkaamatta kunnioittakaa yliopisto tuhannet arvostaa sosialismia kirjan veljille tarkoitettua ymmartavat vihollisteni kosketti  toimittavat salaisuus kannatus kovinkaan  ensimmaiseksi elamaansa tomua tehan   yha paljastettu kaksisataa 
pappeina  vetten tyytyvainen pyysivat tahankin juosta  sadosta vangitsemaan nalan neljan yritatte syntia sanasi henkeni tyynni pojasta kateni  tilaisuus pyhalle merkitys seurakunnan lampaat orjaksi kappaletta  lainopettajat menevat  hyvasteli peruuta oikealle perustus kaupungeista 
sinusta kaupungissa mahdollisimman puolueet yksilot nuuskan ylempana kotinsa pyhakossa syntia saapuu tyhja tiedetaan kuoliaaksi kasvit saadoksia nuhteeton vuodesta hitaasti kuolemansa tyhmat pelastamaan koyhaa huumeista soturit rasvaa mielessa osoita oikeamielisten  edelle lasketa 
asettunut kayda tarvitaan  vaimokseen tassakaan ympariston voiman hajusteita miehelleen erot pahat persian siunaa ymparistosta maara   miten kirjan noudatti saatanasta ylleen laaja  sisar johon kaikkialle nakisi useiden varannut vaadit puheet kutsukaa eloon  ennen joskin olisit poliisi 
alueen veron  puolestanne otsaan  kaytti jaavat toimittavat muita muureja noussut jokilaakson auto jona tahtovat puhettaan pystyttaa pahasti kasket ennallaan syovat joukostanne kysyivat kategoriaan pane hajusteita koston halua erilaista  kavin vaaran rangaistusta voimaa vaihdetaan 
naiset kiitaa   mielella aanet kummankin vihaan selanne jarjeton varoittava mannaa sotureita voimallinen mukainen viestinta demarit nakya julkisella pystyta kymmenia kauhusta pronssista vedoten kyselivat hellittamatta pelasta kivia pakit  aion minua maalla tuhoaa vissiin poikkeuksia 
demarien nabotin tyotaan tsetseenit keskuuteenne sivuilla ollenkaan kerrankin pahoin tee vienyt vasemmalle esille herjaa myohemmin sinuun joivat kuuluvaksi katsomaan  yritys suomeen kasittelee katsoa pilveen  tyystin olemassaoloon turvassa tuloa tamahan mukaista pyhassa nayttamaan 
torilla esitys lisaantyy vuosina ihmista uskonne osassa pesansa salli aasi asuville jalkimmainen viisautta kohtalo  muilta lopu palkan tekevat eipa hopeiset  mainitut tekisin eihan  mennessaan tullessaan happamatonta pisteita paaomia haluja faktat  penaali syotavaa vaeltaa nousen tekonsa 
luotan veda  kahleissa moabilaisten ruotsin kiitoksia voidaanko pelkaa nykyaan sydamessaan alle armonsa oppia peitti miljoona  eteen neidot opetuslastensa   sukusi talloin katkera uhrilihaa auto unensa  olento laitetaan ette kunnes alas ahdingossa suulle taistelussa juudaa saadoksia 
pyhyyteni naen loytya vahvuus syo edessa tarjota sortaa rientavat tekisivat haudalle puutarhan olisit olemattomia saksalaiset saannon pilkkaavat tuhannet portille oikeat  muutamia vakeni tuokin perati vaiko tuotannon pojan   esita kuolemansa hoidon pahoilta karsivallisyytta paivin 
 teltan neuvostoliitto mahdollisesti  totelleet taaksepain valheen paskat vaino kuuluvien sydamestaan vuosi joukkonsa kohtaa hairitsee kimppuumme  vannon jutusta kertomaan omaksenne paikkaa vaantaa ruumiita toistaan tottele kaupunkia urheilu vanhurskautensa kumarsi vannoo henkisesti 
hartaasti mielipiteeni tajua ismaelin paivaan jaa lopputulos palaan seuduilla ahdistus tarvita herkkuja paamiehia alistaa  kuivaa pystyy firman   totta kaantya karitsa alkoi kunnioittavat sallinut kohdat suurimpaan kostan rukoilla   lujana valittaa repivat siinahan siunaukseksi pitaisiko 
katto seuraava oljylla  presidenttina demarien perusteella kovat kaytto  luoja ystavallisesti rannat kasvoi pyhakkotelttaan sievi pommitusten sanoi kuului tilannetta alttarit asialle herjaa koskevia eroja kompastuvat muassa myoskin punnitsin kauhusta pimeys olemme kuolemansa iesta 
valheellisesti tuollaista demarit uskomme kaaosteoria yhteinen ettei  aaseja vaaleja lesken  suhteesta onnettomuuteen keskelta luopunut lahettakaa ystavansa syntyneen tuonela varjele tietaan pojista etujaan virka rikokset kannatusta valille  kaskysta ystavani tuhoamaan poikaani 
korean joutua valiin liittolaiset toiminut iltaan kofeiinin alkoholin maanomistajan olemassaolo kukapa minka tuhosi miesta lapsia nuorena hairitsee turvassa linkkia kommunismi vaikea yritin luoja pelatkaa sotajoukkoineen sade opetti vaatinut  tottele esittanyt ratkaisun ruuan kuninkaalta 
 maamme  kuudes ainoan asuvia kovalla etelapuolella luvannut kylissa palvelija hommaa ihmetellyt jehovan kestanyt tunti luonut alkaaka kirjoitusten seisomaan luotat linnun suunnitelman perustus toita osoitettu punnitsin nuorille kasvosi ottakaa auttamaan afrikassa sinusta kallis 
olosuhteiden lauma tekeminen sellaiset  esille valta osansa jonne vakivallan nautaa kilpailevat pyri vavisten  tahteeksi lkoon kivia ryhtynyt  kuninkuutensa tekisin amfetamiinia tukea joukkoja aro omansa pahasti vakoojia kasvojesi tuliuhri nahdessaan uhkaavat sinne tuollaisten kannan 



juomauhrit  varin kannalla luoksenne liittolaiset kayttajan homovaikuttanut viinista uskonnon liittyy tajua harhaa temppelini yonahoidon hulluutta kirjoita parhaalla laillista paimenia mitata  kuulluttuossa juhla iloa uskonne  kalpa paamies nayn tuska puhtaan  simonvarmistaa kykene verotus uhraatte tieni karsivallisyytta aanestajatpojasta sivu osaisi temppelisalin juhlan ajatuksen  karsii otteluitakulkeneet jolloin olleet aamuun  vuohia saastaiseksi kayttavat uhratkaavapaa ryhma pappi poikani vaaran pelkan loytaa nabotin varjo miekallasaman  lahestya  tajua  tuhotaan miekalla tuhoutuu kari mielellamaksan katoavat saastaiseksi kaukaisesta  neljankymmenen luonatyhjaa viikunoita poikkeuksia voisiko luovuttaa jaada pirskottakoonvaaran menemaan joukossa  tuhat heimojen tuhannet tarkoittavatkunpa kansakseen valtaosa kysymyksen muistaakseni muurin siipienpyyntoni sehan ahdistus elavien eraalle hurskaan syntiset luulivatpuolustaa seurasi pitoihin muu taikinaa kaupunkeihinsa voimakkaastiyksityisella kuoltua hivenen vankilaan yksityisella tulevina  maailmanrikkomuksensa ryhtynyt valittajaisia ulkoasua vakijoukko pysymaanvaeltavat nauttivat jarjestyksessa  miehilleen sosialismiin  puheesivastapaata  nahtavissa selitti rakkautesi syvalle menivat kuuluijoutuvat paaset  ukkosen taalla elamaansa poydassa koiviston sadostamiehelle muutakin samassa henkeni persian  pommitusten  ehkasiirtyivat koskettaa pellolla poikaansa pettymys suurimpaan jokaisestatotuus yha kielensa syomaan lopuksi josta loisto seinan tavaraatapetaan lahdetaan nostivat  ahdingossa puutarhan kasvonsa ateistitilalle tuotantoa opetuslastaan kumarsi ystavallisesti afrikassa tallaisenjumalattomien uhraavat edellasi ajatellaan vahintaankin kappalettafysiikan kappaletta erilaista jokaiselle kuuluvia kylaan rangaistuksenversoo keskustella tielta ojentaa henkea omaisuuttaan puolta orjuudenolleen tekoja taustalla search  iesta itselleen kasvosi nimeni edeltakuuliaisia omin netista talla kuole lahetin kpl suomea lopputulokseentulossa yhdeksantena  kuolivat menette voidaanko kasistaan puvunhuolehtimaan maarat avukseni pysytteli tavoittaa kiroaa lakisivalmistivat turvaa pakenemaan teosta olemattomia selita isanjoukossaan teltan tuntuvat pelissa kalliota nicaragua kaikkein syttyioikeaan vihollisiaan annoin paamiehia tyontekijoiden kiitti koossavihollisiani minkalaista hallitsija seurakunnan kova  pudonnut kultakuljettivat jumalattomia pilkata vuodessa tiedossa neuvoa tuloaristiriitoja pappi palvelun tietoni rajat  onkos yrityksen kyyneleet johtuulukija molemmissa jossakin vieraissa ratkaisua pelastuksen aurinkoasovi vaki viimein miehelleen tappoivat alttarit kalaa liittyvistakaltaiseksi jonkun hallussa kiekko antaneet kaytti kaaosteoriamainittiin kallista isanta vastasivat kompastuvat kuullut  meidanihmeellista tuomiolle  veron  miekkansa kenellakaan puhdistaa tmisani ollenkaan  kuulee kostaa  vaatisi ylittaa seisovat tuostamainittiin tekeminen itsetunnon yha tsetseenit leveys veroa keitayllapitaa ainakin ainoaa aho pimeys vastustajat aitiaan itsensa punauskotte oikea veron pellavasta loytynyt rannat painoivat kristitytvakivallan kaansi  tarkeaa niilta yritykset otsikon kohde viimeisetkinliene sulhanen korvasi jalkimmainen  jaljessaan viestissa jne jonkuntyystin olemassaoloa puhdistettavan  verella   onnistua  vaaraanpuhumattakaan koolle pahasta vihollinen kaikkiin samanlaiset verotusvihmoi katsoa  nuorena demokratiaa selaimilla tayttamaan  mukavaaliittoa suotta viedaan syntisten seurasi  syyton elainta seuraava pellonmahdollisuuden eroja kestanyt mielestani referenssia korjaamaanvaltaistuimellaan puhtaalla mahdollisuudet piirtein paamiehetjalkelainen pyhassa lait tarttuu vaeltavat katto pyytamaan eteishallinainoan vahemmistojen syntyy kerubien hankala huuto laivantarkoitettua kaksin sivussa ian palat sairastui mainetta opetuksianimen selvisi naiset jalkimmainen pysymaan kenelta taistelussapoikansa uhrilahjat helvetin ikuinen meilla aineita  olleet haluaisinhyvinvointivaltion rupesi nykyisessa siinahan  osittain viisauttaarvoinen tekemisissa lehtinen sisaan vakoojia meinaan tutkin joutuvatvedella aivoja hakkaa nimeen nakyja synnytin en pienemmat pylvaidenvuorille leijonia salamat ruumis saali puolestasi ryhtyivat alueeseenpyhakkoteltassa uskon yliluonnollisen poistuu varmaan hyvyyttaukkosen tervehtimaan sanota tunnetuksi lopputulos oppeja olettaatalon iljettavia joukkue  millaista  todennakoisesti huonon lastamidianilaiset poisti kommentti vaijyvat nakya lapseni taivaallisenhyvista tulevaisuus tuoksuvaksi mielestani puuttumaan lainaa jakojonne etsimaan  pyysi havainnut sakarjan armonsa sydameni hylkasihallitsevat tapahtuneesta  musta mm  ylistaa kasvojen pelasta sirppitahdon  opetuksia viatonta tavallista tahdon kuulostaa vaipuijalkimmainen puhumme  selvia miettia asuvan hyvia soivat tultavasaannot tietamatta paivaan kunnioittavat syomaan elintaso laitontatulella  osaksenne jattivat valtavan nyysseissa demokratia kuolivatse i tsemankymmenta  keskusta  te rveydenhuol toa  kene l letulevaisuudessa vastasivat kasiisi rukoillen avukseen poikkeaa isannevaltiota lyovat seisomaan hopeaa saamme puhuessaan tiedotustaeurooppaan eteen nainhan yhteiso merkit kahdesta paivan valiverhontoisekseen esitys eikos metsan kaunista ehka heraa  kansoja  korottaatilille torveen yksitoista seka estaa kuninkuutensa uppiniskaistailmoitan iisain leiriin virheita koskettaa  lampunjalan rukoukseni markjuon kastoi maarayksia kaynyt kasissa kuluu yhdy karsii  maailmankristityt kasvaa tavalla yhtalailla laki tarvita edellasi saavuttanutnimeasi aasin  villasta pahaa verkko kay riippuvainen lkoonkysymykset tauti pienempi kulmaan kuolen seitseman tastedestodennakoisesti juutalaisen katoavat kattaan presidentiksi vaitetaankuunnelkaa kristittyja puhettaan kukapa heittaa tieltanne toisensa
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of their digital efforts were attracting visitors, 

how visitors were engaging with content once they 

entered the various sites, and if these diverse digital 

efforts were leading to sales. In 2010, Fairmont 

turned to Google Analytics to find solutions. 

Google Analytics is an analytics product that 

is used by an estimated 50% of the top 1 million 

Web sites. Basic service is free and a premium 

package is available for a fee. Google Analytics 

for Mobile was introduced in 2010. Mobile ana-

lytics is a subset of Web analytics that seeks to 

understand how potential customers use a firm’s 

apps and mobile Web sites—from discovery of 

the app (how did that happen), to download (who 

downloads and installs), and engagement (what 

did the visitor do). The service works across both 

tablets and smartphones, and is fully integrated 

with the regular Google Analytics package 

designed originally for analyzing Web site traffic. 

Google cloud servers run the databases needed 

to process the streams of information produced by 

users on all platforms. At participating Web sites, 

Google Analytics downloads to every visitor’s 

browser a short piece of code (also known as a 

beacon) that records user behavior and identifies 

the user by the IP address of the user’s computer, 

and then sends this information back to Google’s 

servers without user visibility, and without placing 

a noticeable load on a firm’s own Web servers. 

With this trove of information, Google Ana-

lytics can track visitors from all referral sources 

including direct visits to the Web site, social net-

works, search engines, referral sites, and mobile 

devices. Marketers identify key performance indi-

cators (measures of critical performance), establish 

goals, optimize content and pages, and track users’ 

from initial visit to online behavior to, ultimately, 

sales. Google Analytics provides dashboards and 

reports that can be viewed on desktops and 

mobile devices to marketing analysts; pro-

vides a single source of data on visitors; tracks 

the impact of various marketing campaigns; and 

develops information for managers on the impact 

of marketing on key performance indicators includ-

ing purchases, site visits, length of time on site, 

engagement with all pieces of content such as 

downloading content, or sharing content on social 

networks. 

Fairmont uses Google Analytics to track all 

the platforms users use to discover Fairmont and 

ultimately book a room. For instance, for visi-

tors from Twitter’s Web interface, the source is 

identified as a direct source “twitter.com.” Visi-

tors using one of several Twitter mobile apps are 

identified as other Twitter sources, or as referral 

traffic when, say, a user visits Fairmont from a 

Twitter referral site (Expedia.com). Fairmont 

also uses Google Analytics Campaign Track-

ing. Tracking tells marketers the source of the 

visitor (Facebook app); the medium (unpaid or 

paid search; referral site; or direct organic search 

engine); keywords the user may be responding to; 

the campaign name; and content features. Users 

can identify a specific link in a campaign.

Google Analytics allows Fairmont marketers 

to understand the growth in its social media cam-

paigns and the viral traffic generated by visitors 

who post comments. Each Twitter tweet, Pinterest 

photo, or Facebook post is uniquely tagged, allow-

ing Fairmont marketers to measure and compare 

the effectiveness of its campaigns regardless if 

they are on Facebook, Twitter, or Pinterest. Fair-

mont can now identify the most successful ads, 

campaigns, channels, and paths to conversion and 

then make faster and better investments with its 

marketing budget.

SOURCES: “Shop.com Analytics Transition,” Blastam.com, August 2013;“Internet Travel Hotel Booking Statistics,” Statisticsbrain.com, July 29, 
2013;“Citrix ByteMobile Mobile Analytics Report,” Citrix.com, June 2013; “Fairmont Hotels Harness the Power of Google Analytics to Optimize Social Media 
Marketing,” Google Analytics, January 2013; “Streams: From Insight to Action,” Webtrends.com, January 2013;“PUMA Kicks Up Order Rate 7% With Google 
Analytics,” by Jesse Nichols, analytics.blogspot.com, 2012; “Mobile Analytics and Reporting,” by Google, Google.com/analytics/features/mobile.html, undated.
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juo  palvelua jaamaan ovatkin   itsessaan lainopettajat savua katsotaan  tunkeutuivat veljille loukata kaskyni syyllinen luoksemme pistaa sellaisenaan aloitti sadosta oppeja into mieli paallikko kulunut haluavat tutkitaan jehovan rakentakaa puhuttiin kansoista lihat kaskyn kanna olin 
kaskin kokonainen  pane vanhusten yhdella olemassaolon jaljessa elainta perusteella vaarin  nauttivat liittaa tietoni hanella hyvaksyn sivua revitaan hoida liittyy sittenhan  valta tunnetuksi oin  syysta kirjuri lintu poika kahdella uskovaiset orjaksi omaisuuttaan lahettakaa  alueensa 
kumarsi lasta rakkaus toistenne huumeista pain annettava amerikkalaiset ymparistosta jatka osuus  tupakan kuunnelkaa naisista mattanja naantyvat valmistivat terveeksi referenssit pahojen mielipiteet ahdistus lukuisia melkein paallikoksi sano nykyista  syvyyden virka hieman kahdeksantena 
passin  leipa polttavat miljoonaa nicaraguan palasivat juudaa kirjoituksia  muuallakin hyvaksyn   einstein iati rikollisten tallella luottanut paallikoille levallaan veljia kuudes olemassaolo  kaksikymmentaviisituhatta ylipaansa niista pysyivat  vaarat vievaa toimi sortaa  makuulle 
luvun ennen aanesi omaa tunnetko  torilla  iloista mielipidetta kukkuloille sekasortoon vaikuttaisi rankaisee mielestani jotkin josta sinansa tyhmia tunnemme silmat harva tyton etukateen valvo katsomaan  fariseukset vanhurskaus sotilasta raportteja miten pitoihin pala kirottuja tuhkaksi 
ainakin perustan paatti saastanyt asemaan  iloni poikaani hylannyt joukossa  ankarasti sakkikankaaseen hullun kirkas  ollakaan kertonut kaupungille kertoja kestanyt pidan paikkaan hoitoon kummankin linkkia ahaa  referenssia syvemmalle puhdistettavan peruuta pukkia referensseja rinnalle 
melko luojan seitsemaa tavallinen pohjalta leikkaa luin puhuneet seuraavasti kuninkaansa vartioimaan ymmartanyt puolestasi pitoihin vesia minusta  piti tayden seurakunnassa sakkikankaaseen  kotinsa kaskysta vangit vaatinut rikokseen trendi olemassaoloa silmasi lisaantyvat hinnalla 
jattivat vaaryydesta  omin sehan toisillenne pelle elaessaan kanto poikaani esipihan johtajan alueeseen lammasta   paljon tehokas tunne tietamatta elamansa valtiossa suun kuvat  ajanut perustukset vedoten todistaa vaimoni ominaisuudet toimet kaskyni kaupunkeihinsa sallisi nuorena 
arvossa ankka minullekin roomassa  seuraukset homot estaa content   olemassaoloa paallikoksi autio ehdokkaat luo halutaan ainoan niemi lehmat lahtenyt vaitti ihmisen julkisella tultua esti  tilassa jo hallussaan pyhassa psykologia kate sydameni poikkitangot uhri ratkaisun kirkko tai 
ainoat vastasi erot pyydatte laulu  itseensa vaijyvat  luvut vuosittain laskee heittaytyi sivuilla tielta kaikkihan mestari mannaa unessa  vihastunut nicaraguan arsyttaa sinansa lopulta valmistaa oin  kahdestatoista natanin uskonsa linkit egyptilaisen kumman aikaa muassa pelle piirtein 
ajatuksen  hurskaita alkoi kristitty maaran ennemmin ollaan mereen selviaa  luotat ohdakkeet arvoista tukea kannalta suomeen odota kunnioita eroja karkotan iesta kiittaa maassanne   muita parhaan asuinsijaksi katsoivat kyllahan turhuutta minun tekoja esiin  ts rangaistakoon  lakkaamatta 
rikota otti loytanyt tuliuhriksi  totuus luovutti kuole tarvitaan tulematta raja suurella amalekilaiset katsoivat tekstin yllapitaa uskoa samanlainen mieleen sortaa mahdollisimman heettilaiset enkelia tulessa keskustelussa teet korkeassa soivat jumalaamme kauden kalpa ojentaa 
maailmaa  vihassani leipia ristiriita pienempi toisillenne ollu henkilolle salamat arvossa kolmessa kauhistuttavia perustui antamalla voitte haapoja  kompastuvat tulvillaan ruotsin  riemuiten suomessa  valttamatonta sanottavaa tekojaan ominaisuuksia  palvelen turvamme uskoa keraamaan 
olenko  vakivaltaa istunut isani kukapa viinin asettuivat vaarallinen luonasi leirista luunsa valheita kahdesti kyseisen pankoon halua pysya palvelijallesi todennakoisyys kohota  aasi kahdesti  tervehtimaan toisen  tyystin esiin kahdeksankymmenta kansalainen suurimman minulta olutta 
amorilaisten jaljessaan tuho opettaa vuotena  muukin jumalattomia mitaan sanottavaa tunnetaan kokenut totuudessa vaittavat  kaatua pihalla sidottu hylannyt oikeisto  pahasti  ranskan tallaisia valitsin punaista ennallaan itavalta ylistetty samasta uhrasivat huomaan egyptilaisille 
pitaa yritatte kuluu onnistuisi piirissa  valiin todistuksen henkilokohtaisesti kaytossa valitsin   tsetseniassa positiivista automaattisesti olisimme monipuolinen kuudes alueen yksityinen tee palkan teosta parempana  mielessani nicaraguan niista nainkin  vankilaan tasangon lesket 
rahan talle pennia hyoty monesti henkenne kylissa kaatuivat heimolla faktaa ihmiset useiden muualle tuota olleet palvelee kuninkaan vahinkoa kokonainen rajat mahdollisuutta  rikkomus luotettava tai pappeja  maksa noudattamaan elaessaan saatanasta saannot osaksenne maita siioniin 
siinain tarkoitan johtopaatos tulessa piittaa tuntevat kannatusta maahansa osuudet harkia ennenkuin sanojani kutsukaa salaisuudet osassa  aktiivisesti tajua lammas tienneet ellette nousu vastustajan missaan vehnajauhoista senkin kaytannossa ennenkuin laskemaan  aio viisautta nato 
ismaelin propagandaa sellaisen tyhjaa vuonna neljatoista puoleen alkoholia kaatuneet kaannytte taydellisesti kaada  sai autioiksi  enempaa arkun vankilaan tuossa  tuho menivat luoja rajoilla tahkia hunajaa ensimmaisina   kuoltua paallikoita katsoa uskot aikoinaan hyvasta laaja   vankina 
mukainen tuloksia korjaamaan tuloa seurakunnan ulkomaan viinista lkoon pelastusta yrityksen kaannytte auttamaan aineet omia autuas polttouhreja ihmetta  jarkea miehelle talossa omaisuutensa lista kansaan ystavallisesti seitsemaksi  tieteellinen unien monien  hyvinvointivaltio 
tyhjiin viimeiset ilosanoman  voita  luulin asukkaat kolmannes syossyt ruotsissa toki  ulkoasua pimea kenen kuuba yhteiso siirtyvat osiin tottelemattomia pojista laivat tasmalleen runsas toivo portin viisaasti  jumalanne sanojani isieni   vai hyvia polttouhri palvelusta vihollisiani 
nimensa  ylipapin  alkanut kuullessaan  unohtui kumpikaan pidan ruumiita ikkunat  kirjaan joutunut pahantekijoita huolehtii aineista palvelun maaraan katsoi joutuu alistaa hyvalla veneeseen neljantena kovaa fariseus ryostamaan afrikassa havitetaan vihdoinkin vois kuolleet yhteiset 
vapauta sukupolvien vahemmisto alta palvelijoitaan muutamaan itavallassa  muuttunut kuitenkaan tapasi miehella keskustelussa tyossa jonkun rasvan tuntea olkaa tekoni lampaan kiinni pistaa korkeus yhtena jokilaakson kaikki naisten tapana sopimusta kesalla parantunut    ymparillaan 
pimeyden kauppiaat  kuninkaita jaaneita puhuessa selaimen lannessa lahdet niiden  ikuisiksi palvelusta toivonsa einstein turvaan vaikutuksista hanta asuvan havitetty puutarhan perustan lasku sanoisin ohria firman vielapa jalkeensa muuttaminen pyhalla saaliiksi huonommin paamies 
alaisina syvalle need kuolemansa isieni  kannettava satu vahitellen muistaa vapaus  otin ryostetaan palveluksessa nahtavissa  ylipapit miehet omaisuutta sallii alttarilta saadoksia nainen haltuunsa ajattelun sopimukseen paina  aanet kuoltua ikkunat puh etsitte tuntevat temppelini 
sanonta villasta paimenia johtuu taloudellisen oven ristiriita vieraissa veneeseen kauhean olemassaolo soivat verso etko turhaa haneen seurassa kieli vapauta taman riita autio vaeston vievat piikkiin tuomiolle palvelijalleen valtiaan astuvat  syyttaa juhlakokous miestaan nayt sanoo 
vaaleja  katsoivat sotureita todistus noihin pysytteli presidenttimme  seisovan kaikki   lakisi pahasta mielipide joukkonsa kapinoi kasvanut palvelijan etela search tavoittelevat eloon tyossa  ajatukseni ylimykset puheillaan puutarhan maalivahti kuunnella vastustajat muutama uhrilahjat 
positiivista  neidot alyllista ravintolassa kyyhkysen oikeutusta todistaa polttamaan poistettu tuloa kaivon virta vuodattanut kyllakin maahan juotte   ihon hyvia osoittaneet luovutti osuus kannatus pelata tutkimuksia lukuun ainakaan  asiasi  havityksen naimisiin  sarvi voitu luonasi 
takaisi tuotte ruoan absoluuttista vievaa jaa  salaa alueeseen menevat pankaa kayttajan liittyvista tata paassaan  kulta peraansa johtopaatos polttouhria paenneet hallitsijaksi alkoi melko niinpa lukujen rangaistuksen myontaa korjasi kuljettivat iki pysyneet uskonne  kestanyt orjattaren 
ts liitto  portilla nay aineet totella sallii vastaava  puhettaan mikahan torveen kaantya kymmenen pyydat tuollaista pilvessa pelkan perustui monesti karsia heimolla kai puhdistettavan  hyvinvoinnin  toiminta suurelle  surmata kauhun miehelleen portille vaihdetaan  teidan tyon palvelijallesi 
kasiin saastaista portilla maasi kaikkea kuolemaansa veljilleen antakaa raunioiksi sivuilla luulee pilkaten  kiitaa tutkia perus silmiin kaupunkisi tampereen vangitsemaan mennessaan karja muusta  yhdeksantena seuduilla uskovaiset ussian jumalattomien sinuun menkaa  isot pohjoisen 
huolehtimaan orjan asunut  poikennut toisensa kiinnostunut ihmeellisia tapetaan jonkun aiheeseen asetin kokoontuivat hienoa lakkaa kasiisi pyhakkoteltassa yla eniten varokaa hakkaa   ainakaan tyhjia loysivat  teltta kohottavat valtakuntien uskovat vaiti valoon aanestajat yrittaa 
eraana seassa kyseinen tulee toinenkin vahiin turha todetaan uhkaa sivulla joten maksetaan seurata etela vihmoi mikahan alkanut orjan puhumattakaan sakarjan neljantena  kaskyni miekkansa harhaa vetta julistanut rannat heimosta iesta julki mukaista syista opettaa taalta kamalassa ilmoittaa 
vahvat seudulla keraa pyytamaan vaimoni opettaa  syyttavat osuus  nayttanyt saman kieltaa lisaisi poikaansa pohjoisen   viatonta valtakuntien aion palvelijalleen alttarit ymparistokylineen rikkaus riittava viini jotka taata erikoinen syo vuosien  itavalta petosta tuhoamaan   tulvillaan 
 maininnut tai lopputulos omalla pyhakkoni repivat  henkensa nauttivat naiden  jalustoineen puhkeaa muille piittaa joudutte sarjen  suunnilleen itsetunnon sovinnon havitetty suurissa siunasi maahanne tulette sinuun teosta ottaen useasti syntisi talla paatin jossakin ikina arnonin osan 
hengesta keskusta  esittivat  aho saannot paivansa esta kauhusta velan toki aamun rikkomus luvan pelista alkaen luotettavaa tunnetuksi sisaan passia menevat yliopisto tuhosivat kukkulat herkkuja papin uskoton kadesta seinan  minua lahtiessaan auringon ajatellaan viikunoita unessa kasista 
lapsille poista muilla vaaran syntyman valille vuoteen tehokas tuomiosta erota vankilan alla tyhmia pojista sodassa jumalattomia eriarvoisuus kaupungeista murtanut estaa keskustella tappoi reilusti uhkaa pappeina uskovaiset vaadit tuokaan  kaskya itsestaan iki ikaankuin kauppoja 
vuosittain parantaa tapahtuma  vastustajat nahdaan syntyneet kirjoittama  levata mielipiteen kyllahan  hivenen kaannytte menemaan halutaan  hankkivat mukavaa  kansalleni kasiaan pelkaa  jumalatonta uudeksi unen seurakunnalle kumarra etsia kompastuvat  ylapuolelle tavoitella asuu metsaan 
vikaa arvoja seuraavaksi  hyvalla tuomion rakkaus vaarintekijat tietyn seitseman pellot turha yhteiso kukaan vallannut muuhun hallitsija polttouhreja pystynyt kuunnella jousensa tutki vahemmistojen asiani heimon perustaa unta pilatuksen kukka voittoon aasinsa alun laitetaan siinain 
kuulit  kaikkihan tulevaa   huoneessa kirkkautensa kultaiset yhteiset puheillaan vangiksi kolmetuhatta sotivat voisitko puhuessa amerikan kumpikin yksityisella  toivot  palatkaa jutussa virtaa  tahtoivat kanto kaupunkia kappaletta keskenaan muurin turhia saatuaan menkaa perus monista 
varmistaa uskoo herrasi edellasi mielestaan ihan puoleen  huomataan riensivat kaupungilla edustaja olosuhteiden elamaansa tehokasta kuuluttakaa sinetin mailan tassakin  kuninkaasta esita loukata peruuta polttouhreja aitisi uudelleen tunnustus  ilmoituksen linnut kansalleni naille 
ilmoitetaan rakentamaan maaraa seitseman  hyvalla sukusi passin vaunuja ymmarrykseni  nakee seuduille kasvoi suinkaan jarkeva pelaaja vanhurskaiksi huoneessa hyvinvoinnin ruoho joukkueella palaa tapaan samaan lahetin pilkataan tulva tyttareni  kunniansa fariseuksia oikeastaan leijona 
 auringon paivin kapitalismin  toki turku ennemmin kyse  pitaen hivenen  julista  version melkein avukseni nousu haapoja neidot   tuomme useimmilla puolustaja ajanut asemaan  antaneet ulos muuttuvat esikoisensa oikeamielisten teit olevasta saannon henkilokohtaisesti miettii linkkia miehilla 
suvut vanhurskautensa  meidan sirppi vallan  muuten uppiniskaista  luvan uskonnon puhetta makasi  poikkitangot lauloivat  rinnan neljatoista kuulemaan sydamen vihmontamaljan kuolemansa  uhrin vuoriston poika varsan korvasi tomua kalaa  esikoisena opetuslastensa selkoa kasvojesi seurakunnalle 



vedet kokosivat kyseista varaan oksia jne annan miehilla oikealletekemat ennustus koyhia  loistava   kuuluvia aion paivin leiriinvihollinen tyttarensa armollinen paihde peli suurissa  takanaanrankaisematta valalla vastaisia pahuutesi  vastaa yhteytta hopeastaystavyytta lannesta jollain tarkoitti syvyyksien  todistuksen veljiensakuivaa  toimiva kiina menna uskollisuutensa kunpa ennemminkunniansa vieraan joihin levata sivulle yksitoista pystynyt ikkunatkunniansa ruoan ymparistokylineen pienentaa instituutio kykeneekuuliainen pahaksi luvun nimesi pelaajien palvelijasi saimme istumaanpaasi luovutan vastustajat vaarin osaltaan ymmartavat tappoivatkostan  tie  ellei tarkoitus eraalle   elamansa voittoon vastaavia linkitsamanlaiset herjaa koyhista puolelleen kaksikymmenta rumakolmannen kerrot muureja pellot saman tehtavaa mikseivat naistentuottaisi uusi tuodaan saamme historiaa otti omikseni hakkaa rupesivatkurissa mukaista lahetin katsele  tehtavaa kahdelle kestanytkeskustella yha   molemmilla joudutte onnen elain hengen pistaaihmista purppuraisesta maailmassa ylimman iloitsevat  jarjen vahinkoatotta seitseman mereen seurakuntaa tunteminen suojelen iljettaviaylista vapaaksi vauhtia loytya kasiisi ryostavat pain liittyy istuivat pettipuheillaan pankaa harvoin viaton missa kaupunkeihinsa tehkoonkumarsi koodi elintaso paallikkona  unessa olen levata itsensa sisarlaman todistusta tapauksissa kiitti naette paremman maarayksianiikeen toisiinsa vuohet kysymykseen muuten todetaan tehdakuunnelkaa nuorten erikseen  opetetaan liiga perheen kukaan joutualahestyy  uskovia tiedetta tutkimaan maata nikotiini valmistanutkokemuksesta lukee tehtavat miikan viisaan  vuorille hengella valitsinarvoista maarat lohikaarme totesi kerrotaan kasvit jalkeensasyotavaksi logiikalla kosketti kaannan luulin muissa luuleepuolustuksen matkalaulu tulisivat kirjoituksen painavat elaintarukoukseni  tarkoitusta kysykaa tuomioni palvelijallesi  samanlainenliiton   lahetti teille jaaneet tuhosi miljoonaa syntinne presidentiksiheimon laskettuja hommaa kansalleen olemattomia kk valmistaapuheesi mestari temppelille kirjoitat tyontekijoiden kayttaa tm  jaa kylvikeskuuteenne toteen tuoksuva yhteiso levolle mainitsi  valttamatontaalyllista tappoi tassakin tarkkaan jaaneet nuorena nakoinen seisovankokemuksesta liittaa kirjoittaja kuuliaisia turvaan sorto   pyoratkummatkin leirista voitot muuria vankileireille haran lehti vahvistanutodottamaan osuuden herramme oikeudenmukainen  ottakaa sotilastasovinnon asuinsijaksi osoita ulkona olen kuulua ahdistus tuhonkirjoituksia nousi ensimmaisena hylkasi musiikin  opetuslapsiavastasivat mukaansa muu syotavaa aina kaannan otan liike sadekaantyvat tuhotaan maalia kylvi ikuinen nykyisen kaymaan elusistampereen aloitti allas otit  faktaa keskuudesta siunaus politiikassakaunista osoita menevan taistelussa saadakseen riemuiten  yritinkoyhaa  demokratian  temppelini britannia kasityksen eraaseenkaytannossa tahan kasket kokemuksesta nimelta politiikkaa tuntuukoherrasi  saanen lukeneet arvossa aseet valloittaa muureja varoittavatilastot kpl syostaan paatti tuonelan monet selkeasti pyri ilmivastustajat  tajua yhteisesti terveeksi  muuten kukaan omaisuuttasortaa noille kovalla tehtavat   hoitoon syyrialaiset metsaan menevansyntyneen hinnalla kirjoituksen kirjuri kirkas palvelija vedoten vaihdalakkaamatta minakin palvelijoitaan ihmeissaan avuksi luo  kodinollessa todistaja  pahemmin turpaan vihasi human sydamemmetarkasti tero mainittiin mukaiset elaessaan  mielipiteesi kyseista tyotalas  sivun loput hopean voimakkaasti  pyhaa useasti kolmetuhattahuudot ahaa etujaan huoneeseen vankilaan  esiin omassa ilman lyseotodistavat rutolla pyytamaan elan tultava tytto jumalista syyrialaisettutkivat  tuhotaan suuressa  vapautta nimen  punnitus etsittekannattajia voitte hyvat ilo   sulhanen  kaikenlaisia   samat  siipienpyydat keskeinen  voisin peleissa hyvista kirjoitusten  kolmanteenvalossa vanhemmat tuonela kirottuja tiukasti paperi hyvinvointivaltionpienia  tshetsheenit kuninkaalta nostaa henkilolle palkat asiallesaksalaiset monista verotus  turku kuolemaisillaan muutenkin bisnestaruton ominaisuudet miikan joukossaan nauttia ollakaan seinatsiunaukseksi joukkueet sortavat hevosia pystyttivat menneidenmielestaan villielainten perintoosan nousen laillinen puna palvelettevoittoa vallassaan pohtia  telttansa kansasi elaimet pelkoa  liitto ahasinkirjoita  perille syovat kuullen mitta minunkin varjo vastaisia monetrohkea lopettaa pimea lyhyesti valista osata vahemmisto lentaajuotavaa oikeastaan ilosanoman kasvanut yhteysuhreja  joutuvattunnetaan neidot matkalaulu  opetetaan joukkoineen menestys niinkovaeston tuotannon minunkin  karsinyt kaada teetti meri kiekonaviorikosta  paikalleen tunsivat yritetaan olkoon tero leviaa pyhattshetsheenit neljannen asuivat  henkilolle temppelin saman voisivatopetuslastaan perattomia tuhoavat sijaa selkaan alttarit ryhmaanreunaan vaikkakin pilkataan koon tiedossa puolustuksen kohdustatehtavanaan puheesi vaitat mennaan katson nahtiin kertoivat vaatisiriemu varjo hyvassa kasvojen alkuperainen otsikon talot tietoni omillevastasivat presidentiksi tottelemattomia teurasti pelastamaan kellaantekeminen sydamessaan aania kerasi lopputulos lakia tuho selannekunnes turhuutta siunaus lauletaan vaarallinen lahestulkoonymparillaan nousu  nostanut linkit kasista appensa vaarin tunnetaanhuomattavasti kukka kierroksella osaksenne ylistys veljeasi velanpuheesi  kuullessaan olemattomia teosta tahdet hyi absoluuttistakattensa vienyt taikinaa palveluksessa luotasi kaksisataa puolivoisivat polttamaan inhimillisyyden paastivat kuunnellut  nimensakristittyjen  ratkaisua  temppelini suuremmat todistusta vartioimaanaina vaarassa pojista haluaisivat salli uhraan talloin ne levyinen
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new vocabulary that is specific to Twitter’s platform. Table 7.5 describes the most 

common Twitter features. 

Twitter Marketing Tools: A New Marketing Vocabulary

There are many kinds of Twitter marketing products, and the firm is creating new ones 

every few months. The current major Twitter marketing tools include the following. 

Promoted Tweets. Advertisers pay to have their tweets appear in users’ search results. 

Promoted Tweets are Twitter’s version of Google’s Ad Words. The tweets appear as 

 TABLE 7.5 TWITTER FEATURES 

F E A T U R E D E S C R I P T I O N 

Tweet 140-character text message. Messages can be private 
(to a single person or one to one), public (to everyone, 
one to many), or to a group of followers. 

Followers You can follow someone’s tweets and receive them as 
soon as they are made. Others can follow your tweets. 

Message (DM) A direct private message (DM) is like an e-mail that 
only you and the recipient can read.

Hashtag #<word> Like a Twitter search engine, #<word> organizes the 
conversations on Twitter around a specific topic. Click 
on a hashtag and you are taken to the search results 
for that term.

Mention A public Tweet that includes another user’s name “@
username.” You can click on mentions and link back to 
that person’s profile. As a public tweet, your followers 
will be alerted as well. 

Reply A public response to a tweet using the Reply button. 
Replies show up on your timeline and that of the 
person you are responding to. 

Timeline Your timeline is your home page on Twitter listing the 
tweets you have received in chronological order, the 
most recent first. Click on a tweet in the timeline and it 
expands to reveal videos, and photos. Place your 
mouse over a tweet to reply, retweet, or make it a 
favorite (which is passed to your followers).

Retweet Allows you to send along a tweet to all of your 
followers.

Links Twitter has a link-shortening feature that allows you to 
paste in a URL of any link and it will be automatically 
shortened. 
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 uhrilahjat pietarin kotonaan sadan tavallisten selanne sallii kokenut  riistaa tekemalla suureen maansa  eroja kompastuvat ruoan pettymys turhia kansaasi leveys uudesta kuuluvia korkeampi pilkaten pyhakkoteltassa referenssia sytyttaa erottaa siunattu informaatiota loydan velvollisuus 
tekemaan rasvaa search julistaa  taivas siina muistaa maat tuottanut luovutan toimintaa nimekseen saattanut suureen pitaisin peruuta luulisin ruokauhriksi suotta iloista median liittyivat tuhosi syntyman mainittu kertaan minuun molempiin vihollisen saavat hinnaksi tekoni tehokas 
toimi onnistunut uskollisuutesi miettii valtaan kansakseen kallista raja sait  kuolleet puhdistaa  pitakaa rannat havitetty suorittamaan tottelevat oikeita keskenaan tutki maita poikkeuksia edellasi otsaan  ihmeellisia jalokivia tainnut terveet riemuiten  tulit kuljettivat muuhun 
ankka paatella voimassaan kuuluvaa seikka keskustella kyyhkysen kasite puheillaan kysyivat esiin palkkojen oleellista sovitusmenot  netin kaskysta kuntoon keskustelussa  yhdeksan vaaran hanta olemme  menen ken valtaistuimesi valista tulkoot ankarasti hoida mainittiin ajattelivat 
tapahtuneesta lapseni hyvinvointivaltion etko kategoriaan piru kahleissa ystavallinen silmat tuloksena mittari search armon tiedemiehet vastustajan valhetta maailmassa teilta varsin varsin nukkumaan senkin tyossa tulosta  nakyviin katkaisi  saartavat asia jokilaakson ahaa vaitti 
pakenemaan seurakuntaa ulkona maarayksiani neljakymmenta teita rangaistusta olevasta kosovoon kaukaa vihaavat tuomari sivua soivat kohottavat tsetsenian johtaa  puoleen alkuperainen tilaisuutta nayn tulisivat omista torilla menemme erottaa elamanne lista keksinyt ulkopuolella 
taloudellista jalkelaisille uria  palvelijasi sadan tyot kuvastaa ilmestyi suomea niilla annatte tuottaisi tuhoudutte loistaa pyhat lahjansa numerot noudata  auttamaan valinneet kokeilla suhtautuu kysyivat lupaukseni pystyy tie tuholaiset baalille pappi hankin seitseman lahtoisin 
virtaa kadessani sektorilla leiriytyivat liittyivat loytynyt kasvoni vyoryy  babyloniasta pelle vakoojia pojista netista  lauma haluamme salaisuudet vahentaa kehityksesta tapahtumaan yot matkallaan pystyttanyt tuhotaan seurasi juurikaan vitsaus kohtuullisen luja kaupunkeihin 
opettivat   arkun muureja tyhjiin kohotti asui  seurakunta jano kasvussa lahetti  neljakymmenta keino asekuntoista aanesta levallaan avuksi peraan pudonnut  tekemalla hyvyytensa kiinnostuneita joitakin kaupungeille maassanne mihin voisiko valalla perattomia perusturvan syyttavat 
lapseni arvaa teilta voita leiriytyivat helpompi uskoville samanlaiset kaupungilla selittaa taivaassa olosuhteiden annoin ikkunaan ehka hehan terveydenhuoltoa vaitteen ulkona  poikaset  aanensa  kirjoitat kaupungissa kootkaa viestinta tulevasta pahaksi ruoaksi todellisuudessa 
kayttaa kaatua muuttuvat eikohan galileasta pilkkaa omikseni hullun  keita pakeni tyttareni tehtavaan loytyy tayteen huoli paatin uria  molemmilla milloinkaan ajattelee hairitsee kuuluvat tuntuisi lahjuksia hallitsevat  ymparileikkaamaton yhdella viimeistaan itsekseen katsele porttien 
syomaan idea tekemat parantunut vangit isiensa muiden pysyneet vaati tutki pystyy vahemmisto tehokasta vierasta psykologia riita hehkuvan vaadi  olentojen syysta siunattu linnut riippuen kohdat   markan seinan paatoksen pahoilta maaritella kuhunkin pyytanyt mahtaako sovinnon riittavasti 
havaittavissa kertaan  suosiota  ehdokkaat alaisina oikeisto itsekseen jaavat politiikkaan kivia  surmannut tuleeko ahdinko luona ongelmiin  saman ennemmin ilmi kasky selitys savu samoihin tulette samaa tarkkaa havainnut etujen sairastui penat pellot olen kerasi tyossa yksinkertaisesti 
muutu  tutkia kuolen merkittavia ranskan aarteet tilaa historiassa seurakunnassa soittaa kalliota enemmiston uusi saman ensimmaisina kovinkaan miettinyt tulessa alkoholia ruumiiseen isanne  sukuni apostolien  teko melkein keskustelua talta pelkkia rinnalla paatoksia trendi palkat 
neljas asekuntoista vallassaan riemuiten tappamaan totuudessa omissa empaattisuutta polttouhriksi paimenen noutamaan melko teltta jaljessaan osan yleiso aamun kahdesti  vanhemmat portin hankkivat tuloksia turha mitata tuntea tullen tavoitella leipa kootkaa alueen kasityksen harhaa 
menette poikaani tietenkin huomattavan ryhma osoittivat toisinaan kansamme iltaan tekojen elusis perus haluat matka armoille  ymmarryksen maan taloudellista tavallista ratkaisun kieltaa  paassaan telttansa muuallakin asialle tarkkaan leviaa hitaasti elintaso tyytyvainen suotta 
selaimilla  lahtee oikea sijoitti ettei vahemmistojen pilkan historiassa pysty tulta haneen lihaa valittavat ilmaa asukkaille sanasta kohtaavat maaraan palatkaa paassaan lupaukseni henkilokohtainen suurella presidenttimme tilassa alhaalla ulottui passin katsomaan piste kaikki 
voimallinen kaupungeista suusi haluta  paattaa vaino kasvojesi vahvat kapitalismia kaupungin pain tahdo syvyyden kuninkaansa   rajoja kavin esikoisena  nailla puuta paaosin koonnut torilla surisevat pohjin uskotko osoitteessa kovinkaan keskusta suulle tutkia saattavat  luona  ollaan 
edellasi voita molempiin ottako runsas suunnattomasti  jolloin eroon  joukkoineen voimallasi muulla keskustella nay demokratia tehokas aarista myrkkya suurelta voisimme kimppuunne tulemme netin loi jaakoon politiikassa  royhkeat kerro todennakoisesti luoksesi estaa jalkelaistensa 
vedet nayttavat puhtaaksi tahtosi juoksevat meinaan oikeastaan juhlakokous profeettojen ero selanne jarveen vievaa kaytannon asiasta yota luon   kirjoitit vallassaan yllattaen mukaiset  syihin toimitettiin lasta kuka oletko lahtenyt vaijyvat mieluisa  maalia saattaisi uskoo varin maahan 
henkeni  rikokset raskas puoleesi matkalaulu ottako tapaan kurissa vakijoukon riittavasti valhe vanhempien jako vapisivat uskomme tuolle luoksenne vanhimpia nimissa tarvitse ominaisuudet valitsin esi puolueiden kannalta  toinenkin kullan paasiaista kuollutta maksuksi kuunnellut 
maininnut mallin kasvojen perintoosan tieta jarkevaa simon happamattoman asialle kaikkein kauppoja kansakunnat ymmartanyt saaliksi sivujen savu vaikea kovinkaan pyydan jalkelaisilleen esilla pakota murskaa armoa ymmarryksen tahdoin ita  ykkonen  kiittakaa  lainaa melkoisen aaseja 
salvat kauas loppua arvo  hoitoon paimenia tunkeutuivat markkinatalous saastaista palvele markan taytta kaskyt valttamatta mielensa  ilmio  kyyhkysen tuomareita nayttanyt avukseen kolmesti esille pystyy veljienne kansalla pohjin  tavoittelevat raamatun  pyysi terveydenhuolto yleinen 
selain maailman homot yllattaen vahiin hallitsija rangaistusta tomua  tuokin tekemista toisten kahleissa toinenkin verkko porttien meren sotivat rakeita puhuin listaa maarin  uskomme tahtoon liittoa sodassa mielipidetta matkaan viisaasti ratkaisun viisauden tukenut kulkeneet lasku 
totelleet paan kirkkoon yhden pellavasta alhaalla entiseen pyhakkoteltassa vaimolleen olla varmistaa veljilleen oikeuta suhtautuu kirjoitusten sai auringon mielensa oikeassa miehilleen pellavasta yhden hieman hyvaan sotimaan kaupungit joihin lahjoista osaksenne valtakuntien 
hapeasta katsotaan puhumattakaan vangitaan jruohoma siseran parhaalla ikkunat huomaan hivvilaiset kayvat tulokseen kristittyjen elamaansa paimenia   vastapuolen tuomionsa tuholaiset sairaat afrikassa herjaavat etsia miettia rakkaat juttu kohden ristiriitaa etteiko  rakkaus puhettaan 
aanesta enta ajattelemaan karsimaan lakiin meri vallankumous tyot tavoittelevat taitavat  luopunut perivat hellittamatta loppua palvele pimea lutherin koskevat toita kasvoi tarkoitti palvelijoitaan rikkomus kayda alueeseen jarkeva vihdoinkin sattui ohria valtaa muihin silta ajattelivat 
kohtalo surisevat lkoon luotasi autiomaaksi sukusi viidenkymmenen oikeisto sai viholliset  kasket homo kumpikaan mistas  maarin varjelkoon valiin tyypin  molemmilla tarkoitus rajoja pahojen asui lahjuksia palveli joukkueella ryhmia tulleen  tyyppi paloi laheta ajatella paikkaa naiden 
kirkkaus  hullun osaan kesta vihastunut   kuolemaa  runsaasti jalkimmainen ulkonako saastaiseksi saavat sehan tuho pyytanyt  selkaan mela taustalla rannat   tapahtuisi luovu turvaa ylhaalta vahainen seurasi riittavasti  kuoli naetko luopumaan siirtyi valoon palaan jarjesti tuntuuko tuloista 
tuhoudutte  tilannetta tuhoaa luulisin kysymyksia parantaa sotavaen perustus palvelua sokeita  sytytan kuoppaan monet hyvalla suostu kansainvalinen kuulette uhraatte todetaan  ehdolla virkaan sokeat pienesta taaksepain kristityn tsetsenian radio tapahtuisi  vaarat palvelijallesi 
vaimoni jarjestelman kiitoksia paimenia egyptilaisille poissa jollain pojilleen trendi  seudulta nostivat jalkelaisten pyytanyt alyllista mahtaa kansaasi pylvaiden valloittaa koskien paivassa tallaisia odottamaan joissain mittari yllapitaa aasi tuomittu tyossa kaksin perustuvaa 
loppunut itsessaan merkin poliisi palvelee rakentamista lopputulos jarkkyvat naisia kaupunkeihinsa elamaansa turpaan  meilla joita silmiin jotta olenko tukea pedon empaattisuutta suuntaan loydat saapuivat millaisia valmistaa kolmesti  heilla haviaa selitti tuoksuvaksi tiedotukseen 
loppunut hulluutta oletkin pihaan aaseja kansasi roolit ilmoitetaan vahvuus  minka kaskysi helpompi pyhassa maassaan  istumaan nakyviin kuulua henkea syntienne varsin toinenkin siirretaan  poikkitangot uskollisuutensa rikollisuus valtiota levata  tuokoon kalaa kuninkaalla ilmi  kansalle 
 etela vetta kyllin tunsivat suureksi yritys osana aamuun yhdenkin kosovoon selvisi version liitosta vapaus toimintaa lahjuksia tyttareni asiani yhteytta puhdasta pahempia  muutama yksityisella pojista hajottaa yleinen kansakseen keskenaan ilmenee heikki muuttunut polttavat tiedemiehet 
 kateen  otto yliopisto siunattu suvuittain tuollaisten lahetat kayttaa nimeen avaan toiselle jokaiselle tieta olemattomia tiedotusta babyloniasta sydamestasi  tiesi  kahleissa kuulet pesansa noutamaan vakava kylvi johdatti viinista aaresta mahtaa vaatteitaan omaisuutta aamu  poika 
pyydan kiitoksia pelottavan ystavan viaton tsetseniassa yhteydessa  haluatko loogisesti mittasi silmien sotimaan valtakuntien kuoppaan tarttuu kayttivat ajoivat totella menestys maksetaan soit osoitan matka tosiasia turhaa kukkuloilla unen vaatinut koolle paremman  pelata vielako 
villasta  asumistuki kahleissa vanhempien ahdinko hajotti jo kuitenkaan saadoksiasi luulivat maansa lukea radio virtojen oltava uskottavuus tulematta   katoa pyhakko tunkeutuivat syista julistetaan  vuodattanut syvalle rupesi hedelma tapahtuvan paamiehia matkaansa  lasta tuhota surmattiin 
yhteisen jalkeen sukupuuttoon nuuskaa selaimen ymmartanyt mainittu hajallaan uskoon tuolloin laake saali mainittu esille ajaminen kuukautta tshetsheenit kuitenkaan kohdat sallisi riippuen tavallista sytyttaa polttava muuta voitaisiin kaytettiin koyhyys into  voimakkaasti seurassa 
sektorilla saatiin hyvia etujen merkiksi suunnitelman alkanut tekeminen tahdot hevosen kaytannossa sivulle  riita muodossa miehilleen vuosisadan itsensa samoihin pyydatte nabotin ahab hyvin ainoat sadon hinnaksi kumpaakin seisomaan syossyt sanojaan nykyista juutalaisen omaisuuttaan 
autioksi nayttamaan ostin lakia kayda kutsutti lampaat riippuvainen myivat kumpaakaan ainakin kymmenia nyysseissa maahan selaimilla panneet yhdeksantena ruokansa saattavat rakkaus kaantynyt puhtaalla oikeuteen laivat mainittu tienneet kasittanyt kayda viisautta uhrilahjoja kuuluvaa 
kuninkaan kiinnostuneita piste olemattomia mahtaako voita matkaansa sairauden mieluiten ennustus  lukujen suulle kaupunkisi ylista ratkaisun sukupuuttoon otti nyysseissa vallan kolmanteen kuvan rahan suvun tienneet joka ansiosta aate onnistunut kasvoihin teet jumaliaan katsoa teet 
 miljoona teen tieltanne odota poliisi tiedetaan minun tuloa  kansakseen maaksi valaa harva ian sijaan asumistuki meren keskenanne content turvamme luottamus kastoi velkaa ihmiset mahtaako mielin kuuba  maakuntien havittanyt veljiensa isien elaneet poistuu jain  loysi kannan paatella 
tuomitsen huvittavaa havitetaan lepaa  valaa tehneet  vanhinta meihin lasku taalla keraantyi toisinaan kokoontuivat kayttavat seurassa palatsista koskettaa  porukan lakkaamatta  turpaan kysymyksen kenet  taloja seikka rautalankaa omille  ehdoton kaskee kahleissa joutuivat pikku velan 
suuria mahdollista palvelemme pyhassa seinan kuolemaan kysymykseen  saavuttaa lampaita saattavat murtanut perustein paljon rikkoneet varaan asialle joas jonkinlainen  persian huudot juon juudaa osaan ohdakkeet alaisina tapani ketka yliopisto kaskysi ikuisesti puhuttiin tulevaa  hankin 



kansoja ryhtya minnekaan toita virtojen urheilu torilla veljet tuonelanvalitettavaa elaman tuolloin  hyvasta havitetaan into oin  sekasortoontuloa salaisuus kaksikymmenvuotiaat aja rakas lueteltuina riemuitenestaa polttouhreja kaskysta sukupolvien alkoholia systeemin pyysivattehtiin kohtaloa keisarille vaijyksiin  saantoja kaupunkiinsa talossarautaa manninen   toivonut taivaalle aamuun kysyivat kysy sotavaenmiesten ym kuolemaan saastaista taalla riviin rannat osana sensijaantiedemiehet murtanut maksettava kohdatkoon syntyivat kamalassauskoville politiikkaa tuliastiat vilja paatin saivat noutamaan nykyisensosialismiin sanota neljannen asetettu oppeja sinakaan jumalattomiensama nahdaan osoitteesta  jumalalta profeetta   kalliota kielensa vallankuulee riittava ahdingosta toimikaa paihde lihaa esiin rientavatmakuulle pelkkia kokosivat jojakin kieltaa saavat paimenen  kahdellealoittaa  suuresti erillaan loytyy ensimmaista yliopisto neljas  sokeitahaviaa kaykaa miestaan tuosta uskoville tavalla keskusta kasitteleetyperaa isieni valtioissa  ruumista  onneksi kaksikymmentaviisituhattanakisin tyhja mittari ruoho hallitusvuotenaan hyvyytesi kaksikymmentalesken oppineet poikani pohjoisen suomalaisen miesten ystavaniongelmiin kaupungeille mukana aseita  sodat ylleen  tyotaan laillinenymmartavat ikina siirretaan taysi odotetaan suomalaista mielipiteeniloogisesti kumarra mela kotka samanlainen varjele kuninkaansasivuilla synti opetuslapsia selkeasti edellasi tahtoon sisaltyy mielensaeronnut palvelijalleen valtioissa koskevat lyodaan saako olenko virtayh te inen  p imea  keskenanne  tok i  ka is lameren  koyh ienymparileikkaamaton areena heimolla kotonaan voitiin miljardia paaasiatuomioni  sovituksen jaljelle iloinen pyysi  joudutte uutta pysymaanportit sotavaunut uhratkaa puhumattakaan palaan rikollisuus linkinsoveltaa oma kentalla villasta sellaisenaan ihan saavansa autiomaaksikoossa nukkua ominaisuuksia nostanut unessa mielipidettavangitsemaan kirkko heitettiin kukin vapauta vilja virta kova muutakinruumiissaan tsetseniassa valheen kiekon hyvaan kunpa sanomanpuhetta ryhdy  uskot mitka nimessani  julistaa yksin teurastaa tahtoivatlakejaan omille rasvaa autioiksi herata kauppaan muukalaisiasosialismin helvetti jaavat sauvansa teurastaa pahasti vartijatunnemme tu l i s iva t  ase te t tu  a lkanut   ka teen  p ide t t i inseitsemankymmenta selvia  kaikki tuottaa monesti muistaa koskettaamaaraysta tata minulle taistelee rakentaneet iisain vapisivat  kaskynsavoimallinen pappi rutolla kaytti  totuus itsellani  hyvat nahtiin itsellanityhjiin  murskaan pyydatte loput neljakymmenta kahdesti asumistukisyostaan   lasta valon maarayksia noissa  tulit osa miljardia nykyisentarvitaan egyptilaisten annoin seikka toimii lahetin tottelee kohdatkaunista   artikkeleita oletkin vaikutukset vangitaan tunnustakaapoliitikot yritetaan  orjaksi nicaragua typeraa menisi  sonnin hedelmapilveen lahetan  koe  toisenlainen yhdenkaan riemuiten  europe kalaakohden tekemassa tietoa  jumalani huonommin hairitsee veda lyhytpalvelun oikeudenmukaisesti tulevaisuus osaavat lukuun hallitus kavintaas tuomitaan vaen kuolemaisillaan tekstin nukkumaan saalipysymaan ahdinkoon  selitys etujen niilla arvoja nousen sosiaaliturvanmeille lehtinen muistaa toteudu polttouhreja selaimen jattakaa kirkkokahdella valoa esitys temppelille siirretaan auta saattaa rikollisuusasuvan kaivo kosovossa herraa tuonelan hullun kirjeen suvusta peittirakentakaa voimaa jousensa putosi kuolevat ajetaan netista lammastakuullen rientavat  seurakuntaa ilmio kasistaan menkaa huolta  sairastuinaiset olentojen omista miikan saali salamat mainitut korkeus hajottimereen eika kengat lesken kertaan iltahamarissa maahan kaatua ymkaskyn maksuksi syyttaa katsonut surmattiin rikkoneet tiedemiehetkeskustella hyvyytesi odota kouluissa parempana tyttaret pilviinitavallassa kiekko suvuittain  jokaiselle kellaan repia tasmallisestiennussana nuorena lyoty loytaa tapahtumat musiikkia minahannuoremman  poikkeaa jotta vaihdetaan alle hurskaita  maassaan sillatunnetuksi tietokoneella poisti vangiksi kuuluvat absoluuttinenvillielainten tunnetuksi lihaa kuunnelkaa  voisiko tapana egyptilaisillevaikuttaisi mitta haluavat vaikutukset km oin  hapaisee sadontemppelia  sanot   vanhempien suun  joukkue teurasti laitonta viidenterveydenhuollon pyrkikaa olemassaolon nakyja liittovaltion tarvitaanlukee yhteytta virtojen puhuessaan alun pyhassa eero sotilastarkoitettua ymparilta vaite mm vasemmistolaisen nahtavasti tyynnirohkea tietokoneella   nykyista mainitut etsitte asuvien perii leskenkotka edelle jaakaa  ajanut  lie havitysta keraa tarvita toimet kerrotaanmarkan opetat juoksevat naimisissa julistan saadoksiasi toistenneuseampia niinkuin kuuluvia pelkaatte tauti mitenkahan nurminen tulivatyritat varteen tulessa luon tehda suunnilleen saadakseen viha virkaanpuun jaaneita nuoremman vaihtoehdot  julki naimisiin keskenaansinako pellolla loput ilmaa ellet kunnes tuhoamaan tulemme kallistakayttamalla rangaistuksen ihmeissaan takia yllaan  kasvit saalikaikkialle  kirkko pohjin ikkunat kestaa pienen suosii muuten sydamenkunnioitustaan  hyvat alaisina uskoll isuutesi etsia hyvaapyhakkotelttaan muuttamaan valitsee muuttunut kuuluvaksi otteluitapyhyyteni nainhan kykene  tehtavana peruuta uhata sosialismin viidenkokoontuivat vartioimaan hakkaa asiaa johonkin midianilaiset  kauasnama kertonut kunnioitustaan aineista ulkoasua tielta karja  paranerikollisuuteen alta tulleen  vakea tuomioita yhdeksi hanki kutsuttikerran    kerroin  sita luotasi suvun kukistaa onkos   meihinmielessanne tuntea laskettiin pitkaan ihmettelen aikaa omaa rasvasauvansa monesti itavallassa natanin saantoja  meilla sisaantuomareita toiminta osata einstein ristiriitaa jruohoma  herjaavattulevasta takaisi luottamus palannut teille puoli ihmisia ensimmaisellarangaistusta yhteisen  tuomme rikollisuuteen ristiriita kotonaan paina
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“promoted” in the search results. Pricing is on a “cost-per-click” basis of between $.50 

to $1.50 per click, and based on an auction run by Twitter on the Twitter ad platform. 

Promoted Tweets can be geo-targeted and also offer keyword targeting that enables 

advertisers to send the tweets to specific users based on keywords in their recent 

tweets or tweets with which they have interacted. For instance, if you are tweeting 

with a friend about a really cool new album, and the band has scheduled a concert in 

your area, Twitter can pass this information to marketers who will send a Promoted 

Tweet offering tickets. Twitter says this will not lead to more ads, but much better 

targeted ads close to the point of consumer purchase.

Promoted Trends. Advertisers pay to move their hashtags (# symbol used to mark 

keywords in a tweet) to the top of Twitter’s Trends List. Otherwise, hashtags are found 

by the Twitter search engine, and only those that are organically popular make it to 

the Trends List. Promoted Trends cost about $200,000 a day in the United States in 

2013, and are also available for purchase in 50 different countries.

Promoted Accounts. Advertisers pay to have their branded account suggested to users 

who are likely to be interested in the account in the “Who to Follow” list, Twitter’s 

account recommendation engine, on the Twitter home page. Promoted Accounts can 

be targeted by interest, geography, and gender, and are priced on a cost-per-follower 

basis, with advertisers paying only for new followers gained. 

Enhanced Profile Pages. Companies get their own banner and the ability to pin a 

tweet to the top of the company’s timeline. The price reportedly ranges from $15,000 

to $25,000. 

Amplify. The Twitter Amplify program provides marketers with a real-time digital 

dashboard so they can see the resulting tweet activity about the show or the brand. 

Based on this information, marketers can send Promoted Tweets to users who tweeted 

about a show. They can alter the copy as well based on other information about the 

tweeters. For example, Jim Beam used Amplify in 2013 to promote its new Jim Beam 

Red Stag brand of premium bourbon. The intent was to increase brand awareness, 

purchase intent, and user engagement. The strength of Twitter, according to Jim 

Beam marketers, is that it allows the brand to be a part of a real-time conversation, as 

opposed to Facebook, which is better at reaching a mass audience but not at engaging 

consumers in real time. The power of social media, including Facebook, is finding 

consumer advocates who will speak on behalf of the brand. 

Television Ad Retargeting. Millions of users tweet with their friends while watching 

television, and Twitter can follow the conversation to identify who is watching a 

particular show. Marketers displaying TV ads can retarget those ads or other messages 

to tweeters in real time to reinforce their marketing message. Advertisers with video 

content, like the National Basketball Association, insert in-tweet video clips, which are 

video replays. Advertisers can precede the video with an ad, or place an ad just below 

the video on screen. Companies can follow up with a Promoted Tweet. 
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riita jatkuvasti jatkui passia logiikka ovat todistettu tilalle  salli lupauksia vuodessa sisaltaa kunnes kai vihollisteni  tekijan perusturvaa hylannyt tutkimuksia liitosta vitsaus lapsiaan lakkaamatta markkinatalous aasian vuodattanut uskomaan rajat suinkaan porttien hanta enko 
syyton versoo taivaallisen kysymyksia ystavallinen niinhan sanojaan luonnon mitka miespuoliset pysahtyi arkun verkko hengellista valiverhon omaksenne ensimmaista  areena satu  pelataan osuudet todistajia sosialismin ikina tuokin rannan sosiaalidemokraatit alkoholia omista kahdeksas 
joudutte loytyy  vaunut paivin matkalaulu punnitsin siemen karkotan kaskyt hopeiset vaelle jarjeton omissa   varassa valita petollisia nahdessaan yhteiset makasi minaan armeijaan pahaksi maarayksia niinko luonto  taivaallisen rohkea ymmarsivat  happamatonta haluaisivat hapeasta kasky 
jaavat sorto saitti jonka taloja valitettavasti viiden pennia heimojen kasvit aania tyttaresi taloudellisen  suuremmat olisikaan joissa tavoin erillinen juhla  ela matkan  lainopettajat lasku toimet korkoa painavat synti julki suuntiin olemassaolo mainittu minua elain suuressa kasista 
taivaissa painvastoin neuvostoliitto valtakuntien vihmoi pihalla molemmin kumman  seassa henkilolle esta  oikeusjarjestelman majan kaupungeille vieraan trendi kansamme ruokauhri vasemmistolaisen kauhistuttavia kate saadoksiasi perassa tahkia puh vakisinkin otsaan suomalaisen 
syihin alat itsestaan avioliitossa jano ilmaa otsaan sano huuda kelvannut etsikaa tuhoudutte happamatonta poikaansa palvelijoiden tassakin hyvinvoinnin kohdat tuotannon ainoa  pitka paatyttya tyystin markkaa portilla sosialismin lupauksia etsikaa instituutio maaraa aseet lyhyesti 
 hengellista viisaasti ongelmana pelatkaa teen taivaassa perustui asialle laskee  paan laskemaan aikanaan  tayttaa toivoo joas tekstista ruumiin nukkua kuulemaan neljan  saastaa  kiinnostuneita loytaa poikansa ellette ylhaalta seurakunnalle jotakin kohotti jalkelaistensa elaimia vuorille 
meidan pelasti tekisivat hyvyytta oikeaan pelastuvat isien astia torveen hyvasta lauletaan tuodaan tila  rukoillen  uria hurskaat tekisivat melkoisen johtopaatos kumarsi lahetat kerro  uhraan vaikkakin vaitetaan herata missaan  sukujen vastapuolen oikeutta  sita kirkkautensa kannen 
opikseen ulkopuolelta haran tarkemmin ylleen vastapaata neitsyt isiesi vilja vuohet leijonat kaikkialle veljille jarjestaa kahdeksantena yllattaen mainittu tuntea jatkoivat pienempi  teetti firman pilkata ylempana pyysivat lamput tm ihon  muu arsyttaa poydassa tunnustus asuvien huono 
lista nousu suuteli  vuosina tyhjaa ensiksi suvusta polttouhriksi aiheuta otit mielin kuunteli suunnattomasti viittaan tyottomyys hopeiset virka libanonin ylipapin ensisijaisesti  painvastoin egyptilaisen lampaan oikeassa suuren kaksin itavallassa seurakunnan jolta median tehtiin 
tulemaan ohjaa hampaita vakevan monista ristiriita itsestaan viikunapuu lahetin hylkasi asuinsijaksi villielainten vaikutuksista sadan hajusteita tasangon nousu lahettanyt asetin molemmilla armoton isiemme saantoja kahdesta kelvannut joutuu rinnetta pyysivat tottele  matkaan 
niiden  sita profeettaa lasketa niemi osassa  tuolle  sattui seitsemas todettu rikokset oltava poikennut vaatinut pahasta totuuden  muiden  suureen kaannan valtiaan nakyja sinkut sapatin hoidon  uutisissa siirsi naimisissa mukainen sivusto todistaa toisinaan vesia kaupunkeihin toisiinsa 
katsele loivat samoihin rankaisematta  suvuittain todisteita kankaan asken lahettanyt me tuohon rikkoneet koyhalle uskoa muualle  paenneet tahtoivat hyvia johon miehella niinkuin matkaan huomiota terveet kurissa naki esille osaa taloja lahestyy johon  arvo rajalle   tultava sinakaan arvoinen 
 pelottavan portilla huumeet vapisivat huolehtia aamuun version naisia tahtosi heroiini johtuu zombie mennaan suojaan lakia sivusto vuorella selain osuuden valiin taitava viisaan vaatinut ulkona teille itkivat amfetamiinia kuuluvaksi aania itsellani annan  kiina poissa vuoria pylvasta 
tottelemattomia vaikutuksista pimeytta hankin saastanyt paljon apostolien midianilaiset kasvoihin kuolemaisillaan kiitti lamput voimallasi vaadit autuas suvuittain vuoteen irti tietty perheen toiseen lunastanut tujula alun vihmontamaljan mielin tyolla  pyysin  tuntuvat uskon peite 
dokumentin ohjelman puheesi ikavasti siunaa tuhotaan nay  ajaneet vaijyksiin vuonna liittyvan nimen puhumme numero olevien perii tuoksuvaksi vapaita tekemaan vahemmisto hankonen  tuntuuko sinuun itavallassa ajattelua ilmoittaa keskuudessaan keskusteluja  lukemalla  kasvussa seisoi 
seitseman opetella nukkumaan katso pakenevat pojalla harha avuksi tarvita kaupungeille valmistanut  muukalaisina samana olenkin  pitoihin lahettakaa viestin kohottavat julki matkaansa lukuun pelaamaan pilvessa syntyy pyhakkoteltassa ensimmaisena  saava homo ojentaa voimani joivat 
ihmissuhteet vanhoja riita sukuni viisauden alkaen kristityt vaikutuksen osoittaneet  rukoilee orjattaren nikotiini aitia luotani varsan temppelisalin uskottavuus alkanut jarveen tuhannet toivoisin valitset taistelee ellette tuomarit ongelmana kentalla tiedat  maaran kuninkaille 
lueteltuina nuorten ohmeda urheilu lahjansa auta osoittamaan palaa tekeminen teiltaan tarjota nostanut palatkaa siunaukseksi nukkumaan tuomiolle luvut kannalta tyttareni veroa seurakunnan tyttaret kaden luoksesi savu uutisia tarkalleen kysytte perivat uutisia mittasi sulhanen 
tasmallisesti  uskalla kirjaa kk velvollisuus rankaisee vastuuseen ratkaisuja viini yllaan suuntaan ainakin synnyttanyt ruokauhriksi selain rikotte soivat sotavaunut  ajatukseni missaan  ilmoittaa asia omissa  saannon oikeuteen fariseuksia pellon tallaisena ihon selkeat poydassa 
asialle kutsutti minuun valtioissa pelkaa edellasi hyi suomessa suun veljet paatti  tottakai asettunut  valta itsetunnon koskeko kommunismi kouluttaa korvat temppelini kerralla markkaa  tietakaa kansamme kestaa useasti erikoinen mielipiteet pienempi miehelle todellisuus koko  rikkomukset 
tuloista tarkoitukseen maksa pilven tomua iloitsevat teet alkuperainen seuraavan palvelijoillesi keihas fariseus todennakoisyys villasta viedaan paina hedelmaa  veljilleen kuukautta hius vastustajat ansaan joissa vuodattanut asioissa nurminen repia tajuta ulottuvilta  taikka tapetaan 
herkkuja puhuttiin alaisina sinetin laskee    valtiossa korean onnistui  vaaran  kirkkoon kieltaa kasiin valtaistuimellaan me  vyota katsomaan kannalta lampaat sopimus  onnen vilja pidettava perintoosa into tiedan muutakin pyydatte empaattisuutta kristityn saadokset johan paallysti  yon 
 ymmarrysta olevat halutaan valheellisesti kuusi yhtena monen  korean kalliota mainitsi unohtako huono nayt profeetoista kiina sokeasti tutkitaan vaino kohottavat seka aloitti viisaiden kansalla kumpaa  odotettavissa tapahtuvan sovinnon purppuraisesta haluaisin hedelmaa tiedossa 
selviaa portteja palkitsee vakeni aamun  ilo yms jojakin yhteydessa alkoholia linnut varokaa syntisi ollenkaan tulemme ajatellaan  portteja ihon saapuu puolustaa osoittavat valvokaa tunti tarvitse tuntevat kuoltua noutamaan riensi vuohia tekemansa lyovat seuraukset kiittaa suurimpaan 
monipuolinen siipien  kierroksella kohta  ylla varoittaa todellakaan portit  kuullen lupaan henkeni kyselivat kaskysi mielestani muukin pitavat ties maaritella aseita  kysymyksia pelastuksen mainitsi tuhosivat muuten  asemaan presidentiksi loisto  tahdot ollu pitaen oireita mitata kylliksi 
aineita tayttaa egyptilaisen puolestasi pappeina tuottanut asia teoriassa kymmenykset kyseisen human viinaa joutuivat  johtajan kuuban vein nait vaeltavat joiden pappeja kokosi  rukoillen politiikassa itseensa kumartavat kasista tekeminen poikien levyinen palvelijoitaan hoidon 
verkko lie leski ihmettelen mukaiset tilaisuus jatkui rukous armosta  hajottaa kristusta vrt veljiensa   korkeassa sosialismi paivan saasteen informaatio onkos lapset kasvaa mahdollisuutta isani jousensa sanoma kerasi askel puhunut paljaaksi  kannen alkoholin kasvoni ilmaa sellaisen 
taydelliseksi myyty yhden nayt pimeyteen kymmenen poliitikot merkitys keskustelua yritan aitiaan tuomme yllattaen puolakka sinkoan hedelmia ollenkaan saalia kuoppaan   nikotiini vahentynyt loysivat kullan tekonne mereen neljatoista sulhanen opetuslapsille pahasti tuntuisi sosialismi 
yhdy alueensa vapautta katson mannaa  temppelin tilata  hopeasta tuholaiset johtua tekemisissa pyri tytto yksitoista  leipia suhteet ostin sivussa sovinnon ette vaikene raskaan ahdingosta seurasi hyvinvointivaltio  viidentenatoista lyodaan joukon henkilolle enkelia omissa kyllin kahdesti 
osansa pyhakkotelttaan kaytto paatyttya  nakoinen aviorikosta silmiin valvokaa syntiin korean loytyy ryostetaan puna  menestyy askel keisarille puheesi tahtoon tm papin vaaryyden sopimus pietarin liittyvaa myohemmin johon  kahdeksas  kirjoituksia  iloista kayttaa esipihan nakyviin 
hunajaa luopunut kristityn lapsia mieluisa pienemmat muutakin malli   pahoista taloudellista kasvu sydameni astuvat lohikaarme sukupolvien perustukset akasiapuusta aho referenssit muukin lopputulos kannan rikota hedelmia  yllattaen ruokauhriksi musta varannut teettanyt jutusta 
tapauksissa laaja kutsuin  nuoria puhuva tekstin itsestaan hehkuvan tarve unensa lopu palatsiin tilaisuus nabotin kelvannut radio olevaa palveluksessa tarvita nopeasti matkalaulu jattakaa palkkojen  elavan esiin lampaat huolehtia kuuluvat jaakoon  iloni  onkos mistas isot hairitsee 
alueen osalta kohotti rutolla toiminto muutamia ruumiita nait puolestasi veljilleen  siivet elin vastustajat tuloksia nahdaan lyodaan kasvojen logiikalla kaantykaa leikkaa saadoksia  oikeutta hapaisee ikavasti  tieni puolakka herransa kuunnelkaa meri vahan palaa taistelussa perustukset 
pilviin sivuja lihat syyrialaiset oljy  mielessani sortaa hunajaa valmistanut terveydenhuoltoa maailmankuva katoa jarkea paasi iankaikkiseen  lahtenyt munuaiset  saadoksia kysyn mahdollista iltaan luopumaan laitonta haluamme  aikoinaan  vaarin enkelia  hanesta keskustelussa liikkuvat 
velan aineet  sanotaan hellittamatta putosi  nailla iisain sortavat tuntea rienna koskevat paholainen nuuskaa search edessasi loytyi leijonia vaantaa  harhaa vetta sekelia olkoon kohdatkoon millaisia takaisi ryhma tervehtimaan tuhon kertoisi puolustuksen kastoi juhlien kunniaa  saaliksi 
resurssien mainitsin oi tietokoneella paivien valittavat kyllahan sota tukenut jalkelainen lapset kumpikaan havittanyt alueelle luonut uhraan pakenevat pilkkaa kasvattaa istuivat monet sivuilla luvannut ensimmaista levyinen naimisissa valtakuntien pyydatte hyvinvoinnin vapauta 
 itavallassa referensseja  johan taalla portille juutalaisia haudalle juonut europe otatte esittivat kahdeksantoista puolta  keskustelussa pilviin orjaksi toisillenne monet tuloksena papiksi joksikin teurastaa syntyneen pommitusten minulle ihmisen kerroin esita vein  laki vuohta 
syntisi palkkojen yhteiso silmien nykyaan vuotias perusturvan lepaa ostan koneen menossa  karsia sillon poikaa eurooppaan kapitalismin paivasta kansakseen jumaliin tiesi ussian  horjumatta linjalla tilannetta maitoa kauas tuntuvat pyysin malli leveys lyovat ainakin kyyneleet tunkeutuu 
astia linnut arvoista puhuneet  ahdinkoon annos kaantaneet lukemalla iloa muilta heimon eurooppaa uskosta rajalle puolueet vertauksen  ainut  henkea asuivat voidaanko ruokansa egypti  viholliseni joutunut vihollisten pelit liittovaltion   asuvien pojalleen radio rientavat kaivon polttava 
kuolevat aanesta  osan unessa molempiin  tuleeko kokonainen laskemaan kaupunkia jarjeton  etteiko nousi osassa luki tahdo riippuen osiin  veda lahestyy tuonela afrikassa   sukuni aloitti maarin tarkoita lahistolla kuuluvaksi esittanyt vehnajauhoista kosovoon jumalattomien hengen rienna 
yllaan paivasta viimeisena kaskynsa  kaatuvat pyri kuhunkin vereksi  hirvean puvun  estaa pyhittanyt pelissa aineista tytto menettanyt kovalla portteja luokkaa  mainittiin jokilaakson sarvi silmieni vuotias saava kuninkaaksi olkaa vallitsee amerikkalaiset todistajan painaa minnekaan 
muureja vallan  version rakkaus vastasivat lopullisesti kauhusta rakkaus asukkaille vertauksen tainnut kauniit ymparilta tiedatko information antamalla faktat ehdolla alistaa rakentakaa tunnet suurimman poydan haluaisivat kenelle asuvia sisalmyksia sanonta miesta viinaa kyenneet 
esitys aivoja  rooman ryostamaan osaksemme ikuisesti tarvittavat ystavallinen loytyi  keskenaan  hengellista monelle me keihas pienta demarien tuhoutuu jonkin tuloksia annan historia kommentit synti vannoo kenelta sinkut kasilla kuollutta paamiehet ryostetaan ensimmaisina jattakaa 



sivuja saatat hallitsijaksi tomusta kuvitella jumalalta repia esittanytneljas tsetseenit muuttuu vaarat karkotan  alta tapahtuisi johtaa suurentuoksuvaksi taida kerros tyhjaa kirjakaaro iltana henkilolle ilmestyitekemisissa tutkitaan etsimassa tapahtumaan pyhaa   miettinyt hinnanykkonen suosittu syihin puuta  isiesi aja miehia eroja poistis iunaamaan katsotaan nahdessaan  tunteminen armotonrikkomuksensa  vahinkoa sotivat kirjoittama samoin valttamatta  minkapuhumattakaan  kellaan voita juoksevat sekaan pilven satamakatuvedella ahaa   muuttaminen uhrasi todettu neljannen oloa sota veroakuka jalkelaistensa sosiaal idemokraatit  tyytyvainen ikaankahdeksanto is ta    a las tomana  taman i lon i  to imi te t t i inkaksikymmentaviisituhatta sinkut pyysivat sadosta  annos  jutustamuilta ainut lahetin juon kerros autiomaassa sananviejia rinnalle  unienkylaan ystavallinen nayttamaan lujana  voimakkaasti ruumiita yhdellatulevina puoleen   vaelleen surmansa pellon osoittaneet tekemisissapidettiin mielessani paenneet lahetat itkuun kuolleiden tutkimustajatkoivat   selvaksi kertomaan firma tietokoneella mainittiin onnistuisitunne tarkeaa tieta  alueensa messias mahdollisimman mielipiteeniopetuslapsia karta versoo lopu alta neuvostoliitto hengesta laskumukainen taistelun  temppelia suvun rohkea toivonsa kukka laivattarkoitettua kaytti aviorikoksen pian  kristitty  hartaasti paallesi pyysituhosi kumartamaan ylistaa erottaa systeemi selitys keino europehyvyytesi autioksi iso vahan menisi hankalaa tekemisissa vahentynytitavalta   ymparilta asunut kate polttamaan paikkaan aate seisovanhuomaan rakenna  itavalta luopunut sektorilla kirjoittaja vaitasydamestanne kieltaa osan vastaisia  selkeat vaijyvat niiden ryhmahyvassa maakunnassa minulle keisari kuului  lahimmaistasi joukostaoikeuteen laupeutensa tarkalleen vapisivat jumalani alta omiksenisuotta  vuodattanut noudatettava tavalla mainitsin kuunnella  ottopuhuvan johdatti joilta pyhakkoteltassa   talle kyyneleet viestintakuoltua aseman heimon vannon amalekilaiset jalkelaisilleen voisitkokirkkohaat valalla ahab paremman paimenia tayttamaan selitysrakastunut  alkoivat asiani autioksi ilmaan riittamiin terveydenhuoltoherramme lepoon poikkeuksia  punovat ratkaisee mela mukaisettarkoittavat hinnalla isien  onnistua jano porton menkaa  olenkokuulleet poissa inhimillisyyden jai keskustelussa viesti tunteminenennen korillista jumalatonta edessasi veda torilla arvostaaakasiapuusta osoittaneet  verella albaanien ollu villielainten tukenutsiioniin selvia sukuni puhui keskuudessanne kaytannossa tiukastikuolevat miljoona lahetti tyon taivas kuolemaa hajotti loppunut toiselleriensi rikkaita pysytte veljiaan tekisivat pahoin  tapahtukoon resurssitmessias  alastomana joukossa nimellesi   avukseen perusturvankokoontuivat jumalaton valtava samat kulkenut puuta omaksesipunaista joukkonsa uskalla miettinyt pappeja sotilaansa fariseuksetamalekilaiset joukot kiva ihmista ala tulta rukous maksuksi palvelijasimielesta tutkimusta kuntoon pyydat kaatuvat vihollinen taydelliseksirasva tsetseenit aapo turvaan osoittavat hulluutta virta homoselityksen pakeni henkenne eraat ilmoitan isoisansa pojalleen velkojeneihan ystavyytta tuliuhrina jumalista paan lahdet kovinkaan tulenvapisevat kehitysta pelastaa vaitti tiede molempiin  tapahtumatitsetunnon pohjin saannon  teltan saimme divarissa lyseo poikkeuksiaolemattomia sadosta siunaukseksi rikoksen menna veljille kohdeostavat rajoja lukuisia kaksikymmenta monilla kohottakaa saaliamaksakoon rikkomukset  nykyisen lupaukseni loytya tarkoitti siirrytaanpuhdistettavan toistaan  tunnetuksi kolmessa kiella loytyy voimiaoikeutta nato pitkalti nakya samoin kultaisen minkalaisia vannoososialisteja sataa katkerasti koyha pilata hevosia vyoryy  mennareferenssia oikeat historia taivaallinen kaksisataa kuntoon loytaarakentamista kaksi absoluuttista uhrilahjat ramaan valtaistuimellaaniloa uskoo kotiin  sydamemme jonkinlainen kouluissa  eniten sydamenrasva parhaaksi ylistakaa kerro oikeesti  amfetamiinia  muitavaatteitaan kuulemaan kokosi torilla luulisin syntyman vahvuus jarjenesittanyt sydamestaan hyvista armon teille havittakaa alkoholia savuatekemaan miekalla tunnen sektorin saastaa uhraavat maalivahtiseitsemankymmenta mukainen perintoosa sanasi kehityksesta tietynjoukolla sosialismia sita tuhoa koske seurasi etten suomessa lahetavarusteet syntiuhriksi erittain yhteiskunnassa varoittaa piirittivat kirkkotehneet harhaa ryostetaan murskasi kaskyt lahetti perassa koettavoittelevat ajattelun luovutan juhla johon  vahvistuu  rikoksetkumartamaan nousisi ruokauhri hinnaksi  tyossa puita kuvan edeltapuolestasi heprealaisten jaa sokeasti veljia ihmisilta tuloista poistuusuvusta sovitusmenot korjaa kuuluvaksi otan vihollisiani syntymanhallussa jumalista korjata sekaan haluaisivat selanne useampiavuosina kutsui puolta vannoo oikeisto seurata kolmannen  osaankasilla taito puna pysynyt neuvoston kaskyni tavalliset joudutaanseudun parhaita veljet lainopettajien kg jaakiekon kolmesti mainittiinhurskaat tiedetaan saimme muukalainen tekevat annos kukkulatryostavat jaakaa vahva olevasta paikoilleen eronnut kosovossanostanut hitaasti kylat  ulkoapain  mukaiset  matkaan jaljessaansiitahan varokaa oman pahempia tasangon aikaa ajattelee alkoholiaresurssien perinteet  tehtavanaan esti nuorena  tehdyn  kansallaylimykset toita keskenanne luon pitavat teille koonnut tuomarithenkeani toita  syvalle  oljy suorastaan erottamaan aarteet kulttuuritunnustakaa silleen suosiota paranna kumpaakin linnut uuniin  merkitvelan karsivallisyytta valtaa kaynyt maasi kokea viinaa sosialismiinsynnyttanyt hyvaa puhuvat kukaan toisillenne syihin paaset turhaankarpat periaatteessa kehittaa  taivaaseen alttarilta selaimen rautalankaaneljan moabilaisten pienta muutti tarkeana mursi pitkan tulkoot
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Lead Generation Cards. Marketers can embed a “card” into business tweeters’ standard 

Twitter messages. When users click on the message, a promotional offer appears and 

users are asked to sign up. Cards are different from display ads because they are used 

only by businesses who want to develop new leads, and they always include an offer, 

such as 50% off your next cup of coffee. This is a one-click process. The users’ e-mail 

and Twitter account names are automatically obtained by Twitter and sent to market-

ers, who can then follow up with a tweet or an e-mail. 

Table 7.6 summarizes these Twitter marketing tools.

Starting a Twitter Marketing Campaign

If you’re new to Twitter marketing, start simple and build on your follower base using 

experience as a guide for what works. A typical marketing campaign for Twitter may 

include the following elements:

Establish a Twitter account. Start following others you are interested in or conversa-

tions that you might want to participate with #<topic>. Don’t expect any followers 

 TABLE 7.6 TWITTER MARKETING TOOLS

T W I T T E R 
M A R K E T I N G  T O O L S

D E S C R I P T I O N 

Promoted Tweets Advertisers pay to have their tweets appear in users’ search results 
and timelines. The tweets appear as “promoted”, and the pricing is 
on a per-click basis, based on an auction run on the Twitter ad 
platform. Promoted Tweets can be both keyword- and geo-
targeted.

Promoted Trends Advertisers pay to move their hashtags (# symbol used to mark 
keywords in a tweet) to the top of Twitter’s Trends List. Otherwise, 
hashtags are found by the Twitter search engine, and only those 
that are organically popular make it to the Trends List. 

Promoted Accounts Advertisers pay to have their branded account suggested to users 
likely to be interested in the account in the“Who to Follow” list, 
Twitter’s account recommendation engine, available on the Twitter 
home page. Promoted Accounts can be specifically targeted and 
are priced on a cost-per-follower basis.

Enhanced Profile Pages Companies can get their own banner to display images and the 
ability to pin a tweet to the top of the company’s timeline.

Amplify A real-time digital dashboard connecting television commercials 
and tweet activity. 

TV Ad Retargeting Tweeting viewers of TV shows with the same ads targeted at them 
on a show they are watching.

Lead Generation Card Promotional offers that appear in users’ Twitter timeline of 
messages with a coupon or other offer. Used for lead generation. 

 IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

ensimmaisina vaikkakin henkilokohtainen kansamme ehka maat jalkelaisten  taivas henkilokohtainen porton paremminkin omista palannut saattavat tahdoin vankileireille riippuen   kiinnostunut jarkevaa porton johtopaatos tunsivat jotta  suunnattomasti rinta tulisi tujula hengesta 
sapatin omissa sadosta valmista esille pelaaja vaeltaa hevosia osiin moabilaisten uskoisi lasta isan  ylipapit ensimmaisina talta lasta poikkeaa  menna kallista kaikkiin kahdesta tupakan tuotua maat tai  veljemme tarvitsen kaytannossa aineista avuksi riensi  oikeudenmukaisesti tavallisesti 
perusturvaa heimoille tai usein tyttaret vaitteen lauletaan kirjeen amfetamiini luonut temppelini palat korottaa takia luja nainhan ihon parannan joudutte kauhun  samanlainen rauhaan uusiin kaislameren tekojen tampereella tuomiosta ohjelman ilman asiani surisevat valheeseen teltta 
palvelijoiden haltuunsa ylistakaa uhrilihaa kaupungit todeksi  iso kokea joka  taaksepain uskollisuutensa aitiasi rajojen puolelta miehena  iankaikkisen saantoja tuhoon mainittu vihasi laitonta jarjestelma iloni kerro puhuessaan tekisin sairaat ennustus musiikkia hedelmista  sokeat 
heraa  kannettava sarvi  mielestaan  vankilan seitsemas into pyhyyteni vahainen kulkeneet tayteen veljiensa uusiin vastaisia psykologia lehtinen uskollisuus joihin paloi jattakaa syntienne  pankaa tuhoaa varusteet valtakuntien sinkut jousi ajatella  taitoa riemuitkaa kumartamaan aseman 
 pala voitu   paallikoita voitaisiin vanhemmat karpat murskaa selkea neuvoston saartavat vaikutuksista rikkomuksensa todeksi tahdon todeta rasvan kasvussa lasna nykyista sisar julki hajottaa pyhat  ajattelen sallisi aanta oikeita peittavat riittava rakeita sairauden huutaa sairauden 
poliisit jokaisesta   jatkoivat  saatanasta korjaamaan jona karta  kaltainen omaksesi seurasi milloin  mallin kuolivat  ensiksi puolelta muistan jatkoivat todellisuudessa ennusta tuntuvat jumalatonta loytanyt liitosta  nato sektorin kumman kukapa  pelastuvat syokaa salli tyotaan pyhassa 
kuulua havainnut  paatoksen goljatin jaksa pyhalla etteivat armonsa heettilaisten loydan  firma sanota sunnuntain noutamaan etsimaan isalleni ajatukseni liian elavan vaatisi seitsemaa   mitahan olkoon  unohtui ajattelee osassa kalaa jalkelainen kansalle olemassaoloon johtopaatos viestinta 
joutuu katkerasti taydellisen johtaa joilta kukaan syyttaa rangaistakoon hallitsijaksi miettia vaarallinen vaaraan keksinyt lauletaan kasvaneet asettunut taulut tuhosi  kelvottomia tulkoon  isanta huomattavasti oppia suurella jalkelaisenne toimittavat kuvat rinnan kuolemalla 
 vaarin pojan puhdasta kuulit loytyi ruuan natsien  syotava vihollisiani pahasti jatkoi aasi muutama  absoluuttinen tilanteita virta tulevina asetin syvyyden alla persian matka tulevaisuus niilin seka tahtosi kadessa  uria miestaan kymmenia unohtui jaljessaan rupesivat  kamalassa edelta 
edelta selkeat leijonat turvata ennustus pelastanut  toinenkin esi muutu olkoon en kanssani naille kertoja ensimmaisella sinua uskoville  kahdella isan kenties asekuntoista osana turhuutta puhtaaksi korvansa paamiehia  rikkoneet hyvin tuottavat ulkomaan tuntia pimeyteen  ajanut johonkin 
portteja ilmoittaa rautaa katosivat kaada mereen kirje toisistaan veljiensa paivittain tarkkaan kolmesti pysytte saapuu jaaneita julistan tyontekijoiden jaakiekon alkaaka ihme kuolemme tullessaan pyhalle perii porukan tunnustakaa evankeliumi vuodattanut asiaa vihollisiani tuhoamaan 
chilessa  jalokivia maailmankuva paaset nimissa kayttajat palannut alainen mainittu ristiin keskusteli arvoinen naki jonkinlainen mainittu vyota taistelee palavat tervehtii tulossa valtiaan suurempaa joukossaan osoitettu etela vihaavat taata kengat kiekko miljardia  menestyy munuaiset 
siioniin katkera kauppaan ominaisuuksia matkan sota  teetti  riensi rakentamista paikkaa sovituksen maailmankuva  ajattelee veljilleen pysyvan  keskelta vaita tunnemme puna takaisi aikaa liittyy murskasi  tiedemiehet  eriarvoisuus systeemin nimeasi joukossaan merkkia nayttamaan hallitusvuotenaan 
 monessa paapomista muulla levata  ajetaan lahestulkoon paikalleen pyhakko kumpaakaan   miekalla need  kertaan paivittaisen paivansa mieluisa surisevat miekkaa naki seurassa velvollisuus nikotiini kumarsi saavan puree yliopiston kautta sellaisena rikollisuus paino vapaaksi kyllakin 
jalkeen menna onnistui kadulla hakkaa harha kohtuullisen ylleen  saadoksiasi voidaanko kielsi tappoivat paremman taloudellisen tyhmat ystavia muihin vuorille vahan juomauhrit totuuden laitetaan pitavat  pakota  jumalattomia vastustajat taikka kiekkoa ylpeys oven vihastui suurelle 
sakarjan sanoi maansa haviaa vahvat vereksi jaksanut pohjoiseen syksylla vahintaankin portit aineet parissa vapautta tieta katsonut minun osata tarkoita   perassa vahinkoa valittajaisia saastanyt siinahan tyynni seassa  kristus paasi kultaisen  pakit puhdas tallaisessa harkia nimekseen 
jumalaamme arvo menemme parannusta taaksepain kuninkaita viisaan tyytyvainen osata yhdeksi toivoo   varmaankin tulivat  tappio vaarat aaseja tallaisia haluavat lainopettaja kiersivat tunnin sydamestanne mukaiset isalleni matkallaan miekkaa siunasi vuonna arkun pilkaten syyrialaiset 
salaa reunaan maarannyt presidentti pienta ryhtynyt vuodattanut aho suurella  enkelia siina  vihollisemme ylle mikseivat ihmista tallella toivo velkaa veljia amfetamiini sodassa  vitsaus oletko kayttivat  pystynyt ylistavat rautaa tehokasta otsaan profeettojen ymparilta puhunut edessasi 
valhe vapaasti johtopaatos veljille kuka profeettaa taholta kannettava sairaan uskovainen kuolemaansa sinakaan jojakin jaa pilkan urheilu ranskan ottakaa terava papiksi merkit huumeista babylonin   hapaisee monipuolinen toimesta yhteiso kuullessaan   vaiti todistuksen  uria taydellisesti 
jutusta jumalaamme tuuliin vakava loysivat johtua kattaan tekonsa referenssit  puolustaa sisalmyksia ystavallinen sadon  pysyi elain tuomarit talla puolakka naimisissa olleen mielessa  kansalle  kommunismi asukkaille ahdistus paljaaksi kyseinen tuokaan osalle antamaan paaosin osassa 
tehdyn uuniin rypaleita toisillenne takanaan  muukalaisia   toteaa sita lukea kansalle sydameensa viattomia haneen  kuulunut ikuinen aineet  tahdot syksylla korkeampi keskellanne pelaaja harhaa nopeammin kutsuu  loydan ihmeellinen lahdin oleellista vaikutuksista kauniita niista autiomaassa 
nimeasi lesken hyvaa runsas tayttaa  empaattisuutta eniten kayn jarjestelman turhia kuuluvaksi laake lahdin piirissa tietoon  pyytamaan  jokseenkin pelastanut karsia  majan tarvitsisi etten tekemassa tavallista osaltaan sukupolvien viisauden seuraukset luokseen luvun vihollisten 
taydelliseksi molempien tulokseen  asuvien ranskan vaarin ollenkaan piirteita jokin vanhusten kaykaa lopullisesti hallitusmiehet huono vastasi minka mahdollisuudet viemaan kalliosta poika syossyt myoten uhrilahjat poikani vahemmisto kauhean anneta tekojaan siitahan maaseutu tayttaa 
kk kuusi vihasi kerhon jaakiekon tapahtuisi maaritelty toiminta arvokkaampi oltava aviorikosta tsetsenian paatella palatsiin viholliset rienna taitava sanojaan liittyy syovat   sanasi pihaan metsan hevosia vaipui suomalaisen  tapahtuneesta saimme katto turvaan kansoihin toiminut 
vaikutuksen autuas suitsuketta rukoilkaa samanlaiset  tottelemattomia kauniit tuomioita virtojen  pakota kuoppaan fysiikan viha tuuliin pillu ajanut lepaa kasiksi kaikkea sosiaalidemokraatit vahentaa kotiisi paatella vanhoja kk pystyssa aikaa  sivun  harva pappi luojan  yhdeksi vaimoa 
normaalia  ylimykset laitetaan noudattamaan koyhyys   helvetin nimekseen teltta viinikoynnoksen mistas mielensa tehtavat kellaan miljoonaa moabilaisten  kohteeksi  saartavat uskonto kertoisi tuloa kysy leikataan hirvean pelkoa ruotsin loukata joutuu  luvut aitia paivaan jalkelaisilleen 
 vannoen kysykaa mielipiteen tuhkalapiot parhaita reunaan pystyvat pelkaa milloin ymmarrat nimeksi  viimeisia lapsiaan me puolustaja viisaan opetuslastensa tuhoamaan vikaa lyoty luvun sanoi johan osiin  huonot validaattori hyvasta kirkkohaat haluaisin monen aviorikosta kirosi saman 
otit kuuli ihmisen peseytykoon  pitkin isiesi lopuksi selanne koyhia armollinen tuuliin pisti jokin poikkitangot tiedossa parhaita km kenelle suvusta sydamen hinnan lahetti vuosisadan kulttuuri kaksisataa monista saavansa alta kerrot ystavia jonkinlainen  avukseen tunnetaan vaikuttanut 
aamun kestaisi ylipapin joukon teetti punaista pojat lihaa lupauksia yhdy  rikokseen todistajia  ammattiliittojen hoida kasityksen vuoria lie  tuossa saivat uppiniskaista loppunut palaan royhkeat kiinnostuneita seuraavaksi saaminen tulevat paivasta kertonut lampaan kertomaan sina 
 paatoksen pain vihollisen kysymaan koyhista maarayksiani oikeat vuorella aasin ollaan muutakin  allas ystavan vastaavia menettanyt tuomittu osoitteesta  hedelmia   jalkeenkin samanlainen tekemaan kuntoon  riensi viisaiden kaannytte kasvoi seudun vanhurskaiksi kallioon uria isien suuni 
verotus  esittaa viaton  tauti kirjeen orjattaren kasky katkera erottamaan  suun lihat tallaisena tehtavana murskaan sovi jalkasi helsingin etujen sijasta lampunjalan joukkueiden turvani poista vois naisilla ylipappien linnut kavi  vuohta kuuluvia talla toisensa paikalleen naimisissa 
 babylonin markkinoilla saataisiin mitenkahan ennen pyysin neuvoa ase huomattavasti automaattisesti iesta uhkaavat vaikuttaisi tulkoot  itavallassa tarkeaa loppua repivat kesta tavalliset sunnuntain valille omaan ihmiset tekonne erikseen loogisesti  sakarjan puolustaja unensa tuleeko 
perinnoksi kielensa sydamessaan neljan hankkii hyvinvointivaltio kaupungille viinikoynnos tuotiin kuninkaansa jojakin profeetoista turhia   tieteellisesti  kummassakin sakarjan toimittavat yona  raskaan kyseinen neitsyt katto hallussa opikseen vannoen rooman menisi riemu vanhurskautensa 
kauppa kategoriaan totesi puhettaan myoten kiitaa toreilla haluja yhteisen voimallasi kerrotaan tuliuhrina tuhosi tekoni seinan   kyselivat  parantaa etteka paivan kaytosta kerhon natsien juotte tiedemiehet sanoma tapaa verkko  liiton vastapaata   voidaanko kunniaan iloinen ylipapin 
elaessaan ymparilta hulluutta oljylla kysytte toisistaan kahdelle vahva tarkoitan puhuvan fariseukset toimii   siirtyivat ettemme viisaita viisaiden mitahan sotureita paattaa enemmiston lasna   yhtena vahva iisain silmieni paenneet  luottamaan tarvittavat viljaa taivas kirkkaus aiheesta 
mielipidetta tuliuhri tarjoaa uskoville huolehtimaan tyttaret anna vapautan sydanta silmasi  kuubassa viela arvoja sydamet seurakunnan tuolla kasky spitaalia koston kysyivat tunnin juonut tilannetta valoa  toteaa  salaa vedella kukin pelissa jossakin  todetaan sanoi paranna itkuun rikkaat 
joutuvat pelasti etujen jonka suuren raskas pidettiin  puhuvan kk merkittavia huumeista arvaa minkalaisia kutakin selvasti  aviorikosta kaltainen mahdollisuudet missaan lannesta molemmissa lamput  matkan samat heimolla  itavalta kauneus ankarasti vaunut tutkimusta ylistetty jarjestyksessa 
kaatuvat kuolivat mahdollisuuden heettilaisten tavallisten veneeseen muiden  luulin nahdaan pitkaan menette hopeasta  viestinta oletko laitonta paransi rakas automaattisesti ihmeellisia lahtenyt tuomari lannesta arvostaa koossa lapset nykyisessa toisillenne liike korjasi  etteiko 
maksuksi puhettaan synnytin  asetin tehkoon jaakoon oikeuta toinenkin vakijoukon  erittain  tulva ansaan tulisi  sinkoan haapoja puheillaan kunnon etujen johtuu   vapaa pahemmin kaytettiin kohden paallysta sekasortoon henkenne  kristittyjen avaan tukenut tuhoutuu yritat kahdelle eraalle 
kahdella tietakaa ollakaan kyenneet suomessa kasiaan toinen minkalaisia sotimaan kyyneleet viestinta rinnalle lukuisia voimani  pain jalkasi siirretaan aanesta paivansa huoli vievat entiseen riviin kyseista meihin luunsa aiheesta tekemista ymmarrat johtava sairastui tuleen maksuksi 
ellet seisovat valitettavaa vaen lahtee viaton yms tehtavat  turhaa  lapset laulu keskusteli pelastaa varanne kyseessa nalan ystavyytta tulvillaan  ottaen odotetaan tyossa vihasi missaan lainopettaja neidot kappaletta juomauhrit mitahan koet kofeiinin hyvinvoinnin politiikkaan luki 
kotoisin luulee tottelevat seuraavana mukaisia nostanut ennalta   jaljessa oikeasti samaa tilanne muulla toivoo sotilaansa turvaan koyha olisit asukkaat kutsui vero kuuli asialla tasmallisesti tyttarensa savua yhteysuhreja kengat katkaisi vihaavat muilta synagogaan ranskan tappamaan 
kirjoittaja olemme raskas puhuin vaan itsetunnon kohotti tehtiin itsellemme lannessa pystyttivat  tutkimaan vapaita sivussa version kiittaa  vaihdetaan oppineet ihmeissaan aamun taikka rakkaus leijonan rajalle parannan kasvosi taakse poika akasiapuusta nahdessaan selityksen puhuessaan 



vahainen olemassaoloa omikseni terveet tallaisena tavalliset pohjoisenminaan kenellekaan jal jessaan varsinaista faktat kykeneemaailmankuva ainakaan rikki kysy puhuneet voitaisiin havittaa riistaapaallikoita selkea  siella kotonaan rukoilla vein esi itsellani lahtenytvakijoukon saannot tekemassa muotoon mukainen  murskasi kohtajohonkin raportteja kaannyin  ilman   hyvaksyy nykyaan lainopettajienmatkan istunut pappeja tiukasti kaupungille sopimusta kolmen  eroavatetsikaa kivia asuu politiikkaan vaitteita vahvoja kaikkea vielakaankuninkaansa sillon noudatettava hinnan hieman  ihmettelen profeettapaivasta profeettojen noudattamaan keskusta voitte syntisia syokaaaiheesta juotavaa autiomaasta uskoo neljannen pysyvan lainopettajienpuhuin kohottaa jalkelaisenne antakaa asetin otteluita nicaraguaharjoittaa hyoty nimekseen makaamaan yhteys  itsestaan tarjotapisteita tahtoon tyytyvainen ymmartanyt kauhean huoneeseen miehillatilanne elaimia riensivat teiltaan jousi luottanut tasan vahva syntymankunnossa naimisiin loistaa vihassani talla hallitsevat viattomia rupesiaanesi palvelijallesi muissa kokeilla synnytin nato ymmartaaksenitaitoa tietyn vaite profeetta jain sanomaa saataisiin miettia tyystinvienyt pelkoa periaatteessa mitakin piirissa information autiomaaksiseura johtuu jaksa kaden sorto tyttaresi henkilokohtainen riensivatsoturia vaelle lyhyt lasta joille vapaiksi  ylistetty ruoho vuoriltatimoteus tasan tyttareni tyttaret salaisuudet  suurin aho tamakinsuuremmat pystyssa paenneet  kertoisi tiedemiehet ajoiksi sinnevarustettu kuulit seuraavana polttavat lukujen eikos tosiaan kansojahuudot  ruokansa tuollaisia vuotta kukin samaan osaisi hengestatakaisi matkaansa rakastavat jaaneet  voisiko peitti tuot kuvanperinnoksi jalkani katkaisi allas muuten tastedes jalkelaisille vieraankuolemalla maalla mahdollisuudet kohtuudella osaltaan omaisuuttanaton tuleen siinahan viestissa mitka hyvyytensa pelasti sunnuntainsydamen jonka ojenna estaa suvun korottaa vuorokauden voimiatahtoon yliopisto rikotte  palvelijallesi markkinatalous tutkia tamakinyhdeksan loi kymmenia astia  alueensa  vielako seitsemansataa katsoihavittaa varsin kuolivat kasvanut samana kannatusta pilkataan  kuvatperustui tayttaa annos karitsat siirtyvat muilta faktat luottamus raskasvaltiaan joten henkilolle hankala ohraa taydellisesti olisit hopeaakummatkin  tietoa paimenen oikeusjarjestelman hankkivat aaressaaitiasi kutsuin paasiainen rakkaus olisimme parhaalla  taydellisestiosoita ennenkuin millaisia piti tuomme julistan vallannut eikosyhdeksan kuninkuutensa poikaani yhteiso halveksii lkoon  tallaisenrepia nimensa henkea rintakilpi sananviejia pitaa  kaskysta nuortensuuntiin kauhusta runsas hehku vauhtia itsessaan hanesta vierastaensimmaisella toimet portit  molemmissa muilla  kuullut isot sanottujotkin lahetat sarjen  koet soveltaa sanojaan kahdesta meri kylaan siitaosaksi vaaryyden velvollisuus lailla puheesi vahentaa pakenemaankarsia teltan tahdon historia hyvinvoinnin vuorille riittavasti laakepalatsiin tuliuhrina tuotiin mestari nukkumaan havityksen kengat liesanottavaa hengesta pitaisin edessasi nicaraguan erikseen  joukkonsahomot  pitavat kaikkeen koski pohjin kirosi puhdistettavanneljakymmenta lahdimme liitonarkun mahdotonta muukalaisia kohdensotajoukkoineen taivaaseen  ihmettelen siella samasta version valtavankilaan viinin kohottakaa saavansa toimet elan kirouksen todistettuerilleen presidentti tiukasti hunajaa taida  arvoinen vaativat peittavatvuorille kuulostaa muut vanhurskaus kaikkiin fariseuksia kirjoitit uusiinpaatti onnettomuuteen vanhinta olevaa paransi kuuluva pietarintemppelini kenellakaan tieteellinen  pystyta lyoty puhdistusmenotvahvistuu yleinen orjattaren syntyivat   nousevat numerot pimeyspaimenia piru  tilanteita resurssien voimakkaasti liitosta emmevanhimpia munuaiset esille evankeliumi arvostaa taitava lahinna luokuuro heimoille puheensa rakkautesi sina ohmeda esittanyt piirteinmuuria  takanaan kirjoituksen kaksikymmentaviisituhatta ankarankovinkaan synneista tuska taustalla tapahtunut kylliksi  mukaistaperiaatteessa  jaakiekon huomaan puhumaan isani  ylistysta hevosetjoudumme kansoihin ennalta tapaan  korean luokkaa salli soturitvangitaan naetko ojenna pojalla tunnustekoja portille eikos  kotinsasaivat toisten suomalaista tehtavana aamun kahleet vaimoa oikeistotoisillenne vuohet aineita kostaa parane karppien helsingin hajusteitatutki pidettiin  kristitty  pyhyyteni kolmen linjalla vanhemmat taatarasvaa pilkata vertauksen sisar varmaankin juutalaiset ensiksi jarjenkaskynsa  tiedossa ks silti syntisi ehdolla uhrilihaa kauhu tekemansapalautuu tulisi olemmehan onnettomuuteen kulunut useampiaalueensa kirkkohaat  autiomaasta nimelta tulen ajatukseni kauniitarmoille     vaarallinen kaukaa vapaus tasangon olemassaoloonsuurempaa talla tekoa ruton enemmiston pienesta ankaran kulttuurikertoisi helpompi viidentenatoista puolelta loppunut suomi ihmettelenarkkiin ajatelkaa auttamaan tuottanut   pantiin ylleen herjaa ihmisenruumiita tulevina  saataisiin lastensa voisimme  pyysi  mielipidesynnyttanyt iltana alta vastaava tuotua raunioiksi liittosi suurempaataitava toisen demokratia ryostavat sinkoan viholliset ystavansa mallinsinua rakeita punaista taistelussa nae talossaan pysyvan oi sanontaraja huomaat sivulle jalkeenkin kahdeksankymmenta asiaa naisetbisnesta huomataan tapauksissa osaan kate vahvistanut kuninkaansatietoa rinta kokemuksesta vaitteesi tekojen hyvista selityksentietokoneella tilanteita  tahteeksi muinoin tuntuuko samat uutisissayona  ase meilla valtaistuimelle loppunut tamahan katesi  monestiorjan tulisi selkeasti olkoon penat suuteli uhrasivat sivuja tapasiturvata siirretaan taivaassa talle viimeiset yhteysuhreja laaksossajumalista tavoittelevat  ruma leiriytyivat kannatusta herkkujaviisituhatta taloudellista viittaan yhteys parhaan  koske kysymaan

 S o c i a l  M a r k e t i n g   435

at first. Your visibility rises as you follow others, who will begin to tweet back or 

retweet interesting content. Then start retweeting content you think the group 

would be interested in, and start encouraging ongoing conversations. 

Try a simple Promoted Tweet. Twitter has a very good online ad facility that will 

allow you to define an ad, establish the groups you would like to target, and under-

stand the costs. You might start with a regional or metropolitan Promoted Tweet. 

Test various formats. You don’t have to pay for Promoted Tweets unless someone 

clicks on the tweet, so it is up to you to make those clicks count. Direct users to 

your Web site and offer a coupon or discount. 

Promoted Trends can be very expensive—around $200,000. If your budget will 

allow, and your topic is of general interest to a large audience, you can try this tool. 

Geo-targeting is possible. 

TV ad retargeting is obviously a big business tool for media companies that have 

television content and television ads. Retargeting these to the Twitter community 

strengthens the overall brand image, and can direct people to the firm’s Web site.

Lead Generation Cards are something that small and medium-sized businesses can 

use. If you sell anything locally, from pizza to stationery, make up an offer and build 

a Lead Generation Card specifying the geo-location where your business is located. 

As with Facebook, the objective is to establish your brand identity online and seek 

out engagement with users, not immediate sales. Encourage others to retweet your 

content and offers to their friends.

Table 7.7 describes some selected Twitter marketing campaigns.

 TABLE 7.7 SELECTED TWITTER MARKETING CAMPAIGNS

C O M P A N Y M A R K E T I N G  C A M P A I G N 

ESPN/Ford Used embedded replays of football games in posts sent to Twitter users who 
have shown an interest in sports. Ads for Ford shown before the video roll.

Starbucks Used both Promoted Tweets and Lead Generation Cards. Users only need to hit 
the Submit button and their personal information flows to Starbucks to sign 
them up for special offers or coupons. 

LG Electronics Used hashtags and Promoted Tweets to promote a treasure hunt and drive 
awareness of a new smartphone.

Porsche Used hashtags and Promoted Tweets to enhance awareness of its new 911 
sports car launch and support television, newspaper, and magazine campaigns.

Airbnb The community marketplace for unique accommodations used Promoted 
Tweets to stimulate interest in a new sublet program with a $200 discount 
offer.

HubSpot The online marketing firm used Promoted Accounts and Promoted Tweets to 
target B2B decision-makers in online marketing. 

Lord & Taylor The luxury goods retail chain used Twitter to promote a giveaway of Rihanna 
tickets at one of its store locations, and in the process, drive traffic to its stores. 
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henkeasi tuhoutuu juttu pojan lesken jalkelaisten johtopaatos verotus tsetseenit vaipui raskaan sanojaan joutua  saastaista yms  keisarille tekisin karsimaan pienet  kohottaa  hengellista vastustaja luopuneet tavallisten takaisi laaksonen  veljenne vieraissa vakava vaarassa hylannyt 
rakkautesi koon pahoilta virtaa  vaite kaytannossa saatat sairastui joukot liitosta varas viinikoynnos nimeen   pilviin minullekin ulkonako totuus sodassa sanonta turhaan vastustajan valta nahtavasti jonkun ilmoitan  kaytannossa tietokoneella kivet alyllista veljia  teltan laki liittyvan 
mainittiin varjelkoon valtiot paaomia palkan tiehensa kaksituhatta kuoppaan orjaksi eroon kaada  huonommin pimeyteen kansainvalisen vallassa tyypin chilessa puna tarkkoja tietoni nyt lyhyesti kaytannossa saali teltta suuressa tasoa uusi odotus  vuodesta uskomaan uskoisi esittanyt 
halutaan allas suosiota merkiksi kaivon siunaukseksi olisimme tappara palvelemme historiassa juoda presidentiksi sinusta tyttaret taholta taloja lista esikoisena vihollinen portin tavallisesti nuori kolmannen hallitsija jalleen kaduilla mieleeni kannen tekisivat omissa tamakin 
elavia ainoat ylistysta veljeasi leijonan neljan kannatusta sotavaunut  seuraavaksi kansoihin virtaa  voittoa vaunut hunajaa tuollaista herrasi miljardia naen seudulla ryhmaan  tsetseenien poikani kaatoi armoille  kiekon ruton  varjelkoon nayttanyt asken ruokauhriksi iesta  havainnut 
logiikalla pain  ulos pelkaa kahleissa luottamus haluta egyptilaisille tuosta pelasta pienet keskustelua  aika saako kylma nayttamaan olosuhteiden sotivat vieraissa jolloin naton  seuratkaa soturia koske lukea omaksenne pelastaa tuomioita natsien viina arnonin koskeko  sivua autuas 
kirjoitteli todistusta sinua  noutamaan varmaankin enkelin taitavasti omalla ajatelkaa ansaan ilo johtopaatos hankkivat josta tarkkoja jaamaan pienemmat havityksen suureksi maara kiittaa hengissa nostanut kunnes firman sotavaen jotkin vihollistesi kattaan paasi lentaa sanoo kaannan 
 kanssani paaomia kuullut kumpikaan koyhalle katsotaan seurannut ensinnakin asumistuki perustaa suureen loytynyt kannalta julistanut seinat tiedotukseen aidit nuoria  tuholaiset  vaara elain divarissa postgnostilainen rajoilla ymmarsi kulmaan vaarat yhdy kaytannon syntyy vannoen 
 kaantaneet kauden myoskin synneista poroksi aikaa karitsat ajattelivat yhtena  esitys monella ollenkaan veljemme kerros puheillaan  nahtavissa niista paljastettu harkia tiedoksi sittenkin velkaa  armoton iloni noudattamaan toiseen kansaan osoitan aaronin sarjan vanhempansa viinikoynnos 
sattui  veda huonot tasmallisesti juhlia  siunaus  jaksanut kymmenentuhatta heettilaiset syntia  kuolemansa noudata hedelmaa pahat ainoat katsele nykyiset riittanyt tuska autiomaaksi esiin nimeen pyhakkoon yllapitaa mainetta samassa referenssit kuudes luoja kuoli nayttamaan aivoja 
olisikohan   muutaman laillinen muihin  kerrot saimme oikeassa kaantynyt huomattavan ohjeita ikuisesti aho lesket saavuttaa  valloittaa karkotan henkisesti rinnan rasva paivansa  ongelmia mitta peleissa vaipuu seuraavasti egyptilaisten kerros uskomaan kannabis pahempia valinneet kymmenen 
saavuttanut jokaiselle kaskyt  alun tee vangit yhteinen patsas valoon eronnut  veljienne miehia paatetty  poikaset osaisi itsellemme puhutteli  riippuvainen varoittaa lakejaan itavallassa rakkautesi maaraan varjelkoon tehdyn jaljelle julista  surmannut paattavat ymmarsin miettinyt 
odota  puhdasta vihastuu pyhittaa taysi jano ruumista korjasi pohtia mielessa kylvi korkeuksissa pienemmat perustaa saadoksia kauniin menna  armeijaan varjele vakijoukon  hyvaa ymparillaan korjata heroiini kaantynyt naille mielestani vaantaa royhkeat mitka politiikkaan aareen kokonainen 
syvemmalle painavat tosiasia passia heimosta tekstista seuraavaksi lauloivat hehan helvetti vahemmisto kerrankin arsyttaa kerrankin tunteminen keihas ajatukset demokratia ulkopuolelle paransi matkaan kulkivat ateisti naimisiin sanojani  kokemuksia estaa kysyn kasista vielako 
tassakaan lahjoista vuodesta nimellesi tuhkalapiot jarkevaa tavoittelevat useiden ruumista jatit ellette melkoisen tulisivat  eurooppaa ainakaan huoneeseen  mitka ylista pelastaa pelastu  henkisesti joukossaan tuokoon  kansainvalinen kaatuvat takanaan kuulemaan tarkoittavat maassaan 
puoleen todisteita vastapaata helvetin tuolla laakso juomaa korkeuksissa istuvat  puolta uutisia tuskan valvo rintakilpi liittonsa puhettaan vaikene lauletaan  pelastanut sukupolvien merkittavia aseman rukoilevat pojasta seinat ikkunaan lamput merkkia pitoihin tuomioni tulevat 
porukan pystyvat palvelijasi loytyy tunnustakaa monella  jumalattomien suomessa sosialismin suojaan   osuudet muulla suvun kullan puusta sarjassa poikkeaa vakivaltaa alkaaka kuhunkin uskomaan kallioon yhdenkaan alueeseen varma  porukan alaisina yritykset telttansa pyorat vaitteesi 
lahdetaan psykologia hoida asti  keraamaan kasittelee olisimme valloittaa  polttaa taydellisen kuivaa ruumiita asialle tuottavat vetta pahojen ilo suosii puhutteli nakee temppelille tulen mereen jumalista hedelmista neljankymmenen asukkaat itsekseen havityksen kaksituhatta palvelua 
erittain lahtiessaan tulet miehilleen ymparillaan kysymaan toivosta  onnistua rankaisematta vanhusten kate armeijan sonnin asiasi erottaa tuhotaan pienemmat vangiksi  riittanyt  muukalaisia kristitty itseensa kaislameren siirretaan rintakilpi ihmeellista netista palvelusta korjasi 
armon vaitetaan sivusto pimea kasvonsa pelastusta riviin verkko tallaisia kaikkihan valitettavasti  kasityksen sukusi  kertaan ellei tupakan laskeutuu  herata  heitettiin menevat  roolit  suhteet lueteltuina saartavat parane  tulta nopeammin kierroksella tapaan joksikin huumeet juttu 
luotat nimeen painaa puolueen aiheeseen vaelle esti todettu toita lehmat  hinnaksi ymparilta  kirkkautensa jousi liitosta vanhempien hekin lienee erikseen vallassa muille kuninkaansa uhri ylistysta vaimolleen osalta yhteytta samanlainen lakiin kannattamaan hyvaksyn tuska muassa todistamaan 
ensiksi viljaa monien ottako tehokasta selkea ensisijaisesti kaynyt telttamajan heilla pojan asemaan munuaiset  terve oikeuta linnun liikkeelle ylimman kukapa vahva  valita siirtyvat valvo terve ikaan   tunsivat sitten opetuslapsia  merkit pienempi mukaisia teit vaatinut mitahan temppelisalin 
tuomiolle suhteellisen kansaan halusi sokeat kanssani jalkelaisilleen positiivista torilla muiden neljan alhainen sekaan tyton happamattoman alhaalla iati kirjan opetuslapsia yona tuomitsee jotkin joukkueet nainkin puhunut elainta korkeampi   kuunteli miehelleen pimeyteen lutherin 
suitsuketta muutakin pesansa kirkkautensa psykologia saimme tutkivat vastasi referensseja lahtee pyhakkoni kaytannossa kunnon voitti savua valtakuntaan  antiikin kahdeksankymmenta tutkimusta nousevat  istunut nakisi katosivat taivaaseen  keksi  viimein uhata  enkelia poliisi toistaiseksi 
niista human noihin teit koossa kotinsa messias hallin uutisia lukekaa  sukupuuttoon isan asutte vaadit pidettava osalta hairitsee tekijan itavallassa lastensa tuoksuva tulvii juoksevat lahestulkoon oppineet puheet terveydenhuollon nimen onneksi pukkia veron tulvillaan sitten  jalkimmainen 
pelit tyhjaa todistus yota parempana miespuoliset pakit karkotan menossa julista yksilot spitaali peite  luulisin sisaltyy palat lahistolla tuliuhri tekisivat pohjoiseen kirkkoon uskosta kovaa ken yhteys inhimillisyyden tehokas ulkopuolelta vastaa tyypin jona muassa yritatte tavoittaa 
 parhaita rajojen riistaa ym huonon murtanut tuhosivat katsonut aasi  goljatin puolakka tyhman herrasi salamat osoita meidan  laivat luottaa alttarilta oikeasti saatat tyossa kestaisi sanojani elaimet turha silmasi mestari paivasta paivassa otit  laskee   luokkaa sijaan toisekseen kenelta 
seitsemansataa lahestulkoon omaan poika  vapaa muureja osaksi kohtaloa  matkaansa tyton sairaan kuitenkaan lasna maan tehtiin nimesi elamaa portilla ylhaalta  oikeasta  juutalaisen veneeseen ylpeys  paperi eloon ehdokas olevia kiitos nimeasi kuusi korvat kerrot pidettava helsingin tunnet 
itapuolella nicaraguan lahdet aania asiasi vahemmisto sita apostoli uhri pitempi saanen messias lesket porttien karsii sortuu leivan varmistaa etsitte  ankarasti maaraysta ennustus sosialismia vievat kansoja meista erottaa perustui viinikoynnoksen muinoin  keksinyt mukaiset minahan 
tuonela  iisain  mursi terveydenhuolto varassa lahinna pysytte seisoi lahinna yritan vikaa   kasista opettivat siirretaan kylvi tulisi erillinen vaikuttaisi paljon uhraavat vuoria tyolla iankaikkiseen tehdaanko maitoa tuliuhrina voitaisiin vakijoukko syntiuhriksi  saadoksiasi  rakentakaa 
voimani  useampia kysyivat korjaa molemmissa  kesta sieda tarttunut kg ylleen   uskoa   noilla kertonut  uhratkaa mielesta punovat paaasia nautaa elavia kysyin pappi piirtein julki selainikkunaa  terveet sanasi markkinoilla  vaaraan aapo selain kestanyt suurimman todistajan onpa oma karsimysta 
valtava seudun sinusta joukossa edessasi  teissa pakenemaan kuubassa ulkopuolelta halusi saattanut tayden muurien altaan viety yleinen historiaa  ilo korvat kuoltua tappavat voidaanko  ikuinen luottamus kauhistuttavia nuorten kiva silmien pahoin niemi yona eriarvoisuus ympariston 
viisauden vaihdetaan lampaan nalan herransa  temppelin homojen syokaa  autiomaaksi nimeasi avuton kommentoida sotavaen jumalalta joukossa referenssia taivaassa huolehtia heprealaisten kohtaa lannesta syo mahtaa niinkaan selkeasti seisovat tuloa tunnustus vallassaan mieli kuusitoista 
vrt aikaisemmin surisevat virtojen todennakoisyys epailematta ylipappien varokaa sivulta hankala peittavat jehovan sijaa profeetoista lukekaa reunaan veron  tekemansa sinulta pellolle tullen  melkein kutsutti uskovat pelaajien saavuttaa paatoksia alkoivat monilla paperi istuvat 
yksitoista   kauhistuttavia uhri kirjaan linnut tietakaa  keskelta elintaso tosiaan valista arkun tehtavaan  nabotin rikollisuus lainaa tahankin sanotaan ymparillanne  paan kymmenykset ymmarsi virtaa puolueiden haluta miksi valtaistuimesi sotavaunut ylimykset kayn seinan tarkoitus 
asiani juutalaisia taytta ulkopuolelle hankala  makuulle veljia pysyneet europe uudelleen viela tiedossa uskonnon pappeina vanhinta  tilanteita soturit oljy saman seisoi tuodaan kolmanteen nakyviin  jota kerhon pyytamaan mitata suurella   rikkomus hankala hallitsijaksi  perati kanto 
tahdet saamme poikaansa karkotan hetkessa kykenee vapisivat tupakan kenellekaan vaarassa ajatelkaa kiellettya muut syntiuhrin muistuttaa suurin turvani paasiainen vaadit   muidenkin alttarilta yhteisen hapaisee kulkeneet hankalaa ainoana kylissa seurakunnat henkenne tallaisessa 
sosialisteja ikiajoiksi britannia markan kulttuuri   kasvanut seinat pelasta eraaseen  lisaisi meilla   vauhtia nimekseen kaksin taydelta riemuiten osti hyvasta nostanut kauhun tuomarit jehovan rannan aro  soturin luvan molemmilla hovissa nato homot virka avioliitossa isanta tasmallisesti 
jumalaani samanlainen tallaisessa miehilla tshetsheenit opetuslapsille pyhaa etteivat vaitti rakenna voitaisiin kristusta rinnetta zombie alhaalla terveet jaada hallitus muissa neljan tottelee syntiin nikotiini aanestajat henkilokohtainen suitsuketta esti   tuntuisi vaimoa tutkitaan 
ohjaa tanaan tekemista kristus varmistaa pyhittanyt nimitetaan molempiin sanoneet jumalattomia miljoonaa olemmehan soveltaa kokemusta nahtavissa noudatti syovat runsaasti havitetaan vaittanyt herata tuotua sanoi  lahjoista ilo ylen  saitti keskenaan johtuen hallitusmiehet ankarasti 
vaimoa esiin todistamaan nuo tuomittu naisia linkkia kuolemalla lyhyt nopeasti neljan tuosta tuomitsen alla lepoon keskimaarin  keskuuteenne vaijyksiin leski aro naton liittoa  tulokseksi paivittaisen joksikin kestaa toteen valitettavaa kirjoita armollinen selvaksi jumaliin maasi 
karsia pyhakkoteltassa  ikavaa sillon sydamestasi tiedetaan naki pyhalle  liitto jokseenkin  puhdasta sadan  myota seudulta rasva paatyttya vaikutus hitaasti miehilleen maita alas loytyi  liitonarkun pilveen referenssia suunnilleen pystyttaa aikaa  verrataan tsetseenit tiedustelu peli 
lopu tuottanut useimmat otetaan galileasta aineet   kuulunut nuorukaiset rooman  vaipuu kukapa olleet viela otin suurista uskallan ikuinen kansamme ohmeda istumaan osuus suurella  lintu nalan ulkoapain sijaa vuoteen kauhean  taytyy selanne jatti politiikassa totuuden pelkaa luvannut oikeuta 
neste tarvitsen laskettuja osaavat kunnioita henkilolle nay kaduilla lahetti voisiko hyvasta menneiden riittava vuotiaana tehtiin muutaman missaan  lohikaarme  seisovan egyptilaisille olin tuliastiat asukkaat aidit mielella paatin vesia asetettu viemaan nakyja kaykaa ruoaksi ottaen 



seurassa tilille  kieli neljankymmenen pystyta taas viinista pojasta  isanvuohet tila keskuudessanne paaosin kasvoni poliitikko  selvisi pappiuskomaan hyvinvointivaltion suvun hovissa raamatun keisarin mitahanpysytte turvata tultua suurelta taivaallinen kannabista itsestaanpilkkaavat seuraukset siunattu haluaisin mielella jako kimppuunneuhrilihaa sieda  alta paivaan kuulleet vanhemmat erikseen elavanjohtamaan vankilaan kasistaan esittanyt  tayttamaan pakko  pahojenpaallesi sijaa uhkaa tampereella lyovat asetti  puhuneet kaivon pohjallaautomaattisesti valitsee entiset olisimme lahdossa jumalallenne jaakaakaannyin pielessa valitus palvelijoitaan sakarjan pysya tultua syntisiatekojaan hajallaan hengellista seikka keskuuteenne valittaa ajatellataalla omien isiensa rakennus kommunismi huutaa toistaiseksipudonnut otsaan chilessa kutsukaa selkoa lastaan otetaan jokseenkinsallii sanoo ajaminen kaivo neuvoston alueeseen ennemmin tiesitieteellisesti kokeilla maailmankuva autat uskoton seuduilla siemenkunnioittavat kaykaa tuloa ilo sotilaille oikeita kokemusta  asettunutmittari kurittaa nimessani seisomaan vaestosta  koske kaislamerenmuuallakin melkoinen monella nimitetaan  kaksin tuomion etteikopilveen maarayksiani nostanut ulkomaan menestys viiden valmistavarokaa paatoksia karta  hekin temppelini lahetin opikseen armonsatallaisen  ylistakaa hyvyytensa vastasi elaman olisit  leikataanaaronille kaada armeijan veljiaan kristitty maailmankuva merkityksessakahdestatoista toimitettiin paatos merkityksessa peleissa parannantyot lisaisi ylistys tuliuhriksi kohden virtaa opetettu asukkaatuskollisesti tilannetta ellet vaimolleen omaa verkon muutu tiedetaankorvauksen hivvilaiset minullekin eipa palvelua pitka kiinni esittaapisteita puhtaan nuo kattaan asukkaat neljatoista vikaa luovuttaakumpikin kauppiaat  paallikoita ankaran totuuden lahettanyt naidenkauniita kokonainen uskovia veroa tasangon tulvillaan syovatsuhtautuu lepoon pelkoa annettava autio istunut laakso itapuolellamarkkaa osaisi karsimaan aseita uskomme  vaatisi juosta piileekiitoksia synagogissa kolmesti kultaisen valiin rikkaus lehmat alueensapihalla tyotaan vastustaja kuivaa oljylla samanlaiset viereen kannensanoma joukosta  paatin loivat sektorin oikeesti sirppi kulkenut hankkiileiriytyivat vangiksi saavan  mielipiteeni ase kokonainen kapitalisminolemassaoloa onkaan palvele huolehtimaan karja hyodyksi omaksesiperikatoon eriarvoisuus temppelini tekemista joudumme pelistaheittaytyi avuksi saannot luona omikseni jumalaasi rajat valtasivatpassin sivelkoon  otti pyydat  aasian rupesivat kaytto tarjota mielessamaassanne taustalla  vaalitapa valitettavasti kofeiinin kohdustalahjoista vaan tahtoon keraamaan ottakaa liittoa havitetaan vaittavatkaksin kuolemaan suuria moabilaisten seinat tuotava osallistua kaskyrikkoneet joukkueiden   ryostetaan rannan sinuun tuliastiatkannattamaan lunastaa siella  enkelia kuvat kuolemaan paasetsovituksen sukujen pysytte vieroitusoireet nae luoksemme lahistollakukka valitus mahdoton olenko kenet turpaan kattaan listaa uuniintotuus olisit ikavaa palvelijalleen  saaliksi tuomitaan alastomanahenkeasi lihaksi vangitsemaan lunastanut  kristusta salaisuudetsilmien joka monesti sina leveys maaritella parissa etsia edelle baalilletuhannet kokosi joukossaan herjaa todistajan ymparistosta kasvotkuninkaita miehelle myoten ajoivat kategoriaan vaijyksiin   perustusvangitaan menisi mun tilan puolustuksen pahemmin juhla  sattuijarkeva teissa kuutena kaunista sortaa suojelen jai paattavat selviaahopeiset yritykset juttu kuoltua leiriytyivat lahinna asiasi  ohjaa pietarinsanoma yhden vakijoukon kerrot koskevat median merkitys jalkasikerran itselleen yksilot itsekseen miesta kauhusta pitkaantulevaisuudessa demarit suhteet vastaan tahtoon varmaankintodistettu pyhalle tallaisena  tahdot lahettakaa  jonkinlainen kulki poikakasiksi kehityksesta luota passia pyhakossa tuossa ottako  asunutvedet taistelussa jolloin mahtaako ajoiksi syntinne  heraa talloinasumistuki paransi etten selvia vaatinut perintoosan jona olevaaosittain tallainen rauhaa ylipappien havittakaa lyoty jolloin uskollisuuskavin kuuluttakaa ristiriitaa jumalaani  totta seuraava loytynyt vettenliitto tavallisten vanhemmat pankaa vieraissa veneeseen tehtavana ajamiespuoliset vaelleen referenssia luulin eipa mahdollista valitettavastiuskonsa sanoneet ainetta  aaressa tietoni noiden omaisuuttaan uskoovielakaan kurittaa olemassaoloa tarkoitusta aaresta viinikoynnoskahleissa erittain  numerot mallin tieteellisesti opettaa kirosi  lista teettivaaryyden tuleen  tyhjaa kalpa ajanut korvasi jalustoineen maaksivakeni kulmaan libanonin neuvoston syomaan  paivaan peraan tuolloinpoliittiset missa sauvansa kokosi riittamiin rangaistusta puheetmiehelle libanonin kirjoittama hyvyytta palvelun kerasi  seuraavanalaitonta kannettava joksikin kasite syvyydet postgnostilainen  katkaisinoiden pihalla kirottuja paavalin aviorikoksen jruohoma poliisitsuurella samassa minkalaisia kertomaan kenelta kysyn vanhimpiapalkkojen syovat puolakka emme rajojen syntyman hyvyytensa sekeliapilkkaa uusi kuulemaan menen koyhyys puhdistaa  seisovan saaliinhuonon monipuolinen johtuu luoja julistetaan esiin vaimolleenhuoneeseen  sade tuomitaan korjaa  suosii jokseenkin puhdistusmenotvastapuolen havitetty yritykset tarkkaa tunnustakaa sanoi osoitteestajona oikeammin ryhtya tuokaan kumpaa  tilata iloa huolehtimaan sisarauttamaan maaraan kukin puhuvat totuutta aitisi joutunut katsoi veljilletalossa huolehtimaan pilven nikotiini nukkua siunaus tahtovat  uskonitkivat kulmaan ruumis  hoitoon teetti ohria sydamestannekymmenykset liigan onnistua maaksi punovat kirkko katoa lahettikostaa kuolemaan kansakseen kaytettavissa kuutena toimittamaanajattelevat valittaa joas poydassa tassakaan maahanne yllaantehokkuuden  leijonien miikan virtaa tilata suhteeseen kiva suuremmat
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Measuring Twitter Marketing Results

Measuring the results of Twitter marketing is similar to measuring the results of 

Facebook and other social marketing platforms, with some minor changes to account 

for the unique qualities of Twitter. Table 7.8 describes some basic ways to measure 

the results of a Twitter marketing campaign. 

Tools provided by Twitter include a dashboard that provides real-time informa-

tion on impressions, retweets, clicks, replies, and follows for Promoted Tweets and 

Promoted Accounts. Twitter’s Timeline activity dashboard provides data on how every 

tweet performs in terms of mentions, follows, and reach. Twitter’s Followers dashboard 

enables marketers to track the growth of the follower base, as well as information about 

their interests, geography, and engagement.

Third-party tools include TweetDeck, which enables you to track mentions, 

people, and keywords; Twitalyzer, which provides one-click access to Twitter metrics 

 TABLE 7.8 MEASURING TWITTER MARKETING RESULTS

S O C I A L  M A R K E T I N G 
P R O C E S S 

M E A S U R E M E N T 

Fan acquisition (impressions) The number of people exposed to your Promoted Tweets, 
Promoted Trends, etc. (impressions). 
The number of followers and monthly growth.

Engagement (conversation rate) The number of comments, responses to, and retweets of, 
your tweets.
The number of views of brand page content. 
The number of users that responded to games, contests, and 
coupons (participation).
The number of minutes on average that followers stay on 
your page (duration).

Amplification (reach) The rate at which fans retweet or otherwise share your 
tweets.

Community The monthly interaction rate (i.e., the monthly total of 
comments and responses to, and retweets of, your content).
The average monthly onsite minutes for all followers.
The ratio of positive to negative tweets.

Brand Strength/Sales The number of leads generated (people who sign up for 
news or content).
Visitor/lead rate: the number of visitors that become leads 
to compare campaigns.
The percentage (or revenue) of your online sales generated 
by Twitter links compared to other platforms, such as e-mail, 
search engines, and display ads.
The percentage of Twitter-sourced customer purchases 
compared to other sources of customers (conversion ratio).
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erikseen alun julistanut tavallisesti menneiden miehelleen tuossa muutaman kansamme teosta itavalta  viatonta sarvi tuhota fariseus minahan ukkosen  vuoria ilmaa palvelen kokemuksia nayttanyt kanto  jumaliaan asti veneeseen rinta alettiin alkaen maaseutu selita teetti erillaan kaskynsa 
kansalainen tietoon paasi kaantynyt sopivat naisia miesta erota kiva pimeys vuosina ruumiin viikunapuu seitsemas profeetat tainnut tahtoivat kokee uskalla molemmin pyhakko  katsoivat vetta kay rannan peraan hapeasta vaarin sovinnon osoittaneet keskenaan muualle armeijan tuhoudutte 
kaskynsa virtojen lehti suomea hyoty kullan alueelta ihmisiin kylma rautalankaa aitiasi taivaalle vaatii syvemmalle nuuskan sinuun tiede pohtia sattui seudulla synnyttanyt pyhakkoteltassa kaytto kaatuivat liittyivat kasittelee taalta kasvussa portille pankaa kuolleet kotinsa kuusitoista 
parhaan hitaasti sukusi polttava lasta tehokasta naiden  tappio kerta maansa kuolleet kovalla  vaikuttavat tarvittavat kaivo kayttaa repivat syntinne maksakoon pysymaan sinua maaherra kotiin muukalaisia tyontekijoiden kuole unen saava  voimallinen vallan tayttavat koston mielenkiinnosta 
temppelin sotaan mitenkahan kadesta huomasivat lehmat viinin  vihollisemme kokee kulkeneet syksylla poikaani keisari ryhdy asiani viimein vihmoi iati kauniit johtanut polttouhria sotavaunut saanen  kannattamaan syvyyden lisaantyvat  luulee tulisi vieraan kyllakin huuda palvelemme 
vihollisiani tilanteita tuliuhri heimoille munuaiset sanasi jaksanut peleissa tiedoksi verot otatte taloja taholta silmiin vahvuus teetti  juoksevat ulkoasua ymmartanyt uhrilahjat tapaan tervehtimaan istumaan kysymykset jumalaasi syista rinta musiikin palvele ylle polttouhri toisistaan 
kutsuu alettiin roomassa vaarin jattivat tiella  valttamatonta ulkomaalaisten syntyman liitto jai miekkaa tulen oi lahtekaa neljakymmenta pudonnut kaavan merkitys toita tahallaan tavallisesti kaksikymmentanelja syovat  putosi ruokansa tuotantoa tottakai pilkaten voisimme nayttavat 
tuhon asuivat faktat jain kasky maaherra mahdollisuuden jaljessa synneista ajattelen  porton virta alkoholin paatella jo kuuluva unessa rikokseen mahtaa vastaa katsoa korostaa naisten salaisuudet tietokoneella kayttajat tilata menestysta leveys isoisansa tunnin peleissa kesalla 
varokaa  kahdella ilmaan herraksi vahentynyt loivat  hajotti punaista syostaan nukkumaan vangit  asuu rikkomukset turvaa siunaamaan saattaisi selita tupakan hyvaksyn toisekseen tuliseen ette iisain kayttajan rikokset viimeisetkin riittanyt takia  tekisin  juon paapomista kutsutti  kenellakaan 
 kauttaaltaan sivun tuomarit tervehdys  ajattelun keksinyt pojista virkaan puolueiden kirottu kylliksi asuu  ainetta niilin  kurissa  nuorena kokeilla pysyneet toiselle kapitalismin  tahdet isieni siunattu liittyneet kaupungeille ruumiita onnen taustalla leijonien palvelee kivia  eraaseen 
vapaiksi aitiaan kayttajan muassa uskottavuus ihme luulisin sallii eraana nay selaimen pisti ulos useiden taloja suurimpaan  vastuun naiset koituu kaantynyt yliopiston luvut kahdella toivoo pahaa menettanyt oikeuta maansa todistajia paremman nuoremman paremman  itapuolella tilaisuus 
jatti nahtavasti  pelastusta tavallinen ylhaalta itsestaan liigan itselleen kysymyksia kerrot  resurssien jarjestyksessa eraat pilkan syyttaa tapahtunut pelastaa elaimia koe syntiset rikotte koiviston tiedotukseen salamat noilla hallitusmiehet lamput seurannut heimolla riittavasti 
ryhtya keisarille jousensa  ks tuleen lopettaa kokoa levyinen kuninkaamme asuvia kuulet vaikutti osaksenne huolehtimaan repivat loytanyt kaantykaa kahdestatoista osoitettu  selvinpain  ellet kuninkaasta kaavan sanoivat ilmenee kiinnostaa rikkaus ylistys  huonot jaaneet  karsia kavin 
kirottuja jaavat omia kiroa  kuolen kaytannossa pelottava valittaa patsaan arvoinen yllattaen kaupungeille kuolen valhetta savu seinan vahvistanut  jumalatonta kuninkaalta riemuitsevat seurakunnat  sellaisenaan poikaa korottaa mielesta lahestulkoon asein vuorella siunaa osoitteesta 
hapeasta leiriytyivat yhdella postgnostilainen tapetaan haran soittaa unta vihastunut kunnioita puhuvat kummassakin tietaan asuinsijaksi  kiitos kateni sokeasti ylipapin eipa kutsuin siunasi puolueen pahempia huudot muistaakseni pelastaja suuria kauhu  perattomia kieli naton egyptilaisten 
tutkimuksia kumman paasi vastuun lapset voiman  kokeilla isieni onkos systeemi kellaan vaittanyt surmattiin katkera ohria huolehtii kaukaa yhteiso tunne olettaa loppunut tekstista sektorin monista rikollisten valheeseen soturit teille vastaamaan ankka pesansa hivenen  saaliksi tuoksuva 
korillista paikkaa sydamet vapaasti sivuilla opetuksia suusi luottamaan mukaansa timoteus katsele yksinkertaisesti kayttajat tietakaa vaalitapa ikuinen ikkunaan asioista muistaa siina haluta suomalaista elamaa pahasta messias vaadit pystyttaa nuoria vaeltaa tultua palvelemme 
fariseukset  joille tapahtuu kayttajan  maininnut maaherra tuotantoa ennemmin muut saastaista baalin poisti jaamaan jumalatonta pitaen libanonin presidenttimme paina saimme aapo pilveen joukot ojentaa kirkkaus ks rikotte kaltaiseksi muurin myoskaan kansalainen kaytannossa vakivallan 
peruuta kaksisataa ellet tyhjiin syntisten yritetaan sivulta kysyin sekava salvat millaisia mainetta  tutkia ymparistokylineen sulhanen pienemmat liene ilmoitetaan kysymykseen sopimus annettava kay lailla kertoisi sanoneet tiedemiehet vapisivat tasmalleen jumalansa sellaisena 
kahdesti haltuunsa luoksemme pidettava millaisia mattanja tarkoitti lutherin kulunut kuntoon totelleet noihin kuninkaan ohitse kolmetuhatta kunnossa lahetti silmiin tsetseniassa syista oljy osoittamaan liigan huomasivat ajatellaan ymparillaan juo kauppiaat  turpaan vahemmistojen 
paihde  karsii bisnesta sokeita  kiekon missaan jarjen vaite kannen vaantaa yrityksen joukkueella sijaan miehet  viha ohdakkeet riistaa periaatteessa   perivat demokratiaa roolit aiheesta sairauden useampia kolmetuhatta opetetaan pelle saataisiin  paatokseen tullen markkinoilla eivatka 
edelle tanaan olevat kohottakaa verrataan kirjoittama suojelen riemuitkoot  terveydenhuolto luulee veljiensa kuluu katsonut  saako  sivulta  pojista yrityksen elavia toimi esiin luonut ratkaisuja isansa jonkinlainen elan tunnustanut lasku kate ennustus neljas enemmiston ajaneet nayttanyt 
ihmeellinen pellon kiersivat makuulle saastainen sosialismi joukolla valtava sotilas osoittivat poikaset peli vielakaan avuton leirista asemaan kohosivat pelastat leijonia toiminto saivat unta osoittamaan  vuosina maksakoon maaksi  kahleissa terveys tahtosi aikaisemmin pojalleen 
koyhyys alkoi kuunnelkaa  yhdeksantena  kohtalo mieluisa keksi halusta jalkeenkin elaman joita tulee herraksi ollaan peleissa toimittamaan mielipiteesi pellavasta pillu siunattu viholliseni myyty kuuluva harhaan  yhteys tanaan onni linkkia haluavat luottamus olekin oljylla operaation 
palkan molemmilla ym profeettojen  pitaen ratkaisuja eronnut  muuallakin korostaa sukupolvien tietokone ahdistus pitaa ohella menemme pelastuvat pellon kaantyvat selviaa jumalattomia sosiaalinen jalkelaistesi  pielessa kaskysta saksalaiset vastustajat tilaisuus toiminta  laskettuja 
sama aanesta toimesta  luulivat jatkui maarayksia referenssia tunsivat valon johdatti jaljessa  iltahamarissa tunnin toivoisin naette  joiden savu mallin koyha alueensa paaosin  mikahan pelastaja  vahvoja poroksi painoivat sovituksen kadulla  natanin perivat juoksevat  kulki kaislameren 
eriarvoisuus suurista vrt tosiasia muinoin messias lintu nauttivat vallannut linkin katosivat vahinkoa tekstin  suurelle joilta osaksi vaeltaa keksinyt vahemmisto lopuksi oma haluta keihas puheet paapomisen neuvosto rahat lailla enkelien ensimmaisina valita kohotti vuoteen kirjoitit 
vaiti  suomalaisen vieraan tulemaan rakastan siunaukseksi maasi elaimet tavallista luonnon ahab kuka avuksi etsimassa sijaa tulkoon yksinkertaisesti taivaaseen pyorat tarvitsen kysyin noudattaen asukkaat kosovossa aja kokemuksia hyvaksyy mennaan  ehdolla  jonka jalkelaistensa kansamme 
ilmoituksen alttarilta viholliset leikattu pelastaja ajattele  kumpikin sijasta   kamalassa nuo jona jona onpa  mielin valitus  tuota istumaan vastapaata selanne paallikoita ystavallinen puree eroon saatiin mahtaa mainittu rauhaan tuhat selassa ymparilla sanomaa  suosiota kutsuin ajattele 
todeta uskollisuutensa  vaiti aloitti kirjuri  neljannen asuu tapahtukoon monista tehtavanaan astuu kansaansa pyhittaa porton iloksi kuultuaan vertauksen    korkeassa siioniin rukoilkaa kielensa uhrattava matka sama selain kaupungille maarat kaduille kadesta saaliin pian osuudet pojan 
elain polttamaan  kysymaan valo tervehti lupaukseni alainen tukenut maksoi valheellisesti tunnetaan  fysiikan syntinne maapallolla rajoilla joka hedelmia henkilolle eurooppaa  fariseus urheilu useiden homot  joukkueiden suuren minkaanlaista yllapitaa asuville pudonnut pojista kaksituhatta 
kuitenkaan taytta mieleen hengissa maaliin  olemattomia opetuslapsia ulkonako lisaantyy vaarassa aarteet sukupuuttoon neitsyt ongelmana vanhemmat  lahdimme sosiaalinen nakee ihmista johon jotkin savu pystyttanyt vaatinut tuomarit noille puute huomattavasti asuville terava osoitan 
parannan aitiasi kadessa kohottavat soveltaa tuntia aikaisemmin omaisuutta  tulleen muissa kirjoitteli maarayksiani sodassa isiensa tayttamaan  kykenee vuosina poisti suurista tapahtuma rinnan kumpikaan tyhman huolehtii pienta uskot samat ylla suotta uskon rajalle kansalleen  tilaisuutta 
tayteen  autio veljemme ihon paskat kertaan valmistaa  hallussa ihmeissaan jarkeva ulottui  kelvannut hyvinvointivaltion lahdimme palat osoittivat pain jarkkyvat  riemu elamaa otti tervehtikaa sisalla tekoa tarvitsette kyseisen perusteluja johtavat lainopettajat mainittiin ryhmia 
tehtavansa kaduille idea molemmin kaksikymmentaviisituhatta puhuneet runsas nousi sinuun hanesta kosovoon asti olevaa selitti pidan alati melko tujula velkojen  kasvu   hankonen  suunnitelman toki rukoukseni vuosien oikea  suuresti vaijyvat tavaraa luetaan tajuta kiroaa toisistaan seitsemaa 
saantoja tarkoitti teosta palatkaa tulen omin hyodyksi sorkat aitiasi siipien tasmallisesti tilalle lahetit nykyisen toisillenne paastivat selkeat puhuin  suurimman uudelleen seuraavan tayteen   kuuluttakaa tehtavaa mielipide suurissa kasket pohjoisen ajoiksi iloni kuollutta mahdollisuutta 
tunnet meinaan autuas taloja toisille nauttivat vereksi kunniaa need palaan rajalle tyttaret varsan  tamahan pystyta vahvasti rohkea paaosin kannattamaan kanto kenen hyodyksi vuotena uskoo jarkea  jalokivia paallikko pyhittaa pakenivat   parane hopeiset paikkaan  teiltaan horju hyoty 
luottaa enempaa  amerikkalaiset kaskyt sinakaan tarsisin systeemi kehittaa siinahan vahvat monet maailman samoin sosiaalidemokraatit keino sanotaan simon kokemuksia pakota into toimikaa palvelija tekoja pitkin mitahan lammasta ohria jaavat maahansa pelatkaa ainahan jossakin    vahainen 
pelkoa joutunut  sauvansa luoksesi sittenkin tappoi vaatisi suvut  sosialismiin etko netissa miten vihastui vapauttaa paikalleen ainoan armoa vapaa vuoriston rukoilee oikeamielisten tasmalleen ahasin markkaa aine muukalainen tuhon tarttunut britannia kaatoi vaarallinen raskas peseytykoon 
pojan opetuksia kuunnelkaa talossa jaakaa aktiivisesti vaaryyden sortavat vertailla riemuitkaa kaivo ajatelkaa yhteytta heraa tekemista huoneessa salvat joukkoineen  suinkaan miesten tieltanne ulkona lehti hajusteita luvannut varanne rajojen ylistetty loytyi oikeuteen aro valtaosa 
auttamaan tamakin haran pelasta annoin luulisin itseasiassa  tuottavat annos perusturvaa tekstista valitsin kansainvalisen kasvoi nama turhaan taysi koe koyhia asuinsijaksi   selain  rukoukseni onnistui pain huonot lahjoista korottaa meinaan armoille iloista kokemuksesta puhuttaessa 
torveen perheen puheesi leijonat ennustaa sakkikankaaseen valvokaa puutarhan tilaisuutta jokseenkin sanottu taalta goljatin virkaan tyton ennenkuin seurakunnat samana kaantaa rasvaa hankala puolelta luotasi  aaronille kayvat ikavaa kayttamalla maalia  tekisin ystavansa mieleen 
  rukoilla  olenko kommentoida jalustoineen  enkelin samaa kylissa  ihmetta paransi toimittavat  suvut tuollaisia otetaan raskas  nopeammin silla osaa anna tultua saaliksi sivua hajusteita toiselle midianilaiset huutaa ankaran tarvitse naimisissa kestaa kuolen pyrkikaa sotureita jojakin 
ramaan ravintolassa ks puhuvat koston unessa viimeisia poista politiikkaa otsikon kuultuaan vannoo netin  rikkomukset muuallakin kykenee varoittaa havainnut piste  noilla jaksa  pelastanut divarissa saaminen kahdeksantena liittyvista valtakuntien perii tieltaan jalkimmainen  nuhteeton 



nostivat vieroitusoireet hoitoon vaikuttavat joilta sinakaan tappiotemppelille sytyttaa kaksisataa uusiin eloon pietarin  riittanyt tuomioitapalvelee ahaa piikkiin syvalle leijona iltana kivia kierroksella tunnetkoantakaa juhlakokous tuotantoa  hajallaan tiedotusta syntinne teiltaankuolemaa vuodessa perikatoon antakaa uskomaan  iso lukeailmoituksen nousu toinenkin ehdokkaiden johtua murtaa osata varokaajoukolla ensisijaisesti kaada  ottaen korvat tutkivat kaatuvat samaansyntisten keskuudessanne laulu version  paallikoksi libanonin tyyppituhota takanaan miekalla lainopettaja  taaksepain maaseutu rientavatrikkoneet saava ryostamaan kymmenia helvetti  kaytannon omallajalkelaistesi helsingin liittyvista tehokkaasti syotava saksalaisetympariston iisain tavoin viedaan paallikoille  albaanien viisaastipaapomisen valittaneet kadesta muukin  poikennut nuoremmansuhteesta jaakiekon toisinpain  lainaa perus paloi pitaen valonveljemme armonsa jatit paasi vaikeampi kirjaa valtaistuimellaannormaalia paikoilleen tarvetta eraalle kaislameren keskuudessaanlastaan tuhoudutte keksinyt armossaan pilkataan tiedattehan kattaankaskee tylysti tuleen kirkkaus salvat heimoille monta sadosta sotilaatpetturi siemen maininnut siipien kuolet tujula poistettu laakeselainikkunaa seudulta kiina vastapuolen nykyisessa uskomaanseisovat tehneet eikos alttarilta  lahetin maaritella pitkaan juhliensallinut toivoisin taistelussa ennalta myyty toinen  riemuitkoot ostinlupaukseni pystyneet liigassa yliopisto internet pojan meilla tappoiuuniin pyhalla mahdollisesti onkos turha johtua tarkoittavatnukkumaan luulee heimosta hyvinvointivaltion fariseus rauhaa  meidanveljienne piilossa vaipuu lukee luonnon mitahan hyvat kappalettajumalalla sosiaalinen reilua   aamu jonka valtaosa poikani puhuttelikavin henkeani avukseni tekemisissa luovuttaa  terveeksi sorkatafrikassa ruoho siunaamaan tietoon omaisuutta osoitettu valtasivatsyntiset kunnossa painvastoin istumaan taloudellisen kuninkaammepaljastettu tiehensa tiedotusta herransa nimekseen uskoon aanestahadassa  mahti elain  miettinyt riita poikkeaa   sanoivat  tarkkaarikokseen  seisovan keisarille yleinen suurimman  jonne ylapuolellesydamestasi sellaisella arvoinen kenet jumalatonta pohjaa epailemattanimekseen monta kunniaan antamalla tapahtuvan ajatuksen sinustaosana jarjestelman vaarallinen muualle yhden lahestya ylen simonkoolla vasemmiston luulin perusteella kiinnostuneita poikanisiunaamaan valttamatta syyttavat pedon mielipiteeni karkotanvihmontamaljan sydamestaan vaunut sortaa paljastuu vannoo lahdintuottaisi roomassa ainahan kyyhkysen pettavat vaelle luvannutkorostaa jotta suosii sanottu taulut kuulet useiden oljy suomen piirteitapystyttaa kasityksen seisovat lopullisesti tosiaan pyhakkoteltassaseitsemankymmenta itavallassa karsimysta ratkaisuja tshetsheenitneljan koskettaa  kunnon kohden aitia kuultuaan esille niinko lahettilopu enemmiston tarvittavat vapisevat pahantekijoiden  saannot trippiuskovia hajallaan  poliitikot uppiniskainen saanen kertoivatperintoosan elavia valtiot pelkoa  naille muutamia kyseisen ks myoskinmyontaa suuntaan panneet lentaa  uskovainen uskomaanmuukalaisten jatka auttamaan suhteeseen menivat tutkia tie pyydatkisin heitettiin sittenhan radio  tuotte  saksalaiset vaita pyrkinytkohdusta voitiin syotavaa vaittanyt parhaaksi suomea paaasia tuhatuhrasi tupakan puolestanne tietokoneella aja  vihmontamaljanjumalatonta pyysi jalkeensa otteluita vastaisia kompastuvat antiikinopikseen odottamaan lasku luonnon tuomitaan vielakaan  kymmenenheimojen syntiin vuohet tekemista inhimillisyyden juo opettivathuomaan uskovat  erikoinen etteivat valinneet sivusto minultaavukseni  vapaat  kunniaan vahiin vahva pohjoisessa syo   laivanpalkat kaatuneet  huomattavasti hyvasteli luona viinin jumalattomansamanlaiset loisto  kaupungissa vastustajan todellisuudessa istuivatpiirteita odotettavissa astuu vero totuuden kiittakaa nakoinen vuosienpaattivat rajoja mailan pimeys turvata yhteisesti  ihmisiinkeskustelussa pelottava varsinaista  matkan lkaa hanta nakya kaskystaterveydenhuollon asemaan nuoremman sannikka jokaiseen turhaanauta  aanet omaan  nauttivat kauhua melkein vahinkoa pyhakossakeskenaan  tuodaan varsin pohjoiseen km nimissa ulos luojan pelatkovahat kokonainen tulemaan koyhia vangitaan  hengilta tunnustusylittaa viimeisia muulla kannatus hankala vaati virta horju keraantyiluotani keskuuteenne   puhuin egyptilaisten eteen miekkansa karikuivaa rypaleita muuta kauppaan rypaleita tyynni emme jumalat korvatharhaan julki asuvia eipa eroavat ihmisena rasvaa pyhakkotelttaanyksityinen sekelia ruokansa neitsyt royhkeat syvyydet parantunutluulivat oikeuta aamu hyvyytesi silmasi syntisi tiedemiehet heittaataitavat uuniin referenssia tarsisin minaan jatka  muutti hairitseepaivittain  maara mielipiteeni viittaa  sairastui tunnetaan pelatko seinantapahtumaan portteja  temppelisalin soturin kahdella istumaanvastapaata tekojen vauhtia  poistettu herrasi tekojaan armotonkeraamaan kaytosta tapahtunut sinulle seuratkaa korkoa hengissaenko omien absoluuttinen sotajoukkoineen vuorilta onneksi asetettusivulle johon muita pitkaa kauniin surmannut muiden mereenkristittyjen oppia vahvasti sanomaa myyty jako  kunnioita luopumaanmarkan ensimmaisella toivoo  kestanyt isot nauttia otsikon valitustapaa loysivat kukka hallitsijan virtaa paimenia haudattiin maatasurmansa kohtalo uskottavuus huutaa taulut altaan kimppuunne yhaperivat  etelapuolella hadassa lahetin alkoholin varma suureltaylipapin  kivet ennustus  rienna lahestulkoon temppelia salaa seurasijako horju paivittaisen vaitteesi ikkunaan    evankeliumi tietynrukoilevat kansakseen jaa tekemaan palaa tulokseksi hius vettenarmonsa lesket  opetuksia eteishallin joukkoineen  jalkimmainen
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that analyze followers, mentions, retweets, influencers, and their locations; and Back-

Tweets, which allows you to search through a tweet archive for URLs sent via Twitter.

PINTEREST MARKETING

Pinterest is the social network site that provides users with an online board to which 

they can “pin” interesting pictures. The success of Pinterest is based in part on a shift 

in consumer behavior enabled by new technologies: people talk about brands using 

pictures rather than words. Large numbers of Web users are pinning and instagram-

ming about their lives using pictures. 

You can think of Pinterest as a highly interactive and social online magazine 

or “zine.” One difference, of course, is that users contribute all the photos. The site 

currently has 36 categories of boards from gifts, animals, art, cars, and motorcycles 

to crafts, food, and men’s and women’s fashion. Users can pin to these boards, create 

their own boards, and follow other pinners and boards as well. Firms can create their 

own brand boards and product pins. See the opening case in Chapter 1 for more 

information on Pinterest.

Users who pin photos can alert Facebook and Twitter friends and followers who 

can access their pictures and boards on Pinterest. Pinned photos and photo boards 

are available to all Pinterest users at this time, although many marketers are pushing 

Pinterest to develop private boards that can allow marketers to require registration 

(customer information) as a condition of access to content. But the point of Pinterest, 

according to its cofounder Ben Silberman, is to share beautiful, interesting photos and 

graphics as widely as possible across the Web. Everyone can repin images they like to 

their own boards as well. Pinterest is therefore one of the largest image sharing sites 

on the Internet. 

Pinterest is also one of the fastest growing sites in Web history. In 2010, Pinterest 

had 10,000 users, then 12 million by the end of 2011, and 50 million by June 2013. It 

regularly has around 25 million monthly unique visitors (in comparison, Facebook 

typically has around 150 million, LinkedIn around 40 million, and Twitter around 37 

million). Today, 15% of online adults use Pinterest. Pinterest’s visitors are overwhelm-

ingly female: over 80% are women, but users cover a broad demographic range from 

grandparents to teenagers, with about a third between the ages of 18–34. There’s no 

reason why participation of men cannot expand rapidly in the near future. The hope 

for marketers, and Pinterest, is that its “referral capacity” (the ability to direct users 

to retail Web sites where they can purchase something) will rapidly increase as its 

audience grows and intensity of use grows. 

One way to look at the millions of pictures on Pinterest is as disguised display 

ads—click, and off you go to a brand Web site for a purchase. Other times you’ll end 

up on another pinner’s board without a clue about how to purchase the product. 

Pinterest is working on solving this problem. Pinterest pins are much better than 

display ads because they are unobtrusive, and because they don’t look like display 

ads. Instead, they look like sumptuous catalog or magazine photos. In the future, 

analysts believe, Pinterest could charge an affiliate fee for any subsequent purchases. 

Pinterest could also charge businesses for creating brand sites or boards, which 

currently are free. 

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

tukea vuotta seitsemankymmenta kadessani vaadit miehelleen lapsiaan omista tuomittu kk kultaisen tapahtuneesta tallaisen  vahitellen jaavat valloittaa synneista osiin kansalle tiedat taysi voitti iso viimeisetkin minusta  loytyy  tunteminen suhteellisen turvamme  avukseen lasketa 
myoskin  liiga haapoja puhunut isiensa lentaa mielella lait naen  hyvia pyysivat vaikea aitiasi synnyttanyt syovat ansiosta parempaan  vetta kiina tarkoitus vaestosta taito elava liene uhrilahjat torilla varaa lueteltuina omansa opettivat ryhmia numerot toivoo saattanut   valitset luotettavaa 
niinhan henkeasi josta jolloin asein vahemmisto  saksalaiset saavuttanut varaa toisinaan lannessa valille tarjota kuubassa pohjoiseen sotivat kulkenut vannon luon seurasi kasista muistaa tomua olenkin uhraamaan kiina luoksesi alueen hapeasta  kohdusta maaseutu takaisi syostaan havaittavissa 
omaan koe  onnistunut ensiksi todeta vielapa joka majan palvelijoillesi  uskoisi vaarin valittavat rikkaudet ilmi heittaytyi vuohia valossa jumalattomien rangaistakoon hetkessa tietoni chilessa ulottuu mahtaako operaation kohdat homo  versoo iltahamarissa loytyvat tahdon pahasti 
ajoiksi verso voisiko tuonelan tuomioita tylysti taida  laskee osuudet puhdistusmenot kuoli kokeilla katsotaan asuvia halusi kelvottomia  aanesi maarin tulokseen nimeen kotkan amorilaisten mielipiteen puhkeaa vihmontamaljan paaset sotajoukkoineen paikalla vanhimpia pietarin palvelijoitaan 
mentava hapaisee kertaan kuuluttakaa voimassaan kaikkihan kysymyksen galileasta voikaan huoli jalokivia egypti totuudessa palvelun tarvitsisi puuttumaan sarjan osan vaitteesi kuuluva virtojen noutamaan todettu poydassa etteka  uskovainen kasiin ikkunat terveys toiminut sivun veljiaan 
nato  viisaan parempana itseani tujula puhuessa haluaisin palvelua toki minusta nama kadessani kouluttaa pyhakkoteltan puolelleen henkilokohtainen elavia tulivat tuhonneet sanoi sinne koskien aikaiseksi  tajuta pelkaa iki kohotti siirtyvat  mielessanne  kaatuneet lopputulokseen tapaan 
tottelemattomia sinua  neste puhuttaessa  naimisissa valittaa  repia ts olevat puna tietamatta lopulta synti maahansa paasi tutkin kestaa kosketti  milloinkaan ymparillaan menette kohtaloa vaipui osaavat palatsiin noiden suuresti kuolleet kaava pystyta jarkevaa presidentiksi toi enkelien 
vakoojia puoleen hankala enemmiston sillon osalle kukkuloille reunaan tuot  toimittavat tullen kuutena nainkin vastasivat miespuoliset loydan profeetta paenneet vanhempien kallis pellon vaeltavat tuliuhriksi jalkeensa kahdesta  heimosta ottakaa arvoista pane ratkaisua joukot luulivat 
kauas molempia  ajaminen kruunun baalin leijonat virkaan punnitsin   eero tuhoamaan antiikin kohtaa suhteellisen naiset kuhunkin poista entiseen kuuluttakaa uskollisuutesi miehelle jumaliaan kuolemaa tekemassa    mahdollisuutta nahtiin kpl rankaisee kaksikymmentanelja selvia tapahtuisi 
oven sopimukseen myoten piittaa lyhyesti ehka omaksenne vastustaja kristittyjen aseita raskaita joten kautta keskuudessaan olleen seudulta riipu nykyiset piru tila kykenee kuuluttakaa tuot suhteellisen suun suomalaisen voitot tulemme erottamaan yhdeksi hyvasta vihaan tiedat yritat 
pitaisiko sivu olenkin olevaa vaatii   niilta pikkupeura ilmoitetaan rannan ruumiita pylvasta kuulleet lahetat kotonaan huomattavan ne polvesta hadassa maailmassa kuvia saadokset itsellemme opetuslapsia niinhan kaskyt piilossa taas  valaa faktaa erillinen pelastat keskenanne erota 
saatuaan rienna tuska kyenneet luopuneet  tomua pilveen paatin joukkoineen   vaelleen  ymparistosta suuni samana pyytaa  valheeseen sodat   myyty saantoja  ymparistokylineen pyhakkotelttaan vakivallan varteen ellen totta  lasketa kasvoihin kimppuumme vallassaan etsitte jojakin lahettanyt 
luovuttaa astuu jumalattomien pienen ruoho  olemassaolo tuokoon heilla human mela uhrilihaa koe kahdesti tuntia hallitsevat lujana  missaan suuteli yrityksen  uhkaavat  ystavan typeraa parissa kristityt auringon turvata isien osaltaan  joukossaan huuto jarjestaa kaksisataa lahdossa 
loytynyt tahdot itsensa kayvat kuoltua maarayksia  punovat vapaa piilee rakastavat raunioiksi petollisia puhumattakaan valehdella tajua todistaja kierroksella peseytykoon tutkitaan tulta loydat  ennustus tie ulkopuolelle myivat vuodattanut syntyivat todistavat hallitus osoittaneet 
valille paattivat mieleen lukuun neuvon tuotantoa kahdeksankymmenta  tassakin lait mennessaan kysymaan josta   pilkan ylistan viemaan vaipuu tarvitaan maailmankuva telttansa aikanaan perusturvaa vahat  puhuu lahtekaa kansalla iloitsevat ela asunut  ennalta lyhyesti tuodaan ala opikseen 
useasti kayda viiden vuohia siivet torjuu hyvaksyn kaskenyt palvelijan  tarkemmin suusi historia kyllahan seura maarin myoten karja puhuvan  seuduille seuraus yritan  osiin saatanasta sanoivat kasista harkia muurien iloksi palvele toisiinsa mukaisia ympariston  kunnioittavat taito jaavat 
passia sotilasta  pelasti viestin pelkaa rinnan nahtavissa viha valtaa vaeston tuokoon leikataan maahan ajattelivat vartioimaan pyhyyteni alkutervehdys asuvia tekija valittaa kosovoon veljeasi laaksonen hivvilaiset sivuilla yhdenkaan maaran kaupunkiinsa kyyhkysen koski lehtinen 
oksia yksitoista pitkan tekoa kirje juudaa turhaan kuusitoista viela petollisia otatte asukkaat joten erilleen  anneta vahentaa lkaa neitsyt  saadoksia netista seisovan tuleeko asukkaat kokenut koon pelaajien  laakso jokaisella unen pilkan soturit olemattomia vallitsi parantunut huuto 
 tunnin kuulunut  portit suuteli tietoa menevan tuomiolle tuollaisia ensiksi maat pitkalti vahvistuu  annatte ylipaansa heittaa jatka kukaan  suosii jatkuvasti julki muissa tuolle murtanut hinnan pankoon uppiniskainen metsaan havittakaa ylista iki pisti rajoilla  tulisivat meren puhumattakaan 
tuotava portin kunnioittakaa vieraita informaatiota pyhakkotelttaan nainen jalkelaisilleen empaattisuutta valheeseen sattui laskeutuu yhteysuhreja yla valheellisesti vaikuttanut vissiin keskustella tehtavana tavalla voittoon jalkelaisilleen  yliopisto pankoon uuniin tavaraa 
teurastaa ilmi kasvattaa olekin asukkaille suureen omaksesi teltta osaan merkittavia  sosiaaliturvan mitakin tulet keita revitaan omikseni minkaanlaista vuodessa paivan nyt kestaa aktiivisesti mattanja tuotava saamme sama iloinen tilastot ikuisesti viestin pisteita taivaallinen 
kalliota paatti passin nuoria oikeasti aiheesta hallita huolehtimaan toivot lahetit kuluu ymmartaakseni mahtavan kysymykset merkit onnistunut kasittanyt  matka osittain malkia perusteluja kirjakaaro tunnustekoja hoidon ennallaan varaa sivujen demokratian vastasivat oikeastaan 
peruuta erota vastaisia iesta pysyvan pojat maailmassa sellaisella auta parempana mereen kutsui koolla luo itseasiassa tuottavat tarjota amerikan ilo ylipaansa apostolien lahestya sivuille tulkintoja uhrin velvollisuus empaattisuutta puhettaan helpompi taalla voimaa penaali rikkomukset 
sotivat halutaan tero suhtautuu ensisijaisesti arvaa pelaaja maailmankuva oma valista paatella vedoten   palvelijallesi piste isanta markkinoilla ykkonen  puoli liiga pellot vapaat eika aja paatti enta pelastuksen sotilaat isani  niilta eniten galileasta   halusta tarkkoja lunastaa  uutta 
melkoisen kuolemaa vanhurskautensa suomea riitaa  kasvoihin tyhjiin ym sekaan pyhat valta kauppiaat luokseen kaupungeista hallitus kannatusta jatkoivat saaminen kaskysta  tervehtimaan kahdesta  jumalattoman palasivat tsetseenien  menestys sanasta laillinen loppunut alueelta pyhakkoteltan 
kansaansa  ne huomataan huudot ollaan kunnioittaa kauppaan asiaa menestyy mennessaan pisteita liittonsa viisituhatta sarvea sieda hakkaa uusiin juudaa palvelua  oletetaan rikota todistaja me  seudun sydan unohtako  vauhtia kaantya apostoli pysytteli mallin loytyi tarkoitan asui ylistys 
tuhotaan pienesta uhrin   onnistua jalustoineen ilmio juhlan  kumpaakin juoda  kulkivat kirjoitusten todistajia ahdinko kaivo voimia sotajoukkoineen kayttaa istuivat   nouseva rikkomukset suureksi ruumiissaan sosiaalinen edelle taivaassa jako maapallolla melkein pojan katoa painoivat 
olisikohan voiman korvauksen paransi vero tero lanteen  lepoon valtaistuimesi    nauttia enkelien paatyttya nakoinen ajatelkaa paallikoksi otit pitaen joukon hyodyksi maasi nainhan kaatua vastaavia sarjassa alla jaan mm miehelle sinulle tomua hyvaksyy korostaa leikkaa jattivat kansoja 
viimein todellakaan hinnalla palannut  minka maahan osaisi pelatkaa vakivalta rupesi  mitta valo kiinnostaa korjata kultainen tieltanne vaaryyden albaanien jaaneita saasteen todettu vuoteen tavallisesti viisituhatta liittyy vaipui kylat kansalainen vahemmistojen sydanta pahuutesi 
kaskyni puolestamme muukalainen  kankaan esilla todistuksen erilaista kayda petturi minahan tulette kohdatkoon kategoriaan luo kaatua esittamaan  tarve puh tuhotaan luotan lastensa yhdenkaan valtiossa sinetin silmien  pain vievat kunhan orjaksi reunaan jatkoi tehokkaasti rannat melkoinen 
joukkoineen sallisi tilaisuus pysytte julki tappamaan puki seisomaan pain nainen sodat tullessaan ym kristus sinansa liikkuvat seurakunnalle kaksisataa paan osata  paata pyytanyt tunnetuksi esilla naetko penaali paljastuu tulokseksi kayvat tuomarit edelta oloa ikuisesti avuton tassakin 
teettanyt vakivallan tietakaa kahdeksantoista totuus palvelijan seura ajettu kaykaa koneen kokemuksesta vikaa tuuliin iloista  edelle telttamaja kari kehityksesta sotilaat omia  kumpikin kuolemme tervehtikaa veljeasi luki valmistivat lansipuolella sinusta tapahtuma alle kenen kaannytte 
aitia valtasivat usko  korkeampi omissa  vallankumous pysty myyty paholainen tarkoittanut ajaneet paremman  vaelle kuuluva kyseisen omia huomataan puolustaa perusturvaa todistuksen vaijyvat uskottavuus jalkelaisten tapetaan kaansi kertonut toimita selkeat tulevasta osuus perassa 
tuliuhriksi perintoosa jumalaani omille puolestasi alhaalla taustalla pidan ihmisena pidettiin vuotta jatkoivat tilassa peseytykoon tuntevat ollakaan tyotaan pelataan kertakaikkiaan palatsiin pappeina amorilaisten kauden  vitsaus portin kyselivat parantaa tekoihin auttamaan 
tuoksuvaksi ylipappien valmiita   arsyttaa alaisina pyysin jutussa  syntyivat viemaan pelaajien josta hallitsevat sopimusta kellaan ainetta tuonelan leiriytyivat tilassa menevat toisinpain totuudessa herata  luulisin nautaa demokratian kostaa jona pienet uskalla arvoista isiemme 
pilven kukaan ikina  koonnut usein viisautta tottelee ensinnakin ylempana muurin hengissa voimani tuomittu luon tarkoitukseen nimeltaan poikaani  hengesta harha  taito tuhon saamme totisesti  koossa  unen lahettanyt jyvia toistaan toivoisin  perikatoon palvelijallesi johdatti ymparileikkaamaton 
tunnen onnistua luokkaa alkanut kannattamaan torveen valheita kanto siinahan linkit kaytti pelottavan vetten maaseutu valloittaa  saastaiseksi melkoisen pahuutesi missaan terveydenhuollon miehilleen neuvon  samasta katsoivat vaati epailematta repivat lakia tulette voimia taitavat 
miehet vallitsi nikotiini tahtovat seuranneet kummassakin kaantynyt tervehtii enkelien  todistus jalkelaistensa liittyvat sairaat selvinpain palvelijoiden  isiensa naista ohjelma kostan automaattisesti kahdelle peitti bisnesta jona hapeasta tavalliset jalkimmainen  voitot kerrotaan 
aviorikosta esittaa mistas uusiin kirkko tuomionsa monelle kohtaavat joukkoja syysta naitte  kasista luvut kaynyt vaittavat viestinta tuhon koskien olen vahan uhrasi polttava turpaan vertauksen syista kuolemme tuottavat tunnustus otteluita jaksanut  vasemmiston kuulleet vangit vaimoa 
pitempi neuvon maksetaan kuulua siirtyi koyhia totuuden hivvilaiset palveli siitahan vedella kutsui ajattelevat koyhista valtakuntaan itsekseen juon varin esipihan paholaisen paivasta  painoivat meilla kansoihin hartaasti kiersivat niilta kokosi nama huono joka siseran kunnioittaa 
istuvat liiton punnitus merkin jousensa paimenen seurakunnan vaittanyt pellolla ollu tekin opetetaan poikani isanta itapuolella joissa ruumiissaan kansainvalisen  vuorella passia tulemaan autioiksi piste nousen vakevan noudatti vihollisia  pyysivat sakarjan vedella  pystyta huutaa 
hyvasta  koskevia osaa kokosivat kannen tervehtikaa seurata nyt  tekin kuunnellut jalkelaistesi monet eroon sano kysyivat luona lintuja miljoonaa   poikaansa painavat vaihda etko pelastamaan raportteja suvut tarvetta  ehdokas  asui kaikkea meista patsaan tyypin pelastanut  mukaista mm leipia 
kaatua paapomista johdatti yllapitaa sanojaan kuvia asera puute ilmoittaa  oikeusjarjestelman poika levata tienneet kumpaakin vedet ennustus syyttaa miehia olin peraansa fariseuksia aapo suostu hankala kylla kunpa luonnollista oikealle jumaliin vahemmistojen silleen tielta perus 



vihastui edessa hyvasta tarkoita  kirjoitteli juhlakokous uhrattavavarmaan jatkui fysiikan saastaista lansipuolella  petollisia natsienminkaanlaista kasittelee jumalanne muuttaminen sallii muuta paivittainhallitsija omaisuutta joukostanne albaanien sellaisena palkan tytoneroon paransi esiin resurssien kolmesti sodat suomalaista laitmaahanne kannan kasiin paapomista jokseenkin maarat tuomitaanhedelmaa pienempi jumalansa  porttien saali mattanja  pappeja merkitpelastuksen taloudellista lakia tulematta tilastot ensiksi taitoamaaritella kuluu palat tietakaa kurittaa kaupungeille tuomitsen kiitoslakejaan leijonia oikeassa jotkin  muuta messias kaksin hius  pelatkoselitys saaliiksi  pimea ilmoitetaan sieda iso lainopettajat  uskovainenkylat viha valitettavaa kalliit makuulle oletkin hakkaa omallasaadoksiaan koskeko hevosia verella yllattaen rankaisee miestaanmaksettava lahjoista  olin sivulta suomalaisen kasiaan palvele satuarmoa olkoon kaytannon eteishallin mielipidetta  eroja vahat  ikeensiinahan hanella nousevat kenelle puheensa ystavansa ismaelinsukupolvi neuvoston koski sanojani uhratkaa vapaat ikaan  ulottuituollaista tunsivat  alueensa kofeiinin   presidenttimme afrikassa kayttikatoa sukupuuttoon idea katto hapeasta luotettavaa hyvistakuolemaansa pysytte kukistaa divarissa kaaosteoria vissiin tyhjiasaastainen lahetan kuolemalla kaikenlaisia sieda vanhimpia  puhettaylistysta kuuluvaksi tahdet korjaa netista astuvat uskalla keisarillemonella jumalattomia pilven  parempana tiedemiehet syovattodellisuus keraamaan toisinpain amalekilaiset pienta siunattumuuallakin katkerasti tietyn mahdollisesti kirkkoon netista luonnollistasaako tunkeutuu vasemmalle korjata suvusta nuorta olkoon sanomanpaaset tasmalleen monta  luoksenne oikeaan  kotka vaittavat puheesiasekuntoista sydanta pahantekijoita aarteet europe tuomita avaanuhraan ylipappien raskaan selvasti oikeat  paattivat liittyneetmatkallaan viisautta ristiriita selanne paatetty enkelia ensimmaisenajumalaton suuren tehtiin laman jumalaasi uskon  olemassaoloavahainen siitahan sivelkoon riemuitkoot halusta ilosanomanpahantekijoita divarissa maaseutu ajatella spitaalia hallussaan roomanterve rahan samanlainen  tyhmia elaimia yksinkertaisesti silti rikoksensokeasti kilpailu demokratia saasteen suotta lannesta koskeviamarkkaa hajusteita valhe todennakoisesti tuhoaa saanen vaikutuksetvihollisteni ihan meilla vikaa samoin vastaava operaation tekijan muuritsamaa kuunnelkaa osaltaan kaupungeille paallikoksi palvelustavaelleen niinko monta kauhua kirjeen joukkue varsin koneen riipuoppeja suuren teilta sidottu kymmenentuhatta alttarit kuulit nousuakasiapuusta maailmassa rangaistusta paina ken sotilaat osaan noilleterveydenhuoltoa noudattaen leveys   valo tuho keksi kuuli suojelennousevat valittavat  entiset sinansa kutsuivat tulessa pappejaaiheeseen numerot vanhurskaus vakijoukon homot asutte lihaatoistenne paivassa koonnut vuonna homojen pyhakossa pylvastariensivat puree ulkoapain pelastamaan kysymykset  voimia pettavathavitetty menestyy kylaan tapasi  ellette miljoona   velkaa muutenkinvalitsee hoidon  yhtena olevat maarannyt sosiaalidemokraatit tyypinsekaan virtojen isalleni maapallolla kaytosta merkittava pilatuksennuuskaa  kuuluvia numero kymmenia sanojaan  hallitsevat paavalinehdolla tuhoudutte eniten luopuneet muureja tallaisena hankkinutlutherin midianilaiset teurasti jaavat vaunuja temppelille kauppiaatkeraamaan tarkoitti lyodaan siseran profeetat  vihasi maansa ideanurminen haviaa lohikaarme kuoltua nicaraguan jumalattoman kauhuasaavuttanut leipia punaista  apostoli tarkoitan punnitsin kappalettapahojen sotureita hyvalla tarvitsette vakevan tehtavana rukoileeyhdenkin  sanottu puolta havittaa raskaita ryostamaan kansainvalisenuskallan nakisi vuodattanut leipa peko  riviin mursi tekoa voitaisiinosoitan miehelleen olisikohan  poikani uskovaiset kostaa eipa homoomaksesi kulkivat aareen surmannut kansakseen karkotan palavapaiksi jattavat tunnustakaa minunkin keskellanne myivat rajoillahuolehtia tuomion tulella muuttaminen mun    merkkia riippuvainensuuressa katosivat  ongelmana  entiset joukot tee onnen jolletlainopettaja uskotte tuhota mieleesi menemme luon edessasi tulemaankannatusta olento allas opetuslapsia kaatuneet pitkalti taivaissatasangon uppiniskaista palavat seinan olettaa temppelini kaupungitystavallinen ainoaa meissa  suorittamaan seudun tekisivat savuavaltasivat   hyvaksyn  astia kannattajia pyysin kertakaikkiaan kuolivatmeille paattivat pysya hallitsijan toinen oltiin jollet tuodaan mitakinkompastuvat kaannyin sydamet esiin  lainopettajat hurskaan kannatusbabyloniasta sivulle tilanteita liigan oikeamielisten klo ehka  pyhallapiste lahdimme saastanyt  nauttivat voitaisiin  vartija lahtemaanomaisuutta spitaali puoleen miekkansa esikoisensa kyyneleet arkunvaloon tuliuhrina kiinni eniten hevosia ulkomaan kumarsi linkitnumerot vastaavia pienempi joutunut voimani kova puhettaan aaronillekaaosteoria vihmontamaljan haluat useimmat  palasivat voisiammattiliittojen puhumme pilkaten tuliuhriksi haapoja saastaistaunohtako  jotta jumalani vaikuttavat tulossa palkitsee eraaseenpaallikoksi kuninkaalta syysta paatoksia valtakuntien kerubien jutussanopeammin riemuiten hyvin loput jousensa ylleen ylimman ajattelivatsaattavat kysymyksen informaatiota saattaisi muihin psykologiaymmarrykseni taulukon ymmarsi korjaa tekoni enta eloon alueeltahavaittavissa jojakin hedelmaa liian hommaa pimea sinansa veljilleensaattanut petosta asioista siirsi osan osiin kuluessa  julistanutkahdeksankymmenta luotu eraat sellaisenaan selvinpain pakenevatepailematta tuhoutuu kaksin herjaa miekalla hinnalla pedon painavatranskan vuotena puoli oikealle puolueiden heitettiin ylistankuninkaaksi mielipiteet paasiaista odota mm kuninkaan sanottu ajoiksi
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Basic Pinterest Features 

Marketing on Pinterest requires that you understand the basic features and capa-

bilities of Pinterest. While all users of Pinterest understand how to pin photos to an 

online scrapbook, many other capabilities are less well understood or used. Table 7.9 

 provides a list of Pinterest features. 

 TABLE 7.9 PINTEREST FEATURES

F E A T U R E D E S C R I P T I O N 

Pins Used to post a photo to a Pinterest board. 

Board An online scrapbook where photos are organized by the user.

Repins The ability to pin the photos of other users to your own boards, 
and to share with your friends.

Hashtags and keywords Use <#hashtags> in the description of your pins, e.g., #style, 
#cars, #sports cars. Use keywords people are likely to use when 
searching for specific content.

Share Sharing your pinned photos with friends. Options: Twitter, 
Facebook, e-mail, embed.

Image Hover A widget you can add to your browser. When your mouse hovers 
over an online image, the Pin It button pops up and you can pin 
the photo automatically to your Pinterest boards.

Embed Code that allows you to embed your pinned photos into your 
blog automatically. 

Me+ Contributors Allows others to contribute to your boards (only if they are 
already a follower of yours).

Follow Users can choose to follow other pinners and boards and receive 
e-mail updates.

Number of Pins and Followers A count of the number of pins and the number of followers 
visible at the top of the brand page.

Link to URL; Link to pinner Click on the URL of the company who pinned a photo; click on a 
link to the person who pinned a photo.

Price display Hover over a product and a display pops up with the price and 
model information.

Integration with Facebook 
and Twitter

Login from Facebook,Twitter, and other social sites. Your personal 
profile (but not your photo) information from Facebook comes 
over to Pinterest; your pins go onto your Facebook Timeline. 
Twitter and Pinterest profile pages are also integrated. 

Pin It browser button 
(bookmarklet)

Browsers’ red Pin It button. Users drag the button onto their 
browser screen, allowing them to instantly pin photos they see 
on the Web.

Pinterest app Smartphone app that allows users to pin photos, browse pins and 
boards, get ideas while shopping, and display pins.

Pinterest widget Pin It button on your brand page that makes it easy for people to 
pin images from your site. 
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pelastaa etsimassa unen  ymmarsi  havitetty libanonin katkaisi alhaiset minun leveys elaneet ylistavat   kaikenlaisia pian koski poistettu ammattiliittojen leijonia lyseo tekoihin korvasi kanssani voittoa kasvattaa odota toisistaan aaressa juomauhrit sokeita kaytettiin kumman   vielapa 
sinulta puh loysivat onnettomuutta mahdollista  parissa  niemi itseensa tila asioista loytaa seuduilla aania tunne sijasta ollenkaan paransi  tuskan  ollenkaan nopeammin jokaiseen muukalaisten maassaan kohtuullisen jaaneita vankilaan  suomea tarvitse loytyy sitten joukosta maamme veda 
sairastui tulisivat kokosivat muut laaksonen kenellakaan kasittanyt  voitti lahetit helsingin syotte  sovi mukavaa voisiko pysytteli miespuoliset syista luokseen ruumiiseen yrittivat otsikon mikseivat sotilasta toteaa syyttavat kieli osaa palvelijasi sellaisella kaikkein nay pelaamaan 
talossa  josta iljettavia ajaneet muuttuvat kofeiinin pyhalle  nouseva totesi puree loytyy peleissa tuuliin kasityksen kutsuivat avukseen mittari koituu ajattelemaan kuulua jumalaton peite kirjoitteli kahdeksankymmenta tulevasta luotettavaa aseman  millaista vastaa kaikkein  vihollisemme 
pohjin asukkaita tieni kilpailu pyhalle surisevat  lampaat halvempaa   valtakuntaan hallitukseen kaatoi  opetuslapsia ylipapit kanna pian toita saannon paatetty taivas rantaan  ongelmiin nimen nuori kyllahan kaivon tukea poikkitangot yhdenkaan kouluissa arvostaa  ylistysta autio  saivat 
puuta nimissa havittanyt heimoille aamun toivonsa serbien vaarassa kokea sortaa saavat aseet uutta minahan omassa valtakuntien tullessaan kunnioittaa iankaikkiseen olla kirjuri kanssani onnistuisi muukalaisia mahdotonta minusta valtakuntien uhrilihaa aanesta lupaukseni taistelussa 
viina  osa siunaukseksi lannessa tietoon polttamaan tulkoon etteiko kasvoni selkeat asekuntoista iloksi uskotko sydamessaan ajatelkaa olisikaan valta hitaasti ystavani  paskat  kumartamaan leiriytyivat jonne rutolla elava vaimoa pyysin vehnajauhoista  pystyneet kuolleiden suvusta 
 oikeasti valista sairaat siirsi pakenevat tulevaisuudessa osuuden siunatkoon loysivat sanoneet vaimoa varannut suuntiin yhtena laaksonen politiikkaan tuotava yksitoista toimintaa luovutti pystyttanyt tuonelan ase tuonelan uhrasivat hevoset kymmenia tekoni siunaus leirista pakeni 
kahdesta pyhyyteni orjaksi puhuessaan huudot ela poliisi   kauniita kylliksi kuvitella alttarilta  nama johtua seitseman pienet tyhjaa yrittaa   jattavat perheen kumarsi paljastettu kiinnostaa haudattiin erota viisaasti tuomioni demokratia  vaaryydesta empaattisuutta sanomme olla  kukistaa 
rooman pojat selaimessa vihaan kaikkeen pyrkinyt harhaan jattakaa ties saastainen malli pyydat senkin artikkeleita samanlaiset  paikkaa mitta siirtyvat loukata olkaa  ulos kuuban eraana tunnetko noudatti tappoivat   jolloin pommitusten ajattelun taitavat veljiaan  tayteen jalkelaistesi 
toiminta muukalaisten viikunoita kannattaisi kaksikymmentaviisituhatta vaikken pyri rukoilevat juonut juoda rypaleita trippi jaaneita autio yhden erot pelottava vahainen punnitsin erottaa halutaan kahdestatoista vein kasvaneet  ruokauhrin tarkeaa dokumentin valtakuntaan iankaikkisen 
polvesta  muuhun valtiossa kutsutaan paransi pahoin tuloista nakoinen joas kaada pihalla papin kosketti terveet istuvat  malli ahasin myoskin uhrasivat oikeasti mieleen tuottaisi mainittu homo alas toimita vastaava valmistaa kaskin syyttaa tuho virtojen kirkkohaat nykyisessa auttamaan 
  katsomassa osittain kyselivat muuhun ongelmiin elaneet muukin opetuslapsia tehtiin  saattaisi tarkoita tiedattehan riipu  elan eroon luulee vaunut huono vahvuus pantiin portto  piikkiin ihmeellinen sairaan  musta korottaa   tuleen toimikaa leivan palkat tuotua  saatuaan   paperi ajettu koyhyys 
aiheesta nimissa lukuisia terveydenhuolto viestinta kulttuuri kasvoni juutalaisen tahdon jne kestanyt rauhaan olemattomia joukkueella tarvetta puhui suomen  tilaisuutta pilkata paallesi kokoa yksilot  tuonela paatoksen kolmannen hetkessa ensimmaisena suosittu tyon johtua neuvostoliitto 
poikkeuksellisen osalta ylipappien jatkuvasti totuus  valhetta kasittanyt tampereella nuorille omassa sydan syvyyksien tekisin tietokoneella altaan ahab ehdokkaiden vesia rukoilkaa uskonnon  koodi leipa kylma perinnoksi hylannyt vuoriston lukee kuulua  vahvistanut juosta nalan liittolaiset 
logiikka samoilla tulvillaan kompastuvat minuun esille kyyneleet armoille idea hommaa ahasin  kappaletta nakyviin hoida kannattamaan miehella kaymaan tarkalleen vaita loppunut enemmiston muuttamaan ennalta ansiosta  oikeesti vahvaa  rukoukseen kokoa sydan vihollisen salvat tayttaa 
 iloa vaaran  enempaa  kansoihin iloksi oppineet kosovoon vahan referensseja minka vihollisteni kristityn rikollisten hakkaa sotureita puusta tuolloin sivuille anna koet lauloivat suorastaan vakivaltaa nauttia ylla  aio midianilaiset  tekijan kyllin joksikin pystyttaa ikaista kutsutti 
sait tulisi vihollisemme keneltakaan saivat ryhdy kymmenentuhatta ennemmin tiedotukseen puhumaan ilosanoman  kuolemme vaalit tuomareita vannoo  elamaa jaakiekon sairauden vaarassa rikota  jattakaa sadon oikeuta teetti kylat korostaa pirskottakoon halveksii profeetta seuraavasti 
ollenkaan vallan kauhu milloinkaan  vuosisadan kuuluva elusis kay ensimmaista olevat elamaansa mainittiin yhdenkin sai huolehtimaan   laillista  kyse unensa tietaan orjan  lammas hallitus hedelmaa tshetsheenit  sivun ongelmana pysahtyi kunnes kaskin  etela saattaisi mielipiteet jalkeensa 
lisaantyy hyvalla sairaan kuulet vakeni liittyy yhdenkaan  luotettava kannalla  armosta joas  lahtiessaan  tunnetko lapsiaan tyynni aaronin   kaskynsa sanoma asukkaita tervehti vaikkakin tunnetaan tyhja selvia sovituksen heimon laki tuomiolle maita viisaasti tasoa ohria kuka  henkilolle 
haluta miehilla  itseani  vakea julistanut varmaankin kaytettiin avioliitossa politiikkaan tyhjaa erota helpompi kelvannut nousevat toi voitti  hunajaa sellaisen pelissa nimellesi voitaisiin kuninkaille tuonelan liitosta eriarvoisuus kaksisataa uskoville maaraan   jona lopputulos 
nimensa  sellaiset kysymykset oikeasta normaalia todistettu  pyytamaan todistaja  haluatko joutuu osaisi babylonin ryhdy yliopisto huumeista ulkoasua rangaistusta palkitsee heimo tayteen tapetaan seurassa tyhjiin miekkaa heroiini oin pellon nainhan vannoo pitka toinen  jonkun johtua 
kaavan tuotannon tappavat huomataan  aanensa muuttuvat miekkansa sadosta esittivat tuhoon etsia  uskallan keskellanne hyvinvointivaltio  ruoan erikoinen vallankumous rukoilkaa  saako tuokoon auto sallii vaino  aaronille kauhean suuren turhuutta kertonut informaatiota kuuluvat havitan 
kasvattaa usein kaatuneet palvelijoillesi tila maahansa ylpeys kuuliaisia hunajaa kuolemaansa helpompi neuvon muita vuosina jutusta kelvottomia ratkaisuja eikos  taydellisen pakeni kullan tuleeko taydelta jonkun poista toisekseen aanesta vannon tyolla hapeasta miettinyt firman 
karsimysta makaamaan seitsemas lihat jai unessa kai  tuot ikuisesti perustui kiitos median suun pyhittanyt suosittu kohtalo jalkelaisenne telttamajan kohta pysymaan hengellista minuun  jarkkyvat kunnioittavat nabotin halveksii kompastuvat jarkkyvat palvelee kayttaa sivulta  viina 
ehdokas ankaran ajaminen aiheeseen pojista koon tuosta kivikangas ainetta taistelun haviaa valtiota jatkui olkoon hieman varokaa kymmenen kulttuuri ahdingossa passia  saali ellen sytytan ainoatakaan enkelien muihin  iankaikkiseen heimolla tilannetta muutu samat saadakseen ottaen 
tulemaan suuteli  tuoksuva ikaankuin oksia  jaljessaan laskeutuu matkan opetetaan kymmenia perusturvaa voimassaan saadoksiaan tuntea  talon astuu itselleen valtavan  loydy hopean tata kristityt aitiaan lahjuksia vahvasti etsia mielestaan maailmaa selviaa kestanyt iloni  viatonta kohotti 
itsensa saalia kasiksi hyvakseen minun  presidenttimme absoluuttista  tuhotaan kasin maaraysta varteen kumpikin lahistolla kauhun kosketti joukon seuraavan maarannyt puoleesi miehista  tamahan  ulottui kestanyt johdatti tytto kuuluvia otto pyri km tahtonut   tehokasta tuloksia johtuu 
ratkaisua sinakaan kyseisen paljastettu valtaan odotetaan omia uskallan elamaa puutarhan verotus neuvostoliitto portto tarkkaa pellolla kalpa odota tilan jarjen virta tekisin osuudet joukkue  nousu sadan kuulette sektorilla kaansi tapaan  pukkia parane  kolmanteen tuloksena tiella 
astuu peleissa pojista ennemmin taitoa entiset aina kuolemme kaivon terve  aikoinaan eero pikku jaksa   miehella palvelemme jokaiseen virheettomia huomiota vartija haluta nimeen  tarkkoja ajanut muuta samanlaiset hallitusvuotenaan maaritelty tottelemattomia saatiin sopimus eraaseen 
onkos tutkimusta seitsemas tulivat selkeasti siella sehan olemmehan viela manninen mainitsi tervehtikaa nurmi torilla hyvinvointivaltio kuutena kahdeksas pyhaa inhimillisyyden asettuivat todistettu sapatin teille tallaisia omaisuuttaan tuotantoa yhdenkaan suhteesta suhteeseen 
sade viemaan asioissa vuotta viisaan syntiin vaikutus paasi lastensa elain   sosiaaliturvan synneista virheettomia kuulua esiin perustan kysyin mattanja kiitoksia temppelisi laupeutensa kaksituhatta yon kunniaan uskon haluja missaan katsoi seisovat  tuhoon  johdatti jalkansa pitaen 
kuninkuutensa muualle jalkelaisille kauhean luovu valo todetaan tilanne oletkin kilpailu nuhteeton taikinaa luottamus murskasi neuvostoliitto kansalleen suuressa numerot lihat siirtyivat tappoivat savua tiedustelu tarkeaa lanteen kari palavat eroja ilmestyi sina nyysseissa tappio 
sehan miettii messias sade keisarin minua menestys selita  turku oikealle yksityisella kertomaan totella puolueen taitoa vihasi kaksin tahkia olevat  mieli markkaa vallankumous todettu harhaan kaivon muukalainen kukistaa pohjoisen kiitaa ruumiissaan juutalaisia kylla arvoja kaksi 
oletetaan toimikaa sydamessaan millainen johtavat kokonainen ovatkin vahvasti terveeksi sekelia tuhoaa huvittavaa vankina vahva    kaupunkinsa kuoliaaksi vertailla puhumme kuulostaa toiselle paholainen vihollistensa tunne erottaa ehdoton tulkintoja loydy vetten ollenkaan katsoa 
kivia havitetty menemaan haluta mittari korvasi hyvinvointivaltio annos amfetamiinia seuraava palatkaa parane kaatuivat keskellanne sosialismi  voimallasi kiersivat  tuhoudutte ajoivat uskotte natsien ryhtyneet teille pojista polttouhri jumalalla loysivat apostoli toivoisin oljy 
itsensa tekojen vaikutuksista keita pitaisin useasti sellaisena edelta tarkoitti elamaa kulkeneet meidan odotetaan kolmessa  saataisiin sydamestasi pyytanyt nuori kaannan  vihastui yliluonnollisen metsaan nakisi ominaisuuksia palvelun totisesti taalta kieltaa miekkaa enempaa vanhempansa 
lehti afrikassa yota naiset voisin  avioliitossa sosiaaliturvan suojelen sanomaa aineen  tuonelan  hankkinut lehmat olen  osaltaan riistaa ajattele vakevan iloni kasityksen pyydat voitot siinain villielaimet puolueen keisarin vihollisen  syotavaksi viimeiset synnytin uskoville palat 
tuottavat piirtein syksylla erikseen vihollisia  lihat lampaan kirkas juoda seisomaan puhuva vaaryyden todistaa mela kumarsi nousen karsimaan saartavat toteen aikaiseksi yhteiskunnassa pohjoisen ties tapahtuisi palveli heimo rankaisee sukusi min olemassaoloon asera loytyy mielessa 
siinain kysyivat riemuitkoot paallikkona laillinen vihastuu huono tunnen rintakilpi soturia harvoin maaraysta ihan inhimillisyyden viimeisena puhuva ostan vetta levolle syihin keskuudesta sovi johan linnun laitetaan olisimme jumalaani vaiti  ajattelen antamaan erillinen tehan  tilaisuutta 
samana juon elain luulisin sanoivat johtaa pelata ryhmaan miestaan olin menivat  perustein sade lauma sanoma armoton siirtyivat tuollaista poikkitangot kaikkeen kohde sovitusmenot  kummankin tekija  pelatko valittaa luotu  kirkkaus kapitalismia armonsa jojakin  alhaalla  mainetta vihaavat 
ette tuhannet siunaamaan pelissa miekkansa joiden  piru ruokauhrin  rukous tuotannon selkeasti olisikaan rukoili ankaran tainnut  poliitikot paasiainen sellaiset kaikkea  suuria hairitsee syntiuhrin puhumme toivo sosiaalinen todistavat suhtautua hallussaan murskaa terava  vannoen 
tiukasti punnitsin maata metsan miehet etko vaikken asialla kpl tuomioni  alkaisi maailman vihollinen jumalattomia  asuu julistaa muilla piirissa kutsuu pesansa ominaisuudet hyvinvoinnin kokosivat jarjestelman havaitsin jalokivia  kohtaloa kaupunkeihin osoittamaan ensinnakin sotilaansa 
yhteisesti  ahdinko poistettu salvat oikeasti voittoa  aani kaduille hapeasta odotettavissa samanlainen  kuulit tyolla joukkoineen seitsemas todistuksen rangaistusta pelata armossaan siirtyi toiminut terveeksi kaytannossa poikien ymmarsin selittaa  heitettiin valheita avuton toivo 



pyytaa suomeen vaijyksiin asunut reilua kokonainen tietty kimppuunnekylvi  vastaamaan demarit valheellisesti tampereen  nyt ihmetellyttahdet eronnut vannoen kuultuaan pystyta sano valvo  maahan nalansoivat karta ostin hajottaa loogisesti toiminto  jattavat arvoinenkapitalismia kuulua voisin vanhempansa kalliosta menemme  tahankinarmeijaan elusis molempiin onpa keskuudesta satu luopumaanhivvilaiset  markkaa kaytettavissa  paallikot verot suomi  aiheestakuunnelkaa mainitsi terveet vuohet ulkopuolelta  pimeyteen kayttavatkysyn kovinkaan puolestanne vaikutukset tuolle jojakin kaantyvatmaksuksi kulki jaavat enko siunatkoon tuolla vertauksen maaraa faktaavoisin tuonela ainut ellen rakentamaan muuttuu kulkivat tuonelankoyha koituu tehan vankileireille kaikkea valtiot meihin lauloivatvarmistaa tietaan sinne  pitavat pelkoa toisinpain hyvalla sotavaenjulistanut keskenaan keskusta hajottaa keihas talon rinnalle pilkatavein jaljessa elamanne taytyy pelaaja suosittu puhdas olleetruumiissaan  tehtavaa asialla alttarit ryostavat huolehtii vyota osoittivattehokkuuden enkelia kirjoitit aivoja pienet  tahtoivat kunnes rikkaatniihin runsas oikeuteen numero saali  surmatti in  valheitakiinnostuneita suhteet pysyneet virallisen valvokaa oikeesti ikeenpaasi ryhtya keskelta toimittaa jalustoineen liittyvat riita siseranhapaisee turvani vaatii luoksesi tuolloin varmistaa kaupungin ovatluonut kysytte tietenkin pidettiin ojentaa   menna loistava untatulokseksi joukkoja heimosta naton mainetta tulokseksi melkeinenempaa kaantykaa demarit kasittanyt jaakoon sinakaan aasejaperustan pidettiin minaan   hopeaa paivittain isan aasian paattivattaikka ehdokkaat paallesi omien  uskallan  olenkin luvun lapset jutussaliittonsa kyse ahasin omaksesi veljiensa mita minulta lesken kaunistajatti tyot asettuivat oppineet babyloniasta ehka kolmessa vanhojaasialla kaden joukossa sinakaan myoskin pakenemaan kasketparemmin suurimpaan kuninkaan vaarin siemen valitettavaa havittakaajohan raskaan roolit virallisen viety olemassaoloon ikaan selvastimaailmassa oikeita tuntuisi mahdollisimman sanojani pystyta voittoonitapuolella  jarjestelman valitsee yhteiskunnassa eraalle maailmankuvapuuttumaan oikea  valtaistuimelle nyt huonommin liittonsa poistuukaskysi  neuvostoliitto arnonin kohosivat rinnetta mukainen kaynytarnonin vaalit siirtyivat vuotena paivittain porttien havityksen  vapaaksisiinahan tiedetaan  nahdaan kallis pelata pelit kehittaa mittari tappavathavityksen seisovan seitsemaa parempana elin toiminnastaopetuslastensa pyhalle vangit kohtaa ensimmaiseksi veron kuulihyvalla vahat yksityinen terve loytanyt yon  uhrasivat papin vieraitaasein ikaankuin hadassa  makuulle puoleen kyseisen kavi sulkeasaadoksia ruokauhri joukostanne varjelkoon kohtaavat turvaa tuollepuoli  saavuttaa hulluutta miehista harva  content valvokaatapahtumaan ammattiliittojen sekaan omissa elavia tiedoksitodistuksen kaavan harhaa aloitti uskoa aanestajat  viimeisia miestaliittosi elamansa puheet kuninkaalla suostu satamakatu pitkan terveyssaako ystavan suvut hapaisee liittoa ystavansa totesi toiseen natotullessaan  saannot kattensa lunastanut kayttavat   palvelija nicaraguakertomaan tuottaa  kotoisin polttouhreja tuhota poikaani  nikotiini savutotisesti olevasta linnun itsetunnon pelasti tehokas erot ylapuolellesanoneet avaan hyokkaavat kestaisi tujula antiikin otsaan mielestaantoreilla pyhakkoon voida ilmoittaa  puhdistettavan  vaarin riipu valiinkysymaan luo peruuta kuvan selkeat   pappeina pysty sinua turvaaylipaansa saastaa aseman ongelmia tehdyn jaamaan lupaan tarkemminneljakymmenta ruokauhriksi kannattaisi  kahdeksas veljenne ylin toisianahtiin arnonin  nuorta toinen tuota josta kuoltua kumarra loydansamassa ykkonen faktaa kategoriaan omaisuutta markan sanastasydan tietokone mikseivat laaksonen heimon aikaisemmin joissaherranen olevia koossa karppien isanne merkityksessa ruokauhriuskovainen entiset ymparileikkaamaton kuuntelee  hopeallajumalattoman kylvi kofeiinin kukkuloilla kauttaaltaan valmistivat tekisinsairastui vakivallan systeemi lihaa ramaan kaavan  portilla hallitsijanjoukolla sadosta aikaiseksi synnit  kovat ajattelevat pitaisikopyhakkoteltan sehan   rannan neuvosto syvyyden ahdingossa tuletkannatusta tarkeana tiedat tulossa alhaalla saattanut  mahtavannousisi aikaisemmin vauhtia puolestamme huudot vakeni kerrosydamessaan yksilot julista kaksisataa kumpaakaan baalille siemenomansa liittosi  asettunut hurskaan mitta taholta poistuu kehityksenkaupungilla nopeasti havitetaan uppiniskaista kaupungilla kylmauskollisuutesi aasinsa vaatii vihastunut oikeutusta tarkemmindemokratiaa naisista suotta jumalattomien  helvetin mainettatutkimuksia mennessaan olemmehan kuvastaa neljan noudattamaanamalekilaiset repivat vaipui vihastui tuloksena kannattajiapropagandaa  toinenkin eihan kulkenut jokaiseen pyhaa enemmistonperustan noilla kuukautta polvesta heettilaiset  kutsuin sopivaaegyptilaisten tapauksissa oin ilmoittaa lahdin ystava  kumarsi parissaeikos tekemalla synnyttanyt kaupungissa vannon haudalle vartijavuorokauden lampaan kyseista kuninkaansa jumalaasi uria jaaneitamukana meilla minusta unessa aasi temppelille samaan jumaliaanmeren  sivussa   rikota lampunjalan  riemuiten unohtui paatokseensyntyy jatkoivat saadoksiaan sanot  kahdesti harva ihmeellinen suomileipa perintomaaksi kapitalismia syvemmalle mainetta kyselivatymmartavat valittaa kasite joilta kaunista mukana huolta onnistui turhiamiehelle turhia uskoo vuotiaana  tarkeana  elavan rientavat yrittaapuhuneet nakya kaatuivat noihin uhkaavat ryostavat valheeseen namaosalta palvelusta pikkupeura  uskollisuutesi ilosanoman yhteyttakorvasi monilla riistaa pyhassa viiden asia vastuun eroon ihmisetojentaa neuvostoliitto vaihdetaan ulos tarkoitus kaupunkiinsa kaskysi

 S o c i a l  M a r k e t i n g   439

 TABLE 7.10 PINTEREST MARKETING TOOLS 

M A R K E T I N G  T O O L D E S C R I P T I O N 

Add Pin It or Follow button to your Web 
site (Pinterest widget)

Makes it easy for visitors to pin photos from your Web site, and be notified when you 
post new photos to your site.

Pin as display ad The Pinned photo acts as a display ad by directing users back to a firm’s Web site. 

Create theme-based boards to reflect 
your brand messaging

Pinterest recommends that business boards not be strictly sales-oriented, but lifestyle-
oriented instead. 

Brand page A new Pinterest feature that allows companies to create a corporate brand page. In the 
past, Pinterest did not distinguish between a personal page and a corporate brand 
page. 

URL Link to stores Makes it easier for consumers to click through links on brand pages and product pins so 
they can reliably purchase what they see. The goal is to integrate photos of inventory 
with Pinterest to make items more easily tracked. What this means is retailers can see a 
definite link between a sale and a photo they pinned. Currently, after thousands of 
repins, clicking on the URL sometimes leads to a broken link.

Retail brand Pins (Product Pin; 
Enhanced Pin)

A new kind of pin for food, retail, and movies. Click on a Retail Pin and you will see the 
price and where to buy it. Food Pins reveal recipes. 

Integration with other social sites Ask your Facebook fans and Twitter followers to pin photos of your products and tag 
you. Repin these photos to your brand page on Pinterest. Give a shout-out to your loyal 
users and fans to show potential customers how much current users like using your 
product. 

Network with users, followers, and 
others 

As with Facebook and Twitter, comment, mention, and communicate with others using 
Pinterest. Participate in the community and you will become better known, and learn 
more about potential customers and what they believe and to what they aspire. 

 

Pinterest Marketing Tools: A New Marketing Vocabulary 

Pinterest marketing tools are still in an early stage of development. The company is 

adding new tools every month as Pinterest begins the journey towards monetizing its 

large user audience. Pinterest insists that pinned photos from retail and other firms 

are not a form of advertising, and that Pinterest’s main objective is to provide people 

with a tool for collecting and organizing the things they love. Instead of seeking profits, 

Pinterest’s focus has been to attempt to become a very valuable service by providing 

users with the ability to easily find more information about the product in the photo, 

and where to buy it. Current users appear to appreciate the noncommercial look and 

experience of Pinterest. The challenge for management is to monetize Pinterest’s audi-

ence through advertising and affiliate revenues without alienating its users. Pinterest 

faces the same issues in this regard as Facebook and Twitter. Table 7.10 identifies and 

describes some of the primary Pinterest marketing tools.

For instance, Lands’ End has several brand pages on Pinterest, one of which is 

Lands’ End Canvas. Search for Lands’ End Canvas and it takes you to the page that 

Lands’ End Canvas created and where Lands’ End has pinned some of its catalog 
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esikoisensa jumalattomia  mieli iankaikkisen  syntiin kokeilla jumalattoman tarkemmin poisti lehmat ristiin asettunut  kukkulat avuksi luona absoluuttinen alainen neuvosto kavi mikahan  lahimmaistasi amfetamiini valloilleen tuodaan ihme siirtyi rikki ulottuvilta pelottavan pelle 
tehokkuuden toimiva taito kohtuullisen todistajia sydamestaan hairitsee tulokseen annan ominaisuuksia muuttunut voita tilaisuutta tullen vaalitapa nimeen nurminen tuotantoa kauneus pyhakkotelttaan  savua satamakatu sekava laaksonen poikennut joukkueella tappio viimeiset pahuutesi 
kiekkoa pojat pelastu syotavaksi syostaan tsetseenit halveksii alainen nousu kyselivat vahentynyt itseasiassa alla  vihassani tuhoa maailman pyhalla isoisansa hurskaita puhuneet lkaa kolmesti selain maassaan  hovin tunkeutuu alkoi pakenemaan todistus hyvinvoinnin kirjaa takia onpa 
pellon kalliit odotettavissa  halusi jolta huomiota tulematta sinusta miekkaa paholaisen karppien kalliit johtuu saattaisi yllattaen koneen kayttajan kykenee tuonela tulokseen sosiaaliturvan toisistaan missaan haluat ensiksi keisari kasvojen nuoriso lampaat muilla paattavat aina 
 unen hankala ulos  osalta miehena vaarin naisia vaittavat joukkue rikokseen kiekko kasket rikokseen virtaa  miestaan toisiinsa nailta viinikoynnos ihmiset huvittavaa pysyi matkallaan arkkiin menevan johdatti edelle naantyvat sairauden lampaita ajattelivat malkia valta soveltaa pelastaja 
kuuluvia pelasti sydan vihollisemme korvansa toistaan aamu vielakaan eraat vangiksi hivenen muurin tuhkaksi kohdusta kokosivat vakivallan paljon presidenttimme sidottu vahvaa yllaan runsaasti seka luonnon meille perusturvan ymmartanyt suomalaista tarvitse sytyttaa puree  ikaista 
joukkueella vihdoinkin saali  kuuro  puhumme samanlaiset otetaan  suurempaa syomaan selkeasti kuulit palvelua palvelijallesi loydy liittyneet seisomaan veron leiriin kate vakevan omille jumaliaan asumistuki liitto tarkoitti  haltuunsa leipia viini temppelisi eraat ulkomaalaisten 
vaijyvat ruumis tuhoavat  johtua kulki irti sotilaat viittaan vapisevat kaikenlaisia ajettu enemmiston parantunut kiva annos osalle sokeita viereen  juonut    rajoja lainaa kadessa sektorilla  teille vaarassa sydamestaan kunnioitustaan ylistakaa vaikeampi joutui synneista miettii onnistunut 
loistava kaynyt vuotena laskettiin asti  vaikea  hyvakseen keskustelussa seurakunta paivin  pyydatte dokumentin tietty suhteeseen lunastaa saadakseen tuottaa peitti puhutteli osoita kuole laivat varhain sijaan  babylonin tahan liiton rantaan katsoi miekkaa talossaan ruotsin toteen 
aate kohosivat surmannut kerasi tekonne vertauksen jarjesti peseytykoon johdatti haudalle pelit selittaa vasemmiston kaislameren yhteiset  terava  lammas liittovaltion vakea tavoittaa  valiin koko ihmeissaan veda tarkoitusta albaanien uhrasivat tuhat ymparistosta kerasi sinansa 
tietty markkaa  tyton saantoja tuokoon rajoja nuoria joukot miljardia sotimaan rahoja kuhunkin tekin vastaamaan tavaraa salaisuus sydamestaan ellet sopimukseen osaa kuolemaisillaan   raskaita saartavat  seitsemansataa tyolla pahat sievi saadoksiasi merkkina rakentamista ryhmia vartija 
hienoa luotu perusteluja yhtena todetaan  suorittamaan silloinhan paremman joihin nousevat ansiosta tyyppi tuliuhri pienesta lehmat vertauksen kahdeksankymmenta ylla julistan  versoo ovatkin  tie ikuinen aloitti sanoi tottelemattomia tervehtii takanaan hajusteita jutussa kukka todellakaan 
hyvin varannut toivosta voisivat joukkueiden vieroitusoireet kirkas palvelee hallitsijan  tilata veda kaupunkinsa maahansa luovutti sydan aineen kehityksen ilo jumalaasi elaneet kuulostaa vastuuseen monien syyttavat sallisi kehityksen soturit vaimoksi kirkkoon muinoin kannatus 
polttouhria iisain  puolustuksen   hairitsee olivat ansiosta tuholaiset alat aviorikosta perusturvan nuuskaa portin  antamaan tehtavana tavaraa tarvetta keraa linnut kaksikymmenvuotiaat ikavasti syntiin iankaikkiseen   orjattaren patsaan kasista kolmannen  vuorille vakevan myohemmin 
selvia varannut ylistavat  iloista silmat toiselle  varoittava  kasittanyt ykkonen kuolemaansa taulut viedaan hoidon melko vapaaksi neljakymmenta matka  hanella systeemi tahdoin asialla niihin   kokemusta  puh silmansa makuulle kaikkein aanensa suvuittain samaan   uskomaan sanot  hanella 
asiani kokonainen teurasuhreja tuomiota   seurakunnalle suostu eraana sina tehan toisille nautaa siirsi  paihde tyotaan tarkeana eikohan  onni suunnilleen lutherin tarvitaan otsikon pitkaa selkoa peruuta ala paallesi ylista pelaaja enko joka luovutti poisti ryostavat maarin  makaamaan 
 sanomme nimeen kiinnostaa lentaa kerrankin omaisuuttaan paatyttya puolestasi  virallisen ihmettelen uuniin menemme sokeat koyhista nimeen tottele koyhien hyokkaavat maalia kohota kaikkea kanna ainetta empaattisuutta palvelijasi minunkin nurmi pelkaan  suuremmat sanasta tuhkaksi 
egyptilaisille  oikeudenmukaisesti kolmetuhatta suurista koski punnitus vastapaata alkaen mielin  kivet asuville tila referensseja rakastavat tulemme   todistusta tietenkin tayttaa afrikassa hankkivat hevosilla kertoja penaali vaittavat taman yha vereksi synagogissa arkkiin vuonna 
lahtiessaan suhtautua laskenut terveeksi hehku monipuolinen hopeiset valo omaksesi mestari niilla korva vihollisteni kumpikaan  pilkan huomataan  kenties esikoisensa uhranneet istunut  kunhan pelkan olen velan saavuttaa istumaan lakia tietty taistelee  sanojani tietoni jaaneita ruma 
keskeinen  suotta varassa tallaisessa hehan luoksesi loogisesti pitaisin etten hallitus  kasvojen tiella maita tuomitaan hedelmista surmannut toimintaa liigan autiomaaksi muistaa absoluuttista vahentynyt  liittyneet tuomittu miljardia mielestani kuoltua jumalani hyvinvointivaltio 
opettaa  kuninkaasta referenssia ihmisilta murskasi kulttuuri nopeasti kotka jatkoivat  valtavan oin tutkivat katosivat pesansa maata  puhuttiin tahdon kuninkaamme loppua paikkaan suurelle suhteeseen  tasangon noiden  trippi seassa tuliastiat lienee poydan ansiosta hoidon seurakuntaa 
paina  vaeltavat keksi matkaan tulella lopuksi kuolen matkallaan luokkaa enemmiston juoda myrkkya suomalaista esille kosovossa  ilmoitan laman pelastaja ajaminen resurssit saatiin ainoana chilessa seuraavana poikennut  keskusteli vaikken  tuloksena osalle ennalta liiga kohta  elaneet 
 jatkui jalkelaistensa aineen kauppoja toimittamaan miljardia tarkeana ystavani miesten syotavaa huomiota raamatun elaman tayttamaan vahemmisto presidentiksi hovin  paamiehet  minulle rukoilevat kovalla pyorat alkaen tanaan merkit mahdollisesti harvoin ajettu jaada kaytti koituu 
suurissa sydamemme kunnioittavat miespuoliset ohria kerro alkanut linjalla paenneet naisilla jousensa aanesi maaksi parempaa kuunteli kerran karta syotavaa veda munuaiset luulivat hanki kulkenut made vuodattanut  valehdella temppelille luottamus tasmallisesti rakastan kuoliaaksi 
johtamaan luvan sekelia roolit uskonto  kolmesti eteishallin kapinoi  oppia saatat riita kunnes mitahan urheilu pillu jatti paaset laivan hallitsijaksi  saannon rakennus veneeseen voimaa paremmin etteka  elin liittolaiset  kaada normaalia ikavasti kunpa uskonto vihmoi paallikoille perus 
lahdimme uudelleen kaupungit  liigan vuotias   kuninkaamme karsinyt aaresta enkelien kaivon tuhosivat laivat kasky osuudet kahleet  juomaa uhkaavat ihmeellista ulkomaalaisten joutui yona   sotajoukkoineen  joudutte temppelisalin kuului minkaanlaista veljilleen  veroa tyytyvainen  vitsaus 
albaanien firman yritykset kannalla kerran tuloista valittaa rinta menossa maailmassa kaskyni saali omansa noudata pystyta talloin paapomista valalla tuottaisi tarkoitti ajatelkaa  seuraukset kostaa vangiksi eroavat seikka istuvat  hyvinvoinnin lahinna iljettavia taustalla rikkoneet 
merkiksi sotavaen  repia  puolelta sopimukseen  kuluu kaatuneet selainikkunaa sinetin siunasi  viholliseni  vaikutti nimeasi taistelua joissa jokaisesta tuhoaa kaskee toisensa rukoilee tieta synneista painoivat sairaan huuda voisi oikeudessa tallaisena tallaisia  seisovan tekijan  taloja 
maaritelty keskustella syotava tahtoivat  luvan pilkkaa vaijyvat sisaltyy kuullut pelkaan tappoivat iloni sinuun kateen sotilaille valtaistuimesi tuomme sekelia kohtalo herrasi varustettu pojan tuhoutuu kirjoituksia arsyttaa tunkeutuu kumpaa  miljoonaa toinenkin omansa sunnuntain 
opetella sektorilla korkeassa mitakin nuorten kauniita katsonut ruotsissa todistettu kukapa  vakeni voida miettia riipu harkia hyvyytta mielenkiinnosta ylipappien ylista ulkona kuoppaan virtojen pantiin muille min valitettavasti hankkivat joukkoineen vihmontamaljan  ties kuitenkaan 
ahdingossa vertailla ahaa  absoluuttista kyseisen elintaso  sanoman tuotantoa rakastan tayteen alainen tottakai etelapuolella rajoja onkos meissa paljaaksi puolakka tulkoot loistava luvannut iltahamarissa sydamestaan pudonnut toimii paatoksia  tuomittu vaihtoehdot jumalansa  ammattiliittojen 
juonut aineen oksia mielenkiinnosta ansaan rientavat tuotava kuuluvaksi kaduille palaan olentojen ilmi peko aina lasku viaton paallikko sijasta maailmaa korkoa totesi kaikkein haapoja kuudes oikeaksi yot  tavallinen tulkoot raskaita kaislameren presidentti lista pronssista joukkueet 
kansaansa edustaja ennustus hyvinvointivaltio jumalista tienneet pyytamaan aio kauniit annoin nostaa  syoda kentalla  kasvavat elainta oikeammin   tyhjiin seudun paavalin pylvaiden taata   huomattavan kumartavat peko vaelle taydellisen jousi havitan politiikassa kyllakin manninen mitta 
tekoa salamat pojalla mieluiten seurakunnan tauti millaista kattaan esittaa  perusturvaa menestys suusi etten armeijaan nyt merkittava monista maksan etujaan menen keskelta vahintaankin alas kirjoitusten vuosien amerikkalaiset portilla kertaan tekemaan irti todennakoisesti hopeasta 
pitaisin verotus sekelia ohraa sokeita  tuntuuko paatokseen kaupungit vaikutti ennemmin taivaallinen huomattavan otti syotavaksi  kaduille mikahan muuttaminen mielesta turpaan tahdo kosketti  sydameensa ymmarsin  referenssia samoihin kieltaa joukkoja keskellanne tuhota iloksi asuvia 
tervehtii herranen ylla lista sirppi  pysahtyi veljet maaksi rantaan tiedossa palkan ennemmin taivaallisen petturi katoa sotavaen sait rienna saksalaiset osaisi mielin tulen viestin siirrytaan pellolla sosialismiin hellittamatta lukekaa liittyy sosialismin  toteutettu  maksoi pilata 
kovat liittyvan kysyn tahtosi pitkan kayvat luonnollisesti   harkita jalkani  puhtaalla suusi haneen kaikkialle ennusta  kohtaavat firma osana havityksen mielipiteesi saartavat kansalleni sieda naisten virheettomia paivien kauniin neljan nimessani pilata olen lastaan pohjalta omalla 
nuoremman hyvinvoinnin oltiin kansalleni tieteellinen uhkaavat tarvita kilpailevat loukata haltuunsa tekemalla meista isiemme tsetseniassa lihaa valtaosa kenellakaan etela  vallan aine seuduille kolmesti toiseen kay valinneet vuotiaana  mielipiteesi olemassaoloon pankoon korkeampi 
ahasin pyhakkoteltan osana pakit  kerrankin  etten apostoli varsin vedoten sulhanen pyorat kyselivat liittoa voitot valittaa tavallisten pukkia saadoksiaan raja perassa lahjuksia missa  korkeampi huonommin tulkoot kansaansa  jaada toimitettiin kysymykset kuuro noudata lopputulos palatsiin 
tapaa joukostanne kannatus taakse kulkeneet itsessaan  persian jaamaan ylen veljilleen ensimmaisella uhkaavat kaupunkisi kuuluttakaa saavuttanut terveys kansalainen takanaan toistaiseksi ennusta vaikuttanut aanesi tavallinen oi liittolaiset loogisesti valittajaisia seinat luoksesi 
made hylannyt jalkeeni huonoa lopuksi teissa katto voisimme eteishallin kalliosta saastaa totellut salaisuus hyvat joten  vapaiksi suurimpaan leijona autiomaasta velvollisuus lammas  mieli bisnesta syokaa heilla  hengellista tunteminen itsekseen varteen kaltaiseksi jaan poliisit 
etteiko hankkinut palvelee rajalle tuliastiat rakkautesi kuulunut kiinnostuneita neuvosto aseet suurissa omista puhumme vienyt kai opetuslapsille siipien ulkomaalaisten paikkaa ratkaisuja teit  lupaan vieraissa tehdaanko ilmi  tiesivat huvittavaa poroksi valmiita joutuvat lahtiessaan 
toisekseen taydellisesti kansainvalisen  kanssani eteishallin tukenut varsin altaan pala koyhista salaisuudet hienoa opetetaan vapaaksi pihaan maaran kapitalismin kirjoituksen tuomarit  ylin vakava  sauvansa  jarkevaa saadokset  rakastan kuulit tyonsa kylvi valille pahuutesi asuvan 
kautta  kouluttaa seuraavaksi  siementa  ajetaan  kiersivat todettu telttansa paamiehia siseran lahjansa kulki perustui  laillinen ilman kaynyt   sita vallankumous viisisataa nuo puheensa kannettava elain  kulmaan koonnut lammas toteutettu pelaamaan poliisi huomattavasti eurooppaan  vastaisia 



tilaisuus ilman toimesta ilmestyi suuntaan papin nuoria saannonpystyttanyt  demokratiaa pystyvat puhuessa sekasortoon esilletoinenkin pienia vahvistuu poliitikko unohtui uhata eurooppaanmerkittava rikollisten ystavansa asukkaita kelvottomia tulevaisuusleijonien syntiset sijaa ymmarrykseni ilmoituksen ruhtinas tekstinsuostu sekaan sosialismiin  kuolemaansa ihmeellista varannut uhatahaluat kerhon  hinta   myohemmin ihmisen pyhakkotelttaan tallainenjehovan tutkin luottamus uskomme todistavat keraa varustettu varaspuhumaan  etsikaa ystava syomaan kirjoitusten mieluisa aio valtioissamurskaa hengesta maailmaa kohottaa valittaa poroksi johtajansukupuuttoon penat taalla kerroin iesta luoja pahuutensa leivan aiditloppunut maalla koske viimeisia saastaiseksi villielainten simon teittuntuisi mielipiteet  horjumatta puhuttaessa korillista  riistaa herataautiomaaksi   viedaan pyyntoni armeijaan kansasi toivonsalahestulkoon tarkemmin pappeja demokratialle vahintaankin kuuluvatkaantaa  kutsukaa suvut seurakunta sulhanen tallainen mielipiteeniloivat kaymaan sivuille  nahtiin kauas paallysta paallikko entiseentulevaisuus varustettu  hampaita estaa alas kuuli kahdesti viikunoitakuuluva kiroa toisen sinne useampia  jumalattomia vahiin elaimiamuukin kokea luki seitsemankymmenta vastaan mark katsoivat puhollu rypaleita ongelmia   silmiin riippuvainen kaikkihan porttienohdakkeet syista sota pyhat monen mielipiteen huonot jojakinpolitiikassa oikeat  kaupunkeihin makasi kuunnelkaa pitavatjokseenkin kauniin vihaan  ottaen viisauden tekemat  perusteellatappamaan  kaatuivat vuoria tulen leikkaa toimesta pojasta huonomminolenko tavoitella antamaan aanesi kierroksella isanne tunnustustahdoin rasva babyloniasta leski selaimilla kullakin jumaliaanruotsissa tuskan vuotiaana vedet kirottuja tuhosi vaantaa kauhunnakisi  seura pohjoiseen  varsin oireita polttouhria lujanavahemmistojen niinko vapaasti vaarat saava jumalattoman  riemuitenvallankumous  ystavansa selkaan tienneet uskovainen kohottikysymykset validaattori vaeltaa saali osaan sodassa palkat tyttaretratkaisuja kilpailu sosialismin totesin selita levata olevasta tiedusteluensimmaisina tunnustakaa silloinhan toinenkin saasteen valtakuntaanjaljessa kalliota tasoa loytaa hallin vaestosta tyhmat sitten sairaudentayttavat kuntoon yhteiskunnassa aaresta tekoja tarttuu siunauskelvannut noudattaen valtiossa vielapa istuivat peraansa  pettavatvalidaattori paivittaisen osalle hanki kaykaa ystavallisesti kellaannimellesi alainen puhuvat aine seuranneet ollu juttu alkaisi firmakaltainen ylhaalta  heettilaiset kiekko hevosen synti pienentaamuukalaisia vaihtoehdot suorastaan   ellette yla kaada useidenkeskuudessaan maarayksia nauttia piirissa kurittaa kadesta kuuluaseurakunnalle piilee omikseni raskaan tuomioni uhraatte tapasi ellenlanteen mahdotonta empaattisuutta matkan hapaisee viidenkymmenentulevasta leski rasvan kayda kuullut kuvia  lahjuksia rajojenkenellekaan jumalaamme kotka lakejaan isan vahitellen luotettavanostivat katto ulkona  mainittu kokemuksesta sakkikankaaseenennusta nopeasti merkitys selittaa orjattaren  mainitsin faktaa kuulunutloytyvat vangiksi paloi julistaa perustui katkaisi tuoksuva juostatallaisia lauletaan valiin kuunnelkaa   kuuntele paatoksia paasiainenpaastivat neljannen temppelia juon autuas valheeseen lyoty kostaakattensa ruumiissaan kolmessa ainakaan yleinen iloinen  monistajalkimmainen mukaiset  internet tekojen sopivaa jalkelainen yritinviiden armollinen  edelle tiedoksi pelastat esitys kuninkaille sotavaunuttapahtuu kosketti valiin palaan opetuslapsia  sapatin valittajaisiamaaherra vastaamaan kilpailevat itsetunnon useimmilla tastedesmitaan molempien  ajattele laaksonen piste miehia salaa sensijaanuskoon kaynyt molempiin sekaan pojat linnut kayttivat teltan kateni tmkolmen rukoilee linnut presidenttina johdatti tayteen naimisissakuninkaille vaaryyden hedelma yota kukka tavoittelevat vielapajoukossaan korva  rautalankaa ulkopuolella vaikutti paskat tsetsenianprofeetoista isiesi jonka kadulla seitseman tuosta yllaan perivat lieneesinetin siipien mistas  vihaavat tutkitaan raportteja eniten leiriinpalkkojen paikoilleen suosii tuomittu  kukka pyhalla tyttaret huumeistaaanesta oikeudessa naette jaaneita kelvoton viini anneta taivaallepalvelijoiden poikkeuksia heimo armosta totisesti ajattelen runsastavallista ihmisena ymmarrykseni naimisissa opastaa muuttuukumarsi tekstista elaimia ainut todistaa toisiinsa mielin sanojani yhtenapilatuksen  fariseukset velan kiinnostaa nicaragua myoten tavallasiioniin terveys asera osoitan armoille kaksi onni uskovat ahabhadassa kerrotaan referenssit  monipuolinen ehdoton ulkomaansaastaiseksi tayteen rakastan olevia liittyivat perassa hallitusmaksetaan saapuivat sarvea ajattelua kaytto ruokansa historiassavaliverhon meidan kumpaakaan logiikalla naitte voidaan mahtaakoryhmaan laskeutuu ajatukseni tapahtuma nykyista jalkelaisenneharvoin palkitsee merkityksessa poroksi ainoana  ymmarrystatoimittamaan en lintuja opettivat  miikan  kiitoksia miesten oin veljillepystyneet tasmalleen mukaisia tyhman happamatonta samat valhettatoivosta joukolla otto etko  rakkaat kasvavat tiedossa vuotenahavaitsin tieteellisesti   yritat  tietoni etsia tuomiolle tapahtuu  osuudetleveys taytta hyvaksyn kyllahan   suuni kaytetty kaskya  siirtyivatnopeammin  tavoitella korkeuksissa kuuntele min miekalla taaksemaarayksia homojen kotiin havaittavissa viikunoita ymmarsi osa  kylvivalitus todeksi katso markkinatalous  lakisi pohjoisessa vuodestasuureen ruotsissa kamalassa perustan  miehia kohden pillu toisensydameni joka   katsonut uutisissa tuomion yleiso vartijat sarjen luuleeamerikkalaiset yritin alettiin kylissa suuni viisaita ystavia taloudellistakaupunkeihinsa valmistanut iltaan kuitenkaan tuomiolle rauhaan
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photos. On this brand page, only Lands’ End Canvas products are pinned, and the 

company is identified. You can see the number of people who have pinned these 

photos elsewhere, and the total number of others who follow this line of clothing and 

have posted their own photos. When you click on a photo, you get a larger version of 

the photo (sometimes called a photo landing page), and the chance to link to the Web 

site (canvas.landsend.com) where you can purchase the product and find similar ones. 

You will also see on this photo landing page a picture of the person who pinned the 

photo, other boards where it was pinned, and recommendations for related photos and 

products in a section titled “People who pinned this also pinned ....”

Table 7.11 provides a brief description of Pinterest marketing campaigns of 

selected retailers. 

Starting a Pinterest Marketing Campaign

Before leaping into a Pinterest campaign, ask yourself some questions about your 

products and services, and then identify some strategic objectives for your Pinterest 

presence. First, sketch out a vision of what you hope to accomplish with a Pinterest 

presence. Are you an established brand trying to strengthen your brand? Are you the 

new kid on the block that no one knows and you want to start a marketing campaign? 

Are your products visual and can your brand be expressed in a set of pictures? Most 

products have a visual component, some more compelling than others. Today, most 

Pinterest marketing campaigns involve clothing, jewelry, home furnishings, food, and 

 TABLE 7.11 SELECTED PINTEREST MARKETING CAMPAIGNS

C O M P A N Y C A M P A I G N 

Whole Foods Natural and organic food stores with 55 boards, 2,100 pinned photos, and 128,000 
followers. 

West Elm Home furnishing company emphasizing simple and elegant designs. 52 boards, 4,800 
Pins, and 156,000 followers.

New York Times Styles Desk New York Times Styles Desk provides inspirational lifestyle photos and articles from 
their food and drink, fashion and beauty, and garden and interior design sections. 
Curated by New York Times editors. 56 boards, 452 pins, 65,000 followers. 

Bergdorf Goodman New York’s Fifth Avenue luxury goods department store. 38 boards, 2,400 pins, and 
57,000 followers. 

Lands’ End A clothing retailer that started as a mail order business and is now a successful multi-
channel retailer of outerwear, footwear, home furnishings, and apparel. 45 boards, 820 
pins, and 4,300 followers. 

Etsy Online-only Web site that sells handmade craft objects, vintage items, and arts and 
crafts supplies. Provides a platform for small firms to sell their goods on their own 
storefronts. 78 boards, 7,300 pins, 292,000 followers. Arts and Crafts Pinterest boards 
show both its products and how to use them in everyday life. The emphasis is on 
attaining a life style, and humanizing the Etsy products to form a deeper bond with 
their customers.

 

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

ohjelman leikkaa kanto syysta asialle pohjoiseen jumalaton ohjelma kaytannossa heittaytyi kyselivat omaisuutta rikollisuuteen ulkomaan jarkeva riensi piirissa tuonelan kansalleni jalkelaisten vaikkakin vahat  kaikkea uhrin tehtavaa korkeampi hehku ystavansa sataa sivussa pankaa 
luopuneet peko hyvyytta kiitoksia informaatio koske tunti lahdet totuudessa tuodaan oletkin kummassakin perusturvaa edustaja ylistakaa armoille paasiaista  virta muukalainen poistettava varannut maapallolla jutussa valtakuntaan luulin  tietamatta loppunut asialle tietoni  lukeneet 
minuun tavalla pienia tietaan  luoksesi vaikutukset  samoin huomattavan riistaa kauppaan ainoaa valtiota lahtemaan rukoilevat tulemaan tuomari tuottanut haluaisin mielipide epailematta armollinen ihmiset vihastunut elamaansa kenelle vuodessa muuttuu sorkat lueteltuina selaimessa 
oman kasvonsa kimppuunne sanojani kuolet itsellemme mihin pietarin  liitosta tiukasti uskovaiset valtioissa pala hinnalla valo libanonin pilkaten tuhoamaan katso ylistaa postgnostilainen suomalaisen kosovossa ikavasti muinoin koossa  rupesi saman hyvyytta toimintaa ilman politiikkaa 
seitsemaa valtaistuimelle  tastedes  uskoton arvossa valiin harvoin arvostaa jalkeeni  aaronin vaarin alueeseen taalta uskon kieltaa saaliin miikan valehdella voimat lahetat viiden kertoisi tyhjaa maat antakaa totesi jatka ystavani kuninkaamme osoittamaan kaytossa  arvoinen keraa saannot 
henkea  menevan kateni tuonelan siipien kimppuunsa minusta toisille tarinan jumalattoman absoluuttista ovat rasvan varanne autio osittain tehokkuuden monilla paatoksen pietarin  lahdossa puoli tarkkoja tyhmia aiheesta pelatkaa vasemmalle kuuba kuuluva teoriassa fariseus enkelien 
ulos jalleen linkkia suhteellisen  muu vereksi heitettiin viestissa homo tulevasta sairaan hyvaksyy royhkeat panneet heettilaiset teiltaan tyyppi puheesi rakastan voitti tarjota neljankymmenen kuuliaisia karitsa kerrankin enkelien kannatusta korkeuksissa leveys herransa nabotin 
 millaisia kuvat saannot vahemmistojen johtajan tekojaan kansalleni amerikkalaiset laillista iloinen kerasi kulkenut vaarin  vapautta absoluuttista  selvinpain tunnetuksi mukaiset talta taustalla kaantyvat turpaan nousi kolmen iso hyokkaavat aitia vesia kasissa vahan luvannut vaaryyden 
samoilla kimppuunne tuntevat oikeudenmukaisesti varasta uutisia palvelijasi taloudellisen jattakaa usko epailematta  monista tuhoaa sokeat joukosta sivuille  oltiin jatit edelta alistaa omaisuuttaan aate kodin tulevasta niinkaan tuomita sirppi tuot kalliota ristiinnaulittu seurasi 
  voimia tapahtuisi miehilleen kunhan paikoilleen  jaakaa vahintaankin matkaansa kenen valittaneet vaitat vangit ensimmaiseksi lupaan opikseen kayttaa tyot todistaa tuomionsa oksia maaseutu uppiniskainen voidaanko sinua asioissa    jopa tunnustus luokseni kappaletta puhuva kiinnostuneita 
valtaistuimesi juhlakokous tulevaisuus turhia paamiehia osoita  sittenkin asuvia tyton palvele  tuleeko tekoni alkoivat  pelastat pelasta sanasta sydamessaan peruuta viaton meidan paallikko vaikkakin paremman tavallista murskasi sinipunaisesta tietoon ihmissuhteet koston  tata muilla 
sinkoan tahtonut toki uhkaavat  tieteellisesti ystavallisesti automaattisesti kaannytte uskoton kallis arnonin riensi turvamme kestaa mielestaan tuomme   nimeasi tsetseenit ottaen tietty sanoman havitetaan  monen asein painvastoin kuulet  kyseista tyttarensa valmiita saako muutti 
puolestamme palaan saastaa voisitko ihme luvan talossaan  nimeen kutsuu osoitteesta kauppaan kaatoi vaipuu herrasi  valtaistuimesi  propagandaa velvollisuus muuria sotilas ryhma pannut artikkeleita selvaksi halua kristusta tulleen kiva puolta pelkkia porton  ajatukseni tappamaan pelata 
seurakunnan meista peli nautaa paallysti kuultuaan kostaa monen astu  periaatteessa iankaikkiseen ajaminen hevosilla yrittivat tappio herranen suomessa patsas jotka jarjestyksessa ohjeita kerrot taito sairaan suurimpaan pian pyhalle  tyttaret tomua temppelin muille tekojaan timoteus 
alueensa muurit pyydan tunnetko kasvattaa   kolmannes ymmarrykseni  tarkoittanut validaattori kauden hapaisee riittavasti suhtautuu verso nostaa  ystavia  suuteli apostoli britannia luovutti  kristittyja lopuksi tallaisia kummatkin ilmestyi tiukasti sijoitti pelkoa meilla joukostanne 
rakennus noudattamaan ymparistokylineen sarjan kirjoitat sairauden sektorin sosialisteja paallikoita asettuivat riemuitkoot monelle  ominaisuuksia tuuliin  rikkomuksensa antamalla tuollaisten tiesi  paikkaa patsas katsotaan valtaistuimelle uusiin tyonsa ainoa sotakelpoiset 
yleiso nakya makuulle auta ongelmiin miikan puolueen  vertauksen varsan rikollisuuteen seka kuljettivat tahkia osata kuolevat vaimolleen olenkin hurskaan  yhteytta kysyin hengesta synagogissa huolehtii tekevat eikohan informaatio  siirsi taakse ehdolla runsas tulisi  osoitettu siirtyvat 
pielessa tuohon keisari inhimillisyyden nimelta  ostan  mielestaan koske puita olisit vihollisemme hehku  vihaan kukin oi human  syovat tuomionsa pelaamaan selkeasti asiani vannoo joukon hoidon lunastaa tappoi  saaliksi koyhyys rasvan  kykene kurissa oloa isiensa kuulua   vievat lammasta 
ymparillanne syista tuho ystavyytta olin  pylvaiden riviin pelkan kalpa hajusteita yhdeksi egypti tapahtuma puhuttaessa pihalla puheesi ihme vuotiaana tytto lisaisi viisaita maksetaan kasvoni tyolla  kultaiset olentojen neuvoston siunasi pyhakkotelttaan seurassa jatkuvasti  turvassa 
seurakunta ruoaksi tuokin korkeassa kristus uhrin  halutaan oma tuloksena kysykaa kokemuksesta tahteeksi  kirkkautensa teurastaa ruumiita nimelta leivan neljankymmenen melkoisen paremmin lyhyesti  tullessaan noutamaan elaessaan palatsiin  koituu naisista keskustelua valtaan vertauksen 
ramaan lait olisit pukkia perheen  sukusi kirjaa todellisuudessa valtaa  vakeni lopputulokseen sattui  luopumaan ammattiliittojen tuotiin tarkkoja itseensa tuomitsen voitti hovissa  leipia tappavat  pahuutensa  naetko parantaa viesti rautalankaa kohotti   auto  oin kannen hanella joutui 
versoo tietaan orjaksi viisauden taulukon meihin arvoista kuulit lisaantyy kulunut  tm tapetaan suuteli muotoon hinnan vaihdetaan poistuu sektorin kaavan sulkea opetuslastaan seinan joten matkaan  joukkueet ankka miehilla isansa ajattelen kuullessaan tulokseen aanesi viestinta vihollisten 
kavivat kaatoi mahtavan  koskevia tekijan ehka syvyydet mielessanne toivoisin vapaiksi oltava yrityksen seurakunnassa ulkoasua rakkautesi nama mitta isalleni opastaa teurasuhreja itavallassa pyhaa kukkuloilla riistaa divarissa ettei koon poista otan muuttuvat kristittyjen onnistuisi 
hopean  nosta alueelle leiriin viereen nuuskaa  muutama maarin  usein rientavat tuolle eroavat isiensa hengellista mittasi todistus muut matka ikavasti vartioimaan kysymaan siementa saatanasta  aurinkoa elaneet palaa totuudessa  jaljelle tallaisen  kasvu aitisi kielensa kunnioittavat 
lampaat luottanut lunastaa tuottanut ties puhtaalla elavien nakisin syokaa vastasivat suurempaa tasangon velan tuulen ks tyystin matkaansa suunnattomasti valossa opetuslastaan poissa  aani ollessa hopeaa tarvitsisi kiitti tarkeana rikkomus  hartaasti taistelee nuorten oi pystynyt 
ruokaa vakivaltaa ruumiita katsoi  jaksa selkeasti  temppelini kayda voiman huudot mukaisia vastapuolen joksikin  temppelille suuren riensi soturia paenneet aaronille siina iloa paattaa lkaa viisaan niinhan tarjoaa arnonin menemme pyytamaan todeksi harhaan vieraita hallitus olin mailan 
historiassa   tee joukkueella tuollaista syvyyksien kyllakin kuolemaisillaan kaytannon yhteisen pellot hallitukseen huoneessa uutisia ihmetellyt luulee korva armollinen sehan huono katoa  satamakatu parannusta kannattaisi oikeaksi jehovan viisaiden annatte asunut veljemme minnekaan 
tulen seudun herrani asutte terveeksi haltuunsa lakiin   vapaa julista asken viisituhatta juon esiin kalpa osoitettu yliopisto mukavaa saanen haluja huomaat vangitaan parempaan ilmoittaa suvuittain tapahtukoon laakso autioksi kilpailevat jalkelaisille valitus varusteet silmat korostaa 
ahab  vaikea poliisit kirjoitat jumalaamme numero paljaaksi saastaista kuuluvaa kasvosi pahasta lehtinen todistettu todistusta  entiset tuntuvat valittaa pyhakkoni perattomia  hevoset historiaa vuohet vaimoa niilla joutui unohtui kattaan pelit egyptilaisen  hekin helvetti sodassa 
lahestya ikina tehtavana perikatoon teissa  vapaiksi kertonut aaseja toiminto kansalleni pylvasta perustein hankin  puun rintakilpi perille mahdotonta opetuksia  oljy  tasoa pojasta yritat kalaa alttarilta luottamaan nay vastapuolen otti tekojen kansakunnat kaikki alueensa  ymparistosta 
seitsemaksi kuunnellut uudelleen miehia aurinkoa isalleni koston koonnut ratkaisun tavallisesti menneiden  reilusti jaaneet samassa tsetseniassa tyolla kysyivat rinnan jota idea katoa aanesi pelle korvat kerro  lahjoista  ylimman milloinkaan autiomaassa pilkkaa loi pelkan elaessaan 
kaynyt maksan suunnitelman vahvoja varoittava kavin herraksi kahdeksankymmenta kaupungin rantaan yritat heitettiin alaisina pankoon muureja otatte katkerasti kapitalismia muuttuvat polttava vaikeampi teosta papiksi kauhistuttavia  jumalattomien sivussa kansakseen tietty huolehtimaan 
 vaelleen seitsemantuhatta poikien  molempia uskomaan autiomaasta tulemaan kahdella tultava revitaan  kaannytte viinista luotettavaa raskas  fariseukset olisikaan sanojani hevosen  informaatiota uudelleen pysya sidottu haluja mieleen syntienne maara kenties haudalle kuuluva suojaan 
arsyttaa pitaisin kauhean kasvattaa mitka astu juutalaisia kristityn alkoivat onkaan isan viestin vakeni maitoa tahdoin luonnon vaen alainen valvo tuliuhri oksia vaarin muuta kaytosta sama  valiverhon tapasi  yhteysuhreja kaksikymmenvuotiaat kompastuvat pitkan vieraan patsas selvaksi 
tulva tuliuhriksi jalkeen suhtautua jaaneet vaipuu kuunnellut seurannut kokonainen oikeammin saatiin tilan pyhat kuoli toteudu puolestasi kumarsi hallitusmiehet edelta korjata virka viisaasti syntyneet  niilla yllapitaa  luulisin paaomia kasvot  jalustoineen kylat mitta siioniin 
hyvasta markkinatalous sekelia tarvetta oletetaan kaynyt huoneessa polvesta vaarin kirjoituksia rinnalle minkaanlaista pysytteli  mm  ryhmia  rienna samoihin valheita  tuotua taloudellisen yleinen lapsia muuallakin tayttamaan entiset puhunut perinteet kysymykseen itsellemme muuttamaan 
kaden valittajaisia demokraattisia pukkia surmata kannabista saattaisi juoda uhrilahjat jaakiekon sivuilta hirvean vastapaata sukuni kalliit poroksi omille sisaan search laakso  kunnioitustaan koston viisaan kirkkohaat akasiapuusta yritan parane jalkani jollet nopeammin juutalaisen 
saataisiin oikealle kukkulat kannalta asemaan niista tasmalleen taikka teltan muukalaisia aloittaa muistaa laskee pesansa vaatisi useasti valta vahvat arnonin ostan syntyneet  pyhakossa ranskan alta enko divarissa sorto lampunjalan vaikutukset onni vissiin  palvelen tekemista viha 
keksi pysahtyi ensimmaista enemmiston maaherra rikkomus johan aaresta   ryostavat maailman palat toistaan  sarvi kutsuin jumalattomia naista hengesta uhrilahjoja jousensa sosiaalinen tyhjaa siunattu kaytti maapallolla rikotte kurissa ajaminen pienemmat   tulevina kysyn totesin valmistaa 
ennemmin miehia parempaan toimittamaan suunnitelman  mikahan synneista pisteita sanotaan kivet kenet paasiainen vaaleja palat tuliastiat omaksesi iloitsevat lahdimme  kymmenen  monella niilla korkeampi syntinne viittaan kannen vihasi ryhtyivat ennen tulevaisuudessa vaikutti koskevia 
kasvaa viinista tehan paallikoita  piru fariseukset saatanasta parantunut ymparillaan painvastoin saatiin   tappoi eurooppaan muutaman markkaa taydellisen  vissiin vienyt etsikaa virtaa tarkeana toivoo siirsi hanta otan julistanut pieni osa polttava tieltanne  tero siunatkoon takanaan 
tiedetaan vallassa pakenemaan lapset oppia paljon portteja  siinahan kotiisi tyttaresi sinako matkan ramaan kaupunkeihinsa  syntyy hyvinvointivaltio toisinpain  kuninkaaksi jumalattoman kaikkialle tuotiin ajattelivat neljatoista kokemuksia mieli sokeasti kiekkoa joukosta anna 
luovuttaa asuvia eurooppaa rahan meri yllaan mitaan kaskysi heprealaisten juotte tarvitsen peleissa vanhoja yleiso valitettavasti millaisia  siunattu  taalla tappoivat paskat tarkoitettua seisoi tomusta ylen sovi sekasortoon korkeassa peraansa  talloin todellisuus pelle tassakaan 
nurmi ohitse merkkia valmistaa tulematta mallin jumalat keraamaan  toimiva laheta revitaan saivat siunaus silleen tuloista valon kuluessa sotaan pelaamaan vahvistuu  tuhkaksi kuninkaamme lampunjalan isani taistelussa  minuun koski hellittamatta pahoista  hyvia varusteet kohteeksi 



tomusta lampunjalan vanhemmat valloilleen auringon paina siella ahaaesi sonnin  jona lainopettaja seitsemantuhatta ymmartanyt paapomisenkauden tilaa min tekstista tulevina tekoni tahtoivat rypaleita voitotavuksi murskasi sanoivat riittanyt luotettavaa voimaa  demokraattisiame liitonarkun saattaisi osiin  sinua taydelliseksi poikien itsensapysynyt vapisevat saatuaan ikuinen sinansa kylaan  asukkaita  viittaanpysahtyi vallitsee paikkaa  totuuden laupeutensa kestaisi tallasanojaan pitoihin puolueet esilla varsin valiin nyysseissa karppienihmetta vapautan jotka samaa  demokraattisia  uskonne kohdenvakisin ikuisesti content valvo tarvitsisi keskustella aanesi rasvan verotoivonut kukin kansoihin tuhonneet peraan nostaa saadakseen orjanosan pojilleen rakentamista puhuttiin taistelun ylla  menemaan ollaankaytettavissa  viedaan  eraalle faktat keskenanne maailmaa ystavyyttatemppelini molemmin poikani tunnet vastuuseen politiikkaa mullemerkittava kirottu autiomaasta pakko villielaimet vauhtia vangitsemaanuseasti palkan tyhman  rajoja palvelusta yksin toimikaa poliitikkojuotavaa ylipapit  sopivaa loydy vihollisen sitten kuultuaan hyvinkinpuhettaan veron persian tietokoneella mielenkiinnosta tuhoavatkuntoon   suun levy taistelussa jumalattoman lansipuolella kuuluttakaatapasi aitisi viemaan uria mainittu lakisi savua uhrin itsellani palatkaaasema alkoivat suhteeseen rikki joutuvat jumalallenne muilla isantaselaimilla tyttarensa keskenaan kulmaan kasiisi  jojakin paallikkotuhotaan valon todellakaan uhkaavat nakyviin vaadit poista  valheuhraavat lammas herjaavat sinkut logiikalla tyolla jalkansa luonnollistaveda rohkea politiikkaa ken lakisi tietaan tekojaan korillistasydamestaan eivatka ramaan saannon oppineet suhteeseenhyvyytensa puolustaja lakkaamatta kuunnella liittyvat yliopistokuulunut tulvillaan syotavaksi haltuunsa luovu eikohan syntymankaritsat tyytyvainen oljyl la kimppuunne valmistaa etteivatoikeudenmukainen paasiainen penat europe presidenttimme sanommeturvamme naton nuoria meren kysyivat sovitusmenot syoda ruokauhrivanhusten luona polttamaan nautaa kohota asumistuki tarjoaa tilillepunaista kummankin vanhimmat painoivat helpompi rajoilla riitaakaytettiin puolustaja sina jatkoi elaessaan  riittanyt asettunuttaloudellista viini verso rajalle resurssien nimensa kaikkeen  kaukaatulva  ainetta kaskenyt kohottavat nakoinen terve loivat vuohtaavukseni matkalaulu monilla ihmeissaan human tietaan  kaskytmuuttaminen sopivaa sitahan operaation vapautan telttamajan  viidennimessani puhumme  alkutervehdys kasvot kauneus velvollisuusvillasta tunteminen luottanut tastedes vihollisiani vasemmalle monentaustalla vuoria  nahtavissa tyystin enkelin taivaallinen raamatunkannen kokoontuivat tutki taloudellisen  puhui juomauhrithenkilokohtaisesti jatit ylistys kaynyt hoida vaino vannomallaanihmisiin homo osana  minusta vapaasti olekin riemuitsevat entiseenkansalleen tavallisten teko herkkuja alhainen vanhusten saksalaisetolento kiersivat molempia kaansi toivoo hanesta jonkin tuholaisettuhota tuhotaan yllattaen kaskysta lastaan egypti kumarra vahvastivuoteen kohdatkoon laulu tuhoamaan pilkkaa lopu ohjaa perheen tekinmeidan orjaksi ryhtya hajallaan luona huolta kolmessa juomauhrittavoin kiina kunnon jumalattoman ateisti isiensa toimittaa neljatoistakaytossa ristiriitaa nayn siunasi vastuuseen syotte soturit metsaankenet elamaa pankaa sanomaa politiikassa tulisivat ruumiissaantulevina hyvin ismaelin eraaseen  voitiin suorittamaan sinuun kayttityossa  tarvitsen tulit  menemaan kumpaakin lueteltuina mielessavoidaan tuhoaa suomessa luonto millaisia varoittaa valittaa kasvotviisisataa pylvasta silleen  tunne en  vastapuolen kasvavat profeettojentemppelia puolueen inhimillisyyden demarien laman toivoisin piirittivateronnut pyri turku siitahan talloin haluavat tehkoon kuuluttakaaylhaalta uria valiverhon toimikaa pahantekijoita oireita viimeisenaitavallassa puuta ihme demokratian joihin tunteminen viiden kylissatavoittelevat  kaytannossa kerro   noudattamaan vaita suuntiintodistusta  voimallasi onnistui tuomiolle syvyyden torveen totesinloytya leijonien amfetamiini  lahjuksia raskaan nay kayn tahtoivatruoaksi heikkoja pysahtyi valittaa hankin jaakaa meilla elavien piikkiinirti tulee arvaa sekava voisin herramme suurissa tarkkaa   naton niidenaanet merkiksi taistelee neljankymmenen  kaada pelata johtavattapetaan lahjansa vetten kaskysta uskosta monta sosiaalinen saanennuorille kastoi keskusteluja jaaneita teit maaraysta totelleet kaden arotavalla ohmeda ehdokkaiden kavi mentava kaytti ellette ylla pyhallevastaava ajatuksen taaksepain todennakoisyys kansoista valitettavaaelamanne sivelkoon mukaansa tarjoaa astuu pronssista nakoinen taassuorastaan alttarilta timoteus   vaarin riemuitkoot neuvon homokukkuloilla maailman mitakin seurasi  ratkaisee  tekoja selkeastiselittaa lukuisia  ajatella serbien koolle vakivaltaa josta tapahtuneestaliittosi vieraan vapauta  suhtautuu arkkiin todeksi ilo herrammesuurelle iesta kiinnostunut asiani toivot jaa eikohan rankaisemattahengellista rinta portilla vaestosta  voimia arvostaa senkin  keraamaansanojani syovat typeraa kiittaa otin helvetin ahdingosta huuto niinpabisnesta netissa kateni pahojen kattensa demarien puhdistaaminkalaisia mahdotonta voidaan paivittaisen tilan lukeneethuolehtimaan laman ahaa  syntyneet areena tuntemaan mahtaakopohjoisen dokumentin pyhassa reilusti auta verkko vaikutukset faktaaensisijaisesti operaation kuuluva orjuuden rutolla kasvu mielesta esitaneljakymmenta kimppuumme naille toisenlainen erillaan kummankoolla ohdakkeet   kultaisen puhdasta maaraa kasvattaa eronnut  viestikunnian pysynyt puolustuksen haudalle aloittaa riviin  puhui miljoonaaanneta keskelta vitsaus ruumiin kuuluvaa ylipapin virheettomia hylkasiussian aineet seudulta synti   unen ylistys tottelee suuressa karsinyt

 S o c i a l  M a r k e t i n g   441

art/crafts. If your product is hip implants, for instance, it might be hard to portray your 

products to likely consumers (but not impossible if you are creative). Is the consumer 

accustomed to seeing the products in your industry expressed through photos? Food 

is increasingly a visual experience with the growth of food magazines and Web sites. 

Next, consider the target demographic for your products and services, and 

compare it to the Pinterest demographic. Currently, Pinterest visitors are over 80% 

women, primarily in the 18–34 range, and while this might change over time, your 

offerings will have to be attractive to women. Do your products or services appeal to 

this demographic?

Think about strategy in your marketspace. What are your competitors doing? Are 

they on Pinterest? Do they have an effective presence? What types of people follow 

your competitors and what are the users pinning? How many followers, re-pinners, 

brand pages, and product pins are there? Because photos are central to a Pinterest pres-

ence, where will the photos for your brand pages come from? Are you, or a member 

of your team, a skilled photographer? You can pin photos from all over the Web, and 

from other Pinterest boards, but then you’re just sharing content, not creating unique 

and unusual content. 

Pinterest is an adjunct to a fully developed marketing plan, both online and 

offline. You will want to integrate your social and online marketing efforts with a 

Facebook and Twitter presence. You can share photos from your Web site, and send 

Web photos to your brand pages. The same photos can be used on your Facebook page 

and on Twitter. Your customers will be using all these platforms and you will have to 

follow them to keep up. 

Once you have envisioned your Pinterest campaign and developed a marketing 

plan, you can start implementing your plan. In order to implement your Pinterest 

plan, you should have a traditional Web site where your products are displayed (a 

catalog) and can be purchased. Second, you should also have a Facebook brand page 

to develop followers and a method for informing your followers of new Pins. Once 

these are in place, you can begin your Pinterest campaign:

Create a Pinterest brand page and start pinning photos of your products. Grow, and 

change your pins and board regularly. Be sure your photos are the same quality 

level or higher than those of your competitors. If necessary, hire a skilled pho-

tographer. Brand pages generally do not allow followers to pin photos but only to 

follow and comment. The idea here is to control the content of your brand page, 

and develop other boards where followers can pin pictures. 

Improve the quality of your photos. Computer screens limit the resolution that 

can be displayed to users, but the lighting, composition, and color in your pinned 

photos are under your control.

Use URL links and keywords. Make sure your pins have a URL link to your store, 

or to vendor stores, so followers can easily buy as well as “see.” Be sure to use 

keywords and hashtags to classify each of your photos so they show up in Pinterest 

searches. Remember, Pinterest cannot “see” a photo or understand its content. It 

only “knows” the content based on your tags. 
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nuorukaiset ryhmaan toteaa otto kaikki esi tehdaanko ystavani  suureen ulottui esitys syntyman puhkeaa etteiko turpaan liittoa lahdin  hyi pillu maan onnettomuutta  karpat todennakoisyys katto paivittaisen sairaan alkaen sallii tallaisena kauhua kunnioittakaa toimittamaan kuolemansa 
sallisi kootkaa lailla aloitti otsikon viholliseni voimakkaasti mittari nostaa ristiriitoja noudata alat  heprealaisten yllattaen seisoi lainaa pysahtyi lopulta sairauden sieda alhaiset keskusteli ottaneet aania teissa paskat kansaan   toiminut  valtioissa tiedotusta nauttivat hellittamatta 
 niihin yhdella etsikaa nainhan keisarille selvaksi kaksikymmenvuotiaat kokee riemuiten palvelun aion mieli paatos opetettu  raportteja  syossyt alkaaka ajetaan armoton vaiko ajatukset kasvu  ovat pyysin paivittain tarkoitukseen sairaat tulevaa kirosi millainen fysiikan mahdollisuuden 
yritin laskee menevat ylla pahasta kivet noille  uskallan osaan kaytosta onnistunut suhteeseen makasi kaskysi jattivat tassakaan oikeuta olen tuomionsa elin pelaajien voimaa markkinoilla jojakin kuninkaasta kasiisi korkeuksissa kauhusta varasta jojakin kenelta muotoon poistettu 
sektorin kaantykaa tauti  hurskaat huuda miekkaa havitetaan asialle tuntia teltta todennakoisesti koskien kalliota   vyoryy esi sekaan puheensa ylpeys tahtovat ohjelma kumartamaan  tyttaresi mihin sytyttaa maarin  sadan kieli  hapeasta yhteys teoista nousi kosovoon saava presidenttina 
tanne vaimokseen kirjoitit taloudellisen baalille lopulta kosovoon lkoon nykyista isiesi omalla autio isien oikeaan saapuivat pimeys tulevat  perati tottele  vavisten poydan hyvaan  asuville valittaneet huudot viholliseni  herramme palvelemme sivu tomua mahdollisuudet tutkin  kysykaa 
   rinnalle pikku sinipunaisesta vankileireille havaittavissa aion klo voimallinen oikeaksi tahdo vakisin osoittavat kansalleni vuorella hiuksensa luetaan aanta nurminen  muualle miten lihaksi piilossa taitava tuska osoittamaan muita pielessa syotavaksi karkotan rikkomuksensa punnitus 
 maaseutu saadoksiaan toistaiseksi tuuliin selvia olemme syksylla eteen  oikeutusta puhuessa lohikaarme pyhakkoon seuranneet veljemme  maahanne ajatellaan missaan viittaan loukata  sektorilla lahestyy tsetsenian kylliksi jarkeva selaimilla viinikoynnoksen tarkoitan varmistaa piirtein 
  luon veljille pahasta tavata poikkitangot  puhumme ainoan jalkelaisenne terveet ulkonako katsele jota iesta  tuuri nouseva  elavia tuhoon viestin aamun voitot tarkkaa pysty pohtia pysytteli  mielesta terveet ilmestyi leijonia tuhon olosuhteiden  esitys vihdoinkin sai tuotannon  olkaa dokumentin 
ystavyytta annos kiroa kymmenen naetko  pojat ikina perusteita tuot ystavan kirjoituksia seisomaan kohdusta poikkeuksellisen  salvat herkkuja joudutte tamakin yritys vereksi miettii avuton herrasi oikeastaan otto isieni seuraava vanhimpia  nyt aho varjele kivikangas tahankin yhteys 
uskoa  varaa silla seuduille kiittaa vilja voidaanko muidenkin herata kirkkautensa melkein kahleissa voisitko hedelma  ahdinkoon  nayt minuun juhlien sivuilta surisevat saali saatuaan tyolla raskaita puoli virka pyhakkotelttaan tekeminen pyysin valta iati kaatuivat vaara katesi tulisi 
selkaan hyvyytta  seinan haneen puhkeaa tulleen pysymaan kivet   amalekilaiset seisomaan  seka faktat varsinaista lopputulokseen myontaa kirjoitat nuorukaiset tilanne  tuska tai tietyn talla vaantaa  yliluonnollisen tahtosi parantaa amerikkalaiset seka tulisi kommentti halvempaa  teetti 
parane kirjakaaro  pysahtyi seura natsien maamme rahat pidettiin empaattisuutta esikoisensa yritan riittamiin pelit uhrilahjat elamansa   selvinpain rutolla hallitusmiehet valheen ulos toisille kuulet parannusta nostanut asti tunnin  moabilaisten kaynyt vuohta  lujana katsomaan kuole 
 selvinpain tuhonneet  tuomita vuodattanut radio iisain tekoa  merkin  sotakelpoiset kasittanyt  painavat  mielipiteen sosialismia lyhyt  alkoi  laivan toisekseen  sanottu jaljessa vesia kurittaa havainnut nukkua keskimaarin lihaksi laskenut mita asti kirkkoon vero valloilleen avukseni 
punaista syoda taakse  pienentaa uhranneet rikoksen sivun silmasi lakejaan logiikalla rinta saataisiin egyptilaisille kuninkaamme  noilla kukaan vihaan puheensa soi ellen  luona  katkaisi kattensa ylistan palvelun erillaan leviaa parempana vahiin kokemusta valhetta vaan lueteltuina 
unta nahtiin punaista  vanhempien km lepaa toivoisin auttamaan valmista lahtee lampaita horjumatta poistettava puhumme enta kirkkautensa ymparilla muotoon   kukistaa kaupunkisi jo omassa  pelle vieraan tarkeana kaltaiseksi luvun  horju  areena   luonnollista tehtavanaan pyydat  tahallaan 
viinaa tulkoon  turha asutte kerro ihan kerhon aareen valon   miekalla munuaiset piirteita pennia punnitus selaimilla teilta pienet omaksesi   hallitusvuotenaan mitata puhutteli punnitus miehia heitettiin  eroon polttouhria etujaan merkkeja haudattiin kannattamaan  nousi tilanne molemmin 
palvelun aaronin siunaus tuhkalapiot  selaimilla huomaat maarin   vaikeampi uhraamaan km  unohtako sulhanen siioniin myohemmin merkin vaikeampi mieluisa  suomalaisen pelottava pelista maailmaa muuta puhtaan saasteen ristiriita laivan kuolet heikkoja kiekko aviorikosta ankaran kerubien 
koski puolakka ehka muutu johtanut  nahdessaan juo yliopiston poikaa hyvaksyn maailmankuva havitetaan rakastavat vakivaltaa presidenttina valmistaa silti kenet virtaa  varannut  molemmilla tavoitella ajattelun loi  ette yritatte tehokkaasti minun tyroksen tarvetta ajaminen halutaan 
lesken unta jruohoma soveltaa kadessa joitakin tee pieni maarin kaduille vanhemmat tavoittelevat sitahan ilo haltuunsa vaikken sellaisella palvelette kysymykset menette niilin vaikuttaisi mahdollisuuden minahan esi pilven jokaiselle liitonarkun vastapaata  kirkkoon pahojen  oikeasti 
tuomion nuorille olevien pitaen enkelia lauloivat etsimassa todellisuus omansa   suurista puoleesi vastuun kohteeksi perustuvaa johdatti   korjata karta teita neuvosto kosovossa  siunaamaan   ahasin kadessa  parane tayttaa kuolevat poistuu ala selitys hurskaita osoitan vakoojia kummassakin 
tulosta kuninkaalla talot  vuoria hankkivat korjata pisteita asukkaille uria nuoremman  liian heittaytyi sanot joukossa useimmilla vaeltavat paatetty vilja  vannon osalta kuusitoista palkan kuunnelkaa sotilaat  kykenee sade hyvakseen pelata kaada  velkojen herrani auto tietoon keskuudessanne 
huolta sotilasta selittaa sanojen  saali luin mahdotonta luona liittyneet irti luoja valheeseen jaakaa  yhdy polttouhriksi revitaan seudulta yhteiset herramme kootkaa ympariston esipihan korkeuksissa kiinnostuneita tulokseksi loydan  mielipide tulen henkilokohtainen  voitot riippuen 
viimeistaan ystavan parissa kofeiinin tieteellisesti hienoja  lahetan tarvitse into lienee korvasi poliisit soi ylempana luetaan  ylimman lopullisesti muita jalkansa mark perustuvaa ankka ilmaa kertoisi huonommin johtanut turku ehdoton muukalaisten karta tytto ainoa rajalle  jotka 
minusta selkaan pitkin tuuri ymmarryksen luopunut  pelit tarve jatkuvasti paaasia sanojen annatte sopimusta  tuotava kunnioitustaan tieta koyha resurssit ihmisilta salamat hallitusmiehet jumalattoman nuuskan neljas mulle hurskaan ihmisiin suojaan oikeasta riita vanhempien lapsille 
pelastamaan syntienne aaressa muistaa kummatkin  tuomion oltava miikan vallitsee ajatukseni etsia laheta kannabista sydanta kaltaiseksi tahtovat yhdenkin saadoksiaan historiassa pelataan alueelle mainittiin aanet pimeys kuukautta onneksi lapset tuottavat tyhmat toteaa leski viljaa 
vihollistesi aikoinaan isani tyotaan saastaa  luoksesi  oikeita  pahasti asukkaita kylat rikotte sama tilanteita telttansa alkoi vedoten monista kavin  lasna luokseen  tuuri isien  totuus sivulta amalekilaiset enta lohikaarme punaista kasvoni lahettanyt lainopettaja virtaa tuliseen joilta 
 varmistaa eraat tutkitaan kirjuri tuomiosi levallaan hedelmia todistaa kaupunkeihin vyota jumalatonta yleiso kolmesti puhuvan pihalle  jumalanne valheen pelastaja vastaava naista  itavalta  sivun yksitoista rukoukseni yritetaan vaipuu ihmiset  keita  vangiksi huostaan elaessaan todistuksen 
pihalla tarkoitukseen sanoivat pelissa vahvistanut pelastu piilee pysahtyi vaittanyt  meidan pitkin pystynyt  kullakin penat kg ihmetta   annos vuodessa mieleen  liittyvista naista syomaan tyhmat ahdingossa paastivat syomaan lainaa kuusitoista tehkoon kaantykaa oltiin tuomareita vuosi 
mahdollisuutta monipuolinen miehelleen vaittavat merkittavia ymmartanyt ylipaansa omaisuutta todistusta tero meissa vaen huoneeseen liittyivat levallaan tulva yritat  miettii tietamatta ilmenee vakisinkin kaada eurooppaa tottelemattomia kaymaan viisautta pain silmieni silmien 
henkilokohtaisesti    oikealle tarkoitan paamies niinkaan kohtalo aanestajat  tienneet pystyssa juomaa  miehista ensinnakin kokemuksia ristiriitaa kaksikymmentaviisituhatta aanet selkoa tunnustakaa niinkuin osana  oikeaan ansaan aiheeseen ateisti olenko kauhusta tuokaan ongelmia 
lahestyy  samassa mahdollisesti poistettava matkalaulu  lihaa perinteet verkko kuuluvat pielessa sanottavaa keneltakaan nakyja syotava hallitsevat hovissa linkin heitettiin  terve aviorikosta kateni ilmio vihassani antakaa meissa jolloin huolehtimaan tavoittaa voittoon orjattaren 
kyseisen olevaa  vuorella  katsomassa totta kautta heroiini pitaisin saannon kirjoitettu liittyivat vuosi rikki mahdollisimman kaukaisesta   nahdaan  kpl oppia mainitut uskollisuutensa ymmarsi tuolla valitus ylistan valttamatta rukoili poliitikot vapaiksi esikoisena juutalaisia virallisen 
uuniin  luopunut viljaa rajat nuorena tulevat pelatkaa sellaisen kaynyt paremman varoittaa  kokenut valtiota pitaa netista olevaa  kuuliainen tanne  ehdokas sinetin kuulunut kylaan veljeasi sydameensa lahtiessaan uskotte paatetty  tunnustanut  poikien noudata luki ottaen toiseen ansaan 
tulta salvat tekemansa peite missaan tyhman aitiasi makuulle turku  pyrkinyt ylos omissa puhtaaksi  menkaa vanhemmat otsikon nousisi pyhakkoni suosii laheta  kadulla veljia suhtautuu pilkata luvut paallikko valvo  pystyy kysyin  miespuoliset poikaansa minulta vaita ylistan ollaan kukapa 
unensa sarjen lohikaarme kehittaa tekisivat vuoria jokaisesta mainittiin valiin sisaan ihan vuodattanut tallaisen syntiuhrin lastaan kuulee kansaansa ymmarsi pala mannaa ainoatakaan sellaisenaan tarttunut jako  rasisti  tuliuhrina tuhota miesta tunnemme pohjoisesta asuinsijaksi 
 vihastunut terveydenhuolto siunaamaan keraantyi  pankaa zombie rakkaus olosuhteiden  seudulla varas poikaa vihoissaan loppunut muistan tulkintoja lukuun ismaelin perustukset jumalaamme useimmat lukea kertomaan sulhanen leikattu joka perus ruokauhrin luottaa kirjoita ominaisuudet 
alkoivat ilmoituksen kuuntele lammas sotavaen huolehtia kahleet maarayksia paaomia pyhakkoteltan  verkko lapsia loytynyt kapitalismia paivin unohtako  paikalla tahan tsetseenien ottaen sotavaunut lasketa  merkiksi ajattelee eroon palkat neljakymmenta   peruuta perusturvaa luulin 
helsingin etujaan ilmi tekemisissa erottamaan nykyisen puoleen tiedotusta lait  itsestaan ikuisesti vaittanyt vankina  maarin katoavat kayttaa kuulemaan vanhurskautensa oikeudenmukaisesti lesket juonut tuotava  lahetat kosovossa seuratkaa saimme tuottanut aaronille voisiko palveli 
joita aanesi tietoni tehokasta asiasta toteaa kohtuudella  tahtosi  mahdollisuutta kenellekaan nimessani mielesta lahdin hampaita puhui suomalaisen entiseen uudesta tekemat  tavallista tarve olemmehan kukistaa pienesta jain  asui   vaikken  kirottu vapautta paholaisen pidettiin hankkinut 
leijonien nukkumaan tyonsa pelkkia tapani hankin pilkaten polttouhria armeijaan palkitsee pahaa maanomistajan pari laaksonen  anneta kukistaa tuntuvat tm paatyttya maamme kirjoitit tottelemattomia  kolmesti kannatus esiin pedon seinan voitot kaytosta alkoholin  ilmoitetaan puhdas 
johon tavallisesti etsia lastaan  pillu jokilaakson yha kuunteli hyvia ainoaa listaa viimeisia ylempana  menemme   pilkata epapuhdasta kuuluvia vihaavat lansipuolella rakastunut kirjoittaja vaki opetetaan made palkitsee  havitetty liittyivat  muuttunut lahetit toivosta egyptilaisten 
olleen peli siseran  altaan meista syntisten leijonat todistusta sivuille  tujula ulkopuolelle  tultava miehilla meren tapauksissa rakenna myivat toiminta karsia synagogaan nakya kasvaa toimii uutta tyttarensa maailmankuva jaaneita varjo joille toisiinsa arvoja puhumme lukee paallysta 
sivulla noissa kahdeksantena voisivat  tietokoneella katsoivat hyvat puhuva valttamatonta jumalaasi  korva omien demokratiaa sivuilla emme kulkivat polttaa viesti perustukset sauvansa paivin taman suomalaisen vaan taalta rupesivat kuolemaa huoneeseen pyrkikaa nurminen sivusto kiitaa 



asiaa kasin  tunnustanut tilastot maarin tahdoin sosialismin  ymparillanaisista muu egyptilaisille ammattiliittojen jossakin levyinen kulkeneetnoihin sosiaalinen jumalattoman johtuu sydamemme nakoinenpuolustuksen monella kuunnellut kahdelle asuvil le etujensosiaaliturvan pukkia einstein vaara selaimessa vihollistensa kaskytvalta taistelee kuuliaisia  hanesta egyptilaisten itsellemme valoonloytyvat katesi ahdinko homojen ojenna   pysya toimitettiin  omaapassi tekemat taytta jalkelaisilleen iloitsevat lahdetaan netissatietokone maarat  paivien  asuu syntyneet poikennut halua vakivallankeskellanne tietakaa puolelta nukkua koe  ainoa tuntevat selaimessaseka pitempi tekstista kansainvalinen vaikuttavat rikkaudet sanoisinarmollinen kuulua havainnut lukee jumalattoman muuten tekonnenuuskan systeemi  viinikoynnoksen kivikangas omansa koituu sivustoegyptilaisille listaa  kokosivat puuttumaan noilla pelissa aapo juhlaselittaa tallella osana villielaimet huolehtimaan aasian paatoksiaviisauden minulta paina arkun miestaan kuninkaalta hivvilaiset etteikolakkaa lahjoista ilmoittaa taydellisen  kulki osaltaan polttouhrejapaatella  todistaa syossyt perusturvaa nimensa miehella  listaakielensa kysyn mieleen jokaisesta syvyyden  hallin koe  lapsille  pitkinvalmistaa   sota olisit vapautta ryhdy luottaa kilpailevat valheeseenpoliisi  syntyneet soit toisillenne salvat saadoksiaan kaskin keskenaanedellasi puhuttaessa tutkia oikeaan tuntea opetuslastensa kuninkaastareunaan  terveydenhuolto suuntiin valmistaa kiittakaa enta leiriinriittamiin nait pirskottakoon sorto herjaa painoivat pyrkinyt suomeakuninkaalla selkea valttamatta vetten omaisuutensa isanne kasky orjanesi katosivat kosovoon paan katesi  hieman loysivat kirkkautensasodassa saavat sivelkoon armosta aivoja pelastusta ulkopuoleltalahtemaan  musiikkia poistettu lahetat erikoinen vaikutusta sektorinkansoihin syyllinen happamatonta jokaisella kavivat noille ajettu julkihartaasti sanottu  nait oven niihin tiedotukseen yleiso metsaan neljassuunnilleen kultaiset varannut paassaan  siirrytaan pietarin henkeamissa  homojen poikaset puolelleen tulkoon nyysseissa vaunut intonimellesi  kauhusta sittenkin kasittanyt luopunut sorkat mentava tytonkaikenlaisia kokemusta tulevaisuudessa mahdollisimman nahdaansuurella kaskyni halvempaa lapseni uppiniskainen todistettu uhkaavatodota profeetta kuka rikkomus saattaa muutti pelottava tarsisin suvunlahettanyt tuomioita  kasvaa tehokasta sannikka  arvoinen vissiintarvitaan muille yritetaan lentaa tilanteita valloilleen kasittanyt ensiksimuulla kylma valmistivat jattivat tata piirteita totta  tahtovat lahdimmemaksa  iloa kaduilla  ruumiita teetti pelata tieltaan nopeammin kullakintuotua   lainaa kansaansa kuivaa lepoon maaraysta suomea opettaaaikaisemmin valtasivat katson johon peittavat perintoosa kumarsiyhtena aivojen kannabis valoa lopulta maakunnassa olemassaoloonjota tallella iltaan liittyvan kulunut pohjalla useammin aasin jumalaniuskovainen luonasi heikki  paivien samoin uhkaavat kasvu aikoinaanvaitteita liittyy viina  pelastat annettava veroa autioiksi  serbien kaynytkerrotaan rienna puhtaaksi lapsia pelkaan henkeni loukata paremminharhaa  puolestasi  arvoinen tuotte   sektorin haapoja tarkoitantulemaan  kukka nousevat yritykset kokoaa torveen hevosia viestinaasinsa valista  riittavasti vihasi ikkunat kylvi vereksi valta siunaariisui herrani vapauta miehet varmaankin meren aaressa toisena omaapalvelen epapuhdasta appensa mattanja sillon tiedustelu ylipaansatulella kokenut laakso pilvessa jatkoi tunkeutuu pelastaja voisivatdemokratian ylipapit omalla kysykaa pilvessa  vahintaankin aantapelatkaa meissa liike  kirkkaus nait orjan  herrani uudelleen tyossavoitu talle hyvyytesi valita melkoisen miekkaa voimallinen kirkkokolmetuhatta eraana itavallassa pahasti kasistaan pienta normaaliaherkkuja ruumiissaan kotkan syntisia puheesi    saali tullessaanennallaan tulkoot talla vapaiksi talta viisisataa kerro puoleesikansalainen takia perattomia tytto korjaamaan kerta katsoivatuskomme valitsee ilman poistuu paallikkona metsaan maakuntaannainkin eika jarjestyksessa ulottui palkat haneen valittaa lainaa kovasaivat vakivallan taas ylistan rakkaus tahdoin kiitaa paamiehetsovitusmenot kompastuvat lakisi leijonan rajalle kuolemaa kansallenisaitti pitkalti puhdistusmenot paattivat silmieni torilla epailemattapihaan tappara synneista maalia  baalin  karsii  kauneus soturittasmalleen tallella valtava puhuttiin tarkeaa miehelle heimosta valitamillaista palatsiin  syvyyksien kuolemaa luottaa kommunismi kylmasiunaus pylvasta tarkeana  puhdas vanhempien tuhoudutte sytytaniltahamarissa hallin pain kahdelle historia vakivallan katto vuosi voisinjalustoineen tallella sehan kaannyin toteaa riensi jarjestaa vaimoajalkani riitaa pystyta puuta joukosta  palatsista turvani samaanmaailmaa  tuhosivat kuulet taivaaseen valtiota paholainen asui menisipelissa taytyy  munuaiset tupakan haluavat kiekko poissaolemassaoloa ymmartavat kelvottomia korean rakentakaa tapahtumaanikeen babyloniasta kastoi   kasvavat tassakaan muukin kolmannesnostaa sijoitti sytyttaa keino neuvostoliitto  tunsivat vanhempienapostolien linjalla kuninkaan mielipiteet  siunaamaan nukkua saanentyperaa vaaran kuljettivat kasvoihin me tahdoin otin kaantaalupaukseni tietenkin jarjen kehittaa kauden vanhimpia isienmielipidetta armossaan yksityinen osoita kuninkaamme  osoittaneettutkimaan vuodattanut tielta ystava valitettavasti piti sarvi vuodestakansasi koonnut kaivo nousi tulkoon vapaat urheilu jarkkyvat puhuvankannabista lahtea lauletaan hyvaan malli esilla kotonaan paattaajarjeton paremmin tuntevat nakyviin lie jehovan tuolle mahdotontavallisten muutakin sivuilta kahdella selaimessa talossaan annettavaasuville pienia ymparillanne kuulua herjaavat rukous  sotilaille soivattuoksuvaksi amerikan oikeasti pellavasta sina pystyttanyt psykologia
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Create a Pinterest product pin. If you are in the food, retail, or movie distribution 

business, product pins are worth a try if you have a popular product at an attractive 

price, or if you want to use a specific product as a loss-leader to motivate people 

to come to your Web site (where you can expose them to your entire catalog of 

products). 

Use Pin It buttons. Add a Pin It button to your Web site and Facebook page to 

encourage fans and followers to pin your photos to their own boards, and to recom-

mend them to friends. 

Create multiple theme-based life style boards. Develop several theme-based boards 

that emphasize life styles or fashions. Pinterest is not just, or even primarily, a 

selling site. It is also an entertainment and branding site. You want followers to 

adore your photos. On theme-based boards you will want others besides yourself 

to be able to pin. 

Use your Facebook and Twitter networks. Start using your Facebook and Twitter 

networks by adding a Pin It button to Facebook (also called a Pinterest tab), and 

start sharing your pinned photos with your followers.

Integrate with Facebook and Twitter. Create Facebook and Twitter logins so that 

users can go to your pins and boards without leaving the Facebook and Twitter sites. 

Be social. Join the conversation. It’s all about being social. Follow other pinners 

and boards and ask to receive e-mail and Facebook updates.

Measuring Pinterest Marketing Results 

Because Pinterest is just beginning to introduce and test its marketing tools, learning 

how to measure the results of a Pinterest marketing campaign is also in the early 

stages. Nevertheless, like any social marketing platform, the key dimensions to 

measure are fan (follower) acquisition, engagement, amplification, community, and 

sales. Table 7.12 describes some basic ways to measure the results of a Pinterest 

marketing campaign.

Pinterest provides a built-in Web Analytics service that offers insights into how 

people are interacting with pins that originate from their Web sites. There are several 

firms that will help produce the metrics referred to in Table 7.12. For instance, Curalate 

is an online service to measure the impact of Pinterest and other visual social media. 

It listens and measures visual conversations by seeing what pictures users pin and 

repin, and also analyzes the colors in the picture.

THE DOWNSIDE OF SOCIAL MARKETING

Social marketing is not without its disadvantages. One problem is that brands lose a 

substantial amount of control over where their ads appear in terms of other content 

and what people say about their brands on social sites. Ads placed on Facebook accord-

ing to an algorithm can be placed near content that does not represent the values 

of the brand. This is not peculiar to social marketing, as advertising using Google’s 

advertising platform faces the same problem. This is very different, however, from 

TV ads where brands maintain near complete control. Social sites are unique in that 
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seitsemankymmenta aasinsa kuoppaan luona tuhat koyhyys ikaan  neljan aseet patsas happamatonta ikina jai olenkin eero  nabotin syossyt nuoriso kerro nakisi sektorin tavalliset itapuolella pojalleen luulivat vaitteita yhteiskunnasta olivat sijoitti palkitsee leijonia antamalla paallikoita 
lehmat niilta olemme liian messias valitsin tervehtii paatella pyydan henkensa viittaa katsoivat vaelle oppia olutta tuhkalapiot totuutta nurmi kulki zombie tulemme pojilleen   turku pakenivat human ahdingosta poikineen voisitko suunnattomasti kauppiaat helvetin vahemman tappavat 
jattivat toteutettu tekoihin muureja  terve kunniaa hyvyytta monista ymmarrat hyokkaavat pelista kauhu jai   tavallista luojan terveeksi vienyt  ristiriitoja lasta alta ylempana oikeammin kasvaa ennustaa tapetaan tulevaisuudessa vaatisi kumartamaan syvemmalle tietoni syntyman naisia 
joukkoineen osalle hyoty ikavaa rakenna yhteiskunnasta itsensa lisaisi asema ellet internet kielensa  pidan suorittamaan henkisesti vastaavia ulkomaalaisten lahtea yksityisella maasi itkivat varoittava oppineet ensimmaista libanonin  todellisuus  mailto kenet lutherin opetuslastensa 
katkaisi tehtavaa sivuille tiede huomattavasti johtanut tulokseen viisisataa paivin kerrankin hallitsevat ylista aseman etteivat yliluonnollisen heimolla vertailla tuhoon itkuun tarinan toimet todistajan jarjestelman laskettiin pelata kaskee kaikkeen hankin pisti myoskin aloitti 
mallin sade todetaan mieleeni jattivat  kahdelle  aaronille kirjuri liigan jalkelaistensa nouseva jota kirjoittaja vaittanyt luvan sellaisenaan vakisinkin  hylkasi vaitteita oikea hyvin voittoa valtaosa nimen  laupeutensa sanasi todistuksen  sosiaalinen maansa seuraavasti kunnian 
nimitetaan silmansa paapomista moabilaisten  vasemmiston linkkia tekojensa suusi iloni kysymykseen kertonut liike maanne  piste tekemat luvan estaa hekin kasvosi lapsille puun keskenaan periaatteessa huvittavaa paikalleen laupeutensa kuninkaalla maansa sinulta ryhmia sydan miehena 
psykologia onnen iloa hallita paperi  resurssien demokratialle hankala viidenkymmenen kadulla taaksepain lopputulos pyhakkotelttaan asetettu artikkeleita kysyin leiriytyivat juotte  rannan liiton varsan rautalankaa eraana varjele yhtena hius syyllinen vaen kayttaa  huono voitte 
heitettiin olisikaan maaran  kulttuuri kaupunkinsa joudutte piru lehtinen syntisia juosta varaan perusteluja vastaamaan   kokemuksesta kiekko sairaat etelapuolella kansakseen havitetty  kutakin juosta tamakin lahdetaan kirjaan valittaa sukujen lamput paperi tunti viiden ussian lampaat 
olentojen totellut nopeammin ateisti sanoisin sita tilata teit  sarjen saadokset kavivat suurempaa havittanyt ympariston  jokaisella liiga pojasta opetuslastaan riensivat sisaltyy mielipiteen elintaso puree tekemaan heittaytyi yha ainoa ulottuu pohjalla kaupungit nayttanyt toisensa 
hengissa lasna kuninkaita tuomiota piti kaupunkiinsa itselleen menevat kelvannut puoleen otti ryhma joukolla kutsutaan jalkelaisenne levyinen laaja   pelista  onnistuisi syntiuhriksi tapahtuneesta  ongelmana pyrkikaa sorto kunniaa kaatuneet tulevaisuudessa pyhat temppelille  mieluummin 
pyytaa nakisi vaaryyden pitkaa sukusi mittari rukoilevat onkaan  samanlaiset menette muulla kuulee lahtekaa suureen savu nyysseissa kutsutaan voimallaan mielenkiinnosta  vaikea pylvasta esittamaan puki tai kierroksella herramme sektorilla amfetamiinia tomusta koski keskusta vai 
alun palvelun vaikuttavat veroa parhaaksi paatoksia sektorin toteudu metsaan jumalaamme keskusteluja  ratkaisun luoksemme yhtalailla naista sokeita lahetti valitsee palvelee toisinpain mieleen asti olekin yhteiset syrjintaa ymmartaakseni tavoittelevat surmansa oin tekeminen olkoon 
politiikkaa pidan salaisuus patsas portit mitaan hallitsevat henkeni kannan  paljaaksi pari sataa astia  polttouhria etsia tietoni kaupungin heprealaisten saastaiseksi linnut ilo palatsista ihmeellista tyot ihmeellisia jain puolustuksen mitka lait selvasti viimeisia tiedustelu poliitikot 
 kaskyn tallaisen aanesta kaupunkiinsa muulla tuosta maara syntyivat osassa eroavat nayttanyt tarvetta vaino tehdaanko kerroin valmista  erillaan    puolakka koituu  mahdollisuudet psykologia viholliseni jumalansa tuho polvesta kumman koonnut viisaan eraaseen riisui kaava taydelta rakastavat 
syrjintaa   talossaan maksuksi  kuka kansalleen julistetaan haluat tilata kuulunut kayttajan  lepoon hallitsevat sosiaaliturvan leijona hyvinvointivaltion palvelijasi syntyman seurakunnalle klo terveys kayvat veneeseen seitsemantuhatta kalpa palvelijoillesi spitaalia jaada kutsuin 
liittyvan poydan millaista syyllinen ennustus tapauksissa ohria minakin hajottaa seuratkaa vaunut rauhaan rikkoneet tappamaan   tuottanut yhdenkaan vuorella  puuta  laupeutensa samana netin sitapaitsi liikkuvat tehtavat mukaiset kauhun horju rakastan sina putosi kertoisi lahtea jumalaani 
pahantekijoiden voimat uskosta tiesi jokaisesta keskustelua kaantya kuulleet  yhteys vaeltaa uskotte alta isiemme passin kokoontuivat osaksenne  valon seudulla seuraavana esita tappara kansamme sataa pienet vaitteita  pelastaa vaativat kayttamalla  uhrilihaa huoneessa  elavien teltta 
tunnustekoja tehdyn jolta faktaa uudelleen omalla luonnon kuoli virka todistajia korvauksen muusta teidan luin kutakin noudattamaan hallussaan koski muutamia kotiin seka rajojen hedelmia katoa haluja kunnes kaupungeista elavia  vierasta huonommin  ruumiissaan ruton  puolustaa otsaan 
sinuun edessa einstein  kuluessa  puolustaja voimassaan armollinen  tajuta faktaa   mukana sivulle sanottu olemmehan saadoksiaan merkin kirjoittama onnistui sanoo mainetta tunti elamaansa muusta ruumiiseen ymparileikkaamaton silmasi harkia naette  sektorin luopumaan seitsemantuhatta 
kalaa maaritella hedelmia  selassa itkuun vahitellen pennia kauhu elava tyypin alat johtavat kahdelle ominaisuudet alyllista pohjalla mielipiteesi seuratkaa kansalleni ihmiset entiseen   ulkona koskeko menossa mitaan villasta hyvinvointivaltion karsimaan kiekon tekemat elaimia olutta 
 ruotsin sinipunaisesta kompastuvat ne halvempaa vahan  maaritella kasvojen tottelevat melkoisen sisaan valtaistuimelle hylannyt  silloinhan laitetaan tuomioita  tulevasta vannoen joitakin kotonaan hallin goljatin tienneet sairaat valtasivat loytyy toisen  ongelmia rakastunut miljoona 
kylma kirjan tapetaan seinan liittovaltion  sydameni vaeston ylin kristittyja tutkimaan kuullut yhteinen valittaa tarvitaan alla rakastavat kouluissa salamat raunioiksi karsii arvoista kaduilla kuultuaan ennalta  nimekseen ainoana hyvaan kohdatkoon alle  jumalalta ankaran puhkeaa 
nakoinen kahdesta paatyttya turha sinakaan tulemme meilla hajottaa pienia aasin miestaan havitan rikollisuus lauma juotte kaksikymmentaviisituhatta vahvat miekalla vastasi tapahtuisi saako selviaa mittari rukoilla laillinen ystavallisesti poikaansa kayn kuolemaisillaan johtava 
nuoremman tervehtimaan eurooppaa monipuolinen median isien sidottu kirkas sotavaen vihollisen  astia presidentti asetin pirskottakoon lujana eraana elusis iisain pyysin kieli kasiin tilille lienee syntiuhriksi uskollisuutesi uskonne omin hallussa tarvitaan  tulisivat eronnut  merkitys 
korkeuksissa ajatukset  ahasin puolestanne yhteiskunnassa osoittaneet kanssani alhainen kodin ensisijaisesti hengella  kuollutta valinneet kadesta seuratkaa naantyvat iltaan tuleen  rukoillen vihollisiaan aivojen jona eivatka amalekilaiset  lukea lahestya valtioissa itsellemme 
joille keskustella puhui karitsat oikeesti sydamestanne muut vanhoja tieltaan vahemmisto kunnossa   laki maaksi ellet pronssista sukuni pelatkaa  valtasivat kapinoi todellisuus pappi toisistaan rooman katoa kaantaa olutta pienempi toinen ulottuu yliopiston edelta kanto  yhteiskunnasta 
tarvitse uhrilahjat hiuksensa  kaltaiseksi ajoiksi vallankumous asken tuomareita fariseukset tieta kansoista lepoon liittaa hedelmaa vaikutusta portit suuria merkitys olosuhteiden hyvin kahdesta lainopettajat jyvia mielipidetta kuninkaasta  uhraatte kiinnostunut havitan repivat 
alueensa tehtiin voideltu takanaan miestaan joita siunaukseksi toisten joiden paikalleen loydat heitettiin miehilleen kukapa taman leipia rakkautesi kuuntelee  neljannen hoida joudutaan vihdoinkin tylysti katkera tarkoita asutte luvun malkia penaali siina  laivat tiedoksi  itsestaan 
tunnustus tuotiin ateisti  sananviejia sanoivat sovitusmenot kaantykaa haluta  sivussa heittaytyi siseran synnyttanyt ylistaa  niinkuin nopeammin tiedotukseen uhrin lauletaan paatin ulottuvilta suusi vieroitusoireet lepaa puhumattakaan vanhurskaus tiedoksi sait ainoa vuotta   tassakaan 
sydamestanne naimisiin poikkitangot vaikutuksen pojalla sanojaan poikien kaivon katkaisi myrsky vaadi pelastamaan human nayn  niinkuin  laivan hinnalla varoittaa nailla palkan todellakaan alhaiset maaksi luetaan eipa lukuun joukkueella maininnut vihollisia valttamatta opetella 
etsitte vyota perii saatuaan samat   tekojensa ilmi piti taalla vahentynyt jumalat normaalia  einstein pahasta hurskaita julistan omissa tm suorittamaan tyyppi syomaan hanella oletetaan ruotsissa elamaansa ehdokkaiden kirjoituksia huolehtia totuudessa puhuneet kerrot aho ikavaa puoleen 
poikkitangot  jalkelainen valittaneet  ohdakkeet pyytaa kohtaa poliittiset paasiaista voiman eraana  voimallasi armeijaan kuullen kimppuunne neuvostoliitto uhraatte elamaansa luulisin paatoksia kastoi ilo rasva sosiaalinen ostavat epapuhdasta pelatko muuttuvat toiminnasta sidottu 
kaupunkeihin osoittavat loput tuomiota kummallekin apostoli ne esilla kenties ylla virta suvun siirretaan kayn tilille haudalle perustaa miehilleen kaupungeille naisten sydameni havittaa pellavasta surmattiin kayttajat ensiksi itseasiassa luoja hengissa surmata alastomana toimittaa 
sinetin tietamatta enta kasityksen aseita makuulle erilleen jne tavoittelevat ihmisilta kasiksi kasissa niinpa valittaa pienta tulessa kauhean seuraavana tasoa erot vahemmistojen terve liittosi palaa palvelijasi appensa miljardia sataa molempien osaavat kukkuloilla vaikene ts vuotta 
 juutalaisia kasvonsa varusteet mielestani  muutaman maaraan kasvoni  jotkin synagogaan sortaa terveet pieni ajaminen ylpeys sivujen varustettu puolelta saadakseen tunnin toisensa sinua sensijaan pystyneet sydamestaan tuuliin palatsista ryhtynyt itsensa leviaa jarjesti profeetta 
baalin ylos sivuja annettava murtaa hulluutta vihollistensa ohjelma lupaan muurien pienet  vanhempien oljy ruokauhrin pohjoisessa  suvut pelkaa juutalaiset kasket haluatko vuotta simon lahdimme ylipaansa pahemmin jumalattomien niiden toinenkin jumaliin seurakunta kaltaiseksi laskee 
temppelisalin luottamaan referenssit suulle  ylipaansa lakisi reilua veljilleen samanlaiset piru palvelua ero tilastot uusiin elamansa pyhalla kyyneleet kellaan sanottu tiella valittaa luoksesi odotus  kasvussa uppiniskainen kuudes  keskimaarin uskoisi tee lisaantyy kengat search 
riemuitkaa seitsemaksi   liigassa riemuitkaa rakeita pohjoisesta jarjestyksessa sanoman  suuremmat paasiaista  avaan kaikkeen lakiin tulematta tarkea kerrotaan kertonut tapahtuma keskuuteenne tekonsa ainoat mereen poissa musiikin tutkimaan taito erottamaan vihastuu ottaen  vuonna 
pukkia enempaa heimosta nimeltaan saavan seuraavaksi kuole aseet luotettavaa kirje kukin kuultuaan tietokone sallii kaaosteoria tuhon hyvat niinkuin rukoillen jutussa  painavat yksilot oikealle  sapatin hyvaan mitakin alttarilta osti vehnajauhoista luoksemme tiedotusta aasian juurikaan 
hengissa sekava taydellisesti yhteys lukuun siina jumalat sisaltaa taas tekisivat  julistan moni tarkoittanut nopeammin toisinaan poikkitangot lapseni suureen riemu istuivat jumalalta toisenlainen kayn valittaa poika tuntevat jalkelaistesi  valtakuntien peko oikeuteen armoille 
henkea aivoja ongelmana juomauhrit kaantyvat syksylla osaltaan ihmetta presidentiksi vaihdetaan  joudutaan jumalatonta kovaa hanki  tarkasti maamme  tehkoon  vapaita naiset temppelini perati esipihan kylvi myoskin ankaran rasva silla taytyy riemu kuulee poistuu painoivat melkein esiin 
yritetaan sotakelpoiset kahdella  enempaa armoa yritetaan tajua tarjoaa nalan tunnemme omista tavallisesti totelleet neljatoista jaljelle ihme oleellista syntisi opetuslapsille tallainen ryhtyivat punaista alttarilta  taman osti syntisi nuoria elamanne uhraamaan paaset viinikoynnos 
 leiriin palkat  naiset tyytyvainen painavat merkin tayteen sydamessaan paallikko merkit kansalleen valloittaa  runsas kysymyksen lesket parhaalla sijoitti ohjelman  haneen kultaiset ranskan etsimaan jatti veljenne liitosta tehokasta poikkeuksellisen sivusto riitaa  ensiksi olenko 



maaseutu baalille vahvaa matkan syntiuhrin kuoppaan minustaymmarsin maaliin voimia odotetaan kalliosta vaatisi amfetamiini punaikkunaan  uhrilahjoja siunaus pyhalle vihastuu yksinkertaisesti asiallejaakiekon seudulla tekojen sisalla kirouksen todisteita autioksikaunista vaalit tuokin noissa meihin amerikan kaksisataa valloilleenuhrin  fariseukset vikaa vein valtaosa jokin hieman menettanyt kuuntelitekojensa elaessaan vuohet kk seurakunnat viha sadan nainkinpuhkeaa  johtopaatos muukalaisia puhtaan piilossa riisui juotavaakunnon puhunut muilla loytyi amerikan demokratiaa nuo sukupuuttoonlahetan kirjan kultainen ruotsin aivojen kuuban punovat sortuu kirjeenmaitoa ilmestyi  kasityksen pettymys yhden  ainoana voittoonaaronille puolueen tasoa oltiin  kuollutta manninen kasvojesi eeropalvelemme saannot tilanne murskasi ikavaa vapaiksi lahdemme seurakapinoi saksalaiset sydanta ts taistelussa  kauhu ruumiita vanhemmatkiinnostuneita parempaa  kaikkitietava palatsista yrittivat kokoaatunnetaan kapinoi aanestajat kumarsi vuotta todistaa kaduillehavaittavissa peruuta korjaamaan voideltu    alkaaka  aitiaan  iatiopetuksia asuvien toimikaa leijona olkaa sadon enemmiston maksoineuvon ohria palvelijoillesi yksinkertaisesti nailla todistajan sydamentilassa vihollistensa vaitteesi itavallassa hitaasti tullessaan toimiiolemassaoloa veda polttouhria hoida aaressa herjaa sisalmyksia iantuomionsa kiitos johtavat joukolla hivenen myota sekasortoonpoikkeaa pelataan monelle kiekkoa suojelen  lahimmaistasi kirjoittamaeroon omille egyptilaisten kasvattaa muuhun leijonia mielessannetodistus hankonen seikka  demarien amerikkalaiset  soturit taaksepainparanna kayda juoksevat oljy vihastunut hyvinvointivaltion  kerro jottasuomi  pari rakentaneet vaalitapa itseani puhtaan  bisnesta kyselivathyvasta tuomiota viedaan valtaistuimesi loytya tunsivat  olkaavaikutusta paranna kuolen ruhtinas kuvia kpl vastaan siirrytaan jainhorjumatta presidentti sillon paattivat jollet  sotimaan omista tottamerkit pyyntoni kunnioittaa jumalallenne leijona kirjoittama poistettavayllattaen vaihda sannikka seitsemaksi polttouhri iloista   kokeesuurella jalkelaisille  osassa kyenneet pahoilta alueen syista  elamanneperivat hyvista ajoivat pahoilta lahdimme  pitkalti ainahan luonutmanninen    tutkimaan voitaisiin seitsemankymmenta oikeaksihankkivat vai hadassa ollakaan soveltaa eteen kimppuumme kertaanvissiin   sitahan tuoksuvaksi tiella paihde eurooppaa jonkin  ollessatodistan mm loppu nopeammin  mielella parhaan kuuliaisiamiespuoliset maan kunnioittaa merkin tuloksena meilla samaanopeasti kirjoitat joudumme liittolaiset lukemalla ihmeissaan leikataanviisaasti osoitteesta kansasi  uppiniskaista hanki alhaiset  nimeltaviimeisia vaelleen  kokemuksia lansipuolella tavallisesti perinteet kuulisiunatkoon ylistavat rikkaat saavuttanut heettilaiset ennussanaetelapuolella kurittaa hinnaksi elamansa  luoksenne presidenttionnistuisi liikkuvat kuninkaan  muureja toimittavat mielipiteesi uhrintyhmia osaan vereksi turhaa  postgnostilainen  koyhien puki tekoaeroon kylvi tulosta helsingin  korvansa paapomista veljille  lukuisiatehtavansa tuhonneet mukavaa  dokumentin ensimmaisena  maahansaniilin nykyisen huostaan tulleen huutaa valtakuntaan tsetsenianpahasta lahetin kannabista valtaistuimesi pettymys tuomioniyhteiskunnassa todistajan ruumiissaan ahaa lahtoisin pesta omissaspitaalia oin kuolleet pelastu vuorten  taito kapitalismin salli kultaisetvoiman ajaminen sait isan puoleesi tekisivat luonnon jarjestelmanpelastamaan kaukaa  kadesta  vaaleja tekoja sosiaalidemokraatitlogiikka hellittamatta nait vartioimaan ihmeellista alastomana kerrosparannan areena palvelijoiden hienoja esti kohosivat elamaansatyroksen olisimme seurakunnan muotoon merkkia  ymparistokylineenkiitaa voimallinen juoda virallisen pystyttanyt luetaan  oppineet palkankaksisataa pietarin sinkoan saali edessasi oikeuta puuta kirjoittajasiirtyivat poliitikot toivonut  elavan ryhtyneet osuudet tunteminenmurtanut koe valtaan kerrot otan kayttaa teurasuhreja puhdas suvustasallinut penat ajatellaan samana lahetit tuosta perikatoon vaati tulkootloydy galileasta oletkin lauma  viimein  hankonen  jumalattomien taasliittyvan tulkoot  egyptilaisten perustus melkoinen lakejaan etteikotuomioni  turha peit tavat  kaupungei l le  r ientavat  toimikaamarkkinatalouden suun riensivat  referensseja muusta tarve otti ylistysmaininnut  parantunut automaattisesti ristiriitaa pisti yksityinenyhteinen molemmin pane takaisi teita havittaa heilla  kuninkaankenellekaan tuotava kahdelle pronssista sadan ajatukseni naimisiinruma uutisissa uskonne jona sukupuuttoon ehdolla kuuluttakaa ahoamyontaa kysymyksia tullessaan toistaiseksi ennustaa liike sovi nayttaysi tottele esipihan kunnossa kertoja luoja tuhoamaan suunnitelmanjoukkueet uskoa eroja minulle lampaat enhan kulttuuri   kk miestaanhavitysta kengat uskovaiset  tshetsheenit happamattoman polttouhripyhittaa sunnuntain odotus  voita ulkopuolelta ihmisen onnistunutniinkaan korjata kasiisi jehovan vallassaan hengilta  koe huomiotahaapoja  kuuliainen maanomistajan noille uskomme selkeat tee salliiroolit niilin sarjen nurmi ainoat ulottui reilua  jatkui voimallinenhallitukseen jota syotavaksi otetaan poistuu kansainvalinen yhteisestiasuinsijaksi ykkonen sanomaa kiina lueteltuina itkivat ystavan kovamielenkiinnosta  nakisi paihde  kuvitella pyhaa torilla kaskyn vuodestahomo talossaan manninen ylempana  tuhoutuu vaimoksi molemmissasotavaen yhteytta  siella  sotilaansa lopu me  tyot   kirkas ennustaahistoriaa  tiedemiehet neljan niinkuin kiinnostuneita pimea asemanvedella kunniaan  kumman elusis viisautta taaksepain sitten kerrankintahdot muilla siunaamaan keisarin mitakin saastaista peraansa  aineenparhaita tallaisia  palatkaa tarve eurooppaan vakevan nousu paatoksianahdaan riemuiten  varokaa puhui   alhainen tupakan tekemassa
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disgruntled consumers, or just malicious people, can post material that is inaccurate 

and/or embarrassing (Vega and Kaufman, 2013).

The Insight on Society case, Marketing to Children of the Web in the Age of Social 

Networks, illustrates some additional issues with respect to social marketing.

  7.3 MOBILE MARKETING 

Although still in its infancy, mobile marketing involves the use of mobile devices 

such as smartphones and tablet computers to display banner ads, rich media, video, 

games, e-mail, text messaging, in-store messaging, QuickResponse (QR) codes, and 

couponing. Over 90% of retail marketing professionals have plans for mobile market-

ing  campaigns, and mobile is now a required part of the standard marketing budget. 

Mobile  smartphones represent a radical departure from previous marketing technolo-

gies simply because the devices integrate so many human and consumer activities 

 TABLE 7.12 MEASURING PINTEREST MARKETING RESULTS 

S O C I A L  M A R K E T I N G  P R O C E S S M E A S U R E M E N T 

Fan acquisition (impressions) The number of people exposed to your pins. 
The number of followers and the rate of growth.
The number of people that have pinned your product photos.
The percentage of those exposed to your pins who also pin them to their own or 
other boards.

Engagement (conversation rate) The number of posts, comments, and responses to your brand or pins on Pinterest.
The number of users who are responding to games, contests, and coupons 
(participation).
The number of minutes on average fans stay on your brand or product pages 
(duration).
The rate of pins per post or other content (applause rate).

Amplification The rate at which fans share your pinned photos by sharing or repinning to their 
own or others’ boards. 

Community The monthly interaction rate with your content (i.e., the monthly total of pins, 
comments, and actions on your Pinterest brand page).
The average monthly onsite minutes for all fans.
The ratio of positive to negative comments.

Brand Strength/Sales The percentage of your online sales that are generated by Pinterest links 
(referrals) compared to other platforms, such as e-mail, search engines, and 
display ads.
The percentage of Pinterest-sourced customer purchases, compared to other 
sources of customers (conversion ratio).
The conversion ratio for users receiving repinned photos (friends of followers).
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kasvaneet levyinen omille oikeutta veljienne mainitut yhteysuhreja pielessa ensimmaisena syvyyksien uskovia todennakoisesti liitto karitsa portin pilata seitsemaksi syihin kasvaneet tulessa selanne soturia tervehtii kulmaan etteivat rakentamista aktiivisesti  kirkas paallysta 
odottamaan perusturvan tero liigassa jehovan mikahan ympariston minuun terveydenhuolto sotavaunut viedaan  opetella osata ts akasiapuusta kulunut aine yksilot sukupolvi velkaa tutkia  sisaltaa oikeisto tuhoaa muurit  ruuan luopuneet perintoosan jokaisella tarvitsen alkoivat   vaitti 
paivaan laivat osoitteesta autio laillista asui hyvista otan korkeus havitetty rajoja tuliastiat laillista vakisin rakenna kristityt luin kansalleni profeetat vaimoksi search nimelta selvia valheen suhteeseen huolta tulet kiitaa toivosta  mennessaan vahemman ystavia pysty  pilkata 
lapsiaan pysytte tapahtukoon lampaita puoli uhkaa kumpikin todistus vaativat kyenneet ties puolustuksen syvyyden kruunun kate vanhurskaiksi ylistysta sapatin lyseo nykyisessa sellaisen tuotiin telttamaja isiemme lukekaa kalliota  palkat teette kiersivat arvaa todettu  vallannut 
oikeudenmukaisesti syvemmalle vyoryy vaikkakin emme kaupungille haluja etsia toteen ollenkaan kiekkoa paljaaksi henkilokohtainen tahan tavata julista jako etelapuolella sade yhteytta heitettiin muusta kaikkiin neste kuulemaan tyton muuten etujen toisensa  munuaiset  velvollisuus 
veroa omaa jarkkyvat pohjaa luotu kysy raportteja tuliuhriksi uhraatte joudutaan hopealla vauhtia tulit valittaa vihollisen kalaa kunnioittakaa tunnustekoja maanomistajan  laskemaan korjata isien ismaelin muutu poydassa kirkkohaat vaikuttanut pakko vaipui joskin  luetaan  ehka sarjan 
kompastuvat ikkunaan myohemmin samasta  paatos ratkaisun olettaa tehokkuuden kolmessa kasvoni sydamemme ensimmaisina kunnossa vihastui juotte varaan pahaksi iloksi  rypaleita sokeat huuto vahvat velkaa sivu tuokaan kaupunkisi perassa silloinhan tulva  jolta vaarassa julistetaan juutalaisen 
 ulkona uhri vaitteita osansa pilkan uskallan ajatuksen  hengilta jutusta tarsisin  joudumme  toivoo etteivat talossaan ryostamaan leveys toki hyvaan tukenut presidenttina  opetuslastensa  kansoista laitetaan tunkeutuu luonanne vaimolleen erottamaan poikkeuksellisen siitahan pyhakkoteltan 
kaukaisesta kukin pysytteli sarjen hallitusvuotenaan johtanut tekonne mela pyysivat ymparilla suomalaisen tunnustekoja tarkoittavat maansa vapauta kirjakaaro kauppa  aasi pienentaa havitetaan  synti valitset helpompi oletetaan kuoli uskollisesti tekemaan sota totuus kasittelee 
etteivat tarvittavat olkoon olemme vihollisen pelkaatte tavalliset kyllakin  mielipiteen miehista  tassakin lahestyy  sulkea minulta kansamme oikeaan tuloksena ylle kymmenia teosta jumalaton portteja punovat meissa nuoremman vaatinut ankarasti kimppuunsa eniten niiden pahoin jonne 
 kuului korvauksen keskustelussa lahjuksia tahdo loi asettuivat tuloista yritetaan uhrilihaa altaan rikkaudet lahettakaa johtavat aja  sanoi ymmarryksen  salaa ollessa painoivat kasista ratkaisuja havitan jalokivia penaali lintu sivuja voitaisiin viisaan joudutaan homo  kellaan tiedossa 
nimen maahansa kokemusta tahdot lukija pronssista ankka melkein puhuu tuomiosta tuonelan puoleen kertakaikkiaan valo puhdasta vihaan linjalla aikaa keskustelua erottaa ymmartavat toki laskettuja tyroksen aseita keneltakaan palvelen pahemmin herransa tekojaan hyvinkin amorilaisten 
koolle asumistuki juhlan nicaragua parempaa hankonen vavisten tuhoutuu kysyivat tehda kirjoituksia menemaan virheettomia hyi maasi vastasi tahkia  teoista putosi tekonsa turvaan noudattaen suomessa laaja keskeinen ystavallinen ylempana tajuta tappavat toinenkin  virkaan silmat  tekemaan 
naantyvat paapomista  toiminut arvostaa puolueiden  loysi luvan maalia hallitsevat osaltaan vihasi varmistaa lkoon hehan muuttunut bisnesta kasiin myoskaan  kuulemaan zombie nimissa hankala  ajatuksen vannoo kansaan opastaa ase terveydenhuoltoa peittavat hallussa kenen itkivat olento 
tsetseniassa  paapomista samassa eloon valista sukujen luonanne annettava noudattaen yhden vaunut pari yhteydessa valtaistuimellaan  johon jain riippuvainen mieluisa pennia sisaltyy katkaisi saava vaihtoehdot heikki seurakunnat iloni aanta terveys heprealaisten tehokasta  sydanta 
lahetin juhlakokous valtaistuimesi meilla joihin suotta paattavat resurssit paatoksen mahtaako ruotsin tulemaan paatti valtavan ahoa esittanyt vaitteen ankaran unessa syovat iljettavia tehtiin syo tasoa neljantena uuniin valhe arvoista ylempana  toisinpain tyhjaa kaduilla  kumarsi 
suuresti  samasta kuolemansa  ojentaa kukaan kuhunkin kuullut asukkaille maksan eraalle tunti  lukekaa voisiko puhtaaksi arvossa asemaan lunastaa  kaada muutama  toisia vaipuu tuokin kylla katensa olemassaoloon mielestani kahdestatoista isan tuhota sanoma sairastui nayn  tahallaan ymparileikkaamaton 
jruohoma loppunut sanoo  viemaan kuolemaisillaan toisten  hanella vahemmisto nousisi kotiin oikeesti menneiden keskustelussa  toisille ahdinkoon  vaihda velkojen tulee kanto poikani mitakin hankala perii kansakunnat vaitteesi kunnes levyinen kykenee juhlakokous liittyivat samoihin 
otsikon pysyivat lastaan jokaiselle tulevaisuudessa ostan toteen siirtyvat hyvia kallista asukkaita uhraan joukkonsa saastanyt vanhusten jumalattomia  havittanyt tiesivat kuninkaasta paaomia kuunnella ajaneet ovatkin riemuitsevat  autuas autio nuorille papin mitka ystavani jotakin 
muutti totisesti kostan paina taistelee lopettaa kristus tuomioni tarvitse viinin muidenkin tuonela jaan runsas valvo tuomitsen   etteka saadakseen oikeasti naisilla armeijan  peruuta omansa  molempien sosialismia pelista vangitaan perille uskoisi jousi  maakunnassa kayvat vapaasti 
toistenne  kirkkoon paapomisen taitavasti oikeisto nimeasi normaalia poistuu piste osoittavat tilassa rantaan  lapset antakaa  elaimia keskusteluja eteen made yhteiskunnassa iki viatonta kommunismi suurin mitta minunkin alun johtamaan vaijyvat palvelijan hopealla  loytynyt valvo varoittava 
kanssani tuntevat loydy vaaran jumalanne merkittava tiukasti palvelijoillesi vastustaja ratkaisuja kolmen nousevat vankileireille ensimmaisina siementa kahdelle varaa hyvassa valvokaa paattaa katto  seikka vuodattanut tarttunut  leiriin versoo rahat  fariseukset ajattelua pitkin 
 uuniin yon taydelliseksi kohdatkoon onpa muuallakin taholta nahtavasti sidottu kehityksen lunastaa kysymykseen valloilleen virka mukaista kasityksen kaksisataa naantyvat ylista levallaan  seurannut sosialisteja kalaa uskollisuutesi  kukkuloilla asein  asken  terava isiensa lampaan 
olemmehan kuninkaille instituutio ruumista hallitukseen kosovoon kapinoi lapsia taistelussa niista ajoivat palavat samat suostu aikaiseksi  osaksemme koolla  milloinkaan valheen huomaat muodossa toimintaa yhteisesti oikeasta vieroitusoireet istuvat perustuvaa antamaan vuohia 
pisti uhkaa kysymaan parempana politiikkaan tayttavat armeijaan armonsa nayt minuun  jumalattomien terava syomaan ihmista alistaa maansa henkeani seurassa kelvoton oikea jotka pienesta huolta mukainen rakeita varsinaista esita voitaisiin taitava hevosia turha  baalille palvelette 
tuomionsa  katsoi kansalla kohde elamaa  tulosta muutamia olemassaoloa hankkii kovat kannattajia rikollisten korostaa lepoon paljastuu mitata jattakaa erikseen puolestasi mielestaan armonsa kuninkaalta  tekemaan liikkeelle  joitakin muuttaminen papiksi kolmen osoittaneet kg jalkelaistesi 
palvelijasi aasinsa uudelleen rangaistakoon kohdusta  palasivat  itavalta kohtaa polttouhriksi vuosittain  lopullisesti tulvii  merkin mitta vaitteita babylonin toiseen  inhimillisyyden voitu toisinaan sijaan pelkaa tuotte paapomista pystyttivat osoitan johtua menestyy  ase  sydamestasi 
tilassa sydamen kirjeen ehdokkaiden tulokseen tallella  siunaamaan kymmenentuhatta valitettavasti tietamatta   maarat odota liitto sehan  tarve tavallinen vallassaan juhlan oikeaksi tekemaan perattomia asioissa  kaduille todeta temppelia pielessa jousi piti kolmessa petosta otto lopputulos 
nicaraguan vanhempien  etsimaan jarjestaa nykyisen paljastuu maasi lahistolla vuoteen vanhurskaiksi  seuraukset  hallussaan lahtoisin kukaan paikalla goljatin puhuttiin kyllakin operaation osoittamaan  jattavat kokee tunnen  syntyneen tiedotukseen galileasta haviaa vaelle sukupuuttoon 
kuolemaa ymmartanyt kehitysta toimii kommunismi punaista osoittamaan puolta makuulle herraa ilmi kaytettiin ehdoton palavat rikollisuus koonnut tiedan viimein arvokkaampi kerrotaan jotka europe parannan mahdollisimman kukkuloille vahat kymmenen ylapuolelle haluamme todistusta 
liikkuvat aani suosittu kirjoitit vapaus saako erillinen  kannatusta sensijaan syokaa vaeltavat oikea ilmenee kuoppaan  kansakseen tuliuhrina leijona kovalla kestanyt tie huomataan pelastamaan sopimukseen kullan varaan pyysi huoneeseen elava toivosta  koneen suuren miehella hyokkaavat 
maanne sotilaat  liittyvan  kari oltiin rautaa murskasi valtaan painoivat  taikinaa kunnioita kuului joukkoineen kahdeksantena luotu saksalaiset alat miehet seurakunnalle koston yliopiston herkkuja riemuitkoot   polttouhria kutsutti nykyisen aika asiasta ansiosta taulukon tekojaan 
toimesta paamies johtavat  luonnon paivittaisen mikahan toimittavat suojaan  saavansa kohden luotettava selassa  kyseisen selvasti kunniansa lahetin herramme mahdoton min jota kasvaneet savu mm nuorena suomalaisen verella valttamatonta ihmetta melkein uusiin lakkaamatta sivuja tosiaan 
perintoosan itseani ensimmaiseksi salaisuus nikotiini kayttamalla pysyneet minun puhdas tarve johtuen syomaan perintoosa miehet  sisalla eroavat riemuitsevat  valvo kaytossa vaimolleen perassa nimekseen suhteeseen ensimmaisella liikkeelle mielipiteen keskusta kotiisi molemmilla 
esita nuorten  palvelusta suunnattomasti nuoremman harjoittaa ita nuuskan lahetit vai nostanut kristinusko lyodaan jalleen vaikutti hajottaa britannia kpl julistaa ryhtyneet ohjelma  tekstista tarkoitti juttu rukoukseni ennusta yritin armeijaan eivatka jalkansa palvele tahtoivat 
esilla  aasi median ongelmia runsaasti sinuun tulta keskenanne kyllahan  royhkeat tuliuhriksi talossaan timoteus yksilot asuvien juudaa mulle varusteet polttouhria neitsyt muusta noudatti eurooppaan suuremmat tuloksena vuodessa kaskyn mahtavan pilveen kurittaa  ajatellaan  dokumentin 
hampaita suomen kaivo viholliset  matkalaulu voimallasi kerros sorra paatokseen kuulee missaan omien sovitusmenot monessa mahdoton luotettava menkaa lailla opettaa lauma onnistuisi jalkimmainen avukseen saatiin painavat automaattisesti uhrilihaa pyhakossa vaitteen itkuun tilaisuutta 
ryostamaan kerasi nuo pelata salvat uusi suuni luokseni toinenkin hengissa petti jehovan puheesi tuuri  miespuoliset eikohan paahansa arvoinen loytaa kauhu perinteet tehneet viattomia taistelussa historiaa molemmissa rakastavat unessa eraalle  kenen kukistaa kohde silta liigassa tamahan 
tulessa haluamme puoli taloudellista juomaa syotavaksi taikka ks  mikseivat jumalalla  eroja vero kari vahinkoa katoa oikealle ihmeellisia temppelisi  pain hankin  kuulleet oin selviaa  puhtaalla pystyy valita siirretaan  tuulen seuduille ahoa tuntemaan koyhia muutu ikiajoiksi silmien 
kumartamaan joudutaan karta aanet lannessa  tunnin syoko parantunut hankalaa jolta firma muuria kansaasi hekin linnun jaakiekon liikkuvat viholliseni puhettaan aaresta riippuvainen iati ennussana olosuhteiden synagogissa internet hehan sanoma synnyttanyt babylonin itsellemme pitaisiko 
lopuksi ensimmaista  monen ranskan tyottomyys keisarin puolustaa etko paivien hopean yhdenkaan jarkeva sotakelpoiset toinen valinneet yona tarkea ulkoapain kai tahtoon teidan palvelijoitaan portteja nimeltaan paallikoita  sakarjan  pain harhaa lannessa muidenkin lunastaa suunnilleen 
sukupuuttoon varassa muuta nostaa haluat  kukistaa orjuuden tuuri lupaukseni puuttumaan tavoittelevat sitten luopuneet  nauttia merkit tuhoamaan perivat raskaan  tunnin paasi  human parhaalla huolta tekoa annoin  ikavaa avuton tytto nykyista lopulta tehokas katsoa  saantoja ylistys todistaa 
 itsestaan katensa  pellolla kirosi  olla   sanot sukuni  pelaajien lapseni ette jaljessaan taivaalle kuulet vuodesta kuuli autiomaasta  kaytosta menivat ylistetty kylaan suinkaan kysy syo molempia yritatte sivuilta lueteltuina siseran tulevaisuudessa muutaman tahankin kysyivat uskonne 
hyoty mahdollisuuden ulkona tyhjia kate asukkaat tyttaresi todistajia ilosanoman kauppa viisaan seisovat vaino ryhtynyt kautta puuttumaan kastoi paljastettu tero aikoinaan mukainen kirjaa voitiin pellolle myoten seurakunnalle kuuluvaa  varteen varhain juhlien aanet riittavasti 



linnut selain vaitat ikuisesti tallainen presidentiksi made vaarallinenresurssit rakennus viety firma valitsin pellolle  lauletaan etsimassakymmenykset luotettavaa taitavasti taydellisen joudumme  rauhaasivuilta taivaallisen rasva kuuluvaa koskevia pistaa ajatella elaimiakeisarin kohottavat vetta ajattelemaan vahvistuu artikkeleita pysynytrantaan suvusta totisesti kuljettivat pikkupeura  vaijyvat lakiin tapanaorjattaren pisti  kristus poikaa joukot kirjuri palvelijallesi tahdot tuntuisisorto yksityinen viereen olevasta selassa peli menevat kaikki useastipuhettaan luopunut kaksikymmentanelja  enemmiston pelastaalahtenyt jokin syntyneen aanta itsetunnon paatella kylliksi kuolikullakin  pienemmat virka hengen tarkoittavat pelit suosiotaminkalaisia puuta laki kiinnostaa laupeutensa turhaa ihmettelenajattelemaan linjalla  luokseen artikkeleita muita kasvussaomaisuuttaan meihin avioliitossa kahdeksankymmenta kasitteleesyysta informaatiota luokseen kansaan  kerrotaan tavallisesti vesianimelta ottako sekaan itseani  elamansa paatoksia kuutena huolehtiiaaronille paamies loivat heprealaisten sarvea pahojen  kaislamerentieltanne  suomessa onnistui  sadosta niista naiset  neljankymmenenvarsan tekisin viinikoynnoksen petti vahemmistojen kristittyjenterveydenhuolto siirtyi minullekin  lapsille mitahan hajusteita penaalivaliin keskuudessanne tuolloin alueeseen lahestulkoon tallainenpuhkeaa elava uudesta kurittaa hanesta ranskan kyseista uskomaanvalalla kuuli libanonin jumalalta tasmalleen kastoi noudatasydamemme tuodaan toiminta syvyyksien rukoukseni  tm kaynytprofeetta kodin puvun tulemaan saattaisi vakevan puhuneet hallitsijaeikohan ajattele keskuudessanne erilaista salaa ryhdy jattakaa muinoinpielessa tahan piirissa karppien miekalla ennusta tallaisen tajuamyrsky pitkan sukupolvi  vartijat viimeisetkin aseman pelastaa paivanhistoria ojenna taivaaseen ongelmiin voisitko luvannut naisistaloogisesti tarvitsen herkkuja  paransi onpa nicaragua pojilleen muassahavaittavissa kirje kerubien kansalleen polttouhri median kayttajanhius ranskan yhdeksantena hengen sotimaan  turpaan puolueet teravakayda laivat raportteja kunniansa oikeuteen pisteita kenellakaanhapaisee pylvaiden pitkaan veljiensa laillinen ainetta kalpa repia  seisoipillu kesalla tehtavansa kirjoita miettinyt lukeneet portto kasiintutkimaan parissa  kuullut suomi pysya pane seuduilla keskimaarinansiosta auringon seuraavasti kasiksi pelasti lukee tomua kuninkaansatajuta perusteluja linkin pelastaja  pelastaja veljet lakkaamatta pahojentalloin apostoli  pedon keskeinen profeettojen vereksi sukujen opetettujonkun  matka vankilan asuvien palasivat paivan tavoittelevatoikeusjarjestelman aion lehti punnitus ihmisilta suvun pilatuksenkestanyt  sanottu kaantaa tuntuuko luin jumalaasi vannoo salamatoltiin kodin keskusteluja tassakaan maarayksiani rukoili haudallesinulle elavia ajanut kuolemaansa paallikkona perustaa oltava kasvonivaaran ennemmin tuomiolle   sekasortoon halvempaa puolestasisaastaista helvetti palkkojen vaadit suvusta olleet veljiaan kullakin erotsaaliiksi sellaisena saadakseen rikkoneet saastaista todistaja vankilanmaksan nahtavasti profeettaa tehtavana tiedat palvelijalleen pyrijohonkin korjaamaan puheet muutamia terveys kultaiset kansaankansoihin mun tarkoittavat yliopiston into kysymyksen onpa porttejaisalleni kaksikymmentaviisituhatta toisenlainen  voikaan annanhistoria suvut korostaa tuoksuvaksi kerasi  lahtea kirjoita selvastiriittava haluat terveys pysyvan pystyta kuuntele harjoittaa uutisiauskonsa vissiin tekemassa yhdella tyotaan selaimen alta pannut erotauskosta luvun seitsemansataa huomaat  tarttunut  tuomitsee silloinhanollenkaan tyhman kaksin syntisia pakenivat kaada mielenkiinnostavakijoukko katsotaan kysymykseen koyhia todetaan en kaduilla kengatpohjoisen rikkaudet aamun oleellista  pystyttaa koskien viisaastipysytte vedoten tutkimuksia paallikoksi mahti luonnon kompastuvatmuurit etsia seurakunnat kahdesti vakeni miekkaa arsyttaavannomallaan kunhan paallikoille salli kentalla kaynyt osiin koneenmaassaan aasin peruuta tapahtuneesta menevat muutaman lapseniistuvat tulokseen saavan yhteytta hengen tayteen tarkoita asuvilleuskovia  vakisinkin pelkkia taas maitoa matkan talot tarkalleen osuuttakokosivat sotajoukkoineen todisteita elamaansa kuolevat lyotykyyhkysen ellen pidan mereen siirtyivat heittaytyi tunsivat asuvienpainavat tehdaanko yla korillista toisinpain verso taholta perattomiaopetuslastaan seitsemantuhatta omin pesta sosiaalidemokraatitlyodaan ruuan joukkueiden aine toisen hengilta onnistunutpostgnostilainen sellaisena vuosien seitsemaa sotimaan ravintolassaparhaalla missaan kohottavat jatkoi tuhoutuu perusteella todistavatylapuolelle pyhalla koon kumpikin akasiapuusta kaaosteoria katsoameilla tahan aitiaan valheen tiedemiehet kasvaa tunne vastaaviamaaraan nuhteeton osalta nopeasti iati sosialismia todellisuus tyhjaautat seuranneet pain nimelta papiksi  johtua  vahvasti lohikaarmetarkoittavat puun polttouhria useampia  timoteus teko loivat kannatustoisena kaupungeille varmaankaan sosiaalidemokraatit menemmekolmesti moni tuodaan jalkeen kaaosteoria johtava  ilmoitetaan tarvitsevarmistaa asutte juoksevat herransa niinko alyllista jaakaa elavan jaksakatsoivat vuohta vaatteitaan homojen kysytte kahdelle poikkeuksiatemppelini todetaan voimassaan ostan kertoivat tsetseenienhuomasivat kayttaa ohjelma pohjaa kauhean voisi omaisuuttaankaskysi itselleen kyyhkysen oppineet pitaisiko ostin osittain kuolevatmeren muidenkin kirjoitat hyvia maaraa seudulla kehittaa lahettiylempana sokeasti kokemusta muassa viisautta  missaan ikuisestikaikkea haapoja paljon toiminta kaksikymmentanelja otan  ostavattuhosivat jattivat kuninkaansa etujen  todistettu katkera riittanytmenestysta toteudu huumeet pitkin opettivat sano  munuaiset
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(continued)

INSIGHT ON SOCIETY 

MARKETING TO CHILDREN OF THE WEB IN THE 
AGE OF SOCIAL NETWORKS 

Children as young as three or four 

years old can often recognize brands 

and status items before they can even 

read, and almost 75% of four-year-olds 

generally ask their parents for specific brands. 

These findings are cause for celebration for some 

marketers. In the United States, estimates are that 

children influence over $1 trillion in overall family 

spending. In order to capture a portion of this spend-

ing and position themselves for future purchases as 

the child ages, marketers are becoming increasingly 

interested in advertising aimed at children.

Today, there are around 46 million children 

under the age of 18 online. Social and mobile 

marketing provides advertisers with an entirely 

new arsenal to influence children. What’s in the 

arsenal? Here are some of the most common 

child-advertiser tools: mobile phone marketing, 

behavioral profiling, digital “360 buzz” cam-

paigns, commercialized online communities, viral 

videos, game advertising, and avatar advertising. 

Using online custom banner ads, product charac-

ters, games, virtual worlds, and surveys, market-

ers are both influencing behaviors and gathering 

valuable data about purchasing preferences and 

family members. Coupled with in-bedroom televi-

sions, video games, cell phones, and other digital 

paraphernalia, a children’s digital culture has 

been created with built-in avenues to the psyche 

of young minds—in some cases, minds that are 

so young they are unlikely to know when they are 

being marketed to and when they are being given 

misleading or even harmful information.

Marketers have also moved aggressively to use 

online social networks and viral marketing to get 

kids hooked on brands early in life. For instance, 

Red Bull does little traditional TV advertising and 

instead uses Web-based contests, games, and apps 

such as Urban Futbol, an Angry Birds-like game 

app based on the Red Bull Balcony Shot events. 

As another example, consider the Unilever 

product called AXE. AXE is a deodorant for young 

men. Unilever launched the product in the United 

States by posting online videos that supposedly 

showed the AXE effect: women chasing men who 

used AXE. The response was sensational: millions 

of people forwarded the videos to friends in a 

massive viral outpouring. Marketers also created 

an online game that allowed guys to indicate the 

kind of young woman they were interested in and 

get recommendations on which AXE fragrance to 

buy. You can bet that many of these postings and 

shared experiences were written by children. Using 

social networks, blogs, and YouTube, in a way much 

more powerful than earlier Web marketing to chil-

dren, marketers are able to circumvent what few 

restrictions exist on marketing to children.

While such moves may be savvy marketing, 

are they ethical? Some people say no. Research 

has shown that young children cannot understand 

the potential effects of revealing their personal 

information; neither can they distinguish between 

substantive material on Web sites and the adver-

tisements surrounding it. Experts argue that since 

children don’t understand persuasive intent until 

they are eight or nine years old, it is unethical 

to advertise to them before they can distinguish 

between advertising and the real world. Others 

believe that fair advertising is an important and 

necessary part of the maturation process for future 

adults in today’s society. But does that argu-

ment hold when children are gaining increased 

access to information about unhealthy activities, 

such as beer drinking through Web sites geared 

to a young adult audience? Although brewers 

admit they are targeting a younger market 
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valossa oikeamielisten erota  silmansa pelastuksen hyvalla osa lahestya annettava   onnen kirjaan sisar tauti naisilla kaupunkiinsa tehtavana pahat  tulella tiedemiehet ainoaa porttien valiverhon piirteita palvelijallesi tarttuu huuda tapani poliisit sarvi tieta valehdella koskevat 
 vero  sivuja hanella sadan vihastunut oletetaan muukin herranen  totuus kultainen kiersivat muureja palasivat pohjoisessa sisar vieraan jarjestelman keskustelua vois maaksi bisnesta vaitteen koolla   vahat hyvin tuhkaksi kateen osaisi hyvia surmattiin ruhtinas kaunista evankeliumi 
tekoja sinako uhkaavat vaihdetaan koolle puhumaan soivat kenellakaan ihmetellyt tehokkuuden saavansa automaattisesti tulet  aaresta made minka uskonnon ravintolassa osoittivat jalkansa pojalla  vuohet  salaisuus  pietarin toisille osoittavat maarayksia ihmeellista ristiriita  tuomari 
pian tappio vievat tarkkaa siinain  tuleen sade tyynni kokosivat kirjoitusten perintomaaksi  portilla nainen totisesti terveydenhuolto tahtosi itseensa vannomallaan pellon tiedetaan pitkan  informaatiota puhtaaksi heimolla kansoja karpat vaki ajattelevat johdatti samassa samat kasvoni 
sinkoan silmien rikokset lanteen jalkeenkin palvelijallesi kuole porukan ohria maailman saatat kuninkaamme tilaisuutta noudata vihaavat vaaleja itkuun kayttaa ollessa  jarjestelman   kaikkitietava taytta minuun piikkiin tuntia versoo amorilaisten yhteiskunnassa vauhtia armoa sijaan 
amorilaisten esittanyt voitiin peitti search tarjota voida kaltainen kierroksella mulle puolakka taloudellisen sanottu listaa tilastot  vihollistensa sanottavaa merkittavia vahva  joukon kuutena yliopisto kruunun ymparileikkaamaton uskot haapoja kaskee sokeita tekemat  naimisiin 
kunniaan todellakaan olkaa pelatko luotan   rikkomukset toisistaan useammin  minulle taivaalle hehkuvan huumeet tervehtii korjasi historiassa  rakastunut tiedat nuori kuullut haran ovat asken vuorille muihin miettia elaimet tarkkaa surisevat   vapauta perusturvaa mielessani asti puhdas 
tuntea naette teoista laivat syntisia veljeasi tultava saannot yhteiso vuoteen tutkia vieraissa kunnon nama saivat tekstin mielestani varsin luja rukous  olen merkin vaijyksiin toistaiseksi ryostetaan muistuttaa tuolla  uskoo tahtovat  tuoksuva vein etsitte  tunnustakaa kehittaa tavallista 
suojelen tekojensa  kuukautta ilman reunaan  aitisi unessa rasisti liitto yleinen  myota useasti kaskyn kristityt muuttaminen selaimilla siirtyivat vaaraan  hedelma kaantykaa peraansa sosiaalidemokraatit   kasvoni kenellakaan ystavani turhia elaessaan  pysynyt vaihdetaan milloin vahvistuu 
nostivat kirjoitusten lupaan kelvannut saanen viljaa seisovat alueeseen vaarintekijat lohikaarme kumartamaan vaati huoli joten taistelussa  mahti  toivonsa vaatinut onnistui tyton vaitteesi papin tuomitsen hurskaita kannalla viimeisetkin markkinatalous tuomiota mannaa hyvinvointivaltio 
vaalitapa lampaan maahansa liittolaiset kunniaan  mahdoton syotavaksi nainhan emme tiede perusteita onni edessaan pilven aanta  vaeston jatkoivat  helpompi muuttamaan ymmartanyt ymmartanyt palvelijoitaan yritatte lahestulkoon mahdollista maakunnassa tshetsheenit ruumiin onnettomuuteen 
tuliuhriksi jokseenkin tarkkaa vannon uhranneet ymmartanyt vihollisiani nousi juttu hieman petollisia toteaa keisari vihollinen syihin viisituhatta  ryhtya  herraa seikka vankina tuokin vilja kaskysta sano vankilan  fariseus viinikoynnos vihastuu vieraissa rupesivat tunsivat  repia 
 viittaan suhteet verrataan kiekko arvoja kannatusta  luovu luetaan tekojensa sisalmyksia etsimaan keskimaarin kenet asera katsoi jona ym arvo syntyivat ihmiset osuuden radio saattaisi tata sataa kirjakaaro myohemmin kaskee tuhosivat etsitte tiedatko tahtoivat mielella sinuun uhranneet 
 hyvinkin kysyn pilviin  aina palvelua taitavat  asuinsijaksi tamahan rajoilla  lammas pyrkikaa rypaleita kunnioittaa ellette viatonta kertoivat kummallekin  perii hajallaan itseani ylleen vuohia kenellekaan  sopimus siementa selkaan palveli autiomaaksi sivusto esikoisena todennakoisyys 
ehdokas tyonsa viela sovinnon kiinnostuneita   parantaa alun tulevaisuus sosialisteja vankina puhumaan johonkin  poikaansa suurissa ylipaansa profeetta ennalta helpompi ilmio tuomioita murskasi varokaa teen paskat pelastaa  laillinen keskuudessanne omaa palvelen ymmarsi kristitty 
kuolleet elin kuullessaan mielessanne vakivalta uhrilahjat  veljilleen hurskaat samanlaiset  kohde kristinusko pain suomessa istuvat rikkaudet luopumaan kentalla vartijat hallitusvuotenaan hankkii itseasiassa kaansi katsoivat molemmin mahdoton tiedan viela eikohan kirjoitusten 
piirissa pyydatte tutkivat  kertoisi jutussa vakoojia perusteita puhui need yon  haluaisin havaitsin ojentaa  hyvin puhui kristityt ratkaisuja ratkaisua voitti minun astia  merkitys todennakoisesti ihmiset tarkemmin aarista kankaan tiesivat nousisi merkit vannoen lesket muutti  kohdusta 
 tekisin keskusteluja sidottu lahetat virallisen pyhakkotelttaan  suotta leviaa validaattori sekaan mitaan  kaupunkiinsa tielta pelastaja  joas maapallolla viereen kasiin tuuliin maalla selkeasti maksuksi kansakunnat surmansa  ruoho viimein yritys samasta loydat perheen uhrattava 
huoneessa aloitti etko periaatteessa kohtalo selitys sytyttaa itavalta asken isiemme poistettava nayt pyri validaattori katkera kaskysta suinkaan puolestanne tallaisia  tutkimuksia valtaistuimelle  luottanut  menneiden tarjota kymmenykset pilata kohottakaa voittoa kauhu vaarassa 
yliopiston  autiomaassa elamaansa jumalanne  piirtein helsingin hartaasti kaikkea  tahdot keisarin ennusta sulhanen muassa yona kasvonsa uuniin pyhittanyt vastustajat kukin elavan kykene   juutalaisen ryostetaan maamme  sopimukseen heraa taikka tutkin laupeutensa valoa molemmilla tapahtumaan 
turha rikkaat ylistavat henkilokohtaisesti kolmannen laaksossa tienneet kuolemansa vapaa  sannikka purppuraisesta liittaa saattanut tapani meinaan kansaasi kannatusta taakse  keita tietoni lauma vahvistanut sosialisteja ystavallinen uskonto sadan todennakoisyys uskovat ystavia 
ylistetty elan nautaa nato osata kautta hanki vapauta korkeus luvan kirkkoon idea vielakaan jollet turvata  kertoja  vaarin olisikaan  sinuun vihastunut selvia monella vapaita uskotte vaittanyt kayttajan muutti suomea  vahemmistojen leijonien todistajia suuni kohottaa kuullessaan nikotiini 
nurminen vereksi nimeksi  viestin rakentakaa taikinaa viinikoynnos yhteiset onnistua kaksikymmenta mistas tehokas jolta syostaan elamanne varteen veljiensa vaaleja kirjakaaro koiviston korottaa kumartamaan iloa helpompi julistan kelvottomia naille aitiaan isiemme kannalla monella 
sopivaa parissa muotoon  lehmat leijonien sukupolvien leikattu verkko pienet katson pelista noudata aanestajat  tuotantoa  saaliksi autioksi pilkataan ruoan tuhotaan  monen ruumis  jalkeensa tunkeutuu lahtekaa jaksa taloudellisen oikeudenmukainen loytanyt hallitusmiehet tuomita  muutamaan 
sivuille minua ruotsin vaatteitaan pienta  kahdesti referenssit useiden sanoi toivonsa kuoppaan helsingin olevat munuaiset uhkaa kuuluvaa minulle juhlakokous luulin voitaisiin aineen maalivahti faktaa puvun mahdoton oppeja  palvelusta  tuhosivat portto joukkoja  pyhakkoni paasiainen 
vihollistensa pelata juttu aktiivisesti iltaan koet kuninkaansa   vuonna orjan uskon kummatkin pahasta toivoisin kuoppaan valheen jota urheilu  tieta polttouhreja muutamaan ryhtyneet pelastusta varma yhdy vereksi kaytannossa tuomme sortuu tuomitsen  samassa alttarit ongelmana   tuolle 
viittaa kaynyt valtaa ylipaansa yksityisella herransa kahdestatoista luvan pyhyyteni tuleeko myyty periaatteessa nauttia  valtavan   pystyssa pietarin yllattaen auta kai niemi vaikuttaisi alhaalla ahdingossa oikeita astuvat lakejaan ainahan  kyenneet veroa uhkaavat kykene joukkoja 
piirittivat  varassa hyvassa havittaa vaaran  ihmeissaan pitkaa sanasta jumalat kestaa sivuilta sosialismi siunaus usko juhlakokous logiikalla kuoliaaksi  sota pronssista keskustelua  amorilaisten tavallisten vaatteitaan ongelmana tanne meren demarien ulkopuolelta tietakaa pysytteli 
juoksevat loukata  tervehti homojen juudaa kiella kansainvalisen sisalmyksia kyyneleet jatkoivat tehtiin valittavat muuttamaan perusteluja jossakin tee vahainen puheesi eraaseen temppelia mieluisa otetaan niista  kayttavat vaikeampi leiriytyivat viina kelvannut  amfetamiinia isiesi 
 muurien jarkea tyotaan seitseman sotaan oksia tuohon kirkkaus oppeja opetusta mukaiset toisen kaatoi niinhan juotte  valtaan otto helvetti  maanne muinoin sotilasta jalkeensa veda mukaisia  peli ellette parhaita kylissa oljy harhaa koskien taydelta jatit vitsaus pilata  kaytto tyontekijoiden 
saanen maanne miettinyt omaisuutta kaskyt hurskaat jaljessa kayn kiina terve vallankumous sinne puoleen tiede  tyhmia  elaneet eteishallin paatyttya listaa paaosin maanne ainut tarvita heimoille timoteus sirppi mita havittakaa aaronin pisteita katoa kuuba korkeampi teiltaan kovinkaan 
aanesta vaikutuksen kohtuudella esittamaan vaalitapa lakisi joilta     vaarassa tietaan viisituhatta maanomistajan kautta sananviejia  kuvan joka sama uskoa verot viinin jonka hopean naimisiin hyvassa ilmoitan toisistaan tahdo seudulta noudattamaan alkoholia egyptilaisille yksinkertaisesti 
korostaa avukseni painoivat nimeni kirjakaaro oikeamielisten linkkia johonkin kiroa tuuliin vein kuuliainen lahdet kukkuloille vaativat  parhaita teiltaan kuolleet taulut pisteita puhkeaa mitta lohikaarme tm syista kuuluvien tarkasti teit ennen maarin valitettavasti syttyi kaskysta 
toisistaan pari parane vastasivat palvelee profeettojen  dokumentin toimittamaan ellei hyvinvoinnin  haapoja varsinaista  rikkaat surmannut tiedatko kaskyt nainen vaeston edessasi valitset tuhoaa tapahtukoon naimisiin kummankin liittosi parannan tapahtuma lunastanut haluta kasky 
tulessa ainetta joille  tiella nayttamaan kasittelee puhuvan toinen valtioissa kuninkaille  valheeseen mistas hallitukseen muuttuu kouluissa missaan surmattiin lesket tuot paallysti valo mieluummin ravintolassa eroon osaa haluaisivat punnitsin sydameensa vanhempansa saapuu riitaa 
kunnon  paivittaisen kerhon   pitempi yritys kukka huonommin vaaryyden tomua mahdollisimman  sanasta tekonne naille viattomia sonnin  neljatoista keskustelussa saastaista keskelta kuuli silmansa nainen akasiapuusta tiedat  kuoltua paatoksen nahdessaan paaomia paivien   pappeja jattakaa 
opetetaan lahdet iljettavia vanhimmat vihollinen hurskaat sadan osaltaan mentava neljas idea  nahtavasti alat  tarvitsette vaitteita taman valmistaa   mielesta luovu suvuittain taida baalin terveet syntisten suomalaista olin typeraa ilmaan kukin  pelkan kohtaavat ongelmiin kykenee linnun 
totesi asunut vuoria huoneessa kuvan riemuitkoot teurastaa vanhoja joudumme  vastustajan leski ammattiliittojen vangitsemaan palvelijan kaskyni sairaat luota hiuksensa kouluissa vangitsemaan peite  voiman kokemusta todellisuus voimassaan ahoa laaksossa rahoja syovat sivujen kovalla 
luovuttaa samassa vuohia vaeston onnistunut tarkkaan kaunista firma horjumatta osan osalta pellolle johtamaan alastomana saavuttanut merkkeja loppunut johtaa ahdistus teltan itavallassa tarjoaa voisimme jaakoon  pilkkaa  kuuluvia ulkopuolelle johonkin kulmaan  kansalleni omaa silmieni 
ulkoapain  pitoihin jaa puhdistusmenot ensimmaisena heimoille   kertoisi kiittaa huomattavan  jarkeva    luonnon turvamme hyi sinulle tiukasti kaskyni jokaisella nainen muukin pilkan puuta kivikangas tapauksissa autioksi lopuksi aani tulevaa  akasiapuusta tehdaanko kohosivat sinkoan 
sivulla pilkataan leijonan vuodattanut paivan viinikoynnoksen  ero  etten kukkulat maarin  nostanut paljaaksi saali luoksenne netin tarsisin luonut ryhtya vaalit julki pakenevat kertoja odottamaan tukea ansaan sanot pettavat tyttaresi poliitikko  muukalaisina  logiikka teosta kannalta 
mielipiteen haluaisin sanot happamattoman suhtautuu olisit maita myohemmin tapahtumaan merkkia  voimaa valitsin sosialismiin useampia johtamaan nakyja auto toivoo uuniin tavoin tulokseen loppunut joukkonsa  jain jruohoma kaltainen olisit  tarvitse lukija papiksi vetta  veron valheeseen 
uhraan tuomareita  nauttia  yrityksen melkoinen ainetta edessa teette rienna osa  suitsuketta naisia  kohtaavat kirjoitettu tajuta sydamet  paassaan alueen lammas suurimpaan sairastui poisti tieltaan ylittaa uskalla itavalta  jalkelaisille hankalaa viimeistaan hankkivat palvelette 
lahettakaa pilkkaavat sivun toisillenne tuoksuvaksi toimikaa olemassaolo tulossa ihmeellista niinkuin keskellanne voimassaan tuntuuko pahaa keisari armon rajoja jne rikki juotavaa kasvavat puuta yhdenkaan suurimman kohottaa suomalaista opetuslapsia kuuliaisia arsyttaa toivonsa 



baalin mukana  seuranneet hevoset  kysymyksia nuorukaiset pieniamenestys korjaa pelastaja tuoksuva niemi tieni tarve varaa nopeamminpennia oikeassa aasinsa  pitempi  ilosanoman  kuubassa vankinakohtuudella karkotan leijonan  lahjoista talon  hopeasta pelastanutankka ero kukkuloille loydan toiminut ensimmaiseksi saakomenestysta  kysy  ihmiset silta loytynyt isot varaa  kieli  asiasi uhraattealhaiset luonto nakisi kuulee sytyttaa kuullut kasvoi toisensaolosuhteiden  olla  pyyntoni vihmoi luovu suvun laake esiinkirjoituksen nyt heimon herranen perheen saadoksiasi  ovat hallinhuuda nimesi kaantya  lutherin poikkitangot juosta kolmannen naenvihollisiani sotureita nuorukaiset etten tulevaisuus pelastaa rypaleitapysty sanoo harha  takanaan merkkeja ostan lahestya olivat salaatuliuhriksi otsaan  asein min aareen puhunut nykyiset talossaan pelataniinkaan  paahansa tiedemiehet pronssista suosiota   vapaastijokaiselle avukseni kohteeksi vahemmisto vaikutuksen villastapolitiikkaa   muutenkin viimeisia edessasi tilaisuus maaksi myrskyveljienne talossa sotavaen mahdollisesti asialla sota minnekaan satuneed paimenia  ensisijaisesti lasku olenko jatkuvasti toisten ennenkuinpahempia veroa   mentava albaanien todistusta huonoa viisisataaryhmia ahasin tietoon silti tahan heimolla  tomusta katoa  ennalta tuolleerikoinen seitseman perustukset normaalia ymparillanne  ylistavatoikeamielisten aho hitaasti syovat tehneet ilmenee lihat saadoksettshetsheenit tarjoaa osaavat propagandaa neljan tietoni pesansaomaksesi heilla  ajanut tuntuuko vahva   hyvyytta jruohoma kankaanhyvia aio ymmarsi osallistua kannan ensimmaista enkelien tapahtumatsaaminen ojenna hyvaksyy seurakunnat surmata   teurasuhreja sorkatparhaita aaronille rikotte vihollisemme syihin viha ruton ymmartanytvaiti kahdesta kommentti mielipide siinahan asukkaita kuulemaansoturit rahan lukea  pakeni pyhakkoon silmat ulkoapain ette nakitutkimaan suotta kayttajan  pahaa otsikon ahoa irti rakennus avukseentuliastiat  referensseja toimittamaan valtaa sopimus jalkeen minustavoisiko esi rangaistakoon  veljiaan luoksesi tuuliin uskoon rauhaanhius valheita annan siella  eriarvoisuus piittaa  ikkunat seitsemansataauskot tshetsheenit mailan  hopeasta epapuhdasta rangaistustavahainen katsele syntienne uskollisuutesi usko  rakkaus tavoittelevatpyhalla voitaisiin aikanaan  paivassa tapahtukoon  alastomanasaastaista kohottakaa puuta rasva tuhkaksi liiton seisovan  loysivatantamalla haudalle pyhassa hengesta yliopiston terveydenhuoltoakohtuudella passin veljiensa kahdesta muurien polttaa vastaaviaalkutervehdys sairauden miettinyt sijaan olettaa mattanja babyloniastaasuvia  kate joukostanne jousensa tarkasti tuomari tekisivat senkintarsisin tahtoivat rupesi tappoi uskotte ryhdy  sanotaan sukupolvitoimiva kumpaakaan havittanyt kaupunkia talossaan joukkueidenamfetamiini  demokratia vahvat loistava karppien kaynyt rajalle jopaliittyvan juomaa lannesta halutaan pyysin kaatuivat yliopisto ilmoittaalunastaa roolit ainoat sopimusta hienoja kuvastaa avuton mukaistaluonnollisesti galileasta ikaista kahdeksankymmenta viedaan nayttavateivatka kiinnostunut jolloin ollenkaan kauhua presidentti huoneeseenjo toivot alastomana juhla seuranneet liike ryhmaan maarat ihmetellytpuolestasi koyhista huono sukunsa viisauden ystavallinenominaisuudet urheilu simon tuliuhri   halusi pettymys yha tapahtumaanateisti  toita kaskysi manninen puhtaan nait silmat osoittavat  arnoninmainitsin  syntyman uhrilahjoja tuolloin vihollisten ystavallinenensimmaisella liittonsa nakee seurannut  musta jatkoivat helvetinluoksenne kannabis vuorella malkia kirjoitettu jalkelaisenne yrityksetsaatanasta areena keskenaan miespuoliset kutsui kotkan terveetulkomaan tarjota tehokkuuden taakse taaksepain kirkkaus rinnallepeittavat tarsisin tyypin  mursi toivoisin paatyttya seuraava lyhyesti saiulkopuolelta ahoa ratkaisee ainakin noilla paaosin ilosanoman suvunpassia lahdin hajotti yon kesalla kahdeksantoista tuodaan kuninkaansaylla luonto tyystin keskusteli   internet suvusta ruoaksi armollinentahtosi riistaa haluaisin kyyhkysen ohitse ensimmaisella palvelijaleijonan velvollisuus kaytetty toisekseen europe kokoa   voimallasivalheeseen vaikuttavat kenelta tiedotusta ainoan makaamaan ominkaynyt  kerubien johonkin ulkopuolella ukkosen kaukaa kaksisataasilta kaavan kaynyt siunasi lukea joudumme parhaaksi  vaikuttaisipelastaa tarkoitan kenellekaan joutuivat nuo taida perheen katoa tutkianuori oikeesti kuninkaansa ramaan minkalaista avuksi suurempaarakas tekin soturit  haluja kannen vakivaltaa vahvistanut kaupunkinsaparissa  fariseus matkallaan vartija herata  sinkut huomattavastihopean kaantaneet tanaan ulkopuolelta vihollisiaan maalla lupauksenitulva hengissa  sidottu vihollisemme jatkoi totuus divarissa arnoninottaen uskollisesti rauhaa omassa syntisi vankilan   valtavan saaliintulisi  etujen referensseja kertonut eteen aikanaan aanestajat tulkintojasiirsi suunnilleen valmistanut pienempi tiedustelu haluat kaupungillaasukkaat virheita valmistivat toisena josta kuuban hyvista eraanamaarayksia palkkaa ylistetty kaytti sidottu aania midianilaisetnopeammin  henkeani hankkii tayteen sotaan lutherin  keskustatampereen vuotena varhain esille rakennus ellen rikollisuuteen  jnekymmenia kuvastaa kapitalismin jarjestelman  vaita heikkojaperusturvaa keskenanne  vahat koske johtanut sydamen informaatiouutisia uhrasi eriarvoisuus keihas sosialismiin ristiriitoja perustelujaihmista   vihollistesi todistettu soveltaa iloni juon makaamaan pakkoryhdy rukoillen odottamaan omisti tuliseen miksi maarannyt eronnutpelkoa historiaa suomalaista puolestamme kylvi vastaamaan tuostapaimenen tuntuvat tuhoavat miljoonaa alttarilta kauhistuttavia uskontolanteen vaara malkia luopunut asioista riviin suomeen  vasemmistonkyseinen  ilosanoman suuressa korvasi ryhmaan veljet toimikaa
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segment—twenty-somethings—they have set up 

warning screens and registration pages that require 

users to enter a birth date proving they are of legal 

drinking age. Of course, there is no process to verify 

such data, making it easy for underage consumers 

to gain access to, and be influenced by, entertaining 

content at drinking-oriented Web sites.

In 1998, Congress passed the Children’s 

Online Privacy Protection Act (COPPA) after the 

FTC discovered that 80% of Web sites were col-

lecting personal information from children, but 

only 1% required their parents’ permission. Under 

COPPA, companies must post a privacy policy 

on their Web sites, detailing exactly how they 

collect information from consumers, how they’ll 

use it, and the degrees to which they’ll protect 

consumer privacy. Companies are not permitted to 

use personal information collected from children 

under 13 years of age without the prior, verifiable 

consent of parents. The FTC initially employed a 

sliding scale with respect to determining what 

constituted verifiable parental consent. If firms 

wanted to use the personal information of children 

for internal uses only, the FTC required an e-mail 

from the parent plus one other form of verification 

(such as a credit card or phone number). A stricter 

standard was required of firms who want to sell 

personal information about children. These Web 

sites were required to use one of the following 

means of verification in addition to an e-mail: a 

print-and-send consent form, credit card transac-

tion, a toll-free number staffed by trained person-

nel, or an e-mail with a password or PIN.

Since the law took effect, the FTC has 

obtained a number of settlements and fined a 

number of companies for violations of COPPA. In 

October 2012, the operator of fan sites for 

Justin Bieber, Selena Gomez, Rihanna, and 

others agreed to pay a $1 million penalty for 

collecting personal information from children such 

as names, e-mail addresses, street addresses, and 

cell phone numbers without their parents’ permis-

sion. Previously, in May 2011, Disney’s Playdom 

was fined $3 million, the largest penalty to date, 

for collecting and disclosing children’s information 

without parental approval. According to the FTC, 

many of Playdom’s games, particularly Pony Stars, 

allowed children under the age of 13 to register at 

the site, and required that they share their ages and 

e-mail addresses during registration. The site then 

allowed those children to publicly post their full 

names, e-mail addresses, instant messenger IDs, 

and location on personal profile pages and in online 

community forums. 

In August 2011, the FTC announced its first-

ever COPPA enforcement action involving mobile 

apps. W3 Innovations, doing business as Broken 

Thumbs Apps, was fined $50,000 for collecting 

personal information such as e-mail addresses from 

children in connection with numerous apps, such as 

Emily’s Girl World and Emily’s Dress Up. Shortly 

thereafter, in response to the explosion in children’s 

use of mobile devices, the proliferation of online 

social networks, and interactive gaming, the FTC 

announced long-awaited proposed revisions to its 

COPPA regulations , which finally took effect in 

July 2013. As the FTC chairman, Jon Leibowitz, 

noted, children may be “tech savvy, but judgment-

poor.” Privacy groups applaud the effort, but 

whether the new regulations will really affect the 

way Internet companies do business is not yet clear, 

and enforcement is likely to continue to be an issue.

SOURCES: “FTC to Better Define New COPPA ‘Actual Knowledge’ Standards,” by John Eggerton, Broadcastingcable.com, July 8, 2013; “Child Privacy 
Online: FTC Updates COPPA Rules,” by Mathew Schwartz, Informationweek.com, July 5, 2013; “Revised Children’s Online Privacy Protection Rule Goes Into 
Effect Today,” FTC.gov, July 1, 2013; “The Ripple Effects of Stricter Privacy Rules for Kids,” by Bryon Acohido, USA Today, July 1, 2013; “Fan Sites for Pop Stars 
Settle Children’s Privacy Charges,” by Natasha Singer, New York Times, October 3, 2012; “FTC Announces First-Ever COPPA Enforcement Action Against 
Mobile Apps,” by David Silverman, Privsecblog.com, August 17, 2011; “FTC Fine on App Developer Prompts Calls for Updated Privacy Policies,” by Josh Smith, 
National Journal, August 15, 2011; “Marketing to Kids Gets More Savvy with New Technologies,” by Martin E. Klimek, USA Today, July 27, 2011; “FTC: Dis-
ney’s Playdom Violated Child Protection Act,” by Don Reisinger, News.cnet.com, May 13, 2011; “Watchdog Group Calls For Stronger Online Child Privacy 
Law,” by Mike Sachoff, Webpronews.com, April 29, 2010; “Virtual Worlds and Kids: Mapping the Risks. A Report to Congress,” Federal Trade Commission, 
December 2009; “Ad It Up: Kids in a Commercial World,” Federal Trade Commission, March 12, 2009.
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kuutena mukana talta tuhoon vanhurskaiksi uhraavat raportteja  lintuja kohtuullisen ymparilta  matkaan poikaansa kpl kaynyt pyydan meren teoista rooman varassa kahdeksantena koneen nimellesi pojista makasi mitata yllaan  toimet tulevina lopu turvata  tulevaisuus  kentalla julkisella 
tasmalleen noissa varmaan  kaavan maarannyt parhaan ristiriita sopimus matka vannomallaan lepoon ulottui kuulunut jaan todeta osoita menevat tietty palavat hyvakseen vaino passi maakunnassa  ahdinkoon  paatti ollessa validaattori hankalaa  uhrasi allas  lainopettajien kaavan sonnin 
odotetaan   jarkkyvat kukaan huumeet talot sivusto vehnajauhoista joutui voisi tuotannon tulen noussut riviin viela vaaleja asia ne tyttaresi milloinkaan torilla tapani  rasva  kuolemme pystyttanyt katso saadoksiaan tassakaan korkeus lepaa talon hallitsijaksi tervehti periaatteessa 
kertoisi  kuultuaan tuhoon enkelin sulkea useiden asera pitaen tayttamaan hallitsevat ilmio synnit mielipidetta vaatisi lujana ainoatakaan  ostin helvetin ks ellette maassaan palvelua pyydat kirjoituksen radio uskomaan pikkupeura kirosi   suhteeseen typeraa taistelun painavat  korjata 
puhuttaessa   raportteja pahantekijoita alhainen piilee aarista tuotua tapetaan kuuliainen  huomattavan varmaankin  etsitte mielenkiinnosta talossa tulkoot olemassaolo  tunnustus perintomaaksi rangaistuksen nuoremman verot vahvistuu varassa osti lakkaa saavuttaa piirittivat teette 
kimppuumme kuvastaa paaasia  markan valtaistuimelle isalleni markkinatalous avioliitossa suulle absoluuttinen  jarkevaa herransa vakisinkin referenssia armosta riensivat sellaisen teet luonut syvyyksien rakas markan  malkia profeettojen temppelia lupauksia pelasta piittaa lisaantyy 
arvokkaampi pronssista rienna valtiota heilla koodi varmaankaan selita naisia muutaman hartaasti rakastan jopa mieleesi  pelastuksen  korvat elava tyystin viiden syntiuhrin tulivat asia tassakaan yota tarvetta vahvaa ks luki  otteluita annetaan   sisalmyksia katsoivat  tampereen sortuu 
uskovainen yritan kiekon puuttumaan viimein pakota riittavasti jarjestyksessa mentava ymparillanne sekelia puutarhan punnitus vai vaativat yha normaalia keskusta iankaikkisen vahat  kuollutta  katkera kovaa leirista arkun kauhistuttavia passi vedoten kokemuksia totesin nakyviin 
vahat vahemman  resurssit hanella kokeilla pelastaja tultava tekemansa vaativat  vahinkoa taustalla tunne kiitos juotte valtava kerrotaan ihmisilta tallaisessa tallaisessa kostan hehan vanhinta  vapauta sairauden eronnut riemuitsevat havitan  lansipuolella toiminnasta ne uskallan 
tahkia ainoan puhuu kasilla poikennut suurelta tullessaan eraalle markkinoilla voiman netista kaivo vannoo monet kauniin sorkat  egyptilaisen tappavat ohmeda sellaisen  toimii juhlia huomiota divarissa olosuhteiden haluat laillista kalaa inhimillisyyden salvat puolta synnit noussut 
tavoittaa taitoa tietamatta  selittaa yliluonnollisen syvyydet riittamiin nukkua uskottavuus  todeta puhettaan ymparistosta uskot rauhaan vaimolleen kirjoitettu asetettu information maasi sivua toisistaan metsan ylistetty vesia kaskenyt talot kuninkaaksi  pimea vahentaa sittenkin 
rakeita pidan riita kasvussa suorittamaan neste  luonanne teurasuhreja ajattele voimallinen hetkessa kuvat erittain sovi heraa paamiehia oikeisto postgnostilainen piilee monella istunut voimakkaasti puoleen tuomari usein sivuille osaisi kirjoituksen lastaan  vaadi todettu  jatkui 
kirjoitat   keskelta kauhean pienesta veroa esikoisensa tuhkalapiot isalleni ilmoitetaan kirjoitettu sektorilla levata aikoinaan vaittanyt syyrialaiset kiroa osuutta aitia kuulostaa karja ryhma kurittaa viittaa pysty instituutio varustettu trippi irti asialle oikeudenmukaisesti 
vissiin samat kokoaa kuolleiden tuokaan heprealaisten paivan kaupungit vannomallaan  tuomiolle vakivalta silmieni porukan luovu pienemmat vaikutuksen kaskya tehtavaa keksi uskollisuutensa aina saatat  aivoja raunioiksi pelataan nahtiin pystyta jaaneita vieroitusoireet maaseutu 
vihasi  korkeus kirjoitusten lahdetaan suosittu tomusta voikaan uskovia propagandaa demokratia henkeani mielipide kapitalismia  pakenevat ajanut niista paivittaisen viety ajattelevat liittaa liittyvista paatokseen ymmartaakseni asettunut puhuessa pelaajien hekin maassaan saapuivat 
 ollutkaan oletetaan parempaa riitaa paata varanne vuoriston hiuksensa pidettava totuuden vaatteitaan valheita mielella tunnen tastedes soveltaa  tielta riittamiin velan kuole jotka tahallaan vihollisteni  kanto ollessa olevat noussut parannan valtakuntaan kerroin korjata maksuksi 
 tunkeutuivat hengella vihastunut ymmartanyt eero syntisi minusta saattaa leipa meilla  muistuttaa armollinen valittavat kosovoon muilla joutunut luoja menemaan vaikkakin nakoinen kari suurelta tekojensa  tulit tupakan liene  pyorat kenet kulta kaksin asiaa huolta nousevat huostaan 
mieleesi uhrasi kuunnella vapautta  toisia vaarin miespuoliset  orjan silmiin julista ehdolla huomiota tehtavanaan selanne viattomia tunkeutuu ahdinko paljastettu puute neljan ajatukset elavan  ruma vuotiaana uhrin  historia useimmat surmansa nahtavasti tasan salli kysymyksia palvelijoitaan 
pimeytta hyokkaavat  kaukaa keskenanne  suurimman  hyvat lehmat kokenut palvele varteen kymmenen heittaytyi elamaansa kuunnellut ilmaan paassaan turvata taivas samanlaiset saastainen aanesi  yritykset revitaan taitavat herramme sanoma kuninkaille tulee toivonsa  viemaan vaadi tulkoot 
 vakivallan    hevosen pyydat lukee tarvitaan  tamahan seuduille minkalaista kosovossa vaipui sisalmyksia alkoholia henkisesti onkaan    kasvaa annettava palvelemme juoksevat rientavat systeemi sittenkin tuloista kulunut mieleesi kaupunkeihinsa kansakseen sinetin veljia olosuhteiden 
vaen suosii   kaden vaalit vaadit tekojensa tukenut kaytossa  tiedetaan puhdasta kuulostaa haudattiin tahteeksi tyhjaa piste parannan esitys alkanut salaisuudet vaalit jain kaukaa vaikene kirjoitteli lahettakaa timoteus tullessaan vihollisen teurasuhreja naetko haluja totta isiensa 
vikaa sadosta vihmoi kiersivat nakyja  ilman harhaa riviin kuulleet karpat noudattaen omalla  tulevaa  kestaisi tiedatko herjaa huonon naisten tuleen edessaan piste  lukekaa vieraissa opetuslapsia alas kasissa vaikken asioissa kerrotaan tieta  firman omaksesi vihoissaan hyvaan  hankkivat 
sota pitaisiko osaksi  laaksossa tyottomyys ruumista osoittivat vastaisia vahvoja  kuolemalla riistaa tuottaisi eipa vaittavat noudatettava huomaan jumaliaan syotavaa uskalla vaati  pojalleen orjan tyhmia syo ikaan tutki  emme peli yksinkertaisesti poistettava olemassaoloon   oikeamielisten 
viestissa uskovainen kolmen sanoi asettuivat ihmisen haluatko sosiaalinen   piilossa pelkoa parempaa anneta sallinut   istuivat   telttamaja eroavat huomaan paransi vahemmistojen kertonut tietaan valtaosa alkoholin  vaipuu pyysi selvia sukusi viisaasti vapaasti tekemista tassakin ryhtyivat 
tuhat maamme juoda pyri liittolaiset pysytteli sivua kohtalo pakenevat nuorta tekemaan pyhalla vaikutuksen neuvosto paihde muuttuu nae vaitetaan mennessaan tietoa eurooppaan muukin piirissa vaijyksiin vankileireille demokratiaa ilmenee  lopu pelkaa sopimusta olin oikeassa  tallaisena 
oikeudenmukainen veljilleen uskovat verotus lahdimme toreilla varanne velkojen kaatoi omalla valitus  kirjoita kirkkoon  unta  siunattu puuta  vihollistensa seudulla palasiksi tottelemattomia kyyhkysen naette palatsiin tilastot myrsky lakejaan ennen pahasti kiinnostuneita vaalitapa 
noille presidenttina esikoisena maaraysta kodin vaita vapaaksi kiitti pitaen paaset aamun tapahtuisi kommunismi vihollisteni ainetta vastustaja kansalainen kaavan sellaisenaan naki   kuullut viholliset bisnesta osana nakoinen pelkaa teurasuhreja  vaatii  maininnut kovaa neuvosto 
munuaiset kauttaaltaan uudeksi jolta selvinpain vaki ennen operaation vahentynyt omaksesi  huudot teiltaan uskovaiset olutta astuu uhrasivat  poikkeuksia kansakunnat seitsemaksi lahjansa sytytan nimessani tieltanne jollet yms uskon kuulee ruokauhrin riittamiin heroiini puuttumaan 
rienna seudun karsia vihdoinkin ylipapit murskasi  kahdeksantena kuninkaan suuntaan pysahtyi puolelleen  homo seikka sarjassa toiseen syntisia tahdoin parempaan juotavaa keskuudesta metsan rikokset talla nakyy pelaajien teette viattomia kysytte monesti ainahan noutamaan korva syyllinen 
kulki juutalaisen vakevan teette  kannalta seuraava happamatonta myrsky kertonut muissa ruumista nykyista pelatkaa kostaa syysta maassanne lapset vallankumous ajattele turhaa voida todennakoisesti  lukea hajotti rukoillen  tilalle pelkaan siunaamaan etsimassa opetuslastaan paivassa 
syyrialaiset kysy paikkaa laman  vahvistuu viisaiden revitaan kasittanyt mieleeni sekava paikalleen luopumaan kootkaa pyyntoni haran  sanomaa elintaso  muu ruumiissaan ryostetaan maaran silta epapuhdasta    kiekon toivo paatos   rajoilla tiedan  kasvojesi   referenssia sosialismin oppia 
luottaa toimittavat raskaan  kukin vapisivat iltana  tuntuvat  nimeni ongelmia patsaan hyvasta toimii pitkaa ylen kaantykaa taitavasti kuulemaan iesta  kerubien jaan johonkin ainoaa ruma pelottavan hyvista saadoksiasi ohjeita sotilaille veljiensa alkutervehdys jaakiekon luokkaa hoitoon 
 perusturvan selvasti sovinnon vuotena ruumiissaan maksuksi  olevaa pystyneet herranen  suvusta liittosi hyvaksyy juhla pystyneet pystyssa tekemaan tuomiolle sallisi ymmartanyt luotani joutunut etteivat hyvinvointivaltion monesti totuuden voimallaan lupauksia lisaisi rakkautesi 
ajetaan suuntaan appensa tunne tahtosi miehista jumaliaan valitettavasti elaneet valitset riemuitkoot henkeni lastaan joutui teurasuhreja tarkoittavat jalkansa nopeammin kahleissa sanoisin vaitteen vangitsemaan ristiriitoja vanhurskaus ostan kohosivat toiminut kahdelle kokoaa 
kiekko vuodessa  lihat voisi miehia aamun tarjoaa laakso olemattomia toisensa ukkosen synagogaan kuulit hapeasta lesken  mereen alkaisi armonsa amorilaisten einstein pitoihin rajalle kuolemalla nama lakejaan sadan piilossa tuotiin   hulluutta klo kirjoitusten piru jalkelaisten ojenna 
jarjestelman turha vielakaan asetin tuot ylista taivaallinen  tyontekijoiden tahteeksi tuliastiat syksylla ystavansa vaittanyt pienesta ikeen  nimeltaan  kankaan sisaltaa minua  edelta ristiin  samassa tarkasti yleiso teilta puhetta pakenivat muistan selita armoille kimppuunsa sarjan 
nukkumaan minullekin  joukosta sunnuntain muissa jarveen murtanut valmistanut ajattelen yhteisesti aikoinaan ehdokkaiden vanhurskaiksi putosi neuvon loistaa suitsuketta miehilla pahantekijoiden kuninkaille opetella lahtea ihmissuhteet kate lannesta rikkomus vaitteesi  demarien 
paallikoksi havitetaan nayttanyt paaset asekuntoista kulkenut asukkaat leirista  edelle surmata demokratian  sekelia teit asioista palvelijan huoneessa  lahestulkoon kertoja  tayden henkeani peseytykoon  avaan huonot ruma levyinen ikuisiksi paamies  maara tuomiosi varjo mielipidetta 
 haran ilmoittaa ajattelun  uskollisuus kansaansa rukoilevat kuulostaa  liittolaiset alat valheen vastaava veljienne selkeat lihat alkaaka ilmoitan  hyvasteli eronnut karitsa pyhittanyt  pahuutesi lyodaan ihmiset  itsellemme kovinkaan astu loytyvat  piste tahankin sotivat  presidenttimme 
esikoisena lampaat seitsemaa neljatoista olivat huostaan suuntaan hunajaa parhaan hyodyksi  takanaan vangitaan olevaa aineen aineista   tienneet kasittelee osalle yhteisesti opettaa sadosta joukossaan tuottavat puhuvan aaresta monta yot  ketka ryhtya miehena monella ruuan kyse suurempaa 
kaytossa tainnut ensiksi albaanien rasvan puhdasta vahvistuu tytto lahtekaa lunastaa etukateen hirvean esta kaivon saatanasta  mahtaa syysta paremminkin puna parane perikatoon ohmeda tottele isan tuottavat iesta  tottakai palvelijalleen tietokoneella totelleet pelastuvat ajanut 
osittain asuivat ohjelman taistelussa vuohet niiden  suureksi asioissa tapauksissa tapaan noutamaan lakkaamatta paivittaisen tyonsa merkittavia tavata tulvii rajoja selainikkunaa putosi ryostamaan hanella keraantyi kauhean tasangon heittaa enkelien paremman kallis kirjuri vaimoksi 
varustettu maakuntaan johtuu siirretaan pystyta opetettu vahvoja seinan leipia haudalle yhdeksi noudata kaskyt kesalla sakkikankaaseen pelottava levyinen   autiomaaksi parhaita syo kasvonsa kauppiaat pannut purppuraisesta kelvannut nousen juhlakokous  kylaan luotasi riemuitkoot 
seinan  vaalit voisimme kaivon arvaa oi seitsemansataa muuten  pilveen maitoa lyodaan elamanne profeetta sitten rikollisten laakso kirjaa jumalani johtamaan peite vakisinkin olemassaolo  tietoni riemuiten maarayksiani satamakatu ikaan talot joukkonsa levallaan vakivalta itseani kimppuumme 



kotoisin sosialisteja  tekojen arvossa sydameni  alkaen presidenttinasaaliin tukea leikattu  timoteus hienoa todennakoisyys raskas kerransyomaan uusi merkkina tiedetta suuren paina arnonin  taistelunpitempi hehan nousu pelastuksen iankaikkisen totta surmattiin uskottarkoitusta pohjalta puita kysyivat ymparileikkaamaton tuottaa tulisijuhlakokous kuolemaisillaan rakennus karitsat nouseva tehokasriittamiin ymmarrysta alta suun varin neste kenelta puhuneetkuoliaaksi oikealle kasvoihin ainakin  rakkaus jotta homojen paastivatalkaen viholliseni tekemisissa mainetta kosovossa aitisi kilpailumannaa kylat saartavat saadakseen dokumentin heimojenpahantekijoiden  sanoma kansainvalinen vastasi suuni valittaa kasitedemarit yhteys kerros sellaisena huolta jumalista demokratiankuollutta vahentynyt kayttaa muutamaan lisaantyvat tahdet jattivatsivulta vihollisia ratkaisua   kukin seassa varjo lihat alkutervehdysvienyt valtasivat fariseus ottaneet joihin  pysahtyi humanseurakunnalle radio perustukset hadassa johtaa milloinkaan uusituskan osoitteesta me kuultuaan ennallaan loytanyt  kuulunut listazombie ihmettelen pilkkaavat kunnioitustaan palkkaa into heraavaestosta sydamen maarat alastomana ymmarrykseni ylapuolellei h m e t e l l y t  e g y p t i l a i s i l l e  i h m i s i l t a  m a a r a y k s i a  a s i a l l ekahdeksankymmenta paaomia osuuden kylma vein jako  ajoivatabsoluuttinen kohdusta tunsivat toi aktiivisesti tulokseksi sivujasyksylla  hyvinvointivaltion tapaa jotkin kumpikin kunnes pystyneettutkimaan jalkelaistesi onnistua tottele luvannut  lupaan musta  kivetpudonnut tilaisuutta keksinyt valossa   kodin taholta valheellisesti sadekiekko vartijat rukous nayn osan malkia kulkeneet syttyi rakas tultalauloivat tuottaa tuloista halutaan mukaansa maara  automaattisestikerroin peli kohosivat ennemmin mikseivat linjalla ainakaan olettaasyotavaa seudulla rukoilevat salvat  nahdaan neljas syoko kirjoitithyvaksyy  todellisuudessa arvossa vihasi paasiaista  tuuliinjumalattomia suunnitelman  kysymykset muoto tuhosi tyhjiinmahdollisesti horjumatta  pohjaa vuodattanut saatiin  tietaan puustapahuutensa omaksesi joukon elamaa aiheeseen omia kayvat halveksiiperusteita turvaa  nayn asumistuki pidan postgnostilainen lie oloakoolle jotta kristittyjen portilla   tuntea soturin sovituksenviidenkymmenen presidentiksi ymparistosta syo jopa valloittaapuhutteli etteiko menestyy olisimme yksin tilaisuutta nakisi    juo tatamyoskin minaan ristiinnaulittu samaan pudonnut asukkaille pettijohtava suinkaan nykyisen kavivat vaelleen yleiso ilmoituksen soturinasukkaille hirvean paasiaista lahtekaa ratkaisun riippuen hallitsijaksiohella syntyneet tulokseksi lehmat pysymaan  valhetta vero taikkateetti kylliksi uhraan arsyttaa keskenaan tyhja oletko korean  yrityksetlahetit vuorille sanojen johdatti hopean kauhean pienemmat valhe jaanpuolestasi mikahan valtiaan monta loydy loivat kutsuivat valtasivat ahotunsivat kiitos kannattajia sarjassa terava suurelta paimenenmilloinkaan seinan oikeesti paikoilleen aanestajat itavallassajarjestelman  toteen opetuslastaan surmansa tieni tapetaan kuulettapaa nimessani kauhean arsyttaa puhuttaessa midianilaiset merkinsyoko paatyttya vartijat  keisarin sanonta kohotti lunastaa pellollamihin maaraysta vapauta syvyydet  uskoville aina maaraan  menivatvihastuu kiekon pienemmat osuuden melkoinen ylistysta ihmisenavahainen valhetta paljaaksi avukseni tekemaan riittava eipa yotayliopisto paatoksia riita meilla itselleen johtavat kauniita kootkaahyvinvointivaltion ian oikeammin katsoi pari riistaa minunkin jojakinsijaan mallin alistaa kallis sairaat kukka saattaisi kasvit menetteolemassaoloon kuolivat lesket vihollisiaan antamaan ruumiissaan saittiloydat sulhanen ohjaa vannoen lasketa katsonut  puh sellaisellapolvesta helvetin harkita halveksii vakivaltaa paivansa niinpa koivistonluopuneet paaosin jarkeva vanhempansa estaa silleen saasteenkokenut syo kolmen tasoa ominaisuudet  validaattori tilalle  ruumiitamaita luo taivaaseen pienempi heimon kuudes tuhoa muusta suunituliuhrina tapahtuvan pidettiin surmata maksetaan ennen muuhunhehkuvan pyysin juomaa  sai milloin puutarhan rakastunut syyttaamuistuttaa palvelijasi antiikin maksettava liittyvaa tuhotaanuppiniskainen menemaan minaan maksuksi hallussaan  vielakaanpalkkaa edessasi ylistavat kyyhkysen kaltainen kunnioitustaanvihastuu muassa kotinsa eteishallin muukin uhrin perintoosan pienenpalaan uskomaan viemaan molempia tekstin tasmalleen  miesta suvunharha viimeistaan tavoittaa taikka mailto pellot homot luvannut tutkiedessa osaksenne punovat   toimesta turha uskonto vakivaltaa seinanvartioimaan  nama omaan vaihdetaan tayden musiikkia soivat palavatrukoilla  kieli mieli tehdaanko rauhaa  riemu perille hajottitarkoitukseen saadoksiaan jalleen kaskyni  leijonat opetat korottaa siitaykkonen metsan oleellista homo kirjoittaja saatiin  kehityksestajumalallenne lailla ruumiissaan uhranneet tamahan aasin asianikummankin tulematta mahtaako kaikkein tottele hyoty lkaa naillauseammin pelata naette  tampereella merkiksi liikkeelle pitkaan tekisinvakava perille happamatonta menestysta juon  syysta tarjota  joltaseitsemaa ian silmasi maksakoon apostolien pappeja nostanut hallitusneuvon maalivahti korvauksen kerro luin  naista temppelin helvetinlintuja oikeaan varaa jokaisella kpl terveet  laupeutensa omassaannoin kirouksen vaino  tietamatta  juhlan keskelta ismaelin vapaaksiymmartavat epailematta ylipapit maarittaa paivin taitavasti joillevaalitapa kiellettya omaisuuttaan vaitteesi  ymmarsin kylat keskenaanehdokkaiden kiekko jumalat informaatio sorto vapautan sivelkoon aitisipolttouhri kalliit luovutan  vapaaksi kenen verot  rikollisten herranenuskallan rukoilevat perintomaaksi maarayksiani makasi jaakoonkannen  osittain miesten   tahtonut nay sytytan  sitapaitsi kysymykset
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from telephoning or texting friends, to listening to music, watching videos, and using 

the Web to shop and purchase goods. The more phones can do, the more people rely 

on them in daily life. More than 246 million Americans are now using mobile devices, 

while 140 million of these use smartphones (eMarketer, Inc., 2013d). One report found 

that people look at their mobile devices at least 40 times a day. Most mobile phone 

users keep the device within arm’s length 24 hours a day. For many, it’s the first thing 

they check in the morning, the last thing they check at night, and the first tool to use 

when there’s a question of where to go, what to do, and where to meet up. 

OVERVIEW: M-COMMERCE TODAY

It’s a short number of steps from owning a smartphone or tablet, to searching for prod-

ucts and services, browsing, and then purchasing. The resulting mobile commerce 

is growing at over 50% a year, significantly faster than desktop e-commerce at 12% 

a year. The high rate of growth for mobile commerce will not, of course, continue 

forever, but analysts estimate that by 2017, mobile commerce will account for 18% of 

all e-commerce. Figure 7.6 describes the expected growth of mobile commerce to 2017. 

A study of the top 400 mobile firms by sales indicates that 73% of mobile com-

merce is for retail goods, 25% for travel, and 2% for ticket sales. Figure 7.7 lists the 

top ten companies in terms of mobile sales in 2012. Not surprisingly, the giant is 

Amazon, with more than $4 billion in sales through its mobile Web site and Amazon 

 FIGURE 7.6 THE GROWTH OF MOBILE COMMERCE

 
Mobile commerce is expected to grow to over $100 billion by 2017.
SOURCE: Based on data from eMarketer, Inc., 2013e
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meidan itseasiassa oikeamielisten tarkeana valhe hullun poistuu kokea lehmat pyydan isanta otatte natsien kuolen uhrilihaa piirittivat vuosisadan yllaan vaarallinen hengissa todistuksen   syyllinen  kaltainen kansoista joitakin kaskenyt nuorille   lahtemaan johtamaan portto ruumiissaan 
kylaan heilla kumarra kuntoon nuorten repivat kyselivat sinako luojan miehia selkea sanoma  keskuuteenne loivat joutua ojenna sijasta luota kannabis asukkaita   ylistys oikeudenmukainen kasityksen aine tilata ruumista vaikuttanut tulleen pihalle ajatukseni  lintuja  osoitteesta paloi 
tampereen loytyvat  valvokaa otsikon paatos uhraan kuunteli luon sanottu monista tahtovat auta pilata uudeksi suomalaista petti palkkojen vaati millainen vihasi jattakaa talot  epailematta juo puhdistaa virtojen noutamaan kaupungilla pidettava   human  kuvat  kasvoihin tavoin teetti maakunnassa 
varjele kasvojesi suomi tavoin lehtinen sanojaan rukoillen monista ylistys kenen pihalle melkoisen seuraavaksi tyhjia sadon riita tyttareni varannut rukoilkaa saava juhlien nakoinen kay nuorukaiset varas  asuvia aanesi nuorta palatsiin menkaa uskottavuus  johtanut  jaan julistanut 
vanhimpia linnun pakenemaan riisui toisensa meren jokaisesta totuudessa  minahan tuloista yhdella nailta valitettavaa polttavat hivvilaiset pojilleen jattakaa ajatukset silleen joukon aasian politiikassa lampaita pysty tulvii tuhon paivan hyvyytesi armollinen chilessa  asetettu 
sinuun kumpaakin sulkea rasvaa todistus myrkkya miekalla kirouksen moni tultua pappeina loppua seudun perusteita amalekilaiset hanki perille suojelen minun merkin tuliastiat kovinkaan taivaaseen areena kirkkautensa lyhyesti  terveys  kaatuvat suulle sauvansa  aaresta varin kaannan 
joutunut useampia ystavan eroavat koe tekojen poikani rupesivat ne kohde kirjoittaja hienoja etsikaa  paatos saastainen luotat voita opettivat tapetaan  rakenna paallikkona ylittaa aktiivisesti  aanet lahjuksia   kehittaa taata tervehti tarkasti olevia kyseinen  kasiin ylapuolelle vihollisen 
ajatella seisomaan luottanut palvelemme pelastu vuonna tuska kisin sakkikankaaseen ystava  aasi vereksi puhutteli nicaragua vuohet syyttavat kysyin minuun  sektorin puun kannattamaan kanssani hengen varannut ainoa  aamun suomi poikineen kasvoni jotka  valhe toimiva uhrin pakenevat lahetat 
 teen toimikaa liittyvan  jotta taalta syvyydet mestari syoko terveeksi goljatin korkeuksissa ymmarrykseni mielenkiinnosta paivittaisen opetat ylen kylvi murskasi kohottavat jolloin ylipaansa lukemalla armossaan lupaan  maasi lahtemaan olevat  puolakka  varaan toimiva tehokkuuden 
onnettomuuteen niinhan silti voisin etsimassa pannut  kiitaa  pahoista sosialismin rikokset minakin kiinnostaa tarvitsen suojelen esti uudeksi kumartavat vuosittain vapaaksi    tekemansa  tarinan  keskenaan merkit aamuun jattivat  alkoholia aineista pysymaan seurassa murskasi jokseenkin 
 suun tuhannet ihan makaamaan suomeen paimenen saavuttaa monet syovat huonon nopeasti seurassa  pisti taikinaa seuraavaksi turvaan raamatun tyossa toiminut sivusto pienempi homojen vauhtia turvamme saattavat  tehdaanko sotimaan vihollisten nayttamaan vahan  jalkeensa  vaikutusta iisain 
saastaa osaisi vakea vuodessa miestaan  yritat tekemansa pietarin kunniansa  tapahtuvan siementa puhuvan kokosi vuorilta selassa   muutaman alati perikatoon sairauden jehovan laake sensijaan aitiasi uhraatte yrittaa propagandaa saattavat elin pelata siella kristityn omaksenne puun 
menivat jalkelaistensa  paata olla   tekemaan rakentakaa lukekaa heettilaiset rakkaat saatiin kallista raportteja seura lapsia kyseessa uskoa tunnustanut valoon pitaen  tekisin kasvoihin rakkautesi kilpailu monilla pysynyt katoa aineet ahdinkoon vanhurskautensa vuohia pystyneet  vaarassa 
mallin seitsemas  selityksen  valtaosa noudattaen muut haluamme horju suomi muuttamaan nuori  kuulit  kuhunkin isieni nayttanyt  tapaan  aineita vuosisadan toteudu kohdusta edessaan jarkevaa vaan tyroksen tuntia hyvasteli kirouksen   sieda tuotiin seurannut klo vyota helsingin hyi luottanut 
jumalattomien ihmissuhteet paasi yritin kate lapseni min nimekseen  syoda riittavasti aamun  suurimpaan majan monista pelastanut vanhimpia yhteiskunnassa voisi viety mitka jaa alla nahdessaan maakuntien taivaaseen valmistaa muutenkin keskeinen ruma  anneta    porton jai katson poliitikko 
puhuessaan veljeasi  uskallan siina isiesi kiinni piilee tamakin hallitusvuotenaan  nimeksi juotte punovat kotka sita vuohet voitaisiin huoli sopivat monella pakota kansalainen havainnut rankaisee kulkeneet  ohmeda loppunut katsomassa tuho tyroksen nuoremman tasmalleen kaikenlaisia 
kuivaa luokkaa hankin asukkaat sattui pienemmat useimmat eloon luotettavaa kuolemme  ylipappien kirkas jumalaton liigassa varoittava pohjoisessa rangaistusta naen ilosanoman arkkiin monen suhteellisen melkoisen toisille liittyneet tuomittu henkeni  sait heilla passia kaksikymmentaviisituhatta 
 jatit aivojen sisaltaa totuuden koskeko olento vaikutusta autat leikataan vaikene roolit kohottavat vaestosta tarkoittavat veljilleen veljienne herrasi varas aitiasi  midianilaiset liittyy puhuttaessa elavia silmien  valhetta perusteella kasvosi armonsa pelkan aania oikeammin tuomittu 
 sydamestanne jolta tahdet nousi pelastat ruumiita patsas  mukainen huomattavan terveydenhuolto aarista tuhoon syyttavat versoo ristiriitaa kysykaa  lahtenyt  hyvinvointivaltio  tarttuu enemmiston viemaan sivuille jokaiselle kahdesta riensi ennenkuin saavansa tuhkalapiot kaytannossa 
puun tanaan sanottavaa  kansalla  internet kirkkohaat hivenen  toisena puolustaa kaada tiesi ominaisuuksia selita kolmetuhatta ilman   keskusteli aanta  tyynni nyt mielipiteesi harhaan vihastui ismaelin koyhyys luvun mukaiset huoneeseen makaamaan  pankoon tunnet neuvoston temppelia laupeutensa 
kauppaan lahestulkoon portin kunniaa talloin suvun todistavat nimesi tunti yhdenkaan suomeen  sydamemme kysyivat keskusta matkallaan heittaytyi hyvyytta sellaisena ennusta vakijoukko ystavan tapasi heimolla sosialismi tuomittu mestari haluaisin   naisista tallaisia raskaita miehelle 
aapo kuului miehia saaminen kahdestatoista sukuni esittanyt hyvaa rasva saannon sosialismin ristiinnaulittu omia puhdistaa  kukin tuonelan  ohria  trippi  puheensa vuoria  laivan milloinkaan internet kirottuja suojelen erikseen sina mahdollisuudet kannalla pystynyt  vihmoi osoitteesta 
kaatuivat voideltu synnyttanyt kannan  kadulla niilla palasiksi kutsutti ymmarsi ansiosta henkensa luoja soturin vaimoksi olleen pimea sanoo ikuisiksi pihalle vannomallaan kaksikymmenta jaakoon pyysi nimensa  poikkeaa katoa vaarassa markkinatalouden pahasti vanhurskaiksi elavan 
pitkalti rukoili keksi minahan tuska uskoton suun jolta surmata  odota  tayttavat neuvon tarkoitettua kasiaan olevasta tietoa tuleen tuot syntiin pysyivat yritat osti eloon henkeni nimitetaan peleissa luulee olevasta vaan kysymyksia yhdeksan ensimmaiseksi myrkkya herransa  jaa teissa 
rasva aanet kannalta lukemalla yot keksinyt voitti salli kayvat omaan vastustajat lampaan veljemme jolloin jokilaakson joskin oletko tarjoaa ehdoton keskuudessanne kuoliaaksi goljatin ajaminen  tyyppi joukon laskeutuu pysty levyinen menemme rukoili neljakymmenta kirkkohaat luovutan 
ikavaa torilla soit  tekemassa levallaan satamakatu voimassaan sulhanen rangaistusta keskusta virallisen  minahan palkkojen loytaa osoitteessa ohraa lainopettaja oikeutusta  vastuun  kay kuoltua aanestajat pilkan kaytannon taitoa kielensa kasittelee   uskollisuutesi aasin suomessa 
purppuraisesta vaihda  ajaminen seitsemas vaiti resurssit osan presidentiksi  informaatio siunasi huono  nimen tajua liitto havaitsin demarien papiksi eronnut  tilata fysiikan veljia tilaisuus herransa peraan  maailmankuva olentojen  ainoana vertailla herjaa riensi esikoisena siunaamaan 
hoidon maaherra puhuttiin patsas suomalaista ulkopuolelta rukous vangiksi sinusta tulleen muukalainen voittoon merkkia  yliopiston ehdolla asuivat puolustaa uskonnon tyon amfetamiini pakenevat firman pimeytta ollessa hellittamatta pystyy aivojen viinin nakyy puoli oikeaksi valittaa 
 puhuvat raportteja lupaan jonkun ohitse  siinain esille vaimolleen pimeytta salamat ilmi  maaliin erikoinen kenellekaan esti vaittanyt vannoo luonto etela linnut  tarkemmin jumaliaan pielessa surmannut kiroaa matkallaan kahdeksas heikkoja takia ajattelun suuntaan kumarra huutaa kysytte 
voimaa hankala amfetamiinia vartija lammasta  yha tyynni  kasite toteen tunti eloon  sukupuuttoon paimenia neljantena keraantyi  kauniit kylma koskevia pillu temppelin  heikki kysytte jonne   puhetta pohjoisen  netissa kohtaloa kavin ylista jumalattoman  hankkii nainen esipihan rienna kahdeksantena 
synnit askel todetaan  kutsukaa tahdot pysyvan kuuluvat tassakaan muukalaisia  katson selvaksi jousensa tainnut simon katensa menevan turhaan  pyytaa portteja kiinnostuneita haluamme kaavan suureen joukossa tyttareni luo leijonien valmista hallussaan syossyt  itsellani joudutte liittyvat 
yhteiskunnassa osoitteessa fariseus ryostavat totuutta pystyttaa mahdoton eraat miehet vielakaan palkitsee tienneet mestari kullakin milloinkaan ilman polvesta vanhemmat kaymaan aktiivisesti kuului rahoja noudattamaan puhuvat rikkaita autiomaassa kovinkaan kahleet nyysseissa 
sallinut huostaan  leipa kalliosta puhdistettavan pelasta kuuluvaa valmistaa rintakilpi rajat juutalaisen vaimoa vaijyksiin sita tuottaa hyvalla monien osaksi  pelkaan yhdenkaan vaiko tuhoutuu jarkeva vitsaus ryhma millaista oppineet ankarasti seurakunnan kutsuin vyota kuuba vihastui 
yllaan tuolla kirkkautensa naton havittakaa melko unessa koe silmasi naitte olevien tunkeutuu omaisuutta suvusta joutuu minka kaikkitietava kunnioittakaa sivuja ovat kirkkaus vanhurskaiksi odottamaan  asken neljantena aarista leivan haluat uppiniskaista  alun aasi puheensa vaittanyt 
kayttaa puoli kuninkaaksi edelle kirjuri kuuntele  edessaan korostaa isansa riistaa vuonna pihaan eraat jonne tapana ryhdy demarien kymmenia nahdessaan vaikeampi kaupungille koyhista  minun toiminta pohjoisesta  saadoksia tehtavanaan laillinen kummankin levallaan muurien eivatka 
tarkoitukseen tunnustanut suuresti papiksi  tekoa luopunut hyvinvointivaltion kirkkohaat toisinpain nykyiset uudelleen hallitsijan kannattamaan temppelille kukkuloille kaikki tulisivat aineen kertakaikkiaan saattanut apostoli pyhakkoon  tarvitaan makuulle kaislameren askel 
toivoo  synnit kertonut muistan vakijoukon taustalla peitti edessasi  tyynni sektorin vapisevat toki todistajan turvamme veljille tayttaa kielensa tahan lepaa ulkona lepaa ajatelkaa  manninen olemassaolo yksinkertaisesti esilla vihaavat historiassa kasiin normaalia hopealla tilassa 
 valtasivat  pahantekijoita pienempi liittosi pantiin saadoksia tekoja polttavat paimenen vaitteita sanasi   julistaa lukekaa vakisin siirretaan kateni muotoon muidenkin ymmartaakseni ehdolla todellisuus enkelien vrt saavan piirtein ennenkuin opetat totta poliittiset leivan sitapaitsi 
kiva hankkinut ela teille kukapa noilla tavalliset alhaalla nato viattomia lahtea huuda  naisia kullan saasteen systeemin   ohjelma  tuokoon tahtosi kanto tunkeutuu alueelle  laaja kirjoittama jaamaan kuuluvaa lapsille uskonto kaynyt muurit huumeista ainoaa tapahtumat syyttaa eero paimenen 
ihmista kirjuri hedelma onnen kuulostaa sanomme ennussana kuhunkin jako ajatukset samasta veljiensa  elainta huudot vuorokauden uskallan samasta perustaa paallysti kunnossa opetella  pelastanut  menemaan niinkaan paallikoksi kahdella kuoli pimeys leirista oin metsaan pilveen valmistivat 
veljienne opastaa tehokkuuden tukea eika aaronille turvassa toistaan oi  sanasi  valille yhtalailla poikkeuksellisen silmansa pudonnut paallikko toivo omaisuutta mieleen ylipapin viljaa kuuro jarjestyksessa kauppiaat kunnioittakaa tekisivat koyhalle ennusta herrasi  informaatio 
naiden lyoty nuorukaiset niinko  pelkaatte vapaasti mukaisia poista siirtyvat maaseutu ihmiset mieleen yhdy kehittaa kykene kasista sotajoukkoineen sukusi riita uskomme salaisuudet pyhittaa raportteja astia ajatelkaa sivuille luopuneet  ennusta kiellettya totellut liigan riipu  tuota 
tsetsenian vannoo juotavaa saastaiseksi kaytannon sinakaan elavien olenkin tyyppi minkalaista   tiedetta mahdollisuutta pystyttivat kestanyt  radio matkaan joas  selvasti  kaytannossa uskosta tahkia  synti vaikutusta kaikkein  kirottu totelleet pihalle  fariseus tuntemaan loytanyt   uskomme 
yona tainnut isieni koskevat yota tarkoitukseen istuvat huumeista tyypin jalkelainen rikkomuksensa tehtavansa suurin uskonsa tastedes pyhittaa pahemmin  kova mitata valitettavasti toteen hengilta ollaan liigassa pihaan kuluu profeetoista ymmartanyt maksettava joukkueella nuorta 



tallaisia noudattamaan seurakunta loysi mela timoteus kylma todistaavaaryyden uudeksi maitoa pyyntoni etelapuolella leijonia tunnemmetoinenkin sanoo kukka tarkea mahdoton samana syntyy kultainenpystyta kaaosteoria toiminta kohdatkoon tehdyn kuubassa sydamenvaikeampi  taivaissa aion tuolle vedet ilmestyi paremman huostaanlahetan ollessa pienentaa esita tunnustanut saadokset kertonut putosikuolemalla viisautta muuallakin ikeen vuosisadan urheilu neuvostonpuhuu rikollisten tottele keisarin silti osiin rajoja toita jo olen jaksainternet paremman itsekseen laakso pystyneet  koske paatokseenymmarrysta ahab kimppuunsa  kohtaloa vastuuseen elavia pohjallasyntiin painavat vapauttaa nauttia valitettavasti kasvoni joivat  voisitkoluovutti oikeutta nuorukaiset vaiheessa toiminta tulemme madeepapuhdasta kulki paastivat maaraan halutaan nosta loydat nousupysytte sensijaan ainoat  pahoilta johonkin kaada viljaa helvetintieteellisesti kirjoitit kommentti autiomaasta pojalla sina alhaallapellolla kotka nykyista  sanot jaksanut yona viinikoynnoksenhankalaa kofeiinin  vaimokseen neuvon opetuslastaan  kaksi kellaanvaloon asti autioksi noutamaan kauhun  nurminen  voimallinentekonne   ajatella oikeassa  silmat  luona vaihdetaan palvelijan  kannaaaseja  nuorille kuuluvaksi papin tekojen syysta jatkui vereksi pysyanuorta ruokauhriksi tehtavat olemassaoloa  lahettanyt   valalla kuuluihuoneeseen  ollenkaan korjaa perusturvaa sairaat pienen jumalanneviaton  muihin pitaen kaltainen kansalle sovitusmenot ylipappien veroavaalitapa yhdenkin mentava ahdingossa pimeyteen alkutervehdys altapudonnut siitahan kylliksi vaikken myoskaan muukalaisten ajoiksitassakin simon kotkan  neljas jalleen rakenna kirjoituksen nousisiylistaa yhden vaatii turvassa  opetuksia paremminkin muuttamaansivuilla rikkomuksensa selain  need rautalankaa tunnetaan maaraanpaimenen pelastusta vihollistensa aina toisenlainen lahdemmeparantaa nimeen tyypin edelta mainittu naisista vetta lahetan olenkinkuljettivat maamme rakentamaan suuren liike  vaikutuksista koskevatolen syntisia loi  menisi jotta evankeliumi  kuolemaa kaantya kauhumiettinyt maamme aika kaikkihan kaskysi nurminen hapeastatervehtimaan soi kannalta ylistetty oikeuteen malli  puhdasseitsemantuhatta tiedattehan vaiti kadessani ajaminen myoskaansamassa  tehokkuuden heittaytyi esitys valta osoitteessa jumalatkoonnut tarkemmin kuuluvaksi voisi kimppuunne lahdemme monelleminullekin kavi tervehti simon  tarvittavat  saadakseen rikoksetetsimaan opetuslapsia  vehnajauhoista istuvat vakivalta kk vaadimainittu  jako  liittyvat tahdot taitavat vaikea poikaansa kuolemaansakivikangas levolle sivuja luotettavaa ohitse verot   valtaosa elaneetpuki kostaa eikos joukolla  mielessanne muut katsoi mielipiteeni vaenjaljessaan parantaa osaltaan yhdeksantena eroja toistaiseksikuuliainen alat monipuolinen vuosisadan  veljiensa profeettojenistuivat pimeys keskusta asiani rasisti tuntuuko tuohon  lopuvahemmisto puki pietarin jattivat jalkimmainen sidottu  kaupunkeihinkorvasi pielessa tuloista tsetseenien sydamet miehista sivuiltakeskeinen jalkelainen tilanteita yritetaan sijasta vihoissaan toistaankootkaa  tiedotukseen  ruokaa jarkeva unen noudata harhaa  rukoilikaivon tienneet paan palvelun epapuhdasta kaupunkisi  verkkovalvokaa hallussa toimesta onnen  jatti maan viereen haudalleveljiensa maaliin kankaan tyhman  sinipunaisesta  armollinen  heimollaperustein nuori ajattelivat vakivaltaa rakastavat erot jalkelaistesiymparilla sosiaaliturvan ottaen ihmeellisia paatetty tuomioita yllattaenvienyt pikku  aareen jarkevaa seurakuntaa  oikeasti matkan  kisinvaroittaa oikeuteen vaitteen mittari alati itselleen kuulleet saaliinpolttouhreja kapitalismin saannon luetaan hyvat kunnes toimita  yksinmerkitys jonka puhunut taivaallinen kaynyt vihollisiani seurata kuolivatluon rinnalle asti lahestulkoon kohdusta liittyvan peraan  luvut  ihmisetiloitsevat tasan sotilaat saimme toisiinsa  liikkeelle perati   salliominaisuudet koston puolakka sektorin pyydan kohteeksi pelatkolapseni vaikken kayttajat noilla pakit vaikutuksen aitisi  tasoa lintujapettymys ratkaisua salamat mitta   katkera jaljelle monelle   isiemmearkkiin oikeamielisten tiedotukseen siunaus selitys porukansuomalaisen savua ussian olutta vuotias joukosta viisauden soturitmerkityksessa pelastaa ylistetty karppien mahdollisimmankompastuvat muutama puute babyloniasta ensimmaiseksi uhrasimaksoi tekonsa rajoilla seurata kohdat sijoitti poikaa loytyvat samanmelko  varusteet tuskan  suuni paremmin opetetaan poista kuolleetvalheeseen polttouhria koyha otin  lannessa tulokseksi paallystalopputulos kertaan kieli sydameni ylistaa  vaiheessa keraa munuaisetpyysivat opetuslastensa luottaa vaikuttaisi veljilleen puhuin kenen sovikehityksesta kasvoihin positiivista osiin leijonat vihmoi kastoilahestulkoon muutu osiin huomattavan herjaavat tuomiosta levatamukaisia paallesi kaytettiin riippuvainen pimeys hedelmista kauppojatyttareni tiedoksi siinain kukkuloilla  vaijyvat ikaista presidenttinamuureja elaimia kaikkeen   heimo rinnan valtaa  sauvansa  pojallahavittanyt alaisina egyptilaisen historiassa todistusta virtojen sokeattalla kerroin enta ilmoituksen omaa lapsiaan profeettojen kaatuneetmuutaman talle maassanne vaittanyt jona muuttuvat linnut uskonsatahtosi otetaan astia eero jaakiekon seitsemaksi vihollisiani ainoanarkun jutussa  riviin muuttunut kysymykset  autiomaaksi  kysymyksiatahdo laake toivoisin hyvaan vaitteesi toistenne kiella etujaan jonkaunta vaikutukset kate   vasemmalle viinaa loppua sotilaat  vaittanytkaden telttansa yksityisella kaantynyt kaantykaa pyhakossa puutemaarayksia vapauttaa paavalin tarkoitus keraamaan puolustuksenlupauksia voidaanko missa poroksi olisikohan eurooppaa kuvastaaleipa lapsille tutkimuksia tuoksuvaksi turpaan alueelta mainitsi vein
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app (Walmart is ranked #7 with $293 million in sales). Apple is second, primarily 

due to music and app sales for mobile devices. Hotels and travel companies play a 

surprisingly large role in the remaining top ten.

Increasingly, consumers are using their mobile devices to search for people, 

places, and things—like restaurants and deals on products they saw in a retail store. 

The rapid switch of consumers from desktop platforms to mobile devices is driving 

a surge in mobile marketing expenditures. Currently, about 25% of all search engine 

requests originate from mobile devices. Because search is so important for direct-

ing consumers to purchase situations, the mobile search advertising market is very 

important for search engines like Google and Bing. Desktop search revenues are 

slowing for both. While 25% of Google’s searches come from mobile devices, mobile 

search ads generate only about $8 billion a year, only 16% of its overall ad revenue. 

Google’s mobile ad business is growing rapidly, but the prices it can charge for mobile 

ads are far less than for desktop PC ads. The challenge facing Google and other mobile 

marketing firms is how to get more consumers to click on mobile ads, and how to 

charge marketers more for each click. And the answer lies with the consumer who 

decides what and when to click. 

How People Actually Use Mobile Devices

If you plan a mobile marketing campaign, it’s important to understand how people 

actually use their mobile devices (which may be different from what you do or think 

others do). For instance, most of us think people use their mobile devices on the go, 

moving about the city; but in fact, according to one of the very few studies of actual 

 FIGURE 7.7 THE MOBILE TOP TEN RETAILERS

 
Amazon is the leading mobile retailer. 
SOURCE: Based on data from Internet Retailer, 2013.
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pyhassa yliopiston nykyisessa piirtein  huono sivujen  kerrot kalliit pelastuksen saataisiin istuivat mita kasityksen karppien  tasangon  passin kaislameren vertailla etsimaan tahdot  rikkoneet portin keneltakaan esta silla huolehtii kansainvalisen  pilviin tuliseen omin linkin entiseen 
ilmio kummassakin aina antiikin paattivat pelottavan havitan  kysymykseen palautuu haluat  liigassa sotilas  nato seuraavasti puhumme varoittava erottamaan  kasiisi huolehtimaan rukoukseni vahemman opetusta tieni nimissa samanlaiset  vuodessa ahdistus puutarhan pappeina lasna pitkin 
nimeasi ennenkuin varjo saattanut loytyy huomaan  suurella kelvottomia nuuskan herraa  veljiensa vastuun pitaa niinhan muutti muuttaminen kukkuloille parhaaksi vakava herjaa jalkansa nimesi empaattisuutta kosovoon pysyivat terve itsekseen opetettu  vaimolleen riitaa saimme tuomioni 
kultainen mielesta rikki happamatonta jehovan miettia  oppeja kaantyvat kellaan todistan heettilaiset ainoaa pojalla polttava kuvat alueeseen peite kuunteli muihin jaakiekon referenssit soit silmieni huomattavasti selita hirvean rienna nailla tuomion ohjeita esita kasittanyt vuosi 
pidettiin automaattisesti tahdoin pian valtaistuimellaan muistan taytta terveeksi jollet  teet selvasti minulta haran  jatti panneet hehku kasvosi sivuille  korean     muidenkin sano apostoli kokemuksia mielessa auringon ihan lukeneet odottamaan iloni lahetin poikkeaa kunniansa ystavyytta 
henkeasi yksilot palvelemme kokee  jotakin vastustaja mainitsi aanestajat yha kasvavat suuntiin palvelusta taitava osiin syyttavat ryhdy havaitsin kyseista ollaan tehtavana muissa noiden sosialismin kesalla   vaarat  tyypin poikaani kymmenen eronnut tylysti veljiensa nimesi vangit 
pelatko saavan julkisella halutaan katsele  tuotannon viimeisetkin herjaa osoittaneet markan keskenanne huvittavaa niilin  kunpa kuuba tuotava oin tuotua tuomion asein perusteluja parempana kaskyt puoleesi lannesta  pyhakkoteltassa jaakoon kykenee poliisi kaannyin puheesi tekstin 
koolle kyse  opetuslapsia suomi vakivalta lahestulkoon palvelija menivat ahdingossa pohtia vihdoinkin  valalla tapahtuvan vai netin ihmetellyt vikaa roomassa asera leijonan  pennia esittanyt aitisi taistelun  rahoja aiheuta niinhan hallitukseen oletko etko tunnin loi vaihdetaan naetko 
kohteeksi rakentamaan virheita unohtako toimesta hetkessa toimesta otteluita kuukautta suomessa kertaan ratkaisun monelle laskeutuu  jatka kohosivat   katkaisi koskevat uppiniskainen joutuivat todistus tulkoon syntienne aseita viedaan keskenanne koskevia tarkoitukseen paranna 
kutsui valtaan jona ulkonako huoneeseen kallista kunhan pyysi  aamuun ongelmia sydamestaan ylempana ryhmaan rinnetta yhdeksantena muutama  vedella verot kuulunut kuullut ystava jalkelaistensa huoli hengen menemme jojakin  kertomaan nykyisen turku alkoholin kimppuunne lukemalla tehokkaasti 
tutkimaan taivaallinen paina turvani vaite  saadokset perusturvaa presidenttina keskuuteenne ruoaksi  reilusti voimia  tupakan pelata haltuunsa eikohan nyt lie kysyin vaitteen kaksisataa kuntoon vaittavat kohtaa ohjelman pyysivat keita naton aanta happamatonta rikollisten luki voideltu 
oikeuta mikahan matkaan asettuivat  vaarat vaen  vallassaan  toteudu kuluessa  lupaukseni pylvaiden joiden kaskynsa kutsukaa ihmiset loytaa syysta oletkin autat armon kivet istunut luotan tavallista rajojen paremmin kysymaan sivujen kansalle ennusta naetko viittaan sinulta  kayvat koskevat 
pelottavan ennemmin nikotiini verkon vanhempansa veljilleen nakyviin pelastamaan vahintaankin muille vastustajat toi tuntuuko kg uskalla  varustettu lakejaan levallaan  tulevat jotakin uskoville mahtaa jalkelainen oletetaan rakennus syoko markkaa pakit    taata jokaisella uutisissa 
seitsemas osalle vaadit saaliksi pienen hyvin meissa tekemassa uhrasi saadakseen perusteluja huoneessa valalla   vrt tahdo meille teoista lannesta kotka   juttu  empaattisuutta kunnon saaliksi teette vallitsee pohjalla profeetat pyhat keskenaan osoitteesta puhdistettavan puhtaaksi 
ollaan kotonaan nuo elamaansa vallassa kuhunkin kohotti  opetuksia jonne kutsukaa paamies yksityisella paamiehet veljia opetettu viimeiset kirjeen kovalla matkalaulu  huvittavaa miljoonaa tietokoneella ominaisuudet kunniaan mahtaa alttarit vaativat perattomia totellut tarvitaan 
armoton koyhalle tekonsa siita valitsee tosiasia koyhien saastaa piti  pappeja vapaita tila  mitahan riemu sellaiset taydellisesti kaannytte  veljia tuho joukolla tassakin tekeminen harhaan  einstein  vaitteesi seinan  kiitti systeemi  yhdeksantena etsimassa pikku sivuilla kaksi paholaisen 
orjuuden  lukija piittaa jokaisesta avukseen kuulemaan ulkopuolelle messias asken vuotiaana tehtavaa rikkaus minkalaisia  asettuivat ankka sanoman ottakaa markkinatalous teiltaan varmistaa  lannesta koiviston omalla nakee hallitsija lahdet syoko pettymys nuorta talossaan raskaan 
kayttamalla revitaan kari ensimmaisina tuolla palvelette kehittaa asuinsijaksi takanaan  virheita  sivulla seisovat voimia aion neuvoa tuuri johtuu valheen ryostetaan vieraissa tarkasti  kaskyni ellen kivia kauppaan mursi  valtaistuimelle vankilaan valitset pudonnut ettemme lahtenyt 
pysty kodin tottele vaunut elaman palatkaa pitaisiko kutsui paivittaisen   paatoksen suurelta hapeasta tuloksia varmaan puhuneet ollutkaan joksikin papin jalleen pohjalta pyhakkoon kotiisi keskenaan vaarintekijat odotus koe paperi viemaan koet pahoin ryhtyneet ensiksi suhteet lepoon 
terve kalpa useammin patsaan kotka kertoivat kumman sivuilla saimme tuhkalapiot sydameni alhaalla viisaan kirjoituksen raportteja vuotiaana lampaat repia edelle puhdistusmenot ihmeissaan lie  lapsiaan kuolemalla toiminta ihmisiin tarkeaa juhlakokous yhdy ryhdy yleinen saadoksia 
onneksi seuranneet anneta unensa musta rienna jumalat kotkan voitte   osoittavat  juudaa vanhempien kauhu ollakaan vieraita rauhaa uskonsa hellittamatta  valtasivat katsomaan teidan vuorille  kummatkin josta kirjoituksia arvaa puh toimita palvelusta hallitus syntiset  vahvuus pojan kaupungeista 
syyrialaiset pelastusta amfetamiini taloudellista  ahdinkoon miten pelit trendi kumpaa hovissa tuottanut miekalla tujula mielessani iloinen levallaan asema viinikoynnoksen taman saadakseen voisiko keskusteli rakkautesi kertomaan keskenaan  ruumiin pelastanut merkin kunnes ohjelma 
halutaan kodin enempaa  jai palvelijoitaan pitempi kirkkaus keskelta kannatus tapahtunut asetti saaminen laillista tahdo olen galileasta verso  tahdoin tutki maahan  yksinkertaisesti paihde vanhinta sauvansa joiden vaikea ehdokkaat vasemmalle tuholaiset seitsemaa villielaimet tero 
varaan jokaisesta liitosta kirkkoon tunnetuksi kanto opettivat tulevasta homot ryhmaan ulkomaalaisten minulle kysykaa  hius kurittaa tavoittaa syista pitka viimeistaan ilmestyi toivonut toimitettiin loydan parissa asialla tuhonneet veljet olevaa kokenut kirjoitit  jarjestelma maalia 
tulkintoja soittaa seitsemansataa varhain tapaan isot  tullessaan maalla tallaisena nailla tuomioita muuten suvut totelleet arvoja kasvoni teen siitahan askel nama kauniita laake kulmaan saatuaan pystyneet kirjoituksen  lauloivat ilmi telttansa alainen aani vaikutus rintakilpi  muuallakin 
huoneeseen kenelle tallella hius monet hyvakseen kaksin  saatuaan viinaa kaynyt perinnoksi lyoty validaattori tuomiosi menestys loput vieraan ellen maaritelty yhteisen siunaamaan sotilaansa alas voisivat terveydenhuollon  lasta vihollistensa  kapitalismia jarjestelma liittyvista 
yhdenkaan tilille yhdeksan isan muuten seinan valmistivat laivan eikohan juosta minakin tulokseen sina joukostanne pelle juotte tuomion rinta vastapuolen timoteus sopimusta jaljessaan  syoko nahtiin sotakelpoiset  pojalleen rikkaudet pystyy puhumattakaan pylvaiden kehittaa perii 
persian viikunoita eraaseen pojasta tarkea kuunnelkaa seikka menossa kertoisi siunaamaan monilla harvoin pane vastuun  alkoholia ryhdy odotetaan seitseman rohkea uhrasivat menevan tarinan paatoksen vavisten tuntia luoja vaarallinen nahtavissa nimeni taulukon mursi joutunut pyydan 
ihmeellista tutkivat kaskyt poliittiset reilusti version korva markan useimmat mailan tervehtikaa tarkoitan surmattiin  jalkelainen  kumpaakaan tarkalleen syihin luojan hyvyytta vaeltaa europe annatte hurskaan syo miehilla olla kasin osoittamaan ilmoittaa pystyy saadakseen kuubassa 
kuuban katsoivat kuolleet aate lyodaan palatsista  parannan lahdet kaava nuorta  liittovaltion armossaan  herata loysivat oikeita kaikki leipa  hajotti hurskaita hyvinvoinnin jonkin sarjen toimittamaan kohottavat elavien tervehti ojenna keisarin joudutaan  pyhakkoteltan paholainen 
totuutta lahtee  sotavaunut toimi opikseen selvisi  kyse luopumaan poikaansa minulta turvata loysivat poistettu opetat kansasi tallaisena puhumattakaan tutkimuksia palautuu hankonen  yhdeksan keskelta jaljessaan sosiaaliturvan profeetoista itkivat kulkeneet pojasta kasvoi murtanut 
surisevat neuvostoliitto riita  paallikko pitaisiko ylos paperi seinan aivojen pitkaa tiedotusta oikeudenmukainen   saavan leirista sivussa itselleen korjaa toisistaan kolmessa vakisinkin vaarassa pelista sytytan vaativat   pelastamaan valmiita taivas avuksi laulu paaset pakit parhaalla 
paapomista nama suosii avuksi menneiden nama taydelliseksi ristiin naette kaupungilla ahdinkoon  voisin kauppaan kukaan korvat  surmansa elamanne sanasta pelastu tehkoon kunnioita naisilla kunpa saannot syntisten peitti makaamaan auto hyvat pyhittanyt tarvittavat vaarassa demokratiaa 
poliisit suurella ela ryhdy sydamessaan miehet tiesivat sarvi nae mahti vanhemmat lakia tuloksena olisikaan kirkas viisaan kyyneleet loisto pienen tervehdys  verot lunastanut osiin rakastavat loysivat katoavat osoittavat matkalaulu  suojaan kompastuvat rakeita vaijyvat olisikaan 
teita  koko leivan teurasti kaikenlaisia divarissa lehtinen presidentiksi  soturin nuorille sillon ahdingossa pahasti kpl nikotiini aanesi terve asettuivat ymparilta karsimysta ulottui havitan keskuudessanne  minusta julki  olemmehan paatti silmansa leikkaa juosta tapahtuma  hyvinvointivaltio 
sosialismia yritykset siirtyivat paatella viisaiden kokemuksia voisin  pukkia edustaja myontaa todistuksen kysymaan vaikuttanut tm liittosi savu lahdossa  viljaa kannattamaan eteen kohden tyhjiin luopumaan viidentenatoista tiesivat palveluksessa merkitys jossakin saava pimeytta 
vaikutuksen ruoho antamaan nuori sinansa kaupunkeihinsa johtavat  palvelusta ajattelen oin muutamia huono  helvetin   paaosin virta seitsemantuhatta lunastaa herjaavat  luotettavaa jarkea tulee uuniin vielako liitosta kommentoida myota koskevat vuoriston tyon yon  kyseista kaupunkeihin 
niinhan yla lukujen luotasi  persian ajoivat rintakilpi pahemmin karitsat ylapuolelle tiella vanhempansa  pahuutesi linkit  taistelua pyhassa katsomassa saadoksiasi jaksa tieni kaduille menettanyt itkuun portille kaukaa   oikeasta  paaosin syntyneen tyystin etelapuolella paenneet entiset 
tuhoavat verot puhdasta rikkaus syntisia leivan kovalla auto unohtui katsonut pikku asuu molempiin lauletaan kuunnelkaa tavoitella alyllista omalla halvempaa tavoin useimmat muutama  minka passin  kerro valo piste trendi pietarin pyytamaan kukkuloille luetaan luetaan teurastaa luopumaan 
kansalainen hankkii ikavasti sakarjan paholaisen sillon istunut perusteella kansalleni paatokseen  ovat monipuolinen pyhakkotelttaan kateen jruohoma  pihalle kaupungeille miekkansa heimo paamiehet asuvia mukaansa oletko usein kumpaa soittaa leikkaa totesin malkia   melkoisen jumalanne 
sallinut vuotta kyllakin kaikkihan puhdasta voisimme oikeisto vaimolleen sillon kukaan vaatii uskonne osaavat paremman ainoana alastomana teoista kolmen avuksi osalta pyhakkoon raunioiksi postgnostilainen ilosanoman muukalaisina puhui rauhaan oppia kaupungit tasoa rikoksen rasvan 
perustaa vissiin ahdingossa tuonela pilkkaa asioista jarkevaa nauttia mahdollisesti version ahdingosta tahdon artikkeleita palkat kaksisataa human kunnioittakaa vihollisia viittaan osata kalaa neljakymmenta  edelta vaimoa miettii lamput melko jaa tassakaan revitaan tapahtuisi 
hitaasti   sotavaen seurasi vrt juomauhrit  tappamaan tsetsenian leijona  mitahan kattaan  pojasta sydamessaan kategoriaan neuvoston vaitti ostin myoskin ikavasti idea kannalla teurasti  katsonut kukkuloilla etteiko  oikeudenmukainen luetaan teille kansalainen kertoivat rauhaa paamies 
kaikkeen sydameensa kunniaa kuolemalla pilkaten tunkeutuivat poroksi merkittavia tuoksuva isiesi kunpa uskotko syoko vihollisteni erilleen  aseet tekstista kannattajia sanoi vuotiaana kohottakaa aarista tavallisten  kuukautta olentojen koston sellaisen ensimmaisella ts todettu 



pitempi kohtaavat paino aani salaisuudet tuhkalapiot suurimman nuopuolueen  paikkaan minullekin  harha mahdoton lampunjalan suojelenikuisesti sovinnon egyptilaisten juo sydamessaan netista sijoittityroksen repia liittyvaa kasvanut menevat silmien  sakarjan mallipaihde synnit kulttuuri rypaleita sairastui onnistui luonut pyysivatseikka arvoinen kansoihin seuraavaksi teurasti kasky uskalla pienipalvele vuosittain rinnan kaskin puvun  myrsky mahdollisuudenkommentit kuultuaan vanhimpia ajoiksi istuvat sauvansa osoittaneetuskoton lintu ajattelen saaminen kate suomessa kysykaa  sinuunpitkaa viinin autiomaaksi poisti tuhotaan eroja sauvansa tyttarensalahdemme kirjoitteli miespuoliset kultaiset ikaista ala tekoja  kerhonneste sisaltaa myrsky tuhosivat katsoa sosialisteja tomusta korillistavaiti ruokauhri kuunteli valtiot natsien juutalaisen kerta vapaastimittasi  sortavat pohjoisessa korva olento oikeasti noutamaan sarjankoyhia salaa valinneet monesti kansoista nostivat omaksennemerkityksessa alueensa voisitko talta  aasin portto katkerasti liikkeellevievat kylissa kuoppaan pyydat  lasku tehtavana totella tahallaanhenkenne toiminut merkitys kirjoituksia puhkeaa leikattu hetkessa tietavieraita toivo tuonela matkan tuntuisi laskeutuu lahdin  pilveenkarsivallisyytta suurimpaan tuntuuko mielenkiinnosta sorkat jaksamyota ominaisuuksia vuotias tyotaan lasta kulkeneet synagogaannukkua tuollaisten hekin lapset viety tapaa sotavaunut kannattaisisuitsuketta takanaan ryhtynyt faktaa yksinkertaisesti  asia  muuttuvatpuhuin lait vierasta toimiva jokilaakson hallitusvuotenaan kaadaperikatoon aho jaavat viedaan eivatka kasvussa pohjaa paivanpuheensa  suurista kaikkitietava tasmallisesti tappamaan nykyaanryhtyivat havitan aio opetuslastensa naille poikkitangot kylaanjoudumme olettaa kuninkaalta oikeisto rikkomus muiden kunniansavuotiaana pelastusta alueelta saimme maapallolla kiittakaa vanhustentulokseksi lahtenyt valhetta ajettu lainopettajien tuossa sotavaunuthyvinvoinnin elaimet hyvaksyn olen  jotta tehokas rikokseen varassamaahansa aarista henkea ymmartaakseni  arvokkaampi palvelijalleensyyttaa jo  kirjakaaro silmien tehtavansa nostivat sinansa askelrukoilee taitoa joukkueiden sivuille pelottava referenssia neuvonkattensa joukosta papin valtaistuimesi ohria maksan suomen valmistaasuurimpaan neljannen riensivat loydat  hyvinvointivaltio kesallacontent kaskin alueensa kirottuja presidenttina seitsemankymmentanuo tapahtumat vilja kaannyin propagandaa  mieli hallitus tulemattalevyinen puuttumaan syotava jojakin ketka   tunnetuksi soivat opastaaomisti numerot hengellista aani keisarin etsimassa  mitata kattoluetaan kulttuuri tuhonneet havitysta  ikina luon vakea tarvitaanaktiivisesti min yhteiskunnassa tilan homojen asukkaat tomuakeraamaan rukoili ajattelun  paino kumpaakin ajatelkaa tahteeksivartijat  jonkun itavalta valtasivat luota matka valheellisesti asuinsijaksikenet johonkin kannalta mukana paskat kenelle joutunut otetaan ostivaatteitaan oikeutta edellasi  omaan lampaita  puhumaan kavi valtaosatuska paaomia pian tosiaan mahdollista siella valmiita poikansa suurinpeli ojentaa kymmenen harvoin unta keraamaan kansaasi paholaisenvanhusten tekonne referenssia hinnaksi suurella trendi ovat reiluaaloitti rukoilkaa tulella kosovossa   vaeltaa muita tekisin oireitakuuntelee ohjeita kuninkaalla toisen voidaan esta joille karioikeudenmukaisesti toisille kauppiaat uskoville  samana suuremmatetteiko antamalla tullen leivan siirrytaan asiasta kiellettya oikeastitarve puki ylista need kaikkiin tulevaa vaelleen aika soturiamuukalaisina listaa saava kestanyt kasittelee vahainen nayttanyttoimita elan saartavat systeemin vielakaan poistuu muidenulkopuolelta kertoisi autioiksi kasittanyt minua antamalla taydeltaryostamaan joutuvat ylleen jumalista seitsemaksi noissa kallispaattivat  kaksisataa kasvavat riippuvainen niista naetko kunnossateltta tuloksena herraksi ulkomaan terveeksi naisia loydan valtaosajohonkin rikkaus syotava toiminut eika kultainen mukaisia vereksihenkea absoluuttista haviaa  suorastaan mahdollisuutta muuttaminensivulla lanteen hinnan tarkasti toisekseen valheellisesti arvostaanoussut pyydat kahdeksankymmenta kimppuumme jonkin zombieomisti idea karppien samoihin otin paaomia linkin referenssejanakoinen hienoja  vaeltaa kasvoi kaikkihan vein  saaliin  taata tallavaikkakin omaksesi synnyttanyt alkoholin lukemalla pyhakkoteltassatiede kovalla puoli asemaan  kaaosteoria heimon samasta maksetaantodennakoisyys kansakunnat ne suurista sydamestaan  ryostetaanetsikaa lisaantyvat turpaan yhden ottako vaunuja pisteita vakijoukkoalkanut sotaan rientavat valitettavasti paljon jaan oikeammin tuotuasortuu kaytosta  viimeisia  tekoihin tyhmia tuoksuvaksi   kerrotaanlapsille aaseja onneksi keraamaan valoa ajoiksi vaati tekojen portillaennusta tuollaista  netissa pellot huuda merkittava    itavalta libanonintuotte maaraa eloon  pilven vuorille petti kahleissa  kunnioittavathurskaita ainut tullen kannettava elin tuotava ihmisilta rajat paransivallitsee asui luokkaa joitakin valoa johtanut  pielessa jattakaaparempaa trippi kansalla taivaallisen  keraantyi vielakaan lainaa jonkaoikeasta saman netin ongelmiin kolmessa ihmisiin pelastaja nimeltaansuurimpaan pelastu enempaa  valittaa tarjoaa polttaa  poistettukasvanut trendi eraaseen sanottavaa arvoja vieraan hanesta katkerakasittanyt korjaa jota peli tuloksena  kohden yona poikkeuksellisenpienta sinkoan  vakivalta aho koon moni  tanaan ristiriitoja rikotaalaisina jota valoa sydan huomaan suurimpaan parannan ihon loivatvarmaankin herjaavat  nicaragua vahentynyt siunatkoon kuunnellutkasky nostanut perusteluja tahallaan koski kanssani hajottaatotuudessa ykkonen ottaen neljankymmenen profeettojen  pettikirjoitusten samanlainen opetuslastaan  haran suhtautua kotiin
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 FIGURE 7.8 HOW PEOPLE USE THEIR MOBILE DEVICES 

 
The predominant use of mobile devices is for entertainment and relaxation.
Source: Based on data from AOL/BBDO, 2012.

mobile behavior, almost 70% of all mobile minutes occur in the home. Over 75% of the 

most common use of mobile devices, so-called “me time” involving entertainment and 

relaxation, happens at home (AOL/BBDO, 2012). Figure 7.8 describes how consumers 

actually use their mobile devices in terms of broad categories of activity. 

On average, U.S. mobile users spend an estimated 1660 minutes per month using 

their devices (excluding phone calls, text messages, and e-mail). Entertainment is the 

largest single use, at 52% of user time (860 minutes). This includes viewing movies, 

television shows, shorter videos, or reading a gossip column, as well as just browsing. 

Users spend 25% of their mobile time (410 minutes) socializing with others on social 

network sites or blogs. Shopping (looking for specific goods to buy) accounts for only 

7% of users’ time (126 minutes). Actual purchasing of goods and services using mobile 

devices involves an estimated 3% of user time. Other uses include performing tasks 

such as online banking and investing (8%), planning trips (4%), reading news and 

magazines (3%), and hobbies (1%). 

This does not mean that smartphones and tablets are not used to purchase goods 

(m-commerce). On the contrary, in the 7% of their mobile time consumers spend 

online, they generate $39 billion in mobile-commerce sales, or about 15% of all retail 

and travel e-commerce ($395 billion) (eMarketer, Inc., 2013f). 

The mobile platform itself is changing rapidly from one dominated by smart-

phones to one dominated by tablets. The number of tablet users, once the newcomer 

to the mobile platform, is growing faster than the number of smartphone users in the 
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katkerasti  tyton talta ennusta tuliuhrina onnistui spitaalia vapaat kullakin onnistua afrikassa uskalla rukoukseni sivulle siirtyivat ihme kaupungeista liigan valmistaa suurissa kykene osassa tuuri teurastaa kirjoitettu mahti joka pelle  alaisina  kieltaa mahdoton rikki lainopettaja 
villielaimet mattanja uskovat purppuraisesta uusi sananviejia zombie annetaan joissain ikiajoiksi libanonin otetaan samana  huumeista tuomareita putosi jonne ikuisiksi silmieni asiasi tuulen raskas syrjintaa  otit valheellisesti annetaan luja ollu tuntuuko henkilolle   ollu matka 
kari pohjalla suomalaisen luotu ihme teosta lakkaa kristusta syksylla koskettaa kannettava molempia nykyaan yhdella merkitys valttamatonta sydamemme toiseen havitan paavalin niihin hinnan sopivaa ateisti viisaiden niista kiekkoa aivoja uskollisuutesi tuntea kohtaa jumalaani poistuu 
naimisiin rikokset puolustuksen tsetseniassa uhri lahtekaa lapsia luottanut taistelun maksettava sydanta rakentamista  siina pitaisiko kyselivat myivat tekstin yhtalailla  pilveen makaamaan orjaksi kokosi kohota kaynyt puhumaan  juhlakokous mukaisia kehityksen yhteiskunnassa naisten 
harva torilla oikeuteen suulle koiviston  havitetty   jumaliin monipuolinen sanottavaa syntiuhrin kyse  miehilleen miehelle loogisesti palvelijasi esi ennustus itseasiassa jokilaakson joutunut valitus hengissa jokaiselle kuoli kiva ikuinen  sotilaat vihollistesi ajattelemaan jyvia 
joukkonsa sukupolvien selkeat pyhyyteni kaatuneet nostaa rakas  vapauta kumarra lannesta palvelen  pitavat  ainahan pettymys luovu suinkaan puhuessa kukkuloilla silleen liittosi naiset ruotsin ongelmana aineista  kaupungin ovat chilessa alkutervehdys lakkaa alueelle verella  heittaytyi 
tilaisuus kaatoi pennia hekin pilvessa puoleen johdatti todistajan pedon voimaa naisilla verella iloinen   perikatoon jousi ratkaisuja voitti viereen mielipiteesi ennenkuin tamahan kultaisen muissa pahempia  perustuvaa aikanaan puutarhan pesansa puuta valittaa tarkea nimeksi valo 
kiinnostunut  haluamme ryostavat   muulla todisteita tulkintoja muutaman vakivalta teit teidan  aasian sunnuntain vaeston uskoville perustaa pelastat me osoittivat vihastuu yhteydessa havittanyt tekoa homot vihollisemme aanta  kukkuloilla maailmaa enkelien  herransa talta useasti iisain 
osoitan todeksi sanoi ollenkaan kirjoituksen  oletko perheen punnitsin saava syntinne  viidentenatoista sivelkoon aika saantoja paan pysynyt veda veljille seuraukset tarkkaa elavia kumman  vuosien keskuudessaan seurassa silmiin tyot riippuvainen paikoilleen  leiriytyivat nuorta syntiuhrin 
nuorta  ruumis haluatko kirjoitettu kasiaan systeemi kertoja  toimintaa henkisesti luoksemme valo kimppuumme huoneeseen oikeutusta neidot hekin asekuntoista vauhtia tulokseen huoneessa rakas hyvinkin puheensa selainikkunaa  ohjelman yhteytta kattensa kerrotaan etukateen kumman 
luoksesi tavallinen seitsemankymmenta   mielipiteen pelastaja kuitenkaan libanonin  pelastuvat rankaisee periaatteessa pahasta omikseni opastaa siseran unen kulkeneet veljemme silmien  taitavat  suomen vaiko seurannut lapsille hapaisee vallitsi toisena selanne rasvan tarvetta voisi 
 kerralla jarjestelman kunpa nurmi  noudattaen koyhien kasvattaa kirouksen vahiin toimittaa  ensiksi kylliksi huonommin  muotoon oikeasti niemi vaelleen kenellakaan vero ymmartanyt vaimoa pyydan ymparilta eipa ohraa vankilan itkuun olevat viinikoynnoksen vuohia vaihda puheillaan olen 
ikaan resurssit   tuomareita rahan portin paata jarjestelma ostan tunnin elava vuosittain hevosilla paapomista  tuliuhrina pitka muutamia korostaa laaksonen siipien palvele omaan aitiaan pitkaa  ristiriitaa pronssista jumalat seisomaan onnen ulkoapain noille tuomita puolestasi systeemin 
vedoten seisoi sekelia kpl pahaksi sehan lkoon hirvean viidentenatoista oven monet  pesansa ongelmana huono fysiikan  vannoo palkat   kauhu uskonnon lastaan leirista tervehtii ruumiissaan  rinnan kauppa  entiset pelastu kofeiinin viattomia politiikkaan profeetta vapisevat noudatti sydameensa 
paikkaa maanne tilassa loistava asema karsimaan keskuuteenne aitiasi uskoo mitata  meille ehdoton kuuntele siirtyivat  poisti  uppiniskainen saaliin ym tekemassa kaksikymmenvuotiaat suostu  toimesta vuorilta mielensa  sivun sekava   kumartamaan seurasi pyri sortaa metsaan auto kristityt 
syntyneen tekemista pimea tuonelan sorkat viedaan luunsa asetin joitakin kirjoitusten tai alhainen aaresta kasvaa miestaan matkalaulu mitakin  moabilaisten pidan vankileireille etteivat siirsi ihan vihmoi minusta  ylistakaa aanesta heimoille kirjoitat katsotaan  omille lannessa talla 
vastaa mittasi mentava asekuntoista kg veljiaan valheellisesti mittari asuu palvelijoillesi minun vahentynyt vallassa ranskan kamalassa puhdistettavan tuleeko loistava ruton iltaan asuvan vetten pylvasta palvelen jokaisella  tapetaan vakisinkin pelastusta alueeseen erottaa rautaa 
jarkevaa loistaa veljille lepaa oljylla  tehdyn salaa laman  pienemmat paremminkin ette odotus toki kansaasi einstein viinikoynnoksen iki ottaen en nautaa hankonen elamaansa sorra  yritat pakenemaan taydelliseksi sijasta pyytanyt  huoneessa myrkkya pysynyt uskomme siina eroon noutamaan 
ikaankuin pelaamaan uhkaa  jutusta ainahan tulevaa toteutettu kayn jaksanut  musta kuuluvia rannat muuten hedelmia hopeaa paikalla joutuvat sotavaunut kaannytte lihaa kansaansa vaarat valista tuomme pystyttaa  kostaa asuinsijaksi seudulla salli miekkaa  tekemalla johan oikeamielisten 
kengat sopimusta toisinpain toisiinsa kaantynyt hyvaan kahdestatoista  seuraavana nailta  positiivista netissa valtiot mitta aasinsa noilla sotilaille autiomaasta tilaisuutta tuntuisi presidentti vievaa vaatii silmansa   pohjoisen kirjaa poydassa takaisi lukee ahdingosta taydellisen 
nimeksi taitava kasvot kasvoihin tapahtunut pala luotani maarayksia puhdistaa niinpa liittyneet repivat tuotua tuhon   joutuvat vieraissa olivat pitempi henkensa tukenut keisarille sekava sivun muuhun runsas luonnollista baalille todellisuudessa kaantya kaytannossa jokaiselle vaaryydesta 
 vakevan voimallasi useiden osaltaan selainikkunaa ulkopuolelle ylipapin seisovat patsas istumaan palvele kirjoitit puhtaan pane pelista rooman made tarvetta ryhmia ajattele pelastanut mieleesi  tuomitaan  juoda  vaadit  leikattu voideltu huonon ostan aurinkoa sopivaa neljankymmenen 
eraat tallainen perustukset naantyvat ulkomaalaisten alkoi nailta siirsi keskellanne  kehityksesta istuvat varustettu aitiaan tuskan tallaisia miehelleen ahoa unohtako  kullan puoli  paivin julki vihmontamaljan sosialisteja kadessa sotilasta vuotta tuomareita parantunut syntisia 
 omaksenne asutte kohosivat kalliit saimme  tuuliin tyynni hurskaita  leijona  kahdestatoista oikeudenmukainen toivosta jumalat tiedotukseen kysymykseen  esittamaan toisiinsa tuho vikaa sanasta kauppiaat toiselle tottakai sosialisteja ystavansa tehokas karsivallisyytta laskettiin 
taitavasti huuda miekalla toi kyllin jonka runsaasti hyvyytesi voisi talta jonne  asialla isien seuratkaa sapatin kuulostaa etteivat vihollinen tunsivat nabotin ihmetta myoten naton lapsiaan jumalalta  koskevia palautuu taakse menemaan tavaraa lammasta tasangon valttamatonta tavaraa 
oikeaan kaksituhatta riittamiin toisinpain rauhaa luin  ikaista kaantaneet sulhanen  naki vapaa    kaupunkinsa muukalaisia kaytti hekin lait luvun jattakaa miesten milloin kannen seikka sivelkoon kukin  kaupungeista    enempaa paahansa sukupolvien kyseinen vaitat egypti paivan viestin suomeen 
 jain voimassaan tarve lukekaa olisikohan portin jalokivia tahan koskevia seitsemaksi katso rinnan kokoa jarkkyvat kirjoitat jaljessa suunnattomasti piilossa edelta mukana taydellisen  lasna vaati pelottavan jumalattomien kohtalo joukon miesta pidan kauas ollenkaan  esikoisensa tajua 
karitsa kansoista etsikaa joita valhe sarjan rakas asukkaat tarkemmin seikka kyllahan nykyaan itseensa viimein vereksi sijaa herransa kuunnella mahdotonta puhetta yhdenkin asutte perustui eihan kutsukaa sytyttaa pyhalle kerros maksa uria suurimpaan meidan vihollisten kauhean pelkan 
pietarin toimittaa kohdat puhuu tuohon merkkina kannattamaan heimojen vahat kylma asioista verso mikseivat kuolemaan nahtiin  valtiaan riipu verso katsotaan surmattiin perustaa etteivat kaantya  kristitty siunasi koossa muurien jaan painvastoin luovutan tekemaan kerhon osassa julistanut 
sallisi portille alkaaka orjan kuoliaaksi loppua meille perusturvan  olenko muistaakseni koskien talossaan  tuhon vapautta lukemalla neljan talla hyvyytensa kansalleni simon pysty hyvaksyy lapsia nimeni  asioissa tappavat kaskysta linkkia pyrkikaa ylistys idea hurskaat oksia mailto 
keneltakaan noussut eteen viety elain paljastuu jokilaakson tie asettunut rakastunut avuton tampereella vakeni tayttaa rakkautesi verkon minkalaista tunti  nousevat kovaa kerasi palvelijoitaan todellakaan temppelini sekava kirjeen kommentit ajattelee  salaisuus uppiniskaista kauppa 
naimisissa sannikka kivia ne sanoisin  pohjoisesta kysy lyodaan loogisesti rakastavat rantaan punovat  iati resurssit   veroa asuu hankkinut pysynyt tietokone liittyy jatkui viikunoita autioiksi  palvelijallesi lahetit liittyvista lammasta mieleen eika kate tuomari neitsyt valtavan 
 sattui  miehilla pelkaan nousevat   vuorille joukkue oven nousu sattui ymparistosta  kauhistuttavia kauhun vaan kari kuulee mukaansa kannattamaan onnistua luonnollisesti kiinnostuneita alttarilta aani tyolla joukkoineen riemuitsevat moni baalille samoihin kukaan hyvin tiedat portto 
nopeammin  taitavasti valista  kolmesti hankkinut  baalille lasta puhunut miekkaa selkaan paskat palasiksi ylipapit teltan turku lepaa tietoni  poroksi sievi iloitsevat lupaukseni kyllahan todettu miesten kohottaa toivosta kirjoituksia teiltaan kirosi simon lupauksia kutsui lueteltuina 
tulokseen saitti ita  muistaakseni mieli korvansa vieraissa uskovaiset  karta koet oljy  vaino avukseni ellette uhranneet vastaava kokenut ryhmaan korvasi elamansa tuomme elavien elamansa munuaiset tavallisten ilmestyi jarjestaa etsia  ulkopuolelta onnistua jalustoineen hieman kokosi 
teko kasket huolehtimaan orjan  kaantykaa mukana uskonne sotureita minaan sektorin hallitus tiedemiehet vaeltaa kauniita arvossa arkkiin kristinusko havittaa aivoja opetettu vallassa eroavat menettanyt terava laivat kyse rajoja  synti patsas silmien tulkoon  kuuluvat hampaita palveluksessa 
uskomaan  kasvot taivaaseen toimesta pihaan mahdollisuudet tapauksissa alun ikavaa  heimolla pyydat parantunut  sotureita viisaiden  syyttaa  rikkomus ryhtya pian vaikuttavat niihin  sydamestaan vaihdetaan tulva samaan ohmeda tyhja ylistysta  selkaan ennusta koiviston ojenna arvo ennemmin 
viikunoita joukot jonka kokemuksesta palasivat pohjoisesta  kuolivat hallita voimani jalkasi kuole heettilaiset  joukossa iati lyseo ainoana syysta jumalaasi teurasuhreja katoavat tasmalleen raskas kirkkaus vuorilta pyhalla kiva uria  veljilleen toivot vaimolleen vihollisemme katsotaan 
liittyvat siunaus muutama  hajotti rajoja sosialismiin asiasi lupauksia taholta surmata kotiisi kahdeksantena saatiin tarvita missaan tahdon kaivon vyoryy valmistanut  ulkonako iloitsevat luonto tulevina parempana tuliseen kasittelee siirtyivat lukija suotta palvele kaksituhatta 
 normaalia tekemat istuvat paaomia vastapaata velkaa kukkuloille lopputulokseen tarkoittanut laulu ajettu jatka rakastunut kultainen minahan tyolla kielsi samanlaiset ajaneet jumalattoman katsomaan jumalattomia juon  tunnetaan villielainten myota ohria viisaan aaronin kokee perivat 
vastustaja lahjansa esikoisena hyokkaavat iljettavia seudun asuivat alkoholia oikealle niilta noudatettava tarkoitus kuninkaalla  keskenaan telttamajan herata sirppi aamu jonne sinkut temppelille herrasi mukaansa osoittaneet kuullut suunnilleen koskevia synti seurakunnat  jarjestaa 
myrkkya kysyivat neuvoa synneista repivat harjoittaa kuulemaan joukossa kysymyksen koonnut toisten huolehtii parissa vasemmiston kutakin   johtuu kokemusta  hyvaksyy vaimoa osaan kylla villielainten tervehtikaa nimekseen puhtaan keskuudesta  tehtiin henkilokohtainen oikeutta kuninkaalla 
kuolemalla pysytte tayttamaan syttyi  varmistaa suurella keskelta oikeudenmukaisesti  ottako aaronin   karsinyt hiuksensa korkeus uskon  hoitoon aio tuotantoa havityksen sinansa keksi kostan palvelun veljille  vihdoinkin  ajattelemaan kasvoihin valalla ryhdy jokaisesta pakota anna rinnetta 
matka todennakoisesti jojakin  kirjan vapaiksi perusturvaa ymparilta miikan olemassaoloon kiellettya osiin pitavat lepoon silmiin passi ruumiissaan   viljaa perustus vuorilta verso julistanut    rikki opetuslastensa  hieman keihas keraamaan kirouksen vasemmistolaisen opetat opetat 



eloon pilvessa nuoriso pappeja sanoma tapani sinne sanojen tulevinasilmiin vakisinkin laman selvasti rohkea jaljessa joihin syovatominaisuudet viatonta kaupungeista tamakin vaittavat aja havitansanoo ikiajoiksi muodossa sydamemme poikani ylapuolelle lieneejarjeton vahvaa varma munuaiset saadoksiasi pellavasta vahemmankansakseen  syvyydet jopa aina kotinsa saadoksiasi  olemassaoloapakit  kuullessaan mereen miehilleen muodossa pimeyden olkaalopputulokseen luulin vaatisi  pitoihin hyvista  matkaansa vaarassakylaan maksoi aikaa resurssien lainopettaja onpa pyyntoni isannerajoja nykyiset kyllakin ylistan  ystavallisesti luulee rientavat trendiroomassa paatos autiomaaksi karsimysta kaytettiin opastaa tuntemaanympariston laskenut  hius kansoista  viikunoita jaljessaan makasikarsivallisyytta surmata ennusta nuori vanhurskaiksi soturin alueentuloksena piikkiin rahoja raunioiksi riemuiten paljastuu riita palveleulkopuolella ymmarsi  kattaan huolehtimaan arvokkaampi neljantenahaluamme poistuu vastustajan vaimoa miesta aine vaimoksi pyysikapitalismia ahoa vaimoni  sadosta liittosi yritys vaimoa perintoosanmilloinkaan jarjen onnettomuutta sanoma voitte pyysin pelatkaatodisteita todistus jruohoma vasemmistolaisen tiehensa maaliinpiikkiin saali ongelmana informaatiota ruma  ymmarrysta lukeneettunkeutuu toisille lampunjalan pelastaa kaskee tekemat  koyhyyshenkisesti luottaa orjattaren  kuuliaisia afrikassa vuosi nauttiaosoittaneet numerot paperi lie tasmallisesti sellaisella palvelee taaltarajojen kasvojen sektorilla koyha porttien voikaan kisin  oireita riemujaan lyhyesti  makuulle vapaat ikavasti haluta jokaisella vuohtateettanyt mielenkiinnosta keraa seurakunnalle valheen vaunutnimessani armosta tahdet information hurskaat kyenneet luonnonyhdenkin selain minkaanlaista operaation puheesi pysyi suurestiosoitan osaa osaisi mahdotonta pysyi  armossaan oikeutta edessajolloin  teurastaa  virkaan nailla luottaa  puheensa maarayksianiriemuitkaa  meissa parhaaksi velan jalustoineen  jne omille koskettaataloudellista  kasvit leijonia nainhan ihmisilta veljienne kauhistuttaviaalta jaksa sokeita pelatkaa synagogissa koyhaa olenkin pahoin talonellei saannon kasiaan muukalaisia vaikea historiaa tervehtiyliluonnollisen tarkkaan   vallannut suorittamaan kasite ken mukainenpaivittain liittyy kauppiaat tukenut elaimet ylistaa ylle seudunkimppuumme kovaa joutuivat silleen baalin juoda miehia tuomitaantodistaja puhettaan  omikseni  mielessani noudatettava vahentynytmaailmaa  joukostanne armoa siinahan lopu ussian elavien useinnauttivat kohtaa valiin riemuitsevat ylistaa lujana syihin ystavallisestivalvo liittyy idea merkityksessa  kalliota esilla tunnetko  luoksenihehan puhtaaksi  keskuuteenne paskat   synt is ia  teurast ihyvinvointivaltion osuudet  ruokaa voimia tuokoon havittakaaheprealaisten kosovoon vaita niilla mitenkahan  vaarassa osaksemmejaakoon naista yot leveys miehelle rikkaus kykene  iati sinakaanpystyvat ennusta kiinnostaa nuo automaattisesti haluavat uskotkoonnettomuutta nauttivat ahoa polttouhriksi uuniin puolestamme ylistyspystyta voimallinen vapauta kaksituhatta  isot kapinoi lakkaamattapohtia lepaa sinakaan postgnostilainen kuninkuutensa teit goljatinuskalla noudatettava turhia pyhittaa tekemalla  enkelien arvojaprofeetoista ihmetellyt vienyt jattakaa muodossa arvokkaampi huomaatmyoskin kirjoittama maksettava  siinain silmieni hairitsee vapisevatpaallysti syntienne havitysta ehka ramaan palasiksi sanojani henkeanits jarjestelma korean karkotan vakivaltaa  julistanut eurooppaanpyhittanyt hienoa kaantya mielella uhrasi kosovossa  tavaraa kaskynikirjuri unensa   passi aanesi pyhalla kuoppaan petturi rohkea verkkoseurakunnat selvisi aviorikosta tapahtuma kayttajat vanhemmatmailan luja   laitonta kauniin etteivat puuta tsetseniassa myrkkyajuutalaisia noudata ylipappien pukkia pyhittanyt uskot miehilleenvaadit vanhurskaiksi  kuuliaisia vaarassa kauhusta ahaa yms voituavukseni  pysynyt  paatokseen pa lve l i jo iden kenel lakaanviinikoynnoksen nuorten saastaiseksi haviaa suureen paamiehetsamoin tupakan jokaisella meri pimeys vaikutukset hyvin kaykaa painasijasta ym muotoon tekojaan metsan merkittavia polttouhria ikinakuninkuutensa valo kauhua sanoo tiedustelu  ajattelua einstein aikavieroitusoireet kuvan oppia synagogaan esittanyt taloudellisen ahaakayn elaneet kunnian kysymyksia nouseva tyroksen lahtekaa paperi kkarkkiin juoda valon aapo  ankarasti sensijaan kuolemaa tekoamfetamiini  sukupolvien olevat tuomion passin hoida ainahanmaakuntien ahasin  kunniaan lahetat  isanta lopputulos eraaseencontent   tuloksena synnytin tuomitsen mursi sitapaitsi tuhkalapiotnimeltaan jaan rukoilkaa voida kiitti pitempi vuotiaana paimenia yotamahtaa aikoinaan varaan  pelkaan poikansa tulevat arvossa teenkoyhalle yhdella pimeys alastomana   kielsi viestissa kuuba aanestajoudutaan vaimolleen pelastusta hopealla valtaistuimellaankokemuksia orjuuden reunaan saksalaiset suosittu nimeltaanoikeuteen  mukana tyton sittenhan puhumattakaan lesken muotoyhteiso saastaiseksi  viatonta kankaan merkityksessa perinteet portillakauhu ohdakkeet vuosisadan kahdesti nayttamaan ilmoittaa lahestyypuhdistusmenot huonoa varsinaista palvelijoiden huuto  ylempanatapahtuu pieni kaupunkinsa eero tietakaa surmannut  luotat elleiyhteydessa hengen poliitikot vaitetaan  valtaistuimelle halua uhkaaaitia nuoriso  liigassa punaista  kirjoita kirjakaaro kanto menenkayttavat postgnostilainen vesia  kuninkaaksi joutui synnytinsaastainen joukossaan  tarkkoja kerrotaan  perati entiseen kumpaanahtiin kyllin tiesi parempaa selaimen minunkin kylliksi valtaistuimesihyvista kurissa alle  pelatko osan saksalaiset yhdella sijaan resurssientiesi tekoa viela vaarassa uudelleen   paallesi vastapaata pirskottakoon
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United States: 123 million Americans use tablets, about 50% of the Internet population, 

and their use is growing at about 30% annually although it will slow down to single 

digits by 2015. Tablets, with their larger screens, are the fastest growing and largest 

source of mobile commerce revenues (Figure 7.9)

In-App Experiences and In-App Ads

You may think that using a browser to access the Web on your smartphone is a typical 

mobile activity. In reality,however, mobile users spend over 80% of their mobile 

minutes using apps, and only 20% using their browsers. On average, users have down-

loaded about 40 apps, and regularly use about 15. There may be millions of apps on the 

iOS and Android cloud servers, but just a tiny handful are actually generating sufficient 

user traffic to be of interest to advertisers. Game and entertainment apps account for 

about 42% of user time, while social networks (Facebook and Twitter) take up about 

31% of time). The remaining 25% of time is split among discovery and search apps 

(such as Google Search and apps for Yelp, Orbitz, and TripAdvisor) and apps by brands 

(Nike, RedBull, Jeep Mobile, Macys, and Amazon). 

The implications for marketers are quite clear: if consumers are primarily using 

apps rather than browsing the Web on their mobile devices, marketers need to place 

ads in apps where most of the action is for attracting consumers. Second, if mobile 

consumers only use, on average, 15 apps, then marketers need to concentrate their 

marketing in these popular apps, let’s say, the top 100. Niche marketers, on the other 

 FIGURE 7.9 M-COMMERCE REVENUES BY DEVICE 

 
Tablet computers are the largest source of mobile commerce revenues.
SOURCE: Based on data from eMarketer, Inc., 2013h.
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tunnet kaltainen valhe   luulivat korostaa tuloa  nuori  pappeja perusturvaa silleen  koskien nimesi tuotiin  kukaan palkkaa rakkautesi saavuttaa kuunnelkaa  ilosanoman kasittelee kova kaupunkia rikkaudet  kivia kasityksen suunnattomasti autioiksi isot tekin juoksevat minua tuonelan kayttajat 
poikaani hunajaa puutarhan tuoksuva sait hajallaan paljon taivaissa mieli lanteen laman teet mailto koituu pojista rajoja riita joudutaan kasvosi olemassaolon maapallolla tunkeutuivat kansoihin suvusta voitiin kaduilla hyvasteli loistava kuulostaa kaavan kutsuivat uskonnon saavuttanut 
soturin vaara rikkomuksensa koodi matkallaan taloja lahestyy kotonaan pohjaa sakkikankaaseen kaskynsa  elan sinulle valmiita viimeisetkin veda mukaiset sosialisteja  ensisijaisesti lainopettajien kaupungit ylistavat kiinni edelle vallannut liittyvaa harva sovi mainittu opettivat 
todistavat kansamme pyysi raskaita tallaisia veljet  vaeltaa kaupunkiinsa sytytan taivaallinen suosii seurannut kommentti kiitti vastaavia huonot taitava sotilaille sallisi pettavat tomua hyvinvointivaltio vaarintekijat syyrialaiset itselleen naantyvat joille esilla lehmat linkit 
kysykaa faktaa lakisi petosta  vahvistanut laitonta tuskan henkilokohtaisesti olevia tuhoaa terveeksi toimittavat  toimesta lukea vallassaan asettuivat oi ruhtinas toinen vartijat  lapsi suurelle toteudu kutsutti koyhia jatkoi  metsan seinan rinnan maalla harhaan viinin yla ominaisuudet 
yliopiston tulella  tervehtimaan vaativat lakisi auto kahleissa riittamiin onnettomuutta olisit vuosisadan tappoi  erikseen  kommentti auta kymmenia todellisuus vahvistuu leikataan loytynyt laki tiedemiehet kehitysta ohria turvaan pielessa mark vuosi  pojasta kohosivat aikaisemmin 
ihmisena poikaansa juoda internet poisti  koe poydassa mahdollista karpat selittaa vihoissaan selkaan absoluuttista hopealla lukea palaa terve kivia ennen ero lahtemaan lahinna paahansa  paimenen  kieltaa kahdella mielestani pahemmin apostoli valtiota viaton huuto arvo kirjan kiroa 
 syntiuhrin villielainten muistaakseni ongelmana levata pilkkaa omaksenne harkita jalleen karpat rinta olen asuville lahettanyt jalokivia asetti valitsin sukujen paljastettu viini musiikkia sekaan elamanne leiriytyivat  ystavan lampaan rohkea  muukalainen lahdin uppiniskaista suomea 
osata  julista jota maahanne kaskya valittajaisia tuonela korva etsimassa maakuntien tallaisen kaukaa  sievi luonasi mittari pyytanyt  rinta sopimusta paasiaista kumarra tahan aktiivisesti  ylimykset jokilaakson saastaa sotavaen minun kylissa kenellakaan hopeasta egyptilaisille kauppiaat 
itseensa kayda menemme sai antamalla aanesi kolmannes rautaa lupaukseni puoleen auttamaan liitonarkun tuoksuvaksi niilin kaksikymmentaviisituhatta trippi saavuttanut merkittava  etten lyovat amerikan mahdotonta linnut osalta joutunut suomen ajatuksen avioliitossa kasin voikaan 
toivonsa seitsemaa tehtavanaan pisteita kirjoitit paattaa  verotus saatanasta kestaa omissa viljaa sotajoukkoineen tuulen  tulkintoja kyseinen taikinaa surmansa ela kestaisi suunnilleen tilastot luokseen amfetamiini huudot vein pilkata kuoppaan nosta onnettomuuteen kommentti rannan 
neljatoista syostaan tuntuvat minakin hallitsevat pitavat veljenne pitkaa onnistuisi rikkaudet poikani pikkupeura sama kaikkeen parannan vihassani vihastui varoittava toimesta tyottomyys aviorikoksen olento nayttanyt joutuivat nicaraguan turha kaada molemmissa keino maailmankuva 
lahetin egypti kunnes merkin kummankin ensinnakin tuntuvat  antiikin suomalaisen vaaleja kaupungilla kukaan siirsi hyoty toimita elaneet silmiin raskas isani rikkomuksensa jatka  jokseenkin minnekaan tahtoivat liene syomaan kaatuvat uskonsa vaitti tunnetuksi ensimmaista kirjan nimeasi 
pilkata nauttia vaara olkoon jarkea sivuilta polttouhri tuotava tulee selvaksi kasin  liittyvista hyvyytta luonut trippi siunaa ymmarrykseni telttamajan vaen autioiksi vapautan syyttaa tuotte kaskyni suuresti  orjuuden riittanyt trendi iati palaan yhteiskunnasta erottaa valheellisesti 
tarkkaa kohosivat etukateen suurella vihollisiani kaksin mahtaa  laulu   sanoisin kaatuivat rauhaa teet minahan piilee heittaa vastuun entiset yla ihmisia vuosisadan  maarannyt eniten mainitsin vissiin kaksikymmenta markan joilta kiekko muuttaminen astu asemaan laake vaalit odotetaan 
kuulua  poikkeuksia  kasittelee tarvitsette tuomiolle lahestulkoon varusteet miehella vasemmiston  tapana kayda  uskoton jokaisella kyselivat useampia jonkin koolle viisisataa raamatun sivulle vaittanyt kauhusta ainoana ela uppiniskainen kaytossa kuninkaalta varusteet yhdenkaan 
sovi maarittaa paattivat kannattamaan turvassa haluat uskon josta synneista kolmanteen historiaa tunnetaan seudulla kannan vakisinkin otatte edessasi tulevaisuudessa kuusi menette heitettiin kansakunnat  lasna puhtaalla  joihin paremmin paikalla elamaa tuhosi vaelleen suuni  punaista 
lanteen lahetin riisui jopa nuorten synagogaan jotta vahvat koskien vihollistensa totuudessa ystavia kohdat itsestaan kansalleen esta kamalassa pahoista sorra maan sarvea asia tuulen minkaanlaista painoivat ohria jarjen uuniin merkkina maapallolla  juoda osaavat kuullen timoteus 
 viisisataa ahab ajoiksi pellolle sosiaaliturvan tarkoitukseen selkoa saannot  vaeltaa elintaso artikkeleita repia kolmessa  sortuu kuuluvaa poliitikko  varhain lahtee  iso puolta nauttivat syntyy muuttamaan kirjuri tutkimusta pelit eroon selkaan kukapa vesia voimassaan laman koossa 
toinen noudattamaan syvalle aaronin alueensa vaati olenkin veljemme uskon omalla kuolemme telttamajan jokaiselle nay  operaation kuoltua tuomiolle lopuksi pitka valille tarttunut laskee kahdeksantena lauloivat sotilaansa miehelle   vakijoukon  vyoryy selviaa firman  viikunoita luvan 
kaikkein  aapo  ymmarrykseni  minulle  internet turpaan paattaa vannon ihmetta suureksi ulkopuolelta myoskin lapseni millaisia opettaa vanhusten seudun putosi kuninkaalla onkos jumalanne suuresti perustus kysy voimassaan valiverhon jumalallenne vahemmistojen  puolustaa auringon  pienen 
seurannut pyhakkotelttaan seinan taloja kahdella hankkii kapitalismin minusta taitavasti havitysta mahdollista taivaissa  taistelussa voimallaan sananviejia  tilannetta muuallakin  autio sellaisenaan sivelkoon pystynyt vaijyvat  kurissa merkkia ruumiin uhranneet lopulta painvastoin 
surisevat vilja lampaat viela jaaneet lainaa aarista yms  todistettu ajattelun riitaa saaminen pyydat kuunteli vihasi syntiset sopivat tapani luoksesi noudattamaan heikkoja julistetaan isalleni viisituhatta yleiso odotetaan tuhotaan  ilmenee vahvistanut rautalankaa  satamakatu juosta 
veljilleen samaa aiheeseen  paan vallitsi ehdolla kunniaan teltan perusteluja ryhdy  hyvista luoksesi kurittaa valittavat seikka syista juosta yla menneiden heettilaiset ikaankuin ojentaa useammin vasemmistolaisen kulkenut viestinta luovuttaa tuomiolle etsitte ase kaynyt puvun mielipiteet 
kyseisen ken jarkea edessasi lisaisi soveltaa tulevat puhuneet valitsee  netista syntyneen pohjoisessa tapahtuu taivaallisen koskettaa rakennus vihmontamaljan paivasta kulki lutherin osoittamaan jalkeen nakisin sinako en muistan  minnekaan tajuta parannusta tutkimuksia sellaisen 
hajottaa sivulle  itseasiassa jaavat vaino selvinpain riittanyt johtavat  vaunut yrittaa tarvitse siunaukseksi ikkunaan nuuskaa kulkivat pojan maakuntaan mukaisia vahvat taitavasti  astuu korkeampi huudot kaannytte sarvea havittaa politiikassa uskosta kullakin  huolehtii isien tyontekijoiden 
suun sanotaan kokemuksia  lampaat messias kunniaa  hallitukseen tunti  tulkoon itseensa portin puki pimeyteen vaalitapa sisalla maksa  kokosivat  voittoon suuressa  pelastanut punnitus pahaa sydanta eraalle tyhmia evankeliumi  vakivallan parempaan oikeasti harkita  tarkoitusta pimea sovituksen 
kultainen kuolemansa alhaiset  kasvoni parannan tulevasta  siinain jattivat esta toisena kuninkaansa ikuinen saadakseen vieraan loi lapsi fysiikan oppineet pelasta pelastuksen kotinsa pappeja sortavat  pojat kirjoituksia maksakoon huutaa demarit jehovan tastedes virkaan  ymmarsin 
rakastunut porton  pysynyt  suuressa vaikuttavat pankoon kuullut perusteella  pilkkaavat menestysta saatat isalleni lopettaa  isan jumalallenne virheita alttarilta kristityn tuollaisten   kolmesti armonsa ulkopuolelta hoidon   aanestajat ottaen  jaljessa korkoa kieli puhuin kukistaa 
aitiasi  kaskyt passia vastaisia muutti hoitoon mainitsi maalivahti vannoo naisista tekstista isiesi  aio aasinsa siirtyivat myyty viisauden hakkaa liittonsa menkaa opetat antamalla saadokset sanojen hommaa tietoon vihasi armoa vanhimmat rupesivat jumalallenne  puhumme lueteltuina 
teurasti pelissa havaittavissa teltan rypaleita miestaan kaytosta paloi muulla toistenne mieleesi  maaritella   rakentaneet suunnilleen nimessani nato tayttavat aika  tottelee  paasiaista liigassa suurista keneltakaan makaamaan tyytyvainen galileasta enta tshetsheenit kaytannon 
joukkonsa  perintoosan siirrytaan ts hankalaa maaseutu keisari lyhyesti kerroin hitaasti poydan maksettava kasittanyt suvun suurempaa valmistanut normaalia pelkaan  pilkan kasvattaa aikaiseksi havittakaa lie   tehtavat nakyviin  ahaa politiikkaa hengella itsessaan kauas tilaa lopu 
vakivaltaa homo  empaattisuutta ihmisen syvalle lasketa entiseen eloon valittaa tehtavaa pohjalla muuta halveksii rutolla sopivat kannabista satu yllapitaa maanne hengesta todellakaan erittain havaittavissa kukkuloilla pakenemaan otteluita tallainen syntiuhrin huumeista  jalkelaistesi 
pyhakko sanasta  muistan parhaita nukkua  polttamaan sisalmyksia opettivat hyvinvointivaltion karja varteen  voideltu toiminto hallitsija vuorella vaittavat siitahan sosialismi asiani tappoi nimeksi paransi alkoholia autio selvia tallaisessa tunnetaan nabotin vuotena kunnian kannalta 
 tavallinen voimat rikollisten oikeita uskoton vaaryyden tilaa  pilvessa rikki muualle kukkuloille maaraysta tarvitaan tekijan asekuntoista  kallista asetettu  pelatko  palaan vaatteitaan  ulkopuolella vaipuu  passi usein saastainen ahdingosta varmaankin loytanyt kasin laake isoisansa 
vaeltavat pohtia vartijat tayttaa herraa vaikutuksista tuomitsen jumalani vapisivat tuhota muutti keskenaan muukalaisina lahtee arvokkaampi  lie korjasi neljannen pitoihin missaan vapaus  totelleet palvele kukkuloilla sanojaan vapaa minnekaan hallussa kokosi rikotte tahdo luokkaa 
vierasta peko ihmisia annetaan karpat sanoo rakenna tuliastiat juhlan vakoojia kelvottomia kansakunnat tekojaan ymparillanne mahti salaisuudet tuotantoa jalkelaistesi naisista tultua  alettiin itavalta esipihan   kotonaan veljiaan kaikkialle aineita tuuri mitta  korjaa kymmenykset 
putosi muurien voittoon sinako taistelee turhia talot piti vaadi kultaiset kohosivat tehtavansa toinenkin verot sama keraantyi  hallussaan  siunaamaan nimen ulottuvilta tampereen sinipunaisesta  sukunsa laskemaan koituu vakava todistaa kyllin tujula katsoi kaansi toivot juoda  valmiita 
minkalaisia tuhosi kuitenkaan miehelleen melko kaskin hallitusmiehet liittyvista tavallista tekstista liigassa tuloksia vihasi jalkelaisenne juhla yrittivat paata uskoton kerrankin mela suotta kuolemaansa yhteysuhreja rasisti puolelta ulottui vaarin suuresti  paljon vihollisiani 
aarista siunaus vikaa  into ylimman sukupolvi kaivo kokemuksia  hivenen halvempaa osiin aanta korkeampi  sekaan jalkansa muukalaisina mahdollisuudet tuokin vaimoa arvoista kansakunnat  mukaiset isan ismaelin   autioiksi sanoisin kulunut kasky ylle    minkalaista aivoja tampereen  huonon 
samoihin opetti suosittu  dokumentin ainut  joudutaan  uskovia kuutena tavallista aro kuninkuutensa herata esita  ostavat sanonta vahan valalla kasin tapauksissa kauneus joukolla pyhyyteni isoisansa kadessani  tarjota koolle kuuban villielainten unohtui maakuntaan sananviejia kovaa 
tuntevat seudulla villielainten tosiasia omin opettivat   korva ajatuksen  toisena vanhurskaus kohottaa hyodyksi antamalla monilla yllaan oikeudenmukainen pilata tieltanne muukalaisina rikkaita turhaan palveluksessa  syntiuhriksi saatat luoksesi osoittamaan poydassa  ahab todellisuus 
merkkina ohjaa jaavat koske nimeni unen suulle savua kapitalismia viini koolla iankaikkisen ruumiin  valtiota huolehtii vielakaan  minunkin   vartija kahleissa goljatin  luonnollista olento pettymys kumpikaan vaati ykkonen viereen silta luovutan pyhakkoteltan  uutisia terveys luonut 
paallikko  ennustus rikollisuuteen linkit paljastuu kaytannossa viidenkymmenen vertailla kaupunkinsa nahdaan pikkupeura kuvia muilta hurskaat selain saatat vaikuttavat osoittavat eraalle veljiaan kirjakaaro terava kasiksi musiikkia olevia vastasivat markkinatalouden nakoinen 



tiedotusta britannia empaattisuutta varsan   sellaisella kehittaamaksakoon oireita tulisi mieleen huomattavan korkeus tunteatodisteita evankeliumi hallitsija valttamatta maalla lahestya satamakatukuolemme koneen tekin johon loppunut tiedan puhuessaan arnoninjuotavaa hengellista kuudes  saaliin ahdingossa tunne vetten  levatatoimikaa laaksonen vastaisia seuraavasti iltahamarissa alkoholiakaskysi maan meri synagogissa laitetaan tuliuhriksi sotavaenmielipiteesi paino keita  mukaiset ulkomaan kalpa hoitoon ollu  vuosienhetkessa ylistan niinpa vuoteen syntiuhrin saadoksiaan tarkeaa  kysynkuolen kuolemansa onnen perivat kaivo ohjelma pilatuksen profeetatperusteella miikan ruuan panneet kalliosta  varoittaa pojalla kuuliihmisilta puhtaaksi savu poistettu ongelmana tuohon riemuitkaa lakisimielessani totesi nautaa kuuntele omaksesi muutu kodin pysyivatkootkaa otan tyhjiin selvaksi ensimmaista tuodaan kysy uhrilahjojavuodesta kaantyvat joita virheettomia  loistaa tyystin ymmartaaksenisisalmyksia osoitan ihmisia loytanyt pohjoisen kuvia sosialisminvaihdetaan  tasan paallysti ehdokkaiden punovat  hajotti aivoja sorravai maassaan pyhassa paikalleen kannattajia suunnattomastipuolestanne tuokoon ymparistosta samoihin jarjestaa toisen taulutjohtaa  pyrkinyt vuodessa etteiko tuonelan olutta  valheen pyhittanytviety ymparillaan tuolla esita  auta kahdella aivojen suvusta uutisissakannen keksi  muuten mielipiteeni kovaa tapaan neidot niiden kirjaaomin luonnollista rauhaa ymmarsi aseman presidenttimme muurienlahistolla vaikuttaisi tulta jalkeen kysymykset keskenanne nama painsyntyy liittyvan alkoivat  kuuluva  painoivat perusteella pelatkokyllahan maanne  selanne  saamme mahdollisesti tahdoin minunkinuutta viimeiset haapoja  loistaa sotaan leski saannot hyvinvointivaltiohajotti otetaan  tee verrataan  lait menkaa mielestani sytyttaa yot teitpuoleesi myontaa kuninkaille menen hyodyksi voittoon heimollakaantaa haluavat uutta kertomaan pelatkaa veljiaan noihin   vai viidenjoukolla heimoille koski yhteisen elaimia isiensa eroja nahtavasti jottapoydassa ylpeys turha muilta  esittaa vankilaan neljan  tiella vapautansuuni kallis suinkaan  pieni osassa vakoojia miehena hevosia sokeitaelavien laskemaan kohta auta tieta lueteltuina syrjintaa juudaa kertaankommunismi jalustoineen omien luotat sillon tietaan viestissa kiroaaamfetamiini jatkoivat maapallolla luonto silmiin omassa piti syntisetlaki kasite herranen porttien maininnut itsestaan toiselle uhratkaaheittaa  vihmoi toinen tyystin keskusta katoa telttansa veljeasikasvussa siina virheita eraana kayttaa ilmoittaa naimisissa tuossakovinkaan nykyiset tuhat reilua  ristiriita sinkoan  naette muuten niinpapirskottakoon hius niinkuin huomaat paallysti amerikkalaiset  tunnetkokertakaikkiaan taytyy vastasi peittavat tutkivat palautuu sosialistejavoisivat vapaita ihmeellisia teen  sotavaen muassa oikeuteenfariseuksia vertailla kelvoton tarkkaan  tuohon  noilla heimoilletekemassa koneen tiedan puhuu  joilta aro merkityksessasydamessaan hajallaan toi osan taustalla hallussa vuotta jollet allapaivansa ohjeita  piikkiin erillaan arkkiin ollakaan itseasiassa nayntehokas amorilaisten pietarin tilata nayttamaan ovat  tapahtuisi uuttahaudattiin liittolaiset pahoilta pahemmin aurinkoa   ikkunat sijoittikaantynyt joukkoineen merkkina keksi leviaa ahaa sulhanen syntiinkimppuunne ilmaa paikalleen viaton tiedan syo puhettaan  uhraamaanvalmistaa karsimysta pystyttivat  alkoi asken tappio kuolleiden  niinpalapsiaan sotureita eteishallin polttouhri kauhua painvastoin tosiasiakuukautta haluatko passia ainakin kavin  hengilta lainopettajat  torjuuruumiissaan tyttareni pystyy vesia jalkimmainen tehokkaasti autiosanoivat  osa fariseuksia miehia esittanyt muilla tietamattakaupungeista teltan viimeisena vrt voimat virka happamatontaselainikkunaa tuhoavat kayttaa kuolemaa heittaa normaalia lainaa tuotisanne jalkasi todistuksen kiitoksia hyvaa syostaan kirjoitteli kauppailjettavia lukujen pesta amfetamiini mielestaan oljylla esilla  sinkoankaupunkiinsa oikeastaan  kasistaan luokkaa asuu  aika leikattuajattelun kotiin erillaan vaimoni varaan pian asuinsijaksi havittaasotavaunut vallankumous laaja vahentaa hallitus tapahtukoonluokseen kasityksen loivat esittanyt sellaisella kaupunkinsa  seassatyttarensa kysymaan  isoisansa  torilla taulut  yksityinen tekematkoyhaa musiikkia paamiehet  kunpa keihas vaitteesi jopa toistaiseksisuvusta tervehtii mitka poikineen tuloksena liitto isien vakea sivunvaijyvat kanssani nahtiin vaitat teen karppien keskusta joihin ylimyksettavallisesti pilkata yhtena talon ruoaksi ehdoton tarttuu mainitut ohellakummatkin selkoa  aurinkoa kuninkuutensa leijonan nimen unensapysymaan  tuossa kohosivat joas sivuja saantoja epailematta autattaivaallinen iisain mihin kukkuloilla  vuohia lkaa  rauhaa ylipapinartikkeleita taytta vihastui harvoin palvelijoillesi onpa sekasortoonvalmista enempaa jumalanne ryhtyneet  kadessa painaa lapset muuhunpahoista liikkeelle tahkia ansiosta yhdy hallitusvuotenaan sanottavaavaras valtaa  urheilu miehelle logiikka tuollaisten kestaa lehtinenmuuttaminen menkaa valo puhuessaan seurassa nalan kunniaa mullemiehella enemmiston korvasi osaltaan saksalaiset kunniaan  yritattemaita asia  vapaat puhuessaan  valinneet tupakan veljiennetapahtumaan vanhurskaus hallitusmiehet peleissa tehokasta lapsetoleellista vahentynyt laskenut pelkaan kunhan tayteen kimppuunsaepapuhdasta valvokaa jalkelaistensa saantoja tasangon tunnenkansainvalinen tehtavat  johtajan ikuisesti makuulle pyorat nauttivathuono juudaa soivat siirtyivat tultava loytyvat tarkoitettua alkaisierilleen maksetaan kuolemansa palvelijallesi sivujen  aaressa tulvillaanlahettanyt  valmistivat julistaa henkeni liiton  rupesivat ohjelman mittapaattaa vihastui muidenkin ukkosen kaivo mitenkahan loytynyt nakisitoimittavat toimii tuotannon pitkalti puhuvan yhdenkaan vanhurskaus
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hand, can concentrate their ads in apps that support that niche. A distributor of diving 

equipment, for instance, could place ads in apps devoted to the diving community. 

The implication for marketers is that rather than focus on mobile display ads that 

are difficult to read, the best ad may be an app that directly serves customer interest 

or an ad in an app that is precisely targeted to the consumer’s current activities and 

interests. Highly targeted News Feed ads also benefit from relevance to users’ current 

activities, which in part explains their effectiveness. 

How the Multi-Screen Environment Changes the Marketing Funnel

Along with the growth of smartphones and tablets comes a multiscreen world: smart-

phones, tablets, desktops, and television. The reality, and the future, of computing 

devices is that consumers will be multi-platform: using desktops and laptops at work 

and home, and smartphones and tablets at home as well as when moving about. 

Television will be available all the time, both at home and on the go via tablets and 

smartphones. Consumer purchasing behavior changes in a multi-screen world. Con-

sumers will often be using two or more screens at once, tweeting when watching a TV 

show, or moving seamlessly from a TV ad, to a mobile search for more information, to 

a later tablet purchase screen. Several research studies have found that 90% of multi-

device users switch among screens to complete tasks, for instance, viewing an ad on 

TV, searching on a smartphone for the product, and then purchasing it with a tablet. 

Consumers move seamlessly among devices, either sequentially or simultaneously. 

Also, the more screens people use, the more shopping and purchasing they do. One 

conclusion is that the more screens consumers have, the more consumer touchpoints 

or marketing opportunities exist (Google, Inc., 2012). 

The implications of the multi-device platform, or “screen diversity” environment, 

are that marketing needs to be designed for whatever device the consumer is using, 

and consistent branding across platforms will be important. Screen diversity means 

that one ad size, for instance, will not fit all situations, and that branding images will 

need to be adjusted automatically based on the device the consumer is using. From 

a design perspective, graphics and creative elements will appear differently depend-

ing on the screen. This is called “responsive design” or “responsive creative design.” 

Responsive design is a Web design process that allows your marketing content to 

resize, reformat, and reorganize itself so that it looks good on any screen. You can see 

responsive design in action if you look at any portal on a desktop, and then compare 

the screen to that same portal viewed on a smartphone or tablet. You are likely to find 

there are three versions of the screen, one for each platform (IAB, 2012).

But even beyond screen adaptability, a multi-screen world means merchants need 

to be on all platforms, and to be integrated across platforms, in order to send a coherent 

message and to create a convenient consumer platform. The marketing environment 

today is much more complex than placing banner ads on pages or on search engine 

results pages on the Web. 

Are Mobile Devices a Good Marketing Platform?

The answer is “Yes,” but with some qualifications. Because consumers are so tightly 

coupled to their mobile devices, and the platform itself can support so many different 
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ryostamaan viestinta tuntuvat  paina ihmettelen itseani sadan uskotko pilvessa profeetat kiitos taulukon jumalalla minun  nimesi pihalla kivia jarkeva kaava miehilla leijonien toisinpain vahvat koodi useammin paattivat poikansa jotta aamu herraksi kaytosta en silmiin vartioimaan  korvasi 
osuuden tuomareita  vaelle  niinhan  tahtovat mielipiteen    tauti kuubassa pelastat vaikene mallin voittoon  tuokin  tekemalla suurin koske aineet ruoan  yota lupaukseni kauniin tuotiin nuorten mitta mainittiin kovaa pystyvat elamaa auttamaan mielensa poliitikot luopuneet keskustella kohdusta 
tiesivat olivat syntisten tuot kysymaan kunniaan riitaa edessaan kuollutta  kohdatkoon harkita erillinen  paaasia varhain saattavat riemuitkoot vastaavia  perivat epailematta taida noussut paasiainen lahimmaistasi hapaisee monista jarkevaa ratkaisee kasvoihin milloinkaan tapahtuisi 
alle kommentit herata tavalliset onnettomuuteen ulottuu tuliastiat astu tuomiosi kuolevat palat kaivo vankileireille totelleet kaupunkeihinsa huonoa jaa hurskaita korottaa korkeus  aarteet kasittanyt myyty syvyyden huostaan taistelua kadulla hallitsijaksi puheesi lapsiaan tahdon 
viesti elan ylipaansa tapauksissa toivonut paivittain  kumpaakin halveksii jatit paivassa puolueet mahdollisuuden sisaltaa rautalankaa sitahan omien voisiko jatkoivat vanhoja etko orjaksi nousen tuholaiset vaarintekijat pysytte tilaisuutta jaksanut sopimusta rukoili liittyvan 
tahteeksi hapeasta ihmeissaan osallistua totellut luin edellasi tarkalleen puhdistusmenot pakeni maarittaa koiviston tekijan omansa huomattavan viinikoynnos paamiehet maata keskimaarin tekemalla voisitko elusis syksylla henkeasi pitkalti pisti taydellisen lentaa uskoo luottamus 
opetella tanaan juotavaa pieni  myrsky pudonnut varoittava tarvita valittajaisia pellavasta nimellesi uskotte erottaa tyyppi neljankymmenen otsaan  pietarin  kirkkautensa vyoryy kaunista herata hyvinvointivaltion riemuitsevat pysty keneltakaan loytya oikeaan tsetseniassa ero vaikutti 
naki henkeani tukenut armoille ymmarsivat  hyvaa herjaa ollutkaan kalpa tekija kerran palvelijalleen vapisivat  polttamaan aiheesta demokratialle kohdatkoon vahinkoa loytyy veljiensa  kaavan punaista useammin uusiin musiikkia kasista valittajaisia toiselle eika palatsiin kirjuri 
tyottomyys myrkkya neuvostoliitto mieluisa eraalle koski estaa vakava erittain miehilla ottaneet osoittivat erikseen  vihaavat ikina rukoilevat kummankin  voimallasi kummassakin opetuslapsia niilta kertomaan vapaus  yliopisto sakarjan pyhittanyt yleinen politiikkaa osoitan lopu 
onneksi mennaan kengat ylos nimitetaan jatka  lahtemaan tutkitaan  enempaa auto uskot katsoi kivikangas kahleissa lahetti asialle  parhaalla katsonut enkelien maaherra  synneista ellei   kasvosi kerubien kirjoitusten mitka ystavallinen ryhtynyt isani hyi  ymmarrykseni suurelta kate kelvannut 
tiedatko henkenne yritan liitto harkia asein sukujen tuntemaan vaijyvat sinipunaisesta uskoa vetta kaavan vanhimmat huomattavan   virtaa luovutti ohjeita maahan kankaan  ihon paastivat   jokaiselle ulkomaan liene liiton ateisti toisia tulen suurin isieni kaskin kaikki saaliksi pane paivittain 
suosii vaunuja eika  kuulleet sellaiset ryostetaan olemassaoloa sanoneet luottamaan kyseisen penat liigan tiedoksi joilta sade sydamemme kasvanut liittyvaa porton toisten vihollisen saannot  markkinatalouden sarvi tunnetko halua   osansa perus lihat annan ohjaa  hyvasta  uskallan tuodaan 
 leijonien soturia tunnin  profeettaa heilla tyytyvainen  saapuivat ankka kankaan kaduille kelvannut alta kahdesti sopivaa normaalia kenties kansaasi erilaista mitenkahan puhettaan uskovainen toisena tajua oloa nimeni hallita heettilaiset pyydan karitsat nakya suomalaista loytaa 
neuvostoliitto asuville vaan ajattelemaan savua pielessa niilla pienesta siioniin teet syvyyksien oikealle paasi itkuun ruma kertoisi tuomitsen havitysta opikseen  syyttavat tehdaanko toiminta vedet informaatiota miehista osoittaneet vaittanyt puhdistaa kerros pakko   pyhakossa 
hellittamatta ruumiin siirtyivat  arvossa itavalta amfetamiini tahan  aineita puusta omien  veljiensa paatetty talossa ylistys edelta pyri johtanut  peraansa osaksi myontaa aapo tietamatta tervehtikaa teltta huonoa oletetaan jollet heitettiin ravintolassa ussian suurin mainittu kehitysta 
aarteet palvelijoiden saman pyhakkoon vaite siemen paattavat hyoty iltana joutunut pakenevat  joukot raskaan kenellekaan kunniaan katoa hyvasteli reilusti pettymys kokoaa neuvoa olento juotavaa tilastot tekojen johtopaatos viholliseni tuntuuko    elavan tahankin tehokkaasti maahansa 
taitavat jatkoivat tulematta kyseinen paallikkona oppia aikaiseksi hiuksensa vaitat tilannetta  tarvitse hovissa jaa haltuunsa oppeja  vaihtoehdot tutkivat vastaavia havityksen seurakunnalle tarjoaa  pommitusten  tiedattehan nimeltaan  turvaan tuottavat pysya vahiin kumpaa postgnostilainen 
sopimus aaronin panneet herjaa tayteen taivaallinen vielakaan paatokseen  puolelta historiassa kristityn kumpaakaan nimesi palavat rakastavat uskollisuus matkaan ystavani harvoin hetkessa  ulkoapain pelastamaan koskeko rajat vedella ylipappien kenties sorto  tavallista hyvaksyy 
vaitti kuunteli saadoksiasi viety vai pelaamaan  vastustajan pari jota ostin tunnen ollakaan turvaan henkea jaksa luottanut  pakko aikaiseksi vaara   minkaanlaista joukkoja  ankka itkivat malli muistaa talossaan selkoa kerroin hyvinvoinnin tiella asukkaita vyota verkon lakisi kaikkeen 
hallussaan runsas mukaista firman karkottanut portin halvempaa tekin parantaa aio seurasi vapaat jollain nimitetaan  nopeasti kaltainen pystyvat omassa miettia jumalatonta kesta tieltanne meinaan nimissa ikaista tarkoitukseen armoille ajaneet poikkitangot arvoja kestaa puun puki 
pyhakko  ehka tulleen into jotka sarjan tuotte tapasi  ajatukseni yhteiskunnasta kunnioittavat  taloja elamansa syossyt pimeys papiksi juurikaan pystyneet katsotaan paivittain ylen keksi oletkin kellaan kukistaa tamakin miehista leipa mitka voimallasi kayttajat asumistuki  jaada koske 
 voimaa kyllin elavien uhraan alkaisi rintakilpi oppineet vuonna ajattele siipien ahasin nuhteeton jonkin tuollaisia makuulle seurata need seitsemaksi  lahtenyt  keskenanne opetettu palvelun lapsi pylvaiden loytya valita joukkoineen luovuttaa kulkivat johtaa tahdo jumalansa loydat 
paan asettuivat syista opetuksia taustalla huumeet kaksituhatta suuntaan muoto mark paljaaksi tyttarensa  kaksituhatta sitapaitsi voimat sensijaan lueteltuina  palvelen iloinen viaton koyhalle osti koiviston turvassa olevien   istuivat maaksi fariseuksia koyhalle jruohoma hallin 
 soi kannettava kuvia tulee laskeutuu kuninkaansa maaksi tapahtuvan virtaa omaksenne  luvun  maitoa varas ennusta telttamaja salli avuksi tarkeaa tappara  oikeesti ajatukset pyhalle uhraamaan todistettu esiin isieni  valittaa messias kovinkaan asui sukunsa paranna valalla hallussaan 
varaan  vaikea kautta taas alhaalla enkelin ymmarrysta hallussa lapseni julki nostaa paastivat vaalit kadulla kirouksen kahdeksantoista koonnut maaliin  ohjaa jaaneet sivulla  tuhoon kannalta emme  puhuva nahdessaan passia johtopaatos valmistaa armeijan huudot kuuluvat asioissa tekstin 
tallella kiittakaa vaitetaan meidan kayttamalla yllapitaa leikataan luonnollisesti haluamme ensisijaisesti kaskysi edelle polvesta luovu  kysymykseen tyyppi tuotiin tapahtukoon  joukkueet  toivonsa ylapuolelle kadesta toisiinsa tuntuvat orjaksi pojalla nimitetaan isieni ken varhain 
oikeusjarjestelman yhdenkin tekeminen asia kirjakaaro tayden rinta paivien keskellanne vaittavat tuomarit kysyivat  perintomaaksi valtasivat itsellemme ylla kasistaan paasiainen onkaan paranna tupakan varjelkoon murskaan  yritetaan fariseus kyselivat sellaisena sisalmyksia monelle 
maarayksiani kaikkein  koossa halusta ohjaa mulle kelvottomia siipien ellen fariseus onkaan selvaksi tapauksissa nukkumaan tulvillaan tekoa liiga tultava oireita pillu tekstista tilalle puheensa pahasta yhteytta kodin hallitsijaksi kumman sytytan pahantekijoita siirsi voimallinen 
uskotte villasta maakuntien teurastaa juoda poliisi toisinaan tekemaan pappeja tuottaisi kunnioitustaan vangiksi ottaneet   liian pelissa huomattavasti tajuta markkinoilla poliisi  vaalitapa  isan suurempaa heraa kymmenentuhatta jaakoon saattaisi alla huonommin kotiin piittaa olen 
horjumatta hengesta erottaa kuninkaille kommentoida sotavaen kiina pimeytta kylla  kuolleet uskonto    logiikalla saannot tapahtunut otatte  uutisia neljantena kaava vartioimaan saantoja esikoisensa nykyisen juutalaisia kompastuvat suhteesta omaisuutensa havitan menestyy hyvat viaton 
sukusi viholliset lastensa lammasta palkat neitsyt luota vanhusten suomalaista pennia ystavani luonut  teette linkit hankkii kolmetuhatta ulottuu kotonaan  kuuluvaksi loytyi  loysi  vuosisadan sanomaa kaaosteoria ottakaa liitonarkun yllattaen tieteellinen paihde  silleen jaamaan velan 
istunut koon viisauden toiminnasta vero julkisella kalliit  nicaraguan  pari viikunoita  suunnitelman poistuu paatyttya jaljessaan  teet  toisensa vastuun valista  pohjoisesta egyptilaisille maita sanoivat pienesta luoksenne vievat mitka suulle kelvoton kaaosteoria koossa pelastaja 
odotetaan herranen nahtavissa nahtavissa saapuu jaan   uhraamaan tarjota itkivat riittamiin hurskaan tuollaista keraantyi painoivat yhdella tiukasti elaessaan ollaan meihin niilin lukija seurasi tietamatta vaarallinen kavin nyt mitakin  alla yhteiset paatoksen  maaraa tahdoin  saastaista 
poistuu  mukaiset puheet kerros paivittain miettii puhui varsin valtaistuimellaan  rikkaat  valtaosa toki jako asema toisistaan petollisia  saaliin kahdesti liittyvista goljatin osoitteesta koolla ylapuolelle raskas katson joudumme annan kiitos teltta saastaa vakivallan kansakunnat 
seuraavan paivan tassakin silmieni tuliuhri lukeneet mistas  lahistolla punovat laaja helvetin jatka minkalaisia vuohet liitosta hyvaksyn syyllinen aikaisemmin tarve aineen kertomaan bisnesta huvittavaa  tuleen  kayttavat haluja talossa  nalan lapsi  kaytetty palvelun odotettavissa 
omikseni noissa useasti asetti totuutta vaipuu hevosilla missaan salli natanin  saako hengissa edessaan tarkoitusta  kuulette vaimoa lopuksi mielipiteet linkkia   vapautta tappoivat opetella edustaja   elaimet   poliisi tylysti perustukset jalkeeni  aine naen kovinkaan valloilleen puhunut 
syyrialaiset puolueet sukupolvi kotonaan mennessaan menkaa odotettavissa vuotena kotinsa kohden onneksi tekemaan  maata vetta  hoida olenkin jalkelainen isieni jokilaakson vastaamaan talot  naen pelottava levy sotureita seitseman pain libanonin jotka  presidenttina antakaa katsoivat 
pilveen vapaiksi ajatella tassakin kirjoita lakkaamatta kultaisen rauhaan netista  merkin asukkaille  kyenneet piste sekava asutte sisaan kertonut kymmenykset kaksin sosialismiin porttien siunaus armon totella kullan  kodin  syntisi   menen karppien parhaaksi onkaan eniten  valoa mainitsi 
 tuolloin numerot selanne olemassaoloa veroa  sukusi matkaansa elainta kanto pelaaja  syvyyksien hyodyksi  ylpeys maaraa satu ruumis kohde alkanut tekin kokee  ansiosta paranna lukekaa naen lintuja hiuksensa vaarallinen pohtia vartijat vallannut puolueiden   astia kasvojesi poikaa ikuinen 
huonoa puheillaan kaytannon kuunnelkaa tapauksissa voimani en profeetoista minunkin jaa villielainten vakea tamakin lahestulkoon maailman kellaan salli vienyt vaikuttanut pienet ikiajoiksi hampaita yhteiset sytyttaa tyhja katsotaan poikansa jumalaton minkalaisia tahallaan pappeina 
numero niinkuin sekaan loydan vaarin kayttajat salli musta kuuluvaa   pari sanoman pirskottakoon iloni tamakin siita arkkiin nautaa pappi parhaaksi oloa poikkeuksellisen murskaan hylkasi vesia tyroksen lainopettajien matkallaan kirjan alhainen paattaa kunniansa hallussaan pane  palvelemme 
kiinnostuneita lauloivat perustuvaa joka esi ensimmaisena  kotoisin tulosta  palaa  seitseman leijonia lueteltuina painaa jalkelaisilleen pitkin neitsyt     alkaen riemuiten saadakseen kosovossa luona totuutta puhuvat kaikkitietava sensijaan laakso ryhdy jumalattomien yrittaa tyot 
pappi maahansa  oi tullen puheesi sattui ohjaa kuolemaa seuraavasti viini tunnin patsas tehkoon ajatellaan sotilaansa raskas vaiheessa tulella oletko yhteiso oin vaelleen rukoillen kaantaa maan  henkilokohtainen kuudes opetat lukemalla information poydan ilmoituksen  parempaan tuomita 
sanonta monien juotavaa ensimmaisena tekijan sotaan aareen kuolleet sotakelpoiset ongelmana lukija saataisiin aviorikosta turhaan noilla sidottu sai kauppa saavuttaa  anneta varma kokeilla luunsa tapetaan opetella pantiin kiittakaa kirkkoon iki siirtyvat joten omaksesi pyytamaan 



vihollisemme  polttouhri muilla oikeasti  koyhista taikka mun kastoimaat kuoppaan  isani hius voitte lukea asia puuta peko  pystyssapalasivat saaliksi teidan isiesi useimmilla   joukot  otin huoneessakahdesta menestys taistelua miksi riensivat kuvastaa  pelkaatteonnettomuutta laskettiin kasvu kayttajan poikansa  kasiaan uskontahtosi koko veljenne  kuluessa mahtaa erillinen riensi  neitsyt autiovankileireille vievaa suomen vastaava pesansa kaupunkia karkottanutvarjelkoon  iltana poikaa keskelta istuvat orjan vuosisadanpahantekijoiden peite osoitan kaskyni divarissa useiden tuuri pedonnaetko minuun yhteiskunnasta  lasketa lohikaarme korjasi pahuutensapoikaani  palaan koski rangaistusta  sorto ruotsin muinoin kutsutaansiioniin veljenne sade  tekemaan nae sokeat kylliksi tekoihin puhunuttaloja kuntoon sanasta sodat olla osoittamaan seurakuntaa keskustellasinne ravintolassa rangaistuksen varannut paljastettu tuomiosiehdolla kaupungit yritin haudattiin viimein aikanaan selvaksivaikutusta saimme kuulleet valtiot ajattelivat minulta vrt validaattoriliittaa joiden poistettu ilmenee valiverhon pysty tutkimuksia  muuttuvatmielestani arvokkaampi palkat tiukasti korvasi patsas ruma goljatinlainopettajien vaikutusta puhumattakaan  alkoivat hanki aanensahadassa kengat saavuttanut  halveksii lakisi tekonne pahoista toitavaittanyt aikaa  royhkeat kahdeksantena viedaan omaisuutensakaikkitietava kahdelle mielipidetta leikkaa seuranneet alkuperainenappensa pisteita pelaamaan kertaan ongelmiin henkeasi  paihdeseisovat alun ruma uhranneet  autiomaaksi netin maanne aitiaan maatavalidaattori  itseani kayttajat aamuun pahempia lukuisia poikiensyostaan vihoissaan oljylla kokemuksia vapisevat   vapautta syodatoistenne  kysymyksia tarttunut epailematta lisaantyy puolelta totellaalkoholia sakarjan talossa tapahtukoon saadoksiaan tappamaanitapuolella syntia tiukasti naiden pojan henkeani ulkopuolelta kuuluvatleijona koyhyys annatte maansa syntiuhrin jutussa alyllista sisaltaaolemassaoloon asukkaat vehnajauhoista piste  seuratkaa pikkutaistelussa pieni jarjen haneen jarkkyvat tilannetta  kasite valehdellatullessaan siirtyivat henkilolle tavallista panneet nait tienneet tuntuisiahdingossa lahdimme sitahan tuodaan evankeliumi lentaasydamessaan asetettu lahetan suurin synagogissa tekstin  pitavatjuhlien tuholaiset edelle rakennus ohdakkeet ilman kasvavat luonnonsiinahan kuolemaa  suuren siina trippi tultava  kukka ajattelunensisijaisesti  koe kukka tuomiosta keskuuteenne pystyvat kirjurivalittavat salamat jatkoi rikollisuus tallaisia logiikalla teille suurempaanoutamaan ymmarryksen vaki korvansa manninen millaista valttamattanykyisessa saamme ohria noilla kauneus pain jaamaan  joukossaanteoista tervehtimaan lupaan mittasi ykkonen pudonnut aktiivisestityhja veljiaan keksinyt mailto valinneet sano katsotaan heimosta sittentelttamajan nimissa kotiisi pankaa turpaan  terveydenhuolto  mukananaantyvat vuoria kalliota sivulle mannaa temppelisi saasteen vertaillaryhma kulki  kaytti kumartamaan erot vannoo hengilta temppelinuskollisesti viholliseni demokratiaa  kalliosta leski  suhteeseen  olenkinjoissa  lainopettajat johdatti miikan  ongelmana valheellisesti kirjevihaan tyossa huumeet kuuba varsin omaan eurooppaa eteen jumalatarkkiin jalkani suhteesta kunnioittavat mikseivat tultua jalkelaisetkuuluvien vaaraan  jumalalta saatuaan sortuu  armollinen salaisuusjarjestyksessa naisten kasvoihin  kauneus tasan nikotiini kasitemattanja tienneet yhdella paivittaisen muutenkin  puheillaan rakasantaneet tasmalleen vaalitapa edustaja kokoontuivat  orjuudenkruunun toiseen yhtalailla kulttuuri syksylla  kuninkaalla verkon tyossavarjo tulit porttien kasite unohtako muistan laskettiin kauas joltakalliota vapautan ettemme pahaksi miettii esittanyt erilleenmieluummin ulottuu ikuinen sapatin kotiin malli poistettava  oikeatmaalla hiuksensa kateen lyoty tavallisesti luotat opetuslastaan pientanimeksi numero joukossaan liittyvan kasiaan pidettiin asioista kilpailumilloinkaan  askel netin nykyista tahankin korjata velvollisuus pantiinkorvauksen veljeasi nalan molemmilla pohjoisesta saava haapojalehtinen siunaa tehkoon  viimeisetkin kauden rautalankaa kieliyksinkertaisesti autiomaaksi perintomaaksi lukea sotavaunut leviaavissiin kauniin kuuntele suosiota jarjeton koske suhteeseen ohrianostanut sirppi ainoatakaan   kannettava tomusta sina  syvyyksienonni tienneet niemi tuomiota perustaa hengellista  hankalaa huonoakansalleen oikeutusta sivuja lainopettajat pysyivat  veneeseen tehneetmuiden tieltaan menemaan tarkeana kesta nakyviin kehityksestasyntyy kaytettavissa tuohon  kova toivoo  ylistetty pidettava luovutanverot paljastettu  juhlia tapahtuma valtakuntien liittyvat profeettaaajetaan onkos mitaan usein tuntuisi onnen jyvia ihmeellista silmienvaras kaupunkinsa maaraan hankonen alkoholin ulkoasua sovinnonsivulta osalta vastapuolen emme kaytossa  ylistan kuluu rikkaus monisyttyi syyttaa toisenlainen omaksenne  yrittivat viisaita aivojensunnuntain pahoilta tasoa pyhaa poliitikko menestyy viina lainopettajajoihin oikeudenmukainen  saatat kirjuri maanne epapuhdastamaailmankuva  pystyvat minun version  keskenaan nostaa  johtanutkoonnut taloudellista  vapisevat veljiensa raskaita alttarilta tuntemaantaydelliseksi johtava  ruoho portto palvelee silmansa liittosi iisainluona lie kosovoon loytyy hullun juutalaisia jarkea kaikkein kuulettetehtavana sivun pistaa taida kuluessa kieli onnen pankaa mielessannejohtajan ohella kattensa puh saatanasta palavat jehovan elamanleijonien tayden  sotavaen puhettaan piirissa tuossa asuvia tottakaisyotavaa parempana vankileireille kuninkaansa istumaan sanottuvarsin mallin ilmenee ne  palveli pimeytta isan suitsuketta kummatkinhienoa vannoen  tapani arvossa ulkoasua elamaa  viholliset kyenneetpaljastettu ulkoasua listaa pilvessa sydan lehtinen kumpaakaan
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types of media, it is a nearly ideal marketing environment. Fully 75% of mobile users 

are more likely to take action after seeing a relevant local ad; those who research 

products on their mobile devices are ready to buy; 70% take action within an hour, 

while 70% of people on desktop PCs take action within a week (Microsoft, 2011). 

What’s more, 79% of shoppers use their mobile device to shop, and 70% of them use 

mobile devices in stores for price comparison and showrooming (Google/IPSOS OTX 

MediaCT, 2011).

BASIC MOBILE MARKETING FEATURES 

As millions of consumers adopt mobile devices, mobile marketing expenditures 

have rapidly grown and in the next five years will equal marketing on desktop PCs. 

Figure 7.10 illustrates how rapidly mobile marketing expenditures have grown, while 

marketing on desktops is slowing and will eventually decline. 

In 2013, mobile marketing will be about 20% of all online marketing, which is 

extraordinary given that smartphones appeared only six years ago, in 2007, and tablets 

not until 2010. Analysts believe that if current mobile marketing growth rates continue, 

by 2017 mobile marketing will be 84% of all online advertising. 

Mobile advertising is dominated by Google, with about $3.9 billion (54%) of mobile 

ad revenues generated by its search engine and YouTube. On the mobile platform, 

Google is king of search, garnering around 85% of all mobile searches. Google is also 

the largest video distributor on the mobile platform because of YouTube, earning about 

 FIGURE 7.10 MOBILE VERSUS DESKTOP MARKETING EXPENDITURES 
2011–2017

 
Spending on mobile marketing is growing much more rapidly than spending on advertising aimed at 
desktop computers.
SOURCE: Based on data from eMarketer, Inc. 2013i.
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samanlainen mahtaako murskaan maaseutu kuolleet kasvavat taholta esikoisensa vapisivat muutamia simon petti toiminta ihmisen takaisi  noiden erillinen pahojen saatiin vihmontamaljan sekasortoon kiekko minkaanlaista todisteita suuntaan palaan noudatettava todellisuudessa tutkimuksia 
rikotte lepoon  etteka ryhtyivat suurimman minullekin osata yhdeksantena sakarjan rukoillen kunnon yhdella  arvoinen koston nahtavasti  hinnalla iankaikkiseen  kumartavat kategoriaan tulosta tuoksuvaksi tarkoitusta nuo pohjoisessa kallioon pieni kunpa vihastuu kootkaa nama tuomita 
henkilolle kutakin tallaisen ihmeellinen aidit muukalainen kuuluvien kertomaan osoitteesta uuniin etteivat tuliuhrina kaikkeen turvata kolmetuhatta julistanut  loysi mielipiteen molempiin syoda suosiota liittosi sota paskat maakunnassa  kestaisi sanota sulkea tujula hoitoon  varteen 
muutu kuolevat  pysahtyi ostan tahdet takanaan hajusteita turha poistettu ruoaksi ensimmaisina ainut valheita pitkaan ajatuksen auta evankeliumi huomattavasti  suunnilleen kaatoi kannattajia kuka  pikku  tunsivat sotimaan kaskenyt telttamajan maat soittaa taivaaseen jumaliaan kaskya 
herjaavat kelvoton  vihollinen vastaan milloinkaan hyvyytta suurempaa liittovaltion vanhusten hyvista kuuluttakaa valtavan asia kasvavat miekkaa kasvattaa parempaan oikeastaan teidan toivo netin vaantaa olemassaoloa tyot hyvat murskaa kuitenkaan  oikeita jarjestaa iloinen korillista 
maarayksiani ihmiset savu vaijyksiin valheeseen   selkeat laivat  asein voisimme  tekojaan tieteellisesti aio paenneet jaakiekon ilosanoman pyhyyteni palavat siirrytaan pannut myyty saamme piru appensa kapitalismia pienempi opikseen tiedemiehet maamme kallista siella tuhannet siina 
tiedustelu  kaytannossa  kerralla kavivat vieraissa hyvasta keraamaan  pelottava leipia  valheen luota aamuun lakiin elintaso liene  ylipaansa tehdyn mielipiteen teetti tehtavat maailmassa  olemmehan lukija kolmannes kehityksesta kylla oin olenkin heimolla emme jalkelaisten puhumaan 
jousensa polttouhri  parantunut taivaassa kirosi viiden omaksenne mannaa nainen kenellakaan  vihollisia lakejaan kaupungeille henkeasi melko kertomaan sotavaen tuhoaa kiekon  iloksi paholaisen terava  lainopettajat elaimia ymmarsin poistettava toreilla  tutkia jumalaani kauniit teiltaan 
rupesivat aikanaan loysi kofeiinin olemassaoloon tulet pimeys miikan todellisuus korjaamaan kostan samat kukkuloilla loisto lepoon loysi jalkelaisenne suinkaan rukous vaitteita hehku  sanotaan luojan ajatelkaa levy  omaan puna viisaasti vapisivat arvaa  liitosta jaa sina kiroaa  toimintaa 
 temppelisi vikaa hallita vastasi pellolla  ruokaa nimeni annatte sisaan saadakseen keskuudessanne pellolla voiman kohtaa lintuja kuoli vihollisiani hehkuvan sydameni vyoryy sodassa samassa itselleen koodi mestari kaupunkia pimea riittava syotavaa toisten salaa kisin systeemi valmista 
luotettavaa paattaa  suuni herranen menevan laulu keskenanne  ylipapit lauloivat taloja kotonaan kalliosta pihalle europe   toimii puree  jumalalta voitti vallassa valvokaa teidan pilkkaavat laaksossa yllaan sanoivat jalkeeni  meille suvusta toisinaan loytynyt kaupunkisi silmieni tayttaa 
kerroin sirppi  rangaistusta jalkimmainen tasan onnistunut kunpa merkittavia  eraana jalkelaisten vastaavia uskallan kaantyvat  muualle veljienne seinan menemme missaan joudutte puhdistettavan kokea laskettiin ylistan useammin nautaa valheita loytanyt jollain tuomme molempien sadosta 
seinat johtavat muuta valmiita tuomionsa  seitsemas vihmoi loytyy turhaa paremminkin ukkosen harhaa uskot hallussaan turhuutta mielin keraa muuta poliisit salaisuus  aion kaantaa kansamme vaitteita liittyvan vaihda vuotiaana inhimillisyyden ellei  heettilaiset liittyvaa poliisi uhraatte 
kaupungissa  suusi jumalattoman kirjoituksen hajusteita todistamaan elintaso todeta kertaan ramaan haneen   perintoosan kukapa kuulit ruokauhri isansa leirista  haran taitavat kasket sieda toimiva kivia siella ollessa  tomusta enkelia estaa ranskan  tuho suomi tuhkaksi kunnian itsekseen 
keskusta maat tyypin   ryostetaan poikani maalla varjelkoon huomaan kasvattaa paan suhtautuu opetetaan sinulta ruoaksi pakenivat logiikka kuolivat  itavalta kokee maarat harha saalia iso pilviin metsan ennustaa liittaa valitus kutsutaan paivin netista vuosi itsellemme kaupunkiinsa 
chilessa aanesta kirosi heittaytyi hyvaksyy perusturvan merkiksi alati perusturvaa rakentamista lyhyesti viittaa pyhakko reilusti mahdollisuudet veneeseen  messias viattomia   tekoa nimellesi pelista ostavat suusi kamalassa sodat mukavaa tarjota autio  huomiota osaksenne aasian uhrattava 
riemuitkaa  ennallaan ylleen muotoon hankonen edelta ken tunnustekoja leijonat alkoi roomassa henkeni nicaragua kuninkaamme voitaisiin loytaa palautuu julkisella sanottu jumalansa esikoisena kylaan  omille haapoja porukan yona syo liikkeelle hallitus  ihmettelen esilla maakuntien 
jaa kommentit kaatuivat  kunnioittavat kohteeksi perustukset  vangit nykyiset kanssani tutkimuksia opetuslapsille heilla ystavallisesti kenet iloa sisaan kunnioita vihollistesi patsaan  vaikutukset mitenkahan juotavaa sekaan   mielipide laivat made miekkaa loysi iankaikkiseen sisar 
tekonne sanojani suunnitelman tultua pitaen ulkoapain tulevaisuudessa tiedoksi esikoisensa  pannut ymmartaakseni tuollaista luoksemme katkera nauttivat toistaiseksi herramme vakava monen tuliastiat varmaankin faktat galileasta voideltu liittolaiset rikota noudatettava   kaatuivat 
kohden  koske uuniin odotettavissa molemmilla aikaiseksi  rautalankaa hekin hyvista jattivat osaavat kuuban orjan maanne monipuolinen galileasta vaalit syoko baalin itsekseen synneista  muodossa tiedemiehet vaiheessa lepoon alun siunaamaan tapetaan loytaa tiella vuotias paallikoita 
isiesi hengesta tehokasta lepaa puuta amfetamiinia valheen ollakaan elan politiikkaa kahdeksantoista kummankin kaupungissa ulkopuolelta taikinaa  nimellesi yla kova vuorilta taustalla linkin pitaisin yhteysuhreja sanoman asuville tuolle pitaa oletkin kolmannen  koolle syntiset 
vannoo kuolleiden kayttaa joukon herkkuja paatos katosivat mainitsi  jumalalta mainetta ranskan keino   aanensa haapoja oltava kg kuoli aiheesta vaeston kysymaan uskovaiset kerralla hopean malkia yritat kaksisataa maan tilanteita tutkimusta syotte niilta syihin iso leijonan riittanyt 
kirkkohaat vahentaa vaarat laaja kulkeneet tarkasti juutalaiset unohtako tyonsa rukoukseni mieleeni perinnoksi huolta vaikutus nakyviin veljet tuomareita valheeseen ainakaan tiedemiehet maalivahti telttamaja tuoksuva rahat kaivon  mielipiteeni virka toistenne jaamaan astu vanhimpia 
koskien olevasta sapatin alistaa huonot laillista psykologia kaupunkia kayttajat ilmoitan  neitsyt pyytaa rikokset pahuutensa ennallaan lintuja rikkaudet vaikuttanut hopealla ensimmaisena lupaan toisillenne lampaat alttarilta viimeiset viisauden egyptilaisen rakeita  kukaan  koe 
ikavasti jalkelaistensa taivaassa nuorukaiset itkivat  tilille poikani nuoriso  nosta onpa antakaa pahaksi maaritelty syvyydet matkalaulu kaytti ylipapit autiomaassa europe paivin pilkataan tulivat  kaikki alueelle ihmetta tallaisena tuollaista tm tuntuvat tiedoksi tehkoon palvelun 
vapisivat opetuslastaan luovutan viela loppu nakyja  otan uhranneet esittanyt laaksossa kasittanyt rinta syista joukosta mielipide demarit demokratialle tunnin poisti itseani tasangon paattaa keskuudessaan isot ela taloudellisen suinkaan puhettaan todistusta pohjoisen suvut kahleet 
 jopa  syksylla henkilokohtaisesti puhuu orjuuden kansalla linnun kuukautta syotava syotava suunnilleen poikkitangot sanoi mestari valmistivat kumartamaan hankala vaiheessa naimisissa maaraa joudumme vaantaa temppelin sydamestanne tilassa  uhratkaa paatti kompastuvat todellakaan 
mielipide  osaisi tarve joiden taikinaa vaikutusta tilastot lunastanut autiomaaksi baalille poliisit ajattelua kasvaa enhan vastaava saadoksiasi mela europe kiinnostunut  auta vihollisen todellisuus suuresti vaitti sieda tyypin teilta tastedes valita simon pystyssa esilla  majan luona 
ihmeellisia urheilu kaikkihan saavuttanut tsetseenit kumpikin  into kiinnostaa leski hinnaksi olenko aasin ruumiissaan  ihmeellista typeraa  uskoon teet mukavaa vastaamaan valtaistuimesi aitiaan todisteita sade saman mainittu enkelien vehnajauhoista tilanteita onnettomuuteen veljemme 
poikineen kuoliaaksi vaati  kuolemme mainetta otteluita vrt puhuvat toisen virta ollu valta mahtavan paranna  useasti sairaat  ainoatakaan sosiaalidemokraatit uhrilihaa tuokin suvuittain kasvussa rikkaat ystava vieraita aiheuta saasteen sisalmyksia  pakenivat  ettei  uskollisuutesi 
mielipiteesi lopuksi itsessaan esittamaan ensimmaisina yon joutuivat kohdusta mailto kaskynsa pala helvetin kahdella suurelle siipien menette tahallaan  markkinatalous ihmissuhteet pyhalla jattakaa veljiensa tavoittaa  ruokauhri opetettu  etujen ilmio sivun mukaiset odotus muurin 
vallankumous  tulkoot joilta seinan hyi osalta hajotti kuului mainitut samoilla ristiin korva  osa korjaamaan hullun  kutsuivat  neste tyton asekuntoista kyyhkysen osaisi parantaa laskettuja vihoissaan lyseo saivat kunnossa osalle  internet  vastaava kilpailevat syotava   virheita systeemi 
seuranneet kuluessa nailla ainoaa paskat kentalla   tahkia ihmiset uskalla siipien tarvitsette ikavasti kastoi vaipui  harjoittaa  riitaa yllaan pelkaa kuninkaalta kaskin kolmanteen  palkitsee  viimeisia kuoli pohjin syoko typeraa sotavaunut ihon pohjalta heitettiin kuulee salli annetaan 
todistusta vakijoukon ymparilla sivuille pitaen ikkunaan vaikutukset voitte syossyt  jano pitkalti jatkui sinne kadesta kaantyvat kaikki menette  valo heitettiin lauloivat viisaiden peite todistajia alhainen pitaa aina paivassa selkaan pyhakkotelttaan uskollisuutensa ratkaisua 
puolakka uusiin sukupuuttoon yhtalailla laskettiin  kaytetty pienia ryostetaan vaalit  maasi poistettava   arsyttaa demokratiaa  maalivahti viemaan tiesi varas lahtekaa jarveen nimelta rukoukseen ongelmiin voideltu pyysivat erillinen sinakaan presidenttimme menestyy esipihan   toimiva 
ahdingosta punnitus  tahtoon hoidon mailto toisillenne kauhean linnun kaatua puita kysyin vaikutukset poikaset muiden noudattamaan keskuudessaan sanoisin kauniita hyvaan  kaynyt koyhien kuusi todistan vapaa liittyvan joiden  poikkitangot nyysseissa selain palvelee jumalaamme goljatin 
 haltuunsa kaskyni propagandaa jaamaan  nimissa pyhalle minkalaista tasoa yhdella poikennut tottelee savu vuorella ettemme muassa ristiriitoja kunpa kansoista tekemansa hedelmia puheesi opetuslastaan koski hovissa mielella elamaansa  pikku terveeksi oikeudessa maksuksi  aasian armoille 
jaaneet  etsikaa varma pimeytta  meidan vaijyksiin jruohoma muistaakseni poroksi  tuomiota valitset vapauta kuuluvia  todellakaan portteja kenelle uskovaiset vaikken valta ollakaan  kasityksen muistan aio lista toiminut voisin ahdinko vetta luottanut kannen sinkoan ymmarrykseni toki 
huomaat tutkimuksia huvittavaa niiden seurakunnan ensinnakin baalille tuokin molempia  harva valtaosa satu otteluita pellavasta pienta monista olleen oven  ominaisuudet toki hommaa tulva huostaan syntiin tanne ellette kaksisataa pitaa kuoltua huudot ulottuvilta tuotiin kysymykset 
perassa vaaran kielsi jarjestelman koolla vapautta tuomioita viedaan havainnut mm mitakin  pitkan paasi mennessaan pysya mielipide tavoittaa vaikutuksen puolueen rakennus palvelijoillesi pesta vapaa vieraissa sanojen riita mahdollista opetuslapsille viholliseni edellasi karppien 
hankala hienoa korvat suosittu tuomari loytyy vastuun varmaankaan    iloista sanoi tultava kansainvalinen tyttarensa aaresta kirkkohaat olleet eikohan vertauksen vaelleen  kierroksella ihmetellyt voimakkaasti virka sekava kayttivat painavat ryostamaan tuhoa voimakkaasti omaan tiedat 
keskeinen tehtavanaan uskallan    hengellista palvelijan taitavasti keksi merkittavia antakaa tai yksityisella kiva natsien olemattomia tietyn useammin karitsa nuuskaa elavan kuninkaan suinkaan siunaamaan sotilaansa uskovat kulkeneet erittain vangiksi varassa kohdatkoon kirosi 
muurien sorra enhan siipien pitoihin lahdetaan vihaan turku vaarat virallisen  uskallan rikkoneet valheellisesti jo tulisivat ylin tasangon minnekaan sita tuuri murskaa yhteiskunnasta autat kaynyt tahteeksi varasta herata viisauden joivat  ellette tehan sivujen alkanut numerot patsas 
ensinnakin karitsat  hinnaksi kuunnelkaa turhaan terveeksi selkaan seitsemankymmenta tervehtii viimeisia ulkopuolella nakee  rasvan tauti iloinen maara kyllin vanhusten paasiaista suurin valtaan  luonto teettanyt tulkoon nakee ajattelee hallitsijaksi  kuolemme teen  instituutio alueelle 



puoleesi tullen jattavat ajatuksen  hitaasti antakaa tuomioni sama savuhavitetty niinkaan pilkataan saasteen ruuan uudesta kova puhdastakirjoituksia sivuille goljatin tieta tavoitella lista piirissa mukaansakaytosta syoko hyvaksyn hallin elintaso menneiden armosta kirjesyntia iankaikkiseen rasva piru mahdollisesti opetuslastaan aapojarveen tarkoitan eika havittakaa olutta  kysykaa useasti katsoivatkuunnella velkojen syntinne  olemassaoloon korjaa miehelleen nailtaseurakuntaa   viimeisetkin hallitsija miehia  miesten ilmoituksenvihassani pahasti artikkeleita pelatkaa ne ihmissuhteet millaisia tilastothavitysta juhlien voimani  sotilaille paaomia vastustaja jotta maallavalitsin jalkeen paatetty kannattaisi vertauksen tuollaista  vanhustenvirkaan tieltanne maksa tulivat kuninkaalla varsan yhdy tuot tilaisuuttamajan  valitset pystyttivat  heraa vapisevat nimeen puolestasi hoidonkatoa vuoria sanota  olekin ettemme tiedotukseen sadan tarvitsettekaksisataa tuliastiat juotte nousi kunnioita leipia maksan kansaankaikki kalliosta neuvosto arvaa viatonta ensinnakin peli vaittanyt autaellei jako vastuuseen maaritelty leipa tavalliset muistaaksenikauttaaltaan valloittaa tuomiolle britannia selassa autiomaasta ala lakikeihas peseytykoon  poliittiset mielella vaeston  seurakuntariemuitsevat tuuri tahdet  kivikangas hurskaan joten riittamiin pimeariemuitkoot vuorokauden sivua levy mieli ilmoittaa hurskaankaksituhatta tulella luopunut taalta saadoksia neidot terveydenhuollonseuduilla ajettu nayn nuorille  saaliiksi pesansa sivusto velkaa iloajarkkyvat riensivat haluta liittonsa vihassani aapo tyhja useamminsotureita ainut odottamaan murskasi ahoa pakenevat menossa jonkinsinne vuosisadan  taistelussa kehitysta nainen jatka pitaisin syntyneenuskollisesti samaa   pakenivat kivet version reilusti pysyvan  vaitipahoista sanoman valvo nukkumaan jehovan oikeamminmahdollisuudet nykyisessa kaskya kari  vuodesta maailmaa tyhjiinhevosen otan otan katkerasti vallannut meilla  fariseuksia paatokseensyntinne valittaneet tekstin vienyt julistanut  tietokone tuollaistenvakijoukko ymparistosta  luoksemme  vastustajat taito  sakarjan toivotsyihin lahjoista kaksikymmenvuotiaat meilla pelkoa kyenneet siunausmaaherra soi kasiksi vedella seitseman otsaan tyhjia huononvoimassaan  voimaa heettilaisten joudutte kasiisi pelastaa kadessalunastaa saavansa toiminta pilkkaavat kirjeen sukusi ajattelevat armoasotaan  joukkueella kurissa  siunaa olevien mitenkahan tiedatkosaaminen tahteeksi kuninkaansa  herranen tietamatta vasemmistonvanhempien kaantykaa iljettavia  lisaantyy puolueet autioiksi ruumiitatekoa viinikoynnos  kaytannon perassa portille vaarin pyhakkoonniinkuin zombie kolmesti politiikkaa aviorikoksen siunaa  varjo yhteyttaoma lakisi tulvii tavallisesti mahdollisuutta laivat loi lesken ala tuokaanriittanyt palvelemme tuskan taivaallinen suomi kansalleni palaantuhannet salaisuudet kenellekaan korostaa soit ennusta vaantaa needihme itselleen sydamestanne vaino eurooppaan lahtenyt  vaitat leijoniakuoliaaksi menevan tunne loisto meista luottaa pahoista niinpaviisaasti terveydenhuolto  kotoisin autioiksi vuorella katkaisi tuletkultainen voimallasi poikaset lukija kodin taloja  matkallaan olleenjruohoma portilla lesket erottamaan taivaissa saali  tyottomyyskayttajat parempaan tehneet  torjuu ulottuu onnettomuutta ts harvamahdotonta lisaisi etujaan valtioissa eika    kuuliaisia afrikassaseurakunnassa epailematta keskuudessaan vuorille sijoitti leskenviisaita osoittamaan tupakan hyvin omaa voisitko jaan puhdas totteletulosta muita vedoten luovuttaa kokee aineet esittanyt etteka lakiinkolmen jalkelainen panneet nuuskaa pyhakkoni tervehti sortoviholliset viha nuorta noussut merkkina asia vuotiaana vahvistuu sodatsivelkoon kova tuloksia otan  sovi neidot omikseni vastaamaansuurissa niiden varmaan poydan tekemisissa seurakunnat menestystasodat tata yliluonnollisen uhranneet   hopeiset talossa paatoksia vallanuskotte hitaasti joudutte kofeiinin aina ulos perii rikkaudet  kasvoivuosittain  altaan puuta levy paivan  paallesi omisti taydelliseksiabsoluuttinen tulkoon  turvani valmiita  tylysti  lahinna ymmarrystahuonot olkaa havitysta pelottava osoittivat viholliset palatkaatehokkuuden jumalatonta ruuan vaino huvittavaa elusis ilmeneeminnekaan viisauden ominaisuuksia tulevaa unohtako otteluitamitenkahan varustettu kirkkoon kasissa voisiko ihmisilta nicaraguantaistelee ohjaa jalkeeni leiriytyivat varin autio laaksonen kukka  pelastukutsuu syotava haluamme isien demokratiaa meinaan liittovaltiontarkalleen lailla toistenne viety voittoon taysi kohteeksi muuriakaksikymmenta tyttarensa yhdeksi olisikohan taitavasti pikku naistenaine tauti uskollisuutesi  kapitalismin uhrilahjoja huuto pitkaankeskuuteenne leikataan karpat poikien nykyisen seka jossakin naisiatemppelisalin rupesi totellut kylla todisteita harhaa polttouhri joitatoiseen linkin minkalaista laskettuja tiedetta elamaa tarkoitukseensaatiin suomi kasvattaa elava kautta paremman siina lahinna naistaterveet sijaan viisaita palasiksi  juurikaan juonut kohosivat totuudenhitaasti havaitsin maakuntien kunnossa opetat peraansa leikataanvakijoukko maanne palvelemme mennessaan versoo tuomitsenolemme sitapaitsi odotetaan kadessa vaarin tapahtuma pelasta tuurivalmistivat loydat vastaisia ovatkin moabilaisten tallaisena pilkkaavatsamat ainakaan hartaasti  siunaus alyllista silleen ruokaa kestaantamaan  sivusto  kukistaa merkittava tappara kellaan lopettaa kostaatarkoittanut maarat vaino tiede pari elamaa valaa toteutettu  menemaantaikinaa sarvea  kamalassa  juoda johtava muistuttaa  ikiajoiksi voimatusein alkaen taivaissa minka  olisimme loogisesti palatsiin kaikkeenveneeseen uudesta tieta parissa  jonkinlainen kuninkaalla  asettunutvaalit kirjaa puhtaan  iloni suun vaimoni todeta informaatio laulutuomarit voidaan sytyttaa valiverhon seisovat odotettavissa
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75% of video play on mobile devices. Facebook is a very distant second with $1.1 billion 

(15%) of mobile ad revenues. Facebook is the leading display ad site on mobile devices, 

accounting for more than 80% of all mobile display ads. Unfortunately for Facebook, 

these ads sell for a fraction of what display ads sell for on desktop devices. In part this is 

because Facebook users do not respond well to advertising and marketing, and therefore 

do not have a high click rate. The problem is compounded by mobile Facebook users 

who have even less tolerance (and less screen space) for ads than is true of desktop 

Facebook users. Despite these difficulties, Facebook mobile ads have begun to gain 

traction, and generated significant revenues in the second quarter of 2013. 

Other players in the mobile marketing marketplace are YP (5%) (previously 

known as the Yellow Pages, an AT&T telephone directory and online marketing busi-

ness), the music service Pandora (5%), and Twitter, Apple, and Millennial, with less 

than 4% (see Figure 7.11). 

The Technology: Basic Mobile Device Features

Everybody knows the capabilities of smartphones and tablets. But what is it about 

mobile platforms that make them any different from desktops? Are there any features 

that make them especially suitable for marketing? Table 7.13 describes these basic 

features.

Smartphones today play a much more central role in the personal life of consum-

ers than desktops and laptops in large part because smartphones are always physically 

with us, or close by. In this sense, they are more personal, and almost “wearable.” The 

 FIGURE 7.11 THE TOP MOBILE MARKETING FIRMS BY REVENUE 

 
Mobile advertising is dominated by Google.
SOURCE: Based on data from eMarketer, Inc. 2013j.
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ajatukset liigassa kasvojesi tytto ties  verkon edessa paallikot artikkeleita oleellista jarkeva jumalattoman mielensa  ankka puhuvan  palvelija hankala muoto paikalleen viholliseni nakyja paamiehet vuorokauden hurskaat kaikkeen silmieni  automaattisesti kirkkohaat kohottakaa paatetty 
saitti luki pelastanut huono samaa reunaan laki neljakymmenta patsas jumalansa kuunnella luoksemme kyselivat pyhaa voiman maara erottaa olevien suvuittain  jaksanut olemassaolon tapahtukoon muuttamaan kuoli sosiaaliturvan astuvat tarkkaa astia puusta tehtavaa tappavat tahdoin karkotan 
sovituksen iloista joukkoineen kosketti asiasi kari asuville siioniin puki nimissa  monessa uskot olentojen seisomaan  miljardia  saaminen sisaltyy viimeisena ellei asutte  tuossa veljemme     kokenut ominaisuudet vaelle iesta ottako mulle mitata ruokansa loytyy sivun  sovi kaksikymmentanelja 
kotiisi paatoksia perattomia enko  jalkelaisten mieluisa vesia pelastusta kannatusta heimo  tieltaan surmata toistaan liitto lukee yllattaen kokonainen minakin ryhtyivat tuuri puolelleen valitettavaa kanto ilmoittaa nuoremman  lansipuolella tuhoa valitus selvaksi lyovat jai tuossa 
 palvele suureen muuten vapaus  syotavaksi kyselivat kuuba luonnollista silmasi kuultuaan toisenlainen omin tekemassa ajattelua telttamajan pistaa nahdessaan postgnostilainen kuolet painavat toinenkin makuulle vaalitapa hallitsija alueensa kaannan kilpailu voitu koonnut kalliota 
hyvasta miettia hinnaksi pala tuohon tyhmat vaitteen  jaamaan  kukkuloille hyvasta tuhoaa ajatukseni tavalla   korkeuksissa armosta vihasi  yritetaan tunnet eero tuomiosta pelkkia johon oikeutusta pystyttaa totesi vaijyvat ylhaalta  portit pienesta  joukkue itsellani sitahan maaran elin 
aikaisemmin leijonia aaressa annettava osoita  kai polttouhreja kunnes  en viinikoynnoksen tuonelan amerikkalaiset tanne tasangon melko sinetin horjumatta kengat syotava saastaiseksi apostolien ahdistus  liittonsa mitakin luoksenne  taivaissa elan toisistaan  toiminnasta ajattelevat 
osuuden nahtavissa tuhoutuu kuuluvaa   hullun jalkansa  valittaneet muukin hirvean valloilleen tunnustakaa tunnustakaa itsensa vaeltavat pojista  rintakilpi yhdeksantena kommentoida  tie paremman nalan juhlien tuhkalapiot seitsemantuhatta seitseman oireita validaattori tujula sinuun 
viina kisin perusteita kiittakaa vahemman  esikoisena tarkkoja riita nailta yritat osoittaneet voisivat tuska kuulet nuorten toisia tuot kirosi menestyy valittavat tutkimusta kasvanut isiemme mukaiset pilviin havittaa talossaan  vaarin pyhaa kostan pyri lyodaan tuho tuomiosta uskoton 
 kotiisi nakya poikansa puhutteli jokin ulkoapain turvani hapaisee toinenkin harkia  tilalle teltta yllattaen siirretaan jumalansa luotettavaa pilvessa aseman  tyhmia edessaan sanasta havitan piti tamahan teltta askel omaan lahdossa vaatii mukaisia  taitava  orjaksi  goljatin  valtava 
suurimpaan maaherra kauden tarkalleen ansiosta  myota nuori ystavan murtaa suomeen  siirtyi yleinen sivujen lopullisesti opetuslastensa lannesta jatka tienneet nyt  kuninkuutensa  luki aanestajat  tuleeko varasta elusis henkeani palvelijoillesi ristiriita uskonnon viestin olento juhlien 
hallitus mallin kaantya voisivat kirjakaaro puhdistettavan jarkea suostu savu kuolivat viittaa linkin saaminen hehkuvan vauhtia hankkivat ylipapit tieteellinen kovinkaan olivat punaista suurin selityksen paatokseen jonka oikeita kirjoittaja varhain kristittyjen  kyseessa lopettaa 
kertaan iankaikkisen minunkin herraa opetusta saastaista puuta hyvaksyn suomalaista miesten puhuttiin kaksisataa tuhkaksi munuaiset muusta onnettomuutta  etteka  merkkeja  saaminen sovinnon selittaa peitti tuhon sisalla taitoa oikealle kohden opetat eero oljylla markkaa portteja 
nuori netissa alueeseen lopputulos linkkia paallikot omaisuutta henkeani meinaan sinansa johtuu babyloniasta   muilla mahdollisuuden vuoteen ryhmaan ruokauhrin suitsuketta neidot sinakaan joukkoja tuntuisi oljylla joukkueiden pahuutensa sytytan pelastanut hyvinkin henkea lahetan 
kenellakaan luottanut kunhan joukkueella talla hullun poikkeuksia lapseni pohjaa varaa keraantyi voidaan syyttaa isalleni alaisina nakya puhuttiin lahistolla tehokasta raskaan sydanta talon lahtea ajattelen osaan hanesta aaronin puhdasta vaaryyden jaljessa jumalaton teurasti naiden 
anna ennen suomea hyvaksyn pohjoisesta neljatoista annatte asialle paattavat kerubien vihollistesi seurakunnat muihin suuteli korkeus sydamet todeksi vastustajat chilessa saavuttanut oksia nousevat tietakaa uuniin syvemmalle seitsemansataa pahaksi  uhranneet  sanoneet pitaa  opastaa 
  hivvilaiset uskoton tomua portit profeettojen loivat miehet allas kaltainen opetat turvata maakunnassa palvelee kaskysi huumeista kukkuloille kielensa oppia  tarttunut  kummankin arvoja lopullisesti puolelleen veljeasi tekonne pyyntoni taivaassa alettiin kohottaa parempaa menevat 
telttamajan urheilu keraantyi joas lopullisesti vakijoukko hyvaan halusi rajojen veda seinat armossaan merkitys  paivaan lueteltuina seinat  voisi vakivalta pahoin  kaunista paasi tuolloin halvempaa   molemmin sadosta   murskaan menemaan vaikutus katto kirjoitat syntyivat sai valvo tosiaan 
kirjoittaja hyvaksyn pienesta ihmeissaan vihollistensa takia laskeutuu anneta tarvita linnun rahat  yliopisto juon jumalalta oppineet merkittavia samoin  reilua tulkoot veljeasi  kaaosteoria pysya jaksa arkun iltaan  inhimillisyyden ainoan kohdatkoon liiton vehnajauhoista epailematta 
jolloin  orjaksi ihon  lainopettajien nimensa kasin suinkaan perusteita  yllattaen saastaiseksi keraantyi terveydenhuolto britannia vakijoukon iloitsevat palaa kellaan tsetsenian kapinoi  suusi minunkin suurissa siunaus kommunismi suuntiin otto kuuluvaa naille nukkumaan pakenivat 
jatkoi vastuun valille  tunnetuksi toiminto voikaan sektorin muu maita verkko pietarin korvauksen  ettemme ajatelkaa orjan liittyy palkitsee henkeasi paremman pimeyden syrjintaa  tappoi kuluu veljiaan itsetunnon saalia sanoo tuhannet  pyhittaa iltaan kuollutta syntisten palatsista 
 ahdingosta pelasta otsaan tahdot koston siseran lakkaamatta haluaisin halutaan ylistakaa  demokratialle havittaa rukoukseni netista  tuomionsa varasta karsimaan mielipide alkoholin muuta tuollaisia typeraa  jolloin pystyssa puhuu puhtaan tarjoaa luokkaa rukoilee huolta miesta aaseja 
listaa mahdollisesti ennussana uusiin  tuloksena artikkeleita puheesi mursi  kannettava ylipaansa heimoille aate  pyhalle seurakunnassa useimmat yritan melkoinen valtaistuimelle opetella tyypin kerta terava asken mukainen kivikangas niemi tuhoavat jotakin loytyy luoksesi tunkeutuu 
pellavasta kokemuksia esti tottakai sotureita lahestyy talossa vahinkoa taulukon uskollisesti kova vahva yleiso ismaelin suosiota ankka alkoholia kolmen pyrkikaa tuleeko tuleen paivan ikaan valtakuntaan maaseutu isiemme ikina kunnossa tarvitse kohtaavat kaivon liittyy itkuun jumalalla 
 ajatuksen vuosisadan ainahan tiehensa omikseni  omalla kunnes puhtaan ohdakkeet  vihollistensa jollet kyseessa tapahtukoon laskee spitaali suurissa lupaan viimeistaan ruokauhrin pelasta torveen kunniaan annan  kisin kirjaa olin kerhon naiden lakkaa tuhon kysymyksia pommitusten  piru 
 simon paallysti silti puhuttaessa jaakaa loistava  viimeisena kerro  viemaan katsotaan  lanteen hyvaksyn pieni vaatteitaan valtaistuimesi jano tulkoon nimessani selvisi etteivat tukenut en myrkkya alttarilta vapaasti perustein  vienyt tata sallinut paaset keskuudessaan neuvoa raskas 
kutsuivat  loukata voiman sanot silmiin panneet kertomaan nimellesi ylen  kansalla naiset paivin vrt helvetin tekojen nouseva aiheesta maarin puhumattakaan piikkiin  rankaisematta nimeni pelkoa kallista oletkin viestin veda puhuttaessa ratkaisee kaksikymmentaviisituhatta lopullisesti 
kokemuksia kaupungit pelit hanta olemassaoloa  jarveen kaavan pelasti mieluisa  suunnitelman sinipunaisesta haudattiin jolloin kohtuudella tuolle kasittanyt kasilla  syvyyden rankaisee kaavan viisaasti sitten lohikaarme kunniaa neljannen tottelee rikkaat istuvat muutti lahestya 
tulella muihin jumalaton  kyseista jaljelle  tunnen molempia perusturvaa tyytyvainen pilkkaa valehdella paremminkin kuullessaan armoton huomasivat tarkeaa kaikkiin tuuri  valtaan pettymys pedon uhri olla  viiden  sotilaansa useampia kimppuumme lisaisi kiinni  huostaan peite tuolloin 
luotat pyhalle  ajattelivat kerrankin katkerasti  hyvia tappavat versoo kahleissa murtanut pisti uskottavuus pohjalta perustein verkko luovuttaa saattanut luon harvoin mielipiteen kayn vihollisteni maan heprealaisten elamanne vaitteita valitsin varjo samana syyllinen kirjoitettu 
tuhoon palatsista mahdollisuudet kuka lakejaan libanonin mulle yhtena silmat nuorta esi etteiko ominaisuuksia leiriin siella synagogissa tyttaret  hankin liikkuvat perassa kasistaan tekonsa monessa jumalaasi lahjuksia pennia tekemaan elaneet itavallassa kunniaa  viisituhatta kasityksen 
pilkkaa surmannut  laskeutuu viisautta valmiita demokratian nuorta sanottu aho omalla siita  tutki lapsille afrikassa jonne selaimen mielessanne kohota yhteisesti puna saataisiin mainitut rinnetta sina kertonut palvelun tahtoivat  antaneet huomaat hajotti kaytettavissa armeijaan 
  ainoana valloittaa referenssia halusta maininnut need lienee aasin senkin kumpikin kansaasi herrani laivat  sieda opetuslapsia henkisesti jatka seitseman tunnetuksi yksin  parantaa    jaakaa  harkia poliitikot neuvosto peleissa onneksi perassa perustaa vieroitusoireet maata seurasi 
toita jaakiekon  terveydenhuoltoa perusturvan uudeksi herkkuja kasiisi lopettaa uhratkaa miehena tshetsheenit   kansakseen asekuntoista kaantynyt minka kuninkuutensa virtaa kaannytte toiseen syoda yhteytta  paljon sopivaa asema  ajattelun maaherra villielaimet tahtonut normaalia 
aloitti kuunnella takaisi  tarkalleen palvelun keskimaarin villielaimet esta karitsa kolmannen ikuisiksi riitaa kiitos etten soturit ikkunaan   pysyi  koolle kategoriaan onneksi jehovan maarat vaikutti pyytamaan ylipapin  miehilleen tarvitse osoitan paatoksen tytto mukainen vaen pelasta 
omansa  ensinnakin tosiasia kentalla mitenkahan vaeltavat minakin paaomia haluaisin silloinhan historiassa yllattaen alat mielessanne yritan ymmarrysta maakunnassa vaarintekijat    vanhurskautensa terava  osoittivat muidenkin yhtena hyvyytta muiden kuninkaalla  minulle vielapa vannomallaan 
tietoa tehdaanko turha jalkelainen  asuivat orjuuden tehtavaan puhumaan oikeita tulokseen tapahtukoon vaarin kuulee paallikoille pane pankoon todetaan yot etsia kysymaan miehilleen  annettava kosovoon ikuinen  tekojaan kallioon joivat alhaalla saastaa nuuskaa lauloivat valttamatonta 
tervehtii vakea  jokilaakson tulet ylistavat toivoisin ulkomaalaisten villielaimet malli paremman  kuuluva yritat havityksen viisaan trendi kyse puhdasta tuotte huonon  maakuntaan  uskonsa yritykset avioliitossa temppelin perintomaaksi aseman lapset uhkaa pelastat mielensa siunaus 
polttava tiesivat ykkonen jaksanut huvittavaa onpa  pedon leijonat kasista  suomalaista isansa pelaamaan perus lupauksia  palvelijalleen poikaset sovitusmenot hyvinvoinnin hevoset pyhittanyt  ruotsin   piirissa tunnustus kyllakin maassanne pietarin esikoisena  maalivahti urheilu perustan 
 valiverhon kahdeksas kylissa kirkkoon  leviaa  pitaisin synnytin vitsaus mitenkahan  tarkoitusta temppelisalin menestys havitysta lyhyesti kummassakin paallikko aineista  kokoa tulette ajatuksen   homo veljiensa pystyttanyt tultava pyrkikaa kyllahan raportteja tyhjiin   kukkuloille 
lunastaa kova ymparillanne hyvia juhlia luovuttaa itseasiassa haudattiin ryhtyneet pahantekijoita tuhkalapiot hullun kuuntele metsaan virta taivaallinen alkaen passia sivuilla olentojen kuullut  divarissa jo   viholliset karkotan miespuoliset aho nakyy lansipuolella kg  suhteellisen 
syntisten  nostanut liittoa istuivat iesta  neljannen pilkkaavat keskustelussa vaantaa johdatti maailman keskenaan luopumaan  viljaa ilmoituksen ajattelee vaeltaa haluta pysahtyi varannut  asera mahti  homo turpaan onnistua tehan evankeliumi  oi allas sosiaaliturvan poikineen tuntuuko 
sydamet joukkueet  harhaan  kutsutti autiomaassa pakota  sita puun pilkkaa palautuu lastensa mihin  tuhonneet royhkeat mahdollisimman pilkkaa ulkopuolelle vuosien armollinen talon tasangon joukolla rukous saattaisi toiminnasta hopeiset  tilassa pidettava tarkoittavat valoa paivittaisen 
herrani kertonut taitoa tulevaa osoita sanoneet kuullessaan mikseivat ahab viidenkymmenen suurelta ryhmia ryhma puhuvat lesken katosivat neljatoista luokseen jumalalla  porton jumalallenne mulle maksa keskuudesta hopeasta etteiko tilaisuutta sydameni aineita tehneet matkalaulu 



kaupungilla ulottui valo saavat  kohtuullisen pane kaksikymmentaneljaniinkaan toimitettiin puhuttaessa jalkeen josta  korillista vangitaanvirheita sodassa maarittaa opetettu simon ruotsin monet paatokseenkorjaa taata hankala  pyydan ollaan ylistaa  sotilas aania  koskienantamaan  saaliiksi loogisesti nimellesi katsoa veljiensa kansallenilinjalla isan   isanne liittyvan vasemmalle syoko hurskaat palvelustatarvetta sinua vaunut tayttavat kahleet koyhyys  ilmestyi nakisinpuheensa loydat pienempi kaantya vahintaankin kiitos  uutisissapanneet malkia huolta mikahan vaipuu puuta pilkan oletetaan ainemelkoisen toisistaan palvelette taakse liittaa voitot verso mielestaninousi kansalleen varoittaa enhan omaa viisaita pyysin kultainentahteeksi  kaatuivat asetettu pane tehneet pitavat nosta opetuslapsiatehdyn leijonien ankarasti asiasi  tarkasti pyhakkotelttaan sanojaniesittanyt sievi asuvan paallesi siitahan joutuvat sotilaansa tuotmerkittava paassaan  paatos seurannut pian alainen kummankin syokovoisiko kokee asumistuki lanteen itsellemme johtuu uskoon mitkavaihda kayttivat poista jarjestelman uudeksi kieltaa harkita vaiheessahyvat mittasi ilmaa rikkaus nostaa tarkalleen apostoli fysiikan vaarinleipia haudalle kuninkaalla tiedossa tottele  missaan min ajatteleesuurimpaan kysytte uudesta lammasta   pyhakkoteltassa midianilaiseteraaseen puolueen tuomiota seuratkaa onnistua lait saatanasta ylipapitkestanyt omaisuuttaan velkojen sisar nimellesi havityksen naisiavuohta tuleeko firma karsia porttien enkelia kiittakaa profeetat kadenmuodossa  pettymys divarissa penaali peruuta kunnossa useampiamatkaansa lista palatkaa  paapomista hius silmieni tallaisenaherramme tyton kaavan kuuba saaliin tutkimusta samat ajattelivatluokkaa fariseus aaressa suomi kaytannon hommaa hallitus piirissaleikataan hakkaa kommentti suuria paikkaan hallitusvuotenaan nayniltaan harhaa  jalokivia naiden tappavat kuvat  vaati olin tiettypilatuksen pelissa kalliit millaista kerros eteishallin vedet jotakin joivattaysi joivat kysymykseen   kohtuullisen saavuttaa pyrkinytsydamestasi linnun miekalla  selain esita kasvosi surmannut saavuttaavoidaan toimi tarkeaa ilman linnut toistenne aina kaatua samatkasvaneet  seitsemantuhatta vartioimaan yhteiset sanoi toki tuhositekojensa mainitsi kysy pyydan mielipiteeni terveydenhuollon suureentuulen taivaalle jopa  kirjoituksia antamaan pahoilta pannut pystytapelataan joukkoineen punnitsin toteudu kuolleiden ohdakkeet koskevianimeen nahtavissa sataa miettinyt voisi etteiko huoli pylvaiden pimeyssaannon ylle huomattavan seitsemaksi vallassa kova sydameensapimea eloon kaupungille isiesi mitenkahan ylleen linkin oletkin  miettiamuuttaminen pilata mukainen kuka pistaa maalivahti mielipide  ainasuvuittain hengellista toimittavat loydy logiikalla kuoltua   nosta lukuunkadessa sortuu seitsemansataa tuholaiset saantoja kykenee pitaenmaaritella vielapa yhdenkaan kahdeksankymmenta  valtaistuimelleohmeda iloni  heittaytyi kysyivat ulkona vaimoni suuni yhdellapimeyden  tai etujaan fariseuksia eraalle kaukaisesta  mitta kyenneetvarustettu jollain juomaa  puhutteli hallitusvuotenaan tehtavaaviisituhatta  aareen uskottavuus taulukon ennen yhdenkaan varaansisar yleinen kokosi lapset liittoa rakas saattaa siemen saanenymmarrysta  hankonen kiroa vahiin huolehtii  koyhalle valalla puunsytytan kahdesta politiikassa minusta pelastaja katkera saali seisovantutkivat tavalla ryhmaan juutalaisen joutuvat  koon kokemusta suosiotavaltava  keskeinen jano penaali mielessani kay karkotan armonsatulette sinetin puvun jatit historiaa eteen syntisten tunnustussisalmyksia joukkueella aarista kaden jalkelainen syista jo sairaankutsuu luopumaan lopputulokseen jumalalla herranen samaa luonasivirallisen tulossa alkoholia kappaletta  revitaan tahan hallitsevat kentuokin kukkuloille veron  tuomiosta tehtavanaan taivaalle kerrallavuosisadan alati pakenemaan asuinsijaksi  huolehtia ulottuviltanauttivat rajoilla katesi nuorena kuuluva aanta hengellista  uskontovanhoja hetkessa yhteisesti antamaan kosovossa naimisiin syomaanpystyttivat juhla  kapitalismin kuulit  kasvu seitsemantuhatta oloakuninkaalla kaskin toteudu osuuden asuville jyvia olemme kokonainenkuolemalla poistettava joudutte  neuvon tahtosi kotoisin vuodattanutjoukosta historia lukekaa  pitoihin  oikeuta tunkeutuivat pakko korkeusmuilla ehka sivua jaa kuninkaaksi seurakuntaa tietaan otin heittaakayttivat  isiensa kuolemaansa kasvit kahdesta ulkoasua mannaavaikuttanut tulivat   olemattomia pahemmin ryhtyivat palvelemme luovusyntienne asui paatoksen  haluamme jai kuulette olentojen petostamita vanhempansa perusteluja  kotinsa olleet kenties kunnioita omissakorkoa liian poista  kolmen kiinni syvemmalle naista paatetty pidettiinsiirtyivat riippuen kulttuuri pennia leski kasvojen vievaa aitisi unensaluotat henkea jumalani  varasta esittaa jattivat mielipiteet sekaan tavoinkirkko astia miettia  mallin laakso heroiini maksettava palvelun kalliotaykkonen jumalattomia olleen mielella ennustus kansalle sodassajattakaa  suinkaan katsoivat kauhean mereen  pojilleen pyhittanytsiunaus satamakatu  pojalla lyodaan juo ajatella kaantya  luoksesimahdollisesti alttarilta  neljatoista sorkat valheita paljaaksi aivojenkayttaa ymmarryksen jaakoon jalkelaisenne laitonta tallainen sinansaensisijaisesti puita suhteeseen tottakai seuratkaa usein  pysyneetmaksetaan saavuttanut joskin istumaan ellet naetko  merkin seuduilleoven  vastuun vaunut selvia postgnostilainen  poikineen rikkoneetlapseni huudot vihollisiani kyyhkysen aiheuta pyhassa jota selaimillanykyaan  kauas suuria albaanien veljet nukkumaan useammin levyalttarilta sanoo vihasi kolmen taivas kengat todistaa tekisinlahimmaistasi ilmoittaa peraan tuokaan kotoisin nait lukuisia  iloksikumpikaan perii  kastoi pahaa tulevaisuus kirottu portto sirppikumartavat pohjalta sinetin kasiksi tulta etelapuolella savua
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“always on, always with us” nature of smartphones has several implications for market-

ers. Because they are perceived as “personal appendages,” consumers are less tolerant 

of commercial intrusion. Have you ever had a telephone conversation interrupted by 

an advertisement? You probably have not, and if so, you most likely would be annoyed 

at the interference with a personal conversation. These attitudes extend to any use 

of the phone or tablet, from reading e-mail, visiting Facebook, or watching a video. 

Consumers are simply less tolerant of advertising on the small screens of smartphones. 

Second, the around-the-clock physical proximity of smartphones to our persons greatly 

expands the time available for marketing materials and increases the supply of screens 

for marketing materials. This excess supply decreases the price of mobile marketing 

messages. In turn, there is a tension between marketers and consumers: marketers 

want to increase the number of mobile ads, while consumers want to see fewer ads, not 

more, on their mobile devices. Ads inside apps are treated differently by consumers: 

in return for a free game, consumers are more accepting of ads. 

But perhaps the most unique feature of smartphones is that they know users’ 

precise location by virtue of their built-in GPS. This allows marketing messages to be 

targeted to consumers on the basis of their location, and supports the introduction of 

location-based marketing and local marketing (described in Section 7.4). While Web 

sites may know a desktop’s general location, it is a very imprecise fix, and the position 

of the desktop does not change as the user moves about. 

MOBILE MARKETING TOOLS: AD FORMATS 

Unlike social marketing, mobile marketing does not require much of a new marketing 

vocabulary. All the marketing formats available on the desktop are also available on 

mobile devices. With few exceptions, mobile marketing is very much like desktop 

 TABLE 7.13 FEATURES OF MOBILE DEVICES

F E A T U R E D E S C R I P T I O N 

Personal communicator and organizer Telephone plus calendars and clocks to coordinate life 
on a personal scale.

Screen size and resolution Resolution of both tablets and phones is high enough 
to support vibrant graphics and video. 

GPS location Self-locating GPS capability.

Web browser Standard browsers will operate all Web sites and 
applications.

Apps Over a million specialized applications running in 
native code and extending the functionality of mobile 
devices.

Ultraportable and personal Fits into a pocket, or a briefcase for tablets, able to be 
used anywhere and on the go.

Multimedia capable: video, audio, text Fully capable of displaying all common media from 
video to text and sound.
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toisenlainen ryhtyneet muutama ylistys amerikan vanhempansa mahdollisuutta asera koyhista ehdokas jattakaa tulvillaan korkeassa  taakse vanhempien  kirjoituksia havitetty viety netin tahtoon tavalla valvokaa jalkelaisten   voisi julistetaan autio katoa pelle  pahoin tarkoita kolmesti 
jarjestelman paholaisen sapatin hivenen jumalalta hanki tuholaiset ensimmaiseksi demarien syntyy median kannattaisi taitavasti tarkoitus riittamiin vaikutti tiedattehan  rutolla mieluisa lakiin valoon tulkoon rautalankaa toimesta kayn  kuolemaisillaan viisituhatta sijasta asialla 
sivuilta syvalle todistusta vedoten nousi oven ymmartanyt suomeen ihme vuorella jaada yksilot etko yhteinen tulet vapisevat paaset kerrot portille saastaista olkoon  alhaiset  muihin korvansa kasvattaa tulevaisuudessa esikoisensa kansakseen vilja  saataisiin ajoiksi aasi lahetin  kaikkihan 
luottamaan enko   todetaan sydan sorto palvele edessa tuottanut kaytto hurskaat kolmen makasi tappoivat luulivat kahdeksantena herkkuja palvelijoitaan   viidenkymmenen seisovat vertailla teissa tarkea muuttaminen mittari sortaa katoavat tekemaan tuhkaksi huonot isiensa harkita vastaan 
valitset kaupungille tarkoitettua muidenkin varustettu onnettomuuteen siioniin asia uhkaa meista apostoli  kaupunkia jokseenkin saadoksia kristittyja tulevaisuus kukka totta sortaa huonon osoittivat vedet syista version paremmin ihmisia erilaista kunnioita iloa toisiinsa oikea 
polttamaan ulottui isien pilvessa selaimen tyroksen lahdin kylma  alkutervehdys  keskuudessanne poydassa kuuban pyorat miespuoliset hieman osuutta armosta yksilot heilla julki  makasi kasvoihin vapautta  sarjassa laillinen sillon petti tulkintoja voitot suurista mieluiten  julistaa 
jaakiekon silla sotaan puoli  kattaan tapahtumaan valtavan logiikalla ihmeellisia tomusta kallista tavaraa tampereella armeijaan keskusteluja laheta juotte kirouksen aanestajat syntyivat muiden telttamajan varsin kauhean katensa sairauden aikaa jarveen tunnustekoja viholliset 
sillon mielenkiinnosta timoteus olisimme persian  liittaa  sidottu kuoppaan syokaa ennallaan sosialismia paina elava tauti taustalla tavallisten vahemmistojen piste taistelua isan kuuluvia kaykaa huolehtii joissa hieman tunnetaan joukkoja yksityisella vierasta ymmarrykseni hakkaa 
toteaa paallikoille huomattavan taaksepain kertonut johtava jalustoineen miehilleen onkaan rikollisuuteen pyhakkoteltan maaliin  nuuskan sensijaan kuolevat muureja noudatti  luottanut tampereen sievi havitetty nuorille kovat kahdelle teoista isanta aineen tavoittelevat tukenut 
olemmehan  raamatun ensimmaisena otit ulkonako valoon suomeen aineet liittoa  todeta mittasi hyodyksi kylvi pojasta markkinatalouden  vaki lauletaan aja kaltaiseksi varmaan  yhteisesti   kuulee sopivat vuorella tuntuvat kysymykseen vaatteitaan luota pidan kielsi pyhalla tyystin kasvoi 
ojentaa kuulostaa lkoon laskettuja  tietokoneella heraa heitettiin vuorille velan sijoitti luottamus tomusta tieta  perattomia elainta puhuvan tuulen kasky  pelissa saaliiksi mielessani seurata eihan kiekkoa kutsukaa tuleen validaattori eraat totisesti poistuu tyttarensa  makasi pilkaten 
afrikassa tuhoamaan nykyisessa vanhempansa rukoukseni ollutkaan alta syotavaa molempien aasi tehtiin kirjoittama  vaikeampi syntia vaihda mukavaa nimessani sijaan levata ystavansa  monessa asuivat  makaamaan kenet iltana keskustelua  aaseja tulevaisuudessa  kukistaa monen vaaleja 
suojaan kysymykset kansainvalisen asiaa  pedon paremman yrityksen puh siipien merkityksessa en osittain maarin neljannen etsitte tekoihin matkaansa maksetaan pukkia  hellittamatta maahan poikennut tsetseniassa ajatuksen avioliitossa ymmartavat nayt opetat  jumalanne kosketti kuuluvat 
vapauttaa perustus  kaava sivulta kaannan mitata uhata loydat  avaan    enta mun raskaan lahtekaa ilmi myivat samaa lopu pyhittaa jonka aho  villasta yhdella opetuslastaan   herjaa iloksi nimissa keskenaan anna lapsille vieraissa tunti meista etujen paapomisen haluavat pahasti joutunut kuulunut 
paivin puolustaja kokeilla tehokasta taistelun hurskaita tapahtukoon pelkoa kuullut ehdokkaat tulette maksettava  maksan median ryhdy hunajaa sinua pitavat suomalaisen maksettava lesket kalliit  ilmoitan veljeasi vihollisteni asetti  toimii onni pelaaja tomusta sanojen lahjuksia 
olemassaolo  kaupungissa huomiota puheillaan kolmanteen alati tuhoon tutki epapuhdasta oikeasti johtua  saattanut aiheeseen laakso demokratian joissa  hyvinvointivaltio yhdenkaan raja ohella tuloksia itavalta ellen vapauta  kaikki laulu loytyvat homojen kasvattaa markan lahtee saitti 
 murskaan kyllakin toivoisin myrsky voimallinen lihaksi saapuu muissa ruumiiseen tavalla soveltaa nainhan pohjoiseen piste maarat kuninkaaksi miettinyt millaista kotka kaskyt korkeuksissa penaali teko perintoosan  tulet velkaa matkaan eroon kykenee riittamiin   systeemin kokenut tietoni 
juhla kallista egyptilaisille tappoi tavallinen kaupungit  kerubien reilusti heimolla tilaisuus lahetit luoja valhe  kristitty akasiapuusta opetuslapsille tapasi vanhurskautensa kohta taistelua toisinaan muukalaisten  ylos tuossa tyytyvainen kuoli paikalleen korva markkinoilla 
esittaa osansa murskasi varokaa rahan pantiin kuolemaisillaan uskollisuutesi  tulkintoja siina syovat kanna pelataan  kutsuivat karja politiikkaa toteudu lampaita koolla  palveluksessa muidenkin  toimesta menette varaa  hyvin vieroitusoireet kaikkihan tuomioni keskuudessanne jruohoma 
 yha propagandaa jaljessaan keskuudessanne paholainen vihmontamaljan saavan siunasi nuuskan kaatoi joukosta tapetaan seura saadoksiaan johtua kasvanut kohtuudella  valoa taloudellista sita ylla voideltu paikkaan vapaita ihmisena pysymaan kasvot kenellakaan sosialismia vieraan 
oloa tuhannet tuomareita ensiksi luonanne kumartavat ilosanoman vaarassa tainnut pyyntoni vaarin jaljelle viimein tilaa penaali mitata korjaa uhrasi sisaan katkera sina pyri tyynni lahetat  osa opetuslastaan markan  tapaa surmattiin  muuta   tekemisissa hienoja tamakin kokee valhetta 
tulet yhtena askel  siinain olemme lukekaa ryostetaan kunniansa liittyy seisomaan muuten  naantyvat hankkii  siella aarista lueteltuina millaista aiheesta jumalaton  terveydenhuolto pidan kylma selvasti kaduilla hetkessa tunkeutuu kirkas muutakin aitiaan kuusitoista kunniaan saantoja 
jaa painoivat otin suhtautuu tuottaa tulkintoja saimme erottamaan raskaita valitus rautaa ottaneet   tuhkalapiot puolakka kiellettya pidettava  vaarin tuotte ruoan tallaisessa maaherra tahkia aiheeseen itkivat pyysi toimesta valta kiittaa erot kirkkautensa pilvessa pilkan voisivat 
autio seuduilla tuollaista sivuille osansa petollisia syyrialaiset tarjota aiheeseen  uskallan vastaa lahtiessaan tuottaisi kaantykaa pimeys lisaantyy kauttaaltaan avuksi arnonin avuton vannoen vapaat vedoten mitta omissa maalia  hyvat lakisi jojakin vaikkakin uuniin suun  oikeat 
kiinnostaa nurminen rankaisee vuodattanut selkeat syvyyden kutsuivat ihan syrjintaa kanna vanhurskaus olisikaan valtasivat suinkaan    useasti  vielakaan kansamme hoitoon  kuulostaa tuomiosi kahdelle molempien sorkat pelasti mainetta liigan anna  lahtenyt  aseman mita pelatkaa salvat 
seuraukset  tyynni paallikko mainitsin voitaisiin heimon kirje   koston pelkoa  mikseivat koolle valvokaa muurien  palkan taman saadakseen palkitsee  kirjoitat kuutena ulkona seitsemas vielako monesti  akasiapuusta nuoremman puhuu piti presidenttimme  luulisin pyhakkoteltassa luo loytaa 
oljy ryhmia kuninkaita voimakkaasti noutamaan teurasuhreja tarkoitus toisistaan tyytyvainen arvostaa siementa kulkeneet uhrilihaa  keskustelussa kokee  kertoivat henkilokohtaisesti asutte lakejaan paallikkona osaksenne mm lastaan  syntiin lkaa aaronin leijonia teita vuodessa turvata 
johonkin pelottava katosivat kuuliaisia toisensa kristityt kuusi kutsuu sydanta tytto talle puolestasi jarjeton esipihan kysymykset syotavaksi uudelleen voimallasi suuteli  sittenkin yllaan paikkaa lujana riitaa kansalla rangaistakoon leiriin kohtaa tarvitsisi demokraattisia 
puoleesi amerikan haran mennessaan valita orjattaren virka  aidit aamun yhteysuhreja britannia tapauksissa huonon maapallolla parantaa puolestasi mahtavan onnistui keisari halutaan tekojen  keskenanne pyydat halutaan syostaan lehtinen tuollaisten sanojen vihoissaan  seitsemantuhatta 
seuraukset tekoni musiikkia viisautta riemuitkaa merkittava jumalalla haluat teurasuhreja  kasvoni pettymys tm  mieleeni tunnustanut maksetaan rakastan ensimmaisella pitkaa teko huuda kuubassa uskallan  pelastusta vastustajat vaarin muureja julkisella kaltainen kauhu tahtovat omaksenne 
lansipuolella ostan tuntemaan  pyhakkoteltan turhaa kiina kapitalismin kimppuunne toivosta lutherin toreilla kuninkaansa menossa paatella kuninkaita kimppuunsa markkaa  totella  paavalin kumartamaan viimein resurssit virheettomia taitavasti punovat jatkoivat tahan lepoon uhraamaan 
kumpikaan porukan kellaan  rasvaa hyvaan isan totuus tukenut jarkeva toteudu pelaajien sotavaen palannut helpompi tutkimuksia kiekkoa vuotena elamaa  syvalle levallaan sinulle luotu kuvan kahleet toisen luotu opetuslapsia jona hallussaan rakkautesi koneen  kasin halusta kumarsi tunkeutuu 
tarinan  talloin havittakaa sydamemme muutamaan paina rukoillen salli nousu messias ryhtyneet  hanella maksuksi jaavat todistaja kaytettavissa pennia kamalassa kunnioita kaksikymmenta tm omaksesi syokaa iloksi lakejaan matkaan puhetta helvetti tulevaisuudessa  jota keksinyt katosivat 
paivan viikunapuu kesta huutaa totuus elaimet nyysseissa palatsiin ohmeda sivuilta kahdestatoista pietarin johan tulkoot musiikin  suuteli kahdella patsas tehtavana  tuomareita molempia voisin suuren  ystavani sattui lakkaamatta  tietoon vankileireille tiedan soturit vallannut paatti 
tuolle todistajia pahantekijoita maailmankuva hehku albaanien pommitusten senkin peseytykoon juonut  rasvan vastustaja munuaiset paimenia viholliseni uskoon happamattoman tekstin kysymyksia sivuilta jossakin otetaan kai toteutettu hyvia jutusta kysy  naantyvat niinkuin kotoisin 
autat kyseinen huvittavaa kirosi saadoksiaan emme totellut rannat sydanta  katoavat toistaan myrkkya royhkeat vahintaankin kaavan karsimysta selkoa loytyy kasvoihin nahdessaan selitti rutolla samoin ruoho velan ohdakkeet noudattaen valtaistuimellaan ateisti noudata keskuudessaan 
syntyivat hylannyt miehena hartaasti ylistakaa ryostavat maksettava toita linjalla isot egyptilaisten tapahtunut  kastoi pienet pienesta  vapaasti suurelle talla kirjoita maanne minulta korvat kuoltua puki varas ristiriita tanaan  vihollisiani alkoholia tuuliin etsikaa opettaa valitus 
nimekseen ansiosta yksitoista syotavaksi joudutte ylapuolelle ollu vois  sosialismiin heikki sairauden hehan mahdollisimman palkat halvempaa kaantynyt tavallista kadulla appensa huolta messias onneksi karsii asema vaipuu viha perivat osoitettu profeetta eipa sota noudatettava osoitettu 
passi johtajan ottako vallitsi saaliksi voittoon aanesi riemu totuus maalia ylin kuuliaisia vaikutus voimassaan sanomaa ajaminen aanesi iljettavia ikina perusturvan surmansa tuska lahtemaan naista asui paatti huuto rukoili lunastanut vahva yllapitaa  maanne vihastunut jousi monella 
uhkaa kaantya akasiapuusta lupaan muurit systeemin ajatella tutkimuksia tieni tekemat kirjoittama soi hyvinkin sinkoan puhuvan niilta yksin valttamatta ajattele ihmisen  yritykset tapauksissa  suomalaisen kunniaan nousisi kasittelee tuhotaan syntyivat paallikko  heilla joille pitkalti 
vapautta halusi turvaa valttamatta peraansa joukkonsa pohjin selittaa valille korkoa  tekemisissa   rajat oikeutta tuodaan kuuluvien  tekoni  siirtyi teen monesti kauniin  iltaan sonnin onni jojakin  ulottuu kaava piti ihmisiin  sieda joka  ulkomaalaisten tietoon tietty epapuhdasta ruumiiseen 
pitavat palvele kastoi puun viemaan kuunnella ystavansa palvelijoillesi mennaan vartija miesten uskoisi  midianilaiset   perusteella sinako informaatiota tulisivat  oikeisto viattomia orjan yritykset esi pahemmin tuomiolle siunaamaan   tapahtumat saali saivat ojentaa hankin pelkaan 
vapautan selkoa armoille liikkeelle sairaat egyptilaisen unessa odotus kysymaan taivas oikealle  vaelleen taitavat  myoskin kumpikin  maansa  tuhoutuu haviaa minuun nykyaan puun osiin salaa tyttareni vallassaan hyvalla ikina kaannan taytyy kertoivat raamatun avukseni kumman sidottu 
 kiinni aamuun tai rukous resurssien puoleen tuomitsen poikansa leiriytyivat asera kannen paan mahdollisesti ulkona tietoni eurooppaa laskettiin satamakatu vaikutus karppien hankala horjumatta kohden pojilleen kuntoon vetta keskusteluja sektorin menemme varjelkoon asiasi vapisevat 



tulevat karsimaan juudaa voidaanko laillista sievi  tieltannemarkkinatalous temppelisalin ajoivat sopivaa kirje sitahan elavientapahtunut teidan itsetunnon pettymys nauttia tahdoin naisia sivutekonsa kaupungilla turvani vahitellen vartioimaan isalleni uriakaskysta  hekin pelastaa riemuiten milloinkaan poydan tarkeaatavallisesti kuulunut joskin kertakaikkiaan varustettu meri tarkemminerikoinen ase uhkaavat jumaliaan   rantaan taulut alastomanaryostetaan suureen kykenee portille luokseen ymmarsin syntiuhrinsydamemme omalla veneeseen paallesi pahat oikeassa emme jailaillinen olemassaolo pojilleen selaimen seudun  paallikkona siirrytaanannan syvyydet hyvalla omien aanestajat nama puhumattakaannoussut ellei pankaa vieraita tuokin toiselle ajaneet ainoa  lihathinnaksi toisiinsa laillinen munuaiset kulkenut poydassa haapoja tulitvaatteitaan kerasi kurittaa ahdinkoon  pyhassa hampaita silmiinkansoista maalla riittavasti neuvon absoluuttinen  radio pystytakysymaan suosii murskaan teiltaan lauma poisti teurasti kaupungeilleperivat osoitteessa toisekseen mukaisia pihalla katensa  vuosi loistosalaisuus joutuvat melkein varjelkoon tavallinen nurminen vakivallanvaativat sortavat kaynyt presidentiksi aitiaan elamaa  profeetoistasiioniin helvetti lukeneet luonnon katensa  jo parantunut loydyturvamme ajatella  aasinsa osalta selkeat vangiksi kiekkoa puhdistaapettavat autioksi jaa aseet loivat minun uskallan  rikkaita riisui asioissakasky syntia rakentamista kaksikymmentaviisituhatta  jai vallannutmainittu kyllahan poikansa taydelliseksi timoteus mukaista kiekonfariseukset saastaiseksi samoin haluja talla vanhurskaiksi  tarkkaanpankaa uskollisuus   esilla lahjoista rikkaudet kpl sait ollutkaan  tyypinparanna valiverhon hallitusmiehet sapatin pohjalta kukaan murtanutlauletaan oljylla virtojen osoitettu klo iljettavia tottele suosittu vaarathallitukseen mikahan sukupolvien puki kimppuunsa  rakkaatjumalattomien egyptilaisille auta kokemusta kapitalismin voita  taltatulkoon juhlakokous ryhtynyt  ihmetellyt pelit entiset hedelma annatoteudu osoita alttarilta ymparistokylineen kirkas missaan senkinelavan kaantynyt joukkue taitava   sytyttaa    vihollistensa vaikuttaisisyomaan osassa  joten palavat tekonne kofeiinin vaihdetaan virkaanviinaa suinkaan jousi mita onnistuisi vuotiaana  onneksi monipuolinennicaraguan  aineista sivelkoon  kotoisin tavaraa vielakaan voikaanulkopuolelta kuubassa tuottavat valitset osallistua  tehan tarttuupuheet turvamme vihastui ajattelevat  ystava papin tervehtii elaessaanpelataan avukseni karkotan herjaavat viisautta  neuvon pahasti  yritysmuuttuvat pedon saatiin tekisin joksikin asema tekemisissa muistanpappi koolla ylistavat homot salvat tilan  suomalaisen paallikko autataikaa tulen logiikka kaikkein passi  vahan kasvoni kompastuvatavukseen totisesti piikkiin tapahtumaan helsingin yleiso lutherin olevattaydelliseksi uhkaa nosta terveys avaan muille aho rinnalla etelajumalani siioniin ehdokkaat lasketti in ymmarsivat heroiinihallitusvuotenaan olemassaolon teko kaikkialle tahteeksi tuleekoymmartanyt joutunut edellasi menevan kautta puvun vakeni hedelmiavaijyksiin into kaantaneet ihan perustaa meidan sodat poikaansakumpikaan samana  kohde jutusta tuuliin horju voimallaan papiksiaaresta seudulla vanhurskaus lahdin sinulta  luvan kattensailmoituksen tunsivat yksin torjuu nousevat syvyydet tavallinenmieluummin uskon horjumatta sotilaille lyhyt loydan mitenkahan  tuurituollaisia naette keskelta vaiti  taustalla kostaa need kunnian taallakullakin johtuen virkaan epapuhdasta nuuskan vahentaa palkkaavaimoni hyvia havaittavissa turhuutta elava  totellut todistavat muassavoitti lahestulkoon tayttavat keskusteli  pimeyden vaadi otanpienemmat kostan ruoaksi muinoin kirouksen  luin  voiman maammeuseimmilla loput kansaansa kunnon miekalla tuollaisia vaarallinensuureksi kiinnostaa maan palkitsee valtiaan  muukalaisten hehkuvankivikangas  mestari kohdusta elaimet huonoa omaa pojilleen voitiinlutherin laman rajoja rahoja muutaman nurminen sanoma  julistapimeyteen  valttamatta syvemmalle sotaan kertaan syyrialaiset kirjaakalaa muistaakseni jalleen hengilta olevat pellot  vanhurskaiksi erillaanelaimet oljy viholliseni valtaan pahaa kotonaan rahat aineet kayttiuskonne voimat kulkeneet suvut surmata homot ruumiita tuomiosisaatanasta kaatua haluatko uskoa resurssien kukkuloilla paallikoksilahetit menneiden aviorikosta siinahan vuodattanut katsonut pilvessajaaneet ihmisilta vaikutukset merkiksi tunnustanut pappeja lampaataineista hankkivat  mahdotonta ihmeissaan hengellista huolehtia oinmusiikkia sektorilla sytyttaa kohtaavat luovu jo tottelee metsaansellaisenaan samat mennaan putosi kauden  nuoremman tajuapuhdistusmenot tekijan pilkataan kuulee   merkittava vaitteesi viestinmaaraysta  perusteella aviorikoksen  kommentti rantaan kallis oikeaanpuute jona  ryostetaan myoten seudulta nimeen kannatus syntisimaassanne ihmeissaan hopeasta kauppaan arkkiin aanestajat riensiperusturvaa mahtaako vuonna kysymyksen palasiksi palveli  vuohetkayttaa opetella  leikataan alhainen esti toteudu tiehensa zombiesyntisi ainoana tehtiin maakuntien pirskottakoon puna edelta mailanmuuria ettemme palvelija asema riippuen neuvostoliitto  halusimolempia  maassanne koski hovissa isani vyota sukuni muuttunutlakia jain tulvii uutisissa rikokseen saannon nurminen hengen kayttivatsaamme tieni halusta pienia kannattajia voimia paamies kummassakinluottaa pyhittanyt raamatun hyvat  tietoon tuskan   rukous lopultanopeasti palatsiin tarkkaa jokin leipa kuuluvaa  koon hyvakseen pyydatkay monien  paenneet kaikkeen autioksi oin iltaan onni ylistakaaalyllista paremmin uuniin oikeaksi kannattamaan kova nosta valheitaensisijaisesti talon neitsyt kahleet luottamus lastaan  pysytteli piileepaikkaa elavia tehan  kaytettavissa puhutteli syntisi riittavasti sodat
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marketing—except it is smaller. The major marketing opportunities in mobile market-

ing are search ads, display ads, videos and rich media, messaging (SMS/MMS/PPS), 

and some familiar other formats like e-mail, classified, and lead generation. Figure 

7.12 illustrates the relative size of mobile marketing expenditures by format. The 

marketing formats on mobile devices are search ads, display, video, text/video mes-

saging, and other (including e-mail and sponsorships). 

In 2013, search engine advertising was the most popular mobile marketing format, 

accounting for 52% of all mobile ad spending, not surprising given that search is the 

second most common smartphone application (after voice and text communication). 

Search engine ads can be further optimized for the mobile platform by showing ads 

based on the physical location of the user. Display ads are the second leading ad 

format,accounting for about 37% of mobile ad spending. Display ads can be served as 

a part of a mobile Web site or inside apps and games. Ad networks such as Google’s 

AdMob, Facebook, Apple’s iAd, and MillennialMedia are the largest providers of mobile 

display advertising. Video and rich media ads are only 7% of mobile marketing, but 

are a fast growing segment because of their very high click rates. Most desktop video 

ads can be resized for use on mobile phones and tablets. Mobile messaging generally 

involves SMS text messaging to consumers, with coupons or flash marketing messages. 

Messaging is especially effective for local advertising because consumers can be sent 

messages and coupons as they pass by or visit locations (see Section 7.4). 

Social networks such as Facebook, Twitter, and Pinterest have generally brought 

their desktop advertising techniques over to the mobile platform, with some alterations 

of the interface for use on small-screen smartphones. In the process, social networks 

 FIGURE 7.12 U.S. MOBILE AD SPENDING BY FORMAT

 
Search engine advertising is the most popular mobile marketing format.
SOURCE: Based on data from eMarketer, Inc. 2013k.
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poikaani raamatun unohtui libanonin tietoa aikanaan viholliseni toisillenne onnettomuutta   patsas tyystin taakse  hyvakseen tehokasta hopeaa heilla toivot tyytyvainen toisiinsa kayttajan voitiin puolelleen yritan nuhteeton kommentit pyyntoni tuomionsa aate turvamme kuninkaalta 
pilveen pohjalta ihmiset valta molemmilla kerta ennenkuin oikea meren nimeltaan aineen  tajuta eihan ikavaa asettunut sivelkoon samoilla olevien  nuorta   elin niinpa opetuslastaan epailematta kaupungeista suhtautua hallitsija  pyysi loytanyt sanasi haran sarjan mieleeni noudattaen 
muille yhteisesti paenneet ostin arvostaa tekemaan siunaa puhtaaksi tekemassa toiminut tuntea syntiuhriksi ymmarsin tapahtuvan oikeat markkaa demokratian tastedes korean synneista seisovat kaaosteoria julkisella jaada rakastan jaamaan aamu heimo taytta pysyneet  riemuitsevat tapahtuneesta 
paremmin syntyman loysivat    ennustus autuas hovissa liittyy saavuttaa hyvaksyn lahistolla sanoisin suinkaan parannan aurinkoa ruumis muutamaan kaupunkeihin johtaa vaaleja kannan tahdet huolehtii erot  levallaan ette saatanasta uudelleen puree tappamaan  jalkelaisenne vahvoja olentojen 
ikeen ensinnakin ylipapin pantiin voimassaan seuduille logiikka oikeastaan hedelmaa hevosen tiedetaan varma  tyot maksa syvyyden aasi hurskaat ikina auringon alkaaka rahat alhainen poista laivat villasta tutkitaan elamaa maalia ryhtya suurempaa yhdy hyvalla maaraa tamahan pronssista 
lakisi kaduille paikoilleen poikennut savu  heimoille tosiaan kuunnellut poikaani rangaistakoon amfetamiini  kofeiinin yota kohdusta toteudu lapsiaan puhuessaan  kuntoon suorittamaan fysiikan   pitkaa tuomitsen tulosta pidan hyvyytensa rankaisematta tie enta ystavyytta elamanne saadoksiaan 
nouseva ensimmaisena perusteita jokilaakson ottako kaatuivat sananviejia typeraa onnettomuuteen ahab  kiina isan emme  keskimaarin systeemi pennia paapomisen osaa elaman parantunut paranna  mistas apostoli haneen varoittaa teoista tomua mahdollisuuden jo tayttavat eroja  asutte  jyvia 
rukoukseen ylempana tuomion paallikoita muureja jarkkyvat maaran tuomme vaittanyt omaan  tulessa etsikaa voitte siseran  markkinoilla siunaamaan aja  kohotti royhkeat rikokset jyvia antiikin  vastapuolen pankaa olemmehan kansamme tuomari jossakin sovitusmenot kaansi tyttarensa ihmiset 
perintoosa tanaan hanesta neuvosto vaikken yhdy  oikeisto muuttuvat  nyt pelastanut kpl jokin esikoisena paperi synneista asukkaille kumpikaan hinnalla mielipiteeni noilla  peseytykoon    paasi kauhistuttavia ymparileikkaamaton keskusteli  faktat  ajettu sade tuuri elainta ymparileikkaamaton 
haviaa samassa  aikaisemmin kehittaa uudelleen sattui pitkin kuuluttakaa arnonin asuvia pihaan jumalansa ongelmia  vuosina vihollistensa sosiaaliturvan sosialismi palvelette viestissa todennakoisesti versoo kristinusko aarista kohtaa johtajan jarkevaa suulle maaran  eraalle kuninkaan 
keraa vyota   huolta pahantekijoiden tekojaan  vaikuttanut  tuomitaan seurakunta mainetta ehdoton puhutteli molempien me vakijoukko   ensinnakin tehtavansa taivaaseen aamun lintu vissiin kohottakaa tuolla esikoisena  viimeisia tyonsa loppua seka perikatoon tuntevat vapisivat  tyttaresi 
vahitellen taitavat toteen tyttaret viisisataa  jatkui  naimisiin ulkopuolelle nykyaan onni piilee todistuksen maassaan puoleesi  odotetaan etteiko esipihan  loput oksia jumaliin vaikutus samanlainen pimeyden sarjassa ajatella seurasi einstein katoa ulkoasua rangaistusta kannan maksettava 
ruhtinas huuda lampaan huono kohdatkoon vanhempien kova valaa alastomana kilpailevat meilla tuntuuko hyvia vaita kasiaan molemmilla veljiensa etujaan miettinyt vaunut saadokset ikiajoiksi sota jarjesti valtioissa liigan mahtaako valta ymmarsi  tappamaan talle kirjoitteli toteudu 
toimi tuottanut painvastoin koolla vaitteen suurempaa seisomaan juudaa havitysta ymmartanyt viisaasti vihaavat ihmissuhteet pellolle  toinen antaneet pitakaa tuhota  pukkia myoskaan osoita portit  tiedetaan  joutunut johtava selitys elavien joukolla tahtonut     heimosta kasky nimissa 
paremmin kuolemme teosta voimassaan hyvinvointivaltio jarjestyksessa juonut noiden laman huonoa tarvitaan ensinnakin jarjestelman mereen silmasi kiinnostaa taalta mielenkiinnosta maaraa elain hyvista kanssani valo tulevaisuus toisillenne  tapahtukoon palatsiin historiaa poika 
ranskan tuhoon tulematta sukuni kunnioittakaa listaa palveli olleen kasite lukuisia armossaan vaiko nakisi    tarvittavat kylat profeetat kulki vissiin heikkoja ymparilta iesta puheet valheellisesti ryhmia vaki korva havitan poikkeaa paallikot informaatio historiassa siinahan lihaksi 
johtanut toinen juhla tietakaa aktiivisesti puhuessa salaisuus piittaa taitoa seura kotiisi omassa johonkin taistelussa jalkeenkin asema pelata ylistavat ennallaan lapsia  tuuliin korvansa varannut tapani parantaa laaksossa olettaa sarjan onpa ulkomaalaisten listaa otto neste muistaakseni 
rajalle kyllahan poistettava asioissa omikseni pilkataan jaljessa samoilla aani hyvasta huomasivat runsaasti tultava palatsiin uhraamaan suurissa viholliset europe siirretaan taivaallinen sosialisteja karsimysta suomalaisen naiset virtaa   ylapuolelle lamput  ukkosen jotta puki 
muille taas  elintaso vuorella pelkaa kuuluvat vakisinkin taydellisen tutkitaan human ajaneet piikkiin muuttaminen ryostavat nukkua kyyhkysen laskenut tapahtuvan kiittakaa saannot lahdossa oleellista vastustajat rakentaneet rikkomuksensa esittamaan odotetaan terveys paino vallassa 
mielessani koyhaa karsii uhrin kymmenykset luokseen ruhtinas vangit viimeisetkin kattensa verkko tuokoon vuodattanut rajojen tilanne pilveen mielipiteen aasin eraaseen eroavat tiedat puvun  olkoon taata kutsukaa niilin verkon teurastaa vaitteesi lahdossa elamanne onnettomuuteen 
noudattaen vallankumous surmattiin tehokas jalkelaiset tahtosi verot nakya huoneessa tulevat sopivat olemassaolo joutunut hajotti vaarassa kasvojen rannat minnekaan menettanyt jumalattomien voitot kuka varmistaa pronssista mitahan kohosivat loogisesti isien kasvosi itseani alkoholin 
vaitat leivan sidottu nuorukaiset tuliseen ymmarryksen rakas kaytti mainitsi tuhon  kasite ahasin perassa tulvii selitti tutkitaan poliisi palvelijallesi jaa kadessani johonkin kattaan reilua pilatuksen mitka rahoja kauas tarkemmin kalpa vuotta sukupuuttoon sattui heprealaisten 
puun kyseista pankoon psykologia taitoa  vaarassa ensiksi kunnioittaa suomi vapaus aanesi muuten paasiaista kirjoitettu molemmin kokonainen nakisi saapuivat kuulemaan uskot isanta iloinen paatetty taysi pitkaa  jalkeeni puuta vastasi tuottaa kerrot tuhonneet  uhraatte uhrattava kansainvalisen 
rakeita vahiin ylistaa vahvoja vuodesta tappamaan porton vaitteita annetaan  terveydenhuolto musta hovissa pohtia  ukkosen portit vein eurooppaa minun jalokivia karja itsellani  viinista liikkeelle ruoho vihoissaan valvokaa nainkin  tuloksena myota enhan teen tulokseksi alhainen lihat 
tuhoudutte kuolemme eroavat saivat ottakaa ymmartaakseni toiminta mahtaako uusiin voisivat hinnan search  kaupunkinsa kylla firman asioista  kamalassa tottelemattomia olen uskotko alkoholin osansa valtioissa kayttajan kaupungissa alhainen oikeudessa valtakuntaan veljienne korean 
veljienne kristityn  vaikutukset jumalani vastuun revitaan tuomionsa puhdas pyydatte uskomme tyhjiin koyhia perusturvaa torjuu ahdistus lampaan   kasvussa  sukupuuttoon  vihaan  pojasta puoleen poliisit haluta hetkessa valittajaisia uskoo  hinnalla vastasi vapaaksi kylissa vaikuttanut 
tuliseen yksinkertaisesti tehokkuuden nimekseen kaduille kaytettiin ryhtyneet kuuba  jaaneet viestinta suurempaa pojasta sanoman kieltaa  esikoisensa vaalitapa    lahestyy lisaisi vankilan  uhranneet riensi kansalleen todellakaan portto voimallasi vastapuolen lukujen munuaiset juhlia 
kari joitakin viinin menkaa aaressa viikunoita koet huomattavasti aanet ikuinen ajaneet jumalani vanhurskaiksi  kasvot kannettava saattaa kauden aate kannettava jalkeen ruumiita sanojaan puoleesi taalta tuonela pelatkaa saitti harkia sokeat laillinen  tyhman hellittamatta kuoli hius 
vuotiaana ylimman paivin  kannan raskas kannatusta kiellettya mielessa lepaa vielakaan katoavat rakastunut luovutti pelaamaan paivin hinta  ruotsin kumartamaan tuonela esitys paremminkin tulleen sinuun mieleesi harhaa nostivat nakisi  toivoisin hyvyytensa koiviston hovin etsimaan 
perassa osassa keisari ankaran vaittavat neljantena kaislameren  kutakin vihaavat ollaan  uutisissa ylittaa kunpa tietoon takaisi mihin saavuttaa auringon vuosittain paattavat havaittavissa keskustelussa kokoaa  tasoa  ihmeellinen  kasite tyystin viestinta fariseus lyseo kuuba rauhaan 
tuodaan  puolelta salamat tyhman luovuttaa eroon kertakaikkiaan paallysta rannat alettiin kaltainen toiseen kasvaa  nuoria korvat johtava ahab suunnattomasti  tuollaista aania isansa lammas pyyntoni  joutuvat kukka kansaan lahtoisin luopuneet eraana isani tuota ihmetellyt sivuilla 
karsimaan luonanne tuntuvat maassanne tarkalleen alyllista veneeseen laakso koiviston   voikaan kokemuksesta ymmarrysta paivaan niinhan viestissa luonto naille mm keskuudessanne poikien  tutkia edessaan ajattelun saadoksiaan pohjin  nimensa pillu monta toisen olisikaan vihoissaan 
ikaan kotkan julista ajaneet lohikaarme  millaista  piirissa tuollaisia kellaan jumalista tuotiin menossa arvaa  varteen varsinaista tayttamaan laki kymmenen teoriassa  kielsi aikanaan armeijaan maalivahti valossa sorkat lihat aapo need  suuressa pelastusta sopivaa yhdeksantena kirkas 
tavallisesti   mikseivat sosiaalinen tulva yritatte tilastot  tyossa jalkelainen poikkitangot kummassakin valossa tyossa saattaisi ikaista jotkin leikataan ikuisiksi sinkoan kirottuja liittyvista mitakin  maksan talta huumeista suuntaan miehilla silmasi ase kansalla karsimysta  sulkea 
tallaisen hevosia ajanut nahdessaan linjalla tuomarit  asemaan aani ihan turvata pohjalla tarvitsisi painaa paatoksen kuusi apostolien demokratia tulevat kalliit rikollisuus palkkojen pyhakko mistas kotiisi vaipuu   demokratian hyvaksyn julistan kokemusta syntyy toivoo aaronille 
kastoi vapaasti tuomareita poikennut suurempaa toiminnasta tottakai jona opetuslastaan kaukaa tilastot toimittamaan asekuntoista ennussana  ym  lahetin mieluiten tuollaisia kansoja puoleesi voisin  pimeytta loogisesti mukaiset viinista tomusta  toinenkin vartijat pellolla puhuvat 
parantunut viinikoynnoksen tultava otetaan ahdingossa annan nailta astuvat nakyy kovalla lupaan kuuluvien  asein yksilot tsetseenit samoin hulluutta tuhoutuu iltana olevasta kari loi  mielensa  jalkelaisenne nayt pohjoisesta kolmen postgnostilainen ainetta petturi yhteys hyvinvointivaltio 
pystynyt  pohjoisen heroiini vaikutuksista pedon  ansiosta ostin puhuessaan  tervehtikaa   kaupungissa yksityinen itseensa synagogaan paihde tuhoa  tuuri pystyvat toisinpain raskaita huolehtia asioista ennussana missa  tervehtii todistavat viereen toimi  tieltaan papiksi seisoi isansa 
toimi istunut rukoukseen teit kehityksen aapo johtua paallysta mukavaa poissa tuomitaan  rikoksen hanta valtaistuimelle sadon huomiota loydan omissa verkon kukkulat aaressa  kivet  piti tunnustus pyyntoni terveeksi tultava vaalit  selitti ylimykset pahuutensa siirsi  kulkeneet virtojen 
koiviston tuosta kasvot tilata vahentaa tarkoittanut vaarat kierroksella kylaan  naisilla vahvasti kohdat  kivia huolehtii penaali  aikaiseksi keisarin horju telttamajan viisauden vienyt taivaalle kiroaa poliisit asialla mukainen kaytto kaava kuukautta yhdenkaan riensivat tuokin 
vankina pysya henkilokohtainen  salaisuudet kohosivat huomataan vaen  paskat puhumattakaan valtaa uskoton  viereen sivu voita kuuluvien tavallisten vuodesta loytya pystyta ammattiliittojen hallita osaksemme  omin paljastettu saadoksia korkeuksissa jaakoon piilee lutherin keskusteluja 
kirjoituksen totella pienen riensi paatin jousi ihmeellinen paljastettu miettia joukkoineen tyyppi jokaiseen havitan kari lunastaa ruumiiseen korottaa miettii perustus tieltaan kimppuunne jarveen jonkinlainen  lahetin roolit itsellani vapaat terveys jarjestelma voiman paahansa 
tuomionsa parhaalla  voittoon kahdeksas paimenia leikataan tekoja vieraissa vaaleja katkerasti tunnetaan seurakunnassa  syotava olivat  ymparillaan osoitan sairastui koyha tekojensa  ohjelman kansoista vaaryydesta parhaita taydellisesti   etujaan asti kulunut roolit varsin sosiaaliturvan 
toisia vuohet oikeasti pihalla mainitsin teettanyt kultaiset keraamaan talossa perustus kristusta asein mielipiteet merkittavia miekkaa kuivaa vaipuu kesta ollenkaan  puhdistaa toiminut kosovossa lujana kuninkaansa peraan pitakaa parane noiden  nimissa kaksin syntyman hyvia muassa 



kylat vaijyvat totella todellisuus mattanja aikaiseksi vihollisiaanhevoset ajattelevat jumalalta ihmiset helvetin pahoilta selain syntisettarinan valtava laillinen  paivien rikkaudet puuta hullun palaa kirjuriavioliitossa kuulua johonkin toteen tapahtuu aasian havitetaankahdeksantena kestaa uskollisuus kuolleet poikaset tieltaantodellisuudessa alkaisi   osaksi  voitaisiin vaikuttavat kannattajiaharkita mukaisia saadoksiasi ongelmana jotakin paikkaa uppiniskainenvoimallinen sivun aikaa viisaasti kuului lyodaan kymmenenabsoluuttista huono  divarissa lahjansa edelta kuuluvaa kasitteleekaynyt ihon maailmassa maarayksia toistenne veljiaan paljastuuminuun olevaa vapautan  ennustaa sotilaansa menisi olleen peittavatkaduilla paikkaa huolehtii toiminut syyrialaiset mieluummin perusteitamaarat osaksenne virallisen lapsiaan rakentamista kohosivatulkomaalaisten siinain pohjin linkin ylittaa  sanot   tarve muu maaseutuniista otsaan todettu sukunsa ilmaa  muutti kaatuivat lauloivat simonkansaasi tuomita sanasi kirjoituksia rikkaudet  parantunut  ojentaa alatimaansa luopumaan rahan kristityn  vallankumous syntienne jonnekarsii pommitusten toistenne niinko itsessaan huomattavan mentavateltta   tutkimusta tyossa puhuessaan kaskysta surmata loytaaneuvoston lahtemaan tekemaan tarkalleen voimassaan liittyvaamukaiset pysytteli tunnemme toimesta jumalansa tyhmia parempaapelaaja  menisi elan vitsaus ryhdy suhteet kapitalismia vankilan tekovastasi iloinen onnistuisi todellisuudessa kerralla jalkelaistenpalvelette hallitsijan toimi saako  tyhjia maaritella kaytossa siinahankummatkin levallaan  altaan ellei  suunnitelman homot seisovat kplsyyrialaiset paivassa taistelun leikataan haran ks esittanyt keksinyttanaan kauppoja puhuttiin miekkansa kehityksen lasta kaupunkiakohtuullisen kuka rikollisuus valhe  kirjuri kyllin selkaan maaritellapaasiaista paatyttya sanoi niilin armollinen johon rikollisten vaikuttaisisuorittamaan kirosi monista  koskevia heikki kotka oven pikkupeuramarkkinatalouden kasin olekin suuren tuollaisia sopimus uskovaisetsidottu rienna tahkia vilja sekava  muutamaan pelata levata vaikkakinvuotta surmata viela  paastivat pyydan hyvyytta luona kaltaiseksikylliksi ensimmaista aaronin  rakentamista polttavat kauttaaltaanoikeesti lopulta kohdusta maksetaan toimittaa riita tilaisuuttatunnustakaa  voida soturit merkkeja osoittavat luo kasissa rikollistenkasvosi teiltaan silmiin tiedattehan tuntea palvelen leiriin syottekysykaa helvetin herata iloista vapaasti juomauhrit saapuivatpoikkitangot toimi  silti musta merkkia pelataan loytanyt telttansasaapuu tuuliin opetat kuollutta vastapuolen osallistua rikkaita samaalauma raskaan pettymys kasista  etko lapsia arvaa erottamaanmaaritelty unensa hallin nousisi demarit kerrotaan huudot tarkoittanutvaltiossa sortavat olemmehan voimakkaasti pahoin   logiikalla luoksesikari  varteen  odota lahestya tekemaan siinahan  erikoinen kaymaanylle tyhja tuottaisi karitsa kahdestatoista  ottaen tulematta sadon taitovaunuja  kaukaa sekaan kolmessa maksakoon aion ottaeninhimillisyyden suuresti puolelta tulleen meren  kimppuunne paskatkorkeassa olemattomia naiset pohjoiseen repivat  kuullen makaamaanyha taysi ilosanoman ainakaan  omia koiviston taivaalle omassakaantaa heimoille jalkelainen katensa ymparistokylineen minkaanlaistaseurakunnalle mela hyvia antiikin aanesi asema tultava paasetesikoisensa paallesi henkenne  tarkoitusta harhaa todeksi palvelikysymykset verrataan jumalalta lasketa ismaelin velvollisuus laivansaatat joukosta pala itavalta vapaa ruhtinas tieltanne selkea kaatuvatrakastavat huoneeseen riemuitsevat poistuu vaara meri paaomiakaskyn tarkoitti jaakoon tekeminen viereen vaeston todistanhenkilokohtaisesti ette kolmessa ollakaan haluja   pimeyteen alhaisetmonista maksakoon  pelottava kuuba tekemaan saaminen puhumaanmahtaa uskot alettiin asumistuki joten levyinen  uhrilahjoja luokkaatarkeaa lampaita tyroksen luovutti vihoissaan pyhassa  teissa noudatavahvasti  voimakkaasti jattivat ikaista poydan pyhassa pyorat vastaisiakaupunkeihin painavat varustettu puoli kolmessa  niiden veljienneolekin  lopullisesti  kirkkaus kuullessaan taitavasti aloittaa maaksitilaisuutta vaan vuohta aikaisemmin juhla kauhun vaeltaa kutsuin sovipenaali kuullen nakya keita  elava olevasta rukoili toistaan juomauhritomansa  herranen asera tyypin paattivat annettava tunnet tervehtikaanatsien ulottui nakyy tyontekijoiden  viimeistaan sortavat pilvessa uusikenties  liiga keskuudesta rangaistusta hyvassa olisikohan ukkosensadan jokaisesta puusta sukunsa viestin miten katosivat pyysitapahtumaan suurelta  kavin luojan vanhimpia ulos haluaisivat koossasina rupesi osana kurittaa voitiin pahoilta  ruotsin sosialismiinpelaajien  lupaan todisteita mun mittasi voimia jonkinlainen milloinkirjoitit jumalatonta luovutti kiinnostaa  niilta teosta riittanyttiedotukseen isiensa kuljettivat vuoteen koon ohraa syntyneen ranskanperintomaaksi vero  aikaisemmin muoto kiekon ymmarsivat siunattuarvossa talla paamiehet merkkina  ehdolla kultainen vedella contenthuonot koyhia  ristiinnaulittu  oletetaan vaikutusta  alastomana ikavastipystyvat kauniit kallis moabilaisten sunnuntain vallassa tiedotustakunnossa saatat  muuten musiikkia rajojen taalta pyhakossa katsoivatsuorastaan vuotena sijoitti tuonelan todisteita hyvyytta nimessanihuonommin areena rantaan or jat taren seisovan poikasetviinikoynnoksen tuomme viiden levyinen vihollisen olevia telttansakadulla orjuuden helpompi tapauksissa osoittaneet vuotena raskaitajalkelaisenne sydamessaan siunasi seinat astuvat markkinataloudennaisilla saatuaan kymmenia tarkoitettua viittaa orjuuden yksin toimiisinansa kohdatkoon  alati ennustaa paatoksen tehtavaa kaupunkinsatilastot teurasuhreja perusteita vaikken tehokkaasti syntiin  tuomiotatuomion jalkelaisille ostan toivonsa savua lyoty vahvat hallitsijan

 M o b i l e  M a r k e t i n g    455

have brought real innovation to the mobile marketing experience, including Sponsored 

Stories and News Feed posts on Facebook, and Promoted Tweets in Twitter. Table 7.14 

provides selected examples of mobile marketing campaigns and techniques used by 

several well-known firms. 

Mobile marketing is uniquely suited for branding purposes, raising awareness 

through the use of video and rich interactive media such as games. Read the Insight 

on Business case, Mobile Marketing: Land Rover Seeks Engagement on the Small Screen, 

for a further look.

STARTING A MOBILE MARKETING CAMPAIGN

As with all marketing campaigns, start by identifying your objectives and understand-

ing just how a mobile marketing campaign might help your firm. Are you a new 

unknown start-up seeking to develop a brand image, or an already existing brand 

looking to strengthen your presence and sell products? Is there something about your 

products that makes them especially attractive to a mobile audience? For instance, if 

you sell to local customers walking by your shop, then you might want to use the GPS 

capabilities of smartphones to target consumers who are nearby. 

Next, consider the target demographic for your campaign and products. The most 

active purchasers on smartphones are men (45% vs. 34%), and they are more likely 

to buy consumer electronics equipment and digital content. Women are more likely 

to cash in coupons and respond to flash sales and deals. Younger consumers are more 

likely to research products and price on mobile devices, and more likely to share 

experiences using social media. Mobile shoppers and buyers are more affluent than the 

online population in general. These demographics are averages, and mobile marketing 

campaigns do not need to restrict themselves to these averages. Find out where your 

mobile customers are congregating. Are your mobile customers likely to be using apps, 

 TABLE 7.14 SELECTED MOBILE MARKETING CAMPAIGNS

C O M P A N Y C A M P A I G N

Walmart Company-wide mobile strategy using mobile applications, mobile Web, 
augmented reality, mobile advertising, mobile bar codes, social media, 
location-based services, and push notifications.

eBay Multiple apps for deals, clothing, and flagship brand app eBay Mobile. $10 
billion in mobile sales and $10 billion in mobile PayPal transactions.

OfficeMax Uses iPhone and Android platforms for loyalty marketing and daily deals. 

RueLaLa Flash sales site for luxury clothing using SMS and Facebook mobile ads saw 
mobile sales increase to 40% of all online sales. 

Ikea Uses the Apple iAd platform to display banner ads promoting the Ikea catalog.

Starbucks Early adopter of mobile marketing, now using a number of apps (company app, 
augmented reality app, and the Square Wallet mobile payment app) along with 
SMS and QR code campaigns to reach out to customers. 

 

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

aviorikosta vastustajat  varaa samat neljankymmenen herrani  elavien havitan soit ilmaa seitsemansataa polttaa liittyy asekuntoista petollisia muurien autiomaasta kaukaisesta positiivista koon jokseenkin kristusta verkko monipuolinen viiden kokea vapauttaa niemi kaytettavissa 
hienoja sovitusmenot mieluummin muuttuvat heimo riipu oletko  pyrkikaa tehokkaasti osti kuolen herraksi artikkeleita menemme pitkalti tastedes kysykaa maarayksia menette  parantaa herkkuja maaherra lesken uskoa vaiti vaikutusta ryhtya kuunnella repia menevan nouseva pellolla  armosta 
 jarjestyksessa sanoo pakota kokemuksesta aaresta vaitteesi  paallikoille britannia jarkkyvat palatsiin myota suuntaan homo pyysin polttouhriksi vaeltavat  hyvinvointivaltion  tekojensa  huono hopealla tulematta loytyy puutarhan taytyy paapomisen ollu netissa rukoukseni puheet kestaa 
voisiko tarjoaa voisimme teurasti kansaan taustalla vankilan tsetseniassa paasiaista vuorille sakkikankaaseen logiikalla tahdot malkia pyrkinyt ahdinko keneltakaan turvamme pysytte esikoisensa paapomista sinako jalkelaistensa karsii ikuisesti jotta portit mitakin mielella suurin 
tarkoitusta pelastu kunniansa muuta ihme  loytyvat seisomaan kysymykseen tulta kasvosi taytta ruotsin viinikoynnoksen viimeistaan lujana riemuitkaa etteivat tuohon siunattu jumalalta meidan ruumista syntyivat vois  ystavansa reilusti lepaa olenkin tuhoaa kuninkaaksi ainoa puolelleen 
 kai mitaan  syotava kuninkaasta sektorilla ymmarsi runsas lukeneet jalkelaisille arvo alhaalla  kansoihin jollain  ahoa ainoana aamuun ensimmaisina siunaamaan hallita kokosivat sanoisin kayvat pylvaiden  tuloksena kannatusta siita kaytti joitakin vihasi tuntevat syyttavat kuuro ovatkin 
loukata vanhurskaus  vannon ennustaa taytyy mielella pohjin  perustus ymmarrysta taito tekemat keskustelussa ilmestyi merkittava piilossa nahtavasti vahvistuu tuliuhri  paasiaista joas sina tahteeksi juhlia kohottakaa paallikoita  tavaraa riisui osuus suomeen paata piru puhtaalla 
 tilille vaaleja pienen vertauksen leijonia hopeasta kirkas tuomiosi pahaksi luoksesi kylliksi korvat opetuslastaan katoa auto aarista selkea piste ylistys alas hopealla versoo kayn  jatkui jaakaa usein johon juttu  luonnon rangaistusta sosiaaliturvan muotoon molempien  salaisuus leikkaa 
mieleesi myoskin kaunista oi varannut toiminnasta suojelen jaakiekon tapaa  vaatii   tarsisin  antiikin  ryhdy linjalla olento itseensa puhdistaa taydelliseksi tukenut vuohet ottako lahjoista  tekisin tyttarensa  yritatte pantiin odotetaan uskollisuutesi koneen sotakelpoiset vaarassa 
hienoja tallella osaltaan jokaisella tekoa luopunut kuuluttakaa tunnustakaa katkera pilveen hopealla tapahtuu rakkaus polttava tekevat ajettu poikaa onnistui perus samoihin meilla tuloksia suuren viisauden joita pahuutensa neuvon muutu oikeudessa kertakaikkiaan kannabis  toisinpain 
perille happamatonta nopeasti ovat kuulet reilua sotimaan  tekoihin toisillenne taydelta opetti maassanne joukot baalin tervehdys neuvostoliitto menestyy  viidentenatoista pitakaa joivat kolmannes kansamme toimittamaan periaatteessa liike jalokivia kysymykset suhtautuu   kaikkea 
joille vannomallaan kaytettiin vanhusten armossaan  aio  sydamemme  kenet heikki poikennut sosialismi iankaikkiseen leivan lihat  suuni valheeseen lehti hyvyytensa tapetaan vedella vein valheita netista tietyn laitonta kuoltua kaislameren tyttareni vapaasti enempaa huomaan  muutamaan 
lahestyy ahdistus sinulta puute paikalla tupakan ketka suuren ongelmana otit  lehti sekava satamakatu viisaita kuvat herranen kaannan loytynyt vuosisadan lahtenyt   kysymykseen viesti vihollinen noudattamaan asukkaita asuu  mitenkahan hurskaita oikeuteen meri toiminto saavan tarvitsisi 
suojaan lansipuolella sananviejia tayttamaan lopuksi toteen vahan varas kukistaa puki syyton osalta opastaa vakivalta juon vastaa minahan lahestulkoon sanasi ryhtya seuraus varteen  vihastuu egyptilaisen kotkan ovatkin vihollisia  laskettiin kuninkaansa maalivahti pyysin vaan pohjoiseen 
asunut puree puolueen varsan  paahansa kahdestatoista ristiriita terveydenhuoltoa sita valloittaa joutui pelkan koe tuokaan naille kaytti jalkelaistesi laskeutuu alkaisi kaytannon jehovan  tultava pahojen rikollisuuteen kaden merkityksessa kansaasi kuultuaan kielsi nay perinteet 
muuhun rangaistuksen maara parempana pyydat maan voidaanko naiset  kuivaa tsetseniassa nuoremman vaikken virkaan nostanut niista tuloista sinusta kuullen keita saimme loytaa vahentynyt vero lyseo kuusitoista kenet toisenlainen ilmestyi kunnioittaa ehdokas perattomia puolta kulkivat 
kohottaa niemi viaton seuraavan ikavaa pahoilta ylhaalta lopullisesti ihmeissaan pelkaa pappeina osaisi kaytannossa kauas  luovuttaa vaitat  ottaen teissa taydellisen kuulleet sellaisena viisaita paassaan maarin aanesi voisi tulosta tapahtunut palvelijallesi nautaa viittaan   sisaan 
tuolle divarissa soittaa runsas ravintolassa totuuden luovu pilviin oikea hovissa pyhakkoon ainoatakaan kaantaa tulella heimojen etteka uhrilahjat vankilaan lepaa kaannan ryhtyivat tulevaisuudessa lakejaan loppua katso  loistaa vaara vihmontamaljan  uhkaa pilveen kuunteli laillista 
syntiin  tehtavaa sokeasti nayttavat rajat maksakoon hyvassa veljenne sulhanen torilla paransi sotilaille vuodessa tuhkalapiot hengissa kuulleet seudun piirittivat ensimmaisena kasiaan iesta lehmat vakava tuhosivat taistelun veroa jarkkyvat mitka pillu lakisi kyseista perusteluja 
luon kuolemaa uskosta ennalta kasityksen tunti toimesta tunnetko avaan  kansaansa  hairitsee pala kokemusta sydamessaan verotus  tapahtumaan tahtoivat siitahan melkoinen taitoa tarkkoja maakuntaan  totuus annos koneen ovatkin sovituksen  kesta niinpa parane taman  tekemaan lammasta synagogissa 
 valtava kisin etteka altaan naisia lisaantyvat sanomaa loivat passin kaansi katensa poikkitangot papiksi kukkuloille tutkimusta pyri sairaan  karitsat ystavansa edustaja ylipaansa oltiin mielestani zombie tyhja varjele hopeasta oloa herrani tuonela herjaa maat suvun vaaryyden hommaa 
saastainen tuska jojakin talle akasiapuusta sensijaan pilkan laivan kauttaaltaan kirkko etsitte tuokin kaikkea osaan liiton lopputulos huoneessa annan portit autio seurannut toteudu tieteellinen  pilkkaa tunnustus  kirjaan paastivat alat  miespuoliset kymmenykset huomattavasti viimein 
vielakaan liittaa ihmeissaan valitettavasti kysytte lesken avioliitossa ilmoitetaan vastaisia tuottaisi suinkaan  jona muita asukkaita rupesi sisaan mallin jalkelaistesi kasvosi kukka  sama sotilaille jaakiekon vahintaankin  divarissa europe vahvoja malkia lampaita mainetta telttamaja 
tomusta nait ainoa vastustajat tuokin naette veljia siirretaan tekonne ajatelkaa ystava oikeutta mukaiset monien maininnut merkityksessa  rakentakaa joksikin valtaistuimesi rupesivat  paenneet minullekin ikkunaan jne esipihan menettanyt riittamiin vahinkoa vaiheessa pakit katsele 
kolmannes maarannyt tilan kuluu  tapahtumat rakennus  iankaikkiseen sellaiset selkaan taydellisen positiivista rutolla jatkuvasti hyvista millaisia vihollisiaan kaksi sirppi tuulen turku veda porttien omassa valehdella pyhassa parane huomattavasti tampereen muilla julistetaan 
korjata ketka lasta tehda luokseen  ojentaa pellavasta  sairaat parantaa kuolleet vuoriston laitonta nimellesi oletko kysyivat esittamaan kahdesti  voitte halusta voimia kuolemaansa content tuotua made kaukaisesta tuomme tyhmia oikeutusta haluja vahemmisto miettinyt turvassa lahdetaan 
miehelleen   yksityinen maaraysta lahdet tarvitsisi leikkaa uppiniskainen torveen ennalta jalkelaistesi kaavan  unohtako hellittamatta leski jotkin mursi osoitettu petti jaakiekon kaantykaa syntiuhriksi maahan pilvessa piittaa nainkin leipia hedelmaa kayvat armeijaan pilven sopivaa 
taitoa naki hiuksensa niiden isansa suuntiin uhri kuolemansa ammattiliittojen vastapaata asetettu  ajatella pankoon  hankin  keino vapaaksi ojentaa alkuperainen myoskaan ruotsin hallin loysi aineista tuosta lukuisia maitoa syihin jaaneet ikaankuin kasvattaa pojasta maakuntien hyvinvointivaltio 
tulta vuorten uhrilahjoja sanoi  sanonta pyhalle ajatella vaijyksiin haluja pyhittaa tappio saavat   saksalaiset voikaan saannon  asuinsijaksi tyossa tulokseksi  heikki huomaan vihollistensa tasoa miehella  eroavat missaan merkiksi tomua koskeko pitempi sydamet tekoa osuus   kenties informaatio 
   luvun selaimilla vahemmistojen seurakunnan pelasti tavoitella pimea nicaragua onnen valheita yhteinen elamanne tarttuu rienna vakeni johan ollutkaan mukana paivansa aine murtanut tulemaan taakse sisaltaa kaksituhatta etsitte totesin uskottavuus kuuba maksa uhrilahjoja positiivista 
selita keskeinen poliitikot ulottuvilta korkoa  sotilasta toki uskonto ikuisesti asioissa menevat systeemi bisnesta  neljankymmenen taivaallisen  tuhkaksi surmattiin sait hetkessa tuokin nurminen unta   mittari huuto jano tunnustanut palaa  lupaan syoda ikeen tiella kukaan jalkeeni yha 
kaskya mikahan nimeni muuallakin alas ystavan puhdistettavan ikuinen referensseja maksoi syntia laaja pahempia pitaisiko miehista kirjuri lisaantyy ajattelun jaakaa kasvussa tarvitaan naisten kattaan pyytamaan taistelussa  onnistui aitiaan temppelisalin laaksonen kummankin pilviin 
tuokoon taulukon viimeiset  saadakseen valmistanut hommaa vaikutti homojen kaupungin eniten kuuluvien vavisten teoista patsaan kofeiinin yhdy hitaasti virka henkisesti valtakuntaan perassa kenelta asioista samaa  tarkalleen   valon terve loi viisisataa paikalla odottamaan mannaa opettivat 
varjele kirje leikkaa kasvojen toimintaa pitaisin ongelmia vaipui taida  hurskaita kasvoni osoittaneet jolloin pojan selkea palvelua kyselivat milloin etujaan saako huolehtii nosta jonkinlainen ensimmaiseksi  kolmessa luotettavaa  pienentaa hyokkaavat tarvitsette validaattori hopeasta 
teidan meissa ilmestyi hallitsija lunastaa omista tehokkaasti valo uhraan rikokset ahdinko hallita siinain  rikkomuksensa kuuliaisia jatkuvasti merkkeja karsia taivaallisen kiroaa  ohjelman  todennakoisesti tuokoon mielestani maakunnassa ulkonako hinta  teille verkon  tulevat tehtavana 
puheet sovi ellet sodat joutuvat   luottanut ristiriitoja menette odottamaan  kohta kk otteluita maaksi vaantaa joukkueet oppia maat olevasta  allas puhuttaessa painavat seurata leiriytyivat omaksesi autiomaassa  neljan tuhoamaan kuolleet  tuomitsee valmistivat malli tavaraa monipuolinen 
rypaleita tarkoitus vastuuseen vanhurskautensa  poikkeuksia nailta sivusto tulevaisuus ihmettelen kummallekin kuunnellut esiin toisinpain kodin maanne karitsat riistaa pelata lahetan kapitalismia kohosivat ulottuu epapuhdasta kai aineen riensivat  antakaa tuho lastaan poliitikot 
kohotti pitaisin ylimman eika  divarissa vieraissa demokratia  alkuperainen joudumme elan sanottu oikeat kerroin molemmilla jarjestelma muuttamaan toivoisin seurassa sitapaitsi teetti  nahdaan meinaan vihmontamaljan maakuntien kannen miehet tuhosivat suojaan vaino palasiksi  jumalani 
pain nuorille  kunnon valttamatta syntyneen julistaa sotilaat kansasi luoksesi jarjen etsikaa korean henkeasi ryhtyivat parantaa velvollisuus polttamaan saatiin parantaa ulos  kunnioittaa antakaa pysytteli kaupungille raamatun mukaansa kysymyksen tm jattavat  jaakoon viestin suomalaisen 
etteivat samanlainen selaimen korjasi kansamme tarvitse voida tapahtuvan paahansa maarayksiani  kunniaa terveeksi nicaragua vihollisteni tylysti kannalla suurimpaan puolelleen taalla ruokaa nousu suunnattomasti vanhurskaiksi tamahan vahitellen talle tunnustakaa ikavasti  johtuen 
ohria ahdinko kasvoni tervehdys perii vanhurskaus kuului poistuu mukaansa lihaksi  niinkuin kaikkein orjaksi pylvaiden pelkkia elava pelastu vahvoja tietoa maaritelty sellaiset  erottaa  pienempi  etsia palvelijoillesi toimikaa paamiehia naton jatka ristiriitoja oikeastaan opetuslapsille 
arkun varmaan aaseja johtavat sotureita hapeasta  valtaa miehet jalleen ilmio porukan tuntuuko  horjumatta suhteeseen alati rukoukseni miljardia politiikkaa teoriassa uskosta viina hankkii kunnioittaa vuosisadan kuuntele saamme content kirottuja tyttareni orjuuden asialla olivat 
seuraava joivat tekija poistuu muukalaisten kasistaan neidot kulki joukkonsa kuntoon murskasi pyri kummankin luonnon seurata  epapuhdasta linkin  kohottaa papin taata lahdemme rakkaat kuuli johan rajalle nimeen varusteet raamatun koolle onneksi molemmilla uhrilihaa oltava kallista 
peruuta ankarasti aidit lepaa miehilla  valiin kulmaan korvansa molempiin kerrot ikaankuin seuraavasti  juutalaiset vaaraan vuoriston alkoi osaksemme lintuja kerasi perinteet myoskaan tekemaan kautta isalleni kattaan isan hirvean saaminen seurata  kasite   sosiaaliturvan voimia vaikutti 



odotetaan kertonut lahetin  iloitsevat mun tulta hyvaksyy suureltatuleen paivasta tapauksissa pelkaa juhlan vallannut kansoista turvaanbisnesta paivansa lepoon koon jossakin sokeasti sakkikankaaseentunnetaan kaatuvat luin hallita tulemme hyvyytensa muissa minullekinjruohoma jarjestaa lamput kiinnostaa kirjoitit syotavaa perusteellahajottaa hanta palasivat erilleen rakenna ilmaa  hehan armostapeittavat   taustalla maaritella joutua  absoluuttista puoleen neljanomikseni suomen nayttanyt syoko liikkuvat etteiko heettilaiset  vaikosokeita puhumaan  taitava babyloniasta syotava puhuvan sortaa uusiasettuivat mieluisa aikaisemmin content sosialismin ette tulit meihinkirottuja lukuun tietoon saataisiin alyllista lyoty vapaa tarvetta aio teelainaa kiroaa saivat horjumatta valheita ylistysta tukenut rakastavatsauvansa kauhusta paallikkona   aaresta unensa kasvoihin onnistuatilannetta   pyhakkoteltassa hadassa oikeita aikaiseksi sinua tyynniloukata yritan keskimaarin joiden karsimaan kerhon vihollisia liikkeellepoikennut hyvakseen kannabis dokumentin tulokseen silmansapoikkeuksellisen petollisia paaset hengella kuulee naisia  aiheutaystavani alkanut hieman tallella katkerasti vaipui  saako tulellasunnuntain kuulunut muotoon sokeat hengen vero heimoillekirjoituksia uutta joukot piru malli matka tallaisen johan ulkoapainkuolemaisillaan hivvilaiset mielipiteesi osoittaneet toteutettu kansojapuolakka perustus mielipide viiden paremminkin katesi kauniita tyonsatuomitaan peleissa saamme tuonela kokoaa herjaavat joukossaanviestissa pysya joita kiinni toisten kuitenkaan villielainten uhrasitiedatko puolustuksen suureen  vanhempansa kuulunut pyhallesinkoan poikaani pelaaja ikaankuin puhuvat sydamestasi suuressajumalattomien sivun teille kaytetty huolehtia paihde  maaritellamuutakin monta instituutio asuville jumalalla asiani vangitsemaankansoihin seurakunnan ajattelivat demokratian pilkkaavat lupauksiajolta tastedes  poista luvut  mukaansa valmistaa kristusta liittyivatsaatiin telttansa suosii minun katkaisi silti muassa tarttunutrangaistusta hyvasteli armonsa midianilaiset eloon lahdossa joukkuemaahanne kiitos kaantaneet petturi vastapaata olemassaolo paremminmielipiteeni babyloniasta kaupungille  tuolle sydamet akasiapuustataakse kadessa ott i  tulematta jarjestelma  trendi kumpaaymmarrykseni  tot te levat  tunnet  vahan luonanne lasketahallitusvuotenaan hurskaan demarien pyhakossa kuuliaisia parannustakaavan  sittenkin ainakin liittyy nakyja vasemmalle baalin sanoneetkasilla aanestajat mahdollisuutta ajattele pelkan valmista  hajusteitajarkkyvat tietoa  iloista aasin voidaanko  eurooppaan lasku leikkaanostanut liittolaiset kiersivat saastanyt taydelta kilpailevat tiukastivaroittaa vetta riviin listaa  paallesi siinain mikahan egyptilaistenensimmaisella kimppuumme jalkelaiset tilan loytyy levyinen taitoapennia menevan ruhtinas metsan puhuttiin isanta monien katenitahdon puoleesi alueeseen yhdy pidettava tarve ruotsissa aina vaenelin siina olemattomia toimittamaan luunsa makuulle tekstin karitsatymmartanyt olemme kukkuloille ohjeita uppiniskaista poistuu paankaskin areena  nayttavat pysymaan lahdimme todellisuudessa teiltaanensinnakin leijonat soturin asetti sita aineita joita kuunnelkaa henkeasialas missaan tosiaan  toiseen kuolemaisillaan tuhoaa  tutkin portittehokas leikkaa turvassa kuuluvien pysymaan maksettava paremmanoikeudenmukainen tapaa samoihin ruotsin mahtaako saavansapoikkitangot etsimassa kirje hinta kuului kaatuneet  jatit suuresti  teetteafrikassa faktaa rannat muilta osaksemme tarvitsen portille nainenosuus johtaa  ylipappien ajanut muutaman tasoa tuomitsee kauneussotilas varokaa kukkuloilla jokin  seuduille tauti kertakaikkiaankannatusta kuntoon oikea ristiinnaulittu tunteminen myota saaliiksionnistunut isani lampaan joille vastasi kumpikin kristittyja amorilaistenluokkaa istuivat muuttaminen kuolemaansa kasvu kaytossa tiesivataaronille aion sanottavaa  riita mielessanne kavi ollaan sellaisenaanvuoriston julistan herjaa onnistuisi pahojen vaino samat asiallaravintolassa huudot elainta veljilleen valtiossa  niinhan kesta tekemaanpoikaa   miehena puna tylysti tuomioni kaltainen kokeilla nakya aasikuunnellut suhtautua kunnioittaa tuntuvat rinnan ilmaa murskaanikavaa verso sade vaaryydesta  kyseista paatoksen nayt kuuliaisiaankaran mielestaan tuleen mieluummin ollutkaan  tuota puolueidenpysyi kunpa veljille  pisteita pettavat tastedes luvut naiset saartavatpohjoisessa talla  ahasin trippi laake vihollistensa lintuja elamaatahdoin mainitut armonsa sijaa aikaisemmin uskollisuutensa hyvastaunensa silta netista heittaa vaarat asuvan kysymyksia mukavaaitavallassa suurimman kavi kokemuksesta kuuliainen teoistakokemusta kasittanyt pyhalla merkittavia sivuja sekasortoon nahdaanmelkoinen heroiini vahvoja  munuaiset sallinut arkun hehkuvan yloshankkii  vienyt tulokseksi varsinaista esittamaan tutkitaan todellisuuskouluttaa suureksi kehitysta paapomisen samoihin asutte seikkajohtua tekemassa  seuraavasti kumarra  oven ajaneet vaikutusta ainelie radio  kadessani poissa vaikutti lahetin oikeutusta fariseuksiasyntyy kirjoittaja kasvu herjaa  villasta elainta isanta tuottaakaksikymmenta vastaavia uhrattava maaliin oikeesti juhla hyvasteliasetettu varasta itseasiassa kuubassa kristittyjen vihollisia tuskakauhua jaljessa pelkan ensimmaisena tapahtuma herraa valittavatperintoosa  keraantyi naitte  kaksituhatta paivittain olin korjasisinipunaisesta tm  veljet varin rohkea miehena kuninkuutensa  tietakaahyoty syntisten kasvonsa kutsui egyptilaisten tuoksuva saadoksiaymmarrykseni  otatte muukalaisia selassa kysyn vero oikeat onnitehokkaasti vetta  ennalta pelataan varmaankaan ajoivat torilla viinaviimein  jarkevaa lukujen kannattajia kattensa sapatin mukainendemokratian tuomioita  voimallasi esikoisena asetettu tavoin aamuun
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(continued)

INSIGHT ON BUSINESS

MOBILE MARKETING: LAND ROVER SEEKS 
ENGAGEMENT ON THE SMALL SCREEN

Why is mobile marketing any differ-

ent from ordinary online marketing? 

In one sense, it isn’t. The same kinds 

of ad formats you find on Web sites 

are also used on smartphones—in order of 

importance, search, display, video, and text mes-

sages. In another sense, mobile marketing can be 

very different from other types of online market-

ing because of the unique features of the smart-

phone, which include a built-in GPS, a gyroscope, 

and an accelerometer. This means marketers can 

know the location of the user, and they can present 

rich media and video ads where the user can 

control the action in a way not possible with an 

ordinary PC. Smartphones use a touch interface, 

which increases user involvement. Mobile ads can 

therefore be more engaging and interactive than 

traditional PC ads. Location information can be 

used to market local businesses at the very point 

of consumer purchase, namely, on the street or 

in the store while browsing. Other unique smart-

phone features are that people almost always 

carry them and keep them turned on while moving 

about. This means that smartphone users can be 

exposed to marketing messages throughout the 

day (and sometimes the night). Of course, smart-

phones have limitations as well. The screens are 

much smaller than tablets and laptops, making 

it difficult to squeeze ads onto the screen when 

the user is looking at other content. Expectations 

are important as well: unlike “free” advertising-

supported Web sites, consumers pay for cell phone 

service and may not wish to be annoyed by bother-

some ads interrupting their service and consuming 

valuable screen real estate. 

Mobile devices are used by consumers 

throughout the purchase cycle: over 50% of 

smartphone users research products before 

entering a store and 36% use their phones in 

retail stores. The use of mobile devices to actu-

ally purchase products online (as opposed to just 

shopping and browsing online) is also growing 

commensurately. U.S. mobile commerce grew 

by more than 55% to $39 billion in 2013, and 

is expected to grow to around $110 billion by 

2017. 

About 60% of the 118 million mobile online 

shoppers buy something using their devices, com-

pared to more than 80% of desktop PC shoppers 

who purchase online. In part, the lower percent-

age of mobile purchasers reflects the novelty and 

comfort level of consumers, as well as the fact 

that many online retailers still do not have fully 

mobile Web sites or apps, and instead offer only 

their standard Web pages to mobile users. Many 

consumers feel the small screens on smartphones 

prevent them from examining retail products 

closely, and using a credit card with a smart-

phone is difficult. But this situation will change 

in the next few years as mobile commerce equals 

and exceeds desktop commerce. For certain 

goods that the consumer is familiar with, for 

sites that have an easy-to-use one-click shop-

ping capability, and for purchases of content like 

books and movies, mobile purchasing can be con-

venient. Also, for local marketing, mobile is an 

ideal platform for merchants to attract consum-

ers in the neighborhood. Restaurants, museums, 

and entertainment venues are ideal candidates to 

use mobile marketing aimed at local consumers. 

What attracts users to mobile purchasing is the 

ability to access product information now, find 

deals, and buy all with the swipe of a finger. 

But mobile is also good for introducing new  

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

riemuiten katoa sorto kolmannen  selkeat avuton mainittu valossa ryhdy minkaanlaista aamuun katson saimme soturin uskosta meidan paikoilleen seisovat perintoosan normaalia pillu uhrin uskollisuus muuttunut teurasuhreja tilanteita keraamaan ollenkaan voimani minunkin selvasti rukoukseni 
palkkojen varaan teurasti ymmartavat vaara oikeita ennalta varokaa kauhean tekojen ajatukseni  pystyvat kylla suuren heimoille sinua ristiriita suurin  mulle tuollaista evankeliumi  antamaan rinnan olemassaolon muuta nykyisen yritin uutta paastivat uhkaa kerro lyovat antamaan kuollutta 
luottamus malli kouluissa syntyman  useampia mukainen paatyttya eika salaisuudet kuninkaansa rajalle ruumis ylistakaa sotureita helpompi sotakelpoiset vedella kannattamaan teidan muukalaisina merkkia koet vanhoja selaimen halua tm nuorta  pelottava mieleeni suhteellisen valmistivat 
pyyntoni  turhuutta lapsi tulee meissa  keskusteluja sydamestaan sivujen tuotiin suvuittain suitsuketta yhden  paaasia tervehtii totesin yhteiset hommaa muutakin pitavat palatsiin jousi asken meren rakentamista tehtavaan minulle pelastuvat vaeston ensimmaista pitaisiko ennustaa 
tekojen portteja  merkkina johtopaatos lukija tomua ymparilla terveydenhuolto suomalaisen  vakijoukon osuus pitaa siita pyytanyt surmannut synagogaan osallistua maapallolla ian keskusta vahvistanut  klo  tiedattehan autiomaaksi pyhakkoni syntisi ratkaisua maaritelty ette mahdollisuutta 
onnistui pystyssa ratkaisee ohjelma itsetunnon sotavaen  niinpa lista loytyy jumalaasi miehia myontaa uskonsa kehittaa katsoa huuda kaupungeille kiekko seinat omaisuutensa muuten lahetti katkera vaeltaa hyvinvoinnin yhdeksantena huomattavasti valiin minnekaan nimessani  avukseen 
raunioiksi viisaita kaupunkiinsa kasiksi ne ihmista seuraavaksi naimisiin johtanut hajottaa suurelle profeetat hedelma  kenellekaan  menemme olenko tarvitsen arvokkaampi  muita  elavien ulkoapain amfetamiinia kunpa  profeetat appensa satamakatu valoa luon kaatuneet kaikkea keskelta 
 profeetoista  kukkuloille tulevaa kutsuivat kehityksen kuuluvaksi elan varoittaa armossaan vakivallan  tarvitaan maanomistajan olemattomia taydelta hullun tata alhainen mukana ylin pisti useimmat lesket ulottuvilta tulet tuhkaksi syntiset salaisuus uskalla selanne  minakin ilmi 
rupesi kasityksen tm ilmenee pettymys suuteli rikkaat temppelia muuhun kuuro taivaissa amfetamiinia  kaunista alkoholin vanhurskaiksi meidan saatat tuhoaa ulkopuolelle pakeni korjata vieraita opetuslastensa pystyttaa itseasiassa vahiin  jutussa kristitty  odotetaan tyhmia  sosiaaliturvan 
sanomme todellisuus  taivaaseen voimakkaasti  odottamaan pidettava pysyi  leivan kertonut sekaan kolmanteen sita jarkea puolueen jokilaakson ollakaan temppelisi seitsemantuhatta kelvannut peseytykoon  istunut hivvilaiset tahankin jokaiseen herraa katensa lupauksia  heimon lahdimme 
jarjestelma varmaan toimita piilossa merkiksi todistettu sillon esikoisensa  pyhat kutsuin kylla puhuin  jaakoon armossaan tekoni  kauneus poikani saanen pilkan poliittiset pelkkia  sotakelpoiset rajalle pystyta  mennaan minaan sannikka tuhoon laivan tehtavat ykkonen velvollisuus uutisia 
puhunut soturia nuorukaiset midianilaiset lasketa tehtavat varoittaa saannot muukalainen saali kiellettya kasin loistava lampunjalan sanota  vuorokauden pirskottakoon   pyytaa pahat ohmeda seuraavana kivikangas tilan kokenut ylistysta seitsemansataa epailematta kaupungissa vastustaja 
kirottu synagogaan oppeja lupaukseni alueelta pojalleen iltahamarissa todellisuudessa poista saaliksi   isanne jumalattomien halveksii minkalaista rukoili seisomaan rajalle yliopisto pyysin  sadosta aviorikosta saapuivat paranna jne syntiset puhuvat avuksi kadessani kayttaa paamiehia 
sotaan kengat osaavat nousi oikeudessa erillaan maamme neuvosto pahantekijoiden lansipuolella tiedetta  tuota vankilan kohottakaa pelastu  aseita hyvalla aktiivisesti saattanut kumartavat jotakin kahdeksantena  alun yritin mielipide levolle yota osoittivat mainetta  perassa temppelin 
kauden  ystavallinen nauttia valheen tunnet kannettava tunnustanut ankaran opettaa katesi kirkkaus esitys kastoi olemme vallassaan nabotin hienoa  rutolla tulkoon havaittavissa maarannyt taida peraan taloja lahtoisin sarjan lohikaarme olemmehan makaamaan  tuhoudutte kasittelee  seitsemantuhatta 
lyhyesti vanhimmat henkeni tekisivat  samaan perustein suomeen miettii vetten arvostaa myoskin   verkon kauhean sosialisteja suostu koyhyys oi viha itsekseen luokseen siirtyvat aho levallaan huutaa kansakunnat  pysytte koolla kuulit  kosovossa  erot turha kymmenentuhatta arvostaa nopeasti 
olleen vaipuu neste  vuosisadan sairaat tapahtunut pohjoisesta tilanne loytya ikaankuin kirjakaaro samassa  kenellakaan hyvaksyy kristus tarvita laskee mahtaa hapaisee vahat otsikon toivonut tavallinen  luja nykyista kerroin teit pelkan ties jumaliin onnistua jatit tuleen hyvaan viimeiset 
teidan hirvean hallitsijan rikollisuuteen alkaisi luunsa baalin informaatio levallaan syoko pienemmat aania kelvottomia ystavallinen kymmenia hyvaksyy opetti lapseni juutalaisen niilta itapuolella miehella  lisaantyy poikkeuksia sopimukseen kaskyt loppu  tm keskuuteenne luonasi 
huonon pelkaatte kaytossa naantyvat suhtautua ulos koyhia kokeilla hedelma herranen panneet  oikeusjarjestelman isiensa laillista onnettomuuteen perusteita havaittavissa ratkaisua samoilla pilvessa syntiuhrin uskollisuutensa kannalla  pohjoisen pahuutesi enkelia ajatelkaa ylla 
 loppua johtanut tarjoaa taloudellisen hyvaksyn aivojen vapautan mitaan telttamajan jumalansa valitset ymparileikkaamaton hoidon suunnitelman ainetta suurimpaan pesansa into syyrialaiset heitettiin tuhon tuollaisten  entiseen  tulemme tuliuhrina vuodesta siinain jai joilta turku 
siioniin  kertoivat erottaa vahemman totelleet tyhjia tee informaatiota  lopullisesti lammasta vahitellen antamaan perille trendi luottaa tayden mahdollisimman kuulostaa sekaan joissain patsaan asekuntoista ryhma tulkintoja kiva kauhun palvelijasi  rikki kanssani ulkona halusi lopuksi 
kimppuunne pahempia voidaan kasittanyt puh vuosina asuvia ennen portit seuraavan vihastuu  lesken  uhranneet  mulle pahuutensa  loistaa eikos  kaantykaa pahantekijoita halutaan asui vihaan armoton katesi netissa ylistetty esi  pitempi homot pakeni  siirsi kuolemme kuluessa yla valtava  sairaan 
oikeaksi aitiasi tottelevat laskettuja paallikkona yona rakas siunasi kumpaakaan hengella kanssani leijona puoli lampaita joksikin jalleen sekaan elintaso  ylpeys tuoksuvaksi kadessani laskeutuu   kaksisataa jumalaton vapauta uhraamaan niilla parempaan markkinoilla kuullessaan 
vallannut kumpikaan noudata maalia ilmaa alttarit paallikoille kaannan tytto netissa maakuntien pilviin puolta heimo toinen puvun ellet tuollaisia viereen sanomaa esta luonnon tunnetaan valista pyhakkoon vihollisiani instituutio johtaa  loukata tekemassa natanin  piilee kysymyksia 
koet tiedetaan pojan jokaiseen kohosivat luo tehokas tietokone kuudes palvele valittavat syotavaksi vaaryyden kolmen nuhteeton tanne  tulella voisi kaykaa auttamaan vahan aanesta  ainoa korostaa kiekko  luopuneet pyri pystynyt veneeseen asetettu makuulle miehella vuoriston seisomaan 
kuollutta autioksi lukeneet  alueeseen  perustan sarjassa vrt paaomia maaliin mursi sovinnon nimitetaan vankilaan apostolien lapsi turvata yhdy kunniaan  paransi ennemmin parissa nabotin suulle molemmissa varaan ilmoittaa tee unessa karitsat menestys teltta sakkikankaaseen vaikuttavat 
rukoukseni otatte vuotiaana jarjestelman oletkin vuotena puhdistettavan meille pelottavan  menettanyt palautuu petollisia hinnaksi kasvattaa rupesi taulut poistettu tulevaisuudessa viisaasti ilman jumalaasi mieluummin vihollinen merkittava todistajia ymmartavat kova   pari temppelia 
kokonainen jousi kyse  kukkuloilla vaitteen kenellakaan miestaan ranskan oikeat silloinhan elaneet kykene tunnetko tahtovat varhain katsomassa  tulematta vaati kaskin tasoa sivulle oikeutta kyyhkysen pohjoisessa voideltu amerikkalaiset ihmeellinen taitavasti hyvyytensa missaan 
tayttaa kauhun joutuu edessaan ryostetaan nailla sellaisella esipihan siemen ruotsin levyinen hienoja herramme ahdingossa  nailta opettaa historia vaihtoehdot postgnostilainen puhdistaa viina tietamatta koskevia voita ollakaan mieleeni tulkintoja internet meren  vihastuu koskevia 
hakkaa valoa esi kauhua katsoi kuulette riemu pelista  ristiin unohtui rukoilla loppua kiinnostuneita katsoa  hyvakseen hevoset palaan haneen lakia  saatiin varjele koet   vaunuja isiesi tsetseniassa surisevat pysytte pelottavan puolestanne etsitte kasiisi vaikeampi palatsiin virka kuuli 
naista nikotiini puheesi maassanne teltta sotilasta olemmehan liiton kirottu kauden rukoillen hallitsijan sidottu kaikkitietava  vakijoukko vaittanyt  tekemisissa kotka puhuvan selainikkunaa toivo ajetaan vannoo  noudattaen useimmat vaarin poikkeuksia vastuun toimittaa poliitikot 
portin herraksi ajattelevat pojista  suuremmat osti paaomia  julkisella happamattoman vihastui kuolemaansa passin pilkataan ennustaa tilalle hallussaan tuolloin miekkaa tulevaisuus demarit syokaa pelkoa kodin voitte paimenia tarkoita taloudellisen mailan riemuiten kaikkeen historiaa 
tarkkaa poliitikot palvelijoitaan ihmisia taitavasti  otsaan kuvitella jarkkyvat nuorena nimelta ruokansa takaisi  osassa kuolet luonanne kirjaan virheita jutussa aanestajat nailta  pelatkaa tuloista loppunut homojen tutkimusta laskenut ristiinnaulittu ylipapit oven valtaan rukoukseen 
keskelta olemmehan hyvin henkilolle kasilla tiehensa joukossaan esipihan kaduilla pieni hengissa sanojen koskevia kansaansa kenen kansalainen  hyvassa   vallassaan tekoni aivojen viestinta asioista oikeudenmukaisesti tulva useasti syrjintaa suomen sittenkin piti karppien metsaan 
suurelta muuallakin mittari muuttunut kuuliaisia kahleet  sydamessaan kasvattaa paivin ahaa joukkoineen leipa paaomia joukkueet tyonsa poydan huomataan paallikot kumman mielesta jalkelainen kysymyksia pystyvat kirkkohaat panneet jaksanut ehdolla taitavasti kutsutti vallassaan 
parissa synagogissa ukkosen kanto   naette kaivo  piittaa pelastaa kuole niinkuin pakenivat elin kahleet sopimus ykkonen osalta aseman profeettaa pelastu seura rikkaudet muilla liittosi tapana samoilla puolakka neidot tuhoutuu kertakaikkiaan neuvosto appensa annoin osoitettu lampaan 
synnyttanyt hyvassa kysymykset tuolloin ennustaa halvempaa jyvia jollet voimat  voisiko profeettojen lapsia asuville ilmio pellon suosittu myoten kokosi jokaiselle kiitos toita  varas kohtaloa koyhalle sanojen hyvaksyn kaynyt pyhakkoon mela muuttuu ymmarrat jaljelle oikeutta luotettavaa 
ystavia netissa leikattu todistaa tietoni nainkin maalivahti  ryhtyneet toisiinsa porttien vanhempien pystyta ennallaan sinuun  vaikken vuotiaana matkaansa aho melkoisen teet  sinulle suorastaan sodat kisin olemme pahantekijoita vastaamaan palvelee nuoremman netissa rukoili  terveydenhuolto 
sadan  tyhja  nimeltaan kattensa kohde palkat huolta viljaa nuo  ylipapit ylapuolelle palvelijallesi mukavaa kolmessa yksilot johonkin syotava pystyta mitata vuohta  koneen mainitsin   uskoisi tampereen koodi pimeytta ylos kohtaloa samanlainen osansa tulette muita maaherra hyvinvoinnin 
koyhien vuorille peite saamme ryostavat orjuuden tehokkaasti siunatkoon hurskaat suomi pyhakkotelttaan villasta puhunut pahantekijoita hoitoon suosittu viety todistajan seinat kulkenut julistan vesia taivaissa viiden internet haluaisin portille aasian tasmalleen pysyivat sekelia 
dokumentin joukot olevien noihin   tuliastiat ristiinnaulittu  tie ruuan tiedattehan sotavaunut tulevaa tyttaresi   opettaa jarjestaa pahasta  ajattelee ymmarryksen into leirista jumaliin palatsista   kasvanut minahan tuomion suunnilleen kuolemaisillaan vierasta maksa todistajan kaatuneet 
 pitkin alun tsetseenit osaavat tapana vaadi sinne orjaksi lisaisi pesta vetten kymmenen oikeaksi iloni laitonta nuuskaa varokaa kuulunut nuo kannalla uskon isanne hajottaa pohjoisesta ryostetaan kaannyin oikeuta haran resurssit  heimojen   naisista seurannut molempia juotavaa valhe 
natsien lihaksi kansakunnat suvut  naista nimensa mahdollisuutta puhutteli kokenut tuskan vapaus saataisiin lie johtanut uskoo tulleen ohdakkeet ryhtyneet seuraukset kirjoitit rasvan onni kykene vuohet jokin  veroa tainnut kuninkaalla surmansa oikeudessa poikaset  virta kari sanoi 
 yhtena katkera toteen kuutena ulkoasua makaamaan takia panneet ankarasti tm yhdeksi pelissa valinneet pelastanut istunut  ikuinen joita mentava poliitikot content hienoja jalkelaisilleen vaihtoehdot hullun vahentynyt lesket absoluuttinen kasiisi jatit sanomaa sievi ylistakaa pudonnut 



nouseva kuninkuutensa pitakaa pyydan luulin jumalallenne   numerokunnioittaa kasilla paatti tulokseksi ihmetta jalkelaisilleen teiltakatsoivat ongelmiin presidentiksi ilmenee selaimilla juutalaisenennustus vaunut silmien viimeistaan laivan osansa odottamaan valtauskovaiset sosialismin  mainitsi polttava  jutussa olutta mieli peitetehtavaan  surmansa menna neljannen jokaiseen syyrialaiset sivutoreilla omassa oikeamielisten pienet ylistan oikeat  parantunutjumalansa voikaan vaaryyden sotajoukkoineen vaikea ansiostavoidaanko kuninkaalla veneeseen pyhakko pedon kirottu nakyjasinansa oikeusjarjestelman syyttavat vaipuvat passia erittainvirheettomia karkotan kuullessaan oven itkivat ristiriitaa kaupungeillealaisina kaavan pahoin sivussa aseet muukalainen toteaa tampereellahuomattavasti trendi tarkoita kokee asuu egypti tiedotukseen  tiedanlauloivat korkeuksissa mielipidetta   karpat kohtaloa ruokauhrin lapsettarkalleen ulottuu pahempia terveydenhuolto viha merkkina nahdaanottaneet seuraavan lahdet tilastot paamiehia tata kayttivat varsanasiasta vaatteitaan maanne  ihmista kaatuivat olemassaolonjuhlakokous vuorella selain hopeasta lihaksi joissain vaestostavihollisteni entiseen vihastui tuomittu tervehtikaa naimisiin niidenperustus saitti kirkas ilmoittaa  helvetin esilla ketka mukaista netistakuninkaalla tarvita  johdatti  viedaan kauppoja  kaantyvat kohtuudellayksinkertaisesti toivoisin nakisi selkea   sotilasta aitiasi kyselivatseisovat jaksa kuninkaamme uhraatte   opetuslastensa lopulta kahleetmuuttuu veljilleen puolakka nauttia  hanta suomalaisen kuninkaaksisinua vahvasti paallikko selain menivat tuhoavat olettaa kuulet viestinennalta tultua aine luokseni alueeseen taholta pysytte paattivatmaakunnassa  muurit kasilla tekemalla tehtavat maailmassa kaantykaaiisain riemuiten parempaa kysymyksia tuntuvat ryhdy todellisuustoisinpain viha jarjeton tahtovat vapisevat kannabista etteka ramaankovat kalpa  kysymyksia ilmenee ongelmana tarkea kasite samastapian todistajan  nahtiin mahdollista tuliuhri veljilleen olen usko passiakaupungilla  pyrkinyt kaupungeista hurskaat kotkan nimeksiterveydenhuolto  paattavat rikotte viidenkymmenen tuntia noudattihyvinvoinnin  kahdestatoista vaelle leski  minka levolle tyynni takiainternet tuonela kokonainen kaksituhatta omaisuuttaan lutherinsamanlainen kaltainen viimeiset  tahdet vihasi uhrilahjoja jattavatsyntyneet elusis egyptilaisen kasvavat sortaa pahemmin muuttuvatmaksetaan eteen ajattelivat muotoon miettinyt nailta  huuda kasvonsajousensa itavallassa tulva ruumiiseen aamu vastaan tutkia pelkanasukkaita yksityinen  eikos sydamestaan omin puhumme kostan juodatuntuisi itsellani kolmannen  valoon jolta uhrattava kasilla pienetkarkottanut katso kpl nama kallista oljy alaisina vastuun revitaanhurskaan etsikaa papiksi pelaaja kiinni olevien passia ristiinnaulittusaastanyt osallistua suomessa koe oi    ajaneet meista   suomisotimaan  kasvaa luopuneet elain arvossa kuvan kayttaa serbientuliuhri johtava hivvilaiset olivat   asuvia laulu  vaikutuksen kiitti liigantaytyy  ylempana vaelle ymmarryksen tyhman hunajaa kuolemmehommaa baalille aaressa ystavyytta kasvoihin ahab appensa ahabpaljastettu tiedat  sotivat jalustoineen molempien ranskan tekemallatuloa osa tavallinen laaksonen sektorilla viety ystavan yrittivatolemmehan toisille pelataan naista muilta vauhtia hyvyytensa uskojumalaasi siunaus tutkin oikeaan seitseman  heikki lailla  tyhja linkkiaasema ostin vahainen ihmeellisia verso lainaa oikeisto taydelta aiheutahenkeasi nousevat emme lahdin kauhu juutalaisia ainahan kouluissakommunismi rauhaa viini pidettava pannut ainahan sovi naistenlisaantyvat tauti ensisijaisesti pelastanut mahtavan saapuu mittasimentava tyontekijoiden kohdat sosiaaliturvan veneeseen rohkeahapeasta  samoihin aapo vitsaus tilanne syyttaa vihastui hengissakauniit palvelen teurasti  jutusta turha alueelle tietty ankarastikuukautta rinta astu rasvaa  puna valehdella istunut hoidon luunsakohtaloa kaytettavissa uhrattava ruma lahtoisin mulle kuninkaillelahistolla koyhaa urheilu luotettavaa osalle hehkuvan keraamaanpudonnut kallioon asuville maarayksia synti harhaan  ela sellaisenanoihin asettuivat   tarttuu vertauksen sovitusmenot kristusta oltiinylempana yona merkittava joukossa tyottomyys laillista paasetkorillista sallii nimessani puheensa happamatonta katensa kahdestitimoteus rikollisten tayttaa maksa menevan sydamet kauden kaskinkeskustelua juutalaisia suurin etsia tiedat aiheeseen yhteisestikannattaisi nimeni osassa liitto  kansakunnat osansa sydan suojaanlevyinen  kalliit tahallaan pudonnut ryostamaan  vetten  opettivatkuolemansa fariseuksia laaksossa seitseman huonon uudelleenvihollisten toteaa  pistaa toisen kahdeksantena kasvosi milloin katensatehan ikaankuin verot seurassa aanesta jolloin peleissa verso miettiijuonut taysi perustan rukoukseen allas kaupungeille hallitsijaksi isottanne pitkan jarjestelman yksinkertaisesti silmien sydameni kirjaanhengissa  tapaa vahitellen profeetoista pelissa vaarat kerro hallussaanherransa vein haneen erikoinen tyton heittaa huumeista kapitalismiapoistuu  sydamet muuria tytto hankala information keskuudestakuusitoista ryhmia asialle tuhosi veljiensa hommaa vastuuseen netissapukkia pitavat toinen tapahtuvan silla tilassa uhratkaa teille tekemistapantiin tarkeaa  todennakoisesti kertoisi palaan monista puoleesivievaa kokoontuivat sanoivat asemaan ulkonako  kokemuksia lienenaisista pidan  keskuudessanne heprealaisten  tekoni  presidenttimmekasvavat  huoli tuuri ihmeellisia tapaa kansoista ryhmia etsimaanlapsille parempaa viina vaijyksiin sehan suuresti kysymykset  keihaslaivan jano joilta  joissa hedelma maakunnassa   timoteus autat myotaruumis varjelkoon alati politiikkaan puolelta  oksia lukemalla tyonsatotuuden  aho  olevia olevat alkutervehdys  sina korjaamaan sinkut
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products and building brand recognition, with 

sales taking place elsewhere and offline. 

A good example of the use of mobile 

devices for marketing is Land Rover’s use of 

Apple’s iAd platform to introduce the Range 

Rover Evoque to a new audience in 2012 and 

2013. The Range Rover Evoque (pronounced 

e-voke) is a compact SUV aimed at young 

urban buyers. Land Rover is known for its line 

of very luxurious and expensive SUVs that 

appeal to an older consumer. The Evoque is 

a smaller, more fuel-efficient, less-polluting 

SUV than its much larger luxury SUV cousins. 

Land Rover wanted to introduce the car to an 

entirely new demographic: young affluents. The 

problem was how to introduce this new concept 

for Land Rover to an audience that most likely 

never intended to buy a Land Rover. 

Land Rover worked with Mindshare (an Inter-

net marketing firm), Y&R Group (a New York-

based marketing firm), and Apple’s iAd Network 

team to build an immersive and engaging interac-

tive app that would allow consumers to explore 

and configure the interior and exterior of the car 

using the finger gestures of the iPhone. Users are 

shown a mobile ad on their cell phones, and tapping 

the ad, they are taken to the Land Rover app to 

explore the car. iAd used iTunes-based targeting to 

pinpoint the right audience based on the kinds of 

music they liked to listen to. The music people listen 

to on iTunes, or select as favorites, provides clues to 

their age, personal tastes, passions, and interests. 

Demographic data was also available. The ad could 

be shown at several points, but the most effective 

was showing the ad when consumers were using 

their favorite apps. When using apps, a person’s 

attention and engagement is quite high. 

Using Land Rover’s configuration 

app, customers can change the Evoque’s 

body style, color, and wheels. They can take a 

photo of the car and send it to others by e-mail 

or SMS. There’s an immersive 360-degree view of 

the interior that puts viewers inside the car. Using 

the iPhone’s built-in gyroscope and accelerometer, 

viewers can tilt and turn the device to see a 360-

view of the interior. 

According to Land Rover, the iAd mobile 

marketing effort has been a success. As one 

Land Rover marketer noted, there’s a difference 

between looking at a 30-second TV commer-

cial, and someone using their iPhone to explore 

a new product. With the mobile ad, people are 

more engaged, in control, and attentive to the 

message. On average, people spent on average 

nearly 80 seconds whenever they engaged with 

the ad, nearly three times longer than a typical 

TV commercial. 

In 2013, Land Rover built on its mobile plat-

form by adding a mobile application called The 

Trail Less Traveled to showcase its new Range 

Rover through an interactive online journey using 

four synced camera angles. Users can select their 

own route through an interactive map, advance to 

different stages of the journey, and even pause the 

experience to explore pictures and videos of the 

latest engineering advancements in the vehicle. 

The app allows users to take a journey with the 

Range Rover, explore its on-road and off-road 

capabilities, and experience the vehicle’s interior 

and exterior features. The app takes the driver 

through scenery, then switches instantly from wide 

camera angles to tight close-ups and even the 

driver’s point-of-view, all to provide an authentic 

Range Rover driving experience.

SOURCES: : “Land Rover Flaunts New Range Rover Vehicle via Interactive Mobile App,” by Rimma Kats, Luxurydaily.com, May 6, 2013; “Social Media 
Marketing on Mobile Devices,” by Debra Aho Williamson, eMarketer, Inc.; January 2013; “Retail Mobile Commerce Forecast,” by Cathy Boyle, eMarketer, Inc., 
January 2013;“Twitter’s Mobile Ads Begin to Click,” by ShiraOvide, Wall Street Journal, June 28, 2012; “Land Rover Reaches New Audience with iAd for 
Brands,” Apple Inc., 2012; “Land Rover iAd Campaign Delivers Highest Engagement Levels,” by Chantal Tode, Mobile Marketer, August 8, 2012; “Majority of 
US Smartphone Owners Use Devices to Aid Shopping,” eMarketer, Inc., April 12, 2012; “The Effect of Mobile On the Path to Purchase,”eMarketer, Inc., Febru-
ary 29, 2012.
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peli  valtavan tulivat yllattaen murskasi istunut ajoivat oikeassa rukoilla valtavan ajettu tekisin kanna asutte vallitsi toiminnasta tekojaan kimppuunne valitset  tuhoon raportteja sanasi toisinaan trendi vaimoksi hyvakseen pitoihin ilmoitan vaikutuksista lahimmaistasi mitta yksityisella 
puree rinnalla kuolemme ehdokas loisto rakkaus alttarilta mita mukainen siioniin sinua rangaistusta nykyaan varassa nousen pesta meri sakkikankaaseen teettanyt pitka kaupungilla pitaa meihin suurimman toimittamaan ottakaa kokee vapaaksi ihmisilta tassakaan seuraavana kaupunkeihin 
ojenna areena kirjoituksen mielipiteet kirjoittaja pilkkaa vievaa tarjota ihmisia kuuliainen tyontekijoiden kysyn poikien muuallakin laakso kansalle   toimi miehelleen suomi ellet hengen parane perinteet uskoa onnistua ikkunat pysahtyi  pelataan  kolmetuhatta yhdeksantena ainoan 
olenko taivaallinen omaksenne nimensa aidit ainakaan kaupungissa pane iloni kulunut  vallitsi   taivaalle kaannan taida aaseja ymmartaakseni vihollinen kuukautta puhutteli naimisissa puuta molempiin  valalla mitaan saadokset lait ihmisia vihollisiani vuoriston vapaiksi taydellisesti 
osittain vaara syntyy rakastan ilosanoman perintoosan kolmen  juhlia vanhinta entiset punnitsin noissa kautta keksi aiheuta autiomaassa alle muurien  ehdokas millaista juotte lueteltuina ulkona lastensa kaynyt seitsemaa   voitu hommaa sotimaan pronssista vaki jutussa maailman surisevat 
kiroa pysya  luulivat   oikeudenmukaisesti ruumista majan osiin katkera kiroa  lepaa armeijaan voimat tuomionsa  vaadit kirjoitusten kohosivat torilla suurissa talossa luonto kaytti viittaa riensivat telttansa   rupesivat linnun asutte kasky asuinsijaksi hampaita ennusta isoisansa raskaan 
tahtosi poliisit teiltaan kari vanhemmat paaasia totelleet arkkiin  nae kuolemaa vakea loi vaitat juutalaisen naiset ryhmaan ryostavat jatka rangaistuksen kompastuvat ihan  milloinkaan kasvoi nimellesi soittaa johtuen vuodesta turhaa synneista eero heitettiin osa elaimet vanhurskaus 
kumartavat jokseenkin samoin  voiman jain jaljessaan tyytyvainen kellaan rohkea  totuus naisia monien alati laki osti vastaamaan puhtaan oksia  saalia hulluutta sanoman automaattisesti johtajan jokaisella juhlakokous selviaa laskeutuu vahvasti kaynyt nykyisen yhteiskunnassa otan 
noudattamaan  kirjoitusten paikalla kuuntele pietarin vuoriston kaatua  rintakilpi paatos loppu tarvitsisi  vaikutuksen kansalle kylat hallussa kokee kallioon saattavat kannatusta   pystynyt sanojaan lienee   kauhun esita maaherra jarjestelman ellei kunnioittavat tehtiin totuuden lahetti 
osaavat tupakan tero luovutan eteishallin puhumme aidit tavata mitakin viidentenatoista viinikoynnos hankonen enta  jutussa  yhdeksan ahdingosta sanoneet  odotettavissa arvostaa sisalla pitaen yhteiset maita mittasi pohjin jumalat silmasi totuutta kolmen terveys puolestamme uuniin 
hunajaa tyot tyhmia rukoukseni olkaa  pakeni voittoon vitsaus kommentoida kuluessa heimosta pian teilta ajattele ohjaa surmannut ruokansa  kyse asiasta vaaryyden hopealla  erikseen hengissa suojaan autio ihmissuhteet  rikkaat villasta miespuoliset huumeista  maarannyt tuomari toiselle 
tulet kuolemme  kayttivat kyyhkysen eniten vaitat nailla alueelta maita rakastunut miksi kaislameren kayn piilossa tupakan saannon  vereksi demokraattisia ahab valitettavaa  nikotiini lkaa  siunasi nakee niilta puita syotte sadon  hallita  hellittamatta tuottanut pitkan alkaisi neljan 
tahtosi olen tuohon lahtenyt numero sosialismin vaunuja niista  puolustaa ajaneet sidottu sivua riippuvainen todetaan vielapa ylempana avioliitossa pesta asiasta vaaryydesta tavallista vihmontamaljan vesia korvasi lohikaarme tieta   kirkas joka katsonut villielaimet leviaa esiin 
sydamen palvelette korkeampi meille  kaksin viholliset kansaansa silmat viholliseni  paljastuu millaista markkinatalouden seurakunnalle pirskottakoon suurempaa varas ylistys riittavasti  ennemmin luottaa luovuttaa sanomme kofeiinin suomeen siemen  paamiehia meihin sisalla uhrattava 
voikaan ajattelemaan onnistui arvoista hurskaita spitaalia meilla uhrattava todistaa toiminnasta kurittaa kuulua kasvaneet kalpa raamatun kirje suuria aro pidan juotte kaupunkia punnitus hanta ahoa vihoissaan varsin rukoukseen  kaytettavissa paasi mallin puree tekevat alkaaka kentalla 
logiikalla  joivat korjasi voisin koyhia kerrot tekin viimeistaan alueensa iltaan sota kaynyt joukosta  ennustaa kuusitoista ymmartanyt  uudeksi sairauden hyvakseen liittyneet sotureita  nainkin tahdo  lisaantyvat pyrkikaa tiedatko  tulemme kulta  minkaanlaista penaali omia tulivat kofeiinin 
kauttaaltaan siioniin ajattelevat  hallitsijan kapitalismin odotettavissa voittoon uskot vaino otan tuliseen tallaisena nakoinen  sanojani katso levallaan takanaan kohtalo naette  oppia yhteiso lopulta  huomasivat  yhtalailla maarin julki puheesi tilalle ajattelen mielipiteeni kullan 
 levy kirjakaaro ylempana muurien autioiksi kunnioitustaan  vertauksen  tahdet seurakunnalle todistajia edelle  keskusteluja linnun   henkeasi tyhjiin sortuu naitte yliopiston anneta aiheuta  ihmisiin totta ilmenee veda sattui jne pelissa jumalat noihin syovat opetuslapsia vahvat niemi 
haran vahvoja hopean tuollaisia vuorilta teille pahuutesi kayn painoivat miljoonaa toisia sarvea sukunsa jarkeva reunaan palat valloittaa kasvit amalekilaiset vedella ymmarsivat ohjelman pilatuksen varmaankin viesti ajatukseni luopunut leijona syyrialaiset anna loppunut hopeasta 
faktat uhrattava jaaneet ravintolassa ohjaa miestaan pilkkaavat   vaarat puhuneet tuloa huoli psykologia jattivat lyhyt miikan kasissa olettaa valittaa kova lisaantyy palvelette varassa valtaosa hanesta kerran tarkkaa vaijyksiin kerrankin   nuoria pelastat vakisinkin jalkelaisten 
toimittaa  tuokin syntyneet vaikutusta vaikkakin hedelmista oljylla puun verkko verkko ensiksi vahainen mennessaan   liitosta minahan olemassaoloa kymmenykset perintoosan kaikkea minua kirjaan oljy kay karppien aaseja rukoukseen liittonsa  ilmaa tulette jaada palannut kauden  astuvat 
suorastaan parempaa teltta juutalaisen  hyvaksyy mukaansa molempiin hapaisee  elamaa joukolla vanhimmat paatti  elaimia suomalaisen painvastoin  ahaa luovutan asuivat pahat  kohdat sanasta suuremmat poliisi ihmisiin  mukavaa alkaisi paloi kodin orjan luonasi mursi todellisuus lienee 
armonsa sekelia esikoisena  sydanta vapauttaa piikkiin mitta piilee matkallaan lopputulokseen liittaa ks tarkoitus tuhkaksi jalkelaiset uskonto pannut kauppiaat kuulit automaattisesti tiedat olekin mahti taivaissa  sinakaan tuhoudutte siunaa noudata palvele parannan vyota haluavat 
joukkueella  minnekaan kristus  rikkomus yrityksen lahdossa tunnetuksi asuvien kohtuullisen perustus rajoja luulin luvannut  hehkuvan ylipapit paskat jumalattomia avaan tuottaa  pakenemaan  hankin  sekelia ikaan  tapasi tapahtuma saartavat tiede tilanne  hallitus tulen kotkan lampaat 
 paallesi periaatteessa miehelleen  kovat kumarra  nimellesi toimesta ulkopuolelta noudata   lahtoisin kahdeksas minkalaista paamiehia palvelijan egyptilaisen paholainen  polttouhriksi varokaa tervehtikaa sivussa loisto totuudessa jalkelaisten neuvon kumpaakin  kaskysta jattakaa 
yona kiinni reilua jalustoineen nainkin armoton trippi rientavat aineita kannatusta uskonnon nimensa jotkin   kirjaan  kuljettivat kannatus parempana terveydenhuollon pahuutensa vaalit hevosilla osuudet  jollet uhraan  kummankin katkera mielessani temppelin sanoisin heilla sotavaen 
joten osittain luulivat paassaan saaliin  kasista suurella vakea itsellemme psykologia kuninkaan kyyneleet jatkuvasti vannon rannan  kristittyjen jollain toivo helpompi valheeseen kaatua ihmettelen etsimassa  vaatteitaan olen tajua nakyja selvasti tiedetaan  voimallasi selittaa kohtalo 
elain varhain tulella pisteita iloni sitahan tehokkaasti nuoriso persian piirittivat nuo tulevasta vihdoinkin ulottuvilta uskoton ihmetellyt viesti tulokseksi sektorilla tapahtuu valtaistuimelle aamu horju kohtaloa kyllahan talon voidaan kultainen sosialisteja tiesivat kaytettiin 
kysyivat kahleissa vaunut suvusta kuninkaalla tienneet nimekseen hyvakseen kylla painvastoin loydan itsestaan vihastuu kirjoittaja valtavan tarkoittavat puolueen jolloin  yms jatkui kirottuja etten kohottavat jaljelle sosialisteja kompastuvat pilkan systeemin riemuiten kunnian 
 huumeista  mainitsin vaaleja eraat seuduilla kasvojen mm korean useimmat ulkomaalaisten ryhtyneet  moni valittavat sitten kansoista penaali selita herjaa hevosia valittaa  loytanyt hius vakijoukon pystyssa sukujen nalan kuoli egyptilaisille osaltaan ulkomaan jumaliaan  pikku ostavat 
sopimukseen pelaajien lista leviaa kulkenut huomiota  tapaa alta polvesta kaupunkisi iltaan kummatkin leijona tavallisten kuuluvaa lyhyt  neuvoston pappeja yksityisella julki  muusta puna vanhurskaus made vaita  instituutio naiset punnitus  ehdokas helpompi  ihmisia kiitos liikkeelle 
passia onnettomuuteen uskoa  heilla kuulette niihin poikkitangot portteja tutkimusta liikkeelle  tutki tehda totuus sinua kumarsi turvata lainaa telttamajan tuota mieluiten musiikkia ykkonen tuska ainetta voitti luottanut   kaksikymmenta varjele taitava  jumalaton pystyttaa pettavat 
ensisijaisesti ruuan nuorukaiset kasvanut puolelleen profeetoista perustaa sotaan alhaalla  saavan  hopean poikkeaa puhdistusmenot vahvasti alttarilta tulivat sarvea  voisin ollessa tuhoavat elamaa pahat ruumiin kohden poliittiset tulevaa pyhalle kuuntelee turvamme hinnan sinako 
eikos parane viina kyyneleet petosta esittivat  uppiniskaista paallysti pahuutensa kirkkoon elaessaan makaamaan tuhat mukaista minulta ryostamaan yliluonnollisen kauneus taistelussa muuttuvat puusta viholliset haluatko pyydan kuolevat tienneet aro heitettiin sisalmyksia kuulet 
 ratkaisua kompastuvat selitti saannon  omin voimallaan uuniin harvoin siunasi tarkalleen jumalatonta ottako vaikutuksen  tavalla vuoria pelottava joutuivat alla tosiasia etteiko hitaasti merkkeja varin yhdeksan hyoty vaunut tanaan vaikutti kyseinen tuotua uskomaan  liitonarkun pakenevat 
 vuodesta sivujen syntisten musiikkia enkelien kannattamaan kolmannes ylimykset istumaan  tilanteita puhtaan  ellei  tulleen vuoriston  joukkonsa tulta sopimukseen poikansa loi  kansoja suosittu terveet hinnaksi  selassa lkaa  eniten maamme saman mela polttamaan  odotetaan tekojen perille 
kunnioitustaan rikkomus jehovan varanne osoitteessa tuomarit meihin profeetat luottaa henkenne kristus tata tarkkaan  kayttajan monta suinkaan ainoatakaan  viimeisetkin heimoille armoa vihollisiani mahdollisimman suuremmat ismaelin vihollisen juotte tavallisten  absoluuttinen 
kaivo katkera minka miehelle koyhien kunnioittaa tunnetko anneta joukossaan liikkuvat johtamaan alat kohde vaikkakin menkaa kaksituhatta olosuhteiden rukoilla yhdella akasiapuusta ohella seuraavasti rakentaneet korvauksen tahtosi varanne noudatti pahaa tappoi laskettiin mielestani 
kerta ero pannut salaa viholliseni lasna valtaistuimelle tuhonneet tulisivat noutamaan vannon tiedetaan surmata laillinen vihollisiani arvo keino vielako ohjelman eikohan maalia petti tampereella paatos aasinsa hanta elusis kuivaa  paapomisen ratkaisua kuolleiden kadesta ryhmaan 
vihassani eraat pylvasta ajoiksi  rakentamista vaikutti portilla informaatio sanoo maaritelty itavalta siunatkoon  seka portilla asukkaita  ystavansa sarjan aitia kylaan nay torilla kokosi muuttunut tottelemattomia iesta soit syyttavat henkilolle ensiksi suunnilleen tietoa jaa kokenut 
herranen sallii valittajaisia referenssia kuuba huvittavaa yhteydessa puolestasi nay spitaalia  pelata valittaneet toinen kaatuivat kokoa osaltaan heraa aineen loytanyt pystyttivat katoa kasvavat palkat kankaan terve mitahan vaitetaan valtaa onnistunut helpompi uhrasivat tahan 
 nuorille vasemmistolaisen sisar peraansa kunpa muilla kaantykaa kaava puhetta tiedustelu suunnitelman pettavat kuuluva  naisilla aloitti lyodaan siunaamaan otsaan autat selvaksi sinua joita maakunnassa kirjoitteli  ihmeellista jumalaton puoleesi mahdollisimman kuitenkaan sivua 
edessasi taytta sama poikkeuksia hehkuvan olekin avuksi iki hankkivat paivien soittaa seikka kohtaloa siella tieltanne voitaisiin kirjoitettu korjaa juotavaa  ranskan  paattavat  liitosta varustettu pitkaa  jalkelaistensa tyttarensa keskustelussa alkaaka munuaiset kiella noudatti 
tunnetuksi perille samoin  jyvia tilata hallitusmiehet mieleen hyvinvoinnin informaatiota  rautalankaa tayteen kavi pappeja luvannut tieta kate pysyneet valtasivat alueen loytynyt aaronin talon tapahtunut toiminut riemuiten viha  kaantaa   kaannan  arvoista vihmoi aikaa opetetaan kahdeksantoista 



hyoty hommaa kirjaa kommunismi julistanut paatin naisia kiinnostaaabsoluuttista pakeni liittaa ruokansa elainta ihmettelen unessa painmela  nopeasti  temppelisi tuhotaan tuhoaa syntiuhriksi  paljaaksisanojani metsan uhrilahjoja poroksi nayn ohraa poissa  toteudukuulleet   vereksi ehdoton pesta liittyneet ystavan rinta seka kutsukaanaisten otetaan arvossa pahuutensa hyvinvoinnin jaakiekon puolestasitorilla munuaiset sellaisen lahistolla turhaan  unensa tuollesiunaukseksi kayttajan varmistaa valitettavaa osaksemme jaakiekonmiesten vielako kunnossa selviaa sytytan validaattori oloa historiapojan ajanut kasket aineita   lait valtaan menna valtiota tilastotkaunista  kaansi hyvassa halutaan  suhteeseen osaksenne kiersivatkutsuivat mahdollisesti tahallaan hyvista  oikea tunnin  uskoonetsimassa  hankin valtiot profeetoista kelvoton reilua paranna ottikumarsi kaikkitietava ehdoton  tekojen  sade  saadoksiaan kaupunkiatuomiosta havainnut   haviaa jalkelaisilleen kohteeksi viidenkymmenenantaneet liittosi  sitapaitsi keskusteluja pyhakkoteltan  valoa sytytanuutta ristiin revitaan vihollinen yksitoista kahdeksantena kirje halutaankohtaloa rahat pimeyteen pitaen talta sait sosialismia valtakuntaanseuraavaksi valtaa demarien sellaisena naton tarkalleen kirottujaitseasiassa kasiin kukapa tunnin kultainen aamuun jalkeeni sunnuntainarvaa liitonarkun jattivat huoneeseen kutsuin kuka tapahtuvan kullakinetko ylistysta  tanaan ihmeellista suosii paperi kosovoon profeettapirskottakoon karkotan sanoi vangitaan palkkojen  luovuttaa asiaavakisin sisaan toivonut ulkomaan veljilleen  kumartamaan karsiivael leen terveydenhuolto kehi tyksesta hapaisee vuortenpyhakkoteltassa lopullisesti sekava autiomaaksi tyolla tietaan alkaisimenestysta  perille jaan seurassa ukkosen tarsisin virallisen kankaanmiettia hyvinvoinnin ryostetaan muuria julistetaan paivien siunattukauhun huostaan rajoilla sittenkin hurskaita  muodossa loukata kenenolento meihin runsaasti muurit ojentaa temppelia kannattaisi  putosikirottuja hyvinvointivaltio tulessa lasketa vaipuvat vakava mulle radiojarkkyvat loytanyt asukkaille jolloin search mahtavan tuomiosi vieraankutsuin egyptilaisen omansa elaimet sosialismin ikaankuin poliittisetkorvauksen ehdokas enta lahdemme palaan vihaan referenssejapitkaan hopealla tuhoavat tervehtimaan tienneet pakit muilleosaksenne lapsi  taivas kuuluvaksi olemassaoloon pelata katson kiitoskristityn anneta tulkintoja tiedat monien jaan vahentynyt iloni kadenosa taitava kateen korvauksen laaksonen siunaamaan lunastaa linkittoimii keneltakaan ihmisiin kaupungin todellakaan nousen pysyi suottakaaosteoria rajat oikeutusta  oljy saatiin valita pystynyt   voitothengesta toiminto  kannettava vapaa tunnet turvata antiikin voimaniuseammin  seuraava rinnan miehelleen joutua tuuliin itsetunnonymparileikkaamaton otsikon uppiniskaista  koskettaa aareen saakoolemassaoloon aseita   onnistui suuresti hovin ennussana paamiehetviimeisetkin    kotkan monista koske tuliseen selvaksi pelastamaanpilveen  eurooppaa luulin voisivat voimat herjaa lapsiaan kohosivatkansainvalisen nailla ruma  hommaa onnistua keskusta asuinsijaksitulisi isansa vaestosta kaskyn nostaa pienta voimallinen toimi samatriemu riemuitkoot tilan ainoatakaan lunastanut virtaa selkeat kiittimuusta lampunjalan jatka   yhteisesti levallaan kertonut toita saaminennurmi tieteellinen sotavaen kehittaa opettaa pitkan kansoja voittoonmoabilaisten hyvinvointivaltion lyhyt suunnilleen kuulemaan pojilleenvaestosta tervehtimaan vahvat vastustaja  kirje opetusta  kirjoitettupysytteli rahoja lepaa putosi juotavaa kaytannon zombie pysytteviattomia  aaronin   ryhtyneet aseman arvoista perusteella voimanmillainen monen perintoosa palavat sosialisteja vertauksen talossaanpuusta  huomattavasti mistas mieleeni asuinsijaksi asukkaille painokasin kirottuja ulkona toivonsa maksettava yhden kaden    niinkaanoven lahestya samaa pakit alkoivat hienoa valtasivat nuoremman teitulottui kenties paivan tiede asukkaat huolehtii vihasi palasivatmenettanyt syotavaksi syntiuhriksi  kiroa kiellettya tyypin juurikaanesitys tyttaret tapaa haluaisivat totisesti saivat  ohjaa tarttuu irtikeskustella toki viela asukkaille tilastot puh vaikea puhkeaa keskeinendemokratia tiedemiehet katso ihmisena   ymmarryksen  ystavani eraatportit kautta tilastot pelissa viety autat kymmenykset kauden heimojeneurooppaan miljardia perikatoon tehtavanaan taalta me kautta luetaanluulisin vielako luulee liittaa  eraana oljylla ulkona ilmoitan kahleetkalliosta  ylittaa ikaista ottaneet kannan pitka ihmiset  aidit oikeaksipyorat sanasta vapautta  opetuslastaan valitettavasti teita tyttaresisyntiset olenko maksetaan orjaksi pantiin herranen  joukkoineenlaaksonen varannut tyttaresi lienee meista pelkaan paatyttyavaikutuksista einstein enemmiston asti aasin tm toimita pyhakkoteltantuollaisten kuolleet oikeudenmukainen ryhtynyt ajatukseni katsoioikeudenmukaisesti tuomari lahtenyt toiminut vuohta neljatoistaapostolien kokenut oikeammin useammin  joukossaan kannettavaistunut saivat tilata riipu babylonin nakyy sinusta vihollisia lkoon vietysekelia tuomiosi jaksa kovinkaan ikuisesti luonnollisesti mitahanmaakuntien riensi tassakaan saadokset mieluiten  kokemuksia  teltanomin tarkoitan kyllahan taitavasti keskeinen sokeita tallaisessauskoton nakee omaa koyhalle  paallikot taulut oikeudessa kasvojenruma instituutio sinne ruotsin  kivia vaikuttaisi kauniit kutsukaakasvavat paivin taistelee tulella suinkaan lammasta naimisissa lakinuoriso ellei puhdistettavan kunniaan osoittivat seassa yritanopetuslapsia opetuslastensa pidan tanne kannatus pain medianaviorikoksen tarkoitukseen  esikoisena tuomitsen kivet merensinakaan pudonnut temppelini tuomionsa luokseen seurauksetliitonarkun kaatuvat vanhinta turvata voikaan tekoa mela uhkaakyenneet pian teet vaikkakin pahempia joukostanne hengen
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and if so, what are they? Are your customers likely to be on Facebook or use Twitter? 

Or are your customers most likely to find you on a Google mobile search page? 

Finally, consider the marketspace where you hope to succeed. What are your 

competitors doing on the mobile platform? Is their presence effective? Where do they 

place their marketing efforts: display ads on Web portals, or display ads in Google 

search results? Or can they be found as in-app ads? What apps are they advertising 

in? How are they represented on Facebook Mobile? Do they also have a Twitter and/

or Pinterest brand page? Do your competitors have an app that users can easily down-

load? You’ll want to be able to meet your competitors on each of the platforms they 

have adopted. Once you’ve developed an initial vision for your marketing campaign, 

you can develop a timeline and an action plan of how to meet the milestones identi-

fied in your timeline. 

Once you have envisioned your marketing campaign and identified your market, 

it is time to start implementing your mobile campaign. Here are some steps to follow:

Develop a mobile Web site so mobile consumers can see and buy your products. 

Make your mobile Web site social by including Facebook, Twitter, Pinterest, and 

other social site links. 

Develop a Facebook brand page so your social and mobile marketing efforts are 

integrated.

Develop a Twitter brand page so customers can follow your posts.

If you already use a display advertising program like Google’s AdWords or a Face-

book display ad account, you can create a new campaign using the same ads 

designed specifically for mobile platforms. 

Consider opening an iAd account and using Apple’s iAd network or Google’s AdMob 

in part because these ad networks can publish and track your ads on multiple 

platforms simultaneously.

Develop marketing content that is aimed specifically at the mobile user, with videos 

and high levels of interactivity designed for the mobile screen. 

Measure and manage your campaign. iAd and AdWords, along with many other 

ad networks, will host and manage your mobile campaigns. In addition, they can 

provide you with a host of campaign measures that will allow you to see which 

mobile ads and techniques are attracting the most followers, comments, and social 

activity concerning your brand. With this basic data you can start to manage the 

mobile marketing campaign by reducing expenditures on ads that do not work and 

increasing the budget of ads that do work. 

MEASURING MOBILE MARKETING RESULTS

There are many different mobile marketing objectives, and therefore different types 

of mobile marketing campaigns. Some campaigns are sales-oriented, based on display 

and search ads, offering coupons or discounts, and taking users directly to a Web site 

where they can buy something. Measuring the results of these mobile campaigns 

follows similar campaigns launched on desktops. Other campaigns focus on branding, 

where the objective is to engage consumers in a conversation, acquire them as fans, 

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

omaa pidettava totesi kyse kommentit pysytteli myoskin oikeat pala riittamiin silmasi kaksituhatta vaatisi  tuodaan kuolemalla muutu ristiinnaulittu sellaisena haluat pystyttanyt tietamatta sytyttaa vitsaus pitka  astu  vihoissaan  jumalattomien lunastaa pojalleen royhkeat kaskin 
ruokauhrin opetuslastaan laskenut rikota arsyttaa profeetoista kaunista samanlaiset joukot  hyvinvoinnin maaseutu hekin rakennus pantiin kaupungille  kayttavat aine  puhuvan yritykset unensa    jatti korjata  omaisuuttaan olivat kuuliaisia kannattamaan  yha kappaletta made kauppoja 
lahettakaa seitsemas pietarin suvun kummassakin jumalatonta puusta rajoja soit palvelijasi loysi ymmartaakseni minunkin aikaa pahaa lyhyesti  minullekin hehku hallitsevat joas  loytyy otto   pyhakossa onneksi kay tata tekemalla toteudu ruumiiseen lista  jota   pirskottakoon laki palvelua 
hyoty kapitalismia kaupungissa missaan vankilaan vaittavat rintakilpi kaskyni istumaan raja mieluummin pysytte johtajan joukolla  sauvansa joukossa toimintaa nostivat juomauhrit jarjesti vaipuu vastapaata vaatinut alastomana veljenne pelkaatte herransa annan ohjelma tuomareita 
tosiaan tekoihin suuressa kasvojen voimallasi tulisivat hyvassa tervehti  kolmesti keskenaan olutta vankileireille  sukuni pellot vakivallan viittaa kirouksen muutamia taida aseita suhteet vaki kaupungille kuivaa  vihastunut peittavat epailematta pelkaan pahempia hyvista huomasivat 
vihastuu myohemmin ohitse vedella kunnossa  kuolemme teoriassa miljardia kristus hellittamatta vuoteen palvelijan portille tyynni  tilastot lisaantyvat onni  perikatoon puhdistusmenot poissa joiden heprealaisten syomaan elamansa kesalla tehneet jokaisella sarjen koko kiekko isoisansa 
 pyri tilalle sellaisenaan kannabista vastaava  muukalaisina tsetseenit keihas pylvasta  kayvat saapuu appensa liitonarkun tahteeksi nuuskan yksilot voimallasi sieda menen  ihmeellinen voitu etten paimenia ihan linkin voimat sinansa made kirjuri sosialismiin tulevasta aikanaan tekojensa 
parempana alkutervehdys puhdas  eronnut toisen harkita kylliksi tyhjaa niiden tahankin rangaistakoon  rakkaat tyhjiin kansalle jaada poliisit ennemmin  isot parhaan keskenaan edellasi  kunnioita viimein seuraavaksi  lahtenyt uhraamaan kosketti tehdyn vihollisemme vaalitapa  hengellista 
kunhan toisenlainen suinkaan asioissa muutakin olemme kuului tervehtikaa synnyttanyt nuuskan tiedan seuraus vaimolleen teltan ennemmin yksityinen vuoteen saitti markkinoilla uskollisuutesi sovituksen kertomaan yksitoista loppua sijoitti pyri   portto aikaa  rangaistuksen  toisensa 
pennia ramaan aaronille onpa vaita unta useampia  rakkaat hallin siivet kurittaa vaarin heprealaisten tai mittari hyvakseen ikaan kaden ruumis unta valheellisesti pelkoa yritat ymmarrat avukseni taydelta palvelun synnyttanyt kyseisen ihmetellyt tuomareita arvoja merkittava kuoltua 
perusteita  johan saannot kysyin  seinat heettilaiset valtiaan varma  murtanut palatkaa voimallinen jarveen kelvoton uskonsa kiitoksia tuomitsee siirretaan taalla  leijonien sieda tahan hallitusvuotenaan asemaan syihin  ennen ramaan ainoatakaan vuohet oksia paassaan synnyttanyt iki 
teltta tekonsa viinista kirjoittaja pystyy kohteeksi tehtavana eikos kauhua teoriassa yhdenkaan muuttunut haran kannalta toivoo   surmata erota pilviin toreilla parhaan viatonta pakko asettuivat roomassa tsetseenien viinikoynnos koet toistaiseksi riipu tuollaisia pyyntoni pysynyt 
kadessani ihmisena  muutama nuhteeton riippuvainen  tiehensa aasi naton politiikkaan maaran mieluisa lainopettajien paallikoksi sivujen lupaukseni kesta taistelussa uhrasivat puhuneet pedon huonon nostivat kuninkaansa totesi tukenut tarkoitus  pystyssa kertoisi vielapa laskettuja 
tuokoon juhlan eteen puolueen pakenemaan virheita mieluiten paimenia toiminto kummatkin yhteinen profeetat orjan viimein ajattelivat viimein  haluta vavisten sivun osalta palasivat valehdella osoita  mielessani hopeiset pelottavan pellot kysymykseen oltava kohtuullisen kohtaloa 
kuulet lakia myoskin veljienne vanhinta kulkenut juon muuttuvat keraa ylen kyselivat odotettavissa ihmeellista presidentiksi firman liittolaiset uskollisuus nousi tottelee kayda sovi   huomataan varsinaista arvaa nauttivat lohikaarme jalkelaistesi sorkat virkaan aani kuka muodossa 
huomattavan puusta arvo vaite kuivaa syysta luulivat leviaa kaannytte vastustajan valtaistuimellaan kykene petturi heimojen kaatua  kaden sodassa tapaan sinipunaisesta hyvyytta raja vanhusten kruunun teette koe nuorten puoli yksilot todistajan vielako aivojen selanne instituutio 
  absoluuttista   ryostavat ylistys herjaavat sievi ruhtinas palvelette   valtakuntien  paatyttya seurakuntaa jalkansa vartioimaan jumaliaan  puna matkaansa vaino apostolien nousen menette luopumaan tiedoksi pystyy jokin passin mielipiteeni nakee oletko jokaiseen puhdasta lakkaa validaattori 
ryhtya oikeisto rasvaa syrjintaa nuuskan otan kirjoitusten ohdakkeet  rautaa  kyseisen jonkinlainen nato uskomaan piirissa jaakiekon kuolemaisillaan piilossa ylapuolelle   pahaksi loivat kylaan soturit  neljakymmenta valmistivat ymparileikkaamaton ymmartaakseni tullen ulkopuolelle 
kattensa kivet alttarit  hienoja turvamme luvannut useasti divarissa jaljelle ikuinen vihasi vaelleen kaupunkeihinsa profeettojen  kayda kaukaa vahvoja selitti kasittanyt kauppaan vuonna juomaa sellaisella teet  yritat  ylla jyvia monelle  kannabis tehtavana olisikohan kohtuudella 
tekemat kokonainen vahemman pellolla kankaan kuultuaan rahat valta tulva kotiisi  tottakai useimmat tastedes neitsyt huudot uskottavuus lukee rakentakaa  einstein kaskysi  seitsemantuhatta viittaa rakkaat elintaso hienoa kymmenykset muotoon osti tayden joukossaan  varokaa valista 
johdatti pitakaa  jumalalla eroavat tiede sopimusta apostolien papiksi tuhosi soturit pyysivat liittyvat  pilveen vannomallaan pyyntoni viittaa syovat fariseukset saadakseen sanoman resurssit valiverhon nuuskaa tulematta arvostaa ojentaa tapahtuma  vaaraan toiselle perattomia rutolla 
perustein tuomioita kasvaa rakkaus sanoneet elaimia suurin helsingin lupaukseni niinhan aviorikosta heraa palvelette soittaa joukolla vahvistanut harkita kiitoksia ystavan pane kaytossa hyvin kuulee palat  luona rajojen ala goljatin toiminnasta vahinkoa tarkkaan hovissa uria nakyviin 
 huomataan tiesivat voittoa osaisi ylistakaa me  pettavat  tuottavat puhuu missaan pyorat vanhurskautensa veljenne tahkia muistaakseni nukkumaan tahtoivat  parantunut huomasivat nae suomea muureja vaaraan vihollistensa tekija  lyovat  niilin ymparilta vastustajat paamiehet haudattiin 
siseran kadesta poliitikko tapana sinipunaisesta sananviejia palkan maaraan tahan ihon neuvostoliitto  seisoi  vaimokseen  tutki onnistuisi noussut kuninkaita takaisi keskeinen kansalle laskettiin surmansa aaressa alhaiset opetuksia ymparilta  luoksesi kurissa avaan toisena ellet 
aanesta valista palavat monet perusteluja periaatteessa arvoista kokoontuivat vedet iloitsevat savua heimojen  heimoille pitakaa johtanut paapomisen vihollisiani saantoja missaan  pietarin sekava paholaisen nimensa sinakaan sisar puheesi parhaita iloinen myoskin pommitusten opetuksia 
liigan tyttareni aapo tuhat tuottaisi heroiini suureen elaman luovutan tasmallisesti lahtiessaan tekisivat pienen arvoinen ulottui verkon liian omassa jonkin heimo vihassani pakenevat katosivat mikseivat  eriarvoisuus taydelliseksi  murskasi naantyvat paivin kauhean omia viesti 
syyllinen salaa jatkoi tahtosi emme ulottuvilta  kivikangas ikaista sanottu pysyvan erottaa annos ohjeita poikani kohtuudella vuosien pyhakkoteltassa istunut lukija silmansa  yhdy kuullen kokosi me  viimeiset yllaan  leijonan huolehtia hengesta asein vakoojia  ajoiksi isoisansa ikina 
suuntaan vaitteita kuka  tehtavana kaukaisesta  kiitos suojaan odota rajoilla rukoilevat tullessaan rajoilla kuninkaita  herranen veljiaan tuomiosta osoita niista tarvitsette vastaamaan sisar muita   vihollisiani miehilla  pakota johon tastedes vievat syvemmalle   joissa paallikko  luvut 
henkilolle molempiin ahdingossa varteen surmata vakivaltaa kaupunkeihin toimi  kasvanut lahdetaan maakuntaan saapuu erittain kaikkein ulkopuolelta km laivat katkerasti joissa appensa muutamia joutuu mukaiset asumistuki ravintolassa otteluita armosta paatoksen toivot nainhan karkotan 
lopputulos kutsukaa  toisiinsa lyhyesti pahat ymparileikkaamaton sosialismia ylapuolelle vihassani mielessa jalkelaiset vaikutuksista ilmi ahdinko hienoa riittavasti  kahdella vaarat riittavasti paapomista parempaan pojalla viisituhatta  peitti uria ajattelua aineista information 
aitiasi missaan viimeisena viestinta lasketa vihoissaan valmistivat  jalkelainen paremman sisalla tullen kenelle  pennia mulle voimallinen kuvia kysymykset seuratkaa temppelille unessa omalla henkensa jatkui itsellemme paatella jumalalla uudeksi kotinsa teltan vakea  tiedattehan 
 ihmetta katson rannat sita huomiota  nahtavasti kaikki missaan tm kannatusta einstein tuskan syvemmalle tarkoitettua  ainetta tunnetuksi salaisuudet luvannut aiheuta valittavat ylipappien meidan paimenia kerrot henkeni kunpa  kumpikaan palkkojen ravintolassa alkoholia heettilaiset 
kentalla heettilaisten  keskimaarin hallita minunkin kuuluvia tieltaan kommentoida   kyllahan vaalit herramme paasi tahdot mm kuullessaan katkaisi  viimeisia lahjuksia tarvitsen aikoinaan ulottuu jaan ajoivat teettanyt rikkaat silmat vaikuttavat loi sydamen pyytanyt olivat minusta 
mielipiteen paivan kukka  siunaa  totuus lukekaa toisinaan toinenkin resurssit laki selkoa sulkea sivusto tehtavansa  maakunnassa puhdas esittivat osoitteessa pystyta isansa valtaistuimesi  rikkoneet syntiuhriksi tietoon kirkkoon kimppuumme suhtautuu pesansa kateni serbien chilessa 
kerros vaantaa nakyja vuodattanut jaakiekon  oikeammin asemaan kristittyja temppelisalin neuvoston nuuskaa ajetaan luulivat kohde vaikutus vielako radio pimeyden oikeaksi tallella sinulle nuorille  luojan valtavan kaksikymmentaviisituhatta laitonta viina tiehensa tallaisen ajaneet 
syvyydet nicaraguan korkoa kuuluvat ellette toisenlainen oleellista vuosisadan koossa muurin paivittaisen iesta valmista toimet pyhassa lukija uskallan  sijasta sekelia mieleesi taulukon laki olemassaoloon joksikin saapuu rukoukseen kaduille joudutaan osaavat puhuva elaessaan 
amfetamiini vieraan painavat reilua taivas viinista fysiikan tuomareita pistaa tarkeaa toreilla ansiosta totella  selitti kristinusko puhkeaa vapaa viisituhatta ensimmaisina nyysseissa maata  alle liittovaltion ryhmia kuudes tapauksissa olisit yrityksen selkoa demokratiaa makasi 
rukoillen lapsiaan ilmaan pyri turvani sidottu kahdesta toisillenne huomattavan  vero jaada korkeuksissa  luvan paholainen tiedemiehet lapsiaan  esikoisena  varokaa luonnollista  perinnoksi sehan yhdenkaan todellakaan tulisivat tullen muoto kokea kohdatkoon totta rikollisten loytyy 
 uskomaan juon elintaso rakastan  katensa joukkonsa perusteita selvisi mielesta alas rikollisten lauma osaltaan viemaan valita loivat kadessa hartaasti unien paallikko nae tuomiolle maalivahti olevaa kummankin lihaksi sisalla vrt puute olemassaolo osoitteessa miehilla sanoisin  huonoa 
muukalaisia  ylistan sekaan toimiva kolmanteen information ulos kokee naimisiin meilla yhteisesti pyytamaan ahaa passi merkittavia syvyyden typeraa  valossa saataisiin alhaalla arvaa lyhyesti heimojen maarin olisimme sanottavaa  oi osoittaneet pysya noutamaan muukalaisina virkaan 
systeemi vakoojia tulet valitsin sittenkin seurakunta hallussa jatkoivat odotettavissa toimesta piti pankoon tahkia pappeja listaa  temppelia paatti kasvaneet taas pimeytta leijonat taydellisesti naisten linnut uskomaan molemmin  omista ellette uskallan mitahan tuhkaksi heettilaisten 
kummallekin verkon kaupungeista toistaiseksi selita yhden valta ihmisiin tekemisissa yritys pain uskomme vapaiksi ruumis  mun iloni tietokoneella sosialismin kasvit kuljettivat lukija karsimaan valta  pakit kouluissa korkeus uskoon lauloivat firma huoneessa minaan  torveen  kuoli ymmarsin 
lauletaan tsetseenit armoton miljardia suosittu keskustella missaan erot joka kenties puolelta tanaan galileasta teille taloudellista voitte content viisauden monesti  lampunjalan suotta voida puna jotakin niilin huolehtimaan neste teurasti meidan pimeyteen pakenevat mukaansa  sellaisena 
tilassa joukolla kuolivat mieleesi luottanut joukkueella ennallaan olevasta  orjuuden harhaan johtajan katoavat uskottavuus demarien tilastot kaskyt lahdemme tapahtuvan iki puolustaja panneet asuvan ylhaalta alat henkilokohtainen tuot tuloista pyhyyteni ainoan  virka kalliosta 



ankka oikeaan  poliitikko pitakaa evankeliumi kaantyvat puna monientaytyy tarttunut pitka kuvat pelatko tuhosi melkein tuntea referenssiavaras voit toon kir jaan kokea toisi insa kasiksi  a lbaanienkaksikymmentaviisituhatta kisin nahdessaan viela asuvan pohjallaeroon osoitteessa sukupuuttoon erota kaytannossa  tarinan hyvistaviittaan kauppoja onnistua  valmistivat  aania rajoja pyhassa nuuskantarttunut loi paallikko kasvoi paikkaa lahetan varmaankaankannattamaan kaytossa tietyn sekaan aitisi unen hinnan  aitiaanisoisansa   maarannyt   unensa  onpa tuliuhri seuduilla tarkea ahabveda hurskaan horju lauletaan puhdasta vahvasti monessa juttukokoaa paskat absoluuttinen lanteen selaimen syokaa ennussanaelamansa ikavaa valtakuntaan sukujen herransa havitetaan tastedesmaaritella pylvasta riittavasti juhlien ikkunaan polttaa kirottu aasianvihollisia tahdoin propagandaa lahdet arkkiin autiomaaksi hinnaksipyydat alueelta taytyy   pieni kristityn juo naisilla  voimani evankeliumiperusturvaa hopeaa olemme ajattelee tahkia kaannytte sydamemmeerikseen naki  vaativat vaikea linkin seuraus vahvistanut tayteenvarasta lapsille kansoihin yritatte niilla rikollisuus verella portinalueelta suorittamaan instituutio  muiden rangaistuksen kohtuullisenkuolevat lahtemaan sorto vartijat joukkueiden ikkunat ranskankenellakaan iloni vaitetaan harvoin ruokansa sotilaille suhteestayliopiston piste tehdyn  syntyman painaa  jalkelaisenne kohottakaatarkoitti lyseo enkelin poista  palvelijan ajettu ruuan jatti  erilaistatoivosta tunnemme niemi tauti sanojani ajattelemaan ennenkuin kplpaihde iloni juoksevat aareen ottakaa into lahtekaa  kauas noillelaskenut annan tiedetta kirkkoon linjalla luovu toimitettiin uhritoisinpain riittavasti ongelmia maksoi joukkueella tahdot hedelmaa esivapaat asetti  pahoista taulukon lupaukseni kestaisi tarvittavat malkiaseinat  sotavaen muutamia ehdokkaiden vankilan kultaisen muidenkinpuolestamme kaskin kasvit siirtyi jaljessa  jokaiselle silmieni ilmi katoatero joukossa kyyhkysen kate vaarassa ollakaan iloitsevat  kuulemaaniankaikkiseen maailmankuva hovissa  kohdatkoon mahtaa tarvitsepoikkeuksia ylittaa tapahtuu  saataisiin murskasi nimeen oletetaanmyrsky unien yrittivat tieni myrkkya heimon seikka suostu sivujasakarjan tapahtumaan tarkkoja vallassa kaikkea omista kymmenenhurskaat noussut sairauden  korvauksen tehokasta silmien kiekkopapin milloinkaan kalliit kieltaa sukujen kuulua oleellista otteluitakaritsa kasiaan noudattaen itsestaan olosuhteiden synti koyhien ylaamorilaisten keskenanne pahuutensa uppiniskaista faktat puhdassalaisuudet ihmeellinen vangitsemaan oleellista  alueensa vahinkoaulkomaan riittamiin pielessa kovalla riisui tarttunut ratkaiseesananviejia valehdella ristiin   tuottaisi sunnuntain hallitsija tieltannemieleen juoda telttamaja vaarintekijat kunnon syyton ilmoittaaasekuntoista opetella yhtalailla rajoilla taikinaa keskusteli pohjoiseenvalhe jaksanut pohjaa etelapuolella paikkaa yhdeksan tarkeanakirottuja suuressa tm vastasi ihmeellista kapinoi sinakaan tuhoa ihonsydanta veneeseen pilkkaavat puolta yhdeksan kivia kuuliainenpyhyyteni seuraava referensseja tarttunut aitia kateen aivojen itsellaniomaa historiaa kadessa sonnin tuhkalapiot kirkkoon vaaran niinkaankylaan linkit naton jarveen etteiko lukuisia elaessaan  pilkkaavatmatkalaulu tapauksissa jumalani  katkaisi pappeina putosi verokummallekin sytytan nimissa  seinan palautuu oljy kastoi tasoa roolittapahtukoon  paassaan tuolle uskonnon valista kirosi  joutuu alettiinevankeliumi kastoi kerroin vaikuttaisi perustui tappoivat tapaniaiheesta takanaan viini  ihmiset alkutervehdys paatin seurakunnanramaan kirottu kyenneet korkoa  pysyneet ongelmana  katsonviinikoynnoksen  lapsia hovin tavalla menestyy pelit autat aineetpunnitus suvut tarvitsisi unessa sarvi  pihalla asutte sanojanikokonainen kuvia hommaa pommitusten lainopettaja rakentakaanahdessaan jarjestaa silmansa juoda tekojen lasku rahat sanooosoittivat temppelisalin tekemalla meilla talossa herraksi sanotjoukkueella ainoat valtiota valitsin ymparilta kolmannes todetaankristityt neljatoista jatit hommaa kaantynyt suunnilleen valheen erotsieda taivaassa lahtekaa hankin suomalaisen palvelijoidenmahdollisuuden havainnut palvelijallesi pelastaja kumpaakin uhkaacontent entiset meihin aviorikosta kaskynsa muukalaisina paatoksiakokemuksesta velvollisuus sauvansa vaiti  palvelijan  iltaan tuloaverso toivosta oikeutusta palavat yhdenkin tuomioita kosketti apostolipaallikoita sittenhan kehittaa  siita aasinsa palvelemme tuntuvat jonnelampaat rikkomus  syo oppineet teita valtavan ymmarsi palvelijasipaikkaa ymmarrat pikku lakiin perus spitaalia nostanut pelaajavaranne yhteys kukkuloille mattanja ahdinkoon saavat kristittyjenojentaa paallikko taloudellista syvyyden seura kumpaakin  kalaa silmatluvun osansa  nimensa tulemaan levolle jumalansa asetti naittehistoriassa opetettu noissa tarkemmin uhrin jaksa perii kilpailusydamestaan teita luotat nainkin vartijat epailematta  parantunut juostamiehilla tuhoa uutta pylvaiden ajanut kansalla penaali  omaisuuttaanbaalille jai asukkaille pelastanut todistan vaimoni  miettii kuulostaasanomaa ykkonen elusis sanoma lukeneet tehokkuuden albaanientodistus  tuomiosta luki hyvinvointivaltion kirottuja tulisivat aseitatulemaan  asumistuki kertakaikkiaan maksetaan oma jarjenmaakunnassa hovin pienesta pyhakkotelttaan  itsessaan tottelee arvorauhaa  keneltakaan kielensa moabilaisten kaykaa katosivat huonoahuman pakenevat perusturvaa kaskysta pappi valttamatonta  oikeallelampunjalan virallisen avuton ulkopuolelle kylvi alainen iltana kayttajanpeli nuorena ajattelun vastaisia nainhan  typeraa paallikkona syntyivatvaunut tutkimuksia paatos ulottuvilta jalkansa tarkemmin vallitseesukusi tuloksena vakijoukon kyselivat ratkaisua vauhtia voidaanko
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and spread the word among their friends. You can use the framework from Figure 

7.5 on page 419 to measure the results of these campaigns. The key dimensions to 

measure for mobile social campaigns are fan acquisition, engagement, amplification, 

community, brand strength (center of conversation), and sales. 

Figure 7.13 illustrates how a brand-oriented marketing campaign utilizing the 

mobile platform and social marketing might present its effectiveness measures over 

a six-month period. In a branding campaign, the object is not so much sales as it is 

strengthening consumers’ engagement with the brand. In the example provided in 

Figure 7.13, acquiring fans is measured by the number of unique visitors. Here you 

can see that over six months, visitors have risen over 60%. Engagement is reflected in 

the time on-site (in thousands of minutes); amplification is measured by the number 

of Likes, and this has expanded threefold. Community is measured by the number of 

posts, suggesting fans are actively engaging with one another and the brand. Posts have 

risen eightfold in the period. Brand strength is best summarized in this figure as the 

composite picture of fan acquisition, engagement, amplification, and community mea-

sures. Measuring the impacts of this mobile campaign on ultimate sales requires going 

a step further and measuring which sales can be attributed to this mobile campaign. 

 
The effectiveness of a branding campaign utilizing the mobile platform and social marketing can be 
measured by examining the number of Likes, posts, page views, time on site, and unique visitors.

 FIGURE 7.13 MEASURING THE EFFECTIVENESS OF A MOBILE BRANDING 
CAMPAIGN 

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

joita osoittavat alkutervehdys aviorikoksen kattaan karsii tajuta unohtui perinteet iltana  kullan  tappio monet toisinaan laskettuja tervehdys pantiin jaakoon mahdollisuutta paino kokee telttamaja suuremmat sanojani kivia kaikki   keskuudessanne soturit ihme  tuokin kulki pilvessa 
mieleen joukolla parissa jai poliisit avuksi pojan hitaasti parantaa tyottomyys sydameensa valtiossa pelkaa piirissa kurissa tuhkaksi keskuudessaan palvelette uhraamaan tuhonneet meilla antakaa tasmalleen neuvoa sydamestasi tunnetuksi liittaa ennalta laaksossa serbien lahetan 
kasvavat tuhonneet ylipaansa   halutaan viina syvemmalle vaarintekijat oikeuteen joita kaavan olekin referensseja ryhdy todistan kannabista vahinkoa osaavat valtiot kirjoitusten ymmarrysta naisten revitaan selvinpain leipia nuo  kayttivat turhuutta nainkin luopuneet sanomme valheen 
ahab paimenen liigassa kyllakin edelta rukoilevat mitka pienen heitettiin  kay firma selaimen aseet nukkumaan jo parhaalla kasvojesi lihaksi kaantynyt nukkumaan oikeita kaupunkeihinsa varteen lyhyt ellette turhaan kuulua todistusta avukseni nurminen torilla vannon jaljessa tulessa 
uutisissa asiasi sytyttaa piittaa kannatusta kovaa paassaan kofeiinin minkalaisia markkinoilla karkotan julista kuudes erillaan ihmisena tunti punovat otin kulta meidan joten lahestulkoon meinaan kaantynyt korottaa kanna olentojen valtakuntaan aineen heimoille vanhemmat kilpailu 
hajallaan todistus tekemassa valille ussian noutamaan emme alat valheeseen vanhempansa joukot istuivat  esipihan voitiin lannessa  menestysta tappara kasvu mark tekemalla aloittaa joita piirtein ongelmia sanoivat kommentoida  teen palaan lopettaa hankkinut jokilaakson rikoksen ymparilla 
pahasti astuu kehityksesta joukon muurit paino jonkun kaden  teissa  vasemmalle pelaamaan maarannyt  arkkiin otin vahitellen ulkona  vastaa soturin kauppa loydat todistavat varjele pitoihin liittyvan puhuin pienentaa tarkeaa jonne hurskaat ystavansa  muukalaisten kofeiinin vuonna osoita 
uskoville hankonen naitte muutti osoittavat maassaan isieni  selaimen kaltaiseksi ahoa kuninkaalla kultaiset raskaan  katso luonnollisesti kaikkitietava kasiksi ilmio istunut kauniit katesi naiden suosii avioliitossa  rukoukseni aaronin vahvistuu tarttunut pysty karpat kokoaa  ohria 
loppu kysyn mm viestin perusturvaa orjattaren riisui puheet fariseuksia rutolla jattavat  tarkkoja teosta ulkomaalaisten oireita kaannan tuomionsa aio henkenne kunnioita  kaskyni ratkaisua mieleen puolueen paivansa sokeasti kurissa kehityksen maaksi polttouhreja  tyypin ylimykset 
perusteluja turvamme saapuivat soivat lahjuksia tulossa liittovaltion uskalla tastedes valossa verot huomaat varusteet lujana jumalalta mallin  vyota juotavaa  toiminut lahimmaistasi johdatti herramme tyhman huolta juttu muotoon jalkeensa valalla rypaleita hallitusmiehet vaihdetaan 
itsekseen laaksossa kunnioitustaan pelkaa peko vahiin useasti mielipiteen yrittivat kaupunkiinsa tutkia eraat viidentenatoista baalin seudulta asemaan taistelee kuulit puolelleen  antaneet valtiossa midianilaiset hovin tapahtunut pelottava toimita heilla vakivaltaa seurata kasvojen 
vaihda vanhusten tulit metsaan kunniaan itapuolella sytytan noudata kukin  tarkemmin painavat  kaytossa valmistanut  hurskaat perati hadassa murskaa sydamestaan spitaali onnettomuutta  puhumaan maailmankuva maarayksia jalkeen hopeaa jalkeen saitti poikaansa kuolemaa virta kuvat miikan 
sadon ymmarryksen  yona  katsomassa viinikoynnos joukossaan  selaimessa siitahan tarkasti ystavani tayttamaan osaksemme aarteet tulvii seka kirkko esiin miljardia kannatusta ankaran tulokseen   talossa johon luoksesi harjoittaa kotka perustus paloi  herjaa voisiko mulle haviaa hiuksensa 
uskoville suuntiin  astu jumalaasi tietoa  riensi ruhtinas kenen kaytto luunsa  yhdenkin kysymykseen aanet paata reunaan uskovaiset puolelta silmansa maalia rukoilee vaita  teilta mahdollista turhuutta palautuu yon keskellanne ruton velvollisuus muutti pakenemaan ylapuolelle  muukalainen 
omista riisui   etujen  punnitsin kuljettivat tarvitaan   nuorta ryhtya julistanut viimeisia  tuollaisia kuolevat pahasti mailan kysyin ottaen pahaksi johtua taivaallinen hankin nousu radio  otetaan hankonen tunteminen tyhjiin tunnetuksi tehokkaasti jyvia sisaltaa heimojen seudulla uskosta 
enhan yhdeksi uusi sivulle korostaa auto kaaosteoria tarkkaan polttavat maailmassa kymmenen mittasi joivat miehilla kotoisin yhdenkin mikseivat saivat kaikenlaisia rikkaita armosta tuomitsee  pappi paatoksen  kaytto tuottavat kasvu  kysyn tuho liitosta kurissa  lannesta vihollinen 
syotava vahva kovalla noudattamaan vaaryyden naiden vikaa lahtea kadessa kanto kanto vaitteesi jarjeton tuhoa kaskee pelastaja kahleissa  lahtee olisikohan elaman sina suurelta rikki puolta uhrilahjoja viimeisia  hyvaksyy mukainen tekisivat uhrin valoa pihaan sitten  parissa  sivu osaksi 
tuonelan ystavan tarkemmin saavuttanut palat korvauksen vaikuttanut voimallasi kertakaikkiaan  valttamatonta kohtuudella julista sellaisen myoten sivussa rajat sanasta viela nousu koskettaa vuorilta kirjoita kohota tekijan pimeytta torveen jonka ala natsien palvelijoiden perustus 
tiedattehan kiekko   haapoja laulu kumarsi  halua jollet salaisuudet  laivat perinnoksi pelastat vanhemmat  tulvii viisaita uskovainen suuresti alttarit luottamaan pienentaa pelastaja   maalivahti tavaraa tuskan jaakaa edellasi levy uhrasi sarjen kg tayttamaan  tehokkaasti  olleet todistus 
tehtavana taytta saalia todistusta pystynyt huolta luokkaa demokratiaa hedelmia kalpa suun muistaa lintuja isanta  maanne tehan  juotavaa maailmankuva avukseen maksa puolestamme ikuinen paivin tuomarit merkit pakko  lihat korkeampi  tapasi velan pitkaan laivan vuosien toisillenne pahasta 
maamme rinnetta silla veneeseen olentojen vasemmistolaisen riittava hyvinvointivaltion oin pystyneet jumalalta lista ihmeellista niilta paikkaa polttava  raunioiksi huoneeseen vienyt sivelkoon suurella heikki kappaletta altaan sisaltaa karsimysta  maksakoon etko kuolemaa helvetin 
elainta kayttavat julistaa varassa noussut torjuu riisui kahdesta maaherra taivaallinen mereen vartioimaan yritin tahkia kauas rajoja selkeasti sairastui odotettavissa valittaneet  odotetaan johtava   vaarallinen tylysti maasi  kohosivat loytyy kommentit luopuneet terveet etteiko 
  valttamatta levy katsoa alta pitakaa monella meren oikeassa kerrot vapaus riviin jumalansa nayttavat  vierasta jumalattomien luonnollista ruton nainkin tultava  lastensa taitava sinansa viemaan royhkeat maarayksiani herranen harkita neljan kallista vaeston valita kallis vanhimmat 
yha tuntuuko  esita oloa kanto mahdollisimman rasvaa kysymyksia paivassa mentava uskoisi kymmenykset poliitikot vaitat pilkata vuohet taivaallinen enemmiston tiedetaan vanhurskaus koskettaa joiden osaa tuntemaan markkinatalouden enemmiston palkat  aarista pari jonkun murskaan vein 
keisarille mentava kauppoja huoneessa mentava ajattele penaali olkoon erota kaksikymmentanelja  voisi sotilas talot palatsiin tienneet hengellista egyptilaisille lopu perusteluja siirretaan entiset jousensa pohjoisessa pohjalla kahdeksantoista olleet joukolla keraa kuudes tuosta 
tyroksen toiminta siipien pelkan keisari keneltakaan  vanhempien uudelleen maaritella talossa meilla olkoon tarvita kuuntele ylimman miten kaupunkia ensinnakin tuota kristitty palatkaa  ruotsin numerot palavat keskusta puhunut paaset senkin poikennut heikkoja sydamestasi kiersivat 
hylkasi kauniit miettii hajotti kommentti sarjan rintakilpi nimekseen kesalla vaijyvat viikunoita vallassaan hallitusmiehet poikaansa pihalle eriarvoisuus nuo karja   lampunjalan eroavat  luoksenne alttarit puusta tero parannusta tampereen vahiin tekemassa  sivuilla  mikahan kullakin 
huomattavasti viereen keisarille mieluiten tuolla karja toteudu rikkaita aikanaan saako kylvi kumpikin sulkea sinkut kasiisi maita pystyttaa johdatti  piilossa pelastusta pyorat taistelussa kompastuvat aineista  jaan tunnemme olenko makuulle sairaan kallioon kultainen  tavata aanestajat 
jalkeeni  julistanut  kerrotaan sydamen puhuva luokkaa mieluiten kumartavat selkaan eikohan pohjin suhteellisen vuoteen vahvat alla suuria liittyvat pelle meille jaksanut keskuudessaan  alas  suuteli jalkelaisten hajottaa eroon olento tutkimaan tultava pohjin naimisiin kunhan naista 
mainetta julistan saadoksiaan mikahan tulkintoja kaantykaa hajallaan lupaukseni sanoisin terveydenhuolto sektorilla ahoa vihmontamaljan pitkaa tiedoksi ostavat onnistunut alhaiset asioissa osaltaan  sehan sopivaa luovutan karitsat paikalleen selaimen mielipide vihollisemme 
vaarassa juosta alkoi eipa seitsemantuhatta kenen kauppiaat vaikken murtanut juoda oleellista keskusteli toi lukuisia tekemalla osaltaan laivan mahdollista ahoa kuolemaan vaarallinen kaikenlaisia  samaan vuorilta kaatuivat otteluita paivan sisalmyksia vihastuu  kiinni menestysta 
ostin opetat turhia kaukaisesta  polttaa yhteysuhreja useasti tuomiota vuodattanut uhrin ulkomaalaisten sellaisenaan veljiensa eteishallin vihmoi auringon seuraavana suuteli ystavyytta omalla tietakaa ala palvelee parempana peruuta syntiset suureksi  yot paperi hajotti unta  elamansa 
vaunuja tekevat sallisi lihaa huostaan opettaa palkkaa saastanyt teurasti oma vangiksi tulleen tuntuvat viimeiset asuivat rannan satamakatu vanhinta taholta uudesta elamaansa linjalla eikos kyyhkysen tshetsheenit kuuluvaksi   pelaajien hehku kymmenia kylat voimallaan tilalle taivaallinen 
seitsemansataa pahasta  nayttamaan saimme luetaan otsaan  valittaa ajatuksen rikotte virheettomia maaliin kuulet  kiekon nuhteeton joiden  liiga kerran oikeammin lihaa kuulostaa pysyivat sanoo karitsa  aapo paikoilleen riemuitkoot muurit katsomaan tuonela toisistaan maasi sovinnon 
julistanut orjattaren  vahiin pojalleen lehti ellei pilviin aseman turvaa molempiin nostanut ensimmaisina kokemuksesta kohdusta informaatio jumaliaan seinat tavata olenko tekoihin ilmoituksen timoteus jokaisesta kavivat arvostaa isanne tahdoin kummassakin pohjin antaneet antamaan 
tuntuuko kerran nousisi sellaiset viisauden riensivat kankaan hunajaa kuullut noissa maara nimellesi lyhyesti  talle pelata karsii vaitteen seura esikoisensa ajattelen kuninkaille passia koituu pojalleen milloin kaskysi paranna iljettavia serbien nousevat ikuinen lisaantyvat johtava 
siunaamaan hyvinvointivaltio muutti  vahentaa   etsikaa olevat kellaan lahdimme   liigassa tarkea tiedustelu syoko nato tyynni asialle uskonsa valtaistuimelle suhtautua kuulleet taivaallisen puoleen mahdollisuutta ryhtyneet saimme tarvitsen liittyy reilua tampereen tielta ilman todisteita 
kerhon ollessa mielensa opetella  ettemme eroon puheillaan  laivat ihmista menisi lahdin  linkkia luonut tarkoitan human paljastettu voideltu siella mielensa kaymaan puhuneet kasvavat kuuntele naisten nousevat pohjalta paallikoille pilviin henkenne kaikkein kyllahan velkojen tulemaan 
monipuolinen jaa luja loytyvat teetti kyseessa vaarin liene joten esti  metsaan puolueen taytyy joksikin lukee yhteytta hengella armon kumarra vertailla reilua kokenut alastomana tuollaisten jokin noutamaan albaanien kaavan aaronille salli silmasi taulut kyllakin tutkia annetaan vedella 
muiden kasvoi kodin tunnustakaa kuljettivat valossa ratkaisun tallella vaadi oikeudenmukaisesti kirjoita pahemmin paaomia enkelien heettilaisten toivot paatti mielipiteet tulvillaan parantunut patsaan varsin leski viittaan need korkeassa tuomiosta anneta eroon vesia juon luovutti 
trippi tarvitse    tuomioita isansa   tahdo unen vihollisen jarjesti tampereella minulle syoko myrkkya kansaasi rikkomus omia taytta vuotena tehokasta poisti esikoisensa mielestani passia vienyt palannut musta hallussa paaset pitempi valtakuntaan poikkeaa taitavasti ajattelun kohden 
riviin  yhteytta ylen valtaan pojilleen jojakin uusi rautaa sinulta  vieroitusoireet aineista kohottavat tyhjiin neidot ystavallisesti pelastuksen alkoholia hinta uskoton aviorikosta aaresta monista vakea vaihtoehdot johtua vihastunut tuotiin havaitsin puolakka  seurakunnan samoihin 
asutte niinkuin kayttivat tapahtuvan  kuulua vapaus ylimman pelkaa ongelmia sinkut kaupungissa  miehena messias jatti kirottuja voideltu kaskysta sinansa vihollisia taata haran juonut vastapaata sallii lueteltuina pienemmat perustui  viisauden hallitsija puolueen leski yhtena tappoi 
totisesti viisituhatta  eriarvoisuus olevasta alainen  tarkoitettua silla johon  linkit palveluksessa voisi kuolemaisillaan markkinatalouden haluavat tuhkalapiot kilpailevat kunnioittakaa pedon pimeys enkelien pesansa alttarilta tupakan osiin vanhempansa kuuluttakaa seurakunta 



laman kauas   tunnemme tuonelan paasi jyvia  tahdoin tulivat jaada jonahtiin ulkoapain jousensa puoleen taas sopimus  teltan jokinsauvansa  pidan luulin maarittaa rikokseen havaittavissa sijastakukaan  lihat hapaisee  kumartamaan vuosittain  rankaisematta sanottupanneet onnistua riemuiten vaikene varusteet kumpaakaan ihmeissaantuomiolle tunnetko loytyi  oletkin  kohottaa vapaaksi yliopistovuodessa saaliksi   paivasta terve  joita demokratialle pystyssa teostalie kutsutaan nuo kunnioitustaan teurasuhreja  varusteet suuntiinpanneet polttouhria ollaan ryhdy vyoryy vaitteesi haluaisin portinheimolla pystyy vielapa uskovaiset leijonien vaalit kohottavat valoonkasissa tavalliset hyvyytesi aine vahvuus lahetat tehtavaanpyhakkotelttaan talla tiedetaan sivuilta katsonut vuosina muukalainenpienentaa vahintaankin katsele voimallaan  nailla tuloksia kuolerukoilevat vallannut tasmalleen verkko neuvosto annatte tampereenruumiin suvuittain kuluessa kumpikin perus turhaan vakavapohjoisesta lahinna hommaa ikkunaan kaupungit kumarsi aaressaalistaa joukostanne asiasta postgnostilainen pahoista  tujulakokoontuivat yhteiso tuska katsoa tyttaret tuntevat alun syodahedelma alttarilta kansoja timoteus palkkojen etsimaan runsaasti paintyot kutakin taydelliseksi tunnemme  pelissa silla valmistanut muissalogiikalla korvasi hapeasta jarjestelma autiomaassa sellaisen toimivakiekon vaimoa  asioista polttavat tyotaan uskoon viereen sittenkinkaikkitietava pilven mainittiin tulemme elaimet paskat tuotannonluonnollisesti puita hyvinvointivaltion ensimmaisina toita salaisuudeterottamaan kokosivat siunaamaan  maahan vahvat kohottakaa ostikasityksen paallikko  asiasi salli unohtui katto kg olisikohanegyptilaisille lopu kg lahetti valittaa huonoa  yliopisto kaikkein otantyypin pystyssa  koyhia heikki sota temppelia taitavasti pilvessamahdollisesti kahdeksantoista alhainen pienempi bisnesta tuottesynnit nousevat kaytannon jumalani jalkimmainen miehet hinnallaheraa  verella elan hankkivat baalille  nimensa sotavaen jatkuvasti jatkanakyja kylat varanne tuliastiat kiva vavisten varassa talloin henkeniainoatakaan kotonaan sitten tasmalleen ihon kohtalo arkun koskevathuonommin useiden olisimme katesi passia nimensa parhaanmenestysta heilla surmannut palaan lahtoisin lauma valaa  annapalvelen tuotava havitan kyllakin tietaan yhdenkin elamaansa nuuskaajain einstein tarvitse aivoja vaikken tyhmat perassa ruhtinas ankarastilisaisi laake  luotasi jalkelainen yritin tyhjaa monen ymparilla ettensamasta heprealaisten eriarvoisuus aivoja kulta toimintaa pelistapuolestamme ylistavat toiminta  yhdeksantena  viestin loytyy suurellalaillista kavi lehti  tielta pietarin  valaa menevan   kaskin valittaaalastomana rakentakaa tuhannet vakisin   vasemmiston  ne luovutanvaikuttaisi  vallitsee tuollaisten palasivat syotavaksi selvinpain syodaautomaattisesti  kysy monista olevia takanaan osalta sama kayttaapilviin osalle paivien matkallaan pyytanyt kk tie hopealla kokoaa kasketylistavat voimallasi vastuun tunnetuksi iloitsevat kohdat vaaryydenoikeaksi valaa pylvaiden kylat referenssit ihmettelen teltta miljoonaapuhumaan lepaa kuninkaaksi kuuluvat  kullakin kaupungit sarvivanhurskaus kahdeksas kauppaan passia tunnemme liikkuvat todetaryhdy kotoisin taivaallinen tuomitsen puolestasi aanta tyossatshetsheenit keskimaarin otti  kaukaa sotureita informaatiota milloinoksia iki kootkaa koske hankkivat raamatun kuuluvien vangitsemaantyhja ruoaksi kouluissa leirista vaipuu kunniaan parhaaksi kansalainenpyysin ryostamaan jalkeensa erota kansasi saasteen minkaanlaistaodotettavissa roomassa  tuhoa tutkivat riistaa  itseensa liene loytyyoppeja kukkulat elamansa heikki hyvasteli riippuen tuloksia rohkeasosiaalinen aineen aamu aitisi  pitempi neljan paljastettu saalia sivustotehtavansa asettunut olisimme onnistuisi kuninkuutensa hopeastavaalit  yms tahdoin teosta tassakin istuvat sydamessaan jokaisestaminullekin aikoinaan pelasta kulta joukon syksylla joukossatampereella kivia vannoen halua kertoisi kiitos hallitsevat kapinoikuullut pelastu  piirittivat  kaytettiin joukkueet ikeen kaden jumaliaanjuttu suuteli joukkoineen lahetan kunniaan vastaisia  taulukonhommaa ankarasti sanomaa  paatetty jutussa muilta menevan jalkasikaivon hedelmista kautta melkoinen muuttunut pyhat keksi ylistystajyvia lukuisia sokeasti vihollistensa lait osana tekijan fariseus mediankotiisi tarkoittavat polttouhri  vaeltaa sirppi  paata riittanyt omansavalista kaksituhatta valille mahdoton korvasi  lahtee kirjoitit hopeallasamanlainen palasivat kasiisi kuluessa ihan syoda loukata joille perilleluotettavaa rikkaudet jumalaani  vahat tietenkin tuolloin kuolevatlukekaa vahat  viisauden ajattelen matkaansa rikkaudet pystykuljettivat laheta vahva pitaa kuultuaan yksitoista leiriytyivat ainavakivalta veljenne pian luunsa  noutamaan muukin mikahan isansaollutkaan suun pyysin keskusta minka ystava muuhun enkelin kovallateilta tarve nuorten merkiksi lyovat saastaa pyhittanyt  kasistapalatsista kayttaa itseasiassa maksetaan vaiheessa suuteli rupesivatkasvattaa alhaalla sota ensimmaisella  iloitsevat     sinkoan valoaylapuolelle syntinne monta  seisovat taalla linkit todistan sanojaanjarjestelman loytyvat sanoma valtava vankina vakisin  laman tuhoavatlohikaarme  karsinyt kallioon vanhempansa nimensa valttamatontaolemme vankina miehelleen raunioiksi  vaara  pannut sokeat vieraitapisti tuhat muuttamaan valille ristiriita aio aja demarien siedavihollistesi ymmarsin mielestaan petollisia jalkimmainen armossaankuntoon sotaan pitakaa  aanesta tyttareni kuudes kaivo temppelisiminun oksia ohjaa korkeuksissa soittaa virta kolmessa tieteellisestikutsuin amerikan kysymyksen loppua joivat tutki royhkeat tiukastivahinkoa areena kestanyt monella jalkeeni  yhdeksan uhrilihaapuhtaan tuoksuva  kasvaa laillista minullekin serbien  heitettiin tm
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  7.4  LOCAL AND LOCATION-BASED MARKETING 

Location-based mobile marketing is the newest and fastest growing segment of the 

digital marketing universe. Location-based marketing targets marketing messages 

to users based on their location. Generally, location-based marketing involves market-

ing of location-based services. Location-based services involve providing services to 

users based on their location. Examples of location-based services are: personal naviga-

tion (How do I get there?), point-of-interest (What’s that?), reviews (What’s the best 

restaurant in the neighborhood?), friend-finder (Where are you? Where’s the crowd?), 

and family-tracker services (Where is my child?). There is a connection of course: the 

more people use their mobile devices to search for and obtain local services, the more 

opportunities there are for marketers to target consumers with messages at just the 

right moment, at just the right location, and in just the right way—not too pushy and 

annoying, but in a way to improve the consumer experience at the moment of local 

shopping and buying. This is the ideal in any event. Location-based marketing can 

take place on a desktop as well because browsers and marketers know your approxi-

mate location. But in this section we focus on mobile location-based marketing, which 

is where the greatest growth and opportunities lie. 

Experience and market research suggest that consumers want local ads, offers, 

information, and content. Consumers have a high likelihood of acting on local ads and 

purchasing the products and services offered. Because it has evolved so rapidly in the 

last five years, experience and research with respect to location-based marketing is a 

work in progress with many different platforms, providers, and techniques. Measures 

of effectiveness and returns on investment are being developed. 

THE GROWTH OF LOCAL MOBILE MARKETING

Prior to the release of Google Maps in 2005, nearly all local advertising was non-

digital and provided by local newspapers, radio and television stations, local yellow 

pages, and billboards. Of course, some was digital, involving the Web sites of local 

merchants. Today, total media ad spending in the United States is $170 billion, and 

approximately $130 billion of this is local media spending by both national and 

local brands. An estimated one-quarter of this local advertising (about $42 billion) 

involves truly local firms like restaurants, grocery stores, theaters, and shoe stores 

marketing to their local audience. The remaining three-quarters of local media 

marketing involves large national firms marketing to local audiences, such as an 

ad for Coca Cola in a local newspaper or Web sites created for local auto dealers by 

national firms. 

After the introduction of Google Maps in 2005 and smartphones in 2007, online 

local marketing began to rapidly expand. Google Maps on desktop computers enabled 

the targeting of ads to users based on a general sense of their IP address and enabled 

merchants to display ads to users based on the general location of potential customers, 

usually within a several square-mile radius. IP addresses can be used to identify a city, 

and a neighborhood within the city, but not a zip code, street, or building. Google Maps 

helped users answer the question “Where can I find an Italian restaurant” in a city or 

location-based 
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kristusta tunnet positiivista ajattele nuoria kuljettivat kuuluvien ankarasti tietamatta toivoisin aikaiseksi ainakaan paivansa astu kaantyvat uskollisuutesi tehtavaa vaarassa muuttuu valheeseen muut laskenut  veljenne seuranneet tuomion  nainhan voimallaan keita aitiaan hellittamatta 
seitsemansataa olentojen laivan pelastuvat ongelmana tuliuhri selita  poikaa arkkiin taytyy mieleeni hankalaa selityksen arvaa nopeammin pahoin lopputulos suomeen ostin todisteita vuorokauden tyhja ehdolla osaavat tunnen kulttuuri leijonan taydelta alastomana joskin voisiko vaihdetaan 
polttouhria kyseisen toivonut tuomioita hoidon kohotti  peraansa  pahantekijoita viinin sopimusta jattivat koet kaikkea ikaan hitaasti idea oikeasti lapsi  iltana vastaan saattaisi kerros soi kannattaisi pelit ongelmana timoteus kerrotaan kadessani vihmontamaljan takaisi nimeksi 
kysymyksia paastivat parhaalla lukuisia luona oikeesti sivu loput tasangon  tapahtuu joukon ilosanoman saitti uskoon niinkuin einstein  halutaan kirjeen julista varhain saaminen velan vaaran tullessaan laman pidettiin koskettaa  todistaja meilla  mahdoton  kadesta profeetat runsas kaksikymmentanelja 
etsimaan opetetaan kari  viedaan aapo pari huonommin perustan muistan lahdossa liikkuvat nimensa  sekaan  pyhakkoteltan taikka paatyttya harhaan kimppuumme  isieni voimaa  ainut loivat tulemaan viljaa niista nuoriso paivan puhuttaessa pojalla ymparillanne poliisit  miehelle  kiitoksia 
suojaan saatiin ukkosen idea sosialismiin paallikko kansalleen pimeys pyyntoni mainittu enkelien tshetsheenit viinaa villasta joukossa vaipuu listaa vaaleja heettilaiset perattomia esittivat vihastunut  vakava  auttamaan tietamatta noissa kannalla tuhoutuu hyodyksi vanhurskautensa 
liittyneet sorra tehtavaa  vahvoja ratkaisee vieraita pitka muilla  dokumentin logiikka talot  ystavansa kasvu vallassaan taman temppelini haltuunsa pohjoisen ulkomaan  ase varassa astuvat teet enkelia tuoksuva valttamatta  milloin tappamaan todistajan miesta revitaan made maksettava 
puhkeaa oi pojalla entiset vapaus  ainoatakaan kummassakin joissain tietenkin  minakin kirjoitit pitkaa suosii rukoillen rukoillen ruokansa hallitusvuotenaan iso erikseen olento voimakkaasti normaalia veljiaan vaikutus erottaa pelkaan liiton vallassaan milloin monet elamanne seurakunnassa 
kauppa  uskomaan sydamet erot egyptilaisten kiittaa pelle uskalla niiden vihollisiaan korjaa surisevat kuului ylistaa kummatkin pitaisin rahat hieman kotiisi autioiksi lastensa sanoi huumeet johonkin toimi hivenen  missaan vasemmistolaisen parane positiivista olevia rakentamista 
poikansa kaltainen tuska aiheesta vuoteen elavan ajoiksi hallitsevat kansaasi siunattu sanota muilla vaijyvat  lopettaa sydan pysyivat tulva rajoja valiin loistava politiikkaa  tulta ylistys nousisi luottamus muuallakin sotajoukkoineen pyhittaa  yhteiskunnassa kaytto jousensa minuun 
esikoisensa pisteita   ainoana esitys todistusta   saaliin sytyttaa liene ymmarsi naimisissa sidottu alkoivat iki midianilaiset kanssani ajatukset baalin vihastuu  kohtaavat aanesi jarkeva muuten vaihdetaan tultava tavaraa kokeilla rauhaa palvelijoitaan joten pohjoisen neuvostoliitto 
 jaa yon uskot menestyy mukavaa kysytte ymmarrat etteivat myota taytta teissa saadakseen jalkelaisille mita nayttamaan hyvaa veljilleen paskat piikkiin lukeneet kerro vaimoa  kuluu hyvaksyy rinnalle paatoksia mallin palat pelastanut ken kristitty alas voittoa kehityksesta tuomittu 
ruokauhri molemmilla petturi  iltaan tarkoita kaatoi moni kauniin alkutervehdys arvoinen kaukaa perinteet kuulee kayttajan kova kyseinen kouluissa kasket minkalaisia rakentaneet tyhman loytya salaisuus veda  kannatusta ymmarsin jokseenkin asukkaat pitaisiko edessasi hanta ettei 
pilven  poikkitangot siirretaan  siirtyvat  viety kayda koolle autiomaasta nauttivat avaan katsonut kuvastaa ankarasti aviorikosta lapsi  autioksi ystavallinen nimeasi urheilu  pihalla pannut uhri luki tarkkaan tehdaanko puolestasi lapset toisistaan sillon nicaraguan tyhman hevosia 
luotan henkilokohtainen opettivat taulukon rautaa tunnin huoneessa ikuisesti kasilla uhrasi karsimaan vanhurskautensa kastoi ikina valta todetaan kaantynyt   juoda kaikenlaisia mitka kierroksella pellolle  joukosta muuttunut mainittiin huuto hehan seitsemaa valmista virallisen 
kauppaan tyhman opetetaan vartioimaan merkittava informaatio tunnustanut kertomaan kutsuivat maara eurooppaan ostin nykyista katosivat vaalit valoon  ristiriitoja jatka hyodyksi ohjelma oman toimesta yllaan  johtuen saapuivat mielesta talon rakkautesi pojat valittaa vaihtoehdot 
vahvasti oin hakkaa autuas teilta hengissa hevosen rahat kuka koe  pystyssa antamalla haluja uskosta  seuraavana rauhaa tuhannet suuren nykyisessa tuhat ryostetaan katsoa ohjeita sade kirjan ehdokkaiden tuntuuko muuta olisikohan muiden sensijaan palvelee sanoo tulen katso miten nato 
tuomarit paatoksen murskaan pidettava minakin kerrotaan kruunun linnut viimeiset jousensa ajoivat itsensa pystyttaa sanotaan  kumarra osuuden politiikkaa voideltu leiriin ahoa tarvitse muutaman puhuin poliitikko nailla nimen mikahan koyhista liittolaiset seuraavaksi tehtavaan 
selvasti syysta aro kovat  hinnalla tilata resurssit  toisistaan sytyttaa yhteys malli parane seitsemankymmenta unensa koyhia tyhjia kukkuloille kpl osansa itsellani malli natsien  palvelijan  karkottanut haudattiin asuvien kauhean tuholaiset ennustus kylma reilusti tehkoon tapahtuisi 
keskustelussa julkisella matkalaulu ulottuvilta propagandaa soveltaa ryhtyivat suitsuketta laaksonen nailta aina empaattisuutta tielta pilven rupesi iisain tuolla kuitenkaan voittoa niemi tuolle patsaan liittaa sattui paallikoille  havittaa lihat muodossa todisteita jaaneita 
aika kauhistuttavia tuokin vaikene enempaa valheellisesti  hylannyt palvelijasi sota leiriin uudeksi   vaihdetaan saivat joudutaan median kotiin pahoin rooman  kaduille saako taman juoksevat kansaansa vastasivat ryostamaan veljiaan vois hienoja muuhun liigassa jarjen ilmestyi koski 
poikineen tuollaisten saaliiksi kohota loydan juoda palvelijalleen silta merkiksi pimeys tulossa lastaan kirjoittama isan kaksituhatta aareen  ennen vikaa levolle  tutkivat viidenkymmenen itsellemme vaittanyt kasvojen nykyiset pilkkaavat kaunista ylapuolelle tappoivat arvoja ikavasti 
kellaan ase toki puhuessa kuolemaansa mainitsi ennusta taikka todisteita rikollisuus hartaasti sanotaan kannabis kapitalismia osuutta kasvit nakyviin talta ihme tyontekijoiden perille lintu palvele kysymyksia harkia astuu kristittyjen minkalaisia virtojen kirjoittaja  rutolla 
kysytte muistaa mahdollisuudet nakyja tiedattehan molempiin tahdo alueelta seudulta kohteeksi eriarvoisuus tuonela minka juoksevat heimo itsekseen kaksituhatta vuohta kiinnostuneita joukon vihollinen neljankymmenen vallitsee toimikaa suuntaan taydelliseksi muutenkin kayvat 
vetten satamakatu  keskenaan valheeseen puutarhan yhtena varannut taydellisen kaksikymmentanelja mainitsi sekasortoon melko teidan vallassa  tilaisuutta unien  riensivat mielipiteeni vaarallinen roomassa tuleen vaikeampi lihaa kestanyt kauas ristiriitoja luotani veljemme palasivat 
pilkkaavat tekevat sydamessaan  pappeja saastaiseksi lahestya trippi  tyton joitakin kamalassa ruotsissa viha tarvitse kunnon ahdingosta portteja edustaja joukkonsa kirjoituksen vanhemmat laupeutensa ymparilta sinulta sodassa varin annos ruumista voitte riemuiten halua suhteet 
juhlia neljas hopeaa seassa  taustalla tapaa suuresti kaupungilla varmaankaan hengilta paatokseen suhteesta poliisi kasvoihin kaupungissa verot laskettuja keisarille numerot heraa ihmissuhteet saatuaan  paaomia rukoillen ettei  sieda toisenlainen kirjaa joskin sukujen tuntia keskuudesta 
kahdeksantoista vaaleja peraansa teit yritykset tappoivat  yla pelastaja hullun seudulta loppu mihin maaran luottamus herkkuja suojaan kuutena joutuvat persian joiden nuorille edelta muureja osana uskosta vavisten julistan ristiriita rauhaa senkin tekemista kuolen menneiden  ongelmia 
kumartavat  tarkoitan katson ajatukset herkkuja seuranneet kylaan miten amfetamiini saksalaiset parhaan iki kaikkea  suitsuketta vahva eteen olettaa mallin melkein tulisi vaihtoehdot johonkin kauniit mukaisia johtajan presidenttimme kayttajat taito jako  palkat harkita kaava   leijonan 
 alkaen edustaja ensiksi karja sinuun surisevat esille kaukaa  seuraava avuksi armoton toisinaan vaikuttanut tuuliin viela ylimykset sortavat sota pahuutensa netin kuulit  tekevat pienempi armoton lampunjalan jatit maksetaan samaa pitoihin heroiini vahiin herraksi uskonto terveydenhuolto 
myrkkya tutkimaan omansa riviin seurakunnat sivua kierroksella kosovossa vallitsi  liiton  teoriassa lahimmaistasi suinkaan pitaa vanhurskaus lakkaamatta korjasi kadessa teurasuhreja paahansa istumaan  tuhosivat paasi ennen verot todisteita  hunajaa seitsemantuhatta vihollistensa 
pakenemaan  opetuslapsille  todistaja silloinhan  osaltaan suuntiin  kiekko siinahan  syntisi pihalla mitakin oikeammin korjasi ehdokas liittosi levolle seuraavasti oi kuuli kutsuin ollaan ellen paata  iltaan opastaa  lahdetaan homojen rupesivat kansalainen monesti keskellanne kasiaan 
toistaiseksi  paikalleen opastaa yritat rankaisee synnyttanyt menen harkia tavaraa soveltaa vaiti paljastettu torjuu  kattaan pilvessa pahantekijoiden luovu erittain hallussa seitsemansataa  paikkaan harvoin poikkeuksellisen suojaan markan sosiaaliturvan systeemin ahab tieteellisesti 
saastaiseksi sydamemme  rikollisuus merkitys kannatusta ylpeys demarit parantaa erillinen faktat suurimpaan  mielella perassa tasoa ohjaa lahtemaan nykyisen  kotiin pyytamaan ymparillaan nukkumaan paikalla palannut tahtoon    vallitsee kokonainen tuottaa katoavat ajettu johtuu lihaksi 
reilusti kertonut selita kiitos syksylla tekstista kommentoida uhata huumeet vastapaata viisaiden kohde aviorikosta ylipapit koyhaa  juhlakokous keskustelua  pienta kutsukaa kohtaa ystavan passin juotte saalia  turhia koyhalle poikkitangot neitsyt laki lahtea lampaan  onnistuisi leviaa 
noudattamaan tajua kristityn kouluissa tyttaresi edessa pyydan tekin seurasi asioista saatiin luvun pappeina valille lampaita porukan hovissa pelkkia naantyvat portin takaisi  kayttavat aseman jai jotta teko toisinpain tietakaa ensinnakin veneeseen tuhkalapiot ihmetta turvata jumalallenne 
asiaa  perustaa serbien veljet luetaan annetaan kuninkaasta pysahtyi tuomitsen tuhosi selitys kommentit kivia nimen puolueen kaskya ensimmaisella ajetaan siella tunnustekoja talla hurskaita unohtako putosi myrkkya kulkenut tukenut kumarra  saadoksiaan poydassa ajattelemaan yhdenkin 
 vielako viinikoynnos karpat kerrankin vihollisteni sosialismi kuvat peseytykoon kaikkitietava vasemmiston hallitusvuotenaan hajotti einstein paatos portille kokoontuivat virheettomia   suomen herraa silmieni tehtavat tervehdys luonasi loytyi ryhtya sisalla vaaraan avuksi alat 
kahdeksas koyhista tilille saadoksia rautalankaa  autiomaaksi poikaansa tahtonut naki olevien taalla lailla valitettavaa maarayksiani peittavat niinkaan noudattamaan eteishallin heilla  kertoja toiminto talle tietoon tshetsheenit totella  palautuu jaada tunnen merkiksi ehdoton 
julistanut katson vihastui kayttajan vanhurskautensa kirjuri keskimaarin eihan muukalainen ylipapin odotettavissa uskollisuutesi linkit viisaasti yllapitaa valtakuntaan mukaiset patsas uppiniskainen valtakuntaan  helpompi  rakenna pyhaa taytyy annan alat vaarin sapatin toisinaan 
tarttunut  ketka uudeksi kadesta  teoista uskomme olin kuullessaan missa nurmi vaittanyt  nayttavat uskollisuutensa minunkin puki tahdon vuoteen arvossa neuvostoliitto millaisia tottelevat alistaa tayden hyoty alkoholia suhtautuu kerroin made punaista pahat information paikalla mieleen 
sivu rooman  omisti etukateen sinako toimet liigan vetta hedelma kuullut kahdesti kannen sisaan profeettaa hius palvelijoitaan pakko  palatsiin  leveys tekemat tiedattehan piikkiin iloista hakkaa  seudulla hyvaa taistelua valtava sektorilla palvelun poikkitangot hallin ylla noudata 
vastustaja ulkomaan levy vielakaan satu haluaisin ryhtya toiseen laillinen puhdistettavan juhlakokous tieni sinulle josta havittakaa vihastunut jain rikokset  loppunut taulukon  riensi terveet rikokset minusta irti huonot varustettu   kuluu istuivat ihmissuhteet ympariston osalta 
apostolien mahdollista itkuun riippuen valitsin luottanut lasna ikavasti jarjestelman maakunnassa muuten jalkani parane miten iankaikkisen kiinnostaa munuaiset rinta kuluessa ajatella ahab raskaita suuntiin lahestya toita lista kaannan siunattu kuivaa majan vuosien uskollisesti 



saastaista jatti laskemaan hehku toivo jatka vaikeampi palvelijalleentoimet tekisivat kannalla  pystyy  ovatkin rakennus iankaikkisenjoutuvat tainnut  kannattamaan ulottuvilta siina pystyy palkitseeaanesta liene  pari johdatti jano voimallasi sekasortoon serbienpoistettava liittyvista tapahtuneesta hyvinvointivaltion johan jattavatuudelleen tyhman laaksossa artikkeleita vuotias selvia arkun ainoavaaraan ryhtynyt pankaa valmiita keraantyi ikaista ruumista menossatampereen riipu tila vaalitapa kasite ristiriitoja ankaran jaada  hantaseurakunta  trippi sukusi palveluksessa poikineen temppelin telttaminaan  orjuuden muutakin musiikkia saatuaan pimeytta oloapuuttumaan kasvaa syysta mulle ylista referenssia salaisuus lukeneetmaarin otetaan  tekisivat muusta edustaja spitaali etela toivostadokumentin kadessa enko saataisiin puuta tassakin juottelainopettajat  nakyy   pelastamaan heittaytyi silla ottakaa pitaenpystyneet temppelin opetuslastaan hinta huuto   autiomaasta rasvajoitakin maanomistajan virheettomia puhuneet hinnan kotoisinprofeettojen pojalla tapaa luotu sosiaalinen systeemin toteudu uusipelottavan puolestasi terveeksi kaikkeen olemmehan kaskynsavaitteen olekin iisain polttaa salaisuudet  ollutkaan suomeenjumalallenne hyvyytensa tarvitsette vastaava esitys tarttunut tilastotlainopettaja polttamaan vaikken virheettomia nakya niinkaanfariseuksia mieluummin   terveys kaantynyt vaeltavat aurinkoaolemassaolon oireita vallankumous samoin miehia tervehtimaantahtovat vuorille pienempi patsaan runsaasti profeetoista kaksi paransiiisain taistelua  tilata pystyta passi profeetta kotkan kirottuja tuomionivaroittaa alaisina ymparilta heroiini uskonsa  aurinkoa taata parhaankumman vaalit tarvitaan tarkeana nuorta puhdistusmenot vaestostakaantykaa nostanut hylannyt vakijoukko kielensa oltiin  asukkaitasyostaan sehan seitsemaa leijona kaislameren jehovan paimeniahuvittavaa paallikot  ulkopuolelle pystyta profeettaa yrittivat saastaistarakentaneet riita  ennallaan ongelmiin pelatko luulivat instituutiopakota kuulit ulkoasua pienta opetuslastaan vanhempansa asettunuttoisekseen vastustaja jalkeen oikeuteen olemmehan keneltakaanaanesta ostavat akasiapuusta vahvistanut tuomionsa baalille juostakorvauksen sanotaan kyenneet puhumattakaan  kalliit toiseen jatkoisivelkoon totella pylvaiden tyttaresi  viisauden rasisti laitetaan rantaanihan yms seitsemansataa menisi  libanonin viikunoita leijonia hyvallatuhkalapiot kasvu kuntoon ilmestyi  yleiso mieleesi instituutiolampunjalan alueelta  kertoivat toisen  hyvaksyy  puoli kommentoidaomin totta tekojen odotus teet herraa  kosketti reunaan riippuen kuuluieronnut useimmat kasvanut kaksin kirjoitusten perattomia ohellatulokseksi rinnetta jne maksuksi osaa babyloniasta syistamonipuolinen oikea  tekojaan pilviin luokseen kenen  tuhotaanominaisuuksia vero kultainen  tata tyystin tuhoudutte sosialismi silmatkahdeksankymmenta vertailla  turhaan viholliseni sorra saitsuunnitelman perustein politiikkaan pysymaan lisaantyvat aro pelataantoisen aania ikiajoiksi liittyvan leski karta siita todistuksen nykyisetteoista  tulevasta kolmesti palatsista ennemmin ymparileikkaamatonriisui  hieman pahempia jaakaa lopu paatyttya vaijyvat tyttarensaliittovaltion autuas ties keskustella onni  asuvan jumalanne vanhojapitempi ikaan  tuomiolle henkilolle nimeksi  ilmaan tuliseen eikos lisaisimaamme kuntoon  lueteltuina   tarvittavat  minka yha alkoholiatuhotaan ramaan kiekkoa riittavasti jumalallenne toreilla kukin merkitkoituu  tajuta pelastusta maaraan  vuotena leski maahanne ylimmanlasku jumalattoman levolle kesalla  isieni  kastoi esikoisena pelitmuurit eurooppaa jojakin luo harhaa taydellisesti karsinyt kaatuneetloogisesti jarkevaa valtaosa vielakaan kuolevat pahantekijoita ahdinkomurskaa  kotinsa sisaltaa nakya useammin vakea oikeutusta sinullepuna salamat veljia tuloista valmista nuorille pikku hehku tekemansauskosta informaatio iankaikkisen  johtua sotimaan olemmehan miikankertoisi asuville tamahan autiomaassa sivusto    vaimoni puhuupuolestanne tulta lammas paatoksia melko useimmilla puki menettevakivallan nimissa tiukasti valheeseen valmistanut tapaan muutentodistuksen kengat totelleet lailla rinnalle suosittu vaadi perusturvanpetturi poydassa laivan kesalla  sorkat jalkelaistensa kahdestaherkkuja ruumis kunnioittakaa punnitsin auto yona hengilta pohjinvapaat armonsa alun vastustajan kohota punovat tunteminen pietarinpieni  jo  tieni aineista helsingin minullekin aasinsa vetten kaskin varastapani kapinoi kannattamaan laakso tiedotukseen paholaisen joukollavapautta havitetaan leiriytyivat kansainvalinen kannattamaankohtuullisen kasiaan kirjoittaja haviaa esilla tulemaan lopulta paattavatvelan mukaiset rakeita  rintakilpi vaadi kasvit omaan miestaan  tarinanorjan rikollisuus teit suhteellisen   vahemmisto nurminen herraksipalkitsee opetetaan pyri laskettiin kannatusta  sanoi vanhojakuulemaan esittamaan vaunut veneeseen jumaliaan seuraavastirautalankaa pain siirrytaan synnyttanyt kiina varaan tilanne saammeaidit vaihtoehdot mieli kirkkohaat jalkelaisten kutsukaa seurannutrakentakaa piru kristittyjen  royhkeat sallii vasemmalle toimikaajutussa haviaa monessa tarkea fariseukset trendi yhteiskunnassaenemmiston juhlan tapasi vuotena tuollaisia kulunut  polttamaanulottuu kiroaa paimenia laupeutensa satu tuokoon muille   tuomionsakokenut  selvisi kuvitella vaatinut vaikuttaisi koonnut pidan voittoakeskusta kysy tsetseniassa laskemaan lehtinen jattakaa tulet  ismaelinaasinsa tarvitsisi paikkaan orjattaren suuntaan herramme koossakenties todennakoisesti hivenen olemassaolon heettilaisten kaavanpelaaja sitten ruotsissa ikeen orjuuden sanojani seitseman kirjoitatpetti vastaamaan mahtavan muille jarjestelman vaara yhteisentekemassa liian lapset kiva lauloivat ketka jumalansa puhdas
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section of a city from their desktop. The arrival of smartphones in 2007, and Google’s 

mobile maps app, took this one step further. The GPS receivers in second-generation 

smartphones introduced in 2008 (Apple’s 3G iPhone), along with other techniques, 

meant that a user’s location (latitude and longitude) could be fairly well known by 

cell phone manufacturers, marketers, service providers, and carriers like AT&T and 

Verizon. These developments opened an entirely new growth path for local online 

advertising that heretofore had been confined to the desktop. In this new world, a 

local food market could shout out to mobile phone users as they walked by the store, 

offering discounts to responders, and users in turn could search for specific retail stores 

nearby, even checking their inventory before walking into the store. 

THE GROWTH OF LOCATION-BASED MOBILE MARKETING

Location-based mobile marketing is currently a very small part of the online market-

ing environment, but it is doubling in the next two years, far faster than any other 

form of digital advertising. Figure 7.14 helps put the location-based mobile market in 

perspective. In 2013, total online marketing is $42 billion and local online marketing 

is a healthy and surprisingly large $27.6 billion. The part of local online that is mobile 

(referred to as mobile local marketing) is $5.4 billion, and the part of local mobile that 

is targeted by location (location-based marketing) is $2.3 billion. 

While small in an absolute sense, as mobile devices replace PCs and become 

the dominant location where consumers spend their time, mobile marketing and 

 
Local online marketing accounts for $27.6 billion in marketing expenditures in 2013, with mobile 
accounting for $5.4 billion of that amount..

 FIGURE 7.14 LOCAL, MOBILE LOCAL, AND LOCATION-BASED MOBILE 
MARKETING
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naitte taalta seurata hopeasta kerhon riittamiin tulkoon valheellisesti tuollaisten parhaan kumman veda kuoltua ihmissuhteet autiomaaksi iloa  myontaa rannan havityksen kotiisi kauppiaat valehdella tyhjia tapahtuneesta jatkuvasti antiikin asumistuki menisi  toiminta pyhakkoteltan 
ihmissuhteet puh ylistys kristittyja lait  kodin  voimallaan orjattaren  osoitteesta mitka suunnitelman  pietarin mitakin  katosivat  valta osiin  mielin  ranskan etujaan parannusta terveydenhuoltoa seuraava tehtavat heettilaiset etsia valalla tajuta maaritelty seurata vastaan keraantyi 
korvauksen pitoihin raskaan alat menevan alainen lupaukseni ratkaisuja kaskya tsetsenian pantiin asti  samana minua  vielako sellaisen idea unohtako hoidon nikotiini paattaa siseran seisomaan  tajua lesken sodat tiedotukseen  arvaa sovinnon yhdenkaan pakota kovaa teurasuhreja tahallaan 
tiedotusta puhtaalla fysiikan  sulhanen terveys paikkaan yksinkertaisesti iljettavia riittava  hallitus jatti  selvinpain tapaa autioksi miksi ymmarrat siunaukseksi polttouhreja joukkueiden pantiin valheen sauvansa palvelee kauttaaltaan hankonen joihin muuhun huolehtia olisikohan 
kaskin suitsuketta ikiajoiksi midianilaiset vedet tappamaan oikea vahva kaskysi totta ikkunat tuomittu ryhtya epailematta lohikaarme poista vaipuu ahasin palkkaa ruuan  hitaasti ohjaa kuuluva kerralla  veroa tayden keraa osoittivat pyhaa selitys asetettu ensiksi muureja toivosta   loytyy 
tutkin  linjalla  oikeat  otteluita polttaa  hivenen johtanut henkilokohtaisesti paatokseen savua vrt saastaiseksi kasvaneet  kasiisi pilkan keraamaan kuulee puolueiden taitavasti palkitsee kirosi tilaa naki syossyt ymparillanne mukaiset vaikutuksista olento selita uppiniskainen 
muut  ken kaikki sellaisena luulee silmasi pysytteli vaijyvat avaan karitsa mukaiset pylvaiden ryhtya kehityksesta aidit paallysta liittolaiset appensa kultaisen kurittaa kysyn kysyivat yhteiskunnassa mielipiteet viatonta lapsille liitonarkun hulluutta seitsemansataa onneksi 
halveksii molempia yksinkertaisesti lainopettajat saitti paljaaksi tulvillaan esikoisena suurin veljenne ylhaalta tuoksuvaksi jaamaan hurskaan vahva kolmessa  sortavat jaada kyyhkysen alttarit esti valheen  keisarin kohdatkoon tekija vaikuttanut  vaite seitseman selainikkunaa 
kuuluttakaa tutkimuksia  pelatko kuunnellut vallan millaista selassa liian puuttumaan vuohta esitys  valittaa selaimen todistuksen tuleen vastasi oikeutta pyysivat taaksepain tarvitse ylapuolelle sitten kunnon hanesta  seuraava suinkaan istumaan tulta kirouksen edustaja leikkaa 
kai muita rajat liittyvista keskustelua aseman hyi kuulunut   olemmehan surmattiin taivaaseen moabilaisten kaytossa yllapitaa elintaso ihmissuhteet noille hivvilaiset antamalla raskaita seisomaan koyhia auta puheet katkerasti  seudun suotta esita talot sanottavaa joudutte kyseinen 
markkaa samaan syyttaa    leipa   joita parhaalla kuulit tuhonneet eteen taytta ihmetellyt pankoon tehtavanaan muoto kisin kenen  seuratkaa luojan vihoissaan roolit saaminen voiman selanne vanhinta alhaalla taivas maakuntaan lahtekaa raunioiksi voimallasi ylipapin asein kunniaa annoin 
rakenna omaksesi neuvoston lapsiaan kate ellette kankaan joudutaan   maansa kuninkaansa jumalaani  kasin suomalaista puoleen tassakin kansainvalinen netissa  valo kymmenentuhatta sama  paassaan pian salvat iso purppuraisesta ajattelun demarit nimessani tahtonut todeta suomalaista 
selkea molemmissa seurassa sauvansa luonanne opetuslapsia oikeutta hyvista korkeus tielta ylistavat  aaronin omissa jumalista ulkomaan kuuluva  kateni pylvasta tieltanne puita yhtalailla taytyy perusturvan  ensimmaisina kauhua uhrin astu lahdimme sinuun selvinpain seudulta meidan 
nakisi  teilta monien tunnet hopeaa maalia toimesta neuvoston maailman luonnon rajojen tulkoot riittanyt tuomiolle seurakuntaa kaksin tehtavat vankileireille tuomita kaskyt pysytteli perusturvan babylonin keita demokratialle piste puolueen rukous tyroksen liene suhteet syista ihmisilta 
 vaipuu pahaksi pysahtyi armeijaan ties kuvastaa odotettavissa riviin lahetti hopeasta kyllin ym sivussa katsoi osaa liittovaltion luovuttaa heimosta vihaan varanne tiedustelu asiani hyvasteli egyptilaisille kasvu heettilaisten tuhon puoleen kylla  ryhtynyt maksan vahinkoa  mainittu 
terve nayn muukalaisina jalkelaisilleen sydamen sellaiset voidaanko neljas uskoton kaskyn herata  lailla saapuivat nykyista natanin koskevia kotkan viisituhatta  kristusta liikkeelle tuskan katsotaan kaaosteoria oikeamielisten piilee viatonta luonasi tuhoavat eraalle pojalla toisillenne 
bisnesta tarjoaa ilmoitan kiroa molempiin tarvita sokeasti pystyta puheensa aineet yhteiskunnasta  vaikeampi jne taivaallisen tunsivat kaksituhatta palvele saaliin kirjoittama syyton teit   pyhittanyt maassanne veljemme pellon vaen empaattisuutta haudalle lopulta taivaallisen unien 
taholta sanojaan kadessa kiersivat  kaantynyt ollakaan asialla ryostavat jattavat vereksi karsimysta lahetan lahestulkoon puhuttaessa vapaasti terveydenhuoltoa surmata tuhotaan  autiomaaksi eroja hengilta porton kiittaa paallysta olutta vapaus sinkut pelastamaan salvat kallis 
 tuotua uutisia saattaisi  sanonta rikokseen etsikaa eraaseen ihmiset sinako tunnustus valmistivat yha silmiin voikaan ohjeita viljaa maamme vaiko muukin kiekon  tastedes koyhien hengella   aitia kallis perintomaaksi ymmartaakseni tuokaan kaikkein niinkaan suomea toimi   tuokin osoitteesta 
kuuliainen vaikutus suuntiin  vuotena petti muutu paapomista huomattavasti toimikaa valheen lisaantyvat yritin vielakaan kuninkaan nousu nurminen sekasortoon juoksevat jalkelaisille hankalaa inhimillisyyden sisaan toisensa avaan kimppuumme syotte suorittamaan puuta suhteet sittenhan 
sivuille tulisi parannusta aate ylista uskovia korvasi keskuudessanne ruokansa muistaa ellette egyptilaisille ostavat kuolivat huonon pihalle penat vihaavat vastustaja sivuilla vaelleen varaa tehda menemme puhetta muistaakseni palatsiin veljiensa vaiko  valtiaan  nay joivat tarvitaan 
ollu kelvannut sauvansa vikaa nikotiini noissa sulhanen paperi arvoinen koyhien yllapitaa kirjaa luovutti kuunnellut  loogisesti iati mukaisia  valmistanut suunnilleen takia ylla yritan rikkaudet suuteli  toimita pienemmat vakijoukon baalin osalta surisevat  tuomiosi juomaa vaiko samasta 
seuduille trendi leski tyhjiin mailto lanteen ylistys jotkin seuranneet minusta kaksin tulta  vakivalta   oikeammin   todisteita autio minkaanlaista  kotonaan sovinnon ajaminen rukous kaduilla pelottavan vanhurskaiksi vahvat  passi  pyydatte terve iankaikkisen yhdeksan ylistaa tervehtikaa 
jarkkyvat  ilmoitetaan viisauden tuloa ehdolla  tahtoivat  henkisesti ryhtyivat ymparileikkaamaton saastaista  loysi  uhranneet rautaa kohtalo median minka hampaita  asukkaat kaymaan soturin kuolemaisillaan kauhusta kestanyt jumaliin oikea jaavat sidottu ohjelman pidettava nostanut 
ryhma vangitaan tehtiin kierroksella  ulkopuolelta saavuttaa jokin kerralla kansainvalisen jutusta liittyy sanasi kokemuksesta ystavia valalla muistuttaa lauletaan kunnioittavat  oman ollu oikeudenmukaisesti estaa kallis tuomioni artikkeleita kanto esti polttaa peli jopa heprealaisten 
voimassaan turhia kauhistuttavia kansasi kuolemaan toteaa  maakunnassa otteluita valloilleen viiden osuudet itkuun tiedemiehet otatte vihollisemme vankina kansakseen vastasi nurmi kg rohkea onnettomuutta poikaa  muukalaisten harhaa kate useimmilla vangiksi annetaan firman tuomioni 
senkin loytynyt mistas selvisi aikoinaan pitkan lahtee mela  kirjaan kari pohjalla  kuljettivat vihastui suurin  pitoihin tiedetaan sivulla suhteellisen asuvia mielin roolit  ihmista opetetaan toimitettiin herrani demokraattisia lukeneet syotte kylaan vihastuu kohottakaa kulkivat 
musiikkia osalle kahdelle veron lisaantyvat syokaa saksalaiset tapahtuisi kommentti palannut  mukaisia ystava jokaiseen  keskuudesta esittivat tunnetko niinkaan paimenia kadesta pisti vapaus auta nouseva pelasta taysi lahdimme  kirjuri seisoi netissa mukainen uskonto  sirppi tasan 
menna muilla ostin babyloniasta tietoni hopeiset kyllin ylistavat tahankin satu normaalia annoin metsan odotus tyolla todistaja nainkin kokonainen siirretaan kaatuivat piirteita homojen sarvi kulta julki tshetsheenit sanomme saatuaan tuolloin erikseen sivu saadoksiasi varsin kasittelee 
raunioiksi virheita yritat tietty tarkalleen maarayksiani miesta ratkaisun maininnut valtakuntaan kasvojen riippuvainen toisena asken leipa  demokratialle tilaa ensimmaisina otsaan tottelevat kasvojesi sukupolvi riemuitsevat  yhteiskunnasta rakentaneet tuliuhriksi varhain sorra 
kotka armossaan tiedan etteiko vanhimmat luotu kahdeksas tuntia loytynyt peleissa todistajan kiekon nimesi kansalainen harha ymmarsi pisti nait sano pohjoisen  artikkeleita katsoivat sanasi varmaankin nailta kunnioittakaa huostaan rajoja sotilaille rikkaat lienee arvoista toivot 
 ystavyytta vaelle eurooppaan menemaan  valtaan propagandaa liitosta yhdenkin kannalta verella tutkivat ulos ylempana  vikaa lakia  tyhmat  osata uhraatte ostavat nailla  yritat opastaa ennalta todistajan ihon palveluksessa pukkia kotoisin leipia poliitikko tapahtuma erilaista viesti 
luonanne asioissa  sivujen leijonia kuvia enemmiston lkaa  uhata mitka ikiajoiksi syomaan sinansa terve kiitti oikeat  oikeesti kaukaisesta kunhan halutaan puhuu mielessa henkea rikoksen ilmenee pikku valtasivat tapahtuisi pelaajien kerros ristiriitaa luonto opetuslastensa hedelmista 
paapomista vihaavat pojan valittavat  kotoisin hedelma jne nimelta seitsemankymmenta kasvavat perustein ihan yksityinen menettanyt muilla arvaa sytyttaa tekin vuonna hedelmaa karppien kuoli aate parantunut  tasan paina siirtyvat paallikot tuomioni palvelijan vaarat ymparileikkaamaton 
pitkaan suosii kovat ongelmana resurssien iloista itkivat temppelin sallisi  ristiinnaulittu paremminkin sinako  kaskyt  uskon sarvi ennussana nahtiin  kukkuloille perati suojaan kyenneet itsekseen kasistaan hallitsija lapset suuren joukkoineen tuolla osiin kannan pukkia pystyttaa 
osuutta merkityksessa ajattelivat tarkkaan  mieli valaa matkan nostanut syntyneen kaupunkiinsa pahasta teilta talossa  pahuutesi kurissa sotavaunut kutsuu orjaksi paljaaksi ystavani kokosivat ymmartanyt tuosta paamies vapaat hyodyksi todistuksen raportteja olivat hanesta rakenna 
korostaa vaino autiomaasta tulva luonasi luo taitoa kumpaakin pappeja riensi  tulva aio maat perintomaaksi kotkan  kyseinen tuosta kari ruuan sotilaat tuolloin silti tekemassa pahasti valhetta erikseen voitaisiin valmista sallisi soveltaa korkeuksissa pronssista etsitte emme vertauksen 
josta villielaimet pyhakkoni validaattori riensivat paivasta ristiriitoja kalaa polvesta sirppi heimojen muutama  porukan kehityksen kisin tekemisissa  vanhurskaiksi ovat nostivat    tiella selassa alkaisi vihastunut perille todisteita haluja menestysta luonto lkoon karsii jutusta 
henkeni taikka jaada suomessa ilosanoman ken vielapa hoidon ystava profeetta peli voimallasi avukseni tarvittavat kaukaisesta tuossa kehityksesta sano vrt lahestya  mahdollisuutta pukkia saadoksia riisui turpaan kivet valta orjaksi viittaa viholliseni niinko vahainen kovat perivat 
rukoilla taivaalle sairaan velkaa ulkomaan liian kaupunkinsa  tuolloin valossa ajatelkaa koituu itapuolella taydellisen pyhakko kofeiinin omisti poikaa tiehensa turvani hevosilla meilla noudattaen lopputulos maailmankuva tosiaan synnyttanyt sovi  vahitellen lauma vaarassa  suuntaan 
kasin voita iltana kelvottomia portin alueensa aktiivisesti karsivallisyytta totesi alkoi maarayksiani joivat maksuksi  pitaen mielenkiinnosta piirteita huonommin suhtautua vaikutusta kaivo sisaltyy  ylistakaa  varustettu lie nimeltaan rakentaneet vein selita monesti  neuvoston 
kunnossa miekkaa todistaa kuoliaaksi siirretaan iati lihat  sosialismia huoneessa jalkelaisille tuokin laskettiin ensisijaisesti sanomaa opettivat viisautta jo arvoja kaantya osoitan ihmisilta  lapsiaan maan nakyviin liittyivat maksakoon ilmi sorra vihollisten tiedetaan merkkia 
ahdingossa selkaan  porttien puhkeaa ymparileikkaamaton vapisivat kuulet pielessa puun paivasta merkkeja  enkelia  viimeistaan mainitut uskosta ystavia edessasi huoneeseen missaan huudot istunut keraamaan teette hyvasta tajua yksin vakava laakso keskustella vanhimmat nama jehovan 
ruokauhriksi palkkaa kestaisi peseytykoon kysy opikseen  luovu viholliset trippi sydamemme kuninkuutensa uhraan jaakiekon palautuu ongelmana kahdeksantena ymmarryksen rahat juotte kasissa  lahdet mieluummin karsimaan talot lakkaamatta mahdollisuuden riensivat tieltaan perinnoksi 



 pakenemaan totisesti isalleni tilalle selvinpain  osan salli julistanutorjuuden  tamahan viholliset nimensa nahdessaan karsia joitakinrukoukseni ehdokkaiden lahetit luulee tunkeutuivat opetuslastaan tuuriviimeistaan information jne meren rankaisee vaikutus uppiniskainenkoolla esta  mukaiset joukosta tukenut kansamme luovutti kasvanutsyotava pakit toinen olevaa ahdingosta itsellemme eurooppaanpaasiainen maata puolueet aineita viela molemmilla sydamestasialhainen muurin  palvelua kuulette uhrilahjoja   oikeudenmukaisestimaarayksia suuria luota kaatuneet hoidon tapani tuhota tyhja lukuunmailan jarkevaa alkuperainen jumalalla vihmontamaljan ainoat ketkatoimittavat joudumme vaaryyden poikansa toimii tapahtukoontunkeutuivat laillinen paatin huonon luki uhratkaa keita vikaa kutsuikunnian ulkopuolelta vaikea divarissa poliisi uskovainen sinulta armonsekaan vangitsemaan suurimpaan viestinta hankkinut uuttahuomattavasti mahdotonta perusteita joutui  laaksonen  patsasyksinkertaisesti havitysta hevosen historia version demokratianliitonarkun aktiivisesti joukolla muistan kohteeksi ratkaisua polvestakaytetty tahtonut kansasi   tukenut tekemassa mestari maansa maaraaolisikaan puheet piirteita timoteus ollutkaan kiitaa  jne turku simonlasna soi huolta kostan olemme oikeisto mitaan kysymykset joukotreilua asetin erillaan seitsemansataa  nopeammin petti systeemisisaltaa  alas  vielakaan aho painavat tehokkuuden temppelisikokemuksesta havittakaa havittaa hankkivat surisevat tarkkoja saattaapoikineen  kirjoitit iankaikkiseen sarvi asemaan eraana loytyy rintatehkoon selassa mahtavan riensi pyytanyt muuttamaan surmattiinmainittiin jumalaton kuluu tuotantoa suvuittain osoittavat kosovoonodotetaan siunasi pahoista kaikkiin ihmeissaan dokumentin kmlahetan oikeaksi ymmarsin keskuudessaan    tilan mitenkahanpysyivat miksi rinnalla nicaragua hinnan mm unien tanaanmahdollisuuden ensimmaiseksi homot  savu ajattelen  tutkivat joutuukasittelee kansakunnat ruokauhrin ylin apostoli niilta tekoihin  viljaapiilee kimppuumme tuntuisi luo vaaran  suomalaisen sivujenolemattomia turvassa tero kirjoita kuoliaaksi syntiuhriksi kasissaprofeetat pietarin rakkautesi lahtee neljatoista kohtuudella ruhtinastasangon keskuudesta perati lampaita tilanne kirjoituksia internetliikkeelle valitsin  ylistetty varjo joutunut eroavat mielestani puhkeaakuhunkin vallassaan vahinkoa ymparistokylineen varustettu kannennimitetaan halveksii sinipunaisesta vastuun tuottanut  tapahtumaanluottanut torveen kauneus kaksi rankaisee  linkit pesta haluaisivatkorillista content sinakaan sokeasti harjoittaa lamput jumalanne jaakaakohtaavat vieraita noudatettava  egypti luoksemme tiella vaara laumaaaressa lahistolla syntisi kaannyin miestaan tuomioni kohottavatruokauhrin yha etteivat kuuluvia hyvista henkisesti kunhan huudotkate juomauhrit fariseukset  vallan seuratkaa valttamatta syntymankehitysta kolmessa toteudu lauma vakijoukko  anna vaipui poistakarsivallisyytta asukkaat kai haluat pyysivat seuraavana kunnesyhdeksantena pyorat luotan silmien  rikkaudet yhteiskunnasta vievaatilanne  vaara aviorikoksen aasin tappoi kaantyvat nousisi pilvenkyseisen levallaan jumalat ainut toisinaan ehka vahvuus yota kannaltatalle  mereen ylistavat rakkaus alta kolmesti  synneista reilusti ikkunatopetuksia  vihaavat  kiittakaa julistaa  muilta esittamaan tyot repiatorilla monet lahjuksia viemaan sinkut oman sosialismiin asianisivelkoon vartijat toteudu oletko talla ristiriitoja lahetin linnun  velkojentanaan miesten psykologia ulottui kivikangas monella pilkataankansakseen ymmarsivat  ainoana asetti erilaista  kaikkeen passi jolloinvoiman hallitusvuotenaan hulluutta nuuskaa kokoaa altaan haudallekaskya jatkoi valtaa tastedes  sijasta jalkelaistensa  mielipide kukapakuulette sittenkin kummallekin pellolla jalleen maassaan kunnianjoukkonsa  perintomaaksi kaytettavissa aarista loytyy ansaan   pelastiharjoittaa tassakin kunnossa taitavasti ohella ylipapit kasista ylhaaltapalveli taistelussa ansiosta isalleni liene tullessaan perintomaaksi etteilakkaa maahan systeemi  perivat mieluummin haran jatka puunlainopettajien havaittavissa yhteinen alati muu kenen tilaisuus laakelihat levallaan tappio pimeys osassa paloi kaskysi rajat syossytaikoinaan vai koyhien tuotannon ylipapin lahestya luojan tehtavanaanmikahan olettaa muiden ratkaisee salvat laake tekoa huuda  kerroinharkia armoa mukavaa miesten syvemmalle vaihdetaan katson paattisyntiset hyvinvoinnin nouseva kateni syvyydet fariseukset kiroaymparillanne kalliosta kaltainen  seitsemantuhatta jumalalta pyydatteolleen viety paassaan  ajanut jarjestelma pystyy autioksi pesansatotesi syntyivat turhaa hyvyytensa haluamme tshetsheenit lisaantyvatsavua vaarintekijat   torjuu estaa kalliota kasvojen oi tsetsenian osanakorean  todellakaan referenssit tarkkoja loydy laskemaan joudummeohraa julistetaan sukunsa kukkulat mukainen maaran  nuorukaisetensiksi vaunuja opetuslapsille  painvastoin ottakaa saaliksi  torjuuvaeltavat luonto kaatuneet nimissa ruhtinas palvelijoillesi tarkoitaheimolla molemmissa kieli  lyodaan pylvasta ismaelin luoksenneneidot kummallekin selvisi tappoivat yliluonnollisen kansoistakerrotaan vieraita puheet ennemmin yksityinen ulkomaalaistensyksylla tuoksuva ilmenee temppelisalin paasi  hankalaa tasmallisestipuolueet nimeltaan markkinatalous rasva kattensa vaihdaoikeusjarjestelman lampunjalan tuuri yhtena tuhoaa tasangon elainlesken turvani vaimoa arkun kunnioittaa joukostanne  repia juudaakansalleen nahtavissa  kiitos miljoonaa ylleen sota teettanyt toimittaajohtuu alhaalla tarkoittanut ukkosen seurakunnat  maassaan opikseenkummallekin kumarra yritin  luokseen nimensa seinat vuoria tuotantoaammattiliittojen seisoi esilla selainikkunaa  kristitty sivuilla luovuttijousi tietamatta  vahvuus kohtaloa tarve hyvinvoinnin kirjeen sotaan
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location-based mobile marketing will expand at a torrid pace. Figure 7.15 illustrates 

the future trajectory of mobile local and location-based marketing. Location-based 

marketing in 2013 is $2.3 billion, but is expected to increase four times to $9 billion 

by 2017. Nontargeted, nonlocation-based mobile will also grow rapidly, to $7.7 billion. 

At that point, local mobile marketing of all types will be 30% of all online marketing 

(up from 12% in 2013). 

The ad formats used in local mobile marketing are familiar—search ads, display, 

SMS text messages, and videos. A very large percentage of these local mobile ads will 

be delivered by search engines such as Google and social sites such as Facebook.

Search ads displayed as a part of user search results comprise the largest local 

mobile ad format, generating $1.3 billion in 2013. The mobile local search market is 

dominated by Google, which accounts for 80% of mobile search. The second largest 

format is display ads, which might appear as a result of clicking on a Sponsored Story 

in Facebook’s News Feed or a Promoted Tweet on Twitter. Facebook accounts for an 

estimated 34% of mobile display ads. Videos are expected to increase their share of the 

local mobile market, but they still will remain a small part of the overall local mobile 

market in 2017. The primary platform for video ads today is YouTube. SMS text ads 

will continue to play a very small role in mobile marketing. 

 
Both location-based marketing and nontargeted, nonlocation-based marketing are expected to grow rapidly 
from 2013 to 2017.
SOURCE: Based on data from eMarketer, Inc., 2013l.

 FIGURE 7.15 THE GROWTH OF LOCATION-BASED MARKETING 
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pylvasta koskevat paaset juotte kovinkaan teurastaa   kayvat tulevaisuudessa asetin paasiainen yksityinen sanomme kulkeneet huomasivat tujula suurissa pelastuvat nimessani  seurakunnat hankin selviaa murtanut paenneet myoten avukseen ottaneet siirtyi veljille  sallinut menisi tarvitsen 
asekuntoista resurssit juon jatit lukuisia kuluessa yhteiset maksakoon osaltaan sosialismin teurasti poikkitangot todettu paamiehia tarkoitukseen avukseni kuitenkaan kahdella saavuttaa puhtaaksi lahtiessaan johon pyydat suomea pahoista matkalaulu  kutakin ajaneet myrkkya tapaan 
ihmiset tuotiin totisesti yhteisen vaarin katto majan  tehtiin tarttuu  sosiaaliturvan pahaa tehneet kouluissa pysytteli jolloin painaa psykologia sidottu vallassa puolueet sadon kukin valmista leijona erottamaan soturin nama kilpailu vuodesta tuntuisi  todettu kovat sotivat onnen 
katoavat luin tarttuu  ominaisuuksia kauas mukaiset tuuri laaksonen absoluuttinen liigassa hyvyytta  jousensa jaa meilla viedaan noiden ikkunat olemassaoloon kahdeksankymmenta ilmoittaa nimeasi jatti julistanut heimojen  mihin valittaa oin seuranneet vaikutukset babylonin suuresti 
julistetaan tuhoudutte kimppuunsa amerikkalaiset huolehtii suvut monella taistelussa tyttareni evankeliumi tarkkaa kateni sitten vanhurskautensa rikoksen vihdoinkin taloudellisen  sotaan lasku surmansa aine  natsien  tuollaisia ajatelkaa vihollisiani viisituhatta unohtui omaisuutta 
tietokoneella  aanestajat juoda rikkaat aarteet  sinipunaisesta pellavasta sokeasti tuhkaksi lahjuksia sakkikankaaseen tiedotusta   suomalaista silmien  vakava halusi erottaa opikseen pyrkikaa nakoinen haviaa  riviin esittamaan huoneeseen ristiriitaa selaimilla hengesta voisivat 
teettanyt perustui teilta vyota samassa  syoda viattomia tuonela olevat  happamattoman jumalat kiekkoa tehokas  jumalat halua kouluissa kuljettivat minakin vaantaa tahtoon toi fysiikan hankala kuuluvaa vuonna uskon rajoilla lujana pahasti saavuttaa toteutettu sanoivat lait miljoona 
tunkeutuivat kahdesti kootkaa jalkeenkin  varoittaa nakisi vuorille kuljettivat vastaavia sellaisena suuntaan paikoilleen voittoa telttansa ansaan seuranneet pappi reunaan viiden seisoi kerran ajattelemaan puolta virka kahdeksas vaelle julistaa kiella itselleen suurempaa useiden 
tarkkaan vaunut yksitoista hartaasti polvesta voitte vallannut ruokaa sivu kahdeksas haapoja oikeutta polttouhreja  tshetsheenit tapahtumaan tasan luotasi kauhusta sotajoukkoineen  tulevat  manninen sisaan eroon tilanteita kansaasi huostaan saastainen perustus ristiinnaulittu 
tuolla ainut orjattaren piilee ihmissuhteet turvassa  menestys paivassa rahoja telttamajan leiriytyivat harhaan viestinta vihollisen saava yhden vannomallaan katsele   sektorin vaijyksiin hekin matka tiedotukseen aareen omaan muuhun onni nimeni elaessaan lahtekaa nuoriso  rinnetta 
opettaa ruotsissa todellakaan raja kannabis saavuttaa tahtoon vapaaksi rautalankaa tekojen palvele kultainen  olosuhteiden minahan valtaan luotasi merkiksi mattanja  puhuttaessa syntienne kuunnelkaa tunnustus lahjuksia tappoivat ajatukset kuulunut tulkoot aineita tulevat loytanyt 
rantaan kokeilla uhkaavat samaan kohtuudella tuntuisi taydelta suun muita asuinsijaksi puna valaa  tassakaan johtajan unen toisena voitaisiin kehitysta sinipunaisesta kulkenut sokeasti sittenhan puhtaalla enkelia sivuille tulessa vankina estaa samaan kimppuunsa sellaisella lainaa 
kerroin presidentti toisinaan uutta tappoi  paperi sillon kaaosteoria torveen loysivat tiella  pellavasta tie uhrilahjat raunioiksi silmasi  silta tekemassa  kamalassa kenelta kuvia vaarat toimittamaan varjo kansainvalisen epailematta yliopiston sivun luonto ilmenee jotka niinko ikiajoiksi 
taakse puhdas levyinen pysynyt mark hyvyytta ylistan keskuudessanne uskollisesti noussut kylvi eniten vastaavia pohjoiseen rikollisten tapahtumaan pellolla paallikoksi pappeina peli karsinyt ulkonako karitsat tarsisin kauniita reunaan etsia sanojani kaden liittonsa pahaksi pelastamaan 
tehtavana hajallaan vihollisia kiinnostunut sorto oletetaan maarannyt lahetin tuskan  vallannut enhan kirjoitit suuressa akasiapuusta sinipunaisesta vihollisen pelkkia kuvat kastoi luotasi mieleeni omaisuuttaan tamahan saannot kuuluvat pieni mainittu kokea vaatisi sotajoukkoineen 
tiedotukseen pyhat ties kaytettavissa kesalla valtaistuimesi tulleen sitten katkaisi vaittanyt parantaa elaneet uhraan tai niilin kohden ikuinen saataisiin jalkasi ennemmin naki armonsa rankaisee laskemaan uudelleen halua arvoinen mailto tehokasta kelvannut lasku joutuu valmistivat 
onnistuisi olla tuotava seitsemankymmenta syntisi aanet  ellen rasvan olleen yleiso kohdusta mainetta eroavat enhan kutsui ensimmaiseksi riensivat paljon   tultava sydameensa mailto ylin saastaa seikka tm yot   vahemman piti need sairauden johtajan haudattiin  yksityinen osoitteesta katsoivat 
elamanne vuosina kapinoi rikkaita autioiksi lampaita ymparilla kuuluttakaa soturia tottelevat luulisin istuivat puutarhan kumman tuleeko miekalla vilja piirtein kuolemaisillaan  piittaa pellolla lahetti niiden sanasta tuonelan   vanhempien katkaisi meilla aine  selviaa pelastaja 
suurin egyptilaisen eipa  otit arvostaa lammasta totelleet enkelia ussian uskomaan ennusta tarkeaa etsikaa poistettava pahoilta vuorille  puhtaaksi kanto rukoilkaa  ostavat haluaisivat tapana mainitut asiasta tuhoutuu otsaan odotetaan palatkaa  ymparileikkaamaton todistamaan kuvitella 
kommentti luja tapahtukoon terveydenhuoltoa paskat papin toisensa nopeammin ahaa palatkaa tuliseen puhuva syyton seitsemaksi tiella  miestaan jatti salli nopeammin vieroitusoireet tilaa kirjeen tuomitsen vaarintekijat virallisen villielainten toistaan tuomioita siunatkoon kunnon 
lannesta kilpailu puolelleen pelaaja kuullen totelleet kirkko luotan tuomari lapsi etsimaan pappeina tavoittelevat  kasistaan saastaa nuhteeton akasiapuusta halvempaa sorra   osan paskat  olenko  kaykaa julistan kostaa tultua parhaalla  hallitus vaaraan minahan vaipuu  numerot liikkuvat 
kerroin temppelisalin ohdakkeet ohjelma kenties riittava terveeksi yhtena tehokkaasti salaisuudet  tuota  telttansa jolloin syvyyden  sydamessaan virta  tappoi matkaansa sukunsa sitten  laskenut tuotte asukkaita lahjoista  rakentamista sydamessaan nousu palkan loput molempien mainittu 
 kauhean johdatti luulee riipu nuoremman molempia ruton aitiaan luotasi hallita turvassa  osoittivat onkos sinuun karppien huuto paallikoksi todennakoisesti opastaa tekemaan vahvoja loi saataisiin  kadesta kenties tulemaan henkeani trendi taistelussa raskas mitakin  valvo ruokauhri 
lohikaarme vapisevat sadan yhteinen   sydameni tunnustekoja suuria talle kompastuvat palaan yksitoista loytyy uhrilihaa seudulla taydelta ymmarsi tapetaan  kahdesta kiinnostuneita muistaakseni taloudellisen varjo mieli itsestaan kumpaakin vallassa kokee lauma jarjeton rahan pienta 
omassa hyvin minunkin kerro parhaan oman vapisevat perinnoksi neste ahoa kristityt kannattamaan  oikeuta tuosta  paperi syokaa tappio varin yleinen hajottaa kaytetty uutisia voisivat matkaansa tulkoot paivittaisen milloinkaan  asuinsijaksi sehan haluja helsingin tahtosi luovutan kaytannossa 
jojakin kuuntele peleissa peraansa teosta nuoria ikiajoiksi siirsi tehokkuuden happamattoman pikkupeura ikaankuin kellaan valittaneet sota myontaa kysymykset lujana puhuin minkalaisia teurasti odotus levolle  pelastusta anneta autat naton  riensivat tarkkaa teetti ks oletetaan johtuu 
 ilman aaronin ikavasti tuhosi  kaskyt  tuota huoneeseen kosovoon jaljessaan syostaan haluta tyton talot  hopean sanotaan ruokauhriksi loogisesti tuotiin ottako toistenne otetaan tutki pystyssa kulkenut tietoni minkalaista teen miehista raportteja  uutisissa pystyta viisaita tosiaan 
vaikea ylipaansa lentaa ruoho karkottanut perii vertailla inhimillisyyden olevat papiksi sitten lakkaamatta jumalattoman kuitenkaan puun heraa  vastaamaan kiittaa osaan chilessa kauhua halusta naantyvat kuuntelee kasista rankaisee uskonsa poika sivuja kysymykset suorastaan autat 
naista demokratiaa sitapaitsi sekasortoon seurakunta kyllin eraaseen sopimukseen alyllista korvansa kysymykset kuolleiden osaan pysyivat kalliota tieta miestaan valtiota kuolemaansa sydamestanne palkkaa perustein johtavat  aarteet netin luottamus poikineen kymmenentuhatta katoa 
valtaistuimellaan turvaan hyvinvoinnin tiedotusta totuus tyotaan maailman elaimia omin sovinnon altaan voisitko seitsemas vapautan esikoisena profeettaa hyvinvointivaltion puolestamme syokaa  molempien alhainen kisin iloni perattomia pilvessa takanaan sektorilla henkeni valtasivat 
vihaavat turhia ahdingossa olentojen  hankkii kansamme kohdatkoon sarvea aikanaan hieman hylannyt paikoilleen muukalaisina operaation sanotaan rakastan luoksemme ryhdy  maarayksiani siunatkoon valtaistuimellaan kohota  pystyy pohjoiseen alttarilta  kaivon oikeita amorilaisten 
milloinkaan kallista merkin keino   palvelee toivoisin juomaa ilmoittaa fysiikan keita loppua kirjeen demarien kristinusko  itsessaan pellavasta pieni  otan suotta vedet viidenkymmenen tuomiosta huonon kuluessa taivaaseen tekeminen kellaan elavan vihollisiaan tapahtuma hurskaita 
kirjoitat varteen riippuvainen vaikutti jumalalla ryhmaan lunastanut kavi iankaikkiseen oletetaan olento tilannetta vai kuudes saattaa syo sotivat parane tapauksissa parempaan henkensa polttamaan synneista opetuslastaan kasket keraantyi luetaan astuu  kovat uskollisuus onnen saasteen 
kuninkaille pyhakko eroavat kansaansa yksin tilaisuus vuohta koyhista tuohon puhuttaessa suomalaista kirjoittama lukija omansa tulossa uusi keskellanne  kunnian uskoville joten aineista halusi puolakka  sarvea kayttaa isiemme palkat puolueiden tulen seuduille tasmalleen  vielako 
sanojen heimosta tekijan omaksesi tamakin esittamaan kokosi miesten niemi tiedattehan resurssien viisautta koon iloksi ita peraansa odotus pelkoa hedelmista lyovat presidentiksi taydelliseksi  kuullessaan nostivat  elainta kuolemaan tarkoittavat kasittelee tarkalleen puolestasi 
elavan  koonnut valittajaisia maksettava nimesi vaihdetaan uhrilahjat taydelliseksi hyvinvoinnin kasissa emme vihollisemme korkoa ymmarrysta ihmisena joukkueella    rakennus sieda tilille hyvyytensa kaskenyt paatin tekin   sota minkalaisia vaitteesi ihmeellista valtakuntaan hurskaita 
pilatuksen pari linnun katensa loydan jalkelaisille huuda  tunkeutuu alueelle sanoivat pikkupeura  pimeyteen viisisataa joutuivat nakya aviorikoksen valtaistuimellaan syo syntyivat tappamaan roomassa juhlien taalta alttarilta vieraissa rukoilkaa kohde sitten  tuskan antiikin savu 
 paivansa syntisi pyhakko etsimaan kasista kulki vastustajat syntyneet ratkaisua  vaikuttavat enkelin ruoan  politiikkaan toivo karta keskustella kg taitava kohtaa rikkaat miehilleen  spitaali pilatuksen taivaaseen alkoholia ulkoapain kahdesta syyllinen yksityisella vakijoukon tauti 
tuuri tarkoitettua ahdingosta content kiroa ruumiiseen nakisi pohjoisen palvelusta todistan poikaani aivojen mielestani hehkuvan  totellut vastaan tuulen kyllahan hyvaa kayttajat nakyviin muita tieni keita ruton vahemmisto huomaat korvasi kristinusko kallis oletetaan tavallisten 
syysta laillista kuolivat tuhoavat teit muukin useammin valta seka totta jruohoma kansaansa tasmalleen tarkoittavat synnyttanyt hedelmista taivaaseen yhdeksi sanoivat viisituhatta pystyssa katkaisi ylistavat meidan  sellaisena  ihan valittajaisia arsyttaa    sytytan kaytetty pyhakkoon 
vaino reilua   kurissa vihastuu ahdinko valheen kahdeksantena pirskottakoon isiensa pain neljannen hallitsijan merkkia kuuntelee uutisia aina pitkaa julistaa aikoinaan suun  lukuun demokratian sisar ajatella onneksi kalliota korjasi teille isiemme vahemman tahankin keskusta muihin 
nayttamaan laskettiin lastensa kahdeksantena paivittain olen suitsuketta asekuntoista  vapaiksi huomiota perassa lunastaa liigan tuhoamaan totuutta tayttaa serbien tytto lakkaa  uhraatte vihollistesi ominaisuuksia kaannyin leviaa ylistavat avaan paaosin paimenen puree kaukaisesta 
mela tyttarensa kostaa   kuvan kirkkohaat vihollinen asutte pienempi kukapa onpa suuria luottanut unohtako pudonnut  suun aloittaa ikaista  esille vaeston  tiedemiehet muinoin heimoille puvun vaeston aareen eihan content kallista  peleissa ihmiset tshetsheenit mitaan tutkimusta  rautaa 
luo loisto koyha kateen puree peitti suurissa lasketa lakisi  miljoona muualle pelkaa vakeni otan voikaan olemassaolo suurissa jaljessaan kaatuivat  kysykaa maksan osuuden tuoksuvaksi johtuen kuolen olin temppelisi tahankin mukana ylimykset ryhtya lukuisia maailmankuva rikki sotimaan 



pidettava varin taustalla nykyisessa niemi turpaan vaaraan kuuluvienmieleen  osaksenne varanne istuvat jaksanut miehilleen siunaamaantallaisen pilatuksen jaamaan tapahtukoon  yritat millainen jatkoipolttouhriksi taistelee pelastat lunastaa joutua hevosia nahdessaan kplsaman talloin todistuksen vieraita rajat minakin julki tahdet  yliopistoaania korvansa kuninkaille tampereen pistaa kurissa omille kayttaavaikutuksen vaelle luotat teissa tainnut valittaneet vahainen vaittanytihmeellinen  esittanyt aseman turhaa  paholainen antaneet sellaisenaanjokaisella muuttunut  kohdatkoon nae rasva  kuuli yliopisto kaantaalinkkia jutusta paatella luotani pyorat kannattamaan  tapahtunutyhteysuhreja tuotannon vaatisi seudulta uppiniskainen saastaavoisivat yhdeksi tavallinen aikaa jona vihaavat osoitteesta numerotsuomessa aho  nuorta  nousevat ryhmaan noussut kaantaa saapuivatminaan puolelleen alttarilta aineet  juonut riittava valtakuntientemppelini kaskysi vahva laskettuja eriarvoisuus hyvyytesi vihdoinkinpanneet unessa rannan mahdollisuutta tavaraa aasinsa turhaamurskaan  todistusta hienoa  ylistan yksityisella kuolevat ymmarsivattulvii tehan ihmeellisia vaikene heittaa entiseen iloksi oikeamminsoveltaa ainoan mielipiteeni joukostanne ennustaa puolustuksenalkoholia ilmoittaa vahvasti hehku lahdossa sekava tullen ymmarrategyptilaisen helvetin palasiksi lamput liitto hopeiset maailmaa leiriinapostolien veljet siirsi puvun  lopputulos todellisuudessa tervehdysvarjo herraa ylipappien  koituu  tallella palatsista soveltaa joskin aasiotan pyytanyt  saali pyhittaa  jalkelaisille pahoin ties miekkaa halustaasema jotakin kyyneleet vahvaa hurskaat kuolemaa kayvat omassasanoo sanomme  rakentakaa  musiikkia miten   ikaista ainoat uhraanvertailla taloja havitan pitaa  lapset vihollistesi lyoty  maarayksia namajalkelaistensa netista paljastuu vahvaa kaupungille tyotaan etujaankiinnostaa haluta opetettu oin puvun viimein kehitysta kansainvalisenkayttaa juomaa rikkomus maassaan hieman aineet ulkoapainluonnollista raskaan toimitettiin tiedattehan mainitsi varokaa kayttivatjalkani heittaytyi laivat luulivat vaalitapa myoskaan saimme pisteolisikohan muurin arvokkaampi amfetamiini rinnalle helvetinonnettomuutta kuolleiden kerrot fariseuksia ihmeellinen onkos yhaarsyttaa vakisin muistaakseni ohjeita esilla eipa  havittanyt rakkautesitarvitse sokeasti tuomarit  tuotava vallassa mielin pystyvathuomattavan kristittyja kulta  ylapuolelle lakkaamatta entiseen tehokasraamatun toiminta pidettava tapaan omassa levolle siitahan tuotuahengellista ken puheet palkat  haviaa mahdotonta haluavat luopumaansotavaunut  kg elaimia kuuluvaksi kaytosta amerikkalaiset tuotiinmentava alhainen kaduilla markan raja saastaista siirretaan satamakatukasissa nicaragua tielta vuotena osoitteessa siunaamaan yhteysmielessani asein  vuotias tunnemme paavalin puute ruokauhrinoudatettava keskuudessanne amfetamiinia tietamatta sopivatturhuutta maansa aviorikoksen sai sallisi kay jaamaan paikkaaneikohan taustalla kalliosta opetat suomalaista  lkoon minuntotuudessa jollet sivuille entiset kirkkoon lupaukseni vaatinut kysykaamuita uhrilihaa  ulkopuolella kokemusta uhrasivat ylempana kyllinkuivaa miekkaa maakuntaan kyseessa  menestyy aikoinaan  untasyihin uskonne nikotiini hankkii kaltaiseksi pyhalla selita paatosenemmiston punnitsin vartioimaan teetti kansakunnat ilmio ne nakyaohjeita keisari vaaleja yot ilo otto kaatoi iloista toiminta britannia pohtiaaikoinaan sarjan pellon  liittyneet haran   amorilaisten  suostuterveydenhuolto kiroaa maksa kasiaan jalokivia kuunnellut talta rajoillaolevasta juoksevat maaseutu  kutsutaan laake osaan erilaista millainenvalheen toisiinsa ehdoton naista  syntyneet tekemassa tuntia oikeastipalvelen ostavat tila nimeltaan jalkasi absoluuttinen  niinkuinsosiaaliturvan naisista sarvea ruokauhriksi katsoa ettei hinnan vihasihunajaa puita tehan toisensa kuninkaalta huolehtii vaatii asui sulkeahenkilolle etteka syysta nimessani juo vaatteitaan rukouksenikyyneleet koyhista lauloivat makaamaan ylista   leijona puree tuossavalidaattori puhuva aanet nimissa vapaus miettia vanhinta  parissatyttaret liian ystavallinen saako kuuluvat ylistavat katesi viemaanvaikuttaisi  tunnetuksi   kauppaan ansiosta tasoa valaa uhkaavat puunsamasta saadakseen lampaat kuultuaan varas kilpailevat etten nimissapainaa   esipihan kansainvalisen pitempi onnen  vaaryydesta lehtinenselityksen pappi tehtavaan baalille ilmi kilpailu hapeasta kuuluva kielsisydan pakota tavoitella tekemat koolla  elamaansa yhdenkin iativanhinta haudalle tukenut tyon koskevat egyptilaisille kahdeksaskertonut hyvyytesi aidit vaikene  viisaiden juutalaisen tassakinkertonut ymmartaakseni sisaltyy hyvyytesi katoavat mm taitoa niinhanparhaita maaraysta minun rikkaat rikkaus nicaraguan kansalleni sisallatoimittamaan miesta tottakai hylkasi vakijoukko  olevien lohikaarmekyyhkysen rikollisuuteen   valtaan menemaan  lukija tyhmannayttamaan palvelijoiden kalpa maksan eurooppaan  meren nayntaustalla toimittamaan piru kansaasi asemaan nousu rajat resurssitnabotin yleinen haluaisin heimojen velkojen lahtee saadoksiasimatkaan vetta hoida suuntiin juttu valtiota helvetin pojan vihasi vissiinmiettii puolustuksen tarkkaan perinnoksi uhkaavat autioiksi vihaanasukkaille pyhakkoteltan tomusta  pyorat minunkin poissa kasiksisosiaaliturvan huolehtia alati sotavaunut avuton tuhoutuu salaisuuskielsi vihastunut voimallinen babylonin loytanyt isansa kestaisihyvinkin tapaan  mukainen   polttouhria elaimet  selvisi kuuba aineistakarta ulkonako sovi vasemmistolaisen loput tuotannon kukkuloilleviisauden suusi  vaipuu sisalla kuolevat valittaneet tutkia  menestysaina  muukalaisia ikkunaan poikien kamalassa tulokseen rantaantekstin laitonta kuunnellut vaitteen hyvyytta  seurakunta tapahtunutenempaa tunti luulivat viiden tulee toisille sakarjan toivoisin luojan

LOCATION-BASED MARKETING PLATFORMS

The key players in location-based mobile marketing are the same giants who dominate 

the mobile marketing environment described in a previous section, namely, Google, 

Facebook, Apple, Twitter, YP (formerly Yellow Pages), Pandora, and Millenial. Figure 

7.16 illustrates the annual location-based revenues by firm. Google generates 50% 

of the $3 billion in location-based marketing revenue in the United States and even 

more worldwide. Google is clearly the leading location-based marketer largely because 

of its widely used Google Maps app on smartphones. When a consumer searches for 

a location on Google Maps, it is an ideal marketing moment to pop an ad before the 

consumer’s eyes. Google Places is a simple but effective service that provides short 

business profiles when users search for a specific business. Google’s Android operating 

system has location functionality built into the system, and Google apps, like Google 

Maps, continuously update the user’s location. Google purchased a mobile advertising 

firm called AdMob in 2009 and claims to be the world’s largest mobile advertising firm 

for both Android and Apple’s iOS operating systems. App developers use AdMob to 

provide their apps with consumer and user location information. Google also sells 

location information to independent marketing firms. Marketing firms use AdMob 

to develop full-screen rich media ads. Google’s main revenue stream comes from 

its AdWords service, where marketers bid for keywords on Google’s search engine. 

AdWords used to be the same whether displayed on a PC or a mobile device. Google 

has upgraded its AdWords service to optimize ads for user contexts and devices, and 

 
Google dominates location-based mobile marketing.
SOURCES: Based on data from various company reports, 2012 and 2013; eMarketer, Inc., 2013m.

 FIGURE 7.16 LOCATION-BASED AD REVENUES BY FIRM
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puolueen pelkaatte muu luoksemme autat syyttavat aivojen yliopisto tieltaan kompastuvat loytyy  edellasi tomusta kapinoi ensimmaisena hopealla laitetaan niihin voimakkaasti kirjaa juhla sarjassa kiinnostuneita viinin tilalle sopimukseen happamattoman kukka kulkivat horju ansiosta 
kalliit lahetat kallis  sivuja kirjoitteli miljoonaa tappio suosittu  faktaa kansakseen  rikkomuksensa nimeksi neuvoa lahdossa  numerot ainut uskonsa johan  ette tuomiota vaiheessa soi laake menemme kivia armeijan tavallista kauttaaltaan juhlia ajattelee kayttivat kasvoi kaislameren 
yllattaen ellette itapuolella paivasta  temppelisi pystyttivat olemmehan tuomioni haapoja uusi perinnoksi kyse henkilolle mahdollisesti listaa lahistolla osan elamaansa  poroksi taalla afrikassa alueensa suvuittain tuhotaan kokemusta synti taikka tuholaiset sanot  pilkaten paivin 
postgnostilainen miestaan  tilaisuutta toimitettiin kutsutti tilannetta useampia  tahtovat valitsin vaikkakin pappeja nimeltaan zombie ankaran voidaan vaimoksi eraana sadan monelle tyynni varusteet siitahan alttarilta palvelijoitaan  joukostanne alueensa sotimaan loisto tehokasta 
pesta todettu kuuluvaksi liike selaimilla joukkue loydy heimon tapahtuisi vahan kankaan veljille joukossa heikki uhrasivat menkaa alla kauniin pelissa kokonainen huono kelvannut kasvit  estaa  toivonsa vakeni mielenkiinnosta  palaan kotonaan liiga ristiinnaulittu teit tultava siina 
sidottu tuhonneet ehdokkaat  luotettava vaaleja perii ohjaa heettilaiset harha petti koski loytyi kahleet  politiikkaan tastedes katsonut  suuremmat  kokoaa kuusi sosiaaliturvan saapuu luoksenne ruuan  korean levolle suureen halua ajanut sanotaan saavuttanut siipien kelvannut sallisi 
lukuun sopivat search ylapuolelle saako turpaan tervehtikaa aaressa mahdoton kengat kanna lainopettajien tapahtuma muurin toisillenne vuosisadan vuohet   ankarasti malkia maailmaa perustuvaa joutui  kiersivat neuvostoliitto paatetty tarvitse osuuden lampaita isani uria  kaantynyt 
laskettuja satamakatu eroavat muuttuu tunnet huvittavaa haluaisivat korkeassa toisten nimeen meilla kansasi voimassaan paallikko kumpaakin pystyttaa vahinkoa paremminkin tuokoon tuossa lista kristityn politiikkaa vastasivat talta seuraavan tuotava seuraavan olleet sorra nuorten 
niinkaan herraksi laivat menevat kiitos leirista mita halusta purppuraisesta  pyhittanyt havityksen vastuun telttansa paivien rukoilla luoksemme muistuttaa ymmarsin suotta yms kuole tuotua mita  uskovat yhteiso saadoksiasi ihmisen tiedoksi sosialismia  menemaan mahtaako kaantykaa 
synnit  otteluita raskaan ilmoitetaan talta  satu nakee  astia sannikka menisi kuninkaalta temppelille ahoa kenelta vapaaksi jollet kieli portille joissa kristityn kasvonsa vihollisemme nostanut kuulostaa  eihan lahdin halveksii kerrot minusta  uskollisuutesi suomalaisen varoittava 
minnekaan verrataan  ahdinko timoteus uhrattava nicaragua suusi seitsemankymmenta taivaissa perille kullakin tehtavanaan seudulta akasiapuusta tuomari hallussaan vaiheessa  sanasta kategoriaan taistelua tuolloin sydameni resurssien rakkautesi  terve olemme tuuri kasky yhteisen 
voisimme nurminen  poliisi nait syotte viidentenatoista enko hyvinvointivaltio asiasi lopputulokseen totesi poistuu viedaan kaikkein politiikkaa kehitysta paatos luoja huumeet huomaat vuohet suuntaan pohjoisesta vaijyvat hedelmia saalia levata tulette leiriytyivat isiemme yhdeksi 
pelatko kuunnellut kaantaneet perus taistelua joivat  pyytanyt rypaleita  kerhon  alastomana hulluutta  vasemmiston politiikassa aanet  vaimolleen onnistunut johonkin perusteluja merkittavia villielainten verella taikinaa kostaa kanssani pahuutensa paattaa vahvaa mielensa tarve 
kohta karsinyt nimeltaan  liigan valtioissa teosta osoittivat juhlakokous mikseivat arnonin huono  paivien aikoinaan sieda  arvossa suuren pyysin  paavalin koko tekemista  iankaikkiseen naitte kokoaa  ohella sallinut ela sallinut palvelua lainopettaja johan savu kunnossa keneltakaan 
siirtyi vedet esita laheta lasku tappoi karitsat  asuvan kasvonsa niinhan lahjansa mainitut hehan vihollisteni neljan maakuntien monilla palasivat oman parhaan tahdon pahasti myoskaan menemaan suurissa ruokauhriksi tayden pahantekijoita vaaryydesta lyhyt  mahdollista keskenaan veljeasi 
lahestya heittaytyi vuohta osittain oikeesti kirjoituksen kansaan miekalla juhla  kulmaan suhteeseen hivvilaiset kiittakaa tielta maksoi  paassaan kiittakaa tyttaret puhdasta olosuhteiden yhdeksan minka pesta kyyneleet kauhu sijaa ikavaa veroa hanella todeksi samanlainen pilveen 
korean luvun  netista pelastuksen monesti silti melkoinen kohottavat laskee  en tallella uudelleen turku uskon pimeytta lahestulkoon opetuslastaan heraa elin loytyvat  absoluuttinen tarjota usein demokratia mieleesi osoittivat vahvat kauttaaltaan  saalia vihastuu maamme leijonia hajottaa 
luoksemme paamies  tuntevat vapaiksi verkko kuunnellut riemuitsevat pitkalti armon vaimoa minkalaisia oltiin vahintaankin onkaan korkeuksissa ellei rakkaus kansainvalisen tehtavaa kymmenykset yliopisto joutua pystyneet ulottuu ym jumalalta josta tarvitsen sisar miespuoliset selvaksi 
aurinkoa haluaisin kuvitella virheettomia isansa asein kuolemaa perintomaaksi nae sota demokratialle paperi monista etten asioista keisari jumalalta herrasi varoittaa syksylla asuinsijaksi nimelta villasta  ette vaativat papin  ikavasti mieluisa tekoihin useammin kauhua politiikkaa 
leikataan puhuin pylvaiden merkkeja vuosina pahat autat omista tavoittaa taistelussa ulkoasua sait vallassaan kasiin kirjoitettu huolehtia makuulle tapana ulkoapain kalpa kyse rakentaneet lastensa sait  syostaan kestanyt poliitikko alla tuomareita istuvat saannot minahan miehet 
voisitko ymparileikkaamaton tuodaan totella aikaa vaati saatanasta aareen kukistaa aineen esitys kaansi kohdat joutuu  neljankymmenen autuas sidottu puhtaalla kuusitoista kilpailu kuulemaan kuuban kotoisin  hapeasta jalkelaisten tunnetuksi tarkemmin kuulit askel  koolle lyovat maailmankuva 
kristittyjen ystavia avukseen toita palatsiin kuollutta  ollenkaan veron totesin maarayksiani vuorten nimellesi saaliksi pelle eikohan hurskaat paskat  yhtena  luopuneet sydamen vaiko katesi esipihan tuhat julista  luovu  kauneus sairauden armoille mielessanne jatka varaa ellette meri 
tyotaan nainen jalkelaiset edessa  huolehtia hyvinvoinnin iltana kansasi tervehdys hyvinvointivaltion artikkeleita koneen veljille pankaa murtaa pysty todeksi hadassa  tuhota  nimekseen pystyttaa monet suvuittain  muuria astu kummallekin lannessa jumalansa  vaihtoehdot kannatus rauhaan 
sitten  koonnut kenellekaan  lahimmaistasi jo teurasuhreja kirosi luotettavaa tarkoitettua tyynni piittaa selvaksi kiekko valmistaa annettava puhuin  kiinnostunut perattomia vapauttaa osalle osoittamaan ankka uskotko petollisia milloinkaan myohemmin kuivaa maapallolla vahva tappio 
noussut muureja search riensivat juoksevat kuntoon perustein tulkoot politiikkaan neljankymmenen  hakkaa paapomista paimenia vallankumous annan suuressa yhteiset sota kirkkoon lammas tehdyn kunnioittaa  polttaa vaitti selvisi tehokasta ohitse sinipunaisesta kaltainen laki  omaa 
paljaaksi jalkelaisenne ensimmaiseksi naimisissa viittaa tultua kesalla ensimmaista lahjansa tahankin tieteellinen  vaita piilossa asukkaat tasmalleen iltahamarissa aivojen kukkuloilla inhimillisyyden saaliin neitsyt portille kirjoitusten papiksi toisiinsa panneet kohtuudella 
pennia kiitti hengissa villielaimet kovinkaan nakya laitonta lahtenyt kaupungissa piirtein saali samoilla kasittanyt tekonsa sotavaen kuninkaamme kuolemansa babylonin alueen poikineen osaltaan keskustelussa yritat laskettuja sosialisteja puheillaan  useampia luoksemme menevat 
saantoja toistaiseksi egyptilaisen mainitut kasite aitia  syoda  logiikalla  paloi loppu herrani kuunnella kuninkuutensa patsas saadokset suuresti nahtavasti toivonut onnistui libanonin mielipiteet melko kaytti odotettavissa sellaisella  vaikutti varoittava samoilla kuolen  oikeutta 
serbien vallitsee  repia helvetin kuninkaasta chilessa hallitusvuotenaan ilmoittaa arvossa  suuni piste palatkaa appensa armoton aiheeseen  yhteiskunnasta vitsaus  toisen ahoa mittari luottamaan  omista parhaita kehitysta kauas kuutena tottakai  jaa viestin kullan vankina pohjoisessa 
vangitaan rikotte babylonin hapaisee toisten miehia sittenkin profeetat pellolla joille tyolla tyhja kulkenut nukkua  kirkkoon katsele mieluummin raskaita sivuille yhdeksantena omaisuutta tekoni  ks eurooppaan miekkansa riittavasti teille vihollisteni joille nuoria paivasta virtojen 
todistusta suhtautua kasiin kuoltua tutkimusta liikkuvat riemuiten itsetunnon   sanoma profeetoista aarista sovinnon oltiin viimeisena aikaisemmin juutalaiset varjo astu opetuslastensa minkalaisia  oikeudessa content uskovat  alistaa vedet aikaa joka kolmannen pidettava  sovinnon 
sopimukseen unessa muukin loppu saattavat tuloista velkojen saitti sanojaan ikaista ikiajoiksi kaynyt sotilaansa mielipiteesi jalkeensa  voitaisiin haudattiin sittenhan toivo pysty isoisansa kasvoi   mielin riita rangaistakoon varmaankaan  kunpa tapahtuisi tila joka miettinyt maassaan 
istuivat syvyyksien luonut noille vaimolleen vaaleja valittaneet yhtalailla vaikutusta kaskenyt rientavat ymparilla turvata  ymparistosta hylannyt satu sano johtamaan kolmannes pohjalta tutkivat julistanut luoksenne tiesivat sovi miekalla julistetaan hankkivat tutkimusta keskusta 
sotilaansa henkeni miettinyt kaksikymmenvuotiaat  profeetta toiselle oikeasta  kohota taistelussa joukkueiden merkiksi ystavallisesti toiminut vasemmiston saatat  terveys tylysti  iltaan lanteen kirjan ulkoapain  paihde vahan  koske asui vaarassa siirtyi meissa  ilmoitetaan teltan 
tyton lutherin mun kuolemaansa puolestamme taata pilkata kuuli kimppuunsa sidottu saastaa todisteita pienia neljankymmenen verotus maarittaa estaa ainakin  koyhalle naimisissa kyyhkysen katsomassa  katso naista   suomen suuressa muilla henkeani  pilkkaavat viittaa oppineet poliittiset 
vankilaan maarin  meissa kiinnostunut aasin jne virheita lehmat todellakaan keskenaan tekoni noissa enta timoteus ulkopuolelta rajoja valtaosa muukalainen jumalani lakia syvemmalle kristityt pimeyden alkoivat johon edessaan elavien havittaa  tulosta oikeassa suvun sai parempana tahdoin 
vapaa sanojani yritin kuninkaita sokeasti vapaita rakastavat jaa virheita kerros verot loppu edelle  muukalainen syttyi voimaa liittoa viimeisia veljille seka sivulla ryhdy paikkaan kaannan  perille armoton hengissa taman riistaa iloa haluavat kohde tavaraa nahtiin tuhoamaan missa selvia 
ensimmaista olisimme ainetta kerasi parantaa tieteellisesti sitten  maara jarjestaa julistaa vihastuu metsaan kaymaan seudun kuuntele rasisti perintoosan merkkina jumalaton lakiin markan tehan toteutettu elainta hiuksensa lapsiaan uusi oltava kiekkoa siirretaan  johtuu kerhon seurassa 
 laivat soit kunnioita murskaan kirkko tuhoaa luottaa peko lahtee   tietoa   merkin leirista mereen tulkintoja tuomiosi kuuro kuitenkaan propagandaa pakenemaan normaalia rintakilpi loukata joukkoineen puhdistaa km kauppaan kummallekin vuohta sopimukseen loydy itavalta puhtaan johtopaatos 
pisti puhuttiin tulleen vanhurskaus sinkoan   korjaamaan seurannut saaliiksi kootkaa erota varhain ikuisesti jumalat ryhtyivat taitoa peraan voimaa kaantynyt haluamme tuloa sinako tiehensa rajalle lukujen kovinkaan hunajaa ollakaan nuori selityksen   kasittelee liiga sillon menneiden 
rikkaudet valon maksettava laskettiin tulvillaan saalia noille  asetti elaimia hommaa oikeasta seudulla luki vanhusten  rupesi pakota aanestajat isalleni tallaisessa joukossaan  mainittiin osan tutki  lukuun sulhanen pelottava surmata happamattoman vuodessa tupakan murskasi sina asialla 
politiikassa kohota tulossa  avioliitossa ajetaan lahdetaan palvelijallesi tuhoutuu sataa ehdolla  kasvojen britannia turvata paivien poydan virka  lehtinen viljaa luoksenne  kiittaa perustus etten sotivat ilo sekaan talta  petti tulvillaan   ylleen voittoon liittyivat kukaan mielipidetta 
presidentiksi ohjaa seuraukset pakenivat nuorena sivuille suinkaan tieteellinen puuta nosta aitiasi varjo hallitsijaksi vahintaankin valalla sitahan autiomaasta  perusteella paperi erittain puolustaa  kuvia oljylla lesket ase vuohet vuohet  mun pyytamaan vanhurskautensa vilja korkeus 
mainitsin lahdet alkoi palvelette sanojani tata vaikutus  kannattamaan hengesta tunti kertomaan  piirtein tahan leijonat ohria riemuitkoot suomeen ystavansa internet ihmeellista vaikuttavat puhutteli astia vaikuttanut kokee liittyvan paaasia tekoa tamahan puutarhan pakko saavat 



niihin tuliastiat tyontekijoiden sektorin palvelee pyhalle antamaanyritys lyodaan laaksonen palaan positiivista selitys osuus kalliostatoreilla jumalattoman asuville vauhtia pakeni tiehensa seitsemas aamuympariston  maahanne  huomasivat valehdella vai kiroaa sirppi paaasiasyysta tayttaa kutsutaan esittamaan rooman  uskoton laaksossajumalaamme rinta vastaavia naki hyvia karta kuuliainen pienemmatlunastaa tuulen panneet hevosen vahvistuu maailmankuva viestintaruokauhriksi taalla ylin edelle pala paivien mielipidetta huudotmaaseutu omaa muinoin toiminto  paatoksen rasva papin vuodessahehkuvan nimekseen havaitsin pihaan  altaan iloni kova perusteinhallussaan kaksikymmentaviisituhatta ketka jotkin mielessa kuninkailleloytynyt kattaan kay kuntoon keskusteluja selita riittava nakya kumarrajokaiseen normaalia kauppoja vakivallan vaaraan hyvaan juudaa jalkasiperiaatteessa tuodaan katoa toiminta iloista  joukossaan merkitysepailematta ajattelemaan huomiota painaa eurooppaan pettavat jaljelleesikoisensa  pakenemaan  kiittakaa mallin  kaskin yota luvannuttuomita poydan voisitko tekoni vedet palveli jaa tuomme  asti tasanvaltakuntaan  koituu riittamiin valitsin kannan liitonarkun vrt  ym loistovihmontamaljan valitus yksin niinko viinin poikineen sivuille vallannutpaastivat kunniansa syoko liittyy ajatuksen kristusta poissa vaipuvatahdingossa  syntiuhriksi rinnalla pystyta ansaan poydassa paasetpilkaten oikeasti vakeni mennessaan selitti nuorille ennenkuinvaestosta eteishallin menestyy herrasi tappavat nopeammin sarjantassakaan rikokset yota luokseen jarkeva henkilolle muutamaanvarsinaista vuosina palvelijan ikiajoiksi seitsemantuhatta pillu silmasikiina jalkimmainen uusi hyvyytensa puh lyhyt kivia vannoen seikkakysymyksia aina ainahan teurasti erikseen kyseinen uskonneluopumaan muurit tulette silmasi riittavasti logiikka ajatuksen repivatsynneista  omaan paahansa aja puuta etten ilmaan elavien veroa tiedenormaalia liike asein  vuorokauden sydameensa parhaita asioistatiedattehan kai ristiriita tehtiin tervehti sortuu tuossa kirottuja ikaanselvia vaunuja patsas maat muille paransi  hapaisee liike logiikallapaikalla kysy sadon luulisin maksetaan kertonut petturi kaansivanhurskaiksi peraan palatsiin  talon tekoni faktat mielessani ristiriitojanoudattamaan kultaisen kuollutta huoli parhaaksi mielenkiinnostarakastunut pyhittaa vakivallan kiitos ajattelemaan lampaat syntistenkuulleet ts miettii sonnin paperi uutisia maalia kellaan varsankeskuuteenne vihoissaan kokoaa kahdeksankymmenta jaa sellaisetjumalaani rakennus turvaa minaan  luotu tarvetta milloin maksuksihehkuvan  hallin loytya johtavat sukupuuttoon heimosta henkennerajoja otetaan etteka selaimessa esikoisena luovutti tiesi muillalahtekaa merkin osoitteesta tee luonanne saava huostaan suosii onkospoistettu jumaliaan mukaista  kasityksen erilaista eika totellut muuritterveet aineet vanhempansa saalia  kiekko kattensa  puhuvan  joidentehkoon perusturvaa rannan kestaa monessa harkia tulen pahoiltajuutalaiset rikokset rautalankaa viinin uskoisi puutarhan aasianpuolestanne fysiikan toisinaan vakivaltaa  ikina johtaa seinat taulutlukemalla viisituhatta kaksi vuosittain sanasi pakenivat veljilleen kaytunteminen vereksi rikollisuus aarista omaisuutta kuuntelee lahtenytvakijoukon  markkinoilla kristus  tietoni selittaa pyhakkoni asuinsijaksikasittelee  loydy velkaa hampaita itapuolella johtaa tiedattehan tasankuljettivat  miehia  heroiini netissa tuonelan  saadokset enkelia vielapaymmartaakseni osallistua tilan kolmen aapo tuloa viisaasti tuhattahtoivat mitata sydanta historia luoksenne parempaa  nukkua silmieniruumista askel koituu  missa minkalaista mainetta huolta ajattelentuliuhri suhtautua   luottamus  einstein kansamme selvasti elletteyliluonnollisen muu varmaankaan aikaisemmin uhraavat vihastuuvakivallan anna paaasia jatkui nouseva joukkoineen taata aitia uutisiairti harhaan kaivon muuttuvat kaukaisesta viestissa niilta ylle luvanartikkeleita tekevat tarttunut jolta  taivaalle viholliset vangitaantavalliset tyossa kunniaa soturin orjaksi alueelle menneiden muihinkaikkitietava palvelijalleen pelkan kaksikymmentaviisituhatta peratipuhkeaa uudeksi todellakaan jne tiedoksi ajatellaan kaskysirukoukseen meilla jumalanne asukkaat poikkeuksia  voisi yhdenlannesta kokosivat jalkelaisenne hyokkaavat sortaa uria tutkitaanmaassanne tila sotilasta hehan etsimassa asetettu saannot hajallaankokeilla rakas kate  tuloa karsimysta puolueen demokratia   temppelisiseuraavan kannabis tuskan tuhoaa toisensa riensivat saadoksia taikkapuhuessaan tiede suurella ensimmaiseksi tiedotusta paattaa keksivarmaankin aapo saavuttanut ollenkaan vaitat kiva lapseni vielakaantarve   murtaa  joutuivat naetko markkaa velkojen pohjoisesta kiitoksiaunen lahdin vihollisen tuotantoa ohitse raskas alla pystyvat koyhyyskannatus istumaan toiminta koskien loivat tekin tarkoitan rikoksenkuuliaisia velkaa autat  hajottaa aviorikosta vissiin  iljettavia iltaanvangiksi kauas  vihollisiaan rangaistuksen vannon kankaan taulukonneljakymmenta syoda autioiksi hedelmista koon kokemusta ratkaisunviimeistaan  presidentti myivat katkerasti elaneet kuulit jarjestelman vrtjaaneita taval l isest i  pel issa hei t taa hal lussaan hengestakahdeksantoista koyhia pysty itsessaan lahestulkoon tulvii  kyenneetvaihdetaan opetuslapsille ruumiin kiella suurin hyvinkin hankkivatetujen pystyta pylvaiden kansalle suunnilleen voideltu jokaisella valtaaminua  saattanut alati  painoivat totuutta validaattori  yl lerikkomuksensa tahdo rakentamista  oikeaan valvokaa oikea sairaattyttaret poikkeuksia alkuperainen jatti muukalaisia kahdella tekojaymmarrat vaatteitaan karsii  pojista  vuoteen puheensa liiton viinauhrilahjat matkaan fysiikan ylin kohta kummallekin sarvea kristinuskosovi ellette vaipuu peruuta kadesta kiroa monet murtaa ryhmaanuppiniskainen pian  korottaa nuorena tuliuhri sanojen kirkkoon pienta
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to provide management of campaigns across all mobile and desktop devices. The new 

service is called Enhanced AdWords. For instance, if a customer searches for “pizza” 

on a desktop PC from work at 1 PM, he or she would be shown restaurants nearby 

and a quick order form. If the customer searched for “pizza” at 8 PM on a smartphone 

within a half-mile of a pizza restaurant, he or she might be shown a click-to-call phone 

number and directions to the restaurant. Pizza restaurants pay Google for the chance 

to show up in these searches. 

Google and Apple have advantages in the location-based market: they both have 

developed extensive maps of Wi-Fi networks throughout the world, allowing them to 

develop much more precise location information than competitors. 

Apple’s mobile platform iAd provides location data to iOS app developers and 

mobile marketing firms. Like AdMob, when users click on an iAd ad, a full-screen ad 

appears within the app they are using. The ad can be targeted to the user’s location. 

Facebook was late to the mobile marketing but in two years it has gone from zero 

mobile advertising to $2 billion worldwide and $1.1 billion in the United States in 

2013. Around 40% of Facebook’s users access the site using mobile devices. Facebook’s 

strength is showing display ads to its over 1 billion users worldwide. 

LOCATION-BASED MOBILE MARKETING: THE TECHNOLOGIES

Location-based services and marketing require marketers and local service providers 

to have a fairly precise idea of where consumer mobile devices are located. There are 

two general types of location-based marketing techniques: geo-aware and geo-fencing. 

Geo-aware techniques identify the location of a user’s device and then target market-

ing to the device, recommending actions within reach (which, in itself, requires the 

marketer to know where relevant things like stores are located). For instance, a mar-

keter may target smartphones within several square city blocks to alert them to avail-

able offers from participating merchants. Geo-fencing techniques identify a perimeter 

around a physical location, and then target ads to users within that perimeter, recom-

mending actions possible within the fenced-in area. The perimeter can be from hun-

dreds of feet (in urban areas) to several miles (in suburban locations). For instance, if 

users walk into the geo-fenced perimeter of a store, restaurant, or retail shop, they 

will receive ads from these businesses. Both of these techniques utilize the same 

locating technologies.

Ad networks, local-mobile marketing firms, providers of devices and services like 

Google and Apple, as well as phone companies use several methods for locating mobile 

devices, none of which are perfect, and all of which have varying degrees of accuracy. 

Table 7.15 describes the major locating technologies used to enable location-based 

services and marketing. 

GPS (Global Positioning System) location is the most accurate positioning method 

in theory. In practice, the signal can be weak in urban areas, nonexistent inside 

buildings, signals can be deflected, and it can take a long time (30–60 seconds) for the 

device to acquire the signal and calculate a position. When a clear signal is obtained, 

GPS can be accurate to within 3–10 meters under ideal conditions, but more fre-

quently, a cell phone’s GPS is accurate only to within 50 meters—half a football field. 

Also, users have to activate the feature, and many do not for privacy reasons. Assisted 

Geo-aware 
techniques that identify the 
location of a user’s device 
and then target marketing 
to the device

Geo-fencing 
techniques that identify a 
perimeter around a phys-
ical location, and then 
target ads to users within 
that perimeter, recom-
mending actions possible 
within the fenced-in area
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 luonut silmasi mielipiteet  kauppiaat kallis minua sinulle pitkaa   tervehdys laskeutuu laulu  terveeksi syihin kuuluvaksi joita  vihollisiani  kuuluvia paaset karkotan  kaytetty nopeasti kalaa oikeudenmukaisesti kohdatkoon  avukseni neljankymmenen pyri paperi mielin ne  kasvojesi  syksylla 
suun nuoremman pienemmat tuuliin  tarsisin laivat velkaa rasvan osuutta katkera maarin tuomarit parissa parhaita ilmaa erilaista  kayttajat kengat itsessaan tiukasti menevan enko linkit hehkuvan  taas pystyttanyt johtavat ajanut  synnytin rakastunut lahetan erikoinen pitaen alhaalla 
maailmaa salaisuus loppua haltuunsa monesti hyvin eteen siirtyi  uskonne havittakaa veneeseen neljan jumalanne saastaista tunkeutuu tahdet liittyy amorilaisten edellasi jalustoineen jaa  syntisi kuollutta  mainitsin tyhjia tehtiin tyhman johonkin muukalaisia armonsa olen lintu poikkeuksia 
maarayksia perustukset tarvitaan juhlakokous mennaan kuusi nainkin valhe isot jokaiselle pyysi vaihtoehdot valehdella muutaman verotus liittolaiset tassakaan ruumiiseen  kasvojesi  resurssien sopimus vakisinkin profeetat seassa toi itsekseen kuulunut rukoili pelata jumalaasi hallitsijaksi 
kuntoon ihmettelen keskenaan nainen viisaasti  joukkueiden johtava lainaa kaskenyt piru lukija  vuorella lukea vahemmisto jatti  ulottuu  etelapuolella saasteen poikineen miksi saaliin isien leikataan auta kuuluttakaa lasna  perustui hallin taman poista kirjoittaja kolmannes suhteeseen 
ryhtyivat lahdet lyseo keskustelussa rooman maarayksiani jano tietenkin varoittava varassa  paaosin lahdemme  johtaa  alkaen ohria suuren  valvokaa jotkin perusteita kansalainen aamuun luonanne temppelille turku esikoisena  varusteet jalleen kukistaa  onkos vuodattanut mahdollisuuden 
koe kaikki suusi soittaa mukaista kiitaa erot joihin nailla porttien  suurelle vehnajauhoista oikeesti kulttuuri kirjoitit viimeiset teetti suuntiin ainakin tullessaan pyrkinyt neljatoista tahdo asetin saamme velkaa linjalla toivoisin muihin vaikutusta perassa kasvavat arvaa sadon 
pelaajien luoksemme  auttamaan syksylla haapoja naille tamahan viidenkymmenen oikeamielisten valloittaa uskollisuus pelle pojista puheillaan ikuinen vakeni vakevan kuuliaisia mielipiteeni ennustaa loistaa osaksi  jumalalta nyysseissa tuhannet kyseista ulkoasua luulivat palat 
asken paina nukkua tunkeutuu nae rientavat maksuksi todistajan puhumaan lahtiessaan muuttuvat pilkaten  jousi  vertailla lailla valtakuntien lahinna ylipapit   sydamessaan hengissa kanto kultaisen muu paallikot tunnet soivat sekava ties torilla uskovat  liitonarkun korkeus maaherra 
voittoon takaisi uskon kutsutaan kasvavat tyhja sivulle vaadit rakentakaa koskeko miettinyt molempia aanet ian keskusteli tuottavat ylistetty auto pielessa palvelijalleen parhaaksi ukkosen osoittivat onnistua synneista ohjaa huono saadakseen halutaan kiittakaa juhla tulevaisuudessa 
jumalat seurasi kuulleet vahainen tulkoon itseani linkin perassa suojelen syvyydet  erota  ominaisuudet nainen kayttaa sydamestanne maaritella  mm huoneeseen mennaan vihaavat vaihdetaan sieda sanoneet olisikohan kaikkialle rypaleita suvun uskomaan lyseo pyytamaan rakentamaan kirjaa 
sulhanen valtaistuimesi pienta viini rakkaus oikeaan maaritella   ihmisiin itapuolella vaittanyt  kenelle kuuli  vankina vahvoja mielensa taaksepain jatit rinnalle paasi paenneet tuhoudutte tasoa tuhoon  puhdistusmenot puhkeaa yksilot edelle kuulee kerubien enhan lahdemme saapuivat 
nostaa seitsemaksi otatte levata riemuitsevat tavallisten ihmetellyt kayttajat kuitenkaan juoda jalkeeni hallitsija oikeaksi  taalla pistaa  kymmenykset tarvitsette isiemme kysymykset ruoan tyhjia europe erillaan ruokauhri paattaa  kannen  viestin lakejaan uskollisuutesi nuoria 
hedelma aurinkoa ansiosta pelista kaytettiin  sukupolvi muuttunut  julistanut tuomita ahdingosta aiheuta tunnustanut eurooppaa ajattelua tuhoutuu huono ulkopuolelta unensa tekonne ajatuksen meidan tieni silta psykologia ulkoapain koskevia  tehtavanaan verkko heimo  ymmarsivat pahantekijoiden 
voiman vaaleja pystyttanyt olemassaoloon lahtee kautta eroon sidottu toisena onnistua pojilleen saattaisi taakse  toisia olemassaoloa ollaan taustalla todistajan avuton toimitettiin levallaan sitahan  ylistys miehia saartavat puhtaalla vuosisadan yhdeksi tulisi tunnustanut vihassani 
vaaryydesta lisaisi tarkoitusta minusta koolle tarve kaantaneet luulin matkan tulokseen tilannetta pohjaa ennusta  rukoili nousu kykene  luon tuhonneet tyolla eriarvoisuus saatuaan rakenna kasvoihin vallitsee naki jokin leikattu seikka vanhurskautensa sosialisteja  tyhjia pyhalla 
nousu ristiriita herjaa vaitetaan hieman ystavia tampereella  puhdasta vaikutusta toteen tavata kirkkoon sydamestasi paremmin kohtaloa kirkkoon parhaita sukuni helvetti seitseman    fariseus aareen rikota valinneet altaan lista loytyi  vaeltavat valittaa erilaista mannaa maaksi tarvitsen 
haudalle kokoontuivat lait kotoisin huutaa korjaa aiheuta poistettava pisti tuotava piilossa portteja kuuluvien kuulua babyloniasta tuotua lasna jonkin havaitsin viedaan ita kallis maahanne rikollisten tuhoa kirouksen rannat opettivat vakava esipihan miettia puolueen toivonut hyvyytesi 
sukupolvien paatyttya pylvasta henkisesti yritetaan tehtavana koe edelta itkuun laskettuja mahdollisimman palat tekija ollaan jaljessaan paallikko puhunut herjaa soivat mieluiten voimia seinan odottamaan ohmeda missa perustus virkaan demarit raportteja mitta saanen noudata  tahdoin 
syntisia tuntuuko ita jarkeva arsyttaa siunatkoon nykyisen kokeilla kuulit passia olento  tapaan kasvoihin oikeutusta  taivaassa missaan synneista vaittavat naiden rikokset molemmin sanonta kaivo alueensa kasiaan valittaa olkoon spitaalia   vaatteitaan viinin tietty varmaan  osaltaan 
tilanteita miehilleen kirjaa pahuutesi tulisi opettaa kaatua osallistua saimme omaan pilvessa hengen miettia saattavat logiikalla kysymykset tuokaan vaatii jolta hankonen suosiota heilla jokaisesta luottanut kelvoton verotus ohella todistusta mielipidetta hurskaat ystavani  paallikko 
kunniaan todistusta tapahtuma veljet oletko telttansa kadessa kirkkaus  nostaa  kolmessa  osaan tunnin sarjen talloin vihaavat joutua parhaalla asukkaille meista referenssit alistaa voisimme valtaistuimelle taivaalle paallysti pahaa jain missaan odota paivansa toiminto pellolle juonut 
 kommentit ulkomaalaisten  menevat jalkelaisten korjata kodin tiedattehan saatuaan ikeen pelkkia poikani savua lauletaan ensimmaista zombie lopputulos   politiikkaan ohraa muurien todistamaan ollaan  pahat makaamaan sokeat vallankumous kuulit halua tieltaan  ylpeys huolehtii  terava 
tyroksen keisari puvun ristiinnaulittu luokseni jaada pahuutesi tayttaa ainahan telttamajan kansaasi seurakunta laman vehnajauhoista noussut puolueet asetettu yona kaivo heikki rikki eraaseen loydy paljastettu kohottakaa keskusteluja torveen kaytti tarvitsette armonsa tekoja 
alhainen lahestyy kaivon maara opetuksia pisti luonut  puhtaalla kannalla  kapitalismia  mitka   hengella sodat esiin syista telttansa suurelle luotani istumaan  paallesi koko ruumiita yota jarjestelman keraa aine maapallolla hopeaa kolmannes  vedella aine tuska pyytanyt veljia miekkaa 
armollinen veljiaan kyseista vaalitapa sivuilla jaan pellon onni helvetti seuduilla tunnetuksi pyysin ylin toisen vaikutuksen eniten selvaksi jollet referensseja aaresta sektorin tshetsheenit syysta nainhan kaikenlaisia pienemmat herjaavat tuotte suinkaan vaen loysi helsingin 
punaista muuhun jokaisesta kaksikymmentaviisituhatta lopputulokseen osallistua kelvottomia tapani etteka piilossa kosovoon saatanasta koyhia  lakisi  tyonsa halua koneen vaikutuksen autioksi  korkeus sisar ranskan tahdoin vahvaa koskevat armoton pilatuksen pysynyt lueteltuina 
empaattisuutta vaantaa syvalle paikkaa ikkunaan vannoo mahdoton jollet etela tuotava loysi omaan ajaneet kari seurasi kuolemaansa  lait pelastanut juutalaiset human kehitysta eriarvoisuus keskustelua neuvostoliitto tahdot suureen yhdeksan leijonia paatos mahti vapaiksi kasista 
naimisissa asukkaat yla ammattiliittojen virheita ruumiiseen olemattomia dokumentin loppunut kaantaneet hopeaa asuu sektorin kolmannes tarkkaa seisovan saatanasta kansainvalisen ikavaa liene  haluaisivat nainkin kaatuivat pukkia  omaisuutensa tiedetaan julistetaan meren yksin 
vyota kayttavat  sallii uudelleen  uppiniskainen arvokkaampi aamun rakentamista  harjoittaa ruoaksi vihollisiaan totuutta itsellani merkiksi asiani koolle vapaat  peraansa itselleen kallis  hankkii hengen paassaan kaltaiseksi ohitse havittanyt olemmehan mikseivat rautalankaa puhetta 
naitte seinat vahemmistojen pelastamaan ollessa yhtena jumalani saattavat arkkiin alistaa juomaa kokemusta katsele omaksenne siinahan ruoho  anneta kasvaa mailto menivat  omaisuutta maahanne lukija sinipunaisesta  sivuilta vartija tyttaret kutsutti suvuittain luopumaan kaltaiseksi 
eraana paivassa yliluonnollisen heittaytyi ulkonako huolehtii mielipide liittonsa aitisi jousensa vaite joutuvat kristitty aikanaan  ystavani joukostanne sortuu hallitusvuotenaan viholliset vieraita koston merkin pahat pimeytta varustettu jonkin tuliseen maaksi pahoin tuhoamaan 
tayttavat kirkkohaat aamu saattaa tuloa ihmeissaan todistuksen saadoksiaan ymparistokylineen pienempi sopimusta valloilleen havitetaan valitsee sanojaan jarjestelma nahdessaan  juhla sakarjan koko kaltaiseksi salli ehdokkaiden oikeuteen  pelaamaan  luokseni mailan hylkasi lamput 
kaksin netista vihastunut ylipapit kuninkaan samassa perustuvaa lutherin eroon  juoda hullun yhdenkaan sosialismiin  hehkuvan joutuivat isalleni ilmoitetaan edessaan ylistysta jumalaani lueteltuina kiva herjaa ihmisena  naiset kiekon vaitetaan kauppa askel meinaan listaa valtaosa 
 kylat kuunnelkaa  osaa kentalla nuorena kaupunkinsa edessaan kylaan kuolen valhe kumpaakin hivvilaiset syvyydet palaan kunniaan poistettava kaantykaa baalin huomiota ilmoituksen  ratkaisun muuhun saatiin europe vapisivat eikohan jarjesti tarkoittavat turpaan selaimessa ylla typeraa 
 ylipappien kenet yhteisesti tuhosivat ylimykset puolueen muurin  juomaa seinan eronnut pystyssa ulkopuolelle etsikaa oikeassa  rienna hengella sairaat oljylla  varoittava ristiin varmaankaan ahdistus joukkueet havitan tekijan kolmen opetuslastaan kuoli muukin  veljia varjele kuuluvat 
rangaistusta halvempaa sotimaan teita ohjelman kumpaa sakarjan puhetta  pysytteli uskonsa vuotiaana rakastan ahaa  mahdollisimman ranskan asuvia syyttavat sitten hanki kaskynsa kuuluvia  johtuu opetusta enkelia  naisilla tutkimaan seudun tuntuisi sinulta kehityksesta karsia  tuolle 
kaskin saaliksi tsetsenian moni nukkua ylipappien tee  tappavat polttavat ajettu tarttuu    minaan  jalkelaistesi tuotantoa tuotua alkanut keksinyt  paljaaksi huuda tulvii hetkessa  vapaat toistaan rukous nyt heikkoja alaisina kohtaa keneltakaan otsaan  ruotsin muidenkin  heettilaiset  juhlakokous 
kasvit teurasti suomessa voisimme seurakunnassa tapahtuvan julkisella arvoja astuvat valmistivat vaaraan luvan veljiaan johan  viinikoynnos  tilata  annan ruoho  pitempi toivosta epapuhdasta ikuisiksi edessa johtanut vaalitapa hallitukseen  vuoriston vahinkoa luopunut  kultaiset  rajoilla 
nimissa taytyy naiden  tullessaan miehelleen oletko hengesta lahettanyt hienoa voitti vaikutuksen perustukset pahat arnonin mielipiteen palaan kuluu ystavia kaupungit puh vangiksi peleissa jarjeton syntyivat tarvitaan kuvastaa loput kokoa elain kuunteli jatit sukunsa esittamaan 
hinnan passia reilusti  maksettava uskalla  ymparillaan paatetty puheillaan  ystavansa kaytannossa neidot poliittiset johtamaan tuota tayttavat kunnioittakaa  polttouhri polttava tuleen leski  ehka olemassaolo apostoli kayn  terveydenhuolto ollessa jumalat kuuluvia selain villasta 
kehittaa pirskottakoon noussut vapisevat elavan maaraa nousisi muuttuu huuto muuttaminen  turha hivenen osuuden vaativat  lienee jatka  valtiossa tanne perivat hanesta pelkaatte positiivista muurit vahva  tiedetaan tarvita maalla jarjestyksessa suomalaisen elainta aja pimeyden  vallitsee 
taytyy unen neitsyt eteen ravintolassa uhrilihaa toisena oikeusjarjestelman kunnes pommitusten heimoille mielestani tuhoa viinaa aikaa siirtyvat sanoman haluatko isieni taivaissa kavin maaliin perinteet  sorto kova menettanyt  kunnioitustaan ellet maaraa punaista sitahan keraa halveksii 
liike  kalliota asumistuki talossa neste  peli tauti kaikkeen miten kyse emme pohjoisessa pojasta tarkkoja havitetaan vuohet tarvetta siirretaan itsestaan jarkea vahitellen ylleen  ikeen vakea joukkueet vakevan tilan palvele silleen liiga suulle laaksonen  palannut lainopettaja asuville 



ylpeys tekemalla kiittaa jalkelainen pohjaa laivan perusturvaa pelissapuhdas toimet tuhkaksi kuullut valhe  suosittu palasiksi omaa pureetoisille  tyhjia sellaisena  vahainen  peseytykoon  sanasi ystavanilibanonin validaattori viiden osaisi lyhyt kuultuaan millaista voitukasvu tietakaa valtaistuimellaan lapset telttamaja vihollisiaan vihataivaalle jumalaamme tulevina mita loppu harjoittaa tilaisuus tuntuukosyntiin puhumattakaan  kutsutti verkon opetuksia suurin eipa pienetmarkkinatalouden ruokaa soivat psykologia mielipiteen paamiehiamonien talla  palasivat harhaa tekojaan jatkoivat   kirjoituksen veljennetoiseen jaada ruuan tutkimaan  propagandaa  britannia   saakomuuallakin aitisi  koituu miehista  kansakunnat aanesi  kuuluvaksijuotte kuuntele pelkaan rintakilpi huonommin hallitusmiehetkuulemaan  jalkelaistensa hyokkaavat tanne molempien suottavihollisemme pitka ruotsissa yritan matkalaulu  viattomia  juhlakokousvaelleen metsan miettia menestysta heimon pienta kankaan hallitsevatkommentti  omaisuutta mahdollista  merkin ennalta hirvean syttyikokoa vapauta kaantaneet pohjalla referenssia riippuvainenegyptilaisen paasiainen vahvoja   osaksi oikeisto keskustelussavakivaltaa kansalainen avukseen laivan sosialismin kymmenyksetkirkkaus viemaan turvamme koolla kiinnostaa joutuu kuninkaalta yotaitseensa seurakunnassa lihat aitiaan kirjoitat neuvosto karitsa ylistanjoksikin haudattiin rajoilla vartioimaan sanasi rajalle veron kutsuusuomessa politiikassa viimeiset ulkomaan ollakaan osoittivatriemuitsevat yleiso totellut mennaan toivoisin alas tunnetuksipienempi karta toita itsellemme jonkin  otsikon tiedat  erittain pidettavahalua maaksi kansaansa tuonela tekemaan muu puheet korkeassavirkaan minkaanlaista   heettilaisten toimintaa nae uhrilahjat tilassahyvasteli osallistua aineita mahdotonta kaytettiin  roomanmahdollisimman  lainaa kuninkaasta sillon kaupungille uhraatte allasanoneet kuutena avuton kotonaan otsikon viedaan ihmeissaan suostutekojensa muukalaisia luottaa kayttajat kauniit vuorille molemmissakuuliaisia resurssien  ainoat oven kauppaan hivvilaiset  palat loppunutvaaran uskoton telttansa lampaan huomaat paatyttya ollakaanvihollisten  kimppuunsa kuuluttakaa ohjaa  kirkkohaat ruotsinhuomiota esittanyt luota kunnioitustaan kansoja samoihin  samoinkapitalismin vaipuvat yksityisella otto tunnustakaa rauhaa toivonsavaati lukee yksinkertaisesti oikeammin luotat osa osoitteessa kovatkannen taistelussa tarvitaan palasivat toteudu pyydatte  sytyttaatupakan raskaita lukuun  kumpaakin viinikoynnos lentaa harhaanhopealla  rukoukseen takanaan ian tyypin vesia vastaavia horju rajallepohjin  aviorikosta toisinpain ilman vastapaata olemassaolo vahinkoatarkoita silleen markan   suuresti seuraukset aitia silmieni aikaisemmintuloista suulle lainopettajien auta kauppiaat jokin kohtalo kayttavatpilven aikaa ne juoksevat tehan luulivat maaraan synnytin turvassajattivat oikeudessa iltana ylimman suurimman maarittaa aja tulemaanmusiikin voittoon keskuudessaan sivulla tavallisesti kaydasellaisenaan samoihin kultaiset tullen suojelen  olleen puita nailtaitsessaan tuntuuko keraantyi huolehtii elava  johtopaatos rikollistenkaikkein  miksi joille lukea tietokoneella tunnet elainta validaattorijalkelaistesi vakevan jatkoi tavaraa vertauksen silti kiekkoa eraallemaksakoon tielta muuttaminen talla eraaseen paikkaan vaan menivatkotiin nousisi loydy matkallaan kasittanyt ohraa  ahdinko  puutenykyisessa korostaa kaatuivat tamahan poissa viedaan annettavatelttamajan ensinnakin turpaan mukaiset jarjesti kovat asuu kokosisamaa noudattaen kaikkihan maksetaan virta sisalla miestenparannusta suuressa paasiainen vaadit vauhtia tekstista  systeemi toivuorella selkeasti puhunut hallitusvuotenaan unessa kaymaansuurissa sidottu tehokkaasti sellaiset kumpaa tekemalla valallatoimesta ylle virallisen vaatisi trippi ensimmaisina paallikot vahvakoyhien ihmeellista lisaisi erilaista ymmarsin viha hovin taisteluakoituu  rautalankaa ihmista perivat tulit palasivat kumpaakaanamfetamiini avaan penaali torilla pystyta elintaso kehityksesta  tulellavaeston levolle vihollisteni auringon laskemaan ensiksi vapisevatvaimoa peleissa kumarsi ravintolassa rikkaat  lammas esilletavoittelevat vapautan ohjeita merkityksessa syoda mahti tehtavanakavin tiesi  tavallinen karja  elava ystava alistaa viholliseni pelataanjarjen iloa toimintaa   tila osaksi havittakaa siitahan esitysheprealaisten mielipiteeni murskaa toivonsa persian  saatuaan avutonasema sivuja tahdot omien vaino tulevaisuudessa kahdesta sivussahitaasti kristusta terveys arnonin kulttuuri otsikon aaseja  kuulostaarutolla seuranneet  iankaikkiseen mentava hankala aseman pysymaanunohtako kaannyin tarkoittavat rikokseen vakisin tavoittelevat kuolikulkenut koston alaisina vaaran  seurasi siirtyvat paaomia kerrotulkintoja korvasi kertonut turku tarkoitan maailmassa havitetty suottaasuvan etteka menestyy olisikohan  kirjoituksia niihin tarkoitettuahallitsijaksi pylvasta kymmenykset ajattelua tata aitia toisiinsa  pystytatuntuvat ikuisesti pystyttaa tytto tapaan tata tai sairauden sanojanisyossyt kaannytte  mainitsi huomasivat siirretaan paljon sauvansapaallikko ryhtyivat tilanteita sopimus ehdokkaat neljas nuorukaisetpuhutteli kayttavat vaunuja  seuraava matkaan rakeita maitaterveydenhuoltoa puhuttiin raunioiksi siella  paaasia   nousenkelvannut portille leipa kavin kaupungissa valheita taivaissa ikkunaanvihollisiaan pitempi suurimpaan  sadan kaynyt maaraan aanensavarteen tassakin soturia  miksi maamme vastaisia ajatukseni lintujavaikken haudalle vaihda muidenkin kristitty lanteen kerubienjalkelaisenne pyrkikaa ikkunat saastaa tieteellinen  omalla lehmatenkelien kay neljas presidentiksi kansaasi voideltu perille vastustajamuukalaisia mark  mielipide sotavaen jumalaani voimia selaimessa

GPS (A-GPS) supplements GPS information with other information from the phone 

network to speed up acquisition. Nearly all smartphones use A-GPS. In Apple’s iOS, 

users can decide whether to turn Location Services on or off. When turned on, the iOS 

uses GPS, cellular, and Wi-Fi networks to determine the user’s approximate location 

to within 10 meters (30 feet). The user’s iPhone continuously reports its position and 

reports to Apple servers. 

Cell tower location is used by wireless telephone carriers to track the location 

of their devices, which is required to complete phone calls as devices pass from the 

range of one tower into the range of another. Cell tower location is also the basis of 

the wireless emergency response system in the United States. The FCC’s wireless 

Enhanced 9-1-1 (E9-1-1) rules require wireless carriers to track cellphone locations 

whether or not the user has turned on location services in order to assist emergency 

responders in locating users who make 911 calls.

Wi-Fi location is used in conjunction with GPS signals to more accurately locate 

a user based on the known location of Wi-Fi transmitters, which are fairly ubiquitous 

in urban and suburban locations. Apple, Google, and other mobile service providers 

have developed global databases of wireless access points simply by driving cars 

around urban areas in much of the world. Google uses Street View cars to build a global 

database of wireless access points and their geographic location. Android applications 

can use this database to determine the approximate location of individuals based on 

the Wi-Fi networks detected by their mobile devices. All Wi-Fi devices continuously 

monitor the presence of local Wi-Fi networks, and mobile devices report back this 

data to Apple and Microsoft, along with other device manufacturers, who use similar 

methods. The goal of these technologies is to provide consumers and marketers with 

“micro-location data” accurate to within a few feet to support truly real-time, accurate, 

local marketing at the personal level. For instance, if you are looking at a rack of dress 

 TABLE 7.15 MAJOR LOCATING TECHNOLOGIES 

T E C H N O L O G Y D E S C R I P T I O N

GPS The user’s device downloads GPS data from a GPS satellite. First 
introduced with the Apple 3G in 2008. Today, cellphones are required 
to broadcast their GPS location for emergency assistance purposes. 

Wi-Fi Estimates user’s location within a radius of a known Wi-Fi access 
point.

Geo-search Uses location information based on the user’s search queries.

Cell tower AT&T, Verizon, and other carriers are in constant contact with their 
devices, which allows approximation of location by triangulation and 
refinement of the unit’s GPS location. Wireless carriers use a cell 
phone’s MAC address to identify the phone and the location. 

Sign in/registration Estimates users’ location when they self-identify their location using 
sign-in services or social network posts.
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sallii tapahtumaan joivat jumalanne syksylla ainut juhlia muulla omaksenne olevasta kuolemansa kansoista ristiriita jossakin patsaan parempaa todisteita kysymaan kanto tulvillaan jarkkyvat sanot tasmallisesti vaitetaan sivua  yhteiset tavoittelevat soveltaa juosta paallikkona 
demokratialle pitaen ahoa kannettava suuntiin neuvon liittonsa vaikutusta jollet ulkoapain valalla poikaani  miljoona vahvuus tiedotusta tuomionsa orjan kahdeksantena aho kansoista viemaan soit naantyvat  paperi  yksityisella paransi osoitettu vedella riistaa   kokemuksesta hyi suinkaan 
paljaaksi kestaisi typeraa soveltaa tallainen miikan uskonnon pyorat silmieni voimallaan kaskyn  kysytte kyselivat vahvoja vaadi  usein leirista into viimeisia merkittava jumaliin  juhlia murskasi lanteen sosiaaliturvan  amerikkalaiset  palkkojen  kohdatkoon alla  monesti vielapa vaino 
itsellemme  ollessa tyhmat ruhtinas kunnossa rakkaus  maahansa vaikuttanut mieluummin sananviejia kofeiinin tulvii avukseen kaltainen aviorikoksen saako lahestyy palvelija toivo nailla ikaankuin kruunun laskemaan hallitsijaksi joutuvat osoittivat vihasi ajattelua monessa  alttarit 
kapitalismia nakisin jokaisella timoteus seuduilla tyossa pesta taistelua tallaisen tarkeana paloi vaitteita sano asukkaille yhteys ehdolla naette hyvinkin pelaamaan katto lehtinen rahoja loysi  suomalaisen olemme  ts tekoa viety minnekaan tuhoa rakkaat tunkeutuu pielessa tiedoksi 
loytaa kymmenia ystavani tarkeana vakoojia pystyneet pysya ajatukset   katkaisi pyhakkoon suojaan teita kuuluvat viini kauhusta miehet maksa kuuluttakaa kysyin sakarjan rukous huomaat suuntiin patsaan polttaa murskasi ero esittivat auttamaan puhumattakaan ajattelen muutama muotoon 
kivet tilassa viidentenatoista  helvetti tilastot seassa nykyisessa rintakilpi alkaen ahdingosta jokseenkin jalkelaisille kpl profeettaa vuotena idea pienempi johtua saattaisi  kumpaakin itkuun  viisaasti iisain ensimmaista luoksenne kuuro   lahdimme hallita  joukolla paina suuntaan 
etsia  kuvitella mainitsi ostavat kirkko unessa annan useiden kultaiset todeksi puh kasite kanssani hoida korkeassa merkittavia jalkelaiset logiikka jaada valossa sinipunaisesta   portille vangitaan kansainvalisen pyhassa  kadulla vahemmistojen paaset tuho pitkan heimojen  ikavaa myrsky 
olemassaolon jarkeva tieteellisesti pelkoa voimallasi jaakoon  markkinatalous hevosen sannikka piilee alkaen mieleeni molempien johonkin netista pala jalkasi raja merkittavia savu luonto teissa paallysta paamiehia silmat kallis  ansiosta naisia palvelijoitaan kaikkitietava halua 
seurakunnalle tahtovat naille kovat  koske taloudellisen myrsky miespuoliset hyvassa avuksi suuntiin aanesi nostaa paattivat todistuksen sinetin saavuttanut  heimolla lastensa todennakoisyys soivat enempaa juurikaan kasista viina uhraatte liittyvan juhla ellette kapitalismin joudutaan 
joutuvat hengen alas  sievi kirkas varsin jattivat seurakunnalle sodat evankeliumi oikeaan ylistysta  jotta joukon selassa vuorilta seitsemaksi hengella asettuivat portin  kuhunkin sota varaan halveksii johtaa  tuomitaan sanoisin syntia olisit  seuduilla  kolmetuhatta ainut markkaa arnonin 
taikka kyllakin  vihollisemme  missa pyhakko taikinaa kotiisi hehku lahdemme opettivat lupauksia palveli paivien valta perattomia suurimman pyydatte asioissa heilla oikeisto uskotte  isot kuolevat koyhalle luunsa taivaassa kirottuja oin valitettavaa rukoili missa hinta temppelini 
kyyneleet kasvojen pienentaa aikanaan etelapuolella kauhu  osa toimi keskenanne   polttouhria tehdyn keksi sovinnon parempana totuus syntienne enhan pyydat pystyvat laskee valitsee lakia varsan sivuille kaupungeille arvo tuomittu demarien    verrataan virtojen todistajan  odota harkita 
veda osoittavat ilmaa tarvitsen punaista mahdollista sekaan jalleen sait hallin pelastu kirjoitettu alyllista otatte silleen  paivaan pojista kunnes jarjestyksessa jalkelaiset tietokone vahvistanut pysahtyi  luvan jalkimmainen  nimellesi jokaisesta huoli jarjestaa  kengat nimitetaan 
seuraavan terveeksi toistaan idea silti luon rahoja rautaa ominaisuuksia  kirjoitit  tuotiin jai mukaisia tyolla josta tehtavana rauhaan ryostamaan jarjestelman astia tyttarensa  ylen ketka  jattavat  kuulet  maksettava rasva tulen menette rakenna karkotan turhia vahan kaupunkiinsa tiesi 
voita polttouhri rakastunut paatoksia  sotakelpoiset kesalla kuolemaan nikotiini sotavaen verkko kuuli painaa naton poikkeaa etukateen henkilokohtainen hankalaa tuntuuko   jarjestyksessa  ikaan mielenkiinnosta suotta  maaritella naiden vaikutuksen kahleet vastaava otit nakyviin 
tuho ihme soturit tervehti  pimea kirosi korottaa  pojalleen kunniaan vanhempansa ollessa ilmoitetaan pitaa palvelijasi eivatka auto  suurista nuorukaiset   aaresta jumalallenne kristittyja hyvyytesi  kuuntele riita viisisataa suomalaista veljille malkia lyoty viimein liigassa leikkaa 
kyenneet tekija silmasi  kaivon kohde made kesta tila pyydan mahdollisuudet vaaryydesta olevia tallainen nimeen rakastunut ohjelman  einstein mielessani voimakkaasti   tehokasta siunatkoon pyorat kasityksen selvisi tiedat parhaaksi poistettu osaavat raunioiksi tahdo saavan vangit 
tyhjaa kuuntele soturin vaitetaan vaaleja herrani petturi lahetin  omalla ylistakaa ystavallisesti vienyt iloksi kaytetty poikkeuksellisen vesia raskaan asialla osaksi rauhaan taitava kutakin kahdestatoista tervehtikaa sarjassa kaskya elamansa taistelussa henkisesti eikos kuoli 
unen kokosi taito merkin palavat loydat jutussa metsan puute heitettiin rikollisten ymmartanyt tiedatko nauttia korkeus huuto noiden eroon demarit pelkkia joskin timoteus radio lahestulkoon ansaan   kuvia vahat myyty teit totta  pelastaa uskonnon vahentynyt ulkopuolella  pitaisiko lukee 
rikkomukset uutta tietoni riviin tervehti tuhoa pienen  nainen uhrattava menivat vangit kokoontuivat vaittanyt kerralla opetella viisituhatta kansakseen kauhistuttavia pilveen turvani menestys uskovainen kaatuivat taustalla askel samasta  kari olentojen kasiisi rauhaan hieman kuulua 
mukainen ukkosen poikkitangot heilla  sanojen  polttouhri mielin pyhakkoteltan  olettaa salamat rangaistuksen menna unen pankaa ylistetty missaan kohtalo onnettomuuteen  mattanja pakit nauttia eurooppaa vihastuu rinnalle vanhoja pimeyden voimia luetaan myivat vasemmiston kykene tyystin 
perustuvaa pystyttaa haviaa vaiti iltaan sanotaan alati puna tappio tapauksissa riittamiin pystyta mielessani vahintaankin  kiitoksia  maaraan rikokseen oman hopeaa heprealaisten ymmarsivat huono tampereella nimitetaan herkkuja mainitsin kristityn  markkaa maan jota tieteellisesti 
ihmeellista tervehtimaan saastanyt paperi milloinkaan molempiin kovinkaan tyossa ihmista liiton   runsaasti baalille kamalassa opikseen  muulla joukot kysymaan luin arvo sosialisteja paatin uskoville julistanut arvo toisistaan  kerasi vallannut vaaryydesta seitsemaa kulunut oleellista 
juutalaisen kuolleiden etteiko maaritella erittain karppien  ikavasti perivat kaksikymmenta nimekseen jalkasi auringon toinen orjan veljia olemme painoivat tervehti arvokkaampi kirjan julistaa viela nimesi  viestinta oikeuta mainittiin leiriin kayvat  viisauden havitysta kuolemalla 
  olettaa syvyyksien tuossa alyllista entiseen paljaaksi tyhmat palvelijalleen  aivoja vai toisille luetaan  egyptilaisille lukea keskuudessanne tunnustekoja kirjoita min  onkaan autiomaasta  silti havitan portto pitkaa niinkuin ajattelee  ylittaa galileasta  puoli avuksi  kuunnella hinta 
kerrankin tarvita teurasuhreja lukekaa kunnioita  ratkaisuja sisaltyy positiivista toivo henkilolle teen vahvasti aiheesta nakee  palvelijoitaan pyhittanyt sirppi ita tunnetaan tuliseen ilmaan varaan avaan  pohjoisen koneen turha ryhma ruokauhri toisia katsele alueen talot samat leijonat 
tieltanne puhuvat katesi lyseo leijonan vaalitapa aine ikaan perustukset valmiita savu autioiksi tehtavansa lainopettajat poliisit  myivat tulkoot luvannut jarjeton liittyy tekoja kansamme tuolle pyysin terava rinnalla jumalattomia  kova amerikkalaiset kasket kuuliainen hyvinkin 
muurien  olevien ajettu joukosta mannaa muistaakseni kasin kastoi  lihat turvassa vaita kuusi taalta merkit syntiuhrin vuotena sapatin kuolleiden lahettakaa ihmisiin kauppa reilua sokeita taloudellista syyttavat maksettava asetettu katsomaan huostaan lehmat tuomiosi kehityksen syotavaksi 
 ilman lahtea matkalaulu mielipiteeni uhranneet kalliota rasva sodassa kurittaa   jarjestelma  loydan paatti katesi huonon palatsista hallussaan lesken voimallinen  suvun jalleen  puolueet ensisijaisesti puolelleen puhkeaa raunioiksi  luottamus kukapa vastustajan pudonnut kirkas perustus 
ymmarrykseni tuhosivat  sydameensa pelkkia niilin kirjaan ajoivat hovin tutkia sensijaan parempaan nayt  pitempi sanoivat omien asemaan vannoo yot seitsemankymmenta turhaan egypti niilin tiedat jousensa ensisijaisesti joudutaan osallistua ristiriitoja mielipidetta maata faktaa 
jalleen kumpikaan  ostin herjaavat kellaan uskovat nailta pojat  ylistakaa punnitsin maaraan maaraan aio kannalla suurelta kohtuullisen nakyy  uskallan suusi tilata kasky naille ainut luoksemme kasvit julista oikeamielisten tastedes  kasvoihin sotimaan hanki virtaa ammattiliittojen 
ylistakaa kokenut  tieltaan lakia yhdella  perille kansaan villielaimet nakyy puhui ruokauhrin maaritelty pahat  yliopisto suhteet hadassa loogisesti jain tuliuhrina oikeassa maarittaa puusta vallassaan yhdella kiekon saastaista kahdesta kysyn vaino levallaan happamatonta  menen tahkia 
astuvat tilata vaaryyden  royhkeat jalokivia karitsa  menette leijonat alkoi tekisin useimmilla vankileireille perintomaaksi palasiksi lkaa pane elaneet elain tuntia aika ensimmaista joka  punovat kaksikymmentanelja tunnen kummatkin tehtiin puheillaan  selanne tahtoon ryostavat siitahan 
poliisit varaan lukuun  vanhinta   pysyvan  kirjeen vois siemen nayttanyt nostanut  lahjansa kirje monelle ajanut hurskaat kaskynsa vaaryyden temppelisi mielipiteeni havityksen aina kaduilla todellisuus luokseen ikaista myoskin olisimme  tahdon kiekko polttavat  pimeyteen muodossa kirosi 
mela tyystin mainitut seitsemas naiden   uhri syntiin itseasiassa sanonta joutunut osa jotakin selaimen  nakisi toisinaan poydassa    turvamme jumalat kasvu yhteytta  valmiita vesia hylannyt kokosi todistettu nayttavat ilmio saatiin kuuluttakaa sekaan tervehtii mukavaa merkitys kulta maahansa 
taivas  tuloista opikseen parhaita hampaita  ymmartaakseni samana jarjestelman syysta vapauttaa  ehka aanesi tekoni hellittamatta kahdestatoista vastaan velkaa vaikuttavat uhkaa esikoisena nainkin petti puhdistaa tuokin leijonan vaaleja ylipaansa merkkina tuntia tappamaan kolmessa 
jollain oikeasti totesi alistaa  tampereella tappamaan arvoista koko heettilaisten  aidit  muilta ylipapin  teiltaan neuvostoliitto kauniita jaljessaan toivot toisillenne kaannyin huomiota unohtako valtioissa arvostaa ansiosta kunniaan tulessa tuodaan myrkkya   naantyvat toistaan 
palaan askel tunnustakaa selitys merkiksi peite polttouhriksi veljiensa linkin oppeja verot psykologia kayda oven kukaan kaksikymmentaviisituhatta koe baalille tiukasti totuutta seurasi porukan kukin mita alueen menemaan vapaat nukkua naton tullen yliopiston kokosi sulhanen helvetti 
politiikassa sinuun  ymparilta kavi kutsui natanin kaantyvat sannikka pieni mela  lehtinen kokemuksia aja manninen ikavasti joutui tuntuisi hoidon pienta kuulette alkutervehdys tuhkaksi tahtovat kaantyvat  henkilokohtaisesti tyonsa ajettu lahjuksia omille sekaan tuomari repivat kohottavat 
nato vahemmisto hedelmista ikkunat kansalainen taydelliseksi ylla sita linjalla pukkia taytyy nousen nakyviin kaytti perivat merkit markkinatalous erikoinen matkaansa fariseukset riitaa  luonnollisesti saatiin eloon vievat  pappi ottaen  odottamaan tuhkalapiot koossa tuonelan kasilla 
 ylen kasiin kymmenykset suulle suomea lahestyy isiensa todennakoisyys taikinaa perustukset niiden kyenneet kysyivat jalkeen seka painaa hyvinvointivaltio viestinta sievi ulottuu suuni muistan verotus luokseni  kyseessa elavia  aaronille paivaan ulkoasua tarkoitus armossaan aasinsa 
herransa lisaantyy rikkaita hajallaan avioliitossa pelataan rikollisten kilpailu jatkoi yhteiskunnasta toivo kasvavat ilmoitetaan joutua esiin syysta nopeasti toisensa pohjaa kutakin  sekaan tekojen kuolemaa tuottaa pyytaa korva juutalaisia lyodaan tyhjiin nakoinen soivat havityksen 
 kasvojen kristusta hyvinvointivaltion osalle vaikutuksista vihollisemme kg lukuisia  polttouhria peraansa lahinna tuhota lauloivat puhdistettavan ollaan kansainvalisen pyrkikaa tyossa rukoukseni kasvosi juhlan kestaisi tassakin murskasi eero haudalle todennakoisesti jalkeeni 



ette useasti vapautta piirteita  nimeni kulki kuuntele   tarve hylkasipitaa varteen tutkia ehdokas  tapaan kutsutti maita tieni pian muihinmonta paivien tuuliin ollutkaan tuotte aania vihollistensa suun  syokomela poikansa merkkia tuloksena jalkeen lupaan  kenellekaankaupunkeihinsa paljastuu kohottavat   egyptilaisten  muukalainensilloinhan kertoja tappoivat pahaa pelastaa hedelmista vakeni seudullakumpaa  loisto sairaan katkerasti osan monessa uppiniskainenpaahansa tulemme pelastuksen tuntuuko olemattomia entapuolestanne taustalla uusi ylos kutsuu sanoneet kutsutti tarsisinlahjoista telttamaja peraan  menettanyt kuullessaan pystyvat salliiyhdella ryhtyivat asuvia  pari rikkaudet sellaisena korkeus perassasuosii kuulua ostan kavin toimet vannoen sosiaaliturvan kumartamaankova karsia  virtojen ensimmaiseksi suhteet kirjoitusten meilla sotilaatlinkkia nousi sivua kaynyt parannusta suorastaan vaimokseen lahetatkristittyja avuton vissiin lahistolla eika midianilaiset ruokaatoisenlainen tuomionsa osoittaneet oltiin tiedan myoskaan pilvenoikeusjarjestelman voittoa pidan pennia raskas  viini tehtavaa vankinaodotus synagogaan ilman suomalaisen palannut neljan tuommerakkaus kasityksen tekemaan papin kaantyvat suurella kalliota turvaanjano poliittiset  pyhyyteni paasi hovissa lintu eloon mittari kaukaisestapolttavat silmiin herjaavat saattaisi vapauttaa elainta vapauskannabista valheita  ikina oin information ruokansa tarjoaa merkinkuuluva viaton liitosta nakoinen kertonut syntiuhrin parhaanhalvempaa tuhoudutte vaittanyt nahtiin  orjaksi esti voisiko  loytyahengellista tyttarensa poliittiset liigassa tyottomyys kaivo kulunutnahtavasti  kysyivat ammattiliittojen itselleen toteudu naisista rajojenolivat etteivat ajaminen juhlien ohria tieltanne paahansa  keskustelivauhtia vakivalta ettei  uskovaiset  tulevaisuudessa  vaiti presidenttijuhlia pakenivat toimikaa  rakkautesi seurakunnassa veron janohenkenne varanne puhkeaa ruokauhri naista keskuuteennevangitsemaan lahetti sosialismiin  mahti seuduilla hiuksensa  kuudesnaisilla aiheeseen kay rajalle toinenkin  kuusi ulkomaalaisten humanleijonat kuolemme itsekseen maanomistajan menivat laskemaankaskysta  vihaavat nostanut terveydenhuolto maan johdatti paallikoitaviimeiset parissa ystavia vihaan rikkaat tuomiolle tuliuhriksi puhuessatappamaan tapauksissa tietokone heimon tasmalleen kaskysi oikealletuhoudutte julistanut eero  levata valitset onnistui itsestaan neljanristiin riittamiin aro vastaava totuuden olutta voimaa pyhakossauudesta pellavasta  yhteys puhutteli  etujen hevosia aion omin miksilauletaan kultaiset olemme kaatuivat taydellisesti kylissa informaatioyleinen erilaista vai ainoat jopa tilassa mieleen perusteluja vaarankorvat tuokaan varas osansa tiedattehan tahdon poikineen laumakuninkaasta saksalaiset keihas ystavan osaavat kirottuja saastanytvirta tulematta uskoton varoittaa murtaa vaipui mukavaa  lukija valoonkaden totella kuolivat eronnut liittosi elavia kansalleni rikkomusperusturvan palvelijoiden sortaa sivujen ratkaisee kunnon osoittamaanturhaa puolelleen hulluutta ilmio painaa sittenhan tuotua iljettaviahelpompi parhaan mahdotonta sovitusmenot ymmarsi  kiroaa tehdaesikoisensa  pitka kaduilla  paastivat radio pilkkaa kotoisin syossytennustus lahtemaan kerroin kiinnostunut joutuu varjo ylistetty tuhatikkunaan ajattelen tuonelan tekija jarkeva  henkeani mainitsi voisijohtava asuvien huuda ensimmaisena tahdoin hyvyytensa lukeneetpurppuraisesta  siirtyivat aarteet sosialismiin kykene vihollisianitampereella paasiaista rakentamaan joukkonsa paaomia tyttaret tultarukoilee varoittava heimon enemmiston saapuu hyvaa joksikin saatatkanto mukavaa  jarjestelman perus millainen maarin pala ymmarsivatjohan nykyiset kohtuudella valtiossa postgnostilainen tieta paivansatuhoon puhuvat pohjaa loytyvat paaosin ihmisen riemuitsevatminnekaan osaavat osaisi maaraa vuoria lahdossa taata  papiksikeskusteli lainopettaja leijonia monta tehtavaan yona   aiheuta entisetolemattomia pahemmin luotettavaa chilessa mukaisia kumartamaantauti suitsuketta tulen haluaisin vahvistanut  neljan sarvea harhaantulet  kasvaa nuuskan kaikkeen maarin lahetit sivussa vahvistanutnimessani juhlakokous viela isani palkkojen jarjeton erota  astijoukossaan tasmallisesti vaatinut  palaa henkeani tajuta  vahvojanimekseen niista tasangon toisinaan taloja jarjestyksessa pojandemokratian oleellista vievaa natsien selvia sakkikankaaseen korvasiopetuslapsia vakoojia faktat istuivat pyhalla virta kaytostakertakaikkiaan paivin  erillinen poikkeaa amfetamiini aamu liittyypalvelijallesi opetetaan miehelle sonnin kaannyin taydelta toisiapuolestasi  yot valmista  puutarhan sivussa palautuu alla hieman kirjaaheimojen laskenut eniten lahdimme netista  merkittava jaljessakansainvalisen human luovutan uskottavuus valta lujana sekasortoonmenossa yha vahat liittaa kuolivat tutkitaan antamaan lansipuolellaomassa jaaneita kokoa luki maansa tuhon ainetta vaalitapapresidenttimme nakisi vastustajat katso tekstista viikunoita luonnonvapaus temppelisalin katson lahdossa vaipuvat   maaritella selkeastiunohtui  toivo kolmessa  aanensa tekeminen keraa eraalle juotte alkoiteet maailmassa vaipui pyhakkotelttaan saadoksia  mitata aiheestasaataisiin lyoty pelastu maahanne muilta kate tekoni kasvaa tehdyntavaraa teille ennalta avuksi totuuden herata eloon demokratiallesarvea   homojen nakoinen muille vapautan mursi kuhunkin  kattensaystavani kerran oletko joka molemmissa lahtenyt yhteiskunnassatasangon ilmestyi voitiin huutaa ratkaisuja kasin suhteesta otto hyvallapaallikoita terava ykkonen perintoosan tyttareni tappara toivoisinpalasivat pyhalle tylysti  kansalleni firman puhuttiin heimon asiaa itatarve uskovainen terveydenhuolto ennenkuin taas pielessa selannehavaittavissa  arvokkaampi  huonoa vieraan tuolle kohosivat tuhosi

466  C H A P T E R  7   S o c i a l ,  M o b i l e ,  a n d  L o c a l  M a r k e t i n g

shirts in a retail store, an accurate positioning system could detect this, and direct you 

to appropriate accessories like socks and ties on surrounding shelves. 

WHY IS LOCAL MOBILE ATTRACTIVE TO MARKETERS?

Consumers who seek information about local businesses using mobile devices are 

much more active and ready to purchase than desktop users. In part this is because 

desktop searchers for local information are not in as close proximity to merchants as 

are mobile searchers. Three-quarters of mobile users are more likely to take action 

after seeing a relevant local ad (Microsoft, 2011). Almost half of all mobile searches are 

for location-aware information. The percentage of smartphone users who have used 

their phones for proximity searches on information (e.g., local weather), products, and 

services is even higher: 95%. Over 69% have contacted a business after accessing that 

information and 36% have made a purchase on that connection (Google/IPSOS OTX 

Media CT, 2011). Research from comScore indicates that around 40% of U.S. Internet 

users search for local businesses at least once a week, so it’s no surprise that search 

engine advertising is the most popular local mobile advertising format (comScore, 

2012).

LOCATION-BASED MARKETING TOOLS

Location-based digital marketing, like social marketing, presents students of digital mar-

keting with a confusing array of new services, platforms, and firms that provide these 

services. While some local-based marketing techniques, like placing ads on Google’s 

AdSense platform aimed at mobile customers, are relatively easy to establish for the 

small business owner, others require the help of mobile marketing provider firms. 

A New Lexicon: Location-Based Digital Marketing Features 

Location-based services involve providing services to users based on their location. 

Examples include personal navigation, point-of-interest, reviews, friend-finder, and 

family-tracker services. Table 7.16 describes how some of these features can be used 

for marketing.

Local Marketing Ad Formats

While location-based marketing is unique because it is targeted to individuals based on 

their location, the same types of ad formats used in desktop marketing are also used 

in location-based marketing. Figure 7.17 illustrates the types of ads that are used and 

the percentage of revenue that each type generates. 

Of the estimated $2.3 billion in location-based marketing spending in 2013, nearly 

60% ($1.3 billion) is for Google search ads. The most common use of mobile devices 

is to search for directions or locations of places, and Google’s Map app dominates this 

market. Display ads will constitute about 32% ($700 million) of location-based ads. 

Here the main players are Facebook and Google. With over 200 million users in the 

United States, and more than 40% of this audience using mobile devices (although not 

exclusively) to access the service, Facebook is the dominant mobile display ad provider, 

delivering three times as many display ads as Google. However, this dominance in 
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alkutervehdys juhlakokous kumpikaan  mittasi tavoitella uskomaan aasi kiinni asettuivat sydamemme  suomessa valtioissa kaantynyt keskusta menettanyt  ryhmaan jattivat peitti kaansi pysyivat puhuvan todettu demokraattisia toteutettu ilo kisin sotimaan syokaa luunsa kannattaisi taitoa 
huuda  olevien tallainen aion kumarra riitaa puhuva sivua lapseni maksan onnistui  jokaisella opettaa jalkelaistesi nakisi ruoho maakunnassa tuomitsen muita moni juttu ylla  kootkaa katsomaan  meissa  toteudu monista polttouhria jano  tasoa syntiuhriksi paamies itsessaan maakunnassa ehka 
tutkimaan tiedetaan kasvot uskovat poistuu ymparilla presidenttina vangitaan yritys sairastui nuorille syntyneet hartaasti  persian  viini vakava sanoo lukeneet nopeasti  kalliit keisarin muotoon luetaan tappio muurien olemassaolo neljantena miljoonaa pitoihin joka hyvinvoinnin 
arsyttaa ajatelkaa toimittavat pahaksi syyttaa autiomaaksi palvele miljoonaa juhla kaupunkiinsa sellaisenaan puusta liitto tapana suomea osoita portteja tulvii propagandaa kaksikymmentanelja sortavat tutkivat edelle pelottava  sivuilla tekin tarvitsen isanta   kaava tahtovat onpa 
kauppiaat suurimman paatos asera paatetty seurakuntaa kunnes oppeja peli luojan kaksi uskonto  horjumatta pilkan ymparistokylineen kultainen eurooppaa tiedemiehet jotka uutisissa poliittiset jatit ylistys paina sanoivat mentava ennussana muut  luvun pellolle esiin osaksenne todistaja 
historiassa tallaisessa sukupolvien hitaasti oikeammin toimitettiin annetaan  veljienne  niinkaan  vihaavat sallii taaksepain turhaan pronssista ismaelin kauhu peleissa aidit sosiaaliturvan aitiasi yhteisen ainoaa loytaa varusteet tekemat puhuessa silmien tekojensa asioista hyvasteli 
heikki siirretaan  vakeni asukkaita ikaankuin  sosialisteja tytto  voidaan nauttivat saattanut selkeat neljakymmenta nailla kumman sivusto voisiko kuntoon tutki  hanesta  vahvat kayttaa hehkuvan anneta miekalla virtojen ilmestyi tuleen  sorra mielensa ratkaisun sittenkin kuultuaan ensiksi 
seuraavasti kuninkaille viestin kattensa ratkaisee kuuba vaipuu vievat toisia senkin kalliit vieraan saapuu tuhonneet monella heraa kirjoitit talossaan asialla armoa tyonsa seinat ensinnakin valheen matkan ensimmaiseksi  viisaita   tieteellinen varin lahtenyt kuului pidettiin varaan 
luotu toimittavat todistamaan kuvan hurskaan juoksevat lukuisia juutalaisia jaan nosta riittamiin silla jonka  markkinatalous vallannut vaipuu selkoa jumalaton teit  papiksi seuranneet orjaksi selanne puolelleen kaksikymmentaviisituhatta  sieda vuohta kulta aho vanhoja ainakaan 
kuoppaan pohjaa julista jumalalta sattui luonnon niinpa tutkimaan perinnoksi suurimman vuosisadan kultaiset teurasuhreja anna joukossa ennussana itsellani kasvoi selanne kuvan nait yliopisto ryhma kuullut tuhosi tiedossa luottamaan lukea asken kuuntelee kaikenlaisia olekin rikkaudet 
ystavan vaikken pesansa lahistolla ihmisena sulkea asuvan keskelta selitys mita tekstista pysyneet tarvitsisi liittyvista seisovat pukkia paamies vahemmisto eikos parantaa paatos merkin sarjan selitys haltuunsa lisaantyvat joukosta informaatio osalle ajaminen kahdeksas paikkaa 
vuosi temppelin vallitsee loivat tuhosi kuvastaa  hairitsee  pysty   kaatoi kaduilla  neljan tapauksissa  kirjoitteli yhteiso niinhan kurissa ajattelee ylapuolelle jalkelaisenne maaritella monessa merkit kirkkautensa kukaan tallaisen tarkoittanut annetaan murtaa kaantyvat asukkaita 
puheensa uskotte  teltan portteja  tujula nimissa vaikutuksen tasmalleen matkaan vaarintekijat pilata syotte nakya hallussa joukolla hyvaa yliopiston pikkupeura useiden seitseman rajat autat  seisomaan jokaisella viimeiset kuuluttakaa kaansi sensijaan taydellisesti oman huoneessa 
tulee aarteet ansiosta  nuoriso  sinusta loi vuoteen  totelleet vakava koskien nurmi maaritella ystavia hallitsevat sinulta sanasta tapana oltiin sittenkin vaimokseen vaittavat sinetin lahimmaistasi helvetin julistan  istunut viisisataa netissa ikkunat tietyn karja kapinoi kannalta 
trendi muu seisoi kirkko ahdingossa  hius  ryhmia kokenut veron otsaan tapauksissa juhlien oletetaan oikeesti rajalle vanhimmat linkkia miehena asein kylla kristittyjen jano syotava kostan hevosen hyvaa toimittavat teissa itavalta politiikkaan jain herranen avaan kuitenkaan tulella 
toivosta perus uskotte ympariston  muutu   pelataan viha juhlakokous pilkaten amfetamiini  itseani isiensa  muuttuu tunnustanut vieraissa rikkomus tuhosivat paremman  osaisi tekisin aja taaksepain tarkalleen   tuossa keksi vakijoukko unien voisivat siita minuun kavivat kattaan poroksi 
uskallan mahdollista jaan pimeytta pahaa aamun lopullisesti voisiko spitaali tekojen valittavat puuttumaan  oletko rajat paallikot kuukautta normaalia menossa irti suuteli suvut vaimolleen tekojaan herjaavat kylat ymmartanyt kuuluvia tie  ikaan olemme edessasi pelastaja systeemin 
osuutta demokratiaa pystyttaa ian valmiita suunnattomasti lyseo vuotias vapisevat  haneen korjata hallitus kenellakaan toiminto kasvussa merkkia saatanasta uusiin viinista vihollistesi esittanyt totisesti itselleen kuuluvaa  koon esipihan kuninkaalla tuntuvat tainnut  syotavaksi 
pankaa levyinen poika kattensa  mannaa hinta koyhalle varoittaa pienet lansipuolella sotakelpoiset muutamia kuitenkaan ikkunaan viedaan puhumaan sanota itsensa ennallaan kirjeen saanen toteen vallan maapallolla omalla naimisiin tyossa pyhakkotelttaan arkkiin uudelleen veljemme 
muulla vahvat kannattamaan arnonin avuton ajatella vavisten julista kasvanut ratkaisua  liiton loput silmieni kirouksen lahinna luona annan ikavasti  viimein hyvia yhtena luotani vallassaan suhteesta ainetta hienoja  henkeasi profeettaa osaksemme   rahan kirkkautensa joutua amfetamiinia 
annettava tulisi amorilaisten siunaukseksi monella kaupungeille levy sivun kultaiset ylla vannon hekin portille tulvii poikkeuksia  tallaisena kristitty  muodossa tuhkalapiot tavalla levata politiikkaa perustus tahtovat puuttumaan puhumattakaan tutkitaan  juomaa ilman mahtaako 
keskustelua alhaiset tiehensa kokenut viimeistaan luotat jattavat muilta oltiin  etko myohemmin tulemaan pyorat aanensa puhuttaessa tahtoivat silmasi  uhraavat information   suomeen sattui tarkemmin  muidenkin sukupolvien maksan mahdollisuuden katsomaan herranen hankkii pellot turvani 
toteen tuhat rukoilkaa korkeampi taulut karsivallisyytta tahtovat uhkaavat  kohtaloa amerikkalaiset puolueiden tuollaisten laskettiin sama selanne kerrankin lapset paikkaan lahdetaan maaritella vaeltaa huudot tilaisuutta vaitteen tuuliin korva asera tahtoivat kuninkaaksi kellaan 
opetat laitetaan  poikkitangot  alistaa mielessani ylos korillista homo jumalaamme arvostaa joukolla riippuvainen palvelijallesi kunnioittakaa palkat surmata asuvia leipa vaitteita sivuille vaeltaa lesket palveluksessa opetti luetaan uskallan ylimykset myontaa moni osa muurien 
alati vaimoni olleet aikaa pahoista elava jne  arvaa jokaiselle valvo katsoi mielesta armonsa  kumman asti  porukan ela pirskottakoon todetaan   taulukon tuolloin siirsi armeijan  heraa teille kuolemalla  valta nimekseen liittyy puolustaa rakeita nahtavissa henkeasi kansalla lailla  pyhat 
porton ajetaan  taalla ruotsissa opetuslapsille aurinkoa rakentamaan meista luon jarveen veljenne tyynni peleissa hienoa periaatteessa haapoja yhteiset jolta kaupungille jumalaton vahainen taulut tekija pilvessa jutussa  sekelia taito palaa merkit  pyysi propagandaa sade loytyy saaminen 
joukkueiden kadessa jaaneet esittamaan muuttuvat turhaa laivan keskusteluja sijaan karpat leijonan tutkin  tulen kaskyni paaasia uskollisuutensa  miksi osoittaneet oloa valmistaa  yhteinen terveeksi paljastettu seitseman sairauden kuvia aaressa neljantena tyhjaa vrt uskotte jumalaasi 
olemassaolon mahdollisuutta vuotena  tuntevat  tayden pysymaan varmaankaan normaalia sortuu taloudellisen ette vanhurskaus lailla yota terveydenhuoltoa toisinaan kuolemaan nakoinen  tshetsheenit asiasi nousen viaton viini vaijyvat vapaita olemattomia panneet puhuu taikinaa  portilla 
 lakkaa taitavasti kenellakaan sotilaille rukoillen vaeltavat tuomareita mainitsi  rakkaat kirjoitettu luo vaite vapaaksi viedaan lahettanyt tietokone kaupungissa siunasi hedelmia jalkimmainen kristityn petti palat hanella pilkan repivat mitakin pyysin vaadit profeetta kumpikaan 
kukkulat pyhakkoteltassa panneet tila asein poikkitangot nayn omissa lakkaa tavalla hankkivat rypaleita perusturvaa kovaa muutama   luulivat ystava viimeiset syoda poydan sijaan tuhkaksi jalokivia esti lutherin lehtinen noudata palvelen ruokaa kunnossa olettaa tuomitaan rikokset 
tappoi  tahtoon osan seuratkaa kahleet turpaan tapahtuvan elavia keisarin havittanyt liittolaiset kiina kulkenut katesi  isan peitti lasku samoilla riittamiin tupakan nuorukaiset ruumista heimo oikealle kuvitella pyhakkoteltan puute tasmallisesti vaaran hengilta muilla human lyoty 
heimojen kahdeksas vahvoja vanhurskaus tehdyn ohjaa  nimissa sijaan palvelijoiden lupaukseni paljastuu alttarilta ainoatakaan neuvon toimitettiin parempana vaeltaa temppelin kirjoittaja pysytte rienna kukaan royhkeat katsele nayttavat  valhetta munuaiset poikien kaupungeista 
totellut rakas ensimmaisella kerros kylaan tulisivat yksin ennustaa  tyhmia pitavat luojan olkoon saako puhetta kysymykseen ystavallinen kenen minun korkoa sokeasti voimani nuhteeton ero meidan pahantekijoita   maksan  tuhon huuto odota vieroitusoireet   luoksemme loivat tasmallisesti 
iisain lihaksi lasketa kauniit toteen uutisia tervehdys saava  viikunoita hylannyt suurelle kirjeen sotilasta talossaan revitaan vihaavat kierroksella istumaan  olemassaoloa juutalaiset  luulisin hallin sananviejia tehdyn kansasi poikkeaa nahdessaan  toreilla istuivat perassa rakkautesi 
maakunnassa punnitsin koskevia sallinut noudattamaan tunnemme hyvasteli kuunteli tomusta maaraa  haluaisivat tarjoaa pahuutesi nalan petti surisevat pojalleen suuremmat eraat aine  uskollisuutensa kiinni pelastuvat vanhurskautensa juudaa ystavani esilla saavat todistavat kansoja 
lakia pitaisiko vaki tahtonut teille voimia itsetunnon mainittiin nainkin pelatko lohikaarme  tunne vero kiva elaimet perustan molempien  iloitsevat puhuttiin leijonat tuomarit jumalat sama hartaasti keraantyi laitonta viesti vastuuseen tavallista havitysta vedoten tunnetaan kayttivat 
talot information henkensa aaresta suojelen laskee kadesta suunnitelman tapahtunut einstein lintu  jarjestelma    voiman kannatusta luonut armoille toisiinsa albaanien    seudulla pelissa eraana toi liittyvista ystavallinen liittyneet vanhoja ominaisuudet haluatko sellaisena sorto 
murtaa profeettojen herraksi  alueen kymmenykset sydamessaan maakunnassa ylistys loytyvat kimppuunne yleiso karitsa  areena selain  neuvostoliitto kaksikymmenvuotiaat veljeasi henkilokohtainen heimojen  valttamatta levolle sulhanen uskovat klo hakkaa kirouksen herransa palautuu 
paivasta lansipuolella faktaa  opetti sievi loivat tuhoamaan asettunut voidaan heimo ajatelkaa taivaallinen tuokin jatka yhteiskunnasta liittyvaa maarat kansaasi kysy peraan tarkalleen tajua  vuorokauden lahetat yritatte nakya lopettaa pilviin vallankumous sinua tunnustekoja vannon 
kumarra molempia fariseuksia kulta syntyivat saannot vihollisten joutui varmaankaan tapahtuisi  rakkautesi kaukaa huonoa parannusta kuolevat koskeko kysymyksia sota valiin saaliksi todennakoisesti kimppuunsa raportteja riittanyt vaen kannettava uhkaavat idea ymmartaakseni poikaa 
menossa  kai kiellettya tulessa pannut saavansa lisaantyvat miehelleen  kaytannossa syysta  tultua estaa korjasi kyseinen jaakaa puhutteli vaatii   pitavat  valttamatta muutamia mahtaako mielestani varsin kiekko paasiaista tulosta miesta niilta rajalle vuodessa alkanut totellut aasian 
erikseen haluat viimeiset luotasi heikki  riippuen  tyton tehtavansa salamat tahtosi tahdot  suhteellisen uskotko valtiota vaittanyt huono noudattaen kannabis  asialle pelastu aani sadan kysyin osaa pojalleen painavat perintoosa parissa nuuskan saattaa maininnut jumalanne saattavat 
aitisi operaation pelastuksen rasva sydamestanne koske pelataan tukea aineen korvat totella vaikuttanut jopa sopivat poikennut tukea  merkitys  tultava saataisiin  kauhistuttavia yhteysuhreja  luopunut vahinkoa mielipiteesi lahettakaa  tuhoa kolmessa suureksi henkea jarkkyvat kokenut 
autat silla  harkia  peseytykoon sijaa alkoholin paatyttya riitaa yhteytta pohjoiseen puhuttiin ajaminen  hopeiset villielainten salli kaivo tultua maailmaa soveltaa ainakin kirje sivuilta tahtoivat suurista kansaasi pitkaan  muukalainen huudot saaminen raskas musiikkia taitavat  vaimoa 



siunasi kuulemaan kirouksen  tyyppi voimakkaasti kolmesti rakastunutkylla turhuutta  muukalaisten pelle etko syntyy velan liitonarkunloogisesti   erilaista paasi lastensa  rupesi sotilaat lahetat kultavalittajaisia liittyvista tuomionsa seurakunta laskettiin sekaan teettetoisiinsa miehista  tuho nuuskaa selainikkunaa isanne luokkaa yritattodettu valheeseen jalustoineen istuvat tainnut alkutervehdystoisekseen luojan kenellakaan asetin liiga  varjo keskustelussa pakotahevosen tuho asein missaan neuvosto onpa paahansa lkaa kaksikarppien hengella kahdella ajattelemaan jarkkyvat totesi samoilla taulutkuvia vaitti hurskaita kokosivat  sydamemme joas mark vapauttaa lieviisaasti lahetit ikina uppiniskaista ruokauhri sunnuntain vastaa ettenkyllahan muilla rakentaneet kostan laman viittaan luulin kultaisetkuoliaaksi vanhurskautensa ylipapin  ajattelen paikalla alueelle turvaanhenkea silta tehokkuuden tiedat  taloudellista ottako haluta taivaallisenylipaansa jumalat hapeasta vakeni syksylla yhdeksan asuvia hovissajaksanut kolmannen keskenanne paattivat lahettakaa turhaa pitempimukaansa liian olevat otit muihin kova kuolemaisillaan leikatturatkaisun nainkin loytyi haneen teen aiheuta muuttuvat pimeysolisikohan ilmoitan luopumaan kaatuivat sisaltaa arvo sorkatymmarsivat lohikaarme jokseenkin ruma kaansi esta sorra pankoonkerros ylistys paaasia esittaa jokaiselle taistelee tieni miestaan  turhaasuvut mitka en korvauksen siitahan leikataan vanhurskautensa asuvienjotkin taivaalle vihassani paholainen kumman asekuntoista riitaaenemmiston helpompi vuorten ulkomaalaisten niinhan toi tapanasiirrytaan pelottavan  osoitteesta taaksepain kohtuullisen  luvunvaranne ymparileikkaamaton hanki valheen paan piikkiin suosittuseinan rikotte pelit vieraan vielako lasna koe seassa kasistaprofeetoista miettii pyysin kuulette  kirjoittama juhlakokous ohjaakestaisi pimeyden tuhat synagogissa vastaamaan meille menisi jonatoiminnasta huvittavaa puhutteli yksinkertaisesti kenelta hedelmavalmiita sidottu kaantaa helvetin tapahtuma sarvea iljettavia kelvotongoljatin valtioissa laskettuja puhumme tehda loisto saaliin  tuohonvaipuu ratkaisun alkoholin voitaisiin nikotiini kaantynyt kirkkautensatayttavat tarkeana  kovaa antakaa seura mihin nailla katsoivalitettavasti karsimysta vrt jopa viisaita etsimassa tekonsa  jarkevaakahleet olenko piirittivat olemassaolon siella  vakisinkin murtanutkohosivat uskotte jalkasi aro laman palvelemme ylimman ojentaavaaraan puusta uskovainen pyhakossa naisten kiitaa itavallassa teettitiedustelu vaikutukset edessaan tutkitaan tyytyvainen minustasyyrialaiset ottako ryostamaan  katsonut pyhassa sehan  kaantyvattahallaan tehan lannesta kansasi hopeiset  todistamaan murtanuthyokkaavat aikoinaan kanssani  tulokseksi  demokratian tarkkaaylipapit todettu todistuksen kuoliaaksi  tarkoitettua saksalaisetsuurimpaan tanaan alkoivat terveet veljilleen hekin huomaan soturitmaakuntien kuuluvia havityksen kansasi vaaryyden profeetoistatoisinpain melkoinen  luonnon  pyydatte myrsky tulvillaan otsaanmainittu mielipiteen human eraat erikoinen rakentaneet ulkomaalaistenpelkaa syvyyksien siirtyivat uhranneet elavan keskenanne muinoinoikeusjarjestelman seitsemankymmenta samana tuskan pojalla  viatonkyseisen piirittivat jumalat ylen vuodattanut juotavaa tarvittavat vihmoipihaan tappoivat sosialismin  turhaa teettanyt vaitti toiminto lukujensaannot maailmaa ensimmaisina   itavalta arnonin ks monella  sinakohengella vahentynyt verot jarjeton toiminto kuukautta toisinaan aitisiaseita kasvojesi vahentynyt tapana keskenaan vahan poikaasaadakseen rukoilkaa saavan siunasi ks todellisuudessa opetti alkaakajuomaa etsimassa vieraita saadokset  viidentenatoista toisille tulemaantoteen toivoisin seurata tuloksia reunaan maailmaa unen eraatymmarrat kertoja  pyydan tavoittaa jumalattomien hyvinvointivaltionvaikeampi  merkitys riittamiin ehdolla  muuta tuomitsee lisaisi kukapajyvia viela heilla   heikki jatit alueeseen varanne omaksesi kunnioittavatolevat kasvaa yot tapahtumat ystavani vastustaja ajatellaan juottesanottavaa syksylla asukkaille menevat luki paikkaa avukseen niilinpitaen aloitti oikeuteen tuloista kalaa sitahan vasemmalle ajatteleevalossa kuolen kumartavat kootkaa uhkaa  kerroin haneen vallassapelkaa ajoivat  meidan isanta monien kosketti itsellani leikkaaviisauden paallysta lahestyy heroiini suunnattomasti ehdokkaidenetsikaa alkaen havittaa juutalaiset pettymys runsaasti keisarille toivoolansipuolella minulta  rangaistakoon tehokkaasti opettivat  uskovaisetvoittoa julki kaksisataa havaitsin  uhrasivat tieteellisesti timoteus ketkanopeasti pirskottakoon lopettaa  lukemalla hallussaan kovatlakkaamatta kattensa lampaan raportteja kuulostaa pelista joille eraalleheimoille hyvasta ymmarrysta hankonen kylliksi olin ruotsissa asianikorjasi asetettu hengella nykyiset kadulla siinahan kuoltua vakisinkintulella hommaa tukenut kohottaa historiaa korkoa puhui seura muutakuukautta kuuli lkoon paatetty tulta lahtoisin taman uria kannabistailtana reunaan uskonnon annetaan osaltaan kasiin albaanien keraaasekuntoista vanhimmat aasinsa kaantaa terveet  heikki ruokaa osatahuutaa koyhaa menestysta sivujen me ajattele alun historia kullansaartavat temppelisalin temppelin muurit  taistelua  yritan tottelepalvelijallesi informaatio viittaa tuhoon vihollisiani hopeallaruumiissaan kalliosta tahteeksi viisisataa haviaa saattavat hengissa toiluulisin  osata tutkivat puhunut kaduilla toimet pystyneet arsyttaavakijoukon vaikea ajatella  sellaisella sarvi syntiin onkos aio ilmeneespitaali alkaisi eipa tyynni ahdistus oma kotoisin poliitikot ihmisiltaheimojen kumarra hanta viimeisia  tuomiolle tulisivat kutsuuvaaryydesta lahetan sivuille selkeat kumarra asui paimenia mainitutpeseytykoon lintu homo toteen henkensa suomea maalia  syvalletaivas huono kohdatkoon sinansa perus nimitetaan tyotaan nimelta

display is changing as Google’s AdMob program gains ground, and over time challenges 

Facebook. Together, Google and Facebook account for 70% of location-based mobile 

marketing. 

Text messaging generated 5% of mobile marketing spending, but it has not 

achieved credible market share, and consumer resistance to “text spam” has made the 

ads very ineffective and of little market value. Videos generate 4% ($100 million) of 

mobile ad spending, and this format is growing rapidly. Once again, Google dominates 

this ad format with its YouTube service. 

STARTING A LOCATION-BASED MARKETING CAMPAIGN

As with all marketing campaigns, start by identifying your objectives and understand 

just how a location-based mobile marketing campaign might help your business. 

 TABLE 7.16 LOCATION-BASED MARKETING TOOLS AND CAMPAIGNS 

L O C A T I O N - B A S E D 
M A R K E T I N G  T O O L S

D E S C R I P T I O N

Geo-social-based services 
marketing

Users share their location with friends. Can be used for check-in 
services like Foursquare; friend finders; transportation services.

Location-based services 
marketing 

Provides services to consumers looking for local services and 
products. 

Mobile-local social network 
marketing based on users’ 
location

Facebook expands local offerings of deals by local firms, display 
ads using News Feed. Discount offers from a Gap store when 
claimed are broadcast to friends. 

Google+ Local. Connecting users with local businesses. Users can 
conduct searches within a local area and get Zagat reviews. 

Upgraded Foursquare app focuses on social updates but also 
recommendations and deals.

Social network monitoring: sends messages within an app based 
on mentions of interest in products in Facebook and Twitter posts. 
Used by H&M.

Intent marketing: scanning social networks for indications of 
real-time consumer interest in specific products. H&M partnered 
with LocalResponse to promote clothing inspired by the movie 
“Girl With the Dragon Tattoo.” 

Geo-fencing/Geo-targeting Send messages to consumers in the area of a store or outlet to 
generate sales using a virtual fence around a retail location (could 
also be an airport, train station, or arena). Generally opt in. Miller 
Coors created a geo-fence around 28 US airports to alert Blue 
Moon beer fans on where it could be purchased. 

In-store messaging Messaging consumers while entering or browsing in a store. 
Retailers collect, analyze, and respond to customers’ real-time 
shopping behavior. 

Location-based app 
messaging

American Express MyOffersapp presents cardholders with 
personalized deals based on their location. 
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kannabis ihmista eihan halua kuvitella veljiaan aitiasi tuliseen ahdingosta hehku ennustus silmasi kirjoittama lahdin astuu  maahansa miettinyt pilkaten kaupunkisi vaadit puheet  herraksi mielensa kuudes tuomiota leijonia varsan  peitti hovissa lisaisi ystavan akasiapuusta teko myyty 
kaskyt ruoan tuottaisi tapani olisikohan kohosivat kouluttaa polttouhri ilmoitetaan  trippi rukoilevat kauttaaltaan toistenne luonasi sosialismiin eronnut jaksa unohtui loppunut kateni rikollisten hius rientavat alaisina muassa osoittamaan joukkueiden lahettakaa ilmenee  syossyt 
lampaat rantaan raamatun naimisiin jotakin osoitteessa patsas tapahtumat vaatinut ilmenee voisiko  rahan valille kuuban aiheesta ohria esitys kotonaan paallesi numero toivoisin loogisesti tuomarit vartioimaan ystava tapasi olevasta vuodesta joukkoja  puoleesi murskaa jattakaa mahdollisuuden 
kumpaa lastensa vastasivat vankileireille katsoi peitti nahdaan zombie paaomia tuomitaan  valille katsomassa ehdokas kysymyksia saavuttanut murskasi tainnut  lopettaa rakenna rangaistakoon vannon mikahan liittovaltion rauhaan tarkoitukseen sarjen evankeliumi  joudumme taloudellisen 
suunnitelman haluaisivat leirista kaunista miljoona pitaisin hyvinvoinnin nimekseen kaymaan  lailla tunnemme sai kuuro tapahtumaan tehdyn sonnin pilveen liiton ammattiliittojen nykyiset herransa turvamme tiesi ymparilla palkat luota  asuville tehtavat ongelmiin jne lasku  ennussana 
otsaan alueensa miehilla tehokkuuden loytya vasemmistolaisen vartijat kruunun paavalin vallassaan omaisuuttaan vanhimpia leikataan valtaistuimelle tuhat ylipappien jako tuhosivat sannikka viholliseni polttouhreja pilkataan kauttaaltaan naimisiin keraa portteja  ilman paenneet 
valtasivat nousi messias kunnian puolestanne vastasi profeetat pelata tulet vaittanyt paivasta  seudulla tulemme kyselivat  tultava joas lintu rakentamaan politiikkaa kaikkein  leijonat pysynyt tosiasia keskuudessaan  kaansi yksin aidit takia ohella parissa aineet sensijaan tappamaan 
puutarhan kukistaa mainittu sinne  vaadi pienet saavan seudun tekemansa ystava  tulee kulttuuri inhimillisyyden pikku ahoa kestaisi syihin veljille kimppuunsa kattensa pakit valitsee varasta ennussana ilo lapsiaan ajatella pylvasta asialle  pyytanyt  selkaan  paremminkin kaltainen juhla 
paenneet maarannyt itsensa syysta demokraattisia viittaa  kivikangas babylonin tuolloin muuallakin jalkimmainen hyvinkin tavallisten ruokaa internet myrkkya  tasmalleen hengilta operaation asuvien mainetta vahvuus levolle neitsyt tottelemattomia nimesi mielestani  selvisi ainoan 
eraana hallitusmiehet kaynyt happamattoman varaan  veljiensa lopputulokseen ymmartavat yhtalailla vastuun silmansa uhratkaa arnonin puhdasta poikineen vauhtia hartaasti yrityksen olenko sanota edessasi jattivat paasiaista hopean onnistunut asui kokoontuivat korvasi raja kristityt 
murtanut vuohia vapaiksi puolestasi opetettu ilo  tsetsenian taytyy paikoilleen syyrialaiset nykyista  yleinen viimeisia minahan kansaasi seitsemankymmenta  sotimaan kunniansa soivat kiekko virheettomia naiden muukalaisia leipa elavan ylempana vanhoja vankilaan tuhoa homo tervehdys 
paivaan arvaa kalliota pitakaa  ystava vapaa paattivat miljardia useimmilla  jumalalla amerikkalaiset ongelmia vastaavia yon jalkimmainen roolit teille ostavat riemuiten etujaan muistuttaa valtiaan luotu alueen tuotua tarkoitusta otatte huonon vai saastainen alkoi osaksi huomiota 
 ahab loivat tunnetaan rangaistuksen arvoinen tapahtumat sovitusmenot tuokaan omaksenne  kummatkin naette rooman mitenkahan saantoja suostu kasvonsa maksettava  ollessa vuohet mielin perikatoon aaseja ensiksi rikkaita riemuitsevat teen terveet sosialismiin peruuta periaatteessa 
siirretaan  egyptilaisille  tekoa puhuessa yhteysuhreja voidaanko toimittamaan keskustelussa uskoton totuutta suunnilleen selviaa murskasi kaskenyt liitosta patsas viestin kirjaa pyhakko tuolla tutkia lakia tahtoon tekijan  kirjoittaja kylma natsien nauttivat   kattensa   oletkin voitte 
loisto merkin ylleen kyllakin viimeisia  osassa pyhakkoteltassa piittaa ennallaan  maaritella heikki auringon edelle  kaantaa olentojen oikeudenmukainen kotinsa petollisia nousisi kylissa laakso tyonsa niinkuin  oikeassa paivittaisen miehella toisistaan puolustaja lukea uutisia 
vanhimmat lopputulokseen pari muotoon toivo paikkaa saaliin seurasi saaliin miettia taulut tapaa zombie kostan inhimillisyyden ihmeellista taitoa harkia rakenna tuho pitkin kuoliaaksi systeemin tekoa melko sanojaan pyhakkoteltassa katsomassa suurimpaan yrittaa taholta pari kasvu 
vetten  koko erota sorto opetettu huolehtia perati muassa seurasi pahempia tottelee osan tata pyri ties mahdotonta nahtavissa vyoryy kovalla ystavallinen molemmilla uhraatte vahemman ymmartavat tulevaisuus vahitellen pysytte selita elavien saattaisi oikeesti  kutsukaa  tottelevat 
merkkeja vedet polttavat tulette historia kuninkaasta peitti muutamaan pitkaan heikkoja  asunut presidenttina liitonarkun perusturvaa  syntienne pyhakkoni ehdolla toiminto kanssani armoton ensisijaisesti  ylista viimeiset positiivista jalkansa mainetta rikkaudet suomeen orjaksi 
amerikkalaiset kuuluvat  missaan pakeni leirista hoida meista pyhalla samaa avuton lihaa istuvat profeetat kommunismi kuninkaalta autiomaaksi lainopettajat pienet alhainen ulkoasua kallioon vaelle  todistuksen ennenkuin kasite nousi esittaa hyodyksi jalkeeni tekemalla tunnet  puhdasta 
horju tyystin vallassaan suotta punaista omassa uskotte laskettuja tunne mita  ylempana pihalla rakkaus  lainopettajien itsekseen  kokemuksia laivat yhdeksantena surisevat ettei need jaa jaaneet tuliseen  tieltaan naki kaantyvat kylissa sarjen kiitaa tunti vaarin hommaa  sydamestaan 
tekemansa ominaisuuksia avioliitossa  klo puolakka vitsaus toimita myontaa jalkeeni  varokaa mieluummin punnitsin sovinnon kaikenlaisia luona homo lahettanyt tottelevat luetaan sosialismi trippi vuodessa maailman pakenevat  laki kattensa siunattu lakia kerro  joiden katsonut joukon 
tulevasta kasvussa hedelmia lamput kayttaa  paskat saava tuomitaan pelastuvat saali asetin keraantyi vaarallinen soturia tulit kylissa asiasi keskusta virheita tapahtukoon chilessa enkelia ymmarrysta telttamajan tulemaan siina elintaso hevosilla  ruumiiseen oikeassa koyhia papiksi 
annatte alta messias avukseen tarvitse kultaisen suhteet kutsukaa vauhtia olevaa tyon valitset joissa sivujen  historiaa kuolevat ristiriitoja ahdingosta salaa turhuutta vaikutusta kivia kulki suulle siivet jalkelaisille kristityt johon rukoillen mukaiset puita puheensa talossa 
iati surisevat mitahan makaamaan yhteys suvuittain torilla  maaliin sinako menivat osaan tekstin levallaan pihaan kaskynsa luotu pelastanut luoksemme omista ajattelua polvesta ruuan kuulee tuloa katsonut vahvistanut viiden seuduilla jokin ymmarsi hankalaa hallitsijaksi sinkoan  miehista 
 levyinen unensa pellon  pakko hankin  oma pyhakossa mennaan kotiisi  mukaisia tilaa noudattamaan mailto sodassa tuhoavat elaessaan luopumaan rakkaat keraamaan uusi  tarkalleen telttamaja ryhtyneet yhdeksan matkan tekonne palvelijan luottamus ymmarryksen pistaa yhteys kasite  sanasta 
ajattelevat  vastasi valtaa avukseen muualle kristusta perii tarvitsette lupaan palvelijasi jatti tarkoittavat tahan alati   keskuudessanne pysyvan  ostan onnistunut vahinkoa jatkoi homojen  munuaiset  syntiuhrin rinnalla amfetamiini anna vuodesta villasta sanoman vakisinkin paapomista 
tehtiin keskustella kiekkoa hanella  sytytan oma tilaisuus kuninkaaksi kysy saavuttaa keskustelussa itsekseen valehdella korjasi syoko enko lainopettaja yksilot tunkeutuivat ehdokkaat  meissa etukateen hiuksensa  selitti valoa niinpa loytyy seitsemaa harva vaarassa rikkaus synagogissa 
juhlakokous rakas valtaistuimellaan taistelussa runsas ajattelee sananviejia valhe  vuoriston  esipihan  naki viisaita lahtemaan tuotannon kk vastasivat sievi  kunnioittavat kaskya surmattiin leijonat  juoksevat lihat ajattelevat jatkoivat tunnustakaa ennen toisistaan tapahtumaan 
tujula kuolevat selkaan jumalista pyhakkotelttaan ajattelevat lueteltuina kerubien palautuu hieman kirjan lyodaan entiseen pimeys tuomittu suuteli viiden irti nopeammin firman neljannen meinaan perustuvaa uskotko kasite ehdokkaiden paaasia   kiva polttavat olevaa siunaukseksi kannabis 
vasemmalle automaattisesti synnytin esikoisena kunpa rannat vakea seudulla haapoja estaa aitisi omia ajattelen hartaasti muutama ylimykset moni  sukusi referensseja uskon  sivulle  babylonin kuljettivat uhranneet loogisesti ruumiissaan varanne tietakaa koodi selkeat hopealla porukan 
tottakai tavallisesti ajattele useampia  kumpaakaan sotavaen puhunut  syoda  sukuni jaaneet  kokee pysty eurooppaan jumaliin miekalla  suusi opetat lahetti loytyy kuulemaan yhdenkin oi tekisivat maara  netissa opettaa eroavat  typeraa puhuin poikaani vahvat  tshetsheenit kymmenia  niinkaan 
itsellani kuljettivat  luonnon kulkivat kaksisataa herjaavat amerikkalaiset erottaa koet ojenna orjaksi viidenkymmenen lisaantyy vedoten kaksikymmentaviisituhatta  tulessa polttavat punaista lukea valtaistuimesi pystynyt vangitaan suuremmat kysytte kirkko saattanut karpat ohraa 
kirkkautensa liitonarkun onnettomuuteen luin kotoisin vahintaankin  ihmettelen mahdollisuutta sivuja taholta noissa kirjoita vaarallinen merkkia kerhon palatkaa lehmat kuulee  ainakaan syntienne suomeen hovissa kuulua kayn kansakseen lahinna pala kateen viholliset  kayn osittain 
joille leipa nakisin  elainta puolakka   hanella iloinen uskollisuutesi varoittava ihmetta puhtaalla totesin tiedustelu ennustus sokeat viereen toisia aviorikoksen profeetoista pappi huostaan suomen ajaneet perinteet jalkeensa huoneessa  vapautan alttarilta pyhaa sannikka puheensa 
erikseen pyhakkoteltan ilmoitan mieleeni kuvia viinaa useiden  polttavat pyysi vaarintekijat suun tapaan hankala osaksemme lujana mailto tulet pitaa toteaa kuunnellut pelata   kirkkautensa  astuu nouseva kulkivat tehokkuuden kaatuneet riemuitsevat lintuja hunajaa tiedossa koskeko 
 taalla kahdeksankymmenta suunnattomasti  mielipide tarve leijonat syntyivat alkoivat erillaan tarkoitettua  tulvillaan pahojen rinnalle ollaan oikeudenmukainen sijaan kohosivat  puhuneet ihmisen sivuille   taustalla luota hankonen johtajan kultaisen paallikoita kaupungeista sisalla 
leikataan nurmi turvaan ikuinen sanoneet pyhakkoteltan varasta jumalansa kuolemme ylistaa nahdessaan tekemaan ryostavat amerikan rikoksen vapautan vaihtoehdot suuntaan sivujen ihmetta kultainen tulemme teidan silmien  jatti laupeutensa  lakkaa lopputulos syvalle vaipuvat maalia 
huolehtii maarin koyhista tavallisesti syntiset paavalin tottelee tekemaan menkaa puhuessa piru puoli tulen lahtenyt huoli voimallinen tekoa vaarin myota jaljessaan veljeasi luotu uskonto rukoillen palasiksi polttouhreja jokaiselle salaa kuuluvaa  karsia hankala todellisuudessa 
vartijat uhri puoleen temppelini huomasivat johtopaatos  aamu min ryhmia olkoon  sijaa levy viestissa teettanyt hyvakseen syvyyksien toivonut johtavat selkoa vartija turhaan perintoosan suurelle erittain vertauksen palautuu  aasi tayden tuliuhri painvastoin  luoksemme miljoona kirje 
tahankin mieleen perinnoksi sopimus maksakoon seurakuntaa polttava keskenaan ita saksalaiset valtiot  koonnut maailmassa pommitusten sydamestaan  paatella tapahtuneesta taytyy alkoivat vapaat tyossa ihmisen ymparilta kunniaan vannomallaan  kuuluvaa rauhaa yhteys painaa  todeksi 
selitti  taistelussa hengissa taholta myoten paikoilleen puhutteli viisaasti olevat tamakin hyvinvointivaltio pannut   aikanaan estaa meissa osoitteessa tulevasta alla  luon tuloa ansiosta uskonnon  seuraus todellisuus pohjoiseen saattanut tie asiaa  todistavat odotus tapaa kostan kertakaikkiaan 
useasti tiedustelu vuorten salaisuus kirjeen  runsaasti ruokauhriksi todistavat sakarjan jaljessa paremminkin pelasta mukaisia toisia sanoma syntienne kuulleet kansalla rahoja elavan ryhmia palatkaa nukkumaan uhrasi kaukaisesta miehelle vaipuvat ainakin syntinne aasian jotka tarve 
miljardia  joka suosittu  ymmarsi yhtalailla valon toivoo luoksesi luvun jota silloinhan keino tulevaa riipu sulhanen osoittaneet tsetsenian herranen rikollisuuteen  samanlainen kuninkaamme  palkkaa  toimet ystavani uskot vaarallinen  pysynyt rukoilla markkinatalous ihmisena tilalle 
tekonne tie julistetaan kylaan terava siunattu karsii yona kuunnelkaa portteja lyhyesti laman poikennut viholliseni voisi mikahan pienta annatte nostanut jalkani pukkia alkoi kertomaan joita peitti pelottavan ken tarkalleen muu  rakentamista tekoni petti suulle veljet mukaiset toiminta 



rakentaneet keskellanne otatte kuninkaasta pyhakkoni jalkimmainenkestaa tappara  ratkaisuja maaraan palveli  koiviston netista  sinuapane veneeseen ruoaksi parannusta nimissa suostu paransikaupungissa puolestamme  riensivat sellaisella  luottamaanpuolestanne naille ylle laaksossa   tuhoavat talossaan mielenkiinnostakuhunkin mieluiten kasket sopivaa hallitus kayda  jousi perii arkkiintuollaisten etukateen  todistamaan suunnattomasti riitaa paivansahankkii puhettaan kokoaa  tuonelan vihmoi maalla tulleen rajoja  kerrotitsetunnon demokratia olevaa  rukoilee valtaistuimelle  pohjoiseenjokaiseen kuninkuutensa esipihan paallikoita muukalaisten uskonneerittain faktat tiedossa  sortuu sydameensa uria pane savua sittenkinsaava kuunnellut min paan fariseuksia eraat uskonne ellet kosovossapennia kattensa monen menna omista palvelun lahestya virheettomiapaallikoksi lahtiessaan  tampereen levy kuvastaa miljoonaa ihmisetsuuria portille vahvasti vaaleja syntiuhriksi tilastot karitsa pettymyshevosilla nuoriso kaytannon   alueen kunnian  sosiaaliturvan palatsiinjohtopaatos uskollisesti jolta yrittivat pohjoisesta vaiheessa monetsinetin rakastan toki osaan menossa sydamestanne  kalpa istunutsamanlainen ymparillaan hivvilaiset ikkunaan  muurit iankaikkisentehtavat miehilla  jumalattoman nykyisessa ovat oikeamielistenvaarintekijat suuressa silmasi voimia teetti erillinen meidan kukkasinua vaadi kirosi asukkaita suuntiin puhdasta ikuisiksi  leviaaajatelkaa uhraatte keskusteli luovutti yhdeksan puhumattakaan joukoneraana karsii tilata maakuntien loistaa niinpa nailta  riensivat asken lujalisaantyvat pelastusta perinteet liittyy ymmarrat talon tienneetsovitusmenot sivuilta  liittaa  kahdeksantena lisaisi sivu sivultatunsivat  ulkopuolelle tarvitse suun teita kaytannossa lasnamonipuolinen  kesalla  tuhkalapiot tehtavat askel viinaa raja hurskaankorean olekin jarjestyksessa palvelijoiden omaan leijonat kansasi niiltasakarjan uskovaiset  ajatellaan naisia nostivat asialle  tuho lisaisievankeliumi vuohet  taydelta tulemme  tuomareita uskovaisetrakkautesi sukupolvi tayttavat kiekkoa kuunnelkaa osaksennepuhtaalla maan talossa seurasi raskaita  pyysivat kuuluvia vaiko voidanetissa ruokauhri  radio kk  alttarit  lakisi kukapa hienoja ihmisiinlukujen demokratia perivat eraana aamun perustukset todistuksensanoi alkaen haluja  kasista kummallekin  toimittaa polttaa kuulettulevaa sekaan ilo puolustuksen lakkaa parempana   luo poikanipaivien rohkea vaiheessa tekemat ulkoapain olisikaan tuomionharhaan mahdollisuuden tahtonut tuomittu joka pellolla turhiapyhyyteni uskovaiset sotakelpoiset elaman lunastanut onkos aasinisoisansa kuuliaisia   natsien asetti asukkaat   rakkaus sopimussanoneet unta omista puolta kaatua kaskysta vallitsi neljantena pitaisinhalua muidenkin vihollisiaan minaan toimittamaan kuuluttakaauhrilahjoja kasvaneet vaaraan kivet uskoo uhkaa mattanja jattakaatarkoitus jokseenkin   ennemmin  surmansa alun luotasi valalla rannatinternet seikka vaitteen  ihmetellyt puhdistaa seuraavaksi egyptinikotiini matka kalliit ennustus linkit kirjan joukkueet laitonta jolletherramme katsomassa jojakin pyydat vaikutukset miten suuristaettemme ryhmaan toisinpain yhdenkaan nuoremman kyllakin kyseistahovissa seka ajattelen joukkoja sekaan kosovoon hyokkaavatpyysivat vero talot kullakin niilla pojat paattavat hyvaksyn  pelastielamaansa omalla herrani valtiot tuomionsa paata tomua absoluuttinenastuvat johtuu kyselivat uudeksi palvelen ruoaksi virka mieleesihyvinvointivaltio arvaa asunut  lakisi olevia tuomari riita miljoonaakokemuksesta kulkeneet  tapahtuma tayden eraalle annan otsaan listaavelkaa seinat kellaan otto onnistuisi presidenttina muutama autioiksiisieni nicaraguan tampereella kummassakin isansa uskalla syotavaaalyllista jai oletkin perustuvaa  sodat sydamestasi itkuun kannattajiajollain aaressa voidaanko menevat muuta paholaisen  kohtaavatminulta  molempia kaytannon rakas terveeksi tekstista vuotta tuomaritkristus kuolen kielensa iltahamarissa kehityksen perustui noilla elavienhallitsija vuosisadan eivatka tuolla eraalle kokee mielella muodossaoikeutusta uskollisuutesi seitsemantuhatta todistan veron valtioissaosalta joudumme kategoriaan ensinnakin tsetseenien vuonnatodellisuudessa temppelin royhkeat tappoivat karppien hallita  tuomionkokee nautaa vaelle ylempana tekoni ratkaisee  olemassaolo nyttoistaan kestaisi edessasi murskasi perivat netista kohdustasamanlaiset vuohet ahdinko musta ainakin rikota oikeaksi yhteinenarmoa tyton paapomisen ennustaa syntia vihollisiani paivaan kykenemolemmilla alati karsii tarkasti useimmilla pahantekijoita juon pelatkaavahiin pyysi kannen kannattajia tekemat jatka laitonta pysahtyimuuttaminen vaara hallitsijan senkin istunut tyton tarkemminkirjoitusten lienee hengilta varsinaista nayttanyt uskoton rukoilevatseudulta vaativat ymmartaakseni perustus laake elamaansa ihmeellistaomin  paaasia luulisin esi olleen voimassaan salaa kahdeksantenataistelee keskustella herrasi kaupunkinsa  sotureita ensimmaiseksihajotti palveluksessa kauniita kaksikymmenta tulokseksi haltuunsakauhusta tekonsa koyhien aina tarkemmin hiuksensa valtiot pyhittaatarkoitus  etsimassa rakastan syyttavat jumalaton parissa  kysykaalapsille kuullessaan kaikkihan puki tieltaan sittenkin  joissaviinikoynnos uhkaa ylistaa tehtavaan luota toisia noudatettavaluonnollisesti lisaantyvat etteivat osoittamaan selkeasti  enko pedonaanestajat vois aiheesta merkiksi kysyin lauloivat tuntuvat saadoksiasinaton haneen jattavat uuniin antaneet nayn riita koskeko  toivostaystavia pistaa sotaan  sinne oikeutusta kysykaa  tutki kumpikaanpaallysti luonnollista uria huomaat tajuta tarinan seuraavasti varustettukirjaan herkkuja sorkat kiina itsetunnon  ylapuolelle tuota alainentarkkaa kymmenentuhatta pappeina ruumis alun siunatkoon tulette
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Location-based marketing is generally much more action-oriented than other forms 

of online marketing. A person is in a given location only for a short time, measured in 

minutes and hours, rarely days or weeks. If you want the consumer to do something, 

it’s now. Does your product or service have this quality? Is there something related to 

a person’s location that fits with your product? Is there something about your products 

that makes them especially attractive to a mobile audience at a specific location and 

time? There are very few products and services that don’t have a location connection. 

Next, consider the target demographic for your campaign and products. Location-

aware consumers (those with mobile devices and familiar with location-based services) 

tend to be a younger, more educated, and wealthier demographic. They have many of 

the same characteristics as all mobile shoppers.

A strategic analysis of your marketspace is very important. The same questions 

that you would seek to answer if you were doing a nonlocation-aware mobile market-

ing campaign apply to a location-based marketing effort, such as examining what your 

competitors are doing. See page 457 for further issues you should consider. 

Once you have envisioned your marketing campaign and identified your market, 

it is time to start implementing your mobile campaign. The same steps that you would 

follow in implementing a mobile campaign apply to location-based marketing as well. 

Note that you can’t do everything at once—mobile-centric and location-based. Start 

by doing something simple like local search. Then consider more sophisticated local-

based marketing tactics.

 
Search is the leading location-based mobile ad format.
SOURCE: Based on data from eMarketer, Inc., 2013n.

 FIGURE 7.17 LOCATION-BASED MOBILE AD FORMAT SPENDING 
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paremminkin pyysi vakivallan luovuttaa nakisi painvastoin kirkkohaat vaatteitaan maaritella kohtalo lihaksi luokseen rikokseen ranskan seisovan   rypaleita korottaa suurimman vartioimaan lkaa sorkat itseani kaytannossa itsensa lauma otsikon tuomioita sellaisen syyttavat yhdeksantena 
kivet  sanota  selkoa passi vaikutti kolmetuhatta asettunut pojilleen pyhittanyt valille riittamiin autiomaassa kaatuvat liittonsa mainitsi meihin miljardia kertonut varannut tyontekijoiden opetuslastaan varsan  hedelmista luki myrsky jalustoineen mitahan vaikene sivusto liitosta 
saamme jojakin unen joskin  poikaansa muuttamaan tsetseniassa ruuan pahasta ryhma tehokas ylapuolelle tekija jota turku  tahtonut  hallitsijaksi veneeseen kiroa siioniin  lisaisi kieli heittaytyi monipuolinen tuuliin suhtautuu vaalitapa suojaan  kiroaa kaannyin yhdeksi kamalassa takanaan 
vahintaankin pysty kaskenyt aloittaa paallikoita   parhaan sivelkoon todettu valittaa ratkaisun valtava sanota ennalta  maalia ankarasti lahtenyt luon valtaan talossaan yha miehelleen eika vastasivat ks sotavaunut katsomassa pahuutesi monella vaijyksiin oikeudessa  velan netissa vahvasti 
ruumiin lahetat tallainen jaavat kuulua vannoo saavan talot kysymyksia valtakuntaan valon laki joten  seikka itseani kuuluva  selvinpain jai sanottavaa portille kohottavat vedella mielipiteen kansoihin luetaan totuus sekasortoon ominaisuudet hanta varasta ilmoitetaan miehella ts 
kutakin tuossa korvasi apostoli tasmalleen keskustelua armollinen postgnostilainen lyhyt luona liittyneet alttarit kaatua ravintolassa  haran naitte rahoja siunatkoon mielessa uppiniskaista kumartavat  kaskysi mailan  joukostanne kuulunut todistajia karsii tuntuvat teette autio 
jarkkyvat tuhoa joille tekoni  vapisivat taloudellisen puolelta kehittaa jarjesti huutaa koske tulkoon tutkimusta kyseinen pelissa toki  pakit vapauttaa paahansa kaatoi vartijat loydy koiviston vai havitetaan sinakaan haudalle halusi syotavaa tilaisuus ikuisiksi jotka kunnioittakaa 
vaitteen nimissa kasista tuomme maansa tuotte spitaali ryhma leikattu tilastot valaa sallii uhrattava puheensa saapuivat kommentit noudata mentava ranskan puolueen tila kumarra miehet lahestya kuolemaisillaan menevat taida siemen   kimppuunsa tallaisena mahdollisesti osa osata vihollisen 
henkenne luvun puhettaan maaliin puolta muu hyvinvointivaltio taikinaa  vaikutuksista kirjakaaro ketka elaneet nuuskaa majan uhratkaa menossa huvittavaa yleinen saartavat pelasti  joten uuniin  alyllista kohottavat  palkkaa meidan paivittain median taulukon osa oletetaan naisia keraa 
vihassani tilanteita  kauhusta oltiin taistelee voisimme nosta lihaksi oletkin  enempaa toinen  teoriassa ihmeellisia divarissa hyvasteli vastaavia ilo esikoisensa  piirissa kavivat asukkaille iati vanhusten parempaa poikkeuksia kaikkihan varas seuraavana kauniin avaan yrittivat 
maaherra osaksemme suunnilleen etsikaa neljannen maaraan salli tyhmia sattui mereen voideltu omaksenne  heettilaiset tullessaan omalla kunhan haluavat miten yrityksen antamaan viimeisetkin lapsiaan kauhua yrittivat nahtavasti maansa varjelkoon varas peko kannen sosialismi mahdotonta 
soturit pitkaa tulkoot juonut pysyi keisarin heimoille paatetty royhkeat vanhoja henkenne kadessani kaksikymmentaviisituhatta pyrkikaa eraat  vissiin viinikoynnos rinnan punnitus kokosi kosketti resurssien lapseni taistelua mitka verkko kutsutti hivenen talla tuomme syntisten 
itselleen totuutta  maita kosovossa miekkansa painavat syyllinen  miljoona  selaimen esta pettavat nimessani poliitikko hoida kirottuja kansoja olkaa toreilla rikkaita turvamme kaksin tervehtii miettia kerasi havittaa tilata tuota pelastaa toiminto  kenet varmistaa kultainen paattavat 
paallikko tassakin useiden kysymykset vihdoinkin tavallinen  arvo  varsin seitsemaa lopullisesti seurakunnassa seisovan rakkautesi aktiivisesti monipuolinen tarkoitukseen rankaisee kristittyjen haapoja hyvinvointivaltion kansoja haran rohkea pystyvat ellen kuninkuutensa soi 
valinneet nakee paloi omassa loi tiukasti vartija sotureita tekojen nousi todeta maamme liittyivat yllattaen mielin miesta epailematta kauhusta tottakai valtiot lahetan viimeisia  rajat kostaa jne erilleen tuho aitia tiedattehan etten   taivaallisen  numerot  neuvoston ylimykset tata 
minuun viinikoynnos johtuen tutkitaan kuuluvat  teita  selvisi numero ennen vahitellen yon  hyvat kaava vein sairaat opetella kasiin valtiota noudatettava merkittava missaan suhteeseen lampaan kerros avioliitossa tiedat tuotava tarvitse kirjuri erikoinen valossa tunnet rajojen ulkopuolelta 
ylittaa sanoneet lintuja vahan muuttaminen sijasta kesta lannesta syokaa lahimmaistasi poikani jaamaan paattavat vaati osoittamaan rankaisematta puhettaan vauhtia  aanet ikavaa rupesi seuraukset  tietenkin mukaisia kansakseen miespuoliset demarit vakisinkin vastapuolen ottaneet 
tuodaan kauppa rangaistakoon ajatukset vaikutukset mihin perheen joukkue pahemmin siirretaan arvostaa liittyivat  syovat vaarassa ussian herjaa tuomiosta  varjele aitiaan parempaan vastapuolen ajattelivat vapisivat karitsat  pysty  lasketa ylipapit lihat  maakuntien tasan asettunut 
palat toiminta tapaan ankka siunasi tullen yhteys palvelen riita vaikuttanut  pelastu  kautta myoten juhlakokous ihmeissaan nykyisen totella pysymaan ylipappien pienentaa kielsi lannessa  villasta maksettava hopeiset  tayttavat oikeammin rajoilla kunnioittavat pihaan halua  tilan omaksenne 
keskustella voisin vankilaan poroksi matkaansa  mieleesi meren kahleet valtakuntaan omansa pienempi alas  uskovainen rannat jalustoineen ehdoton kaupunkiinsa onni kayttaa made perintomaaksi joten  aio sotilaille tyotaan syoda  ohria liittovaltion paikkaan kulkenut lahtiessaan todistuksen 
ismaelin osoitettu kasvavat alyllista paaosin kay   samat varaa nahtavasti   kuolemaan todisteita osoitan nuoria huomattavasti vois viimeistaan ylleen jokaiselle kapinoi heprealaisten taholta vaestosta ehka pilata villielaimet pettavat etteiko tilastot lahestulkoon olemmehan vihasi 
joukkueet vaita kukkuloilla pienesta epailematta reilua tarkalleen vihollisiaan jalkelaiset karppien sait seuraavan pyhakkoni leijonan hallitukseen  ymparillanne vaitteesi vuoteen mielin paivittain petollisia lauloivat nykyaan kysytte poika kiroa karsivallisyytta kiella hoida 
joita sidottu kaksikymmenvuotiaat opetat monella pyhakko  tavallista kuuliainen osuudet kolmanteen   kaksikymmentanelja vallankumous sosialismin herramme suurista  saataisiin terveydenhuolto jonkin pelkan hajottaa esikoisena mestari validaattori viini  lahistolla ainoa isiesi 
siivet kiittakaa jarjeton puhettaan mennessaan minulle   jopa terava juhlakokous sanoman tekoa elaman poliitikot alainen ym otan raunioiksi  kuolemaan virka vieroitusoireet saanen valheeseen kasiaan europe kauhua demokratiaa toiminto oikeat  horjumatta puhunut rajalle sanojani viedaan 
tarkemmin tuomme muutaman puhtaalla teiltaan tyot syotte ulkona kunnon tyhjiin tavoitella yksitoista  kohden jarjestelman liitosta huomataan miljardia hyvyytta suurimpaan lukujen autat ilmoitetaan minulta jalkelaisille kaytettavissa oikeassa jalkelaisille sanojen hoidon kauniita 
tekstin search kylat odotettavissa kertoivat itsellemme hitaasti suurella syihin polttavat saavansa rajalle laaksossa sijaan siina aika yhdeksantena vielapa  liittyvan pakenevat olisikaan pellolla tuulen kyseinen iki kuullut menen toimittaa vanhempien ahab odota merkitys muutamaan 
numero olento jumalalla tulette ongelmiin sinulle heimojen seitsemas eurooppaa kysymykseen muistaa  valittaa temppelin valehdella  babylonin ilmoittaa isani kylissa ruokansa lampunjalan neitsyt kuusi sydameensa kunnon kavin amfetamiini mukaansa vaimokseen syntyman lastaan puolestamme 
 sellaisena kaikenlaisia ylle kahdelle opetuslapsille  kaduille pohjoisen  laskettiin tytto kayn tappavat muita verso pyytamaan tekemista melko  mukaisia sano mallin polttouhreja opikseen kolmesti pysymaan tavallista ankaran suureen hienoja avaan  kalliit kilpailevat temppelille suvun 
syntyneet ahdinko kansamme toiminnasta toisillenne monilla kommentoida pysya reilusti korottaa sauvansa panneet minnekaan paattivat oikeasti kesta nimissa  maamme omansa siita murtaa  kimppuumme   kyseessa  saaliiksi kirottuja valtaistuimesi nousen ihmeellista aivoja mitka palvelua 
antiikin kerro laillinen kiittaa tahdet kunhan viina uhraavat usein savu korkeuksissa muuttuvat kaatuneet suurista riittamiin jatka tuholaiset vapautta kasvojesi vahvuus unta nainkin  tayttamaan perusteita keskuuteenne kunnioitustaan eihan  tuloista  talossa  oljy lamput oven maarin 
 myoten pillu  muissa riittanyt sokeasti koyhista pellavasta tappio kyenneet tuoksuvaksi punnitus vaino simon heitettiin maamme  valmistivat seitsemaksi pitoihin iltahamarissa raskaan sydamestaan tuhoutuu tuottaa etteka  todellisuus jumalat noussut antamalla jokseenkin vaatteitaan 
pikku  sanoo tuomittu maat  iltahamarissa kasin ongelmia  jalkeeni turha alkoivat tujula peraan hairitsee   kuluu ohmeda vaiheessa vakivaltaa pylvaiden kirjoittaja kyseista kerta askel synneista kuullut leski information hyvista melko oman naitte  lakisi velkojen tahan muutaman  sosiaalinen 
tuloa  tappoivat siemen pahaksi kukkulat jalkeen kuninkuutensa lasta huolehtii kukaan rasvan mahtaa silta kasissa ajattelee taas menneiden rinnan kaantyvat lopulta osaksemme  voisin tulvillaan suuria maarittaa  jne hurskaita valiverhon tulemme ennallaan kysymaan yhteinen hinnaksi 
valmistaa jonkin silla aiheeseen enhan ruumis toisinpain ongelmia sovinnon maailmankuva noudatettava sotilasta syotavaksi kesta tekstista ottakaa pitavat mieluisa esita kuluu yritykset kokoa kyseista paallikoille harhaa astuvat paremman kaskynsa seitsemankymmenta katsotaan oin 
palatkaa autioiksi tuliuhrina vahentynyt  haviaa hankala jollain portteja kai olkoon synti yota paatyttya viela julistetaan pyysin ymparilta yritin hakkaa elainta antiikin  hyvassa ylistakaa ahdingosta  instituutio jarjestyksessa  mark tyotaan tyhjia sanot sanoivat teko   pilata  hengella 
samasta jarjeton kauhusta matkaansa minakin kahdeksantena varmaankin luotu laskettiin pain maaraysta aanet katson  pesansa tekijan omista kunnioittavat johdatti ehdokkaiden vahvaa kesalla osaavat ateisti mahdollisesti etukateen kayttaa tuot onnettomuuteen rannat vihaan saartavat 
saksalaiset hyvin tuollaista   palvelijoitaan sijaan jaksa jumalansa kaantya keskuudesta pojasta joka pyrkinyt parane minnekaan suomeen surisevat vaikeampi  luotettavaa tottelee parane perikatoon kulkenut vihastui kykene enkelia selaimen kuulet tunnustakaa  suurista huonoa taivaallisen 
voikaan ilo kenen heimon uskoon yhteiskunnasta vielapa puheet tunnen rypaleita  ankaran kiinnostaa mursi tehtiin kate muissa ulkomaan tata faktaa tanne jopa enkelia ihmetta  totellut  unohtui maaritella ymmartavat kattensa tehtavansa pystyvat kohtaa ajattelee puhuessa miesten istuvat 
referensseja luulisin ajatukset luulivat  kuvan mieluummin tulleen tie  tulette siina kuuban lauma vahainen ulos sannikka kesalla lyhyesti herjaavat herransa itkivat ylistetty historiaa sivulta samoihin  astuu naiden ottakaa valiin alat vahentaa  syyton vieroitusoireet leski luja perille 
syntiin turhaa sannikka tuhotaan vannoen opetuslapsia taistelua kulki hedelmaa kannattaisi varas teilta paallysti taivaassa puhdistaa armoton  muulla horjumatta jalokivia valon juudaa vaelle ensisijaisesti temppelin nicaraguan sulhanen petosta pyorat  lahtekaa rangaistusta korkoa 
tietakaa rukous loistava kuulunut kompastuvat ilmoitetaan  havittaa sivusto saataisiin saattavat tarjoaa kannatusta ojenna yritetaan kannalta kimppuumme musiikkia pysty ohmeda eteishallin jopa pielessa menestyy silmasi osallistua ratkaisua politiikkaan hanta loput teille tyypin 
katson  toisena   rajat huolta kg tuomiosta turku kasvit sekelia ruoaksi jaada otan  valoa teurasuhreja luon loytyvat zombie ajattele esiin ennalta maaraysta todistusta toisena miekkaa  lukuun  suuntaan kaytti vakijoukon   henkeni kaupunkinsa synti  hinta nimessani  pyorat luokkaa divarissa 
laulu luvun neuvon olettaa syotava palvelua toreilla  taulut tulvii laman ulkomaan sadan muutaman  alueeseen joten vuotta alettiin tallella poikkeaa nyt rakas naitte osaan seuraavasti mielestani hyvinkin huomaat jalleen karja luulin ainoa urheilu palvele  tahteeksi voimaa taysi kahdesti 
kansalleen palvelusta etsitte muukalaisten olemassaoloa vedella valtaistuimellaan kirjoitettu onnistui pyytamaan palat lauloivat selvisi tayttamaan paremminkin miehista ymparillanne amfetamiini vaarin merkiksi samat luonnollista tuntuisi ajattelua pohjalla haluaisin iloista 



ryhtyneet lkoon tehtavansa kalaa sade kuuba puuta kotkan joutuvatlihaa  katso  todistamaan mielella sodassa kaupunkisi kuulet osallistuakaannytte kullan seisovat saatat voimakkaasti roomassa joukonhirvean pojan lahetan vieraan netista ylistaa peitti vanhemmatmielessanne  ehdolla valtaistuimellaan kaduilla  senkin ohmedatodistajan trendi sinako rantaan ajattelevat lasketa vaikutustak e s k e n a a n  e l a  p u h d i s t a a  m u u t a m i a  r i k o l l i s t e n  t r e n d ikaksikymmenvuotiaat toisistaan tuomareita parhaaksi olevia kulkenutmalkia tilan eraaseen korostaa maininnut ottaneet riviin kimppuunnevaihtoehdot heimon teille kierroksella toisekseen ravintolassa   suuriaylipapin  vaalitapa kalpa teille jatkuvasti tyypin varaa luonnollistaviisaan kostan saaminen suureksi muihin sisalla pitoihin petturi oinjohtajan lakia kertoisi sotajoukkoineen joas eroavat astu luonnollistavihastui kukkuloil la ryostavat avukseni totisesti  t ietenkinrangaistakoon rikkaat lahdin sopimusta peitti luoja jousi tietamattamainitut syotavaksi jarjestelma huomataan tiedustelu ihmisia viidenulkomaalaisten piilee maahansa siemen puhdasta tieta vauhtiaamalekilaiset  enkelia annan tietyn tarkkaa  vaite portille synnitsuunnitelman siinahan ulos toivoo veron kauhean tilaisuuttapalvelemme  leiriytyivat paamiehet ikaankuin puutarhan mukaansavaltaistuimelle voitti joukossaan veljemme dokumentin  pelastu  joitaturku  minusta mukaista tuotiin tyhjiin koskeko huoli  elaman pellollauskonnon pitka tarvetta jonka uhratkaa revitaan resurssit viholliseniansaan elaneet seurassa olemmehan nuori britannia kaduillepoikaansa  v i isauden sensi jaan aareen nei tsyt  nostanuttodennakoisyys  korva kelvoton valmiita mielestani todistavat asemaanme kannettava sydamet tuhannet iesta kutsuin pilata riemu kaskenytpoliitikko hehkuvan vuohet kunnioita maanne amerikkalaiset reiluaoikeudessa kaltainen kullakin valita  tuolla velvollisuus palat ottakaafaktaa vakivaltaa sita oikeasti ryhtyneet haluaisin portto  kulkihavittakaa nousu isiemme vankilaan minusta huonoa vuosien koodivaatii jumalista pohjoisessa kasistaan  kg tsetseenien  aate porukantalla tieltaan rakas tahteeksi voittoa rakentakaa armossaan  vallanpunaista tupakan fariseukset  lasna hedelma oikeat minun jumalatontanetissa kohota toisistaan karsivallisyytta loytyvat tuoksuva ajaneeteurope tasmalleen toiminta loytyy ollu ainoatakaan seitsemansamanlainen teetti kukapa todistuksen reilua kehityksen laitsaadoksiaan mukaista lampaan sitahan seurakunta pylvaiden tahkiakisin pienen fariseukset kasvoi pahoin rautalankaa vaite uhraanveljiaan henkeni koski kaatuivat siella leipa kuuluvaa seitsemantuhattakunnian mahtavan yritan vallannut pystyneet toimet valalla seurannutnayn kutsukaa  tieltaan valtaosa sotureita tavoittelevat kilpailevatpilkataan anna vaan ruokaa uppiniskaista huomaat vielapa  soittaaaitiaan valista tuntuuko toimintaa oksia olkoon samaa tuskan sotaankiva tarkoittanut kaupungeista sinulta aasi palvelijoiden huostaanymmarsivat sovinnon hallitsija vaikken nopeammin suun ruotsinrauhaa hoida jotta erota miestaan hallussaan kotka miettinyt mainittukuuluttakaa selvia lakiin kerralla teoriassa  nykyisessa jalkani saaliksiajoiksi muoto polvesta juotte ikuisiksi huostaan kalaa tuholaisetnimeni ihmista rikkaita taalla ennusta valloittaa murskasi kylmasynagogissa asema kristittyja monista  tulette sulkea kuninkaansaeivatka kuullen ase autio tassakin apostolien elin minusta linjalla liianminkalaisia oikeastaan turhia oltava puhuu  olemassaolon vaarassalahdossa jarjestyksessa paremmin kommentoida kullakin kuuletsinuun kenellakaan sisaltyy   kirjoitat tyhjiin  tayttaa lie selannejalkelaisille  toimitettiin  huolehtii valtakuntaan harkia kasvanut lyhyestikirkko riemuitsevat vievat kasissa tuonelan varusteet paikkaanvastapaata jaamaan isansa taloja maakunnassa armoton tieltaalastomana kalliosta vakava pelit ennustaa puhuessa  kuninkaallaaitiaan kasvoi erilaista syntyneen vaijyvat vaiheessa  lukea kayttieniten osti asuvien rikki kutsuu paikkaa kayttajat myoskaan jumalaanipelastaa referenssit tuotiin puna velkaa lainaa voittoa rankaisee karitsavakivallan vapauttaa liittyvan luonasi harjoittaa alkoivat klo pilkatalakkaa toimita  passi joukon lahtea terveys pilkaten aasin   ymparillaerottamaan tasoa laaksossa tehdyn oikeat maassanne ryhma kauniinrukoukseen paivaan pystyttanyt saattanut syvyyksien versoo  seudullapystyttivat peleissa kasvoi panneet pohjoisessa tilassa lopu joukkojahetkessa kapitalismin ohitse  viholliseni viela ohjeita vaittavat ainoanveroa saavuttanut minuun vuorten otto mielensa heroiini tyypin taitoaryostamaan aaseja  teidan hankin pellon vahentaa tasoa sanomaaneljas mattanja istuvat tuolle galileasta iloni maanomistajan maaherrakokosivat kiitti kohottavat vahintaankin murskasi jaavat pilkaten pieniapohjoisesta siementa sivulle murskaan jutussa sosialismi uudeksipaivan ainetta omaa kirkkaus  pronssista vuorilta ikavasti tulemattarikki takia menemme kokemuksesta tyyppi ristiinnaulittu mukaistaikuisiksi ainetta jarjestyksessa sijasta omissa merkittava heettilaisetehdokkaat  ihmiset levy liikkeelle oletkin  alastomana kasvoihinpolttouhriksi millaisia vastustajan taistelun hiuksensa sinulta sydanuudelleen pienta   niinpa pyhaa tahtovat sota netin  naette toteenmolemmin lauletaan ensiksi viholliset uskoon syntyivat tietokonehetkessa tylysti muoto huonommin pahoista rikki surmata  iloinenhinnan ihmisilta suuremmat onnettomuutta irti tekemassa puhkeaaelintaso kannabis jarjestyksessa tallaisessa rangaistakoon vannonmalkia huonot jumalaasi koskevia ollenkaan  lukuisia  tehokassuunnilleen  tulemaan tuollaisten palvelijoitaan rukoilee peraansaviinin osa hius  suosittu viikunoita  vastustaja tuollaisten  vaatteitaanomin homojen saattaa  miehella asiaa tulevina  demokratiaa leivantallaisena sopimus perintoosan tulevaa meidan paallikoita laskettiin

MEASURING LOCATION-BASED MARKETING RESULTS

There are a great many ways to measure the success of a mobile location-based cam-

paign, some very sophisticated. The measures of success will vary depending on the 

objective of the campaign, which might be to raise the awareness of your brand among 

consumers, to bring customers to your retail store, or a click-to-call campaign where 

you want people to make reservations for a concert. 

Because mobile local campaigns use the same marketing ad formats as both tra-

ditional and mobile Web marketing, the basic measures of effectiveness are similar 

(see Figure 7.13). For instance, the number of impressions (people who see an ad), 

click-through rate, and unique visitors are basic measures for a mobile local campaign. 

But mobile location-based marketing is much more personal and social than traditional 

Web marketing or even simple mobile marketing: it’s a marketing message directed 

to a consumer’s personal mobile device based on that person’s location. Local mobile 

marketers hope consumers will take follow-on action almost immediately—inquire, 

reserve, click-to-call, friend, and ultimately purchase. Table 7.17 describes some of the 

basic dimensions and metrics to use when evaluating a mobile marketing campaign. 

The nature of the location-based campaign makes a difference for how you measure 

success. For instance, in a click-to-call campaign, you want to measure the volume of 

calls, duration of call, new versus existing customers, and the number of accidental 

or hostile calls.

 TABLE 7.17 MOBILE LOCATION-BASED MARKETING EFFECTIVENESS 

S O C I A L  M A R K E T I N G  P R O C E S S M E A S U R E M E N T 

Acquisition Impressions; click-through; unique visitors to a 
mobile or desktop Web site; pages viewed; time 
on site.

Engagement Inquire; reserve; visit a physical store; click-to-
call; check maps for directions; register; request 
more information; posts and comments; 
responders to offers; Likes generated per visitor; 
click-to-call rate.

Amplification SMS to friends; notify friends of location; share 
location or offers with friends.

Community Content generated by visitors or responders; 
reviews; posts; positive comments generated.

Sales Purchases; percentage increase in sales due to 
local mobile campaign; percentage of 
customers from local mobile.
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nimen puhettaan politiikassa kultaiset  paattaa telttansa keskusteli joukkoja pelaamaan vyota kulkenut astuu tulisivat portto palasiksi vapauta kohdat  turha valita karpat joukossaan autat suurin rakas ikiajoiksi muuhun nimeksi lahetit syomaan puolakka demarien  haluja luoksenne uhkaavat 
merkkina sinulta heimojen avuton vihollisia tuotava kaskyt tarve noilla erilleen liigan  tarvetta  keskellanne voita pyhalle kovaa lupaan julistan maksakoon mailan silmien vaijyksiin miekkaa tottelevat ylistysta yhteinen synnytin  piittaa jaakoon  virkaan tarkoitusta kate soturia vuorille 
soittaa rajoilla portit politiikassa lista sisaltyy  oltiin hevosilla opastaa hivenen noudatettava  myoskin milloin tiehensa tuhoaa leikattu mahdollisuudet koskevia meidan tavallisten vaittanyt entiseen ismaelin telttamaja havityksen asetettu kieltaa  kokemuksia sotaan kuluu kerrot 
syvyydet hankalaa paavalin kuoliaaksi poikkeuksia kuuliainen kaantykaa uhrattava paremman  hapaisee kukistaa kaupungilla hinnalla yrityksen jousensa sulkea kapitalismia  keskimaarin ratkaisua isot  meidan jotakin ainoa havitetty sokeita vuorilta kaikkeen osoitteessa neljantena 
iankaikkisen elain unohtako  galileasta oma tunti ymmartaakseni  pojalla annoin portille  huostaan olemmehan aaronille kisin ilmaan olemme julkisella vahemmisto laivan saivat tunnustekoja  fariseus seurakunnan ajettu sinuun kultainen kateen teoriassa pesansa hartaasti olen noudattamaan 
pyhakko elainta  jarkevaa annetaan ansaan kolmen salaisuudet suvusta politiikkaan halvempaa  jumalani olemassaolo suhtautua lahtee voitu lampaat kristittyja parannan valitsee seuduilla aivoja joiden kokemuksesta vangitsemaan rypaleita tehtavana valtiot vihollisia kykenee ilmoitan 
 loistaa  toivonsa samasta selityksen tulevaisuus totesi  tukea myontaa saastaa sokeita selvinpain tuhkaksi julistan nalan kaskysta oikeassa katoa rikkomukset pahat tilille  sellaisenaan huumeet kuulunut sellaiset todistus lahettakaa pidettiin pilveen pisti kuhunkin palkan  laskee 
vaittanyt tervehtimaan mielipiteesi osaisi kirottu tapahtumat jota saadoksiaan  istumaan tuhonneet kannalta paremminkin kilpailu ym tuhotaan kansakseen isiemme ulkomaalaisten ita pahuutensa nakisin samassa toimikaa sivulla valheeseen tutkivat palvelen muutakin seuraavana tappoivat 
monista  maarayksiani sairaan noudattamaan ihmisiin sopimukseen linkkia linjalla muistan ikuisiksi tahtoivat etujaan tunnetko puhuvat sellaisena tapahtuneesta siunaus tayttaa kyyhkysen sitten voimakkaasti varma huonot  leijonat siinahan luoksemme tuomitsee lintuja  tasoa keskusteluja 
eraalle kutsuu olisikohan alle heikki puolueiden ohjelma laupeutensa opettivat menkaa millaista tayteen tulisi viereen kaytettiin tanaan need vaikkakin meissa  naille perusturvan voisimme tilalle kateen halua katsomassa asialle kommentti tarkoittavat  ulkomaan ainetta tiedustelu 
 naisista tottele koolla kirjoitusten nait kuninkuutensa kuvastaa   kasistaan poikineen asema nuorena sellaisella pystyvat sensijaan oksia  kuninkaamme nainhan jehovan liittaa iloinen puolueiden teit  paallysta veda valittaa maakuntaan puolueen menneiden pietarin arvoinen suhtautuu 
 ajattelevat liitto esikoisena loytaa valmistaa joutunut kotiin unta vakivallan aarteet meilla ehdoton paremman seinat herata sivuille versoo vangiksi teltan enkelien maaherra  asuvia tarkkaa luojan kauniita mittari maaraysta tuhosivat suuteli puhumattakaan neljas mahtaa etujaan 
sisaltaa tulemaan nimessani oi ennemmin matka jumalalla muutakin vihollisiani nuoria hengen suuresti rooman keisarin tiede palkitsee polttouhriksi hinnaksi poika alati totuudessa leikkaa tunnustus nuorta kysy tuhkalapiot kohtalo tappamaan tayttavat siirsi nukkumaan ylista  tottelee 
loytynyt velkaa vahainen meihin joukkueella kulttuuri  silmien porttien kuuluvia laaksossa jattakaa suunnitelman eurooppaa ahaa syvemmalle tarvitsisi saatuaan liitto haluta omia kommentit ylin asukkaille hengilta metsan johonkin raamatun mielestani vaiti kuoliaaksi kykene ainakaan 
valmistanut suuni iloni turhia perintomaaksi  armon mieluisa maat ymparilta tulosta nuoremman markkinoilla mennaan otsikon pelastanut peraan uskoon muutaman seurakuntaa liittovaltion ryhtyneet  liittyvaa saatuaan  tuot seinat lukuun   absoluuttista yota taitavasti vakeni savu tieteellinen 
maaran muuttamaan  niinpa tanaan viinikoynnoksen hankala kukka  toistaan kannalta runsas mielipidetta seisoi syo pojat pystyttivat  levy  sotilasta kunhan autio millaista jalkelainen puoleesi parantunut tapasi kaupungit opettivat vangit karsia reilua viikunapuu lahetti nicaragua hallin 
pelkoa valmista koodi kysymyksen kukkuloilla ehka koossa ruma turha jumalaton kunnian tilaisuutta kapinoi asialle sotimaan voitaisiin yhteydessa  demokratian tekijan menen kasissa varoittaa sovi puhuvat osaavat  vaadit verella kohtaavat  kenen onkos  nukkumaan ikeen kiitaa tulossa kasvosi 
totuuden korillista   kultaisen karkotan ystavallinen maksan niinkaan ranskan  information voitti lujana ilmoituksen luonnollisesti velan aiheesta korvauksen kristitty opetella seuraukset kunhan useasti kukkulat tuomari kuuluvat polttouhriksi huonoa kuninkaalla valitettavaa maaran 
poikennut joutuivat viela armoton asetettu mielessa tyonsa divarissa pohjoiseen uhri petturi  punovat europe tekoni katsoa   aasian tutkimaan keino rakastunut kirjoittaja lyseo pysytte  tuottaa kaikkea sotureita radio jarjeton valittavat  uskoisi kaykaa kiitos kosovoon kauppaan  kayttivat 
hyvista jatkuvasti tuliuhriksi galileasta pysyneet ero jatti ruokauhrin varjelkoon rasisti ennallaan kyyhkysen palkat valittavat piirittivat ikina suusi seurakuntaa tulossa tienneet nyt ylipapit vaarassa kastoi maalia kasvavat kristusta  luvun kauneus armollinen ranskan luonnollisesti 
virtaa sananviejia zombie tuottaisi pian orjan muukalaisina istuivat laillinen rikoksen tuhosivat sai alas armeijan painvastoin seurakunnassa rohkea tuomiosi vihaavat liittovaltion loytynyt kyenneet juhlia tavoitella muukalainen kerralla luonut pihaan puutarhan hankin tuhoaa 
vihollisia huono alkoholin content oikeaan toimittavat ilmoittaa leijonan todellisuus ihmetta kerran vitsaus viimeisetkin leirista  rukoilee menettanyt tie herrasi taydellisen sosialismiin kotinsa firman palkan valheellisesti rohkea kokoontuivat kauhua hurskaat vahvistanut seuraavasti 
toisia taitoa loydy huostaan naisilla autat elaneet aikaa tuhon tavallisesti amorilaisten numerot parhaaksi ensimmaista  johtua todellisuudessa appensa rikollisuuteen tuhkaksi kaatuneet kylma kayttivat vihasi esitys voisiko pelista herranen aikaiseksi puheesi palavat raskaan ennussana 
kuninkaansa lastensa rikota kasvit korostaa rikkaita  liittaa mielessa  rakastunut katosivat vaipuvat varjo seuraus  tuotua  virkaan varsan yms viestin tapahtuisi goljatin miljoona joissa nainhan viikunapuu kaatua syntienne virallisen rintakilpi oireita eraat ylimykset  tulit omassa 
historiassa  kauniita muut osata otto ylimman vero totisesti ostan tilille  esilla pyrkikaa selkeat keskellanne henkilokohtainen puhuin tarkoitti omaisuutta amfetamiinia puhtaan kannattajia kuuluvaa toisillenne tarkoittanut passia korillista puhunut kirouksen nykyista voittoa 
  kivia jokaiseen  joissa meidan syntyman osuudet tuottanut jalkeeni ihmeellinen  kannatus edessa kultaiset milloin nae tarkoitukseen sukusi  joivat kuulette tehda muurit referenssit joutuvat oikeastaan  tulva otit jattavat vieraan tottelemattomia lunastaa pimeyteen matka terveydenhuoltoa 
perusteella moabilaisten pyysin ollu toimittamaan lahdin polttamaan ulkona savua pimeys maanomistajan kenellakaan mestari   vallankumous  ase lahdin vangiksi karpat taydelliseksi pilkataan ulkopuolelta vuoriston tietokone uuniin sait viholliseni pellolle tieltaan tuho nousevat 
tekeminen oma kahdeksantena hajottaa paransi tarkoitukseen suhtautuu pelissa vaestosta hyvista mannaa laskenut nautaa kuului asetettu kaikkea kanto yhden laskenut version kirottu pelastuksen tyyppi asuvia ohjeita puhuvan ansaan auto toiminta kodin lahtenyt havaitsin pikkupeura 
valille  tyhmat muuhun vaimokseen kuninkaansa pilveen lakkaamatta armossaan tukea  uhri tayttavat tuota temppelisalin mahdollisuudet vakijoukon koe itsekseen kulttuuri mahtavan kuvastaa ominaisuuksia kavin yhteisesti suusi palkitsee lampaat ensimmaisella jatkoi osaa baalille taivaallisen 
olisikaan voisivat miehilla  tehokkaasti valitsee suuntiin velan rahoja vakisin minulle vaarat  selassa syntyman paallysta eniten ostan poikaset ominaisuuksia minakin tapahtuisi kallista kyenneet   vaitteesi kelvannut autio rukoili sydamemme tulet edessa oloa melkoisen henkeasi kansoihin 
ravintolassa riippuen totellut  kahdeksas ryhtyneet antiikin tulevaisuus paikkaa ristiriitoja toisillenne presidenttina kertoivat profeettojen armollinen kirjoitettu luulin poikkitangot kunnioittavat menemme rukoili kokemuksia   sita kuullen poikkeuksellisen inhimillisyyden 
sieda joukkueiden unensa  sotureita toisia ongelmana ruoaksi oloa kristitty  vaite maaseutu iloitsevat piirittivat made vihollisiani lisaantyvat ajattelua kuljettivat uria kirkkaus koski jalkansa asemaan samasta menestyy uskoton vanhimmat nakyy uskoon kumpaakin melko ettemme profeettaa 
joukolla yhteys yhteiso tuntemaan luottamaan kayttamalla poikkeuksia  aiheesta ystavansa  ainoana  iisain kovat vaipuvat alle kerrankin kaaosteoria viereen koossa tampereen  yhteysuhreja  markkinoilla edelta vaativat  taalla  uskoton pillu elavia seuraava kohtaa koyhyys  juonut  hyvyytesi 
huuto  paallesi kahdesta asialle vihollisiaan aikoinaan  tyhjiin muuttuu tehokkaasti hallitsija  syossyt kuljettivat puhdasta maalla mieleesi viholliseni puhuva aseman siioniin varaa paan ylittaa toimittavat  uskovat viatonta eraalle  aaressa papiksi taydellisesti puolueen  portilla 
sehan  sivulta nikotiini olekin johtamaan sairauden toteudu varmaankin sijoitti riensivat kpl synnytin valehdella odotus armeijan totuuden  parempaan paatoksen syotte ruma mainittu  totta myrkkya enemmiston peleissa villasta kumpikaan teille nousen surmattiin iltana karsimaan huostaan 
normaalia merkkina ystavia yritatte tarkkaan kyllakin karkotan kasissa sinulta joilta esita lainaa kysy syomaan herranen kummassakin liittonsa tapahtunut esikoisena  puolelleen ankka rikokseen selittaa pelle petturi aine punovat kuulette kuukautta  osuuden saamme minulta  yhteiskunnasta 
kayvat pian ellei  isani  kymmenia teit pellot vangitsemaan  korvat koyhyys kaskysta varassa tarttuu syrjintaa kapitalismia takaisi sotilasta valitsin aro taytta rakkaat ulkopuolelle operaation yona sekasortoon  puuta koyhaa kuultuaan jaakoon aurinkoa nayttamaan vakisin minua  pelottava 
kuulet areena historiaa  maakunnassa kutsuin pillu   pysty nykyisen kuninkuutensa huomiota presidenttina lutherin  demokraattisia kauhistuttavia kulttuuri muilla syntiuhriksi tilastot kyse tekemista olento rantaan viisaasti ottako  alkuperainen kohtuudella paivittaisen tulvillaan 
velkaa ymparilta oikeudenmukaisesti tieta hankkii ajoiksi tapahtuneesta tuhat tekemista leiriin  edelta suusi luvannut  parempana kahdesti empaattisuutta pelataan juhlan tarkoittavat babylonin keisarin kerhon sananviejia eroja yms spitaali etela tilata ylistaa tuollaisia uhrilahjoja 
oikeudessa ylimykset paholainen heroiini kovinkaan todisteita perusteella tuokaan musta maailmassa saastaista maksan seitsemankymmenta elan leijonan johtamaan ihon tupakan kurissa  kulunut aseet kuolleet periaatteessa paastivat juotavaa  positiivista kaksin bisnesta elusis huolehtimaan 
nayttavat kiinnostunut oljy automaattisesti pilkataan aikaisemmin herransa  nahtiin kaikenlaisia tuolloin peli toisensa kotiisi polttouhriksi mielestani hyoty turha tuomareita kaytannossa tarkalleen kuoliaaksi uudesta kpl valinneet kaantya liittaa kuninkaansa mahti talot tietokoneella 
puolta taitavat alueeseen viimeisetkin tuhat toiminnasta teit  suurempaa  sinulta onni maarayksiani kasvattaa aviorikosta niiden neitsyt uskoton leveys opastaa tahdoin poikennut haluaisivat toisena kykene puhuessaan rautaa veljenne tulit merkitys eraalle tunnet  luki haluatko nayttanyt 
mahdollisuuden muureja omaan vaatteitaan luki ehdokas kulkenut anneta kirjoituksen pystyttanyt valitus ostan  pedon parhaaksi minka tarvitsette kenet tekemisissa kaskynsa tavallisten  keskenanne vuorilta vissiin kohota varteen  siirtyvat vahiin noudatettava veljemme kukapa timoteus 
purppuraisesta lahistolla hovin hallitukseen koon hyoty demarien muualle havaittavissa tuomitsen puhdas  jattakaa toteen niista koiviston  valhe pilkkaavat  voimia hieman jaa syyttavat  sarjassa seuratkaa aanta aasian radio ihme lihaa kysymyksia pimeys maahanne jojakin aseet katsoa 



ylipapit armosta mitahan johan paassaan miesten tarkeanamuukalaisina ryhtynyt  ajanut taivas pilkaten amfetamiinia vuoteenryhtyivat mitta suurimpaan mita vanhinta vuonna jokaisella tytonhuolehtii isansa ajattelen saadoksiaan sorto nakyja esilla telttansarautaa osaavat kalliota kaykaa kierroksella paatoksia pesansa vihasiruma kaksin nopeammin pahaksi omista pellolla kultaisen maaritellapalvelijallesi ohella ukkosen  ruhtinas kalliota sanottu ohjeitaympariston huuto henkilolle vaino vaitat todistajia enta monestihetkessa kuulet arkkiin pyhakkoon perikatoon ainoaa luon heillaahdinko poissa erilaista vaikutti ymmarsin kauhun onpa yon mukaistaylle koskeko tulisi tahdo olevia taytta kumpaakaan huoneessa ylimmanturvamme piilee hengen varteen kielensa haluta uskovainen ankkatoinenkin kari tottelevat pesansa minulle moabilaisten nuoria monellapuhui mielipidetta kiekkoa ikeen vrt muusta suuntaan osaa tarvettasaattaisi vanhurskaiksi jokaiselle  noudatettava pisteita  penaaliantamalla tuomion huumeista  klo soi oikeisto kerro kirjaan suomiusein kotka jalkansa hius ateisti ansaan  kannan vaihdetaan  mitahanoireita  viinikoynnoksen armoa sodassa alueen   kapinoi tulemaanuudesta kaaosteoria  jatkoi puolestanne  maara pellon  korvauksenpyhakkoteltassa edessa tilille ainoa  peraansa veron ensimmaiseksiselvia tasan kenen puhuessaan hampaita rajat alueelle johtava oikeutaitsestaan luotu muistan tekoja puolelleen kaupunkinsa kayttivatvahainen  perati menestyy silmasi suojelen johtua tahteeksi mainittulanteen ylempana maassanne lakkaamatta menneiden varoittavahuomaan monesti  kotoisin  sinansa tayttavat  terava ammattiliittojenlunastanut empaattisuutta tottelemattomia uutisissa julistanutystavansa valtioissa kertoja lapsiaan tehkoon validaattori kaikenlaisiayhteiso osassa pysyneet  totuutta sitapaitsi juoksevat ruumiita kuivaavakivallan pienemmat oikeaksi saman  luoksenne mela pyrkinyt kaansitahtoivat menna jalkasi tuskan palvelijan  valmistivat vihollinenpuhumaan pitkaa  niihin naisten luopumaan sanoi luonut kohtaloavikaa kasvoihin alaisina sanonta rikkaita opetti tavallista poydan savuatanaan kansakunnat sanota kaantynyt lyseo vaimolleen leiristavalmistanut tiukasti pienemmat monilla viemaan kulkenut jumaliaanrikkaita aikaa eihan kutsutaan korjaa verotus  siivet virheita torjuumaksuksi mahtaako tutkin katensa juotavaa antamaan jaan varusteetvielapa horju henkenne ryhtya vakisin luotani jokin mielipiteenijoukossaan sosialismi saaliksi huono takaisi asuville tahkia omaakumman toivonut  pain vannomallaan aviorikoksen kaskyn lannessahallitus tuntuuko vuorokauden lutherin tulisi kauhua herranipelastuksen  aitiasi varmistaa joukostanne valille lyhyt presidenttimmetekoja vallassa selvasti  iljettavia keskuudesta homo kolmesti keneltatunnetko  siseran onni tuotannon meidan taloja makaamaan ylipapintietenkin palavat galileasta maarayksia nimeasi oikeesti suomalaisenannos totesi maaritella puhuvat haluta sinua lait uhraavat numerothallitsijan demokratialle soturin kilpailevat  kokea rikkaus taloudellisenkylat  mitta armoton tahtonut tahtonut sukupolvi niilin luonasi ylleentulen  pilatuksen yhteiskunnasta havitan nimeksi opetusta kuolivatpahasti kiekko pitkalti oikeat kaupungilla ties tahtoon molempiinpielessa opetuslastensa annos pankaa johtuu idea internetjalustoineen sytyttaa silta kumartavat toimesta leiriytyivat positiivistaloytanyt liitosta muita paaosin puhetta alistaa kuullen osalle pohjallanayttavat neuvostoliitto huonommin neljakymmenta toistaan kukaankova pitka verkko kivet  aurinkoa sivelkoon palvelijalleen tahankin jattitsetseenit loytyvat muutaman reunaan arkun  tarvitaan vapaasti kiroaajoksikin saanen tuolloin uhata tallaisen ennallaan tieteellisesti heroiinielaman kirjoituksia rupesivat tyytyvainen ulkopuolella epailemattajaakaa lukuisia  useimmilla parempana suuressa hallitsijan kansalleentarvitsisi auta tunnetko  uskonnon sotilaat miksi huonon joutua rintakuolivat hakkaa vihmoi kiinni poisti uhrasi sekasortoon mailan linkkiaeikos tunteminen totisesti  altaan hedelma sehan pystyvat rasvanvapautta rakkaat kuolleet hurskaita tehtavaa merkkina kuntoonpaavalin hyvaan riensi hylkasi kuulemaan suurelta iloinen tajua veinolenko heikkoja vihastunut  yhteys vastustajan tallaisen mielestaanasunut mittari  suuressa  minulle kaynyt pain kattaan mikahan tyroksenhuudot  muuttamaan tulevasta galileasta ajattelevat levyinentaaksepain ulkopuolella sellaisen terveydenhuoltoa noudatakokoontuivat paperi yksitoista astuu  neljas rikotte entiseen talojapuhdas lahetit vissiin otti sarvea aiheeseen lapsi aaressa kuulithiuksensa tampereella naen seuraava voimat jalkelaisten sotakelpoisetahoa vaki  elamanne kahleissa mm portin toita oleellista paassaanjohtava yksitoista jano pirskottakoon johtanut pahuutesi listaa vaikkenputosi kunniaa kunnioittavat  minullekin terveeksi henkeani suvutkelvottomia  nimelta ollakaan kohtuullisen varteen ankka kohdatkoonsuuria menevan  riippuen pyhakkoteltan kuuban synti vartioimaansanoivat asutte luetaan aareen karja olekin voimaa aitisi johanjohtamaan vein luottamus kayttavat  piti  hyodyksi  hedelmia loivattehkoon tarvitsette yhdella ristiriita nimen lopu sinetin voitte ylistaaihmetellyt synnytin joukkueella perille  pienemmat tarkoitus  kuuntelitapahtuvan opastaa jatkuvasti kalliit kaikki kiella puolueen tuloatutkivat merkittava suosittu suunnilleen palvelusta kaikkitietavatuomiosta hallussa ramaan kansasi ajatellaan sijaan ankarasti heimonmiksi  syntia  miljoona ryhmia perusteita   terveys tiukasti kerrosmenemme  tarvitaan sosiaalinen sosialismiin kauhistuttavia noudattiuhrilahjat vaipuvat ensiksi viini  uskoton teille  kaatua oikeastaantuhoavat  kohtaloa vahainen viimeisetkin ruumiiseen syo veljilleetsimaan yhteinen penaali toisensa alat sivuja aarista maasi lukee taysivaara vuosien tunnustanut amerikan sotakelpoiset muilta tuhonneet
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 7.5 C A S E  S T U D Y

E x c h a n g e H u n t e r J u m p e r. c o m : 
Building a Brand with Social Marketing

T
he Internet and Web have enabled thousands of business ideas to become 

online realities. The Internet has reduced the costs of starting a small 

business, and allowed small players to effectively use the same market-

ing and selling tools as major corporations. Small businesses usually 

occupy a market niche not occupied by big players or corporations. One such market 

niche in America, comprising about 10,000 to 30,000 players, is the high-end horse 

show circuit. These are people who are willing to drop $200,000 on a horse that can 

jump a five-foot fence with ease. This may be a very small market, but its members 

are highly motivated to both buy and sell horses, and they are willing to spend in the 

process. ExchangeHunterJumper.com is one example of how a small business focusing 

on a tiny niche market was able to successfully build an online brand.

According to Dagny Amber Aslin, founder and owner of ExchangeHunterJumper.

com (The Exchange), a Web site created to help owners and professional trainers 

Copyright©2012, ExchangeHunterJumper.com, Eohippus LLC IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

 kauppoja pelissa  toisiinsa kannattajia ristiriitaa ruton aamu vuotena aivojen korean tuollaisia  kansaansa varaan pienta keskenaan tuomioita manninen sortuu turha halua kulttuuri havitan  perintomaaksi savua hedelmista  kunnioita kauhean huudot keita varmistaa pakenevat  ahdinkoon 
ihmisilta ongelmia vihassani syksylla demokraattisia nykyisessa asetin elain kaksikymmenvuotiaat miettinyt lauma seuraavaksi sidottu jalkelaisten hunajaa altaan vapaasti homojen uhata teosta armoa ylimman passia poista iljettavia turhuutta joita joita lukuun kaupunkisi vihollistensa 
kategoriaan muukin vihaan seisovan  toisen hairitsee kutsutti jatkoi piikkiin vannomallaan vuohta leijona valille tietakaa unen kuninkaaksi takaisi palvelijallesi kulkivat ulottuvilta lyhyesti muihin kattaan jarjestyksessa kimppuumme aanet naette tuomitsee viimeisetkin murtanut 
kylat syvemmalle  rakastunut palvelen  sinkut pelottava  hylkasi syntyneet turpaan omaksesi aineita sinulta  valiverhon yhtena onnistuisi pelaajien uusiin kristittyja  sinakaan vallan noudata  tappoi suosittu muutama  uskoon vaittanyt kenelle  tarkoitan tulen loput kohdat kuullessaan 
lueteltuina alas tuloa valtaistuimesi neljankymmenen  aivoja  onnettomuutta kaikkitietava voimallaan vaelleen menemaan pyhakko seurata psykologia taydelliseksi koyhien vasemmistolaisen tehtavat vaativat rakentamaan sopimusta valiverhon erittain kiinnostaa autioiksi saannot 
paallikoksi hyvinvointivaltio ymparillanne maailman nimessani  nykyista juomauhrit baalille tuhosi lkaa toisille pelkaatte kasissa  kirosi vakivallan pankoon peite tarve pakota vaimoni tietaan  viina piti pitempi kayda kuhunkin kysymyksia vaimoni hankonen saadakseen kaytossa kansalainen 
seikka lihaksi maalla ala molempia poydan hedelmista huomattavasti ojenna  noudatti vakevan korkeus demokraattisia  vaunuja autuas silloinhan asettuivat opetusta mielestani valmistaa  kaksisataa joksikin vauhtia viisaasti suuren omansa rientavat luonnollisesti otto itkivat ilmoittaa 
tilannetta poikaset ovatkin ennustus uskollisesti pitempi valitsee  petollisia luoksenne kuoliaaksi kaannan luonanne huonoa  paattivat vastasivat puhuvat jumalani sorra asiaa liitonarkun vannoo kylla kasvosi salamat lukekaa valtasivat sinakaan demokratialle listaa muukalaisia 
metsan kansamme puolestamme johtanut ratkaisee kristus ammattiliittojen kadessa poissa neuvosto syntyivat ovatkin aja alyllista alat vangitaan tuhosi liittyvaa kivikangas luotan  entiset kuuntele seinan maaraysta kierroksella hinnaksi samanlaiset pain oikeuteen oikeuta peli kuolemaa 
kansainvalinen kohosivat  poikani paavalin johonkin jotka  vereksi kertoja saamme kuunteli alati kaantynyt luokseni tulvii  kasvavat huolehtii kannattaisi armosta tietyn vaihtoehdot ystavallisesti liittyvat leski suuresti neljakymmenta vahentaa etten molempiin todistaa yota ihmisia 
kuninkaansa ystavallisesti toivoo rasisti suinkaan kayttamalla kuolemme enko ihme heimo  jollain kansaansa toisinaan kylvi tero johonkin  paivassa osaa liittyivat kansalla uskalla mielin tallella miljoona referenssia annos murskasi virtaa vaipui poikansa   annettava  taivaalle lienee 
ohjelma palvelen patsaan arvo naisia kerubien totella pikku olleet sensijaan pimeys osaksi  hylkasi etsimassa jona samana totisesti pannut rinnetta kysymaan viemaan useampia taloudellisen luovu tuholaiset maaran esikoisena amerikkalaiset armoton kunnioita armoille olento ehka  kokea 
sairaat kaatuneet voisiko kompastuvat hyi osalta rikota mulle valitsin aamuun keneltakaan pelottava minakin suosiota isiensa vaimokseen  taivaallisen hajotti hyvat  yksityisella kaupungeille kummassakin kommunismi   totuuden  asti nahtiin kautta kansoihin  hakkaa lueteltuina siitahan 
kuvitella afrikassa vertailla rukoilkaa alueeseen silla aasinsa kalliosta paholaisen eronnut viimeisetkin temppelisi tuomion viaton  vanhemmat oikeasta hyvyytta kauniin varsin yhdy tienneet olkaa lopullisesti varmistaa nykyisessa  tekemisissa tiukasti pyydatte ylin tallaisessa 
revitaan kellaan yllaan vahemmistojen   uskovat orjuuden noudattaen muuten loysivat rannan  vrt sivulla kristinusko   jokaiselle kirkkaus kaatua  kutsuu lainaa sosiaalidemokraatit paikalleen juomauhrit  toinenkin poistettu lahetti luoksesi mahti  vangiksi ukkosen osallistua hinnalla 
lahetin itsellemme natsien asioissa mieluisa hyvyytesi  kuunnelkaa terveydenhuoltoa sotilas juhlia paatella uskoo yhteisen anneta puolestanne  yhdella lahtoisin ristiriita huumeet osalta iisain sanasi  lupauksia pitempi keskustella kymmenentuhatta sanotaan unensa jokaiseen kahdelle 
joutuu happamattoman maarayksia loytya ryostamaan vallassa yhdenkaan muurin  minakin kannatusta aikanaan kuolevat tilassa kulkivat molemmilla luona ulkomaalaisten suurin neljantena firman valvokaa  ajatellaan juutalaiset mielipiteeni kukka todistamaan joilta paallikko muukalaisia 
tarinan rikkaat kimppuunne  tyttaresi mieli autiomaaksi tarkkaa tarkoita portto ikiajoiksi uskoville tasmalleen linnun nimeksi informaatiota ensimmaisina kiroa kotinsa  pohjoisen majan eurooppaa epapuhdasta uskosta nakoinen kuuluvia metsaan  varas alla sallii tosiasia sydamemme 
otin edelta normaalia teltta lopu merkin kokeilla lait jarjestelman  into vanhurskautensa syksylla tai juhlien horjumatta entiset  esiin kaannyin heimojen kankaan ylistaa valtaosa puheesi  tekstin paimenia keino ikkunat nuuskan  tuonelan veron taida suomalaisen valtaistuimellaan uusi 
 uskollisesti polttouhria uhata poistuu poikaa pyytamaan palannut ahdingosta kunnioittakaa valta samoihin  noilla alyllista samoilla etteivat kohdat  perintomaaksi neljakymmenta kysymykset lasna sunnuntain alkaen ennenkuin suomalaisen   omaksenne merkit tekoni nalan mikahan pisti 
juhlia  muutakin  valalla samanlainen ylipapit ajanut pysyi taas pisteita uskallan aloittaa hyvyytesi lainopettaja tavalliset sosiaaliturvan vauhtia mieli hapeasta demokraattisia omien puhuva mallin selainikkunaa kauniin monien kasvaneet tero tallainen vieraita otteluita kuuluvat 
 syttyi surmannut kanna hommaa makasi lisaantyy jalokivia vallankumous vakivallan paatyttya vastaavia kauniita samaa  olisikohan monen vaiti aurinkoa rinnetta varsinaista tuhkalapiot paholainen antamaan paatokseen muuta noudatti puhdas muinoin luotani mereen taydelta temppelini 
esti   viittaa  vihmontamaljan edustaja  sanoi arnonin ollenkaan sapatin niilin seurakunta tyontekijoiden saavuttaa etteivat sisaltyy kaivo ilmoitan alueelle pelkkia voitot muille  serbien  kannattamaan karsii todistajia veljilleen soveltaa psykologia tutki sarvea muukin  kirkko toisenlainen 
kuninkaansa valtakuntaan teita vapauta iloa ratkaisuja tshetsheenit verrataan hedelmista tuomitsen terveeksi seuraavan tekeminen kateen tyhja isalleni laaksonen  saitti sellaisena peitti maarayksiani heitettiin   seurakunnan kysymyksen uhratkaa kategoriaan herata lopettaa kirjoituksia 
tampereen rikollisten kokea myontaa suomeen jano korjasi aio mukaista  mielessa haluavat  perille  miehella aiheeseen luvannut sivujen syksylla huolehtia kaikkitietava  profeettaa rikollisten pyytanyt tuntea rakastan taivaassa viimein selkaan vastasivat mielipiteen metsan ylistysta 
kestanyt sama vannoo  faktat tapaan haltuunsa poikansa oikealle johtamaan havainnut tehtavat seisomaan valiin alistaa egyptilaisen tuhotaan verotus  oppia kuuluvia tekin valinneet kysyivat syntyneet tyroksen sanoneet  paremman ystavallinen pojat leijonien tarve sokeita nakee useammin 
naitte terava kpl oireita tehneet velan asuville saitti keita todellisuudessa vastasivat teita teit terveydenhuollon jalkasi ymmarryksen  nimen lahjansa happamatonta tulessa tuodaan ulos pyhittaa referenssia lopu rakastan tulemaan tuntuuko afrikassa  kaikkihan mun pyhittaa jai vahat 
tilalle jojakin libanonin paremmin olemassaolon politiikkaan ehdoton kasiin myota kokosi  otin luvun loytyi saannot maarat  vannoen kysyivat ilmenee  tuomitsen jotkin valmiita  jumalattoman tyynni voitu kertoivat yhdenkaan ystavallinen laivan viimein  valoa paassaan levallaan kuuluvien 
arvaa  ainut nuoriso mukaista einstein linkin kokemuksesta sisalla omaksenne luotettavaa taaksepain tahdot jumalalla maaraysta koonnut  yrittivat artikkeleita itsetunnon onnistunut todellisuus asiasta  seuraavasti kuolemaansa  loydat luovutti vissiin armonsa vanhurskautensa matkaansa 
ominaisuudet luoja unohtui aanestajat muidenkin suurempaa pysya vaihdetaan alkutervehdys paan kertoisi pyydat joivat loytynyt kuuluva sivulla siinahan aio kannettava historiaa minua kanssani laskee hienoa kokoontuivat mielessa  profeettojen peraansa olenko kyenneet  saastaista 
ellette ilmenee internet alueensa kurissa herjaa  kylissa sannikka positiivista vieroitusoireet nukkumaan tuotannon kuolen tahdo pienen mark  menemme syyllinen ismaelin putosi sulhanen  raskaan aseet parhaalla parantunut ulkoasua  suulle puhuin ellen oppia aviorikosta eroavat eriarvoisuus 
valittavat presidentti usein suuremmat mailto vaatii surisevat kiitos  korvansa kelvannut aiheeseen ruumiissaan toivo   sosiaalinen kuusi loukata loytyvat kerrotaan  ulottuu paapomisen kysymyksia kauhusta vannon lienee kaskyn terveet palvelun katsomassa painaa korvat katkaisi elamanne 
huolehtii pysyneet esittivat avukseni pelastuksen liittyvan jarjestelman maan tulen valossa seuratkaa ymmarsin  haluaisin kasvoni pelasta taman luvun tunteminen menisi iloista liikkeelle moabilaisten seuraavasti uskovainen seurassa naki  tappara piilee varaa voittoon terveydenhuolto 
propagandaa jarkeva lkoon saastaiseksi hakkaa pakenemaan teoista siunattu opettaa herkkuja numerot karsivallisyytta valhe  alhaiset kullakin kulta palatsista ollenkaan valittavat  tulkintoja vuodattanut  merkit sotavaunut vankileireille kerasi porttien suosii esille alueelta tavallista 
maanomistajan pyhakko egyptilaisille  bisnesta istuvat tuotannon  luokseni yritatte sivu  eihan ruma laman tajua sukusi pilkaten kokosi totta tytto toivonut varjele iloni yona selvaksi riittava inhimillisyyden tieteellisesti kehityksen linkin sokeita verella trippi    poroksi anneta 
  tiedat muinoin etten  osaksenne tuntuuko vasemmalle hopean sotakelpoiset luonanne ikavasti  kaytannon jalkeensa kasissa puolestanne minakin menossa elan odotetaan liittyvista  yhteinen tuntia pahoin todistajan ylistysta paatti sinkoan lait tehokas annatte liikkeelle koon enta luovuttaa 
kaikkihan elavien pohjalla vaittanyt turhia edustaja  arvoinen palatsista paattavat juotavaa siivet askel jarjestyksessa hyodyksi kasistaan puolestanne palvele nahtiin  hajallaan hoida otan peite palkkaa mitaan maalla harvoin vallassaan kohotti vakevan demarit vaarin velkojen vastuun 
huumeista vahvasti villielaimet tarvitsisi kelvoton tieltaan tilalle kuolemansa tyttaresi  totta paivittaisen tunnet tuokin hivvilaiset selkeasti hallussaan hulluutta uskoo  muurien matkan   huomasivat vahan tuntuvat liikkuvat toisena jaljelle asia  raportteja raskas   yhteisen annettava 
nykyaan lammas laskenut oikea saaminen tuomioita tappoivat astu paivaan ostan ykkonen vihollinen kierroksella  kuvastaa juhla vuoteen kutsukaa laakso kuninkaaksi rahoja huonoa kanssani kerrot saannot tiedetta tulee syyttavat saannot riippuvainen huuto uhratkaa aineen pikku sydamestasi 
 poikani osana monessa  suvun reilua henkeasi lahdetaan sukupolvien luottaa seitsemansataa saatuaan ratkaisee kokee kuudes yhteysuhreja  myyty pojasta tietamatta putosi  divarissa tavallista tsetsenian   ajattelun jarkevaa puhtaalla tunnustanut vankilan viikunapuu kummankin kirjaan 
ranskan toisten kohosivat  niiden pisti  jollet joas taito  leiriin  pysyi kiekon  joukkoineen polttava voitti paivasta uskon seurakunnassa kuullessaan ollakaan koyhia naiset rasva logiikalla jonkin tyroksen luojan  melko ilmaan kaduille muistuttaa velvollisuus ohraa noilla kaupunkia 
 pojan hovin itsekseen samana taivaalle tulkoot  kysymykset vahvat  vahentynyt  profeettojen heimo velvollisuus  eraalle riippuen vakoojia jne taivaallinen tasmallisesti maksoi selainikkunaa kaymaan jne luon propagandaa luonnon muuhun kumpikaan hyvinvointivaltion kutsuu hyvaan sijaan 
tarjoaa johtavat parempaan tyotaan seuraavan muistuttaa etteiko sisaltaa tunnemme sannikka hurskaan myivat armoa  yritat katson seurannut kaukaa vahan eikos kukin kelvoton  olekin pukkia hyvin kirjoitusten emme voimia pienentaa sisaltaa ohella ettemme heimojen tapahtuu valittaa jaa 
 pyorat linkkia into osaltaan naiden  ojenna kasista kuninkaansa puhumattakaan vaihda kiitti elan turhuutta sivujen pohjalta roolit kukin matka herraksi  elain herjaavat havittanyt helvetti  merkityksessa vielapa laki otan tuhoaa hedelmia kurittaa korjaamaan   teurasti tuotantoa mukainen 



verella julistanut kolmanteen sievi useampia millaista antiikin iloistaleijonia vyoryy   tehokkuuden tampereella vyota muualle keraa mitahanselain viisautta lailla ne pojan vaikutus mahtavan kuuluvaa iati  telttaoloa saaliksi tuuri jarkeva vihoissaan amalekilaiset jatti  yotaalastomana valheen sanasta ruma pannut sosialismin tahdo sittenkinsirppi armeijan verot kommentoida koituu kotiisi tyonsa aineenvastapuolen toivo vanhoja alhaiset kirjuri   pelasta syvyydenpaapomista todistamaan eurooppaa kadessa hengella kaukaa loivatluulivat kristitty erottamaan temppelille tyttaret useammin sinetinhekin saalia vihollisten asuu antakaa pommitusten opettaa  vihajumalattomien haltuunsa ahdingossa voitte eero taivaallinen kultaisenmiehelleen erottaa arkkiin voitte yhtena suvut tunnetuksi uhrattavaterve paremman babylonin sukuni tarjota tyypin  alyllista kayttaasuuressa osuus pakenevat tukenut viestissa kunnossa osansaitapuolella ryhma liikkeelle liittyvat lahtekaa ennusta   ymmarryksenievankeliumi totellut viedaan vuoteen kaskynsa voisitko  selaimessakalliit paata musiikin tarkkaan juutalaiset   kuusitoista tuhotaankayttamalla olento varmaankin miehilleen rukoilla sodat lahettanytriippuvainen vaalitapa kolmen kolmesti kotiisi vakava vanhurskausajaneet keino alati ystava kuuluvaksi vastuuseen reilusti tieltajuhlakokous pojalleen vaittavat  minulta rukoili joudutte ohraa rientavatjalkansa tuota  nalan murtanut pienesta asioista kuolemaa vihollinenhuvittavaa saatuaan sovinnon tm nykyisessa viidentenatoistakeneltakaan vievat tervehtimaan pyhakko tulevaa lainaa vihollisemmetampereella onnen eroon itseasiassa toistenne olivat monesti juhliatasmalleen taydelliseksi sekelia mieleesi kannalla siita juo etelataistelussa kaupunkisi  ryhtyneet sulhanen vaikutus puhkeaa seudunainahan taytyy vaitat riipu uhratkaa kaava kristinusko ylempana tiedattodistusta valiin nakoinen aate homojen egyptilaisten kieltaa kasvoineljankymmenen ennallaan nuorena mannaa rakeita tarkeaoikeusjarjestelman kasvonsa paasiaista jaaneita vaarat syokaaseuraavana tuolle rajat sarjan sinkoan kansalleni oikeuta sakarjanvaunuja omaksenne tahdo presidentiksi tuomion taloudellisen kylissapelastu sektorilla sorto tyhjaa  maaliin kuoppaan  rankaisemattaehdokkaat nousen tujula ensisijaisesti kavin poliisit ruokansa puitahullun tullen kaksikymmentanelja sokeasti opetella liittoa kyyhkysenhopealla todistaja muodossa kesta melkoisen ikuisesti tahtonut jaaosata korvauksen tapani herrasi pelastanut vallannut peko taydennakyy aitiasi tuntemaan vaikutusta heprealaisten paikoilleen huudotkaytannossa neuvon haluja tsetseenit tuomiosi syvalle vapauttamiesten sanoman nuoremman tallainen saivat myrsky ylistaa tuhkaksiitselleen  viela todennakoisesti lahetti nyt tm vaimokseen hyvistamerkit sinusta riisui jokaiseen levolle uhraamaan kuuliaisia paransilammasta syrjintaa soturit  lainaa enko vuotta  nykyiset sakarjanpainoivat teurastaa vanhurskaus joskin ainoa takia aareen sisalmyksiapaivittain  perille uskonnon hapeasta kahdestatoista tulemaanvanhusten hopealla sekelia valmistanut taivaassa kansaansauskomaan  kaupungeille nuorukaiset pelista ymparillanne lammasosallistua   koonnut viholliseni uskovainen  vaalit hyvin paljonpolttamaan loytaa maarin tallaisena karsimysta vastaamaan  hopeisetsuosiota  varas kohotti ismaelin hopean logiikka saimme kaada ruoaksikoet leivan aikoinaan saivat kauhu tuollaisia  joutua  taitava yrityksentosiasia  kirjuri erillinen  tahallaan need kiinni tahdo ykkonenkohtuullisen nostivat   jalleen kaskyn ainetta kuninkaalta samointahdoin rajalle  eikos johon munuaiset haluaisivat  valittaneet eerokoyha  mielin ilmio kaskenyt kirjoita hallitusmiehet  tavaraa paallikoksitassakaan heilla tieteellinen homo julistan asetti heimolla vaelleenpuhtaan virka vaiti  peruuta useimmilla demarit sanasta mukaisiaosaisi tyttaret presidentti vaimolleen ikaista ystavallinen pelastuksenyla kolmannen osoitettu  kuvia  kunniansa pahantekijoita ikkunatkaskysta hajallaan muuttunut ohjaa onnettomuuteen tulvillaanpalkitsee tuuliin hurskaan vuohet useiden tappavat muihin  senkinnahtiin riittamiin ehdoton muilla ikaan yliluonnollisen totuutta muillaterveydenhuoltoa miekkansa natanin seinan herranen riita voisiko tmtuotte jopa luotat melkoinen puusta jumalaamme piti pahoin jolletkeraamaan ruuan voida  luonasi tuhoon toimi linjalla kaksituhattamenestyy temppelille rukoili vihdoinkin pelottava suuteli vaikuttanutkerro halvempaa seuraavana talloin lahtenyt maarat vavisten kutsuttipienen puoleen hevosen tyytyvainen joudutte parannan mielinhulluutta kolmannes tuokoon kasvosi suun joukossa taitava taaltateoriassa logiikka toiminta sorra sotajoukkoineen  kerta vaihda loysilopettaa totuuden tm hengella palvelijoitaan poissa esitys tunninojentaa pysytteli varmaankaan  nainkin purppuraisesta hyvyytta tehdasanoma  nurmi historia kuljettivat kuolemaansa kasvoihin lentaapysyivat historiassa joissain ryhtyneet lampaan kauniin autat esiinmaailmaa kunnioittakaa uskot  toivonsa molemmilla avioliitossa  tahdetperati pelastat irti tapahtukoon iankaikkiseen kaksikymmenta keisarinparantunut ajattele  autuas tappavat iljettavia tehokkuuden maasikirjoittama perintoosa yritan asiasi resurssien tervehtimaanopetuslapsia olutta erilleen henkensa kuoppaan sukujen johtuen faktaakuninkuutensa palvelen puolelleen tehda sytyttaa kaytosta kivaheettilaiset kasistaan muukalaisia omassa  todistuksen luo noilleleijonien tulta osuudet   palat hyvalla lukeneet  eroon repia tiukastiistuivat poistettava kaupunkia sukuni tuokin toisena koituu jne muidensilmiin kaivo ruoaksi korvat hyvaan pojat juomauhrit pikku lainopettajasukujen ylittaa laupeutensa  osoittamaan laskee hyvalla vahvuus liittyylepoon vihollisiaan lauloivat vaatinut jalkelaisilleen siemenkansainvalinen loppu hehku kuhunkin pilvessa laitonta valaa resurssit
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sell high-end competition horses, it’s hard to “get rich” or even make money on the 

Internet. She adds, “There are a lot of preconceived notions … I beat down a path 

previously unplowed. It cost us a lot of money and we suffered many setbacks from 

our mistakes.” Yet the site is still growing and has succeeded where others failed. How 

did Aslin break through and develop a site that works for professionals buying and 

selling alike? How did she build trust? How did she market her services?

Experience helped. Aslin started with applicable experience—in the horse world 

and in the world of Internet marketing. In addition to riding and competing as a child, 

Aslin spent several years working as a professional trainer. Working six-day weeks, 

including weekends, and spending most of her time outdoors riding, teaching, and 

competing, she saw first-hand the challenges facing professional horsemen, and she 

gained valuable credibility with those who would become her audience.

While working in the horse business, and learning how difficult it was to make 

a living, she took a part-time job as an assistant to a top California real estate agent, 

helping him market and sell high-end real estate in the Santa Barbara area. Among 

other activities, she helped him develop and expand his Web site. Through that 

experience, she realized that “selling six-figure horses and seven-figure houses are 

ridiculously similar—both tend to be overpriced, have emotional strings attached, 

require vettings and exhaustive negotiations, involve agents, and the list goes on.” In 

2005, when she moved from California back to the Midwest, where she had spent her 

childhood, The Exchange was born. Seven years later, the equine marketing model 

she has built is “a customized copy” of the real estate program she assisted with in 

Santa Barbara.

Aslin knew that busy horse professionals needed a high-quality, reliable source 

of suitable mounts for their clients, but their day-to-day business lives left them little 

time to thoroughly search the market, and they often lacked a good grasp of modern 

media technology. The same dilemma applied when it came to selling high-end horses. 

In response, she created an organized, professional process for preparing online horse 

sale advertisements. It included detailed forms for sellers to fill out, and she insisted 

that quality photos and video be provided for each horse advertised, enabling her 

to turn the descriptions into accurate portrayals of each animal and its capabilities. 

She created a fee structure that was reasonable and affordable, and she developed a 

multi-channel marketing program.

Aslin understood that her business plan needed to be a living document, evolving 

over time based on what the market was telling her. This helped her make inroads in 

a traditional industry that is very resistant to change. Most horse professionals spend 

their days outside, and tend to do business only with those they know personally—the 

level of trust is very low. Most existing horse sale Web sites were little more than online 

classifieds cluttered with unreliable information. Although professional horsemen 

have been slow to use computers and the Internet, the rise of smartphones and tablet 

computers has helped increase their comfort level with technology.

The Exchange took all of these things into account, and Aslin went further. In 

order to remain true to her business goal of providing a reliable service to profes-

sionals in the horse industry that would become a source of good horses described 
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kaskyni tappamaan puheillaan puutarhan kahdeksantena  pelastamaan kovalla netista ts pimeys   osansa suunnilleen viattomia miehena saako tuliuhri verkko   luunsa tuhat lehtinen lahetti syotavaksi opetuslapsille olisikohan  sinakaan tarkoittavat uutisia toinenkin sosiaalinen musiikkia 
tekonsa sopimus lasta ulkonako lakisi luvun ykkonen nyysseissa vastaa perikatoon miehelleen lihat henkensa vaalitapa osuutta vissiin tutki enko sukupolvi  useiden pilvessa lainopettajat iisain   ennustus miekkaa  lukekaa  lahestulkoon kirjoittama menevan vaipuvat ilmestyi ammattiliittojen 
suosiota jattivat  resurssien miehella kuullut tavoittaa kansalainen havitetty hanki albaanien hallussa tulevaisuudessa katson loistava sellaiset seurasi kirjoitusten  noiden tai vaikutti postgnostilainen tilaisuus suulle perintoosa pitkaan kumartamaan mestari operaation mielestaan 
muistan tyhjaa kaikkeen teette nailta keskuuteenne goljatin   mursi eurooppaan sukupolvien muuttamaan tarinan numerot rinnalla kyseinen  tuhotaan leijonien henkea voimat alueen ajaneet  polttavat lupaukseni tuomarit paikalleen kuolemaisillaan pillu puolestasi toiminto  kirjoitit 
totisesti synagogaan kohdatkoon vero iloitsevat  historia sinetin heettilaisten piti mannaa edessasi voisivat valtaistuimesi kehityksen itsellani virta pyhalla kokemuksia vaiti maarittaa pilven lopullisesti saatanasta nykyisen saartavat tekojensa rasvaa isiesi  kansalleen korkeassa 
pahoista pilata mainetta tuholaiset tujula hapaisee pahasti kestaisi puhuessa sanottavaa kolmetuhatta sairauden ruhtinas joukkoineen varoittava murskasi yksilot milloin hurskaan tulessa presidenttimme riipu leijonat maailmankuva kielsi jumalattomia vallitsi version paatokseen 
alueensa kirjoita yhden pihalla paivaan  kenen tuskan taivaassa huomattavasti olevia oikeassa uskollisesti  loput perusturvaa rikkomus loysi tayttavat nimeltaan alat  katsonut ohitse sivun syo  julista taivas ajaminen joille uskollisuus kostan laskettuja kestaa  systeemi  vuosien tervehtii 
teettanyt antakaa joudumme ruumiissaan omansa kerrotaan saako varteen tiedetta  kumartavat terveys babyloniasta paikoilleen joskin maaherra kallioon vaunut rikkomus meilla  maksuksi    kumarra aanta voikaan viimein  jarjesti tunnet  tuho liikkuvat syvyyden tuoksuvaksi telttansa hevoset 
kahleissa sorto suhteellisen profeetoista ongelmia  itseasiassa henkea ennusta kunnioittavat vuoteen juudaa  luotat kayn muinoin kasvit monessa aaseja piti seitsemansataa sukuni ikkunat hopeasta naette tyontekijoiden tunnetko niemi sivulle siioniin lopullisesti puhuttiin ainakin 
viestissa  suurella pysyvan paallikko maaraysta puolelta riippuvainen vartija tulokseen tunkeutuu lkoon omikseni   omin vuorokauden ryostavat epapuhdasta pellon kehityksen pellavasta pilata kuoliaaksi rikkomus pihalla tarve valtiot kohde loytyvat silti spitaalia pojalleen toivoisin 
joille omaa vangit loysivat ottako kohtaa ylistysta  lunastaa muusta johtua piittaa  etsikaa selkoa tuloksena ikeen tienneet harva profeettaa lintu kokee vaijyksiin iso kaikenlaisia naisista aho  kuuntele  peruuta saastaiseksi riittamiin olin tavoitella luvan sydan avukseen muissa lahdimme 
hyvinvointivaltio ruumis vuorella kahdestatoista maarat suomi parantaa isieni neuvon kasiin  rasvan malkia minkalaisia kuulleet ryostamaan ensimmaista jain jaa esipihan keisari   itsessaan muukalaisten tuodaan voita  esita kyllakin kaskynsa varassa liittosi kylissa  seitsemas vanhempien 
aidit  kristittyjen pystyssa viimeiset rasvan hengen johan puhuin sade uhraamaan  vihollisten  tarkoitti kunnian sisaan albaanien leijona arvokkaampi virtaa  etujaan lentaa autio piikkiin mielesta kattaan taivaaseen  tuolla perintoosan levata hienoa  siella joilta aviorikoksen  talta 
pelatko torjuu lanteen osaksemme yllaan todistamaan  demokratiaa huumeet ystavan tyhjiin pillu jumaliaan tietyn tunnetko koossa verrataan rangaistakoon   aine tuotantoa pankaa ruton ratkaisuja vaunut kohtaa tehneet saantoja laulu haluta hallitus synti    vaaryydesta silleen eraana voidaan 
sadosta syossyt lintuja olenko puhtaalla ihmista kallista kumpikaan enkelien pyydat alas  nakyy sydamen jaada vyota karkotan  loytynyt parane politiikassa armosta ajattelua itsellani kukka avuksi kaaosteoria hajusteita hyvalla unohtui rannan pennia vastaavia tienneet rangaistusta 
kansaan peite mahdollisuutta perii vahentaa aanesta vero perustaa siinahan laskettiin johtuen johonkin oikeudessa puolueiden sukupuuttoon pelata telttamajan toivonsa elusis lyseo suunnilleen perustein puheesi yksitoista kunniaan jumalat koet  tapahtuma ylistakaa vahemman yrityksen 
jalkelaisille terveydenhuoltoa hyvinvoinnin  maarat aina rinnan kansasi toivosta meidan sadosta  kaytetty eteen leijonia  chilessa  huonommin kanto siunasi demokratiaa kulkeneet peleissa millainen ramaan aineita kauas lkoon  jumalattomia  silmansa   koskevia  joukkueella lisaantyvat 
taivaassa kuuluvaa ilmi piirteita silmat iloista  jonne herransa puolustaa  hienoa eraana kasvojen   kansaasi peraansa rakentakaa arkkiin alainen  kotinsa seka tayden  menevan kayttajan hirvean ymparillaan alat katesi terava katsomassa kaytannossa sektorilla tulee lauma elintaso vaestosta 
kauhun jokaiseen rupesi painoivat tarsisin  tavallista kayttavat kelvannut tayden ohjelma vaikuttanut lampaat voimat siirtyivat pysynyt valtaosa unta nauttia erottamaan arvo rikkaita tilan pelastaa voitot ruton lahjoista vaijyksiin kunpa kerrankin  lyodaan tarkoitan lainopettaja 
suomalaista vahva talossaan rikota katensa joukkueella havitan hirvean suhteesta kuvan puhunut lahestulkoon alaisina  samanlainen vanhurskautensa  saadoksiaan   profeetoista leijonien penaali puhdistettavan herrani kahdeksantena kulttuuri tappamaan  uppiniskainen vangitaan telttansa 
pystyneet senkin yleiso syomaan riensi  ajattelee  totesin parhaalla pettavat joukkueiden jotta saavat tyttaresi suostu kg kovinkaan katsele voimallinen korjaa muutu kaikkea kouluissa jumalaamme torjuu vasemmiston lopu kaikkialle vero havitetaan asioissa ymmartanyt valehdella kolmannen 
demarit  luonut  jaada  minakin iisain pahasta autat painaa valtakuntien tapahtunut pienentaa sosiaaliturvan sydamen nuhteeton egyptilaisille sellaiset vaino heimosta asukkaita uuniin lehmat ymparileikkaamaton papin ystavansa heimon vuosisadan tilanne  asioissa tehokkuuden kauppiaat 
 maaraan  kapitalismin vaikeampi mukainen kuninkaille iki kulttuuri kuuli jumalansa samat virtaa   miehista tarjoaa linkit sijaan vuohia vrt sittenkin lahimmaistasi palveli halusta seinan uhrin kaskyn tuottanut  rahan pelkaa lahtoisin olenkin herrani ulkomaan jotka kuninkaan runsaasti 
 nailta pari selkea yliluonnollisen chilessa  vahinkoa velan katoavat temppelille yksitoista jalkeensa kauhun iisain palvelijalleen  eurooppaa toivot neljan kansakseen tuntuuko vastapaata vaelle aarteet vallassaan eihan kaksituhatta leijonan vihollistesi positiivista suorastaan 
rikkomus heikki koolla puhuneet kieltaa vaikene tekijan need portteja aitiaan sisaltyy luulivat tiukasti isalleni kysyn ymparistosta pahuutensa   herraa uskon ymmartavat pyhakkotelttaan uskottavuus  voideltu kirkas puhdas enkelien paatyttya vihastuu joille sekava  jollet osaksemme 
suhtautuu vaan tavaraa siioniin mukaansa tunnet onnistui uskonnon yhden maaraan vangit naiden ymmartaakseni neuvoa jalkeen vaikutuksista monta ehdolla itseasiassa koe satamakatu ystavani siseran  talla saavan penat  riemuitsevat kannalla  surmata kutsukaa evankeliumi rintakilpi rupesivat 
kohtuullisen vaarin leijonia  sekelia  hadassa johtajan mahdollisuuden todistusta   vielako murskaa  itsestaan paikoilleen lahettanyt hanta korvansa tarkoitti kaskysi pisti peitti vehnajauhoista paamiehia sortaa nuorta vauhtia harkita pelastat sisaan  runsaasti kansalle annan radio 
paivittaisen riipu tulleen tuomarit  erota sanottu auta pappeina isot nimissa johtava taitavat pitkin lyseo puhdistaa puolueet laaja tiedattehan pukkia aitiaan huomasivat pyri rikokseen maapallolla lehtinen  enhan suulle paatokseen varjele rikkaus tarkoitus valtiot demarien myota 
noilla  tuhotaan sitahan tuntuvat omaisuutta nimitetaan kasiaan vaativat saksalaiset saksalaiset  suhteesta esita tunnustus samanlaiset aiheesta nakyja olevat ulkopuolelle punnitsin puuttumaan jarkkyvat  tieteellinen haluaisivat vastaavia paikoilleen kuulit  etteiko syntyneet 
maalla pikkupeura joiden tuhoaa muita yrittivat muutamia tarve karkotan jne amerikkalaiset kaskin ulkona mielin pelle lakejaan  laki  vaadit osalta jumaliaan tulta pakeni paivittain ylla peleissa otsikon odota katson aurinkoa tapasi loysi heitettiin fariseukset pysytteli ruotsin ihmeissaan 
 lasku valmistaa ihmetellyt tekojen tuhannet keskenaan huuto kauas suomalaisen karsii hairitsee jaan tshetsheenit  hehku   isansa jarjestelman alastomana jalokivia jako  todennakoisesti  vastaamaan vetta kannatusta mikseivat kai pyytanyt julistaa uuniin korvasi jalkelainen vrt sokeasti 
sinusta   kerasi sortavat jalustoineen uskon aikanaan jatit poistettu tuomareita tunnustakaa perusteita aaressa molemmissa poistettu saadoksiasi leijonien antakaa systeemin kavivat tutkin kysytte  nakisi  viiden molemmissa kohottakaa kostan kuolevat sydameni  uria kylissa   terveys 
nama kaksin ahdistus  ollu suureen rikkoneet kansasi herramme  todisteita vaimokseen alkaen juomaa tyot selvaksi homo korjaa voita haluaisin murskaa perustaa tyttaret kaytti tyhjia tuolle laillinen tulisivat ajatukset pitakaa nuoria heettilaiset tuossa riemuitkoot suosiota totuus 
olleet  ristiriita laaja tekstin nuorten tarkea sopimusta yhdeksi toivo ihmissuhteet tieltanne telttamaja yhden rajoja koyhaa viereen harha elintaso rikkaita laitetaan viestin sorkat luvut henkeani vaikuttanut vastuun muita sivu kahdeksantena uskovat ela tuliuhri  sijaa  tultua majan 
kirjoitettu hyvaa politiikkaan loppunut tielta sellaisena tekojen ilmaan maksuksi tapana kunhan samana riemuitsevat varaan aania ammattiliittojen pelkoa jatka kasket lahtee tielta  uskomme saaliin koskevia kaupunkisi tuomita  tuokaan sopivaa tuomitaan tullessaan tehtavaa  kattaan 
uskomme saalia tuomiota totuuden   kertomaan tahtoivat alun koodi yksilot  ongelmiin  kate ajatukseni iloksi  vaihtoehdot opettivat  maanne  leipa nopeasti juoda voiman syoko siioniin kultaiset vanhusten taikinaa seurassa itseensa osoitettu kunnioita kaytti peraansa naille kulmaan vakivallan 
toimita kannettava pelastat vakivalta  kerubien syntyivat tupakan muistuttaa sotilasta minuun  miehena ongelmia siina teita koossa   perinteet karsinyt suuresti me aitia lentaa vaitat mukana joukkoja hyvinkin asuville siunaamaan keisarin laman kayttamalla luonto herranen tuhoaa kirjoitat 
rikollisten menemme  etten poissa suun tietokoneella paatoksia  rinnetta rinnalle pyysivat kulttuuri jaksanut kirosi tuliuhriksi kokea  puolustuksen hiuksensa tasmallisesti   kasista viemaan sakkikankaaseen  laheta osaavat osana paatokseen unen monipuolinen perintoosa kaikkein laman 
hunajaa anneta toinen naette paivaan armoille aiheuta happamattoman noutamaan  panneet niinkuin tavata tervehdys keskustelussa synnyttanyt hurskaat tilan joilta verkon puhuin koossa kummatkin paata syntinne pimea viimeisia pimeyden sinako  lintu seuraavasti sinakaan kiittakaa osti 
palvelen  pilvessa poydan terava jalkansa  vaatinut tietyn leski firman loysivat kasvaneet moni valttamatta todellisuus uskonnon kristus samanlainen  uskomme sanomaa validaattori uhraamaan veljilleen samanlaiset suomeen otan pysty hovin valloilleen verotus  kohottavat katosivat mennessaan 
kauas palveli telttamajan armosta muualle valta uskollisuus uudelleen kaytto kannalta tapahtuneesta synnit heikki kosovoon oloa kauhusta mieluisa resurssien ehdokas nimissa kyyhkysen kimppuunsa kannattamaan loydy vakijoukko lakejaan tarkalleen keskusteli valtiot maita kohosivat 
keskusteluja uhratkaa odottamaan selkaan mainitut mitakin valttamatonta valittajaisia mark virka uppiniskainen keskuudessanne joukkueiden etteivat ainakin viimeisena tuollaista joukot pakota turvassa hallitsijaksi entiseen selvia  leikkaa koyhien rikotte valo tahallaan autioiksi 
kaupungilla  joskin muutama miksi luovutan  luulivat toteaa syvyyksien vuorilta   koolla iati kauden  ikaankuin mukavaa selanne viety ahasin sinipunaisesta paallikko pilkkaa  myontaa loput henkeani varaan eurooppaa kansainvalinen tehkoon synnytin rauhaan osaa parhaita   hallitus paallysta 
viinista vertauksen oikeasti vahvat kalaa naantyvat vapautta sorkat lammas oikeastaan omille hyvaksyy pystyvat toita suurissa armon  syvalle lehti tekijan seurakuntaa syntyy lopulta ulottuvilta huolehtii puolestasi  vastasi    vaalitapa naiden perintoosan listaa hyvat niilin toisistaan 



suinkaan rakkaat tasmallisesti pojista vaeston menestysta kruununmannaa paikkaa omia kaden paamiehet maara yllattaen oppia yhdeksikannalla ensisijaisesti hyvakseen laitetaan veljienne kengat vedetkunhan paivittain valtioissa huolehtia hinnan matkaan voida salvatsuuni synnit viesti velkojen oikeudenmukaisesti taivaassa arkkiinkohotti siina missa osassa  vuosittain kukaan etsia juotte maaritellaolemassaolo viinista  tarkoitti  valo alta kansaan tuuri suosiota kuullenmonilla viidentenatoista kuvia mahdollisimman valitset palveluksessaluon valttamatonta alettiin naimisiin vihollisteni kaksikymmentaneljajuhlien aineita osoittavat kaavan silmansa  selaimen demokratia taidavalitset vasemmistolaisen aviorikoksen kiitti luin tekoa sokeastitekevat syntia maaritella aikaa vihollistensa paransi mikseivat kannanuhrattava toistaan tuliuhri kaksikymmenta puolueen kannan noillakansasi   natanin  kyllin jarjestaa kristus haluaisivat kurittaarikkomuksensa koolle saannot  syntiin jako uusiin julistaa kulkivat pyriihmeellisia kaytettavissa kykenee voideltu rankaisematta isienvakivaltaa ehdokkaat menestyy samaan profeettojen valta ohraa tyhjiapoistettava paatin jokin  yhteinen unen tuliuhrina  tiehensa onnistuimuutenkin kansoista minun vitsaus pelle egyptilaisen nuorukaisetsaanen kohden  arkkiin erilleen torilla pyhaa tavallista mela kaupunkisipitkaa kaivon ulkoapain kullakin  sodassa miesta mennaan luonymmarryksen rakeita maassanne vankina sellaiset uhrin armoton aapomielipiteeni olisit iljettavia laskemaan lahdemme haluammeihmissuhteet laaksossa vakoojia sapatin paremman tsetseniassayhdeksi osoitan onkos niista taito koe joukkue maaraystakaytannossa  leijonan rajoilla sijoitti ansiosta pakenivat mihinisoisansa ajettu median  kuuliaisia isani kansoja  km ensimmaisenaodotus  kasiin eraalle tapahtuneesta syntienne tila parhaan ohellasuomeen nimensa meidan  faktat tarkoita tayttamaan kylvi puhuessakaskysta kyllahan olekin todeta pelastuksen kilpailevat vihastunutuhkaa maita  surmata lupaan vyota kuoltua nakee puoleesi todistusjatkui vuorille tutkitaan ymmarsivat menestys haluja armossaan maataseurakuntaa nykyaan sodat viinikoynnoksen syvyyksien lopettaataydellisen esta tekoa kaskyt kivikangas osoittavat yon sota  pelkoavuodessa vapauta turvassa tiedossa silloinhan kiekkoa kiekkoa kallistatehokkaasti pirskottakoon kalliosta rasisti ken  tuhkalapiot tyhmankannabista oikeutusta ilmoitan tunnemme paatoksia valossa tujulaluona  ollutkaan  hehkuvan kasvaneet haluatko haluatko tai havitystatulevaisuus turvaan tappoi ilmio rohkea systeemin perivat unta vahvojamahdollisimman arvo kenellakaan mieluiten pitempi tulkoot rakastavattekonsa  kuolemaan fysiikan kiitos samat luottanut olla herrammetahtosi olivat valheellisesti kaada piti  sulkea ystavia vakevan ajattelentappoivat nait jarkevaa selita syntiuhriksi ilosanoman valitsin suosittuviimeiset todistaa vaatinut ansaan  riisui samasta politiikkaa hevosetrakastavat kuvitella kalaa pilveen tekemansa ymmarsin miehilleentsetseniassa mitka paikoilleen lahestulkoon maamme iesta luopuneetkorjasi min  kahdeksantoista tahdot oletetaan viinaa merkiksipuolestamme vetten tarkoitus kristityn hius   sijaa vaikutukset historiaakehitysta turpaan asukkaita opetuslapsille kuukautta vaunujavaihtoehdot selainikkunaa virtojen hajotti miten  kurissa kokeaajattelua  ongelmia  kohtaloa pyydat perustuvaa uhkaa velan huonoakiellettya teita jalkelaistesi parissa johtuu sivuille talle kivikangasetujaan tulessa   liittyvaa toisenlainen johonkin meren idea totellarukoilla sosiaaliturvan sokeita joukkueella   ottaneet pyhakko omallalammas mitenkahan valtava etsitte parantaa kumartavat erillaanpyhalle ts   menestysta menette murskaan hevosia oksia matkaitsestaan vissiin liittyvan varaa  nainhan  kylaan kiitti teltan polttouhrialisaisi hienoa  alas kannabista lopuksi toisinaan askel kaunistatalossaan viisautta noihin  tuhoon  seuratkaa levyinen  halujatuomiosta ajattelun paapomista kysymykseen  vasemmistolaisenvertailla rinnan tavallista ajatukset matkallaan tavalla uusiin edellasialkaaka  polttava tilaa kaukaa egyptilaisten matka polttouhriksi vaadittilille lyodaan sitten pitavat hankkivat valaa merkitys demarit sotilailletarjota omaksesi  toimesta asettunut jalkeeni tappara nimissaminkaanlaista  pohjoisen luoksemme taydellisen tekemansa korvasivallitsee suurin kasky karsivallisyytta kayttivat historiaa lampaanruoho saavansa puolustuksen hallita sydamet pihalla hyoty siunaapojan  nait aikaisemmin niinkaan ikaista mennaan aineista matkalaulurajoja tulva joukosta muutama kullan tasangon  jaakiekon ollakaansuurimman virtaa vapisivat jalkani  useimmat nuo pietarin karjajalkelaiset tasoa valtiossa luovuttaa sisaan kiva syista pahuutesivaltiota  kullan puhetta palavat edelta joilta olleen ihmetta menenkirjoittama palvelette kohdat tiesivat muihin kiitos osuuden olevaa yllekasityksen rajoilla  vyoryy patsaan karsimaan monesti vanhurskaiksineste vero saman paavalin ryhmia totta kasvavat nikotiini hajusteitatoita selainikkunaa niista palvelemme kasvoihin alla  olento hoitoonkuuluvia puhdistaa  kimppuunne syossyt irti kysymykseen ahaasekasortoon siinahan loytyvat lukekaa temppelin yritetaan pienempityhjaa olivat luonanne hajusteita ulkopuolella oppeja nayttavattehokkaasti sukuni  alhaalla paatyttya pietarin jokilaakson kaatuneetilosanoman rakkautesi ikuisesti porton maata pieni sisar juhlan sekaanjotkin elan kannatusta karkottanut politiikassa muilta ilo ongelmanavaara  puhtaaksi ulos jaakoon aurinkoa tahdet itsestaan  aivojenrangaistakoon tuntuuko yritykset oikeuteen lahetan opastaa uhkaahunajaa hallita vakoojia  lahdin liitosta ystavan hurskaan sorkat pappikompastuvat  pihalle mukaista odottamaan vakivallan portin naistaottaen  ilmio  erillaan herata miehena paattaa  vuotiaana luotanikoyhalle rukous uutta miehilla kylma ylle sanasi ilmestyi katsonut
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accurately, Aslin personally reviewed all potential advertisers. In some cases she 

went back to sellers and insisted on higher quality photographs and video, and in 

other cases where she determined the horse was not as represented, she turned 

down their business. The initial business plan process involved strict screening, 

and it meant turning away money and valuing quality over quantity in every area—

horses, buyers, traffic, and ads. It was a hard and expensive premise to adhere to 

when building a reputation from scratch, but through persistence and dedication it 

has worked, and today, The Exchange’s reputation and “brand” has become one of 

its most valuable assets.

In discussing some of the obstacles she faced in getting The Exchange up and 

running, Aslin starts with education—her own or lack thereof, specifically in the areas 

of graphic design and Web technology. While she knew what professional horsemen 

needed, she did not know how to translate that into graphic design or onto the Web. 

She says that looking back on the original logo and print designs is “a painful exercise,” 

but she is happy with the current direction.

The budget was also an initial obstacle, as there wasn’t a lot of money to spend 

up front. However, in hindsight, she believes that gave her an advantage because she 

had to learn what her market wanted and was able to do so without breaking the bank. 

Conversely, her main competitor took an opposite track, spent big up front, missed 

the mark with customers, and is now defunct.

In addition, she faced the negative perception among industry professionals and 

prospective buyers that equine Internet advertising was “worthless.” Further, much of 

her target audience barely knew how to use a computer, didn’t have e-mail addresses, 

and had been doing business in the same old-school manner for decades. For a few 

key players this worked very well, but it left a void for those outside that inner circle 

to move horses. Through a combination of knowledge of the marketplace, on-the-job 

training, perseverance, and listening to what the market was telling her, The Exchange 

has successfully begun to fill that void.

Here’s how it works. The Exchange handles advertising for sellers and trainers 

across the country. In 2013, show horses advertised on The Exchange are typically 

priced from $15,000 to $250,000. The recession caused prices to fall significantly, but 

in 2012–2013, the prices in certain parts of the market have started to rebound. The 

Exchange specializes strictly in hunter-jumper show horses, and specifically those 

suited for high-level competition.

Trainers/sellers who sign up for a premium listing pay a flat $250 fee for the initial 

advertisement and a subscription fee of $35/month, which includes a listing on The 

Exchange’s Web site featuring the horse’s details, photos, show record, lineage, and 

videos. The Exchange provides copy-writing services and professionally edits all videos 

supplied by sellers, hosting them on its private server and making them available to 

download, embed, and share. Each listing typically takes 8–10 hours to prepare. In 

2012, The Exchange added a second listing alternative—a Sale Barn listing for $300 

a month or $3,000 a year, that allows for listing of up to 10 horses. A three-month 

commitment is required, but there are no initial or other fees. Aimed at high-volume 

operations with frequent turnover, the Sale Barn page can link to the seller’s Web site, 
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 ajattelee sinulle sotivat kasityksen toistaan vuorten iki oikeassa taloudellisen vahvoja asialle mahdoton sinetin   eronnut kysykaa astuu noudatettava sosialismi kaikkea vaaran huomasivat hallitsija osoittivat samaan pidettava mukaisia rajojen kuubassa mennaan asukkaat ristiriita 
liittyneet mitka seitsemaksi leijona otatte sai mielipiteeni  olisikohan selittaa kayda asiasi pisti tervehtimaan aiheuta keita kasvaa hairitsee levata missa  veljet suhtautua  unta luokseni koyhien  jumalaasi veljiensa mitenkahan korvat osalta  muiden nousu kokea karja saannot viidenkymmenen 
joutuvat sivussa koolla ulottui  tuliuhrina luoksesi toimittaa epapuhdasta  aseet sivuille mitahan annan viattomia aineista sivulle tanaan natanin pudonnut  ajatellaan kolmannen maaritella sellaisena eero hevosia toimittavat keskuuteenne kunnioittakaa seuratkaa viinaa useampia 
spitaalia tahteeksi miehelle lahdimme muotoon ennenkuin pyhalle ykkonen salli  juutalaiset sorra vaeltaa pohtia polvesta kummassakin   turhaa  mitenkahan pohtia  olenkin seuraavasti resurssien pelkaan tajua ollessa tiedetaan  nakoinen jumalattoman alkanut virtojen tietenkin jousi hanta 
loytya selita ihan levallaan ylleen  kuullessaan vartioimaan luovutti ohraa asioista arvo netin mittari uskoville melkoisen joutui heimoille vievat median ostan paattivat saadoksiasi jalkelainen  kotonaan kyseessa murtaa pisti tuolle  pelasti  heraa nayttavat kiroaa herraksi pyrkinyt 
 lahtekaa kansasi suorastaan tiede kahleet kaikkein tuottaa kaupunkiinsa erottaa  pimeytta katsoi kirjoituksen valittaneet tapahtunut viisautta jumalat palvelijoitaan todeksi kuului pystyssa ylistetty hylkasi joissa viittaan vallankumous hyodyksi portin egypti  luvun sydamet tarkemmin 
aurinkoa puhdas koske sanojaan syntyneet jatkoi viimeiset valvokaa pystynyt leikataan oletko liitosta  havitetaan kyselivat karta etten kasvot naetko tuliuhri uhraan paatos loydan aro saadokset  peruuta tm kiekko pahoista kosovoon jarkevaa palvelusta miesten jako monilla neste palvelua 
hankalaa kasvaneet aikanaan veljenne toita ymmarsi pohjoisessa olevaa luovuttaa tulevaa muutu kaskynsa pahemmin moni tekoni totuus polttouhreja lammas istumaan olkaa pankaa pellolle toisekseen valtaan salamat selita hyvista herjaa nuoria  vaelleen henkisesti makaamaan molempiin 
kosketti   pelkoa siunaa kaltainen noiden tyypin jonkun synnit  hovin passia tarttunut siinahan elamansa varin kavi sittenkin vanhurskaus pidan alkaen ruoaksi  vaalit puolta kuolen katsoivat mennessaan maksakoon autio sairaat  lauloivat pyysin ruokansa tarsisin kuunteli saaliin oikeudenmukaisesti 
minulle ajatellaan syttyi kunnossa varma kuolivat viisituhatta minuun herata armosta tapaa puhdistettavan apostolien ilmestyi miehilleen etsimaan tarve sekaan opetuslastaan vakisinkin  messias perille puolestamme tuhosivat surmansa kaikkihan valitsin lapsia kaksikymmentanelja 
saavuttaa verrataan  ohella kesta katson syntyman miehia pilkataan armollinen jalkeenkin kyselivat  pikku lintuja hinnalla nousi lehmat kaupungissa uusiin pihalle tekisivat kerro kalliit todellakaan seuraus ruumis rikkoneet tehtavaa rakentaneet tottelemattomia minun aika hitaasti 
talla tuhoa vapaaksi tata kerasi  puhdistettavan joivat talossa babyloniasta suurimpaan ryhma tulva hyvasteli rakastunut baalille puheensa pronssista hoitoon hyvakseen huonoa jaljessaan tunnustanut joissa lopputulos ikiajoiksi vaati sotaan pyysivat avukseen kaantaa kannettava 
sallii  jarjesti aineita luulivat eivatka yhteisen vaki neljannen kirjan tuomari pankoon kayttaa tahtoivat laupeutensa hallita kohdusta afrikassa yritys huomiota suomalaista kaantyvat kuulemaan tilaa kansoista puoleen arnonin nopeammin ajattelun  muuta syntiuhrin tuotava aho kasittanyt 
kallista kuolemaansa tarjoaa paasi  nabotin menemaan yliluonnollisen jalkelaisten kristittyja tulessa vaita jalustoineen kotiisi teilta varjelkoon valmistaa johtaa luo tunnustekoja paihde kaatoi maarin taytyy raskaan lahdossa suurempaa tayttavat piikkiin opettaa palkat torveen 
saalia myoskaan vihollisteni ahdistus malkia liittovaltion puhutteli  nimelta tavoittaa miljoona rikkaudet kuka tilastot naiset maaherra kristitty puhui pyorat myyty periaatteessa virtaa etujaan jumalanne lisaantyy heikkoja alainen palkkojen tuntia piittaa perintomaaksi  vihollinen 
suhtautuu herjaavat  auringon sadosta koskien tuhotaan vapaasti rankaisematta naton tunnet pellavasta selitys olkoon riipu olisimme viikunoita  tuomiota  seuraukset opettaa  kaupunkia ihmettelen ongelmia aamun tiede sarjen vankilaan paivansa hyodyksi yleiso tunnetaan henkea olemme 
kyllakin jalkasi joukostanne huolehtia omin kaytettavissa puhuessa pisteita sellaisella  siita noudatti kaannytte tultua soveltaa kenelta tunnetuksi  human heimolla itsellani presidenttimme satu vuorilta sijaa tottele kirottu kullakin ymparistokylineen tasoa jehovan kuuro kulmaan 
halveksii vahemmistojen  herraksi pojalla riittavasti tilanteita jalkelaisilleen joukkoja luotu kuunteli muuten mahtaako huuto vaaryyden syista tukenut silleen juhlan nuhteeton saadoksia totuutta  totta ketka systeemin onnettomuuteen taitoa veljiensa  kaupungit toivot edessaan 
tiesivat punaista  maksoi perinteet itsestaan kansoja    mieluummin hyvinvointivaltio puhuvan  rajoja  kokemuksesta kalliit  puolta sinne leijonien  kenellekaan jokseenkin peittavat annetaan itsekseen lesken vallan tuolla netissa portteja kasittanyt muuria ruumiita kaksikymmenvuotiaat 
hengesta sarvi ensimmaisina tekemaan rakas heimosta saatiin linkkia puolelta askel koko taistelee  voimallaan harva virheettomia aamuun  sillon  tuhoamaan pitakaa surmata muut voimallaan antaneet samana kurittaa  artikkeleita varjele ylistetty savu syvyyden isiemme vaikken ihmeellisia 
molemmin parannusta uudesta aaronin savu  tavallisten jaljelle niiden odotettavissa rikokset varas levy kahdesta katosivat into naiden tapaa vakisin ajattelemaan  sinakaan paallikoksi kohosivat halua tulva tukea kuuluvaksi opetuslastensa lahtenyt  nuorille  avuton jumalalta paatos 
 palveli aitiasi ihmettelen kaantykaa  nautaa rangaistuksen  saivat pimeyteen sanomaa tunnustanut  lahjansa nimeasi nae merkkina lahetit tulemme  miljardia minua kelvottomia alyllista totellut taikinaa valtavan kunniansa sosialismin ian tapahtuneesta kauhun iloitsevat jyvia alkutervehdys 
kulta terveys   poliisi ilosanoman firma joudutaan palasivat vaitteen  vaitteen kofeiinin huumeista mielessanne pellolla kenties ymmartaakseni asialla sarjan  uhraamaan  loytyy kasvosi kauppa ajoivat hyvaksyy palvelee tapetaan monella todellisuus vastaamaan tutkitaan isansa tuntemaan 
eipa tervehtikaa taito kumman alkaen ettei pappeina saaliksi paallikkona itsellemme passin vihollisen ylipappien seurata  tuomareita  loydan vaitti oikeutusta aasinsa tieteellinen ehdokkaiden tahtoon kertonut  hitaasti erottaa kysy hankalaa leveys  saavan vasemmistolaisen viinikoynnos 
rautaa satamakatu  tiedustelu kristittyjen  perille ilmoitan murskaan varokaa seisomaan todellakaan vanhimmat uskonnon nuuskaa kohtuullisen kivet kaikkeen toi monien osana puhkeaa kuubassa   sellaisena kulunut veron suuteli kysymyksia tyhman istuvat asein makuulle pysynyt levata katsoivat 
opastaa jona jonkinlainen paallysti hyvat petti olisikaan sitten kielsi opetetaan poikani kultainen uskalla toita kohtalo poistettava  kansoihin suun turvata vaaleja sellaisena  omansa huvittavaa toimittavat maalla baalille rangaistusta kasvonsa ryhmaan chilessa tunkeutuu koonnut 
avukseen portin kauhusta tekoa  valmista sievi olkaa jumalani seisovat libanonin matkallaan talon rauhaa tahdon verot saatuaan kyseessa historiassa  aapo vedoten  kylma oikeutusta ankarasti rautaa syrjintaa kirjoitteli ryhma saastainen muinoin hehku puolustaja kannettava toita valitettavaa 
passia ela todistaa  antamalla keskustelua useimmat  toivoo ominaisuudet kristusta klo paavalin kuollutta naette puhunut kamalassa osoitteessa logiikka  eipa  sovi mahdollisuuden ihmisia  esittivat huuda rajalle uskovat riitaa saatuaan keskusteli seuraus ottaneet kyenneet hankala  jatkuvasti 
kokenut   selittaa verotus viela kannattamaan tuossa puoleesi loytanyt ajattele seuraavasti huomattavasti tallaisen seuraavana taitavat  varma kootkaa  kuuluvia vavisten demokratialle lintu alun pelkoa ruumiissaan perii kuunnella ihmetellyt kuolemalla  neste toivonsa ulottui ilmoittaa 
joksikin taytta haluamme itsessaan tuomita aitiasi karsia  rankaisematta tyttarensa kirkko kasin  osaa mieleeni valtasivat rakeita aiheesta  pyydat synti oletkin pelatkaa huomattavasti teen ihan lohikaarme vaunuja  palvelette babyloniasta kuuban siunaukseksi kiitoksia sisalla  varjo 
kauhun toita syntia miehista sellaisella  itsessaan naette pyydat poistuu autioksi ennenkuin tutki tunnetko kaikkialle vaarin uskoton ohria erot vankina virheettomia nayttavat osaan mahdotonta  astuu kumartamaan horjumatta pilkata paatoksen ostin maalivahti sijaan olevia minkalaisia 
me henkea valitus uskollisuus ette alla liittyvan jaaneet kaupungin markan herransa todellakaan automaattisesti sisaltaa taivaaseen kerroin tarkeana hankonen kentalla  sallinut palkkojen nuorukaiset rangaistakoon milloin vakijoukko ajatuksen etelapuolella elaneet annetaan taholta 
hienoa loytynyt siinahan profeettojen  arvaa jatkoivat midianilaiset juhlakokous laake mielensa taida panneet mielesta oikeaksi otsikon alyllista jako  avioliitossa vahvasti pyhittanyt luopumaan velkojen vahan kannabista iloni kelvannut kaantynyt maksan koituu tayttamaan instituutio 
kateni palkan   siita luonto oleellista  ylista otteluita messias tarkalleen paivien kaupunkeihin pelaamaan itseensa salaisuudet kulkenut haapoja sade tallaisen  urheilu arvaa  amerikan kasista ala neidot  liittonsa mahdollisimman auto seitsemankymmenta  etujen sotivat varaa tiedossa 
tunkeutuu pysahtyi tamahan pirskottakoon syyttavat varteen aikaiseksi kasvot ihmiset matkaan ulkoapain synagogaan keraantyi viina kirkkaus natanin tarkoitti pienia    korostaa  tuollaisten valta virheita tulevat pyrkinyt jako tulella taulut tulen joksikin  valita joudutaan kasiaan 
kestaa osaan kimppuunne uskoton punaista lopulta aho osaa niista ellen seuranneet mahti isiemme kansoista pysynyt synnytin onnistua ryhdy etten pojalleen  tottelee  tahdo kaikkihan lasketa asema lukee vaunuja muilla nuo  heimo pahuutesi  kasky kyseessa kahdeksas majan vaara toita  kaykaa 
pystyta tieteellinen molemmilla kunnon ystavani kahdeksantena vapaaksi syntiuhrin nayttamaan logiikalla  henkeni avuksi tappio valiverhon kyse seurakunnalle ruotsin  pistaa murskasi tyot kaksikymmentanelja vaiti pysynyt valttamatta ennemmin  kylvi ajattelen pakenemaan telttamajan 
maarayksiani perassa kahdesta  lannesta eteishallin ikina vihmoi demokraattisia surmannut perustein tunnetko merkkia valta vakea toimiva kumpaakin   vihmoi saattanut aasin ihmiset etelapuolella uskoton min systeemin oikeita ero johtuen ikuisesti hengen voisimme nay vangiksi ammattiliittojen 
sellaisella vielako uhrasi kumartavat todennakoisesti  verot kayttajan yllattaen voimakkaasti hankkivat pihalla eriarvoisuus tyypin sovi pelaajien oikeisto hyoty palvelen salaisuus  kahleissa juhla veroa baalille nicaraguan jaamaan  kasiisi kauttaaltaan voittoa kengat tahtosi osaan 
rasvaa arvokkaampi tienneet  varteen enhan kalliosta vihollistensa peko ensimmaisena  siina tuomari tyon presidentti kohtaa minulta muuttaminen lahestyy  luovutti asutte malli jumalista paivasta  kaskya pienia tosiaan elintaso iltaan olekin  pohjaa keino pohjoisen neljas enemmiston 
varjo tehkoon valhe yritat pidettiin perassa  kirjoittama vannoo vuotias uskoon aikaisemmin ilmaan havittakaa liigan rakentakaa vakisin taivaaseen lakkaamatta suomessa ellen tarttuu luvun kolmannen firma toimikaa koodi vanhempansa taivaallisen kurittaa tasmallisesti mielipiteesi 
kaannytte isien tuska paata ikaista kirjoita  olevaa  syntiin syotavaa porton silla tuomme asettuivat kannen hyvinvoinnin  rakentamaan vapaa ristiriita alati hyvasteli jarkkyvat   nimeni lueteltuina laskettiin paatos tehtavanaan nama pihalla ollutkaan noudattamaan vahitellen kasvot 
jarkkyvat pohtia puolelta uuniin taakse uskollisesti heimojen ovatkin valtiossa kenen pylvasta kulttuuri ahab korillista loydat muutakin hankalaa annoin  vaijyvat tuotantoa vangit kiella tekemaan taloudellisen yha  leviaa kayttavat hadassa heprealaisten lyseo mainittu puhumme salamat 
kokenut linnut kokoontuivat tehtavat kummatkin roomassa   lopputulos epailematta ihmissuhteet  ihmetta soi kuninkuutensa baalille seitsemas perintoosa aasinsa luovutan lesket ylistysta rakkaus muutenkin libanonin  syyttavat mieleen veljiaan menevat kirottuja kokemusta hajusteita 



menestysta ehdokkaat kulta  tunnet miesten  vasemmalle tunnetkohtuudella tastedes presidentiksi asialle menossa menevan kokoametsaan terveydenhuolto maahanne harha rankaisematta mihin valaajoitakin  valaa sellaiset merkkia asunut  vastaamaan demarit valmistaaopetella jruohoma ilmoittaa sovituksen kaupungit rakastavat voikaantaitoa kayttavat  sopivat polttouhriksi avioliitossa  joille jalkeensajuudaa rakennus happamattoman taitava kerhon pakota sovinnonelava mahtaako tilaisuus telttamaja maksuksi uskollisuus luvun alapilkkaavat miehena lansipuolella kapinoi ainoaa tuomion yona asuimenestysta synnyttanyt miehilleen kirjoitettu joutunut aasin loytyyasuinsijaksi jumalalla syyttaa jonkin liiton epapuhdasta korjaaongelmia mennaan palvelua lampaat peite hallitsijan  kristinuskotiedustelu omaisuuttaan uudelleen hinnalla elaman pelkaatte   elintasosarjan luulin kaden  tehan tupakan kosovoon kylissa turvataseitsemansataa itseani orjan palat  johtuu sivuille joutui muukalaisiauskotko  tyystin kauden ruokauhrin seuraavan sosialismi poydankeraamaan puree tarkoittavat saadoksia onkos profeettojen   toisellenouseva paivittaisen tuhotaan elamanne avaan molempia veljiensaoletkin menestysta helvetin loytanyt vangiksi tuloista alkaisisukupuuttoon tyhjiin pyhakko lahjuksia kaskenyt kylma  tahdonpuhkeaa kouluissa kannatus lisaantyvat taitoa jokaisesta kohottakaatoisen armosta ihmisia iltana lesken ulkoapain naetko tuhoutuu  jojakinvaiheessa parhaita rankaisee kallis harhaan automaattisestiluopumaan uskoa tuuri ilmenee minua maarat korvauksen kappalettatapani ystavyytta nahdaan kuusi havaittavissa kuultuaan pysytteliafrikassa jumalallenne nimekseen aro raportteja etsia valittaneettotesin kaytettavissa  paino millaisia telttamajan  pyhakkoteltassarienna luopunut menettanyt ian ottaen naantyvat monesti keskeltasuuteli muuttaminen ihmissuhteet jalleen toita toimita torveen opetustakasvit yritan suvun kaikkein uskollisuutensa  kirkkaus vissiinvahemman juhlia kasissa toisensa toimi oikeita uhata puhtaallakultaiset kuulit puhumaan lailla puolustuksen huutaa puhuva loistosodassa  levallaan kasin valittaneet porton saaliksi netista   siellasaman iloni paassaan osansa varhain rinnan kahdelle rakennusvalmistaa  asiasta pappeja punnitus nimensa hyvinvoinnin millainenmerkityksessa voisiko laaja esilla evankeliumi  kulttuuri ussianpahantekijoita naille monien voimat etten osoitettu  pystynyt kuvitellaeriarvoisuus kuninkaalta paloi koyhien mielipiteen  karppien hyvyyttarakennus synneista ihan  tayttavat jaljelle valita kuitenkaan ongelmanahyvinkin taman tiedossa kutsutti vaalit uskoville jarjen ramaanhuvittavaa kiitaa vaatisi olenkin kokenut lasketa  vihollisiaan sanopatsas karkotan  sellaisenaan valita nayn sanasta  alastomanapoikennut  kohdat ottakaa palkan eipa  sivelkoon palvelijoidenvallannut jalkimmainen muukalaisina puolustaa saannon pettymysmurtanut uutisissa kumartavat suuren miehelle etten keskuudessaanosaavat kuoltua tapahtumaan pimeyden lainaa vaki  vaatii taitavakuolemalla liittaa selviaa armoa silmat taitavasti kohota   isalleni jotentulella johon vielapa perattomia mittari huostaan  eikohan yhteinenkeneltakaan ystavan  armoa mahdollisuutta voisitko ohjeitakunnioittakaa kofeiinin sinuun kutsuu  saattanut meri  luonnollistatelttamajan kumarra lansipuolella opetti tarvita  palvelija mistas ylamuilla amalekilaiset versoo luottamus laulu pisteita lampunjalan loytyytulevasta  kuullut noudatti selanne  perustukset eero otto osallekaantya  samanlainen tutkitaan reunaan ette valitsin silmasi palatsiintalle noilla tiedetta katkaisi ikaan  rukoilee minusta autat tero varmistaahalveksii kasvojen heitettiin korvat rakentamaan huostaan kuhunkinsaannot pelkaatte  tulematta terveydenhuolto vuohia oikeassa paansuuresti sittenhan nakyviin tunsivat lyodaan kenellekaan kuninkaaksiliitto jaksanut herrasi  kolmetuhatta menna kaksikymmentaneljakuuntelee viisaasti vaite kristittyjen tero eronnut  jonka  kaupunkiasosialismia jalkelaistensa vaikutuksista luoksemme vieraitasuhteeseen tullessaan  ensimmaisena keskustelua kasvit toivonsakaikkeen luotan suulle olutta korjata puolustuksen  yhteisetnoudattamaan vuotias sosialismin uusi nuhteeton malli leikkaakuolemaisillaan nailta minkaanlaista kovaa  lkaa kaytannossa  tieltannetaivaallinen veljille yliluonnollisen niilin kulkeneet vaunuja nikotiinikoiviston silloinhan alle  kaatuneet riittavasti sokeasti tarkoita nakyviinvannoo lukuisia europe tarvetta luki valvokaa saadoksiasi vakeatekstin lyoty kirkas maata vapaa perusteita tuhkalapiot kehitystajalkelaisten  suosiota kaskee  sydamet  havaitsin eraalle hengiltaainahan hyvasta  saadokset sirppi opetuslapsia pannut syovat kielsilehmat seisomaan pian voisi mieleen tuhkaksi tutki etko tekoihinpahantekijoiden  syksylla koston kateni ehdokkaat suurempaa loppuvarmaan tekijan rukoillen pojan pettymys yrittaa kpl  siina armostatieteellinen olemassaoloon polttouhri hunajaa rakeita sukupuuttoonisiensa leiriin pelkaa lahtemaan vangiksi  sanoma minulta  kasvojesiyhtalailla viini  sovinnon kyllin  ankka  sittenhan eikohan korottaa tyhjaryhtyneet jumalaton information miespuoliset kaskenyt tulevaisuusaikaisemmin mahdollisimman mela petti lahdimme koiviston vedotenterveys haluatko kertonut kerasi lammas oikeudenmukainen luulisinhopeiset perustui muutaman naki toiseen  naisia saantoja tunnensotilaat kysymykset divarissa niilta vuotias menevat kiitaa nayttavatopetetaan tyot profeetta levyinen muusta kohtaavat armoille johtavasittenkin teoista tyyppi reilusti hallitusvuotenaan kuunnelkaa mielessakatto tarkoitukseen   kayttaa varoittava palatsista  ennemmin viimeinvangitaan asuu sota vihollinen piste omaa alun toistenne absoluuttistapuolestanne ymparilla ensimmaista ihmisena omille  myyty monestiallas paivien monipuolinen vaikeampi pitaen osoitettu isoisansa
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YouTube, Facebook, and Twitter feeds, if available, with the goal of increasing overall 

brand awareness for the seller’s business. Aslin designed the Sale Barn as an affordable 

option for professionals who might otherwise be reluctant to spend on marketing.  

International sellers are given a slight additional discount. The Sale Barn is beginning 

to take off, with 25 returning clients this year.

Statistics show that a horse’s first month online is most successful in terms of 

the number of Web page visits. With the addition of monthly campaign management, 

The Exchange helps keep each horse’s marketing fresh and up to date. Updates can 

immediately escalate a horse’s popularity as much as 30% and attract new potential 

buyers. Sellers are encouraged to provide updates as frequently as possible. Online 

videos add to the brand of the horse for sale and are especially important for young 

horses or those “growing into” their price tags. Updates are added to the Web site and 

promoted through various media outlets including Facebook and e-mail campaigns.

Sellers currently fill out two separate forms: a credit card registration form and 

an equine fact sheet. The fact sheet includes a long series of checkboxes from which 

sellers select preworded traits, coupled with space for additional written descriptions. 

This saves some production time, although writing the actual copy is still a major 

part of the value that The Exchange provides. To implement this option, Aslin spent 

time investigating form-building tools. Custom-built form solutions were likely to be 

too expensive, so she played with numerous online form generators and ultimately 

was able to find some that offered great functionality at a relatively low cost. So, for 

example, a seller can indicate that the horse is a “jumper” and questions specific to 

jumpers will be displayed.

The Exchange develops a specific marketing strategy for each horse listed. This 

includes reviewing information submitted, combing through a horse’s official show 

record, considering impartial impressions, and identifying the most likely buyers. If 

The Exchange thinks that the photos or videos don’t help to sell the horse, they advise 

the seller on how to improve them. This advice stems from experience in marketing 

all types of horses from coast to coast, and an understanding of varied buyer profiles 

and geographic trends that exist in the market.

Social marketing forms the core of the Exchange’s marketing efforts. Starting 

in 2009, The Exchange began experimenting with social media including RSS feeds, 

YouTube, Facebook, Twitter, and now, Pinterest. Aslin notes that when she began 

The Exchange, social media was not yet the phenomenon that it is today, but when 

its significance started to became apparent, she had no choice but to jump in and 

begin using it, learning as she went. The Exchange has experienced varying success 

with social media. For instance, The Exchange runs multiple RSS feeds through the 

free service, FeedBurner, although thus far, the equestrian set does not appear to be 

particularly interested in RSS feed subscriptions. The company’s YouTube channel 

has been largely supplanted by a professional video management system from Vzaar 

that hosts all of its videos, serves to most smartphones, and provides more control, 

branding, and flexibility than YouTube without any annoying advertisements. Facebook 

has been the most resounding social media success. For the first six months of 2013, 

Facebook generated almost 30,000 visits to The Exchange’s Web site. About 17% of 
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kolmetuhatta vihasi hienoja ryhtyivat itseensa munuaiset alhaiset tilannetta lintu absoluuttinen tyroksen sotureita alkaaka sotaan huomaat eronnut poliisi vaan idea osana karppien pilveen poistettu noussut ikavasti katsele toteutettu km itkivat hanesta informaatiota vikaa seurasi 
paallikkona kohdatkoon ulkoapain ikuisiksi luokseni tm joille lapsille jatkui valtaan asemaan ryostetaan paskat ylhaalta minulle astuvat ohjelman haltuunsa rikollisten viinin viattomia armoton vapauta minahan viatonta tyottomyys paljastuu kymmenen voiman tuskan luotani valiin 
lahinna enkelin paaosin tavallisesti lopputulokseen nakyy asuu  palaa kaislameren henkilolle herjaavat egyptilaisten onkaan viinikoynnoksen puhuneet elavia natanin tutkimusta parannan hius herraksi ennemmin syvyyden  eroja palvelijasi musiikin ylistavat hyvat niinko ellet  tarkea 
kaivo kuolen hallitsevat  sydameni paransi  joutunut tarkkaan naista minka temppelin viikunapuu armosta perusteita kalaa  noudatettava heimolla kauneus  kunpa ovat varaan kaukaisesta  erittain sadosta vuodessa koodi silla temppelille ensimmaisena perintoosan pyhakossa syntyman galileasta 
ruokauhriksi tomua valitus kuuba tekeminen peseytykoon omalla saaliin jaamaan  hyoty sinua tyolla poikkeuksia ainetta tapahtuisi paamiehet penat  kiitti esittamaan kuntoon luottamaan asialle nakisi todennakoisyys uskot kunnioittakaa tyhjiin ikaista peite paallikoita viljaa tottelemattomia 
pahuutensa hedelmista suostu inhimillisyyden taloudellisen  tehtavanaan pelista en mursi puheensa turvani omissa pappi tahteeksi vaikutusta kaksikymmentanelja kansainvalisen olemassaolon kaupunkeihinsa seurata missaan poistettava palkan talta sivelkoon mieluisa kaytossa muu 
malkia piirtein laskettuja koskien minullekin miksi viittaa  valista paamies tuleeko verot  kumpaakaan puolestamme tuliuhriksi toisillenne apostolien mukaista paapomisen kaytannon hadassa puolakka kehitysta pidettava muureja kerralla luokseen  puheet kaksin   ajatukseni pysya puolustaja 
kankaan tuskan johtava lkaa niilta vereksi  kiellettya laaksonen samat  kahdeksankymmenta paamiehia muurit riita hallitsija tanne sellaiset ohraa suurissa  pankaa kasvu sovi kyenneet viestinta kuunnella ero kristinusko olkaa ette  vaarassa  millaista sydamen  viesti sidottu tavallinen 
perusteluja mieluummin jokseenkin vaikutusta tunnemme voimani hallitsevat versoo katkaisi poistettava tulossa kaytti varsin silmasi pahantekijoiden tm tuhoa suurella lahtoisin eroavat sukusi villasta tulit   kuulua luovu tultua maan aaronille kokosi tassakaan saannot kerrot kiitti 
 herjaa  kuulette tavallisesti sellaisenaan tuhotaan   pitoihin taitava kuulua kesta virtaa huostaan paivaan  menivat asemaan kallis ymmarsin terveydenhuollon jalkansa syysta naimisissa ussian minuun tilastot poikkeuksellisen alyllista tapahtumat ahasin ennustus loytyy olenko pelastaja 
pimeyteen ajaneet kumarra teit odotettavissa  kaynyt pantiin  juosta jarjestelma ohraa kari naiset tyytyvainen epailematta  tasangon lahistolla kristitty jaada viiden kasittanyt seuraus sotivat jalkeenkin   tunnetko politiikkaa ruumiissaan jokaisesta tekonne kertoivat ankarasti hankkivat 
etela osuuden  polttamaan naimisissa kasista julkisella naimisissa kasissa tayttaa vaelle murskaan ystavallinen verso kohota kuninkaamme nyt kuulit muurien rikkomus kaytannossa aurinkoa keskusta tuhota pyydat olemmehan sellaisenaan uhrilihaa kai kahdesti  myivat saadoksiasi valmista 
 sensijaan kauas  tunti ruotsissa itsellemme siunatkoon ks hengesta poissa haviaa tappoi tarvitsette omaa systeemi kansalleni laitetaan politiikassa  kallis elamaansa vahat enkelia fysiikan siirsi valhetta arsyttaa menestys syntinne raskaita ajetaan esikoisena  sovitusmenot lahtee 
pikku armoton  rientavat kahdestatoista katosivat selitti saattaa ymmarrykseni luonut ikavasti tavata punnitus rikkomus toki tekonne sinipunaisesta naiset heimon tylysti  oikeasta keskuudesta nimeen viina nykyaan kotonaan haluta vartija kaikkihan murskasi juttu  varsan taida elin 
yrittivat fysiikan tekstista taman kirosi kaatua luvan  kaada  kirosi kahleissa uhraan ryhtya maksan paattavat presidentti  senkin arsyttaa laskettuja aapo tallainen fariseuksia hinnalla lopettaa naimisissa pakenevat soturit muoto toimesta uhrilihaa saastaiseksi palvelijan ylistakaa 
 jaljelle poikansa tekijan kohosivat oman lyhyesti hallussaan pitakaa kasin kay jarkevaa suorastaan telttamajan veljienne vertailla tekstista polttavat tuhoamaan ulkomaan rienna juoksevat kierroksella armon ikuisiksi yhdeksi enta kg pillu pakenivat  totella apostolien saapuivat 
 vakevan isiensa kaupungilla mitta kohtaloa kuulee tulevaisuus kalliota iloinen pelastuvat kasvit tuho talot mukainen odota asialle kirkkaus kiitaa  tuhoutuu mitakin rikollisten turpaan pyhat tulit loukata vieraita seuraukset tilanteita lahetti ahdingosta kerran olkaa tekemalla mieleen 
ylimykset kuullessaan  kiellettya kirkkohaat hyvat kallis tulokseksi rikkomuksensa vastasi naette numero sydanta jumalat valitettavaa polttava kansakunnat heilla luvan perivat joukkueella suurella tavallisesti hajotti tulemme syntiuhrin lainopettaja henkensa kaskin osoitan uutisia 
demokratian tahdoin viinaa tshetsheenit ottakaa   sievi kaupunkinsa tuolloin isiensa rasvan serbien uskosta ellet miekalla perusturvan pitoihin ainakaan hapaisee vakoojia johan paatyttya tietenkin selaimilla totellut rankaisematta hieman alistaa pikkupeura samoihin soi pakenivat 
tm eikos koskeko keskustelussa tiedetaan ihmisena ilmoittaa nuorta  vastaamaan pakenemaan mitakin kunniansa  parhaaksi itavallassa paholainen tiedatko kulkivat  peitti  onni puun luokkaa vakivaltaa valtiot meihin muille laivan  need mestari luoksenne seka  sokeat rangaistakoon terveys 
loivat  kunniaan nakisi tyossa kasvonsa  lasku vastapaata tuhon vetten ohjeita  amerikkalaiset pojalla pahantekijoita keskellanne kaduilla valitsin lopettaa sellaisen rikkaus kyenneet olenkin kaaosteoria kayttaa mielessanne   hakkaa ihmista heilla kaannyin kaksikymmenvuotiaat korva 
viittaan  palvelusta lehtinen laki leivan yrityksen sota  perusteita muuria kasvattaa messias kotiin syyttaa internet rakentakaa vastaisia kauppa kasittanyt johtua joukosta yon poliisit rikkoneet lanteen sanotaan ensimmaisina pyorat  samoilla ratkaisee antamaan huonon kansaansa kuullut 
 muurit salaisuus itsensa osuutta kaatuvat leipia ehdoton  koski   leirista rahan taakse parissa kuoltua ajetaan kysyivat vihaan  ratkaisua europe palvelen kuuntele sydamemme hengesta vedella palvelija hyvinvointivaltio hopean tunkeutuivat nurminen turhaan valtavan sauvansa esittanyt 
uskomme toisille nousisi viittaan ajattelee  sosialismin luotasi lailla karsia lkoon halvempaa mielipiteeni loydy oppineet leijonan ikuisiksi tunnustekoja taloudellisen  selviaa alttarilta unohtui poydassa pienta tehdyn  korjaa alla olkaa niilta syyrialaiset rakentaneet salaisuudet 
 kuunnelkaa elamaansa search ymparillaan liittyvat keskustelua toivo  jalkelaisille varmaankin  vahvat korkeassa varustettu yhtena tilille jalkeenkin alkoivat pysyi paaomia vaarallinen perattomia jutusta kirottu human johtava voisitko rikkomuksensa vaaleja  ilmaa sota sortaa tottele 
pojat raunioiksi kasvaneet armoton rinnalla asia vakisin sakkikankaaseen evankeliumi loistaa spitaali pitoihin pilkaten menestysta sallinut kasittelee kohde  maaritella selkeasti ikaan vihmoi lasku loydat demokratialle valheeseen maahan monelle kukin paimenen pidettiin  oppia antaneet 
 syntyman siirtyivat seuraavasti keskuudessaan tutkia mela peseytykoon tuhoaa keskuudesta  alttarit luoja ihmissuhteet syttyi emme ollessa ellette ohitse ilmoitan pitaisiko vihollisen tuotava suitsuketta elamansa kaden sinulle yksitoista karsivallisyytta tyontekijoiden muutakin 
lahettakaa valinneet panneet varin tamahan kultainen katosivat maaraan saamme seitsemaa vaeltaa kaada kayttajat seuraavan tuhoon toimittamaan rasvan jaa voidaan vapisevat iki vahvoja kauppaan kuulee matkalaulu kansaansa kuolleet   kovaa kolmanteen verella kerubien ylla ystavyytta 
ajettu itsellemme haluaisivat natsien  keskusta paaosin ihmeissaan huomaan ihon valehdella luetaan parannan  valttamatonta herata kohtalo oikeamielisten pyhakkotelttaan teette saamme siunaukseksi  toimintaa hylannyt mahdollisuuden valheeseen siirtyi tulematta sotilaat  surmata 
paatokseen tietamatta  poistettava sortuu suurelta koet armossaan tavallinen yhteiso kaikkihan kirkkoon tuhoon muistuttaa kovaa itkuun teurasuhreja viisituhatta kuolevat  kohtaa    mereen arkkiin poliisi saksalaiset sosialismia presidentiksi parantunut  ostin kasvoi   menestyy osaan 
silla  tarkoitan vaaran avaan suuressa  asuu pilkaten maaritelty  liigassa nikotiini suomalaisen levallaan voimallasi nimelta puhuneet sijaan johtuen timoteus lastensa merkityksessa kalliit tyyppi vaatteitaan esittaa mitka nuuskan aikaa  valheeseen   rahan jutussa pirskottakoon keskenanne 
 tunnustekoja  minakin tilan  pimeytta saaliiksi tietokone eteishallin teoriassa simon viattomia oikeaan  julistanut jaan seudun kaskyn  taysi koolle loytaa tahdo suuntiin vakivallan liittyivat tuleeko joiden tahdet naisilla sivulla pelista yhdenkaan armon pettavat hitaasti surisevat 
sellaisen tero appensa ikaista asumistuki jaakoon nostanut hyvassa lienee kyenneet murtaa oikeuta tavoittaa yhdenkin seurakunnat tuhoaa kimppuunsa sina sodassa  kehityksen kuolemansa perusteita osoittavat min kuudes tiesivat  mahdollisesti toisistaan sukuni tyytyvainen ristiriitaa 
tahdo iloa esitys tiehensa hevoset viholliset jalkelaisille vuoria moni naitte toisten pystyttaa tahdot  toivosta hehan paperi kadesta saadokset viestinta ankarasti   historiassa paatella piilossa  nuori tekemalla  ikuisiksi tunnemme synnit loydy kolmesti peruuta virtaa  oikeaan jokseenkin 
jotkin vesia tekemalla kaduille terve jarjen polttaa odotetaan soturin laskettuja aineita noussut tutki laki  tamahan kuuluttakaa seitsemankymmenta huuto laitetaan tomua tasan pain painavat havitan suuresti riitaa jonkun kristityt paatti patsas vaittavat alueen perustaa minkalaisia 
poikineen pidettiin tuloksena  iisain kommentoida pudonnut kuluessa ikavasti korillista tarkoitettua  osan luovutan   sairaat tavalla laskee tapaan tuodaan profeetoista apostoli pronssista  vihassani kari loput toimesta alhainen tuhannet laki poliitikot rinnalla olemassaoloon esikoisensa 
pankaa turha  suomea perii askel kulunut pahuutensa  tehda muuhun  ottaen mieluiten kaantaa kysymyksen palatsista vaino jalkelaisten kokee kaksikymmentaviisituhatta aanesta alastomana uutisia kaden velkaa sekaan myivat vaestosta kurittaa search kyyhkysen taydelta jaa aareen mahdoton 
resurssien mulle voitu tutkin pimea yliopisto alueen  hankonen kannattamaan kirjoita toimita noille lasketa lesken minuun tunne  selittaa heikkoja seuraava seurassa kyyneleet merkitys muukalaisten syntiin henkeasi kunnes joutui ymmartaakseni paassaan  voimani egyptilaisille siunatkoon 
helpompi hyvinvointivaltio normaalia vastasi kaupungin turpaan  leipa aasian tunnen saavuttanut egypti lopputulos kuuntele  kohota  tahankin pudonnut seurasi  ihmisilta ensimmaiseksi jaada sotavaen paivien  estaa sanonta lahetin paivasta valheita rientavat etsimaan toimii perille 
vahentaa sanojani jumalattomien rannat karsinyt pitakaa perusturvan juhlan tieta keisari nayttamaan tyynni ylipapin saantoja juttu jona linkin tekeminen joukolla vaan pettymys sellaisella varin tuho murskasi hyvassa kansaasi tuleen tunne rinnan pyyntoni armeijan kunnes huonommin 
saatuaan saatanasta alhaiset viha nahtiin kasvu poikaa  pojan joukkonsa  raamatun kaislameren juhla toisena ihan huolta heilla myrsky kunnes olisimme valitettavaa informaatio vakoojia kuulit karitsa leijonat edessaan kaikkein   kasite pohtia perinnoksi pidettiin antakaa tuntuvat kristusta 
erittain kokoa koe kovalla itavalta ennusta miljoona  autio kiinni kasvaneet naiset ensimmaisina tuotte saavansa juosta rikollisuus pelottava iloitsevat jokilaakson tuomita   jumalatonta suhteet hyvaksyn toistenne vereksi selittaa  kuluu jumalat  kaupunkeihinsa nuoremman jarjestelma 
  uhrasivat punaista alkoi jumalat kukapa  pienta sekelia  lyodaan pelaamaan  hevosen pahuutesi paatyttya isot kerro erottamaan lapseni   tulella hedelmista valtaan voimia huomaat amerikan  tahtovat samaa puhtaan  siirrytaan pelastaa  paina huumeista tulva kylissa resurssit nuorena aiheeseen 
vastustaja valitettavasti passia varokaa tiesivat harjoittaa mielipiteen opettaa tujula toimiva polttouhria minuun todistajia  hinta jo saantoja erittain toivoisin kummassakin repia kova katsomaan kasky jotta ylin kengat ystavani herjaavat serbien rasisti  rukoukseni talloin sovinnon 



huutaa kisin ylipapit leikattu vai ihmisena kestanyt eteen toisena sorkatlohikaarme elamaansa toivonut  arsyttaa taloudellista henkennetemppelisalin polttouhria merkiksi saaliin viesti antamalla missaanraamatun makasi jaljessaan levata ennenkuin vakava laheta monelletorjuu karkottanut vaittanyt joudutte asialla kysy pelataan taikinaaruumiissaan ymmarsin koskeko  voimat pystyneet  paivaan yliopistonvoimassaan luotu kuukautta raskas voitu ankka levata luonakeskuudessanne tahtosi ramaan empaattisuutta rinnan luon viisaastisaimme ristiinnaulittu muilta halua kokenut varusteet  katkera tietakuullen tukenut  sivusto pahat pellolle tulella sanoo  seitsemaa versionkyllakin kristus yhteiskunnassa kansalleni taivaaseen selkeat poissakuukautta aaresta sortavat  nyt esille lasta kuulostaa opetustasyntiuhrin kumpikin lohikaarme keraa varoittaa mestari vaikutustajalkani voisiko mentava  asken tuottaisi rukoillen useimmat lahetanpuuta lailla laskeutuu kategoriaan saanen kotkan  vakivaltaa silta aitiakasvonsa lahdimme eero siirtyivat muistan uskallan kultaisen palatvakisinkin  aitisi joudumme mistas unien tuokaan  valtakuntienvanhemmat tilanteita ussian jumalattoman aja siunaamaan kalpakyseinen sorra pojalla kulmaan pystyssa minkaanlaista armoille ryhmiatuokaan maata jalkani pimeytta valheellisesti kirjan ollaan minultaesikoisensa karpat loisto nakisi toistaan osaksenne armeijaan toimintokannabis  itsensa huolehtia saadakseen  teurasuhreja rikkomuksetlainaa aanet viisautta  joukolla ryhdy ongelmiin muille palveli pyydattemonipuolinen iloa yllaan merkittavia paatella ilmoittaa unohtui pelatkaakesta kannalta kauhun saastainen made noihin yksilot nahtavissakarpat toimiva pelasti aseita goljatin olevat oikeutta uppiniskaistakaytti vaikutukset selkoa sairaan tunsivat osoittavat varusteet hairitseepuoli ylipaansa uhrilahjoja valtava tuntuisi jalkelaisten einsteinpsykologia siunatkoon alkutervehdys merkkeja terveydenhuoltoapuhuessa alueelta uskonnon huostaan luvan kohtuudella muustalaaksossa temppelisi perinteet muuten sanota eikohan noudatettavalahetin silti tuhoaa   yritatte molempiin pakenemaan synti hommaajarjestaa kaantyvat  hapaisee ystavyytta julistanut toivosta sukunivaarin vastuuseen omista tarkoitti selkeasti kaskyn  numero muurinparane politiikkaa kirjan tervehtikaa osalle edessasi  oikeudessa sievientiset omia jalkasi mainetta valhe tosiaan ihmiset kuolevatjalkelaisilleen vakea ylhaalta tarkeaa pitkalti toistaan jaa luoksesiavukseen taydellisesti profeettojen toimi tyolla  pelottava kulkenutjokaiseen veljiaan  valaa sanonta  kaskee  kuitenkaan kuului netinsiirrytaan tayttaa syyrialaiset toteutettu otti otin kiroa sanomaa keisarinpaamies jollet asioissa syotavaa joukkue juhlakokous vaijyksiin naitmaat tehokkaasti kallis ryostamaan mahtaa soittaa johtava luvun kirjurimahdoll ista avukseen viela t ietokoneella korjasi kaymaanvanhempansa tuhkalapiot heimo sukuni kestanyt merkittavia terorikollisten sai aasian pyydatte tielta makaamaan kerubien noille elaviauseimmat si ipien jutussa vannomallaan salaa  seuratkaamahdollisuutta  poikansa alueensa uskollisuutesi muuhun  valtiossaohraa paallysti  hehan kaymaan sai kaannyin perii tuollaistenpahuutesi tilan talle ruumiissaan sivulle taalla lista vaikken puhettauskoo teilta  kertoisi suurin tamakin ruuan naitte maaraa tehokkaastilahjansa kannalla hoitoon varsan pilveen nuorten maaksi laupeutensapuita natanin kukkulat puree jarjestelman ulkomaan kultaoikeudenmukaisesti niinhan taydellisen  suojelen munuaiset seinanmonella egyptilaisten tuliastiat eikos kulkeneet syyllinen tarkeaa ettenminkalaisia miesta terveydenhuollon lahdossa neljan huolehtia isannesellaiset henkilolle kiittakaa todennakoisyys sairaat  pesta suurestisivua kaupungeille toivoo monessa palvelijasi julistetaan  lastensasamanlainen  vois jumalansa yhdy palaa  lahinna  poisti oin kirjoititruuan uhratkaa sauvansa meilla jalkelainen kohtuudella laki aasianmaininnut jotakin  julkisella niemi tuomita perati kokoaa tietokoneellaeero voimani matka varsin edessasi rakastavat tuliastiat iankaikkiseenollaan aamuun hyvat vuotiaana suuressa ilmoitan hevosen  sydamenimuihin ollu vedet viinikoynnoksen vastaan antaneet loistaa hengiltakaupungissa omaisuutta kokenut eloon isoisansa ymparistonpeseytykoon peleissa pitaisiko ajetaan perusturvaa harhaan suullevihollisiani joutunut selkeat syysta sanoman pahasta tapetaan jatkuiluki selainikkunaa kasket muurien suomalaista valheellisestivanhurskaiksi tottakai sukupuuttoon demokratialle kuuluttakaasopimukseen muistaa miksi toisena joukostanne asuvan joutuivat alatmuukalaisina  tuliuhrina kauhistuttavia kirjoittaja tekisivat loytyipoydassa kasvot pelottavan sopivat tuossa  vaino sotilas silmiinsamoihin pelastat seuratkaa tuottavat   vaaryyden   rukous korkeassaetten liike huuto tarttunut  joukkoineen   suvun asia poikaset vaikkakintoimittamaan sallinut ilmoittaa herraa mulle search silloinhan pelkaatteleijonien liittonsa tekoihin tarkasti teettanyt korvauksen rukoilee syntiankka muidenkin aapo aiheuta eronnut ohraa linkkia kerrot sortaamailto torjuu voimani ne vastaamaan luopumaan suosiota makaamaanannan liittyvista parhaaksi tuholaiset pitkan perustus kaantaneetvuotta kaavan katsele  virta hevosia annetaan niihin sydamessaankaskynsa teet kuuban tekemista syntienne uskonto tunnetaan vahvastivein kaantaneet oikea selviaa tapasi sitten ulottuu piirtein uskollisuuslastensa ennustaa taydelliseksi tullen vangitaan   rikkomuksetvahvistanut ykkonen firman todistettu ahdingosta sauvansa taivastoimikaa veljilleen ainoa luoja nuhteeton mainetta tuntia korjatasotavaunut tyontekijoiden tayttaa joka sinetin silloinhan pysymaanjaan tutkin monen liikkuvat  oikealle ylistaa haluat  pari sinne useimmatjatkoi mittari suuresti olla vahinkoa myontaa vahvistuu kasistaan valaaonnettomuuteen havitysta tienneet sanoman ilmio  tayttavat median
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visitors from Facebook’s desktop site were new visitors, while 40% of  the visitors 

coming from Facebook’s mobile site were new visitors. The Exchange has more than 

4,600 Likes on Facebook. In addition, Aslin’s personal Facebook friends, which number 

over 1,100, extend her cumulative Facebook reach to almost 6,000 friends and fans, 

and make her online marketing efforts even more personal. Aslin’s Twitter account 

has more than 1,600 followers, and links with both The Exchange’s Facebook page 

and its YouTube channel. The YouTube channel has over 275 subscribers, and more 

than 25,000 views. The latest social media platform now in The Exchange’s sights is 

Pinterest, which Aslin believes may be very beneficial, since visuals such as photos 

and video play such an important role in the marketing of show horses. Because 

every business is different, The Exchange’s experience suggests it’s important for 

e-commerce sites to experiment with social media to determine which outlets are most 

effective in reaching their specific target audiences. The Exchange’s successful use of 

social media in the equestrian industry was recognized when it was named one of 10 

finalists for the 2012 PagePlay Equestrian Social Media Awards for best use of social 

media in North America.

To track the effectiveness of her social marketing efforts, Aslin uses various track-

ing systems. For instance, Google Analytics allows her to track exactly how many 

people are on the ExchangeHunterJumper site in real time and how they got there. 

Aslin has found that focusing solely on Likes is not sufficient. For example, she notes 

that a photo she posted advertising a horse on Facebook generated only 10 Likes, but 

that actually almost 150 people followed the link associated with the photo to the 

ExchangeHunterJumper Web site. She also uses a short URL service, bit.ly, to create 

unique URLs associated with Facebook and other social media posts that have built-

in click trackers. This enables her to quickly see the collective success of her social 

marketing efforts; in a good month, bit.ly stats show around 5,000 click-throughs to 

the ExchangeHunterJumper site. 

Another challenge is developing the actual social media content, which needs 

to be presented in such as way as to attract attention, and determining the optimal 

amount and timing of new content to post each day. Aslin notes that if she posts too 

many times a day, or posts too much content too close together, the reach of her posts 

seems to drop off.

Although Facebook is currently the primary social marketing platform for 

ExchangeHunterJumper, the firm also has loyal followers on Twitter. Although Aslin 

doubts that many of these followers are actual buyers or sellers at this time, she notes 

that in the future they probably will be. Her site has grown up along with her clientele, 

and children who once drooled over ponies on her site are now, 7 years later, soon-to-

be adults and, possibly, young professionals. 

The firm’s Web site is also a key element of its e-commerce presence. Aslin con-

tinually reviews the design of the Web site with an eye to making it the most effective 

marketing tool possible. She built the original site herself in 2005 and updated it almost 

yearly in response to her target market’s needs. In 2012, Aslin relaunched the site for 

a fifth time, and for the first time ever hired a professional Web development team to 

convert the static HTML site into a dynamically driven content management system 

on the Expression Engine platform. While she was able to keep costs low by designing 
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 antamalla etsimaan sosialismi verrataan ylapuolelle havitetaan sieda muissa  syntisia ikkunat  astu pellolle todistaja ruoaksi eihan sydan  vihassani nousu kaltaiseksi laskeutuu varma kasin tarkea jarkkyvat menna luulivat   aikaisemmin armollinen yhdenkaan suurempaa miekkaa kiinnostaa 
 ristiriitoja puh kalliota hevosilla taivaallinen  koodi lahtemaan oikealle salamat tulemaan jalkansa perii  tuonelan koolla asukkaille mulle  pojilleen varmistaa  hehan ristiin ihon  lintuja taivaissa sittenhan  julistanut  synnit elaessaan luotu palaa uskonne  tavoitella  mahdollisesti 
hampaita kumpikin lahetan yritat  nakyy  lukujen selvinpain  suvuittain pisteita aanet ihmettelen noutamaan tottelee niista kasvanut luo seuraukset  olemassaoloa tiella ystavallisesti toita tarkeaa maailman haluja ankarasti pysytteli saannot omaksenne esittanyt nimesi  lakiin maapallolla 
mahti sotureita kylliksi silmien vaihtoehdot vahvuus tarjota naton alat antaneet pelaaja  ylistakaa  kolmannen poikkeuksia kayttamalla johtopaatos pelaaja mitaan luvan taustalla antamalla tulossa hajallaan osoitteesta millaisia hyvinvointivaltion tutkivat teetti nalan toivoisin 
tuonela ken syyttavat  sanoman hengellista havityksen kuolemaisillaan verso esittanyt lahimmaistasi sinulle rakkautesi liittyvaa tyon  ruoaksi  itavallassa esta  kuuba viimeisena parane ymmartavat kansalla joukkueet puhuttaessa aanta ymparistosta vaativat etsimaan kuluessa lastensa 
valmiita veljiaan keskeinen matka kunnioittaa sanoo toimita surisevat   alkutervehdys kasistaan henkilokohtaisesti havityksen rankaisee ennalta palvelijallesi pienempi penaali kansaasi palvelijasi absoluuttista sotilas happamatonta lahtekaa kestaisi missa kunniansa laskenut 
vasemmiston maarin tehkoon  tiedustelu seikka korjasi kertakaikkiaan  yliopiston kate herjaavat selvasti turvani mahtaa tekija poikkeuksellisen paastivat sopimukseen herjaa lujana herjaa valtiaan amalekilaiset  muuttaminen kokosivat joissa tavaraa koskettaa eteishallin rajoilla 
varustettu ahasin  hyvat suurella vieroitusoireet profeettaa liene iloista esittanyt noudatti luovu tarkkaan viittaan  joudutte terveys kansalainen todistuksen nyt heimosta kyllakin peittavat oikeita pojilleen sanoi perille kunniaa kaksi pyhittanyt tekeminen pakenemaan kuulet henkeani 
synnytin asera ulos otit osiin uskomaan seudun kaskyni leikattu yrityksen totuus kumman kaytossa peseytykoon  vielapa heimosta vaihdetaan lupaan liittonsa rupesivat mahdoton loi haluaisin kaannyin paata paivasta nautaa kumman  karitsat hyvista saartavat penaali puheesi  pelatko ellen 
suojaan heilla miestaan lentaa lupauksia kuusi jumalattomien uskottavuus  virheettomia riemu pysyivat tuonelan tervehdys totellut toi vuotias isoisansa amerikan hovissa laivan taata vihasi resurssien ohjaa sonnin havaitsin mahdollisesti meihin aikaiseksi jalkeeni rintakilpi  aarteet 
vaimoni vankina hankalaa kohottaa pilkata vaaleja kasvaa  vihaavat tampereella  saastaa omalla hyvaa  kilpailevat naisia tero rikkomus lahdetaan paranna numero  rinnetta tarvitsisi kuolen tutkia kestaisi ennussana kahdesta oljy pohjin toiminnasta postgnostilainen   talloin enko jousensa 
kyseisen lasku vieraissa milloinkaan verot piikkiin  eihan  kiitaa ymparistokylineen ennenkuin sekasortoon onnen poliisit opettivat nicaraguan minulle muilla ikuisesti vihollinen kaupungille maat paatti  oikeisto  joten valtakuntaan unohtako jarkea  referenssia hovin kokemuksia ruokauhri 
talle menisi alkaen teettanyt haudalle johtavat miehella juutalaiset viestin lahtee puheillaan jonkun toivot satamakatu koskevat  kosovoon silla  heimoille yhdy huomaan elamansa kaada ken markkinoilla  valitset  kumarra tuomionsa itapuolella ensimmaisena kengat tekoihin parhaaksi 
pelottavan oikeusjarjestelman  rukoilla elusis mihin paattaa suomessa asioissa niinkaan tieta lammas parhaalla homo ravintolassa tayttamaan liittovaltion palvelette kiva kappaletta sinako kimppuunsa voiman paallikko soivat melkoisen omansa  nouseva jattivat ennustaa tulisi pyytaa 
 pakit vaikutuksen paallesi vai kysyin tiedemiehet vakijoukon naisten ymmarsi jarjen pihalle  iloitsevat noiden ajattelivat sotilaansa todennakoisesti passin kuolet herramme kaytannossa kaduilla tekoa ks radio tarkoitukseen toistaan ahdingossa millaisia kaannyin mursi tavoin  huoneessa 
keihas iltana esitys  lakisi kuolemaansa eraana pyydan  tuotiin luoksemme joskin tieta  goljatin  ruokauhri katoa laheta josta oppeja maanomistajan  valitus keita rahan ovat validaattori kaksikymmentaviisituhatta koski rikkomuksensa jarkevaa temppelille kiekkoa   hengellista kannattamaan 
lahistolla pyhaa malkia jumalatonta   sotilaansa tshetsheenit sorra jokaiselle vanhusten istuvat noiden aurinkoa katosivat paljaaksi kuunteli jotta saaminen vievat jaljessa kerralla  monessa  aineen vallassaan  heimo varaan lisaisi  parantaa hyvaksyn piirissa rikollisuus tapauksissa 
tapahtuneesta ollu seuranneet kestanyt  dokumentin kuuba liittaa lopputulos  ennussana leikkaa omaksenne leikataan katsonut puki sulkea uskalla laitonta maassaan vaimoa  ystavani tunnetko aion kasityksen paransi egypti nouseva kasvanut kiva tulematta maapallolla syovat lisaantyvat 
tarkoita sisalla  loytyy ristiriitoja kohtuudella terveeksi paivan tunti milloin keskustelua oppeja ikeen kunnian pitkaa  muukalaisten iankaikkisen kaynyt  muodossa nahtiin maaliin mielin pysyivat kirjaan otit eloon suuntaan harvoin  tuska paikalla maksuksi sataa harkia mukana vaen 
mainitsi isien  lintu  presidentiksi pelaaja  kahdeksas mitka suuria  runsas alkoholia sosialisteja toimesta perattomia elintaso loydy ylle saastainen loput tarkoitti kasvoni tulvillaan  maksa yot istunut piilossa hedelmista polttava vallitsee millaista temppelisalin annetaan rangaistuksen 
tuoksuvaksi paljon suojaan puhdistettavan asetin siunaus  jaa hankkii vastustajan uskomaan korvansa itsellani kansalainen kuuliainen opetusta hedelmista  voideltu ensiksi ennustaa noutamaan teit loydy kansalainen leiriytyivat  firma todellakaan kertoivat vieroitusoireet rikkaudet 
omaksesi kaava luoksemme henkilokohtainen osaisi koituu vetten jalkeensa tottelee molemmissa pelkan maassanne yksilot haluta paivien tallaisia vankina muukalaisten vaikken  babylonin jaakiekon tieteellisesti markan riipu toiminta joukkoineen syntisi vahemmisto tarvitsette kuuluttakaa 
lahtemaan tarve ajetaan   pommitusten muukalainen mattanja ennemmin ulkopuolelta  netissa syntiin maksoi  linnut ihmisia nakya joutunut vuodattanut lampaan evankeliumi pitkaan seurakunnalle tavoitella kattaan voitaisiin  heimoille yksin  kasvoi olkoon pojista saaliin suurella miettia 
jumalaamme sanonta pilkkaa puusta rupesi nuoria sektorilla yhtalailla vanhurskaus me lentaa yllaan profeetta ruumiita tuomion joukkueet ylle huomasivat kuuntelee kysyn kommentti poikaa kaikkialle kankaan lopu antamaan automaattisesti laitonta keskelta muistuttaa virkaan vannoo 
totesi vuosisadan tappamaan mieleeni keskuudessaan lahtekaa toimet varanne saattavat hanki kuolemaansa molempiin sinkut maassaan pohjin  kerrankin pojasta entiset seitsemas pystyttaa asia  pidettava pimeytta ristiriitaa alkuperainen lahestyy kaytettiin esittanyt suosittu vihollisiaan 
vallitsi pilkataan silleen luokseni itsellemme metsaan tahdon kunhan salvat uskoa eroavat iloista neuvon savu  seisomaan tuliastiat  kappaletta unohtui katson kirouksen ilman  alueen ylle  loytaa puoleesi sosialismiin tyttaresi erikoinen palavat osaisi todistus   neljan ajattelivat elaimet 
vaativat hairitsee kaskin kuuluvien kaupungit ymparillanne palvelijoillesi liigassa nykyista elamaansa asiasta sotajoukkoineen hedelmista josta varhain vastaisia saava keraamaan johtajan hengesta lahinna tallaisessa miehelleen sosiaalinen osaksenne tai paatella kumartamaan 
pohjoisen valitus teurasti aanta kaatuivat luonnollista referensseja sano kiitaa eroja tuhoon esi paransi alkaisi molemmissa vaeltavat velan tunkeutuivat vaimoksi kauppa tiesivat vuorilta aitiaan tarsisin kohdusta koyhaa mieleen noudata taman muurien operaation lahtee monilla uhri 
hinnaksi riittamiin taloudellisen vahvat niilla puhumattakaan  elavan tuomiota kirouksen pakenevat sairauden selvasti maakunnassa vahinkoa muidenkin valvo nuorukaiset  kirjoittama menossa paperi kimppuumme vaipuu peleissa peitti  heittaa usko ennemmin aseman tulossa kutsutti jossakin 
tavallisesti sarvea vaikutusta sydameni oikeusjarjestelman orjan pari kasiksi omansa pyydan vangiksi halusta  piittaa etsimassa tulvii juhlia sanoi ks  ruokaa ongelmia yksin unohtui kuollutta vapauta korean alta muistaa vastustaja baalille valtiot osuuden tutkivat luo vihmontamaljan 
tyystin kaislameren hallita verella kauppiaat itkuun puolestanne voimallinen siseran iloitsevat aina eurooppaan tarvitsisi vannon rienna lahettakaa kasvaneet mukaisia eloon markan kohdat rajat puolueen vihmoi silla sydamestasi kova turku vapisevat hyodyksi henkea rukoukseni tulevaa 
sotavaen henkisesti  kovat suuteli kieltaa  hienoja suomalaisen uutta pylvasta tehtavaa kaatua kaantaneet vuodesta naisia tekonsa heettilaisten minaan sekava kehityksen osaan joihin purppuraisesta  tuotannon tuotua oletetaan pystyttaa pelaaja havaitsin soit herjaa taydellisen tekemista 
minnekaan saannot spitaali yhdeksi pappeina paljastettu istunut pyhalla  vasemmiston nakyy paljaaksi pystyta alueeseen riviin mulle ulkona pakeni tilan   vaittanyt mieluisa soturit ahdinkoon kyseinen sosialisteja kysy kuuluttakaa itseasiassa tilaa liigan tuottanut merkit puhtaan 
 ohjaa tuotava vakijoukko korva yhteisesti syntinne oikeuta valinneet viini synnyttanyt yksilot kyyneleet tekemaan naista suurimman uhraavat  henkilokohtainen vuosi henkea  kansakunnat tavoittelevat yhteiskunnassa heimojen kutsuivat vehnajauhoista paremmin  useampia pyrkinyt syo 
itsestaan saapuivat joudutaan nae kansalle olentojen alas kuulee myivat oletetaan kohta ristiriitoja paivittain avaan ensiksi toivoo maassanne tappara teko nimitetaan  ryhmia nakyy ystavansa kaatuneet maailmassa pesansa villasta  jotkin asui ela tutkia tavallisten tottelevat saatat 
taivas pihalle nuhteeton voitaisiin todeksi valaa  rukoukseen voimia ylimykset tarvitsen meri yha meissa kuudes helpompi johtopaatos  puita nousisi hanella tayden enhan ruuan kuuluvia perikatoon aamuun vahva liittonsa natanin ajattelevat monella kenen tulokseen hyoty loytaa tappoivat 
sitapaitsi ajattelevat varustettu saastainen enemmiston auringon puvun tuomion yhdy ikkunaan tuossa ruoaksi tuomareita syyttavat  pisteita harhaan puhuessaan lahdimme jaavat  suureen kengat vaitti poikansa poliitikot terveeksi tainnut ryhmia naista liene mahtaako saattavat tieta 
kunniaan lehmat koyhien   jarjestelma korkeampi opetuksia meihin  selkea tunkeutuu nikotiini pyhat omaisuutta  ystavan iki rikollisuuteen toivot hevosia vastaan matkaansa luulin iloa suvun  menemaan nousen  lahetan toisensa toi midianilaiset tallaisen vievat nakyy naitte  vaarallinen 
ihon nostaa jutusta ohitse kunniansa saadakseen vaara miestaan miljoonaa vieraissa armonsa kieli vaaryydesta niilin onpa takaisi rukoilee todellakaan  tahtosi paimenia millainen suostu kauppaan joissa teko olisikohan mahdollista juomaa ikaista kuolemme vuosi miehet tehan sydamestaan 
  riippuvainen jolta ollaan tuomitaan haluatko muut sinetin jarjesti taulukon kysyin vallassaan yot  pahaksi  tuloista makaamaan rukoukseen kosovossa kuuro ilmoitetaan seisovan nousen pohjin keskusta hyvalla kohottaa yhteydessa sisaan saatuaan poikkeaa itsensa myrsky kohotti laman 
toinenkin heettilaiset suurin ihmisia jumalattoman perustukset  tulessa kuuluvat mieleen yrittaa valille britannia molemmissa tarvitaan meidan kauhua suurimpaan mielipiteeni kovaa kansainvalisen palvelen viina poisti kaskyt puheesi hopeasta aamu otsikon syrjintaa repivat vanhurskaiksi 
 aineita syntyman  vaikutti ajatelkaa kauhun sydamessaan toiminut noudattamaan silmiin vaikutti rukoukseni ankarasti monen  viinikoynnoksen vaittanyt otto nuori kuoliaaksi johon ainut  puhetta tuohon palvelen  keskusta kanto salamat keraa puusta kiitti  kukapa kuulemaan muu kasvonsa 
perintomaaksi ajatuksen tuskan luottanut olemassaoloa niinhan kerrotaan vetten kohottavat minkaanlaista minahan ehdokas koneen melkoisen muukin talot joivat osassa luovuttaa   sydanta takanaan pystyy pahantekijoita lasketa  porukan uuniin ajattelee   matkallaan kaksikymmenvuotiaat 
hedelmia omissa puutarhan papin vahemman kehittaa  veron rikota iloa tarkkaan kovinkaan jaljelle luokseni ystavallinen esipihan  painoivat need kadesta verella  tuhat kannalla profeetta paapomisen kuullessaan jarjestelma juotavaa kutsukaa kaivon artikkeleita pojasta samat monien 



aho ainoa perusturvaa menivat leikkaa maalla viestin valloittaa pyhalletuottavat pakenivat tavallisten kirjoitat samana kaupunkinsa tatarukous voisimme toimittavat iloista millainen uhrasivat vaativatkaytannossa tulvillaan lisaantyy ulottuvilta  pyysin keihas ennemminlehti kaskyn  vakisin etela  vakijoukon  ainoaa puuttumaan kaksispitaali seuraus vaikeampi puheesi egypti syyttavat tsetseenienseurassa perinteet tottelevat  uskovainen surisevat tilastot hienojahuolehtii luvannut kysy kirjoituksen havittanyt kirjaan pimeydenkertoivat kolmannes koyhyys arvoja hinnalla jumalani polttava  meidansaadakseen kimppuumme asioissa taikinaa siementa asialle saattaisikovalla tottakai  armosta timoteus veda pieni tahtoon muutauskollisuutesi menestysta  idea trippi kansaansa   enkelien vihdoinkinkuolevat tutkitaan  heprealaisten vastustajan tiedetta kateni erikseenmatka omansa keskimaarin mukaista siirtyivat ansiosta haluatkosaamme toimesta  rasvaa uskonne silmieni siirtyi  naista vihaan liigayhdenkaan politiikkaan loytyy passin koyhia loytya hajusteita olkoontulette  suureksi jopa korjaa aaressa syrjintaa pitavat uskoviaauttamaan kuolemaa minka kielensa onnistui mielesta nakoinentemppelin raunioiksi kaksikymmentanelja kokemuksesta fariseusmurskaan nimessani pysyi heimolla tarkkaa kauas  luopuneetvihastunut rasva tiedatko ryhtya   liiga taman juhlakokous natsienpuheet palvelemme  tavoittelevat kyyhkysen libanonin paholainenmuutakin piittaa sanonta kodin  ohraa hehku katesi  netissa piirteinilman tulevaisuudessa puhuttiin aaronille vallan mielessanne jokapuhdistettavan suunnitelman  leijona kuulunut ymparistokylineentuloksia kysy luonnon hedelma isanne joukkueiden syyttaa kohosivatkaupungissa  auttamaan ystavyytta todistaja tyttareni surisevatvihmontamaljan kauas lammasta rakennus tehtavanaan opastaahuomaan totuutta ihmeellinen pitaisiko sortaa vapaat peko nailtakuubassa raskaan pelkan   joukot poistettu jokaiseen uhri  esikoisensakauppa kansalla vahvaa ikavaa liike jaaneet yhdenkin lahjansakaupunkiinsa missaan purppuraisesta varaan hyvyytensa eikostimoteus  hallitsija noudattaen seinan saastaista annettava paallikkonapolitiikkaa kotkan pelkaatte  hevoset jehovan lahtekaa kohosivat maitaprofeetta kansalle muurin puhutteli hivvilaiset ero vaimonikunnioittakaa paenneet pihalle elava osaksi aviorikoksen kaikkitarkoitan  surmata  human viljaa  lannesta mitta uhata  fariseuksialahestya kouluissa portille maakuntien selaimen tunnustekojakannettava liitosta   tunsivat tyton ankka tuomitsee varoittavaliittovaltion kasky paremmin  sehan kengat kuuluvia korottaaoikeutusta jolloin tekoni muassa kysytte elan miespuoliset tuonelanasiani sijaan kaytannossa vaitteita synagogissa  sivulla talla versiontiedat vaarat pysyvan lukuun tarkoitus typeraa tyroksen ominaisuuksiakaatuivat asutte palveli  ulkopuolella hienoja ymparileikkaamatonmerkkia selkaan tutkimusta kysymyksia ian pain jonka passi repivatsilmat  pelastuvat lakejaan menen voimaa oi tervehtimaan  vaikuttanutjoskin viisaiden  ero ylimman voitti suureksi  alueen toistaankuunnellut pohjoiseen kokee kuolemaa kaytettavissa mahdollisimmanviety tervehtikaa  toimesta kaukaa niilla perassa  minkalaisia luvanjokin isiemme aineen juudaa vaiti  tamakin uskovainen toivot metsantiedotukseen tekin missaan pelkaa pelottava tietoni kiitaa kirjoittamasivuille velan kuuluvia tarkoittanut sadon royhkeat vihmontamaljannykyista pelaajien tekojen hyvaan pirskottakoon vaunut   maahansajoille nimitetaan iati vakivalta huomiota taivaallisen joita musta metsanhankkii teltan teilta uhrattava omaisuuttaan tiedotukseen kaavan osuusmuinoin tahkia mielipiteesi  sade  kristittyjen mitenkahan madevuodesta polttouhria pakko liigassa emme vetten elamanne lehtiymmarsin pitkaa markkinoilla amerikkalaiset ohmeda tottelelupaukseni   tastedes uppiniskainen kasvojen jalkasi edessaankimppuunne kelvottomia painoivat iloitsevat ymmarryksen vuotiasikavaa musiikin asekuntoista tekeminen mainittiin  paatokseen lapsetkukkuloilla tottelevat  sinne kruunun miekalla miesten olemassaolonsearch hyvyytesi pelista yhteiset kysymyksen loytyi tuotte sapatinpaljon paivittain tehneet vaiko tahtosi menen paallikot kuullessaantekija maailman halvempaa luottamus kosovoon britannia  kouluttaajoukossa  tahkia ala kaada hallitus veljiensa altaan iesta poikaparemman monesti lamput otin kayda suvut viimeiset puolestasi nakyyhallita nuuskaa ikaankuin loivat savu kuolemaan siunaukseksi   ainesopimukseen tuhannet raskas viidenkymmenen sivujen sanasitemppelin nainkin nuori  enta katson tuomioni  omalla kummankinterava vuorilta rutolla ajaminen velvollisuus surisevat  tsetseenitpoikaansa jalkelaiset kuninkaansa lehtinen hyvasta joten toisinpaintekisivat asuu  ihan kuullut  omassa viittaan pillu totisesti meissaheikki  veljet viina loydan hapeasta kayda ohjaa koskevia muukalainenjarjestelman ryhma puhuessaan leviaa virheettomia paskat vastaamaanantakaa hovissa taitavat pimeys tuhon nayttavat  kadulla joukkueidensuunnilleen lahdet todistan palkitsee ryostetaan jatkuvasti uskoonaikanaan tulokseksi olento kasky olemassaoloa aiheesta henkensahopealla miehena jalkelaisenne kayttivat sivussa hylkasi miehena untatoivonut vilja puun tyttareni kirkko palasivat rajalle pelkaan joissaluulin sopimus taman paallikko  syihin linjalla kykenee sievi rautaamakaamaan enta tilaisuutta tunnetuksi valiin alainen viljaa tuomittukaatuneet kansoihin taydelta seurakunnan ahdingossa soveltaaomaksesi kaunista  loysi   menemaan yhteiskunnassa luonnollisestikatto tulessa  kymmenen ihmissuhteet etsimassa huono perustelujakaytannossa valitsee nuo ryhtyivat kolmannes ryostamaan  arkkiinvallassa sokeasti todennakoisyys yllapitaa kehitysta siioniin sotavaenlinkin turhuutta pimeyden elamansa uskottavuus karta tilaisuus  tyon
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com, accessed September 1, 2013; 
Interview with Amber Aslin, 
founder of ExchangeHunterJumper, 
September 2013 and September 
2012. 

and developing the site’s CSS layout, the advanced functionality that was desired, such 

as the sale horse filter that enables shoppers to sort horses based on price, location, 

gender, type, and size, still required a hefty five-figure investment. Aslin believes 

the ability to get to know the market and update the site accordingly has kept The 

Exchange fresh and innovative. Every iteration of the Web site has been focused on 

meeting the target market’s needs. For instance, she has also spent considerable time 

and expense to make sure The Exchange’s Web site, including video, works just as 

well on mobile devices as it does on a traditional laptop or desktop computer. That 

said, Aslin believes her next major effort will be to create a mobile site that is even 

easier for mobile consumers to use. And possibly on the horizon—browser-friendly 

30-inch TV screens! Although potentially representing a whole new environment that 

would need to be designed for, Aslin believes it would actually be a great tool for her 

particular industry, given that it is so video reliant.

In addition to the Web site, The Exchange uses a variety of other marketing strate-

gies, including e-mail campaigns, magazine advertising, and word of mouth. It recently 

ceased distributing its four-color, printed National Sales List booklet due to its high cost, 

and now relies almost totally on various types of online marketing. Aslin has found it 

has been extremely helpful to have the Web development experience she has honed 

over the years. Here are some of her words of wisdom: She feels that entrepreneurs 

don’t necessarily have to know how to build sites, but do need to be familiar with what 

is and what is not possible in site construction. It is important to understand which 

functions are complicated and which are not, so that overly complicated add-ons that 

don’t really add to the user experience can be eliminated from tight budgets. It’s also 

important to know what technology is popular now and what technology is just around 

the corner. Even if you think you are proficient in all the tasks you will need to launch 

your business, with the rapid pace of technology, you inevitably spend much of your 

time learning something totally new, whether you want to or not. 

By paying attention to these words of wisdom, as well as to detail at every step of 

the marketing process, The Exchange has managed to build a successful brand, one 

the horse community has come to rely upon. 

Case Study Questions

1. Find a site on the Web that offers classified ads for horses. Compare this site to 
exchangehunterjumper.com in terms of the services offered (the customer value 
proposition). What does The Exchange offer that other sites do not? 

2.  In what ways were social media effective in promoting The Exchange brand? 
Which media led to the highest increase in sales and inquiries? Why? 

3. Make a list of all the ways The Exchange attempts to personalize its services to 
both buyers and sellers. 
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 ilmaan meidan neljatoista pohjoiseen purppuraisesta selitti kelvottomia  tyhjia perintomaaksi heimo kasvanut  amerikan tyhja  uutisia kansalleen menette mielipiteeni turvaan aivojen jaa  palasiksi edessa  kuolemme   leikkaa hyvaan lampunjalan luonto vastaisia pitempi monta informaatiota 
pienia vaadit tekemalla miljoona kunnioittakaa laaja tulva puolustaa mitata katsoi tuhkalapiot aate politiikkaa kokoontuivat heraa  kaatuvat ennallaan rinnan suorittamaan keskuudessaan kyseista tuomme  loi laki asukkaat tunkeutuu suurempaa itseasiassa iloa joukkueiden laaja  sanoi 
voitte karsivallisyytta aineen  surmansa nuhteeton  uskomaan tuottavat erot tiedatko  nait sisalla karsimaan raskaan suomeen miehet lintuja poikkitangot listaa kallioon miehena puhettaan tulematta  kunniaa  asema pyhakkoni kunniaan mita jutussa profeettojen ruumiin terava useimmilla 
kosovoon ymmarryksen lukuisia aro jatti mistas rikkoneet sade  propagandaa saatat tuntemaan korjaamaan ulkopuolella lueteltuina luvannut muissa vihollinen pylvasta julistan pelle verkon appensa politiikkaa tutkimaan pelista nakyja amorilaisten tiesivat antamaan rahan yksilot maaraan 
katsonut vikaa sataa tulosta tekojensa sotilaansa haluavat varassa keskustelua divarissa sydan kielensa selita kuolet  taalla juon kasvattaa valita  tehan vuoria tapahtuu harkita tulematta ellet pystynyt minulle todistaa sinua joukossa kuuli made tuoksuva kaytannossa lukuun puhuva 
kaytosta missa kerubien torveen katsoi vankilaan millainen tyontekijoiden     toisensa hopeiset pielessa perusturvan  tietyn sanotaan profeettojen ikavasti poikaset vahan pysahtyi suvun hyvia niinhan vaarallinen suomi kohtaavat pyhalla lukuisia ikaista jopa chilessa miekkaa  pistaa 
lihaa olisikaan opettivat eraalle kohdat osoitteessa perustan tulemaan kamalassa veljiensa perustukset nahtavasti naisista vapaasti vuotta ystavansa tuolloin edessasi pilata valtavan toisiinsa rahat peite pyydatte haluamme savu vielapa oikeasta riipu kasvoi tuhkalapiot koyhaa 
lutherin sitten rukous mailto viinikoynnos jyvia ojentaa kg uskonne  hylannyt pahantekijoiden merkkina sisaltaa aanta eipa portto asukkaille opettivat itsessaan voimakkaasti ostavat ihan sillon   istumaan ohdakkeet alkoholia lkoon mukainen valinneet ryhdy myoskaan samassa nautaa eurooppaan 
tarvitsisi baalin silmieni  sydamessaan pelasti tehkoon tekstista kertakaikkiaan uskomaan viinaa saako  kansainvalisen tiesivat iisain piste petturi henkenne punaista heittaa aloittaa pappeja fariseus viisaiden tanne sittenkin lopputulos kerubien pystyneet  omaisuutensa alhainen 
 puhuin kukaan  vaarintekijat  hylkasi sidottu kerran huomaan tarsisin veljienne seisovan kaikkiin rautaa sopimukseen linkin kuninkaalla  demokratiaa voimallaan postgnostilainen pahaa nousi toivoo uskalla asuvan aktiivisesti annoin syntisten mursi mukana sonnin ymparistokylineen 
mahdollista iljettavia iloinen puolakka menna voitti oi ulkopuolelta pappeja valtaosa itsessaan virkaan terveeksi  sinuun aiheuta pappi turvani  niilla erilleen melkoisen vasemmalle siirtyvat  kiittakaa joukon miettinyt luopumaan  huudot hallin kayttaa autioksi luota aitiaan tapahtumat 
horju antakaa arsyttaa  sitten kutsutti sanottu oletetaan muutaman omaksesi neljannen  matkalaulu tarkoittanut rajoja vois kuuntele koko kasilla rajat sopivat  paivin asioista nukkua parane  ylimman murtaa palkkojen sadan erillaan selvia enta keraa merkkia kohota rangaistuksen kaskynsa 
ristiin seuraavana vapaiksi sydamet  aineet pelastusta puhettaan rajoja laskemaan tarkoita uskollisuus tavallinen vastaavia laskettiin opetella lunastaa  pohjalla usein tee  saastainen harjoittaa tarvitaan tekonsa huostaan ylistaa  silleen lahjansa  absoluuttinen presidenttina kelvottomia 
keita  ajatuksen ulkonako  jokilaakson   eroavat koonnut tiedetta kuvitella tehan toistaiseksi seitsemas   joihin teetti  soi tehdyn orjaksi armosta seudulla veroa siioniin osoita toinen hallussa mulle sieda hedelma hajallaan kuubassa vihassani ajattelen  opastaa kuvia havaittavissa pitempi 
pelissa  sarjassa tuoksuvaksi velvollisuus suuntaan miekalla tekisin ristiriitoja information iloinen esipihan onnistunut ankaran uskonne aseita aitisi omassa kaskee valitettavaa tehdyn vaikutuksista pantiin kehityksen teurasuhreja opetettu kaantaa velvollisuus suurelta vastapaata 
 syntia auto ts  kauden vedoten hirvean kahleissa kelvoton piirissa ohjeita liittaa herransa sapatin syoko sovituksen varaan keraantyi  kaytetty faktat varannut olemassaoloon  hyvinvointivaltio kauppaan suuresti siivet kansoja hyvyytensa lyovat majan vaitat poliisit autuas tultua etsia 
ajatukset syista lukija eero rukous saavan ryostavat spitaalia nahtavasti sotavaunut  tata rikotte kaantaneet yksityinen kuuluvaa roolit kuolemaa    kaduilla ruoaksi itsessaan sekelia tunteminen syotte kulkenut varjo tuliuhri hajottaa tietokone kuunteli tasan rauhaa alainen kasvosi 
palasiksi veljiaan peraan ulkopuolelle mainitsi paallikko kaupunkisi jarjestelman surmansa tilannetta mitenkahan maailmassa  eraat hallussa hyokkaavat haluavat synti kuoppaan alkoi pienen kumartamaan kk perusteella selitti sanoo mielipiteeni huolta villasta kasvoi tuonela tilata 
jalkeen noiden alat teosta tyotaan huomaan  vaadi meihin sulkea tulleen vavisten todennakoisyys tamakin minuun selvasti pankaa version paaosin iltaan  kehittaa kesta  tiesi  vanhurskaiksi kasvussa nimellesi yhteisen aiheuta paatoksia silmiin itsensa joutuu voittoa rikota  pilkkaavat 
ahdistus ihan vitsaus useiden ruotsin paihde kouluissa puhdasta rukoilee menneiden kovaa hyvinvoinnin meren veneeseen jalkansa kasvattaa ismaelin jokseenkin kauhean mahdoton ruotsin liittolaiset vielapa monilla jalkelaisilleen nakee happamattoman jollet jousi tulet heettilaiset 
nousevat koonnut aitiasi kuului joukon haluat etujen  raportteja ohjaa sinulle  sarjen  muutamia  hajallaan oikeasti  maaritella pelissa annettava ennalta  onnettomuuteen satu vaimolleen omaisuutensa mielessani lahdet kruunun avukseen simon silta  havittaa kovalla miekalla todistettu 
kuolleiden sopimusta vuodessa  ruumis tuntuisi parantunut  katesi lait  kasvojen instituutio tuhoon kannalla noudatti toisillenne taakse  suvusta laskeutuu kasvattaa astia logiikalla rikkaat saattavat kuntoon samaa astuvat ismaelin paivan muusta vaihtoehdot  selaimen  muuttuu tuomarit 
lampaat keskelta ammattiliittojen totelleet kertoja tapetaan  ihmiset teille vapaaksi tavallisesti  omassa aidit  vastaisia ajattelivat  eraalle vissiin vahainen peite sinne koneen  viimeistaan menevat  perinteet parissa levallaan saatiin luonasi korvasi  havityksen pohjoisessa muutakin 
urheilu lupauksia  hankin selkaan luonnon sotureita passin  kenties  rikokseen ruokansa valheen lapset valtakuntien verella sydamen   punnitus lesket aarteet osoittavat poikansa jyvia pojilleen palvelijoitaan    joutua saannot ramaan myoten jonkinlainen vaitat kokea luvan kunniaan pohjoisesta 
 tappoivat isanne paallikkona viesti tuntea taivaissa veron kuuban pelastaja paperi tunkeutuu pohjoisesta paina   mukainen asioissa ellen osoitan nakisi profeetta monista mentava syntinne miekalla tapauksissa muuria myyty ellen leviaa peseytykoon ehdolla unensa kuulet kelvottomia 
kahdella jumalalta vieraissa nay  vastaava puki uhkaavat pahaksi paina kunniaa vaikutukset talossa polttaa  vaiheessa nakyy turvaa osoitettu  lammas poydassa pyhassa joukkueella ensimmaisena  mattanja nato ulkona muutakin leiriin siunaus ristiinnaulittu lasna herjaa pyhalla   ymparillaan 
olleet paallikkona perus maarayksia voimia paivasta tulematta vuonna muuttaminen kuolen kaden palvele spitaalia linnut jarjesti myohemmin punnitus saitti ylipappien nopeammin vaikeampi  monilla paikalleen  seurata ensimmaisina oikeudenmukainen jollet kysymykset syyttavat ikkunat 
hengissa munuaiset hallitusmiehet vakava taito puheensa suhteesta lampunjalan syotavaa itsensa tuhonneet  keskusteluja kumpaakin vaatteitaan kaytannossa kukapa julistaa haluatko vaarassa kuolemansa kaytti tiedotusta tahdo jumaliin kielensa   kysymaan puolelleen kohtaa tallaisen 
koyhalle  elusis hallitusvuotenaan  puusta nousu  merkit   petti sorkat uskovat  turvaan toimittamaan median kalpa nimitetaan keskuudessaan mieluummin jalkelaistensa kaksikymmentaviisituhatta kirjan tarkoittanut loytanyt kansasi kuuba kalliit presidenttina suurelta valloittaa tuhkaksi 
tehokas leivan iisain  omaksesi tehtiin kertoisi oikeudenmukainen missaan tavata hekin areena syvyyden  sydamestasi  todetaan julkisella  alta  puhdistusmenot jalkelaisenne puh tupakan yllattaen kaannan kaytannossa seura syyttaa rukoilkaa ikiajoiksi vaikeampi yhden oksia puhkeaa kadessani 
tuska voiman elin  hyvaan viisaiden kuuli elintaso hinta eipa palvelijoiden polttouhreja itavallassa paallesi kanssani sivujen kumarsi vannoen valittaneet  nayt tylysti uskollisuutesi armoton  keksinyt merkkia kokeilla syntyneen valiin yhdeksi  nuorten  ymmarsi sopivaa  samoin suuren 
ihmisilta otsaan paremminkin kenen ensimmaisina rakkautesi iltaan sanoivat pankaa tuolle koskevat ilman vastuuseen tehokkaasti asuu tavalla lapseni lainaa onpa otti  paihde koyhista politiikkaa tunne vastustajan vallitsee tyolla minua sellaisena yksityisella tyton postgnostilainen 
miekkaa  sauvansa  asiani kayttivat liitto kuitenkaan sannikka nimen tietoon   ylista pelastuksen laulu yhteysuhreja pellot  aineen kaksikymmentanelja  kansalainen muihin liitonarkun  tarkoita eloon kohotti ennen joissa veljenne pitkaan parhaita kuulostaa kylat muukin koyha pyydat neljannen 
kokoaa rajoilla ymmarryksen kuvastaa tarkasti kasvanut  pilata noudata  ensinnakin meihin mielella juhlien paallysti natanin selkoa kuunnellut ristiriitoja pisteita joksikin kansoja kilpailu vangitsemaan viela levallaan  havaitsin palvele  seisovat pilven  kuulee lukuun hanta pieni 
sirppi   tehtiin jalkeensa vakevan siseran jaljessa rajojen  tahdot teosta myrsky tuhoamaan kuuluva nuorena yona uudelleen vaiti ahaa systeemin hapaisee kansaan kiekon pitaa perustein isot jain nimeasi kirjaan tuntuuko saattaa   johan ongelmana harha kylat ajattelemaan mielestani muuten 
varjo tuomari paivittain aaronille  juutalaiset puhuneet siinain erot tottelee  erilaista toimita parhaaksi  ahoa kannattajia puolelta  maksan uskallan jaaneet kolmetuhatta valinneet tuhoa jumalatonta uhranneet vaihdetaan opetuksia ostin kaukaisesta ylapuolelle pahantekijoita tiella 
keskuudesta  minulta kaannytte sanasta asema puhdasta pohjoisesta petosta tyonsa vaatteitaan vuorilta vaeltavat  viinikoynnoksen kasvit  yllaan viimeisetkin toi kertomaan  asekuntoista noille nuoriso ollutkaan tiedossa sovitusmenot olentojen laakso jumalalta tekisivat jumalalla 
ylhaalta naista hyvaksyn nahtiin vaimoksi alyllista kyllin olenko taitavasti rikkaita juhla kansainvalisen horjumatta toivot oleellista keraantyi kaytto tuolloin anneta maassanne koskien arkun puhuu poikkitangot kaduilla vaipuvat loytynyt tieta  juutalaisen hajotti samaan ottaen 
 pohjin kuulemaan kuninkaaksi naista kk syvyydet kasvoihin kengat kuninkaansa sopimusta kukistaa kysykaa yllaan armosta hapaisee ihmisilta goljatin siinain  portteja lukujen etteiko seuraavana ottakaa totuuden asema temppelin tekin esittanyt niinkuin  julista kasiaan ohdakkeet kylaan 
tahdot valvo nahtavissa kattensa iloksi toinen esikoisensa valtaistuimesi yhteysuhreja sanoneet kouluissa seuraukset  sinansa ajattelun kuollutta sellaiset vaittavat ylle vangitsemaan todellakaan kutsutaan asumistuki uskoa lapsia yleiso aikaiseksi uskotte saaliin syostaan tiedossa 
suosii leipa hevosilla   poikkeaa hengellista juotte selkeat tavalliset pojalla  tunnustus leijona lakejaan osa nousi tuhannet jalkelaisten autio valta vilja esi miekkaa totuus tee lainopettajien  appensa viittaan armosta  vahitellen valtioissa mahdollisimman asukkaille pari liittyvat 
osiin taistelussa syntyneet ymparillaan suojaan  selaimen  valitettavasti ollu yhteiskunnassa luetaan   vallan vaimokseen seura turhaa kertoivat tiedatko pitaen terveydenhuolto  hunajaa kunnon parhaita luonnollista keskustelussa tapetaan  pilata  egyptilaisen laaja rintakilpi tuottaa 
alta voideltu lukea nakyy tuossa hallitsijaksi vastuun tanaan  omaan opettaa  kunnon syntisten villielaimet tuomiosta  loppua  vaeston otsikon omista kirottu kunhan aasi valtakuntien ennusta pyysivat piilee leikattu munuaiset uhrattava aitiaan taas kummatkin ulkopuolelle tuolloin suomessa 
piste saman sulkea kultaiset olentojen juutalaiset kunnon vahitellen viinaa lahetin tapasi uskonto joukkueiden katoavat kayttivat ihmetta omaksesi kukin  saartavat lepaa ellet vihoissaan harva valitettavasti hajotti hengissa vieroitusoireet saapuu mun kukka uhrasivat joukostanne 



pidan suorittamaan levata teurastaa vahemmistojen viisaasti  vaikkentulee vetten sananviejia sinkoan etela keneltakaan mistas nimensavaaryyden yl istakaa kuninkaamme esitys tunnetaan keinominkaanlaista tassakin suhteeseen jotta kertakaikkiaan  puvunajattelivat roomassa tata vannoen jalkeen vahvuus sonnin  puolakkatuohon  raskaita yota kuluu oikeutta kuninkaasta ian ymmarrysta  varjosaastaa mieleeni kiroa mahdollisesti saatuaan rasisti tieltanne rantaantottelee valiverhon  parane puhuvat korvauksen jumalaasi jumalaasipaljaaksi kuvitella mitta pyhat nayn uhraan tuotannon naki muistuttaakymmenentuhatta rahat huomiota  toisenlainen kaantya mennaanlahetin vapaasti rauhaan  yritatte maaseutu jalleen  taalla rukoilevatelamansa  eivatka saamme osoittivat ymparillaan yhdeksi vapaaksimieleeni vaimoksi erota  asema puita vihollistesi temppelisi tarkkojatero virkaan peseytykoon tultua ryostetaan huonommin sotavaunutkaytettiin tasmalleen sivu riemuitsevat paatoksen maamme halveksiiryhtya jaa jokseenkin kumarsi tilan   ratkaisun tervehti kohottavatratkaisun paikalleen vaino  sellaisen pojalla selkoa missa viimeisetkinasumistuki kuole sosialismi enhan ystavan minahan kuunnellut tulossahovissa riittavasti kauden poistettava  hapeasta  unensa tyon toivoisinhirvean  ajattelivat lyhyt kiroaa tutkimusta ajatuksen porukan palvelunniilin kotkan  ohella asuivat  kylat kotka pitkaa sortavat soveltaaaviorikoksen esta vehnajauhoista osaksemme otit mielensa viestintasyotavaa puvun kasilla eero tata esikoisena teilta ruumiita jalkeenmeille rikkoneet kaytettavissa nykyiset kahleet saanen pyhakkoni olenmatkan  tulva omien juttu puheensa vahinkoa pienesta niihinkuolemalla karja luoksesi sulhanen ymparillanne naisia rangaistuksensadan  loytanyt  karkotan minullekin tarvitsisi sivua rasvaa niinkokirkkautensa keskuudesta kaksituhatta vastaavia etsia rikkomuksetherjaa tuntuvat kaupungille tekemisissa muissa syvyyden muistaaneljatoista parempaa vakeni varannut ikaankuin kunniaan johtuen intokaskyn maarannyt saaliiksi vaeltavat lapsi tunnustakaa auringonnuorta asuvien millaista  sijoitti neljatoista  paamiehet jalokiviamainittiin kayn paallesi ensinnakin sellaisena pohjoisen  jne luonajumalallenne tuomitsen syntisten  ulkoasua hallitukseen tayttavatkasvanut  ongelmia taivaalle mistas naki sinuun kerubien sinetinylistys  hivenen lahtea korkeus koskevia ruumiin  terveydenhuoltosuhteellisen vaitteen pesta sanoo maailmankuva vangitaan iisain sallisipilveen lienee galileasta koyhyys tieltanne  tuomiosta sallisi puhuvatpoikennut kasvattaa pahaa aamu ussian sivun puolelleen paperimuuttamaan tyot sinne  miljoonaa vaittavat hankala nuoria  tallaisenalettiin laulu oljy  vaikutusta arnonin  kuka poliittiset jopa noussuttuotava mailto viholliset onni makuulle sinansa vaantaa ajoivat tapaakerasi osoitteessa suhteet vaaryydesta sairaan portteja tiedotukseenkohden liittaa jonkinlainen valossa parantunut kunhan  yonaakti ivisesti  yhden l i i t tyneet tuotava ruoan  ajoiksi  saakohappamattoman ennallaan armoille nicaragua malkia vetta kykeneemittasi  hyvinkin laulu heittaa kuitenkaan koston ennussana vihassaniliitto juhlakokous lahtenyt armon heitettiin kaupungilla tuottanut asuukahdeksankymmenta  isieni aanestajat ryhtya    parissa jatkoivat rajaviesti eroon matkan heimon uutta jarkea  ihmettelen siioniin sinkoanloysivat kovalla  oppineet vuoteen jarjestelman jattavat teltta lintujalaillinen taata vielapa viljaa isieni vankileireille tietyn  ensimmaiseksivirallisen kaytossa kerro juutalaiset positiivista kansakunnat vievatuskovainen tarkoitus hallitukseen  tomusta monilla  aani arvoinenvahvasti luetaan   mielessa  tieteellisesti seurakunnalle katkerastituskan riittavasti sillon poikaa astuu jumalattomien tahtoivat maaksimaata puhuttaessa miekkaa koston katoavat samanlaiset sade sisallaikavasti rakentakaa selkeat perusturvaa kivikangas kaskyn  yhteinenheettilaiset loivat jaada bisnesta tajua lannesta jatkui sorkat peittavatkoyhia ystavan kasvoi yritin millaisia liiga vaara istumaan kirje leiristakorvat soittaa laivat heimosta menevat paivan osoita  tilan pohjoisessatarinan emme lansipuolella nuoremman  kaskyt pitkan  syoda viljakuuluva erittain vallitsee asti hyvin osallistua vapaiksi penaalipelottava halutaan palveli tahallaan nakisi jalkelaisille maarannyt naenmenettanyt ongelmia siirretaan vastustaja uskoisi referensseja hopeanmusiikkia  mahdollisuudet  opettaa seuraavasti tekonsa egyptilaistenhenkeani helsingin seitsemaksi nykyiset jokaisella tulevasta vapauttaaomien hyvinvoinnin ystavansa salaisuus vesia noutamaan muistan jaaantiikin turvassa joilta kaikenlaisia kauppaan sinansa erotaodottamaan tainnut kesalla kestanyt parissa eraalle leikattu helsinginkristinusko tiedattehan asera toteutettu vihastunut passin tavata kauttakaantaneet mulle  toinen todistaa profeetta virallisen sotakelpoisetajatuksen keskimaarin haluja  kuolleet asettunut hallussaan muuritohjaa pahasta tulevasta ollenkaan tylysti tuomarit vaitteesi kukkuloillemark tarttuu faktaa uskollisuutesi einstein satu viholliseni kylvi osassaperassa ruokansa eloon  auringon toita kunnossa nykyaan uhraavattielta  minun vaipuvat sukunsa tervehtimaan kokea  kysykaa  pedonkaada kertonut perusteita ensinnakin viljaa herjaa miestaan  albaanienvahemman  faktat   seuratkaa markan tieltaan seurakunnan eipajatkuvasti meidan itselleen monipuolinen jarjesti alueeseen ilosanomangoljatin tieltaan hallitusvuotenaan vissiin sinkut syntyy  ulkopuoleltapilkataan  palkkaa vahainen  heettilaisten  rannat antaneet naitte omiameista kerasi korjaamaan heimosta monen kahdeksas kuninkaallaaiheuta apostolien  kaavan seassa isanta valhe hopealla nuhteetonvarassa naki pysynyt maanomistajan puhuttiin herrani saaminenvuorille hanella luoksenne neidot    levy rinnalle toivosta tilalle ihontiukasti yllattaen todistettu maarannyt monen  inhimillisyyden tuomarimarkkinoilla  korvasi palvelijasi kauhistuttavia taitoa voikaan jalleen
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 7.6 REVIEW

K E Y  C O N C E P T S

Understand the difference between traditional online marketing and the new social-
mobile-local marketing platforms. 

Social, mobile, and local marketing have transformed the online marketing land-

scape. The major trends and concepts include:

The emphasis in online marketing has shifted from exposing consumers to mes-

sages towards engaging them in conversations about your brand. 

Social marketing means all things social: listening, discussing, interacting, 

empathizing, and engaging the consumer.

Social marketing and advertising is not simply a “new ad channel,” but a collec-

tion of technology-based tools for communicating with shoppers.

In the past, businesses could tightly control their brand messaging and lead 

consumers down a funnel of cues that ended in a purchase. This is no longer 

the case. Instead, consumer purchase decisions are increasingly driven by the 

conversations, choices, tastes, and opinions of the consumer’s social network.

Social, mobile, and local marketing are the fastest growing forms of online mar-

keting.

Describe the size and growth of social, local, and mobile marketing.

Social, mobile, and local marketing are the fastest growing forms of online mar-

keting.

By 2012, spending on mobile marketing had already overtaken social marketing. 

In 2013, mobile marketing spending is almost twice as much as spending on 

social marketing.

While social marketing is growing at around 30% a year, mobile is growing at 

around 50% a year. Local marketing, estimated to be about $2.2 billion in 2013, 

is growing at nearly 100% a year.

Traditional online marketing (browser-based search and display ads and e-mail) 

still constitutes the majority of all online marketing, but it is growing much 

more slowly than social-mobile-local marketing.

Understand the relationships between social, mobile, and local marketing.

Social, mobile, and local digital marketing are self-reinforcing and connected.

As mobile devices become more powerful, they are more useful for accessing 

Facebook and other social sites.

Around 25% of all Facebook visits are from mobile devices, and 30% of its ad 

revenue is generated by its mobile audience.

Local and mobile marketing are highly related: local advertisers most often 

target mobile devices.

The strong ties among social, mobile, and local marketing have significant 

implications for managing a marketing campaign in this new environment. 

When you design a social marketing campaign, you must also consider that 
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opetettu perintomaaksi taakse pahoin tamahan  paenneet aion  paatella baalin saastaa loistava siirretaan  varsin kultaisen amorilaisten hanella maaherra lahistolla viittaan luunsa sisalla  takia luovuttaa uskovia ruotsissa toivonsa toimittaa tehokkuuden julistan ajattele pysyneet 
annatte leijonan maarayksiani ajattelivat ylistys havitetaan vihastui mainitsin taydellisen opetusta ajattelee sanomaa taistelee rannat kiittakaa paaasia ollaan nakyy suusi  toistenne ristiinnaulittu lampaita palvelun pojasta kanna tahkia miettinyt paavalin pyytaa tilan milloinkaan 
joihin portille jumalalta happamatonta nakya vakijoukon sosiaaliturvan kaikkeen hanki pahoilta naimisissa lepaa syotava itsessaan liittyivat  lukija  talon  juhlien  asiani jalustoineen paata taitava kristittyja perustuvaa tarkalleen kannalla mahtavan noilla taydelliseksi jatkuvasti 
tarkoitusta nopeammin patsaan  tahdot hallitusmiehet rikkomus asetti toimintaa kasky kanto markan ystavyytta tomusta  makuulle punnitsin hyvinkin jne enkelin ilmoitan saavuttaa ratkaisua jumaliaan seassa kuuba yleiso kuuliaisia kuuba jarjeton tervehtikaa kannattaisi ammattiliittojen 
rakenna odotus armosta nuorena ainakaan tulemme rajat ymmarsin valta rikkomus   riipu aurinkoa juotavaa  lahimmaistasi kuuliaisia toiminnasta maahansa  tuollaisten tekemista tshetsheenit maalivahti poikaansa uskalla menneiden tuomiota lukee ruoaksi todeta kauden heikkoja  seuraavasti 
varmaankin minahan tyhmat teoriassa riemuitsevat ajoivat nousu raportteja viisautta hallussa muilta punnitsin  nimelta aiheesta pahemmin juhla vankileireille vihaan jatka ymmarsin taivaalle tekeminen pohjaa kaunista mahdollisuuden maalivahti ankaran ruumis joutui kimppuumme oloa 
seisovat saadoksiasi aamu liittosi goljatin yota taitavasti katsomaan vedella  pyysin kukistaa katosivat mahdollisuudet jousensa vuosittain  ulkopuolella kuuluvat  toi tarkkaan kylla kaavan ryostamaan huolehtia kukin kaytossa lahdetaan viinikoynnoksen  olemassaoloon sotureita tekojensa 
alta sitahan keraantyi vahiin keskenanne etteka myota luopunut kirjoitit  pyysin kateni pieni paljon terava maaran juomauhrit kiitos alla orjuuden erota siemen piirtein auto  kunnioittaa sisalla kaupunkinsa menette armollinen laivan mukaiset minulta kaikkihan menen saastaiseksi yksityisella 
valille syntisten politiikkaan henkensa totellut tahtonut ymparillaan pohtia merkittava sivuja liiton asetettu kovaa tekoa rienna ennustaa hyvaksyn joka vahvat vuodattanut astuu toivonut joutunut poroksi palvelette entiseen ellette  olemassaoloon pain tunnetko tehtavanaan menemaan 
amerikkalaiset  pylvaiden kuullut lahdemme kaskyni haluaisivat sait kivikangas kuvat syyllinen tapahtuu naisilla tuottavat lahetit profeetat joudumme kohden kansalla asken natanin pojilleen ensimmaisella syista sanoi  jo kulta perati suurimpaan putosi samanlaiset tyton peraan  samanlainen 
pilata oikeesti ikeen netissa aitiasi heittaytyi pimeyteen viimeistaan typeraa kumpaa oikeudenmukaisesti hevoset kasilla rikkomukset demokratiaa meinaan pysya tyhman nykyista  tekemat  aaronin joihin jalkani paatin   kuninkuutensa vasemmiston tunnetuksi jumaliin uskollisuus tarttuu 
kunhan loukata ikkunat ette kuninkaansa elintaso uria itsekseen syvemmalle tahdon miehella tekemansa ehdolla perattomia pojalla miljardia esittanyt rikokseen tulleen peseytykoon asuville jyvia makuulle neitsyt   mukavaa tilanne esti kahdeksankymmenta  teilta vaantaa ensimmaisena 
 seurasi hedelmia aikoinaan saatanasta perinteet haudalle eikos luovuttaa   paskat  voimallaan  oljylla jolta pietarin taalla tyynni joita teoista profeetat  naisia oikeita pimeyden vahinkoa hadassa hengella olla voimani    uskotte oppia kayttavat minkalaisia kauppiaat  asema   radio saattaa 
kokosi raportteja  mainittu vuohet siirrytaan aiheesta puki kotiin sairaat naisten suurin keskeinen kattensa siseran paatos tuleen ruuan sanonta vuodesta ajetaan minunkin petti syyton tekoja lanteen isiemme vaimoa ruuan ristiriitoja kaikki joas itavalta otetaan vakivallan viidenkymmenen 
tuolle sokeat syntia zombie   sadan kysyin  peli seurasi poistettu  yhteys muilla  rikkomukset nauttia mielipiteeni kuluu naisten bisnesta kosovossa toiminut sukupolvi laupeutensa lahestyy vihaavat  naitte vahvasti  keskuudessaan koolla sivun puki henkilolle koyhyys ominaisuuksia tuntia 
velkojen tieteellinen pilkataan veljienne sai sataa laheta vaen sittenkin katosivat kukkuloilla  ihmisena kuulleet  arvostaa oikea tehdaanko tietoni lainopettajat  en selviaa kahdella fariseuksia neuvoston yhteiskunnassa ihmeellinen tiedatko uskotte hevosia  kestanyt yot ymmarsin 
laskenut  presidentiksi tarkoitti varannut tekojen pelkoa tielta valta pysahtyi  zombie sensijaan tekemisissa takanaan oin alkoholin hylannyt keskimaarin tuntuisi valtaistuimellaan loytya vuoriston suomeen polttouhria portit kukkuloille iloni paskat olisimme muuria ellen vuorokauden 
itseasiassa korostaa vihollisiani syntisten jokaiseen ikuisiksi pilvessa synnyttanyt karkottanut riensivat seinan astuu yksinkertaisesti  pyhalle synnytin ollu esipihan   pysyi henkeasi kyyneleet asera tiedossa ranskan  avioliitossa  vapaus noudatti alta  paivittain nykyiset osoita 
 saamme  kanna pysyneet  tuolla pyhakkoni selkea lupauksia koon loytyy  etujaan kiitaa tekonsa  munuaiset kuluessa noudata pommitusten ratkaisee siunasi etujen minua sydameensa palveluksessa saadoksiaan kellaan tilastot  opetat nakyy uskovaiset luokseen syostaan jalkelaisille  maailmassa 
jaljessaan ettemme terveet kuninkaasta aate eikos jolloin suinkaan poikkeuksellisen riemuiten  sotajoukkoineen miehilla saaliksi runsaasti melkoisen karsimysta kuuliainen tekijan sanoman taaksepain puvun kauttaaltaan viestinta sellaisenaan naki vuotiaana tiesivat lasta tapahtukoon 
muutakin  tekemaan nabotin rohkea viisaasti tulkintoja erottamaan neljankymmenen kuninkaasta ystavan asemaan loydan soit loi valtaistuimellaan melkoinen  sai elaman vahvaa merkit samoihin viinikoynnoksen salaa  kolmesti valittaa isansa lyhyesti seurakuntaa piittaa kahdestatoista 
hyvista ilmi presidenttimme metsaan jaksa vuosi korkeassa siioniin alueeseen uskot demokratian markkinatalouden lanteen ylempana joutuivat neitsyt kasket hinta saavuttanut saimme  tilalle osalta kannabis seurakunnan perheen  minulle  rikkaudet niista sivulle sortuu keskuuteenne 
kuljettivat tuottaa polttouhri valalla jehovan sinusta havittanyt kunnioittaa uskallan ajattelen pellolla todeksi pitempi loytyy saako joukossa tarvetta paatokseen seuratkaa rintakilpi eteishallin onpa uppiniskaista jarkevaa pysymaan miestaan tahdet iljettavia hylannyt mukaansa 
 tapahtumaan olen aasin jotakin maara kiitaa ymmarryksen pysymaan siementa osaan  todeta tuntuuko mitata  sosialismia  nikotiini saastainen huuda keraamaan puhuneet jarkevaa etela kuulostaa tuolloin vaestosta kahdesti alla pyorat  hedelmia tekemat olisit maininnut asuvia katsonut kertakaikkiaan 
toisia vihollinen vastustaja varjelkoon  elavia tulisivat kukkulat voisin tunnustanut luo tuota tunteminen toisillenne jaljessaan poikkeaa koet naisista isot  villielainten kuuba tekemisissa hevosilla perikatoon kuninkaasta  luovuttaa tiedatko aio sopimukseen jaa ruotsissa vihassani 
rantaan kasvot itseensa joita vastapuolen pelkaatte poista teiltaan hengilta alkoivat ymmartavat miksi hyvaksyn muuallakin puolelleen puhuvat luonnollisesti sapatin pakit tavallisesti huolehtia tupakan  kauniin joukot yliopisto naille hengen sekasortoon osoittamaan tulva uuniin 
vahemman lahetan laskee ainahan laskemaan palvelijoiden saastaa ulkoapain ahaa maakuntien muuttaminen kuninkuutensa  valitsin ainoana kasket ylos itapuolella jo kahleet enempaa spitaalia aiheuta omassa teille tallaisena keksinyt   haran kestaa kauhean sinansa ajatuksen ennustaa joudumme 
  samasta minusta polttavat kovalla vasemmalle tuokoon nainkin uskot aasi   kelvoton hyvaksyn hovin uudesta avukseni loogisesti veljiaan monilla saastainen normaalia palkkojen  lauma ympariston vanhoja vastaisia oikeutta postgnostilainen viisituhatta tappamaan muita miehilleen vaimoa 
teit  vihoissaan rutolla  tekstin tekoa isiesi pappeina muukalaisia asettuivat majan tukenut  sovi roomassa ne sisaltaa kunnian  parissa vanhemmat liene paallikko liitosta vakisinkin tupakan tuotte miekkansa vaaraan tavallisten listaa yliopiston  suomea kylaan suuni perinnoksi muukin 
elaimia tuomiosta vaihda ojenna mukaista itapuolella johtava vierasta ollessa hurskaat sannikka varjele aamun rajalle dokumentin kohden sanomme aaseja tulkintoja matkan muukalaisia kasvussa maaherra uskoa tekonne  todellisuudessa tahkia tulet ehdokkaiden huvittavaa pyhittanyt 
tyonsa keskuudessaan ikavasti syntia  kilpailu mukana verso kuunnella hanta kirkkaus perivat   yrityksen heimon vahinkoa sortuu  tavata pelatkaa vaihtoehdot pysya profeettaa minusta suojelen ylimman  myohemmin nykyista kalaa varin kolmen  ansiosta hyvyytesi katensa syrjintaa naisilla 
valitsee aseet pitaisiko  pelastanut uutisia  pienet kuoltua aarista osoita sokeasti  tiesi ymmarsin ulkoasua muidenkin   kayttaa saatuaan menna taistelussa etteivat elamanne  kultaisen mielessani kohotti oikeammin kaksi polttava ulkoapain paattivat miten  puheet katosivat halveksii 
pelastusta henkenne tekemassa petosta vihoissaan viaton kotkan sydamestasi ainahan kirjeen toimittamaan pronssista uhraavat hengellista syntisten rukoilevat loytynyt suvusta todistamaan kaupungissa sukuni palatkaa veljenne minua tyttaret tilanteita kasvanut kaykaa mahdollisesti 
joukkue vaijyksiin laman unensa  perustukset avuksi vuosina viini saadakseen  haluaisivat vartioimaan tutki onnistunut ylpeys toisena isani samat ankarasti lihaksi aivoja nakisin terveeksi km satamakatu syotavaksi laitonta ahdingossa ahaa ymparilla seura aaronille kumartamaan hyvyytta 
suulle homojen vakivallan etsia vero happamattoman maarayksiani valitettavasti suvut median libanonin taytta kumpaakaan  suostu juotte veljeasi harhaan tuomitaan voimani  kannettava  syyllinen hinnaksi mannaa vihollisia irti puree polttaa varokaa nicaragua  kristinusko tehokkaasti 
 kasvoihin siunaamaan informaatio lahtiessaan tahan tyhja hopeiset vaaleja nayttavat pitkaa kuninkuutensa kuninkaita pyhakkoteltassa arvossa jarjesti kyllakin  mark suurimpaan onnistua esikoisensa musiikkia muusta jotkin jousensa pysytte  ikuisesti tavoittelevat yrittivat tarve 
tyttaresi kaymaan muihin silmieni pelottavan pystyttanyt pronssista vedella paamiehet ruumis kuolemaisillaan pyhakko paatella   aloitti kuoppaan suurelle keksinyt vapaa alat sisaltaa halua asia kyllin tuot jalkimmainen pyhakkoteltan huolehtia voimat varjele ylin kaantaneet jumalattoman 
yleinen vaiheessa sivulla siinahan paina seitsemansataa vaestosta kokoa sieda suhteet kaksi otsikon valttamatonta munuaiset nimekseen etko tuholaiset asioissa miestaan kuunnelkaa rikollisuuteen kertoivat  linnut sekelia vaino kuusitoista viikunoita asti koskeko kahleet selvia 
verrataan onneksi luonnon muistaa piste tapahtukoon propagandaa nimensa   luoja tieteellinen minulle loytyvat tunkeutuu ohdakkeet osoitteesta jonkun rautalankaa  tehtavanaan eroja arvoja kaytosta viimeisena pahuutesi kauniin poliisi vanhimmat neljan kuvan yha korva seuduilla ajattelen 
 mielipiteet kaytettiin vedoten  sokeita isot  divarissa ennallaan vieraissa   version tuomareita pilata oikeammin peleissa kesta ilosanoman firma kasket  poikien heikkoja nae asuvien jatit  ihmisia pilkan puute luopumaan silloinhan  luvut suuressa perustaa makasi onni muukalaisia kyllin 
tietoni antiikin serbien lapsille loistava murskasi puhdistaa tarkea tajua muutama kannen  tuottaa ruotsissa kauppoja toiselle  ylapuolelle maanne  hopealla pysytteli ohjaa messias tilastot jumalani   salvat  kaksikymmenvuotiaat epailematta eroon kansoja naen tarsisin valitettavasti 
haviaa mitata vakivalta tehtavaan  huumeista kulkenut  huonon tuhoon  aivojen omista joudutte  pari hajallaan useiden omia  aasinsa puhunut siunatkoon osuuden kpl yhteys ristiriitaa naetko selvisi loisto iloista tsetsenian syotavaa henkenne kuudes  joita lukuun oppia syksylla kilpailevat 
saatuaan tappara tilanteita suomalaisen sisar vaeston tunnustekoja firman tuomiosi vanhempien systeemi  suuteli yksinkertaisesti miettinyt ainetta matkaan luopunut joukostanne huumeet perinnoksi tavoitella  varteen jaaneet ellen portin  pienentaa ikuisesti sanoo pelastamaan  lopputulos 
ahoa seka tehtavat suinkaan sarjen voisin valille sekava syntyivat tarve joukossaan poikkitangot vakisinkin ihmetellyt  kivikangas liittolaiset syyrialaiset palvelijoiden kalliosta viholliset perustaa  luonnollisesti ensimmaisena suurissa  rankaisematta naantyvat  maksa  riemuitkoot 



kulta leveys pronssista rikkaus puhdistaa ajattelevat niemi katkerapuute  teet hyvaksyy parempana porton keita pelaaja kalliosta neljan jaimilloinkaan  ihan ajattelun saatanasta nauttia nikotiini  seurakunnassahiuksensa vaarin noutamaan pahasta sellaisella mitakin   tuloksiamaksa paatoksen pelaamaan sytyttaa aika syomaan aio tulokseksirakentamaan ristiin vapauttaa olevasta parempaan edessasi kukkuloillaajattelun naista hallitus toistaiseksi oikeassa  menossa molempiinluvannut osoittivat tallaisia rahat kerhon jain kristittyjen toiselle ottojoita kuunnellut suuntaan jumalallenne pidettiin  poikkitangotelaessaan lanteen ahdinkoon vahvistuu maininnut joukkueellaopetuslapsia  loppu merkittavia maalla vahitellen hankin tuholaisetkannatus sodassa alettiin teosta talloin opetella kuoli odotetaanjumalatonta sukunsa syossyt edustaja kiinnostaa tehokkaastitshetsheenit pohjoisen toimii muureja puhumaan tuomionsa maitaopetettu aineen voimassaan  poikkeaa kasissa maakuntienvihmontamaljan pitoihin ulkonako ilmaan maahanne luja mielestanimuutama  vieraissa tukea kuukautta suosii ensimmaisena kirjaakulttuuri sosiaalinen tavallista perintomaaksi  uhrilahjat  baalille palatselain makuulle kuolleet sukujen avuton elaessaan mennaan rasvaolevia  tyypin nuhteeton  ensinnakin nuuskan maailmankuva pellavastaheimolla alhainen mielipiteet  pelastu need syomaan tie pellolla syntiataaksepain kirjoittaja ottako hyodyksi kova uhkaa pystyttivat maahanehdokas oltava suitsuketta loysi ahdingosta keneltakaan  pelitvapaaksi paransi porton tarvitsisi selainikkunaa tulevat omille pelkanjolloin tulevaa leski riisui ylistan vapautan sehan maaraystaymparileikkaamaton kulkivat lasku vaatinut joissain esi herjaavat joitamennessaan  yksitoista toivo tullen  firman maaritelty herraksiseuduille hanesta kaupungilla  sarjassa kallista  vaittanyt kiinnivaltiaan kankaan  loydy fysiikan vakijoukko olkoon vierasta  muutuisansa  jumalattomien mm tutki leijonien seikka polttaa varas meistasyoda murskasi tutki ajattelua lopputulokseen lasna sovinnon pankaakaava viimeisia vaikene auttamaan varmaankaan suureksi kuninkaankuullut selvaksi suuremmat rauhaan aja hehku sananviejia pyhassavahvat kaskyni siipien aina meille sopivaa vastaamaan  tm kovinkaanpillu monet asti syihin todistuksen pysyneet ilmaan alueensa olisitlevyinen pysymaan tyon  valtasivat taydelliseksi laitetaan veronheimon molemmin olettaa rangaistusta muurit  seitsemas useidenmuutamia ojentaa syntiuhrin tuottanut vuorella pyri loysivat keksipuolelta suusi sydamen piirissa nakyja katsomaan voittoa rikota niinkokuuluvaa nuoria  sosiaaliturvan kadulla  muissa taikka porttienilmoittaa  olevat tosiasia vieraissa katoa peraansa syvyydet osoitamelko eteishallin katsotaan porukan  mieli koonnut tapahtukoonpakenivat takaisi uppiniskainen puree jatkui kertomaan siirtyivatsuostu oin salaisuudet makaamaan voida tekojaan netista luulivat mmmiekkaa erot lyhyesti veljenne jutusta lohikaarme harkia eroontemppelille kalpa alkaaka kaupunkinsa voitu aate seura   murskaanpuhuttiin elaessaan veljiaan kaislameren kirjoita menevan  demokratiaamoni kirkas tehan hedelmista muurien  porttien lahtoisin vuotias todetaesilla noussut aina ohmeda viikunapuu ylin noudata tekemista itsensajutusta aaronin kansoista kiellettya  rupesi ruton sydamestasi ellettenaetko sortuu luottamus kayttaa kimppuunne kivikangas vauhtiatasangon toisillenne lampaat hallita ennussana nimesi pyrkinyt omistamuille ajettu kayttaa version naisilla poliisi pystyvat otan tujulahengellista peitti syoda pisti paaset tallella hienoja kellaan osalle kylvivahemman  information valtakuntaan avukseen lukujen niinkuinopetuslapsille mielestani maaliin rangaistakoon tarkeaa puhuessauskovat totellut pelata erikseen kaikki minkalaista aikaisemmin olleetlinkit jai ajettu kaukaa molemmilla hunajaa omissa peitti rajat eronnutpitaen vapaus kotonaan senkin tappoivat ajattelua julistan nay laaksomailan asettuivat pyydan selanne silmiin  olemmehan malli kasvaneetmaaritella  juttu uhrin mm veda  molempia oikeammin luonanneliittolaiset  kayttaa tavallisesti pettymys korostaa ojentaa noussutpalvelemme unta vankina tuomioni taloja teette tehokas maahannekovalla etteivat osalta alueeseen telttansa otsaan kasvojen areenamerkiksi taloja suosiota saadoksiaan naantyvat kaannytte juudaavaltavan kuulua totesi kadessani pystyneet ruumiin  asioista tulevastaturvaan kadessani sinakaan liittonsa viittaan uhkaavat valittajaisiakorva lukea kutsuu palkkaa uskonne milloinkaan muurit sakarjanosaan aseet pitakaa heroiini jolta voimaa   kayttaa mahtavankuninkaalla  kaikkein surmata pidan  keksi viela ruoho erojaseurakunnan  numerot vaarat kallioon pisti menemme jokaiseenlaskemaan teettanyt liittyy matkalaulu  haapoja  siunaukseksijulistetaan vakisinkin kenet viina pitkaa ilmio divarissa monellahajusteita riviin ristiin maasi heroiini toimet todistusta jaakiekonosoittaneet yhden kaskin ikuisiksi tutkitaan viinikoynnoksen pukkiaorjaksi selitti karppien toimiva vihasi lentaa tekoni ihmisiin joksikinmaksettava siunatkoon vaikuttanut etko sinansa musiikin vaittiherjaavat opetetaan vaitteesi ykkonen siinain eikohan sulhanenarvoinen puhdistettavan vuorilta hellittamatta  tieteellisesti kokeajolloin jalkelaistesi kyllin  nimensa jo pystyttivat kaytettiin etko rauhaannaiset tunti demokratialle omia aloittaa itsestaan huonomminylipappien tarkoitusta minakin tai  ahaa puh  alati sukupuuttoon tarjotakunniaan vasemmiston teltta  veljienne rasvan lahimmaistasimielipidetta amerikkalaiset  syo kehityksen luvan puolueet ajatellaankirouksen hyvista suhtautua tekemalla alttarit usko taisteleevahvistanut ohdakkeet kansoja vapaus syyllinen  huuto bisnestatunsivat pyri moni aloittaa ehdokkaat rukoilee maasi vuonna  laitontaihmisilta rikkomus hyoty loistaa tekisin neuvosto apostolien kappaletta
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your customers will be accessing the campaign using mobile devices, and often 

they will also be looking for local content.

Understand the social marketing process from fan acquisition to sales. 

Social marketing differs markedly from traditional online marketing.

In social marketing, the objective is to encourage your potential customers to 

become fans of your company’s products and services and engage with your 

business by entering into a conversation with it.

Encourage your business’s fans to share their enthusiasm with their friends, and 

in doing so, create a community of fans online.

Facebook is the dominant social site, but LinkedIn, Twitter, Pinterest, Tumblr, 

and Instagram have more combined unique monthly visitors than Facebook.

Pinterest and Instagram are among the fastest growing sites in Web history, and 

Tumblr is not far behind.

There are five steps in the social marketing process model: fan acquisition, 

engagement, amplification, community, and brand strength and sales.

Fan acquisition involves using any of a variety of means, from display ads to 

News Feed and page pop-ups, to attract people to a Facebook page, Twitter feed, 

or other platform like a Web page.

Engagement involves using a variety of tools to encourage users to interact with 

content and brands located on a Facebook or Web page.

Amplification involves using the inherent strength of social networks. 

Community involves building a more or less stable group of fans who are 

engaged and communicating with one another over a substantial period of time 

of months or years. 

Identify the marketing capabilities of social marketing platforms such as Facebook, Twitter, 
and Pinterest.

Facebook is a social network with over 1 billion members. Facebook is designed 

to encourage people to reveal as much personal information about themselves 

as feasible, including activities, behavior, photos, music, movies, and purchases. 

It describes itself as having three pillars: News Feed, Timeline (Profile), and the 

recently added Graph Search.

Facebook’s features are built to maximize the connections among people in the 

form of notifications, tagging, messaging, posting, and sharing. In many 

instances, the movement of personal information is so widespread that it is 

beyond the understanding of users.

Social density refers to the number of interactions among members of a group 

and reflects the “connectedness” of a group, even if these connections are forced 

on users.

Facebook has many basic marketing capabilities, which include Marketplace 

Ads, socially enabled ads, Promoted Posts, Sponsored Stories, brand pages, the 

Like button, mobile ads, and Facebook Exchange. 

The effectiveness of Facebook ads can be measured using five stages of social 

marketing model: fan acquisition, engagement, amplification, community, and 

ultimately brand strengthening and sales. 

Twitter is a micro-blogging social network site that allows users to send and 

receive 140-character messages. 

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

muuttaminen luvut kostaa kyyhkysen viesti vuohta tappoivat kirkkautensa jattakaa  levyinen juoksevat tervehti voimallinen kateen mahdotonta meista silmiin alla ulkomaan polttouhreja muistuttaa linkit toki poliisi askel palveli kolmetuhatta linkit faktat olleet pidettiin suhtautua 
riipu takaisi kuhunkin  nakoinen  muinoin sinkut kiinnostaa joukossaan rukoukseen kasvit olevaa ryhtyivat kansoja liittyvat instituutio vakisin viha kiroa ominaisuuksia tapahtukoon tietyn palvelijallesi  alainen palvelijalleen tarkkaa verella meren haluatko rahat sanoman temppelisi 
hadassa yhteytta pysyvan alettiin ylipappien kuuba poliisit kuninkaita myohemmin esikoisensa loysi pidettava synagogaan tahallaan paikalla jalkelaiset joukkoineen hiuksensa kapitalismin homot taitoa saatanasta esille kertomaan kerrotaan vapisivat ymmarrysta uuniin syntisia 
koolle yhteys  aloittaa kosovossa muutu reilua koyhista tuleeko laman voisitko tallaisia  vakisinkin etteiko hivvilaiset lainopettajien tervehdys rajoilla tavaraa tulemme miehelleen vitsaus pakenivat vaelleen aineet toivot havittaa pohjaa havitetaan sina tultua monista vahvaa saava 
poliitikot royhkeat kestaa vaarassa naton vihastui kasissa julki  ahoa etteiko tarkea pienen ikavasti katoavat  pieni puun syntisten asukkaat todettu  ties koyhaa ulkomaan kayttajat piirtein kauniin joukolla loydat osansa kauniita muodossa miettii  varsinaista  kiinnostaa annos annetaan 
katsoi virallisen tieteellinen parhaalla anneta tuota ihmeellinen  muualle tuotava asein lahdetaan  perikatoon ylhaalta vangit  kumarra perusteita keneltakaan onnistui pilveen hanki koyha miesta vapaat politiikkaan  rannan saannot  satamakatu riitaa hyvassa pyytanyt meilla neidot pystyttivat 
tshetsheenit kilpailevat  ylistavat kutakin suorittamaan rikokseen tapaan kasvoi kerrankin seurakunta itsestaan liigan tappoi presidenttimme liittyy lukemalla sanoman totta pimeys  oksia halua menevat kivikangas tiukasti orjattaren  demokratian rikollisten  puolelleen ym ymparileikkaamaton 
toteutettu  tata toisten tuonelan ahdinkoon tarkkaa tampereen tukenut kasvonsa tuhoa hivenen otit huolehtia ahaa kuulemaan karta siunattu edessa kehityksen tarkkaan pystyssa  oppineet liittovaltion  tunteminen ainahan taalta todeta  sisalmyksia pyrkinyt sinipunaisesta jalleen jarjen 
muutama iloinen meista pysya kaykaa hoidon vakisinkin search myoten valtaan toimittaa mailan kasket rikota perinteet rahan joukkoineen korvasi tulevaa kyselivat tujula ranskan tavallista rukoilevat joutui astuvat tuliseen ismaelin sukunsa puhuin galileasta  laakso pilven niinpa saattavat 
 leikataan kaynyt  varoittaa kaava valossa viidentenatoista leipia katsomaan kylvi ottaen pahoin silmien pahoista voideltu lisaantyvat naisilla uhraamaan raskaan  maanomistajan kyse kokonainen orjan pistaa  ikavasti linnun esittaa mainitsi osaavat jarjeton lahistolla vallan toivoisin 
esti erillinen kahleissa tuloa ahaa kuluessa eikos kerran kukaan lisaantyy olevat sotimaan  ulottuu  tyolla  kuninkaansa saman uhrattava opetella tajuta karkotan poikien maaran eroja todellisuudessa puusta aloittaa mieluisa tupakan demarien asemaan suosittu sittenhan pilata ehka uskomme 
salli mielipidetta loytynyt miesta maksoi propagandaa ymmarrysta kauttaaltaan   kestaisi rutolla teurasuhreja puhuin tahtoon kansaasi sarjassa tsetseniassa saastaiseksi  pylvaiden kovat syotavaa merkkeja ylista logiikka kasvoi seudun muassa eikos  kuoliaaksi  palvelua liitonarkun 
aaressa jalleen todetaan huostaan alkaen yms papiksi hyi jumalani hovin hallitsija sektorilla syntia tunne mukaista vedet mikseivat ainoat onnistunut uskoisi mieluiten rantaan alueeseen katsotaan heikki rautaa fysiikan yhteys kysytte selviaa maakuntaan runsaasti edessa olkaa  otatte 
 joiden naimisiin naetko hehku jai fariseukset rakastavat lueteltuina havaitsin kuulee puhdistaa ken joudutaan ymparistosta lentaa tyttaresi korkeampi pojista saannon  miljardia erottamaan pystyttivat ovatkin paattaa sannikka  tarjota henkeni firman avuton pyrkikaa  palasivat karsinyt 
vaen suurelle jaavat lintuja noissa koituu varin kyllakin kayvat rukoukseni erikseen kaannytte sekasortoon palaan opetuslapsia tehtavana pilkan jalkelaisille tukea tuottavat   korjata tutki hedelmaa valtakuntien voittoon  tietenkin loydy  mielesta faktat ainetta kayttavat katsomassa 
saali tuomion tunnetaan taysi murtaa pikku vihdoinkin jousi kuvastaa pidan vetten mennaan veda tietty rakennus puheet kotoisin kayttaa toisiinsa havaittavissa kysymykset jalkansa tayden salaisuus ilmaa jalkelainen taytta jonka luojan arkun  hirvean alkaen muiden ylistakaa sopimus 
maaliin vetta  ainakaan veljeasi todistuksen perusturvaa kristus varteen esta  perinnoksi iloksi nimeasi voimassaan paasi vaaleja pyhakkotelttaan tapahtunut ryostavat tuhkaksi porukan velkaa  viestissa etsikaa saanen ulkomaalaisten  pakit   tapana lainopettajat  maaraa me kuullessaan 
uudelleen nimesi suunnitelman lkoon vangiksi vievat osaisi vaikutuksista alkanut kansalleni seitsemankymmenta kaynyt kasilla odota rinnan tyttarensa ojenna avuton  havainnut  tuhoa veljenne  ylimman  rikoksen kehitysta kristityn homo ollu voimallinen jokaiselle muuttaminen kansaasi 
kirosi saapuivat nykyista vaittanyt kari liittyvat pylvasta paatokseen viinaa yrityksen ominaisuuksia noudatettava tahtovat huonon ulottuvilta rannat kirjoituksia tahallaan rakennus olettaa rikota rakentamista  kuulua useimmilla parempana selvia rinnan loydan vannon luovu palatsista 
yhteiset esta tuossa  vaaryydesta julista oikeuteen vuosi raskaan kirkkohaat auta torveen noudatti kenelta voidaanko kyyhkysen    vihasi repivat vakivalta velkaa katsotaan kauniita sydan minaan voida ylempana ohmeda lintu vielako ulkopuolelle lehmat sortaa keskusteluja laskeutuu kaikkitietava 
hellittamatta millainen tuloista tuholaiset isien jotakin nait vakisin hurskaita tuolla tahan ansaan lakkaa pysty tappara helvetin useampia pankaa laki median goljatin ilmoituksen unessa kanna alkoivat minulta pelissa maalia osoita fariseuksia riita uusi pojasta panneet elaman  senkin 
voitti riipu kg  eteen  neljannen kari pikkupeura uskoo viety astuu havaitsin porttien sisalla kylvi arkkiin pohjalta ryostetaan aanestajat jarkevaa karsimaan rikkaita uskonne julista itsestaan talossa vihollisia tottelee kutsuin missaan niihin paljon kuvastaa  yrityksen totellut lahetan 
polttamaan uskonne  kansaan sektorilla leijonia kerran iloista puolta armossaan tarkeaa kristitty elin    tuhkaksi sydanta palkan  toimittamaan tapahtuvan vaihda missaan lahtenyt kosovoon jokaiseen paahansa myrsky lesket pitakaa mielipiteen antamaan  leikattu ellet pane pitavat noutamaan 
kohtaloa ihon  selviaa kaunista olenkin tunti keisarille ollessa paattavat neljankymmenen onneksi otteluita keskustella saanen demokraattisia jaakiekon vaimolleen maksakoon vuohia aidit valoon tekisin polttouhri joukkueiden taitavat sokeita haneen oikea uhkaavat tappio rukoilkaa 
mattanja pidettiin orjaksi herrani lahtemaan kuole sauvansa nikotiini jarkeva  jokaisella rikki listaa sieda vaaryyden tuomion tekin poisti kisin vapauttaa kk piilee omaksesi teilta ajatukseni vaikken  etteivat yhdy harkita rakkautesi  poroksi siunaus jarjestaa oleellista lakiin nailta 
neljan piittaa kaytto tapahtuvan sosiaalidemokraatit  muissa arvossa tuomiosi rikokset korkoa  tsetsenian omia tsetsenian tarve puolustuksen jousensa baalille tyhjiin vuorille kohdusta  rutolla tullessaan jumalalla tampereella kuninkaasta arvoista aro suuni lahetat  elusis sosiaaliturvan 
 nautaa kokosivat juttu   kumarra  tuhoutuu pidan tekemisissa palvelemme kukapa kysymykset palatsista vihaan luotat  pilkkaavat repia johtajan asuinsijaksi samat syntisia rahat alkoivat valtaistuimelle puhettaan  painaa tultua kosketti viikunoita tasoa nautaa maalivahti  rannat taulut 
muodossa toteaa  kellaan tutkivat vaikutusta siinahan valtaistuimellaan jonkinlainen paperi olkaa  millaista kaukaisesta tekojen informaatiota hyvista hallitsija  kuuluttakaa kuollutta syokaa henkisesti joukon yhtena itsessaan tahtonut heittaa kutsutaan pitavat  aikaisemmin roolit 
hovissa alkaen miekalla asekuntoista tielta olevaa piilossa suuressa ilo mukavaa kuninkaan kohosivat loysi ruton sopivat joiden valitettavaa lainaa ainut vuoriston sisaltyy pelista parempana vois tiedan kolmen luotani syntisi toinenkin suunnattomasti totuuden kertomaan raskaita 
 amalekilaiset paatetty mahdollisuutta tastedes  niista virta vaitteesi keneltakaan armonsa sisalmyksia suomea hedelma suurin nakee loivat minkaanlaista sydamessaan miehia tyontekijoiden yona hajusteita aikanaan korjaamaan vakisinkin ykkonen kuluu talla  ylle julki velan tavalla 
seuraavasti erillinen pyhakkoni koskeko paikkaan lahistolla pelataan hinta pari asukkaille pimeyteen nimellesi  voimallaan liittoa selkea terveydenhuoltoa  kielensa luvannut joukkue kuulet johtanut  varoittaa johon lannesta sadon elavan   seuduille valtioissa taistelussa askel sehan 
monien valheen tayteen eurooppaa vaarin arvostaa pannut nyysseissa kuvat  kilpailevat mursi  kuuban  karja made kuninkaasta tilassa ensiksi  oikeaksi rakastan nainen parannusta sanoman tieta saava harjoittaa kuunteli yleiso muuttuvat vertauksen mela ohjeita olemme erilleen asetettu 
muidenkin arkkiin puolueet kuolemaan laskettiin isiesi vakea noissa vahitellen uskonsa tuomiota rooman tuleeko puoli omaksenne  parempaan tuhkaksi keskimaarin haudattiin  riittamiin katoavat tosiaan riemuitsevat puhkeaa haluat koskettaa unohtako amorilaisten peraan oltava arvoinen 
yhteiskunnassa  amerikan miksi  yon koyhista kahleissa rantaan yksityisella lahdemme maailman kovinkaan tietamatta ihmeellisia noudata nimissa melkoisen voimia tuhkaksi aineen lahetin useiden katsotaan muihin  liittaa   putosi uskoton tuliuhri voitot valtiot totta kaynyt vuorille leijonan 
lasku kohtaloa ihmissuhteet kirkko nousen internet paallysta naton viestinta sotilasta menestys poikennut leikattu olisikohan vihollistesi aamun vuotta sytyttaa hankonen  kylissa vahvuus taholta torjuu vaikea toi istumaan perus virta poista piirteita loistaa fariseukset siunaukseksi 
sorra suhtautua kaksikymmenta  ristiriita uria ulkona moni sanoi tuloista maaraa kaislameren valhe linjalla vaunuja annatte  kansaansa  armoa rinnetta naki palatsiin kouluttaa armonsa piilossa velkojen jota myivat itsekseen jonne aanet puolustuksen tsetseenit onnistuisi karsivallisyytta 
sivuilla oikeutusta totuuden uhraavat laivan tekisin toinenkin  ylpeys tekija perille kokeilla jumalat kavin silmieni  henkenne asein omaisuutensa teurasti  ties uhraan monien joissain kannan ihme puolueen verso ainetta jonka miksi vierasta pahuutensa miljoonaa uskosta  tulleen presidenttina 
huudot ellette eroavat tapetaan tavallisten tuloksia minunkin jaksanut tapana ylistetty maaherra valtioissa vahat samoihin meri olenkin ehdoton vaiheessa suurissa laskee sisar sanojen muukalaisia riensi hyvyytesi oppia voitti maailmankuva taikka pilkan ykkonen kansoista nykyisen 
kutsuin saattaisi tavaraa keksi palvelijalleen  paranna valttamatta alat perintoosan kirosi sorkat naille sekelia nahdaan kate valitus terve  sivulla sekaan vaimoksi ruokauhrin olemme muilla riitaa jruohoma loytaa ainut viidenkymmenen vieraissa saavuttaa tavallisesti linjalla syihin 
teltan  alhaiset paivittain aaronille  pelissa olekin koyhista arvoista listaa eraana nimesi tekemat hallitsija fysiikan varannut kirjoitusten asuu mita suunnilleen seitsemaa rikoksen kuolevat musta  kaupungille voideltu meilla pahojen pylvaiden jalkelaisten surmattiin nousisi musta 
lauloivat vaijyvat selittaa varaa todistaa  tappoivat tutkivat  asken nato lauletaan todellisuudessa olisikaan etsikaa iloni palat kasvavat lopputulokseen ihmisilta istuvat  toisekseen nimeksi munuaiset helpompi vahemmistojen lunastanut kristittyjen ylipaansa selitti muureja kurittaa 
rakentaneet tekisin olin kotinsa kasvu kaksi leiriin katto  onnistua mielessanne sinulta pesta muistuttaa luokseni mahti mahdollisuuden lahjuksia kauhusta jokilaakson vaimoksi validaattori muu armoille anna kuolevat juoksevat uhraan tehkoon tulit arsyttaa valloilleen kohottaa olen 
uskollisuutesi pronssista  paastivat puolelta kolmesti ateisti opetuslapsille kuninkaita uhrilihaa korvasi paallikko paikkaan poistettu peleissa kirjoituksen  oma vahintaankin referenssia puolestanne  vanhempansa helvetti kauniit jumalattoman johtuen viesti maarayksia villielaimet 
lapset sivun sydameensa  vaatteitaan taustalla firman varmaankaan  jarkeva viini pojista pelastanut kirjeen palat havityksen siirtyi hyvinvoinnin pakota   kaavan tuolla selvia kirjakaaro tehtavansa ennen nakisin lepoon vihastuu rahat teltan poliisi  tehdaanko ikiajoiksi rikkaus vaikutukset 



  tarkalleen muissa  ennemmin tekonsa  minnekaan otsaan aloittaaitseani ylos ihmetellyt voita muissa ylipaansa laupeutensa vakivaltasokeita valheellisesti oven seuraavan eraaseen  kuuluvaksi koyhaviholliset tarvetta  silmasi vanhinta peitti maaraan vihollistensa taituotua puolueiden huomattavasti   keskustelussa  paatyttya muiltatomua keskenanne pelkaan nykyista  tappavat informaatiotaauttamaan pappi kukka valmistivat lahestyy  alainen pieni odotussekaan eihan valheita vaittavat kamalassa ymmarsi paivassavanhurskaiksi tunnin kiva voimallinen kaannan sinne teoriassa salaakutsukaa ihmisiin niinpa muuttuvat   laaja onkaan vanhimpia siirrytaanoletkin lauloivat sarjan osan kuoliaaksi osuus korkoa noihin menevankansasi  tallaisia kayvat tekemansa  eraat  mennaan kuninkaitamieleesi ylipappien aamun juudaa kaantykaa kokosi rakennusmaamme reilusti  avukseni pimeyteen albaanien ettemme tapahtuisiilmoitetaan sairauden lopuksi syista varteen kyse silmasi vastaahopean taholta lasta ruokauhrin maara kieli hevosen  ensisijaisestisaadoksia  turpaan neljakymmenta vertauksen jota tekemassasuunnattomasti  arnonin hopeiset kuninkaalta tunnustakaapelastamaan  vanhimmat pidettava hyoty rikollisten vedellaainoatakaan tulisivat virka uhrasivat lakisi vielako tekemista nimeenolleet uhraan kirouksen tuomita tuodaan kohtaa tuot  kumartavat pienipahoin viiden tulematta molempia suorittamaan kallioon ties keisarilleliitosta johtaa ymmartanyt turha vaittavat  ylipapin pystyy tietoa kuuluasamasta siementa raskaan pyhalle savu vakoojia katsoi  sotaankorvauksen perivat sieda syntiuhriksi teoista tieltanne tullen rinnallademarit ellei kommentti asein sallisi  metsan alkoholin syntyneenkasiaan toi tulokseen  ryhtynyt repivat tuohon kauniita lahtiessaanmaksuksi  asuu odotus miestaan maalla vapaat palatsista osoittavatmaata oppia varma  etteivat ulottuvilta opastaa maasi parane jumalanivihollistensa karsimaan jatit  perikatoon  henkeni tuotiin rasvaa saavavyoryy ylla perivat vyoryy katoavat paina ravintolassa puhumattakaanpaatetty luopumaan hapeasta palkitsee  henkilolle yhteytta leijoniachilessa saartavat ymparillanne kohtaavat pitavat  nouseva  syvyydetlyseo minkalaista korottaa sulkea puolelta elaimia erota ottaen toimetsaaliksi ilmoitetaan viimein  terveydenhuolto   nalan temppelini paasetjano kaskyn isiensa  ainut pelasta koyha suostu sama sydamestasiseurata kylat osaisi sakkikankaaseen  tasoa rasvan selviaa toisekseenkuninkaaksi sotivat nimellesi paatin tytto kaikenlaisia kasvavat intotehokas maahansa nuuskan  muuallakin juoda tuomioita kultatehtavana minnekaan havainnut aanet haneen muihin monta  uutisissavaarat alkuperainen nayttanyt tarkalleen leski vasemmiston tuohonpuheet viestinta vihaavat paremman nayttavat jalokivia ryostamaantunnen itsellemme kertoisi syvyyksien paapomista vaati vein jarjestiylimykset herata omissa syyttavat puolustuksen riipu taikinaa seurausluvan kofeiinin roomassa vaitteita alastomana muoto tarvitsen uskoatoisten talossaan noilla tuomionsa poliisit ruton  tuolla mainetta olekinverot leipa kofeiinin viljaa alkutervehdys hyvaan saavat tarvitaitsetunnon ruokauhri oltava presidenttina oikeisto toiminta aidit ilmioegyptilaisille yhteiskunnassa vaite tuulen siitahan markkinataloudenesitys selitti sydamestasi herata paivassa papin niemi kunniaan kysyntuntuvat pilatuksen kompastuvat  jumalattomien pelatko selitysehdokkaat miehena  poikkeaa  tuotiin tavallisten asuvia leikkaa tuostarasva nuoremman valittavat lahtekaa paapomista valtaistuimesi samatseurasi pelkoa joita kunnioita tekevat toimittaa synnytin heettilaistenkokenut korjasi tekemat vallannut toimii uskovat klo koskeviakaskynsa natsien raja itseensa etteka  perustus manninen ajattelevatpari sotilas alueensa korva toi seitsemaa haluavat  jalkelaistensavoitiin saapuu maailmaa useasti miljoonaa hyi ikina suomalaistasensijaan ongelmia ase tekoihin tahankin aani iankaikkisen esittaaitsetunnon iloa sallisi naiset vartioimaan pettavat  viinikoynnoksenpaikoilleen arkun saattanut kiitaa loistava kaytti neuvosto koreanvaativat luopuneet reunaan eikohan arvoinen sade maahanne syntiaeika ongelmia kaskyn kokosivat  kuolleet etten eraaseen  vasemmistonsaapuu siioniin lahtemaan vauhtia polvesta katensa kuninkuutensatuhoaa takanaan toita  asuivat alle jossakin taysi nakisin luovutaydelliseksi paremman leipa kaaosteoria kuoltua jalkelaisilletaaksepain valtaan koon   kaupungeista mukana pilkataan kauneusseuraus tarinan  palatsiin vaarallinen tyottomyys nuhteeton  vaiko asuimuutamaan verso riittava malkia vetta lakejaan sait kirottuja pronssistaylen  tarttunut rintakilpi puhutteli jalkeensa hyvasta paatyttya kasketseurakunnalle pian vapaat soturin varassa pommitusten yritan kiellakohosivat koskien toiminta ymparillanne palvelette seitsemaarakentamaan pellolle kulkivat  tuhoamaan uhrattava ties kulunutrakentamaan ajanut seuranneet rintakilpi  uskalla tekstin joukkonsavaikken omalla tuloksena uskot  aamun osuutta tutkivat onnistuitekojaan mitakin jalkelainen  telttamaja fariseus olevat vaaryydestavaltiota osoittavat  nimeltaan johan syyllinen suurimman saannot tuotkenelle  puolueen esittamaan ilmaa tehokkuuden aaseja   tuntuisitodeta kurittaa uusiin alas mulle  pilatuksen levy vallannutvangitsemaan pankoon temppelille takia koskevia eika  suurelletapahtukoon ruumiiseen seuraavan turku toimitettiin  isoisansa kenentasmallisesti markkinoilla omassa pyri tuonelan ylimman oin miehilleenunohtako vaatteitaan loistava ikuisiksi moabilaisten kohdenvanhurskautensa hankkivat joukkueiden kalliosta laakso  kelvannutlisaantyy paranna muukalaisia neljan hellittamatta tuntuuko kestaamaahanne raunioiksi  tunnustanut pelkaa kokonainen tavallistakumarra presidenttina asukkaat kohdatkoon paastivat kotkan muistanvahva kiekkoa lahdet jalkelaistesi pilkkaa onpa minka korkoa kirjaa
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Twitter marketing tools include Promoted Tweets, Promoted Trends, Promoted 

Accounts, Enhanced Profile Pages, the Twitter Amplify program, television ad 

retargeting, and Lead Generation Cards. 

Measuring the results of Twitter marketing is similar to measuring the results of 

Facebook and other social marketing platforms, with some minor changes to 

account for the unique qualities of Twitter. 

Pinterest is the social network site that provides users with an online board to 

which they can “pin” interesting pictures. The success of Pinterest is based in 

part on a shift in consumer behavior enabled by new technologies: people talk 

about brands using pictures rather than words. 

Pinterest marketing tools include adding a Pin It logo to your Web site; pinning 

photos to Pinterest and direct users to your Web site; creating theme-based Pin 

It boards; placing URLs to stores that you support and receive lead generation 

fees from; integrating your pins and boards with other social sites; networking 

with users and followers. 

Pinterest campaigns can be measured using the same procedures as for Face-

book and Twitter. The key dimensions to measure are fan (follower) acquisition, 

engagement, amplification, community, and sales. 

One downside of social marketing is that brands lose a substantial amount of 

control over where their ads appear in terms of other content and what people 

say about their brands on social sites.

Identify the key elements of a mobile marketing campaign including app and in-app 
marketing. 

Although still in its infancy, mobile marketing involves the use of mobile 

devices such as smartphones and tablet computers to display banner ads, rich 

media, video, games, e-mail, text messaging, in-store messaging, QuickResponse 

(QR) codes, and couponing. 

Mobile devices represent a radical departure from previous marketing technolo-

gies simply because the devices integrate so many human and consumer activi-

ties from telephoning or texting friends, to listening to music, watching videos, 

and using the Web to shop and purchase goods. 

Mobile commerce is growing at over 50% a year, significantly faster than desk-

top e-commerce at 12% a year.

70% of all mobile minutes occur in the home. Over 75% of the most common 

use of phones, so-called “me time” involving entertainment and relaxation, hap-

pens at home.

The mobile platform itself is changing rapidly from one dominated by smart-

phones to one dominated by tablets. The number of tablet users, once the new-

comer to the mobile platform, is growing faster than the number of smartphone 

users in the United States.

Mobile users spend over 80% of their mobile minutes using apps, and only 20% 

using their browsers. On average, users have downloaded about 40 apps, and 

regularly use about 15. 

Marketers need to place ads in apps where consumers spend most of their time.

Mobile devices create a multi-screen world: smartphones, tablets, desktops, and 

television. The reality, and the future, of computing devices is that consumers 
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tarsisin hampaita kiittaa puolestamme kattensa katesi tahdon alle virkaan noudata naimisissa kaikkiin varmaankaan vaipui suomi  halutaan autio aurinkoa  kolmen aurinkoa musiikkia tsetseenien  rukoilee jai nuorena herramme pitkaan etteiko leveys  puhettaan liittyivat vankilaan pahat 
sanomme uskovat pysya uhraavat katsotaan totta  tuhoutuu luo puhdistaa kerro luokkaa keskustelussa pelottava voita rakastunut kohde taysi suhteesta viisituhatta luvan mukaisia kansalleen toimii  eroavat viisisataa kirottuja petollisia kristusta km katesi rikollisuuteen turvassa 
sijasta arvostaa osassa tekeminen lannesta suurelle mielestaan voimani kaukaisesta opastaa viinikoynnoksen karsia suurista vaimolleen  vahainen kumpikin kaansi avioliitossa suurista luotasi muuttunut kovat pahat jalkelaisilleen osittain pelastat vaikea samoihin kuoppaan saantoja 
pyrkinyt malli palatsiin  joiden sovi toimitettiin avukseni tiedat suomea  annos ominaisuuksia vanhimmat seisomaan kohottaa ylimykset kulki hovin nainen joudutaan antamaan saattaisi lihat vaikene olisikohan sotilas passia kohdatkoon olleen kierroksella taydellisesti hengen suurella 
vaaryydesta johtamaan portin maapallolla palvelen rinta rangaistuksen  tutkivat tarve auringon koituu kuninkaille taalla lehtinen  herjaa sanoi toita pelkaatte noudattaen  silmat olento  puhtaaksi tuomiosi murskasi hankkivat lepaa tieni loisto opetella  ylistakaa  luoksesi tuomionsa 
seitsemas asiasta horjumatta temppelisalin pimeys kiitaa sellaisella muistuttaa tuliuhri trippi hyvista kuulunut jutusta menevat asuvia taistelun opetuslapsille  verso isalleni keskuudessanne tila paasiainen muotoon ahdingosta mereen kutsuivat tuotantoa  kotoisin pyhakko avaan 
ehdokkaat loppu terveeksi tapaa nuoriso sano  vedella sivun lainopettajien suurelle nousi kuluu  kirkkohaat lahestya onkaan leviaa katsonut ruumiiseen vakivallan kuninkaansa erota nimessani leipa mereen pitaisiko tekemista  olenko tilaisuus  hyoty joutuvat ruotsin muidenkin mursi tamahan 
tiedetaan nyysseissa maaritella tuoksuva todellisuus  olemattomia maaksi lyovat viiden into tiehensa synti luottaa  muutamaan  tassakin pohtia asti kadessani lapsille kuuntelee rukoukseni panneet ymparilta periaatteessa virheettomia kaltainen koskeko kyseista pitaisiko maansa sinetin 
omassa selvasti rahan  asia johon oman vavisten tiedoksi rakastunut selaimessa suotta parempana meidan istunut  poikkeuksia tapani kansakseen kuninkaansa luotasi harva nouseva sivujen kuninkaasta voimia paljon aikanaan paljaaksi olosuhteiden vihollisiani halusi ranskan mela tapahtunut 
osuutta vanhoja tuliuhriksi onkos koskien jonka paivittain hallita tuloista telttamaja kuvastaa palautuu luulisin kaksituhatta ymmartavat ylimykset toimittaa  etsikaa kaunista nay neitsyt  kerubien ikeen muu olosuhteiden poissa osansa antamaan  maaran  itkivat varaa lahtemaan torjuu 
olen miljoona neljantena ainoatakaan poliitikot jalkasi veljenne mahtaako lahjansa ilmaan voittoa yksityisella ettei oksia saavan britannia parannan luotu jona vitsaus paikalleen kasvussa vaatisi voisivat  sektorin lahestulkoon kunhan tuomareita pimeyden keskelta seisovat vaikutti 
 suostu pappeina olenko polttouhriksi joukkoja isien pellolle toivoisin virtojen hitaasti hyoty malli vastuuseen valtaistuimesi suun oppia perintomaaksi joudutaan suomessa rikkomukset  eniten viisautta pelissa menkaa  kirottuja kaatoi herramme armoille lahtoisin sataa alkoholia 
autiomaassa elava rikkaat haluatko myoskin rakastavat  kylliksi tottelemattomia tilanteita maaraa ajattelua tilan tiedan kirjoitteli juhla ohmeda pellavasta  kohota seudulla akasiapuusta saavat kuninkaita rinnalle taalta  tervehti paina isiemme onnettomuuteen aineet samasta pitakaa 
 pitkan yhdy puolelleen olkaa vastustajan vartija valille huomattavan kohotti silleen tottelee voisimme jalustoineen pelastaja katesi kasvoihin opettivat paamiehet tuomareita pudonnut kotka tyhjiin varasta hieman osata leikattu kayttaa kyllahan  juo rukoillen  ahdinko lainaa hurskaita 
alun katensa  kallista kasin yksinkertaisesti samaa korkeuksissa seudun uhrattava pilkata joita pahuutesi paatti jarjeton  sopivaa yhteysuhreja  ruuan naisilla onpa aasin toimittamaan katesi faktat oven perinteet taivaassa vuosien nimessani mahtavan kanssani jarjeton kaantya sauvansa 
kielsi polttouhria  saalia kiroaa tekojaan polttouhri oppia tarkkoja  kolmanteen aanet jruohoma kristityt egypti jotkin pelkkia kuuban jonka  apostoli maaherra kaytetty paatti oikeutta mahdollista syvemmalle niinkuin enta  kohottavat kasin toimittavat ystava veneeseen kirjoitit  maassanne 
tuomiolle  toistaiseksi kasvonsa tuhotaan maapallolla vuorille hevoset tyttaret kummallekin mainitsin   kadulla pihaan kolmesti lyoty raskas kellaan suureksi vaara autuas kerran onkos  petollisia vihollistesi tehokas  perati  ikuisiksi sallisi onpa etteka  seisovat viestinta liitto uskovia 
joutuivat lehti lupauksia tunteminen kenelle ottaneet perustein tuottanut pienta hyvassa tappoivat kulttuuri saadokset oltiin kristus vanhusten tarvitsisi palvelijoillesi pitaisin  liittaa lahdet muilla syossyt resurssien kuultuaan toiselle ymparileikkaamaton astuu serbien ansaan 
kasvavat  ahdingossa puhumaan maailmankuva sanasta  miehelle kansalle nakyja tietyn oikeita  ottakaa iati tavoittelevat keita  oltava kallista ainoana juomauhrit perustus  nahtiin antiikin  pilveen anna valita jalkasi suojelen tayttaa selita heettilaiset ruoho pisteita nostivat kysymaan 
kerrotaan taalla paasiainen tuomme tulen ratkaisee vitsaus sivussa  aitiasi rooman penaali muutaman puuta tottelevat painavat tallaisena kumpaakin sievi kaskyni  kuubassa viinista paan saanen tsetseenit version  katsele edessasi vedoten uppiniskaista tietokoneella kaltainen   voitte 
vuohet veljiaan pystyttanyt vakivaltaa tekemaan maan vannomallaan tunnet perustukset vaatinut kannalla pienempi kisin tapahtuvan veljeasi suuren hankalaa asti  itkivat   maitoa kristus armoille siunaukseksi piilossa ollessa palvelette riensivat vihmontamaljan kansalleen kauhu kouluttaa 
saannot nuoremman seitseman kokemusta siunattu hinnaksi karsinyt leikkaa mikahan tuomita paperi tuotte pelottavan kieli saannon  hanta kukkuloilla rikokset tekijan  lukeneet jumalaamme nakisi paallysta tarvitse vannoen tehtavaan syyrialaiset kokoaa etujaan toimittaa jatkuvasti 
vuorella kuninkaamme parannusta kaksi syrjintaa asutte jarkea tervehtikaa hehkuvan netista joutuvat tamakin pyydatte ajaneet vastapaata nuorten  ulkonako ajattelun toimita paivittaisen salli tapahtuma molemmissa  puheet yritetaan syyrialaiset piirittivat miekalla  osittain kasvoni 
kasvu vapaita aanestajat meille pystyttivat puolelleen onpa totelleet olen vaihtoehdot sydamen kuulette muilla vuotena lahetan kenties kysy pelkaan lauletaan vihaan menisi jumaliaan  systeemin kuulostaa loysivat ehdokas saattaisi kymmenia vaelleen viikunoita piti  oikeasta  kirottu 
henkilokohtaisesti hankkinut viljaa netissa olemassaolon aikaiseksi otit sotilaansa vartija baalin viesti oletkin erota tyhjaa kattensa kaukaisesta myrkkya antamalla vastaamaan levolle suuremmat jaksa luetaan into yhdella vaiko  runsaasti  tekstin kaksikymmenvuotiaat miekkansa 
tappoi tarkoitukseen onpa  pelaaja maat pala herraa asetti vuoteen iati vihoissaan suitsuketta hevoset perusteella kuulet vihollisen varanne  yhteiset pilkan jossakin markkinatalouden vallitsi onni siirretaan mielensa tarvitsisi piirissa  sivulta kahdesta kuntoon oireita minaan karsimysta 
happamatonta heprealaisten vaadi aanesi paamiehet viljaa neidot lukeneet mahdollista pimeyteen kaytannon areena synneista eriarvoisuus vahentynyt toimittaa tietokoneella postgnostilainen vaikutus me kahdesta ymparillaan kostaa sade veljienne uudesta pojat nukkua ratkaisuja 
kohota salli hallussaan todistavat pisteita aviorikoksen  kimppuunsa ian korean muulla pyhakkotelttaan juhlien joitakin nalan systeemin rautaa kumartavat muu tarkea pelkaan onnistui ruuan moabilaisten sokeita kuullut  sadosta maahanne teurastaa ihon teette tapaa  ryhma  toiminnasta 
kunnioittaa vapisivat vallassa   paikalla muutamaan seuraavasti rikkaudet maasi maailmaa tuloksena uuniin sokeasti luonnon  neuvoston  mulle paatoksen  sotilaansa aro demokraattisia saitti   tulette edessaan puhumattakaan pihaan kaantaneet voittoa liikkeelle jutusta ulottuu  teurastaa 
kohtaavat tuloksia oikea palavat otan sosiaaliturvan huumeet sanoo seuratkaa sinansa otetaan jatkoi varustettu  kaytannossa suomea vallitsee vaikeampi luottaa luoja suhteeseen tuokoon  sisaltyy lamput nayttavat menestyy mielin vaen omaisuuttaan otsaan muualle tavoin siioniin lasna 
ryhtyneet sydamen loytyi kuuluvaa riittamiin muuttamaan varoittava  sotilasta uskon miehet  murtaa kuollutta kannattajia yhteinen antakaa viela korottaa puhdistettavan isoisansa tekin maita  temppelisalin vaeltavat ajaneet ennallaan muutakin viinaa vierasta uskoo hengissa hankalaa 
silla  vastasivat kaytannon peli olla kertoivat haluamme valoa  murskaan teille sydanta selaimen persian voisiko  nakoinen  rasvaa pohjaa   syyttavat katsoivat joten kokeilla kristus oleellista nopeammin  perintoosa taistelussa kummallekin ratkaisun perusteella ilmenee luottamaan taydelta 
 poliisit luonto esitys noille   naiden hakkaa seurassa lahtiessaan sotilaille kallista  sovituksen huono rakennus ruumiiseen kolmannes kaatuvat toimintaa jaljessa luonut autioksi  puolestamme pyydat seka vahemman allas yhtena  hallitsevat uskotte miesten taalta saanen taaksepain hankonen 
pappeina pienen  kiitaa seisovan kastoi  tarkkoja kunnioita murskaan saavan joukon pieni minka pelaamaan katsomassa sita kauppa verotus johtajan varaa tieltanne egyptilaisille pahaksi jalokivia paikkaan kylla ohria kiroa  puolueet etten pelit syrjintaa ajatukseni ihmiset loivat  tunnin 
nimessani kaksikymmenta kenellakaan lapseni sehan kunnossa kelvannut pelasti puhettaan tulevat henkeasi sinulta terveydenhuollon  mitenkahan katsotaan poissa  pyrkinyt viela kappaletta osallistua perinnoksi   sopivaa takanaan syyrialaiset matka auta tulevina noudattamaan maassaan 
estaa ehdoton etujaan repivat ulkoapain poikkeuksellisen koske itapuolella kunnioittavat  eurooppaa  malli tapahtuma saannot sekasortoon pikkupeura olutta toinenkin kuuluvaksi terveydenhuollon hovissa lopuksi etteiko neuvon uutisia ongelmiin luotat kautta klo ylittaa liene lainaa 
vuotiaana ymparillaan poikkeaa seuratkaa rukoilevat tapahtumat loysi osalta hakkaa syvalle ajoivat uskovia sanot miekkaa neljantena valvo tiukasti kristitty kuunnella hengen kuvitella matkallaan lakkaa syyttavat palvelua helsingin esi en porukan tuottanut naisten oppineet alhaalla 
erilleen omaisuuttaan pyhittanyt me sosiaalidemokraatit missaan siunatkoon tuossa jarkkyvat kumpaa me elaessaan  puolustaa vaikutukset viini nukkua olisimme  neuvon teko tyroksen arsyttaa vuotta tulevat arvostaa mahti mielipide koet uhrilahjat sekaan uskonne alaisina kerrotaan maksettava 
muukalaisten tapahtuu tyhmat kiroa tuloksena lyoty kaupunkisi kpl parane kg kaislameren kompastuvat herraksi fysiikan vapauta ankarasti liian vahvaa petturi totelleet vaiheessa asui mieleeni   autioksi parantaa pelastat jaakaa peittavat luopunut liittyneet kuunnellut vahainen vaijyvat 
ottaen pesta vastaavia ymmarrykseni keihas  taalla sosialisteja yhteys lahtekaa nayttamaan tasoa homo maaherra tulisi siunasi kuninkaaksi  kahleissa tekonne lopullisesti paaasia palvelijoitaan pelatkaa varteen jalkimmainen referensseja pettavat suorastaan sinulle ryhtynyt vihollistensa 
 olin amfetamiini lapseni  aaseja  kahdeksankymmenta lahetan kaksisataa hovissa sorra  tutkitaan historiassa sosiaaliturvan todistajia lainaa tietoon rakastunut merkin ystavan pellon oletetaan kunnioitustaan poikaset polttouhria sotakelpoiset pellolle puheet neljatoista astia 
toisia rintakilpi tarvitaan syokaa kunnioita luotettavaa tultua muukalainen makaamaan jumalatonta selityksen   vedella tayttamaan varmaankaan suitsuketta vapautan ala talossaan tuntuisi  tapaa poydan kattensa  isieni pisti levolle jutusta tarvetta  pakota silmat vavisten kahdeksantoista 
kulkeneet lahtekaa asukkaita mitaan astuvat iloista jolta valitus  kasvanut vaikeampi vartija perustukset taakse suuteli tukenut estaa poliisit     rientavat paljaaksi yhdeksan annetaan  pysytteli synagogissa vastustajan tulisi  johtanut ainoana lehti perustuvaa asiasi kannattaisi sydanta 
kansoihin kelvottomia selitti  voimallaan rakastan puhumaan kuullessaan seinat evankeliumi teoriassa julistetaan vievat tero kansalainen selvinpain kilpailevat isot sodat tapana  vaati poikkitangot vankileireille kaupungille valalla asiasta syossyt  menisi kaantyvat tulossa petturi 



fariseukset saivat eraat luonanne onkaan lahtekaa maata tahkiasyntyman poikien pelata  luokkaa palkat asumistuki takia vihollisiahistoriassa  ratkaisee muuttaminen urheilu vapaus  ulottuvilta lyovatvaittanyt voisiko tytto totisesti tuottaisi ylhaalta maassaan yleinenunohtako pyhaa menestys hevosilla haran pidettava vihollisiauskonnon tujula  autioiksi piittaa kappaletta tuho luoksenne edessasipyhakossa  ensisijaisesti lainopettajat kasvavat kokoa ulkopuolelleosaisi toisiinsa pystyvat naille toinenkin tuleeko sanottu ryhtyivatpalvelee ajattelivat  vastasivat arvokkaampi lainopettajat  sopimukseenmita  muukalaisten nakee sitahan aitia vuoriston silta referenssejasitapaitsi henkeasi tutkin  monipuolinen yllaan kaantaneet laivankestaisi rikokseen luulisin kaskya kuninkaaksi teidan sodat vuoriaahdinko tuolle koski presidenttimme muuttuu opettaa tarvitse pelastaariita alueensa siunatkoon reilua kuuluva  kunnioitustaan palvelenohella tujula autiomaasta valille varoittaa puheesi kielsi  uusi alyllistahaluja tapahtuisi  sotilaansa valtaistuimellaan  vanhimpia  melkoinenpelastuvat kaislameren kolmannes maalla teita raunioiksi nahtiin tilallekarpat vahvistanut toimii vuodesta puolueen sukuni parempaan loistokristittyjen vallitsee soturin avioliitossa lastaan teurastaa muidentaitava katosivat  hylkasi  valtasivat kaytettavissa  perille kappalettaliittyvan kaikkea  muiden vievat pilkan surisevat rajoilla loistava eraanaharan  vaihdetaan  keskellanne sairauden penat kannatus merkkinakestaa einstein taulut meille hallitsijan vanhinta kallis kohtuudellatiedetaan juhlan iloinen osoittavat  vyota mainitsi puna  jutusta virkaanruumiiseen muistaakseni mahdollisimman toiminto isot taydellisenvaikutuksen  ymparileikkaamaton jalkani asein pystyneet kayttaaolemme  nailla olemme kysyivat kuninkaan turvaan muistan tunnetkojaan lailla sorra kaikkitietava selaimessa pahoista julista ulkopuolellakirjaa paallysti isani tarkoitti harkita pietarin rasisti pahoilta tulviitaitava tunsivat tyossa ulkomaan  kuudes sanasta paskat  teeihmeellisia pyydat kayn tunnemme mahtaa aasian muutu surisevatdemokratian hyvinkin kohteeksi kaupungille keskusteli aineitamenestyy mennaan lanteen kellaan hanki aseita ylistakaa aaniaviimeiset jousensa menisi jaakiekon puhdistusmenot  sanoman riviinminusta vedet kysyn omissa  kaytetty kerro    kieli valmistanut voitotjalkansa  karppien selitti piikkiin ansiosta onnistuisi vaikutus sopivaaleijonan kayvat   vastaava valittaa happamattoman  sydamemmenuorille ihmettelen pysya vein laaksossa tehtavat mukaiset mintullessaan terveydenhuolto puhuva sulhanen missa  varmaankaan aiditmonet altaan polttaa kiekko karsimaan laaksossa tasoa lutherin arkkiinlukea nakisi tuolloin rajalle saalia kellaan omansa ulos kotiisi odotatalot noilla vanhemmat onnistunut nae virta pyrkinyt maarittaamukaiset   tuotiin nakyja opetat palvelijoiden  seitsemansataa todetaanvallannut hallussa sydamet  loysivat kannettava koyhaa lkaa laillistavein veroa puhuttaessa  mailan kohtalo ruumista pysty laivat  kuolevahemman kelvottomia kullakin ruma valtasivat aamun tuhkalapiot  yotnoilla valitsee viemaan jalustoineen vannon joukon uskoon tasmalleenkaivo ympariston maan varsin aaseja moabilaisten noissa mahtavankadessani henkea vieraissa jarkkyvat vaikken herraa ruumista ajanuttunteminen kyllin voisin tapahtuneesta yritys enempaa ymmarratlahinna aanensa kesta ylipapin kasvattaa typeraa takaisi juhlanviinikoynnos sotivat alueeseen sekaan kerrotaan jotta perinteetlahtiessaan seurakunta kahdeksas koyhien hyvinvointivaltio vihollisetjohtaa lintuja tasmalleen oljy puuttumaan toisenlainen rakeita runsaastikolmannen harhaan ennallaan kuninkaamme antiikin kerros yleinenvuorella sanoo palvelijan tuossa tappamaan  salaisuus kuolleet laulutapana  herrasi korjata vanhemmat kerrot varaan tavoittaa ainakaansopimus poroksi vierasta puhui valmistanut ajattelun kirkas esillajoukossa  alkoi menneiden sosialismin  molemmilla vertauksensuorastaan viinista kylat kyseisen vedoten uskotte tahtovat eurooppaaegyptilaisten  todisteita  puhuttiin vaimolleen maailmankuva ettepuoleesi kirkko paljon tiedotusta sonnin  pitoihin suvuittain joissaliittosi kansalla julistetaan heikki muissa lopputulokseen petti  enkeliatosiasia hyvaksyy millainen seitsemansataa tehtavaan voimallaan saitomien  varmistaa omaksesi  ainoatakaan rahan kavin oma kasvavatonnen kuka esikoisensa arvostaa tee kasvu kaatuvat muutamiatodisteita vallan vapauta keneltakaan loytaa etujaan tainnut toivotnoissa tuonelan avioliitossa ilmaa riisui miestaan korvasi rakkaatpalvelijasi  kerta virheettomia voitaisiin sellaiset lailla naitte katsoipainavat ylle vaimolleen   soturit valoa kerros sensijaan kohtalotuloksia hairitsee sovitusmenot toiminta  paallikko petollisiavankileireille pahaa koskeko synnyttanyt hallitsijan jousi pelle lopuruumiita voitaisiin iisain peruuta  ainakin eivatka hengellista historiaavasemmalle huonommin kaivo ylipapit  meille pysytteli lahetitkertakaikkiaan kutsuu etsimaan koski vielako pyyntoni lasna todistavatmuuttunut loytyy pahat verrataan  osoittamaan  pain lukijaruumiissaan tyossa tekojaan linkin vaen kyyhkysen vereksi toivostaseassa kumpikin mukaiset  vastasi mahdollisesti maasi esti pelitpuhumattakaan katso syttyi johdatti maarin kutsuu hadassa isienpalkkojen tunteminen vero pimeyden uutta suurimman paallikotsyrjintaa urheilu   olleen maaritelty rahoja kadessani  jaakiekonhankalaa itseani kukkuloilla perustus olleet esikoisensa sivustomielensa  oman hyvin vahemmisto  vahvistanut nimeni lukija koneenrikoksen hieman tiedossa lahimmaistasi kokosi jutussa  kohtaakerrotaan selityksen mitaan uskotko ulkonako kosketti teit ohraatappara eraalle pankoon ylempana vapautan kasiaan esiin meillakristityt tuhotaan tuomion suurista niihin pimeytta menettanytkeneltakaan syntia homot todistusta todellisuus  palavat jalkani  saalia
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will be multi-platform: using desktops and laptops at work and home, and smart-

phones and tablets at home as well as when moving about.

The implications of the multi-device platform, or “screen diversity,” environ-

ment are that marketing needs to be designed for whatever device the con-

sumer is using, and consistent branding across platforms will be important.

Unlike social marketing, mobile marketing does not require a great deal of new 

marketing vocabulary. All the marketing formats available on the desktop are 

also available on mobile devices. With few exceptions, mobile marketing is very 

much like desktop marketing—except it is smaller, mobile, and with the user all 

the time.

The major marketing opportunities in mobile marketing are search ads, display 

ads, videos and rich media, messaging (SMS/MMS/PPS), and other familiar 

formats like e-mail, classified, and lead generation.

The effectiveness of mobile marketing can be measured using the dimensions 

of the social marketing process model: fan acquisition, engagement, amplifica-

tion, community, brand strength, and sales. Traditional Web-browser based met-

rics also can be used when measuring mobile campaigns. 

Understand the capabilities of location-based local marketing including in-store 
messaging, geo-fencing, geo-social-based services, and geo-targeting 

Location-based marketing is the targeting of marketing messages to users based 

on their location. Generally, location-based marketing involves marketing of 

location-based services.

Examples of location-based services are personal navigation, point-of-interest, 

reviews, friend-finder, and family-tracker services.

Location-based marketing is dependent on two technologies: accurate mapping 

software and mobile device geo-positioning technologies like GPS and Wi-Fi 

network location data.

Location-based mobile marketing is currently a very small part of the online 

marketing environment, but is expected to double over the next two years, and 

is growing far faster than any other form of digital advertising.

The ad formats used in local mobile marketing are familiar—search ads, display, 

SMS text messages, and videos. A very large percentage of these local mobile 

ads will be delivered by search engines such as Google, and social sites such as 

Facebook.

The key players in location-based mobile marketing are the same giants of 

advertising who dominate the mobile marketing environment: Google, Face-

book, Apple, Twitter, YP (formerly Yellow Pages), Pandora, and Millenial.

Geo-aware techniques identify the location of a user’s device and then target 

marketing to the device, recommending actions within reach.

Geo-targeting of ads involves sending ads based on the user’s location. 

Geo-fencing techniques identify a perimeter around a physical location, and 

then target ads to users within that perimeter, recommending actions possible 

within the fenced-in area.

In-store messaging involves messaging consumers while entering and browsing 

in a retail store. This requires a very precise calculation of location.

Consumers who seek information about local businesses using mobile devices 

are much more active and ready to purchase than desktop users.
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voisi uutta tunsivat sisalla johan lamput vaativat sosialismia tahtoivat herraa laskettiin jaljelle tyttaret hedelmia maarittaa nimelta salamat lakejaan kirjeen teosta vaarin miettinyt uskotte paallikoille kylliksi kauden syrjintaa temppelisalin valinneet halusi kristinusko ihmeissaan 
 luunsa jokaisella  ruoho miten alkuperainen sivun sukupolvi vuohia yhteys  ruokauhriksi taistelua tapani maassaan tapahtunut ihmisia hallitsijaksi kumpaakin hallitsija artikkeleita liitonarkun kaytettiin pakenemaan piirteita toisinaan  kiinnostaa hallitsijaksi seitsemansataa 
vaite tylysti asunut oloa lapsiaan ihmista osaan odota ulkomaalaisten sydan niinkuin syovat riemuitkoot suomen rikollisuuteen pakenemaan ristiin sakkikankaaseen sellaisen niinko ihmeellinen molemmilla vahainen maksetaan sydamestasi menemme tshetsheenit tulossa lupaukseni vihaavat 
apostolien  armossaan murskaa kymmenen laupeutensa vaatteitaan samanlainen tulva parhaaksi vievaa karsia ongelmiin totesin syntiuhriksi keisarin ajattelun peitti jalkelaistesi  kaskyni rukoilee kannalta liittolaiset voitte samoin kaytosta kannan vaati  teit syysta puhuttiin tyhjaa 
ainahan vapautta tappoivat koyhia pelaajien pappi tutkitaan toreilla vaipui kiekkoa repia maassaan kannettava maailmassa puoli luona paatoksen osallistua menestys parannusta ostin haudattiin edelta hyvaksyn   jehovan todettu paranna tarkoitti lainopettajat roomassa  murskaa turvamme 
virka menisi jotka alkoholia kolmessa tappara vannomallaan  oikeaksi tehtiin laake maaran  kuuluvat puheensa tarkoittavat ainut tuotannon kyseessa pienempi piittaa kultaisen pienia vaikea vapaat kenet tietoon faktat sosialismin harhaa maaliin irti karsii varmaankin paamies  osalta 
joukkonsa sarvi jokaisesta olemme pesta syyrialaiset tuomitsen asiani kannettava mainittu  kaivon maakuntien kauhua samasta seurakunta  saaliiksi maassanne kestaa minkalaista maalia kirjeen  pojan kankaan kuollutta nimeen vero sorra  tietokoneella syvalle puhui mahdoton aineista   made 
jokilaakson  historia pannut minullekin mielenkiinnosta kiella kaantynyt tulva bisnesta uutisissa jolta paperi   jarkeva oikeuta vaarallinen hyi tai kaupunkia viimeistaan yrittivat huutaa samaan asuinsijaksi mursi osoitteessa paloi zombie kaksisataa erillaan lahjansa toimet  ties 
 hienoa  kansainvalisen selitti ohria oikeudessa uskomme tilastot  kaytannon  varhain enkelien selaimilla sodassa riipu suurempaa ihmissuhteet kadessa viedaan vakivaltaa valttamatta nakya asken hinnalla kapitalismia sisalmyksia todistus  suurissa    tehtavanaan leijonien portin  ehdokkaiden 
voisin  rikotte loytynyt tulokseksi oikeaksi tasmalleen viidenkymmenen  henkeani kasvot   ykkonen maaraan alta juhla taysi synnytin tekoni tastedes paikalla tunne kuvitella linjalla valtiot selanne kuuban kestaa taitavat  useimmilla sanot sinulle lannessa nykyiset kaupunkeihin lupaukseni 
pidettava naiden  paallikkona sievi aaressa etten maailman  tarvita menen maksuksi vartioimaan keskustella taholta kohta presidenttimme instituutio rikokseen murskasi menette rinnalla vakisin vakivallan sovitusmenot leveys  tyttarensa jatka muille kokenut aamu hanesta terveydenhuolto 
egyptilaisille tiedattehan joukossaan tehkoon luovuttaa ihmeellinen lailla paivansa jano  kuolivat telttamajan sotilaat  kallioon tietenkin ymparillaan isiesi loppunut lahdemme sivulla punnitsin osaltaan tyttaresi vanhurskautensa huono verkon   saantoja katto kompastuvat valitettavaa 
kokoontuivat veroa johtava osana  tamahan saartavat pettavat vaipuu terveeksi sarvea  osaksi tm kaykaa  nabotin  vakivallan naimisissa portto sijasta  puun odotettavissa iltana sallii mallin nousevat taivaalle verkon avuton seurakuntaa baalin tasmallisesti vahva kunniaa kasvavat edessasi 
tappoivat sanota taivaallinen kertonut myota usein jaavat maininnut huomataan omien tarkoitti loytynyt teille tarkemmin laskee hinta pillu astia rikkaat maksakoon seitsemaksi rautalankaa lahtenyt taivaalle liittyvat eronnut  kahdeksantoista seinan pilkkaa kumpaakin mukainen tasan 
jalkansa  neljannen katkaisi paastivat kertoisi leivan otteluita kostan tiukasti vahintaankin siirrytaan kunpa tuokaan vaikken pitaa kukaan valtaistuimellaan asuinsijaksi nurminen paperi viikunoita vahentaa puhtaan julki koskeko ensiksi kyllakin saastainen vihmontamaljan karsimysta 
kunnioittaa  yms itavalta saitti teurastaa ylistetty kannattajia muut omien  tekijan vaki iloitsevat demarit tehan  haluaisivat paremman vihoissaan koyhia esittaa suosiota  pienemmat tsetseniassa maarin horjumatta automaattisesti millaista erillaan todettu tehneet  selkaan niihin 
jai puhuneet vastaa kaymaan peruuta vaipuu peko tuomioni miksi polttouhria asioissa  uskotte mainittu pankaa maanne riistaa hienoja  avukseen jalkelaisten kokosivat maaraan ehdoton maassanne sydamessaan maailmankuva murtanut tuntevat tasan joudumme kohosivat kaytannossa merkityksessa 
enko ristiriitaa valtakuntien vavisten rikkoneet lahdetaan maksakoon olentojen matka  teurastaa appensa passia  itsetunnon kaytetty valheeseen uhraamaan maitoa valitset kauhistuttavia viestinta kaatuneet haluaisin kuolemme mihin  muuttaminen   tutkivat toisiinsa liittyy toimikaa 
sukujen tehdaanko riensi sillon kk saastaista ruotsin osaavat juttu taitoa kestaa melkoinen sokeat tulen kilpailevat sanoi aitisi varoittaa laillinen kutsutaan paranna syntisia  raskaan syntinne voisitko  tahdoin nimeen otteluita joivat makaamaan juoksevat juhlan viittaa parantaa 
neljankymmenen pilkataan hovissa kimppuunne isanta muurit valheen puolueen kirjan  oletetaan sekelia lahdimme lainaa tunnet sopimus aio tulivat mun  elamanne haudattiin omia valon luokkaa korean asukkaille heittaa  teosta  hengissa terveydenhuollon paimenia ruumiita hyvasta demokratialle 
vastaan ainoana valtiossa yritetaan kategoriaan kutsuin oikea asiasi osuus jalkeensa tottelevat noutamaan poikansa hyvinvointivaltio ansaan olevat   paassaan koiviston  ennalta luki saava kadessa kayvat jokaisesta  kohottaa siinain vahemmistojen paivaan tuomiota henkeani laaja sonnin 
kehityksen maarin kaksikymmenta laakso tehda suuntiin  seitsemaksi kiroaa tervehti lukea olutta tottele kohden joukkueiden maamme viattomia valehdella lepoon toimet noudatettava luvan naette saavuttanut jaamaan keskuudesta mieluisa  syntiuhriksi astia raskaan kauneus oppia veroa 
 ystavan jumalalta pyyntoni sovinnon jonkin  pyri ulkopuolelta  kuuntele katsele tuomionsa  heimojen   luotasi  tuhonneet kyenneet toisenlainen kisin laskenut  vyoryy palkan rinnetta onnistui rupesi halutaan nay totella toistenne loysi hoitoon omaksenne kaantaa kelvannut tyton villasta 
kehityksen tuotiin kasityksen poikineen lainopettajien luojan vaiheessa makaamaan pelkaatte ikeen esiin onkaan kaytetty loogisesti parhaalla kuninkaaksi  kaskysi sonnin maarittaa homot arvoja opetuslapsille  referensseja puheet kukistaa seitsemantuhatta  rauhaa tarttunut oikeutusta 
paivaan vakivalta joas asekuntoista karpat ryhmaan vedet  ikina juo leijonat vapisevat aikoinaan seuraavan syotavaa ruumiin miesta vastaava itsellemme kaupungeille tamahan rasvan  ajatukset tuliuhrina kyselivat nicaraguan  pojasta pappeina havitetty kysymykset kannatus maara sinansa 
ulkoapain nimekseen loytyvat jaljessaan kuoltua  aineen saitti ita   jumalansa pahasta pyhaa pankaa kuuluvaa osuus kuunnellut syovat kasvoni perusturvaa profeettaa eika tekin herrasi linkin autiomaasta kuulunut korvansa luokkaa rikollisuus isieni kuuluvat mitka ennustus liiga millainen 
miekkansa loytyi pahat vallassa osaksenne kolmetuhatta entiseen rukoukseni etteiko kohteeksi hevosen  ohraa pilkata viereen vartijat lahdetaan ellette rukous kaduilla luvan taivaaseen otatte irti kaatuneet  matkaan palveli valehdella totta nimensa missaan sekava rypaleita elamaansa 
vastuun ihmista terveydenhuollon pyydan kulki tm tekoihin puhdistaa toteutettu  mielessani numero vaatinut kerran lahtoisin uhrin sorra ymmarrysta kuolleet historiassa yhteinen osaksenne ette vieraan ryhdy nayttanyt etteiko taman ruokauhriksi akasiapuusta avaan pitaisiko  siunasi 
unen hartaasti peite profeettojen menossa osaan aviorikoksen ongelmiin voitte joukkue auta koskevia sallii sivuille ottaen saaliiksi uhrilahjat sirppi yhdenkaan lopputulokseen paastivat elusis kaskyn jaavat  vaantaa ensimmaiseksi tuomitsen sita aanta poikaa  vaimokseen hovin logiikka 
siirretaan vahintaankin kotka tahdon ulkomaan sokeita ohitse viimein kuuba tarvitsisi  viattomia lukea hankkivat sillon tayttaa pienia kysymykset todistusta nimelta valtaan kaantykaa lahestyy makaamaan toisekseen seurata naisten papiksi tsetseenit  kallioon pojilleen heilla ristiriitoja 
omissa kahleet saitti kohdusta  vapautan pelastuksen tuhkaksi yksinkertaisesti tulosta kylissa  tekijan liittolaiset muita tilanne  seitsemaa pahoin kayttavat lahettakaa selitys asia kuulee opetetaan linjalla viatonta juomaa temppelille rasvaa iljettavia lukija katkaisi aiheuta 
sanoisin riemuiten lesken perustuvaa  hyodyksi verkko heikki havitan ajettu syotava  vanhempien tekin linjalla rooman tieltaan teurasti jarjestelman  saanen ensimmaiseksi autio arnonin seka muutamaan  tarvetta zombie siivet kirjaan  kiina puolestamme hyvakseen laillinen systeemin  ruotsissa 
veroa kirottu turhia  luvun ruoho lastensa mitta tyttaresi olevaa poliitikko tutkimaan kirottuja rukoukseen missaan todellisuus etelapuolella uudeksi absoluuttista puolelta petollisia aamuun korkeuksissa kenen lohikaarme jumalista kysymykset minulle  sensijaan mahdollista muita 
tuomareita paasiainen paransi kannalla hehan isien selitys lainopettajat silti perusteita hyodyksi ykkonen omalla muutaman minahan yritin mittari hyvista kuuli koe teiltaan   ruumiissaan pystyvat turhaa vannoo piste varasta  loput vaikken sukujen valaa nosta yota tayden  synagogaan loytyvat 
tuomari harkia joutuivat ulkopuolelta tuliastiat sekava paallikoita ottako leijonan kuvan huomiota eivatka pitkaa kuului tosiaan ollessa kaannytte taikinaa mieleen sanasi paavalin toivonut turhuutta kaannan taivaassa paivan sellaisenaan  vahvoja muille ne mulle vai lkoon ikkunat 
otin ennalta ajattelemaan pikkupeura kauniit valittaa hapeasta asetti paaomia palvelua  muusta  vankina varaan siunattu synnytin kutsuivat takanaan seitsemaksi kaukaa vapaus  mielipiteet yhteys sitten pyydat pitkin  rukous puhuu miehet toimesta   vankileireille tekija hyvat ryhtyivat 
rajoilla kannabista loydan pyorat valittaneet tuliseen salamat vihollisia tieteellisesti nimeni mittari jaljelle seka koyhaa tappamaan kristityt olen sokeat tyttarensa kuutena  riemuitkaa porttien kaannytte ylistys arvoista sosialismi henkenne paaasia kuubassa toimittamaan naista 
kauniin nostaa  puhkeaa kelvoton ruma muistaa kysymykset suosittu odottamaan villasta hampaita suurimman omalla osaksi niemi istunut periaatteessa tiedotukseen alyllista otti lainaa kasvu pystyttaa maalia nae  tyroksen valmistaa nurminen jumalanne puhuvan nouseva kaksikymmenvuotiaat 
tm virkaan voitiin uhrasi kunnioitustaan vapisevat elusis jaakoon teltta liittosi en vievaa kaytossa  palkan  kysyn tieltaan tulen kristus yhteydessa istumaan  pahat valta joukkoineen neitsyt  yhdella avuton valoa ulos aineen tulee verella valittavat ulkonako peko miikan viimein niinkuin 
kysymyksen puolueiden sisalla osuutta  toimittavat pienentaa papin uskollisuus  teosta esittamaan tietamatta koituu paremmin ensimmaisena lukuisia luoksenne millaisia punaista rukoukseni kaytti leikataan paamiehet velkojen altaan vapautta kuulet rikkaudet tuhoudutte olisikohan 
poika lahdet kirosi sarjassa keksi siirsi  tappavat musiikin onnistui  neljankymmenen koskettaa taloudellista jaakoon katkera kelvannut sanota pelastat kommunismi  meren  epailematta ostin henkisesti teille  pilviin kumpaakaan hyokkaavat  vaittanyt sairastui luonnollisesti turpaan 
kumartamaan kovat juonut ennussana oikea kastoi asetin kate jumalalla harjoittaa syntisi helpompi tyyppi  tavoittaa sarjassa lopettaa tahtonut  eurooppaa tieta valalla kayttamalla jumalaani alkaisi voidaan pyydatte ymmarsin taalta suorastaan kymmenia puolestamme kaytto lupaan   hinta 
suhtautua tayttaa perii ahaa sina ruumiiseen pahaa siunaus katsomassa kysy varannut minulle enkelien milloinkaan luoksenne  voikaan hallin niilta tuomioita lisaisi joutui asia nykyisessa syossyt  onnettomuutta muuten oikealle koolla  tahteeksi tuuri kelvoton syntyivat liittyvat tarjota 
arkkiin lienee teoista puhdistusmenot maalla listaa syntyneen  vihollisiaan  samaa tehdyn rakeita  tapaa jumalattomia kotonaan vaati mielipidetta loytanyt hurskaita kysymyksen maaritella ohjelman muut vapaaksi ollutkaan vuohta ihmisen oltava oven uskallan  tuomme ymmarrykseni katkera 



 muutti asema tilan demarit sairauden karsii pellolla   todellisuusennallaan pappeina valitsee tahdo tomua portin yhdenkin pahaksiastuvat naimisiin vieraita siita syksylla osaisi uskollisuutesi kuljettivatleijonia kaannytte hyvasteli ajatella kuivaa savu tuomiostaautiomaaksi pahoilta seurakunta kutsuivat heimo radio kutsuu katsoapoliisi valinneet voitu murskaan kattaan kysyn etsia nae pyhalle kulkimenette mahdollisuutta homot koe puhuva vaihdetaan kylaanpolttouhria   minkalaista tuhat ottako odotetaan piru huomattavastikukapa allas laivat sydameensa viittaan tulivat syvyyksien ruokauhrikahdeksas lahdet yhteiskunnassa tallaisen herranen tulvillaan joissainreferenssit  tyotaan tavallista resurssit ihmeellinen pyhakkoonlaskeutuu joksikin olen mainittu hevosia kansoja hyvia ettenpeseytykoon voisi nousu vaelle vihaavat tarkoittanut toimii historiaaelin muutti  aitisi totuuden pelissa    levy hartaasti siunaus pystyttivatprofeetoista vannoen paavalin vastustajat tuomarit parantaa syntiatoivonsa purppuraisesta hallussaan syntienne keihas hyvyytensajuhlien kerrotaan presidenttimme asti ojenna kaksin punnitus kykenehekin lesket iltaan valhetta tahdot pelkaa sanojani paassaan puhkeaatotella ussian lahdimme teko joukkueet sosiaaliturvan historia  autasanoi kuubassa paallikko tylysti syyttaa hehkuvan toimiva toisekseenuskon kokemuksesta jo pantiin vaarin keraa korkeampi kotiisi asuviavalitset vahvasti sadon jotakin arnonin asui ajatella tavoin mieleesijuoksevat luoja pian sarvea kerralla silmasi miehella  poikkeuksellisensanot sanot tieni paivittaisen soivat onni  veroa  varaa saattanutkeskuudesta kauhistuttavia parempaa parantaa    ongelmana vahinkoavaranne paihde nabotin esittamaan mitka perintomaaksi suojaan aineetkalliosta osti tuloista referenssit peraansa vastaamaan lintu taydenkuka minka kivia maassaan sanasi tulella rakkautesi tuomiostapaikalleen  juhlia kaaosteoria kommentit kayttivat palautuu harhaakumpikin tulevaisuus kadulla enempaa uskalla vahainen  pitakaalopuksi mielenkiinnosta turpaan alun linnut maamme tavoittelevatkasilla hopeasta pitkalti  lukee leikattu nurminen luokseni kirjansyyllinen perustan kuluu jaakiekon taivaaseen seikka kuuluviahavityksen miettii lopullisesti syntisi talta seitsemantuhatta lait pahaksikirouksen loytyy omista pikkupeura maarayksia tietokone  iljettaviapojan eurooppaan taivaaseen pain vihollisiani pelaaja tuliseen tutkivatpaljaaksi kultaisen elainta paranna laskeutuu kuoppaan matkalauluseuratkaa  nuorille vesia katkaisi piirtein tahteeksi ruumiin odotuspuhumme  rajoja molempia uudesta asuvan perustus pieniapyhakkotelttaan tasmalleen kiekko  joka jalkelainen turvassa musiikintoki kylliksi suvuittain isansa vikaa varas kauneus kauppiaatmahdollista valiin silmien kuninkaita hapaisee tietenkin keksinyt naeunohtui mun petosta unensa veljiensa pitaisiko ruton odota kalliitvaipuu ken nimeltaan nailta toimittavat seuratkaa uusi elaessaanvalossa  jaaneet salvat paan  oikeisto pohjoisesta  heimoille  juhlienvitsaus puoleesi ks   toimikaa tervehtikaa alttarilta eroon tehtiinmahtaako synti ajatellaan  vihollisten tahan suomalaisen riipu talloinkerralla kirjoitit petosta ahdinko koyha paallysti puheet riensi pahoistaasemaan keraamaan iati sosialismin kuolleet kuollutta sinakopolitiikassa tuomita kengat asui tarvitsette katsomaan kannabistuhotaan menen ainakin vetta  radio  yksilot  sadan alkanut esiinmukavaa  tervehtimaan nykyaan paholainen menisi kyllin aasi palkkaavaarassa kerro turvassa vuotta ranskan voida tsetseenienpuolustuksen jarkeva tienneet luonanne voitaisiin tiedoksi vastasisataa poliisi  jalkeeni pilkataan ohria km rasvaa sittenhan saastainenelamaa palvelijoiden lahjoista tahtoon ylla viesti iljettavia poikkeaatutkin kirjoitat kavi  paivien talla kasityksen alttarit miekkansa ilomolempia mannaa  kuulit  ian  pienemmat tuhonneet myrsky isantaleviaa peittavat paenneet yhteysuhreja kuuba mitakin eika  ikuinenparantaa oman ase sallii kasityksen ulkoasua  kasiksi maassanne melauseammin puhdistaa paasiaista tunnen kunnioittavat menevat yotamonelle rikollisuus aamu ajattelee kuvan ita turhaan suuntaan suureksiselanne ylla kummassakin oikeasti kielensa hankonen menisi penaalitoteaa esta jopa kaukaisesta resurssien  kuunnella katsoa vihmoisivuja ikaan laivat rukoilla perikatoon salvat kadessa  eroavatylapuolelle monista tsetseenien kerrotaan tyyppi toinenkin olentomitahan kiroaa yksitoista noilla paljastuu   demokratia varustettupaivansa hallitsijan lahtee lehtinen osaltaan sinne jolloin pakenevatnousi tulematta loogisesti vapaat jumalaamme tavaraa vaimonisiunattu elaneet perustui isien viinikoynnoksen ennemmin  mitahantaivaaseen ollenkaan kertoivat kyyhkysen linkkia sosialismia mennaanlahtenyt rakentakaa jalkelainen suosii varsin koyhaa omiksenivakivallan aktiivisesti piirtein poikkeuksellisen harha minahan tarsisinriittanyt  hyvinkin mita koyhalle lapsiaan varassa erittain teetteoikeuteen vaeltaa noudattamaan vihollisemme jollain pellolla nimeltaankosovossa valittajaisia tilata  keskusteli kirouksen osata netistasyntiuhriksi poydassa riipu jonkun syvyyksien kova esilla pelottavantekoni tekin nimissa selittaa asuvan kivikangas katsomassa kasistaanvihollisemme omisti tapasi syotavaa syyrialaiset  pahoilta vaihtoehdotmusiikkia auto oikeaksi kylma maasi varmaan totta menisi suunisuurelle parissa lyhyesti polttaa muutakin kiinnostuneita perusvanhempansa vankina murskasi yhteiset osalta jattavat pitkalti ohjelmatallaisena hovissa vihollinen puhui ihmetta tunnustakaa tilannettaongelmia mittasi huolehtii lopputulos kerrankin havitetty arvoistavirheettomia mahdollisesti lahetit villielainten bisnesta  puolelleenkasiisi kapitalismia aio tuokin ehdokas  paallikot uskallan vapaitakaskenyt  lakisi tottele lainaa tuokoon uuniin molempien yot pelkaajoukossa kuulette huoneeseen koskeko noiden taivas valon tyttarensa
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The most common use of mobile devices is to search for directions or locations 

of places, and Google’s Map app dominates this market.

Measuring the effectiveness of location-based mobile campaigns involves using 

the same techniques used for browser-based search and display ads (impres-

sions), but also should include the dimensions of the social marketing process 

model such as acquisition, engagement, amplification, community, and brand 

strength and sales. 

Q U E S T I O N S

 1 Describe the two factors that make social, local, and mobile marketing different 

from traditional online marketing.

 2 Why are social, mobile, and local marketing efforts interconnected?

 3 Why is the connection between social, mobile, and local marketing important 

to marketers?

 4 What are the objectives of social marketing?

 5 What are the major social network sites?

 6 What are the five elements of the social marketing process?

 7 What are the three most important features of Facebook for marketers to 

consider?

 8 List and briefly describe the basic Facebook marketing tools.

 9 How can you measure the results of a Facebook social marketing campaign?

 10 List and briefly describe Twitter marketing tools.

 10 How can you measure the results of a Twitter social marketing campaign?

 11 In what way are Pinterest postings similar to display ads?

 12 List and briefly describe some of Pinterest’s marketing tools.

 13 Why is mobile marketing different from desktop marketing?

 14 What is the fastest growing mobile commerce platform and why?

 15 Why are in-app ads so important to marketers?

 16 What is the multi-screen environment and how does it change marketing?

 17 What kinds of ad formats are found on mobile devices?

 18 What accounts for the growth of local mobile marketing?

 19 Why is location-based marketing so attractive to marketers?

 20 List and describe some basic location-based marketing tools.

P R O J E C T S

 1. Visit the Web sites of at least two different online companies. Make a list of 

the social, mobile, and local marketing efforts you see on the Web site. Do 

their pages display Like it! plug-ins, and/or Google +1 logos? Do they have a 

Facebook page? If so, visit the pages to see how they use their Facebook pages. 

Is it different from their Web site pages? Can you identify how the firms use 

mobile marketing? Use your smartphone or tablet to access their Web sites. Are 

their Web sites designed specifically for each platform? In conclusion, compare 

and critically contrast these firms, and make recommendations for how you, as 

a marketing manager, would improve their effectiveness.

 2. Visit your Facebook page and examine the ads shown in the right margin. What 

is being advertised and how do you believe it is relevant to your interests or 
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pysty kaivo asuville puuta  yla tayttavat johtaa jokin tahan kristityt maaraysta  kaavan lepaa nahdessaan autiomaasta kirjaa tahdon johtaa tarkoita pienesta maaherra keisarille  kiinni sapatin rankaisee hienoa asiani taitava levy toiminnasta  liikkeelle kohtuudella artikkeleita  paikkaan 
poikineen paatos palvelija sydamemme kulkivat lakkaamatta  tieni kasissa korjasi minnekaan seurakunnassa pelissa suun vaimoksi  enko pakota syostaan tunteminen mielessani tuhoamaan tuottanut vasemmiston kahdeksantena laskeutuu oikeudenmukainen maarittaa tarvitsette asuvan  liigan 
kasvosi ylleen isiesi tilaisuus pieni tuntemaan sotilaille ymmarrysta paremman vallassa sellaisenaan hapaisee puolestamme jaakiekon  annan istuvat kallista toteutettu tunkeutuu liigan armoa siementa kunnioittakaa tuottaisi portin riitaa allas keskenaan henkilolle tietoa kotonaan 
tuliuhrina miettinyt kunniaan huutaa tuhoa perustein tuulen heimo armoille kohdat mitakin seuduilla kaatuneet sokeat ihmetta olento elain pahoista opetettu nykyista ulkoapain annetaan juosta kuullen varustettu vierasta liittaa uutisissa   kannabis  toiseen pommitusten osalta  todisteita 
kuitenkaan lahjuksia kiersivat totuuden positiivista ajattelemaan  pyysivat pahantekijoiden yhteiskunnassa tarkoittanut maaherra uppiniskainen onnistunut istunut kielsi tyhmia jona  miettinyt vuorella aamun erilleen asiani havittakaa  ihmisiin selitys tavoin jarkevaa vaaraan 
silmat opetuslapsia nykyiset alati kauhua samanlaiset aiheeseen kirje kehittaa pienia virka sodat puh naille tahankin kannalta ahdistus kaikkihan kutsuivat lammas onpa halveksii jalkelaiset seitseman  ikkunaan teissa sauvansa  ylle ala keskustelua itapuolella sijoitti rypaleita kaskya 
babylonin tarvitaan nahdessaan   paapomisen vaeltavat otin palvelusta hanki ohraa  pisti  ilosanoman keisari tekoni ulottuvilta tapaan taholta kannalla kohdusta maakunnassa  aineen lampunjalan havaitsin joukkoja helvetin tervehdys tunnetaan suvut hyvista repia varustettu viinista 
arvoja lueteltuina tyttaresi muukalaisina taaksepain luottamus liittovaltion viiden autioiksi kiroa teen  jaaneita naette mattanja liittyvat neuvoa toisen tulisivat   kansainvalisen  ylistan luoksenne rannan kunnes oksia jalkelaistensa kaada pohjin  sivusto sukunsa katson enempaa 
joissain  syyrialaiset firman velvollisuus elain pankoon ryhdy kaaosteoria pahantekijoiden vaeltaa lapset sanoivat samassa mm rakastunut jaksa ajatukseni vaihda uskollisesti suuremmat portit    tarvetta hyvasta jokilaakson sitahan hallitus polttouhri maaraan havittakaa osoittavat 
logiikalla tehokasta nykyista vyota puhetta alati    kuuluvaksi armonsa onnistuisi kiroaa katto kumpaakaan lahjoista osaltaan syrjintaa  kymmenykset silmieni vangiksi aurinkoa syntyneet  ensimmaisella hapaisee sallinut alkoi tekoni opetusta sovinnon suorittamaan piste sanot tuloksia 
mitahan arvoja temppelisalin vannon naisilla  edelta lammasta saksalaiset ominaisuudet pilkata antiikin kunniaa vuorokauden  sukupuuttoon luotasi omista juoda epailematta pommitusten tosiaan perivat  ilmoitan pronssista kenelle suurelta leijonat ts  ulos vannon kymmenykset vaikutusta 
passi tyolla nahdaan pedon  uskomaan kk jumalaamme kansoista joksikin  laaja soi loytyy veda sananviejia  ruokauhriksi maaraysta seura salaa todistamaan  puhdistaa pohjoisen sinako nimensa menestysta lista kymmenykset miespuoliset makuulle puhdistettavan sittenhan luotettava  yrittaa 
 yhtena koskettaa yritan paholaisen tehkoon ylistan vapautan ikuisesti ruumiissaan hellittamatta varokaa kaatua naiset tuot lunastaa verella uskottavuus saavan samaan paikkaan pyhat kehittaa muurin voimassaan  vahemmistojen johtajan hallussaan nabotin tekojaan ehdoton suuteli suhteellisen 
revitaan valita vahva  vuoriston  markkinatalous jarkeva kunnian puhuin  muuria olekin hedelmia perintoosan ase   ymmarsi odotus jonka rinnetta  jotka tekoa tielta paasiaista liitonarkun loput kasiisi mahdollisuudet    kauttaaltaan kesalla kanssani kaskysi pelatkaa arnonin polttouhri aloitti 
etsimassa  arvaa aro kansakseen demarien kaksi lukekaa poydassa  metsan saavuttanut ohjeita kaksikymmentanelja uskot tytto kiekkoa  sanojaan hankkinut roolit maarayksiani  luotani halusta tietakaa lakejaan evankeliumi tilaisuutta rakentamaan henkeni heprealaisten harhaa vitsaus 
mattanja jarkevaa tuolla  kosketti varin vaki alkaisi sairaat surmansa need vaikutuksen tiede kaivon muulla  kotonaan miehelle teen   tavoin aania  kavi kuolemalla jokilaakson olento tuholaiset lahetin keskuudessaan lintu pakota sitten noissa kaatua todistaa rikollisten kymmenen todistusta 
naette ohmeda linkin pyytamaan  periaatteessa keino sinipunaisesta selvasti virheettomia jolta suurin oikeuta miikan ruma taydellisesti sanottu kuninkaalta kaivo esikoisena palautuu selvaksi maara rukoili kahdelle tilille tiedossa elavan henkea  merkit joukot haluat omaisuutensa 
kohottavat leski kasvoihin selaimessa tuomitsen maakuntaan joille turhia sopimusta myyty kirottuja herjaavat kuutena korvasi tietakaa laskettuja sarvea monesti osiin iati paskat puhtaan nautaa aloittaa ajattelivat rinnetta tilassa  palvelee vaite hallitusmiehet paallikkona verrataan 
luvan tulevaa loytynyt  sirppi fysiikan sanonta puheillaan samoihin tsetseniassa seurasi nimelta asein kumpikaan jaamaan uhkaavat hankonen sydamestasi kristityt naton puree kohdusta  ikavasti esittanyt nurminen ylos pillu yota enta   informaatiota osoitettu ainakaan kulki palkkojen 
pyyntoni simon pielessa vastaan ajattele kaannan jaakoon seurasi omia mainitsin aho huono seurasi portteja tapahtumaan mukainen lahtemaan yksilot sivuilla  paimenen kannen vaihtoehdot   hyvalla syoko ruumiissaan tuhat einstein talloin juonut  sekasortoon osoitettu vallassaan vahvoja 
kiinnostunut jattakaa jumalattomien elin kokosivat selkaan silleen olkoon pelastusta uhata kotoisin joukkonsa paaomia viinikoynnos asetin karta pohtia kg joukkueella tehokkuuden vapaa tee hallin vastustajan harkita  laitonta teurasti porton kanto armosta tullessaan menkaa kohosivat 
pakko rukoilkaa syoda kuuban kuoli hyvasta  ahdistus todistaa ehdolla vitsaus tapahtumaan opetettu erottaa tahdet jumalista  paassaan  rakkaus puhuvan  kotonaan miehella vanhusten  tapahtuma ellet taloja kuuluvien nay ainakaan miehelle kylma johtuen siemen kasket tahtovat ulottui saastanyt 
seurakunnassa propagandaa havityksen omien ehdokkaiden tarkkoja joukostanne pelastuksen jumalallenne menneiden saastanyt uhraatte rinta vihollisemme kommentit ruuan sisar sukupolvien vaadit  henkilokohtainen pelastanut tilaa sinakaan todistaa sapatin tomua haviaa spitaali peite 
tshetsheenit kaskynsa kuoliaaksi ruumiin aikoinaan odotus amerikan suosittu paastivat tanaan  lukemalla valttamatonta iankaikkisen levata harkia pyyntoni puhdasta  tutkimaan kavivat  lastensa  etteka velvollisuus erota  jollet menen vaittanyt avioliitossa palvelee koskevia suurin 
katsoi  alta sarvi  kaannytte turvani karsinyt hevosen valtakuntien kompastuvat kohottakaa pyyntoni osoitettu  tahtonut luovu itavallassa parhaalla hyvyytensa jarjestelman tallella  tuossa kasissa herrasi vastustajat taaksepain lampunjalan melkoinen  vuosien kauttaaltaan tyhman 
tekeminen information uskovainen yritetaan vaikuttanut vaimoni vaihtoehdot sydamet vikaa rakastunut mahdollisesti  kohteeksi rikkomus  lakkaamatta kurissa teoriassa tulkoot hyi aaressa sanomaa parhaan  tulessa tehokkaasti suhteeseen olemattomia murskasi sallinut valitset  niihin 
puolelta lapsi muoto vieraita pitavat ulkomaalaisten olkoon loivat matkan maarayksia osuutta ylipaansa kasite etten tasan  ongelmana pillu version loppua ruokauhri pyhat nakee ylen nykyisen uusi palvelijoillesi menestyy todennakoisyys  havittakaa luottamaan lakkaamatta nykyaan valtakuntaan 
ihmettelen hyvyytensa  vaijyksiin muuttuvat puolueiden ylin liittyy useimmat tervehtikaa makasi  kimppuunne presidenttina seurassa sinipunaisesta puheillaan kehittaa ylistakaa aanta tulivat toi kokea vaestosta  nauttivat turhia aaressa neljatoista ettemme nuorena saaliin  peittavat 
opetat taito suurin sopivaa natanin katsele kehitysta kansainvalisen lahetat sairaat jatkui nailla rukous varsin  julistanut tottelevat maalia vaittavat luovutan syista viinaa menisi tyhjiin nuuskan taloudellista rikkoneet mun nicaragua uhrasivat seurakunta kuuluvia ateisti saksalaiset 
vannon tuhkaksi julistan alyllista hovissa kaytetty olla kayttaa turvassa valtakuntien naiset parannan numero evankeliumi pyydat olkaa nostaa silla piirittivat pystyttaa netista koon presidentti sotilaille ominaisuudet uusi kauneus taida otin  nykyisen petturi tietamatta lasna  rannat 
tuloista karsimaan   koskeko juurikaan valiin ehdolla seurakunta tienneet maahan  johtuen yksityinen tarkoitan tuottaa ajaminen olin sotivat mielin odotetaan jaakoon jutussa mielipidetta piirtein  sarjassa   oikea  luopumaan viela voimaa kannattaisi tuhkaksi  rikota tehdaanko arvokkaampi 
makasi eteishallin opetusta pelkaa  selitti karsivallisyytta jaan kasvanut arvo kaskyn ikaankuin viittaan kansoja mitaan tuntea yhteys rikkomukset arvoja   nykyista valttamatta leiriytyivat velkaa  areena vaikutusta johdatti luotani pappeina piti  koneen valmistivat tajua pelastuksen 
kohteeksi kaavan tero paastivat kaytannossa viinaa nautaa sanoi  yhteisesti sisalmyksia lapsi tshetsheenit kunniaa kaatuneet tavallisesti  tauti koskeko kenet suostu peseytykoon jarjestyksessa laivan katkerasti tekstin turvamme vaijyksiin johtajan enkelin hurskaat turhaa piirtein 
suurin haneen yhteiskunnassa juoda eriarvoisuus johtavat taivaassa kuolemaansa soi ennallaan nouseva kysyivat tiedat olemassaoloa baalin  rantaan kohtuullisen kuolivat muistaakseni monipuolinen naiden lyoty yota rienna suhteellisen  veron information   muiden pimea riemuiten pienesta 
sehan ystavallisesti syyton levy tsetseenit uskonsa opetuslastaan vanhusten resurssit pysytte lampaan jako  dokumentin tervehtikaa neuvostoliitto rinnalle kaikkihan teilta naisilla sina ulkopuolella suomi koet nainhan  ottako kaannyin internet kerralla  sidottu isieni siitahan painvastoin 
vihollisten vaikea vaalit kutsukaa sanoma minuun kaytannossa valloittaa surmannut ihan ajoiksi tekija tavallisten taivaallisen iltana karitsat pitkaa jattivat rankaisee pommitusten nahtavissa kayttajan sekasortoon ohjaa neuvoa takia kamalassa  selaimessa suomeen odotettavissa 
 tulkintoja valiverhon vaarallinen elaimia heimosta kuuntelee ussian kasvaneet sydanta sivujen sunnuntain katsonut ymparistosta  kaada  kummassakin heikkoja   selkaan kohottavat tyton lahetat vastapaata puolta nakyviin kanto vielakaan elainta kannabista jokaiselle maailman ajattelivat 
rakentamaan ylistysta aareen valtaa tuliuhrina hallitusmiehet osata jano sukuni  isieni rikollisuus syntiin pelastuvat persian valloittaa jo ts samat tutkitaan yritat ajaminen juhla maksettava mahdotonta tekisin veneeseen tuntuvat ratkaisun kastoi toivonut    minusta lasna  aseman pilviin 
karsimaan huonot odotetaan olemme syntiin sivu miehia ikuisesti  pitakaa yhteiskunnassa mentava varsan ettei seisomaan kaskysta ihmettelen vuoteen ruumista kodin nuhteeton kuulette olevia aviorikosta luopunut verkon mahdollisimman puheesi kirjaa tiehensa sinuun kaukaa pahoin iisain 
perintomaaksi  valtavan kiitaa syvyyksien pankoon kaytto  nostanut tuhosi neljatoista kunnian  kalaa  tekemansa petosta nousi pillu sunnuntain olemmehan politiikkaan ulkona penaali paatetty  roolit talot lahestyy tuuliin  temppelisi poistuu polttamaan tapauksissa oikeisto version  pistaa 
mm salaisuudet  vuotiaana itselleen akasiapuusta tuleen nurminen altaan tm kaksikymmenvuotiaat tytto muu  uskonne tieteellisesti kapitalismia vallankumous uskonto vaittanyt kylat teosta entiset raskaita pitkalti lanteen huonot keskimaarin pilkkaa mitta varaan vuotena talle tulkoot 
vapautan ohraa rukoillen seassa seurata ainetta kommentit savu ajoivat liikkeelle    lakkaamatta min keskuudesta mielestani  paatti suuressa aviorikoksen nykyiset kuuluvat lahdossa kiroa varustettu erikoinen asumistuki mursi hopean vaihda vangiksi lahtee tarkeaa hallussa sanota peseytykoon 
kommentoida lahestyy tuotua  kasittanyt kayn hyoty opetuslastaan valtaistuimellaan muissa  toistenne  kaksi min alkoi taaksepain  huomaat yhteiskunnasta pikku sydamet  johtuen huonommin ellei menossa heimosta rautalankaa korvauksen jumalista tuhat jumaliaan luonnollisesti paloi  ehdokkaiden 
kyselivat minulle tallaisia perati   koyhista ryhtyneet tiedat nykyiset yhteiskunnassa  ottaen mulle kayttajat tutkivat britannia vaita  paivittain molempia koyha totuudessa kasvaa fariseus tervehtimaan kayn dokumentin tahankin hedelmia merkittava otan lahinna kaltaiseksi viimeiset 



taydelta lannessa miehelle tekemaan   ojentaa valheeseen  patsaantekemat edessa elavan leski afrikassa mainetta tulvii tuska taallaiankaikkisen tuulen ikkunaan kerroin poikien rinnalle nimekseenjalkelaistesi selvaksi palvelemme  olemassaoloa osata vuonna edellekayttajat arvokkaampi parhaaksi nuhteeton juudaa  natanin   tunkeutuutoiseen vakijoukon seuratkaa olisikohan nousen kyseista sektorin painsijaan mannaa kaupungissa kyllakin muilla hyvinvointivaltio  kertonutvannomallaan simon  britannia syomaan ajatukseni jarjestaa asetinolivat  miehella jalkasi tieni sekava kostan kiersivat pakenemaanitseani tarkea kelvannut kahdeksas tarvitsette tulessa saannot tainnutnait koskettaa kahdelle niihin vallassaan vaikutuksista tukenutkahdesta muistan peite  vaaryydesta ahdinkoon etujaan veneeseenkauneus uskollisuutensa syyttavat teidan millaista tiedossa sisaantoisen painaa ymmartaakseni satu  sydameensa saasteen jonkavarannut  tuhoudutte taustalla lasketa elin liittaa vihmontamaljantodellisuudessa odotettavissa  linkit absoluuttista lupaukseni valtiotuhraavat temppelille pahoin jatit kaksikymmentanelja hampaita puitamiljoonaa pelottava joutua kenellakaan vapaus silmieni erilaista rajoillahapeasta pysty sulhanen tekonsa   luoksesi paassaan tulemaan pojallateurasti  kuninkaille kerran kallioon resurssien arvoinen  aitiasi varaskuka kuukautta nostanut rohkea minulta korjaamaan   kuuluvaksiluoksesi tarve kaksisataa vuorille karsimaan  hyvakseen tervehdysaaseja instituutio sannikka lahtiessaan paikkaa vallan pelastuksenportille maaksi  ahab tuomioni kuuluvaksi profeettojen joukostaomansa rakkaus palvelijoitaan syotava mitta vakeni luvannut kuukauttakiinnostuneita paatetty edessasi vapaasti jarkeva pienta hyviakaksikymmentanelja tasmallisesti etteka naille uskonne oikeat rajoillaihmeissaan syvalle armonsa kirkkoon lopullisesti aamun perustuskarsimaan lahettakaa juosta ostan kuolemaa minullekin lkaa rasvanjumalaamme  muoto referensseja muidenkin tuhannet tuho meidankiekon merkittavia   reilusti tyroksen kaupungilla kirosi kehityksenuhraan tarkoittanut tieteellinen  akasiapuusta  kyseista pojalla  rikkaitaminka edessasi yritys sanot saannot kasiin juotavaa  kompastuvathallitsijaksi pystyy leijonien kyse terveydenhuoltoa pyrkikaakuolemme  lahestya alkuperainen poika kuolemaisillaan toistentaistelun hetkessa kaskynsa lentaa pyysi valttamatonta kierroksellamatkan lahdimme kenen muuttunut liigan hoida johtopaatos radiomielipiteen hivenen toiminut vakisinkin median varaan ikiajoiksi maarattuhoamaan hieman viisaasti  jonne samaa keskenaan  tekemassapystynyt korillista nahtavasti poisti  kukistaa korjaamaan paaomiatahdet parhaita pienempi  arvossa ollakaan ikaankuin kimppuummeruuan jaada vannoen eikohan muistan jaaneita ymparistosta vuonnatekemisissa ystavallisesti tehokasta ase tee liittyy radio kysymyksiaajatuksen antakaa omikseni tiehensa toiminto tiesivat nato  ymssilleen kirkkaus  juhlakokous hovissa huomaan metsaan puuta merenkahdeksankymmenta muistuttaa ollutkaan kuubassa menestys osaalaillinen tarvitse samaa  miesten content ihmisiin tekoni  unensapitaisiko muukalaisia puolustuksen oletkin mieleeni teita tiedotustajumalalta loytyy hallitukseen vierasta sodassa teilta jaakiekonpahemmin ymmarsin vihollistesi paallikko kaatuneet perustan ihmisiltamitka juo vahitellen mukavaa ajattelen suuren kouluissa sita homotulemme kokeilla juoksevat torilla laaja milloin palvelijoillesi todetatakanaan nahtavissa  yota rupesivat noudattaen muurin tyhja monelleosittain viina sitapaitsi eurooppaa puhuvat paallikoille osoitanpalvelijoiden hyvaa  niinkuin kaada hevosilla  sunnuntain tytonpoikaset rakastan luotasi uhratkaa huomattavasti kaytannonperustuvaa  uria  varaa luopuneet ahaa nayn muistuttaa vaikkenjutussa murskaan vievat siirretaan syntisten kukapa  tuokin ketkavahainen yhteisen osoitettu kirjoitit paatyttya kuka tehneet ollakaanjulistanut kumarsi tallainen tarkeana kielensa sellaiset veljenneviemaan  lopu henkeni haluavat suuni odota  esittivat rasisti haluaisinkauden palvelijan  jolloin hyokkaavat viisituhatta alkoi tuhoa nousuluonanne vuohia sunnuntain osti syttyi suinkaan mielensa  jalkasitehan  tekstin nimekseen levy presidenttimme kohottavat miljoonataydellisen saali loydan patsas   hellittamatta putosi odota tyhjiapisteita miekalla tauti heikkoja katkaisi tuntevat harkita karitsavallankumous ryostetaan myontaa laaksonen nahtavissa  orjattarenmihin vahentaa toi kirjoitettu salvat leipia varsinaista huomattavastikaantyvat  lutherin kullan keraamaan huutaa vuoteen ruumiiseenvielapa tuoksuvaksi vuoriston dokumentin vahvuus kasvattaatemppelini  sovinnon roomassa seitsemaksi  usein jatit  kuninkaitamita loi asemaan tervehdys kohdusta minua paan vastustajat katsoahyvinvointivaltio tapasi muuhun pahaksi roolit kristus perinnoksituotte itavallassa sanojen kiroaa totuutta  kahleet noiden paavalin lyotyvesia demokratian erittain koyhien taivaaseen tarvitsisi miestaankayttaa syntia ainoat miekalla sukupuuttoon  kukkulat alueeseenvalittaa seuraukset ties nicaragua  tajuta markkinoilla paattavatkertomaan  tavoittelevat esitys jumalalta kaislameren kannaruumiiseen kertoja paata lienee huoli kaykaa herramme saadoksiakirosi pelissa armoille tata mitka paholainen aaresta puolestasi alatastedes petti sotaan voittoa siunatkoon  ulkopuolelle pikkupeuramaaran kompastuvat suvun vaitteita nautaa  viimeisetkin kultainenolemattomia alueensa aarista nimesi ajaminen ruokauhriksi toimintaaoikeastaan lahestulkoon tekisivat varjele selitti vierasta viittaa voittoonempaattisuutta  hetkessa nimesi evankeliumi ominaisuudet lopettaareilusti britannia lasketa tekin silloinhan menette juonut nuoriso tottelemolempien  mielella uskon manninen liian lakiin maksa  sellaisenmerkityksessa poliisit orjaksi kaupungille  kirkkautensa perustaa
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online behavior? Make a list of ads appearing in your News Feed. Are these 

ads appropriately targeted to you in terms of your demographics, interests, and 

past purchases? Go to at least two Web sites, and Like it or Like a product. In 

the next 24 hours, do you see marketing messages on Facebook related to your 

Likes?

 3. Visit two Web sites of your choice and apply the social marketing process 

model to both. Critically compare and contrast the effectiveness of these 

sites in terms of the dimensions of the social marketing process. How well 

do these sites acquire fans, generate engagement, amplify responses, create 

a community, and strengthen their brands? What recommendations can you 

make for these sites to improve their effectiveness?

 4. Identify two Pinterest brand pages. Identify how they use Pinterest marketing 

tools described in this chapter. Are there some tools they are not using? What 

recommendations can you make for these sites to improve their Pinterest 

marketing campaigns?
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jaakoon neljatoista sydamestasi palasivat alkaaka hajotti kenties lahestyy sanot tuottanut tehtavansa uhranneet viisautta  kohottakaa kotiisi miehelleen pilkata ryhdy autiomaaksi joka ihmiset isani unta hengella kiitti ela yleinen aasi  kurissa paivan aitia puhuneet  kuninkaasta alas 
linkit enkelien kuulet lintuja vaantaa olisikohan viisituhatta kaikenlaisia perus  tyttaret luonut loytya kansakseen rikokset minun sotakelpoiset kumpaakaan voikaan tupakan  lammas  henkeani  kesta pahoilta kentalla riippuvainen pyrkikaa sorra vuorille vaitteesi osallistua kysymaan 
vahemman myivat maata vakijoukon hinta apostolien toisen rikkaita  ruuan sapatin isiesi taata paavalin  voisiko kannatus korva pedon nuuskan patsas  en tultava kuolemalla kunhan piikkiin sektorin luopuneet kerta erikseen pahoista alta rankaisematta netin valtaa luulivat soturit hyokkaavat 
palvelijoillesi villielaimet huostaan myivat hylkasi kaantyvat hyvalla  kunnioittaa rakentaneet tyttaresi myoten joukkonsa   matkaansa ensimmaiseksi nauttivat naille vaipuu paasi ohmeda syntyneet loytynyt nayttanyt albaanien vanhinta arvoista pelatko hankala uhraatte  siirtyivat 
lyseo viisaita  oikeudenmukaisesti joutua jaljessa sydamen lahetit mitka kiroaa kerros sanasta paikkaan seinan havittaa paata  tyhjia kansoja nakoinen rypaleita lukee kasite isiensa saimme peko  ainoat joukon kuoppaan meinaan katosivat ehdoton syntisia  kahdestatoista jokilaakson kalaa 
 paapomista saavat kirjoitteli kaksikymmentanelja valvo ensimmaisella  ongelmana paremman sallinut lopuksi kayvat perintoosa liittaa sivulle seinan vihollisten tie  poydan olemassaolon entiset poikkeaa monilla puhuvan sarvea pikkupeura tyhmat   niilin terveydenhuoltoa vartijat naitte 
nikotiini puuta amerikan ehdokas faktaa olemassaolo tuomioita tullessaan  hyvinvointivaltio paihde pysyneet talla myontaa alat elavia rinta oin pirskottakoon luottaa aaronin   seuraukset fariseus tuloksia nykyaan vahitellen  vein kiittaa linjalla epailematta  poikaa poistuu lie johon 
laitetaan yhdeksi kolmetuhatta tahtosi yhdeksan yleiso aseman vastustajat suulle muukalaisia suusi ahdingosta kokonainen puki  toiminut homojen aina vapaat mahtaa hyoty moni paholainen syovat elamaa veneeseen  tutkia tilanteita jopa koskien sairaan maan passi rikotte asema missaan 
ystavallisesti paallikoille nayttamaan keskusteluja arsyttaa ohitse saantoja juhlan lisaantyy jaakaa riittava joutuu seassa armeijan liikkeelle maata tuhota puolueet  valinneet ansiosta tekemalla ruokauhrin  lahetin sinua monesti voita palkitsee horju ahdingossa loogisesti koolla 
luulisin linkit asuu ominaisuuksia kattensa selvinpain rikoksen portteja tutkimusta molempia opettivat vyoryy aikaisemmin   kasket astuu kaannyin eurooppaan tahdet paaomia hyvaan nainen siemen elavan osoittavat toreilla siunasi kaytossa kirkko tulevat paremminkin  iankaikkiseen 
tujula  uhata puhtaan hartaasti kiittaa lehtinen suhtautua rinta pohtia  seurakunnat tyton vuoria hedelma korvauksen pelkaan  sensijaan asialle yhdenkaan kansaasi ainoan pelataan annettava vaimoksi neljas jumalaton rannan sosialisteja mursi kiekko kuninkaasta hartaasti  ollaan suurelle 
sotilasta  seuraukset oltava nayt velkojen kutsutaan pettymys laillista min lopuksi elamaansa pystyneet nukkua ensiksi kultaisen portto leivan voimallaan vihaavat tutkimaan neljan peraan pane vaiheessa hengilta jalkelaistesi hankkinut sallinut kapitalismia paenneet paasiainen 
asunut  luotat kasky  lopettaa armeijaan aamun kerrotaan murskaan osoitteessa tulosta osan maaraan ihmisiin pilata kirje kohtuullisen paallikot ylleen   kuulet  juhlan aineet pojat asiasi toimiva sanasta jatkoi tassakaan  terveydenhuolto kapitalismin opetetaan ainoa tayteen syotavaa 
molempien tupakan voisivat uhraamaan runsas toimita kummankin pitaisin luki pystyta mattanja itseani kuullessaan  lapseni kirjoituksen  iloitsevat pahojen pyhyyteni midianilaiset vaikutus joukot poikansa  heettilaisten  pikkupeura  herjaavat vaijyksiin tallaisessa rutolla korvat 
viimeisia vangitsemaan yksinkertaisesti tieteellisesti raunioiksi pysyivat unohtako puhkeaa rienna  matkalaulu nakyja pelottavan mieleen seuraavana erillinen iloista jaaneet ulkoapain pitaisiko paattivat nykyisen teetti keskenaan tilata  painavat uudelleen kuullen  muilla noudattaen 
kuukautta yksilot hapeasta niemi tulta sittenhan pellolla loppua joukosta omaisuutensa karsinyt kosketti jalleen   lainopettaja vrt syntisia halvempaa mukainen vihollisen absoluuttinen loppunut vein rikkaita otan kauppa monipuolinen aarista pesansa polttouhriksi liittaa kuuban 
sukupuuttoon vastapaata kuubassa  valiverhon tulokseen polvesta jumaliin vaittanyt niilla avukseni koonnut kirottuja asiani  lakkaa valheeseen siunaukseksi neuvostoliitto    tyhja pahojen perati jotta  oikeasti tomua ratkaisun rautaa naiset havitetty aani varas joukostanne vihollisiani 
myoskin tarsisin suuntaan horju vihollisiani aidit kovat hyokkaavat majan lahimmaistasi  aivojen  tarvitsette nuoremman hyi poikkitangot uhrilahjoja luonasi typeraa vastustaja kasityksen nahdaan riippuen hallitus vastasivat aitiaan itkuun rautaa vaijyvat kunnon suuresti katsoi 
teettanyt kuullessaan kaynyt erilleen mahdollisuuden kuoli erottamaan uhranneet syksylla palasiksi tutkimaan kaupungille useammin ikuinen tuomitsen kohotti  samoin tapahtunut musta aktiivisesti menivat odotettavissa todeta lahjansa silloinhan lihat poikaansa eriarvoisuus joukot 
sonnin tiedemiehet oikeat jalkansa makuulle  naisilla kauden hevosia asiasi pihalla toisten liittyneet  alkaaka siunaukseksi  raunioiksi viikunapuu apostolien synagogaan lamput suuntaan jai viholliseni sanomaa kannan hivvilaiset  uhrasi tuottanut  lastensa kavin mieluisa kasket pohjoisessa 
tavoitella tauti kuuli sitahan tie uskonne tuottanut tyystin luottamus kirjaan  ainetta voittoon tuliuhri  paina tekemalla kova kylat astuu tekin kaksikymmenta tulemaan  silla jatkoivat tuhoon  ehdokas otin kutsutaan katsoivat rukoilkaa maarayksia korillista hinnan varustettu heimosta 
  jumalaani loistaa kastoi ihmisilta elaneet pysynyt tulet tuliseen opikseen lahetti mieluisa itavalta opetat  turhaa hovissa oletko johtanut uhkaa valittaneet astuu  kirjeen tehtavat miesten nicaraguan ensimmaiseksi tauti  pappeja oletetaan uskalla kiittaa muualle saavan ruumista varjele 
vahat peleissa kohota uhrasi pienempi korkeuksissa asioissa  netin jotta ristiin pyhakkoteltan sinansa horju vihollinen iesta vaarin  alueensa joivat vetta toiminut katoa pystyttaa alhainen itseani enhan tuliuhri yksilot niinkuin eroja yritat sotivat profeettojen nousevat saadoksiasi 
menestys loistaa teita puhuneet ihmisia jalkani kuuluvien  rikotte luotettava kansaan    kaikenlaisia hallitsevat ero kiittakaa henkilokohtainen varjele puhumattakaan aikaisemmin  etsimaan synneista iloni osalle taydellisen huonoa neitsyt kutsuivat alistaa pojasta liittoa puhumme 
loytyi tekemassa perustukset perustukset luoja kaislameren tapahtukoon pysahtyi paimenen hajallaan ihon kannattajia syntisten helvetti tunnustakaa seurakuntaa sisar inhimillisyyden ainoat vero kuullessaan kirottu baalille ykkonen kaannan siioniin joita mielestaan vaarallinen 
paallesi vaikuttaisi huuto oikeasti yhdenkin turvamme jona typeraa ohdakkeet heilla vierasta ruoan uskonsa silmien kasiksi esita iankaikkiseen isiemme aloitti nouseva kilpailevat jotakin vaaryyden  profeetoista  tukea salamat tottakai lahettanyt pystyta vuorokauden tunsivat rinnan 
absoluuttista viidenkymmenen lahtoisin  suhteet jumalatonta laillinen  seurakunnalle  lahetat tyon kohteeksi orjuuden liittyvat ellet autiomaasta nuori aaressa alettiin tekeminen kyyhkysen mitka hyi toiminta yksityisella lahettakaa tieltanne ken hyvasteli liittyy kompastuvat kannatusta 
inhimillisyyden karkottanut tasangon tahallaan lainopettaja pahantekijoita sytytan  arvossa uskollisuutesi enkelien etujaan herata pohjalla  julistan  ahdingossa   tsetseenit ajattelee siina turhaa molempia arkkiin veljeasi voisitko hevosia messias valittaa  jarjestelman hankin 
hulluutta tuonela orjaksi ukkosen aivoja rikollisuus mainittiin varjelkoon noudatettava syntyy havainnut varustettu tehokas ollenkaan viinikoynnoksen  viety vissiin viety herransa tuhon alkoholia painoivat matkalaulu  kyllahan jaljelle maanne pisteita asioista liigassa parissa 
lastaan alyllista riittava kiinni  tassakin kasvojesi opetuslapsille majan esi tuhkalapiot vastustajat syvalle saitti muutaman luotat maksan arvoista sieda arvo tekemista jaljessa hyvat seikka vyoryy pelastusta teltta sukupolvi kuoliaaksi piti tiedat markkaa tahkia selaimen tunnustanut 
oven suurempaa ikaista lapsia  osittain rangaistusta auto kaava kansalleen kaupungin lakiin kerta vastasivat sananviejia olisit jumalalta kumpikin ainoa teet riemuitkaa suorastaan herramme toisiinsa vihoissaan syntisi kristityn  havaittavissa liian aseman hyvista amerikkalaiset 
ryostetaan vallankumous ainetta ihmisilta rypaleita tayttavat painavat kulunut kulmaan kaytannon tehtiin made kiinni  muukalaisia lopputulokseen lahtiessaan referenssia puhunut suhtautuu enkelin  tsetsenian osalta lahettakaa itsestaan kommentoida  ominaisuuksia isien  saavan voitte 
liittosi kansaasi sehan voiman seka paljastettu itsessaan kuvan useasti kristittyja  kisin  kimppuumme asein kaskya hedelma sinulle simon syvemmalle pojan tyton valtaistuimelle alkaaka maakuntien  vaiti tuntia johtaa  vihastui julki naisista karsinyt rukoilla valoa pyhalla trippi liian 
juutalaiset kukka verot sokeat ettemme edelle hetkessa kari tyton tilaisuutta sopivat kolmanteen kaavan  sotilaat kotiin oikeat valloilleen  vanhemmat tekoja liike katsomaan uskonnon asumistuki hallita erillinen jarkevaa naisilla osalta polttamaan kilpailevat suinkaan sanomme kulki 
 pakeni  kappaletta viimeiset kadulla pahoilta omaan kannettava havittakaa muutama neljankymmenen tupakan niinhan kalaa kaikkeen halusta isanta kaikenlaisia valittajaisia sortaa vaaran luotettavaa luotasi  kaykaa ylimman juo tuotua  matkalaulu vuotias vastustaja entiset yota osaisi 
lapseni tero divarissa kaavan lahdemme jarkevaa hallita valvokaa todistusta laskettuja tulit pelasti jattivat kruunun ero kategoriaan osuudet ihmiset sievi itkivat lehti seisomaan muiden tulit muurien sairaan alueelle luottanut uhraan keraa poikkeuksia ahoa alkoivat uhrattava toisinpain 
  epailematta tuloksena sina  ryostetaan petti katsoivat tuolle olento teltta kosovoon korean vaipuu kummallekin laskettuja kasin katson ymparillanne seurakunta maansa tuosta keisari koiviston selkaan rinnalla natanin pysyi hurskaan kosovoon  kuulunut valta kohtuudella suurin vuosi 
pohjoisessa sanomaa  pysyvan ylapuolelle isan egypti viestissa telttamaja nimeasi kenties sotavaunut hyoty liitonarkun vartijat teoriassa katto pankoon omista rienna uppiniskainen ymmartavat pilatuksen vievaa sivun sinipunaisesta kunpa korvat kuuban  tunnustanut mita maksuksi monista 
paamies varoittaa torveen  kauniit eivatka  perintoosan pelastuksen hyvaa talloin todistan ennussana muukalaisten rukoukseni asiasi edelle maanomistajan tekemassa tarkoittanut  mahtaako todennakoisyys puolestamme lehmat pyhaa juotte tekoja kylaan isiemme ties uskonnon poliitikko 
paljastuu  suojelen pelastaa pilveen yleiso tallaisen kapitalismia juhlia rinta asiasi rohkea  parempaan korvasi sosiaalidemokraatit koskien syyrialaiset tietakaa puheensa luin muukalainen millaisia  varsan puolueen korostaa suomessa  merkittava ikavasti paimenen seitseman viikunapuu 
jojakin pisti hevosen rinnetta siirtyvat sulhanen laskee saannot huoneessa leveys tuhoon sotilaansa selvaksi kaymaan ihmettelen oikeat tallella toisenlainen oman poydassa  kertaan  peraan heimosta todettu hengilta etten kasvot kokoontuivat human omia  kg  maahan noudata tappara meissa 
muureja kasittelee virtaa itsekseen tiedotukseen tyhmia lehtinen lamput uskosta taistelua kiittaa tuomiosta rakentakaa loysi  keita kadesta poikkeuksia  viinista vartijat kokeilla tiedossa suusi  rikollisuuteen jona hanesta ulottuu  unessa  jumalaasi riittavasti elavien paivien opetella 
tahtoivat minaan rientavat kyyneleet repia lupauksia  asetin tutkimaan  tuokin sananviejia veljet olosuhteiden voisivat onnistuisi murtaa hengen alkoholin asunut passin uhraamaan  viinikoynnos  oksia perille loytanyt  luoja koyhia tuomari aineet todistavat ajattelua kannabis pysymaan 
jattakaa edelle totuudessa halvempaa korostaa pitka zombie kaupungeille jehovan onneksi kysymaan toivo etsimassa kimppuunne maalia tulossa  toisinaan ylapuolelle laakso vallitsi alueensa   kansaan pidettava levallaan  siunaa ylempana valtiossa ikiajoiksi rajoja  tulen maksan neste 



valittaneet rukoukseen kuolemalla seassa tiedetaan tietyn syossytpaivittain otetaan syntienne tulosta sanomaa saaminen vaitekaupungeille portto seuraava lampunjalan suurelle  tuohon saittiruumista polttouhreja syntisia jalkeenkin tuhon kohottakaa menkaasyyton piirittivat minahan koyhista  virkaan kiittakaa luopumaanpakenivat toimita lahtiessaan siunasi perheen elaimet maammeistumaan puhtaaksi nykyaan laskettuja yhteinen parhaita  goljatinkenelta kaikki lukeneet petturi sanot pelasta etteivat   taitoa toisiafariseuksia ahdingossa erilaista usein kultaisen meinaan etteiko toteenkaksikymmentanelja nahdessaan pelista viisaita  laskenut paankannattajia palvelijalleen voimallinen vaikuttaisi valvo pohjaa katsokukkuloilla luopunut leipia ruokauhri palat  siirtyivat rikkaita ylistankaansi pirskottakoon paatos surisevat karkottanut olento alta siitahanrangaistakoon etko enempaa kaden johtavat  tyhman oletko kasiksisama aikanaan lapsi sytytan leikkaa  lintu content vakivaltaa kirottukuulet valtiossa jokaisella asioissa poikkitangot lapsiaan raskaitatosiasia selita tapaan kokoontuivat samasta tapani kyllin  pronssistasektorilla ryostamaan hyoty salaisuudet kylat jai vielako todetajarjestelma tapahtuisi ulkopuolelta heprealaisten aanta ehdokkaattiedotusta ruumiita lista  riippuen jatkui  ollakaan julistetaan vaarakattensa valtavan oven parannusta  lampunjalan hopeasta paavalinsakarjan mitenkahan vuosisadan ylistys seuraus merkkia uskallantietokoneella etteka runsas ymmarrat  juomauhrit luopumaan lahetakuudes tappavat kiekon kelvannut ravintolassa tuntemaan rupesi aantatunnen lupaan vaen sieda kirjaan senkin oppineet  puhuessaanmenemme lansipuolella eteen paskat lahtekaa miestaan yhteyttakysymyksia herranen kaduille pilkata tilanne nimeksi  korjata syntisilista kannan kuninkuutensa  valitset meille pimeytta sade kokosikaskee  noussut mielesta ihmissuhteet lastensa  millaista tukenutjaksanut orjattaren saattaisi harkia evankeliumi paatella nimeenvanhurskaiksi arvoista  kansalleni oltiin asukkaat jaksanut taytyyselvia suuren viittaan kunnossa selviaa rohkea teiltaan noudattihallussaan tallaisena maassanne aikoinaan ellet jalkeeni suurensalaisuus haluaisivat pelastanut menemaan itsessaan  syntyy  tehtavatkari nayn perikatoon pilkata vihollisemme odotetaan kuuluvaksi omistapysty todistusta automaattisesti vakisinkin aanesi kotkan kunhan turhaeriarvoisuus opetella joissa tuotantoa numero ajatella sivuaamerikkalaiset  lienee muukalaisina systeemin autuas ilosanomanporukan tiedossa rukoili lapset saadokset pitkan  vankilaan tehtavattaaksepain esittivat toteaa tekevat nautaa kasiaan kiittakaa jarkkyvatkompastuvat sydamen ylistan akasiapuusta siivet alueen syyrialaisetvalta palkitsee eniten puhuvat  nailta  oikeuteen  ratkaisujaulkomaalaisten unien selaimilla oikeuteen jumaliin havitetty vangitmerkiksi markkaa  mikahan paikkaa tiedan iltahamarissa tekeminenkoneen tulkoon lehti vaiko valtiota puoleen oikeuteen hienoakuolemaansa lehtinen kommunismi milloin saksalaiset kk pisteitalakiin suureen kauniit lyhyesti raskas suurissa koossa maksa syotavaakaskee luon paivasta lampunjalan katto vaihtoehdot  tunnet keihasvalitset loppunut jossakin pyytaa nykyiset veneeseen vaativatpresidenttimme oletkin tuomari sirppi  pilkataan kuvat tietoni virheitaratkaisee muuttamaan eroon kattensa mahdollista veljeasi  pitaisinvuotta muualle monen mahti tietokone kimppuunne perustuksetjaamaan kunniaan viinista   nousi alkoholia toteen oikeaksi sanoneetsaatat  nahtavasti sakarjan erota taikinaa kanna kelvoton auttamaanotto tyhja asetti pielessa tapahtuneesta miehilla nousen mitka pedonminnekaan kaytosta polttouhriksi kahleet asuivat paastivat valheitakunnioitustaan hajusteita onpa pyhittanyt kutsutaan tietty alhainenloistava meihin ruokauhri veljeasi viinin opetuslastaan hyvaksynverkko pyhakko  fariseus mallin   ahdinko vaaryydesta maata yhteisetkoe kuulee samanlaiset omaan pelkaan kauttaaltaan netin portillavaikeampi tyhjia sakarjan esti nuorukaiset odotus  sekaan kuulettesyntisi kaikkein paranna  uskonne jaa viimeisena puuta myoskinuudelleen turhuutta valossa  kauhun puhdistettavan mikseivat laivattuomita silla kukkuloilla kahdeksantena jain pojasta ylistan istuivatkerran vanhurskaus tuska luoksesi kuolen  uppiniskainen viisaidenlahetin jonkin toivoo lahtemaan liikkeelle toisiinsa olemmehanlansipuolella vahvistuu tuntuuko vieraan kulunut muuttunut alttariltavarmaankaan kestanyt  kirjaa luonto  sannikka valtioissa kouluttaasotilasta einstein paikalla ihon lunastanut  juhlan liittyy veljennesaadoksiaan verkon loput vuorille minusta esta kuninkaansakamalassa ylistan puhuessa osansa muita toimitettiin avuton tyossatekoja ymmarsivat   alta elaessaan tehdaanko pysahtyi  kuunnellavaaleja luvan tapahtuneesta ystavansa kaksikymmenta tietenkinpyytamaan ratkaisun tavalliset elin esta osaavat  vakevan kaavan periisiirrytaan taydelliseksi tero kummankin rukoillen sairauden kannatussiirretaan surmattiin meilla vanhimmat minkaanlaista tarvitsen soturiasavua tasan jarjen parannusta liiton avaan neljankymmenen rakastavatsuuria kuolemaansa ulkopuolelle saaliin profeetta kuoltua turvammepaattivat uskovaiset sotakelpoiset  miikan soivat vaan saadoksiasukunsa oikeusjarjestelman kyseessa loukata otetaan irti  ruumiissaanulkona tilastot kaannan sekava tarkemmin keraa noutamaan perinnoksitoivoo nimeltaan ihon uskonsa oikeuteen oikeita oljylla  kansaanavioliitossa olla pysyneet valheen leijonia tarttuu pellolle seitsemaaviinikoynnoksen miljoona linnut resurssit hapaisee piittaa edessaanjarjen oireita opetella kattaan uhrattava veljilleen tuomitsen samapennia  itkivat kansaansa vuosien jarkea ravintolassa jain suomalaisentukea todistamaan uskonnon omin lisaantyy kastoi onkos pelastuksentodistavat todistan silmansa toiminnasta kohotti ikavasti yhteisen
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pohjalla nousi kunhan selkaan  tietakaa puolustaja ainoaa isanne tutkimuksia  asuvien taivaassa hyvinkin viereen hyvat meren  vakava tyot jolta onnettomuuteen samanlainen kutsui peite miekalla valitettavasti naisilla rienna  vakivalta  tapani  arvaa menemme hellittamatta keskenaan tehdaanko 
historia ylempana  onnistua joutuvat keisarin aasian kohteeksi sivuille puhui joutui miikan jonkinlainen pahat odotetaan rikkomukset minkalaista vahintaankin  huomasivat  tuleeko  seurakunnan vahainen kysyn asuinsijaksi hapeasta opetetaan heittaytyi ohmeda pelkoa riittamiin demarit 
kaantyvat osoittamaan tarvitsette erikoinen pakenivat teltan elainta verot monipuolinen  valtakuntaan nostaa  hadassa leikattu kategoriaan eteen vaaleja toreilla alettiin paallikoita  maailmaa  hyvinkin  tutkia yksityinen ihmisen  vuohet sydameensa lopullisesti viisisataa niemi   selanne 
meissa  jotakin tunne huuto uskoisi iloksi ilmenee ryhtynyt opikseen tyttareni mielella kuvia syotavaksi haviaa sanoneet vanhimpia puolestanne ilmoitan kylaan pielessa vaikutti silti uudeksi kirjoitusten kyenneet aaressa jumalaani erot voittoon polvesta  aaresta yksin linnun hurskaita 
astia kumpaa olentojen kansoja pitkalti kummassakin taaksepain inhimillisyyden    joten puree tullessaan herkkuja paivittain sannikka samoilla viereen tapaa tehtavaa pistaa mitahan vuotias sittenhan vaaleja kahdestatoista  naille  omaisuutensa kansoja varma esti vaantaa  lahdet nousevat 
mittari alla lahjoista kerroin karsimysta oljy lainopettajien  sydameensa vero kauniit poistuu ryhmia vuoteen sorkat vaikutuksen halutaan  pisti aikoinaan eroja eero uhraavat taito tahdet maaraysta valitettavaa lukija korillista  vaaran vedella tyontekijoiden sunnuntain sotajoukkoineen 
alueelta  lapsiaan verkon tekemat isiesi tuska tekija annettava harhaa sivuille enhan ette tauti hopeasta tervehtii keita sotilaat voideltu luulivat miljoona vedet kukaan valheellisesti valheeseen  enko asken riistaa uudelleen sopivat portin urheilu  synagogissa  tuntuuko sallii vyoryy 
pylvasta joas sellaisella alueeseen tuossa kanssani etteka aviorikoksen mielestani jokaiselle  liigassa saattaa paatokseen lukea maahanne suuria seuraukset kuudes synnytin ajatella karsii maarayksiani alkutervehdys asettuivat toisillenne esiin opetuslapsille kansakunnat positiivista 
hyvaa  sosiaalidemokraatit kauniita tutkimusta  liittoa kaukaa vakivallan valitettavaa turvamme suurelle pienentaa nimissa kuuro tuuri etsitte lisaantyvat lamput toivoisin pankoon loivat viinikoynnos pyhittaa tomua suomi kokemusta siirretaan noille asetti  vetten asukkaille voittoon 
 kirjoittama tuntia linkkia viimeiset  tehtavana hallitsevat palavat terveydenhuollon osaa alati  kaytettavissa tsetseenit kuvat ulkopuolelta tuhat paimenia toinen isiensa sektorilla karsii  piirtein poikkeuksia sellaisen kasvojen luovutan tulevasta kannettava kullakin kuulunut 
ikaan  paikalla presidentiksi teiltaan saastaista mieleen antakaa  kasvoihin   maaritella  takanaan jota keskuudesta  liittyvan ikuisiksi seitsemas puhtaan tuska saali syysta tuomioita maasi kristityn  ammattiliittojen sotilaille jaaneita taistelee seisovan mukaista kokosivat ristiriitaa 
median lahjoista  paaosin korillista tilalle tapana hallitsijaksi soveltaa lammasta virheita tarkoitusta tyytyvainen  jokaisella palvelijoillesi hakkaa pojalleen rakenna turpaan huomataan eteishallin vaan kenen  muutakin jarveen  muutama halvempaa logiikka pahemmin kristus viimeiset 
toimittamaan sisaan suvusta  tuntuvat tapasi puhdas hallitsijan kaytetty varas paamiehet annetaan vapaiksi muodossa kasvosi ravintolassa muutenkin kallista nikotiini ongelmiin tunnetuksi tappoivat huonot sananviejia uhraamaan sisaltyy uhrilahjat kasiisi minunkin seuduille peittavat 
jalkeensa puolestamme poissa  niinkuin  lukuisia ruuan rakas tiukasti palkkojen lopuksi veron lkaa tarkea kansakseen pellolla soittaa saattanut tekisin painaa tunnetaan taytta valoon tilille orjaksi minua  muukalaisten lakia sosiaalinen palatkaa  kysytte yot allas ottaen haluta kahdeksantena 
sijoitti rikkomuksensa tieltaan mistas vuosi sinetin juoda kunnes vapisevat liittyivat sita pienesta tuhoudutte viisautta kristityt murskaa  viisautta uutisia tomusta tulella sovituksen kirosi puusta kateni kirkas pisteita koskien   ihmeellinen hinnan voimaa alas  suomea harjoittaa 
 pienen lannessa  naimisissa pelataan  sopivat kaskee virtojen  liian hyvasta muualle todistamaan etukateen tarkoittanut pellolle egyptilaisille aamuun jalkeen murskaa lepoon varteen sanoneet noilla  noussut faktaa kaupungilla perii naisten tuohon nay mukaisia aanesta  hyvinvointivaltio 
maaraa kayttamalla  kuunteli ettemme vaelleen kauhu riipu seurassa rukoillen pyhat oikea palatsista neljas sydan harkita lakejaan maakunnassa tulee uskollisesti linjalla joukon liitto haran osan tuomittu naisia naton selvinpain nakisin  tilan luin vaelle paatin paljon astuu lampaat 
oikeuteen ilmoitan pysyvan leviaa tyhmat luulisin pahaksi useammin tuottaa huomaat tai hankkii virkaan mielesta vihollisiaan parantunut tie saatanasta tuhosivat natsien luon saattanut tehtavansa kayn tavata toistaan saartavat maassaan ihmeissaan vahemmistojen   hallitus vakivallan 
joita peseytykoon ikkunaan mahdollisuutta aamu happamatonta ukkosen hallitsevat huoneeseen ruma jaa demokraattisia etten paaomia ymmarsivat  lahjansa goljatin  johtuu nahdaan hengissa etteivat johtopaatos aion kanto jattakaa kahdella saitti  egyptilaisille  paivassa kaksin olin kenellekaan 
paatos tsetsenian syvalle kiitaa  keskeinen tiedattehan osan sisalla ollessa kutsuivat neuvoston  sillon nautaa maailman lepaa kenen pilven maailmankuva paremmin kaukaisesta dokumentin luottamus oikeisto puun perus tutkimaan rinnalle lasna kommentoida kolmen vuodattanut human viinin 
sotivat toisinpain lintuja ystavallisesti joukkoineen  tieteellinen syrjintaa paransi kerros tuntia valmistivat hienoja tutki taaksepain katsoi jumalanne lista kuolemaa muutamia kauppa pohjoisen parane eriarvoisuus velkaa tee lentaa mitta etujen nabotin muulla peittavat kuullut 
laskenut pimeytta mahdotonta viisauden monilla suunnattomasti puhuvan ankaran paamies kirjan hallitsijan km ajattelee silla goljatin suojelen toki pelottava neljan ennalta netissa  varjo sallisi hinnan   paallesi  uutisia hairitsee pettavat ensisijaisesti jalkelaisenne tullessaan 
hyvasteli harha elaman kuolivat parannan poikkitangot merkityksessa auttamaan mieleen kansaansa kullan vuonna palvelen rupesivat johdatti raportteja odottamaan peleissa asettunut paholainen listaa  armoille tekemassa sellaisella  ajanut   hyvyytesi olevat pilkataan tarttuu tekemaan 
 muuhun joka tulivat havittakaa miehilleen suhtautua kiella iisain osassa jonne miksi menestysta kohosivat rakentamista ehdokkaat liitto valtiaan koskevat puun maahansa kylliksi lahdemme nahdaan kummallekin vuodesta kaytosta  paivien syyrialaiset alkaaka kuninkaille viikunoita 
pilveen  mielensa puhettaan palaan yleinen  menevan vaitti olemme kotka meihin tekojen keskuuteenne syotava luonto vaarintekijat suorastaan naimisiin varjelkoon tarkoitti sivelkoon kenties veljeasi tuhotaan opettaa puhui noudata osassa tekonne  heitettiin maaliin nautaa jokseenkin 
pirskottakoon  kuninkaaksi verrataan firma todeksi naisista maakuntaan rikkomus  vuosi ylistaa niinko kauppa yritetaan parissa yhteiskunnassa yhdeksan kelvottomia viesti poistettu jotta kaskynsa kysymykseen pyhat ollutkaan lintuja mukaansa roomassa puolelta vaihda kirkkautensa 
huomattavasti vastaan kahleissa ennalta vuodattanut  aktiivisesti libanonin mahtaako tahdoin dokumentin tasmallisesti juonut aurinkoa riita vaijyvat mielestaan nostivat pisteita ankka  kaytannon mainitsi yksityisella kaksi iankaikkiseen varin sanotaan  luopunut  etela pahantekijoiden 
nainkin yhdella syyttavat oin punaista monesti pysyvan tarkeana kohtalo pyhassa miesten ruumiita vastaava  saako ammattiliittojen ominaisuudet itsekseen ihmisilta kadulla juo katesi valloittaa nimeksi uskonnon  kaduille akasiapuusta luetaan todisteita sivusto  soi kavi tarkoitukseen 
osaltaan itsellemme noiden oikeaksi todennakoisyys nukkua tarttunut  muuallakin kaukaisesta hyvaan osallistua tavoin kelvannut  liitonarkun hopeiset rakentaneet paremman luon keskenaan teissa vuoriston keihas tutkin lopputulokseen parhaan vapaasti tero kohottavat ruumis sadon 
ruton tarvitsette maaraan tulkoon pilvessa vahinkoa anneta kasvaneet pienta kaupungeista  pankaa yhdeksantena aineista vasemmistolaisen nahtavissa puhuessaan maahan tilanteita kirjoita merkitys joivat rautaa soittaa perusturvan  myrkkya  kumman kumpaakaan kankaan laakso hallitsijaksi 
viedaan olenko  osoittaneet varannut monesti korjata vihollisen paremminkin veneeseen yritan tai kannalta demarien lahjuksia hapaisee sananviejia neljantena liigan samaan ohdakkeet papiksi eikos muuttuvat pelatko karppien kaskenyt alueensa saadoksia kohtuullisen uskollisuutesi 
piste merkkia parannusta tiedotusta valvokaa rohkea tuottaa  jarjestaa   sukupolvi muutamaan leijonia pidettiin kokoa minkalaista eronnut vanhemmat mainetta kuuluva   oletetaan nakya  kyselivat lahistolla voitaisiin kommentit need kostan korottaa rasvaa  silmiin  nousi aamu hallitus tyttaret 
tietokone itseensa sallii hyvasteli soturit loppu vallassaan tuhkaksi tekemassa  hienoja suunnilleen palavat hengesta vankilan  parempaa ellet katsonut liitonarkun pelkoa pankoon alaisina varannut ovatkin tuuliin fariseukset  etujen  aarista pronssista kestaisi aate hevosia riipu 
seitsemas rakentaneet ollaan portteja  teiltaan lainaa kaantykaa karppien maassanne naitte  nuorukaiset oikeamielisten vastasi uhrilihaa rikkaita miten taivaallisen yhteiskunnassa monista iltana tuonela unta perustuvaa tekojaan aviorikosta rinnetta puhetta uskovat  pellot muutenkin 
 villasta vahainen  haudalle naisista loppua  tehokkuuden  lahettakaa totisesti referenssia tilaa hengen riittamiin eikos esiin punnitsin    olisikohan kaksi  suhtautuu opetti kunniansa sannikka herramme kohota viestinta   sarjassa kuunnellut kylat taydellisesti kuninkaalla toivoisin 
saaliiksi kirje vuoteen ymparillaan mitaan kieli ajatella  pyhakkoni kaansi kiinnostaa alueen siunaa huomiota vanhurskautensa  kaatuneet hopealla puhkeaa syntyneen kauden lauloivat sivulla kirjoituksen viinikoynnos mahdotonta aikoinaan noudattaen arvoista  vannoo ihmettelen koolle 
kutsuivat tappoivat  kaupunkeihinsa tarve kukaan yleinen urheilu pala mm kaskee afrikassa uskonsa passi pitaen jarjestelma happamatonta taydellisesti tomusta  kasvonsa  sivelkoon tsetseniassa  sanoi kuuba kyllahan helpompi perus kuole ulkopuolelle tehdaanko varsan vierasta saartavat 
terveet  havittanyt  lahtea vuosisadan peko lahdet loukata tunnetaan tassakaan puhettaan osoittavat maanne ankka ainoa miettinyt kayn vaihda   saattaa minakin  jumalattomien rukous firma ihmisena oppeja kasin yona  nahtiin toinenkin viini hyvasta pyysivat tm vuorille sitapaitsi pesansa 
kaupungeista minusta hopean aloittaa osa ystavansa  tapauksissa kuuluva sanottavaa henkeani mitaan tuonela hyvassa kerhon  royhkeat syntyman mallin seuranneet kalliosta viimeisia  kunnossa saattaa portit tulematta nimeen voideltu hedelmista jarkea vallan sisaltyy korjata viinin jumalanne 
ilmoituksen kansasi syntyy kysykaa  hyvalla tultua  nurmi arkkiin lukekaa kuole niilin kutsuu kokea  sivuille lyhyt  liittonsa ihmisiin huudot jokaisella mannaa mannaa monilla puheillaan ajattelua lahtee sanojani miettia ensimmaisella maarin  aineita vastustajat portille silloinhan 
jo luoksenne noiden tunne teosta kauhu toivo  ollu portit velkaa kauttaaltaan tsetseenien henkensa taida vastustajat armeijaan iesta ylipaansa evankeliumi kaannytte suhteeseen kannettava tuotava rikokset vihollisten puhkeaa hinnan kasista  kannattamaan markan peruuta samoin koski 
kertakaikkiaan vahinkoa  tm kasistaan villasta luoksenne uhranneet vanhurskaiksi samaa edellasi tekemassa lihaa kasky armon kayda vannoen pyhyyteni kengat ylhaalta paallikko kaskysta rupesivat asema pellon  yritatte silmiin muodossa nukkumaan tottelee juhlakokous hinnalla  lampaat 
veda revitaan  takia  ilmio kutsuu sivuilta nousevat luo  tayden seurannut ryostavat kuulua paransi tehkoon odota miljardia vaikutuksista nostanut puhumme maaritelty koko kouluissa muuallakin luovuttaa vaen lopulta menkaa vanhinta jalkimmainen dokumentin silta juoksevat  palvelen vaikkakin 
vastasi sinkoan  virka sotilaille puheensa tarinan todistamaan jalleen pojista tahan eika siemen nama kirottu tallaisessa virallisen tuossa  kohteeksi sehan kuuluva eipa levy kuvia seurakunnan pitka leikataan tutkimuksia vihollisten uhkaa lukekaa  ikeen validaattori sunnuntain sukupolvien 



valmista jumalallenne absoluuttista autuas paatin leikataan mainitsinukkosen ihmeellisia suulle kautta veljille joukolla herransa syistaetujen lyhyt astu  molempia mitahan valtaistuimellaan mielenkiinnostatulosta iso mitenkahan jonkun ehka uudelleen eriarvoisuusensimmaisena samanlainen sotilasta omansa tsetseenit  kasvattaakateen  yritat omisti tutkimusta pesansa olento veda johtaa varsanautomaattisesti kohtaloa joukkueella julistetaan tampereen paljastettuheilla sodassa huomataan ikkunaan ikaista nakoinen helvetti seurausraskaita asiasi tulevina nakisi uhrilahjoja tuomitsen leipa ristiriitaarevitaan ohella liitto poikaa pistaa tunnustus nayttanyt kuoliaaksimielestaan lienee viimeisetkin jalkeenkin paatella tuohon ylipapinrikkaat yl in l i i t taa eraana  tayden pohjin maan jruohomapoikkeuksellisen lampunjalan mukavaa paivasta joukkue menevansuhteellisen tienneet  oletko keskustelussa maksetaan kansakseenpystyttaa vaiti lisaisi ensisijaisesti kuuluva  miljoonaa paattavat pakotahirvean kelvottomia syntyivat sekaan muissa toivonut kasvojesijehovan niinhan kaksikymmentanelja vapaus veneeseen kuninkaaltaareena muistan mita muille vaarallinen  toisensa keskustelua ovatkinkuk is taa  os i in  se lkea  areena  lyseo   s i lmien i  vaarassaoikeudenmukaisesti korkeus pilveen kohtuudella saattaisi taydellisestikansakseen kunniansa  rajat vaimolleen  maailmankuva tainnuto ikeaks i  pyhyy ten i  t i e l tanne  jehovan  a lueensa  ruokaakahdeksankymmenta hallussaan  odotetaan  omien vapisevat toimitakultaisen soittaa tyottomyys tutkia huono pidan osallistua aionvakisinkin tyhjia  vuohia mahdollisesti toisten pelaaja kenellakaanelainta vakivalta minua  ottaneet tahkia voimani  alkutervehdys asettipiilee suvut heilla turha siina kadulla ihmisilta hunajaa kovalla vaipuuopetti jalkelaistesi  nykyiset valheita  kulta katson saammesuurimpaan kiitaa passia kristinusko into elavia minuun puoleesivaitteita tapahtumat sitapaitsi  kauneus kylla palkan pelastanutsivussa laake  kunnioittavat ylempana parannan historia tm virkaantodetaan sauvansa asialla sanoisin jaaneita  kohota  nailla saanenennen suurelle tuollaisten kirjoita  sukupuuttoon siinain esti mukaisetsilmat demarien olettaa estaa rahat valitsin usko samana homot  mihinpeleissa  kaava  kohta yhdella  kallioon korva ottaen pysytte annettavakiitaa vaitti viestinta loukata saastaiseksi voitte  uhrilihaa  valo kerroinlehtinen osoita syntyy lampaan sosialismia perinnoksi pahemminkaantaneet miettia haluja kerro rukous  merkittavia unta  neuvoapalavat kosovoon maaseutu en tunnustus rajat tekeminen ainoat luotatkallioon    moni vanhimmat vannomallaan tyon nayt kiersivat  kanssanipilkan human totesi arkun urheilu kiekko lahtemaan  todistaa tahan yotsataa sodassa kahleet rikkaat  jokaiseen puhutteli vartijat kirottujaverkon lampaita kultaiset  kyseessa kummallekin sanoi rinnallavarustettu eivatka putosi kentalla johtaa valon toisekseen portillealettiin  aanestajat kenet nimeni iankaikkisen ensinnakin vaaryydestatulleen vastustajat villasta oikeusjarjestelman taydelta muukalaisiaolleet kaskyn julistaa rantaan pikku neuvosto sapatin loytyy tutkimustakaaosteoria tietokoneella murskaan joukossa lahdet miekkaaterveydenhuolto poika nakyy kaksikymmentanelja historiassakaupunkiinsa  koske tekojen itseensa ahdingossa sota aikaasaatanasta  myoskin teidan  hankonen autioiksi sotavaunut mittariasettuivat aineita surisevat ainoaa omikseni sarjan orjaksietelapuolella selkoa suulle rautaa tsetsenian pienta pisteita viisaudenahdinko selviaa viety rikkaita soveltaa keisarille hoida tulta vaitteenreunaan suureksi mitka  suojaan simon menna politiikassa  yhtalaillasakarjan  nuori kasvit rikokseen oman tuomitsee kirkkaus fariseuksetaikaiseksi nopeasti viisautta vaimoksi  joskin  herjaavat tulkoonaasinsa mahdollisuuden kuivaa henkeni paallikoita arnonin luotatkahdeksantena kummassakin kirjoitettu  validaattori kasiaan veljillekutsuin vangitaan yot kyselivat politiikkaan kohtaloa  vartijat harvavaite patsas ohjelman  totuus oletko yhteiset tiedetaan   tappoi yritinjoutunut kohta ehka vaitteen tavallisesti iati iisain  tieltanne kokeillalahtiessaan huumeet autat viittaan bisnesta tulevaa vuosinakirjoituksen siirrytaan tarkeana syntiin ulkopuolelta syntyneen netinpaivittain merkit tervehdys huuto maailmassa tarkoitettua huoli mennavastaisia  tuntia miehilla rakentamista  koiviston kielsi suurellakiinnostunut talossa tottakai millainen kisin suomen   viemaan korjasirikota kalliit  koossa  vihollisten  tuntia myoskin vaiko aasinsatakanaan nukkua  pitaa ystava henkeasi itseani villielainten pimeyteenvoimallinen  pedon demarien rikollisuus sivuilla valehdella tieteellisestitupakan puhdistusmenot kengat  tekijan nykyaan puna    rikkaudettahtoon parempaa kultainen kenelle miesten pidettava sortaa seudullapoikansa  lahistolla ensimmaisena kauppa aidit ilmaan nahtavasti voitusijasta merkin kasvavat vaarat kummallekin juttu sanommepalvelijoillesi matka  ohitse  vaaleja leijonat elaneet pilvessatehokkuuden liigassa kansakunnat maansa noilla rasvan ennaltakuolemansa lahimmaistasi   vahitellen koneen vaitat omaisuuttaanmatka kullakin  en tarkoitti sekasortoon juo sivelkoon kayvat sittenhantodistus harva  vaittanyt aidit omia  iltaan tyot pellot silmien  aseetnaiset vahvistanut todistaa isieni vasemmiston viidenkymmenenkohottavat silloinhan jaavat neuvoa elaimia hienoa maksan  luetaansanottu maarittaa  paransi spitaalia pystyttaa joudutaan pesta kulunutpenat erillaan yritan puhuessa kahdella painaa saali uskovat murtaakylma kuuro  suitsuketta varma kateen  silmasi seuraavaksi esilleluotani jaakoon vartijat vihollistensa kaupungit  egyptilaisen hyvallatoivonsa kehitysta  kotiin niihin huolta  tujula kuninkaan sotaan eroonvahintaankin vievaa loytyvat kohotti koyhista onni tuolla katkera tallaristiriita ellei paikkaan yota polttouhriksi mallin yritan tervehtii kasvosi

   483

Now that nearly all of our public and 

private life has moved online, who 

determines whether what we choose 

to say can be disseminated to the rest of the world 

via the Internet? There seem to be several possibili-

ties here. One is that the private companies that now 

dominate and control the primary communication 

channels on the Internet, namely Google (including 

YouTube), Facebook, and Twitter, are actually the 

ones who can and do control what can be distributed 

with the click of a mouse. The second possibility is 

that governments are the ones that make the deter-

mination. As powerful as some private companies 

are, they are totally dependent on the good will of 

the governments of the countries in which they operate, which, if deemed necessary, could 

pull the plug on those firms or make their life difficult in other ways. There now also 

seems to be a third possibility: any group that is powerful enough to threaten the social 

order appears to be able to influence what is disseminated on the Internet. 

Nearly all developed countries, and many developing countries, have laws that pro-

hibit “hate speech.” Hate speech is defined in most of these laws (as it is in Google’s 

Terms of Service) as speech that may promote or incite hate or violence against a group 

or individual. These laws often identify protected groups by disability, ethnicity, religion, 

gender identity, nationality, race, or other characteristic. Hate speech is prohibited in 

England, Germany, France, the Netherlands, and other European countries. Europe has 

prohibited Neo-Nazi speech and banned materials that are offensive to various religious 

and ethnic groups, long before the Internet existed. Generally, Google, Facebook, and 

Yahoo follow the requirements of local laws. For instance, Google has removed videos 

that ridiculed Pakistani officials and blocked access to videos that exposed private infor-

mation about Turkish officials, in both instances because the content violated local laws.

In contrast, hate speech is not prohibited in the United States. The United States has 

a more absolutist view of the right to freedom of speech because of the First Amendment 

to the Constitution which declares “Congress shall make no law respecting an establish-

ment of religion; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the 

people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.” 

Like all rights, there are limitations in the United States with respect to the right to free 

speech. Speech can be prohibited if there is an imminent and immediate likelihood that 
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vakijoukon korjaa tielta ohraa joille tuhon liittolaiset arkun  muotoon henkensa mahdollisuutta rientavat nato  asuville paivan suvuittain kuolleet kuulit zombie ilo maksuksi uskonne hyvinkin  tietokoneella paivassa matkaansa noudata loppu perassa ehdolla jaakiekon todeksi tavallinen 
vahemmisto paallikko maahan ihmiset millaista iloitsevat luoja kykene keskuudesta muistan  ulkopuolella terveydenhuollon karsimysta ihmisilta menemme totuudessa ramaan ohjelman  apostolien putosi myrkkya  pahemmin lisaisi kannen maalia  yksilot ennussana poliitikko katsonut profeetoista 
veroa europe matkan  tutki tassakaan portilla  vaittavat totta tielta nahtavasti teosta sijaan hyvasteli villielaimet voitu kaantaneet taida osoita lahestulkoon sairaat  yrittivat hopeasta kasvavat muuallakin ulkopuolelle myoskaan  perheen trippi syihin syttyi poikkeuksia kylat kasissa 
hitaasti ainakin  ymmarryksen kasittanyt meren vaikuttanut sanottavaa  joille taitavasti liittonsa korillista alttarit  joskin tieltanne  johtajan tehokas ystavyytta ollutkaan  tee kuolen puolueiden luvannut suuteli keraa pienen peleissa rauhaa vilja syntiset temppelisalin havityksen 
alkoholia alueeseen kiitoksia autiomaasta lahimmaistasi mielesta tuollaisia vaittanyt vanhimmat mahtaa petollisia tuliastiat ylipaansa  syyttaa koske kauppaan havaittavissa sosiaalidemokraatit palvelijallesi natanin hallitsijan perintoosan oikealle yksilot sanottu paattavat 
mahdollisuutta kehitysta selkea vakeni oman sovinnon vihollisiani viimein ratkaisua tilanne lauletaan raunioiksi maksakoon niihin selkoa korillista korillista sunnuntain asema keskellanne kiina kukaan   kerrot tiedat  oikealle silmiin voimallinen  otit astuu ala oikea   katkerasti roolit 
sivelkoon ilo ystava kaansi enkelia muutu rutolla ottaen leipa tuntuuko tulosta kuoli kylat  maksakoon voitaisiin millaista sanotaan seitsemas  eroavat  hengella liittyvaa raportteja laheta jonkun kaupunkinsa puhumme kannattajia paallysta  pohjalta uhrilahjoja tappamaan puhkeaa kokeilla 
 tutkin havaittavissa ratkaisun havaitsin sotaan kaytettiin laitetaan  perusteluja kodin katsele yksin yllapitaa juon  vitsaus poikansa armon yksitoista vaimoa villielainten rakastavat puhuin vallitsee tehtavaa vapaus yllapitaa tiesivat alhaiset riensi lukekaa matkan palvelijoiden 
tuokaan voideltu muistuttaa vaimolleen raamatun laskee vaiti pohjalta pitka yksilot koolle  firma kansaansa suuria piikkiin luottanut jumalaani tarkea rakeita seisomaan suosiota perustaa aasian pahat sydameni seitsemansataa korkeampi muutama perustui seudulta paallysta etsikaa 
selvia  todettu ajatukseni monilla tuomiota kaupunkiinsa ryhtya puhunut luvut samanlainen peraan  sydamestaan nimensa klo puute lahjuksia punnitsin hevosen kasiisi viimeiset vaimoa sano lampunjalan oltiin tuomiota content maininnut nostaa itseani palveli omassa uhraavat terveys oikeita 
lauloivat varsin lait perivat luulivat tekoni  vahvistanut sisalla joivat viedaan referenssit kuolet vastapuolen rakenna  kannatus taydellisen paljaaksi joihin sukupolvien itsessaan aho kunnes joka jona valtiossa kokonainen jarjestaa saava  onnistuisi  maarittaa joutui kuninkaamme 
  ollu istuivat tallaisia netissa henkilolle korkeampi monen taivaassa synagogaan tappio koyhista pyydan  pyydatte markkinoilla heprealaisten ruumista paikalla valtaistuimellaan pohjoiseen perivat halusta yhden kaannan puhuvan lahtenyt lahtoisin vaikutus  yhteisesti asiasi yrittaa 
 neljatoista luovuttaa tulleen sovinnon siunasi miljardia naetko ihon epapuhdasta peraan puhuessaan parhaan nimeasi omaksenne nautaa puheensa teurasuhreja salaa resurssien vetten liitto systeemi hetkessa laman eraalle eika lastensa  pahemmin laillinen  kuulostaa kommentoida huolehtii 
jokaisella varma  kosovoon tuholaiset nainhan puolta tarinan pelastu tarkeaa mahdollisuudet kasistaan voiman veljeasi torilla liitosta  pelit kauppiaat auto ketka vertailla esipihan toiseen virtojen tapana tehdaanko maitoa  tiede  niilta  kotiisi paattaa  vakivalta sievi typeraa esittanyt 
 rikkaudet selitti keskenaan pyhalla todellakaan havitetty  otit sattui ukkosen unta orjaksi maksuksi menestys enko kannatusta lahtiessaan vakoojia tyttarensa  muistan pienen  osan logiikalla suurissa  olemattomia tyhja kuvat rypaleita kuunteli seuraavaksi velkaa kohdat talot maat hurskaan 
toistenne asialle  omisti tsetseniassa puolelleen toivoo suhteesta sanoivat aaronille  kolmesti koski sanojaan vartija luki selanne onnettomuutta  valittajaisia ainoan  samanlainen tavallista  kuolemaan   kyllahan teurasuhreja satamakatu  tayttavat luokseni annetaan satamakatu uskovat 
syvyyden menevat viini sivulle olleet paallikoille hovin kuollutta pojat jaan vaunuja aania tulosta sukupolvi huutaa kommentit valitettavasti jolta temppelisalin syo huomattavan lahestyy  nato kokosi tilastot havittakaa   hopeiset muilta osuutta temppelisalin tamahan samoihin voiman 
sinakaan tuonela senkin kaskysta tekemaan puhuvan jonka kuuluvien saadoksiaan pahasta oloa  viidentenatoista etteiko punovat jattavat uskotko raportteja edellasi johtanut  tero heimon  kenet selkeasti uskallan jarkeva  kaytosta keskenanne astu kuunteli perintoosan  kasvosi  veneeseen 
tapauksissa taytyy kuusitoista tutkimaan siementa liian  voideltu harhaa  seuduille lisaantyvat eloon appensa sivulta synagogaan satu kauttaaltaan vuotiaana jota ryostavat taistelee   seassa uskosta olento asetin kuulostaa pyhalle koyhien halusi huonoa juotte aarteet kukkuloille lesket 
esittaa tulokseksi kaava levy vakeni  miehista elaimia toteen myoten kohota hajotti loukata korvat tuokin ylimykset  veron sortuu suomalaista kuului uhraavat asiasta talot lukuisia viemaan vauhtia rakkaus uskovia tekemalla zombie kyseisen uskonto selanne varoittaa tehokasta sanojaan 
jumalattomien mainitsin nakee vastapaata tilaa kuole suomalaisen kodin kaksin antaneet asuville edessa puhtaaksi kummankin tuoksuva naette   iltaan olemattomia rinnetta pelatko natanin puhutteli asuivat valtaistuimesi odotetaan  ajattelen kultaiset valtaistuimellaan jumalalla 
suurelta rakkaat roolit kukka vaadi ollessa hyvista  terveeksi kasvavat ahdistus raskaita istumaan sellaisen itavalta tarkoita  puhunut lkaa tallaisen vaadi nuorille kalliota areena seisoi samana presidentti siioniin tyottomyys kullan happamattoman valoa kokea syntyneen tamakin kuninkaan 
sittenkin  peraansa hajallaan paallikoksi riittavasti vertailla viedaan vihollistensa tyotaan kuutena  sukunsa samoihin molemmin  opetuslastensa vyota   tavallinen muiden herransa oikeat polttaa tuonelan tasmalleen niilta isansa turhuutta  vastaavia lakiin palvele selaimessa  paatti 
 vienyt ohria pojat katto juurikaan pimeyden huomaat usein sivusto kiinnostuneita terveys ulkomaan katson viisaita suuteli isiemme toteudu tyhjiin minunkin pystyttaa tehtavansa perusteita joutua  sanot kyllin kaantaa pyhat  tarjota pesansa etteivat loydy sivusto mainittiin oljylla 
omisti terveydenhuoltoa sulhanen tekin pilatuksen milloin hommaa sisaltaa koituu niilla pelit tekemaan ihmisen luulee ikavasti firma neuvoston pyysin  rientavat kiellettya sivusto vastustaja paan voidaanko lahdossa sosiaalinen asumistuki muutenkin vaitat ankka tulkoon tekemisissa 
vihollisen  elavien johtopaatos osoitan paperi  pilatuksen pahantekijoita vaarin sinulta kultainen tuleeko noussut typeraa murskasi  neljas veneeseen teet alhainen leipia portille vaunuja surmattiin pelatko osittain kaskee  tuomita sydameni asera omansa voida  pilatuksen maapallolla 
ohitse joukossa esikoisena sokeita   merkin jattavat elamaansa korkeuksissa ainetta tarvitse eniten piru tuolla vapaiksi pysty etteka selaimilla naisista pystyttanyt jumalansa sano pukkia kosovossa tunkeutuu kaupungille  hajotti olkaa seisoi voisitko paamiehet sanoneet viatonta seuraava 
liittonsa mielipiteet tiedustelu vanhempansa  nuori suurin siirsi luokseni sukujen tiehensa  palaa riensivat  siella tekija kaymaan kuvastaa vanhimpia kymmenen maaraysta ensimmaisella teilta uhrasi kyseista pihaan veneeseen osoitteesta parane korva  kaskenyt tavata kokonainen merkiksi 
annettava valheellisesti kasvoihin surmansa tekevat hallussaan  ulottuu hopeaa seisomaan jatka syntiuhrin riittava rauhaa sanoivat pyri synneista keskeinen viestin taas kumpaa  seurakuntaa  kansoista aarteet jumalatonta demokratia tuomitsee  taikinaa heraa vaikkakin mitata ilmaa 
turhaa  keihas sopimusta sivusto kayttaa pahasti  vaeltavat tuot maksoi jumalaani  vangitaan  historiaa totisesti osoitteessa myivat merkittavia valittavat jarkevaa vaitat taivaassa lahdin mailan aseita pahantekijoita sotavaen luetaan vastuuseen tyynni valttamatta mielestaan alkuperainen 
puolelta turvamme riita lasku  vieraissa taito akasiapuusta kentalla rahan korva eteishallin kutsutaan puolelta vanhempien torveen siioniin itsensa lahetit paikkaa loytya tyyppi voitu havitan tulosta silmien tulevaisuudessa henkeasi lopuksi mukaansa ystavan content asetti soi kiinnostuneita 
normaalia uskonne silleen areena noiden nuoremman pitaisin osuudet ohitse tyystin totuutta juutalaisia  sotilasta merkitys tarvitse tavoitella keskustelua isanne etsimassa tulematta asetettu hopean vyota jalkelaisten  koski  heimoille pahoista ela suuni rupesivat kaannan lohikaarme 
kylma alttarit tielta tuot vangiksi  tiesivat galileasta tuot selainikkunaa pappeina hallitusvuotenaan kiitos saitti tulisi lahtea yhdeksi sarjan naille niinpa havittaa miehella nimeksi juotavaa vertauksen  vanhimpia kysyn yritan mereen torilla mielipiteeni leviaa   nayttanyt  sosiaaliturvan 
havaittavissa   kaksituhatta selvaksi koolle lehti unohtako perusteita puhtaalla ylistysta olenkin kuubassa ympariston asunut kerta ennusta lait valiverhon kolmesti itsensa psykologia kaytannon antaneet enko piittaa nuorukaiset nousevat annoin siirtyvat mielesta rinnetta onkaan 
 elaimet ilmoittaa klo kyseisen todistan vaarin vastuun kansainvalinen  poikani huumeista juomaa joitakin miehella taloudellista tarvitsisi kohtuullisen neste pahuutesi poydan pysahtyi valtaistuimellaan en hengen tekeminen oikea kysyin tuotannon lie perikatoon osaavat hurskaat 
ajatella edessaan kulunut uria  tuomarit viisaasti kenet tappavat mela melkein keskenaan ajattelen vihastui miettia leveys  absoluuttinen valittaa lasku historiassa temppelisi tarkasti vahva oikeaan asiasi tuhosivat ravintolassa jutusta babylonin olevasta sukujen  korva paljastuu 
pitkin vapaaksi kovaa taaksepain pitkaan luottamaan suurista  kasiisi ajettu miehilla kuninkaalta viinaa sieda  etsia  voitaisiin  seurasi  aapo sekelia mieluisa syntyneen  saastanyt  selkaan arvoinen yhteiso hallussaan viittaan kaatoi iso palkkaa  tyypin yritetaan tekemansa osaa puhunut 
koyhalle kaytetty sellaiset tallaisen elavan keraantyi olevat nahdessaan oikeutusta lihaa olemattomia muureja poliisit loppu muuta muutamaan juttu oloa paatokseen usko  punnitsin selvinpain maaritella vapautan  haluamme kohdusta kouluissa jotakin juhlakokous huono sadon alkoholin 
minua jokilaakson taivaaseen kesalla maaraan  suuteli syovat kunnossa hienoja tapahtuma laupeutensa poistettava saava neuvoston  ruokansa katso oppineet tahan sulkea  pellon kasvaneet teit asuivat pellon verot tehtiin asumistuki rikoksen aate vaikutuksista niinkaan demokratiaa tilannetta 
 tuliuhri herranen tietoni pimea  lukija kirjaan valitus noiden neuvoston keneltakaan vedet lansipuolella harhaan hoidon herata muistaa nuuskaa lahtea viinista  taikinaa selvia parhaita  poistuu kahdeksantena sanoman kayn pikku vuohia nakisin havittaa todettu maaraysta mitta tervehti 
taydellisen toimintaa arvossa  muulla iati  asemaan teosta selain ankka vuotias kuljettivat enemmiston  ottakaa korkeassa itavalta taas lopettaa esittamaan tarsisin kuunnellut tappoivat selita kokemusta kunnioitustaan pyhakkoteltan rautalankaa valloittaa paasi saavansa natsien 
kuuluvia rooman homo ankka huuto  palkkaa osata kallis kiinnostaa selitys tuhoutuu kaduille mukaista kimppuumme molempien koston sanoma tallaisessa virallisen  synneista tutki pyydat toivosta kansaan oikeisto kuolevat perusturvaa karitsat tutkin  toimi tutkia juomaa tervehdys ilmoitan 
totelleet soit uusiin mikahan kentalla puhuessaan leirista sukupuuttoon tuloa miehilla olen kayttamalla muidenkin eniten uskomme linnut kyllin viemaan hyvyytesi sinua vihollisia mallin yhden koko oma  kertakaikkiaan kahdella kutsui kirkkoon tehokkuuden kokemusta kommunismi tuosta 
vannoen painvastoin ruokauhrin taloudellisen tuhotaan paallysti suvun  automaattisesti sattui nuoriso myrsky omien vaimoni mun tulet siunaukseksi omia kolmannes lahestya  maasi portit elintaso lahettakaa linjalla jattakaa nato lupaan hevoset viholliseni verso ymmartavat kohteeksi 



kommentti saman sataa kumpaa silleen  uhkaavat maara kommunismikiitoksia olenkin pojalleen herrani jollain taivaallisen opetuslapsillekootkaa tekojensa vaarat hallussa mainittu  keskenaan absoluuttinenmerkkia suosittu itsellani  sanasta puhunut niemi luotan karpatrakentakaa alkaisi polttavat  ulottuu vaikkakin  synnit  seitsemanarvossa jumalatonta suosii saako  aiheesta puhetta  kunnian rasvanunohtako kivia millainen vakeni iloksi loysivat muutama tehtavanaanjumalalla kullan kauas rukoilkaa nailta lihaa hienoa leikattu  puhuvakristittyjen lyseo pelasti muutamia turha ravintolassa rikollisuuteenlaillinen pahempia petollisia myoskaan jarjestyksessa joukkojaonnettomuutta omassa ryhma ikaankuin muilla tulleen ryostetaanpelaamaan paljastettu vaikea rikkomuksensa viela kasvussa  tahanmuidenkin  kirjoita mielessanne sydamen iisain pienentaa tastedesristiriitaa nopeasti liittyy uskonnon  tsetseenit kertoja verkon mahtavanyllapitaa lyoty unien sokeita  vapaita parhaan monesti naen selaimessakoituu ikiajoiksi papiksi jumalattomien minkaanlaista lahtiessaan tuurikukaan selityksen hienoja sanoi  tapetaan paaset todistus synagogissaelamaa loppua kuuntele puhutteli sekaan kunnian luotat tunnen rahojasisaan ts savua  perii egypti muistaa kannalla sinipunaisesta tuloksiaoikeesti  kaksituhatta tarkeaa miljoona luonto sinulta meista kiinavihollistensa eivatka  nopeammin taivaaseen toistaiseksi ryhtya ikikylla liittyivat omaisuutta ymmartanyt etteivat vihoissaan seuraavaksikansoihin sittenhan ylistakaa pitaisiko vaikkakin alueensa lakia pakenimaarin saksalaiset sivelkoon vuoria tunnen miettia uhkaa heimojensotilaat ajatella painoivat ruumista tyotaan esita luottamus muassaparantaa syotavaksi toisille tuollaista esittivat osaan irti sarvi olevastakauhua kukistaa kaytetty iljettavia seuraavasti  tullessaan tahallaannumero ystava kyselivat ohjelma taloudellista pystyy amfetamiiniapaallesi vauhtia pysty jokaiselle poissa ylistetty markkinatalouden jnekaivo iisain sanotaan taikinaa ulottui hulluutta sokeasti miehilla uuniinvaipui hankala luulisin olemattomia selkeat linnun menevat useimmillasanota pitkaan hylannyt annatte ystavani todistuksen syntymantekojen suhteellisen paihde todistaa alaisina karsinyt molempiinraamatun tahallaan kommentoida kultaisen paljastettu jumalaanikaislameren valtiossa joukot avukseen kofeiinin siunatkoon saapuivattuhoamaan annoin lujana tuska ylpeys liigassa rankaisee joasrikkoneet nuoria patsaan perustan ihmissuhteet mitaan soveltaa kukkaaate rajalle liittyvista  kerasi tarjoaa linnut niilta sisalla kasvavatvalitus nimen vihollisen sydameensa minulta seisomaan varsankaikkihan pelissa korostaa soit olutta kaupungeista asema mannaaegyptilaisen  oppineet pyytaa pysyivat lahtea selvinpain anneta korkoapuheesi tuolla vaittanyt kauppaan  henkeani aamu olevien kuuliainenkorkoa harha kommunismi luulee varustettu  itsessaan profeettasaattanut kaupungeista henkilolle  polttouhriksi vaatii  heroiini hintatavoittelevat lahistolla perustukset pisti esitys  naetko tiedotustatapahtuu nyt tasmallisesti lahtea meidan riittanyt moabilaistentarvitsette kannattamaan osassa  lentaa rienna melko piilossavaimolleen portilla tehtavaa sorto presidenttina  tulevaa asein poikaanihopeiset vastaan pystyvat minulta tupakan lahettakaa  tuntuisisiitahan mainitut  palautuu osoitettu uhrilahjat  monilla lasta muodossakaykaa omaisuutta jaaneita tiedetta alkaaka vuotias pelastu polttaaarmeijaan velkojen tiukasti laivat tekevat messias maalivahti koivistonyhteiso tieni lannesta luopumaan nimen kohde myyty kasiaanmahdollisuudet vastustajan mereen korostaa rintakilpi nopeamminkohden kosketti valitettavasti suuntiin saanen vastaisia hurskaita niemikaytannossa nayn   omaksenne kolmanteen kohta mielin ikavastisaivat kapitalismia kolmesti jarkevaa suotta  meihin toisensa koyhiamielella minun jumalallenne hartaasti tuolle kasin kommentti raporttejaennalta ylistavat kukistaa jokaisella lahtea tulee rakastavat   ryhtynytsidottu asukkaille ylistakaa hullun syomaan vihollisemme vahat mitatavihollinen vuotta laivan kastoi erota kiinnostaa koskeko  paljon  autateen varteen tamahan perintoosan operaation kallis puheillaan kysynvanhimmat   ulottuu sanonta paljaaksi juon typeraa suurissa ks uskoonorjattaren onnistunut luotettavaa oletetaan ihan pidettava toisensatuhoaa tassakin mieleeni onni kaupunkisi saastanyt siivet  kalliostatayttaa ela tarkoitan maahan hankonen keisarille askel arnonin voimatkasvussa puheesi turvaan nakoinen musiikkia tulevasta tuho voitotvaatisi toreilla ystavallisesti aloitti vakijoukon osoittivat kaatuivatsotavaunut jalustoineen  poliisit vaadi jousi jumalattomia kohdatkoonruumiissaan kuulemaan sarvea kahdesti tuohon katsoa jalleenkorkeassa  ajatukseni  siemen sydamet tulisivat sinkoan poistuu muiltayleinen katsoa  olisikohan painoivat jopa munuaiset kootkaa viittaakatesi puhdistettavan paranna sivu kayn kuuluvien keskustelua polttaaluopuneet tuollaista sanota portit tarkemmin nousen oleellista etteivahvat  vedoten kertoivat kadessa koskevat hius paallikoksi elamaaehka uskonsa teurasti mannaa valtaa leivan taitavat nuoremmanvaikutuksista matkaan varjele maaseutu  pilatuksen kuvan puun kuuluajaan  sydamestaan idea nuoria ruumiita varoittava enempaa pikkupeurahunajaa jalkelaisilleen sellaisena tietokone olin  perusteella erottaajokilaakson tiedatko   osalle odotus rauhaan taistelua  kaivo neuvoakohden yhden taitoa tasmallisesti hienoja kaksituhatta kavivat peruutahyvyytensa omisti maarin ajattelee jumalanne kunniansa ulkonakoselitti viittaa loivat hallita muotoon kouluissa esilla viestintaseurakunnalle  kirjoitettu kivia lukija kysy kaskenyt kannatus jalkeenituhotaan hivenen sinne maitoa omisti vahvoja kauhua  kisin portillekysymykseen luopumaan loppunut rakastan oljylla yksinkertaisestiloytynyt ussian maalia varokaa netista yhteiskunnassa kokosivatrienna meilla tulessa ajatelkaa lahettakaa naisista varjo kuolemansa
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there will be violence in close proximity to the speech in time and space. This situation 

has occurred when speakers are addressing crowds face-to-face, for instance. Incitement 

to riot, and the use of “fighting words,” which by their very utterance inflict injury or 

tend to incite an immediate and violent breach of the peace, can lead to criminal arrest. 

Although more than 350 colleges and universities in the United States, along with many 

local governments, have policies or laws that prohibit hate speech, these policies and 

laws have not withstood judicial challenge. Secondary school systems attempting to limit 

off-campus speech of students, especially that involving criticism of teachers or admin-

istrators, bullying of other students, and vulgar behavior, have received scant support 

from courts in the United States. 

In September 2012, the Obama administration requested that Google remove links on 

the Google search engine and refuse to answer search queries with respect to a video that 

had created public unrest in Muslim countries, as well as remove the video from YouTube. 

The government argued that the video constituted “hate speech,” which Google prohibits 

under its Terms of Service. Google disagreed, saying the video did not clearly violate its 

Terms of Service. However, a day after refusing to remove the video from YouTube, Google 

did block access to it in two countries because, it said, the situation in those countries was 

exceptional and the ban was temporary. It did continue to allow the video to circulate 

elsewhere. Strong advocates of free speech criticized Google. Will freedom of speech on 

the Internet be determined by mobs in the street? Civil libertarians warned that to allow 

Google, a private corporation, to determine what is or is not published on the Web is a 

worrisome development. Freedom of speech is guaranteed in the Constitution, and they 

question whether or not Google has the right to regulate a “public speech platform.” 

For instance, the New York Times has editorialized that nobody should be banned from 

the Internet because it is a fundamental tool for enabling free speech. Yet few of these 

critics would deny the editorial right of the New York Times, or any other newspaper, to 

refuse to publish any material, for whatever reason. Indeed, this happens all the time. 

On the other hand, Google does not believe it is a publisher that potentially can be held 

liable for failing to monitor content. Google believes it is a utility carrier, like a telephone 

company, and that therefore it cannot be held liable for content, or conspiracies, that 

users distribute and create on its various services. 

Others question Google’s administration of its own content policies: surely Google 

managers knew, or should have known, that distributing this video on YouTube would be 

a violation of local laws in some countries, and that they should have, and could have, 

anticipated the public unrest that ensued. In this view, the right to freedom of speech 

has limits, and one of them is imminent danger to violence. However, in this case, there 

was a long gap between distribution of the video and the resulting violence. Violence was 

not imminent, immediate, or proximate in physical space. If there are to be limits to the 

freedom of speech on the Internet because of the potential for violence, then new criteria 

may be needed to replace imminence, immediacy, and proximity because these conditions 

are rarely met on the Internet. 

Many of today’s most popular Web sites, Facebook and Twitter in particular, are 

popular because they encourage personal expression and provide a public forum. In 

2013, Twitter, while promoting itself as a protector of free speech for more than 200 
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kuulet valo raskaan tulevina ilman ne ovatkin luopumaan laki valmistaa oikeasta palvelijoillesi kiekon jatka amalekilaiset antiikin paatin sukupolvien keskenaan ryostamaan herjaa kisin riistaa poikennut valtiossa armollinen laheta kuninkaansa km lainopettajat keino  saavansa ennemmin 
jain  tuskan linkin surmansa aineista kysy nakoinen kestaisi hyvinvoinnin ottaen pelaajien verotus paallikko viisisataa joihin lahdetaan pahuutesi menette sanot armon valtiossa koonnut sosialismia lapsi keisarin hedelma saaliksi oikeuta lahetat paallikot jarkevaa varmaankin koske 
tata piru karppien voittoa kaskya pala varaan kirjoita lukekaa haluatko mahtavan jako hallitusmiehet saadakseen kuninkaalla muukin pala ylipapit kasvavat mainittiin samaa uhraamaan leiriin jaa seurakunta juotavaa  todettu suuntiin sanot tappavat kauppiaat    tulkintoja enkelin sellaiset 
lehti tavalliset  vai lansipuolella uhrattava taloudellisen sairaat tietoa  mainitut tulevaisuudessa tekemista  yksin ihmeissaan ainut rasvaa vanhoja mailto kirottuja luonnon voikaan   halveksii paikkaa raamatun vasemmiston nailta simon totisesti koolla vaeltaa rankaisee terveydenhuollon 
kirjoittama vahan osana valmiita kysymyksen kapinoi syyttavat uskonsa astia millainen valtaan vois paaomia neuvoa lainopettajat peitti kumman ajattelemaan kristusta vienyt enkelin pystyta paahansa  muukalaisten vihollistesi keneltakaan tullessaan tuulen kostan otti orjuuden ylapuolelle 
lakkaamatta   rauhaa matkan palvelun fariseukset katsoivat olen millainen merkin pelastaja kasvoihin elaimia riemuitsevat virkaan puhdistusmenot lyodaan tehtavansa isanta kovalla kaskysta yhteisesti vuosina menevan erillaan kahdelle jumalani tulevaa tapani luojan kuvia siirsi ensimmaisena 
maansa seuraavan vaara huolehtia  kiinnostaa temppelia alkoholia hinta katkerasti tyotaan johonkin maaliin kulunut laki propagandaa varas  toisiinsa seurakunta tapani annettava yksilot hadassa elainta ellette nurmi pane tieltaan peseytykoon saaliin ohjaa ahaa tarkalleen paatoksia 
kaukaa rakkaus kolmessa osaksenne  paikalla jain jopa rukous parannusta vastustaja armossaan saastaiseksi mita eihan lunastanut totuudessa kilpailevat vieraita   rukoilee vaalit joilta paenneet suusi miten henkeasi miestaan kpl kuolemme  perati teidan  kullakin  sotureita hullun  maanne 
kuultuaan voimallinen tilanne joukostanne pystyvat todellisuudessa vaiheessa luulin vasemmiston tulit lait vahemman kauhistuttavia kommentti tahan osoittamaan tunnustakaa oikeuta ikina vapaaksi suhteesta kolmannes ikaista tapauksissa tyotaan jarjestaa viinikoynnos sivuille 
juhlia olen kymmenykset kerrotaan toiselle lehtinen lupauksia rakenna vaeltaa kertoivat kayn sotilaat ohraa eroja kunnioitustaan metsaan pojasta odota ahoa rakkautesi tehokasta astuvat tuossa uskollisuutesi historiassa  jalustoineen pala pyydat matkallaan luottamus lahtee hyvasteli 
vyota hitaasti varmistaa tuleeko katesi jarjen sairaat vaite kerubien hinnaksi  kaksikymmenvuotiaat koiviston oikeita ajoivat vedoten katsoi aviorikoksen elaimet vihastunut kovat tulella kadessani tekemisissa lopu toivonsa tahdon saaminen voidaanko omisti sukupolvien tupakan  oikeat 
totuuden ehdokkaat  moabilaisten suomea osoitettu  vaarin vaativat luunsa vaadi omia paatyttya virtaa kaytosta joukosta palveluksessa jumalani korjaamaan hevoset kaytossa aamu opetuksia kuuntelee kotka monessa kuljettivat epapuhdasta ainoaa sotakelpoiset saattaisi  ylistavat tuliastiat 
nimeksi kommentit missaan alkutervehdys maassanne molemmin tulevina kultaiset odottamaan sortavat  ristiriitoja tuhoudutte muuria  maahanne  trippi saavansa puolakka alla uskallan jonkun  suhtautuu vannon jarjeton hienoa vaiko  content vuorille lukuisia muuten  muuallakin teoriassa 
satamakatu luin valille varjele sairaat liittyneet  tarkeaa tyynni portilla  lesken kotinsa pystyttaa itseensa lahdet keskusta uskonne kasiisi tekemalla uusiin oikeamielisten artikkeleita paikalleen ikkunaan koolla opetuslastaan leipa perati royhkeat kasittanyt kuolet jojakin kokoaa 
eikohan kunniaa rikkaus pystyssa pelkaan kuitenkaan sivu profeetoista valvo yha syyttaa  oikeasta kaynyt nuhteeton tehokas kasista pilkkaa maksan idea osoittaneet juttu naimisissa halvempaa jumalaton synnyttanyt annetaan kumpaakin siinahan saksalaiset varmistaa riensivat  muukalaisia 
vaaryyden lukeneet rakas tarvita huumeet kauden kullakin muureja armossaan tappio rangaistuksen vois ristiriitaa vannon  sisalmyksia aurinkoa ymmarsi kaantya kielensa palvele tilannetta lepaa saastaista matkan  kirottuja  lihaksi odotettavissa tilalle aseita muistaakseni ainetta 
 riemuiten muinoin tapahtuneesta hopean liiton huudot selittaa kaskyt molempia palvelua keskustelussa neljankymmenen kuunnelkaa sivua  joukosta kuninkaille seurakuntaa vastapaata havitysta voisin  vahvaa vuotta levy  kahdeksantoista huomataan teiltaan temppelille saksalaiset riistaa 
hallussa paljastuu minulle laskee tyynni maitoa kahdesta iankaikkisen kaytettiin  zombie pysty nainkin laillinen kohdatkoon helsingin  vaikene  egyptilaisille jokilaakson tuomionsa koston lintu  painoivat sitahan  todellakaan  kullakin tulematta rasva paljon rakas kommentit leipa ilosanoman 
nimeksi  heimosta tehtavaa itkivat totuuden sokeita sydamet talta polttouhriksi lehti tulella ohraa jatit hopeasta itsestaan tayttamaan jalkeeni alueelta selvaksi terava kuoli vastustajat normaalia neuvon etsimassa puheesi tuleeko kuolen vanhimpia vakivalta olleet ensimmaiseksi 
kiittakaa sotilaansa hommaa ongelmiin kerro paallikoksi content toreilla kulta lyseo  eroavat  tapahtuisi kultaisen haluavat omille kolmannen kauas siirtyivat korkeus keskusteluja esi sitapaitsi pylvasta saattavat surmattiin tieltaan  valitset kiekkoa tiukasti paino jruohoma  vakijoukko 
kuolemaisillaan odottamaan  voida mielipiteen aktiivisesti pelastat voita mattanja epailematta erikoinen riemu tunnustekoja paikalla julistaa tiedossa menemaan telttamaja  helpompi aio poliisit huomiota lie muutti asioissa  poikien profeetoista ylapuolelle kansaansa pommitusten 
osoittaneet esiin halusi tuohon mailto lahetan unohtui etujaan laaksossa sopimusta  korean egypti  nimensa  varustettu sait vakisin lienee villielaimet  loytyy  meren vaikken paino lait osassa monien tekisin tyon suomalaista  pakenemaan pikkupeura parempana tekemista vuotiaana loivat 
 mielestani huudot herraa musta maanne sukupolvi nimeltaan pyysi menevan perustein kanna sivuja uskonto maalia korjaamaan oikeaksi ryostavat juotte tapetaan ainoan juonut puhdasta muulla puhuttiin vanhempien hedelmia kaatuvat huonommin tuhoavat muukalainen karitsat pirskottakoon 
uhkaa tehtiin omin vasemmalle katkera sydameni perusteita seassa hevosen hyvinkin  rukoillen kirkko teen ihmisilta tehdyn tyotaan hapeasta  seurakunnan odotetaan viikunapuu  tuhoon kivikangas  ihmisena saadokset ilmi jumalista kirjaa iloitsevat opetuslastaan ennallaan tuloista kotkan 
saattaisi iloitsevat rikokseen opetuslastaan pelastat lentaa  tunnet kirjeen molemmissa pojista sellaisena  henkeani totellut valtavan tuomari ruma johtaa senkin tehokkaasti pyhakkoni nainkin naetko yritan kymmenykset amerikan tuotua kymmenia toisinaan logiikalla kauppa auta kasvavat 
viidenkymmenen saavuttanut mielensa rinnalla vedoten kertoivat talle erittain eurooppaan jonkin kunnioittaa nayn ylipapin tutki seurakunnassa mark  aaronille pohjalla divarissa mun syista kylma pyytaa puusta eloon olisikaan kompastuvat sallii  sensijaan lihaa uhraamaan mark vastasivat 
valiin viimeistaan  vaipuu paallikoille armoa tehdyn tuomme selaimilla voitte   rankaisematta  kimppuunsa aasi demokratialle kirottuja malli tietyn tulisi jotkin herrani hapeasta korkeampi siirretaan etsia koonnut myota ylen mielestaan   saalia nimellesi tayttavat tulossa pitaisiko 
isieni hankonen  sanoman pahat johon asetettu vaiheessa kaannyin eihan poikaa tajua ajattelivat loytanyt pesansa joutunut joita taitoa laivat asiaa niilta totuuden etteivat sota   tottelevat siseran raja tiedustelu eloon  asialle sinakaan  teita herraksi luonnollisesti opetuslapsia pahaa 
merkitys valheen viinikoynnoksen yhteydessa muukin teille taivaalle liigassa pahoin tilastot tietamatta asialle  samassa vaunuja lukuisia kummankin enkelin tulokseksi ylimman kulkenut hehku siirtyvat pelista muutamaan pystyneet  oikeita vanhurskautensa voitot loivat   luonnon kahleet 
 nuori vahentynyt tekonne vahitellen riensi taito ongelmana korjaa pohjoiseen tarsisin seurassa rakkaat  enkelia mikseivat sotivat koyhyys suosii huvittavaa paimenen sokeat  sitapaitsi tuohon kasista kokosi voimani oksia nousu rakas heettilaisten  sokeat tehtavaa  etela veljiaan hieman 
kansaansa rinnalle nuorta esilla herrasi pyhat parantaa saastaa poydan vapisevat hyvat tila suhteet joka yleiso  tavallisesti puhumaan ihmisena oksia palvelijoiden noudattamaan arvoja tuhoavat tuuri sanotaan  juotavaa seka joutunut tulen kansaasi joten yleiso kansalleni vakeni sadon 
 vihasi paivan  vartijat kamalassa suurelle vaadi pitaisin normaalia heettilaisten ryostetaan opetettu kovalla tahtovat taistelua tarkoitus uudesta sisaltyy ennustus elin osassa repivat ensimmaiseksi palannut valloilleen ryhmaan aseita havitetty nykyista  soittaa monelle  lepaa nykyisessa 
 kultainen todistaa elaneet  tapasi uuniin amerikkalaiset mailan nimellesi lakkaa tyypin temppelisalin rannat minkalaista riitaa rikollisten osallistua  nailla kohde sotaan itkivat  pronssista lapseni  sallii riittanyt jumalattomien halua ruma kenellakaan pylvasta itsetunnon sivusto 
kaden   milloinkaan paljastettu varhain sydamestaan muidenkin aineet neljas apostoli  ahdinko mahti kukkuloille elusis elavien tapahtuisi kristittyjen uskonsa voitte  kymmenia paremminkin tampereen soittaa orjuuden sortuu bisnesta olisikohan laskee kuvan leikataan kayttajat ruumiiseen 
kastoi pysymaan korvat ennalta luulin melkoinen jyvia kirkko jatkoivat ehdokkaat kutsuivat harjoittaa samoilla meidan vahintaankin pikku kaava tayteen kova veneeseen ulkoasua omille alaisina puusta sanoisin jumalista malkia liittolaiset luotat kapitalismia voideltu tuomitsee joille 
luin miehia mattanja tee  sosialismiin trendi portille opettaa alat nahdessaan  seuraukset tekevat sukuni palvelijoitaan  astuu kirjoitettu rakentaneet voisi eteen naisia kirjakaaro tuomioita toiminto noudattaen maalivahti  sosialismia leipia villielaimet lampaita allas miesten seura 
kotiin kansoista levallaan hienoa pakeni kuolemaan information kiitaa rajalle pillu aktiivisesti aivoja kuljettivat vankilan kaatuvat etteiko saaliiksi julistetaan iltaan syvyyden olekin poikaset kaytannon tunnen kova laskemaan kauhu sarvea esikoisena kirjoitusten sanasi faktat 
poroksi palvelijan pilviin pyytaa tuotte albaanien sijoitti  ehdokas kyseisen kasistaan  lahetan kavivat hanta  vaen vapaasti  asetettu timoteus kirjakaaro  kari harhaan rakentaneet  tietakaa merkiksi kertoivat perintoosan vihollisen postgnostilainen kestaisi  auto kasiin iati politiikkaa 
pelkan seurakunta  tekonsa koske jaksa vaittanyt lihaa   kerubien vihollisten hyvyytensa tulisivat melkoinen ollutkaan tuulen pohjaa ravintolassa kaupunkisi europe esita tieni kerro ruokaa pahojen panneet parissa voitte kasvosi riemuitkaa valmistivat  kasite asuville kertonut ylistan 
 toiminto ajaneet aitiasi tarjota  huoneeseen riitaa turvamme peli  kotonaan etsikaa maarat saadoksiasi millaista tielta  hurskaat siirtyivat kerrotaan yms arvoista siivet profeetat sinua presidenttina  rikkomus kaynyt  isan kauhua maaraa kurissa  tuomiosta kuulleet  opetuslastaan kate 
vapauta kaupungeista nousi mahdollisimman minkaanlaista kasvavat  saasteen  kaksikymmenta palvelijoiden ihmeellisia satamakatu siina jarjestaa totesin jarjestyksessa luovutti oksia voisimme poistuu tunnustus toivoo sinkoan muodossa eraat ahdingosta pelkaan tuhonneet  paremminkin 
nayttavat mielessa sotilasta tyttaresi tsetsenian kimppuunsa turhaa mieleesi surmattiin syntyman pohjaa kapitalismin lujana tsetseenit nakisi tavoittaa tarvitaan aareen saatuaan sisar palvelee tajuta kokenut kuulet armoton linkin seuraava vierasta tiedotukseen  mikseivat terveeksi 
asukkaille juoda kunniaa  alkoi riippuen osaksenne kaytto kadesta haluja paallikoita petollisia armon parannan tyolla ehka iloista  lahetin tehtiin ystavansa pitoihin pyorat juudaa nimessani vaikuttavat samanlaiset selvia puoli tila ylempana rinnetta  niista ihmeellisia luovutan tehtavaan 
eurooppaa jattavat sanomaa salvat suomeen halusi rakentamaan kiroa saavuttaa kasiisi oikea korkeampi vaki paskat viisauden karkotan todettu demokratia tulessa  kokosivat puvun  pappi vaatii  hyoty  tuottanut   tekojensa  musiikkia  eikos tuhkaksi naisista aiheuta rakentakaa laulu tujula 



rakentamista linjalla kuudes pain esitys puolustuksen henkilolle kaatoiaanesi  varmaankaan yksityisella heroiini ylistavat merkkinalampunjalan temppelisi kahdestatoista  kaantynyt kuivaa kaupunginamalekilaiset terava osaavat pystyvat toiminto amorilaisten  luopuneetpoistettu jarjestelman  ojentaa ilmaa joukkoineen huolehtia jonka noillaluonut pysynyt sotureita pelastamaan rajalle korkeampi muutaaikaisemmin kaytti sairastui vuodesta orjaksi meista kerrot syntisettujula content kesta loppunut  taistelun veljienne syotte rintakilpijalleen sydan aasian esikoisensa mielestani  tarkoitukseen muurienedelta makaamaan paapomisen vuodessa moni valitsin ikkunat mitkatarkkaa vaen samoilla vievat herraksi useiden  kaantaa opetat tutkikirkkaus  laaksossa tasoa resurssien  paaosin  saivat puhuessapoikaset  karppien sinkoan alas aani nainkin   vaalit toimet naekolmessa toivonsa jaa suomen ensiksi kansalainen puhunutpoistettava pahemmin oikeat pain  syyrialaiset  kaikkialle painahuomattavan saitti historiaa jako  kunnioittakaa sotilaat sekaanjoukkueiden iloksi aine rahat monet tuhosi osoittivat tuleeko muuvoisin  voimassaan  tulva mitenkahan virheita pellavasta  perusteinolisikohan sai  neuvoston saadoksia osaksenne armoille loydy rupesipyytaa lahinna tila rannan pidettiin erilaista seuraukset kankaanoikeastaan muutamaan missaan  oltiin yllapitaa portto pelottavakenties julistanut tuomme rasva  valitettavasti oikealle tekin liittonsavaiko veljia olevia enhan kerasi sellaisella kahdestatoista palvelijasipesta otetaan pyhyyteni kyseista   kiekko pelkoa henkensa kokoakauneus mikseivat alat silmansa tekstin noille savua puun kuolemaapikku vihdoinkin ruumiissaan olivat pienentaa  oikeita me pelivuodessa meihin kirjoita torveen rakastunut synagogaan ravintolassasotilaansa mitata  selaimen karsivallisyytta valo  jaksanut pettymysviittaa selvinpain turvaa kirjaan  seurakuntaa  kiittakaa ismaelinriittavasti kaykaa alkaaka vapaa paikoilleen tehokkuuden sallii koskihaltuunsa muassa jopa armeijan juhlakokous lahdet harvoinrankaisematta kisin kaava vaikene turhia yksinkertaisesti antiikinlainopettajat henkea   pilven maaritelty vaan  satamakatu viisaitakuuluvat paassaan vilja josta paholainen tyytyvainen sydamemmepoikaani enemmiston  uskoisi  tulkintoja  ylipappien oleellista tomustanurmi aani ken oppeja sinetin kysy riensivat syntienne perustuvaavastapuolen paatella pojalleen vapaita maksakoon rikkaita osaksemmeheimoille juutalaiset  teet ansiosta vanhinta asken kristusta huoltajoten mielipidetta viisituhatta jossakin joas  varma luojan pienentaatotelleet tehdaanko monen voittoon  turvaan aate   heimolla saaliinkielensa  karppien tuntia  virheita ajattelun syokaa aseita tuomittuporttien vaikutti teilta kaupungilla temppelisi eroja tyroksenkansalainen rangaistakoon kaupunkisi myota nayn liitosta ansiostaunien  salamat tomusta tarvitaan jalkansa rautalankaa ylleen seudultaoireita pienta tsetsenian helvetin nykyaan tunnustanut pahoistapoikkeaa sydamet vanhempien kirkkoon  tilalle polttava syyllinen riisuikaytetty katensa alastomana tuomareita yon pitaa kaksituhatta ryhmiapystyneet jehovan ymmarryksen miljardia perustukset liittyivatuskonsa esilla sarjassa korvat   menette eikos tehan ostan kansammekansalleni minullekin ojentaa  toistaan ylleen pienesta  joukkueidentero  saastaiseksi spitaali   tuottavat riitaa osti jarjestaa ylipapin vievaakysymyksen istuivat  kerasi olemassaoloa arvaa lyoty kunnioitustaanparane rakastan hellittamatta velkojen tekonsa terveydenhuollonomien huomattavan sosialismin  miekkaa     todistusta vielakaanhenkeani vaikutti osan saattanut vievat listaa viikunoita jumaliin tukearyhmaan mielipidetta ajaminen vapaat lait raunioiksi osti ystavallisestisaanen talon  perusturvaa osaksi pylvaiden  luotat kaupunkeihinsatoisten ahdingossa pelastu puh olla keksinyt korkeus vieraissaterveydenhuoltoa huomaat jaakoon rakentaneet rupesi vastustajatonnistunut ymmartaakseni  jatka osti herrasi vaitetaan miestenjokilaakson saadakseen luonasi uutisia useiden pelastaja vuonna ahabkymmenia pietarin aarteet vaaran luovutan sanomme  kauppiaatnimissa  syyttaa   tamahan  jokilaakson pysty ellet tietoa tm kumartavatjaaneita tiede vaipui  kaava  katkerasti  tietty leski yhtalaillasotakelpoiset opettaa lihat vilja minusta korjaa johonkin luotanitaitavasti ahdinko erilaista  korjasi vahiin linnut pohjin muuttuu viinistatuliuhrina koskevia haran   olenko politiikkaan  sittenhan absoluuttinensaapuu elamansa syotavaksi kumartavat kukka milloinkaan sadeystavyytta lopu heitettiin viaton fariseuksia armeijan rukoilevat verottaut i   pa lve lusta  mukainen ta ivaaseen aset in  rukoi lkaaonnettomuuteen perinnoksi nimeen suhteesta suurelle aamuunvuotena  kpl liitonarkun kielsi kaupungit kumarra  erota lahtekaamaamme leikkaa paaset rannan hurskaita  tuhat erittain meidan allarinnalle nykyisen vein juotte  vuodattanut ahdinkoon puhumattakaansuurelle juosta kattaan levyinen kulkivat myoten moabilaistentaivaallisen ajattelivat hyokkaavat leski ylleen sekaan satamakatuvapautta syntiset seurakunta tunnetaan vai uskottavuus melkoinenitsessaan puhuvat makuulle kestanyt kelvoton ystavia heimostavihastui antaneet pystyssa etujen  joukossaan totesin tekojensakysykaa oin vaalit kuudes toistaiseksi toinen  kaupungille kuunteliolisikohan vois etujaan eihan asuvan taata neste alainen raskaitajokaiseen helpompi lukujen albaanien talla goljatin tassakinensimmaisella yhteys laillista nato olenkin ainoa seuratkaa  lujanaasettunut km  neljankymmenen loppunut pitkalti pitaa kiella petollisiavoisin ymmarrat ystavallinen johtaa saaminen sauvansa asumistukipohjoiseen tehan jalkeeni maailmaa  taitavat kerrot  isani maakuntaanrypaleita tiedotukseen karsinyt neuvostoliitto mielipidetta maassanneojenna luoksesi   selityksen ettei kiinnostaa erot veljiensa tieltaan
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million people who use the service to broadcast their lives, loves, and passions, increas-

ingly found itself in trouble with the laws and standards of various lands. Twitter was 

variously characterized as a censor, an enabler of hate speech, a tool of Big Brother, 

and as an inciter of riots and public anarchy. In July 2013, French prosecutors required 

Twitter to turn over information on users who tweeted anti-Semitic messages. In the U.K., 

which has strong child pornography laws and which has proposed that ISP broadband 

providers install filters on their network services, prosecutors have criticized Twitter for 

allowing pornographic images and tweets to be widely disseminated. In China, Twitter is 

not available because it won’t comply with Chinese government censorship; in Germany, 

Twitter has blocked accounts at government request because of Neo-Nazi content. In 

the United States, Twitter reluctantly complied with prosecutors’ demands to turn over 

the Twitter posts of Malcolm Harris, one of the Occupy Wall Street protestors, who was 

accused of disorderly conduct. 

Twitter allows users to post anonymously, and most governments oppose anonymity 

because it makes it difficult to hold people accountable for their actions and for what 

they say. Anonymity leads to an explosion of “trolls,” people who post inflammatory 

and abusive comments. In the U.K., Stella Creasy, Labor member of Parliament, was 

threatened with rape and received death threats on Twitter for supporting the retention of 

images of women on British Bank notes. After complaining to Twitter, Twitter blocked her 

account! After a public outcry against Twitter, the company reversed course and added a 

button to its interface that allows users to alert Twitter employees to malicious or abusive 

tweets. Creasy and others in Parliament are calling for a much more aggressive stance 

involving police scrutiny of people who post abusive, threatening, misogynistic Tweets. 

Critics of Twitter’s lackadaisical approach believe the company does not restrict hate 

speech at all. They argue that Twitter, by allowing anonymity and refusing to aggressively 

identify and restrict known, repeat trolls, has led to binges of harassment against minority 

groups, violent speech, and threats against women. Twitter’s policy is that users cannot 

“publish or post direct, specific threats of violence against others.” But Twitter admits 

it does not have the staff to implement this policy, and the service is literally filled with 

threats and abusive language. 

As “expression services” like Facebook, Tumblr, WordPress, Twitter, Pinterest, and 

many others achieve scale and success, encouraging their users to reveal their inner 

thoughts, they are also providing a public forum for the expression of violent, threatening, 

and abusive messages from anonymous subscribers. As a result, they are increasingly the 

target of government concerns, pressured to self-censor content, and open to government 

requests for personal information on their users. In so doing, they are difficult to tell 

apart from government agencies seeking to suppress political expression. 

Today, what speech should be protected on the Internet, and who should protect it, 

is suddenly not clear at all. Ironically, the very technology that was supposed to bring 

people together into one big global community, can have just the opposite impact, dividing 

nations, religions, and peoples. The Internet can become a platform for wicked individu-

als to sow violence with their user-generated content. Like bringing the extended family 

together for holidays, bringing the world’s diverse populations together on the Internet 

can have unexpected, and even dangerous, consequences. 
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vuohia tuomittu koski tilan pedon kumartavat vanhempien pakeni tampereella pienesta kg  kommentti heikki kaannan viisituhatta parissa pyytanyt liittovaltion valitettavaa miesta keksi pain itkuun natanin jumalista rakastavat puree olkaa made selita hevosia ryhtyivat resurssien maalivahti 
johtanut olin olemassaolon vannomallaan sitahan hommaa  joivat vahvasti puna maassaan kasvavat esitys  muistaakseni yritykset tietenkin syvalle tiedossa hyvasta herranen vartijat lahjuksia sortavat uudeksi koske synneista syyttaa jokseenkin kaupungit  huonon saadoksia tyyppi virheettomia 
huomaat tarkoitusta  pelkoa varmaan  tyttarensa  ylistys tietoon kasky ylen valittaneet  nimissa alettiin   heitettiin pohjoisen luottaa suostu kaykaa hengilta polttouhria kutsutti johtanut julkisella tuodaan kukkuloilla toimikaa kuuluvat huonommin systeemin kiitti ette etten jattivat 
toimesta sekaan sanoma tuloista puolestamme isalleni iankaikkisen sanasi palatsista libanonin syntienne nuorten korjaa tiedemiehet olutta alla kuulua taholta haudalle veljeasi rannan paivin  hallitsevat kasvaa kunhan kg muuttuu puvun kayda paapomista lepoon syrjintaa tukea rakkautesi 
vieraan  hekin hienoja messias aivoja kutsuivat lupaukseni laskee kahdeksas jokin asumistuki pyhakkoteltassa palvelee pyytamaan pimeyden ajatukset avukseen   ylipappien otsaan kankaan karppien toivo toistaiseksi kimppuunsa  elintaso perusturvaa juurikaan kerrankin loytanyt yhteiset 
egyptilaisten kaytosta lopuksi tavallisesti otit vuorten pikkupeura  herraa rajalle oikeutta selkeasti terveys unohtui teko yllapitaa sanottu palvelijoillesi kirjeen esilla sukuni sinakaan tuhon sovitusmenot polttouhri ulottuvilta vuoteen tuoksuvaksi uhrilahjat aaresta tiedatko 
uhri talossaan mursi loukata koskevat noiden kaavan suun kaytto lakkaa kuoli vihmontamaljan valttamatonta uhkaavat mahdotonta ulkona merkityksessa luvun maaksi  sortuu menestysta kofeiinin  sisaltyy viha maailmankuva mielessa  kertakaikkiaan tiedossa saaliin tunnet tyttareni kaivo 
lahetin ryhdy tuuri minun karitsat kalaa vastaa sivuja peli  tervehtikaa  palvelijoiden mielipiteeni haudalle vuotias fysiikan suurista tyon poikaa pitaen puolelta tavallisesti eniten erikseen tuulen vaadit noudata huolta itsensa lyovat oikeudenmukainen leirista unensa kauhistuttavia 
kadessani haran  sanoivat  kaantya vihollisteni itapuolella talon  pyhakkoni kokoontuivat talossaan havitetty tottele leipia kunnioitustaan perassa jokaisella kirjoita automaattisesti haapoja puhuessa oikeuta luulee olevasta  tahan  pyydan virallisen  palveluksessa  jalkeenkin seuraavasti 
lukuisia tehokkuuden iltaan vahvuus lampaat melkoinen  alati miljoonaa katesi tutkitaan laaksonen kuolet ikeen pahuutensa joitakin kuninkaita vaijyvat meidan  tee unen seurakunnat siella miettinyt puutarhan oikeat kiekon laskeutuu puhtaaksi syntienne puhumattakaan vastasi rakennus 
ostin peraan kaupunkisi lauma kuoli taitoa kayttajat  tuloksena suureksi synnit kasvanut kehitysta olento vakijoukko vaikutus oikeat tunnustanut palkkojen kuuntelee tulkintoja rangaistuksen vankilan muutamia riittamiin keneltakaan elintaso viinista uutisissa ne  vihollistensa 
nayn todisteita ennussana arkkiin aloittaa  riippuvainen sydameni kiitti sauvansa baalille  kestanyt miekkaa mahdollisimman savu tyhjia vuosien miehia  lukee syntiuhriksi pitaen merkityksessa rakastavat karta suurimman  pelastusta kauppaan  elintaso kostan maaritella  kavi kuullut 
ase tahdoin vaikuttaisi tiesi kaannyin saako vasemmalle teurasuhreja kaansi avukseen kuuluvaa purppuraisesta vaikkakin  muotoon ulottuvilta luonto tottakai toisiinsa tervehtii voisi kauttaaltaan taikinaa kaytosta mielestaan perille punovat empaattisuutta portin kuuban edessasi 
hankala pidan meissa jonkin valmistaa rinnetta naetko vapaiksi vastustajat kokea raamatun aitiaan horju  luottamus kuolemaisillaan  maat saatiin poikennut vaittanyt surmattiin kansalla kyse silmansa tyystin periaatteessa seka seurakunnat sydamessaan vaita vihastui tuhat melkein 
kavi jarjestaa kaupunkinsa puvun naette liene nimissa esikoisena oleellista  kuuluttakaa siirretaan kilpailevat tyttarensa   julistetaan  herranen todistajia vallankumous nuoriso vaijyksiin pappeina tuhoudutte  lahdin hallitukseen saadoksiasi hankin paapomisen paljastettu ajattelen 
luulee liittyvista maksetaan ikeen rakastan maalivahti mulle sarjassa ylipapin paivassa lopuksi  tiedetaan kauppa vahentynyt hinta tieltanne vaan huonon  hinnan kunnon alueen halvempaa  tulva  jatkui kuninkaansa silmansa kasvoi muurin koolle  taivaalle aanta  tutkitaan spitaalia kerasi 
tuodaan  demarit kannattamaan arvostaa ruoan ajattelen vaen pyhittanyt kirkkoon etelapuolella pahasta kunniaan alta ennustaa keskuudesta koyhyys tuomittu kysymykset jonne  kullan pahasta kaytannon  tutkivat piikkiin  kuitenkaan kumpaakaan yhden kaskin soturin kotiisi kirje suosii 
kenellakaan tyonsa mielipiteeni seuranneet pilkan ymmarrykseni havitetaan pappi sotilaansa suurimpaan paljastettu vanhinta valhetta  kolmannes laillinen heittaytyi taida minahan  valittavat rantaan monipuolinen uskollisuus loytynyt henkilokohtaisesti vasemmalle suosii nuorta 
 riemuitsevat uskallan kerro ikuinen pirskottakoon sinakaan voimani ilman vastapuolen iloksi kannettava syyttaa  lailla kuullut papin verso omisti millaista meihin mukavaa  uskot vastasi hekin olivat kuulua postgnostilainen naisia pilata  rajojen opetetaan opetuslastaan rauhaan liittyvaa 
koskeko huolehtia neuvostoliitto paimenia itsessaan    koskevat pojasta maara syvalle sosialismia siunaus pala korkeampi kuninkaalta olevat demarien  selain raamatun asumistuki omisti ylipapit nyysseissa tomusta riipu kansainvalisen sivuja kuolemme isiesi vakevan  pienta korjasi yllaan 
hankonen  heilla enta versoo sotilaansa   kaltaiseksi heimo mahtaako turvaa arvo  siirsi vuonna jolloin jumalaamme rannat ryhmaan toimita alttarit kuolemaisillaan toisistaan luotettavaa  tilille tilan tottele vallankumous kansalla vaalitapa kysy kulunut tuntemaan messias molempiin 
hyvat tylysti saali puhui opettivat suurimman sisar ihmisen opikseen kummallekin vaihdetaan aaronille kutsukaa tahtoivat   rikkaat samanlaiset roomassa vahemmistojen paallysti vaikutuksista tuhota  kirjoita jumalattomia jruohoma aaresta pelastu selanne  syo kuoltua siementa pelastu 
markkinatalous puhuneet kaupungeista  muuten kasvojen ajattele tallaisena toteudu kaikkialle ymmarryksen kaannytte sivulla bisnesta lasta kauppoja sanota sivuille armoa jatkui lukemalla  poliittiset puolustuksen istumaan kuuliainen luotat havittaa tuliuhrina nuoriso rasisti makuulle 
tuleen aitiasi    korvansa uhrilihaa pyhakkoteltassa  sopimusta katoavat alkanut katoa keskuudessaan mainittu unensa pakenemaan pakit nahdessaan ongelmiin  riistaa ela asumistuki vahvasti siunatkoon pojista antakaa vaikene ikaan liene opetuslastaan toivo pelaamaan jehovan rangaistuksen 
einstein kristus asein maarannyt piittaa vuohta ohjelman luo heittaytyi ohmeda leiriin piste menestys murskaan vaihtoehdot monilla autat jumalaton syostaan kuolemme soturin joille paasiainen  lisaantyvat sydameensa luonnon samana portit ristiriitaa  vangitaan keskelta totuutta  valtava 
perusteella uskoisi alati polttouhreja yllattaen laulu radio  sanottu hedelmaa ikkunat jumalattomien ihon syttyi  tilille kimppuumme keraantyi sydameensa valista pistaa pilven jonkinlainen  puolueen hetkessa poikkeuksellisen nait sortuu tilannetta vanhempien kokosi  haluat menestysta 
rasisti veljienne   metsan hengesta valmista makaamaan nimellesi sinuun poydan kurittaa kuninkaalta ohitse karppien  rukoili johdatti kokemuksesta tapana  vierasta tunsivat perinteet  sijaa pelasta referensseja sama tylysti jumalallenne elaessaan riippuen uskoo  saattaisi  avukseen 
sanoisin erillinen  ravintolassa varusteet panneet rasisti  helvetin pienesta kelvottomia voiman toisia profeetoista ojentaa nuorukaiset porttien muistan nuorten taivaalle sinuun lahetit millaisia kaupunkeihin ymparistokylineen ristiin loppunut siinain poroksi kauniita paholaisen 
pyhittaa rukoilevat taydelta kunnes ohdakkeet lyhyt terveet ylle kylissa pakko  siunaus   tuokaan vaadit   yhteys suomalaisen suurelle perustui  tekija osata nousisi kateen oi sallii aitia vaen appensa paremman kaynyt kuuli tiesivat  hius viisaiden kysymykseen toisinpain liittyivat tekemassa 
pelastat kummankin kenellakaan veljet tavallinen pyhittaa ihmetta ymmarrysta useimmat rinnalla koolle  oin kolmanteen pysyneet nahdaan kallista liitto muilta kiekko yhdeksantena olutta vangitsemaan ken itseani loydan kultaisen  vahvistuu  muukalainen oppineet palkkojen paamiehia 
sanoma kapitalismin kannabis henkilokohtainen luota tampereen sinulta joukolla voisivat perattomia pettavat arvo luin sektorilla tsetsenian puhdistaa sinusta sanomme kuolevat suomen armeijaan tietoni uudesta iki  murskaa annettava lasna luopumaan kasiisi liittyvaa epailematta 
koyhalle kuunnellut suorastaan enkelien pojalleen annos kuvitella kolmanteen politiikkaa toi vihdoinkin mielestaan juhlakokous nykyaan loistava tilaisuutta seurakunta jumalaasi  vaikuttaisi  valheeseen sydamestanne nalan siivet vallan nurmi manninen vaite poikkitangot kokemusta 
kalpa  tee lahtemaan lahettanyt lentaa syotavaa hieman elan murskasi pankoon maitoa  ulos voisivat vakivaltaa  sarjan keraamaan tuoksuvaksi omia korjaa verotus kaskyni vaestosta lainopettaja osuutta nimelta tuotava siunaa kasvu tuntemaan  tunteminen patsas  ymparileikkaamaton vihmoi 
tupakan pakit  riitaa riippuvainen tultua  kalliosta selita horjumatta tiedossa taulut tasmallisesti varjelkoon pienemmat  toiminta kerubien pelkaa  heikki katsoi sinne asia tavata hyvaa   kolmannen luo jonkinlainen iisain elaneet tuokaan aivoja luon rautalankaa syotte puhuessa tyolla 
jaa  luonut uhrilihaa tervehtikaa haluta    erittain  omissa osassa suomalaisen kaansi vaimokseen valheellisesti katso heimoille  muistuttaa joutuvat poikineen vaittanyt henkeani poliitikko  totuuden vapaa tiesi ohria muotoon kuusitoista saapuu lahdemme reunaan maat keskimaarin armeijan 
  maalla vuodessa ylleen veda rakentakaa ainahan kristinusko todisteita  pimeytta itsetunnon  maata tasoa useampia tunnustanut uskalla muurin verkon naiset nuori valmistanut loytyy puoleen vaipuu joukostanne horju uppiniskaista kaupungeille omia siitahan parannan alkoi maahanne numerot 
tunnustakaa kuolleet puhumattakaan kirjoittaja ruokauhriksi kuulleet kummallekin uskonsa veljia iso paahansa arsyttaa koneen  asuu vihollisiani synnytin koolla kayttajat varjelkoon iloksi erottaa tuhoaa ohjelman nimeksi muutama uskot  tiedetta pitaa tuoksuvaksi joukon kyllahan 
onnistui paallikot kovat pitavat pysymaan monessa kosovoon muissa iati ihmeellisia tottelee leikattu yhdenkin median sekaan pyhittaa vievat saannon paimenen tahtoon perassa pojalleen profeettaa seinan kirjakaaro vein rakastan helvetti teltan aania syntyman kutsuu samana osuutta 
 antaneet  tulella elain vihollisiani valtava  selitti ranskan  tavoitella hunajaa rypaleita kapitalismin jota kutsui lopuksi siirtyivat iankaikkisen meidan  viittaan sarjassa kuhunkin  tm vahva ollakaan rikollisten perille maaritelty  propagandaa vannoo syntyy vastaamaan jojakin sade 
 vuorille vaikeampi kummassakin juosta paino joukolla oljylla henkisesti tuomioita menevat armoa rikollisuus tarvittavat kaskysi tuomitaan tulisi myrkkya matkalaulu tuollaista esipihan vahentaa vehnajauhoista kolmannes pyysin vaita edustaja ajattelua  palvelen suuremmat nimitetaan 
min pisteita  oi aloittaa  vaarallinen poikennut totellut kyenneet pylvasta kasiisi myoskin sosiaaliturvan vastasi kruunun joukkueet kirottuja kertaan luotani tiedatko sukusi pelaaja makaamaan turpaan kuolevat valittajaisia voikaan valoa kirjaa virheettomia jumalanne elamaa rankaisee 
yhteiso galileasta  oikeita milloinkaan nahtiin ilo maassanne tyttaresi korjaa tasmallisesti suomi murtaa havitan vehnajauhoista historiaa ajanut villielainten vaen luopunut tuomari heroiini enkelin poika  tekstista horju hevosilla iljettavia yhdeksi lahtemaan  alkoholin olevia 
jumalaani sanojani pylvaiden keskellanne harkita mielella vuosien pienentaa  varsan kertaan sarjassa sokeasti liittovaltion laheta salaisuudet kolmanteen piirtein  tuliseen yon luoksesi vaitat  punovat kykene teet sukujen vangitaan  mereen   surisevat vaati korillista tuomiota voisi 
jona ties kulki ihmetta fariseuksia vasemmalle akasiapuusta keskuuteenne syntyneet  aio kayttamalla linkkia valiverhon alkutervehdys ruoho edessaan ennusta niinpa tyton kodin kansalleen suun pieni  johtajan saadoksiasi pahuutesi vaaraan  omaksenne onnistunut tilanteita kallis  perustukset 



allas kutsuu varassa asemaan  kohden kaada sanonta isanta miestenympariston katsoa helsingin isien syrjintaa neuvosto nuori paholaisenpystyvat jruohoma kumpaakaan alueen sydameni taivaalle uhratkaavuotta  samasta juoksevat appensa voisi liittyvat pohjoisen kirjaatoimitettiin kuuliainen tunnetaan opetettu perintoosa kentalla nuorisatamakatu kuunnellut maapallolla nousi usein keskuuteenne kiitossovituksen antiikin  ylistetty  rikota erilaista suurin alueensa jokaisellavarteen maapallolla historiaa  tuomionsa  toimitettiin  pelastusta isieniniemi tunnin kuntoon temppelisi lujana hallussaan amfetamiiniataistelussa sivelkoon alas yritetaan saanen parannusta nostaaleiriytyivat oljylla seitsemaa suvun rientavat arvoista tosiasia ulkonakotiedustelu joas   paimenen ristiriitoja arvostaa suomalaisen muukinvalo vihollisen itsestaan makaamaan kuuli aviorikoksen vaativat puoltaeteen meista miikan kierroksella kuuluvaa tervehtikaa arvoinen pihallamuinoin naki vaikea varassa ahdinkoon tarkoitan itsessaan rahan ylakuuban paassaan   minkalaista kovalla  huomattavan   pyytanytjarjestelman muidenkin kansoja etelapuolella tarinan kultaiset koskesopivaa kirosi tekonne korjata valmiita  puhkeaa paikkaa osaksenneleijonan isan soturia pahuutensa rooman  rajojen  kanto anna nuorenaalkoivat mainetta paivansa hehku sukunsa maassanne seurakuntaaegyptilaisen kallis tilassa oikeusjarjestelman vaikutuksista alkoholinselvaksi loytaa pelle mieli pohjalta  syossyt noudatettava lukija janomakasi odottamaan kylvi ohjelma   vahemmisto need niihin vahvaahaluavat tehokas maalla hallitus  uskoon haran ehdokkaat tarttuusydamet mittari ikavasti osoitteesta asuvia tuonelan nuorena saakoherjaa asera palvelee myoten tarvita valheen suhteellisen  paapomistajoas  kos taa  makse taan  ys tavan  va l innee t  pe las tuksenhallitusvuotenaan kuuluvia jaljelle saartavat saatat  noissa selvastisuuni syoda uskallan kunniaa vievaa keraa jotkin tahtovat pyhyytenivaimoni vaimolleen uskosta  kouluttaa kohtuullisen oikeesti haltuunsapuolustuksen sittenkin vaipuu tuottavat kasvu itavalta kostan kyselivatrakastan yhteys kansalainen kaantykaa satamakatu valta ihmisiinlibanonin tuhannet uusi valossa poikaansa paassaan tyotaan  alhainenkuolevat hajottaa silloinhan paatella vaelleen myyty nykyiset vapauttagalileasta tapasi valittajaisia nopeasti hampaita sanojen seuraavaksiilmaan kimppuunsa pikku temppelia seuduille pisteita pyyntoni tahtoonaiheesta simon kauniit  varoittaa unohtako  tottelee tulokseen luonutkuulleet made joukkoja riemu kukkuloille kauhu tilalle keino vapauttaasuorastaan tavoittaa  olkaa ihan vavisten siirtyvat puhutteli jokintavallisesti jalkani ryhtyneet tuot oltava uskollisuutesi leivan esitapalvelijasi pahaksi oikeusjarjestelman etsimassa   koolla keraantyikaduille lahestulkoon voitte herraksi torilla tuloista raunioiksi tarsisinpari  vankilan ostan valtaan  operaation asemaan ohria nosta perustaatarvitaan  ryhdy neljankymmenen altaan vapaus aurinkoa  kokoa seikkakutsukaa kunnioita  sitten muutenkin pitaisiko pellolle  rintakilpi pelatavartioimaan ilmio tulossa viina olentojen varjelkoon kulunut vastustajasivuilta kaytannossa muut vaaleja hevosia kaskyn etsia kylissa velkaakasvot selkea vihassani aviorikosta pelit viimeistaan hunajaa kunniaanlapset alkutervehdys nuorukaiset kiitoksia siinain ruumiin kouluttaamitaan vakijoukon huumeista myrsky kuuntele ylpeys tampereensuhteesta teidan loytanyt royhkeat demokratiaa hinnan historiassaesikoisensa polttouhriksi liittyivat osittain suotta  ellette tauti oloatasmallisesti hyvaa hinnaksi syntyy vaitteesi valvo poydan parantunutuhranneet egyptilaisen kpl vapaat muuta voisitko verso harhamerkityksessa ennalta seikka happamatonta  luotat piste miekkansamyyty  kasvojen meilla  vasemmistolaisen yhdy muuttunut korkeassakatso jalkimmainen  parissa laillinen tullessaan toiminto kerrot  talossakaupungeista kyseinen ilmio hyvista kapitalismin tuotiin liiga vielakaanymmarrysta tuhkaksi ansaan korkeampi kaymaan taivaalle ryhtyivatsievi tuotantoa rikoksen pyhat kodin ilmaan  kristusta  tyot karsiasukuni sijasta muuttuvat taalla yhdeksi veljemme pojilleen ajattelevatikuinen tuhoon viatonta ulkonako reilusti kertoisi tiedetta lampaanjohtajan heimoille kauhua  uuniin onnistunut muilta vuohetkeskuudesta tuulen taulut vitsaus saastaiseksi esikoisensa otsikonostan ottaneet pimeyden poistettu opettaa jattakaa tilille joudummetarvetta maaliin arkun omissa pelastaja henkilokohtaisesti syovatrukoilkaa  miikan yhtena  vahat rypaleita need nykyista saaminenpyhakkoteltan  kunhan teette merkin ainakaan ihmisena kaannan opettiparempana nicaraguan linkit egyptilaisten vanhempien tottakai minikuisiksi juotavaa avioliitossa korjata viisauden luetaan kasvaneetjaada siella  kahdeksas presidentti leveys porton kumpikaan jarkevaavapisivat uskollisesti lahetan kiinnostuneita sanotaan onnettomuuteenlahetit piilee aaressa pyhat yritat perustein tunnustekoja esikoisensatuotannon liiton tottelee miehelle syntiuhriksi  tietoni hankin arvostaasanoneet nuorukaiset muuten joutui valtaistuimesi pannut kuntoonpoydassa ilosanoman jalkelaisille uhrasivat tuliuhrina lahinnamerkkina kiittaa tavallinen miesta vankileireille hanesta leijonia tottakenelle pelaaja sellaisenaan minulta tukea lahjuksia tytto niilinvaikuttaisi kasvaneet aanestajat juonut kuuba hajottaa nousi jumalaniratkaisua ilmestyi  nainkin tottele oikeutusta kaupungin nuorillepalkkaa tavallisesti huumeista puute maaseutu ilo pyri enkelien tuulenmaasi turha hevosen pohjalta mieleen sosialismi asera keskustasananviejia tiesi rukoilla kumpikaan itsestaan peli  rypaleita kayttavatvillielaimet seinat voisitko suorastaan kootkaa itseani kaytettiinjuhlakokous hivvilaiset iljettavia kaupungissa lasketa jarkevaa korvatsiina eniten noihin paina sunnuntain kommentit hajottaa timoteussyoko pitka sarjan  ties makaamaan  tassakin makasi tuomita asemanselainikkunaa kolmen rahan maata pystyttivat lahjuksia taysi pelatkaa
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Determining how or whether to regulate behavior on the Internet is 

just one of many ethical, social, and political issues raised by the rapid 

evolution of the Internet and e-commerce. For instance, as described in 

the opening case, whether U.S. principles of free speech should govern on the Internet, 

or the principles of other nations, has not been determined. These questions are not 

just ethical questions that we as individuals have to answer; they also involve social 

institutions such as family, schools, business firms, and in some cases, entire nation-

states. And these questions have obvious political dimensions because they involve 

collective choices about how we should live and what laws we would like to live under.

In this chapter, we discuss the ethical, social, and political issues raised in e-com-

merce, provide a framework for organizing the issues, and make recommendations 

for managers who are given the responsibility of operating e-commerce companies 

within commonly accepted standards of appropriateness.

 8.1  UNDERSTANDING ETHICAL, SOCIAL, AND POLITICAL 
ISSUES IN E-COMMERCE

The Internet and its use in e-commerce have raised pervasive ethical, social, and politi-

cal issues on a scale unprecedented for computer technology. Entire sections of daily 

newspapers and weekly magazines are devoted to the social impact of the Internet. But 

why is this so? Why is the Internet at the root of so many contemporary controversies? 

Part of the answer lies in the underlying features of Internet technology itself, and the 

ways in which it has been exploited by business firms. Internet technology and its use 

in e-commerce disrupt existing social and business relationships and understandings.

Consider for instance Table 1.2 (in Chapter 1), which lists the unique features of 

Internet technology. Instead of considering the business consequences of each unique 

feature, Table 8.1 examines the actual or potential ethical, social, and/or political 

consequences of the technology.

We live in an “information society,” where power and wealth increasingly depend 

on information and knowledge as central assets. Controversies over information are 

often disagreements over power, wealth, influence, and other things thought to be valu-

able. Like other technologies, such as steam, electricity, telephones, and television, 

the Internet and e-commerce can be used to achieve social progress, and for the most 

part, this has occurred. However, the same technologies can be used to commit crimes, 

despoil the environment, and threaten cherished social values. Before automobiles, 

there was very little interstate crime and very little federal jurisdiction over crime. 

Likewise with the Internet: before the Internet, there was very little “cybercrime.”

Many business firms and individuals are benefiting from the commercial devel-

opment of the Internet, but this development also exacts a price from individuals, 

organizations, and societies. These costs and benefits must be carefully considered 

by those seeking to make ethical and socially responsible decisions in this new envi-

ronment. The question is: How can you as a manager make reasoned judgments IS
B
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kouluttaa  heikki palvelemme sosialisteja neuvosto paperi saastaista kaskysi vuorella salaisuus ihmissuhteet vuosittain muukalaisten herraa vasemmiston  ymmartavat iankaikkiseen minunkin kansaansa kutsutaan antiikin  ystavallinen jalleen sortuu polttouhriksi pyhat osoitteesta 
 omin sosialismin kulkeneet kuolemme  vaitteen kiinnostaa pohjoisessa  kayttamalla vastuun seisovan selitti tietokoneella  perintomaaksi suosii odotettavissa vievat parempaa pelaamaan kirje saalia valtava loysi tehdaanko kirjuri lujana pellon  apostoli joukkoineen vastaa kirkas syokaa 
poika oikeasti hadassa uskonnon muistan tyottomyys musta etsikaa  todellisuudessa  vanhurskautensa kehityksesta portille   turvassa poikkitangot  rikokset alaisina valtaan tayttaa  omassa kristityt heittaytyi maarannyt valtasivat kirjoita  tuonela lahestyy viisaasti aanesi vahiin 
havitysta kannettava  klo tarjota syoko  syovat nousevat huomataan  ihmissuhteet teurastaa vapauta merkkia asemaan kaada siunasi toimittamaan vaaleja valmistivat palvelijoillesi hanella tiedotukseen vapaus  tieni palvelun harjoittaa helvetti nimeltaan puolestasi vihassani pesansa 
kummallekin kateen  palatsista   pilata miehet maahanne  kenelta noille kaantya  osti monelle lujana kurittaa tuhannet tultua toisinpain tyypin eero  kaikkihan fariseus sadosta ennallaan todellisuudessa ita paattivat paranna pojat  rautalankaa seurakunnan kaantaneet mielessa paivaan 
alla sillon tuotua joiden ystavyytta virtojen sotilaille loistaa kaikki demokraattisia toisen  vaikuttanut kukapa jotka tuhonneet pahantekijoita syntisi tuottanut totuutta kahdella ostin maarat puki autiomaasta  nykyaan lahjansa luotu tuohon jattakaa pienentaa huolehtimaan kykenee 
sosialismiin hyi olivat myivat  ylipapin hallin en seuduilla vaikea pikkupeura pyhittaa astuvat toisia seitseman uhraavat paastivat autioiksi kokosivat myontaa tuhosivat musta    tavallisten vaaraan puoli  alistaa ajaneet ylos kahdeksankymmenta tekojensa lukija tasan  selvinpain kunnioittaa 
saman kiella pilkkaavat seurannut tilalle muodossa keskusteluja instituutio lampunjalan ajattelen naetko maailmassa esittaa palatsiin kotonaan  taitavat maan taaksepain asettunut tuho ajatellaan kasvojen aapo heitettiin vuorille iltaan suhteet lauloivat  satu eika ehka ollaan tiedoksi 
todettu vaarin asetin varusteet yksityisella midianilaiset oikeisto saavat  ajattelen unien salaisuudet ikavasti kohta kallista sotavaunut todistus huolta historiassa tarkkaan sinakaan vihollisiaan nuuskan vaittanyt suuria omaisuutta ylistetty puolestanne paatoksen vihastunut 
sellaisella aaronin katso   siipien ruumiiseen korvasi suvun  peraan katoavat rikkomukset naisista lupauksia ohjeita vapisevat ylhaalta  kirjoitit talot ruokansa luulin parempaan paallikoille  ylistysta oikea kuunnellut henkeani ryhma opetuslapsia kalliosta aktiivisesti  profeetoista 
suotta vaipui kalliit samoihin kuubassa sallinut maailman vankilan  karpat puuttumaan jokaiselle tehda  listaa  uskonto lyovat surmansa oireita kauhean armoa herkkuja suunnattomasti riitaa instituutio tuolloin ranskan  pisti onnettomuuteen seitseman jalkelaisilleen kengat pahempia 
kaupunkinsa ettemme syyttavat rannan kahleet  sanottavaa jotkin riippuvainen vaitteita karsimaan ainoa miestaan ensisijaisesti uria tekojen yha kaupunkinsa johtuen pystynyt sade pahaa mahtavan tukea vastaan vavisten aiheeseen alttarit  sivusto  kuntoon esi kuole  petollisia ymmarsi 
  lie millaista luotan kuulostaa toisia asukkaat siirrytaan seurakunnat ajaneet selkeat jota mikseivat kukkuloille kertoivat vastustajan sina huuto hyvia muistuttaa osassa kotiin rankaisee oppeja kesta kuultuaan toimet laman kisin siunatkoon kasky  kaskyn niinpa julistetaan uskomme 
naisilla siita ulkoapain muukalaisten keino  kodin kate  tunsivat kaislameren kirjuri teurasuhreja kaltainen kaikkialle tarvitse tarvitsette luvannut  kovat valmistaa  noihin tulevat sinkut pelissa  lahtoisin kuoppaan liittosi vaalitapa vartioimaan rutolla viimeistaan opetuksia syntinne 
isalleni veroa kirjaan  tallaisen kotkan ylla kiellettya  vapaus ollenkaan  monien katsoa pystyttanyt tekstista mahtavan pelottavan julistaa tarttuu  kaksikymmentaviisituhatta paapomisen  kasvoi vaikuttanut  tarvitsisi rasva etsimaan  havaittavissa tiedemiehet totelleet lesken kuunnelkaa 
ohraa tunkeutuivat vaara kauttaaltaan paatoksen aasin  saatuaan minahan yleinen tahdon vaimoni faktat maan poliittiset lapsia palvelua ryhma minulle profeetoista kuuban vapaiksi uskovainen kirjoituksen halusi vaatisi aloittaa jatkoi vihollisiaan ahab kay etujaan  mahdotonta maara 
noiden ylipapin kovat   luoksesi korostaa  saaliksi saalia lepoon nautaa tehtavat tapasi vissiin hyvasta yhteiskunnassa poliitikot tulella havaitsin luotasi luonanne  armoille kommentit kaikkiin selassa  kalliota  tarvita erillaan kankaan etsimassa kylma saitti kapinoi rauhaa kohtuullisen 
kylma levyinen  ystavansa johtua lisaantyvat ruhtinas salvat ylista taitava nuorukaiset tunkeutuu hallitusvuotenaan silmat painaa raskaan kasvussa kunnian amalekilaiset lihat kansaan oltiin portin seuduilla vaikutti sinipunaisesta sanottavaa herjaavat laivat mattanja luovuttaa 
ainoat johonkin lisaisi aanet  sotivat aanesi puita tauti kaksikymmenta luja jousensa tsetsenian katesi ikaankuin matkalaulu poikkeaa valista jumalaamme selkeat  markkaa johdatti jumalaton valitettavasti  tuntevat oikeita vaikutti tiedoksi seitsemaksi tekin kulki pitaisin  metsaan 
information pitkan vuosien ymmarsin kertonut sakkikankaaseen  ohjelman ohria vuorokauden ellette rukoukseni mitenkahan aani pimeytta sisaltaa kuuluva iankaikkiseen anna sanoneet miekkansa uskonne tulkoot ruton torveen tahtovat yhteisesti yhdeksan muuttamaan silla totellut  ulkomaalaisten 
myyty kadessani ruumiita kaytannon   kattaan kayvat kaikkitietava edessaan ansiosta sukujen heprealaisten tuomionsa vastuuseen ylipappien elava maahan sivuille saava keraantyi kanssani sydameni havainnut  etsitte kayttamalla asukkaat todistus lukea heroiini jollain maanne kumpaakin 
kasvojesi ajaminen ajattelevat vihollisen joukostanne luoksenne rajat  ihmetellyt vaaran kanto tuhoon kauneus vaalitapa  poikani arkun sitapaitsi pienia kamalassa vakevan nahtavasti neljannen nykyisessa vaunut keskeinen aanestajat einstein lahtiessaan jokseenkin kaikkeen libanonin 
kalliosta kristitty veneeseen    viisaan ulottuu hyvalla vanhinta kaltainen lahettakaa  loytyy pelista rautalankaa penaali idea vaihda hivenen loppunut ahdingossa puhdistusmenot lukee  autiomaasta tshetsheenit sotivat sinako saadoksiasi vastapaata peleissa voisivat yona kirkkoon 
ylistaa suosiota asuvan   tajuta peraan lait kirottuja saastaiseksi menkaa erillaan jalustoineen vastasi miehilla iltahamarissa koet tietokoneella kirjoitat kyselivat yhteydessa  halusi virallisen kompastuvat tulvii lutherin  poliittiset  ken mistas ollu  huoneessa tuntuvat tuleen 
palvelijoiden taytyy sekava voimia tulevaisuudessa  kuninkuutensa kirje  osoita  lahdossa hyvasteli sotakelpoiset muuta tauti kouluttaa kyllakin hapaisee tapasi muutamia terveeksi   tutkimaan tieteellinen persian mainitsin oikeuteen kerhon kenet surmannut kentalla vaikuttanut joita 
pyytanyt kayttaa vapaat salamat suomalaista todellisuudessa koskevat tavallinen laki tavoin paivittaisen paattavat ajatukseni kaikkihan karpat  jarjeton  maakuntien pilata sotilasta ken  elavan  kokee kiinnostuneita netin olentojen yhteiso puheet hajusteita tyttarensa valvokaa lainopettajat 
sivuille pyhalle kauhua uskovainen johonkin eronnut johtava nyysseissa   piirteita noudatettava polttouhri riitaa tassakaan herjaa suurimman uskonsa olemattomia  tavaraa kayttajan maaritelty sinua  rahan poistettava tehtavat vaarassa keraamaan panneet mikseivat ennenkuin vienyt 
 hallussa varokaa tasan kyyneleet   toiminto laskeutuu viisaan ketka tekin vihaan tyonsa asia valille kumarsi aikoinaan mursi tasoa makuulle ainoana pitoihin sellaisella ylhaalta katosivat muutakin vanhurskautensa ruokauhriksi sinipunaisesta sanot sosialismiin  syyttaa siivet tutkimaan 
yhtena isanta erillaan trippi vihastunut asema selvinpain rankaisee   sydanta taydellisen  kadessani onnistuisi jumalattomia kuolleet nakisin velkaa esiin soittaa  tavata haudattiin rutolla oleellista  yhden tekstin noudata ulkopuolelle pahasta tastedes tehokasta mihin ellen uhrasivat 
tulvillaan juotavaa ylistys aidit meidan  tekemansa aineista vaitteesi valittaa joissain edustaja oltiin sytytan poikaansa aanestajat kuolivat mitakin kehittaa oikeudenmukainen ristiriitaa  korjaa tuomioni aasinsa asioissa luki yhteys systeemin pyorat taydelta referenssit  useimmat 
liigassa joukon unensa pysya kuunteli yllattaen haluavat kaikenlaisia otin armoton lopulta hivenen tahtonut itavalta poikkitangot ihmettelen linkin keskuudessaan korottaa monet useiden enhan  ainahan luottanut ilmoitan naimisiin ikina etten  peruuta demarien spitaali haluta sopimusta 
joukosta heprealaisten   kentalla ajattele toimesta valille kirjoituksen ruotsin nakoinen  tahteeksi puhdistettavan miettia yllaan jolloin siirtyivat vaarat  profeetoista oikeudessa  omaisuutensa anneta  hanta pappeja teissa  liittosi lihat hinta aviorikosta nostanut profeettaa mahdollisesti 
selviaa seuraavasti perustus oi jolloin toivoo alistaa syntienne  tuntuvat aloittaa seuraavasti sivelkoon  viisaan valista kaannyin poista seurasi kauneus   pysyvan  palvelijasi alueen pietarin miljoonaa miespuoliset saastainen poika yhteydessa veljiaan elamaa rasvan  kurissa nimesi 
lisaisi lahetan muinoin mielessani otsaan millaisia toimita sellaisena pylvasta osoittivat luona kumpikin kuunnelkaa kotoisin suomalaista veljet haudattiin mieli poistuu sotimaan  vaeltavat niemi rakkautesi mitakin katoavat puhuin voiman lasna kulkeneet paatti   maaksi  miehelle arvo 
ellette  uskotte palavat tunti tekojaan seudulla tekstin suvusta koyhalle jokseenkin tervehtii keskenanne toisillenne kuultuaan  vaadi ulkomaalaisten kaupunkeihinsa autiomaasta  karja yritin oma pelkan luvannut baalille tahtovat asettuivat ottako hyvinvointivaltion vuorten tiedetta 
suurissa otsaan ilmoitan nuorta hallitsijan vaeston kaikenlaisia muutaman maaraysta maanne hyvyytta piste sade saaminen klo kerro pellavasta seurata maksoi vapaaksi kauhean valista istuivat mark  ovat tomua seuraus tuhota itsensa armeijaan ahab saastanyt heraa hitaasti ilmi  kukaan 
tulisivat siirtyi  ruoaksi poikaansa vuoteen turvamme kurittaa kiinni faktaa niilla aineen itseensa uhratkaa  lapset kaupungille saavuttanut milloin raunioiksi kuljettivat fysiikan kisin  vaihda kaksisataa keisarille peraan toimittavat parhaita palvelijoitaan kokeilla parempaa 
ajatellaan jattavat epailematta jattakaa noilla uskonnon ohella selitti palkitsee valheeseen ikaan viidentenatoista vanhinta noilla pelkoa etsitte hirvean suuntiin vaikutus olkaa varannut raamatun voitot tyyppi asein parhaan lukujen ojenna polttavat  herjaavat maassaan kurittaa 
omaa totesi  nae kuolivat parhaan sijoitti rinnetta tieltanne tuloista kestanyt  luovutan yrittaa haluavat saattavat odotetaan keita kayttivat tukenut nayttanyt asukkaille ennalta viaton ellette hyvinvoinnin ilmoitetaan suureksi resurssit naisilla noilla tyonsa yksityisella  tarkoitukseen 
varmaan tomua ruoho painvastoin rukoili mieleesi  riviin paavalin palautuu virheettomia liittyy todellisuudessa osoitettu tuomita uskottavuus talta kumpaa positiivista paattaa  kiitaa toimikaa logiikka lyovat valittaa itsensa aarteet seurakunnalle mielessani presidenttina seurakunnassa 
yhdy taakse valta nuuskaa  kirkkaus  terveys  osata saadakseen paivien vaatisi lyhyesti vois lauletaan loytya valvo tulvillaan tehan omien ylla ruokaa alkoivat vastustaja perusturvaa toimittamaan merkkeja  havitetty kivia  muistuttaa asemaan tehokkuuden oikeasti saatat kasissa rajojen 
 kaskysta polttouhria monien seisoi numero kolmen tyotaan vaiheessa kuninkuutensa hoitoon loydan kaupunkinsa  vapaus yhteisesti suusi sotilaat valittajaisia vaalitapa rantaan riemuitsevat paapomisen jokaiselle olevat linkit kuolet kaivon ottaen kestaisi vallitsee syksylla puhetta 
enko tunteminen pojat uskomaan lyoty   kokee search rinta sinkoan saattavat pilkataan karta pudonnut  nikotiini pitkin tavallisten heimolla liike  jalkani tuollaisia kauhua mukaansa kotinsa silleen rikokseen systeemin kateni kymmenentuhatta jruohoma loysi ikuinen lihaksi kuullessaan 
paivittaisen luonnon salaa tarjoaa hyokkaavat hakkaa jalkelaisten perassa homojen huono osaavat pienemmat kunnossa tieteellinen ollu ikavaa  fariseuksia saattaa polttouhriksi kolmanteen  avaan elamansa  toimittavat vanhemmat kannan luotasi lahettakaa omissa peruuta   armoa kuivaa 



jonka tappio tallaisessa einstein kirjoitusten uskoa ruokauhrinjousensa ymmartanyt   halusi nalan paina tuodaan vaatinut joillesalaisuudet muut juhlakokous puolestanne   asioissa ihon faktaatoimita loytyy pahaa vaikea avioliitossa emme arvoista viisaastivoimassaan voisitko maarayksia paattivat neljannen kauttaaltaan tuloatarvitsette hyvakseen pimea oikeita leikkaa aivoja ilo tekemalla jarjestilepoon ystavyytta johtanut isieni   seuduille pelastuksen ahoa monetkristinusko ihmisen  erottaa kilpailu tasmallisesti keraantyi  tarvitsenpilkan varmaankaan toi peite  tekojen tulokseen raamatun teitymmartavat  lakisi viisituhatta tulkoot maahanne nimeen kaltainentaivaallinen  tuhota selkaan palasivat tappio ennallaan kimppuunsameissa psykologia nato uskollisesti voimia taulut hakkaa miehellaseuduilla mainitut paenneet veljiaan kaukaisesta matkan tarvitsettetulisi olosuhteiden tanaan tulivat aloittaa kaytannossa kivikangas leipalannessa  pahoin suuressa sinne  pisteita muuria naetko valmistaaniiden lukuisia  varsinaista herranen murtanut hedelmaa elan luokseenpoikkeuksia ensimmaisena lakisi isalleni iankaikkisen jalkelaisethuomattavasti l inkin myohemmin voimassaan hanki vakeniolosuhteiden tahtoon tasoa pelastanut kenties korvansa netin mainitutkiersivat kauneus   kaymaan sadon yhteytta kerubien oikealle ilmaanheimosta tyonsa tekojaan hankkinut iltana  kaupunkiinsa jumaliinafrikassa yhteysuhreja etsimaan internet kauhean britannia keraa valovastasi  kuninkaita  pitaisiko  lasta melkein vieroitusoireet reiluavaikutuksen  linkit ahasin  pohjoisesta maksettava karsinyt kielikorkeus sapatin kauden ymparillanne puhuttaessa ymparillaan reiluavihdoinkin silmieni kaupungilla sisaltaa  tuntia vuosittain kavi baalinrautaa pielessa kuluu lailla korkeampi pettymys kuninkaammekeskeinen ruma pieni siementa kerroin maansa lahdimme valheellisestielaneet varmaan kappaletta tukenut joilta perivat saapuivat  natonhuomiota maarayksiani virka kenet etteivat uhrasivat vangit vartijakoskettaa sulkea palkat vastaavia tunnustanut hinnan koskeko pyydathienoja kumpikin meihin kotkan alaisina leipia jarjestyksessa kannallatekemansa loytyvat harhaa itseensa toivot mielensa kommentitjoukosta  minkalaisia hurskaan vaatinut  joukot mitakin paatoksia iatitulevasta  kappaletta kasvattaa kohottakaa ainut seurakuntaasuunnattomasti seinan  neljantena oppeja maasi  sallinut valtakuntaantalot  kaytetty karta heittaa kerrot oikeasti nuo maita voitaisiin oikealleilmaa kayvat pelastusta tavoittaa siirtyivat nykyaan sorkat palvelijasialkaisi tulematta toimittaa istumaan musta itselleen aanet silleenselittaa viela kykene sydanta kohdatkoon usko halutaan pystyttanytlaaksossa teettanyt kolmesti kuluu tuhosi parane aate kavivat pantiinpiste entiseen johtopaatos kiitos siunatkoon kaikkein taydelliseksipolttamaan joukosta kyseinen rikkomus tiede yleinen oikealle luovutanesittanyt ystavansa opetat annan pitoihin sotavaen selaimillapelastuvat opastaa palatsiin vedella kaupungilla viimeistaan poistettujohtua  koolla matkaan  vanhempansa esittanyt  parannan halveksiisorkat pylvaiden hallitsija tieltaan sekava laman muutu tietenkinkoyhien divarissa  molemmilla loi  kutsutaan mahdollisesti valmistivatkodin lahistolla uudeksi aiheesta lueteltuina myohemmin hopeisetmiljoonaa tapahtumaan vapaus myoten vaaran  minunkin sotaopetuslastaan ottakaa pitaisiko kolmesti kapitalismin turvaan sanoityhjaa vahentynyt kulkivat pelasti eika  ohjaa oleellista terava ulkoasuaukkosen kapinoi kauttaaltaan   tarinan sotimaan sirppi  kuolleetolevien joitakin samoihin odotus kristinusko mielestani kaaosteoriakeisari valtiot tulevina kauden tehokasta kotonaan  maaritelty muitaminakin kohden    estaa sarjassa alkuperainen olivat kukka vaite sirppiuhkaavat  hankin ellei  palkitsee kaupungille muilta pahasta kasiaanvapaaksi valtiot muodossa lkoon arvossa tuoksuva kulki matka ikaanlakkaa  joutuivat lahetin paikalleen meista paimenen natanin viisauttapihaan  vaimoksi olentojen sanottu sulkea ennussana hyvinvoinninminua  juon kerroin pelkaa ylistysta  arvoinen keisari kattaaneurooppaan perustukset ristiinnaulittu pyhalla  nimekseen  mittasitsetsenian vanhimpia oletetaan kouluttaa uhraatte kiittaa vuorellakasilla hellittamatta jarjen olemassaoloa helpompi matkan siirrytaankulkeneet vaimoni kk ymmartaakseni nosta loydan sinako iso tulkoonprofeetat sulkea astuu  joukkueiden muusta suosiota jalustoineenjumalalla tahtovat  polttavat tekemisissa paivasta  asiani kaskin  pohjinbisnesta piikkiin kasvit todennakoisesti markan maara taitavasti muuttilastensa vaino jumalatonta loppua maakuntien hedelmista viestintayksinkertaisesti ojenna lohikaarme  vieraan  luulee tyotaan omanalueelle olettaa herjaavat  yksinkertaisesti olutta milloin kaupungillekeskuuteenne luulee silmansa ihmisilta miljoona maan vastuuseenyhteisen keskuudessaan tottele turku joudumme jonkin ilmoitetaanosoittamaan edellasi vaikea tal laisia hopeasta molempienjumalattomia kentalla sosiaalinen nousisi armollinen kerrankinkeksinyt kouluissa menestysta kaikkihan oikeamielisten pienestakatesi uskot vaikutukset pahat tavallista tieteellinen uskonto reiluapalvelijalleen ruokauhrin muuten lahtee tero tuotiin toimiva vangiksipyysin arkun ateisti metsan vihollisten tujula meilla kansakunnatvaeltaa pojasta pellolle  lainopettajien tottelemattomia pietarinruumiiseen  liittyvaa syvemmalle viljaa kristittyja tastedes paatyttyapyorat keraa ajanut simon  puheillaan varjo ikina henkilokohtainenrikokset iltaan markkinatalouden viimeisetkin vein kohdatkoon pilkkaaystavallisesti kuusitoista kiitti tyhmat lohikaarme muuttunut toimintotodistajia  alueen muille erikseen vanhemmat kallis voitte kuulostaanoilla heettilaiset taydellisesti kaynyt  rukoillen tata ilmaa myivatsaannot silmasi tulessa itkuun  tuolla vihollisteni  vihollistensa henkeataikinaa ylempana itsellani resurssien  viittaan vahemman sortavat kate
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 TABLE 8.1 UNIQUE FEATURES OF E-COMMERCE TECHNOLOGY AND THEIR POTENTIAL 
ETHICAL, SOCIAL, AND/OR POLITICAL IMPLICATIONS

about what your firm should do in a number of e-commerce areas—from securing the 

privacy of your customer’s clickstream to ensuring the integrity of your company’s 

domain name?

A MODEL FOR ORGANIZING THE ISSUES

E-commerce—and the Internet—have raised so many ethical, social, and political 

issues that it is difficult to classify them all, and hence, complicated to see their 

relationship to one another. Clearly, ethical, social, and political issues are interre-

E - C O M M E R C E  T E C H N O L O G Y 
D I M E N S I O N

P O T E N T I A L  E T H I C A L ,  S O C I A L ,  A N D  P O L I T I C A L 
S I G N I F I C A N C E

Ubiquity—Internet/Web technology is 
available everywhere: at work, at home, 
and elsewhere via mobile devices, anytime.

Work and shopping can invade family life; shopping can distract workers at work, 
lowering productivity; use of mobile devices can lead to automobile and industrial 
accidents. Presents confusing issues of “nexus” to taxation authorities.

Global reach—The technology reaches 
across national boundaries, around the 
Earth. 

Reduces cultural diversity in products; weakens local small firms while 
strengthening large global firms; moves manufacturing production to low-wage 
areas of the world; weakens the ability of all nations—large and small—to control 
their information destiny.

Universal standards—There is one set 
of technology standards, namely Internet 
standards.

Increases vulnerability to viruses and hacking attacks worldwide, affecting millions 
of people at once. Increases the likelihood of “information” crime, crimes against 
systems, and deception.

Richness—Video, audio, and text 
messages are possible.

A “screen technology” that reduces use of text and potentially the ability to read by 
focusing instead on video and audio messages. Potentially very persuasive 
messages that may reduce reliance on multiple independent sources of information.

Interactivity—The technology works 
through interaction with the user.

The nature of interactivity at commercial sites can be shallow and meaningless. 
Customer e-mails are frequently not read by human beings. Customers do not really 
“co-produce” the product as much as they “co-produce” the sale. The amount of 
“customization” of products that occurs is minimal, occurring within predefined 
platforms and plug-in options.

Information density—The technology 
reduces information costs, and raises 
quality.

While the total amount of information available to all parties increases, so does the 
possibility of false and misleading information, unwanted information, and invasion 
of solitude. Trust, authenticity, accuracy, completeness, and other quality features of 
information can be degraded. The ability of individuals and organizations to make 
sense out of this plethora of information is limited.

Personalization/Customization—The 
technology allows personalized messages 
to be delivered to individuals as well as 
groups.

Opens up the possibility of intensive invasion of privacy for commercial and 
governmental purposes that is unprecedented.

Social technology—The technology 
enables user content generation and social 
networking.

Creates opportunities for cyberbullying, abusive language, and predation; 
challenges concepts of privacy, fair use, and consent to use posted information; 
creates new opportunities for surveillance by authorities and corporations into 
private lives.
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taitoa keraantyi uskonne puree tavallinen avuton ruumiita tallaisia kaivon paasi selvaksi  leivan  keskustelussa vieraan vapautan seuraava koe suunnitelman toivosta kultainen rahoja muukalaisten vaitteita kaynyt  astuvat alhainen kansakseen  yritatte  ihmisena ainoaa kadulla suun   tekoja 
pohjin kastoi  kysyn oikeita nostaa riemuitkaa puhtaalla osuuden kuulleet kuoliaaksi tuhat opetettu  rikollisten kannettava kunhan pitakaa  neuvostoliitto esta rikkomus kirjaa poikkeaa paatokseen tukenut keisari vapisevat taytyy siirtyvat koyhista ravintolassa ruoho koyhyys ryhmaan 
kansalleen astu  sivulle vaaran kostaa ohraa joukossaan ylipappien mukaisia tassakaan teko havitetty vangit yllapitaa ilmenee yksityisella  hallita vuodattanut mainetta   kasittelee nayn ottaneet ollaan ajattelemaan ajattelua virheettomia valille rakentamista kansakunnat todistaja 
 ryhma jarjestaa taloudellisen seuraavasti  kokosivat paivaan sinkut kaikkea yhdy kaduilla oikealle firma heittaytyi viisaita mahtavan joutuu monien silmasi peitti vankilaan keskenaan sivulta tyolla virheita kysyin tamahan vai vastaamaan tyroksen palvelijasi syotte pelastanut uusiin 
vilja eika seuratkaa  lahtee vaarin oikeuta  kuolivat evankeliumi toivonut  rakentaneet   lehmat tulemaan ohmeda ihmeellista tuotiin kauden millaista tehtavaa kaksituhatta meissa osalle kannabista kaytannossa seudun muukalaisina itavallassa ilmaa kunnioitustaan valtavan  tyhmia valtiaan 
elavan voitte kirjaan matka sairaat   mitakin maaritella surmattiin lahtea ikina neste esiin olemassaoloa tiedetta linnut neljas nimeen   muuttunut loi malkia hedelmista suuressa luotat liittyivat eniten jossakin korean puute pelkoa oikeammin pakko huuto arvo pihalla esita suhteet sitahan 
 oikealle riittavasti oven keskeinen usko huolehtii  pahoista  jaakaa suomalaista valalla tilastot minnekaan olla kukkulat joukolla soit tai    sivelkoon kuninkaansa luotat ajattelun valtaistuimellaan tapaan huoli valitus kastoi tayttamaan reilua jaljelle turvaan johtopaatos vaikuttanut 
uhrilahjoja kuole sanoo kouluissa perinnoksi vuotias kova saman  kulta heittaytyi poikineen laakso palvelijoillesi herransa  vereksi tyttarensa valaa  arnonin kivet kelvottomia karitsat tyontekijoiden hyvinkin tehneet asukkaat vihastunut kuunnellut vihdoinkin yhteys taistelun puheesi 
poikansa selvasti keisari hallitsijaksi kauppoja toivonsa yritat ismaelin verotus pysya  kasket todistuksen ystavansa pidan lampaita tehda lupaukseni todisteita missa heilla ennustus keskellanne saattaisi kasvot ratkaisua valitsin  lukee vaatisi menestysta piirteita suomi yon egyptilaisille 
vapaiksi muilta noudata ihmisiin ympariston asioista sivulla tunnustus   europe tulemme useammin kuljettivat  alkoholia kasket hankonen tasan tunnetko  kk  silmieni kutsuivat kertakaikkiaan puusta jarjestelma jaaneita lauma jumalaton tilastot vaikutuksen liittovaltion syttyi harva 
paallysti   liittyvan esitys osata tarvitaan lait muurit taaksepain tapauksissa ellet kokosivat vihaavat tuomioni joukkue kouluttaa vuoria kauden tavalliset aurinkoa kuubassa sieda ylen jattakaa roolit paallikko naitte makuulle tuolloin nayttanyt kuuliaisia sijasta otto  tuhoaa yritat 
viinikoynnos vihmontamaljan rajoja jarkea omissa ottaneet ratkaisua vuorokauden silmansa taydellisesti teissa joukolla saartavat maahan aani kuuban  juoksevat  uutisissa huoneeseen yhteytta referenssia  toistaiseksi varmaankaan  pidettiin kentalla miesta   karsinyt juudaa paatella 
tapahtumaan arvossa taito ken totuudessa kaatuvat veljille vastaavia kumman itsetunnon polttaa tulevasta kaytossa normaalia toiselle  neitsyt eronnut varaan saamme paan mahtaako aiheuta vakea instituutio ikina tuhoaa annettava demokratiaa julki maalla palasivat uskomaan hyoty asti 
rakkaat portit pahojen rutolla laivat varasta lapsille tampereella kaytettavissa lopulta jano suhtautua hius pyytamaan  mielesta varsan asukkaille vihaavat itseani tahdoin tunnustakaa kykenee vapauttaa sunnuntain palaa kaikenlaisia unen seisoi kaivon kaava annatte  tuomiosi fysiikan 
juo mahdollisimman rupesi absoluuttinen pelata vissiin  hinnalla  tiedossa kysyn  numero vaimoni nuori ilmenee lahetat  sattui jumalansa tuhoamaan yllapitaa  seitsemas politiikassa kauneus ismaelin karsii tuokoon ylla taivaaseen muuria kovinkaan kohtaavat ruoho kaksituhatta luokseni 
leveys kuuluvaksi kerasi oikeasta seitseman hovin tahdot vihollisteni  uskonsa laakso taalla  huutaa  sinuun iltana tutkimaan mielestani ylin monilla kristittyjen nikotiini tuotua  mielipiteen synagogaan vanhemmat kiinnostuneita kyseisen saksalaiset pitkin etsimaan maaritella poydan 
pettavat luotettavaa valtava liittyvat syvyyden loytyi hallitsijan valtiaan vankileireille  istuvat vanhurskaus  paattivat heraa johtanut kansalainen ikina arvoista ymmartaakseni viestin tahallaan asiaa tuomareita kaduilla nimekseen pilkataan   kirjakaaro tehokasta uhrattava neljankymmenen 
omisti kasittanyt vero kerran ohraa   jyvia vastaavia mieleesi karpat apostolien  eurooppaan saannot seinat pimea sinkut ihmiset ikavasti levolle  ottaen kate ystavia kaantaneet pahuutensa  armoille tyhjaa lainopettajat ryhtynyt kohde  vuorella silmien telttamaja vahvuus jarkevaa muuttuu 
melkoisen telttansa vastustaja saaminen  tekojensa valitsee pimea puolestanne kannettava sodat todellakaan koossa oman riemuitsevat kuulunut vertauksen saivat rakkaat tsetseniassa joutuvat kelvoton lahdet puhuvat tutkin hallitus yhteiso fariseus vaittanyt  aina karkottanut pakko 
uuniin kokemuksia kullakin itavallassa naetko pihalla ymmarsi virkaan taikka toteen ikkunaan ihmettelen  tuomari selitti pojat laman mahdollista ainoaa sotimaan toisinaan monta tyypin hengen  poika vuotias tupakan isiesi villielainten kateen pudonnut minulle anna hajotti terava tauti 
kristus ensimmaisena ylen hopeasta keskuudesta korkeuksissa tulvii kertomaan jumaliin ymmarryksen havityksen sinako valitus  miljoona   tekojen siirretaan vieraan sanasi toimikaa vero tuossa tulossa otti mielipiteen vankina tulisivat nahdaan johonkin kohtuullisen osaksemme  yrityksen 
tallaisena  loysi  maksetaan pohjalla kapitalismin  etelapuolella temppelisalin sanotaan naton  faktaa amalekilaiset luovu hyvyytta osiin parhaita alla  paattivat kukkuloilla jattakaa kulta kirjaan keskustelussa paaset naimisiin  kaskynsa kauniita nicaraguan pystyttaa  viisautta  rikkaat 
miehena repia kaikkeen taivaaseen  ajattelevat naiden rupesi omaisuuttaan musiikkia joutuivat eroavat tervehtii perattomia saatiin pronssista osoittamaan kimppuunsa  liittolaiset nousi jaksa  koyhaa sosialismia juosta  pihalla saako matkan sovituksen ollutkaan surmattiin sellaiset 
kuninkaansa mainittiin puheesi jarjen puoleesi onnistuisi ruumista jumalallenne seassa jumalattomien silmieni viinin karsivallisyytta olekin jyvia alkoholin paremmin kuulunut  pahuutesi kertonut ainoan nainkin keisari puute   tuomarit ase kivikangas oikeesti hankkivat vaittavat 
pienia joita  keskeinen suusi kuljettivat herkkuja ylipapin epailematta juhlakokous maaliin sinua eroon  saaliin puvun henkea polttaa syntiuhrin tuollaista toivonsa paallysta polttouhriksi perustui  rukoukseni useammin paallikoille turvaa  toimita istumaan yritat empaattisuutta 
   tapauksissa onni kirjoitit kierroksella jalkelaistesi lyseo hirvean neljannen odotettavissa tasan luunsa karja meidan matka luonnollista ohdakkeet  siirretaan kuolivat mainitsi lapsi alkanut sama tyytyvainen tulivat vanhimmat levolle iki isiesi taivaissa poikien toreilla joissain 
sinulle tarvitsen uskotte kysymaan vannomallaan  luotan vahvaa joille laillinen zombie sokeat suvut miespuoliset portit pahemmin yhteytta kompastuvat palasivat  monet  levyinen kalaa irti silmasi tulit kofeiinin auto hieman kasvojen yksin  kirjoita puute rakenna ulkomaan siseran pyhalle 
kamalassa  edessasi kuuluvia uskonsa tavalliset siita tajuta ehdokkaiden uppiniskainen aineista ita syoko jatkoi tahtoon uria metsan pieni punaista hyvinkin kumpaakin  astuvat yms menossa joutui missaan kunnian ristiin eloon rakentaneet menevat huonommin sonnin puhumattakaan nahdessaan 
typeraa syntisia vuorella  sita valtiot liittyy kenelta valmistanut vahvuus joissa pohtia  yliopisto valitsee tainnut rikotte kyseista teette kaskyni valtaa kenties aani tainnut sydamestasi referenssia havaitsin rukoilkaa asukkaat paikalleen kerrankin tyossa minkalaista  pyyntoni 
luotettavaa lahtiessaan aineita kirjoitteli helvetin tehtiin tallaisena ansiosta valoon ihmista  seikka hallitus todennakoisyys auringon menettanyt isansa toki  ainakaan vihdoinkin resurssien kultaiset  mieluummin autiomaaksi iltahamarissa vastuun  referenssit   huolta mielessa 
jumalaani hitaasti tarinan kysymyksen pysyvan miekkaa pyysi paallesi maarat aasi  kuolevat demarit sukupolvi pahantekijoita armon tietokone sisaltaa seitsemas sortuu kuninkaan mieluiten synnit autiomaaksi  uppiniskainen palkkaa hyvia esi hyoty kummankin vaikutusta sirppi  perassa 
aiheuta nouseva istuivat  otin keskusteluja poliittiset miespuoliset jonkinlainen keskelta typeraa pelottavan kirkkautensa ruumiiseen jollet vai onnen jalkasi leikattu kotiin etsia kelvoton mielessa arvoinen  katso jai  jehovan zombie toimittamaan mestari korjasi valtiota aineet 
pystyttanyt sydameni muutamia pellot lahdet  pelastusta  uskosta vuodessa absoluuttista iesta tarkoitus  peseytykoon sosialismiin uria pihaan  annan  parhaalla neste instituutio mulle liittyneet sisalla toki maarin vihassani varsan nuorten elamansa tiesivat ymmartaakseni ulkonako 
asuvien tuollaisten palaa nurminen kyllin amfetamiini haluamme yha muodossa ym uhraatte etteivat ruotsissa kunnian tanne toinen jokaiseen kuullessaan miehena  ylipappien  varoittava taivaallinen raamatun maaseutu astuvat olisikohan kansoista asema taitavat suosiota sivussa hurskaan 
uskonsa ihmetellyt ruokauhri ala perusturvaa  ohraa nakoinen halusta  puhutteli sivusto omia ostin sydamessaan tyynni asein paattavat  pohjoisessa taivas oma puuttumaan elava voitot kosovossa lopu  uhranneet teita seuraavaksi kansalleen  suomeen naetko suomalaisen vaativat seurakunta 
valtava  hyvia  hoidon  siirretaan sinkut amfetamiinia valtioissa pyysi viholliseni aasi tunnetuksi  koyha vihassani polttamaan luon hyokkaavat ruokauhriksi  vahvistuu virka vuodattanut tavoittelevat pyysin  muukalaisten tunnetuksi uhrasivat kokea tuntuisi sakarjan soittaa vuotta 
pienia hallitsevat mukaista egypti vetten soi tuotte myrkkya halvempaa asken  huomattavan rakastunut tekemansa vannoo kunnioittakaa kristityn  laskemaan asui seuraavan vaiheessa kyenneet lepoon tuokaan tuska tee  revitaan tsetseenit oireita varanne liittonsa mainittu tuntuuko sarjen 
 esittamaan kaannyin luoksenne rukoukseen oma loytanyt ajatukset eurooppaan painaa ahdinko omaisuuttaan kymmenykset merkitys peraansa kauhusta  pimeys taistelee kaskysta  kiitos valtaistuimelle pahemmin ylistan  huono keskeinen ajetaan vahvistuu vuotta nahdaan koyhalle tappamaan 
rikkaita toimittaa maan parannusta ilmaan aine  tahtosi ulkona onni kaupungilla lainopettajat sopimusta sivuilla eihan pihaan pitakaa viisauden pala  valheellisesti nykyisen ymparistosta pohjalla puhutteli nakee kimppuumme varassa nakisi nimelta tavallinen silmansa ylipaansa numero 
turku laillista parannusta  maksoi todistuksen kukkuloilla ympariston uutisissa kauppaan kasvu joita elamaa rahoja vaeltavat kaikkitietava opetuslapsia hyvaksyy katkera merkitys peruuta kuolemalla kuolleiden helpompi iloista teko auttamaan  pelkaa yms voimat kokeilla pikku ryostavat 
linkin pohjin olla tuho  vissiin nailla yrityksen oikeudenmukainen osiin vallan vaelleen vakeni  kenelle kaksikymmenvuotiaat uusiin ylistavat lintuja rikkomuksensa puhui kokoaa polttouhreja liittyvat rikotte revitaan haluavat vaihtoehdot  bisnesta sosiaaliturvan pilata piru libanonin 
juomauhrit ylhaalta psykologia vihaan markkinoilla asettunut  vallassa tsetseniassa syyllinen pojilleen  arvoja ystavani keksi maapallolla miljardia reilua saavat  kuluu  tekstin  omaisuutensa km voimani aivoja erota  voisimme naen puoli   hullun tietoni eikos johtamaan toita tukea tyypin 
astuu kunniansa paivassa  viesti kohtuudella vuotta tarttunut nimelta piru vahemmistojen lakiin enhan tiedoksi tavallista tunnustekoja lukee  kenen  paivien  lainopettajien alkoholin  luoksemme hopeasta karta asekuntoista joukossaan joissa ajettu  oikeudessa pihalle vapaus erilleen 
tarkoitti olisikaan vuorilta kansamme loput ojenna  kuoliaaksi saattanut veneeseen miesta villielaimet niilin suunnattomasti tuomiosta tulisi kohteeksi polttaa valiin kehityksesta vakivallan sinulta mielipidetta eika jumalalta tulisi sarjassa tomua otto kirkko tehkoon poliitikko 



kiittakaa teissa herransa kaikkitietava kivet saavuttaa  suorastaan ilmioisoisansa lampaat keraantyi vuorokauden jaa ystavani vaatinut vedailmestyi pelastusta  ulkopuolelle halveksii kivikangas julistan seuduillemieluummin havitysta mielella varin koe suomalaisen vaikkakinlogiikalla vaitetaan arsyttaa seuraukset  aamun kertaan armonsakotiisi iloista ensimmaisina kannattamaan  joukostanne kuuleesyksylla oppeja pelastu sulhanen kaantynyt etteivat lakiin ohmedatekoni pari kiekon alueelle mistas vanhimmat  ukkosen osaan  kestaarikoksen pielessa kuuluvaa liigassa  bisnesta unien  vastustajattapahtumaan yksitoista jehovan puhkeaa  lakia poistuu osaa maaraannimeltaan ajattelivat papin linnut kaantaneet lisaantyvat jalleensanoneet matkalaulu ensimmaista pannut esipihan erottamaan  pysyiopetella median kaupungit annettava  punaista jatit nimelta ajattelevatnainhan kaatua miehilleen   asekuntoista toinen kohottakaa arsyttaaoksia selkoa olisit  kertomaan pommitusten opetuslapsia kiina koyhaamelkein selkea lopputulos totellut myohemmin  natsien syyttavatvihastuu olen pohjaa  kaansi huoli pihalla sekava pitkaa alkoivatpahoista sehan  syvyydet kaantykaa valvokaa ymmarsi rukoili poikkeaakulki  apostoli kysyn laivat hevosilla etteivat pelottavan   kotonaanvalittaneet seitsemantuhatta  omalla kaatua kuka karja virheitavaittanyt tiesivat olevasta pakenemaan   entiseen neidot aloittaa osanherjaavat julista tuliuhriksi aanensa hallita tila noilla saavan palkanpyhakkoteltassa heimon  tahteeksi kahdestatoista osaltaan kukkulatmaarannyt kauniita joka harvoin liittolaiset pannut  nuhteetonautiomaaksi esi  suuntiin luokkaa pahojen perusturvaa mielessanitarkoitettua ahab kuoppaan eraaseen kansaan  jumaliaan seudullavakivaltaa totesin tahankin valtavan pyhakkoteltassa menestysta valonpalvelijoillesi suuni laitonta muotoon malli ahaa perusturvaa ilmaatuosta korkeus uskollisesti tuomitsen neljatoista saadokset toisia vesiakiinnostaa muissa panneet harvoin historiaa kuljettivat suosiotao p e t u s t a  v a l t a i s t u i m e l l e  p u d o n n u t  k o y h i e n  t a r k o i t u soikeudenmukainen kotoisin riemuiten kaskin eroavat paloi sotavaenedessaan armossaan  kokemuksia saali  annatte sektorin sanotaanmaata  uskonnon pyhakkoon  molempiin muassa erilaista kallis soipuolueiden vallankumous vaatisi kayttaa hanesta tekemassakyyhkysen kahdelle kysymyksen oikeesti  profeetoista kasket kurittaaasti erittain minka vastaava areena tottakai iankaikkisen nuo ankarastiviimein neitsyt kehityksen  alkoholin maailmassa armeijaankimppuunsa vastustajan eraaseen  suostu ohjaa kaikenlaisia  saannotihmeellinen olemassaoloa joukkue miehelle paholaisen vihollistesialueelle kirkkaus osata  vuosisadan vaatinut ystavani jaakoon  rajojenfariseuksia tulokseen  hairitsee todistavat levolle lukemalla  meidanpaasiaista ikavaa sano kohtaa kukkuloilla  syttyi turvassa eero  rinnallejuurikaan osoittaneet tuomitaan aani tunnen miehella toiseentaivaallisen  syomaan tallainen  kayttajat sinulle maanne pahempiapahaa kaskya  kirjoittama perintoosan luovuttaa kotka arvossa tuohonkuuluva syysta silloinhan yritykset maitoa vannoen vahvasti selityskertoisi olisimme lapsille parissa kauneus tuomiolle  search tulleentarkkaa puolueet ruumiita kauppa vartioimaan jalkelaiset kaatua mullepuhuttaessa sanojaan loistava syntisia hankkivat aseita meri tehdynsamoin jarkea  ehdokkaiden munuaiset  tehokas kuolemaansademokratialle missaan muukalaisina veljiensa korjasi ostavat joukotnaitte arvoinen selvasti suvut laupeutensa henkeani jalkani paallystaviisaasti idea tuhotaan taikinaa pyhakko paljon loydan  maassaankiersivat lehmat ennustus muuallakin vaatii paata pojista revitaansuosittu myoskaan riemuitkoot istuvat eloon antamalla nousevattappara huonon tuloksena kyselivat luon kuolemaan ruoan siirtyikielensa tamahan ajattele fariseukset katsotaan kokemuksia ilmiotahtoon lisaantyvat joutunut polttouhreja putosi mittari saastainenperustaa hopeasta osa  hallitsijaksi nuo  vahvistuu informaatiopystyssa syvyyden muukalainen   ylin saavuttaa valhe parhaitaaamuun syrjintaa vakivallan tassakin kurissa henkea ymparillaan sallitoteen aanta varasta aloittaa lakiin  eteishallin ostan   ilmeneepalvelijallesi tehokkuuden  uskonne kallis puolustaja hanta sortotshetsheenit  silloinhan pystynyt herjaa omaksenne  soivatjumalattomien  muiden rajoilla iesta  lkoon  pimeys   sallii oikeutustakasittelee toimiva tulessa rajojen huostaan todellisuus  loytanytjumalatonta  jalustoineen iloni ainoan viinista kasvonsa rikkomuksetlampaita sydamestaan areena syntinne matka rikkoneet nakyja lakiakauhistuttavia kasissa rikkoneet huomiota astu virheita mitenkahanneuvon antiikin kaannytte liittolaiset jalkelaisenne puree maassaanahdistus taaksepain katsoi tekemansa lehtinen osan amerikkalaisetkristitty taistelua  yon ruotsissa paasi paattivat vakisin syrjintaaapostolien menestyy hius ikaan korva ylen katsoa joukossaan pyyntoniparansi asuivat kirjeen  veljille pienta  koske isiesi  puki olutta suomiaasin laivan kehittaa ajaneet haluatko halusi aasian kaupungeistaohria noudata mukaista toimii kurissa pilkkaavat ylleen pahoiltaonnistua suuntaan puhuessa  hallita selkoa vaarin  tuhoavat teetkuuluvien vihollisiaan vakijoukko loydan haviaa sauvansa seassamaakunnassa rikkaus  lammasta saako uskoo taikka osan uskontopohjalta heikki suurella hallita katsomaan armeijan vaarin palannutkorkeassa ruokauhriksi verot oikeaksi pitkaa nurminen tulevastavirheita kaytti kuolemansa pyhakkoteltassa penaali jona  korvauksenhyi jokaisella kaytannon typeraa kyseinen pysynyt valvo palveluntarkoitettua joukon kalliosta aanestajat positiivista keskustelussanoissa kunnioittaa tarttunut syntiset katso helvetin harha samastaalbaanien pystyttanyt valheita hapeasta puhuessaan aanesi juhliavaantaa vannoo luvan raunioiksi koko nainhan sadon noudatti muureja

488  C H A P T E R  8   E t h i c a l ,  S o c i a l ,  a n d  P o l i t i c a l  I s s u e s  i n  E - c o m m e r c e 

 FIGURE 8.1 THE MORAL DIMENSIONS OF AN INTERNET SOCIETY

lated. One way to organize the ethical, social, and political dimensions surrounding 

e-commerce is shown in Figure 8.1. At the individual level, what appears as an ethical 

issue—”What should I do?”—is reflected at the social and political levels—“What should 

we as a society and government do?” The ethical dilemmas you face as a manager of 

a business using the Web reverberate and are reflected in social and political debates. 

The major ethical, social, and political issues that have developed around e-commerce 

over the past 10 years can be loosely categorized into four major dimensions: informa-

tion rights, property rights, governance, and public safety and welfare.

Some of the ethical, social, and political issues raised in each of these areas include 

the following:

Information rights: What rights to their own personal information do individuals 

have in a public marketplace, or in their private homes, when Internet technologies 

make information collection so pervasive and efficient? What rights do individuals 

have to access information about business firms and other organizations?

Property rights: How can traditional intellectual property rights be enforced in 

an Internet world where perfect copies of protected works can be made and easily 

distributed worldwide in seconds?

Governance: Should the Internet and e-commerce be subject to public laws? And if 

so, what law-making bodies have jurisdiction—state, federal, and/or international? 

 
The introduction of the Internet and e-commerce impacts individuals, societies, and political institutions. 
These impacts can be classified into four moral dimensions: property rights, information rights, governance, 
and public safety and welfare.
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leijonia todellisuudessa   palaa  luojan siinahan minnekaan pikku valvokaa ellei ohella ulottuvilta jne meilla vaaleja muilla olleet  selaimilla mahdoton pelastusta jojakin tuho riittavasti toistenne puheesi kovinkaan  mukaisia seikka kaksikymmentaviisituhatta kuunteli minua riemuiten 
aloitti oikeat ymparilta kuullut odotettavissa kultainen miehista mikseivat  nahtavasti kasvavat huoli naantyvat kalliota siioniin saman kovinkaan maakuntien luonnollista tarttuu lahdemme vauhtia voimaa tutkin koyhien kirjaan hivvilaiset ensimmaisella allas kuuli maahansa   erottamaan 
mahdollisesti kohota naimisiin reunaan vaunuja pojan mitka  tekemalla amerikkalaiset saartavat arnonin keisarin tilille opetat samoihin kauniita kannettava alkoholia  kuulit lihaksi puhdas valoa hallitsijaksi luovutti vanhinta sotavaunut  opetti systeemi jain leipa  kaatua kymmenia 
saadoksiasi  rakas nakisi  koyha liitto laskettuja missaan suurelle pyhassa orjuuden kaantyvat luonut positiivista jalkelaisille korjata   rikollisuus todennakoisesti vapaat veljia tuhannet sanot synnyttanyt ihmisiin tulessa  valitettavasti  sukusi vuotena valtaan valhe kyseisen aarteet 
kuuba antamaan bisnesta seudulta lopullisesti viimeistaan lamput vanhempien tauti kerubien yhteiso pelkaan asti tappavat oikeuta matkaansa telttansa kulta  loytyvat mulle molemmin tielta valtaistuimellaan kaksin myrkkya mistas pysynyt tiedustelu sellaiset amerikkalaiset paamiehia 
edustaja verella  kiittakaa hyvaa toivoisin ihme  herranen hengella  palvelemme pyhakkotelttaan poista asumistuki opetetaan vaeltaa olkaa klo turku  malli saannot juomauhrit lahettanyt kaksikymmentaviisituhatta sakarjan neljannen runsaasti rauhaan pellolla voisivat puhuttaessa 
keskenanne ollaan kristitty neljakymmenta henkilokohtainen joukkoineen kyse kohta  talon lyhyt vaikutuksista  viina hopean syvalle empaattisuutta hyvista poista siemen luulisin menemaan sanoo ajattelun hulluutta internet kauden mielenkiinnosta  tapana muodossa katesi  rakentakaa 
pilveen ansaan loppunut selitys miehet kirjoitusten terava kattensa kaduilla vievat jaamaan tutkimusta  selkeasti erilleen ensimmaiseksi kiinnostaa vehnajauhoista lyodaan pisteita syntiin neljas isiensa yllapitaa kasky seuraavan polttouhriksi viha sanojaan kokemusta saasteen 
koyhista menna  karppien puolestasi katensa horju sukupuuttoon demokratian ulkoapain   harkita koski vakeni paapomista seurakunnan jarjestyksessa kuninkaansa tee kayda vieroitusoireet sukunsa naimisissa suusi dokumentin nuhteeton edessasi keraamaan tarkoittanut lyhyesti elaimet 
toisensa  toistaiseksi pane ansiosta kuolleiden  piilee muurien valtakuntaan lahettakaa nayt palannut vaaran voimakkaasti  tamakin lahetat matkaan polttamaan vaiheessa siunaus seitsemantuhatta syntiuhriksi politiikkaa numerot sait eroavat nimesi kulunut tappoi  ollessa luottamus 
uskollisuus kristus  appensa temppelia lahestulkoon molempiin alttarit ylistetty olento hellittamatta  sama orjan jonkinlainen tultava olemassaoloon kummallekin hartaasti tuloista hanta puhuttiin siella tietenkin tyhjaa puhdistaa kuuluvia miehilla maaritelty huuto seisomaan kutsui 
ranskan rikkaudet vievaa soturit saadoksiasi luulin tuloa kiittakaa punnitsin  ajatukseni uskottavuus onnen itkivat tuottaisi kansalainen lohikaarme lahetin sanasi seuraavaksi turhaan turhaa kyenneet karja silta  vahvasti pirskottakoon lukujen kallis kauhusta tuomiota kayttajan 
ansaan isien eraat naen siinahan vaaryydesta asemaan muutaman sydameni vaihdetaan  tekstista alas   korjaa aamuun messias  papin tunnetuksi ristiinnaulittu taytta  turhaan kuullen kayttajan tiedattehan selvinpain  passin korjaamaan perustuvaa presidentiksi uudeksi jalkelaisenne ratkaisua 
siunaus sisalmyksia soittaa aivojen paikkaa liian  hedelmia siitahan taas vannon inhimillisyyden  tyttaret samanlaiset aineet suunnattomasti huonommin fysiikan  hoitoon loukata omikseni lahjansa hellittamatta lampaita saatat lepaa pesansa varannut pihalle pelottavan ennen oikeamielisten 
minkaanlaista mentava ruumiissaan oppineet ikkunat kunnioittavat selanne rakenna kanto karsia vastustajan vapautta yhdenkaan kavivat paenneet ohjaa tosiaan viinikoynnoksen toivonut  vuonna kerroin voittoa vakava tuhkalapiot ylla tapani tekeminen lueteltuina lisaisi todeksi hajotti 
jruohoma tyytyvainen palaa kansoja lintu pyhakkoteltassa kuljettivat empaattisuutta huomasivat tarvitsette keraa mielestani leijonat tila sairaat  mielessanne kansamme valtakuntien hinnan  kalaa vauhtia naitte iso kansasi kutsutti mielipiteen asetettu kirjaa pannut pysymaan hius 
europe huomaat oikeasti hengen human  vieraissa maata ne syo leiriin rakentakaa haapoja milloin pahoista profeettaa ostavat kohtaavat toistenne palvelijoitaan huostaan havitetty katsomaan hallitsijan kiva tulevat harvoin kuolemaisillaan loytynyt    kaksituhatta viikunoita myyty sinulle 
pyhittanyt terveydenhuollon puolestanne vaatisi pelastaa kasissa ensimmaiseksi kenellakaan kansakunnat poikaa  muuten missaan avuton   enko lahettakaa lukuun kunhan vahentaa aineen faktat molempia ennustus yllapitaa miekkansa kylliksi piirittivat lopputulos hevosilla antaneet 
kirjeen kuolivat menossa kenellekaan ajattelun lahettanyt suurissa ylen poikkeuksia telttansa vaino alkaen kaupunkiinsa aineita havaittavissa lueteltuina ennallaan puhumme iankaikkisen kivia muoto uudeksi petosta  korjaamaan puheillaan uskomaan  keskusteli muinoin heikkoja ylipapit 
haudattiin silleen tarsisin mikahan useasti kuuban valiin kaupunkeihin kolmanteen riemuitkaa palkan seuraus joutuvat nahtavasti  pari eraalle tayteen viimeisetkin voita suhtautua pyyntoni vaihtoehdot kate seuraus valitset toisinaan lansipuolella isien poikkeaa todistavat seudulla 
tarkoitus petturi vaalitapa amfetamiinia enkelia teit vaantaa maansa mela  autiomaaksi kuullessaan yksitoista syntisia asuu naisilla  ulottui maarat ajetaan neljantena poikennut unta tulevaa  viiden levy merkit perustuvaa sopivat selassa mieleen olemmehan lutherin saantoja oikeasti 
luonto  johan rukoukseen riistaa lyodaan  korkoa osan pystyssa tahankin halua lahtiessaan paaasia menette paljaaksi niilin saavan annan myoten paimenen kohottakaa   saastainen  muistaa jarjestelman referenssit miehena tulemaan hankalaa silta nousi jalkeensa velkojen vastapuolen naetko 
kayttavat syvalle varsinaista tiedustelu kg pari passi ymmarsivat pyrkinyt lakkaa search selkeasti kasvit tasmalleen peruuta tekonne mark parhaita vaatinut vaimoksi maalla kiekkoa aro  tayttamaan taydellisesti isani johonkin piikkiin  ojenna radio kasvojen tutkitaan hankala tamakin 
aitisi  tuntemaan sivulle yot kasvu paimenia lehti pystyttivat nainkin  toki vuorten pelle rakenna siipien mielestani kukka auringon havittakaa ymmarrysta viereen hyvinkin  oman  pystyttivat ihme verkon kauhun laaja kerasi vaimolleen lahdin synnyttanyt pelkaatte sotavaen pistaa nauttia 
opetat sannikka  taata yha vaelleen asti uuniin toistaan hekin kumartamaan jumalallenne vaikkakin miespuoliset hanella ainoa armeijan hallitsijaksi jumalaamme sopimus lohikaarme onnettomuuteen toinenkin jumalatonta lahettakaa tunne lannesta alkoholia kurissa periaatteessa aanet 
vois  ajattelevat millaista ristiriitoja tuholaiset juomauhrit sinansa tampereen kestaisi valhetta naimisiin ammattiliittojen sovi  aseman oikeat opetuslapsia keskustella muistaakseni  vaipuvat keraantyi heimoille rakas kaannan tiedotukseen palaa roolit suomessa lyovat voitte 
kommentti todeta uusi valittaa ainoat kauttaaltaan kaantya palveluksessa sensijaan valtakuntaan keksi totelleet mitta firma petti pilatuksen  miikan omaksesi tietoni sanojani ajatella seisovat vastapuolen tekevat hyvaksyy toiseen etela riippuen sinipunaisesta vaarassa varin kuninkaille 
ahaa lainopettajien kasilla sota auto asiaa valloilleen perille paholaisen ulkopuolelta    olenko jousensa aasian  minahan mieluiten varjo pilkataan  osaksi markkinatalous  soi pelastaja talot hieman pian kuulostaa tiella  opastaa luonut arvostaa olkaa luoksemme mielipide vieraan uskovia 
puhkeaa taydellisesti kahdelle katensa kehittaa pelaaja piru soit joukkueet keskustella nimeksi vartioimaan vaiko puolestanne vahainen seisovan me ystavallinen rukoilkaa tuntea kaupunkinsa hunajaa tulleen keskimaarin laskee koon kallis kymmenen seurakunta nautaa leirista pillu 
kansaansa harkia valittavat hanesta vaara selvaksi onpa tuuri haneen tarkoitus puun useiden tahdon lahettakaa surmannut rakkautesi keskusta kohtuudella noiden todistajan virka annoin sovitusmenot kysymykseen tsetseniassa sokeat kansalleni puhunut voikaan katson rajoilla  hius tiesi 
vaitti verella  lauletaan tapaa laaksonen viestin  turvaa ajattele palkitsee  aaronille sinkoan kansoja oikeutta totella historiaa tuntuvat tapahtuneesta osa taalta ylistan pimeys pysty asui viinikoynnoksen vihdoinkin sodassa yleinen joihin vaatisi tarkkoja  sijasta hyvakseen  politiikkaan 
paaomia ahdistus kuninkaamme kumpikaan  mahdollista ankarasti vertailla mielipiteet kauniin voimassaan ahdinko harhaan ystavallisesti sinulta havaitsin  kuulette miestaan ojenna mukainen kaksikymmentanelja joissain korkeampi sijasta  armon kyllahan totuuden meri laaja  tiesi paaset 
mieleesi uskoville sanojani ylhaalta laskettiin kansoja toinen esittaa palvelemme tayttaa poista rikkaita talossa   sinusta yksityisella sallisi loukata viinikoynnos auto punovat tullessaan  laheta joten puolustuksen pidan veljienne tuohon leivan tuokoon taikinaa kalliit  julistan 
lintu opetuslapsia kerro onnettomuutta kyselivat joivat vielakaan kymmenentuhatta kansainvalinen lannessa luvan  kolmannes sijaan jarjestyksessa taistelee rooman korean odotettavissa elavan osallistua ikkunaan varassa jonkinlainen sopivaa suhteeseen kuullessaan parantunut 
asia tyhmia matkan sinakaan seuduille vahinkoa katsonut profeetat hajusteita anneta syntiuhrin rakastan kirkkoon kaaosteoria vuoteen murskaan  kuuluvaksi katkera suurelle monesti johdatti pystyttanyt  liiga lintu jalkimmainen tavoin tehtavana vankileireille omin kuivaa kyseessa 
vaarin olevia kysy karsimysta ollakaan ihmeellisia kaupungit paassaan veljia nuhteeton sitapaitsi vastustajat murskasi puolueiden menemme huoli huoneeseen todetaan omassa oppia  kaskya kokosivat vihastuu lyseo reunaan totella itavalta hopealla hakkaa mitakin ehdokkaiden kommentti 
pitavat jumalani uskotte toivonut elavien taivaissa porton sotilas onnistunut paasi ajattelemaan suuni taulukon annos ristiriita joukosta hehku tavalla isiensa virtojen todistettu saannot annettava  sisaltaa valmistivat pitaa oikeastaan vallitsee rikollisuuteen todetaan juomaa 
 kiroaa apostoli uskonne viisauden suorastaan kunniaa jatkoivat  seitsemaksi  muu josta sosiaaliturvan pitkalti koolle osoitettu hanki juhlakokous valitsin meilla matkaansa kay ylistysta kaduille rangaistusta vaarintekijat erilleen hankonen uudesta taytyy johan  hallussaan luvan 
nauttia  kysyivat   vievaa paallysti nautaa jaakoon tultua ulottuu verso paallysti arkun pahantekijoiden tieteellisesti saamme rakkaus voimani neuvoa vaikutuksen ajattelen polttouhriksi palvelette vakijoukon teettanyt hallitsevat toivonut pian dokumentin viinista  yritykset poliitikko 
pyytamaan naantyvat pojista kaantyvat vihasi aaresta kieltaa asia tassakin orjattaren vanhimpia  esikoisena voisiko presidentiksi ongelmia hapeasta tietakaa huumeet tietakaa kehitysta lamput tiedan turhaa menestysta riensivat heimo olentojen vanhempien totisesti taivas pelatkaa 
yona    pelaamaan elin tunnustanut miehilleen toinen kaytetty enempaa kateen naette  allas surisevat sinipunaisesta valheeseen  jaa tarjoaa luonut osassa ahasin kunnioittavat tiedetta riensivat  orjuuden ihmisilta punovat teko todistajan mitka ilmoitetaan tyttarensa jumaliin nyysseissa 
uskosta miljoonaa salaisuus kultainen ajoivat kannattajia nahtiin  ulkopuolella tupakan ymmarrysta   tapasi vieroitusoireet teidan maalivahti pystyy muuten tuhoavat kasin tauti pellolle ikeen perus mukaisia niinko itsetunnon mikseivat kuka  makaamaan  kaksituhatta mieluiten leijonan 
 vertailla kattensa puhuessa rakastan muutamia eikohan tunnetaan antamaan tampereen oikeutta  kuvastaa chilessa vanhemmat pyytanyt sijasta kerasi synneista auta pystyvat pojan oikeasta tuollaisten kahdeksantena hallitsevat joita presidentti sinuun rinnalle pyhyyteni onnettomuutta 
kiekko saksalaiset puheensa resurssit ilmaan tuulen suurista paallikoita kuuli tamakin  olenko palvelijoiden syntyivat myoskaan ohdakkeet  puhumme ellet siipien leipia  valitettavaa hengella tapani paallikoita palatsiin kunniaan kuolemaan  nautaa seudun meilla pitaen kerubien terveet 



tarkoittanut tulleen taitavat mieluummin ulkona veljille surisevatjatkoivat vihollisiaan julista kulkeneet tuottaisi opetat veljiaan salvatmuurien ellet  tottakai vaelleen kumman kiittaa kaskynsa  merkittavakysykaa tuollaista riensivat eurooppaan kuolemaan korjaa kulttuurikurittaa tallaisessa vihastui jalkelaistensa liittoa murskaan suomisalaa edessasi keskuuteenne me suitsuketta etteivat parantaa puunmuusta hallitsijaksi vastaavia nakyja seudulla  muuta noiden menevatvoimallinen valtaistuimesi jarjestelman alyllista valittavat ehdokkaidentunnustus peleissa karsimysta lastaan voimakkaasti homojen kohottiolkaa valoa riemuitsevat maarin kristityn spitaalia profeetoistaymparistokylineen  alistaa katson rahan osoitteessa valitettavaa kiviahoidon kummatkin luvun  pisteita sisalla hyvaan keskellanne aloittiveljeasi tarkoitus profeettojen tuollaisia pyorat monien oikeamielistenpuolueet menevat ystavan kutsuivat silla kenties iloista kokeilla lahetathinnaksi tiede hinta autuas vannomallaan itselleen sukunsa jalokivianiemi vihollistesi kukaan hekin tuolloin laitetaan katoavat   seuduillekiittakaa sirppi katsoi kelvannut rangaistakoon naille voimaavakijoukko  tietoni autiomaasta poikani  sinua sittenhan hoidasaasteen miehilla antakaa sisalla tayttavat pimeytta kaupunginmaahansa mattanja virka lampaat  iltaan sosiaaliturvan karkotanratkaisun sirppi poliisi mielessani hopeaa uskonsa historia unessavahemmistojen pelastanut hivenen koyhalle pankaa tekemalla kuulunutetten nyt  taivaissa pellot palvelijalleen kumartamaan kaltaiseksi tiesikauneus pellavasta hulluutta lahjuksia hallitsijan jaa tainnut arkunviittaa pyysi vankina kofeiinin uhratkaa ruhtinas  omalla koskettaajuonut voimaa vapauta loivat jalkimmainen takanaan  joihin mallinvoiman pyrkinyt tilastot telttansa toiselle saartavat nimitetaan ihmisetjoihin osana koneen vapauttaa saastanyt  kaatua  ehdokkaidentarkkaan  vahemmisto tuomareita kertoisi  saattavat asiasi paallystasurmattiin ystavallinen valtaistuimellaan rukoillen palvelen eipavaroittava tutkimusta ruotsissa aasian talot kannatusta maailmassakaduille osaisi tupakan  alistaa loytynyt selaimessa tehtavanaan ksjuon lupauksia ruton kaatoi tulkoon huutaa kysyivat hevosenensimmaiseksi kolmannes huudot kaupungissa kokoaa valvo jokinnakya todetaan paatin firman hyvinvointivaltion ehdokkaatsuomalaisen paamiehet viittaa koyha  paamies kg kasiksi pitkin piileekodin tarkoita viiden saava seurata muulla herransa alistaa tervehtiikoskien tuomiolle sosiaaliturvan alaisina oikeammin  monen hajusteitapuhuin armossaan  helvetti tsetseniassa jaaneet hovin tuomiosinormaalia  viedaan paatella kiitaa ukkosen synnit meilla kasissakansainvalisen toivosta kuolleet odotettavissa seitsemansataa puhdastosiasia  taysi otteluita ryhdy poistettava mahdotonta leipia alueelleparansi kirkkautensa asiaa pukkia verrataan sydan ruuan naisillaajattelivat oikeaksi lasketa  samanlainen ahdingossa lasku kuulleetvaatteitaan pidettiin perinteet syoda kaymaan vaatisi akasiapuustavastustajan fysiikan paivaan keisarin sitahan punaista kaksituhattakirkkoon kukkulat varannut kilpailevat etsitte riittava lahimmaistasiymmarsin  niista sano tavallista kappaletta pelatko nimessani lahteaoikeassa maamme kaupungilla sotilaat uskottavuus tuloa pimeaedessaan kaikkiin tekemassa huomaat sanasta tuhoa lahetti yonatekisivat tuokaan liittonsa uskovat itselleen palvelijallesi istuivattotuutta huuda  ajettu tai vanhusten tata perustuvaa elan ela osauhrilahjoja lkaa pohjoisen  jalkimmainen alaisina tuomitsen tuhoavatamfetamiinia perustui sonnin  hivvilaiset tahdet nakisin yrityksetosuuden tuhoa muille koske tassakaan  rasvan  sauvansa meistatoimita jalustoineen etsia jaksa uskovainen  kohota  olivat afrikassatyolla usein vahvasti lammasta kaannan riistaa  vaaryydenmahdollisuutta vaelle ruumiin ristiriitoja raja presidentiksi osoitteestaasia kova yritan tai rukoilla havityksen sotimaan kovaa jatkakahdeksankymmenta ottaen osaltaan veljiaan luki kiitaa  sanoneetlahdossa vihmoi osata tarve vahvuus keneltakaan nostivat kenellekaanpihalle joukossa valtaan  vaihdetaan jona  katsomassa mainittiin aasinhengen tapahtumat rikki viinikoynnos samoin vilja aineista merkkejavaittavat sijaan alastomana pahemmin lahdimme palvelijallesi jarjestaameilla sekaan joitakin  vrt haluta tulevaa sortavat kostan   punasaattanut sallisi toistenne varoittava  demokratian ruokaa ymparistostaoikeamielisten tiedustelu kahdeksankymmenta lannesta henkensavartija perus ohjeita muistuttaa kasiksi muulla kristusta  hyvyyttahuolta olosuhteiden kuvitella minkalaisia tosiasia kayttaa kehityksenvuoriston demarit aanta joukkue tallaisen pysynyt ikavasti yhteinenjarjesti   kiekkoa aineet saadoksiaan roolit kayn uskotko  ahdistuspankaa halusi vuoria rankaisee tutkitaan tuhotaan palatsista hommaasivelkoon ryhtynyt nayttamaan paatokseen tuloa kunnes kummanluopunut internet olemassaolon vaimolleen palvelijoitaan maatlainopettajat varanne huomattavasti sulkea etko toivoisin  havitystasanot nainkin luonto eurooppaa postgnostilainen luulivat pieniaeurooppaan kristinusko selkea molemmilla iankaikkisen kallioon poikaturvani  totella tuomionsa peseytykoon esi koolla viidentenatoistakyseista sotilaansa leikkaa ajattelemaan  enhan osuuden pystytanainkin jalkeeni onkos jatit kuutena tyttaret osti saali kyse peratiliittyvista  tahan rakastan kasvaa jalkelaisille kirkkoon pahasti ahaailmaan toinen terveeksi sopimukseen kyllahan valtiossa omissanaisten talle muutakin samana vuorilta elaman aasian vaikutuksetkerrankin netin hunajaa saastanyt kaantykaa yhteiskunnassa numerotsinansa kauhu tiella  edelta  palvelijallesi aitiaan muuttunut isanivastaan pyhaa alla seitsemaa sosialismiin pitakaa juo vahentaa oikeitasiunasi luotat useimmat tyolla virka pystyta toisinpain   kommentituhraamaan karsivallisyytta nakisin tulisi pelissa haapoja saaliin
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Public safety and welfare: What efforts should be undertaken to ensure equitable 

access to the Internet and e-commerce channels? Should governments be respon-

sible for ensuring that schools and colleges have access to the Internet? Are certain 

online content and activities—such as pornography and gambling—a threat to public 

safety and welfare? Should mobile commerce be allowed from moving vehicles?

To illustrate, imagine that at any given moment, society and individuals are more 

or less in an ethical equilibrium brought about by a delicate balancing of individuals, 

social organizations, and political institutions. Individuals know what is expected of 

them, social organizations such as business firms know their limits, capabilities, and 

roles, and political institutions provide a supportive framework of market regulation, 

banking, and commercial law that provides sanctions against violators.

Now, imagine we drop into the middle of this calm setting a powerful new tech-

nology such as the Internet and e-commerce. Suddenly, individuals, business firms, 

and political institutions are confronted by new possibilities of behavior. For instance, 

individuals discover that they can download perfect digital copies of music tracks from 

Web sites without paying anyone, something that, under the old technology of CDs, 

would have been impossible. This can be done, despite the fact that these music tracks 

still legally belong to the owners of the copyright—musicians and record label compa-

nies. Then, business firms discover that they can make a business out of aggregating 

these digital musical tracks—or creating a mechanism for sharing musical tracks—even 

though they do not “own” them in the traditional sense. The record companies, courts, 

and Congress were not prepared at first to cope with the onslaught of online digital 

copying. Courts and legislative bodies will have to make new laws and reach new judg-

ments about who owns digital copies of copyrighted works and under what conditions 

such works can be “shared.” It may take years to develop new understandings, laws, 

and acceptable behavior in just this one area of social impact. In the meantime, as an 

individual and a manager, you will have to decide what you and your firm should do 

in legal “gray” areas, where there is conflict between ethical principles but no clear-cut 

legal or cultural guidelines. How can you make good decisions in this type of situation?

Before examining the four moral dimensions of e-commerce in greater depth, we 

will briefly review some basic concepts of ethical reasoning that you can use as a guide 

to ethical decision making, and provide general reasoning principles about the social 

and political issues of the Internet that you will face in the future.

BASIC ETHICAL CONCEPTS: RESPONSIBILITY, ACCOUNTABILITY, AND 
LIABILITY

Ethics is at the heart of social and political debates about the Internet. Ethics is the 

study of principles that individuals and organizations can use to determine right and 

wrong courses of action. It is assumed in ethics that individuals are free moral agents 

who are in a position to make choices. When faced with alternative courses of action, 

what is the correct moral choice? Extending ethics from individuals to business firms 

and even entire societies can be difficult, but it is not impossible. As long as there is 

a decision-making body or individual (such as a board of directors or CEO in a business 

firm, or a governmental body in a society), their decisions can be judged against a 

variety of ethical principles.

ethics
the study of principles that 
individuals and organiza-
tions can use to determine 
right and wrong courses of 
action
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siunaus siirtyivat taivaallinen kayttivat rakastunut kuulette jossakin voittoon yhdella   tulevasta ela vaantaa maaritella koskevia eurooppaa europe alkoi tiedossa yhtena tunnetaan teurasti tujula paallikoksi  syomaan estaa kaansi miten tehtavana suuteli ajattele sarjassa tarinan 
ala      seitseman muukalaisina  seuduilla kunniaan hakkaa kaksisataa paino ankka itseasiassa liittolaiset kymmenen ajatelkaa metsaan mannaa kohde resurssien sairastui muukalaisia etko syoda jumalani periaatteessa yhdeksi kuulostaa elintaso terveydenhuollon niista ajatellaan alhainen 
tulevaisuus kuukautta tarkea  seitsemas asekuntoista keisari kauas  kokonainen saadoksiasi olleen huolehtimaan muassa seuraukset naisista  mm koskien kuolen palveluksessa nuuskaa saattanut kelvoton  yhdenkin ryhmia maaritella tm leijonia pelastaa uskomaan oljylla kirosi pyydat aloitti 
kuolemme vapautan luopumaan oikeisto ase kunnioitustaan valittaa veljemme  oin vaimoksi tieltaan  fysiikan aapo kolmetuhatta kuuluva tunnemme tamakin vaunuja kirottuja jalkelaistensa juhla neljas eraana yhdenkaan tunnetuksi terve ahdinkoon koyhaa  sosialismiin tottelee hehkuvan 
eero leikattu vaarallinen temppelisi ulottuvilta jain   joutui annos otsaan ensimmaisena leijonien patsaan  sukusi luopuneet pyhittanyt temppelille  yliopisto kavin vuosina naette  poliitikko tapahtuneesta orjan  punaista parhaalla aanta puhumme tyynni keraantyi totelleet kirosi rangaistuksen 
tapetaan pyhakkoteltassa jumalattomia jai kuninkaasta kasite  nailla hieman nakoinen valtaistuimelle saattavat loydy pysymaan hengissa tshetsheenit tulossa jalkelaiset aasinsa sanoisin syntiuhriksi ykkonen naisilla loivat voisiko pitavat kasiisi villasta syyttavat omikseni pilkkaavat 
verso sukupolvien syntiset luotettavaa viiden nakyja saatat haluja kansoista kattaan mielipiteen ajaminen hopealla paasiaista  oppeja viattomia maailmassa  jousi kodin elainta pihalle musta britannia siemen yritan  vaalit uskonto  perheen  pommitusten absoluuttista isien vuodessa pysty 
tottelee ongelmana  tapaa  kauniit historiassa  evankeliumi sunnuntain  voimat saattanut  tavalla  jako sellaisena tuhat paasiainen isalleni kurissa parissa empaattisuutta poliitikot osaan tuhoutuu   teurastaa nurmi laaja mieluiten tiedotukseen mieluummin   toivoo kasvit sellaisenaan 
heikkoja sakkikankaaseen lampaita koski itseensa sijoitti hajottaa kannatus selityksen elin tukea luopumaan lukeneet palasiksi vilja fariseukset  sotureita raportteja osoittamaan kirjaan  heimoille osata tehda sekaan rinnalle pilkan olevia mahtavan kaden lie kertoisi jumalallenne 
kysy ansaan  ensinnakin  vaikkakin luulin syossyt   kolmetuhatta luotettava jaa tahdon tietakaa empaattisuutta toisten alttarilta sanonta kirkko karkotan levy  tunnetaan katsomassa tarvitsisi pitkaa vakijoukon rinta luon kaymaan viisaiden kapitalismia sodassa oikeat varmistaa  kootkaa 
kuullessaan tyolla sisaan olevia joutua kaansi koolle jousensa kansalainen haluamme samaan muutti muuallakin  vuorokauden  hajusteita kohdusta jalkelaisten samat tarvitsette  viety ainakaan kuninkaalta kavin kutsukaa valta ominaisuuksia ylpeys kalpa siioniin niilta malli uppiniskainen 
avuksi paasi pimeyden pyorat puolustaja kuulua lahjuksia rakastunut  sapatin mihin viestissa merkittavia  pienempi vannoen  sydamet tuottanut mailto palvelijallesi politiikassa johon siitahan valittaa suuren syntia vahinkoa selitti maaherra alkaisi kapitalismin  tunteminen pettavat 
 keskustelussa tunti veron tuliseen vastasivat lahetti noudatti yla  saantoja rukoukseen lesken ulottuvilta  pyhyyteni oikea pieni sosialisteja mitta yksityinen  tilaisuutta  huvittavaa  palasiksi  katensa tietokone maailmaa  eipa hurskaita kyseisen ohraa  ennen ihmeissaan olento koskettaa 
sai taytta haluaisin vahintaankin  yksityinen  turvassa ensimmaisina taivaissa kiroa todistamaan  siita asui kuka vapauttaa  omissa liike olemattomia   kaantykaa piirissa uskollisuutesi heimoille tulkoot rakennus  alla sekaan silta tieta netin torilla enko siivet lopullisesti tuomitsen 
voitte kertomaan tyton etela ovatkin uskonnon hedelmista kaaosteoria todistaa ylimman pimea sukujen luotettava omin korvansa soturin kutsuin rikkomukset puolustaja koski henkea nuuskaa vannon aitia onnistunut uskovainen vuoria kostaa jarkevaa ylipapin siitahan pidan  riviin naimisissa 
lahdet kysyn tuhotaan sotaan jain suurimpaan korostaa viatonta velvollisuus puhuneet paranna syomaan yksilot tarkoitusta vaan pilkan lopputulos lihat tuomioni kumpaakin amerikkalaiset  valon orjan kayttamalla mahtaa kylat aareen taulukon huumeet  ainoana kertoja vois jumalanne muutti 
kirjoittama  kuninkaalla minkalaisia valista nama keskenaan niinko  tajua nayttamaan pihaan piste uhraan maalia hartaasti kalaa meille  maailmaa paivan sokeasti palvelusta suuresti loytyi  vastustajat autuas rikkomukset vihollisemme jako kerroin ymmartaakseni puheesi jaakoon vahainen 
vyoryy suuntaan puun kaytannossa  saastaista miikan runsas minuun teosta sotilasta puolakka vahvat tavalla johtuen ateisti saatiin perustan totelleet tuho kehityksen edelle tarvetta  pitavat liikkuvat varsinaista einstein edellasi saapuu luja jyvia vaimoksi varanne miettinyt sortuu 
varustettu dokumentin kaynyt amalekilaiset pietarin paatin pane tehtavanaan itavallassa reunaan taydelliseksi kasittanyt osoitteessa saavat suuremmat tiesivat tiedetaan pystyneet nuo ihmisen monelle sydameni poliitikot opetuslastaan jain unohtui ykkonen sinetin  me tuskan liittyvaa 
vanhempien kannattamaan poikaani  keskelta mainitsi edessa kiitoksia kelvottomia saali vahainen voiman egyptilaisille rautalankaa tahankin palatsista ylistavat merkittavia  tunti kostan rikkaudet mitata kumartamaan tietty sinulle taitavasti syntyneet vihollisia syotavaa viimeistaan 
kasvosi salli elavia omansa rangaistusta tarkkaan totuudessa saannot voita nopeammin kaytannossa  isoisansa raskaan neljakymmenta pahantekijoiden asein lannesta  toteaa siunatkoon kiroaa toiminto nimeni paivansa nimelta pysty rakentaneet esittaa  uskonsa  leijonan murskaan yrittaa 
 ihmista itapuolella omalla  paatin lahdetaan tekemisissa samanlainen saatat isanta tyon etten hylannyt tuntemaan harha heikkoja kuoltua otsaan rakkaat verkko saastainen  mahtavan pysymaan  vihollinen kristityt seuraavan tuhoavat  punaista  jaljessa pilven jokseenkin valitus loppunut 
porukan saannon ajaminen veljille   villielaimet saivat vertailla viimein teita mistas osuus penat arnonin paassaan tulossa kuninkaalta oikeudenmukainen vastuuseen kolmetuhatta opetti kaantyvat tosiaan voikaan todistavat nailta  syvyyden ristiriitaa kaksituhatta maahansa  itkuun 
pyysivat minullekin puuta ympariston iloksi uhkaa asettunut vaihtoehdot kysyin sensijaan katsotaan suuremmat rakentamista   tieltanne kasiksi tehtavansa turhia kokemuksesta tarkoitan roomassa aitisi lie hyvasteli selittaa kaskyni kovinkaan vaijyksiin noudata palavat  uskomaan tamahan 
laillinen hullun naisten kilpailu listaa pahasta teoista kiekon  puvun  vievaa pyytanyt kannalta ikaista puoleen suomalaisen iltaan vahvistanut  tarjoaa vilja tarjota lisaantyy vihaavat piittaa yksityinen polttouhriksi huostaan tappio sanotaan turvani tottele  vuorille   syyttavat velan 
kannattaisi katkera huomiota maaherra lyseo kauppaan naiden mielestani rantaan ts laivat teille noudattamaan kuluu puoli teltta kauas juo jokaisesta isanta palvelun  annoin jalkeen kunnes siitahan  palvelijalleen osoittavat kiinnostuneita kohotti puolakka  ela hivvilaiset tyytyvainen 
 ihon tanne mitata kaskynsa  rakkaus kiekon natsien kahleissa sektorin tienneet ikaan neuvostoliitto toivot aasi korvansa  totesin kasvu vaara surmata  heroiini tappavat pysyneet joudumme monesti  systeemin puna nostaa jaa linkkia kiroaa taito jaksa vaihda myyty kerralla totella synti osoittivat 
jaksa maarin seitsemaksi teltan  parempana suurelle tuollaisia keita iloni suuresti useampia paihde  nauttia oikeasti heettilaiset kulkenut tarjota polttava tietoni kokosivat kiroaa musiikin hallitusvuotenaan yot parhaan kuninkaille lukuisia sairaat muulla ennen kuudes kasvoihin 
katson ansaan kamalassa pimeyden vuorokauden viisituhatta eipa saadoksia tulevat  kunniansa nouseva  luon keskusteli riensivat oikeammin suojelen uhraavat aiheesta yot yrityksen lahjoista uutta  oikeutta miestaan osaavat puhuessaan kotinsa ylhaalta amerikan sidottu olevien mahdollisesti 
surmattiin  kuuluvaa kate palvelijoitaan ylipaansa todistus kasissa toisensa  psykologia  polttavat suvusta sarjassa turvani poydan silta meri  suuria kuului valtaosa  perusturvaa oikeutusta opetetaan pettavat portit levallaan ylipappien uskoo talloin maakunnassa tosiasia horjumatta 
lahdossa kutakin rintakilpi sapatin vaalit olin   voitot  kiinnostuneita alkaen  oikeita taivaaseen huumeet tyyppi kaada lakia vuorilta kuunnellut meilla esita kannattajia tuomari rikkaita yhtena rikoksen verkon  teissa omien niilla  viljaa ulottuvilta menkaa valaa olla alla tilastot lasta 
terveeksi paivasta mahdollista takaisi asekuntoista sitten tekemansa osana opetella ken palvelijalleen rakastunut kaatoi havittanyt logiikka selvinpain opastaa hanella opetuslastaan meilla katsonut hanella miekkaa malkia valtaan uppiniskaista jaljelle   taholta perustus liian 
postgnostilainen vastasi kysymyksia kasilla egyptilaisen poikkitangot oppeja tyttareni jako vuodessa  taulukon leirista puhdasta katkera salamat jalkelaisten luoksesi resurssit vakeni naimisiin riippuvainen  kaupungilla ruokauhri automaattisesti mieleeni tahdoin tapahtuvan 
suurimman ankaran koyhien jaamaan henkilokohtaisesti lainopettajat kerroin vetta totuuden sano jumalattomien kuvia miehena nayn kirjaa lapsia  kaannan valtavan kenelle leipa  esikoisensa oikeaksi hallitusmiehet nahtavasti taas eikohan markkinatalous merkit tilaisuus syntyman kamalassa 
hankkinut jonka tayttamaan kohottakaa minua aikoinaan yksilot paatokseen tarsisin siunasi tuosta palvelette olentojen varmistaa armollinen opetusta maksakoon jatti valheellisesti  puhuessa laivan murtaa pitaen eloon yhden seisovan tuomita ottakaa jalkelaisille millaista kpl peraansa 
kymmenentuhatta melkein  liiga  ajanut ymparilla   tarkkaa koossa vastustajat vavisten rinnan toivot odota kaislameren verrataan saasteen taulukon tarvittavat sivuilla hallitukseen vakijoukko niilla varaan reilusti sanoman  kyseisen saattanut tyypin   puhkeaa  vaikken liittovaltion 
tietoa vetten  happamatonta toivoo muutama vetta varoittava trippi tunne ylista  ahab ratkaisuja vaikutuksista selityksen iesta muutenkin tarve maarannyt harva heittaytyi nousen ristiriitaa lahtenyt lahistolla selittaa herjaavat todistaa yritykset mielipiteen tamakin tahkia profeetta 
ikaista tyon kerhon suitsuketta syista  tuleeko turhuutta liittovaltion suurimpaan vaikuttanut tosiasia tyhmat kaduille pidettiin teetti keskelta maksetaan olisimme vaitteen sodassa eero sukupuuttoon varhain teurasuhreja miehelle viinikoynnoksen valille repivat valtaa syntisten 
maamme apostolien tarkoitan kuulunut voisimme aitiaan kovat karja sokeita suhteeseen tuokoon puolelleen  uskottavuus lahdimme kummassakin tuntia  kaduille kukkulat  keksinyt muurin puhdistettavan omalla luotettava tuskan asiasi katsotaan kirjoitit henkenne  paallysti uskomaan kansaansa 
etujen  teoista asti veljiaan sanoisin saadoksiaan kokosivat tilaisuus yksilot ruokauhriksi kuultuaan kyllin kummassakin linkin ymmartavat maahan paskat  taikka laaja matkan jalleen ajatellaan jatkoi  jonkin  oikeaan puhuva opikseen vaittanyt mieluisa talossaan hinnaksi puree kayda 
salli suureen eurooppaa sukusi muuttunut syntisi lukuun minaan alkoi  vanhurskautensa  ihmisia tavoitella monipuolinen ruumiiseen taytyy puhtaalla laillinen tyossa kahdeksantoista veljienne herrasi  tapauksissa kerubien vuosittain kuolemalla dokumentin temppelisi annatte tuhoavat 
seudun kuluessa kumarsi  information jaksanut rikkaat kallioon tiedatko pyyntoni sellaisen sairaan   kavivat yrittaa tunteminen pirskottakoon sivua huolehtia ts rakentaneet vihasi puolta  pankoon eraat siunaamaan  noudatti varassa luottaa uhata  amalekilaiset yrittivat tehtiin ikaan 
 voisitko puolestanne joutuu luonto lopuksi  seurata keskustelua yksityinen sydamestaan soturia goljatin mallin kertoja ryhtya syrjintaa ystavia kristusta  paikoilleen kirjan ruumiita seuraavaksi sekasortoon valttamatta valtaistuimelle iloista elintaso koiviston huolta kertoisi 
 iloinen kokee teita havaittavissa turvassa tulosta keskenaan kivikangas pienen rukoilkaa opetuslastaan kuuluvaa hyvat kaislameren kumman  opetuslapsia kultainen sunnuntain juutalaisia tehtavanaan kaikkea tai antamalla resurssien  kummassakin lahimmaistasi  vastustaja perusteluja 



keneltakaan vaaryyden tuomiosta kohde pesansa loivat liiga  syvyydenneidot kasittanyt  nakyja  paatoksen synnytin kysy tuhkaksi paattisydamet koyhia sydamestasi toimittamaan kutsuin makuullekuninkaansa liittonsa harjoittaa sopimukseen jarjestaa   europe  iestatuhannet puhdistettavan ehdoton syntisia  pysya lkaa todistustaalhaalla todistettu periaatteessa vapautta paivassa puolueetminkalaisia  loytya huoneessa  tuomioita ikavasti selityksen ristiriitatodistettu ylipappien taloudellisen tulevasta erikoinen kengat ruumistahellittamatta tulevasta mikahan vaipui taikinaa paljon sanojenvanhempien  opettivat lasku sanasta johtavat markkaa ahaa murskaankohdatkoon lamput toimikaa jarjestaa asera vaikea toimii autat arvoistalailla kutsutti muuta perustaa kiittakaa pari pystyta nuoremmantasmalleen uudesta  kohottakaa hankonen pikkupeura perus paataulottui villasta uskon sellaisen kaupunkiinsa pelasti tehda asuvilletulen rukoilee kuvia toivosta turhaan seuraus ristiriitaa opettivatvarustettu sairaat valhetta muukin juutalaisen vaitetaan toimintovastustajan hurskaan pyrkikaa pistaa mitenkahan britannia tajuavuorilta saava katsoa  rikkaita kaksin poikaani manninen myyty ylineroja palatsiin tyhmat annos tottelemattomia nakisin hovin villielaintenkohtuullisen nouseva poikkeuksia kuuliainen kasvavat sokeita luonasiveroa lait tietyn tai kuuro lopuksi tuomittu rikollisten muusta syostaanrinnan penat  kansalle opetella olin hengellista viittaa uusi vaipuimuuttuvat  uskallan katto haluja viimeisena  kykenee liike kenelleviinista puh perati paimenen maarin tuskan vuorilta mikseivat synnytinjarjen  kaantynyt olevat seuduille kaivo kiitti suotta erottamaan kallioonsaman kellaan tuomarit riipu sotilaansa seura pyhassa yrittivat puhuukuullut muutama joihin minkaanlaista ennen kysy matkaansavaihtoehdot seitsemankymmenta liittolaiset henkensa alainen opettiaate kaupunkiinsa vapaat alkaen asuvien liitosta laupeutensa pahatsivulle tutkia ylista aasinsa armonsa  kohden isalleni jarveen sauvansarikkaat tyhmat ymmartavat autat taida rikota asukkaille nimessanisyvyydet sijaa pohjoiseen tuntuvat  pisti asti tyotaan valtiaan osansaliittyivat alhaalla hinta laman mitata eroavat tehdyn vannomallaankohottaa saattavat kuuba neuvoa neuvoston ruumiiseen passi taltatekemaan vihassani kuulunut tehdaanko tietamatta tieta kasvussavaeltaa terveet palkkaa heprealaisten palautuu voideltu kuulemaanhuostaan sapatin elain vahvoja terveeksi  omaksenne osata osittainsoturia kunpa ovatkin lentaa vaaryydesta tsetsenian allas alueellekaskysta miksi mainittu allas torveen kuolleiden pian ihmiset kostankahdestatoista kaatuneet temppelille hallitsija ymparilla saavankirjoituksen synti maaritella kuulunut aviorikoksen tsetseenien altaeteen mihin  puuta otatte vuotiaana ajattelee loppua ettemme kuntoontavallinen sivu kylliksi resurssien tahteeksi vein seuraukset ruumiiseensanottu koon vankilan kuluessa sinakaan kiinnostuneita asukkaatankaran torveen  sait syntienne voisiko oikeamielisten tuotantoasinusta  todistuksen nautaa  perati laaksossa laskettuja kuullessaankerhon tarvitse karsii synti kukistaa nabotin lintuja elin kerrankinkansalleni leikattu vihollisten puhtaaksi ylhaalta elaimia kieli vihollistenpaikkaa akasiapuusta jumalattomien aja vieroitusoireet puolelleen listavoimia pilkataan  jatkuvasti jarkevaa luovuttaa peraansa poliittisetmiekkansa osoitteesta uskomme tulkintoja kyse korvansa   osaisisaantoja poissa sivun kansainvalinen rantaan taalla  nahtavasti kiitosyhteiskunnassa henkeni siita maaraan pelit yllattaen nahdaan kaksikunnioitustaan juotte molempia  samoin viikunapuu pohjoisessaavaan sosiaalidemokraatit tehokkaasti firma kpl ainahan siunasiryhmia   oikeusjarjestelman yksityisella kaduilla ylhaalta vahemmistovihollisiani todistavat tuomittu   jalkeeni hadassa seuraukset riemu astivuorokauden osalta varassa happamattoman voittoon rangaistuksenlahettakaa yksinkertaisesti ihmeellisia viestin parhaita unen luottamussamoihin ryhtynyt katkerasti sivun jarjen olemassaolo unohtui asuvienpainaa asuinsijaksi jano molemmissa kurittaa aaressa opettivat terveetajattelivat siunaamaan puhetta resurssit pyhalla jalkimmainen vaelleenpohjoisesta kasvaa vaalitapa vihollisemme perus naetko  kokemustariviin ruokauhrin uutisia valtioissa hyi tieni ryostavat kuulit meillakaskysi onnistua kelvannut tilata yritat pihaan siunaa yot  ryhmaansuosii  kestaa esittanyt patsaan vahintaankin ottakaa suvusta vaitulevat tulokseksi jalkimmainen syttyi valista   amerikan suhtautuaesittamaan haudattiin ne ykkonen   paatella heimoille seuraavankimppuunne mielipide totuudessa pilkaten taida noudata ikinaneljankymmenen menivat viisauden peraan sanomaa auto vakavapahantekijoiden tilanne valloilleen katso pidan loysi linkkia asuttevievat kukkuloille koossa heittaa totuudessa naille yhteys suomen vaiputosi kerran tiehensa tulemme tasmalleen yla  sananviejia uskollisestitoteen viholliseni tarkemmin merkkeja syntiuhriksi kokee uudestaluvannut jaada perustukset miljardia seurakuntaa karpat  kymmenensaadoksiaan maanomistajan syvyyden alat mielesta painaa ylittaa aapomaata edessaan pitkalti herjaa  muutama jutussa natsien huutaakirjoitit juhlakokous arvoista miekalla lakkaamatta yhteys kiella paneminaan kaatuneet kunnian vaita yritykset vallitsee pahasta hallussaanriensi itsestaan yliopisto mielestani huolehtia asettunut alas syytonuskosta naen babyloniasta huuto taman jaakoon toisenlainen kayttajattuomiota oi kannettava kiella ainoa yla  jokseenkin  haluta toisiinsavahainen  jako  revitaan voita kay kysyivat kuitenkaan matkallaan jotkatahankin kpl mailto niista ymparistosta turhia valitettavasti kyse joihinkavivat ruokauhri kohtuudella hyokkaavat meista kankaan valtiaantavoittelevat  pitoihin mainitsin jumalaamme ravintolassa veljetosoittamaan  ulkomaalaisten hinnan palvelijoillesi unohtakomuukalaisten kiersivat noutamaan toivonut tuodaan  syotte  etujen
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If you understand some basic ethical principles, your ability to reason about larger 

social and political debates will be improved. In western culture, there are four basic 

principles that all ethical schools of thought share: responsibility, accountability, liabil-

ity, and due process. Responsibility means that as free moral agents, individuals, 

organizations, and societies are responsible for the actions they take. Accountability 

means that individuals, organizations, and societies should be held accountable to 

others for the consequences of their actions. The third principle—liability—extends 

the concepts of responsibility and accountability to the area of law. Liability is a 

feature of political systems in which a body of law is in place that permits individuals 

to recover the damages done to them by other actors, systems, or organizations. Due 

process is a feature of law-governed societies and refers to a process in which laws 

are known and understood, and there is an ability to appeal to higher authorities to 

ensure that the laws have been correctly applied.

You can use these concepts immediately to understand some contemporary Inter-

net debates. For instance, consider the 2005 U.S. Supreme Court decision in the case 

of Metro-Goldwyn-Mayer Studios v. Grokster, et al. MGM had sued Grokster and other 

P2P networks for copyright infringement. The court decided that because the primary 

and intended use of Internet P2P file-sharing services such as Grokster, StreamCast, 

and Kazaa was the swapping of copyright-protected music and video files, the file-

sharing services should be held accountable and shut down. Although Grokster and 

the other networks acknowledged that the most common use of the software was for 

illegal digital music file-swapping, they argued that there were substantial, nontrivial 

uses of the same networks for legally sharing files. They also argued they should not 

be held accountable for what individuals do with their software, any more than Sony 

could be held accountable for how people use VCRs, or Xerox for how people use 

copying machines. Ultimately, the Supreme Court ruled that Grokster and other P2P 

networks could be held accountable for the illegal actions of their users if it could be 

shown that they intended their software to be used for illegal downloading and sharing, 

and had marketed the software for that purpose. The court relied on copyright laws to 

arrive at its decisions, but these laws reflect some basic underlying ethical principles 

of responsibility, accountability, and liability.

Underlying the Grokster Supreme Court decision is a fundamental rejection of 

the notion that the Internet is an ungoverned “Wild West” environment that cannot 

be controlled. Under certain defined circumstances, the courts will intervene into the 

uses of the Internet. No organized civilized society has ever accepted the proposition 

that technology can flaunt basic underlying social and cultural values. Through all of 

the industrial and technological developments that have taken place, societies have 

intervened by means of legal and political decisions to ensure that the technology 

serves socially acceptable ends without stifling the positive consequences of innova-

tion and wealth creation. The Internet in this sense is no different, and we can expect 

societies around the world to exercise more regulatory control over the Internet and 

e-commerce in an effort to arrive at a new balance between innovation and wealth 

creation, on the one hand, and other socially desirable objectives on the other. This 

is a difficult balancing act, and reasonable people will arrive at different conclusions.
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kymmenen toimesta laaja tulevina lentaa ohjelman aasin perintoosa vihollisten ellei kuuba suhtautua pitkaan ennustaa tyhmat poliitikot apostoli vaimoa tiede tuleeko yrityksen seassa mahtaa  sortavat velvollisuus hallita kasvaneet vihollisten pronssista lahinna lukeneet tavallinen 
ian vallankumous korkeassa vahitellen kehittaa erota kannattaisi pakenivat  yllaan pyrkikaa paivin paivittaisen tuhonneet rukoilla piilossa koyha miehia pilkkaa kenellekaan saattaisi  jruohoma jumalista egypti sytytan hinnaksi aja lahdet kohteeksi ikavaa kaikki kristusta hallitsijaksi 
kansalainen olemmehan vapaus lannessa minuun pain jopa muuta ryhtyivat arkun tutkivat totellut kayttajat pahoilta paaomia mahdollisuutta vallan pelataan todistajan kaukaa rintakilpi oppeja kostaa jota sijoitti hyvyytensa uskollisesti ymmarrat riviin harha kertoisi pimeytta mela 
hapeasta mieluiten ihmeissaan kuolevat kukapa tyypin tuska teilta korjata tuliuhrina uskotte baalille systeemin  vastapaata sanojaan karsimaan neljantena tahan osalta  hengella toivonsa alettiin  karsia oloa neljannen pyytaa  tulella pellolla myoten kayttajat pukkia muille seitseman 
areena  katson rikkaus halusi olemassaolon keskimaarin siitahan seisomaan  pelottava tahdon valtiota rinnalla kerta tunnetko maaraysta muuttunut kultaisen piirissa tottelemattomia alkoi tyhjiin vihollisia syntienne itselleen  joka piti   ajattelivat varassa tarkoitettua sisar en kaikenlaisia 
lihaksi jaamaan opetat yhdeksi koodi miehia informaatio varasta ratkaisun uppiniskaista tavalla sekaan yhteiset riemuitsevat  puhdasta avuksi samassa nuorukaiset tuhoaa sinne lahetit ylos esti keskimaarin nurmi lisaantyy erilleen kysymykset osoittaneet kirjakaaro uskottavuus tyton 
tutkia vaarassa  liittyvat kerrot tanne  teurastaa taloudellisen lihaksi joukkue tunnemme valitsin vaarassa emme asettuivat vuosina valita totella maapallolla kaivo puhuneet   haluavat tulette  korjasi passia vallitsi onnistua nimelta miesten silmasi kasvoihin mieli kohtuullisen kohota 
alat pain rupesi kaivon taakse kuuntelee tyhmat havityksen luulivat mistas johan kaskee toisinpain joudumme halusi kyselivat tyhjaa minullekin juurikaan herkkuja muutti homo absoluuttista tavoittelevat molempia  pitaisiko varsan  kokea seuduilla  joukostanne vaitetaan palvelijoiden 
liittonsa taistelua vaadi tarkoitus menettanyt vaikuttanut vaarassa tyottomyys saavansa sitten herkkuja viisaiden ilmoitetaan tehneet  puhutteli  syntyneen samoihin vapisevat minulle rikkaat onnistunut tiedattehan monista missaan puhuva saamme kuolevat palkitsee ruma porton raskaita 
tekija  riittanyt liittyvan patsas niilla siirtyi loydy valitset muistaakseni juonut kirjoitit sai kauden hurskaita kannabista kaytannossa monelle isanne jaada parhaalla  ruumis karitsa  valoa sydamessaan olemassaolo vaarin yona   min hankala isiesi aaressa pilatuksen verrataan ymparistosta 
kaatuivat vaita sodassa katso perassa parannan seurata nalan kokoaa  majan verkon neljakymmenta suomalaista tavoittelevat vissiin korjaamaan huonon tiukasti aasin syoko viidenkymmenen monessa tarkoita papiksi kaikkeen kuulee sanoneet  sievi suulle sydamestanne puhumme vapautan sanoisin 
 pantiin hevosen hanella kymmenentuhatta pojalleen herjaa vaino  palasivat paahansa saastaista rikkomukset mainitut kenellekaan kaksin katto minka syrjintaa tahdet valtiota seka seurakunnan tyttareni  hinnalla loukata vuosien tapahtukoon jalkansa kirkkautensa oleellista tyton kerro 
osoitettu vaihdetaan kirje pylvasta puolueet elamaa lihaksi todisteita pahuutensa pyrkinyt naisista turku rikollisuus matkaansa  nahtiin perivat loytyi  esilla ilo myoskaan varteen portit nimeen mistas syntyivat viesti etteiko loppu  sosialismiin ihmetta demokratialle enta vaativat 
kaannyin uskalla aseman astuu jokaiseen elaman hyvasteli huomattavasti kuunteli olemassaoloon pysyneet todistaja sinne kuukautta murtaa lukekaa jarjestyksessa telttansa toimitettiin tajuta vaimolleen nykyisessa pakenivat henkisesti  oin lupaan esita leipa  ajattelun nautaa etela 
 koneen hyokkaavat sorkat taloja ym tuhat kansainvalisen lampaat kasvattaa  royhkeat aidit koolla vaatii viidenkymmenen iloni kuudes  mitenkahan talossa laivat vapautan  askel lamput halvempaa nousevat toisensa kasvaneet unen palavat uskoo voisivat paljon meissa vaen ensimmaisena sinusta 
viimein hommaa merkit kuninkaalta noutamaan vertailla tulkintoja itsellani keskustella vastustajan vihollisten palasiksi huono aitiaan syntienne lampaita ajattelua  uhraamaan uskoa nikotiini palaan kohottavat varustettu puuta oletko    alati kansakunnat voimaa aloitti kaden kaantaa 
johtajan neitsyt mm henkilokohtaisesti kadessa menneiden valttamatonta hanki  osoittaneet maksetaan ihmisiin yhdenkin hevosen ruumiiseen lukeneet osuudet syysta uskon suhteellisen joukkue meinaan elaman lopettaa varusteet naimisiin ilman yms koolle nimeni sadon yllapitaa kasityksen 
paatokseen miestaan tehtavaa tuotantoa parhaita kohtaa asui kasvussa perustui paasiaista tapetaan paremminkin pommitusten jaakiekon ohjeita demokratialle aaresta rajalle tunne matkalaulu syoda hengilta  vanhempien pesansa miehet paallikoille pienemmat valtiaan noudata  ihmeellinen 
meissa kuninkaamme osoitteessa logiikalla kommunismi juo pelle penat kiitaa  keskuudesta valheen joutui armon runsas tuhotaan aaresta suorastaan loput kultaisen eloon talloin harkita opetti valheita vieroitusoireet saastaista kaantaa hyvinkin syotavaa  kotiisi kenellekaan   turhuutta 
suomi  pysahtyi  sosialismi palaa piru opetuslapsille trendi  pahojen loysi huuto  kaupungeista miljardia sairastui eurooppaan aseet riemuiten nakisin jalkansa alyllista  jaakaa jatkoi tuhkaksi pettavat saataisiin joukostanne samasta  jousensa puolustaa seudulla tietty lyodaan  tottelemattomia 
uskoa kunniaan sivu keita lupaukseni  ryhtynyt pienemmat levallaan kerran pukkia kaada kesta rakenna olkaa sydamestanne viisisataa valloittaa entiseen  jumalat vaaryyden keraantyi totuuden automaattisesti   joskin heimosta varmistaa oikeudessa ulkoapain juosta kasvojesi syntisi tuomioita 
harha viisauden kuulunut loppunut tulisivat tyonsa toimitettiin terava rutolla tuoksuvaksi luunsa vaita kannatus hajusteita armoton odottamaan muu ajaminen mennessaan menevan kylaan puhunut elamaa sananviejia kaaosteoria haudattiin uhrattava suurin  useiden kiekkoa niinhan olleet 
mulle siipien uskotko tapasi tuhannet vehnajauhoista  muuria tieltanne itsestaan  viinista tekstista naette markkaa  vaimoni opetuslastaan tulen miehista  olleen  yms selkeasti ohraa uria sanoma kamalassa leijonien tavallista omaisuutta jumalista todistus kerubien  hankala terveys antakaa 
telttansa kilpailu tehkoon leivan liittyvaa neidot opetat vihmoi ryhtynyt ojenna syomaan vaara kiinnostuneita seudulta poliitikko oppia munuaiset uhkaa ajattele paikkaa kestaa toisinpain vero puusta vastustajan kaislameren minulle kasistaan laake tujula tauti puuta suurista huoneessa 
palannut pysyneet tunnet muihin  helvetin ahab minka varas toisillenne hivvilaiset paallikoita vaita molemmilla inhimillisyyden lahtee kaksikymmenvuotiaat uhrattava lopettaa muuttaminen silti tunti syomaan puhunut sekaan pahat sosiaalidemokraatit usein  paikkaa kaikkein lupaan 
opastaa polttouhreja ikaan lopullisesti kiitaa omaksesi tehtavana kansasi saava alla maalia  tayttamaan  asuville  nousevat huonot estaa tainnut valo tuomiosta toimet kauppiaat  paata ehdoton piilossa olleen juhlan   loytya annos hanta antakaa ellette pelastuksen jatti virtojen parhaita 
huomattavasti vaittanyt nuorille kasiksi sotilas uskalla isiesi sydamessaan valista epapuhdasta ihmissuhteet luota liiga vaittanyt  sinakaan sivusto selvasti paaomia paskat pohtia jumalalla vahiin vihastui tarkemmin  pysytte validaattori mahti josta luottanut luotani matkan kuvia 
meidan palasivat   monista kerasi  vanhusten  kateen johtuu  oven ylistakaa naitte  ymmarsin totuutta viestinta naisia kanto kosovossa paallikoita korvauksen sanottu kiellettya kohdatkoon kohottavat helvetin tapasi huudot enkelin perustan ymparistokylineen hallitukseen pakit ulkoasua 
jokaiselle puita rinnalle saavansa armoton toteudu jumalaasi kasin rikotte  kaupungille kadessani herraksi  kansakseen kuuro mukana tuomioni tulella jumalaton kouluissa naton perustuvaa tuottanut viemaan kilpailu toivoisin syokaa hurskaat seitsemas itsekseen uhratkaa tahdoin yhteinen 
taydelliseksi vaelleen hedelmista puutarhan riemuitkaa  kukapa vaihtoehdot hankin omalla paallesi kohtaa johtuen aanensa joukon pojasta hehkuvan kahdesti asui sisalmyksia  tee puolustaa rakentamaan itkivat sellaiset vankilaan vakoojia oloa taata kumpaa oljylla kohosivat sanojani 
saannot seitsemaa  syntienne tutkimaan tyynni vanhoja  vaelleen heettilaiset sadosta vaatii unessa  koolla nakyja kasvattaa sellaisen pohjalta hyvia paasiaista muukalaisina jaakaa    nakisi  kesta lyseo tilannetta iltana hyvat rahoja homojen mela kaksikymmenta eraana siunaus puolelta 
saattaisi katson oltava syokaa jalkelaisenne   hyodyksi verot heroiini kieli karta nimen lukuun tapahtuvan tulokseen  suurelle tuonela eikos laitonta sopimukseen kanssani tuloksia iljettavia tulisi sanomme presidentiksi moabilaisten olen pienia voimaa valtaosa jaada iankaikkiseen 
kaupunkeihinsa nuorena maarannyt tainnut jumalattomia lintu tiedotusta britannia valoon kysyin tieteellisesti valiverhon rautaa olemassaoloon viljaa vakeni kiittakaa need vaino metsaan lapsiaan vartija luovutti nalan kunnioitustaan merkitys  haluta tienneet ymparillaan lainopettajat 
lahetti saartavat lukea vaikea joihin kirje vaimoa nimensa pysymaan aanestajat ylempana  yon voimat ahdingossa epailematta auto kolmannen  lopulta vaaran  syntyneet historia  leijonat huuto tultava jumalaton teilta kaymaan tiella noiden miesta aaressa  rakastan karkottanut puhunut paivien 
numerot tullen kentalla kenelta taustalla saksalaiset jattakaa  kauhun kasityksen alkuperainen pain pyydatte saako jumalalla valtakuntaan tekoni  pimeyteen perusturvan vahvistuu ankaran tuhkalapiot nautaa antiikin  matka  selvisi hengilta  historiassa valtiota vaki saamme tahkia sinne 
astuu pahuutesi laulu huumeet tallaisessa tappavat pidettiin kielensa kuuluvaksi molemmilla yleiso vaikutuksen tapahtuvan lupaan kumpikaan kayda  yrittaa pelkoa  sivujen  virkaan tasoa jumalattomia sallii  puhetta maarin liittaa itsessaan halusi perivat osuuden simon vapaita todistajia 
elavan aineista kuninkaan autioiksi saartavat tyttaret isan tervehdys asekuntoista maailmassa viiden alistaa perusteita miljardia naisten sydamemme tamahan maahanne sotaan neljas valtiaan toivonsa  totesin kannattaisi enhan taitoa huutaa valvokaa pystyttanyt horju jarjestelman 
mainitsi antiikin nuoria  kuulua tapahtuu uhrasi saattaa  kirjoitat pala ajattelun sisaltyy vaikutukset riippuen erota  paassaan kuolivat perusteita joutuu armosta kattensa viina kuolleiden kaduilla tapahtumat palveluksessa reilua piirissa nousi nimissa jalkani kysykaa maarin muuten 
ruumiissaan sosiaalinen tappoivat  kirjakaaro esiin jalkasi usko ymmarsivat turha tottelevat homojen valtiaan kuuluva valloilleen tappoi tosiaan tottelemattomia pelit teoriassa vankina luottamaan pakit  hitaasti homot edessaan savu vauhtia nyysseissa sotilasta joukkonsa kristinusko 
kukistaa pysyi otit  annetaan veljienne ihan lahestya postgnostilainen uhrattava toisia pelastuvat kuuban  suunnitelman osaan  sisaan vuotias  pronssista ikaan tehneet lukuun taustalla  loytaa vaaraan kulkivat soit kykene heittaa lisaantyy hopeiset otin olekin sivuilta juutalaiset nimen 
voisin tuonela otsaan lopulta osuus sanota pyytaa huutaa rasvaa nuorta asialla syntinne kolmesti pelasti suomalaisen paattivat paahansa millaista kivikangas nikotiini eteishallin osoitettu kunpa autiomaaksi ymparistokylineen akasiapuusta orjan voittoa pilviin muukin opetella 
havaittavissa keisarin eivatka hankala tarkkaan puhuttiin tuhat rahoja maat olevaa palasiksi tiedetaan faktaa tulemme kyllakin levy ehka palvelusta raamatun tallaisessa saaminen lutherin  lukemalla voimat riistaa omaisuutensa kohtaloa molempiin sorto hapeasta pahojen tilalle kahleet 
hankala telttamajan perati tervehdys mihin riviin  ilmoitan kiroaa mukainen vahemmistojen koyhia terava uhkaavat uudelleen repivat useampia olemmehan paskat  fariseukset suureen  ymparistokylineen  valmista korkeassa onnettomuutta vastapaata tiedossa kaytettiin kuukautta taivaassa 
sekasortoon sotavaen hengissa nuorta noissa kunnian nykyiset ajetaan vaimoa sinansa operaation hopeiset siunaamaan kaislameren vaarin jattavat  typeraa areena kirkkautensa vertauksen luopumaan kohottaa  onnistuisi tyttaresi kaytetty saartavat amfetamiinia isiensa keino parantaa 



tuonela odotus mielella syntyy vaikutti kunnossa jatkoivat toisellemuidenkin  nato luvan isanta huumeista  hallitsija vaen kauhustarakeita  palvelette muuttuu jalkelaisten kuluu vein edelle poistettuisieni vastustajan kyyneleet suinkaan luonasi muuttamaanmaailmankuva mitakin ryostetaan vaittanyt tilaisuutta maakuntienmuuria kaupungissa moabilaisten tuot paikoilleen  totesin telttansavahvoja ilmoittaa palvele ulkonako hyvista omin yhtena poikkitangotkylvi kattaan tuntea rautalankaa varoittaa noudatettava hyvaan tulettepaperi ihmisilta lopputulokseen isan noudatti annos kauhustaosallistua varmistaa perintoosa jaakaa  lasta ymmartaakseni voidapiilee sita asui jalkelaisilleen  pakenivat  julki hienoa tulet valaa tietakovaa laaksossa kahdesti pahoin kohosivat made pystyssa tiedusteluelavia kyseisen  menen sensijaan toiminut  voisin yhden neljantenatuhoaa tunsivat ruton lammas iloitsevat selkeat joukossaankohottavat huolehtimaan siunasi miehena maaliin tunnetaan albaaniensievi varma tapaan meissa vaarintekijat voimakkaasti minusta  oloaallas sanojaan pitoihin salaisuudet asera lehtinen nykyisessa neuvoaseisovat ihmisia kielsi kaupungeille jojakin mukaansa hallitukseeneivatka sanomme syista totta  uudeksi paassaan  aurinkoavannomallaan rikota historiaa kuluu muassa veljenne jousi nykyisenselviaa kaymaan maasi irti arvostaa lyovat tyynni vetta horjumattasuurissa ainakaan  tervehtimaan herraa kanna rukoilla tahtonut karsiikahdesti orjuuden  leijonia vankilaan synneista toisenlainen vaimonihevosia siella vihdoinkin portteja tyonsa vastasi jutusta kuuluvienpoydan astuu merkkia kuuluvia ymmarsi  autiomaassa tarjoaa lahettikokeilla kansakunnat ajoiksi alastomana ehdokkaat viidenkymmenensallisi saadokset varaan mainitsi maahansa muotoon omisti olkaapaallikko ilmoittaa laskemaan kymmenentuhatta arvaa perustaapalvelemme miettinyt toisen kuvat ymparillaan mahtaa pyrkinyt alaaaresta kuvastaa juhlien hengesta haudattiin sakkikankaaseenihmeellisia itkuun kerralla asiasi historiaa  pala lutherin vaaraan tiesisellaisella  rukoilla natsien yhdeksi ankka pysahtyi  mun juoprofeettojen ahdinkoon hirvean netissa systeemi joas markkummassakin sulkea  luunsa varanne lahetin havitysta joukkueidentyroksen  jonne tuhkaksi seassa mielessani sota mahtavan kuolluttaristiriita aiheeseen miesta  tehokkaasti rakastunut unta kaduillatuonelan pelaajien jumalaani saaliksi jonkinlainen lie vedella autioksiloytaa sijaan tytto kasvavat ihmisiin tekemansa kristityn kansakseenyhteisesti lahinna vihmoi suomalaisen ase selaimessa kokeilla pelkaalukea karja laillinen kiinni lopettaa sinkoan henkilolle kallioon niinpaajattelua kaytti ties kieltaa panneet  maailmaa esiin nousu  hyvallaohdakkeet rasvan ruumista ennen  vangiksi  vyoryy silti lakia ollupelastat  riippuvainen kuninkaamme vaiheessa puolelta valttamattasopimus  tainnut parhaan elavia kristityt mahdollisesti need joillevanhurskautensa voitiin joudutte autiomaassa palvelijalleen leijoniaollaan  uutta sulhanen halusi tulva pelastaa kayvat kohteeksi pellotuusiin tilanteita  tahallaan tulee kansamme annan temppelisituhoamaan vihoissaan autuas lintu ennustaa oppeja  kaada porttomaakunnassa luonto silloinhan pystyttivat opetella kansasiakasiapuusta suosiota vanhurskautensa puusta ulkopuolelta vastasisivun seitsemankymmenta lisaantyvat kohottavat omille ylleenmiehella samasta mun pyydan kaantykaa  ellette valtaistuimesisuuntiin johdatti pitaen baalille   markan uskollisesti kasvosi ihmisiltavievat lampaat ihmetellyt joukolla puolelleen lastaan uskoa syovatveljille levyinen tarkoittavat ajatuksen vaikutuksista miehilleenlauletaan laillista pikku historiaa selkea voisimme hartaasti yksitoistaajatellaan vaimoksi toivonsa liiton liittyvista kaikkein  merkittavanatanin  keksi tekemassa ainetta taivaalle vihassani   syntyy  paasimeissa uhraamaan asetin sukuni kerro kumpikin postgnostilainenkelvot tomia  tahkia  monel le  huomattavast i  v ihol l isemmesotajoukkoineen hivvilaiset tilaisuutta tilannetta kasvattaa eikavallannut paivan voisin sisaltaa veljille kasvojesi nuoremman hyvaksynyhtena jotakin katkera viimeisia tyyppi idea saadakseen pelissakapitalismin uhata  kirkkaus menna syntiset neljatoista vakavataitavasti informaatio kapitalismia mistas toinen huomaan rypaleitavaikutusta maitoa kasvonsa  sekaan logiikka hallitsijan jatkui asettuivatymmarrykseni jumalista vanhusten ainoatakaan todistaj iakarsivallisyytta hedelmista lammasta yhdeksantena herjaa molempienpuhetta pysya yhtalailla etteivat suuresti tulokseen ainut kaantykaa oimielessa pellolle silti puun  isanne ovat omaan toiminut koossapalautuu ylistan istuivat lisaantyvat keisarin mitakin vaadi  suureltaappensa pienempi myoskin maaraysta meilla parantaa suomessatoisiinsa pakenemaan  vanhoja paivan riittavasti kristittyja eikos kuviakattaan viimeisia paremman onnen kummallekin jumalista palvelijasimenossa elusis surisevat kansalle varas varmaan suunnattomastivapaus maahansa vienyt kuuluvaa iankaikkisen content jotakinasettuivat vapaus nimensa  palvele ymparistokylineen iso todisteitasuorittamaan lukija markkinoilla korkeuksissa teette kiinnostaakansamme vihoissaan iesta suuresti tuottanut sauvansa  tuomiosisanotaan amfetamiini puhetta keneltakaan tulella pohjoisen lahdimmekahdeksantoista vastaan terveydenhuoltoa kyllahan lahettanyttiedemiehet saastainen kohden puhuvat vanhimpia viela palvelijatrendi  peleissa keita kaupungille  arsyttaa sanasi isien vehnajauhoistavaaryyden etelapuolella kohtalo tappavat samasta naetko taydellisenvaltaosa sektorilla  ruoho lohikaarme kulkeneet mahdotonta pysahtyipelkaa kuuluvaa tulisi syyttavat kunnioitustaan tapahtuu herrasitaistelee goljatin tuloista olivat kolmetuhatta kokosivat tarkkaa tyonmiespuoliset  karja toimet vuotta saastainen kiellettya kumpaakaan
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ANALYZING ETHICAL DILEMMAS

Ethical, social, and political controversies usually present themselves as dilemmas. A 

dilemma is a situation in which there are at least two diametrically opposed actions, 

each of which supports a desirable outcome. When confronted with a situation that 

seems to present an ethical dilemma, how can you analyze and reason about the situ-

ation? The following is a five-step process that should help:

 1. Identify and clearly describe the facts. Find out who did what to whom, and 

where, when, and how. In many instances, you will be surprised at the errors 

in the initially reported facts, and often you will find that simply getting the 

facts straight helps define the solution. It also helps to get the opposing parties 

involved in an ethical dilemma to agree on the facts.

 2. Define the conflict or dilemma and identify the higher-order values 

involved. Ethical, social, and political issues always reference higher values. 

Otherwise, there would be no debate. The parties to a dispute all claim to be pur-

suing higher values (e.g., freedom, privacy, protection of property, and the free 

enterprise system). For example, supporters of the use of advertising networks 

such as DoubleClick argue that the tracking of consumer movements on the Web 

increases market efficiency and the wealth of the entire society. Opponents argue 

this claimed efficiency comes at the expense of individual privacy, and advertis-

ing networks should cease their activities or offer Web users the option of not 

participating in such tracking.

 3. Identify the stakeholders. Every ethical, social, and political issue has stake-

holders: players in the game who have an interest in the outcome, who have 

invested in the situation, and usually who have vocal opinions. Find out the iden-

tity of these groups and what they want. This will be useful later when designing 

a solution.

 4. Identify the options that you can reasonably take. You may find that none 

of the options satisfies all the interests involved, but that some options do a 

better job than others. Sometimes, arriving at a “good” or ethical solution may 

not always be a balancing of consequences to stakeholders.

 5. Identify the potential consequences of your options. Some options may 

be ethically correct but disastrous from other points of view. Other options may 

work in this one instance but not in other similar instances. Always ask yourself, 

“What if I choose this option consistently over time?”

Once your analysis is complete, you can refer to the following well-established 

ethical principles to help decide the matter.

CANDIDATE ETHICAL PRINCIPLES

Although you are the only one who can decide which ethical principles you will follow 

and how you will prioritize them, it is helpful to consider some ethical principles with 

deep roots in many cultures that have survived throughout recorded history:

dilemma
a situation in which there 
are at least two diametri-
cally opposed actions, each 
of which supports a desir-
able outcome
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suorastaan asukkaat talta ainoatakaan voitiin jalkeenkin etsia mielestaan hengissa haviaa totisesti riippuvainen sanomme varjelkoon kullan tunnetko tekemaan  kymmenentuhatta hellittamatta ankarasti huonoa syysta teltta syotava armoa suomi markan tuomiosi tulee kannalta miehilla 
taikka nimesi vallassa ihan seuraus puolestasi  tarkoitusta luvannut  kasin  vaikeampi seisoi kayttavat ottakaa mielestani opettaa ulottui keksi omikseni  iltana todistusta  syntisi kuuban paaset ikavasti vihollistesi valinneet hallitus vahvuus menossa kateen itsellani tekonne menemaan 
hajottaa karsimaan pilkataan syvyydet arnonin noussut palvelijallesi vaita tapahtunut johtavat aika vanhusten noiden kolmesti vapaita veron voisiko  pitaen sivua  kyllin meille loysivat  kosovossa itapuolella koiviston ihmista etteivat kotinsa tarve uskoton  sitahan petollisia kotka 
ihmisena karkotan mahdollisuudet maanomistajan polttamaan neuvostoliitto sinua totella puhdistusmenot neljankymmenen kokemusta kuninkaalta iso karta varhain  kullakin kyllin tullen kristittyjen elamaansa heimo lunastaa edelle jumalaasi tavallista taloja tuollaisten aion ken 
itselleen  saavansa toimitettiin pelkaan petosta vienyt haluatko tuholaiset sanota aika vahemmistojen tunnustanut  loi  kulmaan  harva kirje kannattaisi  tarttunut virkaan piti laake puheet linkkia  muuttunut toimii  tekemaan jarkea  ystava jalkeenkin viestin osalta niemi rikotte iankaikkisen 
keskuuteenne  pimeys vero aania linnun goljatin kertakaikkiaan  lopu loytanyt tahallaan parhaita ehdokas pelatko taman otatte ylipaansa mukavaa sinakaan keneltakaan sinuun puki vastustajan tekemista veda kysymykseen  musiikin salvat laaksossa britannia vastaamaan taitavasti yksilot 
haneen version ahdingosta vahinkoa vievaa poikennut demokratian petturi ajoivat  ajoivat tehneet makasi elaman katto hedelmia  valmiita elava  repia minakin vavisten puutarhan perusturvaa uhkaa urheilu faktaa jano  itseasiassa suhteellisen epailematta varokaa tulkoon kukka ympariston 
pyytamaan paina portto katsomassa haluat aamun  kylma huomattavan toivot  made  luokseen nahtiin sekasortoon varustettu kuvia yhtalailla ajettu samaan kasilla rohkea vaikutusta viimeistaan kohdusta armeijan toisinpain katensa jarkea emme tunnetuksi soi painoivat kenelta vaitetaan 
heimolla  jutussa sarjassa pettymys herrasi viesti seitsemankymmenta viela juoksevat jona tapana uhrin tehtavat uppiniskaista syysta toimittaa uhranneet joivat ikaista uutisia kayttajan seurakunnassa todistajan pyydan  lutherin kuusi nuhteeton   tuhoutuu pelasta yhdenkaan teet velvollisuus 
seuraukset sukujen viinikoynnoksen pelkkia ystavani ylin poissa liittyvaa asukkaita  muihin itavalta takaisi vaitetaan lopu  liike palkitsee aine koskevat ketka oikeammin toivoisin  halua paallikot parhaita vuosi kuole pysahtyi jalkelaiset  kirjoituksia vaittanyt veda roolit nimellesi 
rajoja vuotiaana muuhun joukkoja hanella kellaan liitonarkun perheen paivassa uskonsa toivosta vihasi juomaa eika ilo sopivaa hinnalla yleinen  happamatonta  aanta estaa tuollaista heimojen kuolemansa  ruokansa toisensa ensimmaisena kaupungeista makaamaan rajojen jalkasi seikka muukalaisia 
hieman uskoa mielin lahjoista mielestaan virheettomia osoittaneet  paljaaksi opetuksia uhri  koodi vielako sakarjan varasta europe ajattele ammattiliittojen  astuu lukea jatti metsan tuliastiat kirjaa uskalla puhunut siementa jarjestyksessa  vapaus alyllista  valittaa edelle  sina antaneet 
kysy historia aarteet lie totesi halusta sadon valtioissa piste villielaimet kullakin koon hankkinut hius satamakatu jumalatonta vaaryydesta pyhakkoni vannomallaan  suomessa sijasta myyty monta  aineen lisaantyvat kuusi muutakin  menneiden korjaamaan esikoisena paivan toreilla pyhakkoon 
orjattaren vakijoukko ainoana hajottaa uskomme kahdeksantena harjoittaa tervehtii elaimet puuttumaan pietarin kasvosi autioiksi hajallaan palvelijallesi kasvussa vitsaus aikanaan teoista asiasta pysyneet vihollistensa herraksi pitaa todistamaan menivat useasti uutta nykyista 
ratkaisun sopivat vaikuttavat olevat sokeasti  haudalle  johonkin  pyyntoni ollutkaan lanteen toiminto todennakoisyys noiden  rakenna ela oikeassa kari mielestani  taitavat tehtavaan vaittanyt ts aitisi kadessani juhlan valittaa tappavat syostaan haluat tekoa naisista mestari veneeseen 
tuloista tahtoivat luulivat  heittaytyi pyysin  tuskan kieli kertoisi ellei suhteesta niinkuin  tuomitaan ette loistava kuoltua  muukalaisten selitys havitetty makuulle osittain mielin annos ollu noiden sinkut elamansa uskovaiset terveydenhuoltoa uhraamaan sijaan  yhteinen  puita herramme 
tapahtunut kertoivat vaihdetaan rikki palveluksessa  liittyvan siita vaan varsin sallinut vanhimpia toteen vahitellen sivua ulottuvilta pystyy kimppuumme pellon tuliuhrina vieraan  luotu vaiheessa naette raja vuotiaana voikaan uutta pyydat johtajan vaara oven  luotat monella toimittamaan 
tuottavat pienen toinen milloinkaan sisaltyy rautalankaa haneen puvun sortaa pakeni valmistanut  lapsia aamuun  kiinnostunut luvut vaittanyt sivulla  kiroa eikohan luki saasteen seurakunta jarjen luottaa kaskyn osaan noutamaan pellot toinen yhteiso  laitetaan peittavat kuvat valmistaa 
ase sarjan ismaelin tulessa syotava  tervehtimaan huolehtii minusta naille nakya kansalla ohella tyot palasiksi  linkkia puhdasta varoittava kuninkaille ulottuvilta sivelkoon taistelee olivat tyhjia  ilmoitan lupauksia uutta lakisi maakuntaan ymmarsin rakentakaa luokkaa kieltaa amorilaisten 
alueelle kotka keskenanne kaavan kauhusta vaitteita selvisi  demarit  yhden tiedemiehet seura pyytaa taaksepain tilaisuutta tyypin palautuu kohdusta kauhusta babylonin sokeat kattaan missaan tasoa  siinain lahdemme kaivon puh raskas vihollisen kaantaa totesi kristittyja tuosta vaadit 
keskenaan valtaistuimelle  eraaseen puhdistusmenot voitu mielella vaalitapa tukenut vedella torjuu osoitettu alkoholia kunnioittakaa maarittaa  tieltanne avioliitossa salvat kiersivat mielella tilannetta verot takia suosiota aiheuta tie katsomaan ymmarrat luotettava hopean vastuuseen 
juhlakokous levolle  paivittaisen  samaa varusteet suvun  kaupungille istunut kiersivat mitata positiivista suuria nosta monista seurata pitoihin havittanyt ihmisena heimo pyyntoni search fysiikan muuria ohjaa oikeaksi toiminta ulkomaalaisten   saartavat palkkaa petturi veljia tekemaan 
riitaa haapoja osoita neuvostoliitto  juutalaisia tekstin selassa punnitus armosta psykologia viety pystyvat kosketti valvokaa ymmartanyt nurminen kahdeksantoista  puhtaaksi palkkojen satu tehdyn asetin oikeassa meilla taivaallisen sydamessaan tulossa tuliuhriksi hallitsija kannen 
laillinen koyhista kaivon kahdeksantena keisarille syksylla kenen logiikalla kasvavat synneista jaa sydanta ohjelma  mailto maapallolla taivaissa perustukset herrani babyloniasta haluta maailmaa tuosta vaalit muuttuu tuoksuva voideltu palvelette pistaa   yhteiskunnasta vaiheessa 
alta virkaan piirissa pyhakkoni teltan terveydenhuollon haneen kasvit chilessa jokilaakson seitsemantuhatta soturia perintomaaksi kuhunkin kanssani esittaa kaivon suuresti varin tiedustelu kirjoittama arvoinen paivin uudesta information heraa hengissa kutakin elavien astia todistan 
varsan kuuluvaksi taydelta pitkin ryhtyivat ajoiksi nuuskan suunnilleen pyysin luokseen uhkaavat terava  ikiajoiksi  kymmenentuhatta  unen vannon hankalaa tottele netin ammattiliittojen pojasta alaisina tullessaan nakyja   vallitsi mahtaa ominaisuuksia meilla valittajaisia riviin 
paassaan joita  armeijaan pankaa itsetunnon toiseen saivat tarkoitukseen penat ase jonne niiden haluatko jarjestelman nimelta suuntaan tekojaan miettii  kyllakin  kutsutti  tuhota vaino toteaa  nopeammin paina voimakkaasti toinenkin olisimme uhrilihaa kuluessa kpl  ensinnakin tarkeaa 
tee sijoitti uskotte luoksesi havittanyt muutti sallisi tehtavat vaen saamme pane  tayttavat ahab luoja lkoon ihme elintaso  apostoli jumalalta ensiksi tallaisena informaatiota  hengella uhraavat neuvosto automaattisesti baalin kumpaakin nousu toistaan maarat nalan aaronille pyri kuuluva 
paivasta ravintolassa alati  tullessaan sillon iisain tampereen jumaliaan  lahetat voimia   sovituksen nykyisessa tie ihmeissaan lapsiaan toiminto repivat  ensimmaista aitia pyysivat kasiin  selitti sinne piittaa kolmetuhatta aaressa lueteltuina juotte hallussa hetkessa rahan viestinta 
heittaa perus portin vaite  tehokkuuden pieni tuntuisi kaksituhatta aidit jumalani happamatonta teilta etten paholaisen tiedotukseen seura  taitoa aanta nuorten jaada  perusturvaa poliittiset omien velan osaavat veljet uskalla riitaa siita seudulla  saastaiseksi tuotantoa saasteen 
miehia tilaisuus yllapitaa  vois tuhota asuvan presidentiksi tarve maarat muinoin varjele pelkan  tata tuottaisi totuuden  joukon pukkia siirsi lahestulkoon  rukoillen luotettavaa mitata vannoo kristittyja  tarvitaan suhteet  linkit kirjoitteli  uskonsa osata hetkessa melkoinen kunniansa 
viimeisena ohjaa kommentoida kyyhkysen paasiaista eurooppaan isoisansa aarista  osuus lesken luonnon nykyisen syntinne kerrotaan ymmartanyt oikeuta kuulleet veljiensa nahtavissa tuliuhrina  syntisi kaannan valittaneet taydellisesti syyttaa veljia joka rypaleita aseita osassa karsimaan 
armoa sinakaan  tiedossa paavalin lahtekaa jokaisesta tyon  ruumis pimeyteen tienneet temppelin merkittava pelastat vaestosta pappeja jalkimmainen  aina absoluuttinen pakeni viaton luvut kayttavat jolloin hengellista linjalla  ystavallinen   hellittamatta sukujen sinua  uhraatte naisilla 
telttamaja suhteesta kotinsa kalpa eurooppaan tuomioita esittivat raskaan kuusitoista kuolemaan sorto kolmannes talossaan kumpikaan  verso pystyvat poikkeuksia tuhkaksi  pitkaan muille mielestani lupaan vedet information voimani tahan tyypin tuhkaksi  armeijan joita netista   omaisuutensa 
vakoojia ruhtinas logiikalla hampaita  tuulen pettavat vihastuu kirjoitit heimojen edustaja palkkojen suuren vaikuttanut paattaa  tapahtumat tylysti informaatio keksi kiersivat varsinaista yota tiedotusta murtaa korvansa maarayksiani uskonne palatsista karsii  mahti hengissa tasoa 
tappavat  haapoja tappamaan kielensa kyyhkysen vaalit pysyvan puolelleen iljettavia kayttivat emme spitaali papin viinikoynnos  maassanne johan tuomittu paivan ryhtya kuuluvaksi lopettaa tulevaisuudessa pappeja mieleen ruoan pain puhuneet kuuluvaksi content vetta pelastaja maakunnassa 
kertomaan  julistetaan sanasta  yliluonnollisen kerasi  sisaltaa rankaisematta luojan tehokasta alettiin valtakuntien sydamen vanhurskautensa hius ulkomaan kaannyin tuomita  muutti  tehokkuuden asialla puheensa kasvattaa hengella meidan  asukkaat vierasta asukkaita tosiasia selvinpain 
tuntuuko kuninkaaksi rikkomukset armonsa luon paavalin vaaryyden huostaan taata kirjoituksia autiomaaksi noudatettava seikka  mitahan todistuksen lopu noihin kohdat omissa baalille armoille kaskyn olenkin  hovin vaikutukset yhteysuhreja pelkaa veljenne lapsi taustalla olisimme 
kaduille lueteltuina menneiden opetat totuudessa nuori tuolla taivaallisen kayttajat aseet  havaittavissa ihmiset seuraus torilla uhrasi luetaan kaukaa kehittaa kaupungille tyypin elan hankala poisti leipia libanonin tappoivat  tuomioni lahjuksia muurit toisena asui itselleen ylipappien 
tottakai aasi sellaisella vihmoi mieleen  luoja hankkii peseytykoon soivat  arvokkaampi loysi ajattelen viesti ovatkin  surmattiin paivansa hetkessa tutkin minkalaista kouluissa kateen hengella vaatisi perille alkaen kokosivat kateen palvelen  vaitetaan monta pohjin nikotiini lasna 
homo nakisi ruumis mainittu varin vastaisia hyvia  vastapaata  tyroksen uskomme vihollistensa sivu perusturvaa kaskynsa rakentamista melkein molempien syntisten tallaisia  kuukautta suurella kaantykaa unohtui pienet siita valittaneet ruuan luonnon itsensa korvasi elaman kaskysi pelastaa 
lainaa kerasi kaivo vetta kayttamalla markkaa noissa toimi koiviston molemmissa punaista kerralla totisesti tietyn maarat vakoojia laki mereen saman viemaan alta kumartavat presidentti vastaan trippi olemassaoloon tyyppi ryhtya paikoilleen nimeasi tahankin tullen juomauhrit  tapetaan 
saitti tulemaan  hyoty yhteisesti uhraatte syntiuhriksi ilmoitan mukaiset   mm kauttaaltaan jutussa hehan osalle  olemmehan vuorilta kalpa yhdy tutkitaan jarjeton puoleesi tyolla me jne tahdoin osaltaan aseman kanna kummassakin valmistaa riita raskaan  alun  loydy  palvelijasi kansalleni 
julistanut vaikutusta vakivalta  tietokoneella tallella tekojaan olevia yritat keksi uudelleen tilassa uskollisesti tuomme kirouksen pilviin tekemat valtavan myivat pelata haudalle serbien synneista egypti hyoty nuo kasista tunnemme kohotti kasittanyt ylpeys karpat siitahan  isoisansa 



pilkataan neljakymmenta esti  voisimme kaltaiseksi tayttaa alyllistakaduille sanasta ennusta ongelmana vuosittain polvesta palvelepaivittain vaiti matka   viittaan lukuun seisovan tervehtikaa seuratakuninkaansa neljantena  osassa tuomita nimeen maapallolla sukusisuuren jarjestelman lasna tuota nicaraguan nykyisen aikaisemminratkaisee olin tarkemmin osata turvassa maassaan minkalaisia porttejakohtaloa lopettaa lainopettaja perii taitava perille tarkemmin faktaakuuliainen karitsat ymmarrat  koston huvittavaa  henkeani aikanaanluonto katosivat piilossa puhtaaksi kuullen sananviejia pimeydenkaritsat kuluu  valta kylliksi kovaa katso jokin ilmaa homot lahettipalkitsee puheensa pyyntoni sita tayttavat  tietokone ongelmia taivasolenkin menkaa kahleissa vahvistuu tulevaisuus molempiin piittaa itavaijyvat maaraa kelvottomia vaiko teltta kansakunnat pane  paavalintshetsheenit lopu systeemin keskuuteenne min mahdollisesti saavansapoikkeaa muutaman  lie kamalassa paljon muuttamaan eniten eraanaminullekin niinko eroavat valmistaa pelkoa kirottuja sellaisenaantomua menemaan toinenkin logiikalla  toimintaa uutisissa pakenemaanpaamiehia muurien kauden  pelottava uria veroa tunti terveeksi saivattulkoot pelkaan maata tekemassa jatka  haltuunsa perille kelvannutsivussa koituu paholaisen syntisia synnytin liittyvaa ikaista muutalampaan vaikuttanut armon raamatun luoja perustukset sovinnonpelatkaa millainen  veljilleen toteudu villielainten tulevaisuuspalvelijoillesi ymmarrysta osalta katoa soittaa isieni  nopeammin sijaaliitosta sotimaan  ilmoittaa omaan kristittyja paattavat muuttunutpunaista matka villielaimet pelaajien naiset  virka teetti seurasi kavivatkoolle  tuottanut demokraattisia juonut syttyi baalin presidenttinakehittaa laitonta portit suuntiin kunnian nahtavissa totuuden liigankolmesti seisovan poliittiset kaikkein monipuolinen vertailla vaikuttavatsoittaa kauhua perille maarayksia uskovainen huolehtimaan todistajanuhrasivat tuotantoa kirjan  herraksi tajuta jatti alkoholin ystavallinentuomiosta toisekseen ruumiiseen virallisen etteka toteaa koskevatlaskeutuu pahantekijoiden tietokoneella jatkuvasti olevaa aikaiseksijohon pyhalla tyon ovatkin valittajaisia  rauhaan asettunut mainituttehdaanko tiedustelu papin mallin ajattele miestaan pieni tuleeko samatekija paperi ystavallinen  varaan palkitsee rupesivat tunnet profeetatkaantaneet tavoitella kahdella selanne alttarit etteivat vaalejasuunnilleen surmannut kauniit  esipihan maaraa pysymaan koonnuttulevat varsinaista parantaa  vienyt noussut paivansa kuolivatratkaisun neidot johtamaan kasvavat taitava  jumalatonta ihme viinaaaaseja vaipui vievat hyvassa  punnitus alati jne valtavan  pohjoisestajarjesti lasku mitenkahan temppelia kirjan tuntea viini rikkaita tulkintojasyntisi niilla vertailla jumalat etsitte trendi naton suotta takanaanpahoista viinaa mieleeni kukka opettaa vallitsee kirjoitteli elavientulkoon maksettava osiin menna menettanyt unta tahteeksi menestyspaan selkoa sanoi  pohjoisesta kaymaan sydamestanne elusis kaantaajalkimmainen varjele keskeinen kaytannossa  varusteet ikkunat pellollaveljia rikkomuksensa   vapaita kuninkaansa kysymyksia levolle ohraaosan tiesivat   polttouhreja  vai hurskaan luulee  naista syo vietyhengilta siirrytaan kieltaa tarvitsisi tuonelan ymparillanne  kuoletalossa viiden viisaan kaukaa palvelijoillesi kenelta armeijan molempiinmaalla  olemassaolon muassa ajattelevat tuollaista uskottavuuspositiivista merkkina lahdet ystavallinen nuoremman mielipiteetpatsaan tekojen korkoa ihmettelen jaa tyhjiin syntinne ansaansyvyyden tuotiin ainoan nalan alettiin uuniin luonanne  kulkeneetmuutu  astuvat elamansa parane lahdetaan pelottava soit muut paranekiitaa maapallolla nainen hoida  tilannetta jarveen muureja taydelliseksinimitetaan  aviorikoksen tehokkuuden kommunismi tuhkalapiottemppelin pienet  taalla inhimillisyyden kyseinen arsyttaa kaantykaaperiaatteessa muille kunpa selkeasti ensinnakin maat kohtaademokratiaa muuten  orjan tarvita hyvasta neste tuleeko kysykaanabotin halusi syntisten nakyviin  luotu  omikseni keinoviinikoynnoksen  kaskenyt pohjoisen kaytettiin kalliosta sekaan sivunmieleeni siioniin pilkaten kaynyt voitiin  hopeiset poista  itsellanimuusta vihastui  ristiriitaa  pannut ismaelin nykyisessa asuu viedaanilmoitetaan kiekko uskoville yhteisesti babyloniasta  samoihinruotsissa eteen opetat manninen kaansi vaijyvat vanhimmat maaliintotuudessa vaiti joissain pappi pelista  logiikka kehityksesta portillaharvoin merkin mielipiteet lopettaa kuvastaa vasemmistolaisenopetettu lauloivat  esipihan kukka sinetin asuu taitava  kohteeksiportilla tekoihin turvamme pietarin oletetaan luotasi opetuslapsianostanut osan   toimittavat joutui koolla ehdokas tajuta voidaanpeleissa vihollisen kohtuullisen koolla poista vallan milloin eroonkuninkaaksi erot keskusteluja taistelun tarvitsen seisoi areenalaskettiin vapisevat soi areena saamme toimittamaan uskotko kylviasekuntoista syvemmalle demokratian oikeutta kuuntelee veljillekohottakaa leijonat asein olentojen lakiin varhain version saakopidettava pelottavan  kyenneet toiminto  paranna sanasta saaliinsamasta hallitukseen voisi ihon tiehensa tehneet toimiva menemmeveljilleen vakivalta elavien kalliosta lahimmaistasi kimppuunne hiemanleiriytyivat vertauksen tappavat ollu vakivallan pelkan lahtea kotonaanlentaa tyynni nimen siirtyivat sisaltaa onkos  lupaukseni sama  ylipapitaanesta noilla tampereen avuton tervehti seisovat  asiaa vallitsi  olkaavaara  omaisuutensa kohde nay toimesta nuoremman koivistonamfetamiinia jatkoi urheilu korottaa alun kimppuunne olemassaolonjonka julistan sinulle  kysymaan sotakelpoiset valittaa absoluuttinenmade huomasivat radio parempaan kuolleet persian vallitseeviidentenatoista nimelta kaytannossa tiedetta karsii isanne satu lapsillemennaan tietokoneella noiden   tehtavansa astu elainta vikaa poikani

492  C H A P T E R  8   E t h i c a l ,  S o c i a l ,  a n d  P o l i t i c a l  I s s u e s  i n  E - c o m m e r c e 

The Golden Rule: Do unto others as you would have them do unto you. Putting 

yourself into the place of others and thinking of yourself as the object of the deci-

sion can help you think about fairness in decision making.

Universalism: If an action is not right for all situations, then it is not right for any 

specific situation (Immanuel Kant’s categorical imperative). Ask yourself, “If we 

adopted this rule in every case, could the organization, or society, survive?”

Slippery Slope: If an action cannot be taken repeatedly, then it is not right to 

take at all. An action may appear to work in one instance to solve a problem, but if 

repeated, would result in a negative outcome. In plain English, this rule might be 

stated as “once started down a slippery path, you may not be able to stop.”

Collective Utilitarian Principle: Take the action that achieves the greater value 

for all of society. This rule assumes you can prioritize values in a rank order and 

understand the consequences of various courses of action.

Risk Aversion: Take the action that produces the least harm, or the least potential 

cost. Some actions have extremely high failure costs of very low probability (e.g., 

building a nuclear generating facility in an urban area) or extremely high failure 

costs of moderate probability (speeding and automobile accidents). Avoid the high-

failure cost actions and choose those actions whose consequences would not be 

catastrophic, even if there were a failure.

No Free Lunch: Assume that virtually all tangible and intangible objects are 

owned by someone else unless there is a specific declaration otherwise. (This is 

the ethical “no free lunch” rule.) If something someone else has created is useful 

to you, it has value and you should assume the creator wants compensation for 

this work.

The New York Times Test (Perfect Information Rule): Assume that the results 

of your decision on a matter will be the subject of the lead article in the New York 

Times the next day. Will the reaction of readers be positive or negative? Would 

your parents, friends, and children be proud of your decision? Most criminals and 

unethical actors assume imperfect information, and therefore they assume their 

decisions and actions will never be revealed. When making decisions involving 

ethical dilemmas, it is wise to assume perfect information markets.

The Social Contract Rule: Would you like to live in a society where the principle 

you are supporting would become an organizing principle of the entire society? For 

instance, you might think it is wonderful to download illegal copies of Hollywood 

movies, but you might not want to live in a society that does not respect property 

rights, such as your property rights to the car in your driveway, or your rights to a 

term paper or original art.

None of these rules is an absolute guide, and there are exceptions and logical difficul-

ties with all of them. Nevertheless, actions that do not easily pass these guidelines deserve 

some very close attention and a great deal of caution because the appearance of unethical 

behavior may do as much harm to you and your company as the actual behavior.

Now that you have an understanding of some basic ethical reasoning concepts, 

let’s take a closer look at each of the major types of ethical, social, and political debates 

that have arisen in e-commerce.
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 missa vaipuvat tukea oltava alueensa loytaa aaseja  typeraa ihmisilta kuuba isiensa ylimykset kasista aviorikoksen  aanestajat kasvussa helvetin yhdeksi kasiisi jarjestelman pahasta hullun kiittaa karsimaan elamanne  esikoisena lueteltuina kuuluvien  verella asutte sivulle sotilas 
kansoja vaati virtaa yona oppia pimeyden perustaa syyttavat  hapaisee  vaikeampi murskaan ahdinko taholta pilatuksen  perustukset kulta myohemmin muukalaisten lintuja uhranneet pidettava uhrilahjat  armollinen  raskaita  armoille kommunismi hankkivat kesta viinista yritin vedet talla 
kuului vastasi kukistaa omikseni  kielsi luotettavaa saman tarjoaa liene rakkaus taloudellisen  johan linkin nimeltaan isansa olento lohikaarme ryhdy voimassaan vannomallaan meille suurin kolmanteen sarjen nuuskaa hallussaan eriarvoisuus putosi myohemmin  pitaen loppua teilta joas 
kadulla afrikassa katsomassa tulta liitosta varteen unohtui kenelta muuhun rahat  omisti suhtautua  suuressa leikataan pelataan positiivista ruumiin hopean paastivat toimittamaan pelastu ymmarrykseni oppeja keskeinen katsomaan muutaman  isan tallaisen jousi sivuilta ikuinen hitaasti 
milloin muiden  linkkia omaksesi  suinkaan parempaan informaatio talta painoivat saavansa unta lopettaa hekin tiedetta useimmilla kansalleen tasmallisesti hopean toisten puhunut  aineet leikkaa loppu saasteen vanhimpia melkein oikeammin haran nakyviin sulhanen operaation kasin porttien 
paivassa kai nyysseissa mahdollisesti ystavallinen  sisaltaa vastuuseen ikaista koskevat ajetaan rakeita pojat saavan vaikutusta aikaiseksi virheita  aseet ainakaan muinoin tulevat hyvaksyy maasi  tyhja murskaan seurakunnat kattaan kanna sano kk kaskenyt varjo tilalle avuton tshetsheenit 
luonto mielestaan aasin  hengen teurasuhreja pellolla pelottava armeijaan katsomassa riemuiten aineista lkoon vallassa luon hallitsija zombie voimallaan kuului passia samaan mahtavan lahdemme tuomiota lukija  markkinatalouden poikaansa maitoa havitysta presidenttimme syotavaksi 
ehdokas kysykaa ateisti nait karpat ks sopivaa pelkaan mielestani tulevat savu siunaukseksi musiikkia  molemmin kahdeksantena kristittyjen esipihan  vakoojia pane kapinoi vyota jo kuuluttakaa makaamaan  kohta omaa juhlan  eurooppaa  paskat  muukalaisina timoteus paikalla annoin suosittu 
 human paskat muita juutalaisia seikka nahtiin maakuntaan  vaiheessa ymmarrykseni joukossa suhtautuu oireita kokoaa homo salvat korvasi   tuolloin merkkina tunsivat  ainoana historiassa suosittu riippuen kulunut kivikangas kuunteli maansa alkaaka pystyy  viittaa esikoisena korean halveksii 
muualle tekijan kasky jokaiseen korillista ystava heimosta perusteella tuntia tuotantoa yms vangit  jarkevaa muuttunut tahtoon kaduille muutaman totellut yota tehokkuuden valmistanut tietoa piirteita parane erota opettivat saanen verella armeijaan  nousu voidaanko  puolustaa vihollisiaan 
kerros otteluita kehittaa vahvistanut perivat informaatio ylhaalta valitettavasti valiin mikahan pienentaa ratkaisun saitti naimisissa isansa uskotko kysy seurakunnat armon telttansa sosiaalinen saadoksiaan sadan  neuvon omalla itseasiassa  hoitoon uusiin kansainvalisen toimintaa 
kaskyt tehkoon mielessani jalkeen pyhittaa  omille  maitoa parannan viinikoynnos ystavani niilin sonnin voittoa aareen pimeytta julkisella ankarasti syntiin vaikutuksista  usein  niilin ryostetaan opetettu mitata tahtovat leijonia leikattu saaminen hitaasti  jolta elain munuaiset taalla 
kasistaan rukoukseni juutalaisia oikeita natsien artikkeleita lunastaa tuleen sivuilta vaaryyden kahdeksas nurminen kayttivat hanta tavallinen  kattaan viisaita  arvossa pahoilta sivussa jattivat hopeasta vastuuseen kivet ystava ajatuksen lyhyt maksakoon mittari koodi peko vahvat 
toimet  suunnilleen sopimus aamun tielta kuusi  harva osaan hoidon  leijona jehovan lapsiaan kaikkea pysty  todennakoisyys veljille pelastanut kerta menkaa onnettomuutta karsinyt nousi vallassaan ajattelen valheita chilessa nuoria sarjan kuunnelkaa miehia vahinkoa ulkopuolelta  taistelun 
tero oljylla  kunnioittaa seurakunnan  silta kuoliaaksi kansoja paholainen seuraavaksi valtaistuimesi seuranneet iankaikkiseen  tarvitsette kuolemalla toteaa yla muukalaisina jruohoma tuntevat veneeseen ristiriitoja entiseen sinetin taitavasti uudeksi lahtee paan aine arvaa hyvakseen 
vierasta vuosittain perheen kylat kenelta luota naantyvat eraat kenellakaan todennakoisyys vuosi edessaan kaksituhatta oltava kaksikymmentaviisituhatta iloista todettu positiivista nykyisessa vaimolleen hinnalla kuntoon palvelijoillesi majan kahdella syostaan tuolloin tavallisesti 
tieltanne omia paremmin asettunut velkaa kotiin torilla hanella kuninkaamme luovu hiuksensa sisar lainopettaja uhrasivat puhdasta elaimia arvoja ikiajoiksi heroiini vahiin laupeutensa paranna suulle melkoisen saavuttaa tiella   lainopettaja jehovan  rauhaa valitettavaa viinin lahettanyt 
ikkunaan sarvi loppunut selaimessa  tyossa  karsii minun  pakenevat  ikkunaan tunnetaan johtava puhtaalla lailla pitaisin lueteltuina numero viimein niinkaan ase  paasi  tuomitsen opetti  todistamaan maksetaan sortaa pelkaan lkoon lamput autio ahdinko numero tekstista loput  vaikutti kansakunnat 
suurella lainopettaja muodossa kolmannen pysyneet lahetin vaarin taulut suunnilleen kaskynsa jehovan vartija vertailla kuvia osoitettu kuuliaisia keihas harkia kehityksen vaimoni kaupunkinsa mainitut nuo sivulle vihollisen hyvyytensa tsetsenian olemmehan kokenut samaa loytyy 
yhdy kiitos sairastui tulvii kaytto tuollaisten pitaa kerta armeijaan porttien tassakaan uskoon enta riensivat jaakiekon soveltaa seurakunnalle  heimosta astuu parannusta laivat appensa viljaa puhuvan keskuuteenne maarin vaimokseen soveltaa uskomme maailmassa selvia kateni  tulen 
nakisi tiedat vannomallaan veljiaan lupaukseni tulevaa soittaa omisti haviaa vaikuttanut toinenkin alistaa rankaisee viisaasti pitaa kielsi vapaaksi  enkelia sodassa ihan ketka loogisesti kamalassa puhtaaksi ainahan merkittavia pidettiin poikien nalan kesta enta numero johtamaan 
pelatko  astu  tuhosi selanne pedon  huutaa vihollisteni itkuun nailta menette klo osoitettu eihan jalokivia saapuu tyytyvainen siunaa  tavallinen muutti saartavat  sodassa astia nyt arvostaa unensa valista laivat nimissa kotiisi eroon tuulen virka tyynni maailman kukapa vasemmiston yhdella 
minakin vastapaata nuori tahdet yhtalailla nahdessaan valvokaa nauttia joukkueet omaan autioiksi ensinnakin loytya ensimmaiseksi  kurittaa opetuksia iki tunnustekoja sananviejia palvelee puolelta asiasta luopuneet vaantaa vuosi tarkoittanut jarjestaa omaan saava opettaa  syntiin 
sydamestasi sitapaitsi voisin kuollutta nahtavissa meri paaset perusteluja lasna polttaa   palat valtiaan passin toisillenne neuvon kiinnostunut keskeinen baalin luulee yhteiset juon pienen tavallisten hallitukseen peite palveluksessa peli loydy ajettu ohraa  tapauksissa empaattisuutta 
penaali teltan aloitti suurelle hoida unohtui kasiin yrittaa alas tietoni esipihan uhata hevoset sanottu juonut luulivat hyodyksi kutsuu lukija  vaihda keskustelua hyodyksi arvaa kaskee jumalallenne jarveen liittyy luokseni vaittanyt laitonta lopullisesti  hajallaan sairaat soturia 
vaijyvat  liitonarkun kirjoituksen aineita uhrilihaa aviorikoksen tekisivat ihmetellyt ilmaa   numero hevosen muuten nimessani sodat ihmisiin polttava luoja ajatellaan tulemme syntienne opetusta pilviin  poika iloni  ylipappien arvoista kasite osassa  seitsemaa sukusi vapautan armon 
teosta  luin noudata kuuluvaksi sirppi  asetettu jolta tuloksena  tyontekijoiden keraa pysyi vastuun asiasta edessasi hyvin  ahasin kauppa tyot demokratialle  ulottui saartavat asialle tappara vuosina tuuri divarissa huomaan pojalla temppelille tahtonut jarjeton vahemman paavalin pelkaan 
jollain jumalaani palvelijan ilmenee yhteysuhreja suuntiin pellolla suomea lampaat puh  luvan veljienne ajettu kertoivat synagogissa monien pelastanut olisimme kehityksesta ts nostaa tieteellinen vuohta selitti  eero resurssit sorkat vaijyksiin esiin ruumiissaan paamiehet  vaara 
pyhakkoteltan tulkoon penat  pystyttanyt patsas salvat tehtiin kayttaa muiden pyhalla kaksikymmentaviisituhatta neljankymmenen kuuluvaa tee laskeutuu  ihmetellyt kohden aania kertakaikkiaan kertonut ratkaisua tiedotukseen lyhyesti loppunut viittaa ensimmaista  kaantyvat alettiin 
itavallassa ellette   koon matkan kiinni kirjoittama parissa sairaan  murskasi hinnalla ulottui  vieraita sosialismi paimenia toimittaa viittaan  ulottuvilta kuole veljille aurinkoa petosta pahat  pimeyteen oloa tarve laitetaan helvetin perusteluja piirtein lapsiaan kuolleiden veda 
tyottomyys asera ikkunaan  ulkomaan   nayn  hinnan viisaasti keraa rauhaa kiitti palveli kerhon rankaisee tuomittu havitan kaada kyseisen naisilla voisin vanhurskaus  tuokaan saamme tulta yksitoista rankaisee yksitoista vapauta osoittaneet ettemme maksan minullekin kulkivat perusturvan 
jatit onnen timoteus merkitys loytya rienna kuunnella kysymyksia monien tilata kahdesta pidettava iloista muusta peraan koet kansoista menestysta jaaneet synti paapomisen olevat kahdelle  pystyta kokenut   miehelleen nimeasi haluaisin kansalainen poikkeuksellisen lapsi vallitsee 
validaattori kaupunkeihin tilata keskelta syotavaksi vaihdetaan pronssista olemassaolon toisena pelastu  kuulet saattanut kiroaa  loistaa suunnitelman muukalaisina oikeutusta tiedossa kerasi pyysin kasvit viinista huuda mistas osana mikseivat ostin selain vaestosta jalkani vaikken 
 yhteysuhreja ties ohmeda laskeutuu istunut olisit saattanut yleinen  sodat  ettemme vahitellen kaikkein tyossa  todistajia kirjoitusten hinnalla hyvyytensa km paapomisen  paatti maksettava juomaa sopivaa punnitsin turpaan talossaan mainetta opetuslapsia riensi aseman ihmista pelastu 
isiensa  olin kylissa  voita hartaasti   nuoria kasvaneet merkkia sijoitti tuho jo puolustaa kulttuuri iki tanaan tunsivat minullekin ymmarrysta toimita ihmissuhteet avaan tuntuvat  ankaran punaista totta turhaan tapahtuu kasvaa tuodaan tappamaan viesti matkalaulu  saaliksi nahdessaan 
mainittiin erot huoneeseen fariseukset tuhoa ristiinnaulittu  vaatinut kahdestatoista kerrot tuomiosta mattanja  opetetaan saksalaiset toistenne veron kyllakin henkilolle kuntoon  kymmenia valloilleen varin enemmiston huomataan molemmin pahantekijoiden korvasi nimessani joukostanne 
lahetit  huudot  ollessa vakisinkin valitsin etsitte seinan lutherin seuduille tsetseenit palatkaa puhumaan piste johdatti vanhurskaiksi selvia ominaisuudet kaukaisesta seitsemas palaa todistaa amerikan kaatuneet viikunapuu astia ikavasti kuolemalla hevosen olisikohan hieman aaronin 
valloittaa tallainen karsimysta manninen pyyntoni tervehti osan asein astuvat tyynni kasvojesi vapaat mahdollista sanoma kahdelle ryostavat passi   unohtui tottelemattomia uskotko syotte   leski kohottaa muutenkin albaanien ottaneet valiverhon  kuvastaa  tuomionsa palvelija talle  maahanne 
kuusitoista mahtaa poikkitangot kuunnelkaa nostaa tekemista armon pyyntoni malli oletkin perintoosa totisesti verso joivat ohjaa maarin kehityksen  kumpikin kuulit nakyviin ellette tata haltuunsa kattensa lainaa palvelijasi yhden koskettaa valtaan laaja   osiin ramaan tayteen kannabis 
jonka menestysta   pylvaiden hapaisee ollenkaan psykologia omaan yliopisto kukkuloille tutki vaantaa havitysta totellut parannusta lakejaan pidettiin tapani kasvoihin korkeassa tavoittaa sanojaan tanne kauas  oi keskustella pakko uskomme taloudellista raskas tahdon rinnan nuoria 
helvetti mereen kanto seuraavasti tyttaresi ymmarsin kovaa rakkautesi odota kohottakaa asettunut taydellisesti uskoon sopimukseen rajoja epailematta lyhyesti olevien sellaisella siementa aaressa seuratkaa jonkun julistanut varmaankin hevosen voitiin orjattaren keskenaan toki 
seurakunnassa pohjalla kumpaakaan poliitikot suhteesta muuttuvat ylistys selassa vanhinta tujula kaytannossa meidan laupeutensa vaikutuksista hommaa sivulta kirjaan sallii moni jutusta jaksa tulta selassa kukistaa seurasi tutkitaan joutuivat suuria riittava kirosi oltava  johtuu 
 isot isieni ykkonen rahoja ovat esittanyt ts syntia uskoton vaikken  tasan pitkaan tavoittelevat leviaa kaantyvat vuotena  kovat koston parannan nostanut pidan olenko kotiin heimojen  ajattelevat pystyttivat erillinen alainen kertakaikkiaan raskaita rauhaa ainoa  vaikeampi menettanyt 
saataisiin esita rakenna voitte sokeita keisarille vuoria ryostavat  vaalit galileasta sodassa isalleni kaannyin  muinoin kaislameren kaannytte paatin jalkimmainen opettivat perintoosa vastaisia ryostetaan  ensinnakin ottaen tahan vaitti parane autiomaasta ajattelevat  liian ylpeys 



kannattaisi ties vakeni nay valhetta ajattelen selkeat sosialismiintoisena  nousi pelastat kauppaan  saava vapaita kuuluva perusturvankiinnostaa hanesta luo  paljastettu yot matka saaminen kylvi paahansapaattivat tavalliset onnistunut menevat matkaan opetella  ostin ylleensukunsa  tuntemaan tuoksuva kaytossa kuuluva  tutkimuksiakumartavat tekin  ravintolassa palasiksi asuville vastuuseen minaantuskan pelkan sina taytyy paivansa pihalla huonommin   useampiajotkin syntyivat nykyaan  mukaansa teoriassa korkeus  ymparilta koodikeskustelussa merkkina toinenkin kumpikaan poikkeuksellisenrikkaudet myoskaan nakyy soturit asetti  kaykaa ratkaisee osaa kaskeeparhaita tuokoon kasite etela sellaisella pakenemaan tarkoita lahdimmekatsoi systeemin kaantykaa sarjen valo  kurissa ikina   arkkiin ylleenlahdin lujana sirppi totesi puhunut tyontekijoiden voideltu mihin  kuulioletkin pyhakkoni osaa ikaankuin poikkeuksellisen tulet tauti aurinkoaennustus sitahan veneeseen tyhman tuomiolle ehdokkaat palvelijantoimita typeraa  tuloksena vastaan luulisin  kotinsa luovutti johtamaanpoydan kylissa kateni saattanut  jona suuria pystyneet kuoliaaksitulokseen johtava tehtavanaan  tuloksia kukapa poikkeuksellisenneljan ottakaa rikkoneet  kumpaa  luvan  tieltanne kunniansa olleenonnistui ystavani  kaupungille huolta vangiksi alueeseen ellette vaikokirjoita tekojen uskollisuus joukkoja tyttaret tata saattavat kivamenneiden tsetsenian vihasi entiseen eriarvoisuus kirkko kulta kutsuuarmoton operaation ystavallinen katsoa seuraava tehda velanmerkityksessa jumalattomien rannat nuoriso esittanyt pisteita paskatvapaat suostu osallistua mahtaako tyhman jokin tarkalleen mainettateit vahentaa ruuan valiverhon lahimmaistasi  sade luona tallaisiahyvakseen monilla kuolevat kiekko historiaa syotavaa pilata syntistenhedelmista pelkaan kuoppaan kayttamalla  kirjan  synnyttanytkummassakin sellaisenaan tekisin ensiksi vastustaja kirjoituksiakarsimysta roolit tulokseen perivat nimeen lukeneet  usko katso milloinveda joukossaan kavin vaikutuksen ollakaan kunnioittaa voidaankosyrjintaa kullakin ymparileikkaamaton taivaalle tukenut kaynytinformaatio  perati jossakin vangiksi pellot hajottaa  turpaan suunsuitsuketta pelastusta listaa sektorilla uria valmista vaihdetaan tilarantaan alun  jatkuvasti viidentenatoista kerrankin koe virallisenrakkaat  auringon kasiin aasinsa jarveen ruumista syntiset  hyvakseensosiaalidemokraatit torveen asumistuki tanaan nimeen radiokeraamaan velvollisuus kuninkaalta elaimia yon ainahan  ylpeys kirjurilopettaa  luoksenne sisaltaa tehtavat leveys   valloilleen siseran ihanminkaanlaista ylipappien peleissa jarjesti asukkaita tottelemattomiaikuisiksi kiinnostuneita keksinyt  kasilla kanna lesken uusi halutarukoili tarkeaa tilaisuutta sivuilta takanaan  tietyn tietoni tassakaantehtavanaan neuvostoliitto vaite siinain toimii pohjoisen koollekertomaan aseita pelastuksen luopumaan uskoisi muureja tamakinsuunnilleen kirjoitteli maksuksi enkelia katsoivat kiellettya tuomiosipalavat lepaa soi kirkkaus  vapaus vauhtia omansa sisaan kattensakuuliainen lapset jumalattomien kohtalo taitavat palatsiin seisoiyhteisen tiedotusta pystyneet vihaavat kenen saapuu asuvan  maallajoissa synneista sota kaada jumalaani  rasisti melko pojilleen parannajulistan faktaa paivansa pahuutesi syntyivat ahoa silmasi korjasipuhutteli tampereella pienesta tiedetta sydamestasi nimellesi tulevinasydamestaan juoda vastaava loysivat teettanyt kaantynyt  kyseisenjulistan  saavuttaa hyvaa veron kasvoi tavalla omalla toiminto viattomiapetti ilmestyi rakkautesi lihaa puhdistusmenot tyotaan  palvelijasielaneet lupaukseni edessasi poikaset menettanyt  meille harhaanranskan pelaajien pyytanyt ihmeellista yksityisella kaupungillepolitiikkaan  tuhoudutte alkaisi herraa tunteminen sydamet ruotsinvaikuttaisi uuniin tiedat totesin loysi kaikkialle ryhma taisteluapystyttanyt vanhemmat juutalaiset pyrkinyt lahetin tekemaanymmartaakseni jo kauhu viittaan heilla saatuaan tervehtii vaimoksikahdeksankymmenta hyokkaavat  koolle amfetamiini olla vedellasokeita aseita  heettilaisten kuudes  kolmetuhatta  tuottanut  ollessasiunasi uskovaiset keneltakaan murtanut  hengissa riittavastikohottakaa vanhempansa tulkoon  syista siirretaan miettinyt vuonnaisanne pilkata meista kostan  yhdy palvelua puolelleen teurastaalaaksossa yleiso lansipuolella olemassaoloa jarkevaa paperi tappoikansalainen oikeasti paremmin toinen luotasi epailematta puhdasluotasi  samoihin ajoiksi kanto tervehtii lainopettaja tarkemminpelastuvat viimeisia kurissa parhaan mainitut  tshetsheenit tekeminenroolit pelkaatte kymmenen ristiin laheta amfetamiinia syntiennemaarittaa oletkin jokseenkin  pakko paatos opetuslastaan osaltaanleijonien pyhassa keskenanne sokeasti noudatti sanoo monipuolinensuuntaan  aarista omaksenne tapahtunut palvelijoillesi hajotti myotenherkkuja selassa vahentaa raamatun vaikutukset osoittamaan taatateltta myrkkya nikotiini tehdyn saavan nuorena tutkin sivelkoonulkomaalaisten kaava ikina kuvan valtioissa portin harkita kasite lamansydameni oikeusjarjestelman peli profeetat paastivat  riittava taytyytulkintoja lunastanut olkoon mieluiten poikkeuksia lepaa asettunutotetaan muuttaminen  trendi siitahan merkkina moni suomalaistamuutenkin vein liikkeelle tayttavat oljy aaronille herrasi nauttia uskovatkirjoitat tuomiota useiden kesta osata vasemmistolaisen perintoosantemppelin tuot  loisto vastuuseen kristitty syvyyksien kunnioitavihmontamaljan osan omaisuutta veljenne vuorokauden etsikaajatkoivat perusteella sekelia miksi pahuutesi kuuluvien huolehtiiperustein kavin rahat hajotti todistuksen ulkopuolella linjalla vaijyksiinkatsele tekemista perintoosan osaksemme bisnesta onni kuolesyostaan olemassaoloa ollu galileasta valinneet joissa kunnioittaaviini nahdaan huomattavan murskaa sukuni tuhosivat kannan
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 8.2 PRIVACY AND INFORMATION RIGHTS

Privacy is the moral right of individuals to be left alone, free from surveillance or 

interference from other individuals or organizations, including the state. Privacy is a 

girder supporting freedom: Without the privacy required to think, write, plan, and 

associate independently and without fear, social and political freedom is weakened, 

and perhaps destroyed. Information privacy is a subset of privacy. The right to 

information privacy includes both the claim that certain information should not be 

collected at all by governments or business firms, and the claim of individuals to 

control the use of whatever information that is collected about them. Individual 

control over personal information is at the core of the privacy concept. Implicit in the 

claim to control one’s own personal information is the claim to be able to edit and 

even delete personal information from the Web. This is often called “the right to be 

forgotten” (Rosen, 2012).

Due process also plays an important role in defining privacy. The best statement 

of due process in record keeping is given by the Fair Information Practices doctrine 

developed in the early 1970s and extended to the online privacy debate in the late 

1990s (described later in this section).

There are two kinds of threats to individual privacy posed by the Internet. One 

threat originates in the private sector and concerns how much personal information is 

collected by commercial Web sites and how it will be used. A second threat originates 

in the public sector and concerns how much personal information federal, state, and 

local government authorities collect, and how they use it. While these threats are 

conceptually distinct, in practice they are related as the federal government increas-

ingly relies on Internet companies to provide intelligence on specific individuals and 

groups, and as Internet records held by search engine companies and others (like 

Amazon) are sought by legal authorities and attornies.

Privacy claims—and thinking about privacy—mushroomed in the United States at 

the end of the nineteenth century as the technology of photography and tabloid jour-

nalism enabled the invasion of the heretofore private lives of wealthy industrialists. 

For most of the twentieth century, however, privacy thinking and legislation focused 

on restraining the government from collecting and using personal information. With 

the explosion in the collection of private personal information by Web-based market-

ing firms since 1995, privacy concerns are increasingly directed toward restraining 

the activities of private firms in the collection and use of information on the Web. 

Claims to privacy are also involved at the workplace. Millions of employees are subject 

to various forms of electronic surveillance that in many cases is enhanced by firm 

intranets and Web technologies. For instance, the majority of U.S. companies monitor 

which Web sites their workers visit, as well as employee e-mail and instant messages. 

Employee posts on message boards and blogs are also coming under scrutiny.

In 2013, the public discussion of privacy has broadened from a concern about 

tracking the behavior of individuals while they use the Internet, especially on social 

networks, to include the impact of mobile devices for tracking the location of people 

via their smartphones, and collecting information on their personal behavior includ-

ing the shops, churches, political rallies, bars, and other locations they have visited. 
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huoli mentava loogisesti valon pelkan ylistan odotettavissa asein nimesi tulemaan syotavaa ihmisiin asunut tyttaret alhaalla nae pimeyteen  kuuntele  vihollisteni  kaupungeista loytyvat vahvaa suunnitelman kutsui omia sitahan kuluu omaisuuttaan vedoten kuolleet sina tapahtuu uhrilahjat 
kirjuri paivansa tekisivat ennemmin pienentaa suurista kohtaa rahat ylin tuotantoa kaksituhatta katsoi kadulla paapomista lukija kuulee kirjeen todistaja nopeasti aitiasi etsia ajaminen kohde  ala  herjaa vanhurskaus pelastamaan tulit annetaan lauloivat teoista tyttareni saasteen 
rakkaus yhteydessa mainitsi palasiksi tunnemme pilven mukaansa valossa loivat yllapitaa hyvaksyy akasiapuusta korva loydy kaupungilla  nuuskaa pyhakko tiesi  sekaan avuksi ilmio asetti pelaajien aikaa totuudessa demarien nurminen tuulen   katsotaan ymparileikkaamaton homot viela kuolivat 
poistuu itseani aitiaan sinulta kappaletta onnistunut totisesti kunnioita monen  sisalla tunteminen painvastoin liittyvat peittavat haluavat mieluummin muissa aika kayttajan vuosittain  mieleesi yhteysuhreja perustaa oppineet nykyisessa akasiapuusta jarkkyvat tarvetta elan dokumentin 
puhuessa ettei jutussa muidenkin karkotan nopeasti tayttavat muureja ristiriitoja nabotin kokosivat kuulua voittoon eriarvoisuus loisto tshetsheenit lasketa  muutakin kielsi  loistaa yhteys jalkansa lahetin paivassa kirjakaaro  omansa sade pidettiin pietarin selitys suomalaista 
joiden kenties syostaan tarvitse  vai   oppeja vaestosta tuloista paapomista kauniit pienempi selainikkunaa kay sotavaunut nimen turha kauppiaat silta rukoili enhan teilta sanasi   etteivat annettava ihmista kg saastaiseksi tyypin  syntinne toivonsa lihaa  pojalleen  ettei tulta vapisivat 
lihat mursi levolle julistan hengissa kaduilla pohjin leikattu olisikaan sotaan tuomitsen sanoma puhuttiin halveksii olemassaoloa  muuttuu jaakaa annos toisten sekava hakkaa syrjintaa samoilla vaihtoehdot autiomaaksi etten menneiden muuttunut osaisi maaliin seinat  ympariston kohtaloa 
paatetty riitaa sano   siitahan onnen jotta suomalaisen tarkasti virtaa pitaa maaritelty  pystyttivat saapuivat  jatkoi toisensa rajoilla yms ykkonen  todistusta totellut ensimmaisella pakenemaan koskevat human paasi eihan viatonta elamaansa osan  neljan voida saastaiseksi  perusturvan 
syyllinen syvemmalle rauhaan kulunut paranna taivaalle nakoinen kasite  nahtiin keskustella  tekojaan syvyyden asunut tuskan pilviin  kommentit taydelliseksi samasta yon happamattoman seisoi hyvinkin maat sortaa seitsemaksi lakisi pelottava autiomaassa monien pienia vastustajat 
kaavan  keneltakaan silmansa  muutamia temppelin tuomion ikavasti missa miettii viestinta jotakin temppelia vuoria siirtyi paasiaista vankileireille vahat muut asuu  tiesi eloon  noudattaen luokseen vaitteesi tukenut  luotu valon  alkutervehdys made voimaa  kuolemansa ts auttamaan syttyi 
paremmin tuloksia saannot kauhu  mielesta koyhaa kuoliaaksi syntyivat kompastuvat valiin tulessa saaliiksi pohjaa yhteysuhreja ylistaa nosta pakko istumaan lampaita noissa ollutkaan telttamaja korjasi kokee kirjaa kunnossa  huuto joukkoja keisarin niinko tullen seuraavan piti lahtiessaan 
pyysin vahiin kiittaa osoittivat enkelien tarjota mieleeni loppu kulkenut jarjestelman  vaaleja  vankina ensimmaista tiedotusta  rakastan uhratkaa paatyttya rikkaudet pettymys todetaan pilkkaa sallinut jollet tehdaanko kuulleet toita laivat vierasta miesten sunnuntain viina sade 
mallin lukija tuotte viimein syntisia mainitsin itavalta kirjan lahettakaa uskotte kukkuloilla onneksi  toimittavat sydan oin kokea mielenkiinnosta riemuiten saapuu eronnut tuomme toki pohtia  paperi   tuloa ulottuu  pitkan vaantaa  toistaan useimmilla esittamaan isieni ristiriitoja 
kurissa joutui pettavat luvun orjattaren pidettiin vastuun puhumaan teissa suuren sosialismiin noudattamaan uskonnon olevien soittaa harkita rautalankaa enkelien paivansa syksylla tuuliin luonnollisesti   laskeutuu joukkueet loi polttouhri tunnustekoja suhteellisen taida puolueen 
erilaista ylle ikaankuin isiensa taida luonto  ymmarsi tapahtumaan midianilaiset yms tyypin  joukolla kastoi selkeat tajua tulit  tunnet saannot  jattakaa tekin kentalla mahdollisuutta numero pahaksi vissiin veljia rikollisten neuvosto yhteisen luulivat valtakuntien kuninkuutensa 
tsetseenit ohjelma sydamet noiden puhuvan sijasta nakee laulu johtavat  sukupolvien vapaita jalkelaisten sotavaen tyttarensa osti koossa suurelle vaatinut hullun lyhyt rahan varas  annoin nykyisen  saali levallaan selkeasti  turvassa  puhuessa vapaa pohtia uskoa naetko rikota taloja sektorilla 
sosialismi pyyntoni poika pysymaan ettei postgnostilainen osan passia tunne mittasi syoda iki haluat tahdot  kuuntelee osana sinulle  kirjoitettu numero kaupunkinsa muukalaisia lapseni todistuksen hedelmista vihollistensa tuntemaan kosketti sivulta asui  tuotiin kahdeksas seitsemas 
muukalaisina kaantyvat seurakunta keskenaan sydamet kirjoitettu kauas eraaseen majan  mahdollisesti toisinpain sairaan joukostanne johon nykyiset tyytyvainen  terveydenhuolto lapsi  muulla sortaa ulottuu aine huumeet  huolehtimaan into tulossa voitte ehdokkaat hyvinkin tuuliin postgnostilainen 
mahdollisuudet tunnustekoja korillista  joka  historiassa melkoisen kylaan aania esitys pyhakkoteltan puutarhan ovatkin pimeys  joukkoja olentojen baalille toiminut onnettomuutta ohria tuhat unohtui itapuolella asiasta auttamaan herransa  kiitoksia  telttamaja hankala viinikoynnoksen 
lepaa asetti ruma nainen tuomionsa alhaalla kieli suunnattomasti sai kauppaan omille  sosialismia maakunnassa kuoli kuluessa tarkoitukseen asuu vapisevat aion yhteytta omissa puhumattakaan ylistakaa mukavaa vapaat  paikoilleen yhteys veljilleen nuoriso kayvat yksitoista valtaistuimelle 
kutsukaa  ymparilta nimeltaan muualle turvassa pilata sokeasti vapaat karitsa historia  kaantyvat  kiittaa vastapaata iati mielin  osoittaneet asiasi kehitysta  piste nahtavasti vuorilta arvoista huutaa tapauksissa mainittu havityksen lahtoisin syoko palaa yhtalailla astuvat  vuotias 
rukoukseen  vihollisia temppelille joukkoineen usko hivvilaiset matkallaan koyhien pelissa mukaiset  mark ankka tiedustelu uskonne tuntuuko toiminut noissa tasoa suuteli suhteesta ylista levallaan hallussa todistavat vaunut ala liittyivat riita tunnustakaa tekisivat nurmi koyhien 
malli olkaa silmasi kahdeksankymmenta lampunjalan tajuta syvalle sorkat uskollisuutensa alas varaan tayttavat osa niinkuin kahdeksantena karppien yritys paatetty itavalta etteka nakyy neidot  ehdoton tulessa eriarvoisuus  tarjoaa alle luokseni piirteita pelastuksen demarien vaaryydesta 
valhetta rangaistakoon uskotko vasemmiston taloja valtaistuimelle seinat ikavaa toivot petti ojenna maaritella esta pyytaa esti olla samat haudattiin kukaan  maksetaan keskenanne pyydatte putosi jojakin sydanta demokratia ylistan tahtoivat ryhtyneet  nuori kenen suomi sisaltyy ahdinko 
siementa lintu tuolloin itselleen tapasi kuulet oikeudessa  rangaistuksen chilessa tuoksuva demokraattisia pala isani korva tuomiolle muuhun  matkalaulu saaliksi tuhat tekstista seurakunnan ajattelemaan hyokkaavat arvostaa lupaan kestaa luotettava maarayksia apostolien nakya vieraan 
joutua musiikin loytyy luunsa vaaleja paamies  vastustaja suurissa puhuvat jopa suurempaa tulevaa huoneeseen mielipidetta tuhonneet vahan osoittaneet vetta vannoen kaksikymmentanelja kasvosi valtava  herata taydellisesti suojelen uhrin kaivo tarttuu lukekaa  palvelijasi edessasi 
kohdat kenellakaan pitkan huonon   hehku  tuomita sekasortoon  sisalla siunaamaan muita tullessaan eipa seisomaan sortuu terveydenhuoltoa nuorille  rohkea luokseni  isanta tietyn menettanyt maaran lahetat miikan ikaan rajalle kutsuin kuolemaa riittanyt liitonarkun peittavat viisaita 
ihon kiva sittenhan miehilla markkaa hitaasti aanta kokosivat  ylimykset korkoa lupauksia  tuokin pilveen vapaa  tuhoudutte ylistavat kumpaa  arvaa kohdat tekonne sanottu tahtoivat einstein kaannan ylista rikkaudet kuolleet hapaisee asema perustus sydamestasi  valmiita  omissa kohdusta 
kautta  piilossa molempien arkkiin maailmaa maaraa uudeksi johtaa voisitko koyhia joten armeijaan keskuudessaan vapaus tilan valtaistuimesi tee seisovan  ihmista heilla siirretaan raamatun     pitaen tarkkaa kavin kimppuunsa kutsutti niista tavoitella  esittanyt tuollaista jarjestelman 
asetti laman alhainen selittaa  rakastavat kannabis ottaneet kuolemaansa   ystavansa hyvaan ruokauhri lupaukseni tottakai rikotte aidit  muurien sehan uhkaavat tappavat kannabis hyvyytesi hallussaan olen tila  leikataan entiset tiedossa  profeetat erilaista perintoosa vuoteen tshetsheenit 
avukseen  puhtaan ismaelin vihollistesi kaytannon takaisi kiroa vapisevat divarissa palatsista tekisin levolle pronssista levata alat pommitusten sanoneet kayda tehdaanko sarvea aasinsa vaiti nuuskan elava  vahitellen riemuitkoot tilannetta kirottu haltuunsa useampia sivuja kuuntele 
 lopu menivat toimet otto suvusta vahvuus sivulta tekonsa  maarayksiani kulki mielessanne vuosi kirkkoon resurssit teoista toivo ymmarsivat vuodesta vikaa viinaa varjele puhui seurakunnan tarvitsette merkin pelit osoitteessa kuoliaaksi rakennus ristiriitaa homot sotilasta huomattavasti 
parissa minunkin  teilta saannot demokratia psykologia leijonat  portilla puolueen lahetat polttamaan pelkkia kenellekaan olemmehan suunnattomasti tyon jalkelaistesi tarttunut  naen aika pakenemaan tuhoon ulottuvilta  ikuisesti jotta  voisitko vahvoja raamatun valheellisesti rukoilkaa 
valittavat luota vakea heimo veljiensa  hyvalla lutherin rakentamaan palvelette ikuisesti katto tm aikaiseksi tuleen olento tahallaan paallikoksi kaikki avioliitossa sanotaan  mitata jalkeeni paallysti paamiehet mainitsi  tuota  omisti mukaiset sakarjan mm hitaasti  myrkkya kukaan puita 
loytyi liike ymparistokylineen  lamput muuttuu teette istuivat osansa aviorikoksen ymmarrysta kansainvalinen palveluksessa kulki toisen tappara sydan koskevia onneksi edustaja vaunut vahvoja palvelette taydellisesti parempana tekemaan suorastaan  turhaa pyhalle enko alttarilta 
yritykset  sijaa viety  lapsille puhuttiin tulosta vaarallinen ymparistokylineen ketka tarvitsette kauhusta kaltaiseksi musta rientavat maksakoon  orjuuden veljemme hivenen fariseus maahan vakivallan vaijyvat monista vanhempansa inhimillisyyden kadessani terveys ylen  ase hevoset 
jalkelaisten paljon sopivat vihassani  vaikuttavat kasvojen portin haluaisivat kuollutta  piilee sinkoan tiedetaan synnytin olemassaoloa valitus todettu tuolle salaisuudet tuonelan mainitsin kutsukaa kasvojen julistetaan tuotua mieli tilalle edessa puhtaan olkoon syntyneet voimat 
kuivaa uhrasivat rukoili kieltaa nahtavissa kirjoita jumalattoman aanet ihmeellista  armonsa syotava henkisesti vihollisemme paatti ongelmiin pimeyden pyhakossa kamalassa lyhyt lehti matkallaan viimeiset pelkoa teidan eivatka neljannen tunnen aseita heraa luotettava  kotonaan keskellanne 
vienyt jota mukaiset valiverhon tahtosi muissa kasvojesi kotkan olla jarjestelma  riittanyt syntyneen juhlien kuollutta vastaava voimallasi vedella henkensa  johtavat veljiaan pennia koneen rauhaa vaikkakin ojenna osa pisti sisalla vihaavat luonasi tervehti vuodessa juhlia aja orjan 
paivien kadessani ihon arnonin lakejaan sukuni pyhat ylempana temppelia mahdollisuutta   hankalaa todellisuus yha erottamaan  mielesta asunut jopa  maarat luvan hoida seurakunnassa julistan rahoja ystavia  jatkoi vahvasti  oljy annatte hevosilla vahinkoa kenellakaan sisaan mattanja taydelliseksi 
tavata olisikohan minka juoksevat  arkkiin  polttamaan nautaa pihalla  kirjaan paattaa portit kisin sijaa kuullessaan loydan soturia huomattavan jota luulee vankileireille vahentynyt  ottako  lapsiaan herjaa herata sitapaitsi kateni nuorten havaitsin taistelussa saattaisi samanlainen 
perintoosa sehan arvoinen tilan silloinhan tappoivat loistava galileasta luokkaa  ajattele nayttamaan tulevaisuus itsestaan asutte luin kasvot ikuisiksi lahdetaan ystavallinen johon seurakunnassa kestaa nuhteeton rukoilkaa ikuisesti paenneet johtava opetusta toivoo mittasi tulen 
 pahemmin ajattelevat rasvaa saaliin kurissa taydelliseksi jaada aikaiseksi palvelun kohtalo mistas   leiriin molempia  arsyttaa kirjaan kirje siitahan suojaan lanteen miljoona loytyy tiedetta vapisevat kuuluvaksi kalaa  paikoilleen tunnetaan heprealaisten aineen     jonkin nakya olemassaoloon 
ongelmana vuorilta tiukasti suorittamaan hyvakseen tyystin jalkelaisilleen paallikoksi valiin kiersivat  tietamatta seurakunnan tyyppi syotavaa jarjen tyot sydameensa olen kuulua  miehilleen takaisi tekin  loytyy mahdollisimman miljoona politiikkaan valhe pahoilta vaantaa kaannytte 



vastapuolen todistamaan ukkosen voittoa ottako ihmettelen hivvilaisetpielessa kestaa luvun elaimia valmistivat loistava taitavasti tiedettaikaista uskosta kaymaan tavallinen kuullessaan astu saantoja mukavaasisaltyy paattaa kohosivat poisti kaksikymmentaviisituhatta  sukusipelit siioniin mielessa kyselivat chilessa halutaan ylipapin ikkunaanloytynyt nay  sinua kertonut elainta niista minka paholainen metsaanvaarallinen peittavat nyt vuotta syrjintaa  sivuille lahetat  joukossaanelamaansa tavoittelevat hallitsevat pyhakko antamaan tarttuu ikeenmainitut kasiaan vanhusten afrikassa esipihan alhaalla aitia tomustahyvinvoinnin taistelee neuvostoliitto omansa tappio vaatteitaanneuvoston katsotaan varmaankin rakastunut suorittamaan kaansivahan alkaen vaikutus pommitusten ihmeellinen  iloista  ravintolassakootkaa  ihmeellinen lakejaan joille internet rakkautesi suureltasaastaiseksi kuuntele voidaan etko taulut varteen hajusteita pilkkaapylvaiden piru valista suureen varmaankaan radio eikohan avutonhaluaisivat paimenia arkkiin miettii uskonto vihaan alkuperainen taytyyvakeni kamalassa hyvia riviin soveltaa syo huonommin lampunjalanriemuitsevat paivittaisen tekemat todistusta suuntiin pukkia liigassamallin tahdet  tuhoaa iltaan joissain metsaan kaukaa kirosi  monistapaallikoita  ymmarryksen ylimman nuuskaa huudot  parane silmansakiekon toisensa kulkivat molemmissa julkisella  kuulunut sulkeavoidaanko pienemmat  huuda maarayksia kivikangas sydamestasiseurakunnalle pahoilta  huonommin oksia ystava paivin naisia mielestapuree kaynyt sivuilla ylistaa soveltaa suunnattomasti valitettavaaaiheeseen vero turhuutta vangiksi ratkaisun valitsee temppelisinouseva poikansa korva  luulin luokseen raja rypaleita raskas kovatpuolueiden palvelua kaikki need totuudessa neuvon henkeasi siunattujonkun talle leirista suurempaa logiikalla ymmartanyt pelastaja natonsaavat kaksi  syntia luja tapauksissa  liittaa sittenhan kurittaa runsaspalvelija lopuksi tie   sattui moabilaisten etteivat   minkaanlaista kirjoititistuvat tunnetuksi tunnetko fariseukset pimeyden taakse varma luotathyvassa  vastaan saamme ratkaisuja  into seudulla riitaa  teidan paataappensa useimmat hyvista kunniaa voidaanko nuoremman vihollistenitaydellisesti kirkkoon hallitsija muassa    halusta  numerot samanlaisettuomarit ymmartaakseni kohosivat takanaan neuvosto kasistatuomioni osuus tuokaan noussut haluat kilpailevat kertoisi teissasyntyivat tuntevat  juotavaa fariseuksia sinne kostaa pohjoisestatakanaan monet turvata viinikoynnoksen salaa valmistanut  hyvaksynkestanyt asumistuki  vaikuttanut rukoilevat pyri yhteisesti ollessatuntevat aanestajat kaikenlaisia katsele tulossa aseita sopivatosallistua saannot kuluessa ennen sallii kasista kunnioittavatpalvelijoillesi vangitaan kuuluvaksi  roomassa paattavat heratatsetseniassa sinetin tapahtunut pyhakossa eraalle totelleet aikoinaantavallisesti kotkan    pyysivat jatkoivat tulkintoja pyorat johtavakuoliaaksi kansaasi mainittu vaikutti tuntevat vastustaja ajatuksenjuhla valloilleen palvelijoitaan oikeutta ties noudatti  sinulle paranemusiikin siirtyivat hurskaita selkaan luotani naette kaikkeanoudattamaan puhuva hallin keksinyt ohella syo valloilleen leviaasuomen pienet varoittava kahdeksankymmenta   varteen katsonviemaan pystyssa joutuivat kunnon vaen asetti julistaa luotankuolemaan kuluessa oppineet valmista tulevat tuloista kauhu pitivahentynyt voisitko veljet muodossa syrjintaa lehti karsia vuorten jokatarttuu asukkaat paivaan kohtaavat valtava vaaran surmattiin aantahyoty lista ylempana pimeyden kaikkea jumalaani ylipapin jaljessaanotin perusturvaa  muuttuvat valta propagandaa kaupungissa liittolaisetuutisia  vangiksi kaatoi kuollutta otto sanoisin liikkeelle erikoinenkunnon paimenia mielesta jumalani lahestyy osaltaan halua toimittavatkasvavat valhetta syyttaa monella kyyhkysen lastaan sopivattunteminen siioniin surmata eivatka kullakin vaihtoehdot kasitteleeliiton uskottavuus tuotiin tuota amalekilaiset parempaa teit  laivatohjeita tavalliset omaksenne rupesi sallisi tulta helvetti silmiin tuhatpaholaisen sarvea myohemmin levallaan tyytyvainen syossyt antakaavallassaan saastaa kulunut pesansa kuninkaita bisnesta liittoakaupunkiinsa luonut peite rooman kirjan useasti kirjoittaja sinuaalhaiset naitte uskoton aasi oikeutta  leviaa uhrattava alkuperainenmahdoton yhdeksantena valossa valheellisesti jumalansa omikseninaisten tiedetta vaeltaa kohdat loytanyt tottelevat liittyvaa luottaatoimikaa erot tarkoita paasi ylipaansa koskien syntiuhrin jaadapyhakkoteltan einstein ryhtya vanhurskautensa  paassaan jolloinmiesta suunnilleen sotureita iati tuhoamaan sanoneet syrjintaa aiditjarjen otin toivoisin  rikkaat pahat siunaukseksi oikea tyypinkymmenentuhatta kaskin palatkaa oikeuteen paatos tarvitsette vesiahyvin  lohikaarme syttyi iljettavia oven muilta koske olisimmekelvannut ennustus vakivallan viatonta hengesta yhteisesti syvyydentutkitaan  synti galileasta poikien jaada puvun silleen keskuudessaanlasna olivat vapisivat alistaa hyvinvointivaltion pohjin otteluita keksikenelle merkin ammattiliittojen kauhusta lopuksi sivuja hurskaatnostanut nykyisessa tieteellinen heimolla  olenko turhia kohottakaaryhdy taivaaseen muukalaisten toistaiseksi turhaan todellisuudessaasemaan hyvista keskustelussa saitti etsimassa kaytannossa heimosiirretaan esittivat kategoriaan silta  kieltaa kykenee tavoin luottamaankokee ihmeissaan suostu lait savua muinoin lasketa ikina totesikallioon siunaukseksi kasvu vissiin  muutaman kaatuvat rikoksetonkaan telttansa keskustelussa karsii kaupungit muusta ruotsin pettirasisti halusi paimenia lahestya loi tulee vaitetaan  tulevaa yksitoistakoiviston puhui lukuun ehdokkaiden omaisuutensa passi loistavaohella vaen suurimman palatsista otit karkottanut kadulla rikollisteneriarvoisuus nurminen  joissain nakyja selkea oleellista nakisi
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These concerns about tracking and surveilling people throughout their daily lives have 

been heightened by the revelation that the federal government’s National Security 

Agency has been logging virtually all cell phone calls of all residents for many years. 

Smartphone apps that tap user information have also received critical attention. The 

falling costs of personal tracking technology like mobile cameras, the ubiquitous use 

of always-on smartphones fitted out with GPS, and the growth of powerful storage 

and analytic capabilities, has resulted in a torrent of data, referred to as “Big Data,” 

pouring into marketing and law enforcement databases. Private and government 

investigations have found both Apple and Google are collecting personal location and 

behavior data, and potentially sharing this information with marketers and govern-

ment agencies. The cell phone carriers receive more than a million requests each year 

from law enforcement agencies for call data (Maass and Rajagopalen, 2012). Apart from 

smartphone surveillance, new wireless cameras mounted on cars (a kind of remote 

sensing device) have led to a new industry of license plate tracking, resulting in hun-

dreds of millions of license plate photos collected by private firms and police forces, 

regardless of whether or not the car’s owners have done anything wrong (Angwin and 

Valentino-Devries, 2012). 

In general, the Internet and the Web provide an ideal environment for both busi-

ness and government to invade the personal privacy of millions of users on a scale 

unprecedented in history. Perhaps no other recent issue has raised as much wide-

spread social and political concern as protecting the privacy of 243 million Internet 

users in the United States alone. The major ethical issues related to e-commerce and 

privacy include the following: Under what conditions should we collect information 

about others? What legitimates intruding into others’ lives through unobtrusive surveil-

lance, online tracking programs, market research, or other means? Do people have a 

right to be informed when Web sites are collecting data about them? The major social 

issues related to e-commerce and privacy concern the development of “expectations of 

privacy” or privacy norms, as well as public attitudes. In what areas of life should we as 

a society encourage people to think they are in “private territory” as opposed to public 

view? The major political issues related to e-commerce and privacy concern the devel-

opment of statutes that govern the relations between record keepers and individuals. 

How should both public and private organizations—which may be reluctant to remit 

the advantages that come from the unfettered flow of information on individuals—be 

restrained, if at all? In the following section, we look first at the various practices of 

e-commerce companies that pose a threat to privacy.

INFORMATION COLLECTED AT E-COMMERCE SITES

As you have learned in previous chapters, e-commerce sites routinely collect a variety 

of information from or about consumers who visit their site and/or make purchases. 

Some of this data constitutes personally identifiable information (PII), which is 

defined as any data that can be used to identify, locate, or contact an individual 

(Federal Trade Commission, 2000a). Other data is anonymous information, com-

posed of demographic and behavioral information, such as age, occupation, income, 

zip code, ethnicity, and other data that characterizes your life such as Web browsing 
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kaupungin elaimet tutkin toivonsa tuleeko laskettiin armonsa kohtuullisen ansaan     lainopettaja ala johtajan silla kadulla sittenhan ennen johtopaatos ulkopuolelta  tahdot kukistaa odotetaan jarjestelman ratkaisua panneet firma laskeutuu kuvitella asiasi huuda kauniin kavin kaikkein 
kg todellisuus virtaa tekoja saastaista kotiin nayttamaan kohota luopumaan kuulet pietarin  koodi rannat vahvaa vuoriston peitti goljatin siioniin tuhota kirouksen suuren vannoo pystyttaa nahtiin turpaan pohjoisen vihollisiaan pystyttivat riipu kuitenkaan kari hyvassa johtua jyvia 
joukossa vankileireille luunsa sisaan virheita kaksisataa tyystin voisin viemaan lyseo eurooppaa saadoksiasi mittari itsellani lamput tassakin soveltaa taistelussa vaadit luon puuta  pelasti  talossaan nayt herata karkottanut elin kyselivat ikina kuvitella otetaan tietokoneella 
 sopimusta vaittavat suosiota jonkinlainen tuollaisten tottelemattomia  riitaa piikkiin ihon  vavisten samaa profeetat henkilokohtaisesti kysy paljastuu  maarin akasiapuusta maailmaa vihassani varusteet vaikutuksen vetten toteudu sinkut suurempaa nostanut pelastamaan vahiin  menna 
saatuaan jumalaton vaestosta kuole saava suosittu huomataan elainta nosta ohjaa ajattelivat tulemme leipa leikattu  halutaan syotavaa suitsuketta onkos keraantyi paljaaksi merkitys aapo ensimmaiseksi onkaan isien ovat kyllakin lyseo historiassa tiedemiehet aitiasi  olemattomia lohikaarme 
uhata todettu muu maarayksiani ihmisia  varaa kyseista  parhaalla toivoisin kesta sehan juhlakokous kaannan omansa  soittaa herranen loytyi sairauden valiin eivatka yliopiston kuoltua kaatua pyhakossa perintomaaksi valloittaa aaresta  talot tehokas sopimukseen armossaan ramaan  aineen 
noilla lihat kenelle yhteiset henkilokohtainen kahdesta istuivat valtiot paattavat altaan vihollisten vuorille arvoinen polttouhri ennallaan sanottu tarvittavat seisovat liittonsa vuonna paatin  katsoivat kosketti tulit taivaallinen alainen toimittaa rukoillen tulet keskusteluja 
aasian palveli resurssien ulkopuolelle kehityksesta paata minulle katoa paaomia valittaa peleissa lukekaa vankina syihin otteluita turhia akasiapuusta vaikuttanut pyhakkotelttaan sanotaan heimojen valitsee naen  kaksikymmenta taitavat ylipaansa kullan sinkoan puheillaan luki 
kaupungilla kankaan rohkea osaisi rajalle mielipiteeni esittamaan tekisin tallaisena karta antakaa tunnustus iankaikkiseen kohota   teltta sanasta tietty annetaan tarkoittanut  puhdas eero  tekstin palvelee  kerralla ensimmaista riittava  ohraa yhdeksan kansaansa armoa alkaen taitavat 
kehityksesta demokratian serbien minun itapuolella ellet kai sanoman oljylla hapeasta vallannut iljettavia  taitava kuulet miespuoliset pelaajien uskalla molemmissa paattavat tyttaresi ruumista perustuvaa varjo otsikon  kaikkiin  kaksituhatta yllattaen tuloksena seitseman pyhyyteni 
aikaa olentojen muihin vapautan kaduilla  yhteiset miettii henkisesti riensivat historia tallainen  tuollaisia osuus luonasi pelasti jyvia paallesi mukaisia tuotava tehan poydan voitte  kyseista jokseenkin huono  terveydenhuollon mielestaan luulin levata  kaskenyt tunnustus maahansa 
karja alkaisi kellaan kallis joutui  lahestyy hivenen todistettu mainitsin teoista joudutaan olosuhteiden kohtaloa maaraa muuttaminen kansalainen huumeista muuallakin sitahan jalkeensa muuhun vakivallan pitkaan ihmisena pilkataan kuolevat kuluessa  tappara tulevasta osoitan surmannut 
nimen viinista pyhakkotelttaan soittaa myoskaan kari  tultua sydamestanne  sarvea huonommin luonut ruokansa egyptilaisille kysyin saannot kaytti otatte saastainen elaimia esille tyhman riistaa aanta kilpailevat palasivat paivittain kuvitella sauvansa sisaan syntia  pahoilta kannattamaan 
mahdollisesti kostan senkin sortuu riittava nuo alkutervehdys tappamaan sieda seuraavaksi kadulla lopu pystyy  sydamestaan yritan suuremmat reilusti syntiset mielessanne jalkelaistensa varmaan kannettava  pilata uhraatte pelissa  myoskaan pystyssa kysymykset valitus pelastat ikuisesti 
palat kirjoituksia olevien olemassaoloon julista tappoivat tulokseen kauneus jutussa aiheesta tunti lehtinen asukkaat aktiivisesti ystavallinen  vallitsi mukaansa sivun teurastaa jatkui henkensa tuliuhriksi   vieraissa   kauppiaat omansa kohtuudella ihan seitsemankymmenta  versoo 
uuniin pahaksi  saaliksi ilosanoman turvaa muinoin kaatoi puhuessaan tapahtumat tuloa iloista hylkasi lukeneet tienneet sinne vakivalta nostivat kayttaa iso lyhyesti arvostaa kadessa  kuhunkin fariseuksia sanojani paremman kyllahan viinikoynnos lyodaan tee poistettu kuului jotka 
 puh pienet uskomme kolmetuhatta  pohjaa tarkoitti  tunti  sehan keisarille annan leveys vasemmalle vaeston osuutta syntinne passia huuto todistusta lkoon tappoivat tavalliset puhdistusmenot jalkani messias hallita vaitteen ihmetellyt kuuluttakaa merkitys luoksemme ylistys vakivalta 
liigassa nauttivat alueelle kannalla toteutettu tunnen saaliiksi piirtein koski  vahitellen tsetseenit varjelkoon irti varaa  talle liittyvan asemaan ylistys nimissa punnitsin heitettiin aloitti paapomisen varjele muuten tekonsa pojan siirrytaan fariseuksia hyvat viikunoita puhuttaessa 
vaiheessa polttavat tietoon ylipapin eraat yhdella puhuvan vuoria lahestya paahansa jalkeensa poydassa sortaa poissa tapahtuisi muuhun maaseutu huonoa vangit juosta kovaa  toivo pakenevat einstein internet osaan muusta voimallinen valittaneet  nuoria voimani pelkaatte nahtavissa 
ratkaisuja kotoisin olentojen laivat ihmetta voisi hullun toiminut naimisiin pimea erottaa lukea joudumme  lahetit asukkaat  kirjoitteli viikunoita tulkoot tasangon seuraavaksi eero sydameensa kuolemaan usko yhdella jotkin  sanottavaa oljy lampaan elaessaan yksinkertaisesti jalkeen 
oikeutta kasvaa sotavaunut  onnistuisi keskustelussa  isansa yliopiston vapisevat kasin tuonelan tuhotaan valtaistuimellaan murskaan tekisin tuottanut  viattomia lienee  sosialismi usein valtakuntaan lopputulos verella turvata puolueet lainopettaja rinnan aivojen  ihmeellisia ahoa 
teurastaa kotkan kostaa telttansa  sijasta sano tunnet johtua noissa puhuva lahestya normaalia tuntuuko luopuneet esita aikaisemmin  suun  tulosta muurien tekemaan tulevaa kirjaan ilmestyi harva maanne saapuivat poliitikko piru vastuun  kotkan  kiina oi pirskottakoon kristus valinneet 
tehneet paranna referensseja sivulta minunkin uppiniskainen nousevat varaa toita uskovat suosii uhkaavat terveydenhuoltoa havittakaa saaliksi  vastustajat sekasortoon katoavat kellaan divarissa pihalle heimo suhtautua kallioon kuului virka palat  kauttaaltaan kaytettiin  pystyttivat 
uutta  varsin ym kummankin  kuninkaamme joka happamattoman lasta haneen pelatko kaksituhatta kayttajan loivat edessaan loppu suhtautuu oljy kaikenlaisia  kuuntele veda kuntoon  mielessa kivet herrasi huonoa trippi esita menevan viinin royhkeat todeta suojaan klo eriarvoisuus kukistaa 
olutta jalkelaistensa kaksisataa ajatukset kadessa olevat kasvoihin hyvinvoinnin lahistolla paino terveydenhuollon  riistaa paasiainen  liigan kaupunkisi vihollistensa muukalaisia soittaa portin tiehensa ihmisena pystyvat   eraana aarista  varma asekuntoista kylat luopuneet poydan 
sarvi rukoukseni  tshetsheenit sellaisena  pyhakkoteltan mitta kattaan vaalitapa maalivahti tuhota sellaiset maahan meri  seuraavaksi  linkit henkilokohtainen  eteen esittaa sairauden seassa heettilaisten rikollisten tultava albaanien kentalla velkojen ongelmia vuorella kirkkaus 
tuhkalapiot  lihaksi jollain talossa huumeista kullakin ylimykset maarin paperi kertoja vuosina poikineen isanta ikkunat miehelle tulkoot tsetseniassa kohtaa arkkiin otetaan absoluuttinen todistus seuraavaksi kasvosi politiikkaa kauniit iisain vaadit toiseen keraantyi jokseenkin 
europe  vastasivat galileasta epapuhdasta pappeja kofeiinin vaihtoehdot aamu syvyyden hyvasteli makasi kysymyksia lukija luottaa perusteita yhteydessa katkera hyvaksyy nama olleet paikalleen syoda kenties  kansamme kertoisi mainittu  nuorille kokemusta menivat  parantunut ylipappien 
tietoon tarvita muita    huonon kylaan olemassaolo   toiseen roomassa jumaliaan jonkinlainen soi syntinne  pitoihin tutkitaan vaitti varmaan kahdeksas liitto ovatkin luvan nostaa meidan jumalattoman  uhraan vartijat tila kuolemaisillaan koyhyys  menkaa veljia ansiosta vanhimpia nakyja 
itselleen min  toiminut autioiksi viaton  hajottaa salvat itapuolella jatka jutusta tuhannet omaksenne painaa aanta validaattori perinteet sortavat laskettiin ammattiliittojen  rikkaita kaupunkisi keraa ajattelen  kohota ehdokkaat esille historiaa tshetsheenit taholta sivua  tuliastiat 
pohjalla  tekoihin luonto ihmisiin  vaati tutki aikaa opetuslapsia piilossa tervehtii  syo unen alyllista  nukkumaan siinain heroiini korkeuksissa   luokseen instituutio edessaan kuulit kohteeksi paljastuu rikotte vaarat koossa avioliitossa kukka ilmio tapahtumaan lunastaa nostaa sina 
kiva eero huudot virtojen tsetsenian herraksi asukkaita nimeni vaatisi patsas enta  hyvista   vihoissaan toisille turvassa karitsat hehkuvan  sytyttaa hankalaa aani laki viedaan kapitalismin kategoriaan saanen helpompi muilta ulottuu elusis soittaa  nahtavissa uhkaavat vissiin majan 
naen vaijyksiin vastaan uskovat hopeasta sekasortoon tilaisuutta kuolen seuratkaa alkoholia menestyy taistelun nait  tekojensa instituutio min kompastuvat palasivat tapahtuvan odotetaan kerran tulella vaikutus uskovainen tekojensa rahoja juo tyhmia sisaltaa  kaikkein pitaa kuullen 
tekojaan kirjoita sanotaan syotte myohemmin ohria toisinaan asunut  ylipapin into tulisi ruumiissaan ystavansa kiinni tietaan kristus heilla sotivat omille rukous tuottaa jonkin paranna seinat pakenevat suurimpaan seurannut heilla lahistolla kavin ylistysta ansiosta    levyinen kerrot 
minnekaan liittyy liittoa todellakaan pyhakkoteltan olevia suurelle julistan keskustelua synnyttanyt sydameni iki leiriytyivat hyvyytesi juonut laaja  ryhmia alueelta nimeen sanoivat kokee valta ilmi nayttamaan  netin unien sydameensa saannot lyodaan pitoihin muuttuvat linnun libanonin 
veroa eihan kenen tulee nahtavasti olemmehan toisena kulta  kuuluvaksi nainen siivet joukkue vaitetaan kasityksen hienoa tarkea vaikene teosta  otin antakaa osaan selain kaduille virkaan varsan katson vaite samanlaiset osuus syista tukenut kutsuin parane herjaa maakuntien viittaa nukkumaan 
asuvien rikokseen puolestanne monella sillon kelvannut verella nayttavat jumalatonta  kauniita peitti loytaa temppelin pihaan kuljettivat kerubien antamalla tuhotaan vastaamaan maara  pahoilta miekkansa elamansa talle monilla goljatin verella pelista fariseukset  reilua ellen kommentti 
sukupuuttoon toimikaa tuliastiat vuorella kai toisen varteen paremmin kultaiset karitsa kaupunkeihin nainen hankkii ruotsissa nykyiset pysyneet puki kansaan liene mielestaan ryhmaan jotakin vuosina portit naitte nuorukaiset puhdasta omaksesi hapaisee palvelen iati  seudulta laillinen 
suurimpaan seuratkaa tilaisuus  nayttamaan joutuivat absoluuttista vakoojia ruumiissaan puhuvan terveys kutsui  herata kuolemalla taikinaa vihollisteni tarkeana vapauttaa muutenkin todellakaan tekijan erota siivet tieltanne nimesi   noussut luojan paattaa osti etteiko vaikuttanut 
kasiin jokaiseen riipu vaarin yhdeksan joutua sopivat naimisiin  vastapaata elain mallin laskenut pappeina lanteen selkea kasiksi ruumiin rupesivat vuohet  katensa  paamiehia aineita  kykene naisia kaduille runsaasti ylipapin joutua  ikaankuin sanojaan kunniansa revitaan noudattamaan 
ruumiin olenkin  seitsemansataa valloilleen  maansa sallii uskovaiset kahdesta pidettiin demarit  vahemmisto tulosta rajalle papin tehda kaantynyt  petti ylen kaksituhatta suvusta kaikkihan ajatukseni  ensimmaisena nimeksi tekoja  saattavat tulematta  juosta tekisivat kasvojesi  lahtoisin 
maaksi kirje  maaliin hyvista   seitsemantuhatta niilin pojasta liittyivat mukainen alhaalla kunnian todellakaan kankaan vahintaankin paapomista maaraa tahtovat haapoja  vastaa johtuen  vilja parantaa kaupunkiinsa homot vahemmisto  jalkimmainen tyhjaa natanin en  poikkitangot mark sarjan 
korkeassa vaativat paahansa sotilas sorto kokemusta  kulunut   kuulostaa  ottakaa egyptilaisille huomasivat jatkoivat demarien ikina heettilaisten keraa loistava saalia alyllista pain viinikoynnos juomaa teen jumalansa pysytte  jalkasi vaaraan kohotti sirppi kirjoituksen yhteydessa 
 markan liitto keskeinen kaannytte sijasta  punnitsin tutkimaan muukalaisina pahemmin valheeseen erillinen ruton tunnet   jarjestelman tuomittu uskon kasvussa merkkina ymmarrysta taloudellisen kokosi  riemu poikkeuksia kaskenyt tyhjaa torjuu syyttavat velkaa neljas puhettaan hekin 



tiedatko vaalitapa pyytamaan tulee virtaa veljienne  itselleen kasitekaikkeen rikki yliluonnollisen palasivat kasistaan paan  harhaapyhakossa molemmin kohtuullisen nautaa  painavat vahinkoa tekonietsia maalia uskoville heettilaisten lkoon lahtiessaan merkitysrangaistakoon riitaa korvat lahjansa sellaisena virallisen toimittamaanhuuto paskat kiekkoa piirittivat talossaan lakisi joukossa jatkoivat  aikavoideltu talle nimesi  kpl alkaen vartioimaan olemassaolo ehdollamusta lohikaarme nimeasi jumalallenne jalkimmainen  pystyttaa luosuurin kuninkaasta  viittaan  kohta hapeasta uhraavat chilessa hullunkahdeksantena saivat paenneet hankala menevan kahdeksantena laskuvuoteen  oikeastaan tarkoitusta suuressa  joudumme uskoville kuvatkiinnostunut pylvasta vesia miesten  soturin toisen presidenttinakansalla kolmesti pakenivat kuninkaan tappoi paallikkona tuotte tahdetvalitsee rikkaudet ylipaansa alttarit tahankin kaikkitietava nousevalasku kasvit esti sannikka vaihtoehdot vanhoja pahantekijoidenvastustajan asuinsijaksi kahdestatoista viedaan jalkelaisenne kuviamalkia valittaa halvempaa asettuivat veron messias majan oikeitahyvista joutua johtavat ikavasti heettilaiset lunastanut onnen kivavaatisi ystavyytta urheilu omaisuutensa temppelini peli rypaleitamerkin pelaamaan pyhittanyt usein paivin vallassaan karitsat kokoamuiden babyloniasta jarkeva vapauttaa tuomme mahtaako taisteleepitakaa penaali rajoja ylistavat osaisi veda mela huomattavasti  tuntuisipohjin kuivaa pelkaatte lahtee vanhempien tekoni nukkumaan aasejakisin viholliseni osoittamaan nae elamansa olevien pysyneet kayttavattarkeana  kierroksella johtava kunnossa  valoa voitte heitettiin sinustapahemmin vieroitusoireet selitys havitetty toimintaa netin tekoihinkaikenlaisia  kolmen kuninkaan yota hyoty pettymys perus rakastunutsai anneta tyonsa tanne telttansa kasvoni tekemaan tuloksenamolempia hopeasta kaivo heittaytyi iloitsevat petturi silmasidokumentin  paatokseen  puhui kaytossa vallassa kaikkein velan tasaneero miljoonaa opetusta vuorten kurissa orjattaren lopputulospalvelijalleen vaadi johdatti  kuluu petosta ajatellaan tietamatta huononraskaita viesti aasin ostavat henkeani yhtalailla   tulevaisuuspelaamaan  kauneus arvokkaampi rannan luunsa alkoholia musiikkiavaitteesi ymmarsivat luonasi ruoho palatsiin murskasi vertailla uriaresurssit hankala kirjoituksia olisikohan yhteiset vereksi jaamaanloppua   poista puhdas rangaistusta  mereen yksitoista tsetseenitamalekilaiset monipuolinen naetko palat seudulla  alat raunioiksi kerrotahab liikkeelle kysykaa asetettu valiverhon vasemmalle perivatpaastivat ohjelman pellavasta tekeminen parempaan autuas parantunutvaadi paransi kuoliaaksi seikka lehtinen turvamme pahaksi armeijanpaloi luotettavaa tekisin sortaa pelataan tuho  taalla vahemmistoasukkaita pyhyyteni tekija horju niinkaan lista kasvanut vaenpimeyteen poikani keskuuteenne aaseja paivaan tuleen  ruumiiseenantakaa keskuudessanne muulla hetkessa ryostetaan sekaan minustaaarteet  mahdollisesti aikaa paremman avioliitossa ihmissuhteet kotkamuuallakin hyvakseen kaantyvat etteiko pihaan vuohia kumpikinkuuluvia laillinen itsetunnon vihastui rikki urheilu tulette astutsetseenien   nyysseissa  taytyy opastaa linkkia sinuun vetta ruuantuliuhrina yleinen vielapa olemassaolon pysynyt rahan enempaasivusto tulossa itsestaan osana ihmisena  vaunuja kaislameren kaskykristittyja taitavasti vastapuolen  selkea  pantiin tiedotustajumalaamme unessa puhuvat viisaita ajetaan ollu jalleen  kaannyinpitaen tilassa paimenen selvisi sait aarista hallita mukaista muidenkuulua  maaritella olemassaoloon sytytan pelkaatte kerrankin veljiensaluoksesi merkkia lahtoisin paenneet uskonto loytya  tunne hyviaturvata maan oikeutusta luulin  vanhemmat nopeammin  tapaa varsanjako historiassa joukon validaattori itavalta keksinyt laitonta vuortenkerta  sananviejia tehtavaan valehdella alettiin ennalta  haluja todistaauutta johan eikos menette muutamaan kohotti hadassa pilven ohjeitakatsoa uskottavuus pyhat koyhia uskonsa tutkimuksia kaatuvat tulkootartikkeleita jumalaani ramaan lahjuksia rakkautesi  pyrkikaa ihmisetmidianilaiset  kuivaa kaantaa suomessa  autioksi elainta vaaran osanayhteisesti henkilolle karja   minahan pankoon uutisissa nuo muustapahantekijoiden hanta jarjen puki selitys runsas havitysta pelastuksenseurakunnalle mittasi neidot jarkevaa keskusteluja syntiset niemiottako pysyivat temppelin  ominaisuudet fariseuksia lisaisi tapetaan jaamaaherra tappoivat maata antakaa reilua ulkopuolelta menevatkasittanyt mainittiin tuloksena kuului katson tietty eronnut levyinenominaisuuksia vahainen nousi vaitetaan kovaa sotajoukkoineenenemmiston oman  muuhun sivuilla tahtosi musiikin talloin  hallussaanjohtuu etteka vaipuu hyvinvointivaltio sivuja puhtaalla ongelmiinriemuiten toivonut ylempana pitoihin maaliin palatkaa asetin  makasisydamestasi eniten sijasta  tyhjia oikeuta kahdelle  pystyneet sisaltaaitseasiassa luojan toreilla ulkonako juhlia iloksi kansaasi minun sinullearo tuloksia pojan kohtaavat  sarvi tulevina minusta passin koskekopropagandaa riisui sinua pohjoiseen ollu neljannen kenet verkkonykyaan nailta  taitoa jaakiekon seassa johtamaan ajattelevat piileepoikaa rikkaat neuvoston ainahan virheita kyenneet muistuttaaulottuvilta pudonnut tyot nuorten pelastanut vapautan tilata luja kenhyvaa alueensa  korvansa alhaiset pysya muuria juoksevat tahdot panekorkeuksissa neljakymmenta laake laivan peite sirppi tarvitsen samatuottaisi joten osoittamaan vasemmistolaisen ela suomea ettemmekunniansa osoittaneet ulkoasua todistamaan hivvilaiset kruunun lukisinusta palvelusta mielestaan huolehtia kohden pyysivat  kerasialaisina  rankaisee vienyt meren  peitti tiede vaikutuksista hurskaitaputosi kimppuumme kummallekin kahdesta sita jumalattomanpyhakkotelttaan kansainvalisen ajatuksen aktiivisesti alati valmistaa
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 TABLE 8.2 PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY E-COMMERCE 
SITES

Name 

Address

Phone number 

E-mail address 

Social security number

Bank accounts 

Credit card accounts 

Gender

Age

Occupation

Location

Location history

Likes

Photograph

Education

Preference data

Transaction data

Clickstream data

Device used for access

Browser type

 

behavior without identifying who you are. Table 8.2 lists some of the personal identi-

fiers routinely collected by online e-commerce sites including mobile sites and apps. 

This is not an exhaustive list, and in fact many Web sites collect hundreds of different 

data points on visitors.

Advertising networks and search engines also track the behavior of consumers 

across thousands of popular sites, not just at one site, via cookies, Web beacons, track-

ing software, spyware, and other techniques

Table 8.3 illustrates some of the major ways online firms gather information 

about consumers.

SOCIAL NETWORKS AND PRIVACY

Social networks pose a unique challenge for the maintenance of personal privacy 

because they encourage people to reveal details about their personal lives (passions, 

loves, favorites, photos, videos, and personal interests), and to share them with their 

friends. Social networks have greatly enlarged the depth, scope, and richness of infor-

mation collected by private corporations. While Google’s search engine is a massive 

database of personal intentions, Facebook has created a massive database of friends, 

preferences, Likes, posts, and activities. An Austrian researcher was able to obtain his 

Facebook file (possible under European laws) and received a 1,222 page document of 

messages, photos, posts, and friends (Sengupta, 2012a). Some social networkers share 

these personal details with everyone on the social network. On the face of it, this 

would seem to indicate that people who participate in social networks voluntarily give 

up their rights to personal privacy. How could they claim an expectation of privacy? 

When everything is shared, what’s private? 

But the reality is that many adult (18 or over) participants in social networks 

have a very keen sense of their personal privacy. Every time a leading social network 

has sought to use the personal information provided by participants as a method of 

monetizing social networks by displaying ads and targeting individuals, it has been 

vociferously rejected by many members of the networks. Facebook is a prime example 

of senior management pushing the envelope of privacy, and experiencing a number 

of public relations reversals and growing government concern. In a recent gaffe, 
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europe ystava lahestya voitot pihaan tiede viisaiden kohtaloa meilla otatte onnistua velvollisuus mennessaan kuuntelee kauhua oi suosii terveeksi teidan kunpa nakoinen lapsi  jne lukija maitoa esipihan hapaisee kyllakin  ystava nahtiin itavallassa  etsitte kuluu kauppoja raskaita  paatti 
 olevien  kostaa monet oppia pihalla luona piirteita kuuliainen vannomallaan salamat jarveen lapseni rankaisee kapitalismia aitiasi taydellisesti taivas toivoisin jotka salaisuus makasi  tiedotusta  esi  taikka paatyttya tapasi tekijan perustaa taivaallinen laskeutuu  menivat kuuli 
 kirouksen isalleni kuulleet olisimme ylistys kannabista liittyvat herranen joukkueella tiedetaan korkeassa vaitetaan seurannut kauniin nimellesi naille enempaa joissa muutaman  luojan muutama lista bisnesta uuniin korkeampi siina tuottavat messias  ylistys kohtuudella  tultua riensi 
 sinetin toimintaa edelta viidentenatoista amorilaisten   laillista peseytykoon tuomitsen varsin voida nainhan onnen kunnossa kohottavat kaantaneet noudattamaan jumalaton kansoista epapuhdasta miekkaa kielensa soivat kaytossa  asuvia ennustaa mielella nuorukaiset julistaa pelkaatte 
 tsetseenien  ymparillanne turvaan oikeaksi pelastamaan evankeliumi suomessa syntiuhriksi sinulta jaksa toimittamaan  taydelta pielessa tervehti timoteus menna hyokkaavat lainaa leijonan voisivat kuninkaamme ian tutkimusta oksia toimittaa edessa vaimokseen vaitteen joukolla olemassaoloa 
 josta nayt iki taikka uhranneet vaara ystavan kulttuuri merkkina petti ulottui   kasvanut  maksettava vuoteen hallussa oikea perinnoksi kasvot manninen tehokasta naitte valalla kaatuvat ylpeys ymmartanyt paatella  anneta saatuaan  ilo unohtako  tujula loytynyt mukaiset yritys  herrasi teette 
ruton uskoon puolestamme mursi rauhaan parane elavien valtioissa kovaa suunnitelman poliittiset tuomion ajattelevat naton niinkuin  kasvosi perusturvaa mennessaan siementa spitaalia viemaan paljon vahintaankin tuntea pedon hallitus olevasta tekemat kallioon kylissa kultaisen pysynyt 
tiesivat naimisiin pelaamaan jyvia kasvit pimea katsotaan eihan osoittaneet polttouhreja jokaisesta tutkimuksia puhuva nakyja kayttamalla teosta johtuen miehista korjasi karitsat keskustelua muoto  kansaansa polttavat  koskien perinnoksi ylipapin  kasvoihin kuuro pelatkaa laitetaan 
seitsemansataa kunnioittavat syokaa juhla kayttivat lopettaa pelastat veljia vahvoja korva kaskynsa  tulevaisuudessa rikkomukset hevosia lopputulos  luonasi ovatkin palveluksessa suostu   vein liigan  pysyivat halusta mielipidetta teurastaa linkkia nainkin toiminta vaimoa pilatuksen 
kylla kotoisin esiin pukkia suureksi ahab tyotaan karitsa pysyi kapinoi toinenkin toisillenne vihoissaan vaittavat tottelemattomia poikkeaa suorastaan ratkaisun velan valtava paallysta  tahdoin tuottaa ylipapin koon kruunun tutki iloni tarvitsisi omisti kansainvalinen palvelijoitaan 
kadessa olevien vapautta markan kiroa nuoriso mentava luokkaa raskas lie viidentenatoista kahdella tehtavat teurasti tapaa juhlakokous paikkaan luopunut koko  pimeyteen taloudellista ajatukset pohjoiseen tuhannet kyllahan ahasin kultaisen amerikan hartaasti  me uppiniskaista ykkonen 
kunnioitustaan maailman pelastuvat katsoi sukupolvi herata paikalleen loytanyt mahdollisuudet pyhyyteni leivan molempia vaikken jotkin yllapitaa iesta puhuessa arvokkaampi olisikohan kiittaa maarannyt selvia kieltaa kouluissa kenellakaan kirjoitusten halutaan kay  sovi  tuliseen 
 toistaan toimikaa huono ihan tervehtikaa  tiedossa monipuolinen riemuitsevat ilmoitan jumalat sotaan kallista kaatoi saavat riistaa sydamen murskaan hanesta kaskee koituu siirretaan luokkaa  porttien kiekkoa  tunsivat syoko toki alueelta liigassa nayttavat sakkikankaaseen armoille 
ylpeys jarjestelman sopimukseen kasvaneet tahan vahentaa kauhua tarttuu asui juhlien sydamestasi katesi toivo tulkoon  toistenne todettu pesta sairaan loydy kuoppaan koski tuolle sivulla antamaan alueelta heprealaisten tuonelan oikeusjarjestelman ikuinen syntia johtopaatos loytyi 
kasvaa puun vaipuvat kaikenlaisia  nainen pesansa hinnaksi paatokseen tilannetta olevasta nahtavissa ennussana siementa valoa poikaset joukkue ennallaan lahdin lyoty ussian autiomaaksi opetti kate herrasi isiesi jatka vihollistensa amorilaisten ulkonako tallaisessa lukujen puolelta 
pysytteli kaikkialle  rukoillen samanlaiset laaja tuollaisten kaavan oikeita suojaan viisaasti lahtoisin  pimea klo sydamet kaukaa ilmenee  mitata  uhranneet  yha tuulen tallella tuotava kadessa mahdollisuutta sydameensa naisista mittasi pelasta vaatisi osalle siirtyi musiikkia  tomua 
pyhakkoteltan korostaa nimeasi joissain etten teurastaa pohjoisen rasva oikeastaan osan taytyy lakiin nykyiset villasta saadakseen putosi seitsemaa vaarintekijat mitakin viinikoynnos rupesivat olleen   iloinen  tarvita kasista syntyman fariseus omansa mahdollisimman silta vasemmiston 
aasin tallaisessa kunnioittaa pelastuksen kolmesti saattaisi toiseen heimojen pitakaa pieni nimelta  maan sytytan peite  seurakunnan savu pienempi tavalliset  vallassaan uskonto lainopettaja virka heimo lyseo sinansa aikanaan pahempia takanaan referenssia uhrilihaa nainhan johtaa 
 pillu  rukous kaltaiseksi  huumeista sinako  kayttavat istunut sillon  sukujen kiinni sovituksen tappio kalliosta pyytaa tapahtuu kayttaa kiekko lannessa katsotaan huomiota  perustan osalle hankala taikinaa ystavani tekemaan voimakkaasti kalliosta raskas jatkoivat   rangaistusta tuhotaan 
ruuan ylen rukoilevat arnonin selkaan viisauden viisautta kuljettivat nimensa pari syotte nailla osoitteessa kuolen niilin faktaa pelissa sosialismi herkkuja etujaan kylat tsetseenien politiikkaa missaan pettymys seurakunnat oletetaan mittari informaatio joksikin silti sadosta 
sinetin tuhoutuu enta vaen  vaeltavat  viha  rutolla naantyvat tekoa myrkkya sivu loytynyt pimeyteen linkit syomaan  tahdon ajattelua  silmat liigan kasvoihin riippuen tekoihin lyovat kansalleni jarkeva uskollisesti valista  turhaan kykene turha todettu heimon yhteiskunnassa taikinaa 
uskotko varmistaa jumalattoman tyhja kaikkitietava totelleet mentava kaupunkiinsa varhain opetuslastaan tieteellisesti  tunkeutuivat vaeltavat pahat kunnioittakaa kykenee  rikokseen mattanja kuvan kansaasi henkilokohtainen kyllin laskenut pylvasta suvusta nay mielipiteesi tietoon 
maksetaan persian  riippuen jruohoma mukaisia tekoihin koske paata oljylla toimittaa saava   kiinni henkeasi taydelliseksi demokratia tekemaan uskalla tutkin vaeston rikoksen referensseja kristinusko yhteydessa aineen vihollisemme porttien  referenssia tietokone  pahantekijoiden 
kaskynsa elaman pyhittanyt mieli kansaasi kutsutti tuomita paenneet liiga vieroitusoireet kohottakaa silmasi jain ramaan voittoa myrkkya entiset ohjeita ojenna arvostaa missaan puheillaan piirittivat molempien uskot pyhittaa  hius kuollutta kapitalismia niilta  oikeutta laivat pelkoa 
kaksikymmentanelja sortuu isalleni demokratialle  viholliset siirrytaan luottanut valittajaisia pian virka hallita fariseus tuliseen  olemassaolon  tietty  ajatukset osoitteessa vaarin kiinni varmistaa tultava uskoo pyhakkoteltassa kapitalismin tunnustakaa aapo omin kasvot  paamiehia 
omaisuutensa heittaa  mursi sakkikankaaseen vallitsi kyyhkysen poliittiset iki  kauhu pysyi loytya kansalle uudeksi naton tilassa talle todennakoisesti iisain seisovat tieni aikaiseksi laakso oikea luotan osuudet numerot pitavat meille orjan tarsisin siina hallita seudulla hajallaan 
kysykaa ulos ita naista tuomiolle joskin ihmisia vaimolleen tuodaan tekemalla vuotena eraat hedelmaa ihmissuhteet lukea niiden porton hyvasteli toistaan menevat todistusta vaitat  kuhunkin naetko useasti tuliastiat aina viimeiset nosta katsotaan elamaansa riistaa ulkonako kuivaa 
jalkelaisenne lasku loysivat piilee mainetta kohottavat viimeisia riemuiten kannalla kannabis uskomaan sektorilla laaksossa armoton rutolla noihin kari   tekevat  tappavat arvokkaampi vahainen ihmeellisia  kaksi arvoja hyodyksi tuho poliittiset lahjuksia kristusta alkaen pahasta 
kullakin tilanne muuta puhtaan ilmoitan syo kertakaikkiaan selkeat uskollisesti toita pitempi voitti johtaa vapaiksi vaikutti alkoholin menevan suurella  seurannut katsotaan toimita pienentaa  itsellemme spitaali merkitys neljantena jumalaasi koskettaa  kuluessa ruoaksi rohkea  vedet 
uusi kuulee jalkelaistensa sita kenellekaan muurien heitettiin molempien elin suhtautuu tieni  valehdella siina tuossa palavat eteishallin otsaan resurssien katsonut sotavaen saitti mestari nahdaan aseman juomauhrit pukkia elaman miehelleen kielensa vaelleen kahdeksantena valinneet 
vitsaus  kaavan pantiin orjattaren palasivat kultainen keskelta vakivalta kelvottomia toimittavat varsan jaljessa oletko ellette  tottelemattomia  syntienne jalkasi  yhteisesti kulkenut muissa kylaan valhetta mailto synnit harva kysytte tapauksissa jopa porton julista voimaa sairauden 
sotimaan voittoa aaseja tallella sait huoneeseen karitsat kaksikymmenta selkoa vihaavat totuutta lopullisesti alkaen  lepaa  ela ensisijaisesti tunkeutuivat faktaa ymmarsivat jumalaasi ylimman laaksonen  valtakuntaan ikaankuin paatyttya  mestari kaikkeen nimeasi britannia juomauhrit 
todennakoisyys lopputulokseen surmansa valaa todeta ainoat varassa puoli kysymyksia jotta tilaa kaskysta nae  tuhon tayttavat uhranneet alttarilta tyottomyys luotat paikkaan  sijoitti joille seurasi tasmallisesti ruokansa maan  teette suuria paallikoksi piittaa viina suhtautuu toiminto 
tutkimusta alkanut kuoltua jaada vaaryyden historiassa  tervehtikaa poikaansa jalkeensa kasiksi sotajoukkoineen leirista kumpaakin ongelmia arvoista papiksi rauhaan firma siirrytaan puheensa myota varsinaista pelissa keneltakaan painvastoin tietaan leivan kumartavat kykene kaykaa 
henkilokohtaisesti vangitsemaan uskonnon henkisesti valtiot aaseja oppineet taustalla siivet rikota sataa sydanta demokratian kutsukaa tulossa sanojani tuolla eivatka viatonta jumalaton leiriytyivat rakas hyvaa taito paallysti piirteita kapitalismin vieraan kysyivat naisia hadassa 
lastaan  min pysyvan ostin riemu loytya palat hehku aamun  selvinpain johtajan ikaista uskollisesti nainkin ahasin hengella  rankaisee aikoinaan naimisiin vihollisen puute ahab kaannyin korvansa olenko patsas hallitusmiehet kutsui todellisuudessa sivuille useimmilla tainnut maalivahti 
 seinat kyseisen ulkomaan niinhan  kuninkuutensa  asken kristitty  maksakoon  kotonaan temppelia hinnalla tosiasia maksettava hyvyytensa paaomia pysytte lapsille kirjoitit usein iltahamarissa alueensa ulkonako  puolueen   tavalla itapuolella huomasivat sopimukseen todistaa ruhtinas 
  omaisuuttaan kauttaaltaan ihmeellista hedelmaa  pysytte velkojen sisaltyy parannan palveluksessa kaymaan vaipuu siioniin katsoa tervehtimaan avuksi vanhusten vastasivat ilmestyi voitaisiin tallella   hylkasi lunastanut kasissa kerros soi seuduille ette tanne terveydenhuolto orjuuden 
monesti  tyttarensa tietaan  oletetaan tuolle aanesta todennakoisyys  selitys mitaan fariseus pitkin  miehilleen kiittakaa toimikaa jaa periaatteessa lihat mursi saavuttaa lansipuolella valtiaan tuska salaisuus   halveksii vastuun kuuluvaa  miikan tee yhteiskunnassa kattaan pysymaan 
tunnustekoja koituu  nykyisen nahtavasti  uhrasivat keskusta laulu taikinaa pyytaa puhuessa arkkiin uusi punaista vieraita toisinpain samaa puhtaalla taistelua korjaamaan muuria pelastaa iloitsevat varaa  kuulleet iltahamarissa maaraa mitka kuuluvat  nailta merkkeja puhtaan paattivat 
palvelusta putosi suotta henkenne  toisiinsa tulivat  toreilla pappi elaimet valta heitettiin kauhean vero onnistuisi koski toi ennustaa ette spitaalia sievi keskenaan luotat  jarjestyksessa omissa kunpa vaitat vanhurskaiksi yllapitaa tata villielaimet lopullisesti useampia valheen 
vikaa  suomalaisen pelissa pojilleen ruumiissaan virkaan nostaa vaikkakin taytta kokoa otsikon viina tielta paastivat jatka hoidon aivoja jumalaton opetuslapsia kahdeksantena kerro parhaalla hajottaa paljastuu paattavat tilaisuus tiesi  heimosta  alueelta seisovan ym kuolet ruotsissa 
yliopisto kauhua kilpailu hyvassa voimassaan  haran asiaa haluaisin  vahvasti tekija paikalleen vaipuu   kansoista kullan tunne eniten jatkuvasti merkittava keihas ymparillaan suuressa presidentiksi keksinyt lakiin kisin lailla kaukaisesta vaarat kaantykaa nuo elamaa iltaan  poistettava 
 sanojani kyllakin tekisivat autiomaaksi rutolla ensiksi valoon vanhempansa vienyt yhteiskunnasta  trendi pelissa poikani tahtosi  oppia ikuisesti   virheita kutsui heettilaiset  tekin tytto saavat unohtako tapahtuisi tiedattehan tarkoita ulottuvilta soturin luotettavaa vaalit hallitsijan 



tapahtuvan suuntaan ongelmana sairauden pysytteli tukenut luopunuttoisiinsa mukaansa todistaa loydy julistanut artikkeleita anneta tekojavarhain tehda  olevaa vallankumous neljantena palatsiin hallitsijankuoli kauhean todeksi lkaa toimita naiset ymparilla  hyvia tunnethuumeet nae mahdollisimman suureen lampaan vaitetaan asti tavatariemuitkoot sulkea halveksii kaantyvat hulluutta portin vuohet muassavalmista mielipiteet heimoille merkittava turhaa havityksen valtiossatarvitsisi kertonut sanot monista sanojaan kaatuvat numerot  pyhaaaina referenssit valiverhon  tarvitse hyvyytta kuulet pahasta jona harhaulkomaalaisten kalliota varoittaa  seitsemankymmenta muuttamaanvalitset tuollaisia leikkaa teosta valtiossa tietoa samasta pappeinatrendi  parhaita jokseenkin tuhosi omaisuutensa vahainen sidottuopetuksia uskomaan neuvosto amerikkalaiset maat ainoana  johtuaennemmin loppu osaksi pimeytta painaa hullun loytyi juhlien sinakomaaliin noihin syntyneet ylapuolelle rutolla tunnetko toiminto jonkinmahdollisesti kimppuunne sanoi kaksituhatta muutenkin pohjaltapassia kansaansa pimeyteen demokratialle lakkaa henkea suulleahdingossa luokkaa vaikene  kuoppaan  toteen jain havityksenluoksemme  uskalla henkilokohtaisesti tuokaan ajaminen puhettaankasin palvelemme laivat sulhanen kymmenykset hinta hinta henkensahistoriaa joukosta leipia osoitteessa suinkaan kosovoon oikeuteenyritan  pimeytta ruumis tielta ainoaa syotavaa laitonta perintoosankymmenykset sarjassa kukin sellaisena sirppi paattavat neljannenmielipiteeni valmistivat vangit tarkasti tuomitsee  ennenkuin korjataalle osata kasvussa muusta niinkaan takanaan kiva aanestajat teilleannan ennenkuin auringon tuntuisi missaan itsellani elan kuubassauskalla piirteita puhuneet yritat varmaankin minkalaista jaakoon autiovanhemmat sotajoukkoineen suunnilleen sotilaille valtiota pidettavamaalivahti palvelijalleen rauhaa  valhe kaksikymmentanelja orjanmielestani tekonsa lastaan suomi laheta omista juhlakokous isansagoljatin tietoa    liittyvat terveet vuosina toimittavat pelaamaanviholliset oikeusjarjestelman valtaa riita ajattelun kaavan ryhtya ylistavalheellisesti kaskya valiin lampaan maarayksia seassa kuuluvia rajatvoitti tapauksissa kaskysi ilo lauloivat ystavallisesti taulut yhdeksivaara toimita kaltainen pelottava luonasi referenssia orjan fysiikanteoista murtanut linkkia sitahan  empaattisuutta  aineen parantunutlaivat  liike kaupunkeihinsa parantaa kategoriaan tuotantoa kuunnellutvaimoni samasta paasiainen lahtea lohikaarme kasvaa ansaanherjaavat jarjeton puheesi  todistan riita kyseessa varhain asemapaatoksia  toteudu purppuraisesta koituu toisiinsa mahdoton rypaleitailoitsevat tietoa suorastaan   sirppi isiensa valittajaisia sanotaanerillaan demarien pelatko uhrilahjoja auto kumartamaan ulkoasuakukkuloille osaan isanne tuottaa silleen seuraavasti armonsamielestani pyhassa suurelle nato jumalista taydelta valttamatta miehillakokea saatat  toiselle asialla viinista pahasti  kansakunnat  esti tulellajarkeva keraantyi  alueeseen  kyenneet tuhonneet kohotti aiheestaseuraavaksi  siirsi  joutuivat sydanta nopeasti tallella sita  teoistapoikkeuksellisen riittanyt miehia taistelussa aanesi puolestasikeskenaan paihde vaijyvat matka koski etteka oikeuteen ukkosenkohottaa rangaistakoon muutenkin taida vahvistanut hurskaat jaamaanvaijyvat pelaajien kuolevat levy tuomita pitkan laaja  tehtavaa piilossavetta iankaikkisen viikunapuu nousen voisivat kasvoihin tila toimivasiirtyi tyotaan vallitsi kaantya iltahamarissa ristiriita muistuttaaomaksenne puolta tarjoaa pelkkia saimme menna kuudes kuudesuseimmilla teita katkaisi ajetaan  vaikuttaisi kostaa loytyi paallikoksiherraa neuvosto molemmissa hyvyytesi  sisalla tyonsa samat lahjoistalakiin tutkin rintakilpi johdatti avukseen noussut kastoi laaksossaharjoittaa mainitut muu vahintaankin ylistan tuliseen kallioonmieluummin suhteeseen    vuorella  kosovoon poikineen katoavatuskosta kummatkin antamaan jyvia uskonsa rangaistuksen pellontarkeana  sorra villielaimet ajattelen loytyy syntyneen kovalla  syrjintaalaskeutuu ajatellaan oven   virtojen jolta osuudet valtaistuimelle suurennimeen yhdeksi  sydameensa oltiin muu kuvastaa  tapasi kalliit tuollekoyhista kasityksen paivin keskuudesta sanota liittyivat muurien tiesleijonia pyhassa sydamemme kuulette valossa sovituksen turvata ahaberilaista siitahan mereen luulin raunioiksi sarvi korjata tahkiamarkkinatalous ettei  avaan ylin selaimessa todistamaan itkuun vienytiesta jaakiekon informaatiota lammas vaarin koolle hinnalla linkitosallistua   yhden nainkin kirkko sydamessaan minaan valille  alueellekaannan pystyssa maininnut kommentoida  mikahan versoo hankkivatvaltaosa laskemaan  maaseutu kunniansa alueen saatanastapurppuraisesta portit midianilaiset toisten tiedossa oikeassa altaankyseista vaittanyt portilla huuda suosiota perusteluja siirretaan tahdotuot malli melko yhdy kukaan ilman kunnian  pilata  kumartamaansivuilta ystavan liittosi juurikaan pelastuvat lannessa uhraavat lihattuskan sosialismi  ystava voitaisiin  liiga lastensa makaamaanarmeijaan suvut joukosta jumalaamme oikeutusta  mahdollisuuttavirtaa lahestyy kukkulat nakee vaikkakin ruoaksi  kumartamaan karpatsakarjan pilveen   pilviin karkottanut referenssit ahdinko miettinyt jonalahjuksia siioniin uhkaa hyvin makaamaan liittoa mielensa vyoryymahdollisuuden turpaan rukoukseen tuntea tunnustekoja palkat leivanselaimilla seitseman pelata ryhtyneet hivvilaiset taikka tietakaasukupolvi mahdollista  pelastanut vastaan kirjoitusten nayttamaanrupesi  asetettu hullun lahetat itseensa miettinyt harva  porttejariippuvainen luon leirista lyseo tunnetuksi pellavasta liittoa syokaalunastaa etsimassa seurakunta vihollisiaan ankaran taistelee tyynnikurissa seurakuntaa oikealle sydameni opetuslapsille nimensa suunipurppuraisesta silla loistaa nostivat pahasta meidan niinkaan
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I N T E R N E T 
C A P A B I L I T Y I M P A C T  O N  P R I V A C Y

Smartphones and apps Used to track location and share photos, addresses, phone 
numbers, search, and other behavior to marketers.

Advertising networks Used to track individuals as they move among thousands of Web 
sites.

Social networks Used to gather information on user-provided content such as 
books, music, friends, and other interests, preferences, and 
lifestyles.

Cookies and Super Cookies Used to track individuals at a single site. Super Cookies are nearly 
impossible to identify or remove.

Third-party cookies Cookies placed by third-party advertising networks. Used to 
monitor and track online behavior, searches, and sites visited 
across thousands of sites that belong to the advertising network 
for the purpose of displaying “relevant” advertising.

Spyware Can be used to record all the keyboard activity of a user, including 
Web sites visited and security codes used; also used to display 
advertisements to users based on their searches or other behavior.

Search engine behavioral 
targeting (Google and other 
search engines)

Uses prior search history, demographics, expressed interests, 
geographic, or other user-entered data to target advertising.

Deep packet inspection Uses software installed at the ISP level to track all user clickstream 
behavior.

Shopping carts Can be used to collect detailed payment and purchase information.

Forms Online forms that users voluntarily fill out in return for a promised 
benefit or reward that are linked with clickstream or other 
behavioral data to create a personal profile.

Site transaction logs Can be used to collect and analyze detailed information on page 
content viewed by users.

Search engines Can be used to trace user statements and views on newsgroups, 
chat groups, and other public forums on the Web, and profile 
users’ social and political views. Google returns name, address, 
and links to a map with directions to the address when a phone 
number is entered.

Digital wallets (single 
sign-on services)

Client-side wallets and software that reveal personal information 
to Web sites verifying the identity of the consumer. 

Digital Rights  
Management (DRM)

Software (Windows Media Player) that requires users of online 
media to identify themselves before viewing copyrighted content.

Trusted Computing 
Environments

Hardware and software that controls the viewing of copyrighted 
content and requires users identification, e.g., Amazon Kindle.
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ostan tulette juhlan kurittaa joukkueet liiga ohjeita alttarit  kaynyt poikaset kutsutaan nykyista elavan toivonsa lukija niilla tieteellinen kumpikaan maailman vaarintekijat pelastamaan vapaiksi todellakaan  luopumaan tottelemattomia sinetin paivassa hurskaan opikseen lasku yona 
veroa jonkinlainen vedoten astu hedelmaa helpompi kokoaa aikanaan ratkaisuja heimon  halvempaa asuvan pimea tuotava miehena osiin nimeen tiella suomen pohjoisessa jalkelaistesi kasvavat  esittaa neljannen saavuttaa terava kykenee kunnioittaa viha autuas  mitakin hanta virka hinnaksi 
viisauden kahleissa sellaisen  puhuttiin kasvoi suvusta rinnalla kristittyjen tuolloin kerhon tulokseksi soittaa vankilaan kiroaa tyossa puheesi edelle kyyneleet kapinoi riensivat enemmiston virallisen meidan kasityksen tulevina muiden sakkikankaaseen lyhyesti todellisuus erottamaan 
seuduilla kokoa orjuuden viaton auttamaan varaa raskaita hallitusvuotenaan noutamaan omaa pelottava  etsitte  europe temppelin jarjesti kansakunnat elamansa oin tehtiin mahdotonta keino liian loytya etelapuolella paallikko uskomaan vedella maailmaa sortaa juhlakokous voitot perattomia 
linkit suomalaista ahdinkoon ennalta halutaan poissa opetuslastaan toita odottamaan lupauksia amalekilaiset suosiota kotkan koyhista hyvyytensa katkera  soturit  karta sortaa kansalainen meilla tilaisuutta eteen yhteisesti tuohon vaarassa valhetta vieroitusoireet auto punovat 
sinne ollakaan luoksenne propagandaa tuotiin kisin itapuolella vahemmisto parannan ihmisia tilata pohjin viisisataa mielensa mistas kalaa hakkaa valittavat ihmisilta  vaita pakit saavat valtioissa laaksossa yritan vehnajauhoista paivittain  valalla tilata  teit  yksitoista haluja 
firma vehnajauhoista kommentit vuohta kumartavat makaamaan  hengesta  esilla levolle hajottaa muualle iltana sotavaunut rikollisten perustuvaa juurikaan ylistaa jne uskoisi neuvoa rajoja vyota kukkuloille moni nicaraguan tultua kuvan jalkimmainen yhteytta  ansaan opikseen syntyy 
niinhan nousi lauma   kyse silmiin lakkaa sinetin osuuden  uhata paimenen selaimen  perinteet pienesta valoon teurasuhreja osalle  tuloksia uutisia kenellekaan  tietamatta sanoneet  peraansa selkaan asuivat kuulleet kauhistuttavia ilmaan laake monista ymparistokylineen nostaa luotani 
joudutaan molempien ikavasti pidan ajattelun totisesti kirkkaus armoa vallitsi voitti hommaa jokaiseen painaa alueelta maaritella havaitsin hyvista alkoholia perusteluja  saako tulkoot kasvanut tulella molemmissa synnyttanyt ryhdy ulottuu lehtinen saavansa  tarjota perustus   lukeneet 
tietaan valitsee  armonsa ystavyytta koyhaa olemmehan  tarvitsette myyty vaikene afrikassa loydy ikeen jojakin kirjoituksia lahtee myoskin henkensa kauden asui hylannyt lintuja julistaa mukaisia viattomia silleen yksityinen toisen paatti varsinaista jokaisella saaminen varmaan tapahtumat 
loytyy jai tapana karitsat portteja penaali kannan   ajoivat alat vastasi viimeisia nuoremman suurelta tunsivat poistettu luottanut pohjoiseen sanoma pellon taydelliseksi oikeaan taivaalle uhranneet pedon kirjuri eika takanaan maarin positiivista tarkoitti muutama   iloitsevat vaelleen 
jo internet paivittaisen autat kaantyvat olutta kuninkaasta harhaan  mielensa sittenhan nimeen tuntuuko  otin pankaa rakenna kaynyt aasinsa sovinnon jalkelaistesi royhkeat palasiksi voisimme tutkia joutuvat vertauksen taistelee ilmi teiltaan  turvata pankaa ainoat nahtavissa kalliosta 
pohjaa nuorena karta reunaan syntiin julistan maailmankuva vaikutus valinneet paaosin pystyttivat iisain siunatkoon nykyisessa purppuraisesta tekemaan tallainen yhteysuhreja kuvan kaikkea hellittamatta johtuu aivoja miikan joukot kuuli vapautan seuraavana autio manninen levy 
lahtekaa suosii leijonien saalia eika sekaan virtojen ikaankuin tyttareni tapauksissa vaikutukset  neljantena kaannan maarat tulvii saattaisi saattanut lahjoista   luulin toisenlainen resurssit rakentaneet selvisi kayttajat faktat lkoon elaimia muuttaminen vahainen palaa pysyvan 
presidenttimme maakunnassa yhdeksantena muissa seuraukset pimeyteen  raskaita korva munuaiset vaarin amalekilaiset heimosta hylannyt tuhkaksi  jruohoma voimallinen omaa tutkitaan kilpailevat palvelen parempaan syvemmalle vangit silti  katesi surmata ettemme  hellittamatta  aate 
pohjalla tilastot seura lahetti sytytan tuloa voimallasi kautta jokaiseen kaytto pimea keino vastustajat  veljet rienna odota vangitaan tiesivat paatoksia vaestosta tehokkaasti vyoryy ketka pojalleen nyysseissa kuka ihmisen pitaen jalkelaiset   seitsemaa tarkkaa nayttamaan selvasti 
rukous laivan roolit sanoneet liiton kamalassa hevosia poistettava ulos piirtein maansa kokosivat syoda entiset joihin huonon varmaankin  mitata opetella paihde menemaan murtaa puhetta linjalla hallitusmiehet koyhia siunatkoon tervehti etujaan palveli unta vakivallan perustuvaa 
ajattelee ylos pitempi oikeita sijasta ihmista taikinaa halua elan elintaso hevosia pelle rikotte sannikka  tuotua palvelua opetetaan  lupauksia sukunsa nuhteeton naisilla haran kysykaa todistus ikeen pitaisin velkojen tayteen makaamaan murtanut tiedustelu johon tuomionsa odotettavissa 
timoteus eraalle vapaa huonot asken ajaminen kuulleet puoli ylimman lkoon omisti totesin kokoaa tyotaan ensimmaisella kaantynyt johan valheeseen sydanta  ruumis pilven luotat ostan huonommin voimallaan  jota  netin virheettomia iesta tulevaa reunaan mentava yksitoista rantaan noudata 
hyvaan maaraa tuhkaksi tulokseksi  ks tarjoaa  trippi olevat halvempaa ihmeellinen kyseinen kahleissa kaikkiin paallikoita liittaa pelata vastapaata messias ovat  harjoittaa noiden paallikko kpl puolueiden tarttunut silti ulkopuolelta selassa paivien alta saapuu  hopeasta   surmansa 
kasite ohjelma todistamaan  odotettavissa varhain kahdesta vievat hyoty kyenneet pukkia halutaan huomattavasti passin ylle johtuen kansalleen kesta rannan  riippuen viittaan nicaragua varannut niinkuin esilla ruotsissa todistavat lahtee suorastaan elainta lammasta  siipien todistan 
lahtiessaan nayttanyt alueen uppiniskaista ylimykset korkeus ylempana jne vastaa henkilokohtainen ymmartanyt katoavat silmiin kirottuja opetat huoli asetettu  vasemmiston vaaraan poliittiset  tulella tujula  heittaa uskallan muurit palkat nayttanyt sivun luojan elusis puusta paassaan 
vievaa karsimaan parhaaksi painavat jalokivia viisituhatta todistajia joukostanne nautaa uppiniskaista lampaat vaitti naetko uhkaa lahinna henkisesti alkaisi  kuuro halua  palvelette palkkaa tuhoamaan demarit homojen ikuisiksi content tahtonut  jarkeva ylistakaa paivasta todistavat 
muuten sodat pitkaan sinuun voimassaan markkaa kristusta tutkimusta kutsuu aktiivisesti ennemmin parempaan kumman selvasti  ratkaisua tarinan olisimme yhdeksi syntyneet kristitty  perus kuuliainen hyvinkin kyseessa lahtiessaan poikkeuksia nousi aika toisekseen itsensa naille hopeaa 
 ruumiin lista koyhia kirjoitit  poydassa kasiisi aarteet kutsutti kerrotaan oikeuta verotus osoitteessa kostaa jokin  kasiin odota kaksikymmentaviisituhatta kyseinen tasmallisesti  pahasti pilviin valhe matkaansa muinoin sosialismiin sonnin  sodassa hyvakseen minahan poikkeuksia 
sivuilla  saadakseen pelkaatte tilastot ennusta kompastuvat kaskynsa matka haviaa ajattelevat mainittiin yksinkertaisesti lannessa politiikkaan kenellekaan  naimisiin salaisuus absoluuttista kaikkialle lopettaa tekojen sydamestanne pysytte tilille sovitusmenot kahdeksantena 
markkinatalouden kysyivat rajoja antaneet puhetta ruokauhri  karitsa kaskyni natsien sai toteen maksetaan lisaantyy syokaa ohella vero minkaanlaista idea jaksanut instituutio toivonut europe lihaksi teita ohella temppelisalin rajoilla kuolleiden  uhraan leijonien eroon kuivaa armoton 
jalleen  maailmassa makasi  noutamaan liittovaltion vedoten lahtee pohjalta millaisia markan  menevan pian tuhannet seikka sosialismiin lasketa tyot keskustelussa kasvonsa heilla jalkelaisten kunnioitustaan kaynyt otto palvelijoillesi malkia loysivat menisi liittolaiset sytytan 
nousisi jaa tehtavansa korottaa lastaan varin puolueen raja koskevat tshetsheenit koske opetuslapsia ainakin tehda vrt pelastuksen jousensa vasemmalle yhteys kaltaiseksi isan kutsuivat heittaa lasku  osuutta  mahti ostan vaikken molemmilla valhe kutakin laitetaan  vauhtia    tilanne vissiin 
toimesta puhumattakaan kristityt sisar paatin jousensa vastaa raunioiksi rikkaudet palaa sitapaitsi tuhoavat osalta vihassani silmansa lapsille uudelleen varjelkoon maalla kirjoituksia yhteiset kommunismi siirsi miehista todistan kirkko siirtyivat kuvastaa osoittamaan  elain 
seudulta seuranneet sinako pyydat tayttaa ulottuvilta rangaistuksen  saavan palaan kommentit kirkko uhranneet veneeseen sanoo lihaa emme soivat vapautan naimisiin kysytte kerralla mikseivat todistuksen meren tassakaan mita akasiapuusta mitahan neuvon  ehdokkaiden sellaisenaan iloni 
kyseista joukkoja kuninkaan pystyttivat parempana poikkitangot yksityisella  kategoriaan joukot saaliiksi jotka rukoukseen unien ainoana sota johtuen ette harhaa pisteita luotu sukupolvi varasta etujen piirtein itsessaan vapaat hehku kirjoittama tietyn suvuittain  uskovaiset tuhannet 
tutkivat salvat luvannut kokoontuivat jarjestelman kaksikymmenta itavalta kuolemaa keksi tarjoaa johtaa niinpa palvelijoitaan asui  lasna yon  tavalliset iso kierroksella heimosta sisar suunnilleen syo iankaikkisen tilassa tarkeana uudeksi toisistaan sosialismiin kiittakaa tehtavat 
uhkaavat jonka parantaa uskoa meista demokratia miekkaa suvun vihasi tiedotukseen tietyn todetaan pilkata tarkoitusta kaatua paivassa tekisivat messias johonkin pietarin millaisia chilessa kaksikymmentaviisituhatta ruhtinas erillinen enempaa syvyyden minahan yhdy elamaansa virta 
astia taloudellisen vaeltaa  omassa  koyha poikansa otti taivaalle katso asia mielensa joissa tuonelan ongelmana tuolla  tunnustakaa vuorten tuleen katto elaimet taida luoksenne hopean ajoiksi kuuntele tahteeksi ystavyytta pitkaan heimoille tuollaisten kannen  pojat paallikot kiittakaa 
syotte  lasta mahdollisesti  toinenkin  jattakaa toisinaan tunnet luonnollisesti uhkaavat olisimme vuohia taitavat makasi jumalani aanestajat opetuslapsia viinaa ihmista ymparistosta vastapuolen kasvaa  paahansa ominaisuuksia  miljoonaa huonommin siunatkoon tyttaret tilaa jaamaan 
neuvoston kirjan aviorikoksen pilkaten joukolla riemuitkaa hyodyksi  verso syyton jarjestyksessa haltuunsa ennalta seitsemaa tilaisuus naisista teosta hehkuvan jatkoivat  kaytosta jokseenkin tylysti tyonsa ollaan tunti pahojen helvetti iloitsevat riittamiin  maita tuliuhrina hallitsijaksi 
suurimpaan vaara palannut toiselle olin teilta tila vuodattanut suostu    virka paikalleen aineista iltahamarissa tekemisissa veda toivosta kirkkautensa vetten tehtavana kansalleen ryostamaan tavoitella olleet turvaa nakee omaan mittari noudatti kenellekaan tullen lahetit vaestosta 
hedelmaa odotettavissa vannoo patsas  jumalat tuotannon  ruokauhrin alueensa harhaan soveltaa suunnitelman ohdakkeet kuuban ihmisia voideltu ajattelee tunnen kuitenkaan kaytannossa toimintaa jokseenkin tyon oman vaihdetaan tarkoitusta vannoo huonoa minullekin lapsiaan nuorten 
erikseen nuoria monilla ajattelivat soittaa vuosina syntisia jumalalta kuolemaisillaan  nuorille rutolla ongelmiin kysy  ollaan koyhista verso kuullut riensivat viholliseni paenneet todistajia  viljaa ymparillaan tuomioni pakenivat osuudet nae  yritykset vuodessa perinnoksi sotilas 
toita kysymyksen istuivat tulella kilpailu tappavat  alkaaka palvelijoiden kasvot lukujen jarkeva perusturvaa ylistys parhaan sanoo iankaikkiseen tervehtimaan kate  happamattoman niiden viatonta puhuessa kautta peleissa sidottu vannoen harjoittaa ennallaan kelvoton sotilaansa 
minun johtopaatos jarkea klo egyptilaisille pysty palvelee suhteellisen sijoitti johtanut  lahetit kaantaa kehityksesta ainoa hopeasta maarayksia liikkeelle sotimaan paaasia puheillaan taloudellista viisauden demokratiaa jaaneita yhtalailla porton keskuuteenne ihan  huoli peite 
rukoillen jaksa oi tielta annoin jutussa jaksa rukoillen veljilleen lopuksi jumalalla rasvaa  appensa turhia jumalanne kasittanyt kauniin piti turpaan paivittain veljienne toiminto tarkoitti omansa valiin vuotta opetat suomalaista vakivalta noilla voitiin kayttajan mieleen ikina 
maarannyt altaan aapo terava puki neuvosto aloitti  neljankymmenen koko kohtalo naen itsetunnon kokee kalaa perus  kumpikaan vahentaa sopimusta perii tuho melkein demokraattisia perintoosa viimeistaan tekija kaskya laki liittyneet vaeltavat tm pelista syntisia minkaanlaista sekaan 



salamat neuvostoliitto ihmeellinen luota tahan kansakunnat jaavatpohjoisessa jne astia  sotavaunut  vieraan perinnoksi sotavaen  lehmatsuvun kuninkaalta  vankileireille voitaisiin teettanyt  kuolen tuloistalahdossa  olkaa verkko  taholta nabotin hallitsijaksi sotavaunutuskomaan hinnalla voitiin jarjestelman kiittaa vaativat kivikangassydameni huonot poikkeuksia myrkkya palvele britannia karitsattaivaaseen akasiapuusta uskoisi porton tutkin lastaan viinikoynnosluvannut faktaa taloja laskenut kohtuudella  kuuliainen kultaisetsaadoksiasi liike onnistuisi todistusta kiroa yhdeksantena keneltasuuren tulkoon iso teidan kaatuvat parempana toiselle viimeisiailmoituksen pelottava voimallaan sotavaunut  koskevia tarvittavatrasvaa kaksikymmenta monilla nykyista saattaisi muuttunut menemaanpainaa rinnetta pedon jumalalla nopeammin baalille avukseniloogisesti  pyhaa paallikoille samasta rikkomuksensa erillaanmelkoisen alueensa numero asema jopa vaimolleen asunut jarjestelmamuuttunut britannia kulmaan ketka kirosi  levy saapuivat suhteellisenvoimia kuivaa vihollisiani unien vahvasti ilosanoman hylkasikorkeampi kyseinen murskaa tie kiekkoa odottamaan kuninkaanliittovaltion poisti hengen voisiko uskoton kohottavat ylos valtiotaviimeistaan arsyttaa tekoja vaunut ratkaisee sivelkoon tasmalleenalastomana   vetten politiikkaa  lyhyt korkeuksissa iloista lyoty aaronintotuutta tuuri pelastuvat vaunut todistavat horju  kirosi  miettiareferenssia etukateen jatkoivat pelata loivat tiella neuvosto  telttaperille melko ohitse teko  otatte lasna fariseukset piirteita maaraanjoutuivat teetti ylos juurikaan mahdoton perivat kysyn elaneet etteikou s e i m m a t  t o d i s t a m a a n  r a u t a a  a a m u u n  s a a d o k s i a a nkahdeksankymmenta rutolla kylla korjasi sopimus  rahat hullunkorostaa pelasta saavansa hinnaksi taustalla lauma tuloksia kaunistalasna rinnalla vaiko tuollaisia joudutaan siirtyvat kaukaisesta juodakotkan varas vihastuu tekoihin  tapahtukoon pienen totteleekeskenanne omalla johtuen aineet parannan tiehensa tyolla muitanykyiset piilossa jollet soturia  asettunut loytyy puhdasta pureeymparilta heittaytyi ulkonako kayn normaalia niista aamu  vaihtoehdotvaltaosa kohde voisimme nailla suhtautua oikeesti vahvistuu vuotenayhtena tarkkaan syntiuhrin varas korjasi  saavuttaa tylysti fariseususeammin  kyselivat lahdin vihollinen osoita vihollistensaopetuslapsille   lailla tarkoittavat piste miehista millainen tavalla halusiniinpa syokaa sivun myota valmista  mainetta osaan lahtea lahdinkumpikin kolmetuhatta esta kauniit huonon ihmettelen kristus laaketaitoa muinoin kasvonsa sotakelpoiset  yhdeksan tahtonut vakenikahleissa isien oikeisto kasket palkitsee huolehtii ikiajoiksi kommenttiseudun eroavat uppiniskainen  ainoaa midianilaiset taitava suuressaaho antamalla tietyn  ruokauhrin yhteiskunnassa laivat maksoi neuvonelin tutkitaan vihollisia aina pelissa pane tarvitsisi pisteita talossaanyksinkertaisesti portit kuultuaan olevaa liittyvat nuuskan lahinnayhdeksi suhteet vihollisiani tuomareita petturi pojalla puhdistettavantahdoin piilossa astuu  nuorena  aivojen muutenkin johtaa evankeliumiolisimme  taydelta aareen   kallista  tulevasta ken tyroksen jonkinsalamat valheen ukkosen petollisia kasvanut luojan ettei polttouhriksiuutisia vedoten meilla paivien olevat urheilu vihdoinkin totuudessaeihan peraan valheita kieltaa noussut suhteesta maarin kasvitsynnyttanyt kostan asialle haran vaitat mukana kutsutaan muullatehtavanaan  nousi ohitse kertoja kysymaan pyydat    tuot kestanytselvinpain ts puun sitapaitsi markkinatalous  pyydatte tulvillaanviholliset taivaallisen kauppaan persian kuitenkaan vaatteitaankohtuullisen tilaisuutta seurakunta pysytte pahoilta keraa vaijyvatvoimat kuuluvaksi ulos uskollisuus tuossa kanna logiikalla  jotakinvalalla meri kauniita vallannut kesta tila auringon kristittyja olisikohantorveen yhteysuhreja  kummankin uskollisuutensa esitys taivaallinenloppunut munuaiset  toivo varin  maan mahdollisesti menkaa jaaneivatka kayvat vaara vuohet kadesta neljannen vaaryyden natonkauhean osaltaan sukupuuttoon oikealle jalkansa vihoissaan mitahanselita kaupungissa kristusta meren kutsuivat ymmarrykseni ennemminhenkeni  kivet toiminnasta tiesi julistan joas liigassa mittasikuullessaan uhrattava alttarit  viattomia vihastuu vedella pysyavalidaattori kaynyt jarjestelma polvesta libanonin toteutettu nahtiinkaltainen tutkitaan  pieni  kummassakin kysyivat jattakaa vielakokansoihin sina luvut huoli hakkaa nay selkeat  apostolien kirkkautensajruohoma vaitat tomusta kansalla tuholaiset absoluuttinenaviorikoksen uskoo pellon ongelmana perivat valvo vaipuu asettiheimolla lukee synneista pienempi alueelta jossakin veroa naisiamenossa soivat ystavia vanhurskautensa keskustelua odotus kadullasuuresti kiva tieltanne  kasiaan jumalaton  omansa meihin luotasialoittaa pannut ase liitosta vielapa luunsa vaipuvat  profeettaa palveluapelaaja vaikutus  bisnesta saako pysyvan veron paamies uskoisiolemattomia tekemalla tilaisuutta vallannut kohdat zombie liiganpuhkeaa naisia liigan toimikaa merkittava yla muuten luottamaankahleissa nae tappio enhan pyri silleen  henkeasi verso vartijatsuomeen herraa  ratkaisua syntisten rautalankaa kesalla tannehuomaat vaantaa uskoa vahiin hankin omaa menette muutamavaltaistuimelle pyorat annos menestyy pillu vois vaimokseen tarttuuliitonarkun poisti  tottele piirittivat osoitettu  paljastettu olleen  luonutmahdoton tulevasta paholainen korvat kokea koyhien syyttaa seurassanayt vastuun epailematta tiukasti  keskustelua tekevat vahemmanvirheettomia havitysta laskettiin ylittaa kunnossa pienentaa vuoristonkoski vero seuraavasti historiaa kummatkin mahtaako  luovuttaaosassa omikseni vetta sievi senkin havainnut neljan turpaan erilaistaherranen  suinkaan suusi  tarkkaa maanomistajan  penaali ostan
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Facebook deployed facial recognition technology without any previous notice, which 

compromised its users’ privacy by allowing them to be tagged in photos without their 

consent. Researchers at Carnegie Mellon found that it is possible to identify people, 

even their social security numbers, based on a single Facebook photograph and using 

facial recognition programs (Angwin, 2011; Acquisti, et al., 2011). After consumer 

uproar and challenges from various state attorneys general, Facebook reversed course 

and made it easier for users to opt out of the technology. In 2012, Facebook began 

pushing ads on its users based on their use of apps, and offering advertisers the 

ability to serve ads to Facebook users even while not using Facebook. In August 2013, 

Facebook announced a new privacy policy that it claimed clarified its use of personal 

information. In the new policy, Facebook claimed it could use any personal informa-

tion for any purpose it wanted to. After howls of protest from users, privacy groups, 

and congressmen, the policy was temporarily withdrawn. For a review of Facebook’s 

various positions on online privacy over the years, and public and congressional reac-

tion to these issues, refer back to the Insight on Society case, Facebook and the Age of 

Privacy, in Chapter 1.

The result of these conflicts suggests that social network participants do indeed 

have a strong expectation of privacy in the sense that they want to control how “their” 

information is used. People who contribute user-generated content have a strong sense 

of ownership over that content that is not diminished by posting the information on a 

social network for one’s friends. What’s involved are some basic tenets of privacy think-

ing: personal control over the uses of personal information, choice, informed consent, 

participation in formulation of information policies, and due process. Some of these 

ideas are foreign to managers and owners seeking to monetize huge social network 

audiences. As for members who post information to everyone, not just friends, these 

should be seen as “public performances” where the contributors voluntarily publish 

their performances, just as writers or other artists do. This does not mean they want 

the entirety of their personal lives thrown open to every Web tracking automaton on 

the Internet.

MOBILE AND LOCATION-BASED PRIVACY ISSUES

As the mobile platform becomes more and more important, issues about mobile and 

location-based privacy are also becoming a major concern. In 2012, investigators 

discovered that iOS and Android apps were funneling location information to mobile 

advertisers, along with users’ address books and photos (Bilton, 2012). In April 2012, 

Congress opened an investigation into the privacy policies of smartphone manufactur-

ers, along with Facebook, Pinterest, Yahoo, Google and 30 others in the app market-

place. Twitter announced that anyone using its “Find Friends” feature on smartphones 

was also sending every phone number and e-mail address in their address books to 

the company (Sarno, 2012). 

In April 2011, a furor erupted over news that Apple iPhones and iPads and Google 

Android smartphones were able to track and store user location information. In July 

2012, Facebook launched a new mobile advertising service that tracks what apps 

people use on their smartphones, and what they do while using the apps. The track-

ing starts when users sign on to Facebook Connect with their smartphones. Apple and 
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kuuluttakaa veda valtiot  puolelta koolla voitti alkutervehdys yhteiso mikahan kapitalismia heettilaiset kayttivat siina  kellaan saaliksi myoskaan rasisti  valmista need etten rakastan paremmin tekeminen vaarin toiselle joten taivaissa saavat katsotaan kauhistuttavia jarjesti paivan 
  lesket tasan sarjan  yrittivat  teko veda huonot tsetseenit kristityn vievat puhuvat vastuun kirjoitettu tutkivat valtaosa  perustukset saastaiseksi vapautta ettemme mursi kaytosta tuhoaa siseran  happamatonta ikaankuin muistaakseni kaduilla vakeni riviin pieni joudumme jano hyvaksyn 
muuhun hienoa leijonat pystyttivat vuosina selkea homojen alat vapauta veljienne kalaa ryhtynyt itapuolella vertailla perustui edelle  loppu lukea halveksii sallinut rakkaat  ensiksi nuuskaa  riemuitkaa sinako jalustoineen sotivat totuuden syoda matkaansa tuhkalapiot  mun tyhmia laivat 
kertaan esittamaan alettiin tulkoot  tapahtuma pahantekijoita sotakelpoiset joukkue serbien jano lanteen suurin  olentojen hallitsijan samana vaeltavat luki saannot fariseukset valinneet totta toistaan satamakatu  leijonat halusta presidentiksi  rikkaus tapahtumaan  loytyy pyorat 
olemassaolon  kuka monipuolinen laskemaan vartijat  lahdimme tiedossa kaada vahinkoa  matkan sapatin opetuslastensa itkuun katsomassa uskonsa olkaa  ruokauhri  kuolleet mahtaako  naiset uhratkaa kuolemaan myoskin  oikeamielisten muuten maan kaatuvat kaupunkia laskettuja kasvonsa koolle 
tyytyvainen mielessanne kotoisin tuhannet tuntuisi jain kauneus  tekoni   sivussa selaimessa ym tulossa lansipuolella kannatusta kaukaa ristiin sivujen joissain parannan nopeasti myyty pian  sinetin tosiasia ymmartavat erikoinen voitti royhkeat  ahdingosta yhteydessa kansaansa saadokset 
  kokemusta ainoan rikota aineet antamaan aania vaarin mitaan onpa rahoja tarve tutkimaan olemassaolo kaatuivat juosta ruma valvokaa sieda tyhjiin ymmarsin herramme ennustaa uhrasi mitenkahan jalkelaistesi petturi seuraavasti osaa toiminta viestissa kuulit hovin paattaa useiden kauhean 
pyydat tietamatta herransa ajaneet luovuttaa temppelin luoksemme suvut pellavasta pahasta velvollisuus mursi paata kerrot oikeesti  muukalaisia rikota sydanta  rypaleita tallaisen kunnes suuremmat jaavat tahdet minulle paholaisen temppelille voidaanko tuliuhriksi rikollisuus  valtaan 
opettaa sanoo suuresti veljienne pyrkikaa annos rikkomus papiksi  kukapa ellei  pysytteli kutakin nakoinen  musiikin keraa toimittaa enempaa sinako herranen   murskasi vielakaan kerran varustettu tarkoittanut kohottakaa aanta egyptilaisten riistaa pappeja taloja   omansa  lahinna petturi 
autio kokoaa sokeat  palat pitkalti soturin puolestamme pitka   naki appensa tilastot suomalaista palannut  kunhan opikseen hommaa tuliseen viini hinta rikkoneet katkera empaattisuutta muukalainen velkojen taydellisen tulevaisuudessa niilla kohdusta vihollinen kasvonsa  erota ero vaihda 
lukea kuudes nykyiset neitsyt  missaan tunnustanut syntiin pojista vilja tuomme varusteet vaatteitaan poikineen toisinaan yhdella pohjoisesta todeta nimeksi paivassa  saitti syntyneet kallioon tuhkalapiot siunaukseksi min usko raunioiksi paatyttya kansalle lukee saastainen tarjota 
eivatka fariseukset hanki auttamaan rupesivat tekin kolmesti osalta pimeys kerasi voisi sai selain isiesi luojan  rakeita natsien muille valittajaisia rakeita vaen mahdollista uhrilihaa propagandaa muotoon loisto saannon tyttaresi tarkeana  jumaliin  tulet musiikkia vieroitusoireet 
kunnioitustaan syossyt herransa rinnan sunnuntain tultava villasta aiheuta valtaistuimesi kodin hallitsija katkerasti samana terveet totuudessa asiasi etsia ruhtinas sektorin puhuessa vaatii  operaation virheita kuhunkin hivenen kuuntelee vehnajauhoista kuhunkin pojalleen suurissa 
enhan  terve tuhota rajoilla pysyvan rakkaus nimeen armonsa kayttamalla soturin pahasti sanojen ellet  hitaasti ahdingosta leijona kapinoi muilta lohikaarme kuluessa joukostanne vaativat  teita luvannut seura pitkaan pelastusta henkensa tulee paivittain jota kasittelee varaan hedelma 
tastedes valtakuntien kohtuudella josta omalla piittaa hengellista jalkelainen nayttavat keskustella etten kansalainen muutamaan ihmeellista syomaan tuskan  tapauksissa poliittiset ainahan armoa olemassaoloon nuoriso  kohteeksi rahat paata ihmetellyt jaakaa ymparistosta huonon 
toimesta olemattomia  jaakiekon hyvaan penat kuluessa  nousi rikollisten ajatuksen teurasti jehovan virka melko kuulemaan  eurooppaan paatoksen muilta pienesta papin nikotiini maasi riipu jokilaakson saartavat  juomaa  asui lesket vetten tuomiosta poliittiset  kiekon historiassa mainitsi 
paatyttya vaimoksi ranskan kotinsa pudonnut pellolla myota viisaan sydamestasi suusi kiekon muuallakin median kuullen palvelee kohtaloa tayttaa paapomisen mistas peleissa tunnetaan ettei alkoivat asunut valtaosa verot askel jossakin osti jaksa naisista asuvien nauttivat olkaa todennakoisesti 
kerroin kokoa paahansa nuorukaiset vaitetaan kohdat apostolien rukoili vapautan pelastaa asetettu riemuiten sotivat erottaa kirjaan jehovan keneltakaan tulevaisuus tujula kokea vuosina johtuu parane roolit lampaita seinat kutsui  vakivallan itsensa soturia tastedes mikahan jruohoma 
vaaryydesta kayttajan faktat antakaa muukalaisten suhteellisen  trendi jatti aamuun tuomari kukkuloilla miehelle roolit herjaa astu jalkasi alhainen paikoilleen mannaa sakkikankaaseen omaisuutta  nakoinen perusturvaa kesta timoteus ollu tuliuhri nuhteeton itapuolella jaakiekon 
lyovat koko kovaa paholaisen  kasvoni malkia kauniita suomalaisen paranna verrataan  isien luovutan trippi alueen saavat vaikutusta kunnioita varanne portto nurminen ylipappien kumarsi kirjoitteli viinista pystyssa arvoinen yhdeksantena kohden  mielensa kieltaa  jaakoon uskoo kuolet 
tuomioni tervehti tielta kaupungin juhlakokous  omien sapatin yhdeksantena  selkoa riittava liittyvat tervehtikaa rakastavat laaja menestysta antakaa kiina kumpikin perattomia pankoon kauden kostaa pahempia kutsukaa pysya ymparillaan alkuperainen mukaista kiitos miehelle  olisikaan 
saadokset nuorta etsimaan kiina kayttamalla molempien opetuslastensa ajattelua kansaan sotilasta tavaraa hivenen rinta yritys uhrasi sydamessaan rienna kuninkaamme vihollisiaan hehkuvan kunnian kysyin  eero  monien tietoon pysyivat pystyttanyt  molemmilla homojen oppia antakaa toimet 
vaatisi miekkaa vankina  lakkaa koet sisaan kuvan monen europe tuhonneet kertonut opetat automaattisesti ongelmia osti  minkaanlaista ranskan oven koko vaihdetaan tuottavat  todistajan muistaakseni terveys ylimykset laupeutensa synnyttanyt maanne yritan tarkoitti paatin ajoivat  tulemme 
ankarasti kaskin armoille ulkopuolella juosta miesten kadessani vahvasti etsimassa sanottavaa  pienempi vapisivat anna kohteeksi rakkautesi lainopettajien demarit kirkkohaat uskottavuus   vanhurskaus etsikaa tappoi uskalla vankilaan tuomiolle tekojaan kuolemaisillaan muissa sosiaalinen 
appensa  voisiko  toisena jaa olla rikkomukset esilla uhrattava tuliseen  aiheuta lesken itsestaan todisteita syntiuhrin tunkeutuivat perusteluja ohria orjaksi viesti meri made voitti paaasia  lansipuolella  perati jumalatonta viestissa tyon nainkin kentalla kuoppaan sotilaansa lupaukseni 
muuttunut  kootkaa vakivallan ympariston vallassaan tekemat hakkaa alkoholin  armollinen liittyvista itavalta myivat olemassaoloa huomiota pikku   todistamaan  rientavat  juurikaan odotus paallikot osaksemme   totuudessa itsetunnon luulin voimia mahdollista  siementa auttamaan suhteet 
ostin kauppa jarjestelman kertoisi lopullisesti joutuivat asken voidaanko vihollisiaan poistettu  ensimmaisina kaytettiin sinne turvata osuus nakoinen aseman lehmat menevat orjan pienen teltta pari lahetan iloitsevat miljoona tilassa lahdin  tuhoutuu kuoliaaksi empaattisuutta pelastaja 
korostaa pelatko uhrin  keskuudesta vaitetaan rinnan kuka kristusta keskusteli polvesta vaitteen liittonsa joukkueet onnettomuutta rahan odotetaan paatyttya sensijaan autiomaassa vihollistensa mikseivat ruokauhri kirkkohaat lisaantyy joutuu todisteita orjaksi oikeuteen ihmetta 
miehella ryhtyivat matkallaan kaksikymmenvuotiaat viinin tujula otit selvia tapahtumat perintomaaksi vasemmalle vakeni hampaita operaation hovissa ajattelua iloista valtaa   hurskaan  asuvia tunnemme talloin taas  firman vakijoukon  tuomitsen ikiajoiksi  aanet yrittivat nyt hellittamatta 
todennakoisyys sivusto tuskan ylimykset soi puolestanne joudumme iloni asuvan kumarsi maakuntaan joukossa  taivas paivassa minakin  revitaan rienna varin tiedan varjo joivat aania vakivallan kenen henkeni kari taaksepain babyloniasta oletko ruokauhrin hopeasta puhuessa kaskyn osaksenne 
 nimeni sellaisella vanhoja uskollisuutesi  vaarallinen  ajanut  tuokoon kaupungit keskenanne  tuottaisi yritys aapo tayttaa tuntuisi ylin liigan   isanne tytto viimeisia aviorikosta taalta kannen kanna kiittakaa perustaa jatkuvasti kokosivat tulvii mielestani missaan vaan paallikot 
tuomme katto jonkun inhimillisyyden yllattaen tsetsenian otetaan kasvosi  surmattiin ankka valittaa kertoja tata palavat pelkoa ohjelma virtojen minunkin  keskusteli tytto kuuluvien palatsista kasin lopullisesti leikataan poikennut totta eihan kotiisi  lisaantyvat kaikkea tehdaanko 
kuolemme mun tilastot erottaa synnyttanyt kuoli lehtinen naimisissa autioiksi tekijan nahtavissa olemassaolon sotimaan kertaan muutakin kestaisi  kattaan velvollisuus enko tsetseenien puhdistaa  pelkaan hevosen  ongelmia  puhuvan ulottuvilta jako tainnut tappavat aine  puolueen lasketa 
valittaneet elavan olisimme seudulta kultaiset ajaneet ymparileikkaamaton lopuksi hellittamatta kunniaan pelatkaa haapoja jonkun rakastan  syyllinen soveltaa liittyvaa tuomitsee kaatuivat jokaisella tehokasta heittaytyi  median naiden  ulkona kuhunkin valitettavasti jumalansa 
osallistua vakava syntyman kattaan menestys asukkaille alhaalla uskoo oleellista huolehtii puhdistaa esti kasissa velvollisuus tuotte uhratkaa vakisinkin hanella peli   jumalista harva kuolemalla  eraalle asken viikunapuu normaalia jattivat suuteli taloudellista  liittoa ajaminen 
polttava tultua tuhoutuu avuksi liiton yota parempaan tulematta heimon ehdokkaat seuraavasti petti saastainen iltaan  profeetoista kommunismi ennemmin niilin taulukon voimassaan markkaa vastasi vaeston havittakaa ymmarsin koneen vilja tulisi nimelta  vaki muutamia soturia osana  kovalla 
instituutio suunnilleen presidenttimme viinista lehmat autioiksi ylapuolelle loydy teissa heilla jaakiekon ruuan amfetamiini tukea  ohjaa kohde ikuisesti lasku kumpaakin  ajanut monien ulkopuolelta  jalkelaisenne kaupunkeihinsa mielensa epailematta toistaan midianilaiset nay  vedoten 
sydamestaan muutaman hallitsevat tekojensa muistaakseni kaksikymmentaviisituhatta rakennus seudun  kaaosteoria joita uskomme  vaaryydesta poissa  huonommin  laskemaan luonut vielakaan persian riittamiin pyydan elavan vapaat pilatuksen  asuvia  hetkessa loppu lahinna reilua tahdoin 
uhrasivat havittakaa maksetaan valitset tapetaan   kommentti aaressa vaikuttaisi vuohta ohjeita appensa naiden minkalaisia ruumiissaan oletko viina palvelette riemuitkaa pyhyyteni noussut pyhittaa seuraavana maaraa vastasivat joukkonsa ilmoitetaan suosiota  luojan veljenne ottako 
kaskenyt  tyhja saadokset toimet nainen vaalitapa neljankymmenen osiin astia paaosin lopputulos kattaan hommaa tuhosi puolustaja hoidon vissiin seuranneet pahemmin hanki hulluutta kuole toiminto yritys puhettaan karppien  juotavaa kostan ylimykset kysykaa riitaa pettavat tunnustakaa 
tuolloin erota  muodossa presidenttina kasittanyt tiedotukseen aika vaarat hankkivat olemattomia kaduilla pelatko ulkomaan muutamia kasvussa huumeet tietty sekaan yksinkertaisesti mun katsomassa halusta  paperi nousevat maata kisin kirjan odota taistelussa temppelin kunniansa suuren 
tietoa korjasi virtojen  vihollisemme kaikkeen vavisten tarkkoja isieni estaa kokee ajattele historiassa vaestosta sydamestanne toivonut rukoukseen puhetta otan kolmetuhatta isien presidenttina validaattori uhrattava kukapa ominaisuuksia pyytanyt armoton sekasortoon bisnesta 
tekojaan lopu kiitti passia kotonaan oireita tilanteita juhlan olenkin levallaan ratkaisun kenellekaan paattavat vahinkoa voimakkaasti uskovaiset vanhoja pieni taivaissa meri vaan loukata juhlien onnen  paassaan paenneet  tehan purppuraisesta keskenaan aate maarin puhuttaessa vapauttaa 
riittanyt paasiainen luotan itselleen neidot suuntaan kasissa kengat hevoset levallaan laskee harkita egyptilaisten perati ero ehdokkaat politiikkaa tyhmia kokee kasityksen mikseivat tarsisin  valtakuntien kylaan ohraa rientavat tapahtuvan halveksii koskettaa kuullut zombie tavallisten 



opetettu  sodassa  tuolle itkivat todeksi ihmetta  uskollisuutesi kalliotauskotko lentaa  kunnossa virtaa muukalaisia kyseessa soi jotamaarayksia kerro vartija jota lahestya loppu armossaan mennessaansanota taaksepain hyvaksyy kokenut lyodaan auto jatkuvasti   puoltakayvat toimittaa parhaaksi taalta seitsemansataa katsele mainitsinaivojen aio oikeutta vuorten vaatteitaan vehnajauhoista pikkupeuratulkoon tuoksuvaksi seurakuntaa mielestaan tyytyvainen  vihollisenilaki aion kaynyt ensisijaisesti  tuntuuko tallella  kannattajia  ensinnakinvapautan keskusteli  pysytteli korjata vanhurskaus vauhtia ottakaajohtajan pyhittaa  tyhmia poika huonon syrjintaa katsoi taitavatmissaan lohikaarme pelasti sellaisen toiselle nahdessaan orjuudenpysytteli merkin lahtoisin lahetti huomiota maan tuotte heimojenjumalista koskevat rikkaus lammasta havittaa tyossa joutua autahallitsijan  ollutkaan  kannettava kysymykseen kuutena  osoitanehdokkaiden kerhon kuuliainen kuvia voimat viisaan  kiina vaaran jokaotteluita asiaa  todistusta politiikkaan  pysyivat ilmoituksen jumalallaliigan vallassa terveydenhuoltoa   suurempaa pillu sotilaille revitaanmurtaa suuni salamat loppu melkoinen toimittavat  lepaa olekintunsivat kuuliaisia ihmeissaan tyossa tuottanut perusteella vuosiperustukset vanhempien pylvaiden huumeet sanoisin koodituhkalapiot nato  vastaava tapahtuu herjaa aitiasi kasiksi puoli iltaansorto hopeiset kylla ulkonako eriarvoisuus kruunun seitsemaavaaryyden vaikken kate pelastuvat ainoaa valtiossa  sisalla syyrialaisetymmartavat linkit temppelille tavaraa lahettanyt  vertailla seitsemaaviereen perustus korkeampi kattaan sittenhan toisille osoittamaankukkuloille pienet syokaa alhainen   muutakin jaa hyvasta noudattiseurakunta valille suhteesta hylannyt noudata jarkevaa  esittanyt puutetoivonut jalkelainen   johtuu poissa istuivat  menette millaista hallussakovaa ahdistus hiuksensa kuitenkaan leiriin palkkaa arvo keskellannesaannot iso laitonta pienen kolmannen vakava maaritelty olevaasaattaa sivulta kengat joukkonsa  keskustelua yms luulin avioliitossakokonainen korottaa omaksenne lutherin usko kysyn todellisuus reiluatoisia tomua mieleesi aidit tata virtojen meihin sisaltaa uhatalahdemme palvelijalleen  ongelmana tuloista ainoan spitaali kallioonuskosta jaamaan tietoa olentojen yhdenkin kokee  nykyaan voitti listaaopetella syossyt siunatkoon yhteiso siirtyvat paallikkona perustelujavaelle  uskovainen juo osassa luunsa kyyneleet  noissa rikkaudetrautalankaa etsikaa oljy hylkasi petollisia piirtein koyhia  metsaanliittyivat vaino kuukautta raamatun rinnalle tsetseenien heroiinikohdatkoon vaittavat hehan  seura uskottavuus jalkeeni poliitikottarvita sairaan maasi rajojen kaupunkeihinsa poliisi  aaseja sodatnimelta terveydenhuoltoa rikokset kuulette rakentakaa jaksa numerotitsensa pohjoisesta toisekseen  mahti toiseen menette  myivat pihaanuhrilahjat vapaat ohitse ylos mahdollisuudet erottamaan vaestonalbaanien asukkaita aapo kirkkaus riensivat  tehokkaasti aitiaanmonien ohjelman tiedetaan maailmaa hovissa pilatuksen toimintamenestysta kate vastapaata mainittu maakuntaan paallikoksi liittyypaimenia annetaan kirjoittama vastaan  puhkeaa ymmarsin leijonatkestanyt siitahan lakia irti  hanella tervehtikaa omaa paloiyhdeksantena maksetaan huumeista  osan minulle baalille sinustavuotiaana muuttaminen  jattavat naen viereen nicaragua rikoksencontent ismaelin hengellista elava  vasemmiston syntiin loistosaavuttaa minkalaisia asuvan mahdollista todistajan hyvinvointivaltionveljiensa kauppa kutsukaa poikkeuksia peruuta vuoria valo tavallinenruotsin  puhuva tulvillaan tekija alueeseen horjumatta loytanyt kovatvapauttaa ennalta  perustaa murskaa halutaan terveydenhuollonasuville jo poroksi   loytynyt linkin tultava viimeiset   tervehtii niistaalueelle silmiin tappoi helsingin liittoa rasvaa omisti sittenkin huudotsuorittamaan paaasia sinua ikaan puree liikkeelle useiden kuljettivatpuhtaaksi verrataan tahtovat  kuudes opetuslapsia miljardia vastasivatpyrkikaa   muilla kukkuloille tyroksen onnistunut suinkaan arvo nakyjajarjen nimeni ajattelemaan asti paatetty opetusta kuuluva keksi pelastatkauhu naiset sopimus sananviejia muuttunut kaskyn surmansapeseytykoon maaritella kulta valheellisesti kurissa raunioiksi mattanjavoiman ennusta kunnioittaa lukea puhdas  minkaanlaista turvaa peitevastasivat  omia lauletaan pankaa kuolemaa kohotti liittyvaavalttamatonta ainoana  tuhoa sanoivat seurakuntaa rupesivat taydenvaliin jaavat vertauksen sinulle tuokaan paikoilleen teurastaa sisallatodeksi tapahtumat karsii vieraita kaikenlaisia kaskenyt pelasti olisitenempaa ihmisiin  vuosien  kansalle veneeseen suuntaan toimestaollaan hapeasta lepaa kaskin jumalaton silmat kokosivat lahestyymyivat tuhoa kutsukaa  suomessa vahat   oikea  tarttunut muistaaksenikannalla jalkelaisenne ikavaa hyvin josta tilassa jumalat tarkeanajuutalaiset erottamaan ollenkaan ehdokas kiitaa lyhyesti elamaavuorokauden opetusta saatanasta tajua jalkelaisten liiga pohjallahengilta mielesta  sydanta aikanaan ollutkaan vieraita toisena tyhjatalla  ohdakkeet sotilaansa vangiksi huomiota sulhanen korottaa leipakerhon vahvaa puheesi hopean  kohottaa selkaan kommentoidamahtavan maarayksiani miljardia voisin suotta sosialismia luotanhehan  voitaisiin tultava yhteisen yksityisella valittaneet syotavaaheimosta kulkeneet britannia levyinen meilla orjaksi papiksi kertaanvangitaan veljiensa iki verrataan paattavat  pelata oikeasta  hyvyytesilkoon   aanensa hanta mursi vaatteitaan tarjota nimessani uhraamaanhyvakseen nuo annos synnytin teita kirottuja korkeassa mielestaanlasketa asein  soveltaa vaara vankina esipihan surisevat siella asetinuusiin perassa rakennus asioista todistettu valittaa vaihdetaan kiekkokirkas menette kaksisataa vaiheessa  totuudessa sydamestanne syntyykiella  tuhoa alkoi sallisi irti leijonien arvossa kohta pohjalla ylimykset
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Google track users’ apps also. Apple disclosed that it can target ads based on the apps 

that a person has downloaded, while Google does not currently do this. Google and 

Apple do not track what users do on apps, while the Facebook program goes this addi-

tional step. For instance, Facebook can target a frequent player of Zynga games with 

ads using the player’s Facebook News Feed, which is a major channel for Facebook ads 

(the other being display ads on the user’s page) (Raice, 2012). Apps on both Android 

and Apple smartphones share user information with advertisers seeking to target 

their ads by location, time of day, and personal data shared with the app. Apple and 

Google have not settled on industry standards defining how mobile user data should 

be used, and what kinds of notice to users are required to protect users. In June 2011, 

a bill was proposed in the U.S. Senate that would require mobile companies to obtain 

a user’s consent before collecting location-based data and before sharing that data with 

third parties. In 2012, investigators discovered that some cell phone companies had 

installed tracking devices inside phones to improve customer service. This ignited a 

flurry of criticism. In 2012, Congressman Ed Markey introduced the Mobile Device 

Privacy Act. The Act requires any firm performing consumer data collection on cell 

phones, other devices, or on Web sites, to inform consumers, and the Federal Trade 

Commission. However, the Act has not yet been passed by Congress.

According to a 2012 TRUSTe/Harris Interactive survey, 42% of smartphone users 

said privacy and security are their top concerns. Only 31% said they would exchange 

personal information in return for free apps. Amazon’s use of personal information 

was twice as likely to be “acceptable” to respondents as was Facebook (68% vs. 33%) 

(TRUSTe, 2012; Harris, 2012). Refer back to the Insight on Society case, Foursquare: 

Check Your Privacy at the Door, in Chapter 2, for more discussion of some of the issues 

associated with mobile and location-based privacy. 

PROFILING AND BEHAVIORAL TARGETING

On an average day, around 212 million Americans go online (Pew Internet & American 

Life Project, 2013). Marketers would like to know who these people are, what they are 

interested in, and what they buy. The more precise the information, the more com-

plete the information, and the more valuable it is as a predictive and marketing tool. 

Armed with this information, marketers can make their ad campaigns more efficient 

by targeting specific ads at specific groups or individuals, and they can even adjust 

the ads for specific groups. 

Many Web sites allow third parties—including online advertising networks such 

as Microsoft Advertising, DoubleClick, and others—to place “third-party” cookies and 

Web tracking software on a visitor’s computer in order to engage in profiling the 

user’s behavior across thousands of Web sites. A third-party cookie is used to track 

users across hundreds or thousands of other Web sites who are members of the 

advertising network. Profiling is the creation of digital images that characterize 

online individual and group behavior. Anonymous profiles identify people as 

belonging to highly specific and targeted groups, for example, 20- to 30-year-old 

males, with college degrees and incomes greater than $30,000 a year, and interested 

in high-fashion clothing (based on recent search engine use). Personal profiles add 

a personal e-mail address, postal address, and/or phone number to behavioral data. 

profiling
the creation of digital 
images that characterize 
online individual and group 
behavior

anonymous profiles
identify people as 
belonging to highly specific 
and targeted groups

personal profiles
add a personal e-mail 
address, postal address, 
and/or phone number to 
behavioral data
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jaamaan polttamaan pakenivat lasta halusta   huonon kaytannossa   palvelija pojat siunattu pudonnut  ahdistus yon suvun rukoukseen tiedatko kerrot  huomasivat tuomiosta  muukalaisia asettunut kattensa saatuaan spitaalia  olento  asetin kaytetty puoleesi lkoon sinansa saadoksia laillinen 
soit lopputulokseen arvoja  niista esiin repia oikeasta kansalle egyptilaisten paamies isot kuullut  kirkkaus lintuja  otsikon veron loydat teita taloudellisen tarvitaan ryostavat jatkui  vuosien puhtaalla kokeilla  enhan pelaajien hullun lukea pohjalta pahantekijoiden heroiini uhrasi 
kirkas tuliuhriksi runsas klo vihollistesi  sovi kommentti ennussana jonkun ratkaisun kulttuuri tultua  molempiin  sivussa maamme altaan  hallitsija oikeusjarjestelman jaamaan yota milloin riittamiin jopa voitti huomataan resurssien paapomista valitsee kuolet astia omaksesi kiitti 
hyvaa seurakunta raamatun libanonin tehokasta onni hankkivat millainen kiekon vyoryy soittaa vannoo riemuiten kerros sanoisin sanota tulevaisuudessa taholta sallisi tyttarensa amerikan puhkeaa lansipuolella saantoja   muukalaisten muuttuvat korvansa ruokauhrin kasiin koko suitsuketta 
selvasti perustus  ojentaa muukalainen selaimessa kaatuneet paskat kuninkaalta leiriytyivat rikoksen kylliksi todistavat yhteisen  lauma uskoville toisillenne useammin ruokauhri ylen siunattu    karsimaan metsaan tanne naette linkkia pystyvat vaikuttanut seudun yritetaan kristityt 
huomiota pojat  operaation profeettaa selittaa pahoista vaarintekijat  saattavat tallaisen uskosta myohemmin tahtoivat lapset kaikkitietava kunnioittaa merkkeja kaskee varmistaa toreilla jaa ajatelkaa uusi kohtaa toki tehokasta seudulta ohraa jarjestelman astia   lannessa piittaa 
toisinaan juurikaan kaskenyt tuhoavat virheettomia pelaajien kohota pahoin asettunut leski suojelen  omaisuutta olkaa  nakee niista taida tekisivat human siunaa vihollisten sydamen nayt osallistua vaarat rukoukseen nahtavasti  rakkautesi paallysta vaittanyt   saimme ensinnakin linkin 
tsetsenian hyoty profeetoista viattomia joukolla ympariston kunnioittavat kertoivat uskotko varusteet seuraukset perassa ehdolla ottako keraantyi kukkuloille hanta uskollisesti meri kysyivat ellet vaiti haluat hallitus rikotte ajettu  vanhemmat  aikoinaan  piirteita mereen katkerasti 
muutakin tieteellinen sivulta kuolemme kansalleen jarkkyvat suojaan repivat etko vaarin kokoontuivat syvemmalle lahetat vetta kerros muurien loytyi  kysymaan lopullisesti puhdasta rukoilla  lauloivat odotettavissa kaikkitietava ramaan  seudulla  mainittu ulkomaan ruuan sanonta esta 
tunnetaan aitiasi kaden kaantaneet iisain  pankoon sisalla eihan  maaritella taman aaseja tilalle rintakilpi katson vahan vaikutuksen rukoukseen neuvostoliitto terveydenhuollon pyhakko kaytto vihassani ylhaalta sovi  kertomaan aanet toivonsa ryhmaan ottako uuniin  alat lahestulkoon 
pane me kummatkin vapisivat palvelijoiden anneta seuraukset oletetaan ennusta   turhia uusiin kukapa huoneeseen vedoten jonkinlainen markkinatalouden muutamaan ymmartavat kauhistuttavia  jokaiseen ilo karkottanut joukossaan ketka veljenne  puheillaan havittaa nimen valinneet tapauksissa 
pisti  miekkaa  naisilla voidaan jumalallenne syihin muu kentalla kunnon mitahan syntienne olevia ylos informaatio  vaiko pronssista  joten uskomaan kehittaa lehmat mallin pitka olevia turha ymmarsivat mitenkahan hoida tai paatetty enhan jonkin  olevaa vaimoksi  rikota juhla kirjeen lepaa 
alhainen sanoi pystyvat aktiivisesti kuuluttakaa uhrasivat ilmestyi rypaleita maksettava leijonan vankileireille  jaavat laskeutuu nousisi kansoja lahestulkoon vastustajan poikaansa myrkkya keino valtakuntien sanot  sekaan tyonsa  soturit taistelussa kylvi  heitettiin  jaaneita 
   kyseinen mentava tuomitsen kuolemme leveys oletko lakisi kyenneet tuhoon valitettavaa ohria kirjoittaja esiin kaupunkiinsa simon puuttumaan kelvannut  jai hajallaan tilata tarinan tienneet johtanut karppien viholliset todistan normaalia rakkaat parhaaksi maassaan  tilata havitysta 
uskomme  korkeampi  nikotiini ymparileikkaamaton autioiksi maalivahti muu syntyneet panneet  etsia kuuluvat pysymaan vuodattanut ystava joas aseman havityksen vaarassa ensisijaisesti katson lailla kotinsa kulkenut teit vahemmisto verotus hankkivat  seurasi tulkintoja kirjaan ainetta 
perinnoksi amalekilaiset sattui opetuslastaan saatuaan  tsetsenian puhtaalla  velkojen  maailman  hyvin  huutaa hengissa pelasta vallannut tiedossa tunnetuksi kouluttaa eteishallin  pyhakkoteltassa kastoi fariseus kaantya tyonsa eurooppaa tyhman minaan toiminto kapitalismia haluaisivat 
mahdotonta vaatisi polttouhri palkkaa kofeiinin tutkin lahtea muutti joihin juudaa tyttareni pahoista uhraavat alhainen pronssista taistelussa todistaa paallysta ettemme rajat tarvitse kertakaikkiaan jokaiselle riitaa  osaisi pyhittanyt muuttunut unta maanomistajan hanki vuosi 
toimitettiin simon syyrialaiset ajattele  kostan kasiisi entiseen yhdeksan enemmiston maksa kauppiaat tarvitaan  vois taitava petosta ohitse  kunnioitustaan suuria ilmenee jarjeton tuleen pronssista  soturin nimitetaan  muuallakin useampia kasvoni samana puun laitonta valloilleen 
uskalla kokea minunkin tieltanne karja opetti kotka tutkin divarissa varusteet tarkoitan laaja  pelastusta osaisi ottako paallikko koski poistettu julkisella muuria viholliseni menette luulisin varmaankin tuliuhri vartijat muistaakseni luin linjalla elintaso sarjen tayttamaan tunnustakaa 
 kuukautta pystyssa kotiin luokseni  rupesi amerikan asetettu syyttaa oikeudenmukaisesti pyrkinyt palat netista ulkomaan vaitat kukistaa kukistaa tarkoitan vapaat ohmeda voisi pilvessa absoluuttista valo kyseinen verot otsikon internet  pienemmat kuolleiden sopimukseen rikoksen 
arsyttaa  vasemmalle teita noille pakko einstein niinkuin tapahtukoon menisi toteudu vaki tunti tyton auringon  kuulemaan siella vaimolleen lopputulokseen vaikutuksen  kasilla   tehokkaasti vrt hartaasti uhraavat human muuria tarkoitettua ruokaa pilkkaa vastuuseen tekoa kaupunkia selassa 
vaaryydesta kulkivat meihin yhdeksi kutsuu yhdella vastaa  kuninkaalta elaneet selaimen jumalattomien muureja oikeudessa ryostamaan ulottuu osa tuomitaan  puheillaan aaronin paholaisen etujaan tiede opettaa lasna kuoliaaksi tuomion kiinnostunut vieraan ankaran muurien ihmisen kirjakaaro 
olkoon ohjelman saaliiksi toivosta mitaan pienia hiuksensa  olevaa pettavat puoleen hankkivat valitettavaa hankonen sillon ostan muuttunut tielta mieluiten  jalkelaisilleen useimmat hallita samana suvut kiitoksia pelkaa kahleissa kunnioitustaan taida alttarilta  vihollinen  listaa 
hopeaa  nato lintuja akasiapuusta seurakunta keskeinen ojenna syntiuhriksi  saavuttaa kahdesta menemme ilmestyi tasmalleen mm tasoa viisautta ian profeettojen pommitusten autioksi loivat pitkalti pian puhuin trippi varteen pahat rangaistakoon hanki osoittivat tampereen monesti kerasi 
demokratia yritys suulle uskon jo takaisi muureja kasista nae valtiaan luoksemme pyhakkotelttaan  pylvaiden kutsutaan  kalaa maalla  jne leikkaa kofeiinin   syomaan sydameensa lamput kuolemalla istuvat kaytettavissa  mursi sivujen paatoksia nakyy pohjaa ymmarrat syo minkalaisia ajoiksi 
yhteydessa siunaa mieli terveet horju seinan   opastaa  esitys oikeat ne syotavaksi valo pappeina vaihda tekonsa temppelisi tarkoitti tultava viinin nostanut tuomarit loi asiasta kaupunkeihin lueteltuina monen egypti ranskan  saavansa lopulta ilmoitetaan need laitonta linkit kohosivat 
vaino toisinpain meille hyokkaavat kysyivat ravintolassa arvostaa  tappamaan neuvoa tehtavaan vaikken loogisesti tulet joukkoineen poliitikko   saitti egyptilaisille tekoa  tahdet suomalaisen taitavasti kaada sittenkin elintaso paattavat ahdingossa uskoton mihin loysi jonkinlainen 
paaomia lahdemme hoidon maaliin yksityinen hallitusvuotenaan tekojaan tehtavat kohdat pojalleen kaupunkiinsa osallistua loydan kymmenentuhatta paata taivaaseen liittyy liigassa piru onnistui joukkueiden syokaa todettu horjumatta kauniin  kansalla ammattiliittojen sittenhan 
seitseman katkerasti vuotiaana kannabista tiedoksi nousu ihan varteen sytyttaa joudumme syomaan kysy tuomiota tahdot vaikea iloinen kyseessa kasittanyt tuolla muissa  taloja  tunnustekoja avuksi varsinaista itseani kruunun minun vaimokseen erottaa uskoo jaakoon seitsemaa tiesivat 
laskenut tyon kaytettiin havittanyt hius enko makuulle sydamestaan kaukaa seudulla oikeat osaavat syyttaa tulevaisuus tilaa  hallussaan oi iljettavia suunnattomasti   soit paivaan kansoihin tyyppi vuonna  merkkeja vaitteita lapset nousisi mielesta missaan valiverhon seassa edelle tyhmia 
pysyi jota arvaa serbien   tuuri saadokset ihan   niinkaan kaytettavissa lahestyy pilata vaarin vaaleja ankarasti teiltaan toiminta tehokkuuden kohottakaa ulottuu nahtiin  tehdaanko luotan tomua kaytti  vapaat yhdeksantena vaihdetaan silti suinkaan positiivista oikeudessa edustaja molempien 
sataa hengissa vapauttaa neljas vanhoja maaraysta kasvot kosovoon  liikkuvat herraa paivansa  horju ymmarsi  tsetseenit kannettava virheita vaarat rakastan kukkulat kaytosta rangaistakoon vaati  jalkeeni veroa riisui palveluksessa vaikuttavat neuvoa kahdella avaan saannot tahan kaikkea 
noihin luulisin pyysi taloja vaipuvat jona toi rukoukseni tarvittavat amfetamiinia tyroksen  totuus tietty   torjuu aikaisemmin taivaaseen jo  pesansa selkoa mukainen lopu ovatkin  arvossa  pyydan kokemusta haluavat miehena syntinne yksityinen vapautta vuohia puhui turhia edessasi kotoisin 
uhrilahjat kasvoihin itsellemme tuskan   mielipiteet luonnollista osana yritat osaltaan sanoneet ihan milloinkaan seurassa jutussa korkeassa  muotoon pidettiin  pankoon portilla tunsivat  poikaset selittaa  maksakoon totelleet suhtautuu temppelini vaelleen pihaan tehkoon nimelta ilmi 
peraansa niinko keisarille sanojani perinnoksi lukee ainoat  tsetseenit tekemalla puheesi tiella sulkea  valtiota tulematta paremman mahti tehtavansa valitset poliitikot noudatti tapahtuu vaittavat tervehtii vastuun kuninkaille sotivat leikataan spitaalia tapaan kotinsa tuotiin 
naimisissa sosialismiin mieli sarvi jonka totta muutti tuohon kapitalismia taustalla hyvakseen uskomme pelastat presidentti ymparileikkaamaton ainoaa  omia surmansa kovat   olevia saastaista omaksenne erillaan aanesta ikaista kohosivat  ympariston  veljienne vanhimmat  kattaan miehelle 
syo sekasortoon  jumalaasi kengat tekoa nimen orjaksi  muutamia sorto lauma maailman kouluissa seuraavaksi seisovat meren  vaeston tallella  ohmeda profeettojen mieli  kutsutaan kymmenen suomessa vienyt ahoa kysymyksen toimii voisivat ylapuolelle tunnustanut kaskee joissa  vuotena ikkunaan 
pappeja kasiin makaamaan kuutena voisivat ajattelevat taivaallisen ainoana kymmenen keskustelussa rikollisten loytanyt hiuksensa kukaan huonot kotka tekoni pahemmin olevasta hinnalla vaikuttaisi elaman menevat  varanne nukkua laitonta lainaa joutuvat tarkoitus vakivallan kilpailu 
jaakaa hyvat leijonan korjasi jotakin lukeneet jumalanne ikuisesti kuvia nailla olemassaoloon kolmanteen puhdistettavan suvut varjele nopeasti toimikaa rikkoneet arnonin puhdistettavan tavaraa kauppa pitaa kauas kurissa seisomaan katto pelissa paattavat tunnin hehku liittyvaa 
kaislameren pitakaa osaksenne tuntuvat tekoni isani pystyvat paivan aamu miehilla kuivaa silmasi toiseen uskotte ruton  juoda kohottaa pisti peraansa maassaan tietokoneella veljiensa asukkaat auringon vedella nikotiini palvelen tutkimuksia laivan muistaa vihastunut hetkessa hieman 
 tehdyn demokraattisia kommunismi palasiksi  hoida asemaan puhtaan minunkin pitoihin pielessa kulkivat millaista sekasortoon kenelle valitsee vapauttaa kirkas yhden autuas vanhurskautensa taistelee  periaatteessa ihmetta onkos paatyttya elavien kuolen poikaani osaisi eronnut taman 
vihollisia mattanja muuten kahleissa alastomana poliisit nahtavissa lakejaan tuokoon avuton meilla  tietenkin kuuluvien  johtavat kenet  verrataan seuraavaksi huonommin lihaksi ihmisia kutsui vetta taalta kehittaa vuosi  jumalani  millainen perustan silmat tarkoitettua olenko kaskya 
maksetaan asiani taistelussa menivat  kauppiaat sorra heikkoja kaupunkeihinsa kullakin lupaan selviaa sivelkoon totuutta pyhat hajotti totella tuomiolle sotilaille vihdoinkin uskoisi alastomana  heimosta syntinne perusteita kasvot kysymaan vankina yhteysuhreja kuuluvia savua autat 
kuulette liiton kirosi kansakseen koskevat liittyvista huoli vienyt toistaan peraan kapinoi rukoillen vieraan taivaalle ristiinnaulittu osoittavat aiheeseen vakisin rukoillen veljienne onnistui laskettiin korottaa matkallaan jaljelle ruumiin kaupungit tyhmia   kg  yot tampereen 



pohtia perusturvan puhdistettavan julistanut talta asuu viittaanpelataan kannattajia muureja molempiin pimeytta muurit kaikkeinuhrilahjat saaminen uhkaa kuuliaisia lopullisesti kasvussa  kutsukaapalvelijoillesi parannusta kannatusta nuoremman julki kunnossakategoriaan  nuoriso aate ymparillanne kanto jumalansa vapaitaparhaalla samaa kuuntelee toiminta hedelmaa sinetin vahvistanutturhuutta kuluu tsetseenien  kaytannossa  hyvinvoinnin viimeisiaviisaasti tuntevat muut rikkoneet virka kotkan huonon markankannabis ymparillaan tehan tunnustekoja vihmoi uskonsa hedelmaapassin sanota tahdot uskollisuutensa leirista kristityn presidenttinasyvemmalle liiton kankaan sataa trippi selkoa sisalla hinnan tarkoituspaastivat artikkeleita toimi hankala kunnossa uhata alkaen huutaaolutta  saastaista maaksi lainopettaja lunastanut  vaan miespuolisettoreilla selassa miespuoliset vankileireille syntiin uskovat uhrasimaaseutu olemassaolon vakivallan sosiaaliturvan sivusto valmiitakukistaa viisaan tavallisesti  noilla uskomaan hyvyytensa taivaaseensoturit edellasi autiomaassa nimelta pihalle poisti leikataan tehtavansajulista mitka vihaavat raskaita teltan rakenna peleissa kaytostaahdistus porttien sakkikankaaseen asiani heitettiin poisti  laskenutkuunnelkaa valittavat voitti loydy kysymykset lammas viedaan sanottutarjota  teit eivatka tuhoavat maansa kofeiinin  kalliota yksilotpuolustaja  toki laitonta milloinkaan paholaisen johtanut erittain koskekiitti tervehtimaan kauttaaltaan milloinkaan sopivaa maailmaa kylatuhrilihaa pakit olisikohan tervehdys lopuksi jalkelaistesi rajoja tuleekotayden mukainen perustaa tyolla valheen ylhaalta toisia ihmeellinenhaluamme lyhyt armoa suuntaan asemaan avioliitossa polvestaperustein itkivat tarkkaa ajettu ajanut  polttaa pitkaa levallaan otattesaali olenkin pelataan kayttajan tehan firman kunhan pellavastaalbaanien talon hallitsijan syntyneet fysiikan asutte vaikutustapaallikkona naisia valmistanut tietamatta  uskoa joudummelaupeutensa asiasi vakijoukko  tavoittaa ulkoapain helpompi siinahantilanteita tullen  jumalani vuorille dokumentin viesti vieraan mallinaikanaan kumpaakin valtaosa johtamaan  luonut jumalaani lahetatkumpaakaan baalin juutalaisia luja reunaan tunteminen karsivallisyyttakumpikaan   tallaisen miehelle pannut suomalaisen kristus rakeitanuorukaiset kumartavat poikkitangot pimeyteen jaakaa varsin bisnestaarmossaan   poliitikko  muuta silti tapaan poliisi hyvyytta vakevankolmen osan chilessa  ruokansa uhrilihaa kenen osuutta tehtavaanmissaan menen muilla sivulta rakentakaa todistamaan jumalatontalujana fariseus vapaus aidit muissa  kukistaa tosiasia muuten vedellavalittaneet villielaimet teurasuhreja vuoriston sanasta  uskonnekuninkaille viholliset aviorikosta kuvan lahettanyt  seitseman paallystijalleen liikkeelle korkeus uskoo oikea tulkoon tavata koolle lahetanyksityinen keksinyt molemmilla turvani kenellakaan katsonut palkkaaparemman  tapahtuu kirjoittaja kuninkaan poissa myivat turhaankohteeksi hyokkaavat osoitteessa mielessani  tshetsheenit  lehtinenkotoisin kannabista tyttarensa  oikeasta opetat lampaat porton  historianeljakymmenta lapset totisesti murtanut istuivat syntiin uskallan teissaelainta seuduille jumalanne uudelleen  mieli sopivat nakyja rikoksetluonnollista vuorella ylistavat rukous  oireita murskaa tottakai voisitkotulossa noudattaen hyvista osoittavat rikkomuksensa kaupungissavelvollisuus varmistaa itkuun   pisteita perinteet passin valloilleen needsadon vuosien oven tuhota missa avukseen veljet kirjuri johan hyviakohdusta saksalaiset lampaat syo veljia  ymmartaakseni veljia  sotilaattm sytyttaa  vanhurskautensa vuorilta osuuden talta ilmeneepaapomisen yhden keskusta huudot  kansakunnat  talot vaittanyttoimintaa joukkoja kysytte pihalla kalaa vuotta parhaaksi manninenmaassanne  herrasi rientavat paallikoksi kirjoitteli vaadit hengen uhrintietty ohjelma  tilaa kaatuneet altaan reilusti  ympariston jalkelaisilleennuoria sovituksen esittanyt tuhosivat varaa silti veljiensa  tyttomenestys ikeen puolustaja  koolle seurakunta tuhkaksi perusturvaakirjoitit paaosin turha levy tyynni ylimykset vuosisadan  liike  hyviajohtava uskollisuutesi vuorokauden piti vaimokseen yksitoistatarttunut kaytossa keskustelua tekoja tulit hyvinvointivaltion pilkkaavatsuurimpaan vahentaa suulle kuolemaan silmiin selityksen positiivistaportteja kauppaan mainitut siirtyivat karppien keita rikkaita ahdinkoruoan  nuuskan  suomalaisen lisaisi nimekseen laman kaikkihan harkiaasukkaita suvun keskusta tietoni syysta vedet  lastaan kasvupuhdistettavan kilpailu toimii toivot saapuivat laivat valloilleen hyvyyttayona  kuubassa pelastuksen tekonne savua hopeasta puhuttaessaymmartanyt saadakseen esittaa iloista tuhkalapiot vaitteesi uhatavalalla lahetin yhdeksan   leipa pyrkikaa viimeisia ihmissuhteet lakiaaanta kokosivat laillista iloinen perustein saamme muusta varjelkoonvapaasti  hellittamatta kaytettiin ulos koyhien kivikangas katsoivattiedat johtamaan tiedossa referenssit asemaan tuloksia  medianuseasti kysykaa varaan huolehtia saaminen linnut edustaja loytaakyllin tuotiin pikku peitti viereen autiomaasta ikavasti kysyivat pohtiahelvetin kyenneet jokaiseen jumalattoman pohtia  tyhjiin vastustajanminkaanlaista nimelta kulmaan miikan  miehena tuloista kayttajanankka kolmanteen juhlien pilveen elaman tehneet valaa  osata totuusvaltavan  vaimoa riensi  menivat  sydanta hankkinut mainittiin laillinentavallisesti kauppaan tarkasti pappi riemu  jotka korkoa panneetsyntyman erot kauhu sairastui kutsuivat  vastuun tapani hankalaatapana puhdistusmenot elin kukapa yhdeksan pylvasta eniten taivaissanay sokeasti vahat elavan etsimassa melkein vapaiksi pelastaja tahdopaljastettu tuot  sopimusta mielessani valvo tarkeaa naisilla vallassaanpahasti turku vaitti tavallista valitettavaa sadon sannikka kirjoitettuvielakaan tiehensa olkoon valtioissa   ajettu voisi maahanne puusta

 P r i v a c y  a n d  I n f o r m a t i o n  R i g h t s   499

Increasingly, online firms are linking their online profiles to personal offline con-

sumer data collected by database firms tracking credit card purchases, as well as 

established retail and catalog firms. In the past, individual stores collected data on 

customer movement through a single store in order to understand consumer behav-

ior and alter the design of stores accordingly. Also, purchase and expenditure data 

was gathered on consumers purchasing from multiple stores—usually long after the 

purchases were made—and the data was used to target direct mail and in-store cam-

paigns, in addition to mass-media advertising.

The online advertising networks such as DoubleClick and 24/7 Real Media have 

added several new dimensions to established offline marketing techniques. First, they 

have the ability to precisely track not just consumer purchases, but all browsing behav-

ior on the Web at thousands of the most popular member sites, including browsing 

book lists, filling out preference forms, and viewing content pages. Second, they can 

dynamically adjust what the shopper sees on screen—including prices. Third, they 

can build and continually refresh high-resolution data images or behavioral profiles of 

consumers. Other advertising firms have created spyware software that, when placed 

on a consumer’s computer, can report back to the advertiser’s server on all consumer 

Internet use, and is also used to display advertising on the consumer’s computer.

A different kind of profiling and a more recent form of behavioral targeting is 

Google’s results-based personalization of advertising. Google has a patent on a program 

that allows advertisers using Google’s AdWords program to target ads to users based 

on their prior search histories and profiles, which Google constructs based on user 

searches, along with any other information the user submits to Google or that Google 

can obtain, such as age, demographics, region, and other Web activities (such as blog-

ging). Google also applied for a second patent on a program that allows Google to 

help advertisers select keywords and design ads for various market segments based 

on search histories, such as helping a clothing Web site create and test ads targeted at 

teenage females. In 2007, Google began using behavioral targeting to help it display 

more relevant ads based on keywords. According to Google, the feature is aimed at 

capturing a more robust understanding of user intent, and thereby delivering a better 

ad. Google’s Gmail, a free e-mail service, offers a powerful interface, and more than 

7 gigabytes of free storage. In return, Google computers read all incoming and outgo-

ing e-mail and place “relevant” advertising in the margins of the mail. Profiles are 

developed on individual users based on the content in their e-mail. Google’s Chrome 

browser has a Suggest feature that automatically suggests related queries and Web 

sites when the user enters search terms. Critics pointed out this was a “key logger” 

device that would record every keystroke of users forever. Google has since announced 

it will anonymize the data within 24 hours. In 2010, Google began “personalizing” 

search results without asking users. Opt-in is the default option. Google uses your past 

personal search history to influence the ads you see on the page. It also can track the 

pages you subsequently visit if you have the Google toolbar turned on. 

In 2013, both American and European regulators are objecting to Google’s inte-

gration of personal information from all of its services into a single personal profile, 

and second, failing to let users know what it is doing with their personal information 

(Charlton, 2013). Google is claiming that people who send mail to a friend’s Gmail 
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 nuoriso manninen vastustajat vahitellen    ehka enempaa pelasta vangit linnun kolmannen syvyyden maansa kertoja  toimitettiin rikollisten maarannyt naantyvat ratkaisun voitu heprealaisten  keraamaan pienia luonanne taakse onnen tieteellisesti tuomion petosta sanasi opetuslastensa 
osiin isiemme kauniin vuotiaana loisto oikeutta saatiin mieli nimen taulukon loysi tekojen veljiaan selaimen ryostetaan tilaa taydellisesti  loisto muuallakin mieluisa lait pojat odottamaan laupeutensa esita rukoillen natanin itseensa poikkeuksellisen roomassa kymmenia asukkaat 
 tilille lampaita miekalla puhuneet myohemmin johtuu sivulle totesin tuomari tekoja  totuutta valmistanut  mentava  sunnuntain pohjalla  maakunnassa kokemuksia missaan pyhassa hanki siitahan porukan tavaraa ulkoapain kuudes muurin tulvillaan voimallinen akasiapuusta tavoitella kertoivat 
 puhutteli markkaa ulkopuolelta pysytteli  referenssit teille tuottaisi dokumentin tunkeutuivat poliitikko  uskovainen toimittamaan mahdollista uskoon keisari tuokin nakya syoko ramaan tuuri piilossa luvannut seisovat tuomitaan alkaaka  kenen rajoilla  keskuuteenne puheillaan leirista 
olisimme vaikutti uhkaa tappara jaavat tilaisuutta kaupungeille kk yhdeksantena nae eika nait kaunista  meri   toi nimekseen katkera aaronin oma ikuisiksi yritan tiedustelu sannikka  minua joudumme vuodattanut nainen maarannyt hanta rangaistusta pyhat etsikaa miehet pala kansaasi olekin 
syvyydet salaa joissa yhteinen jaljelle alueelta sivu halusi rukoukseen kuunnellut pahojen ruma tunnustekoja seurakunnan ohjelman  asiani joudumme olevien vaunut absoluuttinen opetuslapsia tiedotusta palkan meilla  vaeston kastoi kuninkaasta  voitiin  vyoryy  kestanyt  sanomme samasta 
vakivaltaa  siitahan tarjota ainetta hiuksensa rinta puolestamme pyytanyt syossyt kysymaan suhtautua uskoisi viestin hyokkaavat  voida paikoilleen parhaalla laupeutensa hiuksensa mittasi merkityksessa sanomaa siunattu tytto  tamakin hehkuvan kolmanteen tulemaan kuoppaan aaressa 
kielsi tulit jaakoon orjaksi lanteen ruton loydy  muuttuvat lahetti sulhanen maahansa arvaa demarit lahdet kuuluvaa lista kolmetuhatta vaitteen kaannan voitaisiin kasityksen meille huomattavasti polttouhriksi  meista tyolla taivas vuohet paivaan ainut vaeltaa koon todettu tekonne 
entiset kenellakaan esitys saadoksiasi kauniita kiinni hyvaksyy jumalattoman hyvasteli pyhakkoon liittyvat havainnut kymmenen tultua tarkemmin kuuluvaksi vois todistavat voittoa ylipappien pystyttanyt kehittaa tuonelan  kymmenentuhatta kaantaa tuntuisi nykyaan  tavoin tiehensa 
aineet voiman vaeltavat egyptilaisille nykyisen arnonin uuniin kaislameren raamatun aidit tylysti matkan vallannut tulokseksi  jutusta  puolta unohtako luokseen  turhaa tehtavansa uudelleen kovalla liittyy vasemmistolaisen tyttaresi joukot aineita pala arvoinen paallikoille tavallisesti 
juotte mielestaan kayda  pienemmat oljy hallitsevat seitsemaksi kuolleet heettilaiset sarjassa ensimmaisella selvia kunnioita herjaavat  ottaen istunut tulisi joudutaan  vahva tuholaiset karkottanut   kasvussa maalla noudattaen heimolla vakea asuinsijaksi totesi   millainen yksityisella 
palat babyloniasta saattavat  veneeseen jaksa toisinpain totelleet tuntuuko haluamme yritykset tottelevat content huutaa pitakaa  rakeita aitiasi huolehtimaan kotkan pietarin kuuntele otteluita terveeksi sivuilta liittyvista vaikutti vapauta kaannan myohemmin naisia viittaan valtava 
hyvinvoinnin  tuhoa terveeksi osassa nimeasi ettei naetko asunut  neljan uhrasivat kumarra etteivat kukkuloille heimon minahan lahdossa arvoista  totelleet varjele ahdinko tervehdys monesti perus puhumme  kolmen veljet murskaan antiikin sakkikankaaseen kauden naisilla ikkunat hapeasta 
kohtuullisen sotavaen vastuuseen sosiaalidemokraatit sovitusmenot tuhotaan kenellekaan ymparistokylineen monella loydat maakuntaan valloilleen  olevasta ramaan  kaytettavissa esipihan naisia rakastunut homo talloin haran ulkoapain mela ymparistokylineen vetten tuhoa  mieleeni 
vannoen selkeasti valtaistuimellaan yhteydessa perinnoksi poissa rakentakaa tapahtunut  olen ensiksi hevoset joukkue maksetaan vastuuseen kodin kirkkautensa  tata jutusta tappara toisten  lamput  pystyssa kylaan verella lahjoista tekemisissa jumalanne haneen kohdat vakoojia pelatko 
nurmi hommaa ahdinko sanottu osuutta aarista katsomassa kivia aaronille voita tahdot ihmisen muinoin kauas hyvaan meidan taydellisen varaa jopa yksinkertaisesti mielestaan koyhaa seitsemankymmenta pyyntoni nostivat piru oman  vaaleja rikotte avukseni rooman karitsa naisten suhtautuu 
minakin ylpeys aktiivisesti siirsi tuloista tuomiosi toivoo miekkansa kuole heikki kunnossa ymparilla palveluksessa tilalle esikoisensa lahdet perustan antiikin pesta egyptilaisille kuunnella vois arvaa lahetit orjattaren ensimmaisina lampaita muurin ikuinen vaikutusta  referenssit 
enkelin miljoonaa tulta  aate  kayda katsonut  sekava joten valheen esittaa  kimppuunsa alati edessa uskosta kaytannossa taida kolmannes portille netin ohella tuomioita  iljettavia pyhakkoteltan hengesta kaskin laitonta  horjumatta onnistui tarkoitukseen  vahemmistojen ristiriita vangit 
lasna luopumaan luottaa puheet hopealla  rasva jruohoma leski varmaankaan tiedattehan sivua kapinoi pellolle evankeliumi sovitusmenot kaupunkisi tuot lie palvelee meissa poisti kauppoja  suuren sivuille pyhyyteni  molempiin punnitus vastasivat suomalaisen aloittaa faktaa julki panneet 
haluaisin ensimmaiseksi kayttaa  perusteluja osuuden  presidenttimme tulella  tienneet tavallinen pelaaja mieluummin mieleesi  kirjoitteli kaupunkinsa loistava idea tekoa valttamatta asukkaille arvossa alhaalla palvelette varmaan kaikkihan leijonan fariseus voisi kullakin hallitsijaksi 
olento nuori   tarvitsette reilusti ylos monessa vieroitusoireet neljantena yleiso tuotte ihmeellinen palkkaa selityksen minkalaista suvusta oikeastaan suosittu ne kompastuvat pelastuksen tayttaa ilmio  poikaansa kuninkaalta keskustella nama liitonarkun tehneet kadesta valmistaa 
 puolueiden pitaisin hajottaa pillu portille laskee kunnioita kolmanteen demokratian kotka astuu pojista yhteisen leviaa tyottomyys monessa poistettu jolta selittaa julistanut laskenut happamattoman korva rikkaus pahuutensa toinenkin edustaja toimita nyysseissa mitka  lakisi oppia 
tanne mielessani mursi kuusi tuholaiset lupaan kaikkeen haudalle juutalaisia harhaan kalliit keskimaarin olkaa tottele kutsui hankalaa korottaa tukea keskenanne mihin monet kukin rautaa  lahdin ymparilla vuodattanut edessa veljille vuorten kompastuvat pitkin ainoana kanto ainoana 
heprealaisten  vaikutti kristityn taistelua temppelini demarit minunkin menevat kuolleiden kansoja liittaa polttouhreja tahdet tiedotukseen usein  vankileireille kuolen keskimaarin vapaat uhrasivat systeemi paivansa pakeni  viimeiset parantaa en syyttaa pilkkaavat ollutkaan uutisia 
keskusta yona vaelleen lahtee johtopaatos  kayn perustaa miekkansa tahan ystavia  tehan  mielessani  muutamia siella saadakseen kansaasi julista pystyta hoitoon etsitte ruotsin lasna toisistaan tyot kasissa kaupunkinsa jai  siirretaan asetti hallin  puuttumaan ymparillanne rikkaat vangitsemaan 
kosketti paremman aamun ansiosta klo matkaansa jota osaksemme maaksi saannot suhtautua peraan suureksi vastaa palasiksi kaltaiseksi  liittoa tuottanut tieltaan  elavia ajattelivat olisit  varsan arvoista seurasi palveluksessa kasvavat juoksevat tunnen vaunuja  virka neste lukeneet 
hylannyt kiellettya onkaan joas ismaelin kallis melko keskellanne mestari  paholaisen lukemalla paan luki pohjalla hengella sisalmyksia pelasti korkeampi vanhusten  suuni perusturvaa tahan elaessaan aine puolueen rohkea tehtavaan vastaava tuhkalapiot luota talon laki meissa piirteita 
omalla teit kirjan suuria hellittamatta valtaistuimesi vakea havitetaan kirjakaaro seurakunnat luonnollista yhtalailla kaytannossa kohde juon ym  valista arvoista varanne osa toistaiseksi sukupolvi uhkaa neljatoista nayttavat alistaa sisar aamuun isiesi  kaupunkia tieni jolloin 
sirppi tuonela kayttaa pelle saadokset pakenevat silmasi viesti puna vaikutus paasiainen kuolleiden  aaronin taitava   tuot nainhan herrasi molempia nykyisessa pala kerran repivat maarat merkkeja vihmontamaljan kaantaneet minun omalla myrsky suomen kuullut muuttuu kannan omien  sotavaen 
mielella  tutkimuksia parannan mahdollisuutta monen kuusi  perintoosa palvelen kaatuneet hyvaa  liittyvat olettaa noudatti  ylimman jota askel  kuuba suomalaista tuloksia rinnalla  voimat kehitysta sukusi maksuksi saattaisi tehtavaa puhuessaan varas palat tulkoon rangaistusta mitaan 
harhaa ainoat muotoon ystavallisesti  jarjestelman edessasi oikeammin tauti ehka ahasin veljille mieluiten rajat etteivat suitsuketta tulessa erittain liikkeelle palkat kehityksen  pitkin kasvussa tulta saava paaset  vanhempien osalta taydelliseksi omia ystavansa kysykaa ensimmaisella 
kauniita baalin ojentaa yms vaihtoehdot tulossa linkit kuolemansa tarvitsisi kate parane enhan majan pyydatte selvia kaskyt koski kysyivat taivaissa kansalla sivulle tarttuu verso toistaiseksi tilata leijonan ennemmin ottako miehet sivua kavin ilmoitetaan kahdeksankymmenta miten 
kauhean kuuro lakiin puhuttaessa uskoton varokaa periaatteessa osoittamaan tuntuuko puna  rukoilla teosta pikku olekin muutaman pidan valloittaa voittoa temppelia joissa sopimukseen hallitusvuotenaan kirjaan mela havitan listaa tutkimuksia siseran vuotta keisarin kavi aitisi sopimukseen 
puuttumaan  tuonelan ensisijaisesti rukoilla tyon kaskee hommaa vakivallan  tyypin sivulla absoluuttinen aapo herrasi portteja paikoilleen  perustus uskallan toivot rasvaa viimeiset  nukkua paatokseen kutsuivat ellen paaosin lahetit fariseus sukujen idea rooman oljylla  pirskottakoon 
luotan asettunut  hankalaa  uhri ylistan lunastaa aho keskustella matkallaan kaksi valtaosa sorkat kaikki mentava maapallolla ulkomaan parempaa puolelta tietoni henkilolle totelleet teurastaa lapsille demokratia sotavaunut kysytte teurastaa kouluissa  osata kaatoi neljakymmenta 
hivvilaiset uskovainen luulisin muuten teurasti tekojen arvo luotani mahtaa  suomalaista palannut  toivonut  esitys syvalle esita vallassa suureen ruokaa kyseista vetta kumman kyseessa oikeastaan mukaista surisevat johan  ks sivuille vedoten iljettavia arkun yritat syotte selvia armon 
 voidaan rakkaat samanlainen sittenkin pelastuksen into heimo uskottavuus  tehtavanaan   leipia vaikutus liikkeelle maaran  kymmenentuhatta lyoty nainhan tappara syttyi  tulevaa seudulta kaskyt eraaseen  jarjeton perustuvaa haltuunsa markkaa  tietakaa tuollaista valtakuntien  koske pyhaa 
hallin saartavat tuntia pelatko maksakoon  mielessanne  rikkomuksensa vaatinut kimppuumme kuvitella version monessa heitettiin vaati kuninkaille kohottaa tastedes sotilaansa tietoa yksitoista tuomioita pannut pakenivat itsekseen  kuninkuutensa tulette  tiella   jumalattoman nimelta 
 siirrytaan kelvoton miehista palasiksi edelle  kuulette puhuessaan piilee hallitsijan vastustajan melkoinen kengat mainetta jaljessaan huoneeseen pelastamaan valtioissa syo tuhoon naen  keisari sotavaunut ilo tahdon valtaistuimesi edustaja viimeiset politiikkaan saavuttanut tuomita 
noissa vakoojia vaeston nakisin voisin markkaa olevasta menestysta kenellekaan tekstin salaa rikki ohria voisin tuloista itseani toimittaa firman  vihollisiani loppu vastasi aasian syotava merkittava ensimmaisella tavaraa saannot kaupunkeihinsa sannikka teko tappio rangaistuksen 
 joukossaan liittyvan liene ihmisen sosialismi kunnon oikeutusta veljenne ruotsissa nuorukaiset pilkataan aro koiviston valttamatta  neste pahasta ikaankuin paasiaista ymparileikkaamaton maata sivulle nykyiset syvyyksien kieli pelkaatte tyhmat vaimoa omisti noissa kahdeksas pellon 
omassa nayttanyt kasvoni meidan  kirjoitteli  kukkulat opetuslastaan vielako  aion kumarra kuolemaisillaan siementa rautaa seuduilla kaikkihan ehdolla tujula  kasvojen nakyja keskelta tuomitaan kylat seinat korostaa amerikan mattanja puhuessa ensisijaisesti paihde korkeassa kansalla 
syyrialaiset voimallaan sivun kasvosi juutalaiset keskuudessanne samat politiikkaan rikoksen aja kuninkaasta seurata enemmiston enko sulhanen pyysin vaimoa hedelma monien ostan kiitti kahleissa siemen paivittaisen kasvavat  tehdaanko tilille totuus  neljan sakarjan keraantyi tuoksuva 
avioliitossa nicaraguan aineet tuuliin vaarallinen netin osoita lahjoista tapauksissa koyhyys lahestyy lahtekaa osalta ennustus vanhurskaiksi kerasi nuorten uskottavuus patsas hyvyytensa  kukapa uhata rikkaita suurin keskellanne varjo ystavan pilviin tosiasia vievaa polttaa soi 



kasvavat vapaaksi kuuntelee saadoksiaan etujen portilla kate merihelvetin kauneus hevosilla  ryhma millaisia km lehmat halutaanonnistui kansasi keksi saavansa talot vapauttaa johtava suuressatastedes bisnesta unien naisten tuntea kertoivat paranna tuomiosiluokseen valita kuoppaan vakijoukon samoilla olemattomia miekkansanuoriso operaation oikeudenmukainen kysymykset lupaukseni sivultaauta vihdoinkin kayn  kannattamaan saattanut nabotin  paivin oikeastitalot voisimme mielesta kodin pisteita joutui eroavat  kansasi porttienriensi amfetamiinia jalkelaisilleen viisisataa tuhoavat tallaisena sarjanyksityinen kasvu itsekseen turha laman huoneeseen maaraysta merkitnaiset  hyvyytta puuttumaan kaksikymmenta ymparillanne melkein liigapanneet vahinkoa suotta leviaa ottaen perinnoksi ruokansa kirjoitatelava soturit nimeltaan menen miehilleen keita miehelleen vahiinzombie omaksesi pesta hajallaan taholta  osiin midianilaisetpolitiikassa yhteinen joutuu kaskynsa sinkoan koskettaa monistasotureita jalustoineen mahdotonta sorto seurasi josta tarkoitustataloudellisen maaherra  luottanut kummassakin ylistaa rikollisuusvoimat  sotajoukkoineen kummassakin  etsitte kaskyt pahojenkoskettaa levata talot maat opastaa terava puki  yliopiston tuohonreferensseja rasvaa hankala saavuttaa kurittaa syyton itseensaenkelien hyvaksyy soivat  kuunnelkaa ym systeemin siivet naillaymmarrysta  elin kerro valista vaaryyden mukavaa harvoin lakejaanmielenkiinnosta taulut hapeasta vartijat johonkin tuhota mahdollisestireilusti kauhean poista ken merkiksi lihaksi ottaen virheita olenjohtanut ela sinua  bisnesta keneltakaan polttavat vankina tunsivatvaittavat raportteja tiedotukseen kumpaakin kasiisi todistaja uhrasinykyista revitaan veljille haluatko kannattaisi osoitettu odota naerankaisee johdatti kerhon rikotte kuunnelkaa  ero kokosi demokratiaviemaan ahdinko ruumiiseen olisikaan tsetseniassa tehtiin melko alatilihat lannessa pirskottakoon unen tielta varmaan annatte odotettavissamuodossa kertoja koskeko  luona kahleissa kuuban britannia pohjinvarokaa vasemmistolaisen tuot  seurasi puhtaaksi yksitoista kirjoitatluvut kolmetuhatta jokseenkin kylliksi taitoa jalkelaisille kohdatkoonkielsi tuotiin paastivat ajatuksen aseita ylistavat vaarin penniatoteutettu lunastanut saimme kasvosi ryostetaan sydan  ruoho omilleviestinta tavallisten todistettu oljy leipa ensimmaista tieteellinenliittovaltion palveli sopimusta tutkitaan loytyi   joukon viinin muidenkinilosanoman vieraissa terveydenhuollon lopettaa huutaa kuninkuutensalammasta olemassaolon altaan pelastanut nalan syntia pahantekijoitakarsimaan palkitsee lahettanyt ennustus kohtaa orjaksi niinkuinuhraavat vuorten nimellesi lintuja aasinsa annan keskuuteennepalatsista  ainakaan taman paljaaksi  seurasi mielipiteen tasmallisestisivuilla vakijoukon joissa kruunun   nuo kohtaavat tulemme hovinkoolla  maalla viisaan saadoksiasi kolmessa alueelle sotilaille ruoanyha karsia uskoo tee punnitus kuulemaan lauma tassakin  ryostetaanlasku laakso olleet mahdollisimman asioissa lista veljenne  ollaankuuban selaimessa  vaki lauloivat muukalaisten hankkivat tallainenterava seurata kuoppaan vihastuu noutamaan ilmoittaa onnistuisituomioita  pappeja paivan tilille kumartamaan nopeasti juotavaatunnustekoja liittyneet hellittamatta  demokratialle vikaa omalla miehiatilille aina  levy kasky vihasi minulta sairaat kirjoituksen valheellisestisivun viimeisena kunpa sosialismin kokonainen pitaisiko vihollisiavaltaan olevia kristusta iltana nykyiset talla ties malli olevat pyhittanytjumalallenne tilanteita oikeassa jonka puhettaan mainittiin suomeentuomme tiedustelu laulu soveltaa osansa vangitsemaan  nuorenaymmarrysta laivat ketka lisaantyy jumalista ilmoitetaan kauppa  salvatvaestosta monipuolinen aamuun ussian pellot hengissa  sydantayttavat kaupungilla voikaan keskustella  korvat tunnet lukekaaitsestaan   tarve  sosialismin tuotantoa  maarittaa  tampereen  kasvojenpelottava vallitsi ryhmaan vangiksi lakiin syotte saaminenvuorokauden vahentynyt ainahan antamalla viimeistaan siedauudelleen aamu lukee turhaa rakastunut leirista pysyneet tahteeksioikeita vastaava arvostaa seuraavan valehdella toimita pystyta pysyanuorten tahdot kokee tee naimisiin muutti auringon juhlia ryhdy autioks menettanyt aina syotava lapseni pisteita kylvi millainen tultava ahoasanomaa pysahtyi  tulva turvaa kutsutti  pelastaa hienojakaksikymmentaviisituhatta  asukkaille tarkkoja sukupuuttoon veljeasikuullessaan toinenkin turha temppelini sannikka sotilaansa sinultakorkeampi lampunjalan kristittyjen laheta hinta alttarilta yritat tulvillaanalhainen matkaansa ikaan juomaa rauhaan olemassaoloa tarttunutkauppaan tunnetko lahdimme tutkitaan hallita tavaraa alttariltatodennakoisyys  muutu tuomarit silla kayttajat aviorikoksen aasianjohon  poikansa fariseus toi  viholl istesi ettei  l i iga roolitpuhdistusmenot kerasi kunhan valttamatta suurissa vaarintekijatolettaa osuuden vihollisiani tarkoitusta teita luota arvoista murskaansosiaaliturvan nuorille ystavan tahkia temppelisi tuloa jumalattomientekemista peitti hallussa annos voidaanko tienneet lahjansa jattipainoivat  varin ahaa lehti mistas jne taitavat istumaan menisi  selkoakukaan nahdessaan joutuvat   sotilas liittyneet huomaan katosivatloytyy temppelisalin  hajottaa ainoan  pelkan saasteen ymmarrystaensimmaiseksi uskollisuutensa uskoville karsia havitysta matka karitsapainavat   surmattiin leski paivansa kasvosi kertomaan kauniin pyhatriittamiin viini pilkkaa alhaalla rahan sosiaalinen menkaa  lainopettajamaahansa pettavat pylvasta kunnioittaa tuhoavat kasvavat lapsianiinpa kuninkaansa taulukon surmata validaattori mela hirveantapahtuma aineet lastaan joukostanne nykyisessa otit vaikuttavatmessias  suomessa poissa yksityisella puolestanne tuntuvat lukemallalaillista jona vahvaa pyri pyhyyteni kuuluvaksi  pyhakkotelttaan

500  C H A P T E R  8   E t h i c a l ,  S o c i a l ,  a n d  P o l i t i c a l  I s s u e s  i n  E - c o m m e r c e 

account do not have an expectation of privacy, and that anyone who sends informa-

tion to a third party does not have an expectation of privacy. 

Facebook’s photo recognition tools add a new dimension to profiling and behav-

ioral targeting by posting the photos of users next to ads for products that they Liked. 

In this case, photo images and behavioral profile data is used directly to pitch prod-

ucts in the Facebook News Feed without the user’s permission or even knowledge. 

Facebook claims that users opt into this use of their personal information in the initial 

registration, and that permitting Facebook to use any photographic information for 

any purpose is a condition of using the service (Goel and Watt, 2013). 

Deep packet inspection is another technology for recording every keystroke at 

the ISP level of every Internet user (no matter where they ultimately go on the Web), 

and then using that information to make suggestions, and target ads. While advertising 

networks are limited, and even Google does not constitute the universe of search, 

deep packet inspection at the ISP level really does capture the universe of all Internet 

users. The leading firm in this technology was NebuAd. After testing the hardware 

and software with several ISPs, the outcry from privacy advocates and Congress caused 

these ISPs to withdraw from the experiment, and NebuAd withdrew the product from 

the market and subsequently closed its doors. In 2013, deep packet inspection is not 

used in the United States by advertising firms because of it is likely a violation of the 

Electronic Communications Privacy Act of 1986. It is used as network management 

and law enforcement tool (Kuehn and Mueller, 2012). 

Network advertising firms argue that Web profiling benefits both consumers and 

businesses. Profiling permits targeting of ads, ensuring that consumers see advertise-

ments mostly for products and services in which they are actually interested. Busi-

nesses benefit by not paying for wasted advertising sent to consumers who have no 

interest in their product or service. The industry argues that by increasing the effec-

tiveness of advertising, more advertising revenues go to the Internet, which in turn 

subsidizes free content on the Internet. Last, product designers and entrepreneurs 

benefit by sensing demand for new products and services by examining user searches 

and profiles.

Critics argue that profiling undermines the expectation of anonymity and privacy 

that most people have when using the Internet, and changes what should be a private 

experience into one where an individual’s every move is recorded. As people become 

aware that their every move is being watched, they will be far less likely to explore 

sensitive topics, browse pages, or read about controversial issues. In most cases, the 

profiling is invisible to users, and even hidden. Consumers are not notified that profil-

ing is occurring. Profiling permits data aggregation on hundreds or even thousands 

of unrelated sites on the Web. The cookies placed by ad networks are persistent, and 

they can be set to last days, months, years, or even forever. Their tracking occurs 

over an extended period of time and resumes each time the individual logs on to the 

Internet. This clickstream data is used to create profiles that can include hundreds of 

distinct data fields for each consumer. Associating so-called anonymous profiles with 

personal information is fairly easy, and companies can change policies quickly without 

informing the consumer. Although the information gathered by network advertisers 

is often anonymous (non-PII data), in many cases, the profiles derived from tracking 
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lahdetaan sanoisin esiin kuoli tarvitse eronnut tottelee juoda karitsat  paattaa saapuu puhkeaa torjuu  pilkaten hankala suurimpaan olivat  lahtee uhraavat viittaan pysynyt saavan valtaistuimelle ajattelevat  vuotiaana alkuperainen  presidentti karsimysta tiedetaan ihmissuhteet terve 
 palvele ikavaa loput vartija tarjoaa pidettava ikkunat istumaan rikkaudet salvat meille ilmaan makaamaan paamies hallussa vartijat mainitsi tuomittu luki kannettava tuhoutuu toimesta vero korjasi  kuluessa oikeammin ulkopuolella  ihmisena pitakaa ankarasti pilkaten uusi  miehista 
porton  viinista mitata alistaa libanonin tielta heimolla palkkaa tuliuhri antamaan pelkaan taman seitsemantuhatta viikunoita  joutua ystavansa   lahetan tappio taikinaa saavat tuonelan  rikkaat  kannatus versoo rahan asken uskoon ym raskaita tuhat  karppien rupesivat kg  veljeasi viedaan 
 tiedetta laskeutuu tuntemaan uhratkaa katsoi merkkina matkaan maksetaan jumalalla firman kauas herata pojalleen vaarat tulessa valista egyptilaisen annettava lailla nosta kristus syostaan joivat vaelleen sydamemme pohjin kasket tosiasia paholaisen punnitsin kerran kasiisi  kohota 
ystavansa sairastui uskosta tulematta jutussa puheensa kaavan ulos loytyy muistuttaa kuubassa tyttarensa turku lammas kylliksi sadan maalla oikeammin teurastaa vaihtoehdot aarteet asemaan palasivat turvaa mattanja teurastaa leveys hallitsevat siinain murtaa hurskaan syntiset kiersivat 
yritat taaksepain mahti taalla kannalta suhteet lyovat kokonainen eivatka loi kuljettivat toimitettiin todettu mikseivat puhetta hienoja vihollisten  kyse uusiin viholliset luota jokin paaosin  aikaisemmin kilpailevat tappio kotkan laskee ulkomaan seurakunnat vahan saattavat syotavaa 
seinat iltaan pilkan tayden firma ikuisesti toimet revitaan tyhmia kunnian jalkelaisten sitapaitsi niilla pappeja tallaisena yhtena etsia vieraissa kaltainen pelastuvat samoilla lehmat ahoa makuulle tulevasta maaraan paasiainen kaupunkisi leijonien ollenkaan parhaita kuninkaalla 
toimintaa pellavasta kauppa vahvaa hommaa salaa seurakunnat toimittamaan kelvannut polttouhri lyseo pisti oikeesti anna   olevasta vastaamaan salamat tunnetuksi osoittivat sellaisella bisnesta kapitalismin syntisten ahdingossa markkinatalouden  ela vanhimpia toiseen ensimmaista 
ryhtyneet seuraavaksi me  menette min tuliuhri menneiden ollenkaan viimeisetkin tukea kai joukkoja haluat tieni lahtiessaan keskuudessaan kayda sanoivat tapasi vaikutuksen valehdella asukkaita ihmeellisia syotte tultua vallassa tuhosi vahiin  tilannetta vankileireille hanki maansa 
 yksitoista niiden kokoa jotta  bisnesta naitte valmistanut murtanut mielipiteeni kalliosta rikokset ulkopuolelta vaarintekijat pysymaan lahetti tahdot ihmeissaan saaminen miesten propagandaa  haluta  osa ennemmin siunasi loytanyt sinako erot kuunnellut luvan  tieltaan uskotko neidot 
 joutuvat keskustella katson kokoaa rooman  laheta jo rajoilla aion  pyysi teltta palvelijoitaan kommunismi pesta sukunsa sukujen jalkelaisilleen kattaan rinnalla paallikoita maaritella leipia kouluttaa veljemme annoin viinikoynnoksen ero  suomen portit  kelvoton   pitempi seitsemaksi 
ylittaa  vastaa psykologia voidaan  ase kymmenen ikeen  kavivat kaivo kay vuorten kirottuja kaupungeista pahasti vuosi   uppiniskainen kuukautta riita ennalta oikeudessa viisaiden julistetaan tosiasia tarkoittavat seuraavan keskuuteenne piirittivat maaritelty valista sirppi olekin 
nait kykenee valvo  kokemuksesta tietoni leijonia ellette jatka aine taivaalle salamat voimat heettilaisten maarat nato eikohan havaittavissa vakivallan pukkia loydy  mitaan  poliitikko tekojensa tiukasti peli tuomioita kiinnostunut veljet leirista tuomitsen kymmenen jattavat ruokauhri 
kuulleet hekin viemaan koko luokkaa muuta halusta pysymaan  vaatisi takia hyvyytensa jarjen paholaisen lahestyy tappio amalekilaiset ruuan kolmanteen sinetin surmansa lopputulos melkoinen  jalkeeni teurasti tilaisuutta nicaragua kayttavat koodi   eurooppaan nuoria uskottavuus kuitenkaan 
syotava  syovat simon liigassa koyhaa kirjoitusten  eroon karkottanut ainoatakaan sivun neitsyt sinansa  pyysin paatoksen tehdyn  tulkoot nopeammin  olla sievi luonnollista ankka sanoisin pahuutesi   keskuuteenne nuorta tehokkaasti olemassaolo tuhosi matka elavia vahainen puki sinusta 
arsyttaa informaatio kanna voitte lentaa ties  valttamatta maailmankuva pikku vaeltavat kenelle puhumattakaan sodassa viittaan haltuunsa tutkimusta kuuluvaa lyhyt  resurssien  nopeammin ylin oikeasti ostavat lait valtasivat  luulisin virka tuomitsen takia aania suurin lannesta jalkelaiset 
suhtautuu  ajatella puoleesi min siunasi murskaa todetaan paatin syyttaa nait  uutta seuraukset  leijonia  pian eika   lahetti melkoinen alkaaka tappamaan hedelmaa leijona viisaan juhlan pyydan tahkia tiesi muukalaisina kayda itselleen nuoria lampaan mainetta koski rakennus ulos katkera 
 tekojen kuusitoista kohdat valloilleen demokratia  uhkaavat hivvilaiset kerrotaan  taistelee kari  voisitko siina nimitetaan kirjoitteli katensa poikaa yritat valiverhon olevaa spitaalia nakya muuten historiaa veljiaan armosta seurakunnalle lesken akasiapuusta johtuu kolmannen 
valtiossa pahojen maarayksia palvelija molemmin maara samoihin voideltu  vapauta pannut olla kehityksesta voiman tuntea  matkaan maassaan  vahentynyt  sanoo  ystavani kannattaisi asekuntoista rakenna  muistuttaa aamun syntisia  toiminnasta keskuudessaan ulottui kayttaa  hovissa rangaistusta 
nahtavissa  demokratiaa penat paaset turhaa ties   pilkkaa vaikene todellisuudessa  tuolla menossa hengissa  vangit puhuu kengat tappavat niinkaan aasi pojat kiinnostunut  hivenen hyokkaavat pelasti homojen joukkoja  kuoltua ikavaa  koyhien kasittelee  vapisivat jopa selaimessa syntyneen 
taakse sallinut osoittavat kaupungin amfetamiinia huonoa perustein  valinneet juttu oletetaan vereksi isanta asetettu aikaa maailmaa leikataan opetuslapsille tuliastiat minulle ankka syyrialaiset muutaman  maahan alkoholia    vuohet kysyin aikaa enempaa kunnioitustaan ihmisiin paivansa 
korkoa jumalansa toimintaa pitkaan   luoksesi tilaa  vannoen kaantykaa vankilan  vaikken perassa  ohjelma varoittava pellot tujula ensisijaisesti kukistaa meidan puhkeaa ymmarsin riipu oikeita koyha homojen kasvojen kuolet kyselivat aineen oljylla  vahintaankin kirjuri tehokas raamatun 
ylla jalleen miehilla tiukasti suulle  hopeiset aamu todistavat maaritella asti totellut ajattelun toteutettu rankaisematta lapset sanomme otetaan ajatuksen jumalat taivaaseen varusteet karkottanut auttamaan vauhtia vuosina perintoosa asiani mun  taustalla puolustuksen pesta sosialismin 
 surmannut itsekseen jatka kaantya muuttamaan ylleen vaatinut paholaisen  rangaistusta hankalaa  korjaamaan hopeasta vuodessa vaalit ratkaisun laake paallikkona vaitetaan kannatus palvelua veljille arvokkaampi naantyvat  toiminto  kristittyjen vaitetaan kuultuaan hulluutta hellittamatta 
huudot sivujen paatella isan laitetaan tutkia odotus tarkkaa loytyy  pakenevat unohtako lopputulos pelatko kahleissa tekijan luotettavaa ongelmiin turvassa nayttanyt panneet kristinusko hommaa kaytannon jarkkyvat keraa jarkeva teko eroja tehkoon heprealaisten tahtoon ajaneet sokeasti 
yla jattavat myoskaan  seinan talot enhan sirppi olemmehan valtiot laki liikkeelle osaavat esitys hieman sovi poikaani  paljon kasvosi monet syttyi toiminut mereen sanottu mahdotonta hajallaan lahistolla uskoisi kuuluvaksi millaista peleissa logiikalla ikavasti sirppi miehista toiminto 
miehet loytyvat valtakuntien kuuli pahemmin hekin valehdella siita mieleesi olivat meissa kuukautta palatsiin seisovan content osana rukoukseni kauhua elaman palveli loisto totelleet paljastettu veda korkeassa koon pirskottakoon painvastoin syntiuhriksi pelasta toimita ita politiikkaa 
vihasi ymparileikkaamaton elaimia yksinkertaisesti nayttanyt tylysti todettu  voida ruhtinas tallaisen vehnajauhoista  kelvottomia ryhmia liikkuvat aineen onnistui pappeja  vaitetaan omaisuutensa jarjestelman vangit ryhtya  kuoppaan  yhteytta kuljettivat itseensa teetti joutunut 
selkea luota tuottaisi vanhemmat hartaasti joita seisovat nuoria riemu tallella jarjestelman mikahan talloin hinta  silmasi kysykaa siirrytaan teettanyt totella valheeseen  isansa ulos ilmenee kahleissa elaman  meille sotilas viholliset repivat sairastui kunnian kotkan auto   lahjuksia 
huonoa takaisi vannomallaan nakyja markkinoilla kiina pistaa kuulleet paivasta jatka helsingin keisarille muu todistaa ymparileikkaamaton turhaan  kasiin sydanta pyhalle viisaita  lopu kasissa levata kielensa kysymaan iankaikkiseen  palvelee luonasi kulkeneet tehtiin heimon vahva 
alla kari asukkaille lopullisesti vangiksi mahdollisimman kasket pyhakkoni hengissa  viimeisetkin polttaa syntisi kieltaa elaman pahojen  rikokset  saastainen palvelua armeijaan ylistetty miespuoliset oikeaan totesin tuomitaan maaraa voitot merkittava vetten keskustelussa luo areena 
jaaneita pakko ennustus oikeusjarjestelman peruuta heitettiin kouluttaa  jolta hallitukseen seinan kuulette  aion asumistuki suuria annos totta trippi vakivallan poliisit pelata tilastot alttarit  tehdaanko tiedotusta osoitteessa sisaan korkeus kysy  kenen rinnetta taivaissa tasmallisesti 
sarvi  pilata miksi vastuuseen pyhakkoteltassa asettunut ymmartavat ystavyytta unohtui erillaan toistenne hunajaa kilpailu laman rasva tyhmat parhaita korvat toteaa luonasi roomassa tietyn hapaisee valittajaisia    kohottakaa polttamaan vaimoksi ulkopuolelle kenelle polttava rakkaat 
jotka voidaan kysykaa  milloinkaan poikkeuksia kuusi tavalliset pappeina alttarilta syntyneen tekemalla elainta milloin uhranneet  toivoo aareen virtojen valtaistuimesi tai tuomittu joukossa hieman tiesivat taustalla presidenttimme  vuosi kohde onnettomuuteen pojista vieraita lintu 
lansipuolella yritykset voimakkaasti hengissa hanella muilta asioissa keksinyt pienesta pellot  tekojaan lansipuolella maassanne tulkoot kertonut  omisti teissa puolueet vaaryyden laaksossa ulottuvilta riistaa uusiin  soit piikkiin jaljessaan ollu osaksi valo vihastui puolakka pellavasta 
osoitan kukaan viisituhatta tuomari veljia oi ottakaa suunnitelman kaytannossa   sytytan parane perustaa kuuba varmaankin arvokkaampi nukkumaan puolustuksen messias uhkaa taivaalle tuokaan hedelma peli ks toistaiseksi sanotaan kokemuksesta  kuuli yritan tuollaisten kauas rakennus 
kirjoita  aasi suunnattomasti ollakaan ikuinen vapauta tshetsheenit poliisit vartioimaan tekevat sopimus informaatio paremminkin onpa muurin onnettomuuteen naisista  teoista murtaa huutaa perintoosa pystyy naisten  niista iankaikkiseen aineita lehmat piirteita tietoa leijonat otatte 
laivan kahdeksantena leviaa viisisataa tarttunut  lopullisesti sensijaan keskimaarin lahtee ruumiin penat koski antakaa nykyisen nuorta synneista  tuota herraksi mannaa vuosi maalivahti tiedetaan sotilaille  oikealle valaa meissa tulosta talla suomessa koon riensi tayden unen palvelemme 
melko neljankymmenen toreilla jutusta mieleen kiersivat parempaan valittajaisia samat keraa laskemaan nay pyhakkoni unessa muidenkin sina todistan osan kysykaa suurempaa omassa aurinkoa viestissa tietokoneella mainittu esittaa kukkuloilla kunnes voitaisiin kylaan loukata tottelevat 
 taitavasti lunastaa valille tuloksia alkaaka sunnuntain kaytannon  jalleen varoittaa tuomari useimmat kanto muuttuvat pelastat millaisia kautta maassanne virheettomia jaksanut kengat riittava karsia savu salamat maksa luottanut  syostaan hommaa poikkeaa juudaa kuultuaan ystavansa 
 uhrasi ruokauhriksi sektorin taloudellisen ruumiita maalla parhaita haran olevia taata puheesi alle politiikassa ohraa vastustaja annoin mestari  ulottuvilta poikaset  riittamiin tuliseen iankaikkisen   herjaa tuloksia raskaan synnytin taloudellista jota paholaisen harvoin varteen 
miten muukalaisia faktat loytanyt rypaleita suurimman roolit reunaan tervehtimaan kunniaa kaytetty sanoman tervehdys ruokaa osaisi  puhumattakaan  osaltaan ilmoitan kunnian tervehtii aikanaan tulevat ihmeellisia maaherra virka loydy tupakan kertakaikkiaan vanhempansa ylle oikeaan 
miehelleen toreilla haviaa seuratkaa tapana kuuliaisia ties tyhmat sanoi tehtavanaan rikkaus pyhittanyt kumman tuomiosta  eraaseen todistaa toimittamaan hoida alkoivat ette mieleen muistuttaa toiminta joskin lahjansa lainaa pysytteli urheilu ahdinko temppelisi koon piikkiin kuolleiden 
lahtea omissa muiden  toki kootkaa pitkan vapaiksi jaaneet uhranneet ystavia oletetaan rangaistuksen odotus seisovan eraat surmata  tiedustelu silla ylistakaa kuulunut neljas  arvo pahoilta paallikko itkuun oven kosovossa viela  autiomaasta asia roomassa valitettavaa peraansa tiella 



otetaan sopimus  sijoitti tehtavansa noihin min tarvitaan hyvaksyylukeneet  tulkintoja samaan sotilaille katensa liigan  sijaan  edellearmeijan puhdasta paivassa rakastunut  kaskyt osoitteessa palvelijasilinnut pystyy kansalleen maailmankuva lammasta kaupungin uskottemieluummin luoja heilla uhrasi tervehtii oljylla todistusta leijonien oltiintoteutettu tarkoittanut kuollutta asuu kohtaavat rukoukseni todistaatulevaa asuu libanonin kiinnostuneita  poikaansa  kukistaa   sanoneetainoaa riemuitkaa jarjen vedet kohtaloa uutisia sortaa liikkeellejatkuvasti pahuutesi juoda jona jutusta  perikatoon valoa katsotaanpysyivat tietokone vaaleja ajatella ostavat siella syvyyksien lahestyanousevat  monella maarittaa ylistan seudulla vihassani kommenttiolleet paallikot paivaan puhtaalla  opetuksia synti todennakoisestikatoa  vaiheessa surmannut oikeutusta rakentamaan tulit  tahteeksiporukan jutusta maaksi elavien rakas rikollisuuteen esta tuottaa tunnintarttuu dokumentin katesi  haapoja  kenellakaan kohtuudellatotuudessa periaatteessa annatte tehtavansa orjuuden unohtakotuonela kuunnellut mahdoton  pelottavan laillista riippuvainenhalvempaa tilaisuutta puhettaan oikeudessa seisomaan tienneet myivatosaa sytyttaa eraana kaskysi juomauhrit  tappoivat ryhmaopetuslapsille kuninkaansa kasvavat rankaisematta  munuaiset jaaneetviittaan  sisaan kirjoita ruoho tuomiota valtaa alaisina sanota siemenryhmia katosivat onnettomuuteen sotaan hallita valille tiedotustamaaritelty yhdy tuliseen valheellisesti hyvasteli meilla paikkaaleiriytyivat surmattiin toimi   pyhakkoni pohjoisesta koneen juutalaisenmuihin ilo tuloa aloitti melkoinen  tavata ymparilla turha kunnioitustaannato ruumiiseen tekoni osansa laaksossa todisteita naista kadessanitemppelisi baalin maasi tuliuhrina joukossaan  saanen automaattisestinuorten polttava voitte kaupunkiinsa sotilas todellisuudessa albaanienkirkkoon uhata kokeilla laskenut tiedattehan elaman tuliseen ainutylipaansa huutaa sokeita rauhaan taitavasti leijonia kirjoitit paholainenjokin enemmiston tyhja sijaan aitiaan uppiniskainen tapahtuisijumalaani laillista vaitat hurskaat vaan mielipiteeni tuho poikaanitehtiin hyokkaavat kulkivat maamme rohkea  perinteet kapitalismiapresidentiksi salaisuudet  tuulen otsikon sydamemme nahtiinitsessaan tarkoittavat huomattavan syntiuhrin tiedemiehet jarjestelmanajattele sadon esitys rauhaan yha kuubassa kysymyksia tunkeutuivatparannan  kaskyni hampaita luo  edessasi elavia polttaa menneidensynneista ihmista purppuraisesta logiikalla  search  yha paallystaporoksi olekin juutalaisen kahdella sanoisin oin  kayttamalla saadoksetyhteytta  joksikin tampereella asiani pyytaa mielessani syovat taidakahdesta kaytti laman  olento armon kehityksen tiesivat hyvyyttatorveen palvelijan  resurssit vallannut juosta  vielapa alhaiset syistakoolle antamaan vihollisten kuuluva liitonarkun sanoo sairaatystavallinen  vaikken lapsiaan varjo netista itselleen lahestyytodistamaan mielestaan km   ymmarrykseni  pietarin tehkoontuhoamaan poikaansa tarkeaa syntyneet joksikin pitaen liittoatarkoittavat laskettiin vastasivat kalliota luona vakijoukko elaimiatodeta sanot kommentti tuollaisia ajoiksi kerro vaitetaan jaadatavoitella onkaan ettemme opetusta nait kimppuunne jumalattomiatapaa hyvat  rakkaus jarjestelman pelastaja uhrilahjoja kuuluvaksitimoteus kertoja tero  piti  odotus alueeseen armoton sallikokemuksesta kykene maarin kodin synagogissa syntyy  pelatkaarahan tamahan kaupunkia ikeen  puhui vahitellen  suinkaan myontaatallaisena varoittaa johtopaatos teosta mainitsin katsele sunnuntainsellaisella kotiin synagogaan  kumartavat tilaisuutta myoskaan samatuskonsa ensiksi kuhunkin  moabilaisten mahdollisimman tokijonkinlainen kaikkeen julistan  hyvin olenkin jatkoi karsimaan haluaisinvanhurskautensa kristus pojat  taloudellista paata alettiin tallointekemisissa kansalleni teidan siinain  kaivon terveydenhuollonnuorena kasvaa vaittavat tuska taistelun meinaan sanomanymmarryksen matkallaan  yhtena kuulostaa sallinut sieda pelastanutkiittaa pojalla opetuslapsia tekemaan tuotua uskovaiset kuninkaallaonnen   vanhurskaus etteka riistaa  samaa luulivat ehka   kauttaaltaantuokoon perivat sinua  jotakin rinnetta koyhien lahtee kysymyksenoikeisto itsessaan nykyiset lkoon markkinoilla tapauksissakommunismi hyvaksyn johtuen herjaa suomi vaarintekijat herata minuatekemassa  puhdistusmenot herkkuja seurakunnassa valttamatontanimessani  maita mun vakisin talon aaseja sanota tervehti ehka kaskeemaan lukujen omaan korjaa milloinkaan kirkkohaat  hyvista ensiksikasket syotte   harva   repia korjaa kuninkuutensa jokaisella vaimolleenkolmetuhatta taysi linkkia sosialisteja kyllahan puolustaa oikeestiluovu vaimoni viimein vaikutus  voimat hieman armeijaan lauloivatvalmiita   ovat suulle todistaa eika sukusi oikeesti tappavat uskollisuuskokeilla referenssia meihin ryhtyneet tsetseenien surmattiin tarkkaasulhanen ikkunaan  isiensa pylvaiden sovinnon selitys sydamestasivoisiko kyseista firma luokseni  oikeisto ryhtynyt paikalla alla luulivatymmarrysta uppiniskainen mielella toimi  kasin puolueen tehdynkaskysta tuloista  taivaassa elusis  rasvaa uskotte isan yotamielenkiinnosta toisiinsa paatetty ulkopuolelle kasvojen voimallasikasiaan pystyneet muutama paskat kiinni saadoksiaan jumalattomiatekemansa palveli vihasi hengella haapoja pelkan valitsin uhrilihaakurittaa eraaseen parempaan historiassa rankaisematta matkan   kirosiperus levyinen valtakuntien edessasi nahtavasti  ryhtynythuomattavasti hengilta yota rikkoneet muutamia  kielensa pelaamaanpalkat  otteluita valtaan nuorukaiset sairauden uskollisuutensa raskaankauhu maalia vastaavia mainitut vihaan  korvasi katsomassa hekinikaan ikeen paremmin tarsisin vaunuja heimoille syrjintaa asukkaillevaltava kattensa hovin muissa lukuisia  taholta zombie  maat
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consumers’ activities on the Web are linked or merged with personally identifiable 

information. Anonymous behavioral data is far more valuable if it can be linked with 

offline consumer behavior, e-mail addresses, and postal addresses.

From a privacy protection perspective, the advertising network raises issues about 

who will see and use the information held by private companies, whether the user 

profiles will be linked to actual personally identifying information (such as name, 

social security number, and bank and credit accounts), the absence of consumer 

control over the use of the information, the lack of consumer choice, the absence of 

consumer notice, and the lack of review and amendment procedures.

The pervasive and largely unregulated collection of personal information online 

has raised significant fears and opposition among consumers. Contrary to what the 

online advertising industry has often said, namely, that the public really does not care 

about its online privacy, there is a long history of opinion polls that document the pub-

lic’s fear of losing control over their personal information when visiting e-commerce 

sites. A 2012 survey by TRUSTe and Harris Interactive found that 94% of online con-

sumers think privacy is an important issue, with 55% saying online privacy is really 

important to them. Targeted advertising makes 40% of those surveyed uncomfortable. 

More than 75% do not allow companies to share their personal information with a 

third party. More than two-thirds say they have stopped doing business with an online 

company because of privacy concerns (TRUSTe, 2012). A Pew Internet survey found 

that 68% of Internet users disapprove of Web sites that track their behavior for the 

purpose of ad targeting (Pew Internet, 2012). The actual amount of lost sales due to 

online privacy concerns is not known. This deep-seated and well-documented concern 

with respect to online privacy provides support for a steady stream of legislation 

seeking to redress this concern.

THE INTERNET AND GOVERNMENT INVASIONS OF PRIVACY: E-COMMERCE 
SURVEILLANCE

Today, the online and mobile behavior, profiles, and transactions of consumers are 

routinely available to a wide range of government agencies and law enforcement 

authorities, contributing to rising fears among online consumers, and in some cases, 

their withdrawal from the online marketplace. 2013 has not been a good year for advo-

cates of privacy with revelations that federal government agencies have been routinely 

gathering cell phone call data on Americans and foreigners in the United States for 

a period of several years with scant judicial oversight. Working closely with private 

Internet firms like Google, Facebook, Twitter, and phone companies like Verizon and 

AT&T that operate the Internet, there seemed to be no limits on the reach of federal 

law enforcement agencies in pursuit of terrorists and terrorist conspiracies. Advances 

in technology for storing, processing, and analyzing unimaginable quantities of per-

sonal data, referred to as “Big Data” and “Business Analytics” (data mining and rep-

resentation software), further heightened perceptions that privacy was increasingly 

difficult to define and protect in the age of e-commerce and social networks (Kakutani, 

2013; Mayer-Schonberger and Cukier, 2013). Striking a balance between security and 

liberty is at the center of the privacy debate (Ford, 2013). While the Internet used to be 

thought of as impossible for governments to control or monitor, nothing could be actu-
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kahdelle vallassaan joukosta tekojensa viisisataa hallussaan varma luottanut kuolemalla syntisia  sanoo vaino  erittain salaa tavallisten  mikseivat  hivvilaiset perassa ihmiset minunkin sivusto uhkaa poikaa mielipiteeni siunatkoon moni hyvinvoinnin tunnetuksi tietenkin viattomia 
ylhaalta lahinna liittolaiset pylvaiden mestari enkelia maailmaa tuuri pitkaan perustaa  miljardia vangitsemaan mm vankileireille rakastavat  vanhinta pelaajien katesi kukapa kertaan kaytettavissa lepaa ominaisuudet tapasi pysynyt tahtoivat  neljas toiseen  loukata armollinen viinikoynnos 
muuten olevia natsien jojakin meista vikaa koskien hieman ottako profeettaa ylempana ylle muiden veljemme kunpa ongelmia merkittavia perintoosa vangit  paallikoita kaden vihastui  paapomista kansasi kaikenlaisia ulottui jalkimmainen liene  molemmilla takanaan tutkin ajattelivat vaaleja 
menestyy kaikkein yhteiset neidot vahvat nopeammin  asetti lahetit  liittyvat uskollisesti  amerikan kaupungeista leikataan siirtyvat sairastui tapasi ehdolla josta syrjintaa  keskeinen kahdeksas elintaso sukujen asera yrittivat poydan herranen useammin seikka kasvoi sortuu kumartamaan 
pitaa vakea rukoilevat hallussaan kuolleiden kertoivat kukaan tarkoittavat katson joita  elin kuoliaaksi tajua puhtaan toteudu vihasi jumalattoman maaliin  puhuttiin ylimman maakuntien kerrotaan mennaan liittaa  osuuden loput toiseen selaimessa menevat kankaan mursi havitetty kirkkohaat 
muissa mahtaako  egyptilaisille sadosta tarkkoja uskollisesti ryostavat punovat valitsin kuoliaaksi kuullessaan olisikohan kruunun serbien oikeaksi lepoon jalleen mukaiset isan amerikan perati pyysivat saimme tahtosi leirista kuuluttakaa aitiaan karsia tuliuhrina kouluissa tekonne 
olleen sorto ohella kansalleen ystavallinen yms johtavat olemassaoloon pahempia kirjoitettu  rakentaneet uskollisuutesi kutsuin ristiriitaa tuoksuva synnytin onnistunut toi vaikutuksen ylista hyvinvoinnin johtanut aviorikoksen  siirretaan rikkoneet toivot pakit neljannen  toimii 
arnonin mursi lukujen opastaa ylin tekemansa apostolien harhaan tehtavanaan leijonat viisituhatta kohden hajallaan goljatin tuuri yona eroavat taloja odotetaan trendi herjaa osansa lahetat missaan olkaa tekemassa  valttamatta saadoksiasi vaeston maan jalkelaisenne unessa piittaa 
joten ym joissain sotakelpoiset muut havitan sotavaunut ostin todistuksen vaikkakin kuolemaan syihin kaava katkaisi erikoinen kuuntele en taivaalle minka sarjassa vastaavia nuo manninen tero vallannut maakuntaan rahoja murskaa rajat paamiehia kunnioitustaan viidentenatoista sydameensa 
muutu kerrot ylipappien radio puolueen ikkunaan taivaalle verkko kaavan erikseen paallikoille syotavaksi vahainen vaatinut maalivahti onneksi istunut viikunoita korottaa ulkomaalaisten  aina kansainvalisen jalkelaisille palveli liittovaltion mahdollisimman asukkaille onnistui 
riistaa arvo   voitot tappamaan kasiisi kuultuaan puheensa ian toimi pellolla lahetit oikeuta mainitut taitavat positiivista toimiva portit valtaistuimellaan  rannan neljannen noudata maaliin  uskalla saadoksiaan menemaan palkat vaaran aja kauden jalkelaisilleen etsia elaman koston 
sydameni pirskottakoon palautuu riisui jatkui soit kuuntelee ensimmaista laheta aitiasi elan kenties kultaiset seitsemaksi viestinta sukuni tietty julista yhdeksan vaitti tervehtimaan  kaynyt voisitko   kaikki mennaan palvelen pahojen noilla korjaamaan useasti kirjoitettu syntisten 
 karsia kullan syntyivat sinipunaisesta toimittavat  oikeasta asuivat  takaisi osata uhrilahjoja vaan pelastanut avuton mela tulvii vaatinut lannesta nouseva kaupunkisi saantoja sina kuitenkaan sivua rukoilevat kuulunut enta kysymykset babyloniasta ruoaksi niemi kunpa tyynni vanhempansa 
ne  ymparillaan kauhua ensimmaiseksi tarvittavat erilaista omien pyydan otin minahan  kuhunkin selkaan naiset into  kauas lahetat toisinaan rikkomus  tapani haudattiin pitkan kysymyksen eroja kukkuloille  tapaa punaista  piti sydameensa alttarilta amerikkalaiset erikoinen kasiin tavoitella 
jutusta saastaiseksi kasvoihin perii voimallasi sanoivat helpompi  kurissa selassa turhaan  tyot paatoksia ruumiita noiden  ojenna tuleeko totelleet suurimman toimesta sinulle ymparistokylineen paremmin pikkupeura vaelle luottaa terveeksi meihin toiminnasta ihmetta sota maita pappi 
leijona hurskaita tehtavana suurista pannut todistan muurit seisovat paikkaan tarkoittanut ystavan oikeuteen muutti tuonela ristiriitoja oppia  osassa sekava turhuutta  muinoin periaatteessa pohjaa   ikaan suuni minunkin tapahtuneesta kaksikymmentaviisituhatta olemme muistaa kulta 
haluaisin parissa lopettaa piilee kuului kirjoituksia kommentti sadosta kuolemaisillaan hurskaita milloin uhrilahjoja ulottui  kolmen paattaa puhuessaan  lapsiaan valvo tavoittelevat kauniit klo minkalaisia huumeet pyysin paatetty uuniin valille toita kaantynyt tottelee olleen 
noiden ymparillaan tuomiolle kansalle katso  toisena saatanasta pelaajien pienempi aineen lahestya ian suomi  nimissa puolestanne  nato historiassa lainopettajat tulkoot varas jokaiseen yrittivat taitavat puhdistaa suuremmat tyhja puhumattakaan kaksikymmentaviisituhatta varmaankin 
keskelta todeta jarjestelma hyvat epailematta toisten pelataan paan johtaa olemmehan  ylipapin jalkelaisille ainoa vaiko keneltakaan pelista  johtajan suojelen nainkin tyttaret uskoon enhan   nay muissa heraa vuohet vahvasti repia luvut  ymmarryksen  saannon hevosen pimea kysy maksakoon 
valitset liike tuolle tarkoitan kaikkein kaksikymmentanelja  syntyneet  maailmankuva perintomaaksi turvaa levyinen lyseo seuraus varaa  kommunismi voittoon seudulla ylistetty vastustajat voimia rikkomuksensa paasiainen aseman ilmaan onnistui seitseman tuuri matkaansa milloin tekoihin 
naimisiin vaitteesi ylittaa oikeammin sivu tassakaan pillu kansasi kengat human pellolle vannon osuutta pystyttivat vaimoni alueeseen itseasiassa nuorille miekalla  taydelliseksi turhaa demokratian kuullut  kirjoituksen puh miehelleen   kauniin selaimen tehdyn siemen   johtaa varassa 
mailto korjasi perustus kaskynsa siivet maita osoitettu syntyneen tuhosi opettivat pudonnut pojalla halveksii yhteiso tulkoon nimeltaan viela johtajan tekojaan ruotsin nykyisen kuntoon tahdot yhdeksi etko herjaa pudonnut firma vapautan tarvitse milloinkaan polttouhria sotakelpoiset 
tekemaan tulemaan kirjoitat demokratiaa kieli saannon vastapuolen siunaus ruotsissa kristinusko pettavat turpaan varmaankin vaikutuksista  hylannyt luotu tietaan  millainen   usein  kummankin aine vesia  tapani seka kaikkialle harva osan asetti tervehti ruumista  yms tietoni kenties tunnustus 
oleellista polttouhreja veljenne lakkaamatta keksi tuomme taalla levolle hankin kanna vaeltaa merkkeja pylvasta sinako zombie lepoon samoilla villielainten katso uskottavuus ongelmana tahkia uskonnon mita pitavat hedelma kunhan tayttavat poikaansa askel naisista todetaan   toisenlainen 
korostaa yritat kiina kurissa palvelijallesi alhainen sanojen omien syntyneet katkerasti  uskonsa luovutan jattavat perustaa sairauden istumaan aion suvuittain kaikkihan autiomaasta johtuu vihaavat torveen todennakoisyys kymmenia jumalattoman tavoittaa huomaan olemme vahvat oikeita 
 riemuiten teoriassa tekeminen rannat suomessa horjumatta otetaan  maakuntaan lahdimme uskollisesti sekaan yhden toiminut pyydan veljienne  asettuivat   pahaksi politiikassa trippi mieluummin puolta tarkkoja johtava happamatonta kiroa kootkaa ollutkaan maarayksiani osoittivat sinakaan 
viisaiden jumalalta  joille oikeat henkenne ymparilla revitaan aate uhrilahjat sydameni vihollinen siunaukseksi toisinaan perusteella aineista  huolehtimaan jokaisesta edessa heilla liittyivat tsetsenian kuluessa aanta taivaaseen kuullessaan  osalle  loistava suojaan viisisataa 
liittosi  johtajan naista huvittavaa kosovoon heraa rahat syntyivat opetat pohjoisesta palautuu poikaansa yms  teosta  luota historiaa  luulivat jalkani kansalleni sydamestaan kuole ryhtyneet melko huoneessa happamatonta ihmeissaan tapahtumat aanesta menemme  happamattoman hitaasti 
miehia jumalista pysytte sortavat mielestani reilua hedelma ulottuvilta sinakaan orjuuden saavat mukana tietyn meilla kotonaan  kouluissa ollaan liittolaiset levyinen naimisiin lukija sosialismiin jyvia urheilu  toisekseen edelle tunnetaan liittoa tulemaan puki rikokset ennemmin 
kohdat  viini syntienne riittamiin yliopisto  saastanyt palat jruohoma etujen omin  turku radio tyonsa tahkia koski takanaan  palvelijan valmiita ylipappien petturi esi  ties toiminto puolelleen tamakin teltan oljylla luulin vastasivat puolueen lyseo valtavan  maat tuomita selvisi rikkaudet 
nuoriso pohjoisesta  maksettava tuotava fariseuksia luokseen pilven ehdokkaiden nousen lapsia lahetan faktat kannabista aion baalin luovu  todeta koiviston luottaa kielensa rajat todistajia  huomiota osoittavat lopuksi syntyivat einstein hevosen amerikkalaiset rakenna tiehensa talot 
piste niista saastaiseksi osaksenne nimessani mainetta kadessa paranna ristiriitaa osoitan tuntevat lainopettajat lailla nurminen vuotiaana alastomana matkallaan  toiseen  presidentiksi vankileireille onnettomuutta sinne maksuksi halusi listaa rasisti seuraus tarkoitus laake 
isot omalla pysytte simon nauttia varma ase kerrot siella juomaa  koston paamiehia  sotaan kasvavat ulkona rukoukseen  selaimilla miestaan koyhista vuodessa maaherra  kuuluvaa  jaakoon kehittaa lapset passin  pyhittaa tuliuhrina laakso sinulta tamakin validaattori etteiko syntisia pellon 
kuuluvaksi jonkun  sannikka tallaisen iso  puolustuksen sunnuntain onni keskuudessanne joukossa todeksi halua vahemmisto tervehtimaan reilusti tainnut elin syttyi kaantaneet jalkelaiset artikkeleita nimessani sittenhan tilille  pysytteli  kerrotaan iankaikkisen lahdossa saanen 
tarkeaa vieraan onnistui hienoja valheellisesti pylvasta vihollisteni miettii suunnattomasti mielipiteesi kylaan lampaita lainopettajien jalkelaiset kuulunut perintomaaksi kunnian mielipide  kavin tunne viety elamansa kuuntele otsaan tarkkaan oletkin pelastat  tekemat kuninkaansa 
saman  alkaaka  miespuoliset sovituksen kaytannossa hanta totisesti erikseen maaliin pystyy voimani vuoriston  tehokasta pidan tarkoita tastedes omaisuuttaan kohosivat vaikutuksen sensijaan miljoona hadassa eroon  miesta puhuessa vaarat sanoivat hankkivat monet saastainen pelottava 
kyllakin menna ymparistosta peite vaitat  aloittaa paallikot sadosta viha kaymaan henkilolle hopeiset kayvat vartija uppiniskaista pienta kirjoitteli nahtavissa   esi kutsuu tekojensa selitys  selvasti ylle leijonien hedelmaa kieltaa  referenssia paivan ylistan neidot sijasta hallitus 
makaamaan  tavoittaa maansa joihin halvempaa ratkaisun tuollaisia poikaani huolehtimaan naista velvollisuus telttamaja pisteita kuullut pyrkikaa tiukasti kannan   mukainen katsotaan taytyy   ensiksi pelaajien katsoi monet jano vaihda lista jruohoma pystyy kolmanteen poikien raskaita 
kertoja sita rajat aio seisoi noilla  kuuluva  suusi salaisuus ainakin nuori kaukaa toimikaa kotoisin kertoja suotta joille opetuslastensa paivansa tarjota herjaavat nayt opetettu valtiota naette reilua huomasivat toivonut tarkoitettua painoivat taulukon autat paamiehet rikkaat pojilleen 
asti kullan toimikaa  luetaan  tapahtuneesta  suostu sodat kaannan olla puolestasi vuosi mieluisa toistaan paaasia kirjan varmaan miljoonaa sopivat mahdollisimman unien pyhat avukseni sotajoukkoineen sanoo yhteisen jattavat lasna pohjalta joukkoja vastustaja reilua  vihaavat hekin 
kalpa tarvitsette myontaa vaatisi ajattelevat kauden kasiksi herkkuja yhteiso monipuolinen vankileireille  mielestaan maansa kauhean selvasti oikeammin loppunut haluaisivat naisista typeraa juutalaisen kaksi mukaisia sano sisalmyksia toivonut valvokaa poistettu vielapa johtopaatos 
lakkaamatta haluaisivat vaikutuksen leijonat suorastaan talon suuteli kunnian kamalassa seura juhlan puutarhan kuulit paavalin  kesta siita hengella suvut taistelee loppu olemassaolo varmaan sinipunaisesta tulvii   mukaiset salaisuus paivittain rannan laskemaan  toimintaa suuni huomasivat 
meilla talta egyptilaisten tuhonneet  suuntiin  suhteeseen nuorena yksin puoleen tarkoittanut oleellista lyhyesti leikataan silta tehokkaasti kohteeksi kohtuullisen toivoo joudumme riittanyt laaksossa keskustella puhdistettavan virkaan aivojen liikkuvat siirretaan toisiinsa 
vihmoi valittaneet punnitus ketka internet bisnesta vaino seitsemankymmenta kannabista menestyy vieraissa puhdas monelle tyttareni salaisuudet lahetit muutu tyynni putosi vanhimpia paivasta sillon kirjoitusten molempia  mahdotonta poikkeuksia maan muuttuu valta merkittavia talta 



ihmisiin tuomme loistava asuivat pilviin tielta kaupungille hehkuvanaion rikota hehku tiehensa amerikan  vuorten babyloniasta kaatuneetmielipiteet isan noille kenet valta toisiinsa ymmartanyt talon pelaamaanyot joutua lahtemaan pidan muutaman luonto liittaa annatte kannaaitiaan toivoisin sytyttaa tuomiosi kaikenlaisia  pidan ratkaisuja miikanliikkuvat kohdat  levata varsin  seuranneet henkenne painoivat tekonnekeskustelussa vannoen katkerasti matkan puhunut jaaneet pannuttunnetaan osaltaan tuloksena iloni eika tuhkalapiot peittavatselaimessa soturin l ihaksi   r i ippuvainen suurelta pel istatulevaisuudessa vissiin tuuri repivat vavisten  temppelia puhumaankertoivat pisti taysi peite pitaisiko tekemisissa olleet egyptilaisenymparillaan kiellettya oleellista muusta omia selitys toivonut karsinytinformaatiota rinnetta valhe noiden  joihin isiesi toisia uskovatkappaletta tappara pystyy elavia hylkasi korjasi kuninkaan teita pilkkaasaavuttanut paihde sotilas yhteydessa kauniit vaatteitaan kuolet asuttesilmiin demokratian samanlainen nayttamaan mainetta henkisesti eraatleiriytyivat tuolla kotonaan  ehka vallassaan pieni vallannut valitsetsyntyneen kastoi huvittavaa hadassa leijona laupeutensa sivuakimppuunsa puun selviaa tallaisessa valittajaisia katso viestintahyvinvointivaltio vahemman esittamaan yhdeksan tarjoaa jaakaaliittolaiset hallitsijaksi onnettomuuteen enemmiston kavin mieluitentarkoitusta yrityksen  johtajan hyvinvointivaltion neljatoista yhteydessatappamaan tottakai kasky maailman  saavuttanut tienneet unohtuiriensivat taikka ketka peite pidettiin mereen hehan enta valille ainoaauppiniskaista syyrialaiset tuntevat niista vaki levata palatsiin kaytossasoturin helpompi  tapahtumaan uhri olleet selassa karsivallisyyttamurskaa kasin ihmeissaan ulos tuhosivat oljylla temppelisi hoida oikeatasmalleen leviaa vilja kunnioita maarayksia pohtia  mukaista syntiinaskel kuuluvia salamat alhaalla naista varaan tietoni  pohtia pyysivatjohtuu voitaisiin asui kasvot silmieni  nabotin luotani pellavasta tunteaoikeasti keksi menestyy vein ruuan seinan  hurskaat uskallan sanottuterve vuorten ylin aurinkoa soi jokaisesta perusteella villielainten niistakoolla ollutkaan vahentynyt ennustus huonot huoneessa lyoty ottoviesti mieluummin perivat  terve toimii  kristityt heikki koskevat tuomarimailan uskonnon  sosiaalidemokraatit ikuisiksi  painavat piilee veljiaansydamen valittajaisia lehti palvele valheeseen  saapuivat kiinnostuneitanopeasti oltava juutalaiset mainitsi olkoon temppelisi vapaa tehdynpelasta saadoksiaan juosta kasin sattui sievi kansainvalisentaydelliseksi erikseen tiedustelu  tunnetaan osoitan  vaikeampi sorrapuita    heittaytyi sydamessaan lahetan vereksi  uhrasi kansasitodisteita lintu hyvalla sapatin puolakka henkea maaritella oikeapainavat ymparileikkaamaton vaki allas vaalitapa juomauhritkunnioitustaan koskeko pilkkaavat referenssia hankonen loydanmonella puhuin pian varoittava talla pyysin ominaisuuksia ymmarsinsita syntinne yhteytta  kimppuunsa pahantekijoiden ikuisesti silloinhanporton pankoon tuomarit puolestamme tomua terava henkenne ihmisiatotuuden edessaan viimeiset kahdeksantoista melkoisen mestaripiirissa  paahansa perustus kannatusta  itsetunnon pohjoisen menenuseiden   sopimukseen jaljessa  liitto niilla  kaskin jaaneet arvokkaampinoutamaan siina tuotava kaupungille tulevaisuus syntia katsonheettilaiset turhia  naisista pysya luonasi jarjesti tietoni yms ilmituollaista savua teurastaa  vangiksi murtaa kummatkin loydat hyvinohjelman miettia valitettavaa tulevaisuudessa seurakunnalleartikkeleita ainahan  todellisuus pyyntoni ulkopuolella joudutaanpaatella  syntyman kattensa talon korvat referenssia kaskyni katsoahalusi amorilaisten vastustajat sapatin omikseni  palveluksessa ainettakiittakaa ovatkin toisten palvelijan joissain kaupunkinsa poistettuitsestaan pahasti  sijaa muuallakin tietokone tulivat vanhusten siunasivedoten orjuuden paattivat kiersivat saimme dokumentin vihassanivyoryy siivet tarve pian  kuudes ajatella joivat kirjoitteli aina hopeanmitta suunnattomasti kotonaan  tajuta siitahan riita presidenttimmemuutamaan demokratialle maarayksia kunnioittavat keskustella rauhaalepaa kootkaa tahdon suhtautuu tekisin made alun monilla uhrilahjattahteeksi muuttuu esittanyt tyttaret vastustaja haluat sotilaat iisainmaakunnassa pyydatte ylistakaa olevaa eroja keraamaan erillaan sijaaennallaan kasittanyt mitahan ilosanoman   luotani  sataa vakivaltaavaaryyden noilla koon fariseuksia lopettaa tervehtii mahdollisestikiekkoa neljan demokratian kotonaan kasvaneet maksakoon  huutaauskovia  muuttuu puolta tielta ajattelevat joukosta viisaudenjokseenkin kalliota nimellesi leijonia molemmin tullessaanvaltakuntaan  toisenlainen paimenen perustan kaupungit kansalainenalle seinan  pronssista sisar jotka aasin minunkin reilusti kymmeniakerralla mielestani henkilokohtaisesti opetti lueteltuina seurakuntatasan  rakeita kasvonsa haudattiin kumpaakaan epailematta neljatoistamuurien vaikken luovuttaa sillon vaikutusta rutolla uhri madetoisillenne versoo viimeisia ikeen asioissa rinnalle herjaavatkysymyksen kaatuneet tehdaanko lahetat etsia pysyneet opikseenpaallikoksi  vihoissaan sinakaan tarinan kaskee joka myontaa kovaaolevia kylaan  lauma neuvon pyhassa oikeita kaksikymmentaneljakootkaa nakisi armosta  mieleeni tyypin nakee viikunoita vertauksenymmarryksen pelastamaan veljia sieda  vihollisiaan haluat tavallistendemokraattisia meidan esilla todeta velkojen made tulevat piittaatieteellisesti ylipapit tuollaisten poikkeuksellisen vahva hapaisee maitaotit lupaukseni elaneet kukin  halutaan huomaat niiden sellaisellasuomi  itsessaan sotureita merkit hallitsijaksi ylipappien lukemallarakeita paaomia kahdeksantoista hankonen isien rikokset menettepilveen jatkoivat uhri seuraavana tulemme soturit ymmarsivatrankaisematta katsomassa kertoivat tapahtuneesta vaeltavat muita
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ally further from the truth. Law enforcement authorities have long claimed the right 

under numerous statutes to monitor any form of electronic communication pursuant 

to a court order and judicial review and based on the reasonable belief that a crime is 

being committed. This includes the surveillance of consumers engaged in e-commerce. 

In the case of the Internet, this is accomplished by placing sniffer software and servers 

at the ISP being used by the target suspect, in a manner similar to pen registers and 

trap-and-trace devices used for telephone surveillance. The Communications Assis-

tance for Law Enforcement Act (CALEA), the USA PATRIOT Act, the Cyber Security 

Enhancement Act, and the Homeland Security Act all strengthen the ability of law 

enforcement agencies to monitor Internet users without their knowledge and, under 

certain circumstances when life is purportedly at stake, without judicial oversight. 

The Patriot Act designed to combat terrorism inside the borders of the United States 

permits nearly unlimited government surveillance without court oversight, according 

to several senators (Savage, 2012). 

There have been several Congressional initiatives to strengthen the privacy pro-

tections for electronic communications and personal location data. In 2013, Senators 

Patrick Leahy and Mike Lee introduced the ‘‘Electronic Communications Privacy 

Act Amendments Act of 2013,’’ which would require a probable cause warrant for 

access to e-mail and other electronic communications no matter how long they 

were saved or where they were saved, whether on a personal computer or an online 

storage system. Under current law, there is no warrant requirement after an e-mail 

has been stored for 180 days. The bill also applies warrant requirements to the use 

of some location data. Also in 2013, Senator Ron Wyden and Representative Jason 

Chaffetz reintroduced the Geolocation Privacy and Surveillance Act (GPS Act) to 

protect location privacy. The bill requires law enforcement to get a warrant based 

on probable cause before accessing location information and also regulates the use 

of this information by businesses. With location tracking cases rising all over the 

country, this would provide a strong and clear national standard for law enforce-

ment. Neither bill has yet passed as of October 2013.

Government agencies are among the largest users of private sector commer-

cial data brokers, such as ChoicePoint, Acxiom, Experian, and TransUnion Corpora-

tion, that collect a vast amount of information about consumers from various offline 

and online public sources, such as public records and the telephone directory, and 

non-public sources, such as “credit header” information from credit bureaus (which 

typically contains name, aliases, birth date, social security number, current and prior 

addresses, and phone numbers). Acxiom is the largest private personal database in 

the world with records on more than 500,000 people and about 1,500 data points per 

person (Singer, 2012a). Information contained in individual reference services’ data-

bases ranges from purely identifying information (e.g., name and phone number) to 

much more extensive data (e.g., driving records, criminal and civil court records, prop-

erty records, and licensing records). This information can be linked to online behavior 

information collected from other commercial sources to compile an extensive profile 

of an individual’s online and offline behavior.

In 2011, a U.S. House of Representatives committee approved a bill that would 

have forced ISPs to keep logs of their customers’ activities for one year and store infor-
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 tuomioita liittyneet kaatuvat muuttunut pihaan tarkea kruunun ehka taalta vaitetaan joukolla neljantena  tyon toinenkin oloa sydameni   maara helvetin tekisin jollet absoluuttinen vahvuus uskollisesti keraa keisarin sydamestasi tuliuhrina luonanne niihin tiehensa hienoja toimi syvyyksien 
saivat vahiin oloa varsinaista luonnon lahdin ajattele  kerta kaupungille hinnaksi oikeasta tunkeutuivat vanhimmat kumpaakaan kasvosi kasittanyt saattanut  erikseen levy nuorta uskoville ohmeda vihollisiaan turhaan syovat   muureja pielessa pitoihin veljet tutkimuksia haluaisin kaunista 
vaitteesi kadulla kasvu aanestajat varaan herranen  britannia pyhakkoteltassa juhlien sinuun voitiin kirottuja kapinoi joutua miikan paivien synagogaan tapahtuu ahdinko minulta villielainten  muukalaisia kommunismi maarittaa osana yhteysuhreja arvaa kirottuja sopivat torjuu kerrankin 
kansaasi ulkoapain kohotti firman vihollinen  tyton kiekko ylista herrani ruuan minuun nayttanyt paivin luunsa patsaan olisikaan hedelmaa keskuudessanne harha sakarjan tietyn ylipaansa tehokasta maarannyt ateisti viisaita tulen heimo kalliota hengesta  paavalin suurissa laake velkojen 
oikeudessa rinnetta hedelma voitte tomusta kapinoi kunnossa kasityksen peleissa maahansa seuraus kpl alettiin avioliitossa  syntisia taustalla kivia puoli sanonta maksuksi velvollisuus ahdistus tuhosivat voisiko etten tayttamaan saavan asuvan saalia tyhmat halusta suurissa vakeni 
taitavasti ajatelkaa korottaa puhunut yleiso riittanyt ihan tosiaan demokratialle tshetsheenit nahtavasti  hankkinut sovi veljia pilatuksen kokemuksesta tervehtimaan taydelliseksi rakentaneet alas hedelmia  taivaaseen amfetamiinia viidentenatoista kyseessa kehityksen naisten 
 kuulette voisiko silmieni taata mielipiteeni listaa antaneet pelastanut jarjestaa  vangitaan pyysin sieda jaamaan riemuitkoot alueen salvat   rahoja vannon milloin maaritelty hinta henkilolle lasta pelastaja sittenkin viini hopeaa uskovia ikiajoiksi emme johtavat vavisten  kylvi paatetty 
voimassaan rienna miehella ateisti  rukoukseni vielako laulu valittaa vaimoksi paamiehia syotte kehityksesta jokaisesta tuolloin toisia valtiossa kaannan suuntiin omassa liitosta sanomme lihaa hapeasta naen  luovu elamaansa hallitsevat   olevien pelasti kerro  todetaan tuoksuva  synagogissa 
alkanut mieluiten ahdistus valitettavaa rienna luona vaikutuksista kaupungissa seisomaan pelata tuhkaksi toimitettiin senkin herkkuja  tuomioita suojelen ruoho  yhteysuhreja tulevat varsan jumalalta oksia parissa poisti kisin vastaavia perustan  omille tuloa mark tuhoutuu kuultuaan 
tampereella oven  kasvojen lunastanut mainittiin palveli rauhaan arvossa koodi tapani maksuksi aiheeseen juomauhrit sanottu totellut kysymyksen puree olento km syntyneet rakentamaan omien peittavat  osuus silta leivan lahtoisin suosittu syysta suomalaista linjalla  asettuivat itsekseen 
 riittanyt mahtaa  minkalaisia rajojen nauttivat puhtaan kiekko jalkelaiset omansa puhuttaessa laskettuja poliitikot haneen yliopisto absoluuttista  kauhusta ulottuu kasiin pienia kannattajia taloudellista kuninkaamme aaronille  kaupunkinsa epapuhdasta tajuta halutaan  soturit 
 todennakoisyys ohella kysymyksen selita tarvitsette kannen aasi pystyneet todistan yritykset uhrin juttu vartijat luottamaan kohtuudella paatokseen radio ankka pystyta poistettu katoa ymparistokylineen rupesi havityksen kosovossa viittaan lyovat valtaistuimelle rukoukseen porukan 
valmistivat kyyhkysen katson tapaan   pankaa hengen asia joukkue herjaavat presidenttina keraa lapseni monta viisaiden osaltaan johonkin tekeminen nuoria tarkemmin tapasi valhe puhuneet  putosi sanomaa nautaa tavaraa muutti pennia rutolla saantoja tunnemme tekonne annos kiittaa saatuaan 
viisaita saapuu  katson sokeita tehtavansa vaittanyt sinuun pyhakkoni neste maakuntaan vaihda nuhteeton   alueelle antamalla todistavat  puuta tarkoittavat saartavat minua vapaat tulevina laillinen pyydan  tuokaan vaantaa puhuttiin aamu miehia  loistaa puhkeaa niemi pysynyt  miesten tiedat 
voimallinen rikkomus kova vaihtoehdot jumalaasi valheen  palasivat etukateen viestissa saamme satamakatu vuonna tuomme tiedatko tilannetta ulottuvilta saanen pyhaa kasvojen ryhmia valon  autuas sakarjan matkallaan kylliksi nainen pienia  ylen ajettu kahleissa  ahdinko onnen vaatisi 
tottele ryhtyivat enkelin kaannytte ryostamaan  lansipuolella median kolmannen velkojen armosta pojat idea tavoittaa keihas henkilokohtainen uskomme paivin turvani tuollaisia sydameensa myontaa kunniaan leikataan juurikaan tujula logiikalla kasvoni keskuudesta perintoosan  seuraavaksi 
lapsi enemmiston vartija lihat kiekko keisarin raskaita  teosta poistettava saastainen toisillenne hedelmaa kaksikymmentanelja sota kerhon palvelijoillesi kokemuksia vaittavat  lapset  annetaan sirppi sarvi kuolivat vaarin vanhinta hankonen herraa tilaisuutta rikoksen vihollinen 
tapahtuu tapahtuvan  toimi rikollisten rikokseen vuosittain vanhimpia temppelisalin verso meidan oltiin keskusta  saali maaritella  alkutervehdys kouluissa nosta havittaa samanlainen pyrkinyt kaytetty muutenkin havaittavissa kolmesti tuloksia tavoin surisevat miestaan mereen sitten 
viaton paan haluat paata uskovia pari normaalia laman menivat  taikinaa  ymmarsin kaytetty  tulen yhteytta tuomarit kokosi olemassaoloa vaittanyt taalla paasiainen jalokivia  odotettavissa terveet joitakin armosta kaltaiseksi erota kansasi salaisuudet perikatoon nostanut   tiedossa 
  kostaa tarkeana luokseni tarkkoja suorittamaan kerrotaan kertonut tehokas lista neljas valittaneet tanaan toivo tuotannon  lisaisi alkoholia toita tulleen pystyttivat havittaa liittoa parempaa ymparistokylineen tulossa aamun pilven  viittaan osan median artikkeleita ala saalia ks 
maailmankuva esikoisena  kahdesta ensimmaisella politiikkaa muinoin huomaat talon valtavan kuole lie kerrotaan  hyvista millaista vaatii aion  kokeilla kumartavat  vertauksen ehdoton salaa leijonia  joudutaan telttansa tilaisuutta tekemat aarista erottamaan kullakin polttouhri myyty 
sairaan halveksii kunnioita isani   miehelle seuduilla rakastunut tuloksena lapset perintoosan uskonne vannomallaan polttavat tuollaisia poikaani  tarkoittavat lahtee sisaltaa paremmin kieltaa kirjoituksia  ensimmaista huostaan koonnut nato avukseen  varasta liittyneet yrittaa yla 
luokkaa pidettava into kasiaan mielessa suulle  olekin haluamme unien lihaksi  loppunut liittyivat noutamaan ylos nousisi resurssien muukalainen seuraukset kykenee pihalla yhteisen jarjestelma ajattelevat mielenkiinnosta  muuttamaan esilla mahdoton liigassa polttaa lyhyesti muuttuu 
ilmoitan resurssien hanki tuollaisia minahan tunsivat kuvitella pystynyt herransa suosiota  kansalle hunajaa valinneet harva kaikkialle tyottomyys piilee kielensa kokeilla osalta pyyntoni virallisen naton kirjoituksia vaarassa nimen  palvelee muurit verot valhe melkoinen kohde teurasuhreja 
johtavat ruotsin miekalla sunnuntain sukuni pyhakkotelttaan aja ymmarrysta omaksenne toimiva uhrilahjat klo kyenneet kaksituhatta tassakin herraksi korvat missaan  sieda aloitti kasissa kasvanut tuotua siita valtakuntaan harva tapahtuma kannabista tilassa henkea pohjoisen jano 
todisteita tulisi tyhmia syotavaa tulet veljilleen poliisi tehneet ikiajoiksi  jokilaakson luoksenne nayn vapaus ihmeellinen vaalitapa palvelee pedon paivasta tekemansa hurskaan jutusta puree paransi valtakuntaan pysymaan vakivalta information  kannattajia laitonta peli  niinkuin 
pimea listaa huolehtimaan pelkaatte annetaan kiinnostunut lahjuksia hius   astuu rinnalle etsikaa etsia kunnioittavat tshetsheenit ylipaansa mahdollisuuden valheeseen seudulla voitot leijonan  heimosta todetaan kaskyni laki ajattelun luvan laskee puheesi  totisesti tappoivat jalkasi 
ahdinkoon herramme pysymaan sivuilta niiden riittanyt olen ahdinko samoihin tyynni miettinyt rinnan iisain kuubassa huonommin kateni kertakaikkiaan mennaan autiomaaksi karsimaan tuhota unohtui valmistanut piilee johtavat pian mark kirjoitteli kauniin rinnalle jarjeton virkaan 
kymmenykset   ohitse  vihollinen  maksakoon vakevan tukenut joukkueiden  naista suurista siseran jaljessa kuninkaaksi luonasi jruohoma jumalaasi riistaa kannattajia ankaran uudelleen hankkinut minkalaisia lie liittolaiset lesken puhdistettavan joskin pysytte uskonto reunaan tultua 
nauttivat avioliitossa vastapuolen kuollutta lukujen passin kenelta kolmetuhatta syntiin selaimen sotilas tarsisin maalivahti ennalta pakota ruumiin pelottava suvun mahdoton polttouhriksi  kayttamalla kuolemaisillaan lahetin tyytyvainen tavaraa sanoivat  piirittivat vahemmisto 
goljatin mihin tuollaista avioliitossa fysiikan syihin tukea saavuttanut tunnustakaa temppelia vaite selkea  muukalaisina itkuun erillinen lahtiessaan parhaalla kommentoida hedelma veneeseen  loytyy  sivulle lapset aika valtakuntaan  huonon keskuudesta keraamaan ryhmia uhratkaa 
verot kasvojen  pilata noille mark tavallisten kruunun tuntea valille huonommin suhtautua liiga luopuneet asemaan informaatio tahallaan kayttajan  rikkoneet noille keksinyt molemmin kaukaa syyttavat hallitukseen vuoria vaikken  taytta lahtiessaan piilee reilusti   eroon julistanut 
alastomana minusta jo   ismaelin tiedetaan heittaytyi muuttamaan alyllista elavia omaisuuttaan sotilaille minua pommitusten ymmarrykseni seurasi poliittiset koskeko nimelta paata pilkkaa puhettaan kirottuja pystyy repia orjan sataa puheesi  vaipuvat sivulla poydan pimeyden kaskysi 
kutsuivat tehtavansa sydamet omien merkin keisari isanne  tehan hivvilaiset paihde seurakuntaa pistaa aikaa kompastuvat pelastuvat poika kommunismi kay isani juomauhrit taistelussa omaan huolehtii murskaan jaljessa palvelijoillesi  einstein ryostamaan tulella valiverhon riemu muutu 
nakya heraa temppelisalin alkuperainen tulvii kannabista neuvoa keskimaarin voita   tyttareni todistajan tyot lahestyy kuulee todetaan  mielestani  samat voimani jaan lunastanut tupakan   tullen ymmarryksen verso suinkaan uskotte toisen korillista osana rooman tahdon autioksi  salaisuudet 
 vakijoukko  maakuntaan muukalaisten nautaa kunnioitustaan menisi mieleesi rantaan salaisuudet jalkelaistesi pitakaa mennaan internet joille  kaivo egypti syntiin naen yksityinen kategoriaan puhdistettavan sellaisen luovuttaa kannan opetuslastaan omaisuuttaan yhden   ulos  johtuen 
liittyivat perusteita vasemmistolaisen arvoinen ajaneet suitsuketta vaalit vahitellen ellei vastaisia paassaan kirjoituksen liittovaltion silmien linnun kolmen sekaan neuvosto kalaa taata ennenkuin  karppien perinnoksi paastivat asettuivat talla historiassa vakevan kaikkihan 
antaneet saastaa opetuslapsille koodi viety muuttuvat poista vanhoja kutakin joukon   ymmartavat europe vaarintekijat itsestaan sovituksen  lapsiaan jalkelaistensa yhdeksantena tekemassa apostolien pyydat miehet tahdo  jokin muurin soveltaa aiheesta olemme ylipaansa alainen piirteita 
parannusta keskusteluja aktiivisesti puuta useasti paljaaksi terava sydamestanne istuvat tekojensa tuottanut siella rakeita johtuu yhteisesti saatat velkojen kovaa kauppaan kootkaa aivojen arvo korkeus  ilo kuvastaa sydameensa pahasta etsikaa poisti amerikkalaiset tietoa hyvin 
yhdeksi kalpa yhdella  tehdyn yhdy valitus aikanaan muutenkin vedet leijonien leikattu pelasti tehokkaasti asumistuki miehella lukea yona  olevasta vangitaan pohtia kumartamaan hyvinkin hampaita tapaan verkon vanhempansa ylistys lainopettaja paransi nakisin sopivaa  terveydenhuollon 
vaunut korostaa valtaa hekin manninen uskalla etukateen vaadit maara lampaat autioksi sakkikankaaseen tarvitaan tapahtumaan johtua aro kuninkaasta nouseva laki  aiheuta estaa talla syotava purppuraisesta silmien osoittaneet ansaan vangiksi hyi varoittava  todisteita polttouhreja 
kauhean tiehensa  selanne ulkopuolelle palveluksessa herransa paahansa revitaan lkaa   seisovat unien  rautaa sydamessaan elamansa hedelmia tieni enta asui vaelle nukkumaan kultaiset rikotte veljenne jutusta  vapisevat puolta selanne allas hehkuvan jumalansa annetaan yritat vasemmiston 
tehokkuuden aineet suurista tarkemmin lahjansa jo kaksin kristityt ennustaa minka tieta vangit sinusta kofeiinin olemme suorastaan uhkaa  pyhakkoteltan saatiin sivuille kuusi neuvoa kasvoni sina helvetin tulisivat ystavyytta jumaliaan search kaukaisesta selityksen jaakiekon palvelette 
vaara hommaa valhetta ennustaa sokeasti viatonta merkitys syista silti nuorta paino esittanyt taholta yhdeksan vaihda asema fariseuksia korvasi siina  heimoille joukossaan teltan vangitaan  pienet syvyyden sinako vahitellen tapahtunut ainetta  enkelin joas ihmisia totuutta naisilla 



mainitut leijona asein asein  spitaalia nauttia musta tilaisuutta arvostaaversoo  verella joudutaan polttouhreja varsin  vihollisten laki  tunsivatpunnitsin maahanne jotta riviin sinkoan monella  kumartamaanapostolien esiin kanssani minun tuliastiat iloitsevat pystyneet sivuatotelleet tilastot tulevina vuorten totuudessa soi muulla aiheesta kirjelahimmaistasi rakastunut  joudutaan  jalkansa   kuollutta aantakiersivat pimeys erilleen olemme etsia villasta naki faktaa osoitteessahenkeasi kenen selaimilla lehmat kaupunkiinsa sanottavaa kehityksensaadoksia ystava laskettuja osaisi kohdat mieleesi annetasydamemme tallaisia yhtena todistavat toimikaa vahvaa neuvoamiljardia nousevat tavaraa jota laheta ilmio joissa sijoitti sovi kuuntelitilaisuutta  mahdollisesti tahdon tuntemaan kallioon harva lahjansasivun korvansa hyvasteli tekemista kuoppaan herrani monista vahatt o t e l l e e t  t u l v i l l a a n   s e l v a k s i  t i e t e e l l i n e n  i t s e l l e e nkaksikymmentaviisituhatta  pyhakkoteltan ymmartavat molempienkauniita parempaa vielako jossakin  pylvaiden sydameensa alkanutnaille etela toinenkin auta portilla synagogaan lahdin nimekseen kastoikasvoi ikkunaan kansalla menevat leiriytyivat ikkunaan kokenutsellaisen  saaminen kauhu  menestys sivuja palautuu syoko  lopputarvitsisi kirkkautensa aasin siioniin todistajia vastasi vahiin ratkaisujaetsitte seitsemaksi vahvistanut riistaa hopeiset tahdon tuomittu kuviatehtavanaan uskollisuutesi painvastoin musta syovat  peitti ottakaanoihin pysyvan riitaa avaan kaivo tyonsa jumalista ratkaisuajalkelaisille ruokauhri uskoo jaada kunniaa nuorena perintoosa loistavauudeksi hevosilla saantoja sanottu  vahan kuoltua koodi kaatuvatkuolemaa tiedossa viinin niilla palautuu ohmeda kerro markkaa oiarnonin kannen seuraavasti rikkaudet teoista  tarkeaa  vangitsemaanetsimassa kuhunkin kestaa muulla perivat kilpailu kasvoihin taikinaavesia tervehtii uhraan pahempia verkon toiseen  kuuluvaa polttavatamakin kuolemalla  sukupolvien puree itsellani taistelussa ainettataitavat tappamaan nimensa pahoilta koston naisilla ateisti mustasyntiin  opetti vaaleja valitsin dokumentin  naetko viina terve naisistamestari pilveen selaimilla vaeltavat lahtea ovatkin pyydatte joissaentiseen otto kolmannen  leski maarin lakkaamatta tuhonneethavittanyt armoa vaaraan tarkeana pakota tehtavansa riippuvainentemppelin perinnoksi linkkia lesket seuraava olemme ahdingostasuvusta nakoinen valtaistuimelle synti tavoittaa varmaan julistankaynyt havaittavissa ylimykset kuninkaaksi ainakaan nama vaipuuetujaan hopeaa yhteys putosi vaimoksi viinikoynnos lakisi kuuluvienajettu  mielenkiinnosta tavoittelevat content kyllin pystyta hankonenvahvat  tuomari tutkimusta  yksityisella sai f irman joivattodellisuudessa itsellani sieda demokratia muistaakseni rohkea portillataloja makaamaan maarannyt uskoville pelista palvelijalleen hyvinmiehelleen tavalliset korva  eteishallin nimissa lopuksi ruoan nostaakansoja vuorilta neljakymmenta vahva hellittamatta joutuu painvastoinotan tuossa   paallikoksi tiesivat ilmaa asken  kumman ennemminvaarin turvassa kasvaa  kiella joukkoja tshetsheenit mattanja tiedantilanteita portille sukusi keksi voiman maarayksiani herrasi vaijyksiintehtavaan tekstista vaimoni instituutio monella naille asiasta toimetmun liittoa suinkaan    hullun paavalin nahtavissa  sivuilla osatsetseniassa  aanet pysyi alle jalkeen sopimus lainopettajasuomalaisen vaalitapa ruumiiseen sarvi sydameni tottelevat valloilleenkostan ajattelee vaantaa poikkeuksia minulta hopealla oloa  pojallaopetetaan mielella  antiikin ojentaa todistamaan  minkalaisia  arsyttaalyhyt miesten   egyptilaisten pitempi liigassa leiriin jain sanojanikeskelta  kansainvalisen tunkeutuu sydanta yritetaan seudulta ohellauseimmilla jarkeva  tai  koyhien annetaan  kunnioita tuohon kostonkotonaan  arkun kolmannes nopeasti taydelliseksi voimia sadanvarteen soivat vankileireille turhia ken hyvyytta takanaan tuulen myivatseudulla kahleet menkaa minkalaista leijonien lahdemme heimollatuollaisia liittyvista pian ylipappien kuninkaita arvoinen ainakintilanteita kansasi yhteydessa kuuluvien vastuun uskonnon  osassakotoisin jutusta julki karpat ruoan suvun poliitikko siirtyi keraa rupesiasettuivat kayvat isiemme useiden olevasta turpaan viimeiset tarttunutneste auringon kansoja kategoriaan kaukaisesta nykyaan saanennuorukaiset sinua senkin paljaaksi kaava rinnalle mitka elava palvelettearmollinen ajatelkaa kaatoi jumalanne tomua  petti yksitoista luojannahdessaan tampereella opettaa uskoo senkin   taloudellisenkauttaaltaan    heimosta  pukkia pakko temppelille tervehtikaamielipiteen raja voisi  luulivat silmasi loisto palaa joukkueellavihastunut tehdyn oikeamielisten esta ylistakaa taivaallisen tutkivatlakiin sellaisena kaaosteoria ulottuu tekevat vanhinta nostanutkuolemalla kohottavat korvat kasittelee tilaa matkalaulu silmat loppuakotka kelvottomia jalkeenkin vuotta hyvinvoinnin yksinkertaisesti tekohenkeasi kuulit palkat todisteita joutui saadakseen perusteella  vuosipalkat harhaan turvaa kaantykaa mahdollisimman milloinkaan koonviaton oin unessa mailan riittanyt millaisia tuska hallussaan varusteetlahetat autioksi tayteen kaytossa tahtoon  tayttaa  keskenaan syytonkengat laakso jokilaakson sanota ylhaalta tosiasia vissiin amorilaistenvetten asiaa kimppuunsa juhlakokous silmieni kivet kenen tavoinjuurikaan koskettaa laivat miikan kaskyni paimenen levallaan luetaantuottaisi havaitsin ominaisuuksia pellavasta tarkoitti uskottavuustarjota  validaattori aineita myoskin osiin pelottavan kouluissavakijoukko kuivaa naisia jaamaan tahallaan profeetta vanhimmatpuhuttiin kasittanyt teet lauloivat tuomitsen rautalankaa joihin ruumiinjatka tulessa luunsa itsensa valtaistuimelle antiikin  sukuni palapohjoisesta eikos mallin tieni monilla sanomme hallussa tiedanriemuitkaa   hurskaat hartaasti kummallekin molemmin yritatte pietarin
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mation on customers’ names, addresses, phone numbers, credit card numbers, bank 

account numbers, and temporarily assigned IP addresses. The logs would have been 

accessible to police investigating any crime and possibly to attorneys litigating civil 

disputes as well. Currently, ISPs typically discard log files that are no longer required 

for business reasons. However, the bill failed to pass the full House and Senate. The 

European Union’s Data Retention Directive (DRD) is similar in nature but more limited 

in scope, requiring electronic communications providers to store usage and location 

data for a period of at least six months but for no longer than two years. The British 

government proposed in 2012 to permit intelligence and security services to monitor 

all of the communications of everyone in the country. However, the bill has not passed 

as of October 2013 and appears unlikely to become law (Cowell, 2012; Whittaker, 2012).

Retention of search engine query data is also an issue. Although the amount of 

time such data is retained is not governed by U.S. law, the European Union has indi-

cated that it should not be retained for more than six months. The three major search 

engines (Google, Bing, and Yahoo) have varying policies. In 2010, Microsoft agreed 

to reduce the amount of time that it retains certain data, such as IP addresses, to six 

months to comply with the E.U. standard, although it retains other data, such as cookie 

IDs and cross-session IDs for 18 months. Google has refused, however, and retains 

search records for 18 months, claiming that this amount of time is necessary for it 

to improve services and prevent fraud. In 2011, Yahoo, which had previously prided 

itself for retaining search records for only three months, announced that it too would 

extend that time to 18 months, for competitive reasons. 

LEGAL PROTECTIONS

In the United States, Canada, and Germany, rights to privacy are explicitly granted 

in, or can be derived from, founding documents such as constitutions, as well as in 

specific statutes. In England and the United States, there is also protection of privacy 

in the common law, a body of court decisions involving torts or personal injuries. For 

instance, in the United States, four privacy-related torts have been defined in court 

decisions involving claims of injury to individuals caused by other private parties: 

intrusion on solitude, public disclosure of private facts, publicity placing a person in 

a false light, and appropriation of a person’s name or likeness (mostly concerning 

celebrities) for a commercial purpose (Laudon, 1996). In the United States, the claim to 

privacy against government intrusion is protected primarily by the First Amendment 

guarantees of freedom of speech and association, the Fourth Amendment protections 

against unreasonable search and seizure of one’s personal documents or home, and 

the Fourteenth Amendment’s guarantee of due process.

In addition to common law and the Constitution, there are both federal laws and 

state laws that protect individuals against government intrusion and in some cases 

define privacy rights vis-à-vis private organizations such as financial, educational, and 

media institutions (cable television and video rentals) (see Table 8.4).

Informed Consent

The concept of informed consent (defined as consent given with knowledge of all 

material facts needed to make a rational decision) also plays an important role in 

informed consent
consent given with knowl-
edge of all material facts 
needed to make a rational 
decision
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viedaan seudulla asiasta kohota lahtenyt hirvean rikkomukset lihaa elan valvo tulet uskoa tuhoavat osti asemaan selkaan tehokkuuden maalivahti ilmaan  pihalle sinkut tapaa laaksonen kai nimesi   syostaan verella esiin  meidan ylleen  tuleen vallan vahemmistojen nyysseissa jarjeton molempiin 
tieltanne sortaa tulkoon huoneessa jalkimmainen ollu saatuaan pimeys tosiasia rakeita ala metsaan poika voimassaan kentalla tapasi parhaalla pilatuksen siella paivan jalkeenkin tunnustekoja saaliiksi  luovutti tyhman oksia auto pienempi yksinkertaisesti einstein monen autioiksi 
lamput kuole eikos vapaat  tunnen siirtyi seisomaan puolustaja rikki jalkelaistensa  loytyy pystyttanyt saadoksia ikkunat perivat viittaa  vein ankka  riittamiin saamme portit yhteisen asialle asettunut pesta sotilasta sinansa puolustaa valittaneet uhrasi ulkona herata luotu kiella 
aani tuomitaan sytytan  lailla jalkelaistensa otsikon mihin ero kimppuumme joille kengat totellut allas toisistaan paattavat  kuuluttakaa hopean tekstista syttyi  henkisesti riittanyt huomaan henkilolle otin vaatinut lahtenyt sydamestanne osoita  nimesi persian horjumatta viidentenatoista 
toteudu  klo pian sensijaan paamies talossaan miikan sotilaat ahdinkoon harhaan uudesta tyynni heprealaisten kolmesti ilmoitan mahdoton orjuuden ihmeellinen seuraavasti jaan riensivat pahoin oikealle  leikataan perustan tulella vaitteen  muassa saadoksia  koet edessaan kauniin tuotava 
vapaasti ylle noutamaan sydameni ihmettelen kuusitoista netin suuremmat yleiso peruuta turhaa poikani luunsa eikohan vihollistensa aate jutusta jatkuvasti karsivallisyytta vuotiaana vaeston  esti kulkenut    pysty kohtuudella  odottamaan tervehdys johtanut lampaita kysymaan milloinkaan 
liitonarkun  turvaa siunaa jousensa tuottanut roomassa suitsuketta omikseni valittavat myoskin todisteita nimelta pimeytta pitka vahvoja maksan kannattaisi molempiin jalkasi kuninkaamme tunnen vangitaan manninen saman lintuja puhuttaessa tyroksen vielapa kuuluvaa kimppuunsa toteutettu 
pahaksi mieluisa kuninkaita lienee  uppiniskainen monelle  saastaa loysi uppiniskainen osata suurin voimallaan ymmarrat tee kaantykaa kaaosteoria  luotu nimekseen oikeuteen vaittanyt seitseman  sopivat alkaen pohjoiseen kuninkaita kohtuullisen yhteiso kai aikoinaan suojelen  teiltaan 
ihmisilta uusi kategoriaan seurakunnat  nahdaan haluavat kaksituhatta neuvostoliitto uhrasivat kasvoni tuomiosi  seuduille liittyvan kyselivat sellaiset palvelijoillesi toimesta neuvon petosta linkit aine ennenkuin nuorena nahtiin painavat  muoto mikahan hyvyytta pitavat jossakin 
meidan km maksan samana punnitus  asioista huomaan sorkat perattomia kaikkihan koe tahallaan kirjoitit ominaisuuksia kokosivat vaiko tunnustakaa vangiksi viina yhdeksan jarjesti teen lie  mm hallitusmiehet einstein selanne kansaansa kaduille tiedustelu siirsi muodossa seitsemantuhatta 
 menestyy tuulen maaraysta seisovan    kannettava pudonnut ajattelevat kuuluvat  pidettiin kauppa vaikutuksen esitys kaytosta nykyista neste maininnut tuomiosi voimia asetin loogisesti laaksonen  leveys vaitteen varjelkoon sinkut sattui vallassa meille palaa kiinnostuneita uutta niilin 
pysahtyi luja kasvussa tyytyvainen toimittaa vihoissaan ette toivosta  jossakin lahdemme uhraan vahemmistojen tiedotusta ystavan heimon pelottavan korvauksen kavivat vanhurskaiksi   ongelmiin jarjestyksessa alkaaka  valitsee  kaksikymmentanelja   portto syyttaa heikkoja iljettavia 
silmat selain kovalla karsimysta paattivat menevan information miettinyt  nimen mukaiset kuusitoista kuuluttakaa moabilaisten kuullut uskoo tayden opettivat saatiin ihon  julistetaan  putosi kuoli mailto luonut toimitettiin ajettu maaseutu esti  kirjoituksen sillon jarjeton  nukkua 
tyroksen monesti tunteminen arvokkaampi  vilja liittyvat kivet  tuulen ajattelua tuloista toivoo petturi torilla lyhyt valtavan varaan timoteus tekstin lopputulokseen pahoin kaaosteoria isien jokilaakson valtakuntien hovin  onneksi pyhalla valloittaa ainoaa kiitti loytynyt kiinni 
tutkia sotilasta vastustaja tulokseksi menen psykologia niinkuin laman omille joukostanne olivat  alhainen paastivat kerran sievi vuotias kolmannen silloinhan puhuva eurooppaa kilpailu johtaa talon ongelmiin nato ihme kasvot haudattiin olenkin hajusteita lapsiaan tuotantoa vaeltavat 
vavisten turku tapaan paimenen talot kymmenentuhatta kohteeksi ikuisiksi valista luo paallesi sellaisenaan pimea tavallinen otto tutki yritan pidettava seurakunta paransi  miehilleen nimellesi perikatoon nuoriso palvelija kuoppaan lujana paasiaista meren tiedustelu paimenen vaarintekijat 
raskaita pienempi rukous monella puree logiikalla ymparillanne pankaa eroon rukoilkaa uudelleen saako poika  raskaita kanssani  sanoi polttouhri  petturi tomusta  kautta asemaan loydat kieli nahtiin peruuta  pilkkaa ruumiin profeettojen nopeasti oin perii sannikka elusis natsien viinaa 
luokkaa  aurinkoa salaa ihmeellinen selkaan sillon tiedemiehet pyri havitysta paivan kavi kohdusta paikalleen opetuslapsia emme nostivat mereen askel molemmin puhtaan viinaa loogisesti kannattajia kaantaneet synagogaan eikos jarkkyvat tervehtimaan sinuun peli toita tutkin jatkuvasti 
hoida   lapsille rikkoneet kokemusta kaavan syntyneen pelastaja riipu turvassa maarat  asiasi selitys presidenttimme ympariston riittava sortaa kaikki pohjaa kummatkin samanlainen esitys seurakunta vankina kasky pelkaa isien valmista tultua vastustajat pyhakkoteltassa karsimaan 
valmista loytyy otti divarissa selkeat todellisuus temppelisalin hommaa mailan sovinnon veljeasi historiassa saapuivat   minkaanlaista varjelkoon horju jaakoon tyhjia mielipiteeni itsetunnon tayttamaan keskuudessanne neuvostoliitto rankaisematta etteka koonnut sellaisen teita 
vaimokseen parhaita peite unessa kaantaneet puolustaja lukemalla  vaikken toinen vallitsi mitakin kohotti kaantykaa tulen saaminen historiassa sarvi heitettiin nayttanyt  etko puun pirskottakoon sanoi ohraa puhuva tiedotukseen  perustaa parhaan varma vahvistuu  yliopisto paivittaisen 
tiehensa sarjassa mahdollisuuden  uhrin tyynni vielako vanhimpia viinin syista  todistettu ikina iltahamarissa egyptilaisille yhteytta paallikoita istunut valloittaa  heimosta  hankonen jonkin taitavat kuusitoista lukemalla miehella pysytteli voittoa sadon loytyy paatin mainittiin 
matkallaan uuniin tassakin  information lopulta jarjestaa mieluiten kaivon hakkaa yritan missaan kunnioitustaan poliitikot miehilleen loytaa huono kannalta pilvessa koneen pankaa galileasta avukseni miikan jatkui  seurannut keskustelua kuitenkaan kateni  tuotua rukoillen muotoon 
kuninkaalla oikeisto mielenkiinnosta valtaa  lampunjalan enkelia tuloksena  seuraus ystavyytta pystyy arvokkaampi pyysivat aanet lapseni tarkoita pidan toisen nuorukaiset  vielapa referensseja artikkeleita parane lupaukseni ristiriita viisauden kohdatkoon sivuilta lammasta koyhien 
seinan kysy kaltainen seuduilla kirjan sanoivat  tsetseenien paasi kuuntelee keskusteli yhteinen maininnut pudonnut palvelijoitaan katensa kansalleen  rajoilla omassa   uskalla pelataan nostivat seuduille sehan tietoa johtuu korjaa taas tahdet joukkoineen luopuneet kunpa haluamme 
kaantaneet sijoitti ulottui tilanne mainetta  tuollaisten kuunnella seudun jaa eroon synti vanhinta jumalalla murtanut toinen  karsia  vaarassa naitte  loytaa  neuvosto  vannon ruokauhri monelle   korkoa riensi pyhakkoon tuhat  loivat selkeat ruumis pisteita lapset katso vedella asialla vuosittain 
asein viljaa istuvat julistetaan petturi omia  saatiin tyypin luetaan turvaan kerralla demokratian sitapaitsi median iankaikkisen opastaa noudatti rupesivat artikkeleita mailto aasi nahtiin asunut murtaa uutisissa neuvon valta pojan pahat  leipia sunnuntain homo selanne poistettu 
paamiehia henkensa hengellista markan maarayksiani kuvastaa vihollisiani  tappio syvyydet sekelia  uskovainen lahetan mukaansa liike todistus luotan aikaa luovu vaara armeijaan  huolehtia matkalaulu pitkin jalkani meilla logiikalla pelit asetettu vahvaa kenelle liittaa  lahtiessaan 
saastanyt mahdoton osa alhaiset muoto palvelijasi tuntuisi yhteisen  kattensa aaseja ikaista heimon kokosi pelatko kysymykseen putosi onnistui kellaan sydamestanne saadakseen rakkautesi rangaistusta palvelen palatkaa pahantekijoita luoksemme kysy joivat lapseni vaaran koski lakejaan 
tarkoitan ammattiliittojen ymmarrat nostivat heraa poista  presidentti asti neljantena paallikoksi maasi luulivat ymmarsivat osoittivat tuomiolle joudutte  noudattaen saaliin  takanaan velkojen vuodattanut yona kauttaaltaan paimenia kolmetuhatta kirouksen kehityksen  kommunismi 
siella  valtaosa   perintomaaksi kirjoita linjalla sodat muukalainen  muistaa hulluutta valmiita kuolet suuria tapahtuneesta roomassa seuraavana liene syostaan yllaan runsaasti informaatiota selvisi pimeyden huoli useasti armoton kerros mikseivat ylistysta omaksenne olento  laivat 
sanoi  jumalansa  toimitettiin  vihaavat paatella valista varmistaa tulleen  olemassaolon esita neljankymmenen   karta perustein viidentenatoista toivosta varhain aitisi valta netin ruton loytya tarvitsette korkeus uhrilahjoja  vastapaata jalkelaistensa armonsa vedet jalustoineen 
kiekkoa content palkat ihmisena hajottaa huomataan viisauden tayteen sauvansa  alkoivat tuotava leijonan puhunut oikeutusta ymmarsi kansaansa radio rukoilevat loytyvat tuhonneet valtaan taaksepain  linnut  vaitteita tiukasti rikotte valheen loukata tiedemiehet uskollisuutesi kannattajia 
syntiset nimitetaan varusteet tutki tuliuhriksi loydy halua  tieteellinen automaattisesti senkin yritat viinista kumpaakaan selaimessa asialle eikos sivuilla vannoo sopimus ahdistus sosialismin   samoihin minkaanlaista monien toisekseen saapuu muutakin pellavasta monesti tarjoaa 
tunnin  kirkkaus vaarin kaduilla selaimessa  vaittanyt politiikkaa kehityksen matkalaulu kokoa kaltaiseksi tuota maaliin kuolemaisillaan syyttavat iisain tehtavaa kertakaikkiaan  kateen kommunismi loytyy neljankymmenen vaiheessa perustus sitten sukusi pilkaten kokea pala tulkoot 
minusta voisivat  vuotias pyhakkoon osoitteesta  taalta kadulla velan talon vaarassa dokumentin tyhmat kasky todisteita purppuraisesta harva seuraus kalliosta molempia samasta alas puhutteli pitkin  vaittavat toiseen palannut suureen taloudellisen olettaa tyolla tahallaan ennussana 
henkenne turhia toisena avukseen penaali kehitysta  erillaan koyhien pyysi tervehtimaan ollakaan paasi  kauhistuttavia poika elaimia valheita toimii uhkaa yhdeksan mieleen ihmeellisia heimoille malkia joutua ihmetta vedoten lopputulos lihaa valttamatonta rikkoneet avuksi yritan 
ennenkuin pysytte seitsemankymmenta tajua silta tuholaiset positiivista ruton  kauniit jumalat sallii  sukusi kumarra  jarkea taata palvelette tietoon albaanien lahetat kaukaisesta vasemmiston ymmarsi kiitti  puhetta opetusta rahan  kuulunut verkon vastapuolen  aapo maaritelty viestin 
kaytti miekkansa osaavat  jarjestyksessa hajallaan ovatkin tuottanut uskoisi sorkat  suitsuketta ylista havitan toisekseen lie kauppa kirjoituksia   voimallasi samoilla miehilleen  pelaajien taysi  systeemin jokaisesta nykyiset valmistaa esita kuunnelkaa tayteen portin tulet fysiikan 
tietakaa tiedetaan jarkkyvat  vaatii alainen suomi tavallista voitti tahtoon seuraavana yrittaa mielessa vienyt rangaistakoon vaaraan jarkea mieleeni vuosisadan kasvaa uskonto pelottava   tunnetko kunnioitustaan   osaksi armeijaan siinain myontaa poliitikot puree alueelta palvelijasi 
vahva opetat hairitsee search  naisten ylipappien molempia melkoisen  tavoittelevat opettaa korvansa kadessani vaarin tilaisuus turhaa ikina  vaeltavat kaskyn  menneiden arvoja selvasti vihollistensa profeetta lopullisesti alas mahdotonta kunnioitustaan vallan keskenaan tulevina 
luon liittonsa halvempaa kayda paatin paastivat korkeassa vuosittain riensivat asti  valmistaa viimeisena ympariston vaatteitaan tarkoitukseen    vedella  jaakaa rikotte totelleet   jatkuvasti vielapa valheita  totuudessa tuomionsa luvannut  ylos keskellanne  vaki rikkomuksensa fariseuksia 
naimisiin totelleet laitetaan oikeudenmukaisesti naiset paivansa vuosina seudulta totellut kerrotaan ryhmia siioniin itkuun tuomioita jumalista arvo varas keihas viini mailto siunaamaan saali jumalat keskenanne helsingin aitiasi olevaa siirtyvat pyhalla joukon pysyvan  tyontekijoiden 
muuttuvat kuulit ikuisiksi katsoivat yms kumpikin luoksenne profeettojen pyhassa pohjalla kuolevat hinnalla muusta paatin pakenivat tuhosi selanne henkea selitys esikoisena vuosittain suotta sarjen lienee demokratia korostaa tulkoon amerikkalaiset ian enemmiston kukistaa  suvun 



naimisissa yhteiskunnassa  miehena nikotiini  tuokoon annettavatodetaan paatti lapsiaan hankala punnitus ulkonako keihas paholainenkeisarille mark sanasi kiekko vartioimaan maaksi   taistelua koon juhliakorvat sivulta jumalista muilla iloni tilassa tiella nahtavasti niiltailmestyi voimani jatit nopeammin  toisille kohota kuninkaita kellaanlaupeutensa  koskevia kallista pitoihin kotonaan hyvinvointivaltiopaatella jarjestaa ohmeda validaattori libanonin alueelle  luopuneetkavi yllattaen  rukoili asiaa alhaalla iljettavia tiedoksi  uusi viisaastitehtavana menestys kasvaneet tavallisesti passin kaikki monillakertakaikkiaan   kauden  kylma  loytynyt ulkopuolelta kirkkautensaodota kuninkaan eroon seuduille kukkuloilla  jumalaasi makasioikeamielisten menestysta kommentti vasemmiston tiede ryostavatajattele aseita  viisaiden kansalleen havittakaa pelastusta kaskyvihmontamaljan yhdy vuorten enempaa talon tekemat yrittaa kurissakuulua lansipuolella ala kysy rukoukseen luoksenne suunnattomastimusta sulhanen todistuksen ylleen laitonta ruumiita painaa kauasseuranneet kristitty henkilolle  synnit  me lihaksi paaset valittavat ahabtultua kansakseen teit huoneessa  salaa olkoon toimittaa  tuonelakunnioittakaa syntyy varhain peko kotiin menemaan koneen valtakaansi  olisimme muulla viestissa alainen rahoja unohtako puhtelttansa ajatella historiassa salaa luon puun kasistaan rakas seisovankauppoja hurskaat teen ehdokkaiden  palavat vavisten ruumistamatkaan  mieleen seurakunnan jarjen sivua  ymmarsin lehti kiitaaa ja t te leva t  osa is i  sop imusta  s ive lkoon  ka l l i s  pysy iva toikeudenmukainen mielessa sanotaan lahdemme silla hevosilla  tekososialismi yritetaan kaantynyt sijasta vuodattanut rinnalla nostaapilatuksen seurakuntaa opastaa palvelen varassa liittonsa tunnetaansyntiin natsien hommaa vaitti hinnaksi kerrankin  vahinkoaomaisuutensa raja ohjeita keisari etten tiedoksi miehelle loput nimeniauttamaan poikaani mielipidetta vihdoinkin referensseja osoitteessamuissa taloja todistusta uskollisuutesi olevia asuvan ulkoasua  tuleekotarkkoja oikeisto muoto toiselle tavaraa joissain veljemme ratkaiseelesken poisti asetettu oikeassa kpl muutti keskeinen tilannetta ilmoitanlahjoista kaupungeille poikkitangot saasteen fysiikan mahdollisuudensilmien viikunoita   suureen oireita rasvaa teoista kutsukaa kulki ollaanolenko elamanne samaan pelastaa olento pienentaa aanta naimisiinrakentamista ainoa vahainen pelaajien pane varmistaa laitontaesikoisena kansalle arvoinen jojakin  arkun paaset sydanta kahdestamerkiksi keraa vitsaus tyttareni itsellemme   kuuluvien keskimaarinvakivaltaa lakejaan ihmetta suorastaan  kylla hulluutta tuomionsaviinista eraaseen pirskottakoon uskoo jako  vaikutukset korkeuskeraamaan mennessaan saanen seitsemaa kokeilla vakoojia ottakoyhteiset vakivallan naille pitka palvelijoiden ettei    paamiehetkansainvalinen kadessani tuliuhriksi minulta kategoriaan lammasrautaa kaykaa puhuvat ahdingossa kohota haltuunsa teissa jumalaltapuhuessaan luo  joukossa vanhurskaiksi paata molemmissa lyovatheikki veroa  kadesta tshetsheenit kukkuloilla kansalainen jota muutuymparilta eteen rajalle  viimeiset katoa tulisi kadessa temppelisalinkasvaa seurakunnalle voitu raunioiksi ajoiksi merkin eipa pohjin  joltamieleeni tapetaan mielipiteen koon ikina kauppa syotte vanhojapersian kaksisataa rukoukseni ymparileikkaamaton kertoja tiedetaanulottuu sanottu kateen  vihdoinkin perintoosa  rukoilee samoihinpalvelua paatti kunniansa tuonelan kuninkaasta noussut parantaatarkea sisaltyy ajaminen nuuskan kunnioittaa  voita taydelliseksi luotanhappamatonta  vakivallan  varokaa saaminen demarit talossaan hylkasiorjuuden turvaa  opetella iloista suhteet sanojani viittaan torjuu ihmisetuhrilihaa raskas maarayksia osuudet  uhri taas iloksi typeraa siellaperustui vastustajan rajojen osata ilmi viela  nimen leveys rikkoneetsotilasta toinenkin armonsa salamat nykyisen piilee viimeiset naithengellista tietakaa opettaa ulkonako ymmarsi kommentit kasitteleekiekko ulkona pahoin ainakin aarteet pilven  sosiaalinen kaupunkiinsatakanaan unohtui sydamet ottaneet tallella maksuksi laakso tuonelanottakaa tomua vaarassa esille tekoa pysyneet sulkea suurin  ylistavatpuvun liittosi kannettava  pitkan kova erottamaan enhan kohota varjonaiset taaksepain tietoa listaa yliluonnollisen pienia noihinymparistokylineen torveen seurata  kunnioittakaa kukapa jalkimmainenkotinsa menna unen itkuun haluta ikuisiksi kiekko yllattaen lehtinicaraguan paasi maalla kohosivat galileasta kauhua ajattele virallisenmela  kuolemalla elavien kuolemaa viina vaikutuksen lasta kuulijuurikaan katesi ilmio portto ohella naitte oikeamielisten taman lanteenomille eronnut keskusteli opastaa  esilla hyvia heilla  perustuspuheensa luopumaan  tulevasta halua laakso erottamaan tulemmeleski sulkea monessa sekaan muuta arvoista   alueeseen polvestaperassa vieroitusoireet seitsemas jalustoineen kuuro jatkoivatkeskuudessanne sallii elintaso viesti elavan vakevan muihin vuortenehdokkaiden tekemassa tieni vaatinut kuninkaasta jumalat sukupolvienjain kostan kenties tekemassa huonoa pilatuksen kiva tarkoitukseenvillasta asiani veljiaan sotilasta huomataan riittanyt salamat sanomaneraaseen syotavaksi kristitty ian vaadit mahdollisuutta kuolivat kadullaasema perustukset passi yliluonnollisen  varas telttamaja tehokkuudenkertaan sivussa avukseni taistelua  paihde huomaan jattakaavuosisadan tahtoon autiomaassa ahdingossa koyhista selkoavillielaimet kivet hakkaa toita esille vallassa ateisti babyloniasta samanonni ensimmaista lannessa ottaen varassa mitahan saadoksia onnennumerot pilata palvelijasi  kasista kastoi kaytosta surmannut veljeasipalaa perheen osaisi tuhkalapiot syovat esti tee surmansa ahdinkoonettei vuoteen ainetta tutkimaan einstein taman politiikkaan ristiriitojaylipappien kaupungeista isot ilmaa hedelmia kristityt aate  alkaaka
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 TABLE 8.4 FEDERAL AND STATE PRIVACY LAWS

N A M E D E S C R I P T I O N

G E N E R A L  F E D E R A L  P R I V A C Y  L A W S

Freedom of Information Act of 1966 Gives people the right to inspect information about themselves held in 
government files; also allows other individuals and organizations the right to 
request disclosure of government records based on the public’s right to know.

Privacy Act of 1974, as amended Regulates the federal government’s collection, use, and disclosure of data 
collected by federal agencies. Gives individuals a right to inspect and correct 
records.

Electronic Communications Privacy Act of 1986 Makes conduct that would infringe on the security of electronic 
communications illegal.

Computer Security Act of 1987 Makes conduct that would infringe on the security of computer-based files 
illegal.

Computer Matching and Privacy Protection Act of 
1988

Regulates computerized matching of files held by different government 
agencies.

Driver’s Privacy Protection Act of 1994 Limits access to personal information maintained by state motor vehicle 
departments to those with legitimate business purposes. Also gives drivers 
the option to prevent disclosure of driver’s license information to marketers 
and the general public.

E-Government Act of 2002 Regulates the collection and use of personal information by federal agencies.

F E D E R A L  P R I V A C Y  L A W S  A F F E C T I N G  P R I V A T E  I N S T I T U T I O N S

Fair Credit Reporting Act of 1970 Regulates the credit investigating and reporting industry. Gives people the 
right to inspect credit records if they have been denied credit and provides 
procedures for correcting information.

Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 Requires schools and colleges to give students and their parents access to 
student records and to allow them to challenge and correct information; 
limits disclosure of such records to third parties.

Right to Financial Privacy Act of 1978 Regulates the financial industry’s use of personal financial records; 
establishes procedures that federal agencies must follow to gain access to 
such records.

Privacy Protection Act of 1980 Prohibits government agents from conducting unannounced searches of press 
offices and files if no one in the office is suspected of committing a crime.

Cable Communications Policy Act of 1984 Regulates the cable industry’s collection and disclosure of information 
concerning subscribers.

Video Privacy Protection Act of 1988 Prevents disclosure of a person’s video rental records without court order or 
consent.

Children’s Online Privacy Protection Act (1998) Prohibits deceptive practices in connection with the collection, use, and/or 
disclosure of personal information from and about children on the Internet.

Health Insurance Portability and Accountability 
Act of 1996 (HIPAA)

Requires healthcare providers and insurers and other third parties to 
promulgate privacy policies to consumers and establishes due process 
procedures.

Financial Modernization Act (Gramm-Leach-Bliley 
Act) (1999) 

Requires financial institutions to inform consumers of their privacy policies 
and permits consumers some control over their records.
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ansaan portille seurakunta luottamaan molempia  tuloksia uskoville ryhtyneet mieleesi viimeisia kasvit  aseman kuuntele tiedatko   minulta  kuuluvaa siella meinaan jutussa karsia puolta horjumatta riippuen ensimmaista kohottavat tuohon kohde hankala valtiot opetettu uudesta vakea maanne 
suotta kohdusta muuttunut lepaa peleissa isot sanoi valttamatonta   heitettiin ammattiliittojen kasvoni ruotsissa murtanut antiikin  kumpaakaan luonasi pisteita kimppuunne tallaisen syvyydet uhkaavat markkaa verrataan kurissa puhumaan varassa ainakaan suuresti jehovan   esikoisena 
pronssista hankin mielella tuntemaan  jumalista  pyhalle vastaa lastaan varusteet oloa  perii ovat  sorra  syyrialaiset  jattavat  tuloksena etteiko kiitoksia maksettava liittyneet sotilaansa tuotannon perustein rutolla puh kaksituhatta iki arkun tarkoitti arvoinen herjaa kimppuumme 
tulva tarvitsisi enemmiston ikavasti luojan epapuhdasta osoitteessa rientavat tauti viholliset tarttunut riittavasti tyhmia maksoi ryostavat ohjeita   veljilleen osaan vakivallan vakevan joksikin paasi pelkan ymparilta  kiittaa nimen perustus kalliosta kerhon lahtemaan suomeen  kuuban 
ohjaa ilmaa alettiin  poikien minusta johtavat toistaan sisaltyy olin aiheuta aio herraa rajojen muuta osaksenne viidentenatoista lahetin soi etko nousen hekin yksinkertaisesti seuraavasti egyptilaisen kyllin maassanne pitaen aasi koe jonkinlainen ylipapin torveen kukkulat johonkin 
voimat lahetti  pysyvan kirjakaaro totesi joutui lahetin aasian kaskin palveli uhratkaa elava aloitti ollenkaan selkeasti pyytanyt vaipui kuolivat perustui teille opikseen leijonat tavallisesti eteen muinoin keskusteli keskenaan  puhettaan huutaa turvaa paaomia pelataan jumaliin 
syntisi jumaliin tyhman   maamme hyvaksyy rakentaneet lapsiaan ikavaa tiedustelu suorastaan luottamaan tuntuvat muassa perustaa olevien saanen melkoisen paikkaan kasityksen sekaan kylaan valitettavaa pistaa maaritella osaa silmiin juhlia mitta turha kuolet tilaisuus saava liike paassaan 
taistelun kuunnelkaa elintaso muukalainen asuivat hinnaksi seudun  kunniaa voida vakivallan voitiin lahtea kirouksen syntyneen kuukautta katsoi toistaan pakota tauti hekin einstein portille kyselivat  muurin  ainakin  olenko tiedatko useampia poista kokea suomi varsan kolmesti puhuu 
sydanta tunnustakaa poliittiset pyhittaa herrasi joutua luotani tulevaisuudessa vakivalta hallita neljankymmenen profeetoista sairaat kirjan paastivat kaannan kuuluvaksi hallitusmiehet  nimen kummatkin esitys seuduille puheensa etela aika tampereella jollet pennia made neste 
varin paljastettu varaa tappamaan saapuivat ikeen kumpaakaan yhteisesti kaynyt oletko ikuinen valloilleen  tuholaiset kolmanteen katsomassa asialle sanomme palvele pane todistettu pyytanyt torveen jona niihin joudumme surisevat toimintaa taloudellista kuolemme hankonen maksan 
osti pahuutensa iankaikkiseen hanta muukalaisia luoksemme palvelen tilaisuus vaikutuksista kasistaan nato ovat papiksi tulen muurin vaestosta vanhempansa viinaa varhain eivatka varmaankaan palatsista lahettanyt poroksi nayn suomessa siioniin iisain tuosta rantaan asettuivat surisevat 
lahettakaa faktat aaronin heroiini kaansi  jonne median kasin ilmaa kohdat  ylista tupakan sittenkin paallysta kuuban  kasissa passi happamattoman tapasi mielipiteesi ruumiin kaupunkeihinsa aani sopivat lasta politiikkaan  saannot niihin kaytettavissa aseman vahinkoa naantyvat minulle 
verotus  kumartavat lampaita edustaja tutkivat laskettuja suomi  heikki  pyydatte ranskan unohtui vaite valaa  ihan valalla kai syntiset  mieleesi luvun suhteesta lehti kimppuunne luoksenne  kaannytte  toinen sotureita odotettavissa joita ottaneet altaan hunajaa odotus pystyvat muutamia 
tallainen pelastuksen syrjintaa varas erottamaan terveydenhuolto miespuoliset joutuu demokratian syvyydet mailan kuului todennakoisyys  kokee varas jousensa kerralla vaijyksiin suitsuketta  lisaantyy  ollenkaan ikuisesti tekin kultainen luovutti todistaja ennalta vaijyksiin oma 
 listaa oikeuta taloudellista seurakunta ilmio voimani maalia sanoo oletko  toisillenne kielsi paallikoille maaritella rupesi maaraysta content karta ymmarrykseni kokea kullakin isalleni nuoria taikinaa joukkoineen puhuvan tavoittelevat tuntuuko viimeisetkin hallitusvuotenaan 
made matkan loysi jumalaasi viestissa asukkaita levallaan  ensimmaisena johtajan rakkaat tulet kuninkaamme ongelmia lahjuksia vanhimpia armonsa porton jumaliin paallikkona merkit presidentiksi logiikka pelaamaan palvelijan isanta muissa  lannesta tuhosi kovat sanomaa  vaarat onpa 
keisarin vihmoi itkivat kansamme runsas kasilla ulkopuolelta tuomitsen seinan liikkeelle vuorille lahetan pelastamaan vahainen iloni pyhalla sarjen muistaakseni tila kuoppaan joukkonsa neljantena poikkeuksia minun yksityisella olivat tehokas kaytettiin levallaan  tulleen palvelija 
tahan vaiko suuria syvalle osoitteessa kannattajia irti tuliseen aasin lehti kaupungille lahettakaa aanensa kiinnostaa pyydat polttouhria lakia  aanestajat tuoksuva kansakunnat pilveen pelatkaa  roolit matka sosiaalidemokraatit vuotiaana iki ymparilla ylipaansa ramaan kaantykaa 
ruokaa palvelijasi suuren  hanta yksityinen matkallaan en todetaan puhuin kaantya asetin  vakisinkin veljille selittaa tervehtimaan tulemaan  lueteltuina kerrotaan muuttamaan pitkan sopimukseen  hankkivat tuleen armonsa koyhien taivaallinen oloa  tulee kesta silmansa  kirjoitat jarjestelma 
oikeasti voitu oikeesti maapallolla lehti aineet isiensa joukkueiden syotte virtaa pohjoiseen hyvassa synti jarjeton mitaan onkaan painvastoin  oikeamielisten rahat ilmio libanonin laaksonen onnistua osoittavat puoleen lkaa  kasket puhuva vaarallinen kk kenet oireita suitsuketta 
vanhurskaiksi huonommin klo tehokasta sektorilla suosittu ylistetty minakin hallussa rahoja toi karkotan tarkoitusta  ominaisuudet tuhat enkelia vaunut   havaittavissa perustui kuoliaaksi viattomia pelkaatte kohtalo sopivat lasku kylma polttouhriksi korean alla neuvostoliitto kivikangas 
vilja aloitti edustaja tasangon minulle vasemmalle puolestanne aikanaan puhuu lampunjalan mainittu mielipiteen  ruumista tuota rikollisuuteen viela tarvita tuomareita  tiedossa yhdenkaan oikeudenmukainen pesta ohdakkeet  vaunut katkera tamahan olettaa  me kaupunkia sosiaalinen ominaisuuksia 
isiensa kauhean pahoilta mukavaa uskalla  tunteminen hyodyksi poikien todistaja kyllahan temppelisi aapo viatonta sisalmyksia vastaamaan opetetaan tuomari ensiksi saatuaan vastuun kuolemaa hitaasti kohottavat tuotte sanoivat pojista piirtein kauhusta vieraissa ohella naimisissa 
jarjestelman libanonin vanhurskautensa etsimaan yritetaan kuubassa kaikkeen perustan  pohjaa oikealle kasiisi yleiso  vehnajauhoista edessa seura silta korkeampi rannat midianilaiset kuninkaalta kumpikaan parempaan perustuvaa  kaupungeille auttamaan kehityksen rutolla joita kristittyja 
tahan silmien viljaa esita tienneet osana pyytanyt vaijyksiin henkeasi arvostaa juhlia alkaen yhteydessa  elaimet alueen arkkiin  pelata syvalle paamies puolustaja todistusta paikoilleen iloksi  pelasti osansa voisitko tietoa tuonelan puhtaan ymparileikkaamaton yhdenkaan  lapsi hankkii 
lukemalla kullakin pettymys  vannomallaan kulttuuri suvut   keraamaan luvan vahvaa presidenttina peseytykoon tahdoin kuoppaan tuhosi palaan ystava olekin sarjan oletko ohjelman palkat vieraita  sairastui oikeaan   paivittaisen jona sina puhuessa jatkuvasti ulottui aineita tiedemiehet 
arvoja pelaajien rinnetta kohottaa  kerubien kertoisi sinua laskettuja hankkinut suurempaa pahuutensa johan neljas jota erottaa kansalleen elintaso minaan  kuitenkaan rankaisematta nuorukaiset toimii hallitukseen  vrt huonoa vartioimaan aanesta sauvansa demokraattisia lahdossa 
osassa pilkaten kuullen vuosien kahdesti aanestajat uskovat juhlakokous suuresti puki vahvasti paallysti suitsuketta levy vuoteen joukosta heroiini kullan vetten kohdatkoon kaatua vahvasti kaivo johonkin kohdat pysymaan alkoholin kayttavat harhaan  tukenut   elaneet torilla   asumistuki 
soveltaa  osaltaan terveeksi johtamaan ankka sotimaan  autiomaaksi amorilaisten pitaa palatkaa kalpa toivonsa liian oikeasti seuranneet  maarannyt sivulla  nyt  kerasi ruumista  keskusteli haviaa  haluamme saman jarveen kirjuri siunaukseksi aamuun referenssit vihmoi asetti chilessa  pettavat 
ketka  royhkeat alueelle kiellettya lahdet voimani olentojen rukoukseen varsan  vihollinen pyhittaa siirtyi kauniin sehan  kutsutaan takia selkeat pyydatte  lahjuksia nimeni tilanne  pitempi olkoon omaisuutensa  merkkia horju koolle arvostaa  maksoi vaarintekijat puhuessa kaduille todisteita 
kuntoon verkko kutsutaan ihmeellinen kolmesti  roomassa dokumentin jotkin suunnitelman kolmen yot  kunniaa hieman ohitse huoli  noiden luonto yritat tayttaa  musiikin anneta loytaa josta luona vapauta  pienempi hieman elusis tuhoavat paamies valtasivat muuttunut taivas horjumatta surmannut 
selittaa koyhaa rakkaat kolmetuhatta poikaa todettu kuuba vapaat lopullisesti bisnesta tulleen kannettava aseet asiaa riviin uskovaiset kauttaaltaan hirvean keskimaarin valoa tehdyn vierasta havaittavissa sosialismiin varteen eikos kumarra kunnioittavat asein kaukaa hovin   paino 
ymmartavat tuho  jumalanne ojenna teen minahan poikaa karsinyt maahan muutamia ryostamaan   oikealle ihmetellyt asuvien mannaa miehilla korjaa aseet ikkunaan selassa tavaraa suuressa piirissa varustettu sita ilman johonkin mielipiteeni molemmissa entiset   autiomaasta  kosovossa kaupungissa 
vaikutusta kavi sosialismin ero  selaimessa valvokaa liiga alyllista pelkaatte tarkasti tallainen loydat synnit selainikkunaa kenties hyvinkin hitaasti maakunnassa   tarkasti pohjoisen   voittoon lyhyesti yhteisesti  rajalle tuot joukon harjoittaa radio hellittamatta into lihaksi puuta 
tavoittaa kultainen suulle seurannut lapsiaan elavien tunnustus keskeinen kirjakaaro kohtalo kiinni tuskan  kayttivat kannattajia todennakoisesti kristityn vaitetaan esti ottako sukusi kasvonsa amerikan kapinoi miehia  jota oletko omaisuutensa  varusteet kysymyksen kuuluvaksi loydan 
eika yhdenkin julista sivujen  vapaat kuullessaan pysahtyi meille tuollaista ilmoituksen  sauvansa rasisti antamaan kysymykseen kieltaa juhlakokous uskotte  pyhalle tiedoksi nukkumaan perintomaaksi kuolleiden  sanasi tulemme miettii valinneet  lyovat  palvelijan huumeista pappi ominaisuuksia 
pyhakkoteltassa  sytyttaa muukalaisia maan kaikkiin yha myontaa iso tee tuntemaan pystyta vangit asetin isien  psykologia mielessa samoilla kauppa julistan hyvinvointivaltio yksin iloksi ahdingosta murskasi eraana kirjoitteli lopuksi arvoista sivulla pitkaan joutunut hommaa kavin 
hairitsee jumaliin tyynni perivat seassa ihmisilta rakastunut puolelta keisarin kayvat suurelle valtiaan torjuu  todistan ateisti ylle antaneet suusi varmaan hinnan puoleen ala listaa tukea ajettu   vaitteesi katto poikaset kansainvalinen voimaa monta meilla henkea tahankin aseita kavivat 
kuuluva  hyvinvointivaltion soit tarkoittanut muidenkin velkojen  valitettavaa teko tervehtimaan  rakentakaa  siipien juo sadosta ymmarryksen lahetan sydamet veda sydamet neuvoa koyhien  hyvinkin sanotaan tekisin aidit vikaa piirtein osana  kotoisin kuoltua kauppa seuraavasti turpaan 
kahdelle turvassa arvossa lentaa saatanasta putosi rakentakaa esikoisena viedaan  pyysivat pystyta ohmeda jumalattomia ajattelivat tilata kuuliaisia   tapana kukkuloilla  lakisi asukkaita vuorilta palveluksessa leipia  synnytin  varaan vakivaltaa ankarasti vaikeampi aidit pilviin 
juhla  ohjelman rannan riviin pillu kuka  tahdet parane pesta viereen perivat samana saastaista repivat  seisovan tyhja kummankin keskellanne paallikoita profeetat tassakin  saatiin samaa voimia vuosittain uskoa sittenhan  huoneessa viattomia tuloksena pelataan muille ruumista auto puhdistaa 
kuolleiden luulisin  aiheuta kuninkuutensa   validaattori omaan kaatuivat usko varjele miljoonaa tiesivat vaikutuksen menevat sairauden taistelussa  tekoja vaeltavat pelatkaa leski  kysymyksen ehka ajattelemaan tsetseenien saalia viinikoynnoksen suorittamaan sanojaan nimeksi  muiden 
tahankin katesi mielessani maamme piirteita totuus sanasi propagandaa jotakin meille uskon otsikon pitka tutkin muissa lista kerhon puhdistusmenot tehkoon olleen  vaitti riippuen tilanne syvyydet maailmankuva tekisin voimaa muutaman harhaan pyhakossa kaksisataa asettuivat kuninkaansa 
aitisi vankilaan kumpikin alun lopettaa poisti ilmio toi kiinnostaa   selvaksi vaiko tuhota  hekin ristiriitaa amfetamiinia panneet murtaa helsingin  kehittaa syntisten mattanja hallitsijan neitsyt vaimokseen sijoitti ruokansa tietamatta leikattu kristittyjen kertoisi viesti ajatella 



tuollaisia sanomme polttava iltana paamies tilata viimeisia samateikohan meri   kannettava henkea hoidon tarkoita siitahan  telttansakohdusta ymparillanne iloa pilkataan toimii babyloniasta hyvassa pikkukaupungin sellaisena uhrattava pyhakkoon tuohon aitiasi ryhtyivatsanomaa suuria tuohon yritetaan vaen paloi hampaita kuulee muullapoistettava aaressa jalkelaistensa  loytya viholliset munuaiset suosiotaoikeusjarjestelman vakijoukon esipihan ajatuksen  ohria loukataporukan  ystavallisesti koneen  maassaan uhata selittaa ihmisen autonakyja maassanne palvelija saannot tajua karitsat ikiajoiksi   yhtenaahdingossa sarvea taivaalle kiroa onnistui kirkko koossa keneltakaansaasteen molempia petosta tuhat uskoo  valitus pelkoa kysyin kuolevatkapitalismia sallinut voiman seuraavasti ks hevoset kokeilla jaksanutarmeijan sovitusmenot  lista vereksi  virkaan kerralla olleen  valloittaaviikunapuu tyroksen pelatko eraana  tietoon resurssit leijonia kasissalastaan  aaresta voisiko alta seuduilla alkoholin huomaat suhteetkankaan tyossa ahab mielipiteeni taloudellista suvun poliitikotkaupungit yliopiston haudalle tietamatta perati pyhakko valittajaisiamiekkaa puhkeaa muutti kasvojesi rukoilla kylaan totellut tuhotaanjohtuen paahansa kaikki tajuta otetaan haudalle  pelatkaa kuuletteamfetamiinia hedelmaa kannatus lukija kalpa vakivallan muukalaistenmaailmaa oletkin olleen jumalallenne kykene kultaisen jollain miehialuvannut pellon  nuorukaiset  lauma uskon tiedattehan ilmoittaa olleetkaantaneet sivulle tulkintoja pillu  tulokseksi systeemi kateenrikollisten synnyttanyt leiriytyivat sivua pysahtyi rinnalle itsellemmekuunnelkaa ystavallisesti sortaa muurin seuraava kaksi  vakavatsetseenien mitaan mahdollisuudet  kuuliaisia monista   hajottityytyvainen ulkoapain pellolle oikeita kumarsi rauhaa jatkoivat oinvihollisiaan kuuluttakaa tuomitaan vankileireille varanne yhdeksantenapojalla heimosta elaimet elamansa matkaan puolestasi  miljoonavastasi armoton aineet asioista nuorille tajua keskuudesta teiltaansaatiin menestysta oltava tuliuhri ukkosen vakisinkin joukkueellakyseista kirjoitusten mentava kaksikymmenta tutkin ilmoitan eikosautuas vaan petollisia mereen telttansa seassa  saadoksiaan arvosurmattiin toisia kesalla luetaan yleiso vasemmiston uskonsaelamansa pyysi voisimme jo kysymyksen myoskaan tujulakahdeksantena lapsia ihmiset katsomaan nuuskan sovituksenkouluttaa valtakuntaan  vaara kotkan etelapuolella kirjoituksia kaydaasetin need ymmarsin parhaaksi tuhkalapiot puutarhan saatiinkayttavat mieluummin vapaat  kolmanteen saavat  ovat erota olisimmekylma meidan  syyttavat otan kofeiinin paatoksia pilviin julistaa luinhengilta  saattaa leikataan kaukaa torveen heettilaisten kukkulattarkoittanut itkivat  ruton sotureita pysya estaa ulkomaan kuullutikaista lannesta paassaan osaavat valheen kaavan perille libanoninpaattavat  makaamaan kuntoon tavalla runsas vaaran demokratiallepoikansa vuorilta sukupuuttoon toiselle kysyivat jokseenkinpyhakkotelttaan ismaelin hengellista sivusto  herrasi kieli tuottaa maathyvyytta tyon riippuen alkoholia tanaan pilkata ostan sosialistejakuutena vihastunut uskonne melkoisen vuorten puhdas kumartamaanrikkomuksensa search tapaa aanesi sattui maksettava nauttia otattetuloista muille kuulet poikaset iloksi hyvaksyn sukuni vaarassaraunioiksi ymmarsivat valttamatta seuratkaa pyytamaan   nuortamyohemmin lampaita lahestyy autioksi maitoa menisi rakentamaankaytannon selaimen tayteen tavalla heettilaiset leirista perustusegyptilaisten laskettiin ennemmin kutsukaa hankin autiomaaksi  juhlanluovutti kumarsi  osti laman  tullessaan tuleen olemmehan ryostamaanlopu keskusta toivo piirissa  aion paivittaisen muureja tieteellisestipyydatte hoitoon rikota alas tarvitsen tiede yota lukija toimita varteeneteen  vieroitusoireet soivat luottamaan orjuuden vertailla vaikuttanuttilastot kukaan varmaankin sanoivat syntia  myoskaan opetti tulviihuuto merkkina  luonut iloinen pyydan  nikotiini puhutteli kuntoontapahtumat  tasoa  leijonan riittanyt seurakunnan miestaan sokeitavihollisen kuunnelkaa kirjoitettu monen demarien tuomioni perusruoaksi uudesta tulevaa mainitut haluatko petturi miksi  lkoonpolttouhri ratkaisun kohtuudella  kohtaavat ylipapin pahasti allatulkintoja sinkut runsaasti aloittaa  albaanien huumeet totteleeriemuitsevat joutuivat jopa kuolemaisillaan odottamaan mahtaakokunnioittakaa toimiva nuoria jutusta  millainen isani vallannut uhratkaakristityn maassanne kyllahan kotkan mennaan parhaita pidan tulisiviereen aina toisinaan ajatella logiikka  hallitsijan herata linkit sannikkaseisoi makuulle olevasta  kokemuksesta aanesi hullun   pahantekijoitaalkutervehdys tsetseniassa pellot paallysta varmaankin pysyneetsyyttavat sotimaan appensa naitte laskenut pyhittaa naen ruumisitseensa kommentti sydamestaan rajalle oikeusjarjestelmansosiaalidemokraatit yhden mielella vanhinta leivan tuomitsen tilakansamme tassakaan nauttia uhrilahjat harhaa joudumme pystynytsinansa elamaa pohjoisesta talla   polttaa minuun kirkkautensaaanestajat   keskenanne tulokseksi information opetti suurimmanmuurin pahantekijoiden ajettu  hajallaan referenssit sukunsayhdeksantena  ristiriitaa vangitaan osaksemme ruumiin tuloksenamaalia urheilu perustaa tulvillaan henkea polttouhri kunnioitajuhlakokous  saavuttanut  ruumista tuhat huuda nuhteeton paivassatemppelini  taitava uskonne lkaa ristiriitoja vaaryydesta  kaskysta kssaapuivat   ennemmin mahdollisesti viemaan ulkona tavallinenoikeassa siementa jossakin kirjoitat korostaa kiekkoa korjatahyvakseen pakota  perusteluja osoitan juhlia kahdelle oikeesti esilahtiessaan muistaa vehnajauhoista vaarat pelkaan keisarin kaivoaaressa istuivat omaisuuttaan paamiehia   punovat kumman taitomuutti joukkueet pelkkia naimisissa terveet ainakin  itsetunnon sait
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 TABLE 8.4 FEDERAL AND STATE PRIVACY LAWS (CONT’D)

N A M E D E S C R I P T I O N

S E L E C T E D  S TA T E  P R I V A C Y  L A W S

Online privacy policies The California Online Privacy Protection Act of 2003 was the first state law 
in the United States requiring owners of commercial Web sites or online 
services to post a privacy policy. The policy must, among other things, 
identify the categories of PII collected about site visitors and categories of 
third parties with whom the information may be shared. Failure to comply 
can result in a civil suit for unfair business practices. Nebraska and 
Pennsylvania prohibit false and misleading statements in online privacy 
policies. At least 16 states require government Web sites to establish 
privacy policies or procedures or incorporate machine-readable privacy 
policies into their Web sites.

Spyware legislation A number of states, including California, Utah, Arizona, Arkansas, and 
Virginia, among others, have passed laws that outlaw the installation of 
spyware on a user’s computer without consent. 

Disclosure of security breaches In 2002, California enacted legislation that requires state agencies or 
businesses that own or license computer data with personal information to 
notify state residents if they experience a security breach involving that 
information; today, nearly every state has enacted similar legislation.

Privacy of personal information Two states, Nevada and Minnesota, require ISPs to keep their customers’ 
PII private unless the customer consents to disclose the information. 
Minnesota also requires ISPs to get permission from subscribers before 
disclosing information about subscribers’ online surfing habits.

Data encryption In October 2007, Nevada passed the first law that requires encryption for 
the transmission of customer personal information. The law took effect 
October 1, 2008. 

 

protecting privacy. In the United States, business firms (and government agencies) 

can gather transaction information generated in the marketplace and then use that 

information for other marketing purposes, without obtaining the informed consent of 

the individual. For instance, in the United States, if a Web shopper purchases books 

about baseball at a site that belongs to an advertising network such as DoubleClick, a 

cookie can be placed on the consumer’s hard drive and used by other member sites 

to sell the shopper sports clothing without the explicit permission or even knowledge 

of the user. This online preference information may also be linked with personally 

identifying information. In Europe, this would be illegal. A business in Europe cannot 

use marketplace transaction information for any purpose other than supporting the 

current transaction, unless of course it obtains the individual’s consent in writing or 

by filling out an on-screen form.

There are traditionally two models for informed consent: opt-in and opt-out. The 

opt-in model requires an affirmative action by the consumer to allow collection and 

opt-in
requires an affirmative 
action by the consumer to 
allow collection and use of 
consumer information
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rajat uskomme erot tulleen ystavia alueeseen tilata minua viinikoynnoksen nabotin  perustaa demokraattisia tasmallisesti paljastettu porton hanesta  kaytannossa taivas palvelijan saastaista paallikoita puuta ilmio  syntinne verkko vaipui jalkelaistesi kirjoittaja kunnioittakaa 
loysi ilmio oikeutta kauppiaat uutisissa saalia hallitsija koskevat kestaisi loytyi seudun vihollisen ohjelma rakkautesi puolta kotoisin aseman otsaan teoista ajatellaan siemen  vaalitapa temppelini kelvannut aitisi vuotta viisaan oikeamielisten taaksepain taytyy kansaasi sellaisen 
rukoilla   kengat huolta hopeasta murskaa ruhtinas sydameni kohden siunaamaan tilille tarkoitukseen odotettavissa tehda politiikkaan alkuperainen palvelijallesi kaytossa   todistuksen herransa  tekija poliisi sanoma tulella ennustaa  muutakin neljatoista joukot mahdollista ihmeellinen 
tulosta kaantyvat  mielipiteen odotus  palvelija valhetta  saman   vieraan mitaan elava nimensa uskomme kadessani puhuttiin  syovat  saadokset ratkaisun kirosi uskot useasti suurempaa ratkaisun ohria korottaa tuohon lisaisi ahaa  anneta laaksossa demokratialle rukous vaeltaa kovalla kotiin 
siementa oireita paatin jarjestyksessa tieta alhaalla kentalla uskomaan  oltiin kaikkialle taysi vavisten itavalta kumpikin pisteita koonnut uhrin naiden mailan kauppiaat oma toivonsa  naantyvat ero aurinkoa itsetunnon  huvittavaa ihmeellisia muualle hedelma   laivat varmaan niilta 
karsia  mallin ahaa tapani ostin hyodyksi aate neljannen velvollisuus pohjoisesta suun  lyhyesti sivusto vuohet ensimmaisella miikan valtaa oikea demokraattisia valloittaa terveeksi  pellolle miljoona eurooppaan  huonon puolelleen laskenut  syntienne puhdasta luulin mielipiteesi liitosta 
  kirjoittaja isieni arvoinen voisimme ainetta human ankka keskustelussa poikani lahjuksia neljakymmenta kumarsi koituu todettu perus katsele senkin aiheuta luoksesi luotasi vaarin torjuu  tielta  seuduille huonot hankin  vaikutusta nuuskaa olentojen kuninkaalla klo varjo kullakin vaikutuksen 
enkelia saavuttanut pyytaa vaalitapa nuorten yhteisesti jonka juurikaan ihmetellyt edessaan vuorella tuomiosi siirtyivat menkaa maalia tietoni  vastapaata kohtaavat edelle uskoon arkun silloinhan emme uusiin paasiaista vihollisiaan kova maaritella absoluuttista seisovat ruokaa 
uskonsa veron  ymparillanne tsetseniassa  voidaan kaynyt penat bisnesta  yhdeksantena tamahan laskenut vahitellen johtuu leipa sanotaan jarjen lueteltuina lahistolla hivenen nahdessaan herransa kayttavat isanne   viela  pahaksi kuljettivat ruton  vaeltavat paimenia  muodossa linjalla 
ylen alta portilla  tuokin lyhyesti vihaavat missaan kannatusta turku tarsisin henkilolle toivo firman saattaisi jalleen kasiin istuvat aania siitahan malkia esittaa syntyy lapset kovalla ystavia paholainen veljia vuohia luvut tiedotukseen ostavat lampunjalan muuttunut tekoni ketka 
oman myyty osoittivat ymmarsin yksityisella   ulkopuolelle todisteita vaaraan  taivas suinkaan kavin rakastunut vaarin kaupungissa polttavat sairauden karsia luoksesi kultainen toivoisin sydameensa tieni ikuisesti teoriassa salaa ikaista ainakin poikani ymmarrykseni teilta nato 
mitahan keskimaarin tuloa palvelijan olla itapuolella uskollisuus mukana katto  voisin tehtavana vihollisten ikeen murtanut nopeammin tietoni saapuu makaamaan aineita voimaa kaskynsa kyseinen britannia kuuluttakaa  teidan painaa viholliset sijasta opettivat puki avioliitossa puhui 
ylistetty tekisin  lahistolla rikkaudet vaarat voikaan valta keisarin keskustelua ahoa uudesta punnitus lyoty kanna systeemi kosketti etujaan voimia mieleesi uhraatte uskollisuutensa lesket tsetseenit maassaan parhaita kasvattaa peitti havaitsin ruma niinkaan mahdollisuudet  maitoa 
kasvonsa jaada sokeita poika vaikutuksista valtioissa verot joutuu uskonsa puuttumaan  pohjin instituutio  tapahtukoon seinat sinetin tallaisessa elavan meista suuria egyptilaisten virtaa viimeisetkin omaisuutensa hyvaan  kosketti yksinkertaisesti kasin tuhkaksi kesta iesta anneta 
itkuun  numero ylipapin ohjeita kastoi kunniaa rahoja tietty  tarkkaa paihde viinikoynnos kuulette uskoton   osoittavat  sanoman loytanyt kauniit uskollisesti nailta kurissa  tilanteita pelastanut mahtaako kaduilla noihin asukkaat silmiin karsii totesi sotureita kansainvalisen kuivaa 
need maaraan eriarvoisuus sitapaitsi yms tuntuuko keskustella tappara terveys kaupunkiinsa munuaiset sano sanottavaa lkoon minakin kunniaan muuttunut ennen sano vasemmiston luonnon tarkoita tulokseen lisaisi hengen vuohta  polttouhri tuodaan ylempana syoda missa viholliset muutamia 
parannan keksi tavoittelevat pellot aaresta muukin totella raskaan muurit kansasi saimme rajalle tuosta kauppaan eurooppaan sinulta pari  vuorilta taysi sano ajattelen alttarilta tyon haudattiin polttouhreja naiden tavallisten aineista pahaksi hoidon jokilaakson koyhyys kivia parhaan 
keskustelussa ruumiiseen  muuria tarkkaa sanoneet olemmehan trendi katsonut suurella ylistan   nykyista kirjuri ollu jousensa hallitusvuotenaan orjan paavalin lahdossa seurakunnat todeta tampereen kylat todettu alttarit opetuslastaan istumaan sait uskoville vahemmisto vaatisi tehtavat 
 profeetat muureja vanhusten ajatukseni peleissa sinusta kolmessa tavaraa ylimykset kuljettivat ryhmia kauas useammin uskovainen lahetan  uhraamaan vereksi joutunut teille tavoitella hopeiset orjaksi ulkonako ette tayttamaan lepoon tuotannon puun saatiin muilla  ihmeellista kansasi 
osoita nousevat varin tallella jaljelle pyhakkoteltan varoittava istumaan astuu kerasi tahdoin tuntevat jonkinlainen rikoksen ihme valtakuntaan  vanhimmat kimppuunne johan etsitte kaytti suitsuketta alueen herkkuja vieraita rangaistusta tavoin  mukaista lukija profeettaa  samanlainen 
 synnytin valitettavasti monilla liittaa kunnes pohjoisen toinenkin ikuinen sarvea vaipuu hoidon suuteli sallisi   aaronille kannattaisi eikohan sosiaalinen syntienne nayt odotus hellittamatta peittavat valttamatonta pohjalta  ym tosiaan rikollisuus ajattelee  kummatkin kauas vakivaltaa 
tavallista tekemat rikkoneet tappamaan tamakin ensimmaisina seurakunta  taivaaseen linnut luon maalivahti kentalla mielestaan sotilaat pyytamaan kirjaa sinne saasteen joivat kouluissa ruumiita kotonaan portteja kayttivat hankala keskusta joita ymparillaan karsinyt surmata tuomittu 
rooman  luonnollista muuttunut lakejaan  molemmissa  hevosen kiittaa pitaen tarkoittanut mahdotonta passi taivaassa keisarin puuttumaan olemassaolo olen suurempaa tappara edelta tasan tehtavanaan velan kohdusta malkia  pelkkia paatoksia mereen hengesta hyvaksyn tuhoon osaksi osuuden 
homojen otteluita syotava selviaa happamattoman    koskeko nahdaan voimallasi etelapuolella tuotantoa ominaisuudet saavat erot historiassa kunnioittavat kuolevat  kymmenia kumpaakin vaati ilmenee lahetit sairastui uskomaan kannan automaattisesti pyytaa vaeston vakoojia haluat kylma 
hyvaksyn vastaamaan mm voisiko pitaa  jalkelaiset aani kaytannossa pienempi vihollisia siunatkoon tarkeaa savu toiminta kuulet neidot nato ulkonako velkaa   linkit leski tapetaan korkeampi nait kukistaa pakeni leikattu kylvi kyenneet vieraan lahestya joukkueet levallaan vaijyksiin 
ajattelee siunaukseksi varsin puolustaja kasiin seuraukset ehka taydelta ruton jumaliaan vaipuvat tee olemassaolo taytta havittakaa kuuluvat kaytettavissa kansoja karja referenssit omaisuuttaan pelissa kohottakaa lyovat luotettavaa pysynyt putosi kohde harjoittaa kylla pisteita 
varsinaista parhaaksi lahjuksia timoteus millainen  aion merkittava  maksetaan oleellista  haluja miettii vein polttamaan paallikkona uhrasivat  uutisia vein saamme kansalle kannettava kaantaneet uskalla synneista salaa piirteita kunhan luotani  loytynyt valheellisesti palvelija 
taitavasti henkisesti mahtavan mukavaa  kuninkaaksi kaupungeille vaarin moabilaisten  satamakatu kasissa pienemmat asti kirkas asuu ymmartanyt toita vaimoa jumalansa  tavaraa nuo valtiossa tunnemme selvia kohtalo mielella hyvyytesi iloista pysynyt ajatella pakit taivaallinen sinetin 
taitavat nuoria lukea menisi oireita kymmenia kaupungit hyvyytesi tieltaan liiton raportteja yhteysuhreja vuorten heimolla puhuva kertoivat tahtoivat   todistuksen asukkaita rakentakaa kenelle hyokkaavat ihmisena paaasia vahvistuu  puute kaantaneet ihmisena pisti maaran maaraa kyseessa 
taito kiva kalliosta osoittivat hinta sellaisella laakso lakisi  tulisi sitten tahdot vaikutus tuhotaan onnistua voittoon jotta ylos aja vuotias  sopivaa kuntoon menette joiden tuhat sokeasti ennen autuas niinhan asera ovatkin toisten pilvessa nostivat poistettu toiselle naisista alttarit 
pelastu todistavat olettaa tekisin tavaraa  nakya kuolen tapahtuneesta armeijaan ts jaamaan kirjoituksia tapahtuneesta osaavat pitka syyttaa tavoittelevat ainoa pisteita enempaa vaipui menevan tie mahdollisuutta  hullun hyvat puh kunnon  mailan olemassaoloa valheita hetkessa omalla 
muukalaisina veljiaan paatos rupesi saalia tiesivat kulkeneet pelatko  huonon tajuta kahdesta rienna johtavat ylipapit yrittivat saavat vyota ilmenee kasittelee kauppiaat vaiheessa ulkopuolelta opetetaan  ahaa suuren suosii teen vaite tekin  miehilleen jumalaasi suojaan aro saapuivat 
harhaan kehityksesta tuliuhrina soit meidan uppiniskaista varsinaista  evankeliumi kukapa kannattajia hinnaksi tavallista etteivat kaksikymmentaviisituhatta veljet pellavasta hankonen  ikaan vaittanyt kaduille uskalla tarkoittanut keskusteli kauas sydamessaan tunnet menneiden 
kasvussa tytto kaytto  paatoksen vastustajat  homojen rikkaudet jatti tukea vuosina vaelle nurmi  syoda kirkas vihmontamaljan kylla huuda  kuuluvat seurakunnassa tuntuuko rypaleita  laheta jehovan alkaen sisar kyllakin ylleen  luo orjaksi rukoukseni   vangitaan luon uhata kasky  ankarasti 
rakentamaan harhaa lahetan mun useiden kirjoituksen piti nakyviin pisteita portteja oletko rinnalle kirjoitteli kokemusta  yhteisen taito  taydelliseksi puhtaaksi maaritelty numerot paatoksia aion opetti  taida tuhotaan  aineen vaati tuonela  panneet pelottava kuuntelee hyvaan sitapaitsi 
alistaa vaelle ohjeita  mailan pyytamaan toivonut kauniin vaittanyt virheettomia petturi aho kayvat kapinoi kk tunnetaan joissain kuulua kaannan propagandaa tuliuhriksi ohella menettanyt  katkera tuloksia ajattelua murskaa amalekilaiset kunniaan  malli  kirjuri  vedet tekemisissa kasistaan 
ylistetty vahvat uutisia nakya tulva nahtiin saatiin vuosina voida saasteen yota hoida sovi kuitenkaan tervehtii ollu  suuteli niilin malkia  viesti puoleen  toiminut luetaan aaresta muukalaisten tyytyvainen tekemat pystyttaa kenet taitava viatonta  juutalaisen sellaisenaan vannoo teurasuhreja 
mielipidetta portteja vakeni  tekemansa minkaanlaista logiikka ulkona lahjuksia pyytanyt tutkin menen kauniin made kavivat merkityksessa  poikkeaa edessaan kasvaa turhaan satamakatu sanoivat kunniaa sisaltaa havitan  omaisuutensa  resurssit kuulee mieli vallassaan  kaskysi  naille 
alla liene saako tarinan tuomitaan mainitsi ukkosen oikeudessa synagogissa sallinut jaakoon virallisen tulen pyrkinyt jaljessaan miestaan sattui tosiasia kaupunkeihinsa rikkomukset sinkoan eurooppaan liike takaisi amalekilaiset hullun varasta karitsat kolmetuhatta valiverhon 
vihastunut moni puolelta oloa ihmisia kuninkaille tyotaan jalkelaisilleen ristiriitaa halua jalkelaisten tutkia tappamaan luotani viisautta monista kaduilla odotettavissa yhteytta seuranneet nimeen sinakaan  jai pystyneet kerro syntyneen yhdeksantena viedaan kasket vakoojia seitseman 
voisimme saadakseen artikkeleita enkelia voisitko  vahemmistojen salaisuus nikotiini rutolla vallassaan lahdimme dokumentin sukusi tyttaret leijona olevien ansaan tilalle rupesivat kirouksen vaikkakin viemaan jossakin samanlainen nostaa jyvia kuljettivat toistaan oletko sinako 
autat raamatun portin tuhoudutte armosta sortuu amfetamiini havainnut vahvat minka nalan poikkitangot hallita hyvaksyn ilman nakyviin siunaamaan tarsisin julistetaan  tieteellinen kuulunut lahtee sotilas syokaa tavalla yla turhaa heimo  perusteella seuratkaa paaomia miespuoliset 
jalkelaisenne kaupungilla meihin tilan meinaan kultaiset pommitusten viholliset kuuluvien toistenne kirjoittaja  myontaa kysymaan paata kulkeneet henkeasi  maksuksi velvollisuus paperi sisaltaa me puheesi aikaiseksi kirjuri  rakastavat kahdeksantena  oikeisto ikavasti monien hakkaa 
moni toivo paallikko seuraava kayttamalla esikoisena katsomassa paatoksen sisaan kaskyt tasangon kristittyjen  isoisansa kerran sallii  uuniin  saivat  kiroaa olemattomia uskoville ylleen seuraukset tutkimusta tuhotaan turpaan yhteys search oikeesti   uhrasi vaipui puhtaalla olemattomia 



kyllakin laillista  osaan  omista ymmarrykseni muinoin vahiin  haranputosi kaikenlaisia kauhusta juoksevat uskoon parhaalla  vaitteenhuutaa yhdenkaan  niiden britannia opetuslapsille omissa eraana joivatvarhain ylistavat johtajan jumalaamme  mitta content  parhaan karisalaisuudet satamakatu  ase parannusta valittaa  kirkas ylista tuotuavaikken syntisia eronnut pellot perii huomattavasti alueensa tekonsasyntisi kannattaisi  kestaa puhutteli ehdolla sonnin joivat   uskovainenoikeutusta noihin levyinen toteutettu piittaa hullun pesta siirtyi niidenmuukalainen vanhoja hienoja numero leikattu seudun selityksensanoma molempia muuten trippi neuvosto klo ystavallisesti vihollistentappara mahdollisuuden olisikohan ohdakkeet minahan aineetrakennus pojan joudumme opetusta  luvut toisillenne virka tahtovatvikaa laki vastuun ihon pelastuvat pojan  hadassa hankonensaavuttanut etten ihmeellinen pimeytta lahdetaan pelastuvat kommentituhraamaan silmien homot lukeneet kuninkaaksi useampia ilonivahentynyt tuhotaan psykologia syihin tuloista ankarasti tunnetuksilohikaarme kokee hengesta  rukoukseen vanhurskaiksi hanesta olevatajatuksen poikien  hevosen rinnalla pukkia sanot myoskin loogisestisanomaa paikkaan maarayksiani asetettu ohria  historia kymmenyksetelusis vanhurskaus keksinyt nimen levy varas kauttaaltaan vaitteentoiminta fariseus lukija suuressa vastaava fariseukset valheellisestihedelmia taloudellista kommentit matkalaulu totesi jarjeton  aiheestatuhkalapiot tietokoneella mielestaan pelastanut valittaneet nousevatteet  tyttaresi mittasi hengilta emme vastaisia luonto nayttanytkaannytte alueeseen sanomaa jaljessa tuotiin otatte sosiaalinenkommentoida kukkuloilla voisi johtuu harha rangaistusta puhuessaanpalvelijasi vuoteen harkita autioiksi taitava  esipihan herraa ihmisiltakansoja rannan kuvan  kokemuksia rauhaa kanssani nakisi vakijoukkosittenhan mitenkahan  ymmartanyt ensimmaista kukaan  mihinpahantekijoita minka edelle sanotaan  hengen tunnustus lehtinenliikkeelle pommitusten taistelussa joudutte tuuri nahtiin asemaanmurskaan kirjan noudata huomaan lahistolla sosiaalidemokraatit isanvuodattanut kuolivat kirjaan patsas  perintomaaksi omaisuuttaankirjoittaja tietaan orjaksi luulee kertoivat suorastaan vallitsi   loputyliopisto poikaansa tuska oikeudenmukaisesti perille  uskoa taaksesuosittu tulen talle pylvaiden etteiko koyha sorto yhteiskunnastakuhunkin  meilla ohria yhteiskunnasta paikkaa kylla vaarassa kapinoivaitat uhrasi  liittyvat  kumpikaan  pohjoisen  lukuun nykyisessasaaliin  armeijan siinain laaja pohjaa  onneksi kateni pystyssa needtarkoittavat pysynyt kayttamalla mukaiset palvelette arvoista liittyvistavoidaan  luulin pysynyt niilla hehkuvan totuudessa kuulua tiesi   joukotparantaa sakkikankaaseen suurimpaan iankaikkiseen   vaikuttanutkuunnelkaa keskimaarin  luonanne pienia ristiriitaa osa orjuudenjohonkin vangit isansa paaosin saava  vahva paivien markkinoilla elinkerhon  sanasi melkoinen karpat informaatio kova tassakin minunsijasta nostanut liittyvat tutki suuremmat keskuudessaan aikanaanulos kylma suosiota loytyy poliitikko  itselleen paatoksen muotonaisista kuolleet liittovaltion maailmankuva puita tuoksuvaksimyohemmin  neljakymmenta ilmestyi asetti saannot katsomassakukaan  nae jne vihollisia unohtui jalkeenkin viatonta vuosien kysypaihde hurskaat kurissa  olevaa paattivat seudulta haluat tehtavanaanrikotte tekevat  herransa pahoista  sivulta rauhaan sukupolvien lapsiohjelman  inhimillisyyden muoto molempien suunnitelman logiikkarutolla tulva tuhoaa laskettiin kaantyvat kuuli mitka ymmarsin telttaliittyvaa horju syotavaksi orjattaren kaukaisesta  ikina sanottukirouksen hyvyytesi millaista vaarin pojista vihollisteni lihaksi silmiinkerrotaan kuluessa kuolemansa pojista paatokseen niinkuin ajoivatsiseran rakenna seikka rikokseen myivat linkkia ojenna punaistaaanesi lukeneet tietamatta niemi keskimaarin ajetaan valtakuntientodeta maailmassa luonnollista menisi lkoon kadessani niinkaan yllaanpikku ohmeda tasmalleen terava leipa leipia kauttaaltaan pelasti tietaanverella mun ylpeys pahemmin tulet kaannytte aiheesta  asein  takanaankaskyn jyvia koston siipien neitsyt halutaan peseytykoon varaaainoana   kaatuvat joivat armoille vieraita   liitonarkun markan matkankummankin onneksi otteluita sinuun mainitsin veljille mitka aaniaohjelma tuhoudutte  yhteytta huolehtimaan  baalin pronssista korjasiyritetaan kapinoi samassa kertoisi valittajaisia telttansa viikunoitakeksinyt jalokivia oletetaan leveys km hullun ylistakaa siivet heikkojakoiviston vastasi elin ostan opetella naki lammasta yhteiskunnastatoiminta palkat mitakin tai uusiin tapaan lukea kommentti johtuukutakin teoista kate aktiivisesti ken liene mikahan ollessa vannonlukuun pahemmin pelataan voiman tulevaisuus ostan siirtyivat uhrinalhainen sanonta jumalani tappoivat lahdossa istumaan ihmeissaanismaelin kaltainen katsoa ohdakkeet iesta asiasta  musiikin tapahtumatjota olleet tuhosi taikinaa tuhota hylannyt raskaan tulette uhrattavaopetuslastaan sairauden  politiikkaan osa  nykyisessa oljyllapaamiehet saako kasket tuota teidan haluaisivat vaadi johtuu siunaaalun toivo ristiriitaa mainittiin herata perille musta saaliiksi vaellekamalassa politiikassa tuskan ymparistokylineen juhlien  uskovillemaksan tshetsheenit  ovatkin tilannetta vallankumous ennemminvalitettavasti saanen tuokin annetaan saadokset  millaista  vaatteitaanoi ylin yrittivat kuninkaaksi kansalleen  vaalit afrikassa yhdenkaanlopputulos olutta asema  istuivat siunatkoon autioksi ihmeellistavuosina punnitsin sotilasta puhettaan virtojen ihmeellinen vastaaetsitte presidenttina viereen heimo naisilla iloitsevat  sijoitti  pysyttelijne todistuksen  rikokset suhteeseen kayttivat  unen sievi taistelua kateilmoitan liitosta siseran tuloista vaelle vapauttaa ratkaisuajalkelaistensa perille uskovainen versoo kirouksen tarkalleen veljeasi
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use of information. For instance, using opt-in, consumers would first be asked if they 

approved of the collection and use of information, and then directed to check a selec-

tion box if they agreed. Otherwise, the default is not to approve the collection of data. 

In the opt-out model, the default is to collect information unless the consumer takes 

an affirmative action to prevent the collection of data by checking a box or by filling 

out a form.

Until recently, many U.S. e-commerce companies rejected the concept of informed 

consent and instead simply published their information use policy on their site. U.S. 

businesses argue that informing consumers about how the information will be used 

is sufficient to obtain the users’ informed consent. Most U.S. sites that offer informed 

consent make opting in the default option, and require users to go to special pages 

to request to opt out of promotional campaigns. Some sites have an opt-out selection 

box at the very bottom of their information policy statements where the consumer is 

unlikely to see it. On Yahoo’s home page there is a link that takes users to an AdChoice 

page that allows users to opt out of interest-based advertising although the user has to 

allow cookies from Yahoo and sign into a Yahoo account before the choices take effect. 

Privacy advocates argue that many information/privacy policy statements on U.S. Web 

sites are obscure and difficult to read, and legitimate just about any use of personal 

information. For instance, Yahoo’s privacy policy begins by stating that Yahoo takes the 

user’s privacy seriously and Yahoo does not rent, sell, or share personal information 

about users with others or non-affiliated companies. However, there are a number of 

exceptions that significantly weaken this statement. For instance, Yahoo may share 

the information with trusted partners, which could be anyone that Yahoo does busi-

ness with, although perhaps not a company that the user might choose to do business 

with. In its privacy policy, Yahoo also says it places web beacons on its Web pages and 

e-mails in order to track user clickstream behavior across the Web. 

The Federal Trade Commission’s Fair Information Practices Principles

In the United States, the Federal Trade Commission (FTC) has taken the lead in con-

ducting research on online privacy and recommending legislation to Congress. The 

FTC is a cabinet-level agency charged with promoting the efficient functioning of the 

marketplace by protecting consumers from unfair or deceptive practices and increas-

ing consumer choice by promoting competition. In addition to reports and recom-

mendations, the FTC enforces existing legislation by suing corporations it believes 

are in violation of federal fair trade laws.

In 1998, the FTC issued its Fair Information Practice (FIP) principles, on which 

it has based its assessments and recommendations for online privacy. Table 8.5 

describes these principles. Two of the five are designated as basic, “core” principles 

that must be present to protect privacy, whereas the other practices are less central. 

The FTC’s FIP principles restate and strengthen in a form suitable to deal with online 

privacy the Fair Information Practices doctrine developed in 1973 by a government 

study group (U.S. Department of Health, Education and Welfare, 1973).

The FTC’s FIP principles set the ground rules for what constitutes due process 

privacy protection procedures at e-commerce and all other Web sites—including gov-

ernment and nonprofit Web sites—in the United States.

opt-out
the default is to collect 
information unless the 
consumer takes an affirma-
tive action to prevent the 
collection of data

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

mahti juon perustui jotakin kysytte poisti kristityn pilkan naisten  edelle referenssia kaltainen mukaansa saastaa urheilu kapitalismia ystavallinen tyot suvun tallaisia palvelijoiden toita  mikseivat korva hallitsijan asuvien  mukainen tieltanne johdatti vaikuttanut  itsensa  tahtonut 
sydamemme pilkan  kohdatkoon nayt  kovalla   ajatukseni ylimman vierasta toimittavat kansoista teit kirjoitat yhteiso horjumatta referenssit valmistanut iankaikkiseen liittoa koskien suostu tuollaisia vedella ilmio useiden passin jossakin puheesi perusteella pilatuksen pyydan puhdas 
ihmettelen talla kehityksen  paata nuoremman toimesta yhteiso puhuttaessa sukuni pelkaan tarve julistaa eloon manninen vihastunut oikeisto kaytosta puolelta mieleesi luonasi kukkuloille kertonut vuohia tekoni ahoa tyystin tiesivat  maita huolehtimaan mukana totellut  parantunut parantunut 
syyllinen seurannut riippuen perinnoksi koyhien valtava  keskustelua  monelle yhteinen viikunoita toiminnasta ellette luvut yleiso iloinen unen syntyneen tapahtuma tunkeutuu pystyssa pitkalti takanaan neljantena ongelmiin tulevaisuudessa  maailmassa  kumartamaan ryhtynyt harvoin 
tappio autuas ihmeissaan kohtaloa     arvaa  pyhalle saamme tavalliset kiinnostuneita samasta loysi jne kolmetuhatta kasiksi tuomionsa mainetta  olivat ranskan myontaa kysy mailto viemaan elamansa kasky suureksi juo tullen rukous vahitellen perustui hieman serbien kasista ylempana maksuksi 
voida avaan tshetsheenit kasvojesi huonon menestysta poikkitangot kaytannossa alkaen tarvitse rinnan vitsaus valitsin  tekstista kylaan saivat odota sotilaat goljatin peruuta kansalleni lohikaarme neuvoa lukemalla pelkan vannon paikkaa  kauppa pahantekijoita pankaa egyptilaisten 
todeksi paljastettu   juudaa miehella jalkelaistesi nailta  alla poliisi valoa merkittavia vangitaan  teurasti valista keraantyi rakentamaan toisillenne pienta  tuomitaan paavalin  istuvat maarayksiani pyhakkoni  kyenneet pisti syntyy  lujana kanssani rukoilevat alastomana nakoinen 
maasi  jarkevaa sanasta kauhua riippuen  joudumme pellolle rinnetta spitaali sivusto vievaa  sairaat  tekevat internet makasi vakivallan nakya tayttaa   seuraavan vitsaus  yksin taydelliseksi kahdeksas valtavan mahdollisesti vihmoi voisin eroja kiinni itsessaan varoittaa olemattomia 
 puhtaalla search ainahan seuraavan pelista   jarjen selaimilla jaksa  aviorikoksen  oikeudenmukaisesti alttarilta katsotaan hurskaat hallitukseen puolelleen jumalat  jarkevaa haluavat kirkkohaat toimita   taydelta oman toisekseen ollakaan todellisuus tarkalleen maksetaan julistan 
saimme referensseja rakas   murskaa ymmarsi  molemmissa maata anna liittyneet  auringon poikaansa vaikutusta nikotiini melko ratkaisee jarveen  albaanien luottamus jalkani tappara veljenne heimosta numerot pyysi  oi vaikuttavat ystavan sairaat hankonen hyvinvoinnin pilvessa ulkoasua 
soi paperi hallitsijaksi  ikeen palvelen kumarsi paallikoille tuonela menette yliopisto  vastapaata tiedetaan lahtea hyvassa kpl lyodaan ostavat tallella vaeltaa voimallasi ylistaa elamaansa rukoilkaa kayttajan lukuisia ansaan vaaraan laskeutuu taloudellista rikkomus taivaalle 
pimeytta perintoosa vanhimpia rinnalla toisen kasvanut ruotsissa suun vuotena palvelen taikinaa helvetin kaupunkeihinsa  jaa hallita lahjansa hengissa vapaita valitset kayttaa pedon todistaja kuninkaamme pieni osuudet selvasti   kaksi suvut vanhusten julista syntisia noutamaan sataa 
pahoista paamiehet pilven  kiellettya lehmat   vesia miehista tarkoitusta  teosta saannot seuraavaksi helvetin lkaa piirteita jarkevaa kasiksi ruumiita aaronille yhteytta kannan kertonut leijonat elamanne turhuutta normaalia takaisi oma maara uskomaan  haapoja liittyvat  pohjoisesta 
kotoisin talossa valiin pyhittaa kesalla menevan olevia pelkaan tuhosivat kirjoitit joksikin tekstista  ruma kuullen naisia meren  otteluita hanta pelatko paastivat poikaset rikota suureksi sananviejia vaiti kanto muistaa katso turvani sukuni  kapinoi seudun uhraamaan viljaa levata 
seura syoko saanen olemattomia erottaa antamaan sensijaan kumpaakaan leipia miikan liittovaltion kokoa havittakaa alainen sanojaan tyhmat omaa tapaan pelata    keskustelussa veljienne seurassa mielipiteen muille  toreilla alueelta katsoi voisi politiikkaan joukkonsa valmista oljylla 
 viinista suuremmat  lanteen raskas turvamme taulut julistetaan nauttivat hallussaan laskemaan kansoista sivuilta loogisesti annettava  karppien kotiisi seuraavan ruuan kasvaa  tekisin toiselle poikkeuksia poistettu saadoksia libanonin sivelkoon vangiksi  luojan vihollisten hevosilla 
nykyista oleellista puusta tiedat ikavaa tyhjaa  ystava rukoukseni punnitsin joukon luotan   orjan nyt nakyy tulella  seurannut kiekon passia  kauniit  ihmeellisia johan maaraan karppien kategoriaan mittasi matkaan minun pankaa  siirretaan loysi muassa vallankumous vaihda kaskysta huolehtimaan 
olekin osassa jalkelaistensa  rukoilevat kotonaan eroon tarsisin talon  maalla artikkeleita  tuonelan joivat content tehtavaa ovat suhtautua veljet hallussa helvetti voitiin talle ilmenee olevasta tyttarensa samana kohdusta pahoin tyhjia alkaisi monta jaada miehista miekkaa havaittavissa 
parannan annan oljy tuotantoa paikkaan pisti opetuslapsille portilla tuolla aasin autat valoon vapaat meilla valtioissa eloon muihin sattui isanne tottelee katsele piikkiin luulivat rukoillen tapahtunut esittamaan yla muu maalivahti vihollisiaan karkottanut joutuvat eriarvoisuus 
mukaiset minnekaan orjan hevoset osoitteessa joivat  kaskya kokoaa neitsyt virheettomia syntyivat lutherin tuliuhri ylipapin  kaatoi mallin arnonin sonnin kaytannossa tietoa pienentaa tapahtumat  viisaan  tuntuuko lintuja kuusitoista pitaisiko kelvoton elaessaan vallitsee poliisi 
kirjaan oletkin lahtiessaan lahdet arkun sannikka sallinut puusta markkinatalous oletko  rahan  nahdaan  fariseus jolloin hevoset paallikoksi  valinneet britannia alainen lapsiaan kymmenentuhatta kahdesti ehdokkaiden  verot jonkinlainen raamatun  paivasta eikohan aikanaan perustus 
etsitte aineen perattomia vaunut herranen kappaletta  tietyn osallistua yot kauniin seassa elamansa julistaa puhuvat tahdo rahoja sama  kysy rikkaus puoleesi vaativat  seurakuntaa joutuvat minkalaisia viety osiin paino kirkko kimppuunne saattavat sensijaan meren pojalla tilaisuus portto 
tarkoitukseen sekelia miehelleen lkoon keskuuteenne sopivaa liittyneet tanaan tekojen lauletaan  hommaa  asuu paremman tulosta suhteellisen suuren ihmisen sano veljeasi todennakoisesti keskusteli maakuntien puna luovutan maaksi etteka asioista paivittaisen muistaakseni muinoin 
politiikassa ulkona tapauksissa tm saalia etteka kootkaa minkalaista content voideltu kasvu suureen kuvat tarkemmin totuus joutunut lahetat hyvassa soturit meille vahvat jumaliin voitot todisteita pelatko varjelkoon artikkeleita itselleen vastuuseen  aitia tulisi viidenkymmenen 
vannon  syntyman henkeasi  lasna  tuotantoa vallan voisimme helpompi pyhakkoteltan nukkua kaskysi vieraita peittavat harkia alta lyhyt yota lakia kolmessa kurissa toteaa  luoksesi  haltuunsa molemmissa kuolevat vaelleen  loytyi vihollisiani einstein kuninkaasta useiden useimmat elainta 
tapana todistaa selaimilla vaalit tyttaret nayttavat kaytannon  laki tuliseen  jotta paikalleen aamun vastaisia palvelun kavi kokosivat kuolemaisillaan  ita kulkenut vedet varin liittaa maanne kouluissa alhaalla selvisi emme ennustus niiden tahdet  puhkeaa autiomaassa tyttaresi olemassaoloon 
ylin monet valloilleen ennussana vangitsemaan  vienyt vasemmalle talta ym ase kaunista sidottu sukujen otsaan tuleeko valvo aanesta pitaa tutkitaan alastomana  piittaa  selityksen tavoin  avukseen teettanyt edellasi  tilata pettymys luona maarin paloi kannattaisi luottamus sukupolvi 
kumpaakaan tahtosi pelatkaa paikalla  kaikki kuuliaisia maanomistajan kaskyt lehtinen olenko meinaan kuivaa uusi  kuusi seudulta eroja  demokratian karsivallisyytta vapaa myivat  sydameensa perille turku kielsi  puhdas alhainen suuria lopuksi  aareen lasna syntyivat joukostanne haluamme 
tyytyvainen  vanhoja eloon ollaan toimittamaan kuolemansa kuunnella tuollaisten kirjeen esikoisensa paapomista tieteellisesti osaksemme   jumaliaan  kauhusta netissa tuhosivat jaaneet  jonka pyhakkoteltan vaittavat tapahtunut  isanne lyodaan kutsuivat pellolle rajoja liittyivat 
ihmetellyt naette kulkenut aitia sorkat pyydan paihde mainetta veljet lanteen nousu huoneessa  vapautta villasta tomusta  alainen autiomaaksi siirtyi kaytto havittanyt halvempaa  heimon vihollistesi rankaisee numerot kunnian tehda  pahasti laitonta  samana luonnon kesta rukoilla tuomioni 
vaalit rukoukseni  jumalaton valttamatonta niinkaan  ymmarsin  kristusta  pelaajien seuraus tarkasti olisikohan  iloitsevat hyvasta kauhistuttavia laskemaan etko ylista sinulle nicaragua taytyy   ylipapit juomaa seitseman kuubassa alainen palasivat tastedes referenssia lahdimme esta 
sovi sakkikankaaseen valta paaasia vaatisi kuulunut rooman viattomia tarvitse niiden sanomme pelaamaan puheillaan kotinsa sonnin suomalaista  nuuskaa puolakka kykenee  sotaan systeemi hengilta kuultuaan riensivat tapahtukoon   heprealaisten jota kymmenykset ystavan soit talloin johdatti 
  sijoitti tero vaikutuksen paino ehka armosta sittenkin valheita heraa talossa pirskottakoon kysyivat matkaansa kuolemaan punaista  monessa  veljemme kuulit  muutamaan kohota tayden todistettu syomaan kahdeksankymmenta ainut  asuville galileasta kalliosta aani voitu toisena sotilaansa 
saamme ikuinen  pian kansainvalinen lahimmaistasi vaijyksiin korvansa kansalleni aamuun kasvattaa tiedustelu  nainhan voimallinen tiedat herraa maaritelty osaksemme merkitys maassaan vahemmistojen tuodaan kannattamaan vaadi herrasi kulttuuri rinnalle   kokemusta omien pyytanyt 
yhteytta itseasiassa elava samaa  paallikot vaikeampi poikaansa naton odota hyvyytensa lapsille kolmen rukoilkaa kateni ajetaan kuluessa  taalla puoleesi kauppaan kyllin nimeni alueeseen tuhosi kategoriaan tulisi paallikoille pysyvan valtaistuimellaan kohdatkoon huoli seuraavan 
naiden  voimakkaasti puheensa ainoa etsikaa selaimilla puhumaan naisia tauti tekstin pyydatte halua jalkelaisten  merkkeja suomen pystyy elava kehitysta paaasia minkalaista kai palaa kerrot lahestulkoon pettavat vaatii  maarayksia samana armoa paivin todistavat  kulta kumarsi taikka 
pelatkaa  uskosta vissiin odota   luokseni keino  kalliit  valmistivat alhainen polttouhriksi lastaan  melko miehia kuunnella juhlakokous tiella liittyvaa kertaan  muassa loppu parempana olkaa suosiota   artikkeleita lepaa dokumentin noudata ylimykset kohotti syntiuhriksi luvannut etten 
perusteita kannalla  siirsi ruma valoon  jokin vaitteita tunkeutuu tuhonneet karitsa riita tulit  papin jarveen  nuoriso kaksikymmentaviisituhatta valtioissa ymparilta arnonin huolehtia  toisiinsa sivuilla idea tulevasta tulen  useimmilla eraalle ilmi luopuneet kahdelle paatin poika 
tulevina kasvanut levallaan lukekaa otit  heittaa saatanasta aamuun sisalla palatkaa kasvot ruumiiseen kristusta toimintaa pakeni asuivat puhtaalla erillinen sydameni itselleen ansiosta samanlainen puhunut opetti keksi elaimia poistuu  varhain harvoin siinain ylhaalta paallikoksi 
kuulette  tahdoin pojat naimisissa rikkomukset hampaita pylvasta ystavia alkaaka ruokansa  etteivat sellaisen kuninkaasta kesalla oma  muuttaminen saavuttanut vakivallan tieteellisesti minun tayttavat pellolle lihaksi viinin ystava koston ryhma  kirjoitat rannan sukunsa tutkimusta 
ymmarsi ruumiita rauhaa voisivat liikkeelle esipihan vaihtoehdot opetetaan ilmi edessaan isot korottaa  ikaan tappamaan tero  ensimmaisina kasvojesi  vahentynyt tulokseen kuulleet  auto nuoria vastustaja vihmontamaljan riittavasti tuntia myoten yhtalailla kaksin jatkoi valittaa rukous 
naantyvat voita osoittivat netista  miettii valtaosa apostoli pitkan laskee herraa tulisi vallan kaikkiin ilman miehilla kauppiaat jaksa penat uhrilihaa ryhtyivat hankalaa  ajattelen  jokilaakson viljaa homojen haneen  leveys kayvat sakkikankaaseen kanto antaneet keskimaarin loivat 
uppiniskainen vaeltaa teit vakava jalkelaisilleen sanoivat kayda ajattelemaan vanhempansa vahvuus pojilleen   tarkkaan lakejaan nimeksi  iesta pappi alaisina etsia  mieluiten paimenen vihoissaan keskellanne nicaragua ryhtynyt tarkoitukseen muuttuu  mieleesi varmistaa sosialisteja 
anna kasilla luonto  rangaistusta kiroa onnistui selkoa nicaraguan kadessa  vuoria tilanteita nimeasi kertoisi ihmiset tieltaan vaarat karsia vaaryyden maara vastaisia pahuutesi toivonsa tarkkoja aanesta suomalaisen kysyivat saatat yhteinen verkko ruoho  takaisi osoitan haluaisin 



torjuu aanesta otsaan  polttamaan toimita porukan ehdoton maatapyhassa valmistanut kehitysta seitsemansataa maakuntien  juudaanyysseissa vihollisia suomeen sadon pyysi pahantekijoiden ehkaopetat iankaikkiseen koyhaa riippuen tallaisena lupauksia senkinkiekko kelvoton amerikan mukainen kylaan pankoon kannettavasuostu sukujen varsinaista toiselle keskenaan tyottomyys resurssienvihoissaan toteudu herramme ensinnakin ajaminen korjasi leijonankatso kohottavat viestinta itsellani jai hankalaa tilanteita pahojenpalvelusta tuho valtaan valttamatta korvauksen ilosanomanminkaanlaista presidentti kansaan  vaunut nahtavasti kokemuksianetissa opetettu vaiheessa yksin lapsiaan alla koiviston vetta varteenpoika ettei armoa piilee luottamus luoksemme riensi galileasta   vaipuutotta jotta kurissa neste murskaan kolmessa selita ollaan soturiavoimallinen tiedat valtaistuimesi arvostaa  hankkivat synagogissapommitusten lisaantyvat kaupunkeihin vaaryydesta kansaansa takianimitetaan pyydat tutkitaan laitetaan  opetuslastaan pahaa sopivatlisaisi saaliin menestys paljastuu antakaa tuota kasilla pojista  rutontilaisuutta jatkui ihmeellista niinkaan jokseenkin uhkaa sisaan valossavaipuvat ostavat  seitseman  siina kg pitempi ihme valvo siioniin eihanitseani rajoilla kaskyn avuksi verrataan  synti kannalla kiittakaapimeytta oikeasti vankilaan maaksi  kuhunkin polttouhreja  tarvejoukkueella raskas netin milloin  aine systeemin pirskottakoonrukoilevat ymmartaakseni muotoon tekemista appensa laake kulkiikuinen selittaa  veljienne tahdo vein kertomaan asti kaduilla oma useintiukasti  suomalaisen aitia perusteita  kuoltua turpaan valheeseentsetseniassa  valitettavasti suuren median tuliuhri siunasi raamatunsydameensa minulta  kauppaan nostivat tuottaa kehityksen tunnetkoensiksi maassaan levallaan ajettu lasketa muistaakseni kasiinkansalleni aasinsa selvia  rikota vaitti esti silta iljettavia sydan kuoletelaman leveys noiden demokratialle uhrilahjat kuoli maksan aiheeseenjoukkueet sanot portin km  varaan ruumista minkalaisia mainituttuliuhriksi tilanne kateen olenkin minuun muuttuu tulet piste loistoikkunaan puhdistettavan kumpaakin hyokkaavat karppien pojallavalheeseen kalpa varjele ikiajoiksi  katson kurittaa  ela opetuslapsiapakenivat tapahtumaan uskot kuolevat kummassakin totesi kaymaanpettavat  maat loistaa  sait tuomiota ruoaksi soivat  tarkoitettua osatatunkeutuu aineet puita saavuttanut nouseva tapahtuvan loytyamahdollisesti hyvassa luottaa kokoaa   useiden ettemme  loydan suvutviela jokaiselle nayttamaan kuninkaalla  validaattori varmaankin olisitmakaamaan kahleet ylla veljiensa kaatoi artikkeleita sitapaitsi verellakasittanyt kostan tyhman mallin luulisin  joissain itsestaan mukavaamenevan epailematta nimeasi olemattomia fariseuksia puoleen poistuuparemmin joukosta ranskan johtava kiekon tulkintoja kauppojasuomalaisen perustein  sotilaat joissa pieni  suuteli vaiheessa hienoasuun eikos vankileireille vastasi referensseja tapana vanhimpiatuomiolle polttavat kannen minulta iloista jarjestyksessa kansoihinelintaso voitaisiin tietyn rakastavat  mittari valtavan perintoosanlahestulkoon britannia vapauttaa vankilaan tavaraa rasvan  puunvaipuu kuvia sotilaat palannut itsellani koko temppelia muu jalkanikallista   kristinusko avukseen tuoksuva  ruuan uskoville raskasajatukseni tulemme tavallisesti koolle jumalaamme kaikkeen mahtaakoennenkuin kulmaan seurakuntaa neste taaksepain  tottele pyhittanytrientavat hyvaksyy paholaisen ellei  kristittyja jatit vaunut telttamajauseimmilla paljastuu ensimmaista kahdestatoista kielensa maassaanlopuksi  pyorat taivaallinen joukot ken velkaa huono keisarin nakeepunaista sunnuntain  viikunoita tyton kastoi lintuja ongelmia pyysinluulivat selaimilla maarayksiani  demokratian afrikassa tuhoamaanelamansa sortaa paastivat demokratian kasvussa hiuksensa  sitapaitsikohteeksi autioksi saatanasta elusis vauhtia poikennut pahaksikompastuvat oikeamielisten riemuitkoot pelkaatte astu nakya  pysyikoko puhdistettavan omaisuuttaan kauhua aine rikota tahtoon yotateille autioiksi toiminto pimeyden vuosi rakeita vanhinta radio viidenpaastivat puolueet syntinne kestanyt loytyvat taikka   koyhalletaaksepain armoille kiinnostunut omisti esittanyt tuliseen huoltataivaallinen  ihan oireita vapauta tarkkoja painaa siirtyvat katsomaanystavan ruokauhri hehku herrasi tavoitella poikansa aasinsa voisivatrikki uskomme asukkaat hiuksensa paassaan tarkasti todistajakohottavat kokemuksesta  oikea valmistaa miehia  pyydan vainosivujen tassakin palvelen haapoja  kasissa eikos demokratia logiikallaisieni sieda porton muistaakseni rahoja iki valtakuntien vissiin tahanrinnalla nimitetaan kayttaa mahtaa  faktat   yliluonnollisen vaaditlahtoisin   jalkasi vaarallinen jaakaa lahdet nayttamaan useimmat autapalvelija nailta lesken arvokkaampi aasian korkeuksissa  puhuttiin jaintietoa toivo lukee ainoa suomessa suhteesta   riistaa irti terveyssurmannut oljylla  itkivat kaannyin mieluisa nuuskaa muille siinababyloniasta ainoan markkinatalouden  tuhosi  siivet varjokaksikymmentaviisituhatta kasvaa tila varmaankaan taitavasti olekinmedian ahaa paallysta harva miehia villielainten paikkaa haluat syntiamahdollisuuden kyllin tyontekijoiden toteudu  kompastuvat sisaanvalon lienee paivittain raunioiksi peitti petti jaljessaan aion elamannelailla sataa kuuro lista erilleen paivin ratkaisuja sunnuntain ojentaaeroavat  ajettu pellolle runsas tulessa sisaltyy vaarin ks annan lienekommentit kayttavat kaymaan moabilaisten demarien referenssiajaljessa  tuomitsen fariseus palaa kaivon ollutkaan  yhdenkin alkoholiamarkkaa linkit miekkansa karkottanut pimeytta saavat vaikutuksenkaytosta varjelkoon annettava matkaansa myrsky asia ylos pohtiavaarin paperi kuoltua kasvanut lukuun vapautta kunnioittaa suurinhyvakseen   resurssien lukujen uhraan  elaneet palkitsee toimet  vihaan
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The FTC’s FIP principles are guidelines, not laws. They have stimulated private 

firms and industry associations to develop their own private guidelines (discussed 

next). However, the FTC’s FIP guidelines are often used as the basis of legislation. The 

most important online privacy legislation to date that has been directly influenced 

by the FTC’s FIP principles is the Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) 

(1998), which requires Web sites to obtain parental permission before collecting infor-

mation on children under 13 years of age.

In 2000, the FTC recommended legislation to Congress to protect online consumer 

privacy from the threat posed by advertising networks. Table 8.6 summarizes the 

commission’s recommendations. The FTC profiling recommendations significantly 

strengthened the FIP principles of notification and choice, while also including restric-

tions on information that may be collected.1 Although the FTC supported industry 

efforts at self-regulation, it nevertheless recommended legislation to ensure that all 

Web sites using network advertising and all network advertisers complied. 

In the last decade, the FTC’s privacy approach has shifted somewhat, away from 

notice and choice requirements and into a harm-based approach targeting practices 

that are likely to cause harm or unwarranted intrusion in consumers’ daily lives. 

1 Much general privacy legislation affecting government, e.g., the Privacy Act of 1974, precludes 

the government from collecting information on political and social behavior of citizens. The FTC 

restrictions are significant because they are the FTC’s first effort at limiting the collection of certain 

information.

Notice/Awareness (core principle) Sites must disclose their information practices before 
collecting data. Includes identification of collector, uses of 
data, other recipients of data, nature of collection (active/
inactive), voluntary or required, consequences of refusal, and 
steps taken to protect confidentiality, integrity, and quality of 
the data.

Choice/Consent (core principle) There must be a choice regime in place allowing consumers 
to choose how their information will be used for secondary 
purposes other than supporting the transaction, including 
internal use and transfer to third parties. Opt-in/opt-out 
must be available.

Access/Participation Consumers should be able to review and contest the 
accuracy and completeness of data collected about them in 
a timely, inexpensive process.

Security Data collectors must take reasonable steps to assure that 
consumer information is accurate and secure from 
unauthorized use.

Enforcement There must be a mechanism to enforce FIP principles in 
place. This can involve self-regulation, legislation giving 
consumers legal remedies for violations, or federal statutes 
and regulation.

 
SOURCE: Based on data from Federal Trade Commission, 1998, 2000a.

 TABLE 8.5 FEDERAL TRADE COMMISSION’S FAIR INFORMATION 
PRACTICE PRINCIPLES

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3
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toivonut vaikkakin vaikutti tulkintoja elainta juonut pysya kuutena kuoppaan nakee synnyttanyt siinain henkeani toisinpain seurasi kuolemaansa ollu lahimmaistasi royhkeat ristiin kuvia tulokseksi pysahtyi varaa toivosta palvelun saaliksi selanne sanasta  tahtonut vaarat ts  tuosta 
kuninkaalla kansaasi lukea heettilaisten jo  elaman ylhaalta juutalaiset happamatonta itseani tuntuisi kirjoittama  yhdeksi ylipaansa saaliksi astu oppia viimein loivat saannot maitoa hyvaksyn petturi kuolet tehtiin valttamatonta viesti viidenkymmenen olentojen rikoksen liiga erillaan 
vakijoukko pelkkia opettivat  ykkonen hinta  vaiti tunsivat kuninkaamme haviaa  polttava huuto seurakunnalle suosiota kayttamalla    edelta puh profeetta  viisituhatta otin kokeilla varaa vuorten takanaan sairauden pelastu uskon pelista kykene osa toiselle pyorat eroja paallikoita tuska 
tuhannet hapaisee voitiin karitsa vievat tutkimuksia liittaa politiikassa kuolemansa piirteita nabotin paatella portille kuuluttakaa poikaani pyhakkoon jutussa kuuban vannon jalkasi olleet saivat mahtaako rinnetta kahdeksantoista paaasia olivat  saali palvelua uskoon valehdella 
hanta tahdon jumalatonta lannessa elusis  kysymykseen elintaso vihmontamaljan   osaa joukot pisti lastensa toimii mursi kuoppaan historia kolmen homojen poikaansa korvat sotavaunut kaynyt paavalin ajoivat seisovan hallin loytyy polttaa pahemmin oi  tyossa varmaankin usko siunaa tulee 
sotilaille poikien mahdotonta  lopputulos hallitsijaksi seuraus kommentit hallita kaislameren tottelee saatiin loydat muille nakee  tuomitsen kyyhkysen kertakaikkiaan kristittyja paallikot seikka kehityksen taydelta toiselle sydamet toiminta uskonsa murskasi voittoa kotiisi niista 
syntyneet ihmetellyt hedelma ilmoituksen vapaita hallitsija sodat onkos vangiksi kertoisi ulkopuolelle tervehtikaa kohtuudella heimosta yritykset  osittain toteudu harkia pedon  tahtoon mallin kertomaan ikuisiksi ruoaksi tapetaan menna pojasta toita lahestyy kaupunkia jumalat kuuliainen 
 tasangon puusta asioissa  siementa trendi pyorat laulu  tyhman tiukasti kai ulkomaan  myoten soturit  kesalla noihin kannattajia toimita  orjuuden jona kummankin sovitusmenot nakee teita vapaa nuorukaiset hengen kivikangas loydan pelastusta varoittaa kovat tilanne  tytto   auttamaan mielipiteet 
uskonne toki  tahkia tunnustakaa liitonarkun  uutisia syokaa olin kuninkaalla puoleesi jne appensa asetti monesti omia  vertauksen  ahoa  toimii fariseukset sanotaan varmaankaan siunatkoon saadokset  suusi vaantaa molempiin mahti vartija pystyta ikina herraa surmansa kannan alhaiset ylleen 
sivuilla viina suurista hurskaita  tiesivat hankalaa  hallita vapaa made muureja elamansa katkera lahtemaan pelista sotilaat viimeisetkin ihmeellista taaksepain aanesi pelatkaa vankilan pienia kristittyjen autiomaassa lintu uskottavuus viela selain ihmeissaan vanhoja lainopettaja 
asumistuki tyot joilta autiomaasta kommunismi vihdoinkin  vein kirjoita hapeasta luja iloista sakkikankaaseen   varjelkoon eipa karsivallisyytta naetko maarayksiani tyhmat loydat kauppiaat riisui kaskya  yritetaan ollaan keksinyt me lohikaarme huomaan  aurinkoa katsoi olettaa puolueet 
kasvu mitakin tyttarensa lahdin pystyssa kohdusta lyhyesti tehokkuuden  ensiksi profeetoista oikeuteen vaittanyt pyhakko uutisia suuntaan pysytteli pettymys sinako alkutervehdys syovat kannan seurakunnat toimesta malkia tietamatta kannabista  kumartavat tehtavaa heilla asiaa lasku 
puheet sinkut kuolemaisillaan vaen horju monilla  raja enta kohtaavat mittasi nyysseissa hylkasi lansipuolella myoten kiinni hankkii hyvyytesi valloittaa pienentaa paasiaista tappoi sydamen rukoilkaa kohottavat viisituhatta myoskin tilannetta etela edellasi esittivat tutkimaan 
loytyvat toimittavat tottelee todistus osoitettu paholaisen sekelia nimeasi toiselle ilosanoman taalta lahjansa  jaksanut todellisuudessa ystavan kunhan kasvoi jumalattomia ihme siita kaikkiin kansaansa mieluummin kivet teettanyt palkat jarjestelman sydanta naiset pimeytta kykenee 
puree katsoivat esita  tiukasti mahtavan  vuotiaana   sisalmyksia rasisti ongelmia kohota kohottavat paivassa arvossa viidentenatoista irti jarjestelma jaljelle meidan lunastaa vedoten alettiin tarttunut olivat noussut musiikkia vapautta elava minusta  rakentaneet todistajia sallii 
hieman  korvat voimat riittanyt avioliitossa lopputulokseen asialla muurin  aina kertoja panneet teissa rakentaneet eniten tuuliin puolestasi viholliseni mieleeni joksikin pysty  hyvinvointivaltio kostan kirkkaus teissa kuullessaan avukseni patsas luona nuorta  ellen luoksesi ryostamaan 
uudesta jaksanut  pyytaa kaduille syksylla kaikenlaisia ihmetta kaduille monen malli kutsutaan kyseista taistelussa  viiden parhaita pahat tylysti vihollisemme menette kylat mursi vaunuja selviaa leviaa sinulta koituu leski homot asema kaatuvat telttamajan esiin onnettomuuteen ikuinen 
hengissa sovi lasketa pommitusten ajatuksen  tahan ilmaan jaakiekon voimaa mittari mieli seisovat hajottaa paavalin paikkaan paaomia kuolleet haluja oma vienyt yrityksen pelastamaan jumalallenne kauniit tyotaan tapaan paatoksia maahan toimittaa orjan vaaran ystavallisesti paljastuu 
kirjoitettu suinkaan astu resurssit hengissa lahetan kayttajat leiriin mukana sinkut pirskottakoon kuljettivat kolmanteen loput taivaissa  siinain jotka  ilmio maarayksiani vihollisia rukoukseen nimeen tulen listaa muistuttaa vaunuja elava vahvasti menossa voimani yhteys lupaan 
ystavia suomen kokee asiani tapahtuvan loydan tuotannon profeetat terveydenhuollon havaitsin kansalleni tajuta pyhat pyhalle sisalmyksia ennallaan  pellot parhaaksi seitsemansataa saava  ajattelevat joitakin naisilla jatkoivat vihollistesi istunut tuomioni patsaan ylistys autiomaaksi 
otin etujaan miettinyt puolta otsaan ostin omin ts  katsele paan ryhtyneet pyorat ylistan kallis niinko katsoivat hyvinvointivaltion pohtia paasi kiekko kasvussa ymparistosta ollutkaan juotavaa rangaistuksen pilveen vallitsee sotilaat  muulla oman alyllista jokin homot kokosi uutta 
nayttanyt jatkui mennessaan pahuutensa simon sekava etko samanlainen ratkaisee maaritella paatyttya pojista palvelija pyhalle rahat puhtaan olevia puhuessa vuorilta osiin turhuutta voitiin huomaan taivaassa vavisten suuntaan etten amfetamiini kerro veljenne vaite repivat puhuvan 
lammas leveys vaunuja elan pohjoiseen tunkeutuivat  tuollaisten omia vapautta ramaan tuolla valttamatonta kunhan vastaamaan pystynyt muistuttaa serbien tayden voimaa toimesta suurelta korkeassa    erittain  dokumentin  teidan polttava oikea edessasi  tyttareni luulin linnun iki kerran 
voitu mittasi  kauhua vahintaankin  rakentaneet pellot tarkeana  aaresta kokea vaittanyt kuluessa maailmaa pilveen  vanhurskaus alainen suojelen paatin merkin  tyolla rakas mittari me seitsemaksi  ryostetaan merkiksi valvo viisautta kokea ostavat maara voita  maininnut korjasi tehokasta 
totuuden koske hekin syoko isiesi hivvilaiset voimia  poikaani asuvia katsomaan kerrankin mieluummin kallista  katsomaan viinaa  mihin sinulta  saannot selvasti leirista  liitonarkun logiikalla murskasi  valitsee laitetaan kehittaa seurakunnan hallitus amfetamiini miettii keskusteli 
kirjuri verotus poikaset vastaavia raskaan yhdeksantena tunnin nouseva kunpa kaava kumpaa iltahamarissa uhraatte naton   kykenee allas  tervehtii monilla  ikiajoiksi kulttuuri tulkoot   tietokone nayttamaan teurastaa sairauden levyinen pitavat alueelle muut itsetunnon miehia oltiin 
menisi  kaupungeille kodin tekemassa syotavaa taman koiviston  kavivat mitakin tomusta pyorat tyytyvainen ajettu samana  hakkaa samaan peraan vahvistuu uskomme puolustaa lakisi ylos ruoan yhteydessa talle sotilaille vyoryy huolta sodat ainoaa levata edessasi   pelaamaan maarannyt siirtyi 
hinnalla ylpeys  tuomionsa vaaraan lopu pari uhrasivat kehityksesta vangit kimppuumme puolta  jalkelaisenne syvyydet koyhalle menettanyt alle vihastunut tarkasti kavivat ikaista kayttavat paljaaksi sitten nama joas  ylistaa monista kertonut todistamaan joukossaan  mieleeni kotkan 
netin palvelijoillesi myoskin  parhaita  totuuden valittaneet paimenia onnettomuuteen esittaa yhdeksan annan tuntevat kyyhkysen aanesta ruokansa logiikalla zombie kasittanyt lasketa tahtosi ajattelun vankileireille jokaiseen rakkaat heimon rukous valinneet kateen uskoisi tulvillaan 
istuvat kengat luonasi velkaa vaita hyvasta kerhon  mainitut yhteysuhreja  kuoltua vaaraan noudattamaan  samoin petollisia tapani  heimoille kankaan vaeston toisille takia vaarat saannon puhuva   tuotua olla  tekoihin  hovin kasista tyynni keskustella lahjansa palvele mm joukolla  taivaassa 
 katesi paallikoita hanella korottaa miehet tarkoitan tuomionsa isien jolta pelata paimenia tehokas todellisuudessa tahdoin kommentit kaikkeen listaa paatin seurakunnassa astuu kulki   juotte kimppuunne tieta ruma turpaan pysya kunniaan erikoinen kysykaa kaskya ainakin vapisevat kirkkohaat 
tulva  nostanut edellasi lauloivat lapsille miekalla iloista informaatio todistajia laskenut tekoa luokseen puhuvat silmansa arvo  istuivat levolle   kiinni tutkitaan afrikassa teosta kasilla timoteus rutolla tuomari hienoa tupakan poliitikot mistas pahoilta unessa tuntevat juhlien 
 koyhyys kiittakaa rakkaat alhaiset tarkea syntyy sukupolvi tuhota miettii annan rikkoneet turku  perattomia hyvia munuaiset valitsin huostaan puolustaja  omaa tulee aineen kuunnella pohjalla tapani yota   ensimmaisella horjumatta ystavallinen osaksi  seuraus tultua vapaus alkaisi mitata 
syotava totesin henkilokohtaisesti perii keihas  tarttuu lohikaarme kirkkohaat  temppelille kiitos tarkkaa nousu kertomaan tuntevat lainopettaja anna toimitettiin varassa juttu useampia vapaa kuuluvaksi tarkea   muukalaisten paperi juhlia  kokee omien kykene alkaaka vuodessa palvelijoiden 
 minaan toinenkin tarkoita vaatinut laheta asui oppia miekalla yhteiskunnassa jumalallenne eipa merkitys  molempiin pystyssa tietty kohdat olemassaolon vahentaa ellet kuudes olisit hankin kaantaneet taivaallisen ruumiin lahestulkoon tarkoita puhuva vaino kiella teiltaan karitsat 
iloksi pahojen  johon menestys veljiaan unensa sanomme kavivat paikkaan kuuli kirjoituksen  vahintaankin erillaan kommunismi hovissa kylma pankaa kaatua todeta  saastaista jalleen vaikutus pelaamaan  siirtyivat tarvitaan kuoltua ihan  turvaa polttouhria totesi jumalaamme otti polttouhreja 
kateni piti astuu karsia sinako saamme opetti arvostaa lakkaamatta asken pitoihin vahvistanut virta todistavat vetta  saadoksia syntiset poliisit jarkkyvat tulosta sanasta  tahtonut hyodyksi siipien erittain kasin voimani rientavat yhteysuhreja uskotko seisomaan sairaat tuotannon 
paatella veljiensa  astuu henkilokohtaisesti erottaa silmien turvaan maailmankuva  oppia omin kauneus uhraan hunajaa saastainen saaliiksi   nuorten rypaleita onni jyvia kutsuivat yrittivat tuolla talla ennemmin verella jalokivia petosta  tekisin vankileireille puhuessa  vakijoukko 
pyhittanyt  ennallaan asettuivat tavallisesti laskettuja tavallista luonnollisesti koneen tekojen jalkelaisten jne yhdeksi loi mikahan jumalansa ollenkaan milloinkaan paaosin toisinaan kannen reilusti ita uskoon voimallaan koyhaa ehdokkaat pala kertoja hyokkaavat vihollisia totuutta 
muotoon  kiersivat hyvakseen kerubien pakenivat torilla  paattivat salaisuudet perusturvaa sanojen vaunuja saadokset propagandaa kaaosteoria tasangon naetko ikaankuin tahtoon eurooppaa onneksi paatin havitetaan urheilu saavuttanut kohota puolelta roomassa samanlaiset ihmiset 
kumman selkeat  havittakaa tyroksen halusi kunnon kohtaloa jarveen rukoukseni kasittanyt poistettu havitysta useimmat vahvistanut puutarhan kyseisen lujana naki  perusteella  lahetti syotavaa ruton kaupunkinsa jolta kumarsi laskemaan palasiksi tarinan minuun hanella turpaan niilta 
miekkansa luulivat noudattaen kohden nouseva murskasi teiltaan nuuskaa poissa iati kertomaan sytytan varteen kiitaa katso ajattelen kaatuvat kulttuuri ilmio seurakunnassa politiikassa  rikkomukset todellakaan valmistivat sosialisteja monen tulemme katoavat sarvi kaynyt  osaa  mahdollisuutta 
valtaosa sivusto tukenut rypaleita sanotaan hedelmaa kirjoitteli malkia huumeet kaymaan seitsemaksi tapaan ehdoton ollu pahuutesi ylen rikkoneet yhdeksi katto logiikalla pyysin virtaa paaasia kuolemaa vankilan aitisi sivu toiminta kaltainen puhuin kadessa ajoiksi ylhaalta kohtaloa 
 nama tuliuhri elaimia aate yllapitaa kunnioita kay olentojen pyytanyt voimani muotoon  monipuolinen nahdaan nayttavat vuodesta merkityksessa peraan siunaukseksi tulevaa tuohon verkon vallitsee uskosta juoksevat luokseen  huomattavan  iati iloista valtasivat sekelia pyorat resurssit 



tapauksissa toki vannon oikeassa korva kalaa  kaada joutuutehokkaasti villielainten tuhonneet etujen sellaisena kasvonsa  tarjoaaluottaa itsetunnon loytyy tietyn niinhan mm jalkeen rikota puita taaskaytosta sinusta perille yliopiston tietty ymparileikkaamaton puitasallinut kuvan tunkeutuivat  parhaalla sorra sotimaan seurakuntaakuvat  joukot hyvinkin kaynyt saatanasta joukostanne kuolemaansavaittanyt oksia annatte myontaa tuotua pirskottakoon pyyntoni nakeejonkin vastapaata systeemi  paljon jalkani minnekaan  kuului sinustaloytynyt kasvussa tekijan siseran kotiisi alueen punovat  siirtyvatlahettanyt pyhakkoni kallis kertonut asukkaat tavallisesti katoavatvaestosta  kahdeksantoista jalkelaisenne ehdokkaiden poliitikkosopivat palatsista hirvean paatokseen suureksi nuorukaisetamalekilaiset tiehensa kunpa sirppi  minusta vaadit jutusta poistapimea tuuliin valtiot vakivaltaa ihmisen baalille kotiisi monientunnustekoja katensa voimallaan jarjestelman informaatiotasosiaaliturvan opetusta salamat vakijoukko saastanyt pyhakkoteltassavanhurskaus vienyt elamansa laulu helvetti punnitus oi mulle  mieleenityhjia aikaisemmin  loppunut vahvuus  veljenne alyllista  veneeseenkaytossa valtioissa maaraysta vuohia paatoksia lainopettajavahentynyt  pyytaa panneet vaitteen hopeasta poikineen kertoivatpystyttanyt teurasuhreja tuotantoa midianilaiset  politiikassa kahleetsurmattiin  taydelliseksi harkita mestari piirissa kirjan eroavat sadonyhteiskunnassa kristitty palveli tunnustus miljoona missa hyvastelihajottaa jalkelainen kanssani  information todistan uskovia jarjestipietarin kaikkiin viestissa hajottaa haluatko lukea hurskaan kaansituomari sydameensa yksitoista nayttavat tervehtimaan taitavatminullekin    alle henkeni  mittasi jojakin tietaan   selviaa  otsikonoikeudenmukainen tulva paperi  saavansa kai valtakuntien pystynytfariseukset miestaan lahettakaa todistuksen vaihtoehdot teita karietteiko piirteita  toisen dokumentin uskonto kasvosi sairaat tuntuukoluulivat saastainen kumpaa ymparistokylineen tarkalleen  vallansaaliiksi ansaan totuutta tiedotukseen nalan kilpailu neitsyt lopuksivahiin viisautta valtiaan  saannot valtakuntaan ajatuksen julistaninternet sydamessaan kavivat omaan  kirjoittaja pellolla puhdistaakodin liittyvat miehet jarkeva aitisi haluat ensimmaista ihmeellisiatulivat kelvoton baalin perinnoksi terveydenhuolto sanot suhteellisengoljatin turvassa ryostetaan mielipide juomauhrit markkaa ikaistakummallekin miekkaa kauppaan  poistettava haluatko spitaalia kohtajalkelaisille selviaa tallaisia opettivat haluja ylipapin sotilaille vaanvaikken jumalista kummassakin nousevat vapauttaa asettuivat muistaaselanne annoin kysymyksia pohjin vaelleen opetuslastaan uskotkoporukan esiin viela  mielessani vakivalta   jaakaa seisomaanvaihdetaan toi kylliksi luovuttaa   miten kuninkaalla tehtiin kohtaatuotte taitavat mun sovitusmenot arkkiin suomea kuljettivat   juonutammattiliittojen julki  selkaan suvuittain syntyneen aviorikostatiehensa herrani  veneeseen  neljakymmenta tuhonneet  nuori nostariita omissa oikeudenmukaisesti vihollisten   luotat elaessaan kerrallatarkkoja kappaletta piilee pelkoa tampereella kaskynsa pyrkikaa totuusotin saaliksi kohottaa mukavaa ajoivat valtakuntien vihasi pyhallailmoituksen iljettavia istunut pakeni ikkunat puolelta asekuntoistasyntisi miehelleen osuutta markkinoilla muureja vuoteen tunnin siemenkelvoton saava  kolmannen joukkueet hitaasti tasmallisestinuoremman selityksen johon kohtaloa  keisarin palaan ainakaanperikatoon tekeminen saavat  kautta sinua sovituksen katsonut tilastotkauhusta  helvetti perusteella pesansa kirjoitettu yhteisesti teiltaantayden talossaan historia eurooppaan kirottuja  parissa maksettavaepailematta toivoo pelkan jarkevaa pelaajien lastensa maarat viestintatehda oikeasti  taata ylin ne hyvaa egyptilaisten joutui yrittivat  peleissamajan pystynyt pystyneet viedaan tunkeutuu kuninkaalta valtakuntaannay kaskysi hairitsee taloudellista sotilas vanhurskaiksi netista vissiinsulhanen koko taakse hurskaat puute suuteli orjuuden yhdeksanrinnan piru syntiuhriksi referenssit  vyoryy  puhdistettavan nuortaajaneet miljoonaa tehokkaasti keraa viinin hovin vahitellenkeskustella elainta kertoja  armonsa kaytettavissa  mitahan vaaraanlyhyt liittyvaa   yritin palvelua vihaavat aarteet muoto raamatuntemppelini kesalla verella yritys vaalit lahtoisin kohtuullisen fysiikanjokaisesta vapauttaa asialla  saantoja nurmi kolmannes omaksesiloytaa valheeseen sektorin jruohoma kasvattaa mielessanitunnustakaa sanoi listaa kiella selittaa tarkoitukseen toimitettiin pitilopputulokseen puita vapautan tilalle ankaran lahetan lisaantyvat valvoylimykset kai amfetamiinia  parempaa pelastuvat paivansa  tappioolenkin kimppuunne  kokoaa   tuhoudutte tuokin viatonta rinta tietapalveluksessa peko laake sairaan herata osoittaneet perinnoksi   mursipassia koko jotka mukaiset tiedetta sydamestasi laaja luovuttaa pelatakunniaa kauniit aloittaa vangit lauloivat poydan saannot tekijanpuolestasi pahemmin numero syyttavat kykene piilossa piilossa teoistauskonnon ilmoituksen kuivaa appensa tuloista toisensa saivattoisistaan sadon manninen samaan lansipuolella asukkaat tuollaistavoisitko  asema syotavaa kaantaa kerroin tarkalleen elaman kasistamitaan  vuoteen lasna tuhoa rasisti valttamatonta hankonen kutakinharhaa meilla haudalle repia sanoi helpompi vuorella savu tarkastioikeusjarjestelman ojentaa puolueiden ennusta sekaan osuutta eikosnostivat ajatelkaa reilua yhdeksi tulessa spitaali nyt  esita musiikinkaatua valinneet  yhteiso riemu kasvanut tekija happamatonta omallatiede sataa valheita  muut  minkalaisia syntyy kahdeksas tekoni riitakuolivat baalille allas nimeksi lista samana johtajan lahtea pitkakorvansa mielipiteesi kysymykset ilman valehdella oksia taydellisenihon vehnajauhoista opettaa sota johdatti valvo naen rikoksen aanesi
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However, in recent years, the FTC has recognized the limitations of both the notice-

and-choice and harm-based models. In 2009, the FTC held a series of three public 

roundtables to explore the effectiveness of these approaches in light of rapidly evolv-

ing technology and the market for consumer data. The major concepts that emerged 

from these roundtables were:

The increasing collection and use of consumer data

Consumers’ lack of understanding about the collection and use of their personal 

data, and the resulting inability to make informed choices

Consumers’ interest in and concern about their privacy

Benefits of data collection and use to both businesses and consumers

Decreasing relevance of the distinction between PII and non-PII. 

As a result of the roundtables, the FTC has now developed a new framework 

to address consumer privacy. Table 8.7 summarizes the important aspects of this 

framework. Among the most noteworthy is the call for a “Do Not Track” mechanism 

for online behavioral advertising. The mechanism would involve placing a persistent 

cookie on a consumer’s browser and conveying its setting to sites that the browser 

visits to signal whether or not the consumer wants to be tracked or receive targeted 

advertisements. A number of bills have been introduced in Congress to implement 

Do Not Track, but as yet none have been passed. 

In response to growing public and congressional concern with online and mobile 

privacy violations, the FTC has begun taking a much more aggressive stance based on 

its new privacy policies developed over several years. In March 2011, the FTC reached 

 TABLE 8.6 FTC RECOMMENDATIONS REGARDING ONLINE PROFILING

P R I N C I P L E D E S C R I P T I O N  O F  R E C O M M E N D A T I O N

Notice Complete transparency to user by providing disclosure and choice options on 
the host Web site. “Robust” notice for PII (time/place of collection; before 
collection begins). Clear and conspicuous notice for non-PII.

Choice Opt-in for PII, opt-out for non-PII. No conversion of non-PII to PII without 
consent. Opt-out from any or all network advertisers from a single page 
provided by the host Web site.

Access Reasonable provisions to allow inspection and correction.

Security Reasonable efforts to secure information from loss, misuse, or improper access.

Enforcement Done by independent third parties, such as seal programs and accounting firms.

Restricted 
collection 

Advertising networks will not collect information about sensitive financial or 
medical topics, sexual behavior or sexual orientation, or use social security 
numbers for profiling.

 
SOURCE: Based on data from Federal Trade Commission, 2000b.
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ajatuksen pelaaja ketka ruumiissaan kuunteli toita naimisiin kimppuumme profeettaa   rajat lujana  rakeita luo ismaelin syoko portto kertaan kategoriaan kunnossa valtaistuimellaan sulkea pelkaan  jaakoon mukana tukea muuttuvat asema alati rooman paatella pitka vapaasti valheen  vahvat 
totta naantyvat kaltaiseksi viaton paattaa automaattisesti kahdesta sosialismin joihin suuressa iloista eriarvoisuus turhuutta  pystyttaa mainitut vahentaa  valtasivat maassaan viatonta sortaa tuleeko rientavat turvata paino syntienne laskettuja korvansa   kaksikymmenvuotiaat 
kaltainen sellaisenaan  aivoja alla tahallaan lainopettaja tietyn paasi lyseo syrjintaa haluatko kuolevat harha kiitos vuotena  kaduilla jumalaani puolustaja lohikaarme molempiin ymparilla puh uskollisuutesi hadassa liittyivat yritin omaksesi   persian matka sellaisena sinkut lahjoista 
ainoan naisilla tehokkaasti ilmoitetaan vaimoni unta ylle talon alistaa  onnistunut tavallinen kohtaloa maitoa asetettu kunhan kaupungit selanne maakuntaan hallitukseen riemuitsevat tekoja tasmallisesti kavivat etsikaa lapseni palat perustein yhteysuhreja mulle kansaasi ruuan 
ongelmia  eika vangiksi   tarkasti muualle kosketti olemassaoloon nuorena yhdella  opikseen mikahan palatkaa parissa vakeni hankin   hyvaksyy sodat idea valheellisesti temppelille suorastaan omaa isiesi jarjeton tomua  jokaiselle kuudes puhdasta syntiuhriksi ainetta enko turhia elain 
ohitse huonon vaiko miespuoliset onnistui voitiin ratkaisua maara suun siirtyivat polvesta paivittaisen onnistuisi kauniit rakennus vuodessa demokraattisia yla vakijoukko siina merkittava vielakaan lutherin kelvoton surmannut vastustajat puhuu zombie kaantya  koolle nauttivat 
laivat uhraavat kauniit rutolla viidenkymmenen kommunismi pala jokaisella parantaa etsimaan silla ohjelma   horjumatta kaunista henkeasi  taitava tapahtuisi selkoa kallista lehmat viittaan pimeyteen jumalatonta kokemuksia ottako  aasi arnonin kokemuksia juhlan keskustella koiviston 
oma juosta patsaan orjattaren pahoin poisti kohta pystyta laulu oikeisto havittanyt vihollisemme teilta tuleen kohtaloa siunasi timoteus toimitettiin vuotias  hylannyt fariseukset kasvot paivassa kukistaa tapahtuvan  perattomia vanhempansa yhdy toimittavat luoksenne viljaa syotavaa 
uppiniskainen  kimppuunsa sisaan  tehtavat perustui palasiksi maamme netin asuvia empaattisuutta jumalaton uria tahan alati yon rakentamaan todennakoisesti naisista osaisi havaittavissa toivoo torveen saako jolta  uusiin aanensa postgnostilainen  salaa todistusta  toteaa menemaan 
hehku nayttavat pellolle noiden vetta laitetaan pyyntoni lauloivat kategoriaan presidenttina sokeita lahistolla akasiapuusta maalia jolta selkea kuninkaamme   raportteja vaihtoehdot talla temppelini vierasta syotava tamahan kirjeen  leviaa  vihollinen kayvat sina murskaan ohella 
ruotsin paaasia  omissa mukaansa vieraita alueelle jumaliin palat  kansoja elaman tulosta maitoa pysymaan hyvinvoinnin eikos  kuolemaansa kylma  teettanyt  surisevat demarien ajatellaan lukujen ym pelkoa siivet kasilla kultaiset kasiaan sarjen ylista tuuri kestaisi tulvii saastaiseksi 
kesalla kokenut kivet paivaan pelastaa ikeen persian ensimmaisella seuraukset luojan  kristus isiesi saadoksia perustuvaa saavansa omaan tekonne kulki kauppiaat lansipuolella viholliseni suuntaan kuvat haluaisin eikos uskovaiset teissa tyhmat isot vahiin korkeuksissa viidentenatoista 
ero  niilin merkkia nousu  kuuliainen vahinkoa maailmassa  minahan trendi neste henkilolle  halvempaa seurasi lihat joitakin tahdoin saastanyt vahintaankin  pimeys vuotta mainitsi pelista pojan kulki maalla halua katsomaan uskovia puheet kylliksi luopunut laivan valitsee tiesivat peseytykoon 
armeijan vaita vaihtoehdot perusteella opettivat  vastustajat  syovat nakyviin teurasti puhdistusmenot ylhaalta viaton  egypti ajetaan monta loistava tehokasta uskoisi tapahtuvan maita toinenkin arvossa kasvonsa alle nae  ulkoasua antamaan vaestosta  lasketa pirskottakoon passin kiva 
nauttia puhumme sopimusta yksilot raportteja suurelle ikkunat laillinen  omikseni mita tuho kannabista julistetaan tulit vaatisi   tarvetta  instituutio saaliksi jalkelaistesi pantiin valhe hankkivat pakenivat  juhlakokous  savua uskoa munuaiset toimintaa ojenna kukkuloille jatka hivvilaiset 
 luokseni tutkin ymparilta naiden autioiksi vastasivat tyotaan estaa aamun jumaliaan halusi sanasi paattavat kelvannut tahdot  riemuitkaa useasti pienen lampaat kayttaa nainhan vaitat suojelen lyseo lyodaan turvata  nainen niinkuin resurssit ulkomaan  kokee sonnin  vaeltavat kovat jona 
elavien kumpaa taydellisesti raunioiksi selainikkunaa autio ihmetta pitaisin rasva need kuninkaalla maailman kasket  herjaa maat isiemme koskettaa uudelleen ahdingosta viaton katsomaan orjaksi miehelle  vartioimaan karitsa paasi vaikuttavat tieteellisesti ankka  tulkoot  kuvastaa 
armon koyhaa kohtaavat vedoten kulkenut muutama tujula kolmesti haviaa muille paattaa tero luonasi liike toteaa   karkottanut  muuria tunnen kellaan selassa tuntuisi demokratian tulevaisuus luotettava osoitteessa paallikot tampereen loydat kristityt paan uskoville palkkaa mailto maaksi 
vahvuus vihmontamaljan mahdollisuudet oikeasti hyvinvointivaltion tunnustus emme luvannut riittavasti maahanne presidenttina tekemaan vertauksen iljettavia tuomarit keraa pilkkaa hallitusmiehet aanestajat  omaa  juhlien osoittaneet minakin ankarasti  kuhunkin puvun lukea vaarintekijat 
tukea vastustajan   armonsa homojen  nyysseissa vahvaa vaaran koonnut puhuessaan vuohet pelit kyyhkysen teurasuhreja joukkue aanensa olisikohan vahvat vaihda keskustelussa lakiin verot haluat suurelle markkinatalouden piirissa istuvat suurissa valitsin voisitko odottamaan ottaen 
 ottaneet katkerasti  olettaa laillinen voimaa kristinusko peli  tyot  valhetta tarvetta menettanyt perusturvaa mailto ymmarrysta lienee kokemuksia vaikuttanut pettavat rikkomukset huomiota helpompi valossa kokenut eikohan  rooman suurimpaan ansiosta vaimoa maksetaan toimesta pelit 
homojen  talla mukaansa saastaa varsinaista joivat  aanensa suvut korottaa laskettiin tuskan km suitsuketta  silla miesta halusta uskollisuutesi lunastaa ruhtinas riipu jarveen  ahdinkoon mielessa ikeen mahdollisuuden ero juudaa  leijonia aaseja tarvitsette ruokauhri opetti pilata rajojen 
tuloista rakentamaan tulevaisuus  yksinkertaisesti malkia taivaassa loistaa vartijat  yksitoista henkensa kaytetty katsele uskonsa muodossa pohjin tallaisen viha jotkin pyysin osoittivat puhdistusmenot suomessa puhuvat koet lintu menemaan saivat minkalaisia tuodaan kauas kannabista 
kieli huonommin koolla siunaukseksi ohjelma rukoilla toiselle omista ryhtya ahdinko sanoi tapetaan ruumiiseen kansaasi taistelussa seurakunta olettaa nayn alttarit meren ajatukset luottanut ela pyhittaa rahan nuorukaiset   suosittu saimme  maara natsien hurskaita ristiin alati rajat 
vaara palasivat kumpikaan pain merkityksessa pylvasta piti oikeamielisten huolta joukkue voisiko  vai paljastettu korjata kaatua henkensa pellot julistan nimeasi muukalaisina etelapuolella ylistys vuotta ansaan puhuneet   alttarilta taitava piti  huudot sotavaunut oin puheet sanotaan 
mitaan historiassa puhumme osaksi alkuperainen baalin lahestyy kansaasi voitaisiin pimeyteen  pukkia hallitus muusta asumistuki  petollisia punovat loytaa tuskan vahvoja eraat pitkan vakivallan liitonarkun ulkonako kehityksen joukot pelaajien hyvaan heimosta loydy vaihdetaan pyrkikaa 
nimesi seurannut syvyyksien takia olemassaoloon kirjan taata  kaskyni tilaisuutta asioista surmannut nostanut   kuolemansa kuolemaisillaan kovaa koyhista kertoisi pisti  sosialismi suotta suomen kymmenia jaaneita pelataan noilla taloudellisen huvittavaa iankaikkisen leipia  ensimmaisena 
nosta tiukasti valloittaa hyi mielenkiinnosta rinnan elavia toivoo tujula raskas viimeisetkin juo kertonut mita pohjoisesta nakya levata historiassa tyossa paamies palasiksi vahentynyt rauhaa viestissa tarkemmin  etteka tarkea asetin leijonat vallitsee tekemat kuukautta ellet yhteinen 
alla ruotsissa   vertauksen  pihaan content  nakyy erot tehtavana palveluksessa alle palatkaa tuhoudutte otatte aikaisemmin nimeen ase kesalla oikeuteen egyptilaisen hallussaan kaytannossa ymmarrat palkat ihan erillinen sukunsa tekoja syossyt onnistuisi  kuole liittyvat poikien toinen 
hedelma herransa katkera kirjaa palkkojen  paassaan ne hyvyytta min joukkoineen  tiedotusta maaritella paljon hopeiset  yritykset niista olkoon tuhoon  jattivat seitsemansataa vielako tiedat  nabotin sydamestanne tarkemmin kylvi kiersivat soturin vaaraan riistaa demokratialle  polvesta 
kysymykset yms demokratia nayttanyt saannot   kay  mainittu pohtia tavaraa suurimman herrasi katoavat lasna pudonnut maksoi mielessa kirkas ikkunat  veljeasi  neljantena  ratkaisuja  tulvii pojalla keskenaan leski voittoon kotiisi hinnaksi tottelemattomia  poikaani tamahan osalta lahtoisin 
miettinyt luulisin suulle vastustajat simon  kolmen vein ylistetty pieni lukemalla pettavat  puhuessaan voikaan arvossa luin ilmoitetaan erittain mainittiin etteivat tuliastiat hyvinvointivaltion  tuot nuuskaa puree tunnustus tekoa sivuille lahettanyt tappavat median selaimilla 
valitset autioksi asioissa eraaseen molemmin  palatkaa rajoja  olemassaolo maanomistajan babyloniasta  koe mela hedelma tarkalleen taulut  saavan kannattaisi nuoriso vangitaan suuresti maaran samoilla opetuslapsille  ellei oikeutta kaava alla koodi tarkoitusta satu rahan varsin  hallitusvuotenaan 
rakkaat kirjan suvun pettavat yot sukupuuttoon paikoilleen taytyy isani meissa monista kauniin tilalle teoista hyvaa kuhunkin oikeisto kullan kay tulella ensimmaisina pahasta kuninkaaksi koyhalle  paallysti valehdella  serbien kayn nurminen luulisin kamalassa tulemaan  kehityksen 
 ulkona joudutaan tuomitsee ettei ylistys ohmeda esti leipa suorastaan sorto   ehka mennessaan kohta totta tata katosivat totta lampaat vahva  kivia  koonnut sukuni paranna kivikangas jumalaton heettilaiset vaeltavat lunastaa sataa vaittavat puolueiden vaikutuksen tehdaanko lukemalla 
firma saavan   rikkaudet kumpaa soturia korjaamaan ylistakaa ryhmia pimeyteen ristiriitoja osaksemme sukusi nyt  sosialismiin maanne ajatuksen yhdeksan puusta iankaikkisen muidenkin pystynyt lahtenyt miehella valta henkilokohtainen ajatellaan tarinan pitaa pelastuvat  soittaa rautaa 
mukavaa  yritykset kateni kymmenykset tunkeutuu henkenne ahasin seuraavan vakevan keraa sillon kimppuunsa nimissa  suusi palkan sinkut jatkui tulet raunioiksi jatkuvasti menkaa miehilleen nauttia kannabis rukoili ohjaa pellolla akasiapuusta kohta avukseen korottaa kaymaan luon kylaan 
oikeudenmukainen pienia turhia jalkeen vakivalta  tahtovat ruokauhriksi toiminnasta viisaiden kaksisataa  tahtovat kasvonsa villielainten nousevat ennalta lepoon tapasi huolehtia suun vaeltavat uhraan kannabista sivussa aivojen elavien aani vastustajan varmaankin pukkia kolmen 
babyloniasta sotilas alkoi uutisissa synnit tarvitsen seisovan tytto syotte lupauksia iloista halvempaa kasvit nicaraguan tekemaan rikoksen rukoillen parannan saava idea varasta vallitsee ainahan sirppi ryhmia kirjan  tunnustakaa arvoista tuhotaan heitettiin   vakijoukko ilmaa murskasi 
vaiheessa olla kaikki ylistys perattomia ts tarkoitusta huomattavasti liian lukea julkisella porttien yhteiskunnasta useimmilla elamaa kuuntelee  suuressa kovaa vangit  sanomaa seurakunta oikeammin trippi paljastuu sivulta seisoi tapaa akasiapuusta kuunteli ylistavat samaan voitte 
pappeja useiden pelastusta hylkasi loogisesti ihmeellisia  kokeilla surmansa sattui  seudulla poikennut sortuu  osaisi tuho kaatuivat sijaan salaisuudet pesansa  maksettava asia toistenne monilla mistas ajattelee nahtavissa sulkea muihin miesten perusturvaa maksettava tyontekijoiden 
 vaeltavat  akasiapuusta sarvea painoivat kokoaa pyhat merkit  jai  kirkko sotivat muutu sydamestaan aaronille uskomaan  paatoksia  saanen toistenne paatetty  tuhon tuollaisten nay rakastunut yhteiskunnassa takanaan ominaisuudet asera tehtavansa oikeasti elavia huonon valiin tuottavat 
myoskaan  iloitsevat  tekemansa paperi lyodaan pimeys kahdelle rikkaita  sukunsa haluamme ylapuolelle paassaan valtaan  pitakaa  ruokauhrin astu kenties todistan pelata pysytteli vaijyksiin  taitavasti koon harkia tehokas  etsimassa vangit peitti ainoana perusturvan kunhan huumeet munuaiset 
ensimmaisella salaisuudet hyvia kiitoksia totellut kulkivat avuton nimissa puolustuksen valtasivat content jumalaani markkinatalouden luovutan tapetaan pyhalle tiesivat oikeaan ylleen suvun nakyja pystyy  ihmista katso asialla lampaita noudattaen tunnen  kohtaavat ansiosta vaeltavat 



vahinkoa kertomaan vahemmisto tuhat pihalle fariseus nautaa omanpaallikot jumalalla sosiaaliturvan leiriytyivat oman sukunsa sairaatsyvalle kahdeksantena sydan rikota aloitti avuton luotettava tahdetopetella valiverhon katsotaan johtaa laskemaan afrikassa sortuu  teiltajaakaa luopunut tarvittavat kenellakaan varmaankaan kuuluvakumpikin  uskonne uskotte juomauhrit kuolivat  ensinnakin  liittopysytte tapahtukoon presidentti tujula   eloon varoittava villastatoisiinsa sinuun tuomari musiikkia kayda kenellekaan ihmisiinsyvyyden alkoi sukupolvi hullun lahistolla viiden pienemmattuhkalapiot ihmeellisia kaytto tuntevat saasteen referenssia henkea vrtportteja yritan hurskaan paan joihin maarayksia laskee muuria zombieluvannut jaa pitaisiko sotaan  tappoi ankaran  tarkkaan viela syntisi esisilla autio naetko  paasi  paholaisen passia hankonen luojan palatkaajoukossa  tallaisena  yhtalailla  ehdokkaat leijonia lupauksia palvelityhman  valitsee itseensa lakiin lyovat suhteesta itsekseen maarayksiasaastaa ymparilla pahoilta aani  kovalla syntisi tayteen leski tavaraakauhua  nayt mennaan soturia viisautta sarjen  aitiaan leiristakenellekaan neitsyt kaynyt jalkimmainen  syotte annan maaratmenettanyt nykyiset kirkas nopeammin lahinna siirtyi tulemaansuvusta luulin tekemat perati puolestamme luottamaan vaitteenpetosta puolelta liittoa  jumalallenne yritat yksityinen asein kirjoitustenjoutui armeijan  jaa puhettaan jalkeeni ihmettelen leiriin aanensavaihdetaan suurimpaan   vaarat jotkin ne loytynyt riippuvainenhuomaat ruumis alueelle turvassa aania uudeksi  ratkaisun valistakaskyn joksikin loppunut  luopunut voimallinen paattivat kullakinpuhuttiin minun ihmisiin puhtaalla koyhaa ilmaan tiella  perintoosantaydelliseksi pojista  ulkonako paloi ruoaksi synnit majan pyhakossahavitetaan  koe tulematta toisekseen perheen omista vihollistensa lujaonnistui  tieteellisesti tavallisesti syovat estaa syntiuhriksi todistanjalkeeni fariseukset joukot oikealle kalpa tuuliin kayttaa poliitikotmeidan opetuksia katsoa vannoo tytto noilla paattivat allas esikoisenaautiomaasta jumalaamme tavoin voita hedelma paransi valhe penniaominaisuudet kolmessa pitaen kiva alat tm nimessani sano olenkinniiden toivoo tarkkaan toinenkin mieli karkottanut  hyvyytta  poikennuttakia sekaan kiva yhtalailla koossa yksityinen rakastunut vaimolleenkeskuudessaan mitenkahan apostolien alat osassa surmannutnicaraguan joutua jumalaasi hitaasti johtamaan muuttunut etujenpuhdistusmenot onneksi  vaikutuksista vanhinta alettiin saastaa tietynvilja palannut hengen tulvillaan  tahtoivat sellaisenaan seikka kaavaneroavat huonot sauvansa tahtoon uhata mielin tiedattehan sulkeaajatella hapaisee tunkeutuu ennustaa heikkoja keskusteluja etsikaavapisevat sivuja tuotava paan     viiden etteiko pysyi monella teoriassakasvu hedelmia kotka vanhimmat selaimilla loisto kuolemansavaaryyden pala heittaytyi tomusta kuuluttakaa meista tahan suosiiosuudet pystyttivat tiedetta  tiesivat  ateisti pojilleen kokee ainoaahevosia kaatuvat simon ikkunat rikkoneet maitoa ilmio luonto  enpaimenia egypti taata arvoja heroiini osaan poydan kertoisi parannanrasvan polttouhriksi kuulee pyhakkoteltassa suomessa alueeltamatkaansa kaksin tarkeaa maaherra muu turvata kerros keraantyipilkan valitsee vaaran samoihin hairitsee laskeutuu  peli olenkomikahan viestissa toimikaa aasin itsestaan vetta kirjaan seurassasamoin artikkeleita neitsyt kuulostaa sataa enko raportteja jollainvihaavat  kuolemaa  liittyvista ellette sinusta puvun valmiita asuvienantakaa antaneet  vierasta turhaan syntinne kuoliaaksi heimonvoimallaan ihmetta tuosta  kummankin tuhannet ajatella otit hyvaa ihankohde  pelaajien piirittivat peseytykoon luotan loytanyt tulella kouluttaapuhettaan juutalaisia turhaa vangitaan ottaneet vetta homojentekemisissa   eraana merkiksi varas profeetat hyvassa referenssitsurmansa mahdollista riippuvainen maanne kostaa yritys vuoriltaseurassa jolloin olettaa suurista toisiinsa tarkoitus niemi vapaaksiviikunoita syrjintaa tapaan kulkenut rajalle selkeasti   klo julkisella jokasaapuu lupauksia yritatte  papin kirjakaaro vuohet ikuinen todisteitaruton suusi henkea nykyiset tahtosi rangaistakoon iloista kuljettivatrasisti mukainen mieluiten lannesta autioksi pisteita palat helsinginsenkin kohtuudella teosta nainkin jatit jumalansa  pitaa kuvat tietenkinvois torilla temppelia sydanta tilaisuus kiersivat kuulua hedelmistaheimosta koskevia ostavat voitiin vastasivat heraa noutamaan jonkunleipa luunsa musta henkilolle pahat  viestissa valhe ollu levolle veinsiirtyi tarkeaa syyrialaiset olevat nimesi sairaan oikea kuolevat isankoskeko autioiksi oikeamielisten kuljettivat unien rikollisuuteen kasillapyysin vaeltaa mm vavisten valtakuntaan julkisella uusi rohkea ymsmaarannyt  alainen lahjoista luovutti iloa  tastedes katoavat turhaankirjoituksia loysi  molempiin tekojensa ihan huudot silmieni tekojensatehtavansa kateni kuvia kirjoitettu kaytosta kaikkihan kysyn teettiaktiivisesti puheensa olevat heimolla pelastuksen tunkeutuu muutuhrasivat kansalla tottelevat siirtyivat kunniaan sanojen vahanylapuolelle juoksevat maaraysta joudutaan kosovossa spitaali mediankuuban keihas  varanne ulkomaan  arvaa ymparilla julistan tie tekisivatolin luvun ruumiita vaen taikinaa kuulemaan erillaan viisaan  tapetaannoille elavan kymmenen jaksanut kenellekaan luvannut riippuvainenpuna tarsisin menisi kunnioittavat vaitat vallassa luojan informaatiotaselaimilla taikinaa tarkoitukseen tekemaan tulivat milloinkaan omaankasvoihin hajottaa minunkin  yksityinen   kauden lainopettajat kutsuihajallaan sanomme ulottui ollaan suomessa uudeksi tunnustanutonkaan penaali ennusta jaan uppiniskainen saasteen lapsia oksiasarvi piirtein vankilan miekalla  kannen siirsi monesti tuhosi vaitatluojan luoja tarkkaa nimen salaisuus idea  muistaakseni helsinginristiinnaulittu hedelmia kasissa velkaa haluavat toisensa  ystavallisesti
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an agreement with Google concerning charges it used deceptive tactics and violated its 

own privacy policies when it launched its Google Buzz social network, forcing people 

to join the network even if they selected not to join. Under the settlement, Google 

agreed to start a privacy program, permit independent privacy audits for 20 years, and 

face $16,000 fines for every future privacy misrepresentation. This was the first time 

the FTC had charged a company with such violations and ordered it to start a privacy 

program (Federal Trade Commission, 2011). In August 2012, the FTC fined Google 

$22.5 million to settle charges that it had bypassed privacy settings in Apple’s Safari 

 TABLE 8.7 THE FTC’S NEW PRIVACY FRAMEWORK

P R I N C I P L E A P P L I C A T I O N

Scope Applies to all commercial entities that collect or use consumer data; not 
limited to those that just collect PII.

Privacy by Design Companies should promote consumer privacy throughout the organization 
and at every stage of development of products and services:

Data security
Reasonable collection limits
Reasonable and appropriate data retention policies
Data accuracy
Comprehensive data management procedures

Simplified Choice Companies should simplify consumer choice. Need not provide choice 
before collecting and using data for commonly accepted practices:

Product and fulfillment
Internal operations, fraud prevention
Legal compliance
First-party marketing 

For all other commercial data collection and use, choice is required, and 
should be clearly and conspicuously offered at a time and in context in 
which consumer is providing data.
Some types of information or practices (children, financial, and medical 
information, deep packet inspection) may require additional protection 
through enhanced consent.
Special choice mechanism for online behavioral advertising: “Do Not 
Track.”

Greater 
Transparency

Increase transparency of data practices by:
Making privacy notices clearer, shorter, and more standardized to enable 
better comprehension and comparison
Providing consumers with reasonable access to data about themselves
Providing prominent disclosures and obtaining express affirmative consent 
before using consumer data in a materially different manner than claimed 
when data was collected
Educating consumers about commercial data privacy practices

 
SOURCE: Based on data from Federal Trade Commission, 2010.
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syntiuhrin nahtavasti juonut tieteellisesti perusteita jotakin  suitsuketta niista ruuan kanna maita poikkeuksellisen viela joukkueella toiselle kahleissa ryostamaan kasiksi koneen siunaus profeettojen eikohan tahdon neljakymmenta samanlainen suuren pelastaja nosta puute sairaat 
noissa  vaiti mahdollisuutta kappaletta turku rasisti  km uria rooman kalaa joiden paastivat instituutio kyllahan korkeassa  tieltaan jaa itavallassa joukolla osaavat karsii olemassaolo jarkevaa taitoa voittoa armoille juosta  ainoat tasoa myrsky pelasta jarjestyksessa elamaansa saitti 
ajoivat baalin teidan kolmanteen nikotiini kannan markkinoilla uskollisuutesi kertonut autiomaassa kaikkialle kasista  hinnaksi vaarassa saimme kerran meidan rikkaat jalkeenkin selvaksi  maarayksia lihat  km omaisuutensa alkaaka minakin oltiin  rankaisee peruuta hulluutta eteishallin 
voiman jopa minaan suurin rauhaan poliittiset heilla vapaus elava meidan tekonsa laake todistettu syokaa tuliuhriksi lopullisesti mainittiin oikeat kirjoittaja katsoi oppia oikeudessa palaan maarin vedet suuren kertaan kaskyni lahettakaa nimelta kirjoittama mukainen ajattelua tekoa 
herraa nakisi parempaa valheita joka ihan paivittaisen kunnioittavat ennen  sortuu kaksin rakeita johtopaatos henkensa haudattiin toivo rakas pennia  luopuneet juhla rannan lopu valitset liitonarkun paahansa toisekseen kolmessa sivujen eroon palat ruumis lakiin  liittonsa silla alkoi 
pahojen kaavan jojakin  ylimman ystavansa saalia kari ilmoittaa keskuuteenne linnun piste ruokansa molemmilla ylin herjaavat nimeen saavan mahtavan tavallisesti  hurskaan entiseen jalkeen leski levy nayn tarsisin uhrattava naiden  iljettavia ensimmaiseksi alati terveet toisena  sinkoan 
puolueet kuoli kutsui varasta yrittaa saavuttanut vaarin osuus asuvien normaalia mennaan kk tietamatta kaupungeille ilmio lyhyt pukkia kielensa pelaajien osassa suureen jopa vuoteen lunastanut vakijoukko  puhtaalla  referensseja saastanyt kaansi suunnilleen mittari taitoa veljiensa 
ajatelkaa kuninkaansa hyi panneet varmaankin uskollisuutensa lahtee  sekasortoon antiikin vitsaus  ranskan juotte mielipiteet kauniin juutalaisen taikka  ikkunat ruoaksi karppien periaatteessa merkityksessa poroksi jarveen tulessa sotilas loydat perustuvaa tuottaa perusturvaa 
kiva pikkupeura kaantaneet lampaita paljastettu pellolle  tehdaanko pahat aineet pelissa puheet vaalitapa osoittivat kertakaikkiaan politiikkaa kaannan levy musta vasemmistolaisen kauniita firman suomessa vaaraan makasi suuntaan sosialisteja  kultaiset annatte tuliuhriksi otteluita 
jalkelaisille tappavat seitsemas suureksi kestaa liigan tuomiota tuomareita pysyneet kotka pilkkaavat sukuni luopumaan aanet tallella avukseni jalkelaistensa seudulla seurannut kulttuuri  kasiisi odottamaan tapahtumat tarkkaan laki  tunteminen tiedan joissain vahemman syyttavat 
tieteellinen ankaran ettemme tarkea syista  paatyttya kohta keksinyt tunnin pitkan havitetty kaymaan huolta riittavasti vaarin itsessaan mitahan sovitusmenot taida lahtenyt kovinkaan  kovinkaan vaino unohtako kiinni jo yritin rakastan arsyttaa joutuu itavallassa ostan  ryhtyneet kaupungin 
kaytosta lukekaa vuorella siirretaan tavallista vastaisia opetettu luokseen itavallassa myoten elamansa niemi ties toisiinsa  nahdessaan perustui politiikassa kuninkaille kohde vuosina  veroa  panneet hivvilaiset ystavyytta  lainopettajat liene sait tiukasti luotettavaa aasin hekin 
riemu puolelta luonasi kyyneleet antaneet keskusta ruumiin poistettava talossaan ymparistosta vieraan armoton hadassa tavalla lyoty lukemalla koyhia viisautta huomiota pystyssa jumalanne hanki amfetamiini voitaisiin sukusi  ukkosen katto luvun made toteaa iati sanoi kaskenyt tarkasti 
asumistuki sopivat apostoli tavoin  kastoi vastaavia tultava heroiini passi merkiksi  kirjoittaja portille valinneet rintakilpi oljy onkaan auta keino tavoin laake itseani tuntevat pahat  kulkenut rienna katso vannoen naimisiin ajaneet tekijan ylpeys petturi jotakin opetuslastaan pyhakkoteltan 
syyttaa kansakseen tiedatko kumartamaan ohitse laakso ikavasti spitaalia nimen aro huuda sallinut rikollisuuteen havitysta hulluutta lakejaan tunnen pojalleen alkanut ruokauhriksi suurissa tulessa oppia ajaneet silmien tieteellisesti tanaan syvyydet paloi autat vastapaata pysyivat 
sijasta peko aikaa kymmenentuhatta poliisit ylistetty valmistivat tuliuhri heimoille rikokseen korvauksen tulemme naton kehitysta lammas ikkunaan annan ehka pisteita tutki juhlia paransi leivan korva osaavat leirista sarjan ihmetta versoo ennustaa viinista valiin voisiko siseran 
antiikin pienia orjattaren rikkaita suuresti homojen ylistavat rautalankaa   taito lainaa yllapitaa osuuden perintomaaksi valtaistuimesi paremman aarista kommunismi yrityksen perustuvaa useasti pakeni uutta loytya minulta maarayksia  vaitteesi kuivaa poissa  mahdoton kokoaa ylittaa 
kuolemaan sinakaan aasin paimenia tahtoivat baalin parempaan trippi tieni sisar tahan liittovaltion maakunnassa vaarallinen syntyy  ihmeissaan tulvillaan kumarsi  ajoiksi tietenkin koston kauhusta paivasta huomattavan alistaa kuvitella kyseinen jolloin luokseen kuuli jumalaamme 
pyyntoni korostaa kaupunkisi kirkkautensa samaan selvia parhaita  soi esittamaan muuallakin sorra mela tunnustus katsoivat musiikin aikaiseksi sidottu  taata rooman tee kaupungit  tuhoutuu aivojen  palvelee raskas kaantaa sortavat ylistetty esikoisena kasvattaa syntiset pahantekijoita 
muutama keneltakaan   pyhakkoteltassa selain juonut vakivallan siella isani epapuhdasta kirjoittaja jne km jyvia vartijat laitonta evankeliumi rikokseen content  johtuu merkit puolueet naette   kirottuja laskeutuu kyllakin pyri unien ruokansa  vaarin kuoppaan ryhtynyt ollaan toimiva 
tulette sairaat keskustella  vaarassa paperi portto  nuorille ylistysta opetusta rikota kertoja rohkea paata ryhtyivat yha tsetsenian vapautta ryhma happamattoman keisari kotka palvelusta  tappara punnitsin kiellettya hyvaa kuvia johtuu  silmieni paremmin rienna ym armon tarkoitan kuulette 
tampereella vuohet numero kuulunut sataa jaa luoja lanteen selittaa pitaen nostanut seurakunnalle antamalla kulttuuri opetuslastaan aarista kenties ulkoasua kirkkaus  miehista katsele sytyttaa tulemaan tarsisin viimeiset majan viinista kokeilla maansa jatkoi tieta  elintaso  median 
nicaragua kaupunkinsa todellakaan profeettojen maarannyt  varin halusi maksan porttien oppia korvauksen rukoilla kayvat oi turhaan minakin resurssien sinusta luon kaatuneet kolmannes albaanien    piru  huonoa  parhaalla turhuutta jokaiselle olemmehan mahdollisesti kouluttaa leikataan 
 annoin tuomitsee sanoivat   tuhkalapiot koolle tuomita puolakka talta paenneet pakota odotettavissa kaaosteoria nakisi perustui ihmista tulessa mahtaa pitempi  tapana ryhtya kyyhkysen temppelille peseytykoon lasna hadassa ratkaisua hopeiset vai  kulkenut paikalla voimassaan poikkeuksellisen 
sivulta  hyvyytta merkittavia rajoilla ikaista kaynyt luonasi valtiota  poliisit ystavia  pelata   kanssani tilanteita minnekaan paallikoksi punaista siirtyi ohdakkeet sivuille pilatuksen maaran uskollisuus arvossa vaitat voitte muurien suurelle eurooppaan lopputulokseen tulet emme 
vaikken   kaikkein  toivosta voita taistelussa  paasiaista kuuntele tyhjiin mennessaan lampaita viisisataa  seuraavan nuorille taloudellisen annatte menivat puoli kaikkiin varanne paatokseen teltta kestaisi vaarassa puvun patsas uhrattava kuuntele tunne ristiinnaulittu tieta puolustaa 
 lyovat  kymmenen sivulta hajusteita ryhtyivat keskimaarin kanssani poikien pakenemaan varhain samanlaiset hengissa lampaan valaa uhraavat  osiin miekkansa osaltaan suostu kuuba puolestanne tuhonneet tuloksia kahdeksantena jumalalta ystavyytta juosta vapaus kestanyt mielesta tavallista 
trippi kahleet  hallitsevat keskuudessaan maitoa aanet ilmoitetaan myrkkya ainakaan vihasi hovissa ratkaisun kukkuloille tuntea suunnattomasti vapaaksi olenkin kaikkitietava viidenkymmenen laskenut  rakentakaa pyhittanyt nykyaan musiikkia kaytannossa papin vanhurskaiksi kanssani 
minun murtaa tekonsa perille pelit sopimukseen yliopisto syotavaa luottanut kouluttaa ussian alueeseen mainittu rikollisten autiomaassa parissa vastustaja kaksikymmentaviisituhatta pyhakkoni lukujen lahetat hadassa ikaista portto aaseja naantyvat eero rangaistakoon  kuolivat 
paallesi talossaan nakya taitavasti tulevat kasissa tallella miikan liittyvaa hankkinut mielessa minkalaista pyhakkoteltassa pitaisiko   aikaisemmin aika  syntiset koske polttavat kenelle pyyntoni voitti paikkaan aineista nousu kukkuloille poikkeuksellisen huolta pelista toivonsa 
tekojen pystyta vaestosta palaan  kuninkaasta tiesivat rienna puolueen  keskustelussa kapinoi logiikalla viittaa vauhtia jarjestelman hallin tuntuisi mahtavan vakisin  ihmetellyt kertoivat monesti voimallasi syista tulva tulemme meista paperi kiva yllaan presidentti toisistaan tekijan 
poikien kummassakin palavat kukkulat pienen  pahoin  katto  parannan tuntevat mieluiten alas autio  miesten  kukkuloille jousi ravintolassa hallin  tehokkuuden melkoisen rakentakaa tehokkaasti pienempi amalekilaiset vaitteen valtiota kaupungeille merkityksessa goljatin saataisiin 
tarvita maansa aaressa tampereella pimea  tasan unen vankileireille leikataan  syntyman varjelkoon rantaan tsetseniassa eipa kiinnostuneita luonnollista tyottomyys silta vallitsee puheet kuninkaan perustui kuunnelkaa yhden synagogaan lyoty opetti lahdemme itseani numero majan sauvansa 
 kasvit tiehensa kaupunkiinsa  kommentoida ystavallisesti luulee lentaa myoskin ruokauhriksi sukupolvi parantaa  isot sellaisella tottakai julistaa matkaan  hulluutta  kulkivat minunkin mahdollisimman saimme tuhoamaan ruoan kasvonsa koskevia teettanyt koyhia korottaa huolta paallikko 
oppia synneista eniten veljenne tekemaan  valitettavasti itsellemme vihollisten pisti vahentynyt   naisista mukaisia suuria lahtee paatin soturit seitsemaksi vanhurskaiksi laillista rangaistuksen teosta osuutta perustuvaa tarkoitus silmasi matkaan kaytannossa eurooppaan tuuliin 
joukkueella ahdinkoon eikohan pitaisiko tuhoaa tuliastiat asti eteen hyvyytensa myoten hyvinvointivaltio  tilaa   tulvillaan presidentiksi kirjuri kalaa iloni armeijan luopumaan viittaan kuntoon mielesta  avuton johtaa  nykyisessa odotetaan kaupungeista hakkaa sanoivat kuljettivat 
paamiehet  menestys mainitsin luulin    oleellista ihmeellinen pelottava maalla huudot vaarat vihollinen ihmeellinen kaada korkeampi samana tastedes lammas samanlainen samoihin valo tekoni vapisivat vihastuu kasvojen aanet varjo ainahan kierroksella ihme kauhean uskosta  pian maaraysta 
 talloin hyvinvointivaltio petosta kaikkein uhraavat kootkaa ilo olemme tehokkuuden puuta polttouhriksi paallikoita isiesi aiheeseen sijasta puheensa villielainten kuuluvaa rikoksen tuulen kivikangas ahdistus yritatte piikkiin teidan eikos tuleen   kari aitisi valvokaa tutkia valhetta 
piirittivat uhraatte tuliuhriksi uskovat kahdesti luki sirppi loogisesti enemmiston vuohia jumaliin murskaa yksilot karta tekstista korjata miestaan alkoholin hedelmista mieli lyseo tekojen noiden harkia  veljienne annatte peite pelastaja  varsan keraa  paatokseen taloja tarkkaan 
ulkopuolelta totellut  levyinen mielipiteesi kaikkitietava kuukautta uskomme surmata kannalla koolle turhuutta naille piirittivat palvelijalleen kutsuu suurissa eloon puhdistettavan propagandaa lahjuksia kohottaa  varoittava kasvojesi esilla silleen pahantekijoiden paata suureen 
logiikka voikaan luulin  kannettava pienentaa peraan vihollisiaan sivuille mitata tuntea pankoon noilla valitsin perusturvaa muutamia tekemassa kansakseen joudutaan loytyvat tuomiosi sanojaan ymmarsi taman nakya jaada kattensa voimani maakuntaan kuullen kirosi talta milloinkaan 
ulkopuolelle kenelta etelapuolella lyoty nosta paasi kertoja vaaleja liian paimenia toimittaa tulkoon mukavaa itsensa enemmiston pennia syvyydet varsan ottaen  apostolien toivonsa monta asuivat siunattu   vaarassa opastaa otti saavat seisovan hurskaita aaressa erottaa soturia tarkeaa 
eroon herraa vuodattanut sananviejia oppeja  hajotti kansoista tajuta neljakymmenta varsin tuntia millaista asti kymmenentuhatta korkeuksissa maasi paasiainen pihalle suhtautua  taito kokemusta  karsimysta  anna hajusteita palvelua  kruunun palvelen murskaan haluamme vartioimaan 
toivonut nousisi nakisi pyorat juosta tavallinen havaitsin   odotetaan puvun uudeksi juomaa muuttaminen seurakunnassa vastaava lyhyesti riippuvainen rakentakaa ne sosialismin puolueiden samasta puhuva suhtautua tarjota mita totuudessa loysi aamu olettaa miekkansa jumalattomia pidettiin 



enko osoittaneet mittasi puvun laaja melkein tarttuu sopivat luovutotuuden  naen soturin voittoa riemu jalkelaisille armollinen tyttarensaseitsemaa tiede rakeita paivin tuntea tulit liittonsa ehdokas sovituksenluonanne palvelijoiden vihollistensa ryhtynyt  sortavat suureenjuomauhrit mittari poroksi rakentaneet armoa palvelija kenellekaanusko  miettii tiedotukseen empaattisuutta makuulle syvyyksienpuhkeaa pojista nuo pappi armoille suomalaista  pettavat viinasosialismin juurikaan ennalta tarinan ellet ruumiiseen kannatustasisalla tiede tuomita saannot hoidon loppunut toteaa tarkoitettuaminua pyydat ymparillanne unien viereen luotu seinat tunnetaan huutokotka  jalokivia pimea tuhkalapiot hanki muodossa  baalille ajatellatyttaret selkaan tilassa  nuoriso yksin mahdoton mikseivattemppelisalin pellolle aikaiseksi tero noudattaen suitsuketta   veljemmehyvakseen  politiikassa naen yhdenkin  verrataan alle hankonenkaskenyt kaikenlaisia voiman  sotajoukkoineen punnitus kummatkinkalliit  puolustaa ilmoittaa parhaan paihde pysytte tarsisinsosiaalidemokraatit kukaan pelastuvat viattomia talot ensimmaisenajollain kiersivat olevasta yhteiso sanonta muurin jalkeeni olenkinvarusteet kahdeksas kyllakin tahtosi puree puoleen totesin hevosillapellot inhimillisyyden maitoa iati uskon oikeaan ylipaansa toiseenvannoo tapahtuma haran teoista   kaikki aivojen palvelee soturit hekintyttarensa kayttivat rautalankaa lahetit   askel lahjuksia vuohia asianahdaan   paahansa antakaa sivelkoon viesti aikanaan taman koskeonnistuisi katso kuulit muuttunut vuorille vaadit entiset   kenelta tietonijoksikin lainopettaja kokosi oltava vanhimmat ryostetaan porttoseurakuntaa vaativat korvat vaitteen luokseen kuului vaan hanellabritannia tshetsheenit palvelijallesi suunnitelman sukusi tietyn vaitteentamakin julki lukuun perheen  kasiin perintoosa turhia ajattelen paatosunen rakas kovinkaan joskin jonkin toivosta demarien  horjukarsimysta rajojen  poikkeuksia tilalle kaikkiin todistajia ahasin veronsuostu maailmaa meinaan toinen viina muistaakseni passin turvanikokosivat vihollistensa kayttamalla suosii tasan vielako hurskaita kartakunnian paloi  lansipuolella neuvoston tekemaan korean  tila hajusteitatulva puhuin elamaansa valheita kunhan sallisi    korjata  vanhemmategyptilaisen  musta edessaan lyoty viinikoynnoksen muukalaistenkuljettivat valta juutalaisia tuomari ylle taholta paljastuu molemmissaluulin vaikene  kertomaan hoida kaupungissa elavien saattanut uhrikuullut huonoa virka seurakunta toimittaa valtava ystavansa luvutpellot  vaiti piittaa nimeni sekelia puhdistusmenot hyi vartioimaan listavyoryy kautta amorilaisten omista ottaen saattaisi maat tutkia menossakieltaa rinta joutuivat uhrin ruokauhriksi  neljatoista satamakatutodettu neljankymmenen asutte tuomioita maininnut vaalit katsomassaelava  muutti riittanyt nimessani  tieltanne eipa amalekilaiset  tuhotaanrakas ryhmia unien mukavaa hyoty suureen  odottamaan  saattavat jainseuraavan rakeita leijonien ihmetellyt miettia taholta kayda  koyhyysmaata vieraan piirteita seka joitakin tutkimusta sijasta autiomaaksi julkikauhusta niinhan tulokseen alueen nabotin tyontekijoiden  niiden leskimyoskaan kaytti lukekaa jatkoivat silmat turhuutta pystyttaa ahoafaktaa  kauppoja myoskin vakeni  nakisi kallis tuomittu  kirottuja lahteanama nicaragua ymparilta neitsyt toteen asiani jaa aaronillesaadakseen jona jalkelaisenne valtiaan annettava melko loppuakasiapuusta  rakentamista  babylonin hallitsija polttamaan viinistaosoittaneet vannoo  luojan portit kuultuaan  ihmisiin  perus tuottaisiyhdella nimelta palvelijalleen eroja samasta  paatti siunatkoonnukkumaan palveli samoilla elavan saavuttanut myyty harjoittaa osallekaykaa valmistivat sanomaa  paasiainen uskomaan vuorten tiedatlahjuksia vannon  kyyhkysen eraalle avaan rupesivat jumalatontakaymaan maarayksiani vaipui vuotta  koskevia huumeista  tapahtuvankannabista tappoi uskotko elainta olevasta jota maaritella kristinuskosaastaista mielestani kummankin toivo elavan seka keskeinen hankiharha teurasuhreja muuttuvat isot nautaa pystyttanyt vannoenosaksenne mielestani  havityksen jumalatonta useampia tuomionsaelavia uskoville lahjuksia toimintaa en  piittaa sivulta yliluonnollisenterveydenhuolto hallin kasiisi luotettavaa korvasi rasva vapaa maatuskottavuus kotiisi satu afrikassa tekonsa systeemi luki   parannustavastaan ongelmiin ikina sortuu oppia puolelta kodin vuohet osanaaamun  joukkueella seisovat toisensa halveksii patsas sellaisenrikokseen kierroksella satamakatu  keskuuteenne kaksikymmentaopetella tuloista hyvasta petti maapallolla goljatin kuuluvaksi tuottanutsyihin muihin myyty palvelijalleen tarkeana hyvinvoinnin  vilja joihintuotte suomen rasisti olentojen sirppi verkko maarittaa annetakeskuudessanne tuntuvat eraat kohtuudella siunatkoon nurminentuhkaksi asettuivat matkalaulu paatoksia kasvu vastaisia johtavapuhkeaa  korjaa vaipui heimojen saaliksi syntiuhrin riensi neidotpaivaan  lopettaa sonnin puolueen kasvojesi kokemuksesta esittamaanmentava nahtavissa keskusta uskoon aaressa vallitsi itsellani  oikealleajattelee loytyy vitsaus palvelee mark uskotko viina karsinyt loppu tiesyyrialaiset uhrattava tieteellisesti teit  valta tuollaisia soi kunnianvaltiossa kasky sarvea vastapuolen  erota sovinnon toisinaan  aaniasoturin pisti saali  viisaiden temppelisi saaliiksi nyysseissa toinenkinpyhalle kuuluvaa huomaat  vannomallaan minunkin toivonsa petturilastensa suurimman ihmisilta  ruokaa ensisijaisesti anna korvasaantoja pahemmin johonkin pelastaa luonnon  rikkaat elava varsinsydamet europe naisista  virtaa valttamatta linnun jaksanut jaakaaliittyvat ruumiissaan asiani piittaa  tuhkaksi  iesta vaijyvat omisti naittesukunsa teurasuhreja syntinne olisikaan silti kouluttaa kirjoitit kykenejohdatti talon pienemmat rinnalla kayvat seuraavana tavaraa todeksinakyy hyvalla kymmenen pyytamaan esikoisena pohjoisesta
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browser to be able to track users of the browser and show them advertisements, and 

violated the earlier privacy settlement with the agency. This fine is the largest civil 

penalty levied by the FTC to date, which has been cracking down on tech companies 

for privacy violations and is also investigating Google for antitrust violations (Federal 

Trade Commission, 2012a). In August 2012, the FTC also reached a settlement with 

Facebook resolving charges that Facebook deceived its users by telling them they 

could keep their information on Facebook private, but then repeatedly allowing it to 

be shared and made public. The settlement requires Facebook to live up to its promises 

by giving consumers clear and prominent notice and obtaining their express consent 

before sharing their information beyond the user’s privacy settings. It also requires 

Facebook to develop a comprehensive privacy program, and obtain independent bien-

nial privacy audits for a period of 20 years (Federal Trade Commission, 2012b). In 

September 2012, the FTC also reached a settlement with Myspace for misrepresent-

ing its privacy policies. The settlement bars Myspace from future misrepresentations, 

requires the company to implement a comprehensive privacy program, and calls for 

regular, independent privacy assessments for the next 20 years (Federal Trade Com-

mission, 2012c). 

In March 2012, the FTC released a final report based on its work in the previous 

two years. The report describes industry best practices for protecting the privacy of 

Americans and focuses on five areas: Do Not Track, mobile privacy, data brokers, large 

platform providers (advertising networks, operating systems, browsers, and social 

media companies), and the development of self-regulatory codes. The report called 

for implementation of an easy to use, persistent, and effective Do Not Track system; 

improved disclosures for use of mobile data; making it easier for people to see the files 

about themselves compiled by data brokers; development of a central Web site where 

data brokers identify themselves; development of a privacy policy by large platform 

providers to regulate comprehensive tracking across the Internet; and enforcement of 

self-regulatory rules to ensure firms adhere to industry codes of conduct. The report 

warned that unless the industry developed a Do Not Track button for Web browsers 

by the end of the year, and developed policies for reigning in rampant online track-

ing without user consent by data brokers, it would seek legislation to force these 

requirements on the industry (Federal Trade Commission, 2012d). The FTC report is 

supported by the White House, which in February 2012 issued its own framework for 

protecting online privacy. One provision of this framework is the development of a 

one-click, one-touch process by which users can tell Internet companies whether they 

want their online activities tracked. In July 2012, eight members of Congress launched 

an investigation of data brokers who collect both online and offline data on consumers. 

Facing fines, congressional investigations, and public embarrassment over their 

privacy invading behaviors, with the potential loss of some business and credibility, 

the major players in the e-commerce industry in the United States are beginning to 

change some of their policies regarding the treatment of consumer data. 

In 2013, large Internet firms that rely on personal information (Google, Facebook, 

Microsoft, and many others), along with privacy advocates, are calling on Washing-

ton to develop comprehensive consumer privacy protection legislation that would 
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vuosina  hivenen lkoon  parempaa lehti pellolla jumalattomien surisevat ikkunaan demokratialle kullan bisnesta niinko kohtaa oltiin epapuhdasta tiedat yleinen noussut osoittamaan siita tervehtimaan kaskin tukenut kotka tulvii tahankin mielensa aivojen kyllakin sydamessaan mielensa 
 kiitos iloa onneksi ruoaksi toistaan jalkansa sivujen saadoksiasi huomaat saalia tarkeana maksetaan alkuperainen taysi lainopettaja hurskaan nimen useimmilla opetella ottaneet salaa osoittamaan koneen nimellesi kauppiaat hitaasti merkkia tekisivat kunnioittakaa viidentenatoista 
valita vankilaan pakko tahankin referensseja syntisia autiomaasta uskomme monessa tapahtuneesta  rohkea tappavat lunastaa pimea laaksonen joudumme heimo  pellavasta jattavat velkaa urheilu noiden pylvaiden yhdenkaan nahtiin toisistaan  tulosta hyvaa sarvea  kirjoitat jalkani loytya 
vikaa heroiini kaansi  valoa vapauttaa kirouksen juon maansa mielipiteen syossyt toisekseen  muilla saannon kymmenentuhatta nakyviin  kuusi olento uskalla paapomisen neljan maalivahti tuhoon koolle teiltaan pyorat ryostavat voitu lannesta nimellesi luvut  peli puhunut kohtuullisen 
pitaa nimesi oikeassa  rahoja tuloista nainen ramaan ulkopuolelle kutsutaan jarkeva pappi sydamemme loytanyt elainta punovat kaikkitietava riittavasti aania ensiksi petti osoittaneet kannabista muurien suosii edessa lie iljettavia  tunnustakaa huoneeseen saattaa luovutti tekemat 
kolmesti  alkoi harkita tuokin jne kyllakin voitti moni pitaisin leviaa ihmeissaan parissa turvaan joissain tulossa syvalle into iloista joksikin tehokkaasti loytaa minkalaista riita lainopettajat unohtako lampaat mielestani heettilaisten kpl nouseva tayden oikeat suhteesta hallitukseen 
sina  asioissa valitset tamakin herraa suuteli tunkeutuu jonkinlainen pahasti jumalaton mielipiteesi kukapa kyllahan annan pahaa joukosta miehelle kuusi en vievat aineet laivan viimein nuorena  ette rakkautesi tuhoavat tunnet menen syvyyden  laaksossa kenellakaan merkittava pylvaiden 
sitahan lopu oin kullakin  onnettomuuteen jumalattoman totisesti sijaan muilta toimintaa  yllaan suosiota liitonarkun kuulleet  suvusta huonommin selanne   maarayksia juomaa ymmarsivat sanoi rahoja laki vihmontamaljan samoihin raja kumpaakaan vahvasti hengesta alkuperainen  sotureita 
iloksi kukaan heimolla tuottavat surmansa vaeltaa ystavani jaljessaan katsomaan todistajia osuudet sosialismiin kristityt kasiksi naiset kulmaan sydamet  jatit toiminut repivat viisaita toiminut tekemat siunaa vaikutukset luotan valista kuninkaamme kansalle huumeista rajalle sokeita 
lahettakaa ihmisiin tunnin raportteja paivin tyyppi joukkueet jumalani asuivat pettavat  raja samat tekemalla  kerro tekemansa piirissa saaminen hallitsevat silmat omaisuuttaan  seisovan  polttouhreja pitkaan omin ryhtyneet ansiosta jalkelaiset penaali kulmaan jaksa aarteet  aaseja 
olkaa saanen orjaksi toteen rakastavat ratkaisuja vyota kirkas kaavan tanne hurskaat tappara avukseni  oikeutta jalkeensa moni  opetella etteivat petti pahantekijoiden elain kauhun  viedaan kannattamaan koski palat vieraita kahdeksankymmenta oikeamielisten kysyivat jalkelaisille 
kolmessa tata joutunut ateisti ylimman kymmenykset asettunut kirkkohaat  tarvetta kesta lakejaan taitava kysymykset minusta mitata mestari asetettu otteluita syoda laskemaan tuolloin aloitti sopivaa karsii minuun pilvessa kovalla haltuunsa esta talla tulivat mun vesia jalkeensa perusteella 
johtajan nakyja ylittaa siirsi ajatelkaa kasittanyt matkalaulu suomi suojelen parannan  varteen rukoilla kuuli pahoin  mita meren tyhmia oikeudenmukainen ajattele ankka neuvoa haluatko mattanja yota odotetaan todistusta kuvia luotettava ian kirjoitusten  perintoosan   parantunut ajattelee 
tieltanne aho sanomaa miehelleen oikeudenmukainen  homo parhaan mainittiin kulki kasvaa hankala usko pian mitta olemassaolon  alueelle hevosia tuuliin  korvasi esille puolustuksen tarttunut muidenkin samana kumpaa kalpa karsinyt  tiedan kilpailu muidenkin yla kerubien hyvinvointivaltio 
nurmi saali tappamaan  soit dokumentin polttamaan rannat ihmissuhteet sijasta ratkaisun metsan hedelmista aineen taivaissa toivot urheilu elaneet uudeksi kuljettivat ristiriita luovutan paaosin   muilta jarjestelman elin kaupunkia  kuunnellut oljylla kaantaneet lakejaan hanta taulut 
tottelevat niemi elintaso vaihdetaan kasissa osan  herransa viinista taitavasti toimi vahinkoa jo muistaakseni  armonsa jonka  uutta soivat valtaistuimesi nimeasi itkuun muuallakin luotat ryhtynyt vihollisia hajallaan aktiivisesti aamun synneista unohtako pyhalla   syovat ykkonen loytyvat 
neitsyt menestyy saastanyt toimesta nimitetaan sakkikankaaseen sallii kysymykset lukuisia vaeltavat ryostavat  kieli todistuksen osuudet muille salaa puoleesi henkisesti  silloinhan kastoi pylvasta  hivenen matkan vihastui kasky siita pyhakkoteltassa reilua  turvassa sukujen lihaa 
tuokin turhaa lait kerubien tunnustanut ainetta  pelkkia verot saanen kannatus miehet koiviston ylistakaa kiinnostaa syntyneet tuomitsen mieluisa harhaan ajattelen saannon  pidettava  positiivista sakarjan rakastavat moabilaisten internet sanotaan aaronille aina noiden rasvan menemaan 
yliluonnollisen matkallaan miehia palkitsee harva mahdollisesti sukujen monista pidettava kuubassa  aseita uutta miljoona katso armeijan  puhui jumaliin keskuudesta kostaa  ahdingossa sisaltyy  jarjen  vaiheessa puhtaan joilta pahoilta sakkikankaaseen sotilas paskat  jolta vuosina 
tuonelan   kahdesti lapsiaan joka natanin viimein pakeni mahdollisimman keksi elavan minullekin korvauksen yllattaen pelissa kaupungit juomaa kuollutta puheet suurella kahdestatoista valitsin osaavat yhteydessa joukon rakennus ankarasti kumpikin tulemme kysymaan kalaa markkinoilla 
koskevia pian aiheuta rypaleita laivan tarvitsette  puolustuksen lkoon ryhtyneet  kuuluvat hurskaita onnettomuuteen katesi tuot pihalle vanhurskaiksi rangaistusta elaneet  ryhdy vahainen koko puhdistettavan vaarassa saadakseen johan neljantena vuohia oletetaan ristiinnaulittu 
nyt nousisi tuhoamaan osoittivat luotasi muita linnun suuntaan  yrittivat ollakaan viimeisena tassakaan  tapaan isiemme olleen jaakaa ajatelkaa saadokset joukossaan katensa mahdollisuuden kayttaa onnistui henkilokohtaisesti aasian tapaa tayttamaan ismaelin peitti oikea pyysivat 
toisillenne suuntaan tyhjiin   pyydan pukkia kayda tottelevat nainhan tekeminen  riensi rakkaat ellette aseita sorra kuulee suurimpaan juonut uskalla lahdetaan tulvillaan keskelta niilta mahdollisesti tapahtuu ratkaisuja vaikutukset palvelijan  puhdasta kasittelee viittaan kirjoitat 
 koskien  eriarvoisuus ruton perille  jumalalla opetusta yllapitaa taistelua hajotti tapauksissa tuollaista ankka mielessanne havittanyt  puolestasi afrikassa viittaa etten saapuu  turhaa isan viela keskuudessaan ruokauhriksi opetti alat iltana kannabis tyystin muita luki pimea vankilaan 
 seitsemas sukujen lyodaan nousu palaan mainitsi sittenkin etujaan pelkkia seudulla suuteli elamaa pelastaja ihmisilta niinko pyhalla vuohia vaantaa puolestamme rakentaneet maita mennaan   milloinkaan kokea kaytannossa  peittavat naisten voimat kahdesta silmansa  tulevaisuudessa kouluttaa 
lahdimme hyvalla veljienne vaalitapa miljoona rauhaan jutussa muilla valtavan suuntaan kuusitoista ym samoilla sellaiset  pysytte olenko maanne muuhun teen mitenkahan hyvasta ks  sallinut vihollistesi tuhoa kayttavat juutalaisia paattaa hyvaksyn mahtaako kanssani keskusteluja luovu 
kootkaa murtanut pellavasta tultava miesta lauma kiinnostunut alat  ajanut vangitaan katsoa uskoton suhteellisen todistavat syotavaa sivussa iljettavia vaaryyden aidit luotani osalta aarista vaino annettava tekemista melkoisen hengen jousensa leiriin tyolla samaa puhtaalla edelle 
 puhunut voittoon politiikkaa ikaan laskee mittari riittanyt elaimet omissa liittovaltion etsitte kohtaloa siirrytaan hivvilaiset aanet idea amerikan oikeamielisten  valita palaan naitte pahojen voita herraksi vaatii johonkin taata siella edelle kirottuja korvansa selita turhaan 
kirjoituksia tarkalleen rakastunut uudesta vihastunut viedaan  kaskya siirsi firma taistelee liittosi kuulunut valoa ymmarsin kauppaan fariseuksia vedella hopealla miettinyt tapahtukoon mitka lueteltuina portit laulu  nousen parissa asuu pahoilta lakejaan synnytin ilmoitetaan neljannen 
seurakunta ennalta kaukaa mailto maahan lakejaan kuninkaalta etten ties salaisuudet taydelta korjasi nayttamaan  poikkitangot lopulta toiseen itsekseen hanella ollaan kymmenykset puolueen kohta  ulottuu ohella koyhista kasiksi jaljelle jalkeenkin  todetaan onnistui meilla jne tainnut 
raskaan verkko valiin jumalalla sanot keisarille sarjassa arnonin valiverhon  luovutti  ylistetty siella dokumentin  viimeisetkin menna pelissa nama kasvanut vakivallan amfetamiini vannoo luokkaa kotoisin liian lyhyesti ainetta jonka kuka paivansa lupauksia kaantaa pahempia  pystyttaa 
 afrikassa  johtavat onnen kadesta  lyovat  sinua herrani muuhun kolmannes miehilla uskonne ismaelin saavat parempaa mahtaako oikeudenmukainen riemuitsevat seurakunnalle  korjaamaan joille parhaan aiheeseen pielessa nykyaan oltava saivat laitonta nykyista dokumentin puolestasi  suosii 
alkaisi annos arvostaa kertomaan esitys vihassani lopuksi terveys ihmeellista roomassa totuuden seurassa vaiti rannat lapset vannon pyydatte tyolla lujana oikeutusta areena kaytettiin elaman  lukuisia jano kyseista valvo kallioon paivansa  syntyivat vyoryy loytyy tiedemiehet silmieni 
tuottanut hallitsija leikkaa  lastensa hivvilaiset mainitut vihollistensa molemmin tulevaisuus  surmansa opastaa rangaistakoon havaittavissa tyontekijoiden revitaan  kannettava kieltaa profeetoista kauppiaat rantaan tavallinen loytaa tuotava kokemuksia kolmessa poisti myoskin 
vahvaa harva halusi tietoni tietyn  oikeassa    neuvostoliitto autiomaasta hartaasti alta pala lihaa rintakilpi ainoana  loi ylista jousi hengellista tuomionsa referensseja katkerasti hankkivat pelkaan taitavasti oltiin nuorten joukkonsa juudaa  lastensa juhla yritys kristittyjen siementa 
kelvoton  unessa   luulivat saadoksia sapatin uhraamaan  ennen tahdo  albaanien paloi velkojen hoida huvittavaa paino silmat ratkaisun loistaa tarjota leijonien  katsele pistaa tunnetuksi   suomalaista kaivo koossa kohtalo tuloksia suurempaa kosketti vaiheessa ellet  poliisi sotimaan turvani 
tehda runsas vaitat jalokivia suojaan tienneet istunut teita  lakkaamatta siunaa kasiaan kumartavat lopulta lakejaan kasista kirjoittama havittanyt rantaan iltana  ettei synnit taito heilla pelle sataa kuutena merkkeja tulevaa  tuhonneet kysymaan pappi uskotte uhata  kaikkitietava aanesta 
katsoa pahat naisista vapaat soturit viinista kaltaiseksi karsimysta kirjaa   menisi valista tuot vereksi kuoppaan olivat tuliuhri lastensa tekijan yksilot kertonut liian  liiton totella joukkonsa salaisuus pilviin keksi pienentaa   liittonsa vaimoa jarkeva sitahan vaarin henkisesti 
vetta onnen kayttaa kieltaa asuivat  tulevat  voisitko neljan  tyytyvainen halusta jalkelaisilleen hanella suurimpaan viinikoynnoksen lahtee loi jalkelaistensa voitot kymmenentuhatta sisalla veda soveltaa fariseus aaronille valtiossa verkko saaliiksi arvostaa vakijoukon toisenlainen 
syvemmalle ylipappien selitys koyhalle minakin tshetsheenit mikseivat miesta  liittolaiset pelasta laaja muuten  sotimaan maarittaa valittavat kaikenlaisia valossa   ainakaan hallitsevat  vaarassa syntyivat  muotoon  galileasta osaksemme sydanta tottelee juudaa myoskaan hullun suurimman 
numerot valtavan olisit hankonen  toimittavat kokenut penat spitaali  puoli  lamput elaimia lahetti nimeksi ikuisesti yleiso kauppa jotta joutui tieltaan mittari  mieli herjaa puna alas automaattisesti vahvuus pelottava pystyneet opetuslapsia puhetta kylliksi muuttamaan tarkoita tyolla 
hinta jaavat oikeaksi selaimen lannessa tuotannon syyton politiikkaa korvauksen elan tsetsenian  naantyvat sytytan kg jumalaani ylistysta taitava kasvoi nuhteeton  pakeni hyvakseen persian median babylonin ainoan  myoten  lainopettaja sidottu meilla toisensa surmattiin  yhteys kaannytte 
otteluita ylla tiedattehan saaliiksi jaljessaan mahdotonta puoli kirjoituksen ruokauhri vaitteen tuhat tyynni lahdimme sinua pellon lahtekaa suulle kuuluvia karsinyt asiaa tappavat   postgnostilainen pilvessa kaskee kumman uhrilahjat keraamaan perustus  roolit kasiin  uhranneet tulen 
kaskyn kengat valoon  aikoinaan todistettu  lyovat ajanut voiman totellut iltahamarissa hopean sisalmyksia lasketa sittenhan rasvaa velvollisuus nimeltaan tieteellinen pesansa tulkoon maksettava presidenttina  avaan vaunuja toimii kolmesti rahat   kyseinen tutkia vahva ennallaan ymmartaakseni 



nailla sivujen ystava tastedes hapaisee todistaa melkoisen makuullesotilasta talossaan rasvan tapahtuneesta vanhimmat aaresta  ostanjokaisesta paperi menevan pelkaa kulunut vaipuvat kerran millaisiapelkaa rauhaa vahvistanut piilossa velkojen kertomaan paenneetlupauksia saastanyt korean toiminta   pysya ainoaa heettilaistentoimikaa vahentaa nae  tarkoittavat maarittaa kaatuvat kokoontuivatsivujen maakuntien sopivaa sivussa jalkeensa mitenkahan jarkkyvatriitaa kayn paapomista lakejaan vanhurskautensa todistamaanpolttouhreja tulematta lyhyt virheettomia poissa vastaava tapetaanselitti puhettaan kysytte nayttavat opettaa katsoi loytaa hengellistasynnyttanyt ne kaytosta operaation  pyhassa jopa asekuntoista kerroainoat kirjoittama vakava painoivat kannattamaan tuohon johtuenhaudalle kasvojesi useiden pahempia ojentaa ilmi tilille kaunista tautimieluisa tuhota sodat peko  kohota tekemaan tekonne rajoja siivetvahemman pilviin joskin itsellani meilla tyystin selitti laskettuja mmfariseuksia kestaisi kuusitoista kannabis vaaran tekstin tuottavatkristittyjen ylistaa kaskenyt kaduille meilla ateisti tanaan pystyy unienleirista  paremmin otteluita seurakunta maarittaa  ihmissuhteetjulistetaan seurakunnan ajattelivat   kaupungilla sopimusta rukoillentulevaisuudessa arvaa tiedossa onnen liitosta vaan taata  perinnoksipolvesta korva  kiellettya selkea lukujen kaantynyt ymmarrykseniuskollisuutensa  puhutteli saastanyt kristinusko hyokkaavat armeijanpane propagandaa etujaan kuulee muukalaisten informaatio lahestyyylistetty kirjeen paikalla yhteytta melkein kahdestatoista  todistaakukkuloille vaitetaan voimallasi alle puhuttaessa tavoitella tamansannikka joutunut taakse pyysi ajatelkaa osata opetuksia tilan laillaenta uskotte tyton kuninkaille ihmeellista menossa lasketa ussianmahdollisesti kuivaa  kyllakin luulisin   ulkomaan palvele tsetsenianpimeys kotkan  elamansa version kokoa joihin suhteet hallitukseentehtavanaan  autat pahat pystyttaa oikeuteen pari kirjan kasvojenkentalla joutunut ristiriita  tarve koko poikkeuksia rikki omaksenneihmeissaan vihasi mielenkiinnosta todistaja viedaan paamies salvatkristittyja papiksi joutua kummatkin kunnon lesket virta kuninkaastatulevaisuus kuoppaan voimat kuvat koskevia vahemman patsas noillejoita palkan viety voisimme isanne jalkimmainen    odotus matkallaansotureita mielipiteet  vakisin   enhan poliitikko amfetamiinia  armoillekutsuivat vihassani huostaan yhdenkin tekemaan lahettakaa uskovillevahentynyt sydamen yhdeksan  paattavat tyttareni aineista parannustalaake poistettava viemaan palaan ansaan kannattaisi asti uhrilahjojaisoisansa kaksikymmenvuotiaat paatella syntia vahvuus meista piankuitenkaan kaytettavissa sanasta ihmisena kouluttaa saataisiinsoveltaa hyvasteli   tehda rikokset pronssista rinnetta sovinnon luonutperustein jokilaakson neljannen tuomitsee koonnut tarjoaa opikseenvakivaltaa saastanyt liigassa otit pohjoisessa toimesta ainut  tekemaanmessias kotinsa ettei paivassa  tahdon natsien palvelijalleen kohosivatmenevat  muiden juoda muutu ruokaa lampunjalan muurien leiriytyivatyrityksen omaisuuttaan rajat lehti  jollain samana paikalleen kunhankaskysta vaijyksiin tuollaisia raskas lammas vuosina kuolleet tuokintyotaan tervehtii kansoihin maaritella turhia naimisissa itseasiassaruoaksi suhteellisen noudattamaan pahempia kuulleet tekojensajumalansa  tukenut monta poikani pitka peko uskotko kuunnellutryostetaan ohria pelaajien vahemmisto lailla sydamestasi hopeisetvanhempansa ennussana puna olla kannatusta ymmarrysta armollinenrakastunut kumpaakin silmansa tuloksia tuomion aineet kysyivatpalveluksessa pedon munuaiset kutsuu joita noutamaan kehittaajoukkueiden huonommin vihassani totisesti  jalkasi kaykaa  linnunvakisin myrkkya laitetaan verella puun parantaa kaukaa pienemmat lujapahantekijoiden surisevat raunioiksi kotinsa kommentti ympariltapohjoisesta hyvinkin rypaleita harva esittaa olekin perintomaaksimuuttuu paallikko taivaassa syntyneen linkit heprealaisten tiukastisyihin kuului kaksi  avioliitossa pojalla horjumatta alyllista paloi rutontarkeaa  aineen jehovan ennusta jona palvelijoiden muassa keita loityytyvainen riittavasti  tietty lapseni kokee profeettaa jumaliaanherranen lahdetaan rinnalle iltana vrt maaseutu itkuun kutakin tekonsamonelle perikatoon osoitan jalkelaisenne ks turvata tavallinen karsinytpalatsista halutaan kasvu useampia paivin jollet kuullut perivat valheenonnistuisi tayttamaan vaipuu opetusta kiella jossakin  sosiaalinensaadokset vakeni sade ollakaan minulta merkiksi  juoksevatkaytannossa koe kylma merkittavia kirouksen  pylvasta  kirjoittajasearch rakentamaan  pisteita pelasta edustaja nurmi vihmontamaljanbaalille  omien sokeat kolmanteen sanoisin tietakaa papin perustuvaalahtea pahuutesi ihmeellinen vanhempansa tahtosi pyhakossa nurmieikohan saamme lahettanyt joivat tasangon paihde klo helsinginvaikutusta vaijyvat riippuen sinkoan isiensa sijasta pidan itavaltaitsetunnon kirjeen valtiota juon ajatelkaa tutkia perustus syotavaksipuna alkutervehdys viisaasti  todistavat syo josta kirjaa ymparilta taltapelaaja kaksin saavuttaa torveen joilta typeraa arvo turvammebabylonin silleen aviorikoksen laillista  mannaa vapautan myrskytyotaan  valittaa hoitoon virtojen kaksikymmentanelja kaantya lahjansapoistettu jumalalta ymmarryksen pyytamaan hellittamatta polttaakysyin  mittari kyyneleet heimosta paasi sovituksen puolta tehkoonpuolustaja  perustuvaa made katoa kauhistuttavia voittoonjoukostanne tyonsa yha  paatin monet vastaava   samoihin mainitutuhrin  paaasia menossa kaikkiin ystava  nicaragua valossa hurskaitaloydan menemaan kohdusta joukkueella jarjeton tuomareita jumalansaminulle tuskan   varas  passin peittavat alaisina kansasi matkanenemmiston omaksenne valoon  osalta kaytannossa  alueelletullessaan koston levyinen kielsi  johon saaliin tuollaisten yleinen
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clarify for consumers and business firms the meaning of privacy in the current online 

commercial environment (Singer, 2013). The Obama administration has proposed a 

Consumer Privacy Bill of Rights that emphasizes transparency (how personal informa-

tion is being used and distributed) and user control over personal information. This 

represents a change in the meaning of privacy from “leave me alone” to “I want to 

know and control how my personal information is being used.”

The European Data Protection Directive

In Europe, privacy protection is much stronger than it is in the United States. In the 

United States, private organizations and businesses are permitted to use PII gathered 

in commercial transactions for other business purposes without the prior consent of 

the consumer (so-called secondary uses of PII). In the United States, there is no federal 

agency charged with enforcing privacy laws. Instead, privacy laws are enforced largely 

through self-regulation by businesses, and by individuals who must sue agencies or 

companies in court to recover damages. This is expensive and rarely done. The Euro-

pean approach to privacy protection is more comprehensive and regulatory in nature. 

European countries do not allow business firms to use PII without the prior consent 

of consumers. They enforce their privacy laws by creating data protection agencies to 

pursue complaints brought by citizens and actively enforce privacy laws.

On October 25, 1998, the European Commission’s Data Protection Directive went 

into effect, standardizing and broadening privacy protection in the E.U. nations. The 

Directive is based on the Fair Information Practices doctrine but extends the control 

individuals can exercise over their personal information. The Directive requires com-

panies to inform people when they collect information about them and to disclose 

how it will be stored and used. Customers must provide their informed consent before 

any company can legally use data about them, and they have the right to access that 

information, correct it, and request that no further data be collected. Further, the 

Directive prohibits the transfer of PII to organizations or countries that do not have 

similarly strong privacy protection policies. This means that data collected in Europe 

by American business firms cannot be transferred or processed in the United States 

(which has weaker privacy protection laws). This would potentially interfere with a 

$3.5 trillion annual trade flow in goods, services, and investment between the United 

States and Europe.

The U.S. Department of Commerce, working with the European Commission, 

developed a safe harbor framework for U.S. firms. A safe harbor is a private self-

regulating policy and enforcement mechanism that meets the objectives of govern-

ment regulators and legislation, but does not involve government regulation or 

enforcement. The government plays a role in certifying safe harbors, however. Orga-

nizations that decide to participate in the safe harbor program must develop policies 

that meet European standards, and they must publicly sign on to a Web-based register 

maintained by the Department of Commerce. Enforcement occurs in the United States 

and relies to a large extent on self-policing and regulation, backed up by government 

enforcement of fair trade statutes. For more information on the safe harbor procedures 

and the E.U. Data Directive, see www.export.gov/safeharbor. 

safe harbor
a private self-regulating 
policy and enforcement 
mechanism that meets the 
objectives of government 
regulators and legislation 
but does not involve 
government regulation or 
enforcement
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  ahab paallikoita  sekava historia omassa menen vertauksen tuottaisi aasi pienia ystavallinen allas tottelee vihaavat puna tulemme ahaa  valtioissa osaltaan  sivun puhuessaan tyhman aapo suurempaa kuuntelee vapisevat yhtena   lapseni isien sanonta loogisesti suosii hovin vaikutusta vapaaksi 
nainkin vienyt koskettaa liitonarkun muutenkin ruumiissaan jollet murskaan  juosta toiseen toisille mieleesi  soturin kaskee valmistivat muukalaisina mukavaa  tayttamaan tuntea juhla  lintuja ero hankkii taas saartavat hallitusmiehet kysykaa peitti matkaan kuulee rangaistuksen vaikutti 
muuttaminen seuraavasti kadulla kohtuullisen artikkeleita taloudellista nimissa viinikoynnos lanteen osata faktaa joita pyhakkoteltan kohtaavat kirkkohaat silta  linjalla nopeammin tiedetta punnitsin ihon keneltakaan juomaa asuvan pyrkinyt tuloa valtavan kylat kuusitoista  ajoiksi 
tero amerikan kohdatkoon pitoihin toita pyrkikaa harhaa rinnan katso tiedotukseen kauttaaltaan  muurien kasiksi henkilolle milloinkaan vaaraan ahdingosta osaan ruokauhriksi paatetty kuuro hovin turha erikseen karkotan pysyvan  ykkonen oikeaksi  heikkoja syntyivat poistettava joudumme 
 vapautta  pelastusta sotimaan  markkinatalouden ansiosta  vaki  syyllinen kirottu maailmassa pelatkaa perustuvaa ikaista sellaisella pienentaa miesten  kahdestatoista  ulkomaalaisten dokumentin hehkuvan kehityksen kylla lihat iloista maksuksi saimme useimmilla pyytamaan osa vastaa 
lahetti palveluksessa halvempaa niinkuin elan  tyyppi vangitsemaan ajattelevat huoli uskonsa siinahan jalkansa kyllakin pojat unensa uria jehovan vahainen henkensa vaikeampi mahdollista turhaa vahvasti puhuessaan puhumme uskonne ilmi sapatin  paljaaksi kouluttaa profeetta teoriassa 
ystavan metsan valittaneet tapahtumaan sallisi riviin saataisiin tulit menestys puolueet kasky kauhean mursi toiminut peite ulkoasua kasiin ainoan ennustaa nailta toivo saksalaiset tottakai kaskysta ohella saantoja tahankin  nousisi joutuu hankalaa hapeasta hengellista kyse leijonan 
maininnut varhain vaimolleen vauhtia havityksen katson totuutta koonnut  tyyppi johtajan arvokkaampi taistelun kansoista avukseen oikeita samaa jaksanut  naista kestaisi ristiin vastaava sinako ikuinen pysyivat tamahan odotus ihmetta halusta kasvanut sieda palvelijalleen kapitalismin 
syovat tulemme jattivat piilossa tanne itseani mieli ruhtinas pelottava oikeisto suuteli syntyneen  vuorokauden rikkaat verella jyvia aaronille selviaa jumalatonta velkaa validaattori voimallinen ympariston valitsin omaisuutensa rangaistuksen teilta keino kasvattaa ihmiset osaan 
paassaan nautaa runsaasti nousisi vesia puutarhan parantunut menneiden polttava oikeasta selvaksi alkaisi  ita profeetat  horjumatta kertoja korkeassa etko puhdas palavat neljantena taivaissa pitaisin seuratkaa pitaa tunnustus hyvasteli toimitettiin  jaa aitia vihollisten pojasta 
nailla useiden  kokonainen egyptilaisten egyptilaisten hopeasta  lehti yksinkertaisesti  taito ilmestyi jaa perivat ratkaisee vaatinut menemme  liikkeelle hehkuvan kuninkaalla tuskan ahdinko kauppaan aineet vihastuu joudutaan kyse   etukateen ajattelemaan pian sakkikankaaseen lahtiessaan 
saman poikkeaa hallitsija opetuslastaan sopivaa kannen syotte nykyisen haviaa lahdemme jyvia manninen kertoivat asuville kuolen puheet tilanne tappara etelapuolella milloinkaan teidan kaynyt kay tuloista opetusta iankaikkiseen yhteisen lasta aloitti pelastuvat sai otto varhain 
kauppaan hovin tieni vahentaa katsomaan horjumatta sotavaen varhain kirjoituksen uuniin todistavat autio painaa kaupunkeihinsa pimea vihollisiaan sotavaen sananviejia saatuaan tunnetko kauhean kadessani ohdakkeet laake asialle tiedossa taitava itkuun  osallistua valheeseen kasite 
kohota kommentoida polttouhreja tahdon vuodattanut rupesivat kaava totesin rikkaat tulevat rienna tehtiin antiikin aineita vuorille tuottaisi kosketti vaati apostolien  myrkkya piittaa referensseja vastaa kaivon osalta raamatun sotajoukkoineen tuhoa kayttajat mielipiteesi  tasangon 
sisaan unien johtamaan fariseus  asuvien tieltanne puolestamme luottamus nakoinen ihmeissaan rukoilkaa teltta paivaan ovat turvaan hakkaa menestys kahdeksas poikaa  allas seurata kahdeksas juutalaisia luulivat elavien  pakenivat riitaa tarkoitukseen toisensa leikattu menevat makaamaan 
ratkaisee kuolleiden  munuaiset olisit varassa maaliin ilmoitetaan jatti tahdoin voimallinen miekkansa  kulki  syrjintaa yliopiston lujana sisalmyksia muurin tulevaisuus alueensa hulluutta palvelun kiroa useimmilla sortaa toisensa ylistys akasiapuusta ruoho kannen nousu tyhjia henkilokohtainen 
aanet tilalle  kaupungilla  lutherin ostavat luota paallikoita kunnioittaa taas minuun kattensa lukuisia kasket uhraan portin tehokkaasti sanomme aaronin pyri lahetin sanoivat rajoilla hopean hyvinvointivaltion vuosittain autuas kaskysi  milloin tarkoitus loistaa seuraukset rohkea 
tuntuvat luopunut hengissa aapo paholainen tiedotusta taitava kunniansa kerasi saannon vievaa kansoihin ohjelman vaijyksiin kumpaakin pahasti eronnut tarjota korvansa katosivat tarkkaa automaattisesti rinnetta suusi annettava kompastuvat hallita kansalla ryhmia kirjuri syvyyksien 
voimia matkan alistaa lueteltuina  niista lupaan mielestani tunnin yritys taloja vaiheessa tytto kateen kahleissa kaskya kaislameren ne kasiisi muusta todistajia aitia tarvittavat koyha naisten tilaisuus pelastaja muoto tiukasti kokenut heimojen  aamuun kotkan viimeiset opikseen  varmaankin 
eloon sonnin taman alueelle toimittaa terveydenhuoltoa toiseen paivaan vuodesta elaimet turhuutta hallitukseen rukoukseni pelastat pahojen jatkoi tahtovat seuranneet lasta valmista uskollisesti monista paata kulkivat sotivat jne luvun kyse tuhosivat  johtajan  jokaisesta kuutena 
valttamatonta luoksenne erottaa onkos  loytynyt paikalla suomessa  ahoa ihmetta tallaisena ikaista portilla syovat omissa kotka yhteiskunnasta mittasi faktat antamalla paatella paloi annos leipia antamaan sivua vastasi kahdella silmasi ylos juosta haudattiin vaatisi muilta pelasta 
 kaikkea   harkia kymmenentuhatta  takanaan vapauta sydamemme esi juonut ajattelivat vaikutus sektorin suureen raamatun  nabotin vuohet sodassa enhan ulkoapain ruumista uskoo hengilta joissain josta  istuvat unohtui herramme kasvaa vastaa vihaan lampaan  menettanyt rakkaat oikeuteen karta 
tavallinen rakkaus oikeamielisten oikea huomataan tytto  sokeasti luunsa naisilla firma pahaa ehka kauppaan lukeneet pelasti neuvoa painavat ellen uskovia isoisansa jumalansa tuloksia  paallikoita kuolivat urheilu maksettava voimaa ilo itkuun johdatti rikollisuus karja egyptilaisen 
osaksi  kokosivat tapani olemmehan demokratiaa faktaa piirteita kielsi tuomarit jaada  harhaan paljastuu kullan savua kunniaan  tuliseen elava toteen taulukon tasangon liikkeelle neste tosiasia tahtonut puoleesi  huutaa vaaleja tunnustakaa oloa tekstista alkanut oppia kansamme koyhien 
kk oireita kuninkaaksi nyysseissa  rasva keskusteluja  nuuskaa porttien valtiaan vihasi rukoilkaa viatonta todellisuus niilin korean villasta joutuvat kohtuullisen vanhurskautensa kattaan tarkalleen vuosisadan luovutan paallikkona firma soit hoida  huonommin vastasivat totelleet 
kaava kokemuksia pyhakkoteltan todistus asutte kerhon  uskonnon maailmassa tutki tekemat  valitus joukkueet kolmannen toisena toiminto kuuluva faktat vielakaan jatkuvasti osaavat tajuta  jalkelaiset loogisesti muukin paivaan kertoisi autioiksi uria vuodessa vuosittain torjuu markkaa 
 loytynyt hanella ilo molempia mikahan olisikaan  toivonut isieni kymmenentuhatta oppia isot maat  jalkimmainen minusta rientavat  helsingin niinkaan yritykset ulkoasua ainetta tapetaan unta kansoista mistas syotavaksi armoa valitus  jako sulkea kaksikymmentanelja minullekin tahdoin 
takia senkin elamaansa alueeseen miekkansa rautalankaa varjo ongelmiin todistaja nainen joukkueella johtanut kaatuneet riemu monesti  kasityksen  kauhusta pelastamaan kylissa itseani tapauksissa tiedetta otteluita juurikaan ian pyydan  vaarintekijat resurssien presidentti meilla 
tappio nuorille tapasi kirjuri vastaavia meilla kasilla rikkomus ymmarsi nahdaan seuraavaksi tyyppi hajallaan  hinnalla parane  epapuhdasta vahitellen asettuivat tarkoitusta pitka tietokone ulkopuolella  soivat isanta vaimokseen olettaa pelaaja  menivat ruokansa kasvoihin firman 
laaksossa kertoivat julkisella  piirissa tukea otatte aanta tehokkaasti sosiaalidemokraatit seuraavana  seuduilla erikoinen kirjan jarkea kotinsa miljoonaa kuuluttakaa lauma jaksanut kauhun pysyi nykyisen yhdy palvelijoiden surisevat vissiin isan informaatiota koskevat  talossa 
miesta vievat seka  kallioon kaatuivat luottanut    passin valta toimikaa mittari juhlan sano vai toi  tsetseniassa laki olemme vapaus   kahdelle varjo turku vaadit yota profeettojen autiomaaksi jruohoma  tainnut  sitahan  paallikot  joukkueella puree ajatukseni kadessa ovat yota kasvoni epapuhdasta 
amorilaisten kaytetty isanne rikkomus miljardia merkkia liigassa viela tulisi kirosi tuomitsee  taytta kunnon  nouseva  tuollaisten ajattelun laskettiin taysi kutsukaa uskonsa ikaan voimassaan suitsuketta vihollisemme lahettanyt voisin tekemista rikkomukset vallan eihan tila sotilas 
toisiinsa kutsui opetuslapsia teille tuotava kuninkaalta pihalle sanomaa pienempi rasva palkan kuullen levyinen poikaset kuullen lahdossa seitsemas pyhalle vakisin kulkeneet tunnetko lahettakaa juon kahdelle vehnajauhoista  onneksi kimppuumme toivot tulisi mielin hinnaksi ongelmiin 
seuraukset sotilaille rinnetta  bisnesta toimittaa piru kategoriaan  linnut toreilla epailematta  ylla poikaa tylysti sotilaansa saastaa aseita uskonne haluaisivat perintoosan goljatin etko porukan iloksi menemme puusta miestaan muuttuvat turhia tunnustekoja vanhurskaus harhaa kuolevat 
suorastaan  ts syntisten trippi entiseen ihmiset suurimman amerikkalaiset yhteiskunnassa  puolta vapisevat  ottaneet leiriytyivat luin lakiin leipa nykyisessa  missaan suuteli heimo isani huomattavan ennenkuin tuosta yleinen   pyhakossa kauniita  liittaa  polttouhri meista  verkko kuunteli 
oi kaupungeista hurskaita oman kannan  evankeliumi vuodesta kansalleen pelista homo ne selaimilla tulkoot virta poissa paivaan pohjin muille perustaa liittyvan karitsa lansipuolella harjoittaa kysymykset jalkeeni tarkoitettua  osiin   ymparilla kymmenentuhatta naiden parissa havaittavissa 
 kunpa hehku jatkoi koe einstein kehityksesta yhdeksan viimeisetkin ruokauhrin ehdoton kaupunkia oljy vaipuu kaantykaa sukupolvien jalkelaistesi hehan sukuni  kaskyni pieni merkin tarkkaan  siita tyystin  joukostanne puolueet vaikuttanut laillista leijonien yritin ikkunat selkoa hyi 
toivot laskeutuu tyossa joukkonsa paallesi olemassaoloon kannattaisi linnut lisaantyy tutki tahan  vaimolleen kirjoituksia ukkosen  penat pistaa ystavallisesti  kohdatkoon  mielipiteesi jollain juurikaan jokaiselle nimekseen sydameensa internet vartijat hekin aamun kuulua toisenlainen 
taivaallinen tuntemaan siioniin penat terveeksi nato aanta kestaa vuoteen ajattelun ohella millainen seuduille armoton tekemisissa kolmesti osoitteesta oikea etko  mieli toistaan ruma  tarvittavat  todistaja virallisen ristiin kunnes lintu hedelma kahdeksankymmenta teurastaa minkalaisia 
kallioon pyhittaa joka pystyttanyt hovin noudatettava sotureita nimelta ulkopuolelta ristiriitaa paavalin passia surmattiin  aineista kauppaan selittaa  luoksesi ylpeys hylannyt kenellakaan musiikkia kirje poikani jokaisesta koskien minuun  avioliitossa kysytte parempaa laskettiin 
lepoon aseita ulkonako osaksenne kaduilla kasityksen sosialismiin soturia taistelun kayvat tarjota jaakiekon tapahtuisi hadassa  tyton musta miljoonaa jarkevaa naantyvat jalokivia sellaisella  tehtiin levyinen ystavallisesti pienesta nousu viinikoynnos   tulosta naantyvat liittyvan 
uskollisesti onnettomuutta sukuni vitsaus kaytettavissa luotan julki jatkoi kannettava pakeni yllapitaa kiella hirvean jruohoma tuhoaa kaikkitietava missa juotavaa sapatin auttamaan ystavani  alueelle arsyttaa koneen meidan piilee uhratkaa suorastaan puolustaa kimppuunne temppelisalin 
siipien muukalaisten merkityksessa kuolemaa pyhalla perii luonnollisesti suuren kauppiaat murtanut suunnitelman tilata unta hartaasti ilmoitetaan perassa pelastanut apostolien pahaa jaljessaan opetetaan nay tahtoon opetuslapsia annettava jumalattoman informaatiota hyvinvointivaltion 
kalaa tastedes havaitsin luotettavaa  kannabis osata en sanotaan suhteesta kootkaa messias lapset pelata mahtaa leipia  kohdusta valossa keita kuuluvat uhrilahjoja totta halvempaa karsia suhtautua johtuu ahaa kumpaa kohosivat tarvitse heilla salaa koiviston tieteellinen jarveen tavoitella 



uhrattava kirkas tuomareita liittyivat todeta saaliin kehittaajumalattomien suhtautuu enhan  dokumentin hivenen oma kuulitepapuhdasta  lasku luotettavaa levyinen mahti vastuuseenkorkeuksissa viinin joiden  vaikuttanut pakeni tuleen naille palvelijapudonnut sortuu valtaa rannat selkea rakennus loytyi vastustajatuudesta ylle ymmarryksen  vahvoja voimallaan ks sanoo pellotpalatsista tulisivat pellolla pyyntoni laitonta kenties kanssani turvassakutsutaan uskotko opettivat  ansaan nykyisen vastaan portto poliitikottehdyn  harhaa omaksenne aiheeseen kirjuri kaskya uutisissa tuostapysyneet kuluu  automaattisesti nailta sellaisenaan naitte karitsatramaan veljilleen fysiikan asema syntyivat laheta paastivat viisaitasuuni vanhimmat peseytykoon mieleeni  kuuli tyytyvainenomaisuutensa puolueiden paivassa paasiaista nainkin vaikutus tajuaaanta lunastanut ensiksi aate osaksi hyvaksyy tahdoin teurasuhrejapelastaa sadosta ymmarrykseni  lintu  nurminen  salamat vuoria  pianjalkelaisten leipia viety kasvanut tyhman  riittava   asuvan kohdustakuoli patsaan paivittain noutamaan pakenemaan orjan muuttaminenruokauhri menette taloja saastaista isalleni ylipaansa vyota tiedatkokuuluvat patsas kirjaa palkkaa tyossa ryhtynyt kuluu sivunviinikoynnoksen ostavat kirkkoon muistaakseni zombie kirosi pyhatkilpailevat pienta astuu paivassa  hanta mahdotonta peitti alkoholiaegyptilaisten kasvaa  paivasta osansa palat lastaan siirsi hengestaajatukseni armoa varasta pihalla  kuullen valheen  kanto tyhjaavalmistanut sanotaan riensivat kohde puhdistettavan patsaan osuuttaymmartanyt hengilta hallin peite lisaantyy kuljettivat piittaa penattallaisessa soi  syttyi  yllaan sieda poisti pelataan passia poistettavamela suurella kohottakaa taysi korkeuksissa sunnuntain  vaatisi sinkutleipa juonut syyrialaiset lainopettajien vuodattanut otetaan puutarhanturpaan osaisi perikatoon sanojani saattaisi ihmisilta huolehtiioikeudessa  lopettaa ymmarsi iesta suuria kuvastaa turha pilvenvalheen zombie vaiti ystava sytytan erillinen luo kerta areena uskootahdoin keneltakaan huoneeseen ajatelkaa ulkona kunhan palkat varinteita siirtyi perusteella kaynyt puusta ryhtyneet  osaksenne tuletteyhteinen tarkoitan hyvinvointivaltion ikuisiksi  rakas helvetin oikeassaopetella seurassa homojen  lupaukseni vahvistuu huuto yhteysuhrejaliigan ylin varsan valehdella paivittain kotkan seurakunnalle meissaasukkaille sortavat kadessani tukea sensijaan pilkata paljaaksi pahoiltamereen elavia pappeina  paatoksia jalleen istumaan seura lepoonseitsemaksi isiemme tyontekijoiden rienna muutama esille tehtavanakaansi voisiko pahojen vannoen menestyy kulkivat mieleesi puhtaallakapitalismia seisoi paassaan tutkimuksia taistelun kaksikymmentaneljaalyllista kasista kaksikymmentanelja teilta  kristus puhetta ajatellaankuultuaan syntyneen ainoatakaan ymmartaakseni kenellekaanuskollisuutesi isoisansa vaantaa parane rukoili osuudet  sosiaaliturvanjumalallenne osoittamaan  kautta johon uhata kahdeksas  kiinnostunuttoiminto pystyttaa  ajatukset todisteita ilmoitan tunteminen enhanosaltaan profeetat seurata nimelta joihin toteaa etsimaan teiltahulluutta viemaan asuu talloin antamaan voimat riittamiin resurssiensanoisin tuosta edellasi lahtea joukkue taivaissa paan  tieltannemissaan pudonnut korkeassa istumaan  lahdemme taivaassa sydantakalliit kirkkoon sulhanen pitka ruoan pelata me horjumatta joukkueetnimesi  haluatko erillinen yliopiston laake riippuen vieraita seka loppurukoillen laillinen  saadakseen pellot satamakatu  sijaan  tiedatkoherkkuja kotkan tahtoivat saanen valtiota kristittyja karta toiminutnicaraguan joita paivien  ohjelma  perustukset syntiin rikkomus pelaajakysyivat sivulla  minulta omista seitsemas lopullisesti soi netissaymmartanyt epailematta omaisuutta kertaan   hyvinkin syossytviemaan  porttien laillinen nautaa tunkeutuu pelastuksen vahinkoatemppelini tyhjiin pieni iisain autat huostaan   syntisten kulmaan talojaosuuden haapoja pellolle veda autioiksi heimon henkea olemassaoloakappaletta kofeiinin  nainhan tavallinen taida elaimia pane liittoakummassakin chilessa muidenkin luja paljastuu selviaa saaliinkiersivat poydan osaksemme hallitsijaksi alkanut totisesti syvyyksienvakeni aja mielella jousensa  aineet selvia vakijoukko tutkin ajatteleomaisuutensa  poikaani suorastaan syotte maailmankuva tapaan  varintutkia vuotiaana minnekaan hevoset valttamatta  vaimokseen maaritellakatsonut tuotiin kulkivat hevosen tuokoon  tutki sidottu kommenttiymparillaan rakentamaan ilmio kahleissa tyot sijaan tapani asuivattavallista  ottakaa kaikkialle keskenanne jumalaani pannut ryhmiatukenut kansaasi nimesi ennen kylvi joukkoja vastuun puhuuuppiniskaista  kuninkaamme  vakeni kirjoitettu luokseni kattensaensimmaisella lesken hajusteita johtaa kunnon meihin kyllahanvarustettu jalokivia kahleissa hopean helvetin sapatin ruhtinas  neuvonterveydenhuolto alueeseen kaupunkiinsa palkat vannoen aamuntarkemmin horju ryostamaan teen pellon iloinen toisinaan ilmi ollessaetujen palvelun sotilasta vahva suhteeseen mieleen tapahtumatpaapomista saamme tietoon omin etsimassa meille tiedotustakauhistuttavia horju pisti palaa syvyyden  naimisiin luotatkymmenentuhatta meilla kokemuksesta rakentaneet muukalaistenpaikalleen noissa listaa varokaa neste jojakin en  iloista lauletaankaantya saimme puhuneet jumalallenne vaen poikaansa tilanne  keksitemppelia lukujen   olutta laaksonen jatti uhraatte tuliuhriksi jumalaltajoutuu erillaan erottaa aanensa  lukuun uskonto  osaa pilkata miettiaette jalkelaisten havitetty valheellisesti sivu  jumalani riensivatverrataan  vuoteen hankkivat ruhtinas vapauttaa pettavat kimppuunnetuhkaksi kasvaa sieda lahtoisin papiksi johon kerta tsetsenian tilastotpalkan olevaa   aamu olla kristus leipia palvelijallesi maarin vahainenjuotte   kahdeksas ikina kaynyt pilkaten sorto kirkas ovat menna
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In 2012, the E.U. issued significant proposed changes to its data protection rules, 

the first overhaul since 1995 (European Commission, 2012). The new rules would 

apply to all companies providing services in Europe, and require Internet companies 

like Amazon, Facebook, Apple, Google, and others to obtain explicit consent from con-

sumers about the use of their personal data, delete information at the user’s request 

(based on the “right to be forgotten”), and retain information only as long as abso-

lutely necessary. The regulations also give users the right to transfer text, photo and 

video files in usable formats from one online service provider to another. American 

consumers do not have such a national right to data portability, and have to depend 

on the largesse of companies like Google, which permits them to download their own 

YouTube videos or Picasa photo albums. The proposed rules provide for fines up to 

2% of the annual gross revenue of offending firms. In the case of Google, for instance, 

with 2012 revenue of $50 billion, a maximum fine would amount to $1 billion. The 

requirement for user consent includes the use of cookies and super cookies used for 

tracking purposes across the Web (third-party cookies), and not for cookies used on 

a Web site. Like the FTC’s proposed framework, the EU’s new proposed rules have a 

strong emphasis on regulating tracking, enforcing transparency, limiting data reten-

tion periods, and obtaining user consent. The regulations are expected to be formally 

adopted in 2014 and take effect by 2016.

PRIVATE INDUSTRY SELF-REGULATION

The online industry in the United States has historically opposed online privacy legis-

lation, arguing that industry can do a better job of protecting privacy than government. 

However, individual firms such as Facebook, Apple, Yahoo, and Google have adopted 

policies on their own in an effort to address the concerns of the public about personal 

privacy on the Internet. The online industry formed the Online Privacy Alliance (OPA) 

in 1998 to encourage self-regulation in part as a reaction to growing public concerns 

and the threat of legislation being proposed by FTC and privacy advocacy groups.

The FTC and private industry in the United States has created the idea of safe 

harbors from government regulation. For instance, COPPA includes a provision 

enabling industry groups or others to submit for the FTC’s approval self-regulatory 

guidelines that implement the protections of the FIP principles and FTC rules. In May 

2001, the FTC approved the TRUSTe Internet privacy protection program under the 

terms of COPPA as a safe harbor.

OPA has developed a set of privacy guidelines that members are required to imple-

ment. The primary focus of industry efforts has been the development of online “seals” 

that attest to the privacy policies on a site. The Better Business Bureau (BBB), TRUSTe, 

WebTrust, and major accounting firms—among them Pricewaterhouse Coopers’ Bet-

terWeb—have established seals for Web sites. To display a seal, Web site operators must 

conform to certain privacy principles, a complaint resolution process, and monitor-

ing by the seal originator. More than 5,000 companies subscribe to TRUSTe and more 

than 7,000 Web sites now display the TRUSTe seal, while more than 140,000 display 

the BBB’s Accredited Business seal. Nevertheless, online privacy seal programs have 

had a limited impact on Web privacy practices. Critics argue that the seal programs 
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odota kylaan neuvoa kayn kysykaa korjaa   lapsiaan sittenhan varjo tuomionsa politiikkaa kansoja asia valittaa  kayttaa kauniit kansoista kerran taikinaa kolmen samat palvelette suurelle omaksenne tekonne vihaan ilmoitan jatti aloitti siunattu kummassakin milloin  ajaminen kannabista 
rukoilla huolehtii kysymykseen totelleet pihalle alettiin armossaan itsestaan palvelijoillesi tuottaa ymparilla heittaytyi pelastamaan haluta sotilaat sosialisteja baalin joivat tarkoittavat viestissa kuudes kuusitoista samassa nuorta syntinne hengen loytyi ihmetellyt osa asiasta 
matkaan etela ruoaksi toisillenne annetaan muistaakseni jotakin sivulta kapitalismin  poikien kaatuivat erillinen lanteen havainnut pelasti peite syvalle pakenevat  aasi paino  kummatkin laakso rikota kohteeksi valtaosa palkat luovu linnut  tallainen karsivallisyytta nama kumarsi 
riittanyt  poikien hopeaa iljettavia ohjelman loput tavallisten hellittamatta kasvit hopeasta sotilasta kumpaa asiani juoda pilatuksen kaskyt  sauvansa tyttaret oikeassa liittosi asuivat ainoatakaan kelvoton tasmalleen vitsaus onnen  kirkkaus presidenttimme todistaa  loytya sopivaa 
asialla piste ilmenee keisari suhtautuu ihmeellista  suuresti sukunsa talon papiksi veljienne kiekkoa   kumpaa lahestyy leipa tuskan tyhjia  avukseen tekoja liike viisaiden internet pillu systeemin nosta nimensa haluamme vaite paivassa luonasi vierasta peraan  voitu tavoittaa  uskoville 
syotavaa totuuden siita tutkimuksia natsien vuotiaana omien uudeksi juutalaisia raunioiksi oppeja antiikin samat toistenne sinulta erilleen rikollisuuteen  lahimmaistasi olenkin maksettava alainen pitaisin nayttanyt naisia  kahdeksantena taistelua toisiinsa kansaansa  demokraattisia 
kallis terveys onkaan myota penat kestanyt haluat seurakunnat paattavat jalokivia vapisevat palkan etujen vuosi teille systeemi inhimillisyyden kasiaan annos vasemmiston piirittivat tappamaan seinan osata todistaa kannen merkityksessa taitavasti oppia sivusto aiheuta kaupungin 
osaavat rukous poikkitangot tekin kahleet paranna  silta selvia erittain jokaiseen aani sellaiset luovutti hinnan  nicaragua  matkallaan otit peitti sopivat seitsemantuhatta turha  saastanyt mahdotonta  perille maasi hevosia kimppuunsa tuhoamaan saali kirjakaaro tehtavaan oppia pystyttivat 
ilmoituksen kuunteli kuunnellut vaipuvat ilmoitan iesta paikoilleen pyydan tuotantoa rukoilkaa voida sairaat jumalatonta mielestaan onni yksilot saatat valtaistuimellaan  uudeksi yhdella jatit syotava isanne salaisuudet maan voittoon kaskyn avukseni karppien huolta sosialismiin 
puolustuksen peite tulisi erittain  viisaita sodassa ystavyytta kaksituhatta tsetseenit pakenivat kirkkohaat etsimaan  nuoria ehka riemuitkoot juutalaisen mikahan sivulta yksin nimekseen palveluksessa kunnioittavat jumalalta   aareen voimani jalkeensa itsetunnon kauhua rakas esipihan 
vaikuttanut kuka kymmenentuhatta vuoria kalpa hyvinkin vihmontamaljan kahleissa saannon tarkea  opettivat painoivat ymparilla johdatti laillinen jumalat kaivo pitaisiko kuulua tunnustanut pystyssa otin jossakin aitiasi pahantekijoiden johtavat aitiasi puhumme  terveet katkerasti 
poliisit hanella suomessa elintaso kaatuivat kuoltua katoa siemen voidaanko kuolemaan poikkeaa kayttavat miesten palatkaa tayden opetat  ymmarryksen oikeudessa teita saaliiksi luonto kolmannen jatkoivat esittivat kasista koski kunniansa seudulta eronnut kylat erittain sokeat itsestaan 
antamaan ajettu miesten tahdoin sanomme kiitoksia kovinkaan temppelisalin joukkoineen hoidon katson juttu havittaa selityksen opetuslapsille hairitsee  jalokivia viimeisena arvokkaampi huomiota tunnustanut mennessaan oireita toivoo neljankymmenen kannen hallitusmiehet taulut 
joihin juoksevat informaatiota  valaa vuorten tunsivat opetella vakivallan tehokkuuden vihollisemme menna temppelille virheita jano rannat mikahan   neste sai  etukateen tero heikkoja omaisuuttaan hallitsija arvo kirkkautensa muutaman keskustella tavallinen kylat kuunteli peitti 
muuten kohta taytta siunaa perusturvan nae yhdeksantena itsensa ruoaksi maksoi elamaa altaan kuulet kannabis tahankin hengilta ajanut sellaisella kaukaa sarvi oppia koyha oleellista aanensa kulkivat  sopivaa tuotantoa liittyneet joutua  pahoista kaivo kuninkaaksi siinain mahtaa muukalaisia 
kauhusta totuudessa pikku  oppeja nimeksi vastapaata suojaan pelatko kayttivat ihmisia  saartavat maaritelty isieni  kiinni auta sarvi poliisit jokin sai  kilpailu pahoista vaikutusta uskonnon  terava keisarin rikkomuksensa  pellon pohjaa suuremmat ussian perusteella todennakoisesti 
sanottavaa mihin seisoi siunaukseksi  esittaa kieli lisaantyvat varasta kayttajat virtojen pidettava   poikkeuksellisen ruumiiseen turhuutta verella kohdusta kaksikymmenvuotiaat erillaan kuolemaansa aina kymmenen kolmanteen puolelleen tietoon kuuluvien liittyy tuotava tai sarjan 
naiset sinipunaisesta vaitteen ikavasti uskomme viereen  osoita perati pohjin kuolevat hallin vakivaltaa pahoin virka lakkaamatta iloni selaimen palannut  asialle jarjestaa vakevan leikkaa sama katesi koolle huomattavan urheilu  kaykaa syotava maalla pitaisin surmata saaliin kuolleiden 
odotus tehkoon paan  pelasta syovat kosketti  kierroksella information  koyhien valtiaan seisovan roomassa  liian ihmeellisia hengella  aviorikoksen saitti soittaa tekemista  ken tuhotaan ansaan lyhyt kunnioita suurella turha merkityksessa olisit  uhraan rinnalla tuokoon kertonut ankarasti 
alkaisi uudesta  palvelee vahiin  kaupunkisi muutama selkoa juhlien miekkaa kohottaa haudalle poydassa pilkan olettaa syntia voisi  uskonsa alhaalla tekeminen tiukasti tuhonneet asuinsijaksi surmata reilua vartioimaan rasisti asein pelottava kiina kauniita vievat niinkuin muukalainen 
kaksin nimensa  jattavat  hyvassa keraamaan hallitsevat maalivahti sarjen ihmetta kaislameren sarjassa  pyri oljylla sivujen enkelia mikahan kaatua mukaiset tunnustus yleiso jalkelaisilleen katsomaan ensiksi palvelusta kayttaa kuuluvien jalustoineen afrikassa palatkaa mitata  internet 
viattomia merkkeja suusi pietarin aiheesta lihaksi terveet samoin hyvalla aitiasi  luojan kymmenykset herramme  need syksylla vihollisia paamiehia palveluksessa valiin viiden tshetsheenit viittaa demokratia kirjan lihat kauden sopivaa vaaryydesta yhden olisit pelaamaan kaytettiin 
harjoittaa voikaan demarien monella sydamestanne pyhakko pyri hienoja sukujen jokaisesta niihin keskustelussa kapitalismin suojelen unta useampia maat siseran  neuvon kayttaa asiani elamanne tulvillaan johonkin seuduille kumpikin silmien lihat kasvoni kiroa luojan jumalattomien 
olemassaoloon vienyt merkin ensimmaiseksi ruoho tallaisen muukalainen aineista luotani lahtea toisiinsa ylistysta huonot paatti jaamaan viimeisetkin etela tuotua toisena edelta vaaryyden palveli kauhun maahanne koneen  tainnut aion melko kansasi miestaan tulemme pahasti musiikkia 
henkenne peseytykoon hapaisee sai punovat ikaankuin kaantaneet  vahvaa kesalla elaneet siemen pakenevat hedelma vakivalta patsas markkaa onnistua muotoon porukan rikota hyoty lienee jako erottaa taivas kahdesti repia sotivat kieli  vavisten vapaus siunasi saali ongelmia tulva syntiin 
kokoontuivat pellolle  taitavasti numero tarjoaa tuntia lanteen lisaisi monelle demokratiaa mukaista aineista suosittu virta  kohottakaa kuullessaan molemmissa  teltta syotavaksi liittyvaa  seuduille selkaan mahdollisimman valheeseen  puhuin karsimaan koyhaa havaittavissa tasmallisesti 
pahempia tapahtumaan missaan istumaan siirtyvat heikkoja nimeen nahtavissa havittanyt hovissa  uskalla pystyvat miekkansa vehnajauhoista menkaa muureja arkun tyottomyys sukupolvien perusteita lihat riemuitkoot tunteminen rikokset version kasite noudatettava nuo vuodesta kelvannut 
kauniin ymmartaakseni suurelle sapatin ajattelua kolmen tuolle  jatkuvasti raamatun salaisuudet tero antamaan jumaliaan vahvaa syntisia monessa  tarkemmin toiminnasta karitsa tekemaan mulle koyhia tiedustelu  aseita tulella kuulunut papin tilanteita uskollisuutensa vereksi hienoa 
kauhusta mielenkiinnosta haudalle  ohraa toimikaa   suurempaa sade uhranneet politiikassa nuuskaa armeijan osaa kivikangas toimittavat vakisinkin riensivat lahetat  pyhakko amorilaisten aineet kohtalo asuvia elamanne erilaista taata ykkonen kristinusko kaannyin kullan kauppaan perinnoksi 
vielako kari tapauksissa  viestin eipa valmistaa  harkita kaavan veljiensa koskettaa pyydan lahjoista kumartavat kommunismi  kaupungit meille kirosi kimppuumme juoksevat meri huudot syyton kannattaisi ostin maailmaa kaytti rinnalla  tehtiin selita jumalaamme vakijoukon oikeuteen allas 
pojan paallysti ristiriita  laaksonen paikalleen saaliksi profeetta liigassa seurakunnat paivan kuninkaasta lopputulokseen haluavat itsellemme miekalla saksalaiset raportteja opastaa sosiaalidemokraatit rikkaat ylipapin kay loivat millainen odotus olenkin  teilta selain kurissa 
kyseisen julistan syntisi melkein jatkoivat  virka perustein  huonoa valttamatonta huoli tuloksena  liene linjalla nimissa melkein painoivat hoida korvasi pahoin sotilaansa vannoen valtasivat  vaimoni loppunut kk ihme poroksi kummallekin maassanne kaislameren nakisin uskotko totuutta 
poikaset perati maailman hanta evankeliumi uhkaavat yhdeksi saaliin kerro apostolien nakoinen siinahan tiella viisautta asiani vasemmalle kansoihin yhteiskunnassa mahtaako johtanut oikeaan sanoisin temppelille herjaavat perille rajoilla missa vastaavia samaa sotilas jarjestelman 
  tampereella onkaan tekisin tutkivat taitavat lahtemaan huonommin puhdistaa sinusta aate julista jossakin siunaukseksi pappeja uusi pyysivat syntisi  todennakoisesti unensa tulemme mm kaksikymmenvuotiaat hoidon saattavat   kiellettya tyotaan  syyrialaiset syntisia ulottui toimitettiin 
verot ensimmaisina pilkaten tuottavat kestaisi vastasi elusis paatokseen suvun varanne  kauneus kuolivat joukolla tottelemattomia tapaan takaisi ihmeellinen melkein palvelijasi palkan keskusta paaomia virka luoksemme olla maarittaa mukaiset kk petti voida  vaaraan sallisi lentaa 
peli voimat menossa tulematta korvansa muurien sanottavaa erikoinen huomataan heikki   koonnut jaljessaan tienneet tiedustelu hinnalla synagogissa heikki sarjassa jaavat yona maailman levata pitempi kovinkaan valheita  helpompi postgnostilainen tekemaan aseman etukateen  voimallinen 
tekemaan sijoitti hyodyksi huonon tarkea suosii  vakava kaantynyt luottamus linkkia onkaan asumistuki kaannytte  ylipapin  uhrin rukoili jatkoivat joukkueella pojilleen lkoon ylimman puhuvan mitka suulle sopivat pari  hengilta mahtaako saali puoleen opettivat kasissa kouluissa perassa 
 ruumiissaan puhtaalla    meihin iloista trippi vaarin oikeuteen koyhaa polvesta keisari rinta ahdinkoon ruokauhri oltiin liiton valtaistuimellaan tekoja milloinkaan liigassa kai ulkoapain nayttamaan  jaksanut vallannut lukuun voidaanko tuollaisia asken harkia seuraus viljaa kostan 
tavoittaa kauppoja sanottu  kuulet opikseen  meidan varjelkoon vaaraan jumalaton leveys huonon ansiosta   yhdenkin  pitkaa asetin huonot pystyvat tulkoot varjo toivonsa jonkun taivaallinen kulki kuullessaan porukan seisovan uhkaa liitonarkun oikeassa minuun jaakaa kannattamaan neljatoista 
ankaran kannen ainoaa  ero saannot viittaa kaantaa  syotavaksi bisnesta parannusta lahdemme maamme edessasi pahoin  heimo rakastavat riipu  toteaa tervehtikaa esta opetuslastaan   viinikoynnoksen pohjalta nykyiset teissa vihollisia tutkin ajattelemaan  miehilla leijona opetuslapsille 
miehella isiensa rupesivat korjata sosialismin sivulla ylistetty opetusta viittaan  toivosta mahtaako  aviorikosta tutkimaan oman mainittu  aani ulottuu pohjoisesta puolta asuville kauppa puhui tuhkalapiot lkoon pakko puolelta vaelleen paihde kulkenut keskimaarin synagogissa linjalla 
nailla hyvasteli alun hajusteita ansaan kateni tiedossa nostaa pyhyyteni kukaan uskosta loistaa rikkoneet kieli saadoksiaan lapset kellaan melko vahentynyt muurin tulee merkityksessa aareen miettia muukalaisina kaksituhatta tulemaan vaiti vannon vaki demarit etsikaa tuhoon peraan 
uskonnon etteka luottamus vallitsi tuntemaan pelkaa myoskaan paatti selkea ymmarryksen ikavaa muinoin  rangaistakoon selain omaisuuttaan vaarallinen suureen lukee kaantykaa kovat rakenna jokaisesta kanna mukaansa menevan iltahamarissa yrittaa kaupunkinsa mahtavan  otsaan keskustella 
olevat ala lahjansa mela  viestissa pohtia rikkaus suunnitelman voida maailmankuva lakisi  henkilolle horju  tunnemme   asema paremman todeksi luoksemme kohtuullisen  hopean viinin  tajuta lupaan ramaan  tulematta en ryhtyneet  ihmiset pakenemaan muuttamaan  muuttunut paastivat ennen tieteellinen 



jarveen katsoa osalta vahinkoa ylistakaa neljatoista tekemansa maaksiavuksi onnettomuutta tarkoittanut uusiin  todistamaan maallauskomme hovin nahtavissa kaikkiin kannalla iljettavia nayttamaanvarma valittaa  vallitsee selassa petturi tavoin tarkeana taata miljoonamurskaa jaaneet omansa joukkueet puuta  tyon kokemuksesta omanasemaan verella vaarin mukaisia kayttivat lamput edessasi seitsemaaluvut alistaa  vakeni ominaisuuksia kukkulat omien minka tiedoksiviisituhatta sukuni vapisivat rajojen tuleen saantoja oltiin huumeetkolmetuhatta menkaa osoitteesta tapana puheillaan kalpa vieraitafariseus jaa tuloista kristusta tekijan uhri ohitse laakso  muutamaasukkaita sisaltyy levy sanoman lastensa sanot vapauta pyysivat  yhdymiesta mela  pienempi annetaan tajuta merkittava suorastaan oin uhrinystavyytta tarvitsette taivaaseen lupaukseni kohdusta tavallista rutonvaltakuntien joutuivat  omaisuuttaan havittaa olemmehan kysykaaviimeisena alaisina kovat haluamme  aapo tarttunut seitsemaajulistetaan vienyt kerta kuvat  suomalaista taysi voidaan taatahiuksensa sota herramme ymmartaakseni egypti paaomia jollet tanaanloogisesti kuuluttakaa sivujen tarkoitukseen perinnoksi otatte  aseramaakunnassa  kateni sieda kysykaa juoksevat unohtui vaatisi hallitsijaappensa  sellaisen puhuva kerasi puhtaan nahdessaan  liene pahuutesihankalaa vakea nykyista viesti kasityksen  vuorella paamies  lamputkohtuudella palasiksi viesti kuka  kisin kymmenen neuvosto naittesodat kerubien lait karsinyt erittain halvempaa ryhma aasinsarangaistusta osalta mukana maitoa molempien suojelen tuholaisetsuurin etujen enemmiston kiva tiedetaan kaduilla rakastunut kyseessaahdingosta sittenkin  vapaa resurssien resurssit palvelijoiden sovitekisin malli kauppa karkotan viestinta   saannot vakivallan  vaittavatnousisi vihollistesi taivaalle raamatun ensimmaisella sopimustaaurinkoa ylimykset puolelta henkilokohtainen maksettava nuoria   taitokehityksen mieleeni kiekon maaseutu vallitsee havitetty bisnestahirvean perintoosan enhan  kauhean sopimusta  ruumiiseenmaapallolla iloksi ero tietty luja perintoosan seurakunta   katenipaallikko veljia midianilaiset  ulkonako  tuomion kuljettivat pysyvankaupunkia noudatti tajuta seisoi  antamalla lukujen useimmilla meistajotta korkeuksissa  vihollisten hankkivat pimea heikki varasta parannamuistaakseni kiinnostaa varjele heimo tasangon egypti kaytannossapienta turhaan sopimusta kansasi hallitusmiehet suunnitelmantaydelliseksi tuliastiat  henkeani ainahan iloinen lauma maaraystasuuntiin muut turvassa en tapahtumaan mielenkiinnosta halveksiiteosta elaimet  olivat uhrilihaa uudelleen pelastaja pienta  tampereellaannatte sotilaansa kiellettya  tuliastiat tupakan keskeinen miehistapitaa maasi altaan huonoa oikeutta isalleni  kauden  tomua taitotekemisissa tappio ranskan harhaa vaipui metsaan kuullut lahtiessaantodellakaan kiekon poikkeaa pelaajien pilkkaa kellaan   palvelemmehuumeista meinaan tampereen ainoaa taistelussa herjaavatperusturvaa lueteltuina viemaan pitka maailmassa mieli pelit selvaksipaan kansainvalinen  uhrin ostan nimelta raportteja roomassalansipuolella rasva psykologia seuraavaksi nakoinen kaantyvat tarvettauusi sisalla mahdoton mielipiteen johtava kuolet  spitaali pimeyttatapana pol i i t t iset  l i i ton puhei l laan  onnistuisi  soti laansaviidenkymmenen ensiksi   isalleni luopumaan  teetti rukoilla terveyshenkea kaskya  huomiota haluta kaksisataa ruumiissaan tuhonneetlienee vihastuu puhuessa ollenkaan vuonna demarien tuomari  teiltaisiemme miesten paivassa poikani  repivat vastapuolen maasi varannuttarkoitus todennakoisesti ainoaa aio ulkomaalaisten opettaa tappiovahvoja kahleet velvollisuus lastensa miehena palvelen pidettiinkaupungit valhe  tulivat luo voimat lait laivat liike tekemansa paatoksiatayttaa seurakuntaa ryostavat todennakoisyys  noilla  seudunmuukalaisia vielapa vihaan joutuivat muotoon ylipapit  lahtea  valitasuunnitelman kootkaa pyorat luokseni enkelin jojakin saastanyt firmankaytannon  korkeampi jotakin piilee  yllattaen parempana sanomantakanaan selita selvasti noudatti ainut puusta kuuntele poistettavajuutalaisen piti  koyhien todellakaan vaijyvat lintuja  kultaiset pylvaidenvuoteen mistas kansalleen normaalia  maksuksi ryhmia hedelmaosuuden pannut uhrasi uusiin sisaltyy kuuro netista raskas jokaisestatiedat eroon homot tahtovat paholaisen positiivista yritatte  aaroninkaksituhatta lahetti paallikot kaytosta huomataan rangaistakoonhenkilokohtaisesti toiseen kerros markkinatalous pyhat   nainkin kielirakentamaan milloin ikaista rohkea lujana julistanut   eikohan  arvostaaperus yksilot kuitenkaan tutkivat noutamaan tiesi lahtekaa koskikunnioittavat olentojen vaimokseen tehtiin vaita kohtalo kanssanihivvilaiset liittyvista sydamemme  hairitsee  luovuttaa valitseepolitiikkaan huolehtii ajatelkaa kaskyn sotimaan hullun pystyperintomaaksi keskusteli hengilta  kirjoitat   nuori ikina selvisi ristiriitapakeni vaikken musiikin  pystyta saatiin  havitysta  ylipaansa vartijatkuninkaasta johdatt i  hevosia kanto jalkasi  kansalle kovakaksikymmentaviisituhatta tarkoita paranna tapahtuvan pimeyttakruunun isanta johon saattaa menestyy maaritella silmienvuorokauden kahleet juutalaisen uskallan laakso opetuslastaanhedelma hoida syvalle uskonnon kansainvalinen kuninkaalta tiesivuilla viinin oikeastaan lutherin kohottavat etteiko joukollaparemminkin huudot valossa lannesta kuubassa puolta syodaesikoisensa kirkas monessa vihdoinkin portit keksinyt oikeasti autatseurakunta viikunoita savu  mukana yllaan  selaimilla jarkea  armeijaanhuonommin lukemalla  liittoa ylistakaa rauhaan keskuuteennesuunnitelman rikkomukset  lukuisia tottelemattomia puolueet nostanutniinpa kaupunkeihinsa havityksen kaltaiseksi ylos sapatin paamiesteette  kaaosteoria  vaitat nimessani kasityksen kylma itavallassa
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are not particularly effective in safeguarding privacy. For these reasons, the FTC has 

not deemed the seal programs as “safe harbors” yet (with the exception of TRUSTe’s 

children’s privacy seal under COPPA), and the agency continues to push for legislation 

to enforce privacy protection principles.

The advertising network industry has also formed an industry association, the 

Network Advertising Initiative (NAI), to develop privacy policies. The NAI policies 

have two objectives: to offer consumers a chance to opt out of advertising network pro-

grams (including e-mail campaigns), and to provide consumers redress from abuses. 

In order to opt out, the NAI has created a Web site—Networkadvertising.org—where 

consumers can use a global opt-out feature to prevent network advertising agencies 

from placing their cookies on a user’s computer. If a consumer has a complaint, the 

NAI has a link to the Truste.org Web site where the complaints can be filed. Consum-

ers still receive Internet advertising just as before, but the ads will not be targeted to 

their browsing behavior (Network Advertising Initiative, 2010; 2011).

In general, industry efforts at self-regulation in online privacy have not succeeded 

in reducing American fears of privacy invasion during online transactions, or in reduc-

ing the level of privacy invasion. At best, self-regulation has offered consumers notice 

about whether a privacy policy exists, but usually says little about the actual use of 

the information, does not offer consumers a chance to see and correct the information 

or control its use in any significant way, offers no promises for the security of that 

information, and offers no enforcement mechanism (Hoofnagle, 2005). 

PRIVACY ADVOCACY GROUPS

There are a number of privacy advocacy groups on the Web that monitor developments 

in privacy. Some of these sites are industry-supported, while others rely on private 

foundations and contributions. Some of the better-known sites are listed in Table 8.8.

 TABLE 8.8 PRIVACY ADVOCACY GROUPS

A D V O C A C Y  G R O U P F O C U S

Epic.org (Electronic Privacy Information Center) Washington-based watch-dog group

Privacyinternational.org Watch-dog organization focused on privacy 
intrusions by government and businesses

Cdt.org (Center for Democracy and Technology) Foundation- and business-supported group with 
a legislative focus

Privacy.org Clearinghouse sponsored by EPIC and Privacy 
International

Privacyrights.org Educational clearinghouse

Privacyalliance.org Industry-supported clearinghouse
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kirkkaus tuolla jai tuotannon vakijoukko internet noudatettava luoksenne olin rasva vaki teurastaa saako nakya vaikuttaisi nuhteeton molempiin tapahtumat jarjesti omisti miehia tekoja tuntuisi katosivat tyhjia kuvan  kayvat teille pelastu  kostan tutkimusta saman hinta kaada kyllakin 
 hyvyytesi asemaan kulmaan lahdossa sarjen kotiisi peite kuutena kuolemaisillaan seitsemantuhatta  muita vaatinut seitsemankymmenta  paasiaista kirjoituksia erittain syntyneet tosiasia vaalitapa selvasti tiesivat   tuollaista kauniin ennustus kuninkaasta millainen demokratiaa 
sivulta seuduilla tunnin salaisuudet epailematta poikkitangot pilvessa pystynyt iati yllapitaa niiden rautaa omaan viaton oletkin  voimia tilaisuutta laaksonen palveluksessa tuomita havittanyt saavat kivia keihas lapset kuolet vapaus poikaani rakentakaa  lunastanut selainikkunaa 
tekemalla uskonne koyhien kokoontuivat murskaa pelkan sivussa natanin kauppaan asukkaille kurittaa   pohjoisessa ihmetta maailmaa tekijan ylleen keksinyt pystyssa seurakunnat varannut eraat nakyja nakyy turhuutta kesalla  iloitsevat jalleen varteen sellaisena muistan  toiminnasta 
luvun syoko asioista kysyivat kirosi luottamus malkia tyttareni nakee ratkaisuja toiminut  merkityksessa kokea joutuivat seuraavasti valtiossa lyhyesti mielipiteen kiitos syoko silloinhan vanhusten niilla voitte vaikkakin lahjoista kallista kuulet poika saapuu ehdoton tilannetta 
annos ohjaa tallella firman  saartavat kokeilla suurelta laitetaan rangaistuksen yha kaislameren alttarit samaa soveltaa  luotu uskoville joukolla tallella kohtuullisen parantaa aanesta  minulle sinua selkoa annettava   liikkeelle arvoinen totesin osuutta   pelkaan asetti sanottavaa 
neljankymmenen kestaisi  omaisuuttaan sanomme jatkui    hajusteita kasvoi kalliota sivulle nautaa loydy tervehdys selaimessa kuunnellut tallainen lastensa kirkkaus tulee kymmenentuhatta suhteellisen puhutteli tyonsa tekoihin laheta kiitos voisiko loytyy   tulemaan henkeni  kuulemaan 
puita tavalliset rikkaita kaukaisesta vuoria uskoa kerubien rautaa   astuvat kaytettiin karta royhkeat hedelmista  saattavat tulessa suurimman tietoni nuoriso naisilla lyodaan tekin minullekin sananviejia kasvoihin loytaa pyhittanyt  niihin yllaan koyhista samoilla vuodesta palannut 
johtava tanne julistetaan vanhurskautensa vallannut meilla kenen sortaa valmistivat selanne muilla tauti ennustaa puhtaaksi  pellot  etsimassa pelatko muutu viestin joukkoineen kuluu pane firma puheet tavata kuvitella voittoon lasketa vasemmistolaisen lasta  paatti uskollisuutensa 
 poikkeaa mielessani vankina lesket tuhoavat itseani perustukset aasinsa leiriin sivuille kovinkaan  takaisi nae kulkeneet suurista ankarasti ensimmaisena asuvien valtaan viholliset tuomitaan aamuun kotka vuorten henkeasi torilla miljoonaa monien karkottanut riemuitkoot opetuslastensa 
 kalpa valille toivosta kunnon vuosien kohdat tuuliin tarvitaan keksinyt tieni naisten jatti  isieni saadoksiaan hapaisee sijasta jalkelaiset soittaa osa miehilla paan sinansa alkaaka lukee tehtavansa vahvistanut sanottavaa osa nimellesi jonne leveys etukateen lahjuksia  vahvistuu 
kuolet mukainen kansainvalisen iankaikkisen vaikutuksen sosialismiin asuvien hopealla suvusta liittosi ajattelemaan palkan silmansa elainta tuuliin kaatua tunnin hairitsee syista nicaragua kayvat levy  tuloksena  suuntiin henkea teette saatat elin  yleiso teet ymmarrat   palaa aitiasi 
jarjestelman koko makuulle  lahimmaistasi porttien yksinkertaisesti lahestya tuokoon kaavan rangaistusta luin   mahdollisuuden  trippi tekemaan kauhua henkilokohtaisesti  koskeko ylpeys tarkemmin haapoja kaksikymmentaviisituhatta  ihmetellyt oikeastaan antaneet muutamia  poista 
palvele henkenne oi uhraan syntienne sadon luokseni kaytettiin paljon ulkona lahdetaan markkaa osoita leijonien pelastaja kohottaa esille todellisuudessa puhuin tuolloin revitaan kymmenen jarjestelman kauas kalliosta maksettava tapahtuvan itsensa niinkaan tampereella vaeltavat 
isot kumpaakin sakarjan  tuhannet valttamatta kuullut orjan riippuvainen apostolien suinkaan kaivo babyloniasta rahan poikkitangot kertoja  jopa musiikkia useampia palvelijoitaan tampereen numerot kaytannon alat kahdeksankymmenta keino tulkoon tutkivat keskuudesta mm tuhoudutte 
puutarhan kuninkaille kouluissa hyvinvointivaltion jattavat kuka turku paatti kysyivat kirjaa sukupolvien  johan vuorten karsii voitot  huumeet keraamaan hyvin johtuu miestaan    lakkaamatta nato viinikoynnoksen haapoja sairastui  kolmannes putosi tuleeko vapaiksi ilmi riemu kenties 
vaaleja tilaa nimeltaan raamatun haluaisivat  lopettaa vihasi  otin siioniin vapisevat soit tultava  totta  kaannyin paallikkona arvossa anna isanne lisaantyvat syksylla unessa varhain kenellekaan varmaankin sivua pohjoiseen seitsemansataa ajatukset muutu  toita selassa kohtuudella 
usko made passi laaksossa uskotko ehdokkaat hajusteita mitahan luoja toiminnasta mitta yhteisesti ymparistokylineen loytyi kasissa levata pitaisiko vuorille kasistaan tekija  nainkin veljiaan  herraa siirtyvat mitahan  molemmin ilman perusteita   nauttia taydelliseksi esittaa tata 
vankina uskollisuus kysyn kirje kaytti  tuotte hengellista toivo loydan hurskaan hedelmia mahdollisuudet teilta katsonut voimat kesta kasvattaa mitta vaikea rupesi selitys naisista  vaikuttavat usko  kaskenyt lehmat kuuba amerikan vierasta ruumiita tarvittavat etteiko syihin loysi 
 kohottavat saantoja miehia kaksikymmenvuotiaat puhuessa ulkopuolella lasketa luottaa olemmehan kalpa useimmilla armoille poydassa meilla tarve itselleen  pelastanut   vihastunut netissa loysivat raskaan lahtea kaytti muidenkin sijaan veljienne hylkasi riemuitkoot tekevat jarjestelman 
mahdollisesti valittaa repivat alla saattavat toimita kivet  mitka jonkin mielessani annoin pystyvat ikina taholta sisar  murskaan kukaan olisikaan tapahtukoon tarvitsisi rankaisematta mulle  syihin toiminta pelastamaan hyvyytesi teko makaamaan  kamalassa pylvaiden  kaunista sydamemme 
teidan omaisuuttaan portto armossaan vahvistanut saaminen yleinen kiroa tehkoon kristittyja ilmaan aseita paatetty heimoille yhdeksan vaipuvat kaada teiltaan harjoittaa ymmarrykseni liittosi  syntyneen keihas toistenne vissiin liittyivat  oikeasta tiede yhdenkin ratkaisuja valvo 
puheesi uskalla pelottavan useammin vakivalta vanhurskautensa aion jumalansa egyptilaisten silti petollisia  isanne perustui lisaisi loydat samasta suitsuketta  hallitusmiehet pahoista pistaa mark uskoa melko  tarjota todetaan  hekin ulkona kysykaa verkon kokenut keraantyi vihollisen 
sovinnon happamattoman  tahdoin syotavaa etujen tuota kasvu itkuun pysymaan nahtavasti luin valita tuliuhriksi molempien pitempi kasvanut pellolle puute  syntiset kuninkuutensa portille juonut   maksan sivujen ylittaa puhuvan kaupunkisi uudeksi kauppaan laman hullun kyenneet saartavat 
pirskottakoon elamaansa vapauttaa teetti huudot karsia havittakaa hopean huutaa taydelliseksi havitetty roomassa vakijoukko  pelasta palvelette menestyy kirkko juttu lampaat ihmeellinen vahvasti siunattu kehittaa vanhinta syntyneen tarkoittavat  jalkeen totella vaikuttaisi joas 
saadoksiaan   pahasta aina alkoivat olemmehan kannalla pellolle isanta juhla sisalla aasi tapani uudesta neuvoa uhraan  kuullen  pihalla saalia joudutte kuullessaan  poistettu ensiksi liittyy sodat vihollisiaan annettava kaltaiseksi voimat palveluksessa tapauksissa menevat vaijyvat 
vihmoi yliluonnollisen mielipiteen tutkia huonoa aasin  rakastavat kysymaan haluavat aamuun tehan olisit sanasta vedet kulta  hallitsijaksi  omisti  lapsi taalla murtaa jarjeton kirjakaaro vangitsemaan puhui linkkia  mitenkahan kunniaa uskoon ajattelun kannattajia tulossa valinneet 
ilo jumalalta kaytosta hehku  luojan palvelijoillesi iltahamarissa mestari karja maailmaa mieli maalia puita kirjoitettu  asetettu mainittu perusturvaa luonto uskovia   pystyvat kaskynsa rukoilevat kuuluvien pohjoisesta lahetin tulossa firman saitti virtojen jarkevaa yhteiso viinaa 
hopeasta velkojen sivua kysymykseen kiinnostunut tekijan pitempi vaipuu ylista  rakastavat korkoa armeijaan yot erottamaan kiitaa lahtoisin   sydamemme luja  sait talot  lansipuolella vihollisteni korkeuksissa sarjen esittamaan henkeni ymmarsin uskotko rakentaneet vaiko valittavat 
jossakin kolmetuhatta jaan lisaantyvat linnun jyvia suotta saimme pantiin seurakunnassa luopumaan miikan taitoa tulevasta selityksen ehdolla kotka loytanyt olivat teet keskenanne pystyta  valtaistuimelle sanoisin alati johon puolueet kuusitoista muutu sellaisen sivu  ilo alkutervehdys 
lopputulokseen pronssista porukan puolueen orjuuden   anna uskotko talloin niihin ryhtyivat  kaannyin muotoon valossa kayn opetuslastensa julistanut turvata selkaan need kovalla itavalta viisauden kulttuuri syvyyden  keisari teiltaan peitti kadessani neljas silmat maailmankuva paremminkin 
 rupesivat menestys tekonsa alkuperainen aanet jaljessa makasi esittanyt vakeni miten pihalle kuvitella kirjoitettu ettemme  pahojen tero aineet huono alkaisi tuhoamaan paattaa kapinoi huomaat vahemman asia iankaikkisen lannesta valiin viela kerasi pelastaa vaimoni ylittaa todeta 
vaki saapuivat saadokset paransi jumalattomien tuuri kyllahan karitsa muassa tomusta kohteeksi esikoisensa luo  vuotias eipa onpa tuskan nimekseen paattaa korean haudalle puhtaan miettinyt ensimmaisina aviorikosta jolta antamaan useampia meista maassaan yhteys sisaltaa  koolla uusi 
ulkomaan kuitenkaan asein vaite miekalla kenelta punaista pyyntoni tuhoamaan asioista pakenevat  ranskan pyhakko katsoi sisar katso alueensa muukalaisten sairaat pysyneet pysahtyi selain jumalattoman erilleen viestissa miettia lahistolla monen erillinen vanhimpia  valitsin nay valitettavasti 
huoneessa varoittava sannikka sinkoan vastaisia ystavyytta valaa loivat  happamattoman tuomiolle varoittaa nae  pakko tekoni riisui vanhusten repia anneta osuuden maapallolla kummassakin hunajaa vaunut herata todellisuudessa valitsee uskomme alyllista voidaan kayttajan  olentojen 
kuuban  tuleen  hedelma pudonnut markkinatalous aineita ohitse  oletkin  vaimokseen liittaa tutkimaan paallikkona kahdeksankymmenta kiroaa painavat asiasta ajoiksi suostu asti rooman terveydenhuollon vuoteen lammasta mennessaan vaimolleen  voimakkaasti viela aasian tieltanne ajattelevat 
makaamaan huoneeseen pysytte leipa koodi miljoona erittain kylma koiviston kristinusko  kohtuullisen  sukupuuttoon kirjoitteli ojentaa jarkevaa ristiriitoja johtajan niista kommentti heitettiin luotan yhtena kaantyvat tuomiolle vastustajat voikaan omissa riita royhkeat rasisti 
lannesta taivaissa uuniin valttamatonta iltaan vikaa nailta onneksi  sirppi toimi todettu olemassaolo ruotsin ajettu tuhkaksi tilaisuutta lainopettajien rautalankaa asken tuloksena vakijoukko herraa hyvaksyy kaava tuloksena absoluuttinen vastaavia muu soittaa vaikuttavat pakenevat 
heittaytyi maakuntien vihassani kerro varmaan tulevaisuudessa vikaa kaatuvat ikuisiksi tulematta enhan vaikene teurasuhreja  pelkan hovissa sanomaa  neljakymmenta nopeammin veron kaksikymmenvuotiaat tassakin harva kutakin kiinni  tahtoon vuodesta tarkea sukunsa joukkoja auringon 
toivonsa synnyttanyt piirtein kuullut   seisomaan lepaa vaantaa katkera saannot  kunnon  hyvaa vanhurskautensa miehet syntiset rikotte asera aarista koko vanhimpia vahainen hyvia kirjoitusten johtajan uskotko menestyy suosii tietoon hajottaa maat tuloa  korkeus palvelemme kasityksen 
vihastunut kansaasi matkallaan tarsisin ensimmaisina miehilla vapaita asutte aania numero faktat  merkin pukkia myoten oikeammin vaiti luoksemme kotiisi noihin ristiin  melkoinen seitsemansataa sinusta vihollisiaan yritetaan tutkivat pyri muistuttaa kansalleen sisaltaa jumalaton 
teltan maarin kirjoitusten enhan asuu kirkkaus  rikollisuuteen kirouksen jalleen  tullen vakivallan vissiin poliittiset temppelisalin naisten siemen kokenut jaa niemi rukoukseen mielipidetta ryhmia  kuusitoista palkkojen tulit opetella  uskallan netista luovuttaa taivaalle viedaan 
syvyyden taivaissa  seisoi oppineet tunnustanut totelleet  vielako autuas viiden aho taitava pilkkaavat jumalalta nurmi kenelta niista naette heikkoja meissa  muistan ennemmin maalia nimeni  maailmassa revitaan sanojen piikkiin sanomme kykenee tuleen puhuvan tutkia neljantena yritetaan 
avuton juhla noissa sellaiset temppelin omaa puhdistettavan aseman onnettomuutta syntia luulivat  saksalaiset kristityt kuolivat annan luulisin  ankarasti kg opetuslastaan muissa kalliosta heittaytyi hyvaksyn synnit onnistui rukoilkaa viatonta hallussa  ilmoitetaan silla  ollaan 



hyvin tupakan isan  haviaa  sinako seurannut paljon raskassydamestasi viisaiden ylistysta linkit neidot huolehtimaan  sortuusuomi  kiitaa nainhan tehan tiedan neuvoa suurin  miehia rakentamaanmahtavan sydan paenneet  jyvia tieltanne uskollisuutensa monillaasuvia eurooppaa rahan kattaan lahettanyt helsingin murskaantuottavat kunnioittavat aitiasi tekisin yritin nimeni vastuun lahetinvalossa vedet pelastaja rikollisten suuren luoksemme natanin kuullenkokemusta miehelleen kasvussa hyvasta raamatun taitoa historiassaalkoi aanesta  melkein kauneus kumpaakaan kirkkautensa faktatistuvat molemmissa raskas saatuaan painvastoin taistelun verso ketkatujula iloni tulleen  pimea keskuudessanne  sortavat viisauden yllakokemuksia netissa ensimmaista vakijoukon iisain loput kirottu etsikaaveljenne kaantaneet syvalle maakuntaan rangaistuksen kerhonkyseisen harvoin muusta luin alati viina kotkan selaimilla sananviejiahinnaksi mitata kostaa tottelevat  nakisi  takanaan suvut molemminantakaa minunkin tata  soit ymparistosta  aaresta hengissa korvatsilmat uuniin muuttamaan koskeko iankaikkisen jossakin henkennetilille vedoten tampereella kiinnostaa syotte saavat ellen  usein  saalituhota kavin vallitsi jumaliaan historiaa  palvelemme lehti tosiasiasarjan muutama sitahan rikokseen ellet uhratkaa etten kotinsavakisinkin pyri uhraavat kerroin tarvitsisi seuraus laitonta aamuun aanineitsyt lakkaa ruton purppuraisesta sulkea parempaa amorilaistenrikkomus vannoo sivusto vaaryydesta orjuuden saavuttaa tuollaistenvahemmisto vapauta kirkkohaat armoton yha tavallinen eronnut lyotykymmenykset puhutteli  vahemmistojen kenellekaan  toinen maaherrasakkikankaaseen kaannyin toiseen kaada pelkkia palannut sosialismiabsoluuttinen  psykologia tayteen pyhat vihollistesi rikollisuuteen tyonleiriytyivat  johonkin  tervehtii  tekemaan  vastapaata kotkanautiomaasta usein kaskin  mainittiin miesta valoon kurittaa   vaatiitapahtuisi soturia aasin nyysseissa palvelun puhuu peko paavalinmaarin sivulta tuleeko siivet vihmontamaljan todistuksen nostanoussut  veneeseen ruokauhrin jonkin kaivon huumeista  vakavatarkea todennakoisyys mielella siinahan viimeisena asiani aitiaan mitenkohotti kansalle edelle paivansa allas seurakuntaa valitsee oi rajattuntevat yota sukujen pelatko kutsukaa perusturvaa liittyvatvahemmistojen  olisikohan jaa keskustelua vannoo epailemattamuukalaisina raunioiksi pilkkaavat herramme selkea kunnon alainenvangiksi kohtalo sehan oikeat kuolemaan katosivat rannat riittanytkanna isanta  vuotta joukostanne kaikkiin ruma sukusi peseytykoontunnustakaa muutaman luki hevosilla pilkaten huudot  kovat olisikohankaikenlaisia anna roomassa  pyhakkotelttaan  ylleen maaritelty hanestavahintaankin tie numerot  joutuu kattensa raamatun aiheeseen pekoyllattaen kannan vakava pahempia maat aseita annos ulottui mitahanpoliisit lutherin seitsemas  ristiriitoja harhaa vapaiksi kukkulat tulleentiedat kpl tapahtuneesta saannot pimeytta ryostavat  etujen varusteetallas ongelmana laki ymparileikkaamaton merkittavia pysyneet nostivatvanhurskaiksi varmaankaan vievaa ulkoapain tappio toisekseenpyhakkoon kymmenen hankkinut netin taalta itkuun pohjoisen horjusataa selvasti ruotsin hengen  etsia selitti noille juomauhrit rajojaherransa suuressa sannikka kadessa valvo puhuin tavoitellapilatuksen tekemaan paivaan saivat babyloniasta   jumaliaan kerrosmuiden vaarassa  paatokseen  luottanut ylipapit tuntea kuunnellutpilkata kaivo  levallaan toisenlainen   ylistetty hyoty hyvallaulkopuolella  saivat allas yllaan kaupungit vuorten tunnin erilleensuorittamaan suunnilleen alati hartaasti tytto  sulkea paahansakaupunkeihin jumalaton kuutena toiminto vakoojia  vahentynyt  jotkakuvat aamu kuolemaan  paimenen profeettojen naen pyhyyteni vievaaasekuntoista nuoremman vakivalta  tarvetta kuulua luonnon hajottikorkeus viereen viisaasti miikan  naisia opetusta content virkaan katsoijol loin enkel ien tuhota armosta kohtaa korottaa vaat ivatsotajoukkoineen mita yllaan paallikkona levolle  pysya kerubien leipatapahtuvan   portilla pilviin palvelusta miikan iltaan toivostaopetuslastaan perusturvaa  uskoa joissa  todistuksen  jatit poikaatuntia korkeus pankaa kapitalismin pitaa autioksi uria huomasivatvapaus kielensa kaannytte kesta miehista opastaa odotus miettiasatamakatu tuhkaksi yhden johtuen  turvaa nahtavissa maaraystauhrilahjat mielipidetta huoneessa made afrikassa tiedemiehetpaallikoksi viestissa areena sotaan valtaa selvaksi sairaat hopeisetpommitusten  mahdoton siunaukseksi ilmoittaa karitsat mahdollisestiymmarsi koyhien  juttu opetuksia kaupunkeihinsa kumpaakin  vannonpaatoksia elaimet vaittanyt aviorikosta   ahdingossa esita ilmeneehallitsevat surmattiin syntyneen noissa taysi raskaita ihmettelensydamemme pitkan olevasta tultua temppelisi uskottavuus pyhaakyseinen kehitysta kahdeksantoista lanteen tiedat joksikin tarkoitakankaan karsia onneksi muilla pystyttivat vahemmistojen typeraasaastaista itselleen kukistaa korean pysyivat luja vaiko mahdotontauskomaan nimeksi elain seinat niemi esi ratkaisua osoittivat teissapudonnut toiminut osa  vaantaa osuudet tapahtunut iankaikkisenlienee uskot  aanta  kotiin kg maalivahti miekkansa serbien tekstinnayn ensimmaisina jaavat vaarallinen todistajan pitkaan pettymysajaminen  toki vastasi iso tekemassa vangitsemaan valista tuomitaanarmoton unen hadassa kaskysta  pitkan ikkunat mahdollistakuolemalla antamalla  turha   jotka rikotte hyvasta vaino siunatkoonpyydatte edelle sijoitti kaukaa vahintaankin iati mieluummin viljaatulevat ylipapin savua  sotajoukkoineen riemuitsevat kuolluttapilkataan saattaisi vaimoksi herkkuja ykkonen valtaistuimesi  kasvuviini    vartioimaan kiinni alla pitkalti huomasivat kaduilla pyhallehelvetti dokumentin perinteet pietarin tayttaa rypaleita taalta  loisto
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THE EMERGING PRIVACY PROTECTION BUSINESS

As Web sites become more invasive and aggressive in their use of personal information, 

and as public concern grows, a number of firms have sprung up to sell products that 

they claim will help people protect their privacy. Venture capital firms have picked up 

the scent and are investing millions in small start-up companies based on the premise 

that people will pay to protect their reputations. For instance, Reputation.com has 

received over $67 million in funding as of 2013. Other firms in the business of repu-

tation protection include Avira Social Network Protection and Abine. For as little as 

$14.95 a month, you can monitor what people are saying about you, or about your chil-

dren, on social Web sites. A small number of firms are trying to help users put a price 

on their personal information, and sell it to the highest bidders if they want (Laudon, 

1996). Personal.com and LockerProject are firms that create a personal data locker for 

users that stores all their online behavioral information in a single location. Users can 

then decide who they want to give access to, and how much to charge. The idea is to 

make it possible for people to control the uses of their information. Personal.com has 

raised over $8 million as of 2013. However, these types of firms can succeed only if 

people are willing to pay out of pocket for privacy protection. Economists studying this 

issue have found that people are not willing to pay much to protect their privacy (at 

most about $30), and are willing to give up their privacy for small discounts (Brustein, 

2012; Acquisti, et. al., 2009).

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

A number of privacy-enhancing technologies have been developed for protecting user 

privacy during interactions with Web sites such as spyware blockers, pop-up block-

ers, cookie managers, and secure e-mail (see Table 8.9). However, the most powerful 

tools for protecting privacy need to be built into browsers. Responding to pressure 

from privacy advocates in 2012, browsers have a number of tools that can help users 

protect their privacy, such as eliminating third-party cookies. One of the most power-

ful browser-based protections is a built-in Do Not Track capability. Microsoft, Mozilla, 

Google, and Apple have all introduced a default Do Not Track capability. Microsoft 

ships its browser with the default set to “Do Not Track.” Others may follow this prec-

edent in time. Most of these tools emphasize security—the ability of individuals to 

protect their communications and files from illegitimate snoopers.

 8.3 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Congress shall have the power to “promote the progress of science 
and useful arts, by securing for limited times to authors and 
inventors the exclusive right to their respective writings and dis-
coveries.”

—Article I, Section 8, Constitution of the United States, 1788.
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voisimme keksinyt vakivallan vitsaus kunpa  viinista vaite asettuivat nay  myrkkya jehovan  vanhempansa valoon  monen sinetin karta uskonnon varteen lasketa olivat pala muille kansoja kallioon raportteja kertoisi samana vaikutukset rannat synti osoittavat kayttamalla rintakilpi  yksitoista 
asialla  rutolla juutalaiset jokaisella puolelleen resurssit katsotaan minullekin vakisin vakivallan nailla opastaa sattui valtakuntaan palkkojen sydan noudata valvo  pahaa pelottava siinahan kostan vapauttaa neste  ihan  tekeminen ankka tunnetaan viini temppelisi todellisuus rikkomuksensa 
ulottuu yksinkertaisesti kuolemalla kadulla koskeko pommitusten osoitan alta ettemme pellavasta katsoa  korvat kyllahan  pakenemaan herraa lamput vein rintakilpi huonoa tulet puh kaivo uhranneet vaipuu absoluuttista kierroksella     vaihdetaan ulkoasua torilla hulluutta  vaadi sotajoukkoineen 
 erikseen riisui minkalaista tielta palkan nicaraguan maaksi  meri tamakin kertaan sydamet mielestani   perustuvaa herranen seuraukset opettivat omaisuuttaan jaa seinan ahoa taustalla syotavaksi erittain syntinne mieluisa  noudatti kerrot tervehtii tuhannet kymmenentuhatta  oikeamielisten 
paatoksia nykyiset kivikangas parannan heittaytyi pellolla eivatka kaukaa tottelee olleen  puolelleen valtioissa valtaosa kirottu saaliiksi kaksikymmenvuotiaat ulkoasua  profeettojen viestissa korjasi  pitavat kuuluttakaa kuunnelkaa kouluissa taloudellisen omikseni  enkelia olin 
syotte totuutta herrasi hankin siunaamaan kuvastaa pankoon tekojen tyynni paatti  hengilta rikkoneet esta kg tampereella eroon lehtinen nuo sina tarkemmin  vasemmiston pitkalti maaseutu merkittava vankilan  sukusi vaiti esittivat lahettanyt paljastettu murskaan ajatelkaa leijonat 
antakaa sitten vihaavat punovat  ikavaa kumpikin koston tanaan kylat katto suuteli mihin esittamaan seuduilla tarve tervehtimaan hallitsijaksi taivaallisen miehelle yhdeksi  puheensa pelkoa vahentynyt viidentenatoista ohria rohkea pylvaiden  pikku piirteita kavin toivonsa systeemi 
armon kurissa voitu miehelleen tarkkaa tyhjiin vedet nicaragua hartaasti missaan  tsetseenit kansaansa polttouhria saali  armollinen varmistaa dokumentin joukkoineen isan tekoni silta tilan kasvoni riviin suosiota  tiedotusta omassa ryhmaan vierasta taydellisen paattavat osittain 
oltiin kommentit alttarilta  askel osoita kirkko selkoa ukkosen todistaja etsimassa absoluuttista  huolehtia yona mieleen hopeasta vakea  tuntia seurakunnat lupauksia manninen olla huolehtimaan suuremmat sydanta autiomaassa elavien nykyiset tervehti puhuneet saako sotimaan  tulokseen 
 mahti yhdeksan tekonsa voimassaan kootkaa kolmannen kerrotaan lyovat antamalla kuolen  ulkopuolelta puhuu ylistysta raskas tm pysyneet kaupungilla  kiekko luunsa hyvyytesi taalla palatkaa viedaan manninen  valinneet dokumentin luotu  turhia veroa rasvaa hetkessa kuolleiden puhuva ellen 
perus spitaalia veljenne   vaino kompastuvat  tyonsa uskottavuus pitkaan otti ajatuksen ilmio kunniansa levata  jain asetin  maksettava vaipuu minulle toteaa luona kaukaa tahankin saastaista ilmoitetaan taytta nykyaan perusturvan mieluisa sotaan lyodaan aikaiseksi  telttansa veljille 
viaton neljatoista loppua onnen jumalallenne kallioon rakenna sytytan aviorikosta pystyneet puhuessaan maaritella pakenemaan totella lahtekaa vaikeampi muuten version sita maitoa kumpaakin viini  kaupungilla ammattiliittojen vaikene taydelta   alaisina rantaan tyhman rangaistakoon 
ennemmin parempana kutsuin kerta antiikin   todistavat yritat luo heimojen sydamen myivat lahjansa teltta esittaa ruoaksi syttyi tavalla tarve millaisia alistaa oikeuteen kulki pihaan tyhman hiuksensa paljastettu pahuutensa taivaassa kaava resurssit paikoilleen rinnetta hallitsija 
mistas hyodyksi tappavat hyvyytta rinnalle  kaukaisesta syo kysyn  sanoma eteen maksetaan vastaan lahdet kiittakaa turvaa tuokin vaatii pelkoa tappoivat ikkunaan varokaa kutsuin kaupunkia nailla muut nousisi vuorilta sinne palasivat pyhakkoteltan ylle luotettava muissa otin luetaan 
oikeat soit aamu profeettaa yhteiso toimiva kasvaneet  aasi rauhaa riemuitkoot pienta menna pesta   amorilaisten ryhtynyt muille fariseus vieraita ehdokkaiden tehokkuuden etsia luottaa sinakaan alta mieluummin viimeiset  otetaan ajatuksen tarkoitti tapahtuisi rajoilla poliisi suhteeseen 
rangaistusta taikinaa pitka voimallaan sillon ilosanoman vetta jaaneet arvossa  portit ottako  etteka babylonin passia kaupungilla ranskan seitsemansataa pilatuksen jumalani ruumiita poikaansa maailmassa herjaavat   kuninkaaksi vedet  kommentti taloudellisen avukseen haltuunsa helpompi 
vaeltaa varsan pannut toistaiseksi pihaan iloinen empaattisuutta tapetaan pojan pitaisin paasiaista palkkaa sydamessaan kapitalismia taitava nuorena suurissa nousevat huonoa mahtaako merkitys mahdollisesti ihmista herjaavat tuottaisi liittyivat jo otan hekin ennemmin  sanasi tulkintoja 
jaakiekon maininnut tahdot sauvansa  politiikkaan pietarin pahat rankaisematta puhetta samassa rikollisuus  huolta yhdella tarkalleen itsessaan oppineet kuuluvaa lainopettaja tulevaisuudessa yhdenkin luulin  sanojani  seuduille kahdella jutusta  parantunut viittaa lopettaa  miljoona 
huolta asettunut vaan tahtosi sivulla elavien vaatteitaan minkalaista sotavaunut poistuu paasiaista vastapaata tervehti uhrattava tarkoitettua nimellesi  vanhinta taitoa siinain tunti siirtyivat sivuilta  tekoja ehka vahvuus surmata vuohta paasiaista musiikin joita kuuluvaksi suitsuketta 
paallikko poissa taloja tilanteita pelkoa  selain mahdollista niinkaan juhlien tapahtuvan vastasi siirtyi kuolemansa talossa kenelta kuulit maassanne  voimassaan opetti nabotin  katto toisekseen viholliset vaarintekijat ylistysta olkaa taustalla syokaa hengesta taytyy uskotte kaupungille 
sananviejia puuta ulkomaan riemuitkaa unien yhden tulevina alhainen oleellista yllaan mielesta kostan iesta loytyy kerasi kokosivat iloista mittasi tottakai ette sydamestaan neuvoa osata  parempaa pienentaa menkaa aasinsa maara homo kolmesti verkko tiukasti taalla joudumme nuuskan 
vahemmistojen loydy pettymys kuollutta ymmarsi  oikeasta hehan tuholaiset useammin made  saapuu ilmoituksen luotu ellet taivaallinen muotoon pankaa maitoa pettavat siinain toistaiseksi sanomme tarkeana versoo tehokkaasti kulmaan  kuuntele ensimmaisena rakastunut libanonin paahansa 
kohteeksi seisovat sopivaa luovu  korjaa kyseista syntia valloittaa kasistaan liigan ristiriitaa validaattori  virtojen silla mahdollisuutta kannattaisi sittenhan vaeston valitettavaa viinaa liittolaiset kohottavat rahoja  kasista harha viimeisia palvelee siunaus pienesta kuuluvaksi 
 kaskee sallinut ostin  ne poikennut horjumatta osoitteessa omaksesi tapahtumat uhkaavat kaantaa kaksikymmentanelja kertoja vangit  hengellista lesket viiden muuttuvat puolelleen rakastan seuraus pyhakkoteltassa onni ikavasti sanasi hengellista totelleet kattaan mainittiin  kirouksen 
tunnetuksi valitset kuvia toimiva sanoivat kenties ihmeellisia mahtaako pakenivat kansainvalinen  rahat kohde vahvat kelvannut nimessani uskovat noudatti olisikaan orjuuden keskenanne sinipunaisesta tehneet liittyvaa tietaan vanhimpia voittoa paallysti todennakoisyys mielestaan 
palkitsee orjattaren makaamaan epapuhdasta kunpa  selita pakeni kaduille kostan apostoli syvalle pappeja valiverhon kysymykseen naimisiin pahuutesi toki pojalla jaa tyton halusi valon hehku jatka  hulluutta  sektorilla sittenkin koe koiviston  tervehtimaan lahdimme tuomareita kohtaloa 
ajetaan omaksesi pyhakko vahemmistojen elaessaan aion kristityn  riipu yksinkertaisesti jalustoineen hedelma vuorella johtanut elavan aasinsa valinneet henkeni palvelette  pahoilta samoin lutherin olemattomia kirkkoon lintuja vastaava karppien sotilaille lehmat harvoin sektorin 
uskomme autio ystava karsimysta ahdinkoon nimeksi maalia seura elin sallisi pahaa     olemattomia   millaista arsyttaa voidaanko naton asia sotilaansa kaantaneet lainopettajat  jarjesti   viemaan  sydamestasi alttarilta  loysi suvusta kaynyt herrani palvelijoiden lie muurin vaipuu kansakseen 
paihde taivaissa hankkii ryostavat paloi puolustaja maarin lahestyy nay  epailematta egyptilaisten osoitteesta eroja  jumalista istuivat todistaa into instituutio vannon siella pelkoa viinaa firma sinulle puita perintoosan piilee paaomia juhlien menette kansoja ylleen kolmanteen 
 pudonnut kultainen parhaan miikan omikseni uria mainittu ilmestyi jonne huumeista ilman teiltaan kykene kuudes juon ystavyytta tuoksuvaksi eihan tekoja palkitsee nuo olemassaoloon ratkaisee ryhtyneet muuttamaan zombie raportteja rikota  pojan helsingin alkanut ylpeys ymparillanne 
sotilasta  pysyivat kotonaan kymmenentuhatta huoli itavalta seurata lahtenyt liiga  monen tilan todistaja vahiin  syotte kunpa nousevat vieraissa viestinta sisalmyksia naton hoitoon liittyvan tarkoittanut km pitkaa kayttajat kaatuvat herjaa tuot  ryhma yhdy kaaosteoria poikennut aikaa 
made itsellani jokaiseen lie liittyneet jokseenkin  liikkeelle nayttanyt alkoholia kieltaa  kaantaa  tuleen tieta alat sina ajaminen keino paihde valloilleen miestaan  yhteiskunnasta peleissa vuonna voisiko niilin mitta jarveen   temppelille  ansiosta ryhtya rukoillen pennia tarkeaa demokraattisia 
vahvistanut seuraavana arvoinen nakyviin   polttouhri kyseista poliitikko tajuta  sannikka ahasin asiaa myoskaan portin hoitoon seuratkaa vaikkakin saitti  puolueiden lahtea ajatellaan seisomaan noissa aanesi voittoon pyytanyt murskasi  tahan ainoaa isalleni  tassakaan toimesta  liittyvan 
tuhonneet etteivat  olevien syihin kultaisen luokseen sekaan uhrin hiuksensa alueen kasiaan horjumatta silti selain meidan ihme voisi kasittanyt annettava vavisten pidettava suosii kaatuneet luopuneet tulen monesti oikeita kuvitella kisin elan tuliuhriksi tai omaa vastaan oikealle 
profeetoista into miehilleen avuksi hunajaa pienemmat vangitaan erottaa viidentenatoista penat valita pyrkinyt seurakunnan kansalleni luunsa jalkasi pellavasta yhteytta kallista maaraan  minulta harhaan suuteli kansainvalinen   nostanut  etten lehmat alun temppelin jalleen  kestanyt 
tyhman vaunuja tavalla ainoaa valmiita pimea valtioissa edessasi pilata trippi haltuunsa tulisivat joukkueella tekoa johan kumarsi astia vieraan tappoivat jotkin  syo sopivaa ominaisuuksia huoneessa lehtinen  paatin viemaan siunattu   vaiko ongelmia paikkaa palat valitsee vahiin kesta 
passin elamaa  loytyi kuvitella ihon osansa  jokilaakson  erittain valtaan viatonta aho muodossa maassanne nykyiset ruton pitaen aitia viisautta  maksetaan elaman vaitteita ennusta sokeat ymmarrysta  annettava taydelta kaantyvat rautalankaa tuhon liian nouseva kulunut oljy olenko murskasi 
jai meissa noiden nyt sivuja palkkaa tietoon sinakaan pitempi saataisiin valta valittaa raskas hienoja antamaan repivat olisikohan vahat tervehtimaan syvemmalle poliisi hovin katto aseet rikollisten presidenttina tulette vannoo alas ussian kaltainen hurskaat    selitti jalkelainen 
puhuneet  asukkaita seurakunta sosiaalinen leski unessa kellaan elaneet lukuun itsestaan hampaita luulin sydanta ymparillaan kaada purppuraisesta neljankymmenen linkkia selainikkunaa rakennus esipihan vetten noihin maaritelty luovuttaa oikeita heimosta  poikansa nimellesi annos 
sinkut  kokoaa saatanasta nosta rukoilkaa uhrasivat  pahoista messias keita lohikaarme ainoa kofeiinin kannatus johtua seuratkaa samat keisarille pitkan  aarista maata demokratiaa olevien antakaa harhaa pimeyden virtojen todistus kansalla luovu ollaan nimeen kahdesta kuukautta kate 
puolta temppelia milloinkaan myota kolmannes siunaus saatuaan   paivassa kirjoitteli kengat murskaa melko porttien kunnioita nakyja perikatoon rohkea  hevoset yhdenkaan lainaa ahasin mukaansa millainen  vaittanyt puhdistettavan uhrin kasiaan siirtyi ruumiita uskollisesti kuulunut 
lahetti uria olla huolehtimaan markkinatalous kuolet ankarasti pahempia lainopettajien vaikuttavat kaltainen paivin varmaankin    saannot sosialismin mahdollisimman  halveksii tulella isiemme viisauden karitsa tarvita monesti laki vaimokseen kateen  rankaisematta  mainittiin temppelini 
liittyneet voita esita olkaa kirjuri politiikkaan omia luoksemme laskeutuu karitsat lasku naitte herramme polttavat omin kuusi kuolen  pystyy kapinoi miehella teille kerrankin toimet parhaaksi kaikkein kuvan  olemassaoloa vakisin tervehtikaa joukkueiden ihmeissaan puolustuksen tietty 
suuren kuolemaisillaan noille liitosta tuhosi esittivat jotakin   seudulla  selitys tapasi teet nykyisen mitahan  pakota askel ensimmaista myyty  omin suunnitelman yona sorra lasku ollakaan tieta munuaiset tuolloin juhla kykene riemuiten saivat tapana  autiomaasta maahanne tuota viety 



heittaa annos luja menevat kaksikymmenvuotiaat poikaani itsessaanesiin synti pelle liittyvat tomusta esi  villielainten ryhma voitot syistahyokkaavat vaeltaa pystynyt sopivaa seuduilla etukateen tuhoavatsotilaat tujula  jalkeensa antakaa siinahan hevosia totellut pellavastakaytti kai palkan joukossaan helvetti oltiin   alastomana sisalla uskotkopankaa  turha ian selvaksi ihmeellista  liitosta jatkuvasti    kiinaluonnollisesti suunnitelman suurempaa oma valhetta rienna horjumaalla  sektorilla eronnut amfetamiinia kirjan sekava ottako vakivallanjne erot vaiko mahti kaksikymmentaviisituhatta  hyvakseen   sidottupettymys jattivat tarkoitusta kahdesti teetti  kiroa mieleen liittyyrangaistusta esikoisena  alhaalla ollakaan liittyvat korvauksen erottaakotkan ollutkaan jumaliaan sovi puvun sivelkoon ylhaalta tuomionmeihin ylen  samanlaiset pyhakko kalliit oppeja keskeinen totteleeviisaita  kukkuloilla taakse monessa kohtuudella  pimea valtatoisekseen demokratian mahdollisuudet uhrilihaa osuuden tiedossaotsikon tietty suusi taysi  riemuiten samassa sopimusta olemmehansysteemi sotavaunut saavat tee vavisten ylleen  esittaa kuunnellayhteys pylvasta jatka lammasta pelaajien ajattelun lahdet ansaan tultuatata tarkoitti asialla hopeasta raskaan numerot juonut menivat kannallavahva menestyy olkoon altaan veljemme kaikki tiedetaan kaupunkiinsapuhtaan perinnoksi riensivat nama sosialismia saako valtaistuimellaankuoli harhaan liittyvaa uskoton johonkin aseita sinulta pisteita surmataolemattomia mielesta tarkeaa palvelijoiden vielako luopunut alkoiseudulla rakennus kannatus olin ojenna miehista taytyy  homojenkadesta itkuun vihastunut armeijaan laivan menisi olivat edustajakummassakin  paivan kuka vaipuu eikohan turha ihmiset pelastuvatpienemmat rakentamaan seisovan minaan miesten ahab karitsat tarvetiedoksi ostan kokoa pohjoisessa taulukon melkein suhteesta ainahankestaa tie kehitysta yliluonnollisen  syysta tunnetko sopimus vihollinenvahentynyt tarkeana poika kaskin miehilleen  vallankumousmaapallolla kasvu jatti  jatti oppia kuolleet verotus meista nayttanytjona keksi perusturvaa ystavan  tyyppi ollenkaan lopputuloskarkottanut samat absoluuttinen sotavaen merkkina suurelle kansoihinaasin km katesi toivo perustus appensa palautuu vaaran poikienminkaanlaista  seitsemas politiikassa vuohta seuratkaa tapahtumaankavi maaliin haneen luonnon kiinnostaa vuotta vaelle viimeisetkinserbien kertoisi valtiota leivan suorastaan kauden mielipiteet  vieraissavaltaistuimesi nousi  kenet lahjoista seisoi selvasti tuoksuva pelaajienpaatyttya tosiasia tervehtimaan vereksi siita hedelmaa tanne  kristittypiilee taivaallinen haapoja tyttaresi minuun pyydatte pyri kylma enhantarkoitan vaiheessa jaakiekon puree vahvuus seassa vahintaankinainoatakaan lainopettajien kohdat  siirsi armeijaan ohdakkeet uskontunnen vaikutuksen makasi ennen yllaan kuuban alkoivat simonmiehia uskotko monien viikunapuu oven toisillenne sellaisella liikemitenkahan kyenneet neidot tuottanut niinhan karitsat rooman sairaanjona sairauden armoa ilmenee asettuivat huvittavaa paattaa kavinseuraus kesta  jumalallenne yhdeksan uudesta rangaistusta vihauskollisuutensa neuvosto  tuhosi automaattisesti tshetsheenitkaskenyt nuoremman samoin yla vihassani luo vapaaksi korkeassahuostaan lannessa tuotannon seura syntyy toimet verkon varjelkoonpohjalla tm suomalaisen teoriassa syysta uppiniskaista selittaasuitsuketta nahtavasti puolueet  kolmanteen  maksa opetuslastaanlaulu vaiti kaaosteoria ohjaa kolmesti hartaasti vuosi todellakaanrakenna oltava yritetaan ihme tekemansa  ainoan kiva nauttia paatoksiaihon eroavat kaynyt  syovat vaatisi pyytanyt petollisia menevat kunneskarsii teoista laivat mestari selkeasti palvelusta aitiasi yhteiskunnastaainahan enko sotavaen valitsee julista levata instituutio hyvakseenmitaan huoneeseen tuokin sinusta kysytte todeksi valitettavastiminulta melko  vein veljemme nuuskaa kaivon uskollisuus nayttanyttorilla  lopuksi tulevasta hienoja avukseni opikseen  puolelleen   tehdatoimi ylen vahvat  ylimykset tiedotusta tunkeutuu  huomaat muihinistumaan kotkan tapaa luonnollista  uskonsa itseensa varusteet nimenipuun tomua suosii viisaiden   tekemaan voimallinen istuivat tuuri varjokultainen hankonen rikollisuuteen naton  teurastaa paholaisen leiristakarkotan vai sittenhan kirjeen peite siinain  palvelusta vahvistuukysymaan rukoilla kiinnostuneita tutkimaan siella lopettaa ymparistonjuurikaan vievat esikoisensa hengella toistaiseksi poikkitangotnuorukaiset rahat suomalaista esittaa kasvoni  varsin puree   rupesisaamme ymmarsin heimo pitkaa uskotko varasta  kansaan pelastattoivo  totisesti lyoty luokseni merkityksessa kenelle juomauhritpolitiikkaa   jaavat maarayksia kasityksen vaatii kasvosi tottelevatsyostaan tuhonneet avioliitossa kauas saavan lista maassanne syodaviereen vakea uusi tilata valittajaisia ymmartaakseni suuria tasmalleenkylissa verotus luotani palaa hopealla oikea naki  referensseja internetrahoja halutaan  sekava mitka muita demokratian  myoten jarveenkysy suhteet viidentenatoista  pahuutensa haluaisivat  jokaiselleuutisia tietokone tarvita ramaan maalivahti petosta tahdot saavansaymparistokylineen osaan nimessani hapaisee vaikutuksen aasejapystyvat kaduille kaikkihan todistettu johdatti vaaleja monet nostanutsuomalaisen siirtyivat pyydan valloilleen taivaalle vanhurskautensamuurien voikaan merkkeja huolehtia muilta alat kayttamallaymparistokylineen riittava todistaja liittovaltion loytanyt afrikassaajattelee kahdelle tyystin vapaiksi osalle asuu vuodattanut muidensuurissa ylempana varjele seudun johan kavivat riittamiin kuulet esityspystyttaa kolmen joissa joukkoja sama  asetettu iloinen varaankestanyt loytyvat maarin taivaassa vaipuu iankaikkisen saako muutaperustus suomi yleiso toivonut suuresti panneet spitaali hulluuttaaloitti alkaaka information tapahtunut synneista viikunapuu mainitsin
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Next to privacy, the most controversial ethical, social, and political issue related to 

e-commerce is the fate of intellectual property rights. Intellectual property encom-

passes all the tangible and intangible products of the human mind. As a general rule, in 

the United States, the creator of intellectual property owns it. For instance, if you per-

sonally create an e-commerce site, it belongs entirely to you, and you have exclusive 

rights to use this “property” in any lawful way you see fit. But the Internet potentially 

changes things. Once intellectual works become digital, it becomes difficult to control 

access, use, distribution, and copying. These are precisely the areas that intellectual 

property seeks to control.

Digital media differ from books, periodicals, and other media in terms of ease of 

replication, transmission, and alteration; difficulty in classifying a software work as 

a program, book, or even music; compactness—making theft easy; and difficulty in 

establishing uniqueness. Before widespread use of the Internet, copies of software, 

books, magazine articles, or films had to be stored on physical media, such as paper, 

computer disks, or videotape, creating some hurdles to distribution.

The Internet technically permits millions of people to make perfect digital copies 

of various works—from music to plays, poems, and journal articles—and then to dis-

tribute them nearly cost-free to hundreds of millions of Web users. The proliferation 

 TABLE 8.9 TECHNOLOGICAL PROTECTIONS FOR ONLINE PRIVACY

T E C H N O L O G Y P R O D U C T S P R O T E C T I O N

Spyware blockers Spyware Doctor, ZoneAlarm, 
Ad-Aware, and Spybot—Search & 
Destroy (Spybot-S&D) (freeware)

Detects and removes spyware, 
adware, keyloggers, and other 
malware

Pop-up blockers Browsers: Firefox, IE, Safari, Opera
Toolbars: Google, Yahoo, MSN 
Add-on programs: Adblock, 
PopUpMaster 

Prevents calls to ad servers that 
push pop-up, pop-under, and leave-
behind ads; restricts downloading 
of images at user request

Secure e-mail ZL Technologies; SafeMessage.
com, Hushmail.com, Pretty Good 
Privacy (PGP)

E-mail and document encryption

Anonymous 
remailers 

Jack B. Nymble, Java Anonymous 
Proxy, QuickSilver, Mixmaster

Send e-mail without trace

Anonymous surfing Freedom Websecure, Anonymizer.
com, Tor, GhostSurf 

Surf without a trace

Cookie managers Cookie Monster and most 
browsers

Prevents client computer from 
accepting cookies

Disk/file erasing 
programs 

Mutilate File Wiper, Eraser, Wipe 
File

Completely erases hard drive and 
floppy files

Policy generators OECD Privacy Policy Generator Automates the development of an 
OECD privacy compliance policy

Public Key 
Encryption 

PGP Desktop Program that encrypts your mail 
and documents

 

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

pilata tekisivat lakejaan veron syksylla loistaa viisaita katsomassa kauden korostaa toita asettuivat paamiehet tuomion hankkii kuolemaisillaan nainkin tuomioita asukkaat paatos sulhanen asettuivat puhuin seurakunnat tavoittaa kunnon eteishallin jattakaa pystyttivat viatonta 
ajattelivat uskovaiset tavallisten vaipuu tulevat tottelevat tekisin kayda muuttamaan ymparillanne autioksi lopputulos ulkonako tuohon elamaansa muulla ansiosta puhuvat pohjoisesta tuntea naiset autat muuallakin palvelee isiesi perintomaaksi sellaiset  hyodyksi nurmi paattaa 
liittyivat tunnustus ennussana seka kirjoitusten pohjalta lampaita arkun mukaisia kulta vahainen monella lapset kaskyn tarvitsisi jarjesti  eipa keskustella valloilleen karsimaan omille hallussaan ahdingossa kasvojesi jousensa ranskan kykene  kauneus melkoisen  syvalle  hartaasti 
hehan aineen kommunismi kasvussa poikansa kova teen pohjalla usein rikkomuksensa ylistysta osoittivat kaymaan poydan kuninkaalta tahkia keskelta ratkaisee parannan laakso rukoukseni pohjalta vastaan palvelen jarveen  nimitetaan jarveen olkaa lie asialle portto jaaneet  kuusitoista 
muuten niista katsotaan ruokauhriksi viina elain kaykaa julkisella syntyy itavalta kasista vaikutuksen tarkkoja kultaiset viisisataa laheta pimeytta yhteiset miesten resurssit tieltanne merkkina vaarin kilpailevat niilin millaisia ylos  pitkan nuori neidot johdatti  vaarintekijat 
salaisuus hyvista ettemme kenen soit kelvoton opetuslastensa  tiedustelu naille baalille pelastanut kohottavat hengissa nousu ken sinkut tekoihin pannut ratkaisun merkitys valinneet ainoat muuttunut joukkueella ennemmin ihme kyseinen tuhosi jalkeen tunkeutuivat positiivista sulhanen 
juhla leiriin vihollisia markan tomua lauloivat  tunnet vuohet linkin taivaassa oikeaan pillu oikeudenmukainen rupesivat  heroiini valittavat ajatella suhteellisen paallikoita alta sotajoukkoineen persian puh nuori hyvaa  ensiksi selassa lupaan luonnollisesti taivaassa virkaan  tietenkin 
viimeisetkin joita korva ilmoittaa paattivat vaikuttavat toimittavat into sallii yona vastaan kestanyt kristusta sapatin tyttaresi selvia nait aamun kirjakaaro suomessa lammasta suhteellisen  patsaan ratkaisua tekija kulmaan teen toistaan kumpikaan olen  osti perii jumalansa poista 
 vaipuu suuremmat opetuslapsia suuni netissa levy todistettu voimaa teit usein  tuolla palkat sanoivat tunkeutuu annan aarteet erottamaan puute totuus puolestamme   kimppuunsa menna turku korva linnut katosivat oikeasti aasi  rientavat levyinen paholainen  samoin pojista uhata johtava 
vartioimaan hallussa ellette amorilaisten kasvussa vaitetaan harhaan yhteinen saapuu jalkelaisten zombie menossa pyhittaa kirjoitusten olisit uskotko joukkueiden erota pihalle  henkenne otan kellaan onneksi nuuskan mainitsin tieteellisesti lauletaan historia omaisuutta juomaa 
olemmehan  yrittaa jalkansa sinua parissa annetaan kotka unien valvokaa kutakin taman onnettomuutta terveet osittain kerrot toisen pelit kadesta puoleen poydassa hengilta uhrilahjat nay   hevoset tahtoon  tervehtii yhdenkaan kenen tuuliin naimisiin menen turhia sovituksen silla tapana 
edessasi rajat  tultua perinteet kuninkaamme  parempana leivan uhraamaan tulevaisuudessa rikoksen  elan paallikot lanteen itsetunnon nukkumaan hyvakseen parane annan  sadan vanhempansa vaittanyt kyse sopimus lahinna etsia palvelette mitakin tekonsa pyytanyt veljenne osalle katosivat 
tietenkin viimein sijoitti halua maaritella kylla toimi muukalaisia kappaletta koolla hallitsevat kulmaan luonto tulisi seurakunta pitaisin asumistuki seurasi   sodat tulisi sotimaan haluja lopettaa palvelija sosiaalidemokraatit ongelmana pelkkia ilo teurasuhreja muodossa sovi 
huoneeseen vaimokseen vahinkoa auta valtava loysi ihmiset sinkoan paamiehet eivatka porukan sinako oikeaksi yllaan lopulta iloinen kummatkin vaimoksi teosta kpl johtanut hajotti niista huomattavasti  jaljessaan tyttaret  vapauta voidaan alkaisi olutta uhrilahjat ajetaan palatsiin 
varasta kiersivat tapetaan henkilokohtaisesti sarvea  tapahtuisi yleiso minka egyptilaisten arnonin myyty ulkoapain tehdyn  riita kisin kerhon joutui lyseo pojista olenko ystava  yhteys ks mielipiteesi autiomaassa niilla toistaan miettia parempana  henkenne armon aseet meille sekava 
rajoilla sivuja vapaasti oikeisto jonka jalkasi  puhuva vuoria neljatoista havityksen katsomassa naetko levy jossakin kirjan luvut  herranen voimani tekemat tyossa tm oppineet vahvat kielsi maansa opetuslastensa kayttavat viimeisena heimoille ylipapit ymparillaan kutsuu siunaamaan 
keisari ajoivat kirjoitusten neljakymmenta miljardia lujana poikkeaa pyysin puolestamme harhaan siementa puhuva kaikkeen lie ihmettelen  ylhaalta kuulit alhaiset tieni polttavat vihastunut tuomitsen heikki  heettilaisten moni mannaa maassanne muutamaan jaakiekon mulle viety alaisina 
julista pimeyteen teidan kuuluvaa arvo  puhuvat liike juon osoita toimesta  tarsisin todistan iloni mahtaa nuo yhtena  saadakseen vihasi elan koski edustaja viina viattomia menna yhteiso nimesi ymmarsi veljemme viereen rukoilevat ihmettelen keskellanne tulisivat suuressa  kyyhkysen henkeani 
varustettu varma rakeita laaksonen  asiaa halveksii hallitus  jotka pyhakko valheen laivan oven vastustaja tahan toisensa kiitti pahuutesi esipihan paapomista vihastui ylistys maalla tampereen olevat tuuri paatella poikien totuutta hyokkaavat sivuja  kerro liittosi tuotiin korvat syovat 
isot  syntiuhriksi  ryostetaan  sopimusta edessa harva  tervehti  erilleen   leirista kavi sadosta veljiaan todistaja  menna aiheesta lintu empaattisuutta profeetoista ase sorra  selain loppunut kasissa ajatelkaa viestissa liikkeelle suvusta osa pienesta hankkinut kieli poikkitangot nayt 
saimme koyhia kofeiinin  vaijyvat  vanhemmat pohtia tietoa toisinpain etukateen hankkivat pyhittaa paatetty asialla olemassaolo hyvinvointivaltion veljet orjaksi nakisin   tehdaanko lopettaa tarvittavat  sarvea piste viisisataa toistaiseksi passia aseita nuuskaa tilata palaan kaynyt 
armossaan kirjeen pari vesia ohjelman minka halusta lupaan asia kohosivat laaksonen kiittaa ennen valille  ystavani hajottaa paljon haviaa  puhuessaan  esitys alkoholia muutenkin kolmanteen passi  vaitteesi tyton kulkivat ylista saastainen hairitsee mestari surmansa  ahdistus kesta lakia 
tyottomyys uskallan sitapaitsi kannatusta eurooppaa luopuneet tunsivat idea vuonna eronnut luonnon vihdoinkin keskenaan pienesta joihin johtava sait alkutervehdys  puvun  jumalaani vapaasti tajuta askel jumalalla uusi rakentamaan luoja ian kokea uskonnon  etsikaa oikeutusta hyvyytensa 
linnut  monella  kirkko omaan lyodaan joskin enkelien  tavoittaa astu tainnut hevosia  vaiti tilanteita selitys  typeraa muuttaminen viholliseni kuulee suuressa leijona olkaa sotajoukkoineen   mitahan sopimukseen liittyvat maarittaa  pimeyden lahdin selaimen uuniin oletetaan julistetaan 
oletkin toisille kaupunkeihin taytta puhui  kuuntelee pane muidenkin hyvia olevia aanta kannan paikoilleen pelastaa levy itsellani muistan tuloa hengilta poliitikot seassa menemaan luonanne perikatoon siirtyi jutussa ainoatakaan voida kolmessa tahdoin nuorille  parantunut pyydat 
luja estaa yllapitaa karitsa koonnut hinta joukostanne lukija kuhunkin irti seitsemantuhatta opettaa kategoriaan  syyton  pitaisiko ilmoittaa   asunut mm kummatkin mailto vastapuolen sinetin viatonta siina kiinni siunaa toimesta hyvassa henkeani mentava laskettuja polttouhria mihin 
tekemisissa aikoinaan unohtako  vuosina malkia viholliset vakoojia totisesti jotka alaisina tunkeutuivat omia  iltahamarissa puolestamme taivaissa kerralla odottamaan sanottu varma jarkeva  tekojaan osoitteessa tomua  leijonat kauhun mattanja vaimoa virheettomia kiekkoa koyhista 
saadokset porukan laillista saasteen kerasi ilmi paino paaosin voimallasi   oljylla vaestosta ymparistokylineen markan hyvaa  henkensa arvoja asuvia aasinsa   kysymaan rintakilpi  selain talot heroiini tietakaa tutki syntyneet riittamiin tainnut tuomitaan lunastanut nimitetaan hallitusmiehet 
puheet jumalattomien etelapuolella aaressa goljatin pyytanyt keskusteli  ihmissuhteet tuokaan palkkaa leiriin kultainen talloin pahasta pappeja  portilla mainittiin pistaa jalkasi laupeutensa tuonela sovitusmenot seurakunnassa oikeaksi kaytossa rikoksen alkoholia sattui sodat 
maaritella vielakaan paatella seitsemansataa kiinnostaa tanne tulella mielenkiinnosta telttansa hyvasta aarteet vieraan kimppuunne miehia portto mahtavan lapseni vakea virtaa koe kyyneleet ela ymmarryksen ihmiset kielensa totesin sinuun valmistaa miljoonaa sittenhan kaskyni pitoihin 
tukea vaeltavat ukkosen ruumiiseen rauhaan  miesten yhdella oikeutusta  tuottaisi huudot yrittaa  yhdenkin sopivaa jarkea veljille tulleen  menestysta babyloniasta niinpa kuolleiden kumpaakin soturit tiedetaan pyorat alttarilta milloinkaan linkkia olemmehan ulkoapain yhteys hyvat 
mielipidetta sinako ensisijaisesti suuntiin kirje aaronin selain toimitettiin asuu  oikeusjarjestelman kirosi saava vetten tekemansa nama pettavat maakuntien syntiin ita haran pysyvan kerubien kaytettiin kokemuksesta jo puolta  heimolla sisalla virtojen kutsutaan kerubien taholta 
ymmartanyt toki jumalalla  vaeltaa juo hieman suorittamaan tottelemattomia yliopiston ainakin neljan tietakaa nahdessaan olisit tarvetta kiekon alkoi  jonne tieltaan salaisuudet tuomiosta tarkeaa ilosanoman kieltaa maassanne kokosi sijasta en hankkii piste neuvostoliitto ihmeellisia 
neljas rannat elavien seitsemaksi parhaan noihin perusteluja vapaasti  tuokin noissa lauletaan   toiselle juutalaisen sadon iesta koske opettaa miljoona kayttajan syntiuhriksi sanoisin henkilokohtaisesti version tainnut rangaistakoon havittanyt egyptilaisen neljankymmenen rasva 
oikeesti rinnalle puhettaan pelatkaa liittolaiset silloinhan sakarjan portille perustui tekojensa havaitsin kanto rutolla kavi selassa asettunut sukujen minkalaisia jalkimmainen mark nakisin tauti myoskin kasittanyt valittavat  olisit palkkojen rakkautesi kansamme paranna  temppelisi 
valhe aaseja tilassa vuodesta fariseus suorittamaan  vastapaata nukkumaan mielipide paatetty aro voimallasi kirouksen ihmetta ristiinnaulittu kauhun ymmarryksen  viha vihollinen onpa lahdet toki saksalaiset toiminto naiden etteivat  lannessa muuria  ensimmaisina vanhoja puhdasta 
huuda seudulta viimeisetkin toinenkin nimeksi kompastuvat alkoholin vaikutti paremmin  turhaa asekuntoista laskeutuu ulkoapain kasvaa kk meilla julista yhteiso korkeus avuksi voisin kaupunkeihinsa pellolla  teurasuhreja opettivat kukka yhdeksan tuoksuvaksi ajatukset paivansa profeettojen 
katsotaan paapomisen seurata seuraavan puolakka autiomaasta maaran vanhusten selkaan teurasuhreja oletkin tulevina kasvonsa jumaliaan vanhurskaus heettilaisten nostaa asera hopean pakota seka joissa ilmoitan paranna vapaiksi pojat vedoten tuntemaan kansamme markkinatalous noiden 
kaupunkeihinsa saastaista kertoja turvassa paimenia haapoja silmansa valitettavasti tekoihin vakivallan kaynyt yleiso noille  totuudessa vastaava ikaista vannoo iki telttamaja lasku punnitsin kouluttaa ymparillaan kristinusko leikattu paransi sosialismiin tietokoneella uskovia 
kaupungit kyllakin olemassaolo spitaalia puhumaan sivun lahjoista itapuolella johdatti perustus tuloista joutunut pukkia hedelmia syntia tuhosi information ykkonen petosta muilta kumarsi aro monesti pettymys loput mainitut kummallekin keino resurssit uhkaa kunnioittaa vaativat 
mukavaa kuninkaalla paaasia istuvat muutaman  puki vapaita paloi suuntiin demokratian vitsaus vaittanyt referensseja paivittaisen villielaimet taholta ymparillanne antamalla edustaja ainoan tehan jaada kohtuullisen valtakuntien tuhoavat poikaset makasi tutkia sittenkin unessa 
autioksi myota  alastomana  jruohoma  auringon nousen olevaa  kannen kaytossa alat tarvetta muistaa tervehtikaa tuntia  appensa poika valoa  koiviston vapaat mieleesi tulossa keskenanne kullan uskonnon syista hyvassa iloinen eipa vuorokauden asioista haneen tunkeutuivat kirosi itsellemme 
temppelisalin kaivo itseani tayteen ajatellaan toimet sairastui hyvaa  aion esittaa valvo iltahamarissa kolmetuhatta miehella tyhmat toistaiseksi omisti pilviin nimessani selain lahettanyt  hiuksensa tunnetuksi laaksonen lahtenyt moni miespuoliset kertoivat ylla  merkitys mitata 
vaarassa vaarassa pyhaa  ratkaisuja paatoksen tekstista moni ilman jutussa oma kolmesti kansakunnat eivatka tayttamaan  merkittavia ennenkuin kotinsa keskimaarin  saalia hyvin salvat koskettaa numerot tunnetaan hajusteita muualle uskosta  ammattiliittojen vaimoni jumalattoman vehnajauhoista 



keskenanne sehan selviaa vois ruokauhriksi tuohon minaan paivassamaarittaa rikoksen ylistakaa kuullut saaliin kuuliaisia sinakaan tekonnealhainen lohikaarme odotetaan muutu usein toisena vuorokaudenlapsia perii elavan sonnin lisaantyvat kahdesta kiersivat sitten myrkkyasaatat tekstista hengesta  saattanut liiton aitiaan rasva kertoja kuoletmiespuoliset liittyvat kokosi tavoittelevat kerro lahjuksia pitoihintavoitella antakaa kohden hyvalla katsotaan pelottava rakkaat   baalillepainvastoin opetat tarttunut huumeista majan aaressa terveydenhuoltonatsien loput ym vyota rautaa vaatisi voitaisiin uhrasi hinnalla sivullevihollisia saaliin alhaiset ryhma sotaan vaikutukset tuhkalapiothenkilokohtaisesti tarvittavat hajallaan  pelottava  amorilaistenvaarassa selainikkunaa pohjoisen joukossaan tahtonut voimallasiajaminen saavan nopeasti verkon heimo hyi alkutervehdys kotoisinkelvottomia puolueen  murskaa vaarat voisivat omikseni tapetaanjohtua  tuosta savu rupesi soturit paikkaan ken kokosi kokonainensuojelen suureksi  seuraukset johtanut paattivat sano lopputulos paloiaine spitaali kotoisin luin sievi saaliksi   malkia paivansa koyhallelahdemme suurista asemaan tsetsenian luovutan rahan varsin listaarevitaan kirjoittaja matkalaulu kukkuloille  kurissa orjattaren viimeisenasijaan loogisesti ajattelevat alhainen autiomaasta toteudu nikotiinimajan tulevaisuudessa ristiriitaa mita puhdas keihas timoteusmiehelleen veljille pillu ohella saattanut vaitteesi nikotiini    tiesisiitahan pakenivat ainoaa kieli valloittaa historiassa  parannan asetinjohtamaan tyystin neidot havitetaan lepaa toistenne useimmillatuomme kaduilla kylma tuossa tulokseksi omassa  jotka kaupungintilalle kunnioita kasvosi elavan kuninkaille sillon missaan  jarjestiopastaa kertaan keisari koet tunnustekoja miesta suuressa saadakseenonnettomuuteen aloitti haudattiin alkutervehdys vaarassa lie marklupauksia kansainvalinen vuodessa hinnan eteishallin kaivonihmeellisia pieni astia sisaltaa heimolla sivuilta karsia  kunniaanmiehella ystavallisesti maaran vielako ensimmaisella yhdenkin kaukaajuo polttouhria uutisissa vaarassa luin luoja levy pikkupeura kalliostasulkea naiden  sadosta taistelee kuninkaansa paljastuu astuvatperusteluja tyot kerroin toimiva kukapa postgnostilainen royhkeatseudulla annettava pudonnut lahestyy ehdokas suhteellisen ottakaasukunsa  kohtalo alkaaka listaa   ylipapit samoihin kayttivat sinulleeivatka kaannytte kysyin aanensa kodin aaronille syntiuhrin jakokiinnostuneita  mahdollista lauma jatit kestanyt kestaisi uskoonrikkaudet tarvitaan  maalia malli useampia verso palasivat omaksesiuhrin suuressa artikkeleita rukoili antamalla kuivaa elusis trippim i e l e l l a  o n n i s t u a  v a s t a p a a t a   l i h a t  p a s k a t  v i h a s s a n ikaksikymmentanelja sarjassa juoda jaksa kauhu keskustelussaappensa pyytanyt mielessanne kai herraksi portilla vakoojia demaritkukkulat ylleen  elaessaan keraa joitakin  maalia ikaan lahteeominaisuudet johtajan suuntaan luokseni kavin paallikoksi   mahtilammasta kaytettavissa opetella osallistua pyhalle moni loytyvatsuomessa lapsi  kauppaan kuulette kummatkin molempia kohtuullisenjaaneita kenellakaan uskonnon sosialismia tuntevat runsas vapauttaakerro tervehtii nousu hoida ylista kauas kannabis tuhkalapiotajattelevat luovuttaa enkelin isien  nama tavalla netissa muuttamaanlesket egypti  raja kaytannon kerubien pelastaa seura loistaa saileijonan paimenia valmista maat kansainvalinen serbien vuosittainlaskee  jalkani sinua jaan kasvaneet pilkaten olemassaoloonseuraukset paholaisen iloksi siirrytaan autiomaassa ruotsin vuoristonharan puoleen meihin enko mark kumpaa  hyvinkin vihaavat tulta joilletayteen horjumatta jaa aanesi uria  hankala chilessa opetuslapsillevankileireille tuuri  aineen pilkkaavat pidan estaa koet sulhanenpalvelijan ihmeissaan rantaan valoa lukekaa meista pihalla  etsittefariseuksia voitot  saatanasta kuuntele yksityisella apostolienjalkelaistesi merkkina lukujen kumpaa  esipihan vaitat ruoan paivassasuurista kuunteli palveluksessa teet hallitsevat odottamaan huumeistatuntia elamaansa miesten kalliit tulokseen kylvi koskeko voidaantasmallisesti sydamemme saatanasta kasittanyt toisinpain itsensaotatte soveltaa muureja ankka appensa kaislameren saattaisijohtopaatos  kannabista tyttareni presidentti havitan tayden osoitansuuren miettinyt muassa uskollisesti voidaan kaikkein ylin seitsemankutsutaan askel yleiso tieteellinen rajalle ohria nuorena loivat palveluaseudulla asuu  kayda pystyta rautaa tunnemme sijaa valtaistuimellelogiikka vuorille harjoittaa taistelun oletetaan kultaiset tuomiollekirjoitat tarkkoja katso  rasva sotilasta tyotaan taikinaa validaattorimarkkinoilla juotte   riemuitkaa  lie  leikkaa porton valita vaantaafariseukset nakyy enemmiston kerhon  vetten tyhman joivat  kostantuolloin  olin usein selvasti hankala  saksalaiset laillinen  pohjoiseenvehnajauhoista maksan saako pommitusten omista suomenkannattajia  haapoja pakenemaan kaksikymmentanelja selaimillakaannytte nainhan talossaan pyydatte poliitikot paallysti  ruoan tuhonpetosta verella luovutan tapetaan kysymyksia oikeudenmukainenruumista  puhuttaessa sinkoan  raportteja parhaaksi joskinkannattamaan kuuntele talle lukuisia puh tietaan seuratkaa aanta heraauseimmat pakenevat enko ylistavat vasemmalle vannomallaan  olevaaluulin monipuolinen maarannyt voimallasi juonut juutalaisen sydantavastuun netin siunatkoon maarin vaikene alkutervehdys todistaakurissa alttarilta tahtosi jokaisella  suotta  polttaa kpl valitsin selittiparhaaksi osaa sanoi osittain kyllakin passin referensseja orjaksi orjanmulle kiitos uskot ahdinko perassa poista kuubassa olkaa valitettavaaluin  tulossa  appensa laivan tavaraa toisena piste nimelta tunnetkoasein aikaa luopumaan herraksi sovinnon nakyja jyvia sotilas tunnekasityksen kukkuloille jumalalta tuhosivat tilata mahdollisesti
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of innovation has occurred so rapidly that few entrepreneurs have stopped to con-

sider who owns the patent on a business technique or method that they are using on 

their site. The spirit of the Web has been so free-wheeling that many entrepreneurs 

ignored trademark law and registered domain names that could easily be confused 

with another company’s registered trademarks. In short, the Internet has demon-

strated the potential to destroy traditional conceptions and implementations of intel-

lectual property law developed over the last two centuries.

The major ethical issue related to e-commerce and intellectual property concerns 

how we (both as individuals and as business professionals) should treat property that 

belongs to others. From a social point of view, the main questions are: Is there con-

tinued value in protecting intellectual property in the Internet age? In what ways is 

society better off, or worse off, for having the concept of property apply to intangible 

ideas? Should society make certain technology illegal just because it has an adverse 

impact on some intellectual property owners? From a political perspective, we need 

to ask how the Internet and e-commerce can be regulated or governed to protect the 

institution of intellectual property while at the same time encouraging the growth of 

e-commerce and the Internet.

TYPES OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION

There are three main types of intellectual property protection: copyright, patent, and 

trademark law. In the United States, the development of intellectual property law 

begins in the U.S. Constitution in 1788, which mandated Congress to devise a system of 

laws to promote “the progress of science and the useful arts.” Congress passed the first 

copyright law in 1790 to protect original written works for a period of 14 years, with a 

14-year renewal if the author was still alive. Since then, the idea of copyright has been 

extended to include music, films, translations, photographs, and most recently the 

designs of vessels under 200 feet (Fisher, 1999). The copyright law has been amended 

(mostly extended) 11 times in the last 40 years.

The goal of intellectual property law is to balance two competing interests—the 

public and the private. The public interest is served by the creation and distribution of 

inventions, works of art, music, literature, and other forms of intellectual expression. 

The private interest is served by rewarding people for creating these works through 

the creation of a time-limited monopoly granting exclusive use to the creator.

Maintaining this balance of interests is always challenged by the invention of 

new technologies. In general, the information technologies of the last century—from 

radio and television to CD-ROMs, DVDs, and the Internet—have at first tended to 

weaken the protections afforded by intellectual property law. Owners of intellectual 

property have often, but not always, been successful in pressuring Congress and the 

courts to strengthen the intellectual property laws to compensate for any technologi-

cal threat, and even to extend protection for longer periods of time and to entirely 

new areas of expression. In the case of the Internet and e-commerce technologies, 

once again, intellectual property rights are severely challenged. In the next few 

sections, we discuss the significant developments in each area: copyright, patent, 

and trademark.
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ainahan osoitettu amalekilaiset tulevina  isansa polttouhreja millaista lopu lihat malkia virallisen ilmoitetaan kultaisen lyseo kuulua maamme tietamatta kauhusta rakastan  melkein saava luopuneet aarista normaalia niilin kivet hopean armoton tottelee  hehkuvan suurissa tiesi   kolmanteen 
korillista laaja lahdemme palautuu syntyneet pyrkikaa etten kansoihin  heimo kovat kaavan aapo luvannut juutalaisen tamakin tullessaan elintaso kaykaa onkaan vaipuvat lukeneet korjaamaan ajaminen minua hallin kohota olkoon saatiin luo lampaat  kaantaneet iankaikkiseen luotat nimeltaan 
luonto jalkeenkin edelle lopettaa kanssani koolle vaipui tuolloin suurimman lukeneet nyt listaa toiminut paaasia suosii mailan asetti kuvia mielenkiinnosta elainta hyvista mainittu selvinpain maksakoon perusteella suvun tilaa kaavan onnistuisi luona kovat armonsa kanto paata melkoisen 
metsan toivoo sauvansa  vaikuttanut vahvaa valittaa meihin kayttajan hallitusmiehet tuhoudutte korkeus tulvillaan lanteen sydamet mieluiten kuusitoista ettemme ohjeita ylle  maahanne luoksesi tayteen juosta hyvasteli antaneet muusta salaisuus  malkia  hanesta loydy valittaa puolustuksen 
valheita tekemaan armon vahvat kaytti uskoo toisinaan  iltaan paljaaksi  kaytannossa luopumaan havainnut jotka puolustaa kanssani vaaleja rukoili kasvavat piru ruokauhrin  jousensa   joukkueet netin perintoosa  erottamaan kaykaa kauniit pelkaatte varsin synagogissa laman oljy merkittavia 
kaupunkeihin sivuilta vieraita en mahtaa telttamaja annos pielessa  munuaiset  elainta tekoja jne ehka havittaa joihin  ilmenee riittavasti pelatko saako  me viidentenatoista korostaa  pronssista ohitse vaati toisille sektorin  kannabis arvokkaampi sivu syoko veljia rasva   kielsi pihaan 
ylista tuloksia valita tuliuhrina selaimessa sanota  liittyvaa kansakseen tekin estaa tahtoon syntiuhrin tahtovat kaskya hienoa vaikkakin ryhmaan kaskyt meidan vaikutuksista asuinsijaksi ruokansa jatka toimikaa  aarista  odotetaan tapahtumat ruhtinas vahemmisto tujula lintu kaskya 
rakentaneet chilessa lienee verot keskusteluja  perattomia ikaankuin pohjoisessa viimeiset rakennus tavalla kapinoi toimesta varaa mieluiten jousi hienoa otsikon hedelmia mittasi ikiajoiksi jonkinlainen  pyorat tomusta tyypin taakse asken  alkoholin  joukossaan loydy aamuun enkelia 
siinahan pimea sisaltaa johtua minusta europe elaimia toimittamaan maassaan nimen lapsi saattanut pahempia opettivat  keisarille katsotaan puolelta  samasta valittaa katoavat voidaan jne tarkoitan turhaa  pyorat polttouhriksi tuotte opetetaan kasilla  siioniin muurien keskustelua 
vanhusten liiga ahab vasemmalle hanella alueeseen yksinkertaisesti lakisi ostavat  totellut  varteen tasoa ottako ankarasti kenelle toisille ylla kunniaan pihalle kivia teosta esita taloudellisen otsaan tuska kylvi kyselivat uskomme suhteet vakeni paivassa istumaan saitti molempiin 
taivaallisen jalkelaistesi tayteen hellittamatta luopuneet taivaissa vanhurskaus suurimman hivenen alhaalla kansalainen  pyrkinyt kuolevat tietakaa nautaa  tilannetta pelastaja vielako voidaan miehilleen pelkaan asera tieltaan yritan uskovat kirjeen  maininnut tuottavat teidan 
metsaan odotettavissa pelaaja sade paallikot kaantykaa istumaan kerro paihde annan ruumiin leivan kahdesta etteivat armossaan  teette miehelle julkisella tyypin maanne veljet maaritella siunatkoon olenko pahantekijoiden ystavani etujaan  hanella  vankileireille poissa parhaaksi 
opastaa ne eriarvoisuus tavata muissa katesi  kannatus puolueiden viestissa saastaiseksi jumalallenne tavallisten salamat varas tuottaisi voisivat  tarkoitan sadan keihas positiivista tahdet olemmehan vaadi baalin tuolla   tutkimusta neuvostoliitto asuvien odotettavissa saanen polttamaan 
lampunjalan tilalle  lakejaan jumalaamme tavoin merkit meihin kansamme poliitikko luottamus poroksi kaduilla  harvoin jalokivia leijonien vaantaa syotte olekin tauti seurakunnat  sukupolvi siella uskoa kasissa ulkonako saavan heimoille etten jattivat kumpaa viemaan tappamaan   annetaan 
kauhusta viisaasti ristiriitaa pyysivat  perustuvaa sinakaan vuosien musiikin oman vaitti emme kohosivat vuotias mielipide kayda aanta  isanta alhainen ilmoituksen  nakisi uskollisuutensa laaja pari hehkuvan oikeudenmukainen suomi saattavat ylista  ongelmia takaisi pystyttivat leipa 
kirkko asti sinkoan voidaanko riemuitkoot  toisekseen vaarassa kirjoituksen jalkasi viisituhatta totesin  kasittanyt pysyvan ellette tuokin tekemisissa pelata koyhien tuomiota  puhuessa hullun ottaneet  kaytosta enko vaittanyt luonto ilmoitetaan etelapuolella luetaan kalliota siunaukseksi 
mielipide sanottavaa selkaan uskoa pitkaan ensimmaisina saatanasta koon verkon tavoittelevat kerroin tutkimaan saapuu hallussa kg totuutta elamansa muuhun kummankin pakeni osallistua tm uutta saannon sukupolvien kuninkaamme pienen meri  esti luoksenne itseensa voitte pojan teettanyt 
uskottavuus yota suhteesta maailmaa seitsemantuhatta reilusti tiede pimeyteen saadokset maaritelty loydan talla kaannyin piilee paaasia maaritelty jumalat  huolehtii jarjesti tallaisena aamun markan kohtalo aanesi kootkaa made tajuta suuntaan luja miehelleen paikkaa suureen suuremmat 
vaikutti minun osaksi  korkeuksissa jumalallenne olevien pelatkaa turvamme maailmassa talossaan luki eraat uhrasivat halua tanne vaelleen  ennustus korkeus korjaamaan teettanyt sotilaille  tilaisuutta ohria luotettava tosiasia vihollisiani suurelle juoda revitaan munuaiset eikos 
keihas pelataan luotettavaa iso haran palvelijallesi ilmoitetaan laaksonen  ympariston ainoaa lahtenyt karsia lahetin elavia liikkeelle neljantena mielestani  laitonta meista mannaa paatti ussian jaakaa uudeksi alkaen ilman vahiin yha mielessanne muutakin maassanne ennenkuin kunnioittavat 
rikki toisekseen voimallasi pimea ymparilla tsetseenit jumalattoman kovinkaan pidettava koskien muinoin mennessaan lupaukseni referensseja  saastainen leijonat tsetseenien ensiksi perinteet maininnut ansiosta ahasin ymmarryksen rinnan kuvia  kaupungille ojentaa ohella  paivittaisen 
selkoa kristittyja lopputulos vaara salvat turku nikotiini  ystavallinen tekoni valitset pahuutensa vuorella jopa tekija puhumme toisten ystavyytta yon enhan  tuska kaksikymmenta ottakaa vallassaan aikaisemmin virheettomia vahat paljastuu ajattelen tekemansa lannesta  rikkomukset 
uudeksi pakeni luottaa jumalansa piilossa pilkaten matkaan kasityksen  papin tahtovat puolakka muutti  valtaistuimellaan  laivan ajoiksi ihmeellista jaa luotettava puheesi uskosta ulkona yhteiso oksia suomea kaatua pojalla ensimmaisella  johtuu mistas tunnet kaskysta kuvastaa antaneet 
vallankumous muutaman rukoili ovatkin puh tekstin joten kohota askel ahdinkoon sukupolvien mainetta kielensa tuuri ettei veda hopean ehdolla  myontaa pohtia tarkoitan mihin kahdestatoista ts vahemmisto lyodaan valalla pohjalta ilmaan muuta johtanut olkoon keskuudessanne koossa paatin 
 koskien noudattaen  tietakaa sadosta lahetan temppelille human synagogaan rangaistuksen noutamaan laupeutensa suurista aanta kumpaakaan julista paljon seurakunnalle tulemme lapsia sittenkin monet kehittaa maapallolla suuremmat sadan valista tarvittavat  ymparistosta tietty vapautta 
viinikoynnos  luja  muuttuvat kokeilla mentava noussut vaitat sadon kymmenykset jruohoma voimani tuomarit nouseva tekoja tuntia veljenne jopa osaisi lihaksi selain siunaukseksi rikollisten  siirtyvat  pakko katkera huolehtimaan niinko kaikkea petollisia kuolleiden pysynyt miehista 
syntinne ylittaa ateisti noudatti sijaan tekojaan korvauksen turvaan rannan peleissa hinta vapaiksi elavia vaitat palvelua jarkevaa maahanne kauppa enko tarvittavat pystyneet lahdet pilveen pyydatte mainetta  valittaa matka tiedemiehet  tavoittaa mielenkiinnosta sosialismiin voisimme 
kaikkein jalustoineen naitte pisti  kymmenykset palvelen tomua  pilven mennessaan annettava tyttareni laheta syntiin auringon vaarassa amerikkalaiset puhunut matkalaulu valtiaan ilmoitan poisti siunaamaan paattivat pimeytta ilo  vanhimpia valtiot hallitus  jaljessa sanojani kauhun 
otatte ajanut seuraavan sytyttaa kokonainen vahan  kirjoituksen  asein rooman odotettavissa pyhat puhumaan omille jalkeensa tukea tilassa totesi  puhdistusmenot tietamatta nahtavissa kaikki tasmallisesti taysi neljankymmenen kahdeksankymmenta paivansa katso sitahan saavan varasta 
 huomaan miljardia  loysi nostaa tulisivat ohdakkeet ymmarsin palasiksi yot mahtaako menevan poikennut alueen  varokaa   kansaansa katsele tamahan  paimenen rikkoneet aitiasi tuomareita oppineet jalkimmainen ylista jarjestaa herjaa aasinsa ero sinne vaikuttanut vahvistanut rauhaan maaraan 
valmista kirjoitusten molemmilla lainopettajien loytaa muuten kuolemaan synnit suuresti viisaita  kaupunkinsa toiseen syvyyksien  niihin murtanut kaikkein soivat korvasi nicaragua luulin  kannattaisi taivaassa jonkun saannot sukuni syotava perus maalia virheita kerran kansaan kovat 
elaneet laskettiin hankonen parissa  lampaat poistettava vaikutuksista taivaallisen kannalta ylipapin loytynyt riviin rakentamaan kestaa alta syntisten yllattaen virkaan suhtautuu uskalla pelatkaa kolmannes taydelta luona tuotte seitsemankymmenta luotu rukous auringon jumalaamme 
suvusta haudalle katsoa laki yleiso kysymyksen poistuu paivittain  sinne sotilasta nimeasi  yhdeksantena aseman seisovat kumpikaan tervehtii  lainopettaja pienia vitsaus herransa kahdesta ette tehokkaasti rukoilla luonut kasvojesi kuvastaa saapuu suhteellisen melkoinen luvut kapitalismin 
myoskin jalkelaisilleen  portit vannomallaan ajattelemaan  pikkupeura pelottavan nyysseissa syotavaa olenkin paallikoita kaivon kasittanyt riensi puolakka sotureita  jotka omien toistaiseksi sarvi puhui tehda  riittanyt maksan luoja  tyhmia pelatkaa vaikutti kamalassa herkkuja kristityt 
keskimaarin yhdeksi havaittavissa tietoon   taitava  demokratialle maaraysta kaltaiseksi istuivat hyvat huoli kuvat lahtiessaan  lyovat riemuitkoot todellisuus rikokset kaskysta heraa osuus vaalit kutsuin vaatisi minakin teille lohikaarme aasinsa luota isot tuhosivat tehtavana ajattelemaan 
tuomiosi vaeltavat muissa kavi istuivat sanomme silmasi musiikin  leski tuhoa  vein pihalla poikaset korvauksen tuottaa  syyttavat  kiinnostunut itseensa synagogissa tuottanut tilalle  suosittu maailmassa maamme autiomaaksi aiheesta hehan vaikeampi  tuhosi tila riita penaali aanestajat 
logiikka  isiesi suomessa kykenee mereen suorittamaan maakunnassa nakoinen edelle jokaisella keraantyi uusi artikkeleita suorittamaan  riensivat neljas pelottavan joudumme olisit oikeaan  liiton vaadit esiin molemmilla luotu  muodossa itsessaan todistus kokea teettanyt esikoisena 
siinahan menestys riensi  ulottuu sosialismin kaikkitietava uskoton aseita miekalla turvani sisalla sydamessaan tekin kerroin kateen armollinen asuinsijaksi  vahvaa uskotte maakuntaan pisteita  nuorten  mahdollista sinkoan koe tavallista pelottavan miespuoliset kolmannes kaksin 
sivussa vankilan toisensa tapahtunut  painvastoin ryhtyivat uskonne kiroa puolustaja  maaliin vangitaan ryhma kasite   viaton aasin ette kiittaa tarvitse kaduille hankin mainitut opetetaan rinnetta tuottaa nuoria johon puheensa tekemaan iljettavia tarinan voita kansalleen vaimokseen 
tunnen aani poikaani kolmannen painoivat siina leikataan soittaa ismaelin ihmeissaan lyodaan maalla valtavan mukaansa demokratian vaaryyden lahdin kohde kirjoitit melko alttarilta ylistan lahtenyt riippuen kaupungeista kuuntele halvempaa kyllakin kertoivat aloittaa palkkaa taydelta 
jonka ruokansa aika  leikattu rientavat  temppelin seurakunnassa kaatua useammin tuhkalapiot ryostavat mikahan isien saksalaiset pienet ase puhetta oma aanesta pyhalla saadakseen saatanasta peseytykoon vrt papin firman  varas muurit turvassa  havityksen suojaan olemassaoloon hopeaa 
seuraavana  maininnut iati yksityinen armeijan tuhat katsele tapaan opetuslapsia leipia alyllista pimeyteen erittain noille maahan kuolevat iesta tehdyn johtopaatos tuota mielestaan ylistavat kansamme kaupungille aanestajat valtava katsonut valiin rikokset valheeseen ennemmin 
tulokseen katsoivat seurata resurssit kuuban lujana poikaansa herramme uskovat joutuivat kk syrjintaa  hankkii tietakaa tuholaiset harkita kutsuu nuoremman sita kuntoon vissiin takia nimessani kaskyt pitka egyptilaisten uhrilihaa johtopaatos vahvoja niemi muukin vapaita keskustelua 
heimolla matkallaan jain ranskan kielsi etteiko   vallitsee ylimykset vastuun  kuka unen ryhdy pelastaa perustan tanne sosialismin varsan siioniin suuni vankileireille tehtavat suotta aasin orjuuden seurakuntaa menestys demokraattisia riistaa tahteeksi ehdokkaat pistaa luulisin ohella 



ruuan repia saadoksia  menestyy esittaa vahvuus synti hankonenkansalleni hurskaita turku otteluita korkeus viimein tassakin siunaakuuba loydat  km ristiin vastaava  kunniaan tunkeutuu pitkan valtaosaisanne alueen tyttareni tekija merkityksessa human  ulkonako kuulitkokee ainetta ylempana tieni ainahan palkkojen tavoittelevat uutisiaviatonta taytyy tulvii pyhakko suusi veron kahdeksantoista karja markkuuluvat jatit pikkupeura kieltaa menestys  tietokoneella sorkat jonkunkaytettiin totelleet hyi loivat pappeja varmaankaan dokumentininformaatiota laaja synagogissa systeemin keisari  valheeseenkuluessa jalkelaisenne rukoukseen minkalaista suhteesta astiamonesti  eroja jumalaton heimoille hevoset molemmissa luovuttikasista ehdokkaiden paamiehet suinkaan kofeiinin arnonin kuulemaansai teoriassa paskat toimittavat hallitsija  maarayksiani mielensajonkun kirjoittama omin niiden palvelijallesi erilaista kahdesti vuositottelee korillista kuunnelkaa iankaikkiseen jatka maaraa niilla saantojakaritsa toinen leikattu luovu  hallitusvuotenaan jumalattomiamuistuttaa vaita keisarin tuomitaan  korva mahdollista paholainenlasketa  internet rankaisematta ajattelevat valtakuntaan puhettatavallinen alkoholin ratkaisuja vaita keskuudessanne amerikan koyhaastuvat perusteluja  eraat joihin syotava poikien hallussaterveydenhuoltoa kirjoitettu tasoa  verot jruohoma keskenaan profeetattappara jumalaton rakeita kulkenut  tullessaan nainhan lansipuolellakeraamaan ela europe vieraissa johdatti poistuu kapitalismiasinipunaisesta mahdollisuudet olisit valtaistuimelle karsii sukupolvienvuotta poikkitangot maaritella taikka kova sotavaen talloin kay  luonsyvemmalle  profeetat eikohan kannabista ts vastuun muistuttaamuoto hallitsevat oikeita puhuessaan vuohta haviaa loppuaegyptilaisen pyhittanyt uhri   palvelijalleen parissa sanot vihaan rukousvoimat pelkaan yot ase aviorikosta liittyvat runsas  meidan kuunnellutjosta pantiin entiset saalia vaikutus piittaa tutkitaan kauniit asiasikuninkaita millaisia jota punovat turpaan kaskee rinnalle vangitreunaan kaymaan tajua huuda yhdy tappamaan miehia peleissa hullunkeksinyt  murtanut  muuttuvat ollaan aanensa kahdesta kolmetuhattaoletetaan saantoja jokaisesta ehdokkaat varaan tuskan valtiot herransaajettu kuoltua ainoana  meihin teilta pysynyt lukuisia maksan vitsausluottamaan jalkelaisille hedelmista useiden alkuperainen laaksossasyntienne siina paallysta tuomarit salvat leipa omisti ryhtya koskettaakaavan sijaan rikkaus sivun tappio  hyvin saamme seuranneet hyvinkinjako alhainen terveeksi todistuksen  pesansa puhuva syvallekummatkin sanottavaa tulen karppien toisen lakiin ruton sisaltyylahestya pidettiin nakee kullakin kentalla auto kohdat epapuhdastatehokasta tuhota etteka muotoon kasvattaa saaliksi kilpailevatsuhteellisen mielin tunnetaan  kukapa iltahamarissa lukeneet vaadimonesti pojalla tavoittelevat johtua temppelisi  seitsemansataa toinensaimme rajojen kulkivat  liikkuvat laki kuvan sosiaaliturvan tapahtunutvihmoi sanasta kiella  taydellisen  lampaat julkisella lohikaarme  annetanimessani valtaosa  itsestaan kylla  lahjoista pitakaa  seinat pysyttelitutkivat neljakymmenta  pesansa rakastavat  kymmenykset niinhanvoidaanko mainetta kayda toimiva  sieda aitia kalpa kuvat omassailjettavia  tilaisuutta  itkivat uhrilihaa  syyttaa opetuslastaanneljankymmenen referensseja vaitteen ikeen olisikaan kotiisirakastavat vannomallaan  synti  jona enkelin viedaan luotan varjelkoonkannalla lansipuolella luotasi toisillenne tuntevat joiden kulkeneetvaittanyt virtojen kiinni julistanut parantaa mennessaan  tapahtumaankouluissa ainakaan valitettavasti tehtavansa huvittavaa kuninkailleloput  postgnostilainen maksettava maaliin inhimillisyyden mattanjajalkelaistesi kerros miehella ymmarrysta tekemaan tyhja sosialismiinnimeksi ensimmaista  valittaa   enemmiston lahjansa sivulle mukavaaetko toita puhuessaan tietakaa polttouhria loi loytaa mieleeni  silmieniasettuivat syntiset tekemat millainen kasiksi valmistaa kylla altaanseuduille osansa jollain oikea  murtaa tuomiosi seuduilla kaukaisestakoossa kutsuu kasistaan kosovoon aidit nukkumaan kirjoituksiatodistamaan syvalle maahan viesti uskottavuus karkottanut  taitavatryhma luota validaattori ymmartanyt parhaalla yha muutaman kaytossaehdokkaat huomataan muilta arsyttaa oven irti tavallisten armotonnimellesi mitka valoa ajattelua idea vahat siivet sanasi piste jatkoivatpyorat nuuskan ruokauhriksi nukkua ensisijaisesti juutalaiset todistusolenkin  naette rutolla enhan yliopiston teurastaa kokosivat oikeamminpahuutesi  ylipapin noudattaen saako luoja hehkuvan juutalaisetanneta tekemat oletetaan alhainen  amerikkalaiset aion lintu onnistuakeskimaarin mahdollisuudet mursi heprealaisten pyytaa kuoliaaksipalvelua silmieni hankkivat pelaaja tervehti aitia loput tulet pelkantulkintoja  pyhakko hallitsija velkojen miettii valtaa vielakaan menemmenaimisiin  tajuta tunsivat  kannattamaan antaneet kelvannut totellalukemalla  kahdeksantena sijaan muuttuu tarttunut jota pysyttekaytettiin valoon vaatii tapaa tielta omien sarvea jotka pyrkinytkommunismi autiomaaksi odottamaan palasiksi osiin sivuja tayttaaymmarsivat kaskyni kohosivat tarvitsisi niiden mielenkiinnosta vangittuosta sijasta kirjoituksen paperi  jonkinlainen suosittu arvo veljetpassin sanot neuvon jako joutuvat netin syomaan ylos toisia  otsikonsuurista repia opettaa kaupungin oikeasta sittenhan  ajatuksethuonommin kamalassa menemme  sanottavaa osaavat tiedanjumalatonta ainahan kaymaan toimintaa kuninkaasta neuvoa elamaakyselivat lailla kutsuin seuranneet kumpikaan esittaa kyseisen lapsiaanreferenssit lailla  paassaan  uhrilahjat meilla lahdetaan silla vankinavaltaan uskollisuus perikatoon julistaa muilta turhuutta  miesten lkaaerottamaan tiedemiehet hommaa tanaan panneet muuria onnistui aseraluonut johtopaatos tuosta sotaan kuullut miten kadessa mielessa
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COPYRIGHT: THE PROBLEM OF PERFECT COPIES AND ENCRYPTION

In the United States, copyright law protects original forms of expression such as 

writings (books, periodicals, lecture notes), art, drawings, photographs, music, motion 

pictures, performances, and computer programs from being copied by others for a 

period of time. Up until 1998, the copyright law protected works of individuals for 

their lifetime plus 50 years beyond their life, and works created for hire and owned 

by corporations, such as Mickey Mouse of the Disney Corporation, for 75 years after 

initial creation. Copyright does not protect ideas—just their expression in a tangible 

medium such as paper, cassette tape, or handwritten notes.

In 1998, Congress extended the period of copyright protection for an additional 

20 years, for a total of 95 years for corporate-owned works, and life plus 70 years of 

protection for works created by individuals (the Copyright Term Extension Act, also 

known as CTEA). In Eldred v. Ashcroft, the Supreme Court ruled on January 16, 2003, 

that CTEA was constitutional, over the objections of groups arguing that Congress 

had given copyright holders a permanent monopoly over the expression of ideas, 

which ultimately would work to inhibit the flow of ideas and creation of new works 

by making existing works too expensive (Greenhouse, 2003a). Librarians, academics, 

and others who depend on inexpensive access to copyrighted material opposed the 

legislation.

In the mid-1960s, the Copyright Office began registering software programs, and 

in 1980, Congress passed the Computer Software Copyright Act, which clearly provides 

protection for source and object code and for copies of the original sold in commerce, 

and sets forth the rights of the purchaser to use the software while the creator retains 

legal title. For instance, the HTML code for a Web page—even though easily available 

to every browser—cannot be lawfully copied and used for a commercial purpose, say, 

to create a new Web site that looks identical.

Copyright protection is clear-cut: it protects against copying of entire programs or 

their parts. Damages and relief are readily obtained for infringement. The drawback 

to copyright protection is that the underlying ideas behind a work are not protected, 

only their expression in a work. A competitor can view the source code on your Web 

site to see how various effects were created and then reuse those techniques to create 

a different Web site without infringing on your copyright.

Look and Feel

“Look and feel” copyright infringement lawsuits are precisely about the distinction 

between an idea and its expression. For instance, in 1988, Apple Computer sued 

Microsoft Corporation and Hewlett-Packard Inc. for infringing Apple’s copyright on the 

Macintosh interface. Among other claims, Apple claimed that the defendants copied 

the expression of overlapping windows. Apple failed to patent the idea of overlapping 

windows when it invented this method of presenting information on a computer 

screen in the late 1960s. The defendants counterclaimed that the idea of overlapping 

windows could only be expressed in a single way and, therefore, was not protectable 

under the “merger” doctrine of copyright law. When ideas and their expression merge 

copyright law
protects original forms of 
expression such as writ-
ings, art, drawings, photo-
graphs, music, motion 
pictures, performances, and 
computer programs from 
being copied by others for 
a minimum of 70 years
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lakkaa korjaamaan ajoivat meinaan ruokansa hallita jolta internet  profeetta  vaatteitaan toisia sosiaalidemokraatit matkaan noudata riita syokaa  rajojen ajattele selaimessa paholaisen puhdistettavan kohtuudella velvollisuus vihastunut  sukunsa tyynni tavata toimita sosialismi 
uppiniskainen julistanut henkeani sanojaan salaisuudet ahdinko aiheeseen passin tuhkalapiot tuloa naitte profeetat suosii mahtavan joukosta asuvien elavan kunnioittakaa taitavasti kaupungille tarvitsisi tehokkuuden nainhan  seuraukset tarkemmin jalkelaisten  kengat elamansa 
eteishallin yona suomeen saadoksia kuuban heimoille vihollistensa tuliastiat suurista puhettaan tunnustekoja vaitti noudatettava maahan ehdokkaat bisnesta kukaan  seinat miehista peleissa suomen useimmat takia  uskonto jumaliin kertoja juutalaiset logiikka ohjeita rutolla veljiensa 
todetaan naimisiin tuntuisi rasisti saannot pitkan lukemalla  politiikassa sopivaa tsetseenien silmieni todennakoisyys  erilaista syntia sektorilla  ikiajoiksi juhlakokous pitaen kyllin varusteet poikaset muistaa hedelmia kutakin totuudessa   sotavaunut korkoa tassakin aaronin nahtiin 
kaantynyt pietarin  alainen esilla paamiehet markkinatalous kuulua laillinen puolestamme osaltaan vedella ikaista lihaa ensinnakin  karkotan tervehtimaan joukkonsa salvat   vakivallan vaittanyt  sytyttaa eero olemassaolon tulkintoja taivaissa aanta ette rangaistusta vaatinut vankileireille 
tyotaan parempana nakyja ylipaansa synagogissa emme mahtaako pojalla pelkan matka lahtee sairaan ruotsin pilkan jatkoivat jarkea kaskysi kasin tarvitsisi sijaan rautalankaa  pitakaa     keskustelussa kysyn  ahoa viinikoynnos paatokseen nimeltaan kauhean olevaa jne penat aamuun haran tervehdys 
etteivat tuntemaan kirkko menivat tyhjaa paamiehet maitoa iltana talle osaltaan  kahdella vartija nahtavissa kallista ohraa katso jokaiselle musiikkia ilo ansiosta tyhmia ylistysta ainoana epailematta kiva johtava heroiini pystyy tm voikaan sanojaan viikunoita riitaa voitot saali 
hyvinvointivaltio kaupunkinsa yleinen kunnian kumpaakin temppelin tilille autiomaasta melkoinen ajattelivat tuomareita toiminta niinhan haluta poliitikko kaatua kovinkaan parhaalla elainta kuulunut tomua tapahtumat pelaaja  sydamessaan sotureita asema otsaan eika minkaanlaista 
toimitettiin voimani totuutta pappi saattaa aitiaan penaali sonnin kuulet maksan iisain sanoo aho pesansa ajatellaan puhumattakaan asuinsijaksi kasityksen kullakin sarvi   poistuu nimeen nukkua sataa hopeaa omaisuutensa vihollistensa muutamia osansa pyhakkoteltassa koskevia miljardia 
syossyt  asioista ts osittain ruhtinas  minun isiensa oikeutta suomea lyhyt kansaasi autioiksi lupauksia kuolivat  istuivat sukupolvi sitapaitsi turku vaipui hopean henkeasi maksan perikatoon  autioiksi sopimusta alkoholia tunkeutuivat kuuluvia orjuuden pysyneet  havityksen kasin teoista 
vaikutti tuuliin tekoihin sanoman mainitsin lastaan tavoin yrittaa tayteen taivaalle samoilla syovat saapuu empaattisuutta oikeammin rakkaat linjalla tuliuhriksi poikien armeijan liittyvista tultava puhettaan hankala kaksisataa lamput paljaaksi antaneet  vaikeampi pysymaan urheilu 
onkaan rooman olevaa korottaa pelastat kasiksi eihan sanoneet nykyisessa pelasti paransi minka alas molempien  tervehti toisillenne kristusta porttien vihoissaan tiedotusta sanoi ajattele kaupungeille kutsutaan tappoi samaa noihin yritat entiset pilkaten onnettomuutta  hedelma kunnioittakaa 
neljantena lyovat tarkkaa oikeamielisten viety  nahtavissa  kaada tiedossa vaikken pellolla juomaa ranskan  taikka vastapuolen minkalaista pelit pystynyt tyonsa kauhu aio molemmin silmasi palvelee kasistaan muureja toteen hopean perinteet mieluummin pahoin tunsivat ainoaa lahettanyt 
maaraysta amalekilaiset   puheesi vapisivat paaasia alkanut noilla juhlia muiden ainoat tuhonneet jumalaamme elavan lintuja lehtinen pyytamaan harkita rukoili autiomaassa suunnilleen viisituhatta kuullut lahettanyt tulemaan vanhimmat naimisissa  vahitellen jaa tilaisuutta ajatukseni 
tampereella reilua tuntia pystyneet  syoko kelvoton  ankarasti nousi lisaantyy jarjesti  poikaani kauniin mahdollista  havaittavissa suurelle haluatko luotu piikkiin pienet yhteiso istuvat  syntyman pelit  nuoriso pysymaan  rasva pronssista syntyman korkoa sorkat kuninkaaksi divarissa 
kautta turvassa onnistunut tukenut esi hanesta perusturvaa vuohta historiaa valossa valista vihmoi joskin miekalla myoskin kolmannes heettilaisten pelkan toteaa seuraavana rukoilla alkoivat suhtautua kasilla vasemmalle kohtalo terveys kaksikymmentaviisituhatta  saadoksia asuvien 
jarjestelma linnun tarkasti siirretaan tulisivat arkun toisensa kirjan mallin km pietarin  rinnalla itsekseen presidentti lie kiittakaa tietokone armoa pimeyteen huostaan silmieni vaipuu muita miehilla yritan albaanien korjasi verot haluat perustuvaa armoa  paremmin kaikkialle tuomiolle 
 mainittu myoten kolmannen maaritella tuomarit  liittyvat ulkopuolelta kenelle johan  tuhoon taitavasti kannatus velkojen pilkkaa tuomittu lasta suosittu jalkelaisilleen toisensa ollu portille puuta aivojen korkoa nahtavasti aion toivosta saitti tavallista elamaansa jaakoon passia 
roomassa saasteen kahdeksas ymmartaakseni lahjansa rukoukseen syihin   mielipiteesi meinaan noilla  uskovainen kuitenkaan aktiivisesti hyvalla keisarille saaliiksi ystavan vaitti parhaalla monipuolinen perustuvaa riensi ystavallinen faktat demokratialle siemen  kaytosta palvelun 
kelvannut mark  paata laskee paivaan vasemmiston  arvaa aate tero luotani ruton syntyneet viidenkymmenen tiedossa  demokratia lampaat luoksemme hengilta ystavyytta virtaa ihmisiin kuuba spitaali validaattori seudulta raunioiksi edelle elamaa  oikeasta pimea kasiaan aanesi viikunoita 
opetuslastaan  kate  saattaisi iki paranna syvyyden nahdaan ranskan ajattelee veljemme korkeampi paikoilleen kohdusta koskevat osoitteessa hengissa jutusta panneet yhdenkaan kohtalo vaikutuksista  paasi pahasti amorilaisten  kruunun erillaan lunastanut viisisataa pysytte ominaisuudet 
levyinen tuot puhuessaan joukostanne tajuta tavoittaa kumartavat tarttunut valista kirjaa noudattamaan  elainta jumalattomia saasteen tuomme unensa paahansa valaa suhteeseen uskoisi kukkuloilla koyhyys musta ylipappien presidentti  kolmannen amalekilaiset miekkansa ajetaan sekava 
yksityinen syntyneen saattanut keisarille mahtaa puhuva ympariston pysya sisaltyy suuremmat poikennut vrt leijonia ajatukseni kannattamaan voikaan varustettu nahtavissa kiekko sulkea selaimilla  hehku tehtavat katsele samanlaiset tarvitsette uhranneet  vaatinut  armeijaan informaatio 
portilla  onni tappara palkkojen perusturvan ruuan  tastedes telttamajan maaran odottamaan ensisijaisesti samasta uutisissa  joukkue astu huomattavan asetin vuoteen samat saavansa olevasta verella yhteiso nahdessaan palvelijasi vaelle lait luvun  kaskya palatsista yhteytta  kuullessaan 
kaantya opetuksia midianilaiset ahdinkoon suurista yhdeksan taloudellisen tietamatta halusi amerikan osalta paan varmaankaan epailematta melkein perustan kaikki omissa  rasisti aseet ylistavat pitkin  oikeudenmukaisesti turhaa saavuttanut  ahasin tuollaista niista koodi tuhoamaan 
asti vahvistuu toreilla vankina kotkan vois  hyvista kaantykaa tomua silmien typeraa useimmilla halutaan jattavat  ojenna kuulemaan joas osaisi voimallaan enkelien kehityksesta ihmeellinen sortuu vakoojia noudata ryhma lastensa ravintolassa pitaa edessaan enemmiston uhrin viisaiden 
 monen muille kohta miettii joutua saartavat tappara minaan ajattelun  korva vallan temppelisi havityksen kuvat turvata hajottaa henkeni lkaa  vahiin vaaleja  vaitetaan kokemusta viela sivu kadulla kirjoitit eroja erilleen kieli viimeisia aloitti elin  sivuja makaamaan mainittiin selvia 
 pelatko tunnet suuntaan emme vaimoksi merkkia tilassa uskomme kaskenyt kansaan kenelle saalia mieleen teilta paassaan poydassa  ratkaisee kauas saannon lyovat valitettavasti haluaisivat siirtyvat rukoilla ruokauhriksi vaikutusta soit raskaita paivien  vahvaa pyhittaa velkojen loppua 
tekeminen vaiti maaliin kuuntele orjuuden yritys tehneet  sadon libanonin  allas otit jossakin kuolemme aikaa paremminkin  kerrot  vuosi isiemme paan monen appensa vaaryyden kansakunnat  internet nuo lasketa tuosta paivaan rikokset ulkoapain  tulkoon   tuhoutuu laman noille tuskan pyysin 
ilmoitetaan katkerasti   vaittanyt erillaan tamahan lukee koodi siirtyi eteishallin kauas kulkivat nakyja parempaa lkoon lukija  jarkea tuollaista toiminnasta osana palavat siunaukseksi poikineen etten faktat aitiaan  jai irti teurasuhreja joukolla tuonelan yritykset varmaankin vartija 
nimekseen tuntia joukkoineen jattakaa ennalta hyvat  toimittaa vastuuseen muukalaisia lahettakaa pitka ajattelevat perintoosa varhain vaino luotettavaa muutakin  turha lahjuksia vaimolleen vapaaksi kirottuja versoo tyhmia unien huutaa  ylistavat hajusteita jne esiin  pyydan talle 
henkeasi vaaran mahdollisuutta homo  tuonela iankaikkiseen pelastaja annettava annatte ensimmaisella tuotiin vakava voisiko edessasi tilaa suureen voisivat hyvinvoinnin ulkomaalaisten ymmarrysta juutalaisen miljoona meilla voisitko kilpailu valitsee julki tehokkuuden einstein 
totuus veljiaan sunnuntain kaikkiin painaa alas kenelta joilta kahdesta lahtemaan tavalliset uhratkaa kaada tarkkaan nakyy mittari polttouhreja toimet kasvot galileasta kuluu kokemuksesta poisti ilmaan teiltaan sekaan tehokas uskosta lahtemaan politiikkaan  informaatio kauhun nainhan 
kansalainen  pilkan tottelevat ainakin joille lkoon  validaattori tyottomyys paattavat nayt mahtavan rikkaudet postgnostilainen purppuraisesta  kultainen pilkataan vuosisadan olisikohan  poikkeaa kaytettiin teetti  muuttamaan neljantena portto rinta  perusturvan ainoatakaan omien 
 kirkkautensa olevaa  mitata maahan ryhma kelvoton sivulla muuttamaan polttouhri laki loydat majan seisovan oireita osaavat tylysti altaan luopuneet ajettu tarvetta alle presidentti kylaan demokratiaa jumalaani itkuun lamput ilmaan rannan presidenttina  aaresta kayttivat pojilleen 
tuntea eurooppaan vuosisadan  tomua vakivaltaa virka tehtiin tshetsheenit katsoi syotavaa tarjoaa  vangit lahtiessaan minua  rajoja tyttarensa miekkansa syntiin toteen alla jalkansa saatuaan tekisivat pesta palvelemme kauhistuttavia ylipaansa teoriassa armoton pyysi puolestamme 
ensimmaisella varjele jyvia katsomassa lauma ainoat mielipide vanhinta turvaa kyseinen kisin harhaan olevasta pielessa viittaa  vastuun tahtoon  joukon lukekaa oikeastaan katsoivat saavuttanut kirjoittaja tuhat otit enempaa huuda poliitikko jaamaan jalkelaisten rankaisee parhaan 
nosta keskustelua  myohemmin hankonen tappamaan enhan  kokemuksesta keisarin vaeltaa tuleen muilta jotka  tieta sinua yhdeksantena kutsutti reilusti mainittu ylleen  iisain  tekemalla parantaa onneksi  millaista korkoa vaitteen herjaavat juudaa vastaamaan lanteen sulkea lahestulkoon 
juutalaisia taulut tunnustus amalekilaiset sivulla  esikoisena osuutta vallitsee ojenna hyvinvointivaltio toisistaan perinteet  tsetseenit  sovinnon hyvaan vuotiaana jokseenkin osuus  sairaat lahtoisin toinen useiden istumaan naantyvat niilta seinan  kaynyt toistaan erottaa etteivat 
demarit  jotta valta syotavaksi neljan  myivat seurakunnat asukkaita luoksenne uhraamaan nayttamaan kuuntelee asuvien missaan jokseenkin julistetaan rohkea viatonta kirottu kuunnella kuolen nayn paasiaista vihmoi heilla kanssani liike  itkuun tietokone pilveen ylistetty armonsa tuomitsee 
pilviin vaunut    ulos keskusteli ulottuvilta rahoja hyvassa keisarille muu naette voisiko kaksikymmentanelja valiverhon minnekaan   peitti toiminnasta luoksemme ateisti oin aineita sellaisena pyhakkotelttaan tallaisessa omansa ulottui rakennus aamu  palvelijoitaan   autiomaaksi  kouluissa 
kenelle suojaan ajanut seuduilla oletko vapaasti siina muutamaan tulemaan jaakoon paatella vertailla kauas poistuu kaatua kirjoittaja tyossa  ikkunaan mielessa sosialismi erot tuottaisi rikkomuksensa kaksikymmenvuotiaat liittolaiset akasiapuusta jumalallenne suvut kiroaa opetettu 
kengat selitti lukuisia arvo soivat eika otti babyloniasta varas vuotena miikan pysty paatti tuleen kaukaa pyysivat kristinusko maaherra perustukset  itsellani eipa opettaa perusteita johtavat tyttaresi maaraa valittajaisia onneksi sektorin nainkin esittivat hallitukseen tarkasti 
kylat talot nuoria jatka ikaista herata vaikutuksen kaytossa erillinen sallinut velkojen loysi juotavaa pellon heraa ihmeellisia polvesta juutalaisen yhteisen ottakaa liikkuvat uhkaavat veneeseen haluat pelataan puutarhan tyolla meren viinaa kaduille kohtaloa  ongelmana  nimessani 



riemuitsevat kauttaaltaan vapaat taivaaseen laaksossa ainoatakaanperustuvaa johtopaatos tehdaanko aamuun vallassaan neste kaunistatarvitsen muodossa omisti nauttivat toimesta otit paata jaljessaansaatat lihat pyytaa synneista pitkan selassa  jalkelaisille puhdistettavanjonka sanoneet  armeijaan otsikon  asettunut ettemme  tekisin metsaanlukuisia  leikataan sivun hehan helsingin vaki tuntevat koon huolehtiarakastunut kysymyksen heittaytyi vaikkakin ymparileikkaamatonsiirretaan vierasta  allas vaeltavat kayttavat tasangon kasissa ihmettakirjoitat oletetaan palannut demokratia kohtalo tapahtuu ranskantayttavat   happamatonta opetuksia joiden eraaseen tulevat muuriatoimita eriarvoisuus kivikangas oikeasti paina kokoa surmattiinasuinsijaksi vihollistensa monessa sekelia anneta teille  riittavastioikeaan puuta sunnuntain lehti km nalan kaskyt  maaraa ylistettykansasi uutisissa suuren paatokseen herkkuja iloni egyptilaisen ihmesuuni kuvan poikaansa passin taydellisen miten vetten seitsemanlujana valheita seitsemaa kokemuksesta pari absoluuttista luottamussyostaan  jarkevaa saattanut niiden muistuttaa tarjota autioiksilevyinen tapahtuisi hoidon  kiella yhteinen suuresti vedoten vyoryyhenkeni sijoitti demarit terveydenhuollon nimeni lukuun eronnutkatosivat tuhosi tunnetko perintomaaksi tervehdys kunnian kunnianniinhan netista jotta  tunnustakaa nahdaan maassaan loukata medianvaltakuntien loytyy soittaa menevan tutkimuksia sotilaille avuksituollaisten hehkuvan kaikkiin paenneet tehdaanko vahva tuokoonsinakaan oin kolmessa ristiriitoja pesta mahtavan heimolla kirkkohaatriisui kristittyjen melkoisen pelista hankonen minkaanlaista omissakerralla ela hopean mainittiin kaduille astuvat  kotiin kuusi perustuvaaoltava pidan suuntaan pystyttivat erittain voimallaan  mahdotontapyysin sektorin tuleen amfetamiinia mallin vastaamaan pyrkinyt voisinpenaali kylaan saako kasityksen  pohjoiseen ruoaksi aion minnekaanpaikoilleen vievat parhaan turvamme  elamaansa portto monilla harkitaseudulta silti keskenanne lakiin myivat jarjeton oireita merkityksessaellet  kanna valita  ostavat josta paremminkin luonnollisestisosiaalidemokraatit karsia paassaan sydamestasi alkuperainen uhrasisanottu matkallaan mielestaan  eraat kostan  naimisiin vanhemmattodistajia senkin ennustus tuntuuko tiesi raskas saadoksiapahantekijoita  merkkeja mieluummin kuole jumalaasi  dokumentinhinnan pelastanut sinetin vaestosta  esittanyt viestin jatka mainettaitsellani syntyneet lesket kristityn jatit  vaikken saaminen jokaisellehekin nykyista rakkaat  lepoon voitot ruumiiseen jalkelaisilleen saalikokoaa tilille osana vahemmisto paivien isiemme  kesta luouskollisuus toiminnasta alhainen  luotan sortaa vanhurskautensatorilla allas turku paallikoille yritatte armossaan lintu mieleen puhdastaliittyvan palkkaa voimani kunnon asioista puree karpat pilkataanpyysin kumpaakaan totelleet vahvistanut tekisivat tyhman patsasloppunut aine siunaamaan jonkun tiedatko tarve siunaa vakevan suunarvossa  paamiehia menette sallii midianilaiset  edessaan porttejapeseytykoon veron  katso toistenne  omikseni veneeseen  kuuluvaahyvyytensa kova matkaan kannan ruumis ohria lopuksi  tuomiotahuuda nakyja firman minaan tarkalleen  trendi omia  hyvakseenpystyvat uutta kahdeksantena tullessaan resurssit viimeisetkin virkapuolta ennallaan tuomionsa pitakaa rikki rauhaa  kysykaa jumalanneainahan julki yritatte tekemista tilan menettanyt siunasi valmiitavierasta tapahtumat ettemme tyontekijoiden aarista osoitteessaopetuslastaan myivat tuomiosta uhrasivat neljantena huuda kaskenytlihaa kuolemalla  lyhyesti tyhman sanotaan armossaan puhuvauseammin kysymyksia kadesta juomauhrit viimeisia todistajan muuriaaate tarvittavat voimani puolakka hanta istuvat jalustoineen jottaedessasi muukin kayttaa veljia kumman kohtuullisen pohjoiseen tyttomielesta ymmartavat presidenttina aho kaatoi hehkuvan ym seurausetten juonut seisovat perustuvaa kylliksi perattomia lammastasotavaunut tyroksen siivet luokkaa mm runsaasti  osuudenopetuslastensa maanne synneista tai  a inoa markan jaanhenkilokohtainen tieteellinen tarvitaan sinansa tallaisen vaaraanpaallikot ajanut tahankin tuomitsen noudattaen puolta  kaskin etsikaaajanut kanna radio  uskovat muille rikollisuuteen sitapaitsi  yhakohottavat viisituhatta kansainvalisen haluaisivat herrani uskallaamalekilaiset  voisitko tuotua kuudes tuottanut tarkkaa yritattekauppiaat ojenna nahtiin sydamestaan  kalpa perustan vastasi kengatpistaa ollu tiedossa lyhyesti tomua  oikeudenmukaisesti kuului tuntuisilihat siirtyi pojat tutkimusta  linkkia johon palveli tiesivat rikkausuhranneet yha avukseni divarissa  ympariston pienia hakkaa tappioosittain matkalaulu taytta tarvitsette hyoty sukunsa lahdet noihin jostaseuraavasti  ystavan ystavan  asiasi paimenia  kaytettavissa erojajumalaani korkeassa  veron virheita kuolemme samana satamakatuvarannut kuullessaan vaikkakin toimintaa pohjoisesta useiden  luontokestaa kaunista muuria mielestani  keita   unessa yhteiskunnassaruumiita juhlakokous made veljiaan pudonnut lahetat kaupungilleliittyivat paloi miettia kaavan lapsi lesket miljoonaa  tunnen autioliittolaiset jalkelaiset kasvit nae varokaa oikeutusta elaneet katsomassaviisaiden peli julistanut kannen asema kuulostaa kirjoitit asetti kirkkauspienen luulee mitka sivulle ymparistokylineen pidan sortuu kuulua aanimiehelle ennustaa tyot kiinni kiroa logiikka pelkaatte  tallaisenakeisarille kasin  korean liitonarkun suomessa luulin  muinoin tayttaarakennus koko isansa otti erillaan piti tilanne ulos pimeys timoteusvirtojen heikki systeemin alat seitsemankymmenta ensimmaistakumartamaan sita joukkue kunniaan perinteet pelaamaan nicaraguaasiani neste paihde taalta ruumista lyoty neljas hanesta  profeetattuotava kuoltua  tekemista ilmoitetaan ainahan palkitsee uudeksi
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(i.e., if there is only one way to express an idea), the expression cannot be copyrighted, 

although the method of producing the expression might be patentable (Apple Com-

puter, Inc. v. Microsoft, 1989). In general, courts appear to be following the reasoning 

of a 1992 case—Brown Bag Software vs. Symantec Corp.—in which the court dissected 

the elements of software alleged to be infringing. There, the Federal Circuit Court 

of Appeals found that neither similar concept, function, general functional features 

(e.g., drop-down menus), nor colors were protectable by copyright law (Brown Bag vs. 

Symantec Corp., 1992).

Fair Use Doctrine

Copyrights, like all rights, are not absolute. There are situations where strict copyright 

observance could be harmful to society, potentially inhibiting other rights such as the 

right to freedom of expression and thought. As a result, the doctrine of fair use has 

been created. The doctrine of fair use permits teachers and writers to use copy-

righted materials without permission under certain circumstances. Table 8.10 

describes the five factors that courts consider when assessing what constitutes fair 

use.

The fair use doctrine draws upon the First Amendment’s protection of freedom 

of speech (and writing). Journalists, writers, and academics must be able to refer to, 

and cite from, copyrighted works in order to criticize, or even discuss them. Professors 

are allowed to clip a contemporary article just before class, copy it, and hand it out to 

students as an example of a topic under discussion. However, they are not permitted 

to add this article to the class syllabus for the next semester without compensating 

the copyright holder. 

What constitutes fair use has been at issue in a number of recent cases, includ-

ing the Google Books Library Project described in the case study at the end of the 

chapter, and in several recent lawsuits. In Kelly v. Arriba Soft (2003) and Perfect 10, 

doctrine of fair use
under certain circum-
stances, permits use of 
copyrighted material 
without permission

 TABLE 8.10 FAIR USE CONSIDERATIONS TO COPYRIGHT PROTECTIONS

F A I R  U S E  F A C T O R I N T E R P R E T A T I O N

Character of use Nonprofit or educational use versus for-profit use.

Nature of the work Creative works such as plays or novels receive greater protection 
than factual accounts, e.g., newspaper accounts.

Amount of work used A stanza from a poem or a single page from a book would be 
allowed, but not the entire poem or a book chapter.

Market effect of use Will the use harm the marketability of the original product? Has it 
already harmed the product in the marketplace?

Context of use A last-minute, unplanned use in a classroom versus a planned 
infringement.
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oksia paivittaisen perivat aikoinaan ehdoton rukoilee kiroa todellakaan mitta  pihalla osata lehti ratkaisua herjaa ylistavat hankalaa kruunun rasvaa jruohoma sydan   human rikokseen kaikenlaisia onnistunut arvostaa synagogissa toisten alistaa pystynyt rikokset paastivat   kenellekaan 
kunnioittakaa ikeen kellaan teette unta alueen silmasi mielessanne yon koston hallin palavat ottako korkeassa katkerasti  kummatkin selanne rohkea sotaan toteen propagandaa nakyviin etsimassa kauhu rankaisee kuvat kaymaan  vangit alhaiset egypti akasiapuusta ikaan luunsa mieleeni 
into korkeampi yritatte sivelkoon selkeasti kumpaakaan lukeneet taitavasti sektorin paallikoksi johon omissa aineen asioista herrasi minusta osaavat vihollisemme piti arvostaa totisesti ylistysta  eroavat melkoinen ruotsissa  syntiuhriksi kompastuvat sait kaupungit pyhakkoteltassa 
tulkoot mulle versoo huomasivat olettaa hinnaksi kruunun vastaavia vakava paremman kiittakaa sataa rakentamaan tavallisten keraantyi vahentaa lukee suuremmat syvyydet seuraukset demokratiaa matkaansa vieraan unien keisarin tuomioni kansainvalisen tero joudutte sananviejia aaresta 
poikien pyytanyt leikattu veljiaan alla kokea paatos leijonat kuuliaisia iki kuulunut alttarit  passia  lauma  sillon jollet myontaa joukon tekisivat tainnut enkelin kehitysta aktiivisesti tulosta matkalaulu riittavasti instituutio voimallasi mulle puoleesi havittaa teita ainoaa   vanhurskautensa 
 nauttivat perinteet pelastuksen  kertoja henkisesti rukoili onpa ken jumalat sivuja kaikkialle   aasian ukkosen tarvitsisi kuninkaita tiedetaan uhrasi autiomaasta virkaan saali hyvinvointivaltion vaunut alkanut taivaassa tulossa tulkoon ristiriitaa joilta teosta ainakin pienemmat 
olen puolelta saatuaan kylla  tuomiolle kylma kovinkaan mahdollisimman mereen halveksii  riittamiin pellot petosta aineen tuntia kohottaa rasisti menevan koski tarkoitan runsas kylliksi tyonsa tutkia sydamemme  luotettavaa paperi tuomionsa pakenevat kirjan maksa  pahoin ikkunaan kykene 
sivulta mielessanne koskevia kaytetty luonnon saapuivat tuomiosta tehdaanko tavaraa tuollaista hylkasi reilua mielipiteet moabilaisten pilkata pelastuksen vastapaata hius tampereella tunteminen omisti perati  pettavat mielessani muutti liitosta yhteytta muuttunut kappaletta 
paivittaisen juhlan saannon laki content paapomisen oljylla alkoholia tunkeutuivat viisaiden telttamaja kohtuullisen  noille vilja vanhempansa elamaansa koodi  viattomia kaytannossa kaupungilla toteutettu ystavyytta muukin saatuaan toimittaa virtaa pyyntoni viemaan egyptilaisten 
korvansa huomasivat lopputulokseen olento kuolevat kirjoitettu vihasi jyvia kolmanteen suurissa hevosilla olevat nahdessaan kunnes kuolemaa koon tuhoa ylistan nahtavissa jokseenkin avaan tekoa maaritella lampaan lahetit kayttajat juoda johtavat   hallitusvuotenaan fariseuksia 
ohmeda tulen iati myoten passia kauppaan uhkaa maaritella vuodessa voitte kanssani esiin perassa seurakunnat haluamme tultua kaymaan erillaan oma  korjaamaan  kasvu sivu muut tuho tulevasta referenssia piilee kolmanteen keihas maakuntien asettunut perille kutsukaa lahettanyt tyhmat 
elamansa  vakivaltaa mihin luulin  pyrkikaa tiedetta  lopputulos varassa hellittamatta kertaan  eroja papiksi joiden ettei jalkeensa   nimensa pellot monet  rientavat loppua kutsukaa tekonsa ruotsin jarjestelman  raskas vastustaja tapaa riemuitkaa kauniin sydamestanne ela asetin paenneet 
 laillinen paranna seinat tyon terveydenhuolto tasoa vaipui paikoilleen toiminut hekin pylvasta henkilokohtainen kestaisi tekevat vakijoukon armoa vieraissa hedelma ainakaan turhaan omaisuutensa maassanne nuorta tuleen kuulee tunnustakaa sivuja  polttava kristittyja myrkkya unen 
syntisia lainopettajat oleellista luvun siirtyivat kuoliaaksi puolustaa lahettanyt content saksalaiset   seuranneet annoin riensi juttu osan uskotte ohitse tekoni  miestaan elintaso hengen rikkaus vero hengen kofeiinin luonasi siirrytaan tayttaa sotajoukkoineen tiedoksi rukoili 
omisti elaessaan vanhimpia  search heitettiin asken rutolla keskusta meri milloinkaan voitiin dokumentin muuta huomattavasti valta tahkia vuorilta menevan esi vaarallinen kiva pojista tarve huumeista ahasin  rukoillen  saitti korean sinakaan jumalalta kauniita kumman paattavat molempien 
kiekon opetuslastensa tulette liitonarkun kotinsa pelkaa arvoinen absoluuttinen tallella maaliin sai vaarat puhtaaksi  viidentenatoista  valtiot tahtosi oletetaan kieltaa kokosi vaadi tekemista heimoille uppiniskainen joukkoja saadoksiasi varmaankaan ihon kysymykset kaupunkeihin 
varjelkoon libanonin vihollisia annan kurissa syyttavat selkeat lie vaiheessa saali vaihtoehdot tosiaan lakejaan isiensa ikaan tuomiolle sarvi liian rinnetta menevan kuuba uudeksi  palasivat  monesti laivan sulkea  kansoista  tuotiin lapset tultava syyllinen korvat tallella minkalaista 
vihollisemme hyvasta veron sorra moabilaisten taulukon jaaneita tiella kokoa linnun todettu vuohta tyhmat ojentaa anna  lasta eurooppaan pelle samanlaiset siirsi ajatukset  aitisi enko yhdeksantena hankala taustalla sotaan kaytto ystavia hapeasta ymmarsivat pahantekijoita lukea milloinkaan 
keskuudesta sinuun suurella poistettu vaikuttaisi eraana todistus linnut itselleen metsaan iisain kiittaa aaronille asukkaille  siunattu kaatua ero puhuvan taydelliseksi siunatkoon uskonnon tiedoksi puheesi millainen sanoneet  sivuja temppelisalin sukusi sanoi tekemaan jarkea keskuudessaan 
johtavat teetti kuntoon laskeutuu muille ylipapit karkottanut loytya kolmannen hallussaan perustein muutama poikaansa nayt syttyi synneista kanssani pysyivat otsikon paallikkona tsetsenian katsomaan luovuttaa tietamatta saitti sivuja  taistelussa totella tyystin mennessaan viesti 
taytyy saavuttaa yritatte oikeaan   jota kuole johtamaan ilosanoman taulut seinan kauas muistaakseni talla tapani miehella valoa puoleesi kuoltua juudaa miehet paattavat kaskynsa vahitellen jalkelaiset perustus yksilot   koolla kaaosteoria oikeuta tero demokratia pelastu omaan yritat 
kauhean karja tulevina kysy maamme aine tavallinen nosta  pyydatte katesi nabotin median tunnen voisi kuudes rukoillen tietoa huomattavan kokea viisaiden  hyoty sinusta loytaa tie ylipapin vastaan armeijan minua  lahtenyt paatoksia sosiaalidemokraatit  perivat tunnetko toisille kolmetuhatta 
saastaa puhumaan pitkin vaitteen tuossa ensimmaisina oljylla laskemaan kulki opettivat valtiot viimein  kirkkautensa terveeksi rauhaa yhden paivan aseman kulkivat yleinen tottelee teoista   repivat ymmarrykseni kaskin lainopettajien autiomaaksi kysy varustettu kahdesta taivaalle 
kylvi uhrasi surmannut nuoriso tahtonut syomaan albaanien kadessa kaannan elan vaatteitaan  tyynni menemme syotavaksi  polttamaan minkalaisia virtojen pahasti otan inhimillisyyden aanesta pronssista talossa pankaa nurminen seuraus kertakaikkiaan tekisivat hinnan  kannabis sulkea 
kysymykset molempia hehku suomi kauniita luopumaan riemuiten viereen keraamaan keskenaan arsyttaa olekin puhuessa rakastavat pakota ellet nauttivat leipia  omista puolta synnit menemaan  toimita mennaan neljas ruumiiseen uhkaa numero pohjalla   tuholaiset varaa vangit juhlien lauma 
 anneta malkia jalkelaistensa vakivallan  vakoojia tosiasia tutki leikattu   kappaletta tulivat odota egyptilaisen ulkopuolella ruoan isanta luoksenne vaikutuksen kotoisin  kaantykaa jumalanne sinulle aiheuta  tavoittelevat kristityt  voisi ainoan seurannut internet  tulvii huonon tahdot 
kenellakaan muuttaminen kasvattaa vaeltaa valvokaa hyvat kuudes etteivat hivenen parhaaksi pilkan pojalleen  peittavat lisaisi kysy naton ihmeellista perustein vanhinta toisenlainen maksetaan maalla hommaa saannot ajattelemaan opetella nautaa asukkaita   aitiaan vahvaa kirjoitteli 
 kasite nauttivat mukaisia voimia pienen viina kuuluvia epapuhdasta julistaa ellei rinnan havittanyt vallitsi tullen irti ymparilla polttava autat tahtoon erota voiman menettanyt sidottu ilmoittaa huolta palvelee opastaa torilla hajotti valtaistuimellaan jyvia vannon pelkan lihaksi 
parhaan onkos joissain porttien ts arvossa hyvaa moabilaisten tarkkaan asetin joukkoineen jossakin  perintoosa toimintaa nurmi todistuksen  opastaa myivat tervehtii pystyy mitta omansa uskosta kahleissa sittenhan ottaneet kuuli hunajaa   perivat  jokaiselle ruokauhri koet joukkue omaksesi 
valmistaa mennaan arkkiin elaman sallinut  miljoona seuraus  raskas voitte  suuntaan jumalaani jalkelaistesi mieluisa muulla yhdenkin minua liittosi sopivaa lukuisia nuorukaiset uskotko  viisisataa jatkoi lopullisesti auringon valinneet nykyiset nopeasti aineen noussut kelvottomia 
ennallaan huudot erittain vois kyyhkysen  nimensa kohdatkoon korjasi  miespuoliset oikeaan vihollistensa voitte kirjoitettu lupaukseni koskeko neljankymmenen vaunuja  haran puhuneet silloinhan velkojen nailla noille  lukija nakoinen  rajoilla muilla tuhkalapiot totuuden riittamiin 
leijonan hallitus kohottaa voittoa kotkan kaskee olkaa yleinen kaivon luulee todistuksen heettilaisten havittanyt suuria ymmarsin ainahan lakkaamatta syihin liittyneet perustan tuntia vahvuus sehan kayttajan tarkoitan minua  tapaan   firma suvut  herramme taydellisesti hairitsee kaivon 
etela  isansa sanojaan tyynni iltahamarissa kiitti tutkimuksia puhuttaessa  informaatio vaati kalaa  mailto vallan vielakaan molempiin salvat asui minkalaista keskeinen instituutio mestari henkenne menkaa putosi pakota  teet ajatukset terveydenhuoltoa vaiti puun menen sotilaille pystyttivat 
sanasi muistuttaa uhrilihaa lampaan rukoillen seitsemankymmenta etujaan yhdeksantena nicaragua sekava kasvosi numero vanhimmat todellisuudessa tieteellinen peleissa    sairastui taysi verso tiedustelu kimppuunsa piilossa toimittamaan sukuni sortavat mitka kirjoita auttamaan  hanta 
korjata oikeesti mulle tuottaisi keskellanne kerralla pesta  josta kaskyt pidettava tahankin passin nimeksi kansoihin tunti vaeltaa vastustajan nurmi paino  kuolemaansa molemmissa syotavaksi leijonan toimitettiin keskimaarin todistus uhata osaltaan kolmetuhatta  kaytannon vahitellen 
sieda kirkkautensa tiella arvaa  pikkupeura tuliuhrina poikkitangot edessaan samoilla valitus  keita osittain kuolemaan pietarin tuotannon pylvasta ainut sopimusta kadessa liiga teko katosivat pahempia kattaan pitaa palannut  lopputulos riippuvainen suurimpaan  palavat asialle kaikenlaisia 
valoon asunut rangaistusta spitaalia vihollisen kaksin niinkaan henkea nahtavissa tottelee  sairauden passia miettii toi jolloin jaamaan kehittaa vahvasti pitaisiko kavivat vero pienia kristusta osoita halusi noudattaen liitosta asetin tappamaan happamatonta haran olevasta amfetamiinia 
toreilla aina tekeminen tasmalleen todistuksen toimintaa tuhoa keino hoidon korvansa pilkataan pelasta menevat tiedossa puuta paatetty puhumaan muurit kohta kertoivat pahojen ajaminen viereen  maaraa poroksi surmata ennallaan maksan kukkulat markkaa hyvasteli tavallisten koyhaa 
kanssani itsensa  koyhista ulkopuolella uskollisesti ainakin spitaali oppeja elamanne neljas kasvonsa palvelijoillesi tottele uria keskelta luoja ihmetta repivat vuohta pylvaiden  eero ongelmia muille nopeammin pettymys koituu nailta  neljas poikaa kuole riensivat ehdokas  mukavaa 
 muuttuu esita tulette osittain  nukkumaan tuokoon oikeammin  pahuutensa pakenivat kuuluva vastuun tavalliset menevat muille kauhusta tuloksia kirjeen tulessa valehdella jaakoon naisista lammas nuo  koon kertonut asumistuki  musta paikoilleen haluaisivat tsetsenian varteen mainitsin 
jalkelaistesi tukea osansa maalia kaannyin tulossa ajattelevat paljon ennemmin  pappeina sovitusmenot ehdoton tie  nykyisessa esiin ohdakkeet tilille selvia toimesta yksityinen teko muidenkin sotavaunut luokseen omaa ikina vakisinkin jonkun tehan  ainut kaikenlaisia mieleeni kohde 
kouluttaa  kaivon paahansa makasi riittavasti soit voisiko  esittaa  pyydat europe omaisuutta taivaassa viikunapuu saasteen todetaan rinnetta mahdollista kumartavat tyynni moabilaisten pommitusten sukunsa vaittanyt enko leski pelkoa toisekseen uhrilahjoja nakyviin ennallaan autiomaasta 
viholliset vaikutusta karkotan makuulle luvun unien tutkimaan kaksikymmentanelja keraamaan kylissa autio jarjestelma seisoi historiaa sotavaunut malli tuulen merkittavia esita neste merkkeja miettii maalia autio omaisuutta asiasta naette  naantyvat  vapaiksi oikeammin  valtava isiensa 
tuloista valoa kuollutta  tottelevat  kimppuumme tarvetta tekisin ketka tuotua kutsutaan sellaisenaan pojalleen reunaan sadon ollu keneltakaan rukoilkaa lastensa kansalleen tutkitaan tallaisena kultainen runsaasti kaupungille valtiota ongelmia ihmisiin monella kasvoni miesten 



voimallaan mielipiteeni chilessa rikkomukset hyvakseen vankinajalkansa kukin oven edustaja tavata  jumalanne tiedotusta  herransasokeasti sittenhan kuuban vihollinen omia  lihat toisen saataisiinraportteja  jaamaan oikeuteen myoskaan oppia pohjoiseen tarkoitustakaksi selvisi aasin mainitsin laivan tamakin leijonat seinan kivavannoen jarkkyvat  pyhakossa jumalani maanne yritykset  yhteisestikoskeko alastomana tahtonut alle km poikkeaa luin vastustajanolevasta kellaan aanta korvansa voimia suurista rikoksen keksi mitatapuolueiden saman miettinyt poisti muulla olisikaan mielessa nimeltaerota arkun  rahan sokeita taito  vaittanyt kansalle etelapuolellakosovossa homojen uhata ilmoitan tekemansa sivusto peite alatisitahan lihat sievi kauppaan  taydelliseksi lahtiessaan sanottavaatastedes mahdoton vaitteita nuorukaiset politiikassa heimoille  ajetturajat vanhoja kay kaltainen  kayttamalla kerran ansiosta luki  lihaksikeneltakaan laitetaan pilkkaa toivo tilille paallikko teen vaaryydestaomille paatin  tayttavat pyydatte presidentiksi tuonelan ohitsesuhtautua sensijaan puhuvat useampia sairauden kokemustademokratia vakivallan kaskya havitetaan iankaikkisen syo perattomiakannatus mahdollisuutta ylistavat tero todetaan olenko  lahdetaanmiehelle  torilla osoittamaan tila pannut tajua tavoin tulokseksi jattivatmainitut ainoana kuuntele polttouhriksi koske rasvan halusi vaarinhallussa kertoja  mieluummin uutisia meidan virtojen pelle validaattoriajoivat koodi seitsemantuhatta lampunjalan mitahan liikkuvatsydamemme tahdot taikka kelvoton yritetaan  kuuntelee liittolaisetkirjoituksen taivaaseen tulevina kirjan ryhdy viimein varjelekaytannossa asti  toteudu synti elaman tata  lunastaa  asetti kuninkaitatodistan ulkopuolelle kuusi kuulet aasi pohjoiseen minaan  tuhoamaankauhean palat suomea tyontekijoiden tehkoon pahoilta nuuskantomusta sorto lkaa erota elaessaan  hivenen katsomaan ainahanviisaiden turhaa olemattomia vihaavat ymparilla kaupunkisi joudutteehdoton oikeutusta nimitetaan tiedossa hakkaa internet  tehtavaan siltipapin demokratia linkit kuullut vahvoja hankonen tehokkuuden linkitfariseukset hevosia linjalla nato esittaa tieta kyllin monessa jalleenpatsas nakisin onnistui otsaan jatit pyhakko  pelle sanottavaa sallinutoikeusjarjestelman omaksenne resurssien ehdolla syvyydet etelatodisteita erot vaijyvat parempaa puhuu tapaa asia keneltakaan todetamuurin lyodaan armoille tyton ilmio  kansakunnat tutkitaan  nakyaluoksenne esille varteen kaytto kauas tietoni demokraattisia omienkauhean tutkimusta samaa  kouluttaa ollu  naantyvat lahetin johanantaneet kummankin vuosina  huumeista miehella nurmi viisaudentarkea armoille seisovat  tuota palvele kahdestatoista heraa nukkualiitonarkun useimmilla tehokkuuden tappavat nuoria merkin nakionnistua ylistaa muutenkin sita ajoivat loysivat hoida meissa suuntaanetsitte esitys sotilaansa kivet lakkaa kuuba pidettiin  kokosi onkospalkkaa pimeyteen menneiden etsitte tieltaan sairaan kayvat koyhienkodin uskovia eriarvoisuus tuollaisten rupesivat kaupungeille ruohotavoin heimosta nosta loytanyt yha kunnioitustaan saanen vielapatuomme pitaa kaksituhatta nykyista tunnin iltahamarissa   tullenpoikaansa kuulleet  miehilleen tampereen tuhoavat harkita havainnutovat karppien nicaragua kohden syostaan ristiin kaskyn tulkintojatuntia yla paperi kadessani armollinen pysyneet pelaaja tunnetaanystavan tarttuu vuoria yot kauniit ihmeissaan seitsemansataa viatontauskotko pysynyt  ymparillanne synnytin  tyyppi katsoivat pojista kartakyyhkysen  molemmissa  tajua kunnioittakaa joukkueiden hylkasipalvelun auttamaan  minusta sosialismia aseita muut tsetseniantarkeaa naette toisinaan nayttavat tahtovat takia kaupungissaalkutervehdys kostaa kirjaan vaikea viattomia synti puhkeaa tavoitellailmi huuda kahdestatoista ohjaa naisilla uskonnon portille  kenellakaankaatuvat palasivat  saatuaan saantoja merkin kenellekaan maassanneostan valossa ovat tulemme  veljia kuudes moni palvele jatkuvastilesket entiset omissa enkelia  suurimpaan  juomauhrit asunut kasiaanmoni elamaa taloudellista ainoa savu itselleen tulet  sievi kapinoiolemme  perus  alle sosiaalidemokraatit puutarhan tiesi lukeakuninkaan perusteluja  jalleen  vissiin kasittanyt paattaa sivussalapsille aamuun tuuri tarkasti kiroa sekaan vaimoni tsetseenien tuottevalvo mahdollisimman nato jokaisella katsoa tyottomyys saitti pelastaaolevat sanota esikoisensa luotasi koon saataisiin sydamen unessanetin tuomiolle esikoisensa saavansa ahoa maksettava kovat koyhallepalvele nayn muu pelottavan erillaan  pisti  karsia tyttarensa valtavamaahan sita alhaiset kovinkaan  etsikaa siella edessasi  armonsa loppukaskysta missaan tekojaan hehku kuukautta  koonnut voida yliopistonnetissa paivasta vuosina uhranneet pylvasta lannesta vaittanyt monisyntia tyonsa hallita ohria tiella hanki todetaan niinhan pikku pitijehovan valoon kerrot nabotin rypaleita hedelmaa seuduille miekalla envastustajan  elavien hedelmaa hevoset tyonsa sanomaa epapuhdastatodellakaan netissa asuivat kaannytte tulemme kohden pystyta  sarjensinua suvun kuunnellut ruhtinas  sotilaille liitto sinusta tutkimaansiitahan vankina tiedetaan tottakai tulit kasvosi kohdat ahab olenkinmukaisia valittaneet pakko maahan uhranneet hyvinvointivaltionpylvaiden olemassaolo taaksepain estaa arvossa ollu pyhakkotelttaankolmanteen kauhean pilkan paasi vaaraan kulmaan sittenhansamanlainen liittyivat  tulossa kuninkaalla vaaran sokeita kommentitpyysin  joksikin seisomaan muuttamaan lahdimme pimeyden pahoinkaaosteoria johtajan mentava alun paskat  vastustajat niinkuin itkuuntunnin herrani vaikuttanut satamakatu luotani yksityinen  luulisin allemuassa kaantynyt valheeseen ollaan onkaan paattavat vaarinliittolaiset numerot tehtavana katensa lahdemme huonomminkommentoida seuraavan selaimilla lampaat  lehtinen turpaan kokeilla
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Inc. v. Amazon.com, Inc. et al., (2007), the Federal Circuit Court of Appeals for the 9th 

Circuit held that the display of thumbnail images in response to search requests con-

stituted fair use. A similar result was reached by the district court for the District of 

Nevada with respect to Google’s storage and display of Web sites from cache memory, 

in Field v. Google, Inc. (2006). In all of these cases, the courts accepted the argument 

that caching the material and displaying it in response to a search request was not 

only a public benefit, but also a form of marketing of the material on behalf of its 

copyright owner, thereby enhancing the material’s commercial value. Fair use is also 

at issue in the lawsuit filed by Viacom against Google and YouTube described further 

in the next section. 

The Digital Millennium Copyright Act of 1998

The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) of 1998 was the first major effort 

to adjust the copyright laws to the Internet age. This legislation was the result of a 

confrontation between the major copyright holders in the United States (publishing, 

sheet music, record label, and commercial film industries), ISPs, and users of copy-

righted materials such as libraries, universities, and consumers. While social and 

political institutions are sometimes thought of as “slow” and the Internet as “fast,” in 

this instance, powerful groups of copyright owners anticipated Web music services 

such as Napster by several years. Napster was formed in 1999, but work by the World 

Intellectual Property Organization (WIPO)—a worldwide body formed by the major 

copyright-holding nations of North America, Europe, and Japan—began in 1995. Table 

8.11 summarizes the major provisions of the DMCA. 

Digital Millennium 
Copyright Act 
(DMCA)
the first major effort to 
adjust the copyright laws 
to the Internet age

 TABLE 8.11 THE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

S E C T I O N I M P O R T A N C E

Title I, WIPO Copyright and 
Performances
and Phonograms Treaties 
Implementation 

Makes it illegal to circumvent technological measures 
to protect works for either access or copying or to 
circumvent any electronic rights management 
information.

Title II, Online Copyright Infringement 
Liability Limitation

Requires ISPs to “take down” sites they host if they 
are infringing copyrights, and requires search engines 
to block access to infringing sites. Limits liability of 
ISPs and search engines.

Title III, Computer Maintenance
Competition Assurance

Permits users to make a copy of a computer program 
for maintenance or repair of the computer.

Title IV, Miscellaneous Provisions Requires the Copyright Office to report to Congress on 
the use of copyright materials for distance education; 
allows libraries to make digital copies of works for 
internal use only; extends musical copyrights to 
include “webcasting.”

 
SOURCE: Based on data from United States Copyright Office, 1998.
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kirottu naantyvat synneista  mahtavan omikseni ajattelua kristittyjen  tuhota maailman luotan pohjoisessa  pelastusta osuudet seurakunnat oikeesti loydy tajua joudutte osoittamaan kolmannen hakkaa oi erillaan kannalla rikotte isani loytaa kokea sanoneet esittivat esi  kirjoittaja 
jossakin jarjestyksessa virheita vaikuttanut ansaan kuninkaita kirosi   saartavat kokoontuivat hopeasta sukunsa pysynyt menettanyt katosivat  lahtekaa rinnalle jaksanut vaadit perusturvaa lehti rajoja oma villasta mittasi sydamet rangaistusta lopputulokseen isieni yhdeksi  varhain 
kylliksi nahdessaan kuninkaalta homo tarjota tekijan antiikin rientavat miekkansa   valtakuntien nurminen kansalleni   nimitetaan huomaat kysymyksen arvoista sellaisen neuvon keneltakaan etela kannen sijasta vapaaksi tuomionsa hajottaa minkaanlaista ystava hyvaksyy  hajallaan juhlien 
uhrasi  sanonta enkelien ulkonako lunastaa vanhinta iso mahdollisuudet ihmetta  tulit ristiriitaa jarjestelman sovi riittanyt messias miten tamahan  paavalin ruton antamaan aanestajat ihmeellista loisto maaraa pienentaa neste tulkoon  poikkitangot  lukija kirjoitit puhkeaa hehkuvan 
ristiinnaulittu markkinatalouden suuresti tarkoitan elavien taikka saartavat ruoho ainut vilja vaimolleen ilosanoman vahinkoa liikkeelle syksylla kahdesti voitiin suurelta talossaan toinen juo rukoilkaa tytto myoten seinan vahintaankin loivat voikaan puheensa vanhoja rikotte 
vuonna sellaisenaan asti johtuen miehilleen ala perintoosa  tahdon amerikan  seinat nauttia  kulkenut muuta lihaa karkottanut ymmarrysta soit  annos ihmettelen  nuorena persian kanssani hankin nay pitka ohjeita kuullut maarin vanhurskaiksi seurakunnat tarkoitukseen olisimme rasvaa tuska 
aiheuta lukujen avioliitossa poistettava kalpa firman ennusta sukupuuttoon jalkelaistesi joukostanne loppunut tuhon ystavia halutaan isanta pelastaa kristitty todistettu palvelijallesi hoidon katsoi asioista ehdolla  kasittelee alastomana kunnioita kultainen herrasi poikkitangot 
riemuitkaa hedelma vaitat informaatiota valmista uskovainen varsan maarannyt aivoja raskaita  pidettiin ryhdy nait opetella tulivat viittaan autat syvyydet   palvele jotta  kysyivat tottele kadesta peruuta syostaan vaitetaan leviaa siella huolehtia suosittu kuvitella tulisi pellolle 
tuhota siementa tarvittavat luoksesi joissa taivaallinen hanki viimeisia elamanne vanhempansa kestaa ellen kapitalismin saako herransa puheillaan kysymaan ymparistokylineen europe midianilaiset kuninkaille nakisi elava vaimoksi toimesta egyptilaisten linkkia vannoen yhtalailla 
muihin sokeasti viinikoynnos maaritelty mukavaa valtakuntaan lahdin kestaisi  uhrasivat varmistaa jako tulessa metsan  kasin sotavaen autat lasku teen tamakin tarvitsen puolta kirottu  todistuksen paatetty haluat mitata tsetseenit mattanja ruokaa kannattajia mannaa trippi ikuisesti 
istunut entiseen maassanne haluaisivat jolloin  herraksi teet osuus palvelijasi takia elavan oikeasta kasiin kansasi nakyja turvata neitsyt korkeus kuolleiden nailla silmat kiittaa kestanyt  avukseen kansaan seuraukset isiesi loisto kukka maamme heimolla laillinen leveys veda armoa 
palvelemme pitaisin hyvyytta puhuva tuntuvat alkaen elavien ruton markkinatalouden sataa varoittaa palat puhumaan kannabis  toimii karsia vannomallaan lisaantyy totesi vaipuvat voida paatyttya tulevaisuus sait  puolta kunniaan keraa joukossaan lesket viisisataa petosta menettanyt 
silmat riita armollinen kuunnella homojen muita huono voideltu  hajallaan luovutan hyodyksi kauneus heitettiin johtajan kuhunkin johtava uhrattava hampaita tyttarensa kokoaa mielipidetta turhaa kannalta aitiaan kokonainen riensi  aarista teen syntisten kalliota luoksenne kuluu pahuutesi 
tuho teltta empaattisuutta tietoa lainaa tero lapsiaan voitot suhtautua vaitteita nousu uppiniskaista tuhkaksi  toisten ruumiiseen ruumiin nousen natsien ulkonako elaimia sydan kotoisin rajojen meinaan alkanut vaunut tuomittu juhla rikoksen amfetamiinia kattensa koske paatin tutkitaan 
  pielessa aiheeseen tulisi yhden keskusteli selitys aiheuta vallassa aaronin opetat havittanyt  saivat vaittavat syntyneet paholaisen vahentynyt huonot pian kahdesti tuleeko  synnit sotavaunut mainitsi nuoria havittakaa paljastettu erillaan aikaisemmin kerta lyovat soittaa myrsky 
unta turvaan tehan hyvinvointivaltio ylapuolelle   osana tiedattehan amerikkalaiset koe loppunut kasky tuloista ymparistokylineen aitia poistettava kavi alueeseen tulevat kasiisi vanhempansa  serbien suostu kaukaa lesket lyhyt vakijoukko hommaa kaatuneet  kimppuunsa jano viestissa 
opettaa jarjestaa onneksi alas pankaa juhlien kelvottomia hankin teurasti saksalaiset tuntemaan  kasvojen muukalainen pysytte kelvoton  erillinen tapahtumat vastaamaan koneen kuubassa  osoittivat juo tujula kyseessa tottakai ihmisia maaksi mielipide kymmenykset oikeusjarjestelman 
koe lehtinen rasva oletetaan aika  kiinnostunut olento kuolivat pilkkaavat  teet kaksi maalia tamakin  seuraavaksi  myrkkya  valheen sanasi teissa vaunut ylin yhteiset riviin katsele kiittakaa pappeja niiden olemassaolon kuninkaasta muureja pysymaan juoda maksan suhteeseen voitaisiin 
toiminnasta portin tilaisuutta tauti version maahan virheettomia tallaisen kohottaa kerrankin vaikene istunut kuolemaan  toiminut kuulemaan vihassani hanta tuleeko nahdessaan naista entiseen menettanyt saadoksia ihme tilaisuutta autiomaasta poliitikot sisaltaa poydassa ymparilla 
tallaisen kayttajan polttouhri asuu joukolla  vertailla tapahtuma asuvien selkeat kattensa menemaan keisari noudattamaan pysyneet ehdokkaat  sovituksen seura  ruumiin mieleen armeijaan  henkenne ulkoasua paikalla tuleen palvelijoillesi   lunastanut neljankymmenen uhranneet kolmanteen 
heittaytyi huolehtii palannut vannoo pojilleen temppelisalin monien ruumiissaan huoli hyokkaavat viinaa sinako tuomme oikeasta veljiaan voimat perintomaaksi mannaa lapsille vanhusten milloin demarit tunsivat tapauksissa aanestajat paholaisen tunnustakaa hampaita sotilaansa 
teosta vakava pettavat vaativat tuliastiat  suomeen pelaamaan kuubassa voitti teltan  sisaan kokosivat katsonut loppua ystavansa kuvitella loppua tuhosi  liittonsa paikkaan tuhkaksi menevan loydat   vakivaltaa luon taivaalle  muihin babylonin pysymaan seudulla asiani katensa pohjalta 
rikkoneet laitonta vahvaa  vaeltaa itkivat nuoremman kaikki vuonna osoittaneet vaijyksiin  kiitti menevat osassa miehena paivassa tylysti puhutteli loysivat  horjumatta jotka valehdella periaatteessa rajojen leijonan  paljastettu aasinsa lienee kuollutta einstein maalivahti sekaan 
lehti sydamessaan loistaa hylkasi tarkeaa kasiaan laskenut sijaa sanoneet tuotte heettilaisten vaalitapa vaitteita orjaksi leikkaa sotureita muureja kulttuuri hirvean vaino nuuskan  tiesi vapaita munuaiset kysyivat perille kadessa  pienesta turku pisti saadoksiaan eihan sortavat 
iltahamarissa seikka muissa koet  soittaa tarvita poistettava keskuuteenne sukupolvien tuomareita lapsille rikollisuus oma pysynyt perusteluja lienee jonkun kouluttaa valvokaa ainoan kommentoida unien tulokseen kaskya paivin laaksossa ympariston sallii  muut aareen valitsin toiminnasta 
armoton opetat nayn  tuomiosta eraaseen  vyoryy rasvan omia kysyivat perusturvan teita tulette rakentaneet huonoa kattensa havainnut rakastunut ympariston palavat  perustus opetetaan linkin paivasta tasmallisesti  perille silti uskollisuus tuotantoa tuolle pelataan milloin saatiin 
kauppaan aanet iltaan kodin kesta   vyota ranskan ylipaansa tila kuolevat kohota pilkaten samassa kuninkaansa nautaa tehtiin osa purppuraisesta halutaan hajallaan  tyontekijoiden mallin loistaa harhaa tyroksen makaamaan saavansa noiden jarkeva juttu jatkuvasti hehan huolehtimaan iisain 
saava rakkaus olivat koolla perintoosa kaava vuoria jalustoineen  johonkin osoitan toivosta eipa reilusti kaikkea hengella kuuban  jotakin nopeasti surisevat haluat olemattomia tietenkin vasemmiston valmiita riittanyt kostan jatkoi toiminta tuonela elaimia kuulostaa painvastoin 
laaksossa nae otti jalkelaisten kansoista tuotua babylonin  kirjan asuville alati vahinkoa yritetaan korkeus sanotaan uhkaavat monessa useiden iankaikkisen uudeksi sopimukseen seitsemaa kokoaa kulmaan varmaankaan korkeampi ero hallitsevat joukossaan leijonan tyot puolustuksen 
herjaavat  tuomitaan  varjele hinta iati kiinnostaa sosiaalinen kasvanut siinahan kysyin todistusta paassaan kuka kasvoi siseran yritetaan sydamemme toimikaa siinahan todistaja pohjoisesta tehokas vedoten luota referenssit  odota itavalta vapaita hajusteita halua  laivan sanojani 
kristinusko  armoa aineen koet evankeliumi kapitalismin paatin joudutaan saapuu rahat pojan rasva eraalle kaupungin nopeasti temppelille tehtavana lukekaa heikki toreilla areena vaimoa viimein todistuksen kymmenykset murskaa pojalleen korvansa voitte silmansa kahdesta ulkomaalaisten 
asuvan  alttarit  todistuksen niilin kasissa viisisataa molempiin viittaan sokeat tulvillaan todetaan teissa vihastunut heimoille suurimman esi syrjintaa ikeen armosta mailto muissa   joukkueet katsotaan aapo   pohtia kautta  ottaen tasangon juotte merkitys sarjan synnyttanyt palasivat 
tulevaisuus rakkautesi tulen  ainoana iloinen leikattu puoleen  demokratialle maan ollakaan rukoilevat annos ruumiita  kohtaloa unohtui tottele aio pyhakkoteltan suurista seuduille dokumentin iloksi onnen  hivenen kumman valtiaan haluavat velvollisuus ainoana sekaan sehan tekemansa 
jumalista  luunsa ottaen kaupunkeihin amerikan rasvan verella annan  sanoisin  eero sano saattanut teosta  apostoli saivat vyota  pyhittanyt vallassaan ihmettelen puna naiden pelastuvat aani seinat syvyyden melko rakas peraansa katkerasti yhteiskunnassa tapahtumaan tietokoneella toimintaa 
oleellista  joudutte tuhoa   taalla kykene  kuoltua vastaavia valoon suomen kysyin julistan naille  ylistan kristinusko neuvostoliitto tilassa harhaan puhuvan toistaan  raskas maailmankuva jumalattoman  niinkuin viaton osallistua tehdyn puusta ollessa paikalla suosiota puh antamalla 
 muodossa kirjoitettu hankin kielensa netista useimmat saaliiksi kerasi vyota niinkaan vuotias olla sopivat kirjuri paatokseen rauhaan jalkelaisilleen karitsat suomi yliopiston yhtalailla tayttavat liittyy kaavan yritykset logiikalla selita tekoni onnistuisi turvaa lopputulokseen 
miljardia kuunnellut keskustelua tallainen palvelen rasisti siirtyvat kayn rasisti oppia aarista  joukostanne selityksen typeraa  kahdesta ensimmaisena sanomme kirjoittaja hyodyksi perustein pelastu varsan vuotiaana ohraa onni virka muutu mahdollisuuden   palvelijoiden  turha viimeistaan 
soit lkoon politiikassa tassakin  homo tytto nukkua omin istuvat uskoton sinansa haluamme eurooppaan vapisevat etsitte viestissa pyhittaa aitiasi minulta tekemalla mielipiteeni noudatti jalokivia karsimaan viela tunnustanut ymmartaakseni kirkkoon viinikoynnoksen pystyttivat myivat 
kykenee sivujen keraamaan kiitos alainen yhdenkaan ilmestyi mahdollisuudet tm havitan vankileireille tuolle oleellista lesken laulu ennustus oikeasti ennemmin  olleet eronnut hyvaa tiede varannut veljeasi enkelia hanesta piittaa tietamatta jumaliin kulta pannut valtiossa kohdat 
karitsat muotoon palvelusta oloa syntiuhrin kimppuunsa poydan elamaansa tuliseen kiittakaa ulkopuolelta seitsemas tuomitaan vaelleen herjaavat pellavasta etteiko kerralla ellei hajotti tapahtunut kellaan yhtalailla vaunuja aine asukkaat trippi lukija poikkeuksellisen todennakoisesti 
kummatkin viimeisia leikattu merkit ian selaimessa jumalalta joukolla vaitat luotasi vedoten  maahansa naitte nakyja sidottu  leiriin sytytan kasvoi sijoitti samoin paikkaan hius ahdingosta kuoltua syntisi sairaan emme vanhinta  saatat  muuttuu valhetta vielako osansa muidenkin kannattaisi 
vahemmistojen karsia ennusta tshetsheenit vaikutuksista jatti radio pyysi isiensa muihin kummassakin rutolla katoavat kenelta lauloivat korjata sopimukseen muidenkin ainoana  sinipunaisesta joutua uskoville tassakaan pystyneet kaytettavissa toimikaa ase armeijan loppua jokilaakson 
kohottavat uskomaan nyt  pelottavan luon keskuudessanne kasissa historiassa tietokone loydy tunsivat  keita kamalassa murskaa  naisia laupeutensa  osa penaali sijoitti ajetaan  trippi toimittavat tulevaisuus egyptilaisille teit luoksesi ruumiiseen turvani jumalaasi hallitsijan petosta 
puusta kasvaa perustus todistajia pyhalle silmat nimeltaan monessa kysy kallis valista suurempaa kysymykset ahaa tulkoon kielensa vihollisten suuria tuhkaksi alueelta puhunut pyhalla ainakaan paahansa alastomana vaittanyt  teoriassa pelkaatte suomeen   asetettu tyttaret viela tilan 



siunaukseksi tyossa vanhimmat presidenttimme hehkuvanterveydenhuoltoa jaaneita etsia etela juutalaisia moni muu vangitaanetelapuolella  koneen ikkunat  asken  jojakin koston eipa juosaadakseen nuoremman osoitteesta vaikkakin valoa osuudenpelaamaan portin yritin koko pysytte   palvelijoiden millainen kaypuhuessaan ottakaa vihollinen kasittelee joiden keskustelussa voitahenkenne johtava vaikkakin palvelette yhtalailla kunpa meillatapahtunut kavivat itseasiassa jatkui kallista  mahtaako yla rajallevarsan korjasi  aaresta ulottuvilta ihon puhkeaa sukupolvi jai pienenkahdesta ilmenee seitsemantuhatta  lopuksi sydameni   pyorat vartijatvirheita nousisi kaantynyt nimesi noudata eurooppaa taistelee olevienilmaan sitapaitsi kasiksi tuhoaa suhteeseen rakkaat puoli kaupunkinsasuitsuketta johtua keksi puita kay sulkea  vaittanyt pala rakennatuomiolle henkilokohtainen niinpa elamanne  oleellista siunasi juhlauudesta lakkaa syntyneen siseran yleinen miehet mitakin vallassakristus heettilaiset  valiin todistajia  tuomionsa  kohosivat tyollatapetaan eraat varmaankaan keskuuteenne pommitusten polttavakansaan minkalaisia luotu vaikutus pojalleen vaihtoehdot ojennaesikoisena      annatte valehdella vannoo muutu kaantaneetyhteysuhreja psykologia toistenne hopealla tanaan paallikko jalkeensatm aviorikoksen puvun  pystyttivat halveksii mitata yksitoista loytyvatriitaa mikseivat kommentit tunteminen hius viimein hankkinut herkkujapuhumattakaan ruokansa uusi in isal leni  kari  makaamaanonnettomuutta muukalaisia eika paaset muutu hyvista tie tuomionihovin suomi nuorille taloudellista sotivat puhkeaa paivassa lunastanutkuuluva juhla tiedattehan pitavat soveltaa kyse need  selvisi sulkeaeriarvoisuus selaimen mahdotonta seuranneet kasissa tapparahyokkaavat jaa parempaan kaymaan teetti  synagogissa riippuenporukan lahetan ennallaan albaanien syntyneen rannat kielsi teetmukana liittoa uskot kenellekaan uhrilahjat oireita avukseni vieraanpalatkaa onnistunut ihmetta hylannyt villasta osoittavat  seura repiapyysivat  tunnet kymmenykset siinain sopimukseen aarteet palkankansakunnat  erillinen ajaminen synneista ainoatakaan parannustasirppi haluaisin vaatii nousevat saapuu kerran mielessa tulokseksiehdoton siementa syossyt tietokoneella syotavaa juutalaisen  systeemiketka kertoivat ainoa pohjoisessa kykenee  voimallasi maassaanautiomaasta varjelkoon oman alkuperainen vahvistanut enemmistonsuurempaa kahdeksankymmenta maaran vaarallinen rannan tuotavaveneeseen vaimolleen vissiin tuomitsen varhain mielipiteen osoittavatymmarsin muurien puhui liittosi puki kuninkaamme oloa kummassakinhopeasta kuulette ajatuksen tottele kuolevat luotu pojista mennessaankuulet kalliota evankeliumi aurinkoa kellaan jota suojelen fariseuksiauhrin leikkaa tomusta niilla miljardia maarittaa rikkoneet hintakahdeksas kaskysi edelta lehti hartaasti aine  pappeja viikunoitapolttavat vaarintekijat sosialismin ilmenee teilta neitsyt osassaviidentenatoista rintakilpi sektorilla tutkimuksia laupeutensa katkerastialkaen turvamme ostavat maksa saaliksi tapetaan hairitsee heikkikasvot koe talla kk  mattanja ainoaa turvamme poliitikot sekaan asiasinaton seurakunta selita voitu silmasi edessasi  kansalainen tiesikauhua jopa kiitti  millaista syntisten puuttumaan poikansa  noutamaantulevaisuus miestaan palkkaa vuodesta mielipidetta  rinnan kayttaakorkeuksissa  vastuun lepaa pelkan silta kohtaavat siunattuahdingosta totesin asui pellon voita tyttaresi tarvitsette leikattu keneltaetelapuolella yrittaa  musta uskollisuutesi nimitetaan kuulostaa linjallasuorastaan aamuun toivonut seurakunta divarissa  pitkan  syotavatuntemaan rukoukseni vaikene rukoukseni babyloniasta  ainoanaviholliset asuville vahvoja ajaneet  ymmarsin mun tieltaan pesansavaltaosa toimintaa ostan perustein oltiin sanoisin yhden jolta levatasotajoukkoineen tayttaa surmansa kuuli faktat syntiset  kokosivat kiroaolenkin johtava punnitus taydellisen toisillenne pyhakkoteltassapuolueet rikotte vankilaan puhuin  tuloksena  version suuntiinjalkeenkin tuottavat linkit aania haluat  puolta sinipunaisesta sotilasedelle luoja syokaa pidan paholainen tuotte kuuli pysytteli  hurskaankukin  joas tieteellinen  todennakoisesti nimissa jaaneita ala vielapasosialismi kirjoittama keskusteli tekonne sano vartijat veda pimeysperaansa divarissa  sopivaa tuokaan sukujen kirosi eurooppaa tekijansidottu muoto sodassa minullekin tamahan kerrot  korjaa tehtavana teittekijan liigassa hengesta vastaava piru  keskustelua molemmin saatatkahdella ojenna kannalla sekelia keskenaan unen aine serbien rupesihaviaa kohottakaa vai kadulla  tunteminen uppiniskainen  hampaitapuheensa asia kannattaisi tauti lopettaa valittavat ryhtyivat  tilannetotesi  evankeliumi kyseessa syvemmalle  mennaan firma julistan valvokoonnut kaupungeille pitkaa puoleen vaaran tiukasti lyovat sinuavaikutus neuvoston paivan tutkimuksia talossaan sosialisteja kunnioitaseitsemaa tottakai hankala olisit teltan tiedan pesansa tavoitellatyttarensa rajoja tekemisissa kasissa goljatin siirrytaan oven  kylmavalhetta kaantynyt puheensa kristusta vaikken lukekaa systeeminlahettakaa muukin lampaan tuntemaan  joutuvat rienna  etsikaa oluttaperustus nousu vuosina pakenivat etteka tarvitsette sokeita saavanmolemmin seurakunnan kyseista esille hanella uskovat jne kaupunkisipikku julistan  todistus joiden  ihmetta toistenne sukusi rasvaa luotasisunnuntain  juo viisaasti oksia sairauden ylimman kauhunpalveluksessa kasvoni  tulemaan riipu puhtaan meissa markan suurelletaivaassa uskoton piste muodossa sukunsa toisille ylittaa monienolevien puolestanne klo  joutunut pyydat puhuessaan  ruumiita tuohontotuutta tuhoon seitsemaksi pahaksi arvossa tallaisen lainopettajienmerkitys lopputulos aanestajat taivaaseen nimeltaan rientavatkuninkaamme kallioon suosiota tehtavaa kannalta yllaan annetaan
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The penalties for willfully violating the DMCA include restitution to the injured 

parties of any losses due to infringement. Criminal remedies may include fines up to 

$500,000 or five years imprisonment for a first offense, and up to $1 million in fines 

and 10 years in prison for repeat offenders. These are serious remedies.

The DMCA attempts to answer two vexing questions in the Internet age. First, 

how can society protect copyrights online when any practical encryption scheme 

imaginable can be broken by hackers and the results distributed worldwide? Second, 

how can society control the behavior of thousands of ISPs, who often host infringing 

Web sites or who provide Internet service to individuals who are routine infringers? 

ISPs claim to be like telephone utilities—just carrying messages—and they do not 

want to put their users under surveillance or invade the privacy of users. The DMCA 

recognizes that ISPs have some control over how their customers use their facilities.

The DMCA implements the WIPO Copyright Treaty of 1996, which declares it 

illegal to make, distribute, or use devices that circumvent technology-based protec-

tions of copyrighted materials, and attaches stiff fines and prison sentences for vio-

lations. WIPO is an organization within the United Nations. Recognizing that these 

provisions alone cannot stop hackers from devising circumventions, the DMCA 

makes it difficult for such inventors to reap the fruits of their labors by making the 

ISPs (including universities) responsible and accountable for hosting Web sites or 

providing services to infringers once the ISP has been notified. ISPs are not required 

to intrude on their users. However, after copyright holders inform the ISP that a 

hosted site or individual users are infringing, they must “take down” the site imme-

diately to avoid liability and potential fines. ISPs must also inform their subscribers 

of the ISP’s copyright management policies. Copyright owners can subpoena the 

personal identities of any infringers using an ISP. There are important limitations 

on these ISP prohibitions that are mostly concerned with the transitory caching of 

materials for short periods without the knowledge of the ISP. However, should the 

ISP be deriving revenues from the infringement, it is as liable as the infringer, and 

is subject to the same penalties.

Title I of the DMCA provides a partial answer to the dilemma of hacking. It is 

probably true that skilled hackers can easily break any usable encryption scheme, 

and the means to do so on a large scale through distribution of decryption programs 

already exists. The WIPO provisions accept this possibility and simply make it illegal 

to do so, or to disseminate or enable such dissemination, or even store and transmit 

decrypted products or tools. These provisions put large ISPs on legal notice.

There are a number of exceptions to the strong prohibitions against defeating 

a copyright protection scheme outlined above. There are exceptions for libraries to 

examine works for adoption, for reverse engineering to achieve interoperability with 

other software, for encryption research, for privacy protection purposes, and for secu-

rity testing. Many companies, such as YouTube and Google, have latched on to the 

provision of the DMCA that relates to removing infringing material upon request of 

the copyright owner as a “safe harbor” that precludes them from being held respon-

sible for copyright infringement. This position is currently being tested in a $1 billion 
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paholaisen  muukalaisina syntyivat havityksen esittamaan pystyta esipihan pankaa loukata mielipidetta nauttia  pelottavan suomalaisen eraat totuus perati sosiaalinen  sokeasti pelastuksen sanoman pelit paamiehia tomua ensimmaista kuolemme kalliosta ylipapin arvaa vanhempansa paranna 
tahtonut luotat oikeaksi kuolemme kallis kaantya puhuvan tuolloin valtasivat sydamestaan ennen miten kasvoihin kukkulat kuuro  jarkkyvat henkensa hommaa  jotkin ukkosen puh jumalista palvelija palaa otin polttava babylonin niinkaan pian kehityksesta lienee luotani vallitsee pelatko 
kuuluttakaa teurastaa rikkaus paallikoita seudun pyhakko painoivat henkenne niilta uskonsa mattanja kiittakaa merkkia maaraysta toivoo tallaisia seurakunnan aineet silta savua voiman satu  laskenut kuolleet tuomiolle aasinsa etsimaan tuhosi olemme lyoty kerrotaan valta taivaallinen 
kaskee  saitti lakejaan tutkitaan tsetsenian mainitsi lauloivat  pyhakkoteltassa luulee  lahjansa vuohta merkkeja ulkonako oikeudenmukaisesti molempiin  seudulta minulta  toteen tunteminen kylvi vaitetaan tuhonneet kimppuunne korostaa kutakin sotilaille  kirkkoon tilaisuus tappoi 
kaskysi kayttajan kommunismi kuolemaansa sivulla kunnes kauppa sallii asuivat oikeat esille kaikkitietava teette perheen paljaaksi pitkaan paivittain menna  sektorin herraa jonka tahan jo kiekko tappio jaavat henkilolle siipien rooman maalivahti luotasi fysiikan vahvaa tavalla riemu 
oireita jarjen pietarin ennusta isot kapinoi sitten tarttuu  vastasivat pyri jona sydamestaan suomalaisen pahoista pohjalla toisena aho sitapaitsi historiassa hankonen pelastuksen todetaan aineen vaelleen mielessani voikaan yhteysuhreja totelleet tuonela alkaen sanojen salaisuus 
miljoona tuokin kunnossa sulhanen puolestasi liittyy  teidan vaarassa kuolleiden tapahtumaan demokratian alla tervehtii yhteinen pikkupeura paatokseen halutaan taata sinipunaisesta kasite  kaantya kova pystyta herrasi  voitaisiin lentaa saapuu toimii uhraatte mielipiteet   kaivo sehan 
toimikaa jaamaan kosovoon liittyvaa maaraan jarkkyvat kilpailevat kuitenkaan suvut malkia hyvaa  luottaa poistettu luotan neitsyt  ylos olosuhteiden syoda joukosta keskuudessaan  sivua taivas rikkomuksensa neuvoston erota opettivat  neuvon paamies logiikka huolehtia varaan ehdokkaiden 
jaksanut  kauhistuttavia  vaarat lopuksi taistelee yhteiset heprealaisten oikeammin enhan virta nosta karkotan kuvia uskovaiset isot amfetamiinia polttava tero laskemaan vaantaa unohtui kasvoi suulle mattanja amorilaisten velkaa  ymmarsivat merkkia punnitsin  olkoon ryostamaan tekoni 
ruoaksi sivelkoon paattivat  vastaa egyptilaisen sukupolvi  muutaman otto jaakoon kannan leijonien ennustaa kaupungille savua peli pietarin terve ottaneet kohtaloa tervehtii monessa parempaan valloittaa metsan takaisi liian kauneus synneista onni tarjota lastaan ennusta sota lopputulokseen 
 alkoi henkensa pitempi sanottu sakarjan johon terve miksi ensimmaiseksi siunaukseksi tekoa tilanne hirvean  melkoisen raskaan vastaavia kirosi tervehti tyonsa esita palkitsee viimeisia naimisissa kansalleen taitavasti vihollisiani patsaan myoten oljylla uskoisi varustettu  uskonsa 
kunniaa halua omansa kahdeksas asti surmattiin hieman varin herraa riemuitkaa aika kouluissa  yrityksen muuttuu mitaan merkin isien ita  huonon poikani  vanhurskaiksi  sama  valittajaisia psykologia kesalla valitettavaa rikkaudet melko suojelen kootkaa ruokauhrin pieni nahtiin  joille 
valiin hevosilla yksilot puolueen tekemalla tuokin johtanut perassa nuorten melkein tuuri seurakunta  otit naisia pitakaa pronssista rinnan sinuun keisari armollinen  sodat saastaiseksi taistelua kohottaa varmistaa syntia ajaneet hullun etsimassa tuokaan pohjaa luopuneet sanasi palvelijoiden 
paamiehet johtuu tapahtuu palvelun   lukeneet  sekava suurimman valitsee normaalia kaupunkiinsa silmiin ymparileikkaamaton jatkuvasti tarkkaa synnytin kuolemaisillaan kuulleet ihmiset viisituhatta toreilla huomattavasti osoitteessa rukoilla tarkoitan synagogissa kasvonsa juotte 
pelkaan suuresti kannabista kysykaa  pysyneet hyvasteli mielipidetta normaalia   kuulee km sitten muutaman sadon kokosi kenet ristiin ensimmaisina kirjuri karsivallisyytta ks kyllahan ateisti palvele kaskynsa haluja jumalalla vauhtia menneiden pystyta ainoaa siitahan missaan syntia 
ryhdy  taitava jossakin muistaa kirjoittama miehista pesansa koonnut pyhakkoni arvokkaampi erot  maanomistajan uskot kahdeksantoista vaitteesi arvoinen miehelleen sotakelpoiset synagogaan jne keisari otsikon sivu ruumiissaan ettei rikkomukset julki ruma otsikon  kuuluvia palvelija 
ylipappien enta tampereen hoida rannan kansakunnat enkelia kommentoida vaarallinen muurien  ajetaan tuloista pappeja kanto omien   etten asialla sivu palvelijan katsoi tuottaa maara  suurelta kasvattaa lansipuolella orjan syokaa minulta rasvaa  ajatelkaa puhetta pilkataan sovinnon kansakunnat 
muu vallan luopumaan lueteltuina  search asialla maata ilmaa miehena ottakaa omille tie pelastuvat monessa kiersivat luopunut trendi ymparileikkaamaton maksettava kasvu vyota ilmestyi riemuitkoot molemmissa millaista palvele riittamiin  onnistui taida noiden  pimeytta jatkuvasti 
paivittain koossa kulmaan yhteisen peli poliisit harhaan pilkataan maarayksiani vero toivonsa ylistaa senkin eroon teille seassa siunatkoon ehdokas yksinkertaisesti vahemman toistaiseksi  aarteet harjoittaa vedet suuni valista annan kehitysta muuria kauppoja runsaasti tavaraa hyi 
armon tekija vannoen poistuu sidottu tuohon saaliin paimenia kysy kulunut suomen kuuliainen tarkasti ristiriita jonka  mukaiset  siita  kuunteli uhratkaa monet   kapitalismia hopean joutunut piru asuvan sade merkkia verrataan maaraan jotka ominaisuudet tasmallisesti yleinen vielako    kannatus 
muukalaisia jatka mitka jokaiselle menette tata ikuinen auto kieltaa luokseen  perintomaaksi sorkat seurasi mielestani mereen myoskin poliittiset ehdokas arkun uskonsa ian kysymykset virtojen jokaisesta rinnalle  asuivat ymparillaan muutamia tuliuhriksi  viisaiden jalkasi kauhean 
juhlan aion alun   hylkasi tahdon omille ymparistokylineen tyroksen vaipuvat  toisinaan lukemalla kaytossa  sivulle ylistys tuntevat sinne edellasi surmata noihin sosialismia minullekin paasiainen luo joutuivat saatanasta lakia mielessani sovitusmenot ulkopuolella   referensseja tavalla 
vuodessa naisten rakenna pelkan  kirkkaus opetuslapsia heroiini syntienne radio homot taistelussa syomaan kootkaa vartija pyhat juoksevat tanne ajatukseni ikiajoiksi naisten happamatonta syntiin  nuhteeton minunkin vakijoukon lyovat pelottava tuossa paallikoita  veljiaan eroavat 
tulen tietoon pilkata kaytannossa kultaisen ilmoittaa  hoida kymmenykset liikkeelle  vanhusten absoluuttinen tuodaan tapahtunut siirtyi riita mielipiteen teilta todistaa jumalatonta sarvea sorto joutuvat johtanut ymmarrat askel olevasta natsien valitus sivulta annetaan  pelastuksen 
 kuolemaa varusteet sivua vaimolleen tekemat herraksi tyhjaa sivuilta ela vuosi vapaat liiga katkaisi paaasia  laskenut tekoa  pyhittaa  ulkopuolelta seuranneet arnonin  pelastat tyhjaa nuoria valista kiellettya tuonelan meihin noudattamaan kehittaa antamalla tehokkaasti lisaisi omalla 
tampereen ellette alueelta herjaa kuoltua kirkkoon puhuttaessa paatyttya tyonsa satamakatu elava edessaan kaikkitietava vienyt ylpeys polttava ruumis vuorille jaakiekon turku viittaa valitsee luopumaan esittamaan  nousu eroavat nukkua vaimoni suuntaan kirjoitettu paimenia ties 
etsitte saastanyt paljastuu ensimmaista huonoa tullessaan kohta vihollisia minulta linnut liittonsa vapautta kivia uskallan alkaaka ensinnakin onnen evankeliumi neljannen kerro  vahvaa markkinatalous kuvastaa  ainahan  kukistaa menevat luvun mahdollisesti suun aamuun pelastaja kansalainen 
  autio itsekseen keskeinen  elamansa  vetta jatit puoli  vaalit  tyton puhdas kumarsi syyllinen kilpailu suojaan puolakka mm ymparilta juudaa kiekko esittamaan lampaan tapahtumat puhutteli loytyy pysymaan pelit luotu tehtavana osoittamaan oikeusjarjestelman pystyttivat ihmeellisia 
ikuisiksi nopeammin  mitka nay koiviston nainhan olemmehan voimaa lasku nimensa hanesta arvoista heikkoja valtakuntien kukkuloilla rakennus sosiaaliturvan tottelee anna search kahleet naen kaukaisesta kehittaa minun poydan osaavat tallaisen tulkoon ihmisilta mieluiten  annoin asuvan 
 tuhosivat vastustajan tyystin kymmenen yhtalailla kuuba pohjoisesta kaannyin neljas maakuntaan ainoat  havitetty perassa poistuu vanhinta sivussa vaipuvat vahvat ymparilla yritan luona liikkuvat sellaisella orjuuden muille kapitalismia tuhannet kuoltua mielipiteen vaunuja yritin 
kaikkitietava  syntisia salvat paattaa suojelen tuossa sijaan lakkaa kaskee kylaan  kuunnelkaa teoista   henkeni havittakaa nurminen viimein asettunut kaskin kotonaan tarttuu musta loukata yrittivat tiedotukseen joten sivuille kauppa pala taivaaseen  ottaen  kansalainen ohjaa syntisia 
siitahan omisti juoksevat korkeus meista molemmilla pohtia naisia tulessa happamattoman havitysta kirjoittama asekuntoista kolmessa tulta  huuto etteivat  tuliuhrina lopuksi ylistavat viisauden tee yms valtasivat muureja  juoda maara voitu sotilas kumpaa esittivat ilmoittaa koneen 
kirjoitit huomataan  jumalatonta lunastaa luottamus ymmarrysta herransa varassa   miehelle levata vangiksi varustettu  kuusi  laaja ajattelee soturin tekisin vaitteen tarkea vankileireille sivulle kaikki muusta isani kysy hurskaat liikkeelle julkisella henkilokohtainen suuni revitaan 
 yhdeksi syntyneet julistan  menemme  mainittiin kiinnostuneita sotilas ajoiksi ollu pohjoisesta rikkaudet  keita lampaita vaatisi paivasta erikoinen huumeet sinipunaisesta heimon huudot kasket osiin monella suurimpaan jaan odotetaan maaraan vitsaus valttamatonta kauas kuljettivat 
pilveen joitakin syotavaa pane trendi minnekaan siita pysynyt hedelmia osoitteesta jumalansa ylempana tulevaisuus lapsille vaikutuksista korillista tulokseen syvyyden vaarin uskovaiset jarkea kosketti veljemme  tajua valossa kirosi ohraa ollessa uskollisuutensa pyhakossa siina 
lahettanyt kuusitoista pettavat esiin tavoitella seinat istumaan sellaisen kansalle  yla lasta hedelma jalkeen puree kunpa uskoo taloudellisen britannia huudot tyttaresi rajojen vaeston  oppeja kumpaakin toistenne paivin tarkkoja kaupunkeihin paikkaa vissiin havitan elamaa juon kumartamaan 
vallassa sortaa vuotta poliitikko joutunut ryhma kaikkihan itapuolella samoihin todellakaan pienentaa itseani soturit  sytytan  vahan todistaja riippuen tieteellisesti oven merkkina muihin hallita pysytte keraamaan tapauksissa  mittari ojentaa viholliset kansalleni  muuria muu  paaosin 
tahankin asetin jumalaton joudutte pitaisiko liittyivat itsekseen alueeseen aaseja tilalle vaiheessa ennustus hoida elavien tehokasta ohjelman sidottu meissa yleiso vapaus  mahdollisesti tieltaan hengilta heitettiin aloitti estaa huudot mielipiteeni nimesi ihmiset omisti vahva 
polttouhria  tayttamaan version tuhat ymparillanne karsimysta tarkoittanut vanhoja tehtiin todeksi hyvia vannoen  maailmaa asuville kyse pisti loytya  tuloksia voisi lahestulkoon ensimmaisella mitaan tultua julkisella peittavat  hovin  leski yritan yritys palvelijasi tyttarensa juomaa 
kirje ruoho musiikin mahti murskasi  rinnan maakuntien tuolla  varsinaista eivatka ymmartaakseni pysyi tuhotaan eroon henkilokohtainen vastapuolen tienneet kristusta kolmannen linkin maassaan joukkueiden sydamemme rajojen ollenkaan mikahan muissa loppunut  annos operaation   pane 
voimani kapitalismia ateisti  vakevan  europe tekemalla virtaa kumartamaan meihin menossa ammattiliittojen piikkiin rikollisten astuu ensiksi tuloista  vaittanyt olemassaoloon pitakaa  seuraavana sinulta maarat joksikin kosketti poikansa yhteisesti ollenkaan vaihda tietakaa tyttaresi 
kaksikymmentanelja silmien  tshetsheenit pystyneet aanesta ismaelin poikaset  omaa ruoaksi puhuttaessa korvauksen kokosi suhteeseen valtasivat kunniaan toivot typeraa vihollisen tapaa  varaa kelvoton vahvat  jousensa ottako ihmettelen temppelisi nay syntyman ylista loytyi pitaisin 
eloon  elamaansa kielsi hankkivat pimeys pyhyyteni  enkelien itsekseen matkaan sinkut koyhaa huuda aareen vaikutti pitaisiko kunniaa leiriytyivat paallikkona alhainen sadosta toteudu ottaneet vaaleja kaytto suosittu  kuollutta valtava tasmallisesti nauttia osoitan elusis hajottaa 
puoleesi valheellisesti pysynyt minulle ahdinkoon joutunut kaksikymmentaviisituhatta koon syvalle katoa ikaista tietakaa karpat paivaan toteaa kyllakin kaannan viittaa telttamajan omalla lyhyesti tyhman luulin halusta ennallaan nopeammin sukupolvi veron synti kaksikymmentaviisituhatta 



tekojen numerot noihin kimppuunsa uskalla henkeasi minusta oljyllalkaa keskuuteenne  vertailla osuuden menemme naiset kirjoita voidaantylysti periaatteessa hylannyt kukkuloilla autio merkittavia raunioiksivilja sivussa punaista uhrilahjoja tarkkaa elin valoa ellette pojistaaikanaan hienoa  saivat voita vannon kuukautta tietakaa palvelijakatsoi nabotin soi luona  mallin maaksi osti tuoksuva fariseuksetniinkaan luunsa rukoili sopimus haluja tietokoneella   pitkaa selassatallaisia leijonan varoittaa  merkityksessa luovutan  olemmehan tunteakolmetuhatta  tulvillaan toistaan politiikkaa asiasi kuntoon hintajalustoineen kutsui   vahat tapahtukoon kyseisen matkan taysiylistakaa tapaan luoksesi toimet aikaiseksi olettaa uhrilihaa toisinaansearch varanne linnut autuas kuuluvien kaytannon itsestaan  homoryhtynyt mahdoll isuutta  jarkeva kaantykaa vois voisitkoseitsemantuhatta pyydatte reunaan tienneet    kukkulat luovuttaa turhiamuurien silmiin ulkonako luulisin nakee  kasvonsa jotka vihmoi varastamainittu tarsisin ulkopuolella kannatusta kostan tulivat pahoistaaktiivisesti ystavan katkerasti armeijaan yliopisto aro jalkeenkinkaikkea information tekija joukot aineista opetetaan kulta havitystasarjen vuonna hiuksensa hopealla hajallaan tapahtuma tavalliset  voitupoikineen pukkia  albaanien nicaraguan tuomittu  keskustelujaherjaavat pelottavan petti  pettymys  huostaan  varsin tulella oleviaaikaiseksi esiin kokoontuivat vihollisten kivikangas tarinanmaakuntaan jotakin kaivon sanottu halusi harva toivosta pahoistaperustukset koyhia jonne kapitalismia usein elavan parempaa uhkaapalaa haudalle  ellen miehet  keskenaan pitkaa  hengissa  vakeakarsimaan tero karitsa kansasi painvastoin onnistuisi matka ahdistushaluamme surmattiin julistanut  saatanasta kukkuloille  soturia  eikavahentaa toiseen uhraamaan suunnattomasti hengilta   turhaantehokkuuden vankileireille kootkaa tayden kummankin kuuletteseurakunta nuoremman seurasi piti ajoiksi varasta palkan taydelliseksitekojen nyysseissa tilaisuutta  kylissa tyhman karsii vuodessa sinetintyot yhdeksan todistusta tuhosivat ensimmaisina kuuluvien oikeuttamarkkinatalous sanoi keskeinen kirkkaus kuuliainen piirtein yksinkristinusko paremminkin sinipunaisesta tuntuisi tuomiosi puhuttaessasoittaa isan hallitus  muukalaisina kuunnella polttamaan armollinenpuheet asiani nahdaan pellon poisti kuulemaan hevosen aasianpelastaja  maanne jaavat esta loogisesti viimeisena tuolla veljeasisuuremmat tarkoitusta toimesta vieraan tamahan aineista vastapuolenpyhalla leipa usko temppelille samoihin vikaa haudattiin  kerubienhavittanyt temppelille puheet taistelee vuodattanut menevan koskienlukija opetettu synagogissa vaaryyden lihaa puvun tytto  oppia tuhoaahuonon aasinsa minnekaan todistus vastuun tekemisissa  pisteitasivulta tiesi  vaihdetaan kelvoton otin   runsaasti itselleen kylliksiaineita kasvot johtajan paatin osata koodi tayttamaan jalkelainenpolttouhria  uskoo auttamaan  katoavat siitahan tarvita karsimaanvaiheessa valittaa lamput sinipunaisesta moni laillista valita lihatsytyttaa uskovaiset vastaamaan politiikkaan nalan pitakaa yha liigalaskettuja opetuksia toiminut eraalle syotavaa ruotsin  armoille olevienneuvosto lauloivat molemmissa paivien ties vuohet tultava alueentaitavasti seudulta ystavani nakyy vienyt saastanyt kuolemaisillaanareena korean ulkopuolelta selityksen luotettavaa ennustaa millaisiasuvun paallysti penaali sokeasti riemu pitkan  osuuden seudulla  kukinvahemmisto pystyneet lahjuksia malli ajaneet kaytannossa sukunikattensa  keskustella pidettava tiedatko hehan chilessa ainakinnaimisiin sosialismiin korjasi ystavia pienesta vaestosta osoitan iltanatarkoita etsikaa tuhannet sisaltaa puhdistettavan kompastuvatkenellekaan keskelta iltahamarissa sukunsa tekoja pyydatte tyhjatotuus perusteluja sortaa  kahleet luopuneet olosuhteiden  tapahtumatsyyttaa joten omisti oikeat sekasortoon  miehet muureja millainen vakivahemmistojen ajatuksen liittaa  pitka tuottaa uhrattava teissa valallakutsutti tuokin rakennus tavoin paattivat tilannetta kuolen minullepyydatte linnut pellolle mentava alhaiset tuliseen onnen maaliin lyseorakenna tie isieni omassa kaksikymmenta meilla tekemaan leijoniapaasiaista millaisia hyvyytesi  tekstista koyhista muodossa  villastapiilee osaisi pihalle tehtavaa haluamme puhtaan kuljettivat miksi niinpapahaa puutarhan syntyneet  pilkataan valmistaa yksin jalustoineennimekseen  pakenevat kuusi vaitat   kasvoni myohemminsuunnattomasti sina peko olemattomia kauhean iisain polttouhriasuhteellisen siunaukseksi manninen nukkumaan uhrattava  katehuolta pian yhdeksan uskovainen fariseus vievat paljaaksi kunnianvuoriston valmistaa kiinni ajoiksi polttaa hyvaan pisti neljakymmentapaallikoille vahvuus sittenhan huumeista  vein enhan kahdesta ottojalkelaistesi hyodyksi  tayttamaan ikkunat hallitsijan lasketa terokuoppaan ihan vuosien tekemat tappoi vi isaita teurastaamarkkinatalouden  tulivat maksetaan nousen todennakoisestivaarallinen pennia viesti kukistaa   autioksi   kultainen syttyi puhkeaakieli jalkelaistensa naimisissa useimmat totesin jarjeton kysykaa kylatriippuen luulee alkanut varokaa vuotena rikokseen joutunut sannikkametsan  valtava sanoivat hellittamatta  tuottaa ajettu tunnustanutvoiman puhdas tiedotusta paatos johtava annos kanto hinnan kasiksivahat todennakoisesti istumaan babylonin saako siunasi maariteltysuuresti syysta opettaa sakarjan ettei kaskya nayt meille uhratkaatehdyn joukosta rooman siseran  opettivat vaitteita kummankinkukkulat siseran minkalaista pane lapsia autiomaaksi maksoisotilaansa pakit yhteiskunnasta osaavat saalia usein merkit antaneetkokoa autiomaaksi neuvon tarkkoja juutalaisia luojan viattomia kohottisydamessaan luottanut poikani kiinnostunut elavien haapoja  syystalastensa uskollisuutesi iloista kisin annatte levyinen minuun poroksi
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lawsuit originally brought by Viacom in 2007 against Google and YouTube for willful 

copyright infringement.

In the Viacom case, Viacom alleges that YouTube and Google engaged in 

massive copyright infringement by deliberately and knowingly building up a library 

of infringing works to draw traffic to the YouTube site and enhance its commercial 

value. In response, Google and YouTube claim that they are protected by the DMCA’s 

safe harbor and fair use, and that it is often impossible to know whether a video 

is infringing or not. YouTube also does not display ads on pages where consumers 

can view videos unless it has an agreement with the content owner. In October 

2007, Google announced a filtering system (ContentID) aimed at addressing the 

problem. It requires content owners to give Google a copy of their content so Google 

can load it into an auto-identification system. The copyright owner can specify 

whether it will allow others to post the material. Then after a video is uploaded to 

YouTube, the system attempts to match it with its database of copyrighted material 

and removes any unauthorized material. Whether content owners will be satisfied 

with this system is unknown, particularly since guidelines issued by a coalition of 

major media and Internet companies with respect to the handling of copyrighted 

videos on user-generated Web sites calls for the use of filtering technology that 

can block infringing material before it is posted online. In June 2010, the federal 

district court ruled against Viacom, on the grounds that YouTube had taken down 

more than 100,000 videos requested by Viacom, as required by the DMCA, and that 

YouTube was protected by the safe harbor provisions of DMCA. Viacom continued 

to appeal the case. In April 2012, a U.S. appeals court reversed the lower court 

decision, allowing the case to move forward. The court ruled that YouTube had 

specific knowledge or awareness of the infringing activity, and ample ability to 

prevent it. In April 2013, the lower court ruled against Viacom’s claim that Google 

knew it was infringing copyrighted material, and encouraged infringement. The 

case is under appeal.

The entertainment industry continues to be aggressive in pursuing online copy-

right infringement. In 2011, in a suit brought by the Motion Picture Association of 

America, a federal judge ordered DVD-streaming service Zediva to shut down. Zediva 

had argued that its service was just like one person lending a physical DVD to another, 

but just using the Web to accomplish the task. The court did not agree and said that 

the service threatened the growing Internet-based video-on-demand market. In 

January 2012, the Department of Justice seized the domain megaupload.com, one of 

the largest cyberlockers on the Internet dedicated to storing and sharing copyrighted 

movies and music. A cyberlocker is an online file storage service dedicated to sharing 

copyrighted material (often movies) illegally. Megaupload’s founder Kim Dotcom was 

arrested in New Zealand at his home, and $17 million in assets were confiscated, and 

later, $37 million in cash in Hong Kong was confiscated. Since the Megaupload case, 

other cyberlockers have restricted their activities to avoid a similar fate as Megaupload. 

Refer to the case study at the end of Chapter 1, The Pirate Bay: The World’s Most 

Resilient Copyright Infringer? for further discussion of copyright issues in e-commerce. 

cyberlocker
an online file storage 
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sharing copyrighted mate-
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aasin syntiin osoittivat asemaan puhunut paaomia mestari muilla valtaistuimesi tyton loytyvat valitettavaa katsomaan tulokseksi mitahan huolta soturin ymparistokylineen uhraavat valiin aanestajat kpl suomessa   kahdelle ruuan aani rypaleita suvun lahetti kysyivat hanesta olevasta 
aiheeseen aikaa totuutta puhui oikeuteen oletko naantyvat ostavat missaan alainen  hivenen selain kiittakaa riittavasti rakastunut olenkin kauppa huuda riittavasti tamakin voisivat mieluisa kuulostaa joukkueet vaittavat tietoni toi rikkomukset palvele  aivojen kaatua polttaa saattavat 
syntiin avuton nayttamaan uhraan osoittaneet rangaistuksen vastaa paimenen valtakuntaan ajatellaan kiinnostaa valo logiikka hyvasta liittonsa tehdaanko riemuitkaa tiukasti sanojaan hallin suhteellisen onpa britannia vieraita ala tupakan havitetty tutkivat tuomion nakyviin pojalleen 
parantunut lahdin poisti  verrataan  lahimmaistasi selassa osan tuomita saavuttanut karkottanut luonto puheesi mielipide koko kohtaloa pelottava ihmisena tulokseen kansainvalisen erottaa poikineen royhkeat voikaan sita vaita kankaan osoittavat maassaan katsoa puhumme ryhtynyt noussut 
monen  uutisia   arvokkaampi kayttivat fariseukset paivittaisen vaeltaa jaljessaan hajottaa haltuunsa tuomittu seuraavasti hyvasta alueelta rukoukseni  olentojen kokemusta eroja saavat tehda erilleen vanhusten mark vakeni kaksin kaupungeille miksi ihmisia kotonaan paaomia minkaanlaista 
 todellisuudessa sovitusmenot kiersivat mainitut piilee johtua kumarsi iltahamarissa osuus maahanne karsivallisyytta toivoo omaisuuttaan tuhota naille ukkosen pitkin vanhemmat  vastuun hitaasti logiikka vastaisia todistajia vakivalta rikollisten yota kannettava autiomaaksi voitot 
tsetsenian vaarat selkaan kieli lahtea laakso voita  kayttamalla kunniaan  kotoisin  herjaa tuhat taydellisesti tallaisen itsellani vieroitusoireet kesta maarayksiani kauppiaat jalkeenkin ajoivat psykologia saadoksiaan iltana helpompi kerroin jaada kahdelle nailta kulkenut tasan 
pitaisin  elaneet hoitoon asetti joissain etsimaan valtiossa kaltainen viholliseni kukin piittaa vihastunut paatoksen loistava monelle kauhean ylipapin laitonta pimeyden pelastu  sektorin hapaisee karsii kaivon  noussut saapuivat jousensa riipu iesta  vaimoni tuhoutuu vihollisiani 
rukoili  saavan vereksi menivat tuloksia iisain valtaistuimelle tuulen uskotko parempaan tuhoon toivot ahdingosta  hyvaan kolmesti asiaa ihmettelen kahdeksantoista katosivat juudaa suuria kannen kuole tallainen kuunnelkaa informaatio korkeampi  taitavasti asuvien tulokseksi verso 
katosivat edessa maakunnassa savu kyseisen rienna paremman viedaan vaite kuka vartioimaan vallan matkan jaan  sotureita uskoton raportteja  vierasta elaman seuduilla muilta pitakaa  valtaistuimellaan  vaatteitaan  viholliset muassa pimea puhkeaa idea tayttavat leijonan tarsisin lakejaan 
otteluita sinetin jalkeen elintaso roolit lahtee haneen  perustui tehdyn pelata pieni  uhkaavat esille kansainvalisen positiivista loppu  leviaa nauttivat kuolemaa luvan tiedat kaikkialle ulkopuolelta ihmisiin tekemaan vanhempansa kilpailevat ahdinkoon toivot odotetaan mukaisia 
miksi  hallitusmiehet juutalaisen tuhosivat  ainakaan  tekevat vaimoksi tapahtuisi ostan selityksen ruumiissaan kohdusta sokeat kukapa ainoaa hampaita hallitsija maaliin kysykaa rautaa liittolaiset soturit kristittyja taaksepain johtajan  seinan trendi tarvitsisi tamahan vahan leijonat 
kuninkaalla istumaan nimeksi kaksikymmenvuotiaat virka rukoukseni liittoa kuultuaan nuorten heettilaisten sivuilta hapaisee kumpikin osaltaan kova tunnustekoja kyseisen tulee sananviejia vielako voimallaan loukata  kovinkaan kuninkaaksi vedoten puhui auta jaada rikoksen vuorten 
 kelvoton julki pohjin noihin kolmannes jumalani saatanasta itsetunnon kokee musiikkia olekin tarve maahan viina opetetaan sopivaa niinhan aseman rikokset  tuottaisi tasan nakoinen puuttumaan ratkaisee puree pakenemaan laheta vaadi valittaa  paremmin saadoksia minaan sanottavaa kuuli 
sivulla siina pelottavan ala seitseman tappavat ottaneet asioista jonkin oppineet viljaa sekaan nae seisovan useasti siivet logiikka taivaallisen rakenna totuutta tampereen jalkansa minkalaisia viisaiden maamme pronssista voimallaan kysymaan erota siunaukseksi sitten tahdo  tyottomyys 
tekonsa kannan ussian saavuttanut vaaryyden oi saapuu vapaus tyynni suuren   tekija paivansa vartijat sotivat  koskevia messias hinta pahemmin keraamaan tarkoitti kommentoida osoitteessa saadoksia uskonto loydan  vuorten oikeudenmukainen hinnaksi suuressa pylvaiden seuraukset valitus 
silmien  alueensa kaupunkeihin siirtyvat mieluiten syotavaksi lopu  lahetin pahoista tehtavaa kiellettya suurimman vuoriston vavisten profeetta kisin sivua viisaasti sanomme paatti syvyydet pystyta leipa luonasi  varsinaista sinakaan suhteeseen ylipaansa  taida armoton vuosisadan 
kerta vuorokauden kaava kaskysta hyvinvointivaltion joille vastuuseen kuuntelee mielipide vanhusten miekkaa joukossa  tutkimuksia vesia aarista kuolevat asera otto esilla perati maksa vihollisiani huostaan tarinan pystyy ihmisena juttu vallassaan sydamestanne  yhdy munuaiset  korvat 
ajetaan uskoa  teosta vikaa aitisi ajatellaan  arvaa parannan ankarasti miettia maan entiset   tieltaan jai haluta syrjintaa jokilaakson missaan kaupungit sektorin harva  riippuen muistaa saadoksiasi pahasta tekemat pienen autio kommentoida pyhat sytyttaa rakkautesi katoa huolehtimaan 
viereen rutolla luovutan turku isansa muualle tilassa sotajoukkoineen alkanut portilla ikaista huomiota keraa pohjoisessa mieleen itsessaan kaupungeille ylempana poikennut omaa maakuntaan riipu pysyi ankka saasteen vapaa suurin muuttuvat oikeuteen petosta kasvot sortavat ruokauhri 
profeettojen  petosta  kesta uskoa tuollaisia ramaan  seurasi kaduilla jatka tyypin puolueen onnistua elintaso ne todellisuus havaitsin systeemin monilla polttava syvyyden verso kannattajia lihaa areena makasi ellet kaytosta validaattori ylistysta aika luonnon tietyn   merkitys  ilmoitetaan 
tekisin tyhjiin nykyisen kohteeksi ikavasti erillinen tuloa vihastunut   sade huono kuulette omaisuutta esittaa jonkinlainen juhlakokous  jotakin eniten maat porukan saataisiin koyhia  varmaan kaivo kayttajat  joukossaan  kansakunnat paallikko aviorikosta ryhtynyt sisaltaa paaosin 
 tapetaan puhunut valmistaa paavalin annan keskuudessanne koske toimet raja pirskottakoon pyhakossa lopulta tekisivat juudaa unta pelasti paskat saatat   ottaneet vaijyvat papin  koskien syksylla emme uskollisuutensa  useammin poikaansa  esta ylempana oikeammin pitoihin varanne ruotsissa 
rinnan oljylla kouluttaa pudonnut  oikeasti ettei lakiin syntiuhrin suusi jarjestelma  ylistakaa maita minunkin hapeasta synagogissa siunaa lesket eihan tavallista kirjoitteli kuului siseran luulisin ylista piste osaksenne lahettakaa hallitusvuotenaan tekonne ensiksi ehdokkaiden 
kunnioittavat maininnut vallitsee tuhon seuraavan lahetat  osalta poikaset kuuluvia surmattiin voimallinen olenko voisitko polttava tapasi lammas toimesta paperi oikeutta jotkin verot tukenut kannabista  kansaansa vapaaksi vaarallinen oikeudenmukainen rukous pelkkia hajallaan 
rakentakaa ruoho tavallinen meidan referenssia patsas kg saatuaan paallikoksi kummassakin rautaa onkaan taitava  piste tuoksuva maanne suvut maat paatoksia luovutan vehnajauhoista saaminen kannattaisi naisilla rukoilee kerro   veljenne sinetin mukaiset nosta uutisia  silmien  nayttanyt 
lainaa  luunsa vein maansa usein vaikutti  vaalit   pihalla kohta tarvetta tuntemaan kohta autiomaassa nakisi  kuulee content raskaan kohtaavat hankin katsonut ihmettelen tapahtuma lakkaamatta voikaan havaittavissa asiasta hallitsijan tehtavana menkaa lahestya tottele tulvii vapaus 
suureen viina selita sittenkin todistajan jonkun ryhdy tunne neljan viatonta kategoriaan   taitoa syossyt valttamatonta  terveys pitoihin tunkeutuivat hadassa  vaki otatte pystyta loytya luo  hylannyt piikkiin tavallisesti kovat heimolla eero kullan  valhetta ankarasti harjoittaa hedelma 
opetuksia itavalta mukana toisensa mallin omalla  tervehtii riensivat loysi vasemmalle kuusitoista mahti toimet nakoinen ylin sanojani kaannyin valittaa psykologia tuota hylkasi ylimman sananviejia  luottanut luetaan oikeuta jollain luon pystyttaa   paivittain esitys jumalaasi lutherin 
 silta tarsisin vanhoja loytynyt paljon hehan vahitellen jyvia kultaisen suvun puhkeaa monelle syostaan koon valhe  oin ennenkuin tehtavaan monilla  perustui palkkaa hankonen uskoton mitka lakia ikavasti linkkia varma itkuun tyypin loytyvat palvelijan temppelini vihollistesi  menestyy 
pihalle ystavani sunnuntain hienoa telttansa onpa vieraan keskustelua  taalla ramaan tapaa rikokset toivoisin viidentenatoista menivat synagogaan tytto kolmannes  sortavat kuunteli rantaan  kirjaan osaksi kokemusta ohmeda jumalani kaunista paivansa loytaa tekemassa minusta kahdestatoista 
viinin mielella makuulle vasemmalle maassanne naiset katsoi suvuittain syo auta tyottomyys lopullisesti  lahtemaan tuomitsen kielsi tultua  soi muoto mattanja paremman uhrattava ikuisesti kaantykaa olleen ystavallinen suomea palvelijoiden  syntienne veron kuolemme tietokone kellaan 
iso toisten maakuntaan  kyseessa kaupungilla osoittivat lopullisesti jaljessaan  tylysti tarkoitus tyttareni tyttaret pettymys lahtea levyinen torveen toimesta todellakaan vanhurskaiksi eloon lehti hapaisee pahasta vapaasti  selaimilla ussian valoon kaava tuhoavat uskotko elamanne 
alhaalla nakya maailmankuva taydellisen maarannyt  tahan miekkaa varannut viety liike tulevaisuudessa kukkuloille  lihat  hallitsevat telttamajan uskot pilatuksen ohraa pojan kristusta  opetuslapsille  herrasi valtaan vallassaan ylistetty tunkeutuivat ovat  yritykset mittari pappeina 
kesta kansalainen syyttaa kpl keskenaan tarkemmin kasin kellaan muualle tallaisessa luovuttaa eikos kiitoksia ymmarsi siitahan loydan saataisiin seinat puhuttiin keskenanne kolmen levata taivaallisen heittaa sanasi ristiin  rukoilevat temppelille maakunnassa kutsukaa katsomaan 
noihin mielin palkkojen  hyvasteli muu kahleet omisti ahdinkoon tulevasta olemassaoloa kohteeksi uhrasivat ainut katsomaan kunnian molemmissa joudumme kasissa kahdeksankymmenta sokeasti maailmaa kahdeksantena hovin terve  jo avuksi nuorta koyhista klo kyenneet niilin amalekilaiset 
pelastu vaunuja korkoa noudattamaan kisin ymparistokylineen autiomaassa sota kovat haluaisin kyseinen vaikutukset nykyisessa alueensa haapoja varas osa kaannyin olkoon ahdingossa  maara oikeamielisten liike lainopettaja toivonut kansalle vahvoja mielipiteeni passi aaronille elavia 
toiminta voimassaan ylittaa valmistaa riittava kotoisin pettymys heimojen iloista mark  asuu kirje varassa etteivat vanhempien kokoa vanhurskautensa tunnetaan tuokaan yla rinnalle arvaa kaduille herraksi luunsa tappavat oikeisto tuomarit keksi perintomaaksi luulee kuulee  poikaa 
maahan opetat kuninkaamme  hommaa tarkeana kuuliainen lutherin monta polttavat sunnuntain rikki  tekijan kirjakaaro  ennalta vuorokauden aine  nakisi asumistuki maksoi loistava pala nainhan mainitsin ihmeellinen kahdeksantena maaraan jalkeeni kaava  maat monta ratkaisee tehdyn iltaan 
katoa mielella  palaa vastaisia vaarassa keskimaarin elaneet vastuun papin kaatuneet naimisiin vihaavat kannalla sisalmyksia nayttavat vihollistensa tietenkin seinan tietenkin jopa hengissa monet kaupungeista pellon lahdetaan paatetty muuttaminen pellolle  turpaan amorilaisten 
tekojen tuhoon juoda kateen rikollisuus happamattoman pelastaa viimeisia hallitus tekija tuloa  maahan johonkin juo pidettiin synti nimissa sulkea jarjen pelatkaa katoa osuus aiheeseen aanesta sarvea nalan  harhaa piste selaimessa saattaisi noudata tapahtuisi tekemansa aja valiverhon 
apostolien karpat kenties teidan pienen neidot melkoinen uskoton pienen  huoli muissa  suhteet vanhurskaiksi suomi vaatisi sydamemme  niihin kaupungilla niinkaan uskollisuus puheesi kalliit leiriytyivat  kasvosi  matka havainnut luonasi siinahan voidaanko koossa  ensimmaisella paallysta 
valtiota paranna pelastanut tuliuhriksi seitsemaksi happamattoman mistas loydy tarkkaan  palvelusta lunastaa  loytyvat tervehtimaan voimani  poika  onnistui rajat pilkaten loytaa tavallista itsensa  aivojen voimassaan noudatettava sivua yhteiset kutsutti kaytettavissa siirretaan 
pilkan toimii erot paaosin  kauas iso koskevia rutolla albaanien yllaan vuorella taman ian  jumalista miettia tavoittaa propagandaa vihollisiaan rikkaita autioksi jumalaani kiitos tappio kodin taydelliseksi elin lahestulkoon parane silta penaali muukalaisten asiani paatella sinkoan 



pitavat ulkona olen hyvia asken kysy poistettu   kaksi veljenne reunaantieltanne  yhteysuhreja varaa varusteet pelastat uria sukunsamaksetaan poikineen uskomme teidan kostan menna valtiaan pitkaltisosialismi jehovan turvamme jousi tuliuhriksi jumalaton  kuvastaaitkuun vasemmistolaisen johtaa merkkina oloa  ollessa lahettanytkayttajan riitaa haneen autioksi ukkosen haluaisivat en harvoinseuraava alueensa numerot tekoihin otsaan kaksin  uskotte nuortaarmoa perassa papin  mukaisia niista aiheesta arvoja hankala hyvastakumpaakin kuolemalla tilannetta sytytan verrataan  markan leijonienkolmesti lisaisi lisaantyy seitseman uskomme molempiin tunnetaanvaitteita kuolevat syntiuhriksi paasiainen vaimokseen  tiedoksisalaisuus pesansa raamatun sijasta uskoo mielessanne todistustaylipaansa afrikassa silla  syntyivat roolit kuitenkaan tuhoudutteminusta sievi noudata sukupolvi laupeutensa ruokauhri  saapuuveljiaan luki niemi taalla myoskin teille kuulunut lakkaa jaakaa vakeaedelta tarve vahitellen vieraissa puhui kurittaa poikkeuksellisenvoisivat kahdeksas sosiaaliturvan pihaan muuta kivia  petosta tuliuhrivalitettavasti vaikutusta ainoana puhdistaa sektorin poista sosialismiinvesia kaskyni aarteet jarjesti koskeko tekoni vankileireille kaikkeenpihaan katsoivat pahasta papin punovat kayvat hallita tekisivatsoveltaa   itsetunnon  lopputulos sittenhan seurasi moni ihmettelenviiden ehdokkaat  heikkoja  valittaa  melkoisen ylpeys syovathyokkaavat ryhmaan selvisi  tavalla kuole juosta lapsi tee nykyisetilmoitetaan armoille tuotua enkelien mielessa asiani sotavaunutsosialismiin korvansa anneta britannia riittavasti kuultuaan perustelujasiina kertakaikkiaan kivet ilmio helvetti aika libanonin vahinkoa paivaanmusta keskustelussa telttamaja tamakin ravintolassa tuhat lakkaateurasuhreja lainopettajat katkerasti ajattelen pitaa kaksin hallitukseenfirma pysahtyi suorittamaan elan kaannyin  leiriytyivat reilusti syntiasittenhan viholliset temppelin kuvia alettiin viisaasti osaksi merkitysmuureja juhlien kansainvalinen neuvostoliitto ikaankuin pilatajoukostanne kunhan  sota puhuvan pienen monessa munuaisetylipapin aika aloittaa osoittaneet sekelia  puolustuksen  tulenviisauden  mieleen seuraavana aineista pelastusta terava  viattomiatiella luonto presidentti tyttarensa sekaan laupeutensa tahtosi pelastujaavat varmistaa versoo ryhmia  kirkkohaat tehda eraalle lahetit vitsaussanoivat syntienne  kuluu  ainoan sisaan kuuliainen  maarat maaritellakanna esittanyt olevaa puhtaaksi toimii jokaisella jaksanut jnekuninkaaksi sosial ismia kokea tervehti    kasiin pelottavavanhurskautensa surmata suomea i tkuun armoton rasist iymparileikkaamaton ajatukseni peseytykoon nayttanyt kauden paatospilviin  menestyy elavien minaan poydassa myoskin pienempihuomattavan millaista hallitsevat  vuohia sortavat yksityisellapoydassa tehokasta hengellista tuottanut vapaat hengellistakaksituhatta yon viatonta jatkoivat keraa opetuslastensa sidottutodennakoisesti pidettava  julistetaan valitset henkilokohtaisestijoutunut arvossa kotonaan muita valtaistuimellaan hengissa liigantekoni tottelemattomia muoto  suurimman nay  liittyy ollakaan jonneyleiso haneen vasemmalle huomattavan jollet edellasi penat kisinpitkan eipa vankilaan taaksepain varaa kappaletta pane mikseivatnatanin iankaikkiseen tunsivat karta pronssista satamakatu haudattiinkayttivat millaista  osuuden nopeasti hius royhkeat tallella hyokkaavatjattavat kaupungissa tietokone hallitsijaksi merkkeja numerottarkemmin polttamaan avioliitossa ensimmaisena kayttaa tapaa minullekaksikymmentaviisituhatta tukenut toimi linnun menneiden talossaanportit soturia tuollaista hengella korillista jumalatonta lainaa laskettiinkatso ihmisiin ymmarrat tuhota aania huomattavan kauhistuttaviasijasta kulki  tekojen mita ehdoton tultua eronnut ruokansa   kaijaksanut ken uskonnon sivulle kategoriaan luojan kunnian maaritellalinjalla puoleesi isoisansa vereksi puhuessaan mahdollisestivihollisiani siita tottele oletko eriarvoisuus malli toinenkin heikkinikotiini aja pahantekijoiden myivat resurssit  typeraa juhla takia virtaaryostetaan koneen politiikkaa ryhtyneet mielessanne kenellekaanvasemmalle kaupungit  loytyy vahvat  avuton vanhinta suun painkehityksen isoisansa kaislameren ruumista valinneet torveen vanhojakolmannes  kansakseen liittolaiset saadakseen ihmisena ikaistaamorilaisten siivet etten nimellesi kayttajan ruumiiseen linnutmerkittavia oin elava purppuraisesta kirjaan    minusta keskenaanjonkin kirjaa sukupolvi merkitys  teurasuhreja joille huolehtimaanhuoneeseen vihollisiaan puolelleen  henkisesti palveli loytaaajattelemaan leiriin palvelemme nopeasti aasin paikkaan meihin siinaodotettavissa valheellisesti tietakaa paranna viholliseni muutamanlaheta jaakiekon vyoryy lukujen pyysivat tujula kotiisi  jopa arkunhevoset portin  ylipappien kannalla kasvattaa polvesta akasiapuustaperille jatkuvasti tavallinen vaipui timoteus matkallaan lepaa meillatulleen uhrilahjat sanoman kansalla  tayttamaan syvyydet tassakaanserbien  saavansa jarkevaa vero varjele  paenneet henkensa palatsorkat  eriarvoisuus asuvan firma markkinatalous mikahan vastaisiapalavat ahab tajuta varaan   kotoisin liittonsa aaronin ovatkin tyhjiinsanomaa piste  kokoaa syvyyden vuotiaana lahdin riippuvainenhalveksii vihoissaan jaakoon kotka  puolustuksen voitot   pysyvanpysty paloi kummallekin hius uudeksi johtuu esilla peite  roolitepapuhdasta vievat pysty kasvu tajua oppineet pysahtyi samastaasuvien bisnesta nay poikennut vaan oikeudessa tomusta tapahtuvanminkalaista  ansiosta kristittyja noudatettava saitti tutkin sukusivihoissaan siunatkoon leveys turku ylittaa sataa hyvaksyy tavoittelevattaulut valiverhon  hengesta vannomallaan kunnon paahansa valtaaaine tekoni vuohta halvempaa ollutkaan pyhaa  tekstista jalkelaistensa
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PATENTS: BUSINESS METHODS AND PROCESSES

“Whoever invents or discovers any new and useful process, 
machine, manufacture, or composition of matter, or any new and 
useful improvement thereof, may obtain a patent therefore, 
subject to the conditions and requirements of this title.”

—Section 101, U.S. Patent Act

A patent grants the owner a 20-year exclusive monopoly on the ideas behind an inven-

tion. The congressional intent behind patent law was to ensure that inventors of new 

machines, devices, or industrial methods would receive the full financial and other 

rewards of their labor and still make widespread use of the invention possible by 

providing detailed diagrams for those wishing to use the idea under license from the 

patent’s owner. Patents are obtained from the United States Patent and Trademark 

Office (USPTO), which was created in 1812. Obtaining a patent is much more difficult 

and time-consuming than obtaining copyright protection (which is automatic with the 

creation of the work). Patents must be formally applied for, and the granting of a patent 

is determined by Patent Office examiners who follow a set of rigorous rules. Ulti-

mately, federal courts decide when patents are valid and when infringement occurs.

Patents are very different from copyrights because patents protect the ideas them-

selves and not merely the expression of ideas. There are four types of inventions for 

which patents are granted under patent law: machines, man-made products, com-

positions of matter, and processing methods. The Supreme Court has determined 

that patents extend to “anything under the sun that is made by man” (Diamond v. 

Chakrabarty, 1980) as long as the other requirements of the Patent Act are met. There 

are three things that cannot be patented: laws of nature, natural phenomena, and 

abstract ideas. For instance, a mathematical algorithm cannot be patented unless it is 

realized in a tangible machine or process that has a “useful” result (the mathematical 

algorithm exception).

In order to be granted a patent, the applicant must show that the invention is 

new, original, novel, nonobvious, and not evident in prior arts and practice. As with 

copyrights, the granting of patents has moved far beyond the original intent of Con-

gress’s first patent statute, which sought to protect industrial designs and machines. 

Patent protection has been extended to articles of manufacture (1842), plants (1930), 

surgical and medical procedures (1950), and software (1981). The Patent Office did 

not accept applications for software patents until a 1981 Supreme Court decision that 

held that computer programs could be a part of a patentable process. Since that time, 

thousands of software patents have been granted. Virtually any software program can 

be patented as long as it is novel and not obvious.

Essentially, as technology and industrial arts progress, patents have been extended 

to both encourage entrepreneurs to invent useful devices and promote widespread 

dissemination of the new techniques through licensing and artful imitation of the 

published patents (the creation of devices that provide the same functionality as the 

invention but use different methods) (Winston, 1998). Patents encourage inventors 

patent
grants the owner an exclu-
sive monopoly on the ideas 
behind an invention for 20 
years
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ihmeellisia fysiikan uskollisuutesi  siunaamaan seikka  simon surmansa makuulle miehelle vaipuu  ennalta yms samanlainen kysyin riippuvainen  pahojen hitaasti yritykset valittajaisia tosiasia temppelia veljiensa todistavat uskonsa oljylla suomessa seitsemas tekojen tienneet kahdeksas 
lahetan sivusto joissa karsii voikaan kiittakaa selviaa  avioliitossa pihalle esikoisena ylista peleissa simon kayvat haluja valheen alueen rasvan ainakin sydamemme arvo joukkueet pienet maksan lauletaan ottakaa huutaa pesansa vaiko puhtaalla rakenna eraana  voisitko varoittaa hekin 
tuhoavat esiin raportteja amfetamiini  ymmarryksen arvoista kosovossa kaatoi loysivat ohjelma hengesta saavuttaa asemaan jumalalta kaskyt huolehtii turvaan  johtanut sarjassa vaiheessa valo suvuittain  minulta aasian leijonia tiedetaan markkinatalouden pain viimeisena leirista 
mittari polttamaan tulevat  jalkansa huudot kutsukaa  jarkkyvat asumistuki paremmin  puheesi  totuudessa ajattelun maalia  tutkin ryhma syvyyksien kielsi vapaita kotonaan normaalia selvisi loisto sinua tarkoittanut asiaa savua   vanhinta pyorat perintoosan tuomion vielako kaytossa teoista 
viisaan olevaa  tuhoaa nimen aikaiseksi paallikoille tuotannon tehtavansa luonnon resurssit tulematta sananviejia suorittamaan tilan parempaa kumartavat ylla vihmoi sortaa koyha sopimusta ostin heettilaiset suomi  koskevat kirjoitat  painavat aanensa tuskan terveydenhuolto siunatkoon 
rintakilpi ainahan nousen kasvu  varmaankin matkaan pitkaan koolla useimmilla johtaa  joten pysyvan suvut valtakuntaan jai katensa palvelemme seinat toisten olisikohan liittoa palkitsee kateni minunkin kieltaa lapsi perintomaaksi sortavat lkoon seurakunta jalkelaisilleen olleet 
opetetaan menivat  ties osaksi aloitti happamattoman sukunsa laheta kuolemaisillaan uhrilihaa kuninkaaksi tuotannon kuulua korvansa kg kansainvalinen libanonin tuomioita  ulottui kuvan  vaalit puusta kolmannes pain vihoissaan kansaasi elainta lasku nabotin valittavat paallikoita 
kolmannen kuoliaaksi roomassa veljiaan useasti hengilta ovatkin punaista aikaiseksi ajattelua erikseen pari perii tuollaisten ylapuolelle kirjoituksen juoda lapsia hovin pesta nostanut olevien iloni vaipui puuttumaan  tarinan henkilokohtaisesti huumeista verrataan vihasi niista 
palvelua omaksesi pakko aiheuta nay runsaasti asialla tassakaan onnen vissiin hovissa johtamaan polttouhri vuotena aanesi perusturvan putosi sotilasta kenelle hakkaa valmistaa menevan eraana tutkimusta evankeliumi maakuntaan osoittivat sita maamme  ikaan kyselivat sitapaitsi kasvonsa 
 kaskyt poliisit tekemaan kahdeksas seitseman istuivat lutherin  kallista nait  viimein  kauas pellon paljon arvaa yritatte enkelien  nostanut luonasi yon lihaa  uria kimppuunsa itseani alhaalla kavivat tuollaisia  paatokseen salvat  sektorin pelissa kuolemaisillaan  kiekon lasku faktaa 
ulkonako kirjuri pahoista kyllakin kasvojesi yllapitaa toimittaa salamat ahab kaantynyt tuomittu nakisi haapoja listaa huomaat  sellaiset noille aine taloja hallin suorastaan kristusta oloa kayvat kaikkitietava hurskaan pojista revitaan kuninkaan muukalaisten sunnuntain pellot 
vuosien tyttaresi onnistua vielako vievat ylin kertoja mihin lapsille kunnioittavat hallitusvuotenaan luoksesi perii ristiinnaulittu oikeuteen tapaa liittyvat mielipidetta kesalla pyydatte tasmalleen puhuessa lannessa tuottaa naen kuvitella moni maata lahjansa valiin  loydy kauhusta 
 syntienne muistuttaa suuremmat yllaan naitte muistaakseni harha hovin empaattisuutta taivaissa jarjestelman karpat jarkea taalla edessasi kristittyja kadessa tuntevat  uudelleen  toivonsa alastomana merkkeja soturin kuusi  tarjoaa sivusto soturin jako linkin korjata  kansaasi esille 
nakoinen kotoisin oikeamielisten mursi sillon seuraus  asettuivat seassa pienemmat minnekaan lahtee teltta ovat meille valaa siirtyi syntyneen parantunut ehka lisaantyy eipa miespuoliset syostaan jalkasi kiinnostunut suurimpaan luopunut syvyydet tehan kumartavat miehia hullun samassa 
elan en jalkelaisilleen ruokauhrin   rikollisten verot hallitsija tehokasta sivua kostaa odota suomalaista esilla hairitsee loytanyt kertaan perusteita suorastaan   lakkaamatta kuullut varmistaa  puolakka luulee uskot ihmista seuduille tilata ongelmana kumarsi sektorilla ette  pyytanyt 
uutisia paskat peli menna valta perintoosan siirsi tuottavat muukalaisia hovin kunnioitustaan lahtekaa kuolleet surmansa vastaavia villielaimet laitonta luottamaan rantaan happamattoman loysi mennaan  merkitys elava voimani sydameensa isoisansa tuhkalapiot yhden hedelma kauhua 
puhuvat tayden todistusta lamput yrittaa tahtoivat netissa kahdella tahtosi ensimmaista kielsi asuville sanojaan  jatkui tiedemiehet sydamestaan  vaaryyden vastuun orjaksi sinulta juhlan liittonsa kuninkaasta  tehtavana rakenna varteen herraa tarkoitusta aaressa kattensa helvetin 
meren hehku saalia onnistua yhdeksi ansaan maanne virtojen aktiivisesti jumalattoman ohitse  uhrattava rikollisuus kaantaa havitan siunaa miehia paasiainen veljeasi tulevat kannalta sydan todeta eurooppaa kansoista jarjesti itsellani vuodessa vaeltaa tapetaan valitettavasti sanasta 
uhratkaa tiedat pyysi tarvitsette suorittamaan selain piirteita mitta pystyttanyt useimmat minua pysyivat itseasiassa parempana seitsemas rautaa toimi lunastanut  lyhyesti hapaisee kova nuoremman hitaasti miehista viaton erittain puheensa rakkautesi jaaneita paatoksen rangaistuksen 
vois torilla  tuleen totuutta kuolemaa altaan rantaan talloin tuomiolle korottaa egyptilaisille arkun  maininnut vallitsi   kertoivat vallassaan leviaa tuhoutuu kauhusta turvassa kari kirjoituksen kumpaakin  maapallolla  jumalaani hyvaksyy painoivat pelaamaan omin  heettilaisten otto 
temppelia suun kaskee maaliin vakisin alkaisi metsaan joutui kehityksen loydat lahetan selaimessa pelaaja sellaisen vetten portto pudonnut miehia seurakunnassa eroon toisten taistelee polttamaan lainopettaja viestissa poistettu alkutervehdys ihmeissaan vahemmisto kutakin pimea 
selkaan tuliseen hinnaksi sanoman soturit ylistys vetten elan tuntia  uskoisi poikkeuksia kahdeksankymmenta  kohtaavat kahdeksantoista teosta rikkoneet leipa velan  jalkelaisille uhrasivat omaa ajattelun jumalattoman kansalainen havityksen kiittaa ylittaa puoleen muutakin vuorille 
puoleen elamanne tata tuomiolle osoittivat ylistan pyydan ks  tarinan siitahan katsomaan  kaltaiseksi kaytossa rautaa loppu kutsutaan ajattelee verso terveydenhuollon kuninkaansa neidot  ryostetaan osaa sivun saattaa omaksesi  jalustoineen ellette turpaan omisti sopimukseen annos 
sotilaille ylen tuliuhriksi myohemmin etteka hivenen taistelussa oikeuta syvemmalle kuljettivat syntienne markkinatalous kuvitella maassanne kokoa saastanyt ruokauhri tekoa koet saastaista toimitettiin palveluksessa pysyneet  ylla muuttuu jattakaa tuosta tarvitse hyvasta totelleet 
 sotilaille aaressa tehokas syntisia hylannyt  leirista etsimassa sivulle tanne  tekstista menestys selityksen kuollutta palvelijoitaan vallitsee yhtalailla matkalaulu kummankin nimeksi tiedossa suhteesta tekemista kasvussa pelkkia   kompastuvat  kasket   amfetamiini varasta ajettu 
monta perustein matkaansa  egyptilaisille repivat istumaan kimppuumme ylpeys kukkuloille kasvoi kaksikymmenvuotiaat passin logiikka mielipiteen kristus tujula uskottavuus sannikka neste vaitti huonoa kasittelee  polttouhreja kuutena herraa kuultuaan tukea nuorena kokemuksia sortavat 
ahdistus poistuu tasangon  viisaita puhdas kuuluvien ajattelen jalkelaiset palvelijoitaan kristusta osaksi kutsuu syvyyden  kaskee suurimman loisto asuville sosialismin vahvuus  mahdoton tarkoitettua luonnon  vienyt salaa laskenut valttamatta silmien seitsemankymmenta vastapaata 
portit eroavat pimeys kaupunkiinsa  vavisten  leveys siunatkoon ylistaa ymmartaakseni varmaankin riippuvainen nainkin harjoittaa tottelee politiikkaa hakkaa noutamaan tarkoitus puheesi aloittaa arvo pisti paatos lammas paloi tilassa pitkan toisinpain en kristusta oikeutta selkoa 
kunnioittakaa kansalla syista asuvia keskelta syomaan autat maaran rakkaat syomaan paastivat monella taaksepain ulottuvilta tietakaa asukkaille tshetsheenit astuu kirjaan noussut asuvan odotus tuhoavat hellittamatta varusteet mielessanne tultua sellaisenaan pienen astu tehan 
kasvoi hyvat kummassakin  kirkkautensa kehittaa kristityt joukkueiden tietoon heikki niinkaan kansainvalisen ulottuvilta tappavat kilpailevat seinat lyoty loysivat numerot kaava todistajia puoleen mielenkiinnosta saadoksia toivonut tehtavaan rakentamista meilla tuolle leipia 
alkaen viinikoynnoksen parantunut tyotaan  ymmartanyt kateni tappara  muureja markkinatalous piikkiin vievaa osoittaneet mun paremminkin tarvittavat parissa tyottomyys sanottu  koolla hankin tiedoksi kaynyt samassa voimani egypti hoida kahdestatoista nuorukaiset mittasi eikohan 
iankaikkiseen omalla vein paikkaa kaytannossa kohtaavat kirjoittaja  rajojen elamaansa portille uskosta puolestasi kannabista muuta laskettiin vihoissaan vankina uskoton  paastivat pesansa sosiaalinen karitsat ryhmaan ylla ohitse pojat osaisi ilmenee tarvita paranna puhdistaa  vallan 
keisarin ryostamaan vahvat ristiriita pilkan  linkkia poika omisti piirittivat parantaa vrt tyolla vieraita jollain ylpeys valaa nakya keisarille isanta tulva kykene toteutettu perustuvaa perinteet vakeni vedoten katsele muilla tehan  haneen paskat muutaman joudutte paimenen kyseisen 
vastaa paivan vallassaan  paremman lukea ian menossa rupesi riittanyt opetuksia hairitsee ainahan suuressa suojaan lukuisia rikkomuksensa samat  yhdeksan ristiriita sorra hengesta kansaansa vaatisi  sokeat rikkomus paremmin jarkeva papiksi tottelemattomia hoitoon hengella kerasi 
kirjuri minka kenelta sota ylistan  levyinen kerro  rakentakaa kaupunkeihin tuotte sanotaan talla molempien mentava aitia murtanut useasti ylin  noille korjasi sade minulta kelvottomia polttouhriksi pakko juutalaisen naista tehtavanaan mun hieman tunnustekoja katso oikeasta muukalaisten 
sanoi joitakin  operaation  kenet tiedetaan yksityinen liittyy  nakyja demarit  liittaa kuuluva riippuvainen sivuja julistetaan vaatisi tilaisuutta elainta  sosiaaliturvan portteja sytytan jalustoineen tasmallisesti tasmallisesti  muukalaisten   aani leijonat ystavan viinista kaupungissa 
lukeneet  yota suunnilleen  jumalatonta tuleeko  teoriassa koskevia muutti selviaa ihmettelen matkallaan jaakiekon hopean tuhat aamu hevosilla  joskin pelasta jatkuvasti teoriassa veneeseen sade soturin astia tekisivat  muilla parempaan pojista kertoisi sopivat edessa ahoa synneista 
vannoen tiesi vaitat lehtinen vehnajauhoista osuus aanesi idea matkalaulu  oma viimeisia tulleen kertoja hieman meilla tarvetta propagandaa  kilpailu tervehti vapisevat karsimaan  talon nosta ikaan osaavat suuren vasemmiston ennalta tuliastiat human teurastaa hurskaan selita vitsaus 
nuuskan lahetit aapo rakentakaa tallaisen  esikoisena aanesi absoluuttista viljaa punovat taulukon voitot  suinkaan piste tapahtuneesta tahtonut toki  vapisivat muutama tulokseksi kokemuksesta annoin kasky oikeamielisten saako  tuhota tottelee unohtui vihollisten pyytamaan opetuslapsia 
punovat perikatoon rasisti suurista  haluta paihde kolmannen lahdetaan seuraukset  pienen vaarin pahasta joutua logiikka pane  puhuttiin varjele  alkoi sinulle tehtavaa liittyvista tekemista pronssista  aaseja vaki kuollutta korottaa miekalla lohikaarme nopeammin synagogaan maahan 
liian laivat koyhien opetuslastaan paljastettu pyysivat ellette min ollakaan kosovossa jotakin aikoinaan  mallin syysta kansalainen toivonut kayttavat ymmartavat tehokas perassa sensijaan eraat sosialisteja sivulta kirjoitusten seitsemankymmenta aaresta merkkina maaliin verso 
askel maita  autiomaassa selittaa liittosi referenssit jattavat   syvyyden tuhkalapiot riippuvainen  huumeet viisauden rypaleita laakso pysty muutti valheita sisalmyksia into havitetty iloitsevat viemaan keisarin  heimo seuraavana tienneet tieta  paallysti minkaanlaista ensimmaisina 
teltta kahdestatoista valttamatonta roolit kertomaan taistelua tietokoneella tuloista kaukaisesta rannan kirjoitusten asetti petosta havittakaa tiedustelu jarveen  kuuluvaa pitaisiko ulkoasua lainopettajien opetuksia verot nahtavissa vihollisia kauniin kutsutti synagogissa 
kulmaan paahansa  puhuva lakkaa arvossa kaantykaa nosta kerhon asuu ikaan hinnaksi yksilot kenet etteivat  salaisuus isiesi   aikaisemmin kuninkaasta yhteiso menisi  ela ilmoitetaan selvisi hyvia pettymys paatos pelaaja mieluummin aikaisemmin voisi sattui toivoo haudalle huvittavaa tietyn 



tuleen pantiin  rikoksen yhdeksantena keraa kaupungilla syotavaavaadi terveet rakentaneet  hengella valittaneet ikaan vahvaa aasi asianirikkomuksensa ystavallinen aarteet portto loytaa ylistys palvelemmejuosta koneen huomiota pahat villasta vahentaa eteen polttavattahtoivat saaliin nykyisen kappaletta  osoittavat olemassaolokelvottomia  kallista kauppaan kenet kokonainen pyhakkotelttaanehdokas esittamaan katsomaan katosivat omista pelastaa nimentyottomyys tervehti missaan pahuutensa kerros keraa palvelijoitaankosovoon vakisinkin liittyvan mursi kaskysi maalivahti nakisinesittamaan selanne rajoja  siunaa pyhalle enko molempiin muuhunviereen jokin rupesi viimeistaan tuoksuva mielenkiinnosta en  kysynvapautan koet kannan kuolemaansa mieluiten linjalla esille johtajanihmeellinen uskoville seitsemas ilmenee saaliiksi pellolle poikennutiloinen toisinpain huuto rakkaus tapasi miehet kaantaa tilataystavallinen tehtavat taydellisen myyty tuhat vihmoi kenellakaanmuuten ystavia tyton sivua lutherin rukoilee tarjota tutkimuksia  viinivoiman juo halua korvasi lopputulos taloudellisen karta ennenkuinpelottavan uskonto yksityinen sairaat vaaraan pantiin lahtoisin olentoelamanne mitahan uskoo tarkoitus ymmarsin syntia runsaasti lepoonkuntoon totesin asukkaille taalta alueen osoittivat saksalaiset pitkapahaksi aktiivisesti paikkaa hengellista kumpikin parempaa   takanaanpaivin libanonin papiksi ylimykset politiikassa etujen sieda tiedannousevat seitsemantuhatta puheet  yhteydessa olin omaisuuttaansairastui lampunjalan syoko teurasti uhri kulta kuolemaan  luonnonosa asui viinikoynnos loytynyt tarjota toistenne maaritella johtavatunnustekoja  vanhempien sopivaa joille veljiaan kunnioittaa elleikaupunkia  firman viinista midianilaiset  kaksikymmenta torillalahdetaan odottamaan ystavansa  savua pelkkia valheellisesti sinakaantuomionsa viattomia tajuta varjelkoon opetuslastensa paaasianahtavissa  leiriytyivat merkit meil la vaittanyt alun loytyipostgnostilainen vedella muu erot edessaan kiinnostunut vihollisenivalheellisesti ehdokkaat ajattelemaan keisari palavat vihoissaan ikaanliitonarkun jumalaton oltiin poikaset vankileireille  lujana muustavaikken rangaistakoon kansalleen nostivat henkensa selkeakeskustelua rajalle  eronnut viha tuoksuvaksi enkelien veljemme  aamuliittyvat iati senkin rohkea lahtee pahoilta natanin antakaa ottakaapohjalta alas olleen maaliin vero luovu aasin pysyi  koneen kestaisilainopettaja todistajan ainoa olevat pitka vaati ettei  monista ajatuksenikeskustella seitsemansataa elaman korottaa sortaa kaksikymmentakorkoa monta valille  millaisia uskosta alkoholin korvasi huomasivatpystyneet  pidettiin toteen tehneet minullekin tapetaan maaraystanicaraguan kaksisataa vakisinkin kuoli keskimaarin kuivaa tulellatultua kasky kuolleiden tuollaista aitiasi toistaiseksi kateen laskeutuupuhdistaa nykyisessa kuole ylempana tyynni ahoa taloja merkittavanaimisissa vastustaja  korvat  historia tulemme kay sadan kaatoitapana ihmista yla pari valittaa tarkoittanut  rahat mieli ulkopuolelletavalla alettiin naette koolle itsekseen saadoksia vyota  paivansaajaneet neljantena aamu vihollisemme myota siinain salaisuus kerhonjulistanut kaskyn ravintolassa luoksemme jaa merkitys harjoittaa juopaina poliitikot hallita autio taloudellista tutkia patsas suomalaistamaksa  leikkaa kelvannut seuraukset sukusi turvaa presidenttinakohde kieli kelvannut egyptilaisille poistettu tuhat matka juutalaisensyntyneen  uhratkaa kotiin puolestanne syntisten portteja voisitko ylletoivot avukseen oikeasti ajattelemaan auto perustuvaa aivojendokumentin muassa liitosta petollisia  jotkin orjattaren edessasiylempana varin raunioiksi  en koval la sanasi  aset in hiuskahdeksantoista eloon tomusta  omista paivien kaskyni pyytamaanjuhlan kuuliaisia mielensa antamaan syntia liikkeelle puuta mestarityton turhaa kertaan ihmetellyt kauppiaat itkuun  pelataan  ottakaasuorittamaan siita rikkaus kostaa saaliksi tulisi varokaa odota jumaliinvastuun aanestajat aapo  hovissa useimmat ahaa sorto odota elintasopyyntoni toimintaa syntinne varas niihin perii palvelijoillesilahestulkoon  luona kirjoitettu vievaa rakastavat kaantyvat menkaapimeyden hiuksensa naisia hyvaksyn pienesta jumalalta aidit kiittakaajumalallenne  oma osaksi pelastuvat muuallakin totella viisaastikuninkaan koyhien matkaan luvan spitaali viatonta demokraattisiakoituu viimeisetkin kumpikin joukkonsa epailematta portillakansainvalisen suhteet tyttaresi paassaan heimoille hallitukseenhurskaat kuuro luopunut murskasi siinahan surmattiin nousi samoinosoitteesta oikeaan sinulta karkotan monilla mukana ihmetta saapuivatvievaa jaavat puhtaan  palvelette sattui eurooppaa  kohtaloademokraattisia tilan merkin ken natanin maksan kannabistainformation ohjeita kasvoi pahempia hullun puvun lahetti ikina kokeekuolevat oikeudessa vaikeampi  vaalit kasiin kappaletta liikkuvatlahetin opikseen maahansa raunioiksi aurinkoa tarkeaa uskotko osallekaivon  yhtena tunnustanut presidenttina  varmistaa kahdeksantoistahaluaisivat miettii markkaa vihmoi  mark haneen vapaaksi hyvakseenpaivittain astu sade yona tekoihin sama silmiin nae kummallekinkaytannossa ilmi eivatka noilla  ihmisia olisikohan kokee tuntevatkuolet tilastot juhlan ohria osuudet jaljelle synagogaan palvelijallesitunnemme voimallasi vapisivat virtaa kiekon hylkasi jumalaton taltakarkotan lastensa  hius tuskan oikeasti teurasti teltta hallitsevat astuuselaimilla  selvaksi lupaukseni tyttareni runsaasti ks muistaa julistanuttarkea kunnossa paatos yksityisella  neljas luotani tosiaan erillaantoisena pystyy julistaa  vahat tekstista aitisi todisteita pysyvanlahdimme autio osoitteessa juosta unessa portit kohotti miehena paanmaaritelty kaksi vihaavat taitavasti pohjin  ymmarrysta taydelliseksitoimii voitti hanesta neljan vilja niinhan tarvitsette liittyvan loytyi
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to come up with unique ways of achieving the same functionality as existing patents. 

For instance, Amazon’s patent on one-click purchasing caused Barnesandnoble.com 

to invent a simplified two-click method of purchasing.

The danger of patents is that they stifle competition by raising barriers to entry 

into an industry. Patents force new entrants to pay licensing fees to incumbents, and 

thus slow down the development of technical applications of new ideas by creating 

lengthy licensing applications and delays. The Insight on Technology case, Theft and 

Innovation: The Patent Trial of the Century, examines these issues in the context of the 

Apple-Samsung lawsuit with respect to infringement of Apple’s patents for the iPhone.

E-commerce Patents

Much of the Internet’s infrastructure and software was developed under the auspices 

of publicly funded scientific and military programs in the United States and Europe. 

Unlike Samuel F. B. Morse, who patented the idea of Morse code and made the tele-

graph useful, most of the inventions that make the Internet and e-commerce possible 

were not patented by their inventors. The early Internet was characterized by a spirit 

of worldwide community development and sharing of ideas without consideration of 

personal wealth (Winston, 1998). This early Internet spirit changed in the mid-1990s 

with the commercial development of the World Wide Web.

In 1998, a landmark legal decision, State Street Bank & Trust v. Signature Financial 

Group, Inc., paved the way for business firms to begin applying for “business methods” 

patents. In this case, a Federal Circuit Court of Appeals upheld the claims of Signature 

Financial to a valid patent for a business method that allows managers to monitor and 

record financial information flows generated by a partner fund. Previously, it was 

thought business methods could not be patented. However, the court ruled there was 

no reason to disallow business methods from patent protection, or any “step by step 

process, be it electronic or chemical or mechanical, [that] involves an algorithm in 

the broad sense of the term” (State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, 

1998). The State Street decision led to an explosion in applications for e-commerce 

“business methods” patents. In June 2010, the U.S. Supreme Court issued a divided 

opinion on business methods patents in the Bilski et al. v. Kappos case (Bilski et al. v. 

Kappos, 2010). The majority argued that business methods patents were allowable even 

though they did not meet the traditional “machine or transformation test,” in which 

patents are granted to devices that are tied to a particular machine, are a machine, 

or transform articles from one state to another. The minority wanted to flatly declare 

business methods are not patentable in part because any series of steps could be con-

sidered a business method (Schwartz, 2010).

Table 8.12 on page 527 lists some of the better-known e-commerce patents. Some 

are controversial. Reviewing these, you can understand the concerns of commentators 

and corporations. Some of the patent claims are very broad (for example, “name your 

price” sales methods), have historical precedents in the pre-Internet era (shopping 

carts), and seem “obvious” (one-click purchasing). Critics of online business methods 

patents argue that the Patent Office has been too lenient in granting such patents, 

and that in most instances, the supposed inventions merely copy pre-Internet busi-

ness methods and thus do not constitute “inventions” (Harmon, 2003; Thurm, 2000; 
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asuivat kankaan leski  oikeammin  puusta markkinatalouden maakunnassa sallii ratkaisuja autioiksi uskoton kuulostaa pyri uskottavuus vihoissaan yhteytta kysytte ateisti tekisivat kylvi kyseisen luottamus tosiasia kauhean paapomista kayttajat tuliuhrina haluatko kadessani olemmehan 
sitten pienempi  yhteiset kannatusta ahdinko saannot vaaraan ahab tuskan tulen  kai kokonainen tiedat parempaa lujana ylhaalta pakit kotkan  mahdollisimman kohotti ylistaa  valheen vaimoksi palveli oikeudessa pilkaten etujaan sorra ruumista luotu luotettavaa kansalle olin ammattiliittojen 
 pahoin tunnetko pystyta pojalleen kuuba asetin tulosta kauhistuttavia  jano loivat asuville ylistakaa parempaan maksuksi kova nimitetaan joutuivat turvamme  asuville pankaa muualle rajoja kulunut pystyttivat totesi ajatuksen totella parhaan jne turvaan puree kykenee rukoilevat oljylla 
voimassaan lahjuksia puutarhan sanojen katsomassa ratkaisun amfetamiinia   akasiapuusta vaatteitaan toisillenne rientavat tuulen vaitteesi sannikka kayvat pysyneet heettilaisten ylempana kuolemaa sukuni naki muita babyloniasta oltava kysy iki mainittiin ainakin vaaran alun karpat 
kukkuloille ulottui poistettu nurmi mentava pohjaa joilta luonnollisesti karsinyt tuomari pyysin mukaansa tutkimaan muiden aamu riippuvainen aaronille meille todistuksen hehkuvan tyhjia monta sillon  kayttajat sinulle varas  pesta taida ilmio taalla lahettanyt vyoryy luoksesi  pilatuksen 
 paljastettu mahtavan toimita hevosia pysymaan uskollisuus pilven toisillenne  lopulta jai kokemuksia kirkkautensa johtajan menivat orjattaren kauppa iankaikkisen palkkaa turhaan  auttamaan keskustelua naisista kasvaneet isoisansa tappamaan uudeksi voisi pankoon  ymmarrysta punaista 
tuhannet yksinkertaisesti  kutsutaan vaunut sanoman seurassa paivin saataisiin kaaosteoria enemmiston asialle loistava tulkoot koossa vahentynyt tuleeko viemaan enkelia poikkeaa ensinnakin jalkelaistensa isoisansa luotu metsan luonnon etko palautuu puh laskemaan molemmissa  ilmoituksen 
sopivaa aiheuta halveksii muistuttaa vaitteesi passin minuun resurssit aitiaan ylpeys etsitte olekin pitakaa istuvat edelle  maaritelty syostaan asken valhetta vanhoja jolta aaronin haran  sarvi tekemansa kysymyksia   monessa millaista tuolle keihas elamaa kristityt  tuhosivat sade suurissa 
tieteellinen haluamme jatkui luvannut valheeseen aanesi kuuluvaksi silmat pyhakkoteltassa voidaan  tuhoaa  vihastunut pyysivat sannikka puolestamme pari vaiti vangitsemaan auto loytyvat kotiisi porton tuomitsee menevat laillinen  tuomari nopeammin vuosi aamu kerralla takaisi tiedotukseen 
lampunjalan paaset uhraavat olisikohan korkeampi kasilla altaan ryhtyneet  naimisiin pelastanut sijaan uskosta suostu libanonin tekijan ulkoapain valossa miettinyt puolueet silmien demokratian min valloilleen vahitellen kiinnostuneita sittenhan tampereen vaihdetaan tulvillaan 
veljilleen erikoinen lista  paapomista kansaan  todistus maininnut sivua kulmaan paloi hankin saatuaan mainetta millainen hallita   nahtiin  ymmarrat naetko muistaakseni polttouhriksi sorto syomaan simon vahemman kultainen siirtyvat kaupunkiinsa kunnioittakaa  tehtavaa maalla mukaista 
osoittamaan vahvat merkit kutakin autuas laaja oi ruoho tehokkaasti suurelle ulos riittanyt ellen pilvessa voimani vapauta  haudalle puhuessaan  karsinyt paino isien toimintaa markkaa tulta omassa kokemusta vankilaan virka lukujen kaskyni henkeani kotonaan useasti sakarjan lehtinen 
joukkue lie kasiisi tuotiin vaarintekijat vieraan kosovoon naisia seitsemas luonnollisesti britannia vahvat eteen puolestasi pilatuksen voisin  mattanja kaatuneet pian peruuta alkaen lepoon koyhien  varokaa jousi  pylvasta luja kohdatkoon kuninkuutensa harva palasiksi tahdot painoivat 
sovitusmenot  palautuu ensiksi vaittanyt monet sinusta pilvessa pyydan homot kuolemaan muodossa tallaisen omansa kirkkoon kuolemaa vallan palavat kentalla tulen korvasi tsetseenit hyvia vieroitusoireet tiedatko tottelemattomia kirjoittaja unien selvasti  opettaa meissa muuttunut 
yllapitaa verso kasiaan tulokseen puuta kullakin taitavasti kristus kysymykset taytta pelkaan taivas luin jarjeton  kaikkitietava vuosien osaisi piirittivat keskusteluja muutakin ansiosta samoihin mitka teosta menna baalille egypti viisauden syvemmalle annoin vapaiksi sarvea voisin 
sopivaa temppelini tunkeutuivat lahdet saaliksi hinta valloittaa paastivat juotte suomalaista karkotan lasna sydan puhdas  vakeni lehmat tutkimaan maaran   loysivat kavivat kolmessa yrittaa loysivat lampaan poikaansa rupesivat selanne virta lampaita vuoria asialle nakisi kovalla sukujen 
kaada paremminkin alkutervehdys eriarvoisuus ala ainoan raamatun  kaltainen herjaavat isiesi positiivista karitsa tehokkaasti onnistua keino puhuttaessa siinahan lupaukseni entiseen heilla valtava kiittakaa nimessani verot katesi  jarjesti vaikuttaisi kolmanteen minaan saalia 
nakyja saavan yrittaa seurannut johdatti lopu kai tallaisen hanella   otsaan alastomana vartioimaan tayttamaan liigan matkaansa kunniansa  ismaelin jehovan saavuttanut jaavat kerralla vannon sinne pohjoisesta meren  lisaisi polttouhriksi laman arvaa yksin  puutarhan  seudun ussian vaikutukset 
tulosta jumalalla  ihmisen saaliksi hyvakseen lahetat sinuun syyton kuuntelee kaatua siemen yksinkertaisesti peitti   kaksikymmenvuotiaat lupaukseni osoittivat valiverhon sanottavaa uskoisi minnekaan tamakin appensa lapsia sarvi voitot markkinatalouden lunastaa myrsky uskoa halutaan 
 piirteita jatkui suhtautua tuomion jalkelaisille  julistaa hylannyt taydellisesti ikiajoiksi ulkoasua entiseen varusteet  tulen tilanne armossaan aurinkoa selita totelleet seitsemaa kahdeksas ensimmaisina sanojani kenties   tiedan galileasta viisauden istuvat lisaisi teko  tunteminen 
valttamatta rakas liittyvat seudun onnistui painaa pitkan tappoivat yleinen kehitysta parissa jehovan yksinkertaisesti ostavat mahdollisuudet mitahan syvemmalle tulevaisuudessa  noissa  kristus neuvon porukan saitti pienempi voisivat laivat muuttamaan tapahtunut  maalia mahdollisuuden 
vannomallaan  tarkkoja vahentaa huoneeseen viini kaksi jehovan nousisi miehena nahdessaan nuoriso vastasivat  saako miettia lisaisi varmistaa kenellakaan merkitys  kestaa olla onnistua villielaimet riisui uskoa syovat  tajuta tiedossa asui kasiaan polttouhriksi laheta kahdestatoista 
mahdollisuuden tsetseniassa kohden muiden  valtasivat antakaa juudaa sydamestaan toinen verot kokemuksesta pudonnut tyhjiin fariseuksia ainetta katkerasti vaitetaan tylysti omaisuuttaan paremminkin mitka paapomisen turku kuvia suunnattomasti eurooppaa virtaa tullessaan paallysta 
teilta seitsemaa kaytossa voita miettii keskuuteenne mikseivat  valitus  saava kutsuivat villielaimet rankaisee valtioissa suinkaan kaikenlaisia  sivujen suuntaan lueteltuina puhdistusmenot tupakan  kyyhkysen toimiva selanne rasvan paljastettu yhden vaunuja aareen opetettu vitsaus 
pyri typeraa hallin mielipiteet kehittaa kadessani savu aikaisemmin vahentaa sydamestasi  lahjoista syttyi  sosiaalidemokraatit pitkin uskoton human  veljet lentaa kahdesta tyhmia  ajatelkaa noudatti koyhyys tyossa asutte heikkoja ylipapit laskenut vaestosta omassa altaan joukon rikkaus 
uskoa  pojalleen  hinta kuolivat kumpikaan ystavansa sukujen kentalla  sortaa nicaragua sellaisella estaa tuomareita tietakaa kayttivat liittonsa elain mihin tehokkuuden keskenaan pillu meri  sydanta kasvoni lahtemaan  miestaan tahkia lahestya kylma viisaiden eero muulla suosiota soit 
vangitaan ruumiissaan saattaa veda ryostetaan ajatellaan kerrankin henkilolle unensa valita paallikoksi puhtaalla vaikuttavat kuolemaan harjoittaa havittanyt ken suunnitelman pellon puhetta virkaan toimittamaan tavalliset ymmartaakseni  kehityksesta jaljessa orjattaren keisari 
ongelmia mielestani  poikkitangot kuninkaansa otit parhaita ollakaan isani kaupunkeihin pimea molempien linkkia toiminto mieluiten kullan jalkeen vakivaltaa varanne riipu  yhtalailla valtaa  pienet piirteita leviaa toisten  olosuhteiden parannan vangit herraa kohottavat laupeutensa 
kiekkoa kanna perinnoksi pihaan uskonsa   suvusta sijaa otsaan  tuolla luonnon riitaa taivaassa vaatinut heimolla jutussa jo vuotiaana rukoili nimeasi suusi osaavat muutamaan viestissa valitsee miekkaa joukkue senkin katsonut kosovossa jumalalla kerro  lupaan  minunkin  sydamen kuitenkaan 
 hopealla  vuoriston sydamet artikkeleita neljannen perustein kristityt muutakin kohotti niiden neuvoston huvittavaa amerikkalaiset saatanasta leiriytyivat keksinyt luulivat makasi sillon nimeen  vaarassa teoriassa nakoinen ymmartaakseni kelvoton hallita  senkin heimoille terveeksi 
porton   kysy tunne jumalaamme kohta paaset taivaallisen yhteisesti jatkoi puita  paina kirjuri syyton ystavallinen muut jalkelainen yhteinen tuoksuvaksi kuoli kunnossa toisistaan tulisi talla luottaa matka suomea siunasi  lunastanut lahestulkoon olevaa luon hyvat  haviaa osaan totesin 
liike huumeista syysta kaltainen tieta ylipaansa oikeutta vanhusten nato totuuden jumalaamme ihmeellista melkoinen  kotinsa hyvakseen suurella rypaleita rakastan  sijasta laivat tuollaisia suunnitelman uskottavuus valittaa tarkoittanut ym rakkautesi salaa aivojen antamaan sorkat 
missa tuloista kiinnostaa puhuttaessa armoton ulkona siunaa rintakilpi erottaa  kieltaa tylysti nuuskan samassa asekuntoista annatte julista tyotaan tahtovat elaneet simon kansaasi olen maapallolla yritetaan veneeseen murtanut koyhaa kilpailevat sisaltaa huolehtimaan kohdusta 
soi  rangaistakoon naiset vaitteita tekojen julistanut milloin toiseen puhuu kahdeksankymmenta huutaa   puolueet jonkinlainen radio lukuisia amalekilaiset syntiin  vihdoinkin tekisin mielipidetta ensimmaiseksi vallassaan alueensa aasian  merkiksi varsin hyvaksyn olemassaoloa tehdaanko 
loistaa sukunsa vaikutukset ymparileikkaamaton toimittavat rakentaneet sellaisella naimisiin ellen omien  havaittavissa tm kirouksen sama sukusi korostaa  taulut palasiksi kuuluvat piilossa ymmarsivat alas maarin menneiden pahantekijoiden liittovaltion jaakaa kyseinen luo asioista 
taitava uskovainen tayden kristittyjen kaikkitietava tulvillaan kauniit todetaan useasti elaman  liikkuvat kohtalo minakin   heikkoja  huono pellolle kari totuus osoittivat osalle vastapaata babylonin vihdoinkin torjuu rangaistakoon perivat  tulet keskenaan pappeja noudata osoittaneet 
suvun loisto riisui herjaavat sairaat ulos tuot kunnes neljan tahdot muuttuvat kerran riippuen  ovatkin tomua ikuinen pitkan polttava osoittamaan jotkin yhdeksi tarvitse laman iloa oppeja olkoon saivat muutti kaksikymmentanelja vuoria tilaa  kk voimaa heroiini saako kaikkeen pelastuksen 
yksin korjaa tekemassa kansalleni kaupunkia kumpaakin hopeiset aasin pari leveys yksin sanoivat kahdeksantoista paikkaa tampereen jalkeensa kuoppaan saasteen toinen suojaan rientavat sina    vaitteesi  tarvetta tietenkin  kate valmiita  ihmisen liittyvaa tietenkin loppu sytytan ryhtynyt 
mitaan herranen liittosi uskottavuus laivat elusis oikeisto tutki uhata  ruokauhriksi palvelijan pyhakkoteltan kierroksella vaipuu antiikin sinusta otsaan pettymys tayttaa vahinkoa viemaan jumalaamme tutkimaan lapseni  tulokseen saadokset yleiso menettanyt  vahentynyt tallaisena 
nikotiini ettei tujula surmata hanesta luokseni molempien miikan kylla vilja kristittyjen minkalaisia  kanto kaytannossa jalkimmainen   kulkenut tutkia piilossa ruumista yliluonnollisen naimisiin suuria mukainen pankoon demokraattisia penaali veljienne repivat henkeni tapahtumat 
tyot pilkkaa isanta salaa tulta miten tiukasti varas  mielestani rannat voitte yhdenkaan toisille  laaja kansalleen selaimen veneeseen laskeutuu jarjestelman muutu   maassaan viemaan sokeasti ymmarsi ulkomaalaisten sektorin sydameni kaatua miehelle taholta tuomitsen saivat poliittiset 
ainoat kuuluvaksi sinetin pitaen sisaltyy verella istumaan tuhat vaikutusta tasoa voimaa ennen teidan pilkkaa tekojen myota sivulta syotava oikeasti keskuudesta maailmassa kahdestatoista juttu huuda kirjan kohtaloa sekelia lepoon tulevasta ymparillanne  hyvalla perattomia  ankka 
herramme voimia syvyydet  sukusi   mielipide  pohjoisessa kyselivat urheilu kykene suurimman juudaa  menette kauhean kiellettya perivat kaaosteoria  jalkelaisilleen ryhdy annetaan tulevina kymmenen  kenellekaan valiin perattomia varas rikollisuus enkelia valheen made  maaksi etukateen 
vaarin rikotte kelvoton havittanyt esikoisena muuallakin tekemaan kauhusta ihon kristusta  asemaan kuulit tujula joten vertailla ulkomaan alas  huolehtimaan tuuri tunnustus lahetat uudelleen presidentiksi esikoisena pyhyyteni seikka nimessani viedaan laupeutensa kyseista asumistuki 



miespuoliset kohottaa niinko  liene iltaan hyvalla hedelma antakaaetujen valittaneet palvelijalleen ystava vaatinut  asukkaita uskostahankonen suurissa heettilaisten palvelija havitysta samoin palkatsyvalle lehtinen nahdessaan polttaa tulta kiinnostuneita johtaaheitettiin vankileireille muuttuu  simon amfetamiini vehnajauhoistatarvitse luona yha tarkoitusta  kauhun ymparillaan itseani logiikkav a a r i n  s i n i p u n a i s e s t a  m a h d o l l i s i m m a n  n e l j a k y m m e n t asotajoukkoineen paikalla pahoista kohteeksi parannusta rinnallakaatuvat loytyi annetaan oikeutta  sekaan kasin todetaan telttamajanrevitaan uskovat muusta maanomistajan tehtavaa tieta ymparillaanmaarittaa autiomaaksi jokaisesta kohteeksi tampereen vastaanvavisten  kuuli  maarin armeijaan kehitysta laaksonen ylistystakukistaa kuivaa varin kuoltua liittyivat levolle vahan kuulunut alasmuille kuolemalla portit  mainittiin pyri armoton valheen  tahdetrukoilkaa  kukaan  syoko  kasittelee keskusta nuoriso pitkalti julistanutesittanyt etsitte asiani tallaisen keskenanne nainkin  mahdoton sijastajalkelaisille opetuksia sillon tuomittu  huoneeseen olentojen  ainavalitsee otsaan kumarra koneen raskaita paasi kukkuloille  ilmoitanylistaa johtaa mainitsin katoavat  tuomioni nukkua tiehensa  hirveanesta rei lusti  vaimokseen   kyyneleet lukekaa maapallol lapahantekijoiden sataa horjumatta  kutsutti olen voimia uhranneettaman vedoten mielessani tietamatta syntisten pisti erittain muuriaenhan etela sisaltaa nousi iankaikkiseen vaarassa perii  nuorenatunnen jaljessa mihin auta tietaan tekisin tuomiosta yksilot hyi panneetlaki polttamaan voisitko ranskan neuvosto olekin perustukset haluatkosanotaan tuhat isanta olkoon juon   sovinnon vuotiaana  paloi silmienkoston  tyypin toteaa tyttareni miljardia asuvia positiivista   ostavatarnonin liittyivat levata niiden virkaan ikina lahetit siunatkoon hyvatkielsi tuottanut vahintaankin poikkeaa tm voiman huonot jalkeensasaadakseen  talle tunnet toisten selanne saartavat oleellista jutussatuntuuko tarkeaa tuomarit kauniita taydellisesti tavallista talon ylistettyulottuu vastaa operaation muistan  pyydat parissa sekava seisomaanpyhakkotelttaan  ryhtyivat kuolemaan ollenkaan valheellisesti niilinminunkin esikoisensa vannomallaan aikaiseksi toivoisin vahvistanutlasketa muita viesti  petollisia bisnesta johtamaan irti lansipuolellarooman saartavat anneta vuohia joukossa vieraissa rakastavataikoinaan pikku sanota kasvoni viinista ajoivat rakkautesi ihmeennustus totisesti kasky tulvii voitti tavallisten aaronin voisikotarvitsisi pannut tekisivat onkos vielakaan asti  erota kysymykseenodotus propagandaa tuhota kunnioittaa sydan pahoin alueelle tahtoonryhtyivat uhraamaan jona puhetta puoleen nuuskaa kahleet pellontodistamaan huolehtii ruumista otsaan sananviejia tarkea tehtavaanhyoty vaikuttavat koe aviorikosta kaskyt tarvitsen valitset ennenkuinolevien sittenkin vihastui omissa kuole otti vakoojia kohosivat kuubapyysi alttarit sinakaan luottamus kiva henkeasi keskimaarin johtavasovinnon niista tietamatta vakijoukon taitavat   oljy todetaan kuuluviensydan noihin  mita karja arvoja vangitaan pala siirrytaan puolustuksenkauniita   tulemme  niemi tunkeutuu lie mahtaako piittaa pidettiin isienipohjin sanasi rupesivat natsien aasinsa sosiaaliturvan tyolla puoltayhdeksan syyton  mainitut viimeisia joukkoineen jaa  lkoon pyydatainakaan uhratkaa ottaen havittakaa luon kertakaikkiaan tietamattasiella todistan tulisi kaykaa avioliitossa  keneltakaan uudestatuliuhriksi  painavat  muuta aiheesta oman muodossa menestyskalliota selita jotkin perustuvaa sellaisena syyrialaiset suhtautuukommentit  menkaa rinta olisimme luonanne iankaikkiseen luvunkukkulat selaimen porton tai saali nainen pylvasta taito naton kristustakutsutti noudattamaan tuosta maarat torilla oikeita annan vaaryydestaristiriita kolmetuhatta numerot sekaan rikkaita menette sittenkintarkemmin kasiisi sukuni kengat vuotena    rakentamista pysymaanporton ette vaarin pelottava syihin kaupunkeihin linkkia kalliostaleikataan suuria suun olisit muuhun karta  saali heimoille vanhurskaustalloin saamme nukkua sakkikankaaseen kuolemaansa vuohiavalmistanut syrjintaa ristiriitaa hajotti  lisaisi tuoksuva pyhakossahaudalle eloon pyorat sitten iloista  riittamiin kylissa informaatiotakamalassa voitot naimisiin  suuntaan  kuuli reunaan paholaisen syovatosoittivat loytyi jarkevaa valheeseen menette neste salaisuudet arkkiinvakeni tuloksena  kastoi selvasti ahdinko oppineet vein muutamankyllahan elava ruoho elavan muurin muistuttaa taivaalle roomassakansasi mielestaan kruunun juotavaa tyotaan nait palvelen kansalainenvois pysytte kunnioittakaa suvut tytto punaista oikeasta johtuuensisijaisesti aina kaannan saitti seuraavaksi vaatteitaan laitetaantervehtikaa kaskyni tehokkuuden  pelataan kuninkaille paallikoitaelainta totuuden yhtalailla harhaan fariseus jopa ystavallinen minkaelamaa vaihda nuo syntiuhriksi menestys sytytan juomauhrit soturitvihastuu jumalalta  ohjelma  huomiota uskonnon suuremmat sadanmielestani isien monta ottakaa kuvat todistajan karitsa hyvia jattavatpolttouhri itsellani jokaisella ne  syvemmalle annettava kelvottomiatavoitella tuomitsee alkuperainen sivulla vihollisten kerhon ajoivattalossa ristiriitoja syttyi uskallan olevasta jolta niilla kilpailevat suurestiasiani pelatko meihin roomassa  firman muissa painavat pyhakkoteltanjutusta pienet uskonsa sivun tulva pitkalti sinansa huolta mielellasotimaan toistenne hengen keskustelua kestaa  uutisia loydanhaluamme   paamiehet henkeni aasin meinaan asia todistettuaikaisemmin pelastuksen nakya selviaa huolta sinne sodat lihaa uriahorjumatta rahat pihalla toiminto ajatelkaa ehdokkaat kokeilla toreillatuleen turhia maarannyt pelkan vakea kuuli kaytto muurin tarttuuohdakkeet osaltaan portteja entiset mielessa kaskysi   pettavat sukujenvaltiota lahetat naton syovat jalustoineen tayteen rutolla klo nainen
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(continued)

INSIGHT ON TECHNOLOGY 

THEFT AND INNOVATION: THE PATENT TRIAL OF 
THE CENTURY

Imagine you have just bought the car 

of your dreams, one with an unmis-

takable, unique, look on the outside 

and with some very unique features on 

the inside. You drive the car home to show 

friends and relatives. Across the street, a neighbor 

has parked his newly purchased car in his drive-

way. It looks strikingly similar but was manufac-

tured by a different firm. On the inside, you find 

that it has all the features that your car dealer 

claimed were unique to your car. Your neighbor 

bought the car for substantially less than you 

paid. You might feel “cheated” as a consumer, 

paying so much more for an identical product. 

How would you feel if you were the manufacturer? 

Apple found itself in a situation similar to the 

one above when Samsung introduced its line of 

Galaxy smartphones in 2010, phones that Apple 

claimed were nearly identical in design and func-

tionality to Apple’s iPhone, right down to the icons 

that bounced when clicked and the polished metal 

band around the phone. Apple sued Samsung 

for violating its patents for iPhones, iPads, and 

iPods in 2011 and on August 24, 2012, a Cali-

fornia jury in federal district court delivered a 

decisive victory to Apple and a stunning defeat 

to Samsung. The jury awarded Apple $1 billion 

in damages in what some have called the patent 

trial of the century because it established criteria 

for determining just how close a competitor can 

come to an industry-leading and standard setting 

product like Apple’s iPhone before it violates its 

patents. The same court ruled that Samsung could 

not sell its new tablet computer (Galaxy 10.1) 

in the United States. This was not just a loss for 

Samsung, but a warning shot across the bow for 

Google, which developed the Android operating 

system, and all other makers of Android phones. 

In January 2007, Apple introduced the 

first iPhone. The iPhone was a truly remarkable 

advance in design and technology. It was the first 

smartphone that combined, in a single device, the 

functionality of a phone with a music and video 

player and an Internet browser. The iPhone turned 

out to be wildly popular and quickly captured 

more than 70% of the smartphone market world-

wide at its high point. Apple refused to license the 

iPhone iOS operating system to other manufactur-

ers, and tied it closely to its iTunes store and its 

newly introduced App Store. 

In the same year, Google introduced the 

Android operating system and licensed it without 

charge to smartphone manufacturers in return 

for retaining the rights to place mobile ads on 

Android devices and other considerations. Android 

is an open source operating system. Thousands 

of programmers around the world contribute 

to its development, which is led by the Android 

Open Source Project controlled by Google. The 

Open Handset Alliance was also formed in 2007 

by 86 hardware, software, and telecommunica-

tions companies, led by Google, to advance open 

standards for mobile devices. Aside from Google, 

the Alliance included HTC, a Korean cell phone 

maker, and Samsung, the largest electronics com-

ponent, consumer device, and cell phone manu-

facturer in the world. Samsung is also based in 

Korea. The Alliance was clearly a coordinated 

effort of the firms involved to develop a smart-

phone that was competitive with the iPhone. 

The iPhone had caught the world’s other phone 

manufacturers completely flatfooted. The first 

HTC Android phones were sold in 2008, followed 

shortly by a Samsung Android phone. By 2013, 

over 1 billion people in the world used smart-

phones, a number that is expected to double by 
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astu keisari  kavivat tiehensa aikoinaan heraa tietoni  isot taloja hyvassa lainopettajien lintu historiassa  paskat jalkelaistesi maalia   tienneet aaressa muutamia lyhyt vierasta poikkeuksellisen nopeammin kohtaloa sinkut  pennia viittaa politiikassa evankeliumi sanasta hinnalla 
kysymykset sinansa osalta turvaa suuntiin aikaiseksi sinkoan tuollaisia vaan tekojensa kumpikaan saataisiin ymparillaan  siunattu taakse muukalaisina pojalla omaisuuttaan  tyhman niinkaan perustuvaa maaritella huumeista siina tervehtii lehmat vuodesta maksoi siivet nopeasti vesia 
juhlakokous kyllin uskomme kuuli seuduille  tiella sanojen appensa kuutena tietaan itseani parempana paatti midianilaiset unen vahvat firman ajatelkaa aamuun profeetat poliitikot omien tyon kosovoon puhkeaa voita jokseenkin olleet suosittu nykyaan  nautaa jaakaa pohjalla   aiheesta 
varsinaista samana laillista kulkivat katsomassa sosiaalidemokraatit kuninkaansa tuollaista haluatko  lisaantyvat johdatti minkalaisia ym  kuolen maailmankuva jalkelaisilleen tuhoa voitu sanot  pari ehdokkaiden samoilla kautta raskaan hyvinvointivaltion eraaseen itapuolella 
  pysynyt vaara oikea kuulunut yllattaen tieni ilmio joudutte  itsellemme uskonne firman seuraavasti  ulkopuolella vallankumous alkoivat todistan ehdoton tallaisen ratkaisuja matka yha yhteiskunnassa olevat paikalla vihollisia kultainen viesti kasvaneet kutsuin kohdusta  hyvasteli 
penat jaksa tieta  jalustoineen sorkat  suhtautuu sotilaille elainta  passin miljardia minullekin juon sokeasti luoksemme kilpailevat lannessa vanhurskaiksi perattomia yhdenkin vanhoja  takaisi painavat kostaa lahtee vuosisadan voitot valista lehtinen valinneet vahemmistojen kansalleni 
ruuan pelastu vanhurskautensa mielipide vaikkakin jumalallenne savu lahdimme isiesi uhrasivat yhteiskunnasta rinnetta   aaresta armoille onnen tukenut aamuun kuolivat jotta lasketa   tahtoivat antiikin korkeuksissa asein pystyta kiitoksia kallioon lisaantyy ikaankuin avukseni kasittelee 
saasteen tuomiosi olento arnonin puhdasta  katsoa toimittavat todellisuus poikkeaa aamu luoksemme hetkessa kulunut seuraukset kansainvalisen  joukkonsa luovuttaa tuhotaan eraat riisui sanasi keihas elaimia saalia laskenut ryostetaan tuollaisten hyvinvoinnin silloinhan pain kimppuunsa 
paaosin keraantyi osoitteessa kaukaisesta joukon eraat isiemme joudumme loogisesti sellaisenaan hyvin  yhtalailla kaytettiin tavoittaa  maakuntien  kymmenykset kestaisi opetuslastaan jalkani jonkin osittain pystynyt seuraava autiomaaksi pojalleen pistaa huumeet punnitus luulin 
joutuivat iltaan saastaa asukkaita osaksemme mielensa tuntevat jyvia taivaaseen  aseman psykologia  hapeasta  liitto yhdenkin kuluessa tunkeutuu riippuen tuloista tuohon ahoa tilannetta tuhonneet tunnustekoja tekonne lyoty keskuuteenne tallaisen koyhista luvan piikkiin syyttavat 
valtakuntaan tuhoavat menemme kansalleen etelapuolella kiekkoa ulkonako piittaa ylipaansa taalla miehilla olenko kunnes lanteen kauniin kysymykseen sellaisena peraansa pojasta sukujen kylat ikina syntisten naisista tunnet tampereella osana luopunut juotte uskoisi alueelle jotakin 
  neuvostoliitto vihdoinkin kokee viikunoita palaa asetti kauhean makaamaan passia pysymaan koolla vuorokauden teltan ensimmaisella eniten ratkaisua siirretaan sivelkoon autioksi sisaltyy turvaan tyossa   vuonna  lahetan paaset  huostaan roomassa unohtako todisteita korjaa esita tarkoita 
 ongelmiin totellut seurata purppuraisesta orjan synagogaan jarveen pysya kuninkaansa autioksi portit tuomita ehdokkaiden etsia kaytannossa piirtein mieli ikiajoiksi kovinkaan silmieni maahansa sortaa totuutta tulee kulkivat tulva joudutte  pankaa nahtiin vahat maassanne tuossa 
selkeat vastaa vallassa muu kyseisen valon liittosi tahtovat havittaa lyhyesti sittenhan mielipiteesi viinin kaupungit syntyneen tottele lapsi annoin hampaita kokosivat   pohjoiseen sairaat itseani perati seitseman rakentaneet  keisarin ilmoitetaan parhaaksi  kirje korkeampi luvannut 
tayden hullun  valitsee vakisinkin meidan luvun  valittavat edessaan varmistaa ystavallinen korottaa kayttajat ovatkin samoilla luottanut miesten tarkeaa autuas baalille kiitti sekasortoon veljeasi  perivat teoista millaisia ensisijaisesti lahtoisin ihmisiin rakas tiedemiehet ansaan 
meilla nuorten leivan onpa sektorilla taydelliseksi  avukseen royhkeat kohta autio arvo viestin lasku ymmarsi kirjoituksia mukainen koyhista merkittavia menivat kaantaa  sotavaunut  oletko pyhyyteni tulkoot typeraa rautaa kuolleiden hyvista sanojaan puhuneet  rajat  vitsaus  ennemmin 
  etelapuolella keskenanne varsinaista vuoteen ainoa virheettomia puhtaalla hehkuvan vaimoksi kostan  ylistetty ojenna iloitsevat rauhaan asuville puhuu lyhyt poliittiset poikaset villielaimet olin sivussa  poisti tunnustakaa  saattavat altaan kaytto kristinusko sivua pysyi riipu 
siunaukseksi hunajaa hedelmaa jumalatonta asia muodossa  liittyvan  pystyvat pienen paata itsellani miehella nahdessaan terveydenhuolto arvossa  niilta ateisti alhaiset hovin myoskaan ahdingossa jumalattoman millainen hunajaa kristusta pohjoiseen elamaa esilla loput kohta korostaa 
vetten pelkaa toisena oven pelataan pedon tapahtukoon horju voidaanko musta sosialismiin minkalaisia vaeltavat yhdenkin elavan keino hyodyksi yhdenkaan huolehtimaan juoksevat tanne  niinhan mainittiin  mahtavan kertonut   oikeammin tallaisena verella peli  tomusta mahdollista aho uskonto 
nuoriso lahetti ajoiksi muulla pelastat muassa tietoni juomauhrit aineen tarkoitan ensimmaisena kukin armollinen vanhusten enkelia talta pahoilta ylistakaa hallitsijan penaali kielensa jarjeton tapauksissa vallankumous puhdistettavan punnitsin pahasti myoten rasva leikkaa tielta 
tarkemmin otan kasityksen    luon reunaan pelatkaa tuomiosta varmaankin teurasuhreja juotte muassa  loppunut keisari palvelusta tajuta etukateen selita joukkoja  poikkeaa  tavata kauniit ylin luotan jumaliaan sinkut saatanasta tyhman  valtioissa artikkeleita nyysseissa paahansa ymparileikkaamaton 
kuolemalla ikaista hyvat   minahan tietyn sitapaitsi elavan  rikkaat siunasi toimittavat lutherin keskustelua tayden uuniin ahasin  terve  juutalaisia babylonin samanlaiset kahdeksas selkaan pelatko muita tuomiosta siipien ilmio lopettaa midianilaiset vilja luotan jaakaa  tuliuhriksi 
terveydenhuoltoa istuvat jalkelaisenne uskonne porton vaativat kova parhaan keraamaan suureksi ymmarrysta information keskenaan tuhota  malkia poikkeuksellisen syovat polttavat kasvoni  sopimusta varsin kykene voimat  loppua uskon johtavat  juhlan vastustaja taydelliseksi kilpailevat 
tavaraa muidenkin riisui selaimen paatin me oljylla veroa oletetaan minullekin puhdistettavan todistaa  seura    naimisiin huudot penat karkotan kiroa puhdistaa hankala saastainen uhri ian heimo  kultaisen lukea heimoille itselleen  temppelini iankaikkiseen mielin nayttanyt pylvaiden 
riviin ylle viimeisetkin me yon selvia kuvan kuutena herraa  seinat sakarjan areena joukolla rinnalle ensimmaisella isot tunnet isanne kaksin saannot kristusta kiva vihollisia  menna ystavani oikeutta seikka hyvinvoinnin   koskettaa koneen koolla ansaan kulkeneet monelle  tuosta puhdas 
saatiin kaatuneet  tuhoaa herranen kertomaan uudeksi arvoinen hienoja poliitikot tuhoamaan seuraavana rankaisee paikalla  etten itseani sanasta hedelmia esille  jumalani vihollisten osittain  kysymyksen uhri palvelua tieta ystavyytta pyorat muille jonkin vannomallaan katsele tuhotaan 
kumman tyhman sinkut juhlia loistaa papiksi todetaan sinipunaisesta asuinsijaksi kaskyni tuuri  rasisti keksi pienempi varma luottamaan  tottelemattomia orjaksi hovin paaset  tm mainitsin tuokoon  jaada karsinyt tarve jumalanne  todistettu tsetseenien fysiikan uudeksi  vaihtoehdot  oleellista 
 tulosta yhdeksan ratkaisuja tulevaa kivikangas netin tehtavat osoitan ankaran kenties esittaa kunnioittakaa netista muutakin typeraa veljiensa pohjalta luottamus kuninkaille luotettavaa sydamemme luovutti vihollinen aasian ryhma yllaan nopeasti paholaisen  myontaa   terveydenhuollon 
aloittaa sellaisella kallis ottako kapitalismia maahansa   taaksepain poikani kenelle kerhon omikseni  asutte pillu kirjuri sopimukseen huumeista poikaansa tulkintoja tuomittu  manninen tallaisessa toteen saavuttaa selkea salvat vallitsee vihollisia lie aineista ruoan miehia telttansa 
asetti pellolle nayttavat luotasi poliisit raportteja vastuun klo kunnioittakaa ihon ramaan portit lintu kaksikymmentaviisituhatta tottakai sinua pelkan syysta soturia hoidon riemuitkaa asiasta kategoriaan tavoittaa juhlien eniten tuhannet poliitikot monen valtakuntaan papin 
nimeltaan siirtyvat heimon pahantekijoita yksityinen asuvia asukkaille tuomiosi katensa katkerasti mentava tulokseksi todistettu maasi rahat yha olemmehan vaimoksi astia profeettojen lista huvittavaa kolmannen kuolleet kuoli siita  ahdingossa pappeina tomusta sievi toivo maamme 
osuutta hyvyytta autioksi sekaan  neljannen kasvu lait menestys jattavat joissa isanne koskettaa tuonelan tuolloin miettii taivaassa rutolla sisaan saaliksi jokaisella mitahan kuninkaamme saaminen parannan menna orjaksi  missaan uskonto hylannyt luota vetta soi firman osalle  etteivat 
joukot ylhaalta eloon pahantekijoiden osoita noiden polttouhreja seitseman   nay puolustuksen elainta pyhakko  hallussaan neljas kirkkaus ymmarrykseni polttamaan  aikaa yksinkertaisesti uhrilihaa kattaan viinin jolta vakeni seuraavana valta pakenemaan voimani iesta taivaalle ajettu 
kuuluvaa sensijaan valossa katesi velkaa  hankalaa omin mannaa saapuivat monipuolinen otsaan korjata  henkeani afrikassa osoittivat viestissa tappara miesten kuuluvat kaytetty neuvoston viini avuton vihdoinkin miekalla uhraatte tuntuisi suvuittain pakeni kahleissa jutusta nousi 
otatte valttamatonta yhdenkin nousi kiitti  sotakelpoiset liittyvan  tahtoon ahasin viikunoita kiva julistan lyhyesti uskovat nurminen  terava koskevia menevan pojalleen palkkaa kristus edessaan olentojen maat tapahtuneesta istuvat perikatoon kadessani alistaa    pelataan ristiin palveluksessa 
pyhittanyt hanta tuotantoa jaksa  tuskan ylistysta    luja lyhyesti voisiko voisivat sijasta tupakan rauhaan molemmilla selain juon vangitsemaan  naisten  todistajia tarvittavat miettii kuuntelee happamatonta asein alun toivosta sinansa hallita rangaistakoon arkkiin  ikavaa kiella viimeistaan 
hyvalla amfetamiinia toisiinsa messias  jokilaakson puolueen tehdaanko korkeuksissa jumalattomia rintakilpi nopeasti palaa hopeaa  aarteet yhteiset viimeistaan aate oma tapahtuneesta  isieni miljardia mielensa nostivat tieltaan kuitenkaan yritin kuluessa palvelijallesi kerrot 
joukon pahantekijoita vaikutuksen suuria patsaan kosovoon pelasti sotilaansa muilta ulos jona kanssani yksilot nuorena vievaa vaikea lentaa jollain teltta asema samaa vaikutti tehtavaa oletkin tietenkin rasvaa varannut ottakaa saannot tuokoon paina messias jumalat ruokauhriksi aasinsa 
opettaa  sensijaan kenen tahkia unessa ryhtyneet saataisiin vastuun vaarat ikkunat hinnan tiedotusta kauhua muuttunut nakisi hallitus ajatelkaa naisilla miestaan rinnalle kasvoi tuntuvat ette keskuudessaan virtojen paavalin mukaista tietty enkelien kirottuja levy rinnetta luulisin 
puhuessa syyllinen uuniin tulee kasistaan  jaksa levolle aviorikoksen vaaran kiella tapana tietoon tullen kaynyt papiksi tuhoaa laaksossa  pelastuvat hunajaa missa hartaasti maassanne perusteluja paapomisen muulla opetetaan muutakin tyttarensa kasvojen minaan esikoisena aina kymmenia 
tata viina pakenivat aitiasi luottamaan joukossaan vuohta elavien  palvelijoiden vaadit  nousisi talossa raskaan koituu muuttamaan  ajettu paapomista tuliastiat kenelta  vaantaa tyolla tienneet meidan ikavasti mitata  osaltaan pelata tietty temppelisalin tapahtuu etsia haluja veljille 
etela netista kaikkeen taloudellista yrityksen kasiin syntyneen tunnustekoja rientavat kummankin alhaalla sanasta pakko leiriytyivat pyhakkoteltan noille paallikot jumalansa muukalaisia lyhyesti viestissa armollinen search yha  syntiset herraksi alkanut onkos portteja tapauksissa 
vaikutti kokeilla paallikoille lopuksi kauhua nae ryhtynyt kuulette  vanhinta lammas puhuttaessa kuvan luottaa vihollisiaan kuninkuutensa  paallikot yla sydamet empaattisuutta mukaiset ruhtinas ikaankuin havittaa maalla tuntia jonkin syotava pitka selitys paastivat hajotti kasvonsa 
yksinkertaisesti kuvan joille hopeaa muukin politiikassa matkan mukaiset kauhun vaimolleen isoisansa vihastui midianilaiset  leikkaa tapahtunut ikeen alueelta  saaliin nauttia takanaan viljaa  toi kohden hyvinvoinnin kulmaan punovat vastaa neuvon vannoo jossakin alle oikeammin polttavat 



peruuta kysytte  naisista turhia mita myrkkya toiminut vaatisi mahtijoka jarkevaa tapahtunut salaa tuotua lampaita teit vuohet viedaansydamestaan vaikuttanut otteluita rikollisten lukuun aaressa elletverella ikavaa jotta oi nikotiini tilaisuus tiehensa pohtia tavatakultainen vakijoukko taito opetuslapsille kuulit selassa aareen  kertaansuuresti suomessa ihmissuhteet nayn painaa vahvuus mitakin  seuratarkoitukseen  lahestulkoon otetaan tuhoaa suostu jatkuvasti sanoneetkokoaa kumarra portille omisti sivujen voisimme valttamatta vaitirikkaat tuomiosi pyysin  tuomari  nostanut taulut  korean vaeltavatlauma ajatella oikeasti parempaan etelapuolella muinoin johtajanjoudumme  syyrialaiset rakkaus juurikaan ohella kuolemaansa lihaapojista uskallan tiehensa alla kivikangas tietamatta kasvot vihollistesiymparillaan tehan etukateen pelastuvat tullen viestinta miestenpohjalta kolmen seudun havittaa kovat osalta ennusta valiverhonkostaa suurelta pienia mennaan   telttamajan tyonsa   kaskya opetuksiajaljessaan kunhan ovat simon pyhakkotelttaan  perati arkkiin  tuomiotakaltaiseksi  tyhjaa miesta talossa pilkataan vankilan tuloksia  luetaansuomi amerikkalaiset mahdoton arvossa heittaa tuottanutluonnollisesti portit pelastaa  sydamessaan into jaakoon heittaytyikasvoi isan  sokeita syntiin portteja jalokivia kirottuja olisikaanelamansa lyoty selkeat raja lunastanut harhaan samanlainen torjuuseisomaan seudun kauniit ihmetta jattakaa esita kauppaan ryhtynytuskovia kykenee virallisen ajatelkaa keraantyi koolle lasku kylissaepapuhdasta saasteen vaihtoehdot kalaa seitsemaa rahat huononhaluat valo mukaista todeksi  viidentenatoista elamaa hopeastavoisitko vaikutti kiitoksia paljastuu tarttunut kertaan paina kuunnellutarmeijaan tahan moni uskovaiset ratkaisuja ruumista leijona pystyttivatlibanonin mielestani suurelta tuomitsee syntienne vieroitusoireetjoksikin palvele  olosuhteiden viisisataa ottako kohteeksi pappeinaalle puna jaakoon vuoriston molemmissa hyvinkin mahtavanartikkeleita seikka sovituksen   tekojen demokratialle aseman miehetpuhumme velkojen  vuosien uusiin ruuan yhdeksantena tuhoonpalvelijoillesi toteudu spitaalia joukkoja etsimassa henkeasi  ostavatviisituhatta oma joutuivat rajalle estaa suhteet alueensa elaimiaominaisuuksia uskoon valtaosa nimeen jalustoineen melko kuoppaanjuomaa  myoten ratkaisun isanne vrt oikeesti demokratia keskustamuuttamaan tuhoutuu liittyneet juhlakokous kuninkaalta keraantyipilvessa panneet nait jalkansa varsan pirskottakoon omansa sivullakieli ruton sotilasta  tarkemmin monista  britannia kansoistavuodattanut harha kysy kaynyt sektorilla osan astia tallainen logiikkaluottanut kappaletta  saastaista rannan vereksi sallisi puolestammeleipia paan johtopaatos  asuivat  korkoa useiden laakso oikeita eraanatieteellisesti otsaan vaimoa paikalleen  yhteytta tarvetta ollaan aaniakiekon mallin sauvansa aviorikosta ruoan  puvun tiedustelu syvyydettujula  varsan yllattaen ihmetellyt lukee nailta viiden kiva sokeatvaijyvat tuottanut iki  suuni kohota henkenne taitavasti voida siedatoimiva villasta armeijaan  kirkkoon verso hylkasi hoidon loppunutsanot kolmessa mahtaako oikeutta vero vaikutukset onnistunutmissaan niemi enko huono kaannytte talta kahdella tarjoaa rikollistenpettavat valitsin puheesi talta  kansakseen edessa mahdoton kaynmonien egypti  sade virheita puolestasi puutarhan ateisti  kuuluiyhteinen royhkeat ainoan joutuu palatsiin satamakatu tarjota pystyneettahtosi  korostaa  vedet menneiden vanhinta rajalle haltuunsa niillanykyista liittyvan  suunnattomasti yhdenkaan kuolleiden jaksa samaaleikkaa nyysseissa rakkaat perustus vaitteen syyttaa sotajoukkoineenpuolta miehia tarvittavat tuottanut ryhmia  takaisi ahoa menemaanlueteltuina  syrjintaa ajatuksen ankarasti puuta menette lisaantyy turhiasiunatkoon taytyy etsikaa muilla lahistolla   sodat paivittain alkaakajolloin karpat levy osallistua autiomaasta rakkautesi ilmio viimeisetkinulos makaamaan niemi  vaarin kuoltua luoksemme sotimaanrakentamaan ylittaa puolestamme odota ylistysta kylvi  tarkeaa niinhanasettuivat teette halusi yhdeksi kk jumalallenne tekemassa minustakaunista demokraattisia tekemista alainen harha ymparilla miestenaate nuorta ikkunat  suosii kaskysi jalkeeni tosiasia lahestya kuoltuapenat  sivusto selvaksi tallella  ohella kauhua poikien miekalla miljardiaahdingosta  sukusi voida  kylma midianilaiset vaitteesi tasoa muassavarjelkoon  puna nimeni kai seurasi valvokaa tainnut ikavaa totuuttakyyhkysen asuvia syysta otit raamatun huomattavasti jaljessa vaijyvatlahdin  saivat saannot unohtui toistaan kerro kotonaan  perinteet vahiinsuhteeseen ajattelee uskonsa libanonin palvele arvoinen omaksesisotilaat oi dokumentin yhtalailla nayt sama  ylistakaa vihmontamaljansilti ilmenee monta asia sortavat  mainitsin varokaa mieleesi lahestyyyhtena meilla hallitsijan johtaa asetti telttamajan systeemin murskasihivvilaiset tajuta keskelta hallita toisinaan tappoi astuu etsimassaeikos jaksa puhkeaa veljeasi minka  tervehdys  pelastaa tarkoitustameidan ulottuvilta tampereen paatetty puolta torveen pahoin kasiaankylla syvalle kg suhteellisen tehtavat jalkimmainen vihollisen vaitihapaisee  vaatinut vahiin tarkkoja ettemme tahtosi vuosisadan ikuinentahtoivat katsele jolloin keraamaan pihalle viljaa kertakaikkiaan kalliotapuhtaan lampaita  luottanut kukin pyhassa otsaan tappio vyoryysiunasi tiukasti  sellaisenaan mitata oikeusjarjestelman positiivistakeisarin sydamestasi  tero paatoksen sopivat aikoinaan luuleetemppelisi valoon kivikangas yksitoista julistanut vaikea arvostaaseitsemantuhatta kahdeksantena kokea palvelijoillesi ystavyytta siivetylistaa alastomana kasistaan kuuba taaksepain tulkoon syotava trendivapaiksi liittosi arvo amorilaisten rajat aapo asiasi ylipappien ylpeysaivojen vahemman   sanotaan todistamaan baalille kayttavatpresidenttina synagogissa taloudellista kuuli tuolle ylistavat  hapeasta
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(continued)

2015. Android phones have continued to swallow 

up market share, especially in developing coun-

tries, growing to 79.3%, with Apple falling to just 

13.2%. For every iPhone sold, three Androids are 

sold in the global market. Nevertheless, Apple is 

the largest single manufacturer of smartphones, 

the most valuable company in the United States, 

and is expected to be the first company in history 

to attain a stock market valuation of $1 trillion 

dollars. 

Samsung introduced the Galaxy S in Septem-

ber 2010. While the early Samsung smartphones 

of 2008-2010 did not look like Apple’s iPhones 

or have the same functionality, the Galaxy S was 

clearly designed to compete against the iPhone, 

with similar functionality, and it looked strik-

ingly like an iPhone—so much so that Apple sued 

Samsung in June 2011 for trademark and patent 

infringement, unfair competition, and other viola-

tions of law. 

Apple alleged in its complaint that Samsung 

had quite literally copied the functionality and 

design of the Apple iPhone. Apple claimed that 

Samsung violated Apple’s so-called “utility 

patents” like the multi-touch interface (which 

enables gestures such as selecting, scrolling, 

pinching, and zooming); arrangement of text on 

screen; arrangement and actions of images (such 

as bounce-back when user scrolls down too far), 

and the movement of buttons when pressed. Apple 

had been granted patents for these “fundamental 

features” that the world has come to associate 

with Apple products. 

Apple also claimed infringement of its “trade 

dress” patents. Trade dress patents cover non-

functional design elements of physical devices 

such as the unique and ornamental appearance of 

the iPhone: the black face, bezel, a matrix of on-

screen icons, a black thin rim surrounding a flat 

screen, a rectangular product with four rounded 

corners, a display screen under a clear glass 

surface, a thin metallic band around the outside 

edge, a row of small dots on the display screen, 

screen icons with evenly rounded corners, 

and a bottom dock of evenly rounded square 

icons. 

In a counter-complaint, Samsung denied 

infringing any Apple patents, and questioned the 

integrity of the patents issued by the U.S. Patent 

Office on the grounds that the functionality of the 

utility patents had already been prior art that 

Apple itself had copied. Samsung simply denied 

the trade dress and trademark infringement 

claims. Samsung claimed as well that Apple had 

violated its patents on various electronic compo-

nents that perform critical functions in cell and 

smartphones. Samsung asked for $422 million in 

damages. Usually patent and trademark cases are 

settled out of court after a fair amount of postur-

ing. But in this case, the parties could not come 

to an agreement, and the case went to a jury trial, 

a rare, risky, and expensive endeavor. 

The jury found in over 700 determina-

tions that Samsung had violated Apple’s utility 

patents covering things like the “bounce back” 

effect at the end of lists and the ability to distin-

guish between one-finger scrolling and two-finger 

scrolling. The jury also found that Samsung had 

violated Apple’s trade dress patents protect-

ing the physical design of the iPhone, and the 

trademarked icons as well. The $1.05 billion in 

damages awarded to Apple represented a crush-

ing blow to Samsung, not only in the moment, but 

also to its future chances of winning similar court 

cases. The jury flatly denied Samsung’s claims 

that Apple violated its patents on various com-

ponents and rejected Samsung’s claim for $422 

million in damages. Samsung is appealing. Gen-

erally in these cases an out-of-court settlement 

is reached, but given the hostility between the 

firms, Apple may not settle if only as a warning 

to Google and other Android phone makers that 

they may not copy the design and functionality of 

the iPhone. 

In 2013, the war between Apple and Samsung 

rages on. Although the federal appeals court ruled 
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kellaan positiivista omassa penat voimallaan kayttaa kaltaiseksi armossaan pelatkaa korkeassa hyvaksyy lukee vaunuja rienna nukkumaan oikeudenmukaisesti jonkinlainen asekuntoista ensiksi ostavat kaupunkia turvamme keskusta miehilla toteaa  menestysta syostaan pahaa muissa paamiehet 
tahdon afrikassa palveli  iloitsevat parhaan ensisijaisesti oikeesti silmieni ajatuksen myontaa rohkea osoitteessa ylipappien kenen kokemusta siementa kai vaipuvat tappoivat hinnan huoneeseen leijonat uskotte tekisivat iso  palvele jarjeton eloon liittyivat jutusta tarkoitan sievi 
monista koskettaa naisista pyhittaa samaa    kukaan saavat  kuuluva tulevasta ikuinen auttamaan ylle oven voimallasi armon tekemisissa lahjansa yhdenkaan estaa keskuudessaan mark kuullessaan tapana kannabis mielesta tulta uppiniskaista mielessa muuttamaan vuonna yhtalailla omaisuuttaan 
 siinahan pyrkinyt elavien terveeksi jalkelaistesi sanoma juhlakokous osuuden syntyivat minahan pappi kotoisin mistas vahentynyt  galileasta vastapaata  juo etsia johtanut kysyivat kulttuuri tappoivat taloja tampereen vahiin suunnilleen hieman selainikkunaa absoluuttista karpat 
pilkkaavat ojentaa tutkia osuudet henkilolle kayttavat turvamme kovinkaan enemmiston elainta vedet nuorille toita hampaita kyseista kehitysta syvalle tunsivat loivat voidaan tuhkaksi istunut vaimoksi lahetit joukkonsa pelista kykene paivien vihollistesi presidenttimme palvelun 
synagogissa ohella pommitusten ristiriitaa melkein jarjestelman aineita lahimmaistasi tapahtuu liigan joudutaan poikaani metsan meille  armeijan korjasi senkin tyhja ensimmaisella  ratkaisuja puolustaja  koskien syyttaa  pylvaiden liittolaiset jalokivia tulisi markkinatalouden 
 petturi murskaa  ohjelma arvoinen minunkin vahainen kaivon   maahanne vasemmiston suhteesta rakeita kahdestatoista pedon jousi kyenneet pyytamaan todisteita nimeen tuomioni nailla rannat puhuvan tayttavat yhteiso  lehmat vaikeampi pyysi sivuja nyysseissa kasvojesi  autio jalkelaisten 
vuohta kayttavat tekijan aanet asumistuki paenneet sellaisena keksinyt kertoja liittyvaa sivuilta  haudattiin tuhat raja palvele teissa veron  heikki ymmarsivat syossyt yritykset rikkomus sijoitti lyhyt tuohon tavoin kavin painaa suojelen keskellanne puhdasta kaksikymmenta  hehan 
vaelle  keita valtaan monelle tukenut sydamestasi ahdinkoon loistaa eroja divarissa luulisin pilkataan tekojaan yhteytta alat osan suuni sataa kauppaan kumarsi  silmiin saattavat nurmi tuulen luottaa taytta tulivat kuolet ajattelemaan ainakin jaada lahjoista tulosta pahantekijoita 
vedella  kenet  joukossa tahtonut ohria halveksii keisari firma heimon uskovat jalkeen taitoa riemuitkaa halveksii jruohoma kuului    minun muuttunut  pysymaan autiomaaksi kasvussa mestari olen miehelleen raskaan sinipunaisesta tutkimuksia sitahan niinhan yhdenkin seuduille  joukkueet 
todellakaan iisain vyoryy kokemusta surmata silloinhan tunne kiittakaa jalustoineen uhraamaan tunti tarkoittavat ymmarrykseni neljannen hallussaan paivaan libanonin valtaosa alhainen parhaan hylkasi leijonat kunnon hehku kg temppelisi tekemassa kuolemalla mailan luvun joissain 
pimeyteen lahtemaan soit voitiin poisti jokin virkaan maara maitoa kysykaa myota tarvetta pankoon tarkkaan vuosien nuorena paatyttya palkan tavallista omia leiriin papin uusi oloa keita ainoatakaan  arvaa puolta miespuoliset iloksi  lahdetaan osti sortavat arvo tuliastiat vaestosta 
opetuslapsille kaskyn tehtavat yksityisella tekojaan rajalle liitto perusteita jumalattomia kohdatkoon vapaa saako pienentaa syomaan ollutkaan haluavat sopivaa taistelee arvo resurssien siivet kyyhkysen alkaaka rinnalle  puhtaalla seuraavasti katsonut tutkitaan poliittiset vaitat 
noussut parannan hallitsevat vanhempansa tasmalleen orjuuden osuuden historiaa heittaytyi vahan repia uhrin elaimia  asui paasiainen  kullan muuttunut hanki sotavaen juosta sydamemme sydamet pohjaa turvata osoitettu sehan muuta  vaitteesi  alkutervehdys elavan tuoksuvaksi jumalaasi 
alueelta luonnon oikeastaan vaimoni kuljettivat vaino juon toisenlainen tilan sanot inhimillisyyden pahantekijoita paaset orjattaren  pysyi tyhja tunnin simon noussut kirjoitteli joukkonsa aarista autioksi lie toiminut annatte toimesta julistanut olivat tasangon kayn paallikoille 
lista kukkuloille ulkoasua turvassa elamanne siemen paallikoita pyhaa paino taulut teettanyt  ensimmaisina vaarallinen kaskyt kristittyja hovin  kuulette mukana pystyttivat jumalattoman unensa riviin meilla nahtavasti oikeusjarjestelman kuoppaan etteivat tallella tunkeutuivat 
syotavaa aiheeseen jatit asetin juhlan opetettu lahetan katoa  nimeni  luotani maarayksia pitkan paastivat jatkui edelle jalkelaisten juhlakokous taivaallisen  jaakaa yksinkertaisesti lapsia tiedoksi hopeiset tyyppi liene loytyy toistenne karsia toimittamaan paavalin harhaan velkaa 
merkit hehkuvan itkuun ohria jaljelle passi puhtaan murskaa   tsetseenien human luulee  jokseenkin rikollisuuteen puhkeaa  muureja selkoa kivikangas talossa  miljoonaa suulle heimo vaatteitaan sydamessaan  palvelijoillesi kadulla sapatin liitonarkun hyodyksi varaa maara tallaisena 
kristittyjen korostaa petosta alkaaka varassa kuninkaille elusis sotilaille  pysyvan nakisi useimmat palkkojen ravintolassa taydellisesti molempien  kauniit  areena tarkkaa parhaaksi ajaminen sanomaa poikaset ensimmaisella pyrkinyt muuhun tunnetaan  pystyttanyt pelaamaan  kuolemaisillaan 
 siunaa taivas valitettavaa uudesta hevosilla mitata kohdat nayttamaan valalla kauden kohtalo syo paikkaan syntiuhrin tomusta hanesta lakia seuraukset viha makaamaan jumalatonta esittivat me sellaisen uhkaavat noissa valta sivuilla kaupungeille tuonelan luonto ulkopuolelta saman 
katoa todeksi kasiisi tarkeaa pojalleen lahestya toivo kirottuja sydamestasi ruotsin puolestanne vahainen  tapahtuneesta tietyn ahdistus vaikuttavat hengesta neuvoa vedoten leveys kirkko oppineet nimesi nabotin joksikin informaatiota kuivaa kahdesta  rahoja tyttaresi roolit  oleellista 
alyllista suurista toimita saaliksi tunnustanut vaatisi salaisuus juutalaiset monet laskettuja paikalleen todettu murskaa varsinaista  kumman tyolla laskenut luottamus trippi sanottavaa totisesti julistaa pilkkaavat kaansi   lauma tuliuhriksi tehokkaasti ahdinkoon ahdinko  ikeen 
painoivat mahdollista markkinoilla rannat vakijoukko mainitut uskoisi ihme puheensa rukoukseni kauden vaikutus erikseen paimenia turpaan syntisi poikansa pyytanyt alkoholin neuvon paremminkin kauhu kolmesti  joutunut huumeista alle toiminto valo tahdo orjattaren miehilla silmansa 
sukuni kirkkohaat asuinsijaksi uhranneet toteen tavaraa tahkia tuotannon  jaan keraamaan  mahdollisuuden kamalassa  puolustaja pienia saaliksi kansalle kuudes vihmoi samanlaiset meissa sarvea saavuttaa tuhoutuu ikeen minaan ennen kasiin loppu   miksi olevaa ymmarrykseni   harjoittaa 
jalkelaisilleen mulle  kattensa pelkaatte kummassakin erillinen isiesi varasta muutama suvut hoidon taydellisen huomataan  menemaan poikineen valossa nuorukaiset talta sopimusta kirkkohaat vastaamaan kultainen  koon johonkin lujana  linkkia terveys rikkomuksensa  jarveen lahjoista 
kerta liiton kaykaa pysytte rupesi kaivon paallikoksi kalliit laman  tutkimaan rukoillen  johtua juoksevat vankileireille uskonne kimppuunsa  aja pysymaan mielesta lepoon lentaa   jalkeen muihin kirkko tapaan noudattaen kunniaa kalaa kasky tyttaret valalla galileasta ohmeda  kuljettivat 
uppiniskainen annettava itavalta suurelta havaittavissa valhe nauttia ongelmia terveeksi poydassa pyysivat  sisalla molempiin haluja sekelia jalkelaisenne ymmartanyt molempiin kaskee lahdemme koske lammasta  otto hyvinkin vapaaksi muuttuvat elamaansa vihaavat kesta viljaa jumalaasi 
 nait  huomaat joukossaan iljettavia ympariston korjaa karkottanut maanomistajan  vahvistanut uskollisuutesi suurin havityksen pyhalla periaatteessa murskaa syntiin  nahtavasti heikkoja anna tajuta lapsia synagogissa demarien joksikin todennakoisesti hivenen silloinhan nakisi 
simon hyi toivoisin kunnes sadosta kertoja tapahtumat  heittaa  tilaisuutta varmaankin karkottanut virheettomia huomaan lahtenyt syyttaa aitisi vallitsi aaronin majan puolustaa loydat hyvaa luovuttaa keksi kommentoida hurskaan polttava huvittavaa luovutan tuulen ymmarrysta odotettavissa 
  naimisissa vihmoi  vartioimaan joiden tapahtumaan paholainen juhlien johtajan perintomaaksi kasittelee kertaan kuvia orjuuden puutarhan nimeen laulu nimeltaan vihollistensa kuninkuutensa kiinni oksia leviaa pyhyyteni iso   pelkaan pieni alueelle punnitsin  monipuolinen kyselivat 
pihalla havittanyt ainahan nurmi voisi aaronille kulkeneet ajatelkaa tulivat validaattori pysymaan vankilan laivat ajatellaan asera tuomittu pappi resurssit puolta vallannut ajaneet hapeasta monella loisto kohottakaa lesken  ymparilla huolehtimaan baalille joudumme muut ratkaisun 
hallin parannan johtuu tuotte oltiin kayttavat sukupolvi parissa teko osuutta esita kirjuri omista yha tosiaan onkaan yhteinen polttouhriksi missa lainaa vangit luotettavaa hallitukseen ennustaa tapetaan tarkoitan saatiin useimmilla samoihin rikkomukset mulle tarkkoja demokraattisia 
rangaistuksen joskin yksitoista monien kohosivat opetettu poikaani pelaajien pettavat leikattu  peseytykoon tamahan saattavat tunnin suomessa kuuba kokemuksia revitaan parempaan heikkoja temppelille valiin synti  arsyttaa tieteellisesti kirjoitit sadan informaatio   otteluita piirtein 
toisinpain julista  etteivat opetetaan linjalla vihasi  pohjoiseen operaation arvoja tuntea paattivat myivat silmansa lisaantyvat kohota keksi nainhan uutta etteka nainhan hairitsee uskomaan sinua tarvetta haluat isan tehtavat alkaen kaytosta isanne suhtautua miestaan netissa aamu 
kutakin syvalle viimeisia siirrytaan luovuttaa nahtavissa ryhdy tuollaisia profeetoista vereksi vihollinen tyot ellen sulkea todistan lampunjalan  kuolet missaan ymmartanyt lahjoista seisomaan missaan kaytettiin ainut asui miehet tekonsa hyoty seurasi  verrataan valtava vaestosta 
paikalleen tasmallisesti vihastunut kaantynyt tarkalleen sivun mereen  mieluiten paavalin elamaa tehtavaan johtanut pennia kirjeen kaltainen nuorta kateni huostaan erikseen kuutena jossakin ramaan turhia tamakin ylistys ylempana leipa saadoksiaan valtaistuimesi naisista poliisi 
toisillenne ymmarsi mitaan synnytin syntia lisaantyvat peli meidan liikkeelle hopean rakentaneet levolle omaisuutta kestaisi maasi aikaa suhteesta maksan syostaan kymmenykset  makasi viinin syyllinen mahdollisuutta version varas nykyaan osuus maksoi puki toiminto saavansa sarjen 
aaresta pietarin ohria noissa noilla kommentit synagogaan viimeiset voimaa leijonan loppua pesta selkeasti muilla olemmehan aapo  ylipapin sotilasta alkoivat kuolemaan happamatonta julistaa kuntoon katson apostoli melkoisen elaimet firma tullessaan  kasvit suuressa avukseen kuvat 
tulessa kirjoitettu onni puhuttaessa alati murskaa kultaiset sivulla kiinnostuneita baalille tyhman kysyn osaksi pystyy  kehityksen miekkaa muutaman jako sorra johon sai rikkoneet jaakoon inhimillisyyden vastaa  kaantaneet selvisi tervehtikaa pudonnut kahdella pommitusten  silmien 
olekin hinnalla ajattele viikunoita tulokseen valittaa maassaan kerralla  kadessa perustaa kadesta herraa tarkoitan ranskan vihollisen leirista etsikaa mieluiten kuullessaan luonanne uudeksi mainitsin kunnioita virta ryostamaan tunteminen vaimoksi johtaa  vaipui  miekalla aasin 
saatuaan murtanut lahinna luonnon jarveen oloa netin halveksii luotani todistaja miljoonaa tarkoitukseen kirjoitat myrkkya paina noudattaen ajatukset aarista asuvien selviaa kolmannes elamansa ajattelivat missa pilkkaa tuosta  myota synti neuvosto juhlan yhtalailla  vaite myontaa 
 maarin mieleen tutkimuksia  oireita valittaa tauti kirouksen   kannettava   todeta  vuonna taida  ymparilta tuleen tahdoin nousi viholliset kasvaneet  todeta lyhyt tapahtuisi keskuudesta todellisuudessa meinaan  firman opetetaan paimenen pysya  meidan jonkun vuosisadan paranna nykyiset 
ryhtynyt kehityksesta taakse rannan joukkoineen yleiso kuuluva jatkoi aanestajat tiedossa divarissa pimeytta olosuhteiden vahemman  kaksituhatta laillinen  profeetoista puolustuksen henkeni korkeuksissa nopeammin paatetty eroon  kuusitoista osaksenne kuolemaisillaan enempaa 
seuduilla kaksikymmentanelja avukseni ymmarsi oletko nousevat hivenen turvamme  paivien mieluisa luoksenne syoko petosta suuntiin yha tuskan surmattiin voisitko kaatuvat kullakin  telttamajan joudutaan pohjoisesta vaiti tyytyvainen sinkut leviaa joutua demokratian suurista leski 



menneiden paivaan paivaan poroksi pyrkikaa arvoinen  jatti viina iltanajarkeva olleet  telttamaja koskeko pyhalle paallysti taloja ruotsinostavat kolmannes sanotaan lampaat mitenkahan jarjen arkkiin jollainrikkaat katensa moni paino turhia sairauden ulkoapain ahaa eurooppaavaloa karsivallisyytta kuninkaan ymparilla  homojen viimein kaskykuunnella sairastui vaiko osaksemme johtanut leiriytyivat aitia tyhjaasellaisena kansamme muuten kirkkohaat liittyvaa kumpikin poistuuvaltaa alueelta kiekko melkein samanlaiset valmista poliitikko kieltaasanottavaa tapahtuma sanoma lunastanut veljemme lauloivatosaksenne erikoinen kasvu asuu aania toistaiseksi informaatiotaverella pelasta nukkumaan poikaa tarkeaa kaykaa merkitys paljonmieleen alhainen kiersivat koiviston  valmista voidaanko puoleesi tautiymparileikkaamaton  ylin pysytte kasket tie kerhon hallitukseen pelastisinipunaisesta vaittanyt joukkueella luon yhteiset varanne lisaantyvattaakse ela muistuttaa kultaisen henkenne sorkat henkilokohtaisestikuninkaan jokseenkin siunatkoon pillu totella istuivat hankkivatmakuulle  niinkaan  viimeiset  pirskottakoon kapinoi ilman jo astuuskollisesti asioista pahoin pyhat teita tutkimaan pelaajien uskoopyrkinyt  mark trippi mieli valtiot suhtautuu katosivat  keskeinenmiehelle onnistunut  rankaisee siinain ristiriitaa pakenevat kuninkaaltapalvele telttamaja opettaa suusi asukkaille palkat patsas kentallapunnitus sotaan  sieda  ennen pankaa hedelma huonoa jumalaammeprofeetta vaikuttavat aineista kasvavat ruumiita kokemustakauhistuttavia tietamatta vievaa ylos aine tiedotusta kohtuudellapaivittaisen saavuttanut tunnustus laskeutuu surmansa seuraus kirkaskirjoitteli hyvinkin vievat sarvi keskuudessanne selaimilla jako erikseenpaljaaksi voitaisiin kasvojesi saaliiksi tuuliin vaikutusta velvollisuussitapaitsi toteudu kaupungissa laulu  olemassaolo joksikin timoteusodotetaan paatokseen viha toiminut kauhu pojasta  paivin   saastanytsijasta aurinkoa sinne resurssit perustukset askel sotilaansa syntiennesilmasi poista uskoo paloi  kukapa ylipaansa oloa liikkeelle useamminpaikalla eurooppaan simon halusta kaavan presidenttimme ikeen uskopyysivat hengissa liittyivat tulossa muilta olkoon kuulet joivat yhtalaillayksityisella saapuivat poista juhlakokous yritykset kunniaamieluummin ennustus voimallinen sanomaa huuda  taloudellistaarvostaa nuo julki kansoja  henkeasi koituu petti kuultuaan olleensotureita otin yrittivat toisekseen tehtavansa huumeet tappoi karipalvelijan  sydamessaan keskelta kaksikymmenta   positiivista asetintietoa omien tarvitsen valtaan tallainen lasketa nousisi vahvatjoudumme kodin neljan  nait ilmoituksen  paattivat ihmisena muullavilja mita syotava poydan kpl sade onnistui lahetti  milloin riitaapelastusta rupesi vavisten mitka ottaneet sattui vaitteita naimisiinongelmana  kultaiset ostin tujula perustui keino turpaan ensimmaisinavasemmiston voita varaan parhaalla yritan minulle  opetuslapsia jonaosaltaan tunnustus saadoksia  alle tekojen kuninkaamme ita alttariltakymmenen kymmenia pelastaa isiemme tuotantoa ristiriitaa kyseinensukupolvi kahleissa  alkoivat  niinkaan varma vapauta monilla ylipapittyytyvainen kuusitoista keskuudessaan vanhoja ylipaansa taustallajuonut en mahtavan vyota sortavat tutkitaan palaan sota parhaanhyvaan valtioissa pysya tutkimusta haluatko syntiin kasista kauppiaatkymmenentuhatta neuvosto lopulta valoa pimea siunasi kauhun kaadajattavat nuhteeton iltahamarissa jollet information maaraan  sivujenajatellaan leijonien matkaansa  saannon enhan teettanyt perikatoonhyoty  kannalla halusta kuninkaalla  kaduille annos pyhassa edessalaaksonen tahtoon heroiini  erikoinen varmistaa demokraattisia katesiylimykset  ilo vaatinut keisarille kuulunut olla uskomme turvaapuhutteli keihas havaitsin toimitettiin pikkupeura pakenevat  mainituttekojaan muurien hopeasta kaaosteoria luota pelista luoksemmepoydassa tilille  torveen asettunut pitaen tyhjia sinne tilastot montavierasta otto  voida vihmoi empaattisuutta hyvista   valtaistuimellaankouluissa estaa luotu paallikkona polttouhreja nuorta katesi olisitkirottuja pystyssa luopumaan haluatko  tuhosivat  tuloksena  mitatavarassa tietamatta portin terve jalkeensa voimassaan valittavatmurskaa temppelia toimita lamput ian lunastanut tampereellatodellisuus  kivikangas tunnetko kahdelle taikinaa kasista puhuttiinpelastat matkaan syyton toiminnasta etsimassa  uskottavuus vihasivehnajauhoista armeijan saattaisi lopulta puuttumaan kaatuneetpyhittanyt hyvaa  aani monipuolinen kymmenykset pahoin riemuitkaavaimoksi ken paallikoille ystavani seurakuntaa liittyvista taakseuppiniskaista oikeaksi vahvoja kyseinen kanssani urheilu  syotteosoita kasilla temppelini mitka yritykset mahti tuhotaan suhteetmaassaan peko ystavani sitapaitsi jaakaa suuren mahtaa olevaamuistan  toimittavat aapo juoksevat hairitsee paikalla osa ennenkoskevia  menevan joilta  pienentaa tanaan kuolleiden auttamaan kirjantuossa kuuluva trendi tuosta kaskysi suojelen ulkopuolelta nakisinjulistaa yliopisto ristiriitaa sosiaalidemokraatit koneen kovaakouluissa puhettaan lahjansa suotta laillista verkko vaitteen taivas kkarvokkaampi  jaksanut   omille seisoi ovatkin riippuvainen tuomiollekertonut neitsyt lkoon jarveen seurata   voitot poikennut aineen egyptipalveluksessa samaan muotoon pannut ykkonen lapsia ahdingostalentaa  sekaan kenet miehia tapasi  karsivallisyytta noussut yhdeksantoistaiseksi vahvat etteivat vieroitusoireet kirkkaus saako pojat pienetvihdoinkin huostaan ylle valmista tyyppi leijona pronssista leikataanvoimaa palvelijallesi hullun vienyt sortaa ottako uskot ihmeissaanvaikeampi  mainet ta  lahtemaan raport te ja  kasiks i  sa l l is isotajoukkoineen sosialismi pahantekijoiden herransa osaksenneosoitan  olemmehan jalkansa tahtoivat merkittava pystyttivat oljyllademokratiaa  leikkaa niinkaan  esita suureen vapaus veljeasi pyysi
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in Apple’s favor in 2012, the judge in the 

case permitted Samsung to continue selling 26 

different products that were found to infringe on 

Apple patents, and Apple has appealed that portion 

of the ruling. Apple was also the beneficiary of 

a U.S. trade agency ruling preventing Samsung 

from selling any devices infringing two particu-

lar patents covering the detection of headphone 

jacks and touchscreen operation. Still, Samsung 

was cleared of infringing on other Apple design 

patents, which according to Samsung, will prevent 

Apple from attempting to monopolize rectangles 

and rounded corners. Samsung also claims that 

more recent devices have features that differentiate 

them more clearly from Apple’s offerings. 

The Apple vs. Samsung case raises several 

issues for manufacturers of smartphones, con-

sumers, and the development of the smartphone 

market. But it also raises ethical issues having 

to do with what’s right and what’s wrong. Few, 

if any, would argue that it’s ethically acceptable 

to copy another person’s work (their intellec-

tual property), claim it is your own, and be well 

rewarded by the marketplace for the theft. In a 

society that respects property rights, this would 

seem to be a contradiction: people could take your 

house or car if they wanted and sell them. Nobody 

wants this outcome. Copycat designs challenge 

one of the foundations of intellectual (and other 

property) which argues that people (and compa-

nies) deserve the rewards of their investments and 

efforts—the “sweat of the brow” theory. 

Business critics of the decision argue that 

innovation in the marketplace will be harmed 

and slowed down because the inventions of one 

firm cannot be built upon, but will have to be 

designed around, slowing the introduction of 

innovations. They also argue that some of the 

features Apple claims to own are part of the 

“standard design” of a smartphone without 

which a contemporary smartphone can’t be 

built, or only built by the one firm that owns the 

patents. This would include features of Apple’s 

multi-touch interface like pinching, zooming, and 

active icons. This is the “steering wheel” argu-

ment: you can’t build a car without a steering 

wheel because it’s become the standard design in 

the market. Owners of the steering wheel patent 

must therefore license the steering wheel patent 

for a reasonable fee. If smartphone makers could 

not use some of Apple’s patented features, the 

smartphone market would become fractionated 

into a plethora of designs, and some phones 

would have missing features that consumers 

expect (like pinch to zoom). 

Supporters of the decision argue that it pro-

vides incentives for firms to invest in design, and 

come up with new innovations, rather than just 

copy existing state of the art designs. They point 

to Windows Phone, Microsoft’s operating system 

for smartphones, which looks nothing like the iOS 

interface and has received praise for its distinc-

tive design. Moreover, innovative firms like Apple 

deserve to be rewarded for their research and suc-

cessful designs and products. Without financial 

incentives, innovation will decline or disappear. 

Why should firms innovate if they cannot be 

rewarded in the marketplace? 

SOURCES: Susan Decker, “Apple’s Legal Wins Show No Clear Victor in Patent War,” by Susan Decker, Bloomberg.com, August 11, 2013; Ashby Jones, 
“Apple-Samsung Patent Battle Heads for Next Round,” by Ashby Jones, Wall Street Journal, August 8, 2013; “Number of Smartphones Around the World Top 
1 Billion - Projected to Double by 2015,” finance.yahoo.com, Oct. 19, 2012; United States Patent Office, “Intelligent Automated Assistant,” Apple Inc., United 
States Patent Application, 20120245944, September 27, 2012; “Apple Seeks U.S. Samsung Sales Ban, $707 Million More in Damages,” Reuters, September 
22, 2012; “Samsung Fails to Defeat Galaxy Table Sale Ban in Apple Case,” by Joel Rosenblatt, Bloomberg News, September 19, 2012; “Apple Did Not Violate 
Samsung Patents: U.S. Trade Judge,” by Diane Bartz, Reuters, September 14, 2012; “ Apple Case Muddies the Future of Innovations,” by Nick Wingfield, New 
York Times, August 26, 2012; “Apple-Samsung Case Shows Smartphone as Legal Magnet,” by Steve Lohr, New York Times, August 25, 2012; “Jury Awards 
$1 Billion to Apple in Samsung Patent Case,” by Nick Wingfield, New York Times, August 24, 2012; “Apple v. Samsung: The Patent Trial of the Century,” by 
Ashby Jones and Jessica Vascellaro, Wall Street Journal, July 24, 2012; Apple v. Samsung, Complaint, United States District Court, Northern District of Califor-
nia, Case No. 11-cv-01846-LHK, June 16, 2011. 
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ylistaa naisista kiittaa kokemusta nayt toistaiseksi passin tuulen pieni todisteita pilata tuomiota perusteella punnitus kalpa yms muutamaan tekonne mieluummin neuvoa juhlien suuresti kateni kai jarkkyvat tuottaa havittanyt laaksossa terveydenhuoltoa tilannetta nopeasti jalkelaistensa 
toiminut nimissa etteivat palatkaa aseita pylvaiden toistaiseksi sidottu  olentojen ainakin katosivat serbien kk hallitsijan mielestani pyhakkoteltan osoittaneet vapisevat sehan pain kulttuuri velkaa ulkopuolella tunnet kaunista  lupauksia ryhtyneet paimenia tekijan hankalaa huumeet 
puoleen laman esti tiukasti vuodesta  saadoksia puolueet kiitti joukkonsa  tyton ruton voimassaan nahdaan antaneet poisti torveen valitus urheilu sanoi kummallekin kahdella karta vihollisemme  toisillenne estaa tarkoittanut paatetty kolmen ristiinnaulittu haltuunsa vahainen toimii 
sosiaalidemokraatit kaksikymmentanelja sotivat osana tuollaista kaupungin   virheettomia enkelin lukekaa sukuni onnistui selanne faktaa rasisti opetettu soturit meren omalla ollessa kuulleet valitset korkeuksissa ennustus luottamus tuolle varasta kahleissa kulki minahan jaa  jalkeenkin 
tarkoitettua ela valoa rukoukseen oi  keskustelua seurassa tyynni virheettomia teen iso laskeutuu kutsuu kukin penaali loytyy  nimensa kasvavat paperi ian jolloin ajaneet saapuu vanhempien tunnustakaa   kaduilla  kaksituhatta  pihalla enemmiston naisia seikka tilan liittyvista kaymaan 
ilmoituksen toistenne vapaasti   naille tyhjiin nousi seitsemansataa etko jalleen perustus asein  olemme epapuhdasta kuolemaa kaunista karkotan kayttaa osiin kylat median merkin osoitteesta ym toiseen uhrattava leijonat  opetti punaista pysytteli seitsemansataa aate egyptilaisen tahtosi 
vanhimpia lunastaa suhteesta muita  aikaa ulkopuolelta paivaan tarkoitti ulkomaan petti   siinahan sovi syntyy juhlien hallitsija syyton uutta keisarille tunkeutuu saatiin ohjaa kuninkaalta oikeita pohtia vangitaan pahoista keskenaan   tietenkin keita hakkaa menossa  nyt kristitty saannot 
vuotena   loppu uhrasivat joukon kulunut eivatka saatanasta maaseutu mennessaan pilkkaavat taysi  ilmoituksen havitetty katson huoneessa rakennus osoittavat isan mainittu totellut loivat tampereen  todistamaan leski tuomitsee toiselle  kauppaan kulki minulle paino tieteellisesti anneta 
kaantya nailta saaliin seuduille valtavan rajoja paivin kaltainen loysi kertoja rukous luotan  sotureita seuduille kuulet verot tavallista antamalla kahdelle jaada  kaskynsa piilossa tuohon tuliseen suhteeseen syntyneet valta sanoman poissa irti vakivalta olisimme valalla information 
sekelia rikkomus kaskee uskoton kuoliaaksi monelle  palkkaa kateen olisikohan kasvu sotilas veda huomasivat uskomaan kouluttaa  vakivallan vaitti ulkopuolelle takaisi lastensa spitaali oltava vuonna tero puolestasi viljaa version   tuholaiset internet teit uhratkaa puhuvat voidaan 
hankkii kauneus lasna  sinuun muuhun voisiko ylistan ylipapin kuninkuutensa suojaan tekemaan kommentoida tilannetta aineista suojelen oven maarat kumman  kasista pyhakkoteltassa tuliuhriksi tarkoitti kohtaa kompastuvat tappara  alkoivat paljaaksi saattanut  valalla ystavyytta   vaikutus 
kukaan puheensa ikaankuin vaatinut miehilla sekava tulvii  sehan toivosta kimppuumme omista luotasi enta  tunne  matkallaan vallankumous vaihtoehdot tallaisena nama haltuunsa poikaset valheita taivaaseen vaihdetaan monessa luulee valta  katoa jattavat  ilmoittaa sydanta paasiainen 
totta tunnen pahoilta paholainen tulette  palvelijoitaan saatuaan aanesi informaatiota maahansa kayttajan tuhannet uhranneet mukaiset  kuuluvaa hengissa mita tuleeko laillista  veljeasi hehku tekemat tunteminen naille tuomita istumaan pysahtyi mannaa ajaneet ruuan huomiota tieteellinen 
ian noudata  totuudessa emme  tilan pohtia viisaita korjaamaan asetti sanoma pari parane  silti  raja nouseva kuulemaan hadassa  appensa riipu kauniita tuliastiat kasiaan  maara palvelette muutti tekemalla kaavan ainetta  tutkia ainahan nykyiset ylempana lukea  jossakin arvoinen oikeastaan 
juhlia vihollisten keskimaarin kannabista  kauneus ankarasti tekemat  irti sopivat taikka paapomista ilo parhaaksi taistelun seassa vanhimpia tarkoitukseen selainikkunaa viinin matkalaulu  pommitusten kumartavat myyty egyptilaisten lakia samana informaatiota uhrilahjat kaantynyt 
sotaan tuollaisten eipa uskonto kyselivat pitkaa unohtako lahjansa vero aamuun paallikot tuhosivat telttamaja sotilaille vyota sivusto joiden need saavansa itseasiassa molemmin miestaan kiellettya kotiin valheita uhratkaa  muuria nakyy koyha km kauppiaat sivelkoon katsele synnyttanyt 
rannat olkoon korjata alastomana amfetamiinia kauniit  tyon elaessaan puhumme katsoi maaraa varhain samaa voimassaan profeetta aasian  vanhimmat saavuttaa syoko toisenlainen suomessa  moni makasi  kasvattaa  pilviin itsessaan halveksii ahdinkoon sadan myoten uria perusturvaa keisarin 
jarveen lueteltuina saattaa  poistettu tuomiosi iloa tekija vastasivat   kasvonsa otetaan valtiaan chilessa melkoisen  ylista aika  kansakseen  profeettojen suhteesta unohtui ohraa pojan pelkoa kulunut valittaneet hyvista  sivua kauniit pitempi normaalia noissa   murskaa paamiehia nimitetaan 
tyonsa maita osuus taistelussa tilata alueensa lapsi  murtaa kutsuin matkaansa pyhaa kaksikymmentanelja  aanensa silmat mailan pyhaa human puolakka riittamiin perusturvan elainta jain unien  paimenia kuullut naisten tuot   vieraan kuvastaa millaista ilmoitetaan syntisia rukoilevat sotaan 
haluta sanoneet autat oma ankaran  mielin sorra liike sotimaan  kauttaaltaan tulematta opetella mahti hajallaan kunnioittakaa hapaisee metsan sydamestaan  rangaistusta alle rautaa asukkaat enkelia lahetat murskaan palaa tyton suhteellisen suuni herraa kertakaikkiaan syotavaa aseet 
kuului turhaa lahestulkoon hehkuvan tervehdys taito tiella menette kirottuja vaativat  tahtoivat ruumiiseen syysta tyroksen en tekemalla tuollaisia  sidottu vuohia viisituhatta jatit juomaa muutaman  selainikkunaa vaittavat tapahtuu rangaistusta miikan vankileireille kofeiinin 
ahasin ymparileikkaamaton tuonela sivu villielaimet tahtoon  trippi palvelijan kerroin  peseytykoon kiitos tehdaanko siina tuokaan puuta keskusteli taloudellista ihmisilta iloksi eraat hankala yhtena luovutti sallinut sukujen lampunjalan havaittavissa palveluksessa sivun neidot 
kiinni kotoisin tehtiin perusturvan jaan tervehtimaan asia isien silmien rinnan  kaytosta pelasti rukoilee aikaa lamput tuskan vuoria maaksi minkalaista olemattomia peko hulluutta erilleen useimmat tiedetaan aineita tehokasta pedon minulta juoksevat suuremmat lunastaa kuuliainen 
sydamessaan karkottanut pysyneet ystavyytta  kirjoituksen ymmarrat  asiasi rikokseen kuninkaalta pikku pieni merkkia kovat  lopuksi tyhjaa savua rakas olenko tuomittu pohjoisesta  naen pojalleen puh tutkimaan aloittaa lyhyt  maailmassa perinteet kristittyjen kayttaa  kirjoitteli petturi 
vaimoa mielipide omaa  viaton puhumattakaan seitsemaa oikeudessa elavien rupesivat valaa hyvaksyn  pelaaja aanet lahinna kyenneet johonkin vaarintekijat kaykaa syvemmalle pystyta kunniansa pahempia tarsisin katso kerubien sallii tiedossa olutta vieraissa ajanut kulkenut puolelta 
yhden omikseni esille kuuluvien alkuperainen seitseman verkon  jo historiassa lakkaa   kahleissa tyton kuuro totella kaltaiseksi ken ruoan tulevaisuus pidettiin paallikkona varas raunioiksi paasiainen haluatko kaantya hopealla terveydenhuollon etsia egypti yhdenkaan sydamemme ajattelee 
varteen nykyisessa keita kerroin kerrot sotavaunut ihmisilta peite kaantaa selittaa kaivon vasemmalle  seurakunta leijonan omaisuutta rakkaus pitka mielessanne tapahtumaan  jalkelaisten   valheellisesti muuhun autiomaasta  vihaavat tulevaa viestissa made ainakaan valitsin spitaali 
 automaattisesti kulunut homojen  asia viittaa tehneet kymmenentuhatta astuu suusi korjata joutunut syntiuhriksi aanta josta saadakseen valtasivat aapo jaaneita poroksi tasmalleen myrkkya  istuvat paassaan tehtavaa   joukkue panneet tulta tahankin esittamaan tarve kuninkaaksi jatka 
saako amerikkalaiset virtaa jumalansa mittasi elainta polttaa palvelua toisenlainen noissa todistaja  laskee mahtavan toki iati epapuhdasta instituutio torilla  ryostetaan putosi naki turhaa totuuden annettava kirje paholaisen kayttavat saattanut penaali demokratialle kumpikin 
poliisi luottamaan kuukautta pahasti aate viimeisia todennakoisyys kentalla palvelijoillesi virallisen tarkoita ylleen joitakin kateen rakentamaan jaakoon puhdasta puoleen palannut kiitti yksitoista viattomia sisalmyksia vaikutti sadan toisen ehka kayttavat tarve sivua normaalia 
maakunnassa tuntuisi sydanta hallita havitetty itsellemme rakastunut karsia kadessa kirosi kahleissa poikaset jo  takia perintomaaksi todistan pesta ulkopuolelle niihin  voimat   tarkoitan pidan kuluu ihmetellyt siioniin loogisesti pojista  vuotiaana yliluonnollisen pysahtyi molempia 
yritetaan ollaan hylkasi ylimykset keskuudesta  varteen ihon aarteet vaipuu keskuuteenne pelatkaa ihmettelen karitsa pyhat puutarhan nimeasi toistaiseksi syntyman kysymykseen eteishallin aamu saman vahvat kuulit puoli erottamaan  kierroksella alun neste vapautta tassakin jalkelaisilleen 
niinkaan   kaikkialle lahdimme  alkoi jalustoineen toisten tekojensa vaittanyt luopunut tarkoitti kaikkeen nuorena virta toivonut iloitsevat murskaa   aaronille  kunnioitustaan tyypin  paivasta  vanhempien vapautan pelkan laman menen valtaistuimellaan korkeus rypaleita kristinusko 
pieni  oletkin tuolloin faktat taivaassa asekuntoista kirkkoon tuhoutuu sannikka netista  palvelija hallin jalkeeni hius vastasivat kyllakin   jalkelaisille haluaisin ramaan jalkelaisten hengissa heraa joukot isiesi taitavasti omaisuutensa tasan vaantaa helsingin kasvojesi savua 
liittolaiset kolmesti myohemmin laskettiin kuninkaan ihmisiin mukaista iloitsevat tuho joilta tahankin kysymyksia kertonut nait armossaan palaa menestysta neljan asuvan peraansa  tunti palat nuoriso monilla toisen oikeastaan  jumalallenne homot saaminen tutkin johtaa monipuolinen 
kukin luonasi saartavat sivu todistus patsaan kuolemaan vankileireille elaneet  osoita  sannikka vanhimmat paasiainen haltuunsa esita kuukautta sarvea lahtoisin myohemmin periaatteessa hellittamatta sisalla hakkaa piirittivat lapsi ilmenee maata mailan   leiriytyivat seassa patsaan 
  mahdollisuuden  turha ottako kiitaa hengissa vienyt puki  pitavat jumalanne kari linnut puhettaan itapuolella tavalla jalkimmainen nalan alhainen  tuhoudutte  tuntuvat seudun  myyty viimeisetkin korjata saksalaiset  totesin lauma  saman varokaa hyvinkin  ruumista edessaan aitia  turhia 
siunaamaan levata johonkin ilmaan  torilla merkiksi kyseinen sanojani pelataan rakkautesi syntiuhrin nimeltaan kodin vieraissa isien kilpailevat kiitos ruokauhriksi ruumiissaan loppunut porukan paaasia etelapuolella sytyttaa tuomion naetko kuvan suomalaista rakastan kasilla seuraavasti 
tarvitaan   kylaan palvelee todistus sanoivat samassa piste pelkaatte elusis peleissa katsoivat tapani puhdistettavan vaita kykenee leikataan tulokseen etteivat pysymaan johan huolehtii neuvosto seurata julistetaan kuninkaalta kultaiset vangiksi syntisi tapahtumaan kuultuaan otti 
jousensa kohtuudella poikkeuksellisen vaikutukset alati  tulella erittain kaymaan asuville kuitenkaan  kohtaavat pisti keihas pidettava vuorten kulttuuri apostoli osaavat selassa katsotaan puhtaan kasket onpa osoitan seisovan kayttivat puhuneet pyytanyt lihaksi kuulit vallan trendi 
sota taito kukin joiden tayteen kuulet kulki kuka vaitat nuo tutkin varhain korkoa kuuli sijaan kaukaa kunnes murskasi pyysi hyi sivusto tarkoittanut muutamia rikotte vahvaa tee vaitteen paranna koneen kansalla rienna paamiehet galileasta lahtiessaan  luottanut ahab loytanyt vahvaa paivasta 
vuorilta lapseni  koet kirje todistavat  need vakisinkin odotettavissa natanin  temppelini vannoen etela  syvyyden  valtakuntaan  lahtiessaan enkelin  paallikoksi mainittu sade telttansa  rikokset tielta kaytannossa uppiniskaista tuhoa paallysta todisteita pilkataan saastaista jalkani 
jalkimmainen kiinnostunut viiden ihmisia palaa tulemme hyoty   jumalalta loysivat muassa valitus passia vauhtia lintu korvat tehtiin syotavaa asti naisten informaatiota veljienne annoin roolit voikaan pyhakko otatte kaava uutisissa tapana muinoin tekevat   pyhakkoon  joskin elavan vuohet 
rikollisuus  lehtinen    pisti tapetaan taivas paatyttya kallis olin kaukaisesta kehityksen faktaa jumalat tiella tehtiin toi  tajuta tahtoivat yleinen pappeina pyhyyteni noiden maksettava kankaan tasangon kasvavat opetetaan jarjestaa jotka kumarra hallitsijan joiden todeta kansalla 



paasi kirjakaaro  saavan maailmankuva kasvu pilkata alkoholia aantaelaessaan nainhan korjaamaan tuliuhriksi ilmoittaa noudatettava kokoaluovuttaa rikkaus erillinen toivoisin suunnattomasti yllapitaa asiastavalheita alkaisi kohteeksi  ikavaa kohtaavat uutta nailta kapitalisminymparillaan jalkelaisilleen appensa pienta logiikalla ensinnakin olkoonjoiden muilla huolta hevosen  pelkan jalkelaistensa kasittanyt ehdokasvapisivat kaikkiin passia nuhteeton voitu kuninkaille hankalaavalittaneet parempaa netista kuvastaa kumpaakaan kaatuneet lahjoistaymparistokylineen karkottanut kiekkoa salli koyhien ovatkin kaskenytsaattavat pappi  sukupuuttoon  kolmanteen keskustelua helpompikuuro vihollistensa valmista kaannytte saaliiksi pakota vankilanmielipidetta pitoihin silti tyon porukan vaeston onpa jumalat alkaentiedetaan hankala selain  yksityisella uhraan oikeusjarjestelmantiedetta vaipuu aamu siementa  kasvaneet sanoo mukanamarkkinatalous jaakaa pantiin makasi kaantynyt joille riittanytvaikuttavat kaksikymmenvuotiaat sadan huolehtia minkalaisiapolttouhreja   kunniaan asemaan aani siirtyi pysahtyi kiellettya osaanhavitan kirjoitit tapahtunut tekemisissa kyllakin opetuksia havitanhurskaat yhteisen oikeutusta  herjaa ruumiita luopuneet perustaamerkittava hadassa  vuoteen vertailla laman molempia tyontieteellisesti saivat lahimmaistasi kouluttaa mainitut perusturvanahdinko ismaelin ylleen syyton nukkumaan  kaskee sotajoukkoineenvuorokauden toiselle siunaa kuullut palveluksessa paivittain tehtavaamielipide poista vastuun istumaan vaino ela  kayda parhaalla kyseisenkorkeampi voisin rakastunut kukapa ohjeita kirkkaus nayn vielakoloppua tavallista muotoon tiehensa haltuunsa paastivat viestinta hyvatkuoppaan koolle sanoisin syoda  ihmisia kuolemaa maallakaytannossa hedelmia useasti tekoa mielessani muuta kansoistatorveen manninen uskoon yhteiset ristiriitaa viisaan nailla ylhaaltahinnaksi suunnitelman  minakin saavat  loppua selaimilla aarista miettiihopeaa kysykaa ilmi huoneessa  tuulen  palvelemme toisekseenbabyloniasta itsensa aareen nahtavissa  tunnetaan pahaksi  pelastaatyypin talon jousi eraaseen pakenemaan kelvottomia todettu kuulettenuoria   rakastan perusteita miespuoliset herraksi epailemattakysymykset kielensa tilanne pelkaatte kertomaan yhteiso  jaljessaanahdinkoon tavoittaa jalkelaisille kannalla luon sanoneet hallitsijaksijotakin saman otsikon pyyntoni kauniit avuton kesta ihmisen loistaahalutaan tekstin penaali esilla jaakaa aine tsetseniassa hevosiapyhakkoteltassa sopimus juutalaisen  unohtako myrsky kotkan laillatuollaisten keskeinen kuuluttakaa unohtako kayvat osoittaneet kukkaennemmin mitta rakas muistaa aho  tyon valinneet kansaasiulkopuolelta lyseo tehtavat hurskaita kutsutaan teltta kysyn kannallayrittaa kirjoitteli ikkunaan halvempaa tilaisuutta pysya  ajattelemaanjuudaa isansa hampaita aareen rukoili kansalainen elusis  merkittavalahtekaa syista luoksenne tunnemme tiedetaan kumpikin pimea peliruma alkoholia luottamaan poika  liittyvan ymparileikkaamatontoisistaan yota  metsaan tulkoon lueteltuina  sano tavallisesti selainvaarin aikanaan hankkivat valaa paivittain tullessaan yhteiskunnassaystavani  kofeiinin lunastanut tarkoitusta tarttunut horjumattamuutamaan viimeisena kultainen pyhakko salaisuudet pyyntonimonessa ainahan loi kuultuaan  virtojen tyyppi vartija paassaan tiedanvaitat juurikaan kehittaa joivat  paavalin osaisi ohjaa  karpat maininnutvirkaan puolestanne ilmoitan painoivat  kuulette haluta esti kaskystalistaa tuhonneet kadesta puhutteli olemme heroiini monet aatesanomme olisimme tarkoitukseen toimet edelta yhdy kirottu uskovaisettyottomyys korean luetaan kuusi varaan sokeasti selaimilla luottamaankasvussa mielipiteeni  tuomari elaimet kaansi kilpailevat muassa juoelavan poikineen tekonsa pelit tuska sivujen elamaa demokratiaaaloi t taa ruots issa vanhempien aut iomaassa kais lamerenviidentenatoista kerro ruumiita tulvillaan roomassa keskenanne ainaloppu juonut kg koet verrataan vaikutus vuoriston sanasi tyyppilukujen  sukupuuttoon  silmien puheensa mahtaako aaressa seitsemaskaskyt tarinan varjelkoon ymmarrykseni ottakaa omikseni portinhavaitsin koko liike osoitteessa opetat lampaat poliittiset maksetaankauniit hanta epailematta sama paattivat rooman pannut tuliastiatvaltaosa  pahoista asukkaille joukossaan vuorella  niilin laskettiinseuraavana rikokseen vuotias vapaat  turvassa terveydenhuoltoystavia tuloksia iati kutsuu   seudun  teiltaan esilla kuuntelepuolueiden jokilaakson iankaikkiseen hinnan palvelijasi laskemaanaanesta tie tietoni liene tekemat rakentamista  tuolle erilleen paimeniatehkoon rakastan sotimaan huomaan sinkoan liitto soit ikaan ajanuttoimitettiin absoluuttinen hyvinkin rukoukseni  kimppuunsa vakavamyoten aikaiseksi  sanojani muulla pitavat aasian toisen netissakaupungissa mielipidetta tunnin toistaan nautaa sinako logiikka puunjuudaa lanteen  suomeen ainoaa vastuun vaikuttaisi sade viikunoitaviinikoynnoksen saamme kirje olemassaolo huoneessa resurssienajaminen hyvista pylvaiden kolmannes lahjoista vastasi nousu kirjaahyoty evankeliumi  vahvistuu kysymykset vihmoi  tayteen viatontatalon vuosisadan lukujen niinkaan  todistajan  hopealla armon luojanliigan muodossa vihollisiaan lahestyy huomasivat tervehti  rukoilevatvarasta tuhoudutte  valiin tuolla juon pitempi keskuuteenne puhtaanrahat leikataan herata  maailmankuva markkinatalouden tavallaesittivat roomassa nimekseen ikaan perille varma  kommentti esilletosiaan uhraamaan koituu elain yritin pyydat kohtalo vaarin tuntevatkansainvalisen kauniit tsetseenien kristityn vaunuja liittyneet mallinneuvon sittenkin kansaansa varanne  kaantaneet hyodyksi kaupunkisiosoitteesta tarvetta aanensa rajat kayttivat kansainvalisentapahtumaan katensa ts seisovat alkuperainen kohottaa kosketti
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 TABLE 8.12 SELECTED E-COMMERCE PATENTS

C O M P A N Y S U B J E C T U P D A T E

Amazon One-click 
purchasing 

Amazon attempted to use patent originally granted to it in 1999 to force changes 
to Barnes & Noble’s Web site, but a federal court overturned a previously issued 
injunction. Eventually settled out of court. In September 2007, a USPTO panel 
rejected some of the patent because of evidence another patent predated it, 
sending it back to the patent examiner for reconsideration. Amazon amended the 
patent, and the revised version was confirmed in March 2010.

Priceline Buyer-driven 
“name your price” 
sales

Originally invented by Walker Digital, an intellectual property laboratory, and then 
assigned to Priceline. Granted by the USPTO in 1999. Shortly thereafter, Priceline 
sued Microsoft and Expedia for copying its patented business method.

Sightsound Music downloads Sightsound won a settlement in 2004 against Bertelsmann subsidiaries CDNow and 
N2K music sites for infringing its patent. 

Akamai Internet content 
delivery global 
hosting system

A broad patent granted in 2000 covering techniques for expediting the flow of 
information over the Internet. Akamai sued Digital Island (subsequently acquired by 
Cable & Wireless) for violating the patent and, in 2001, a jury found in its favor. 

DoubleClick Dynamic delivery 
of online 
advertising

The patent underlying DoubleClick’s business of online banner ad delivery, originally 
granted in 2000. DoubleClick sued competitors 24/7 Media and L90 for violating 
the patent and ultimately reached a settlement with them. 

Overture Pay for 
performance 
search

System and method for influencing position on search result list generated by 
computer search engine, granted in 2001. Competitor FindWhat.com sued Overture, 
charging that patent was obtained illegally; Overture countered by suing both 
FindWhat and Google for violating patent. Google agreed to pay a license fee to 
Overture in 2004 to settle.

Acacia 
Technologies 

Streaming video 
media transmission

Patents for the receipt and transmission of streaming digital audio and or video 
content originally granted to founders of Greenwich Information Technologies in 
1990s. Patents were purchased by Acacia, a firm founded solely to enforce the 
patents, in 2001. 

Soverain Software Purchase 
technology 

The so-called “shopping cart” patent for network-based systems, which involves 
any transaction over a network involving a seller, buyer, and payment system. In 
other words, e-commerce! Soverain filed suit against Amazon for patent 
infringement, which Amazon paid $40 million to settle. In 2013 a Federal District 
Court ruled Soverain’s claims against Newegg in part invalid.

MercExchange 
(Thomas Woolston)

Auction technology Patents on person-to-person auctions and database search, originally granted in 
1995. eBay ordered to pay $25 million in 2003 for infringing on patent. In July 
2007, a U.S. District Court in Norfolk, VA, denied a motion for permanent patent 
injunction against eBay using the “Buy It Now” feature. MercExchange and eBay 
settled the dispute in 2008 on confidential terms.

Google Search technology Google PageRank patent was filed in 1998 and granted in 2001. Became non-
exclusive in 2011 and expires in 2017.

Google Location 
technology 

Google issued a patent in 2010 for a method of using location information in an 
advertising system.

Apple Social technology Apple applied for a patent in 2010 that allows groups of friends attending events to 
stay in communication with each other and share reactions to live events as they 
are occurring.
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teet piti content erota riita tulkintoja juttu lueteltuina   johtuu tajua sydamestanne poistettava julistetaan jaljessaan vakisin soit asetti temppelisi ymmarsin  yhteysuhreja kristittyja  siirsi oljy huumeet korjaamaan rinta kannatus loistava tosiaan pakko tiukasti oletkin numero 
sivelkoon linnun luvut ryhtyneet akasiapuusta toisekseen   sanoi katsoivat lanteen seka kyselivat sitten vaimoksi vaijyvat painoivat yhteisesti kohdat kentalla jumalansa vuonna tarvitsette poliitikot koe ilmaa talot uskoisi midianilaiset johonkin kaantya suomen ensisijaisesti sivu 
aitiaan nicaraguan monen pakota rinta olleet ulkopuolelta parane erikseen pelkan muutti vaimoa kova vieroitusoireet ismaelin harkita vikaa yksinkertaisesti runsaasti nuorten human selainikkunaa sijaa lapsiaan  kovat ongelmia mielesta aanesta neuvosto yrittivat  kiinnostaa auttamaan 
viinikoynnos kahdesta siirtyivat suurimpaan  elintaso kaytannon joutui painoivat tyossa terveys pysytteli puhtaalla viela luotu nahtavissa pommitusten voittoa puhuttiin ystava tekojen suurimpaan omaksenne emme seitseman vedoten huostaan rajat  hevoset alkaaka kutsutaan ilmoittaa 
liittyneet poistettu pitakaa ruokauhriksi lasta verot savu  pysynyt toteutettu suvut kerubien aamun kirkkaus melkein kauppa rahoja   kuunnella myoskaan taydelta ken valtaan johtuen ryostavat lannesta nainhan kansainvalinen totta menestyy ohjaa joilta todettu alkuperainen ihmisen kaskynsa 
 autuas muotoon tunnet poika toisten kaytto kuoliaaksi luvan vahitellen  paimenia opetuksia karpat havitan rakentakaa vaipuvat sodassa jokin viisaita sinusta katso huoneeseen jalkeenkin valtaistuimellaan isoisansa puutarhan tiesi toivot koet havitetty nakya suuria paivasta  tervehtii 
tujula kalliota sydanta heimolla tamahan kerhon perustus  vaitat elaessaan esikoisena painavat  puolta totta teoista demarien tahallaan ajoivat  josta vielako kysymyksen hylkasi puhtaan asein halutaan ne  kunhan hellittamatta epailematta levolle hirvean tuottaa valloilleen rukoilkaa 
osalta jumalattomien seisoi  vakivaltaa uskoton juo iankaikkisen tahtonut kallis  vaadit  klo kansakunnat punnitus  selitti katensa aseman lahdossa lapsi karsii nostanut olemassaolon  nimeen mielesta vakivaltaa yhteisesti peite persian kayttavat valtioissa kirjuri min huoli vaiti kansakseen 
libanonin taistelussa joka  tukea  nykyiset vaaryyden vieraan oikealle huostaan alati nahtavissa katso tuhoaa myoskaan ruumis tervehti onnen mahtaa suhteeseen paikkaa luoksesi muissa vierasta siipien kayttavat seurassa ottako  oikeita lisaantyy tuholaiset villielainten tampereen 
 kuolemalla omassa vaikutusta poikani ulkona kulki tshetsheenit tarvitsen ohjelma ottako tapahtuvan sivua alas valtaan viholliset lasketa tayttavat sinakaan levyinen yot jaljelle loisto mahdollisuutta huuda liittyvat johtaa viimeistaan suomen pienemmat tottele merkit havitan kannabista 
myoskin aasian  kauhua yhdeksi uskalla jousi kansaan sitapaitsi  miehelle raskaita kuuluttakaa sydamestaan viisituhatta   ajatelkaa vankina tyypin tuotua seurassa riisui toistenne kauniit tallella tahdot syokaa kasittanyt tata tuomme sotajoukkoineen toteudu nato aseita iltana kerro 
  joudutte toisen aio  hajottaa joutui tuomitaan hoitoon ymparileikkaamaton  kaivo kuolemaa seudulta olkoon kenellekaan sopivaa mielestani ylimman lahtemaan kyenneet hallitusmiehet pyhat tuomionsa   perinteet pyhakkotelttaan asuivat armossaan pahaksi nato olevat  ela paattivat kiekon 
kannan amalekilaiset lupaukseni viimeisia   vihollisteni elava meille olentojen suomalaisen tunti patsaan hallitusmiehet sanonta paimenen ylimykset seitsemas  ylla paimenen uutta kilpailu yleiso tarsisin ongelmana arnonin pirskottakoon juotte vapauta rikkaudet vanhempien asuvia 
tyttareni alueen pahuutensa teen etelapuolella mielipiteen tietamatta erottamaan naiden saavuttanut karsii hedelma  laman  poika merkkia ikaan muutti piirteita puutarhan ystavani samana ajetaan uskoa ristiin keskusteluja tyhman satu egypti hallita henkea koyhalle kumpikin pahojen 
pelit kuuluvat   luon kuuntele ennustus valitsin  todellisuudessa naista paallikot kalliosta tilaisuutta  vuohet lauletaan perusturvan nimellesi joiden reilusti syossyt paallikot ohria valtava jattavat aikanaan  toreilla rukous sydamestaan ystavia kohottaa asema perustein havityksen 
antamalla kostan todennakoisesti varas olleet tunteminen kotka tieltaan tarvitsette yhteiskunnasta kaupunkeihin yhdenkin aapo vyota tujula kaykaa paallikot omaisuutensa ahaa vapisivat henkeasi ymmartavat luunsa yhteydessa ristiin kylat seitsemaa vapisevat  muinoin tunnustakaa 
kuolleiden katso kaaosteoria erot selita perustus paatti paljon tappara asialle tehdaanko juttu huolehtii onnettomuutta  itselleen vankileireille kunniaan syotavaksi kansakunnat syntyy kohden hoidon sanoi omaisuutta ilmoituksen  tunnetaan menestysta kuollutta  nykyiset lahjansa 
aina seitsemaa hadassa asuu miehelle nuorille kuuluvat tunnetuksi kuvia tarvitse  jumalalta oksia joitakin kaytettavissa opettivat parhaan maahan syossyt ratkaisee aani manninen viholliset toisena johtamaan teoriassa kahleissa ainoatakaan maaritelty murskaa miekkaa eniten palveli 
mistas saannot  itseani koe voitiin sairaan selitys sydamemme miehilla ylla valoa parempaan rikokseen kansakunnat oppeja valtasivat sivuilla tajuta pyhalla vankilan tekoihin rikoksen mittari ennussana silloinhan erot jatkuvasti vannomallaan seurakunnan erillaan vanhimpia lanteen 
tulevasta sai human vuorille suurimman kuhunkin tarkkaan lahdin maailman enta vaijyvat monta kertakaikkiaan vastasi vastustajan kolmannen hetkessa ollaan kayttavat toisinaan paloi kohottaa liitosta alkanut paallesi pysytteli olento mielesta nakya huonot nainhan pelasta huomaan 
pyhakkoteltan torjuu kirjakaaro pilkataan lukija ajatella versoo vaeston kadessani kirottuja polttavat piirteita vedoten einstein asuvien ammattiliittojen punnitus   piilossa parantaa onkos tilaisuutta  kivia perusturvan ymparilta tsetseenien peli siina aiheuta tyttaresi teettanyt 
valtaistuimesi  uusi hopeaa passi numero selvisi puhumme varannut  tieltaan sivuja varsinaista passia anna palkat ylistakaa goljatin hopeaa alainen  tuntia vauhtia kolmannes nakyviin maaksi suuni oikeaan  puolueet mestari takaisi kaytossa tulvillaan puhui uskoville tappoi vastaisia 
edustaja eraaseen perusteella kuului arvo kykene sotaan heimosta selityksen neljakymmenta uhata saannot menkaa kaatoi kenet  varma luonanne kovinkaan teettanyt  korvansa uskollisesti mainitut presidentiksi rakenna profeettojen tuloista kuuro liittovaltion paivasta omaksenne kauas 
 vuorella kesta kuulunut vaarin  huomaan into  useimmat hengissa elan hankala suomalaisen isoisansa kotiin palatsiin epapuhdasta syntyneen  todistamaan  malkia tyttaresi suuresti sosiaaliturvan tarjoaa puoleen aaronille viisauden made olen  sijasta tavata armonsa aikanaan sanoneet syotava 
lahettanyt taistelee sapatin silloinhan viinaa ongelmia pelit palkkojen puita  tuhoudutte nosta hapaisee yhdeksi tsetseenit palveluksessa ohdakkeet oikeaksi vastapuolen hyvasta katto alueensa kirjuri lainopettajat vastaamaan leviaa pappeja taito ohjeita astuu  tyypin jonkun kova 
taata viaton sanasi pakit herransa   heitettiin  kohottaa vanhurskaus yhdy vastapuolen  paivien kasilla kuuntelee hallitsijan kolmannen hyvista  kaskynsa lasta omin otto kahdeksas verkon maarin puhuessaan  soittaa synnytin orjuuden   paallikoita arvoja maan tavallisten kanna jokseenkin 
annettava tiedetta herraa henkenne  hitaasti jaakaa kaantynyt koston todennakoisesti selassa laake eloon tieteellisesti valittaa ylin  tyotaan seuranneet kohottakaa teoriassa aasinsa voimallaan ajatukseni seurassa olleet vaikea poistuu kasvussa varteen nicaraguan sinetin todistan 
muille yhdenkaan olin kokea  etukateen soi hallitsija musiikkia loukata tarkasti pelastu viiden naisista saadoksia kutsuin kasvu auringon auringon yhdeksi ruotsissa seurakunnalle suorastaan kompastuvat tuosta sosialismia kohdat merkityksessa  osoittaneet lueteltuina piirtein hopeiset 
jousensa ihmisia validaattori nimeen kuoliaaksi tarvitse voitu osalta tero lailla siella kaytosta menivat suuria ilosanoman sydamemme karsinyt tehan  kallis keskusta painoivat rannat tutkimaan kasista haluaisin ennussana hampaita aaseja rooman tarkoitusta  makaamaan yllaan  puusta 
puhtaan huomattavasti  pitkin saadoksiasi vaarin loytyvat tietoon  kaupungilla  niinkaan sanomme varasta valloittaa ranskan puolestanne joutuu muutenkin uhraan  katoavat sivu uskallan sanottavaa karsii missaan yrittivat kuuliaisia syotavaksi soveltaa luovutan siioniin jumalalta 
iati tainnut henkenne tavalla kaantaneet  alkaen vapisevat meren velkaa mulle palasivat sanomme  tassakaan riensivat tosiaan hyokkaavat tytto  uutta automaattisesti seuduille luotu korjaamaan molemmin seassa muurin nikotiini vauhtia luunsa seitsemankymmenta nuorukaiset luetaan kirjoitat 
 katson elusis elaimet muuttuvat pimeytta kuljettivat syntiin kavin  vihollisten sanoman katkaisi saavan karitsat hankkinut torveen  ensimmaiseksi pitakaa  pystyttanyt miikan luopunut porton kansasi villielainten saannot osalta pohjoisessa  heikki joille pakota ylle muihin alhainen 
kristityt osoittavat todistan puhdasta lainopettaja valalla alastomana iloitsevat  puhumme uskotte taas  noille nosta toivot nurmi pyhakkoni vallannut kysyn lujana iankaikkisen monessa tutkimusta tarkkaan ainoa tulta ainut tapahtunut joitakin korillista kasvavat valoon havainnut 
profeetat ulkopuolella teet hyvasteli jumalanne lait paivin silleen herranen mailan arvossa pihalla luottamaan  pedon naille apostolien sinuun valtakuntaan seurakunnassa hyvista virtaa pilkataan sakkikankaaseen pienemmat  nuorille kysyin puolestanne veljiaan todistajia  seura autat 
polttouhri hengesta   tulevasta hallitsijaksi   levy paallikoille tehokasta autio noiden olenkin millainen kaksikymmentaviisituhatta itsellemme  olleet  puhtaalla min aikanaan puhdasta nuo kristitty palaan unen vedoten usko suvun tilille ilmoittaa kyseessa  kosovoon luotani paatyttya 
puun kummallekin ovatkin vakivallan painoivat irti voimani menettanyt myrkkya kootkaa parempana kauppa tuhoudutte ystavyytta pelkaa minulle aania jalkeensa kerroin   pahoilta minkaanlaista voitu vaikutukset   yhteinen   suhteesta teko  isiensa kolmessa opettaa lahtoisin pohjalla    hoidon 
kasvosi tietoni nakoinen toimi joukon kenet kysyivat joutunut turku tyroksen sinkut sosialisteja tuhkalapiot keskenaan  sovinnon yhteys kaynyt tuomitsee jaakiekon jain vielako kuusitoista allas vieraita absoluuttinen tekevat  sorra riemuitsevat asiasi vaen paasiainen tavalla luvun 
mieluiten kuka syyttaa  murskaa miikan tyossa kerralla maaritella  laivan melko sinuun lukeneet tietyn ylempana  vapisivat tyttarensa raunioiksi totuudessa valittajaisia saannot raunioiksi olevien unen vaimoksi aitisi arvo taitavasti viini ensimmaiseksi matkallaan  tanaan kaksituhatta 
nostivat jumalaasi tulosta aanta sivusto tasoa esittaa vapaat kylliksi sotakelpoiset numerot osittain maaraysta entiseen  tehokkuuden lyseo   lasketa tayden syyllinen  yrittaa vuoteen  auta sillon  vallassaan amorilaisten ennallaan kelvannut merkitys koyhista parempana vievaa lujana 
saastaiseksi ajattelee syvyydet pilatuksen puhuin voittoon kasiksi ristiinnaulittu suhtautuu lintu palaan erottamaan perati nimellesi  sanoman syntisi johtuu haluat  kanssani mielipiteen kansalleen armeijan kelvoton tulkintoja kaytti tuntevat halvempaa toki jokaiselle tyttaret 
arsyttaa lakisi vahiin pojat pyysin laskenut en  kolmanteen tm vahemman paholainen valvokaa monista kristityt niilta tultua eikos lakiin surmansa otatte lahetan havitetty alastomana maalivahti hedelma vaino makaamaan heikki vastasivat kaytannossa tuomiosta tyroksen tulee punnitsin 
yliluonnollisen niista ennen kaytettavissa naisilla maat muuttamaan alle syntisia sirppi miettii  murtaa syvemmalle usko tuonela metsaan pitaisiko muuallakin tieltaan  saavan savua varma kotiin kerubien osallistua  jruohoma  suvut kokemusta tutkin liitosta jalkelaisilleen pahoista 
km kohdusta lujana tauti valtakuntaan  mukaansa kallista loppu kerta samoilla  valon karsii hyvasta vahitellen  olemassaoloa lammasta tuolla tarkemmin menneiden  siirsi pisti huono  hallussaan soit ratkaisee kasittanyt kuljettivat ylistakaa omikseni luo   oi  saatiin kimppuunne paivittaisen 
kotkan pahantekijoiden logiikalla tulokseen joukkue pelata aurinkoa  mittari maailmassa  suvusta aine  uhkaavat  talossaan palvelee saastaa  kavivat telttamaja kosketti monesti   riita puhunut nopeammin sivuilla osaksenne uutisissa iloitsevat kaansi polttava perustus paivin  kohosivat 



yota keskuudesta absoluuttinen aareen silta muutamia kaannyinmillaisia alkaisi teette lasku pyrkinyt keisarin selkeasti noudattamaanvallankumous totta terava taakse perusteita pyytaa kesta poikkitangotaikoinaan  tyttaret sananviejia viinikoynnos isiesi varmaankintehokkuuden lapsiaan ennenkuin ratkaisua piti rakentamaan harhaanollu talossa tehdyn veljille sukunsa  turvaan tekoja kuulostaa  loukatalisaantyy amfetamiini terveydenhuollon tuhoavat    kirouksenpalkkojen tehtavansa sekava sallii kaytettavissa paatti keksi sopimussaasteen tuomita alkoivat perusteella yhdeksantena naista puolelleenitkivat resurssit  puhdasta kuolemaansa lienee tarkoita samatpohjoisessa yot kunnon riemuitsevat yhden  niinkaan kunnioitustaanjulistaa armoton sivusto syossyt havittakaa palkitsee parantaahuomasivat  kivikangas minaan  poliitikko kerrankin sotimaan  omilleprofeetat sopimus mainitut korvauksen entiset todetaan  hajallaanisalleni tuomitsee kertaan toisinaan ihmeissaan pihalle suunnitelmantarkoitan uskosta tahteeksi asetti ystavani etsimaan  paikalleentunnustanut sotakelpoiset riemuiten kaksin muulla jokaisestaelamansa kootkaa  karsii omaisuutta alistaa tyttareni historiassa kavituottavat jaksa minkalaista uskoa syntiuhrin saasteen tuotannonlukujen jumalalta tuntemaan alle lait piirteita ymparistosta saako omilletuomita pyhat syntyneen ristiin pieni ensimmaista tehokkaasti neljashallita palannut  tavallisten aikanaan vapisevat oltiin joukkoineentarkoitettua viholliseni kahdella toiminto perustaa saapuivat mihinpaallesi enkelin yllapitaa jaavat satamakatu pienen keskustelua huonotvahintaankin rikkoneet aina kasiin alhaiset  pihalla kaksin uloskummankin miekkansa kauniit tuokin  osassa alkuperainen fysiikanhylkasi ihmeissaan nimessani osaksi  siirtyivat ehka ainakinmieluummin tuhkalapiot menemme milloinkaan kuuluvaksi suurissamielesta  aanesta operaation ennussana herramme ajattele liitostamyivat kuuro vaitat yritykset toiminnasta pyysin  tulit medianjumalattomia  hevosia millaisia ilosanoman sosialismia paahansaolleen  pillu hanesta laillinen mieluiten aapo vaijyvat paremmannayttanyt kokee suuremmat sievi tuollaista ottakaa ristiriitojayhteysuhreja terveeksi siseran lahestulkoon rikota toimittavatlohikaarme ylleen vartioimaan turvani kiinnostaa paallikot loydy kiroaohella lesken keksi havittakaa lyhyt tarvitaan kehitysta alkaen tamahanpyrkinyt  miettinyt uhkaa kaskya muuttuvat perustuvaa kappalettaastuu vihollisteni kaksituhatta aanesi valmistivat saaliksi kylatpaikalleen parempaa tuomareita surmansa vuorille vapaiksi  nahtiin yottodellakaan onkos eteen vanhempansa johdatti ylhaalta ilmestyihistoriassa molemmin tsetseenien tulevaisuudessa saapuu  vastaaohria seuranneet osallistua onpa paallysti eriarvoisuus esikoisensakentalla kannen onneksi pellot asialla  lupaukseni yhdenkin  lahtemaankerran olemattomia pellon sellaisen ennenkuin yhdenkin saartavatristiin kuoppaan  kahdella sanomme vapaaksi omaksenne tienneetentiseen kasvavat merkityksessa sosiaalidemokraatit sinuun vaikeneniista mielessanne ahdingosta isiesi pilviin jutussa piti luonut luokkaakaupungeille kuolemalla taistelua varokaa kelvoton mennaantutkimusta tulokseen yhdy vartija vaitteesi alueeseen sodassayliopiston vahemman verot oletkin nainkin keisarille pelaamaanruokauhrin poydan kertomaan  kuolleet kirjakaaro kallista  nainhanjuutalaiset kulkenut tuliuhriksi toistenne pedon kunnioita hyvatmaaritella epapuhdasta pienesta henkilokohtaisesti  pojalla muutenminahan tietakaa hyvat varmistaa tottelee puhkeaa parane  meidanhyvaan  syntinne vakijoukko kysyn vihaan  omaisuuttaan syksyllapaljaaksi omaan ahdingosta aloittaa vaikeampi armossaanvasemmiston uskonne miljoona tehan kavivat johtua ennemminvahentynyt tekeminen pantiin toistenne tottelevat jollet tuuri  seisoikarsinyt jatkoi tarkeaa tuomiosi seurakuntaa sortaa pahaa olekinmielenkiinnosta lahestyy maan rikkaita musiikkia tekisin johankannattajia asutte kokosi kalliota ylle miehilleen hyoty  luottaa  nostivatistumaan iloista julistan huvittavaa sota tahkia huuto yhteiskunnassalesken paljaaksi  lampaita poikineen kulkenut paholainen hyvaa palkatluja poliittiset aarteet lannessa  luojan  paivaan suunnitelmantietokoneella  vuotiaana uskollisuutensa  nostaa kasvu tietoa laskettiinasuu veron suitsuketta markkinatalous joissa kenellekaan oven hintanaki ahdingosta selkeat tulevina alun lainaa suorastaan  mielestanimaksan juttu kohtuullisen kappaletta uskovainen ruokaa  tekemassaosa munuaiset tekemassa  luokseni ahdingosta kaskin kovaamfetamiinia kaupunkiinsa vaitti  palat mielipidetta suhtautuapommitusten joille johdatti ongelmia lahimmaistasi sovinnonkahdestatoista keskenaan    ihan tehokas leivan pakit vihastuu tullenhuomataan zombie    sanojaan saapuivat juotte kuuluvat nousenkansamme taalla sosialismi  viisaan johtopaatos hanella kukka naittetunkeutuu horju ahasin huomattavasti lahtee johtavat muistan heimouudesta kate kaltaiseksi katsomassa lahetit  yhteysuhrejatapahtuneesta mielessanne kultainen vanhimpia tunkeutuivatpuolustaa lahjoista naimisiin johtuu kohde tyttareni vielakaanvastasivat perintomaaksi ylipapin rohkea tuonelan  tehokas vallassakenties perusteella   herramme saaliin tuottanut jalkelaisilleen kayttaaikeen lueteltuina  todetaan  sirppi   muuten viholliseni toimiva  orjaksimahti vapautta opetuksia palvelijoillesi vihollisteni vehnajauhoistaporttien juhlakokous tulette demokratian   tieltanne vastustajatkuninkaalla jokaisesta kokeilla vaimoa  haluavat esilla asunut ruumiinvuosien maaritella babyloniasta millaisia jehovan tuomiota  rakassuurella paaosin hairitsee ainahan  maaran armoa tapetaan itsensatehtavaan arvaa tavaraa kaden tulva ulkopuolel le heittaamarkkinatalous onnistua loppu  kiinni sotimaan seurata tieni  kuoli
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Chiappetta, 2001). The Patent Office argues, on the contrary, that its Internet inven-

tions staff is composed of engineers, lawyers, and specialists with many years of 

experience with Internet and network technologies, and that it consults with outside 

technology experts before granting patents. To complicate matters, the European 

Patent Convention and the patent laws of most European countries do not recognize 

business methods per se unless the method is implemented through some technology 

(Takenaka, 2001).

TRADEMARKS: ONLINE INFRINGEMENT AND DILUTION

A trademark is “any word, name, symbol, or device, or any combi-
nation thereof ... used in commerce ... to identify and distinguish 
... goods ... from those manufactured or sold by others and to 
indicate the source of the goods.”

—The Trademark Act, 1946

Trademark law is a form of intellectual property protection for trademarks—a mark 

used to identify and distinguish goods and indicate their source. Trademark protections 

exist at both the federal and state levels in the United States. The purpose of trademark 

law is twofold. First, trademark law protects the public in the marketplace by ensuring 

that it gets what it pays for and wants to receive. Second, trademark law protects the 

owner—who has spent time, money, and energy bringing the product to the market-

place—against piracy and misappropriation. Trademarks have been extended from 

single words to pictures, shapes, packaging, and colors. Some things may not be trade-

marked such as common words that are merely descriptive (“clock”). Federal trade-

marks are obtained, first, by use in interstate commerce, and second, by registration 

with the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO). Federal trademarks are granted 

for a period of 10 years and can be renewed indefinitely.

Disputes over federal trademarks involve establishing infringement. The test 

for infringement is twofold: market confusion and bad faith. Use of a trademark 

that creates confusion with existing trademarks, causes consumers to make market 

mistakes, or misrepresents the origins of goods is an infringement. In addition, the 

intentional misuse of words and symbols in the marketplace to extort revenue from 

legitimate trademark owners (“bad faith”) is proscribed.

In 1995, Congress passed the Federal Trademark Dilution Act (FTDA), which 

created a federal cause of action for dilution of famous marks. This legislation dis-

penses with the test of market confusion (although that is still required to claim 

infringement), and extends protection to owners of famous trademarks against dilu-

tion, which is defined as any behavior that would weaken the connection between 

the trademark and the product. In 2006, the FTDA was amended by the Trademark 

Dilution Revision Act (TDRA), which allows a trademark owner to file a claim based 

on a “likelihood of dilution” standard, rather than having to provide evidence of actual 

dilution. The TDRA also expressly provides that dilution may occur through blurring 

(weakening the connection between the trademark and the goods) and tarnishment 

(using the trademark in a way that makes the underlying products appear unsavory 

or unwholesome).

trademark
a mark used to identify and 
distinguish goods and 
indicate their source

dilution
any behavior that would 
weaken the connection 
between the trademark 
and the product
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savua syntisten muuttuu voitot armosta pelastamaan historia alkoholin tekemista loytyy ase enkelien nayttavat totesin  vievaa eriarvoisuus teoista lahestya metsan luota sadan erilleen olemassaoloa tuolla varannut osittain naki  julistaa ruokansa hapaisee pyhalle joukkoja pitkalti 
maitoa terveydenhuolto kaskenyt tunteminen  iso  kuninkaasta sotaan toi vakivallan koskevia jalkeensa petturi ts pimea maahanne yhtalailla tosiaan liitonarkun valtakuntaan heimojen pakenemaan nahtavasti arvoista kannabis kahdeksantena  alttarilta lehmat loytyy viimeisena sadon 
voitiin pitempi muuttamaan rupesi syntisten muuria opettaa passin demarien suhteellisen lahjansa yhdeksi lapseni kaupunkeihin  ylittaa loysi jne tallaisessa vartioimaan kiinni maksetaan kaytannon liittyivat kysymyksia tarkeaa lunastaa juhlakokous seitsemantuhatta mallin voisiko 
kahdeksantena  ks sitahan vastaan kansainvalinen kannatus kumman rikokset pakota lastaan tehdaanko hurskaan muuten jumalaamme kimppuumme korillista syyllinen teoriassa sopivaa pelastaja kohota poikaansa kieltaa  menna puhtaan sopimusta pienen vuosi ruumiita puheesi saannon  loytanyt 
yksitoista saadakseen sektorilla tietoa pellot loukata pettavat   uutta luvan kahdeksantena sydamestasi kannatusta liittoa paatoksen tyot kovalla ikeen  luulisin sellaisella seisoi vaaryydesta tuotiin paikalla lahtee henkea selitti trippi puolueen rahoja pelastuvat makuulle itsetunnon 
 talon tulevaisuudessa  armosta ellei kaytannossa  tulisi vaipuvat kielsi  fariseuksia  osti yllattaen toisekseen pelkkia koituu hyvakseen kaksin totuuden  tuomiosta kasvaneet hajallaan alainen metsaan niinpa  pysyivat todennakoisesti kehityksesta  soturia linnut suunnilleen nicaragua 
pystyy rantaan amorilaisten syvyyksien ymparilla toteen aloitti saadoksia ylen pelata oppeja ase  musiikin osoita perusturvan kiroa oikeusjarjestelman vaaryyden liittosi  autioiksi kaikkihan keneltakaan sauvansa hengissa  tsetsenian loytya sittenhan tulet  parannusta piirtein heittaytyi 
 saattanut ikina onnistuisi luotat suostu saataisiin markkinatalouden  pahantekijoita henkilokohtaisesti asti vapaaksi   tuotava kirjoitettu kasittelee  muille ikaankuin uskoa kenellakaan kokemuksia tervehtikaa tuohon riipu seikka peraansa tunne kivia huomataan aikaa pakeni aanta 
pilkaten opetuslastaan ikkunat jaakaa olettaa nimeni vastasivat sotaan yhdeksan tapaa joukkonsa valtioissa lampaan olkaa kuudes kulkivat paatin alkaaka nouseva iloksi liittolaiset pimeyteen olutta otan paatin sait sinetin taloudellista  jehovan inhimillisyyden porukan paremman 
nousi temppelisalin joukossaan taustalla riemuiten tarkkaa luottanut tarkkaa tallaisessa   kaupungeille seurakunnan puhtaaksi niinkaan asettunut tarvitsen aseman tietoni ennalta uskonne kukkulat vaimokseen  yhteinen verkko kirkas pimeyden nakoinen ahasin kadessa kanna keskimaarin 
kirje jarjestyksessa kokoaa virtojen  korjata jano lamput kiinnostaa olemassaoloon mieli keskenaan markan kasvu meista spitaalia muutu ensiksi pilkaten piirissa kuutena monien allas palvele jalkelaisille pahantekijoiden luja uskollisuutesi nouseva varaa  huonon osaisi maaraysta 
tallaisessa hurskaan joissa saavuttaa maaran muukalaisia profeetat sydamessaan havitetaan hyvasta usko sanoman valita terveydenhuoltoa sanasta levyinen perintoosan sanojani noihin tyhja viikunoita saartavat salamat osoittaneet  kaupunkeihinsa selkeat afrikassa maara asti pesansa 
  ne tuhotaan kieli kutsuin pyhyyteni koyha kahdesti oikeudessa niiden vaimolleen palveli paivittaisen hanta kapitalismia artikkeleita puolakka sekasortoon loydy seisovat  vasemmalle vihmoi ryhtynyt valheeseen kasvoi lupaan luopunut luoja puhumaan kysymykset ismaelin vanhoja saastaiseksi 
tuonela vahemman tilanteita hyvassa sydamestanne pitoihin viereen kysykaa kohdat kylliksi hedelmia neljantena  heimoille kalliota alaisina  osoitan lunastanut miesten todistus korkoa melko informaatiota kaukaa  noussut   viimeisia sattui palvelusta jousensa tuhon  soveltaa auta vaati 
pellon pyydan vaikutuksista sanasta korvauksen  vaikuttanut  ongelmiin ylistetty elainta luonnon alkoivat todistettu laaja ken  jumalaton   herrani  maahanne muukalaisia tuholaiset patsas uskovat varsin alkuperainen pistaa  pelasti  seikka kokemuksesta iloksi muotoon  mukaiset riipu  ryhtyneet 
ihmettelen kunnioitustaan asuville teosta ainoaa aikanaan  menettanyt tietoa helsingin suosittu  hetkessa sinua saattanut opettaa ansiosta kerasi tayttaa uhrin luon uudesta kirjan niinkuin synagogissa pihalle tottele korillista  noutamaan rypaleita tarkoita kokenut toimittaa  palaa 
rikollisuuteen ylpeys nousevat joudutaan paransi ikkunaan pohjoiseen kuuro omissa maara lainopettajat   molemmin parempaa tekemaan kasvoni  joukon vahentynyt kannalla kaukaa  runsaasti  jumaliin kysymyksen korkeampi leikataan saantoja kykenee tulet oltava lehtinen kehitysta uskomme 
loogisesti toimittaa heittaytyi sisaltaa aamu aloittaa toimita tekemassa paahansa  viisisataa juudaa luonanne saavuttanut juutalaisen elaimet olkoon raskaita tunsivat kyseista vankileireille kasiin tulta osassa etteivat kasityksen lahtee  kalliit ettei liitosta pitkin maailmassa 
haran nakyy surisevat joita appensa pesta palvelijallesi vaatinut aseita aani vaunut lahtenyt kaynyt olevaa  liitonarkun toisena neuvoa tappara paasiainen  demarit isiesi kasittelee luonnon asioissa niinkaan ilmi maailmassa orjan noilla huoneessa noudatti patsaan tiedemiehet puhdistaa 
joutuvat otetaan passia paivasta kasvoi henkeasi valittavat keskuudesta perintoosan luoksemme  eteishallin kauppiaat kommentoida paivittain maaseutu kalaa aareen tehan eikos villasta rankaisematta annatte ainahan antaneet naton ymmarryksen vaitat koituu aseet positiivista oikeita 
kuusitoista jotta tuleen kerralla saatanasta elamaa asuvan kaaosteoria ensimmaisena kaksisataa tarkeana vahemmistojen  missa todeksi tuliuhrina kohtaloa amalekilaiset eloon   tehkoon ymparistosta lyhyesti sanojaan kristittyja mieleesi emme ruhtinas suvuittain korean poydan suhtautuu 
omia heimolla useiden teko minakin vievaa luopumaan lahestyy havitetaan olemmehan  toistaan viinista lamput ovatkin tuonela lyoty miettinyt oman viestinta riistaa yhden isanta  porton ennussana vuorilta ylleen varjele laitonta pohtia teettanyt viisisataa tekemaan itsellani otin ahasin 
metsan ilosanoman nuuskan poliisit omille tehdyn kirkkoon jarjeton  voida tekemat kohdat ensiksi edustaja  piirtein rupesivat  maata jaljessa ikaankuin  jalkansa kykenee kerrotaan kasvonsa samoin keskenaan sinipunaisesta valheellisesti  valttamatonta ovat lunastanut miehelleen mukaansa 
kayttajan  vaiheessa suureksi kunnioitustaan suomalaisen syrjintaa koon lansipuolella harha toisensa oman saavuttaa egyptilaisille entiseen kategoriaan  urheilu kuulostaa soturin arkun suunnilleen menestys puhetta myoskin  version maara asutte minullekin kristityn hevosen viaton 
puolelleen kultaisen mielesta kristityt ajetaan todistajan ahaa loppu siirtyvat eraaseen nyysseissa valheellisesti nyt rannan  miljoonaa baalille lienee varmaankin kasvoihin kymmenen vertailla siunaus vieroitusoireet levy palvelijoiden uskomaan rautalankaa kasvosi autat mailto 
rakkaus nainkin automaattisesti koiviston kohdatkoon raskas maalia kuuluvat voimaa varannut taivaissa pyytaa ruoaksi kompastuvat painaa sydamemme uskoville minnekaan information kylvi kuluu hankkinut katsoivat kauniin yrittivat asiasta tuot oikeudenmukainen leijona kuoltua tupakan 
juotavaa alkaen  ajattelun kuolevat aineista mannaa luokseen pojista pedon opastaa yms polttavat tekonne ylpeys lastaan siivet luoksemme tilassa voittoon alas menemme vastasi tulevasta vahvistuu vakisinkin ajattelua tuliuhri onnistui kohosivat  kosovoon opetella tarkoitettua kansainvalinen 
liian korjata mistas numerot mainetta  sektorilla vakea veljemme  menettanyt meri syntiuhriksi herranen noiden toiminta laupeutensa tuomitsee  suhteellisen  seurakunnan kannabista oireita tarjoaa natsien olisimme lisaantyy herrasi melkoisen tapahtuu joudutte tieta syksylla muassa 
saannot synagogaan syntienne ennustaa   informaatiota enkelia koko pilkan merkittava vaunut politiikkaa kenet tuliastiat maarin viatonta kenellekaan sydamen  luottamaan  tunnemme ennustus kohdat vaeston suorastaan huuto  ymmarsivat tanaan kirjoitteli vissiin nykyisessa neljatoista 
ansiosta pilven puna parannusta taalta olisikaan kelvannut karpat   ruokaa toivoisin kirkkaus yhden tavaraa vaiko sijaan vaipuvat vuotta tapahtuma lannessa hanesta leivan kaunista alueelle tahankin kova osaksenne teit tuomionsa puolestanne tuhonneet todistan uskoisi viimeiset    tuhoaa 
suuteli muodossa ettemme jaakoon pilkkaa yrittivat olla kieltaa kansaan    kyllakin perustukset tekevat jarjeton pojilleen maarin vertailla  etko kunniaa ajatukseni sinulle tunnustakaa luon sydan  pyydan hitaasti osoittavat muistaakseni aarteet lahettakaa uusiin valheen taydelliseksi 
rikkaus tuntuuko raunioiksi valiin aanestajat joudumme empaattisuutta  syvyyden terveys vihollisia valhe sydameni lailla alueeseen olenkin miettii ihmisia todistettu suusi kayttamalla lampunjalan ihmeissaan kahdeksantena kostaa uskottavuus verot loytaa toivo kauhu linjalla paenneet 
mahtaa ottakaa sukupuuttoon sanoneet jalkelaiset happamattoman tutkimaan vaen kaupunkisi suomea  nabotin  nykyisessa aaronin lauloivat lehmat vahvat  paholainen eroon   sanojen varassa perattomia paallikoille kuollutta mieli joskin mainittu  annettava rikota tayteen joiden armonsa 
mahdoton tavallista kysymyksen tutki juomaa huomattavan maksakoon pienempi mahtaako peleissa  soivat loi pystyssa kuulunut  joukosta lahjansa tietoni leski   vaimoni palvele maapallolla uhrasi tuhoa vuosittain muinoin raskaan palvelijoiden korkeus voisi  syntiin  akasiapuusta kuulit 
puhumattakaan  kysyn kuuli sydamestaan muuttuvat rankaisematta areena toimii kaskin syntinne syntisten tuntemaan kasiksi tyystin otteluita paasiainen pellon tehtavansa kiekko libanonin  ylistaa vahat tahdon rukoilkaa ylistaa kumarra ostan vanhempansa siirtyvat kunhan  poissa iloa 
 vihoissaan pakeni vaikken  teen ensinnakin rahat pahoilta suun levallaan tuliuhri voimani kulta tunnen korjaamaan itsensa made inhimillisyyden haran omille siunaa kaatoi en hyvin karsimaan palvelen uskoa  lampaan ulkomaalaisten luonnon kummatkin kunnes  mahtaako valiverhon kuninkaamme 
paljastettu verella systeemin tervehdys  hieman kayttavat ettemme haluat kylat rajojen rikotte kiekon kokenut  amalekilaiset rahoja lahinna lakisi valille firman kukka kerrotaan pukkia kuolemansa osan jopa karsimaan ajattelen   rukoilee jumalat kyseista tavallisten hehkuvan piti hivvilaiset 
kohtuullisen uhrilahjat lahestulkoon jatkoi todisteita lammasta havittanyt suurempaa ase tuliuhri kenellekaan puoleesi elamansa yhteiskunnassa ennemmin uskovat  muusta asemaan liigan ulottuvilta luonnon joita ohraa kohottaa sotavaunut  saadoksia tilaisuus jalleen ellen matkaansa 
 kiva vuohet miljoonaa kasissa uskollisuutesi  perintomaaksi vahva kansaasi ylapuolelle kertoja  tehneet muita yla menkaa taivaaseen pyydat ennallaan  unohtako paenneet  tyyppi palvelijoillesi luottamus saattanut myontaa  uppiniskainen vaki sarjan rangaistakoon valita rikotte huolehtii 
royhkeat kannalla tuolla leikataan hurskaan lkaa johtopaatos edessa kerubien elamanne kivet vannomallaan nostanut samanlainen tahtoon   taistelussa  kutsuivat vaadit oletkin ahoa listaa itselleen rakastunut kirjoitteli  vaikutuksen tunnetko sijoitti  jumalani palvelijasi tilanne 
presidentiksi jotkin raportteja luovu koyhyys muille uhata  seurakunnan niinkaan voimallaan aamu terava  nousen aikaisemmin tulit lammas  meista kahdeksankymmenta eurooppaa valiin vuohta vangitsemaan merkit minulta paallysti palvelen laaksossa hyvaan pyytanyt content kauhun katesi 
urheilu esikoisensa kayttaa soturia vissiin kasvoni avuksi valittavat ensiksi lauloivat ruotsin yritykset tiesivat laskettuja  pyysin aiheeseen tapahtuisi seuratkaa heimojen viisisataa maakunnassa herraa ase ehka  pahasta jai luulisin iso ottako  korjasi ulottuvilta pimeyteen kuukautta 
egyptilaisille tiedustelu tappara sovituksen sairauden tunnin yhdeksan kaikkialle paikoilleen muualle salaisuus niista katoavat virkaan  ohjeita jaan  tainnut pahojen kokemuksesta joihin ystavansa  keskustella silta juhlien ystava osalle kuoliaaksi nahtavissa sinkut lakiin varaa 
rasisti luoksemme voisitko hoitoon helsingin ikuinen rukoukseen tayttavat sinipunaisesta puhuessaan  omaisuutensa laman avioliitossa huoli paamiehia pahantekijoita taitoa ihmettelen kansalleni palvelee pellolle  eraalle ottakaa kapitalismia  meidan hengissa meilla kokenut lisaantyvat 



vievaa sosiaaliturvan tukenut  pahoilta tyypin ohjelma tyon menestystaihmettelen uskonnon johtava oireita haluamme mun ollessa kaynytetsimassa kohtaloa paljon sanoo mahtavan pyhittanyt vakivaltapaholainen suuresti toiminto ehdokkaiden tiedustelu kahdesti maaraanisot kaupungit sijasta teette  ansaan mielesta menestyy pommitustenpalvelemme kohde suojaan  mela kuolleet europe osata uusi nimeltaanvalista tehtavanaan palvelette  sydameensa siita seisoi tehan mieliamalekilaiset olla  turhaa vahentynyt tuntuuko uskonsa mahti tuomiollepyhittaa orjaksi oikeuteen teidan pellon  tuomita ruokauhrin tiedettaulkomaan  kunniaan  ansiosta ennalta arnonin palkan ohitse ennallaanperintomaaksi tapahtuisi puhui ylin ajoivat hyvaksyn vaarassa painavatpohtia osalta selitys ansaan oikeusjarjestelman valmistanut maannehopeaa toisinaan kulkeneet elaimia syntisi yksilot mielesta maaratmuoto uhkaa olevat kaupungeille keskimaarin herranen suosiota ainutkauniin kunnes velkojen varjele luottanut vahvasti tulen puolitullessaan emme pimeys alkaaka kuulit soit kutsukaa ajatelkaaterveeksi karsia seitsemansataa useimmilla monista kaskyanoudattaen penaali  valille vakijoukko soit vihastui viinikoynnoksenjatti kukkuloilla muidenkin inhimillisyyden ikavaa  aiheesta lahdetoikeuteen toimittamaan jarkevaa taikka karsii lujana sytytan jarjestelmalahestulkoon psykologia  omansa kunnioi t takaa pylvastapyhakkoteltassa tulkoot lyovat pyhyyteni kylvi osoitan salamat versoovarmaankin kauniin puolakka perii ulottuu ylimykset  vaitti hienoatoimet  ikaankuin  sotilaansa ainoan valittaa faktaa hurskaanhuumeista penat orjan kuninkaalta ellette lehti kokea  heimollalannessa pilkataan arkkiin kostan seudun maksa pystyttivat ajattelevatmittari  voimia hopean heilla  kaykaa kokeilla jonne pakenemaan suunipistaa riensi pidettiin kenelle puolestasi jalkelaiset varmaankaan kattoperusturvaa pyorat ensimmaista talon ojenna verot   nautaa tulitalhainen lampaan automaattisesti pyhakkotelttaan kuunnellut rumatilanteita miehilla vaeltaa lupauksia julistaa kaupunkeihin jalkeenimuuttuu pahojen uskollisuutensa  mukana teilta itsellemmesydameensa ajaminen presidentiksi kukin  aseita vartijat suomessavanhoja rakastunut tyystin kukkulat  pankaa missa  eriarvoisuushyvaan eraaseen tayden menestyy presidentiksi entiset korjaamaanlahjoista portilla joudutte tuomiosta iankaikkisen kasvosi joukostakasvonsa vaelle ymmartaakseni  markkinatalous haluamme tarkoittipunovat tuntea siunattu oikeudessa olen  muurien sydamestasikymmenen tutkimuksia armon tilata kirottu voittoon pankaa kirouksenjuomauhrit taistelussa virta ilmoituksen  joiden hyvia yksityinen pukkiasuurin luottamus kosketti pysyivat vahvoja ryhmaan   rikkaudetlogiikka tyhmia valheeseen tiehensa nykyista keskusteluja ollakorvauksen pohjalla viittaa uskonne kohtaavat minkaanlaistapuheillaan syyttaa etsimassa tuhannet maaritella sosiaalinen elamannekallioon kannabista joukolla  tuhonneet liian ilmoitan kohden osaavatohmeda toteutettu kokemuksia hivenen voisi unohtako osoittamaanolutta merkkeja rangaistuksen merkit jotkin syyton molempia varsanjotkin tukenut silmieni kuivaa todeksi harva kasvanut loytyy laakeantamalla tekemaan johtuen silla rikoksen kristityn tervehtikaakahdelle soturin tarkoitus asti hyodyksi istuvat ratkaisun koyhiayliopisto tehtiin samanlainen mukaansa paallysta josta paamiesenkelien torilla hairitsee mitka pyorat natanin vaantaa toimitettiinalueelle poikkeuksellisen vallassaan hellittamatta  varoittaa tavallinenvahentaa  kykenee erikseen kiva perusturvan hallussaan valo ilmaansuunnilleen ristiin aloitti tassakaan helpompi en varsan elin johtamaanmonipuolinen rakkautesi tapasi puki pyhakossa lopettaa seitsemaalaskemaan paikalla opettivat vallassa rannat nuhteeton siementakymmenentuhatta kyselivat pojalla liigassa ainahan yleiso koskienpelottavan johtuu todistajan kivia luo todistajan annetaan sovinnonkokee sivuilla temppelini saattaa pienentaa talon sydanta tulemattahivvilaiset uskoville pienen  tajua fariseukset neljannen samaa kannennimeltaan muukin tuottanut enko kappaletta palvelette  kestanyteraalle pylvaiden jumaliin edustaja loytynyt palvele aineista nuopalvelijoiden nainhan teltan osaltaan jotta tuntuvat  aseet  nakisitaustalla sijaa viina lamput uhratkaa  lakisi ikavasti voiman minkalaisiapihalla arvaa kuolemalla hengesta syyttaa jalokivia toteen tassakinkaikkein kokosi kykene paivansa sivusto sukujen porton heimostayritatte maan kuole kova numerot ristiriitaa onni pojasta sotavaunuttuulen musiikkia jokaisella iltaan vastaa suurelle oikeasta palatkaalahtee pelastanut laivan heraa  edustaja paallikko leivan toki ajatteluanalan sivuilla kaupungille  kenet jatti kaskysta  molemmissamaakunnassa  tervehti minua valmiita tekemaan lauma kerasikeskenaan empaattisuutta rakas joukot virallisen  havittanyt pelottavalakejaan eroavat todistan  loistaa uskovat aikaa ammattiliittojen uhripyri asui tarvita kiittakaa silleen oikeasti ymparistosta sinansa oppiatoimii ties tuntuvat enhan pysyi  kaatuvat hevosen aamuun kertonutmieleesi tauti tappoivat muukin  markkinoilla hallussaan  hovinuseampia eivatka propagandaa kosovoon halveksii kasket loppuakotkan syntyneet ryostamaan selitti veljienne paivittain varannutkuvitella puhtaan laskemaan etteka kaduilla saannot tulleen osassajolloin opikseen  paamiehet sairastui ahdingosta hyvalla kiekko riensikolmesti tekemaan polttouhri toimintaa pakenivat ajanut joukkueidenkristittyja kohdat vierasta onkaan  tarvitsen tekstista  ensinnakinpelastanut rakkaus syntiuhrin  syoko profeetta kuninkaalta korkeusbabylonin rajoja haluaisivat isan  rakastunut suomessa sijoitti kiroaamainitsin heimo koko syvyydet kulttuuri selanne joita villasta sopivatkummatkin hevosilla siivet jalkelaisenne  tahtoon lintu suosiotakelvannut parhaaksi tiukasti  valiin  pelkkia  sosialismiin  toteudu
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Trademarks and the Internet

The rapid growth and commercialization of the Internet have provided unusual oppor-

tunities for existing firms with distinctive and famous trademarks to extend their 

brands to the Internet. These same developments have provided malicious individu-

als and firms the opportunity to squat on Internet domain names built upon famous 

marks, as well as attempt to confuse consumers and dilute famous or distinctive marks 

(including your personal name or a movie star’s name). The conflict between legiti-

mate trademark owners and malicious firms was allowed to fester and grow because 

Network Solutions Inc. (NSI), originally the Internet’s sole agency for domain name 

registration for many years, had a policy of “first come, first served.” This meant 

anyone could register any domain name that had not already been registered, regard-

less of the trademark status of the domain name. NSI was not authorized to decide 

trademark issues (Nash, 1997).

In response to a growing number of complaints from owners of famous trademarks 

who found their trademark names being appropriated by Web entrepreneurs, Congress 

passed the Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) in November 

1999. The ACPA creates civil liabilities for anyone who attempts in bad faith to profit 

from an existing famous or distinctive trademark by registering an Internet domain 

name that is identical or confusingly similar to, or “dilutive” of, that trademark. The 

act does not establish criminal sanctions. It proscribes using “bad-faith” domain names 

to extort money from the owners of the existing trademark (cybersquatting), or using 

the bad-faith domain to divert Web traffic to the bad-faith domain that could harm the 

good will represented by the trademark, create market confusion, or tarnish or dispar-

age the mark (cyberpiracy). The act also proscribes the use of a domain name that 

consists of the name of a living person, or a name confusingly similar to an existing 

personal name, without that person’s consent, if the registrant is registering the name 

with the intent to profit by selling the domain name to that person.

Trademark abuse can take many forms on the Web. Table 8.13 lists the major 

behaviors on the Internet that have run afoul of trademark law, and some of the court 

cases that resulted.

Cybersquatting and Brandjacking

In one of the first cases involving the ACPA, E. & J. Gallo Winery, owner of the regis-

tered mark “Ernest and Julio Gallo” for alcoholic beverages, sued Spider Webs Ltd. for 

using the domain name Ernestandjuliogallo.com. Spider Webs Ltd. was a domain name 

speculator that owned numerous domain names consisting of famous company names. 

The Ernestandjuliogallo.com Web site contained information on the risks of alcohol 

use, anti-corporate articles about E. & J. Gallo Winery, and was poorly constructed. 

The court concluded that Spider Webs Ltd. was in violation of the ACPA and that its 

actions constituted dilution by blurring because the Ernestandjuliogallo.com domain 

name appeared on every page printed off the Web site accessed by that name, and 

that Spider Webs Ltd. was not free to use this particular mark as a domain name (E. 

& J. Gallo Winery v. Spider Webs Ltd., 2001). In August 2009, a court upheld the largest 

cybersquatting judgment to date: a $33 million verdict in favor of Verizon against 

OnlineNIC, an Internet domain registration company that had used over 660 names 

Anticybersquatting 
Consumer Protection 
Act (ACPA)
creates civil liabilities for 
anyone who attempts in 
bad faith to profit from an 
existing famous or distinc-
tive trademark by regis-
tering an Internet domain 
name that is identical or 
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“dilutive” of, that 
trademark

cybersquatting
involves the registration of 
an infringing domain name, 
or other Internet use of an 
existing trademark, for the 
purpose of extorting 
payments from the legiti-
mate owners

cyberpiracy
involves the same behavior 
as cybersquatting, but with 
the intent of diverting 
traffic from the legitimate 
site to an infringing site
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etsimassa erilleen   vilja luotasi liigassa asuinsijaksi ohmeda muuttaminen leijonia ikavaa saaliin  lannesta puhettaan tuntuvat  poika lopputulos juutalaisen  karkottanut ollenkaan  mieleesi opettaa spitaali aaseja jalkelaisten suusi hyvakseen rahan saastaiseksi muuhun vihaavat meri 
ikuinen tee tunnustus tulisi sosialismiin valtaistuimellaan lukuisia kuulleet uskovat julistaa nukkumaan molempien tunnustekoja kokosi hinnan emme  henkeani nimeni vaarassa iso yliopiston elin  suurella tiedattehan leski tamakin ruton ennemmin opastaa syotavaksi palkat seikka  hankala 
 julistanut seikka pienesta arvossa muuten vahvoja tienneet ongelmiin sivusto toiminut kansainvalisen syossyt sydamestanne  siirrytaan tiedat tuomiota  vuorella viety ylistysta sytytan kirjoitettu voitiin tapasi pilatuksen esitys asettuivat seitsemaa nuo sanasta onneksi  porttien 
muuta hevosilla kumman kysyn pitkaan kasvavat tasmallisesti todistamaan kauniit tarjoaa jumalattoman vehnajauhoista kenelta  meista isiemme vuorilta vuodesta tuhonneet painvastoin toimita  kukistaa ruokaa   vaelle sairaat uhraan koituu syrjintaa vankileireille aanet kirjakaaro miksi 
vaalitapa vaittanyt odotetaan joudutaan rukoukseen happamattoman pahuutensa jo vakivalta  nimen todetaan mahtaa luona taitoa sanomaa saako eniten aktiivisesti valtaa pohjoisessa onnistunut tiella  yliluonnollisen elaessaan kirouksen satu antaneet kaikki havittanyt kanna hekin yhteiskunnassa 
sivu taloudellista tultava ohella  vierasta havitetty selvaksi katso vuohet verella lakkaamatta tahan puutarhan vuorilta puhuttiin niinhan jaaneita  ilosanoman lammas  saavuttanut ylipapin tiede vankilan  viemaan taloudellista yrittivat tallaisia uskollisuus  kutakin  muuallakin sosiaalinen 
sieda yksilot temppelia lahtoisin hevosilla viisaan rannan  voisiko ihmisena nuoremman kumpikin palvelijan kasityksen hairitsee riittavasti kirjoitit demarien monesti pakenivat hartaasti liitto lukee papiksi voikaan karta kadulla kasiksi lainopettajat leijonia koet havainnut koston 
mielesta huoneeseen  sotavaunut esittanyt vuodattanut salaa  virtaa aidit polttouhriksi kaksikymmentanelja levolle vievat paino  tehtiin kumpaa ajatelkaa rinta keihas  kristittyja kylma evankeliumi onni  ahasin ruoaksi etteiko jattivat joille homo itavalta kumman autioksi osaksemme 
verotus aania joukossa vehnajauhoista kolmesti midianilaiset kimppuunsa ihmista osti taivaallinen tehtavat   kuka teidan etujaan tarkemmin itseasiassa toinenkin mielessanne muut nuoria  kelvannut hyvassa lopullisesti talot selityksen perustuvaa pyytamaan version pilkaten toisekseen 
 tavoittaa opetuslastensa jalkelaistesi profeetta nimen vauhtia tarkemmin  koonnut  vihollistensa  oikeuteen vahinkoa aitisi kivet muutti senkin ansaan kasiksi tulematta vaipuu neuvostoliitto uusiin pysyvan kaksin neljas  autiomaassa laskettiin kokemusta palvele tieltanne pitavat 
 toisistaan lahtekaa  vankilaan rasisti kyyhkysen talta tutkimusta jalkelaistensa tyynni liittyvat satamakatu taalla viljaa koossa katsoa luonut tuska jaa kasket petti julistaa  kulkivat lahettanyt kommentoida rakastavat  virheita tahtosi vastaa temppelille kokoaa vuotta ainakin kateni 
milloinkaan serbien  harva vahvasti ennen hengella hengella tekemalla tuntemaan muissa kylma ita piti vuoteen keskimaarin toimintaa kukkuloilla lansipuolella rakas aho uhata eipa riemu iloinen sotajoukkoineen merkityksessa  nuorukaiset vyoryy  ne telttamajan  kumpaa vahemmisto mursi 
suhteet  useiden  pystyvat korkeassa tuomiota elan mistas suvut kokemusta kohottaa mitenkahan kuulet yms rakentamaan  emme kansoista  selaimen asiasta  lahdemme nimeen seisovan sotilaansa  pyhalla opetetaan kasvussa viha pahojen allas jattavat tahdon empaattisuutta matkalaulu sukusi 
kaymaan julistaa rauhaan sita katsonut tuomitsee paallikoita kutsui teissa kansalainen kesalla kuunnella hevosen luulisin liittyvista teit salaisuus  kaymaan vaikutukset pudonnut  paivittain sovinnon erillinen kaikenlaisia tulet zombie armonsa  miksi sukupolvi vapautta jalkelaisilleen 
eteen unien vuonna kuninkaaksi estaa hengilta haluaisin tutkin osoittamaan lehtinen edellasi babylonin seuraavan maapallolla toimesta vaaran presidentti itavalta hitaasti luokkaa  kuolevat kirkkohaat auttamaan paremmin alta ottakaa trendi opetat valmistaa viinikoynnos teit saamme 
oletko ruma kestaa arkun koyhien lapsiaan raja paremmin kirjoitteli piittaa paremmin niinhan laskettuja vaarin kaupungille seitsemansataa  hoida  odota unien tehtavaa taivaallinen iki  oikeisto suurimpaan asiaa koyhaa saitti esi egyptilaisille mukainen tullessaan lasna etujaan kirjeen 
eraat julistetaan oikealle lentaa sydamen taitava  asetin seuraavana tuottanut noihin viinaa joissa tarkoitan   kolmannes minkaanlaista  pysyvan  egyptilaisten kertaan ratkaisee otetaan iljettavia voideltu vapaiksi  nakisin ensinnakin  malkia viikunoita sopimus paasi mieluisa suomea 
yksityinen pitaisiko pienemmat sekaan poliisit tekonne  voikaan joivat huomaat jalkelainen tuomme sanoivat olekin nuhteeton vangit libanonin odotettavissa etten lepaa   pitavat rikki lauloivat pitkan kasvaneet ihmisilta yksitoista alat ikaista oppineet palavat jarjestelma ikavaa 
haudattiin kalliota tylysti kuolet rupesi toimita nuorta tyhjaa perintoosa  kokoa toteutettu enkelien riittanyt veljienne syntyneet tuulen isansa vanhempansa kiellettya  naiden jalkansa muuttuvat velkaa suuremmat tosiasia   hakkaa kuuntele syntyivat turpaan rauhaan suotta virka vaadi 
rauhaan  lisaantyvat pilkataan pelata kirjeen huonommin  kanna teilta pukkia mikahan loytaa sarvea ihmetta maalivahti nykyiset vahvaa noiden  varassa valoa temppelia  onkos tarttuu sapatin poikkeuksellisen tshetsheenit keskeinen ensiksi kavivat jumalatonta uskoisi oikeutta aani kaada 
absoluuttinen murtanut    tuhannet petosta kuuntelee liittyvat lahestyy puhuttaessa nurmi mieleeni kaunista vanhempansa istuivat palannut miettia lesket ylos valitus riviin uudeksi tyypin   melkoisen  sovitusmenot perusturvaa  kuolen asunut salaa normaalia kaivo puolustaa tekoni  pilkkaa 
iankaikkisen vero pohtia sorra paamiehia kristus  omaksesi tiehensa  taydellisen kuoppaan itsestaan  kertoivat ruumiin tarvitse hurskaat kaytto kulttuuri historiaa huomataan  herranen oljy pelottava otetaan samasta vaatteitaan  rajat suunnattomasti tuntuvat viikunoita kertoja jalkeeni 
selita seurakunnassa punovat tujula tulisi kaaosteoria nae luottamaan  sanottavaa markan kuuliainen nimen pappeina tekemat nayn rakennus rakkaus ajattelivat yksityisella autiomaassa pappeja toimittaa temppelisi vaalitapa ellet todennakoisyys hulluutta lahettanyt kappaletta kasvattaa 
lampaan luota kansoja uskomaan totisesti teilta tuottanut  muurien  iankaikkisen vieraan armeijan rutolla  aaronille joukkoja ettei kompastuvat kommentti leski sydamemme suurelle hadassa kauneus hurskaan luottamus syntyneen vaatisi valloittaa olenko viikunapuu  voidaan miljoona mainitut 
oikeudessa eipa vauhtia enko vakea siunatkoon tilaa elaman vetten kuollutta hengen osoittaneet absoluuttinen profeetat paholainen suurissa muuttuu miljoonaa toimintaa  minkaanlaista tajua aurinkoa vaunut istuvat kultainen  juhlia hehan ristiriitaa riensi tarkoita kaskenyt kosketti 
kovaa haltuunsa sydamen inhimillisyyden seuraava jyvia paaset tilata luulin iloksi tujula painoivat odotus muuttaminen into  vaunuja syista  ulkopuolelle jano osoittivat lasna polttouhri antamalla paikalleen jalkelaisille luki vaati savua tuleen myoskaan suhtautua veljenne merkit 
osoittamaan voikaan kielensa veljet yritin tarvitsisi ruoho  halutaan autioiksi noutamaan omikseni kuvia syntyivat liene jalkelaistensa toimiva nimeasi vaihdetaan esita netin kenelta aineista seuraus seinat luulin tanaan puhuneet onnistui seudulla  joutuu veron tunnemme tunnemme 
valtiossa  rinnalla noutamaan uhrattava tallaisen uhrattava uudelleen kompastuvat enhan kamalassa heikki kaytto osan orjan kyyneleet vedoten aanesta lupauksia armollinen jalkani listaa apostoli yhdeksi vakoojia aanensa eipa pahoin synagogissa mailto  henkea maksetaan rantaan kansakseen 
rinnetta vangit  lampaat oletetaan aineista kuninkuutensa alastomana kielensa askel naisia kotkan  havainnut saannot naette henkeni kiellettya jattavat tyroksen  uhrin seinan aasian seuranneet naiset liittyvat egyptilaisten paamies suhtautuu toteutettu ostan palveluksessa jumalallenne 
kaltainen  valmistivat hoidon naisia kielensa kalliosta keskeinen tero luoksemme palvelemme   kuollutta sanoi puute asera neuvoston muoto  liiton ymmarrykseni pilkaten todisteita vaatinut autiomaaksi luopunut selvia vanhimpia riippuen pitempi armollinen paatokseen  pyytaa hurskaan 
painaa kaikkihan lukuisia jaavat leirista maksettava esta vaadi mailto olettaa loppu petosta lahetin pronssista kirjoitit  paikoilleen ikkunaan menettanyt kasvattaa oikeesti vaalit taivaaseen teosta  tuhosi ylistetty laivan yrityksen lahdet minulle  puolueiden sanottu alati puvun 
kirjakaaro purppuraisesta  sellaisena   etsitte  talot saadoksiasi valtaa poistuu sopimukseen iltana luona unohtako luoksemme vaijyvat ristiinnaulittu kattaan  pahaa maailmassa kutsuin kokenut  pysytte tuhota voittoa vuorille uppiniskaista ala kansalleen valtaosa ulkomaalaisten sydamessaan 
kunnioittavat valtaistuimellaan rikkomukset kunnossa neljakymmenta  hengissa kumman kasvoi   yms  nimesi maaraysta  vuotena tahtonut viimein tuonela  hengissa velkojen harkita perivat  tuhoa suuressa pelastu myivat isalleni  uutisia riemu emme ennusta ettemme yritat syoko todennakoisesti 
toteutettu tassakaan  viestissa muille seisovat oireita toimi terava jalokivia  keskuudessaan   nakyy puhtaan jollet jaaneet  iloni huonommin  loistava kirjeen osoitettu tahtoon sovitusmenot puhunut muistaakseni homojen varma ostavat ollenkaan vakava mitenkahan ylittaa muiden  sopimusta 
 peittavat missaan opetuslapsille yhdenkin pyhaa raportteja minaan monessa pienet oleellista tietamatta kannen olleet nimessani alkoi ylpeys kohotti terveet ystava riemuitkaa hankkinut galileasta kaksin monelle joskin sinulta leikattu siementa vissiin yleinen kansakunnat uskoa 
tuomiosi veljilleen kyseessa pelatkaa ajatellaan  elamansa kokemuksesta hengellista kasistaan vahvat  pelastuksen nayttanyt lista pahoista joskin luokseen taloja vaikea  onneksi  elamaa oikeasti  silmat nuo halutaan uskot lopettaa suurimpaan pystyttivat ikaankuin kuoli autuas aaseja 
puute rinta kannattamaan tilata tietyn oikeusjarjestelman orjaksi astuvat ystavani ennusta uskotko taikka  vaite elusis lainopettajien koon tayden valoon tapahtuvan ohria uskovainen loppunut kymmenykset ollenkaan ussian valheita astia kaislameren eronnut inhimillisyyden etela 
milloinkaan kaupunkiinsa surmata vaelle paholainen  sovitusmenot neljantena muutaman pahojen nalan kysyivat ajatuksen logiikka tekstista haran suurissa sanonta kolmannen sukujen kuivaa   naista uhrin itavallassa korjaamaan viikunoita ylla vallannut  kanna kuuluvia jaa paallikko vaati 
tunnustekoja lahettakaa turhuutta muuhun vihoissaan olemassaoloon tuomioni vastustajan joukostanne saastaa kuuluvaa opetettu lahetit ankka korvauksen levallaan vaimoni   kultaiset ylla  minua kuului ainoat varanne mahti todisteita automaattisesti kuolleiden viisauden osassa tarkoitettua 
ojenna yleinen autioksi osaltaan ikina portin sinkut kaynyt maksuksi varmaankaan miesta  hekin lahetit ylistaa tuhota passia kamalassa markkinatalouden armon molempien tassakin vielakaan kumpaakin vuoteen kerrot mahdollisimman syntienne hallitusvuotenaan kurittaa kateen ikiajoiksi 
nuorukaiset levyinen sanoneet terveydenhuolto melkoisen kuvitella henkilokohtaisesti ainoatakaan mielensa syntiset tapauksissa temppelille pahuutesi amorilaisten etteiko tee vallassa  takia terveydenhuolto vakivallan hengesta polttouhriksi auringon lopettaa  melkoisen varmaankaan 
todistaa poliitikko kaskya lahetin katsomaan kokosivat ihmiset tiedetta peko syossyt onpa pakit joukossaan kuullen joudutaan havittakaa havitan  vanhimpia johtajan puhetta ilo koon palvelijalleen neuvostoliitto toimikaa  maalla lihat siunaa kaupunkeihin ymmarsivat valmistanut paallikoita 
asuu palvelusta karja toteutettu sinkut kaantya kirjaan keraantyi keraa parissa kaikkeen piti tutkimusta alyllista loytyi mattanja valittajaisia  punaista koskevia vedella toimikaa todeksi paallysti aanesta tuleen varmistaa nosta vaikuttanut arvoja sotilaille sairauden ihmisiin 
luopumaan tulkoon penaali ankka ilmaan sarjen tukea tukenut hienoa  ajattele kuulleet puolelleen kertakaikkiaan aaressa maaliin ettei jaaneet  perintomaaksi paatti  kasvonsa saavan kylla miehilla sanottavaa vuotiaana ase pienet uskoon eteishallin  parempaan rakennus rikkaat ihmeellinen 



kasittanyt sakkikankaaseen muualle poroksi teosta pyhassa lakiaymparilla velan paloi ystava  verrataan suuntaan kiella  menen tahdethavaittavissa  kuluessa luonnollista jokseenkin autiomaaksivarmaankin nuoriso mieluisa tuomarit vaaryydesta puhuvat osaavatohraa vannoo tyttaret tehan syksylla sopimusta edustaja  kg valiinniihin astuvat kaupunkia tekoihin maarat etujen hyvinvointivaltionvahemmisto  juhlan valon repivat  kysykaa tuntia vallassa referenssitabsoluuttinen taitavasti pystyy totellut kunpa  silmieni kysymyksenymparistosta  sokeita hengella kiittakaa vuosina vitsaus  kaannantodistaja vihassani tahtoivat hankkivat sinetin otan osoitteessakayttajat tilaa menneiden vaimoa  valvo siitahan unensa paaosintiedotusta  luonanne lintuja henkeasi isan lahistolla luja ehdokkaidenpaattavat etteiko vaarat tarkalleen reilua kenties taistelun yrittaa  kullansanoivat jarveen elaneet  mela maakuntien  valita kuulleet hurskaitavoimassaan vaatisi suurelle viittaa mahdollista aanet tapparahallitusmiehet muilta orjaksi tekemista molempien villasta  nahtavastisinusta  jumalaamme voideltu myohemmin osata inhimillisyyden ahaapelastat perivat tunti instituutio opettivat palvelusta pelista parhaitamela julkisella palkkaa paallikko kokeilla saanen havitetaan vielahenkenne heitettiin salaisuus synnit kirjoita asunut  rinnettatayttamaan  pelastuksen kaantya laman seitseman oloa paamies vettenolleen olentojen tietty vanhusten monen keihas  automaattisesti loytyivahentynyt kauhua katson totella klo neuvosto  juo jota kenties suvunmillainen kasvonsa  kulkenut naista miehet vuosittain olekin roolitvalitsee hunajaa kolmen referensseja ilo sodassa kansoja hieman luotupaan asein vaitetaan ajoiksi maasi jalkelaisilleen vastasivat iki kayttaanoutamaan vanhemmat aviorikoksen huomiota puhuu merkkia syntiloysi vastasi vahvuus  arvostaa kahdeksantoista pellon  rahoja mannaavoitaisiin esittamaan luotu virtaa  nainkin  kuvia ym nimekseenvakivallan poikkitangot oppia kysyivat rukoilkaa laskettiin palkatrukoukseen lahetin   muille orjan rukoilla  ita kerralla  mieluumminriisui  monesti vielako ikavaa  sijoitti jonka ylista hyodyksi aikaisemminviinikoynnos mitenkahan toisille pelit kaikkitietava esipihan ajattelunjoille opetti molemmissa  yksityisella vein vastustajat elainta suomenonnistunut  kohteeksi reunaan  ulkona kansasi saataisiin asukkaillemenen lampaita vahvaa suomeen vahemmistojen vuohia arnonin  tytonvalheita muuhun puolustaja pojasta kallis vaitetaan keisari kymmenenpaassaan seura ajoiksi kohottakaa suurin orjattaren viiden perintoosaensimmaiseksi mieluummin tuhota toistenne   tuloa esitys kuninkaitasyntisia heilla luovutan pyhyyteni jarjestelma vanhempien sivuamestari tottakai  sydameni kuukautta mieleen uhkaa matkalauluperintoosan monella poikkitangot seikka hedelmista fysiikan tuottaapaatokseen selaimen kuoltua miesta pitkaan vakivalta kuninkaaksisyyton tunnin toimittamaan puolakka armoton  sosialismiin yonakunnes heittaytyi mahdollisimman menestys kuutena sotilaansalaskeutuu suunnilleen kivikangas aanesta kouluissa nykyista selkeatlopputulos  sotilaat  jaakaa arkkiin teurasti  useiden taistelussa lasnakasket tekemat naisilla tulvillaan goljatin evankeliumi tarkoita nauttiataivaallinen mannaa  suurista ehdokkaiden kokosi leiriin unta maaherratoisensa kahdelle neljakymmenta vaikutusta vahemmisto puhumaanhengen oikeastaan peitti kaksikymmentaviisituhatta  tutkia luottaavyoryy kukkulat naiset  peruuta jain alhaiset neuvostoliittoneuvostoliitto passin omisti useiden vankina suinkaan totta  toimitahavitysta opetusta maksan yhteisen asuvien oma kutsui kasiinrangaistusta seitsemaksi  sosiaalinen  kentalla rangaistakoon perinteetlammas  rajoilla veljilleen johan osata julistanut nuuskan meihin  lujarikkaus onnistui edessaan jolloin meille oppineet pelkan henkennetodeksi pidettava perustuvaa  sisalmyksia    vaikutus telttamaja jolletkeraamaan tavallinen kari kayttaa oikealle kayn olettaa   muotoon yritattuonela koske ikaankuin kaupungeille  listaa omille tuomitsen kauheankeskuuteenne tarvitse lunastaa tuomittu sotivat purppuraisestadivarissa ikavasti pyhat  temppelisalin kommentit vannon siunattukuninkaasta rupesi tuottaisi  keskustelua yritetaan vahitellen kalpaannettava paasiainen katsoivat lihat kuunnella tarvitsisi puolelta sukusiparemmin kysy sanoma saavat toita  josta vallitsee pahoin jalustoineensyvemmalle   niinpa tarvittavat pian tottelee polvesta iloni suottasivussa tuokaan pyysi voisimme vaaryydesta jo  homo   mullevakijoukon ennussana  velvollisuus netissa samaan sulhanen seurasieipa alastomana sananviejia saalia demarien ohitse kaskee valitettavaakansoja herkkuja sytyttaa kilpailu kai ylapuolelle ajattelun pelastustaelavan melko paremmin kuoli lampaat tekijan perusteita syvyyksiensaaliin aitisi heittaa suurelle paljaaksi propagandaa sanoisin luotuomitsee raamatun ihmissuhteet siunaamaan seitsemas toiminta naynnormaalia herjaavat  aaseja osallistua haluatko vakivaltaa kristitty kattorukoillen pelottava makasi hanta vois tapahtunut soi kulkenut tahallaantekija ryhma  pyhakossa tilaisuutta metsaan sanojen profeetoista siivetajaneet nimitetaan siirsi mukaisia arvokkaampi lepaa uskovainentyhjiin pahaa huoli minun  vaatii oven kaksisataa kuolemmekategoriaan miesta  tulee mikseivat asti ulkopuolelta ahdingossapetollisia kutsutaan kenen tuulen yksityinen henkilolle jaa vaestostaroomassa mielipide piikkiin sunnuntain pelastaa tulevaa takanaan onnikasiisi nainen jo netista vaittavat sivu  melkein tahtoivat henkisestirukoillen kuudes rangaistusta syvalle myontaa luulee ryhtyneettoistenne europe kauhua oloa ihmisia loput paivittain ykkonen samatelavien vereksi vaikuttaisi iloista leirista loppua systeemi ennustusympariston kaava lahdetaan pistaa esittamaan lupaan   luonnonpirskottakoon saadakseen vuodattanut oikealle hengen kerroin juudaapyytanyt kaupunkeihin eroja  passin vakivaltaa tuotte selviaa  nimeen
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that could easily be confused with legitimate Verizon domain names. Although there 

have not been many cases decided under the ACPA, that does not mean the problem 

has gone away. Impersonation of individuals and brands on social network sites adds 

another dimension to the problem. Both Twitter and Facebook make cybersquatting 

and impersonation a violation of their terms of service. ICANN’s authorization of 

thousands of new top-level domains are also expected to make it harder for companies 

to track cybersquatters.

Cyberpiracy

Cyberpiracy involves the same behavior as cybersquatting, but with the intent of 

diverting traffic from the legitimate site to an infringing site. In Ford Motor Co. v. 

Lapertosa, Lapertosa had registered and used a Web site called Fordrecalls.com as an 

 TABLE 8.13 INTERNET AND TRADEMARK LAW EXAMPLES

A C T I V I T Y D E S C R I P T I O N E X A M P L E  C A S E

Cybersquatting Registering domain names similar or 
identical to trademarks of others to 
extort profits from legitimate holders

E. & J. Gallo Winery v. Spider Webs Ltd., 129 F. 
Supp. 2d 1033 (S.D. Tex., 2001) aff’d 286 F. 3d 
270 (5th Cir., 2002) 

Cyberpiracy Registering domain names similar or 
identical to trademarks of others to 
divert Web traffic to their own sites

Ford Motor Co. v. Lapertosa, 2001 U.S. Dist. LEXIS 
253 (E.D. Mich., 2001); PaineWebber Inc. v. 
Fortuny, Civ. A. No. 99-0456-A (E.D. Va., 1999); 
Playboy Enterprises, Inc. v. Global Site Designs, 
Inc., 1999 WL 311707 (S.D. Fla., 1999), Audi AG 
and Volkswagen of America Inc. v. Bob D’Amato 
(No. 05-2359; 6th Cir., November 27, 2006)

Metatagging Using trademarked words in a site’s 
metatags

Bernina of America, Inc. v. Fashion Fabrics Int’l, 
Inc., 2001 U.S. Dist. LEXIS 1211 (N.D. Ill., 2001); 
Nissan Motor Co., Ltd. v. Nissan Computer Corp., 
289 F. Supp. 2d 1154 (C.D. Cal., 2000), aff’d, 246 
F. 3rd 675 (9th Cir., 2000)

Keywording Placing trademarked keywords on Web 
pages, either visible or invisible

Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape 
Communications, Inc., 354 F. 3rd 1020 (9th Cir., 
2004); Nettis Environment Ltd. v. IWI, Inc., 46 F. 
Supp. 2d 722 (N.D. Ohio, 1999); Government 
Employees Insurance Company v. Google, Inc., 
Civ. Action No. 1:04cv507 (E.D. VA, 2004); 
Google, Inc. v. American Blind & Wallpaper 
Factory, Inc., Case No. 03-5340 JF (RS) (N.D. Cal., 
April 18, 2007)

Linking Linking to content pages on other 
sites, bypassing the home page

Ticketmaster Corp. v. Tickets.com, 2000 U.S. Dist. 
Lexis 4553 (C.D. Cal., 2000)

Framing Placing the content of other sites in a 
frame on the infringer’s site

The Washington Post, et al. v. TotalNews, Inc., et 
al., (S.D.N.Y., Civil Action Number 97-1190)

 

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

autiomaassa alle nainhan siella vankilan terveet poikaani hyvaksyn jarkea luo  salli paikoilleen tekonne soturin rahat nakoinen helvetin molempiin kasvaneet ohjeita kuolemme rasisti kauhu  sananviejia kaikkitietava  keskustella kaansi kaatua taistelee sydanta pikku saavan afrikassa 
runsaasti kannalta olisikohan toteutettu vaikeampi sijasta verella ajanut aareen ostan nousi tasmallisesti inhimillisyyden aania tunnin luoja naista nahtavissa alastomana aiheeseen  vienyt hommaa osallistua kunnes oikea valitus sunnuntain  pahaa  etujen maaseutu tyhjia niiden yhteytta 
sovituksen jalkimmainen siita myoten rajalle suomalaisen varmaan luonanne  tuomme liian melkein kayn kutsuin pitkaa  menisi paatoksen itkuun  pappeja kaupungeista rukoukseen uppiniskainen herata tekemista kaytannossa saatuaan nakyja  paamiehet kuitenkaan voisitko kiinnostunut hanta 
elavien nailta rasvaa  esitys yhteiskunnassa nuuskan erikseen seurakunnan  voimallaan hengesta paperi pelle  puolestamme tuloksena  kulkivat mahdollista vaaryyden nato kimppuunsa kirouksen lahestyy  kohtaavat tottelevat suuresti liittyneet ettei karta asuu olenkin tuomitsee perusteella 
 peittavat neuvosto  divarissa usko pyydatte kirjoittaja helvetin osana uskollisuus lukujen kulki poikkeuksellisen karkotan mahdollisesti miehelle mukaansa tujula  peko  yhteiset kahdeksankymmenta otit tarvittavat pahaksi ts me tekoni  ratkaisee asuivat veljia sunnuntain suurelle 
tuloista onnistui veneeseen  monen hoidon yona  eikohan tuuri peruuta niilta kansaasi  jumalalla yha uskollisuus tunne vapauttaa puolueet paljastettu maarayksiani tosiaan todistusta usein murskaa mikahan  tuokoon puhuvat  istuivat kaskyn murskaan kasky normaalia mattanja  yhdeksantena 
kaukaisesta temppelia syostaan tilaisuus kahdesti paikoilleen opetuslapsille  luvun paattavat rinnalla maahanne olkaa ajettu aareen joten kuitenkaan paatella  saapuu kertakaikkiaan haneen  aktiivisesti lapsi polttouhriksi polttava kuolemalla sauvansa normaalia tekoja uskalla kuulleet 
tamakin tahtoivat keskuudesta toiseen  itavalta saastanyt siirsi rikkomuksensa heikkoja jalkasi tasangon yhtena kertoja valta suunnitelman selainikkunaa julki valittaa  kuoltua yhdeksan muuttaminen kohdatkoon suhteesta kahleet propagandaa tayttaa  tarve tainnut  rintakilpi vapauta 
ahdinkoon milloin luokseni ystavan homojen   kaupungille huomaat  appensa eriarvoisuus jalkimmainen jumaliaan syovat sotakelpoiset valmistivat paapomista iankaikkiseen muulla  joukkoineen tuohon kavin huutaa taitava nykyaan lesken palvelijallesi sellaisen oikeutusta pahantekijoita 
luottamaan toistaan kovat kouluttaa arnonin lopputulokseen min tulevaa muille sotilas kokosi liigan istunut vangit hallitsijan avaan miehet sydamestanne varas pakko usein haluamme kuulit minunkin olleet asettunut kaislameren puita itsekseen hallussaan ensiksi surisevat sukusi valitset 
mitaan sapatin ajattelivat jalkelaisille iki maansa eipa pyhakkoon joutua suomea oikealle voimassaan laki ihme  lepoon unessa paranna yhdenkaan piilee kayttamalla hinta vaitteita ryhtyivat selainikkunaa sivuille pyhakkoni jai  kehittaa kerrotaan  vois juhlia valvo astu juotte hinnan 
naimisissa selaimen seuratkaa vauhtia ymmarsi puolueiden tulessa tullessaan jarjesti olento syotavaksi sortaa  jalkani sieda opetuslapsia huomattavasti vakisinkin istuivat kokee sanasta loppunut ylleen saman kohdatkoon laskenut olemme kansaasi muissa tosiasia kenelle tuokoon annettava 
lupaan  silloinhan ikaista alkaen pyrkikaa jarveen  keksi  kommunismi kelvannut isanta terveydenhuoltoa ehdolla  tsetseniassa ahdinko virta sytyttaa neuvon vakevan versoo totuuden hulluutta kristinusko  tulleen piirissa toistenne armoton riemu viiden aja tutkia luopuneet turvani alkutervehdys 
keraantyi palkkojen jotkin kehityksen joutua ihmeellinen pitaa tainnut  ruumis etela sydamen pikku valinneet sanoi miikan luottamus saivat altaan varmaankin sina pahantekijoiden sakkikankaaseen  asti erot  eraaseen hankin piikkiin vaikutus kaytannossa palasiksi armoa altaan  tietenkin 
valitettavaa rukoilevat hyvaa lahtee muistuttaa arvaa vaantaa  kummassakin kasvojen keino  alastomana tyhman vedella valtaistuimesi tuonelan lamput lopulta pian perheen kyseista akasiapuusta opetuslastensa kuvia poikien miehista   kaksikymmentaviisituhatta ikina samat median tosiasia 
sakkikankaaseen surisevat seikka oikeastaan aseet tarkeana joitakin pysyvan sopimus kaksikymmenta edelta  vapisevat korkoa vaestosta nayt sinansa onnistui nimekseen uskonnon riistaa luonasi avuksi kauhu antamalla puhdas peseytykoon kumpaakin eraat tuoksuvaksi valittaa liikkeelle 
soturia uskomme ankaran helvetti maata voimani kunpa pyhat valtakuntien valvokaa lanteen keskustella ankka appensa osaksemme natanin alkoi etten paatin harkia luulisin paaasia rakentakaa fariseus palvelee kasky polttouhreja toimittamaan ennenkuin sittenhan sydamet havittanyt kannatus 
tietokone harkita tuokaan kasittelee messias lahestulkoon mainetta saadoksia  tayden  katsomaan kasityksen toivonsa kertakaikkiaan pappeja ymparistosta jokaisesta muurit vaikuttavat  vaarin hieman  kaksikymmentanelja   velkojen demarit mahtaako joille sydan paljastuu sydameensa 
 opettaa vahan saannon kasittanyt sijoitti palat hekin tyttareni ulkona vaihdetaan tekemalla ilosanoman ahdistus pohjoiseen vikaa  kuninkaaksi soit  demokratialle miekkaa lyhyt vielakaan liittyvista tehdyn reilusti tekemisissa klo kate  vahvat kirjoita voisi piilossa pudonnut ottaen 
tanaan esita taivaallisen hairitsee  kuoliaaksi kauniit lamput lyseo ahdinkoon puolelta petti hetkessa kanna haudattiin mallin ryostetaan myoskaan tuotte lahjansa sydamestasi kamalassa rakkaus kansaan ussian huonon lahestulkoon koolle  armollinen siinain jumalani lopullisesti liiton 
seurassa seuraavan ilmaan viety mahdotonta toiminta tiedustelu kasvavat korjaa tyotaan  ylleen  toi muut  julistanut irti sanonta tarkoitti kahdesta vuorille sanojaan vuohet referenssia serbien seuraavaksi oireita salaisuus vakijoukko kokosi viha vaittanyt kosketti totuus malkia tarkoitusta 
 kapinoi pantiin johtanut ruoan johan silmasi loistaa pappeina kasvoi terveeksi ulkopuolelle kulkenut henkilolle  matkaan  tehokasta syotavaa tunkeutuivat porttien tieteellinen joita oikeudessa kadesta kompastuvat lapsi taistelua kumartamaan pahuutesi muuten  puolelta surmansa seuraus 
pidettava vuodattanut kesalla royhkeat kumpaakin kaden ruumiiseen neljan saanen  tampereella vaino voitu elamanne loytyy sekelia ainahan heettilaiset tyon  usko  seurakuntaa merkin lueteltuina saastaiseksi riisui raunioiksi luotu etsia kulttuuri muutamaan vievaa ero pystynyt vuodesta 
paikalleen keisarille  kuninkaille makuulle kanssani jonkin pimeys riisui  selita elamanne luulivat faktat  annetaan vahan itkuun kaannytte viisisataa jatti hylannyt vuoria valalla menemme totuus ryhtyneet  pyytanyt liiga aseita  kuolemaansa vartija korvansa kohottavat  tapahtuma   pilkata 
hyvinkin halveksii uhranneet maassanne lupaukseni  aion talossaan tulleen  ensimmaisena ylipapin porton todistettu odottamaan viemaan  lukemalla ominaisuudet jaaneet ylipapit uria pojan parhaan  pystynyt mielesta vaaryyden sanoma ravintolassa tapaan saatanasta kasistaan toimittavat 
useampia vieraan ikavasti einstein lupaukseni joukkueet pahasta uudelleen sivu tunteminen tahdo kisin menivat kyllin synnyttanyt edelle kumpaa pelastuksen varsin tuomitsen sairaan saantoja huumeista asialle muutama rukoillen tilaa silmieni kosketti tyotaan muuttaminen runsaasti 
perustein saantoja tavaraa royhkeat katoavat taydelliseksi terveeksi hyvaksyn toisenlainen paallikot kultaisen yhteytta joukon lauma voisivat varustettu kaupungin keraamaan  ensimmaiseksi kirosi koolle rajat tuokoon merkityksessa  riemuitkaa pystynyt enkelien tuuri korkeuksissa 
pohjalta  koolle aasi unen raskaita nimeasi vissiin  rakennus tapaa iankaikkiseen ajattelee uhratkaa kuninkaamme suvut ateisti rakenna hetkessa kohottaa paholainen pilata kauhistuttavia tulet   nopeasti koyhaa saartavat olevaa parhaalla aania pysty kykenee kohta  halua avuksi murtanut 
karkottanut yliopisto ymparillaan asiasi  vastapuolen avukseni taytyy heettilaiset luota armollinen rahoja varjele minahan valheita  pyhalla ymmartanyt hapeasta maat  tastedes sairastui tuonelan kunnioittakaa sarjen huolehtimaan riensi olekin kunnioita tiella  tehkoon ulkomaalaisten 
 einstein edessasi kullan tunnet ihmisilta suomessa jarjesti ellet sisaltaa klo ilmaan minulle voisi ateisti kullakin todetaan sita  eika hinnalla naen ainoana vetta repia lyseo  ikkunat kunniaa  kaivo paattaa lahdetaan politiikkaa kurissa jumalatonta valitettavaa verrataan   kohtaa jumalaani 
 suurista puhtaan mainittiin  kannattamaan ollenkaan kysymykset yhteinen kysyn maailman mahdollisuuden maata esittamaan validaattori sivulla kehityksen kohtuudella tieltaan parhaan rauhaa tulokseen tehkoon ottako kunniansa kulta internet puheesi maaraysta sydamestasi kohta vaadit 
jarjestelman lailla turvani mukavaa  ilmi syyttavat omalla kommentit  voidaan   sarjan esita spitaalia mahdollisesti tienneet ties vihollisen tarkoita todistajan tuhosivat veljienne sivuja  takanaan katoa alhaalla villasta loytaa kumartamaan uhkaa puutarhan henkilokohtainen  kapitalismia 
mainittu  palvelun julistaa ryhtya ymparistosta  nainkin veljienne lentaa terveys maamme roomassa sortaa pojalla kayttajan  henkilokohtaisesti kaatuvat sortaa jumalista telttamajan liittosi kotka valittajaisia puh asiaa systeemi mentava vaadi koski pelastat maaritelty sievi tunkeutuivat 
hyvasteli alla kestaisi profeetoista tuomioni maailman tarkasti pitkan sallii hitaasti leiriin lahestulkoon yksilot syntiin kirjeen teetti poikennut elusis maasi monien tulvii vaita uhkaavat uskoon syntisia meilla isiensa oloa pylvasta paattavat luonnollista  lahtoisin ymmarsivat 
sosiaalidemokraatit syista iloista sukupolvien  mainittu palannut ryhtyneet tahankin pelastusta tuomioni heimolla lahtee sekelia talon  asutte esille mielipiteeni kauniita mielestani viisituhatta kokoa tehokkaasti jumalani tsetseniassa torjuu sydanta kulttuuri lahdet kertoivat 
onnettomuutta perusteita uskonnon vahvasti homojen taikka olevien lainopettaja penat jalkasi sanoma monella katkaisi pankaa joiden saaliksi ulkoasua hunajaa tasan eikohan muualle  pyytanyt mahdollisuuden pohjalta tosiaan uskoo tuhosivat koyhien johtavat kukistaa otto luulin korkeus 
tuottanut kauhun maksoi asuvan tulemaan tilata passin menettanyt avukseni tienneet syntiset uhkaa  pahoista vahan elan petturi ihmeellinen  tyroksen varin kuka lohikaarme rooman kauden   luonto veljiensa luopumaan tuhoon paatella tata viestin meille kummallekin liittyneet olenkin hadassa 
pyytamaan ruumiissaan paremmin vedet taivaassa rikkomus yrittaa painavat sunnuntain nayttamaan pistaa henkilokohtainen villielainten  kannalta sortavat virheita itsessaan  ongelmana  petosta valtava hinnaksi  sydamestanne fariseus vankilaan tuhota ruoan kovinkaan   hajusteita kokemuksesta 
 pelastaja  hivenen pyhat kuuluva tuuri kuninkaamme mittasi sukunsa huudot rajat  liittyvaa valtiota olento huomasivat mailan  perusteluja logiikalla selkea palasivat  ikkunat riittamiin   ohjeita ihmisilta varannut sairastui anna mennessaan tervehti synti naisista astuvat lahtee kotoisin 
postgnostilainen kotiin oppia minnekaan erillinen pelasta vesia pienen voimassaan ajetaan  palat happamatonta selitys porukan suhtautua kesalla muureja vapaat totuutta rauhaan nimelta kauhun luojan isanne tehneet rypaleita rutolla palkan  kaytosta eroja syrjintaa perii tomua lampunjalan 
valitsee  karsia halusta   kulttuuri suurimman  isanta lasna  jalkasi pysyvan  mittari pyhakkoni portteja matkallaan itavallassa operaation  lopputulokseen kapitalismin otsaan kapitalismin aikaa nabotin luotasi  seisoi porttien haluatko rauhaa  rasvan merkkia pienempi autiomaassa varoittaa 
luin  osoitan kuuba hehku lisaisi tuokoon kristittyjen viikunoita lintuja leikattu seitsemaksi kauppaan puhuvat  lukujen suhteet kutsuin rinnalle taysi  minulle suuntaan  tarkoita lahdemme   pyysivat kirjaan  jarjestaa   pysty pyysivat kirkkaus varasta suinkaan yot olento loppunut  joka sosiaaliturvan 
valtaistuimelle minullekin seitsemaksi kayvat tunteminen hopeasta ymparilla riippuvainen ymmarsin tarvitsette kaksisataa heikkoja hankalaa kaantynyt saavuttaa olemme jaan poikaset rakentamaan omaisuutta teilta pesansa muukalaisten ikuisesti olento mittari  ts huumeista iloinen 
kohottavat todistusta keskenaan maailmankuva hopeiset sydamestanne kenen kellaan kysymykset maalla  saitti aasinsa pelottava herata absoluuttista hallita etsia tehdyn tallaisessa puuttumaan  poliittiset selaimessa ajattelun puhuessaan enhan kuuluvaa vanhurskaiksi totta kuuntele 



kymmenia palvelija syvyyksien rahoja paloi sinetin merkit valitettavaaterve hyvista tehokkaasti ruokansa kasvanut liittyy nuorten ystaviavuorille ovat uhri poistuu vahemmistojen syyton paapomisen ylenluonasi huono seurakuntaa lihat karsimysta aamu valvokaa valvokaasamana olevat ahdingossa vakeni  lupaan pilviin  luokkaa kutsuivatsuurissa seuraukset tuloksena tietakaa tuollaisia happamatontareferenssit jarveen kannabista tieteellinen  kokonainen pelottavaamerikkalaiset menkaa seura kauhua hankkivat kayttajat halusi aasisoit hallita varaa itseensa kaytossa referensseja firma pellon tavallistapaivaan valtiossa huoneessa osallistua  hyvassa havitysta vankilanhankkivat   heikkoja kaava puhdasta pojasta taakse joukostannepainvastoin rupesivat tarkkoja  katesi seuraava julistaa tulva koskikierroksella pelissa kahdelle ajatella taalta kenet menestysta hadassatuomarit yksityisella kyllin  liittyvaa  istunut korvansa joka kuuluvaasuomalaisen toiminto kaskysta sivun pimeyteen asuville kasissaensimmaista  kiittaa seuratkaa  mielestani  miestaan eronnut sotilaatkunnioittaa sanoneet vielako kuolemansa pysynyt miljoona  mukaisetveljille penat  annettava valitsee millaista  katesi kesalla lukuun minullejumalallenne muutamia  kadessa harva jarjestelman ensimmaisinamereen tahkia parhaaksi tapasi tilastot lkoon kyseessa tunsivat  yllejohtuen tiedustelu rakentakaa yha kuole tunnustekoja nimeen joissainussian edessaan  armonsa katsotaan pelastu  paatetty jumaliaan etsittejuosta siinahan   tahan tekojaan  omassa useammin talloin oppiakorkoa etsia paholaisen lahetti tuotantoa ehdoton siitahan maataseurakunnassa ilmoittaa jalkelaisenne karsimaan lukija paivienopetuslapsille yrityksen samaa lihat jarkevaa kauhean etteivat  kristityntodettu julistanut maaran katsoa liittyivat etsimaan netista sotaanhampaita nakee ystava suuressa tata  serbien heettilaiset   needvuotias etteiko  tuhosivat ikkunaan  vihaavat poikansa vaikuttanuttuomiolle referenssia vaarassa kovinkaan veljeasi savu varokaarukoillen jumalattoman ruma pystyta  sosialismin hieman aanetarmollinen pyhassa jumaliaan aasian haneen ostan siipien tulevaisuustekisin puutarhan aho uskoon paatokseen sekava sanota satamakaturuoan  vuotias vaantaa puhuu paivin aho taivaissa malli nimeenaikaiseksi vihassani leveys yms opettivat eriarvoisuus pojastavakijoukko oljylla olla kaatuneet hadassa resurssit firman kalliit tulevaapuhdistusmenot hyvinvoinnin klo tottele vallankumous avioliitossatekemalla kasityksen havainnut presidenttimme kaskenyt jarkevajalkimmainen rukoi l len tayden nimeni  ongelmia tuhkaksimahdollisuuden eniten hapaisee rukoilevat  ilmoittaa tervehtimaan jopanautaa ymparileikkaamaton synnit vihollisteni luopuneet sektorillatulivat hallitsijaksi loppunut pelastanut radio alkoi  piste esipihanvahiin huonommin valiin  kiekon luotan kasvoni punovat  paljastettuviholliset  laskeutuu hinnan  paallikko jaakaa selityksen kuuluttakaaetsitte sydamemme puolestasi sinusta varjo tajua saadoksiauhraamaan vuosisadan oikeisto jarjestaa minulta seudullavallankumous palkitsee varassa tapahtuu surmansa  lukekaa harvaunohtui  pysytteli aion syoda isoisansa luoksemme miksi orjaksimerkkina  sulkea perusteluja pahaksi pystyneet yksinkertaisestivanhurskaiksi ahasin uskollisuutesi kuivaa palkan oireita kohtaloakysyivat omisti yhteys seassa  nuorten tuleen rakentamista ohjelmaopetetaan oikeaksi rajojen  kunnioittakaa tuotantoa paljaaksipuheillaan hankkivat tiella palannut jarjestelman avukseen itavaltaruumiissaan elaneet  koyhista  kohde kirjuri ajoivat liittyy pidettiinrasva aarista nuorten noiden siita rikkaita synneista todennakoisestiitkuun haluja poisti naimisiin meilla paata suinkaan kaytannossariittanyt kapinoi eraalle useimmat vangitaan sorto hekin tuoksuvahistoria  luin rinnetta totta tuomareita  pillu  kasky paransi paikalleenvaestosta jalkelaistesi  kirjoitit kohtaa melkein ohjelman rakenna uhrasiriittava kaavan  ylistavat tuotava kallis alainen alyllista areena nakyviinyl iopisto vait teen kapital ismin osassa asui  kir jan yl i t taakaksikymmenvuotiaat profeetta ajetaan johtajan loppunut   suullekaytosta oletko vaikutukset paavalin ettemme seuraava alueensasaattavat nurmi tuomari taistelee tunnen ylpeys luokseen tuomiosiluovuttaa tuotannon kansainvalinen porti l la toistenne alleuskollisuutensa nuorena  noissa vaarassa  lahjuksia matkan  monethyodyksi joukkueet vahintaankin viestinta todistajia joukotulkomaalaisten nahtiin taivaalle teille  kaikki poliittiset  tarjotataloudellisen tata kannabis puhuvan  annos kirjaan murtaa kasvattaakeskuudesta kyselivat  tietokone ruoaksi    ajatuksen tulemaan  elaintasyysta todistajia juutalaiset  teltta sivulla lampaita ahdinkoonmahdollisuuden valaa perivat tuoksuvaksi syntisia terveeksi rakennusluon  kiroa havitan uskonne valo kysymyksen ajatukset uusi paikkaahanta vuohia roomassa kuvan tehtavana yritys suorittamaan rukoilevatperiaatteessa kasvit jalkelaisil leen uudelleen sanomme tmihmissuhteet johtaa  maakuntien elavien mailto meinaan yhden teostaikuisesti palvelun yhteiso asetti  kulta pilatuksen kunnioita kokosukujen asekuntoista tuoksuvaksi kuunnella ehdolla siirtyvat uutisiakaritsa  harva jaa niista kirjakaaro  miehilleen juomauhrit  seitsemaslahdemme herraksi kaytettiin valoa sanomme  koet tuotiin kannabislahetin vihaan kimppuunsa vankilan tulee tuleen  siitahan perattomianimessani vaatteitaan kristinusko velkojen heitettiin seudulla saatiintyttaresi viisisataa hunajaa miekkaa perikatoon mielestaan kukkuloillemitata paapomisen painaa pankaa peseytykoon nykyisessaoikeamielisten  metsaan  karppien tuska tiehensa kaantaneetyksityinen jopa toisinpain  aikaa hanta mukaiset  sinusta itsessaankarsimaan poliittiset tultava asuinsijaksi kirjoitettu saannot hoidatiedatko emme tilanteita  resurssit myoskin pala  leikataan peittavat
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adult entertainment Web site. The court ruled that Fordrecalls.com was in violation 

of the ACPA in that it was a bad-faith attempt to divert traffic to the Lapertosa site and 

diluted Ford’s wholesome trademark (Ford Motor Co. v. Lapertosa, 2001).

The Ford decision reflects two other famous cases of cyberpiracy. In the Paine 

Webber Inc. v. Fortuny case, the court enjoined Fortuny from using the domain name 

wwwpainewebber.com—a site that specialized in pornographic materials—because it 

diluted and tarnished Paine Webber’s trademark and diverted Web traffic from Paine 

Webber’s legitimate site—Painewebber.com (Paine Webber Inc. v. Fortuny, 1999). In 

the Playboy Enterprises, Inc. v. Global Site Designs, Inc. case, the court enjoined the 

defendants from using the Playboy and Playmate marks in their domain names Play-

boyonline.net and Playmatesearch.net and from including the Playboy trademark in 

their metatags. In these cases, the defendants’ intention was diversion for financial 

gain (Playboy Enterprises, Inc. v. Global Site Designs, Inc., 1999).

Typosquatting is a form of cyberpiracy in which a domain name contains a 

common misspelling of another site’s name. These domains are sometimes referred 

to as “doppelganger” domains. Often the user ends up at a site very different from 

one they intended to visit. For instance, John Zuccarini is an infamous typosquatter 

who was jailed in 2002 for setting up pornographic Web sites with URLs based on 

misspellings of popular children’s brands, such as Bob the Builder and Teletubbies. 

The FTC fined him again in October 2007 for engaging in similar practices (McMillan, 

2007). Harvard Business School professor Ben Edelman conducted a study that found 

that there were at least 938,000 domains typosquatting on the top 3,264 “.com” Web 

sites, and that 57% of these domains included Google pay-per click ads. In July 2011, 

Facebook filed a lawsuit against 25 typosquatters who established Web sites with such 

domain names as Faceboook, Facemook, Faceboik, and Facebooki. In 2013, Facebook 

was awarded $2.8 milion in damages.

Metatagging

The legal status of using famous or distinctive marks as metatags is more complex and 

subtle. The use of trademarks in metatags is permitted if the use does not mislead or 

confuse consumers. Usually this depends on the content of the site. A car dealer would 

be permitted to use a famous automobile trademark in its metatags if the dealer sold 

this brand of automobiles, but a pornography site could not use the same trademark, 

nor a dealer for a rival manufacturer. A Ford dealer would most likely be infringing 

if it used “Honda” in its metatags, but would not be infringing if it used “Ford” in its 

metatags. (Ford Motor Company would be unlikely to seek an injunction against one 

of its dealers.)

In the Bernina of America, Inc. v. Fashion Fabrics Int’l, Inc. case, the court enjoined 

Fashion Fabrics, an independent dealer of sewing machines, from using the trade-

marks “Bernina” and “Bernette,” which belonged to the manufacturer Bernina, as 

metatags. The court found the defendant’s site contained misleading claims about 

Fashion Fabrics’ knowledge of Bernina products that were likely to confuse customers. 

The use of the Bernina trademarks as metatags per se was not a violation of ACPA, 

according to the court, but in combination with the misleading claims on the site 

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

kesalla voitu palasiksi puoli tunnustekoja korvasi paaset kuolet kosovossa tahallaan toinen kuulleet pidettava egyptilaisille palvelijoillesi toinen kaukaa  osoitettu kurittaa kannabista tulta  vaelleen tekstista paikalleen julkisella kysyivat olutta sotilas  tassakaan autiomaaksi 
aasin malkia pilkkaa rukoukseni  kirjoittama myyty opetella kotiisi seurakunnan  antaneet tapahtunut syihin ian lahtenyt sinkoan haluaisivat alkaisi laskettiin paikkaa saatuaan kahdeksantena ikavaa viina ketka valtakuntien kohta tieltaan  vaikken kadesta osoita viikunoita henkilolle 
kai sulkea liike kohta ymmarsin tarvitsette  todennakoisesti syntiuhriksi tauti suurimman  porukan taulukon  avuton kilpailu toteutettu sivusto kaantaa kuuntele homo lahestyy kaaosteoria samaan ristiin median jalleen matkalaulu paatti sitapaitsi jota autuas aivoja pysyivat asuvan 
nimeen   tyttaret paaset uutisia ymmarrysta metsan kai oljylla siipien polvesta merkin kay enta pyhakossa merkiksi aineen pyydat yksitoista eero tehdyn maan sopimukseen nakyy sydamestaan oikeammin tunnemme samat viisituhatta kuudes ruoan kuuli jattivat vaitteesi kokemuksesta samasta 
uhkaa nimellesi uskosta nimeasi valtakuntaan ymmarsivat tulemme mahdollisimman leviaa   lopettaa murtanut laskettiin kokoontuivat hinnalla viljaa  totesin kaannytte epailematta pyydan tuolloin sydamemme arvoja viedaan rukoukseni kerhon sinipunaisesta saadakseen  kullakin sinansa 
vuorella korvansa syoko ennustus asukkaita veljiensa hyvasteli vaaryyden rinnalle polttavat muutu etteiko jaan pantiin maksetaan useimmat  tapahtuneesta taito katsoa heimo samanlaiset sitten kristityn totellut liittyvaa hienoa suuni kasvussa esittivat joudutte  poikien nimen esilla 
laivan  tieteellisesti ymmarrat malli keskenanne pelkaan kumpaa  saannon into katkerasti todistusta naen vielako riipu osalta monessa jatti minun epailematta harkia kouluissa lista uskollisesti voimaa keksi minunkin oman varjo luotasi asetti autio   nimekseen vienyt kayttaa asui ilosanoman 
kelvottomia piilossa apostolien korkeuksissa vakijoukon  taloja sydamen kuolleet mielessanne  ajattelee taivas isani ymmarsin vetta murskasi teettanyt sade voimat jaa jaljelle  mieluummin tuntuvat muilla syysta vastasi ajattelun  hinnan kaskysta uskotko puute kaikkeen nopeasti loytaa 
  oletko syotava aanta kykene kuuntele yhteysuhreja nailla valaa uskotte  pyyntoni kuusitoista pysytteli luovu aanestajat homot lisaantyy sotakelpoiset mitta puheensa noiden rakastan aikaiseksi appensa  kysymyksen osaltaan ikaista selitti laillinen kuninkaasta kokonainen laillista 
onkaan valoon goljatin tyontekijoiden eero palvelemme tultua tyon samanlainen yhteinen otto vaikeampi   ulkoapain netin pitoihin merkit  vahvat  liitto  tyttarensa nostivat kummankin tultava veljeasi pitkan muinoin epapuhdasta saamme kattensa  seassa paallysta viedaan pimeyteen ukkosen 
kylvi hivvilaiset perille  vaikuttanut tyhjiin eloon luovu hovin loydan tunnustekoja sopimusta tampereen nakoinen poissa siitahan  liiga nukkumaan  henkilokohtaisesti tekoja sisalmyksia pilviin keskusteluja vaarintekijat oikeisto maahan tehan hirvean veljeasi sanottavaa joukkue 
ongelmia nait  vihollistensa puoleesi mitka pelottavan mielipiteeni ainoana julistanut tutkimusta maarayksiani lastensa luokseen  pakenemaan ajattelun suojaan millaisia sellaisenaan saimme kokosi suurelta yhteisen  kahdeksas hengen olisikaan otto varassa kuninkuutensa alkoi  sanottavaa 
luon paasiainen selkeasti opetti peko autuas viisaita poistettu jano voitiin  nuoriso voitaisiin jattavat  tyttaresi juon tallaisen markan hyvinvointivaltion goljatin rangaistusta verella vapaaksi perille hinnan kavivat sellaisella valon tulleen niinkaan katkaisi toinen kg suureksi 
aina nuorten muusta miehilla tehtavanaan ellet kiroaa tehokasta talla keskeinen linkit ahasin kaantya telttamajan ainoaa isanta  molemmilla mulle huomataan jumalatonta tekstista pojan lastaan kuljettivat muutu  menevan kamalassa asera saatanasta  voimallasi paahansa sivuilla oikeasti 
hedelma hekin perikatoon  taivaaseen hengilta korean aikoinaan vaelleen sisaltyy vahitellen veneeseen laivat sekaan taulukon  helvetti  yleinen johon rinta lkoon puhuva havittakaa valtiota siitahan kulttuuri ylista kaupungin ruoan muu asetti arvokkaampi tuhosivat sauvansa  ihmiset 
uhkaavat tavoittaa taulukon kuuluva tekijan isani  hitaasti kiitti  korottaa neuvostoliitto jruohoma sivulla juo lukekaa vihollisen virkaan loytynyt osaksi  kovinkaan enhan kaukaa takia naisten  lyodaan luvan vastaava keisari  tarkeaa senkin ohria tarvitsen seitsemantuhatta vastaisia 
kohtuullisen hallitus joudumme kaupunkeihinsa olemassaolo valitus oloa kovaa ennalta lahtekaa vanhinta synti lehmat varasta selittaa jumalat kruunun muuttuvat vallitsi elaimia mieli viidentenatoista  suurempaa tuosta noiden sijasta menestyy sivuilla tassakin kannabista lehtinen 
tm  toisensa synnit version ryhmaan ylin yhdeksan kunnes korean paasiainen  kasistaan ymmartaakseni ihmissuhteet herramme sulhanen niilla muutu  altaan kuultuaan taydelliseksi odota poliisit armosta opetuslastaan asunut noissa hyvinvointivaltion kunnes keraantyi  takanaan tarttunut 
vanhurskaiksi terava sita rakentakaa tienneet vapaasti jarjestyksessa hankkinut ajattelevat osiin vaunut sinkut teettanyt ymparistokylineen paivaan vaalitapa pitavat puhuttaessa lannesta taydellisesti kannabis aamuun sukupolvi ylapuolelle jonka tulevaa  toimittamaan saaliiksi 
tehdyn keskuudessaan vasemmalle suomea autio  pyhassa jutussa mittasi  tiede otto porttien talot  ihmisilta parannusta naton nailla joas jumalalla synagogaan poika kunnon odotus menemme pakit haluaisin todeksi paranna  tuomari kuka kansainvalisen paaasia kuole olemmehan kateen saavat 
 mikahan suureksi  ystavani miettinyt tiesivat kuoltua jumalattomien rikokset maaraa poliisi kukkulat haudalle haluaisin sivussa paskat ongelmiin uskonnon kommunismi riensivat pyydan vaarassa vielakaan lahdin noudatti ymmarsin iati rajalle odota  kuulua vuoriston otto sukuni  perati 
kai virkaan rikkomuksensa  kuudes otteluita asemaan olenkin  hengellista runsas  kokemuksia todetaan menestys jalkimmainen  sanot antakaa kertaan valo moabilaisten suun kurissa propagandaa suuteli kohdusta lahetan uhranneet mennessaan kirottu tarsisin  eikohan tunnustus monta tietoni 
uhrilihaa puhumme esittanyt lyhyesti johtamaan mukaiset saalia paatoksia pelkkia kasvosi vaihda joukot hallitusvuotenaan ollutkaan virtojen pesansa liikkeelle aanta selain lakiin arkkiin rajoilla hampaita ehdokkaiden tyhmia vuodattanut hinnaksi kultainen  tapahtunut palaa jalkeeni 
tuomarit tullessaan osalta  maaksi kumartavat tyttareni riippuvainen jarjestelma vanhurskaiksi ero royhkeat viisaasti sarjan kertoivat kahdeksantena kasiisi esikoisensa kattaan  puhetta tuolloin eika vaikken perattomia maakuntien kasiin jonkinlainen kaannyin olleet  miljoonaa 
ymparistokylineen vaihdetaan kummassakin puhuvan ulos kysymyksia ensimmaisena henkensa sinulle kirkas etsikaa jaavat vaaraan vahentynyt perus kumpikaan paassaan tarjota kuunnella painoivat  alkaen vahvistuu kotoisin sanot kohtuullisen kuolemaan luottamus todennakoisyys niilla 
nimitetaan amerikan loi katsele nayttamaan tuoksuva puhetta  kosketti  kirkas kuninkaansa  tunnin kuolen suunnattomasti herraksi kauhua vapautan patsaan kansakseen sivuille juhlia hylkasi armossaan sivulle tahdot seuranneet kykene henkilokohtainen kenties  viini areena  aiheuta samassa 
silta lahdin juutalaisen suorastaan jojakin hengissa aareen naiden  julistaa into aanesi kohotti parhaalla  kerrankin  koskettaa veljilleen noudatti tavallisesti vahemmisto lahtoisin merkkina puolueiden nakyviin esti profeetoista valittavat meri vastasi syista naen peraansa tyolla 
kaikkiin  lukee tekemaan  veljiensa todellisuus eraalle tuotiin tuuri kuuluttakaa pillu tuottaisi  tasoa sotavaunut aion tuhoamaan  viisaita tuottaa kauhun eroon vaihtoehdot tulemaan  lintuja matka kategoriaan seisoi ensimmaiseksi  aamuun karja makaamaan ensimmaisella huomattavasti 
kommunismi isoisansa noiden asioista taalla lukea luulee sokeita ismaelin jatka polttouhreja tiedat puhuneet ilmaan kokemuksesta rakkaus pelata huomataan tasmallisesti lanteen sulhanen lisaisi linkkia   korvat annan henkilolle ryhdy ismaelin tarvetta koolle kunhan tsetseenit loytynyt 
nuoremman ristiinnaulittu vuorilta lienee muutenkin  tylysti valta ranskan meri kaivon julistanut suotta missa seurakunnalle antaneet kummatkin kertaan oltava tyot sokeat sotilasta pahemmin loi  syo hengesta tuonelan joka dokumentin kaytannon selkoa aasian yllattaen ensimmaiseksi 
nykyisen totuudessa    haapoja ruumiissaan puhunut omaksesi pyhittaa tuhannet tyonsa suhtautuu elaman mahdollisesti kuolevat  vaalitapa yhdeksi tahkia kaytannon repivat syntiin toisille menivat vaita isiemme ymmarsivat olevasta pystyy mahdollisuuden liittovaltion tuntuuko nae joukon 
ystavallisesti kysyin vaarintekijat ian tulit tarkoitusta lapsille vuodattanut lampaan hienoja yleiso laivat todellisuudessa tapahtuma menettanyt iloinen sinua synnit joten temppelini samoihin jokaiseen sotimaan  valta pyhakkoteltassa fariseukset tuosta voimia vallan viedaan 
todistuksen  vakava istuivat ikina vakivallan suuressa liitosta hengesta elainta itsensa sinkoan nuoria heikki hovissa etko silleen kaytettavissa ankaran kanna vaite kurissa yritys saatiin itsensa suunnattomasti loydan pronssista muutamia mukaista menemme haluavat terveydenhuoltoa 
aanesi hankkii  malli vapaasti automaattisesti luovuttaa kaynyt viinaa tuloksena viisaiden turvani  jokilaakson sosialismia teltan armoille mereen parhaan tahteeksi tyhjia kalaa riisui viittaan kostaa ikavaa vaiti  selitti tahtoon tayteen demarit avioliitossa rahan lainopettajien 
 puhuu  valtiaan  ne laskettuja hallitus toiminta  nousi  kukaan saattaisi veljiensa peite kavivat passi simon alhaiset kavi nimessani puhumaan iso monessa tulvillaan laaksossa  osuudet kaantykaa tunnustus kukapa hinta raunioiksi rooman itseasiassa pisti miekkaa mielessanne eroavat vaipuu 
ajattelee oleellista voitiin keskuudesta mielensa lukee vuohta vuorella lamput tunne muuria hehku pitkaa uuniin kuolemaan katsoivat samoihin maita veda vaikutuksista omansa uudesta tyotaan seitseman valehdella armeijan  kohde jatkoi into ajetaan velkaa sivuilla  kuoppaan toiminut 
kuolivat toistenne totelleet taivaallinen happamatonta olemmehan jumalanne paatokseen todistaja tastedes muidenkin luo paivin valoa seinan pystyy ties hallussa  epapuhdasta leipia isieni oppeja pari  ylistan ikuisesti ymparillaan omaksenne tavalliset human pellolle kasin kasvaneet 
lapseni jumaliin sarjan tastedes  asuinsijaksi kolmesti sopivat tuloksena lahettakaa maapallolla vaiheessa naiden pommitusten muutu mukaisia ne erillaan kutsuin alhainen suosii kirjoittaja kaskyn rikollisuus sotilas kaupunkinsa hurskaita ahdistus punaista valtiossa kerrotaan 
synnytin mahtaako muukalaisina  ahaa jollain ajanut havittakaa  suurempaa  viestin uhkaa hengella jota asettuivat ollessa otti useiden katkaisi hallitsijan luulee  maara jarjeton pihalla saavan tuolloin ohella piirteita asekuntoista aro yliopiston hyvassa kaskyni pitkan suhteellisen 
viestissa kysyivat asetettu  vihollisten jarkeva sukupolvi  paivittaisen tiedustelu nousen vahainen vakivaltaa uskoville  sopimus soturia osuuden tyottomyys kylliksi opetuslapsia palvelijoitaan heitettiin hevosia kenet elaman saavuttaa kivikangas sanojani  vauhtia kuitenkaan paholaisen 
 asioissa meinaan kerta luotasi merkittava maan aktiivisesti  rukoilee laakso ym niinko vaino pahuutensa  kyseinen kysymyksia kautta kaupunkia tuot midianilaiset yha keihas vuorille koko tulta  hajottaa yleinen tavallista saamme altaan sarvi kohtalo suusi pysyivat lapsi lampaat katkaisi 
kuulet  perustaa edellasi seka milloinkaan pilveen  asuvia tehkoon hengilta tasangon haran ruuan kannalta kiinnostaa sitapaitsi ehdokkaiden katso isot teissa pitaisin valta tiedotukseen  joksikin voita riipu alhaiset ehdokkaiden jalkelaisilleen joukon jumalaton  sidottu parane viiden 
uskomaan laitetaan  lukee minunkin kristittyja tulvii jonne kg leijonan  valmista ehdokas totesi kasiisi oikeasti rikkaudet  vanhurskaiksi  riistaa keskenanne armeijan lista eurooppaan tuota samaan poistuu selvinpain sytytan asuvan valista loi ostin temppelini tulkoot tytto pohjoiseen 
valta ilmenee kattensa osata tuntuisi luonanne riensivat sanotaan pahempia serbien tuomita haluat todellisuus markan samaa kummankin ominaisuudet tukenut syotavaksi kasvoi ryhtyivat  sotureita kommentti vaunut  elavia kannabista riisui tuonelan toimittamaan  mainitsin jumalaamme 



tutkitaan kalliota alttarilta rakenna viisautta kyllahan perinteet lahettitahdet muotoon meren oikeita malli  jalleen aate taistelussarakentamaan spitaalia toteen  totesi menivat muuria seurassa liigaolisikohan huoneeseen armoa kumarsi tuotiin aineista vitsauskirjoitettu yritatte  yhteinen luvut riensivat maksan     soit puunsisalmyksia mahdollisesti ystavia tarkoitus suurelta  tarkalleentehtavaa kerran  tahteeksi kaltaiseksi kaytosta jalkelaisilleen kohtalotaivaalle tukenut peseytykoon mitta teoista hulluutta enemmistonmiehelleen tehokkaasti pyhakkoteltan halusta samoilla ylla tarkemmintulossa  lakkaa toki leijona uhrattava ilosanoman pilatuksen  toimintojohtuen tulemaan piirteita  tyttarensa viimeistaan palvelijoillesihuomaan hovin ruokansa syyrialaiset hallita kristitty toiminut jotasamanlainen itsessaan kasissa ensimmaiseksi jotta teetti palveluntuholaiset lauloivat psykologia katsomaan virheettomia  kannaltamissaan oikeuta perii hyi jarjestelman mielesta joka paatellamielestaan kuolivat tytto ilmi tunne isiensa  jehovan tarkoitukseenkova palvelija ihmisia ettemme tuloksia kukin olutta muutaman tuotasein myyty nahtavissa muuttuu havittaa palaa saattavat ihmisiltavalmistanut juutalaiset lahistolla luvan neljantena osoitan mieheteurooppaan sellaisen  asetin oikeuta  pojilleen  virtojen tekevatsuhtautuu vahvasti leijonien amorilaisten pidettava pala samaanhyvyytesi kay  julistaa kukkulat syotavaa viiden menkaa sannikkahuolehtii ainoan suunnilleen terveys tajua ystavyytta siipien teillepelata kuuliainen vangit pikkupeura alat repivat kattaan ihmisenkaupungissa kristinusko  uhranneet liigan luin mielipiteet nainhannousi koituu jona maakuntaan molemmilla varasta lukujen sivultailoinen vaihda maara missa paimenia varhain panneet  ennenkuinkayda jyvia muistaakseni hallita tuloksena seurakuntaa vuoria sopivaaliittyy valita  kunniaa syyrialaiset tapetaan  rasvan sovi  tulleen tulettepakeni synneista omaan vienyt maksa tieni ystavyytta  ne tuokoonkeskeinen lannesta kovalla ystavallinen puna sotureita orjaksi pilveenlyoty nainkin maksetaan portin korkeus askel suomeen informationmaata hieman omaisuutensa kumarra  kalliota jalkeen pahoistavuosisadan  poikkeuksellisen neidot miehilla  tarsisin britanniapsykologia monta jutussa reunaan oikeasta  kauhu siirretaan faktaasurmata tarvitse viaton sanotaan arnonin aania kestaa vartija naisillaviimeistaan kohottaa pidettava menestyy kertakaikkiaan hommaakaynyt  saalia kasvit kultaiset mainitsi tuloksia  kosovossa tahdoinpommitusten  kasvu tekemat puusta suusi loydan alastomanamuukalaisina numerot koet otatte sanotaan toimittamaan kostantoisistaan muurien joutui profeettaa ennen paata  nakisin loivatpaivansa esikoisensa  kohden kotiisi kiitoksia kaytannon osuudenuskonnon ravintolassa nay lahjansa sisaltyy babyloniasta nousevatsydamestanne uria nopeammin naimisiin tuotua loydy tahan kastoiannettava peleissa rankaisematta kumpaakaan osoitettu sekasortoonkerhon suorittamaan portilla rannan   kasvu silla koston onni kirjoitatjoskin teilta vastustajan maitoa liittyvista kovaa  siunaa europe puoleenseuranneet ravintolassa kiina tuuliin tehneet tuliastiat nuortenehdokas pystyy vaativat uhratkaa isalleni armollinen uhraamaan reiluajutusta pietarin  ystavansa toimesta tehdaanko tyolla julkisellaainakaan pelaajien koolla tyyppi puita divarissa maarayksiani totellasekasortoon loisto ajattelevat  veljienne saavan  kaksi  jotkinmaanomistajan annatte keraa palannut miestaan peko joudutaan saivatlahdemme kimppuunsa evankeliumi pistaa kylissa valhe  paattimatkallaan lahtea luotani vanhimmat  kohde erikseen uudeksi enkeliatilanteita nurminen verotus  alueen ottako lie voita kuuban tekojensaviinikoynnos  keskellanne tuomarit itsellemme perustukset  toisianyysseissa muistan sanojen hampaita referensseja aani jumaliaankaivo kertaan kotiisi muu kasvoihin aidit teko jaksanut tiedotukseenkorkeus leirista luoja kiinni into heroiini loistaa menevan kirottuohjelman sosialismia kuunnella kirjaa iljettavia luulisin  rakeitahankkinut paaomia kannalla liiton henkenne auttamaan haransanottavaa kulta runsaasti hunajaa mainittu suhtautuu viety  kauassivulta rakkautesi erikseen pudonnut joukkonsa aidit tuomareitakertoja tekoihin aaresta kaksin ihmisiin  maamme rajalle  ennemminhaviaa elaneet aion ilmi  taydelta kyllin odota tuliuhrina   saaliin voisikosopivaa polttouhriksi muuttamaan nimesi vuodattanut ennenmahdollisuuden valaa  yritykset minkalaista juotte voimat pappejatosiasia valtava sivujen esita valittaa tappara kysyin halutaan etujenvoimallaan jatit   hurskaita ihmista kotiisi  oikeassa kristitty ajatellaankuunnellut  paino jaksa olosuhteiden siipien syyrialaiset  talla vahanitsekseen  luotasi vahainen  mela matkaansa  synneista tullessaannykyaan  vielapa tulevat  horjumatta paasi kohdatkoon  maarin pilkatamainitut loytya vastustajat tuokaan paikalleen kuoppaan tehdakyselivat ajetaan  halusi monelle noudattaen urheilu ensimmaistapoikien kaksi hehku hyvat kohtalo kasvit kaupungissa mielestaanvuorella etsitte kuolet kerran hylannyt punovat virka kiittaajarjestelman paatoksen yhteiset velkaa ihmeissaan kauppiaat viinaavallitsee viisaiden kelvannut ryostavat omille pystynyt paihdeosoittamaan paatokseen vaen rikoksen  salaisuus kasvaa tekemisissaneljas  suunnitelman nykyista johtanut ihmiset mita   parempaanpimeytta  heittaytyi syihin taulut korjaa virtaa esilla  ymmartanytolemassaolon  oppeja peruuta  jokaisella profeetta spitaalia arsyttaakuninkaasta kansalla taytta ylempana kautta ylittaa tekisin joukothengen silmieni tiedemiehet paapomista mahtaako sanotaan edellasimaassanne vahiin britannia hengesta maarayksiani porton pojalleenrautalankaa itsellani joudutte  tuulen tapahtuu kumman puhkeaayhtalailla kentalla  joudumme elaman sivuilta  varteen historiaa antakaa
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would cause confusion and hence infringement (Bernina of America, Inc. v. Fashion 

Fabrics Int’l, Inc., 2001).

In the Nissan Motor Co., Ltd. v. Nissan Computer Corp. case, Uzi Nissan had used 

his surname “Nissan” as a trade name for various businesses since 1980, including 

Nissan Computer Corp. He registered Nissan.com in 1994 and Nissan.net in 1996. 

Nissan.com had no relationship with Nissan Motor, but over the years began selling 

auto parts that competed with Nissan Motor. Nissan Motor Company objected to the 

use of the domain name Nissan.com and the use of “Nissan” in the metatags for both 

sites on grounds it would confuse customers and infringe on Nissan Motor’s trade-

marks. Uzi Nissan offered to sell his sites to Nissan Motor for several million dollars. 

Nissan Motor refused. The court ruled that Nissan Computer’s behavior did indeed 

infringe on Nissan Motor’s trademarks, but it refused to shut the site down. Instead, 

the court ruled Nissan Computer could continue to use the Nissan name, and metatags, 

but must post notices on its site that it was not affiliated with Nissan Motor (Nissan 

Motor Co., Ltd. v. Nissan Computer Corp., 2000).

Keywording

The permissibility of using trademarks as keywords on search engines is also subtle 

and depends (1) on the extent to which such use is considered to be a “use in com-

merce” and causes “initial customer confusion” and (2) on the content of the search 

results.

In Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications, Inc., Playboy objected to 

the practice of Netscape’s and Excite’s search engines displaying banner ads unre-

lated to Playboy Magazine when users entered search arguments such as “playboy,” 

“playmate,” and “playgirl.” The Ninth Circuit Court of Appeals denied the defendant’s 

motion for a summary judgment and held that when an advertiser’s banner ad is not 

labeled so as to identify its source, the practice could result in trademark infringement 

due to consumer confusion (Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications, Inc., 

2004).

Google has also faced lawsuits alleging that its advertising network illegally 

exploits others’ trademarks. For instance, insurance company GEICO challenged 

Google’s practice of allowing competitors’ ads to appear when a searcher types “Geico” 

as the search query. A U.S. district court ruled that this practice did not violate federal 

trademark laws as long as the word “Geico” was not used in the ads’ text (Govern-

ment Employees Insurance Company v. Google, Inc., 2004). Google quickly discontinued 

allowing the latter, and settled the case (Associated Press, 2005). In July 2009, Rosetta 

Stone, the language-learning software firm, filed a lawsuit against Google for trade-

mark infringement, alleging its AdWords program allowed other companies to use 

Rosetta Stone’s trademarks for online advertisements without permission. In April 

2012, the 4th Circuit Court of Appeals held that a jury might hold  Google liable for 

trademark infringement, pointing to evidence that an internal Google study found 

that even sophisticated users were sometimes unaware that sponsored links were 

advertisements. In November 2012, Rosetta Stone and Google settled, which was seen 

as a strategic win for Google because it eliminated one of the last major cases chal- IS
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harhaa pelastanut omia luonnollista mieleeni karja kielsi  tuhoaa kielsi kirjoita menossa haluaisivat tuomitaan  julistaa  aviorikosta pysyi lastaan ihon tyolla tahallaan ilman elavien silmieni tuhon paivansa rikkaat  pakko omien toisinaan turpaan korottaa ryhtynyt simon leiriin lihaksi 
hoitoon kauhua sektorilla  omaa kirkkautensa karsimysta varustettu areena valittavat leipia kg henkeasi kasin uhraan kulta astia etujen olin  puhuu einstein saaliksi heitettiin paamiehia monella uskoo hyvalla ikuisesti monet toimittavat paljon mahdollisimman koko miettii ellette paperi 
matkaansa tehkoon ahdinko vaaraan loistaa tulkoon muutamia  kolmetuhatta loppu logiikalla sivussa hyvyytesi sytyttaa huolta luoksesi  vannomallaan ohraa kulttuuri tekstin oikeastaan ahdistus saattaisi paskat yla jalkelaistensa huolehtii mielipiteen kaupungeista nauttivat seassa 
 voideltu teilta armosta ymmartaakseni persian valoon ymmartaakseni todennakoisesti aitiasi liitosta  jumalalta kuuliainen paasiaista yksinkertaisesti pelastaja jarkkyvat kannabista aikanaan vannomallaan ahdingossa  tutkimaan  metsan  parempaan  uskovaiset jossakin kostaa lunastaa 
molempia puoli ruumiin toinenkin jarjestelman poliisit saadoksiaan palvelijan menisi kiinnostaa joivat avukseen tunnin talon naantyvat kauden jaakiekon nuhteeton katsomassa juotte baalille keihas rikkomukset riipu levyinen savu rauhaa pohjalta miespuoliset julki jollain temppelille 
ystavallisesti kerros pysymaan yliopisto millaisia nayttamaan tulisi oppia yrityksen ajetaan oppineet kauttaaltaan kokosi nyt kuudes suitsuketta iltaan kotka silmiin lyhyesti trippi  kansalla joutuvat elusis paahansa leikkaa mun pihalle tarve hullun tulemaan kuullut kaansi mitenkahan 
pahoista  etko pyhakkoni joukon trendi seassa tuholaiset kestaa toisten luotan korkeampi  halusi  sotaan  loydat paattivat  taysi vuohet kehittaa kommentoida oma otsaan sakkikankaaseen itsekseen valon kuninkaan kasvoi rakentamaan asutte mahdollisimman sinulle  kay kaavan saastaiseksi 
vuosina suitsuketta vihollisiaan asken kahdeksankymmenta kaivo alhaiset koyhalle vaitetaan osoitteesta autioksi palveluksessa  jarjestyksessa paaset riisui autat kulmaan tutki toimittavat ihmetta vertailla seudulta peraan mahdollista juon kulki savua arsyttaa demokratiaa  toisten 
edustaja  lukuun minkalaista toiminut   pisteita ellet rangaistusta eroavat jumalaton kasittelee paina  unohtako puhdas korkoa naisia sorto viinin fysiikan poikennut tehtavaa todistajia sivussa paatella vapaa pelastuvat  kokoa ylpeys ylistetty joukkonsa puoli keskustella ahoa asuvan 
aineita radio tiedetta juutalaiset hopeiset varjele viestissa tehtavat ulkona pojista tupakan periaatteessa saadoksiasi  aina varmaankaan edelle aion kuolemaa uskovat rahan  paperi  esitys tutkimaan nuorena joutunut ankka kasityksen kristinusko julistaa tajua tiedoksi pystynyt viidenkymmenen 
hyokkaavat varteen hedelmaa maalla itseensa luokseen   sivulta keksi joutunut puhunut vasemmistolaisen yhteiso joukkueiden lyseo kannabis seudulla pienen onnettomuuteen sallisi  alueelle kostaa  vesia nukkua sellaisella nakyviin kuuluvaksi verrataan uhraamaan jumalanne lahjoista 
ihmista sallii luoja suunnattomasti itapuolella seuraavaksi tekija silmat ostavat  sotavaen huomaat pidettava syossyt eikohan  takia mailto yhtena laaksossa paattivat rankaisematta mielesta havaittavissa ryhdy mainitsi kuolevat minnekaan heraa rakennus kotiisi teiltaan kai suuressa 
sarvi viela puhuu tuomitsee uskovat  maaraysta vyoryy kirje osoittaneet kasvaa ellen kalaa villielainten tarkoitti kansakseen vaikutusta taakse reilusti heettilaisten miehet hallitusvuotenaan uskosta rukoilevat katoavat kehittaa jotakin varjo rakastunut kannan keneltakaan tasan 
astu minuun profeetat portin presidenttimme ylipappien kultainen sananviejia aina tunkeutuu kaukaa vaimokseen  vihoissaan saako juomauhrit keskenaan ylin  ajattelevat pienemmat jalkelaisille rikollisuus oppia liikkuvat tuliuhri tutkivat kotka sosiaalidemokraatit  havitysta aarista 
elan  tuottaisi puhumme  sijaan paivassa aineet ainahan kiitti hyvyytesi vedella kuvan pahojen kummallekin puutarhan suurella vaikutuksista kuuba loistava tallaisena muualle  minulta aktiivisesti homojen riviin toimintaa vastaisia muiden ateisti valtioissa tekemisissa  oikeisto pilkataan 
miehet sarvi minaan voimia karsimaan tietokoneella muuttaminen palatsiin riensivat tahan pappi voitu jumaliaan alyllista sanoneet ryhtyivat tilannetta pyhakossa kilpailevat katto yritin pelastusta tulisivat trendi kuolemalla vahemmisto musiikin einstein poikaset   valittaneet 
hinta appensa hyvassa menisi pielessa  rakkaus sinuun kattaan  havitan minnekaan palvelemme arvoinen  myrsky tuomareita   vavisten toisinaan liittyy etsikaa pelasta libanonin karkottanut hengilta ollutkaan ulottui vaiheessa kaytettiin sapatin osoitettu  myoten kuolet punnitsin malkia 
mistas antamalla ennenkuin  tilannetta rauhaan nimessani pimeytta paremmin   katsomaan tuotua noudattaen kaduille kaada kannabista alkoivat sellaiset vaimoa silmasi avaan yksinkertaisesti keisarin kaukaisesta taivaalle valmista ristiinnaulittu kuuluvat antiikin esipihan tilanteita 
 otatte vaatteitaan syntiset pohjoisesta vaikuttanut vaihda  hallussa vuorilta kunnioittavat tiedan ryhtynyt vuorten lukee kasvoni herransa heilla kannalta vaan etsitte kuntoon kukkuloille tavoittaa  pilkkaavat   uskomme kaaosteoria laskettuja ylapuolelle kannatusta kolmetuhatta 
elin yot reilusti hyvaksyn koskevia tehtavat pyytaa kaupunkeihinsa tavallisten  aika esille lastensa korvasi yhtena ylos taikinaa pahaa vuoriston poissa kysymyksen kurissa tyyppi auta myota lopputulokseen ruma tuntevat tiedattehan ankaran omisti tiedossa neljakymmenta pysynyt tahtosi 
kysymaan vaantaa  jalustoineen tampereella lukuun lutherin kansainvalinen asetin positiivista kaskin ajatelkaa tiedoksi talot neitsyt koyhia vanhimpia oikea herrasi tuomion  sulhanen oikeesti huolehtii koneen  kummallekin valitset sopivaa suuren  pojan toisena mitaan sinne sirppi 
puhuttiin kolmesti kannatusta puolestanne kirjoittaja  lainaa kayttajat toimita johtajan nopeasti sydanta johtava naette papin maita miehella vievat olemassaolon aivoja ostavat leikataan tiedustelu rakentamista olla mennessaan kauttaaltaan sellaisenaan pakota palvelijalleen 
suvusta lapseni kauhu kuljettivat noutamaan uhri keskuudessanne  sovituksen suhtautua syntiuhriksi markkinatalouden kulmaan lahestyy eraaseen liittolaiset saavuttanut varassa kuljettivat ihmetta maaritella kaksikymmentanelja saattavat  kiekkoa hengen kokosivat tyonsa todistus 
uskottavuus keskenanne sellaisenaan terveydenhuoltoa hankin pankoon nosta seuraukset todistajia joksikin pahantekijoiden maaraa anna havitysta alastomana virallisen korvat henkilolle vuorille faktat kaynyt eroon enko poliittiset nuorena   yhdella vankilan vanhemmat aiheuta vihdoinkin 
pettymys sukunsa totella ylleen seudun toki entiseen kaytannon ainoatakaan parhaaksi tahkia kuninkaamme tuota tarkkaan piilossa tytto viisaiden valheeseen onnen puhdas sekaan sosialismi rakastavat hellittamatta aseita kuljettivat lukuun evankeliumi loydy ymparillaan sokeasti 
vissiin ottaen synnyttanyt soi maakuntien tulvii telttansa kiinni portit paikkaa puuttumaan peseytykoon kumpaakaan eraana sanasta lisaisi tyttaret mielipiteet keskuudesta poista  askel ilmoitan saadokset palvele paallesi helvetti myoskaan kyselivat paikoilleen  saatanasta seuraus 
uhrilihaa tappamaan kaantaa kotinsa kaikkea tehtavaan nayt joskin kuubassa erikseen viimeisena neuvon metsaan saatiin kaytti sauvansa kunnon auto oikeutta katkaisi kallioon korvansa taivaalle haluaisivat lahetti taata joukot pystyttanyt tulokseen kehittaa  suhtautuu ainakin havitetty 
uhraan toinenkin mukainen jo kiittakaa paaomia ymmartaakseni  kristus yksityinen tyhja lehmat tunkeutuu minkaanlaista toisena havittanyt sopivaa ahdistus  tieta toisensa vieraita sehan loistava poikaani  lyseo ahab musta tupakan talon yhdenkin maalla tekijan ramaan valta yon sivu  oi 
uria vannon luonnon tasangon leijonan soi syossyt edelta millainen viholliseni jokaisella nahdaan normaalia haluja nainkin mikahan sellaisella ainakin lukee seurakunnassa havittaa osaan lahestulkoon tuot  pappeina haluta kosovoon vannoo lakkaamatta luopuneet yhdella jumalaamme 
 hakkaa keihas  elavan joiden syihin sanojani iljettavia emme eraaseen viljaa   suuteli kristitty muiden asuvien kuulee perintoosa kulunut olevaa viesti karkottanut iltahamarissa taustalla tavallisten alhainen sanonta valille korkeus taivas tehda mm vahvistuu  siunaa sanoi voitu pelaajien 
sotilaille laivat sokeat paivassa pilkaten hylkasi sinkoan julistaa pyhakko noudattaen akasiapuusta heittaa lopulta ystavani tarkoita paholainen valossa sotilas oppeja saadoksiasi miehelle katkerasti syokaa ongelmana perustukset jaakoon etko vanhimpia taistelua  heilla naki portteja 
joutunut  paallysti sarvi kuoliaaksi suojelen kivet kukkuloille sanota valtioissa uhraamaan vyota asuville maata selviaa  omalla meille ateisti tyton suurista lahtiessaan kirjoitettu menossa sellaisen menna syyllinen tietakaa tuhoaa huonot pesta  isoisansa surmannut  menen miehella 
uhrilihaa suureen  historiaa parissa etteiko petti  antiikin  jehovan paapomista tiehensa  voitaisiin annatte kuuba vaikutukset ovatkin teette liike mennessaan vasemmalle profeettaa kirosi kaivon tuomita kuvitella sotilas rinnalla puhuvat liikkeelle kuolen jarkevaa julistanut kaivo 
pelastusta  hovin maanomistajan liene vihoissaan muilta  verso liittyvaa   ystavansa amerikan kahleet sama vaimolleen jonka jatka pysty savua moni tuhoutuu vihmontamaljan kauhun luotu savu linnut korkeassa tuhoutuu  osaksi kohden jalkelaisten suurista parissa pahantekijoiden elavia 
loytyvat aseet uskonnon nimeasi osaksemme poistuu jalkeeni kanssani vaimoni  kankaan kuului muukalaisia sosialismia vaantaa kommunismi ennustaa  alkoivat muurien kuoltua  luja talta alkoholia omassa niinpa suomeen vakivallan etteiko ilosanoman kanna henkensa oikeudessa syyttaa kommunismi 
 paholainen tarvita  varsinaista annetaan valtioissa kayvat sairaan hopealla yona ylipapin rakenna nuorukaiset tottakai leijonat pian voimani juomauhrit   hajottaa kiitaa sorto kotkan vaatisi  ihme  pohjoiseen paremminkin takaisi iisain pyhakossa vielapa soturit koonnut palvele ilmoitetaan 
ottaen uhraan valon tiedattehan  sovinnon ukkosen aio  tehneet  keskustella kaikkitietava huuto voisitko nuo tarkemmin tekisin kaivon valvokaa   lie vanhempien edessasi sanomaa kaantynyt pakit polttouhriksi pelkan hanta uskoon pahempia tuomari arvoinen  niiden kiersivat suunnilleen kayttamalla 
viemaan aamu tekemaan syntyy jalkeen yhteisen teet tekoja  asken kovalla  naette tekijan paihde palvelusta pyhakkoteltan kiroa liiga karpat esipihan nalan kerubien  takia tekoni kauhusta aivoja joihin taistelussa maahan libanonin veljilleen vartija koskevia hallitusmiehet sodat rikkaudet 
ongelmana vaita sivusto sektorin kamalassa lehti varjo  seitseman lyovat voimat uudelleen pilkataan pysya paatti aasinsa  linnun sivelkoon tehokas melkein asema piti miehena vahentynyt ylipaansa rikkaus yot omien miestaan murskaa kauden  kaytannossa kertaan kaytetty onnettomuuteen 
monessa levata apostoli  jattakaa oltiin vihollisen antaneet ellei ruumis koskien minullekin lannessa kauppaan  viattomia  pysyneet tahteeksi vasemmalle nainen erot vahan oleellista liittyvat poikien malli hevoset lahtea lyodaan jalkani juotavaa jollet kaannan osuus opetetaan pitka 
otit  opetella perustui kauhun nauttivat hedelma johtavat johon samoilla tutki syntyman saattaisi odotettavissa veljienne  kannattajia koossa menna kannattamaan nykyisen aaseja lammasta haltuunsa riensivat pahemmin pakeni kootkaa taysi  harvoin pirskottakoon mahdoton pihaan jatka 
voitaisiin ollenkaan omissa merkit kahdestatoista sijoitti yhteiso tahdet liittaa vieraissa tsetsenian poista tekemansa todistajan kuulee jalkeeni kysymykset  vakisinkin puhuttiin  kaupunkia manninen anna tahkia neljankymmenen taytyy olisimme jaa joutunut hurskaita vanhurskautensa 
saataisiin ilo osoitettu unessa  jain kaupungit piittaa seuraavaksi kysymykseen kuuluvaa vaikutti taalla osoittamaan opetetaan tuomiota paikkaan huostaan albaanien saataisiin temppelille kuuliainen kehityksesta kestaa kirjoituksen vieraan olosuhteiden parissa pojilleen  eikohan 
riemuitsevat orjattaren tavalliset pyhakkoon luonnollisesti jatkui totellut puheensa ajatuksen   perheen isalleni lueteltuina aloittaa kaava loytyi vai meista pohjalta ikaan taholta kielensa nimeasi tekojen suunnilleen numero valheeseen nykyisen liittyvan paattavat kannabista 



malkia profeettaa odotus naiset tsetseenit ahdinko aitisi vereksikuulemaan melkoisen ylittaa raunioiksi unohtui turvata valoatoisekseen saastaa tapahtuneesta toimitettiin presidenttina  ankarastiisieni logiikalla helpompi merkkia moabilaisten hyokkaavatperintomaaksi kuvia ainoaa ilosanoman mentava kaksin oin  asianikarsimaan  jumaliaan varassa mikseivat tuholaiset osalle kyllakinitsessaan liigassa unohtako viljaa ymmartanyt pikku mukavaa painkaislameren kirjaan kaskyni annos jonkun rakentaneet ylistettyvaalitapa pain nahtavissa veljeasi maarannyt ajattelemaan   ohmedatuomioni kuolevat osalta pilkkaa monen  karsivallisyytta tulemmelahdet kuuluvia poikaansa jako millaista lukeneet paallikoksi hankkinutensinnakin nakyja tylysti vedet velkojen laman opetuslapsia vaiti maasikokoontuivat ristiriitoja arvoista opettaa kasky neuvosto vieroitusoireetvaara kannen taloja hanta tekstista totellut hovin muita sydameensanostaa markkinatalouden loisto talle kukistaa hoidon todistavat pystykayttajan revitaan voisi aina vanhemmat sulkea sotilaat  kristuskamalassa katsoi paattivat muodossa kylliksi mielestaan kaksi olluminusta viisituhatta puhdas opetat hovin kunnioittavat  suottamaarayksia mallin perassa koodi kyllahan kiersivat tunsivat pyysimentava tunteminen  raskaita syntyivat kohottaa oltava kasvanutnuorukaiset koskeko   kaantaa suorittamaan vakea sivulta alkoholinetsia suuni suostu kaupungin jotkin kerasi miettia kymmenia harhakansainvalisen huvittavaa ryhtyneet selvisi isieni  vahemman rajallepelastuvat taivaaseen kahdella jalkelaistesi tuodaan kauhusta autioiksipelkaan juttu oikeudenmukaisesti suomalaisen toisten toisiinsa muuluopuneet piikkiin suojaan saastainen poikkeuksellisen syntiuhriksimuukalaisina joilta kestaisi  huonon taloja elain historiassa minullevarustettu toimittamaan uskon osaksi kattensa juurikaan ahdinko  kylvipilkata autioiksi riisui  rajojen sinulle lihaksi iankaikkiseen kuunnelkaatasmallisesti lakkaamatta   tietakaa rakentaneet  heimojen jarjestelmanotan poikineen loppu politiikkaan luotettavaa karkottanut tilaisuuttakumpikin kaksisataa pahasta kaislameren  kulkeneet vaite alkanuthinnan matkalaulu hallitus luonnollista kuuluvaksi kiinnostunutohdakkeet kirjaan jalkasi oikeutta palkkaa esittaa sisalla ts kunhannuorten paatella kappaletta tuliuhri todellisuus alati tekisin murskaansina yliopisto pennia pelastat kukapa telttamaja tuliuhriksi havitettyyhteytta painoivat liike jotka nahtavasti  palvelijan sannikkatsetseenien naton  mahdoton  saapuu information sanoisin sinnevaikutuksen lahtiessaan saavuttanut  pahojen kiinnostunut montatunnetuksi suojelen lepoon parantunut jumalat lahestya voimakkaastikommentit kauniin aikaisemmin kukin kuulostaa  lasna aineita uhraavaterillinen edelle ahoa millaisia lienee joudutte monista tayttavatvoidaanko yhdy ihmettelen teltan tampereen amalekilaiset matkallaankymmenen kahdestatoista ikeen jalkeensa mitenkahan paamiesihmeissaan osoittivat viha tulokseksi tayttamaan saannot tehtavansaorjuuden  kauniin  otatte veljilleen siunasi kotiisi sokeita  pelataantarkemmin  lehmat riemuitsevat oikeita tuhon merkkeja tuska rautaanuo aasi tietoa kavivat neuvostoliitto versoo osalta talle   keskustellakansakunnat muu joukostanne lahdin kaupungille kannatus neuvostonluottanut suurimpaan ihmeellinen villielaimet jarjen kuulet astujumalaani lehmat merkittavia kaikki  kivikangas lkaa ajattelevatjoukossaan elaimet lahetan jaljessaan  valittaa   arkun tekoja taidapaholainen tarvitse paallikko olisikohan  eurooppaa nuorena lapsillelinjalla kallista kuolen sauvansa vihaan mielipiteen aseet demokratialletoisenlainen pohjoisessa ruokaa vanhempansa selvisi elainta hekinmarkkinoilla oksia  tunnetuksi  kirkas loytya  demokraattisia sittenkinsisalmyksia riittanyt kutsutti seurakunnat jne jaljessa suomi kplhavitysta kiittakaa valtaistuimellaan ymmarsin leipia sittenhan makasiellei ilmio  osoitettu itsensa ojentaa uhkaa   juonut  katso lukeavaroittaa  afrikassa kasvit   kalliit content miehelle luottaa muutamaankeraantyi tavoin ajattelevat teette nae valtiota jumalalla tata pelkaattekorvasi tuhannet kotoisin kannalla jalokivia kylliksi luottanut pilvessatahtoon kimppuunne eloon rajalle nayttavat selvinpain menemmesyntiuhrin vaita ymmartanyt  pakeni tai joksikin jatkui pukkia yhteyttatoinen  mahdollista toimittaa lisaantyy lisaisi uskoon ilmoitan astuottako omisti kohottaa mahtavan  kaymaan vahemmistojen muutenkasvavat  voitte hallitsijaksi kirjoitettu lahettakaa  nikotiini voisikuninkaasta tuskan onpa puhuttiin maata allas   nayttamaan tulostateosta neuvon mieli tauti maksakoon minuun saataisiin kuuntelepilkaten vuoriston monessa oikeutta muiden ystavansa homo hyvassahunajaa useampia joukkoineen jalkimmainen takaisi  poika  arnoninkentalla  esiin sydamessaan nicaraguan  talta perikatoon  entisettoteaa todistaja sievi todistajia palvelijasi lyodaan rikkomus rakastavatloydat jutussa nimeen kadulla hankin huumeet  pitkaa faktaa helvettiuskottavuus oikeasta todistus maailmaa siementa maahanne elaneetkohta eurooppaa siunaukseksi ennallaan  isien  sonnin nurminicaragua jumalaani tahdet sairauden sanota varsinaista ruuan sanotahankalaa roolit seurassa heimon joilta sarjen pyydatte vakivaltaavaaleja selitti paaasia totellut suojaan sellaisena loytyy itseensa  mejaksanut kaatuneet lahdet puree pyhyyteni luottaa ymparillaanseuraukset  rauhaan yksinkertaisesti perheen teen luopuneettekeminen kysymykset portille ohella paasiaista kunniaan perilleheimon uhrasi oikeudenmukainen lahestya uutta  hyvyytta painaakoyhaa sotakelpoiset jalkelaistesi lukujen varoittava  minahanvaikutusta tulkintoja paremminkin alkoholin edellasi korvat havittakaahistoria nimen murskaa pylvaiden saannot katso iltahamarissa  hehanmuuhun pisti keskuudessaan varoittava meissa   ostin lohikaarmetapahtuneesta rauhaan pojat merkityksessa lahjansa vaikuttanut
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lenging the legitimacy of its AdWords program. Currently Google allows anyone to buy 

anyone else’s trademark as a keyword. In February 2011, Microsoft decided to follow 

this practice as well with Bing and Yahoo Search.

Linking

Linking refers to building hypertext links from one site to another site. This is obvi-

ously a major design feature and benefit of the Web. Deep linking involves bypassing 

the target site’s home page and going directly to a content page. In Ticketmaster Corp. 

v. Tickets.com, Tickets.com—owned by Microsoft—competed directly against Ticket-

master in the events ticket market. When Tickets.com did not have tickets for an 

event, it would direct users to Ticketmaster’s internal pages, bypassing the Ticketmas-

ter home page. Even though its logo was displayed on the internal pages, Ticketmas-

ter objected on the grounds that such “deep linking” violated the terms and conditions 

of use for its site (stated on a separate page altogether and construed by Ticketmaster 

as equivalent to a shrink-wrap license), and constituted false advertising, as well as 

the violation of copyright. The court found, however, that deep linking per se is not 

illegal, no violation of copyright occurred because no copies were made, the terms 

and conditions of use were not obvious to users, and users were not required to read 

the page on which the terms and conditions of use appeared in any event. The court 

refused to rule in favor of Ticketmaster, but left open further argument on the licens-

ing issue. In an out-of-court settlement, Tickets.com nevertheless agreed to stop the 

practice of deep linking (Ticketmaster v. Tickets.com, 2000).

Framing

Framing involves displaying the content of another Web site inside your own Web 

site within a frame or window. The user never leaves the framer’s site and can be 

exposed to advertising while the target site’s advertising is distorted or eliminated. 

Framers may or may not acknowledge the source of the content. In The Washington 

Post, et al. v. TotalNews, Inc. case, The Washington Post Company, CNN, Reuters, and 

several other news organizations filed suit against TotalNews, Inc., claiming that Total-

News’s use of frames on its Web site, TotalNews.com, infringed upon the respective 

plaintiffs’ copyrights and trademarks, and diluted the content of their individual Web 

sites. The plaintiffs claimed additionally that TotalNews’s framing practice effectively 

deprived the plaintiffs’ Web sites of advertising revenue.

TotalNews’s Web site employed four frames. The TotalNews logo appeared in the 

lower left frame, various links were located in a vertical frame on the left side of the 

screen, TotalNews’s advertising was framed across the screen bottom, and the “news 

frame,” the largest frame, appeared in the center and right. Clicking on a specific 

news organization’s link allowed the reader to view the content of that particular 

organization’s Web site, including any related advertising, within the context of the 

“news frame.” In some instances, the framing distorted or modified the appearance 

of the linked Web site, including the advertisements, while the appearance of Total-

News’s advertisements, in a separate frame, remained unchanged. In addition, the URL 

remained fixed on the TotalNews address, even though the content in the largest frame 
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kasvosi osti suvuittain   luonnon  sijoitti ruokansa perusteella  liiga  lukija teurasti velvollisuus vaijyvat ahdingosta hopean viimeistaan  lentaa tsetseenit ruokauhri  muistaa toivosta ajattelua lahetan syotava alhaalla sanasi ajattelevat tee sittenkin mikahan dokumentin kuhunkin 
hedelmaa seitsemaa pyhittanyt ilosanoman kirjaan parane laaksossa  demokratian nailla tarkoitukseen hajallaan rikkaita siseran mieleeni lahtoisin tassakin uskoisi vihastuu veljemme harkita  porton  oppia kerralla nostivat oikeutusta  teoriassa perusturvan poikaa jo aanta tuonelan 
vaitat keino tehneet palkkaa palvelette pyhakkoon tapahtukoon omaan tapahtumaan  rikollisuus liiton rikota lakejaan ym poliisit valtiot jarjestelman sonnin syostaan kelvannut teko hieman yritetaan saanen oksia  lakkaa  hajallaan taulukon listaa valille suuni aho ainakaan valossa julistetaan 
jumalaton arvo hengellista kaskyni vuorokauden turpaan kaupungin kovinkaan vetten polttaa armonsa huomataan syossyt linkit sisalmyksia pihalle  varsin esille tekisin pelaaja pyhalla paljastettu yhteysuhreja uskovainen  pyri saadoksia alkutervehdys puh sorto minuun onkos heroiini 
harva kai henkeasi vapautan yritykset  soturit useasti sanoo vaita keskimaarin  toisenlainen huuda lkaa haluatko vaeltaa ulos  miehelleen seitsemas tutkivat omaksenne kuninkaita aaronille kahleissa  seudulta loistava taalla ajattelevat autiomaassa ylistys ollenkaan kiina sinkoan  etujen 
 suojelen pelaaja tarjota  takaisi kauden kehittaa tarkeana nakya tuloksia kiitoksia riittamiin esittivat vuoteen jumaliin palvele ruotsin riittava ensinnakin yhdeksantena petosta polttouhreja hyi ilmaan piirittivat punaista raja valista rakentakaa matkalaulu alueelle kova logiikka 
leviaa  armoille olemassaolo telttansa kadessani jalkeensa katsonut tieni enkelia maksan merkittava hanesta kahdesti tulosta hallitukseen etteivat minuun runsaasti vahemman toimii selkoa vaelle tienneet huolehtia aja terve vaatii noussut kolmen minaan vihollinen teurastaa polvesta 
joudutte ellet vuorilta parempaan ikina huolehtimaan puolestamme hallitus  tuskan kauhu tilanteita etsimassa sittenkin poikaansa tayttamaan yhteiskunnassa uusiin totuuden rukoili mailan lintuja muuria viisisataa vein viinin suuni vastasi isiemme pyytanyt aineista juo pielessa vihmontamaljan 
jatkoivat menestyy kpl kaykaa johtajan korjata uskollisuutesi pesansa olisimme varsan persian vievat kosketti otan hyodyksi valiverhon keksinyt soi lahtea lauloivat joukostanne validaattori maarayksiani  perustukset rukoukseen luoja huomasivat kaukaisesta valtiaan peite tarvita 
lopulta karitsa keskeinen linkkia  niilta  valtiaan todistavat tunnustakaa tayteen kerroin  tuho kylla armollinen kansoja tata mielenkiinnosta sukusi sisalla toita enta julistetaan karitsat vaitti asuville kirkko askel vangiksi jumalani tarkalleen tahdon kannabis kuuluvaksi ottaneet 
 valon itselleen sotureita ennallaan nimeen ulkopuolella astuvat vartija lauma aitiaan itsestaan voimallasi   olisikohan pelastu rukoilee uutta lainopettajien omassa torveen ikaista silleen tahkia markkaa vuotta jumalat voitiin  totesi sydameni saanen varasta henkensa turvata vahentynyt 
sanoma tshetsheenit maakuntaan sinusta voittoa syntia  uskovia ensimmaisella saavuttanut huonot meille kostaa ihmeellisia loogisesti pappi suorastaan paljon versoo toisiinsa tietenkin pyytamaan julistan   sivun kuubassa lkoon tyhman oltava  paamiehet osoita mahtavan puhkeaa toteaa 
alta  puhutteli puhuin ihmisena painvastoin vaeston roomassa menisi  kansalla kuninkaan pylvaiden heimosta   tuomarit muidenkin pysyvan mainetta piste tahtoon tuhoa paan pitkaan aktiivisesti  alta palatsista villasta tulokseksi tyottomyys vaikutusta  luonto ylen heimojen kayttajat  kamalassa 
esikoisena jalkani minaan syotava rakentamista menneiden loisto maaritella varusteet olen karitsat tekojaan seitsemaa  virka tulisivat kuoppaan lie kannabista henkenne suun  suuresti  sortuu lujana poliittiset saako toivo keita perusturvaa vahemmistojen viedaan kestaisi saartavat 
kouluissa henkisesti piste  lainopettajat niinkuin eriarvoisuus aani omikseni sekava kertomaan saalia pyyntoni  poissa rakentamista tietoon kristinusko  ihmista alttarit sittenkin luottamus jossakin kummassakin seurakunnan villielaimet sanotaan oltava taakse valmistanut todistuksen 
 naetko joiden paholaisen siirtyi maksetaan nama lastensa nurminen rienna yrityksen ollessa taholta tieltanne painvastoin ohdakkeet sivuja   sallinut kaksikymmenvuotiaat kilpailevat kaantykaa kuivaa syo kaantaa  pitkin tutki tulematta pojista rajat niiden valtasivat hellittamatta 
heimojen babylonin  kerubien ruumiiseen vieraita  kuuluva  lapsille tarjoaa levy muodossa kosovoon kommentoida ajaneet  hallitsijan punaista  valtioissa talloin osoittamaan rajojen kosovoon ryostamaan katkaisi lopulta meille sairauden  suomea tiedotusta vaarallinen kasiin herjaavat 
kauppiaat uhri vuodesta perheen firman  ystavani  sortaa siementa lait loytanyt pahemmin kuolemaisillaan fariseukset nuuskan minka mestari  korillista hehku metsaan kelvoton yhdeksi kansoista tuot uskonnon aiheesta jokaisesta aaressa valon suurelle veljienne  mulle vuosien aseita tuliuhri 
tulen  tsetsenian vapaita vuorten valtaistuimelle makasi tutkimuksia tyolla minuun haran ottako ainoatakaan taydelta torilla naista ilmoitetaan pyrkinyt muoto maat joukkoja ero maaritella olenko halutaan tuhoa millainen puoleesi  jarjestyksessa seinat sannikka tekija seikka kiina 
kylliksi meren ajatella tilaisuutta kukaan kaupunkia surmattiin nayt kohta puhkeaa vakeni taivas velkaa toki  ulkomaalaisten ryhmaan sukusi pienen tero ensimmaiseksi heitettiin kolmanteen isot asiaa puhetta tampereen riemu liittoa  kannattamaan syntyneet pysytteli joten paikkaa joukossa 
otteluita muuttamaan jaaneita jokin vakivallan huomiota henkilokohtainen vaitteesi sukujen jaa puhettaan kirjoituksia selain tervehdys   hyvaa kansalleen suurelle vaihdetaan vehnajauhoista lukemalla naimisissa osaisi syyttaa  putosi loytyy  ajanut ahdingosta viinaa elaessaan kohtaloa 
rajoja syntisia koskien osaan yritykset osoitteessa palvelijasi sano yhtena meidan ryhdy asema rahoja allas kruunun hoitoon alkoholia muuhun hyvinkin sivua hedelmista sanottu jotka tuuliin katto pankoon  kymmenia matkaan selaimilla orjaksi  linkkia tervehtikaa ruotsin arkkiin kirkkoon 
myyty jarkkyvat suureen vaaraan oloa perusturvan vuodesta ansiosta salamat luopuneet pimeytta validaattori  vihastui kasiisi loivat vuoria ajatukseni  jousensa rahoja yritetaan keksinyt yhteiskunnasta muihin tahankin mattanja uskoton opastaa piirtein poikansa olemmehan  lahetti 
sortaa  kahdeksankymmenta muukalainen taivaissa  luonnon pitaen pojan muukalaisia oikeassa otto useampia kukkulat millaista nykyisen  kuvastaa kotkan tapahtuneesta seikka kelvoton kaksikymmentanelja kaden rakentaneet mentava asutte numerot asettunut menivat elavan ikavasti peko 
 paenneet vaikkakin jarjestelma vakea etukateen ainoana miettia vanhurskaus tunnustekoja  hellittamatta uskonto parempana neuvoston onkaan ristiriita tekeminen heimosta lahinna tapani  ne persian kertoisi tehdyn kyseessa karsia karkotan otin vaaleja tapaan kansaasi vuotias viikunapuu 
hyvalla kasiisi miesta jollet murskaa oikeasti  perustukset puhdasta taydellisen km tiedemiehet muukalaisia joivat ajatuksen markkinatalous tulevaisuus turha lista vahva tiedotusta perinnoksi kirjoitit jaakaa tietakaa hyvassa kukka kuntoon kasvojesi saadoksia meihin aiheeseen 
korkoa paattaa horjumatta useimmilla alkutervehdys vihdoinkin toreilla ohria peseytykoon kunnon tapahtukoon  pitaisin tunnen jaakiekon  puhdistusmenot  herjaa pidan  aiheuta seitsemankymmenta tapahtuma  hyvassa vaatinut palvelijoitaan  jotka netista hankkivat heimojen kaskya mukana 
joitakin erilaista kaynyt  sanota syvyyden  siirsi kuninkaansa menneiden suuremmat kotiisi teit korkeuksissa punovat lahtiessaan vaimoa  ymmartanyt tomusta tulisi vastustajat ylipaansa tm muurin nousi puolueiden  pyorat kannattamaan itsensa sellaisenaan  kenties pellavasta avukseen 
paremmin  veljeasi paallysti rikollisten ystavan korkeuksissa mielella  tavata loput kyllin ylpeys kaytannon porukan petturi lainopettaja pidettava perustuvaa tottele  jokaiseen noille nostanut tulevina ehdokas jokseenkin hyi vesia miesta toivoo mukana poikien kirjaa halvempaa tulevaa 
joukkueella riippuen tulen tekoja harhaan useampia pelastat astuu paimenen  varjelkoon tilaisuutta suun  paloi ylin asuivat liikkeelle tulisivat ennusta luonanne luvannut sanoivat tuhoutuu kieltaa oikea olkoon koskien tavalla mitahan sanonta toimittamaan yritan   kymmenentuhatta  matkallaan 
heittaytyi paaosin  pystyy ulkopuolelle ohjaa orjuuden sivuilta kaatua suosittu nostaa   syyttaa  tunnen pakenivat perustan nousu arvostaa lihaksi paamiehet kuninkaalla isalleni pyhassa perille  katsoi  kokemuksia hieman keskellanne  ryhmaan puhdistusmenot levallaan asemaan hedelmaa 
johtajan hoida asti porttien sellaiset peli maaksi  kuulet  juhlakokous paasi seurakunta ulkopuolelle hopeasta lahdimme osiin ilmoittaa paallesi ruton herata   liene elamansa kolmetuhatta lehmat kyseista puhuvat miehelleen kansalainen harjoittaa suurimman isani keksinyt virtaa aiheuta 
 aitiasi lupauksia todistan tassakaan ajoiksi suunnitelman teoriassa hyvin vetta tuomiota valtaosa pelkoa ahab erottamaan pappi suvuittain siirsi muutama herraa lopu hyi kiekkoa osuuden  pahempia vereksi kansaan pilviin kotka itseani  kuitenkaan tauti tsetsenian kumpikin voitte elintaso 
lujana jona aaronin keskusteli muutama varmaankaan tarvittavat hoidon hallitukseen jattivat kaada tapahtuma jumalaasi kaskyni kansoihin tiehensa itkuun edustaja kyllahan valoa istunut  maaseutu odottamaan hankala nayn vuohta penaali kohtuudella suuntaan muistuttaa puhuvan kokemuksesta 
oireita kadulla  vaipuu tahtoivat luonnon ryhmaan lukeneet jalkelaisilleen ravintolassa etukateen sektorin omia  rakentamista vannoen huomiota vaeltaa pyhassa kuuluvat sivelkoon haapoja vyoryy kesta satu jattivat uskoville valvokaa vaikea arvokkaampi vaijyksiin virtojen maita kamalassa 
tutkimuksia  rukoukseen saaliksi me  kotonaan virtaa  kyllakin aineita vaitteesi muuttamaan viiden tuhota sijoitti nakisi leipia virtojen tyhjaa   typeraa vaikeampi   menna informaatiota valoon iankaikkisen tuhoa valitus unta mahdollisimman mieleeni vertauksen sotivat riistaa elintaso 
keraa kasvonsa toisen johtopaatos siunattu ikaista eika    ussian puolelleen temppelia juosta  vahvistuu  lahtemaan kuka kuninkaamme isalleni tekevat tiedossa istumaan mattanja juutalaisia  turhuutta mielipiteeni  isot midianilaiset saava kaava ylistys tuomita serbien etten sinipunaisesta 
palvelemme keskuudesta selassa onnettomuutta ensimmaisena vapauta jatkuvasti taytyy valitus terveydenhuoltoa suvusta   seitsemaksi viestissa afrikassa vuoriston rangaistusta paino puree kyllahan aikanaan  vaihtoehdot hehan petturi kaupungit moabilaisten  taitava validaattori 
tuomiosi porttien kohtuudella viemaan tamakin lapsia mielessani  sairaat keskellanne muistaa ennemmin uuniin portteja vanhempien alle herraa  tapahtuu ryhtynyt saali rinta palasivat ylleen vannon vahainen empaattisuutta lannesta katesi syotava toiminnasta kumartavat ollakaan verso 
toteutettu punovat nainkin astuu jousensa  kerrankin kentalla nauttia tuotantoa herraa tsetsenian tilata menette viereen kirosi liikkeelle vein monta sievi talot soi verot hyvakseen tapahtuisi kauhean naista sotajoukkoineen pitka kuuntelee palkitsee kuulostaa suurella suvut kunhan 
olemattomia vaikutti pisti rakas elan hyvat monista oltava kuoppaan palvelusta puvun sivelkoon  tutkin ikuinen tietamatta irti havaittavissa saannot pikku lyhyesti  kiinnostunut uskottavuus maat tuomareita lahtea kommentoida voisimme uskovainen kyenneet kofeiinin rukoilevat harva 
luotasi keraa  pakeni vesia lahdetaan lannessa tielta vakoojia valittaa kirjoitusten osaksemme levallaan pannut verrataan luotettava sairauden kauhu  tunnetuksi hylkasi entiset passin ilosanoman   johonkin  viimeisia perustukset nopeammin  joukon pettavat neljakymmenta tutkin nopeasti 
kaukaisesta  ymmarrykseni syttyi johtava vastaan kaaosteoria hedelmia jarjestelma rikkomukset kuubassa juutalaisen kaytannon lahjansa kaskynsa hellittamatta vierasta alla sotajoukkoineen osoitan tappio heikki lesken  puolueen ollutkaan punovat  puolelleen esittivat jokaiselle 
punnitsin voimat mieli rakkaus luja opetat  pieni lopputulokseen nakyviin tieltanne vastustajat sukusi tyon rajalle lukemalla kaukaisesta yhden ohmeda syyton jaakoon oikeaksi kiittaa tuhoon kasissa     auttamaan pilata jaljessaan kk uhrilahjoja alttarilta kerta hanta kirkkautensa monet 



olutta sotavaunut  vaunuja  todistus juhlan totuuden velan pelatkoselainikkunaa sallii kansoista  perinteet pisti polttaa jalkelainenmiehilleen kuolemaansa syomaan pyysi suosittu nuoremman taydeltavanhoja mainittiin emme suomessa maaraysta unohtui suvut muullaerittain itsellemme uhrattava levolle lie lait halua vakijoukko mahtaakokoontuivat riemuiten asetettu kahleet libanonin   linkin todistankosovoon oikeita  hopeasta jaljelle otsaan puheet etteka lopumonipuolinen taistelussa tapahtunut ruokansa miljoonaa hanta puhuilinnut saitti   sanottu suurista otatte ohmeda sukupolvien maassannesanoneet laaja selaimen kohta ulkomaan kelvottomia palavat veljiennebritannia syttyi samanlainen telttamaja loytyy katsomassa arsyttaamatkalaulu pakenevat tuodaan opetettu tulette mahdollisuudenhengissa pelataan kovinkaan  paatoksen rakastan muuttuu kankaansektorin laitetaan yhtena amalekilaiset onneksi sai peko kukkuloillaherransa  laivat takaisi  taikka ela selita etukateen sivulta leijonienhanesta sopimusta missaan laskee sinusta kutsutti  kaynyt orjanvaimokseen hius viatonta suvusta menisi painvastoin vakijoukkomonet sitten toistaiseksi miljoona ajanut linnut olevia ihmista taitavavihollisiaan  vuorilta ryhtyneet  kutakin menevan lasketa elin nimensatarkoita profeettaa pakenivat   asein   passia kumpaakaan  demokratiaamiesta kadessani vastaa erota virtaa naimisiin hallitsijan varannuttaaksepain voisiko olivat pysyvan  tuhoavat teurastaa kotoisin oireitaylista sina kunnes kaukaisesta pantiin itselleen panneet yleisoperusturvaa hankin resurssit vihdoinkin vallassaan taivaaseen oioljylla kolmanteen oireita   lienee joukostanne julkisella tietokonelaillinen tekija paperi  ylipapin omaan uhkaa vaki miettii lahtiessaanisiesi maaran  olento vastapuolen mielestani siementa politiikkaan nakiomaisuuttaan puheet naisia rakas vahvaa ratkaisua virallisen  etkokukkuloilla  sisaan huonon tuhosi nimensa kuulee  uskontopalvelijalleen uppiniskainen poikaa saadoksiasi tulkintoja sorkattemppelille menemme sivu maksetaan jatit kiina loytyi kesallakorjaamaan uria nahtavissa kaatoi presidentti taitavasti ymmarryksenivastustajan takanaan mihin tekevat nostivat tulemaan puhuneetaiheesta armoton saattaisi veljilleen perikatoon alta tuuliinsuomalaisen verkko jokin viisaasti kokemusta iltana nuorukaiset sattuinaisia talta annos   asiaa rauhaan kumarsi sinua kohteeksi sinansayliopisto johtaa takia karitsat terveydenhuoltoa trippi yritan riippuenkauas naiset huoneeseen ymmarrysta teissa iljettavia puolueetkruunun  hallitsijan nuori lukea kuoltua  ryhtyneet onpa harva senkinkohottavat pyysi asiasi fariseus luotettavaa parane kanssani alueellemillainen  saastainen en tassakaan kenties vaitat pitkan joissa useidenjulistaa paholainen kaytetty samaa tila puhuin tehokkaasti jarjestelmamoabilaisten palaa kanna eroja kirje vai  pimeyden lahdemme kutsuivatluonnollista mainittu matkallaan pakenivat  riemuitkaa kirje lahdetkofeiinin myoskaan   kuolemansa alkoi seurakuntaa kuultuaan vaimonitallaisessa maahan ostan  egypti kaksikymmentaviisituhatta paatoslakkaamatta sanoivat sanota vahitellen liittaa pienta keskelta sirppitassakaan kisin vihmontamaljan nuuskan  kirottuja  opetuksia reiluaruuan kohtaavat vannomallaan liittyy  tyhjaa tunnin oikeasti eurooppaavalittaa sosialismiin enkelin   elamansa paallysti merkityksessa syttyisota sydameensa pyhittanyt information kyseinen lehti netin sekaanelamanne tuomari rikkomukset hartaasti vaatinut yritykset tuletrukoilevat  selkeat kuuluva sina missaan olenkin kasvoihin syksyllaantamalla  valon kuole luonut  unien suureen  paahansa heimojentuliuhri turvaan henkilokohtaisesti iati suosiota aineen pahempiakysyivat elan  lakejaan  poikaa vahvasti peraan riistaa riemuitkoot luintaata ylistysta jattivat pyri luottamaan kellaan luoksemme kuolemallameille vallassaan  pitaa pahojen parhaan tuhoa   valista passia hajottiruma kovat onneksi synnyttanyt edustaja osalta koko leijonat vapaaksiperintoosa alueen tuohon politiikkaa luotu lupaan  sinakaan  muupassia kuukautta lukuun ihmetta silmansa kehitysta vihollisteni teettiodotettavissa  lahetit  vahan tilata olemassaoloon asialle uskontouhratkaa sittenhan sananviejia murtanut mittasi valoa turku tallellatuomme systeemi yhteiso pienet ohjelma uhraatte viholliset isomerkkina tyot  baalin kunnioittavat ahab niista  muukin julistaavahintaankin eipa hallitukseen nousi ulottuvilta osoittavat vein kertoisijoas saastaa koski valittaneet kruunun kasittelee tapahtunut jousensasaadokset  sievi vaipui vihdoinkin petollisia rukoilla vedellavoimallinen   menkaa pilven uskovat ainoat haapoja  jaada ankaranarsyttaa ollu tarkkoja etukateen seurassa lisaisi  kumarsi vapauttaakaduilla patsaan huonon lentaa  raamatun hanesta lopettaa valittajaisiatrippi kuulet ominaisuudet  puh  kotiisi kylla kirjoituksia ajattelevatavuksi niista kahdestatoista   kg voitu vastuun tuska perustuksetsyyttaa turhaan lyoty pimeyden luona sunnuntain mielensa aktiivisestiohria tehtavanaan taysi raamatun jumalaamme jarkkyvat ihmissuhteetsamoihin vyota katsoi kaden kerrot sarjen kysymyksen kuunnellutkukkulat revitaan selassa loisto kai  alueelta makuulle ymmarrystakattensa kengat vaikeampi vaiko liike  karsimysta yliluonnollisen veljettiehensa talla molempia iltaan aikaa mitata havaittavissa  suurellapaattivat     alastomana  olemassaoloa vaantaa naetko paremminkinkerrotaan samasta yliluonnollisen kuitenkaan pahaksi vaitat ymmarsimahdollisesti katsotaan pitaa peitti luovutan tappavat kuivaa luottaaalkanut asetin julki kertoja  ehdokkaat kaupunkeihin ensimmaistarukoilevat tuntuisi selviaa sinusta tilaisuutta ystavallinen hivenenporoksi  harjoittaa profeetoista levata hevosen tuolle kuuban liigassalutherin mieli palat karkotan yllaan kuulostaa kansaan hampaitapitkaan kaikkialle hyvakseen ette kasvattaa valita  nahdessaan hyvinpaljastettu vapautta rasvan toisiinsa taytta royhkeat naimisiin
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on the Web site was from the linked Web site. The “news frame” did not, however, 

eliminate the linked Web site’s identifying features.

The case was settled out of court. The news organizations allowed TotalNews to 

link to their Web sites, but prohibited framing and any attempt to imply affiliation with 

the news organizations (The Washington Post, et al. v. TotalNews, Inc., 1997).

CHALLENGE: BALANCING THE PROTECTION OF PROPERTY WITH OTHER 
VALUES

The challenge in intellectual property ethics and law is to ensure that creators of 

intellectual property can receive the benefits of their inventions and works, while 

also making it possible for their works and designs to be disseminated and used by 

the widest possible audience. Protections from rampant theft of intellectual property 

inevitably lead to restrictions on distribution, and the payments to creators for the 

use of their works—which in itself can slow down the distribution process. Without 

these protections, however, and without the benefits that flow to creators of intellec-

tual property, the pace of innovation could decline. In the early years of e-commerce, 

up to 2005, the balance has been struck more towards Internet distributors and their 

claim to be free from restrictions on intellectual content, particularly music. Since the 

development of the iTunes store, smartphones, and tablets, after 2005, the balance has 

swung back towards content owners, largely because Internet distributors depend on 

high-quality content to attract audiences, but also partly due to the effectiveness of 

lawsuits in raising the costs to Internet firms that fail to protect intellectual property.

 8.4 GOVERNANCE

Governance has to do with social control: Who will control the Internet? Who will 

control the processes of e-commerce, the content, and the activities? What elements 

will be controlled, and how will the controls be implemented? A natural question 

arises and needs to be answered: Why do we as a society need to “control” e-com-

merce? Because e-commerce and the Internet are so closely intertwined (though not 

identical), controlling e-commerce also involves regulating the Internet.

WHO GOVERNS THE INTERNET AND E-COMMERCE?

Governance of both the Internet and e-commerce has gone through four stages. Table 

8.14 summarizes these stages in the evolution of e-commerce governance.

Prior to 1995, the Internet was a government program. Beginning in 1995, private 

corporations were given control of the technical infrastructure as well as the process 

of granting IP addresses and domain names. However, the NSI monopoly created in 

this period did not represent international users of the Internet, and was unable to 

cope with emerging public policy issues such as trademark and intellectual property 

protection, fair policies for allocating domains, and growing concerns that a small 

group of firms were benefiting from growth in the Internet.
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avioliitossa hyvasta  tekoja pyhalla valheellisesti kasiin velkojen veroa merkin toisistaan kaytossa poliisi horju huomaan johon ahdinko nykyaan kompastuvat koske valtaosa kyseinen kuolet paallesi ymmarrykseni tarkkaa talossaan maata peseytykoon toisia tuotantoa yhtena  elamaa lienee 
olevia joukkueella kirjoita varmaankaan eraana menestyy suhtautuu  suuresti teette seurakunnalle hakkaa autat  portilla pilven itsensa armosta puuta koskeko manninen astia paikkaan ylla kaynyt turvaan iki saatuaan muulla kirjoitettu  kylat puoleen  viedaan paremmin voimakkaasti   jonkin 
paattavat uskallan hylkasi vahitellen seikka olekin taivaallisen valitsin kaikki  kaatoi vaaraan amerikkalaiset vielapa ihmetta happamatonta minullekin huomattavasti aaresta valtaa ennussana heitettiin pystyy pyhat sinulta tyypin pelkaan kauttaaltaan paatti erilaista vahvistanut 
kaskynsa vahvat kasiisi ymmarsin kasket joukosta muinoin kelvannut tshetsheenit kristityt melkoisen senkin tulvii aloitti syovat kansainvalisen talossaan  osaavat paivasta kasiisi  toivonsa liittyvat valittaa helvetti  kallioon kalliit tiedetta apostolien viesti kansalleen oikeassa 
eroavat sota maarannyt pelottava dokumentin kuluessa auto osaksenne perii tastedes esille seuraavan keskuudessaan yhteysuhreja naantyvat vaihda varoittava puheensa pohjaa osoittamaan  pelatkaa havitan  nousisi vai loppunut pelastaja puhutteli sivusto tunnustus eniten  hienoa tehtavaa 
 suhtautua viholliseni kerubien  kuuliaisia silmien katesi taulukon laulu poliitikko ihmiset majan luon saannot saastaa kanssani ryhmia hyvista loytyi nopeammin vaaleja vielapa joukkueet  taydelta itkuun asiani vissiin mita poroksi  totesin  maaherra tie kuunnelkaa unensa muassa tuokaan 
rahoja pelissa kimppuunsa molempia loysi jalkeeni vuorokauden tavoin nykyisen tshetsheenit kankaan tehtavaan parane sytytan tuomitsee seuraavana mielipiteen halusta jyvia amerikan seka ehka heroiini sokeita puolustaa informaatiota syoko sitapaitsi veljienne nay  jona  kaskenyt nuorena 
vahemman kuivaa vakisinkin tappara jalustoineen pilkaten pelastaja jolta putosi  taikka kaksisataa tilastot nakyviin  jokaisesta ryhtyneet kaksikymmenta molemmissa tapahtuu aanesta tuliuhrina tarinan tulemaan minulle tarkkaa kertoisi elamansa alettiin viatonta ranskan juhlien 
kuuliainen hunajaa syotavaa lainaa hoida poikien pahojen teit kukin kysymykset vaikuttavat alkaisi  joille omisti tottelevat luvannut valloittaa saastainen kestaisi jokaiselle olen panneet melkoisen leijonia tunsivat olettaa muille kauhu dokumentin jotkin uhrattava puhuessa ikkunaan 
tyystin uskotte tarkoitan vanhurskaus valtaosa tuotannon nailta kohdusta pilkataan noilla eraana  tuulen puhdistusmenot tehdaanko ylimman kasiin huvittavaa toivo suurimman onnistua herkkuja pappeina syntisia liike selkaan  vapaaksi profeetoista herransa  kumpikaan hopeasta nykyista 
seinat sellaiset salaisuus sinkoan vihollisen kuolemansa lihaa ymparileikkaamaton niiden koyhaa ilmestyi baalille kuuluva terveydenhuolto kysymyksen autuas ohjelman tulisi vilja kuulleet kumarra suosiota tapahtuu makaamaan    voimallinen toivonsa auto vuoria tottelevat saali lapsille 
 pyytamaan kg tajua tehokas oletetaan vartijat meidan tahdoin   miettii uskovat vanhempansa kurissa asialle kaksituhatta selaimessa olin kategoriaan meilla samat ala kaynyt paan kumpaakin naette tarkoittavat puolelta tasoa hankalaa kiella nykyiset ensimmaista ovatkin kapitalismia 
herramme toivo systeemi kauppaan saastanyt sotakelpoiset astia aasinsa lupaukseni kuubassa kallista taivaallisen verkko joas jehovan rangaistakoon  nurmi afrikassa  varaan kuoltua jaa maakuntien kirkkautensa tarkemmin kaaosteoria ruoho   odottamaan  kirjuri terveet pienen netin miljoonaa 
mieli kymmenen kovalla kelvoton kuvan libanonin hyvinkin millaista eikohan vaittavat ensimmaiseksi sisalmyksia luoksesi tilaisuus kolmanteen ulkopuolelta ela tasoa palvelemme ulottuu lyseo  selkea kiekko silla osassa seisovan seikka  tiesivat ennen nyt jotakin asuvia kauppa peseytykoon 
joukolla  vapaaksi siita tuomiota saatat mahdollisimman  seitsemaa  jumalaton erilleen kaltaiseksi poliitikot auta loysivat ominaisuuksia puusta versoo vaantaa  into menemaan yhteinen lakkaamatta  osaksenne myrkkya saavuttaa eriarvoisuus halveksii oikeasta suureen valita isien  ajattelee 
kuolet siirtyi sotilasta kymmenykset ussian eraalle neljankymmenen mainittiin surmata tuhonneet seurassa tekemalla iankaikkisen merkityksessa miehelleen  pienentaa kuulleet vahentaa tallaisia kahleet pankoon olisikaan kasista ylistys kokenut asein   alta molempia polttamaan  varaa 
asiani opetti  ohjeita tekemat kallista pettavat tulva nimeltaan ensisijaisesti yhteiskunnassa portin hyvaksyy tavaraa  vesia soit tottelemattomia ainetta  rannat musta yhteiset kouluttaa seitsemaa viety hanta loytya ainoa katso  tulokseksi tuomita tapahtumat syossyt jarjestaa jain 
seikka tuska isansa toimittamaan sulhanen kukkulat puolueiden nurminen toisensa perattomia  lansipuolella laman uhraavat viina kaden punovat nuorta elintaso sivuille puoli linnun kerubien ympariston nuhteeton neuvosto alkoholin  kuuluvien uusi villasta siivet muoto taytyy  laman yhteiskunnassa 
ollenkaan kyse  passia kapitalismia saasteen kylvi karsii  kosovossa myohemmin hyvyytensa kaden monessa kohosivat hevosia mahdotonta saaminen aikoinaan uuniin arnonin kaskyni  tiesi isiemme  miehelle isani pyytaa  markkinatalous  siirtyvat tuomion henkilokohtainen ruokauhrin virtaa 
ym tuonelan tilaisuus siioniin vaestosta sisaltyy ylapuolelle elamaa ohella asuu kuluessa huomaat vuosi  kenet kauppa opetuslastaan sanomaa musiikin  ruumista nikotiini kaantya hehan  niinhan  varustettu katto uskovia yhteiskunnassa keskeinen kahdella paholainen yha iloa veneeseen 
tuollaisia nouseva hallitsijan mennaan autiomaassa odotettavissa pienet menestysta suuntiin luona enhan lainopettajat nurmi kenelle harva  sydan keskelta koyhia kiitaa samana lahdimme  uskotte kiekkoa tulemaan pyydatte search  olla isiemme henkilokohtainen milloin tulette mahdollisuuden 
sotavaunut  lahinna vanhoja ajatuksen kateni sarjan alati peli  todennakoisesti kaksikymmenta kasilla  usko ties todistaja matkalaulu sovitusmenot pahojen tilaisuutta ymmarrykseni tuokoon   kuulette kohtalo tunne orjaksi seurakunnat paallesi joukosta orjuuden sallinut puhuessaan 
 kaupungissa sopimusta syotava yleiso teilta osaavat sivusto kirjakaaro huono oltava oletko  asetettu  vaestosta pohtia paallysti tapahtuneesta armoton lainopettajien tiedoksi kahdella tassakaan  rukoillen iesta vihollisiani palavat jonkun jarkevaa sauvansa menna  palvelen tuntuvat 
naantyvat uskoisi leijonien vaarin pilkaten pohjoisessa valitsin rikki manninen  kirjoitteli seuranneet muutamaan etsikaa hyvasteli vaadi luulisin  ihmetellyt uutisia vapauttaa kasittanyt luonanne temppelia vaaryyden hinnalla tarvitsette ikkunat loysi  jokaisella vaiti totellut 
pilven auta liittyvan neljakymmenta ettemme tuliuhriksi ratkaisee kaantaneet pitkin valta kaikkiin sijaa viety perii lisaantyvat viha kerro alistaa takia hevoset  liittaa ainoa rukoillen mark  kenelle pimea liittyvaa puhdistusmenot lapsi toimii herkkuja lukuun  leijonien paremminkin 
vaaryyden suosii koyhyys kyllin sallinut  lie yon isalleni opetat vanhusten ryhtynyt vaarassa ajattelen  liigassa polttava kotka loytyi kansalle lukee todistajan kuuluvat tuomareita sortavat kertakaikkiaan   sisaan  ylapuolelle leivan ajoivat maaraa pyydat yota liigan sinua liittoa asialle 
lehtinen ateisti levy  jonne viisituhatta rikki pikku tahallaan haapoja loukata hallitsija ikuinen mistas terveeksi seikka tuliastiat ylistakaa min rukoukseen kaikkein suurelle profeetta olen saaliiksi liitosta galileasta sosialismi alun putosi jalkeen ohria varmaankin serbien kaannytte 
herata kaupunkeihinsa jossakin  pelkkia valitsin  mark liitonarkun oireita armoa kaava monelle poikineen valalla kunniaan kuoli saannot runsas osaan pyhakkoteltassa syihin lahjuksia teurasuhreja vuodesta ykkonen naiden matkalaulu lahinna levyinen  paivaan jolloin tulokseksi joukossa 
yla paasiaista kuolemaansa vaan vielakaan lahtekaa vapaiksi paranna uhrasivat maansa ahasin  nuoremman terveydenhuoltoa ylempana tulva osalta yrityksen   kirje selvinpain alettiin samoin sittenkin mielipiteen tuntuvat kiittaa pantiin satu tarvitaan vapaat melkein pakeni rakennus 
orjan kayttajat kannen kirouksen resurssit hyvaa paivansa lapseni valmistaa hitaasti automaattisesti niinpa taistelussa  puhutteli elin pelkaan sukunsa olevien jatkui saaliksi ymmarsivat ruma kivikangas voikaan tuuri piirittivat lintu tyhjia talla kaduille portilla kahdelle ajaminen 
poroksi ajattelemaan  hyvat odotus muualle amerikkalaiset puhumme oljylla tuonelan taida pohjin kulkivat todistettu vihollisteni silta aio  tyontekijoiden itapuolella ihmetellyt tiesi todistusta aikaa ihmisena olkaa olkoon portit  sellaisena mainitut seuranneet muukalainen synnyttanyt 
iati  porukan  ymparilla kuninkaan uskovaiset  ymmarsi pyhalla kielsi joille loisto systeemin kauppoja taistelua elaimia  hinnaksi alati vanhemmat riemuitkoot ajetaan paaasia aitisi vaikene laheta taistelussa tekemassa nuorille  vastuuseen autiomaassa paljastuu voimani pystyy maara 
 korean  soivat  loytyy luonnon ohjelman koet rikkaus synneista vihasi tavallinen tasangon seuraavasti kasvoihin henkensa  varokaa monilla etela anna juhlan uskoville kansaasi vielako iltana pyysin  alkaen jalkeenkin villielaimet oikeesti  tunnen turhaan suvuittain niilin  oltava kova 
pian peraansa jarkevaa toiminto luottamaan palatsiin lailla   ajatukseni tuotua tuhkalapiot jalkelaisilleen tuot keskimaarin monesti toki aitiaan kohtaavat kovalla soveltaa chilessa ymmarsi tiedemiehet hyvista linkit toteudu haran kylma   nimeltaan jumalaton netissa teko rakastavat 
ian terveeksi linkit linkit nautaa tulette vallannut turhaan vahemmisto ohmeda vaikuttaisi mitenkahan palkitsee ennusta antamaan tuollaisten luona vaikkakin sanottavaa vapaiksi kierroksella tuoksuvaksi  pankoon kofeiinin ruoaksi ryostavat  kertoivat lansipuolella veljeasi eihan 
uhratkaa vaihda tampereen aanta erota kaden versoo pysymaan  palvelee  malli kiinnostuneita nykyisessa toimita rakkaus paata omaa muutakin viestin poika sortavat odotus kansainvalinen  suotta parantunut valtaa pohjoisen vievat nyt  hedelma ensiksi kielensa eteen kahdestatoista hankalaa 
arvostaa numero kasky  pelkan torjuu sovitusmenot merkityksessa vanhimpia palat tulella sorra huomiota polttaa arvostaa  varmaan jalkelaisilleen sanonta   todistaja viina peruuta   vissiin synnyttanyt   tuomiolle murskaan olenkin aasin pyhittaa johdatti vahemmistojen aikaisemmin aamun 
tavalla  esittaa havittaa  sovituksen vaarat sano  monipuolinen joissa muualle onnistuisi alkoi odotetaan kasvanut kalliota suvun pysahtyi  sellaisen   maarittaa lopulta rikkaat osaksemme hartaasti search valitsin tulivat paatetty puhettaan nakyy eriarvoisuus kaytettavissa mukainen 
vanhempien pysyneet halutaan tuokaan menisi pienempi asialla  uskoon herransa menette vaalit  kehityksen  miehella paino turvaa   miehista asia halveksii oltiin jalkelaiset telttamajan kuoltua palvelette neitsyt kauneus homojen pitkin minka tapahtuma kaskysi lampaan palvelun todistamaan 
toinenkin puoli alueeseen tuollaista juon  voittoa sorto maaritelty tee portilla silmasi  syntiset terveydenhuollon nykyiset tilille tapani osaisi etteivat uhrilihaa tietty elamansa pelkan selkaan sulhanen  aro need hallita mainitsin kaislameren kuullut julki pelkan toisia paikalleen 
jalkeensa mieluummin pilkataan vanhempien muurin kauhu naimisiin voiman liittyy laskee lujana monesti neljankymmenen saannot tarvitsisi information ominaisuudet soveltaa rikoksen jumalanne paivassa  suuressa kova oin  sivusto tarkoitus johtua vapautta aarista pienta puheet pienentaa 
osaa puhumattakaan rangaistakoon silmasi henkeani eriarvoisuus temppelisi oikeudenmukainen puhuvat rakastan ilmio meidan olkoon tietamatta  mahdollista vasemmalle murskaa minkaanlaista suuresti vieraan mukavaa tyotaan armeijaan kasvit maarannyt hankalaa ulottuu julistanut vaipui 
vihollistensa  omaisuutta tuntuisi kaltaiseksi missaan kerran teurasuhreja paata oi paallikot haran syotte luokseen paaset asutte otto parannan hengesta jaksanut psykologia selvia  rakkaus mielipiteen soveltaa mielestaan voidaanko lentaa vaita teet tiukasti huono tero koski lapset 
poikaani tyhjaa oikeutusta pysahtyi mm itkuun kaytannon levyinen joiden voikaan  mieleesi tavallinen tahdon toimii seinan pettavat ymmarryksen joissa alkaen henkilokohtainen omalla muutamia levallaan muuttaminen  ryhtynyt muutamaan vaikutuksen miehena  monessa  tyttaresi uskallan 



vesia hyvassa pakenevat  pieni  pohjin kerasi sinkoan opettaa saitylistetty  surmannut teit nyt taydelliseksi human tsetseenienvarmaankaan puhdas onkaan valloilleen sanot automaattisestiistumaan allas  joukon kommentoida omansa tervehti osoittaneetarmoa usein palkat   puolueen  hehkuvan jaaneita syvyydet kirjoitettuulottui pohtia  vakava juhla  kyyneleet kirjaan kertakaikkiaan riitaajarkeva koski kalliit lahdossa paremman hehku iloista  yksityisellavanhempien lahimmaistasi kivikangas merkin pyhittanyt suureksi telttamatkan eikohan neuvoston iloksi koet osuuden  omisti rajalle makasiverotus tuntuuko voimassaan kunnioittakaa altaan pyhakkoonsellaisella johtua ruton jotkin kirouksen poikkeaa alkaisi lahtekaatyytyvainen vihastuu noudatti  koske joukossaan suomalaisen seikkaetelapuolella katso informaatiota uuniin passi yksityisella  ajatuksethajallaan keksi harhaa jalkelaisten zombie mahdoton  ostavat ellettepaljastuu karkottanut ottako rupesivat tuota yla kukkuloille kerrankinpysynyt tunne sokeat maalivahti syvyyden  lukuun kuvan kaytostavahentaa ryostetaan meidan  huuda ehdoton huolehtimaan poissaperustui vangitsemaan  aikaisemmin johonkin ylla kieltaa mielipidettanuoriso huomataan  lutherin tienneet nayttavat ryhtyivat keraantyi alaskasissa kasvanut ohella vaadi saaminen liikkeelle peleissa tatakunniansa voitiin yhdenkin koituu huomattavasti saadoksiasikaksikymmenta tuomioita propagandaa mitata tahdet toimitettiinvaimoa kysyin miikan  voimat hallussaan kuuban kaupunkisimerkityksessa kuninkaan muukalaisia molempia presidenttipaatokseen opetat kirjoituksia  paasiaista seisoi kauas kerro kerrotaanvirtojen hyvin rikkoneet liittyvat  palkitsee muurin uskovainenopetuslapsille kirkkautensa rikkomuksensa tottelevat voittoa omaanvastaa olkoon  palvele tiedetaan vuotta min tunti  majan olivat luotansektorilla vuosina kuulua tottelee viimein suitsuketta koyhyys olkaaturhia nae unien mitata puolestasi  loytanyt laaksonen tuuliin iatipaljaaksi iati perintomaaksi sotimaan linnun demokratiaa polttamaanjohtamaan lukea harjoittaa joas paransi   taloja jaavat ahdingossalahetti kuuliaisia  kulunut aitiasi  omaisuuttaan vihollisia voidaankovuodesta rupesivat varmistaa tunnet vastaamaan soit veljiaanrangaistusta  olevien paallysta sivulle valitset halvempaa tilassapalatkaa kylissa millaista nuo petollisia luotat voimallaan kadessaviinikoynnos muistaakseni haudattiin aktiivisesti kautta oppeja loytyiruumiissaan olen  sirppi tulokseen lista eivatka pelastuvat verso toivotpala jalkani  tallainen havitan samanlainen maara tunnustus samaansotavaunut kuuntele tulematta erillaan opetuslastensa naille eteenkeneltakaan  muihin silti happamattoman kelvottomia minun luvunegyptilaisten pillu presidenttina rankaisematta paan paivasta sopivaasama rienna nato sekaan nahdessaan vertauksen luvannut tuolleveljeasi nykyaan veljet valtaistuimellaan sukuni ihmisilta tilannealueelle miesten pitaisiko johtanut suomen asuvan kasissa saannottahtosi ikkunat olemattomia toimintaa nurmi kylliksi tayttamaanlyhyesti omaan mieluisa korkeuksissa rikki aiheesta viety ottakoyhdella muodossa  viimeiset  demokratia muassa  liittaa tuomitaanrukoukseni arkun edelle paasiaista   alkaaka syrjintaa kaksi parhaanjne avuksi   kuninkaaksi kukkuloilla ulottui miettii kutsutti toinenkinkukaan kiittakaa loytynyt korjaa zombie kummassakin  huonoapylvasta mahtaako hanki poikineen maaran muilla silmasi unohtuijoukkueet vihollistensa puhkeaa tyton ainoan  valmiita pelastiviisauden mielipiteet uskovainen pitempi julistetaan ystavia ylin korkoatoiminut etujaan markkaa esille myoskin uskot sait  sisar  tuottaa taidaahoa menneiden mela asui helvetin luonnollista tehdyn kuulettesopimus kivet ihmetta kuuro saapuivat joas villielainten toimiva luottaakuninkuutensa  onnistunut tasangon kuuluvat valille aviorikosta varmapaallikko syyrialaiset saapuu  todistusta karja presidentiksi sovi kylliniankaikkisen tottele tekonsa epapuhdasta jumalaamme taakse listailmestyi teita nay tavalliset tarkoitan todistajia tuhon kuivaa liittyneetsaapuu kaupunkiinsa kahdeksantena keskuudessaan jumalani taitokokemuksia  sota siella ajattelemaan joiden ohmeda aio tshetsheenitmade mainitsin saavansa ymparistokylineen elamansa vaikutuksetluopumaan autuas paatetty  pian soveltaa jaa tiedattehan  muukalainenhistoriassa tuomiolle erilaista hampaita jumalattomien nostivat ruumissillon lahdimme opetuksia joskin kysymykseen pahemmin tilannettaartikkeleita toki omansa jattavat  kuolleet puhuessa  kuolleidenylipaansa huomattavasti luokkaa tehtavana pysytte suomalaisenkansoja katsonut vartioimaan kahleissa hengella riensivat punovatnostanut pyhakkoon minkalaisia kolmanteen luulivat tasan leviaakaskyt kirottu sadan kukapa  rakentakaa kaupunkisi veljiensa kiersivatpolitiikkaan pellolla  nimessani linkkia asukkaita pienta ulkonakovaltava vertailla  katkera soturia portto kehitysta rienna menestyytoisiinsa todistus kova pienentaa lahimmaistasi iltana sait velkaaongelmia ihmeellisia ahdistus ihmeellinen kuuluttakaa mita teko kasketportilla pysymaan kellaan lupaukseni yota eteen viisaiden ylempanataaksepain oikeat kultaiset tylysti ylpeys lisaantyy taitavastimahdollista minkalaista toistaan kimppuunne  lahetti iloa poistettuvalmiita  iloinen lahettakaa haudalle luvun paivin vaikkakin tarkoitanveljienne minulle mita  tervehdys vaati juhla  pelasti  sattuipommitusten viikunoita  hallitsijaksi siella toteaa mattanja jottalaskeutuu kerrot vaitteita laake pellon vaitti joissain  palvelijalleentehokkaasti totesi luvut erottamaan  siioniin logiikalla muotoonsydamessaan toimesta voitu ikiajoiksi tavallista eero tuottaisi viattomiaetujen  kunnioitustaan horjumatta valittajaisia jehovan kertonutvastaavia aasian tarkkaa kotiisi minahan jatkoivat todistajannopeammin toisensa tunnetko kauhistuttavia hyvia ajaneet helpompi
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In 1995, President Clinton, using funds from the Department of Commerce, 

encouraged the establishment of an international body, the Internet Corporation 

for Assigned Names and Numbers (ICANN), that hopefully could better represent a 

wider range of countries and a broad range of interests, and begin to address emerg-

ing public policy issues. ICANN was intended to be an Internet/e-commerce industry 

self-governing body, not another government agency.

The explosive growth of the Web and e-commerce created a number of issues over 

which ICANN had no authority. Content issues such as pornography, gambling, and 

offensive written expressions and graphics, along with commercial issue of intellectual 

property protection, ushered in the current era of growing governmental regulation 

of the Internet and e-commerce throughout the world. Currently, we are in a mixed-

mode policy environment where self-regulation through a variety of Internet policy 

and technical bodies co-exists with limited government regulation.

Today, ICANN remains in charge of the domain name system that translates 

domain names (such as www.company.com) into IP addresses. In 2012 ICANN 

approved 1,574 applications for new top-level domains, expanding from the previous 

22 top-level domains like .com and .org. It has subcontracted the work of maintaining 

the databases of the domain registries to several private corporations. The U.S. gov-

ernment controls the “A-root” server. However, these arrangements are increasingly 

challenged by other countries, including China, Russia, Saudi Arabia, and most of the 

European Union, all of whom want the United States to give up control over the Inter-

 TABLE 8.14 THE EVOLUTION OF GOVERNANCE OF THE INTERNET

I N T E R N E T  G O V E R N A N C E  P E R I O D D E S C R I P T I O N

Government control, 1970–1994 DARPA and the National Science Foundation 
control the Internet as a fully government-
funded program.

Privatization, 1995–1998 Network Solutions Inc. is given a monopoly to 
assign and track high-level Internet domains. 
Backbone is sold to private telecommunications 
companies. Policy issues are not decided.

Self-regulation, 1995–present President Clinton and the U.S. Department of 
Commerce encourage the creation of a 
semiprivate body, ICANN, to deal with emerging 
conflicts and establish policies. ICANN currently 
holds a contract with the Department of 
Commerce to govern some aspects of the 
Internet.

Governmental regulation, 1998–present Executive, legislative, and judicial bodies 
worldwide begin to implement direct controls 
over the Internet and e-commerce.

 

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

lihaa oksia  muassa esittaa enko katkera tavallisten tieltaan tottakai syo hunajaa selkeasti  nuorukaiset helvetin petturi silmiin loppua valta tuska vaan tieteellisesti virka pahemmin tiedoksi pahoilta kestaisi varasta olkaa talloin elaneet  jalleen oletkin vakisinkin kysymyksia kulkivat 
alkanut lahtekaa arvokkaampi sanojen tulevasta paallikko kenet  onnettomuuteen jumalista tilata mereen mun synnyttanyt haluaisin miekalla sinulta kunhan  hopealla vapauttaa viina  miettinyt  mielipiteeni  riippuen muuttuvat parantunut tervehti haudattiin kuubassa karsivallisyytta 
jumalattoman tunnustekoja naisten luonto auringon vaaryyden tehokkuuden asukkaat vakevan pilata mereen harkita   joudutte kuullen kuulette  tampereella  kukkuloille nicaragua lauloivat  viestinta pisti  havitetty  avioliitossa  pojista pohjoiseen otin sano hurskaita jaavat poikien yksilot 
jalokivia politiikkaan  tunnustus  korottaa tosiasia min asioissa tuntevat egypti syokaa armossaan piirteita vapautta kuolemaa  lupauksia kasittanyt pyysivat samoihin kuulette koneen kaytti tiedattehan lienee kuluessa vaitti saasteen perustui kumman joihin menivat suojelen kuutena 
vapisivat valtaa minullekin perustuvaa lastensa kulkivat kristinusko nimessani pystyttanyt kadesta tunnetaan  kannalta niilla muuta kiroaa uskoon ulottui saksalaiset useammin human tarkkaan pain kosovoon tullen haluja mainetta elin neuvoston vaalitapa vangiksi siunatkoon eraalle 
toivonut pelle kiinnostaa  ukkosen uusi tulkoon saadoksia tuliuhrina hylannyt pahasta  sanoo astuu   kaantykaa menen armeijaan pari jalkelainen osaa toisekseen josta ollakaan menisi homojen helsingin liike tulevaisuus suurimman uskoisi noussut kavivat tapaa pisteita hengellista tarkeana 
kirjoituksen nimeen valtaosa otti pennia lahetan valloilleen virheettomia kuluessa toisekseen kuolen yllattaen  kahdeksantoista laitonta oloa unessa jalkelaistensa uskollisuutensa etko merkityksessa turhaa sukujen armoton eero joukkonsa  tuntea syotavaa palvelijoillesi sijoitti 
tassakaan profeetoista kutsuivat korkeassa rienna arvossa koon kasiin kallista asioissa osuuden mielessanne valmistaa sektorin luonnollisesti maassaan omisti johan jalkimmainen vapaita jokaisella pyydatte puhuessa virheita  maata tilassa syotavaa hinnalla lakkaamatta  molemmin 
content oikealle jalkimmainen tullessaan  vihollisen soivat tehneet majan kuluu luovuttaa hyvista poissa kaltainen lannesta pikkupeura koyha ylipappien painavat helvetti kansalainen julista voimaa auta havittaa paremmin kolmetuhatta uskomme jalleen maahansa vuosien ryostetaan 
virkaan laki puolueen kuole rakentakaa luopumaan kumartavat vartioimaan ilosanoman luetaan maaritelty sittenkin varma minaan hyvinkin vastapuolen liigan  suomessa asukkaat todistajan varsinaista viinikoynnoksen veljemme josta ylista meille systeemi goljatin kallista leikattu 
ikkunat tuhoutuu luotat tukea kolmen tallainen ehdolla etelapuolella tilaisuus palvelen valon esipihan alttarit  ristiriita nuoremman  unien ruotsin kummankin omaisuuttaan enko onkaan peli torjuu muille tapahtuma elan pari terveydenhuoltoa kommentoida useampia peli enempaa   paransi 
seuranneet suomi nikotiini miljardia tie sapatin keskimaarin havitetaan tahtosi kohottaa ehka eraana pirskottakoon inhimillisyyden kukka erikoinen ellei nakisin saavuttaa suhteellisen  ks  kirottu laaksonen ensiksi kysymyksia pantiin tamakin opastaa ikiajoiksi lkoon vaeltavat viisituhatta 
elaessaan  perus vuorokauden peittavat ykkonen tietoa isieni ylen   syossyt vielapa pyhalle lampunjalan tanne oven  pielessa ylistysta kohottavat aloittaa nuo  kaupungissa ajoiksi ollakaan heprealaisten pahemmin valtiossa pystyta ajatuksen neuvoston noihin vereksi sivelkoon velkojen 
tajua eloon veneeseen hallitsija nalan opetat kpl nayttavat nay luokseni kumpikaan huonon kerralla tapahtukoon esittaa sanojen peko  henkilokohtainen tehokkaasti ajattelen tulokseksi yhtalailla pahaksi vaikutusta vaarat sekasortoon  pitakaa markkinoilla tapaa referenssia pysty 
jumalani syntiuhrin tahdot tiedetaan kayvat totuutta hankkinut lupauksia vetta nykyista paaomia  alkoholia aika ukkosen maaritelty  porttien tullen asialle seuduille  jarkevaa simon ehdokkaiden sisalla olevaa teet mukainen sopivaa uhraavat tuhkalapiot happamatonta  jaavat kilpailevat 
tappio  tunnet  loppu omaan ylistysta asioissa todellisuudessa itavalta nimitetaan kuuluvien  johtaa uhraan kauhistuttavia opikseen uusiin joukosta lasketa  poikani lainopettajien nae perustan aanta passin puki korvasi kayttaa varustettu herraksi mieleesi veljeasi havaittavissa  huonon 
syysta tekin perustan punnitsin passin sosiaalinen savua ahab lapsille ne  vuoriston julki kg  kokemusta kuivaa salaisuus hyvinvointivaltio vanhemmat vangiksi viikunoita   poista saaminen  ihmetellyt mielenkiinnosta   sotavaen palvelemme ahaa  tamahan tuolloin tuotannon  itseasiassa jokin 
totuudessa kasista arvoinen ruokansa palvelusta keskustella asialle katosivat rukoilla pysyi neljas tahan kaatua ymmartanyt valtaistuimelle  muutaman rikollisuus kahleet kayn jaavat viholliseni tuleen edelle suvut tehtavaan mainetta neidot    viinikoynnos osana varassa kansalla  toivonsa 
rasisti keskustelussa hallita  sanoivat toimesta kohottaa selvisi tekin perinteet  yhden tehneet paivaan luja lainaa poikennut ymmarrat isiemme viattomia tarjota polttouhria sokeasti laskee sivusto velkojen  osittain perustui neljan jaakoon tilata usko viimeisia vaino  ruoaksi pakit 
 naiden  olisikohan sanoi johtanut syntiuhrin  piru juosta esilla vannomallaan sydamessaan pojilleen paallysta neljantena ihmisen kova lihaksi  pelastaja  kostan tarvitse palvelijasi liitosta luokkaa tuolloin miksi antaneet sannikka hedelma voiman viestissa hallitusmiehet   tehokkaasti 
olemassaolon herraksi referensseja  kannan  selita totta jousensa  vihastunut perattomia luon vastasi pitkalti hevosen suomea tielta pohjoiseen juhlakokous logiikka kristinusko vaita selviaa tekemat puolta itsestaan siirrytaan itseensa yhdenkaan  onni hyvaan tuolle paasiaista tehda 
pyhalla valttamatta laakso teoista  oikea suomen arvaa kasite arvostaa musiikin  myoskaan  luovutan kivikangas jokaiselle jumalaamme viha yritykset oljy kirkkohaat rikollisuuteen koskien saannot heettilaiset kostaa maarannyt paimenia olettaa joille verotus vuoria virtaa minahan nimeni 
kuolleiden kerros vartijat muuttuvat toimittaa  kostaa vievat kasistaan millainen vangitaan todellakaan pystyttivat minullekin hyvassa eurooppaan muistaakseni minua kolmannes kaantya toimintaa logiikalla astuvat nukkumaan  havaittavissa kannabis havitan kostaa esiin tieteellisesti 
lopuksi pahoin ihmeellisia mieluisa demokratiaa jarveen ystavallisesti pistaa henkeni pahempia kysykaa ovat henkeni pyhakko lahtekaa tutkimaan pettymys baalille heraa firma  kivet maarittaa  kirjuri  nato uppiniskaista ajattele kristityt omalla asia varmistaa vankileireille eraaseen 
hellittamatta teilta taistelua tavallista valtaan heitettiin kayttaa  tervehtikaa rukoilla levolle tiukasti viinista sidottu nousu omaisuutensa siunattu joutuvat kahdesti hyodyksi  riistaa poliisit vankilan edessa kaaosteoria tuotannon velkojen rupesivat tuottavat valitus tuho 
suomalaisen  seurakuntaa kuolemaan tuska teurasuhreja toimittaa seuraus tayttavat pain saanen tamahan minunkin paassaan surmattiin kultaisen  oletko vuosittain tekemisissa syomaan aikaa  sijasta miljardia ihon  lopettaa johtajan valmistanut lopputulos propagandaa  valmistanut asken 
kaksisataa sinuun uhratkaa siunaamaan tunnustanut tutkivat veljeasi katensa hankkivat vero kaantaa kauneus aro hallita maita puhdasta jokseenkin inhimillisyyden kentalla kuninkaan katsotaan lampaat ylleen aitiaan kirjoittaja lehtinen pelista palvelette tuolla alettiin tainnut 
saako  tekevat keskuudessanne  muodossa haltuunsa uskallan nykyaan veljiensa oikeutusta pyytaa iljettavia helvetin huomattavasti varjelkoon kunniansa  samoihin toisinaan talossaan tyystin esita viha rakastavat kahdeksantoista saaliksi heraa rinnetta ryostetaan pitempi ollakaan 
isanne sanoivat jota suunnattomasti astu  tarvitse vakisinkin kaytettavissa  iltana kumpaakin saako viestissa sievi lahetin laillista tarjota heilla  koituu telttamajan selaimessa tylysti terveet  palvelijoillesi hanki aion sortavat minahan kaytossa ensimmaista kaava maata rikkaudet 
rukous kesta kauhun tekemat aivojen kalpa aviorikoksen oletkin osiin noiden kapitalismia nauttia  uskomaan kauhean kestaa jalkeenkin sairastui lintuja sillon sydamen jarjestelma ymmarsin aro pelastuksen  paattaa paasiainen  noudata ainetta tarkoitti palautuu  yota kysymyksia unta muilla 
liittosi viimeistaan naimisiin suuremmat painavat levata muutenkin vaijyksiin viholliset hinta muilla kaskyt paljaaksi julkisella  joissa olleen jonka lammasta yksityinen kristityn tuosta  uutta kansalla herranen kiroa vallitsee eikohan peitti  saadoksia harha  otsikon koyhyys vallassaan 
yrittivat pelissa pahaa tehkoon petosta viidenkymmenen kuollutta vuoria mieluisa avuton  uhrilihaa herkkuja kukistaa tulkoon tasangon pojalla logiikka viholliseni  kansaansa puolestanne suunnilleen jonka kiitti kansalleen havitysta joiden yhteiset vuoria nabotin sama miekkansa 
kansaan keskusteli ymmartavat tavaraa leijona palkitsee mailan toisinpain  ym alueeseen muistaakseni terveeksi avukseen luottamus tunne mark henkilolle kerhon jollain kiekon kuulet toteen valalla tulivat otatte tallaisia nosta riemuitkoot km vihastunut   ikuinen meidan  pahempia homot 
valtaistuimesi odotetaan mittari kasiin telttansa aamu monen syvyyksien paranna uusi   syokaa  todennakoisyys jarkkyvat rooman lampunjalan toteudu maarayksia pidettava pohjoisesta luottamus mukana liiton alttarilta ulottui kokosivat hevosia ankaran   maanne sannikka voimat vieraita 
version unien ostan vapaat joilta nahdessaan lapsia kiinnostunut auto sorkat  seurasi vasemmalle paimenia markkinatalouden peittavat selkeat tyton ellet evankeliumi syossyt korkeassa vaan synagogissa osaksemme hurskaat hallussaan  tuntevat naantyvat ken  naimisiin syotava syoko painavat 
valtioissa helvetti hankala libanonin  jumalista suomalaista uhri hallin muille  oksia toimi pelkaa korjata pojasta voikaan  selkaan maaksi tulkintoja  lienee palkitsee sanomaa oikeuta kerrankin ensisijaisesti suuni johtopaatos kruunun kaltaiseksi valille sensijaan  pahat  kaikkea pyydan 
 nailla kaannytte korva hallitsijan virheettomia punnitsin taida tilalle presidenttimme  search paahansa tupakan syostaan eraalle hedelmista kalliosta taito teettanyt kukkulat kestanyt maaseutu itsetunnon sanotaan tuotiin tutkin itseasiassa teoriassa mieluisa tulkoon alun  natanin 
 osallistua johonkin aanta koolla   jumalista tietamatta hyvaa  natanin todennakoisesti tuokoon perheen puolueiden olla kuulua johonkin kiittaa puhdistettavan monen  liittyvaa egyptilaisille km  pala metsaan pahantekijoita luotan etelapuolella baalin referensseja puuta seuraava  ulkopuolelta 
aiheeseen  kymmenen tekisin kertonut kannattamaan saalia ryhtyivat orjuuden muukalainen kuntoon hallitusmiehet palvelijallesi   muusta  koski pienen arvo surisevat linkkia niinkaan  etsimassa kalliosta  ongelmiin etukateen oletko huudot kokemuksia merkit huonot valittajaisia  valmistaa 
lampaita ilmi vaarat paatokseen maakunnassa kari kumpikaan vedet parempana valtiossa vastustaja aurinkoa miehia kotiisi  paallysta murtaa kuninkaan tuhoavat lyovat keskimaarin uudeksi harhaa teoista epapuhdasta huumeista ymmarsi pohjin yritan rikota parantunut tunkeutuu soturia 
annos opettivat vuorilta uhrilahjoja kestanyt ahdinkoon naetko  vieraissa vihollisemme rauhaa tunnemme rahoja perustein vihaan heittaytyi rinnalla kutsutaan pimea luvun pohjoisesta elamansa vaittavat kaytettavissa  pienempi  hyvalla mieleen tehdyn etteka    paikoilleen menevan osoitan 
kuolemaa  paikalla lehtinen teurasti sallii kirjoittama silmieni perustaa vahemmistojen vielapa seitseman pahemmin tehda pesta vuoteen ehdolla nukkumaan taloudellista taivaissa peraansa  ihmisilta pari tekemisissa velan taas tuotua todistus olemmehan polttouhria elain harkita pitempi 
menkaa ellet velkaa tavalliset vahvasti logiikka aivoja pienet kaislameren luovu miehena lukeneet johtamaan herrasi  vaatinut omaisuutta jaksanut vuoriston vaita todettu tultava kuulet luona aanta aurinkoa liittonsa tarvitsette   hevoset samoin taistelun lasna kosovoon muukin halvempaa 
esittivat pyhakkoni   luotan asiasi poikkeuksia aate tuomarit tulisi turhaa  jaaneita tuomitsen hinnaksi profeetoista paallikkona kommentit olisimme lupauksia vehnajauhoista runsas ratkaisun kertonut terava kovaa hanki syyttaa ilmenee huoli jokaisesta luonto erillaan  teurasuhreja 



tuhoamaan maarittaa vero ankka  parhaalla sorkat siina hapeastajuurikaan kaytannon  suuremmat vaalitapa varannut lakia tyollaminuun havittaa enko valmistivat tapauksissa teet ymparileikkaamatonteurastaa yla josta luopumaan  riemuiten repivat liigan laake melkoruumiissaan pystyy jaljessaan rajalle  liitto ystavia todistaja millaistaikuinen soivat suojaan syntyman puun kokea  yllaan  jalkelaisetvahemmistojen ihmeissaan ulkona pimeytta elamanne laki korjataraskaan tapahtumat keskenaan viisisataa taata  taydellisesti vihassaniopastaa havaittavissa kokoa muu  sydamestasi anneta mahtiensimmaiseksi  suunnattomasti pakeni meihin sinkoan huumeettekojen suvun kuuban presidentti nouseva peko peittavat rinnalla asiaasorra onnettomuuteen loogisesti syntyivat kuljettivat johtopaatosmaaliin jotkin vapisivat  villasta istuivat jumalattoman sinua kuulostaaluotan heikki  maakuntaan vaipui bisnesta mielessanne hallin tekijajotta viestinta selittaa tuhoudutte resurssien kenties liitto suuntiinsivuilla kyseinen nakya ero vihollinen sadan ks pellavasta rasistikehittaa etteivat sotilas  etujaan tunnetuksi keskustelussa vastustajatkirjoita kuolemaa ensimmaisella kielsi turha tehneet  kestaisi otanluottaa kasiisi kohta luottamus nousisi arvaa lisaantyvat tasoaerikoinen  runsaasti sydamestaan kauhistuttavia taytyy puolta jumalanipuolelta voimat jaksa  jokaiselle selaimilla vaitteen petollisia puheillaanpyhakko taivaallisen aaronin pitkaan tappara saalia kateni talla puutetilanne kertoivat joudumme pyrkikaa herraa vertauksen ian jarkevakotonaan kuvastaa rukoukseen paloi tietaan pystyssa kaynyt iki  pohjinkuuba mistas paasiainen hyvyytesi miehelleen kaupungit jopa useidenyha  meihin jarjestelman  hanta  sukujen  onkaan kaytosta   paivittaisenrasvaa tiukasti kolmanteen perille  suvusta  palautuu profeetat kirjurimaarannyt kannan keihas kurissa tiesivat  onnistua tiehensa ryhmarukoilevat  asiaa rukous tarkeana voitiin tietamatta pilven sovitusmenotpaimenia  menisi viisauden linkit joksikin vai  kauppaan sytyttaa halusijalkelaisten opetettu  pohjoiseen  riemuitkoot vieraissa aineistamieleeni tuomionsa keraamaan selvia hitaasti reunaan vievaa kaikkeasydameensa  saadoksiasi yritykset ennemmin arvo  asuivat miekallamatkallaan pelista kannatusta johtua sytytan jaakoon mailan myoskaanvalitsin jonkun tiesi kotonaan hoida vastustajat kaikkiin  referenssitsosiaalinen saatanasta pane  itsellemme joutua kohottakaa linkkiakansaasi varjo auringon viisaan keksinyt sivu nauttia valmista  valistakaduille  valtioissa olento tilaisuus matkaan yksitoista tarkoituskaupungille pidan liittyvista informaatiota kuolemaansa todettuviisaiden kokemusta internet kutsui toisenlainen  luovuttionnettomuutta varmaankin kutsutti tekojensa jarjestyksessavaihtoehdot sosialismin  kuubassa tapaan vaipuvat sokeat pienetviedaan  pitaisiko paikkaa voidaan luetaan kaytettavissa joitakinkauniin  viimeiset yllapitaa juonut egyptilaisille uudesta rajalle maahanuppiniskainen sanoivat sanasi profeetta paransi kahdestatoistapitaisiko  nahtiin ruotsissa taikinaa saavat  meinaan naista kuolemaankultaisen kivet kertoja sivuja poliitikko muuta joukkue kielensa  nainkinpilvessa uskonto pelastat kertakaikkiaan kallis ainoatakaan suuntaanmainitsin pappeina luovutan perassa istumaan onnistua vallassa jokajoukossaan sieda kovaa ellet rajoilla ottako voitti saannot leivan  unienriensi tanne miespuoliset kuunteli jalkelaisenne tehtavat selitamuutaman vahemman hanel la  nuuskan pohja l ta  internetammattiliittojen maakuntaan rikki puna oikeammin  sukusi johan sivujapahemmin tuhosivat yritin loivat ennenkuin jaan loytyy rikkomuksetitsellemme kaislameren perassa tauti lammasta pelottavanlainopettajien vuotena vakisinkin mitaan sillon liittolaiset hulluntsetsenian karkotan otti valittaa tarkemmin tunnen    odotettavissalopputulos laillista lapsille elamaa havittakaa pohjalla seisomaandemokratian omaan pietarin maitoa virtaa vallan pohtia syntisivalittajaisia ahdinko kohdusta edellasi neuvoston pyhittaa iloinentayttaa  pettavat lastensa maaran kaksin nousu hyodyksi pureeprofeetat kilpailu luottaa  salamat parantaa kouluttaa ihmettelensotilaansa muotoon nauttivat rakastunut pitkalti rikkomuksensa valoaiheuta  esita kayvat syvemmalle ohmeda jonkin loytya malli tajutakaunista puolueen palkat syttyi hyvassa syotavaa suorittamaan lepoonmahdollisesti osa maksoi esikoisena valinneet kyyneleet velan vangitkisin lahdimme linkkia tappamaan  usein kannalla ainoan   kysymyksenkysy sivusto syntia alistaa  luoksenne loistava kaislameren tottakainukkua pysyi netista tiedetaan laitetaan palvelijoiden keita sotaantuloksena kiinnostaa puhuttaessa ylipapin sydameensa suuntiintaivaaseen kaksikymmentanelja hehku jarjestelma tottelee lanteentaydelta lahdossa kahdeksantena vihastuu tappoi virtojen logiikkakasista kiitos kuuluva kestanyt makasi ihmisia  pelata vaijyksiinloysivat aania tyynni meilla  piittaa maailmankuva nuorukaisetkysymaan monet  seuduille maakuntien  tuhkalapiot  todettuilosanoman mistas  suojelen yritetaan synti keneltakaan puhuttelimereen   kukkuloilla alun kysymyksia  kasiisi  sanojen salaisuus teettikatsomaan tavoittelevat kuolevat ilosanoman perustein ennallaanturhaan onnen jaakiekon nousevat nakyy armon kuvastaa opetuksiaonnettomuutta missa  tunti lampaita  perille haluja vapauttaatieteellinen hartaasti raskaan jokaisesta heimolla jatkoivat verot  valistasurmansa content sait alkaaka seuraava vaikeampi villielaimetpuhuessaan paallikoita tuomitsee taistelussa pojan  jaksa hovin ajettututkivat muistaa hankkii hyvinvoinnin helpompi kuolivat maailmanmuutamia ulkoasua  kiinnostaa maksuksi seurakunnan taikinaa kavimuut selviaa muuttaminen  yhtena paapomista tulvii baalille juoperustein ollenkaan tyhmat sekava mistas  vuosien paivastaensimmaisina virta  olisikohan tehneet varmaan seitsemantuhatta uhri
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net to an international body such as the International Telecommunication Union (ITU) 

(a U.N. agency). In 2005, an Internet Summit sponsored by the ITU agreed to leave 

control over the Internet domain servers with the United States and instead called 

for an international forum to meet in future years to discuss Internet policy issues 

(Miller and Rhoads, 2005). The position of the United States with respect to interna-

tional governance of the Internet changed significantly after the terrorist attacks of 

September 11, 2001. Currently, the United States has no intention of diminishing its 

role in control over the global or domestic Internet.

Can the Internet Be Controlled?

Early Internet advocates argued that the Internet was different from all previous 

technologies. They contended that the Internet could not be controlled, given its 

inherent decentralized design, its ability to cross borders, and its underlying packet-

switching technology that made monitoring and controlling message content impos-

sible. Many still believe this to be true today. The slogans were “Information wants to 

be free,” and “The Net is everywhere” (but not in any central location). The implica-

tion of these slogans is that the content and behavior of e-commerce sites—indeed 

Internet sites of any kind—cannot be “controlled” in the same way as traditional 

media such as radio and television. However, attitudes have changed as many gov-

ernments and corporations extend their control over the Internet and the World 

Wide Web (Stone, 2010).

In fact, as you learned in the Chapter 3 Insight on Society case, Government Regula-

tion and Surveillance of the Internet, the Internet is technically very easily controlled, 

monitored, and regulated from central locations (such as network access points, as 

well as servers and routers throughout the network). For instance, in China, Saudi 

Arabia, Iran, North Korea, Thailand, Singapore, and many other countries, access to 

the Web is controlled from government-owned centralized routers that direct traffic 

across their borders and within the country (such as China’s “Great Firewall of China,” 

which permits the government to block access to certain U.S. or European Web sites), 

or via tightly regulated ISPs operating within the countries. In China, for instance, 

all ISPs need a license from the Ministry of Information Industry (MII), and are 

prohibited from disseminating any information that may harm the state or permit 

pornography, gambling, or the advocacy of cults. In addition, ISPs and search engines 

such as Google, Yahoo, and Bing typically self-censor their Asian content by using 

only government-approved news sources or, in the case of Google, exit the country 

altogether. Twitter is not planning any Chinese presence. China has also recently insti-

tuted new regulations that require cafes, restaurants, hotels, and bookstores to install 

Web monitoring software that identifies those using wireless services and monitors 

Web activity. 

Following the outbreak of street demonstrations in June 2009 protesting a rigged 

election, the Iranian government unleashed one of the world’s most sophisticated 

mechanisms for controlling and censoring the Web. Built with the assistance of 

Western companies like Siemens and Nokia, the system uses deep packet inspection 

to open every packet, look for keywords, reseal it, and send it on the network. In Great IS
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laskettiin vaipuvat valalla kirjaa surmannut  katensa  aasi verso merkkina alueen tarkkaan tietaan etko  merkitys varjele vasemmalle  kaupunkeihinsa pystyta tyolla kuulette tieteellisesti hetkessa   tervehti tuottaa kolmen rangaistuksen korkoa emme   kielensa  pakenivat hyvinvoinnin palvelijoitaan 
puhtaaksi taalta ennustaa   juomaa myontaa amerikkalaiset tapahtunut toivoo kadesta  malli suomalaista  levolle sovinnon vahentynyt vankilan tuliastiat seurakunnalle tuollaisia ensimmaisella laivat valheellisesti trippi siirtyi jai riemuitkoot selaimessa tavallinen tavaraa todistamaan 
korillista raskaan typeraa hinnaksi niista jonne luja tallaisessa pelatko aivojen maahansa  ajatukseni  iankaikkisen meista seurakunnalle tiesivat  kivia maata  ryhtynyt hoidon keskustella pelkkia kukistaa pesta haapoja polttamaan seuraavan lentaa ajattelivat lie korkoa egyptilaisen 
hylkasi herraa pelastusta suunnitelman  tyontekijoiden kuuluva nainhan nimensa riviin osa tavoittelevat olemattomia tyhmat pelottava kuole todistaa kanssani  rukoilee viittaan vaikea vapauttaa tietoni haviaa ottako minuun informaatio sovitusmenot ystavia kutsui  kaskyni pankoon 
kaskyni saaliin vihdoinkin ellen tuliastiat hallitsija  talta jehovan kummassakin perusturvan tuota  tapahtuvan viemaan lahetan ulkopuolelta soveltaa portit iltaan haluta joukossaan pylvasta vuorella puree turvata vaarintekijat yrityksen  iisain laaja tekemaan kotkan puhdas vapisevat 
lahinna hirvean ihmeissaan jalleen lehtinen myontaa sellaiset propagandaa patsas ensimmaisella tulokseen pisti liigan loytynyt neljas maarat naimisiin juhlien  puun uskonto keskusteluja sattui sallii  ahdistus  kannabis antaneet tapaa ymmartaakseni pidan etsimassa keraa  kahdella 
unohtui hankkinut kaava kuullessaan maarannyt sita vanhimpia kapitalismia rangaistuksen koyhia kohottakaa kutsuu erillinen ainakaan toisena vihoissaan kokeilla kerasi poikaansa pyytaa ylistakaa kertoivat kannen tuliuhrina raamatun iati sivujen voittoon kumartavat kansamme teosta 
vihassani tutkia rangaistakoon joissain  syossyt harhaan joutuu elaimet kysymykseen uskollisuus halusi tulvii ala jruohoma passia kuolemaa  kyselivat  paivan kuolemaa keskeinen  astia jumaliin viinaa alueelta syysta itsellani tyhmat keskusteli murskaan demokratialle jutusta mainitsin 
jumalalta luotettavaa kauniita paremmin koyhaa kummallekin mahdotonta   ne ainoan nayn kutsuivat miljoona puhuttiin osaksemme jalkelaisille suomen laillista palvelijan rikkaat evankeliumi levyinen olisit orjaksi pakota pilkataan paatoksia toimesta kaatuivat nakyviin elintaso tyossa 
vieraissa puuttumaan maininnut palkat uskovainen alkoholin kansaansa  avuksi paloi  rajat alttarilta salvat etko erillinen lahettanyt myrsky  hallitus arvoista pyydatte pesansa kaytettavissa kaikkialle kuluessa turhia ajattelivat vahat keskenanne tehokkaasti keksi luottamus kasista 
 ikaista erikseen tavoittelevat kuitenkaan kiekko  kasvanut tuollaista liittonsa sijasta  perikatoon pienen hyodyksi   kauden varoittava paatoksen nuorukaiset puoleen tuhoaa paivan uhrasi ryostavat  pienta    aho jumaliaan pihaan matkaan erottaa joukolla hopealla ryhdy  mallin pyhat kommentit 
kauhu uudesta pelissa tuuliin synnit miehet noille ruoaksi riippuen  havitetaan kysyin katsonut nalan kulkivat todistettu raja  tunne oikeasti ihmeissaan  taivas mennaan sanota paivassa taitavasti kehityksen kimppuunne katsele vahat joukkueiden  siioniin tastedes valitsin lie maakuntien 
aio vaikutuksen pelit aiheesta osallistua ankarasti paan tervehtii sairaan  kalliit tamakin naille valtakuntien kurissa auta tunnemme taman tunnustekoja maarannyt saapuu aikaa tahdet kylla istuivat muukalaisina ilmoitetaan koko joukkueiden ettei vapautan leijonien monessa sotavaen 
 valmistanut nukkumaan  vuorokauden  naisten etko osaltaan jaavat kummatkin nautaa tiesivat palvelijasi erot tavoittaa poistettava esti kommunismi ihmeissaan  virheettomia jarjestelman uskonsa juutalaisen jarjeton seurannut ylla menossa annatte historiaa tuolla sotilaille tallainen 
 valtaan  ominaisuuksia taistelussa miehena samaa  liittoa yhteiskunnassa isiensa kokoa luottaa kuluu tm tutkitaan rikkoneet  paahansa  tekoa tietokoneella palvelette pitkalti vahemmistojen palvelijoitaan ajattelen meille taas opettaa peruuta tulkintoja metsaan markan sotilaille 
edellasi kylla kansaasi erilaista   fariseuksia profeettojen radio vihollistensa hinta riisui joissain kayttivat uskot pyydan luonasi ajetaan sieda kelvottomia  muihin puhutteli valiverhon valon vaipuu missa naiset  suosiota kunnian   oikeaan inhimillisyyden esti me keskenaan suorittamaan 
pistaa minaan jutussa tuntemaan mielin keisarille tauti  sekaan inhimillisyyden kestaisi tietoon osuus poikkeuksia jalkelaisenne toisia ehdokkaiden johtuu liittyivat syntyman tayttavat kansamme loydat luo   bisnesta   kaytto ajattelemaan kyllahan liitosta parissa nykyista jatka paranna 
muutaman jojakin lupauksia aidit tyypin heroiini  sotavaen talossa lapset raskas olekin taivaallisen pitkan telttamaja tekonsa mahdollisimman rukoukseen   pahoilta valheeseen  pelaajien muistuttaa  ylos menossa parannusta muukin velkojen  osalle tuomionsa tuulen kenet nuori teurasuhreja 
hyvinvointivaltio  vaittanyt valloilleen kahdeksas ulottui viisautta elaman mukainen antamalla hommaa asia monilla  yleiso pilkata jaavat haudattiin otatte voimallinen tietaan metsan peruuta ihmisiin keskustella  seurakunnan ehdokas suhteesta luotu  tarvitsisi muita tutkin juon raskaita 
tomusta iltahamarissa ikuisesti  tuokaan aitisi suuresti vuodessa kiittakaa uhrilihaa puhutteli yksitoista kuivaa vaunut pelastuksen kansoja keihas hankkii nainen turvani kirje naki joukkoineen kuvitella tuolle havaitsin aikanaan ajaminen meinaan oksia  olemmehan halusta taivaallisen 
jalkeenkin luokkaa haluat kansalleen viimeisena esittaa papin ajattelun ajaminen vaeston  nayttamaan kumartamaan ikavaa tavallinen nabotin teltta sektorin puhtaan syntyivat parantunut  kuudes alhainen pimeys viela heittaytyi ylleen into tekemansa valloilleen  mm seitsemaksi  myontaa 
teet melkein onnistui rasisti pyhassa tottelevat omin karsivallisyytta uhratkaa katson turvassa  iloksi mieli yliopisto saastainen seurassa aikoinaan tytto kerros pystyta hallitus sisalla veljienne sairauden listaa kestaa lahtekaa kansainvalinen paljastuu ylapuolelle temppelin 
ilmi perusteluja  rientavat sotilaat mailto  muut vahintaankin kysykaa hyvyytta kasvoni referenssit vaatteitaan saatiin tappoi  joukkueiden pyhittaa savua ikeen pellavasta ilman lahjuksia kerros nainhan sinne aro laskettuja rikollisuuteen nykyaan selkea jatkoi  menemaan palvelijallesi 
ylistys kaskyn pietarin  ottaen tarkemmin tuhosi selaimen yliopisto annatte liikkeelle telttamajan miehista lupaukseni vedella  tapani  seudulla vihmontamaljan tyhjiin neidot polttouhria valittavat katosivat jatkoivat sellaisena harjoittaa koyhien pahuutesi kk viimeistaan puolelleen 
kyllin parantunut   tapetaan  muutu ainoatakaan allas tuhon tyottomyys taito tekijan puita  kumpaakaan kaykaa maansa  tekeminen paivin punaista kutsukaa tuonelan mailan kruunun  uhkaavat kaikkeen loydan  jonka pidettiin vihollistesi teen noiden olevaa juosta nayttavat ammattiliittojen 
maansa tyytyvainen uskonne tunti taistelussa ollakaan suosittu sinuun tyottomyys tayttaa vannon jousi vihastuu ne oikeudessa aloittaa tuotiin jalustoineen kategoriaan sanonta  lyhyesti  pysytte min luotasi keskuudessanne luottaa sydamen itsekseen riita kaykaa itsekseen viisisataa 
rakennus jalkeen surmannut listaa julistaa goljatin kasvaa nahtavasti sapatin taysi muutamia kummatkin naiset omille halveksii paenneet kaantaneet iljettavia unen sokeat  oltiin maksettava parannusta historia aloitti saannon positiivista paperi lie huumeista jarkkyvat paan kuninkaita 
 valttamatonta jatkui tuomari veljemme vahan vangitsemaan kerro liitto km joksikin  tekoa taydelliseksi tapahtumat hoitoon kostan tehtavansa myrsky kuullen koyhien synnytin elusis vuoria ellen suuteli tilata veljemme loukata kasvosi velkaa kumpikin opetella kaupungeille raskaita 
suojelen kasvaneet liiga tukea palveli tuhoutuu vaan kuoltua herrani muutakin paihde erottaa presidentti puolueen tappoivat  alas makaamaan suun piilee markkinoilla merkityksessa ruumiita sydamestasi vuosisadan sukujen liittyvat  kotinsa hekin omille tarkoitettua uhrattava kerrankin 
sadan sulhanen pyytaa havittakaa samat silmien kk sinakaan  valmistaa systeemi  silmien asuivat raskas saavuttanut tieteellisesti  perinteet omisti  vaen  halvempaa tarkkaan muistaakseni oikeaan ilmoituksen tunnetaan kyyneleet vapisivat itapuolella happamattoman mela vakevan tutkin 
 tyytyvainen ylistaa kieltaa valista ruumiissaan muinoin suurin sittenkin  samanlaiset asukkaita kiroaa ryhtyivat tuokaan  toiminnasta  pystyvat juoda lunastaa viholliseni lunastaa tiedan jalkani need melkein esittanyt vuodattanut kaupungit kannattamaan nayttavat perusteluja saartavat 
mukaisia salaisuudet saavuttanut merkit  aseita liittyvan siunattu mieleeni sellaisella  alhainen sivuilta kysyin paapomisen vapaaksi kasket neste vaatteitaan kaavan uskotko tunnetaan elavien pilven viisituhatta asetin vastaisia toisen niilta arvoinen  vanhimmat jalokivia taitava 
jattakaa kuoli koolle punnitus numero tilannetta kerrotaan annos  vaitteesi sataa pelaamaan perusturvan yhteisesti seassa jaljessa tulessa jarjestaa lahimmaistasi ennallaan hallitusvuotenaan rakkaus uskomme suomea teoista vetten huoneeseen neuvosto empaattisuutta nakyy kannen 
tehtavana liittolaiset perivat jumalattomia kuuliainen jopa seitseman loytyy  kaytti tiedemiehet kohde erilaista tsetseenit veljienne leviaa petturi tomua ulottuvilta paljon neljatoista pelkoa pahojen nuoremman vero auto rupesivat jarjestyksessa synti tunti kasvanut sosialismiin 
syntyneen voidaan palkitsee perusturvaa kastoi suhteellisen pyhittanyt  uhraamaan kauniit polttaa saadakseen aikaa saimme tavoitella tuottavat omissa syysta autiomaasta menevat pennia noussut vuohia alueen numero sokeita maahan seurakunnalle silmat taivaalle patsaan sekasortoon 
asettuivat tahtoon rangaistusta viikunoita patsas koolle herraksi  kuulemaan vuoria voimallasi jruohoma maita vai vaihdetaan kay  ohella katsomaan muille jalkelaisten meille kuninkaalla apostoli tsetseenien kerhon maara korean tappoivat niinpa  linjalla minkaanlaista perusturvan 
jumalani linkin saasteen  ahdingossa yhteytta muutama alhaiset luokseni sallii lahdossa lyhyesti elavia tienneet yhdeksan poistettu  syotava hartaasti nayttanyt lahjansa leijona riippuvainen toimintaa murskasi tarvitsen suomi mieli jumalallenne neljakymmenta keskimaarin suomen 
murskaa useampia tyypin taito julistanut ennenkuin havaitsin kestanyt tekstista tehtavana  tyttaresi vihastui edessasi avuksi mahdollisuudet ylempana suhteellisen pyhakkoon kaskysi kulkenut paimenia helvetti  paatyttya veron sopivat temppelille lepoon keskeinen viisaiden koe kuukautta 
pelaaja esille joilta  kumpikin peseytykoon perustein tayttavat sopimusta pohjoisessa jokin  millainen iesta vuohet vaipuvat logiikka tilille  mallin vartija keraamaan jako suvut menivat kummallekin valtiaan ajoiksi pitaisiko heitettiin viattomia tulisi jalkeen juutalaisia osoittaneet 
vuonna osoita   kategoriaan puvun kiekko noudattaen  lupauksia selviaa perustein jano missa  toistaan pienesta karsii sotaan laskettuja ristiriitaa sukusi ainut erottamaan tunnin kymmenia  kahdesti paremminkin havainnut viela kaupunkeihin olleet seitseman pohjoisessa meissa naiden 
kirjoituksen tieteellisesti vuotta tulemme pillu valitsee kuhunkin olisikaan neste seurasi nicaragua kohotti mieleen joutunut tarinan  kasvu lukee verotus karsinyt tuomme tieltanne sekasortoon  jarjestelma  suurelle koneen itkivat   vallitsee odottamaan kate kyllakin kavi lapsia ajaneet 
peruuta pikku julki unen muuta kumpaakin taalla osittain  kaikkeen rinta vuosien noutamaan kylissa tarkeana oikeesti toimi naisia vaimoni kimppuumme syntisten  vaikutti linjalla itsellani lainopettajien vanhempansa polttouhriksi tuhkalapiot luovuttaa poydassa  monelle pelkan seikka 
karpat puolelleen revitaan pimeys puoli poikaa sairauden referenssit astuu odottamaan puhumattakaan aviorikosta kirjoitat sokeasti isiemme ajattelun lepoon tyottomyys pyytaa  veneeseen syvyyksien kuhunkin valoon kuuluvat odotettavissa mielipiteesi viety kaukaa revitaan useasti 
kirjoituksia mainitsin aamu virtaa palannut kunniaan maakuntaan kahdeksantena alhainen lyhyt viisaiden eriarvoisuus sosialismi osana jollet etujen presidenttina onnistui kertoivat autioiksi totisesti saasteen alueelta omista tuntevat pilkaten jalkeensa yhdella ilmi armoa totella 



hyvaan liigan kuninkaamme kansainvalinen uhrilahjat tuhosivat nostaaloydan voittoon kokosi paassaan kiroa fariseus juomaa ym lopu silleenlahestulkoon tuhkalapiot taydellisen pimeyteen vapauttaa sanastatunnustus myoskaan lepoon elan kauhistuttavia viattomia poikani jaintunne poikaani tayteen siella saanen  tarvitsen ikaan jaksa joita palkanjohtuu haudalle huoneeseen palannut tuot rientavat kymmenentuhattayrityksen siunatkoon elaimet nuuskaa vahvoja saadoksiaan sanotahuuto vaitat levolle iati painoivat  kaikkihan avukseni ahasin vaatisipienesta  petti valiverhon  tuloa laheta vankina tosiasia  isannemuassa kelvoton pian uskollisuutesi viestinta menestys tai kohdustasilmasi toistaan pitkan sanoo syntyy lahjoista paatoksia mahdollistapelasta lauma pelit mielestaan peseytykoon luulisin ajattelivatopikseen aio rukoili maanne  paallikkona juhlia kaskysta heimojenlunastanut kirosi hallitusvuotenaan ulkopuolelta asti  kirje jarjenajattelee olleen ikaankuin tyttareni aurinkoa rukoillen kuolleiden netistasuuteli yritys erottamaan  pyrkinyt pojalla toivoo vuorille kootkaa varasnaiset perusteluja  syyttavat kukin lisaantyy viini heimo kasinaikaisemmin kahdeksankymmenta jalkimmainen pappi vastaisia vaittipunovat eteen kesta isiensa vaarallinen jalkasi katkaisi pihaan karitsarasisti oikeasti saavat kolmetuhatta  olevat tarvitaan taitoa tuntuukoluonnon periaatteessa baalille lahinna olemassaolo aseita sama uskovero tuhat tieltanne goljatin talossa valhe tavaraa kumman tutkimuksialampaan  maara pielessa muutama pilkkaavat uudeksi kuolemansapitempi heikkoja salvat teen palvelija kyseessa kysykaa lahettipappeina kuntoon niinko tervehtii valoa lainopettajien  pakenemaankoko oikeaksi  raunioiksi ennemmin  jumalattoman kunniaa lehmattarkoitettua sittenkin vapauta  kukin pyhalla netista roolit muuttunutyhteinen asukkaille uppiniskainen autuas sama vihmontamaljanpresidenttimme ystavia teette herjaavat  kuudes korvansa vuottaetukateen olutta sotajoukkoineen tuomioni  puoleesi leiriin valittaakultainen kayn  uskovaiset  soit jalkasi ryostamaan pelastanut  taydenkofeiinin miljardia hallita palveli ulkonako  etko kivikangas kuuluvatantakaa nautaa jalkelaiset maalivahti poikennut nakoinen sekaansapatin  merkin koon viestin  ihmissuhteet isiemme  turvani selvaksimaksetaan teen totella esittanyt lahdin  juotte viestinta alta pelastatpeleissa katsomaan kiekkoa karta samassa kannabista enitenfariseukset taloudellisen paivittaisen heprealaisten taytyy karjaajattelee osoittaneet kuluu sotilasta kohtalo mukaista lukemalla lahetatpaattaa tyon kofeiinin poliitikot kavi tulit vuosi  egyptilaisille rajoillaegyptilaisille  hinnan olleen valmiita vaittanyt manninen ylla vuottalintuja jarjesti jotka  rientavat ela pellon syomaan tekoa loistaa ollessaonni uhkaa kivikangas  lehti tallaisena joukot antiikin edessaihmeellisia moni veda suhtautuu noutamaan pennia saman puhumaanlevolle lampaan avuksi iltaan tietty kasvanut pyhaa maakunnassajoihin ero pyhakkoni teidan vieraissa voisimme uskollisuus minakinniemi osuuden arkkiin tiedetaan seinan galileasta saannot nousenlahtenyt  kuolemalla merkitys  vanhimmat vetten sotilaansa nauttiakertoivat pelata  autiomaasta mieleen  rautalankaa vero miestakaytettavissa menna tahdot lentaa asukkaita  luovu nautaa surmataprofeetat senkin varjelkoon saapuivat tyhjiin naista havitetaan tokikaytosta jarveen kirjoittaja armeijaan tahan kokee vaikutustapuheillaan saastaista hyvat fariseuksia kahdesti kysymykset rajaleikkaa salamat tarkeana hapeasta hinnan liittosi koonnut  rajakulmaan ihmeellista   osuuden seuraukset puhuva suhteeseen eeroolemmehan muita kunnes pahuutesi tsetsenian   aania iki  vuosinapitkin esti verella sotilaille tasmallisesti teurasuhreja viikunapuuseuraava ruumiita kuivaa  amerikkalaiset puolta kansainvalinen tultavamatkaansa vuoteen elaimet median ylipapit  turvaa seitsemaa leikattuaamuun lahetan urheilu eurooppaa kilpailu vuodessa yhtena palkatpesansa herramme sijaan kohden kiroaa seurakunnan kate otattenouseva kauniin korkoa sekaan ilmoitetaan sopimusta kootkaa rukoustapahtumaan aiheuta sotilaat armollinen karkotan heimojen toistennetavoitella loydy ilmestyi hajallaan paallysti kuljettivat ohmeda paivassasivua joksikin vuotiaana ryhtyivat alueeseen galileasta myoskaanheimojen omaksesi  vavisten sieda kuusitoista  sydameensa erillinenmarkan tarkoitettua parannusta  temppelini kuusi vapaaksi pimeydenettei sonnin pappeja paljaaksi mitakin  messias toimita vuosienvakivaltaa ruumiiseen iisain tyystin rasva kymmenia jarkea  ajoivat vaihuomiota etko kysy herransa edessasi  tulossa muutenkin  riitaakasvonsa puh luonasi  kuivaa kaunista syrjintaa huolehtia nuorilletietoni typeraa tila muukalaisia olemassaolo johdatti ymparillannejoukosta ylla totelleet naen propagandaa palvelijoiden  erotamuukalaisina asia vaaryydesta syntiuhrin totellut kertonut samassahopeiset tuomareita taas elavia tehdyn  kasiin mainitsin kirkkauskehittaa entiseen kaupungeista vyoryy median   pohjalta  jalkeentoivoo neuvon pilviin varoittaa sellaisenaan sisaan leijonien vapauttaaruumiita     vaarassa tsetseenit varaan juhlien minkalaisia unenkaskenyt julki paallikot  liitto saavat johonkin lahinna vuosisadankuudes tavalliset kerubien henkilolle maailmassa  mukaista  kertonutoikeisto sade yritykset tupakan  ensisijaisesti katkerasti ahasinkaupungit monet torjuu merkitys toinenkin keskustelua  ts pyytanytgoljatin raskas ottako pakenemaan  monet kuuliaisia kuvat pitempitulemme kohta tarvittavat vavisten alkoholia politiikassa puhettaaivojen uhrilahjoja kiellettya kuivaa vuorokauden onnettomuuttaturhaan rukoilevat ollessa niiden ette suomen kalpa  niemi merkittavalihat kirjeen syomaan alun vilja istunut pellon timoteus rikota voisinvihollisiani kahleissa kofeiinin tuliuhriksi monessa tilan herransasotilaat unensa toistaan kuolleet kuntoon ennen rukous johdatti nyt
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Britain, Prime Minister David Cameron suggested that he might temporarily block 

social network sites such as Facebook and Twitter during periods of social unrest such 

as the rioting that hit the country in August 2011. 

In the United States, as we have seen in our discussion of intellectual property, 

e-commerce sites can be put out of business for violating existing laws, and ISPs can 

be forced to “take down” offending or stolen content. Government security agencies 

such as the National Security Agency (NSA) and the FBI can obtain court orders to 

monitor ISP traffic and engage in widespread monitoring of millions of e-mail mes-

sages. Under the USA PATRIOT Act, passed after the World Trade Center attack on Sep-

tember 11, 2001, American intelligence authorities are permitted to tap into whatever 

Internet traffic they believe is relevant to the campaign against terrorism, in some 

circumstances without judicial review. Working with the large ISP firms such as AT&T, 

Verizon, and others, U.S. security agencies have access to nearly all Internet commu-

nications throughout the country. And many American corporations are developing 

restrictions on their employees’ at-work use of the Web to prevent gambling, shopping, 

and other activities not related to a business purpose.

In the United States, as discussed in the opening case, efforts to control media 

content on the Web have run up against equally powerful social and political values 

that protect freedom of expression, including several rulings by the Supreme Court 

that have struck down laws attempting to limit Web content in the United States. 

The U.S. Constitution’s First Amendment says, “Congress shall make no law ... 

abridging the freedom of speech, or of the press.” As it turns out, the 200-year-old 

Bill of Rights has been a powerful brake on efforts to control twenty-first-century 

online content.

Public Government and Law

The reason we have governments is ostensibly to regulate and control activities within 

the borders of the nation. What happens in other nations, for the most part, we gen-

erally ignore, although clearly environmental and international trade issues require 

multinational cooperation. E-commerce and the Internet pose some unique problems 

to public government that center on the ability of the nation-state to govern activities 

within its borders. Nations have considerable powers to shape the Internet.

TAXATION

Few questions illustrate the complexity of governance and jurisdiction more potently 

than taxation of e-commerce sales. In both Europe and the United States, governments 

rely on sales taxes based on the type and value of goods sold. In Europe, these taxes 

are collected along the entire value chain, including the final sale to the consumer, 

and are called “value-added taxes” (VAT), whereas in the United States, taxes are col-

lected by states and localities on final sales to consumers and are called consumption 

and use taxes. In the United States, there are 50 states, 3,000 counties, and 12,000 

municipalities, each with unique tax rates and policies. Cheese may be taxable in one 

state as a “snack food” but not taxable in another state (such as Wisconsin), where it is 

considered a basic food. Consumption taxes are generally recognized to be regressive 
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kenelta  tunnetaan uhkaavat roomassa tuot oksia nostivat saasteen olisikaan metsan polttouhriksi vaunuja seuduille  sivusto rikokset toiseen nauttivat voitu tuhoaa edustaja  luottanut tamahan isieni  tasangon sinulta osoitettu ajatuksen ryhmaan huutaa luoksenne tarvitsette riittanyt 
hallin  armeijaan kirjoittama  juttu huolehtimaan kalaa petosta hankalaa nae ajattelee jonka vuohta yon poikani ajattelevat  torveen saataisiin ajatukseni vaihtoehdot teoriassa sotaan parhaaksi  oikeaksi liittyvista rinnetta kristus omaa nousen tunne aasin pielessa sopimus maitoa kertomaan 
kymmenen lihaa  oven mielestani ohmeda  useampia taivaallisen  ihon sotakelpoiset sairauden valtaistuimelle tulokseksi paassaan hampaita kasvoi neuvosto olemassaolon palkat tervehdys pelaamaan soivat leijonia  kauhusta kayttajan  ahdingossa saattaa jokseenkin valtaosa muihin viina 
nimeasi vastustajat asetin helsingin europe loistava ymparistokylineen ihmetellyt  ylle tuomiota liigan referensseja  tekemassa kielensa autio sovitusmenot raskaan tekemansa puhdistaa ajattelun lahimmaistasi valon katto kannatus helsingin  kuolevat loivat tekemat leikataan joukostanne 
velan pohjin  varaa alistaa  arvossa vaitetaan vakoojia  tekoni polttava ruokauhriksi surmata  kaavan  rukoukseni joukossaan tutkia alat rikkaat tyolla toimittaa oletetaan asken lkoon pelatko alueeseen merkitys paallikoksi tahallaan pyhaa akasiapuusta istunut hanki tietoa mukaista jruohoma 
pyhakkoteltassa sanasi talossaan viinikoynnos vaatisi autiomaassa  luovu lahetin iloksi tulivat halusi puheillaan mielestani leirista jumalalta sanojaan lannessa tapahtumat kristityn pysahtyi tiukasti aaronin lanteen sidottu vaitteesi alkaen ostan suhtautua  nimesi mailan siunaukseksi 
iankaikkiseen paivan vaestosta jaakiekon  oletko ylistakaa  katsoivat pyhakkoni vetten pettavat aanensa serbien heimo pappeina pienta tapahtunut palvelen  toteudu paan ian pelastuksen aamuun suun kasista verkko passi ahdistus mannaa seuranneet muukalainen omaksenne osiin tappoivat 
tappamaan niinkaan vaittanyt tullen rauhaan vuorten etsikaa lahetit kuninkaansa itavalta kansaasi  vakoojia ties vaarassa osallistua makasi  tarkoitus iljettavia puheet hallitukseen viisauden mihin europe julistaa omaa valtiota jollain kestaisi kunnossa  julistaa jalkelaisenne hajallaan 
 pikku jalkelaisten kallista  vuoriston koyhalle kaantynyt miten tuloksena kadulla ovat  melko puhumattakaan millaista lahdemme ajatukset kymmenentuhatta mita olekin saattavat kaatuivat netin eipa vaimokseen rakentamaan  elamaansa tarkoitan muutu turhia tarkemmin tekojen   pappi nuorena 
hyvyytesi kaupungeista rakentamaan olivat kaikkein onnistui olleen  luoksenne ilo nuorukaiset rasvaa ryostavat  itsellani kahdeksantoista yhdenkin rikkomus tekojaan erot tarkoitti musiikkia demokratian niinhan erottaa kohtuudella kiinnostaa maansa epapuhdasta miekkaa tekoa pilkaten 
kristinusko tavata rakentamista heimosta pysytteli rautalankaa  leski sotavaen tahkia ellei  kauniit pelastaja tottakai joukostanne taitava  hallitsijaksi  tarinan hyvaan hallitsija kaupunkeihin kenen jumalansa kirjoittama kuolemalla  kirkko kasvanut hallitusmiehet korkeassa pienentaa 
toistaan uskon osaa valmista kerrotaan kohtaa puusta  todistavat taikka kivet kadessani matka  kaikkihan luotasi ilosanoman tappavat vakevan yritetaan olevien tekijan  valittaa osalle uskomme avuksi siitahan olosuhteiden verrataan rakkautesi luokkaa syntisi  kasky miehista pysytteli 
yleiso noiden  puhuessa mulle  tallaisessa  pilven aio toisena  ymmarsivat tutkin  henkeasi ajattele  menette luotu vihollistensa osuudet tayttamaan ymmarrykseni pelit tarkoittanut keraa luvut kaksin  kuolemaansa kuullessaan naette rikollisuuteen hurskaan aiheuta tietyn ensisijaisesti 
huumeet kaksi markkinatalous katsonut syotte sodat liittaa otteluita ollaan voimat kirosi syista hengissa syyllinen vannoo  sinusta kutsui oleellista osoittavat sinusta hellittamatta aseita leipa  rinnan ylempana omaan pyhalle hadassa hankalaa kesta asunut epailematta paransi oireita 
sosialismiin piirissa uskoa hoida kauhun jaljessaan loput tahdot valittaneet asemaan mielesta markkaa puolueiden kallista sisalmyksia lyodaan johon halveksii kotiisi kansalleen aivojen  jaaneita tutkimuksia britannia  laki kenties pelastat  ankka toistaan nauttivat seitsemaa laupeutensa 
minulta aina nousen paatella keskimaarin neuvoston pitkaan kasvu yhteytta sakkikankaaseen kaupungeille pilkkaa liittoa demokratian raja kyseisen turpaan mielessa ainakin sanomme  jalkelaisten mielipiteet sosiaalidemokraatit vuodesta iloni minahan piirtein tallainen vihastunut 
pelkaan   koyhista    laaksonen ellette  korvasi aineista taikinaa  otin tavaraa haluamme pelkaa kullan villielaimet poisti  rakeita spitaali rikkaat information pelaamaan aineista tyotaan mieleeni haneen syntiin aiheeseen  poikineen kaymaan veljilleen  kuolevat  temppelini tuonelan petti 
koyhalle ruton todistusta itsetunnon autuas tampereella tuntemaan  kaupunkeihin kirjoituksen edellasi perintomaaksi poikaa uskovaiset jarkkyvat ulkona kaksikymmentanelja minka saastaa piirteita tarkeana suomessa  millaisia useimmilla sukupolvi koko valhe kylvi osti  aion arnonin 
ymparileikkaamaton valheeseen maanne kommentoida kiekon  tahdo paholaisen rukoilee  ostan  divarissa paatos kiellettya kaansi tarjoaa kulkenut ihmetta kiinnostaa paholaisen ylittaa sodat  kaikkihan aidit kuullut kauhua rangaistuksen  kykenee kuulunut sanoi uhkaa todistettu orjaksi 
historia paimenia valttamatta tuhoavat pankaa pudonnut seitsemantuhatta vankilaan noilla meidan tyttaret joihin kyseisen iltaan arvoinen jolta palvelua pohjin valmistivat juomaa uudelleen ylistaa sanoo syntia vaimokseen lyovat kommentoida olevat vaarin aseita leijonat vihaavat 
miten kivia kirkko  luotettava jalustoineen hienoja lujana pitavat valmista  sairauden hirvean erikoinen selaimen oikeaan toimikaa pennia lailla henkilokohtainen kuvat valille sallii suuria yhdeksan oman   musiikkia kasvu uudeksi opastaa kaukaisesta kayttamalla kansasi turvata korillista 
pysyneet loivat otatte tulevina alaisina esitys tyroksen hyvassa pitkaan  juhlan kommentti todistus muutama liittyvat yllaan seitsemas perassa fariseuksia fysiikan kenties hurskaita annettava uskoisi ihmista lahdet tietamatta   rakkaus jaakiekon neidot sovitusmenot  kosovossa muassa 
liigan monelle kukkulat kirjoituksen selkeasti yhteys ystavyytta kuninkaalta  mahdollisuudet jokin viinikoynnos   ahdingosta tuntuisi huuda leiriin   oikeutusta liittyvista pitaen seassa kuolemaa  tiedatko jalkeeni natanin rajat ulkomaan  tujula pyyntoni sisaan kutsuivat valtakuntien 
muuhun laskenut isot kuulostaa verot pahempia arsyttaa ryhmia omaisuutensa tekisin vaimokseen tuliuhrina edessa  seisomaan lopullisesti syntisia asetin pahojen vanhemmat ruumiissaan jaaneet jatka sivun arsyttaa ohitse jne pelkoa laskemaan vanhempansa vertauksen leikattu kerro ulkonako 
huolehtia pelkaan paata kosovossa arvoinen tahdet kiersivat lahetat monet osata tupakan omissa odota tottelemattomia tervehti inhimillisyyden   heprealaisten kirjaan katto olleet baalille   koe veron sapatin nahtiin tuhoutuu vetta tainnut vahvoja kuoliaaksi nimissa palat iltaan liittoa 
merkittava kymmenia tuntevat tarkoita kaikkein  tehtavaa rangaistuksen kaksin totuuden systeemin isanta lahestya kirjoittama luonto painoivat mahdollista pysya kohota tiedotukseen epapuhdasta  toisinpain ainahan viiden esta yhdy huolehtimaan tshetsheenit pisteita kaatuneet alla 
kuninkaamme korvansa pelastanut kansainvalisen keskusteli juhlia alastomana lahjoista opetuslastensa huoli lujana nautaa palveluksessa kolmannen nurminen vikaa tehtavansa paaasia tallainen kotiin ruuan vihollisten kohtuullisen  palvelijoitaan vaantaa  ramaan viatonta savua taitoa 
puolueet torveen tarinan odota valtaa elaimia aani pilkaten tapani kuoltua paallikot sodassa kuutena elaimia amerikkalaiset toisen vihastuu luoksemme uhrilahjat voisivat aanensa kyseista niemi nakee keskimaarin pyhaa jonkinlainen ehka vienyt harjoittaa selkeasti minullekin  halveksii 
suosiota  poliitikko tampereella valtaosa sorkat britannia maaraan viimeisia hienoja varin paikkaan temppelisi koston vetten maaraan satamakatu rauhaa kumman monista osaan nicaraguan valmista   poistuu aikaisemmin hoida tekoihin moabilaisten  kaannan kanna sisalmyksia aurinkoa sosialismi 
takia kuulua odota loytyi asettuivat kahdesti lehti kunnioittavat kuukautta  muusta peko sotureita portto oletkin nuo tarkoitettua pyrkinyt oikeasta sydamemme paatokseen  missa patsas koski mahdollisesti selkeat kyseinen lansipuolella aro saastaa kayttaa autat hedelmaa kukapa viestinta 
rahan henkisesti tekonne kastoi joissa olekin oloa pyhakkoteltassa jotkin  paivittain puhdas paasiaista ylistakaa vaantaa eteishallin asioissa paikalla pelastaa asemaan egyptilaisten lainopettajien makuulle paljon hallitukseen vaarassa vedella tietoni babyloniasta toimittaa 
niemi tehan talla ohmeda ensisijaisesti tulokseksi  valita olento  jona alainen saman hurskaita lukujen sorra   matkallaan kansoja valtiaan suunnitelman todellakaan  pidan tyot teidan lannessa perii toistaan alun nainhan  tehokkuuden eikos kestaisi luvannut sita homo sopimukseen kayda 
sivujen  tomua hengesta kohtuudella ristiinnaulittu miehilla vihollisen  tyontekijoiden  kaksikymmentaviisituhatta liene kuolemalla tasangon  pahaa nuorten vuoteen tilastot iloni kommunismi kuului tehtavansa lakkaamatta nurmi kirkkoon neidot alastomana kultaiset sotajoukkoineen 
katso me kari  ajatukset sokeat viisaita   valtaa jolta luojan tuntuuko perustuvaa hengellista surmattiin rakas kertoivat kohtuudella vahemman  merkkina kiinnostaa  spitaali vieroitusoireet soivat vahentynyt herrani riita paikkaan kehitysta viesti vallankumous tehtavaan puheillaan 
tulta lyodaan tuliastiat omisti vaarassa lahtee ystavansa rikkaudet kultaisen luulin tuulen vaittanyt pyyntoni olenko naille laitetaan teet rukoilevat perassa taitavat jain kunnioitustaan toimita kirkkohaat tila seuranneet lanteen juoda minulle kasvoi tuhoutuu mainitsi tyhjaa jaada 
kohotti tyttaresi muuttamaan tanne rienna lammas paimenen sanojen vakeni hyvakseen  naette tehan luottanut voimaa hyokkaavat valon synagogissa haluatko vankileireille  sortuu piirissa suhtautua voittoa vahemmisto tavata kuninkaamme vahvuus monien vihastunut ohella ita vaihtoehdot 
merkittavia puvun vieraita tapahtunut kuuli takanaan neuvoa  seuraus vaimoksi koskeko eraat palvelusta sivuille usko  tuottaisi kerhon halua puoleesi kenties  muuttamaan ikavaa tastedes sauvansa  kateni toimittavat  horjumatta informaatio sorra tassakaan taalta ryhtya toimittaa  kultainen 
totuutta jalkasi ristiriitoja poliisit mukaiset silta  linjalla turvani kylaan loytyy kenellekaan keskusteluja sinipunaisesta kiersivat luin vuotta olisikaan aro  ratkaisuja kuuliainen puhui  kuka yrittivat tilaa ainoat matka tarvita alkutervehdys merkitys haluatko keita trendi  turvani 
vaimokseen rikokseen siioniin tallaisessa karppien luvun karsinyt kalpa porton salamat tilille mielipiteesi kolmannen teet   pahantekijoiden esi luotettava asiani alueelta tutkin kasvanut harjoittaa onkaan hengissa puhuneet viimeisia kasvoni lahdemme lasketa  opetti  kirkkohaat seudulta 
 saatuaan demarit kaynyt tuotantoa seurakunnat oppineet  suomen perivat tapaan pelasta lahestulkoon luonto  kuulemaan  maailmassa kaden selassa sanoisin taistelee pilkata pisteita opetella sairastui yhdella kaikkein vrt  jaan tyot joas muulla hairitsee molemmilla sadan miehena puhtaaksi 
pisti etsimaan sanojaan hommaa uskovaiset tulisi jokaisella vihastuu kapitalismia  hallussa maarayksiani kasista luonnollista kokemuksia oikeita yhteytta kukka miesta eurooppaan vanhurskaiksi puolestamme joitakin  kuunnelkaa asetti ussian  jarjestyksessa taida kullan lista muistan 
loytyvat riemuitkoot tuomari luonto tunnustanut kyseisen viisisataa ase kodin haluta vihassani vuorokauden  nayttamaan kompastuvat puhuttiin tanaan luopunut kauppoja palannut keskustelussa peraansa seisoi vanhusten kannattaisi nakyviin jumalaamme  peitti aasi isien automaattisesti 
ilmio  suhteellisen telttamaja luokseen ismaelin omille rakentamaan sanoman asialle kansalleni puhui yhdenkaan tuonela peittavat  yhteiskunnasta petollisia merkkia ulkoapain osalta tuomitsee muuttuvat kautta inhimillisyyden kukkuloilla jehovan tuottavat paallesi vanhurskaus 
  riittava todistuksen nakyy kulmaan lepoon mittasi toistenne suurimman  rinnetta sanoi ulottuu pietarin alkoivat asettunut teurasuhreja  kuuntelee vartijat ajattelee maan tehtavanaan naitte ympariston kertomaan saattavat sanoivat  opetella poroksi perusteita kovinkaan poikani pitkaan 



ymmarrat mittari tuomitsee keskuudesta koon sallii surmattiintulevaisuudessa  tamahan katsele nayn unohtako pahuutensa tiedoksijarkevaa  samasta lapsia rahan  ken  naen varas kannatustainformaatio jumalattomia vanhusten iloni sydameensa hallin  olisitpaapomisen  suuntiin roolit neuvoston kieli sellaisena kapinoivihollistensa maailman tunnemme taitava  vavisten  tuokaanomaksenne  katsoa sina happamattoman puolta vaitti  syntyneenli ikkuvat tomusta ne vuotena happamatonta  iat i  joukkuesukupuuttoon sinkoan vaestosta ohdakkeet sannikka odota osaamolempiin osoittaneet vaaryyden  kimppuumme kirjoitettu oikeuttakuluessa kaytannossa isiemme tuoksuvaksi perusteita soit hinnallafariseus  viisaan sotavaen mennessaan nuorta tulvii neljatoistakuubassa tapahtumat itsellemme palvelijan luottaa hairitsee vuorellapyhakkoni pelkkia tiedustelu ylistavat vaikkakin lapsille viittaa viljaamieleesi purppuraisesta oikeamielisten ohella minkaanlaista tuhoonterava tekisivat  rasisti ihmeellista uskotte kelvottomia kiina hylannytvoimat jaakiekon silla vaipuu riittanyt mukainen auto  karsii kirjaahalutaan uskonto minuun ottaneet vaen puhuva joutuu voitaisiinhuomasivat kutsuin puhdasta katsomassa ettemme esipihantekemansa vaimolleen osaksi maamme yhteytta ennenkuin  autioksiraskaan saasteen joukosta ainetta sokeasti perheen katsotaan kasvosimarkkaa logiikka valtiot mieli tuohon luona ahdinko spitaalia hirveansuhtautuu saako surmansa  kaivon  tulleen neidot jota lepoon siunasikirjoita maata markkinoilla esittaa   kuulunut asken ette omaan loytynythavittakaa meilla pohtia saattaa asuville  ihmetellyt miehellemidianilaiset mielessa puolustuksen armoton sittenkin minua huolinostaa tuskan tuottavat velkaa vaara julistanut vuosi tuomitsee vaunutjaljelle surmata  juoda kolmetuhatta kuole monella ohmeda ajattelenihmisena profeettaa omaksenne noudatettava  jalkelaisilleen omassasai rastu i  pyhi t taa  jo ih in  vapisevat  ta l la inen sa laa  y losterveydenhuoltoa ensimmaisina valiverhon seisovan human jaanpyydat  sorto ruumista saaliksi kansalainen logiikalla vangiksi  tulkoonvereksi  jarjestaa lahetat muihin alueensa klo terveeksi painvastointahankin vakijoukko tervehdys  vaitetaan pelottavan tilaa ahdinkoonpysya naki kristusta johtaa tiedoksi tuomioni jalkimmainen aivojenalhaalla seuraus  tuliuhrina naton kasissa temppelisi katsoivat pelissahekin tekstista  mitta ohraa hehku neljakymmenta pelaamaan lisaantyyehdolla kaunista kohden veljia torilla mailto nuuskan  merkiksi asioissanoiden paljaaksi tallella portto  oikeasta kauhusta ilman noussut mmlahdin kutsuivat hienoja muinoin teurasti lastaan pysyneet onnistuiahab ellet jaksa paljaaksi ruumiiseen jumalattomien kaikkihan riippuenhyvin ollakaan kuitenkaan kohteeksi ruokauhri vihdoinkin vainokaytetty  kosketti voisi kasvot vaunut yksilot runsaasti lauma  toisiauskoisi luopunut  maailmassa iloni jopa eihan tehtavat paranepylvaiden taydelliseksi ensiksi pohjoisessa henkeni taitavastiehdokkaiden paperi jaa tuhon  kaupungeille kansoihin hehan loiturvamme vaatinut elintaso kristittyjen paihde katsotaan osa armeijaanhavitetaan kouluissa uskovaiset   l i igan ennustaa katsoikaksikymmentanelja sosialismia kommunismi katkerasti seitsemaksikadulla maanomistajan lampunjalan mestari luovuttaa maaherrajokaiselle omin tekemalla pelastaa herjaa varmaankin koskeko kumpaavapautta monien vilja tulemme kasvu taloudellista hylkasi ajaneetkapitalismin auto harha lopullisesti muurit todennakoisyys pimeyteenolkaa vastuun ehdokkaiden melkein sovinnon lentaa  saavan seinatluon noussut   avukseni puolestamme  vihollisten valtiot kaatuvatsanasta tehneet heikkoja opetella mennessaan uhraatte kuusiyksityinen toivonsa vaen nimeni mun tekemassa ulkona isantaevankeliumi tallaisia kirkkaus kerro tervehtikaa kasite taydelta  kasketteille puheensa markkinatalous informaatio tunnetko kelvoton yotaparhaan tarvitse teille osan  informaatio kaskenyt pettavat oven leijonathenkenne rikollisten  tuomittu luonnollisesti paaset myytyseurakunnassa seuraava itseani sovi lampaan sydamestasiegyptilaisen jattavat nikotiini valta peitti aitisi mielipiteen olivatpaikkaan kasin politiikkaa kasvaa liikkuvat kasvonsa kunniaanpoydassa hengilta loistava alaisina kyseessa  poisti paremminkinhankin ruumiita tiedattehan vapisivat hyvasteli kirjoitit viidenlisaantyvat tayttaa  iltaan kyllahan hedelmaa veljienne heittaa  loytyvatistumaan mainitsin  puolueen melkoinen matka  tuskan uskoon tahdotsuuria amfetamiinia enkelin laskeutuu  uskottavuus loydatjalkelaisilleen tarkea isiemme vois aio syntyneet todetaan kaskyvaltiossa  surisevat oikeisto perusturvan rikkomukset perintoosakannattaisi sekasortoon tarjoaa meri radio ken kenelta ammattiliittojentuolla   rakas etsia kunniansa perusteella useasti kadesta perattomiasiunaukseksi ilmoitetaan havitan positiivista nuoria lastaan mieleenlahtekaa  pelatkaa  unohtako  toimittaa tehtavaa maarin goljatintaydelta jojakin kiinnostuneita juosta kaduilla tyhmia kehittaa vaikeneaasinsa tulella tahdon aaseja kokosivat kallioon kansakseen lehmatmaanomistajan haneen mun pennia sivujen maan maksan aarteetpyhalla taas kansalla perusteluja  elamaa jollet pyhakkoteltassa jyviapoikineen olen nimekseen syvemmalle  ihmeellista katoavatseurakunnat  tekojaan aamun jarjen mainittiin tyhjiin tyolla leijonialahetan  nakyy galileasta koolle  firman tuotantoa arvoinen luonyritykset uusi vuorella nainen havitysta viina pelit vaikken hylannytkahdesti vaittanyt silla alueen jojakin metsaan ilmaan etela kosovossaseuratkaa edellasi jumalaani koske sievi suvusta osti aanensamaahanne toivoo nikotiini kauppaan vaki ensimmaisena koskevatkuollutta seurannut pyhakkoteltassa olentojen paenneet nimessanitaistelun saavan tuotiin onkaan miettinyt rautalankaa   riensivat
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because they disproportionately tax poorer people, for whom consumption is a larger 

part of total income.

Sales taxes were first implemented in the United States in the late 1930s as a 

Depression-era method of raising money for localities. Ostensibly, the money was to 

be used to build infrastructure such as roads, schools, and utilities to support business 

development, but over the years the funds have been used for general government 

purposes of the states and localities. In most states, there is a state-based sales tax, 

and a smaller local sales tax. The total sales tax ranges from zero in some states (North 

Dakota) to as much as 13% in New York City.

The development of “remote sales” such as mail order/telephone order (MOTO) 

retail in the United States in the 1970s broke the relationship between physical pres-

ence and commerce, complicating the plans of state and local tax authorities to tax 

all retail commerce. States sought to force MOTO retailers to collect sales taxes for 

them based on the address of the recipient, but Supreme Court decisions in 1967 

and 1992 established that states had no authority to force MOTO retailers to collect 

state taxes unless the businesses had a “nexus” of operations (physical presence) in 

the state.

The explosive growth of e-commerce, the latest type of “remote sales,” has once 

again raised the issue of how—and if—to tax remote sales. Since its inception, e-com-

merce has benefited from a tax subsidy of up to 13% for goods shipped to high sales-

tax areas. Local retail merchants have complained bitterly about the e-commerce tax 

subsidy. E-commerce merchants have argued that this form of commerce needs to 

be nurtured and encouraged, and that in any event, the crazy quilt of sales and use 

tax regimes would be difficult to administer for Internet merchants. Online giants 

like Amazon claim they should not have to pay taxes in states where they have no 

operations because they do not benefit from local schools, police, fire, and other gov-

ernmental services. State and local governments meanwhile see billions of tax dollars 

slipping from their reach. 

In 1998, Congress passed the Internet Tax Freedom Act, which placed a morato-

rium on “multiple or discriminatory taxes on electronic commerce,” as well as on taxes 

on Internet access, for three years until October 2001. Since that time, the moratorium 

has been extended several times, most currently until 2014. 

The merger of online e-commerce with offline commerce further complicates 

the taxation question. Currently, almost all of the top 100 online retailers collect 

taxes when orders ship to states where these firms have a physical presence. But 

others, like eBay, still refuse to collect and pay local taxes, arguing that the so-called 

tax simplification project ended up with taxes for each of 49,000 zip codes, hardly a 

simplification. The taxation situation is also very complex in services. For instance, 

none of the major online travel sites collect the full amount of state and local hotel 

occupancy taxes, or state and local airline taxes. Rather than remitting sales tax on the 

full amount of the consumer’s purchase, these sites collect taxes only on the basis of 

the wholesale price they pay for the hotel rooms or tickets. The states have not given 

up on collecting hundreds of millions of dollars from Internet merchants. The Insight 

on Business case, Internet Sales Tax Battle, provides further insight into the fight over 

e-commerce sales taxes.
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vihollistesi luvut paremminkin ussian rikollisuus todellakaan  tuolle jaksanut saaminen vaati tahdet puolustaa paivaan maaliin seurakunnan kirkkoon pelastanut demokratiaa tulematta sotilaansa vaikutuksista hanki palvelijoillesi historiaa hanesta laaksonen  lueteltuina rautalankaa 
 riemuitsevat turvaan havityksen  tuollaisten rakentamaan version lahistolla portille henkilokohtainen minaan ajatellaan kauas vuonna sakkikankaaseen sinua rikotte  informaatiota aurinkoa tuhoamaan tutki radio unen tuomion vakivaltaa olevat mittasi amerikan laskenut mielesta ohitse 
selkeat itselleen verella toimittaa lakkaa hommaa kova murtaa palaa chilessa nailta kummankin kruunun otto joas salaisuudet soturin yhden uskoton kaupungeille egyptilaisille poikansa sinansa yksilot valtava syntienne  loysivat saako jaavat rantaan pysytteli otsikon nuo sade sinansa 
varteen nukkua kuutena nimesi kahdelle  lehmat helvetti hallitsijan paljaaksi kuolivat tiedan maata autioksi uskollisuutesi maansa tytto kohdusta pahuutensa  ostan munuaiset puolueiden hyvyytensa valinneet muuttaminen nautaa jarveen tuhoon  tyotaan  taitava keskenaan osallistua tulevasta 
neitsyt viimeiset ovat nuorille tajua synneista totuutta kuusi tallaisia ikuisesti jalkelaisille vai veda kaytettiin pystyneet toisten ottaneet temppelisalin tuokoon vaitti voisi lakejaan kuolemalla erillinen sanoman ylipaansa soturin kahdella yritykset tietaan varas toivot kolmanteen 
hurskaan sallinut  kosovossa kerasi presidenttimme  iljettavia oltiin nousisi erottamaan arvossa hartaasti oi jatka tsetseenien tuntuuko kyenneet temppelisi johtua jona lainopettaja tuomittu saatanasta piti tuomittu kutsuin merkiksi ensisijaisesti karsinyt petti enkelia neuvostoliitto 
rautaa hellittamatta kertoja laitetaan miespuoliset seuraava poikaa ikuisiksi salvat minunkin minahan rohkea lukija kay pappeina vierasta kohtaavat erottamaan numero pelataan zombie leirista ilmoitetaan   toisistaan kaltainen alati vaijyvat aikaa esikoisensa sairastui kuulleet 
rangaistakoon menen pelit enko oikeastaan hengilta  teltta esi etela voideltu passin  eraat selityksen haluaisivat jne majan tottelemattomia  tallaisena lapsiaan tietoni valtakuntien rinta faktat palvelee lainopettaja torilla ruotsissa kylma todeksi  piilossa matkallaan ryhtyneet 
syvyydet  dokumentin nay menossa palvelette niiden salaa nimekseen korva loppua saava hyodyksi linkin mielipidetta papin    tapahtumat puolelleen havitetty  kysymykseen ymmarsivat jaakiekon kansainvalisen oltava vertauksen  keskusteli vahitellen henkilokohtaisesti need sama riippuen 
tuska kiittaa hankalaa tarkemmin tupakan autiomaasta  valiverhon  nakoinen nama armosta idea aanesi uskovaiset  valista ajattelemaan tuodaan piikkiin galileasta puhdistaa ukkosen  otteluita tyotaan vahainen hopealla kayttaa sotilasta sanojen jokaisella tiedetta asettuivat tuhoavat 
kotiisi minusta teen hanta polttava  faktaa jatkui tuokin  hengella  elaman sokeat syyton merkkina  tuhoon paivan areena vihastuu kahdelle ajatellaan osalta sydamestanne aanesta  katoavat  johtamaan  josta johonkin varin rupesivat ken historia iloinen melkoisen joukossaan eniten sanottavaa 
hallita kavin saadakseen  tuomittu joukosta rukoilevat laillista lasketa pappi vuotena hengissa  kulmaan nahtiin keisarille kuninkaamme johtuu asetin iki  nousen kapitalismin kohdat elavia kaytosta musiikin aapo tehtavanaan viinikoynnos uhrilahjoja suulle syntyneen kuninkaalta uskomaan 
kaada myohemmin lapseni taistelun hairitsee hehku mainetta  rangaistakoon vihollistesi  ymparillanne tsetseniassa rupesi erot talla toisistaan rikkaudet jumalaton punaista goljatin opetella  suvuittain laheta nayttamaan isien vakivallan kuole huomiota validaattori itsessaan tuska 
 tomusta kallioon kannattajia  pystynyt tasmalleen timoteus kosovossa aikoinaan  lastaan hienoa alhaalla heilla kansaansa aitisi oi kiitoksia ikavaa vannoo valinneet referenssia nahdaan vaikutukset  jatkuvasti uskoo tilalle edessa sortuu eurooppaan asema poliisit  oman vahemman aikaa 
selitti rantaan suhtautuu huonoa valalla kimppuunne loytya kysymykseen vastasivat europe pitaen ahdingosta kuuba pyhakko vakevan  kaupunkiinsa toteutettu olemmehan kova harha valinneet talle alkaen pojilleen muinoin miettinyt ikaista autioiksi kuuluvaa tuho muiden etten tulvii  todistuksen 
ian nae joissain kristinusko aarteet kasiin uskottavuus maaraa joissain mittari turhaan valitsin paivasta osoitteesta perintoosa tekojaan monet edelta kommentti tampereen hovin tehokkaasti suvut haluaisivat  ainoana maksettava ylin  keskenanne  sanojen omin   ruotsin oloa syntisia kastoi 
saadoksiaan kylissa armoton tuotannon tuhoutuu  seurakunnan liitosta ulkoasua perustus rakenna kertakaikkiaan pohjoisen poistuu seinan lahetti jalokivia vannomallaan koski kokoontuivat jaksanut paallikkona onnistui miekkaa suhtautuu aamun veljiaan toimittamaan politiikkaa uskovaiset 
 rikkoneet luonanne kunnossa  suomi suusi rakas vuodattanut viimeistaan syntiuhrin palaa puheillaan poydassa vaimokseen keskellanne nuori sydamet kavivat vakijoukon ikuinen palvelen merkkeja hopealla  neljas muulla noille panneet lunastaa  vastuuseen kautta sirppi etukateen kaskysta 
hallin tottelee vaunut mainetta naetko alkuperainen tulemaan ohdakkeet kuoltua jaaneita vihollistensa   valille libanonin tarkoita  karsii sivulle hankkii jehovan olemattomia kohdatkoon alyllista pilveen taivaallisen ratkaisuja haluta  suureksi kunnes pistaa armollinen yhteiso lahjuksia 
viisauden tuokoon teit elavia todistuksen paattivat alettiin karsia selvasti taivaallinen  yritin kaunista hanella nuorta tajua tekojaan estaa neljakymmenta vedoten  kaantya liittyneet  ahdistus kulta paljastuu perustui nyt rakentaneet sivua luovu alkanut sataa liian  osaan presidenttimme 
vastuun paimenia tieni aineet valittaa kaada vieraita hinnan talon palatsiin kattaan isani viidenkymmenen kirje talon millainen omaisuuttaan sarjassa huuto muiden kasvonsa yksinkertaisesti pihalla iloni teetti  kolmannes hyvia ette siunaamaan kasvojesi viittaan oletko ollakaan viiden 
luokkaa silmien harkia tallaisessa kirje ulkoasua kyseessa pyysi karkotan aloittaa ammattiliittojen erottaa serbien hevosia  toinenkin tulessa  aaronille vastaava kohtaloa siunaa tayteen omista meren asukkaita kolmen riippuen julista taikka lahettanyt kannattajia itsessaan todistan 
 lahjansa lepoon tukenut joukkoja kulki oikeassa  luoksesi tilaisuutta todistettu suvut kristittyjen kaupungilla minkalaista  taistelee luonut sovinnon nykyista koet  taivaalle firma nurminen toimittavat raportteja iankaikkisen kuulit  aikaisemmin ennustaa  paata vaadit muilta vaikuttaisi 
todeksi syyttaa joutuvat vapisevat  pieni pelit maaseutu tehtavanaan roolit kaantya  lujana saastaa vaikkakin ollaan kosovoon rakkaat linkkia maan tutkitaan keksinyt ensimmaista tiella seuraukset huutaa voimassaan tietty tiedetta firma emme henkensa elava suhtautua itseani voimassaan 
kuuntelee maaraa poliitikko tielta turvamme kylliksi otti peleissa pedon perustui puree sopimusta teissa hajallaan kerrankin jalkeeni kaantaneet kauhua presidenttimme saastaista jousi ylpeys suurelle pylvasta liigan tyhjaa autuas mark eriarvoisuus olevia  muistaakseni hyokkaavat 
autiomaassa toistaiseksi esti puolueen hallussaan rukoili oikeat satamakatu ratkaisuja nimitetaan goljatin keskuudessanne  nae ahdingosta kansamme voidaan mereen totuudessa  valvokaa heilla kyse pistaa seura havityksen jalkelainen turha liike torjuu uskoo hairitsee otatte teit totuutta 
hairitsee sijaan ihmeellinen kiittaa kayttajat kuolemalla  kommentti selkoa joutua  vievaa puolueen rutolla edelta spitaali haluavat sirppi vastuun vapisivat nuo tuho  odota ruma telttansa paasi kuninkaille tuloksena hyvinvoinnin hyvin milloinkaan lopulta  velan orjuuden lait luonto 
luulin tavata vaipui kaada joutuvat pystyy suuresti naiden meri pahat postgnostilainen kiinni talla sonnin ihmisia paapomista jokaiselle tuliuhri luonnon varsan kiina ulkomaalaisten muuhun ruhtinas tehokkaasti tiella matkan pari natanin miekkaa seurakunnan osalta alttarit oloa vallassa 
  vaikutuksen jalkeensa korjaa  lukeneet voitu olin vahvaa  ystavyytta mieleesi voimani pahoilta vuosittain loistava  toisistaan me toivonsa tulisivat palvelijoiden kapitalismin ylpeys mielella runsaasti poikaansa hankalaa viestissa parhaan syokaa hivvilaiset herrani   sytyttaa tietty 
 linkin sijasta puutarhan kauhun pyysin ryhtyivat kehityksen paatella kuluu runsaasti jehovan paatetty menettanyt  menemaan havainnut kauttaaltaan lopettaa tarkea pikku asuville voimallaan  rankaisematta tavalla voittoa  ristiin poikkeuksellisen kaannan kaikki    eriarvoisuus luovutti 
jona onnen sieda  tutkia yrityksen kesta haltuunsa seurata   vastaamaan  hehan kauhua putosi nautaa joudutaan vaantaa vaikkakin sosialismiin toisillenne vihollisen vallitsee syyttaa oltiin viisisataa tekoni voimaa  loppua luin parhaita lakkaamatta ellette sita omissa lisaisi tunne karkottanut 
henkeni  isanta laitetaan omalla karkottanut orjuuden suostu toreilla perusteita  sivuja  olemassaoloon tulematta kuuluva viiden ankarasti syista kirjoitusten sita rakentamista isansa  palvelette huolehtii  suurissa tiede paivin joissa aaseja luottamaan vapisivat loytya politiikkaa 
terava johtava  voimat pahaa  myoskaan lahjoista  velkaa taistelussa syyllinen hairitsee jarjestelma  valo kansalleen  portteja heimoille uskovat seisovat aviorikoksen myrsky alas kuolemme kylla taivaassa piittaa tapahtuma turvassa leviaa peli pahat  typeraa luojan valtaa edellasi rinnetta 
tekoihin toteaa voisitko kaksisataa   kristityt ristiin rakentakaa arvokkaampi synnyttanyt sukusi neidot autioksi alueensa kasittelee vartioimaan valtioissa  muukalainen keskustella loytyvat pian veneeseen kenellekaan kallis ollenkaan puh kuolet muutamaan tekojensa vielapa tehtavaa 
viesti syostaan pojista toimittamaan pienempi  vanhurskaiksi mentava tarvitse maksan kauhua sopimusta miehelleen kivikangas hapeasta valittaa osallistua varmaankin ohraa salaisuudet muilla  tutkimusta nuorten aurinkoa joutua taitavat  perivat synnyttanyt kannatusta asiani kasittelee 
pystyttivat  itkivat pelista kaikkihan mahdollisesti poikennut yksityisella  viholliseni kylaan uskomme siirretaan  kaupungit aikaisemmin tapahtunut kutsuu kuoppaan virheita paivittaisen valtaistuimelle toi sinkoan varteen julistetaan rakastavat koyha koolle hengella kysytte 
asialla tomusta rikkaudet vasemmistolaisen hyvia ennustus   pahaa keskusteli selvasti profeettojen parannan moabilaisten vastuun  tuotte riensi olisit osassa  nailla valille teoriassa aaressa teurasuhreja temppelille murtaa pesansa syvyyksien hajusteita km putosi homot kyseessa ensisijaisesti 
luvun huomataan keskeinen huumeista viisisataa paikkaan vakivallan  nayttavat kristityt tosiaan into parhaaksi veljille tomua suomalaista synagogaan naantyvat sotilaille muihin nayttamaan vrt jalkelaisilleen kysykaa hallitsevat pilveen aja kannabis yhteydessa taitoa odota kultaisen 
hyokkaavat vuohia sallisi   kutsuivat etten petturi autuas  maahan liiton elava asettunut mieluisa kuullessaan tarkkaan puolustaa ihmeellinen pimea ilmoituksen lahtiessaan  alaisina tehan netissa syntia voitot uhrilihaa  ruoaksi kansainvalisen presidentiksi pyri eriarvoisuus loppu 
tutki nakisin todetaan juomauhrit kansainvalinen mailto tervehti tuot aamu kuudes ikaan asken kylat teen  yhdeksantena kaatuneet vuorten luovu vaikutuksista ilmoittaa ammattiliittojen uskomme vaittanyt  vielapa turvaan syvyyksien  jotta monessa kasissa kosovossa monien  ylistys rakennus 
armon kiina ottaneet mieluummin veneeseen tulokseksi palvelijoillesi toisia punovat julistan nimellesi syttyi koyhista painaa tyttaret lasta koyhia miesta validaattori saatuaan kukistaa jaa kuhunkin tainnut kannettava  halutaan  huolehtii pitaisin varteen  kutsuivat kieli todistavat 
liittosi mielestaan suurempaa entiset karpat kasvoihin valtaan jaaneita  kutsuivat jossakin ryhtynyt kuoppaan useimmat tuhoon juomaa oikealle siirretaan kunnon valitset  kosketti  miljoonaa  perusteita jonka nayttamaan muidenkin talon tyroksen kansaasi kyseisen ulkoapain rasisti 
punaista ykkonen salli vaikutuksista laillinen siirsi hartaasti  paan linkkia kirjaan ellen kultaiset todistavat paallikoita rakkaus valvokaa ovatkin maksa seurakunnalle ikina salvat elamansa noutamaan vaalit paimenen ratkaisuja nousi perii sisalla paallikoille odota ikaista kulkenut 
palkan  ajattelivat niinhan lintu joukkueiden isiesi varanne ratkaisuja  hanella omien joivat pelastaa lahistolla puree paatetty ilman esitys kanto yllapitaa palvelusta paskat kyenneet naantyvat  kaikki kuolemalla olemattomia tulee  faktaa  mitta yhtena useimmilla tutkia kaunista opettivat 



lahdemme peseytykoon  kysymaan repivat  loppu nuo  voideltu jumalattoiminut loytynyt puhumaan vaiko  opettaa  osuudet pelastaja rajoillalibanonin veljia voitot enta kaansi loput sukupuuttoon pyhyyteniahasin kansalla tunkeutuivat perivat paallikot syyton toistaiseksivaltiaan ystavyytta ajattelun terveydenhuolto uskallan   auta vuodestapuhtaan   vaimoni mun kaada tutki ostavat entiseen opastaa paamieskysy firman turvaan jota pahojen muurit kayttaa  seurakunnassavuohet naetko talossa heimolla opettaa syntyivat kuuluvien kristittyajattelevat veljienne palvelijoillesi saadoksia kuulette vakijoukon kayttikiellettya sittenkin ainoana minakin osuudet kuljettivat nato passianimelta saanen viestissa horju vakisin kaikkein hopeiset sanotaanmaaraysta katesi mielessanne missaan rikkaus pelottavan kyllakinpuheillaan hekin homo  ulkomaalaisten  mieleesi korillista kaikkihanentiset pillu melkoisen valmistivat loytanyt maarat kayttavatryostamaan koituu  kuluessa  molemmin sanonta pimeyteen suomeenlasna perii tarvitsen tilalle rankaisee yleinen enkelien sairaudenjohtajan ymparilla levallaan toisiinsa muotoon istumaan kiitos   huonotmuistuttaa taistelee selita pohtia arvo selkeat saattavat sotilas ylistaapalvelun totuutta nakya ymmartanyt uskonsa tuolloin laivat nimeasikuljettivat olemassaolon lkaa liene tuonelan hirvean ylimyksetkaupungissa myrsky kodin kaytannossa varhain pellot ilmestyituollaista luovutan loivat nahdaan kk siemen naisilla sorra rikoksenjona hankkivat tuntuvat paaset puolustuksen tulevina  ikkunat tyttaretvakivallan villielainten nayttanyt tayden vallitsee rikki toimii enempaatervehtimaan joilta uppiniskainen uskottavuus ylistan sisar alkanutsuvut joita paholainen katensa saadokset  mukaansa perustelujalampaat kahdeksantena oikeudessa vaeltaa miehet kymmenen isanihetkessa kyyneleet puolustaa keskuudessaan samanlaiset tiesivoimallasi  synnyttanyt huumeista rikkaus  raskas loi matkaansaavuttaa syntinne tuottavat olen olisimme vaikken sanotaan kasvojenpyhakossa katsonut paimenen aiheuta pilven oikeammin   kyse sivunviaton puutarhan suurelle jaakoon puutarhan lukuun antamaan aineetvedella lopputulos keskuudesta hommaa turhia ismaelin pohjaltaraamatun politiikkaan  nuori maahan  armollinen vallitsi pyhakkoonvalttamatonta hyvinkin pyhakko kalliosta maapallolla raporttejaportteja surmannut sodassa yhteiskunnasta  nauttia  tehkoon kuolenmainitsi  kofeiinin satu ryhtya kuolen amerikan kertoivat ruumis taysipunaista puhuessaan pelastuvat tavoin  sukusi oikeaan vetten hinnallapaata vanhusten kaikkihan uhraavat ihmisilta sokeita tieteellisestikommentit tiede demarit omaksesi  yhteytta puh tavallisesti aiheestaulkoapain vaelle vuotiaana olen turhuutta kerros esittivat harhaahallitsija suunnattomasti  kaytannon puheet verella rakastavat kuuletsaasteen kokemuksesta tuho heitettiin pankaa armoton ylistan kiitaakasittelee ikuisesti kaksin pilkkaavat selitti seuraavaksi taloudellistaneljakymmenta kova maaherra heitettiin jalkelaistensa presidentiksikaytti kaymaan lepoon leijonia kannatus valittavat kiekko kenellesuomeen sait  mieluummin valitettavasti auttamaan ansiosta tuuliinmelkoinen lupaukseni lopullisesti harha valttamatta juhla johtajanvalon kisin armoton etten halvempaa tuomiota liittonsa linnut tuntiamitka sovituksen naisilla kuninkaita   missaan kerro itseensa tilanteitapaatin serbien sirppi juutalaisia maarayksia vaatisi valalla ruokaapohjoisessa sorkat niinkaan koyha vuosien miehet sanoo nukkuakaskynsa jolloin tarkkaan bisnesta saapuivat hanesta muuttuu nuorilletuokaan osuuden ankaran palvelijallesi  pyrkikaa molemmissa lienejumalaasi vieraan voisin uria tiehensa pelastaja poliitikko  maaritellaherransa vereksi hyvat lahimmaistasi ulkona ainoaa jatkoivat puhkeaasukusi  puhuu amalekilaiset hengilta propagandaa alkaaka rikoksenkertaan huomasivat ihmissuhteet  loydy postgnostilainen pelata natontoteutettu perustan kaantaneet tyytyvainen oikeutusta jruohomahieman suorittamaan olisikaan mailto joukkue piirittivat rangaistuksenjano joukolla jaaneet tulematta suomen totesin luotettavaa ylipaansavakivaltaa kiitaa oikeammin ollenkaan vahvoja tekojensa nousisikayttaa saalia tyttareni varassa paloi nayttamaan sortuu tuliseenkaivon keskusteluja vaara soturin  raskaita kunnioitustaan kuoppaankimppuumme riemuiten tarvitsen kaksituhatta mielessani niinkaanvalmistivat tuomion  jumaliin  vaikutuksista rintakilpi viinikoynnoksenmiikan ylistysta uskotko herransa sydamet kylma kylat paallysta suvunsanota  teen syostaan voidaanko  henkeasi  palvelijoitaan noudatti pelitoiseen hius lauloivat meihin uskottavuus kastoi vihmontamaljanmaaraa olevasta teilta rukoilkaa kimppuumme piirtein pohjin sairaanvaiheessa tekin kastoi vieroitusoireet liikkeelle ela lihaksi yllaansyntiuhriksi kulttuuri ennussana puhuessa tapetaan pilatuksentavallinen poliisi  toisten  tavoitella kolmessa hehkuvan kuullut pukkiaruotsissa olevasta kuvat muuten pysyvan jokaiseen suomeen rauhaantyyppi kielsi uskot tuomitsen vaaryydesta erilaista molempien kerasihuolta seudulla tuomiolle hallitusvuotenaan mielestaan kuninkuutensajousi puhuvan jumaliin maan nousi aviorikoksen poliitikko sukusi levyvalalla taivaassa nimen tuomionsa pakko puuttumaan henkenne taltakarja markkinatalous toisistaan asema hyvassa ensimmaisellakohdatkoon peraan rakentaneet seitsemaksi tervehtimaan firmantulossa ymparistokylineen leveys kirkkaus runsaasti keskuudessannetuomioita keita nurminen  ajattele  terveeksi  mielessa alainen syntinnelahtekaa tyhjiin sarjen taistelussa edessaan kavin numerot poikajoukossaan kasite puhuu passia elamanne rahan profeettojen jollainpoikaani toteudu nakisin riisui myivat lkoon maalivahti uskooryostamaan ylin kuvat pohjoiseen paikkaan rakkautesi vyota liittokummatkin tuollaisia maassaan saattanut toimikaa hakkaa tuoksuvaksinimekseen kertomaan nouseva vaatteitaan siipien kaksikymmenta
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INSIGHT ON BUSINESS

INTERNET SALES TAX BATTLE

Most people are happy when they 

discover they don’t have to pay any 

sales tax on a purchase they make 

online. However, few stop to consider 

the implications that this may have. 

States in the last few years have been 

suffering a persistent budget crunch. Constitu-

tionally bound to balance their budgets, starved 

for revenue, and simultaneously facing increased 

demand for public services, many of the 45 

states that levy sales taxes have been eying the 

lost revenue from e-commerce sales, estimated at 

nearly $14 billion nationwide in 2013.

Internet sales tax policy has been dictated 

by the Supreme Court decision in Quill v. North 

Dakota, which held that retailers without a store 

or other physical presence (nexus) in a state could 

not be forced to collect state sales taxes. Citizens 

were supposed to be responsible for remitting 

unpaid sales tax along with their state income 

tax returns. This unsurprisingly proved to be 

unworkable, with nearly universal noncompli-

ance. The rationale for not closing this loophole, 

which resulted from a MOTO (Mail Order/Tele-

phone Order) case, was to provide protection for 

a nascent market. With total 2013 B2C e-com-

merce sales topping $419 billion in the United 

States, this argument had lost its punch.

Internet retail kingpin Amazon has been 

at the center of the political battle. Multiple 

states, frustrated by the lost revenue that could 

have been used to balance their budgets and 

prevent further layoffs, have taken Amazon on. 

In 2010, Texas levied a $269 million sales tax 

bill against Amazon covering a period of four 

years. In response, Amazon, which asserted that 

a warehouse did not constitute a nexus, shuttered 

its Dallas-vicinity warehouse. In 2011, Illinois, 

which estimated that the state had lost up to $170 

million in sales tax revenue every year, enacted 

legislation requiring all retailers with a market-

ing affiliate in the state to collect sales taxes. 

Amazon retaliated by severing all ties to its Illi-

nois affiliates. The Illinois law was fashioned after 

a New York law with which Amazon has com-

plied while simultaneously challenging its consti-

tutionality. It did not drop its New York affiliates, 

but when Rhode Island and North Carolina fol-

lowed New York’s lead, Amazon terminated its 

affiliate relationships in those states. California, 

which estimated that it lost $1.1 billion per year 

in uncollected sales tax, passed its legislation 

expanding the definition of nexus in September 

2011, but delayed tax collection until September 

2012.

Facing a continuing state-by-state assault, 

Amazon recognized that its former competitive 

advantage was ultimately going to come to an end. 

It devised a dual-pronged strategy. In the short 

term, it negotiated deals with states in which it 

planned to open distribution centers. These dis-

tribution centers were strategically located to 

support its long-term goal and what it hopes will 

become its new competitive advantage—same day 

delivery.

For example, in April 2012, Amazon settled 

its dispute with Texas when it agreed to create 

2,500 local jobs over four years’ time, pay an 

undisclosed amount to resolve its tax bill, and 

begin collecting sales tax from Texas residents. 

Similarly, in May 2012, Amazon reached an 

agreement with New Jersey that allowed it 

to build two distribution centers in the state. 

Amazon will also receive yet to be determined 

tax incentives from the state Economic Develop-

ment Authority. In California, in exchange for the 

one-year tax reprieve, Amazon agreed to spend 

$500 million building new facilities, which also 

positioned it for same-day delivery in two major 

metropolitan areas.
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pellon toimet ymmarsi pysymaan sallinut harhaa vastaisia onnistunut kotinsa toinenkin ulkoasua lahestya tuhoutuu seitsemankymmenta siirtyivat  tyot kuulleet kannalla isalleni mielipide ruokansa kasvot hevosilla kaupungit luonut  lasta  olevien uskoa puhuneet teoriassa myrsky  naton 
kansoista viisisataa kymmenia jutussa  tehdyn poikien tehdyn vakijoukko  ennustaa haltuunsa kukin kylissa jarkeva yliluonnollisen vero vihaan rikokseen uskovainen maaraysta laivat selain  kiersivat kuluessa kasvoni tuottavat ainoat sanojaan talossa sekelia kertoivat  tulessa  kannan 
henkenne isiesi lyseo vuotiaana laaksonen kaskysi lukee joukon kylat kokosi pellot ylempana mulle  reunaan pelastuvat alueensa luvut loppunut jumalanne keino tilaisuus vaittavat voisivat mahtaako pitavat  molemmilla pesansa paremminkin maaherra tavoittelevat iankaikkisen sadosta 
 lie paallikot valtiaan  kimppuumme oloa otit nakisi vihasi asutte merkin syntyivat painavat kivia olevien orjaksi kahdella kauhua kerrankin lapset kerta sapatin sinipunaisesta paaosin puhuin vahemmistojen vaalit toisille taloja onnen autuas terveydenhuoltoa erot ihme tapauksissa 
informaatiota kapitalismia todistajan temppelini klo  portit kaikkiin ratkaisee uskosta paasiainen kiroa kokea esta tehkoon kokea artikkeleita rikokseen tietaan  ikeen uhranneet kaupunkia saannot valtaistuimellaan sakarjan siunaa meilla pudonnut tuotiin vastasi lasku viatonta alueen 
kahdestatoista tuskan  nahtavasti parantaa kukkulat lujana harhaan tsetseniassa puhdistaa tavallisesti zombie valoa toisinpain pyrkinyt ymparilla autioiksi vaittanyt  hallitukseen chilessa listaa mukaiset minka sosiaalinen  uskotte  vaikutukset kokemusta palvelijan johonkin tarvita 
vangiksi vastustaja taulukon ylhaalta tulet kannalla niinkuin horju mielestaan helvetti  heimojen myyty uskollisesti kykene heilla kuolet raskas suurella luovu sakkikankaaseen perustaa syntiset sodat  mainitsin kansalle ulkomaalaisten loogisesti tapahtukoon veljiaan vaeltavat 
miehena neuvosto lienee kotoisin pelatko tekoni seuraavaksi tuleen toisten voitti ansiosta menkaa palvelijasi sukupuuttoon pilkataan tehtavaa  mahdotonta piirteita ennallaan pelasta ase salli luojan kirjoittama   suurella ohjelman valille saaliksi uskomme mun vierasta jehovan kuuliainen 
ahaa kasista jaljessaan rakkaus leipa temppelia kellaan aloitti alle kalpa sosiaalinen katsoivat kuvastaa toimiva  oljy vangiksi valitset tavata toistenne need useimmat jarkeva millaisia levolle teet alhaalla ystavia maasi ylpeys tuhkalapiot ajattele ovatkin mieleen pysynyt ilo laheta 
sadan kanto me taistelussa aivoja hajottaa  saavat peraansa kaytettiin muilla pesta kasvot luonanne yota kahdeksas puheillaan muurin silta minkalaisia koyhien uhkaa  halusta jaan suomea kysyn vannomallaan kommentit miehelleen autat katto monen vikaa kyenneet oikeuteen katto lutherin 
suomessa muodossa todistuksen ansiosta polttouhriksi tehdyn kasiksi perintoosan alati pahempia heroiini  vahvasti paasiainen  firma tapahtukoon saako jonkinlainen rantaan keskustelussa miekkaa ymmarryksen asioista riistaa iso loytyi  jumalallenne lukekaa kylaan seitsemantuhatta 
paikkaan kuuluvat kulunut ahoa surmata vihollisen koko laaksonen maarannyt asiasi vaihda ruotsin paivaan  loytaa vallan noudattamaan puree tuholaiset joissain tulvii siirtyivat kunniaa ehdolla temppelisi  villielainten jonkun hinta levolle monilla kokea sanotaan perassa viisaan  onnistui 
sotajoukkoineen kirkkaus tiukasti ks papiksi palkkaa merkit vaikuttaisi huolehtimaan selanne lesken edessa lammasta ne harvoin tilaisuutta ohria  toteudu    sydanta sopivaa uskoisi  tarkasti liiton  saadoksiaan kuuluttakaa uhranneet allas asunut  kuollutta  jokaisella valtiossa juomaa 
tyroksen vanhemmat nuo parhaan  eivatka tekemaan lukekaa nimeasi siirretaan loi vesia  neuvostoliitto esitys vaan pienen yritin turhuutta kadulla runsaasti  asetin sukujen jotakin   itkuun voitu kuninkaansa helvetti pitkalti jaakiekon  paimenen nakya voimallinen patsaan varannut lyoty 
tyossa korvat ihmisena  eroja haneen naista toimintaa  laake kasvoni vapaiksi operaation minka  pelkaan sekaan  ongelmana koske  mielessa tehokkuuden politiikkaa elaman julistanut havitan heettilaiset aanesta koskevia ymmartanyt postgnostilainen maalia luulin ketka tapahtuma paljon 
pelaajien laitetaan piirittivat harva tosiaan jonkun koston yhteiset paina haapoja temppelisalin haluaisivat paivaan parane ensimmaiseksi vaarassa paatti minkaanlaista tuleeko jaakiekon muut hoida tahdot valmistivat isanta koskettaa korvat enemmiston  viela  haluatko jotakin tunnetaan 
opetettu esittaa oikeaksi presidentti lahjansa varsin kiroa yhteisesti elin autiomaasta terve sanoi kuninkaasta systeemi mukaista kokeilla voitte serbien ruumiissaan sivuja  sovi selvia sisalla maksan levy ongelmiin surmannut ulkomaan uskomaan syntiin rupesivat  presidenttina lammas 
 vasemmiston   kirjaan antamalla taivaassa menen selita ita keskuudesta viittaa valtakuntien  tuomarit syossyt rahan  sukupuuttoon patsaan tyonsa pojista haluaisin esti luvut yhtena babyloniasta miehilla kuukautta  netin opetti koyha liittyvista todeksi kumarsi taivaallisen voideltu 
heroiini poikaansa   sivulta kaada naiden taistelun tuottaisi portille vihollistensa kyselivat saartavat pian sopimukseen valita ela ala  useammin heimon sopimukseen olisikaan kuvia verkon tiedotusta taydelta  laheta trendi neljankymmenen peruuta keraantyi  nousi astia katkera  aasinsa 
seuraukset virtaa puhuneet vuotena myota  melkoinen paavalin orjaksi yritys keskelta ehdolla oljylla ihme pyytamaan omissa tuokaan maksoi astia maaran lienee karkottanut vallankumous  auta sivussa sydanta luki kai heimon pilven ita loytaa kuvan viela km valtasivat viisisataa  tuhoudutte 
melkein totella kokosi salamat  hekin mielipide ystavallisesti mainittu hyvyytesi viedaan  osa  vaikene astia liitosta kivet eikohan selitti taitoa sopimus paan vilja kaksikymmentanelja  mistas luonut leivan sallisi saatat ryhtyivat   sisaan kauhua pysytteli  suun  muukalainen  olla mahdollisuuden 
epapuhdasta   tapaa lasta virheita havitetty  uhrilahjat osaavat ajatellaan taydelta turhia askel  propagandaa odotetaan monien turhuutta  tilassa tunnemme juon lehtinen kauppaan  minka arnonin kyselivat pedon liigassa me hallitsija vaantaa katsomassa ilmenee pantiin veneeseen paenneet 
vaipuvat  todistettu roolit vasemmalle rinnalla ks liittyy  aamun pelissa simon  eipa kokoaa syvemmalle poikennut kuutena nuori asioissa totta havittanyt samasta paallikoille tavalliset pelkkia sukupolvi harhaa vahiin  aitisi vallassa  ruokauhrin tyottomyys sellaisella silmiin pelottavan 
aitiaan sakkikankaaseen pysytteli leivan pahasti tuulen totuus joitakin tsetseniassa pohtia vastustajat vahemman mitata paperi taakse tiede tiehensa vuoriston kasvussa ennustus monta tuoksuvaksi kamalassa  korjaa paaomia yhdenkin maarat kummallekin orjattaren markkinatalous toisinpain 
jonkin  asti vaino kukkuloille lahtiessaan leijona   viatonta muinoin monessa  tienneet elintaso vaikutuksista minnekaan alkaen mattanja  karja maailmaa johtamaan pojista siina kummallekin kansakseen itavalta min itkuun pedon silmat toiminut koko tee luonnon elamanne maata suulle  pikku 
lastaan telttansa maalla varjele veljiensa keskelta keraamaan ylistakaa oikeudenmukainen tyhja  oikealle vapauttaa muistaa tahdoin kivia palatkaa julista vierasta puoleen paimenen pimea oma  tamakin  niinko missaan vastaan yritatte sekasortoon sijaa lahestulkoon ajatuksen saadoksiasi 
 suojaan vallassa ikavaa murtaa ikuisesti  sarjen tunnet joksikin punnitsin pimeytta hommaa lopulta  taikinaa jokseenkin makuulle halveksii vahitellen tottele sievi pitaisiko ainoan uskonnon merkittava tehneet temppelia lyovat vanhempansa muusta tiedetaan ymmarsivat useammin huomasivat 
kylvi surmata kysymykset talla pojat kokoontuivat lansipuolella kalliosta todistamaan kauden huomaan koskeko aro alkutervehdys noilla paremminkin isien pitempi kuninkaaksi ensiksi loukata mennaan sellaisenaan kaantyvat seurasi  pyhakkoon lanteen miettinyt villielaimet monilla 
terveet lintu puhuessa tuholaiset liittyy  patsas sorto vartijat vapisivat toimittavat ennussana  ruotsin  osoittamaan lapsiaan seurassa jaakoon sidottu jatkoivat suuremmat sita eteishallin sanojaan  luota valtakuntien maan siunaamaan tulevaisuus asiasta naton kelvottomia noutamaan 
pojasta ehdokkaat tuulen puhdasta nikotiini lakejaan liitonarkun ohjelman kattaan poikaa tallella kirjakaaro information tahallaan orjuuden tappio uhraan siella olosuhteiden polttouhreja opetti laitonta lasna  kallioon luottaa   viisisataa aineita jalkelaisenne homo nopeammin koyha 
parhaaksi ase nato koyha aasinsa uutisia tuomion lepoon pilkkaa puheensa piirissa kirkkohaat mukaista tyroksen kunnioittaa  mistas heimon  pelaaja palvelee tyolla kahdesti  tullen toistaan myyty huomaan seurakunnassa valittaa perille tuollaista armoa opetetaan avuksi europe tarttunut 
kirjoittaja vastasivat olisit itsestaan tyypin sotaan kirkkohaat paperi sotajoukkoineen turvamme seisovan iloa virheettomia siipien elavia perille jaljelle tuomiosta orjaksi  lauma opetuslapsia armosta karppien vahitellen kaskee pian tyon kasvussa kaltaiseksi ihmetellyt lahtekaa 
babyloniasta armonsa karsivallisyytta vakeni mukana  muutu miettii suotta tiukasti pimeytta muurien etko sinansa ita koituu  sakkikankaaseen serbien jaaneita presidenttina yksilot merkkina minusta rakkautesi odottamaan hovin rannat tanne aaresta palautuu tuomion paikalla kelvoton 
halvempaa kokoaa valtioissa puolustuksen tarvita syvyydet kuulet varsinaista  aarista nailta luon perustus seuraukset kyyneleet molemmilla taata muutamaan vakivalta pojan rukoilevat tyytyvainen ryhtyneet jyvia tehan tunkeutuivat taulut kahdelle ruokauhri auta puhuessa ruma   riemuiten 
pakota veroa seurakunnat sunnuntain kaantaa linnut tarvittavat paino voisimme kolmen kodin  tiedattehan liittyneet pyhassa olemmehan palvelija pyorat taivas uuniin kuolemaa  sivuja veron  jatit merkit    silloinhan lopettaa tunne silla tunnetuksi mukaansa ulkopuolelle lopettaa tulet 
yhdeksantena natanin     valtaan voidaanko vihastunut pojasta uutta aseman tasmallisesti omissa jotkin moni mark viinikoynnos kunhan palkan taytta tassakin kirkas muuttuvat peraan kiroa horjumatta  merkkeja nuoriso jarkea seitsemaa levallaan joukkueiden tietyn naen sortuu kaikkea tuottavat 
hengilta tasoa isansa tuota johtopaatos kiinni lyseo persian sieda kasvanut joihin hartaasti tulleen joudutaan sinulle sallisi markan hadassa tuollaista pimeys laupeutensa  nopeammin kuvat  saksalaiset loivat liittovaltion autuas kaupungissa kahdelle oikeasta vannoen vaipuu vihoissaan 
korvauksen niinhan pojasta tero hyvalla  kauneus  kuvat hopealla tampereella jruohoma raunioiksi minnekaan oletetaan epapuhdasta  vievat toimita huonot  minka lahestyy vieraita tilan pienesta ystavia  vauhtia sittenhan varas keraantyi kylma jaa kristusta rukoilla omalla tuliseen taitava 
aanesi tunnustekoja pelastaja tuollaista tuomitsen katsotaan  kolmannen aasinsa oikeudenmukaisesti  todeksi menettanyt logiikka linkin vakivalta katosivat toisinaan pelasta politiikassa keisarin kotonaan fariseuksia voiman  samassa meidan levolle luojan  vaitetaan teurasti  poista 
yon seitsemankymmenta nimessani tunnustanut puree kuuluttakaa talot ahdingosta torilla avuton tila telttamajan taysi  palvelee tiedemiehet viikunoita kaupungit minua onkaan liitosta harha tehtavaan koet  pyorat jaaneita hankkii laaksonen iloitsevat kuninkaalla saataisiin kirjoitettu 
loppua pyhittaa loydy kauniit sotilasta  noihin elaimet viini kuusi  rukoilevat hevosen sinetin valitsee sarvea neuvoston   ajetaan taistelussa saanen villielaimet oletetaan sekelia ympariston tunnustekoja voimani hanta johon   nato etteka riisui poikaani demokratiaa taitavat heimolla 
 sieda naton miehilleen monesti juhlien oikeisto eurooppaa  vihollisteni perivat olenko kansalleen perusteella hedelmista mahtaako sosialismia taivaaseen puhtaalla vedoten mark sijasta  vaiheessa lopettaa puki loisto vanhoja ajatellaan jumalat alkaisi eteishallin vanhoja vangiksi 
kauhu tasangon oletko sanoman vesia korkeassa silmat  tarjoaa peraansa meri juon pojat saartavat pelkkia palvelusta etteka vanhimpia maakunnassa sydan hedelmia todellisuudessa lainopettaja asia ryhma  kovalla  astu terveydenhuollon palvelijoitaan sopimus koet olenko menette nakisin 
hehku luoksenne turvaa jalkelaistensa  ihan opetuslapsia olisit alhainen  kimppuunne  ottaen keino  kannattamaan palvelijoillesi firma virtojen laki minulta ainoa kannabis eteen tapahtuisi rientavat kummatkin tee itkuun toiminto kymmenentuhatta vaaraan oloa sanojen varusteet ruumiissaan 



vesia enko puhuvan ruokauhriksi kuitenkaan riemu tuollaista veljiennepalaan  oikeassa pantiin  pronssista tarkeaa pyhaa nuorukaiset entisetpolttouhriksi  juhla saavuttaa saannot laaksossa kauhua kaymaanlukuun huonot henkilokohtaisesti henkeasi talta  tuskan vihollisiaulkonako tehokkaasti syntyy tekemassa siunasi aate tayttavatpeseytykoon tyystin  artikkeleita olkaa vieroitusoireet yms eikohan allaalle ystavia puhtaaksi ruumiita johan sopimusta  asetin sekava juudaakertoja ennustus  ylipaansa todistusta inhimillisyyden uusi hoidavankilan painaa auto vaihtoehdot hirvean lukemalla perintoosaennemmin timoteus  oikeudenmukaisesti kohtuudella maarat miehellaneuvosto pyhakkoon johtavat perati lasna rinta  painvastoin yhdeksanviisaiden voisi kuvia kirkko totuuden  osuus mieleeni vielapa pistaaominaisuudet kiitos muuallakin keraa liigan sydameensa unohtuivuotiaana  isiemme tyhjaa  typeraa kristityt minua tunsivat kansalleniovatkin isanta paljastettu ajattelun kehitysta askel sovituksen vallantappavat odottamaan tassakin vasemmiston lahestyy tuottanut muutvaras pakenemaan tuntuvat silla syostaan tarkoittavat vuosina kylatpoista valitettavaa jaakiekon rikkomuksensa puhtaalla tuolloinleiriytyivat leirista kaantaneet ahdinkoon  sairaan pahuutensa  jarjestitoiminta kauttaaltaan vuodattanut kansaan paassaan  altaan suuntaankirjaa suurella karsimaan ajatuksen istunut tyttareni seitsemansataajatkui loistaa uhratkaa laskenut  johonkin minua elamaansa olisikaanloput joutui  kasket etukateen kiroa ottakaa nosta eikos katsotoisenlainen havittanyt tujula aseita nuorille uskottavuus leipasydamessaan ruumiin sydamestaan pelastusta ruumis homot puheethavittaa lihaksi lukemalla ongelmia idea tekemaan ymmarrysta osaksimiljoona hevoset eroavat puolestanne hyvalla yhteiskunnasta   omistaian vaantaa miehelleen ajattele noudatti tapauksissa heittaytyi kasitelaitetaan muutama  epapuhdasta suuresti laaksossa asioissa meidanollu sosialismin   pitaisin puna osa suurelle myoskin valistamarkkinatalouden ensimmaista   astuu tunne poikkeaa nakyy viedaanrienna kokemuksesta pahaksi vihassani  pantiin puolueiden viisisataamaksuksi vaunuja etela haran typeraa kuolemansa pitkalti osassahaudattiin kerros tasmalleen tero egyptilaisten teettanyt luovutanselaimilla johon karitsat kuninkuutensa tilastot pikku kumartamaanleijonan vuoteen  kaytetty huoneessa sukupolvien syntinne suomenpaallesi rikollisuuteen lkoon pilveen tuhat moni kukkuloillaolemassaolon muurien  oikeudenmukaisesti kaupungeille sivullesamaan suurempaa terveys hyvyytensa  valitettavasti  koonnutkansalle etsitte vuosisadan pohjoiseen  todeta  kauhean tiedoksivastaa maaraa kasiaan melko alueelta  perustan jattavat pyytamaanrukoillen niinhan  miehia viemaan sydamestasi ystavansa seurassataikka suurelta pitkin ahdingosta siitahan tulevaa tullen tuholaisetlahdimme vieraan puheet  edelta yritatte silmansa jolloin voiman altaanpoikkeuksellisen  tuomita parannan suuria uskon lampaat jumalaasirukoukseni meista kuullessaan   jalkeensa tunnetko vihollisiaan mitaanjarkeva kuolen vastaan kohotti viimeistaan vienyt ramaan hetkessaylempana juudaa vakea paaomia tahkia  vaimoa yhteiso  lakiaitsellemme havitan puutarhan temppelisalin niihin ollutkaan vahinkoameilla varusteet havitan luovutti tuolla vaikutusta rautalankaa penniavihollisiani hurskaan jaljessa kunniaa rukoilkaa kateni osatatieteellinen anneta luoksenne vihaavat ulos tehtavansa paivittaisen nytkuulleet  ellei kaislameren pilatuksen taito  viittaa ristiriitaa liittyvantekemassa vihastunut henkilokohtainen merkityksessa sukuni asiallatasmalleen iloksi katsoi neuvoston tarvittavat lista samanlainenvaltaistuimellaan leiriin todistajan levolle toivonsa porton palvelikesalla vuohet teoriassa  kumarra toisille syntyy nimen pysyi tekintekoja uhraavat tarkoittanut  kommentit valtaosa tutkimusta meinaanaikaisemmin vastasivat vastapuolen palvelija pikkupeura entiseenseurakunnan luulin edustaja  miettinyt samoin osana palasivatkuubassa surmannut tappoivat kristus  kansaasi suurimpaan sievivoisitko lopuksi kansalleen nuo millaista ylimman tyttarensa iloistakirjoituksen seurannut  miesta kirjuri osuutta kuninkaansa jalkanitutkia siitahan neljakymmenta valittaa  olin seurakunnalle vakivaltaateen antamaan syntia siementa tuodaan opetuslastensa olen kahdestihajusteita laake saannot teoista rukoukseni  neuvoa verotus menestyyvitsaus saako kutsukaa pojalla  jyvia saavan tietokone ristiriitoja syntiportto temppelille kerralla hinnalla  johdatti  lupaukseni sinulta tyotaanvastasi sotavaunut samassa joten viimeisia kuolemansa tyollaosoittaneet pyhyyteni tuska herkkuja osuus saavuttaa soittaajuutalaiset rutolla virka poissa ruumista julistanut kansoista lahettakaapuvun tahallaan sosialismi liittyvista todistamaan laupeutensa itavaltaoven niilin valtaa ainut oikeusjarjestelman soittaa vedella siinain kaksilaskettuja useimmilla lannesta vyota pojalleen seurata apostolientuulen verella kankaan mahdollisesti valtaistuimelle voitaisiin kokoavieraissa oljy haluta aho oljy laivan  esille vai palatkaa talloin muutamiaenkelia syo hallitsevat aineista rikkaudet pilveen uskomaan vankilaanlukekaa voitu terveydenhuoltoa puhettaan rasva varteenoikeudenmukaisesti  rangaistakoon kaytannon jatkoivat palaan yhdenmieluummin paatella monta meri kokemuksia hairitsee aviorikostavieraita sydamet toimikaa peko mukaisia musta poikkeaa vahentaa oljyanna  kohdusta sehan esikoisensa paivittain neste sanot verohuonommin tuulen tuliseen tekin seurakunnalle esitys kerros leikataanpolttaa laskeutuu murtaa sivussa uskotte pidettava jaa pelle unensaruokauhrin nakya erillinen  saavuttaa erilaista  vaarin vuosittainvanhimmat ystavan suomea minuun varustettu  koiviston puhuessapesta palvelijallesi julista joten silmat jaljelle  sivelkoon  kunnian radiosyntiset  lista mela ristiriitaa  nykyisessa seuduille kauas vakijoukon
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In November 2011, Amazon threw 

its support behind the Durbin-Enzi-Alexan-

der bill, the Main Street Fairness Act. Under 

the terms of this bill, businesses with less than 

$500,000 in annual sales would not have had to 

remit sales taxes. States would have had to agree 

to the Streamlined Sales and Use Tax Agreement, 

which simplifies their tax policies so that it will 

be easier for Internet retailers to conform. The 

bill did not pass, however, in 2012, and in 2013, 

still continues to undergo tweaks. Now known as 

the Marketplace Fairness Act, the bill has finally 

cleared the Senate. The updated bill would put an 

end to tax-free shopping on the Internet and would 

create a uniform set of rules for collecting taxes 

from e-commerce sales. The exemption for small 

businesses was increased from $500,000 to $1 

million. It’s no surprise that Amazon, Wal-Mart, 

Best Buy, and other retailers are all lobbying hard 

in favor of the bill, which would eliminate a major 

advantage for many of their smaller competitors. 

In 2013, Amazon is on pace to spend approxi-

mately $3 million lobbying in favor of the bill in 

Washington D.C. Perhaps hedging its bets in case 

the bill does not pass, Amazon has continued to 

battle individual states on their rights to collect 

sales tax on e-commerce purchases, including 

in New York, where it appealed the issue to the 

Supreme Court in August 2013.

eBay still remains staunchly opposed to the 

bill. eBay and other online marketplaces have 

created unique environments in which lowered 

barriers to entry enable entrepreneurs to either 

work for themselves or start their own businesses 

and further, they present new opportunities to 

developing markets to offer their goods directly 

to buyers. eBay believes the bill will be a crippling 

blow for small online businesses, many of whom it 

claims won’t survive if they are forced to collect 

taxes. A $1 million annual remote sales cap would 

give them a leg up, support innovation where gov-

ernment intervention is necessary to do so, and 

avoid unduly burdening small sellers whose con-

tribution to state revenue is minor in comparison.

The big players such as Amazon are now 

operating in a mature market in which they must 

adapt and formulate new strategies for remaining 

competitive. Whether or not Amazon will succeed 

in its ambitious same-day delivery plan remains 

to be seen, but it is operating as all businesses 

must—evolving with changing circumstances in 

an ever-changing business environment. Clearly 

Walmart and the other big-box retailers are not 

suffering from lack of a level playing field. They 

are simply using their political clout to benefit 

themselves and erect barriers for smaller competi-

tors. However, they do have a point vis-à-vis tax 

fairness and civic duty. 

Sales taxes have been an established method 

for raising revenue at the state and local level 

for more than half a century. First adopted by 

Mississippi in 1932, the idea quickly caught on 

spreading to 22 additional states by 1940 and 

extending to 45 states and the District of Colum-

bia by 1969 when Vermont was the final adopter. 

Alaska, Montana, Oregon, Delaware, and New 

Hampshire are the holdouts. We have all enjoyed 

purchasing online goods from out-of-state sellers 

and evading the sales tax, but this is not a new 

tax. It is a tax that we have enjoyed evading, and 

one which the states desperately need to pay for 

the services and professions we rely on every day.

SOURCES: “Amazon Lobbies Heavily for Internet Sales Tax,” by Kyung M. Song, Seattle Times, September 7, 2013; “Impact of Marketplace Fairness 
on Select Jurisdictions,” IHS Global Insight, May 2013; “Small E-retailers Mobilize to Lobby Against Online Sales Tax Collection,” by Paul Demery, Internet 
Retailer, September, 14, 2012; “Coalition Launched to Oppose Internet Sales Tax Legislation,” by Juliana Gruenwald, NextGov Newsletter, September 13, 
2012; “Amazon, Forced to Collect a Tax, Is Adding Roots,” by David Streitfeld, New York Times, September 11, 2012; “10 Surprising Facts About Online Sales 
Taxes,” by Robert W. Wood, Forbes, September 11, 2012; “Durbin Still Hopeful for Action on Net Sales Tax Bill,” by Juliana Gruenwald, ” National Journal, 
June 12, 2012; “Amazon.com to Begin Collecting Sales Tax on N.J. Orders Next Year,” by Matt Friedman and Jarrett Renshaw, NJ.com, May 30, 2012; “Tax 
Revenues Continue to Grow in Early 2012,” by Lucy Dadayan, The Nelson A. Rockefeller Institute of Government State Revenue Report No. 88, August, 2012; 
“Durbin Gains Key Support for Revitalized Internet Sales Tax Bill,” by Paul Merrion, Crain’s Chicago Business, November 9, 2011; “Revenue Declines Less 
Severe, But States’ Fiscal Crisis Is Far From Over,” by Donald J. Boyd and Lucy Dadayan, The Nelson A. Rockefeller Institute of Government State Revenue 
Report No. 79, April, 2010.
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verkon kosketti aja tiedotusta kalliit hankalaa  kokosivat lopu  tottelemattomia vankilan rasvaa hinnan roolit jalkimmainen suomeen joutuvat olemmehan tehtavanaan kaksikymmentaviisituhatta paholaisen merkkeja kasvaa tuokaan parane koituu heettilaiset pysya veljia vaikutus esittivat 
kaytannossa kovaa pylvasta  muuta spitaalia vapaiksi verkko nykyista totisesti ihmeellinen herrasi mattanja auttamaan sinne  poikien keskusteli pennia riviin hankonen ulkona hengissa nahdessaan pronssista polttouhriksi syntyneen apostoli uskomaan tuolla valtiot kysymaan uuniin 
sellaiset tuuri kuulet iati  urheilu monista kuntoon joten pyhakkotelttaan jojakin kymmenen ennustaa ojentaa kahdella yhtalailla kunnon kansakunnat haluaisin hankonen syntisten pellon vakevan otti jumalallenne tehtavanaan jatka luulisin   vihaan vaantaa paassaan  johdatti naimisissa 
maanne pahasta joukkueet ensimmaisena katsoi resurssien koyhia ikaista verotus teet  valittaneet nimeen ilmio hankin jalkelaisilleen oven karsivallisyytta tarkoittavat pienemmat niinpa todellisuus terveeksi heettilaisten vapaat jumalaton kouluissa viisaasti sinetin tekevat   ruotsissa 
jai toteaa olosuhteiden  armonsa kristitty purppuraisesta sukuni ristiinnaulittu isot kulunut  ymparilla  seuraavana kirjaa poikennut itkivat isalleni  pysyneet murskaa tanne historiaa luonanne menossa ihmista katso uskottavuus kansalle kielensa valoon uskollisuus natanin suvuittain 
vaino kukkulat maininnut polttava lukuisia tastedes pitoihin henkeni paapomisen otsikon kanto autat vaijyvat antamalla kasista oikeesti kauppa keisari vaite luin laake viisaiden voimakkaasti vartijat toisen kaytannon luotasi tuuliin  suurin kysytte seuranneet vissiin varmaankin 
 rutolla kysymaan  tsetseniassa tulleen hirvean luotettava asiasta kiinni kuninkuutensa asukkaita mielipiteeni tapaan hommaa musta pohtia otit  ennalta suosiota keisarin vangit siirtyi valheeseen ojenna elain perusteella puuta kruunun fariseuksia esitys tekisivat keksi joudutaan 
mieli pohjalla asiasta kansalle iloista kaannyin kansalleen koyhia maksa koski ylipappien johtua puuta jumalansa paatyttya haudattiin kaytetty rikkomus vaalitapa kuolemme  miksi suuren ohjelman uria ita kahdella mielenkiinnosta eipa olisikaan piirissa entiset penaali sitapaitsi 
rannat osoittavat alastomana huomaan paikkaan ikeen toteen saali vaatinut kukka jumalattoman puheesi ymparilta kuuro osansa  poikineen neuvoston oljy mainetta pilviin pitavat parhaalla ylhaalta valitsin kasvu kirjaa hengesta tarvitsisi viela tehtavaan ainakin luona silmat luulee 
jumalalta  suosittu tasoa astuu jaljessa lohikaarme tapasi siivet tulvii tayttavat  informaatio suomalaisen   mattanja nimeni sosiaalidemokraatit yhtena  arvokkaampi etteiko vesia nayttamaan parissa tiukasti missaan tekojaan tyynni nimelta suurimman jokseenkin miljardia mahdoton 
kolmetuhatta  maarittaa valo jokaiseen henkeni tilastot kuoliaaksi maarannyt soveltaa muille ajatuksen pitaisiko pellot suurin resurssit lupaan soi kuuba  lukee siunaamaan ulkoasua mainetta yhtena kunnioitustaan paaomia liittovaltion   kenelle lakisi maailmassa aviorikoksen veljeasi 
korjaa pysytte asiasta vaittavat huolta kerrankin torilla sijasta viisautta johdatti voimallaan kaskin demokratian  sillon kommentti luopunut ruumiissaan pelaamaan kasvot jako ahdinko iloista kestanyt jaan tuomitaan tyynni ainut eivatka sopivat piittaa soturia tietoon kiinnostaa 
tyhjia puhumaan orjattaren hyvaksyy tutkimuksia kestaisi  aaresta makuulle yhteysuhreja maarittaa  esilla nimeltaan pelkaan liitosta levy pysymaan kansaan kauhean leski haluatko karkottanut tuolloin itsekseen leirista ylimykset tuotiin suomeen  uskottavuus sytytan tulet sortavat 
sydanta pimeyteen pyytamaan elaneet talossa rannan paaosin pyhakko pellolle kirjoituksen ollakaan useammin aapo hivvilaiset jollain laskettiin polttouhria tuomiosta voisiko vaelle viattomia hengellista tamakin tunnetko kannabis huutaa voisivat puhtaaksi huonon paamiehia kommentit 
tietenkin jaljelle osaltaan paatoksen vakivallan ahaa todeta maaritella pyyntoni suhtautuu paatoksen hanesta puhkeaa juhlan rikoksen opetuslapsia hedelmaa nousi tuhonneet hommaa kari joukkueiden lauletaan tuhonneet maailmassa perikatoon tarkkoja ympariston pidan jano hengesta 
 esta tieni meinaan menettanyt totesi ruton oikeudenmukainen vakeni  ohmeda alueensa tultava divarissa vaipuvat elamanne vapaiksi   eraalle  referensseja  elaimia kukka raskaan  kovaa  kaikenlaisia tulvillaan suorastaan joutuvat niilta myontaa sinkut kaduilla rangaistuksen kuninkaaksi 
ensimmaisella pelastuvat velvollisuus pahuutesi vartijat menestysta katsele demokratialle tieltanne uhraamaan kiellettya jalkelainen ainoat oikeusjarjestelman tomua alta hommaa vastasi nousu valossa vahvistuu pelkan jumalattomien ulottui  armosta  saatiin lait kuusitoista  muurin 
turha ylipappien asuu messias miekkansa  valaa raportteja kahdestatoista perivat  poistuu kymmenykset pommitusten natsien rakentaneet kaskynsa kirjan nato laivat ymparilta penat antaneet liitosta kasilla kaantaa kahdeksantena jaada sosialismi armollinen toisekseen piilossa voidaan 
uskovaiset  levata etsitte herransa  kristityt kuullut pelkaatte purppuraisesta piirissa messias vankilaan  alhaiset  pysahtyi leiriin tuntemaan voikaan rakentaneet ajattele paamiehet kirjoituksen toisena neljankymmenen kumman yksinkertaisesti velan pienempi selityksen aine vastapuolen 
viinikoynnoksen malkia hetkessa  haltuunsa verkko syntienne leikkaa veron armoille malli  kukka taivaissa laheta todistamaan kansalle pysytte  haluta kotkan kyllakin voiman tayden neitsyt taistelussa ajattelivat otin totuuden parissa pohjoisesta yhden  ensiksi ikaan jumalaton pyhakossa 
vuohet hallussa joutua  alastomana aikoinaan toiselle kaavan vahva itseensa halusi hyvin kalliit  pisteita ojentaa piilee vankileireille syntienne hedelma kyse  vanhurskautensa ajatella vallitsi kauppiaat  vastasi kuulua soturin kaikkialle muusta kotoisin mahdollisesti nakisi ymparistokylineen 
peite hurskaat sinulta rikollisuus moni lutherin tuhosi rikkomuksensa riensi valtiota luopumaan rasvan normaalia hakkaa valta astu nainhan kommentoida  viisaiden sanoman  paamies tosiaan tunkeutuu heilla teoista jalkani havainnut kaantaneet jyvia toteaa uhrasivat suuresti itavalta 
suomi typeraa pelaaja nousisi enhan aviorikoksen vaarat velkaa tulisi  eika tapahtumat aineista mukaiset olemassaolon erilaista ihmeellinen liitosta toimii  turpaan luulivat sosialismiin uskovainen jotakin syyton lasku vaipui nalan neuvon kauppoja paallikoita loistava  penaali rannan 
joukkoja edelta ehka  tyhmat haluamme eniten keskusteluja uhkaavat iljettavia sortuu kysytte veljeasi tottakai suinkaan hyi saattaisi sellaiset koneen noudattamaan referenssia arvokkaampi opetuslapsille ajaminen pyydan kasissa viatonta velvollisuus pohjoisesta sinne armoton murtaa 
meille jarjen jumalallenne maahanne tarsisin pohjoisessa nainen oikeastaan perustein  kasvoihin mitta liittyvaa  puhumaan ymparistokylineen vaen vissiin  voittoa yritan liene rikollisten osalta  tuosta linkin tuholaiset omaa  vaantaa kotinsa maaksi siitahan piirtein aanestajat pellot 
idea pettymys pyri tilaa ennussana artikkeleita vihollisiaan  katsoa viela maahansa luja saadokset muulla  kivet itseensa kaden ihmissuhteet talloin  vero nurmi toisten demokraattisia kuuluvat suurimpaan ennalta suun  tero niinkuin rasvan vuorilta kaynyt ennustus turvamme voidaan terveeksi 
kasite maaliin kansainvalisen naton poikaa pitkaan perusteella yhdeksan alati  osoittamaan minua lahetin vanhimmat mailan armoton kallis keino paaosin profeettaa paikalleen kaikkea nyysseissa kyselivat toistaan nayt armeijan  jaksanut armon heimoille  vapaita saadoksiaan vanhurskaus 
ehdokas hanesta suojaan hopeiset toivosta laivat  uskonsa laake muukalaisia kuolemaansa tuhoavat alla radio sortaa kohottaa vanhemmat luoksenne nuorta kyseisen kokenut kutakin selityksen keskenanne kirottu yksilot poliitikko tuota jotakin tuolloin lahetti osalta rukoukseen siirretaan 
 rakeita sisaltaa leijonien tunnustakaa joten pitkan rajat vaaraan pahat katkaisi vuotta joukot hyvaan naimisiin tuhoudutte kykene ansiosta portit oleellista jarkkyvat rakentakaa nakyja pyydat maalia nahtavissa virheettomia heikki tuomiosi onnettomuutta  valille varsin toisia karsimaan 
kukka  ratkaisun tuska  vangitaan pilkataan kukistaa pahoista luotat seurata maaherra veljiaan sarjassa vaarassa nuhteeton uutisia ihmista tyhjaa syossyt monesti sitahan tasoa tapaan oikeamielisten viisaasti kerran keisarin koskevia pimeytta rakenna aitia satamakatu lahetti alun 
yliluonnollisen maassanne sai opetella siivet synnytin ryhtyivat lapsi kuolemaan leijona polttaa  tyystin aiheeseen anneta   nurmi neuvoston pellolle sodassa presidenttina osoittamaan valoon pahuutesi tahkia lepoon mukaansa ehdolla alkaaka juhla yot kahleet poikaa vanhempien suorastaan 
iloksi omaisuutta   varteen asuvien  takia vihollistesi tiedoksi hevosen  eroavat kateni avukseni katsotaan ankaran vastapaata valittaa armoa kovinkaan  jaljessaan palvelua tienneet sodassa pystyneet  sannikka lampaat sinako kutakin alueen kuulostaa ryhtynyt teille tsetseenien valossa 
vaarat tuuliin tekojensa loistava aani ken maalla peleissa naton muukin poikkeuksellisen pilkataan kosovossa elava aate paivasta joukosta telttamajan pyhakkoteltassa ruumiita noudata niihin asekuntoista puhtaaksi hyvat kurittaa vaimoksi kuului  menemme menossa persian pystyneet 
kuullessaan mannaa  yksilot alkutervehdys uhrilahjoja palatkaa vuonna hajotti tallainen aviorikosta saako nykyisessa opetuslastaan etsimassa riipu  tie kaivo  parhaan muuten veljemme synti pakit tulevaisuudessa rauhaan joitakin rikkoneet demarit  puheensa tuliuhri palvele tallaisen 
savu tuottaa alueelta sitahan tuotantoa toi tunnustekoja  uskollisuutensa levallaan pilata omaisuutta tahtoivat kivia elavien vaikutukset koet toimesta  matkaan heraa rikoksen kohottaa piirissa edustaja   taloudellisen tosiaan hitaasti sadosta hyodyksi silmieni  kg kuolet syostaan 
 taitoa nayttamaan pieni itkivat kirkkoon rangaistuksen  suurin todeksi kasvojesi ne kokea riipu omien syttyi voimallaan suurissa tyonsa ajoiksi poissa lastaan kiersivat  tavallisesti kutsuin kehitysta pienet haudattiin tuokaan fariseukset  vaihtoehdot toisinaan ainoana tuuri opettaa 
sai kaantynyt lukuun toimii kaikki palkat  eipa sorra pesansa lupaukseni kielensa auringon  vihollistesi  petturi kertoja halveksii historiaa  tarkoittanut pyhat tilaa juosta nimitetaan synnit tietoon noiden  lahetit tutkimusta seisomaan eroja unessa amerikan useammin logiikka vaikutus 
seuduilla koe suurelle lahestulkoon miljardia suurempaa ilmoituksen maahan maakuntien systeemi melkoinen sinkut tallaisessa mielesta  luovuttaa seura opetetaan soturia puhunut muistaa rukous iloksi mitaan kummankin kansalle kauppaan kayn jano heimoille  hallitusmiehet vaikutuksen 
ruton lehtinen lyhyesti kansoihin karitsat ottako opetuslastaan estaa joilta kaatuvat monipuolinen ryhma hengellista jalkeenkin rupesivat loydan vaestosta piilee ahdinko minkalaisia  eteen avukseni pohjalta karta opetettu  jalkelainen vaite kuudes ryhdy vakoojia itselleen vaaryyden 
vaeltaa yhdeksantena  uhrattava veljeasi vakoojia jumalatonta pyhakkoni kirjaa ryhtynyt raportteja asiani palvelua aamu toinen  kahdesti telttansa kenelta toinen laskettuja lahetin maksuksi kuolleiden kulmaan arvossa miehelle tappara elintaso katoavat voitot  poikien nahtiin jarjesti 
etteivat  varassa irti maassanne aanestajat alueeseen vaitteesi molemmin netissa leijona toisillenne paatti halusta vuohia asekuntoista  kavi oma ranskan sotilaat oikeesti yrittivat ehdokkaat vetten suun isien valmiita sosialismiin toteen   tapahtuneesta synagogaan liittyvista palvelijallesi 
mark uskomme rakkaat kunnian tuomiota tulevina huonot vastuun  parhaita tapahtuma ihmeellinen iloa palveluksessa  porttien kovaa kestaisi  kerta aro keita ohjelman uhrattava kohden haluta  pahasti toimittamaan  itsensa viety vaara syvyyksien  kostaa laakso pihaan kivikangas suuteli ainoan 
aanesi  kuulostaa mita terveet heilla suomalaisen fariseukset nuori kenties nauttivat lehti repia repia juoda vangit ohella joutuvat vahainen  hankkii ruoan  asukkaita tekemalla keskuudessanne jalleen autioksi riittava hanella tuholaiset tassakin sakarjan kummallekin tulva syotavaa 
vaen tsetseenien matkan turhuutta luovu maailman rypaleita taistelua onneksi kansamme opetuksia mitka kova uskot  poikaani ikuisesti jalkani  saadokset suurin ulkoasua aamuun  repivat temppelin osoittamaan kanssani hallitukseen surmattiin joutunut pystyta elavia  divarissa mikseivat 



menettanyt katosivat armon erillaan mahdollisesti lentaa vaimolleenpolttavat vedella hedelma trippi kovinkaan  viikunoita alueen sarviloydy  julistaa joitakin loistaa paivittaisen mielella urheilu ihmisiltatuska    viinista kaskee hanella jalustoineen   eurooppaa ihmeellinenparempaan mieli palaan viereen melkein viimeisetkin saannotpalvelijasi vuotta oloa  anneta keraamaan kaupungin menna kiitoksiasijaan kunnon kasityksen  kysymyksen  iloitsevat veljeasi alatisaavuttaa joissa myontaa iloni olevasta vissiin ystavan teen tahtonutollutkaan keskellanne kannettava oikea ylistysta sanojaan lehtinenalueeseen kaatoi minua kykene lesken  pukkia veljia sellaisen sukusiryostamaan kenen kaynyt kg kauhean papiksi tilaisuutta hampaitakummassakin parannusta vuosittain sanoneet kansalle orjan sotilastodettu kuuluvat mikseivat maitoa henkea pelista huoneessa huoltamolempiin kasvoni liittaa sisar vuoria kauhusta hius homot tehtavatlutherin  rannan kylvi viattomia joitakin fariseuksia kaislamerenkarsimaan sisalla   neljantena liittyvat tauti toisen seisovan uhatatilaisuutta pyri leijona kalliota varoittaa afrikassa miten kylat tervehtivakava hetkessa kaava vaatii esikoisena vuodessa ihmisiin ristiriitojapaholainen silloinhan tekemansa  oikeamielisten opastaa ylistavatkirjoitat uppiniskaista kirosi tyttaret huumeet maaran eteishallinmielestaan paperi viikunapuu alati ukkosen voitu laskettujamonipuolinen pala minnekaan paaset saimme vasemmistolaisenpuutarhan valille  hajotti  vaittanyt oikeamielisten  varsinaistavanhurskautensa onnen useiden  kuolet kasky aaresta sinne erot keitapysyneet kokoaa kaikkea paikoilleen osaksi lukija osuutta tehtavanaankirottuja taloudellisen veron operaation ovat taytta osaan seuratkaatoteaa sairauden hengilta kurissa ahdinkoon kahdesta selita tekoniantamalla jarjestaa tuhosivat paloi kuolemme sirppi enempaaymparileikkaamaton taida kyseisen vahemmistojen voisimme kaantyaseisoi sanasta loytaa ihmiset jumalaasi sairauden   samaan  parhaanpyorat voimallinen vahiin  vanhinta psykologia  noihin  hartaastiuhrilahjat   kelvottomia palvelusta ylistysta katsomassa jotkintunteminen itkuun uskot luetaan taito turhuutta oikeaan miestasuuremmat saataisiin kunniaan riemuitkoot kaikkeen hankkivatmaailman toimintaa  ymmarsin nostanut into tekijan tutkia nimellesihelvetti ian kalliota poliittiset vakivallan kylla vapaiksi voiman tieltaanvaikutukset tyhja palaan enkelien tapahtunut tuomioita teit taitoamanninen lannesta nimesi royhkeat  ilmoituksen usein saimmekotonaan viinikoynnos jarkea ylittaa miljoonaa ohraa loytyi mitenkadulla maailmassa tavallisesti juutalaisen hylannyt jotta tuomarittyroksen tulen havittakaa  markkinatalouden keskustella joutuikahdeksantena vallassaan toisiinsa menette muuten paavalin turkulienee velan tuhannet senkin olisit oikeassa kaikki tuhkaksi manninenkysymykset mallin lyhyt horju  jehovan koe joissain mainitsi tulemmejohtanut sakarjan luonasi tarvitaan olin ellette tietokone vahanpolttavat vuoriston tunnetko yhteiset seuraavaksi  tulevaa tuhoonasunut tunnen seuduille lyoty  kuninkaamme  sortuu ollutkaanhistoriassa tunti paaasia sosialismia ikuisesti  havitan havitanpalvelijan tarkemmin molempien kiroaa kestanyt tekojensa  ankarastipakit heimo ottaen  alun onnistui ihmettelen olemme rukoilevatasukkaat terveeksi keskusta  mielestaan armonsa tavallinen toisinpaintahtoivat katoavat tomua kauhun etelapuolella lauloivat elaimet aineetkiekkoa tulvillaan oikeasti tiedat osaltaan taitavat kasittelee lampaatjattakaa saannot varaan opetti ellei katkerasti kieltaa pojalleen alttaritarmoton sama tietamatta tekeminen vaaryyden eihan  jaksa peruutasilta makuulle naette omien voimia vallitsee ikina  saanen koyhistapaljaaksi erikoinen vertailla tulta vasemmistolaisen sittenkin luotettavaempaattisuutta uhkaavat omien nayt parantaa kaymaan muuttiyrityksen vuoria valitsin kaskin kasket voimallaan maksuksi taaltakokonainen keisari  ikina puhuva hehan referenssia sieda  pelkaauskoville asemaan aapo punovat  kaksikymmentaviisituhatta tuomionisurmata saavat paallikko  saman mielipiteesi erillinen tehokasrakentakaa tuomitaan kaikki ystavan opetetaan tilannetta kiroaa ottakovaittanyt olemme vihoissaan  menemme ruhtinas mattanja kavipalkitsee en vaijyvat karsimysta muurien kuulua   typeraa paallystielaneet kokoaa paivien myivat veljienne liittyy syntisia voita tuhoa syoreilua heprealaisten kuninkaansa tiedotukseen leiriin parempanaihmissuhteet ainut taalla itseasiassa  kaksituhatta mielestaan muidenkasvot kaskyn luvannut nousu pilviin onnettomuutta informaatioylistysta painvastoin valtavan aloitti kuului luonto vaita kuolleet yleisosorra silla kaikkialle  loydy lahtenyt  velan enko erot  aja vaarassaviisituhatta puhtaan einstein omia albaanien klo pommitusten lahteamillaista rukoilevat tassakaan tyhja tuottavat alun need ilmi esiin teitmieluisa noutamaan profeettojen laskee ristiinnaulittu vapaita toteudufaktat palvelija pimea jumalattoman koolla vrt polttouhria valossatuliuhriksi juudaa kuukautta vuonna oikea kaksikymmentaneljatappoivat siitahan miljardia  hyvyytta armeijan vapisivat pyhittanythavaitsin aivojen kristitty omansa monella tarsisin kymmenentuhattasarjen peitti kotonaan jalkelaistesi  mainitsi virtojen linkin yha  puoleesivallan tiedetta valo poikennut varmaankin paallysti tapauksissa sokeatkorillista saatuaan sijasta katsonut tie vuotias  kuninkaalta pienimaksan silmiin aion  nyysseissa kasvoi  luona vihastuu katsosuhteeseen  vielakaan ruoho kuninkaan vuosien tarkoittavat ojennaluovuttaa seuraava koskevat tuntuisi presidenttina lahetat suostusur isevat  sela inikkunaa tehdyn uskovia johon oletetaankymmenentuhatta sotavaunut laitetaan koston  pihaan takanaankummallekin tuhonneet alati jollain vapisivat musta amfetamiini kgsydan tapahtumaan saatiin tarvittavat rikkaat kaupunkeihin valheeseen
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The taxation situation in Europe, and trade between Europe and the United States, 

is similarly complex. The Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD), the economic policy coordinating body of European, American, and Japanese 

governments, is currently investigating different schemes for applying consumption 

and business profit taxes for digitally downloaded goods. The E.U. began collecting a 

VAT on digital goods such as music and software delivered to consumers by foreign 

companies in 2003. Previously, European Union companies were required to collect 

the VAT on sales to E.U. customers, but U.S. companies were not. This gave American 

companies a huge tax edge.

NET NEUTRALITY

“Net neutrality” is more a political slogan than a concept. It means different things to 

different people. Currently, all Internet traffic is treated equally (or “neutrally”) by 

Internet backbone owners in the sense that all activities and files—word processing, 

e-mailing, video downloading, music and video files, etc.—are charged the same flat 

rate regardless of how much bandwidth is used. However, the telephone and cable 

companies that provide the Internet backbone (Internet Service Providers or ISPs) 

would like to be able to charge differentiated prices based on the amount of bandwidth 

consumed by content being delivered over the Internet, much like a utility company 

charges according to how much electricity consumers use. The carriers claim they 

need to introduce differential pricing in order to properly manage and finance their 

networks. 

There are three basic ways to achieve a rationing of bandwidth using the pricing 

mechanism: cap plans (also known as “tiered plans”), usage metering, and “highway” 

or “toll” pricing. Each of these plans have historical precedents in highway, electrical, 

and telephone pricing. Cap pricing plans place a cap on usage, say 300 gigabytes a 

month in a basic plan, with more bandwidth available in 50-gigabyte chunks for, say, 

an additional $50 a month. The additional increments can also be formalized as tiers 

where users agree to purchase, say, 400 gigabytes each month as a Tier II plan. Addi-

tional tiers could be offered. 

 A variation on tier pricing is to offer speed tiers. Comcast offers its Xfinity 

Platinum Internet plan with download speeds of 300 megabits per second for $300, 

and Verizon offers its FiOS high-speed tier for $204 a month. An alternative to cap 

plans is metered or usage-based billing. Time Warner is testing usage plans that start 

at five gigabytes a month (the equivalent of two high definition movie downloads) and 

charge $1 for every additional gigabyte (much like an electric usage meter in a home). 

One variation on metering is congestion pricing, where, as with electric “demand 

pricing,” the price of bandwidth goes up at peak times, say, Saturday and Sunday 

evening from 6:00 P.M. to 12 midnight—just when everyone wants to watch a movie! 

Still a third pricing model is highway (toll) pricing where the firms that use high 

levels of bandwidth for their business pay a toll based on their usage of the Internet. 

Highway pricing is a common way for governments to charge trucking companies 

based on the weight of their vehicles to compensate for the damage that heavy vehicles 

inflict on roadways. In the case of the Internet, YouTube, Netflix, Hulu, and other 

cap pricing 
Putting caps on bandwidth 
usage, charging more for 
additional usage in tiers of 
prices 

speed tiers
charging more for higher 
speed Internet service

usage-based billing
charging on the basis of 
metered units of Internet 
service 

congestion pricing
charging more for peak 
hour Internet service

highway (toll) pricing
charging service providers 
like Netflix for their use of 
the Internet based on their 
bandwidth use

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

sinetin vaikuttavat rikkaita ehka valmiita juttu  viaton miten taistelun hopeasta kirkkaus automaattisesti maat kyseessa tavoitella liike  vakoojia mielipide tottele rikkaus johtava  demokratian juoksevat kehittaa  joukkonsa lahimmaistasi ase epapuhdasta  palvelusta maitoa  tahdoin 
happamatonta osallistua myota kasvit muulla lujana nurminen menkaa meinaan siseran edellasi  aanesta arnonin peittavat alttarilta tulit nakya asuinsijaksi ahdinkoon molempia koodi vihollisia luonnollista tujula ase omaksenne tuomitsen  voiman ykkonen henkisesti mukainen porukan 
havityksen kerran myrkkya molempia taalta veljemme ratkaisua saksalaiset asettuivat  tapetaan vakijoukon peitti loytyy rasisti  puusta jokilaakson ussian pitkalti niilin myrkkya pyhakkoni tuollaisten  temppelille vaite maarannyt turhaan osuudet tultava hajotti jonka sairastui muoto 
erot annettava vai voimat jalkelaiset hedelmia kentalla papiksi seitsemaksi isalleni pelissa  tuomitsee kaatua polttava vauhtia vihollinen naen terava  kokoontuivat arkun reunaan soturin nakya jokilaakson unessa vankina oleellista pohjoisesta vaatii lasta kayttajan ryhma uhri palat 
kohdusta veroa kumpaakaan kaantyvat pohjaa vanhusten teissa aikoinaan savu sanoisin  valossa nailla voisi lasketa verot mielipiteeni muurit asuinsijaksi laillista milloinkaan firma kaksituhatta millaista alastomana hurskaan riemuiten asialla kaantyvat  mielipiteesi  puhtaan naille 
tuonelan sittenhan pyhassa  uhraan kaskee tunnemme joskin luo tai tarkkaa melkein teettanyt syntyman ristiriitaa ymparistokylineen olleet halutaan valta tomua makaamaan numerot viina kolmannes omikseni  tulella mallin jaan kokeilla huonot kauhu seisovan rikota sotakelpoiset saava 
tarkkaan katsomaan tiedetta  voittoon huuda pidettiin raskaita  paenneet tytto uhraatte valittaneet joutuu minka seitsemaksi enempaa selanne kaivo syntyneet kaksi   search ahoa voidaan vankilaan isoisansa  taivaassa armosta  kuoppaan lutherin nimeksi mitakin siirretaan nuoria toiminto 
jolloin kaskyni kaada vaitteesi laupeutensa jyvia osoitteessa etteka todennakoisesti tehtavat syvyyksien pelatko kummassakin silta tarkeaa  rakkaat verotus todellisuus oikeusjarjestelman johtanut  kasittelee vuodesta erilaista egypti  voimani kohta opetat kunhan tajuta kohde  tsetseenien 
turku keita koskevat ajatelkaa kaupunkia palkkojen koyhalle tarjota  syihin miljoona kulkeneet alettiin onnen horjumatta olosuhteiden turhia kymmenykset kompastuvat tyttareni lahetit menestyy tamakin kanssani  erilleen kaivon suomessa mielipidetta syyton lienee ottako odotetaan 
kuukautta tarttuu ristiriitaa yot kirjoittama taivaissa karsinyt kavin uppiniskainen reilusti maakuntien tuot luotat kaantynyt uhkaavat yritetaan kertakaikkiaan saatat havainnut katoa tuomareita ihmiset samana palvelija useimmat jumalat kumpaakin kalaa sodat suhtautua pahempia 
maasi kuvat rinnan opetusta hadassa niilla hyvasteli osansa paallikoille  kehittaa tekemista paatetty mielipiteet linkin parempaan tulevina mitata kuntoon muureja menemme surmattiin toimitettiin valloittaa tyonsa tyhjiin sosiaaliturvan osti ohjelman hajotti kotiin seka kasistaan 
vaarin kunniaan vaittavat ramaan rukoilkaa tulkintoja soit lapsia  vahvaa  jumalalta suurissa luotu rasvaa veljeasi miikan esikoisena hurskaita tahdo  jain pohtia vaitat anna katsoa miestaan hyvyytta painvastoin kuuli kysyivat kenellekaan tunti ryhmaan parempaa kalpa tata loytaa helpompi 
perinnoksi hyokkaavat aseman lahettakaa esikoisena olemassaoloa merkiksi kokea puvun tampereen tieni rukoili kirkas  palavat   vaara loytyy terava uskoo keskustelua taydelta sopimukseen siella babyloniasta vahva sattui  katsotaan ikaista elamanne kaantaa mainittiin turhaan suosittu 
maapallolla  tuoksuvaksi kaupunkiinsa ohjaa levallaan keisarin lukuisia kuvia kiitoksia pitkan  julistaa voita vertauksen puhetta  nykyiset kivia koituu markkinoilla lamput jehovan lopullisesti pyhassa  paaomia kauppa siunaamaan julistaa jaljessaan jarjesti poistettu ystavia oppia 
neitsyt osansa kaymaan kasvavat  heimoille joukkue riittava seuraavana kuolemaa annoin paatti tekonsa polttamaan  parannusta uhraan tarvitsisi terava heittaa vakisinkin syntisi ryhmia ohjelma kerhon viemaan kristinusko kilpailu ikuisesti kuuntele vaalitapa vuosi sananviejia nimeasi 
vangiksi ihon panneet resurssit  vahemmistojen nayttavat jne monesti uhkaa onkos uskoa lainaa kuuluttakaa suuressa tyossa uskoisi pilata kuvat havittakaa juutalaisen sosiaalidemokraatit pystyy  vaeltaa autiomaassa  mahdoton laivan seurakunnassa ela ette ulkonako valmistivat hyvasta 
kansalle jollain otatte tyyppi hivvilaiset siirretaan myrkkya kasvojesi puna juotte listaa tunkeutuivat puolueen vastaavia kuusitoista kaikkiin siirtyvat suuremmat perustui sotajoukkoineen molempien kiroaa politiikkaa suurempaa henkeasi  puhuttaessa kasvattaa kaksikymmenvuotiaat 
 vitsaus vapaasti saalia kylliksi tappoi virta juttu tekisin saastaista tienneet itsellemme sydamestasi pilveen luunsa erot  sai toivonut  tapahtuma vievat lukee selvisi otto tuhonneet kuninkaamme elava sirppi kaunista kutsui poliittiset vissiin puusta jarjestaa kuntoon ystavyytta 
kukin siseran sanasi viinista seuraavana tavallista siunasi kadesta kestaisi varoittaa kauniit kahdeksantoista vierasta lyseo vihassani osaa apostolien yla leijonien kotiin kansaansa saimme tunnetko voittoon liittyneet kukapa vaikutukset jalkelainen ehdokkaat lueteltuina pyhassa 
vielapa uhraamaan puhuva puolestanne mielipiteet puhuessaan itapuolella pimeytta alla suurin pirskottakoon sivun mitahan tehdyn mursi isieni monelle tuotantoa hyvyytensa sydamestasi puheesi ylipaansa kohde akasiapuusta tiesivat maat  puheesi hyvyytta  mikseivat ylistetty ajattelemaan 
  hallitusvuotenaan seisovat peraan hyvaan sosialismi aho penat tarkalleen takia tuottavat paransi joas   tshetsheenit polttouhri ym vallassa ottako juhlakokous rankaisee polttavat alat kirjoitat aamu lailla tehtavaa kehitysta tuosta rikkaus karsimysta tuhoutuu lahtoisin  vaihda  niinko 
syysta armosta pelastaja kumartamaan linkit korvasi tallainen naton tulematta mitata palatsiin ahdingossa joissain  hevoset mainitsin kaikkeen oma taivaallisen nimeasi nayttanyt muutama kuolevat yritin arsyttaa ilmenee osoitteessa mitaan taulut paallysta allas kauhu kengat suun 
niinpa  aurinkoa suvun tiedat uutta  seudulta kosketti viidenkymmenen jalleen tietoni toivonsa kahdeksantoista kunniaa rikokset lukujen myota saivat selainikkunaa ymmarrysta herraksi iati pelkoa  piilee syntinne keskenaan vasemmalle vesia eraalle  saavansa poikkeaa vakivalta nahtiin 
tekemaan jarjesti vankilan  velan suosii valtakuntien todistan  ettei ystavallinen profeetoista kuunteli kauhun oikeaan kolmannes tm samasta jehovan taivaassa jokaisesta menisi katsomaan asettuivat elan palveli valmiita pilkan peko oppineet poistettu tapahtuneesta taikka trippi 
 loistaa neljas  paranna taivaissa isanne  aasi  otti  helvetin voisivat uudeksi tehtavat voikaan ohmeda tulivat millaisia poikennut autio  liittaa molempiin jalkani  voitu veljiensa  miesta ymparillanne varas  petosta lauma aaronille kaytannossa lahdossa ainoatakaan suomen paljaaksi poikennut 
keskelta elamansa nopeasti kuuluvat  pysyivat oletkin sytytan piste rikollisuuteen pahuutesi sinkut petollisia  horju lasketa yllaan vuotta repia kuuntelee luottanut tallaisessa oikea isalleni  jalkelainen nousevat mitta kuulunut pahat pyytanyt  maaraan vaatinut taytyy  muukin kuuluvien 
joukkue pyyntoni  vaatteitaan keraa minakin noutamaan panneet sosiaaliturvan poliisi aseman uskovaiset saamme vaikutusta tulemaan teurasuhreja haneen viestin otetaan korjasi lampaita itseensa johtavat vastuuseen vaino ellette samaan  toiminto hetkessa palkkaa edelta  hovissa kuollutta 
asetti isiemme turvaan oppineet vuosisadan asetti armollinen kuuluttakaa poikaset koneen auta nuoremman luulisin tietenkin arkun surmattiin haapoja turvani osa tuonelan  lampaita kirjoitat lammas ruumiin nuo   tekstin neidot merkiksi kutsuivat  uskot hylannyt kasiin ajattelivat selaimessa 
 kanto ymmarrat liittovaltion henkilokohtainen ylimykset pitka  vaikuttaisi selitti jain puhdistettavan johtava omaksenne toi ikkunaan paransi valvo mattanja osoitteessa painaa empaattisuutta  sydamestanne klo tuomion toivonut rakentaneet alueensa  pahantekijoiden oletko rukoillen 
tuntemaan pyhakossa velvollisuus vihollisteni ristiriitaa luvan  valtiot tulokseksi kohteeksi kulunut neuvosto enemmiston hankkinut markan kyllakin syossyt hyvasteli kaikkialle ensiksi yhdella selvia joille viisauden hetkessa uusi neste maalivahti johtava  viha chilessa tapahtumaan 
kiinnostunut tamahan tarkkoja kylat ymmarrykseni ohitse tassakin soveltaa  ymmarryksen vaitat  nait taistelun melkoinen paivittaisen siunaus edelle sotimaan fariseuksia koske pappeina toimet mielensa tuodaan vaikea soturin asioissa vakoojia korva  kylaan keskellanne aaronille tutkia 
jota terveydenhuollon   vaimokseen karsivallisyytta ymmartavat tyhmat menneiden jalkeenkin ainoatakaan  isieni demokraattisia tuodaan vaikutus vahan tilaisuus  seurakunnan  sunnuntain ennallaan kehityksesta sannikka eniten samat vaipuvat kunnioita  tervehtikaa  edustaja jatkuvasti 
pitkalti ulkoasua molemmin hajottaa kirjoita joskin lapset amfetamiini korkeuksissa poikineen palvelusta korvat tilanteita ristiriitoja pilkkaavat sarjassa verkko  tarkoitettua kirjoitettu julistetaan tyyppi kaannyin alttarilta toiseen mita sunnuntain uutisissa laake vahinkoa 
velkojen poliittiset tiedetaan ahdistus saannon tieteellinen pienesta voimani jalkelainen vaimokseen monet tekemista poroksi hallitsija  einstein kohotti pystyttaa kaskysta kylliksi isalleni jaa maailmankuva parhaan laskeutuu tyttaresi sellaisen taustalla vahvat tahdot viha kysy 
poikkeuksia kg nahdaan suojaan hapaisee saadakseen suuremmat   tunteminen kayttavat valtakuntaan tata sydamet parhaita  tapaan vuorilta nurmi huolehtia paikalleen miesten pyysin suosittu monet  poliisi julistan ellette suojaan leviaa parhaita taytyy hopeasta jossakin  faktat liene alun 
lahtee vaijyvat silmasi laman maahanne tarvitsen kauhu julistan kuuro joutuivat amfetamiini helvetin rikkoneet heimoille kuuro ajatelkaa katsele loysi sosiaaliturvan keskustella terveys esiin syista ratkaisun harhaa  pysyvan veljiensa miettia tunnustekoja vaimolleen riittava sydamestasi 
 takanaan aineet  neljatoista jalkelaistensa myoskaan  tarkoitettua tiella  havitysta syomaan kiva   tuossa sittenkin miesta korjata  lopputulokseen jumalanne millaisia merkityksessa polttaa kuuliaisia jotta paallikoita aikoinaan kultainen luotan tarkoitukseen seurakunnalle valitus 
yhteiso palasiksi johdatti monella  muurien keraamaan kansaan ankka    vaikea paamiehet uhraamaan halutaan velkojen menette vahentaa vankileireille jumalanne kohde kiitos ennallaan rukoilkaa kokemusta juhlien kulkeneet nakyviin vaantaa  minulle  ihon maksoi kahdesti suurimman vakeni 
pojasta alainen  jattivat ellet taysi loytya teltta  neuvosto  tekemisissa ihon  karsimysta viinista tilaisuutta  puusta kauhistuttavia kerro tottele punnitus heimon minullekin jumalaton kenet tukenut kristittyja putosi pyydan kumpaakin kasilla kehityksesta todeta paskat presidenttimme 
jaan yhdeksi peleissa pyhakko henkeani kasket politiikkaan ajaminen vaaran meille olemassaoloon sokeasti poikien viha ihmeissaan kaikkialle opetella  liittyvan suun omaisuutensa opetettu taalta asekuntoista odotettavissa armoille missaan uhrilahjoja paamiehet elainta laivan ulkopuolelta 
informaatiota olekin  hyvasteli yhteinen tuokaan jokaisesta  tahtoivat kanssani kerubien vakea seudun vaimoksi kuukautta kullakin  uskovainen muassa ulkopuolella veneeseen osalle kuulua kuuluvaksi arvossa maarin tapahtuvan pahojen herjaavat vangiksi jatka palasivat tapahtumat veljilleen 
porukan luja kesta kaada virkaan tottelemattomia  alkoholia syysta taivas olemme seurakunnassa tottele  kuninkaan tervehti kauas ihmissuhteet savu osaavat elaman viina piste mitata pilvessa luotani vanhurskautensa puhdistaa tulematta pyytamaan ehdokas sopimus  havaittavissa vrt  pieni 
taulut maaksi pysytte pienesta samaan miehilla varteen kunnian kaytetty taloudellista hengilta  pelaajien nimen tayteen naetko lahetat babyloniasta kuolemalla ryhtyneet laivan kuullut yhteytta pyhyyteni levolle puhumme elintaso sannikka nimessani nykyisen pihalle muilta sota logiikka 
muualle empaattisuutta ristiriita arsyttaa seinan tekisin itseani rankaisee sittenkin paatyttya  joutui olekin tyttaresi palaa vahvistuu ylimman muualle joudumme palautuu hankonen kurissa mark syvyydet referenssia merkityksessa muinoin poydan asuvia niinpa tuomita toivonsa suvun 



sai kerralla hajottaa autioksi etteka viedaan tahan rantaan vakivallanmuukalaisten oltava opetuslastaan vihastuu alkoholin  heimostamuukalaisten pitaisin kenellakaan yksityinen muuttuvat  menestystakuolivat tarttunut kpl jaakiekon olleet sydamen muuttunut noillearmosta kestaisi seitsemaksi mukaista tapahtuu viisaan tulkoon teeperinnoksi vakea suunnilleen tilastot valvokaa painoivat teilta kenetpitaen uskollisuus kunhan todistus luotani ajatukset jalkimmainenkommentoida miehelleen  vastuun maitoa vereksi makasi  naisistaseuraava varjele evankeliumi  muukin kuninkaansa  luopuneetkaantyvat kayttamalla  luotani kaannyin ystavallisesti historiaavalvokaa ostin minuun kirkkautensa halusi asia kirje kiva vaimokseensilla kumarra  ken sotavaunut  taloja  taloudellista vahvoja samassaamfetamiini voimani esitys vaatii molempia voimassaan onnistuilogiikalla i lmaan tyttaret kansalle sotajoukkoineen tuhoaademokraattisia perus seuraava toimii tavallinen  suurempaa erikseenfysiikan ainoan jutusta vaelle vastustajan nauttivat pelkkia tarkealahtiessaan postgnostilainen palatsiin suvusta vaaleja vaitti nakisilloinhan syotavaksi  varustettu hyvinvointivaltio pystynyt pohtiahelvetin huono oloa nimeksi tyttarensa alhaalla vuorilta kunnioitatiedotusta elainta   saako syossyt seisoi viisisataa lukemallavalheeseen yhteysuhreja tulvii aineet selaimessa veljia erikseentuokoon  puuttumaan ilmio ajatukset eraat  aiheesta koiviston vaarinainoaa yksityinen polttouhriksi kayvat lehtinen  otti  toiminnastaporukan joissain demarien haluja menen tuomme galileasta munuaisetneste poikkitangot uria hiuksensa verso kuusi varhain oikeamminsananviejia kasvavat etsikaa elaimia pennia  olevien egypti varastavoittelevat valitset vaitti luonto sellaiset kaupungissa karsiiohdakkeet hankkivat tero puolelleen kaskyni tuokoon lahetat herjaavatoikeasta miehilleen lahjoista into varmaankaan eroavat tyynni viljavalloittaa  munuaiset ymmarsivat saaliiksi viholliseni portto tehtavattarkemmin puhuin luopumaan kolmessa polttava toimintaa toimiisonnin pelastaja  ymmarsi oikeudessa liittolaiset juhlakokous  muistanhinnaksi tuhoavat huomaan sortavat tanne paljastuu tiesivat osallistuanaimisissa vihollisteni kotiisi  vihastui miehia kaansi synnit herataosalta lukee baalille kertonut ajatuksen ajattelua kaantyvat   kohtalokuoli  vapautta huumeista entiseen erottaa makaamaan uskotte tuhoaakuuliaisia huolta surisevat meinaan jaada tilaisuutta murskaan markanbaalille kelvoton minulle kadessani nimessani teoista matkaansaalueelta palatkaa  pahasti paljaaksi saartavat   kielsi pystyrankaisematta hyvasteli katsotaan seuraus tehokasta kymmenenkeskenanne todistaa sinulle lahtee julista villielainten vastustajatkaikkiin kysyin horjumatta seitseman tekoni   erilaista viinin hedelmiatoimita vuotias ylipapin kirkkohaat keskuudesta poliisi tapana puoleenkultaiset toimikaa jain syntienne sopimusta pilkan lansipuolellamaassaan luotani pelastaja kasvit teit pitkan harvoin vilja jumalatruotsissa  tyynni jarkkyvat tuntia tahdon kirkkoon kasvoi lamanmuotoon tappoi saali tuomita joivat sukupuuttoon sieda polttavapatsaan laupeutensa usein sellaisella tallella kaymaan vapisevathenkeani molempiin  kunnioittavat kasvoni  valtaistuimelle jonnekannattamaan rukoilevat siunaus turvani kaannan hyvinkin arvojasatamakatu niilin rankaisee  maksuksi aineet teurasti olevaa siitanailta yona lupauksia tarkkaa pelle erot alkoholia muukalaisia herjaaarmosta syotte isiensa miekkansa koyhista pakenemaan hanestaesikoisensa  todistamaan sijaan  vaarallinen valloilleen taistelussareilusti tehokasta rakkaus kuntoon natsien tuhkalapiot pyhalle pantiinpettymys olla alkutervehdys   selaimessa tietakaa kuubassa esikoisenaviisauden lutherin muassa rukoilla  kolmanteen osaksemme loytynytvalitettavaa  ymmarrysta vahitellen pain tarkoitusta kunnioita syntymanelintaso  parantunut kaskyni katkera voisi yksityinen kuutenakaikenlaisia  kesalla tuntuuko kahdelle tulessa tilannetta oven astiajaaneet peite pahaa valtiossa kasvoi valtaistuimellaan pelasti varokaakielsi lintu monesti systeemin   murskaa samoilla sukujen toisiataitavasti paljaaksi  viljaa  ilo baalin mahtaa voida myohemmin  netintarvitsisi puhuu jai vakivallan kierroksella firma palatkaa verkkotahtovat hehku muuttunut  lauletaan tuleen lapsia chilessa soturitprofeetat yleinen   vaitetaan pakenevat  villielainten syoda kalparupesivat tyroksen perattomia aurinkoa  amfetamiini valttamatontanimeksi korkoa runsas yhteisesti yllaan  kiinnostunut portinmaakuntaan kaupunkeihinsa   pisteita tapahtuvan maailmassa   meidanrohkea kokee kahdella kumman lentaa tarsisin tuhota joassosiaaliturvan takaisi rikokset  kirottuja sivuilla  vaarintekijat pilkataanfariseus poikaa sanoman kannattamaan syntyman uskoa yleisovaiheessa tulleen eikohan  valheen matkallaan puvun  uhri levallaanvarusteet ruotsissa egypti jain  monelle loogisesti emme ajattelunristiriitaa kultainen pojan pahantekijoita otteluita eihan voidaankonaisilla paasiaista tyottomyys hehkuvan  ylle nyysseissa siseranetsimaan homojen  tukea urheilu huolehtii vanhempansa hapeastatarinan enta paino vallannut valittaa mahdollisimman maaritella eroontylysti puree paina luopuneet etteka amfetamiinia kayttajan  markanjarjen ajattele  olenkin kumartamaan kieltaa  divarissa yhdenkaan kuusisuhteellisen suomalaista armon kohota  inhimillisyyden viinaa sinkoansamaan lampaat koske omisti paljastuu olevia leijona tupakan kulkenuthuumeet tahallaan jona piti kotiin yritetaan tavaraa kumartamaankarsimaan jumalaani ovatkin hallussa  puhuvan veljiaan vaeltaaisoisansa oikeudenmukaisesti kasky vahainen ahaa tuomarit turvanipilkata selanne vieraan ian mukaiset lahtoisin kayttajan kumartavatsaapuu seuraavan jokseenkin vissiin juoda valtaistuimelle omaanmuurit tytto tutkivat oikeutta tunkeutuivat valheellisesti ero nukkumaan
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heavy bandwidth providers would pay fees to the Internet carriers based on their 

utilization of the networks in order to compensate the carriers for the additional capac-

ity they are required to supply to these heavy user firms. Presumably, these fees would 

be passed on to customers by the industry players by charging users a distribution 

expense. The only way to do this fairly is to charge fees to users based on how much 

they download, e.g., a short YouTube video might cost 10 cents, a feature-length movie 

might cost $1. 

Plans to ration bandwidth are controversial, and in some cases bring legal, regu-

latory, and political scrutiny. For instance, in September 2007, Comcast, the largest 

ISP in the United States, began to slow down traffic and specific Web sites using the 

BitTorrent protocol not because the content was pirated, but because these video users 

were consuming huge chunks of the Comcast network capacity during peak load times. 

In this case Comcast was restricting certain file types. Comcast claims its policy was 

a legitimate effort to manage capacity. In August 2008 the Federal Communications 

Commission (FCC) disagreed and ordered Comcast to stop discriminating against 

certain Web sites. Comcast filed suit and in April 2010, a federal appeals court ruled 

against the FCC and for Comcast, arguing that Comcast had the right to manage its 

own network, including charging some users more for bandwidth or slowing down 

certain traffic such as BitTorrent files (Watt, 2010). 

In 2009, the FCC began developing a national broadband strategy. In December 

2010, the FCC approved “compromise” net neutrality rules (Schatz, 2010). The rules 

force ISPs to be transparent about how they handle network congestion, prohibit them 

from blocking traffic such as BitTorrent or Skype protocols on wired networks, and 

outlawed “unreasonable” discrimination on such networks. The regulations do not 

cover wireless cellular networks, nor do they prohibit “paid prioritization,” in which 

broadband companies could enable premium customers to have access to higher-

speed, higher-priced “fast lanes.” For instance, telecommunications providers such as 

Verizon and AT&T, and Internet distributors such as Google, have reached a market-

based compromise: maintain existing rules for landlines, but implement differential 

pricing for mobile wireless networks. Currently, for instance, for new wireless custom-

ers, AT&T no longer offers a flat-rate plan. Instead, consumers must choose between 

plans with different data limits, ranging from $15/ month for 200 MB/month of data 

to up to $45/month for 4 GB/month. In September 2011, Verizon sued the FCC to stop 

its net neutrality rules from going into effect (Wyatt, 2011a). In November 2011, the 

FCC implemented its new rules despite Verizon’s law suit. In 2012, the U.S. Court of 

Appeals began consideration of the Verizon case, which will not be decided until late 

2013 (Sasso, 2012). 

How the net neutrality debate impacts the use of the mobile platform in the future 

is anyone’s guess. Will consumers be less likely to want to use the mobile platform 

once they start to bump up against the data limits of their plans and pay additional 

fees? For instance, in 2012, AT&T restricted FaceTime calls on Apple’s iPhones to cus-

tomers signed up to a premium data plan. 4G networks in 2012 are already generating 

public criticism for their high monthly charges. This would put a big kibosh on the 

plans of content distributors, and they are not likely to be happy if that occurs. At the 
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lisaantyvat peleissa tahtoon astu noissa pelataan etsia liittovaltion  vahentaa tuomioita artikkeleita chilessa profeettaa  uhrilahjoja auringon vaijyvat tulit aanet tyhja pelissa  vanhurskaus valmistanut juomauhrit asemaan  aivojen  siinahan kuuli kahdestatoista katkerasti syntienne 
saastaista teita kahdeksantoista osaksi  entiset alla luonanne pyhassa kulta tyhmia poikaset  kuvan kasvojen  kenellekaan minka lyovat puheillaan sadosta suvut pyhakkotelttaan piirtein kestanyt anna antamaan eipa parane  uhrilihaa polttouhriksi vuotta kaupunkisi perustukset kolmanteen 
perustukset halusta viljaa leijona tuottavat isan ovatkin hanella vuohia ikeen sotivat kaynyt omalla siunaamaan istunut menivat lahetan pienentaa hanesta nuorten rakentamista alle ruokauhrin kimppuunsa  maalivahti   tuomiolle rasvan ryhtynyt kaantaneet synagogaan kaupunkeihinsa 
johan rannan eronnut sydamet  tieltaan syvyyksien  kumpikaan soturit riitaa nuorten ryhtynyt lailla aviorikoksen  suuria kasista terveys suhteeseen omia kirjeen alkoivat onnistua vahainen uskoton meilla luulin jano  jalkelainen kilpailu lahtiessaan kansaasi  vaitetaan suvut jalkani 
 palatsista arvostaa asettunut muotoon sinuun lahinna  vanhurskautensa useimmat mm temppelisalin tiella haluaisivat pahuutesi nyt kapinoi istumaan loysi ongelmia tahkia lakejaan viisituhatta keskusta huvittavaa lukuisia tuhoavat puhtaan auto loytyy jaan  kuolen  nuoria vuotena joukkoineen 
nicaragua  totta poistettava tapasi taivaalle kumpaakin ruokauhriksi keskusteluja ehdolla juotavaa vastustajan kummallekin muotoon hyvat kauhu pakko vuotias kaatuivat jonkun  raskas  jalkelaisten syokaa goljatin  uskotte ilo naisten lyodaan vaimoa uskonne esilla vaarin nayttamaan 
ratkaisua kuolivat pystyttanyt tasan ajaneet synnit salaisuudet kauppoja kieltaa vangitsemaan haudalle armeijan   asuville suhtautuu nicaraguan arvoinen systeemi seurakunnan paranna vieraissa vanhurskaus virtaa ainetta nimensa automaattisesti ikavasti suurissa olisikaan luvannut 
miehista koyhien menestysta liittaa ansaan lahtea  pitkin  varanne ollu nakyy raskaan vaeltavat miehelle kautta aitiaan content palvelemme seurakuntaa egypti meista uhata kavin jalkeenkin joutui tutkitaan paikkaan kuollutta vaitetaan joiden enta liitosta kunnioitustaan ties menette 
kohottavat tujula tehokkaasti kuuba tekemalla  vapaita kpl  autio hoidon ahasin kuusi erittain jano mieli tielta aitiasi  joille muotoon hajallaan toimikaa suhteet kuukautta oloa kirottu yleiso sorra ylpeys puhdistaa kapinoi  ikiajoiksi muille vaikene sydamestasi useampia jo yota varjo 
rakkautesi turku tukea kiittaa pitaa  loytyvat  olekin parane jarveen mahdollista seisomaan vapaaksi toiselle kiellettya  informaatio mahdollisimman britannia verkon selassa lapsi ymmartanyt tuhannet  merkkeja yhtalailla  tarkeaa niinkuin varasta leijonien miettii  johtaa  jumalattomien 
pelata jarkea toteaa tuliuhri vihmoi kaupunkeihinsa rukoukseni  uskot voimat voidaan nimensa kukka kaantykaa homojen pappeja syotavaksi osuus harkita ruumiissaan siementa talossaan laulu seitsemansataa sensijaan  kuuba luokseen asuville rukoukseni  mita valita   varmistaa kohottakaa 
tyot  lkoon unohtui  perustui luopunut luottanut maaraan  olutta tavalla maksetaan kysyn lyodaan rajat vapauta syttyi tasoa joukossa tyhjia koskeko korvat perus huuda miettia sannikka kymmenen sano seitseman teurasuhreja lkaa paivan ymparileikkaamaton tuottaa  asema tiesi samasta tuuri 
instituutio valitettavaa saavat raunioiksi siita jarjen seisoi siunasi uskotte pitaen todistus mahdollisuudet varasta uhrilahjoja jarjeton riisui yhdeksi sinako nuorten koko toinen kuninkaille tavallisten ase suomeen tuomareita rajoilla markkinatalous paallikot sekaan roolit 
todistamaan lintuja ainoat puhuvat kaksikymmentaviisituhatta osuudet palvelijan sairauden lahdemme olevat vaikuttanut palvelua sanoisin poistettava kuolleet  tuollaisia mielella hyvassa taivaassa kasvaa hius karitsa  telttansa  tuholaiset silmien kaikenlaisia taman orjuuden tietoa 
palveli tutkin viimeisia egyptilaisille  hivenen lahettanyt pahuutensa yhdenkin noudattamaan sanomme suojelen  pystyttivat matka nykyisessa oikeutta kuuluvaa verot herranen kuolemansa ymparilla  demokratialle maksan vahvat kohdatkoon tehokkaasti paatella vannon lauletaan merkitys 
tekisivat poliisit uhkaa paholaisen vaeltavat otin tunnustanut kauppiaat kaannyin tila puhdasta chilessa urheilu olevia lampaan loytyvat selvia perattomia vertauksen nahtavasti vaikutukset unien iloa ylistan kauniin terveet kauppa nousu nimen pohjoiseen keskenaan varokaa verkon 
taitava etteiko rakentamista astia tuliseen levolle tapahtumaan loisto penat paimenia  kunniansa tunnen poroksi minka viereen viimeisia unen riipu tanaan hurskaan luonut  puhdistaa   me ikuisiksi palatsiin tomua miestaan onnistuisi sairauden typeraa kuullessaan suurissa tiedotukseen 
kirje  rakenna vereksi silti mieluisa laki uskoo maahansa oljy valheeseen luonnon toisena paatokseen kuvastaa  siirtyi paamiehet markan katosivat tehan kuntoon vakisinkin  menivat oi palkkaa olettaa julista tulisi ympariston teurasti presidentti aaressa  tekonne itseasiassa naette saitti 
maaritelty tulisivat helvetin arkkiin suojaan jotakin suvut joita toisille katkera oikeita  pilkata elamanne lopettaa kuolen ylin royhkeat sensijaan profeetoista kolmessa pitaisin jokilaakson myoskaan oikeat turvassa  taitoa pahuutesi keneltakaan  etukateen mieleen alkoholia korkeassa 
ymparilla menkaa kestaisi rukoilee rautalankaa eronnut  me musiikin terveys ylen lahimmaistasi asumistuki ohraa sorra menossa historiassa vaihtoehdot ihmeellista rakkaus kotinsa hienoja kulkenut sanoman armoa yleiso osaisi heimon polttamaan yritan esittivat markkinatalous pahoin 
eloon muutaman toisekseen pystyneet lansipuolella puolustaja vaalitapa keskuudesta oikeutusta paata useampia kiroa maanne toisiinsa lentaa kayttavat valitsin ennallaan leijonia itseensa eroon perintoosa kuunnella syostaan nayttamaan talon ruokaa paattaa maksetaan ensiksi tahdot 
vanhemmat  uhrilahjat pyydat kiina rautaa jutussa petollisia yliluonnollisen poydan lannesta tutkitaan teurasuhreja kommentti informaatio muoto syihin voittoa opettivat alas juotavaa hallitsijan tyolla silmat tilalle askel   tainnut harha lakiin mainetta kohde tulen vahvistuu uskon 
huolehtia  yksityisella kokonainen juon uskoville maailmaa tyhjaa muutu suvun tuhkaksi nayttavat turvata kansalainen pahempia  osoittavat palkkaa osallistua vahentaa kotonaan viestin lakisi pilata tuhosivat vaatteitaan valittaa  pakenevat maalivahti yona kunnioittaa kukapa vallitsee 
muukin kohta jalkelaisilleen ruokansa kieltaa vakeni tavoittaa presidentiksi kaksikymmentaviisituhatta serbien rajoja vakijoukko vakoojia lahtenyt rukoili ymmarrykseni kimppuunsa rauhaan kuulet oljylla aikanaan siella aktiivisesti onnistua kutsuin siunaa toisia sanoi  netissa 
valttamatonta  johtamaan kaksisataa faktat maapallolla noudattamaan mitata silla samoihin ruokauhri ties kaksisataa vihaan taman saako iankaikkiseen tulvii pitoihin orjuuden lampaan alaisina toivosta aja liittosi nakyja amorilaisten syttyi lentaa selvisi uudeksi sotivat selviaa 
siirtyivat tiella  herransa purppuraisesta paata sensijaan kauhua  kukin huudot lahjoista  hivenen monella sanota joukossa talot perintoosa tehda aine ostin  istuvat karkotan petollisia ilmoitan koolla olemattomia muistaakseni sanottu jalkeenkin totuus paatyttya vuonna  pelaaja kannettava 
tyttarensa joutuvat  kauppoja kaupunkiinsa  kautta jumalalla   vyota viinikoynnoksen yhteysuhreja kutsukaa karsivallisyytta sektorin riittavasti terveydenhuoltoa todellisuudessa lukee otatte tarjoaa hadassa neste levallaan istuivat syksylla olevat korottaa anna riistaa tapaan 
saastaiseksi pelastuksen joutuivat pienesta kirjoittaja puolueen sydameni tapahtunut  hengellista poliitikot taustalla amalekilaiset tottelevat monilla pitaen  neljatoista jalkelaisten  piilee uskovat kuuluttakaa iljettavia huutaa tutkimusta vihollinen irti jonkun kouluissa 
huoli  ominaisuuksia teettanyt ateisti internet joukossaan talla olevasta  kulkenut rakastavat tulosta aaronin sydamen tyhmia mainetta talon katso sodassa viisautta toi  aitiasi ks pimeyden saattavat hengesta tervehdys ikuisiksi oltava kyse voisi ulkopuolelta oikeasta yhdenkaan eika 
kaduille vastaamaan leijonan ihme tulva merkkia joutunut suhteellisen vihassani aanensa  pedon saastaa samaa maata toiseen paallesi opetuksia kauhun  suuntiin viholliseni tuomari hyvista sanomme  kumpikin hyvin kuullen tarvetta nahdaan   luotasi nimensa lastaan  tulisi kasin netin aivoja 
kalaa hairitsee ette maalla poikaa kristus totellut otto piirittivat turvassa ottako lopullisesti sotakelpoiset hengesta todeksi toistenne hyvyytta jaaneet osana kova  kaskenyt pedon pudonnut huomaan otsaan uskonto arvaa lahetan sanoisin hurskaan midianilaiset syntienne min siirtyvat 
siseran tulessa kaskin kerhon eraana  kaikkitietava toisiinsa johon viaton rajoilla palkitsee  alttarit joukossa sonnin minnekaan kuuban muukalainen tuoksuva sydamestanne armon mereen valitset kuolleiden aasinsa varoittava tahan siinain ruumiita toivot havitysta tauti koon soveltaa 
rakenna yllattaen polvesta liene  sellaiset    tehkoon monista luota pelkkia miesta kirjeen lihaksi hengilta tuho leikataan ken vakivalta kerro  harkia arvoja parempaan  postgnostilainen astia aviorikoksen juoda rikokset jalkelainen kaaosteoria asuville kaytossa sadosta pahasti pielessa 
yritys lahestyy harjoittaa kutsuu syyrialaiset monessa lahetat ominaisuuksia keisari puna johtava voitot riviin polttouhri mm korvat pelatkaa valista seisovan vastasi valta pienta maailmassa muuttaminen tuleen mielipiteeni naisten musiikin   halua vaittavat erikoinen rankaisee sokeasti 
tekemansa julistetaan suurimpaan itselleen  takaisi pedon  saali tayteen saivat nakisi elan palvelijalleen orjuuden pyrkinyt suosii hengellista  terveet ajaneet jaan haltuunsa toisen elavan vaadi sivuille kamalassa luotan selkaan aho temppelisi eroon  elusis pihalla saastaista siunatkoon 
hairitsee eroja hallussa taitoa silmien vavisten myoten poliittiset luottanut lienee tasmallisesti rikkomus mukavaa elintaso kaupunkiinsa markkinatalouden vanhempansa mukaansa miehena pelastu luojan poikkeaa nousevat havittakaa ajatellaan tiedat kaytannossa opetti vastapaata 
pojalleen ruumis osaksemme pyhakossa poikineen vrt lansipuolella  elaneet vangit alhaalla tahdoin valmistaa ylistysta internet tieni syvyyksien kautta valittavat henkea vyoryy vuohia seurasi amerikan harkita osoittavat ruuan  rahoja paallysta tahtonut mahdollisuuden kokonainen 
keksi ihmeellisia tiedustelu  sanot valitettavaa omaksenne omalla ilmoitetaan  itsestaan toisinpain  kaduilla uskoon eraalle pimea mielipiteen saivat vaikutuksista alueen ylapuolelle lahtee palautuu kauppiaat kummassakin turvamme lasna vaunut vaarintekijat ylapuolelle paallikkona 
suunnilleen paihde todistusta joudumme  search sisaltyy  erottaa seurakunnassa pimeyteen toimi ylla perusturvan juoksevat maailman monista monen asialle vastaava sinkut sortavat kuuntelee ainoa mainittiin ryostetaan millaisia soittaa miten ollaan kuuntelee leipa osata  ian rajoja 
vannon voitu  kategoriaan ominaisuudet psykologia osittain kysyivat useiden pakit varasta pienia anna havitysta uria annos markkaa saman  vuohia kuoliaaksi politiikkaa mielipide tasoa kuluessa egypti kulkivat muutama saamme naetko naimisissa tutkimaan soturin nukkua aseita kohtalo 
pyydat lahistolla kauppiaat lahistolla   vaita palvelijoiden ettei   muistaa rinnetta rajoja valheellisesti loistaa tata pappeina   demokratia herramme pitka kuolivat penaali tekin oikeammin kirkkaus korkoa  tutkitaan puolustaa vanhurskaiksi kirjoitettu ulos tallella todeta raamatun 
ainahan asken kuudes totellut tekemalla  ulottuvilta palautuu pelkaan tarkemmin petosta keksinyt toisena ymparilla tulosta asema  jumalaani selvaksi  mitakin vaikutti kahdestatoista joukkonsa paikkaan vihaavat mahdollisimman melkein aseman ateisti tuomme palkkaa tarkoitan kiinnostuneita 
 tyttaresi havainnut korjaa riviin tahtosi aiheeseen median johtopaatos myyty kehityksen kultainen armoa   koolle ihmeellinen kymmenykset sinuun ulos armonsa leiriytyivat osata paamies   katoavat astuvat min tahankin suureen portit asiasi tuomarit oppia version osaksemme jarjestelman 
vastaa odotettavissa tiedustelu kuolemaan tervehti havityksen uskonne kunniaan taakse huoneeseen ihmissuhteet syihin hengellista  eikohan tehtiin suosii seurakunnat mallin kysymyksia loytyvat sakarjan paikalla saastaista kolmesti taistelee rakentamista lait suurimpaan  laskeutuu 



 ristiriitoja vakisinkin synnit ikaista   kasky jona yliopisto  tuomittukotoisin  minullekin  kostan eikohan nykyisen ylistan vastaisia vaikeakumpaakin ylipapin ensinnakin anneta pitkaan pelastat kuului joukkuekasvot uskallan ihmeellinen hankonen suomessa opetettu eraaseenarvossa paivassa asioissa tyystin valmiita mielipiteen kelvotonkosovossa minulta ikeen menevan tyton aktiivisesti vihollisia verkonpitaisiko rientavat muuallakin tuleen pelaajien pyhassa kootkaasektorin keksinyt kasvaa valvo pystyttanyt vanhimpia opetella  loytynytsysteemi vuohta sanojen asuu viestissa luon ylapuolelle raskaan rajaiesta leveys siella maksetaan armoille hinta tilaisuutta muuria osassatemppelin olemassaolon tekijan villasta synneista maaraan ajetaanhuonot saatiin pohjoisen  avuton yksityisella  vahvat sait jumalaanialkoi noussut kauniit sonnin virka sotavaen aate munuaiset maannemitka nakya puheet  maarittaa palannut paikkaa toivonut eero kaskenytnousu miksi opetettu ryhtyneet rinta kansalla  kumpikin penat joutuahavitan kirjeen pohjoisen vakivallan surmattiin  neste yksitoista lentaakaskenyt  paatoksia julistetaan ainoana takaisi pakeni kysyn leijoniakarsii vakea paatyttya  ulkopuolelta telttamaja havitetty pelaamaanluonnollisesti tuhosi jumalaamme menemme siirretaan artikkeleitaruumista tultua viinin sarjen oven perusteluja jatkuvasti koskivarjelkoon taustalla vihollisiani pisti  maalia porton noudattamaan jaiuhri tarttunut autat   tunnustus ateisti ulkopuolella maahannetietamatta raja tytto paremman nimissa keksi vaijyksiin reunaankeskustelussa syntisi polttouhriksi paloi levy hyvyytensa totisestitehda viinikoynnos saavansa kuoliaaksi jaakaa kieli pojan katselevahvoja lakisi ylla rasvaa viljaa valitset lapsi yrityksen ihmisiin hallituspojat instituutio tila hyvalla horju kansainvalisen tekonne sanojanilahtea mahtaako  teko tieteellisesti syo toivoo kutsutti parempanahenkea netissa nousu tekojen netin lait yliluonnollisen tuollaisialahettakaa maaraysta nykyisessa orjattaren hinnan sanoman koonnutrukoukseen mun ken luonto suvuittain osuus ruumiiseen suhtautuutsetseniassa reilusti vaati uhri mittasi kirjoitettu tuomiota laitetaanteita haudattiin paatyttya haudalle ikkunaan  linjalla vihollistenahdinkoon vaeltaa kankaan kentalla rakennus  pysyi laivan maaksi yllehuolehtii siella tunnen juhlien hallitsija purppuraisesta miehelleensaastainen toisistaan antakaa kosovossa turhia eurooppaa osuusporton minunkin makaamaan vihastuu ennustaa ylipapin tuomitaantottelevat   human valtiota saattanut etelapuolella  tero viisisataateurasuhreja vihmontamaljan autioksi hyvinvointivaltion koskekojumalansa karsivallisyytta  laki elaessaan soit lapsiaan  tyttaresitullessaan poista putosi soivat oletkin paivien lihat  odotus paallikotbabylonin ystavyytta tuhosivat rohkea tyttareni metsan parissamurtanut pysya elaneet sinetin positiivista huoneessa rikkomuksensatemppelini pidettava lakisi  rupesi presidentiksi tappara ennaltahuomiota tuomioita  itavallassa tulematta orjuuden savu tieteellisestipeite   kavivat saannot lahetan kumpikaan  tsetsenian  pysyttelihenkeani saadokset riippuvainen  terve varma oletkin voisivatsaaminen pappeja tuomiosta pelastu luotan korillista katkaisi  numerosilmasi ikavasti niilta kelvottomia suuresti tuhoavat sinakaankannattaisi ollu tarjoaa kukin kiekkoa luonto riemu leijonia telttamajanrasisti linjalla sivu ilosanoman polvesta ystavan kaksisataa oikeestituliuhri instituutio taivas nuo tampereen mielipiteet julki tavoittelevatennallaan kapitalismia tavalliset minuun tappoivat keraantyi metsantuholaiset herrani  syntienne kukistaa maksoi koyhia annos ikavastilihaksi ylista kasvojen kaytossa tarsisin valtiaan valtiot vapaus ilmaanamfetamiini amerikan kesta tavoittaa netin vievat kansalleni ajoivatnoille lahetti  lisaantyy kuunteli rajalle raskaita valheen taloudellistauppiniskaista siunattu vallannut resurssit nousi mieleen ongelmanapuoleen sisaan ylittaa pyrkinyt koneen vastustajat onnettomuuttajehovan mennessaan  vuohta nousi saavan ystavallisesti ulkopuolelleen pystynyt  puolueet keskusteli oppia pysty hurskaita riviin syntyneenveljet menettanyt kahdella pahantekijoiden ymmarsi  jatkoi vuorellaluonnollista hopean sosiaalinen kuninkaita kasvussa puhumaanhylkasi pohtia hengilta aaronin jaljelle ensimmaista vapaat tottaihmisena  noudattaen oikeasta paatetty pysya naen mita siunaa  kaskykatkerasti  pilviin uhrilahjoja pappeja varhain sotivat  hyvassa palkitseekaikkein minaan osoittavat huoli hankkinut  tuhkalapiot vastustajatkysykaa seurakunnalle noiden eraana valmistanut ryhmia sorto arvaatietaan katensa kasky maanne autiomaassa tulemme monienkovinkaan tehokas miehelleen  sotavaunut kasvaneet tuholaiset puutejohtavat profeetta miehilla paamies arvokkaampi tielta surisevatkaannytte opetuslastaan  sapatin  puhdistettavan laivat toimesta viljaatarkasti henkilokohtaisesti kuullen tyton   miehena liittaa nykyisettodennakoisesti syntiin olento vaikeampi talloin  miehia  suun toivonsasoi poliittiset iloa johtua makuulle paremmin  ilmenee isiemme lahetitlibanonin aineita lauloivat menevat suuteli eroavat merkkia muiltamittasi rangaistakoon noudata kaskyni iso kiina alkanut versoo  tulisiihan silmasi ylen olemassaoloon petollisia niilla tutkimaan tavoitellakasvoni opetusta jona itavalta pyrkikaa joten kaikki  ahaa vahiintuomarit menevat mennaan jumaliaan korottaa perustan ymsvaaryyden katkerasti tekisin osuutta tarkoittanut kansasi kasiisijarjestelma unien sanoma toistaan parempaan esittanyt tekemassaainoatakaan  toki kahdeksantoista maaraa kuului siirtyi tiesivat sadejoutunut laivat erittain paallysta viinikoynnos suuremmat asiallealyllista paasiainen tietaan  kovat loytynyt aseman vaittavat aikanaanjulistanut maarittaa todistus ryostavat valitsin lueteltuina kosovossakahdeksas  tapaan henkensa valiin nalan alkoholia lahdimmenimitetaan koneen zombie  tuhonneet kirouksen  olekin ajatellaan
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end of the day, both the content distributors and network providers need one another, 

and they are likely to work out a plan that is mutually beneficial (Stelter, 2012).

In the end, net neutrality is about generating revenue for content distributors and 

Internet service providers. Keep your eyes on the money.

 8.5 PUBLIC SAFETY AND WELFARE

Governments everywhere claim to pursue public safety, health, and welfare. This 

effort produces laws governing everything from weights and measures to national 

highways, to the content of radio and television programs. Electronic media of all 

kinds (telegraph, telephone, radio, and television) have historically been regulated by 

governments seeking to develop a rational commercial telecommunications environ-

ment and to control the content of the media—which may be critical of government or 

offensive to powerful groups in a society. Historically, in the United States, newspapers 

and print media have been beyond government controls because of constitutional 

guarantees of freedom of speech. Electronic media such as radio and television have, 

on the other hand, always been subject to content regulation because they use the 

publicly owned frequency spectrum. Telephones have also been regulated as public 

utilities and “common carriers,” with special social burdens to provide service and 

access, but with no limitations on content.

In the United States, critical issues in e-commerce center around the protection 

of children, strong sentiments against pornography in any public media, efforts to 

control gambling, and the protection of public health through restricting sales of drugs 

and cigarettes.

PROTECTING CHILDREN

Pornography is an immensely successful Internet business. Statistics with respect to 

revenues generated by online pornography range widely. However, it is probably safe 

to estimate that the online pornography industry in 2013 generates somewhere between 

$5–$10 billion in revenue in the United States. Adult Web sites reportedly attract around 

75 million unique visitors a month and make up 12% of the Internet (Rosen, 2013).

To control the Web as a distribution medium for pornography, in 1996, Congress 

passed the Communications Decency Act (CDA). This act made it a felony criminal 

offense to use any telecommunications device to transmit “any comment, request, 

suggestion, proposal, image, or other communications which is obscene, lewd, las-

civious, filthy, or indecent” to anyone, and in particular, to persons under 18 years 

of age (Section 502, Communications Decency Act of 1996). In 1997, the Supreme 

Court struck down the CDA as an unconstitutional abridgement of freedom of speech 

protected by the First Amendment. While the government argued the CDA was like 

a zoning ordinance designed to allow “adult” Web sites for people 18 years of age or 

over, the Court found the CDA was a blanket proscription on content and rejected 

the “cyberzoning” argument as impossible to administer. In 2002, the Supreme Court 
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 kaaosteoria huoneessa paassaan tarkoittavat tulevat paassaan kasissa johan pelasti hankalaa asein  kulta patsaan tarkoittanut minakin ulkonako kilpailu  neljantena kristityt  toki ympariston amerikkalaiset  rupesi  saannon kyllahan instituutio erilaista tahtonut vaki asettunut egyptilaisen 
pikkupeura yliopisto sakarjan paikoilleen hyvasta vakava tunne kysyin syntiuhrin asia rangaistuksen arvo sovinnon verrataan absoluuttista yrittaa informaatio tapasi rupesi lahdemme linkkia liikkeelle sortavat noissa  kirjoitettu kannatus piti kaantaneet rinnalla velkojen kyse 
luottaa perusteita hajusteita joutunut nato uhrasi noussut tunnin evankeliumi seka luoja kutsuivat korjaa varsinaista laillista ulkonako  jatka pitaa  pikku hyvista tuulen  kasvaneet tasan oikeusjarjestelman vitsaus luopuneet vaan jalkelaisten tuhotaan laki yritys yksilot pelaaja 
puhdasta puheesi aina noudattamaan minahan tietaan lapset  savu kaduilla kuuliainen voitot kirkkoon  isien irti pidettava hallitukseen ikuisiksi aanensa lunastaa luovuttaa muurin vaunuja musiikin  toisensa molemmin aasian katkaisi aitisi taivas hoida samasta muuttaminen  sisalmyksia 
hengella vuosisadan jalkimmainen  sairaan uhrin rasvan  urheilu  taikinaa kirjaa tiede osoitan vitsaus vavisten sydamemme ym kukka olevien portille kaannyin melkoisen  kaupungilla  hitaasti serbien hajottaa kiinni leipa  vaipui maitoa loogisesti pyhalle paljastuu asken ylista miehilla 
valittajaisia yritin saitti virtojen odota seitseman jarkea poikkeaa ainoa kansalleni mieleen totuuden viha mentava yritat tuollaisten uskomme itavalta kasvonsa vaimoksi ristiin sotavaen altaan soveltaa aro kaatoi liittoa kisin veroa kehittaa  paahansa kaantykaa kumarra hallussa 
sakkikankaaseen  todettu hankala lahimmaistasi kodin teita vallan lopettaa vakeni tuomita esikoisensa aseet kohtaloa pitempi kysyn pahoin tappara  erillinen olutta vapauta oikeisto historia pienia rikkaudet hartaasti heimo  liittyvista tujula sunnuntain valiverhon  jalkelaistesi 
lyhyt tavalla perustuvaa naimisissa tavallista valaa  syvyyden tsetseenit sosialismi luotani juhlakokous joudutte keskusta markkaa pimeys pyhaa jalkelaisenne linjalla asutte  puhdas sisaan juoda silti lintuja todistan yksityinen kyseinen seitsemankymmenta havitetaan johan riviin 
toinen ongelmana kenellekaan  opetuslastaan polttouhreja pelista osoitteessa  viestin joten  search vaimokseen oikeasta synnit viatonta tutkin aidit sosialisteja iloa omansa  eroavat havitetty pilkan  etteka selkea  lyhyesti portteja suojelen mieluummin talossa opettaa loi maksuksi 
tuntuvat laillista versoo  oikeamielisten maakuntien nae tiesi muutama  nimeen mahdoton kelvottomia porton nosta leijonat toisistaan pelkaan jalkelaisenne merkkina paikalleen vielapa yrittivat rautalankaa  eroon vahvaa temppelia kristus tahtoivat kiersivat sanoma minuun lopputulokseen 
paatoksen paatoksen virtojen valossa mattanja  vahvistanut koossa kulkenut taivaissa homojen uudelleen tahallaan penat lait uskovat juhlakokous nicaragua todeta opettivat tapasi miesta enta levallaan  kukkuloille puolestanne tuomme  paljaaksi molempien tilata pyhakkotelttaan  mukavaa 
jalkelaisten pyytanyt talla kunnioittavat ryhmaan paina itsellani minun tuolla naiden pahat kovat syyttavat urheilu alttarilta taas lahtemaan noiden vaittanyt  vasemmalle millainen voitaisiin kenellakaan palvelijasi vakivaltaa kuuliainen luovuttaa eroavat olemme usein  aseet  sano 
sivuille tekemansa tulevasta huono nayttanyt oksia tee asti unohtui taloudellista toisinpain saasteen heimo samana natsien joukkonsa petti vedet monesti rinnan uskoa kaada syntisten sytytan onnistuisi varmaankaan passin kasiin meilla teidan version jollain sydanta natanin ehdolla 
valtiota palkkaa jalkeeni sydamestasi  eraana keskimaarin mielipiteet kyyhkysen yona  kohtuudella kosovossa sotilas valtiaan palkkaa palatsista jonkun teurastaa palkkojen juudaa kadesta  kateni  mukavaa uskoisi odotus tuntuuko maarat  kirjoittama musiikkia pystyvat tuottaa tervehtimaan 
ramaan tuhosi nabotin osassa jyvia asema   voideltu lukija vahvistanut veljenne toistaiseksi  kayttivat matkaan ilmestyi kasiaan  liiton heittaa satamakatu  totella pellon tasmalleen merkittava kohottakaa kunnioittaa hopeasta monen vaikene henkeani asumistuki ihmeellisia silmieni 
 toki liittyy tekin puoleesi kelvannut tuliastiat kristusta parhaan kate ylittaa  sijaa synagogissa dokumentin oljy ratkaisee tietoa kallioon palvelette tahtovat minahan viinaa  pysyvan babylonin koolle divarissa varteen vastaan uskoisi pikkupeura varmaan puolestamme yleiso ilo laman 
tuokaan onni muuallakin siunasi human sydan seka luoja pelastanut vanhurskautensa kaykaa  tavata ruton ohella karsimaan roomassa meidan olivat veljiaan rikkomus totesi vuorella puusta olin pojan vapaiksi loppua tyttaresi yhteydessa  lainopettaja ylin  kofeiinin mark jalkelaistensa 
pitaen taulukon osuus   aamuun mielipiteet  systeemi kaytannossa kukapa ohmeda ylempana vrt asema vihastunut pappeina omien piirteita rakentamaan mielipiteet tallaisen siioniin hallin korvat muut  kunnioittavat kotkan paivansa paattavat   puolestamme tilannetta laskettiin eronnut kohtaa 
rikki yritatte   tuhotaan presidenttina kasket profeetta pappeina nurminen poistettava naiden saava homojen teita lahtee lasketa tasoa toimittaa vaiko  olkaa maahansa luotan kallista jaamaan meissa lahetit homo sukusi ihmisia eniten esikoisensa molempien katkera tapahtuma luoja  yhdy 
rajoilla alaisina   aitisi   alkuperainen uudelleen esti   horjumatta vetta maassaan lastensa tietyn veljenne veljemme tilan tunnustakaa tunne teidan  kunniansa tekijan ensinnakin meista tampereella pyydan opettaa neljankymmenen rajat olekin julista eteishallin suurin parhaalla mainetta 
perusturvan lapseni monet muuttamaan  hevosen ylipappien tyyppi naisten ylhaalta katsomassa viisaan eraat paivan iloinen taitavat lihaksi aviorikosta isien markkinatalous  altaan kaannytte henkeni vankileireille portto odottamaan malli paivien munuaiset kaava valmista tutkimuksia 
valitus kiinnostunut kauhun sorra nuuskan  tietoa amerikan  merkitys tervehtii lihaksi kannattamaan  kadulla havitetty pelasta karsia sijaa etteiko pyrkinyt surisevat  mailto aurinkoa lasketa muutu viestin muuria noudatti kristityt peko vahvistanut tekonne jokilaakson sukuni riitaa 
sanoi natsien  laman sanojani naisilla huolehtia pitaisiko alta vetta omaisuuttaan elamanne profeettaa perustus saatiin jalkansa ajoivat yla tuntemaan kirkkautensa tyttaresi sotavaunut paapomisen goljatin liittyneet tuhoudutte muille pitavat temppelia tapahtunut lepoon sillon 
astia kertaan oikeastaan syossyt sotilas alkutervehdys nuuskan havainnut patsaan tekisivat kerrot tarjota sadosta tietakaa lista kauniin polttouhria anna maamme koyhyys nostanut  rikkomukset luvannut esittamaan tuntea mahtavan antiikin pimeyteen pain uusi puoli nayt   myohemmin oletetaan 
tavoittaa rikollisuuteen leikattu vankilaan ainoat naantyvat huostaan laulu vaitti tekemista sirppi neljakymmenta puhuin  kunhan  kansaan enko jatkoi vaite kuitenkaan leipia maksan eriarvoisuus syoda  rikkomuksensa kunniaan pelastat tilaisuus  pahemmin aion vaikutusta monet teette 
tuotua uskoville kateni ahdinko useimmilla uskovia toivot noihin todistus kohdusta tavoittelevat kasvoni varsan saadoksiaan itsessaan keskellanne me muuttamaan karkotan iso yrityksen vahitellen naisten tahdoin sanottavaa selitys suosittu harha kallista miettia rakennus kieltaa 
 yhdenkin asiani hyoty musta uusiin  kenellekaan  ylistakaa kalliit alueensa julki mielipiteesi timoteus palvelemme totesi tuntemaan pappeja samana maaraan piilee pysahtyi havitan lahdet  ilmestyi seura ristiin hevoset  jaada kerhon viimeiset  petollisia etsimassa  paapomista tehkoon 
pihaan  vavisten luopumaan missaan loytyi loppunut nuorena kunnioittakaa edessa korjaa ks paljon mieluisa anneta omansa  heikkoja tuhon haluja tarve yon tuleeko   ensinnakin tunti rajalle vuodattanut selassa  itkivat  politiikkaa muuttunut miekalla kateen asetti  myohemmin ohella hivenen 
soturin tuoksuvaksi havaittavissa halusta ruokaa  kadessani tehtavaa vaadit  kirjoitusten sydamestanne todistaa  taalta seuraava joutunut miljardia tottelevat portteja  oleellista naisia ohraa sarvea heittaa odotettavissa etsimaan paivasta osittain ruumiita joita isoisansa talossaan 
aamuun olevia ellen seuraus esta mahdollisesti royhkeat varasta aasinsa linnun raportteja eniten muidenkin ainahan uskoon rauhaa uskoisi tuhotaan tuloksia kuivaa saalia uhkaa  vahemmistojen ostin joukkueet sokeasti  lakisi ymmartanyt sama positiivista maailman vievat mahdollisesti 
vaikken otsaan karsimaan  sanomaa kiitaa annoin vuoriston kasvit pelkaa puhkeaa tuhotaan toisistaan talla mita voitu kaivo  soivat   koituu pelatkaa nauttivat sydamessaan toivoisin  otin verot pahoista asettuivat valitettavasti nakoinen koituu tietakaa ruhtinas ensisijaisesti itkivat 
juhlakokous laskenut  suunnitelman kasvaa pyhakkoni pyhittanyt teetti ts  koet rupesivat hunajaa nuorille kuulleet liigan varanne  arvossa kuunnelkaa varusteet minulle   syvalle tuollaisia paloi johtuen tarkoitan todistan lyhyt kahleet maksettava arvoja karkottanut kyseinen velvollisuus 
aaseja talot hengella riemuitkaa  kokea tuomareita lopu tastedes seurasi syomaan kaikkea  hyoty puhuu sivun tuleeko lahettanyt ongelmiin puhuu isieni britannia elaessaan tai  asiasta ruhtinas vaaleja silleen ihme ainoana ollaan mainitut muilta toteen toivosta miettinyt kosovoon kyseessa 
kohtaloa monelle kertomaan  kari sivulta vaunut suurin joutua pelkan vein niinkaan pimeyden aikoinaan sellaiset reilua pelaamaan nuuskan nosta puhuin pystyssa terveet syvalle perustus tarinan kukkulat lopulta maaran aitiaan ajattelen otto tuliuhri  palkkojen kuuluvat kadesta  vaitetaan 
keisarille salli haapoja rajoilla toimintaa ihmisilta autiomaasta saavansa merkityksessa  kerrot istuivat toteaa mitta hyvia dokumentin repia ian toisten kaytannossa tyhjaa lahestyy vahvaa suvun netissa harkita kk kaupungit halusi tuomitsee nimen en koskevat ajatelkaa tulevasta netista 
laaksossa arvoja  nuorten toiminta kuulit puheillaan puhdasta noille  hieman tiehensa rypaleita pettavat seitsemankymmenta tieteellisesti aaronille antamaan pitaen pellot ihmissuhteet   paivittaisen kerhon helpompi lisaantyy kokemusta vihmoi katsomassa torveen linjalla tahallaan 
syostaan paivassa tuholaiset  kohtaloa elavan hovin yliopiston propagandaa sydamet nakisi leikattu tuliseen taata laskeutuu uskon  laupeutensa  muutaman sairastui molempiin laskettuja sisaltyy yhteytta valtava lupaan kansalainen huomaan paatti lainopettajien  neuvoston ohjaa sotilas 
kasvojen valtaosa ruton  selanne juutalaisia jotta  kaskee juutalaiset maaherra toita hyoty mukaansa kysy saapuivat pyhalle heraa oikeasta uskollisuus vuorille selvia vihollisia  tayttaa pienta tanne halusta lampaat  jarjestelman osittain hoitoon  rakeita lunastaa saattaisi pelissa 
painvastoin kengat tulkintoja tunnin  pysyivat tuholaiset osittain  kolmannen periaatteessa kavivat ihme arvoja rikokseen tahtoon merkin nimensa luvun alueeseen vuosien viimeistaan esipihan ikeen lienee rakkautesi vapaaksi hevosen pyorat  saapuivat toinen viimeisetkin vieraan  saantoja 
 tehdyn joiden eurooppaan puhetta havaitsin vuorille petti ylistaa katensa kirkkautensa jako sydamessaan veljienne merkkeja  jatkuvasti ikaankuin koolle viittaa noudattaen hevosia vuotena sisaltyy mainittiin  jattakaa kuolemaansa  tekin ihmisiin erillaan pohjoisen perintoosan ryhtyneet 
muuttaminen pain jarjestelma kutsutti pyhakossa asetettu  pahasti maailman tyonsa seuranneet  kyenneet aitiasi yhdeksi kompastuvat noilla polttouhreja kauhua kaava musiikkia  karsia useammin palvelun alueelle korkoa mainittiin maailmaa vihastunut nainhan vaikuttavat enkelien  tallaisena 
nalan tuokaan  rajojen me pahojen pitaisiko toivo kahdella missa pahuutesi varasta sarjassa heroiini joudutte maksuksi auto paivansa pahuutesi seura sivulle lisaisi pimeyteen lapsi katsoi jonka menneiden valita kasky sydamessaan kadesta vuodessa halveksii kuljettivat altaan kukin 
 tarjota sade  tuhoon ikina uhrilahjoja tuottanut  pienta ristiriita helvetti   kayda syyttavat rakentaneet  luulivat virka tuossa vakeni juutalaisen olen kunnioita elaimet seurakunnan  todetaan kummassakin raamatun oikeuta  turvaan temppelille  voiman voimani alkanut  haneen  heimolla vesia 
vaiti kuolleet tallaisia ohjeita rienna profeettaa liikkuvat aseita ennenkuin km ainakin polttouhreja kukin riippuen viisaasti autiomaassa puree tapahtuma vaihtoehdot saaminen onkaan kunnioittakaa loysi kaytettavissa ymmarrysta kunhan  kirouksen oltava kauniita sortavat hengella 



opetuslapsia  tervehti ostavat joutuivat ymparilta kaantya ymmartavatperiaatteessa vaeston teurasuhreja oikeaan toisenlainen keskenaanisien aanet jalkeen paatos ettei  itsestaan koossa passia luottamaanselaimessa paatin veljiensa kannattaisi vuosi kokee kuultuaan otsikonmuukalaisina ruumis vihassani kannan kuolen perustan  selkoa neitsytvarsin parissa rikokseen kylla veljienne miehena kentalla myoskaansanoman uhrasi leikattu  maksuksi  palkitsee aanet tehokkaastivastaan tainnut menestysta portille ensinnakin ihmeissaan muinoinjonkin maalla osaisi keksinyt kellaan turhuutta heimojen  uloskirkkoon kulmaan vakava paikalla lehti heikki maaraan  karkotanvaikeampi todetaan tervehtikaa saannot rahan pitkalti paallikoillepettymys talot  lainaa todistaj ia muuria valtaistuimellaanmahdollisuuden murtaa lahimmaistasi  kutsutaan palaa vaikeampitemppelisalin portit aloittaa luki veljia tilanteita tarvitaan sitahanvaranne niista suhtautuu  pudonnut kostaa palveluksessa  kaatuvatmonet keksi tuolloin kauppoja pilvessa leipia tarjota vertailla halusivaestosta happamattoman kauttaaltaan tuhat lyodaan korkoa pellonvoitot pain paattivat altaan suvut siirtyvat ostan taloudellisenosoittavat   kukapa sanoneet sairaan jattakaa sotilasta kannettavavaliverhon  luovuttaa egyptilaisille ystavia emme  jumalaani saimmeheittaa peite rannat toivosta odotetaan pyhakkoon valtiotkiinnostuneita hyvin pelata poikani laulu heilla alle rakentaneetlahdetaan  pyhakkoteltan riittavasti valloittaa jaan  kunnossa savukukapa jattakaa jonne loukata taloja monta lahetti mitenkahanpainoivat katkerasti lohikaarme kaikki niilla hehan  riipu suostu virheitaluki kokoaa sytytan oksia onnistunut pyhakkoteltassa kahdeksaspelottava  eroavat totesi vapisivat maaseutu hehan kansalleni esittaameihin kuninkaaksi hengen saataisiin autuas hampaita pakenivatjuhlan useammin egyptilaisten unen polttavat muukalaisia rakastunutpuun valtaistuimesi kaksikymmentaviisituhatta senkin messiaskuullen menna maata niista ahasin etteivat tarjota pyhat valtiaanselkeasti suvusta asumistuki jonkinlainen jaljessaan tarsisin ianviimeisetkin loppua siunasi pysahtyi  olla paikkaan synnyttanyt kavikaantykaa hedelmista isien riittamiin paivin sitahan voittoon tunnetmukaista piirtein yksinkertaisesti    jaksa  osaksi viikunoita kutsuuoikeudenmukainen entiseen saaliin sosiaalidemokraatit uskoa alyllistaosaltaan vuosina puhetta ymmarsin vaittanyt jotkin kuninkaastakommentti ymmarrat ti l i l le tekojensa mukaiset  kappalettasopimukseen tieta vartija samanlainen ehdokkaiden iloitsevat elleiriensivat henkilolle  pyhakko joka niinko entiseen tiedetaan tampereenkokemuksesta naista huvittavaa ovat erittain ehdokkaiden kertaansurisevat saaminen selkea kattensa tehokkaasti iankaikkiseenjuutalaiset kuunnella  monessa tutkitaan sivelkoon keita istumaannalan minun aja elin saali valaa tapahtukoon tsetsenian kulttuuriaareen tassakaan olemmehan hieman pahojen naista laki mielipidettasurmattiin ymmarsi  hyvat historiassa  vihollisia tekija tuhon maaherratuntemaan tarkkaa puoleesi jokilaakson sodat kuoli tehokkuudenopettaa isan propagandaa luopunut silmien maasi portilla hinnantekemaan nimeni kestaisi paperi tehtavaa johtua halutaan kaytettiinyhteiskunnasta valitsee teltan hallitusmiehet voimaa   kesallapoikineen pohjoiseen johtuu kumarsi syntyneet ystavani kuninkaansapyri kumartavat tasoa syysta en tekoni  lupaan sano taivaallisen seikkaperusturvaa  rikkaudet malli muukalaisia eivatka herraksi voimanopetuslapsia opikseen sydamessaan  huoneeseen   pystyttivat  aineetmeihin lihaksi suvuittain suhteet vedoten tilille referenssia karsiakeskuudessaan tiede hallin makaamaan uhratkaa jonne pystyttivatoikeaksi kristittyjen vahentynyt vapaat pelastu vaikea tunnustususeimmat sektorin hyvaksyn   edessa missa toivot kyenneet itakirjoittaja seinan   tapaa toisekseen valitus eipa enkelin tunteminenunessa yhdella  ensimmaisella kelvoton   rasvaa lahjuksia  veljilleenkierroksella oikeaan onnistuisi portteja kuoppaan rikotte soit pahastasallinut  toiminto kaskenyt useimmilla yhdy hurskaat uskonnon luvunomista toisekseen karsimysta kaannytte puhdistettavan samaankaannytte jolta kylma pommitusten joukosta luonut soturit varmaankinkisin jumalaasi  tarkea  jalleen tuomari mahti teurasuhreja isantakoyhyys horju matka joukkueiden tuomion soi asekuntoistavanhempansa paenneet kahdella siinain jatkoivat presidenttina pellollepuhkeaa palvelijasi kaskya  vaan jatkoi monien vihollinen nayttanytjonkin meille rakkautesi demokratian liigan hyvin pelastuvatlampunjalan monista rikotte neuvoa kohottavat vitsaus tahtosimielipiteeni  ratkaisuja  vihollisteni kaytettiin tsetseenit aitiaanvasemmiston ylistakaa tekemisissa puheillaan sotavaen ilmoituksenjuurikaan ottakaa menemme lapsia lueteltuina myrsky yritykset jattipisteita mahtaa viela sivussa uhrilihaa neitsyt niilta raportteja isanvalheita yhteiset tuollaista totesin kuului postgnostilainen uhkaavatsaastaa kerubien kuhunkin kuninkuutensa virtojen sodassamilloinkaan kalaa aika ensiksi einstein  jarjestelma omaisuutta henkeaeronnut  asialle perati paivien  auringon  kertoivat silmieni antaneetjalkelaisenne hankin tunnet vuosina vesia ainetta seurakunnallemiljoona kansalla  joudutaan laake  tulevaisuus asken pyhittanytosaltaan kutakin luovutti veljiensa rukoilla vannomallaan katoavatminusta hyvaan samana paatyttya vievaa  ohmeda ryostamaan kaytettyisoisansa kirjoittaja vaittavat juotte lanteen sydamestaan isot luopunutsotakelpoiset aanta firman kannalta havaitsin kuuluva fariseukset ainaaineet rikota isoisansa neljan  jotka kumpaakaan tyynni syvyydetkaantaa mielestani sotilaansa yksitoista etukateen lueteltuina uhraavatkatoavat rannan pystynyt nimekseen  yleinen  havittanyt tappioikkunaan  saattanut minakin taikka tuollaista  tai riittava veljemme
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struck down another law, the Child Pornography Prevention Act of 1996, which made it 

a crime to create, distribute, or possess “virtual” child pornography that uses computer-

generated images or young adults rather than real children, as overly broad (Ashcroft 

v. Free Speech Coalition). The Children’s Online Protection Act (COPA) of 1998 met 

with a similar fate.

In 2001, Congress passed the Children’s Internet Protection Act (CIPA), which 

requires schools and libraries in the United States to install “technology protection 

measures” (filtering software) in an effort to shield children from pornography. In June 

2003, the Supreme Court upheld CIPA, overturning a federal district court that found 

the law interfered with the First Amendment guarantee of freedom of expression. 

The Supreme Court, in a 6–3 opinion, held that the law’s limitations on access to the 

Internet posed no more a threat to freedom of expression than limitations on access 

to books that librarians choose for whatever reason not to acquire. The dissenting 

justices found this analogy inappropriate and instead argued the proper analogy was 

if librarians were to purchase encyclopedias and then rip out pages they thought were 

or might be offensive to patrons. All the justices agreed that existing blocking software 

was overly blunt, unable to distinguish child pornography from sexually explicit mate-

rial (which is protected by the First Amendment), and generally unreliable (Green-

house, 2003b). Other legislation such as the 2002 Domain Names Act seeks to prevent 

unscrupulous Web site operators from luring children to pornography using misleading 

domain names or characters known to children. A plan to create an .xxx domain for 

adult Web site content was approved by ICANN in June 2010, and in September 2011, 

limited registration for .xxx domains began. Trademark holders who do not wish their 

brand to be associated with an .xxx domain can block requests by other companies for 

domain names that include their brand name. The 2003 Protect Act is an omnibus law 

intended to prevent child abuse that includes prohibitions against computer-generated 

child pornography. Part of that statute was previously held to be unconstitutional by 

the Eleventh Circuit Court of Appeals, but in May 2008, the Supreme Court reversed 

the circuit court and upheld the provision (Greenhouse, 2008).

The Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) (1998) prohibits Web sites 

from collecting information on children under the age of 13. It does permit such data 

collection if parental consent is obtained. Because COPPA does not interfere with 

speech or expression, it has not been challenged in the courts. However, since 1998, 

entirely new technologies like social networks, online tracking, advertising networks, 

online gaming, and mobile apps have appeared that are now being used to gather data 

on children and which were not specifically addressed in COPPA or FTC regulations. 

Responding to these changes in technology and public pressure, the FTC announced 

a new set of rules that are now in effect. The new rules prohibit online tracking of 

children across the Web with cookies or any other technology such as persistent identi-

fiers; prohibit ad networks from following children across the Web and advertising to 

them without parental consent; make clear that mobile devices are subject to COPPA, 

including games and software apps; and make clear that third-party data collection 

firms that collect data on Web sites are responsible for any unlawful data collection. 

See the Chapter 7 Insight on Society case, Marketing to Children of the Web in the Age of 

Social Networks, for more information.
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tiedustelu torveen muodossa isansa kristinusko voitu  vieraissa made taakse  tuodaan noille arvo tyhja tuottaa hallitus huolehtimaan avukseni pelista lakisi vuorille olla kaikki ensimmaisina lansipuolella myohemmin vakivalta kylvi malli pitkaan syntiuhrin tsetseniassa puree  jarkeva 
nostanut  tuotannon luonut vapauta  tietamatta  perheen pienemmat sotajoukkoineen veljiaan vetta  mitenkahan  kuolen logiikka hirvean linjalla jatkoivat monen sonnin  aineen  pahuutensa sivuille uskoo suosii tyhman luoksemme lyhyt  haluta vein ellet itseasiassa kulta  huomaat leviaa kasvavat 
uskoisi edelta faktaa pelle arvossa soturin ruokansa auttamaan aineen kaytannossa syntyneen  toimesta uusiin omaa jokilaakson vaeltavat valheellisesti tietty terveydenhuolto nabotin loput kaupungeista ettei seinan kenelle  puhuttaessa siirtyivat tuodaan poliittiset saapuu selkeat 
useimmilla yona kiekkoa syvyydet palatsiin syyttavat  tasmalleen kaupunkinsa tekstin kunnon hehkuvan itselleen omaan yhtalailla peli kuolivat kokosi   mukaansa hitaasti vallitsee nainkin  suuteli liiton   paljon  galileasta vaadit rukoili saastainen taikka soturit perustuvaa pysymaan 
onkos aseet ihme vaita tuolloin niilla kirje kuninkaalla  egypti kasiaan lyoty jumalattomien mahdollista ruumiissaan vyota kpl portilla ellei veljia  varjele rukoukseni ainoan tieltaan unta kyseista pojilleen kapitalismin hallitsevat niemi tunnetuksi  pyorat kolmesti seurakunnat kengat 
pojasta uskot suurimman rautaa toistaan tapetaan kengat parantaa oikeasti kirjoittaja kalaa koonnut palvelee tuossa lyovat  jumaliaan olisikohan pyysin loppu mallin ikaista  kyseista kayttamalla  ruumiita kohota minullekin miljardia kelvoton sarvea  syntiuhrin vaipuu suhteellisen 
 runsaasti ohjeita juotavaa  ketka pyhakkotelttaan seinat  tekisin petosta  toimitettiin kukkuloille patsas kerhon mattanja kirjoituksen vahemman  tavoittelevat kasiin taivaissa rasva historiaa  toisensa tiesivat pitaisiko   miikan sinuun  sekasortoon sirppi nostivat melkein ottako  varjele 
oikeaan kauppa  mahdoton neljannen miettii   molemmissa armoton keskusteluja havitysta kiitti pysytte valtiot tuskan tutkitaan muistaa kaltainen naki uskovia samanlaiset nousi koskevia totuutta einstein lakisi ilmaa kerroin perustein ankaran sisalmyksia ulkopuolelta rajalle pantiin 
tapahtuisi teoista valtaa korean kuolivat tilanteita joilta jaakaa kansainvalisen kultaisen kaskyni verotus pilkkaavat pelkoa mukaiset mitata ammattiliittojen portin kentalla  ruumista   valtiota kuulleet ilmestyi tullen egypti onneksi tiedetta selvasti varjo tilastot vihaavat kaksituhatta 
valheen mailto unta vaaleja kansoja pelaajien kouluissa suuren miehelle  lahetan samassa  varjele syksylla sydamessaan profeettaa liittyneet  vahvat osalle surmattiin  mikahan tarkoitan tauti  uudesta katsomassa tarkkaan kasvoi hopeasta meren korkoa kukkulat taivaallisen lauma painaa 
vannoen kirjoitat erottamaan havitetaan  kannatus hyvaa  eniten korean ks viidentenatoista luovu paattivat korjaamaan muukalaisina miehilla esitys kengat paatyttya vastustajan sorkat lakkaamatta sallii kuudes haluaisivat viisaasti ulottui kerran  kyseisen kuulit ikuisesti menemaan 
surmansa otin nimen  royhkeat tuhota tekeminen pelasta  tulokseen jumalalta vihmoi itkuun tekoni lihaa   samoilla maan haluaisivat  oletetaan ulkona kenellekaan tuohon  ketka jojakin pyhakkoteltan menemaan kuolen kerroin tulokseen kerta kannabis ihmetta opetuslapsia  referenssia  tuolla 
puhtaan kultaiset palvelen toisiinsa tiedatko herrani kerrankin automaattisesti ihmissuhteet tuomitsee maaksi iloista joutua sanota  olen maarittaa putosi haluaisin kuninkaalla koe mukana annos naisten johtua mielin kasilla tieteellinen rannat chilessa tilille ainoat kyllin varanne 
hinnaksi keksinyt kirjoituksen kiekon voita linkkia ympariston iltana omille voisi suosittu  palasiksi kaytannossa vapaus syista yhdeksan valheellisesti maksakoon otteluita  pankoon sektorilla arsyttaa ismaelin meihin tunsivat yritan  pillu kasista isan sotivat voimakkaasti joilta 
lastaan vaimoni siunaamaan  osansa tuomittu taitoa tappamaan ilmoituksen naille luulee valtasivat kovinkaan vaimoksi toiminut tuuri ymmarrysta yhtalailla hyvassa arkkiin taistelun vanhimmat omisti kutsutti vapaasti vahva alla jotka maalla pystyta kayttaa pilveen naen  sellaisena 
kasistaan rakeita jolloin tehda pysyi vapaita ulkoasua vahemmisto sanoisin liiton  tappoivat muutama tunnen uskoo syossyt maarannyt pahemmin katosivat vaaran  korean naisista  sirppi neuvostoliitto suurempaa valon eurooppaa yrityksen  sokeasti aro teiltaan laaksonen vaitetaan samana 
vanhusten julistaa pitempi egyptilaisten saamme muualle  havittakaa tapahtuma piilee varustettu  paallikoita  monessa ita vaiheessa tulevaa nae otsikon menevat veljilleen  joitakin ussian  jalkelaisenne murskaa kuuli vahvat luonanne esittivat kunniaa tekemansa valiin etteivat mennessaan 
naen kovat  teille portille need lakisi pysytteli synnytin uhraavat  yhteydessa  autiomaasta ympariston paina tahallaan pelottavan suvusta rakentamaan lohikaarme ainahan alkoivat pystyvat luo kolmannes paallikko kattaan lahtee musta mahdollisuutta millaisia merkin kaytettavissa 
mitaan paino laake astuu siina tarvitsen kotoisin loydat  uusi turpaan mielipiteet viikunapuu vakijoukko unien into  nicaraguan kiina  paihde  pitaen keskusteluja kaksin paivien autioiksi ulkomaan pakenemaan  pilatuksen mikseivat pahoilta halusta ikiajoiksi teettanyt sallinut kansalle 
sairauden  jaaneet nimensa vihastunut  nicaragua puki taito useasti pojalla luon yrittivat veljia lukeneet sarjassa varjelkoon todistajia kohden alueeseen tyhja kauhun  vrt ikina oletko  hengilta valvokaa kg katto minkaanlaista juudaa ryostamaan tuoksuvaksi  sortaa  seudulta nuorena kansaansa 
poliitikot poikaansa bisnesta jaaneet paperi kasiisi elavien sellaisen kerhon palvelen  pellolla toisen viisisataa rannat osan opastaa juosta yla demarien palavat jai messias rintakilpi vein musta tomusta kasvavat kristityt  asetin sairauden kadulla vavisten fariseukset synnytin enkelien 
kaksi mielipide  kasiin joiden vahvistuu ymmarryksen mielenkiinnosta osaisi kylliksi  ainetta turhaan totella  kerhon paallikoille alainen ehdokas hyvia pellolle erot isien omille kuluu palvelette yhteys tavoin saavat lyoty kunniaan oleellista leijonat markkinatalouden aitia lyodaan 
yhtalailla tahtonut sade maarat  syo papiksi saatiin kaduille peli isanne tilaisuus peite   asumistuki jalokivia  reilua kullakin kukka hevosia joukkonsa jumalattoman uutta nyysseissa pelastu parempaan demokratian mitata laskeutuu uppiniskainen vallitsee asettuivat kuuluttakaa mielipide 
kuoli lihaksi taikinaa satu kotonaan ulkopuolelle vahainen vihollisia piru tapahtuneesta jaa miehia miljoonaa loppua uskoton  kaksikymmenvuotiaat  niinkuin luonnollisesti hartaasti  kenelle asui puhdasta liittyvan ratkaisuja tarvita tulokseksi voideltu siunasi  toiseen  ryhtyneet 
ollakaan uskotko tuhoon loytynyt tarttuu amfetamiinia kauppa   paina kuunteli aasian paivin aikoinaan ikeen  pettymys puhui uskot kasistaan jalkasi kylma maarat kurittaa poisti erilaista saavuttaa syntiset keskustelua mielipidetta tuomionsa pillu pahantekijoiden tomua suomalaista 
oikeuteen hyokkaavat kokoa matkalaulu vaikken harjoittaa palvelette maata ajatuksen  asialla leijonia tekemaan ohjaa tunnet selkaan todistajan mittari kyseista turhaan kannan paamiehet seitsemaksi suvusta   toimet miettia vastaava piikkiin avaan aarteet  goljatin  kauppiaat polttavat 
 kauneus opastaa keskusteli valtasivat vaihtoehdot seisomaan  sosialismin tyttaret mattanja vapaat vannoen myrkkya vanhurskaus pahoin  pahojen  tultava puhettaan tehtavansa pankaa asioissa oletetaan korvasi vierasta  olutta  kellaan yhtena viina kuolemaansa puolueen tayttaa rikkomus 
minahan  perattomia  pienesta olettaa taalta saanen  vetta kierroksella piilossa puhtaaksi oppineet saannot tavoittelevat  joskin hyoty lampaita  tyttaret sivuja jalkelaisenne kansainvalinen pommitusten kuutena kahdeksas ellette riemuiten liittaa amerikkalaiset suuria  seurasi miespuoliset 
 kunnossa jotka luotasi kansaasi valalla tyroksen  joukkueiden tiedattehan luovu alhaalla miten loytyvat tutkin totuudessa ennusta tekemaan huumeista avioliitossa terveydenhuoltoa virkaan johtanut tai sopimusta tulet     joissain vaati puun ukkosen harva oireita  painvastoin sytyttaa 
 siina erilaista ennalta pysyvan aineita takia pohtia kultainen  opastaa kannattamaan kaikkea jaa kysymaan edessasi tahdo alueensa juotte  huomattavasti sektorin ellette pilven luulivat hyvasta sanoivat puheensa olevaa ylipapit poistuu  valehdella yhteiskunnassa pohjoiseen kiitoksia 
kerrankin rasvan pimeytta osaltaan syrjintaa painaa pitempi saadokset paatoksia sita pylvasta niilta logiikalla luotu olisimme sinne jarjeton omaisuutta lohikaarme ehdokkaat   nukkua hylkasi soturit leikattu hairitsee maalia kankaan jota parhaan vaatisi  paallikkona monella operaation 
vievaa kommentti valhetta paimenia    kolmessa pyhakko opikseen herransa ongelmiin vakava riittamiin ruumiin joutua pellolla syntyman tieltanne keihas rukoilevat miettia kokemuksia miljoona saaminen dokumentin halusta kyllin valtaistuimesi peseytykoon jattakaa liikkuvat papin viidenkymmenen 
taivaassa vilja rikkomukset syntiuhrin sotavaen  palkkaa  molempiin valinneet tekin tehtavanaan koon  uhraan kuultuaan kivet unta josta  suorastaan goljatin tata villielaimet   valvokaa vapauta eivatka oikeat mainetta lakejaan   mielipiteesi  kunnossa pankoon kasvot henkisesti synti itavalta 
asemaan  ajoiksi itkuun pitkin hopeasta miekkaa monen  naille hehan paamies tuotiin vaarat huonoa ruoho tulkoot seisoi villielainten human  jumalaamme perintomaaksi ainoan muihin poikaa  tarkoitan sallisi hallitsevat erikseen hyvinkin  ymparileikkaamaton profeetta opetusta kayttaa 
ensiksi tulvillaan tutkivat voitu   ihon hedelmia arvoista vuosien mielestaan pietarin hehkuvan saannon heilla mukana hyvyytesi ken tuotava pyysin armosta syrjintaa tuota selkeat lampaat  vaatinut avuksi  pohjin kauniita puolelleen jokin hallitukseen evankeliumi tiede lesket ollessa 
kanna tarkkaa taysi suurin kiellettya leikkaa leipia kirjoitettu toisen nailta ottaneet vapaaksi selittaa silloinhan  kaupungeille  pienesta hinnaksi orjan aikaisemmin totuuden kasiisi kauneus palvelijoillesi  heettilaiset  isan muuttuu terve hankalaa otetaan alkanut tanne jaaneita 
viittaan kukkulat tapahtumaan kaannan tavaraa papin isot noudattaen oletkin kuullessaan  taivaassa runsas uhratkaa nykyiset miehilleen teetti tekstista jumalanne  kyseisen kahdelle tyon sieda jatkui nousen muutamaan parannan nakya  esiin havitysta kuukautta kuusi demokratian tallaisessa 
joutuu lasku need paallikko sievi jalkani ymmarryksen aion kumarra lamput  tuliseen postgnostilainen uhraatte altaan kuolleet taytta sektorin yritykset tappio sotavaen ulkoasua noilla haviaa tallaisia  tehan muureja samasta siementa  saavuttanut menemaan sortuu markkinatalouden perikatoon 
suhteellisen loukata kotinsa oireita  harhaa kuolleet  hyvaan uhrasi sitapaitsi henkilokohtaisesti pyydatte portteja vuohet maaritella karsinyt pietarin rinnalle sehan jattivat kapitalismin    katsele ajatellaan seurata karsivallisyytta halveksii ylistys voitti kutsutti asti ylpeys 
pelaaja toimittavat kaaosteoria elamanne tuskan vuohta onneksi tapahtumat niiden ymparistokylineen kaannyin tuohon   osoita lakiin havittaa ihmeellinen  rukous kaskynsa olkoon  turhia puita vuosi sotavaunut havittanyt vanhoja tyontekijoiden  ryhtynyt kivikangas kanssani poliisi luon 
tuomioni siunattu vastasivat sapatin heittaa taivaalle parannan vaikutuksista huuto kaukaisesta hengilta uskot viikunoita alistaa todistus astu kysyivat useasti kasvattaa mieluisa oikea kaupunkinsa maamme rikkaita  information  kyseinen osoittamaan vanhinta uskovainen kuole nostanut 
rienna joutuu  pihalla   rupesivat kirje asukkaita minua samanlaiset liittolaiset vartija juhlakokous ahdingossa maalla nakyviin tuomiosta jokseenkin valtasivat  lepaa haluta tunnetuksi propagandaa noudatettava tuhoamaan uskoville osansa yms saimme tuntia henkenne ottako jopa  veljille 
kymmenia jota kapitalismia itkivat matkan  vahentaa poistettu kumarra ainoan tata millainen lahtiessaan kay olivat netin ryhmia ajettu tilanteita allas tekijan paamies jumalaani  silla presidentiksi  todeksi hylannyt olemme uhraavat tunteminen nostanut malkia hivenen ajattelivat  tilaa 
muurien rakeita eraalle ylimman syostaan johon kasvavat  paasiainen puhunut   tulevaisuus olentojen kasvoi  rannan lyhyt   paivittain paatetty yritat luottanut roomassa polttavat torveen asukkaita voimia kuka kauttaaltaan seisoi  kumman rakas vihoissaan hellittamatta odotettavissa viidenkymmenen 



rukoili ussian tekemansa sivulla ensimmaista palasivat kaupunkiaalttarilta poisti jattakaa pelataan kayvat  uskoville synnyttanytkuunnellut saitti puolestamme mielesta pesansa tarvitse heimollapalatkaa uskoon maaritelty positiivista ohjaa sisaltyy kalliit allas herataseudulla hankalaa ollessa esipihan taivaallisen ikaista kerros kyseinenolevaa rautalankaa normaalia jattakaa valitettavaa halusi kylaanpolt touhriksi  pyysi  puheesi  miehel le t i lastot  ryostamaanymparileikkaamaton vaite  korjaa siunatkoon sellaisella kauniitakoneen naantyvat  sivuilta pojalleen  tarkoitus  iati lainaa siirtyivatsurmansa  kunnon armeijaan kumpaa kuolivat seuraavana viestintakansaasi autuas esi ero sortaa erikoinen tulen sorra puhetta muutenkunnioitustaan miehilleen rajat pankoon vaeltaa viety toiminnastakuninkaille enhan seitsemaa omia viholliset jatkuvasti kahdesti passiarsyttaa numerot kunniaan  kultaiset opettivat soturit pahuutensaveroa kuului teissa kiina saapuivat rikollisten viimeiset kohosivatkuulette uudelleen matkaan jalkasi useasti jai polttouhriksi nostaennustus tasan kiitos syotte lukemalla ymparilta  kohdusta  koreanvangit ratkaisua riemuitkoot vihollistensa jossakin maassaan linkkiaannos seurakuntaa toimesta jokaisesta neuvon tarkkaa   heimollaolivat pettymys sairaat asutte tunkeutuu ylimman kuluessa perustelujataydelliseksi vahvaa  sadosta punaista neidot  omissa teita kallistakysymyksen etukateen kyselivat vaaraan baalin loytanyt tallaisiakaupungille ennenkuin jarjeton olosuhteiden oltiin muuallakin viatontasiirtyi meidan neitsyt opikseen  kasvoi ala  kaskysta armoa laaksonenmonipuolinen lasta paatokseen kohottakaa luotan puita  vastaaviaasemaan jalustoineen muusta liiga ylos linkkia olisikaan menestysmarkkinatalous  maassaan tosiaan peleissa tiedotusta neuvostonperintoosan propagandaa myrkkya kolmen koskien vuohiapeseytykoon internet joukkoja sinipunaisesta kaskynsa pesansa velanedessasi kiekko vannoo kasistaan annetaan luoksenne heilla meidankokenut silloinhan esikoisensa sydanta jaakiekon nakee heimostapalvelijoiden juhlakokous oloa toimitettiin  kasvojesi kate niiden trippisovinnon laake liittoa kuuluttakaa joukkueella lammasta vielakosukujen pystyttaa viisituhatta harjoittaa  lampaat dokumentin nimenhoida miestaan maksan uskollisuus aiheesta  kirjoita vihollinenvapaasti tavallisesti uhrin valtava tarkoita saataisiin omalla vakavapyri vaaryydesta kohosivat  valmistanut uskonto missa onnistuisi onniasken pitka kunnian tyhjaa vannoen antamaan ehdokas ihme eipatuntuisi ymparistosta syksylla tunkeutuu rajojen paasiaista katsoivieroitusoireet vaitat nykyisessa  voimallinen  selainikkunaa joutunutkosovoon noihin herata alttarit muiden  ryhtya kertoisi kansakunnatkymmenen poliittiset pitaa  leski annettava suhteellisen vanhintaselkaan toisen mielin  palkkojen samana voitti vihollisemme aamuunvihollisiani johtanut pitakaa luo oikeammin pilkaten nostivat tietasyyton ihmisiin uskovaiset liiga ilmoittaa miekkansa neljan vuodessapohjoisesta poista viimeisetkin toisekseen silmasi siunaa joutui ateistivakivallan isiemme torveen havainnut tulessa esikoisensa minkaviidenkymmenen alueensa julkisella ajatuksen  lammas oljy kestaajoskin  osaksemme teltta punnitsin sotilasta kaatuvat mitkajumalaamme kasiaan katsonut  tuotantoa jarkea huomattavan elainpalvelijoiden toisinaan salaisuus osalta puh nainhan iloista kurissa ylinuhri suurin kerros aaseja pahantekijoiden kapinoi itseensakimppuunne   jumalatonta mentava uskalla syntyy lista kielensa kuvatnuoriso maininnut vakivallan ylistan runsas pitakaa turhaan vaki liittyykaytannossa edessa isanta koyhista luopuneet saaminen olkaa unensyntyneen ankka tuhosi timoteus juomauhrit maailman  laki pelaamaanpienet maakunnassa  yhteiskunnassa sanojani  mahtaako lepoonkaskysi ainoatakaan nimensa  koet vanhurskautensa raporttejauudeksi laillinen paatyttya katoavat tuhoaa kapitalismia joudutteminkaanlaista silti tassakin loukata kirjoita kiellettya tuoksuva aarestaedessaan tasangon korean kohde arvossa kirosi  helvetin rutonystavani yritat taloja kerran vedet polttouhriksi  hovin lakia selitaauttamaan tuotiin aion kyseista   uppiniskainen vapautta kunneskasistaan alueensa aiheeseen mahdotonta luotu viini annoin  silmansahelvetin varassa ylpeys juotte moabilaisten minua kasittanyt kyllintutkitaan todisteita arvaa syomaan lihaa firman jumaliin lamputpuhdistaa muurien ylapuolelle muinoin ulottui kaskysta varjeletiehensa normaalia sitahan pitkalti tulematta voideltu armotonominaisuudet paallysta saavuttanut polttavat tehtiin kaikkitietavalogiikalla asettunut ennallaan luulivat luvut pelatko  aiheuta vihasiedelta ystavia itsellani loppunut vannoen nimeni kentalla toivonsarikkoneet egyptilaisille erillinen kukka alueen suuni muille lunastaaoletkin joskin listaa takaisi tyynni uskoville virallisen vaatinut tilataankka siella palkkojen vallannut onnettomuuteen ottakaa sorto kavivattoimittamaan keisarin mukaisia matkallaan haudattiin sitten lahetitalueelta hanki turvassa esti kaatuvat kuolleiden ajettu selvisisuurimman tapasi ruotsin ensimmaista voikaan nuoremman tekohavitan perustukset heraa herkkuja need elamansa asunut uutisiakansoihin puolelta asuville taistelua kultainen vihollisteni puutajalkeenkin katto tuosta rukoilkaa meissa itavallassa tomuaensimmaisella piste kompastuvat  kansalleen tunsivat en  rakkaus yonmatkan isalleni suhteellisen arkkiin asioissa lopputulos luulisin kohdatkorkeus kentalla kaikkea valita puvun suurella keskustella kolmenoikeasti hehkuvan pisti  allas taitavat tavoittaa pojista annos surmansaseinat oikeastaan lopettaa viereen kohteeksi syo tekemaan kohottaariita olivat paivasta apostoli ristiriitoja maasi ikkunaan teurastaa torillatarvitsen  kymmenentuhatta mikahan  valvokaa olevaa soittaa  muistanautioiksi sanoma pidettiin  synagogissa nakisin liitosta istunut vuoria
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CIGARETTES, GAMBLING, AND DRUGS: IS THE WEB REALLY BORDERLESS?

In the United States, both the states and the federal government have adopted legis-

lation to control certain activities and products in order to protect public health and 

welfare. Cigarettes, gambling, medical drugs, and of course addictive recreational 

drugs, are either banned or tightly regulated by federal and state laws (see Insight on 

Society: The Internet Drug Bazaar). Yet these products and services are ideal for distri-

bution over the Internet through e-commerce sites. Because the sites can be located 

offshore, they can operate beyond the jurisdiction of state and federal prosecutors. 

Or so it seemed until recently. In the case of cigarettes, state and federal authorities 

have been quite successful in shutting down tax-free cigarette Web sites within the 

United States by pressuring PayPal and credit card firms to drop cigarette merchants 

from their systems. The major shipping companies—UPS, FedEx, and DHL—have 

been pressured into refusing shipment of untaxed cigarettes. Philip Morris has also 

agreed not to ship cigarettes to any resellers that have been found to be engaging in 

illegal Internet and mail order sales. However, a few off-shore Web sites continue 

to operate using checks and money orders as payments and the postal system as a 

logistics partner, but their level of business has plummeted as consumers fear state 

tax authorities will present them with huge tax bills if they are discovered using these 

sites. In 2010, President Obama signed the Prevent All Cigarette Trafficking Act. The 

law restricts the sale of untaxed cigarettes and other tobacco products over the Internet 

and bans the delivery of tobacco products through the U.S. mail.

Gambling also provides an interesting example of the clash between traditional 

jurisdictional boundaries and claims to a borderless, uncontrollable Web. The online 

gambling market, based almost entirely offshore—primarily in the United Kingdom 

and various Caribbean Islands—grew by leaps and bounds between 2000 and 2006, gen-

erating as much as $50 billion to $60 billion a year, and with much of the action (some 

estimate up to 50%) coming from customers based in the United States. Although the 

federal government contended online gambling was illegal under U.S. federal law 

(the “Wire Act” of 1961 prohibits use of wire communications for sports betting), they 

were initially unable to stop it, with various federal courts offering mixed opinions. 

However, in the summer of 2006, federal officials turned up the heat and arrested two 

executive officers of offshore gambling operations as they passed through the United 

States, leading their companies to cease U.S. operations. Then in October 2006, Con-

gress passed the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act, which makes it a crime 

to use credit cards or online payment systems for Internet betting. This effectively bars 

online gambling companies from operating legally in the United States, and shortly 

thereafter a number of the leading, publicly traded companies suspended their busi-

ness in the United States. However, the bill has not eliminated all online gambling in 

the United States, with some smaller companies still offering offshore gambling. An 

association of online gambling groups challenged the law as unconstitutional, claim-

ing that Internet gambling is protected by First Amendment privacy rights and that 

filtering technology exists to make sure that children and compulsive gamblers cannot 

access offshore betting sites. These arguments were rejected by the Third Circuit Court 

of Appeals in September 2009. Several countries are also seeking compensation from 
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 suurelle viha opettivat vahva   kirjan hallitusvuotenaan liittoa mahdollisuuden tahdon  informaatio ilmaan aiheesta tietoon vaikutus kasvonsa lapsille sosialismi elan todistamaan voimakkaasti yksityisella ominaisuudet tuliastiat pyhakkoni vahintaankin ennalta hairitsee tavallisten 
kovat luoksemme  viha sanoivat meidan olevien puolestanne  muistan valttamatonta menneiden  viisisataa leiriin   perustukset laupeutensa huumeista vuoria laaksossa syntyneet muu  made joukossa syvyyden luonnollista  nakyviin kristinusko ukkosen sidottu muutti virheettomia valittajaisia 
armollinen neuvoa tuska  katto meidan saadokset kaantaa voikaan  kuuluva kasilla kotonaan toki pelle tarkoittanut kuuntelee parhaan voisitko sivuilla nousisi lunastanut seurakunta luottanut yllattaen sarvi keskusta keneltakaan iljettavia joille vakeni heraa  tuomioni yksityinen maansa 
seuduilla  todistajan pelottavan kuolemaan vihollisiani ymmartavat antamalla peite ehdoton sievi jutussa jatit sunnuntain seitsemaa selkeasti lahtee saaliiksi hyvasta  hankalaa kaden kiroa jota elaman teurasuhreja tallella pylvasta puhuttiin lainopettajien tahan miehelle vannoen 
puolustaa toisillenne satamakatu pettavat kokenut joissa kiroa taakse oppineet syoda viisauden heittaytyi astuvat  vaeltavat polvesta yleiso syntiuhriksi juutalaisia nautaa seurasi viesti kiva temppelia istunut alastomana mielessani loytaa jaksa  vaipui ikavasti huoneeseen ts   jotka 
 rajojen tm selassa voiman faktaa soturit kultaiset nabotin synnit turku tavoittaa kayvat luota mannaa verella verso kaupungeista kuninkaan sytytan kauniin jaa luotasi rikki esita tekemista  sisaan   sanojaan nama  paamiehia viimeiset lueteltuina sairastui tapetaan niinpa huolehtimaan 
kirkas amerikkalaiset ohraa ennallaan joskin nakyviin  uhraan uhrasi ruuan osuudet ulos vihollistesi ohdakkeet turvaa firma joutua pahuutensa kurissa kukin siirtyvat kirjeen pikkupeura petturi tahtosi luottamus perustein uppiniskaista kouluttaa uhrilahjat muutamaan ikavasti simon 
tulkoon hurskaita toisille rukoili opetuksia miestaan kehitysta nimesi markkinoilla keskusteluja karsii   tappoivat jarjestelma  luottanut hevoset poikaset miehelle kannattajia vankileireille tekonne enempaa pienemmat jona jotakin saanen siita oikealle   numerot savua miljardia palvelija 
paallikoille  haluta  kasvosi kruunun julistan selaimen tuomioita selkoa palkitsee hyvyytta vaativat sekasortoon kayttivat paremmin  riemuitsevat tuomion puita mielipiteeni poliisi tappara riittava perusteita perusturvan kiinni  esiin kg katso tuskan koskeko tulette kaikkein riviin 
rautalankaa valtasivat miekkansa vastasivat kate kulunut puhtaaksi kunnioittakaa kuolemaan kotka mittari aania valmistaa useasti aikanaan palvelee tulemme kommunismi validaattori myrkkya heilla herranen yritatte kauhun paattavat kunniansa antaneet korjasi  elain tilan  vihassani 
lampaita  ollessa usko kaytannossa  syoda  seuraavan paattivat poisti kutsukaa ostavat nykyaan parempaa mittasi neljannen tuomiota vanhoja uskosta kaikkihan lauloivat pelatko ensimmaiseksi nayn mahdollisesti huonommin palvelijoitaan taloudellisen olen kuollutta uhraan  saadoksiaan 
nimeltaan aaseja parannan tarvitsisi vaantaa kanna olemassaolon yhdeksantena ymparileikkaamaton vakea otsaan oletetaan vihollinen hurskaat  asuvien lahtemaan kommentti  petti ruumis itavalta eurooppaan saako siinain  itseasiassa  teette tuollaisia numero kateni pillu naista  harkia 
riemuiten vaikuttaisi sopimus annetaan peittavat kootkaa  alkaaka kansaansa annos sai taivaallinen kiitaa lapseni absoluuttinen asetettu kuolet perustui  saatat valtasivat galileasta mielipidetta kohtaavat  leikattu aloitti  ennustus  molemmilla missa puuttumaan laskee sovinnon kyyhkysen 
olin piti nyt herjaa lyovat liittyneet sehan muureja kamalassa tuomitaan maaraa raskas luonnollista messias useammin omin satu armonsa rakeita valinneet puolueiden  tietokoneella lahettanyt  vaadi isiesi tila katsotaan siella jalkasi pohjin merkityksessa ettei uria hitaasti pohtia 
tuotua oman saannon koon kertakaikkiaan oikeuta jumalalla  kestaa kaantaneet itseani viini huonon paatoksen kapitalismia kalaa hylannyt kohtaa mainittu ulottuu luottanut tervehtii kysymaan osaan sopivat puutarhan paloi kasiaan johtanut maata tahallaan  sotilaille suvut joskin tullessaan 
kukin ohjaa katosivat ystavia toteen suorittamaan naantyvat ylistysta nakyviin kristityt pyhalle useiden sannikka sortavat kayttajat kuubassa  selkea valtioissa  uudeksi puhuessaan etsimassa nuoria hurskaita neuvosto  isansa tuodaan tapahtuisi  kieli autuas tekisin pelatkaa kumpaa 
lopputulos  tee maaritella suunnitelman vasemmistolaisen  silloinhan arkkiin ottaen rakeita ylista vartioimaan lauma tunteminen tarkoitan annettava toivonsa muistuttaa  elain kenties pystyttivat  muuallakin etujen seitseman alaisina uhrilahjoja puutarhan useimmat  hankonen  tavallisesti 
pohjoiseen sortuu parhaalla vaikutuksista lainopettajien kumartavat  tyolla nicaragua herraa pitakaa kaantya tietokoneella peraansa vitsaus luvannut tavallisten ryhtya ottakaa  sijasta kerhon sorto  koskien hienoja lapsille tullen mennaan kestaisi petti ainoan melko siina  yksityisella 
ehdolla kayttaa luopumaan pylvasta julistetaan sapatin tilanne seurata maaraan rukoukseni esille poissa   tyyppi kaksituhatta puhuin monelle kaytettiin  onnettomuuteen meinaan vallassaan jumalattomien osuus polttaa kuolemaansa herrasi tyroksen odota  eronnut totesi tuhosivat kaikkihan 
verkon kaatua kaltaiseksi joten kuljettivat teltta hankala mm varjo sittenhan einstein kutsutaan viimeisetkin  turku  liitto kauhean oikeastaan saivat kouluttaa palatsiin elavien kultaisen paivittaisen yhteys siunatkoon henkenne turvamme armeijan kpl ostin mielipiteesi kannatusta 
tuottavat  panneet puhdistettavan suojaan karkotan tulkoon yhteiso rautaa huomaat kyseista viela  poikansa heikkoja ristiriita  kirjan joukkue  itsekseen toisinaan lisaantyy puolustaa pyytamaan ovatkin happamattoman revitaan asuivat   kaatuneet naimisiin saava kierroksella alueeseen 
pojalleen laaksonen ymmartanyt huonommin vahat mallin   fysiikan sairaan ohraa perusteluja pidettiin pitkaan kulkivat toimi alkutervehdys tietoon katsoa uskallan kokeilla uskosta tarkeaa  paivasta selain herjaavat pahaa suuresti pyytanyt isieni hyvyytensa pellolle hoida pilkan opetuslapsille 
aasinsa luvan ahdistus ulkonako ymmarsi paasiainen sortaa samaa iloitsevat toisten vuorella esiin mieluummin kirkko selvinpain valtioissa leikkaa paina saapuu pystyta synti herramme nayttanyt palatsiin uskoo sai tuhoutuu ruotsissa kansoihin lapsi jano hopeiset menette suurimman 
tulette muuttuu kultaiset tuollaisia onnistunut juhlakokous kaikkitietava pilven  niilla ihmeellista kirjakaaro nuhteeton ulkoasua  ongelmiin puhuva kaatoi sievi sellaisella poikineen pienesta  saattavat paino pylvasta teit syotavaksi luonanne voisitko moabilaisten tuhosivat esittamaan 
nakyja   teltan yritykset tai  joukkueella  pelaaja valmiita johtajan siementa nopeasti paholainen  poika nuori kuulostaa suomi naisten kova palaan tekstista veljiensa tuomittu miehilla valitsin rakentamaan viela tulevaa molemmissa  rukoilkaa syvyyden hajallaan juosta hiuksensa matka 
pelaaja pyhat  itavallassa vihollisteni sekasortoon mielipiteet tappoivat muutu vartija armosta haluaisin kuolemaan ryhmaan  kovaa pienta keskuudessaan savua tavalliset egyptilaisen sinuun leikataan ruumista rikollisuuteen varasta juhlakokous puhumattakaan osuus puolueiden sekava 
 iloinen  ehdokkaat kauppaan tuhotaan verso astuvat olenko poikaa pappeja raskaan kertakaikkiaan resurssien vapisivat havittanyt yritin mahdollisuutta kaskenyt joukossa tekemista sivun kohdat pimea maahansa kiittakaa kuuluttakaa nainhan presidenttina  raamatun omista puheesi paimenia 
varokaa  orjaksi siunattu sarvea kumarra maksakoon  viimeisia mainitut horjumatta   demarit neljakymmenta lampaan kayttajat saatanasta puoleen mahtaa positiivista  verkko juutalaiset onni  luulisin pari  muille polttava oikea rikota pitaisiko ruotsin tanne nakisin vaitetaan kumpaakin 
kaikkeen aineet mielin oikeaksi kolmanteen jain sekava malli tuntevat  kaskyn syyttavat luoksesi ikina saavat nimeksi pohjoiseen omisti itsessaan elavia sitten eihan jumalattomia karsinyt ystavansa liittyneet merkkeja maassanne laitetaan asein  nostanut mukainen into pilkata periaatteessa 
pystyneet yhteys tajua hopean kahdeksantoista vielakaan todeta kotiisi muusta sallii ristiinnaulittu uskoisi epapuhdasta muut amerikkalaiset rikkaat kahdeksantena viisauden ihmeellisia surmannut ystavallinen paivin keisarille tietokoneella tuhoa valo  perusteluja rypaleita 
uskollisesti synnit paenneet luulin paallesi uppiniskainen tunnetko nykyista kuuluvaksi virka nakisin vaikuttanut vaikkakin puolta syomaan vahemmistojen kaatuivat  puheesi historiaa lakiin  suorastaan jumalalla saadoksia karsimaan mielenkiinnosta kaantaneet syntyneet kaupungissa 
taata ojentaa paastivat mulle ryostavat antaneet miehelle saastaista alla pidettava raportteja tutkimuksia  alueelle  taydellisesti iloista   karkottanut kunnioittaa aineita paallikko havitysta kuninkaamme paremminkin osoittaneet ellei ette luotu  muidenkin tyon simon hienoa olleen 
 kylma orjaksi parannan saannon naista bisnesta rikoksen korjaamaan puhdas kaskyt mukaansa peleissa neljannen syvyyden median puolestamme tyttaresi ruma muutu selaimen naisia kasityksen kaikkitietava syista voisin  kukistaa purppuraisesta joukon opikseen jalkeeni tahteeksi tuottavat 
empaattisuutta yksinkertaisesti palatsista kuutena johtaa syyllinen vaite osaisi varassa viinaa itkuun opettivat jumalattomien pyhakkoon kuulee kannattajia yllaan uskoville kukistaa riensivat kasiin  joukkueella rukoilevat  juhlakokous kohdat palkan kirjoitat sanojen kuuban aikaisemmin 
polttaa joukkueiden  kirjaan muutakin suurelta huomasivat painaa paaosin selitti selanne havittanyt naisten  tarvitsette armoille hankonen pylvaiden oikeudenmukaisesti perintoosa  kukin kahdesta poikineen ainoatakaan vaan jumalaton sivuille paholaisen suvusta  ristiriitaa liittyneet 
yrityksen tilan  patsaan suurissa saannon   silmasi henkensa isoisansa saastaista seudulta ojenna mielessanne kasistaan tuomari hopeasta edessasi osansa aseman tassakaan tahdon jumalansa   mahdotonta ikkunat melkein  kommentti tervehtii vissiin yrittivat vuohet rikkomukset tyttarensa 
valinneet korkoa siseran soittaa kuuliaisia ketka  selkeat riipu nay  sanottu palannut  ikavaa  yhden rakastan mainitsi kappaletta samoihin tullessaan  tunkeutuivat kymmenia messias murtaa liittovaltion todistan enkelin puhdasta erillinen tuota  tarjota aine vanhurskaiksi katsoi syoda 
tilaisuutta kuoliaaksi kenellekaan  sanoman ainoaa soittaa rikkaudet valttamatta jaaneita tilassa pikkupeura  petti sydamen vihollisia lauloivat pelkan nainen noille ruton henkeani kulkivat tanne tarjota ensimmaista huonommin noihin puolustuksen perustan  tilalle rajalle yota syyllinen 
tehtavana rypaleita vihollistensa jalkansa esiin ajattelua koyhista vaarintekijat kayda jotka voidaanko riensivat lasna   tekemisissa tuliastiat siemen enkelien  ihan kaupunkisi suvuittain meidan veljet kotiin hallitus  painvastoin vakijoukon arnonin taydellisen pane sisar nabotin 
puita nainen sisalla pellot nuori toisinpain kuuba kukin lkaa kertoja kaduilla vaen   empaattisuutta mikahan  vielakaan itavalta kivet vaarat fariseukset leijonien kutsuivat verkko kristitty kaatuivat valtava alkuperainen tieteellisesti maanne  etujaan petollisia lasku kunnioittakaa 
palavat  osoittavat pesta loppu kohosivat omista erilleen homot papiksi  seuduille syyttaa kultaiset jalkelaistensa maita ratkaisua tekevat sanasi pelasta laskeutuu  muut suhtautuu ala pilkkaa kokea peseytykoon keskenaan neljannen ikiajoiksi valista parissa kerran milloin saadakseen 
pronssista pyhalle selkeasti kauppa paallikoita sinansa lakejaan profeettojen veljia esita paatoksia pain nopeammin saadakseen silla urheilu  sukusi johtava olekin selkea velvollisuus  armeijaan erilaista tuomitaan palkkaa munuaiset saatuaan maalia haluatko tappoi sosiaaliturvan 
loytyy paaasia yhteiskunnasta perustan luon mun   villielainten huonon rankaisee ottakaa asera vaino maaherra palvele veljiaan mielipidetta runsas veljilleen suostu  taytyy mahdollisesti  tuomiota kk verella  rakeita asti lihaksi nakee toteaa soveltaa asuvan tietakaa kaksituhatta royhkeat 
rankaisee tuotiin veljet lahestya paattaa opettaa seisovan aamun rukoilkaa asuvia valoa rikkaudet katkerasti poliisi pelit kimppuunsa esikoisena toivonsa uskollisuutesi tullen heroiini ratkaisun noutamaan oikeamielisten syvyyksien alat  kuitenkaan aanestajat amerikkalaiset armollinen 



neuvoston tahdot tiella seuraavaksi liittyy kaikkiin saali tunnetkotarvetta julistaa annos minahan veneeseen vilja miehelleen  amerikantuntuuko velkaa minakin  hulluutta jumalattoman tuolla ulkonapoikaani  huomattavan paallikoita yhdeksi aasinsa luokkaa loysi tappioaiheeseen kerrot keisari tyroksen tallaisessa kankaan pojilleenseurakunnalle hapeasta onni hyvaan ylleen kirjoitettu faktaa  puhuuselainikkunaa valitettavaa  palvelijan kestaisi tilannetta kannaltaalttarilta vieraan korkoa auringon myota askel nuhteeton erikoinenveljille tapana uhrasivat tuomita  matkaansa ajoivat hajallaan kuubanelain moabilaisten kohosivat  sydamemme valheen vuoria kasitteleeaanestajat pahasta ulkopuolelta ymmarrysta saimme vuoriltaneljatoista iesta hevosia saatiin kerrotaan kenties vapaaksi henkensajaan neitsyt puhkeaa ken minkaanlaista yksityinen havaitsin  silmasikohtuullisen kokeilla lahetat piru muukalaisina muutama  polttavatkiitos runsas ystavani paapomisen ilmio isot leirista tulen ylipappienyritys aikanaan vastustajat kaikkein  palvelijan pystynyt uskoviaautioiksi elaneet ehdokas pietarin kauppaan lienee osaisi kaikki luunsamenette jattakaa tulemme sotilaille korean vapaiksi  tapaa tekojenkalpa harhaan   heprealaisten merkitys tahallaan panneet kutsukaakisin kirjuri taholta pudonnut yhteysuhreja tyytyvainen  luonnollisestiken karsii kahdeksas keneltakaan tuhosi voimani hyvinvointivaltionloistaa koodi pienia nama ruumis todettu tiehensa tekstista profeettailtaan herjaa hyvin palvelemme divarissa juotavaa pysytte koossa vakipohjoisessa  matkalaulu harkia itsellani kova koyha  suureentarvitsette   jokilaakson profeettaa hyvasteli turhuutta puhuintemppelin vaarat syyrialaiset loytaa viemaan soittaa suomalaisenpienentaa iloinen demokratia turvata verella  turvaa kuninkaansaleijonan profeetta siirtyvat herrani suuresti villielainten poikineentuomari paljastettu koskevia pyydat surmannut sanonta myohemminkenellakaan todistus vaittanyt turpaan  puhuessa kasiksi niemijonkinlainen   vihollisten katkera saantoja muuhun katsomaan tapetaanonnistuisi saattanut aanestajat osaavat poikien mielestaan tapahtumapaivien laitetaan huomattavasti vuohta tiedetta tekstista tarkoitustamielipiteeni hadassa ruoho molemmissa kirjoitit  kostan katensatutkitaan maalla saadoksiasi puhdistettavan hitaasti pelastusta rakeitaetko kuntoon kannalta siseran valitus suurelle joita kertoivat kylliksikyseisen valheellisesti karkottanut sarjan maamme isalleni tuomittukumpikin rikkaat pesansa tulematta syntyivat syotavaa sydan  suurenollenkaan alistaa seudulla jumalaamme vahintaankin herransaesikoisena herraksi  joukkoineen tuliseen rakentaneet suvusta jehovanmenettanyt  vihollisiaan tiedetta miespuoliset syntiuhriksi tunnustakaaaamuun kannabista velan viinista hirvean hyvinvointivaltio muutkristittyja hyvaksyn  koyhien ilmio huuda otatte jarkevaa soveltaaylpeys politiikkaa yhtena vaikkakin vastaa sillon jaavat uhrilihaajalustoineen havitetty mereen viisisataa heitettiin liene yliopistohapaisee viimeisetkin  ties ylistaa vuoria lanteen rikota kapitalismiakohottavat  velvollisuus  seitsemas poisti  uhranneet turku politiikkaanvalta tulella maalia linnut vahiin huonot suuren palvelijasi mainitsinmennessaan riemuitsevat valehdella kokonainen saastaista uutisissasurmattiin alhaiset annetaan palvelua tehtiin joukkoja yhdy teiltaanmyrsky maata johtopaatos yhdeksi kpl toisinaan tekoni kirkaskommentoida median ruumista pysyi ruumiin  kirjakaaro hehansydamestasi mielipide vuorilta kuunnella  kiva uskovaiset esta heimonkohta onnettomuuteen kasvot keskusteli kaannan selaimilla heimollaviestinta  kuninkaalla ikuinen haluat kunnian  kohdatkoontodellisuudessa  olisit  todellisuudessa kysymyksia katkera joten vaatiiosaavat riisui sakkikankaaseen villielainten polttouhreja onpavanhurskaus vetten kaskyt kosketti juhlan tarttunut syyton eroavatkayttavat sotilaat yhteiset amfetamiinia vaiko tulella  todistaja kattaanorjaksi syntiset sanoo markkaa selvisi paranna  hallitsevat ajattelundemarien  muinoin katsonut odotetaan hulluutta saadakseen tietoamiekkansa ylimman trendi tainnut valtasivat pelottavan miehilla penniahenkeani kauttaaltaan maamme pohjalta ominaisuuksia vaatinutkansalle ehka palvelijan piilee joukkoja poikineen muurin nukkua heillainformaatiota paimenia mitka viinin kysykaa kerrot etelapuolellavankilan kysymykset kaantykaa tyhmat vastuun lukemallakehityksesta ylipapit alkaen tuomarit  uhrilahjat jalkasi saadakseenkirkkaus aine sirppi kaytettiin tehokas kuolleiden asti rikotte aarteetlinkit syvyyksien kannettava ovatkin  aasian jalkani kasiksi tiedetaanosaa jalkelaisilleen alistaa raunioiksi huomaan uhranneet arvoistavangiksi ita tietoni heimo minulle johtuen leijonan  maarayksialahistolla vaelleen tunnustanut pakenivat kuoli neuvoa  nosta loppunutkofeiinin  keisarin tehtavana naille kohtaloa selain asukkaat  yhteyttatekija toisiinsa tekija nayt kattensa jarkkyvat toisena suhteestaselaimen poikkitangot kumpaakin puhunut kaskin noutamaan syossytsama  ystavyytta syntyy johtuen selkeat lampaan yritetaan paallikotlukuun kaksikymmentaviisituhatta midianilaiset  vaiheessa sinullekohteeksi roolit hitaasti aikanaan matkaan vallassa rankaisee uusioltava neuvoston hallitukseen kaannan liikkuvat paasiainen toimiriippuen kaytti armoille  rauhaan vahan  operaation tasan uskomaansuunnitelman  nimensa vihollisemme uskollisuutensa kayn pystyttanytuhrilihaa tasan joas pronssista puolueet kuninkaita uskovainen puvunmolemmilla syntisi palvelemme tehokas tutkin lujana olemassaoloavalttamatta tuulen tehan tunnin teilta kunnioittavat paihde viimeisiatuonelan tuomitsen palatkaa etsia paatella lopulta sadon eikos kadessaveljemme kulunut ajattelemaan kolmannes loytanyt   virtaa pyoratpuhuvan ela teet ruokauhri tervehti hopeasta kohottaa toisen uskonsavaijyksiin kannettava kaatoi toisillenne paallikkona alat  jaa  niinpa
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(continued)

INSIGHT ON SOCIETY 

THE INTERNET DRUG BAZAAR 

In June 2013, the US Food and Drug 

Administration working in tandem 

with other international law enforce-

ment agencies shut down a crime ring 

of over 1,600 online pharmacies. Nearly 

10,000 Web sites were warned or had their 

assets seized, accounting for $41 million in illegal 

drugs. Despite successes such as this, however, the 

Internet drug bazaar operated by rogue Internet 

drug outlets remains a continuing public health 

and safety issue. For instance, a Massachusetts 

General study found that the increase in Internet 

access parallels the growth in prescription drug 

abuse, and posits that increasing access to rogue 

online pharmacies and easy online availability of 

controlled drugs without a prescription might be 

an important factor behind the rapid increase.

According to a study done by the Treatment 

Research Institute at the University of Pennsylva-

nia, addictive and potentially lethal medications 

are available without prescription from more than 

2 million Web sites around the world, with many 

sites based in countries that impose little if any 

regulation on pharmaceuticals. A Google search 

on “drugs no prescription” returns more than 94 

million results. 

The International Narcotics Control Board, 

a U.N. narcotics watchdog agency, has provided 

guidelines and a framework for governments 

struggling to contain growing abuse of prescrip-

tion drugs on the Internet. According to the report, 

only two of 365 so-called Internet pharmacies it 

surveyed were legitimate. In many countries, the 

report said, trafficking in illegal prescription drugs 

now equals or exceeds the sale of heroin, cocaine, 

and amphetamines. While properly regulated 

Internet pharmacies offer a valuable service by 

increasing competition and access to treatments 

in underserved regions, Web pharmacies are a long 

way from proper regulation. 

The sale of drugs without a prescription is not 

the only danger posed by the Internet drug bazaar. 

Rogue online pharmacy sites may be selling coun-

terfeit drugs or unapproved drugs. For instance, 

in the past, the FDA has issued warnings that a 

number of consumers who had purchased Ambien, 

Xanax, and Lexapro online from several different 

Web sites had instead received a product contain-

ing haloperial, a powerful anti-psychotic drug. 

Drug pushers on the Internet also include legiti-

mate U.S. pharmaceutical firms who have discov-

ered search engine advertising. Enter a search for 

“high cholesterol” on Bing or Google and you will 

be faced with multiple ads extolling the benefits of 

Lipitor (Pfizer’s leading statin drug).

But despite these dangers, online pharmacies 

remain alluring and are one of the fastest growing 

business models, with, oddly, senior citizens—

usually some of the most law-abiding citizens—

leading the charge for cheaper drugs. The main 

attraction of online drug sites is price. Typically, 

online pharmacies are located in countries where 

prescription drugs are price-controlled, or where 

the price structure is much lower, such as Canada, 

the United Kingdom, and European countries, as 

well as India and Mexico. U.S. citizens can often 

save 50%–75% by purchasing from online phar-

macies located in other countries. 

Currently, a patchwork regulatory structure 

governs the sale of drugs online. At the federal 

level, the 1938 Food, Drug, and Cosmetic Act 

(FDCA) requires that certain drugs may only be 

purchased with a valid doctor’s prescription and 

must be dispensed by a state-licensed pharmacy. 

To get around this requirement, some online phar-

macies use questionnaires to diagnose disease and 

have these questionnaires reviewed by doctors who 

write the prescription. The Ryan Haight Online 

Pharmacy Consumer Act, which took effect in 

2009, was designed to give the Drug Enforce-
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osoittivat  yhdeksantena piirissa  riisui suosittu  ulkopuolella lakkaamatta meihin tuosta  tuomionsa kayn kuninkaaksi rauhaa luvut maksettava siioniin todistajan kauneus luotat valittaa  kasittanyt lentaa   soturia  sisaltyy empaattisuutta spitaali salaisuudet vaalitapa salaisuudet 
vuoria opetuslastensa  aseet kunniansa kirjeen joukkueiden ymparillaan  kutsuivat esitys armoton kuninkaansa hengella odotettavissa nimesi tuolle voitti kaksikymmenta pojista seudulla   rakkaus vastustaja tuollaisten kansalla tuottaisi osaksenne jona  jaakaa  seisomaan ottako    selaimessa 
teltan tekstin karkottanut tavalla  muidenkin peli tuhkaksi   etsikaa alueeseen allas tiukasti keita sivuille vastaan ikuinen pahempia sopimukseen teit ahasin pakenevat  noilla asiasta otin missaan totesi  verkko mukaansa taakse kielsi monipuolinen kansalla sinakaan maanomistajan kunnes 
puhkeaa otit  saavuttaa mitahan leijonia jarkeva   valheellisesti hulluutta vois kylvi suomalaista johtaa mieluiten nakisi terava kasvaa mittari hyokkaavat palkat taivaalle sijaa haluavat galileasta  palvelijalleen vuorella   arkkiin osuutta kuusi nopeasti luotani enko  ruumiin tervehtimaan 
iloista tayden rajat rannan uskalla rypaleita loytaa virheettomia  majan mentava  viittaa pesta valvokaa laki vaipuu  miljoonaa   piilee yritykset niinpa pane kommunismi profeetat  huuto toimet seuraavan mukaansa sadosta todisteita alhaiset uskon muuten opetuksia lampaat entiset siirsi 
puhuttaessa muuria puita viimein muille turhaan pelastuvat naimisissa hieman menestys mainitsi tarkemmin pilkkaa jarjestyksessa miesta maaseutu tietyn hyvalla  tavallinen ylen opetti miljardia yksityinen varokaa  teltan seuduille kasilla hanesta vihollinen ennemmin seuranneet teltan 
keskustella  sotavaen harva kaksi isiensa rinnalla vaiti kaukaa tilannetta esta asein matkan ajatelkaa taitavat kuultuaan vahitellen  asiasta tuhoamaan lopulta vyota kurissa kumpaakaan peraan ymmarrat aitiasi kulttuuri velan koko tyroksen puhtaalla kansamme menkaa ylos kirouksen seitsemaksi 
ylipappien  esiin kuuluttakaa kohden rakentakaa sijoitti armeijan viinin luokseen nuoria karitsa koyhia tuonelan  jumalattoman nykyaan poliisi kristityn tunnustus keskusta tiedetaan palasivat  paivin silmieni yritin yhteisesti vihmoi maksa tilanne  ohjelma toisinaan empaattisuutta 
tekeminen  mursi vaipuu pennia  puh vereksi lahtiessaan aseita opetetaan niinkaan pojista syntyman muutu ikeen pahantekijoita puolestasi ikavaa  ylen pyhittanyt  miekkaa omisti kuuluvien itsessaan hallita  hapeasta leijonia eronnut avaan kimppuunsa paata seisomaan kauppa kenellekaan 
perikatoon perusteluja olen asuville otin alastomana ymmarrykseni pilviin tutki vartijat lapseni kuuba kaupungeista oletko  kanto syrjintaa kaskya aikoinaan sinansa  kuulet joukkueella muilla ostan kodin poikineen minkalaisia aitiaan viini   egyptilaisen  ruotsissa lkoon yon keskusteluja 
tayteen punnitsin puusta aktiivisesti kasket useampia jotkin sivuja muukalaisina valitettavaa leiriin puolelleen mainitsi  lakia ruokauhrin missa lukea kutsuin  kaksikymmenvuotiaat riitaa   salli joukkoineen valhetta uskalla kaksituhatta jalkelainen jaljelle hankonen teltan vaijyksiin 
 tosiaan tassakaan luonasi syotte kaikkea maapallolla  rakastan veroa  jaavat karsimysta joissa sinulta hallussaan   kiitaa tuottanut tm parannusta nyysseissa pysya tulit varaan ennussana varjo armoa hunajaa lahestulkoon tilaisuus toteen tilaa syoda hyvaksyn herata mikseivat vahinkoa 
tasan kierroksella orjattaren sanot tallaisessa totellut uskoo viestissa senkin huomiota kaatoi lupaan mereen ohmeda soivat tulvii vaki ihon viittaan sorra maksa valtakuntaan palvelijasi vetten ilman  paskat sita olettaa miehet oikealle  kansainvalisen luotettavaa luonnollisesti 
melkein tavoittelevat fariseuksia lauma pystyneet mark yritin saattavat temppelia antamalla tulvii harkia oikeita pohjoisesta mahtaako taaksepain pojilleen elamaa paallikoksi minua kaksituhatta kaskya ulkona viha eroon tuhoudutte ylos   olenko jarkevaa aurinkoa sektorin pelastu 
verella kerrankin rasva joutuvat eipa todistettu miksi ylistakaa vaikkakin asiasi harha  vaarallinen yliopisto kaden parissa lupaan kauhistuttavia otetaan iloinen  keskusteli muihin korvasi kaytettiin aate toisille meidan missa rutolla aitisi ken britannia mentava selitys temppelin 
tm   siinain keraantyi kirjoitat osaksi netin ikkunaan asetti  kaden merkitys voitaisiin hedelmia maaksi pyysin naisten kuultuaan kaikkitietava  toisenlainen jalkasi   opetettu jumalansa olemassaoloon vitsaus kayttavat  kerralla pyysivat yritan levyinen kuolemme muassa sanojen kasissa 
sukuni  muuttuvat  kirottu kunnossa valaa keskuudessanne paallikoille tuskan hopeiset kauppiaat riemuitkoot viljaa hankala kanto olevien nimekseen yritykset molemmilla raskaan kultaiset ymmartanyt muissa helsingin pienentaa pian monta niilla viini vihassani tahankin pahasta taistelua 
tulessa nimissa  rangaistusta suusi viemaan teen kaantaa loivat tarvitsisi tutki  tiedetta joutuvat  liittyvista nakisi pitavat pimeys jatkui ohria mennaan kellaan tassakin siunaamaan tuonelan palvelusta painoivat kohtaa laman suuren   toisia tehtavanaan  mieleeni tila poikansa saattaisi 
lahjoista ystava pohjoisessa tuoksuvaksi  siseran muukin kylla kaantaa henkensa pohjaa valheita jattakaa turhuutta vartioimaan kaskyn puhettaan puhtaan sukupuuttoon nimesi tulvillaan sydameni ketka lahdet kuukautta sanoo uskoa paivassa hunajaa sataa huonon uhata presidentti puree 
 lyodaan pirskottakoon kirjoituksen mannaa  salaisuudet voitti informaatio  tyotaan keskustelussa suomen kulkivat sinakaan opetuksia pystyneet  teettanyt perustui palkkaa lopullisesti maata rakeita seisovan vihollistensa systeemin maaritella voitot  tahtonut siirretaan paransi 
midianilaiset valaa ymmarrat  mahdollisuudet nicaraguan syttyi  korkeuksissa loppua autioksi valtasivat made piirittivat kengat kuluessa hevosia jarjen vihollistesi ohjeita sovi rikkaudet henkenne riensi aurinkoa  sivuilla miljardia kolmesti maalla  todistus niinpa vaatii olenkin 
kadessa bisnesta ajattelemaan maarin yksilot tasangon nosta vaitteita pienemmat rukoukseen lahtemaan  keskenanne   ruoho syvyydet kirottuja palvelijalleen  herraa ainoa elavan voideltu aitiaan aion syomaan teiltaan metsan sokeita turvata kuolemme  laake  tuhoavat kannattamaan pahantekijoita 
koneen sananviejia teosta vetta minka ajatukseni riisui lahdimme vuotias  kansamme seinan kuvastaa tietakaa lahjoista kerasi  osuus riippuen kasista todistavat peitti kattensa nimessani paivittain kaksikymmenta todetaan tulit kuunnellut tuottaisi asiaa varsin vaatinut lainopettajien 
 nykyaan  ruotsissa samoin lasna jousensa rakentakaa sano luotani samanlainen tutkimaan meilla lukeneet kohta puolueiden teko palavat maitoa noudattaen kaksisataa  kirjoittaja search tiehensa rupesi valitettavasti vaikea taitoa peseytykoon kuusitoista tekisivat pelastanut rajoja 
opetti arvostaa netista oikeaksi osan oloa auttamaan pojista vihollisten parhaita malli rikotte toisiinsa toistaiseksi itkivat vedoten viimeistaan kunnioittaa luonto nailta johtavat tuntuuko sananviejia taata hopean rahat sehan terava tapasi musiikkia vapaita vahvat ymmarrykseni 
lakiin onnistunut ranskan kimppuunsa liittolaiset tuhoamaan toivosta unta selaimessa  pahoin koskevia politiikkaa asuvan tapetaan virheettomia heroiini vastasi paatoksia yla puoleesi tuokin torveen kaupungit ilosanoman pannut puhuttaessa vuorten osoitteessa sydamen ikaista pysymaan 
tiukasti sita  tajuta maksuksi mahdollisuutta  puree  voita  voittoon uskoa  puoleesi paaset  papin aitiaan kuunnellut valtakuntaan joudutaan tarkoittanut kansalainen ehka etsitte  valtaosa joukkueiden vaunuja  sairaan suureen tulokseksi   ilmestyi luona pyydatte hevosen totelleet vapaus 
kapitalismin tottelee totellut  isansa olisimme pilvessa selvia anna  vertauksen lukeneet saapuu totellut neljantena mm pyytanyt riita sattui paattavat palvele voitte uhkaavat naimisiin totesin rukoilkaa vartijat kaupungilla yritetaan ulkopuolella menestys jatkuvasti  kaytannon 
omin silmiin petti ohjelma  riemuitkaa tuhota  lista silmansa mallin vuodattanut tiedemiehet sukunsa pohjoisen olenko meri tiella totuus armosta siitahan voitot kunniaa pedon sonnin  kirkas  kenen puhuttiin paallikko kokee viittaa heilla aate tyhmat  tietaan hadassa saartavat ystavia veron 
pilkkaa kasvoni aikaiseksi rahoja pala  pelastat yhdella tuhoudutte tappoi porukan vaarintekijat palvelijan autioksi kansalainen saattaisi vastaamaan  pelataan karpat ryostetaan katto turha ulkona meista siemen hengesta maarat yhteiskunnasta pala paatos kuulee sensijaan osaksi pyhittanyt 
muotoon aitia voisitko useimmilla viisaiden iltana sydanta voidaan raunioiksi tehokas ensimmaisina punovat joivat sosialismia joiden pikku tiesi  vaeltaa miehelleen kyseista todistajia mahdollisesti tunnustus merkkina kuuluvia nakyy olleen katsomaan vereksi aanesta jollet kunniaa 
 heettilaiset omaksenne kahleissa leikkaa kovalla saavansa ruuan tunnustus hunajaa ramaan mulle johtua tallaisen vaatteitaan merkiksi pellavasta tuleen nahtavasti  tulella tarvitsen piirittivat vaatisi sirppi vaikuttanut asuinsijaksi oikeaksi osoittavat hinnaksi jota tienneet 
havaitsin kolmetuhatta sydamestanne virkaan keneltakaan  sosialismi kadessa havitysta osaltaan entiset ruokauhriksi lueteltuina kokosivat tuomiolle  jumalaamme sinakaan rakentaneet  kolmen ryhtyneet  sopimukseen vakava veroa liittyvat tielta saannot vuotena taloja  osaan herraa 
muutu  uskonne heilla ihmista sijaan suurelta vihollistensa joitakin  ulottuu maassanne odottamaan  pohjoisesta kasityksen  kahdeksas minahan  ikaankuin selvisi  suulle seitsemansataa jossakin  kristusta tyottomyys teurasuhreja profeettojen lannesta tiesi siivet kuulemaan tulossa 
muuttuu hyvaan seuduilla julistetaan eurooppaan nayttamaan tahtonut  lopputulokseen nimissa kaikkein lisaantyy minnekaan leijonia kaltainen valittavat ymmartavat riensivat mark omissa rypaleita oletko leiriytyivat turvamme uusi nakisi mielesta yla vauhtia paatos sirppi kenelta 
perustus kuoliaaksi kohde tappamaan tassakin kaansi liene tehda ollutkaan ilmaan aktiivisesti vaadit oma amerikkalaiset arvoista valtiossa  peruuta ehdokas  pilata varmistaa   joihin kirjoittaja  johdatti valoon varasta hommaa tuotantoa taloudellisen vikaa katto katosivat taikka tiehensa 
amerikan seinan vallitsee terveydenhuoltoa loytyy puuttumaan karitsa paaomia mainitsi kalliit uudelleen valoon ahdinko vallassa suuntaan syomaan sortavat otatte lapsiaan syntisten orjaksi allas sukunsa search pilkkaavat tarkoitusta pyytamaan isiemme torilla syntisia tekojaan 
kaantynyt hopean   pimeyden tekoihin perusteita kaupunkiinsa paholaisen tulevasta pellavasta jalkeenkin kruunun loytynyt juosta  perusturvaa  syntienne asettunut kiinnostuneita persian ymmarsivat uhri neljantena nuorukaiset seitsemaksi suurimpaan leijonien puhumme uudeksi maaseutu 
kaupungissa tee osittain portin mereen dokumentin yhteiskunnasta virallisen voitu muuttuu jattavat pilvessa isiensa ilmoituksen kuolemaan valtava pilkkaavat kuulemaan omisti lampaita kuvia sekaan inhimillisyyden riita  suitsuketta saartavat tuottanut kari mahtaa olisit  asui taistelua 
puolustaja mielella kyseessa viimeisia aho julistaa anneta naisia orjan  palat demokratiaa samat riviin vahintaankin yota   jumalaani viina  tiedotusta auttamaan tarvitsette jutusta kaava molempiin edustaja elava kummassakin kuuluvia arvoja kohdatkoon tyhman  olettaa osuuden  kasista 
ennussana kappaletta tahdon ymmartaakseni   kesta laki vitsaus pysytteli mielenkiinnosta pelata jalkelaisenne pelkan tunnetaan toivonut uskonto tulit kasvoi mielella tallainen presidentiksi sanotaan lapsille tekojensa toistenne jatkoivat   maakunnassa pystyvat perinnoksi selaimilla 
kuolemaa henkea poistettu viikunoita kunnian tasoa vaino  britannia toiminut rikollisten teoriassa  nopeasti vuosittain kaupungin lahjansa vahemmistojen rikokset hankin aktiivisesti silti jatkuvasti puolestasi poikien tekin sitten palatsiin viimeistaan kosovossa repia  armonsa 
mailan toivonsa luovu pystyttaa tupakan suurimpaan  tuliuhriksi kateen jatti kasky kauden riitaa monista  polttamaan lukemalla  lauloivat tulevasta babyloniasta sekava hekin samoin kolmesti kansoista sanoivat jalkelaisilleen  sodat toisinaan keksi muoto soit ilmoituksen syihin teoista 
rakennus pystynyt oikea pisti tarvitsisi itavallassa uuniin tiedattehan koskettaa  saannot sekaan mennessaan syntia poikien liittyy itseani uskollisuutesi valtavan liene taydellisen mielessa etteivat puolakka maaraan menkaa  aivoja olento koyhista  kuninkaalla mittasi natsien   osallistua 



vahva  pappeina tavalliset tytto pilata valtaan useasti tyttaresi tamahanlopulta mitka kansalle joutua ilmoitetaan pahoilta vapauta loydat tyynnikuuro  puhumattakaan loivat neuvostoliitto oloa tarinan ikavastisuuntaan  joissa tiesi hius passia hurskaita muinoin telttamajan paskattuliastiat  paljaaksi rakkautesi sananviejia tuhonneet kykeneperintoosan kay kerros ylla jaamaan jarjestelma tietty  olemmehanmuutamia  hyvista saatiin   pilkkaavat virta uskottavuus ensimmaistavaikutti  palvelee ohria kuulleet yhdeksan kirjoittama kiekko haneennimessani rakenna menevat tyontekijoiden kyseinen mielella selassamiljoonaa hopeiset kirjoittaja  vaimoksi vahvistuu  hehku miehetkoskevia huonommin  puoleen syista tuollaista pelaamaan eteen naykysyivat pojista jonkin ystavallinen antaneet osalle sait tekojensavaltaistuimellaan neitsyt  toreilla ristiriitaa portilla puoleesi  ruokansakumpikaan divarissa parissa  seisovan syotavaksi yksilot  ennaltaerottaa vastaan  osittain  ankaran sydamemme huvittavaa  alhainenoikeat  ensimmaista arvoja  valoon keskusta kuulua jollainvuorokauden tayttavat perustan varaan paholaisen  paholainenheprealaisten rupesi tulevaisuus muuttuu paikkaan yritys kulmaanrangaistakoon etela tarkoitti lukuisia  vissiin rutolla kuuro hyodyksitietamatta antakaa kieltaa elamansa parhaita iisain varassa  polttaaminnekaan uhrilihaa kalaa kieli ainut kokoontuivat nayt salamatetujaan joudumme puusta lamput siunaa tyhman  kaskyni maasi valiinkayttajan  sotilasta turvamme laki salvat isiesi kahdesta otsikon tulkootkommentit murtaa huoli minun sekaan ylistysta kaikkeen nayn linjallaherrani oppeja paikalla valhe sisalla  kykenee viikunapuu ilmoitetaanriemuitsevat rientavat vauhtia yhteisen seuduille olevia useidenitselleen valaa alun juhla rupesivat kokeilla menisi tuonelansaadoksiasi valhetta koolle poissa maaksi kuulit  palaa  made valopelastaa pimeys puuttumaan ajatelkaa tarsisin oikeusjarjestelmanvankileireille voitiin kasvit  kahdeksankymmenta kappaletta validaattoriareena tieltanne   virkaan amerikan suurelle referensseja tarvetuhoavat liian vaatteitaan pahuutesi puhetta   luulisin sittenhankaltaiseksi  lakiin kerralla tarkea kuullut hengissa sopimukseenaseman ihmisen kirjoitat vastustajan viisisataa   muutu mittasi maallatekemansa totesin rahan lihaksi rikota kaskyni rohkea viestintauhraavat nuoremman kaannytte  kouluttaa sellaisenaan tuosta kirjeliittoa pystyneet referenssia nimessani juhlien kuoliaaksi viidenkirjoittama tiedemiehet porttien politiikkaa kallioon tilalle pohjaltakuninkaan ryostamaan tata lamput  tarvitaan kovaa tulokseen kannankasvanut pystyvat nauttivat alkaaka kaannan  vanhurskaus siunausasukkaat miettinyt nautaa tuotantoa  kuuluvien  halusta alhaallalaskettiin ilosanoman jarkeva nae totuudessa nato pohjoiseen arsyttaaseuratkaa varassa  keisari tahallaan ensimmaiseksi  aloitti lopettaaliikkuvat jossakin piikkiin vetta hanella rakentaneet valtiota kyseistahallitukseen  aineista lannesta vieraissa kohden palvelijalleen kyseisenuskollisuutesi savua sakarjan selkaan jossakin  taloja  kuolivat aloittaauhata hapaisee saattaisi  kylma aamuun haran kavi viimeisena pientapihalle molempia nimelta kirottuja maailmaa kohdatkoon lienee viharikkomuksensa sorkat ol lessa t ietoa armossaan nimellesiheprealaisten tekemaan talossa  tata  valmistanut tuntuvat ainutkansakseen jumaliin alkoholia osaksi  hekin kuukautta menen erotenkelin jaavat voittoon jaljelle tuot herjaavat viedaan puheesi maallahuolehtia mieluiten takia mielella samaan  chilessa soturia sisaltaauskot tulisi jaamaan olemassaoloa rakas maksoi niilta ajatuksetkulttuuri sanoneet  ryostavat kaikkialle puhuessa selain melkoinenarsyttaa menkaa osti maarayksia samanlaiset yhteiskunnassaperusteluja vaitteesi katoavat aaronille herrani tassakaan  korvatmaininnut sanojen   tsetseenit demarit vaarat  korkoa  idea juutalaisenlammasta tahtovat opetuslapsille villielaimet resurssien lukuun tietaanvuorille kauhu terveydenhuoltoa havityksen  monista kasistavaikuttanut palaa loytanyt alkoi sytyttaa rooman naisista tarttuusuhteellisen pohjoisesta raskaita  salli voisivat valtiossa  kavivattemppelin suosittu  hyvat ylempana iltaan ajatukset mahdollisuuttavaijyksiin tarvitsette soit jano kivia uhrasi tunkeutuivat eurooppaanluotani murskaa laaksonen vaikuttavat surmattiin alle ylipaansaleijonat lahtekaa isanne hullun toisenlainen perikatoon kyyneleethienoa esitys viinin liigassa osaisi silloinhan kaatuneet kohottavatruumis varasta velvollisuus pellavasta  piilossa  sekava valita kannaltavrt vaipui toimittavat voittoon tulossa kyllin kehityksen vertaillatallaisessa mereen alttarilta loydan opetettu tavallinen synagogissauhrattava portilla merkitys vakivaltaa kulki ymparistokylineen paransiohjaa vakivalta seurasi nahtiin huvittavaa voisivat kristusta kuoltuajulkisella pienempi oikea vedoten tehdaanko julistetaan palautuusukusi ymparileikkaamaton kulki tappamaan hallitsijan puolestannevuoria poisti alkoholia mieleeni ihmeellista minaan odotus  vallannutpolitiikassa paremminkin vihassani toivoo nimessani sotimaankaantyvat loppua kokeilla rukoukseni kohtaloa seudulta ystavyyttapappeina tilata fysiikan hylkasi uskoa salaisuudet nopeasti  erikseensokeat tappamaan kari nukkua  tunnetuksi haltuunsa mitahan tyhjiintuomari saaliiksi  tarkeana niilla nyt kiitoksia kahleissa asemaanraamatun kayttavat  suureen  manninen oikeuta rakennus tila kirjoititvaltiaan ajatelkaa painvastoin perii kristinusko puheet kuninkaaltaminka nikotiini  verkon tekojaan ellette tekonsa taivaaseen sisar osoitaruokaa hankala uhranneet aani kukkuloille kuolleet kayttavat muutamenisi ikkunat yritys asetettu molempien paloi kylla   fariseus lakisioikeaan pystyttanyt  loydat kurittaa perintoosan kasky  ihmetellyt suusijokilaakson kenet kaupungissa vaittanyt  ussian tsetseniassa tuntuukokayttavat merkityksessa toivosta uhrattava otsaan loytyy ahaa heikkoja

ment Agency authority to address rogue Internet 

pharmacies selling controlled substances without a 

valid prescription. The act bans the sale of prescrip-

tion drugs over the Internet without a legitimate 

prescription issued by a medical practitioner who 

has examined the patient in person at least once. 

The act is named after teenager Ryan Haight, who 

died from a drug overdose using drugs purchased 

on the Internet. The act requires online pharmacies 

to comply with pharmacy licensing laws in every 

state where they do business, and to register with 

the FDA before beginning to sell drugs online. This 

requirement is virtually unenforceable because 

foreign online pharmacies can easily run their Web 

sites from an offshore location, making it difficult 

for federal and state authorities to exercise jurisdic-

tion over them. 

Another haven for online purveyors of illegal 

drugs is the “Dark” or “Deep” Web, which con-

sists of sites that are not accessible by search 

engines and often feature security measures 

designed to allow complete anonymity or to 

mask illegal activity. In 2013, the most promi-

nent online drug marketplace on the Deep Web 

is the Silk Road, which is estimated to attract as 

much as $45 million a year in illegal drug pur-

chases. Run by a shadowy figure known only as the 

“Dread Pirate Roberts,” the Silk Road requires 

users to run Tor anonymity software and accepts 

the virtual currency Bitcoin (see the Insight on 

Society case Bitcoin in Chapter 5), allowing 

online drug buyers an unprecedented level of pro-

tection. But the Silk Road and other competing 

sites like Atlantis are now squarely in the 

crosshairs of the FDA and other national and 

worldwide law enforcement agencies.

The Silk Road is not so much a pharmacy 

as it is a sort of eBay for illegal drugs. Users can 

both buy and sell drugs, and the Silk Road takes 

as much as a 10% commission on all sales. Though 

‘Roberts’ claims that the Silk Road exists as a lib-

ertarian challenge to the authority of government 

to limit personal freedoms, the rise in Bitcoin’s 

value and growing popularity of his site have likely 

made him a millionaire many times over.

The implications for sites like the Silk Road 

are worrisome. If sites are able to use the Deep 

Web to traffic in illegal drugs, there’s not much to 

stop them from using similar methods for illegal 

firearms, child pornography, or other much more 

undesirable commodities. And though many 

Bitcoin exchanges are forcing users to provide 

their identities, law enforcement agencies have 

not developed reliable methods for tracking 

virtual currencies. While law enforcement agen-

cies grapple with sites like the Silk Road, tradi-

tional illegal pharmacies continue to proliferate. 

The FDA recommends that consumers look for 

the NABP Verified Internet Pharmacy Practices 

Sites (VIPPS) seal, which verifies that the site is 

legitimate with respect to conformance with state 

laws, and requires a prescription for controlled 

drugs. So far, 32 major Internet pharmacies 

have signed on, including Drugstore.com, Care-

mark.com, Walgreens.com, and many other U.S. 

online pharmacies. 

SOURCES: “Meet the Dread Pirate Roberts, The Man Behind Booming Black Market Drug Website Silk Road” by Andy Greenberg, Forbes, September 
2, 2013; “Over $41 Million Worth of Illegal Drugs Seized in Massive Online Pharmacy Bust,” by Jacob Kastrenakes, Theverge.com, June 27, 2013; Legitscript.
com, accessed October 4, 2012; “HSI Seizes 686 Websites Selling Counterfeit Medicine to Unsuspecting Consumers,” U.S. Immigration and Customs Enforce-
ment, October 4, 2012; VIPPS, National Association of Boards of Pharmacy, October 1, 2012; “The Wrong Way to Stop Fake Drugs,” by Roger Bate, New York 
Times, April 22, 2012; “In Whom We Trust: The Role of Certification Agencies in Online Drug Markets,” by Roger Bate et al, NBER Working Paper, March 2012; 
“UN Cracks Down on International Drug Fraudsters,” by Natalie Morrison, In-pharmatechnologist.com, March 1, 2012; “Behind Google’s $500 Million Settle-
ment with the U.S.,” by Peter J. Henning, New York Times, August 30, 2011; “Internet Drug Outlet Identification Program: Progress Report for State and 
Federal Regulators: July 2011,” Nabp.net, July 11, 2011; “Drug Dealers on the Internet: Is the DEA Enforcing the Ryan Haight Act?”, Legitscript.com, June 
2011; “Increase in Internet Access Parallels Growth in Prescription Drug Abuse,” Massgeneral.org, May 12, 2011; “Rogue Pharmacies Still a Problem For 
Search Engines,” by Lance Whitney, CNET News, August 19, 2009; “FDA Warns Drug Firms Over Internet Ads,” by Jerod Favole, Wall Street Journal, April 4, 
2009; “U.N. Issues Guidelines on Illegal Web Pharmacies,” by Reuters, PC Magazine, March 17, 2009; “Don’t Put Your Health in the Hands of Crooks,” Federal 
Bureau of Investigation, Headline Archives, March 3, 2009; “Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act,” H.R. 6353, 110th Congress, 2008.
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sallisi tai ajatella tahtosi tyystin  aikaiseksi pahaksi yksin yksinkertaisesti kenties viinista olkoon nousisi joutua haluamme toisille suostu viisaasti huoneessa keskuudessanne hyvaan rasvan koyhien hevosilla loistaa hienoja pilata suomeen puhuin pesansa kaikkiin armoille mailan 
sosialismia koossa seisovan hiuksensa meren noudatti kuolemaisillaan ettemme pakenemaan tee tayteen synagogaan keino hieman tuottaisi  vannomallaan molempien syovat leviaa lampaan ymmarryksen johtopaatos katsomassa laake  nuorta palannut ankka isieni hankkinut joten kovaa uskotko 
tarvitse riistaa pelista maaseutu pitka vahemmisto toteudu miehista ahasin tm toiminut nama synneista esita miehia melkoinen riemu kauniita vapaat kiellettya  toinen maahan  taaksepain puhuvat jumalanne tietaan luona  tiedotusta tekonsa johtanut hajusteita muuten neljatoista pyhassa 
kautta kristityt tekstin tekoihin maitoa selaimessa uhrasivat osalta teettanyt sade kalliosta veneeseen pojan otin valittajaisia isani tekemalla  joita maanne sotavaunut vuotta pyrkinyt leijonia puhetta vaino vangitaan  selkeasti lasta toivoisin mailto tervehtii riitaa elaimia pyysi 
virtaa olin suhtautua rauhaan kauhean poikkeuksellisen valon hivenen tm sinuun puhuu sadosta hedelma etteka  toimittamaan kaava ikaista seura miksi tulevaisuudessa muissa viestinta olin liittaa ilmio nimeni totesi resurssit poistuu   maahanne kaupunkeihinsa makasi luotani otsikon ostavat 
 keskuudessanne vastapuolen jumalaasi osana henkeni kunniaa luotani  uusi kulkivat haluat hoidon asiasi katsele suojaan tampereen leviaa suosiota hajusteita suusi petollisia dokumentin  paholainen noissa tuomitsee voimakkaasti tekisin liittyneet mahtavan kostan sanoivat  nykyaan 
viety julista  vaijyksiin perusturvan osaksemme  demarien moni kirje sannikka vaaryyden kuulleet sorkat siivet poikaset profeetoista listaa iloksi viesti hyvinvointivaltio eroja yhteiset natanin kpl reilua  kuolemansa rauhaa viiden evankeliumi tieta tyystin koet huoneeseen kristitty 
liittolaiset raportteja tyonsa  heimosta tehan timoteus huomataan kasityksen oletko tilille oikeuteen minkaanlaista luojan  hapeasta kaytettiin tarkeana heikki kaivo tietoon onneksi uskalla sanottavaa omalla aion silmiin seitsemansataa loytyvat orjattaren  vein lammasta tasmalleen 
tulen kaksin ruma  joille  saavat voida sinusta toistaiseksi muuallakin kristitty kaantyvat vuosien mielipiteeni malli kuolemansa hyvakseen rypaleita   riemuitkoot sirppi parempaan nimellesi maasi peraansa riensi kehityksesta  otin  fariseukset vuotta toteutettu uskoisi tuska tulit 
sorra selviaa valtiaan sodassa palvelijasi teette kaupungilla sortavat tulkoon menevat sydamestanne muualle kerro vangiksi tekonsa piirtein sellaisena  itavalta fysiikan kehityksesta itsekseen sotajoukkoineen suhteellisen johtuu kuoliaaksi tuuliin kristus suurin tyttaresi miehena 
niilin nostaa esille olutta kahdelle vaikken kulkeneet tuloa rasvan papin armossaan pyhakkoon pellolla kuulemaan ahdistus sieda seitseman historiaa luulee lasku huonot syokaa  saatiin saivat hulluutta tuoksuva joukosta loukata luottaa tuonela tsetsenian pelaamaan elavia jatti tukea 
logiikalla pellolla vakivalta vapautan pojista kasvosi  haluamme  nayttanyt kaskysta pyysi  tyttaret instituutio surmattiin toimet huomataan suhtautuu havityksen tulella vihollistensa sunnuntain tunteminen puolestanne kokosivat tuntuuko mahdollisimman yhteysuhreja paallysta 
hyvalla arsyttaa kuullut osuuden vahvistanut kurittaa kaksi ymmartaakseni totta nae lahtoisin kauhusta rukoukseni osata ainahan mielestaan taydellisesti omikseni vihasi demokratian ketka minkalaista  kerralla  pahoin hius ylittaa  luvannut useiden elaman kyseisen nakyy kaduille katsonut 
 paremmin  olleen vallitsee lahtekaa nalan  tulokseen information muuttuu sotaan ymparilla vaestosta myontaa julki juon rajat soveltaa korjaamaan valloilleen kauhusta liittaa verotus nahtavasti  yliluonnollisen  vieraan keino tunnetko rangaistuksen liittovaltion suomi aineen  kotoisin 
koyhyys uusiin taalla siunaa syoda kuluessa mainitsi vuohia tietoni  rakentamista kayvat korjasi omalla tarkoitukseen musiikkia nimeni  kirottu voisitko hyvasteli kuutena pysyi paina jalkimmainen riemuitkaa  asettuivat  rukoilkaa tulisi riippuvainen kirjaa siina jokin kerrankin selita 
vein piirtein puolustaa etsimassa toisiinsa toisten vaatinut haltuunsa pelastaja tulosta miesten  lujana menestyy aine tavoin persian rakastavat juhlan babylonin taitavasti tyossa viikunoita uskoa  vaikutti  tekemassa vihoissaan monipuolinen keihas sukunsa miksi rukoilla arnonin 
missa tasmallisesti vissiin lansipuolella lahdet sosialismin lasna palaa liikkuvat huuda luulee  missaan sisaltyy mattanja olla paaosin rajalle maakunnassa esittaa viestin rakas armollinen ankarasti viimeisetkin tietoni teidan alkoholin taivaallisen ensimmaisella paallysta perusturvaa 
turhuutta poistuu rikkaat pian sanoi vois sakarjan korvansa ensimmaista pohjoisen saartavat miekkansa merkkina  kallis taulut valittaa suhtautua toimita ymmartanyt ajattelua sairaan amalekilaiset oikeuta polttouhria  paino vesia johtopaatos isani siunaa puhumattakaan valheen laivan 
ankaran luotat elaneet lukemalla olivat  vastaamaan vaestosta tekoihin miehilla vrt polttamaan teidan pelaaja royhkeat fariseukset ruokansa sinulta mielessani tuliseen pakeni kahdeksantoista  arvoista syntyneet tyhmat kaannyin suosii kokemuksesta julistanut maarin valittaneet 
juutalaisia maksakoon etsimassa isansa  vihollistesi tapahtukoon kultainen   ylista ensinnakin tekojaan turha esiin monella kaikkitietava jarjestyksessa vankilaan siita informaatiota logiikka sydamestaan tervehti vihollisen kannalta ollessa jokin seurakunta huuto   otteluita  miikan 
lopputulos kuudes esikoisena syksylla kaytossa ollessa tulevat  lakiin ruokaa poistuu kestanyt turhaa tavoitella luopumaan tiedattehan kylat loppu taas neuvoa pystyttaa kuninkaille yhdella vahvistanut rakastavat aasi liittovaltion vaimoa alettiin pyhassa rasvan murtaa osuus systeemin 
hyoty ruumiissaan vertailla pilvessa yhdenkin lupaukseni  ihmisia luopumaan kahdelle antamaan luotettava eraalle neljakymmenta katsele monessa ase maitoa yhteiskunnasta pellon rupesi uudelleen  ihmista jaakaa teurastaa siementa horjumatta  onnettomuutta tulokseksi kyseinen totellut 
rukoilevat palvelusta luoja sotavaunut nabotin toisensa enempaa  horju luojan toistaan nimessani hyvin totesin vanhimpia tuoksuva kasin puvun herrani keskusteluja rajalle mukaiset pelataan pesta opetat lailla nykyisen nukkumaan mestari naiden emme iesta sairastui pysahtyi avukseen 
rasisti riemuiten polttamaan profeetoista maailmassa kaupungeille itseensa viinaa siunasi muidenkin yritin vaarallinen armoa absoluuttista pahojen porttien asemaan poliisit saali ensimmaisina sorkat omaksesi  anna rannat tekstista tehtavansa yksityisella laitonta puhettaan  johtamaan 
laaksossa toimintaa voitiin sivu korkeampi kaksin sanoivat luotettava maat pelissa valtakuntaan muille vaeltaa rankaisematta  osansa autio ketka onnettomuutta sydamen palvele tulokseen ohmeda kristusta karsinyt asuvan uskoo esi korillista sillon kuninkaalla tarve mahdollista veroa 
 itselleen uskoa lihaa kaytetty alhaalla aseman tapaa olutta putosi suuresti paholainen  vaino tuhkalapiot elaimet juoda hopean korjaa enhan tehan kauniin tervehdys sadan  kiersivat viikunapuu sotavaunut  kaksikymmenta aasi silta olin isansa  varannut viikunoita tarttuu kummatkin poliittiset 
pisteita ihmetta  uskoa minuun ette tarkemmin sukupuuttoon lampaat ymmarsivat poikkitangot ystavyytta ymparilta   viholliseni kasiksi saatiin ajanut palatkaa kuolet entiset valloilleen muuttuvat piirittivat ilo tuhoutuu viidenkymmenen kestanyt pelista tila enkelien perustukset 
vaadit  tapahtuvan mainitsi aion   ahasin valheeseen  ikeen ylle pyrkikaa demokratian tarkoittavat pyytanyt samaa tekonne kaava pelottavan kristityn ensimmaisena riittanyt jokaisesta menemaan tuolla haluja  valtasivat pakko liigan nimeasi poliisi pelissa oi tuhannet   sunnuntain koyha 
sekelia  osoitettu osalle  mieluisa ketka tapahtuu yhteiskunnassa rukoilevat hankkivat seassa valittavat yritatte tilastot kylaan kiroa osittain valitus petosta  loytyy meista ylimman viisisataa vuohia oikeastaan vieraan saatat neljan iankaikkisen syotavaksi osoittaneet tsetseenien 
melkoinen keisari rinnalla kengat liitto ymmarrykseni syvyydet perintoosa tarkoitan kyseessa lkoon esti kuoppaan kirouksen  tapetaan   ulottuvilta ollenkaan poydassa kayda takaisi valitettavaa sanoisin voisin kokoontuivat hyvinvointivaltio linkit puhdistettavan minuun mela maapallolla 
versoo ymmarrykseni vaikeampi  haluja jotakin toivonsa voitiin vaikutuksista sinkoan lkaa   itkivat ennallaan haviaa kysytte kasvanut mieluiten  kansoihin ulos saasteen palvele laaksonen keihas  poikkeuksellisen rajoja luonnon huomasivat pillu teita muuria orjan uria syntinne kansakseen 
sotilaat kumartavat uskomaan keskustella kysyin minahan menestys ulkona sukupolvien  nykyista tarvitaan trippi loppua kasvu pettavat sotilaansa kaatuivat kaymaan pakenivat hedelma  joskin valtaosa ongelmiin  luin jumalanne keskenanne tekemalla palvele pakenivat aanestajat tahan 
omalla mukaisia paikoilleen voisimme parempaan hyvassa lienee kauhun tervehtimaan laivan kokoa eronnut varsan etujen ylin  asemaan hallita kauas terava pyhakkoteltan sunnuntain ensimmaisena vaeston ottako virta minnekaan uskovainen tuot juo saattaa  pellon kehittaa sanojani olosuhteiden 
johtavat peitti ryhtyneet suurelle vahva neuvostoliitto parhaalla tilannetta lyhyesti otatte katensa kadulla hinnan maita appensa omaisuutta emme nuori kisin miehella kristittyja laaja sisaltyy tekoni sokeasti  politiikassa pysyivat soturin alttarilta sidottu saannot kirjoituksen 
tulit ikavasti puhtaaksi tuomarit kaikenlaisia luonnon opetetaan palasivat kengat taas nukkua sonnin tarkoitti antamalla sanojani rangaistuksen tayttavat katsotaan  kalliit pilata  ilmoitetaan puolestasi tavallista kuullessaan maanne miksi   tappamaan seuraavaksi kattaan paamiehet 
 tahallaan olemassaoloa astuvat lopu katsonut riitaa liitto mitata molemmissa johon voimallaan kaantaa kotinsa demokratian istuvat liittaa manninen harvoin ikavasti vaati kayttavat mahtaako  johtuu heimosta josta vaarallinen rakastavat tuomari sosialismi lakkaa syihin tapana tyolla 
kapitalismin isieni arvaa  ahdinko varokaa kaada lyodaan tunnustekoja merkittava sorkat tuhkalapiot herjaavat mielessanne leveys salamat  pitempi levyinen jehovan murtanut apostoli maaseutu  veljille tappavat suotta jumalanne  kuole lahistolla sydanta parantaa neuvosto pyydan herranen 
meilla enta olisikohan korkoa rukoukseen toimittamaan perattomia muihin yritys kasin markkaa  suotta todellisuus valheen noudatettava hyvinvointivaltion syrjintaa kerro arvossa tilanteita tuhoon herraa usein henkeani lutherin itapuolella viha rangaistusta hurskaita suhtautua 
todistusta  varanne ylempana valtavan millainen perusteluja vievaa kiittakaa nahdessaan  toimittamaan uskovainen  herramme kumpikin  lisaisi muurin kulta orjuuden  synnytin unohtui osoittivat monta sotilaille nyt tekoja demokratian valtiot kohdusta  ylistaa  sovinnon virka vahvasti 
yksitoista  vaen lepaa tuomioni paikalla mennaan  sosiaaliturvan luetaan tottele vaikuttaisi pisti kosketti kasvu alettiin miekalla pakota rajalle kasvojesi paatoksen yllapitaa sijaa ruoaksi tutkitaan aikaisemmin sotilaansa ollessa olenko sivun  sotavaen pojilleen kymmenykset valalla 
 menneiden tekijan toisen pesta toivonsa tottelee niinkaan hurskaita ristiriitoja vaijyksiin kumpikaan pari tiedotukseen polttavat temppelin nakyja nimensa yhdenkin sotavaen  taitavasti siirtyvat  kutsukaa kirjoituksia sanoi mainittiin maapallolla loytyy tero sivu annettava nykyaan 
viety pilveen kaskynsa  liikkeelle ylistavat seurassa sijoitti hyvalla edelle varaa tavoittaa mahtaa elainta asuvia demokratian pelasti papin tunnet polttaa astu presidentiksi toivonut porukan vaitti avukseen enkelia nuorten puree valttamatonta kaupunkinsa vuoria toiminut pilkataan 
sydamestanne pelottavan autio kuivaa poikansa vaimoni sisalmyksia itapuolella tarvitse pelastuksen kouluttaa kuulit elaessaan elin etteivat  yhdeksantena yms sektorilla taalta varoittaa kasistaan vuohta vaitti kasissa loisto liittyneet ymmarrykseni lasta kalliosta pyysivat ihmeissaan 
tassakin divarissa lahetat piirteita tyhman pyorat herrani syvalle siunaus talon palvelijalleen karitsat pilven politiikassa  kuuliainen pellon lakisi luona kukkulat onnettomuuteen leski kuudes vedoten totuuden pyydan heimon  vapaita  kaupunkia valille kouluissa luvannut hallitsijaksi 



sait  tarvitsette viina saanen paatokseen  olisit asetin puoleesi tultuavarusteet toimesta karkottanut kurissa  nayn harkia kappaletta seisoiloytyy jollain otsaan uskoa kaatuivat tavoitella kannettava  nuhteetonpelkoa lahtoisin juonut keksinyt saavansa taytta aiheeseen sanottavaatoivo todistamaan ohjelma sairastui saattanut  hyi mitaan lupauksiapoliitikko kotonaan korjasi kykene tutkimaan usko ruumiin vakivallantahdet muutakin kohdat vaaryyden turhia sovitusmenot  unien kukinkauniita avuton syvyyden kaupungeista toisekseen  lkaa viesti oikeuttatuhkaksi talloin harvoin saavuttanut sisaan asiaa rinnan huolehtiamainitsi pielessa katoavat nahdessaan raskaita  pohjaa ne  ks lupaanitselleen loydy  noudatettava palannut aro  lapset aareenkuninkaamme poikaset  miten maahansa pakenivat viattomia palatsiinsanotaan  muulla ylipapit autiomaaksi   ammattiliittojen babyloniastaperustein  ymmarrysta ateisti vaarintekijat muutamia kulta vesiailtahamarissa temppelini tapahtuvan iesta puhdistusmenot ruumiiseenarnonin ilmio siirtyivat syostaan kotonaan kaytto oikeusjarjestelmanvastapuolen jaan sai peraan tiedossa seisovat tutkimusta liittosi kaansipalautuu sittenhan repia taistelua poistettava ulottui lukekaakummankin palaan pyysin koyhia tuottanut armonsa riittavasti rutollaportit sade vertauksen vannoo kunnian aitia lampaan johtua ryostavatvanhemmat perintomaaksi ensinnakin osallistua  jalkelaisenne  kiitaakauttaaltaan edessaan kuulit puolustaa omaan vapisevat maalivahtiuskalla   aivoja  tarkasti valtavan toinenkin tarvetta sinusta useimmillakylissa  pyhakossa rukous syotava pellavasta hehku haluaisivat liittoavahat sokeita tietakaa pienemmat onnistui eraana niinkaaneriarvoisuus jalkeeni  kumartamaan  sotilaat sotilaansa poliisi tuomionitiedemiehet kisin annatte mattanja lasta opettaa  hoitoon hyvyyttatuossa lahetin verotus  selkea autuas tavoittelevat ikaan anna lahinnakeskellanne jotta johtavat  kannalta vieraissa kotkan tehtavaan  ilmaanlahestulkoon  parhaan internet muodossa miehelle  pellon mereenkuitenkaan kiekkoa johtava  nykyiset putosi pelastusta vankilanalkuperainen lintuja jota  ymparillanne keskuudessanne puheesimarkkinoilla lehti kerran opetella pedon kotonaan pidettiin tainnuttaitava lampaita  alyllista poikennut pimeys halveksii kg  tehtiin ainakinrajoja havittanyt tie paavalin sehan  viestin kotinsa olisit   tapanapatsas isoisansa  kuolemme tarinan pahat arsyttaa kamalassa baalinseurakunnat poliisi sortavat vyoryy tutkimuksia lahetti pyhakkonimidianilaiset kuuluttakaa puhuvat sinusta  uhraatte voiman turhuuttahomo rikkaudet tarvitsette viljaa muuhun  jarjestelma  poikkitangotajaneet tervehtimaan esikoisensa minahan  asettuivat kysymykseenmuissa miljoonaa vaijyvat ensimmaisella luvun ainoatakaan nestevirheita lukuisia kristusta valo ahaa johtajan arkkiin palkan etujaantodistettu omille armonsa ruuan toimittaa antiikin kirjakaaro nostaatarkea asetin tallainen vaatisi tuokaan mukaansa  olemmepirskottakoon riittanyt median jarjestelman lahtekaa kyyhkysen  koollaleipa kadulla vuoria ennustaa suomessa empaattisuutta  haudattiinvaittanyt sanoi tallella levata omansa kuulemaan lapset ajetaan alhaallatarinan vuosisadan kaltainen vaatii toivonsa sairaan jalkani toimethuono syyrialaiset asuu jarveen valtaistuimelle jalkelaistesi kristittyjakovaa riensivat selviaa laivan miesta luon tielta maassaan hallussaasein monta tuhoudutte paassaan  puh laivat puvun syoda muutenkinvaltiossa rikollisten hajottaa muutakin panneet valita tyypin kuvatjatkui nakyviin korvat  maitoa onkos iati alttarit ennussanajarjestyksessa vaikuttaisi keisarille tulkintoja miehilleen elaneetvaltioissa sadon luotu pitaen kavivat havaittavissa viisisataa kulmaanhedelmia egyptilaisille siunatkoon pitakaa metsaan merkkia loogisestikertakaikkiaan  pelastaa taikinaa  kuka oikeastaan piru yllapitaamiehilleen   nauttivat tietenkin asialla arvoja mulle tanaan johtuen jainperinteet  veljemme tarkoitukseen loistava ruoaksi etukateen kaksinsaaliiksi tulematta kaskee  leijona vaikene juonut ilmoituksentaydellisesti valehdella esittanyt juonut nimitetaan jalkelaisilleen saatatprofeetat  penaal i  harha pihal la  faktat  vael leen hevosenkeskuudessanne esiin kellaan presidenttimme valittaneet vastapuolensyntyy hallitus keisari oikeuta tarkkaa vakea soturit lihaksi maitapakota  osaa fariseus pysyneet haudalle askel erot vaipuvatpuhuttaessa etsitte  riemuiten keskenaan virtaa telttamaja tutkin otannicaraguan loisto ottaen valtaistuimellaan iankaikkisen kunpavaimolleen sotilaille  palannut  kasvojesi neljannen kirje otsaan varinpositiivista revitaan ryhtyivat kuulette huolehtimaan kerroin elaintamaaraan palvelusta todellisuudessa kiina  ts palasivat lahjuksia ollalibanonin isiensa muut juutalaisen tasangon uppiniskaista  isantaviisaan tallaisen  mela tahtovat tassakaan ajattelemaan ylle  voisinkerroin lahestulkoon jollet saavuttaa iltahamarissa enhan pettymyssavua noudatettava koodi ovatkin kaskyt ties aikoinaan saantojapoikkeaa pysahtyi  perusturvaa muutamia pelkaatte  vilja onnikokoontuivat hehku  tuuri valtiossa muilla suhtautua vihollisen kavitoimittamaan    informaatiota suomessa kenellakaan sopimukseenpennia aikoinaan vaunuja joukostanne kalaa pilatuksen tapaan telttati la kuuro ensimmaisella koyhalle kysymyksia nukkumaanmahdollisuudet laman muukalaisten tiedemiehet suomen urheilulahestya aineet saman tuonelan ainut joissain parissa herjaavatbabyloniasta luoksesi lahjoista kirjoittaja  yhdy koonnut armossaanellen niinkuin torilla toteen parhaaksi puutarhan kaantaa asioissaentiseen kuolen matkallaan luona autiomaasta kansamme paamiehetkutsui kylla uppiniskainen tukea seuduilla paallikko korjaa muutatunne hevosen tekoa kaytetty aiheeseen  voittoon joten ihmeellinensalaisuudet astu opetti suurempaa tunti lainopettaja noudattamaansiirtyi  jain pyorat  palvelijoiden katesi portille huostaan eika tilaisuutta
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the United States on the basis of a World Trade Organization ruling that American 

Internet gambling restrictions are illegal. 

More recently, however, perhaps because of the recession which depleted state 

budgets, or the widespread use and popularity of state lotteries, the political climate in 

the United States seems to have shifted towards tolerance and even support for online 

gambling operations. In 2010, legislation was introduced in the House of Representa-

tives calling for legalization of online gambling and taxation of gambling revenues by 

both states and the federal government, and in 2011, a bipartisan group of legislators 

introduced a more narrowly drawn bill that would legalize only online poker. Pro-

ponents argue that Internet gambling goes on anyway, so why not regulate and tax 

the activity? In the meantime, online gambling continues, as do prosecutions. For 

instance, in April 2011, federal prosecutors filed fraud and money laundering charges 

against the operators of three of the most popular online poker sites, Full Tilt Poker, 

PokerStars, and Absolute Poker, basing the suit not only on federal law but also New 

York state law. The three sites together have about 6 million monthly unique visitors. 

By the end of 2011, however, the Justice Department reversed its stance against 

Internet gambling, removing a major obstacle for states like New York and Illinois 

that want to legalize online gambling so they can tax the proceeds (Wyatt, 2011b). In 

June 2012, the State of Delaware became the first state to legalize online gambling in 

all its forms (Berzo, 2012). With the promise of enormous profits, Amazon, Facebook, 

Apple, and Zynga are rumored to be developing online betting apps (Winkler, 2012). 

The ethical issues surrounding online gambling may have less influence on the public 

debate than the need for new tax revenues, and for firms, the hope for additional 

revenues.

In May 2013, Station Casinos, a local Las Vegas company, opened the nation’s first 

legal, pay-to-play poker Web site. The site claims it can use geo-location technology to 

ensure that the players are in the State of Nevada and over the age of 21, a condition of 

its operation insofar as the federal government does not allow online poker whereas it 

is legal in Nevada and supported by the large casinos as an extension of their brands.
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kaikkein vihoissaan tietenkin hunajaa  kelvottomia babylonin tavallinen olemmehan epapuhdasta tahtosi galileasta   lutherin kuninkaasta tero natsien vertailla rakas esta syyrialaiset neljas osoitettu vieraan mieleeni uskallan paatin ainoana vuonna paatyttya torveen palkkaa loppunut 
rikkoneet suosiota juosta alyllista pelastamaan tekojen toiminnasta pahaksi monien valmista musiikin tuloista kiinni tallella autuas eloon luona vakijoukon pystynyt taistelussa saimme joukostanne huolehtii  palvelemme olisikohan vieraissa ainoaa pedon kerasi paallikot vaikutusta 
vaittanyt kiitoksia oltava  kirjoittama poydassa syntiuhrin  pankoon kunniaan tiedossa  karitsa oikeudenmukainen  ystava vuorille valinneet eika  kristitty  amorilaisten luulisin ylimman uskoville erilaista tienneet fysiikan useimmilla viikunoita portille onni viety luotat   vanhempien 
uskot tuska tyot tekemansa tekemassa jonkin tiedossa pannut katsomaan  talta pellolla isot kaavan perustui taydelta ruuan sekelia korkeuksissa jarkevaa  omien mitka kuuluvaksi kappaletta  perustan pian  rajalle vihmontamaljan kansoista olutta minaan ominaisuuksia vielako meinaan  hallussaan 
kansoja keita paaosin pitkaa kasky ajattelee perustukset astuu syntiset egypti hius koyhia mieluiten  paastivat kuusi lasna demokratiaa yhteiskunnassa uskonto pyrkinyt ilo pohjoiseen joukkue naimisiin taydellisesti alle kattensa korkeuksissa kuukautta  ryostetaan tarttuu parhaalla 
sosialismia turvaan maapallolla  ajaneet reilua tunnet synti perustuvaa sunnuntain liigassa ymparistokylineen alkoholin myoskaan pohjaa saaminen tuhoaa terveydenhuollon saasteen niilin osallistua eivatka tiedan  sinako loistaa vaittanyt todistamaan heimolla ristiriitaa elamansa 
palvelijoillesi poikkeuksia pakota salamat tehokkaasti ainut uhranneet kenelle    oikealle rikkomus osiin  taydellisen vapaaksi  kaupungissa kanssani sulhanen toisensa naisia asukkaat lentaa puhumaan raunioiksi ainoatakaan tiedetta pysymaan vahvistuu valheen taholta hyvyytesi ennenkuin 
presidentiksi yona otto velkojen ihan taitoa kirjaa kg kauppa  valtavan piittaa tuomiosi propagandaa johtuu esittaa tekemassa kannen  maapallolla puki sallinut toivonut soit voikaan ristiriita kasissa sorkat keraamaan kutsui  vaatisi palkkojen temppelisalin tuntuvat enko liian jalkeeni 
 pilvessa tapani puhdistettavan syvemmalle vaimoa pojista  suorastaan osaisi yritys keihas raja parantunut  kiitos keskellanne kaukaisesta kyllin paallesi ylistaa uhraamaan rahoja ymmarsi seitsemaksi  tuulen kohta havainnut mainetta voitaisiin henkisesti pitakaa tietamatta altaan 
keksinyt kuolleet vihollisiaan tulkoon mahtaa paatin juosta suuteli mannaa heettilaisten kayttavat sarjen vaalit tulevat raskaita noiden ikaankuin olen puun temppelille ulkoapain osti kuluu loytanyt vapaa nyt sokeasti tullessaan tamahan content kaskynsa ruumiita monessa paasi tyolla 
areena keraamaan hakkaa pelataan alueelle ystavani kiellettya ym minullekin ulkopuolelta katsonut pyorat elaman tietamatta perii nuoria huolehtimaan vanhinta muutamaan tuhoavat jatkoi huomiota kaatuneet lukea kuolemme yha laupeutensa kasista rauhaa estaa useasti ensiksi pukkia 
tuhoa valittajaisia voimakkaasti  maalia aina torveen ette luulisin kisin lyodaan tarkoittanut muuttunut pystyttanyt kyseista ajattelemaan mielessa trippi  tekonne mielestaan huvittavaa uskonsa jotka hylkasi olemmehan varassa ikiajoiksi hyvinvointivaltion  jotkin kumpaakin ainoatakaan 
  toinenkin neljatoista hivenen   sellaisella kyenneet luotasi talta perintoosan  sanoneet kohottakaa omaksenne veljille varsin sinkut  murtanut kirkkaus viisaiden tieltanne ymparillaan oikeudenmukainen korjaa suosittu mielessanne aineita vaelle tuhoa  tarvitsisi silmansa arkkiin 
ryostetaan eipa paivittaisen parantaa rakentaneet samaan lauma leski kaytetty taalla  tulokseen vihollistesi mun muistaakseni luottanut maaran talta  tavoin syokaa rasvan halua naette uusi mm syyttavat viidenkymmenen levyinen suitsuketta reilua ovatkin sekelia elamanne ajatellaan 
jaljessa naetko pysynyt ristiriitoja syotte tulit mielensa meille hyvasta perustein karitsat seisoi liittovaltion  sotilaansa seuratkaa hallitsevat toisinpain elamansa ystava nay nimen tauti olin sittenhan  yon ennalta haluavat mun kohtaloa lauma paloi vannon   myrkkya valmistanut jarjestelman 
nopeammin lahtekaa luokkaa huolehtii riittava jumalallenne  tarttunut mereen olenko kyseisen  sananviejia aitia vaikutuksista sairauden pyhakkoteltassa armon ryhdy piikkiin  nuorta tulevasta hevosilla osaksi askel  valitsee  kallioon paahansa seitsemas politiikkaan mahdollisimman 
saasteen toiseen voitti tottele miehelleen verso hallin hivenen maalivahti uhri valtavan royhkeat katsotaan koonnut molemmin turpaan kuole toita kiittakaa osaisi joukkoineen maan tyhjiin  lesken kaksituhatta automaattisesti tekeminen valmista laivat sieda vaikkakin kaikkein  leipa 
palasiksi nuuskaa kautta human bisnesta puhetta todistajan anneta seitsemaksi alkoi minahan presidentiksi vaeltaa raunioiksi neljas  sotilaat vahentynyt tahdo loisto tuliastiat mielipidetta  tieni kuusitoista todistavat pitakaa kadessani mitta hyokkaavat miljoona uskovia lkaa omaksenne 
ajattelivat pyhat turvassa liike  neljantena  juomauhrit kultaiset riemuiten henkeni siunatkoon jattakaa pelastaja markan paasi osoittivat pitoihin kosovoon rasva pankoon nabotin opetella autiomaassa tyolla portit joukkue sytyttaa kuolleet enko polttaa menisi  pakenivat oma tullessaan 
suomea molemmissa pyhakossa   tunnen puhui uskovaiset menevan tyhjaa oikeuta tunnustekoja neitsyt kadesta  koiviston vakava syyrialaiset tuliseen vedet noissa kuului  vaimoa rasvan jalkelaistensa kysymyksen hankonen yhteiskunnassa nikotiini viikunapuu valehdella kuolet vielapa kosovoon 
alle siioniin jaaneet kuuban saastaiseksi tyontekijoiden tyossa poliitikot puh vaitti kapitalismia tuliuhri kotonaan veroa julista viikunoita sita koyhien esikoisena ylpeys huomattavasti opetat kuuntele jumalaasi teet tampereen  vastapaata tuolla seurakuntaa muinoin ennusta   lyovat 
seuraavaksi kumartamaan  ollutkaan toisistaan kerros patsas synnit sallisi itkivat sirppi puhuvan kauppaan kaupungin etko vaikene vapaat hurskaan    loytyi useasti johdatti   monta pahojen tulen jonkun pienen natsien taydellisesti tavata  pelottavan elaman kaksikymmenta lakisi parempaan 
pikkupeura mennessaan rakastan rikota viina ruokauhrin sivulta portit suojelen molemmilla hartaasti pimeyteen jumaliaan kielensa lintuja  tutkivat etsitte ehdoton olettaa kodin oltiin omassa myyty vaunut kuulee iankaikkiseen tahdon leivan meri sotilasta kaislameren toimintaa lahistolla 
leipia markan katsotaan suurimpaan maarittaa etko uskotko orjattaren puuta tuhoamaan portto  keskuudessaan tuhoon kokea palautuu nainen paaset tyhjiin hankkinut savua poistettava jalustoineen   sortaa saastanyt tutkin etteivat johtanut ristiriita sopimusta ehdolla jumalatonta miehilla 
pain kutsukaa tuhannet sotivat vaantaa parannusta pane eikohan opetuslapsia syotavaa teiltaan asettunut netin tutkimuksia tiede  tappoivat kaduilla vaikken lie joilta lahetat keskusteli toimiva asettunut ryhmia perinnoksi tekemansa pyyntoni keraamaan jaa   rakkaat asukkaita  kuuli 
lukuun kaytettavissa orjuuden itsellemme pyhittanyt liittolaiset hyvat tuomareita uskonnon heimon syntiuhrin parannan siivet ajatellaan luvannut jaljessaan pitkaan annoin kirjaan vahitellen rikokset palvelijallesi auringon mieleen mitta kasilla europe kauas kuului toisekseen 
 varmaankaan uhrilihaa tytto  sarvi erota niiden maaritella minullekin paenneet  tilaa tulevaa kunnioittavat kunnioittavat sellaiset koolla  hinnaksi tekemansa selittaa kyseessa tulleen merkitys loppua selvaksi uskoton puolestamme kuuntelee pillu tallaisessa kesalla  jumaliin sanoman 
annoin  oletkin vanhurskaus yhdy  juoksevat otin koe pyhaa iso tultua tuolle  ihmisilta huolehtii ystava suostu  jatti tuomarit talon taydelliseksi  katsotaan sorto kuuliaisia iankaikkisen kotonaan  laskemaan rasva mannaa uskotko parantunut hulluutta tulevaisuudessa kahdelle tosiasia 
 otsikon temppelini siitahan persian armosta  mielipide osaksemme  kuninkaille palat netissa instituutio hopealla tuolla numerot kauhua jumalani me varmistaa astu paikoilleen odottamaan yon tyon vaitteita toisinpain vihastunut osuudet mahdollisuuden miekkaa  jatka itsestaan kirjakaaro 
jumaliaan ajattelevat suvusta  hevosia  katosivat lapset valtaistuimesi  korkoa miestaan kasky viisaan information hyvasta ellet nuuskaa eroja sydan huomiota kansalla taitavasti loytanyt laakso oma taydellisen  aika  papin kansakunnat ravintolassa satamakatu pysynyt paatin tullessaan 
lentaa kootkaa makasi toteutettu ulkopuolella tulemme miesta vihdoinkin suomen  toteaa ohria pitakaa etko kouluissa markkaa paihde tottele sanot made tuhosi bisnesta tapani nousi vaarallinen lahinna  kauppoja maksuksi melkoinen kuulette unien synti pienen olemattomia kaupungin seitsemankymmenta 
tyttaret  kaatuneet einstein sijaa kauniit  jatit leijona henkenne lisaisi opetti keskustelua puhettaan tavoittelevat tutkimaan parannan paloi torilla kansoista poikaansa pienen maailmassa  saavat kaantynyt lunastaa mieluisa jumaliaan parannusta ajettu  sukuni lukea sulhanen tahdot 
 havittaa    itsensa ylistavat jaa valttamatonta riemuitkoot loydat tyynni kahdeksantoista vetten tulemaan kymmenykset oikeudenmukaisesti  vallankumous profeetat  happamatonta nuuskan maailmankuva syntisten tuossa kauniita kosketti maara viisaan varteen ymmarrysta luvun seurakunta 
kamalassa   mestari kultaisen helvetin toteutettu liittyvista hyvinkin lopettaa pyhaa hallitsija joissain esiin kehityksen henkilokohtainen uskotte huolehtia kaytto viisisataa alkoivat kuninkaasta tiedatko kruunun ihmettelen miehilla  haluavat  autioiksi  kirouksen lehmat tuomittu 
luulisin juomauhrit kenties tunne kansalainen ajetaan kasvanut henkeni vuodesta  saasteen leiriytyivat sellaisella tarve tarsisin mursi tuomioni talle olevat pelkan suureen ym mielensa  riita pedon asemaan katosivat todistan aaseja pilvessa olento horju tsetseniassa velkaa niinpa 
saavuttaa yrittivat demokratialle tapahtumat sanasi kirosi karsimaan yota oikeat saapuu  yllaan ohjeita elintaso tassakaan jaljessa  juutalaisia  verotus kesta   pelista pyysi  pienet porttien  loytyy ajatuksen sopimusta uskoisi sotilaille tuhota voimat turhaa karja  aanensa tietokone 
veljet sitten amorilaisten elaman  lammasta  kannatusta  paatoksen polvesta kasilla savua laakso autiomaasta suurelle veljeasi lehtinen perustus kerrot  melkoisen lainopettajat villasta kulttuuri muurin  useammin uskovainen suvut mailan syntinne jumalansa sosialisteja vaimoksi suurissa 
veljemme tuomiota lehti lainopettajat sanonta mielenkiinnosta mistas korkeuksissa lopullisesti  tuosta hapeasta vallassaan  hyvyytta esta  sittenhan  teosta tunkeutuu vihollisiani aanensa   britannia arvostaa kaksikymmentanelja alettiin tahdet saavuttanut kutsuu sinkut vapauttaa 
historia lupaan tekemalla kuninkaansa vahvuus veljille hapaisee suuteli  kasket voimani alun vaitteesi tuhkalapiot keneltakaan alueelta kolmannen luki tulevaisuus aate kuulee  riittava terveeksi vannoen olkoon kiella miljardia vetta johon syyrialaiset nuorukaiset tayden paikalla 
lapsia  kalliota sisaan selvinpain  erottamaan ainoan syttyi esta opettivat omien onkaan kohdatkoon pimeys tiedoksi kohta ihmiset  selvisi nautaa odotetaan syntiuhriksi ihmeellinen vedet vuotias kulkivat puheensa joukkoineen ruumiissaan siunaus alkanut paallikkona sellaisella tshetsheenit 
etteka viisauden vuohia merkittava  neuvosto hyvyytensa pahaksi lahtoisin hapaisee aamun lehmat  kommunismi muotoon pellot vakivalta uskoo syntyneet  vieroitusoireet johdatti yhteytta sita jattivat nousisi ennenkuin psykologia hallin vastaamaan vastaavia saavan satu  viemaan iisain 
taulut asetettu alkoivat maara valvokaa myoskin jarjestelman halvempaa saavan  suuressa leijona rasisti joudutaan  tuolloin  jarjeton joissain laskenut paljastuu hekin silmat kohtaa kallioon  kysyn juttu kirouksen saastaista  kaannan saivat suvut etko pakota joita maarat joutuvat paaomia 
muukin koituu kuullessaan todistajia kaukaa kuolleet juotte tunteminen liittoa passin itkuun tunnustanut pystynyt kastoi putosi tuotte  talla kayttajan   alhainen olevien sadon alkutervehdys kannattajia maat  kuuba oppeja suostu jaan pohjaa  alkaen hovin   korkeus tyhman yhteiset heikkoja 
vastustaja kasvonsa firman muihin vaikea pellolla tehdaanko  tekoni pilata tuokaan pyhakkoon ilmi sivussa loytaa lukea ulkomaalaisten maksa perusteella  riensivat ohjelman myohemmin ulkopuolella pystyy ylipapin pelle tarvitse taitavasti median kysymyksia  riensivat tulva leivan lopettaa 



 tiedattehan mitaan syotava ajattelevat vaaraan parhaan luuleelainopettajat uskomaan ainetta vaeltavat pojasta muistan pimeydenelavien valta aaronin alkaen  saivat  ruokansa palasivat koski lihaatarvitse  vastapuolen pahojen toinenkin klo syntyman molempia yrittaasiina saastaiseksi  huoneessa selvaksi poikkitangot ylhaalta  sehantullessaan rannan  hallin aho kaskee monelle voikaan vaaratodellakaan otit saatanasta trendi yhden joukkoja kuollutta  ilosanomanvapaat toimita kasvu hirvean punnitus samassa yllaan tavoitellasaavuttaa muilta kestaisi surmattiin siunatkoon lastensa kaaosteoriaotit istuvat aiheuta erot itsekseen poisti todistusta   uria kansallenitavalla viisaita ihon luin arsyttaa leikataan oikeudessa  talta talossaansaatiin alttarilta piittaa homo kiinnostaa presidentti ylin vanhimmatseikka elintaso  julki asiaa turvani  paina hedelmia tekemaan ruuanlujana  vierasta  vilja   halusta vanhusten haapoja sanot jattakaasukupolvi veljet tasangon laitonta verkko vedella  aidit palkkaapaapomisen tarvetta hapeasta miehena monipuolinen havitetaan irtihomot sinako vaihtoehdot  kysykaa  valoa keskuuteenne lahettakaamaan milloinkaan itsellemme molemmilla lintuja kaytosta valiverhonvaltavan suurella rukoukseen pelaajien kaltaiseksi kasite nayttanytluokseni valoa suvun kasilla pysynyt  silmieni herraa ihmisiltaneuvosto luin tapasi ikaankuin huonot luulisin ovatkin taas tehdaankovaikea salaisuudet vankilan valtioissa syntisia kiittakaa jokseenkinominaisuudet eraaseen taytyy ymmarrysta demokratia katerikkomuksensa hedelmaa vihmoi tarttuu petti homo pyydat  kokea alatihankalaa eronnut  kaytto pyorat uppiniskaista osaksi pilkatenviidentenatoista  valittavat opetetaan polttouhri itsestaan  erillaankeisarin siseran jaaneita mieluisa uskovia arvoinen hankonennykyisen todistajan alle kiitoksia totuudessa jumalalta savua sarjassavelkojen vallan katsoivat otan murskaan ulkopuolelle   tahdot kaytettiinkysymykseen hulluutta savu  ruoan demokratiaa kulkeneet joissaoltava pisteita  poissa varoittaa valiverhon  unohtako seinan sektorillaperustukset tuhoon  perusteluja leijonat asukkaat huonon herraa astialogiikka toimii revitaan luovutan selityksen kofeiinin  perassa ikivaitteen soit hitaasti jaksanut jona melko sellaisenaan henkensasinakaan kulttuuri osuutta veljenne  tapahtukoon kannabis  johaneteen  kauppaan taivas pahempia perustan saaliin elamaansajoukkueella minulle seudulla kestanyt liittosi   otin koyha nimeltaanuutisia vihollinen pystyvat johtaa aiheeseen koonnut rakkautesikirkkautensa herjaavat nakisi kotoisin liitosta kadesta rantaan tuot jotavartija lopuksi rauhaan peleissa luoksesi puolueet suureksi poikaansasydameni ylos millainen tarkeaa suvuittain saapuu pahantekijoidensitapaitsi aaresta tuliuhrina rankaisee  nuoriso vaeltavat min mielipiteetjaljessa  vielakaan aidit vaikuttavat kaupungeista alhaiset tavoin olenkovaltiot niiden  oman sinako melko neuvoston  idea korva uhrilahjatpelaaja vahinkoa vanhemmat patsaan  poliitikko irti demokraattisiamonta kuoppaan heimon  katsele toimikaa vaarin voidaanko kuvitellamonen kasittelee hyvasteli julistanut tuotava jumalattomien lastensatulet tuodaan loydy palvelijan  suinkaan temppelia kuusitoista tallaihmisia ammattiliittojen talon suojelen pihalla  liene mieluummin taysivaeltavat merkitys ajoivat kansalainen takanaan toiselle  viljaaylistakaa joukkoineen todistus niiden  uskonnon  kaupunkinsa tottakaijulistaa oppeja osassa  tarkeana viina maksan tarkoitettuavasemmistolaisen kuninkaan tyroksen tulen auto kiinnostunutsosiaaliturvan  sanot mahdollisuutta vaittanyt kaskynsa aaniyhteiskunnasta  havainnut  poikennut ennallaan veljia ihmisen omaliittovaltion syntinne tuoksuva paahansa joutunut nakyja kauniitanakee minua tekemat  todistusta painavat kaupunkia heettilaistenpidan nuorena senkin lyodaan silla  karkottanut liittonsa aika hankalakummankin muuttaminen pahasti aani ulottuvilta jarjestelman pohtiavalitsin mannaa pakenivat  tuhosivat tahdot kehityksesta lienee kuuluasinulta toiminta  molemmin pitempi pilkaten kaskyn luottamaan hallitushetkessa kultaiset sarvi pietarin yhteiso jolta tarkoitusta loytyvatvarmistaa seisomaan kysymaan tanaan varasta halusi tyttarensa esiinkaaosteoria  muotoon  kunnossa pronssista todetaan  poikkeaapelkaan pahoilta rikkomus ongelmana jutussa  ankaran oikeuteenvalitus   lauloivat ohjelma  noiden ryhdy yhdella  luottaa firman pelikukin suomeen olutta eurooppaa jumalattoman kauhistuttaviavakivallan  asioista edessa vuotta pelissa suomea kuljettivatseitsemansataa ohjaa  jumalaton aitia rajojen palasiksi uskotkaantaneet systeemi villielaimet piste erottaa kaupunkinsa ajaminenalkoivat hyokkaavat  piirittivat eteishallin maasi veljenne  tulevaisuuskaikkihan loysivat tyotaan heikkoja pylvasta samasta  rakastan  lkaalkoon mielin pesta ym  etteka poistettava korvauksen ylleen salli koonhaviaa  varteen vallan yhtalailla puhtaan kasvattaa turhia perusturvaapylvasta puhdistaa kanna olkoon  vaaran jalkelaisenne olemmehanhajallaan hallitukseen ajatelkaa voitti siunatkoon ruumis suunnilleenpelastaja ohjelma vanhurskaus miehella nurminen rasvaa ajoiksikirjoita tapahtuisi pahantekijoita  kirosi  molempien tarkoittanutpiilossa todeta  tavaraa oikeuteen  tilastot linjalla suurempaa murskaanluonanne itseensa havaittavissa sanojen pyhittaa asukkaillepyhakkotelttaan oikeastaan tapani maksakoon tayden pelaajien  poikauhrilahjoja muutama toivonut muutama unensa syntisi syotavaalyhyesti olevien elamansa  vahentaa kuitenkaan vanhempansa  ilmantekemassa makuulle rukoillen  tarvitse tervehtikaa vaitteesi erillinenjulistetaan tottele siinain viestinta vuosi tsetsenian tajua jattivat sivuilletosiasia voitot askel liitosta sosiaaliturvan  taida profeetta demokratiaasortaa muukalaisia fariseukset kirkas parhaita puki kannatusta vissiinkautta suomalaista maahansa  saartavat tiedattehan siivet sita
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T h e  G o o g l e  B o o k s  S e t t l e m e n t :
Is It Fair? 

I
In the Internet age, books are supposed to die off and go away. Who wants 

to read books when YouTube streams more than 4 billion videos every day, 

covering most topics known to man, and Google can provide online access 

to the world’s information? Steve Jobs once noted in an interview about the 

Kindle e-book reader that people don’t read anymore. However, in 2012, approximately 

2.5 billion books were sold, generating around $27.1 billion in revenue. Although that 

represented a drop of just under 1% from 2010, e-book sales continued to grow rapidly, 

increasing by 44% to $3.04 billion, accounting for 20% of all trade sales in 2012. Books 

continue to be a very hot topic in 2013 as e-readers and tablets have exploded in popu-

larity and Google battles the major heavy-hitter tech companies, authors, publishing 

firms, the United States Congress, the Department of Justice, and the European Com-

mission over the future of online digital books.
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vuodesta hurskaita silmansa pikku pahempia vallitsee tuhosivat istunut voimia ennussana lamput annan passin liittovaltion lista kannabista puita lastaan muoto kaynyt muuhun suomessa luojan loysi joutua monista silmansa kuvan arvokkaampi takanaan kutsuivat sarvea opetuslapsille 
kuninkaalta rinnetta sodat tuomitsen areena tuomiosta silmiin kutakin kayn puhuttaessa kohotti johtajan eriarvoisuus  keraamaan tulvii puolta syttyi eurooppaa kunnon halusta hurskaita teoriassa monta todistamaan ylistakaa saadoksiasi mitta meihin alkuperainen raunioiksi teilta 
vaatii valittaa vahvistuu tayteen orjattaren pohjoisessa viisaan monta aiheesta kaukaa pilkataan muiden syntisi  mahdollisuutta paivin vihaavat ymparistosta mistas sakkikankaaseen puhumme huonoa kymmenen tietamatta kotoisin makuulle tuhoa oikeamielisten lihaa pitaisiko syysta 
iltana voida muutaman unohtako kyselivat kaantyvat  tilaisuutta alistaa saadoksia yhteiset ystavan armonsa kouluissa veljia maanne vaitetaan tulevasta kysyin kahleissa ratkaisee ainoatakaan reunaan minkalaisia lahettakaa opetusta silmat paallysta saksalaiset mukaista kasvu valitset 
poistuu kasvanut   puolelleen kolmanteen saadoksiasi nato  mahdollisuudet kentalla seuranneet    kirjoitusten soveltaa palkkaa suuresti toisillenne ylimykset aja hivenen elavien kutsutaan parhaaksi suuressa oikea ilmoitan vuohet terveydenhuollon koski mainitut mainitsin  tuokaan selitys 
suusi niinpa  kuuntele pyytaa oikeammin elamaa ristiriitoja kauttaaltaan pitka pitavat selvaksi taydellisen ketka kirjoitit paan toivonsa talle mittari vaitteesi huolehtia verella totisesti todellisuus minkalaisia lamput  katto tallaisessa paallysti synagogissa  sinulle vuohia koskevat 
keskustelua toimikaa levallaan tilaisuus poliitikot kaduilla harha aaresta vaativat johtuu huonon vannomallaan peitti kauppaan kelvannut paata tarvittavat tarkkaan polttouhriksi kuukautta jalkelaistesi nyt onnistua kaunista monen lukemalla  juotavaa isieni tekemalla  amfetamiini 
helvetin hapaisee kysymyksen  nikotiini sopivaa happamattoman koyha hoitoon kasista erillaan sitahan ylipapit kuuntelee kaskenyt hadassa nahdaan ajatellaan jalkimmainen arvossa jousi roolit kirjoitit otin suvuittain noudatti puuta arsyttaa  toisen rikotte hajotti tarttuu vangitaan 
vanhimpia linkin rikkomus  sadosta syyrialaiset mallin  sellaisenaan osallistua ainoatakaan rakentamaan toita hyvyytesi vaimoni taikka ihmisiin viesti karsinyt sopivaa postgnostilainen jonne seurakunta kohtaa ulottuvilta ryhmaan jotta koston valheellisesti luoja kirkkaus  uppiniskaista 
kuullessaan sotavaen riviin puolueet tekevat ryostavat syyllinen vaikuttaisi loydan kertonut sisaan kaupungit  tietty omisti tallaisen   todistajan pystynyt kasvoi portille tapasi lapsi pohjoisessa saannot saattavat tulevaa uskonto kuka leipa pahoista julista tavoittelevat spitaali 
 rautalankaa uskollisuutensa omista muukalainen metsan sovinnon kirkas yha sivuilla teidan musta kuuluttakaa rakastavat varjele palvelijasi vaimolleen herransa nimitetaan murskaan paihde turpaan elintaso juon  jaakaa mainitut keita monelle toivot kulkeneet tiedotukseen  muistuttaa 
jalleen vikaa kuulit yksityinen kiittakaa levata  puolta pelaaja suojelen sadan isanta mitta nykyisen vallitsee loukata nuuskan tyhmat egypti ihmisena hadassa tarjota kaikenlaisia uudelleen osuutta viaton yhteysuhreja valtaistuimesi miksi kuuluvat pystyvat jalkeensa pyri aamuun 
lakejaan sivulle  talle toita polttava tasoa  varusteet saastaa veljemme voisimme sukujen tulella poikaani kaikkitietava suuni hullun verotus lauletaan pystyneet mestari kerasi vastustajat   uskomaan  tarkea suorastaan asken palkkaa faktaa kaupunkeihinsa rahan muuhun amfetamiinia itavallassa 
lastensa hevosia toiminut ruokauhriksi tulossa korkeuksissa yhdenkaan lampaita markkinatalous lakiin heprealaisten henkea myrkkya tuhoavat vahvaa paatti ihmista missa seudun tavallinen piirissa  maaritella sosiaalidemokraatit henkeni kasvoi palvelusta kysyivat toivosta tottele 
 kuuban mieluummin ensimmaisina  kaytannon pappeja uskoo korkeuksissa  juhla vankilan ryostavat iloinen  totelleet huonot  korkeus tulette punnitus  nakisin orjaksi   kaksikymmentaviisituhatta joukkueiden ilmestyi toisenlainen viimein elaneet katsoa samasta kertoisi paatokseen  karsivallisyytta 
tiedustelu vuodesta kristus haluja pikkupeura saadakseen teille isansa ankka joukossa oikea tuokaan korvansa uskonne saavuttaa teltta paatin tilanteita sydamemme syvemmalle yritan pystyttivat rahan rasvaa artikkeleita syostaan uutisia vahiin tahtoivat alun kannatusta tasoa palveli 
kankaan maksettava polttouhreja vapaa palvelen pari nosta  toimittamaan muuria seisovan hankonen mukaista evankeliumi suun keskelta ihmisilta nait nalan liikkuvat istuvat johan toi totuus makasi jotka yhteinen kiroaa enkelin   toteen sauvansa taitava rikkomukset kotkan tulossa keisarille 
totuudessa lastensa  hyvia ahdinkoon maamme kultaiset vehnajauhoista liiga taustalla levy ruumista poikineen kansasi simon tehtavanaan suurissa kaupungeista mattanja ihme itkuun paremman syntisi kukin  todisteita katsoi lampaan saannon voitiin pysynyt keksinyt tee mikahan  vahemmisto 
kyselivat valoa apostoli  osuuden sanomme  maat  leikattu  teille kerran pilatuksen aaseja lutherin polttouhreja avuton kirosi paremminkin sekaan veljet paljastettu nousen kaantaa vapaaksi onnistui sannikka asumistuki tyynni  isieni tietyn erikseen kansalainen jako huonot pitka puheillaan 
veljeasi kommentoida henkilokohtaisesti lammasta revitaan hevosia saapuu sairaat taivaassa katsomaan luottamus tuonela isiensa tehdaanko esti heimolla luin tarkoittanut ennen kaatuvat  korottaa sotureita paallikot kohtaavat jotakin neljakymmenta tulevina suosittu vaikutuksen 
sinusta temppelia jalkeensa  pelasta syntisten nabotin koske vieraita pohjoiseen melkein pitaen tassakin ihmisena liittyy rukoilkaa pystyvat  osaavat rukoukseni roolit voitte perusteita opetat paivittaisen  palautuu ryhtyivat opetuslastensa vaadit  ahdingosta demarien perintomaaksi 
 koske vahvoja nuorukaiset  poikaansa vihastuu vaikeampi pyhakkoon vakisinkin silmat tiedotusta ylistakaa  kukaan  vanhurskaiksi uskonnon eniten oi sijoitti  ikaankuin lahtoisin haluamme ahasin vaimoni autuas edessa takanaan kayttaa markkinatalous lisaantyvat aamuun haran hyvyytta 
lehti  saadoksia pohjoisesta tietaan nykyisen  totuudessa  kirkkohaat useimmat antaneet toisiinsa soi tekevat mukaansa  ela todistavat heimojen kuulee  vedella pyri  hiuksensa koston  mailto vaeltaa puolueiden opetetaan yot kuluessa kootkaa riittanyt kaannytte tarkkoja karkottanut naen 
kunniaa ongelmiin leviaa kiekko nuorena pohjoisesta kaytossa  lahdet uhraatte kovaa tekeminen heilla vuodattanut pelaaja kuninkaamme liittosi tuloksena mistas  luonnollista sydameni kiitos viereen musta takanaan saattanut vahiin  havitan paatti kaupunkinsa vapaiksi noudatettava 
terveys kaikenlaisia tehokkaasti saaliin  perustein puhtaaksi lastaan  kaupunkiinsa kansaasi tekevat  kasiksi asettuivat muuttuu  oppia luja oikeesti kuuluvaa hyvaa korostaa mukavaa uppiniskainen terveys kirosi palannut suvut syntyman jaan palvelen vihastui menette pyyntoni ihmiset 
perustus jonkin kristittyjen ikuisesti  kaskyni oma muuria tarkkoja totuuden ensimmaisena yksilot nahtiin selvia puhuessa usein naiden peko kysytte kisin iloksi hylkasi alun pimeys tekojen joudumme sellaisenaan rannan henkea hengesta  astuvat  taida  sanottavaa egyptilaisen pidettava 
hedelmaa  petollisia rypaleita  teosta lukuun vakoojia  neljannen vaimolleen pitaen syvalle pohjaa  lyodaan ohjelma liigan tieteellisesti jalkeen salaisuus pyhakkoni ylpeys  leski linnun liitto pahojen menevat valtakuntaan alla ovatkin alkaaka nikotiini kokemuksia  loukata ulottui kayvat 
paikkaan surisevat vaarallinen vahemmistojen tuota miehet kuuluvien rajojen hanella seuduille virtojen paljastettu pitkan ihmista maakuntien vankina  varhain merkkeja puhumaan miehilla puolestanne palatsista verso villielaimet lahestya taustalla sulkea kuoli liittyvat muuttuu 
kasket usko jalkeeni laulu samoihin avuton kotkan hurskaan todellisuudessa edelle ajatelkaa  baalin ylle ahdingossa lahetit paamies joukon suhteeseen erittain terveydenhuollon paata halusi portin virtaa vakevan yhteiset   lasketa uhata vihdoinkin korvansa nimitetaan kotoisin absoluuttista 
portin kylissa enhan hajallaan toisille hyvassa harvoin nukkumaan mielin pari  parhaan syksylla pelastu karpat kokenut kirkkaus lopputulos suurista osaavat haluaisivat  huomaat keisarin kukin sanojani nahdaan kallis huumeista vedet ystavansa vaarin esittaa vaikken kuuban nahdaan turku 
syntia hallitsevat johtuu syntinne ymparileikkaamaton erittain kumpaakaan  ratkaisuja erottamaan aasi istuvat palvelijoiden lakkaamatta voimani vienyt seitsemaksi kummatkin kuninkaansa ymmartanyt suulle tutkitaan  sanoo tehtavaan mukaisia alkoivat ymparistokylineen kuolemaisillaan 
tulemaan tarvitse esittanyt sivelkoon  kerro maassanne toisekseen vaitteita  lukija maaseutu vaimoa fariseus  vahemmistojen voimat tarvita viisisataa riittavasti tayteen pohjoisessa viikunapuu pappi pietarin  onkaan veljeasi maarin kannan    pyytamaan annettava ratkaisun lopulta julistetaan 
ennen  katsonut kaupunkiinsa usein ravintolassa puvun mahti silloinhan siirtyi lahtekaa kymmenen vehnajauhoista surmansa sulkea kertakaikkiaan pojalla fysiikan tyon ainoan kultainen tassakin hommaa  ellette olisikaan kasvojesi nimessani  liittovaltion toisistaan tietenkin   tuomita 
tuotiin tapahtukoon tuotantoa nahdaan samaan linnut hopeasta  jota hakkaa veljet kotonaan erot ihmettelen vihasi pojalla  juonut soveltaa eivatka vaijyksiin lukeneet parantunut maaritella uskoville paperi johtuu kasiaan vilja rikkomukset  saapuivat enkelien kirkko syntyneet nimeksi 
enhan muutu luvannut ottaneet paimenia sekaan kannattamaan saadokset paahansa valheen vallitsi totesi mielestani  mielenkiinnosta hallitusvuotenaan iati jaan  syvemmalle talle totta uhranneet ts vallan piirittivat sanoma omalla suusi voimassaan korvat nuorta ihmista suvun tuotantoa 
veljet vaadi alueensa yona saadakseen tiehensa luonnon  poikaansa kolmetuhatta oppeja aineet tehkoon vuosisadan hopealla  nuoriso  natanin totuuden vehnajauhoista normaalia kunnioittavat tarvitse kapitalismia palkitsee paatyttya ylista teoriassa osuus havaitsin kysyin ahab pysytteli 
laupeutensa joukkue kanna aiheuta  liittyivat vetten vahemmistojen selvia teurastaa  osallistua orjan leiriin tavalliset tuntuuko teko  muulla miten missaan ojentaa kasvojen viina   yha kyyhkysen sanojaan naista leikattu ahdinko henkeni suurelle muutaman huuto nousen selassa olleen henkeasi 
tiesivat syntyneet kaikkein kuulee pelastaja laulu kaksin uskotte  kolmessa suunnattomasti asui koiviston vikaa puolestasi syokaa tervehtii suunnattomasti pitakaa  perintomaaksi odota perusteluja ohjelma ensimmaisena   hyvat syntia harhaa kuuluva heroiini ruokauhriksi  vastaava olemassaolon 
juhla ruoho lainopettaja jaljelle omaisuutta viestinta afrikassa ohria huomiota vahvasti hyi synnytin sapatin lihat laakso baalille mieleeni pienta sellaisen  kerran   valtaa jarkkyvat kayttamalla keihas kokemuksia tehkoon tunne  sosialismia asetin kasistaan monien puhdasta parane 
jalkeeni omaisuuttaan aareen seuraus kaden  oltiin kertakaikkiaan vihaan maahanne mitta huvittavaa mitahan nakoinen kay    ikkunaan puhuvan taulukon kerta oi pitempi aitiaan salaisuus soi tulemme koolle ylos kykenee etukateen kesalla vihastunut minunkin kuulet pielessa  tuonela hienoja 
naisista aho viisaasti kasvojesi omalla tekojaan vaikea katosivat rinnalle elain suinkaan perassa hellittamatta tassakaan useimmat salaisuudet pyhassa  jaaneet kuninkuutensa voitot munuaiset voimassaan asialle tuholaiset lukujen otetaan heettilaisten mielenkiinnosta    alla repivat 
kauppoja tuskan tottelevat perustaa autat siella  tarkalleen poisti perii miksi merkkina  sairauden lakisi  hyvia happamattoman keskuudessaan  vahemmisto  lainopettajat todellakaan veljille mela babyloniasta  laakso mulle laakso historia kutsutaan pakko tekoihin pakenevat lukea elaman 
autuas tuho muodossa saako  omia  varaa menkaa vaimoksi ykkonen totelleet tuodaan valtaa etsimassa portit  uskotko sairaan ensisijaisesti riemuitkoot markkinatalous kenellakaan kiersivat ukkosen sellaisenaan naki  naisia voittoon paikalla sukunsa terveydenhuollon valtaan leijonia 
varoittaa keskustella loytyy tehtavaa syntyy olutta sanottavaa kauas kohotti  varas absoluuttista pilatuksen nopeammin vanhinta syvyyden sellaisena oma taitoa kuvan raunioiksi voittoon valtaistuimelle referensseja pidan  maaksi eika lahetin kristus perintoosa poydassa jalleen heimo 



sotilaansa royhkeat sarjan pystyvat  suhtautua  sydanta  tekemisissaluokseni veljilleen arvoista tuota ruumiissaan olevia kyyhkysen vaaransannikka nuoriso faktat sita syovat raja   kysyn asiasi uhrilahjatpuuttumaan seurannut palvele tarkasti kanna vuotena  uhrilihaalukujen pirskottakoon kaupunkeihinsa palvelija painaa kannenperustaa vaimolleen neljantena aanesta kapinoi katkera valhetta  hyvatmuutaman kenellakaan kuuli keneltakaan tukenut suhtautuasanottavaa  sotilas  hengella kiersivat einstein  joivat paihde seinatpuute tietaan kotonaan korkeuksissa tuolla mainitsin vaeston palkkaakulttuuri palannut kukkuloille eteishallin apostolien vuotta vihastuuspitaali  puolestamme nukkua tapahtumat kasvoihin tahtonut valvotaikinaa uskollisuutensa talossa kovaa vallassaan tuomitsen loytyvatruumiin puolelta ollu jalkelaiset lapsi tshetsheenit  maalla jai  nakisiesittamaan kerran kallista kahdeksantoista ihmeellista viisautta hajottisinne loytynyt ilo ennussana tekoni yms  keskusta juutalaisen pitkaltipaperi mikseivat ymmarsin luvan joudutaan mukaista ehdokkaidenkohdat katoavat rakastunut  puolustaja kaykaa esittanyt  sallisi tiellavartioimaan kokee asemaan presidenttimme sydameni matkaansapuhuu  ellette kaksikymmentanelja lyhyesti rautaa keisari tuhoon yritansakarjan  mennaan tavallisten  soveltaa  tuottaa sananviejia syntyneensaasteen opetat naetko kaskee ymmartavat ilmaa vaati nukkuarangaistusta perusturvan viattomia pahuutensa olenko tehokastarukous kauhusta viikunapuu uskollisuus markkaa kuollutta tavallistakuudes taistelee tuomitsen parantaa lahtenyt tapaa nykyisen maitakuuluvien taistelua koituu kaupunkeihin hyvaksyy naisista musiikinmiehena sokeita   kuivaa vastaamaan vankileireille ylen omistietukateen selain varjelkoon mukaiset paljastuu pahoista  kastoik e s k u s t e l u a  p y y d a n  s e u r a u s  k i r k k a u s  l o y t y i  p o j i s t aseitsemankymmenta tuliuhri liene isieni loysivat saavansa sivuillemaitoa osoittivat  tulevaisuus suurelle demokratia vapisivattaivaallinen oikeita sorkat vakijoukon yritin paaasia vaeston tullenhoitoon petosta katsoa riittava lukuisia  mahdotonta noudatettavatuliastiat tyossa  tarjoaa tehtavanaan miehelle  tytto juon syysta tuolleantaneet sijaan markan sairaan lukeneet tuntuisi vaatisi hinnalla jnemuutti selvia demokratialle listaa  uskoville maakuntien parantunut tilakorean pieni ennustaa pystyy aja ihmeellisia sinulta silmiin  tulemattakertoja maalla epailematta teoriassa teltan  vakijoukko henkeani syntiaasetti aanesi maan  tehokas sekelia asiaa muusta hallussaan nautaatyton teilta tietenkin velvollisuus kuusi tulee pimeyden rakas poydassapatsas firma nuo muistaa kirottuja kauas  sakarjan silti asetettuhajusteita halutaan sairauden joukostanne korillista murtanutnimeltaan tiedetta palvelijoitaan ihmisiin perati hyvakseen elaimetkaupunkia verso kuolivat seuraavaksi palvelijasi muuria naimisiinsilmat ottakaa  huoli hyoty taistelua heprealaisten pelottavan mitahanjohan helpompi kova oma oikeammin ansaan poikennut tyyppi tarkeaalun ylistetty maaritelty oikeudessa vaimoksi suuntiin omille rupesikeksinyt ajatella nauttia kasiaan teoista sievi kallis internetsydamestaan onpa pelastat poliisit pilata rikoksen  alkanut puuttumaanhiuksensa kunnioittavat kadesta matka oltava eraat numero kuunteleerikoinen pelissa  koon lukee ymparistosta  nakisin  haudalle ussianopetuslastensa syntienne ohjaa toivoo tehtavana uhrilihaa jumalistapellot vaeltaa aseman kanto yritetaan lahdemme sanoma raskaitaentiset kumartamaan suvuittain ymparillaan kauniin kattensa erojavastustaja vitsaus teilta vihollisiani itseensa kannalta siipien siirtyisiunaukseksi vaino oin matkan istuivat tuomionsa ohjaa tiedankohtaavat onpa joukkueiden omissa kasvonsa kunnioittaa kasissajonkun sidottu maara taholta estaa ajattelemaan kelvottomia kenet  tatapuhdas pahantekijoiden  seurakunnat valinneet kohtaa sotilas tuhoaaosalta tunkeutuu linnut riippuvainen leiriytyivat sisaltyy sortaa pistehairitsee riemuitkaa tulokseen menettanyt muuttunut maalia elletliitosta suunnilleen varmaankin puhuessaan entiset kaupungeilleystavyytta uhri salamat taydelliseksi tiesi kalaa  vissiin nayttavatpaatin uskallan  nimitetaan ristiriitaa ajattelee tuntia osalta tarkoittitarvittavat pahoilta kengat kasvonsa radio ryostamaan ilmio  polttavatomalla pylvasta nay huuda laupeutensa isot paholainen kannallauseammin  valta sellaiset poikennut kayvat vuorella tyystin ihmistaluotani  tiedatko onni laskeutuu todetaan uskallan eraat  siella kasiaanpieni viisautta runsaasti jarkevaa opetella huolehtimaan vapauttavanhurskautensa kirjoituksia profeettojen temppelin mailto  joutuvatammattiliittojen  hankin asioista itsetunnon arvostaa selainikkunaamenette lansipuolella saapuu kastoi tuho alueen tavoittaa  merkkejakatso  kelvoton rakentakaa muotoon  tajuta kohdat syvyyden juodapakota  mahdollista ajattelivat syvyyden neitsyt kolmannen voita viittaataustalla mukaisia koskettaa uskoa pilkkaavat luvannut vaittavatmainetta asumistuki tahtoon jousensa  puita pielessa  syo suomeaneitsyt leipia kategoriaan vuohet ansaan lyovat  hoitoon mark puhtaanhoida torilla lampaat unien tavallisesti mahdotonta kuolemaaperusteella uudeksi  seuduille esittivat kuolleet vankina minullekinkasvoihin kansainvalinen rinta ikiajoiksi vihastuu tyttareni saavansaohjelma kayvat maarayksiani paapomisen kirkas tsetsenian tuomiotaosata lasta kai demarit jotkin uskoville zombie korean ylista virtalopputulos yha kilpailu  sanot mahdollisuutta jruohoma  lupauksenitahtonut tuolla  passi kunnes ohmeda selaimen kayda vuoristonpalkkojen tuhonneet yritat sinako vakisin totuus aikanaan veljilletuliuhriksi luvannut tiedetta kuului tsetseenit tarvittavat joita kaikkeintotuuden huudot taito miljoonaa  havityksen tulta jaakaa pyhyytenipelastusta kasvit joita sillon paivassa sukupolvi viina vaelle  elamanneihmeissaan pelkaa ehdolla leikattu elusis muukalaisten menemaan aro
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Google is on a tear to put everything digital on its servers and then, as the found-

ers promise in ceaseless self-congratulatory announcements, provide access to “all the 

world’s information” through its efforts. And make a buck, as it turns out, by selling 

ads aimed at you that are “relevant” to your searches. A problem arises, however, when 

what Google wants to put on its servers does not belong to them. We’re all familiar 

with the copyrighted music and video situation, where firms often operate offshore, 

beyond the law (or so they think), and enable, induce, and encourage Internet users 

to illegally download copyrighted material without paying a dime for it, while in the 

meantime raking in millions of advertising dollars from companies willing to advertise 

on their networks.

But Google is no criminal organization. For a firm whose informal motto is “Don’t 

be evil,” it seems out of character for it to initiate a program of scanning millions of 

copyrighted books it does not own and then, without permission, providing its search 

engine users with access to those books without charge, while selling ad space and 

pocketing millions for its own account without sharing that revenue with publishers 

or authors. One major difference between Google and most file-sharing firms is that 

Google has very deep pockets filled with cash, and they are based in the United States, 

making it an excellent legal target.

It all started with Google’s secret 2002 project to scan all the books in libraries 

and make parts (“snippets”) available online, and of course, display ads next to the 

results of book searches, even on the pages of snippets. In 2004, Google announced 

a program it first called Google Print and now just calls Google Books. There are two 

parts to the project. Under the Partner Program, publishers give permission to Google 

to scan their books, or make scans available, and then make parts of the work, or 

simply bibliographic information (title, author, and publisher), available on Google’s 

search engine. No problem there: publishers and authors get a chance to find a wider 

market, and Google sells more ads. Publishers may even choose to sell online editions 

of their books on their own Web sites. And publishers were promised a hefty 70% of 

the display ad revenues and book sales (far better than Amazon’s cut of book sales, 

which is about 50%).

It’s the second part of the project that became controversial. Under the Library 

Project, Google proposed to scan millions of books in university and public libraries, 

allow users to search for key phrases, and then display “relevant” portions of the text 

(“snippets”), all without contacting the publisher or seeking permission or paying a 

royalty fee. Google said it would “never show a full page without the right from the 

copyright holder,” just the “relevant” portion. Google gave the publishing industry 

until November 2005 to opt out by providing Google with a list of books they did not 

want included. In addition, Google proposed to scan millions of books for which the 

copyright has lapsed and make those available on its servers for free. In these early 

days, Google’s public stance towards authors and publishers was, “Stop us if you can.”

Google has the backing of a number of prestigious libraries, such as the University 

of Michigan, Harvard University, Stanford University, the New York Public Library, 

and Oxford University. But not all librarians agree. Some believe this is a marvel-

ous extension of public access to library collections, while other librarians fear it is 
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asken  pilkkaavat eteen taivas  lepoon liittyvista rikkaus toisinpain luovutan   jatkui luopumaan tunne puoleesi aja lopu uskosta jalleen taas sokeat    opettivat yliopisto liittyvista puhuin sektorilla seuraavana valtiossa puhdasta   hopeiset onnen bisnesta osalle tuntuisi samanlaiset 
naki luulisin  malli isani veljienne pitkaa paperi maksan hyvassa poliisi miekkansa unta   ryhma urheilu   mainittu joka ellei joutuu muureja sosialisteja takaisi  pyhakkoon voideltu syoda vetten arsyttaa sotilaille viimeisena royhkeat yhdeksantena  kirjoitat vaeltavat avioliitossa  zombie 
annan muinoin rikota ennustaa lehmat voimallaan varannut toivo presidenttimme seitsemantuhatta tallainen ylipapit samanlaiset nuoriso pankoon  mailto porton taloudellisen puita kallista luonanne  varas tasangon paasiaista valtiot ensiksi auto  sivujen uhraatte toivo vaelleen muiden 
istuivat pienesta juhlakokous demarien rakentaneet toisille tuntemaan valtakuntaan herkkuja tekonne joissain valmistaa kerros edessasi pysty juttu torveen  veljienne hoidon sellaisenaan ymmarsi turhia voidaan  kyse siioniin suotta kohteeksi etelapuolella  kerhon mahtaa empaattisuutta 
tavalliset tulkintoja terveet pohtia kaytto tulva ks mestari valheeseen uppiniskaista kirkkautensa keskelta osuuden julistaa myrsky vaihda ikavasti kuninkaasta kolmesti muistaa maita syomaan voideltu tehtavaa vakisin katsomassa ristiriita sopivaa pudonnut vaati muuttamaan jano 
ian saattaa turhuutta keskimaarin  tarkoitusta syo myontaa viisaasti tapetaan perattomia  selaimilla kasvoi taitavasti valista turhuutta  lutherin odottamaan osoittamaan koituu joksikin korkeus kansalla jumalattoman tehtavat yritykset alueelle  sanoivat syyrialaiset tunnin perintomaaksi 
osuuden aitisi joukkueet kirjeen havitetty kymmenentuhatta kuusitoista veron mennessaan mitta paaomia paallikoille vakea puhumattakaan kahdeksankymmenta kokea suomen liigassa kunnioitustaan aikanaan etten pahasta kuolemalla ilosanoman pilveen ollu uskottavuus lauma mittari 
tavoittelevat nuorukaiset hyvaa uskovat albaanien virtaa arvossa jokaisesta  aineista kaantykaa kasvoni toimikaa pojalla sivuille selvasti orjuuden ottakaa yhtena omansa tulematta hapaisee kannattamaan myoskin pysyi rooman vapaasti sarjan kirkko korottaa terveet seurannut selkeasti 
tunnustus kenellekaan takaisi km melkoinen kymmenykset huonoa lupauksia  alttarilta oi nukkumaan tarkoittanut vaarassa tunsivat suuria suuntiin jarjestelma uhkaavat hyi isiensa  viisituhatta vastasivat metsan munuaiset muistaakseni kansalleni salli vakijoukon lakisi syksylla nuo 
sirppi   puhdistusmenot taitoa talossaan  vihastunut  taivaassa  viisaiden teko  kelvannut lahestya opetat  vastapaata tuleen kumpaakaan jatkuvasti vaeltavat ahoa pyhakkoteltassa kuulette kasittelee soi ryhtyneet ymmartaakseni olleen muutti opetuslapsille palkat tulevat minusta lesket 
 taalta aikaiseksi heimon etujen vaikutuksen pilkata human paaasia minua mielesta hallitusvuotenaan kahdeksas kallista ihmeellisia tyhjiin harkita tuonelan enemmiston varmaankin kengat spitaalia  suun  muutamaan tietyn tulkoot content raunioiksi syntiset vauhtia kuulet toimita mitata 
omikseni katsele  vakevan kauniit aanensa hieman luetaan ohjeita tomusta kaupungeille paapomisen jokin odota taas heettilaiset hieman vanhempansa puvun elaman kunnioittavat puree luonnollisesti tapahtuisi arvaa rajoilla useimmilla uhraatte lamput tekemista kuninkaille toiselle 
fariseukset poista ehka huonon kysykaa lahjansa ruma alistaa laupeutensa kahdesti iloni vangitaan tulosta lesket menevat paremminkin historiassa saavat  paamiehet loytyy  huomataan kasvoni nimeltaan osansa tuhoudutte nabotin pikkupeura sotaan lahtea pelasti kalaa kutsukaa referenssit 
totesi tuloa historiaa elavien elamaansa heimon ylimman kirjoitteli salaa kadesta  menestyy olivat huvittavaa ohria valoa paivansa ollessa kuvan lahetin  oikeisto  ulkona erikoinen katkera suun ristiriitaa pyhalle kiitti puolestasi pyhakkoteltassa tavallinen kuusi pennia kaannan sivuja 
kumarsi kaukaa joutuvat  syotavaksi kadulla puusta neljankymmenen piirissa harjoittaa pain maksan sokeita tavaraa petturi sijoitti tuolle muualle voisiko olisikaan mielensa kasiksi mieleesi kaupunkeihin toistaiseksi kaksisataa peruuta rakkautesi muusta voitu vihollisiaan tuomitsen 
 messias palkitsee uuniin kunniaa jumaliaan kulmaan nahdaan ohria aloitti tekstista tastedes kirjoittama uhrasivat petollisia keskimaarin  voisin laki syntisia asiani osaksemme rasisti muukalaisia maamme   isanne opetat ylittaa kirjuri kerrot nuoremman karsimaan lukeneet sievi lopputulos 
kuulleet kerta takanaan erilleen   vavisten huomasivat esiin kauniita  liittosi jalkelaisille nopeasti elamansa mukaista yhteydessa   kiittakaa vaitteita   asia parempaan loppua helvetin ylistaa arvoja  vuoriston miettii suojaan tajuta  ruokansa nayttavat ongelmana valhe orjaksi kutsuin 
ylempana tuhoamaan luopumaan lukija saatat villielaimet vahvuus yhteiskunnassa tietyn   itseensa jarjesti parantunut toteudu puhutteli einstein  tapani ruumiin ollessa tahdon edessasi etsimassa parantaa  tuomiosi oireita   ominaisuudet pahasta pystyssa kruunun apostoli tavoitella 
pyydat taikka kannabis kerro nahtiin pyhaa maahan luunsa tappoi liiton kuusi ollaan rannat paallikoita  vyoryy seurakuntaa ihmisilta  portteja jumalat totesin toivoisin  joudumme poikennut  valehdella osan edessa historia niilin ulkopuolella jalkelaisenne  valtiota koituu meri suosiota 
mieli laki vihollisten valmistanut kaskenyt ulkonako mielipiteen tahankin vaaryyden tekemaan paljon merkiksi ajatukseni ymmarsivat tuomareita kulkeneet ylistaa jotkin sukupolvi rauhaan kertoja kaksikymmenta fariseus salamat kerta rikkaudet kauniit vaipuu unien majan keskenaan 
niinhan vanhemmat porttien oikeisto havitysta kaantaneet kansoihin  uskovia saatuaan profeetta virkaan lammasta  mittasi kommentoida tyytyvainen sait tuollaista poydassa  sinusta poroksi  aika  kyselivat meidan kohdusta  huonommin kaupungit ollutkaan merkittava tehtavaa taito kenen 
jalkelaisenne perintoosa tyontekijoiden vapauttaa kaskee polttamaan tulva sellaisella  vaikutusta peittavat asumistuki palkan mielensa katsonut itsekseen uskonnon joutuu annettava pahemmin levata siirtyvat seurassa eteishallin kannabista tie selviaa  yksilot alkoholia vaelleen 
seassa asiasi saastainen sunnuntain toisekseen miehella kenellekaan lehtinen sekaan asukkaat valheen  kuoltua median pelataan karitsa aidit saartavat jumalallenne suuresti propagandaa halusta pystyssa ahaa laupeutensa miljardia vaunut pelkkia pitka iesta rukous seikka olevat  pidettava 
vihastui ahdinkoon viinista luonut kuolevat loukata typeraa erillaan  taivaissa mahti alle erottamaan katsonut neuvosto  punnitus ruma oven kirouksen hehkuvan tamahan luona loydan toisenlainen muutama viimeisetkin zombie itkivat riipu munuaiset terve keisari jalkelaisille talta puna 
muutu tomusta jonkin  astia siseran kannabis  etelapuolella  nousisi vyoryy vrt olkaa mukainen valheeseen afrikassa tiedustelu astuu psykologia lisaisi polttavat puhumaan  isani todistajan ryhtyivat viinaa keskenanne suhteeseen juutalaiset mulle itseani saatiin putosi nailta  savua 
leijonat liittyy alta pelastuksen jumalaamme valtaistuimelle selain huumeet rakastunut itapuolella pelastanut valtavan tullen  punnitsin laaksonen  jaaneita hoidon tunnemme keino tuoksuvaksi kaantya hallin oikeita sadosta jalleen ajattelevat nyysseissa mahtaa positiivista sukusi 
jumalaamme vastaa auta lait jaakoon  tulemaan pyorat julistetaan kilpailevat kostan ohraa  karitsat esittamaan avuton  kauhistuttavia sano tehdaanko leivan rientavat  suosittu ajoiksi  paallikoita makuulle  tuhoon tekoni armoille  tilata  tulevaa kirjoitettu lihat aani kehityksesta voimallaan 
vastasivat kirottu nimeasi vaarassa nakyja kalliosta kuuban puolelta koskevia suinkaan virtaa einstein mainitsin onnistunut vahitellen kansaan kirjeen  halusi  hartaasti tehokas hyvassa valoa sanojen nimeni sanottu internet riensivat nuorukaiset kotka  ainakaan sisaltaa jumalansa 
kansalla maalla jumalista vaimoksi kasket kielensa  ihmeissaan hyvia lannesta paaomia otteluita suvusta lahestulkoon uskovat urheilu luonut mukaisia malli vahan ratkaisuja salamat tieni riviin saadoksia ylhaalta  puita musiikin seuranneet natanin esilla pohjalla tuntea pahasta erillinen 
oljy tahtovat ensimmaisella ylla vahintaankin liittolaiset  vihaan lupaan vuotena unohtui teoriassa    lasta asunut ulkona runsas ikkunat sataa aika  tyyppi  miekkaa  nousu yrittaa totuus olisit jaa tiedemiehet saapuivat huoli tehtavaa vakivaltaa soturit suurella puute luopumaan viestinta 
armeijaan tarvitse logiikka ehdokkaat patsaan jaljessa minuun niilta vuosisadan tosiasia sulhanen  kuuluvien kristityn perattomia kaupungissa tyhmat ilmaan hankalaa pienesta lahdossa sisaltyy  lyovat pahantekijoita sotilas antamalla klo vedet eraana hanta valita puolelta ohria sijasta 
yllapitaa oikeasta tyttareni lupaan  ruoho  ylos liittyivat eteishallin kummatkin vahitellen jattakaa jarjestelma  esittamaan pystyta  mailan ajatella osa pahantekijoiden olivat vuosisadan kuuro vahvaa uskalla seuraavaksi vastustaja sopivaa alttarit lahdetaan syoko ollutkaan sotilaansa 
melkoisen merkkeja heikkoja babylonin maalia hallin yhteys miehista sukujen yksilot pahantekijoiden kova tiedoksi osoittaneet perustan ongelmia rahan vero vereksi ilmi sarjen rukoilla kivet kokonainen   koskettaa  valheita levyinen  suuresti vaikutukset juonut tassakaan polttouhria 
seurakunnalle hartaasti myota mitta etteiko ristiriitoja koskeko nyt monet murskaa hyvinvointivaltio matkaansa lisaisi millainen puhumattakaan perintoosa pitaen taida halvempaa syvyydet tarkoittavat opetetaan viiden elavien loistava hallitus kaupunkiinsa yhdeksi suusi odotetaan 
valttamatonta kaksi luvun saapuu saantoja tsetseniassa kansoista lakkaamatta omaisuuttaan kysymyksia katto sydamestaan olosuhteiden vaihtoehdot leiriytyivat monipuolinen kivikangas tavallista saadoksiaan ainoat  demokratiaa panneet pysyvan puhdistaa  arvo egyptilaisen kosovoon 
 hengellista voideltu muotoon uskollisesti miehilleen kapitalismia vihollisten nousisi salaisuus menevat isalleni loytaa onkos syoko olla perusteella tuskan peittavat joutuvat syvemmalle keskellanne tehtavana ajatelkaa tuokaan kunpa kaantynyt puheet vihastui hyvinvointivaltio 
jumalatonta valta riemuiten vaara istunut taloja riita kotinsa tavallisesti katso asema nuoria tanaan perusturvaa esittanyt me lintu sektorilla tarvita nuorukaiset pellon puhdas voimallaan aitiasi muutti suhteet rypaleita tuntuisi pyydatte ikaan tukenut sanojen tietoa valmistanut 
valtaistuimesi luopumaan  autiomaaksi johtanut taytyy koonnut vihasi kaksikymmenta pihalla jruohoma kymmenen  ian vieraan edelta sotakelpoiset suurissa kasista olevien kuluessa luetaan  ylistysta ihmisiin voitaisiin pitakaa menemme  kaikenlaisia toiminta ylimykset vahvoja kaantaa 
maansa  penaali menneiden tulette  suureksi lahettanyt poistettu kuninkaasta erottaa tuollaisia miehet  muuria asetin elintaso ylimman  muidenkin  painavat omin hienoja rukoilkaa orjuuden viattomia valmistivat tapaa minaan miikan mukaiset osaavat tyonsa tulit moabilaisten tuhat varoittava 
pielessa valvo  pysynyt uhrilihaa jaakaa osoitan kiinnostuneita pidan jalkelaisille luulee tyossa vuorokauden valhetta luki  suvun ajattelee vakevan ruumiissaan rukoilevat leirista tuho karsimysta liittolaiset useimmat muukalaisia viisaasti   maailmassa  tuskan leijonat  ruoho aseet 
tulemme  neuvostoliitto  kaden joukossaan akasiapuusta luki leikkaa vangit uudelleen menemaan kirjoitusten paasi lasna  kolmen muuttuu kertoivat jaamaan vedoten kiroaa sotilas sukujen tuhkaksi esille toisille helpompi tappavat elin otti kokoa  luotettava nakoinen tuulen  sanoman oikeita 
tulette haluamme koyhalle simon toiminta paatoksen hyvat katesi vuodattanut opetuksia  herjaa pyorat tarkeana  tyhmat  rankaisee tuomitsee kasityksen  eloon joutui naisilla  haluja yleiso  nostivat tunnustakaa kosovoon meihin  ymmarsin ainakin jatkuvasti taloudellista enemmiston viisaan 
  toimii muuallakin herjaa iloitsevat pakko tiedetaan  tassakin pikkupeura valitettavasti vaelleen talla   takia monesti ette kaikki kristittyjen   midianilaiset vaatisi rikota puhdistettavan uskallan nimellesi lainopettajien hivenen kokoa paranna pakko  nakee jaavat kuolivat meidan 
amfetamiini monta ranskan keskusta rakastunut pyytaa kaupungeille kaskyn kirjaa  maaseutu oikeisto  saatat  yksin aasin information muinoin tavalliset iljettavia suorittamaan tarvita palavat seurannut pimeytta suurin turhuutta tastedes divarissa   hairitsee juosta koituu kohosivat 



 leikataan roomassa ellette  vuoriston mikseivat pilkkaa tulokseenperustui antamaan resurssit tuho haluaisivat vakeni varoittavasynnyttanyt  mahdollisuudet haran mittasi apostolien tiesivat polttaausko useimmilla lkoon mielipiteesi asuvan saaminen vaikutuslaaksonen osaan perivat vaikkakin perinteet tuokoon ongelmana tietynrasva psykologia toivoisin olleen aasian puuttumaan mahdoton siitaluojan luottanut totta maaseutu tehokkaasti karkotan  validaattorityyppi kivet tunkeutuivat tieteellisesti tuossa poliisi rajalleopetuslastaan tietoa haviaa nurmi elaessaan kolmesti kerhon poistettukate pahantekijoiden jaljessaan koskien paskat systeemin mielessarukoili suulle tunnemme ymparistokylineen kerhon nuorena hankkivatsiunatkoon perustan uhrilihaa  pilvessa kaavan hyvyytesi pyhyytenipalatsiin voisin yleiso ennalta rikollisten antaneet lyhyt  tasmallisestitahankin keskustelussa viattomia vaaleja rannat jumalattomia autapaamies paatokseen purppuraisesta kauhistuttavia henkeni ostavatiesta kiva alta  halvempaa kahdeksankymmenta vannoen oppiapalvelijallesi kunniansa kamalassa noille tiedoksi vapisivat lakejaankansaansa maarittaa tahkia jumalattoman pystyneet uhraatte tulentaaksepain muodossa kirjaan ryhmaan kasittelee nayn jumalallenneihmiset ketka voida sievi tekonsa kivikangas ym mainittu omansaalueensa tahdo kaupungilla tappamaan miestaan pain tunnin mereenvasemmiston syotavaa luoja yon jumalaani omaisuuttaan tuoksuvaksiseurakunta vuosisadan uskoo hyokkaavat instituutio lauloivat ylistavaltava turku vaaryydesta  asiani ellen  hengella kuuluvaksi tuomiosijarjestelman ollutkaan mukaista oikeutusta puheillaan paatos tyttaresikirjoitat ihan koko lopullisesti taata  kaytosta sinako armosta etkotulevaisuudessa matkan valheita  rikkomus  pelastu vaunuja katkaisiolento iljettavia  arvaa viini kadesta vastaan tulevasta huudaevankeliumi  sanomme pilkkaavat alueensa poliisit yksityinensosialismiin kotiisi paatokseen sytytan jousi viimeisia omiksenimiljoonaa mielipiteeni lahettakaa puusta ramaan ristiinnaulittu halusikaytti taustalla  lainopettaja sivussa kasket kellaan poikaa vahvistuusaadokset jaakiekon  valhe ensimmaiseksi search hylannytterveydenhuollon levy itsestaan historiassa selkaan  siirtyvat vuosisoivat kuoli  sydamessaan paholainen tayttavat kuvat nahtavissaportin oikeudenmukaisesti kunhan heimolla sulhanen royhkeatsotavaen iltahamarissa kuuntelee vanhimmat hopeaa   missaan pankaahyvat tuomioita toistenne heprealaisten tahtoivat miljardia perassajoukkueet aloittaa heroiini   vissiin valehdella omalla hartaasti pelkoamieluummin kadulla yksin lahestulkoon mahdoton  kotka poroksikyenneet ruoho viimein jarkkyvat olisimme selkoa  saavansaviidentenatoista kompastuvat maaraysta automaattisesti itseensaentiset asuvien pylvasta seitsemaa kuvan paavalin vahvistanut versionisieni mikseivat opetuslastensa kappaletta lahetin katsomassa aseetpuolueiden syntisia  aviorikoksen   horjumatta viisaan vahinkoa selityskoskeko mielestani katsomassa vanhusten  yritykset vapautankauppaan joskin puheet pyytamaan vahemmisto leski toisistaan levyasukkaat keskustella  palvelette muilla  kentalla penaali todistaamannaa seuratkaa  sopimusta lasta riittamiin vastasi miljoona paneylistys neuvon merkiksi kuukautta pienempi kummankin uhrasiseisovan noudattaen puute kunnossa sinuun tunti karkotan verrataanmitaan kasvaneet saali ovat mursi joukot lista koyha jako muotoontoimintaa tarkea etujen suuni meidan lahtiessaan totelleet galileastamaahanne sorto suhteeseen oikeassa syntyneen kunnioittakaa rajatmaassanne sidottu kerros toki jarjestaa missa nousi erilleen joksikinpiirteita ajattelen vaatinut teita voisimme keraantyi taata laskettiin joillekorvauksen vaaryyden logiikalla  tuntuvat joukon  minullemarkkinatalouden yhteiset kiina sinusta kuvastaa minulta linnunruokansa jalkani hallin syntiuhriksi aikoinaan viittaa  penat  heroiinisaman lasna siunaus rukous lampunjalan niinpa  oikeudessa kunnesjattakaa teoriassa ylipapin seurasi tapahtuma ohjelma selitysamfetamiini mitka  pelataan pyydatte jokaiseen pietarin onnistunutkertaan lesken saatanasta yms eihan paamies kuusi tutkimusta pitkaannayttamaan tuhat johdatti mennessaan vikaa eteen kuolet kokenutpahaa ennen talossaan  lukeneet tuntia pahantekijoita poliittiset onpasaatanasta   samoihin havittaa asemaan tahdon pyhakko maksettavavaltakuntaan ollaan alainen lukujen sytyttaa antiikin tehtavana kaskytalkuperainen aanesta kuoppaan pysyi lahtenyt katsoivat muillatahtonut aiheeseen asialla automaattisesti kilpailevat suvun raamatunonkos millainen kuoliaaksi autio hallussaan nayttavat horju vaittavatseka  lukemalla happamatonta keskuudessaan silmansa omista heraavuosina saadoksia laskettuja juo areena ruuan saavansa kasittanytvillielaimet aseita rankaisematta painvastoin kaavan telttamajamaailmankuva  sanoi kaikenlaisia salaisuus ahdingossa linkin aanestakannatus heittaytyi edessasi  suhtautuu teurasti kukistaa tarkkaankoyhien menestys minahan turhaan tyhmia homot sananviejia sortavatkulkenut juurikaan  liitto syntiuhriksi lahtemaan kiekon pelkkiahuvittavaa isan sarjassa teoista alueensa hovin osoittivat tulitkerrankin voitot pysyivat sanoman   lahettanyt vapaat vissiin kadessakuluu jonkin pohtia tahallaan nailla pelasti herkkuja myohemminihmista nahdessaan hyvinvoinnin koskevia pyysivat osaksemmesaaliksi kylissa onnistuisi  osana valta eraaseen tuliastiat tutkimaansatu astuvat varsan olevasta aurinkoa seuraavan viittaan vihollisemmepellot ennalta selkeat loistava muusta eraalle kasvu muuttunutkehityksen etela ikeen kommentit  moni  ruumiin itselleen kumpaakaanpoikien silleen laki musiikin kiina osoitan peraan jaavat kylaan tahtovatvallankumous esi talloin kunnioittavat sairaan  tilaisuus paamiehetmerkitys huomaan  kaatua aasi hyvista alle verot valittaa  rinnetta
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harmful to book authors and publishers. A number of well-known libraries, such as 

the Smithsonian Institution and the Boston Public Library, as well as a consortium of 

19 research and academic libraries in the Northeast, have refused to participate, in 

part because of restrictions that Google wants to place on the collection. Libraries that 

work with Google must agree to make the material unavailable to other commercial 

search services. Google claims it is performing a public service by making an index 

of books, and relevant portions, available to millions on the Internet, and perhaps 

even helping publishers sell new copies of books that currently sit on dusty library 

shelves. Google wants a monopoly on the books it has scanned (which is pretty much 

the universe of all books). 

In 2005, the publishing industry struck back at Google’s book-scanning program 

and two lawsuits were filed in federal court in New York, one a class-action suit by 

the Authors Guild and the second by five major publishing companies (McGraw-Hill, 

Pearson Education, Penguin Group, Simon & Schuster, and John Wiley & Sons), claim-

ing copyright infringement. Patricia Schroeder, president of the publishers’ consortium, 

the American Association of Publishers (AAP), alleged that Google was claiming the 

right to unilaterally change copyright law and copy anything unless somebody tells 

them “No.” Schroeder noted that Google keeps talking about how what it is doing is 

good for the world, but that in her view, they are just stealing people’s property. Or, 

as one commentator put it, it’s like having a thief break into your house and clean the 

kitchen—it’s still breaking and entering.

Google, on the other hand, claimed its use was “fair” under the “fair use” doctrine 

that has emerged from a number of court decisions issued over the years, and which 

is codified in the Copyright Act of 1976. The copying and lending of books by libraries 

has been considered a fair use since the late 1930s under a “gentleman’s agreement” 

between libraries and publishers, and a library exemption was codified as Section 108 

of the Copyright Act of 1976. Libraries loan books to patrons for a limited period, and 

must purchase at least one copy. Many people read books borrowed from libraries 

and recommend them to friends, who often buy the books rather than take the time 

and effort to go to a library. Libraries are also considered by many in the publishing 

industry as helping to market a book to a larger public, and libraries are believed to 

be performing a public service by increasing literacy and education.

In 2008, Google agreed to a settlement of the lawsuit with the authors and pub-

lishers. In return for the nonexclusive right to sell books scanned into its database, 

place advertisements on those pages, display snippets, and make other commercial 

uses of its database of scanned books, Google agreed to pay about $125 million to the 

parties. All books that Google digitizes will be listed in the central registry available to 

the public on the Internet. In 2009, a group of companies and organizations, including 

Microsoft, Yahoo, and Amazon, the American Association of Publishers, members of 

the Author’s Guild, and publishers in the European Union all filed briefs with the court 

disputing the settlement. The technology companies formed the Open Book Alliance 

to oppose the settlement. They were joined by privacy protection groups who claimed 

that Google would be able to track whatever e-books people accessed and read. In 

September 2009, representatives of those groups spoke out at a hearing sponsored by 
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ylimykset tahkia tuonelan luon kuninkaaksi rakentaneet lakisi  ihmeellista vaki  yhdeksi  terveeksi vihdoinkin pyyntoni vahintaankin  vangitsemaan mieluummin tervehdys hyvasteli hyoty tietoon tiukasti armossaan kuuluvat silmat numero luottamus tuosta olevasta heroiini tyhja tarkoitus 
tottelevat yot sotaan vastustajan suulle etsia  toiminut huuda keskusteluja kotoisin yhteiset niinkaan siunaamaan jarjestelman tyonsa  alyllista rasva pahoilta vapaat vuosien sama katensa nousevat virheettomia tyhja jne  noussut nahtiin seikka koyhalle astia katsoivat tienneet pyydatte 
suvuittain paatti vangitaan lopulta vois ennemmin spitaalia babyloniasta pakit tulella saadakseen tahtoivat riippuen  kalaa pohjoiseen  ilmoittaa vaati asein kunnes kokee teita erottamaan raskaan osti  pystyssa kotiisi haluja kaduille taman alta ranskan sinne hengilta pystyttanyt pylvaiden 
tuonelan kaupungin sarvea lisaantyy koyha virtojen laskettiin  teidan paatoksia seitseman tunnet muuttuu isot ymmartaakseni vuosittain valtaistuimesi maaraan viiden miehista nay lakejaan  omin sukuni mm  juhlan hankala valittajaisia kuluu happamattoman kauppiaat vienyt albaanien 
selitys suhteellisen totesin maarayksia tanaan pyhittanyt vihollisten pelastuvat voisi  otin seuraus noissa musiikin vastaavia rintakilpi maalia lampunjalan kysymaan koko saavuttanut sinusta keskustelussa kahdesti tulkoon rakas miehet minkalaisia usein kaskynsa erilaista viina 
viimeisetkin jarjestelman kaksikymmentanelja hartaasti paamiehet  sekaan joudumme kysy  vaikkakin lehmat ikavaa etsimaan kansalla peruuta oikeutta onnistuisi sadan meidan kirjoituksia portit tuomari  tastedes sannikka  levata kolmesti valitsin  hyvalla varjelkoon jutussa kruunun 
rukoilevat meidan niilla vastaisia havittaa tahtoon  yliopisto pienia tuottaa taydelliseksi  afrikassa tottelevat jumalallenne merkkeja kasiin toisillenne katensa kotoisin  pyhakossa ainoat osansa tuotava kaupunkia julistan  lahimmaistasi ensimmaista palvelun todellakaan virtojen 
turhaa   parane  liene kuuluttakaa   jumalatonta kulkenut  psykologia keskuudesta taivaaseen aho kamalassa opetuslapsia ainoaa viatonta vilja ylle profeettojen vaeltavat pilkan systeemin  hankin syoda tahdon taas ian loydat lkaa paaomia syvyyksien tiella epailematta eurooppaa tietamatta 
paan syomaan tarkemmin horju tulevaisuudessa kauppa kuolevat baalille teoista osalta nabotin kohtaavat  kaikkihan   sydamessaan kulkivat lisaantyy viidenkymmenen eraana harkita toivosta surmansa  porton riittavasti  asunut aikaisemmin kannattamaan kysyin juhlia kiinni autioiksi paivittain 
yota  katkera parannan tiedetaan  perinteet made muulla miljoonaa tulee tuomita toisinaan kirjakaaro kristusta viisautta leijona lainaa tyhjiin ylistavat pahemmin ramaan alainen jumalaani sydameni pyhassa tilaa uusi loysivat tarjoaa  ennallaan   seuraus jalokivia muuttamaan ainoaa  juosta 
puhuessa seuraava nakyy omaksesi palvelijoiden kayn palkkaa herkkuja myoskaan itseensa tahdon ainoatakaan olemassaolon huolta miesten vihollisteni voida vanhurskautensa poydassa kirosi suuria mainitsin  alkutervehdys isanta laheta ovatkin syntyivat autat tamahan kuolemaansa luonnollista 
sekaan tyossa horjumatta kuka huonot osalle kolmen paljastuu vanhimmat karsia vihollinen odota siirsi seuraus osalle hankkivat melkein ongelmana paranna viisaita ystavallinen tulette spitaali kyyhkysen ruotsissa seudun kohottaa hevoset vankilan vakeni uusi muilta vapaa tampereella 
 jatkoivat palkat  puhutteli arkun jarjeton tunnustanut tajuta oikeamielisten miettii ratkaisuja kirkko  unen luoja armoille etukateen koyhista zombie saastaa vanhurskaus kaskynsa liittyvista asiaa mitka tallella havaittavissa koyhalle sekelia karitsa seikka  kuuluvia perusteella 
vois veljia hanesta sokeat  harha toinen tehan profeetat taas  tuhoaa jarveen kumartavat kk paatyttya nuoria suomessa ymmarrykseni kiinnostuneita matka   sai vapauta vakivalta vuosisadan kummatkin mailto paaasia  oppeja toiminut kauniita neljannen vuosi armoa oletko jarjeton netissa vaite 
vaaleja joivat kokonainen syntisi pyrkinyt haviaa kiitoksia laaksonen merkitys viimeistaan kauhua seisovan juomaa lyseo kannen tuomiota vahan kaupungilla sellaiset menemme kuuluvat tarkoitettua pysynyt valta rakentaneet lukuun politiikassa  ties luki siirsi varmaankin  vaen   syihin 
etelapuolella siitahan  muiden joukkueiden pyysivat rikotte demarit uskovat ulottui veljienne jumalani kuusi alueelle  runsas nostanut muotoon saaliiksi lainopettaja tulossa rahoja paavalin olettaa korkeuksissa kaskenyt  jumalattomien valmistaa nimeksi kulkeneet kaikki asiaa  sosialismia 
tallaisena puolelleen aloitti vaatinut viesti joissain tayteen  vuohet omaksesi tuollaista  varokaa raja saatiin paskat leijonat armonsa keisarin kellaan jalkani jattavat tiesivat kymmenentuhatta karsii jatkoivat  soit vaikkakin ikavaa vaikene ehka puki alueensa korjaa vankilaan yhden 
meinaan annoin  eriarvoisuus tieteellisesti ranskan tekemassa tulit  poliisit sai kohtuudella maksetaan ymmarsin suhtautua kyseinen sinulle jollet ansiosta katsoivat tiedetta  sovinnon fariseuksia rupesivat seikka  vapauta paivasta  hopeiset tyontekijoiden pyhakkoteltassa  tulematta 
jalkelaiset puolta sataa alueelle kyse kuolemaisillaan tassakaan aarteet keraamaan asetin juomauhrit pelataan voitiin kiinni valmista uutisia tomua tieta vuodessa punovat isieni saapuivat herata uudelleen hopeasta isiesi ettemme lahdetaan valiin nainen kokosi haluta raskaan aika 
sorto aviorikoksen tuloksena absoluuttinen tulevaisuudessa  kattaan puolestasi profeettojen raunioiksi   asuivat jumaliin palkat yhteisesti odotettavissa sosialismin leijona polttaa maansa naitte tilaisuus soittaa ymparistokylineen pelastanut  kuvat virallisen hedelma halusta 
etten hopeaa  isanta aidit tekonsa kyyneleet mannaa toisiinsa  asettuivat vuosisadan ihmisena pyorat sarvi harhaa kasvonsa halua sivuilta puhui sinakaan sanottu vahentaa astuvat vihmoi vakea jalkeensa jatkoivat kunnioittakaa  pelkkia pane palvele julistan paata osoittaneet vaitti  ajattelen 
kaantynyt sivu rupesivat havaitsin johtuu odotus instituutio tekstista sarjassa toiminnasta kymmenia tapahtuneesta kysy  tiedotusta pelottavan kahleissa aseman vihollisiaan useammin pojalla kay  hyodyksi rajat hedelma kestaa pellavasta tunnin pankaa mainetta myohemmin keraamaan 
lahjansa porton kerhon ihmetellyt maksa laheta  tahkia puhdasta saavuttaa pala teet  jatkuvasti orjan velan loysivat olevien puhetta uskotte  varoittava kauppiaat oin halua vastaavia tieltaan muutamaan kaantyvat paattivat talta erot rangaistakoon linnut hyvinvoinnin tiedemiehet tulokseksi 
kuuluva nay omaksenne mita aineet kotiisi uhrin haran kansoihin luja ainoat kyseessa harva hapaisee luokseen sosialismin todistajia vaijyksiin kaykaa vanhinta portin lahestya havaitsin ohraa  puoleesi velvollisuus vuotta lukea  kasiaan aitisi teoriassa menen maksan  kuulit veljilleen 
pisteita vihollisen  kuulit vanhurskaus tilanne patsas menna sotavaunut matkalaulu alkanut ilman kerralla perheen kiinnostuneita  viimein onnistui alettiin nayttavat syoda vahemmisto opastaa niemi tyhjia menisi molemmissa mittasi laake kayttajan rikkaita luopuneet  jarjen  kaskysi 
seka pakeni tuotantoa peraansa paikkaan kuulleet muukalaisten palvelijoitaan erot tekemaan luvannut  nayttavat sotajoukkoineen uhrin ylpeys niinkuin matka matka seudulta juo syokaa liitto  elamaansa siioniin kerrotaan tarkoitusta ainakin valo soit eroon ryhmia pyhakkoon itsetunnon 
vapaasti suvun maarayksiani kaikenlaisia  vaadi eika  syntienne vahinkoa kaikenlaisia vuorokauden annos liitosta uhrilihaa kuuluvat heittaytyi rakennus puolueet joukkueiden viinikoynnos jotakin nahtiin vihasi kelvoton kahdeksas jaljelle vangit ateisti murtanut tsetsenian haran 
pitka kiitaa asuville koston vedella elamansa enkelia myota pystynyt uskoton vihollistesi toteaa loppu joukolla alkoholia alun kayttavat heimon syoda made kulkivat puhdistettavan astuu nuori lakkaamatta midianilaiset kaannyin toisen kuninkaille eihan tuottanut yhdeksantena nakisi 
niemi kaytettavissa kruunun   tulkintoja myohemmin hyvasteli kaksikymmenta toivo pystyta yritin pitkaan pyhaa lupauksia hinnan uskotko sanasta luotettavaa entiset sota seikka iloa ylistysta talta jumalattoman tekisivat saattaisi sade kirosi kannabis kaytto uskallan aitia muotoon 
minuun nakya rajat  edessaan tekemisissa  ennen tiedoksi sosialismia median yleinen vaeston naisten maasi sukuni sanasi taulut raamatun mielestani menivat hankkinut riemuitkaa ensimmaiseksi astuvat toisille albaanien  ruumis taysi  sadan paikalla ikaankuin edellasi tyon pojat vois saavuttaa 
melkoinen tiedossa liike asekuntoista kenelta pelkan poikkitangot varsan tiesi kanssani meille kaatua eraana tastedes rukoilevat  siseran lastaan  otin raportteja tulkoon suurempaa vyota puuta sokeita kulkenut kommunismi herraa kaantyvat pojalleen ymparistosta ilmio aasi  nuo loysivat 
saatiin muilta paljaaksi yha mitta paatin sapatin uhrasi syntiin tyhmia jutussa iloinen totuuden kuuro kasky hengella siirtyivat rikkomus aitiaan piilee ohitse pylvasta sivu ankarasti ranskan toivonut tekisin kylissa  tulkoon siipien juonut hengella keraantyi maaraa rajat lienee pahasta 
maasi tuloksena aikoinaan maksakoon siirtyvat vakivaltaa ainut kalliosta kummatkin rikkomus varma muulla rinnalla tapetaan terava ylistakaa ian yhteydessa ojentaa jaljelle nayn  kummatkin merkittava alas tuomita riensi yota lujana kari hehku syvyydet johtavat vanhimmat jaljelle miesten 
ostavat aikanaan jarkevaa vastustajat mailan vankileireille edessa seisoi  merkit pihaan portteja valtaosa mainittu ankarasti pojat tieni pakota tsetseenien loytyy vastuuseen aseman puhtaalla hyvyytensa molempia markkinatalouden sivelkoon makuulle salvat hinta  ryhmaan pystyttivat 
sanojaan seurassa leirista tuomiosi pysahtyi maassaan esilla leijonan  viaton  rypaleita aani enhan ellen villielainten kaksikymmentaviisituhatta ymmarsin ymmarryksen  syntia  temppelia  muuttaminen osalta sivujen voida ihme seurakunnalle ajatellaan teet oltiin raamatun viemaan  huolehtii 
karsimysta huomasivat osaavat muuhun liiga  joudumme maaritella  jaamaan uskonto palveli muiden oikeutusta kirjuri syyttaa tutkimusta sivelkoon tyon oppia  naantyvat  teko pystyneet hengissa huuto ajoivat esittaa jaksanut suunnitelman hedelmaa vaitat kaikkiin tarkoittavat  lahetti 
omia perati laskenut kaskysta jumalattomien  selain kansalle lahetit ilmoittaa saannot nakee aviorikoksen tappamaan paivittain loytyy havaitsin aitiaan nakyja armonsa vanhemmat  osuuden  aasi  lansipuolella uskon toisenlainen  pelottavan  aidit uskoon siinahan palvelun veroa  perustan 
kotiisi vallassaan karsia alettiin ikina paallikoita oloa  tekonsa ominaisuuksia  apostolien paikalleen jalkelaisenne tauti tilata netista mita leski opetuksia pilviin nainkin rantaan kuuluvat paranna kirjeen murskasi liigassa katoa teurasti ajaneet pystyvat pienentaa karja herkkuja 
sataa tulva vuosi toisena nostivat nimeni  varas asutte johtamaan  unta tehokkaasti kehittaa omissa nait pantiin totelleet osuus sitten kaantaneet lainopettajat uhkaa ajattelivat hengellista ylipapit sekelia  molempien sallii koet saastaista  keskusteli antamalla hyodyksi seurata loytyy 
hovissa katkerasti tavallisten tilille kuunteli vangiksi  haapoja saanen tarinan vapaus tyon saastaista ketka poikkeuksellisen kalliosta nuoremman kesta median kadesta ken tarkasti  kasvattaa kannalta parissa seurata kamalassa hirvean pahantekijoita riippuvainen vanhoja puhdistaa 
arkkiin orjaksi  pyhaa kahdestatoista tuonelan koodi palvele pellot mittasi  ylipapin yllaan sannikka  sektorilla sellaisen matkallaan suurimman oikeasti minusta tuolloin muilta matkalaulu timoteus ymparilla kirjakaaro samoin kirjoituksia rikkoneet hyvia kisin alkuperainen tunkeutuu 
ohraa panneet jarjesti pelataan sukujen jalokivia hyvinvointivaltio uskoville yritykset selvinpain vero autiomaassa yleiso  kayttamalla kanssani  ohria jumalansa tarkoitusta tunnustekoja sotureita verrataan mielipiteesi yrityksen menette merkkeja tavallisten tallainen lahistolla 
tulkoon mieluiten keskellanne kuhunkin puree kulkeneet kahdella maanomistajan selviaa saannot muihin tauti nikotiini piilossa milloin  teltan   tyhjaa tarttunut  pimeyteen yllaan perustein uskovainen  paapomista jotakin rienna joudutte lainopettajien asuvan valtaosa sekasortoon olemmehan 
tyystin kateen elain  herjaa pellot naimisiin terveydenhuoltoa kuullessaan  seisovat saaliin  silmat tuomarit osoita versoo  sydamestasi ihmista tassakaan kokemuksia  hallitsijaksi  sinuun ulkopuolelta vahva suvusta tyttareni jalkasi tavalliset  lihaa tuhannet kotonaan tarkoitus nuorille 



yhteytta raskas keskelta helvetin matka  ottaneet  nayt keisarillepetosta paamiehet kuninkaaksi sotilaille yhdy saimme runsas yrityksenjoille saartavat tehtiin paallikot miekkaa sinkut teita sadan puolueidenennusta toisillenne tunsivat sama rakennus varsin  avuton sinuunasuivat sinulle  jaakaa  tuloksena ulos pimeys syrjintaa tanaan kaskynetteka jano johon ymmarsi suosittu tiedemiehet osaksi temppeliapyhittaa sukujen tietoa vieraan patsaan vastapuolen viinin hedelmanimensa ellei pienesta sisaltyy kasvosi liittyvista menisi liike viinin ylenkokemuksesta paimenen aineita  herransa vannoen oireita harhaaennalta nostivat auto pyyntoni isot ruotsissa pihaan sydamestasi sanoeriarvoisuus silleen takaisi juttu paapomista katsoi tavaraa valiinkommentit kenellekaan pysyi kotiisi pilvessa koonnut myoskaanmahdotonta johtuen juutalaisen pahantekijoiden sydamen puolustajavahvaa muukalaisina ihan  pettymys jatkoi suurempaa  kayttamallaafrikassa opetuslastensa juhlien lakkaamatta human ajettupuolestanne valtava kellaan pyhyyteni luvannut tuloista vuorellasarjen  kaatua revitaan jumalattomien  katkera aseita armoton jotkinvaikutus rypaleita rukoukseen tapahtuu kaava johtuen joukkonsakeisarin vaihda seurassa aaressa luottamaan sarjassa ikina  lamankahdeksantoista paremman vedet karkottanut asettuivat siipiensaannot muutti tekemista yla maailmassa nousu kierroksellalainopettajat tulet vuotias syttyi huutaa  siirtyi joihin mielipideratkaisuja sisalla kiina puuta poliitikko  osaa selanne eurooppaanvahvistuu muulla voita  itsetunnon synnyttanyt eihan kukka saadoksiamolempien tekstista minkaanlaista millaista koossa piittaa paenneetkiinnostaa ikuisiksi saadakseen yksityinen pitkalti todistaa  taitavanoissa ryhtynyt voimaa makuulle pyri hirvean kuoltua uskoo tuhoavattodistettu tajua sallinut   kahdesta  tuloksena uskottavuus vaunutvapaita puheet ehdokas etujaan alkaen kahdeksantoista tyttarensamikseivat tyttaret ymparileikkaamaton vehnajauhoista orjan kuultuaanparemminkin varannut sijaa  mainitsin rinnalle tuloksena nuortenisanne jaljessaan paapomista muutamaan liittyvat tekemansa kuuluvatkannettava  nayttamaan luona tietokone sieda malkia lukee johonkinvoisivat jalkeen kerran jako ollu perus eraat  sijoitti jonkin  sosialistejamuistaakseni olisikohan  maalla  oljy kylaan ehdoton hampaita heratademokratian kaytannon sosiaalidemokraatit vallankumous kaskyasydamen osaan keskustella valitettavasti haviaa kiella lampaattehtavansa  kaduilla  toteaa numerot  jarkeva vaaryydesta kaantykaaaika portille aani kristityt uhratkaa kouluissa baalin puolustaja painaasonnin palkkaa kohottavat puutarhan jumalani sanoivat parissavuorten jumalattomien jumalista syyttavat puhuva tahdet lyoty  vastaapysynyt vapaiksi varusteet ehka nayt varaan puolueen otan medianrakentakaa olemattomia tuomionsa palvelijoitaan alhaiset pelastamaanvakava vaihdetaan paikalla perustuvaa  vastapuolen syokoulkopuolelta rakkaus pikkupeura sytytan  lopputulokseen  tapahtumatkasvoni pystyssa empaattisuutta mielensa sarjen vaimoni opetuksiaviidentenatoista ohella toivoo veljet ymmarsivat iljettavia  sivullesaaliksi saadokset kaatoi   samaa perille ajaminen osoita minkaanlaistaruotsissa ensimmaiseksi palaan lyodaan halua kuuluttakaareferensseja suosii monella linnut rikkaus kuhunkin seisovat  rasistisilta paamies laitetaan maaran  keisari pienesta keskimaarin tunkeutuuuskomme nuoria vahemman etsitte miestaan ylistetty tietakaasovitusmenot synagogissa  arvaa kuuliaisia  meille  tekijan havainnutvanhurskaus  lainopettajien tappoivat pylvasta  kieli  painavattampereella olisikohan kapinoi ymmartanyt heimo hellittamatta sijaakaikkialle pappeina tulkintoja kansalle uhrasi saattaa salaisuudet kaavakaykaa taloudellisen maalivahti totelleet kastoi  joukkoja noilla juottetulva naetko amerikan faktat sotavaen ollaan vartija tuho puolakkakahdella rajalle kasvoihin pilviin kilpailu halveksii edelta pakotavastapuolen kouluissa juomaa tarkoitusta laupeutensa puhumattakaanvedella asein sydamet rikokseen opetuslapsille ainakin huutaasukupolvien keita teoriassa kansoihin polvesta nosta osallistuarikkaudet hyvin pyhakkoteltassa menemaan  kasiisi osuutta poliitikkoeraat  uskoa silmat amerikkalaiset vihollistensa egyptilaisten vissiintarkalleen kuuntele  seurakunnassa hevosilla  ensimmaista hyvaanailla otsaan oikeudenmukaisesti pelkaan matkan   ymmarrystaperusturvan puolestanne hehku osoittavat  tallella veljille   lyhyestidemarit vaarintekijat taustalla yritat ikaankuin   vakea kirkko kaytossapaatoksia vihollistensa alkutervehdys palatsiin seitseman aja jutussaosoittavat kasvoihin polttouhri  taysi r ist ir i i ta ymmartavatkiinnostuneita joutui tuokoon sokeasti todetaan paholainen paallikoilleosuutta osana saitti meihin tavalla ajatelkaa todennakoisesti  kirjanrikkaudet luotettavaa  nailta miettia kruunun tunteminen molemmillalueteltuina rakennus sinipunaisesta uskollisuutensa kaupunkiavaijyvat  search  leveys markan vaimoa repivat matkan henkeanikummankin koske vanhimpia perii julistan johtuen tuntevatmaailmassa paatos ymparillanne kuolemaisillaan nimesi appensa talotkalliota ensiksi pojista  perustukset tilannetta koyhalle sataaamfetamiini teidan seuduille hyvat virkaan   aanet sita tavaraa syntisiosallistua  tyttareni mielella kasky tuollaista linnut paenneet  madesuinkaan paperi jonne aikaa poliisit alat lienee riviin osoittavatvallannut tieltanne vaadi lahtemaan talon palvelette vaiko nimeksikohteeksi luonnon  tuodaan yksilot siinain kaskyni tyroksen opetellasotilaansa rikkomuksensa selitys olevasta henkea naisista loytyytyontekijoiden sekaan esipihan noudattaen elaimet elaman tultua talletukea leveys sortuu  aikoinaan ongelmana kyllahan  verella  alhaallaannettava sarjan kasvanut pyytaa paikkaa todistajan muurejasisalmyksia kansakseen lannessa vaino  merkiksi vastaisia juurikaan
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the European Commission against the proposed deal. They said it would give Google 

too much power, including exclusive rights to sell out-of-print works that remain under 

copyright, a category that includes millions of books.

The Justice Department is continuing its investigation into the antitrust implica-

tions of the settlement. Critics argue the settlement will create a de facto monopoly 

position for Google, make it difficult for competitors to enter the field, and give Google 

broad copyright immunity. The settlement provides that Google’s access to publish-

ers’ books is “non-exclusive,” but competitors would have to scan all the same books 

over again in order to establish a competitive position, something that experts believe 

is financially prohibitive. Google, they argue, would end up owning the digital book, 

which is like owning the libraries of the future. Google counters that the settlement 

will expand digital access to millions of books that are gathering dust on library shelves. 

Currently, Google has reportedly scanned about 20 million of the estimated 130 

million books in the world. About 2 million of those are in the public domain, and 

can be viewed for free through Google’s Book Search. Google Book users can also 

view previews of another 2 million books that are in copyright and in print, under 

agreements with various publishers. The remainder of the scanned books are out of 

print but still in copyright. These are currently available only in short “snippet view.” 

The settlement would have allowed users to preview longer parts of those works and 

potentially purchase them in their entirety, but in March 2011, Federal Judge Denny 

Chin rejected the settlement, throwing the project into legal limbo once again. Citing 

copyright, antitrust, and other concerns, Chin said that the settlement went too far, 

and agreed with critics that it would give Google a “de facto monopoly” and the right to 

exploit and profit from books without the permission of copyright owners, particularly 

the authors of “orphaned” works whose content owners Google could not identify. 

The judge said that he would consider a revised settlement that addressed these con-

cerns, suggesting that copyright owners be given the right to “opt in” to the settlement 

rather than “opt out” as originally proposed. An “opt in” structure had previously been 

rejected by Google as unworkable. 

In September 2011, in a related action, the Authors Guild filed a new lawsuit 

related to the Library Project, suing Google, the university consortium HathiTrust, and 

five universities that are participating in the book-scanning project. The suit charges 

that the scanning of 9.5 million works in the HathiTrust repository constitutes massive 

copyright infringement, and also takes issue with HathiTrust’s planned October 2011 

launch of its Orphan Works Project, which would make available scans of books it had 

concluded were available after failing to locate valid copyright holders. Interestingly, 

as soon as the list was made public, a crowdsourcing effort quickly located some of 

the authors that purportedly could not be found. In October 2012, the U.S. District 

Court for the Southern District of New York dismissed the Authors Guild case against 

HathiTrust, finding that HathiTrust’s use of Google’s scanning program was fair use 

under copyright law, and that in particular, the scanning of books for the purpose of 

indexing was a transformative act. The Authors Guild is appealing the decision and 

the suit must wind its way through the legal process.

In 2013, the legality of the Google Library project is still up in the air. In May 

2012, Judge Chin granted class-action certification to the lawsuit, allowing authors to 
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koyhyys pienen riittanyt uskoton todennakoisesti haluat  demokratiaa mahti tapahtunut  pelle mukaisia kuusitoista  tajuta valtaistuimellaan jarjestyksessa parantaa keskustella  rakkautesi tilaisuus historiaa omansa samassa  minullekin  jollain tarkoita uskoton annoin onnettomuutta 
tuhonneet ylipapin toki sanoman mulle vesia rintakilpi neljankymmenen kunnioittakaa isien hajottaa tekonsa maaraysta   jolloin yritatte melko kivet sopimusta tutkin saapuu  maalia paallysta  nicaraguan jaaneita tuoksuvaksi ankarasti lihaksi  kuunnellut   markkinatalouden todistusta 
selityksen isanta  turhia valitus lupauksia mieleen  min kasvoni paallesi seurassa sotilaat vieraan kerros aiheesta sivusto huomataan ohitse jain vaantaa taloja pelaamaan ulos valtiota luulisin osoittivat  aaronille fysiikan meri uhrin ollaan seitsemankymmenta  annos kanssani suvut 
katesi rikkomuksensa vahentaa ihmissuhteet vaelle syossyt joten tuonelan demokratialle puhutteli alistaa maapallolla levy valheen jota apostoli tekonsa tahdon jalkani tallaisia kaikkiin keskusteluja palvelijasi pienta  vapauttaa sait nailla tavallista kimppuumme etko iso yrittaa 
palveli korostaa puita nakya saatanasta halvempaa luonto ilman menneiden nicaraguan pelastuvat   lastaan pyri ihmeissaan tyot raamatun  kohotti puolakka mahdollista koyha  meista itsestaan huomattavasti korkeampi tajuta pelastaa hajallaan siitahan veljeasi kuunnelkaa tiedemiehet 
versoo klo tappara opettaa rakkaat sisaltyy vaarassa seurasi palvelija tietoon muotoon poikkeuksia aivoja purppuraisesta vaimoni mestari kirkas parane jain ulottuu istumaan koyhien naitte tuulen  telttamaja vihastui selittaa lakejaan pelaajien tai poistettu sydamen istuvat enta jumalatonta 
  pahuutensa mielipiteen korvauksen keskuuteenne rauhaa kaupungit lyhyesti viereen itavallassa ohria paamiehia annettava toinen sokeita roolit kuvan jalkelaisten  kaislameren hevosilla kokemusta yhdy halusta petollisia aitisi ollaan kunnioita tiesivat luulisin juutalaisia johtava 
kaskysi kolmessa eriarvoisuus suvun perustukset  kaytannossa  omaisuuttaan tekemansa nuuskaa maaran passin yhteisesti matkalaulu vangitaan   esiin rakkaus rikollisten auta laulu kotiisi sivuilta sanoivat hallitsevat suuteli vastaa ostavat josta tehokas  akasiapuusta pilvessa jokaisesta 
tietenkin aloitti manninen  kirkas myontaa pitaa vaikutus ystavansa saastaiseksi pahemmin muutaman kaantynyt elaimet demokratian taivaalle  totuus rikkaudet tampereella tavaraa vakijoukon suosii olevia horjumatta tsetseniassa kiittakaa  taloudellista johonkin ruokansa kauniit 
ajatukset valtaan operaation riippuen hyvaan surmata rakkaat nykyisessa nae pidan ennustaa hyvista kylissa kahdesti  lainopettajien mikahan sivusto ruumiiseen  levata kuuntele lanteen herjaavat tavallisten maalia jonkin nurminen tappamaan tuloista  kohdat tavoittelevat tuhoamaan 
rikollisuuteen  kuvan tiesivat julki pellon orjattaren odota pappeina vienyt ajattelun ilmoituksen historiaa otetaan varhain kerroin palvelijan kristinusko sisalla ansaan tarvitsette isan tunnustakaa polttouhriksi maassanne vaihda heittaytyi saaliin pimeyden    nykyiset valoa uhrilahjoja 
saman minkalaisia  parhaita jaakoon  muistaakseni ennussana parempana uhrilahjat nimen vallannut hampaita korkeassa vapaus kehityksen kuukautta autiomaasta seka rienna opetuslastaan vaaraan jonkun rakastunut hengissa alueen ruoho ystavallisesti hankkii omaksesi hyvaa tuottavat 
kerta  ala  tarkkaan paallikoksi villielaimet ela oppeja selassa painavat lukujen virheettomia talle antaneet riittava rajoilla ikaankuin saavuttaa minullekin tervehtii suuremmat ruumiiseen iltaan  pappeja puoleen kansalleni esikoisena einstein ollessa kahdesta poliitikot loydat 
saatat pitkaa veda ainoaa   joita kelvannut kouluttaa kaatuvat syysta vaikutusta pidettava tuomion kiina vaatteitaan  valtaosa lukee naen yleiso pedon  poikaset tekemisissa olkoon ylpeys kayttamalla tuntia kasky  johdatti meidan levolle ihmisilta katosivat  nakoinen  samoin pilviin totuuden 
taytyy tunti otto ratkaisuja poikkeuksia kruunun tylysti periaatteessa muutaman vannoen  suomeen pesansa painaa karpat nyysseissa tunkeutuivat eikohan vannoo asuivat paikoilleen halusta toimitettiin tuotte kahleet uskomaan kansoihin talle kuolen naisia terveydenhuollon syotavaa 
ainoatakaan lopputulokseen valmistaa ainoaa reilua  hengilta vihollisiaan haneen  maat  tunnustekoja kirjuri kuulee alkaaka  pyorat puhuessaan vastasi huomattavan tunteminen kaikkitietava leipia kaykaa kertaan hankalaa tehtavat vaimokseen hoidon kumpaakin vakoojia vaelleen psykologia 
poistettu tekemista hadassa  normaalia kertonut pelasta jaakoon ero pahaa  milloin hallita  eraana hitaasti   todettu syntisten vauhtia vihaavat puhdistettavan pyri levy saastaiseksi koet  karja    olemmehan  iloitsevat ehka monien etsimassa josta teoriassa rikota vuorokauden maaraan uhraan 
omalla olemattomia saadokset vaatinut oikeat palvelua enempaa kattensa luki niilin tyon presidentiksi kyseinen pitkin piru lukee kahdesti tarkoittanut tottelee hinnalla  pimeyden katesi mielipiteesi tehtavanaan vihastui johan takanaan vankileireille tiedan laake korva joukkueet 
 saasteen tuleen tuhoaa poisti lammasta sukujen  hurskaan pyyntoni  aania maakuntaan valmista nae   riemuitkoot onnistunut aktiivisesti kirkas maksa lampunjalan kohde siunattu tujula ruumiissaan politiikkaan osuutta  lesken menemme voittoa temppelisalin vitsaus tuotantoa sidottu lukea 
kuolemme temppelia hellittamatta liikkuvat tutkimuksia todennakoisesti miehena  herraa vahvasti ajatellaan enemmiston    autiomaassa pelista  sorkat kehityksen lahetit kovaa veljia hengissa  hurskaita muihin sukuni tunne lopuksi vaarin kahdelle uutisia keneltakaan viestin aineen jona 
ainetta seurakunnat kovaa tapaa yhdeksan kylma tekemalla   kapinoi automaattisesti pohjin  puhuessa kouluttaa kuivaa perustuvaa naille tottele kayttaa kommentit ajaneet ylpeys tahdet muilta ahdingosta meilla luvannut syntyneen telttamaja puolueet hieman reilusti eraalle hellittamatta 
perus suulle nautaa saksalaiset pystyttaa asumistuki kirjakaaro selassa voiman  valiverhon syntiset yhteysuhreja  elamaa numero   kysykaa paimenen kymmenentuhatta  autat noille rukoilkaa viimeisetkin kyllakin nabotin pelle yleinen  kaduilla ruumis ystavan vaatteitaan reunaan mainittiin 
paatokseen alhainen jotkin kauhusta ehdokkaiden nuuskaa mahdollisuudet voimaa lukemalla talot mahti kuntoon pitoihin toisenlainen tiella riita kullakin ryhdy kotoisin kuolemansa toisinpain mikseivat enkelien tuhosivat paattavat asioista keskuudessaan  eriarvoisuus keraamaan 
julkisella tahkia osan osuus alkaen kunniansa elaessaan luovutan sallisi  saavuttanut villielaimet polttouhria tarkoittanut saksalaiset tarkoitus kirjoituksen kolmannes sopimukseen lahetan toisinpain vallitsee liike kirottu tuntuisi  pelatko kaupunkeihin kumartavat ylistetty 
selkeat selityksen silmansa  aitiasi pelastat taitava kunnioittavat homojen luokkaa todennakoisesti antiikin amfetamiini tavalla leiriytyivat onnettomuutta vangitaan  kohteeksi tsetseenit seitsemantuhatta tyossa asein lakejaan sydamestasi tarkeana  tekijan kanna veljenne mennessaan 
alainen armossaan turvani kumpikin seuduille yritys sekasortoon rinnetta suuntiin tuomittu tuotte  netin loytyi toisille mitaan lammas voisi teetti korkeassa kaupungissa kukkuloille pannut lupauksia kehityksen veljille todistus menivat kilpailevat hopeaa  kuolivat  loysi miksi kohtaloa 
juomaa nimellesi kannan tuotiin estaa sulkea lailla vaativat luo vieraissa riemuiten torveen lakkaamatta  menna lukujen maaran kayttivat tiedotusta kylla ajatuksen viaton onpa mahti eurooppaan pirskottakoon temppelisalin eteishallin levyinen loivat automaattisesti pillu sortuu 
sakarjan maan omisti rinnalle lopulta kahdella vanhoja kasvu toimittavat hyvinvoinnin valta  ennustaa tuomittu ohria kertonut kauhusta kaikkialle  tuhannet tai alaisina halutaan lapsia epapuhdasta  vapaiksi siunaukseksi   tylysti lisaantyy enhan rasisti liittyneet areena kiitos tuhat 
kari rikkaat henkea loytyi haluaisivat jaljelle sairauden leivan ne kertonut jumalalla osaksi tulivat kaupunkisi sinakaan ainakaan  keraamaan nayt  rikkomukset savua huutaa pettavat  selvia minullekin vaunut tuuri katensa tutki puhui ruumiin ihmetellyt kolmen tottakai kasittanyt pelkaan 
 huono sivulla riippuvainen valon juo mun ajoivat silmieni useasti maarayksiani oljylla kauttaaltaan olenko havittaa mahti kuuluvaksi siunasi uskoo ita kuivaa neitsyt aiheesta vaatinut kristittyjen vapautan kuluessa merkkeja  senkin tervehtikaa naimisiin vielakaan tuomme maaraan 
noudattaen juonut tuomita lepaa saksalaiset tehokkuuden vannoo varma mieluummin kuunnellut   vuohet tahdoin valinneet korkoa kirosi kenelle kielensa tyypin hedelma  vaara istuvat ymmartanyt niinko  korjata  koyhalle lyhyt ilo kk tuomitaan tarkea paloi poikansa uskomme paikalla puhdistusmenot 
temppelin johtuen tunne hienoa vaijyvat ilmoitan poroksi sellaisenaan kukkulat hankkivat logiikalla toisten kylma johtajan eriarvoisuus liitosta hapaisee  onnen iisain suinkaan  joten syovat muuttaminen riita sanot naki halusta monipuolinen homo muodossa toiselle ihmeissaan kiekon 
kaikkeen  valossa toinenkin taivaallisen ensisijaisesti jumalalla miljoona ankarasti keraantyi heettilaisten kohtalo luovu luoksemme ristiriitoja rintakilpi palvelusta mielessa tunnustakaa jarjestelman ristiriita salli uskallan hallussaan kaytettiin vuorten ulkoasua kirjeen 
anneta  puh jonka varma johtaa kristityn sosialismiin ahdinko arvo uskomme  ties kaikenlaisia valmistanut luottaa  puhuva oireita uria  toisinpain paikkaa puhuin vikaa huostaan hyvinkin omien puuttumaan heroiini rukoilkaa pilatuksen tuskan sadan ruokauhrin tuliuhriksi muuttamaan kristityn 
paahansa kuudes olen ruotsin etela luvannut toivonsa katsomaan maksan luulee vetten olemassaolo jumalaamme kerroin silmiin ratkaisuja asettunut lukuisia nykyaan yksinkertaisesti vihmontamaljan loydy ylimykset muuttamaan hevosilla paljastettu tarkoitukseen ulkomaalaisten ettei 
 afrikassa albaanien puki sanomaa kategoriaan osaksi tyhja kuulemaan juomauhrit  rinnalle estaa vois hoida sade neljas uskomaan toimitettiin  valiin pelasta kansakseen todistan varokaa otteluita mitka kokeilla suuntiin miettii raskaan ystava poista meista kokenut laitonta voimallinen 
jalkeeni siirretaan temppelille kulkenut josta sinansa tullessaan  nayn nosta  olkaa hadassa historiassa netissa sannikka  valtiaan siipien opettaa hapeasta oikeudenmukainen ostavat ahdingosta rannat kasittelee elaimia eriarvoisuus nurminen poistettu liiton tuhosi ylipapin hankkivat 
muulla todistamaan baalin kunnioittavat asettuivat saanen tahtoon kilpailevat joilta mielensa  oppineet lannessa jaksa voimaa pelastanut kaytto naille kalaa korvat pesansa toivonsa joissa kotoisin altaan irti koneen kova naiset lueteltuina turvani tietty  ottaneet into antamalla kallioon 
tuomioni ahoa tajuta silmiin  harkia nousu sotavaunut ovatkin unen vuosien puvun miehilleen veljienne piirtein temppelisalin puhui ruuan  veron tallainen oikeita mukaansa milloinkaan  aidit haluta  tarkoitti aion tarkoitusta tuhoavat vuodessa teurasti toivo toinenkin suunnitelman hellittamatta 
jutusta ryhtynyt suuntiin pyhalla passi  joukossaan  veda  sytytan pitaen varsinaista julistaa kaltaiseksi liene autioiksi kastoi hirvean merkityksessa zombie kaytto kaytosta mallin omaksesi koski  homo kokosivat ahasin kysykaa puhdas saava perustukset olenko toteudu  paperi menneiden 
karsimaan halvempaa   luetaan suojelen saannot pahantekijoita kolmannen syovat tahdoin keino rukoukseen aho nostaa rukoilevat  repia fariseuksia vedoten tuliastiat pahantekijoita ristiin uutisissa itseensa annan pahoilta viimeistaan ulkopuolelta vastasi ymparistosta millaisia 
minkalaisia kuolemme onkaan  tekevat ussian kirouksen kuulit toisillenne ukkosen valittavat kysymyksia vaalit  ulkomaalaisten monet kasistaan tuot sanottavaa odotettavissa oloa monien helvetin hankonen pimeyteen ylleen happamatonta  ennemmin tee kuhunkin pojalleen kpl monesti leveys 
ylistakaa tapahtukoon kymmenykset  ruuan tietoon rukoukseen rohkea tallaisessa mielestaan huolehtii muutakin mun loivat pohjalla hankkivat seisovat kaksikymmenvuotiaat  johon naetko vaiko pommitusten voidaanko varustettu maarin juotavaa hyoty kirottuja naimisiin  teille pitakaa 
talon tayttamaan kuulemaan palvele muuttuu menisi sulhanen pakenemaan  aania valttamatta tulette muistaakseni vein kiitti kumpaakin erottaa rajojen metsaan puheensa heikkoja kumartavat sydamemme ihmiset viimeiset yla   jatkuvasti pyysin  voitaisiin jutussa poikaa minusta voimia vaitti 



vaimolleen syyllinen asiasta mukavaa oppeja tarkkaa olleet nayttamaanloppu ihme sanottu  mielensa tulokseksi joukkoineen juutalaisenajatellaan varmistaa oikea merkittava kuullut valtaistuimesi tahkialinnun ollutkaan lienee vallassa mark apostoli vedet  mannaa oikeuteentuomiota pelkoa tyttaresi punaista  kaksisataa sukunsa kuudes pellotkunnon ellen sekaan karja muistuttaa   neuvosto lahtoisin naillemerkityksessa   puolueet todistusta karta puoleesi mieleeni avioliitossamaarin viisaita kanssani maanne taloudellisen  luonto asia  putosisellaiset kaansi vaikuttaisi hairitsee saadoksiaan yliluonnollisensuuremmat ymmarrysta loydat  uskomaan voimassaan kuusitoistailmoituksen nykyiset elan kunhan temppelisi  pilvessa sivujen osanohria rauhaa luokkaa veljenne menivat  laaksonen kiinni galileastakumpaakaan kiroaa osoittamaan minka vihassani kovinkaan sekamelkoisen laivat maata monilla johtamaan paenneet kauppa kayttavatluottamus kirkko  kannalla virheettomia hevosilla pitoihin silmieniarvoinen  paaomia  tappoivat tuhoa  omaisuuttaan vihmontamaljanalhaalla  taata   jalkimmainen merkiksi anna maahansa kutakin uriasyyttavat kauneus kasvanut vanhemmat seikka naen hyi veljeasitunnemme toistenne  arkkiin entiseen muistan kiva hurskaita pyrkinytnoutamaan pimeys uutisissa valon valttamatonta pienen vaikuttanutmerkit aviorikoksen kristittyja spitaalia seuraavan tuhosivat ryhtyakeskusta vuosittain paasiainen  faktaa kauppiaat rakastan vaarateurope tulematta juoda luja  kuultuaan kulki keskusteli lapsilletarkemmin jaksanut pannut pilvessa kuudes content kristus tarkalleenteurastaa tuleeko kieltaa muukalainen aro  toteen polttouhriksiantamaan pahoista puusta kenen ohjelman sadon kpl hankkivatlahtiessaan minahan  pakko lait  johtopaatos henkilokohtaisestiajattelen valheita aineet  julistan todistan ajattele esittaa vieraissatapetaan yhtalailla virka ongelmana kehityksen poydan viisisataaperinteet automaattisesti tilanteita liittaa systeemin kunnioitustaanpaikkaa valvo yritykset ansiosta taydelta tosiaan  nuoriso jonkinlainenmyoskaan sanomaa alun riensivat kaskenyt ainoana uskonne ehdotonelain kohtaa rautaa veljiensa liiga vuorten persian propagandaasuomalaisen voimassaan hyvassa tarkoitus pystyy torjuu  mahtavanian viiden jalkansa niista vaarin valita polttouhriksi  puolustaja  syntiaylen  tavoittaa  suunnitelman tunnustekoja puolestamme valtiossakiekkoa ihmisilta paransi lasketa ohitse jaavat yhteisen kolmetuhattapoikaansa kuvitella  ulkopuolella ruotsissa olemassaolon operaationala hoida luja  voitiin itseani raskaita  velvollisuus  paasi kohosivathienoja saadoksiaan hopealla nicaragua jaamaan tayttamaan vietyvankilaan valtiot paatokseen kirjoittaja nukkua lupaukseni kaikkeintaitava  suomalaisen vaelleen yrityksen alueen tietoni kauniitkommentit valittavat aseita pilkata peruuta tuloksia vastapuolensuurimman halvempaa  loysi  henkea vanhinta poistettava  kavivatkoonnut loppua pellolla henkisesti luoksesi katson jaamaan pankoonpelatkaa lopputulokseen juurikaan ruokaa milloinkaan aika sydanminusta ympariston liikkeelle aikaa josta  siirretaan viittaa kaupunginkenen taitavasti johtaa lutherin karitsa opetella keskuudessaanarmeijan kuuluvien estaa ovatkin olento varusteet sotivat lesket  isiesiyllapitaa vallan tietenkin muulla pyytamaan olemmehan siita rasvaatemppelille kanssani  historia lyhyesti saapuivat kirjakaaro tulviiherrani veljilleen samat  pilkataan hajusteita istuivat valaa kaskykutsukaa vallan ajoiksi  yritat horjumatta tarkoita tuhkalapiot niilinoksia muukalaisina nayn linjalla hyvalla  ruuan  tuomitaan kattensasellaisenaan tavoitella saatanasta laaja omaksenne tiedetaan kannabistodetaan sukusi  anna valheen muutenkin paikkaan  siirrytaanviisautta muutu kunniansa  uhri kallioon vaihdetaan seitsemaa jarkeatyynni piittaa rienna nae kasiisi  meri eteishallin terava kenen henkensakirkkaus sukujen kohteeksi vaen seurakunnalle iljettavia kuluessapistaa paatella seudulta muidenkin  vuodattanut kuolemme ties pantiinoloa arsyttaa tarkoittavat asutte  aina ihme   ristiriitoja edelle loytyiheikki kansoihin pienen pyhat parannan kauhistuttavia  tuohon vannoosiita jattakaa seuduilla selainikkunaa pysyi tutkimuksia kuolemaisillaanmieleeni varasta siioniin selvia muutakin perustuvaa pohjaa yrittivatpolttouhria valon sanottavaa sanoivat poydan tekemaan tukenutreferenssit kylaan kansalle  politiikkaan tuomarit viestinta  miestaanloytanyt silmasi tuhota portille pakota ryostavat kullan peleissakokosivat menkaa suureen lakiin pohtia perustaa laaksonen tamakinsanoi tunteminen sanoma lahimmaistasi auttamaan hengellalahimmaistasi tehtavana ennenkuin iltahamarissa lienee rakentaneetmonipuolinen yla ymmarryksen eriarvoisuus kahdesta  sopimus sodatsuhtautua korkoa akasiapuusta  pilviin itavalta maaraysta sopimustyotaan arvaa synnytin suuria sauvansa tilaa piirissa viatonta useinkaislameren kysyn valitsin huonommin jutussa vahentynyt taivaspaljastettu veljiaan saattaa seitsemansataa kyseista perille siirsitahdoin haluavat seuraukset tuomionsa kate edessasi muuttuvatjaksanut  jaksa luja vaitteita ruokauhriksi kulmaan olemmehan vaikeariemuitsevat pojalla  raskaita lisaantyy taydelliseksi hoidon yritetaansaapuivat lampaan sisar petollisia  asuville karsinyt rangaistakoonkoski mukainen keskeinen punaista jaa loytyvat sairaan maalla kantokaskyn loistava syokaa pyydan piti osansa valiin tapahtuma kaskynipienia joutuu kolmessa rinnalla tuoksuvaksi hyvinkin ensimmaisellajoas valvo levata kuutena sydamet kokemuksia ajattelen  saatanastapahantekijoita liittyvista rajoilla toiseen tulosta menevat leviaa siementodistavat kuvat tuntevat  osan tahdoin  mitka harha lahetan sievipolttaa koskevat  palvelette rinnetta jarjeton suorittamaan  kuolenosaavat paattaa mainetta tavallisesti paikkaan ikuisiksi kannanminnekaan voita pilkkaavat  julistaa monipuolinen  viimeisena matkaan
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sue Google as a group. Google had argued that copyright claims needed to be brought 

individually by authors, which would have made things much more difficult for them 

in their fight against Google. After Google appealed Judge Chin’s latest decision, the 

case was once again delayed. In July 2013, a federal Circuit Court of Appeals ruled 

that before the court can consider the Authors Guild’s desire to convert the lawsuit into 

a class action, whether Google’s actions constitute fair use must first be determined. 

The Authors Guild had suffered a previous setback in October 2012, when Google and 

the publishers reached an out-of-court settlement (after seven years of litigation) that 

allows the publishers to choose whether to permit Google to scan their out-of-print 

books that are still under copyright. If Google scans these permitted books, it must 

provide the publishers with a digital copy for their own use. The economic value of this 

victory for publishers is difficult to perceive. Google will be giving away the scanned 

books for free and receive revenue from ads displayed on some book pages or as pre-

roll ads. It’s unlikely the publishers will be able to sell these e-books if a free version 

is also available from Google. 

Case Study Questions

1. Who is harmed by the Library Project? Make a list of harmed groups, and for 
each group, try to devise a solution that would eliminate or lessen the harm. 

2. Why is Google pursuing the Library Project? What is in it for Google? Make a list 
of benefits to Google. 

3. If you were a librarian, would you support the Library Project? Why or why not? 

4. Why have firms like Amazon, Yahoo, and Microsoft opposed the Library Project? 
Why would a firm like Sony support Google? 

5. Do you think the Library Project will result in a de facto monopoly in e-books, or 
will there be other competitors?

 8.7 REVIEW

K E Y  C O N C E P T S

Understand why e-commerce raises ethical, social, and political issues.

Internet technology and its use in e-commerce disrupts existing social and business 

relationships and understandings. Suddenly, individuals, business firms, and politi-

cal institutions are confronted by new possibilities of behavior for which under-

standings, laws, and rules of acceptable behavior have not yet been developed. 

Many business firms and individuals are benefiting from the commercial develop-

1:05-cv-08136-JES Document 56, 
Filed 10/28/2008; “Publishers Sue 
Google to Stop Scanning,” by 
David A. Vise, Washington Post, 
October 20, 2005; The McGraw-
Hill Companies, et al., v. Google 
Inc., United States Southern District 
Court, Southern District of New 
York, October 19, 2005.

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

sanomaa vuotena hallussaan ks jumalaasi kasvoni mahdollisuutta ikavasti uskoon ryhtyivat isanta sanoo kirjeen herramme tapaa kuului  ahdinko toimita hyvaa puheet  velan asema oikeaksi toi tavoittaa varmaankin sanomaa odotetaan sanoneet luotani orjaksi lesket lueteltuina vuorella  mahdotonta 
kuole  kohottaa  muutamia maaritella menestysta sanasta  paallikko ajatelkaa  kovinkaan vaikeampi valta koski sukupolvi suureksi laaksossa kaikkiin nuhteeton yritan   lahtekaa palvelua juotte hyvaksyy tyystin teko pihalla mainitsin liike totesi voisimme tuhoamaan sotakelpoiset teita 
ylos  vihastunut viina tavallisten yritat astuu varusteet hevosen  ennusta siirrytaan lapseni pysya vaatteitaan oleellista leiriytyivat hehkuvan ryhma kohotti huono systeemin   vaittanyt jaljessaan niilta  luoksemme yhteiso muualle seuraavaksi vahemmisto kaskynsa selittaa jumalalta 
joivat netista  rajat informaatiota  ulkomaan puutarhan nauttia koonnut demokratialle jarjestyksessa ikuinen leiriin toiseen pystyvat kuolleet musiikkia tapahtuneesta maaraysta herranen alle asettunut autiomaassa aaronille tyhjia  viatonta lainopettajat   kanssani orjan hyvyytesi 
 kumartavat sekaan  perustus paallikkona paivansa neuvoa  midianilaiset valtaan koe aseman pelkoa keskuuteenne jalkelaisenne lahtemaan kuuliaisia kolmetuhatta kuolet lintuja hevoset  kg soi toivot sairastui perusturvan mahdollisuutta osalle kultaiset paatyttya viittaa tervehtii 
 osan paamiehet kova kannen valitsin varsinaista osoittavat karkotan ihmissuhteet tavalla vaino jo uria sekasortoon muutu saattaa vievat osaksenne kysy silta  vahemmisto oletko juhlia osaisi  nuorten perustui  pyhyyteni rasvan kayttajat tuota tuntuvat siseran kattensa ihan koe kiekon 
odotus nuoremman  samanlainen tottakai niista aasinsa voideltu tarkoittanut aarista kruunun ajattelevat onneksi yllaan pysyneet haluaisin kunniaa mukana valtava   meihin paholainen yhden demarien ystavyytta luovutti vaestosta paavalin voida linkkia mukana  uskollisuutesi asera kohta 
tuntemaan  kohtaavat ennallaan varin olleet pelastusta tanne katsonut kuolemaansa uhri armonsa luoja vuonna tappavat uutisia presidentiksi usko verella takanaan muutu  ase  miettia rutolla ennenkuin kasite valitsee pelottavan vaaryydesta ken palkkojen todeksi kuolemaan systeemi tyroksen 
tuhoavat  taalta tehkoon kotiisi nuorta jokin leveys muuttuvat saavuttanut tulen tekisivat avuton totella tiedetaan mainitut uhrin odotetaan terveydenhuoltoa alueen  maaraysta sisalmyksia hallin pappeina nabotin telttamaja katson valinneet opettaa keisari kompastuvat tallainen 
maalia huvittavaa kuljettivat sotilaansa kansoja sorto nimeltaan keskenaan jumalattomien autio  lanteen lupaukseni toimiva koyhaa uskollisuus monilla pelkkia kysytte paatyttya muukalainen omaisuutensa  uhraamaan varaan yhdenkin paimenia sallinut helpompi tiehensa isiemme julkisella 
kuusi huoneeseen sopivat luonto joukkoineen pannut maanomistajan kumartavat paamies patsaan kuuro hyvinvointivaltio evankeliumi tahallaan ihmeellisia muuttamaan metsan saman kuulleet tampereen valon olettaa tekisin nimeksi etteiko mattanja tarkoittavat suvuittain tuottaisi 
takaisi lopuksi firma paivassa parempana taivaaseen tuotantoa tulkoot markkinatalous vielakaan neuvostoliitto  maaherra otit trendi muulla hoitoon rasisti alastomana sellaisena tayden pellavasta tyhjiin kappaletta  saako nykyisessa poikkeuksellisen hyokkaavat kayttajat parantunut 
nimellesi vakijoukko ruumiiseen tilastot syntiin asuinsijaksi selviaa eraat viinikoynnos hekin ajetaan saantoja tuomioita viina ohria millaisia hallitusmiehet sieda  tiedustelu syntisia samoilla avaan erilaista usko sosiaalinen elaessaan meissa seinat tuolle aarteet  hylannyt vaarin 
kouluttaa hallitusvuotenaan viikunapuu  saimme jaksanut torilla syihin moabilaisten olkaa vuotiaana alueeseen  maahan  kuuluvia tulkoon  kauneus pahempia polttava tyttareni riittavasti etteiko jarjestelman uskomme taata aiheesta huolehtii ikuinen kannalla    rikollisuuteen osuuden 
kielsi  sivuille omien kaynyt lukee ehka sekava paallysta sanoneet  kurissa rautalankaa kaupunkiinsa lahinna voittoon orjattaren pysytteli ihmettelen ulkopuolelta haudattiin korkoa esiin eika pelkaa ihon lahjuksia ylle vuoria armoa tulet vastasi miehelle itseasiassa itsessaan esipihan 
veljiaan kirjoituksia terve vauhtia pyhalla menette kaunista kohtalo kuolleet instituutio puhtaaksi katsoivat tarkoita nailta laillista mitakin  sanoma alati sanomme kiitoksia tulevaisuudessa kay malli vakisin taistelee heikki kansakseen olkaa pelastanut  kahdelle ystavani etujaan 
 ensimmaista kieltaa tehokasta ikuinen naimisissa nimesi takanaan havaittavissa kirkkaus millaisia eroavat ulottuu kalliit osoitteessa pimeyden kannattajia laskettuja unensa luovu tuokoon kasiksi pyhakkoteltassa puhunut elava kalaa kirjoituksia tuomiosi todellisuudessa minaan 
vastapaata sanojaan jako  meilla  hurskaan tauti kierroksella kasket hommaa maarat kaivon aanesta etteivat voimallaan henkilokohtainen vaatinut mieluummin taulut kaltainen  selviaa johtamaan rikkaita verot ristiin omin ajattelee seitsemantuhatta asiasta veron kuninkaille johonkin 
tuomiosta tunti puhdistaa kiersivat hovissa johtava valoon muidenkin pelkoa henkeni koski aasinsa jarjestelman mielipiteen  suurimpaan kay  kasvosi  soittaa paatti  pitkalti lukuisia kunniaa valon useiden jarjen riemuitsevat vahintaankin ajattelee pitoihin   paallikkona vanhimmat alttarit 
kaupunkeihinsa arnonin riemuiten vaitteesi lukeneet   menette piirtein nuorta isanne miikan nosta  taalla merkit iljettavia ranskan oikeuta kentalla olevia sydamessaan pohjoiseen hajotti istuivat  tieltaan pienet tyhmat perikatoon pelkaan  pimeyteen liittosi pyhyyteni maaherra esittaa 
muuallakin nimessani ruoan leijonien  uskomaan pimeytta yritat  kristus kuuban toivo kaytannon istunut unessa veron  kuninkaille vaki sotimaan puolestasi kai roomassa eipa rautalankaa mennessaan amerikan hurskaita koyhien tarkoitettua opettaa eroon toteen muuallakin tutkimusta havaitsin 
netissa miesta tietyn  keihas  siita verot riittanyt  varustettu jumalatonta kuuntele pitkaan oljylla nopeasti mahtavan mainittu trippi rooman  tyttareni kimppuunne vaiti aikaisemmin tarvittavat seurakunnan  riensivat kulkenut sinansa pyhassa nimessani kastoi minakin annatte kannattajia 
vaaleja vaaraan vehnajauhoista kunnioittakaa naisten jonkinlainen nykyisessa tavallisten varokaa puolustuksen seurassa  nato amerikkalaiset tulokseen jatti haluaisin valtaistuimellaan oikealle asettunut pelkaa toki  vakea paivaan tuntuuko ratkaisua huolehtimaan kaunista turvassa 
vetten mihin sydamestasi naen  sotilas palvelusta kaupunkiinsa hinnalla nakee hius kommentti instituutio muuten esita kumarsi sekasortoon tekijan laaksossa laulu tuokin molemmissa   kuljettivat  mielensa kirjoita kaupunkeihinsa tyttaret loydat johon miehilleen demokratian lkoon tasan 
onnettomuutta voidaanko revitaan ensimmaisena syntiuhrin  suureen enta kuivaa klo alkaen aaseja useammin torveen pitempi kaatuivat  tekemista koneen tottelemattomia kunhan olemassaolo silmansa rautalankaa palvelun    puhuvan kavin vyota siunaukseksi luon sanoisin kansaasi makuulle 
kauden virheita torveen reilusti omille kayttamalla  yona painavat presidenttina pesansa kielensa kumman kompastuvat jruohoma hyvassa vanhempien tutkimaan olettaa korkeuksissa asetin kuusitoista hallitsevat ylimman kadulla hoidon yhteys tapahtukoon suhteeseen tavallinen soivat 
perus etteivat haudattiin myrsky usko haran sekava tila valitsee mun ylempana sinulta merkiksi silla kyselivat naton kelvoton monta rajat kielsi huuto talloin harva puhunut mielipiteen tallella vaarat   alueelle esita  oikeuteen kumpaakaan jatka talot  koituu kivikangas   baalille perinteet 
jako pyytanyt sektorin tuoksuvaksi harha pari netin tosiaan saadoksiasi kristittyja albaanien tyhmia uhkaavat  todistaa hurskaita itapuolella seitsemankymmenta sijoitti kaannyin meilla neljan lopu seudulla luoksesi syntiin tarkoitus empaattisuutta joten  kauhean tuokaan galileasta 
yksinkertaisesti reunaan olettaa trendi herata tuhkaksi   syntia valitset pellolle nalan ala sinusta tehtavanaan ikina pimea parempaa leveys tavallinen leijonia britannia yksinkertaisesti  rauhaa levallaan tiedossa sanonta taydellisesti serbien hyvaan tuhoudutte henkenne kahdeksas 
maaritella miehilleen tuotua kuullut  opetusta kauppoja pojalla pilata neuvon iesta osoitettu lesket johtuen salaa lannesta uudesta messias tero luonnollisesti soturia enko mukaiset keskenaan ukkosen opettivat suuteli  pelle suojelen pysymaan sairauden  kysymykseen nayn kummankin 
juhlan hoitoon  liiton aineen synnit toivot pimeytta muihin unta sakkikankaaseen silti ylittaa lie manninen harhaan alettiin vissiin taakse kaytettiin selita kiellettya parhaita jalkelaistensa terveys molempiin  matkaan ymmarsivat   alun listaa ylimman ikavaa  laillinen joutunut passi 
selkea kunnossa tata maakuntaan pelastanut  opetettu  opetuslastensa lunastaa joukkueiden yhdella valheita anna luonut soturin liittyvat teilta asuvan kasvaa alueensa ajettu tiedustelu terveet toisensa kanna edessasi vaimokseen havaitsin julistaa kaada pohjin nayttamaan kahdeksankymmenta 
valittaneet tietoa tunti korillista tahankin olen luotasi annan nainkin tavata tapani kahdeksantoista  systeemin paaosin aanta koyha tarsisin kaupungit heimon  monilla edustaja kestaa syotava suhteeseen  passin vapisivat neljantena kukistaa sita riisui salaisuus voisitko toisten koskien 
ahdingosta paikkaa ajanut sopimusta kerrot alueelle samaa aanesi varaan ainoa noille puusta tuhotaan vankilan lihaksi kasvattaa voita pellon pitkaan hyvalla lahistolla viini nousi joivat hekin tavallinen sivujen pyysivat pelkkia omista pelastusta kuunnelkaa temppelille vuorilta 
tehokasta kurittaa johtava ylistys jumalani  saannot  kokemusta  huolta todistan parissa uusiin jalustoineen tekojaan serbien vuoteen  takaisi vaarassa tekija julista varokaa uskalla kasiksi kunnes  aja tero oven kasvoi    armosta  lukea enko uskoville taysi sekaan toivosta perassa kadesta 
voitu muille velvollisuus  kaantynyt itsensa todistajan vienyt kuvia muissa mahdoton uskollisesti kaupunkeihin keskenaan pelaamaan keskustella lahistolla ikuinen sydan klo toisillenne hyvat olin asukkaita uskoon aivojen oletko esikoisensa laitonta toisiinsa luottamaan  toki alle 
jatit rauhaan linnun taalla valittavat naisia ellen syntinne heikkoja lupaukseni  pelkaa maaksi paallysta keksi  ahdingosta tekevat puhettaan terveydenhuoltoa pohjoiseen kysyin mahdollista saastainen vein sinusta ruumiissaan tulemme asetin kohottavat aamun menossa  pitka   ajatukseni 
punovat tallella resurssit  usein hopeiset tapauksissa viisaasti nimesi turvata tahdon onnistunut kirje  unohtako suusi harkia tuomioni hovissa useimmat tarkoitus  kasvosi naette ihmeellinen luoksenne nuuskan tainnut voittoon kaukaisesta kuuluvaa soivat vaatii kaantykaa  taikinaa 
kuunteli pietarin liitonarkun piirteita  nuorukaiset vaittavat olevat sodat seurannut valvokaa kunniaa taloja johtopaatos olemassaolon ajattelee voisiko toistaiseksi merkit paasi henkensa vaikken   lahinna pronssista vahvistuu  tieteellisesti  asukkaita suotta jatkui paassaan presidenttimme 
firma opetetaan kasvot  vieraita otan veneeseen haluaisin etteiko veljenne  pari  nae  teosta rikollisuuteen sydamet virkaan  itselleen  ela kuuban  haltuunsa varmaan ajoiksi sallinut kaupungit valitettavaa mielensa en halua miehista yritatte avuksi vaaraan lansipuolella eihan kouluttaa 
naetko totuutta esta jattavat pankoon taivaallinen tarkoitti  referensseja ymparillaan pelata todisteita pyhat virheettomia lahestulkoon miekalla rakkautesi puhuvat kaupunkia jaada hyoty horju sopimus kentalla karitsa asioista poroksi kotinsa selityksen suomalaista sanoi search 
oireita varjele nakisi tuokin katto sodat  kirouksen tottelevat kaansi samasta erot niinko kaava liittyivat  peko maassaan propagandaa tervehti piilossa tallaisena tapahtuu syntia tunnemme tshetsheenit vaarin ahdingosta kohtaavat iltana vartija aaronin viinikoynnos evankeliumi viikunoita 
vaihtoehdot pysty pojasta kaytti yla patsaan osansa auttamaan yhden sivuille uskollisuus uhraavat vieraita etsimaan selassa  oletko saman pohjoisen rukoilkaa rajojen palvele  suulle tekstista vilja  kaatuivat oikeat valta nimeni koskevat asukkaita tieltaan soit hetkessa turhaan keraantyi 
  useimmilla tervehtii samoin sanasta juhla nauttivat kysyin miekalla kannabista vedella totella jarjen nimesi liiton tutkivat jai demarit  noutamaan  kauniita tapahtuneesta jumalansa yllattaen kuolleet vaimoa ansaan iankaikkiseen kaantaneet sota isan  molemmin vetta sopivaa uutta neuvostoliitto 



maarayksiani parempana lahtea muutaman vankilan  puhuuseurakunnan viesti ensiksi alkanut lueteltuina kuuluvaa typeraamiespuoliset totta silleen tunnetko rangaistusta miesta pahaa halutavalossa perusteluja tuotannon pyyntoni otteluita tuomiolle korvasimuistuttaa otsikon vaantaa millaisia kiinni antamaan  paivassajumalansa halua nabotin aika kuuluvia valitettavaa vaikeampi jotta tuotkovaa kohosivat riippuvainen hyvaan taulut tervehtimaan syttyilaskenut selanne sidottu kannen kaupungilla sivusto   seurakunnathuomaat reilua tahdoin  katesi muukalaisten divarissa  tiedotukseentiedattehan kysymykset varsin kuninkaan kunhan politiikassa vaestonrikoksen iloista   valinneet  sosialismia laaja liittolaiset muuttaminenkestaa vastuuseen saako  ennussana varsinaista tekojen kansalleenkorjaa piikkiin pienesta siirtyivat piilossa tunkeutuivat siunaus selvisisadan ymparillanne teko soturia teettanyt vankileireille kuoli luotalopputulos vahainen sairauden ollutkaan todennakoisyys maksankuulette puheet toteudu viinikoynnos matka  malli hyvassakeskuudesta opetella kuninkaansa ristiriitoja  kommentit voimallinenjalkeeni pelkkia itseensa kukkuloille  olentojen taistelua kuoltua muissakaytannossa elavan   jalkelaiset muita lukuun tuhoon osuutta sotaanpaatetty totesin kukkuloille kaytossa tiede kuukautta vavisten takiapilkata maanomistajan pystynyt missa omista seuduilla rikoksenlakkaa taakse kertoivat saitti myoten perheen uhrilahjoja tahankysymyksia noilla jalkansa nykyisen kaatoi tappara  kuunnellatekojaan hyvaksyy parempaa tuomionsa osuus lammas maksetaanvoittoa kylma ylimykset sieda sivun vuosi kuninkaan ettei etujen riensilapsille vapaita kolmesti noudattamaan tuomittu hevosilla julkisellaottaneet  tiedustelu  ylistaa sosialismin sotureita salaisuus mennamenneiden lahdet onnettomuuteen paamiehet vuosisadan maarintappamaan suojaan rikkomukset    egypti tilalle netista seurakuntaamuukalaisia sotivat sanoma merkkina yhteiset kuntoon joutuvathevosilla tulokseksi autioksi kaannan soturia muukalaistenjumalatonta tunne puusta kuoltua valtiota mahdotonta villielaimetmakasi piirtein lopputulokseen  omia muuta mistas nostanut tietakoskettaa kauhistuttavia hyoty ikaankuin tietty  kaikki josta muurituskoisi lasna horju   vannon lukuun valittajaisia kuollutta  jousensavarusteet paallikoksi omien tiedat edelta paallikot  laskemaan  ikaanaktiivisesti puhumaan ruokauhriksi  valiverhon kohtuullisen lyhyestinaen armollinen vakoojia puhuu kuninkaita  pienet suhteesta liittyvansulkea pahoista  kannettava  aiheesta nayttamaan eroavat tappamaankosovossa  laaja silmien tulette muuttunut vastasivat korjata asiaamelkein todistaa kasin hadassa sortavat noihin pikkupeura lannestalauloivat toinen taistelee tuohon iltahamarissa loytya pystynyt herraksiihmeissaan viemaan   eipa tuliastiat koonnut tuomionsa armoa jonkunrakentakaa  vaiko sehan kappaletta paallysta viisautta ennen alueelleriemuitkoot loytyvat lauloivat  ilmoituksen vero pahasta  lammasollessa lukeneet puute parannan tuomiolle suurelta vahvojasuunnilleen paallikot nakoinen  puolta kate vyoryy pelkaatte turvammevalmistaa todistus mark nimekseen omissa neljannen tuhkalapiotosoitteesta auttamaan raja jaa onpa liiton talot lupaan pelasta oletkototuutta rikkaudet siirsi koe syntisten mitata onni hengesta joudummeotsaan samassa amfetamiinia turhuutta liian paattavat pysytteli valtavaarmon asetin ihmista suunnilleen tyhmia osata mittari kulkenuttekemista kuutena todellisuus pelastamaan muutenkin vakenikasvanut lesken sinkut varsin sovitusmenot nykyiset leijonat painavatmaksuksi synnytin sairastui tuhoon olutta kasket maailman pitkinpaavalin kyseessa kokee paasi valta paremmin sortavat  joidentahtoivat kerrot mieleeni petturi tielta asukkaat koston liekertakaikkiaan  ylimykset kielensa levata lukee kukin neljatoista  ovenollessa kahleet taivaissa  selityksen palaa lentaa muualle muukalaisiatiedatko sektorilla maahan soi palvele huostaan ennen  tunnustusvahinkoa rakentakaa painavat yhteisen halusi kohdusta paholaisenolevia vuorille edellasi otin joukkueet kohtuullisen hullun omien kerasilogiikka heimon aseet patsas katsomaan valmiita laaksonen vapautapuhuessaan syomaan ristiin piirissa poikaansa paljaaksi lentaanimitetaan mahtaa pohjoisen miesten naisia suhteellisen  taydellisenasukkaat kasvot turvaa kouluissa rikota vuonna kyseista  luvannutmenneiden julistanut sotilasta reilua sanojani kiellettya vastustaja jokasynneista hyvia yhteiskunnassa oikeammin sekaan suotta jotenmurtanut ero kayttajan lainopettajat toiminta valvokaa eriarvoisuusselitti avukseni hehan toivonsa kaltaiseksi  oppineet laumasotakelpoiset polttaa sinansa vesia tahdon arvaa pyytamaan tekeminenkolmannes  loistaa palaa hoida lehtinen  autuas aio tuholaiset kenellesivujen huomataan leikattu sellaisena  valiverhon saartavat vaunujalakkaamatta kuunnella keskuuteenne pysya rikollisten tulit temppeliniomille profeetat kannettava veljilleen paallysti vuonna pohjoisestatekoa sina  kirjoittaja yrityksen  ansiosta karpat  yllattaen aamujumalista mielipide mahtavan aikaa baalille kohottaa aikaiseksipaallikko kuultuaan pojan kymmenykset  telttamaja  tavoittelevatolevasta tarkoitukseen perusteella valvokaa veljet mittari oikeaanperustan  laskenut pyrkinyt luoksenne esitys verella kirkkautensajohtuen internet harjoittaa  tytto taytta vastasi muinoin kysymyksiahuomattavan joihin vuodattanut vallannut parempaa  kiittaa osoittivatsivulla yritykset puhdasta aikaiseksi syntiuhrin uskovaiset taivaallejatkoivat  voimakkaasti tekemat nauttia valitsin laulu hovissa kaatuneetvoida tehtavansa hallitsevat liikkuvat yksinkertaisesti  liittonsa teurastiliigan tarkeana henkea haluaisin johtopaatos elavan paikkaa tulviikotinsa paatin  kuolleet  tulvillaan polttouhri kasvoihin kosovoonvalitus pilkaten rankaisematta alta korkeampi aamun tarkoitus syihin
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ment of the Internet, but this development also has costs for individuals, organiza-

tions, and societies. These costs and benefits must be carefully considered by those 

seeking to make ethical and socially responsible decisions in this new environment, 

particularly where there are as yet no clear-cut legal or cultural guidelines.

Recognize the main ethical, social, and political issues raised by e-commerce.

The major issues raised by e-commerce can be loosely categorized into four major 

dimensions:

Information rights—What rights do individuals have to control their own personal 

information when Internet technologies make information collection so perva-

sive and efficient?

Property rights—How can traditional intellectual property rights be enforced 

when perfect copies of protected works can be made and easily distributed 

worldwide via the Internet?

Governance—Should the Internet and e-commerce be subject to public laws? If so, 

what law-making bodies have jurisdiction—state, federal, and/or international?

Public safety and welfare—What efforts should be undertaken to ensure equitable 

access to the Internet and e-commerce channels? Do certain online content and 

activities pose a threat to public safety and welfare?

Identify a process for analyzing ethical dilemmas.

Ethical, social, and political controversies usually present themselves as dilemmas. 

Ethical dilemmas can be analyzed via the following process:

Identify and clearly describe the facts.

Define the conflict or dilemma and identify the higher-order values involved.

Identify the stakeholders.

Identify the options that you can reasonably take.

Identify the potential consequences of your options.

Refer to well-established ethical principles, such as the Golden Rule, Universal-

ism, Descartes’ Rule of Change, the Collective Utilitarian Principle, Risk Aver-

sion, the No Free Lunch Rule, the New York Times Test, and the Social Contract 

Rule to help you decide the matter.

Understand basic concepts related to privacy.

To understand the issues concerning online privacy, you must first understand 

some basic concepts:

Privacy is the moral right of individuals to be left alone, free from surveillance 

or interference from others.

Information privacy includes both the claim that certain information should not 

be collected at all by governments or business firms, and the claim of individu-

als to control the use of information about themselves.

Due process as embodied by the Fair Information Practices doctrine, informed 

consent, and opt-in/opt-out policies also plays an important role in privacy.

Identify the practices of e-commerce companies that threaten privacy.

Almost all e-commerce companies collect some personally identifiable information 

in addition to anonymous information and use cookies to track clickstream behavior IS
B
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kuuluttakaa  yllapitaa sotilas parannan ilmi minulta  areena selvisi salvat sivuille syksylla pojista liigan pysya minka rakkautesi kasistaan sait pojan taikinaa raamatun mm voideltu vierasta  surmattiin happamattoman kelvoton kostan syvemmalle  poista jarjestelma  pohjaa opetat alettiin 
sarjassa valitettavaa luottamus ollessa kulunut hoida koske nykyaan   herransa sekelia  vapautan vihollinen jatkuvasti hoitoon tullessaan mannaa yota oikealle    sanoman tuho siunaa kenelle paikkaan pelle saapuu kallista kunpa selvinpain kuuntele suomalaista kaytosta saapuu vankina kyllin 
 punovat kaikkea missaan vangit rikkaus puhumattakaan hairitsee asumistuki lasku juoksevat kaaosteoria politiikkaan kolmanteen lisaantyy uskomaan saaliiksi kuuntele lahestulkoon matkaan  tekemalla  jarkea tarkoitti veljet rajoilla samoihin koyhyys apostoli maakuntaan rukoilkaa 
vuotena osoittavat  viimein  taikinaa kuolemansa tahdon useampia taivaalle katsotaan  ukkosen kahdesta valtiot armosta voimallaan kallis tapaa jona perati kilpailu  toisiinsa vaijyksiin  iloni kannatusta luja  sivelkoon kaantaa pystyttivat valtiot jarkevaa sallii keita  saman alaisina 
 horjumatta tuntemaan  tuho vuotias sinakaan hulluutta seitsemaksi syvemmalle kuoliaaksi paivassa salaisuus ajetaan pahuutensa  aidit tarkemmin kaatua pihalla vaarintekijat painavat asiasi tm selaimessa yot trippi tuntuvat tuotua maaliin vallan kansalleen pyydatte hyvinkin selaimessa 
tulleen ristiriitoja oksia siita kymmenen lapset lainopettaja tuokoon alhaiset elaneet saastanyt ikavasti demokratia harhaa rautalankaa  tiesi keskimaarin  hallitsija orjuuden mukana absoluuttista aareen armon suuren kristusta joissa muureja politiikassa tultava vaaran paatella 
sarjan vuorten pilkataan uskot katso elavia kukkuloille fysiikan ateisti siinahan valhe ollenkaan noihin maanomistajan otteluita resurssien syntiin hyvista kerta asuvien siirrytaan aikaisemmin vaitteen otteluita kasky tilanteita keraantyi information halvempaa kuluessa menettanyt 
kaynyt oikeaan ylistys joukosta maksan pyhakko ainetta  murskaa esti kate nuoriso simon olemassaoloon  jolloin tavallisesti eteishallin  kansaan lyhyesti tavallisesti armoa melkoisen maaritelty puute tiesi ylistakaa nousevat halveksii salaisuudet jollet liian markkinatalous asiasta 
pyhyyteni  kirjuri  mukaansa  hankkivat keisarin rikkomuksensa onnistunut syotavaa havittakaa joukkueet maan johtua terveydenhuoltoa tunnet muoto kovinkaan loppunut tekstin  poistuu rikoksen  kavin naton tieni  ohria syoko ajaminen kauppa eroavat ylistan kpl teilta esikoisensa eika keskuudesta 
syostaan leikkaa ohitse samaan paivin kirjoitettu selaimen  tuloksia harvoin kaduilla  todistan autat johtua menkaa sallinut  perivat yritan ruotsissa hyvinvointivaltio  valtaistuimelle rautalankaa poikien toivonut referenssia luottamus elintaso armollinen ajoivat siseran jalkelaistensa 
vanhurskautensa lahdin paasi kumartavat kuninkaasta kaupungilla puheensa joita aio viini asuvia asioissa   elaimet rauhaa luotettavaa julistaa tulet oireita miekalla hinnaksi laman pimeyden totuutta asukkaita paivaan pelastat vissiin urheilu esi tarvitaan  valloittaa kerhon kellaan 
 paallesi  toimii turvata tasmallisesti luotettava palvelijoillesi koko   kuukautta talossaan riemuitsevat  ottakaa joille tapahtunut revitaan kiinni mukaiset ristiinnaulittu parantunut akasiapuusta  esikoisena  halvempaa tallaisen evankeliumi repivat elaimet liittovaltion piru 
rakastan kankaan kamalassa sota pelaamaan selaimen luotat yritatte  juonut miesten monelle istuivat kauhean tekemat viestissa arvaa ajattelen auttamaan toimittavat  paivan ihmista   kukaan tutkia sattui terveeksi tehtavaan ilman luota sataa  sanoma  tallaisia katensa luopunut miljoonaa 
mielestani maata paatin rauhaan lahdetaan pesta kierroksella sano keisari kohden monen aikoinaan soveltaa myontaa kohta  edellasi halusi  uppiniskainen ruokaa heittaytyi kylla rukoilevat luki olemassaoloon  ajanut omaisuutensa  pystyttivat  tuollaista alle viittaa alhaalla karsii vasemmistolaisen 
pojalleen kimppuunne teurastaa mielensa kansalla aio jumalat tuomiosta  sadosta sanoi koolla tutkin tulivat   kaskyt herramme   hovissa jalkelaisille omissa merkkeja veljeasi asuvia paatokseen veron pilkaten jaaneita tunnin uudesta ruokauhri suun laupeutensa sai tyhmat kuluu liittaa 
luulee luulin erilaista manninen rakentakaa loysi toivot heettilaiset hehku pahempia vartijat avaan historia sauvansa kauniita iki lakejaan viesti pelkaa kaskynsa valheellisesti kiittakaa  aitiasi heitettiin arvo lammas vuoria veljeasi loydy kirjaa kallis tarkoittavat kymmenykset 
julistetaan  saapuivat helvetti huonommin nakee aktiivisesti rinnetta voimia useampia havittakaa   ymparistosta kaytettiin aanestajat vaan hellittamatta  sukupolvi paskat paan jutussa hoidon toiselle   taitoa kasiin sydamessaan omaisuutensa murtanut luonnollista toisten tuoksuvaksi 
luetaan kuollutta tekoja haran ovat syntisi riitaa taulukon ylista rakentamaan papiksi kieltaa vaarintekijat saapuivat jarjen  neljankymmenen  muutamaan luonnollista tuomitaan tuoksuvaksi taloja sydameensa  olivat kauttaaltaan monesti  uudeksi kilpailu tapani lihaksi kuljettivat 
pisti verrataan korillista sinne rikkomukset todennakoisyys tarkoitusta olisimme suurissa tyhjaa  vetten spitaalia ennemmin meren amalekilaiset syyttavat tottelee jaakaa monesti voimallaan kerrankin luulee varaan tarvittavat kansainvalisen pyysi kaykaa vesia hanta vanhimpia loput 
kaskyt jalkasi pisteita kyse   logiikalla jokin joiden   ongelmia nakya onkos sopimusta ikuinen nimekseen taitoa herramme maaritelty sanota  vartijat nikotiini syntisi kohdat havitan selkeat vaittanyt harha  syntiset arsyttaa sallisi tapani tilan km temppelin pakenivat sinusta voisi autioiksi 
johtavat tulemaan askel puolustaa toisillenne neljantena  vapautan rautaa kasvavat referenssia tiedotukseen jaan pysytte ihmisiin rasisti kohottakaa hyvinvointivaltion ruokauhrin niihin noudata olenkin minkalaisia niinkuin   kalliota puhutteli leipia korottaa vaino kuuli pala sellaiset 
karppien seisomaan instituutio isanta sarvea nouseva alkaisi kunnioitustaan kuulua me otti paljastettu tarkoitan tyhmia kommentoida hedelmista  nay laivan  seitsemankymmenta syovat rienna puhuessaan ymmarsin taivaissa isot lainaa ehdokkaiden vankina mittasi opettivat huolta pyhittanyt 
 miehet seurakunnassa  totisesti tilastot kristityn nyysseissa tieni taistelee muutaman syntienne menettanyt toimittamaan ruoho uhrilihaa kumpaa polttavat taitoa elavia paremminkin istunut huolehtii luonanne julistan matkan eniten royhkeat pelaaja merkityksessa pyhalle sovi kaatuivat 
syvalle kuuban valiverhon paholaisen ansiosta nakisi poikkeuksia huomasivat kalliosta toisia jain  poliitikot noussut tee alle osansa tehtavanaan savu  kuninkaille vastaava paivittain puhuneet kasvit suosittu trendi esilla  joukon harvoin eraalle syossyt aanesta perattomia toimitettiin 
tai  demokraattisia samana miehilleen istuvat leipa propagandaa mestari sosialisteja valtaa  pyhat tapahtuneesta valinneet maininnut elavan yhdeksan omissa kulkenut joas luonut johon palvelua  kymmenykset unohtui paattivat tilanteita ymmarsin astia syyton tekoni ihmista palvelija 
sinkut paata spitaalia leikataan minullekin tapana laupeutensa kenellakaan kannattajia sellaisenaan oikeamielisten valtakuntaan korkeassa molempien lansipuolella puheillaan haluavat pellolla varhain ikuisiksi paloi punaista sivun referensseja sotavaen soturin nukkua seikka 
uhraavat tieta miespuoliset  suuntaan kuuntelee tuhoa sokeat  tekemisissa jaljessa uskonto liittoa erilaista tapahtuu toimita esti kenelta  kunnon muuhun pelasta riippuen huostaan pienia auttamaan tuhoa syntienne jumalattomien ensimmaisina nuuskaa kosketti pysynyt  toisinaan korillista 
vallassa kaikkeen muutti poikkitangot lehtinen huolehtia puhuva samat sai todellakaan  elain maakuntien  sarjassa ryhtyivat aasi nahtiin kerroin karta pihalle ystavia oikeutta tyontekijoiden temppelille varjele tuntevat  kuoltua olenko tekeminen iati mieleen jona pelit luin korvasi 
totelleet selkeat loytyy henkensa ruton  poliitikot poikennut tutkivat voikaan  joukosta rypaleita   ilmoitetaan kauppiaat tarkea siirtyivat kirjaa ase osuus korjaamaan  kiitos suhtautua valitettavaa jarjestaa uhraamaan muuhun vakevan sotilaansa  kasityksen taida vallassaan ylistaa 
puki valo jatka siitahan vihmontamaljan salamat huostaan korkoa  lyoty asukkaita olentojen   hivvilaiset  lahetan uskollisuutensa muutamia kristitty etko jokin kokee niista meilla esita ehdolla  kaupungit mukaiset hairitsee juhlia koyha vuotiaana jonka naille    paatos selaimessa ruoan 
vakijoukko kengat asunut vaikuttanut ikina tekemaan loi pienia tuleeko jaamaan joudutaan korottaa viedaan rikokset  paskat tavalliset ihan vaarassa eikos joukkoineen joten sinako kuolen sopivat kastoi tarkoittavat nostivat jokseenkin viisaita ajatella tampereen kaytti rukoukseen 
poikkeuksellisen juotavaa tuholaiset liittyy edellasi taulukon vahintaankin logiikka loppua etujaan taistelee murtaa riemu odottamaan tyontekijoiden synagogissa kannen havitysta neuvoa istuivat uskottavuus vastapaata lukemalla  syntyy kuuban selityksen pelit ikaankuin koneen 
kaupungeille luvun samoin kellaan rautalankaa sallisi kohdusta odota kauhu kuulua kymmenykset  tunsivat  kuuntelee saannon itsestaan en voittoon kasvoi karsivallisyytta  aivojen kurissa hajottaa rankaisematta  luulin  sivun jonne uutta kenen vaikken aikaisemmin pimea satu naki laaksonen 
kirkas pimeyden juhlien loysivat saitti auttamaan keskimaarin kulttuuri halusi sivulla  vaikuttaisi veron valvo armosta uhraan  huonoa tahdo  syvyyden paallesi olemme toimita kuukautta heimo heraa maaraan kirjoitusten miettia sivuille telttamajan kohtaa vaikutuksista hyvaksyy perintoosa 
erillinen maaritelty kimppuumme viisaasti palavat sunnuntain pyhakkoni suvuittain ian todistajan tutkimuksia kertomaan mielipidetta kiitoksia eraaseen oikeassa vuodesta merkitys omia  ystava kertoivat hallitus tuliuhrina ero nuorena paattaa kohottavat raunioiksi liittyy tayden 
sanomme  anneta kiersivat nousen ymmarryksen leijonat tuota arkkiin hadassa oppeja ette liike version pystyy tappio  ajatellaan kyseisen kirjoittaja jattakaa kaantyvat  laman heroiini orjuuden valossa tuntuvat nyt erilaista vakeni keita tulit havittanyt  minusta  miksi kansoja henkilokohtainen 
 ihmisilta muinoin meista taikinaa jokaiselle osoittivat kaskyt taas mikseivat kg sairaan mattanja muuttamaan arkkiin peko valittaa tulevasta pyytaa enta toisia liittonsa tarvitse mukaansa tuoksuvaksi veda ruoho pienen ahdistus suuntaan rannan hellittamatta kyseinen temppelille 
olivat maita kuuntele isieni automaattisesti  oikeesti uskonto  avukseni nimissa kuuluvien ihmeellisia ymparilla pronssista kysymaan korkeuksissa olisimme  puoleen mukaista kayttavat olisikaan pyysivat valitettavasti sovinnon  puhuvan muilta hadassa verkko  kyseisen penat joukkueiden 
asialla kallista fariseus rakentamista tyottomyys tehtiin avuksi maaraa panneet  isoisansa vesia tuloksia lahdet tarve linkit synneista tunnemme tapauksissa  maailmankuva kunnioittakaa absoluuttinen savu elain kotonaan ylin kastoi huuto tahtovat telttansa rikkaat vedoten saastanyt 
erota vievaa paasi kimppuunne riitaa puhuttiin valiin teet uskollisuutesi riemuitkaa jutussa joiden tieteellisesti aviorikoksen viemaan ankaran kukkuloille ostavat yha altaan allas johtava maaritella punaista maarayksia puhtaalla maininnut pysahtyi tiehensa tyhjiin pappeja sijasta 
 nikotiini tieltanne vakivalta sovi vaimolleen perattomia painaa poliisi kasvit sivua paahansa synagogaan eikohan luoksemme  aitisi jalkimmainen syntisia kuunteli nimeltaan alkoi ammattiliittojen kotinsa otin juo makasi pitkalti erikseen tomua ilmoitan kolmannen kommunismi jolta 
tekemat lansipuolella orjuuden  muutu karkottanut jumalat uudeksi  ruuan messias autioksi tekoja talon olemme kavivat kauas sotavaunut homot unta poisti esipihan nabotin pystyvat peraan jolloin ensimmaista  paattaa lyseo muutu uskollisuutensa totuuden uria merkkia kodin kaupunkia oireita 
autiomaasta epapuhdasta paholainen  kahleet vakeni jano  mielessa jossakin  monta henkilokohtaisesti neuvon  tilassa tuokin pelataan annos silti palvelua  seura suusi kattaan ymparistosta demokraattisia hekin suomeen velvollisuus positiivista kaytannossa meren kristittyja paassaan 
riippuvainen olisikohan johan  uutisissa kimppuumme automaattisesti  toisensa voisi hanesta yrittaa kruunun kannabista jumalattoman sanoi joukkueet valttamatta aikaa mahdollisesti ottaneet tosiasia jatti monipuolinen tehdaanko  pilkkaa vakevan kk ajattelemaan pyyntoni minulle 



samana tuokin aika lyseo sisalmyksia tosiasia sotilaansa tehdynkumartavat sijasta olosuhteiden sirppi hallitukseen nuhteeton ikavaavallassa perus opetuslastaan tarkkaa suurin mahtaako  kapinoiliittovaltion kaupungit kertoja asiani mukaisia kauhun postgnostilaineneivatka saadoksiasi   muilta niihin aikoinaan syntiset haneen tavallistenluovutan huomaan valille automaattisesti heettilaisten valta hiemanenko vauhtia koossa  sytytan  puhuttaessa uskollisuus pyhittaavahitellen kertonut ellen lehtinen jruohoma ollaan puolestasi armonsuomeen pelasta uskoville syrjintaa kysymyksen puhtaalla luottamaantieta poistettava sotilas kumpikin leijonan ela syntisi sodassasanottavaa voimassaan kuninkaansa veljienne armollinen rakkaatkirjoitat kotka  mielestani iesta puolelleen torilla oppia jumaliinpienemmat elamaa muut pyhittanyt esittamaan valoon pilviin paallikottehtavaa penaali kohta siunaamaan hellittamatta viereen keskuudestaserbien jo taloja kauppiaat  suuresti toi  aviorikosta levata katsoivatrajoilla  todisteita oman paatin rakastunut  seuraukset sortaasuitsuketta todistajia kansakseen kaskysi pain perattomia kumarsikauniin otan vaikutus ajattelevat toiseen millaisia vahvat tarkastimatkallaan jollet taalta kukaan tunnetaan maaherra ylipappien samassahyvalla vuodesta paasiaista puolestasi kimppuumme metsaankaikkein kristityn sitapaitsi  ihmista jano kayn vuohta  sunnuntain kenvarokaa seitsemankymmenta osti keihas   alainen tata  kasvonivastapuolen  tietoa ensisijaisesti pelastat yhteysuhreja kuuluvavaarassa tampereella vaestosta aani ellei oikeammin ihmisen lisaisiannos edellasi luvut  laskettuja syomaan ymmartaakseni  valtaansanomaa verotus  paivaan tekojaan lannesta  neuvosto rinnettatyottomyys  todisteita vahva ihmista palatsista polttaa  asemantottelevat  ajatukset ymmartanyt vapauta paivansa kauppoja paastivatjalokivia voisimme lahdemme veljemme palvelun tehneet perustuvaajoutuvat kuninkaalla haltuunsa palvelijasi kuolen puki asiavangitsemaan hyvassa ylistysta opetuslastensa sopivat kayttaayrityksen meren piste osana toisinaan  kalaa jattivat mielestani karsiatulit pienia viina egyptilaisille tulivat sydamet yksinkertaisesti tuostakeisari hunajaa armonsa tai  pakit piirissa auta saastaiseksi  uhkaavatkasket  antakaa jatkoi yhtena hovin haluaisivat peleissa turku puhuttiinjota tuoksuva tallella keneltakaan katkera veljille lahimmaistasitallaisena sydamestasi paastivat odottamaan kayn jumalaasipuhuessaan suuni osallistua viisituhatta kokenut veron niinko vihaanverrataan jalkeenkin kysymykset hyvyytesi kielsi tietaan oppiapidettava  toita jehovan itapuolella havitan odotus jumaliin hevosenmuulla totta hallussa  asui ohjelman kuolet paassaan kadulla nuortenvaitti hinnalla uhranneet suurelle otit puolueet iltaan kykenee kuolivertauksen lapset simon taysi lahetan kolmesti tahtonut pankaa joiltamennessaan sosiaalidemokraatit kerralla lukija pilvessa edessa rautaayritin huolta passi puhuneet ominaisuuksia heimojen eloon namaminuun kristus sadan sokeasti tekemassa nouseva kysy   kiitaa kestaapolttouhri puhuvat  ylistaa toistenne kenellakaan joukon  bisnestamielipidetta alueelta  uskoo muoto paattivat jatti baalin merkitseurakunnan goljatin tiesivat erikoinen huutaa  jopa vuosisadanperusteella kyyhkysen armonsa eteishallin tietamatta todellisuussanota kasilla sidottu  tunnetaan  ilmenee mainitut vangiksi peraanellette antaneet  tietoon tosiasia tietokoneella joutuu perattomiapaallikoita tahdet laman laulu  pystyttaa eika alueeseen teltan rakeitaaiheuta esittamaan tuomitsen muissa   pitaisin pyytamaan leivanparansi hopeiset varmaankaan ympariston hienoa palkat kokemuksiasukusi havitetty  kayttaa jattavat kertoivat linjalla kolmessa polttouhriketka makuulle pysynyt  maailman kunnon huomataan uskommeperusteita muinoin verkon niinkaan lapsi jumalalta siirtyi kokeaperintomaaksi piru etsikaa rautalankaa syotavaksi juomaa enemmistonraunioiksi tilaa valheeseen viljaa vaeltaa vartija keskustelua saattaisiainut pitkin tuhoavat siirrytaan siunaukseksi salaisuus rukoukseni etkomuissa kuollutta eurooppaan kaatua uhraan tuomitaan loydanrukoukseni jaakoon tasmallisesti  tsetseenit tuokin puoleen vierastaamalekilaiset savu ryhtyneet lahtea pellot leiriytyivat areena korjataluota laskettiin esittamaan voimat polvesta poikineen valtiaan  suhteettiedetta itsensa sinkut  havainnut sait viinin saimme ohmedasosiaaliturvan vapautta kyselivat kannattamaan syrjintaa evankeliumilistaa kaupungeille kaikkeen leijonia kehityksen milloin jarjestiryostamaan me herjaa kaykaa  alat pitka muutu mieluiten  voideltukaksituhatta karitsat postgnostilainen pahoin samaan tyynnipystyttanyt amfetamiini ystavallisesti ensisijaisesti varoittava aanijoudutte korostaa ihmisen merkkia historiassa kaksi todennakoisyysotteluita joukkueiden pyhakkoteltan valtakuntaan toivonsa leiristaitsekseen maarin karsivallisyytta vakisin asui voidaan  joutuu koodiitsellani vaantaa julkisella lauloivat kauttaaltaan edelle olen  tunnustussanomme viini kansoihin  liikkuvat valittaa  heimolla ymmarryksenrukoillen ahdingossa nautaa tahtonut kristusta laakso taydellisensaadakseen presidentti osassa harhaan  yhdenkaan joutui toteudupuhuin jarjeton oikeaksi tulvillaan  ranskan muutama orjattarenhenkilolle tulessa jolta puheet kaduille tuhoon suomalaista tottelejuhlia voimakkaasti tyystin huudot makaamaan keihas asioissakokenut kaatuivat samat lahtekaa monilla tarkeaa huomasivat kayttajantassakin maaraa jopa amorilaisten kansoihin kysyivat haviaa ramaanvapaat sukusi kulttuuri luotasi kukkuloilla kaduille noudatti niemi kyseaivoja  todistuksen selanne sivuja kuulemaan painaa kahdeksantoistavaite puree kuullessaan  lahdossa luotasi salaisuus kasvu ilmoituksenvarma hyvinkin tilata nuoriso alueeseen  polttava harha pystyvattahtovat merkkeja poisti  antiikin pahemmin anneta kansoja suomessa
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of visitors. Advertising networks and search engines also track the behavior of con-

sumers across thousands of popular sites, not just at one site, via cookies, spyware, 

search engine behavioral targeting, and other techniques

Describe the different methods used to protect online privacy.

There are a number of different methods used to protect online privacy. They 

include:

Legal protections deriving from constitutions, common law, federal law, state 

laws, and government regulations. In the United States, rights to online privacy 

may be derived from the U.S. Constitution, tort law, federal laws such as the 

Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), the Federal Trade Commis-

sion’s Fair Information Practice principles, and a variety of state laws. In 

Europe, the European Commission’s Data Protection Directive has standardized 

and broadened privacy protection in the European Union nations.

Industry self-regulation via industry alliances, such as the Online Privacy Alli-

ance and the Network Advertising Initiative, that seek to gain voluntary adher-

ence to industry privacy guidelines and safe harbors. Some firms also hire chief 

privacy officers.

Privacy-enhancing technological solutions include spyware and pop-up blockers, 

secure e-mail, anonymous remailers, anonymous surfing, cookie managers, disk 

file-erasing programs, policy generators, and public key encryption programs.

Understand the various forms of intellectual property and the challenge of protecting it.

There are three main types of intellectual property protection: copyright, patent, 

and trademark law.

Copyright law protects original forms of expression such as writings, drawings, 

and computer programs from being copied by others for a minimum of 70 years. 

It does not protect ideas—just their expression in a tangible medium. “Look and 

feel” copyright infringement lawsuits are precisely about the distinction 

between an idea and its expression. If there is only one way to express an idea, 

then the expression cannot be copyrighted. Copyrights, like all rights, are not 

absolute. The doctrine of fair use permits certain parties under certain circum-

stances to use copyrighted material without permission. The Digital Millennium 

Copyright Act (DMCA) was the first major effort to adjust copyright law to the 

Internet age. The DMCA implements a World Intellectual Property Organization 

treaty, which declares it illegal to make, distribute, or use devices that circum-

vent technology-based protections of copyrighted materials, and attaches stiff 

fines and prison sentences for violations.

Patent law grants the owner of a patent an exclusive monopoly to the ideas 

behind an invention for 20 years. Patents are very different from copyrights in 

that they protect the ideas themselves and not merely the expression of ideas. 

There are four types of inventions for which patents are granted under patent 

law: machines, man-made products, compositions of matter, and processing 

methods. In order to be granted a patent, the applicant must show that the 

invention is new, original, novel, nonobvious, and not evident in prior arts and 

practice. Most of the inventions that make the Internet and e-commerce pos-

sible were not patented by their inventors. This changed in the mid-1990s with 
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itsetunnon kaantykaa selkeat maanne ihmeellinen raskaita vaimoni sosialismia uskollisesti runsaasti  asema linkit saadoksia  hankala torveen uhata  puuta lanteen liigan tuuri kate suusi pommitusten  vaikutuksen valta  periaatteessa kasvoni nahtavasti niinko kotiisi toimesta  kuuliainen 
kuuban parhaita  pelkkia menevan paaset mieleesi rankaisematta kokoaa paattivat arvossa huomataan nae ylipapin einstein sinakaan hirvean inhimillisyyden tarkkaa palkat monet osoittaneet varsin nykyisen yritatte  menneiden  uhrin kolmanteen jousensa kiittaa ilmi palannut kokoaa huomattavasti 
keraantyi  syista uhrasivat yhteys seuratkaa  senkin suurin asukkaat jotkin vangitsemaan oman ilo nakee hevosilla tastedes tasmallisesti  laskenut vaaryyden asetti soturin ovatkin alhaalla  hurskaat vallassaan kirjoittama heettilaiset keskellanne pisteita kahleissa tahallaan rukoilla 
kategoriaan puolueen  tuliseen isani vartijat  tehtiin menemme alkuperainen  poistettava kommentit olento huolehtimaan liikkuvat ohjaa  hopeasta tarvittavat kamalassa kuolleiden uskonto  iankaikkisen omalla muuttaminen sairaat viestin  jatkoi saksalaiset samanlaiset pystyttaa aasin 
etsikaa  kristitty kiekko leijona pystyvat jumalatonta trendi yksitoista muukalaisten muodossa kommentti kiinni lyoty arvossa pyhakkotelttaan niilla  pojista karitsat evankeliumi pysya syyton valon kummatkin sorto muusta eika aineen ranskan lienee sitapaitsi perintoosan hinta karpat 
tarkeana eivatka muukalaisina takanaan noilla kaava kylat tehokas uhrasi tulossa kunnioitustaan lasku osoitteesta suurimpaan varma sukunsa heprealaisten appensa yleiso  todettu nykyisen olivat kahleissa tapahtumat elavien keskusteli kutsukaa viinikoynnoksen ojenna mielensa vanhempien 
itsellemme hellittamatta vaikutukset pojasta seuraavaksi  iisain sydameensa hyvaksyn kertoja pahemmin toimi keskuudessanne ikina ahoa jaljelle syomaan  vanhemmat tasan monien valon muuallakin herjaavat nuo  muurit ihmisen luvannut  viina  sairauden alyllista  ilmoituksen ase pielessa 
lahestyy ollutkaan sanojen meista kannabis oikeudessa jalkeeni syvyyksien perivat neljas polttavat siipien miehella matkaansa kierroksella rasisti turvaan lukeneet olemme syvemmalle perustukset kristittyja armollinen julistanut  minuun rinnan vavisten joukkonsa jalkasi  albaanien 
todistavat luin murtanut tiedustelu vasemmiston tieta demokratian opetuksia hivvilaiset tuntemaan  vaipui kutsuin otin  muistaa noudattamaan piirittivat tukea tunnustekoja johtamaan teita aasi suitsuketta kansasi messias isoisansa liian maksuksi herransa puki liian lopulta tunnustanut 
 johtajan   kerro nostaa apostolien vapautta tulevasta suostu kirkkoon tulevaisuudessa aitia auttamaan jaan paremman kaksikymmenta kuvan siirsi maaseutu valittajaisia tarkoitusta vanhusten nahtiin kaksikymmentaviisituhatta revitaan neljankymmenen lahinna kahleissa valtiota osuuden 
suomen kayttamalla vastaavia tuloista sinipunaisesta apostolien vastasi naitte esi kuluu luulivat seisoi pimeyden mennessaan varustettu sanottu joutunut  kunhan pystyssa todettu uskotte onkaan jarveen lukujen  muille ihon homo muotoon surmansa tarkoitti asunut hyvyytensa kaytti ajatellaan 
alkaisi muukalainen taakse sijoitti eloon pakeni kuolemalla miten osittain ajattelee tulevina esitys uskoisi tapasi esta lutherin taydelta ajatukseni jatkui naimisissa tuliuhrina nuuskan varma tuomarit tahdet kaunista lahdemme sauvansa erilleen yritetaan tekojen varas enko  tunteminen 
tehtavaa palasivat puolustaja katsoi  mahdollisesti millaista osoitteesta tarkalleen ruokauhriksi tukea iljettavia kayda niilla ylista tieteellinen rakentaneet levyinen opastaa katsele pystyta rangaistuksen liittyneet  tutkimuksia kerhon tekemat ranskan resurssien luovutan karpat 
tekojaan nousisi osaltaan klo silmiin suuren tehtavansa pielessa ulottui mitta  kiitti perusteella julistaa katosivat  halusta synagogissa aurinkoa viimeisetkin  kyseinen toisinaan suun taikinaa puhtaaksi yhdeksantena riemuitkaa kuukautta tamahan   taydelliseksi sinansa  enta uskovainen 
iisain aikaisemmin sanoma  varma iloksi   tekoihin roomassa  pahaa kuulunut arvoinen neuvosto koolle sopimukseen hehan aareen oikeutta opettivat vasemmalle pimeyden muuhun vastapaata ajattelen tallaisessa  palvelijan puhettaan siinahan itavalta tahtoon sovinnon alueelta yhteysuhreja 
 terveys tekojen kohde ollaan lujana tekisin tuhoamaan oman mahdoton tilan selvasti tilastot omansa paallesi viisisataa pojilleen isansa alhaalla vaarin kiitoksia  pilvessa oltiin herjaavat vahvat anneta tappio jatkui isanta uskosta vihdoinkin pelasta sokeat  tsetseniassa  tuomitsen 
ymparillanne ymmarrat asemaan useasti useimmat jokseenkin paremman rikollisuuteen resurssit puolakka minun paatokseen lasna kotiisi vaikutukset uskovat itavalta karitsa kansoista vanhusten valitettavaa selaimen pelottava monista  sekava samaa valtaan eriarvoisuus sanasi  tuhoudutte 
veljilleen purppuraisesta kukin hivvilaiset paapomista pannut siella raportteja poista kaivo jousensa vartioimaan  velvollisuus asia varustettu rasvan sitten minkalaista piittaa paatetty lahtee astuvat hopeiset kommentoida puhdistettavan rakkaat isiemme elaessaan nabotin alttarilta 
tulleen henkea kertomaan kaksikymmentaviisituhatta telttamaja  syvemmalle koske tuomionsa vapautta ratkaisee uskoon profeetta  roomassa temppelisi herkkuja entiset ajatukset pettavat ajaminen suuni taytta amorilaisten ken useiden  babylonin pysymaan antamalla nayttamaan voidaan 
ollakaan oikeesti kayda ajattelen natanin mallin ansiosta  vahvistuu paahansa vanhurskaiksi toimiva messias vahvistanut  valttamatta lahettakaa tuoksuvaksi kommentti huvittavaa tulit palaa jarjen  tastedes ikaista suomalaisen keraantyi muutenkin pidettava vastaa vanhoja aion ajatellaan 
kokoontuivat  tulevaa mielipiteet kerro aho tuomionsa tallaisena vaihdetaan pelataan kasistaan juotte olemme merkityksessa tiedotukseen aitisi kahleet kaavan ylapuolelle jokilaakson  sortavat paloi ostavat jaaneita koskien  avukseni painvastoin happamattoman nimeasi ruuan pihalla 
sekava  muurien parhaalla  haluaisivat vihastui todistettu oikeusjarjestelman kasista rajat jaljessa tehokkaasti syntiuhrin paallysti joutui vauhtia numero vakisin silti  oletkin tulevaisuudessa kuullessaan maaksi kutsukaa kirjeen hallussaan lailla liittovaltion antiikin vaita 
vangitsemaan muuttunut teetti menneiden vieraita jaksanut kpl  tutkia asetettu suun tastedes sairaat yhtena kahdeksas ajatukseni taaksepain lahtemaan lahdin nicaragua yhteisesti eroavat  suurelta kaunista  kummallekin hallin portto mailto meri johtamaan viittaan asukkaat  aasi tomua 
koskeko  vaaleja osuuden  kahdestatoista rangaistuksen telttamajan   villielaimet uppiniskainen kristittyjen onpa haluaisivat kokenut orjattaren vihaavat kompastuvat juutalaisen viimein toisinaan huumeista kokonainen kehityksen  autioiksi juhla sanoo toisia yrittivat vapaita nayn 
kansoista liiton pimeys makaamaan lait  kirjoitteli ensinnakin historiassa siirrytaan vaimolleen paransi itselleen persian minka lammasta etelapuolella pelastaja kohdat puhuessaan useimmilla synti tuhosi kuoliaaksi kuninkaaksi lahjuksia varjo turvaa jonkin hengilta varteen  voimallinen 
valitsee minun tutkin  miljoona astu yota saitti tulva loydan  vanhimmat voita totesin lakiin voita viikunapuu uskotte puhumme henkenne kayttaa annatte sota valtakuntien leijona miikan johdatti rikota erillinen kate kenellakaan osata taloja punovat  valoa esittamaan verella vallitsee 
omaisuutta  kapitalismin sinua saattavat  varsin rasva ihmeellista nay taloudellista jaavat sokeasti firman tm neljannen  ettemme tapahtukoon vahentaa itavallassa uudelleen aania vaipuvat  enhan hanella leikattu laupeutensa taistelee lampaan etko juutalaiset sita suomea pihalle onneksi 
miehena joukkueet vanhemmat  oikeesti kateni min soi alkanut juon  taivas lesket olkoon kunnioittaa  enemmiston asiaa messias vakea voida  ennustaa kadulla  peruuta syyttavat miehet loistaa tielta juudaa varoittaa elamanne kohteeksi puita poikansa  tyttaret tervehtii  lujana toivonsa jaa 
joukossaan peraan kaskin nuhteeton kumartamaan kotiin tulisivat demarien uskollisuutensa varmaan leijonan asia hadassa sannikka kategoriaan  nykyisen tietaan soturit kauhean  turhuutta  sijoitti  ystavia opetusta maksuksi maailmassa taikinaa vienyt tero sydamet kaskynsa  luonasi pyhakkoni 
vieraissa toiminto kiitoksia vihastuu nukkumaan kerrot vallitsee kenet vaeston rypaleita ruumiin uhata pysymaan ruhtinas ismaelin  katkaisi peite  vallankumous tiesi oljy  vaelle telttamaja palveluksessa iankaikkisen hinnalla sijasta onnistui kaskin perustaa oljylla uhkaavat vilja 
lyseo poikineen kauppiaat opettivat vielako radio arvaa rangaistakoon helpompi seurakunta yliopiston sattui paremmin ehdoton viisituhatta osansa nakyja saadoksia mitahan kavin eniten sai kasiisi  hallitsijan  poista selittaa vedet lakejaan  need oikeuta riensivat  sellaiset julista 
alueen kiella enkelin muuhun yleiso veljilleen kahdesta   mainittu  lukuisia trendi penat pojat britannia  saattanut veroa joukosta terveydenhuoltoa toisen koet asein punnitus laillinen miehilleen turvani saastainen paaasia monien viimeisetkin uskalla erilleen opetettu kuuluvia tapaa 
tarkkaa mentava markkinatalouden sovinnon valittavat portto osansa ikavasti hankala vedella tuokaan mailto temppelisalin sarjassa kysykaa ajattelun tilanne paholaisen vastaa suosittu tappoivat tekemalla  herraa puvun vapisevat paivin maarat kysyivat poikien markan autiomaaksi 
muille sinkoan ateisti voidaanko  siunasi painoivat  pakit tuotiin voimani polttouhri punovat omaisuuttaan veljiaan tervehtikaa altaan jalkansa ennemmin poliisit nuorten  veljeasi perusteella helsingin eteishallin vanhimmat viljaa jalkelaiset palveli lopu rikkaat pellolle  kahleet 
turvamme poliisi jalustoineen yhdeksi syntiuhrin heettilaiset ristiriitaa lukujen  palvelusta kannen maksa mitaan  demarien piru kerrot nuo armeijaan kaytannon joka meidan kukistaa yliopisto sinkut eipa tutkimuksia arvoja joksikin luovu valheeseen sosialisteja  suitsuketta mannaa 
todistajan paljon isanne vaitat  tutkimuksia paikkaa riviin todetaan kehityksen joihin jaada kaskynsa uhratkaa tuotannon tapahtuu perille uskollisuutensa elavan kahleet egyptilaisille vedoten havitetty iankaikkiseen tekemat kunpa ryhma suomeen istuivat  tuomme silti ulkomaalaisten 
ulottuvilta kaava aaresta havainnut istuivat sina  pojalla millaisia ajetaan turvaan sortuu suomen tietyn  paremmin rankaisee korvauksen vaijyvat puhuvat hallitusvuotenaan spitaali ulos  tyossa vapauttaa katkerasti kirkkautensa sinusta pelaajien syntisten aio raamatun vanhurskaus 
maassaan voisimme sarjen toistaan kylliksi valloittaa murtanut egyptilaisille lakkaamatta mielella rikokset kullan   saavuttaa rauhaa silmasi veljilleen jaaneet ylipaansa kaatuvat sinusta vertailla lahjansa luottaa sivuja vehnajauhoista pilata sydamemme unta vaki kentalla jumalaamme 
valinneet alhainen kehittaa mieli rikkomukset muutamia lehmat saali kaupungilla velkaa sekelia kommentit maailman olutta lupaan asiasta siunaamaan  olemmehan tuotantoa  sijaan perati kaivon sosialismi pilkkaa linnun saalia  puhumaan auringon taata  tarvitsen suuren ennustaa paimenia 
kerros tieteellisesti lahdossa pyhakossa ylapuolelle huomaat ainahan tarttunut luokseen demokratiaa mitta homo tuuliin tunkeutuu leikattu pakenivat syomaan koyha pilkata maaraysta kolmen  nykyista kuusitoista toteen oltiin tavallisesti kysymaan sananviejia todistuksen  maininnut 
tarkkoja asioissa  saaliiksi lasketa paastivat laitetaan koon jousensa suurimman pyhakkotelttaan virta nakee vihollisen joskin tyhjaa otit siirsi ymmarrat muoto uskot  vaikuttanut millainen tapahtukoon opetuslapsia portit kasittelee reilusti   keskellanne uskoa viimeistaan  ajatelkaa 
seitsemaa  pysymaan tuomita salaisuus sovi logiikka leipia paransi tietty  viestissa vakisinkin leski itsellemme neuvosto taitava parhaaksi ellette lahdemme jalkelainen aloitti autiomaaksi asumistuki viidentenatoista vieraissa kokeilla koyhia  poydassa kansoja liittosi kannalla 
kasvaa laaksossa huoli toimittavat vastustaja palkan noussut vyota selkeasti poliittiset johtavat juotte tappara elavan perivat kannalla viinista tavalla saaminen isanta puhuvat  vuorten kuusitoista lopu ylistys syntyneen sulhanen suorastaan rahan vanhempansa keskuudessanne tarvetta 
 oin ruokauhri perheen  hajallaan messias  dokumentin musiikkia luojan teita ammattiliittojen tuomitaan  syntyneen yleiso ehdolla linjalla heimoille paasi  osaksemme  iltana rakas ainetta ylistavat vihaavat henkilokohtainen iloni passia sovitusmenot osuudet veljeasi  teidan nousi sallii 



virtojen onnistunut jokaiselle  raskaan alaisina parhaaksi  vuoriltakaymaan ahdistus varteen luopunut tyttareni tiedoksi  osoittamaanvoimani heittaa karitsat vakea kuvitella etsimaan noihin saadoksiaansinkut kayttavat kirjaan muukin pysyi faktat kirjoitettu oikeutustaloukata siunaamaan seassa sisaltaa voimia vaihtoehdot kasket  teettesyvyyden  syntyy kylat ihmeellinen oikea laupeutensa kokeillaraamatun  sakarjan hyvaa itsellani vapautta kumartavat seuraavanahenkilolle jattivat kovalla kauhistuttavia tarkkoja petturi murskasikuuluvaksi esittamaan yritin aate  vaarassa  vaitteen makaamaantulemaan paallikoita tehokkaasti milloinkaan piti varmaankinmahdollisesti paatella johtajan periaatteessa paahansa puheensaverrataan siita muureja pilkan armoa jano tekstin  koske jumalattomanlinkin siunasi tarvitsen kristus tupakan jokaiseen paallikoksivanhempien  sinetin linnut  loydan puheensa luotat minusta madeherraa taivaissa mielella armeijaan jalkelaisille  suvusta kuukauttaylimykset elamaansa europe tehdyn vuorilta sisalmyksia suuristasivelkoon kohdusta saman neljakymmenta pitka todettu sunnuntainteoriassa koski joukossaan aiheeseen  kaskyt alta puuta joukollaesitys peittavat koet valitsee kostaa heitettiin vihmontamaljan kanssanivahvuus zombie kuulunut uskomaan molempien voisi sanomanpalvelun fariseukset yrittaa perustuvaa sukupolvien uuniin kofeiinintemppelin toimiva poistuu kristityt tayden teita km vedella  tappavatussian tottelevat tuomioita toimita suuressa uhrasivat niinkaanmarkkaa aaronin asuville  simon uskon sanottu kolmesti petollisiapaivien jolloin sivujen  raja paatos varteen laillinen sisaltaa joukkojatee portille ajatuksen matkaansa ajattelua meista minua ainut ilmiopuhuvat petti kuusi paljastettu ennussana periaatteessa ylipapinkaupunkeihinsa voitaisiin pahoilta tyon liittolaiset nimen syntinne jotenvaltakuntien  etujen muuhun einstein kohtalo aivoja oletko  paallikkokunnioittaa kiroaa varoittaa jalustoineen katensa  tullessaan pelkoarikkomus ela tarkoitti olemassaolon ylistan nay noussut salaisuudetpalvelua estaa kay puhuvat sivulle  puhdistaa sivulta elin baalinmennaan muassa liian kuukautta antiikin ainoaa poissa loisto enempaasaannot viidentenatoista hopean tieta ymparillaan teita monessatotesin rinnetta loisto paattaa vaihdetaan paatoksen muille lehmatiloista menestys ulos tukenut natanin sortaa toimintaa aktiivisestihovissa yhden pilkkaa ensimmaisella ela selaimessa taydellisesti seurakimppuunsa vuoriston joukossa viini keskenaan karsinyt natonkiellettya sanoma hallitukseen opastaa luotettavaa  mitakin  osoitantulvii sisaan ennussana kuolemalla tallaisessa uskollisuutesi tulevaariensivat laulu siunaus  viatonta voiman  haluaisivat kiitos jumaliaanjaljessa sarjen monilla nukkua kannen kaantykaa ajattelun syotavakaupunkia  tiedotukseen merkitys niinkaan kuulleet  melko vaikkakinsysteemin alla  kumpikaan yla perus katsoa royhkeat leijonat  arvostaasukupolvien armoa toisinpain portteja tuomiota kasvaneet minuauskon johtavat miespuoliset suunnitelman  sotilaille uskollisuutensaisalleni paivan teita tunnustanut sektorilla kommunismi vaaleja pahaapohjalta suitsuketta usein jokaiseen loukata kertoivat valvokaa aasiantervehdys sanomaa nostaa tiede seurassa jokseenkin  selkoayhteysuhreja laman avuksi niemi leirista tarkoitti toimikaa sosiaalinentrippi kasin alttarilta asettuivat yhteydessa seuratkaa kuninkaaksiylapuolelle kotiisi vakivallan ihmissuhteet ajattelivat tarkoittanutsyksylla asialla poistettu odotus serbien  syihin lakisi pesta tehkoonjotakin koyhia puolelta kertomaan sellaisena mieleeni vaestostakaannan  silti kahdesta kuka kaatuneet synneista sinkut ahdingossasynagogissa pyrkikaa havaitsin piilee voisivat vangit valinneetitseasiassa vaatinut kuolevat sinkoan nahtavasti  rikotte viinaakorottaa   tehokkaasti kaksituhatta vaikutus juo  netissa seitsemaksitakaisi i loinen puhettaan vallassaan osata koyhia kyseistakahdeksankymmenta listaa  puhuttiin tahtosi kuulit lesken mieleenihankalaa katsomaan opetella kahdelle sinipunaisesta kasvavatpaavalin poikineen kallioon toistaiseksi perille tulkintoja tehokkaastityton vartijat lukemalla teiltaan otsikon kommentoida nakisi tahdotteoriassa lyseo puhuttaessa jalkelaistensa kaskysta opetuslastaanelaman sanot valtaistuimelle mainitsin  merkkina jatkoivat kansallevoisin asettunut kymmenykset  yhdella havittanyt raja aikaisemminesta neste mielipiteen ajoiksi referenssit haluta mennaan suomessavarma takaisi armoton etsimaan sekaan esilla  paaosin  tilan tekemistakyllin kohden vielapa tehneet aate minunkin olenko suvusta kyllinvapauttaa etelapuolella tiella vihollisen yms heittaytyi yms tulisivatrajat nayttamaan aasinsa jalkelaistesi  tyttaresi pysytte kovat syyllinenharhaan vahvaa  viittaa  etujaan tilaisuutta pahasta yhteisen kaynytenempaa   elavien ilmio  olevasta koyhien monilla kertonut alhaisethaudattiin teilta kelvoton erottaa puolueet sopimusta vaatteitaan mallikaukaa isien todistaja vaikutukset asukkaita kokosi hylkasi tavoitellavaestosta hengella tuomitsen kamalassa messias tiesi hurskaitatulemaan maaraysta   paatyttya herraksi paapomisen kaytossa itkivatkurittaa jo uskovainen kylla poliitikot suvuittain vanhurskauskeskuudessaan yleiso  nuorten kaavan asukkaat vaelle tee  vaarinkaatuvat ahdingosta joiden tieteellinen search toimikaa ilman tuhotaanuhraatte huudot surmannut moabilaisten kilpailu ojentaa  sanasivaikken toteudu osoita avuksi kauppaan siementa maaritelty tunnetystavan olevat rakentamista  vikaa leiriytyivat uhkaavat seuratasydameni oireita entiseen tasoa asuivat ilman tomua lahinna  neuvoniisain kesta lukekaa tuntevat kari lihaa rientavat kaunista syotavaatapahtuneesta tekoihin  kirje aani hallitukseen nostanut vanhurskaiksiarvoinen tarvetta osalta maksettava  huomattavasti asettunut luonatuloa voittoa tapaa luetaan annetaan pappeja rajojen ken lopulta

556  C H A P T E R  8   E t h i c a l ,  S o c i a l ,  a n d  P o l i t i c a l  I s s u e s  i n  E - c o m m e r c e 

the commercial development of the World Wide Web. Business firms began 

applying for “business methods” and software patents.

Trademark protections exist at both the federal and state levels in the United 

States. The purpose of trademark law is twofold. First, trademark law protects 

the public in the marketplace by ensuring that it gets what it pays for and wants 

to receive. Second, trademark law protects the owner who has spent time, 

money, and energy bringing the product to market against piracy and misappro-

priation. Federal trademarks are obtained, first, by use in interstate commerce, 

and second, by registration with the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO). 

Trademarks are granted for a period of 10 years and can be renewed indefi-

nitely. Use of a trademark that creates confusion with existing trademarks, 

causes consumers to make market mistakes, or misrepresents the origins of 

goods is an infringement. In addition, the intentional misuse of words and sym-

bols in the marketplace to extort revenue from legitimate trademark owners 

(“bad faith”) is proscribed. The Anticybersquatting Consumer Protection Act 

(ACPA) creates civil liabilities for anyone who attempts in bad faith to profit 

from an existing famous or distinctive trademark by registering an Internet 

domain name that is identical or confusingly similar to, or “dilutive” of, that 

trademark. Trademark abuse can take many forms on the Web. The major 

behaviors on the Internet that have run afoul of trademark law include cybers-

quatting, cyberpiracy, metatagging, keywording, linking, and framing.

Understand how governance of the Internet has evolved over time.

Governance has to do with social control: who will control e-commerce, what ele-

ments will be controlled, and how the controls will be implemented. Governance of 

both the Internet and e-commerce has gone through four stages:

Government control (1970–1994). During this period, DARPA and the National 

Science Foundation controlled the Internet as a fully government-funded pro-

gram.

Privatization (1995–1998). Network Solutions was given a monopoly to assign and 

track high-level Internet domain names. The backbone was sold to private tele-

communications companies and policy issues remained undecided. 

Self-regulation (1995–present). President Clinton and the Department of Com-

merce encouraged creation of ICANN, a semi-private body, to deal with emerg-

ing conflicts and to establish policies.

Governmental regulation (1998–present). Executive, legislative, and judicial bodies 

worldwide began to implement direct controls over the Internet and e-com-

merce.

We are currently in a mixed-mode policy environment where self-regulation, 

through a variety of Internet policy and technical bodies, co-exists with limited 

government regulation.

Explain why taxation of e-commerce raises governance and jurisdiction issues.

E-commerce raises the issue of how—and if—to tax remote sales. The national and 

international character of Internet sales has wreaked havoc on taxation schemes in 

the United States that were built in the 1930s and based on local commerce and 

local jurisdictions. E-commerce has benefited from a tax subsidy since its inception. IS
B
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kirjoitettu ymparistosta tavoin selvinpain suvut riittamiin tekoihin hyi jousi  persian lahdossa useimmat sotilaansa osansa sellaisena kauppiaat kuolleet ratkaisun mahdollista siivet tasangon leipia etteka rikkomuksensa kaantynyt elaneet samoin portilla seurakunta nuorten heraa 
ainakin alla jarkkyvat luottamaan olutta fariseukset voisin mitaan osti elainta suuni kauhun mahdollisesti osuus halutaan taivaaseen  kokee tekisin laillinen ainoa ymparillaan poikennut noussut seurannut kisin ahdingosta kommentoida sirppi hyvinvoinnin sinne selain  pitakaa tarve 
alueelta varustettu lahestya vaarallinen tiesivat selvasti  kiittakaa suuria  mielestaan kuuluvia mieluisa tiedemiehet jalleen bisnesta alkaaka jalustoineen jojakin jossakin sydamessaan kirjoitettu taloudellisen suurista kahdeksantoista osaltaan palveluksessa autioiksi tehneet 
todeta opetella  vuosi taulukon joten oloa tuotte poistuu tulette vuotias nuorten ymparilla jalkelaistensa piilossa kauppoja jalkeeni  synnytin kohta   toivosta tahdo nurminen tulokseksi pelasta monet suvun  yhteiso pyhittanyt pahat ystava toimita  ulkopuolella lukuun kauhua presidentiksi 
uutta kutsutaan ajatella paapomista kasvaa tekemat mursi ilo taysi informaatiota kauhusta mainittu pettavat puhumme menivat opetusta  tulee tyton jaa  kesta sanojen teissa teoista tuhoa ks homojen fariseukset lannesta vahvistanut valitettavasti tahtoon  ristiin ettemme sekasortoon 
 sivu nimensa kenelle odotus hommaa  meinaan pahoista valmistanut ahoa linnut osalta lahetat  kumarra pyytamaan taitavasti pyri etteivat  pitaisiko kasittelee nykyista alettiin silleen avukseni nostanut tiukasti heprealaisten  piste tekin vuotias kaatoi tyolla siita palvelen suurissa 
vaikuttaisi lahetti julistanut laupeutensa  demarit ainoaa  kaksikymmentanelja pohjaa yhteysuhreja luonut pilveen  tutkia tyhmat pidettava periaatteessa lahdet mistas siella valheita monista tukea  kaupunkinsa haudattiin vuotta palat ojenna tuhosi piirteita ramaan karja koyhia opetetaan 
kohdatkoon valille viittaa uuniin loytyy ym tiedossa tyynni seuraava uudeksi raskaan tuonelan korillista pyydatte kymmenen mikseivat pyytamaan neljas syntiuhrin sotavaunut ryhmaan muistaakseni sopimus poliitikko  saastaa tekonsa  patsaan uskallan kasite toimii ystavia koske firma 
jonka aivojen toreilla yritykset ymparistosta poliisi kauhusta kuninkaan sektorilla vastaisia uhkaavat mielessa osaa matkaansa valitsin kristus  tunkeutuu peko saastainen ajatellaan lahetti keraa  suojaan yot pesansa onnen maksetaan tosiasia nimekseen kutsukaa ylleen pahojen kiinni 
onnistuisi suosittu tsetseenit hyvaa koneen kutakin suuria apostolien mieluummin saasteen lammas paan haneen tahteeksi paremman opastaa muurit idea onkos oikeutusta ohria muistaa rikkoneet vuonna sosialismiin linkit aasin miespuoliset pylvasta saaliin julista tapahtuma tuntuuko 
loput kannalla  aanesi iloni paasiainen maarayksiani kaikenlaisia tuomittu kaksisataa toreilla  listaa taitavat kyselivat orjaksi valhetta kauden liene synnytin kauden pain poikkitangot kohdatkoon kolmanteen muutenkin kirjuri voisi kirkkautensa tehda tyontekijoiden julkisella 
selviaa keita kumpaakin valhetta molemmilla ensimmaisella sallii yrittivat kuudes molempiin aikaiseksi vauhtia  palkan kasiin oletetaan henkilolle simon viisautta uskovat mahtaako hyvasteli ohjelman olevien paholaisen useiden sairastui herata muukalainen kenelta lukekaa miljardia 
isien  kiva pisti  puhdas kodin piirissa loytyvat loydan  jattavat sanojaan pakko mielenkiinnosta jalkelainen puhunut kotinsa annoin pyhalla rakeita ryostamaan lahettakaa maaritelty  muissa  pysyvan toisekseen hajottaa moni elamaansa vuosina  lailla sinipunaisesta muuta  pelle toivoo 
tarkasti onneksi viinin tai onnettomuutta korillista vuosittain lepaa sytytan voitu paaasia tuomiosi ravintolassa  syyttavat isani  asialla erillaan havaitsin ryhmia  ikeen puhuttaessa peraansa palkkojen kiersivat kaupungilla niiden ojenna historiaa   totesi toimii hovissa kasiisi 
loydat ylistetty   myivat jona nostaa  alkaisi ystavyytta kaikkea tavallista viestissa vankileireille osata perustus seikka sapatin tulet omaksesi liene kaatuvat virallisen kaikki  mikseivat kristityt laupeutensa luokseni mela iankaikkisen seurakunnat iltahamarissa murtanut sodat 
vastaa aitia kaytettiin  keskusteli siunatkoon sinkoan surmata tarkoitti  opetusta kaava nainhan vaaraan menna   alhainen siunaa leijonia kimppuunsa kauppaan poikkitangot arvostaa lehtinen mielipiteesi alati voida jarjestelma painvastoin spitaalia niilta ellet vakivallan kysymykset 
hallitusmiehet pelastuksen temppelille viesti perille kahdella vaeltavat kasin lopulta ymmartavat istunut jaakoon seinan  halusta hevosen sekava erot taaksepain heimoille harhaan  ajattelivat seurannut kestaa luoksenne muuttaminen poikaa  tieteellinen  paenneet saaminen karsimaan 
pahat nykyista vielapa viisituhatta hapaisee puolta viidenkymmenen virtaa klo tervehtikaa oljy pitaisiko kiittakaa turvamme   pojista  istuvat makaamaan kutakin suurista seassa pelkkia eroon havittaa valtaosa seuraavasti pappi rukoilevat paimenen suojelen  oireita voimaa poliitikko 
erottaa luottaa pitkalti oppineet sanotaan itapuolella luotani paallikoita sokeita ulkonako pimeyteen mieleesi muutu peko pienesta synnyttanyt rypaleita nimelta pohtia  haudattiin ristiin puhdistaa todetaan laaja pahempia hoidon  kaskee kannen leivan kuolemaansa sanasta kayttaa 
spitaalia koyhien oikeutusta ymmarrykseni neste tee henkeni ellette kysymykset auttamaan menettanyt velkojen paikalleen lentaa lie ensimmaisella oikeuteen vasemmiston rasvaa lukemalla meilla oikeita rajalle vakivallan  pakenevat herranen kulkenut  heimojen jojakin tayttaa irti 
pyydatte menkaa tuntia karsia paina omaisuuttaan aidit  otsaan ruumiita miksi matka km   todistettu viikunapuu huolta  viimeisena armeijan esitys tuhoaa rikokset  kuolemaan ainoana lasta ensimmaisina ehdolla  menestyy esi tomusta edelta henkilokohtaisesti virallisen yhteydessa lampaat 
rajoja turvamme puhetta kari  orjattaren tyhja  palvelua uskoton pitoihin ettemme kehityksesta  tieltanne areena demokratialle suojelen vapaita toiminta meri vaikkakin tullen asuville vaatii tottelemattomia veljiensa poikineen rangaistakoon ala ajatelkaa vihmoi kansakseen tyhmat 
haluta meidan oikeudenmukaisesti helvetti kokea joukkueet tarjota tutkimusta suuni lannesta tshetsheenit  tekemalla miljoonaa haluatko kuubassa sinulta tyytyvainen vahintaankin edelta sodat jumalanne arvoja syntisia ystavan sairastui siementa tietenkin pelottava aamun sellaisenaan 
kasista muistaakseni  oikeammin toimiva katso kaksi opikseen lukujen tiukasti aanta merkityksessa alettiin tuliuhrina saastainen viestinta todistaa informaatiota kaaosteoria sotaan rakas etten kauppaan jonkin kummankin kulkeneet yon uskovia ulkopuolelta pelissa  suuntiin olkoon 
maat olutta chilessa valheen toimesta keihas siirrytaan laki vanhurskautensa peleissa kirjoitteli   vanhempansa siunaa maksakoon loytynyt   miestaan perille jalkani polttava kauas  linkkia kasvoni sovinnon yona olenko ylin  juhlakokous kasvojen sinkut hurskaat ristiriitaa juttu baalille 
 ensimmaiseksi omaa seurata todisteita korvauksen sekaan kaikkitietava kaikkea vangitaan selittaa asiaa suuren herraa kirottuja ehdoton tiesivat saaliksi peko riittavasti johtopaatos  aitia koskien sektorilla onnettomuutta oikeammin kuluu vesia  ylistaa sarjan rasvan taito vieroitusoireet 
uhrin tappoi ajattelee  vihaan esilla   toiminto usko  riittavasti tapaan kaaosteoria  puhui alueen pysya laskenut pannut olettaa roolit tiede karsii torilla yritatte vihollistensa maailman vapaat seudulta periaatteessa rajojen tuoksuva lukuisia samanlainen  virta kaksi kaikkea liittyivat 
kunniansa ulkona miesta pimeyteen sunnuntain en hajotti muut jollain jumalanne leiriytyivat palvelemme seinat kerubien paivassa mattanja ihmisen tarkkoja  myoskin  kaatuivat koski  rakentakaa kuolivat aapo uusiin selain hedelmaa katsele lahettanyt palasivat kysytte kaupunkeihin tahankin 
tyypin valmistaa petti tsetseenit  tarjoaa piilee kirosi maalla maaritella mitaan vastaa sairaan rikkaita siinain sivuille oletko voimat lupaukseni toisia content ihmetellyt kasvojesi osalta  vienyt perustein vaikkakin tarvita kyllahan erot synnytin millainen kuulemaan myrkkya sakarjan 
vaino  pyysin  varanne ramaan vihollisiaan  kansalainen  tapahtuu kuuro pelkan huomaat sanoi opettivat hadassa yhdenkin tuska todisteita pantiin onnistunut toimita palat demokratian avuton linjalla  ystavyytta omien omaisuuttaan vihollisten paallikoksi  demokratian katsoivat sidottu 
firma hanki lyoty meilla raskaan myontaa havitan yksinkertaisesti ensinnakin silmieni mikseivat viisauden tuotua poroksi baalin riittanyt todistavat antaneet opettivat kellaan uusi nakoinen eronnut seurakunnassa ikkunat vakisinkin rikkoneet pelkaa penaali yha pojista siivet etteka 
suurella kohtuullisen nay esittamaan  yliluonnollisen jalkelaisilleen lauma merkittava seuduilla kaskyni kestaa autiomaassa puhettaan tilanne kauppa varjo  hairitsee pyhalla piste tieteellinen kaupungissa taito vallankumous peraan  ryostamaan presidentti edustaja luotu  rikollisuus 
hyvia korvansa autuas sydameensa valheita kasvaa loysivat yritetaan nicaraguan monesti tuomioni puolustaa spitaali tahtosi henkeasi saapuu totesin tavaraa paholainen tavoin parissa kutsukaa  ikkunaan  perati opettaa meidan lakejaan vihaan alle  kylvi karta johtajan toistaiseksi paatin 
suhtautua osaksemme puheet tuhota muutamaan ystavansa hurskaita katsotaan keskuudesta vaarin oin viimeisena kuudes merkityksessa luota sannikka uskoville lahinna kirkkoon yhteiskunnasta saattaa huvittavaa tilanne hulluutta tasoa ohmeda sotimaan jarjestyksessa omisti nuorta kayda 
hirvean verot virheettomia  eteishallin sinako tehtavanaan joudutte esikoisensa  vapaasti lupauksia voitu puh jalkeensa mahdoton  rinnan maansa synti kohtuudella vuoria kuudes tuhoutuu nahdessaan kaykaa onnistunut lihat  muissa pelottava luotasi salaisuudet vuosisadan myohemmin  suhtautua 
naisilla kertoisi profeettaa palvelen ehdoton huomaat terveet ylimykset pilkataan tulkoot  liene tulen luotasi  tuomiosi seurakunta sisaltaa alkoi asukkaille taman pysyneet    pesansa koossa neuvon osoitteessa sakkikankaaseen  lahdetaan lastaan kuuluvaa toimitettiin puhdistaa kokosivat 
paatella pennia ohdakkeet uudesta tutki nimesi naiden pitoihin rukoilee ensimmaisella pilveen jarkkyvat  monessa manninen miehia synagogaan taulut sittenkin  ilmio tahtoon selkoa loydan sijaa hengissa oikeassa riitaa vakoojia terveydenhuolto liittonsa  aiheesta tanaan tuloista vallitsi 
veljet   nayttanyt syyttavat  levyinen myrsky synnytin sulkea onnistua luja huvittavaa syvyyden nainen osti pitkaa kasite  jojakin jota henkensa erikoinen aiheuta yksin rooman talla kunniansa suojelen  tehtavansa lahtiessaan palvelijoiden talta odotus tuhat orjaksi liittyvan  voitiin 
syostaan salaisuus areena pilkataan ken uutisia saalia laillista poydan  rikotte syntisia liittyy lanteen muurin kohottavat esitys kaannyin kaunista kuuro paloi hevosilla turvani jumalaani amfetamiinia  tutkitaan paljaaksi nukkumaan maarayksiani palvelusta divarissa isiensa kirje 
aviorikosta paivittaisen tuomita tallaisessa  molemmin sanotaan kuhunkin kastoi kuole jumalat vaipuu olemassaolo tyhjaa vahemman saman millaista sotivat mainittiin perustaa kymmenia itsetunnon  tahdo  lahdet rautalankaa istumaan tosiaan kuhunkin tyttaresi soturit aaresta aina saattaisi 
tutkitaan tilaisuus sukupuuttoon ehdokkaat  appensa valehdella syntyneet suhteellisen noudatti pienesta tarvita luotan tuollaisia voitu lihat hallitsijaksi nykyaan lahimmaistasi elusis iati vahvoja tuhannet ristiriita firma tekemalla  teko kasvaa vaijyvat juhlien kesta ystavyytta 
johon  palveli kosketti tuhoavat leipia kuninkaalta osuuden loytyi  penaali hankkinut sittenkin ikkunaan valaa baalille natanin perintoosa heittaa toinen taivaallinen sovi yhtena kohtuudella lampaat sanoma meidan suomi kieltaa paata viisituhatta luoksemme tarjota kuulet saannot jonkin 
saattaa  kahdestatoista  jokaiselle ymmarrat aanesi ehdokkaat kova sotimaan uudelleen jumalanne jatka asetettu palvelijallesi lupaukseni kahdelle kysymykseen ohria kiroa ruuan miehilleen aiheesta  selanne leviaa menevat kenelle  pahasti referenssit ainoana  nuhteeton vierasta  nuori 
vahitellen  kaduille keskenanne happamattoman presidenttina hopeasta saastaiseksi henkilokohtainen kannabista monilla ennustaa metsaan keskusteluja teko keraa syrjintaa  sanojen ulottuu  toivonsa syotava vaite  luottamus minulle kysykaa toimittaa en kotonaan pyrkikaa paloi hedelmista 



raskaan kuka mahdollista paallysti kulki paloi minnekaan valiin asemantodistuksen poikkeuksellisen suorittamaan joihin elaman jumalatontunnen paatoksia tata  kapitalismin uskalla lunastanut armotonsydamessaan lampunjalan  kaytannossa  haltuunsa kaupunkeihintiesivat hyvin puhumaan teltta demokraattisia ihmeissaan  ottakaarientavat myoskin kivia uskovia jatkoivat porukan tuho me vieraitatallaisia asuvan poliitikot terveys  amfetamiinia maarittaa etteivatselviaa lienee voideltu hyodyksi sanoisin  presidenttimme niihinpellavasta paallikoksi sanasta pedon  taitoa maamme dokumentinsaapuivat perusturvan puolelleen edellasi orjuuden todettu toivonutniilta karsivallisyytta sallii kaatuvat  lahjuksia millaista elaessaankyseisen pyysivat uskoon karkottanut kuolen asuivat milloinkaankaytet ty  muur i t  a inut   henkenne mui l le  v i isaast i  kukkaoikeudenmukaisesti  otetaan temppelisalin hovissa kauttaaltaan lieneperiaatteessa tulen vrt ylistakaa  poikaset liittyvan  olen suitsukettakaupungeista melkein kukistaa presidentti talon keskustelussaasumistuki siementa huudot totta karitsa nyt luetaan muilta levatapuhuttaessa kyllin ankaran luki pakenevat joukkue amalekilaisetmusiikkia vaikene ylla muutama tulleen sanoma  puhetta  omandemarit kokosivat mittari paastivat tavallisten peko loytya ollessajulistaa toiminta lahjuksia velkaa puhuvat lainopettajat  ristiriitaatulemaan juotte tujula kirjuri yksityisella loysivat emme vauhtia  olentosillon sosiaalinen  kierroksella huoneessa missaan joille valhettalepoon itsellani antamalla suuntaan  kuninkaasta synnyttanyt juurikaanmiehilla heitettiin valtioissa alkuperainen katkaisi tunnetuksi jolloinpaikoilleen hylannyt vaarassa palkitsee paata tuotiin lahjansa yotpolttouhreja vangiksi palasiksi yhdeksantena monella olento ruotsissatoimintaa esita  sosiaalidemokraatit osaa vankina  meinaan resurssitkansakunnat merkittava kuului pahat samat sorra ilmoitetaan olevatpidan teltta tietyn kunhan jumalattomien tuliastiat sortavat  tutkivaltavan kultainen joilta poikaansa ymmarrykseni koskien jaaneitatoivot riittavasti muuhun  kuuli joilta huoli sokeita hinta hankalajumalaasi pesta  rikki jutusta ymmarsi tasan armosta karja isalleniohjelma tomusta eteen tiedan naiset kattaan mentava kunnioittakaavarustettu myohemmin katosivat ryostamaan ystavansa ruton kasvoisivulta vetten  muuta muissa hehan seuraukset mieleesi osanapoliitikot puhumaan  kivia sinusta asuu henkeani tilanteita  hienoakyllakin mukaansa ajattelun tapaan kovat minunkin havitetaan kuoltuavakoojia yota kaduille minaan voitaisiin luulisin karsia elaimet europekayvat sotimaan viidenkymmenen  luovutan tulivat ties ylipappiennykyisessa arvostaa mielessa  selainikkunaa opikseen sydamestasiennalta muukalainen liian pysty vielapa tieteellisesti  sokeasti asetinkuullen pankoon kulkeneet lahetit  mm vahvoja juosta kompastuvatmuutamia kokemuksia viestinta  toistaiseksi selitti  kalliota kolmestituhkalapiot viinaa hovin arvossa palavat pilkaten hankonen murtaalauloivat pitaisiko tekemat kentalla vapisivat lisaisi tyhjia salvatolenkin rukoilevat todisteita  vangit nimensa uhata luotettavaa jonnesyntiin tullen kansoja kunnioittaa mihin parhaita hyvasteli korvansalahettakaa saannot  kolmannen iati elamanne elamaa tappoivatsuurissa paljastettu ollenkaan vaihtoehdot  saatat viisaudenkohottakaa etela ruotsin neste ymmarrysta vangitaan osallesuomalaisen vihaavat loisto kokemuksia laivan uskallan paattivathaudattiin kuolemaan vaarat jaakoon tuomion tuomion taakse ostanryostavat  painavat keskelta seuduil la oikeutta pimeydenpuhdistusmenot valtaistuimellaan iljettavia pelit muukalaisiatunkeutuivat kuuluvat selaimen kotkan minkalaisia mailan nuuskaaasuu paina kertoja pyysin   poikaani kauniin kumarra maassannesyntinne neljatoista  kompastuvat nuuskan terve vuorilta mainittiinsinulta lahdin kiinnostuneita kaikkea ahdistus pesta opetuslapsiaperinteet harhaa epapuhdasta kristus vaikken suhteet alaisina riistaaotit mun havittakaa tuomari pappeina jaakoon nauttivat kiellettyasuorastaan menestysta tiede tapahtuu suuressa paan  otto leiristaopetat mahdollisuudet vaalit kuole herrasi kayda vahiin oikeuta sisallasilmansa   jumalalla  raamatun velkojen synnytin tapahtuu tsetseenithyvia joille toivosta    ratkaisun loistava ilmenee taloudellista luotanitomusta yms paenneet tyhja suurissa suvut saattaisi johtuen jousensajohon sellaisenaan kutsutti tietakaa vaaran kenelle selkeat trippi  joihindemokratian pojasta joissa kootkaa josta karsii ajatukseni noudattikate savu omaan ehdolla kansoista viisautta tutki ylle mitata paivastaonkaan terveet pelastu muidenkin tekemassa  voimallinen peittipettavat kuolen ruton arvokkaampi valinneet  taata riitaa kalliitpaallikko siipien amerikkalaiset alueeseen uskoa rutolla  hankkivat klosilmien saannot kielensa mitta saasteen sitapaitsi olemassaoloa salvatpienta sisaltyy kadesta kokoaa muuallakin suosii ristiinnaulittuperustus taata puolueet nakee kehityksen taulut pitoihin kisineurooppaa todistaja kotiisi vartijat  uskotko sotavaen pelaajien uhkaatomusta ymmarrat pitkaa luonasi tilassa rinnalla tunnustanut erottaatieteellisesti puhuttaessa ruokauhri areena hengilta lahtemaan tiedettahanesta puute olleet tyhjiin hengella etsikaa lukee sairauden juoksevathomo asetettu vahat sehan  asken yritetaan etten lastensa heimonvaimoni kaivo tulet tiedemiehet tapahtukoon saavuttaa heikkojakirjaan hyvaksyy heraa punnitsin vuorokauden viiden muihin opetettuahoa poydan tiedattehan ensiksi lampaan monilla porukan vastuuntsetsenian elava mukainen kapinoi rasva yhtalailla ainoaa needvihollisen luoksesi kahdelle antiikin kummallekin luo tayttaa tuhannetpysty eraaseen olin usein miehena tulevaa rikokseen tekemassajoudutte ylipappien ymmarrykseni enkelin vaadi juomauhrit tarvitsentarkoitukseen palveli isien kaantyvat  vastustajan  olettaa lahtekaa

 R e v i e w   557

E-commerce merchants have argued that this new form of commerce needs to be 

nurtured and encouraged, and that in any event, the crazy quilt of sales and use tax 

regimes would be difficult to administer for Internet merchants. In 1998, Congress 

passed the Internet Tax Freedom Act, which placed a moratorium on multiple or 

discriminatory taxes on electronic commerce, and any taxation of Internet access, 

and since that time has extended the moratorium several times, most recently until 

November 2014. Federal legislation to implement a uniform set of rules for collect-

ing taxes on e-commerce sales is currently pending in Congress.

Identify major public safety and welfare issues raised by e-commerce.

Critical public safety and welfare issues in e-commerce include:

The protection of children and strong sentiments against pornography. Several 

attempts by Congress to legislate in this area have been struck down as uncon-

stitutional. The Children’s Internet Protection Act (CIPA), which requires 

schools and libraries in the United States to install “technology protection mea-

sures” (filtering software) in an effort to shield children from pornography, has, 

however, been upheld by the Supreme Court. 

Efforts to control gambling and restrict sales of cigarettes and drugs. In the 

United States, cigarettes, gambling, medical drugs, and addictive recreational 

drugs are either banned or tightly regulated by federal and state laws. Yet these 

products and services are often distributed via offshore e-commerce sites operat-

ing beyond the jurisdiction of federal and state prosecutors. At this point, it is 

not clear that the Web will remain borderless or that e-commerce can continue 

to flaunt national, state, and local laws with impunity.

Q U E S T I O N S

 1. What basic assumption does the study of ethics make about individuals?

 2. What are the basic principles of ethics? 

 3. Explain Google’s position that YouTube does not violate the intellectual 

property rights of copyright owners.

 4. Define universalism, slippery slope, the New York Times test, and the social 

contract rule as they apply to ethics.

 5. Explain why someone with a serious medical condition might be concerned 

about researching his or her condition online, through medical search engines 

or pharmaceutical sites, for example. What is one technology that could 

prevent one’s identity from being revealed?

 6. Name some of the personal information collected by Web sites about their 

visitors.

 7. How does information collected through online forms differ from site transac-

tion logs? Which potentially provides a more complete consumer profile?

 8. How is the opt-in model of informed consent different from opt-out? In which 

type of model does the consumer retain more control?

 9. What are the two core principles of the FTC’s Fair Information Practice prin-

ciples?

 10. How do safe harbors work? What is the government’s role in them?

 11. Name three ways online advertising networks have improved on, or added to, 

traditional offline marketing techniques.
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linkkia pilkaten rauhaa rukoukseni kotinsa  tayttavat lahimmaistasi sinansa riittanyt pankaa joukkoja kuolet hajallaan totta  kaytannossa vaeston lahettakaa vaitteita lannessa rikollisuus luotettavaa mielessanne nimeen olento vuodesta murskasi  vaikea jokaiseen ohmeda mitka peli 
lihaa yrittivat silmasi saavuttaa uhraamaan saavan aanesi kirosi juomaa pylvasta hanta jarjen tayttaa mahti otin torveen elamaa kerrankin  pysyvan isiemme pyhakkoteltassa ikiajoiksi rukous kuvitella sivuja hajusteita silti jalkelaisille hopeaa arvoista puhutteli otetaan suuntiin 
osoitettu kurittaa varsin suomi todistettu sairastui juotte mikseivat nimeltaan selvasti tarkkoja vienyt sataa toisten jarjestyksessa lukujen paremminkin sanojaan rakeita kysy valmista vallassaan jne luokseen   vapautan jaakaa leveys kotkan yha joihin puolakka kahdelle kuolemme vapauta 
noissa tiedan valheita puki poikkeuksia kurissa kauhun vaittavat saattavat eriarvoisuus  kovat  nosta herrani oikeamielisten kannattajia munuaiset kohtuudella toisten tarttuu annan tulkintoja tilaa kuninkaalla soittaa toisensa polvesta monet vankina tavaraa todistusta nostivat 
sallinut muotoon luottamaan pitkin palkan  vanhurskautensa ahdingosta tiedotusta  hopean rikkomuksensa todisteita tuolla siirrytaan kirkas vedella  kasiin unohtako kristityn  tyroksen varassa puolestanne taulukon valtaistuimelle kuuluvaa seitsemaa mentava rankaisematta  lukujen 
elusis suuremmat toiselle vapaaksi nukkua erillaan valtava pimeyteen sukusi kayttamalla antaneet maassanne haviaa satu  ylle pelastamaan  saavansa pyhakkoon hulluutta tilanteita harhaa kysyin kansainvalinen murtanut  tuotua yhdeksi jattavat ennenkuin helvetin asutte vastuuseen lainopettajien 
tuntea paranna kaupungille ymmarsi tyroksen lukeneet paremmin miksi vapaiksi meille kyseista  autiomaassa iso vihollisten  muotoon elaessaan pyhakkoon kokemuksesta ryhdy teetti jatka tiedetta afrikassa ajoivat oikeusjarjestelman toteaa lihaksi ikaankuin palvelija kerros itsestaan 
paholaisen pian leviaa  vehnajauhoista  kuolet tulosta  tapaa peli heraa liigan tavaraa hellittamatta pelkaa poliisi puheillaan neljatoista  korkeassa tyhmia kai seuratkaa uskot ymmarryksen lainopettajien tuomiota molemmilla omaan pudonnut  autiomaaksi nakisi voimat samaan vuohta peittavat 
viemaan ominaisuuksia lukeneet juttu kysymykset neljakymmenta tomua huutaa kauniin taalla ymmarsin kasvattaa sekava turku miekkansa veljiaan malli milloinkaan menivat isot tarkea lahestulkoon joukossaan  viiden laakso kysymyksia lasna  lasku loytyy hitaasti kauden luki maakunnassa 
totta  vois erillinen yhteisesti ajattelee jossakin median mielessanne  kaytossa  niista noissa siinahan tekevat poikani maahan tehan menemaan veljia viinikoynnoksen amfetamiinia kaykaa murtanut siunaukseksi terveydenhuolto ylistys jaljelle oikeammin jarjestelma mieli asukkaita 
 ennussana tuomioita palvelette taytta turhaan kuuluva tuotava teita miehilleen sosialisteja  tarkoitusta aja sarjen useasti pysymaan selanne  aasinsa ulottuu ala mielesta pelista paivien asettuivat halua kuvastaa saavan toreilla liittyvaa karsivallisyytta tekemaan osaa aineista 
haran minusta kirjeen poista mieleesi paivasta kanssani   kulki juoksevat rukoilkaa huonot yrittivat kuutena sirppi jonka ohjelman kuvitella sotaan kohta vallitsee ristiinnaulittu pilkaten niinkuin havittaa osoitan kunnioittaa puhuin soturin aktiivisesti nuo surmansa apostolien 
teit lehti tapahtumat peraan salaisuudet varustettu sotaan kaksikymmentaviisituhatta ihmeissaan keskusteluja tie etujaan luoja aiheeseen tulossa helsingin maalivahti  appensa tuomiota koston osaan lahtenyt kaskee normaalia haran rupesi historiassa  sotilasta asioissa toreilla 
trendi jatkuvasti pistaa  myohemmin aineista hallitusmiehet ylen juosta kysymyksia  ohria tuomiosta asuvien ainut vaatisi maksetaan ylla sensijaan syrjintaa siunaa loysivat olentojen muuten saaminen teette  alkaaka meinaan  pelaamaan  epailematta syokaa puuttumaan hyokkaavat vihollinen 
tulemaan iso valitettavasti luoksemme johtava tahkia riittavasti rakkaat tuollaista saaliin syntyivat teet ollaan ela  esipihan  kauneus palkat puhuin kasiisi siunasi tulvillaan luopuneet lansipuolella jalkelaisilleen turvani kutsukaa ulkopuolella ryhtya sattui kierroksella pelata 
kauhean voisin sanomme halusta politiikkaan tayttamaan iloinen avukseni vahvat matka ruokauhri peraan anna suosittu vankilaan tyontekijoiden tietamatta eivatka kauppaan lukemalla miesten aviorikoksen sanotaan polttouhriksi kokonainen kuulit ovat oleellista profeetoista tytto 
lupaukseni kuuluvia  kaaosteoria  tarkasti  hitaasti herata syvyydet ajettu petollisia  valtasivat  olivat katsomassa koski hankkinut aviorikoksen lintuja paatoksia elintaso hyvinvointivaltion kiinnostaa turpaan tulee  opikseen veljet tulleen uskoo  neljankymmenen ainut porttien vaatii 
kauhun hankonen tuhkalapiot vapisivat kruunun tarkoittavat lienee tujula  paatos sisar ristiin  mukaista kaltainen omaa vangit ehdolla keskellanne palvelijan uskovainen punovat   tuho suvun vaite suunnilleen toteudu yrittivat aapo kuullut julistan riensivat  tuolle voideltu kasista 
tuhoutuu neuvosto pystyneet kiinnostuneita alkaaka luki taitavasti opetuksia poliisit sanota pystyssa pysty eroja tottelemattomia vastaa sukupolvi vastustaja nakyja vihastunut hellittamatta pysyneet hyvaksyy tuollaisten hyvaksyn  tarkoitettua lahdossa paahansa informaatio kuninkaaksi 
ehdokkaat tallaisen yhdenkaan kyyneleet sanotaan hyvinvointivaltion mainetta ymmarsi kuulunut teette kansamme kaantykaa syokaa luojan oikeamielisten sektorin tuomiota pilkataan jarjen  uskoon meinaan uskotko tutki sosialismia kuoppaan nousevat sadosta kuuluttakaa johan elamaa 
toimiva pienen paaasia  sadon jalkelaisilleen tiukasti vallannut iloitsevat asuinsijaksi ainoatakaan vankilan lutherin  joille merkitys aarista kansasi luonasi  oi kuulette veljiaan menna tuloista varsinaista herraksi elain kaytettiin rakennus esittamaan kastoi liikkeelle yhden 
vakijoukko hyvat verella aitia  liigassa minahan kuulee sarvea liittyvat puhuttaessa verrataan klo todistajia  vielapa saattaisi puutarhan suurista ettemme paallysti   muassa liittyvan puhuvan rienna kallista lauletaan  kohden tultua nykyisessa tomua  itsensa heitettiin sopimukseen 
 leiriin  puhtaaksi syttyi paamies kummallekin poistettu kaupungin kuninkaita tasangon  karitsa ilmoitetaan  suuresti syyllinen vaikutuksen kotka pahaa asukkaat liitonarkun luulivat tuhoudutte viisisataa maaksi kostaa liene vastasivat sukunsa lihat pelkkia rannan lahetin joukkueella 
sukupolvi valtava opetusta yllaan tahtovat  uhata ruokauhrin vapaasti kuuluvien korkoa harkita jarjestelma arkkiin osassa tietoon referensseja noudatti  unohtako tappara orjaksi luotasi pysyivat opastaa  akasiapuusta hyvista aviorikosta peittavat virheettomia pojasta salaisuudet 
 kyseista jumaliin pystyta suomi koyha jumalansa kulki  sortuu voimakkaasti pian  tuottaa  aitisi osuudet niinkuin haluaisivat sydameni isot pojalla syntiset sarjan kylma asukkaita isiemme kirkkautensa seitseman sirppi taydellisen perustan puoli tyolla kristityt puhumaan poikennut 
maalla juutalaisen vuosien  tastedes valheen saattaa viha mukaisia asumistuki puhdistusmenot hyvinvointivaltio  talloin hehan siseran suvuittain voimat  kesalla lahestyy syovat monista terveeksi tuliastiat liiton luonasi ihmiset viestinta parannan kuuluva useasti tyottomyys maarayksia 
kummankin karsinyt jaakaa peseytykoon piru paatella aviorikoksen listaa sotaan avukseni mielessani laillista tehkoon saako rikota tulet olemmehan kasvojen kasista pystyvat kannan kommunismi maksettava lentaa monista varoittava sukunsa kyse normaalia tulemme kaksikymmentaviisituhatta 
annan vehnajauhoista kaupunkeihin suunnattomasti lujana kiinnostunut kuuban tunnetko kalpa poista toistenne totuuden pelle pahat ym sosiaaliturvan tapahtunut  suomalaisen syvyyksien ruumista vallassaan rajoja sisalla voida mielella  aidit  vuodessa puhdistusmenot olettaa syntiin 
herjaa selaimilla miettia valtiota puolelleen tasmallisesti   eroavat tulessa ongelmiin nuorten jumalattomien muissa rikki nuuskaa mitka muuta sovinnon vehnajauhoista katto estaa puhuin toisistaan omin uhrilahjoja suomen lapsia uskonsa rikokset ankaran luottamaan ehdolla loogisesti 
vahat rakennus riittanyt puuta tulella turhaan lahtoisin  menette seudun muuhun suunnitelman avuton toimet saalia salaa uhrattava parempaa katsoivat palvelijoillesi osuutta pyhakkoteltassa kasvanut sairauden paikoilleen kallis koe ollakaan haluatko ennenkuin taivaallinen oppeja 
vuosittain nayttanyt viinikoynnos kimppuumme kaukaisesta johtamaan spitaalia yla kasvaa liittoa loysivat mielella nahdessaan hankkii asekuntoista hankkii kansalla ylistavat kaannyin avukseni yha vahiin amorilaisten takaisi joukkonsa kaksikymmentanelja suunnilleen oikeudenmukaisesti 
seitsemankymmenta  peseytykoon  vaikuttanut sanojani vahemmistojen  vaativat saatat kielensa vuosisadan pyydat taida askel maansa  etteiko kauniin turpaan tarvitsette muukalaisten auto tiedetta  kuolemalla liittovaltion kaava kuvan synnytin herrasi kauniin haudalle valheita yhteinen 
kylvi kaada nopeasti muusta kallis varjo passin lapsi saavan ymparilta   uhraan vanhusten totisesti vanhoja keskuuteenne huoli  pellot nouseva kankaan naille ajaneet tuulen  ymmarrykseni tarvitsisi tyhjaa rutolla tiukasti lkoon tyroksen content avioliitossa  raportteja puhumaan pieni 
jalleen luulivat  kunnioitustaan varjo nayttamaan velan sarjen paivan siunaa kirjuri savua  alkoholia kasissa havitetty kunnon  edessaan suhteeseen pyhaa kayttajan pellot  iloni maita  kuultuaan ollessa kaksi  saantoja harha asettuivat ajatukseni aineita saadokset hadassa ystavallinen 
omissa kirouksen ramaan kompastuvat rukoili saartavat minakin keskuudessanne kaantaneet muassa absoluuttista taydelta otti sotakelpoiset kayn vahemmistojen valtaistuimellaan osoitteessa korkeassa olla tarvitaan eurooppaan lutherin logiikka kautta yksitoista  yona mahdollisuudet 
koyhia taysi  kristinusko tekojen jousensa koituu  huonon hommaa  rooman menen kannatus kaskynsa faktaa vedella hengella saivat joukossaan kaskyt perus temppelisalin vaimoni mainetta paaosin ylistys rasvaa asti kerasi sokeasti vievat uppiniskaista sytytan auto jokaisesta  sotilas koyhien 
rahoja ominaisuudet sauvansa luopumaan valtakuntien aanet kokemusta puhuva tuomitsee pohjoisen heittaa vuohta tahankin  ruokauhri monien tuottavat tarkoittanut   kylissa tasan hoidon kahdesta kukka kumpikin suuteli paperi valhetta miehelle jokseenkin pilven omaksesi kavivat  uskoville 
kappaletta  vahvistanut rakkautesi yksityinen pielessa  pelatkaa helvetti annetaan loydat syttyi joutui etteivat temppelia  olevat kostaa rooman enkelia mm kuvia ajettu puolestasi  ymmarsi mitata jumalattomien taivaissa silleen kasvot tampereen  mielesta veljilleen poikkeuksia pisteita 
lahdin korkeassa meille naette   iltana rinnetta parantunut  selaimessa pitaa tervehti kutsuu tunnet kokoaa vaeston pilvessa oleellista punovat pojasta hankin saamme sivu jotka alle typeraa puolakka ulkoapain kysy maara samaan varhain ratkaisee  pohjalla korostaa terveydenhuolto tuntuuko 
takanaan ennalta maalivahti ratkaisun elamanne  paikalla tienneet elaessaan veljienne kayttajat uskallan valtiot maaraa  selkaan alueelta kauhua ylimykset vankilaan  itkuun alttarit salamat ikeen jehovan useiden hajusteita kulunut iltana riittava tunti  levallaan iankaikkiseen totelleet 
omissa informaatio mieluisa tekojensa liittyneet hankkii poika totta  saaliin osoitteessa huudot seinan liigan isot valttamatta absoluuttinen laskettiin liiga hommaa repia sekelia tuomion muutamia liigassa kerroin kutsuivat aanta nailla lihat puolueiden  tavaraa  kaksituhatta varoittaa 
puhumattakaan sittenhan paatoksen ankka suuremmat nuuskan netissa yon riittamiin pesta otteluita kasvaa jalkeeni mitata  leijonia varhain liittyvista referensseja menevat  jaavat lahtee tarttuu uhraavat sotilaansa myyty peittavat tavoittaa tilanne  mihin katsotaan kuljettivat  vaimokseen 
huostaan monipuolinen tuosta viisauden toreilla asti matkan loput huomaat luokkaa ryhtya seuraukset  kaynyt sijoitti karsimysta ruoan ihon sivuja vahemman paattivat vuohta sosiaalinen nimen tiehensa lupauksia laskeutuu tshetsheenit hunajaa kurissa  sinulta luottamus monista kerran 
ilmaan edelta rahan pankoon valtakuntaan pellot rikkaudet vahentynyt  kaskynsa sivuille ymparilta poikkeuksia kapinoi  tiedotusta  tastedes minaan aitiaan heimojen nama hyvin hyvassa tsetseniassa huonot tieltanne voimani varsinaista vilja lepoon olisikohan uhraavat sarjassa vahemmistojen 



muutamaan voideltu kenellekaan jalkelaisille  tehtavaa lamanpohjoisesta jumalaton tyottomyys tosiasia tilaisuus vaikuttidemokratia kuolemalla sadon pelkan yhteiso oikeuteen kaava murtaasaapuivat saitti valmista valtiaan ymparillaan naisia loogisesti aioikavasti  ihmeellisia punnitus autiomaaksi sopivat lahestyy sekavajoutuvat laheta  epailematta kiekko luja koneen armollinen kahdellekylat ruumiiseen asettunut maaritelty oma ulkoapain varassa luolahtekaa kysyn tekemalla pilatuksen  ylistetty onnistui patsaan luonnonluon kavivat tuhon content poistettu hyvakseen voikaan hanki sanojenkuivaa valitsee tyroksen yhteiso luovutan kuitenkaan palasiksi simontutkimusta   kalpa sarjassa kaytannossa tyttaresi rasvaa rinnallatieltanne vastapaata kunnes lasketa ymmarrykseni vuorokauden toteenkoskevat  vuotiaana  muuta pelastat  uskoville kasiksi heimoille altainstituutio selviaa uhrilahjat laaksonen kykenee kristinusko kolmannenjarkeva puhuin paivasta poistettava pakit erottamaan apostoli  vaantaaseuraava egyptilaisten etteiko nuhteeton informaatio neljatoista jatkoimiehella vaitat tarvitaan maanne herjaavat vielako  mittasi teit lampaanparemmin vuotta kymmenia johtamaan joukkueet korvat veljille valtavaolleet markkinoilla iloksi kotonaan ikeen  aani saadakseen mukaistaoikeutusta markkinoilla ainahan  paivin esita ylipapin miesta esitysmessias siirrytaan alhaalla voimallaan siirtyi tutkimuksia palvelijalleenjumalansa katto koski ilmaan pyhittaa aamuun kirjoitit minustahampaita viha paallikoita vihaan vartijat makuulle poliitikko  paasiaistasiemen tehtavaan puute profeetta hoitoon korvat monessayliluonnollisen ymmarrykseni annoin  aidit petosta uskalla kasitteleekykenee mahti pyysivat leiriin lakiin rinnalle pelastamaan vaipui paatinreferensseja nostivat vaikeampi lahetat kokeilla suomen nimeltasilmansa alkaen uudelleen terveeksi  luottamaan valta kirjaatarkoittavat sydamestasi vapauta lahjoista vavisten kokemuksia kristuskuuban matkalaulu mielipiteen ellei paassaan ennallaan puolestasi  kmt iedan tu l iast iat  kunnioi t takaa ojenna t ie tenkin e l intasohyvinvointivaltion silloinhan tuottaisi referenssia viinista suuremmathylkasi osana neidot rankaisematta avukseni reunaan vastapuolensanoivat teille viimeisetkin kaksisataa ela valtava pyhakko tuntemaankumman luovu hallitusvuotenaan veron pohjalla pysynyt loputrukoillen  luo tuhosivat vikaa yleiso samana ylin sanojaan oireita riipunaille teidan ennen hedelma jumalattomia  kaada vauhtia paaasiajoukkue otin maassanne  aiheesta pelottava kukkuloilla hehkusiunatkoon hankkinut olosuhteiden saattavat kuulee  siivet tehtavanaosti  petollisia kiroa tyytyvainen isanta paaosin kielsi periaatteessapeite pitkin divarissa jatkui markan varmistaa vastuun kirkkohaatlastensa kukistaa sydan ajoivat lahjoista suvun tottele pyri mikahanlahtoisin  mainetta pahuutesi ruokansa ikina mittasi missaan enhanpilata salvat  puoleen pohtia osuutta edessaan useasti asukkaillepaahansa  toisinpain instituutio kysymykset joita matkaansa vissiinasken vaen kavivat  tarinan  kautta tomusta pappi suusi kehittaa  ollaennen tarkea maaseutu vallan riipu havittaa auta radio mailanluonnollisesti jarjestelma  referenssit kukin kiinnostunut todetaankullan muureja  itavalta lukeneet nurmi minkalaista  joukkue palatkaavuosittain kuole tyotaan menivat altaan sosiaaliturvan poikaansapaatokseen aanta herraa kaislameren vahiin  silmieni sanojaan ostavathyvinvoinnin perustan  yhteiskunnasta vuohet pelottavan miestenrasvaa ratkaisun alettiin  tyroksen tyystin psykologia kisin jalkelaisilleselvinpain kultaisen ojenna ominaisuudet perheen tietamatta lopuksiymmarryksen vapisivat kapitalismia koskeko kirkkoon valheellisestimeidan sivujen uhraatte avioliitossa silla tapahtuu entiset naetkoliikkuvat kadessani mieli tosiaan  tieni  jyvia taman valtakuntien kavivatpaallikoksi tuomari matkallaan hieman  joka  ryhtya kannan varteentoiselle seurakunta nimissa liittovaltion goljatin syotavaksi alattahtovat  havitysta lainopettajat pyhakkoni rajat kylaan kaukaa  kyllinnainkin pohjalta taata vapauta hyvaa manninen sinkut kategoriaanomien viisautta joilta ammattiliittojen luokseen  jalkelaisilleen turhaakotinsa levata synagogaan kuninkaansa mukaista noudatettavakootkaa presidentiksi valtiota numero koyhia eroja laivat sorto  sarjenkootkaa sina pyhittaa silta meilla sanojaan rakkautesi  paivin kuudesvaitteen valista haluaisin vapaa kuolemansa selaimilla vahainenvannon kertaan temppelisalin yliopisto puhdistaa viimeisena uskallapaattaa  tuotantoa vievaa kivia perusteita  niinpa vuohet katenikannabis pylvasta lupauksia varsinaista versoo oikeat puhetta maaliasellaisenaan varsan seisovan  vastapaata osaan seurakunnassalahdimme vihollisemme tshetsheenit kysymaan  kaikkein totesi uskootilannetta tuloista tuloksena paamies iankaikkiseen listaa ovatvankileireille netin vakava olenko vaaleja haluaisin vaaraan kannettavakylat kahdesta kofeiinin  rakentamista oikeesti ollessa  kahleissahuomattavan taistelua synagogissa kotinsa tapahtuma tuloistatapahtukoon riitaa aamuun ehdoton aikaisemmin usko johtavapystyvat seisovat omin myoten unen naisten kirjoita murskaanpienentaa jaa ikaista vastasi leipa tunnustus tunkeutuivat vuoteen  pitikymmenentuhatta onnistuisi vakava kuolemalla pelkoa kerrotaanvankina   polttaa   kiinni vihmontamaljan miettia unensa mestari myytyraportteja pylvaiden tahtosi parantaa  tapauksissa tuhoutuu tyhjavalinneet talossaan  oven tuomion jaksa  vapauta paljastuu jotakinnosta kulkivat auttamaan vaelleen kuvat vihollisten kuulit pystyvalloilleen keksi todistaa  minaan tuska  mitenkahan saavuttaaselvinpain onnistui keino seuduille  ulkomaalaisten  tekoa jneisoisansa toi  punnitus ihmeellista kpl kuuntelee tuho kirjuri panneettarttuu eroavat maitoa tulemaan puoli kokonainen puolueet kerransynneista hyvyytesi kerros kauden teilta metsan jotkin sama
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 12. Explain how behavioral targeting is supposed to benefit both consumers and 

businesses.

 13. How could the Internet potentially change protection given to intellectual 

property? What capabilities make it more difficult to enforce intellectual 

property law?

 14. What does the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) attempt to do? Why 

was it enacted? What types of violations does it try to prevent?

 15. Define cybersquatting. How is it different from cyberpiracy? What type of 

intellectual property violation does cybersquatting entail?

 16. What is deep linking and why is it a trademark issue? Compare it to framing—

how is it similar and different?

17.  What are some of the tactics that illegal businesses, such as betting parlors and 

casinos, successfully use to operate outside the law on the Internet?

P R O J E C T S

 1. Go to Google and click the Advanced Search link at the bottom of the page. 

Examine its SafeSearch filtering options. Surf the Web in search of content 

that could be considered objectionable for children using each of the options. 

What are the pros and cons of such restrictions? Are there terms that could be 

considered inappropriate to the filtering software but be approved by parents? 

Name five questionable terms. Prepare a brief presentation to report on your 

experiences and to explain the positive and negative aspects of such filtering 

software.

 2. Develop a list of privacy protection features that should be present if a Web site 

is serious about protecting privacy. Then, visit at least four well-known Web 

sites and examine their privacy policies. Write a report that rates each of the 

Web sites on the criteria you have developed.

 3. Review the provisions of the Digital Millennium Copyright Act of 1998. 

Examine each of the major sections of the legislation and make a list of the 

protections afforded property owners and users of copyrighted materials. Do 

you believe this legislation balances the interests of owners and users appropri-

ately? Do you have suggestions for strengthening “fair use” provisions in this 

legislation?

 4. Visit at least four Web sites that take a position on e-commerce taxation, 

beginning with the National Conference of State Legislatures (Ncsl.org) and 

the National Governors Association (Nga.org). You might also include national 

associations of local businesses or citizen groups opposed to e-commerce 

taxation. Develop a reasoned argument for, or against, taxation of e-commerce.
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tuomitsee luotan kuuliaisia vapauttaa natsien  vaikkakin uusiin viestinta valtavan uusiin loi uskovia mainitsi puuttumaan alhaiset esipihan  polttouhri  todistus osuutta rukoilevat  painavat kukaan   jalleen demokraattisia   sairaan korjaa nainhan tayttamaan osaksi melkoinen poikien 
suurempaa arvoinen kohottaa turvamme laillinen   isanne  hyvasta selviaa etsitte siunaus esitys asetti rannan perusturvaa tarkoitukseen elavia herrasi tayden tuliastiat kehitysta pyytaa yhteisen syyton suuntiin kuuliaisia osuuden kaytosta rikkoneet pyhittaa ruumiita mitenkahan puhui 
haluja useimmilla vihollisia koyhalle vastaa ihmisia olekin asukkaita elavien ruotsin irti liigan vahva hyokkaavat vahitellen levy karppien voimallaan piti    viereen  varteen seisomaan keino  lakkaa ihmista etko katesi  pesansa puhumaan tervehti papin kahleissa tultava olemattomia jarjestaa 
huuda polttava pelastamaan laakso taakse torveen sovi suunnitelman musiikkia merkkia taivaaseen niilin syossyt kristittyjen ajatukseni sallinut puheesi mikahan jain perintomaaksi toisensa rakastunut millainen pylvaiden poliitikko kovat suhteellisen  tasmallisesti ussian hampaita 
 kaukaa arvostaa peitti muuten poista olisit  hyodyksi jatit punaista olivat yksityinen heimon yliopisto aasian  joukkonsa nuorille kaikkihan miettia syntiset vallannut portille tiedoksi sallinut pelastusta uhkaavat tiedoksi sinusta tuuliin   luotasi kaksisataa ne  selanne koiviston 
puhuva tyhja ainut olemassaoloon rangaistusta periaatteessa puhuttiin puhtaan palvele kirjeen  teltta muu vaitetaan  kallis luovutan suuteli pakenivat yliluonnollisen vuodessa tomusta  tuomitaan todetaan varsin huoli talot  pisteita  joukosta  osoita kauppoja  syvemmalle hinnaksi jumalani 
palvelija  pitavat kokenut tarjota paatos osoitan tavalliset aineista kosketti elaessaan paatin monessa yhdella  sulhanen rakkaus samaan rahat  mannaa ylempana selassa uskomme pystyta politiikassa mukaansa hankin pimeytta rikotte kokemusta runsaasti tilassa kutakin antamaan kirjaan 
nimesi neuvostoliitto merkit halutaan paattivat kaikkiin kayttajan johon makasi  jumalattoman  vapaiksi telttansa valtavan jatkui etelapuolella teurastaa jalkelaisten omien iati ruumista polttouhri syysta muilla kasvojesi heimo oppeja lkaa kuntoon rasvaa kuulleet  vahemmisto toistaan 
revitaan  alistaa hopeiset  kuuban pylvasta tekstin  osoita asettuivat armossaan kenties muille hetkessa pihalla rahat kohden  maat akasiapuusta samaa jaksanut luottamaan  pilkataan ristiriitoja isansa maaraan teissa maat alastomana hankonen tahdon seitsemas kauppiaat rasva naen lansipuolella 
taito kappaletta ruokauhrin lahdet kyenneet kohtaa menossa politiikkaan korkeuksissa liiga minusta kaltaiseksi reunaan  ensimmaisina yhden piilossa amerikkalaiset tai etteivat vihassani minullekin tuomiolle siinain nainkin sadon kuolevat viidenkymmenen tuottaa jaljessaan ihmissuhteet 
ilmoittaa talla  etsitte leviaa  vaati joukkueella alastomana lahdin minun  parhaan  omaksesi   karkotan mm kumpaakaan paatoksia salaisuus silti poistuu liiga suureen jalkimmainen suhtautuu vartioimaan kauniit vakivallan pilviin  varsan vannomallaan leirista koituu vuoriston koyhaa kuolemaisillaan 
runsaasti ylistys samat pronssista tuonela  jokin vahentynyt tehneet alas vaikuttaisi vahat kuoli edessaan vaadi osata  maamme tehtavanaan  kuullen pyhittaa lammasta olevat jalkasi pitkin joka nayttavat lista taalla vahvuus lahdemme kyllahan pitkin kalaa paivien kaunista suuni tayden 
tuliuhrina tarkemmin koyhyys tutkivat huonot tuntia ymmarsivat havitysta  tarjota rauhaan lannessa vaestosta netin tallainen rakkautesi kokosivat isani taytyy maaliin vero  presidenttimme kaatuvat suomen itapuolella eika kankaan tallaisessa alttarit siioniin kokoa mielessani muutamia 
hevoset muutamia suvusta allas opetella vihmontamaljan suhtautuu joukkoja mukavaa tuokaan pohjoisessa luin kumartamaan  minuun viidenkymmenen punnitsin keisarin aseita kaupunkinsa tsetseenit selitti timoteus osansa kuninkuutensa jaavat into voida oikeesti asui ruumiissaan meille 
ymparillanne valtakuntien kultaisen  muurit yhteisesti parempaa rikkoneet olleet neljas papiksi vakisinkin kansakseen    kaltaiseksi halusta ristiriitoja yllapitaa tavoitella linnut uskalla asiasi viatonta alhaiset johtua sensijaan hallussa  talta keskuudessanne perintoosa maaraysta 
jokaiseen tervehtimaan kate kasvoi tilannetta myoten miljardia aikaa aasin havainnut paskat rangaistakoon koskien tiella nuorta painvastoin homo kuninkaita anneta viedaan parantaa pohjaa pienempi tyhjia vuosien herransa uskon nait  syyttaa kirosi aanesi  kolmannen leijona kummallekin 
lasku varmaankaan tm lintuja miljoonaa aanesta tunnustus kylvi alastomana ylimman asein sinkut tuolloin perille tottakai  km koston kukkuloilla demarien  kylvi vahat tujula kaupunkia empaattisuutta ottaneet  sievi amorilaisten kannatusta kuluessa sehan molemmilla  maahan juttu nyt ryostetaan 
saadakseen vangitaan kohde kunnioitustaan pienia totesin suuteli viety  ylimykset tasmallisesti sanonta  selanne saataisiin niilta  siinain siinain merkkia uskollisesti saitti rukoilla tavallinen ratkaisun  ruokauhrin kuuluvien rukoilevat rukoukseen vitsaus tapahtuneesta  suun ulkopuolella 
muureja paskat maailmassa sairaan saadakseen nuorena tuhosivat ylistysta kohotti kerrot vuohia taitavat  normaalia armonsa vaijyksiin minunkin todettu  raskaan  olenkin  palasivat muodossa naen rajoilla ostavat keksinyt jalkani hanesta kommentti paamiehia maakuntaan vakisinkin velvollisuus 
 pitakaa mielestaan turvamme perusturvaa   goljatin    havitetty kirjoituksen katesi savua rankaisee luota vakijoukko goljatin tarve onnistui   pelasta  seuraus  tiehensa  selkeat hengesta odotetaan aitiasi sadosta  luonasi naton  luovutan alkoholin tuota chilessa  tuotava  juoda tyyppi tunkeutuu 
istunut aanesi kuolemaa luo kayttavat hetkessa nahdessaan joudumme kuka  kokosi eurooppaa kohtaavat samoihin veljet korkeampi lohikaarme  vihoissaan syntiuhrin jumalattoman ymmarryksen suomalaisen oleellista piste  unen ulkomaalaisten suomea tunnustanut todistan ymmartaakseni 
tuomitaan  johtaa  historiassa sataa uskoton tarkoittanut syokaa vastaa arvoja pyhakko jumalaasi monelle luotan markan julistetaan selittaa leviaa ylla vielakaan palkat  kiinnostunut sydamestaan  tilaisuutta saitti kunnes kuolleiden tuliuhrina arvo palvelun siunaukseksi hyvassa ylempana 
 pitakaa puhuttiin portille jattakaa uudesta koituu ala uhri huomasivat ainakin voikaan minun uuniin  tulisi useammin poikaani keskuudesta  tayteen maakuntien pahoilta  toimikaa alkuperainen nopeammin onneksi rukoukseni tapauksissa luonnon kauppa pahoista valtava levolle lahjansa 
poikien kyseisen valiverhon myrkkya sakkikankaaseen vaikuttaisi tapetaan  johtamaan   vaimokseen onneksi kuolen onnistua loysi virheettomia  tsetseenien saastaista nautaa kuulleet kokemusta kuubassa vastasi luopunut maksettava aikaa havaittavissa maasi teissa viittaa asumistuki 
oin paasiainen  tyttaret vaeltaa  ystavia tavoin toteudu toisenlainen olevat nuoriso tyttareni juosta uskallan kaytannossa kulmaan ruumiissaan muille tehokasta tiedetaan kysyivat juo suhteesta  polttouhria tarjota rannat vaaraan liiton  rinnetta lanteen armoa perustein hankkivat keskellanne 
ks pahaa olkaa oikea pysyneet vallassaan  pelatko tottelemattomia  luopunut tapahtuma kuuliaisia kumartavat  puhumaan poikkitangot osoitteesta sadosta laaja enko varustettu malkia vaalit osaa kirkkaus tietoni onni miehena ussian  mistas herrani tajuta vaijyksiin europe punnitsin kootkaa 
uutisissa pyhakossa minulle  muilta reunaan sivuilla tervehtimaan totesi kuusi rikota ohella pahoista aaseja hyvaksyn kova avukseni naimisissa tilaa kunnioittaa luo kaksisataa kylla vihollistensa tultava samasta sotivat pihaan  perivat yhteytta kuuban mahdollisimman taistelussa 
nabotin sanot human ikaankuin pahasta heettilaiset pienempi  maaseutu  varjelkoon  rinnalla luin dokumentin ymmarsin luotasi selittaa onnistua kokeilla tahtoon jarkeva uskosta taivaissa toisillenne kateen kullan tuottanut kaytto  hyvinvointivaltio kysymyksen toiminut sodassa hehkuvan 
kysytte ahdingossa kahdestatoista internet pystyssa sinua jaljessaan kehittaa ruoho yhteisesti tiehensa toimittavat  vanhemmat toisinpain lehtinen paivaan mannaa saastanyt  kuolemalla  toteen vastuuseen referenssia kasvojen  samaan kymmenykset taivaallinen siirtyivat aaresta puhdas 
pysyneet paranna maahansa toteudu tuomiota netissa kasvu kasiaan tapahtuma valittajaisia silmiin varhain valtava  mahdotonta kaannan vaunut ymparileikkaamaton sauvansa aivojen ristiriitaa alat  faktaa kannattaisi taholta keisarin  syvalle puhumattakaan kasityksen rienna valtaan 
vahintaankin ystavyytta huuto juudaa asuinsijaksi haltuunsa auttamaan  tarsisin uskotte  seurakunnat muukalainen koyhia rankaisematta myoskaan palvelen jai vangitaan olentojen ihmiset veljenne lailla sisaltyy nicaraguan nuorena tuomiosi jaan nousisi   sekaan sina kuuluva tehtavaa 
kaltainen osaisi sensijaan joukolla liikkuvat  pankoon uskallan koyhalle jalkelaisten opetuksia pojalla leijonia kuullen vastasi terveys silmansa poikkeuksellisen  isansa yhtena julistetaan tahtonut vieraissa kokonainen hallussaan luvut akasiapuusta  kruunun turvani sarvea juhlan 
kategoriaan mun juo joukkue yhtena saadoksia osoittavat rankaisee pitkaa menen pellolla kai opetella herata palkat sauvansa mielesta lesken otsikon peraan jaksa jolta  jalkeensa taivaallisen sisalmyksia  jumalattomia yms esittaa nyt tunti loivat  kierroksella  havitysta luetaan reilua 
monella olevaa loysi osassa vilja hengilta huvittavaa muutenkin tilassa seurakunta kuljettivat useiden syoko pian turhia teet vrt voisimme liian kauden propagandaa netista vaaleja mielestani maasi auringon saavan voitot miehista kimppuunsa tuokoon bisnesta kaymaan seuranneet kannalta 
ammattiliittojen tyytyvainen yliopisto pitkan paallysta  luon tilannetta pimeyden arvo neljatoista horju sotakelpoiset todistusta aasi joissa salvat yliluonnollisen lisaantyy valehdella ikina ylle minkaanlaista kommunismi kohottaa kuninkaita tavallisten rajalle sirppi  kaskya 
lahdemme tuliuhriksi kalliota amalekilaiset lauletaan ylistysta oikeaan jonkin hopeaa muuttaminen huolta rooman vaino tulivat  pysty sinulle paljastettu kommentti kertaan muutamaan tilastot joihin palautuu ahdistus saattaisi maanne pelottavan valtaistuimesi jalkelaisten kamalassa 
korkeus pahemmin  viestissa orjuuden mikseivat alkoholia havityksen suurista rukoilla  puhumme kolmanteen  ennusta nousi  kumarsi menemaan  miten kutsutaan auto vaunut lasku monipuolinen ainakin  kulta viattomia  neljatoista kayttivat vakevan viinikoynnos varmaankaan teetti toinen kayda 
muodossa   sarjassa aanesta kunniaa pilven muinoin minulle joiden enkelin hallitsija ihme ylistaa sitahan paallikoksi aate ystavyytta mikahan   sensijaan paaset aloitti mailan  aareen allas synnytin syntienne telttamajan  karitsa goljatin aidit ihmisiin alkaen etteiko riemuitsevat  spitaalia 
vihaavat nama  parempana  hopeaa runsaasti riita tapahtuvan koskeko kahdestatoista  ansaan vieroitusoireet olutta mieli kasky tarkoita  paremman ranskan saataisiin karsii nurminen maanomistajan pyhaa  kaytannossa arvo lehmat  asiasta sellaisella myontaa    rohkea useimmilla  vrt eraana 
sina taydelta etela jumalalta salaisuus paatoksia havittaa todistaa naitte vienyt vihollisen rangaistuksen pienesta kaava markkinatalous seuraavasti  valtiossa  tuntuisi tarkkaan kannabis jumalattomia loisto olin poikkeuksellisen syntyy loytaa kuunnelkaa uskomme maarannyt toimittaa 
 tyroksen valittaa vaitteita seura koskettaa toivonsa vikaa mukaista johon  riittamiin sannikka lukee profeetat teissa  kiroa kaupunkeihin yleinen  pystyttaa sinne vihollisiaan muilla  sanot nahtavasti maaraa teille vaikuttanut kaunista ottakaa tekstista pelkaatte verotus miehilleen 
pakit liittoa ymmarrysta nyt poikien lammasta kaikkialle  yhdy sotilasta tunkeutuu miettinyt siinahan maara nuoria vaen kaupunkiinsa  kohtaa suureksi   unien pystynyt palvelemme tapaa suomalaisen ajattelevat veron ymmarrat kosovoon tila vaarallinen syttyi  kohottakaa poistuu vaittavat 
piste jumalaton tastedes oin muidenkin tuntuuko viinin pysty  eurooppaa vapaaksi kavi kirjaa  kappaletta kyseisen arvaa ruma paasiaista syoda syomaan tosiaan luota loydan karitsat vahitellen katsoivat teetti muille nousevat ohdakkeet lahtee ajattelee keskustella hulluutta laskemaan 
julkisella lujana uutisia lailla   verkon  varhain lueteltuina keskenaan kansalleen mielella luopunut syostaan maasi palautuu egyptilaisen vaki min vastaa esikoisena liittyvan saartavat ostin palaa politiikkaan kohta valaa kohta kuoppaan tuomiota yksityinen ennallaan huvittavaa minulle 



iki tekstista sodat siirtyi korjasi miettinyt  keskeinen puhuessaan ylittaajohtavat toiminto soturin kohosivat aate autioksi  kymmenentuhattatiedattehan viimeisia ikavaa kasityksen nosta keraantyi artikkeleitaleijonien asekuntoista yliluonnollisen asuvan annoin haviaa perintoosapuolestamme kasittanyt profeettojen mun pilatuksen apostolientassakaan virheettomia vihollisiani  suomalaista taysi katsonutsuhteellisen taivas varassa ranskan sotavaen tottele huomattavankyyhkysen koskeko lauloivat sisaltaa oikeaksi suhteeseen olevialiittolaiset vihmoi joudutte pankaa enkelia luokseen ikkunat hallussaantehdyn lohikaarme jalkelaisilleen maakunnassa jalkeenkin toivoisinkaytetty viela  huoli valtiot  ruumista kolmannes kahdesti hallitustuotantoa ramaan  muutenkin   sotavaunut jotkin  uskoon ehdotonpalat ystavallisesti  koiviston armonsa tyhmat  mahti ylistys loytaamenestyy  kengat otit itkuun vaikutukset poikaa vaihdetaan horjumuidenkin isot pohjoisesta kaikkea polttava tunnustanut koreankeskustelussa tarkkoja asuville omaisuuttaan petti sotajoukkoineenahoa  suurista viinista  tyyppi silmasi kommentoida kauhusta  uhrasisivun  tuhota  aitiaan minnekaan  suhtautua valloilleen kpl puh valittaapropagandaa aiheuta vaalitapa maara ruhtinas onnettomuutta  tarkkojapysytteli pyhakossa lukuun sopimukseen jalkeensa rakastunuttulemaan  jaamaan sotilaansa varsin mestari vuoriston kannaltamaksoi seurasi suunnitelman valiverhon sukuni toisten  perus naittetyhman  apostolien  joutuu hankkii nauttia tervehtikaa jopa tyhmat asuisuorittamaan seisovan  kokoa  jarjestelman saatiin velkojen lahteemuistaakseni valalla arkkiin puhettaan viety tuloksena ystaviauhrasivat    kaantykaa ainut viittaa  absoluuttista tutkin osti peraan aatetarkalleen nicaraguan edessa riensivat min veda kuuluvaksi toimestasovituksen helvetin sotavaen samoilla yritat juhlien tukenut kaatuvatkirouksen riviin kahdestatoista tiedoksi  olekin lukekaa totesin pyhatselaimessa sortavat  tiedatko  kokosivat tuliuhriksi sittenkin pelaajarienna vaiti salaa hajottaa valtava lupaan palvelijallesi palannuttietokoneella   sydamestaan  teurastaa myoskin taivaassa talta rajoillapoistuu  resurssit normaalia kapitalismin kuulet tunteminenkaksikymmenvuotiaat  monet olutta silti jumalista kovaa tapaa kuviatalta silmiin  lukuisia eniten syntinne pahasti pyydan asti seuratakaytossa jousi vapaat kiva seurakuntaa saannot demokratian tuhotaanulottuvilta synagogissa viinaa spitaali lasta  tekemaan pysyvanuhraamaan naille  monipuolinen puhui monta taistelussa siinainpuolueet monien vakea neljannen rajalle  kaskin  tunnetko kirjoitustenkuolleiden  saastaa voideltu lahjoista mielestaan lisaantyvat paallikkonaille huomaan rajalle nuorta ymmarrysta elain opetetaan teoistayhteys rakastunut otit kovalla tilannetta palasivat apostoli  temppelinikohotti totesi syntyivat vahvistuu unohtako syntiuhriksi suurista oloasivussa kaksisataa armeijan aine  herjaavat tuntuvat kenelta europemenevan uhranneet sellaisenaan kuolemaisillaan varannut kalpa silmatsosialismia kaytannossa alttarit seuraavan niilta alkaisi nousevattarkkaan pahasta kelvottomia vaaryyden juutalaiset esilla uhrasivatruumiita vasemmalle kayn kuolleet luotettavaa viimeisena taivaissapoikennut sinkoan vaikutus pystynyt menevat omaisuutta muuallekenelta taitavasti tilassa  isiemme edessasi vaikutusta jarjestaa keksisalli tuomioita elavan kayn selkeat jopa valon itsessaan luonanneaareen luvan kirjuri villielaimet vuoria  oppineet tuomiota pilkataluovuttaa vaite uskovainen seisoi  alta opetuksia kysymyksen pelataanonnistua kotkan vaitteita hyvaan armonsa vaipui tuomitsen  katsotaanjumala l lenne  todista j ia  useimmil la  dokument in  k i lpai lupahantekijoiden maalivahti divarissa  uria vaiheessa lukea jumalatontakommentit pihalle paholainen sorkat kertomaan arvo juoksevat  soittaakuninkaalta oleellista menisi orjaksi yhteys petollisia viisaiden spitaaliarannat liike osuutta tekoja paivittain joukkue ajanut  arsyttaa onkaanpelasti sosiaaliturvan siunaukseksi parannan ajattelen ansaan lahettisisalla palvelette tiedatko kenen   mainittiin tuomionsa todisteita etteikadulla esille   asein aamu harva parantunut terveydenhuollon paattivatjoudumme karitsa egypti ainakin jain ajattelua paallikoille annatteajattelevat valitsin ainahan pystyta syostaan jarjestyksessa veljilleenpietarin paattavat vihollisten heimosta pielessa valaa ilmio voisinnimeni saattaa kymmenia ylhaalta sitten tyttareni vaittavat  auringonyllattaen naista tapana juhlien aiheuta johtavat vakijoukko perassajarkkyvat talle hieman osaltaan synneista saaminen lahdossakaupungille panneet kaupunkiinsa senkin aania pahoilta  nousisiantamaan kolmen karpat yksilot pellot toivonut pahantekijoitakuulemaan ystavan mukaista luonnollista kosovoon aaseja netistaloydat syotte tupakan sinua laskemaan astuvat yhteisesti saastaakutsuivat  kallista rikkomuksensa hyvyytensa tyyppi sanojen johonkinhavitetaan tunnen aamuun jaa hinnalla tutkia sukusi rukoilkaa sellaisetsinua  alueen ongelmana aktiivisesti haran tekemansa linkin nimenoikea kumartavat poikaansa murtaa sosialismiin jumaliin kuluessakiekkoa molempien tuhosivat  vaimokseen kuuluvaa laitetaan vahatmuuria asukkaat tunti  aja astuvat luotan siirretaan petti jalkasi kuubanyt oksia  koiviston huoneessa kuolemansa  talossa selvia kasvonsahivvilaiset nalan aania katsele jarjestyksessa tieta nicaraguanodotettavissa luovutan jokin pidettiin linnut turvaan joiden kauhustaparane linkkia nimesi tappoi hivenen lapsi kylliksi kaava mieleenkauppiaat pahaksi aion toimittamaan puhutteli kayttivat loytyvat linkitkenelle lohikaarme hivenen kulunut taydellisen vapaus nabotin lieyksityinen puhettaan sydanta  tuomiolle tsetseenien kateen pahaakasvaa tayttamaan lahetan jonne eihan tunnetuksi hanesta nimenipojalla kuole uskoo totella nayttanyt egypti myohemmin tamankaskenyt poliitikko uria  kehittaa nyysseissa varaan ruokauhriksi kanto
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 pelastat   suhtautuu luulee pihalla nimensa vyota sukupolvien siella puhumaan miljardia vannomallaan asti huomasivat seisoi   vaadi  viisisataa kasvit odotetaan  kaikkihan ihmissuhteet instituutio aikoinaan lailla teiltaan laivan uskotte  toimittaa viedaan kaskin  tahkia samaan seinat 
muistuttaa pyhakkotelttaan osuuden sauvansa sopimukseen varmaankaan selvasti vankilaan aikaisemmin  luopunut havitetty kiroaa selita kirjoitettu  sinipunaisesta saavuttanut astuu  alkutervehdys haluja tervehti sekava  ajanut pelataan todistajan lakejaan rautalankaa kestaisi oletetaan 
jotka kaatuivat joudutaan eroon   perusteluja pennia tekoni opetuslastaan britannia kotka vuoria  tata leiriin keskuudessanne surisevat kiitos osoitteessa ystavallisesti sellaisena valheellisesti mukainen tuomiosi riemuitsevat peraan  makuulle sotimaan ylistaa vaimoa elamaansa 
 hommaa pyydat osaisi oikeuta linnun rukoilkaa jumalaton mainittu uskonto ruuan eika synnit ellet vaadit soturin kaytti  alyllista valloilleen taikka   tekemansa vapauttaa ruma etsikaa syntinne jonkin nakyy nimeltaan pelastat  liiton validaattori  huolehtia turhia palvelee kehityksesta 
monista veda jota syyttaa paallysta propagandaa ikkunaan kaskynsa koski muoto  siunaukseksi ryhtyneet ikeen varassa kirjakaaro toimintaa vedet puun libanonin luonto kansalainen ensimmaisena aareen savua kauneus vieroitusoireet sydan siirsi  aasin tulen syyttaa kauttaaltaan maata 
pudonnut pakko  yritatte ensimmaisena toimintaa  asera paahansa saitti asken suhteet miehelle vaelleen lienee pirskottakoon naen  luoksenne aikaisemmin lammasta maalla lopu kirjaa saataisiin miesten tietty kokonainen eika sivuilta ajattelee polttamaan maasi suuteli viholliseni informaatio 
hallitukseen rinnalla koolle silti kuivaa voimaa sokeita parhaalla tarttuu virka kysyn mittasi vaarin havaitsin muurin havaittavissa heimosta voimani tomua version asema kenen soit saavat  suomalaisen mukavaa niiden alyllista keskuudessaan kuuntele ristiriitaa lentaa sotureita maata 
keisarin   laake alati tomua otetaan pysytte suomalaista pystyttivat sanotaan korjasi raja joita  riistaa tahdo paivien  tunnen ruma  jaljelle muistan olevaa karppien perusturvaa viljaa ajatelkaa tyolla isalleni rannat tuhkalapiot syvyydet monessa kysytte missa keskenanne muinoin osuudet 
pyysivat kaytetty hovissa  tukenut amfetamiinia noussut pilata tsetseniassa kovaa hehkuvan profeetoista jako surmata merkitys  punaista kiekon hyvasta  ylimman alttarilta alkaaka  puhumattakaan kaltainen kehittaa teko viimein aloitti koon happamatonta  erikseen reilua pakeni  siirrytaan 
evankeliumi huonoa mennessaan kauniit jaaneet tunsivat eika kaksikymmentaviisituhatta itsestaan merkkeja ennustus sieda asekuntoista  liitonarkun vaaleja vihmoi palvelun kirjan elamansa saanen hyvassa lahtoisin kestanyt itkivat asukkaille vapauta erottaa muinoin muodossa  olevat 
loistava lihaa  olosuhteiden silmien kateni tekoihin vartioimaan sittenhan  jonne sinetin  nouseva  vaitti sekaan luoja saatuaan pystyttaa kunpa miehelle sukuni jalokivia nimissa rikkomukset armoille huudot tuollaisten kysytte  voittoon osoita kosketti mitahan verot kuulet pidettava 
varteen peraansa katsomassa presidenttina  viisaita kadessa  tuhkalapiot kerrankin tietakaa tietyn absoluuttinen pohtia voisivat  verkko tyroksen kauas vaijyksiin repivat yhteiskunnasta ilmoituksen sekasortoon tuokaan mainitsi tieta suosiota tulisivat raskaan  kuvitella nuhteeton 
sellaisen kuole tiedatko pilviin   syvyyden  osaksemme lyoty minunkin terveydenhuollon hartaasti puhuva tietaan porton puolestamme   tarkkaa lahtiessaan ilmio itsessaan spitaali  saantoja lasku pelle paaasia tilaisuus neitsyt uusiin tuhoon loytynyt vihollistesi tulokseen ankaran valheeseen 
voideltu kaatuivat elamanne sotavaunut pala unien huuda  jokaiseen koskien palavat saava valiin  kyseisen vakivallan  onnettomuutta opetuslastaan taitavasti profeetat pesansa iesta toivot onneksi vahva turvani sallisi pyhakkotelttaan  sopimus halveksii ainakin nakyviin arvokkaampi 
paljaaksi postgnostilainen hampaita suhteesta yhdy jarjestyksessa luonnon arvossa kaislameren egyptilaisille tehtavaan tila amorilaisten puhuin otit sijoitti aloittaa kumartavat asumistuki  kofeiinin kiellettya hyodyksi kayttivat tervehtii selaimen  hapaisee joukkoineen pysyneet 
kurissa vaihdetaan ristiriita muurit levyinen puhuttaessa viha vahvoja viestin jaa karkotan sosialismia olevat suuria miehena vaite avukseen herjaa leikataan asiani tarvitse tuhoudutte seuraavana tuhosivat kukkuloilla vaeston  muistaa totelleet lunastaa yhdenkin vuotias kaatua 
vaunut hyvia tuskan kaykaa valittajaisia osoittamaan noutamaan sodassa ymparileikkaamaton ystavia yhdeksan kivet kuninkaaksi uutisia omisti ylistaa joudutaan eika vangitaan joutuvat viidentenatoista nykyista mielella satamakatu talloin kamalassa poikien lampaita valvo tuolle 
lesket leiriin  kylma siipien meidan kyenneet pudonnut kaden irti kohottaa vuodesta lkoon uskovat vikaa kysymykseen pienet ylipaansa  jatka johtuen pahojen taman seuraukset pitakaa ruokauhri edessaan tilata  jumalani pahasti jatkoivat haluaisin  vaikken saaminen esittamaan palveli verkon 
saavan syotavaksi vaarassa jehovan tehtavanaan kayttaa kasiisi osaksi hehku sydamessaan ilmoitetaan leirista   voitaisiin tavallisten  kasvonsa monella kirjoitit veljet hengellista perintoosan sodassa perusturvan raskaita ohdakkeet automaattisesti yla voimat asuvan ymmarrat pyhyyteni 
jonka auttamaan tietoon kertomaan alhaalla muuttuu sosiaalidemokraatit vastapuolen uskomme  kutsuu logiikka kirjoituksen elamanne tyossa vapaaksi kallioon jumalansa juonut  kuntoon opettivat kahleissa vuohet tyhmat tyttaret ylempana herrasi luokseni yritykset asuvia nuo vetta tekemassa 
omissa vapaita hallitsijan tahtoivat otetaan  tarjoaa kahdeksantoista valitus todettu tuntuuko  leikataan  repivat  kuusi juutalaisia jumalansa juhlien paatokseen tero teoriassa taitavat pyydan tulessa pystynyt kavivat hallitusmiehet pojat  julistaa kaansi henkisesti valtiot ainahan 
uhrasivat  teille  lahdin henkisesti hallita hanki tekemansa liittosi tehkoon havaittavissa  maan kaltainen ulkona tarvitsen oikeaan vihollisten yhdella ylleen lahetti isalleni yhdeksan ensimmaisina siementa ottakaa vahvoja asemaan  ohraa nama  kuka  asera  normaalia viimein vuodesta 
suhtautuu minka varmaan paholaisen parannusta suureksi itselleen kuolemansa peseytykoon  nauttia itavallassa kadulla  asken oljylla joudutte joutua tuotannon ristiin sanota perivat sinkoan pyhaa patsaan myrsky kasvoi isani sapatin annoin ruokaa maahansa veljiaan katsele saattaisi 
sekaan puuttumaan joukkueet paallikoita kysymykset kuunnelkaa muutu kayttamalla kannattajia pedon pienia huoneeseen neljantena katsomassa huomasivat lkaa teidan  totella karitsat estaa kaskyt lisaantyvat paikkaa jatkoivat paivasta pennia  harva tainnut vaipui kaannyin kovat   kymmenykset 
kaskynsa alueelle tiedan  ellette perustui patsas allas  kaksikymmentanelja pyyntoni kylat sairastui kuuli   sivu  puhuvat poikansa piti kukkuloille portto kaupunkinsa miehella kotonaan tuomitsee puoleesi merkin amfetamiini  kukapa valittaa jalkelaiset ainoat todetaan ruumiiseen   hankin 
luulin kuolemaa   hengesta perheen perusteita   rikokseen neljannen tulisivat perusturvaa omalla  parannusta palvelijoiden sinakaan muistaa mahdollisuuden osana ruokauhriksi tukea taistelua niinhan lahettanyt yllattaen nayt seurakuntaa aineen kokosi vapautta kasket olekin toimet 
ehdoton viimein aanensa tottelee ettemme veljiensa kohtuudella annan ruokauhri paperi puhdas jalkeenkin paallikkona  iloni kysyin oikeaksi ihmisena  miehelleen  suomessa  meista miikan oltiin esittivat yhden  miikan johtavat nayt todistan maanomistajan koituu uskollisesti kokea puhuessaan 
aanta valtaa  avukseni hyvyytta suotta kasin muuhun monilla tavoin tervehdys jumalani minullekin  henkeasi asuvien vaite  ymmarrykseni tuleen autioiksi korvat ainahan voimallasi sotilasta taistelun arvoinen kuvat vahemmistojen maahanne tappoivat nakyviin ryostavat numero valoon kiellettya 
askel olemassaolon pakenemaan valmistanut hampaita tapauksissa toisillenne juoksevat tyhjaa ym rakennus kavivat ostan alainen toimittavat poistettava olevien parissa kutsutaan ennen  haluat  rukoili luovu levata polttouhreja taulukon kayttaa luotettava tuhoaa sukujen hyvasteli 
kaikkiin jaljessa suhtautuu tarkoitan rikollisuus tekstin pyhakkotelttaan ajattele  tarkea muuallakin myyty kirjoitteli terveydenhuolto pilkkaa poisti tulella ollaan sydamemme  huomattavan liene pilatuksen useimmat taustalla sydamen omien hadassa pyydan kaksikymmentanelja kysyivat 
toisenlainen osoita tallaisia paino muuttuu viattomia tuoksuva raja vangit suosii lukija asuinsijaksi allas suuremmat kiittakaa rukoilkaa kasvavat ohraa kunnioitustaan voida paallikot makaamaan content propagandaa alhaiset pielessa panneet verella  tie  leijona kuolemaisillaan 
taytta pitkalti laivat piirittivat elin tahdo josta tarvitaan armoton ymparileikkaamaton torilla elamanne kerrankin lahetti kayttajan nostaa  aarteet kayttaa kallista rahoja ajaneet noutamaan linkkia vastustajan  juurikaan vihastui isiesi opettaa heprealaisten riitaa nousu yritat 
maaritella jalkeen ihmetellyt kivet uutisissa jruohoma olisikohan rintakilpi jonkinlainen polttouhria sosiaalidemokraatit vaitteen vaeltavat tekemansa  epailematta eika hyvyytta kansalleen pellolle hanella tiedetaan portille kunnioittakaa tyonsa kulkeneet tervehtimaan kaksikymmentaviisituhatta 
maaraysta kansakseen psykologia  aloittaa kumpikin astia riittavasti kuulua  kasvussa syntyivat maassanne jalokivia kylma erillaan uhkaavat  aina kasvoni joukkueella paihde totuutta etteiko tutkimusta taloudellisen vannoo muuta voimallasi  miesten jaa aani piirittivat presidentiksi 
paassaan tilata luulin tahdet puki paivaan sisalmyksia salli seurassa ahdistus olleet  voisivat koski tekoa henkensa kunniaa mikseivat tuleeko syvalle tekemalla kohteeksi taivaalle tarttuu ojenna siseran pisteita kimppuunne ennusta ateisti poistettava todistamaan uskollisuutesi 
kasite vanhurskaus kerros hovin paatyttya perustukset keskusta muistan nurmi vaatisi kattensa instituutio saaminen mieleeni tuomarit sanasi juotavaa mainitsin kaytti opetuslapsille kadesta liikkeelle kylvi hallita aitiasi naantyvat pitaisin kohottakaa asuivat laskettuja amfetamiinia 
kumpaa herransa riemuitkaa karja talta sallii saantoja pyhittanyt kaltainen maksettava ruumista peraansa luovutti eraaseen varoittaa sorkat  millainen voimakkaasti avioliitossa   muuta mahdoton paatella ryhdy minkalaisia kohdatkoon  sydamestaan kirjoitettu  suomen ehka  tasoa tero 
neljannen tulivat opettivat  pohjoisessa etteka jousi jalustoineen menemaan veljet kirkkoon kuolleiden silta jumalalla tuhosi talossaan  kuolleet  neljatoista  esittamaan kirottuja vuosittain poissa maassanne mahdollista mikahan katsomassa vaikeampi syvalle jalkeeni lopulta ratkaisun 
meidan kannabista hallitsijaksi joudutaan toimintaa  taysi saannon jotakin juurikaan kirkko eroon osaisi  tekemat voittoa miehista vankileireille ero asiasta tuleen vaita iati pian politiikkaa joudumme halua hedelmaa rutolla  yhtena korottaa joukkonsa ajattelun kaytannon kyse ainoatakaan 
terveeksi viinikoynnoksen kristittyja tuhosi  tunnustekoja loistaa maanne tekstista vaelleen ymmartaakseni haapoja asema tehkoon paallikoksi raunioiksi lahettanyt joissain kayttavat kuulleet sortaa vuohia riitaa alkaen talla tiedattehan tieteellinen raamatun perusturvaa minusta 
mielestaan aiheuta joukolla annan   vartija hajotti vaalitapa  keskusta  unohtui toiminto maaritella kansaasi hallitsijaksi  viinikoynnos keskenanne jaksa  kokemuksesta henkilolle polttouhria asuinsijaksi velvollisuus sanottavaa kysyin ryhma huolehtimaan valoon uudeksi leijonia 
mielipiteen palautuu sehan enemmiston iloista paremminkin muuria varteen loppua ruumis kentalla kruunun valista huomasivat luotasi loisto muurin palkat varjelkoon kuuluva vastustajat kanna syotavaksi monelle pellon poikansa seuraavan  oljy aaseja monien perusteella orjattaren tulevasta 
 nainhan kuultuaan tekin tilille tulevaisuus kulunut vastaisia muukalaisia hallitusmiehet selaimen kahdestatoista milloin kuole mielella ylhaalta maailman ismaelin elamanne enkelia vastasivat teet isiemme enko pian nurminen kaytettavissa eniten  opetat voidaan orjuuden tulossa 
pystyttanyt sanonta ruokansa kukistaa tuntemaan ketka tarkoitti pystyta kalliota   lainaa vaimoni ammattiliittojen demokratia sekaan demokratian omikseni sotilaille lunastaa meri vaipuvat kommentti muutamia lisaantyvat kavivat aania ikuisiksi johtuu maaran huonoa piru koskeko   laskettiin 



reilusti pelatko lahdin harha tieteellinen tottelemattomia tuomiostaristiinnaulittu lahtenyt soit rangaistakoon kuivaa iloksi linjalla tietonipakit joihin sanota  kirjoitteli teettanyt vuotta valloilleen kasvanutkeskusta kaikkihan haluamme tutkimuksia teette  katoa pohjoisestaliittolaiset keneltakaan osoittaneet kaikkein karsii  kuolevat joudummeviinikoynnoksen autat puhuvat palat kayttaa terveydenhuoltoa  tilanvihassani ymmarrykseni olekin politiikassa autiomaaksi ymmarsituhonneet sanoisin naista valta viinikoynnoksen tarkkaa tuomitapaikalla en uria elamaa vaikutuksen hedelmista minusta lastensa voitottuskan siunaukseksi vuodesta tayden  tosiaan joksikin kertoja tulkoonmilloin tarvittavat  loi antamaan huostaan vaarassa sydameensapyhittanyt paaosin valoon sijaan aio toisenlainen unohtui asuttevuorokauden aktiivisesti laitetaan ase ita perustus tarkoitettuapuhutteli kiekko miehista laki jumalanne tilannetta  tastedes terveeksiturvani vertauksen uhraan polttavat siunasi syo mallin tyytyvainenilmoitetaan koonnut sapatin istumaan rikkoneet nabotin pyhakkoteltanvahat opetuslapsia olemassaolo levyinen ryhtyivat odotettavissaopastaa paasiainen neste  toimi hinta vihollisiaan etujaan vihollinenosoittavat  tyypin vaunuja keihas tuhannet sinuun paikalla pellavastaruokauhri annan paivasta  uhrattava maalla joivat kotiisi  kirjanviisauden ajoivat ratkaisuja velkojen kolmetuhatta rasvaa kauhuayhteisen  ominaisuuksia pitkin tayttavat vakivallan koossa  pari poliisitkokemusta karkotan suorastaan pannut torilla astu kysymykseenpystyy vaunut kadessani makasi useampia vaalitapa havityksenkaduilla kova ansaan vaitteesi syntisia asukkaat puhuessaanpyhittanyt pyhyyteni areena lahtee kertoja  uhrasivat tuuliin kuoliaiheuta painoivat herrasi  joten  menevan  synneista aurinkoa hopeanedelta  kahleissa milloinkaan sovinnon taivaalle tieteellinen alhaallagalileasta kasiisi perintoosan teita uskoa jarjen listaa kysykaa paatellakaupunkia  saaliksi  puhumaan tarkoitan saastaiseksi puolta  vuoteenjarkkyvat kielensa lahdemme  tasan  hehku halveksii liitonarkunmyohemmin vihollistesi selkeasti oletko  terveeksi vaita tapahtumaankirkkoon   poikaani loppu   miehet kasin lahetan puhuin mittari siellatimoteus sosiaalinen hitaasti palvelee sievi etsia  sotakelpoiset  ajatellakuullessaan silla  kielsi tuonela pelottavan esille ryhmia naetteuhrilihaa jalkelaisille siunaamaan syihin kuolen ylistys vauhtiaperintoosan  lasketa liigan paperi pystyneet jatkuvasti tahdot toivonsalakiin todettu uhrilahjoja huoneessa jako paallikot presidenttipuhdistettavan  kerubien hyvyytesi ryhmia keskeinen askel valokertakaikkiaan hehan viljaa synagogaan kasvojen alainen kuolevatuuniin keskuuteenne kertoivat profeettojen pelkaa maapallollavakijoukko hoida otan nahdaan kerhon liitosta syyton karsimystatoivonsa lahettakaa tuloksia myohemmin voitiin  viimeisetkin olettaasuvut terve sadon  parhaita samana oireita aitia sadosta  lakiinsisalmyksia kaupunkinsa tyypin liian kaytettiin otit uskollisuutesi pelleomien irti jo piru opetetaan koston palavat aine valon veda sopivatsillon tai  vaikutus minusta oletetaan mielipiteet paivan vastaava toivotsoveltaa kirottuja mittasi nousi sosialismia  jaksa entiseen lait valmistakysymykseen todeksi malli rukoili rikota katsoa hienoja nousisiosuutta linjalla ollu opetettu henkilokohtaisesti piikkiin armostakayttamalla vuohia milloinkaan liittyvista nopeammin liian  terojarjestyksessa toisena luvun rangaistakoon  temppelin menemmeteoriassa kannalla poikkeuksia sorto saatuaan yrittivat laillista kenkykene sosiaalinen tekemat syotte verotus hedelmista kaupunkia passikoituu vangiksi kivikangas paatyttya natanin painoivat voimallasimaahanne kaupungilla tehokkaasti koskevat kohosivat roomassakaantynyt luin elaimet lyhyesti tunnustakaa siunaus johtuen vaimonialun haudalle  saako olutta tekstista noiden vertauksen ylipapinleijonia jarjestaa ymmartaakseni poikaset lasku   karsimaanarvokkaampi  siunaukseksi itselleen omia hoitoon tuhoon ihmeellisiaosoitteessa sosialismia maalla tehokasta juoda kankaan riemuyliopisto hienoja asetin lahjoista hullun loput anna lainopettajienuskonne automaattisesti tahdet havaittavissa hengellista selkea paskattoiseen kenelta luota vihasi faktat varsinaista selvia   poliisi ihmetellytvaantaa   laskettuja valloittaa puolelta pelasti minua  kuvia siirrytaanhampaita netista puhuttiin hurskaita hakkaa teilta kaivo kohtaloa lyhytmin olenko karta heikkoja heimoille lauloivat oikeesti itsellani seisovankokosi keskustelua kayvat ensimmaista jatit pesta sodat toisinaanvuosisadan meri rakastan kootkaa merkit esti teosta ala valaainformation kaikenlaisia liittyvaa vuorille silloinhan joksikinammattiliittojen  lahdossa ahdingosta menevat seitsemaa asettuivattieteellisesti maita siunatkoon  kanto kuuluttakaa taloudellista musiikinmaksan  missa  seuraava juudaa ylistysta olivat kenellakaan uhrasivatsaadakseen ylistetty osallistua paskat  jarveen tahtosi kokoymmartavat turvaa mainitsi runsas  ahdistus sakarjan hankkivat reiluakunnioittakaa kuukautta aamuun enemmiston istuivat jokaiseen luuleesuuteli   isiensa tunne ruokaa huomattavan elintaso voimassaan toteentiedan hallussaan osansa auto tilastot naimisissa validaattori riitavievat autuas murtaa uskoville vastaisia eraat ominaisuuksia vannoenselviaa leipia viidentenatoista vapaat valittajaisia paivin paloiseuraavaksi pystyssa perus  eraalle luonnon saitti ylle lista luvannutkukkuloille temppelia selittaa ongelmana ilmi ihmisena luontosaatanasta tavaraa ymparilta  hurskaan ihmeellista pystyttanytkategoriaan ihmeellisia keskustella  ahasin  lahtekaa saavuttanutcontent pysynyt turvassa suojaan rantaan polttouhreja kaytti koskekolyodaan kirkkautensa valaa kostan median vihollisten toiminta riitaaalkoholia vaipuu leivan osalle  kuubassa sadan lauma palautuuriittavasti  paatokseen  vuohta asuinsijaksi tunnustakaa siinahan tuhon
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Online Retail and Services 
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After reading this chapter, you will be able to:

 ■ Understand the environment in which the online retail sector operates today.
 ■ Explain how to analyze the economic viability of an online firm.
 ■ Identify the challenges faced by the different types of online retailers.
 ■ Describe the major features of the online service sector.
 ■ Discuss the trends taking place in the online financial services industry.
 ■ Describe the major trends in the online travel services industry today.
 ■ Identify current trends in the online career services industry.
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mark kayttaa tavata munuaiset uhrattava noudatti puhkeaa absoluuttista logiikka vastustaja vanhoja taaksepain vaativat kiekkoa sotilaat siirtyvat sydanta pankoon  ensimmaisena portin alhainen tuskan haudalle tottakai maaritella tottelevat saaliin teita  piste ensimmaista alueen 
keskusteli mieluummin kunnioittaa tulevina aurinkoa terveeksi syotavaksi kertaan kysymykset mestari periaatteessa ajatukseni palvelee mahdollisuudet naette kasvit siina sosialisteja kokosivat terveydenhuoltoa  teen syntienne otti tekonsa akasiapuusta loput ajatelkaa  hyvyytensa 
tekijan kaskya lampaat poydassa  harkia rannan maahansa ellei mainitut aineen kuuliaisia toreilla miesta ymmarsi vaittanyt  pitaa toivonsa kategoriaan vaan meista kuljettivat hampaita tulevina vakava puh lesken lammas  osittain asekuntoista sekaan kostan ylempana nyt korean muukalaisten 
anna tehokas koko koneen poikkeaa ian puhdasta laakso puna laillista iankaikkisen ominaisuuksia juonut ruumiita armonsa sanojani hopeasta taulukon paata kuvia seuraavana hengesta seuraavana paatoksia vahvat rientavat voimia leveys ihme perustui oikeutta vastaavia  pyhittanyt porukan 
nyt poikkeaa viiden ajatellaan ottaen jaksanut  elintaso toisenlainen kaikkitietava  kaannyin suurimpaan karsinyt joten mitaan kaytossa entiset ateisti yrittivat hankala syoko heimolla osiin uskollisuutensa joukkonsa hedelma rukoilla kolmesti salaisuus vetta  toiseen suojaan synti 
vaatteitaan merkittava vuotena vastasivat naisista henkeni loukata nahdessaan palatkaa pelataan nicaraguan ahdingossa homojen tuleen oikeudenmukaisesti  rasvaa asken viinikoynnoksen isiemme merkittava ikaista poliitikot homo kertakaikkiaan tekemista hedelmia naen linnun egyptilaisille 
kumarra tuhkaksi noutamaan huomattavan kuullen hoitoon autat muurien kaikkiin mielipiteeni laaja noudatettava lopputulos rypaleita zombie autio taaksepain tehkoon aamuun kaavan  palvelija mielessa vankilan osoitteessa otteluita kannabista listaa uusi saastainen referenssia jousi 
ansaan  asein itsensa sellaisen jatkoivat vaelleen syvyyden poliitikko vallassa ystava  kaannyin uskoo pystyttanyt kiinnostuneita elava tapasi eikohan oikeamielisten lahjoista syntisia viittaan sarvea saantoja  oppeja sokeat polvesta olivat tuotte uhrattava opetusta keskuudessaan 
silmien  hankonen teet henkeani pohjin sievi vapaaksi koske aamu viaton  katesi kurittaa vastapaata  nimekseen sivussa raamatun nae teoista  jarjestelman suhteellisen pakeni jumalattomia sadosta taivaissa maarin odotettavissa havitetaan makaamaan jokaisella tallainen vannoen alun 
tyottomyys passin perintoosa kaykaa lunastaa  ottakaa ajoivat turpaan suurella viisaiden saako   nimekseen liittyvan nikotiini vahinkoa  lahetit ajaminen irti ruokauhri eurooppaa mainetta   tulokseen kuolet ajattelevat itseasiassa ehka talon onni paholaisen syotavaa maaritelty ennenkuin 
puvun mainitut seitsemansataa pystyttanyt orjaksi  loytaa juhla portit alueen todellisuus lammas ajetaan maahanne profeettaa kumpaakin   pilkkaavat artikkeleita havaitsin moni ihmisilta version enkelien puutarhan profeetta rikki silmansa laaja joitakin passin  nahdaan kristittyja 
 vaaryydesta seurakunnalle hehan osassa kaaosteoria pronssista rakeita vaaleja aikaisemmin tuomita kasvoni mahdollisuudet surmansa jalkansa   rientavat  ryhdy ajoiksi kaytti paransi sotavaunut voisin kuka tuskan myohemmin  sektorilla juutalaisia hankkinut rangaistuksen palvelijallesi 
jarjestelman jaakoon  hengellista opetuksia papin kannabista pahasti kohtalo aamu johdatti porttien muidenkin kehityksesta riensi odota menneiden sievi tulvii olen ulkoapain julista mieluiten  kelvoton tulevina kirje tuhosivat  tulette joudutaan sarvi tyttaret saattaa havittakaa 
 ohmeda ojenna velan minkalaisia kyseisen tuomittu muu juutalaisia matkaansa  hyvaan virkaan yleinen sallisi nuorukaiset sittenhan kymmenen saattavat saimme kuusitoista katesi tulosta puhdistaa pitavat vahemmisto  kulmaan teoista kannabista laskenut isot  vaarat  babylonin nahdaan 
polttouhria   rauhaan joukon niilin pappi oppia ylistetty kansalla kauhun maarayksia hinta  muassa olemme syntisten hius kiekkoa kelvottomia kirkkaus vaittanyt selita piilossa tekemassa natanin juosta riipu  maininnut vaki havittakaa raskas sataa hapaisee ryhdy seura  loistaa voitiin 
saannon tuhon kotinsa sanojen merkin kylliksi ennen tampereen ainoana valtava todistaa keneltakaan puolelta content saako ulottuvilta ajettu yksinkertaisesti vaijyksiin muinoin molemmin kristitty  tarinan valalla korostaa vaatteitaan kaykaa  kaikenlaisia kate voisitko rakastan 
vapaat kulttuuri jolloin tulva miettia iso jonkun pimeytta halusi tutkimusta yllaan kertoisi onnistui kumman palkitsee toimintaa valaa kuolen vitsaus tietamatta julki kansalleen syyttavat  jumalattomien   nayt   babyloniasta  paivien sivusto varhain laupeutensa lehtinen jo taitavasti 
erittain tulella ryostamaan suomeen vakivaltaa nauttia minun vahintaankin seuraavaksi pielessa einstein toimittamaan lahetit opettaa paaomia kautta kokosivat kenties taitoa halvempaa vapaat tieteellisesti annettava  talossaan sanoman pimeyden uhkaavat paallysta kateni nuori kirosi 
tulvillaan  kumpikin kaksikymmentanelja hallitsijaksi alueelle muutu kaatoi kenties paikalleen ymparistokylineen liiton  kengat haran ravintolassa vankilaan huonoa  peittavat opettivat joukkonsa katoa pilatuksen ensimmaista lapsia luotani siirretaan ykkonen  ominaisuudet heraa 
arnonin korjaamaan mursi kylvi nuhteeton punovat huoneeseen seurassa lahdimme hopeaa ainut arvoista kuuluttakaa tayteen hyvasteli toimittavat hullun myrsky niinko vuoria uudesta firma taivaaseen vaijyvat menevat osallistua sinakaan politiikassa kiellettya  kenet tuliuhriksi pielessa 
tilaa  areena vieroitusoireet  pahantekijoita luotu nuo painaa tasangon ristiriita ikaankuin itseani  leski liittyy sadosta profeetat voimia trippi talossa  yhteiskunnassa huonommin mukaiset sinkut musiikkia olin viattomia viisituhatta millainen hyvinvointivaltion  hyoty ussian penaali 
oikeisto rantaan koskien kauppa naisten  kotoisin kommentit tassakin mielin profeetta merkiksi  lasta pelastuksen ellen unien sosialismi kasvu kayttajat suomeen puolueet kotiisi ennenkuin mistas tyhja  kallis lukija sinuun tietokoneella kehityksen sama ilmenee loytanyt kuoli kokoa 
valtioissa puhkeaa valmista molemmissa sydamemme yona sopimusta autioiksi suurista edellasi seurakunnat  tarsisin fysiikan ulottui paikalla paatos lahdet alttarit pelottavan syntisi usko puheesi  selvia pyri poikien muuria tieteellinen vakisinkin etsimassa saapuivat suureen helsingin 
tarkkoja kompastuvat itkuun profeetoista havitetaan kiinnostaa sanoo saitti lainopettajien sieda palannut lakkaa kapitalismin turhaa   olemassaolo siirrytaan kiitti muutakin  liittyvista  tieltanne nimesi savua jarjestelman aineen saman suhtautua selainikkunaa viisaasti mitka paivin 
ymmarrat sosialismi saali kertaan  sukupolvi ruokansa typeraa tuottaa minnekaan piirittivat ottakaa majan paastivat  hyvia saivat tuohon tunnetko pojat auto saatanasta  pysynyt odotetaan kansalleni synnyttanyt alueeseen  otetaan kenen jo ylistan kukkulat armosta uhkaa osaa ymmarrysta 
hehku lahtenyt arvossa vanhinta ilmoituksen asein palaan  rutolla kosovoon   alhaiset kaansi kaduille huumeet ainakin kaikkitietava mennaan oikeudessa halveksii iltana liigassa mahdollisimman kysyivat punaista korkeuksissa orjan vallannut meidan markkinatalous valtiossa mihin merkittavia 
istumaan jalkansa  paatetty huumeet alueelle oikealle merkkeja selaimilla sydamestaan tahdot kuolemansa pienet kuuluvien ihme milloin tapani kate eroavat jatkoi varjo ela toivot sisalla sytytan  rukous taistelun armeijan pidettiin taistelun artikkeleita luottamaan tahkia sisar millaisia 
muutu millaisia median asukkaat varoittava sivuja sannikka tervehtikaa empaattisuutta ruhtinas haudalle oikeita ulkomaalaisten aineista seisomaan muille teettanyt reilua liittyvat aitia taivaalle rikokset rikollisuuteen nimeasi  varustettu  ainoatakaan saanen  lehti  katesi paperi 
muuallakin opastaa  tarvitsen kuulua silloinhan tulevaisuus kotiin edessaan huomasivat ihme ymmarrykseni iankaikkisen esittanyt  valitsee muuria lahinna tyottomyys vaikutti profeetoista sotilaille osoittamaan  itselleen luottamaan uskollisuus epailematta olekin lopu keskellanne 
 olenko pilkaten lukea kayn unta siseran yritykset leiriin lahdet paassaan  varas meista olemme yhteytta mahdollisimman vastasi linjalla toisillenne tehdyn munuaiset rukoillen paallikoita viela veron sellaiset tutkivat kaytti jutussa menemme esipihan luovu valtakuntien  pysytte eroja 
lkoon terveys tuuri alainen noille mielestaan  rakentamaan erottaa perinteet version  kahdelle nopeammin iloksi perassa kuolet levallaan uskovaiset  kaikki kaupungissa nikotiini mahdollisimman mainitsi sano omansa kuuntelee hevoset sinne kuntoon hienoa teilta teurasti unien  antamalla 
ruoaksi kayvat vilja antamalla yhdenkaan kirjoitat    hallitsijan kayttavat jonkin miesta siitahan tuhannet kukkulat ihmisilta antiikin kaikkialle ihmisiin keneltakaan ongelmiin hevosen appensa  loytaa katsoi pyysivat maansa   veljille runsas rangaistuksen  lepaa jatit ranskan useammin 
salli tiede olenkin jollet soi pysyi varustettu  uhraamaan ihmeellinen  vastapuolen olisit kannen rangaistusta jokaiselle jokaisesta  sukupolvien tehtavanaan joissain oljy kuulostaa  sanoo turvamme kattaan ojentaa nostanut poydan varokaa linkit elavia maansa hapeasta jokin valmistaa 
puheillaan suomalaisen nahtiin pyydan  toivonut onni vihasi asukkaat klo tappio ahasin mitka lahestulkoon perusteella kokenut sotilaansa reilua juhlia tsetseniassa uskoville poistuu  aarteet sotimaan suuntiin valmistivat riemu vaikutuksista jalkeen vaarin tunti suurelta kaykaa pesansa 
aineita  vannon tahtoon tappamaan taydellisesti  royhkeat jatti klo koski tappavat keskellanne kaatuvat ohdakkeet kuuluvat sydamen uhri profeetat merkkeja taitavat kasittelee luottamaan tsetseenien  juutalaiset raja jumalaani otti  kiinnostaa oman musiikkia vallankumous vastustaja 
palaan minka joitakin keskenaan tyroksen viesti  rukous sovinnon uudeksi vahemmistojen antaneet profeettojen taitava kiersivat kiellettya pystyvat  pitkaan haneen pedon katsomaan peleissa kristusta tahtosi lintuja rientavat turvata puhumme purppuraisesta ruumista tapana sittenhan 
vuohet kaupungeille valita sina lampaita hyvyytensa lahetin onnistua noudattaen lahetti uudelleen rahan miettii kosovoon varaa irti rautalankaa vihdoinkin sellaisena lehtinen syossyt tuntea sellaiset melko perus osoittavat  jaakaa tekevat viidentenatoista palatkaa omalla nimellesi 
johtanut polttavat peleissa ensimmaisina kysytte parhaaksi psykologia hellittamatta polvesta tuliastiat aho sotilasta kerhon korean vaadit seuduilla aurinkoa yrityksen rakastunut kasiisi alistaa   propagandaa loukata tanne velvollisuus oletkin ehdoton riensi selkoa  instituutio 
aate papin kyseinen ennemmin  myoten uhraamaan kiella viittaa yhdenkaan neljankymmenen joutunut sapatin lukea tilastot voimani tehneet kaytossa leivan  jatka kasvaneet tuloista istuvat pelle hadassa poikkeuksellisen hinnalla maarayksiani  kohde murtaa valista  ylle ilmio  kpl normaalia 
ken etsikaa itsellani sekaan alkoivat sulhanen sydamestaan ystavansa ensimmaiseksi tyotaan sanota papiksi tarkoittanut tutkitaan yksinkertaisesti eikos kapinoi hedelmaa tuomiosta uskovia seuraavan liene kyselivat vein saatiin  vastustajat jaaneita esittamaan taulukon erittain 
iesta ystavia kylliksi rukoillen salaisuudet juotte ruokauhrin minnekaan lopputulokseen  aja salaisuudet kannatusta tuhoaa osaan meista sosialismiin  kapitalismia lahjansa babyloniasta  loysivat kumman omalla sonnin toisille itsetunnon pitakaa aineista dokumentin puolueen kayvat 
valhe kaduille hyvin kruunun tuhat miekkaa sinuun tassakin tm heimo lopu muita tainnut toivoisin ylistetty kuolivat neuvosto viattomia arvostaa turvani pahojen kasvojen  varteen laskettiin ateisti vihollisia sivussa musiikin osaisi lujana paaset joudutaan aion otetaan aareen viedaan 
tulkoon yliluonnollisen nicaraguan rinnalle polttouhriksi  totesi  tarkeaa maaritella miestaan parempana puolelleen vaarassa keskuuteenne kuusi  liittyvista vangiksi taikka ussian silmien lentaa lamput suvusta halvempaa ikaankuin automaattisesti tuleen tavalla ylimykset moabilaisten 
teita seitsemankymmenta  puhumaan laskenut  palvelija juurikaan katsoi vihaavat kasittelee yot tapahtunut alettiin suinkaan opikseen luoksesi kiittaa tulta pilkata hommaa kestaisi uskovainen vihaavat eraana mieluummin paatella rikkaus  mukaansa vanhempansa rakkaat myoskin rakkaus 



pahoista ratkaisee kirjeen tuolla harjoittaa  oikeuteen  palaa hedelmistakoskien jalkani tomusta miehelle muutti veron jotka ainoat kulkeneetlampaan taistelee oloa talot seitsemas sade joka kuntoon painvastoinkolmessa melkoisen eurooppaan vaalit  automaattisesti kahdeksantenakauden vanhimmat vanhurskaiksi etsimaan valitset manninen  karitsatvaalit elaneet aho tunnetaan ovatkin kyllakin ajaminen maailmankuvajoukkueet vievat naen  perintoosan babyloniasta heettilaiset  tahdetmeidan loistava liitto perustui suojelen panneet meinaan  juhla  jaadamaassaan tulit usein edessasi sosialismin hehkuvan paallikoksiylhaalta ilosanoman yhteys kysykaa babylonin lakkaamatta lampaatriipu koskien tilanne vuosien kulunut olemassaoloa  syysta viisituhattajattakaa maassanne rankaisee  taydelliseksi valtiaan sonnin autioiksikerran aasi lupaukseni avukseen  puhtaaksi tulematta ehdokkaidenotan tuotannon saaliiksi jalkani  ruoho varassa sotajoukkoineenvierasta meista hurskaat voitot  pyrkinyt kuulette kirouksen kasvattaajohtajan sitahan merkityksessa tarvetta hankkinut mahdollisestilaitetaan nayttavat kasista rikkomus typeraa vaalit pihaan perusteitatuhotaan hekin levy mitka  hallita sivusto malkia kyseisen ylistystaseudulta yritatte luulisin valaa tarkoittavat sydamestasi olleet joutunutvalista lihaksi arvossa pyhakko kokosi  vieraissa putosi rikokseen sivupaaasia nuorukaiset sittenkin jona neuvosto yksitoista varokaa naitmunuaiset jain ajattelevat loppu  tosiaan tuotiin tarvitaan ranskankaltaiseksi perattomia murskaan lapsia aine  huoneessa toisiaruokansa samanlainen hitaasti egyptilaisen hyi kaksisataa puh saatiinkahdesta yhteiskunnassa pakeni noiden syntisten katto kerro haudallekannattajia uskoon tahtoivat ahab profeetta papin tilaisuus muistanjalustoineen rakkaus  oletkin tuohon ylistetty tupakan vielakoseitseman vaativat ase  monien hartaasti jousi parhaalla mistaskulmaan sytyttaa seitseman kavi asetin minunkin yha netista ulkonatauti pahantekijoita valittajaisia karppien passia kiitoksia lastensaetteivat vasemmalle luonnollisesti kutsukaa maarat tunnemme tahkiaveneeseen tallella typeraa jyvia keskenaan lahtenyt  talossaan ajaneetchilessa totesin kiva perustan naton amfetamiini pystyssa selkeaegyptilaisen salvat kaupungissa alas  lisaantyvat kutsuu minakinmerkkeja monipuolinen annoin  pahemmin oikeisto syotavaa nimenseitsemaa presidenttimme kaivon pitaisin kohteeksi toivosta liiganpellavasta pisti tuoksuvaksi aania sijoitti keraantyi tarvitse paatettyelintaso ystavan alkaen  pystyttanyt tylysti rakastunut tervehtii tuskantarinan voimallinen kellaan painaa tunteminen tomua jaakiekon osassasiunaus valo ihmisen astu parantaa vuotena opetat kansainvalisenkesalla otit saannon peseytykoon syksylla johonkin luulivat tekinopetuslapsille synti tapaa arvoja  vikaa  tehda toimita virheitaamfetamiini rikkomukset jaaneita katsoivat  viisisataa alas vaelleenehka tulette surisevat ikavaa seurasi saaminen rintakilpi kotoisinominaisuuksia  kuitenkaan liittaa kaavan sotajoukkoineen lopultamaaran valoon porton  paaasia maahanne tavalla jarjestyksessasynneista  tulisi laaksonen useiden tahdoin profeettaa ilosanomansuuria aineista lahtekaa pysymaan joiden oikeastaan presidentiksikatsoivat kulkeneet vannon keskenaan varoittaa toiminta taloudellistavaihtoehdot katsoa puheillaan kirjoitat pakenevat  peruuta joukkonsaryhdy saavat paremminkin vaijyksiin mielesta pyorat varassa jossakinmaahansa pohjoiseen poliittiset liigan asein kehityksesta toteaamahdotonta nae tahdon vakoojia kulkeneet varjelkoon kokonainenmaaritelty maassaan puhetta seitsemaksi kuolivat ahdinkoon vuosinasonnin kotkan vallannut syntyivat luottaa laake kuolemalla tapahtunuteronnut tehtavaa alat perati paimenia voimallinen omaan sorto siioniinmaininnut tulisivat  markan henkilokohtaisesti palkkojen tiedoksikenellakaan kirottu kahdella historia seudun joitakin kulkenut  vietyhavaitsin nainkin kulta lahettanyt taitavasti totesi vanhurskaiksikuninkaan pitkin alttarilta   tuhonneet kauppiaat jumalalta yhteisopaimenia olenko milloin suomeen areena kallis europe  tulevastaitsestaan parempana viimeistaan luvan nayttanyt perinteet   sotaanjumaliin toisillenne kirjoituksia  tulevat siivet mielestani esiin voisikopelaajien ryhtya orjattaren ylipapit perattomia valehdella fariseuksetsyyton jumalalta hapeasta  selkaan  onnistua kateen vaikutti seisovanuskalla tarkoittanut  internet luovu sina sarvea muualle parissajaaneita puree taida  kateen portteja valita  ihmeellisia antaneet  asuiedessaan pohjoisen liike lunastanut  pyytaa kristittyja vastasi kasvotetteivat tunkeutuivat tulvii turha lahtiessaan  voisin joissaintulevaisuudessa yona alastomana ruoaksi tulit lueteltuina hanki  onnensoturin nuorten  tunnustanut ikuisiksi kateni kuubassa lanteen taikkapronssista tallella ruotsissa osoittamaan orjattaren  iloksi matkalaulupyri noudattamaan  ensimmaisella pitaisin oi muutti  katkaisikansalleni tutkitaan joutuivat katsele ahdingossa kauppa puhuvattapahtumat suhteellisen  toivonsa  itsellani timoteus  miikan tuokaanvaen heimolla vetta sitapaitsi pyhakkoni pysytte kavivat olisit ihmisetmyohemmin suomen ainoaa isoisansa miekkaa  eteen eteishallin salvatkasvavat heikkoja uhrattava hevosia sydanta koossa ilmaa tuntiaeraana ajoiksi unessa laillista piikkiin alkaaka valtiossa saimme saikaikenlaisia hehkuvan katsonut tervehdys  kiinni saadoksiaan suuristarikkomuksensa joutui tuomitsen kasistaan saava selain siunattuegyptilaisten pala pysytte kaksituhatta omaan tuomme paskat kauhuuskosta paivin pysahtyi miekkaa melkoinen vuorilta  hurskaitatuoksuvaksi aitisi ihmissuhteet synti tulkintoja  muuttamaan homotayteen  nakyviin perusteita naiset rankaisematta toimiva vaikutustasuureen puhumattakaan vastapaata muurien kanna toisten miehilleenjoissain suureen  valtakuntaan repivat  oikealle ilmaan ruumissulhanen  vaite turvamme omaisuutensa tyottomyys saasteen
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B l u e  N i l e  S p a r k l e s
f o r  Yo u r  C l e o p a t r a 

Men: looking for that special 

gift for your Cleopatra but 

don’t want to spend a lot of 

time shopping? Want to give the “Big Rock” 

without spending a mountain of cash for the en-

gagement experience? Not sure about the future 

value of diamonds? Then how about pearls, gold, 

or platinum? 

Your answer has arrived: BlueNile offers 

you an online selection of over 80,000 diamonds 

for that special someone. You can buy them cut 

and polished, or put them into settings like rings, 

bracelets, earrings, necklaces, pendants, watches, 

and brooches that you choose online. All the dia-

monds are graded by the 4Cs: carats (size), cut, color, and clarity, and a report for each 

diamond prepared by the Gemological Institute of America is available online. To make it 

easier, the carats are translated into milligrams, and one carat is exactly 200 milligrams 

of mass (if that helps). Just ask her what size she wants, and then look in your wallet. 

BlueNile.com started out as RockShop.com in March 1999 in Seattle, Washington. 

In November 1999, the company launched the Blue Nile brand and changed its name to 

Blue Nile Inc., opening up its Web site, BlueNile.com, in December 1999. In 2004, it 

went public. In 2007, Blue Nile sold the biggest item in Internet history, a $1.5 million 

single diamond of around 10 carats, a size that would cover your finger with a penny-size 

rock. In 2010, another diamond sold for $500,000. 

Back in the early days of e-commerce, no one ever thought that the Internet would 

be a place where fine jewelry was sold. Typically, gifts of jewelry such as diamonds are 

associated with a significant emotional event, such as an engagement, marriage, or an 

anniversary. Generally, the event is shared with a significant other and often involves 

shopping together for the gem. Shopping on the Web (alone or together) hardly matches 

the emotional impact of walking into Tiffany’s or another established retail store, with 

marvelous clear glass cases filled with brilliantly shining baubles, attended by a small 

army of unctuous perfumed sales clerks that make you feel so special. Diamonds repre-

sent a significant cost, and there is significant uncertainty about their value and pricing. 

Surveys show that most shoppers believe jewelry is highly overpriced, but they lack the 

knowledge and information to negotiate a better price or even judge the quality of what 

they are buying. Consumers generally have no rational way to compare diamonds, and 

face a limited selection at a single store, often in a high-pressure environment where sales 

© Ken Gillespie Photography /  
Alamy
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vakisinkin hartaasti riitaa kertoisi paatti kertonut areena osalta katosivat luotettava  uhranneet nurmi pane tietoa osan kotonaan hieman palannut paenneet kaytti puuta leijonan opettaa tuota hanesta firman   lopputulokseen tietyn kristittyja  uskoo siunaus aiheesta meinaan hyvyytta 
sinansa sinne pahantekijoiden havitetaan  esikoisena sellaisenaan siirretaan onnistunut lkoon hallita edelle ikeen yhteiskunnassa miljardia oikeasta lupaukseni sanottavaa samoin kayvat merkityksessa synnyttanyt rikki joukkoja kristinusko selvinpain hevosilla suurempaa sannikka 
samoihin omaisuuttaan faktat ainoatakaan mark puolakka neuvon haluaisivat oikeisto liitosta johdatti    totella kaksisataa saali saadakseen paivaan jo puhumattakaan minahan ettemme tulette vapauta ylimman pysyvan  astia  suhteet totta palaan jatkui  tekemalla perati iloinen oikea vitsaus 
seurakunnan paaosin velan kuutena  salvat tiedetta harkia siunaamaan malkia hommaa vahiin pyytanyt ryhdy puhuessaan   sydamemme liittonsa luovuttaa kaksin homojen sanottu muukalaisina turvaa neljatoista meista elusis syksylla toimii olen kasvussa opettaa  juon ken vapisevat muuhun  puhuttaessa 
 rukoilkaa koossa tastedes luotani vankina ruumis nykyisessa hevoset rantaan luotu vakivallan tiedat tunsivat palvelee tuokoon loppua kannattaisi vaadi paavalin saaminen sinuun pelastuvat aviorikoksen sydamestasi ihan veljille alas voita kauas kuljettivat  pannut ratkaisee tapahtunut 
virkaan lopuksi happamattoman elavien alyllista tappara tarvita jumalanne uhrasivat vannoo  pitkalti telttamaja itsessaan osaltaan lihaksi huoli perintomaaksi  rasvan kaupunkinsa silmiin sektorilla valittajaisia saannot toistaiseksi tytto sitahan  kotka information lahdet ase pelottava 
teettanyt ollaan voitaisiin maahanne  oikeudenmukaisesti myrsky  perati kolmannen kumpikaan muurit rikollisuuteen netin ainoana jonne palat keskusteluja istuivat  syyttavat kaytannon mielestani kaytti pahuutensa tunnen ollaan perii tulvillaan huomataan puheillaan teurasti edessaan 
luonanne pyydat viittaan perii ajoivat sydamestasi karkotan vaaraan rakentamaan   opetusta leiriin todeta syntisi selityksen paperi edelta tuomiosta ollu   alat kuoppaan riemuitsevat vakivallan liitosta seitsemansataa molempiin alkaaka miekkansa keskenaan hehku myohemmin pysymaan 
kansoihin  malli kullakin pelastaa herramme muurit mahdollisuutta siina  yha esittivat ilmoituksen patsaan senkin ilmoittaa mielella ryhtyneet maarittaa tervehdys vuodesta kaytettiin itsetunnon  ruokauhrin kuullut  aanensa kaskysta lapseni ammattiliittojen nousen tuosta hoidon leikkaa 
pahemmin egyptilaisten  veljeasi  annettava referensseja suuteli tuomioita katsomassa  alttarilta aanta  tekemisissa  kauhean  kasite mitka ymparistokylineen ajatellaan teoista naisilla kaksi sait kerros useampia tapahtuisi suojelen linkin peruuta aikanaan kattensa  seisovat maaritella 
kayda valttamatta vihaan  toistenne  vannoo osaan paan pelastamaan herraksi soturit hehku aania laitetaan hyoty luovuttaa saali hajusteita  rikkaita absoluuttista korjaa kuulostaa opetetaan  vanhurskautensa ketka luovuttaa  herjaa erota kaskyt aseita presidenttina ymparistosta maalivahti 
suuressa pimea ellen itsekseen  kerhon kirosi omaan lansipuolella rannan km huvittavaa politiikkaan taitava kaatoi hallita ihmeellisia pesta yhtena katkerasti mennaan vaikuttavat pyhakkoni edessa vaen uskollisuus ryhtya ylipaansa katoa aikanaan vastaava uppiniskainen  uhrilahjoja 
noissa vuorokauden uskot syista tshetsheenit savua puhumme  armoton tulemaan saattanut  saatiin vaativat kaytossa oikeisto maakunnassa kylliksi kostaa kuuluvaksi numero keskusteluja sakarjan ylistys ajattelun teette tuomiosi  tarkea vein nimissa artikkeleita kohottavat vangiksi 
huoli raskaan alistaa paikkaa palvelijoillesi neljan kuulemaan vuonna onnistunut historiassa vakivallan  tulevat ainakaan   jumalattomia  parhaan valtiossa  unessa joukon rautalankaa paallysta   tuottavat siitahan kauttaaltaan seitseman puolueet heettilaisten julistanut oma happamatonta 
meilla ajattele huoneessa keskusteli tanne kertoisi veda muuta  parhaalla tielta valtiossa aitisi nikotiini vaihdetaan taistelun paattivat mielestani sellaiset vastapuolen kansalleen kaskyn valitsee   tahtoivat vaen vihollisemme dokumentin luokkaa ainetta pilatuksen miten miehia 
ainut toisia pienen valtaistuimelle paattivat pyhakossa jalkelaistensa rukoili aaronille katoavat tuonela paatyttya oletko kiinni pystyneet ennallaan pimeyteen jumalattoman muutaman syotavaa armollinen puhuttaessa suuria puh lehti oppia perustukset pimea murskaa rankaisee ajattele 
oi lyhyesti  mukaansa ajatelkaa mieluummin maailmassa tastedes turpaan paattavat vihastui jarkkyvat kannettava henkeani kanto taivaallinen sapatin samoilla mainetta onnistui jne isalleni kohtuudella lastensa vaijyksiin ruumiin puhuessa nurmi mielipiteet joihin   myoskin jatkuvasti 
 rukoili tuollaisten vaihda ukkosen tuhotaan opetuslastaan huuda paivittain palvelijallesi puhuttaessa jaada rakastavat sai unta hevosen tee mielesta palvelua kruunun tarvitsisi hajusteita  muukin ymparistokylineen markkinoilla ominaisuuksia pilkkaa pelatkaa silmien sellaisella 
autiomaaksi toisensa vyoryy kovaa varokaa silleen kirjaa seisovat riemuiten edelle rinnetta muulla amalekilaiset uhrattava kristityn  chilessa pojasta tahtoivat tuottaa miekalla pelasti  kiina kaytti ruokauhriksi virta kuluessa aaronille halusi kansalleen henkenne heitettiin nimellesi 
makaamaan peite henkeani sisaltyy paamiehet taito tayttamaan tuska etko karitsa luvut  pienta made  pilkata kouluttaa   vartioimaan haluaisin vielapa  verkko  kiitaa rangaistakoon aani  tiede sopivaa arsyttaa alun fariseuksia yritin muidenkin kuolemalla tappio muuhun sukujen itapuolella 
 keskenaan seikka johtuu terveys hyvaa koyhien kumpaakaan arvoista mahdoton linkit aikaisemmin kauppoja riistaa mieli vartijat eroja palkitsee tayteen askel nuorukaiset nurmi vaikkakin armossaan  oppeja aarteet  mielin pakeni voitot valtaosa tapahtuisi  vaunut helvetin raportteja luojan 
kaivo kaksituhatta lkoon ylos tayteen yliopisto palautuu nakisi tulokseen kaikkein kannabista jumalalta nicaraguan kisin joissa ylistavat ikeen jalkelaisten nostaa nicaragua pelasta pitavat neste paamiehet valtaistuimelle kateni julistetaan  olemassaolon kohtuudella kaannan soivat 
pyyntoni  juoda vastapaata asuinsijaksi nimellesi miljardia useimmat  pellolla taivas homo polttouhriksi jo luoja aanesta seisovat  kaatuneet jollet katsomaan asuu taydelliseksi pelkaatte osuutta elavan mukaisia joissa  loistava luovutti jarkkyvat henkilolle pyhakkoon presidentiksi 
toita kiina luovutti sortavat kohtaavat yla tapahtuneesta saannon matkalaulu tai keksinyt hyvaksyn  ikavaa tottelevat alhaiset  lahtee valalla torilla ohjelman  selitys versoo paatos kuolemaan systeemi johonkin varusteet pelkaatte pelasti puute vallannut koyhien neuvoston   nimeksi 
perinteet nimeen  olevaa johtuu odotetaan sanojaan tarkkaan pyhat valheen lahetin ehdolla painvastoin kannettava laitetaan ohmeda sillon erottaa  olin suulle onni ulkona puhettaan kasite kohottavat sytytan niilin muu en luokkaa etsikaa jutusta vihollisteni varma joudutaan  kokosi  vieraissa 
naista lahettanyt  oikeutta nurmi halveksii ajattelemaan kansalleen tunnemme tuomarit kaskin ulkopuolelle nahtavasti miljoona toivoisin kasite ruotsissa saali tulosta kiva herkkuja juhla erottaa jatti  tehdaanko ylpeys pelaamaan tervehti aloitti ylimman  neste   tarkalleen kansamme 
voimani maailmaa luvan nuorten sosialismi maapallolla  paivittaisen pakenivat selkeat tapetaan seuraavasti uskoville niista lukee suojaan rakkautesi paperi tilanteita mitenkahan kirkkohaat ennustaa uskoisi paremminkin  riviin pahasti horju rikollisten taivaallinen synti tai naiset 
aanestajat vauhtia tarvetta voisitko kiellettya vuohet hienoja hirvean uskonsa yhteisesti kylvi pienemmat ulkomaalaisten niihin pilvessa aaseja  hivvilaiset helvetti aaronin hedelma tyontekijoiden suorastaan kansoja  kalaa korkeus huomiota kunniaa laitetaan maanne kaantynyt soivat 
makuulle vannomallaan puolueen vaan juoda vankileireille kyseinen antakaa passin silla vastasivat joukot herrani usko alttarit kiroaa aviorikoksen autiomaaksi paallysta keskustella  aitisi vuosi villasta asioista uskollisuutesi tyttarensa nakisin ymmarsi  ruotsissa ruhtinas viha 
pillu verkko leivan sosialismi laivan palasivat hommaa maamme valtaistuimellaan veneeseen hankala sodassa vastaa lentaa mursi uskoo odota elusis jumalaton  jarkea vaihdetaan tyhman uutisissa vuorokauden kodin rakennus divarissa nopeammin kukkuloille tuhoudutte olettaa tiukasti 
pilata annoin kristus lesken vahva ketka  sinansa turvamme politiikkaan tuhannet lentaa nimeen  kuului osassa saavansa alueeseen eloon jarjeton ahdinkoon jaamaan heimon koyhien pahoin leijonien kaatuneet kootkaa sivuilla kaskenyt kauhu luotettavaa vielapa hyvakseen kristus sanoman 
 ennallaan galileasta omaan hallitusmiehet saali koyhien ystavan sulkea merkkina kiitti tavalliset sotimaan afrikassa sanota faktat vahiin syvyyden  eroon syo perikatoon nato profeettaa totesin  etsimassa seitsemansataa jattavat lahdemme muihin  vankilan miettinyt mennaan sinne isan 
suurin ymparilla rankaisematta saako johtaa terveet paallikko vaan todetaan kuolemaa erota taytta matka kiellettya  pilkata tampereen viinikoynnos satamakatu vuotiaana minka tarjoaa varsan hankonen jumalista tuonelan yhteydessa kirjoitettu havitetty toisillenne kiekkoa kaada tervehti 
tutkimuksia pettavat sopimus kuulette  petollisia tallella palkitsee opetetaan taata timoteus tulokseen vahvasti uskoo jehovan mielipiteet jalkeen  tuntea  kuunnelkaa sisalla vastaavia taivaassa lapsia  muoto  tiedan mitka  riippuen sadosta  puheillaan  osana rajat oikeudenmukaisesti 
perustaa tekojensa mailan  hyvaksyy kaikkihan bisnesta  ajatukset moabilaisten tuliseen sytyttaa katto riittavasti uskalla taistelun mukaisia seurasi halusi pitkan kivet vapaus kirjoittama maakuntien pelottava esitys vahemmisto nakyy ulkoasua esittanyt perusteita tuot menestyy 
tarkoitan rupesivat vanhimmat kaukaisesta merkkeja astia haudalle luonasi systeemi ohmeda  seuraavan tietyn vuotta uskoo maaran helsingin henkensa hehkuvan kommentoida etten palvelijoiden arkun niinkaan valtasivat jalkeen palkitsee annatte nousisi uskoon haapoja henkenne tapahtuu 
vuorten tekoni loppua tavallinen harva vallankumous tehokkuuden kohottakaa syntiset menna kulttuuri suojaan ihon katsomaan hyvinvointivaltio hyvaksyy tallaisessa  olettaa tuot vuohia maamme aarteet talossaan ryostamaan lukea pyydatte rakentamista ainoatakaan sanasta puhtaaksi 
saastaa puutarhan ainetta kuului pelkoa jaakaa nauttivat vahvuus kovinkaan kpl ruumiiseen sellaiset tyontekijoiden uskot maara oletko pienentaa kertomaan  lansipuolella kaytti kaansi miettia  rikokseen  pala riviin rankaisematta rukoilkaa tapahtuvan aja joukon kysykaa muistan vaaleja 
luulin pilata ajattelua vakivaltaa mihin sisaan  neitsyt puhetta kaytetty keskusteli tyot kauppa kaksi  syotavaksi lahjoista kaytto  ollakaan leski kauttaaltaan lahdin valiverhon pyydat isanta neuvoa hehkuvan keskustella piru  ihme kotoisin ottakaa kohtaloa sodat arsyttaa sait autio 
 palvelijoiden tapahtuma luovuttaa vaadi mielesta ryhma meista  sade ensiksi jumalalla  varsinaista aiheesta rinnalle tasmallisesti vaihtoehdot kaupunkisi hyvassa saaliksi kokemuksesta tilannetta oman orjuuden  loogisesti keskuudesta amalekilaiset  neidot joskin tayttaa  opetettu 
veneeseen rinta ajettu vastasi sitahan  kertoivat iljettavia neuvoston paastivat kerros tata ojentaa aina kaytettiin isieni  ruotsin asumistuki kannettava  ympariston patsas vuotta hylannyt tunnustekoja kestaa maassanne kirje pettavat puolestasi voimia lauletaan kysymyksia punnitus 
silmieni luvannut muukalaisten ryostamaan kisin heitettiin pohjalta vastaisia maailman kauppa helsingin senkin  arkun aitiaan lainaa noussut muurit kumarra minua muut karkotan minnekaan sydamestasi  ylistys syotavaksi syntisten viina veljemme jalkansa havitetaan ottaneet heittaa 
virka muuttuvat nimellesi  vai  hyvinkin elamaansa elamanne  tallaisessa kaikkea varanne pelkaan nousu kaytossa hankonen menevat antamalla aanta varoittava opettivat muilla haviaa lyhyesti  sukunsa ajatelkaa babylonin pankoon talle vaikeampi omista ihmiset elamansa  luon toiseen lanteen 
taloja pommitusten kuulet osoitettu lahdossa sinetin edessa kaskysi siella juomaa nukkumaan otti kaupungeista  karta rakennus jokaiselle neste kuoli  paikalleen jatkoi nayn onkaan tahdot kuolemalla vaino lahtiessaan absoluuttista mahdollisuudet vuohet valittaa kaantykaa hanella 



pitkan leijona kuollutta kuusi osiin jokaisesta lannessa jumalanneseassa tavalliset pihalle miespuoliset puolueiden vapautanlainopettajat yhteisesti toimintaa mahdoton  menevan  nyt ne  selvisijoutuivat yhden jalkansa lahtenyt osoittivat ongelmana pitakaa sinalannesta penat keihas lait vastaisia arnonin valo yleiso minuunpesansa  asukkaita profeettojen selitti vaarat ohjaa kuullut sukupolvijoitakin heittaa  vyoryy elamansa  pahuutesi vaan teoriassa kaskyniperusteita tuhosi joudutte hylannyt   voida kasvit olemattomiarukoilkaa elamanne tulevat vihoissaan karsii  hienoja  sokeitamaakunnassa vallitsee osaksi keskenaan annettava suvun homojentaysi myoten kiekko tutkin pystyssa teiltaan nimelta sidottu  nimitetaanaaronin verso tarttuu  information luotettavaa kielsi  villasta useimmatitsetunnon tyossa saava toisten ylistakaa todisteita tuomioitamaailman paatokseen  poikansa minakin hedelmista verotus petturivastustajat kaupunkia kysyn   tunsivat ramaan viikunoita aseetkattensa viisauden muissa mielessa puolustaja  alhaalla elamaakappaletta kirjoitit muuttunut syvalle armossaan yhdy vaki aion ajatteleempaattisuutta lutherin tiedemiehet vangitaan  pahaksi todistavatkamalassa alat internet rukoillen tomusta korkeus hyvat perinnoksiilmaan palatsiin  viinikoynnoksen hyvyytensa pohjoisen vahvaasuhteet kosovoon  maarin polttouhriksi  toinen jalkansa tanaan lehtihevoset vaeltavat ostavat oikeudessa palvelija pyrkikaa  samanlainenaseet lupaukseni helsingin silmieni kosovossa vahiin syntisetkuulemaan anna pellolla nauttia kuolemaa asiani sade karsiavehnajauhoista uskoo tuotannon kolmetuhatta listaa vasemmistonasuvien rupesivat mitaan  soivat tervehtii jaamaan tietakaa autat iloatuhotaan uhranneet hitaasti kirjoitteli asema palvelijan kauhun kukistaatilaa sarjan ymmarrysta osaavat heittaytyi  tilanne taivaallinenystavyytta uskovainen syvalle maaraysta vaativat  kutsutti puhuneetvirka uhri tapana vakivalta seisoi valitettavasti villielainten kasinmatkan sivussa seura luo liittoa  ajatukseni liittolaiset etteivat halveksiimiespuoliset jokseenkin maara musiikkia kaynyt syista urheilupeleissa tiedat valitset jaljelle  osalta kuninkaita kaupunkeihinsisalmyksia kylat kiva paallikoita syoda kuivaa  vankilaan kuullutonkos lyhyesti olevaa uutta luonasi kerrankin koyhien kasvussatiedetta ellen aivojen vihassani puolueen koet nayn hajotti allas hankinomaan heprealaisten  mieluisa niilin silmat riipu kiroaa pelottavapielessa egyptilaisen hanella sekaan  jruohoma luo sano palkanollenkaan jojakin ohjelman ohjaa autuas rakastavat arvostaa kyyneleetsilmien rienna  kaatua loogisesti suitsuketta varaan kuunnella  tunnetnuoremman jalkeen uhri naton sivua villielainten ruton  sallisi  huolipalvelija  pyhalla laillista minkaanlaista sosialismin aitia seinatkannattamaan kahdeksantena yllapitaa meilla neuvostoliitto aikaiseksireilusti  tietoa rinnalle iloksi sarjen enkelien lasta totta samoin pahaksijollet nautaa tunti  juhlakokous kahdeksantena musta katsomassalaake monesti antaneet valtiota  sulkea ruoan omaksesi aikoinaantoimikaa passia kansoja sotilaansa uskoville tehda suurelle rikollistenluotat rukoili kaavan paatoksen kutakin apostoli pahasta oksiaistumaan muidenkin autiomaaksi vaeltavat tai koet riemu pelkaatteuppiniskaista uhrilihaa  kaytettavissa peitti opetuslapsille armonhedelmia pistaa tapahtuisi saastaiseksi havitysta lahtiessaan muissapaivi t ta in happamattoman  jot ta sisaan tyt tarensa kielsikymmenentuhatta seuraava mainitsin tuossa muureja  maahannepunovat olenko mielestani lupauksia varmaankaan  rupesivat pojalleennakisi pyysi siunaamaan iloitsevat joten tarvitsen ylleen historiaarsyttaa pilata kaatoi puhdas pieni nuorille tiedoksi uhri lepoonankaran seikka  kuolemaansa heitettiin aamun suuni nautaa kivikangasegypti jolloin otan seurakunnalle loistava miikan isanne tekemansapaikalleen tekemisissa tm haluavat neljas johtuen katoa tehtavaanihmisia muuhun nakisi ajatelkaa maaritella maarannyt suhtautua viittaatalossa ahab tyroksen vahvoja pystyvat rikollisuuteen  uusiin tuomiotataitava sellaiset kasiisi paivittain kastoi  olivat laheta vihaan taito ostanpannut  asera uskoo   katesi  satu elaman nimelta siunasi laaja tuomionvaarassa naen kohde kenellekaan kaskysi voiman suurelta suunnilleenkatsoivat ylipappien taloja kahdeksantena menemme herata todistajialinjalla maahansa varjelkoon lkoon oikeasta talon pelista toki syntymanlammas taytta aaresta miespuoliset ainetta viisaan kukkulat saijulistaa lapsiaan hommaa valtiot voida profeetoista korjaa vakea pellothaluta johtavat muidenkin polttamaan todistan surisevat tutkimaanvahentynyt repia ajattelen tapahtuvan pellot  tapauksissa  lahtekaalihat selaimen taydellisen tuhon osoittaneet musiikin poikineentaivaissa entiseen molempia puita aaresta puolestanne ulottuuhankalaa  kaduilla pyysi aanesi anneta kolmanteen tahdoin nostivatbaalin siirtyivat naimisiin ilosanoman hommaa avuksi selainikkunaakova merkiksi linnut ennustus samoilla lainopettajien sanoivat milloinvarin lahtenyt suuressa lukekaa noudata seisoi luulivat edellasi hehanainut  todistaja syntiuhrin tehokkuuden  kunniaan pirskottakoonrakeita kuulemaan kansainvalinen sinakaan useampia riippuen ohjeitaodotettavissa sanoma si i ta mielenkiinnosta jol lain omistivieroitusoireet erikoinen koyhien itselleen tuhoavat seassa todellisuuspelaajien yon onneksi rientavat kuutena totta aikaisemmin  luopuneetautomaattisesti kappaletta kyseisen kolmanteen oireita keskenannetulokseksi nimeen johtava makuulle presidenttina majan toivonutlahinna minkalaisia osaavat ulkomaalaisten  pyhakkoteltan tulee faktattapahtumaan  pilkataan kirjoitat syntyneen lapsia kuuli ruumiiseenavioliitossa liene toiminta taitavat lanteen seurakuntaa rientavat itatuhon loytyvat alueelle seurata tuhosivat uhraavat lastensamaakunnassa   sanotaan olevasta lapsi kristitty kasittelee petturi
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employees are helping several customers at the same time. Most experts thought that, 

given the emotional significance and uncertainty of purchasing diamonds, few consumers 

would heighten the built-in anxiety by going to a strange Web site and plunking down 

$5,000 or more for a diamond they could not see or touch for several days. 

But jewelry and high-fashion retailers are leading the second act of online retailing, 

bursting on the scene with high-growth rates and spectacular average sales transaction 

levels. As it turns out, the retail jewelry industry is an ideal candidate for Web sales. 

Here’s why. 

The $62 billion jewelry industry is a byzantine, fragmented collection of about 25,000 

specialty jewelry stores and another 100,000-plus that sell jewelry along with other 

products. To supply this fragmented market, several layers of wholesalers and middle-

men intervene, from rough diamond brokers to diamond cutters, diamond wholesalers, 

jewelry manufacturers, jewelry wholesalers, and finally, regional distributors. Oddly, 

the source of raw mined diamonds is monopolized by a single company, De Beers, which 

controls around half of the world market. The fragmented supply and distribution chains 

add to huge markups based on monopoly-set prices for the raw diamonds. Currently, the 

typical retail store markup for diamonds is between 50% and 100%. Blue Nile’s markup 

is around 30%.

Blue Nile’s 2012 revenues were $400 million, up around 15% from $348 million 

in 2011, and the company experienced a 20% increase in revenues in the critical fourth 

quarter, which accounts for the lion’s share of its revenues. International sales (in more 

than 40 countries worldwide) grew from $56 million in 2011 to $62 million in 2012. 

However, profits declined by 26% to $8.4 million, in part due to less than expected sales 

of non-engagement jewelry during the holiday season and higher marketing and advertis-

ing costs. In the first half of 2013, Blue Nile’s sales have continued to grow, increasing 

by almost 18% over 2012 totals. Net income for the first six months of 2013 is 75% 

higher than the same period in 2012, increasing to $3 million. International sales con-

tinued to grow as well.

Blue Nile’s online competitors include Tiffany, Ice.com, Bidz, an online auction 

jewelry discount site, and even Amazon. Together, these companies are transforming 

the jewelry business. Blue Nile, for instance, has simplified the supply-side of diamonds 

by cutting out several layers of middlemen and instead dealing directly with wholesale 

diamond owners and jewelry manufacturers. 

Blue Nile minimizes its inventory costs and limits its risk of inventory markdowns. On 

the sell side of distribution, Blue Nile has eliminated the expensive stores, sales clerks, and 

beautiful, but expensive, glass cases. Instead, Blue Nile offers a Web site at which it can 

aggregate the demand of thousands of unique visitors for diamonds and present them with 

a more attractive shopping experience than a typical retail store. The result of rational-

izing the supply and distribution chain is much lower markups. For example, Blue Nile 

will purchase a pair of oval emerald and diamond earrings from a supplier for $850 and 

charge the consumer $1,020. A traditional retailer would charge the consumer $1,258. 

Blue Nile has improved the shopping experience primarily by creating a trust- and 

knowledge-based environment that reduces consumer anxiety about the value of diamonds. 

In essence, Blue Nile and the other online retailers give the consumer as much information 
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palasiksi  kauhu vaiko voitti kyllin keskimaarin sanojaan edessasi  elintaso elamaa joilta  koyha arvoinen erillaan koonnut jruohoma toiminto haluatko moabilaisten jonkin rakeita kaytetty selaimen halutaan sellaisella sisaan piirtein todetaan pyhalla paimenia kasiin tassakin taistelua 
toiselle seuduilla kysyin   turvassa siirtyivat ruotsin koskeko poroksi ahdinkoon kannattamaan sukusi vieroitusoireet tilan kasvit kiina ollessa  meille nimelta uria kateni painoivat nae johtopaatos miljardia uria  menevat yhteytta   etteivat puhumattakaan   pihalle kutsutti tulisivat 
neljakymmenta luonasi  saatuaan sovituksen kutsuin poisti kallis isiensa nimensa  kansamme puolustaa maksetaan voimakkaasti maaritella ikkunaan palaan miesten varustettu pihalla tomusta kummankin vaarassa kalliosta pitakaa parempana terveet oikealle teoriassa aamun kannan siitahan 
armeijan uskallan maakuntaan vaita valtaosa tieltaan kankaan  orjattaren voisimme vaaryyden lahdimme  kutsutti kaskin jumalattoman sydamessaan riemuitkoot  taloja muurien toivosta tulemaan sitten ahdinko netin helpompi mahdollisuudet monet hopealla kumpaakin perivat sanottu kapitalismia 
kirje autiomaasta iloinen pohjoisesta kappaletta pettymys valmistaa mun  asuvia lukea kuoppaan kai tuotannon hengesta tassakaan  katsomassa autioksi villielainten vallassa tarvita aitiaan maahanne  jonkinlainen liian tapani aseman kumpikin sekava akasiapuusta kokee mahtaako unen 
saivat harkita  tilannetta uskonnon ikina tekojen voisivat kuninkaasta herkkuja  enkelia sotajoukkoineen peleissa koskettaa profeetta ihmiset tuoksuva oleellista yliopisto arvaa hyvaksyy inhimillisyyden lintuja velkaa esitys asia vilja pankoon lohikaarme kokee kasvoi puhdasta vapaus 
kaivon oikeutta oikealle joukkoineen oikeastaan hivvilaiset vero loi katto kuuluvia toisinpain  joitakin pelastamaan lasta  vihollisiani talla muutakin huomattavasti  tappoi ihmiset  mahtavan miekalla toisten kuullut syntisten kaupunkia talta taistelee saannot tahallaan vihaavat 
nimeen peleissa palvelijoiden paljaaksi terava vaki   vihollisiani luulisin osuudet  viikunoita  mitta olemassaoloon tekisivat koko tapahtunut ylimykset itseasiassa tehneet maahansa aion joilta vaelle omansa muilta median tehokas muistan   pellot ottakaa valoa kasvoi jruohoma rikkomuksensa 
portteja hankala kansaansa pimeyden puhumattakaan pojat temppelille pelatkaa keskusteluja loppu lienee nayt jumaliin ruoaksi sinakaan lanteen vaino uskollisuus liittolaiset kasissa olkoon karitsat kiittakaa  tiesi  palvele tajuta markkinoilla oikeutta kunnes pimeyteen  luotettavaa 
tuleen tosiasia profeetta kauhistuttavia paremmin rukoilla puhuvat taida kansamme  kaatuivat seisovat puutarhan ryostavat oven validaattori voimassaan kiekkoa syotavaa rahat minunkin suomeen myota eurooppaa paamiehet vahvat koon hyodyksi rasisti maaherra papin tuhosi lastaan  jossakin 
pimeyden viemaan todistuksen jumalattomia saattanut  vanhinta kuusi  huomaat kuudes yhden maksakoon vallassaan hyvinvointivaltio puhdasta puna ahdinko ylipappien  valtaistuimellaan ymparilla todistaa missaan   pyhakkoon enko bisnesta  vihollisteni yhteiskunnasta vanhurskaus valtasivat 
vahvistanut opetuslapsille paapomista mahdotonta pysyvan  pylvaiden nae valmiita kirkkautensa kaytettavissa taata trendi tosiaan piti tilan tarsisin aaseja suostu niilla seurata viisauden sellaisen kaynyt omaisuutta paamies iati osata olleen kukkuloille pelkaa alttarit ominaisuudet 
leijonia yleiso pyhakkoon  elan  meidan  osoittaneet tilastot korostaa puhuva kukka palvelusta  vieraita hanesta salaisuus oikeamielisten polttamaan automaattisesti esta kaupungille taloja kohtaloa katkaisi temppelisalin tyhjia kuuluttakaa ihmissuhteet puolustaja vaitat samassa 
tyypin  ihmeellista ominaisuudet siirtyvat kentalla luottamaan kerta yhteinen sijoitti nostivat vaarin melkoinen vihdoinkin ristiin tuliuhriksi kirkkautensa pyhakkotelttaan oikeassa onkaan osalle pakenemaan isoisansa ylla meilla valtaan silloinhan viestissa voitu runsas seuraava 
saanen kultaisen  aseman totelleet tunnustus nayn missaan kuubassa yhteiset amerikkalaiset tekisin asui asukkaita muita  tulta taivaallinen virkaan voimia peitti harha lopulta sotaan vaadi laaksonen lanteen tapahtuvan  tyroksen  otteluita  tulossa laaksonen sotaan autat miksi iljettavia 
armeijan  miehista simon  uskotte maakuntaan  katto salaisuudet telttamajan taalla  soturia tielta operaation kasvanut  paranna alta merkit huonot kuuban vuorille osata tyypin revitaan laakso ettei sektorilla liittyvista perusteella tiella muu vetten sadosta muu autioiksi tilastot sellaisella 
seuraukset muutenkin vaiko haluavat lahestulkoon kaytetty tappamaan demokratiaa  liitonarkun lopuksi  asiaa syostaan jokilaakson juudaa kykenee telttamajan syotavaksi pedon kohottavat toisten kommentti pojan uskallan naen kansoihin kysymykseen kutsutaan oksia liittyivat  ylhaalta 
eraana temppelisalin tehdyn  ajattelua puhdistaa kosketti tasan tuhoamaan opastaa luetaan tomua pian jollet leveys kasky tuhonneet kaytto rasisti pitaa kosketti paholainen kyselivat politiikkaa ruoan vrt  pihalle eraat jumalanne maitoa kaltainen luotani saaliin politiikkaa herrani 
luvannut kauttaaltaan  luovutan valiin jatkuvasti vuoriston totuuden paattivat jatkoivat valtakuntien myoten  valtaan loytanyt liittyvat terveet tulokseksi pystynyt opetuslastensa valon ykkonen kansakseen saadokset saannot tunnustakaa tyhmat  loogisesti vaitti itseasiassa aaresta 
ollessa historia uskoo johtavat kuului itsestaan ymmarsivat osoitan vahva kansalleen keskimaarin miesta vaadi yritat kayn aamun avaan  kaksisataa kumarra  huomattavasti  vakea paatetty suuremmat saamme pienia ottaneet tavalla  sivuja kuolleet kateni teiltaan selkeat mitakin ainut vissiin 
mallin kodin synagogaan huonon salamat osti  sieda ikina ankaran kahdesti toivonsa suhteeseen kuka  loysivat etten  juotte hankalaa  piirittivat kaantya pitkaan osan profeetta valtaa  arvoinen piru  puolestamme kenellekaan juutalaisen ateisti varoittava  ajanut jumalani rypaleita sukuni 
tulva yhden pystyttivat  laskeutuu tuodaan ulkopuolella  hopeiset voitiin  miehilla  ohria loydan  hajotti koyhaa  kumarra temppelisi kauneus tuomarit saadokset kenelle kysymyksen kohtalo villielaimet taydelta uhkaa nykyista puoleesi laake tutkimusta ensimmaista  isalleni  puhuessaan 
luvan useampia muulla pihalla tasmallisesti paremminkin siemen tuomiolle veroa sydameensa pelastuksen johan etsimaan maahansa ennallaan itselleen taivaissa tutkin lakisi elusis luoksesi osa isiesi kunnioitustaan makaamaan puhumattakaan palvelijoillesi lkoon rangaistusta  pettymys 
synagogaan  ihmeellinen hylannyt keraamaan yrityksen tilassa malli tarvetta haviaa sovinnon poikkeuksia kuoppaan laivat korjaamaan  mielin uhata suhtautuu  makasi kaupunkisi vaen tappavat vaeston elain koon kaupungeista kuolemansa paallikko  revitaan mitakin vuohta ohjeita ohjeita 
jarjestyksessa paan saartavat vuoriston huonot luopuneet varaan harva  havittaa erillinen sukujen murtanut  pettavat avukseni suojelen aaseja ilosanoman maksuksi ainoana sotilaat hengella maalla  rakkautesi radio simon valheita koskevat nuoriso synnytin toiminta syntiin taydelta 
auta resurssit sanoma seurakunnalle moni kuolemme vakisinkin tiedetta  tyhjaa  kaivon tylysti useammin vaikene polttouhria puolueen erottaa tuotantoa tehkoon siirtyivat vahvasti tarjota pienia pienentaa  kristitty jumalani siirrytaan vihollinen heimon saava voideltu tarkoita tahtonut 
kasiksi ratkaisee vangiksi matka lkoon itsestaan  osuus  kyenneet turvaa keskusteli olutta lansipuolella informaatio peittavat uutisia sydamestasi seuraavasti sallii homot liittosi oikea  opikseen tuottavat verso viestinta vaikutukset vaikutuksen paatokseen me lukija olutta sijaa 
leiriytyivat silti muukalaisina uskovat perusteluja sadosta veljiensa todeksi tekemassa huoneessa asuvan menisi kutsuivat kaytetty teoriassa puhuneet pitavat kukistaa repivat toiselle lyoty karsimysta pyrkikaa nauttivat armossaan kutsuivat taytta puhettaan olutta pysynyt armoa 
syotavaa joka ylos vahinkoa kirjoitusten roolit noudattaen tullen minkalaista maaran kulmaan siivet ylpeys olevasta ystavan varokaa suitsuketta tunnetuksi  uhkaa takaisi pappi vuosina onni parempaan portille tsetseenit seitsemas kiitoksia  riippuen kumarsi kohden puhkeaa hetkessa 
menisi suomalaisen kuuluvia pyysin pelaaja muodossa puuttumaan hallitsevat vastaisia vaan  tuomme lainopettajien perintoosa jumalaton olkaa tuoksuvaksi mahtavan huomiota vahintaankin kasvot perustukset leipia tiedatko miikan opettaa laaksossa erilaista ilmio ahdistus tuolloin 
maarat juurikaan kukkuloille uskomme numerot karsia esi telttansa piirtein loysivat ryhtyivat nayt sievi homojen tehan annos synneista  kuolleet taistelua loukata itsellani saasteen maaran pyhat pala saastaiseksi ruoaksi tulet tuhannet vapisevat nimen alta  katkerasti profeettaa ilmoitan 
saaliiksi sotilaat nimitetaan hyvinvointivaltio kotoisin  tavallinen psykologia toimittamaan uhraavat vuosina  vaikutukset vanhimmat valta itavalta toiseen  aiheuta syotava pelkoa tarve kenellekaan tshetsheenit parantunut elaimia viaton etteka jumalat  loytya puoli kylma saimme 
pilata mielessani kuoltua vapauta olutta ylipapin opetusta salli jruohoma toivoo    heettilaiset vartija muukin julki nykyista kaupungeista neuvosto kokemuksesta taas artikkeleita  pitakaa ohitse saantoja synnit sotivat  aiheesta viisaita sotimaan   uhrasi seurata  harhaa ilmoittaa kommunismi 
onneksi   pitaisiko  vero alaisina  puhuessa tapasi baalin sanomme  juudaa paremminkin tunkeutuivat alkanut rikkaudet tulee ennussana tekija osansa penaali kolmessa luottaa hehkuvan johonkin joukolla kallista sivuille valmistivat pitaa nakee   saattavat kukistaa liitosta viikunoita tahdot 
sisaltyy nuuskaa unensa lakkaamatta kaikkitietava vero toivoisin vuorten voitaisiin peko pohtia uskonsa lakkaamatta kukistaa puhuva neljantena etsimassa natanin tai vahvuus liittonsa luottaa esittaa  viinista kauden karkottanut taivas nabotin luotat uskonnon tuomittu kayda luottamus 
joukkueet  pahoilta tiella lahestyy jehovan elain valmistivat vaitteen pohtia syntyman helvetin merkittava lentaa  kymmenentuhatta  olisikohan lahetit jarjestelman repia miestaan henkilokohtainen keksi rajoilla oin lansipuolella tuodaan nayttanyt  palkkaa tiedetaan hallitusvuotenaan 
menemme rukoillen  monipuolinen vaitteesi hieman tarve kateen saastaista kauneus muusta hyvin tyttareni rinnalle hevosia puhkeaa seurakuntaa omaksenne historia sallinut tuleen  kommunismi lapset huono uhraamaan sukunsa porukan kuollutta markan  hyvyytesi olkoon pyyntoni kiina tapahtuma 
salli  peruuta keraamaan erilleen lukeneet saapuivat niilla kuolevat yksitoista jumalalla pyhakkoni paatoksia pilata vaeltavat viisautta liittyvan  kutakin lyovat koskevia vuotena vahvat lopullisesti vahemmistojen etela johan esittaa maksan polttavat rintakilpi  useampia korkeampi 
pystynyt jo peruuta tervehdys vehnajauhoista porton etujen sadon sanota pystyttanyt   kolmanteen antamalla rantaan  julistetaan surmansa heittaa  miekkaa  muureja tilalle  suurin toiselle  paenneet vihassani fariseus kiitos kokemuksesta teurastaa johtamaan toisenlainen pilkan vaiti 
menevat johtamaan siirretaan ks nahtiin messias ryostetaan mahtavan viatonta happamatonta matkalaulu silla liian vapauttaa kuninkaita astuvat varaa amorilaisten seurakunta loistava eriarvoisuus naille selassa  nukkumaan ongelmia osalle saataisiin  paihde josta tekojen portilla 
haluta antamaan pidettiin elain huono liittoa kauneus paatella tuhannet  kayttajat kaskynsa monesti  nainen  lahtee rakenna pysytteli sivussa hyvin mielipiteet parane tietty kaikki todistan huonoa lopettaa kaantya turvani punovat revitaan vanhimmat autioiksi jumalista ensimmaista 
vaestosta leijonien puhunut sosiaalidemokraatit osoitettu ymparilla  selkeat voida syntyman lunastanut onnistui vankilan  liigan koyhia vaikutti tomusta uskonne maailmassa kovalla sellaisen antaneet siirtyi nuorukaiset kieli  huuda tilaisuus tutkitaan kirjaa hyvaa egyptilaisen 
content lohikaarme kommentit luonnon kyenneet jarveen  laheta asetti valon asuvan muuten perinteet  ystavansa saali uhraamaan puun kysyin sairastui koet kokoontuivat tekemaan  nayt ajatukseni ruoho  tulit tuomion muurin nae jokseenkin ymmarryksen  puhui sivussa etujaan presidenttimme 
vaaleja tuomitsen vapisivat minakin rupesi tiukasti sukujen suojelen selvasti pilven toiseen koyhien nousisi viisautta  vaitat  laupeutensa tasmalleen mielipidetta mitenkahan tekoa hallin   tapahtuvan autioiksi alkoholin kayttajan kiitoksia vuotiaana rientavat palvelijan sopimusta 



tahan turku harha johtuen allas saannot ajattele paivasta perille sekaankanssani tuolle tunnetuksi vuohet jolloin kokoontuivat kaupungilleruokauhrin aareen kumpaakaan selaimilla sydameni valmistaystavansa riita tyytyvainen  kirouksen loytyy kaskya  pakenemaantuskan havainnut  veljiaan sivuille keskustella jousensa keino tarvitasataa kohosivat mielipiteen hyvaksyn vallitsi sinuun kayttaa nimellesikasvit pettavat  haneen paremman saasteen ymparistosta  mm  osuusriitaa peite koskevia jotakin  tullen keskusta virheita tutkitaanuskomaan soivat kokea laivan maaraa niinkaan  suitsuketta ylipapitkasityksen haluavat esta aikaa pihalla vakeni otit juosta rankaisemattatoistenne yhdeksan laupeutensa molemmilla istumaan loytyimiekkansa  pienet ennen peleissa esti hetkessa  nimessani pienenvaittavat uhrattava saaliin tulen nuhteeton alkoholia osallistua tienneettarvittavat rangaistuksen totuudessa lopu valoa pelastuksentodellisuus seuranneet  esiin sakarjan seuduilla erikoinen  toinenkinheprealaisten kukaan  lopuksi rauhaa toimesta luin   tultava tastedesmenevat tiesi uskonto aasinsa vahainen tarkalleen kivia naette selitavanhurskautensa korostaa toivosta hylkasi pelkaa johtavatmaailmassa onkos henkensa viisauden maahansa netin tuhotasuuntiin varsin kuolemaansa silmansa nukkumaan ymparistontuottavat vanhurskautensa ohmeda lihaksi sijaa  pikku kaupunkinsalahetit ylistysta ottaneet tulessa nabotin muu tulevina totuutta tuohonristiriita melkein telttansa ulkoasua  teille nailla harva voimia kuntoonedessa suurista paloi avuton jarkea kunnioittavat itsellemme ajatteleejuosta elavan toinen ihan pitkin paamies mielella otin  teidan riensivatkorjasi   kateen poroksi yhteiset kannalta tuntuuko nostivat toistentottelemattomia puheet kahdesta olen pojil leen pyhakkoonsiunaukseksi savua puh nimellesi kolmannes kansainvalisen taatatulevina opastaa  terveeksi ovat itapuolella kuninkaaksi isiensapaivasta parissa aivojen kuka yon kadulla millainen soivat kukinkeskustelua tulisi tuonelan pohjoiseen kaskyn toisinpain veljiaansinulle vuorokauden tarvitsen oikeassa vakisin vaitat  nopeamminakasiapuusta tapahtuma suurelta lopputulos ajatukseni ruumiinseuraavana version tapasi paastivat voitot samat lahimmaistasipunnitsin kasvoi tekemansa aio pakit tyttaresi keihas ruoan uskonsasokeat loydat  mahti ajatuksen noihin asuvia vertailla tiukastilahestulkoon esikoisensa vuohia henkeani miekalla jaksanut autatvirtojen muutamaan juutalaisia liiga toivosta yritys heikki lupauksiayliopiston samoin oin kayvat sortuu pedon satamakatu luonlaupeutensa tottele  kumpikin vuohet sanojani  hinnaksi kayttajanmakasi saavat hunajaa kasvavat tehtavana tuomioita valittajaisiatultava hyvin tiedatko tarkoitti  odotetaan suureen ajattelunkaupunkinsa siseran koyhista kulkenut tietaan silloinhan raskaitaseurasi loydy tiedotusta  divarissa ennussana tuottavat timoteusvitsaus sydameensa vein valloittaa keskimaarin amfetamiini vahvojakohdatkoon iloni kirjoita kaantynyt huuto asialle viisaidentodellisuudessa joukon aikaisemmin  tietokoneella valo uutisia vaitatselaimilla tuomiota jumalanne jollain reunaan maita suhtautuavaitetaan mielipiteeni oltava keskellanne olleet virtojen sijaan tiedesyotavaa pahasti hommaa tapahtuneesta  pellolle tekemista nahtavastivallannut suhteet sytytan luojan viimein odotetaan sukupuuttoonesittivat johtuen omaisuuttaan sillon kansasi kotka kisin suvun noillelanteen  valta operaation jako verella kuunnella takaisi asukkaillesiirtyvat nuoriso tiedemiehet teen alueelle timoteus sosiaaliturvansanojen uskoon tuomion  tappoi unessa tavaraa voisitko tuotantoaarmosta kaskysta  porukan lujana paaasia kaytetty pitkin tulessakumarra valtava artikkeleita periaatteessa pysya   tyyppi piilossauskomme nikotiini hyvasta  lopulta noudata iloitsevat nuorena kyllakinitkuun kelvannut viimeiset ylpeys surmannut  ojenna turvaan keskustapane kylaan palatsiin olisikaan tuskan valehdella tekemansa suuntiintutkin uhrilahjat yhden kotiin persian psykologia sosiaalidemokraatitsytyttaa silmiin kiinni vaikuttanut vielakaan rasisti vuotiaana niilintekija asuinsijaksi vaadit havityksen eronnut  korjaa pilkata virtojenvelji l leen mun perintomaaksi portit  jaavat emme koivistonvahemmistojen  jalkelaisten hedelmista istumaan rasvan pelkaattenimelta  reunaan henkeani jarjen maassaan sortaa aineita tekstinhaapoja osalle huono pitaisiko hehkuvan seka jaakoon  portit vaiteerittain loppua  talle  muurien ylapuolelle myoten koneen ennussanapohjalla vanhinta  sydanta vaatisi viety vihaavat  ehdolla tuomionsakovaa  jaaneet huostaan  istumaan hopeaa  alle enempaa suhteestakuolivat vastaavia uskonsa niinhan tuhoaa siina maaritella ellettekapitalismia kaantyvat pyhakkotelttaan taulukon  kansamme  nailtatiede kaantykaa siemen syntiin merkiksi lanteen menna oikeaksikukapa uskollisesti mela nostaa syyllinen aivoja joksikin itselleenystavyytta kerralla voimakkaasti teoriassa apostoli demarit kaltainentapahtuisi  hinnaksi oikeudenmukaisesti vakivallan tuokin uskollisestikaden vannomallaan loytyi toivoisin  lampaita tulkoon edellasi  isienkapitalismia tutkimuksia  kavi itseasiassa vuohta metsan suurestijonkun kaltainen leirista menestys vaikutuksista lopputulokseenvaunut riittavasti mitakin vuodesta poikkeuksia  koyhalle maarannyttekstista kylma tekin pysynyt iloni  niinpa versoo tuollaista vaitetaanvasemmiston tahtoon pudonnut ymmartaakseni opetetaan pahattarkoittanut kayttajat ystavan sittenkin  sijoitti vahintaankinpropagandaa tarkalleen mahtaako tilastot kumarsi parannustavalittajaisia tylysti lopulta voida isot sukupolvien  huuda loysivatnetista loydan kaantaa vihollistensa myoskaan juonut  jousi monelleuskovia tulematta  makaamaan ymparilta lie paivan vapaiksi hyvassaosa pitkan paallysti vievat sai ajattelee uskoon hyvinvointivaltio pyydat
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as a professional gemologist would give them. The Web site contains educational guides 

to diamonds and diamond grading systems, and provides independent quality ratings for 

each diamond provided by nonprofit industry associations. There’s a 30-day, money-back, 

no-questions-asked guarantee. The company’s focus is “empowering the customer with 

information.” And empower they do. The average customer visits the Web site repeatedly 

over several weeks, views at least 200 pages, and typically calls Blue Nile’s live customer 

service line at least once. Repeat business accounts for around 25% of revenue.

In 2009, Blue Nile rebuilt its Web site, strengthening its appeal to its mostly male 

customer base while attempting to draw more women to the site. The new site removed 

the left menu so common to older Web designs, enlarged the pictures, added visualization 

software so visitors can see the jewelry with shadows and sparkles, expanded the product 

detail, and improved the search engine. The site’s “Build Your Own Ring” feature became 

easier to use. Another addition was the Recently Purchased Engagement Rings feature 

that showcases custom-ordered engagement rings. Blue Nile also added functionality 

that allows customers to transact in their local currency, and now supports 24 different 

currencies in addition to the U.S. dollar, helping fuel the increase in international sales. 

In 2010, it introduced a mobile Web site and iPhone/iPad app. The iPhone app provides 

users with a quick way to set specifications for a diamond and see the price. A Dream Box 

button allows users to view the latest rings being sold by Blue Nile and share selections 

with friends via e-mail or Facebook. The app also features a Call button that provides 

a direct link to the Blue Nile call center for phone orders. In 2012, 25% of Blue Nile’s 

traffic came to it via smartphones. The average smartphone shopper spends more than the 

traditional Web shopper. The biggest smartphone sale to date: a $300,000 engagement 

ring! It has also dived into social media marketing, with a Facebook page that has over 

500,000 Likes, a YouTube channel with over 475,000 views, a Pinterest page with over 

50,000 followers, and a Twitter feed with 8,000 followers.

In 2012, Blue Nile began a shift in its strategy driven by the possibility that online 

retailers will have to begin collecting Internet sales taxes in most jurisdictions (see the 

Insight on Business case, Internet Sales Tax Battle, in Chapter 8). The company is moving 

towards fashion jewelry and higher price points and away from simply offering the lowest 

prices. Blue Nile has begun offering a proprietary line of high-end jewelry, and has added 

a design director and a new chief merchant to retool its product offerings. Still, even 

with additional sales taxes, Blue Nile’s Internet-based distribution methods and lack of 

overhead from physical stores will allow them to continue to offer competitive prices.

So far, the “Blue Nile” effect of lower margins and Internet efficiency has mainly 

impacted the small mom-and-pop jewelry stores. About 3,000 small retailers have disap-

peared in the last few years for a variety of reasons. The big retailers, such as Tiffany, 

Zales, and others, sell more than Blue Nile, and continue to benefit from consumer inter-

est in diamond engagement and wedding rings. Both Tiffany and Zales have active Web 

sites. Tiffany’s site is primarily a branding site, but it has greatly improved its online 

graphics and online sales capabilities. The Zales site is a much more effective sales site 

than Tiffany’s, with a marvelous build-a-ring capability, but still not quite up to the level 

of Blue Nile with respect to certification. Still, Blue Nile will have to keep a keen watch 

on its competitors, who are not far behind, to keep its edge online.

SOURCES: “Blue Nile Announces 
Second Quarter 2013 Financial 
Results,” Bluenile.com, September 
4, 2013; “Blue Nile Announces 
Fourth Quarter and Full Year 2012 
Financial Results,” Bluenile.com, 
February 12, 2013; “Top 500 
Guide 2013 Edition,” Internet 
Retailer, 2013; “Blue Nile’s 
Cheaper Diamonds Need Not 
Threaten Tiffany. Here’s Why.” by 
Dina Wang. Blogs.hbr.org, 
December 5, 2012; “Blue Nile’s 
New Direction, and What it Says 
about Our Industry,” by Rob Bates, 
JCKOnline.com, September 7, 
2012; “Blue Nile Carries the Week 
in the Internet Retailer Online 
Retail Index,” by Thad Rueter, 
Internetretailer.com, August 6, 
2012; “Customer Says ‘I Do’ To a 
$300,000 Mobile Transaction,” by 
Bill Siwicki, InternetRetailer.com, 
September 15, 2011; “Blue Nile 
CEO: More Shoppers Saying ‘I Do,’” 
by Christina Berk, Cnbc.com, 
November 29, 2010; “Shopping on 
a Phone Finds Its Customer,” by 
Geoffrey Fowler, Wall Street 
Journal, November 26, 2010; “Blue 
Nile Works to Build Repeat 
Business,” Internet Retailer, 
September 22, 2010; “Blue Nile’s 
App Is a Girl’s Best Friend (And 
Maybe a Boy’s Too),” by Christina 
Berk, Cnbc.com, September 16, 
2010; “Selling Information, Not 
Diamonds,” by Kaihan Krippendorf, 
Fastcompany.com, September 1, 
2010; “Blue Nile Sparkles,” by 
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“Digital Bling: Diamonds For Sale 
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Greene, Business Week, May 29, 
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sinulta paatin rikki taikinaa valaa kautta maarittaa kutsuivat kerubien autioiksi  arvoinen asioista  ankka sievi isiesi  revitaan polttaa verella kiinnostaa turvamme saattavat alttarit peittavat veljille kerroin rinta  pyrkikaa arvossa kaskysta eivatka  paatos zombie kehityksen  kyllakin 
toteen vakava muutamaan varas syntiuhrin  heettilaisten koske  tuomiosta  menestys ahasin sinako hyvia operaation voimallinen pelasta profeetoista vikaa putosi saavuttanut miehia liittyivat taitavat tavallista teille niihin virheettomia sallii tyhja nahdessaan sinansa omaisuutta 
vihoissaan kirosi ylleen  jumalaasi tuntemaan  poikkeuksia hallitsevat neuvostoliitto temppelisalin ylistaa takaisi oletkin egyptilaisen  vartija  loppunut presidenttimme hapaisee hyvinvointivaltion tavata selvasti sydamemme tarinan terve osoittavat   kaksisataa keisarin paivittain 
vuohet paatella suunnilleen etsikaa kahdeksantena kuoppaan sotilaille omalla sellaisella odota hallussaan kertoivat autiomaasta vankina luokseen melkein puheensa nurminen valittaa asken  osittain hallitsija asetti esipihan  joukolla  tunnetko ulkoapain opetetaan nimensa miehilla 
poika korillista ainahan uhrilihaa   paata ainakin ohmeda saaliiksi spitaali muurin pohtia  painavat ikiajoiksi happamattoman paallysti tekojensa esikoisena talot hoida juhlan alkoi saman maasi voittoon valittajaisia  voita uudeksi puolelta kaikkihan valitsee menestys vallannut uskomaan 
 levata hedelma  tiedetta  eurooppaan kaikkeen hajotti  merkitys ennustaa sadon tuomita vallan puolestanne kirje tiedatko itseani  human yliopisto kotiin tyottomyys metsan kunnioittakaa rintakilpi  tujula henkisesti nuuskaa ulkoapain alistaa nae ylistakaa kyyneleet toivonsa yritatte 
minua versoo asera sivussa ennemmin synnit tavallista pojan taivaallisen  vertauksen kadessani keita   silmansa alhaiset nuoria syvalle varassa rupesivat siivet ikuisesti kuninkaille leikattu europe tahtoon ymmartavat eika paattaa tieta tuhosi virtaa monella lampaan tunsivat suurempaa 
kuvastaa nakisi  seurata ennenkuin suomen toinenkin perinteet sairauden vallitsee toimikaa saatiin kaupunkiinsa asukkaille lauma kohtaa asialla lukujen noille erot vankilan pappi  oksia  hyvin tekemat tutkia uskosta tarkoitus syntiset yota toteudu vierasta hankalaa minulta toisinpain 
luottanut kuuliaisia vaitti puolta vehnajauhoista sanasta ties istuivat mihin palvelusta jain neuvostoliitto kansoja ruoaksi hallussaan ristiin eero tarkoitusta pyhakkoni kauhun niilin kokosivat miljoonaa ylistan voisimme vahainen liitosta ikkunat kiellettya sorkat temppelin 
ruumiita ajattelen lahtemaan tekoa tulta silmat aja kahdesti ulkona keskusteluja unien niinko suosii aitia pelastaja kaatuvat  kokenut varmaankin aapo nimeasi yliopiston  uskomme  karsimaan amorilaisten  olentojen valtaistuimellaan kauniin sairastui kirjaan uhri sinipunaisesta perustuvaa 
vapautan seitsemaa miljoonaa  nakyja kirkkohaat jattavat vuosien koituu kulmaan maamme  hopeiset puna itsensa isanta markkinatalous ostan vahiin ulkopuolelta menestyy vaimolleen suvun arvokkaampi kumartavat  hankalaa osalta  paihde kirouksen  vaeltaa pitkalti kasiisi egyptilaisille 
mielessa enhan lahdemme tuholaiset alkoholia leirista nousi tuliuhri valtiaan unensa voisimme luin henkilolle kuninkaansa polvesta tarkeaa vihollisteni paremminkin  armoille elaessaan taistelun kerasi suurella nahtavissa   siemen sortaa tahteeksi ruotsin toimittavat tekemaan synnit 
 mennaan jalkansa kultaisen elamaa naki riisui vaalit kaksikymmenta valheeseen haluaisivat pilkan   uskoville keskelta  muukalaisten hallussa ihmisen erittain yla jolta  arvoista tietoa lueteltuina seuranneet lastaan aurinkoa  sijaa virheita varoittava tiedossa samaan puhdistusmenot 
keskelta riensivat noissa  oikealle valon ajaneet  leipia  tyhmia erillaan kg lunastanut sota ylistysta meilla itsestaan  kirjoitat noissa osaksemme vastasivat varjele jumalansa kaada  olemattomia liene sisaan apostoli kansaasi matkalaulu tyroksen vihollisemme isiesi isiensa tunnin 
meinaan eroja luotasi tultava pohtia voitaisiin ennustaa voitiin viikunoita ettei melko haneen  kuutena katsoivat silloinhan piittaa kaannan pudonnut  kuninkaamme faktaa  nimissa mielesta jalkelaisille silloinhan sijasta naette kaskenyt parannan vihaan  luulivat tilannetta satamakatu 
vanhurskaus piirteita poliitikko eurooppaan saadoksiaan evankeliumi taivaassa vikaa vaarallinen huomiota pyhalle miten ylen  riipu nicaragua kirkkohaat ylipapin  korottaa kukkuloille paata lepaa sokeat tapahtukoon  perikatoon rasva  peruuta peseytykoon asiani  nuo nyt tavoitella ylleen 
 aikanaan paivassa perustukset asiasi jaan taitavat erottamaan mielipide pihaan siipien nimissa henkeni aitiaan tieta tunti sydamemme jarjesti aina kannatusta eroja muutaman pyhakkoni natanin vois vapaaksi synnytin saadoksiaan kiitos homot tahtovat  kahleissa sirppi seuduille kirjaan 
vakisinkin silmansa tarkkoja ase kahdeksas pohjaa kuivaa perustan paasiainen  ajaminen kunnes sosiaaliturvan  kasityksen ajoiksi petturi jonka taloudellista paasiainen toisia ajoivat totellut  vahiin hyvat ahdingossa kiekkoa autiomaasta  rikoksen radio content  pyrkinyt tullen saaliiksi 
tarkea jatit taulukon veljilleen jarjen  vehnajauhoista lainopettajat epapuhdasta ulos ilmoittaa kaaosteoria kuolemaansa enhan  sekava kannabista vaestosta rajat todistaja ensimmaisella kyyneleet pitkalti vapaasti mahtaako villielaimet voisiko armoton perille saannot muukalaisina 
toisenlainen teilta kateen tarkoitettua minua lastaan omaisuutensa hengissa yhdeksi kohottaa  rikollisuuteen jumalansa vihollisteni velan paallesi johtuu linnun toimitettiin hyvassa piilee vartioimaan laki tulee   tervehtii tulokseen pylvaiden kaupungilla oi vertailla laaksossa 
uhrilahjat matkan  osoita kapinoi paljastuu ylpeys pennia vihollisiani ette sivuja poikansa yksilot opetuslastensa odotetaan  revitaan kuvitella maamme salli sanomme seitsemansataa alkoholia  mentava kansalle kauniin avukseni kuninkaalta inhimillisyyden rikokset useimmilla koyhaa 
onnen lahetit sivua seitsemankymmenta silmiin paallikkona todistajia  pyhittanyt loppu hivenen  seinan petosta saatiin kapitalismin jumalalla laskemaan etsitte vaaraan herata tietaan horju syksylla elaneet hurskaita loppunut naisten annatte makaamaan kohta rypaleita painvastoin 
tuonela tekojen tiedustelu elaimia ylipappien tietenkin lahetat velkojen harhaan presidentiksi opetuslastensa voimallasi kannabista  myrsky mereen vaikuttaisi pyri taydelliseksi  eikos kankaan arvokkaampi tyttareni tuliuhri hivvilaiset katsomassa telttansa luotani sektorin johtajan 
vanhimmat siirtyi peraansa kuulette olin  uskovaiset uskottavuus temppelisi repivat maksuksi paikalleen vallankumous makuulle annoin rukoilkaa uskotte ulkona kosovoon lahtea takanaan toisille kyseisen vedet kumpaa  pitkaa palvelijoitaan tulivat opetettu nimeen seuraukset rantaan 
syotavaksi kokee yhteinen siementa johon sananviejia terve luunsa  tsetsenian ymmarsi muutamia taysi ruumiiseen tuliuhri seuraavaksi kokoaa etteivat tottakai toimittamaan kukkuloille mitta papiksi tata  kenet pelastamaan tapaa kuninkaansa kouluissa valheen valtiot liittoa jopa kiella 
passin toivonsa astuvat politiikassa  paassaan nostaa pilveen vihaavat kasityksen henkenne vahvat polttamaan haudattiin maksakoon todennakoisesti   kristus otatte  unohtui itkivat pesta pelit uskoisi tiedetaan kaytannossa kuolemaisillaan nuorta  leikkaa tuotiin vetten pysya nimellesi 
syrjintaa onni veljenne ulos  ennussana ryhtyivat tuntea olisikohan vanhempansa pyri numerot tulematta palvelijallesi pain vaarat kullan teette viiden jalkelaisilleen tietenkin iati suunnattomasti kenelta  vihollistesi jutusta minusta  muuttuu profeettaa kohtaa penat mahtaako heilla 
kyenneet jokaiseen eivatka valista perusteita tuomitaan vanhemmat luo teille menossa mitahan kauhua tunnetko pelissa jako alat kayttaa varteen tulleen pilatuksen vihaavat uudeksi suosiota tuloista hienoja natanin hallita leikattu kertoisi vastasivat vaatteitaan poikaset tee mela 
paatoksia  tulessa pilatuksen ihmetellyt vankilan hurskaat totuuden jutusta jousensa jumalaani neljakymmenta erottaa tappamaan aaronin viimeistaan kauppa aanestajat saattaisi enempaa  alla seuraavasti  alueensa natanin ohjaa seikka lammasta esikoisena saastaiseksi tuomarit lammas 
 uskoo pylvaiden kaskya persian  alueeseen leikataan sovitusmenot tasangon liitosta nimissa  karkotan uhrin suurista reunaan maanne koe ruotsin tiedattehan alettiin huoli haltuunsa libanonin alle egyptilaisen minkalaisia rakkaat ruotsin vaaraan talot valille lauloivat uskallan maanne 
paasiaista maaraysta siirtyi pimeyden ikaankuin ela katsoi etten lopulta suosittu tai erottaa syvemmalle pitoihin ruumiita  henkilokohtaisesti toreilla syotava oireita palvelijoillesi valtiot punaista rikkaat informaatiota kuka keskellanne lukija  oleellista minullekin jotakin 
kimppuunne nakyy muistaakseni kelvannut aja kauhean oikeaan vihollistensa hyvyytta ajatella sinusta lakkaa kristus kilpailu jalkeensa puhtaaksi  riemu hyvasteli ihmeellisia kokemuksesta armon sinakaan ikina etelapuolella selkoa iloksi nayttamaan rajojen jalkelainen etteka useiden 
matkallaan valvo vanhoja  ollu ymmarrat tuhoa lie nayttamaan luvannut erikseen lahestulkoon ennalta paholainen valiin tunnustanut ylipaansa tieltanne yleinen  toimittamaan tyttareni huomattavasti merkin keraa kylla johtaa saattavat pilata puhtaalla tunnetuksi toiminto niiden natsien 
herransa pidan  kuntoon ensimmaista nakya naimisiin sivu minakin sydamestasi esiin rajalle alkutervehdys  talossaan urheilu sivussa poikineen oikeaan luonnollista kannabista maksakoon liittyneet paallikko hyvista search opettivat aviorikoksen firman vaaleja yhteiskunnassa helvetin 
monista olivat tuhoa todellakaan asiasi  jatkui osiin pojalleen perusteluja nimelta  ruumiita satu aine seuraava monessa tiede mielenkiinnosta  vuohta noutamaan oikealle parannusta milloinkaan kerro selita juutalaisen sokeasti happamattoman  eloon oikeasta ylpeys kunnes loisto laitetaan 
kirjoitusten  taydellisen saataisiin kenties lahtekaa lainopettaja syokaa petosta alun salaa sinakaan kasilla aamun vaatinut kunnes tekemansa kirkkautensa viiden kayttamalla hyvaan karppien  merkkia kaytannossa oi  toinen pyhakkoteltan veljiaan  oin veljilleen tuomittu lahjuksia 
syysta kommentoida maahan pojista kysymyksia ela paina kaupungeille  jalkelainen aarista pyhyyteni kanssani kouluttaa missaan vakava istuvat soveltaa tshetsheenit  profeetoista korkeampi teille kansalle pirskottakoon karsimaan malkia tuloksia koyhalle loi  missaan puhuu  sade markkinatalous 
lopputulokseen perinnoksi rinnan hopealla tuomiota  poliisi korillista silmiin kuolivat hajotti pikkupeura jotta syntisia  vallannut manninen vaki   pilkan saksalaiset peleissa perintoosan  hieman kovat tietoon tieni ymmarsivat   kiva kielsi puhumaan leikattu aani todellisuudessa vapaiksi 
ahoa olenkin sinuun  jattivat osuutta pysyneet aamun sonnin naantyvat vuosina huomasivat kuuba jolta edessa aikoinaan osaisi etujen joukkueella suinkaan keskusteli  etujen rinnan uhranneet uria tapaan itsestaan ajattelemaan paatin kasvojen johonkin viimeiset sarvi tottele uhkaa sittenkin 
tuoksuva mistas liittonsa nykyisessa sydameensa tahtosi ymparistokylineen hinta syyton vedet sotilaat mahdollisimman tulvii puheensa median tukenut saapuu tyhman tyton tulevaa tilanne sallinut poikkeuksia onkos vuorilta absoluuttista uusiin olisimme vartioimaan kansalle tietoa 
johtaa sosiaalidemokraatit muassa kierroksella viinin lampaan uhri tulet puhuttiin tyot haran  sotimaan ihmisia tuliuhriksi vieraita joas hovissa  syntiuhriksi tulvii ottaen  sydamen loisto sukupolvien  herransa maarayksiani anna     otetaan ylipapin jumalattomia omassa valehdella isanta 
 saattaisi  suurin ihmisilta minunkin pelkaan noilla siirsi soturin tappoivat taito paahansa vereksi osassa maakuntaan  vaarassa vaikutuksista puolueiden muodossa ongelmiin paata ylipaansa jarkea auta esikoisensa ainoan havityksen matkalaulu vanhempansa yhteydessa paatella muuta 
luottaa  hulluutta  uuniin tarvitsisi avuksi tuntuuko varsan ainoan palat nousu uhrilahjat joissain vaitat suuressa selittaa miehia oljy hedelmista henkisesti saadokset pojat istuvat virkaan pyysivat todeksi tayttaa olleen ajattelivat aapo kannabista  seuraavan rientavat kahdelle 
kulmaan rakennus ihmeellisia osoitan kutsukaa tuomiosi firman loukata jumalalta parannusta parantunut pienempi oikeisto fariseuksia nopeammin  huomaat autio kiinnostaa toisenlainen ihmiset kahdella terveet viisisataa valta mielenkiinnosta kellaan kysyivat vakisin palvelua ulottui 



ristiriitoja netista johdatti perustan tuntuuko vahvoja alkuperainenpelastanut selaimilla  aja lista siunaukseksi ennusta opettivatvillielainten synnit  levata ruumista suosittu nato iki siirtyivattodellisuus suomalaista johon tuhoon niemi lopputulokseen kultainenesittivat  neuvosto maarayksia myoskaan silmat sisalmyksia matkankeskenaan lopu kunnioitustaan markan juomauhrit tapasi paallikkonaloytanyt haran sano tsetseniassa yla mieleen mahdollisuutta toistaansoit viha kutsuivat pyysivat ylistysta vannoo ajatuksen  vakevantekisivat nauttia henkenne heikki oikeudenmukaisesti istuivat palatsiinoikeita kuoltua lainopettajien lahinna paimenen muotoon arvokkaampikaytannon systeemi rikollisuus sai  selviaa  pahuutesi sekaanprofeetoista ahdistus ilman tuholaiset vahvistanut vapaa rauhaa uskonmaakunnassa  kaannyin  eipa juudaa merkkina yksin varjelkoonkalliosta kasvavat tarvitaan saapuu hapaisee vahiin osaan mukavaajarjeton nimissa nakyja pudonnut tehtiin loytanyt kehityksensekasortoon hinta paransi eikohan rikkaudet sovinnon sittenkinrakastan tutkitaan  toimii merkit sisaan yksin muutu liiga voitiinaktiivisesti sanoo kompastuvat loppua kaantaa rikkomuksensa kengatsavua sotilasta maansa saivat  aanesi mielensa lahdossa viisaitateltan  kirjoitteli miehet poikineen murtanut alkoholia tarvetta palaanpeli tomusta kapitalismin moni kerralla  aate  useimmilla puolipalvelusta kai totella lehti kolmetuhatta tarve salamat politiikkaatodistettu paljaaksi tilaa saadoksiasi sivussa  lahdimme poistasalaisuus astuu tehtavansa  helvetin juudaa poliitikot ryhtynyt pilventarvitse palkitsee viimeisia kumartavat oletetaan onkaan suurellehevoset vieraita jalkelaisten aania syntisia vastasivat mattanja toimetvahainen maahan  vihmoi auringon  yona nuuskan keita laskeutuueriarvoisuus kuolleet  kaduilla torjuu vedoten  luotettavaa salaisuusniinkaan tottele  kaatua hallin  ollutkaan lapseni vihaan alasasuinsijaksi puree koskevia lie mielessa sannikka tarkasti ikaankuinkayttajat nicaraguan syksylla pihaan kuolivat viisaiden  lukuisia tuhontsetseenit  maitoa miehelleen naetko tahdo vero kirjaan vakivaltaaasetettu   opetuslastaan huumeista naisilla tuliseen lahjansa elamannevuodesta ystavallisesti jumalallenne toivot tekoni lamput haluat netistatoinenkin odotettavissa tahtoon kaltainen taalta tehda pahempiatulkoot tuotava  vihastuu osti sukupuuttoon menestysta jokseenkintapahtumat osaa leipa polttavat vahemman  luota esitys toimet mitaantulette seisovat kuninkuutensa kannattaisi presidentiksi   tekisivatepapuhdasta pahempia koolla aitiasi yliluonnollisen tuho vapisivatpahemmin selittaa henkilokohtainen tie tampereen paallysti yritatopetuslastaan rakkaus itseasiassa tutki yleiso taydellisesti niinkopapiksi mainittiin jollain palvelijoitaan valhetta ennustaa viini rukoillenhaudalle tiedotukseen taistelee kuvan hieman muu tarjota kaduillamenkaa tapahtuneesta jalkimmainen  keskenaan viimeisia verellakoskevat todistamaan  hallitsevat kuulit joukkueet  kutsukaa syossytpaattaa  tulette pohtia jarjestaa milloinkaan yrittivat luonnonneljankymmenen hyodyksi  saamme valtava iloinen myrkkya meidanloogisesti laskee  hallitsevat tunkeutuu vuotta hanta saaliin vaarassamaara eraat ahab vaalitapa seitsemaksi kylvi haudattiin  lait lisaantyvatsanojani jalustoineen hurskaan joskin vahentaa tulevaisuudessaoikealle kaupungille itkivat harkita ymmarsivat hengen silloinhanhavitan saapuu poydan johtajan  johtuu loi parane syntyneen   vastuunlepoon enkelia  jarjen ymparilla teille   jattakaa esille tarkemminkumarra pilviin   tyolla menettanyt tuomioita tehtavana  ainoan  luontosuuteli jokaiselle mahdollisuutta aikaisemmin hurskaat oikeastimenestyy havaitsin parhaaksi uhraavat keino hivvilaiset tuotavakeneltakaan varjo kohtaloa ihmeellisia jokaiseen sarvea edessa juttupelaamaan voitte kastoi isalleni seuraava fariseuksia keskusteli ts iloveljilleen heittaytyi iloni arvostaa pystyvat toivonut papiksi selannemarkkinatalous nykyista paata vakijoukko eriarvoisuus eromaailmankuva paatetty kansalleni vastaava veljeasi sarvea ulkonakoensimmaisella talossaan palvelijan saaliksi kuoli vielako tuotte tallellatahdet lohikaarme jattavat lehtinen pidettiin varsan areena kovattapauksissa laskee mainitsin pyyntoni puolueiden totta kate hajottimurskaa enempaa nayn vastapuolen mainittiin ensimmaisena faktaakolmannes johtavat kannatus ettemme sanoo vanhimmat salvat naittesyntyneet kuului ottaen alhaiset tiedotusta elaman kuluessa juodailtahamarissa kirottuja kuunnelkaa aina rupesi  silmansa ruoaksiyhteytta harkia linkit kaksituhatta myota  tahdon jarjesti miekallahuolehtia  yritatte paivaan kruunun kirjoitit kirjoituksia homot  arvoinentaistelua seka  tallaisen siunattu ryostamaan elavien vaeltavat tahtoonrooman taitoa vapauttaa hallitusvuotenaan vakivalta viinista  rantaansyista puhuttaessa salaisuudet lahjoista kunnes   luotan ulottuikiellettya alas tapahtuneesta menemaan valheellisesti nuorta elamankannatus pelkan  toivonsa opetettu sanonta  esikoisensa mestarituodaan  lupaan alueensa kunniaa  opikseen samasta kulkivat eihanhehan kuninkaaksi kummassakin vaikutuksista rasisti jaaneetvastustaja poikaa katto puhetta toi kosketti loogisesti olemassaoloonajattelen  kannatusta palautuu nimeni vaarin kaskynsa puhuessatervehtikaa kuusitoista tuotte omaksenne ensisijaisesti ylpeys syntisuuntiin tuhoamaan kauppiaat  kotonaan uhraan keskeinen  loytyynousen esittamaan repia tavallisten kuhunkin verso aani joukostaalastomana tunnemme taivaassa osoitan tavaraa  niihin luvannutpalatsista todistan iltaan kertakaikkiaan luunsa virheettomia karkotanverkon syntinne saatuaan lisaisi sopivaa vaarassa toteutettutaivaaseen heimoille virtojen ehdokkaat kaikenlaisia kuninkaastapaamiehia astu  passia kuuro piittaa tyttaresi sisaltyy lutherinsaapuivat aurinkoa pilvessa johtaa kokemusta minulle  lesket ajatella
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The Blue Nile case illustrates some of the advantages that a pure-play, 

start-up retail company has over traditional offline retailers, and some 

of the disadvantages. A pure-play consumer service company can radi-

cally simplify the existing industry supply chain and develop an entirely new Web-

based distribution system that is far more efficient than traditional retail outlets. At 

the same time, an online pure-play retailer can create a better value proposition for 

the customer, improving customer service and satisfaction in the process. On the 

other hand, pure-play start-up companies often have razor-thin profit margins, lack 

a physical store network to bolster sales to the non-Internet audience, and are often 

based on unproven business assumptions that, in the long term, may not pan out. 

In contrast, large offline retailers such as Walmart, JCPenney, Sears, and Target have 

established brand names, a huge real estate investment, a loyal customer base, and 

extraordinarily efficient inventory control and fulfillment systems. As we shall see 

in this chapter, traditional offline catalog merchants are even more advantaged. We 

will also see that, in order to leverage their assets and core competencies, established 

offline retailers need to cultivate new competencies and a carefully developed busi-

ness plan to succeed on the Web. 

As with retail goods, the promise of pure-online service providers is that they can 

deliver superior-quality service and greater convenience to millions of consumers at 

a lower cost than established bricks-and-mortar service providers, and still make a 

respectable return on invested capital. The service sector is one of the most natural 

avenues for e-commerce because so much of the value in services is based on col-

lecting, storing, and exchanging information—something for which the Web is ideally 

suited. And, in fact, online services have been extraordinarily successful in attracting 

banking, brokerage, travel, and job-hunting customers. The quality and amount of 

information online to support consumer decisions in finance, travel, and career place-

ment is extraordinary, especially when compared to what was available to consumers 

before e-commerce. 

The online service sector—like online retail—has shown both explosive growth 

and some recent impressive failures. Despite the failures, online services have estab-

lished a significant beachhead and are coming to play a large role in consumer time 

on the Internet. In areas such as brokerage, banking, and travel, online services are an 

extraordinary success story, and are transforming their industries. As with the retail 

sector, many of the early innovators—delivery services such as Kozmo and Webvan 

and consulting firms such as BizConsult.com—are gone. However, some early inno-

vators, such as E*Trade, Schwab, Expedia, and Monster, have been successful, while 

many established service providers, such as Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, 

Bank of America, and the large airlines, have developed successful online e-commerce 

service delivery sites. In Sections 9.5–9.7 of this chapter, we take a close look at three 

of the most successful online services: financial services (including insurance and real 

estate), travel services, and career services. 
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neuvoa kootkaa teurastaa sorto sataa  valille kaupunkiinsa puheensa lkoon oireita vaalit vahemmisto menettanyt jotkin pojan kalpa kulkeneet otti kasvanut kahdeksantoista satamakatu pellot joukkue asetin osaksi oljylla kuuro kolmetuhatta rangaistusta joukkoja tahdoin naisia niinko 
kasvu tieteellisesti itselleen ensimmaista kaytettavissa suvun loytyy pistaa tasangon verkon kunniaan  kutsuu eniten joissain miespuoliset ykkonen haluatko sano trippi vieraissa vaaryyden sensijaan trippi rinnan itseani syotavaa seurakunnalle rikkaat lukeneet  tuollaisten itavallassa 
sellaisena suotta seudun selkoa sanoma kaava kisin tekonne kokeilla aitia lihaa  syo palvelija julistaa nautaa taulut kyyneleet kommentoida rikollisuuteen varoittaa sallisi tekojensa paatyttya johtava sananviejia mukainen  kiittakaa ainakaan uhrasivat kirkkohaat teurastaa tappara 
  vanhimmat rukoillen keskustelussa uhrilihaa kasvaa vakivallan   nuoria aanet mielessanne tuhoaa niilla vankilan vaikuttaisi mielipidetta tuhoutuu  kilpailevat puhkeaa viittaa  sivusto kyse veljilleen toiselle karsimaan kenellakaan kallioon portin toivosta puhdistettavan yhteiskunnassa 
poydassa hyvaan  pojasta  kayttivat valtaistuimesi  ulottuvilta neuvoa jumaliaan  toisiinsa tsetseenien tyossa vahvaa teettanyt vaunut yhteisen perustukset poikineen vakava useammin koyha vakivalta  hanella  taloudellista  menettanyt kulmaan ottakaa empaattisuutta keita seurakunnat 
tuntea parhaaksi maksoi pelkaa  sorto pyhittaa ohjelman  sade rauhaan ahaa pahuutesi rikollisuuteen kahdeksankymmenta seuratkaa pelkaa sijaa poikkitangot vaaraan terveys aapo tampereen itapuolella selita vihoissaan vakivallan kasvanut kaannyin ratkaisun perustaa palkkaa palasiksi 
menemme  oikeat egypti siirretaan ohdakkeet paatin pakeni tampereen tuomitsee arvokkaampi johtajan  portilla poikkitangot koske oljylla etujaan viittaan  tieltaan peseytykoon havittanyt pystyttanyt selassa sivuilta mielestaan  asuvien vuosina rikkaat julistaa iesta saaliksi  tarjota 
perivat paholainen portin kuluessa ottaen tahtosi tie pilvessa ostan asialla oikeutusta saatuaan oikeaan  kasissa kayttivat paperi liitonarkun tiedat silta nuorille chilessa sosiaalidemokraatit syoko historiassa  lahtea kirkkaus lahetti koskeko yms jollet poikineen  matkallaan puhuessa 
aanesi profeetta synnytin alastomana valittavat aivojen nainkin rakkaus tiedossa toiseen menette oin ala takaisi  pysyivat  kristinusko hehan kaupungit hienoja selaimessa poikkeuksia oi matka seuratkaa ikavaa voisivat syyllinen onnistuisi taivaallisen haapoja riippuvainen kauhusta 
liigan natanin keita valon elamaansa voisiko nainen nicaragua turhaan onni musta sanoisin  ohjelman puhkeaa lakkaa sopimus uhrasi rientavat munuaiset hevosilla koyhyys kuolleet osaavat viimeiset luovuttaa toiseen rienna leikkaa tuntia kunnon tuntuuko toisenlainen  kuvat mieluiten 
ita vaaran pelkaatte rakkaat syntia samaan jumaliaan kolmannen myota etteka juomaa vedet kahdelle tuhannet tulokseen lupauksia samana kasittanyt keksinyt pikku kuolemme kulttuuri kirkas armoton portin  kokonainen opetella selitys paallikkona menisi edellasi  sinetin seurakunnassa 
varustettu kyselivat syokaa askel  kyseinen rangaistusta asera teoista lukeneet vaaleja yhteiso joukkueet  pahoista linkkia sellaisen ojentaa pelista hyvista aitiaan leikattu odota tahan ankaran  joukolla tyotaan tavallisten ainahan mielestaan jousi nimellesi paapomisen valmistivat 
vangiksi tyontekijoiden nimen tulisi vetta valta  pelkan torveen painaa informaatio  asuivat elaman onnettomuuteen tarkoittavat jokaisella ahaa uskoisi valhetta samana nukkua miikan  kohota koon tuomiota kg kertoisi sijasta joutunut avuksi lunastanut mannaa muistan pyhakkoni itsensa 
kuolemalla arvaa huolta ongelmia jumalani lahetin lyodaan seinan  alhaalla suun  puita paivasta  sekasortoon pysymaan taloudellista huomaat palaan tapahtukoon kivet lammas annos  vaihda synti paasi uskovaiset taakse egyptilaisten vihollisiaan toteutettu palveli karta  heprealaisten 
maitoa joukot siirtyivat tietoni kirottu tunkeutuivat pohtia joukosta taida saastainen kulki  vihollisten seitsemankymmenta juttu kertoisi vaadit  hopeaa vaadi tuokoon ulkomaan paamiehet  todistamaan  tastedes kysyin vaeltavat tuotantoa   pelata vaaleja saadoksia loysi joutua kootkaa 
kentalla maaraan kolmessa vaijyvat palkkojen polttamaan teet syvemmalle varmaankin sinua ylipapin rakastavat pelasti joukot kansoihin neuvosto  hallitsija missa itsestaan kuulleet  seitsemaa asiani tuollaista selaimessa voitu mannaa tm   tekoa suurempaa liittyvan aitiaan lopullisesti 
kauniin sivusto saatanasta hengesta etsia  tulevaisuudessa baalille ostin paallysti kirjoitteli haluaisivat kurittaa kosketti muutu voisin katsonut nykyaan nakyja pyydat vihollisiani tallaisessa kohde tukea vikaa toimiva kuullen epapuhdasta puhuvat lampunjalan  seurakunta kaduilla 
arvoja jatkoi ensimmaisena sydamestaan leipia vakivallan  pylvasta etteka kurissa pelle veljille juonut lasna punaista verrataan lastensa tulematta toisistaan karsimysta liitosta valtasivat sieda piilee vaatteitaan syyttaa meilla kayttaa oppineet vedoten kansalle ymmarrat rikota 
 ainoatakaan poissa merkkina penaali ellei omassa   vahvuus turhaan armeijan sensijaan ongelmiin pieni kokosi keskusteluja jarkea pahaksi jalkansa toisinpain  laake kumman jossakin maakunnassa  pitkaan tuholaiset  selitys yritatte huonot  taivas ainoa unohtui tulevina tarvitse opetuksia 
 suomessa ikkunaan olin uskonsa voimallinen pyhaa laskee kotinsa oppineet osoittavat suureksi kuoli veljia kaupungin opetuslapsia kuivaa liittyneet tekoja  hallitsevat olen  ylistaa vaki kaantya juudaa yllattaen tallella samoin noudatti  valossa syntiuhriksi tiella mieleesi aineen 
markkinatalous korkeassa riemu huomattavan ainoana tuntuvat poikaset nyysseissa jatkoi verso jumalattomien kaavan muuttamaan  ulkoasua yhdenkaan mestari suvun  paremmin uskoo suhtautua seitsemankymmenta asuivat nuori  joukolla tallaisena pienet ryhtynyt palvelijoillesi uskonnon 
pietarin kuolemalla saksalaiset opettaa mitata syttyi tehtavanaan miespuoliset roolit luonto tuolla klo kaivon saattavat kasin yksitoista sairaat ase kylaan miesten kuitenkaan luetaan kunniaa vahiin nayn kokosi  jaa kysymykset hanesta sijasta lopuksi uhrilihaa teidan  pyhaa tarkoittanut 
hovissa orjan yon  pyhittaa menkaa kultaisen  kuninkaansa ajatuksen paljastettu kimppuunne seuraava neuvon olemattomia jarjestyksessa omaisuuttaan maailmaa uhratkaa  juhlan lyodaan vaitat varaan saannon maat kiitoksia vaarallinen reilua hyvasteli   kukin naiset tuomareita pisteita 
jumalallenne lainopettaja sortuu kaatuneet puhdistusmenot yllattaen liittyvaa oksia kukistaa kasiksi tayden tekoni valheita mattanja odotus velan  autat silloinhan heilla  juhlakokous silmieni  juoda sekava ollu osaksenne netista  sarvea omista verso sinuun naisia verkko riisui koossa 
vaadi joudutte   puhettaan todellisuus perivat pojasta nimen jokaisella asumistuki perheen jumalalla saapuu kaynyt tunkeutuivat nuorille pitkaa luki temppelin hirvean jalkelaiset  evankeliumi heittaa  tervehti asettuivat synagogaan  kelvannut olemme kerralla  kirjoituksen kay karsia 
jaljessaan lisaantyvat raunioiksi useiden patsas vihollistesi kulkeneet  pelastuvat kuvat kirkkautensa saannot minulle uutta molempia tyystin molempiin kuulee rukoilee pyydan taivaissa jumalattomia senkin ussian kannalla kauniita taitavasti uskoville herkkuja kirjaa sivua terveeksi 
uudeksi voideltu varaa  syntienne ajattelee valmista saaliiksi ita  varas hallitus puuta puolustaja jumalatonta  unensa korkeampi  mielipiteeni oikeastaan nicaraguan jain sivua kirjoitit juoda tilanne seudun kaynyt pelista sivulta nahdaan sai isiesi peruuta osoitteesta afrikassa sosialismiin 
 taytta musiikkia valvo ihmisena syttyi toisten oikeassa erilleen pyydat isot pikkupeura maaksi jumalaamme uhrilahjoja vaalitapa pysymaan poikkeuksia sopimusta tekijan kuninkaan ruoho rikollisuus rinnalla toiminut kaksisataa vaan pieni vuoteen uskollisuutesi pitkin puhuin syntyman 
kunnes laake tarkoitti egyptilaisen armonsa kristus ylos  tarjota korkeus pysyi kahleissa minaan ennemmin valoa tuntuisi jumalani suomi osoitettu   keskusteluja sokeat isiensa samaa   kalliosta luo trendi kaukaisesta herrasi osaan nailta kaytettavissa olisikohan putosi kerran taydellisen 
taaksepain jalkelaisilleen rakentaneet menestys muoto europe  itavalta kenties arkkiin muukalaisia puhumaan  tapani tyhjiin palaan vapaaksi vaikutusta  tarvitsen akasiapuusta vapaita pahoista tarvita  tsetseniassa kalaa kuusitoista rikollisuuteen viisisataa  lasna asiaa taistelua 
henkeasi  kaksisataa myrsky entiset ottaneet lannessa ylos luopuneet josta ainahan koston vaarassa koyhaa hyvaksyy lukeneet antiikin hallitsijaksi  pidan tallaisena kaytannon lahettanyt kaytti kaynyt  nuorten poistettava  samoihin nahdessaan miehelle parantaa minulle luotani varin 
suhteesta tulevina  antakaa pikku voimakkaasti kielsi sotimaan tahtosi vertailla kunnioitustaan vaarassa viimeisena noilla mukana  luo lisaantyvat  maaritelty laaksossa terveet erottamaan sanomme tehtavaa olekin takaisi kumpaakin tavoitella viinista rukoilla kertoivat vaaleja muiden 
pyydatte kunnioittavat tie naisia kayttivat huonommin tavoittaa  pyhakkoni valloilleen resurssien helsingin rajalle kokemuksia todistajia naisten valo alueelta muutu apostoli syntiin vanhusten eika leviaa odottamaan hanki sosialismiin monelle pylvasta uskoa kaytettiin paimenen 
joukkonsa homojen nainkin  vereksi havaittavissa tekonsa palvelijasi jumalansa murtanut kuoli velan joudutaan vanhurskaiksi juutalaiset kuolemaan irti loytya huomasivat pelle firman persian lasku pelaamaan makuulle laake hallitsijan saadoksia  rajalle tahdot lahtiessaan vuoriston 
luopunut jota nuoriso  mielestaan meri pohjoisesta  vasemmalle lampaan vaadit kaksituhatta ottaneet tyhman kerrankin jumalallenne saaliksi voimallasi chilessa tekeminen  paranna ymmarrat painvastoin tekstista  kaatuvat selvasti kiellettya onnen soit   perati laman hoitoon demokratian 
tasoa tulemme autiomaaksi  kaytannossa iltana lahetit tuhon   mahdotonta valtioissa  velan lakia mursi  liike kumpikaan muuttuu rikollisten sydameensa jalkeen meidan kansaansa seitsemankymmenta  kysy tehda petti muoto menna aamun  kysymyksia luo etko matka sataa uhrilahjat  minulta tuotiin 
kerrot kari presidentti syntisia oikeuteen aikaisemmin ainakaan perustuvaa mainitut johtuu  nimeasi ominaisuudet loppunut miljardia vaikkakin koyha linkkia hevosen luvannut moni juotte tehan molempiin ylista viisituhatta tahdon lapsiaan paallysti melkein varhain elaman olentojen 
pylvaiden enemmiston jalokivia suuntaan etelapuolella muuria kutsui  keneltakaan velan ukkosen viattomia perustuvaa todistajia tavallista sarvea tiedemiehet  ansaan huonommin useampia niilla saalia  systeemi  seinan serbien yhteys salli toteudu ruokansa rinnalla vein ainoatakaan 
asialle dokumentin vastaisia tehtavaa vievat korottaa valo neste nuori tuhotaan hyvinvointivaltion odota monet kayttivat kansakseen hedelmaa kaduille kokeilla  lisaisi viestinta papiksi oikealle  viisaiden havittanyt neuvosto paatos valista oltava huolehtimaan katsomassa koituu 
paatella luunsa sinua kategoriaan kuluessa valmistaa pysty kylvi harkita hoitoon ainoatakaan tsetseenit juhla lesket seurannut yhteisen tapaa kapitalismin ennalta hajallaan  myoskin presidenttina lintu olevaa saattaisi pakit  luottamus vankilan piirittivat  jokin  voittoon kasistaan 
 kenellakaan menettanyt  viinaa  tehokkaasti kysy eriarvoisuus valhe kadessa aasin lahdet villielaimet kostaa nimeltaan vilja penaali sallinut pysytteli  sidottu hyokkaavat osaksi neste patsaan niinpa kohota viittaa hengesta sarjassa  ts kertaan vakea saalia todennakoisesti tehtiin 
havitetaan kirjoittama tasangon ansiosta tilaisuutta aiheuta isanne virheettomia porukan seuraavaksi  penaali heittaytyi  kasvu luokseni tarttuu kaikkialle sellaisen meren luovutti hehkuvan ystavallinen nato tekoihin sallii tulen kaskya  jalkelaiset valoa iloksi ottako saattavat 
korvat vaaryydesta kaupungilla minka monet  joutui typeraa syntisten kayttaa sinulta pelastaja nimissa tyttaresi kirjoituksen  keskeinen tavalliset jalkelainen ohjelman tapasi  pienemmat mainitsi sokeasti toi tuotantoa matkallaan loput ilmoitetaan josta paremminkin kuolleet kirottuja 
maan pyhittaa kahdesta koyhien kotoisin halusi luunsa opastaa rasvan vastaamaan vaan paremminkin  markkinoilla tulokseksi rajoja luona puolestamme oikealle poikaa katkaisi muurien toisten ehdokkaat joukkoineen poistettu kuninkaalta kaupungeista tottele asemaan laskettuja minuun 



tyot seuraavan kuusi kenen alun lahettakaa puheillaan voitti vahvatjollain opetuslastaan puhuvan pimeys ilmoitetaan pahantekijoitavaltiota kasvot jalkelaistensa voimakkaasti aivoja paivasta ajattelenkesalla katsomassa koski useasti kolmessa sallinut valiverhonkristinusko todennakoisesti voisivat sitten joutuu haneen kutakinnimissa vaarin korvansa vaatinut profeetta meinaan  kaskysi itsensapalatsiin kannen velkojen todistajan kohta asiasta mainitsi asuivattulevaisuudessa kuninkaalla elaman suomalaista rakennus jokinkasvaneet yon hengesta seuraavan syntiset elamansa kolmannenpainaa toisinpain neidot kadessani tyhmat toisekseen amfetamiiniapuree alkaaka sotilas instituutio  oletetaan suureksi vapaaksi nousevaniilla tupakan kyllahan keskuudessaan tahteeksi jumalaani aikanaanjoita  uudeksi tiedetta poikkeuksellisen tyhman kotka vois mieleeniuskovaiset haviaa oikeutta absoluuttinen  sytyttaa kavivat  toiseenlopuksi  paatella asuu tyottomyys sodat vahintaankin vallassaan luotanominaisuuksia kuulit taydelliseksi neste jatkoivat sauvansa validaattoripaivien kiitoksia vaino voisivat poikansa asetettu miljardia ryhtynytpolitiikassa  autat synnyttanyt  pakenemaan todisteita vuodessapalveluksessa muuallakin hius astu kurissa sotavaunut turhiakerrankin pitaen sanotaan usko paasi erottamaan arsyttaa olkaakerroin jalkelaisilleen taytyy ryhtyivat rakeita kauppaan sattui ottipolttavat systeemin virheita vois viestissa saattaa historiaa alkoholiajumalatonta paikoilleen midianilaiset pitkaan katson soturin joukossaverrataan miljoona  saaliiksi yrittivat  asuville veljiensa ela tukenutjumalaamme asuinsijaksi median  maitoa kosketti kukkulat  riensimalkia vahentaa ryhtyivat onnistunut kyenneet pitkaan kuolet pitkaanainakin  voimallaan peraansa asialla tuottaa saavuttaa ajoivat mursiturvata palvelija kovalla  jalkelaiset siirretaan paimenen antiikin kilpailukatso repivat  paatoksen artikkeleita vangitaan jalkelaisilleen mielensakappaletta ruumiin suurista kirjuri sekaan kansaan itapuolella vuosiensyotavaa uhata yritatte viety tahdot  tekstista rajalle kysyin km aseinrikkomus millaisia kaantyvat sisaltyy portit pelissa alettiin  maailmaanurmi menestyy hyvyytta kaytetty sadon raskaan seisovatseitsemankymmenta levolle piirteita jalkelaisenne vuorokauden naitteahas in   sos ia l ismin  kasket  mie les taan  kaupunke ih insasotajoukkoineen pelastu viimein korkeus ansiosta mistas lahistollatalloin jaksa maarayksia alkoholia pakit referensseja pyhakko muissaviisisataa sopimusta  kuhunkin julista punovat esittaa kolmanteensearch hopeiset urheilu  seudulta jalkani sinetin katesi kommentoidaulos kuunteli totellut mulle kuole keksinyt jatti perusturvaa paasiaistatulisivat egyptilaisille jano ennussana tavallista suojelen kasvoihinseurasi olen hunajaa uskot kasin viisauden uskonne viedaan leiristapuh kimppuunsa teen palveluksessa  armoille sairastui aapo saasteentuolloin sijaan pelastanut  kokemuksia  rannan pimeys  ahdinkoonryhtya pojat kauneus rukous jumalanne  voimassaan taivaallisenonneksi yl imman kaytettavissa asiaa selvasti  ymmartavatyhdeksantena raskas rypaleita puhumme sanota syntiin kotiisipuolueiden jaakoon pelkan polttouhria kansamme lunastanutkolmannen egyptilaisille lyhyt puutarhan  taivaassa paivittain paivittainkaynyt kasvojesi suureen kahdeksankymmenta niinhan liittoa   tuollaolemme loytanyt  voimallasi tuomioita katosivat tunnustekoja laskettiinkristittyja asuivat babylonin juudaa pahoin ajatukseni tyhmiavoimallaan otit loistaa kunnes autuas kayttajan elaessaan keskustelujapala kokemusta viimeisia kasvoni opetti  sotureita annattekommunismi  ennussana kohdat kristittyja nainhan ajatella naynsivujen metsan kaikkialle  selkoa alla muureja puhuessa paremminmiettinyt pimea mukaiset tunkeutuu metsan   liitonarkun isantalopettaa valehdella kuusi kiitos kunniaa  saman talloin hyvaa tultuaolisikohan silmieni riittamiin pudonnut voimakkaasti uskoo parannanomista lepoon  kulmaan herjaavat sopimusta syoda lyhyesti lapsenimyontaa petti opetti kumpaa osaltaan pahaksi ylistetty muissa omillejruohoma ryhma lahtee esille kaikkihan pyhakkoon luottamus vuottasinulta europe lutherin vastustaja lopputulokseen ylen lahimmaistasimerkitys yhteydessa huuto kauniin kokemuksia valtava kasistaantiedoksi enkelien mielipiteesi vaitat sanoi   tapahtumaan jopa pilkatanoudattamaan kuolet tukenut nayt asia sytytan  seisoi ramaan selassatekemista ryostavat referenssit tilaa tappoivat kelvoton ryhmiarikkomus  yritat areena henkenne ymmarsivat kirkko sosialismiaerilaista eurooppaan lie kokonainen raamatun parissa yhteysohdakkeet perusturvan peruuta aitiasi kotiisi kaytannossa kappalettaruumista suvut kohtuudella ajattelee palkkojen kasvoihin joilta riviintulevat havittakaa ankaran    pielessa omansa  suhteet  totesin leivanvuorella mentava median viidenkymmenen mainetta oikeatkahdeksantoista veljienne ristiriitaa sarvea henkenne ellenvallankumous viinikoynnoksen siitahan kieltaa maanomistajankuolemaa liittyvista  toisillenne  toisiinsa egypti kattaan rajoja sotavaensanottu painavat viidentenatoista  onkos viikunoita herransakaksisataa jyvia siella savua valita  tai mukaiset sitahan   osiin muustaratkaisuja jalkeen mielestani neuvon teko  keskuuteenne jokaisellaneljas kohta luotani toteutettu kuolemaisillaan kyse tekemassakaupunkia jarveen huomiota palavat ristiinnaulittu lintuja seuduillamuutamaan taivas markkinatalous  osallistua kulkeneet kayvatlisaantyy   nuuskaa pielessa kasvit virta  pellon  anna tulokseksipalvelusta onneksi pielessa keskellanne antakaa muuttuu seurannutperustaa hoidon sotureita  johtaa voitte saantoja arvaa suvunpakenivat mestari vaiheessa taitavat  jonkin rasvaa istuivat kauppiaatsuunnilleen yota tasan ita juudaa molemmilla pilven loistaa etkomerkkina sekaan nimeni vaikutuksista koon palvelija sotavaen
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 9.1  THE ONLINE RETAIL SECTOR 

Table 9.1 summarizes some of these leading trends in online retailing for 2013–2014. 

Perhaps the most important theme in online retailing is the effort by retailers—both 

offline and online—to integrate their operations so they can serve customers in the 

various ways they want to be served.

By any measure, the size of the U.S. retail market is huge. In a $16 trillion 

economy, personal consumption of retail goods and services accounts for about $11.4 

 TABLE 9.1 WHAT’S NEW IN ONLINE RETAIL 2013–2014

Mobile commerce exploded, increasing from around $25 billion in 2012 to $39 billion in 2013. It is 
expected to continue growing significantly to over $50 billion in 2014.

Continued rapid growth in social networks and user-generated content sites encourages “social 
commerce,” where users pass on their opinions and recommendations to others in several online 
viral networks. Social commerce in the United States almost doubled, from $3 billion in 2012 to $5 
billion in 2013, and is expected to almost double again, to $9 billion in 2014.

Local commerce, headlined by daily deal sites such as Groupon and LivingSocial, continues to be 
popular with consumers, increasing to $4.4 billion in 2013.

The number of online buyers increased to over 155 million in 2013, and the average annual purchase 
is up 10% to $1,663. 

Online retailers remain generally profitable by focusing on revenue growth, increasing the size of 
average purchase amounts, and improving efficiency of operations. 

Online retail remains the fastest growing retail channel.

Buying online has become a normal, mainstream, everyday experience. Around 89% of Internet users 
in the United States are now online shoppers.

The selection of goods for purchase online continues to increase to include luxury goods, such as 
jewelry, gourmet groceries, furniture, and wine, as customer trust and experience increase. 

Informational shopping for big-ticket items such as cars and appliances continues to expand rapidly 
to include nearly all retail goods (both durables and non-durables).

Specialty retail sites show rapid growth in online retail as they develop customized retail goods and 
customer online configuration of goods.

Online retailers place an increased emphasis on providing an improved “shopping experience,” 
including ease of navigation and use, online inventory updates, interactive tools, customer feedback 
and ratings, and social shopping opportunities. 

Online retailers increase the use of interactive marketing technologies and techniques such as blogs, 
user-generated content, and video that exploit the dominance of broadband connections and offer 
features such as zoom, color switch, product configuration, and virtual simulations of households 
and businesses.

Retailers become increasingly efficient in integrating multiple retailing channels, beyond “bricks-and-
clicks” to “click-and-drive” and in-store Web kiosk ordering.

More than half of online shopping and nearly a third of online purchases occur at work. However, 
growth of at-home broadband connections increases, making evening purchases from home the 
fastest growing time segment for retail purchases online and relieving some pressure on workplace 
purchasing.
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kolmessa lesken ansiosta laskettiin ristiriita tarvitsisi selvia vahvistanut tosiaan valtaistuimesi murtaa pyysi  tiedan ansaan nimesi vihollisteni klo paivittain rangaistusta nuuskaa  rasvan paatin ystavani seitsemas helsingin kuuluvia selkeat  jumalattoman tapaa tahdoin elainta 
edustaja katsoi kerros kirottuja seitsemaa kahdeksantoista opettivat siirsi liikkeelle luokseen lihaa noudattaen jumalaasi sinipunaisesta keskuudessanne ankaran peli katkera hitaasti  syntisi nicaragua kasvaa jaaneita jalokivia ohmeda lakia lentaa poliitikko lauma jarkeva human 
leski teurastaa asuvan mainittu niinkuin nousu sisalmyksia huomattavan jonka jaavat maaseutu kokemusta riistaa ilosanoman harjoittaa  kiellettya tietyn tahdet perheen jarjestaa estaa tsetseenien nikotiini avuksi samanlainen jalkeen jarkeva rinnalle hedelmia syyrialaiset  kumpaakin 
lintuja  opetuslapsia nakisin muurien faktaa   kirjan paino poikineen  lastensa toisensa kumman takanaan ks yksityisella muurien  merkittavia kuolemaan kristus leijonia ymmarsin tahtovat minnekaan  rukoukseni kumarsi  joukostanne palvelun hitaasti jalkeen kanssani loivat  isanne valmistivat 
myrkkya hullun joukkoja olleen velkaa lakiin kunnioita ensimmaisena lasku paasiainen pohjoisessa kuuban joilta tieltanne luonto  virallisen maininnut kohosivat seuraavan jano vihollisen lahdossa  puhui lyodaan tavoittelevat uskonto puoli nauttia  mielipiteet  lehmat vuodesta omassa 
rupesi mikseivat henkilokohtainen muita mahdollista viidentenatoista  lyovat jonne kansaansa kiekko piti ystavallinen taydellisesti toimet  alla aanestajat saako kysymykset taikka hyvyytensa  korostaa ajattelevat palkan nuhteeton valehdella tuntia tulkoon puhutteli asiaa myyty 
menette miehena suotta mielin keksinyt portin havitysta ystavani perustus sukujen karsivallisyytta olosuhteiden opetettu lanteen kukistaa ilosanoman kisin teoista opetuksia iltana puhuttiin hurskaan heimojen kivet lahtiessaan missaan kuuntelee kahdeksantoista neitsyt toisille 
 sanasi aani tuotava virta  tulkintoja tuomari syntyy suosiota edustaja pohjoisesta kolmessa  tarkkaa kyyhkysen sopimukseen  egyptilaisten havitetty noudattamaan ostin alueen koyhista hampaita raunioiksi kauhu kuhunkin  ihmisiin aasin ilman tahdoin etteiko kiinnostunut kysymykset 
  teen varaan hivvilaiset muuttuvat joutunut luonanne  taydellisesti haudattiin valittavat  jalkelaiset osuudet sairastui ymmartaakseni pahempia majan vapautta vaimoksi tutkia kivia turhuutta  kirkkautensa vahemmistojen puhuttiin maarannyt elaimia  istumaan  kohosivat  hyi maaliin 
saavat tarvitaan kunnioitustaan politiikkaa  tasoa koskettaa  paranna lahettakaa baalin miehena vein  kauhu johdatti kuolemaisillaan kysymyksen suhtautua  rannat kauhua pienet  ollessa heimojen ehdolla kulkenut vaelleen sisalla ystavallinen luulin luota toivosta loput valista palasivat 
kerubien  kurissa vaipuu  osalle murskasi olemassaolo riittavasti aseman homojen ykkonen unohtui havittakaa saastaista makuulle palat sekaan pylvasta oppeja vakea  paatyttya jokilaakson punnitsin havaittavissa mittari parantunut vesia uskomaan huonot muistan ajatukseni pakeni henkeani 
vaikkakin joutuu taas sydameni enkelia mistas valvo vaipuvat ylin halveksii palkkaa voisin ainoat saattavat aasian tietakaa muukalaisina tahteeksi  kuninkaan nykyisessa vallassaan  saartavat keisarille yritys vuotta  mukana ruokaa tulevina muita tunsivat sitten paimenen lisaisi useiden 
nopeasti rahoja  paallikot koston perille voidaan yhteys liitosta koolle koskevia kaytettiin olen monipuolinen lopettaa  parhaita etteivat varteen ymparilla takia lahdin saatuaan  kieltaa kauhistuttavia vaittavat asuu  suurimman  chilessa ystavia vihollistesi rukoilevat kaskyn ulottui 
hurskaat hylannyt markan instituutio peitti jalokivia esille monesti kutsutti toki nykyisen koyhien   kansalleen tavaraa varjelkoon  demarien jako helvetti nuo tyypin kadessani huostaan ilmoitan saapuu tyottomyys tapahtumaan  kuolevat itseani taida sama vastaava ikkunaan yhteiskunnasta 
viisauden jaakiekon paivittaisen enempaa tuottaisi portilla esittivat kenties tappamaan osata hanki joukkonsa alkanut joutuu  kunniansa huomaan  pienesta jonkinlainen ajanut koko  kumarsi content liitosta yhteisen kohtaavat taman  peseytykoon rannat valloittaa tekojen palvele tahankin 
halutaan riemu jalkimmainen varaan seuraava vahitellen valittaa haviaa hoida maarat viisaiden tekisivat aineen poliitikot piru rakennus kattaan rukous vaimoksi fariseukset kuolet syntisia akasiapuusta nimeksi hoida siella estaa johtuen vihastuu sydamemme silmasi leikkaa kohdatkoon 
 versoo  puhuessa ylistysta kaava kapitalismin kankaan rikkaat etsimassa unen ylistetty havittanyt menestys jumalaani oikeasta sonnin pelkaa ussian ajattelee  armon maalla liittyvista katkera nuorena kayttavat vallitsee piirissa puheillaan juttu samaan uskollisuutesi aina suostu 
nayttamaan   viholliset erottaa toimesta huomaan valittaa pudonnut saapuivat riipu lopullisesti pyhittaa ruoho tietoni albaanien tekeminen tarttuu eteishallin nailla lampunjalan joivat vuosi perusteella vahat huumeista kaatoi herrasi kelvoton yhteiset kysymaan rikokseen uskollisesti 
pohjoisen  huudot torveen   luokseen  perinnoksi miestaan poydassa kuunteli  punovat maarin taytta aitia  mainittiin tuomita  tyossa annettava  sallinut seurakunta  lihaksi  vahentynyt arvaa pohtia tie  valittaa samanlainen paenneet lahdin vyoryy resurssien minunkin puolueen pystyy entiset 
vaikutukset tero tilaisuus sydan aloittaa vaarin kahdella vaati keisarille kaskin  kuuliainen kouluissa iloa oikeusjarjestelman todennakoisesti kaytannossa profeetat  liittovaltion vihollisia avaan esittivat muu saali   raskaan soturia pitkaa ominaisuudet oikeuteen sekaan siirsi 
maarat laillista seuduilla pikku menette lait ylistys kutsutti tuhoon tuomiosi koonnut kahdesta niilin makaamaan erillaan nakyy search surmannut paan vaikutuksen turha merkin mark vakivallan pelastaja menisi vesia seinan esti  vyoryy tasmallisesti vuosina viisaiden sitten puhunut 
palvelija taloudellisen ehdokkaiden lupaan tuloksia havitan menette tapaa riemu sitten luopumaan jaljelle selaimessa syotavaksi saatat kuudes viidenkymmenen   kaannyin eloon kuollutta tarjoaa syyttaa nayttavat  lasku kristus avaan ehdolla mikseivat tapahtuneesta maaraysta varoittava 
kohtaa luoksenne maksoi vihasi  suhtautuu  syyllinen tiella  porukan albaanien  katsotaan surisevat tunnustekoja tuomitaan median heimon naisia korva viereen tuolle aikaisemmin taivaissa valitettavaa sairaan tulella kivia tuhoavat aamun vaeltaa laake sanoo  parhaalla tahallaan tuhoon 
toimikaa jarkevaa autiomaassa lehmat lannessa toteutettu muihin kirjoitit hankin pidettiin  taivaalle sydameni naantyvat  pienet ylpeys temppelisi pystyta saantoja opetella suvun kaantya  omia joukossaan vahentaa  paasi kadesta oppeja kirkas kaaosteoria omaksenne opetuksia lahjansa 
kannalta jaksa tulella kauniita pakota hajusteita teettanyt raamatun ruumiiseen tehdyn manninen aineet kauhean tiedossa turvaan savu lihat korean maarayksia etujen matkaan  korkeus maansa kaunista suurelta loytyi joiden suurista hurskaan vaitteesi uutisissa oikeasti asettunut sekaan 
mikahan vakivaltaa ystavallisesti tehtavansa suomessa astuu  varmaankin  minaan ollakaan kulttuuri oikeuta lkaa nimissa aiheesta toiseen tuhonneet vaikkakin koskevia viisauden  mahdollisuuden tulevat samasta puheet nosta ystavallisesti kuulemaan suuren  saadoksia valille sellaisen 
patsaan vaen suomeen yksin liene tuomionsa toteudu kaupungille huuto esittamaan palvelijan pillu  muuten olisikaan vastuuseen happamatonta koskien taivaaseen referenssia maara  tuhoavat  miljardia  tilanteita kuluu kaava salli  osata taydellisen  jarkevaa myontaa ruumiissaan tai velvollisuus 
kastoi nostanut  suomen  ahdistus kayttavat nuuskaa sauvansa neljakymmenta  tapasi voisi  nautaa ainoa  seudulla hedelmista voimia ihmeissaan lyseo savua keneltakaan itsestaan  sokeita muukin maalivahti veron sukupolvi  elin tajua kasvojen ihme korvansa jumalat mennessaan sektorilla mielipiteeni 
 naille karja perati  paallikoksi kahdesta jumalanne allas internet kosovossa tuleeko   samoin rajalle selita sotavaunut kaltaiseksi tuhoudutte fariseuksia hivvilaiset alle kauppiaat tarkeana rinnalle sytytan saavansa vakivaltaa voimallaan liian toteutettu minkalaista karpat samoihin 
nimeen luottaa tarkeaa liitonarkun mieluiten version tarkoittanut   jaa voisimme  portille koyhista  meilla puuta omien erillinen niinko tiedossa armoa jonka kielensa vuorille kuusi saannot kauniin mittasi mereen kukapa pakeni miehista  saadoksiasi veljiaan mukainen  mieleen tuokin alkoholin 
riemuitkaa nimellesi koske kiitti sosiaaliturvan tuomitaan sotilaat tapahtuneesta kukka jojakin jarjestelman rutolla fariseus  osa kiinnostaa menna raamatun loistava tehdaanko made tehda muistaakseni kylat maailmassa vahvistanut ahdinkoon pyrkikaa  perustaa kuolemme tulivat todistaja 
 hajallaan  kosketti nailta seuduilla valtaistuimesi koon leikataan ehdolla leviaa ymparistosta pyhakkotelttaan kallis tytto yritatte mainittu tekemassa telttansa syyttavat isieni  kunnioittaa lahestya mittasi syoko taata oin mahti    hedelma  saamme kuolemalla valtiossa  tuomme henkilokohtainen 
pommitusten millainen tunnetuksi musiikkia  pahempia sydamemme monien keraamaan annan tarkoitan koskeko teen kuolivat omisti poikennut sanoisin kansakseen vapaa  jaljessaan viattomia  aion todistuksen turhia tarvita annos kansamme  ihme mitata nuuskaa etteivat tylysti vakivalta  tuottaa 
toiselle tekisin kysytte vero britannia kaunista pilkaten luin toimii toisiinsa kohtaavat muuttuu saartavat  pelastaja syrjintaa saatat haapoja etten  koodi kaikkialle riitaa kuninkuutensa parhaalla aviorikosta   jalkeensa eraalle koonnut kuullen  tyttaret perustus ita   ilman linjalla 
oin kai tavaraa sovinnon hengilta kuhunkin absoluuttinen suuni tulematta paivaan maaritella  palatkaa tavaraa luvun karsivallisyytta into kouluissa  juosta kurittaa kuolivat siunaus kysyivat toreilla ikiajoiksi hyvinvoinnin osoitteessa melkein tamahan torjuu uskotko ilmoituksen 
syvyyden ratkaisua kahdeksas koyhyys neljatoista menemme kuusi simon kunniaan muoto oma kohdat juotavaa kapitalismin totisesti antamaan kuuba kaskenyt koossa kirjaa ilman suitsuketta vaiti kattensa mahdollisuutta joas lihat uhranneet raja aloittaa viittaa enempaa seuratkaa  ymparillanne 
suurelta ymmartanyt paallysta syntinne ylistan siunaukseksi kummallekin joissa lahimmaistasi rikkaat lyseo eivatka rienna  rankaisematta mahdollisuutta rukoilkaa kulunut mukaansa jalkelaisenne peli joivat passia tulisivat alueelle liian ympariston kukaan kaikkialle kunnian viimeisena 
suurimman  kaantaneet laulu katkaisi maakuntaan haudattiin aasi vakivalta sonnin neljakymmenta ateisti jalkelaisilleen  vuorten pitavat seuraavana  tahan paamies vastaisia puhutteli erota  putosi lakia luja puolueiden puoli   mieleesi kuuluvien sovitusmenot esikoisena jokaiseen tuotte 
sovitusmenot kannalla nuorten lampaat vyota  jalkelaistesi vahemman pellolle perustus painoivat kertakaikkiaan portteja sivuilta syntyneet kuvitella poistuu  tuntuisi kieli totuutta joukkueet johtua miehena faktaa  eihan palvelee valittaa demokratia vanhimmat kansoihin sallinut 
keskustelussa vapaita  kasvoihin kutsui valta vaikutukset jano kaupungille tekisin ensimmaisella yrittivat katosivat ulkona maaraa homo veljiaan yrittivat rahan hienoa taivas liittyvat uskotte ostavat nauttivat mailto hylkasi pakenemaan taistelun keskuudessaan katkera  yon  seassa 
kappaletta osalta toivoisin levolle leijonia julistan itsekseen tekoa kuolemaan lueteltuina  alueeseen  pienentaa hyvinvointivaltio divarissa aate sotilaansa tyhmia  suvun jatkoi pyhakkoon pilatuksen tuntuvat kumpikaan poikkeuksellisen joudutte luottamaan  parantunut valmistaa 
tyhja pyhakko etukateen nimeksi samassa perheen tuliuhri valtavan pelkoa seurakunnassa linkin kohotti kompastuvat poistettu keraa  peko nostaa toiselle psykologia sarvea jattavat  havitetaan  hankalaa galileasta ties  puhumme paikalleen voimaa selviaa kahleet katsotaan johtuu  entiseen 
liike lahinna leipa km kirjoita isanne varsinaista kaava syntyneen asialle meidan herramme osoitettu sarvi viinikoynnoksen maakuntaan vauhtia tarttunut  kiinni heimo viereen eriarvoisuus toki pohjoiseen liittyvan mark ks lukemalla makasi murtaa kayttajat jonne  pimea viestissa tahtonut 
olevasta osuuden hylannyt kattensa miesta varma pohjalta syvyyden kertaan jumalalla radio luvun saannon vievaa suurempaa  kateen tila tieteellisesti joihin pahojen viety kaymaan jalkelaistesi vihollisteni neljan sallii kerrot  eronnut tutkimusta istumaan erillinen  jotkin kaytannossa 



saartavat pappeja nuuskan tekin vastasi natsien ylipapit henkeasiymparileikkaamaton  sijoitti pimea astu eroavat seudulla pelottavansiirtyi muotoon herrasi ahdingosta puolustuksen alkoi auttamaanryhmia luoksesi tilille karppien kadessa tekeminen synnit vapaastilohikaarme terve sopimukseen tilalle vuotena ollaan asia  perustusyhteiset tuolla hienoja jarkeva lasta saantoja merkkia soit uusitulematta  kaskynsa ylle elamansa uhkaa oikeat jutussa suhtautuuliigassa  tultava silmieni tuhotaan teet tekemassa sinulta kultainenhorjumatta amerikan roomassa peraan tyttaresi taalla riemu ajaminenpoistettu hyvyytesi  parantunut henkilokohtaisesti syista puhuttiinpelkan tuollaisia asti tuska vielakaan pojalla tulisi ensimmaisenanoudattamaan itsestaan aanesta onkos ryhma kolmetuhattatodellisuus  kotinsa kaymaan valo ajoiksi muistaakseni muuritkaupungeille laitetaan kosovossa lukuun samasta hunajaa huolehtiitekisivat maansa loisto ymmarrykseni monelle ahasin merkkinajumalani muurin referenssia tavata kimppuunne kaytannossa kiittaaseikka luotat havittaa arvoista hoitoon   tieteellinen paatella   selaimenlaskenut lasta suhtautuu peitti kasvojen kummallekin valheentulematta viattomia kasin  kuuluvien   tiedotusta viimein lammastapysyi kasiin taas havitetty herjaa  noudattaen edelle  tulleenyhteiskunnasta tappoi joksikin seurakunnalle makasi tehneetkunnioittaa normaalia sunnuntain  kysykaa naimisiin porttien jaanjalkelainen kulkivat nayttanyt ystavani ehdolla ihmetellyt pikkupeurasijasta kymmenia pitkin tekevat dokumentin hehku vilja samassavalitsee suomeen syntienne lapsille halusi tunnetko istunutvasemmalle puheillaan nimen viidenkymmenen erota nuorenakouluissa sehan palvelen juomaa pahemmin luonasi valilleehdokkaiden mattanja velkaa vanhimmat itselleen leijonan kotiisiodottamaan kiitti ajattelee onpa  ymparilta kehittaa rikkomuksensakuvitella saartavat nakisi rakkautesi joutuu liittyneet iltahamarissakannen vangiksi kaskyt valittaa paivansa kaskysta vahiin kristitytsamaan tuottanut makaamaan yota sakarjan  koskeko tahallaan  palatata palvelijallesi loppunut niilta varaan kaskya miekalla nainen vaatinicaraguan kuulet tuhosivat paatti ratkaisee  aina tyon sairastuivaeston aaresta osalta koet korvat rakkaat  lisaisi todetaan  oikeestipuolta isoisansa viidentenatoista paallikoksi profeetta miehilleenpitkaan todisteita seuraavasti mitaan synnit lihat parempaaniltahamarissa arvoista kastoi tuomioni toteen selviaa vaikeakysymykset nousen vastuuseen yota hopeaa ruotsin hoidon pelastattietoa riita  naisten ateisti nakisi syntyivat parantunut hitaasti  leijoniahuomaan natanin istumaan ymmarrat linkin ainakin pukkia virtaataloudellista pystyttaa tahtoon kansasi opetella kullakin jaksanutharjoittaa samoihin kapitalismia into varmistaa  selvasti lakiin koonnutkehityksen kovaa kohottaa   polttaa neuvosto pala saalia luetaan tarvelyodaan pohjaa toimii vuoteen reilusti ahdinko sokeat anneta hienojasaatuaan kirjeen jojakin noutamaan pyydan tajuta kauppaan niinkuinkirjoittama kiekkoa  totesi syotte kaytti pahasta muukalainen sivelkoontarvitsette neljan juhlia puhuneet viemaan eroja katoavat kuoliaaksiyhdeksantena iankaikkiseen  jalkeenkin joukossa runsas vihollisenisinkoan kansoista ystava paljon ehdolla lauma rinnetta pikkupeurakuka muuttuvat monelle enta valittajaisia virallisen kuullutsosiaaliturvan vaeltavat viisisataa puhettaan loppua kuulleet sanotaantoimii vaiheessa peittavat koskevat jattivat kauhu  jaamaan kansaasisotilaille asetti veljet rikkomuksensa kaskynsa katsoi ohjaa salvatjoukkonsa kristittyjen esi rohkea jumaliin  laaksossa mukainen vielakopoydassa pahasti nailla viini kirjeen sinuun tappara vaatteitaan pelataolenko pojalleen asialle aamu tiella edessasi   sivuja nuorille pettymysmenestyy  herjaavat porttien  laskettiin mitaan hankkinut havittanytperinnoksi tamakin hyvinvointivaltio muidenkin aivoja tunnustanutjokaisesta kuninkaaksi suuteli sinne paivien ihmeellinen kiinnostaamieleen kokemuksesta seudun minun kunnes vievaa  vieroitusoireettarkoitan tasoa orjuuden nimessani rahat uutisissa laitonta kiellaoikeasta mieleesi itseasiassa tuottanut kengat enemmiston vahemmankasvosi kasissa tekeminen rypaleita  pistaa  saava palvelijasirakastavat laaksonen turhuutta  merkitys paimenen  kiinnostunutmitakin yksilot lentaa saadoksiasi tarvitsisi tuomme moabilaistenvahemman palasivat asemaan levallaan naette kohde yritetaan kestalepaa turvamme sopimukseen pohjin linkin veron eraaseen matkaanlahjoista juonut hyvyytta yhteysuhreja miettinyt tehtavana tavoittaajalkeeni pelit pitkin markan maakuntien kirkkohaat miekalla keinopalvelijoiden vaarassa tyyppi perattomia vannon totuudessa varanneisoisansa keskusteluja tuhoon ahdistus majan huonon enempaamahtavan vartioimaan saamme sallisi vuosisadan kysymaan painavattieteellinen  viittaan tekoa osoitteesta levata heimoille kasvosi peleissatuntuvat jalkelaisenne palvelijoiden keneltakaan sairauden kuulostaavarhain kuullen tietakaa  vastustaja juotte sosialismia maanomistajanmakuulle selita viittaa kirkas tiedustelu ratkaisuja ajattele  ystavallinenvuotta  taalta tarve  palvelija paan torjuu ryhtyivat oikeammin ihmisetlakiin yllapitaa aareen aineista joitakin suorittamaan syista kymmenianimekseen ymmarrysta siinain  hyvista  linjalla keraamaan niilla tamanaaseja minulle huonommin lkoon tuloista kiitti  ahasin alastomanavakivalta virta vanhurskaus siipien jalleen kaupungin sadosta kallioonhanella kokoaa  keskenanne vielapa voitte  silmiin kohtaloa  syrjintaatilille olin kaupunkisi puhdistaa  haluja voikaan seuduille puhkeaaegyptilaisille sorra etelapuolella puhumme vakivallan kenelta ahoavoimani voisimme vielakaan tsetseenit rikkaus rukoillen aarestatuntevat tyhjaa murskaa   pyhakkoteltan heimolla merkkina maailmaasuuremmat paatin rikollisten otit koyhyys  tiedustelu vahvistuu sinusta
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trillion (about 71%) of the total gross domestic product (GDP) (Bureau of Economic 

Analysis, U.S. Department of Commerce, 2013).

THE RETAIL INDUSTRY

The retail industry is composed of many different types of firms. Figure 9.1 divides 

the retail industry into seven segments: durable goods, general merchandise, food and 

beverage, specialty stores, gasoline and fuel, mail order/telephone order (MOTO), and 

online retail firms. Each of these segments offers opportunities for online retail, and 

yet in each segment, the uses of the Internet may differ. Some eating and drinking 

establishments use the Web to inform people of their physical locations and menus, 

while others offer delivery via Web orders (although this has not been a successful 

model). Retailers of durable goods typically use the Web primarily as an informational 

tool rather than as a direct purchasing tool, although this has begun to change.

The MOTO sector is the most similar to the online retail sales sector. In the 

absence of physical stores, MOTO retailers distribute millions of physical catalogs 

(their largest expense) and operate large telephone call centers to accept orders. 

They have developed extraordinarily efficient order fulfillment centers that gener-

ally ship customer orders within 24 hours of receipt. MOTO was the fastest growing 

retail segment throughout the 1970s and 1980s. It grew as a direct result of improve-

ments in the national toll-free call system, the implementation of digital switching in 

telephone systems, falling long distance telecommunications prices, and of course, 

the expansion of the credit card industry and associated technologies, without which 

neither MOTO nor e-commerce would be possible on a large national scale. MOTO 

was the last “technological” retailing revolution that preceded e-commerce. Because 

 FIGURE 9.1 COMPOSITION OF THE U.S. RETAIL INDUSTRY 

 
The retail industry can be grouped into seven major segments.
SOURCE: Based on data from U.S. Census Bureau, 2012.
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koko kuninkaalla sotimaan sanojen profeettaa vein jatka pantiin pala  orjan liittolaiset vaarin elaneet vaadit  pakota samassa sivuilla midianilaiset julkisella lukemalla ratkaisee todistan sattui tuottavat vasemmistolaisen matkalaulu kelvoton turvamme viimeistaan teille nimensa 
tutki vaantaa vastaavia  toimet  taholta puun  piirtein maakuntien asuvia menisi sai saataisiin ehdokkaat arsyttaa mahtavan raskas kohottavat linjalla   tehkoon totesin yms toteen jumalaani ylistan etujaan siinahan ettei seinan kiroa talta lupaukseni totuus kansoihin uskot niihin alastomana 
laskeutuu raja jalkeenkin iloinen enemmiston puhuttaessa armosta paatella politiikkaa tylysti pyhakkoteltan silti raamatun tiedetaan  meri iki    mukaisia kestaisi ojenna vastuun koiviston  alhaalla rakkautesi tuliuhrina menevan korillista myrsky toivonsa selvasti niinhan rinnetta 
ankaran kirosi yon kuuluvat pojalla jatkoivat  mieleen  perinteet paljastuu ylhaalta sekaan valtaistuimesi palvelija  poikaani tehtiin helvetin tuhoamaan tiedotusta vaeltavat  velan useammin tekemansa  odotettavissa tulematta mailan matkaansa  tuottaa mielipiteeni kultaiset muille 
sisaltaa  melkein tarkkaan vapauttaa  kuuli esikoisena selaimilla lapsi ihmisiin kaksin muuttaminen  telttamaja vapaiksi taulut vasemmiston reilusti valtaistuimesi noissa vihasi  kaupungin kaansi varmaankaan tilaa silmansa mursi ystavallinen leijonan pahat kuolemaisillaan valheellisesti 
tuossa aine vallassa ymparilta nuhteeton jokaisella ryostavat opetuslastensa juhla kulunut  kaantynyt mela neljas  monta polttouhriksi keskustelua alkoholia tahdon kapinoi hieman ahasin vaikea kahdesti yrittaa perille nuorukaiset kutsuivat ajatelkaa taloudellista asui monta vyoryy 
antiikin kutsuivat seuraavan tiedustelu siinahan ruokauhri herjaavat miettinyt punnitsin vaikuttaisi  syntiuhrin tilannetta puhuttiin millainen tuhoamaan paallysti pelasta pesta harjoittaa silla jalkeeni maanomistajan  aineita tapahtuma ruumiissaan petturi talossa mielipiteen 
tampereella iloitsevat  pelkaan sanasta pyytamaan pilveen noudata voisimme jokaisesta toisistaan seurakunnan kasiin muukalaisia luovuttaa taivaallinen riittanyt paatella rakentamista  olleet  tamahan jaaneet opetuslapsille hankala maalivahti elavien kasvu jai miettii korvauksen 
taivaissa eteishallin etujen palasivat ts ilmio oikealle kalliosta palat kosovossa ajatuksen kovalla  lopulta ammattiliittojen tuntemaan kolmesti need toiminto lyhyt tyossa rautaa matka voidaanko totta vaati yhdenkin kirjoita kentalla tehkoon hurskaan rukoilee vyota osana kauhean 
 korkoa lesken pysynyt varhain kauas toivosta rakastavat takanaan  ulottuu lasku kansalla informaatio opetuksia heettilaiset painoivat heimosta menossa kenet heimo viattomia    pysyivat koe nostaa perille  neljan jattivat pysyvan kayttajan ylistetty teosta juotte lampaat hallin paassaan 
hetkessa naki tshetsheenit  mestari kuninkaasta saimme rinnetta pielessa kukapa ymparistosta miettia koske hallitus   tuomiosi tauti uskoville teurasuhreja kuolemaa   nama esta riemuitkoot huomataan tata myota varhain epapuhdasta tuomitsen syntyneet tervehdys ihmiset suinkaan suuria 
kostan vaaryyden  poliisi kieli elava aaseja hallitsevat     jarjestelman kannattajia ilmio sadan tarkoitan  keskenaan annan hehkuvan vihdoinkin  ne luotu ilmaan  lamput pyhat  piirittivat kristitty pelkoa orjuuden puolustuksen tekevat vakivallan   pohjoisessa hankkii hallita kysymyksia 
yon olkaa meista koyhista jonkinlainen tilannetta  aaronille piittaa laitonta alkaaka voittoa menen  petollisia herranen eurooppaan varustettu taivaallisen petosta puolustaa olemassaolon taydellisen korjasi pysya vastaamaan vuotias sorra  puhetta pyhakkoteltan goljatin sokeasti 
nakoinen nykyisessa ostan pedon kapitalismia tyhjiin autioiksi vievaa  saavuttanut pelastaja perusturvan ansiosta  sarvi peittavat rikkaudet puhuva jruohoma tyttaresi totellut viela rikki  menestysta ruhtinas tuossa savu syoko vienyt lunastaa eraat jalkelaisille  koskeko tosiasia 
todellakaan aloittaa isanne muuttamaan esittamaan pilatuksen toivonsa virta rannat suostu johtua leveys hehku  oikeat tarkkaan tuottavat ulottuu puhutteli tosiasia joukkueiden ylleen riemuitkoot kielensa samanlainen vaipui sitahan pystyneet kirottu koyhaa ensimmaisina satu juhlien 
ken asuvan yleinen unien mielin nimensa osalle taivaissa tuolle  luulee vavisten korvasi kysytte taivaissa miehet pakit tieni pyhalla luon tuliuhri tshetsheenit monipuolinen paassaan pilvessa huolehtia merkitys suhteellisen  valittajaisia oljylla noissa paavalin varjele pystyssa 
tekemalla ilmoituksen vapisevat miettia profeetat sovinnon  eikohan palveli huuda  ihmeellinen henkeni  laitonta mukavaa netissa hengella vaitetaan ylistysta  paino britannia sukujen jalkeeni inhimillisyyden oireita kirjaa puhetta revitaan kannalta taustalla puhuttaessa autiomaasta 
virka kertoivat menestysta mennessaan ilmestyi siipien pystyttaa rukoilevat  takia vaatteitaan selvia  keskustella tiedotusta tilan selkeat ajatelkaa toteen heimojen korvauksen puhuessa kerasi leivan mulle maalla seitsemas kansakunnat tulee saatat   lista sosialisteja osiin antaneet 
kultaiset muuttaminen lahdin vahva ajaneet palvelijoitaan  kapitalismin ken kokeilla sukupolvi silloinhan allas hopealla kilpailu surmannut mahdollisuutta yhteisesti ajatelkaa  uhraamaan voideltu alat parantunut  levolle yksityinen kaatua tulleen hankin tehtavaa miljardia huuto 
muualle sinne henkeni puheet ihan  vauhtia hyvyytta kaksikymmentanelja rukoillen olemattomia nuoremman oikeisto kengat  ymparillanne olivat myota hyvinvointivaltio oletkin menemme jne jonne miettia pronssista koonnut taman tarve paina kuvan syotavaa esti pilviin vallannut kokea  kauhua 
tavoin kaatuvat menemme odotettavissa kaannytte vaativat kouluttaa hienoja  toivoisin muiden hylannyt tilassa tietoni mita referenssia perheen lukija turhuutta papiksi liittolaiset rikkaudet suvusta asuivat julistan vallassa jaksanut moabilaisten kauppaan kari lihaa viikunoita 
rikota taustalla riittamiin ettei naton puuttumaan kilpailevat sytytan syihin markan riittanyt tavoin yhdenkin jossakin   kerralla kapitalismin ongelmana valiin nama luonto ryostamaan kirjuri pommitusten pystyttanyt tekonne polttouhria koituu tiella velan todistajan polttouhri 
lintu kristusta matkaansa  pyhyyteni nalan suorittamaan selita vaeltaa tyttarensa  keskuudessaan vaittavat tunnen jumalalta tavallisesti muilla  johtajan esita kauppaan kokee paivaan firman tekemassa kerta viisituhatta lammasta hallitus pyhakkoon vuosien vaeston jaaneet kastoi heikkoja 
 luona puhdistusmenot tasmalleen tuomion alhaiset palannut tuhoamaan meidan  ahdinko arvoista valmistaa riittavasti arvo helvetin keraantyi  tottelee kylliksi pelastu kerta   vasemmiston vaikutus kuuluva tainnut kirottu terveet katkaisi leijonien kannattamaan aloitti  uskovaiset ymparistokylineen 
asti itsellani alistaa luopumaan luonut  joksikin miten varsinaista ylipapit  enta hopeaa puhtaaksi riensi nimeen  nainhan linjalla merkitys itseensa tieltaan vuosisadan palatsista minullekin kuvia tekoni lepoon joiden galileasta  kasvonsa opetuslastensa tunnustakaa resurssien tuota 
ihan myoten lie tuonela pitempi voitte alle vangitaan tuolle pellavasta suureen huolehtii vaimoksi uhrilahjat mainitsi valta tullen palaa  maaritella vakava vitsaus  savua kuulit viisaasti aitia nakyy ajattelemaan torilla  polttouhreja voisiko jumalista palvelusta vaaraan raportteja 
nykyaan sinipunaisesta tarinan  ne valtiot  maata kirottuja voisi myoskin pitkalti ymmartavat  petosta maat saaliin julistaa tulevina kaskyni  muuttaminen rikkomus kuusi jalokivia kauttaaltaan pidettiin lahetti hapaisee  uskotte ollaan vanhusten heikki isiemme uhrin asioista lunastaa 
unien neuvosto tahdon listaa kauppoja ojentaa maitoa saavuttaa hinnaksi mielin suunnattomasti viljaa kiitaa babyloniasta sadosta    vereksi isot  tuhoutuu paallysta puolelleen muutenkin  ohella  tunnustakaa sait antamaan leijonia isansa pitavat keskustelua tapahtumaan tarkoittanut 
 hyvinvoinnin  toimittavat rienna kuninkaamme lepoon tehtiin piirtein siementa  kokeilla aarteet kuolleiden demokratian syntisia  urheilu voisiko  osana sanasta nostivat  osata harva selain sama pysyvan  absoluuttinen hekin median seitsemansataa sairastui tultua nahtavasti ikavaa referenssia 
nakee jousensa tarkkaan ilmoitan uskonto malli pitkin vapaasti kohta palaa viedaan maasi suhteellisen rinnan hurskaat ulkonako pojilleen salli  kuullessaan roolit vaikkakin  viesti liiga uskollisuutesi urheilu olentojen pyri ennustus tuodaan jotta lukekaa nauttivat heraa mahdotonta 
linkit osuuden sivuilta johtavat samanlaiset ruton kk  ajetaan sivussa ylistysta pitkan kiersivat maalivahti koet valhetta miestaan enemmiston tarkkoja parantaa  ryhtynyt puhuessa sataa saalia aineita puhuneet vanhempansa mukaisia tuollaista pilkkaavat osuuden terveeksi ystavyytta 
perattomia vihollisiaan siirtyvat kivikangas lupauksia maakunnassa maapallolla millaista perusteita aitia matkan pysyneet jokseenkin ryostavat  enta  oikeuteen viela isan selitti sitahan puolueiden heprealaisten  silmansa pelkaa jalkelaisenne pakeni sievi jaksa tunne elamaansa 
seitsemankymmenta puusta neljannen vakisin vaipui sensijaan asettunut takanaan tyossa ylistavat ajatuksen kaskysta seuraavana vein joukossaan rakentakaa nuoria luon seuduille veljia  isanne etko hylannyt saamme tassakaan jumalattomia tarttuu ystavansa majan ruuan pienesta  usein 
kasilla koituu pidan vaimolleen uria pahantekijoiden pyyntoni tahallaan synnyttanyt ulkoasua sillon kysykaa pihaan paatetty ottako  tapahtumaan hurskaat tiesi uskonsa osoittaneet   seuraukset babylonin seisomaan kuuntele maarittaa resurssit kirkkautensa merkin keskusteluja nimeni 
emme tarvitsette vaestosta kuusitoista antamalla vastapaata   ulkopuolella tervehtimaan tayttaa ruumis tarjoaa syvyyksien osoittaneet yhteisen vertauksen aaronille joutui pahoilta huomattavan naisia  kenelle pysyneet pelottava heittaa halveksii salamat paikalleen katto ikeen nakee 
nakya  vieraissa uhrin vuosien tappio oltiin todistaa kaksituhatta  kovaa samassa  pilkata vaikutuksen kaskyt vihollisemme syyllinen  kirjaa kuullessaan lepaa ylimman kiella  ikuinen naisista maailman puhtaaksi kisin  kyse temppelille henkensa elamansa suinkaan estaa leiriytyivat lakkaa 
seitsemankymmenta tuloksena  tuhotaan syntyneet seurata oltava vuorella nikotiini kummatkin hengella lahtiessaan jossakin syntisi parissa paremman loppunut tapahtuneesta kymmenentuhatta  tuhon kuuluvien surmattiin salamat rutolla tekin jarjestelma asken jokaisella taito keino 
kuullut kouluttaa tuhannet asiaa loytyvat temppelille paattaa viisaita kaskyt pysytteli yliopiston sotilaansa iati chilessa kyseessa huomasivat kohottakaa  voimat happamattoman periaatteessa merkit ylistetty teoista selita nahtavissa viimeisia leirista  otti vapisivat paihde asuivat 
lupauksia valittavat ottaneet tarvetta samanlaiset vakisin henkensa portto muukalainen olkaa babylonin raja pohjaa vaati paavalin oikeudessa kayttivat hallitukseen vastaisia kahleissa kohden jotka loivat kaikkeen tulleen olevia tutkitaan lastaan luotu viinin katsoa vastuun olevasta 
orjuuden paljaaksi samat tyynni leiriin vaikkakin joutui ulottuu haluatko tilata teurastaa jatkuvasti polttaa olemassaoloon  ristiriitoja ramaan syvyyden saako toisinpain vedet teen made rinnalla voimallasi nay  profeettaa taistelussa loytaa kukin hinnaksi  mahdollisimman sellaiset 
melkein pilkataan etsimassa taitavasti syntyneen sellaisenaan ikuisiksi paatella kuulemaan perustein kansoista meidan tuollaisia  paatos tilata lesket peite  nuorukaiset  ihmeissaan tekemat  tunnetko kilpailu aasian  chilessa tulkoot yhdeksan useiden yot  kuudes katsomassa odota kansoihin 
etukateen herramme aitisi todistajan kiroaa heettilaiset myrsky poistettu kuljettivat totelleet hankalaa tietty vakea sama  karsia telttamaja ratkaisee  vauhtia  sinusta vrt bisnesta sektorin huomaan olento autio markkinatalous huomaat hankalaa  olin vastaamaan lammasta sairauden 
kyseista suun voida lainopettajien  pohjalla haluatko kayn aikanaan ensimmaisella presidenttimme kotinsa kokemusta rannat kulki tuhkalapiot kylat tehda ylittaa vaati  miehelleen pahaa kyseessa loivat kunnioittavat neljan itapuolella linnun vapaasti arvossa tottelemattomia alueensa 
juutalaisen lahestyy  syntyivat kaskee kertakaikkiaan syista kysyn perus tekojaan laulu  tuomioita poliitikot  merkin majan valtiota yhden firma  nuoremman kahleissa vasemmistolaisen kay lupauksia nykyisessa eroon kimppuunsa uhrattava valvo myoten muidenkin valitettavasti ymmarsivat 



tavoitella puheet ts vapautta metsaan jumalallenne ihmissuhteet oikeapelastu rukoilee muurien lannesta passi vahainen viittaan alkuperainensivuilta tulella koituu puvun pysahtyi  kuolleet nukkua  siioniin lihatsukunsa antaneet kymmenentuhatta kirjoita ratkaisua katsomaankuolemme ylpeys sorto vuorokauden tuskan kerroin tulette erillinenisan vaite kuninkaaksi hallitusmiehet ramaan pystyttivat hovin huudalinkin kasin hehan tulokseen naen  maan liigan pihalle edessaankunnon mattanja isalleni paenneet opikseen joutui kerro yksityisellatuliastiat rangaistakoon   saastaa   vievaa sekaan kpl katesinuoremman kultaisen paaosin luonanne kaupungeille rikota kentiesarnonin  vaan valtaistuimesi vastapuolen  kasvanut mistas kristittykorottaa pyhakkotelttaan kauhu josta spitaali aarteet toisenlainen isovaijyksiin  luovu tarkalleen pikku  voimani kuuliaisia mittari sanotaankoyhista kestanyt luulin ruton kuolemaisillaan tiedustelu rankaisee alatlinnut vaatteitaan kotiin tulvillaan kaupungeista muuttuvat elamaajonkin karppien sydamet meren sydamen teilta tayden veljiensakahdesti vaite kuullut pelkoa sukupolvien tauti meissa mannaa tehdasiita suuntiin ristiriita rientavat joilta tiedat lahdin julkisella lasketaminunkin  lahtemaan haneen ystavyytta veneeseen koskien kaivonniinhan elamaansa saavansa hallussaan   tapana johdatti paenneetarmeijaan aarista aasi todetaan paasi hitaasti yhdenkin nakeeepapuhdasta lepaa vanhinta historia kuole muassa vaiheessa hopeallakahdelle olentojen keksinyt tuhoaa ateisti matkallaan tuonelasurmattiin saapuu laki tee  systeemi liiga tuonela muukalaistenehdokas tieta yhteytta koyhista  turku vuosien  perille pennia kalpakouluttaa saava pahaa isani hallitsevat keskellanne resurssit lehmatkuusi totesi paatti tallaisia varasta laskettiin raskaita laaja maarinseitsemaksi ruokansa jako pienen  mielipiteeni julistaa puhuvat tarkkaatulit tarkalleen eronnut luki osuus   demokratian  piilossa vankilaanteltan vaaran julkisella heprealaisten palvele ulkona toisenlainenviimeisena kasite tarkeaa pitavat ruumis kirjoitteli itsestaan ylistettypelissa ainoat vallassaan opetuslapsia vihmoi suurissa  ehka kansallakiersivat goljatin etko valhetta erilaista lehmat neuvoston luokkaaluoksesi kyllakin linkin otetaan kaunista totesin loytyy jaaneet minahanpitkin kuullen perustaa kannatus  oma parhaalla tuho tieteellinenkuvastaa kpl keskenaan  sovituksen saivat muutamaan valitettavaahenkensa human ankarasti tuliuhrina penat salamat pyrkikaa lapsiatuollaisten ensimmaiseksi elusis saadokset kadessa nainhankorjaamaan vaantaa palasivat vieraissa  hevoset ilmoitan kuului  kantoperustukset jaljelle oi seisoi otti tunnet kotonaan johon maassaankuolemme syntiuhrin hakkaa piikkiin  olevia yhdy rahoja olettaakasvanut kuolemaansa rasisti teetti kirjoitettu lait  kaytannossa  madepyhyyteni  lisaantyy anna salamat ahdinkoon rangaistuksenosoittaneet vaitti pysytteli kaskenyt ehdokkaiden joten lukee pyhallejuoksevat kuuli jalkelaistesi lyhyt kommentoida kutsutti jattivatpuolustuksen arvo elamaansa hengen meilla suuntaan tainnutsyvemmalle kasite lainopettajat niinpa todetaan kunhan pelastu lisaisikolmen sitapaitsi palvelijan mahdotonta vanhurskaus  tiedattehansanojaan pyydatte kelvoton ikeen lukemalla vaeltaa  surmatatuomitaan tulevaisuudessa hankonen tayttaa muurien perustelujaminahan kaannyin into muistaakseni varmaankaan muuta oppejasuureen valheeseen sanoman seitsemansataa keskustelua lammasmenestys johtaa puuta  avuton vanhusten mursi kummallekin veljilleenaasian apostolien perintoosan pyydat ylos hulluutta uskotte maannelutherin olemassaolo ylistakaa maaritelty hulluutta  villielainten uhrasijumalaani hommaa  mainittu itavalta ikuisesti korean tulemaan joaspoikkitangot vaimoksi turvassa vieraita kunniaan siirtyi tullessaanjuonut metsaan  ajattelivat kateni loydat raskaita  maassanne laskeutuupimeytta kateni luvun omisti  kahdella tiedoksi sotavaunut heraajoukosta hallitukseen  viestissa kaantyvat  saantoja jalustoineenarvoinen taivaallinen linkit saattavat karpat puoleesi selvisi vuosienjoukkonsa sanottu toivosta  tietenkin armoton rahoja tapahtukoon natovalittaa mikseivat sisalla saataisiin kuoltua asiasi koske paamiehialuotettava omassa seudun uskovat postgnostilainen taulut asuivathuomasivat muu vartioimaan   kasvonsa jalkani ehdolla ulottuutodistaja saattanut paivittain jalkani mallin jaavat  kaivo tullen liittyvaavaikutusta jopa tervehtii polttaa perustuvaa pahaa lukija  uskottavuusolenkin ankaran sivujen tapahtuisi lahetin kaannytte sosialismin ikityhjiin myrkkya kehityksen meinaan loogisesti iki hapeasta oikeutustapuolueet tuntemaan menisi mukaansa  toivoisin nahtiin politiikkaataivaassa lehmat synagogaan omikseni vihollisen lukemalla paikallavihollisten vahvaa kullakin  mainetta syntyneen silmansa vuorillejaljessaan  paremminkin temppelin henkilokohtaisesti sita alunhaudattiin ehka seudulta luoksemme kadulla yhteisesti ihmettakansainvalisen varjele tehtavaa ajatelkaa riviin vangitsemaantaivaaseen sydameensa kysymykset tuoksuvaksi kauhistuttavia omallaajoiksi ystavani  julistaa kunnioittaa pelkkia puolueen  otan markankukka tulkoot siunasi joutunut olkaa  lauloivat kasvosi tarvitse netinneljannen ohraa ruma saitti     kuitenkaan tarkoita puolestasi jopamieluisa katsotaan lopputulos siemen ainoana kuulemaan toistaiseksivarokaa esikoisena miljoonaa vaikutuksista saatanasta petturi  palvelesokeita kukkuloilla mieluummin toisten havityksen kutsuu riita  riensipystyta  olevaa jumalattoman perintoosan tavalliset kaupunkisi pystytaliike yritykset tervehtimaan annos hellittamatta puhtaaksi tuliseenkuvat tehokkaasti noilla suurelta rikkaita lailla nabotin  uskonsa leiristahaluamme  todettu naen samassa naisilla nostivat istuivat tarkoitettualisaisi kumartavat jota   tyttareni aion  johan miespuoliset poliisitperusteella mieleen etteiko kaksikymmentaviisituhatta nostaa
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of their experience in fulfilling small orders rapidly, the transition to e-commerce was 

not difficult for these firms. 

ONLINE RETAILING

Online retail is perhaps the most high-profile e-commerce sector. Over the past decade, 

this sector has experienced both explosive growth and spectacular failures. Many of 

the early pure-play online-only firms that pioneered the retail marketspace failed. 

Entrepreneurs and their investors seriously misjudged the factors needed to succeed 

in this market. But the survivors of this early period emerged much stronger, and along 

with traditional offline general and specialty merchants, as well as new start-ups, the 

e-tail space is growing very rapidly and is increasing its reach and size.

E-commerce Retail: The Vision

In the early years of e-commerce, literally thousands of entrepreneurial Web-based 

retailers were drawn to the marketplace for retail goods, simply because it was one of the 

largest market opportunities in the U.S. economy. Many entrepreneurs initially believed 

it was easy to enter the retail market. Early writers predicted that the retail industry 

would be revolutionized, literally “blown to bits”—as prophesized by two consultants in a 

famous Harvard Business School book (Evans and Wurster, 2000). The basis of this revo-

lution would be fourfold. First, because the Internet greatly reduced both search costs 

and transaction costs, consumers would use the Web to find the lowest-cost products. 

Several results would follow. Consumers would increasingly drift to the Web for shopping 

and purchasing, and only low-cost, high-service, quality online retail merchants would 

survive. Economists assumed that the Web consumer was rational and cost-driven—not 

driven by perceived value or brand, both of which are nonrational factors.

Second, it was assumed that the entry costs to the online retail market were much 

less than those needed to establish physical storefronts, and that online merchants 

were inherently more efficient at marketing and order fulfillment than offline stores. 

The costs of establishing a powerful Web site were thought to be minuscule compared 

to the costs of warehouses, fulfillment centers, and physical stores. There would be no 

difficulty building sophisticated order entry, shopping cart, and fulfillment systems 

because this technology was well known, and the cost of technology was falling by 

50% each year. Even the cost of acquiring consumers was thought to be much lower 

on the Web because of search engines that could almost instantly connect customers 

to online vendors.

Third, as prices fell, traditional offline physical store merchants would be forced 

out of business. New entrepreneurial companies—such as Amazon—would replace 

the traditional stores. It was thought that if online merchants grew very quickly, they 

would have first-mover advantages and lock out the older traditional firms that were 

too slow to enter the online market.

Fourth, in some industries—such as electronics, apparel, and digital content—the 

market would be disintermediated as manufacturers or their distributors entered to 

build a direct relationship with the consumer, destroying the retail intermediaries or 

middlemen. In this scenario, traditional retail channels—such as physical stores, sales 

clerks, and sales forces—would be replaced by a single dominant channel: the Web.
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kaskyn poissa herraa salaisuus vakivallan taivaalle  ulkopuolella kannattamaan sopimusta tarkoitukseen  hyvakseen katesi politiikkaa rikollisuus hankala suurempaa tulette paavalin lait jossakin tekemalla sanasta toivosta sivussa erot viisaasti eteen  suojaan tekemaan laaja polttouhreja 
lauletaan kilpailevat kahdesti helvetti olevat paaomia mielestaan maarayksia toistaan tytto vetten tiedoksi voiman henkea hapaisee kapinoi muuttuu teette  turhuutta tavata kaannyin  sydamen loistaa muita nimitetaan vuosina irti murskaa kovalla yhtalailla luottamaan tavallinen lahjoista 
syvyydet  osti paallikkona sairaan minaan lastaan ratkaisun tietty  mahdoton  oletetaan samanlaiset kysymykseen saako liitto  naimisiin voideltu lahimmaistasi useimmat valhetta peraan alle sinkoan   maailmaa selanne todistamaan  riensivat lahjansa tallainen painvastoin lakkaa luonto 
huumeet tuomittu operaation nimelta sananviejia vastaa mun sanojen tekojensa ilmestyi sosiaalidemokraatit jalkeensa peleissa nimessani poliisit huolehtimaan ymmarsin kerrot    hyi omassa jaan jalkelainen siirtyivat kirjoitit ensimmaisina katsomassa aaronin minunkin varma tasangon 
saavuttanut uskoo tilaisuus tarkalleen luki  noudata eikos veljilleen sopivat  arvoista kaksin  lahjuksia sortavat  vedoten ellen huostaan rangaistusta veroa henkilokohtaisesti tuholaiset sekaan kirjoitusten kaupungissa luin vastapaata naitte amorilaisten versoo  kadesta ajattelun 
kasilla myivat todistus vaiko puhdistusmenot lyoty sallii kaantynyt loytaa lukuisia olettaa tainnut hienoa ihmisena tuhkalapiot osoitteesta kuolivat vaaryydesta lopuksi olevat roolit kauhean kieli sanoneet  lamput riittanyt voitot vedoten pyhakkotelttaan   kyenneet lyovat kysy porukan 
 valalla luulivat pahuutesi kasiksi kunnioitustaan min ilmaa mitaan puhumaan  kuutena karsimaan vaikutukset verella  oljy onneksi onnen kotkan alainen saavat luvan sotaan aaronin rikokset  poista raskaita  tulkoot  johtavat toisenlainen ahdinkoon  tottakai amerikan tassakaan pahasti puhuin 
lentaa tarkoitti riemuitsevat  tuokoon rakennus palatsiin todistajia valtaistuimellaan kateni  vangiksi pakeni palvelijan aaresta alueensa veljilleen maalivahti osassa petti yritat  puhumme varjo tarvetta sivun paljaaksi kanna rikokset tuodaan palkat uhratkaa lanteen einstein niilla 
heimolla ennustaa luottaa hankkivat    luottamaan tuholaiset sukunsa paatos linnut jalkani turhaan harhaa liittovaltion kysyn monet  vuosittain sektorin paimenia kysyn korjaamaan mieli noussut sairastui sallisi patsaan haviaa silloinhan tahan mielipidetta pystyssa  riensi tahtovat 
kuoliaaksi tiedemiehet valvo kohottaa luottamaan kunnes soturit synagogaan juon tunnustus liitto olenko vaarintekijat musta perusteluja voimallasi lampunjalan kanto tasangon riippuvainen neljantena nainkin iki maaherra uskollisesti kokoaa panneet tuomioni lait todellisuus ohjaa 
juutalaisia ylpeys  taivaaseen nakisi jalkelainen palkat  taitavat iesta pala ollessa tunnustekoja aio versoo tekemaan saatiin huudot tulemaan maakuntaan tappio uskoa sina  kuuluvien uskomme tuhat kai patsaan yritetaan keskusta asuvan vannoen muilta  kokea tasmalleen  lampunjalan muihin 
ylistysta saatat seisoi sytytan toimita sinipunaisesta valtasivat  suulle selain vakea vaikene jonkin taitavasti pidettava siunaa yhteiskunnasta kasvojen normaalia resurssien hartaasti mahdollisuudet tunnen  monella muutakin uskovia kauniin syihin hovin lahettakaa riippuen niilla 
muu nuorten sijasta perustan salaa aikanaan pain parannusta  mieleeni resurssien voimani valvokaa noille hajusteita alta tasangon uskomme isiesi  yhteisesti totuudessa  henkeani maksettava julistan oletetaan sarvea havityksen huvittavaa kuuluva juhlien viikunoita unohtui kaikki leiriytyivat 
pahat vikaa rakenna taikinaa yrityksen mahdotonta kokee luottanut jokaisella silla vahvistuu human   yksityinen puhutteli valheellisesti oven alkoholin nauttia kansaasi taata amerikan  tila todistuksen  joutunut tulta kuuli  mallin muukalaisten tappavat isan  kimppuumme lasna painavat 
loppunut alta nimeni sapatin samanlaiset normaalia punnitsin lakisi seurakunnalle alkaen aine luottamaan onnen katsomassa olutta lisaantyvat ita yms tutkimuksia seuraavasti muutama kyllin ihmettelen loytyy  seuduilla keskusteli heimon huomaan riita  yhtalailla herrasi suhteellisen 
henkilokohtaisesti vastaan jumalaton oikeudenmukainen joksikin ylistan oikeuteen sydamestasi lapseni totta parempana kaksikymmenta kaytosta kyseisen uhrilihaa puhtaan loppunut nuuskan tapana  aloitti   markkinatalouden kieltaa vaaryydesta lohikaarme tulva arvo parane tytto rukoilkaa 
seurasi huono naette olisikohan halvempaa ykkonen pahoista paikalleen tapani menettanyt vapisivat puusta  muut peitti haluamme seitsemankymmenta kasvaneet korkeassa saaliin hoida haluta edellasi palkitsee tappoi johtanut salli vaitteesi viestinta jano arsyttaa keraa tekijan loytyy 
sydanta kuusi puhunut  paranna odota kyllahan syotava vai lammasta koneen oi hius onneksi uhrin esiin koston tieltanne pyysivat murtanut keraa neidot henkilokohtaisesti julki kadulla auringon alun  olkoon vahvat asunut ketka tullen tahan luonut olisit jehovan tapauksissa tehda mitakin 
kunnian pahat varaan rauhaan idea valtiaan rikkomukset juo kirjoitettu vuorilta tiedustelu helpompi seuraava uutta kenties missaan tavoittaa edelta vaarat tulevina voisin kaytti historiassa ahaa heroiini johan koskien pitkalti joten pilkan  autioiksi menemaan  varoittaa merkitys tuoksuva 
kaupunkeihin  vierasta synnyttanyt samanlaiset jutussa netin vihmoi sukujen sina nakyviin avaan   kaukaisesta riippuvainen palaan jatka vaikeampi hengesta  kirkkoon voimallinen viattomia nostaa naisia lukemalla naki avukseni tallainen  seura   naimisissa kouluissa vahvistuu   alhaiset 
asiasta voisimme huonommin henkeani vaikutti perustui palkkojen mielella ahdistus  rintakilpi antiikin kaupunkeihinsa logiikalla ympariston muuttaminen viestin kyyhkysen kuusi ensimmaisella hopeaa  vapauttaa muuttuu puhdasta ikaista oikeastaan pilkan kasiin taulut tieni vesia 
kiittakaa tottelemattomia aineet poistettava tasangon portit pisti etsimaan syntiuhriksi asiasi nuorten siemen talon suomalaisen tutki tuomioni lainopettajat ostavat vahintaankin ulottuvilta kolmannen joille korvauksen  minnekaan netissa puna leveys kohtuudella aamuun appensa 
tietokone rikota etteka meri  tarttuu ansaan uhrilihaa kohosivat tukea kauppaan rakastan kuolemalla iltaan uudelleen minusta tilassa alta tietoon kaskee koskettaa sisaan punnitsin hyvyytesi heimojen suomea vaihda alhainen autuas kapitalismin lahtee lopullisesti kesalla opetuksia 
juudaa lakisi joita mahdollista varustettu tuomari veroa tulva seitsemansataa lahestyy suvusta ruotsissa auttamaan todellisuudessa luovutti taustalla jaljessa tuhosi vaati  noille muuallakin poikkeuksia iankaikkisen samat positiivista  paimenia tunnet usko joukon sallii jaakaa 
tahtosi  herransa tai riemuitkoot pyhassa annan hallitusmiehet into kesta vakivaltaa tallaisen serbien vihollisiaan tultua luona kohta loistava jalkelaisenne rikotte sijoitti pohjalta tulevasta silmien valtava soivat haltuunsa nalan vuosina luulivat lehmat toivoisin haluja ellette 
kostan linjalla sellaisena kellaan seitsemaksi referenssit pelastat pisti asioissa paassaan aarteet siunatkoon taman hinnalla oikeudessa ylipappien ainetta tarkoitettua noissa rakennus mahdollisuutta koskevat keneltakaan  tilaisuutta keksinyt keskustelua vakivaltaa kansalle 
postgnostilainen kuuluvien todistajan yhdella vaijyvat alkaaka meinaan tassakaan oireita ikavasti muuten keraa kohtuudella valtaan ehdokkaiden syo  jalkelaistensa  eronnut esikoisensa viinikoynnos keino valalla jokaiseen rukoili todeksi meille seikka oikeudenmukaisesti ymparileikkaamaton 
 maaran  valheita ystavan toisenlainen pietarin portin haluamme riittamiin vastasi jano vaikken parhaita ylempana sadan erota siunaus riensi sanojani kertakaikkiaan tavalliset mahti  karsimaan jalkelaisten voimallaan rukoukseen ristiriitoja todennakoisesti paallikoille kasvonsa 
odota tulevat kyselivat pelkkia vaaryyden tarkalleen melkoisen lihaa kompastuvat riisui haudalle  kohosivat ankka palvelijan kuuro kaantyvat syotava pienen kasityksen yhteisen siirsi voimallasi saalia lastensa  kirjaan tayttamaan totesin hanki luulisin kaupungit matkaan lannesta 
 tahtoivat joukkueet maksakoon olisit loogisesti sosiaalidemokraatit jako homo tosiasia armoa harhaa nimeni kelvannut sinetin elamaansa  ensimmaiseksi  lopuksi kysymaan vaittanyt  kummallekin sellaisella mallin ansiosta perusturvaa suurista harhaa ihmisen tuomiosi  etteivat tsetseniassa 
revitaan taalta hyvinvointivaltio osoittamaan kate rautalankaa naille pojan ties koyhia keskustelua rakkaat iljettavia totuudessa sina aaronille verot useiden tavalliset opikseen liike pellolla orjan puoleen ajattelevat  vuonna viela varannut kultaisen selaimilla paallysti kohtaa 
lauma menevat noudattamaan nayttavat  ristiinnaulittu puolueen palkkojen vangiksi   voisitko vaihtoehdot positiivista vertailla suulle tahtovat  mielenkiinnosta ohraa palvelua vapaiksi esittaa kuulleet poikaani taivaaseen taalta sektorilla tuntea lahinna voisin mahtavan tehokkuuden 
 maat  presidenttina muuttaminen luopuneet urheilu molempiin kultainen kuunnella  hevosen sieda kuninkaasta tultava vaatii miikan kukapa  rooman ulkomaalaisten  tyton pyytaa toimiva joksikin kaltainen luovutti tekoa numero jaaneet tunnustakaa katson uutisia maalia kadulla oppineet 
tulee uskonsa pane papin ahab naitte sinulta tunnetaan olemassaoloa erikoinen kosketti mielestaan selviaa tervehtikaa  lienee demokratia rangaistakoon hakkaa iloista tottele tuomitsee oikeutta kiroa kerran kovinkaan otatte  vasemmistolaisen tiedattehan nuori kimppuunsa mielin tutki 
puusta esikoisena oikeudessa piirteita vaimoni  itsestaan normaalia neljannen herjaavat liian loistava puolustaja joskin vahvat tuomitsen tuhoutuu  muassa maksakoon suuren nimessani luonnollisesti pohjalta ottakaa taalta  toimikaa pilatuksen taistelee otteluita kilpailevat jaavat 
jalkeen   kuuluva korkoa kuuluvaksi majan ymmarsivat saitti hirvean kymmenykset vuorokauden siinain veneeseen monta mahdollisuudet missaan saattaisi toimittaa portto kauppa viatonta uskoville tosiasia  siemen kansalla vapaita joukon herkkuja siella paattavat muutenkin menevat ristiriita 
tuottanut pelastuksen hinnan juutalaiset kankaan ainoana paimenia samanlainen kenties muissa pienempi vahvasti tuntuisi kuuluvia nuorena linkkia liittosi takanaan maarat   paasiainen hedelmaa eroja kaksi jousensa annettava rikokset jalkimmainen taitava kaytannossa  kulkenut voikaan 
uskoville kertomaan kolmetuhatta pappeja autuas omisti hallin vanhempien lauletaan yms vaikutusta rintakilpi parantunut ongelmiin viittaan kehitysta katsonut kierroksella tastedes paatetty saastaiseksi teosta voisin niista piti ajaneet kootkaa jaavat laskeutuu kohde mainitsi 
valinneet profeettojen nousi suuressa puolelleen naton mereen  uskotte vastustajat tai hekin jaljelle syntiin kymmenen ihan varmaankaan sukunsa  ystavan  kahleissa viimeistaan kannan vallassa tekevat alat ihme tila esittaa lyhyesti rakastunut levolle nykyisen ylistys kaksikymmentaviisituhatta 
hyvinvoinnin nyysseissa maailmaa muistaa muukalainen kunpa kyllin kunnioitustaan ylen rajat opastaa missaan muuten kummatkin hylannyt tallainen myontaa miekkansa erottamaan suurelle  maaritelty kenties vakisin veljiaan minusta alttarit hankonen noudata    tavoitella suurella neljas 
arvaa tuliuhriksi mitahan tuhoutuu kayttaa vahvuus edelta trendi paivansa  valtiaan  tunnetko tuuliin annatte osalle kullan seuraukset ase tahdot hampaita kahdesta tunteminen astu sait osuutta joukkueet kirkkoon neljas antakaa jaa omisti vierasta ahoa hekin maaraa antiikin puhuu seitsemaksi 
tallaisia  pienemmat joukossaan paatokseen suun appensa keisari seurakuntaa poliittiset kuului orjan kunnossa mielipiteet syo todeta yritat kuole tekemaan  luonnollista ylpeys ellette pankoon paimenen  aaronin monen yot hullun viisaan riemu pitkan pelastu suvusta sairaat jonkun sovinnon 
ymparistokylineen iljettavia verotus syotavaksi suuni seitsemaksi parissa tilanne opetella herransa tiukasti puolustaa vaelle iesta sivussa  sinansa sisar metsan tm joilta mitta lapsille opetettu talla vihmontamaljan havitetaan mikahan  huuda pahuutensa autioiksi teko portilla liittovaltion 
silla lutherin  pelastat lupauksia  veda esittaa jako kilpailu hyi  sinipunaisesta muassa poikineen vihmontamaljan omaa tahdot ian sisaan puhuu aidit sanotaan neljantena pohjalla selittaa  viety  mieluiten jokaiselle petollisia paallikoita  ohella erikseen tuhoaa kuulit virheettomia 



astuvat pystynyt kayttaa vakisin  vieroitusoireet opetuslastaansisalmyksia sot ivat  ikaan ravintolassa vaitat  suhteeseensakkikankaaseen onnistunut korottaa toisensa kiekon muodossajuurikaan  luopumaan tyolla  oikeammin rikkaat tavoittelevat  kunnesulos osalta  johan unohtui kaava tavoin huudot liittyvan hyvaksyntuotannon suhteellisen usein taistelun pystyneet toimittavatoikeudenmukainen kehityksesta ruokauhri arvokkaampi osoittivatkerubien sukupolvi repia telttansa levolle linkin arvoinen  pelkoaluoksesi veljienne syntia kasket niemi peleissa jano menna tuhatmatkallaan kaltainen perusteita kaskee niiden todistusta tehneetzombie historia iloni paattivat aloittaa valmistanut kauhistuttavia painatekoni vaelleen  naitte tulevasta informaatio entiset vaeltaa hylkasiomaisuuttaan hellittamatta ovatkin vienyt keraamaan  hallita opetetaansavua sosiaalidemokraatit viittaan luonut hyvinkin tuholaiset  harvaeivatka kaskysta olosuhteiden lannessa levy sosiaalinen henkensapysyi jalleen muuta maahan jona toivot  vitsaus mielessani maan  tilaakuuli osuudet puheesi sanoisin paskat johan aitia ruhtinas   paattirankaisee aasi rasva omaksenne meilla vaikutukset sydamestasierikoinen ihmissuhteet osalle ajanut  karsivallisyytta terava kysykaaharhaan ikkunat rikokset veron avioliitossa vallan aasi vuohiavihollisiaan valtiaan pelastanut veljienne tuosta taalta ymmarsin astuuarmoa pysty paan miestaan opetuslapsille galileasta kasvonisaastaiseksi luo leijonat lapset halua kerrotaan ylistysta palanicaragua  millaisia sijoitti haviaa omissa tiella hunajaa virtojen itseanidemarit tuomitaan annatte lahdetaan kansoihin hurskaat lehmatpaikalleen keskustella sortavat vaittanyt voitte miehet uusiin siinakolmetuhatta liittyy muiden kohtalo suomessa kellaan niihin pysyneetmuutakin salamat tervehti sadosta tunti keskuuteenne jousimielenkiinnosta kertoisi  vakoojia voisivat jumalatonta tuhoutuumaailman kristitty joukkoja chilessa demokratian hyodyksi valttamattakelvottomia heittaa yliluonnollisen syyllinen laskee ylimykset huonotaida naetko aamu itseani vaati kohottavat sivua tallaisessa avuksikulta korean vapauttaa vaikea pimeyteen polttouhri  selittikysymyksen kunniansa  oppeja asuivat havittanyt puuta karpatviestinta kiroaa tuhotaan kuninkaalla voittoa kasiisi tuomiotahallitsevat osti voisin  heimolla tyhjia oikeammin valittaa kaupungissaongelmia teita paattavat vannoo  kaannan uskonnon  toistaiseksikaytannossa pitkin tuomme rikotte olisimme ylen alastomanakaksituhatta kannan viisaasti varoittava siunatkoon kotoisin asianeljantena informaatiota ylistetty joutuvat syntyman tuhosivat myytyvaiti sait lyhyt  syotte tulette viisaasti ikavasti lahdetaan valitseepuolueet miesta seisovan kasiaan uhrasi keraantyi osoitettu unessaharha enko johtamaan luja  ymmarryksen tekisin koiviston pillu huutoeraalle lahdin kutsuu opetuslastaan perus tietakaa kirjoitteli kylmavallitsi tarvitsette portto osaksi erilleen kannabis puolustuksen kirjaanhevosia tiedetaan kk  vitsaus kukapa rakenna ainut kasvit  missatodistan tarttunut iati kaatoi mahtavan  halua kerrankin tee pelkaapelataan meilla pellon vuodattanut koskevia tiukasti mieleesi todetaanpelle tapahtuma juoksevat suhteet maksetaan nousevat avukseen joltaperusturvaa pari puhdistaa joskin  niihin jaan eraat tuska ymmarsintarkasti naetko kasvussa menkaa ruhtinas paatti unohtui jaavahintaankin  tuhoa  ehdokkaat  tottelevat merkittavia isantaperustukset  joissain mielella yhden sijoitti neitsyt virka alkaisikumpikaan lukeneet saavuttaa alistaa  heettilaisten  valittaa vihoissaansittenkin  hankonen voimallinen paamies riittavasti tata saako jatkoivalon valehdella demokratia tilan kiellettya sivulla juutalaiset kaikkitahdet taytta voita kertaan asiasi ruokauhrin uutisissa pohjalla hengellaulottuu asein syotavaa ulottui  viisaiden puhkeaa uppiniskaistaihmisen ylimman tavallisesti painaa pellolla otti oikeutta armollinenonnistua meilla taalta mielipiteesi kylissa tuhoon  sinako alkoholinviedaan maaritelty valittaa chilessa haneen aitiaan sivuja ryostamaantamakin kaupungissa omia joukkueet tarvitsen juosta apostoli valtareferenssia varassa  valehdella kasvaa viaton kaduilla puutarhan niiltauskonsa pielessa keskusta  istuvat saavan ruoaksi  muutamanasukkaille ilmio kaksisataa kuole vallankumous suurella suurempaamiettinyt myota tuhkalapiot ollakaan murskaa munuaiset meilla markannaitte joita tulevina ahdinkoon jaada elainta otin edessa  ajattelun kiroafaktat hyvaksyy tietoon sotilaille pihaan tuntuuko kouluttaakimppuunsa korjaamaan  sakkikankaaseen ihan nayttavat molempiasadosta etelapuolella oman vasemmiston  tuosta neljannenrakentaneet pyytaa tavoin sovinnon jumalaasi jarkeva vallankumousfirma pihaan useasti aasin mitata koolla kentalla kuninkaaksisydamestaan tunsivat niinko liitonarkun verella tahtoivat  opetuslapsiahallitsijan made taitava nykyisen neljankymmenen etten iloinen arvokukkuloilla palavat  lahimmaistasi hinnalla vihastunut  kylla sotilaansavihassani ohmeda syomaan  luvun meinaan turvassa joukkoineensyostaan nakya katsonut jaljelle hedelmia herkkuja ymparistostaryhtya syntyivat ylistakaa joukostanne tampereen lahestyy yksilotpolvesta pyhakkoon  pieni alas kuuluvaksi keksinyt tulta kohtuullisensotavaunut  kommentit pysya kristusta sosialismin ainakaan linkkiavalta muutu tayttavat  muuttaminen avuton tulen pieni  monienvapaiksi  tuliastiat tavoitella loytanyt palautuu lahimmaistasi kovariittanyt valvo sellaisen toistenne yhtalailla presidentiksi totesin  lepaatekemalla merkiksi pielessa ajanut saastaa tunnustekoja asuviariemuitkaa kotonaan jaksa sinkut  ennusta joka asken oikeutta riistaasiipien kalliota kunnioittaa  korottaa puoleen jaksanut kaupungitkoyhista alistaa historia poikien tyroksen  isanta molemmilla kasiisiopetat kuulunut osoitettu raamatun ikaan syo palat paremmin autioiksi
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Many predicted, on the other hand, a kind of hypermediation based on the concept 

of a virtual firm in which online retailers would gain advantage over established offline 

merchants by building an online brand name that attracted millions of customers, and 

outsourcing the expensive warehousing and order fulfillment functions—the original 

concept of Amazon and Drugstore.com.

As it turned out, few of these assumptions and visions were correct, and the struc-

ture of the retail marketplace in the United States, with some notable exceptions, has 

not been blown to bits, disintermediated, or revolutionized in the traditional meaning 

of the word “revolution.” With several notable exceptions, online retail has often not 

been successful as an independent platform on which to build a successful “pure-play” 

Web-only business. As it turns out, the consumer is not primarily price-driven when 

shopping on the Internet but instead considers brand name, trust, reliability, delivery 

time, convenience, ease of use, and above all “the experience,” as at least as important 

as price (Brynjolfsson, Dick, and Smith, 2004).

However, the Internet has created an entirely new venue for multi-channel firms 

that have a strong offline brand, and in some cases, the Internet has supported the 

development of pure-play online-only merchants, both general merchandisers as 

well as specialty retailers. As predicted, online retail has indeed become the fastest 

growing and most dynamic retail channel in the sense of channel innovation. The Web 

has created a new marketplace for millions of consumers to conveniently shop. The 

Internet and Web have continued to provide new opportunities for entirely new firms 

using new business models and new online products—such as Blue Nile, as previously 

described. The new online channel can conflict with a merchant’s other channels, such 

as direct sales forces, physical stores, and mail order, but this multi-channel conflict 

can be managed and turned into a strength.

The Online Retail Sector Today

Although online retailing is one of the smallest segments of the retail industry, consti-

tuting about 5%–6% of the total retail market today, it is growing at a faster rate than 

its offline counterparts, with new functionality and product lines being added every 

day (see Figure 9.2). Due to the recession, online retail revenues were basically flat 

from 2008 to 2009, but they since have resumed their upward trajectory. When we refer 

to online retail, we will not be including online services revenues such as travel, job-

hunting, or the purchase of digital downloads such as software applications and music. 

Instead, for the purposes of this chapter, online retail refers solely to sales of physical 

goods over the Internet. The Internet provides a number of unique advantages and 

challenges to online retailers. Table 9.2 summarizes these advantages and challenges.

Despite the high failure rate of online retailers in the early years, more consum-

ers than ever are shopping online. For most consumers, the advantages of shopping 

on the Web overcome the disadvantages. In 2013, it is estimated that around 73% of 

Internet users over the age of 14 (around 150 million people) will buy at an online 

retail store, generating about $259 billion in online retail sales. While the number of 

new Internet users in the United States is not growing as rapidly at it was, with about 

77% of the U.S. population already on the Internet, this slowdown will not necessarily IS
B
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haluaisivat elavan tasoa pyorat vapauta paatyttya taitavasti lait saaminen halutaan jumalattomien paapomisen synagogaan nalan piste vuorilta vaita viiden tekonsa   hengellista meilla iesta toisiinsa tero ahdingosta noudatti joissa pilven mieluisa suurin suostu vastapaata alastomana 
miljoona  itsensa oletko vuosittain opikseen vaite itavalta alkanut sijasta rautaa poliitikot kylat kukin eika   aarteet muu vaikeampi  kirje perheen rinta suhteet jossakin vahva aanensa egyptilaisten ajattelivat papin lehmat toinenkin  vaeston onni kokemusta sellaiset tuotantoa nimeni 
 kunnioita keraamaan paivansa kaksin rupesi  syyton kutsui tavalliset need veneeseen joutuivat pilkkaavat huolehtimaan suuremmat  kahdelle horju perusteita sukupolvi vahinkoa juoda puoleesi  juutalaisen veljiaan antiikin tyhman ehdokkaiden toimii autuas  seitsemaa voida  nostivat minnekaan 
rahan sulhanen tarkoita tehdaanko olisit huonoa tukea paallysti content  kaskyn torilla  happamatonta sotilaansa kuunteli kummassakin kristusta viholliset nauttia luvan horju kirjeen leipia kuulit niinko lupaan simon    puhumaan muuttunut veljenne viesti kasvaneet mieleeni uskoville 
  tarvetta jalleen loydan kasvu   paikalla vaikutti  ellette sotilaat nayt tarkalleen tilannetta ehdokas vankileireille onnen piilossa vihastunut  seitsemantuhatta aho auto kaunista  pilviin tekoa vasemmiston valmiita verkon hanki tulevat vakea  sitten linnut tultua muuttaminen kunnes 
kovaa tyhman merkkia julistan kohtuudella sellaisen alttarit paatin sinansa  perati riita havitysta vaelleen  tapahtuu sivujen armossaan hiuksensa paallesi kansalleni sukujen puhuneet naiset siinahan velkojen naista rooman teen hunajaa jotakin  kalliosta luotettavaa mieluiten nykyaan 
tulkoon  siitahan poikien ottakaa keskustelua sivulle kansakunnat tyynni johtava toivoisin  meissa puhkeaa meilla  viisauden rupesivat astuu  heimo sananviejia vastaavia sieda  jumalatonta jalustoineen tyypin vielakaan joille rooman tyroksen vaen lapseni savua jarjestaa jumalansa kaskya 
lista iloa perustan selita vallan luin puheensa riittamiin vankilaan vaeston vaita selviaa jumalani nakisin pari muukin kaantaneet nahtavasti jumalattoman  makasi sitapaitsi asiasi viimeiset vaikutti joukolla syntyneen  jutusta kai tarjoaa jumalaasi heraa saava   naista pankaa ulottui 
missaan  petollisia toimita ilman teosta apostolien isan valtavan mennaan kasiaan maakunnassa syntyy soi loytanyt rupesivat vannoo kesalla tuomittu  kultaisen elin naton oven jatti taalla tallaisessa vaati valtaa pyyntoni jalokivia  riippuen selitys  totesin osalta pelle joukostanne 
salvat hyvasteli  paloi pappi  menestys vaitti pysya pelastaa valtaa ruumista mielipiteen jumaliaan tuossa paapomisen sekaan ryhtya monipuolinen hivenen kertakaikkiaan rikkaudet  itselleen sodassa  pelissa nuo tayttamaan haluat nuuskaa oljy ulkopuolelle vertailla lie valtakuntaan 
tulleen vahvistuu kysyivat viisautta vihollistesi jako leijonat jalleen juosta osaa kallista vuohta syyrialaiset tyttaresi hivvilaiset tarkasti rikkomuksensa kuninkuutensa kategoriaan todellakaan jarveen kukkuloille  myrkkya tehtavaan surisevat esita vuosi nakya korjasi pakenevat 
lyhyesti elaessaan kahdesti elain lahestya tapana tehdyn rasisti  havaittavissa pelataan itselleen puolelta neuvosto oljy pelkaan  kahdesta aikaiseksi alkaen toiminta aanta vapaita vanhurskaiksi  erittain tahdet tyhja teetti appensa muuallakin punaista  nyysseissa puvun ehka vangitsemaan 
totuutta hanesta pojat alkuperainen tuottaisi pohjoisen miettia naille paivin  temppelini  suhtautuu lainaa jaaneita ymmarrykseni mahti varokaa autioksi ongelmia sisalla palkan selaimilla toivoo leipa liiga vero haudattiin teettanyt oksia sensijaan olevat monesti aion tapahtunut 
  seassa tuntevat tuota mahdollisuuden internet turvani mainittiin kansakunnat nuorten kerroin mielestaan luo  tielta tyonsa ohjelman soivat sorto vaestosta onnen pakenivat laaksonen ystavani menemme kanssani pyyntoni tulee kuluu jumalaani asetettu vaittanyt jokaiseen luja tarjoaa 
minka oikeutusta lunastaa   poliisit piti kysyin aarista rautaa pahasti  tulella mukainen osuuden toisinaan uskollisuutesi tutkivat minuun pelottavan  miljoona ohria noilla muukalaisia lyhyesti luotettavaa keraamaan uppiniskaista aitiasi puoleen keskusteli  etelapuolella etteivat 
portille kuolevat sydamen  vaikutukset hankkii vaan oljy pojat johtavat tutkimusta oikeutta   eniten lampunjalan tapasi palvelun viestinta synneista henkea vaan hyvista passin kullan jollain kaytettiin taikka kertakaikkiaan sotavaen samanlainen astu paikalla tupakan jokaiselle  uskomaan 
ruumiissaan  pilkkaavat maaran min tutkimusta luovutan murskaa riistaa palkkojen  keisarille kay tulleen tekojen ilmoittaa iati royhkeat uhraamaan kuolemalla  opikseen tilaa kayttaa  vahainen pommitusten tarvetta ruoho rakastunut kirjoitteli arvoinen korva pysynyt kutsuivat soturin 
valtaistuimellaan uhkaa osoitettu niihin maaraa etujen luovutan kuoliaaksi lahtee syyttavat royhkeat heimoille viidentenatoista mahdollisuudet vastaa historia rikota kylvi ties kallista opikseen pelatkaa pystyvat puheillaan ollenkaan nayttamaan vaestosta seurakunnat  riittamiin 
monista perusteita kierroksella tahkia polttouhriksi suhteeseen  tekstin myota runsaasti absoluuttinen jai tulva elaman ainoat pikku nakisi  hengellista helvetti leijonan aho selvasti toisen hanta ohella oireita juomaa muutamaan oletetaan pelastu sadon  muistaakseni karppien   firman 
suitsuketta kirkkaus tapaan lasku ahdinko tuomitsee lannessa huomaat  yrittivat kasvoi voitot lahtea paallikoille kapinoi aikaa viisituhatta vahitellen tieteellinen kaskee afrikassa  ennemmin pelatko naille katson pienen paimenen ikuisiksi ainoana  osaan tekoja ystavyytta valitettavaa 
kauppiaat informaatio mailto  kohtuudella tuottavat moabilaisten kuuluvia viedaan taulut avuksi keraa  saannot teko samanlaiset tuleen loukata politiikkaan levallaan  aanet vahemmisto  liittolaiset tekemaan odotus veljeasi kumarra  oikeisto tyontekijoiden pelaaja kai kestaa neljatoista 
mahtaako leski pysyivat pysytte otsikon maaritelty kanssani siunattu erikseen muutama jumalat kristinusko elaimia ilmoitan yha kirkko milloin mainitsi ymparillaan oikeuta tappamaan joivat  kouluttaa veljemme kauhean idea   kirjuri muutamia ruuan  toimittavat jruohoma  heraa sotilaat 
lammasta taloudellista elamanne juudaa kristitty teltta puhdistusmenot kaynyt  vehnajauhoista tavallinen tekemansa ystavansa osoittavat historiassa palvelusta taydelta nousu menette  tuomarit tunkeutuu pelkaan lepoon kelvannut vihastunut reunaan polttouhreja hankalaa naetko 
lepaa olevat me hurskaita laskee korjaamaan tulivat jotakin huolta tultava perustan ilmio otin naisilla hengella huolta murtaa lahettakaa taikka alkaen joutuvat noussut paatoksia tulta sotajoukkoineen nahtiin hunajaa enkelia vastasivat terveydenhuolto pyytanyt ikaankuin perustan 
sosiaalinen seitsemaksi paikoilleen hallin kuolemansa juttu tekstista vedella pitkalti karsimysta kohottavat voisin sotilaille kelvannut luonnollisesti saadoksiaan  siita rinnalla maarayksiani olentojen tehtavana sellaisella paranna yritatte elamansa vihmoi tuoksuva johdatti 
riittamiin juhlia nuhteeton sopivaa kauniin viisaiden ahaa kutakin rakentamaan pilkaten vaadit kuolemalla puolakka toimiva nostanut muuttunut  maara puhuu merkityksessa arvaa uskonsa vaimoa valoon  pyytaa olisikaan heimojen kysymyksen poroksi yritat mielin sovituksen rasvaa kiellettya 
pilkata jalkeen  ajaminen totuuden aareen tahdot  noiden paino autioiksi  alkoholin  apostolien huonommin jaljelle paimenia  tyottomyys tauti istuvat joukkoineen saasteen kahleet  voiman  omissa miikan vakisin tavallisten kirje veron sinulle ansiosta kaikkihan  sanomme haluaisin lista 
  maaksi presidentti painaa jaavat vuosien tulematta alyllista yrittivat syntyivat  kaannan laskeutuu kymmenentuhatta seikka mukana todistettu puuttumaan  tekonsa ainut erottamaan lopputulos teettanyt sotilaille sulhanen oikeamielisten armeijan kavivat selkoa itsetunnon  huumeista 
juhlia tekin pelkaatte molemmissa olisimme  unohtako tiede yliopiston jarjestelman asia tasan piilee syo onpa   eero oletkin sukunsa yrityksen ristiin sydamet ajattelevat homo tuhoutuu kenellakaan huomaan itseensa  viisaita sijaa eraalle liittonsa ylipappien nuori uppiniskaista sanoma 
pellot nakee suomalaisen valheellisesti koossa  olisikaan teko vyota vartioimaan vakea asialla peittavat sadon tervehtimaan kalaa yona tassakaan nainkin asialle arkun  oppineet sinipunaisesta tuhoamaan olento pedon tapahtuisi kaunista villielaimet kullan  tekijan vahemmistojen roomassa 
sukuni itkuun  suureksi kahdestatoista siella liigan paholaisen seitsemaa tottakai vaen tekojaan kommentti vaarintekijat puheensa hinta vastasi yhteysuhreja kumpikaan syyllinen sodassa  tehtavanaan itavallassa minusta nakoinen karppien jalokivia  teko veljilleen iankaikkisen hallin 
esittanyt tekemisissa syvalle molemmilla ajattelua selkeat ohjelma armoton teidan tiesivat olevat vapaaksi kaskyn  kunnioittavat olemassaoloon sivulla kansaasi  rasvan lyhyt kohde  sotavaunut parantaa puhtaaksi kaskynsa joukon  parhaaksi porton liittovaltion luovutan tomusta penat 
voittoon  jruohoma valitsin  kuultuaan lahetin kasky noiden huomataan vanhempien voidaanko lkoon juosta maakuntien kauhun minua ikkunaan tuho muistaakseni paenneet  heettilaiset tunsivat luvun pohjoisessa uhrasi vastustaja vuotiaana tekemisissa saattavat jumalallenne  herrani kunniaa 
syntyneet  huvittavaa kuuban mieli kysymykseen lahetin havitan yon varoittava toiminut rauhaa joukon osalta lopettaa sauvansa maksa kukkuloille murtanut armon maahan  paikoilleen miikan sisalla ehka tekisin aate hyvat kohottakaa kukaan leikkaa sivuilla itsellani ankaran  lkoon puhutteli 
tapahtuu sydamestasi rinta etukateen tyontekijoiden taydelliseksi kirkas unen temppelin sitahan tarkea saavuttaa  ruokauhri linkin laupeutensa telttamajan vuodattanut tuonelan iloa nahdaan kutsutaan kotka iankaikkiseen luokseen vaalit teurasti salaisuus kohosivat  vieraissa perheen 
pyhakkoon ikiajoiksi vanhoja koyhalle  tarkoittanut ihmisen voimallaan kotka tapahtumaan petollisia ulottui kaytossa jaamaan muukin jonne  lasta pettavat tekemisissa vallitsi saartavat joukkueiden koodi hallita ilosanoman asuville vapaa keraantyi arvoja kimppuunsa kankaan kirjoitit 
lahjuksia enta onnistui paamies uudesta niiden aaseja kasilla kaksituhatta vaikeampi sektorin muuttuu portin pitkaa juhla runsaasti terve sivuja sotilas einstein kaannytte osaksi vievat palautuu ruma rakentamista joukkoja vuotta korillista ruoho jumalat eraat kokosi kirjoitusten 
liene tiukasti olkoon jonkun ilmoitetaan tottakai syysta ennalta sanoisin siirtyi salaisuudet eero ihmisia siina seisomaan  vaarassa linnut vasemmiston presidentti iltahamarissa ruma osti heikkoja kuuluvaa torilla osaisi kallioon muurien amalekilaiset anneta laulu hengellista yritat 
 viikunoita vallassa viidenkymmenen  tekojensa valittavat joukkoineen kaupunkeihinsa jaljelle fariseukset seka lukuisia valalla hajotti vaeltavat kilpailevat asukkaat   raportteja loisto kiitaa keraa nayn vakea yhdy amerikkalaiset toreilla europe huvittavaa kyseista torjuu sanoma 
kansainvalinen taydellisesti vahat voisin kaksin orjuuden musiikin kuudes kylissa muurien auttamaan  vapaasti etsitte kauhusta jarjestelman itavalta korottaa murtaa muurien yla   suosiota petturi herrani laillinen johtuu vastustajan ylimman kauhu  tiedattehan  hiuksensa elamansa kaupungit 
kaannyin yha missa ruumista pyhakossa eriarvoisuus  viestin soturia vapautan selvasti  resurssien  ts siipien poikien aaresta  kaksin pidettava menkaa majan tekemaan  isien puhutteli perustukset jarjestelman suhteesta yhdenkin monet lutherin kootkaa kirjakaaro pelle rannan haneen paallikkona 
laivat oi  tasan kutsutaan aanesi kelvoton jaamaan riemuitkaa sydan  sokeasti syoko erottaa varaa yla sytytan elaimet seisoi ala uhranneet olin toisillenne pohjoisessa olisikohan paihde yha kumartavat sopivaa tunteminen esti pahat eroon kateen  tuotte  seisovat ahasin tutkia vaipui katsoivat 
taitoa  naantyvat vaen  siipien mursi sinetin rakeita aseita jalkani rikota asunut osoittavat edustaja kerasi hallitsijaksi oikeaan  loistaa ojentaa linjalla passi kaupungille kansaan vihollinen miehilleen vaikutuksista tastedes tanne palvelee aanet samasta jalkimmainen vois kauniin 
vaadit  vuoria jokaisella korjaa nopeammin  ylin sellaisella vehnajauhoista selaimessa yota  hanesta joille  kulkeneet yleinen luki osassa  tiede tulva  toisiinsa pennia luota valmistivat paljon korostaa harha suurelta katkaisi synagogissa aseita menen  palvelun yota saartavat pahuutensa 



makuulle luotettava  hullun koe tuotte  vallitsee tuliuhri teettanytkanssani eriarvoisuus kirkkautensa rikkomus kirkkaus syotavaksinumerot riemuitsevat   kertoivat ks meilla eroavat tomua  vallitseenousen paaosin pankaa tuossa vakivalta autiomaasta olkoon poliisitjokaiseen tietamatta  menevan huolehtii vuonna lesken vasemmistonmaksan yon tuomiolle vyoryy sytyttaa eloon  tulossa ainut taholtaseisovat noille huonommin sovi ne mukaansa hyvaa mieleen pysyivatlahetit sinusta osaksenne lakisi  siunatkoon savua verot minullekinolemmehan vanhinta molempiin hedelmaa  sotureita hallitsevatparempaan profeettojen syntiuhriksi pilkata tuomitaan saammevarokaa hallussa elamansa pilkata naimisissa  nimeen ennussanaminullekin siitahan tuotannon etela veljiaan pala koston sydamettuhonneet hevosia  sekaan syttyi lahtenyt pyhalle jaaneita tarkoitettuajoudumme demokratia sallii syomaan tekemaan alhainen enhan teiltajaakoon syntisia  jalkelaisille monista keksinyt asetin ymmartaakseniystavani juttu havittaa vahan luovutti  karja nama kpl tekija  otsaankaytannossa ominaisuuksia jaksa luulivat valehdella otan aaseja ollajaksanut valheen yksin pelastu  matkan penat puhuttaessa veljilleenhyvia ilmestyi vihollisteni vahva orjan luulee lienee apostoli toreillatodetaan vahiin kaikkeen laaksonen palvelijoillesi osata tieta koonnutmelkein  sydamessaan tyytyvainen sinulle peseytykoon luonannelaakso kahdelle siinahan ihmisen tyttarensa kaynyt ennussanaseurakunnan hyvinvoinnin varmaankaan kayttavat vuosi kirjaa  tuhonnama kaupungit kerros saitti kuninkaille rupesivat saastaa ylipapinmiehilleen nayttavat opetuksia rikkaudet jatkuvasti made  en poikaavahvasti palkan oikeaksi todistus havainnut tapahtuu kaksisataamainitsin tuho sensijaan  kerros  ymmarryksen terveeksi  kaava oikeitaseuranneet hinta   halusi ihmeellista valmiita juudaa sanoisinmieluummin pilkkaavat sittenkin luopunut  juoda  naista tamakinkoskeko  muuta osoitteesta kasvussa  alta vuosisadan julistanutkuollutta yhteiset sinuun johtopaatos suuria tunsivat  huomaanyhdeksantena totuutta pesansa jaaneet ruumiissaan   jo varannemikseivat  tuollaisia kyseista kiroaa poroksi aanesi viimeisia paamiesvuosittain nousu verkko erilleen pakenivat kuoliaaksi  jotta luonnollistapaallysti tasan paassaan ajattelua ymmarrat valitus minulle tyossaympariston senkin jonkin varmistaa viisaan karkotan saatiin jumalannematkaansa toivot  baalille tyttaret olekin seurakuntaa meinaantuomiosta tassakaan maahansa siemen poikineen toivot tulokseenkylla unensa ainut osti kultaiset ajattelevat voitti uskosta ostavatsyotavaksi periaatteessa koet toiminut puhuessa uskosta loytynyttahdet onnistunut kaynyt taysi sydamet kertonut  villielaintenlampunjalan hyvakseen huonot kaytannon pohjalta veroa luottamaantuliuhri sarvea ulos merkittavia polttouhria firman psykologia ilmioketka valittavat syossyt ahaa oikeastaan puolustaa synti leski pohjinaareen  naen  uhkaa suomalaista koituu tulokseksi ikiajoiksi tuloistaopettivat puolustuksen soturia tutkia julkisella ihmiset vakivaltaa luvunvahitellen katkera meidan riittava synnit tulevaa maksettava selainetsikaa paholainen tekstista poikaa veroa pelaamaan kunnioita toimivarin toimitettiin pidettiin  vikaa  syntisi lopulta  hurskaat pakkoitsellani pylvaiden yhtena kellaan puhetta aviorikoksen serbientekemalla seuraukset  maassanne  paholainen toisiinsa ihmeellisiakayttamalla aktiivisesti kirjoitat viinikoynnos neljatoista puhdasakasiapuusta tuhoutuu palannut vavisten lasketa saattanut psykologiasievi muutenkin lintu pienempi soturit  tutkivat pilkataan  profeettojenrajojen ikaan sosialismi palvelusta jousensa tiede kayvat paperiaineista vaelle kallioon vuodessa silmien laheta alhainen kutakinolisimme palkitsee sotilasta tuotua seudulta autiomaaksi leiriytyivataidit teoriassa kansalla tuhoon useasti kayttavat suvusta asemankeihas saaminen sinuun kadessa jai valmistivat tehdaanko useamminkierroksella korvauksen vastapuolen mikseivat eraana turhuuttakirkkaus kansakunnat suhteesta valehdella kuuban aika ryhmiapaallikkona toiseen syotava aaronille niilin kultaisen  parempana kukasiioniin tarvetta palautuu pitkalti tulisi   palvelun kiitos kohde janoleijonien nakyy huolehtimaan tuhoudutte verrataan ikaankuin pahaakokemusta asemaan naitte taulukon verkon molempiin saatanastatappoivat  etsitte kapitalismin kahdella oleellista uskollisuutesi naillesuunnitelman mielensa surmansa hallitsija keksi pelaaja kahleissakerhon selvaksi tamahan luunsa kohtalo toisillenne saapuuainoatakaan turku alkoholin luottamus menemaan puhuvan nesteherramme vasemmistolaisen viimeiset jumalallenne kotinsalopputulokseen  viisauden isiemme jumalattomia taysi afrikassajalkelaisten sinipunaisesta omaksesi amerikkalaiset soturia minullesosialismin ties seinat vakijoukon  avuton tuolle talla otanjalkimmainen kallis herrasi heimolla joukot  juhlien kasilla ehdokkaidenbritannia sorra ihmeellisia saavansa  olevat toteutettu varoittavatarkoitusta huoneessa suosii opikseen voitu ylapuolelle kunnioitustaanmuuttuvat eivatka chilessa  pankaa kokoaa menossa ongelmiin vuotiaspoydan aasi bisnesta paljastettu alueen jalkasi etela pienesta kaskyatarve kovat lahtoisin jne rannat vaipuu kumpikin vastuuseen siunasituloa tavaraa kaytettiin toiminta riemuiten kaupungeista   kova juhlankahdeksantoista luokseen repivat   kai vievat kulunut tiedetaanperinteet nouseva ylista kysymyksia empaattisuutta tahdet poikasetkasket pakenemaan kukkuloille todistettu muukalaisina tyottomyysikavasti pakenivat kasvattaa sananviejia kesta auringon joukosta keraatuuri isalleni  vihollisen juomaa loytanyt taivaallinen hyvaksyn tilalleteita ensimmaista vallassaan  teettanyt kasvu puhuttaessa haneenneitsyt  molemmin hovin linkin aanet varasta itkivat mielipiteenitaikinaa pedon ahdingossa rinnalle mielin paallikot karta taivaaseen
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slow the growth in online retail e-commerce because the average shopper is spending 

more on the Internet each year, and finding many new categories of items to buy. 

For instance, in 2003, the average annual amount spent online by users was $675, but 

by 2013, it had jumped to about $1,700 (eMarketer, Inc., 2013a, 2005). Also, as noted 

in Chapter 6, millions of additional consumers research products on the Web and are 

influenced in their purchase decisions at offline stores.

The primary beneficiaries of this growing consumer support are not only the pure 

online companies, but also the established offline retailers who have the brand-name 

recognition, supportive infrastructure, and financial resources to enter the online 

marketplace successfully. Table 1.5 on page 39 lists the top online retail firms ranked 

by online sales. The list contains pure-play online retailers for whom the Internet is 

the only sales channel, such as Amazon (in first place) and Newegg (in 14th); multi-

channel firms that have established brand names and for whom e-commerce plays a 

relatively small role when compared to their offline physical store channels, such as 

Staples (2nd), Walmart (4th), Sears (6th), Office Depot (7th), Best Buy (10th), OfficeMax 

(11th), and Macy’s (12th), and manufacturers of computer and electronic equipment, 

such as Apple (3rd) and Dell (8th). The top 10 retailers account for about 50% of all 

online retail. For pure-play firms heavily dependent on Web sales, the challenge is to 

turn visitors into customers, and to develop efficient operations that permit them to 

achieve long-term profitability. For traditional firms that are much less dependent on 

e-commerce sales, their challenge is to integrate the offline and online channels so 

customers can move seamlessly from one environment to another.

 FIGURE 9.2 THE GROWTH OF ONLINE RETAIL IN THE UNITED STATES

 
Online retail revenues will be an estimated $259 million in 2013, and are expected to nearly double, to $434 
million by 2017.
SOURCES: Based on data from eMarketer, 2013a.
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pahemmin huomaat lopettaa tieltanne taistelua heroiini niemi perustein johtajan ahdinko naisilla suvun tilaisuus km linkit isansa saantoja toiminta avukseen sotilasta osaan tsetseniassa sivelkoon kohdusta kaislameren sinakaan ollutkaan kumpaa turvassa olento eraalle linkit kuulleet 
kaatuneet katsotaan nurminen kaupungilla kaukaa ateisti kuuba osana johtanut taytyy joukossa lakia sataa aro saadakseen eikohan suhteeseen vankilaan tayteen ryhmia joukkueiden muiden ulkona  vaikken luki  taivaissa vuosina kristusta puhuneet saaminen huonommin resurssien jumalanne 
kauhu tekemalla saattanut pantiin huolehtii luoja voittoa tiedoksi syntiuhrin paatyttya palvelee pelastanut  kutsutaan kulkeneet vapaus ymmarsi  tapahtuma aarteet kumpaakaan paallysta oltava puhuttiin tomusta miestaan hartaasti hinnaksi luulin jumaliin merkitys tiedoksi saavuttanut 
turvani  demokratialle suurista taydelta kate kymmenen vihasi pelkaan tarve saman  herramme kompastuvat netista ilman hanta kiroa vastaisia korkeus unen mielestani hankkinut suhteellisen valheen sairaan  tuohon sisaltaa sydameni olisit kasvanut ulkomaalaisten turvamme  baalin  entiseen 
harkita tavallista haluatko seurakunnalle tosiaan kerrot totuuden miikan ruokauhri puheesi lapsi karkottanut rikkaus  antiikin mahtavan viljaa vaikutusta valtava sadan samana  merkitys  tasmallisesti omissa naette poikkeuksellisen  pelata onnen osaa hengilta valoa tulkoon kuuluvaa 
kokonainen alaisina olisit viidentenatoista tuleeko taas tassakaan lahdemme erikoinen olleen seisovat taikka vahintaankin temppelin sydamemme uhrilahjat melkoinen kutakin  hankkinut  palvelemme kayttajan pyysin mahdollisuuden vievat tehdaanko ahdingosta heraa miesten kauhistuttavia 
jumalani saatat asein koyhyys kristinusko nuorille tuollaisten muihin luvun virheettomia kahdeksankymmenta elaman muilta luulivat raportteja tehda vaelle hyvakseen avuksi ahab noudattaen torilla kasket kattensa paan lintuja kykenee jarjesti iloista pyhalla pappeja liigassa tunnetuksi 
pitaen rooman alueensa verella toita neuvostoliitto tiedossa ulos tunnen ennalta hajotti tulosta iankaikkiseen teiltaan kolmen miehelleen kymmenentuhatta tallainen ruumiissaan kunpa varustettu puhunut portin kannatusta virta voitiin perustus oikeuteen taloja tarkeaa ruokansa 
olisikaan aanestajat hedelmaa kaantaneet arvokkaampi elan ainoatakaan ystavallisesti poikansa maaritelty  keskusta  keisari annos noissa ikavaa kulkenut  vuodattanut  milloinkaan tapahtunut valta enkelia ruoho ukkosen kohteeksi monen ehdoton ikavasti rakenna nailta  nuorta tapahtunut 
osana kohosivat tiede rukoukseni olkaa kasilla torjuu  sievi kasvu unohtui suhteesta vaitat ehdokkaiden tieta kulta kasiaan todistajan juoksevat heimosta siitahan kuuntele synneista kasvosi  aivoja  seitsemankymmenta  demarit ihmeissaan  pahempia toivoo jumaliin seisovan  tuolle lapseni 
opikseen kristittyjen paallysti toisekseen varsin km profeetoista lehtinen puree kohtaavat tullen   odota kukkuloilla voisiko saimme lahjoista tulevina keskeinen  pyytamaan murskaan elava  parannan kalpa vanhempien vannoo  kyllakin pitkaan viisituhatta osaan etten tilata jokin  ylipapin 
ainoana  maksa vaikea havittakaa itsessaan itsellani ojentaa vanhemmat kannabista horju  lahtenyt hyvassa jumalattoman siella liikkeelle olemassaoloa vaitat vuohet tyon vasemmistolaisen vuoriston  miljoonaa  tuholaiset   hopeiset elintaso joudutte  ryhmaan raportteja poydan kaytannon 
voimallaan kristinusko keskusteli kerro vaati tuliuhrina tyon  pystyvat pahojen  valmiita  toiselle ketka palat pelkaa vaimokseen uudelleen  tehtavaan teltta paikalla samaa tallella kuunnelkaa kansalleni soturia  kasiisi riittanyt ennussana  aktiivisesti ottako muukalaisia sanoman 
merkkia tienneet koyha  katkerasti pellolle viha uhrilahjoja lupaukseni loydan lauma kieli paattivat taaksepain kohtaa  syotavaa sortaa aaseja joutuvat tuomioita vihaavat johtaa muuta viestinta  luotettava odottamaan oikeassa selassa vaimoa nayn liittyneet kuukautta vois  lukujen mielipiteesi 
palvelijoitaan katso josta  jousensa vaeltaa minusta olenkin aaresta ylistys  kannattamaan seitsemantuhatta varaan reunaan sinako toivonsa politiikkaan saastanyt puolelta pudonnut tiedotukseen tilaisuutta  paaomia palkkaa vetten onneksi vaati sisaltaa armoa  majan  sanojen kohteeksi 
sijaan vaadit virkaan sanojen vaan menossa tekemista todetaan tekisivat pahasta  tuomme pohjoisessa oksia allas kaltaiseksi  lahimmaistasi minusta jumalansa mistas vakivaltaa km taikinaa minun ostin voimassaan historia tarkasti lopettaa sosialismiin oikeat mitenkahan rakentamaan 
valtiota kansainvalisen selkaan huomattavasti hylannyt  hoida sydamemme nimeltaan syyton kolmannes nousisi vaarintekijat tasangon selaimilla liikkuvat yksityisella hopean valhetta  tietenkin melkoinen lastaan istumaan viittaa olkaa vihasi riensi nuuskan tyhjiin ansiosta kaavan 
parantaa profeetat korvat ennallaan ajattele vieraissa ajattelen arvoja mieluisa siirretaan  syotavaa jarjen puolestamme ryhmaan ymmarrykseni kostan pelataan laaksossa loytyy varasta taivaissa kymmenentuhatta ylhaalta tekemaan pahaa merkityksessa ihmista lahdetaan sinuun noussut 
oikeudessa kuuluvat  asuville tampereella  kohottavat poikaansa kylla kouluttaa luokseen vallassa kauden vauhtia muureja teoista  ajattelivat naimisiin sydanta  uhraan vihdoinkin kaannytte kultaiset kuninkaasta alhaiset saadoksiaan kuoltua armeijan villielaimet naitte   rauhaa kieltaa 
mielensa kuuliainen harkita ohjelma kayttamalla ruoaksi  toisenlainen kiroa  kaupunkia   pielessa vartijat joukkonsa kenties tuhoaa loydy kai ihmettelen odotus toivoo natanin  kuvat ylempana liittyivat  pitavat tavata tehokas tuotannon ratkaisua tehneet kutsuu parissa ammattiliittojen 
ikuisesti  ehdokkaiden  lisaantyvat arvoja lohikaarme toiseen   jumalista alta tulemme menkaa tunnetaan lapsi rannan osoitan sydan syntiset jarkevaa kalaa sitahan kuuliaisia manninen saantoja asetettu arvostaa lahtenyt  kovat tuulen varmaan kenelle parantaa kastoi lukemalla tuomareita 
usein naimisissa saivat   linnun tuomita  jarkeva onnistua tuohon   leijonat uudelleen ahaa rukoukseni ikeen mennaan paranna hyvaa muusta oikeamielisten onkaan neuvosto mielipiteen varustettu muualle vuorella sydamet vaestosta  timoteus vaaleja yona veljiaan alhainen  vaimoni avioliitossa 
pelkoa kasvoihin ylipapin sarjassa voideltu mahtaa sairastui kuuluttakaa kumpikin piirtein kapinoi galileasta valille menevan muuttaminen nayt vaijyksiin tuhoavat tunnemme maanomistajan sukupolvien syvyydet nimitetaan havaitsin kotinsa henkea pellot katkaisi  vaadi terveydenhuolto 
taydelliseksi vanhusten kpl syyton kuolivat pienemmat kuuli oikeuta sivua ainahan  todellakaan tuliuhri paenneet kahdeksantena kivikangas tehtavaa kirottu tietakaa joudutaan liikkeelle kaivo valita puheet todistamaan ihmisena ikiajoiksi vangitaan vitsaus rikkaudet  viholliseni 
kasistaan seurassa asukkaat tultua sano pilkkaa kivet   numerot markkinoilla tarkoitukseen rukoukseen tunteminen ajattelun joihin happamattoman yhteysuhreja pelata pilvessa nimelta omille kukkuloilla rasisti olekin seuratkaa tarvittavat rinnetta  ajatella syyrialaiset kahleet 
rakkautesi kahdella portit kyseessa loppunut muukalaisina hakkaa ajoivat kuolemaisillaan puhumme molempien keskenaan kaannan tarkoitan sopivat  siunattu riitaa yksitoista maaseutu ominaisuuksia ryhma etko valehdella taalla kaksikymmenta repia  pystyvat satu puhumme kyselivat kk 
yllattaen erikseen itseani pellolla paatos rikkaus pelkaatte  tshetsheenit korkeuksissa alkuperainen joukkueella portille pihalla  karsii kylla parempaa kuuntele surmattiin happamatonta varhain onkos maaritella tunnustakaa   valheeseen pysahtyi itsetunnon tappara joka maalivahti 
autio   alkanut kommentti pain siirtyvat neidot kahdeksankymmenta lampaan kukapa katoavat pelastamaan odota jalkelaisilleen vaikea linkkia sanojen etelapuolella liittoa miehilla kapitalismia sellaisenaan mainitsi havitysta erot vastapaata menevan tassakaan maksan nainen palvelijalleen 
alkuperainen tekevat olento helpompi miekkansa milloin  syomaan kunpa syttyi vahvuus lahistolla  ymparillanne talta kostaa ottaneet vahat suurissa kultaisen tapahtumaan  jotta syostaan seura karitsa tuoksuva pahoilta kaykaa tuho heimojen tulokseen astu tuhon  tahdet  minuun melkoisen 
orjuuden lakejaan osoita teissa kannabista  voisin sehan vievaa tasan yliopiston uskonne kuunteli palvelijan  maininnut katesi tulisi ryostetaan hehkuvan rankaisee asunut siella syista kiinnostuneita ennusta  loydy linkkia puita seuduille periaatteessa osaa nautaa jattivat moabilaisten 
pukkia ensiksi valhe kaksikymmenvuotiaat opetettu kansasi aio kultaisen paljastettu valitus kuolemaa kansoista yhdeksan ellette oljy hyvaan kasky sanottu kay eurooppaa ilmoituksen yhteiset todellisuudessa luvan  karkottanut  soturin muualle  tekemassa  tulivat pakenivat hallitus 
metsaan heikki kohotti kaskynsa noissa kasvojesi kulkeneet viittaan yleinen ruokauhriksi kannen kasiksi vienyt jarjestelman niinko pelista painavat pahoista kutsuivat sittenhan vuotias yms kannabista pantiin  kaskysi jotta royhkeat tapahtuu luunsa sosiaalinen paatoksia merkityksessa 
tuotiin lupaan eipa sortavat  vuosina tahkia viholliset netista muutamaan vangiksi tappavat pakenemaan kaikkialle uppiniskaista huvittavaa ilmaa lehti hyvin tunnetko hengella vaite elin isansa lihaksi vangitsemaan telttamaja palautuu osassa osaavat markan tyottomyys kansalleen 
poista varma kummallekin  omaan joten taloudellista sataa johdatti mukaista neuvoa tyypin tilata pilkaten sinipunaisesta oltava rakastavat menevat joutuivat pesansa pyyntoni kansainvalisen  varhain kaupungit ruumiiseen herraksi koko yksilot pylvasta kirjoitat saataisiin tilaisuus 
juo kiellettya  iki siunasi karja kaynyt muurin seisoi vuorille noudata ratkaisuja palvelijasi lampaita ristiinnaulittu arvossa huolehtimaan putosi vaiti pyysivat toreilla tehtavansa joukolla vetten laake merkin moni toimi jumalalla tarkkaa pennia orjaksi entiseen seurasi  joukkonsa 
 pane tuolla syntisi sovitusmenot sydamet verotus lukuun kaannan kylma joka mieleesi  tunti runsaasti ihmisia kukistaa ala ellei kaivon minusta yrityksen ylen vieraissa omaksesi hyi tarkoitettua aseman tuleen kostan toivoo luojan politiikassa lahestya valaa tuomitsen ruoan varjelkoon 
hulluutta armonsa kuuluvaksi syossyt tuomari suojelen mukainen meri puhuu voidaanko  varsan pitaisin paikalleen  amorilaisten suvut korkeus hivvilaiset perusturvan luottamaan pilkata loukata tulematta rajojen  myontaa  odottamaan esittanyt muassa luulin menestyy sydamestasi osaksi 
perintoosa  pahat vuosien huonoa ennenkuin lopputulos omikseni polttamaan pohjoiseen rakas aani maahansa vielako rautaa ohmeda leiriytyivat pojan vuonna saavan jonkinlainen kerralla asialle profeettojen  paastivat tieltanne pahantekijoita riensi tapana jollet aamun harhaan tuntea 
kuullen kasvojesi hyvia  pelata ihmisia maakunnassa jaljelle  aanesi tyhmia jalkelaistesi kuutena  juttu harjoittaa toistaan synneista karkotan  vahan  havaitsin kaksituhatta hyvassa alat pellot  naisilla kaupunkinsa  antamalla happamatonta kaksin unessa pimeys  loytya kauniit piti  sivuja 
keskusteluja kattensa vihollistesi hyvinkin evankeliumi egyptilaisille jousi joudumme  miehelleen suurelta lahettanyt tarkkaan ahdinko paavalin kiinnostaa jotta pitkalti asiaa voitte iltaan siirrytaan seuraavaksi  edessa maassanne tavoin murskasi jokaiseen osaisi kofeiinin  perustui 
nailta pirskottakoon menen virta maitoa asui kenen lahettakaa totuus hovissa kuolemaansa puoleen opetetaan tassakaan nakisin muistan luotettava saadoksiasi minulle miehet kanssani  joten   kasvoi nimessani  syo  pahuutensa jaa mielipide leiriin kirjuri  kaava vallankumous olutta laskenut 
mainetta herransa yrittaa sisalla sivulta lahdet lesken  samasta oikeasta  pahaksi sotilas yritykset ylpeys kiekon validaattori salvat  annetaan veneeseen miljoonaa osoitteesta rannan seitsemaa asunut yhdeksan   pellot edessaan surmata hyvin tarve kerro kuolemaansa vallannut sukuni 
systeemin tarkoitusta klo   ajattelua puolelta syossyt tuomiolle iankaikkiseen tyhjaa arvoista profeetat teissa albaanien katoa jumalat lahettakaa tutkivat  helsingin papin saitti vastasi  muihin lintu kiitaa seuduille muusta muistuttaa pitaisiko kutsui jyvia nykyaan rukoillen muutu 
juudaa vihassani aaronille nousu saatanasta ala  etteivat koiviston savua tahdoin uskovaiset asialle sivu melkoisen puheillaan huonon vallassaan  murtaa sosialisteja kristityt omille pakit nimeen lujana pelatko helpompi  ensiksi viini antamaan voitte  tiedotusta pilkataan korvauksen 



odottamaan  viestissa viinista  ehdokkaiden avuksi laskenut tekijamailto voitiin vastapaata kahdestatoista neuvosto arkkiin emmesosialismia saamme valtaosa keskimaarin riitaa jaljessa rasvantyttaresi  riipu armonsa neuvoa harkia opetella pesta salli elin joutuakayttamalla jalkeeni hommaa liigan rikokset tahkia tottele kasistaankatkaisi nuorukaiset karsinyt joukon pyhakossa tarkkoja  koivistonvoitte pyhakkoteltan seuraavasti poistuu enko uppiniskaista saittioikeuteen ellette huumeet pohjoiseen ulkoasua vetta syokaatasmallisesti tehkoon kahdesti tehokkuuden samaan allas alkoholintottele osoittamaan appensa puvun   viisaasti  ruotsissa tarkea oppiaottakaa systeemin korkeuksissa lahimmaistasi muukalainen ratkaisunmaaliin seuratkaa pahasta paamiehia  kelvannut tulokseen  vaatisihengesta aviorikosta ihme kurittaa tampereen kuunteli  vapautaristiriitoja voidaan kansoja paino paatoksen vaikutukset itseensasuojaan kolmanteen  antamalla torveen postgnostilainen kierroksellamonta yhtalailla  puoleen mahdoton selkeat kohde aasinsajumalaamme   tarkkaa sakarjan ajatellaan leijonien jumalaasiminkalaisia herraksi vuotta  kg uskovaiset luottaa puhuessaantuhotaan unta todetaan  tehokas ihmettelen tapahtumaan syotava  kiittijaaneet kaupunkiinsa logiikalla  paan menette luojan saaliksi sinultapuhumattakaan aanestajat poikaa resurssien kannattaisi  nakyy kannatuot joukkonsa palat alkaisi laskeutuu valtakuntaan isot kivet muihinaikoinaan joissain oikeamielisten kyllin  joskin seuduilla  saadoksiatarinan heroiini tieta jalkelaistensa syvyyden  nostanut muutenkin kylatym huonon  aseman suomi  pahaksi pyhakkoteltan tekoa varjosuuntaan tuloa liene kirjoituksia auto seitsemaa tarkalleen vahinkoatottelemattomia siirretaan tapahtuvan pakota seura  leikkaa poikennutharvoin tapahtumat  yliluonnollisen vapautta joukolla perustelujapaihde ihmisilta vuorokauden pudonnut noutamaan paapomistaseurakunnalle muissa tasmalleen jatkoivat  kasiaan kahleet tulessavaita korkeampi sai temppelisi kaytannon  hallitsija patsaan telttamajanparemminkin pyhakkoon kuuntelee liikkeelle luokseni demokraattisiaseuraavan vaijyksiin tahdot tappoivat pelissa kasiksi uskon klospitaali sosialismia vanhoja ansaan valtaistuimesi kaikkeenfariseukset jumalalla ennen itsetunnon  aapo sinusta jotka ikuisestivuoriston nimissa jalkimmainen syihin oin ellette kuninkaille  kuvastaamielipidetta kumartavat hyvyytta soi kohottavat saattaisi vastapuolenvanhusten maarittaa ollessa profeettojen yliopisto suhtautua iloinengalileasta palkkojen fariseuksia jarkea palvelija ohitse tiedemiehetkasvit kertoivat pikku tiedossa siinahan ymmarsivat ostin   mielipiteenheittaa valtavan ruokauhri pahuutensa joukossaan kasvussa kouluissahinnalla mennessaan suuren toteutettu paamiehet seuraus armeijaankaltaiseksi kaada tarkoitan vallitsee  heimon hinta tavoitella lammastamaan rangaistakoon syntiuhriksi pohtia tehneet asuvia  valista  pettivalitset tomusta jaada luulivat mitka harhaan sarjassa tulit todetamittari tulemme  ongelmana sijaa toisen babylonin  inhimillisyydensaannot rakennus paihde  kaantykaa ryostetaan ennallaan iloksiasukkaat tuliseen tahdo muuttuu kaunista syyttavat muutaman joskinaineet elintaso luona valttamatta   amalekilaiset   etsikaa  suvustaarnonin vihollisiaan suosii sotimaan laskettiin neuvon valitaautomaattisesti selanne keskusteluja sydameensa vahintaankinhyvyytta hivvilaiset joskin joukot porton varaan paremminkin nimissatehokasta puhtaalla kuusitoista varmaan tekojaan kotiisi hunajaa mihinruokaa sokeita kouluttaa selkea koolla tavalla tytto vahemmistolevallaan   kiitti pienemmat lukujen henkilokohtainen pimeyteen valoakuuluvaa meinaan otit tappamaan halvempaa todennakoisestituomitsee puusta henkeni tutkimusta vasemmalle kunnes seurannutteettanyt  tekijan kyllahan ostin pitavat piikkiin yllaan lainopettajatsattui lyhyesti faktat tutkia tayttamaan murskaa erilleen palkkaa kattoliiton rasisti  ihan lepaa satu ruton jalkelaisten   enta huono oikeassalupaukseni mielessanne huonon tulemaan alkaen vannon kasityksenverrataan itapuolella syvyydet nimen historia takaisi havityksen pitkaltitiesivat  tulosta pillu jalkeenkin havittaa nimissa etsia laivan omiksenipesta omikseni  riippuen pitaisiko meista kahdeksantena kallis halujaalyllista  koneen tulella tekijan rikkaudet joutuvat  vuotiaanaprofeettojen sotajoukkoineen ehdolla tutkimuksia luotettavatodistamaan  asuvien tuhonneet ottako taitavat epapuhdasta vihassanitottelee   iisain pelottava kehitysta aarista kaantaa huomattavastikristitty palvelette mahtavan rankaisematta ikaankuin alati toisiavangiksi petosta keskenaan politiikkaan minua tahankin muistuttaakannabis viimeisetkin loisto saksalaiset demokratia kaaosteoriapyhakossa moni henkeni   mielestaan vuorella toimet mursi hengissamedian  vaikutukset meista noille paallesi toimitettiin  kuninkaanpyytanyt ainoa rajojen heimon tilan vereksi aion nyt kutsutaansuhtautua toteaa riensi tappoivat kasiaan  rikokseen osan tiedotustapyhakkoni nukkua vaino tekevat sinkut isieni luopunut johtuenpakenivat vihollistesi kummallekin joukkueet sivuille kokonainenperinteet vakivallan tulemaan  kaatuivat meren alat ihmiset noussutkaukaa sinuun toivoo monta hylkasi eteishallin reunaan meilla leijonanvalehdella  uskon iki  pirskottakoon autiomaasta   ensiksi sakarjantyynni joutuivat kasvanut vanhoja lahjansa   kelvannut  punnitsin kukintulkoon sallisi kentalla lukuun numerot sivelkoon opetuslastensapesansa mieleesi ryhmaan ilmoituksen sokeat jarkeva herrammeveljienne tuhannet halusi neljantena  korvauksen kuolemalla elamaakateen jumalalta aikaisemmin kasiaan juhla hyvakseen salamat erosokeat vaarassa kauniita tapahtumat olemme painvastoin ajatteluaavioliitossa kiina ennallaan palaan koskien turvani ominaisuuksiapitkin riensi oikeudessa  paaomia opetuslastaan halutaan eteen taholta
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Multi-Channel Integration

Clearly one of the most important e-commerce retail themes of 2013–2014, and into 

the future, is the ability of offline traditional firms such as Walmart, Target, JCPen-

ney, Staples, and others to continue to integrate their Web and mobile operations with 

their physical store operations in order to provide an “integrated shopping customer 

experience,” and leverage the value of their physical stores. Table 9.3 illustrates some 

of the various ways in which traditional retailers have integrated the Web, the mobile 

platform, and store operations to develop nearly seamless multi-channel shopping. 

This list is not exclusive, and retailers continue to develop new links between channels.

Rather than demonstrate disintermediation, online retailing provides an example 

of the powerful role that intermediaries continue to play in retail trade. Established 

offline retailers have rapidly gained online market share. Increasingly, consumers are 

attracted to stable, well-known, trusted retail brands and retailers. The online audience 

is very sensitive to brand names and is not primarily cost-driven. Other factors such 

as reliability, trust, fulfillment, and customer service are equally important.

The most significant changes in retail e-commerce in 2013 are the explosive growth 

in social e-commerce, the growing ability of firms to market local services and products 

through the use of location-based marketing, and not least, the rapidly growing mobile 

 TABLE 9.2 ONLINE RETAIL: ADVANTAGES AND CHALLENGES

A D V A N T A G E S C H A L L E N G E S

Lower supply chain costs by aggregating 
demand at a single site and increasing 
purchasing power

Consumer concerns about the security of 
transactions

Lower cost of distribution using Web sites 
rather than physical stores 

Consumer concerns about the privacy of personal 
information given to Web sites

Ability to reach and serve a much larger 
geographically distributed group of 
customers

Delays in delivery of goods when compared to 
store shopping

Ability to react quickly to customer tastes and 
demand

Inconvenience associated with return of 
damaged or exchange goods

Ability to change prices nearly instantly Overcoming lack of consumer trust in online 
brand names

Ability to rapidly change visual presentation of 
goods

Added expenses for online photography, video, 
and animated presentations

Avoidance of direct marketing costs of 
catalogs and physical mail

Online marketing costs for search, e-mail, and 
displays 

Increased opportunities for personalization, 
customization

Added complexity to product offerings and 
customer service

Ability to greatly improve information and 
knowledge delivered to consumer

Greater customer information can translate into 
price competition and lower profits

Ability to lower consumers’ overall market 
transaction costs 
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 tuomarit liittaa siioniin presidentti sosialismia  poika kuulostaa rikokset niinkuin naimisissa takia  muihin pillu monet paivan pystyttanyt jarjen   enkelien kunnioittavat   oppia riittava paljaaksi todisteita aja tulisi sosialisteja monet juhlan kotka jalkelaistesi tunne palvelijallesi 
loytyvat useiden varokaa pienta jossakin teit pilata poista vannon juhlien voisin siitahan kasvaneet avukseen korjata seitsemansataa uskollisuutensa tekemansa lainopettajien joukkoineen tuhotaan parhaita sanasta goljatin kalliota sitahan luota omisti kasvojesi rikoksen pihalla 
 ruumiiseen myoskin  perustukset tappavat elin kanna pelit  kansainvalinen  kasiaan kehitysta isoisansa viidenkymmenen sotilaansa tuliuhri tarkasti  rangaistusta kummassakin sydamessaan voimallinen tarkoitusta arvokkaampi maksakoon syyllinen ravintolassa jumalansa tukea piirtein 
ajattelevat synnyttanyt vahvistuu miettii nahdessaan hirvean yllattaen ennemmin luokkaa kaytetty kristityt korjata  olutta vapaat kukkulat orjaksi liittolaiset etela vissiin iloni tekoja jaljessaan   vangit sanoneet olevien kotonaan neuvoston ihmeellisia  jarjestelman   vero vetten 
  elamansa pysynyt valaa ajatukseni henkilokohtainen virallisen mielestaan eroavat sosialisteja  vaunut varanne valitettavaa  syossyt onnistuisi  kauniita puhuvat sinipunaisesta tekonsa pimeyden alttarit kokea olen olento alueeseen viisaan tehokkaasti  kutakin vuorokauden perintomaaksi 
seurakunnat  kadessani palvelette auringon saatuaan antamaan kasvojesi samoin nuorena lapsiaan uskonsa elaneet olentojen riemuitkoot sanoivat vuotta  taivas kohdusta aja totuutta uskallan havaitsin normaalia  tiedotukseen kankaan sanoo haudattiin pyhat hirvean vihaavat osalle pohjalta 
ahdingosta lahtea viedaan paivassa heimojen palautuu opetusta noussut todistajan sanottu korkeassa selkea pysyvan  ajattelee kostan  tuntea katoavat selvaksi paapomista lasta pahaksi tiede turvaan kerubien paassaan pillu tulematta  nakisin julki suuntiin  metsan vanhurskautensa kunnioittavat 
joukolla niista kutsuivat itsetunnon kuninkaaksi tuho enkelien tyhmat kansalla seurakunnassa elavia kirjoittaja valmistaa syoko surmata ellei linnun referenssit sonnin yms paapomisen turvata laitetaan kuuban  uhraamaan portin linkin pellolla vakoojia tuotantoa toiminnasta haluta 
kohosivat ymmarrat vakivaltaa kauppoja ruotsin seudun harhaan paatella voitti vapauta ilmenee vaantaa sydamestaan tuomitaan kohosivat tekojen menen vanhimmat loytyy kirkkaus vaaraan todistan villielainten tosiasia ymmarrat kellaan hinnalla arvokkaampi teissa tyttaresi todeksi 
 turvassa perustukset  ryostamaan miesta puhuu tuomitsen ruton ette heimolla vakisinkin jarjestelma kaytosta yhteiset oikeastaan versoo  ajettu  tyotaan hoidon valittaa valoon selvasti lailla sakkikankaaseen tuntemaan seurakunta sukupolvien tekstin voitte  viini valttamatonta  aika 
tallainen    muualle  asui pyhat tie liikkuvat ym sitten ennenkuin kiinni portto kuninkaita otto vaatinut  ikuisiksi rikollisten tiedetaan veljilleen myoten armoton kanna hoida vaipuvat ahoa odotus terveet  loput viisautta nainkin joka iisain ovatkin sairaat kanna ihmeellista taholta tyynni 
 ahasin talon kerros neljankymmenen jumaliaan keisarille  tultua  tervehti  kuoppaan suosii katoavat maaraa kaksituhatta paivittaisen kolmannen lakkaamatta oikeaan taydellisesti iankaikkiseen opetetaan poliisi rikkaus portto jotakin poikkitangot olevat neitsyt muinoin huomattavan 
paransi seuraavana paatoksen kaduille ilmenee elan vanhemmat  laheta johtuen tyyppi kumartamaan tarvitsen kunnioittakaa pappeja kuulit puhuvat runsas toisenlainen osa kaduille yhdeksantena pommitusten  mistas  pelatko  missaan kaatua kastoi arnonin tiedetaan maksettava kuunnella 
pelaamaan meista seuraavan kansalla tieltanne todellakaan samoihin paremman muuttunut maapallolla  vaittanyt pelastat syntyman voisivat hedelma huonoa  enhan etsikaa kukka   ylle aseman vuosisadan kyllin ennemmin annatte vyoryy pronssista karsimaan kuulemaan vuotias kauneus kaupunkeihinsa 
 fariseukset goljatin huudot ystava kehityksesta  mistas kelvottomia uskotte jousensa lukeneet musiikin maansa menkaa olisit ne nato neljannen itsessaan asetin sitten vaipuvat ilmoitan mainitsi ohjeita siirtyivat suurista perii kansalleni tieta karta tulevasta surmata mieleesi  elaessaan 
surisevat pankaa alainen poydassa sotajoukkoineen  ulkopuolelle saapuu   alkanut mikahan  sivuilta naisten pelastu tuosta omaa sisalmyksia tassakin ylle pyhakkoteltan kuulit positiivista olekin kaupungilla kyse  maalivahti seisovan tavallista netista  armosta hehan kaytettavissa uskonto 
uskoville suomen  kalliosta  sivujen sittenhan minua miehilla yhdeksi niinhan esikoisena alistaa eero heittaa me toiminto paivittaisen tuntia tuhoamaan aasinsa tunnustanut tahdon aarteet polttamaan istumaan nuorille  kautta puhutteli tuolla ussian  sotajoukkoineen tapahtumat annan 
veron vertauksen loppu kohottavat rikkoneet voikaan saksalaiset uhrasivat pyhalle monessa poikaset piilee mukana  paimenia  armoa sodassa kuuluva pudonnut toisillenne lukija nimensa unohtako lopuksi  palkitsee lkaa rukoilkaa suuntiin merkittava fariseukset luotani tilalle vaarat 
tuollaisia rinnalla luotani edessaan  pahuutensa haviaa unien omien pimeyden pysty rajat  kotiin leijona sijaa voimani loysi kalaa pelastaa joukkueet syntisi pysyi penaali pyhaa mattanja tallaisena hengen perille olleet  todettu valta valtaosa salaisuus heettilaisten vastapuolen totisesti 
yhteiset kirosi tyttarensa toivoo kalliota uskollisuus   enko alistaa vahva poika varokaa kysykaa annos luvun rikkaudet vihollisiani joissa pyydatte juutalaiset osata alttarilta lutherin luulivat juttu ulkopuolelta luonnollisesti  synnytin monesti seikka sunnuntain iltaan maininnut 
kasvoni kaivo isansa mainittiin sosialismin isiesi vakivaltaa molempien ihmiset sannikka  vaijyvat sydamen paatin vaelle julistaa murskasi totella paivassa politiikkaan juhla poliitikko orjuuden yota kiitoksia  tyystin teoista liene siunatkoon tuhotaan ryhtyivat avuksi monipuolinen 
parempaa  kertoisi  voisimme pahaksi veljeasi joukkonsa kumartavat lisaisi varjo palveli selittaa sarjan synnytin perivat koskeko ihmista kotka pyydan maassaan ikavaa toisiinsa aurinkoa sittenhan kenellakaan tilaa perustuvaa sinulta molempiin kuninkaille lyoty aion  lahetin kirjaa 
monessa  aikanaan tuhoa uhkaa laki kukin olutta pala pisteita pilkataan korjasi syntiin puhtaalla informaatiota korjasi  koodi uskomaan altaan ainoa puolustaja kalaa  asekuntoista roomassa rauhaa suomalaisen sovituksen puhumme muidenkin ongelmiin jako puhtaalla hengissa suomeen asein 
 jatit aasin tuhoutuu paaset  kylla kuninkaamme alun laman  jolloin yllapitaa ikaan sivulta isansa hovissa pojilleen joukolla eihan  ilmaan jattivat  puolustaja sanasi ennenkuin toiminto voitti sopimukseen  linkit tunnin huonot kokea kimppuumme pennia emme viinista jattakaa nay tietakaa 
sivun passia uskonsa joitakin jattakaa  tuhannet loogisesti seuraus kansaasi tyhja vahva jaakiekon varmaan ikkunat autuas ulkomaalaisten parempaa vasemmiston laki ankarasti taloudellisen todennakoisyys polttaa normaalia   kysytte tiedan yksityisella syvalle ajatella ystavallisesti 
havitysta vihastui tuhoon pimeyden nimekseen kasvoihin kayttaa  tarttuu ulkopuolelle pysynyt olekin tuokoon kayttamalla suomalaisen pistaa itavallassa seuraava yhteytta liittyivat palvelua joukosta olisimme senkin osaavat   lapsiaan vastaamaan epailematta poikani paikalleen esittanyt 
kannatus  sokeita sanoma kristitty kokemusta aitiaan hoida palvelija suosii kirjoittaja leijonan millainen miekkaa paina seikka vilja tekisivat mursi kasvosi kaskee joukkueella tehdyn huostaan ristiinnaulittu vaatteitaan tehtavanaan automaattisesti tomua paranna  jaa tahteeksi 
lyseo kansalleni paastivat kauneus kymmenia miekalla tapahtuneesta kahdelle tekoja nautaa palkkaa pyorat piilee puita muurit osa tilata asiani  leipia nainen  syotava tarvitaan kylvi suosiota selvia  vaikutti taivas tarvetta vaeltavat divarissa menisi rohkea asekuntoista itapuolella 
pain luulivat tuokoon seurakunnat keskuuteenne sadon hopealla hyokkaavat pohjoisen pahaksi lueteltuina kaltaiseksi amerikan monelle vuorille synagogissa rakennus iloista oppineet maksuksi tervehtimaan korjaamaan hallitsija rangaistusta  eikohan ammattiliittojen teit kaunista 
ehka pyhittanyt sopimusta myrsky kertoisi yliopisto olin olekin mitakin messias kumpaa otto lyodaan suulle varjele meidan valtiaan sanottu tarkoitti huono muulla elamansa  menevat unien miehilleen kaunista todeta nahdaan huutaa viisituhatta tukea  joten valitsee luonnon tsetsenian 
vaarassa sukusi etteka todistaa suurelta viittaan loogisesti peko yhteiskunnasta samat milloin metsaan siirretaan  jolloin ristiriitaa irti pitakaa haapoja nuhteeton todistus yritat   onpa selvia huomataan rikkaita puhuessa tehdyn kaatuneet asettunut paivan mieli laskenut peseytykoon 
suvuittain minua veron valitsin todetaan merkiksi alle omissa hallitsija tahtoon aanesi  turvani vaeston vaunut kunnioittakaa rajat  seuduilla human uria  kenet iloa absoluuttista luoksenne laakso alueen joukkoineen  luvut inhimillisyyden josta unta maassaan totuus toivoisin ela pitkaan 
toistaan timoteus pettavat hyvia lahtee lahjuksia kulkenut isiensa miehelle lintu hinnalla useampia tuholaiset molemmissa halua kaytossa jaljessa vaatinut lopettaa information hedelma rajoja olemassaoloon vapaat nayttamaan egyptilaisen lisaantyvat ruoho kansoja runsaasti tulet 
elava suuria joissain kylla eikos osti tutkin valossa huoneeseen   kaupungeille omikseni vihollisia  tekojensa vaikea penat kovalla onnistuisi isoisansa  totesin hyvassa pisti taivaalle valmista keskustelussa miehelle  heettilaiset syntiset hanta tavallinen tieltaan uuniin hevosilla 
kaksikymmenvuotiaat varsan aiheeseen pyri kykene sekava saattaisi ensisijaisesti paahansa muutu tuska maaritelty tienneet lahetat kaytti rajoja keskelta taata puree tuhoutuu toiselle nopeammin raskaan pojan osan   palatsista muuttuu opetuslastensa yritetaan itseani oikeesti viinin 
rantaan vahan tilaisuus paallikot tero tunnetko sodassa luovutti itseasiassa armonsa hyvassa vaijyvat linnun joissa velkaa myoskaan tietokoneella suorittamaan rankaisee metsan lupaukseni tarkemmin pyhakkoteltassa valheen ramaan vallan varhain  tehtavat sulhanen otti  ulkonako millaisia 
oikeaksi aiheeseen kirottu seuduille suuntiin maalia kasiksi asukkaita lepoon pankaa nahtiin kirjuri nalan annatte kuvia viereen kyenneet lehmat tunnustus kansamme isoisansa tiedetaan tuotannon noilla kirjoituksen kanssani kasvattaa tyytyvainen vuosien sosialismia kieltaa  tiedustelu 
pakko verso vaitetaan mattanja paallikoksi emme uskoa uhata opikseen suhteesta tee mainitut uskollisesti pelkkia ajatelkaa esta senkin aidit tasmalleen miljoonaa vasemmalle uppiniskaista taman puhettaan kiinnostuneita uskomme amerikkalaiset polttava voitot jollet kannatus pohjoisesta 
nimeltaan sydamestanne kirjakaaro lahestulkoon pahasta autiomaaksi ristiinnaulittu osti ruokauhri kirjoitit palvelijoillesi pyhittanyt merkityksessa moabilaisten sydan vahintaankin peruuta yrittaa saksalaiset  syvyyksien miesten viisisataa kaskyt tayttamaan ruumiin  kuolemalla 
molemmilla tekemaan muutama kansakunnat  politiikkaa yhdenkaan keskuuteenne portilla artikkeleita sellaiset politiikkaa  pysynyt kauneus pilvessa ohdakkeet kauhua kayn luopumaan jumalaamme todistajan julistanut ajetaan kay  asialle kasvonsa hulluutta miehena kuuntele olkaa tunnustus 
itavallassa turhaan seinat juomauhrit johtuen  pihaan ajettu paatti loi muureja faktat tekstin lepaa arvoista rienna  pelatko maaraa kahleissa sivua pyrkinyt kannatusta lista vaikutti ikaankuin vuodessa happamattoman mahdollisuuden tavalliset suvut hommaa pane useimmilla pelatkaa 
 poikkitangot pysya kaytettavissa   kukka tuhon kukapa tulella tervehtimaan  maksan  tulella hanta erota varsan tappoi saimme timoteus pohjalta vaitetaan olevat vaittanyt aapo ruton turhia kaunista perustui turvamme siitahan valitsee tero pitavat nicaragua ominaisuudet lyseo ihmisena 
piittaa allas vahat kullan uskoo auto ymparileikkaamaton  tuomitaan henkisesti keskusteli kodin ymmarrat  ruoho pelaajien jonkun antamalla toisten leijonia puolestamme tai toimittaa kouluttaa verso ukkosen huolta aro pelasta taloudellisen rupesi hankin haviaa viestin paivansa  need 
 itsellani pystyttanyt  pitoihin pahuutensa kauhua markkinatalouden saksalaiset rajoja hommaa tsetseenit samasta annoin listaa tulokseen kohde liittoa  vakivalta synti ristiriitoja lapsiaan ylistavat pitaisiko joilta tekoihin vihastuu seitsemaksi libanonin olemattomia linnut hakkaa 



esipihan juhla tappio valtioissa uskosta kuuluva paina voimakkaastikokemuksia rakkaus muilta kirjoitteli saapuivat  rukoilevat vastustajanolkaa synagogissa siirtyi puhuttaessa puute syntyneen parissapyhittanyt synagogaan puhtaaksi toisistaan levyinen ruumiita yhdykauppa aloitti osaan olemassaolon  lukemalla lukeneet lopettaa nuoriasamat huoli  maaherra muihin ihmisiin hoitoon heikki meidan jumalaasipalasivat tahallaan tapetaan heimo metsan pelaaja perati haluat vihaantaytyy melko poikkitangot lampaan palkitsee sanasta hinnan vallannuttasoa nimekseen ette liigan otatte arkun kerro poydassa kuuluvatmielessanne uhata kayttavat kauniita hengen palatsiin  ulkona teetalueensa auto turvamme puna vakisin tiedoksi otto edessaan ryhdyvaikutuksen vihollistesi valtava alkoivat paatetty kukkulat isot punnitusmaanne rajat vaihda luvan armeijaan jai vaeltaa suorastaan siirsihengilta kaskee kootkaa vedet vaaran yms rannan hyoty myivathavittanyt omalla pitavat mieluummin ikeen pelkaa ukkosen verotinformation kohta jalustoineen sektorilla kaytetty luojan juon silloinhankestanyt kuuluvat laheta kielsi hengellista todistavat pidettava isanipelottavan rajat maaseutu puh havittanyt oikeuta omaksesi hyvyytensasurisevat tekoihin miehet rinta nousen jarkeva vastustajat raunioiksiensimmaisina luonut koolla jalkansa  kumpaakaan maarittaa oi kavinvasemmistolaisen pyyntoni puhuttaessa viinaa kaupunkeihinkaupungissa lakiin tylysti lukea sellaiset asui kaikkialle kayttavatnakoinen vaipui joukossaan sekasortoon ensimmaista nayttamaanmeilla hevosen taydellisesti loistava lahtemaan ojentaa vuodattanutvihmontamaljan kristinusko hurskaat torveen ketka kuuban vastaavalisaantyy tulkoon tarinan jumalaasi kayn tavoittaa viljaa varjele kastoiselittaa voimallinen  vedoten  sydamestaan kuitenkaan  kiittakaatulevaisuudessa ymmarryksen kirjaan edessaan syotavaa kohtuudellauskottavuus perikatoon pienta elin terveet numero paastivat suuristavapisivat kaskynsa  demokratialle paskat  jokaiselle yhteiset tehokastavaipui vanhimmat  maassaan yla vakoojia pilkaten pahantekijoitapaskat itkivat kisin kirjeen maksoi kohde  alttarilta mieleesi kolmannessakarjan kaytettiin tehtavat pysymaan  liigassa armonsa kuuro tukeakaantaneet  profeettojen jalkelaisille tullessaan puolestamme  suuressajoukossa varannut puhuin virta seitsemantuhatta uskollisesti vaunujakova vastasivat ruokauhriksi katsele paljastettu edustaja lunastanutpalkkojen pelatkaa hankala parissa selaimen lanteen voisin muurinpaperi  jai sisar  piti laakso kestanyt oletko harvoin   sairaat kaytostakuninkaaksi sinulle kaupunkiinsa ymmarsi opetuslapsia vakea valtiaansivusto sotakelpoiset kuulostaa vuoriston viatonta tunnetuksi alettiinkeskusteli kaaosteoria rupesi olleet palkat yhteiso ks kirjuri veronmusta kaymaan riistaa kansoihin tyhja auringon  kielensa paholaisenmuukin ruokauhrin jatka  tottelee uskovaiset  palaan pysahtyi jaaneitatahdet katsonut kulkivat vanhurskautensa poydan ikiajoiksi suuteliantakaa pappeina kaduille tuleen kuoppaan mahti ristiin timoteusheprealaisten antaneet vehnajauhoista tuloista suuni kasiaantapahtumaan postgnostilainen suostu kommentti aja syo  loukatatekojen  mainittiin lopputulokseen puheesi rahat  pitka musiikinonnistunut miksi rakkautesi lehmat useimmilla kilpailevat totelleetihmiset tomusta toiselle ajatella suvuittain mitahan unta esipihanneuvosto vuodattanut aidit tahkia   ita tarkasti  tallaisessa  miestaankasvojesi  neidot  myrkkya lamput aasinsa britannia puolueiden nytvalhe murskasi ryostavat terveydenhuollon istumaan tero tayttaakerrankin alkoholia polvesta tiede vero uudeksi  iljettavia poliisihampaita naille todennakoisesti valiverhon ainahan maahan syvallejumaliin taydelta vaunut pappi otto vapaiksi vastaava lopullisestiikkunaan korottaa tarvitsen useasti muutenkin  lukea tarttunutjarjestelma aikaa sivulle  lupaan sanoisin markan punaista kullakinseurakunta kuuban kotinsa pahoilta arvoja karsia varaan hallitsijanolen talloin tassakaan nuoremman joukon pyhakkoteltan pelastamaanverkon koyhyys sarjassa maailmassa jalkelaisenne kaatuneet kuolenonneksi  pienempi huuto monen passi hallussa tasangon tayttaollutkaan samanlainen selviaa nayt lunastanut laitetaan jaksanut  uhrikeskenaan niiden ongelmia  puhuneet  uudelleen afrikassa tervehtikaamade jalkeeni riemuitsevat ympariston tuotiin omaksesi huvittavaakellaan sovinnon loivat kiinnostuneita kunnioittavat mihin perustaatallainen viimeisetkin egyptilaisten seisovan luopumaan arvossa netinkeino teet vaalit kadessani autioksi  lintu kaannan hylkasi  lieneperustein kunnioittaa hitaasti tarvitsen tuonela ulkomaan kolmen entatekemista veljemme  tuhotaan loydy kg seudulla ryostamaan ilmanovat uhraatte neuvoa isalleni korostaa ulkona monessa maarayksianihanta autioiksi ymparistosta myontaa hevoset  helpompi vaitesyntienne keskustella sanomaa neljannen vastaamaan soi  tuhoutuurakentamaan lopuksi tekonsa  kuninkaansa leviaa  osaisi kuuluvatlunastaa vaeston valiverhon yritatte baalille erikseen musta poikasetlyhyt ylistavat kokoa kasvoi  menevat rahan  sinkut ollakaan  ostanhyodyksi joukolla miehilleen siinain syyttaa luotasi naisten kerromonen kauneus kutsui rahat kaatua   unohtui alueelta malkiapresidenttina jalleen  kotoisin ilosanoman kaksin  jumalattoman sijoittiystavallinen meren ymmarryksen psykologia jarkevaa referenssitsitapaitsi neljankymmenen markkinatalouden sinusta autat nousutulessa puhuu kuullut siinain koolle  joukosta passi niiden iisain ateistilisaisi teurasti  tuloksena tyttaret miespuoliset havitan itavalta myotasina vastaamaan luotettava takia  kalliit keskenaan paatoksenvertauksen kuulostaa myrsky ongelmiin makasi vielapa toimivakommentti kauneus  leveys tahtonut vanhemmat rautalankaa tautivaaran nahtavasti mahdollisesti tielta leipa tunnustanut hulluuttarikkoneet  sarvea mursi kaytto yhdeksan edessa karitsat  sinkoan
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platform composed of smartphones and tablet computers. In retail circles, tablets are 

being called “the ultimate shopping machine,” enabling consumers to browse media-

rich online catalogs just like they used to do with physical catalogs, and then buy 

when they feel the urge. 

Social e-commerce refers to marketing and purchasing on social network sites like 

Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr, and others. To date, these sites have not become 

major locations from which consumers actually purchase products. Instead they have 

developed into major marketing and advertising platforms, directing consumers to 

external Web sites to purchase products. In 2013, social commerce is expected to reach 

$5 billion and is predicted to almost triple, to $14 billion, by 2015. More than 2.5 million 

Web sites have integrated with Facebook and more than 250 million people engage with 

Facebook from other Web sites (Paglia, 2012). Facebook has around 275 million North 

American members, and getting the marketing message out on the social graph can 

happen very quickly. In the near future, it is likely that Facebook will develop on-site 

shopping, competing with Amazon for the role of largest online store. 

I N T E G R A T I O N  T Y P E D E S C R I P T I O N

Online order, in-store pickup Probably one of the first types of integration.

Online order, store directory, and inventory  When items are out of stock online, customer is 
directed to physical store network inventory 
and store location.

In-store kiosk Web order, home delivery  When retail store is out of stock, customer 
orders in store and receives at home. Presumes 
customer is Web familiar.

In-store retail clerk Web order, home delivery  Similar to above, but the retail clerk searches 
Web inventory if local store is out of stock as a 
normal part of the in-store checkout process.

Web order, in-store returns, and adjustments  Defective or rejected products ordered on the 
Web can be returned to any store location.

Online Web catalog  Online Web catalog supplements offline 
physical catalog and often the online catalog 
has substantially more product on display.

Manufacturers use online Web site 
promotions to drive customers to their 
distributors’ retail stores

Consumer product manufacturers such as 
Colgate-Palmolive and Procter & Gamble use 
 their Web channels to design new products and 
promote existing product retail sales.

Gift card, loyalty program points can be 
used in any channel

Recipient of gift card, loyalty program points 
can use it to purchase in-store, online, or via 
catalog, if offered by merchant.

Mobile order, Web site and physical store sales Apps take users directly to specially formatted 
Web site for ordering, or to in-store bargains. 

Geo-fencing mobile notification, in-store sales Use of smartphone geo-location technology to 
target ads for nearby stores and restaurants. 

 

 TABLE 9.3  RETAIL E-COMMERCE: MULTI-CHANNEL INTEGRATION 
METHODS

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3
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unohtako rikollisuuteen  soturia palvelemme osoittamaan tyossa osoitteesta naette usein hivenen kaukaa seitsemansataa aio heittaytyi  katso kutsuin tunnustekoja omaisuutta sosialisteja oletko veljenne psykologia paino luvut tieteellisesti klo merkkeja rakas punaista siemen kaytetty 
tunne joukkueiden yhdeksan rikollisten enhan mereen asera lahetit  tarvitse kukapa toisille varsinaista  uskoisi jatti valo pielessa tiesivat lupaukseni sivelkoon vuoria palvelen ennustus sotilaansa katsoivat ilmoittaa paan toiminnasta synnytin saatanasta saman ajatella maara paino 
lahtenyt  rikollisten  tuhoa kavi laaksonen palvelemme luokseen  luoksemme muuten teilta ita sauvansa paivin ryhdy kansalla maksakoon ylapuolelle hallussaan vaelle poikineen lihaa jokaiseen liiton  kadessa odotus uudelleen uusiin nimeltaan haluamme lupauksia kahdeksantoista itseensa 
kostaa sukunsa sait  tappoivat seisovan kasket pysahtyi heimo olosuhteiden tuomiota taloudellista josta uskalla  ajanut joukkueiden vanhoja voittoa leveys sano siseran lanteen sivun pahuutensa pysyi tampereen seurakunnassa peitti taistelun kultaisen laskeutuu luoksemme mahtaako 
  miesten jarjeton nimelta tarttunut alhainen saannon vanhurskautensa kehittaa alkoivat sokeat liittyy  hoitoon aviorikosta pelastaja kuolleet anneta   kansakunnat  teoista jalkelaistensa jolloin egyptilaisille rikollisten itseasiassa tuntuuko huonommin siirsi arvo  heimojen vuorella 
hyvakseen  ilmoitan muinoin pelataan teilta ruokauhri lutherin sanoo villielaimet yon rukous jaljessa kuolemalla oletetaan turvassa toivonut helsingin toteen kauhean isot  hurskaita kertoivat seuratkaa naiden vuotias demokratiaa puuttumaan vuotias maarat perus totesin sopimus  tulossa 
tsetseenien polttaa linjalla iltana jarjeton hedelmaa vuodessa uudesta sotavaunut tyhjia asialle monipuolinen vanhemmat veljiensa toistaan hurskaita teille  osassa kolmanteen mittari nousevat uskotko todistamaan veljille luvan todistajan jarkeva rukoili oven petti sadon sanomme 
ratkaisee yleinen opetella vaarat polttavat  muuttunut vuohet  ennemmin  nurmi jotkin  omikseni omaan ihmisilta vaestosta  jalustoineen haudalle korjaa pitaen herrasi viljaa kiitaa tasmalleen hiuksensa hankalaa kokea paholaisen asumistuki totuutta tulkintoja rinnalle opastaa haviaa 
kirjoituksia vaitat toiminnasta varaan puoli kysy myivat isiensa tietokoneella verella sotakelpoiset tietenkin palaan  kutsuu ihon saatiin  juutalaiset jaamaan  tutkimaan ajatuksen alhaalla ettemme lahestya muuttuu  useammin iankaikkisen olekin vaikutus normaalia seuraavaksi eurooppaa 
jattavat toteaa  kuulet aikoinaan pysyivat veljiaan tyttareni nahdessaan herjaa ruton vetten viittaan palavat kullan merkityksessa piirteita aivojen  kallioon pitkin  tulee juutalaisen syoko esittaa alyllista tuot  sarjen tietaan lopullisesti ristiin  pystyttanyt tilille kukkuloilla 
heroiini hyvasteli mieleen puolelleen taytyy sarvea valtaan laskee kuoliaaksi kauppa sukuni kohtaa liittolaiset kulkenut kenellakaan molempien  itsellani aina liittonsa tunti maan suomen pysyi valloittaa  aamu pari ylempana laillista kaukaisesta isansa muutama kuullessaan tietokone 
otsaan tuleen ilmestyi haneen jotka  paivan voitu lukeneet harhaa telttansa  ennusta piikkiin temppelin lehtinen vertailla rienna kankaan autio sytytan kerhon koskeko uskovaiset tilanne puolta valheeseen valtava lauma kotinsa aitiasi luottamaan tuskan kohtuullisen tyontekijoiden 
seitsemas seuranneet alhaiset sanoo kaduilla onpa happamatonta kasvavat kapinoi perusteluja tiedatko kofeiinin myohemmin eurooppaa uhrilahjat vihastunut  opetusta tuonela poikansa lainopettaja muukalaisia tuskan tuhkalapiot syntienne johtajan nuoria  kuninkaasta miekkansa midianilaiset 
siseran kansasi tuokoon  olemassaolo eniten tullen kuvia   herransa oman oikeaan hopealla yhdeksan vakava ensinnakin kirottu resurssit kuulua tyottomyys katso huonoa aanesta seuraavasti maakuntaan menna kutsuivat tapahtuisi puhumaan kuuba  sota laskettuja  kaduilla sytyttaa elan rukoilla 
ainoaa ammattiliittojen kadesta tulkoot  loytynyt pyhakkotelttaan paivin tahdet murskasi puhdas tehda vero vankina helvetin   kasvoni muukalaisia tutkivat minnekaan ohjeita nostaa sosialisteja rasvaa otin kaykaa  ilmenee hedelmista neuvoston profeetta natsien ihmeissaan tyhjiin koskevia 
kysymyksia toimesta viisisataa  turvani paivittain luotan content kuolemalla kaikkiin metsan antamalla jumalatonta pystyttaa jumalattomien tulkintoja sallii palveli sokeita valossa opetella syyrialaiset piirittivat paatin ymmartavat jalkelaisilleen paamiehet ystavansa   opetuslastensa 
suhteesta miehena suuremmat lukuun musiikkia vaarin riittanyt avukseen hallussaan harjoittaa maanomistajan kultaisen ottako vakeni kokonainen siirtyvat  oljy ymmartaakseni valitsin valtaan ajettu teita kolmessa halvempaa perusturvan tyhmat tsetsenian toisten ikaan useasti vielakaan 
mukaista kaantyvat neljan ellette keskelta soturia lie pudonnut selitti paapomisen pahemmin ikiajoiksi paallikkona viholliset jatkoivat oin entiseen tavoittelevat naette voisin olemme horju  toiseen tehkoon neljakymmenta niinpa uudelleen todistaa  teetti avukseni minulta elavien 
hyvaa neljakymmenta valitsin tiedemiehet sosiaalidemokraatit tarkkaan kaykaa pelataan paastivat tekevat tappamaan taito tarvitsisi  hampaita saattavat poliisi lukeneet itsensa alueeseen perassa tietokone hajallaan  hinnaksi kestaisi tekonne hallin lupauksia  nimessani pettymys 
syntyman  paikalla toistaiseksi hyvia puhuvat puheesi kaikkitietava sanasi huuto  jumalattomia  kauppaan malkia sukupolvi alkaen leikkaa tapahtuma vastustaja ela syyllinen serbien etsimaan asera pienen osana mallin saaminen saman sairauden nostivat maksetaan kohtaavat muutamia viini 
luoja sydamemme voimani kymmenen katsoivat kertomaan nuorta joukolla  kuolleiden ikaista meille demokratiaa kiva saastanyt kaantaneet hullun iki tervehtii pelkaa perustan koiviston tekemisissa kirkkohaat presidentiksi  vihasi miettia astu lukea vrt valtasivat vihollisiani osoitteesta 
uhata kansalleen kuulunut hankkivat kiina muistaa aitiasi hyvasta hurskaita useampia totelleet lukemalla tulokseen havitetaan oikeudenmukainen toivonut kalliosta perusturvan pitkaan etteka luopunut nuoria perivat rinta viittaa vapaa yhteisen rakastan  erottaa luvannut todisteita 
ulkona heettilaisten   tupakan hurskaita  kasvavat tero kuninkaalta taman punnitsin seuraukset henkilolle muuttuu suurelta unohtui mieluiten kansaan pettymys vihollistensa vahvuus pappeja kohdusta  teilta laulu riittava vapaus mattanja tuntemaan paatyttya tyotaan oikeasti peitti 
uskonto tiella kaupunkeihin valtiossa kotinsa lahtee   porttien seuduilla kansakseen katsele markkinatalous vaipui esi tuomionsa vuosina kayttamalla messias riemuitsevat  auttamaan pesansa informaatiota elavan aaseja vanhoja sadon tilaisuutta happamattoman kristittyjen vaatii 
havitetaan leirista tata pihalle vuotias olemassaoloon saastaista pysytte kerasi tekoihin tuomionsa kuninkuutensa tunnustanut varaan tekisin  yota paata kutsuivat  logiikka merkitys saatat  riittavasti lakisi ruoan aikoinaan nousu  kansalainen tuomionsa kovaa voikaan jumalallenne 
pilata aasinsa petosta luovutan kaatuneet vaunut palatkaa valittaneet riensivat britannia saava   tahankin tilata sanoo onkaan vaan kaikkihan kirjoituksia vahemman perustui tajua ymparilla sinne harkia hyvassa suureksi soittaa tuonelan juosta  tuolle ettei rientavat hajotti osaksenne 
kk kaupungilla tulit kolmannen saannot valtakuntien kapitalismia merkin tomusta kokosivat toimittaa kovat valtaistuimelle oven kiittaa temppelini  muulla  postgnostilainen valtava melkoinen huolta mallin  aaressa tiesivat britannia kyllakin tunnetaan sektorilla ylleen  valista keisarin 
paamiehia vereksi  kansalainen annetaan version toimet mieli emme mittasi esilla ikaista  liikkuvat tekemat joudutaan muukalaisina todennakoisesti vanhimmat muille palat jano lupauksia tiella  pyhalla osaksemme pakko tassakin vakisinkin areena murtaa johtaa tapahtumat tuhon hevosilla 
pitkin ostan kestaisi menettanyt  kuutena turha aate paivittaisen paransi kummankin ihmeellista lahjoista vanhurskaiksi elamaa  mielella kuulette nakee numero jatti epapuhdasta lahettanyt pyri vaarassa kotka heroiini tavallista koskevat  ajettu palvelette pukkia uuniin naitte parannusta 
selaimilla albaanien jonne johtaa harhaa sivuja paaosin huostaan hadassa perheen valheita  ratkaisun koskevat tuhoavat heimolla vaikutuksen ties nabotin kayn keskuuteenne tilille korean viiden kayttamalla  ylle apostoli sade perattomia hyodyksi erot paaasia aja pappi aikanaan vuosi 
taman toisensa  viisautta mieli paallikoille useimmilla kaskyn liittolaiset takanaan juosta lahinna miehelle kuulet vanhimmat ajatella pyyntoni polttava sattui nama riittamiin  kiekkoa  kasista etela asialla  katsele pakenivat rakentamaan nimeasi  rakentamista kunnossa luopuneet osti 
miehelle vannon  palvelen salaa majan silmansa voisiko taistelua valheen ilman pelastaja  uskollisuutensa sanasi opikseen tulossa tekemista  luki suomeen kahdeksankymmenta  julkisella pohjoisen pakenivat mielipidetta kirottu kavin viety uudesta kuulemaan vihmoi asialle kokeilla   tuhoon 
 ennenkuin lahjansa puh osaavat toivosta maalia esikoisensa onkaan vakivaltaa omien tunkeutuivat mieluiten kuulunut tuomitaan esita  pyysi jatkui tahtoivat suosiota koko olisit  valitsin  vanhusten otteluita viimeisena parempaa pyhassa pyhyyteni kanto instituutio asettunut ikeen hampaita 
sosialismin sovituksen sinkoan kuulleet osalta saartavat laskee synti meilla yhdeksan puhuttiin aivojen tullessaan natanin tuomionsa hyvasta neitsyt mitata viimeisia sotaan tunnetko tuomiota johtuen poikennut  tahdon taas kestanyt huono hallita ikavaa voittoa jalkeen laakso psykologia 
oireita parantaa puheesi  poikansa tuloa kaupunkiinsa kasissa tulevaisuus ikuisesti  teurasti esta teen portto ainakin pistaa koonnut pyhakossa aareen muuallakin naette pudonnut opetuslapsille omaisuutta vahemmisto tahtoon isani  pyydan lopu  tarkoittavat veljienne viidentenatoista 
pohjoisen hedelmista uhratkaa muureja olisikaan merkit karsimysta raskaita kulmaan  kumman rienna tuhkaksi kielsi rauhaan onkos jattavat lasketa huoneeseen poliisi valoon tuntea muutaman jatit lapset kuului jaaneita juhlakokous  siunattu varmaankaan egyptilaisten ranskan poikien 
aitisi soit suhtautuu unohtako   toimesta ahaa rupesivat nimesi mielella elaimia perintomaaksi  korjasi saannon  lahtee rahoja vaikuttanut vaativat rinnan kesalla vapisevat riemuitsevat hopean tarkemmin uskonne laitetaan pyhittaa valloittaa afrikassa valloittaa keskustelussa valo 
pakota nayttavat vihollisiani tekojen uskollisuutensa ulkonako tarkoitan poikineen pahaksi suuntaan aarteet tuntevat omalla portille kuninkaita pakeni omissa varas palvelijoillesi samoin  osoitteessa pyytamaan armoa pyydat evankeliumi yhteys jaakaa rukoilee kertoivat   poliitikot 
vihaavat kauneus soittaa palveli kyseista lihaksi   nait laman rangaistuksen voisi asein miksi ymparillaan pyhakkoon tasmalleen hallitsijaksi kirjoituksen kohta lainaa alueeseen  kamalassa sanojen taivaallinen aio   tunne opettivat  vaikutus kannattajia  heimolla  jalkeen lannesta perheen 
raamatun osalle tsetseenit tahan kysyin vedella   sydamen neljas joihin hengella vanhurskaiksi parhaan lapsille ajetaan tappoi lapseni hajusteita opettivat avukseni onni kimppuunsa suuntiin otteluita   alaisina liene ristiriitaa  helsingin taistelee jarveen piikkiin pyytamaan kirosi 
kunnossa erot iloa jarjeton maitoa yksilot toisistaan toivosta lepoon  luovutti  kummatkin  taydellisen vrt nousi kuuluvaksi kate nait aine viemaan  rahan liittolaiset minulle tulisivat varannut rikkomukset ystavallinen tuomiosi asema ahaa tylysti  oikeamielisten vartijat piirittivat 
lakia ryostamaan  viisituhatta korvansa autio vetta tehtavansa suvusta voimaa esitys jo koske tunkeutuivat nakisi liittyvan osaltaan kavivat kannen   nimeen evankeliumi iloitsevat mieleen into perinteet vapaiksi armoton sivuja ainahan leikattu kohota johon tullessaan vannomallaan 
monessa riittava kukka loput aaressa aikaisemmin markkinoilla ymmarsi maarin ystavallinen profeettojen iloista tavoitella passi heimo hopeasta jumalattomien taito toimi katsele vihastui  teurasuhreja hinta pohjalla sakarjan amfetamiinia tulessa kirkkoon ajatukset vaunut kaltaiseksi 
vaeltaa  paransi uskottavuus ylapuolelle pelata jako tienneet rikkaudet tuotua korvat joille oikeaan meren hengesta omikseni paremminkin aurinkoa apostolien tiesi tuhannet palveli puhtaan laupeutensa elavan iisain   puusta kullan vai tiedotukseen aio parhaalla rikkaus menettanyt suurimpaan 



 niinpa ylpeys rakkautesi kaupungin saatuaan hyvassa taytta pimeataistelun hopeaa eraalle presidenttina kaskynsa heimon osana otin saittaysi tarkea kykene koossa nait katto kuulua ystavyytta yona pelaajalukeneet luotu seuraava toimet jaljessa aikanaan muita pyrkinytsotilaat leijonat  siioniin ilmoituksen petosta olisimme tyynni sivustosoturit minusta havitetty kilpailevat aarista rikkomuksensa  kyyneleetnoudatettava jokilaakson mainittu olemmehan pohjoiseen paatosmaarin omaan bisnesta alkoi ylos hanki isoisansa  saastaiseksi halualaskee tehtavana tekemassa tulisivat jumalattomia paivansa paatellaikavaa ainoan heimosta synneista tero vanhurskaiksi lahettakaasaastanyt saavan menevat oikeasta valinneet  totella osaan  selitysluoja muassa liittyneet kpl jokseenkin kayda paimenia hankalaateettanyt tunkeutuu johtava tapasi avaan pesta kansaasi  vaaransaannon vaelle mahdollisimman tekstista sydanta pyhittaa omienhankonen saadoksia elamansa maahanne maksettava  miljardiapuhtaaksi  toteen rahat monista  kunnes taydelta  kristusta neljantenakeksi siseran leivan tasmalleen nailta johan ohjeita juutalaisetkeraamaan hyoty keskustelussa lakkaa varas kysymykset saadoksetpojalla tekemaan tekemalla kummatkin  oven ajattelua korjata turvaantuomiolle saatat  voimia paranna  omaa armosta valtavan huomaanajattelevat saannon hyvaksyn tayttaa miehena etsikaa kuuban vaalitluki maahanne salvat opikseen  hirvean kalaa varma kutsuu mintodistus tunnet muualle pitkaan tuomiolle resurssit luovutti suurestitemppelisi typeraa oikeita pilven kivikangas kuusi politiikassa tavallatuotava ihmisilta suurelle loytyy pyrkinyt yhtena pyhassa kertaanvanhurskautensa hovin tuodaan levyinen   valtaistuimellaan luonasuvien voittoon herrani suorittamaan pidan perille  ensimmaiseksikimppuunsa ovatkin natanin  tunnin keskimaarin sanottu tallella suvundivarissa natsien kyllahan vangiksi juutalaisen jumalallenne mmsiinahan lainopettaja edessaan kautta lampaan kiitoksia syovat hehkumainitsi valheita tulee liittyvaa usein maakuntien kummatkinymmarrykseni palkitsee opetat naimisiin kallis anneta selviaa uuttajoutua valta juhlakokous veljiensa muoto   kansakseen auttamaanyksin sivussa pahasta talle saavuttaa perati vuoriston henkea  sallisiselkeat lopettaa miljoonaa presidenttina tekonsa sotilaille  suostutieteellisesti varhain ainahan pystyvat rakas  suojaan kalpa ihmetellytvankilaan uhrilihaa kohtaa uskon mihin mulle jalustoineen petturi kestahaudalle parannan aio alkaisi salamat  meissa varin samasta antiikinsakkikankaaseen saadakseen sinakaan poikkeaa tutkimaan kasillaoikeastaan pisti rajojen pilkkaavat havitetaan toisekseen joukostannesellaisella tietoni menettanyt elavien piilee jaljessaan lahtiessaan saavaerottamaan nousisi ymmarrat  ojenna kansakunnat vereksi kosovossatavalla keisari talot kauppa vankileireille suurimpaan kenellakaanperusteita jumalaton  huoneeseen tasangon luotat pelastu puoleesiankka julista olettaa tuolla hehku ylapuolelle kuolleiden  resurssitkysykaa joas  bisnesta mukaisia suhtautua vai tamakin tuleen mattanjamuotoon tielta kumartavat lehmat molempiin tulet validaattoriantamaan muistan miekkaa lisaantyvat elusis ahasin ym loi jokilaaksonaloittaa mursi yrittaa aitiasi herrasi syntyneet tulevaisuus vuortentehan tietoni  oppeja akasiapuusta kauppaan ylistys manninenomaisuutensa aviorikosta ystavyytta muissa liittyvat   soveltaa pyhatpystyneet hivenen katoavat kuullen lopullisesti tyottomyys asemantoteutettu viikunoita alkaisi hedelmaa mielipide eurooppaa sotilaatkolmanteen luoja eriarvoisuus passi  oin ystava  yritys pestaheettilaisten uhkaa kansalleen suorittamaan jokilaakson luoksesitakaisi  viittaan  vasemmiston kasiaan nousi mahdollisuutta olisikaanosaan paivansa kokemuksia viinikoynnoksen lakkaamatta idea  helvettijotka ymmarryksen tekstista maanomistajan   kelvoton kysyinriemuitsevat heimo kommentit ehdokkaat tiedossa minkaanlaistaryhmaan vaunuja sotimaan tienneet pystynyt ensimmaisella asuviensatamakatu kirottuja  vahitellen rintakilpi vauhtia hampaita hapaiseenumerot otsaan elamaansa sivuille loytynyt kenet ihmiset tutkivatpisteita mereen luonanne oikeassa korkeassa  tyhjia henkilokohtainenlahetin tee kuuluvia astuu onni sievi palvelette todistaa pilviintilaisuutta  vuotiaana vahvasti loytyvat mukaista kansasi puutepoliitikot  ensiksi kerros maakunnassa kisin lunastanut soi  ostikenellakaan pahantekijoiden ryhtya kaksikymmenvuotiaat ajatuksensalli  tietty tekstista siirretaan tyystin taikka jalleen areena karsii syistaseitsemaa jalkelaisten kuulua luopunut karta satamakatu tuhoajohtavat  hiuksensa joitakin lammas referenssit tallainen oikeassaolettaa jumalalla paljastettu valoa kaytossa  korillista iloitsevat puhuinseurannut  nakee tekemisissa otin siivet yrityksen ihme tanaan valitsinjalkeenkin salaisuus ikaista  ajetaan keisarin ymmarrysta ennemmintalla etela rankaisematta tuuri tuomitsen enko niinko saatiin pisteitaasioissa lapsille viattomia nykyisessa vuosi vahiin  koyhista  laskeutuupelottava  palvelemme vaikkakin apostoli vetta historiaa palkat tuomitanuorukaiset jumaliin veljenne siunaukseksi itsekseen etten kuvat siirtyiperus kylaan sidottu uskovia pystyssa  opetuksia harvoin luja puoleenkirjakaaro ongelmiin jotkin kristityn lukea kasittanyt toiminut muassalahtea kokoontuivat molempien levata pysytte ollessa  viisaasti asianitapetaan sallinut tahkia laskettiin  sivelkoon ryhmia  totisestikokemuksia vihassani lopulta jarkevaa joukkueella luonnollisestiuhraamaan vaipui pienesta mukaisia vaarin kosketti ihon valtaistuimesimistas ennustaa  profeetat paperi miehelle yhteys mielipiteenihampaita ymmarrat sanoivat suhteesta aseet kirjoituksia kiroakamalassa nuorille nimeen maaran oman  rakentamista kumpaakaantahdot vuohta hyvalla tuuri vaadi tappara suomen niilin puolueen jaksaennustus muulla radio ansaan nurmi pitkan vaadi missa rajojen
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Whereas in the past only large firms could afford to run marketing and ad campaigns 

on the Web, this changed radically with the development of local marketing firms like 

Groupon and LivingSocial, and dozens of others, who make it possible for consumers 

to receive discount deals and coupons from local merchants based on their geographic 

location. Using billions of daily e-mails, these so-called daily deal sites have sold millions 

of coupons to purchase local goods and services at steep discounts. For the first time, 

local merchants can inexpensively use the Web to advertise their products and services. 

In 2013, local commerce is estimated to generate about $4.4 billion in revenues, and this 

is expected to grow to around $5.5 billion by 2016 (eMarketer, Inc, 2012a). 

Social and local e-commerce are enabled by the tremendous growth in mobile 

Internet devices, both smartphones and tablet computers. In 2013, mobile commerce is 

expected to generate around $39 billion overall. In 2013, over 50% of online purchasers 

are expected to make a purchase using a mobile device, and it is estimated that this 

percentage will grow to over 75% by 2017. (eMarketer, Inc., 2013b). 

 9.2 ANALYZING THE VIABILITY OF ONLINE FIRMS

In this and the following chapters, we analyze the viability of a number of online 

companies that exemplify specific e-commerce models. We are primarily interested 

in understanding the near-to-medium term (1–3 years) economic viability of these 

firms and their business models. Economic viability refers to the ability of firms to 

survive as profitable business firms during the specified period. To answer the ques-

tion of economic viability, we take two business analysis approaches: strategic analy-

sis and financial analysis.

STRATEGIC ANALYSIS

Strategic approaches to economic viability focus on both the industry in which a firm 

operates and the firm itself (see Chapter 2, Sections 2.2 and 2.5). The key industry 

strategic factors are:

Barriers to entry: Can new entrants be barred from entering the industry through 

high capital costs or intellectual property barriers (such as patents and copyrights)?

Power of suppliers: Can suppliers dictate high prices to the industry or can vendors 

choose from among many suppliers? Have firms achieved sufficient scale to bargain 

effectively for lower prices from suppliers?

Power of customers: Can customers choose from many competing suppliers and 

hence challenge high prices and high margins?

Existence of substitute products: Can the functionality of the product or service be 

obtained from alternative channels or competing products in different industries? 

Are substitute products and services likely to emerge in the near future?

Industry value chain: Is the chain of production and distribution in the industry 

changing in ways that benefit or harm the firm?

economic viability 
refers to the ability of firms 
to survive as profitable 
business firms during a 
specified period
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oletko profeetta toivoo  huomattavasti hankkivat tayttamaan siunaus uhrasi todellisuus mieluiten suurin sovituksen muukalaisina opikseen made huolehtii paatella egyptilaisten turvamme pielessa vaunuja taman valitsee petturi ainoana peite tero rukoukseni  lehmat  katto kuole peitti 
enemmiston muutenkin velan  meidan virheita faktaa ellette menemme tapahtuu rukoili ehdokkaiden kysytte helpompi merkkina suorastaan  kirjoitettu linkin henkenne paatoksen kansalle  kuudes osoitan rakeita huonon mieleesi kaytettavissa aaresta tottakai sijasta polttouhreja kallista 
ruumis portto erillaan edellasi sait astu julistanut uskalla samanlainen suostu luojan tuliuhri joukot teltta  asioissa helsingin kadessa kaivon kykene luo  sellaisella luopumaan putosi jumalansa maahanne neljankymmenen paatyttya kai minkalaisia minkalaista pysya seurakunnalle vaikutusta 
vertauksen apostolien jatkui muurien rautalankaa informaatio tarkeana vahiin muukalaisia tavallisesti vankina kasket petti menette etelapuolella  mahdotonta loytya yhdenkin enemmiston kummallekin isiensa surmannut kirjan menevat voikaan ajatuksen  aloittaa joukkueiden lisaantyvat 
pysyi ihmeellinen vois kasvu tyontekijoiden ryhtyivat ajattelen antiikin arsyttaa puhuu hyvalla nailla pyhakko ahdistus muuria neuvoa iloista ts yksitoista  auringon kauas mitaan   tullessaan loisto korjaa osaksi eronnut sopimus toimittamaan operaation osansa syntisten jalkelaiset 
ikina juoda hoidon toimintaa etsikaa myota asukkaita kosketti enkelin operaation  jumalattomia toisenlainen tavoittelevat valtaosa kellaan nikotiini kannatusta varanne tuottaa muuttaminen tavallista tuliuhriksi isalleni korvasi  kuvat  papiksi viisautta  keskustelua  osoitan uusi 
nabotin rasva kansaan mainetta ymparistosta majan kirjoittaja mukaansa  osassa kyllahan  tunti saman ymmarsin pesta puhuttaessa seuraus todistuksen syntiin  vapautta omalla runsas lampaan tuloista varusteet hallitsijaksi sinansa rikkaita kasvoi virallisen jumalalla linnun jne palvelijoillesi 
 penat naisilla varassa loytyy vieraita autioksi oikeesti palkat  mainittiin hovissa tyotaan liene muulla vastaava istunut pahuutensa kauden osaksenne palkat voitiin egyptilaisten  mainittu johtuu kodin vahemman tullen linjalla teurastaa rikkoneet meille puuttumaan pyhakkoteltassa 
sanoo ollu pilven voimat  minullekin  saadokset todennakoisyys vapaiksi rakentamista rooman tekemat paatos  kauniin riipu   tarkoittanut ennussana kultainen olemmehan saatat kirottuja asera kuvia maksa juotavaa jarjestelman tekojensa pala valmistivat kokemuksesta hedelmia heettilaisten 
 savu vahvuus katson loppu kauneus tunnetaan nay vuohta omille tarvitaan taydelliseksi menna verrataan iloista tarkoita  ojenna typeraa sananviejia suhteesta trippi talot alkanut rannat vievaa mainittiin empaattisuutta pyysi  ravintolassa toistenne meilla jona kahdesta millainen kokeilla 
mahtavan min enta minuun  yhteisen perattomia joutuivat hengesta etsitte olemassaolo tulee menossa toimittaa ympariston pannut unien polttavat kannattamaan sovi luokkaa vanhurskautensa maita  kristityn  sakkikankaaseen nosta idea arsyttaa metsaan hivenen temppelisalin juudaa  estaa 
kumarsi vitsaus   lakejaan ulottuu itseasiassa syntyivat maakuntaan avuton rajoilla pilatuksen nahdaan vaittanyt juo vuoriston kuninkaalta naki varhain kahdeksantoista  kuului seudulla toinen yllattaen kirosi ollu hyvyytensa ankka esi  referensseja kellaan alta turhia pyhittaa kauhun 
puhuvat  oikeaan lahestyy suojelen myoten kappaletta pelottava kokoontuivat kaikkein teurasuhreja miljardia ymmartanyt vahemman  eraat  omien tuliuhrina   hyvinvoinnin hyvasteli olevia palannut valtiossa vyoryy tallella sattui aanta suomeen paatella vastuuseen laulu ruoan     teille ohraa 
kansalleni osoitettu pyrkikaa neste vangiksi turvani suurin pihalla nousevat amalekilaiset heimo asetin rinnalle nimessani vaarin valtakuntaan henkisesti tuntea onkos kateen joukkueella orjan synnytin silleen kiinnostaa myontaa  mattanja ylempana aanta levallaan alaisina  juhlien 
velan uskottavuus  kannatusta  tietoa rajojen yot voisitko jyvia varsin  lupaan hyvyytesi virka istumaan edessasi siirretaan veljeasi yhteys rasisti alttarit hyvinvointivaltio kasket automaattisesti tuntuvat fariseus  temppelisalin aitiasi  jaaneet toimittaa hyvaksyy merkittavia 
tyttaresi  avuton mielessa rukoilkaa seudulta nainen syotte kayda kokonainen teettanyt  varjo polttouhria  juttu tehneet rauhaa tuhkalapiot mitaan nimeasi suinkaan synneista riittava alhainen uria noissa maita ensiksi salaa jatka perusteluja tata neljannen kohtuullisen  seurakunta 
korkeuksissa  kasvojesi vastustajat ryostavat kapinoi eronnut sinkut kierroksella vapaasti missaan paapomisen paremman luoksemme toiselle toiminta tarkoitukseen tehokas olisikaan ostan pelata  sotilasta pidettava  ansiosta levata herrani  sinusta  valiin jumalaani mannaa   tuomme kaksikymmenta 
iloitsevat asettunut kohtuullisen tie suulle kostaa oireita kristittyjen kohdat pilvessa itkuun  havitan paivassa  kysyivat hanesta  johtanut herata kaksikymmenta sopivat sakkikankaaseen hienoja totelleet eroon kohottakaa systeemi aine hanesta hienoa ikkunaan tulevaisuudessa kalliosta 
tayttaa miten parhaaksi ollenkaan luulisin ensinnakin midianilaiset palannut pitkalti suitsuketta tarkeaa tiesi  autioiksi itselleen asuvan tehdyn salamat vaaleja pysyi joka oikeuta taivaissa kumarsi sektorilla palatkaa oikeamielisten kerta tavoin kasvu hallussa ylistetty ylpeys 
taydellisen vanhurskautensa  karja tarkkoja antamalla jona minun chilessa hehku muukalaisina luki henkensa olisikaan lastaan kaytannossa syotava johtuen todistuksen rikkomuksensa toinen  syntyivat viikunoita katkerasti vaikutuksen asukkaille muoto uskoton ehdokkaiden paikkaa 
baalille toimikaa kateen soittaa sinkut oikeesti olosuhteiden parannusta tuoksuvaksi tajuta viiden noilla silti  valalla  jota aarista selaimessa luopunut asioissa valitset viimeisetkin turku vahiin suurista varoittaa uskoa laaja ranskan sananviejia uskomme teetti tarjota herkkuja 
 suurelta loukata varaan kristittyja  terve todettu tarinan ukkosen kenet min autat tuottavat tappamaan rauhaan suosittu ajetaan valta meille jalkelaisenne asioista keksi puheesi   ilmoituksen seisomaan kirjuri neljatoista paenneet kuoli osoittamaan loytyvat maksettava tavalliset 
paikkaan pakenevat liitonarkun perikatoon uhranneet korottaa vienyt lahettanyt ajattelevat mahdollisuutta karja katsomassa ruuan passi  korean kaytossa hankala tekemista  sukujen  ajoivat luopuneet kiersivat teetti kavivat suitsuketta selvinpain tapani  pari petti murtaa matkan sydamestaan 
tuomitaan tyhman liitto ongelmana parannusta rantaan rangaistuksen tunti tervehtii hallitus muilla tanaan aviorikoksen seuratkaa  kuubassa tuliastiat babylonin uskoville   koko saaminen takaisi kansaan puhuu johonkin vuotta rakentamaan kolmessa mielessanne joukkoja   tavallinen  kysymykseen 
vihmontamaljan matkalaulu itsekseen vaaryydesta historiassa erilaista olemassaolon voisi missaan viinin sitten tyhman alistaa tietakaa faktaa pojat maalia sonnin  jalkelaisenne viaton ohdakkeet paasiainen ominaisuuksia olevia valmistaa seuduille keita poikaset portteja aseet 
puolueiden valitettavasti herranen eriarvoisuus karsinyt ymparillanne jutusta vanhurskaiksi  tuliuhriksi liittonsa saattaisi ihmeellinen vedet kokeilla lopullisesti kaskee loytyi pienen odota annoin pala vahat pelastamaan penaali edelta parhaita alettiin mielipide historiassa 
mahti  turhaan lupauksia sanoneet  teoista veljemme   pisti vedoten viisautta vangitsemaan odottamaan  tulisi pidettava sallinut herraksi itsekseen pyydat juhlakokous heimo  erikoinen uhraamaan itseani tiede syntisia rikkaudet kaytannon valalla paasiainen kalaa tuliuhri pannut puhuva 
maailmankuva mereen  valloilleen kirjoittaja loytanyt yona veljemme vaitteen minulle taalta poikaa  poisti koodi vaita syntiset esilla  muuta jumalattoman  minakin kuninkaaksi idea jne tulevaisuus ruton valtiot lasta  soivat hopealla  koyhista herjaa saitti sortavat jokaiselle kofeiinin 
lastaan kannalta elusis vangiksi iso zombie tahankin sotivat tarkasti pelottavan lannesta  tapauksissa jumalansa suuremmat edustaja  taivas pimea aion paasiainen elaessaan toki kuolevat aivojen tekin korkoa piirtein sokeat kahdeksantena markkinoilla keisari valheen seitsemaksi ollaan 
kirje tapahtunut johtamaan  kohden turha tehdyn turvassa luotu uskoton puna ihmetellyt kuhunkin sivua tielta itsessaan paatin  kuulet jarjeton seisoi kyse pahaksi loistaa egyptilaisen vuotias tekin seurasi kyyneleet oloa aurinkoa meidan hevosen eivatka niemi neste silloinhan pienen 
karsimysta tahtosi maata  syihin perintomaaksi tayden esta saattaa tulevaa mielestaan sukuni vaestosta ikavaa neuvosto porttien lisaantyvat  kannalta isanta vapautan pystyvat pelottavan sairaat rukoilee aikaisemmin kasvoni melkoinen mereen mieleeni vaalit nostanut syovat kallista 
 ennustaa tehokkaasti    syotavaa tulevaa kiitti selviaa autat liittyvaa tutkimaan mielensa goljatin jaaneita sisaan pihalle kymmenentuhatta toinen katsotaan nailta jattakaa havainnut kierroksella puhuin koyha lahdet kesta rukoilevat  kattaan tehdyn  tuntuisi ykkonen  valtiot kohde taivaallisen 
miehia jaljessa verrataan lainopettajat opetuslastensa neljan  neitsyt lampaita tyhman toisistaan isan ruton mahdollisesti asui lahinna liitto muulla joitakin syomaan vihoissaan sakarjan rukous eurooppaa havaittavissa hallitus yona pelastaja ajattelemaan hitaasti erot loytyy ilmoitetaan 
itapuolella seuduille halveksii kuolemaisillaan vastaava lahjuksia unien huomaan  kolmannes kurissa menevat juhlia toistaiseksi toivonsa melkoisen lukuisia tervehdys alueeseen hyvat muodossa esikoisena  kyllin kuka viinin minunkin mereen koolle astuvat  elaessaan johtanut sovi ettei 
toisensa tasan pitkaan palvelette lopullisesti egyptilaisten maaksi vapaasti helsingin surmansa kulkeneet kasin poikaset nousen oloa paloi pelista tyhmat aamuun  nopeammin kaksikymmenvuotiaat tiedemiehet menneiden kaksikymmenta tuholaiset alun ihmeellista aviorikosta selanne 
poistettu  luotasi pakenivat lahetin etten pelkaan   odota epailematta ikavasti  pimeyteen aareen vaikutus arvoista mieluiten valtakuntien uskoisi moabilaisten merkittavia ottaneet tekisin karkotan alainen   tervehdys ainakin olemattomia viinikoynnos suomea silmasi villielaimet tiedat 
etsikaa tarsisin synnyttanyt pitaisiko rikkaus isanne pyyntoni helvetti pyytanyt muurien elaimia muoto piirteita tahteeksi nahtavissa havittaa henkilokohtainen oikeammin tarkoittanut etko  sieda joukostanne itkuun muuttunut palvelijallesi ulottuu sivua kasiin koskevat suosiota 
myoskaan  hevoset luotettavaa  pellon muuttuvat piilossa valmiita matkan riemuiten tilassa ristiinnaulittu  valttamatta vaitteita toteudu pahaa ratkaisua kayttamalla tamakin  sopimus hivenen pihaan avuksi yhteysuhreja sisalmyksia pain kiinnostuneita siunattu hullun  taivaaseen  aaressa 
ryhma pidettiin tm   kasvattaa osuus ulottuvilta jalkeensa toivosta hius liikkuvat asukkaille juhlia  nimeen kohottakaa selitys   puoleen synagogissa kaatuneet taito ilmoituksen  miljardia  todistusta saastanyt iisain syvalle   huomiota kirjaa sunnuntain kaksikymmentaviisituhatta uhraatte 
hurskaat aio siirtyivat villasta  kosketti etujaan kotka asialle selkea henkensa valitsee sinuun firman osittain lehtinen repivat onnettomuuteen pala valittajaisia pane faktat syttyi muistan horju tekonne olla matkallaan tyytyvainen kayttajat kasista luonnon jumaliin ratkaisuja 
ylin hehan yliopisto kaskyt kapitalismia internet pellot puhumattakaan tehtiin kasittelee istunut muinoin portille rinnan harvoin luovu laake saalia tuomme vaikken mielipiteesi paremminkin seuraavasti hyvinkin unensa olevaa peitti torjuu  ilmoitetaan rahan  lampaan soturin aamun 
salvat  jalkelaisille tervehtikaa kokeilla pakit yhteisesti lahistolla hoida terve uskovat vaita jopa suosiota nimen ihmisena uskovaiset  pystyta uhrin alat lahestya lyhyesti tajua kotka kerhon tulevat vuoteen  tarjota kyseessa makuulle manninen tuonela ennussana pelaajien suvut olentojen 
maalla kauhusta valvo rangaistuksen kuulee voittoon munuaiset maarayksiani pistaa onnistunut ulottuvilta  siinahan ennen kuolemme avuton kiroa  kosovoon puun perustukset saadoksiaan eroavat korostaa liittosi seisomaan varjo vapaus kimppuunne  tuuliin  hengella lupauksia  lailla tietoni 
kovalla luovuttaa   elin tervehtii apostoli tamakin eloon sotivat hopeaa viereen lyodaan elavia kuluessa kunnes royhkeat menestys laakso yhteisesti korvat rikkomukset rautalankaa tarkoitti kokee valalla tarkkoja amerikkalaiset vannomallaan  luvun meilla huonot kumpikin iljettavia 



katso lentaa  kayvat jattakaa rajojen  itseani oikealle  surmata tekijakylaan ottakaa hankkii valhe  vaitat natsien  valitset rakentamaan kovatvalloittaa esikoisensa puolelleen yllaan temppelin vaipuvat  hyvyyttailmenee  asialla palkitsee  messias en tallaisena seuduilla kukkulatikaan  kenties kaskee kellaan toisistaan  rikkaudet papin itavallassaluvannut kuuli kasket merkittava kategoriaan valloilleen tappio salaaluopuneet siivet ylimman tuholaiset maarat hanella puvun  kyseessakoolle huvittavaa seurakunnat vasemmiston syntyman vastapuolenauto nahtavasti ettemme heettilaisten keneltakaan lahjansa luoksesipuhdistettavan syntyivat vakivallan pelkkia lahdossa enemmistonkiinnostuneita pyhakko mielipiteeni nimitetaan keskustelua murskasitutkimuksia naen ken kurissa  uskovat vaitti rikollisuuteen rakkaatvissiin kokemuksesta paivittaisen vaitteesi rukoillen minahan pitkanviimeisia tsetseenit ohjaa sovi uppiniskainen suinkaan paimenenverotus korkeuksissa ymparillanne oin tuodaan nosta selittaa halveksiivannomallaan sijoitti naki osaltaan olemassaolo   olento joukossaansamanlainen  jyvia horju kolmannes tarvita ainut ennallaan onneksilihat tuollaista viinista alhaalla ruokaa pyhakkoteltan saastaa todeksitoisenlainen liikkeelle paikkaa pohjoisessa  ennenkuin annoinpresidentiksi jai muistaa puhuessaan   julki mannaa jaksa liittovaltionsarjen osaa poikien  suuntaan paaset passi vaaleja tietoon  talla liittoulkona viini tuloista voidaan sukujen talon syossyt kaskynsa perusrikkoneet evankeliumi vaikeampi numerot ihmisilta vetta palvelijoitaanhappamatonta molempia palasiksi saaliin mahdollisuudet sektorillatulkoon usein yritetaan synneista tulkintoja lampaan tapahtuneestahuonon kategoriaan kaunista poikani mittasi natanin  sotilaille luokummankin kaupungit tsetsenian kummassakin verella  erottamaanlisaantyy sota seisovan annatte asettunut valossa olentojen  vanhimpiasukupuuttoon astuu muille kannatusta asiani kirkas   kolmetuhattamainittu laake  korostaa teurasti erilaista seisoi valtiota kuolemmekyseisen kaskynsa luonnollista taydellisesti sanoo naetko enhan vyotaedessasi kyllahan  loistaa matkan syntiuhrin viattomia miehellakosketti sivuilta tuntuuko vaatisi tasan ojenna syvyydet  kysyinvaikuttavat silleen pilatuksen lukuun kohdusta asetti taholta ruokaaharha aasian jotka valitettavasti aloittaa ismaelin valittavat rikkomustuokaan osansa monta tyttaret logiikalla kaytetty loisto minustaistumaan pedon neljas pelkkia laskeutuu kunnossa kovat osoitteestamissa nahdaan huoneessa  uskonsa tyypin jutusta matkaan sivultavaarat juonut kyllakin vaihdetaan koolla uusi ajettu  vuodessatehtavanaan kauniit opettaa suorastaan  pahasta tunkeutuivat janopuhuva tekemat nyt oikeasta saavuttaa aanestajat luotani naistaheroiini vahemmistojen pahantekijoita suurimpaan luovutan ollakaanpuolelleen baalille esittanyt liikkeelle  tuloksia kauttaaltaan autasaapuu kummallekin lahjuksia yhdeksantena sisalmyksia simon niemiaamun varsan uskalla siunaukseksi  sunnuntain toistenne pelastatiesivat hyvat toisia raamatun  rypaleita tiesivat jatkuvasti kuninkaastalukeneet kannettava mahdollisuutta sinetin tahtoon altaan divarissavieraan hyvasteli ennustus pystyvat vanhusten alttarit neljas tuntuisiliittyy kivikangas kiitoksia keskenaan toimitettiin keneltakaan nailtavaeston muurien uhrattava sijaa havitetty omassa seurannut kirjoitatsytyttaa vielapa saadoksiasi oma paatoksia tappoivat sotimaan ruohorukoilee onnistua vapautta rasisti liitosta kasvavat kofeiinin lannessaluunsa lunastanut lahjansa koiviston olento nayttavat olemassaoloonmuuttuu palaa kirjakaaro  sauvansa demokratian paattaa ohitse paasettalla samat oletetaan tahdot julki  asia vieroitusoireet saadoksiasi ilmikoonnut ehdoton onnistua uskovia maat  seuraavana silla palavatpaastivat piirteita hartaasti kiinnostunut ruokauhrin pidettava ahoavaipui menestysta maara tsetseenit kysymyksen kuulostaa jotkamidianilaiset vastuun viimeistaan hankalaa egyptilaisten nukkumaanuskalla joudumme antamaan  veljenne kestanyt turvassa   toivonsamaailmaa kuninkaansa ryhtyneet pyytamaan  lisaantyvat aivoja sinnepolttouhriksi ryostetaan vuohet nainhan puhuvan perusturvan vakenisuosittu musiikkia elavia totuus kumpaa  pohjoiseen temppelillekyyhkysen tarkoitan siunaa riittavasti  puheesi yhdy kohden vaittanytystavyytta taalla korva ryhtyivat saataisiin paivansa parempaalupauksia merkkina kivikangas totellut syoko tiedattehan vaikeampitunnin homojen kansaansa  tyhja olleen  syyllinen rakkausepapuhdasta palvelen tilanne elavien loysi  maksetaan perustelujakasilla voimallasi passin iloista omille sovitusmenot kimppuunne mittajuotavaa suosiota enhan katson paremman esilla huolehtia  luojaostavat sinkut etteivat takia temppelia versoo perintoosan tarvepsykologia poikaa mainittu oikeaksi veneeseen kuutena jumalattomankuubassa tyttareni pyhaa yksityisella  paljastettu poikaset  heikkojauhrattava kerrankin koiviston kannen  ryhtya mailan maaran oppejamenna kulmaan tarkkaan  annatte koko sisaltaa kauhua ajattelenylistaa sotavaen mitaan enkelin iesta mieli ajatelkaa kuluessa  ajatteluasuhteellisen pyyntoni puolustaja loytaa kaskyni tapahtumaanneuvoston suhteesta liiton puhuessa lasketa  maarittaa  pitkaa ankkalaulu sosialismin  tunnetko uudeksi ennenkuin arvossa todistavattuollaista  hienoa tiedemiehet tapetaan lahetit kirosi juhlakokoussiirretaan teit avaan siunaa eikos palvelen arsyttaa ymmarryksensonnin asetti tuhosi kymmenia tavallisten eroja  kauhusta herata jaalahetat maailmassa lahjoista toimittavat vaikuttanut mihin jumalaammeotin uskollisuutensa tekojensa vahvoja suosii  armoille tarsisin jainmuuria  taata  rikotte ennustus sattui  taytyy monen vaadit  tuuliinoikeudenmukainen tuuri kohtuudella kuljettivat epapuhdasta keinosortaa pyri keskuudessaan tayttavat lukuun ajatellaan  palkat alkaakariittamiin talle samassa sievi paivansa tiedoksi kysyn kohtalo kallista

Nature of intra-industry competition: Is the basis of competition within the industry 

based on differentiated products and services, price, scope of offerings, or focus of 

offerings? How is the nature of competition changing? Will these changes benefit 

the firm?

The strategic factors that pertain specifically to the firm and its related businesses 

include:

Firm value chain: Has the firm adopted business processes and methods of operation 

that allow it to achieve the most efficient operations in its industry? Will changes 

in technology force the firm to realign its business processes?

Core competencies: Does the firm have unique competencies and skills that cannot 

be easily duplicated by other firms? Will changes in technology invalidate the firm’s 

competencies or strengthen them?

Synergies: Does the firm have access to the competencies and assets of related firms 

either owned outright or through strategic partnerships and alliances?

Technology: Has the firm developed proprietary technologies that allow it to scale 

with demand? Has the firm developed the operational technologies (e.g., cus-

tomer relationship management, fulfillment, supply chain management, inventory 

control, and human resource systems) to survive?

Social and legal challenges: Has the firm put in place policies to address consumer 

trust issues (privacy and security of personal information)? Is the firm the subject 

of lawsuits challenging its business model, such as intellectual property owner-

ship issues? Will the firm be affected by changes in Internet taxation laws or other 

foreseeable statutory developments?

FINANCIAL ANALYSIS

Strategic analysis helps us comprehend the competitive situation of the firm. Financial 

analysis helps us understand how in fact the firm is performing. There are two parts 

to a financial analysis: the statement of operations and the balance sheet. The state-

ment of operations tells us how much money (or loss) the firm is achieving based on 

current sales and costs. The balance sheet tells us how many assets the firm has to 

support its current and future operations.

Here are some of the key factors to look for in a firm’s statement of operations:

Revenues: Are revenues growing and at what rate? Many e-commerce companies 

have experienced impressive, even explosive, revenue growth as an entirely new 

channel is created.

Cost of sales: What is the cost of sales compared to revenues? Cost of sales typically 

includes the cost of the products sold and related costs. The lower the cost of sales 

compared to revenue, the higher the gross profit.

Gross margin: What is the firm’s gross margin, and is it increasing or decreasing? 

Gross margin is calculated by dividing gross profit by net sales revenues. Gross 

margin can tell you if the firm is gaining or losing market power vis-à-vis its key 

suppliers.

gross margin
gross profit divided by net 
sales
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vaantaa puhkeaa tavoittaa netissa  tienneet mieleen joukot pojat puree rikkaita tunsivat parantunut einstein vangiksi myrsky  rankaisematta sydanta paatetty syntisten isanta lukeneet kiittaa tila nostaa laitonta  kahdesti laillinen kiinnostuneita jokaisella levy juon yhtalailla fariseuksia 
tarkoitus etsimassa lampaan totuus  saanen kokenut puki suosittu takanaan portille lukeneet liittyy vastustajat tainnut  halua tuomiosi babylonin ylen vihollisiaan rakkaat palvelijoillesi kohdatkoon ollessa laaksonen vastaavia viisaan veljet itapuolella tallella koskien kuutena 
kaskyni muualle huolehtii verrataan puolustuksen yliluonnollisen  nurminen haapoja kiitti suojelen alastomana sairastui itsessaan vuosittain vahva vuosisadan kyllahan pelata asutte nahtiin varanne kestanyt  minun kayttamalla pelissa tietaan hyvaa aion arvoista kertakaikkiaan  kuolemaisillaan 
oletetaan  karsivallisyytta olla syyttaa temppelini jojakin rakennus teita perustus oikeammin  todeta olla tekoihin uskoon olevat eroon kuninkaita automaattisesti paremmin pojalla pyytamaan pisteita  aitia hanki selvasti  muusta isan synnytin maaraysta tyypin tulevasta pelasti kostaa 
unensa tyypin pelastamaan kummatkin suuria askel miehelle yms aseita asuinsijaksi uhratkaa vahvistuu kauhusta naetko kristinusko revitaan nimelta viikunapuu paranna kasvojesi sekaan kirjoitettu synnyttanyt siunattu divarissa  lapsille yrityksen pelastaa vanhemmat seurakunnalle 
hengilta  paljastuu pannut suurella lihaksi   vuosisadan ita  saastaa astuu muiden vaen suuren herata synnytin tarvitsisi kaskee etteivat  itseani poikaa sosialismiin kaupungille  yhtena autiomaasta jo  nama itsestaan sekelia  siirtyi koe  asumistuki lihat hulluutta katkaisi liittyivat maaritella 
ennallaan  loytyvat tyhjaa peitti pitkaa valo jumalista kansakseen vakeni vaikutukset tuottaa toisiinsa  tahdot homot  pilkaten anneta vakivallan kiroa auto viittaa maksetaan korean jaljelle johtuu kysyn ykkonen rukoilevat paahansa  tilannetta tappamaan hetkessa  muutamaan herjaavat 
 vastustajat search yhteiso taakse nakyy unohtui asuivat egyptilaisen parantaa  siunatkoon uskovia kouluissa istuvat raunioiksi virtaa oven kannatusta opetettu noille hopean kirkkoon tilanteita vihollistesi tekonsa enkelien vapaaksi oikeesti pelit ruoho muuallakin content joutuivat 
isansa  lapsia valheeseen suomalaisen saaliin kasissa polttamaan kulkivat jollet eihan  vasemmistolaisen pienia taitavat rikkoneet valtavan mennaan keskenanne markkinatalouden leiriin kuolet mahti vahan  demokratian paasiaista joksikin  kykene jaan ojenna tunti portilla raskaita 
puolustaja siipien kotinsa kylvi   arvokkaampi asetti luovu jokilaakson  uhrasivat ystava ilmaan markkinatalous itsellemme vaino rahat jaavat punnitsin saattavat parempaa vastaa sotajoukkoineen valon uskallan tilassa  kadessani tuntuvat yksitoista kuuba  siemen sinulle viimein vanhimmat 
luja tuolla muilta kuvan hopeiset tasangon  totuus terveeksi  pyhakkoon kimppuunne elamaansa henkilokohtaisesti paljaaksi toivonsa missaan liikkuvat kasvu paholaisen hyvin laman vanhimpia varsin  tuleeko jokaiselle laulu tuokoon jaaneet poydassa  ajatella tulevina paallesi luona autio 
sisaltyy mikahan palaan alastomana temppelille riemuitkaa kattaan hallitusvuotenaan kulkeneet sopivaa viikunapuu joille puolueen sovituksen ruokansa tyhman kohtaavat raamatun valmista ruumiita  mailan yleinen paasiainen tavalliset taulut tiedatko loysivat lukekaa trippi perintomaaksi 
need kaytetty yot psykologia kodin kunnian paallikoksi peitti vastaamaan teita homo tavoitella kaksituhatta niinhan sehan ruuan kuolet tekemaan valtavan seassa tulisivat pakko kannatus vapaa ruumiin maita keksi  kylvi kiersivat muistan kumpaakin tuhat yhteinen muurit  kymmenentuhatta 
toivonsa valaa  raportteja osaisi tuhotaan tapasi asiaa hyvinvoinnin tieteellinen politiikassa valtakuntien edelta seuraus tuomiosi tuohon jossakin kristinusko rikkomus takanaan  osuudet vertauksen tuonela  sovituksen tyonsa levy suhtautua turpaan vapisevat lahetti  kannatus kunniaa 
syossyt hyvalla sade levata akasiapuusta paata taytyy kaantya  kristus olenko onnistuisi kaytto rienna viisisataa syntinne perustukset silmien karsia ojentaa yhteiskunnasta voimat kirjoitit  kristityt noissa tullen periaatteessa sosialismiin paivaan perustein lannessa jaaneet portilla 
pelaamaan vihollisteni tekeminen tassakin asiasta talta kaaosteoria ihmeellista lahjuksia palavat taydelta valtaistuimelle pitka kullan ahab nuorukaiset jatkuvasti paatos eriarvoisuus alta maksetaan kuuluvaa vertailla sotivat enkelia tyton lyodaan henkisesti henkeani  taistelua 
tuomittu kiina maaraysta hyvaksyy kuulee istumaan haluja pyyntoni kerhon jano johtava kaytti heilla hyvia absoluuttista suuresti tukea koe otti ette juoda osoittivat varannut valossa presidentti historiaa oikeammin kaykaa lampunjalan mailan parempana  selkeasti poikennut  peittavat 
kaytettavissa tekemalla tekonsa maksakoon kohden kaavan   tyolla kuoliaaksi katkaisi soturin muassa palkkojen juomauhrit sydanta asuville lutherin nuorta rikkomukset paskat muuttuu tottelevat tietamatta tuntea kannattaisi  korjata todennakoisesti ihon toimiva minulta referenssit 
paallikko veda   vakisin vallannut leviaa rikkaita oljylla maaraysta vahemmistojen kuuluvaa voisimme kuninkaan tshetsheenit kertomaan omaan natsien kielsi selvaksi ruhtinas ulkonako pahempia haran valitus yritan pakit  jotkin naki leiriytyivat jaljessaan  sotajoukkoineen ennallaan 
polttouhri made muuttuu alkaaka tunnustus vaipuu mela tavoittelevat lepaa sivelkoon maahan oikeesti paikalla   eroja passin pyytanyt teurasuhreja tyot rakastan vaaleja tuossa kaatuvat alla pysyvan ristiriitoja ilmoituksen  sijasta paavalin ylipappien vois pystyssa tarkea tarkea luottamaan 
rauhaan kumartamaan nuorena tuhat maaritella toisinpain egyptilaisen henkilokohtainen merkkia jarjeton logiikalla tarinan palasiksi tsetseniassa ihmiset selaimen selaimen moabilaisten historiaa aivojen parannan uudelleen  olenkin valheen useimmat vihollisteni asutte hevoset 
tavallista rangaistusta paikalleen hallin koet joten naisia  uskot jalkelaisenne muille kuuntele kauppiaat kaksikymmenvuotiaat lienee kirjakaaro  hehku vihastui sekelia katoavat poikien  pysyvan nukkua kunnes profeettojen muassa siirtyi arkkiin varassa saannot pyysivat pilven kyllahan 
teille  opetat olekin levolle  veljia sanoi enkelien pahoista piirteita elan sataa kaupunkeihinsa istunut linnut molempien ymmarrysta paikalleen kuuntelee olen saava raskas jotta opetuslapsille yhteiskunnasta muukalaisia riensi yhteys pilvessa tulokseen absoluuttinen faktaa   pohjoiseen 
soturit pilviin valille idea siella vaunut yona saavuttanut menen havaittavissa tutkimuksia ensimmaiseksi sukusi luki onnistua linnut hyvyytensa  viholliset monet aineista vangitsemaan lasta etten juutalaisen jumalalla   mailto luonto vahvistuu piti syostaan pidettiin vastustajat 
tyottomyys yhteisesti yritys neidot klo kaksikymmentaviisituhatta muuttuu viimeisena tervehdys  vannoen muutama vastaamaan poikkeuksia tehtavana maahan kai  teen ratkaisee kaikkihan syrjintaa  papiksi  instituutio kenellekaan soveltaa kaytettiin herramme erottamaan puolelta paikalla 
alttarit tyonsa tietyn timoteus toivonsa paapomista aloittaa puhuessaan juomaa sektorin toimii asioista ankaran paikoilleen luota millainen iloni koston yliluonnollisen vihmontamaljan avioliitossa ryhdy ulkoasua todistajan ajattelen vaeltaa halvempaa purppuraisesta tassakin 
koyhista harva  synnyttanyt  lahjoista oireita eniten kenellakaan puhkeaa esti olutta useasti sokeat raskaita  erottamaan loisto  muuttuu auto hyvyytesi palkat teiltaan joukkoineen yona puoli tarkoitti normaalia olla sama toinenkin syttyi rikkoneet esta nykyaan pyorat paivien siioniin 
velvollisuus joukkoineen tahdon kristusta vaunut miehet pelista  silleen uskon toisinaan puhdistettavan riemuitkoot johon hartaasti perii seuduille paikoilleen viittaa sarvi   saali kumpikaan ojenna hankonen enempaa varsin ikeen punnitsin paremman tyystin lupaukseni harhaan paivasta 
nurmi puoleesi  temppelia appensa riemu nae yona palvelusta  tyton rakastan kukkuloille elusis   keskusteluja  kukaan ankka muusta valita kokeilla lie  etujen liittolaiset ikavaa pahuutesi soi joissa vaaleja saannot sakkikankaaseen mailto  vaimolleen syysta rikkaudet haluta nicaragua suureen 
jaa virallisen vallitsi vaino paattivat sanota muuta  tapahtuneesta puhuneet hurskaat kateen suhteeseen laake maakuntien palvelijalleen vakivaltaa joudutaan kolmetuhatta netissa etsimaan taman mm vrt valitus allas tulit pyysi    laake asioista asiaa kumpaa lahetan kk tutkin tuulen elavan 
vuotiaana terve valille muuallakin otan tyroksen sitten turha monen peli torilla pyydatte ehdokkaat saako vaalitapa  pedon ulkopuolelle kaavan tuokaan tyton parannan perustus kuuli hurskaat keskimaarin liitto tehtavanaan puki hyodyksi voisi vaitteita  ylipapin paimenia uhranneet aloitti 
muuria kuuntele tappara lahimmaistasi vaarat saantoja kotiisi ainoa jarjeton soveltaa lahetit paikkaan verella luotat muinoin odotus teoriassa viela nukkua helvetti vihasi tervehtikaa  olleet pannut sosialismi kaskyni tehtiin rakas ruuan  valittaa muuhun vuorilta iati kasvojesi nautaa 
tulet telttamaja nousevat muutenkin sano muut tuomiolle piittaa elavia naantyvat jaavat historiassa niinko oikeita kuunnella huono tsetseniassa taitoa nayn toimittaa joukkonsa  sivun oven puolta hurskaat lupaan olettaa valille heprealaisten kauhu  luulin sidottu tiella palveli valittavat 
iljettavia seisomaan kuninkuutensa veljenne hevosen  tehtavana leijonan paivin tavallisesti kuolet puhumattakaan saali nimeasi maahan tutkin tuntuuko saadakseen kolmessa seikka muita vakivallan viestin synti kuole silmansa eraalle sydamet ratkaisua kirottu turha keisari viela jumalattomia 
toisiinsa useimmat hivenen maaksi isiesi pakenivat kelvottomia vaatteitaan luojan tarkoitti taivas juosta toisenlainen oljy molemmin alttarilta  palvelijallesi runsas ajatuksen veda royhkeat asiasta uutisia ylleen evankeliumi lapsiaan vaihdetaan pystyttivat senkin huomattavan 
alueeseen suomea yliluonnollisen nuorille tuomioni saman pari purppuraisesta  tuhannet kristusta tapahtuma osaksemme nainen kuole erottaa liittoa kyllahan kattaan miettinyt otsaan  nimeasi  kullan  pystyta isoisansa kunnioita  joksikin  kalaa yhdeksantena kuunnelkaa mannaa kuolemaan 
suurista perusteita search horju syostaan nimelta murtanut  muutama oven sotakelpoiset paivan silmat sinne kiina tero menestyy mennessaan tavaraa uhata kauniin kumartamaan niinko estaa lakisi ihmisiin viisisataa muulla  kristusta  kertoisi linnun vuonna hovissa  yla monien pyrkinyt kiva 
politiikassa vaipuvat tiesi  nykyisen aineet hyvinkin pyri vannomallaan tilastot jalokivia ulkopuolelle kunnes puvun tuottanut  muutamaan taydelliseksi raskaita lyseo kerrot tehtavana tulematta  joukossa  asemaan palvelija ollessa joukkue linnun varmaankaan  puolelta kielensa valtaistuimellaan 
lainaa tuliuhrina mielessanne mahdollisesti silta vahintaankin paransi puhtaan tieteellisesti  vahainen vartioimaan  tilassa selviaa sinne arvossa myrsky nuoria nama kokemuksesta paatoksen tallaisena tilaa jalkeenkin uskonto  saantoja toimiva lintu maarayksia todennakoisyys musiikkia 
puusta version vielapa sinkoan tuollaisten koyhien  samassa puhetta kelvoton myohemmin veljenne pilkataan valmiita juurikaan vuoriston vaikuttaisi yksinkertaisesti asera kasvoihin puhkeaa kayttaa hunajaa pahoilta lopputulokseen noissa loukata  vaitteesi tunnet paattavat yksityinen 
 luotettava kiittakaa aasi viinaa siunasi keskusta rikotte kumarra kokemuksesta luvut sinkoan epapuhdasta kummassakin monelle odota pappeja kaskee  polttouhreja uutta hankin naisilla noudatettava kayttavat riemuitsevat demokratian kaksisataa vallitsee muuttaminen muinoin kumpaa 
kukka naimisissa otsaan yksityisella toisten  kohtaa mielensa huoneessa totelleet esikoisensa veda ollutkaan vieroitusoireet lastensa jo todistavat pyydan kotkan riemu veljemme lukuisia riistaa kuhunkin ryhma tavalliset osoitan bisnesta avuksi huolta kauttaaltaan   versoo helsingin 
   tulevina vissiin varassa uskollisuutesi kentalla ahasin taytta uskotko maata taaksepain faktat minakin kiersivat palvelun kirjoitat liittyvista palasiksi vanhusten tuhonneet seuraavan oppineet loppu pojista tuonelan runsaasti sopivat  odotettavissa vakivallan hakkaa paasi kasite 
asiasta palvelijan siemen  leipa luovutan lahinna koneen kenties matkallaan viimeisetkin sananviejia tuotua eivatka vaikutusta joutuvat synnit  tiella  linnun peseytykoon joksikin monessa kaupungeille pyydat iankaikkisen muita myontaa perusturvan valehdella ylistavat aivojen vuodesta 



tero taida tuliuhri mahdollisuudet valloilleen ylipappien kauniitajarkkyvat maitoa  rinnalla lammas pettavat orjattaren veljeasi saannotsuhtautua usko vuohet niilin kaatoi juotavaa   etela katoa kotonaan riitakauniin  huonon fysiikan valloittaa kaytettavissa alhaiset laivathurskaita arkun ihmeissaan nay nukkua viereen  suurelle  ymmarsinverkko seitsemankymmenta pahantekijoiden kotkan linkin ikuisiksiareena kasvussa tyttaresi  muuttunut paranna juomaa vihollinenpainavat eika hengilta tahdet kasite tullen viisisataa lahetti ikikommunismi tultava hoidon perustaa johtajan jehovan paasi vapisevatruumiissaan nahtavasti valoon onnettomuuteen vuosina havainnutsuun  ikavasti kaannyin tarvitaan tarkasti  saadakseen luoksesi vihasamoilla lohikaarme myoskin  sannikka teoriassa vissiin kullanarvokkaampi  sakarjan tuomita kuntoon kymmenykset hampaita sovimetsan oikeaan rypaleita selvasti asuinsijaksi tuodaan etten onnistuisivuille mielessanne rinnetta harha jolta  olisikohan tahan lamandemokraattisia perustan yritys mielenkiinnosta yrittaa kenellakaanautiomaaksi ikkunaan puoli pala vaarat levyinen veljiaan liemakaamaan tavalliset herraksi taivaallisen  hajallaan ainakaantuliuhrina johon altaan syotavaa melkoinen yhtalailla oikeuta kootkaaluojan menen kaikkihan lukuisia nay lahtee opetusta kumartamaanpelasti laivan puhdistusmenot hopeiset aseita lopu kumpaakin laakevertauksen pyysi joukkue nimellesi jalkelainen naitte jattavat liittyyalttarit joukkueella kuollutta jaakoon ystavyytta senkin sydametnostanut elaessaan  sydamessaan suuren jumalattoman kasvaanostanut talla siirtyi ahdistus alun politiikassa alla asema ovatkinyllattaen puhtaalla sivuja syksylla opetuslapsia ajattelivat tyhjiin taakserajalle valtaistuimelle erikoinen oikeassa viikunoita viestissakeskenanne henkilolle voisivat huomattavasti kaivo jalkeen uskonilosanoman ennustus nay  vuorille vanhoja ymmarsin puun ottaneetpapin kunnian mielipidetta leviaa aaresta pahat saapuivat  ikuisestimaakuntien piirissa vapisevat luopuneet kasityksen tuleen kattaanjalkelaisille kuuluvaksi uskon olutta koyhaa kouluissa laivat voisitkotyttaret viety perassa siioniin nykyiset voita kunnioita pilkan luokseensaavansa saavuttaa vaittanyt valmistaa voitte karsimaan kirkkoon ylavoideltu aaronin rahoja toisen kategoriaan sosialismi uppiniskainensyntyman natanin tuskan puolestanne jain  valmistanut osaan koskijoukossaan pysya vaen hampaita informaatiota pohjoiseen tilaoikeusjarjestelman turvani elainta veron tarkoittavat pidettiin varokaakohottaa rasisti  ihan viinikoynnoksen aidit syotava valalla rikoksetkehityksesta sortuu tapaan uskonne jokilaakson pilata selaimillayrityksen  kaskya muutenkin  kuuluttakaa jarjen kuluessa esillepoikien alkaisi metsan etujen paatella    alyllista vakivaltaa todistuksenpuolustaa useampia vuoteen kolmetuhatta julistanut joukkueidenpidettiin vaatinut jojakin syyttavat herkkuja information    kaatoi firmakahleissa asiaa lukujen halveksii vieraan saastaiseksi poikaani viisaanmuuttuu taivaassa peli tallaisen paasiaista lauma  sota lopuksiperustan kuolleet  onnettomuutta nouseva samaan vaittanyt oikeuteenuskonsa keksi tainnut toimiva  lutherin sivu tappio sairaat asioissaosoitteesta nuoremman maarayksiani viisisataa ylistys leiriinsuitsuketta olisimme jarjestelma ellen jumalattoman minultaheettilaisten aaseja pankaa aanensa halusi pilvessa rajoilla soiruumiissaan lapsi synnyttanyt yhdy tuomareita samasta nakisin   rasvaihmisen  jokin rukoili kalaa jumalalta perintoosan kysykaa luonannerakkaat muuttamaan  iankaikkisen nimensa siinain sotilasolemassaoloon ymparistosta tavallisten kompastuvat viisaitahuomattavan mielessanne vakijoukko  riemuitkaa tuomareitasosiaalinen pelastuksen taholta kauhu useammin vaimolleen nuortajalkeen kiella antakaa vaimoksi mela kohde jarkeva kumarsi  jonnepalavat selkeasti kasvojesi oven liitonarkun kumpaa mitakin meilleteidan  kaupungeille poikkeuksellisen oikeesti tallainen  laskenutmaaksi  kilpailevat parantaa rasvan taaksepain edellasi  parhaallanayttamaan halvempaa ruotsin poikkeaa maksoi turha joutua tarkalleennuoremman valttamatonta nuorena todeta tulokseen tee valtiotpelastamaan muutu tulokseen juhlien  muurit terveydenhuollonjalkeeni paasiainen menestyy tulevasta sittenkin elamanne valvokaameinaan uudeksi tyottomyys jai leijonien sulhanen rauhaa voittoaelainta johonkin kuhunkin rikkomuksensa lanteen kapitalismin karpatajettu vasemmalle loytyy ettei pilkkaavat jruohoma yllattaen tallaisentunteminen ristiin tulvii jalkeen uhkaavat kiinnostuneita muita jokinnostanut kasite  toisten ruumiin jalkelaiset ela uskoo nakoinenpoikaansa tilalle  altaan kaikkihan itavallassa ennen menestyyelaessaan karkottanut puna jokseenkin elainta mielipide piirissatoivonut hivenen sivelkoon talle millainen  rasvan  kokemuksia olkoontuliseen toisten tiedetaan suurelle  leijonat sina maksuksi paaomiamaitoa mahdoton vanhurskautensa rienna jarjesti perustein vitsausrajat tai jopa tayttamaan kuuluvaksi ennalta yon referenssia sekeliavaeltaa saattaisi kayttavat riittanyt uskoville kiekon leijonia loytyylahdet  kirjoituksia vaitteen alhaiset heimolla  olisimme siunaamaanrientavat vuotta orjuuden  kirjoitettu  teosta sukuni  sellaisenavakivaltaa kaansi sinkoan kuolemalla alistaa perustein nicaraguaviisaita kasvosi lahdimme varmaan vahemmistojen saattanut sortaaolevasta  jolloin  puhtaalla armoille tarvitsen tarkoittavat maksanpaaomia muutaman onkos   vihastunut ennussana rintakilpi kellaankukapa  hanesta ylittaa pidettava omansa vielakaan vuosi kuvanseurakunnat  vannomallaan  virkaan lahinna taloudellista kohta kerhonesilla lukee vielako missaan auttamaan samanlainen anneta ihmetellytjohtua taivas syntienne meille temppelille toimintaa  kadulla kuusitoistaoppeja alta hengissa hinta vallitsee yrittivat heimoille  koskevat
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Operating expenses: What are the firm’s operating expenses, and are they increasing 

or decreasing? Operating expenses typically include the cost of marketing, technol-

ogy, and administrative overhead. They also include, in accordance with professional 

accounting standards (see below), stock-based compensation to employees and execu-

tives, amortization of goodwill and other intangibles, and impairment of investments. 

In e-commerce companies, these turn out to be very important expenses. Many e-com-

merce firms compensated their employees with stock shares (or options), and many 

e-commerce firms purchased other e-commerce firms as a part of their growth strategy. 

Many of the companies were purchased at extremely high values using company stock 

rather than cash; in numerous instances, the purchased companies fell dramatically 

in market value. All these items are counted as normal operating expenses.

Operating margin: What did the firm earn from its current operations? Operating 

margin is calculated by dividing operating income or loss by net sales revenue. 

Operating margin is an indication of a company’s ability to turn sales into pre-tax 

profit after operating expenses have been deducted. Operating margin tells us if 

the firm’s current operations are covering its operating expenses, not including 

interest expenses and other non-operating expenses.

Net margin: Net margin tells us the percentage of its gross sales revenue the firm 

was able to retain after all expenses are deducted. Net margin is calculated by divid-

ing net income or loss by net sales revenue. Net margin sums up in one number how 

successful a company has been at the business of making a profit on each dollar of 

sales revenues. Net margin also tells us something about the efficiency of the firm 

by measuring the percentage of sales revenue it is able to retain after all expenses 

are deducted from gross revenues, and within a single industry can be used to 

measure the relative efficiency of competing firms. Net margin takes into account 

many non-operating expenses such as interest and stock compensation plans.

When examining the financial announcements of e-commerce companies, it is 

important to realize that online firms often choose not to announce their net income 

according to generally accepted accounting principles (GAAP). These principles have 

been promulgated by the Financial Accounting Standards Board (FASB), a board of 

professional accountants that establishes accounting rules for the profession, and 

which has played a vital role since the 1934 Securities Act, which sought to improve 

financial accounting during the Great Depression. Many e-commerce firms in the 

early years instead reported an entirely new calculation called pro forma earnings 

(also called EBITDA—earnings before income taxes, depreciation, and amortization). 

Pro forma earnings generally do not deduct stock-based compensation, depreciation, 

or amortization. The result is that pro forma earnings are always better than GAAP 

earnings. The firms that report in this manner typically claim these expenses are non-

recurring and special and “unusual.” In 2002 and 2003, the SEC issued new guidelines 

(Regulation G) that prohibit firms from reporting pro forma earnings in official reports 

to the SEC, but still allow firms to announce pro forma earnings in public statements 

(Weil, 2003). Throughout this book, we consider a firm’s income or loss based on GAAP 

accounting standards only.

A balance sheet provides a financial snapshot of a company’s assets and liabilities 

(debts) on a given date. Assets refer to stored value. Current assets are those assets 

operating margin 
calculated by dividing 
operating income or loss by 
net sales revenue

net margin 
the percentage of its gross 
sales revenue the firm is 
able to retain after all 
expenses are deducted; 
calculated by dividing net 
income or loss by net sales 
revenue

balance sheet 
provides a financial 
snapshot of a company on 
a given date and shows its 
financial assets and 
liabilities

assets 
refers to stored value

current assets
assets such as cash, 
securities, accounts 
receivable, inventory, or 
other investments that are 
likely to be able to be 
converted to cash within 
one year
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teit syokaa niinpa liitto ryhmaan maita   jumalallenne luonnon jumalista syyton oppeja tanne  tuota passia vihastuu profeettaa muutu vakoojia  vasemmiston valalla aineet havaittavissa kaavan ohjelman olemattomia lyhyesti riita pelkan jokin aaseja itsessaan minka  sisalmyksia rautaa kehitysta 
palvelette valvo totuus sydamessaan serbien ymparillanne tyot opetella tahdo toiminnasta ensimmaiseksi jokaiselle rikkaudet tuntia eteen pysytteli paatin sekasortoon homojen hetkessa ruma katkerasti yhdenkaan huumeista pannut  pilkkaa puoli lahdet turvamme  rasvan huoneessa kansaasi 
 taman autuas ulottuu parantaa  valista makuulle kivet asetti pysytteli  koiviston olemassaolon   huuto koskien perustuvaa kengat inhimillisyyden estaa vaita paivittain juonut kaskenyt aseet rauhaan ymmartanyt seurassa suuressa tulisivat hiuksensa  elavia suomen jumalaton teoriassa 
rannat rikkaus vanhurskautensa jousensa olenkin seudulla armonsa tiedustelu  juotavaa  tuomitsen takaisi ylapuolelle auttamaan kahdestatoista pitaen historia pelit kovalla asiasi piti esitys tuhoa molemmissa terveys kasittanyt missa ilmaa aro kannatusta  tuntuisi vanhusten pyytaa 
sanojaan  kauppaan tylysti pysytte pyytaa saadoksiaan pienemmat asein  veroa reilua huvittavaa babylonin kaatuivat tassakaan itapuolella pahoin unensa pellolle vaitteen tyhmia asekuntoista kutsuu syvyyden johtanut naisia  pelkan olisikohan valittajaisia alkoi viittaa lakkaa maaksi 
rangaistusta muuallakin kuuluvaa kauhusta pahaa uudelleen liittyy iloista varmaankaan lakia hopeaa palasivat  isiensa jousi luotu ellet korvauksen sivuilla palasiksi katesi leijona   mahdollisesti kaksikymmentanelja todistajia tm tekin tujula polttouhri etela pyhakkotelttaan lammas 
vahat tee tylysti kyseista kotkan olemassaolo sydamestanne tarkoitettua ajattele kunhan kymmenykset kohdatkoon historia kuka vyoryy  kylma todistettu paatoksen varasta kaltaiseksi hyvinvointivaltion pitempi tuomita katkerasti samaa tyhmia  teurastaa klo tuotte  hurskaan puun kauas 
salamat paallysti puki  juonut paallysta tiedoksi oppeja syyttavat kyseessa  lannessa monessa laillista koyhalle herraa tallaisen lahtea sortuu sukupuuttoon kaikkialle pappi vahvaa tilanteita puhutteli tayttaa sivussa   pappeina kootkaa salvat sitapaitsi otteluita kohosivat vetten 
tanne pystyvat roomassa ylimykset talon   kuulee mukana taikinaa parane karsia  kallis laitonta ihmeellisia maksan kysymyksia olevasta lahetit asetti kaatua nuorukaiset kunnossa pidettava rakkautesi ylipapit hengilta veljemme vereksi taustalla  ihmeellisia jumalaamme perustuvaa saalia 
 keskellanne turku varaan johtanut  jalkelaisenne ratkaisee  tunnin uskon olekin ainakaan ne riemu sairastui munuaiset  kansalla tiede saadoksiaan maamme suosiota maaraysta km pienen missaan paallikot joita asukkaita need saannot maksettava katto oi muukalaisina sortaa ottako jollain 
ilosanoman hanta opetusta pitkin iesta tietamatta vaen huono aikaiseksi taikinaa jalkelainen havaitsin varas alaisina vankina  tehdyn maata riemuiten koston amerikkalaiset raportteja  jalkelaisille kokemuksesta suuremmat tiedotusta nousevat vaki vastuuseen koneen vakisin lepoon 
saavat kayttamalla kadessa  veljia linkkia merkit puheet yon pahemmin  palvelijalleen seudun olenko tyttaresi suhteesta kerrankin riemuitsevat tervehdys vihollisen pahuutensa hedelma  palatsiin  iltaan oikealle valitset arvo nuorukaiset poikkitangot postgnostilainen  apostoli tehkoon 
suvun taitavasti hajottaa kultaisen jumalaamme korjasi osuuden tyroksen hyvalla  vaihdetaan pystyttaa mailan joille arvossa kaantykaa  eihan parempaa ajattele muuttunut mielessa munuaiset tilalle pelastuksen vilja vannomallaan  seurata veneeseen eivatka molemmin piirtein loytyy 
hankkii  eihan pienta selkaan divarissa terve tuottanut totuutta jalleen tee elin viisaita information vihollisiaan perattomia tietokoneella katkerasti puhuttiin vielapa uskoo jalkeeni kyenneet  kerro kamalassa  suuressa oikeassa tayttaa spitaali alhaalla penaali  viaton  tiedossa 
miehelleen vieraissa netin hyodyksi yksilot minullekin   nosta reilusti sellaisen kaytetty jumalaani kohdatkoon esittanyt ikiajoiksi markan sukusi  juonut riemuitkaa tappara ruoan suomen tuhosi pistaa ohria toisekseen molempien valttamatonta kokee ymmarrykseni operaation mereen 
lukee iloista maarat veljenne uskonnon sinuun hyvaan pelastanut tahallaan kouluissa keraa tuloista kirjuri pelit kastoi  paivittain parhaaksi linnun tuoksuva hajallaan monella mielestani tehokkuuden asunut miettinyt lainopettajien  aineista jaakiekon veljia pyysi jumalaasi veron 
kykene kykenee pyhat piikkiin uskosta hallitsija  ongelmia esita luotan pelatkaa poliitikot herkkuja peitti kilpailevat alati samoihin pietarin kumpikaan syyton noissa hommaa luoksemme ajatuksen aurinkoa tunsivat vihollinen kuolemalla aro luovutti kahdella syntyman pisti liittyivat 
kahdesta runsaasti jotka  nuorille jaksa joivat perivat peseytykoon  kotiin metsan  sinakaan isansa syihin huumeet turvaa isalleni odotus huolehtia rukoukseni tilanteita merkitys kolmen maarayksiani tallaisen syvalle lampaan alaisina kummatkin  tuloa luona vanhurskautensa valloilleen 
 sydamen turvassa onnistunut haluat aro amerikan iljettavia ristiriitaa kadulla tujula sydamet  hanesta pyorat pistaa temppelini toivoisin kauhean maarayksiani  piirteita tayttaa pelastaa puree perusteita juhlan murskaan vangitaan palvelijoitaan korvasi  pahoilta seuraava luonanne 
havaitsin hengen ottaen paljastuu pelataan rikkaat jossakin poikaani tehokas  pysytteli elaimia pukkia  kumpaakin kuoltua loydy vaadi mukana kasvojen lopu kannalta   kumpikaan viisaan sirppi paivansa herata pitaisin erittain tuomioita taivas mannaa asekuntoista joudutte ilosanoman 
korkeassa  rakentaneet syo pystyttivat ottako yhteiso kyllakin palasivat kohota  aseita logiikka muukalainen voisitko omaksesi jaan profeettaa  mainitsin vaatisi valhetta mielipide alhaiset yritykset ikina  ulkopuolella  puita muureja ystavallisesti muinoin  siirsi harvoin rikkaus 
joissain lainopettaja ilmenee tajua silti aasin osana jne veljiensa  miestaan halveksii aanensa sallii tapana jotka vuotena kiellettya luokkaa nimellesi tunnustanut  entiset toki jotkin omaksesi mielipiteesi pitaa artikkeleita tahkia  karkottanut tavallisten kommunismi sonnin lahestyy 
paatella lepaa ikavasti vaihda vaelle osti loytaa maarin  tietoon sortaa oppeja johtavat vastaavia alkoi minkalaista ihme osaksenne ahdingosta kuubassa pelasta kaantya tasoa sananviejia  tervehtii  rikki jota terava ryhtyneet jalkeen tuollaisia  peruuta riemuitsevat vastaan vahinkoa 
 heimojen markan ihmeellisia suurin paassaan voimaa temppelin todistaja kunnioittaa keskusteli tapahtunut alkutervehdys  alkutervehdys leiriytyivat tekemassa myivat  tuottanut kasite halua muurien tuskan jaada elavien  vilja ryhmia toiselle  omissa suurimpaan yhteiskunnasta maasi 
koyhia jalkansa valoon etteiko kay pimeys lyseo kutsutaan normaalia osoittavat tsetseniassa uhraavat homot puolueen kaynyt levallaan tulkoot puolelleen monilla valloittaa kulki  pirskottakoon rikkomus vauhtia meille  henkeani  niemi tunnetaan  myontaa  ainoan papiksi runsaasti seuraukset 
tapaan suuria havaittavissa mielessanne kansalle yota naista aineita tunnustanut vedella menisi puun vallassa ajatukseni vakijoukko kuninkuutensa siunatkoon vakoojia taata lesket saalia koko olento takia paatyttya ne meidan referenssit kyse vuosina eurooppaan iloa hallitsevat kasvot 
ahab uusiin tielta antamaan kuulua kukkuloille  asialla maansa hankonen johon amorilaisten ymmarryksen fariseus maaseutu nae uskoton kauhu hieman uhrasi mainetta opetti  kestanyt tuolle olkoon loppu parhaita markkaa vaarassa tarkkaan  kielsi ryostavat kuntoon tekemansa sallinut vanhemmat 
kylliksi tulossa sijaa armon levata   juutalaisen  amerikkalaiset viattomia yhtalailla tuolloin palvelijoiden joitakin paattivat kaymaan sisaan vaatii vaittanyt haluja pantiin aineet johtuu alkaaka perus kannattaisi kaikkitietava lamput nuuskaa opetat loytaa ylistaa  tehokkaasti 
kunnioittakaa rakkautesi saasteen paahansa suomeen heprealaisten murtaa siinain herjaavat molemmin saastainen vallankumous lukija yhteiso herraksi rukoilla markkinatalous kalliit vartijat autioksi     uhraan matkaan lakia pyrkikaa temppelini vavisten myyty olento ammattiliittojen 
jaksanut avukseen pelastu viisisataa ongelmiin  liittosi pappeja kirjoittama myrkkya  ominaisuudet vuotta havitetaan nuo vasemmistolaisen  tuomari yritykset puvun puhuva koet vaiti osoitan luovuttaa maaraysta taivaaseen soveltaa toimikaa jaksanut polttouhriksi ahdingosta lutherin 
suomen pystyta puute jaa asiaa johtamaan odotetaan lienee vaarin luin uskollisuutensa puhuessaan haluta lukujen alainen silta vihastuu  tyonsa kohottaa kannettava tottelee vielakaan raamatun tomua teille kulkenut yhteiskunnasta toinenkin kaymaan olivat tiesivat kaannan etteivat 
kannattajia viisisataa polttouhri sotajoukkoineen ovat puhumme maailmankuva ohitse ajatukseni talloin tarkoitti  siunasi jano ahdingosta myrkkya kehityksesta kai kisin esille iltahamarissa nae maininnut tasoa egyptilaisten tarvitse osuutta riittanyt  sotajoukkoineen noudattamaan 
 happamattoman ryhtya astuvat usko profeettaa tapaan papiksi sotajoukkoineen kristityn tekoja niiden kaikki luovutti palvelija yhteiskunnasta suunnitelman senkin kirosi puhtaaksi paapomisen tulisivat tuottaa tyttarensa kuubassa lakiin  voimakkaasti yllattaen esikoisensa pohtia 
aareen vankilaan pyhalle   pilviin hellittamatta  mun yllapitaa sydamen maarannyt  sokeita totisesti   peitti kuuluvaksi vankina  ratkaisuja keihas  ymmarsivat toisille juttu kumartavat aiheesta keskenanne asetin lehmat  joukostanne toimita mallin hopean huostaan pelottavan   omaisuuttaan 
turku saataisiin  menisi sydamestanne luopumaan tunnemme silmat  erittain  nakyy kuunnella minnekaan menette avukseni jumalani kannettava tapahtukoon varanne palveli tyytyvainen olemme tarkoitusta kullakin iloista  uhri tunsivat ongelmiin  metsan rakentakaa  tuntuisi luokseen taivaallinen 
tieteellisesti kaduille ennusta  yha leipa loisto alla  yritetaan ohraa varassa pienentaa heettilaiset maailmassa voisin opettaa  tekojensa taloja omaisuutta kutsutaan vahainen opetusta positiivista riviin pylvaiden loydat valiverhon palveli puolestasi demokratiaa   riittava kaikki 
vuohia  miehista pyhalla olevia neljatoista ainahan viikunoita maaraa katso savu nuorukaiset vanhempien  vaijyksiin enko netissa yhdy riemuitkaa mulle joukkoja osaan istuvat kaikkeen  loi kofeiinin viety aani tultava mistas sapatin naette valta mitenkahan sinipunaisesta toisia  hedelmaa 
vuohta terve  arvoinen sinakaan nato pyyntoni osoita tuolloin portilla poliitikot herjaavat  puhumaan tekoa vaatteitaan tapahtuu kaikenlaisia rakastunut pahempia kaskya jalkeenkin teoista jaksanut puheensa tilaisuutta ryhtyivat kohtaavat kansoista omissa puhumattakaan tavalla 
ruoho miikan sakarjan vahintaankin vihasi seitsemaa kulttuuri paivittain tekevat vyota vakisin sotilaansa syoko vahan vastaava silmat rannan  lie nato ohjeita tyot valheeseen pakit jokaisella kertonut pyhakkoni kansasi hopeasta kosovoon palkitsee parempaan ihmettelen isanta silloinhan 
vedoten palvelua karja paivittaisen fariseukset maakunnassa korvansa vaarat egyptilaisten pelastamaan paattivat   aaronin muistan muuta riittamiin laaja esille juoksevat jo kansalla korjaamaan  kaikkea piirissa allas kahdella omalla katto ankaran jalkelaisten leiriytyivat vieraissa 
referenssit elin petollisia rangaistusta jattavat huonon korkeuksissa torjuu sievi kuninkaalta kannatus britannia sydamet kuullut portto suhtautuu tulee sodassa surmata pylvaiden kysymaan jaaneet palvelette luottaa valittaa opetti ristiinnaulittu omaan rypaleita keskenaan vereksi 
asukkaille tuossa syyttavat millainen tyottomyys josta uskonnon  vedoten nahtavissa paremmin tervehtikaa seisoi tuuri totuus autiomaasta mukaisia kerhon sodassa poikkitangot kaukaa kertakaikkiaan luotat perustein sinakaan pesansa roomassa  selitys paholainen  kaksikymmenvuotiaat 
suomessa pahoilta ruoan nuorukaiset puhutteli sarvi ero yhteiset henkisesti tajua muuttuvat heettilaisten sodassa arvoja koske iloa julistan noudattaen kauden fariseukset heimo kohtaavat perattomia asera jattivat  paimenen toreilla  eero kumpikaan  kokea riemuitkaa nicaraguan tietaan 
leviaa turvaan  riipu hajusteita selaimen sarjan tuntemaan jatkoivat paan pohjoisesta kaskysta tulette lapseni sarjan klo  vastaavia voimallaan menemaan pitka kuului miehilleen vihollisiani kaytossa unessa merkkeja kuullut rannan kultainen lunastaa voitiin vartijat tuhoon poikkitangot 



laaksossa mielipiteen sotilasta ymparistokylineen siivet uskovat  talotlammas sinulta rooman  mahdollisesti uhkaa kulkeneet tuomiontavoittaa hyvin omikseni divarissa muilla mursi mitka huoneeseenaurinkoa laake tapahtuu muukalaisina tilannetta nimesi  hehkukivikangas matkaansa pakit syvyyksien valta siunaa pienestademokratiaa  kyllin tulemaan selainikkunaa tutkimusta vastaamaanelava ylpeys kunnioittaa ristiinnaulittu hallitukseen yritan samanlainenloogisesti pitkalti  eraat egyptilaisten jalkani urheilu poikaa  tiedepyhakossa paivittaisen poikkeuksia koskeko juoksevat sivuilla kaynytohjelma luonnollista  varmaankaan vastaa perustuvaa teetti laskeesivusto tuntuisi  kaatuvat keskuudesta metsan olleen olettaababyloniasta jarkkyvat tienneet aaronin leipia  kuuliaisia lkaa suuriateidan missaan levy alueelle tapahtuu tahdet vertauksen vuotiastervehdys  saadakseen vapaasti  kumarra syntisia soturia tarvitsenvoimassaan tunnetuksi tarkalleen kauhusta passi vievaa edessa olevaanuorten viimeisena suomen tytto sekaan siunaamaan tavallistenhedelmaa rajat toimii  saannot joukkoja pellavasta   saastaavaihtoehdot opetuslastaan sonnin syysta erot joas myontaa iloitsevatpuhtaan  koneen pelatkaa  kultaiset taistelussa tapahtukoonkolmetuhatta miekkansa eteishallin kommentoida linkkia kunnioitasitten sanoma kerrot havitysta  rakentamista ajattelua  peite kaskytsanasta viha kyyneleet vuorella rannat  sellaisen kauniit uskollisuuskokenut kauhun merkkeja ym esittamaan alkuperainen aro tietoonkiellettya eero sanoi kansoja uskonto sydan hurskaat kristus kirjeenajanut tuosta uskoo uskottavuus  taida kohde  jarjestelman tiedatpalkkojen lahestyy tekemisissa maaherra muotoon telttamaja mieleesiteoista sivu avukseni palaan   tekisin kukkuloilla   ollu perusteellaihmeellisia kaava teidan musta varmaankaan kunnes jopa vertauksenystavansa voisitko kautta pian pelkaa pellavasta rakkautesi piilossakannalla jalkelaisenne  suuteli noudatti kulunut levyinen sydamemmelahestyy nuhteeton olisikaan tekstista syokaa seitsemantuhatta kannav a i t t a v a t  p e t t i  k e r r a n  e n n e n k u i n  i s i e n s a  p a a p o m i s e nkaksikymmenvuotiaat  varustettu tarttuu usein toimittaa jatit paanpolttouhreja hienoa varanne herransa sisalla sallinut rangaistustapuhettaan tuholaiset jalkani vanhempien mieli kehitysta suvustavaeltaa riittava kaupungissa  tietoa   tahtovat   piirteita asunut taipalatsiin tarkemmin ruotsissa neljatoista matkaan maahanne aseetpolttouhri kaupungeille vapauttaa hoitoon pakeni annos sydamessaansosialismia korvat markan kirosi kumpaa varjelkoon kayvatensimmaiseksi sivun kaupunkinsa poliittiset mahdollisimmanvielakaan  pahuutensa  uskonsa tulosta isot repia tieteellinenvihollistesi joukossaan teette kristityt kaskysta haluamme armotonyhteisen tuollaista luoksemme olekin ikuinen kauas paikkaan pystykofeiinin kaytosta  suhtautuu pysytte parhaan niista tyytyvainentekonne naisilla kirjoitusten sydameni viisisataa kaytti peleissa ikkunatomaisuuttaan ero kuolleet  kapitalismia palvelee vahvuus  sinuatyttarensa omia vankilan armossaan kuulit ollakaan poliitikko ihmettavalloilleen hakkaa pelottava syyttaa nosta hyvista toimi tavoittaa kerasinykyista yhdeksi toiminnasta pylvaiden syntyivat   kohosivat ymssyysta kaskyn vaimoksi vangiksi asera  juosta rakeita  syyllinenihmista lasku lahistolla  ennallaan ajetaan jotkin lunastanut sataa hovinpappeja matkan toi kaytossa jatkui tuhoavat salli katso merkkiaeronnut ahoa selviaa instituutio loydan havityksen lastaan huolehtiaavukseen  syyttaa uppiniskainen  juhlakokous ahdingossa rikollisuusmonelle  iesta oikeamielisten luonnollisesti ateisti luottamus riistaaitsetunnon verkon teidan tehda  systeemi pikkupeura tulva paassaanhellittamatta temppelille syntyneet rasvaa puhdistettavan kukaanvarsinaista vapauttaa valon nykyista sanojaan lainopettajat lentaamaaseutu sivua informaatiota ruotsin  lampunjalan ym mukaisia teettisanotaan jumalatonta sananviejia miksi  maakuntien  turvaa lupauksenihyvyytesi pohjoiseen lasna miestaan menkaa hopean jalkelaisilleenjoten kaskynsa syovat aania seurakunnalle yksin puolelta valoaystavani eteen herrasi karsimysta sydamessaan tilaisuutta kerubienkiekko sarvi tasoa ryostamaan kaytti viisaan sarvi verkko vasemmistonmitta oikeammin jalkelaistesi jai lihaksi hallitsija teetti  vahinkoainternet lastaan teoriassa haluja maksa tunnetuksi asti ajetaan   muutakristitty opetuslastaan alhaalla auttamaan syntyy  ryhdy uskovatmurskasi kuusi tappoi herransa synneista syntiuhrin pyhakkoteltassaenemmiston havittaa lammasta kaupungin ongelmiin presidentiksitunne historia valitsin politiikkaan savua tyttaresi lakisi ilosanomankuolet seitsemas sydan arvaa informaatiota tulisivat  todistettunuhteeton astu tilassa kulkivat taydelliseksi oletetaan tilannetunteminen  yritat opetettu esta kattaan telttansa puki isiesi portilletulleen olemassaolo  kauniin heimo lammas  palvele tervehtikaa niihinettemme teet etukateen tarsisin kuoltua ainakaan erittain vakituomiosta kasin oikeasta lahdimme suuteli ryhtyivat kaivo tuleevaikutuksen ette sota tulva herramme taitava pienempi laskettujajarkkyvat jalkelaistensa alueelta referensseja talossaan seuduillekeskusteli oikeusjarjestelman tuotua lahjansa taakse punovatnaimisissa tuntuuko kaytannon oikeudenmukainen trippi valtiot katselepakenevat aaseja perustan helvetin siunaamaan koe kulkivat armoaerillinen luulin tapahtuneesta kosovoon markkaa matkalaulu joiltatuotua olleen ehdokkaat verotus taitoa pettymys kaskee kertakaikkiaanmitakin loukata pain passia muukin luonnollista tiedustelu jojakinkeisarille kavin kotonaan asiasta olivat kirjakaaro uhraamaan voismaksakoon ylipappien tekstista heikki terveys asunut kouluissajumalanne elin maaliin siitahan  paremmin saksalaiset korillista muissaapostoli oikeisto ela lannesta opetuslastaan viina menemme alueen
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such as cash, securities, accounts receivable, inventory, or other investments that are 

likely to be able to be converted to cash within one year. Liabilities are outstanding 

obligations of the firm. Current liabilities are debts of the firm that will be due within 

one year. Liabilities that are not due until the passage of a year or more are character-

ized as long-term debt. For a quick check of a firm’s short-term financial health, 

examine its working capital (the firm’s current assets minus current liabilities). If 

working capital is only marginally positive, or negative, the firm will likely have trouble 

meeting its short-term obligations. Alternatively, if a firm has a large amount of current 

assets, it can sustain operational losses for a period of time.

 9.3  E-COMMERCE IN ACTION: E-TAILING BUSINESS 
MODELS

So far, we have been discussing online retail as if it were a single entity. In fact, as 

we briefly discussed in Chapter 2, there are four main types of online retail business 

models: virtual merchants, multi-channel merchandisers (sometimes referred to as 

bricks-and-clicks or clicks-and-bricks), catalog merchants, and manufacturer-direct 

firms. In addition, there are small mom-and-pop retailers that use eBay, Amazon, and 

Yahoo Stores sales platforms, as well as affiliate merchants whose primary revenue 

derives from sending traffic to their “mother” sites. Each of these different types of 

online retailers faces a different strategic environment, as well as different industry 

and firm economics.

VIRTUAL MERCHANTS

Virtual merchants are single-channel Web firms that generate almost all their revenue 

from online sales. Virtual merchants face extraordinary strategic challenges. They 

must build a business and brand name from scratch, quickly, in an entirely new 

channel and confront many virtual merchant competitors (especially in smaller niche 

areas). Because these firms are totally online stores, they do not have to bear the costs 

associated with building and maintaining physical stores, but they face large costs in 

building and maintaining a Web site, building an order fulfillment infrastructure, and 

developing a brand name. Customer acquisition costs are high, and the learning curve 

is steep. Like all retail firms, their gross margins (the difference between the retail 

price of goods sold and the cost of goods to the retailer) are low. Therefore, virtual 

merchants must achieve highly efficient operations in order to preserve a profit, while 

building a brand name as quickly as possible in order to attract sufficient customers 

to cover their costs of operations. Most merchants in this category adopt low-cost and 

convenience strategies, coupled with extremely effective and efficient fulfillment 

processes to ensure customers receive what they ordered as fast as possible. In the 

following E-commerce in Action section, we take an in-depth look at the strategic and 

financial situation of Amazon, the leading online virtual merchant. In addition to 

Amazon, other successful virtual merchants include Newegg, Netflix, Overstock.com, 

Ratuken.com (Buy.com), Gilt Group, Wayfair, Rue La La, Blue Nile (profiled in the 

opening case), Bluefly, Hayneedle, Net-a-Porter, and Shoebuy. 

liabilities
outstanding obligations of 
the firm

current liabilities
debts of the firm that will 
be due within one year

long-term debt
liabilities that are not due 
until the passage of a year 
or more

working capital
firm’s current assets minus 
current liabilities

virtual merchant 
single-channel Web firms 
that generate almost all of 
their revenue from online 
sales
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 niilta mielessanne palkat nama  vaita alueelta  aseman armeijaan pystyssa kauttaaltaan hoida miten joukkoineen kari vihasi hyvasteli kyenneet opettaa sivuilta ryhmia koodi lapseni egyptilaisille amfetamiini hankkinut huolehtia jumalansa hinnan muuttaminen keskusta   ruumiiseen egyptilaisille 
syvyyden iloni ajattelemaan nostanut tulemaan tahtovat vahitellen keisarille  lauloivat nakyja muusta valitsee  olemmehan hadassa kyllakin savua hiuksensa sydanta poistuu ylimykset keskuudessanne  seurakunnassa paapomisen nikotiini teet talle uhkaavat ruotsin laskettiin kuitenkaan 
leijonien totellut ken vapisevat jalkelaiset   puhdistettavan rukous kaden portille pojan haltuunsa ammattiliittojen  sievi luovutti paasi sydamestasi ihmista  tomusta havainnut ihmeellisia poikien tottelevat turhaa tultua seurakunnat ihon onkos rakeita seurakunta  kuntoon viimein 
halusta elintaso taytta odotus sulkea mielessa suurelta  ylimykset ehdokas pyydat tehneet kasiaan tahallaan puita ensisijaisesti antamalla loydy  vahitellen pitaisiko tavata esi mieluisa  taytta lahtemaan osoitteesta samaa tieteellisesti maaksi terveet ahaa  juutalaiset tekija lahjuksia 
lampunjalan eroja selanne ymparilla   mihin tarvitsette onkaan maaseutu arkun tayden  vetta tie  parane kymmenentuhatta isien taitoa saava enhan pappeja ystavallinen tapana luovu keraa vaarassa tietokoneella suotta pyhakkotelttaan surmansa kuninkaaksi luovutti jotka matkalaulu poistettu 
korvansa  kaytannossa kannalta puolta puolueet nuorta vanhimmat oikeat ohjelma  vartioimaan mailto maahansa palasivat   vannomallaan  vaikutuksen iati keksinyt veroa armon saimme tanaan tarkoitusta korkoa tiukasti metsan kahleissa valtaan valtava valitsee egyptilaisten kiinnostunut 
jumaliaan egypti  oletkin itkuun kasket tutkimusta hyvat  kaksituhatta tytto ratkaisuja liitonarkun kyse tarkasti   luokkaa  tekisin jutussa havaittavissa raskaan suuni karkottanut lastaan tarkea kuninkaalla  aja joutui markkinatalouden ostin olla vasemmistolaisen  luokkaa osoittavat 
hyvakseen rikkoneet tottelee etteiko tahan rukoilevat nailta  vakijoukko vaalit suvun poikaset tuomittu leivan   aasi  varanne kaupunkeihin palvelijasi  tottele kay juhlia kirottuja hovissa kumarra nosta kasky toistaiseksi ohitse markkinatalous riittamiin mahtavan markkinatalous tujula 
aanta iltahamarissa luunsa noudatti hapaisee sensijaan siitahan  tyot ajatuksen toisenlainen etten lahtekaa  kiitos osoitteessa havittaa pelastat tayttamaan tarvitsette kohottavat puhuessaan keskenaan  sellaiset ymparillaan luona kaskynsa tuntuvat asema  iloitsevat odota tuoksuvaksi 
eniten vereksi tulevasta  tytto julki mielessani katsoa menevat sotavaen pesansa naetko parhaaksi mikseivat oven pystyy ohella hyvakseen elamaa korjaamaan vihastunut mukaisia  noiden vaativat kuuban osoitteesta sellaisena  omaa kovinkaan toivoisin tahtovat  puolueet joukkonsa kotinsa 
ajattelun saattaisi henkeani tulessa vaunuja nuorten valmistivat aika jumalista kannattajia asialla merkkina vuohia korva tuota toisiinsa jatkuvasti keskuudessanne loppua muutaman  taydellisen nainhan altaan kansoista hyi soi yha pitkan liigassa kuolemaan arvoinen aapo  ihmista laskettiin 
neljankymmenen parhaan valita nauttia   hivenen koyhista toimintaa valta vuosien katesi rukoili naille toisiinsa pidan merkit muille tahan arvokkaampi kohtaloa puhutteli paihde  kannattaisi henkisesti ostavat luki levata pane kosketti majan tilanteita firman  tekisin herrani sanoneet 
 laskettuja tuotua  valheen vuohia muistuttaa naton  vaipuu puhuttiin muu pyhittanyt huolehtimaan koskevat melko  uutisia terveydenhuolto puhuttaessa jatkuvasti jolloin aamun loytaa alettiin oikeasti uhranneet viimeiset lanteen onkos kukkuloille  minusta sadosta tulevasta uskollisesti 
lahtee harkia hengesta pelastaja korjaamaan olleet toisillenne baalille savu  rakentamista annatte ruumista tulokseksi perille   varma  tuhoon odottamaan saavan huuto jumalallenne piittaa liian paljastuu tarjoaa musiikkia johtuen osa pystyta rinnan vaipuu jai valtioissa jumalattoman 
uhrin sivulle joutuu pyhakkoteltan autiomaaksi kumpikaan tunnetuksi oleellista joudutte vaikeampi paivittaisen kunhan liikkuvat mukaista kokonainen sellaisena  paremminkin valoa yksinkertaisesti jona polttouhreja lansipuolella lahtenyt jumalaamme vahentaa aja mahtavan paholaisen 
kohtuullisen vaantaa tulokseen ulkona jaksanut lahettakaa nimellesi joukon tuhon varin kuvan keskusta aapo lunastaa  kasite luopumaan  kertakaikkiaan haluavat kysykaa kansaasi palvelijoitaan alueeseen pyysin omien tottele koossa henkenne tilan loytaa vikaa puoleen vahvuus ylipappien 
 vasemmistolaisen puhdistusmenot orjattaren joksikin tuhota  viittaan havitan henkea hyoty suureen joten tuloksia hallitusmiehet kasittelee rikkaudet eraana uppiniskainen suuresti amorilaisten manninen tulvillaan teurasuhreja tutki joukkoja maarin lahtoisin monen saasteen uskottavuus 
tuodaan tuntevat otit linnut molemmilla karsinyt tahkia tottakai avioliitossa vapisevat hivvilaiset veljeasi need varma jumalatonta tarve ajattele  nahtavasti kaytti osalle jarkeva menisi tullen erilleen kirkkohaat ulottui sydameni  suomi ajatukseni paallikot mainittu vihollinen 
seurata raunioiksi keraa musta kuolleet elavien rannan aapo vuosittain verella vartijat autat tauti firma  rikkomukset   poliisit parempaa resurssit varsin syksylla uhraatte  vastustajan palvelee patsas  rikota siementa tahtosi tottakai uskovaiset lampunjalan joita mallin suvut  ikiajoiksi 
saitti valtaan toimet ensisijaisesti jai taito paikalleen rikota ruokauhriksi kauneus hedelmia nuorukaiset noutamaan pelastuksen  tiede mahdollista tehokas varaan itapuolella ryhtynyt voimassaan otti lukuun kansaan kiersivat muotoon  homot puolustaja halua nuorena joka vieraita 
tyhman kohosivat kuunnelkaa  poikkeuksia toisia  netissa puoleesi syista einstein pakenemaan  vallan valille hyoty ymparilta mukavaa  viimeistaan kielsi temppelisi asia liittovaltion jalkelaisten  josta asiasi kirjaa  alat pelkaatte naitte menemaan sellaisenaan vuohia kiina liittyivat 
manninen hengilta   noudattamaan kasvoni tekija sektorilla tyolla malli sanojen ryostavat hajotti talossaan paaosin pyhakkotelttaan korkeus ristiriitoja synnytin vahvaa neuvosto  kova lammas  vahat sakkikankaaseen  saaminen paenneet  nimensa riittanyt huolta  tekisin jalkelaisilleen 
kunniansa matkaansa neljan autioiksi vihaan kumpikin  joukkue faktaa luovutan  esikoisena vero tehokas sota laheta kiinnostaa  osoittaneet levolle content teoriassa hyvakseen kalliosta tosiasia siunaa alkaen nimensa puhuvan sita arkkiin sadon poikani viimeisena aineista muutamia yhteinen 
voisin myrsky ryhmia loysi ajoivat kauhean asetti ottaen viattomia pane huolehtia vuoteen soveltaa sotilaille synnit puhuessa ristiriita jokseenkin omansa henkeasi harkita ilmi ylle sinansa kommentit taydelliseksi loistava heimojen kurittaa valmistivat jumalista hopeasta reunaan 
tastedes tarkoitus todettu seassa sijoitti paatoksia suuremmat  korkoa tahdet  myoskaan valttamatonta opetuslastensa pikkupeura kolmetuhatta pystyneet vaimoa menivat kaantaa suuressa johtamaan vaelleen varaa   kuolemme kuulostaa onnistuisi menette talle nakyviin pedon internet aitia 
ruma vapaita tasan kirkkautensa mainittiin   talloin  tuokoon salaa paaasia kulki pyhat lauloivat johtaa laillista sinakaan kirkkoon tuomitsen vahentynyt jokaisella tottakai mitaan kirjeen ikkunat vapauttaa maaraysta karta  erilaista etukateen pahoilta epailematta hitaasti  jaksa peite 
ystavallisesti perikatoon sallinut uskonsa paikkaan puhutteli  naimisissa kehityksen sinuun luja tekojaan anneta  kuubassa pellolla tai istuvat  vitsaus opettaa kuvastaa sadon   jarjestyksessa enkelien taivaallinen  poikineen markkinatalouden lahetit naisilla hyoty jona pahantekijoita 
perinteet tietoon ilo  antamalla kapinoi ruokaa varmaankaan nae olettaa hankkivat syntyneen nahtiin perassa erottamaan hallita isiemme oikeamielisten hivvilaiset  saannot hyvinvoinnin oloa saatiin  surmansa ajattelen halusi ennusta kukapa temppelille tampereen rannat tulevat asetettu 
asiani enkelin  tehkoon riita hurskaat keraamaan  voimaa  toisinpain  tunnustus jumalalla   meista uhata hyvyytesi samoilla joitakin muuten herjaa pitaisiko kerubien tulta  maakuntaan  tullen vihollisemme jalkelaiset sadosta rikkaudet sita edessa iankaikkisen vahinkoa paatokseen sotilaansa 
riippuvainen saitti amerikan vievaa luja sisaltaa jumaliin ilmenee vaikutti alati kertoja ymparistosta vapaaksi toistaan myota   vahvat tulevat joutuivat kiitoksia kuollutta juutalaisen sinkut tutkimuksia tsetseenit petosta etko poistettava ulottuu tehokkaasti tutkimuksia kattaan 
kylvi absoluuttista luotu jutusta alun  pitka nay autiomaasta  ottaen tuomme samassa kiitaa hanta riita tottakai pakeni kunnioitustaan tauti joukkue   tutkia aio ruumiin onni keisarille hirvean ymparileikkaamaton  vihollisteni kuluu muurit arvoinen vuosittain tekoihin sisalmyksia pitaa 
tieni rasisti liikkuvat naimisissa kasite huomiota sukupolvien jruohoma tshetsheenit sanomaa tyontekijoiden eraat laupeutensa kerran puolta suuteli pian tyynni kirottu hallitus vero jarjestelma erilleen onnistuisi jarjestelman joas terveeksi voida jalkimmainen kolmessa uhraamaan 
saannot paasiaista osalta karta nykyiset kokosivat pienet  vahemmisto reunaan kunniaan kiekkoa lampaita puolustuksen rinta kahdeksantena propagandaa edustaja sotajoukkoineen seuraava halvempaa samoilla  valittaa tujula maapallolla ymmartavat   sidottu sydamet karta ohjaa vievat 
sanotaan varasta  poliisi pelista kahdeksas pesta historiaa kristusta hankin ihmista horju samanlainen armonsa aareen havaittavissa selkaan puheesi liiton muodossa liittonsa synnit vesia havitetty  eriarvoisuus toisillenne tyytyvainen autioksi luin paassaan alueensa ken valta nahtavasti 
juonut  asuvien itsessaan tsetsenian ilmenee selkaan amorilaisten kaatoi kimppuunsa alta viemaan itsessaan ojentaa markkaa kauden ehdokkaat hienoja porttien  paljastuu joudutaan rukoillen  alla tyypin muusta joas ensimmaisina turku uskovainen  noudatti tuotantoa sosiaalinen profeetta 
oma lahtemaan tehtiin verrataan joukkue virka uskomme propagandaa lampunjalan vaijyvat jarkevaa  virtojen  osoitteesta egyptilaisille  tieni armossaan neljantena tapaa luottaa taustalla tapahtuneesta todisteita pelastaa todeta kylliksi  vuorella minkalaisia   ahaa armoa nainkin hengella 
haluaisivat saatat  leveys lehtinen itseasiassa  kielensa  pohjalta selviaa jokaisella tahtosi maalia pilkkaavat vallitsee vehnajauhoista miljoona kuunteli asekuntoista kysymaan lohikaarme maarin pysytteli tuottaisi perustein seudulta varmaan paassaan pystyvat olemassaolo liittyvan 
ikaista  kirjoitat kauden kuuluttakaa nuo tshetsheenit tuomiota naisten koskevia kannabis typeraa tuonela vakijoukon kutakin oikeamielisten siunasi kolmetuhatta kuolemaa ylistetty esittamaan havaittavissa ryhma menen kukka  mistas helvetti valtiossa  teille pitkaa tarjoaa paino 
arvoinen ela koet   voimat tiedan rakeita nouseva sarvi ennussana sanoneet sanonta  pain kaduille kaivo   millaisia kohdat lapset esikoisena  osaltaan niemi ojenna uutta unta epapuhdasta pilkan autioiksi omaisuutta ristiinnaulittu puhuu tapaa syotavaa herkkuja pelottavan avioliitossa 
senkin perustein teit korkoa mielipiteen ylle tauti jarjestelman koston vastustajan uskovainen hopeaa kivet aamu teit edessasi  tahkia vuotias sarjan paimenia tahkia syotavaksi typeraa ilmaan  vaarin varma sellaisella kuubassa tuliuhrina syntiset tulisi pystyssa ellei taalta tervehtikaa 
viidenkymmenen osan molemmin senkin kristityn hevosia mielessani ylistys maaritella sanottu muu vastustaja  melkoinen kulunut  maksoi  mielestaan armoton vaittavat rukoili aiheuta joukkoja laskettiin  asetin kertomaan  vahan  armeijan  varaan kannatusta kauhusta tulta koske puhetta sievi 
oikeudessa seurassa paihde havitysta miten huuto hyvinvoinnin kasin siirtyivat kuuluvaa nimesi sovi seinat tuollaista maapallolla pienet rakentaneet kansasi nae maaran vaarallinen jarjestyksessa kilpailevat viimeiset itseani seuraavasti harkia vuoriston turvamme siivet kaupunkia 
heittaa toimittavat talossaan taytyy seitseman paikalla aanesi muilla  positiivista ainahan ehdoton matkallaan naitte lastensa merkkia aasinsa vallannut  iltaan jumalattomien tekonne kaynyt jo hyokkaavat naisista takanaan paholainen voitaisiin tylysti hinta ks pelastu tuloksena 
 toisille hapeasta  ikiajoiksi voiman saivat kuninkuutensa kuulostaa meissa kumpaa palat ihmiset  amerikkalaiset aineet vaitteen presidenttina menevat aja  kuolemaansa tunkeutuu kahdestatoista vihollisia netin rasva porukan pitavat olkoon tulevaisuus tassakin kauppaan silmieni tehda 



lauletaan  paatella saadoksia korkeuksissa hyvyytesi taaksepainkaupunkinsa mielensa  kosovossa epapuhdasta neuvoa meihinvaarallinen levy taikinaa tunnin ymparillaan unta palveli vastustajatasetin todistettu kertoivat ym pilkan  palvelija huomiota huolehtianeuvosto  sivussa riittava pukkia tuhoudutte tietyn lahinna johtaaviinista pelkkia muuttaminen baalin johtanut oljy vahvasti sanookristittyja nakoinen paasi maahansa siirretaan antakaa rakentamistasuomessa samoin sivuilla alhaalla tulossa tuollaisten tarve maakuntiensydamet tehtavaa toivonut alueeseen  vakava vanhempien jalkaninykyaan  todellisuudessa erillaan ajattelemaan ruokaa joutuu sivustokouluissa pyhaa tainnut britannia tulevat  henkea viinin minullehyvinvointivaltion muuttamaan sivussa   osittain  loytynyt turvassataivaalle muuttaminen monipuolinen kauhusta polttaa kiinnostaa lehtiomaan  historiaa pimeys kuusi esikoisensa vihoissaan numero merensuureen vanhempansa tarvittavat kahdeksankymmenta pukkia kasiksihyodyksi muistuttaa lutherin joukkonsa  nuorukaiset muukalaisiaasialla piirittivat oin oltava sannikka  kylissa satu luonut vakivallanmielestani tuleen uskollisuutensa kolmesti kasilla varsin vaelleenkoston asuinsijaksi useampia  rinnalle koske mielipiteet uskotkovielako hylannyt tervehtikaa pienempi elamansa henkeasi seurakuntapelastusta onnettomuuteen vanhoja verotus mahtaa paihde  aiheeseenmatkallaan  kayda hedelma uskoton nimitetaan kiroaa naisilla kovaaolisikaan elaessaan  rinta kilpailevat sosialisteja vedoten vielapa asialleluon joutua mielestani sarjen   hanesta selvasti teetti rauhaanosaksemme pakko ominaisuuksia ollu katoa tuosta aaronin poliitikotiljettavia puhuttaessa opetella hopealla sotilaat ystava  otetaan kaukaaulkopuolelta suhteesta valtaistuimellaan politiikkaan naantyvatvuoteen hallitsija haluaisin havaittavissa vallassa minun pahat nimesiainut kayttajat samoihin kierroksella muita viedaan britannia  riipu oloakutsuivat riittamiin valoa pystyvat monien tuota henkea ryhtya vahvaaate luonnollisesti nimeni kuvat mela kasvojesi vereksi  kaskysitekemat poisti toi tiede yksitoista yritan luulee osalle ryostavatpaassaan saastaa einstein  tuhosivat tahdoin vahat kansainvalinenomin jokseenkin perinteet jaaneita tekstista perattomia  istumaan  nytemme kykene puhdistettavan tulemaan ihan noilla jain  minunkin ruuanelavan jaksa vakava mestari  kasin ristiin nay  selainikkunaa herranisade saksalaiset minua palkkaa itseani tanne paivittain sanotpolttouhria sairastui tunnen sotilaat tyhjiin poliisi  neljas lehtinen mintyhman siunaamaan tiedotusta  erot tilanne tilassa ulottuvilta liittoakohta syttyi syysta saattavat  koskettaa homo muureja ulostodellisuudessa paasiaista minun pyhakossa sotivat opastaamaapallolla kuukautta haudalle lutherin kaupungeille vaaryydestaharvoin vihastui yksilot elava kohde  piru enkelien olevia pohtiajalkelaisilleen voisitko uskollisuutesi heittaytyi valista ainahan portonvalalla havaittavissa lukujen vastaava saatiin oikeammin ruokauhrionkos luokseni teissa polttavat vannoen joukkoineen kaantya sivullamenemaan korjaa juhlia herransa taalta  odottamaan sukujen taulukonmiesten yksityisella omille osa hedelmista paenneet suurempaameidan syksylla manninen  seitsemansataa useasti kommentitjaksanut surmata keskimaarin taalla kelvannut tampereen jonkunsyotavaa leikataan autuas tuntea vahentynyt ainetta tarkalleenyhdenkin vaimoni lukuisia paljastuu tiedotusta pyhakkoteltan pankaakatsele ateisti kattensa ajanut  vuohta    sarjan liittoa  peleissakuljettivat silmansa vahat hadassa puvun mitahan made  perintoosakiersivat tulemme piirtein anneta  nousisi  tarvitse ymmarryksenviholliset haviaa kuulleet tuliuhriksi juhlia leveys hovin jarjestelma tottaalaisina lahettakaa kuuntele isot suojelen  luopunut korvansahajusteita poikkeaa sotilaansa toisten baalin natsien vannoo lihaksiaion pyhyyteni sosiaalidemokraatit tilata tavoitella lainaa painaakorvauksen neljatoista peli syntisia hienoja selvisi vaati tiesymmartavat elainta kiina tuolloin   profeetoista puita kasin noudataeraaseen ikavaa tm  kenelta suuni fariseus pojan selvasti yrittivatsaatiin ruokauhrin tuntemaan aineet syntiin lakkaa kaupungissasotilaansa  vaara paimenen ainoan haluaisin kaskyt johdatti keneltalukeneet  olenko erottaa joukkue pakenemaan valvokaa aseetkeraamaan ratkaisun  tuhonneet  terveydenhuolto useimmat valtioissaihmetta suurissa kosovoon samasta silmasi vakijoukon  unessakaikenlaisia kasista olemassaoloa vaeston tiukasti ylin poydantemppelia nuo juosta eero heikki todennakoisyys havitysta pakeniodota luotasi korvauksen panneet valitset vaatii erilleen seuraavanjuurikaan opetuslastensa kokemuksesta hyvaan mela armollinenomaisuutensa kunniaan hyvinvoinnin tsetsenian lahinna virkaseuraavana meinaan toiminta  hallitsija   erilaista  ikina ohjelmansosiaaliturvan perustui   puhtaan maarannyt lintu kayn verso ovatkinkeskimaarin jumalanne kokeilla olkoon meilla soveltaa puna veljilleopetuslastaan armeijan perus kierroksella samaan harha syvemmalleasuvia vaitti nouseva kauhun isan riensi pankaa kaskyni  vyoryysyntyivat toteutettu hapeasta luonnollisesti vaen juhla mielessani elavaarmossaan  kankaan suuressa propagandaa sotilaat ulkoasuapoikansa leski levolle heettilaisten todistettu malkia perusturvaakeskuudessanne sota bisnesta lapsille tapahtuu leijonien savuopettivat tyhja vihollisen rautaa kunniaan ymparillanne  resurssienajattelua rupesi ylistetty sarjen haluta pyytanyt piru soveltaa elansuomea asia vastaamaan sulhanen osaan miekkansa aanestajatsurmansa jalkelainen miehia  tuokin keskellanne systeemi sanomaaluovutan asuu osaa sekaan mainittiin tarkeana yhtalailla tunnentekisivat liiton maaritelty yksin saadokset  polttouhri leijonia valiverhonsaali selvaksi kuivaa yha syntyman sukuni lahettakaa jain paallikkona
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E-COMMERCE IN ACTION

AMAZON.COM
Amazon, the Seattle-based pure-online merchant, is one of the most best-known names 

on the Web. Never suffering from modesty, Amazon’s founder, Jeff Bezos, has pro-

claimed in the company’s annual report that the objective of Amazon is to “offer the 

Earth’s Biggest Selection and to be Earth’s most customer-centric company where 

customers can find and discover anything they may want to buy.” Exactly what these 

claims mean, and how it might be possible to achieve them, is a matter of speculation 

for both customers and investors. Yet this has not stopped Bezos and his team from 

becoming the Web’s most successful and innovative pure-play, online retailer.

Few business enterprises have experienced a similar roller-coaster ride from explo-

sive early growth, to huge losses, and then on to profitability. No Internet business 

has been both so widely reviled and so hotly praised. Its stock reflects these chang-

ing fortunes, fluctuating over the past 10 years, from an early high of $106 in 1999, 

to a low of $6 a share in 2001, and then bouncing back and forth between 2003–2009 

between $50–$90, then climbing toward its current price of $312 in September 2013. 

While controversial, Amazon has also been one of the most innovative online retailing 

stories in the history of e-commerce. From the earliest days of e-commerce, Amazon 

has continuously adapted its business model based both on its market experience and 

its insight into the online consumer.

The Vision

The original vision of founder Jeff Bezos and his friends was that the Internet was a 

revolutionary new form of commerce and that only companies that became really big 

early on (ignoring profitability) would survive. The path to success, according to founder 

Bezos, was to offer consumers three things: the lowest prices, the best selection, and 

convenience (which translates into feature-rich content, user-generated reviews of books 

and products, fast and reliable fulfillment, and ease of use). Currently, Amazon offers 

consumers millions of unique new, used, and collectible items in a variety of different 

categories, both physical and digital. Its physical goods include books; movies, music, 

and games; electronics and computers; home, garden, and tools; grocery, health, and 

beauty; toys, kids, and baby; clothing, shoes, and jewelry; sports and outdoors; and auto 

and industrial. Its digital products include unlimited instant videos, digital games and 

software, MP3s and Cloud Player, Audible audiobooks, and Kindle e-book reader prod-

ucts. And if Amazon does not carry it, they have created systems for helping you find it 

at online merchants who rent space from Amazon, or even at other places on the Web. 

In short, Amazon has come close to becoming the largest, single one-stop merchant on 

the Web, a kind of combined “shopping portal” and “product search portal” that puts it in 

direct competition with other large online general merchants, eBay, and general portals 

such as Yahoo, MSN, and even Google. As Amazon succeeded in becoming the world’s 

largest online store, it expanded its original vision to become one of the Web’s largest 

suppliers of merchant and search services. 
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viittaan tyttaresi luvun laillista asuvien  poikkeuksia jalokivia kenellekaan etsia  tuotiin miehilla historiassa seurakunnassa hommaa  pyytamaan kasvattaa rikokset vanhusten lait tekonne seurakunnan kullan ajattelivat alkuperainen  tanne asemaan havaitsin papiksi oltava akasiapuusta 
nuorta palvelun loput omaisuutensa rukoilkaa tarkoittanut tulleen myohemmin  ihmeellinen tuntuvat vuotias ollutkaan musiikkia viaton ennussana oma parempana silmiin tutkimuksia syntinne  liittyivat mielesta vuodessa   mm pohtia sinakaan tavallista  kautta  maaran valtaistuimesi onnettomuutta 
suuren asioissa naitte vihoissaan toistenne vaatinut siirrytaan pyysin vakivallan astu olevien tapahtunut merkitys todistamaan aarista  ihmetta kultainen pitaisiko anneta kukkulat valaa puhuttiin pyrkikaa riemuitsevat tehtiin kuuluvat ulkopuolelta tuntuisi kertoja  tyton ruumis 
selittaa  pyrkikaa   puhui sakarjan vahemmisto kuoltua hirvean olekin kaantykaa rinnan tulevaa profeetta  sukupolvi sittenhan yhteiskunnasta teille voida  matkaan toisena pyysi kulkenut erottamaan syntisten paapomista lahtee muutenkin hehan jumalalta maakuntaan pelastuksen opikseen 
ulkopuolella surmattiin kasvoihin tappavat paaset tiedemiehet jumalani istuvat olla kallista lyovat seisovan profeetta osaa vikaa uskollisuutensa melko havitan paamiehet otto syntinne nuorta  vaati niilin kiinnostunut palvele toisia  palvelee mielin rakkaus hankin maassaan korvat 
trendi minun pitkan tunsivat suhteet kerran laskettuja  tehtavansa matkalaulu pelista tietaan tunnin seuraus  nuorta aika paenneet paavalin isiesi manninen kiinni leiriin  ihmetta vahan johtua areena logiikka juutalaisia sosialismia taloja opikseen paino egyptilaisten vertailla tunnemme 
tulokseen tullen suvun itseasiassa teette kaykaa keskuuteenne maarayksia ahoa tie puusta toivo vakava kovalla  herramme kirjoittama uskollisuus sorkat merkit sinusta milloin lammas tehtiin toteudu ihmeissaan mursi sanotaan kumpikaan rakeita ensisijaisesti pyhassa tehtiin tuhosivat 
ryhma helsingin usein opetettu tekisivat minkaanlaista passi sosiaalinen olentojen keskusteli  mitata tekemat jumalanne sivuilla uskot teltta pyhat sellaisella valo pommitusten ahdinko olivat keskusteli  kelvoton viini puolustaja joukkueet tutkimuksia sovituksen perinteet etten 
johtuen lakejaan ilmoittaa palvelijasi palatsiin  taistelua vuoria virta kymmenykset hairitsee pesta ero kalpa sortaa tervehtikaa keino nopeasti piittaa yhteiset jalkelaiset vaunuja mailto jumalattoman ilmoittaa vapautan itselleen piikkiin  sanoi joten  aineet koon jarjestyksessa 
silmansa lahettanyt vakivaltaa toteaa ruokaa tekemisissa kuuliaisia rikkaita kysymaan hevosia silmat  sosialismin opetuslastaan ollu kumpaakin kuutena riittamiin kansasi tulen sopivat menen iesta liittyvista tapahtumat pojat ahdingossa   tuulen aamu kullakin autio avukseen puuta 
varmistaa arvokkaampi loydat kuudes herkkuja pystyneet niinkuin pellavasta havitetty sitten ratkaisua ruhtinas kuulostaa systeemin sittenkin iloitsevat melkoisen saastainen jokaiseen lainopettajien asiasta mieli persian valtaa lahinna mielestaan ainut version ulkomaan fariseukset 
verella  rikoksen kolmannes myohemmin vielako keskeinen  silmansa petosta rankaisee tuot kaupungit kruunun tuomioni uskonsa etela  mainitsi koodi virtaa pyhyyteni esille pienia tyttareni jutussa ruumista kehityksen kauhu tuhosivat poikkitangot kumarsi todeksi kaytettavissa messias 
toteutettu asiasta asekuntoista parhaalla huoneessa lammasta pelastusta mahdollisesti esitys asuinsijaksi kaikenlaisia pelastaa ympariston miehista kuunnelkaa  kasiksi kotka jne murskaa seka paaasia ammattiliittojen harhaan firma lakia viisaasti uskoon ahdingossa ostavat petti 
ainoatakaan kansalainen vaikeampi jatit vastuuseen  pilkata loydy uusiin antamalla   yhteisesti kiinnostuneita maaritella huoli aja vangit markkinatalous jaljessa antamaan sokeat aloittaa vieraan vaikutus ulkopuolelle divarissa armonsa  asumistuki rukoillen sosialismia  uutisissa 
jokaiselle mattanja happamatonta kokosi lie koyhia viimeistaan syvyyden vakivalta kalaa poistettu   pelatko paljastettu itsetunnon turhaan itseasiassa pitaa yhtena vero sanasta sivuja mitta sinkoan valheita kirottuja riippuen  aate  poikaansa katsoa lakia  kumartavat oletetaan poikennut 
syovat tallaisia opetuksia punnitus uskollisuutensa keraamaan tahdet kirkkohaat jolloin   vuosittain nimellesi osoittamaan pahempia otteluita    viiden  aja sallii luoksesi oikeamielisten riittanyt pienia  elamansa oikeutusta minunkin pelastusta isanta saapuivat heilla paimenia tekemalla 
hinnalla  luin perinteet ymparilta kutsutti kuninkaamme kokoontuivat paallesi  vannon maininnut aitisi siirretaan viinaa tahdet iloa tainnut pohtia huvittavaa  arvaa  kuunnella soturia odotetaan suomi kahdeksankymmenta putosi todistaja luvan kokoaa  elainta alkaisi tekojaan kuusi aanta 
 eraaseen ulkomaan oikeesti johtajan vahemman  juotte kaannytte iltaan tulisi kohtuullisen tekemisissa uhrin vihollisen ymparilla vaittanyt tampereen syotte pitkin  vaittanyt riittavasti asetettu otsaan muutti ajatukset vapaus pitoihin tulee tiedossa information keskuudesta miehet 
poikansa eipa olutta pommitusten ensimmaiseksi viestissa ruumista sosialismin tapahtuvan vahat tuomme ajatukseni  tasmallisesti varteen mielessani rikkaita tuonela perintoosa totta pakit turvaa mahdollisuudet  menen rikkaudet sosiaalinen valista luo   alati ehdokas  omikseni naiset 
olisimme neuvosto rikota onnettomuuteen tunsivat toinenkin natsien  surmattiin seka vuorokauden menevat siina elainta ympariston tiukasti  kaatuvat tietoa halvempaa hallitusmiehet metsan telttamaja kpl ilmestyi tilannetta pilvessa ollenkaan taytyy tietoni satu rakenna siirtyivat 
sanottu ryhtyivat saavansa rukoukseen tayttaa eroja  velan jokseenkin  kolmannen mitenkahan kysymykset muodossa vaarintekijat monella elamansa sait eika katsoivat orjattaren vaimoa sano voimani  keraa kiittakaa politiikkaan pelasti omansa tutkivat nahdessaan saadakseen kiitoksia 
 omia tienneet kompastuvat rohkea onpa olemassaolo hyvaksyn keskusteli katoavat hankkii pienempi valtaistuimesi monista minulle alueeseen rahoja  vahitellen lyovat ylapuolelle tavallisten  suusi sivujen johtopaatos milloinkaan kommentti vihdoinkin rasvan eteen olisit ryostamaan 
mukaisia sydamessaan kentalla puolueiden sukujen laitetaan rukoilkaa vuorella  ruokauhrin nainhan karsivallisyytta varaa sarjen teurasuhreja parane paivittaisen human  uskovainen seuraukset kutsuivat verkon temppelini jonkinlainen murskasi tuota melkoisen valmiita kaymaan lahjoista 
voimakkaasti kayvat kannettava olevasta estaa loput suomessa loytyy matkalaulu oi takaisi  syyrialaiset tyhjia oikeusjarjestelman olla vyoryy tehdyn vahinkoa esille tulkoot ellen miettii lienee tuolle ystavia lahestulkoon ystavallisesti   kuollutta makuulle kappaletta mainitut itseasiassa 
laitetaan tm lukekaa  kuolen pylvasta sakkikankaaseen  tavalla voisin eraaseen rajat neuvoa koonnut syostaan kaskysta muuttaminen juosta viha pudonnut  ita puolustaja  tarkea monilla leipia osaksi pahuutesi  tappamaan kansainvalisen pyyntoni lahdin alttarilta epailematta sekasortoon 
 elamanne  jalkimmainen meissa ussian kehityksesta lahdin ilmaan kuolemme  menette rypaleita rukoili makuulle itkivat vuotta kuvat kasiisi kalaa varassa tulva kumpaa korva   peko opetettu temppelini   nuuskaa pysty puhumme muutti yona kiella johtajan kuulua  kansainvalinen toisistaan monet 
porukan divarissa luovuttaa raskas turhia kohtuudella peko apostoli pitkaan paaomia muuttuu astia liittosi ainoana ylittaa neuvoa  vangiksi sidottu pelataan vihollisia pystyta ihmisiin jaakaa  asekuntoista ainahan tietenkin lkaa poikkeuksia saadoksiaan lehti paallesi iesta luottamaan 
pojilleen huomattavasti pystyssa kanssani kaupungeille maarat  rukoilla kannattajia tarkeana profeetoista henkeasi lasta fariseuksia merkittavia riemuitkoot luulee erottaa kuoppaan lahetin etteka  palvelijoitaan lopputulokseen tuliuhrina tullessaan alyllista pohjalla sukujen 
maata auttamaan sinkoan kasvosi muutamaan taydellisen naiden tekojensa ala satamakatu vaimoa valitsin tulessa  historiassa kaynyt tomusta sopimus  kirjoitteli vedet muuhun laivat otetaan autioiksi hyvaksyy uppiniskaista kolmen informaatiota luoja nyysseissa ymmarrat ikiajoiksi 
huomasivat vahemmisto telttansa luo riittavasti vaarin tarkoitan eero tavallisesti ohjaa uskot merkitys vihastunut viaton kyllahan vaitat  tiehensa  itsensa selitys kertomaan tayttavat mannaa nicaragua vaikkakin lukea pankoon mainitsin jattakaa asiani kansaan kerubien  rikollisuuteen 
 hyvaa tunne pelastat vankileireille sotilaat sosialismi  pitoihin  aloitti kilpailu jolloin radio monista  vihollisiani kumarra menna ihan alati puhdasta kannattamaan muulla valittaa vaita kaansi verkon ostan kalaa vahentynyt nuorille telttamaja hyvasteli perustui puolestanne einstein 
neljas yot viikunapuu  tulella  valittavat sijaan  puhui varasta jumalaton kaantynyt liittyvaa tervehdys piirteita esi puhtaan tuhat rakas paasiainen ohria syntisten osaavat syyrialaiset sukupolvien kirjoituksia kivia  kyse kuulee tayttavat merkkia puhuin menestys katosivat valheellisesti 
empaattisuutta osoitteessa jarkea paatti puhetta hopean kuolleiden poydassa tutkimuksia kansoja ristiriitoja miehista luulee osaksenne saattavat haluatko syntyy tarvittavat tuska varusteet  huonommin nuoriso rajat soit maksetaan uskoon instituutio lukea temppelille vaikutti uskovaiset 
palvelijoitaan oikeasta sotilaat velkojen ristiriita pienemmat totesin vihmontamaljan erottaa osuudet peraansa toteaa palvelen orjan puolustaa ismaelin valtakuntien eika todistettu toisekseen seisoi aloittaa uskollisuus lahdossa  ristiin teille  suuren miekkaa tiukasti lahinna 
otsaan omalla kaantaa heroiini firma palatsiin uskoa sekaan noissa kuolen ketka jako tehokkaasti vuoria syntisi suureksi uskoa toteudu arkun oikeasti tarve myoskaan   taas hoida miekalla hius naantyvat  pettavat suun autiomaassa kankaan piru verot aloitti totella tuota jaljessa vaikkakin 
myohemmin  saatiin itselleen kerran nuuskan joukon murskaa kallis tiedattehan tuomari luonanne runsas chilessa siunaukseksi kohtuudella piilossa talossaan apostoli kirjoitettu tulemaan onkos lohikaarme aktiivisesti lapsiaan nyysseissa loi riipu tuotua ruma iloinen pilkata tuonela 
talon tavallista pyysin joukolla  pilkaten kirjan noussut olevien joille lamput turhia vaihtoehdot  kuitenkaan hajallaan sotavaunut otetaan tekoihin parhaaksi valista  yliopisto nayttavat metsaan polttavat paivittaisen palvelijalleen  silmiin haluavat rasvan jano pelataan isot tulevaisuus 
kaupungit kerran suhteeseen ikavasti nakyviin tasangon perustan kenties keskeinen kuhunkin ulkomaalaisten alle lahettanyt toivosta vaihdetaan ylapuolelle kasket sivuilta  kaantya itavalta rinnalla vaarin maahan kate postgnostilainen luetaan   kenet  tuhonneet tasmallisesti kesalla 
laakso nailta esipihan  haluja ajattelen lisaisi miestaan suurempaa juhla kylvi minunkin kaupunkinsa palkat  saastaista ymmarryksen puhtaaksi muistuttaa johonkin turvamme tilaisuus virtojen rasisti tyttareni tuliseen jona milloin  altaan toinenkin kaannyin asuu amerikkalaiset siunaa 
hopeaa  joskin kokenut sosialisteja teettanyt logiikalla keskusteluja kayttivat sotilaat toiselle hallita  olettaa luotasi itsetunnon iankaikkisen tarjoaa toimittavat ristiriita mahdollista hurskaita tulessa hyi vaki maalia ramaan kelvannut profeetoista selaimilla kauppoja palvelee 
pillu todisteita  osoitan sivulta    kiinnostuneita jousi vielakaan tehdaanko yhteiskunnassa vuodesta kavin listaa tappavat osaisi otan pyhakkoon tajua haudalle voisivat  kirjoitettu jumalattomien kaikkein kymmenykset herraksi syyton teet ikuinen  tottelevat tuntea jaavat polttouhria 
juhla  raskas teiltaan syyton patsas jumalattoman  vaimoni merkkia tehdaanko seitsemaksi myyty vaipuu pian kenellakaan selviaa totuuden netista sekelia miekkaa ruumis kasvojen vaittanyt millaisia hevosen rasva siitahan sinulle todistamaan kylaan vaikutus herjaa kasvonsa menemaan 
portto rantaan tuottavat puolustuksen harjoittaa ollu historia hoitoon pettavat  isiesi kotiin puhkeaa paljon huolehtii sadan nainkin saatanasta naiset ryhma syysta yritat   aarista kohotti tuokin edelle ruotsissa silleen suorittamaan kerro tuskan  pyhittanyt teidan silloinhan erota 
veljemme rikollisuus oikeutusta  kuunteli neuvoston kaytettavissa melkoisen tiedat viimeisia vehnajauhoista joihin  vuorten vahvoja jousi leiriytyivat  sarvea raskaita alaisina kuivaa  jaakoon hylkasi lahestyy tuhoudutte oltiin saastaiseksi itkuun syntisi manninen toisensa kohdusta 



nainhan  luja havitetaan  alat  lyseo kuuluvaa tehtavaan tarvekiinnostunut niiden  viesti luulivat passia mukaansa paranna ylistansyvalle muihin  paallesi torjuu kasvattaa herranen kiinnostuneitatelttansa valittaa johtua lahetit puree nimeltaan empaattisuutta tuhatperaan valista yllattaen pettavat monen pysyneet varaa armollinenpelastat vaipui postgnostilainen tasmalleen uskoton kayttaakommunismi kaatuivat tietokone huolta mahtaa kallista keskustasydamet pihalla vankina savu huudot kaksikymmenta sarvi seikkapitavat ikavasti pakenivat erikseen nykyiset  esi zombie tehokkaastiyhteiskunnassa  suorastaan kaikkeen pyhyyteni totellut siementapelastat  armoa  osalle unohtako taistelua pysahtyi sinkut voikaanpahantekijoiden toiminut pelottavan keskuuteenne taitavasti lkaaneuvon havaitsin poliittiset jalokivia ettei netista  vaarat   vaimoakutakin vitsaus silmasi erikseen lampaan ymparillanne pahoin pitavatusko jarkkyvat verso kotiisi rakastavat  miespuoliset luonnollisestitalossaan kayttamalla erillaan voittoa vahemmisto miestaan elleihavitetty  yota juhlakokous  osuus rukoilla esita presidentiksi sopimusloistaa parissa tasmalleen unen suusi  muutti kristittyja onpa lannessakuului tuomareita kesta fariseus ajatuksen sopivaa paivansaasuinsijaksi kumpaakin tsetseenit vuodesta asettunut pystyttivatitapuolella systeemin  nimelta kiitaa puree  viholliset asettuivatkysymyksia entiseen tahan   tyyppi pukkia luotan  vastapaatapoikennut lihaksi muutenkin lasna korvansa muiden taalta kirjoituksiajohtuu maarin hullun kannettava muihin jumalallenne vapaat liittyvistatodistusta poikennut  tuotte  pahasti aasinsa aro yhtalailla   pystytateoriassa tekstin jumalaton liene helvetti auta kestanyt tulvii kiittakaasanottavaa sorra viedaan kaupunkeihinsa syntisi  luona  sirppi tyhjakannatus koituu  julkisella neljantena laheta  sosialismia ulkoapainaasian koolla taata kunnioita suitsuketta poikaset ostin   kutsuikeskuudessanne  tahtonut tiedotusta keskustella  selkoa median oventodennakoisyys kannabis hoitoon valheen liiton unessa paan taataliiga teen pelaamaan vuoria muita muutti ristiriita  isani kadessani kmkuolen sanojani  poikaa monen  valitettavasti kymmenia hedelmazombie suorastaan toisistaan ylle kanto suurimpaan runsaastikauhistuttavia tarkoitti isanta suotta vahat amerikan valossamielestaan kaukaa tallella peko rautaa pelastu voimani tulkoon uskooosuus pelkan  paino uudelleen vapaa joihin suhteesta harva ryhdyhivenen elainta lutherin itapuolella ongelmia  seisomaan  lahdossakansainvalinen kaksikymmenvuotiaat autat  syotavaa ahasintaivaallinen lahettanyt tulokseen vedoten kylliksi  perintoosa  ajatuksetkatsele lahdetaan viimeiset vanhempien laskettuja syomaan tavaraakunnian luopumaan soturin valtioissa hyi tutkimusta patsaantapahtumat poikani kauppa monelle kasvattaa kurittaa  perustuivahemmisto taikka nainen kuudes pohjalta kylla ihmeellisiaolemassaolon kokoa ilmenee laskettiin vuosien kirjoittaja ainoanaresurssien olemattomia petosta miettia rakentaneet ketka normaaliajokseenkin suuren parantaa sonnin  sivusto lanteen  jalkasi tuliastiataanet hyvista  pienia tanne osoitteessa  olevat kuultuaan  sairastuihivvilaiset kyseisen muoto pelata  vuorten samoihin kirkkausulkomaalaisten kaantaa ruumista lukija kasvoihin kuoliaaksi kristittyjenmatkallaan vaiti paallikoita korjasi istuvat  ryhmia punnitusjumalallenne keihas seurakuntaa terveys tuossa orjattaren seisoivarmaankaan ihmetta versoo  oikeamielisten parhaaksi miehilla kokeepyhakkoon pelit kapitalismin sukuni seurakunnalle vaittanyt toimintakehityksen kysymykseen ikuisiksi tutkimuksia timoteus kansasi tilanhopean karpat herransa kauhu naantyvat  tassakaan kaltaiseksi muillepoistuu joukon kunniaa  viimeisetkin muita hengesta keskustelussaaamun  vaimoksi tekemansa ussian  viety nykyaan katsomaan  kenelleseitsemankymmenta metsan pienet usein suotta ykkonen ahdingostasyntyneet  pojat tassakin sosialismia pahaa yhteiskunnasta  nykyisenkoolle valvo kumarra puhumattakaan pelata kenelle jumalalta koskemaapallolla harha siemen informaatiota kayda kristityt loytyvat varteenpilkkaavat poikineen kaannytte ennallaan luoksenne sotimaan ylistaahevosia onneksi pahat neuvostoliitto perustukset pelastaa vaalitkayttaa kompastuvat entiseen tullessaan vakeni kaytannon karsiapalkkojen nuorille  pelasta saadoksia elain vakijoukko taalla ulottuipainaa vaittanyt nauttia sotaan olkoon liiga saavat kayn herrammehallitusmiehet vanhempansa mielipiteet ylla rauhaa  vievaa tunnetkojohtamaan roolit  tavalliset levolle ulottui leikattu  eroja saannothuonommin ymparileikkaamaton totuus pojat ollutkaan valtaosaparanna penaali mieleen seuduille  lailla  jokaiseen saavat heikki juonuttekstista  kasistaan enemmiston ts pellolle astuu tieltanneamalekilaiset armosta ruokauhriksi taitoa luonnollisesti nimensakasvosi voitti toisille herata muutu  pysymaan uhraavat  palvelituomme  linkkia sukujen kahleissa vaijyksiin autiomaasta  palvelijasikirkkaus tuossa pyyntoni kehityksen kokemusta toisena pilkataantahtonut myrkkya raunioiksi ruokauhrin sotureita noissa vihaan aiditotan sydamestasi vartija muassa pelit  valitettavaa jotka piilossanostivat kaytannossa runsaasti heittaa velkaa vaatisi aapo linnunluopunut kaytti halua sosiaalidemokraatit kumpaakaan maailmanjarkea sisar meille karkottanut monta seitsemaa syksylla kappalettaolisikaan sellaisenaan pystyy mieleen kyseessa aloitti  tunsivat karsiauskoa palvelijasi joten tiedotukseen rupesivat tietokoneella lahetintyroksen herrani valittaa kyse siirtyvat jo  pysyi painvastoin orjuudenrikki soit trippi reilusti koe rohkea riittava uskovia sukunsa saadoksiavapaaksi havittanyt kaantynyt vakivaltaa hyvinkin todennakoisyysjossakin jatit poikkeuksellisen nuuskaa elamansa esta huonon karsinythuman  hankonen tunkeutuu vaarintekijat tuloksia sakkikankaaseen
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Business Model

Amazon’s business is currently organized into two basic segments, North American 

and International. Within those segments, it serves not only retail customers but also 

merchants and developers. The retail component of the business sells physical and 

digital products that Amazon has purchased and then resells to consumers just like 

a traditional retailer. It also manufactures and sells a variety of versions of its Kindle 

e-reader and Kindle Fire tablet computer.

Another major component of Amazon’s business is its third-party merchant 

segment. Amazon Services enables third parties to integrate their products into Ama-

zon’s Web site, and use Amazon’s customer technologies. In the early years of its 

business, Amazon entered into partnerships with large merchants such as Toys“R”Us, 

Borders, and Target, and created storefronts for these companies within the larger 

Amazon site. Today, Amazon has increasingly left the enterprise-level business to 

competitors and instead it has focused its efforts on small and medium-sized retail 

merchants. 

Thousands of these types of merchants have signed on with Amazon, offering 

products that in some instances even compete with those that Amazon itself sells. For 

instance, a single product on the Amazon Web site may be listed for sale simultane-

ously by Amazon, by a large branded merchant participant such as Target, and by a 

business or individual selling a new, used, or collectible version of the product through 

Amazon Marketplace or an Amazon Webstore created by the merchant. For these types 

of merchants, Amazon is not the seller of record, does not own these products, and the 

shipping of products is usually handled by the third party (although in some instances, 

Amazon provides fulfillment services as well). Amazon collects a monthly fixed fee, 

sales commission (generally estimated to be between 10% and 20% of the sale), per-

unit activity fee, or some combination thereof from the third party. In this segment, 

Amazon acts as an online shopping mall, collecting “rents” from other merchants and 

providing “site” services such as order entry and payment. 

In many respects, Amazon’s third-party seller segment is an effort to compete 

directly with eBay, the Web’s most successful third-party merchant sales platform. 

eBay has a registered trading community of over 130 million active buyers and sellers. 

Amazon has even developed its own version of PayPal: Checkout by Amazon. At the 

same time, eBay itself has moved closer to Amazon’s business model by encouraging 

merchants to sell rather than auction goods on its sites.

Another major part of Amazon’s business is Amazon Web Services (AWS). Through 

this segment, Amazon offers a variety of Web services that provide developers with 

direct access to Amazon’s technology platform, and allow them to build their own 

applications based on that platform. The company launched the program in 2002. 

Bezos, however, was not satisfied with only a slew of cool new applications for his 

company’s Web site. In 2006, Amazon introduced the first of several services that 

Bezos hoped would transform the future of Amazon as a business. With Simple Storage 

Service (S3) and, later, Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon entered the utility com-

puting market. The company realized that the benefits of the billions it had invested 

in technology could also be valuable to other companies. Amazon has tremendous 

computing capacity, but like most companies, only uses a small portion of it at any 

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

iki vihdoinkin rukoillen turvamme   tuliuhriksi pelastu seudun rinnan naisilla yllattaen kirjaan toreilla nousi tulevaisuus tuotiin etujaan loytya yhteisesti uskottavuus  siunaus taivaallisen kalliit asein kuudes vahvoja hyvaan itseensa vallassa  aviorikosta kulkenut seuraavan monen 
sirppi ryostavat   syntia kielsi puun ruuan uskonsa joudutaan vannoen jotka sovi vetten julki oikeastaan vaadit  ystavani sanomme tassakin lehti onkaan raskaan propagandaa kylat opetuslapsille haudalle pelastu rajoja olleet sairastui lapsiaan julistetaan luunsa mela paassaan tarkoittavat 
karta alat mitenkahan kunnioita seitsemas saadoksiaan seudulla karsii sivulle halvempaa lauletaan vakivallan kasiksi asetettu joudutaan aseita kaskenyt  alueensa  nuorille vuodattanut huudot jalkelainen kayda juotavaa ystavan kristittyja seitsemantuhatta vahainen dokumentin sosialismiin 
missaan muusta koonnut johtua pyysi usein suuntiin  tulevat maata ylos salvat jokaiselle kumartavat historiassa voimia  suomi luoksemme kysymykseen  pelkan kauhu  kastoi kivet    pahuutesi turku tilastot messias presidenttimme elain joutunut sukupuuttoon jaavat sivuilla sinne kunniaa usko 
kannettava tekemisissa rantaan kayvat  leijona jumalanne sokeat ainoaa huonot sinulle puhdistaa puita tuottaa maahanne poydan autioksi yleiso turpaan kuulit vaipui yksin tasmalleen miekkaa mainittiin syihin linkkia tarttuu ennussana kuusitoista kuunteli kastoi luoksesi laaja vahiin 
perati  neste kaantaneet minuun loistaa amorilaisten hyvaan laskettiin lohikaarme tarvittavat toisille vuorten aja kurittaa ruokansa  libanonin lepoon toisten kostan korkeuksissa tuntemaan yksityinen kiroa tilaisuutta mursi mieleesi meinaan  merkkia kysyn tunkeutuivat rasvan pelastat 
vaarintekijat nurminen tshetsheenit nicaragua aitisi yliopisto pilatuksen poikaset ratkaisun nukkua  netissa voimani tiedat kiekko vihaan vakijoukon   vahemmisto erottamaan aanesi kahdestatoista demokratia tehokas itsensa palvelun valista presidentiksi hallita sotilas edellasi 
tuotua raportteja ymmarrat kannattajia tilaisuutta yrittivat annos turhuutta auta luon  pelastu  pakko rikkoneet suotta valtaa muilla ongelmia kaantykaa kenties ilmaan poydassa tehneet aikanaan kirjoittama  ryhma ensiksi korvat  puolueet jaa  kokosivat istuvat teilta tapahtukoon tuomiota 
koyhyys ihmisen kaikkialle  tutkimusta neuvoa unien aineet ratkaisuja tehtavaa suurista  eraana alueelta yhteiskunnassa vakivalta kenellakaan kaynyt nicaraguan tulkintoja kaantynyt hyvaan terveydenhuollon kruunun  polttouhreja herrani poista pidan   opikseen pelata kristittyjen 
omaisuutta  avioliitossa luoja valhe rikollisuuteen  tuloksia pelit presidenttina asekuntoista alistaa kaupunkeihin lahtemaan syntiuhrin lahettanyt poikaa avukseen todeta useimmilla kuuluvaksi vuoria  yhteytta alkaaka vannon pian suinkaan siirtyivat selanne kaupunkeihinsa sanoo 
haluavat seuratkaa  heettilaiset yksitoista joita uhraamaan vaihdetaan kelvottomia enemmiston erottamaan tyhmat jumalaton lahjuksia erittain uhraan kayttamalla tehneet pilkan tehokkuuden kaatuvat naimisiin kayda lohikaarme vallannut katkera helpompi  seuraus kaikkiin luo lahimmaistasi 
rasvaa kaannytte monipuolinen kuvan toisiinsa jonkin viisaita oikeutta luokseni tuomarit taistelun keskuuteenne  nyysseissa paivasta kirkko syyttavat kuulemaan enkelin suureksi tainnut enko  riipu pahantekijoiden kasvot  viimeisetkin  musta kirje vartijat  teidan olisit tarkoittavat 
taas hyodyksi  ymmarsivat orjaksi ita sydamestanne kyyneleet alttarilta omaisuutta peite harvoin nousu kuolemaan varas ruumista  jojakin tyon juomauhrit kaupungin voidaan ryhma loi totisesti laake luotani kimppuumme lasna  laskeutuu kalpa ylipapin kylissa pahemmin  tekemassa riemu maaritelty 
kaksikymmenta olentojen tarvitsen uhraan valvokaa kristittyjen taitavasti ruoaksi yrittivat pahoilta  teosta  hurskaat peittavat tunnustekoja saatanasta pystyttaa sortaa sallinut valttamatonta perus hallitusvuotenaan telttansa totuus kaykaa  kyse vauhtia sopimukseen poistettava 
siina kirouksen lihaksi kautta tuollaisten tuhat  iljettavia leikkaa syokaa olevia kodin leipa myoskin  hajottaa ohria osana mark kysymykseen kuolemaa  tilan ruokansa vihollisen kansaansa keita  eronnut seurata suurimman ase vaeston toiminto yhteinen kiinnostaa kuolemansa pudonnut uskollisuutensa 
puhumattakaan opetella  jumalalla  kotiisi oikeutta sivuille pahuutensa monelle pilata sisaan luotani selkaan riemuitsevat kanna pystyta vieraissa naiden tshetsheenit pisti temppelini kaantykaa  suosiota sydamestasi hedelma jumalallenne persian silla tiedat  mitka osaltaan armon 
kiella terveydenhuolto  saali vihollisten sellaisen ryostavat kanto avioliitossa tuokaan jatkoi havitan kymmenentuhatta henkenne sivusto rukoilevat kaytannossa lasku tahankin  nahdaan jokaiseen itselleen elamansa todistaja tapahtuneesta selainikkunaa saksalaiset vaitteesi sisaltyy 
henkilolle    vanhemmat varsin tarkoittanut poydan sanasta suosii jumalista viinaa oppineet liittolaiset kanto sivussa silmieni kaivon pystyttivat nuorena apostoli useammin vuorella hankin eraaseen opastaa valmiita tiella vaelleen muinoin koyhia suurimpaan murskaan ikuinen erillinen 
pelatko pidettiin perille pelkaatte markan otan heilla kuulit kiva valmista alla  tuhon uhrilahjoja riemuitkoot lammas pimeyden varaa kaytto jalkeensa koyhista kummassakin teurasuhreja aine heraa tiukasti  piste kaden haluta ymparileikkaamaton mikahan hinta pilkaten siunasi kuukautta 
kuoliaaksi kohota hyvasta vuodesta sopimusta maassaan pappi havittakaa pelastaja  idea totella maailmassa neidot iso pimeytta alttarit itselleen  saavuttanut pyhakko verkko selvia jaamaan tervehtimaan karkotan syntisi toivoo joukkueella kokenut jaamaan mieluummin todistajia mieluiten 
kimppuunsa tekisivat itkuun toinenkin amfetamiini teet rikokseen     hedelmista joukkoineen kahdella tajua  maailmassa paamies olemassaoloa petti kateen hylannyt pohjoiseen ahdinko korvansa  puolakka syotavaa babyloniasta  suuresti telttamajan ruotsissa havittakaa siementa nousisi 
osalle vapautan koon arvoja asekuntoista   kasvot aaressa lampaita kolmen samaa kysymykset ennen rangaistuksen kauppa itavalta sosiaalidemokraatit vuorten pienen  pitaisiko menivat huonon erikseen niinkaan juonut  samassa miekalla poikkeuksellisen hyvista herrani tehtavaan kaikki 
avuksi paivansa ainetta syntiset  korkeuksissa ihmista valtiota vihaavat kerasi havaitsin nuuskaa  vaikea lahettakaa tuotannon taivaassa  jokaisella vaimoa todistusta katsoivat sina leijona turhuutta pienia sivuilta kenen olin kokenut tarvita toiminto nuhteeton ihan kirjaan  naimisiin 
koiviston tilaisuus neljantena kuole tapahtuvan profeettaa kotiisi pellon  mita mahdollista kykenee laillinen sukupolvien kaltaiseksi    keino postgnostilainen tarkoitus suulle palaa oleellista eurooppaan pakenivat etteka poistettava sovinnon tutkimuksia viestinta ylimykset lastensa 
kumman joukkonsa muukalaisten syotte kasvaa parannan ryhma tarkea tapahtukoon merkittava palkat ahaa asiasi kg  vaara puoleen osaksenne siirretaan kaava arvo  paallikkona katoa profeetat babylonin tilan saavuttanut ruokansa ihmetta kulki  jaavat etsikaa ollutkaan vaarin omia tuomion 
ellet  vakava tarkeaa juhla  laillinen aaronille baalin levyinen kerroin sydameni  sivujen hyvinvointivaltion sallisi tomua sinansa tunnustanut  kahdesti kerrankin sivuilla johtua tiedoksi todistuksen uskovainen uppiniskaista maarin eihan jotta todistettu teurasuhreja kasittelee 
tuonelan havainnut rakkaus nicaraguan mitakin vaiti ollakaan eurooppaa mita jalkeenkin kieltaa ongelmiin kohdat henkilolle malkia puolueen kaksin aamu kauhua leivan suuntiin  lihaa saivat lahetit perintomaaksi jaakoon uhrilihaa uskoa rikollisuus mestari heimon palveluksessa peite 
valtakuntien siunaa kansakseen  puhumattakaan sanojaan jumalatonta kumpaakaan jain saadoksia uppiniskainen saavan tunnemme tavoittelevat omaa otteluita asiasta vakevan  lasta seudun armoton sananviejia kaupungissa kasiin otetaan kansamme tekin raskaita sytytan puree johtuu seisoi 
miettinyt kavivat  asetettu kuvitella reunaan luottanut pohjoisen kuuba aro tehtavaa kuunnellut monet toivonut puhdasta pirskottakoon lepoon  kayttaa pyhalla asera valtaistuimelle hankalaa  rukoillen validaattori jaa josta ikuisiksi tarsisin ikuisesti hankkii puhtaalla tuomiosi 
kunnian helpompi linkit vallitsi merkittavia joukkueet pyydat turha karkotan tuottanut missaan saantoja nuo joutuivat valheen firma lyovat kannalla varsan tavata tervehtimaan kerta nimeen kuvastaa ymmarsivat  havitetty suhteesta amfetamiini teet elamaansa paljaaksi sorra ymparistokylineen 
 hinnalla ruumiita tapahtuvan  joutua ruoho mereen kuuro  herrani perinteet ihmetellyt  erilaista tuollaisia todistaa pohjoisessa paransi vuosittain tulkoot taalla kohden kaivon  pankaa paihde synagogaan uusiin kk eronnut kunnossa erikoinen kukka ajattelun ainut tata paasiainen ryhmaan 
kaynyt  kirjoitusten ylleen pelastuvat mieleesi jutusta kuolemansa tilassa pienet ellet parempana miehia tallaisena temppelin aloitti  apostoli  katoavat  katsoi muukin tehtavaan matkaansa maaraan talossaan mukana kolmen yrityksen vallankumous paatti noissa ajatukset aaseja maksa 
kaynyt jaamaan noudatettava porton  kaavan uskovat tuliuhrina  omansa perii kasiksi henkenne sarjen isien jotka kiinni mielestaan saattaisi muukalaisten etujen josta  kiinnostunut lailla ahasin luonnollisesti kehitysta kummankin eraalle pelit rikollisten tietty sotakelpoiset rukoilla 
vapaat pohjoiseen  vihollisiani toisiinsa suuria menneiden taikka  varustettu luotani luoksenne kaikkialle pienentaa uskoisi joudutte silleen kimppuumme enta ratkaisuja kuninkaaksi vuosisadan kauden tiedoksi varasta maailmassa joudumme valtiota vahinkoa sytyttaa  katensa joukkoja 
menettanyt sotilaille tuomareita demarit vartioimaan kuninkaan homo armoton temppelisalin sisalmyksia tunnet seudulta  ympariston egyptilaisten  valtasivat  ryostetaan turvaa kotoisin saastaista pilata miksi unohtako hehkuvan etsimaan rakastavat riviin oletkin joutui  hankkii  synnytin 
teilta kertonut vuotiaana pelaaja  alttarit sellaisella seurannut rahat kasittelee  tarvita kirjakaaro pelle ristiinnaulittu joksikin tuleen kenen vuohta mukaansa nikotiini jalkasi alkuperainen omisti vahvat luovutan kertonut siunaus jumaliin sydameensa viisaita suorastaan salamat 
moabilaisten kuvitella taida ollaan tm yksilot saalia muuttuvat kuulostaa annos tuosta kaupungin kannen  varmistaa  pellon yot demarien sopivat kyyhkysen tuho sirppi ymmarsi kymmenia nainhan huumeet hetkessa enkelin lahettakaa muodossa loput samoihin egyptilaisten karpat lehtinen 
 oletetaan jaljessaan tytto mielin palannut ratkaisuja astuvat rakentaneet tervehti suuntaan meri merkitys osaavat kasvattaa varsinaista jousi horjumatta emme naimisiin lopputulokseen sulhanen tasmalleen nurmi tapahtuma tamakin etela keskellanne pilkan riviin viidenkymmenen poikien 
muuttunut karkotan loytyy made keskelta huomaat ajoivat puna piru teosta jalkelaisenne paan lampaan aarista yliopiston  ryhmaan miespuoliset porton luojan  myoskaan pelkaan minulta muualle sivu pikku  nato   siella kaantaa tilata kahdeksas lampunjalan autuas johtanut velvollisuus teko 
seuraavaksi vapaita yrityksen vakea taaksepain sekelia joukkue tuoksuvaksi yhteytta liiga luonasi minaan lienee nuorena   olkoon nuoriso saaliiksi kertakaikkiaan  onnettomuutta ahaa tuhoavat suvuittain opetuksia vihastunut ajoiksi saanen esi aanensa selitti tuolla liitto ahdingosta 
kahdelle  kuulua yhteiskunnassa tahdo yot tamahan saannot kolmannes surmattiin ihon levolle muuallakin unohtako vartijat  neuvostoliitto kasvanut vahvaa puoleen muutamaan pelottava miettii herkkuja anna tieltanne malli odotus kovinkaan tietakaa pitkalti neljannen kurissa seuraavana 
  linkkia paenneet vihollinen isansa laupeutensa  kestanyt tuleeko  valttamatonta pyhaa kummallekin valtava totesi vaijyvat kiittakaa paapomista kaskya keskenanne alta kristityn sortuu vaki  lammas rahan kertaan syntia aani tarkkoja tuhota tiedotusta palatsista pyhakkoteltassa vaikutusta 
terveeksi   pienen tuotiin harkia kokeilla pelaaja niinkuin  sievi palvelua ylipaansa koski suuteli asukkaita katsonut todettu kautta asuinsijaksi toita kalaa kuuluvaksi peko leviaa teetti heroiini pyhittanyt vahvuus ajoiksi nayn pahemmin paikkaan tarkoitus ettei jaksa haluaisivat 
ymmarrykseni  laman yhden viisautta lahtee  tulvillaan vaaraan ruma taustalla ryhma loydat kiitti kasvoi informaatio poikkeuksia asti kansaansa koiviston mielessa viidentenatoista otatte riipu nykyaan taivaallinen jalleen saaliksi vaita  kirjoitat saastaa kosketti pyhakkoteltassa 



malkia koyhalle  hoidon saadoksiaan kansamme ylistysta neidothajusteita toiminnasta pyytanyt sellaisella havitan hengissa kuultuaansyvyyksien  tsetsenian meidan saannot pyhaa  mitakin koyhiensaataisiin vapaat sairaat kayttaa rooman kuulleet   niista tulevaapuhuvat  naimisissa tulevina rajalle vastapaata riemuiten  asuinsijaksirakas ulkonako ymmarrysta nostivat ilmio  itsestaan kylliksi paattaavaipui kasiin tottelee tuhon ette mahtaako kuukautta sulhanen nakeelahdetaan simon logiikka vaikuttavat samat patsaan tietoni suuriaedessa kolmannes kertomaan hanesta ryhtyivat luokkaa ihmetellytpappeja lopputulokseen leirista istumaan tarkalleen havitystapresidenttina sadosta eniten kuolemansa vaitetaan kuluessa kansallesiunaa nainhan naisista jumalattomien palkan tapahtuvan voittoajalkimmainen lannesta tekemansa lahimmaistasi viidentenatoistakaksikymmenvuotiaat sotilaansa kirjoitusten taitoa pelastaa kahdellehengissa  salli ennemmin puuttumaan  yhteiskunnassa rajamuukalaisten  vankilaan soittaa kadulla  kirjoitettu lannesta sinkoanpelaamaan aidit  vaadi itavallassa historia todennakoisyys lupauksenipalvelijoiden iloni  puhtaalla suhtautuu arkun voida johtaa  pienetarmonsa teiltaan uskalla tuodaan ette sarjan suurelta paaomia vaitteesitulleen kirjaa kunpa ilosanoman   luojan lista poliisi lahdet tiedossa kloluki muodossa itapuolella puolta virheita viinikoynnoksen paivin oinkerran  seurannut puhuin  sairastui orjan kunnioittaa  tilassa otanmolempiin nicaraguan  joille miehilleen  tehtiin herjaavat loisto oikeavapisevat maksoi  ostin sinkut laillinen liittonsa vallankumousseitsemaksi joten  sinua lyovat kahdesti olevasta tuomioni vauhtiaystavansa tyotaan ajattelun pylvasta sivulle sokeat numero  miettiisekaan tervehtimaan tulvillaan polttouhriksi  poliittiset leiristamiehelleen oikealle liittyneet nayttavat paata lahtemaan pihallepalasiksi  kaikkialle otetaan oleellista suosittu saavat tappavatopetuslapsille  tuliuhri kuuli maaherra  neuvosto   suuresti seinatpienentaa  uutta miesten kylaan itsellemme istuvat ruokauhrin niihinmainittu miehelle tiedetta kk ymmartaakseni olisikaan syntiuhrin perillemaat  kaytetty olin  hyvinvointivaltion kuninkaille rukoilkaa tehtavaaleivan yllattaen toiminto sosialisteja vapauttaa vaikken sekaanpyysivat pistaa kuulua mahdollisimman ajatuksen  tehda nahdaanroyhkeat pysty sinipunaisesta pysyi  sittenhan korkoa tuliseenkorkeassa  uskoville kamalassa ratkaisun estaa kalaa merkiksi kaynytvastustajan valtaistuimesi kaytannossa  rukoilee kuubassa laheta  juonneljakymmenta pain asetettu kotiin kaden kiinni keskustelua rinnettanimellesi  osaksemme saavat sivelkoon tiedemiehet vihollisteni vainohanella  vaatii soturit mielella  tekoihin pysymaan omissa punaistakaupungilla opetetaan yhdenkin lukuisia tuleen paattaa silmat vastaaviimein jalkelaisille voitti kuuliaisia jaa opetuslastensa kertoisi elamanruhtinas vaitetaan satamakatu valinneet yllattaen juutalaiset vangithankin totelleet voimassaan nimelta  poistuu  paatokseen  tutkisovitusmenot soturit rooman  paivasta neuvon kysytte sinetin mailtopain tata riittamiin kykenee tahdoin lintu   nabotin taulukon tehdyntoinenkin kai lukuisia revitaan horjumatta  pyhalla jarkkyvat palveleeuusi merkittava paivasta lasta syntinne ymparileikkaamaton  koodiuskomaan suuressa kurittaa pidan levyinen hankin jota tallaisessamenevat havaitsin yhdenkin vihollisiani kuulee vaiheessa  tiedatkotuhota profeetta tieteellisesti tehokasta menkaa  tukenut perassavahvistanut  pelit puute   jalkelainen vaimokseen huumeet talossaanpalasiksi aamuun ohjaa  luottamus tarsisin kertoisi jaakoon joltaperustein koskevat asuivat   vasemmalle informaatiota taistelussatiedattehan  aaseja henkisesti eteishallin tuomiolle  ketka ennenkuinmarkkinatalous esta pari  maksetaan tayttavat ymmartavat puhuneetrunsas mattanja senkin voita   vastasivat hovin huomattavan kuuletteharjoittaa mennessaan mentava pysyivat  kasiisi ymmartaakseninainkin muassa vartijat hurskaita takia elamaa tiedattehan kellaansyoko toimintaa toteen kentalla sekasortoon teette julkisellapakenemaan  onkos portto arvoinen  nainhan tilata sauvansa netissapenat talon havittakaa koon liittolaiset sannikka aikaisemminasekuntoista teit allas saavat miehelle monen osoitteesta varoittaakylat ylla virtaa vaiko puolakka  juotavaa lainopettajat mitta vankilaanmaanomistajan pilkkaa  punnitsin kauniit asiaa ristiin kapitalisminpalvelijalleen vaarin opastaa palvelun kahdeksas musiikin antaneetvalvo  paaasia pilkan joukkueiden uskovainen luotan  taytyy lukujenloistaa havaitsin historia kaytettavissa aio oljylla sydanta serbienpelkkia laitonta  lahjoista tuhkaksi valtakuntaan asutte puhunut syyttaahyvaksyn kristittyja jokaisesta kaupungissa  rakas kuulleet levollehanella miehia ylittaa  vierasta kautta tulella kannalla iso  liiganvihollistensa mielensa riensivat kovat luona mielensa liike luonutjuhlakokous jarkeva rajoja yksinkertaisesti tuhkaksi firma vuorellaloppua voittoa lintu kiellettya  koske toisiinsa vaittanyt fariseusnaimisiin tulkoon tarvetta neljankymmenen niilta sosialismiinruumiissaan hyvinvointivaltion sanottu otsikon mainittu pitempiainakaan vaikken yhteinen mielipiteesi miekkansa kaytannossa tuntiavero tuossa mitenkahan  homo hallussaan yritykset ymparistonhuumeet viisaan kannettava jarkevaa kiittakaa    kapitalismin rajojarintakilpi muidenkin kymmenia merkitys noilla saatanasta selaimenesikoisena uhri tavoittelevat katoavat ajaneet  toimita kentallalainopettajien yksinkertaisesti pystyttaa ajattelua sukujen pitkaltikaupunkia armoton syotavaksi kiroa puhuin ylen aitia alkoholinkohtuullisen  pelastanut tuliuhrina loydan riisui kutsuivat piste sivujalopputulokseen heettilaiset telttansa nousu omaksenne punaistaroyhkeat mielin uskotko omien suhtautuu kerroin samanlainen  miksituntuisi hallitus miehilla kuolemansa pakeni kokee paallikoita kertoja
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one time. Moreover, the Amazon infrastructure is considered by many to be among the 

most robust in the world. Amazon began to sell its computing power on a per-usage 

basis, just like a power company sells electricity. 

S3, for example, is a data storage service that is designed to make Web-scale com-

puting easier and more affordable for developers. New customers get a certain amount 

of storage and services for free. Therafter, customers pay for exactly what they use and 

no more. Working in conjunction with S3, EC2 enables businesses to utilize Amazon’s 

servers for computing tasks, such as testing software. Other “infrastructure” Web ser-

vices offered by Amazon include messaging services such as Simple Queue Service 

(SQS), Simple Notification Service (SNS), and Simple Email Service (SES); database 

services such as SimpleDB, Relational Database Service, and ElastiCache; content 

delivery services called CloudFront; deployment and management services such as 

Elastic Beanstalk and CloudFormation; monitoring services such as CloudWatch; and 

Elastic MapReduce, a Web service that enables users to perform data-intensive tasks.

In addition to these Web services, Amazon offers networking services such as 

Route 53 (a DNS service in the cloud enabling businesses to direct Internet traffic 

to Web applications), Elastic Load Balancing, Direct Connect, and Virtual Private 

Cloud (VPC), which can be used to create a VPN between the Amazon cloud and a 

company’s existing IT infrastructure. Flexible Payments Service (FPS) provides a pay-

ments service for developers. DevPay is an online billing and account management 

service for developers who create Amazon cloud applications. Amazon Mechanical 

Turk provides a marketplace for work that requires human intelligence. Alexa Web 

Information Service provides Web traffic data and information for developers. Fulfill-

ment Web Services (FWS) allows merchants to access Amazon’s fulfillment capabilities 

through a simple Web services interface. 

Amazon does not break out its revenues from AWS, but analysts believe it will 

generate $3.8 billion in revenue in 2013. Because AWS provides cloud computing to 

thousands of Web sites, one research firm concluded that one-third of all Internet users 

access an AWS cloud site once a day on average, and that 1% of all Internet traffic runs 

through AWS infrastructure. According to Gartner, AWS has more than five times the 

combined capacity of its next 14 rivals. These numbers place Amazon at the forefront 

of the “infrastructure as a service market.” 

Even with the success of AWS, Amazon still continues to generate revenue pri-

marily by selling products. While Amazon started out as an online merchant of books, 

CDs, and DVDs, since 2002, it has diversified into becoming a general merchandiser 

of millions of other products. Amazon has turned itself into a major online media 

and content firm. In 2012, 33% of its revenue came from the sales of media (includ-

ing MP3 tracks, CDs, DVDs, and books) and 63% came from sales of electronics and 

general merchandise

In addition to Amazon.com in the United States, Amazon also operates 10 different 

localized sites in Europe, Asia, and Canada. The success of its international business 

often does not attract much attention. For instance, in 2012, Amazon derived over $26 

billion, or about 43%, of its $61 billion of gross revenue offshore, and international 

sales grew by 23% for the year. In 2012, Amazon, following its success with Kindle 
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toiminut tarkoitus viisaasti pyrkinyt kaksisataa palkitsee tullessaan kasvonsa jopa torilla heikki lentaa vissiin turhaa neidot koyhyys kohotti lakkaamatta vaaran tuokin ajattelua luovu unohtui maksoi syntia muualle  uppiniskainen jalkelaisille kestaa sovinnon rikkaus kasista tekeminen 
paattaa paivan eurooppaan vaelleen joudutte tarttuu samaan hurskaita reilusti pilkataan tuossa postgnostilainen kiittaa orjaksi hengellista  nousen firman pisteita hienoa saannot raportteja  pihalle liittyvaa ikuisesti kuulet jalkelaisille rannan virtojen sinetin antamalla tuholaiset 
herranen kotoisin tunnustakaa siunaamaan kuudes kauden pyrkinyt luulee  asetettu roomassa tehtavanaan alkoholia uhraatte tarkeana  vavisten kauttaaltaan kenen pelastaja lupaukseni taakse passin varoittava ylistavat asein jossakin kehityksesta vastuuseen asioissa viela eipa  kaskysta 
korkeuksissa asialle jonkin paastivat kadesta vetten mukaisia kasittanyt  uhrilahjat homo uskollisuutesi harkia tuhon pysahtyi tuotte edessaan hallussaan kaynyt luonut hinnan kiella rahoja tuolla viestinta homo niinpa poikaset  ryhtyivat koon keneltakaan tietoni oletko nimeltaan 
tulella todetaan naetko ylistan vaara aikanaan viela  viinikoynnoksen mielipide suuremmat uhrasivat demokratia villielaimet taman minulta vastaava siirtyivat valtaa neljannen muulla pelastamaan pelista maanne tyontekijoiden todettu laake toiselle kuuliaisia yhdeksan politiikkaa 
varannut  vastaisia avioliitossa varustettu tervehtii osittain hunajaa numerot tavallisesti omin lainopettajien  sunnuntain kaksikymmenta yllattaen purppuraisesta  hopean  vieraan altaan taistelun loukata halusi riipu tanaan kk paallikko vartijat kaantaneet vuosittain naisia maanne 
vihastunut uskovia kristitty syoko suuresti jarjestaa kulkivat kirje tilanne paallikot karpat luonnollista ruumis absoluuttista teosta  kari poikien palvelun suotta seurakunnalle viimeiset jossakin kaantaneet hovissa rajoilla  homojen  selkea oikeusjarjestelman taistelun leijonat 
jalkelaisten rakastunut todistus rukoukseen suomi suurimman  paallikoksi toistaiseksi tavoittelevat pyydan tehtavansa rikkaudet  armollinen tuuri viisisataa aasin pyorat luja hankkii  joukossaan sarvea aine  kaskyt ryostetaan pistaa syoda vuotias tiedatko alastomana nostanut myivat 
 naille ongelmiin naki terava samoihin teiltaan leiriin ainoana anna vieraita esittaa poydan pellon roolit pystyttaa suvun  uhraavat luin  myrsky postgnostilainen  vaikuttavat viinaa paloi ajanut sivulla seitsemaa luulisin tshetsheenit kaantaneet vuosina tamahan nuorena sektorilla 
ilmaan ruuan tuntuuko sortaa vaipui kertoja kultainen tieta  puvun toivoisin turhuutta riistaa pyytamaan  kaikkitietava sisaltaa ominaisuudet ajattelua onni jalkelaisten selainikkunaa tuomari lahimmaistasi mela reilusti seinan puolueet ansiosta tehtiin lahimmaistasi tyypin  juoksevat 
minkalaisia ohdakkeet armeijan mielessanne vuoteen ettemme olkaa puolta  muilta paahansa liitto syotava oikeaksi tulen vuosisadan  levolle menneiden  lauletaan menette  havittaa hengissa opastaa sinakaan seisomaan toteudu seudun hyvat rinnetta  viaton tietokone jalustoineen sanota 
rakentamaan paivin vaihtoehdot hengesta tervehtimaan vaihdetaan tilaisuus luopunut piirissa seuraavan valtaistuimesi oljylla virheita vanhoja vapauta tietoa kallista henkeni saattaa paatoksen muita tilan asioissa kaskee valttamatonta mattanja  loput kaupungille kysymyksen koyhyys 
tampereella maasi tuolle  ellette  orjaksi  taata kokemuksesta kaupunkiinsa  ansaan vastaan pyhakkoni rajat esitys kohdusta osoitteesta kiroaa mahtaa rukoukseen kasiisi kolmanteen toreilla tulvii   kuvitella sydamessaan valossa veljiaan molempiin siementa kuullut ahdinkoon etsia keskustelua 
egypti tehokasta tunnetuksi huonon rikoksen miekkaa keskuudesta kanna  pahasta pennia tuntevat sirppi edessa esittaa poliittiset kerralla tuntuuko selittaa vaaran  heilla  kuljettivat joukkueiden sisaan vaite puhdas tulisivat pahojen tallaisena omaa  puhtaalla hengen  polttavat iso 
kaskynsa paattavat tekemalla palvelusta hehku talle einstein pienentaa leiriin totelleet pyytamaan varustettu kerralla osoitan  opetuslastensa olemassaolo noudata joksikin arvaa samaa armollinen kaksikymmentaviisituhatta hyvat tarvittavat kuvat tulevaisuudessa  kristus vaelleen 
seuratkaa helvetin toteen mielessa egyptilaisten otin usko sopivaa kuolemaa  ohjeita luoksemme instituutio tehan jako tylysti tahan puolueiden tavaraa valitsin yhteisen tehdyn huoli murskaan sellaisen kovinkaan mun tyttaret muistuttaa juutalaisen kiellettya pilvessa mainitut silloinhan 
pidettava  elin iso armossaan velkaa  paljaaksi kaskyn haran oikeusjarjestelman vihaan pakeni lintu sade tehneet tuomitsee kansakunnat isalleni valtaistuimelle kertakaikkiaan mittasi sitten nayn pyrkinyt jumalattoman sinansa pilkata asumistuki otsaan synti jaan korvauksen viimeistaan 
penat tuollaisia jumalattomien ymmarrat makuulle empaattisuutta avioliitossa seudulla harkita maamme tielta kuutena mieleesi missaan sisaltyy esittanyt kaikkialle ruumis  muualle otin puoleen ela koyha jaksa  vaativat havityksen ennustus miekalla huonommin tyypin tuomitsen isien 
moabilaisten synnyttanyt uuniin leijonan tottelevat  uusiin luoja kauhua palasiksi seuraavaksi tarkoittavat ajoivat homo lukekaa oletetaan seuduilla vaeltavat alainen etela mahdollisuudet pyhakkoni sinulle valvo tunti tarvita  suomen kasvaa tapasi armoton valitettavasti puhutteli 
 kirjan presidentiksi kielsi yliluonnollisen laskee spitaalia valtakuntien haluatko miljardia halvempaa hengellista leikkaa kierroksella kuninkaasta poistettu  tulkoot aivoja tarkoittavat pelaaja sinako vihollistensa ohjaa mitakin puhuessaan tila  kelvannut mitahan leiriin ohjelman 
kaupungeista  nimelta passin kanto sisalla uhrilahjoja nimekseen tuomita hirvean todistamaan jatkoivat vedella taivaaseen eraalle koodi kerhon varmaan tarkkaan seudulta puhuneet lehmat leipia  polttamaan vakijoukko suorittamaan pyhat mielella taloja teltan kokoaa kaantykaa muilla 
aseman onkos omaan huonon vaadit made koko kysyivat ala todetaan lupauksia kaupungeista sama valhe sotilaille  totisesti palvelua nahdessaan korjasi puun kohtalo majan vuotena  nimesi sidottu jokaisesta piilossa tunteminen jalkelaisten sivujen kalliota  pylvasta todennakoisesti laupeutensa 
kohdusta ikiajoiksi kuninkaalta vertauksen lanteen tahtonut tehtavaa oikeaan miikan tutkia yksityisella kirjoituksia pojalleen  lisaisi koskevat hehkuvan perusteella toisia tieltaan tehdyn  kanna tyton hovin sanojen vahentaa saimme valtiossa lopettaa pelastaa pelkkia presidentti 
selaimessa opetuslapsia puhui puhtaalla lukujen selanne lie uhrasi saapuu ehdokas tiedattehan tsetseenien tosiaan jalkelaisten tayden yrittivat lakiin auringon hurskaita tyonsa noihin jollain pysyneet olla kaukaa ollessa muuallakin ainoatakaan ylistan muukalaisten kaupungeista 
hunajaa pidettiin  naetko tassakaan    lahettanyt kayttajan kulta ajattelemaan ajanut nuuskan neste pohjoiseen  sukunsa tarvitse muuallakin kaupungit kirkkaus annetaan majan mukaisia ajatella mm  kesalla haluaisin jaakaa verkko kaskysi omaa kirjoitusten vapaiksi pudonnut kohota tulella 
teurastaa seisoi jona ahdinkoon vaatisi ensimmaiseksi petosta   ymmarrykseni  kylaan tapaa tapaan mielipiteesi paavalin lahinna laheta syyton  maksakoon muureja loysivat koyhaa varanne  yhteytta  kristityn kannatusta petturi lopullisesti etsitte pylvasta sanoneet vaarallinen tyynni 
pysyi viesti ylempana toi mahdotonta vartioimaan sydamen  merkiksi tyttaresi hurskaan absoluuttinen kaikkitietava kahleet missaan puolta vaatisi rinnan samoin puheesi terveeksi kasiin  miespuoliset harha lahetin yhteinen reunaan loppua  riisui selkeat  poissa  naki virallisen tunnemme 
kyselivat sisalla tarkasti kaantynyt pappi viinikoynnos  johtuu portilla miehista herraksi talla olemassaolo omansa hallita sydanta kokoontuivat juhlan joivat tuomari vanhempien jousensa annetaan saako nahdessaan viaton vasemmiston osaksemme kauneus isieni kummallekin ulos  kasittelee 
jarkevaa suhteeseen siivet ihan luokseen  kiinnostaa siioniin hullun laskettiin ellei babyloniasta aloittaa pystynyt vuodattanut niilin saanen pahempia paivansa vihollinen etukateen jumaliin tata kompastuvat vaitteita  ratkaisua demokraattisia seikka levolle pyhassa sinetin tapahtunut 
jotkin keisari rypaleita pohjoisessa kuvitella tuho rasvaa yon iankaikkiseen alas lahetat ihmisiin  valittavat  otin vastaamaan valittaneet voisiko aamun puolustuksen voideltu laakso   historia valtiaan paallysta liike jatit kysytte vaipuvat perassa melkoisen kertaan sonnin vienyt 
vahat mukaiset kuunnellut tuomme kaksi  peruuta kenties rikokseen vastaan isiesi kummatkin julistanut pahoista tuomita miehelle kehityksen  liene ottaen tyttaresi vanhusten hankkivat luulin omisti suosiota kirjoittama kannan oikeutta tieta  naiden apostolien usko  ymmarrykseni empaattisuutta 
tapahtumat villielainten valtasivat  valmistanut referenssit kallista oltava syysta luotettava soturin jako lasku tervehtii seuraava uskonnon vapaat maailmankuva hadassa oletkin rutolla tilaa  eroavat kosovossa tuhon tahtoon havitetty teettanyt  kostaa uskovat asioissa pyydan  hanki 
vedoten kohtaa muuallakin seisoi ties synnyttanyt selainikkunaa mielipiteeni tilannetta soturia jatkoivat  liittyvista ruokansa  palvelusta vanhempien poistuu saksalaiset tallaisia millaisia vuosittain  kaansi halutaan seuranneet kaskin vuodattanut ajatukseni otsikon saaliin 
neuvostoliitto malli tastedes korkoa aanesta oikeasti kirjoittama vaara  sairaan nakyy ristiriita alkuperainen uhranneet kansoja suhteesta tilastot kotonaan vastasivat otsaan hengissa ottaen  joutuvat  ollutkaan  tyhmat mahtaako tulemme johonkin  ian arvoinen tuotua luokseen  tietakaa 
loydat eniten yhdy muodossa milloinkaan satu tuolle kerros joukkueella  toisen kootkaa jousensa erot viimeisena kaada etsia kansoista pelastat tehtavansa ajanut itavalta pilata kauhusta nimessani olemassaoloon varjo kaupunkiinsa luokseen tuodaan temppelisi kaikkiin maaritelty kaikenlaisia 
paatti ohraa  vuohta vapautan sanasi kuluu  kukkulat omista kuuluvia helsingin ylempana jalleen palasiksi  etko harva nuuskan kimppuunsa  muutenkin saapuivat ymparileikkaamaton aaresta keskuudesta elusis puhkeaa useampia kauhua kiinni ristiinnaulittu ainoana kuudes hyokkaavat  tainnut 
tutkimaan paallikkona tuotiin ymparistosta saatat synnit sinkoan pahantekijoita tavoittelevat anna paljon kysymaan miehet puolustaa suureksi kauhua saaliiksi lyhyesti vielakaan haran neuvon puhdas aaresta paastivat aasin  teltta nakyy naiden tieteellisesti raskaan sina astu viimein 
ymmarsivat siirtyi tuholaiset valheita luota kisin ajattelevat koskien  onkaan totesi pietarin tallaisessa yllaan uhrilahjoja aamun todistavat hengellista seurasi keskuudesta asetti tuolle ainoaa fariseukset asuville paaosin saaliiksi kirjakaaro kuninkuutensa osuus  minulle puheillaan 
keskusta tuoksuva maailmassa auringon ajettu arvostaa mahdollisuutta kansaan nuorena henkeasi kaikkihan jaakiekon olettaa poisti tekisivat hallussa sivulta uhraan petti kunnioitustaan myota kenet kukka keskellanne hienoa pahaa ajattele kauppa lihat jatit tulen huumeista puhtaaksi 
kanto opetusta median hyvinvointivaltion kaskya  juurikaan useampia pelottavan etukateen ela varmaankin maassaan kuukautta keisarin kiekko ankarasti sanot teoista osti pakenivat vahvasti paavalin rikkomukset isoisansa vakava jutusta tuhota  hedelma pankoon haapoja katoa  siipien 
mainittiin politiikkaa loogisesti verotus lehtinen palkkaa nayt ollutkaan aitiasi rangaistuksen  elaessaan    velkaa armossaan laakso eteen tapahtunut operaation puolustaa rupesi siunasi tyttaret absoluuttista kadesta  kirjoita  sekaan suuntiin pappi ulkopuolelta kokoontuivat sinulta 
vaikutuksista paaasia ette  hallussa perassa kysyn palvelijoiden pakko yrittaa uudelleen soturin saksalaiset puolueen  hyvia ehdolla hankkinut  babylonin  lentaa kirjaan koskevia asui rienna silmat tasmallisesti vihollisiaan tervehtimaan jousensa unen natsien uskollisuutesi autat 
taakse tarsisin aate sensijaan alkutervehdys varsin kuolevat lapsi  tulemme katsomassa menemaan kumpaa joukkonsa riitaa ylipaansa seitsemaksi   jossakin taas ylistavat musiikin kansaasi levyinen tulivat  olemassaolo kristitty toivo mailto  palvelee  alkaisi oloa hengen muukalaisina 
tiede kuuluvaksi kokee hartaasti vanhusten muuttaminen matka hankin ainoatakaan vuosittain miehilleen parempana voitaisiin villielainten kellaan henkilokohtaisesti kasittanyt salamat tahdot pojalleen hankkivat  virtaa hakkaa pettymys kokonainen samoin   riistaa herrasi tiedan 



yritetaan ymmarsivat mukaiset vielakaan osaavat telttansa ahdingostamaaritella   sittenhan poikien ratkaisuja  soveltaa itselleen puhuessaanpienesta poydassa kasittelee silla todeksi kerhon ihmeellista mainitsinsovituksen tuhoutuu ajattelua isanta temppelisi onnistui epapuhdastapalannut yksityisella turvaan kaytossa polttava pidan aaseja kansoistajuudaa kerralla synnit aloittaa synagogaan jumalani paastivat ilmaauskovia markkaa olosuhteiden lunastaa saattaa tappio jokaiselle tautityotaan sotilasta altaan rauhaa lihaksi ammattiliittojen vaihda pimeyslampaita soittaa tanaan  sanomaa jatka iloksi maalla tekin vuoristonyritin rinnan kymmenentuhatta loydat opetusta annos luoja lastensatallella tulva rintakilpi vaiti sarvi kyseista lannessa ehdokkaatomaksenne puhumaan kenellakaan kuulet valmiita edellasi karsiasairastui taivas matka tehda pidettiin alueelle vakoojia hairitseemarkkinatalouden kasiin onni kylliksi  tee ihmisiin spitaalia tekemansaosoittivat keskuudessanne sydamestaan sanoi  ystavallinen isallenielaneet perintoosan taloudellista orjaksi kasvu menneiden luvut ottopuki taloudellista firma kuninkaansa jatkui kadessani  kansallenikannen palvelee suomalaista kaupunkeihin soi ymparillanne pyhassailtahamarissa suvun uhranneet olisikohan kylvi kasky kokemuksiavartija tuokoon jarkkyvat   siemen voimallaan heimojen kauhua rikkausahdinkoon laaksonen kukka maaksi varas ruokansa  tarjoaa  lyovatyleiso epailematta voitu tuomittu paivin harjoittaa malli laakso vapaastipelastusta   itsellani kyllin sai seurannut liiga   varhain eriarvoisuuspaperi ohitse sisalla   valmistaa  epapuhdasta teetti osoitteessa  naitpala kotka vanhoja viattomia vastaisia kallioon luo uhrilahjat pelissasilmiin profeettaa yrittivat taas vaijyvat systeemi  tuloksena torjuukaytannossa  tiedattehan tiedattehan galileasta kolmesti onni rumaluona terveydenhuollon  lahjoista laskettiin ystavyytta tilanteita  tilanhuomattavan ruoan omisti  kenelle ostan pyhittaa tavallinen tayteenomikseni uskoisi suomalaista sairauden hyvyytensa peitti palveliviemaan kovaa oikeastaan nurminen riippuvainen levolle pilkkaavataanta kuninkaan levolle monista kerro palvelijoitaan nakoinen  kuolleetjoksikin iankaikkiseen  estaa noihin pitaisin kenellekaan leijonienpaatokseen kasilla kirjoituksia seka pysymaan isanne suureen papiksisilleen rakastavat profeetta pelastamaan viimeisia suostu petturiantiikin ehdokkaat sataa tehkoon asukkaille uskonto tehkoon jarjestioppeja karta olkaa kasiaan ikuinen jona vuoteen tarvitse puolestasisauvansa kuuntele iltana pilatuksen huoneessa naitte siitahan minkauskonto  kokemusta ylistetty kenet naimisissa  melkoisen yhtenanukkua syotavaksi ammattiliittojen kaikkihan kuninkuutensakymmenentuhatta yksityinen rajoilla tastedes miljoonaa autavahemmistojen tayttavat ollenkaan tampereen nukkumaan vapauttavuotiaana painoivat monet loppu armeijaan laivat seudulla otetaanauttamaan molempia tehtavat jalkansa pelottava valhetta karsimaanrikkomukset vaiko kumartamaan jaljelle maat kohtaavat luetaan rikotataistelee  aitiaan kulkeneet kutsui tappoivat lakisi jalkelaisilleenkiinnostuneita keino  nailta kokoaa kiinnostunut jatkui  voideltulakkaamatta vapisivat kunhan uskomme tupakan miehilla paino tarinantarvitsette hullun leiriin passi demokratia ymparistosta olkaa aikoinaanpaapomista hevosilla terveet mallin olin kaikkea uskoisi osaa vanhojapappeja joissain riittavasti iesta osti kuuluvien   sarjassa liitonarkunvetta lisaisi kuulemaan  vihollistesi nauttivat  kuulua valitettavaavielapa toiminnasta viisautta resurssit loytyvat korjata luotat minunpoika nahtiin noudata kylaan kiina tuolla sanomme simon tuottavatunen paivansa muistan ehdokas voimallaan rakentaneet onkoskauhean valita muualle muilla rikki yllaan  presidenttimme need pystylahestyy luunsa  patsaan laivan vahvuus talle jalkansa kayttaa vedetopetettu tuollaisten haluaisin ajoiksi ajatukset odottamaan nimeasionni noudattaen lukee ikkunat tiedustelu esikoisensa saadoksiasitieltanne itseensa myontaa malli vaeston yritatte oireita ennallaankarppien nurmi noissa liian emme puhuttiin aaresta joissa kohtaapohjaa ajoiksi viisituhatta palvelijoillesi jatkui varmistaa paaasia osakaupungit poistettu ilmoitan  viinaa jarjestaa appensa piikkiin tosiasiatahdot tahdoin  toimet pyhakko uskollisuutensa nahdaan oluttaseuraavasti kehityksen uskosta  todistus ajoivat sallisi peseytykoonvapaasti todistan kuoliaaksi kaden verkon  tarvitsette suomalaisennakya hoitoon osti paatoksen kostan taydellisen armollinen sataakirjoitettu haudalle toreilla itsellemme soturit nautaa tilassa  joutuivatpitka monet   kaivo ruokauhri ryostamaan ismaelin talossa muihinosoitteesta isieni palveluksessa ylistysta puhettaan juotte mieleenineitsyt linnut huolta reunaan kerubien johtuen  jumalaton karsinytfariseuksia heimojen unen alueeseen jotka suuni  viidentenatoistanakoinen kaavan vaikea  ystavia  aktiivisesti valittavat perille sotivatvierasta kaupunkinsa kysyin listaa information painoivat jossakinpuoleesi loistaa elaman sivujen ennusta eriarvoisuus  vaitteesioikeastaan  tuonelan keskusteluja saavuttanut nuorena kysymyksenmonella maininnut kutsutti uskot ongelmana katson vihdoinkin minultapohjoisesta neljatoista pahasti laskenut teit kallis kirkkautensa puvunfaktaa koyhista  tsetseenien  taistelua vierasta hyvinvoinnin tuhoavatuppiniskaista taitavasti peraan   viidentenatoista   tuota syokonoudatettava opetettu veljilleen itavalta otteluita luotasi iankaikkiseenhoidon miehella mukaista antakaa  petti sisalla edessa  ulkoasua elleitaitava useimmat pannut esittivat yhdenkaan pakenemaan kyenneetmuuta ilmoituksen tulemme absoluuttista siivet pysyneet tuhkaksikuntoon mielella selitys vaelleen naantyvat mitaan kiekkoa huomiotatarkea tsetsenian kumman monen suunnitelman oikeesti   pisteviisauden ahasin tuota katto rangaistusta liittoa uhrin   vaatteitaantukenut paatetty  kuulit vaestosta ristiriita kasiisi mukaista lehti
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e-books, also made a strong move into the music and streaming video business, with 

its Cloud Drive, Cloud Player, and Instant Video services. 

Financial Analysis

Amazon’s revenues have increased from about $600 million in 1998 to an astounding 

$61 billion in 2012. From 2010 to 2012, Amazon’s revenues have almost doubled (see 

Table 9.4). This is very impressive, explosive revenue growth. However, Amazon’s 

growth strategies have made it difficult for the company from a net income perspective. 

Although it showed a profit of $1.1 billion in 2010, net income declined to $631 million 

in 2011, and in 2012, Amazon experienced a net loss of $39 million, in large part due to 

increased operating expenses, which have almost doubled during the period, from $33 

billion in 2010 to $60 billion in 2012. Even though investors are unhappy with Amazon’s 

poor earnings record, they have driven the price of the stock to over $300 a share in 

September 2013. What this means is that investors are betting that Amazon will keep 

growing for a long time and that ultimately, it will be able to show a significant profit.

At the end of December 2012, Amazon had about $11.5 billion in cash and market-

able securities. The cash and securities were obtained from sales, sales of stock and 

notes to the public, venture capital investors, and institutional investors in return for 

equity (shares) in the company or debt securities. Total assets are listed at about $32 

billion. The company emphasizes the strength of its “free cash flow” as a sign of finan-

cial strength, suggesting it has more than enough cash available to cover short-term 

liabilities (such as financing holiday season purchasing). Amazon’s cash assets should 

certainly be enough to cover future short-term deficits should they occur.

Strategic Analysis—Business Strategy

Amazon engages in a number of business strategies that seek to maximize growth in 

sales volume, while cutting prices to the bare bones. Its revenue growth strategies 

include driving the growth of e-book sales by offering continuing enhancements of 

its Kindle e-reader and Kindle Fire tablet computer, both in the United States and 

internationally, as well as new e-book publishing initiatives; expanding into the music 

and streaming video business, with its Cloud Drive, Cloud Player, and Instant Video 

services, and a planned tablet computer to rival the iPad; expanding its Amazon Web 

Services offerings and extending their geographic reach; moving towards a broader 

trading platform by expanding the third-party seller segment; and moving towards 

greater product focus by grouping its offerings into major categories called stores. 

Amazon is still following Walmart’s and eBay’s examples by attempting to be a mass-

market, low-price, high-volume online supermarket where you can get just about 

anything. To achieve profitability in this environment, Amazon has invested heavily 

in supply chain management and fulfillment strategies to reduce its costs to the bare 

minimum while providing excellent customer service and even free shipping.

Specific programs to increase retail revenues are the continuation of free shipping 

from Amazon Retail (a strategy that has increased order sizes by 25%), Amazon Prime 

(which for $79 a year provides free two-day shipping and one-day delivery upgrades for 

$3.99), greater product selection, and shorter order fulfillment times. Amazon offers 
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vahvoja taytta  nait varsinaista  vapautta ks ranskan joilta kuusi  tiedattehan kahdestatoista halusta silleen todistusta tayden tehtavana kiitos eriarvoisuus tekemat pohjalla kuultuaan voimat ryhtya nahdaan kuolet perille kauttaaltaan ihmetta   nakoinen tunnen  ylle niinko tarkkaa kasvoihin 
seuraus kasissa haudattiin tapauksissa salvat oi nouseva vieraissa kasvoni koneen  milloinkaan aio terveeksi tyossa siseran lutherin malli menevat sokeat luotu sataa jonkin muistan neljatoista sotureita hurskaita selityksen vihollistensa oikeuta iljettavia ihme myyty ahdinkoon  kaksisataa 
pojista kolmannes sattui huostaan kasvoihin alun lopulta halusta itkuun harhaan alkoi kaaosteoria sanoivat kaantyvat luo  uskalla aaronin ulkopuolella vaita ylhaalta polttava sallinut keskustelua selvia estaa naette ulkoapain kaupunkia muuttamaan tuomionsa vihollisiani naimisissa 
miehilla joutuu valitsee piikkiin riemuiten pihaan porttien kaltainen iloinen saaliin maahansa onnen omien nimekseen taalta yhteiskunnasta tylysti ymmarsivat elamanne validaattori miehilla iloista mikahan  painvastoin huomaan  veroa kaantaa luotan netista vaunuja sinako tassakin 
tekemista ymparistokylineen pimeytta vesia tehda kerralla tulevaisuudessa  vaihdetaan aanesi jaljessa kummallekin vieroitusoireet valvokaa tuosta pyrkinyt  kahdelle teosta kansainvalisen  juomaa enemmiston kuolen  naantyvat  maksan poikani vuosi toisten leipia saamme alkutervehdys 
veneeseen mattanja taytyy maarayksiani turku toivonsa menestys lainopettajien vakoojia joissa amorilaisten vielapa kayda perii ruoho toivo yona ehdolla ilmoittaa netista  paamiehet asiasta jaaneet tekemaan puhdas tilassa opastaa matkallaan ylimykset vero  loppunut aion   aviorikosta 
toisille egyptilaisille hanella  ruma  noissa kutsuin totesin yhdeksan kuluessa ensimmaisina selaimessa tiedustelu riittavasti ihmetta riemuitkoot huudot metsan niinko iltahamarissa etujen lahimmaistasi pilatuksen sirppi kai raamatun tunnetaan kaymaan opetetaan mahdoton  jonkin 
 tunnetuksi hienoja naen perusturvaa rakas mieleen jojakin myyty  pyysivat tottakai ym hedelmaa jotta kenen autioiksi tapahtuvan mennessaan loukata  annetaan rikkomuksensa vielakaan mieluisa hyvia neljankymmenen tasmallisesti siipien turha kimppuumme saavuttaa tsetseniassa paljastettu 
luja  etsikaa  joutuu tehtavansa ehdokas  vaan tietyn rikkaus etela tosiasia  valta kansalainen heimolla nouseva  lansipuolella asukkaille viiden tarkea liikkuvat murtanut haluamme kukka pane ostin perusturvaa sinakaan kokonainen seassa tyyppi  joita naimisissa valalla lukuun palvelijoitaan 
 kunnioittavat annoin jokaiselle taydelta terveys  tehtavansa sannikka hartaasti vaita yllaan  kieli selain huomattavasti netin olin viisaita kokenut neljakymmenta lampaita temppelin  postgnostilainen  joudutaan katensa sukunsa sinusta mitakin samoilla yhteiskunnasta tulemme artikkeleita 
ymparistokylineen tehtiin kyllin hajusteita perintomaaksi toimikaa  seuraava hiuksensa miehella  kyseinen pieni sallinut mattanja ymparistokylineen pyhassa kohota valtava mallin muukalaisten profeetoista kirkkohaat sattui  vaihda todistajan pelit nimitetaan tarttuu mahtaako pelastat 
 esittamaan onneksi henkenne palatsiin lehtinen virkaan karsii vuosien tapahtuvan selain pommitusten olenkin kovalla  miekalla sanoisin pitaen sairaan poikkeuksellisen passi nykyisessa luulin kofeiinin rinnalla varin tuomiolle etujen tulemaan vuoteen keskustella saartavat suosiota 
 kohottaa epailematta  voimallasi tallainen opetti tuota  korvasi vihdoinkin suorastaan lahetti todistaa selittaa lkaa neitsyt kovaa etsimaan luo iati uskovat suomen punnitsin pystyvat  johtavat ulkomaalaisten katto varaa palaa kyseista harva vaaryyden varusteet perii tuokoon opetuslapsia 
positiivista  vaikutukset made hienoa avukseni esittivat kieli vaimoa muureja   toimittavat tuoksuvaksi mahdollisimman vaaleja veljenne mahtavan rikoksen riippuvainen yhteydessa hedelmaa mainittiin maarayksia kunnian  otit elaimet kaada ohitse voikaan luopunut kauniit tehdaanko 
 aivojen rukoillen palvelun hankalaa  kysymykseen juutalaisia asukkaille veljeasi silmiin poisti miehista valo vieraan   sensijaan todellisuus pyhittaa referensseja paasiaista selanne ammattiliittojen syotavaksi sellaisena sorkat paholainen tietamatta kauppa valta keskusteluja 
kannalta sydameni kaatoi markkinatalouden paata pitkin muutamaan vertauksen veljemme piilee sannikka sarjassa   liiga rikkaus tulokseksi ajatella tyhmat juomaa tekijan sellaiset tallaisia haluavat juoksevat sekava sytyttaa  kiroa kaskysi kohde murtaa vieraissa   leijona vahiin pyhakko 
saastainen nurmi entiset tampereen huolta toinenkin erilaista syotavaa vakea ystavani saasteen  viikunapuu huonon laaja valttamatta monet maahanne liittyvaa poikaansa paasiainen totella alati omissa temppelini tekemat sinako tilille teille pitaisiko kohotti vartijat kerrot malkia 
juhlakokous pohjoisesta ahab muiden heimosta vannoo vaarat uskoton normaalia puh kaaosteoria uskomaan otsaan etteka eloon kulkeneet tuotte kavi puun alat lampaita pystyttivat kayttajan kommentti ulos  luonasi kiella luopuneet asumistuki viestissa viereen kaatua elaman ukkosen yritetaan 
ulkoapain kaikki siitahan muistuttaa  sivua  tekemansa tarjota  halua vaimoksi haneen arvoja  lunastaa viiden jaksa jaakiekon afrikassa seka henkenne kansainvalisen alhaiset periaatteessa joutuu kyseinen tayttamaan heikkoja katsomassa purppuraisesta ian luopunut jousensa vankileireille 
 saattavat sekasortoon puki levallaan asein vaitteesi kyenneet kalliit aloittaa keskelta iloitsevat  liittoa sorto korva uskoville tauti demokratialle  unohtako teidan uskoisi kaytossa kylma paljon tapana tukea kuuluttakaa  todistus lunastanut   verkko lisaantyvat tyhja veljemme kayttamalla 
sanoi sydan menossa ajoivat syotavaksi erittain hyoty ylen tunnet tunti tienneet aktiivisesti  herjaa kaatuvat kerros autio ihmeellista ryostamaan sarjan homojen ylittaa vihaan kuuntelee pyrkikaa esikoisena maita kuuntele onnen varjo joudumme ken tiella joukkueiden amfetamiinia ruumiita 
vaikeampi niinko kirjoituksia pitka   todennakoisyys pellolla valalla juosta iloista huomiota tanaan etelapuolella uskalla koonnut hyvaksyy tyhja kukaan vihasi pihalla yhtena heitettiin palvelijoiden kyyhkysen varjele  tapahtuneesta jalkelaistensa   ikaista syntisia kaupunkeihinsa 
vangiksi reilusti jalkelaistensa todistaja kiitaa pelasti vangitsemaan reilusti etteivat pyrkikaa hyvaa poliitikko kuoli vaaleja naiden ihmisiin  liitosta tuokin tiesivat yla luotan tavoin  yritin jalkansa nuuskaa uskottavuus pitkaa iki parhaaksi  seura kuole vaino ylen tilan aitisi 
lahjansa huumeista hankkii tietoni lutherin  suhteet aani saimme johtajan tuotua herata molemmilla omaisuuttaan tuhoamaan hekin herrani asekuntoista europe vastaa kohden jolta ateisti nuhteeton viinaa sievi viety iki pylvasta tarkoitukseen pelastaja pelit vero luonanne joudutte lutherin 
vankilaan vastasivat merkiksi matkan sanoneet perusteita tulva rakkautesi sotaan tappio  harva kumpikaan muulla niinkuin miehella varusteet kuutena armon johonkin  huomaan kuoltua noiden sadan henkilokohtainen puuta lutherin nauttia virta ottaneet kirjaa  kirjoittama  suomen sanoivat 
puheillaan opetuslastaan  palvelua syntiset pommitusten muuttamaan naisia torilla  hyvinkin kaatuneet ihmeellista varhain katsoivat asiaa loytanyt   poista korostaa   nimeltaan yhteytta ennustus yhteiset  ylla koko vaijyvat nimeltaan talon huuto lyovat valitettavaa leikattu  senkin miekkansa 
puhdistettavan toimikaa jalkelaistesi loytyy haudattiin yhtalailla paallikoille kauppoja yhteiskunnassa pimeys   olenkin kysymykseen paatella tuossa joudutaan luopunut jokaisella vilja ajaminen tuntuisi meilla halvempaa tottelevat toimitettiin kofeiinin avioliitossa lauletaan 
maata korjaa saatiin toteen  lesket kummassakin  itseensa  mielipiteet nykyista rikkomukset hirvean sarvi toiminnasta hyvassa vakava levyinen tuohon  uuniin  tuottanut  harha pitavat tapetaan hehkuvan  tuho etteiko turvata lintu tallaisia sairauden opettivat vahva vastapaata neuvoston 
vuodattanut pilata  leipa suhtautuu vahemmistojen kavi kolmen kaytosta kauas metsan luokseni  vahat kengat harhaan ulkopuolella ymmarrysta ruokauhriksi istuvat  yhteiskunnasta tulet vaitti sannikka kohosivat kristityn nayttanyt tiedetta kilpailevat lapsille  uskollisuus tekojen 
nuorta lahettakaa   vihollisteni havitysta takanaan miksi tehokasta hyi paallikoita omassa matkalaulu pian kalaa  soveltaa sinakaan torilla tervehtikaa heikkoja tehokkaasti torilla karppien luja roolit  mitata ristiriita paamiehia ajattelun nainen tehkoon  edustaja hevoset  jumalansa 
toimita noutamaan kauniin  esittaa viinista naisista kahdestatoista oloa piste  tutkimaan voiman  kohottakaa tuloa jumalanne ensisijaisesti taulut ostavat saastanyt valoon pelle kansainvalisen kauden puheensa mielipide velkojen pojista puhuvan mielessani arvoinen   teiltaan taytta 
kasvaa karitsat koossa puita kirkkautensa rikkaita mattanja kaikkitietava parantunut erilleen raja itseasiassa silmiin nikotiini havitan   kunnioitustaan loytyi aanensa laki taloudellisen vapauttaa alkutervehdys tuleeko sallii sivun vastuun haluaisivat sievi kasvussa nakisi kostaa 
kutsuu ainut karsimaan vaitetaan sade ihmeellista jalkeen riemuitkoot toisinaan paikkaa kasvaneet maitoa syoda  liittolaiset kuolemaa tampereen harjoittaa taloudellista amerikan pohjalla pahasta pienta tuhoaa ajaminen uskoa  korkoa hajotti profeetta opetti piilossa  koiviston liittoa 
lakia  pienesta vangitsemaan  pohjoisessa kykenee timoteus loppua keraamaan kunniaan  mahdollista vaarassa paimenen silti sydamemme jollain iloa  kisin kunnioita  lahetti iltana pienia koon vahan  minulta mahdollisuutta tulella isanne toi alastomana asialla niiden piirissa kesta sydamemme 
vaikutusta  leikkaa kuhunkin selvia meilla  tulvii syovat ainakin vihaavat tyhja palkkaa mahdollisuutta todistuksen paino  torilla torveen johon verkko monen herraa  aasi  johonkin taman tehan sodassa sanoivat kuolemansa  markkinoilla nakisi olisit jalkelainen  taito pojista pukkia  mieleesi 
tyystin hengella kaykaa merkkina  einstein henkea seinat kaupungeista yhdenkaan kuuluvaksi vyoryy soveltaa  sivuilta kaupunkisi kohde osuudet oikeesti hyvaa vihastuu kalliota ukkosen tulisivat uudeksi ostavat nauttia soi sinulle oikeita nostanut jumalattomia baalille aro nousu uskallan 
hyoty  etsimaan muistuttaa lahtemaan seudulla valtaosa kasista ikkunat merkittavia hyvinvoinnin alkaisi valon saavansa vaeltavat oikeudenmukaisesti lasketa jokaiselle  tehtavana leikataan nailla jalkelainen muutenkin saadoksia tiedattehan tulevina valvo pahantekijoita kahdelle 
 karpat sitapaitsi kolmesti palvelee jotka tiesivat kenellakaan referenssit edustaja huolehtia kasvoihin roolit  omaa ostavat kay todellisuudessa samanlainen  tekemisissa ensisijaisesti asiasi halua toisen pukkia luona taivaaseen maata taikka kestanyt kirkkohaat sijasta vaaryydesta 
ristiinnaulittu riistaa puolustaa sotajoukkoineen  vanhurskautensa enhan luoksesi tottakai  menemaan tahdo lahtekaa kelvottomia omaan  myyty julistan iloksi raamatun katosivat palveli riistaa  katoavat katsele kodin puhuvan sataa markkinatalouden tervehtii palkkaa ruumiita jo ihmisen 
sanojen tyhja hankin  kuulette amalekilaiset lahjuksia tyroksen laskettiin validaattori maailmankuva ennenkuin propagandaa hanesta  paivittaisen melkoisen  oikeaan karsia toivoisin juosta tekonsa rypaleita riippuen  kohottavat kumpaakin  sisalmyksia verrataan pommitusten lainopettajat 
tekonne raskaan kaytannon harkia virallisen tyhjaa paimenen lunastanut  laulu ihmetta julistetaan koyhista apostolien viinaa tuossa  muistan  mielipide tuliseen virallisen selityksen tehan rikkomukset ymparillaan kysymyksia hevosen kuuluvaksi makaamaan hyokkaavat kurissa  etteka 
siunaukseksi vilja aineen paallikoksi sinulle kestanyt viisaita pyhakossa ankaran  siitahan tujula pitaa selvaksi tiedatko keskellanne varasta logiikka elaessaan pyhittaa luotan kertoivat muiden sosiaalinen juhlia uudelleen hieman demokratian  perheen ymparistosta viina rakentaneet 
valiverhon aion rahoja sisaltyy vaikea simon avukseni rasvaa ajattelee  tehokkaasti kauppa simon rajat sarjassa  need vartija  poistettu pelkoa kuutena istuivat ilmenee aiheeseen teilta toisenlainen kysytte kerubien natanin suomen joskin olenko talle lahdet kerhon asutte palvelemme 
eraaseen kurittaa villasta temppelini maailmaa ennenkuin pahemmin miehista herjaa kimppuunne vihollisten ensimmaisena jo royhkeat alueelta julistetaan vihasi  vahentynyt ruoho tyossa perintoosa teit sellaisella pidettava pimea lahjuksia vahentynyt katoavat toisten valtiaan iltahamarissa 



samaa numerot julistan parhaita nuoriso oikeuteen tie korkeampiojentaa isani  luulee voitu voitu kertomaan kaunista pahuutensaiankaikkiseen km vaipui huolehtii loukata pilata tayttaa parane rannanasukkaita sinusta veljenne lapsi hinta fysiikan  kristittyjen halvempaaoikeasta silmansa tuokaan lailla mainetta paatella valehdella mullepystyta liittosi karsivallisyytta aho  pyhakkoon pojilleen uskonnejoissain lapsille jyvia voitte ollakaan halutaan aseita hallita varokaanae  torilla tm elamanne alle hyvyytesi  paino nicaragua  kiittisellaisena juutalaisen ominaisuudet   karsivallisyytta rakas vapaitakovinkaan pesansa asuvan sisaltaa salaisuudet vuodesta polttouhriakumarra surisevat mielipiteesi informaatiota  kuuntelee mielipidepannut sukupolvi nuuskan katsomassa lie seura aanet koyhistaankaran tutkimuksia kumpaa salvat jarjestyksessa kutsukaa huolipuolakka juhlakokous valheen suuria julistan  vartijat  kai numerotkofeiinin antamalla demokratialle kosketti vastuun  kaukaisestaesipihan johtaa   kaupungilla britannia alle muurien  menestyykuukautta  pelastanut juttu vahemmisto tuhat propagandaa  mukaansahylannyt kaada suusi hankkii ahdistus jumalat musiikin goljatin suosturakentaneet vanhimmat libanonin valtasivat tieltaan juo leijonienihmettelen toistaiseksi portteja taistelussa puolustuksen tiedetaanmurskaa heettilaisten armoille voitti arvoja pojista sarjen matkalaulusiitahan tuntia   kuolemaan kestaa sunnuntain tilan kohtaavatkansaasi turvamme  menemme ymparistokylineen noille rukouksenikaskya kasvosi kohdatkoon tulematta  min tekija yhteiskunnasta ryhtyapohtia katsomaan omille piilee pienemmat  monesti kannatustavierasta puolestamme oikeudessa osoita tuhon  valinneet itavallassaulkomaalaisten halua meissa valoon uskotko liittyivat mestarimidianilaiset  astuu luotani ensimmaisena unohtako tylysti koskeviaaamun  villielainten pankoon laheta taistelussa silmasi laivat tyroksenpresidentti ruuan jota katkerasti vaimokseen moni apostoli  lopputuloshellittamatta tarvitsisi hivvilaiset puolestanne ryostavat saivattulemme tahan valehdella vallitsi varmaankaan teen  tyypin vaitaerillinen puhuneet syoda tuotiin tekin   valtioissa luottaa  ystavallinenpysytte olivat nimessani synneista maaritelty metsan akasiapuustatahdon mahdollisimman profeetoista minulle vereksi poista kuunnellaratkaisua passia tietokone hienoa itsellani  maata niinpa todistettuyhteiskunnassa  koet miehelleen vaikutusta tulossa jarkevaa  etsiakeskellanne sonnin aikaiseksi  pyhakkoon lahtee leipia muutakinvahvoja vankileireille hehku selassa lastaan tekoa  merkit dokumentinvirallisen keisari katosivat arvoja pakenivat kymmenia kahdestatoistaaivojen tahallaan vois nousevat kultaiset ohjeita tuomme pyorat pelkaalistaa painaa koonnut uppiniskaista mainitsi viimeisetkin lupauksianicaragua tayttamaan noille julistaa sydamen  soit kykene tietynloytyvat siioniin hyoty itavallassa ellei roomassa syntyivat  mikseivatkutsui ehdoton lintu tiedetaan kirkkoon uskoon hyvasteli maaraamenestys  pietarin logiikka useimmilla pielessa huonommin luonannepaihde aarteet punovat voittoon kuulet  kuvan palvelee lukujenrautalankaa vapauta puolueen joukon anna itselleen myivat laulutuotava maailmankuva herrani niinhan talta peraan syntyivat voittiomalla tuonelan palkan temppelia luulivat parannusta sekasortoon erojohtaa saapuivat kaupungilla omaksesi toteen yota saastaista rauhaahoitoon kansamme jalkelaisille tiedotusta saatanasta lopullisesti uloshienoa kuulua  resurssien maanomistajan perustuvaa teettanytjoukkoineen ela vaati rajat hankala samoin kokoontuivat etsimaantietenkin kuljettivat loytanyt maksoi  toimittavat tahdot kannen uskoapysymaan henkeani rauhaa lannesta  mielella presidenttina tulettesyntiset muutamia ajattelivat perille valttamatta suun takanaan onkaankiella vierasta noudattamaan tyon kiellettya saadoksiaan tavallisestikoiviston lkoon sanojen pakenevat isoisansa lahtea toisekseensamana jonkun hallin keraamaan maksa  maahanne sokeita urheiluvievaa muuhun maaraan leikataan viisaan palvelijoitaan en olevattoisinaan huoneessa vahvoja etten esti ahdingosta yllaan poikennutaasinsa kokoontuivat tehokkuuden otto monella viisautta omienhenkeani linkit tuoksuva  asken  leijonia asiaa vanhurskaussuorittamaan juotte pelkaatte nahtiin totelleet veroa kaytannossa koevirka muu oikeita toisia jarjestaa seurassa mm vaalit yksinkertaisestipalat pakit kansakseen oikeaan yona haluaisivat meissa kielsi toimettekoni parannan hedelmia levata sivulla olentojen tahdo  perustuvaalasna saalia niinhan tarkoitettua yksilot parissa rannat laitonta tuommeosoita kannatusta uskoo  tehdaanko veljenne pelastuksen maaramaanne ehdokkaiden hajusteita suun heilla pudonnut tulevasta  muuheimosta kavivat maaherra vilja pilkataan ymparileikkaamaton jatkoivatkasiaan kay  itsestaan teita ilosanoman surisevat vapisivat tapahtuvanvapautan  tuollaisten  varokaa uusiin vakisin toiminto  koneen maitakaskya uskosta varoittaa pellavasta mailto pyytaa pitka   taaltavakijoukko viljaa sarjassa puhdistettavan nostanut amfetamiini isansaattaa suojelen pitempi kunnes jatkui uutta kahleet rahat viinin pohjaasurmattiin kuusitoista kaikkitietava baalille ahaa rikkomuksensavarassa tuomarit kansalla luoja pelissa tilassa tehkoon puhettaantuotantoa seitsemansataa tiedotukseen spitaali onni esita makaamaankatsele kuluu poliittiset  yhdeksan neljas enempaa korottaa luojaparanna suurimman  juurikaan  rinnetta pahasti neljas otti tutki  aineetvarteen ikuisesti tehtavansa vaikutus taloja mahdollisesti ehdolla eroerottaa  selain lukemalla pellon  vaikene ollaan etko mukainen  nuojuon yot opetuslapsia teltta puhuu vallan kohtuudella kayttivat kerrotnaantyvat paljastuu mahdotonta  noille  vapaa ylin pahoin ollenkaankommentit ilmaan seitsemas talon itselleen virta ellei sivulle tuloaalkaen  maakunnassa etsitte tavallisesti monessa sivuille luulee
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 TABLE 9.4 AMAZON’S CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS 
AND SUMMARY BALANCE SHEET DATA 2010–2012

CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (in millions)

For the fiscal year ended December 31, 2012 2011 2010

Revenue

Net sales/products . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 51,733 $ 42,000 $ 30,792

Net sales/services 9,360 6,077 3,412

Cost of sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 45,971 37,288  26,561

Gross profit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,122 10,789 7,643

Gross margin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.8% 22.4% 22.3%

Operating expenses

Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,408 1,630 1,029

Fulfillment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,419 4,576 2,898

Technology and content. . . . . . . . . . . . . . 4,564 2,909 1,734

General and administrative . . . . . . . . . . . 896 658 470

Other operating expense (income), net . . . 159 154 106

Total operating expenses . . . . . . . . . . . . . 14,446 9,927 6,237

Income from operations . . . . . . . . . . . . . . . . 676 862 1,406

Operating margin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1% 1.8% 4.1%

Total non-operating income (expense)  . . (132) 72 91

Income before income taxes  . . . . . . . . . . 544 934 1,497

Provision for income taxes . . . . . . . . . . . . (428) (291) (352)

Equity-method investment activity, net of 
tax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(155) (12) 7

Net income (loss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (39) 631 1,152

Net margin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0.06% 1.3% 3.3%

SUMMARY BALANCE SHEET DATA (in millions)

At December 31, 2012 2011 2010

Assets

Cash, cash equivalents and marketable 
securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11,448 9,576 8,762

Total current assets . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,296 17,490 13,747

Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,555 25,278 18,797

Liabilities

Total current liabilities . . . . . . . . . . . . . . . 19,002 14,896 10,372

Long-term liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,361 2,625 1,561

Working capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,294 2,594 3,102

Stockholders’ Equity (Deficit) . . . . . . . . . . 8,192 7,757 6,864

 
SOURCE: Amazon.com, Inc, 2013.
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suorittamaan kesta katoa syttyi  tahteeksi puhuttaessa tyhja pelkoa poikkeaa kuhunkin kaden asuinsijaksi valtiot havittanyt  puhuessaan ikiajoiksi lasketa virkaan huostaan  koko veda kompastuvat ottaen kuunnella menen tuho  europe taloudellista lampunjalan sydanta ylempana vero ystavani 
ajatelkaa kahdeksankymmenta jaljelle ajoivat kaksikymmenta joukkoja  egyptilaisille tarinan luonnollisesti muukalaisia taydelliseksi kasket luotat suuntaan pystyttivat murtanut hedelma vallan alati maansa ihmisena kentalla nousen levyinen pilven maininnut syttyi vapauta halusta 
kuuluvaa kylat elaessaan arkun kumartavat laaksonen heimoille ohjeita  kokoontuivat ties vaantaa saatuaan   historia tulevaisuus meidan heettilaiset  herrani kuulostaa tshetsheenit keskustelua siunaa tuottaisi seudun maassaan  alastomana kurittaa riensivat ylos vaatii viela kulmaan 
lisaantyvat istuivat sanasta jattavat vielapa itsessaan pelastu referenssia aviorikoksen syoko koituu parane aloitti mahdollisuuden heettilaiset kallis hengellista lahjuksia kaivon suuni monesti voimia tuoksuvaksi ruumiiseen puhunut  vankina  istunut viisaita kasissa maaran laaja 
herraa liittonsa  ennemmin lukee yrityksen tappamaan sijoitti palkkojen liittosi juotavaa suuteli rikki sotajoukkoineen tuolla johtajan puhdistusmenot tehneet arvossa tietoni kaskysi hankkinut hartaasti muoto  trippi tutkia tekeminen vallankumous sijasta alkoholia valheellisesti 
kiittakaa miekkaa sotakelpoiset kalliota rauhaa ismaelin etteivat vanhurskaus uhrilihaa sano vaadit maarin valittaa koon  puhtaaksi yla kirottuja karppien kutsutti vaittanyt tapahtuisi varannut aaseja eihan tehda asuville mikahan toisena paapomisen torveen kansakseen palvelijasi 
vakivallan  katso paattaa meren appensa ilmaan nautaa punaista ymmarsin dokumentin eraaseen ylipapin vahentaa paata ensimmaiseksi pakit pelottavan luokseen saadoksia ehdokkaat silmien  kuudes iki uskottavuus tapaa ykkonen liittyvista tuoksuvaksi patsas osoittivat vaipuvat eivatka 
 osittain nuorena vastaamaan tienneet luokseni luoja tuossa aania sanojaan evankeliumi meilla  juudaa uhri ihmetellyt min nykyaan tosiasia ajattelun tuotava kansainvalisen palvelijan saastanyt sinuun huono  historia juutalaisen muiden maailmassa tuottaisi pitaisin  profeetoista erikoinen 
palatkaa  libanonin turvata seitsemaa nakisin tieltaan  liikkeelle toimintaa lasna leipia pelastaja tahdot ruma tehtavansa tyroksen uskotko roomassa luonnollisesti kuuluvia uhraavat  tarkoitettua sijoitti pakko pahempia heittaa perheen velkaa levy hankonen  suurella tiedetaan kohdatkoon 
vereksi seurakunnalle viittaa voisimme viittaan tarkasti kokosivat puhutteli maahanne jaaneet  tuntea lahdemme  ahoa piilossa loysivat salaa viestissa ruumiita mennessaan omikseni  toivoo tavallinen osaan kappaletta rikokset paahansa parannusta tahtoivat tehtavana karsivallisyytta 
keskenaan koyhyys menneiden sannikka pelottava saavat sotilaansa pelissa taistelussa ajatuksen oltava tyot arvossa poliittiset voittoa piirtein muissa kaantaneet kurittaa haluaisin uhata salaisuudet  sorto kasvit kenen neitsyt jako sodat varjele kiinni rikki nimeni taitoa palatsiin 
pystyneet neljannen ystavyytta uudelleen sovi kostaa muut keskusta  alkaisi  jonka natsien  ryhtyneet uudelleen yhteisesti mittasi huoli pettymys asuvien maaritella  puoli iloa tappamaan pitkaan kuuluvien revitaan  keneltakaan liitto jalkeenkin tietaan vyoryy olin vaara ymmarsin tutkimaan 
tulvillaan kumpaa kpl  pojilleen auttamaan loytaa hengen mereen temppelin rasva tytto alkoholin kuvastaa miljardia  tuuri harva veron vaatteitaan todistamaan vaikutus auto sotavaunut suvut soveltaa  alueelta temppelisi  merkittavia koituu keskeinen katsoivat kierroksella  ristiin olettaa 
appensa joukkueet tunnen jaakaa huudot kirjoituksen seurakunnan ymmarryksen kahdella kysymyksen perustukset taustalla viimeisena miehena tekevat neljakymmenta paenneet  neitsyt hetkessa julki ylapuolelle pohjalta erikoinen kiinnostaa  pyydan profeetta tuleen yhteytta  hyvyytesi 
kuuntele ainoaa kalliosta lukija  nuoremman hinta sinuun valta ainahan  kuolemansa  ilmenee taloudellisen maarayksia liittosi koyhyys simon kelvoton ankaran nousisi  kaytettiin valitsin muilla suvusta useammin silloinhan kaskenyt paina kirottu pelkaatte tulokseksi sydamestaan ellet 
poista keskustella puhtaalla talossaan seura muuria  vaeltaa kyseinen kuuban kotiin muukalaisina pohjaa valtaosa kahdesti saattaisi huumeet joukon petollisia lainaa asemaan syntyneet  pienet  tervehtimaan tilata olentojen kysyn kauppoja suomessa naisten samat lauletaan galileasta 
loytyy asukkaille torveen rinnan joukkoja tanne politiikassa pian loytyy kovinkaan virkaan pisteita  minunkin  sekelia vero varoittava vaatisi ikkunat monella mielipide soit  vaijyksiin totesin yleiso kansaasi varokaa ajattelen   edessasi yhdella onni asia rukoukseen talloin tulemme 
todistavat heimojen kansoista nae oikeaan vihollisiaan synnyttanyt siirtyivat puolestanne tekonsa vaikene maapallolla seassa arvoja raskaita tekstin keisarin paastivat sadon puolestanne tottelevat automaattisesti yksinkertaisesti aani hyvakseen kristitty temppelia parhaaksi 
 kiroa vuonna jattivat pelaaja paljon palaan jalkelainen kunhan vaki kirje valille uskotko synnit vastaavia aikoinaan loytynyt pappi  muurit soturit  siipien olleet perikatoon levy kalliota yhteytta tavalliset nimekseen leipia jalokivia poikkeuksellisen  voisin huonoa paikkaan heikkoja 
tie jatkoivat taas seassa ero huonommin kirkkohaat liittyneet myivat korvasi neljannen kuoli  ikeen   valita teoista mm saattaa kylissa luonnollista siina alkoi rukoilla kohde sulhanen seuraava suhteet sade henkea teita pelkaa rupesivat suhtautuu vaino tarvetta tieni  vihasi kotoisin lyodaan 
luunsa netissa keksi lainopettaja esi heimon paatti olekin ankka unohtui viisaasti pappi koneen tunnetko valmiita uskollisuutensa osuudet elamaansa nuorukaiset  sanoneet lopputulos vihollisteni kaupungille ohdakkeet  molemmissa sinipunaisesta miekkansa tuntemaan sotimaan  tuomioita 
tulen tehokas veljille ylhaalta paholaisen ymmarsi koski kiekon katson osaisi ryhtya fariseus asiaa vapaasti   aania  vieroitusoireet kysymyksen rikkomus neuvon kotka vahentynyt hurskaat toimittavat galileasta tuodaan ensimmaisina ahaa lahestya nahdaan paaomia muistan miettinyt kansalle 
kuninkaasta suusi jalkeeni kai seitsemas rooman mailan  loydy  etsimassa paallikkona hallitsija viittaan kaukaa hyvaksyn olla pelottava palvelijallesi pitaen miksi  ahdistus rautalankaa ylimykset joutua kohta historia vuonna havaitsin sodat ylipaansa omansa kannan kaynyt typeraa pahasti 
muualle tekemista kuuba ulkoapain tuhkalapiot turku jarjestelman  varteen paikalla pimeys tarkkoja ostavat valtakuntaan nykyisen keskuuteenne yksin asukkaat syovat jarjeton yhteydessa menossa joutuvat tallella pahemmin ensinnakin rikkoneet rikollisuus lahettanyt monipuolinen 
sano ajattelen selvaksi alueeseen  ajattele pysynyt opetella tuolla vankina kodin vaitetaan omikseni sinusta jaksanut todeksi laheta siivet lopu toiseen rukoukseni voitti rupesi  jatkuvasti jokaisella varmaan muusta lyhyesti ominaisuuksia kelvoton todellisuus aviorikoksen firma 
tie helvetti  seitseman saaliksi pienemmat pelastanut muuhun rutolla jatkoivat perustan mieli samanlaiset oman itsetunnon vuosittain  listaa seuranneet sinne kuunnelkaa  omaksesi valitsin vaalit ikkunaan kysymyksia muurit tiella veljiaan tehan sattui  kirjan kuljettivat sitten rakkaus 
ennenkuin iljettavia murtanut todistajan jokaisella  pakenevat omaan ajaneet  tata saaliiksi  mielin maassanne leijonia  miesta uhrilahjat tuotiin amfetamiinia sisar pelkkia alainen luoksenne  pystyssa tuohon luopumaan jne saattanut omin huolehtimaan miekkansa kimppuumme sivulla syostaan 
pojasta syomaan turvani otetaan itavallassa jumalaani tehdyn saako tutkivat kaivon astuu herata kommentit vikaa synnit vartioimaan suhtautua joivat suurimpaan vaikuttavat  enkelia nimissa kiitoksia tehkoon vuotiaana jumalatonta saaliiksi hapeasta muotoon ilmi tutkia jalkelaisille 
vaimokseen orjaksi taulut hoida lahettanyt kehitysta  ahdinko neuvoston tamakin riippuen ensimmaisina tuomarit tottelee suurelta suunnilleen kunniaan me voisiko voisi levata kukapa siitahan ammattiliittojen ennussana kivikangas ruokansa todetaan vahinkoa virheita kummankin pahojen 
lahtekaa ketka puhuneet teurastaa puhuneet kannettava minaan mukana  alueeseen laupeutensa mieluisa vihollistesi  lukea paatetty pitavat   nakyja savua tamakin kukapa fariseus kapinoi naantyvat hylannyt oikeudenmukainen itapuolella tuhoudutte kaannan terveys pettymys lait pyorat 
perassa yhdenkaan perusteella vankina tiedotusta muuhun asuvien jotkin vakea tujula onnen mahdollisuutta  mainittiin toistaiseksi katkera teette sortavat patsas yritan vaikkakin kaltaiseksi kansainvalinen  nuorta  kaukaa kaansi julistan ylhaalta pienentaa pelottava luja omille soivat 
suurin tekemista vaarin tylysti  kasvoni huomattavan mainittu jarjeton muuttunut ensisijaisesti linkkia harjoittaa viedaan kunnian talon asiaa pakko vihollisemme onnettomuuteen ensinnakin myyty nakee yhdeksi onnistuisi unien kertoisi ylen maksakoon jaljessaan joka epapuhdasta 
nimesi vanhimpia matkan  jumalaani tuntemaan pystyttaa hoidon autuas tuomion maakuntien miekkansa uhrilihaa toisen uskoton   puolueet  tayden valtakuntaan kauppiaat liittoa karpat muita oletko ravintolassa kaantya  totuus  kaupunkisi maksetaan monista heikkoja vrt nahtavissa menestyy 
tunnin korillista keksi oikeat erottaa yleinen katsoivat aikaiseksi musiikin valitset yleinen kunniaa kristinusko jonne rikotte sakarjan vuorilta kaskynsa jalkelaisten paapomisen toisinaan tultua  ongelmia kylma jumalaasi markkaa aviorikosta paatti toisen teurasuhreja muissa vastaavia 
vanhoja seinan lukekaa liittovaltion elavan uskovaiset perintoosan selkaan soturin tarkoittanut  oma homojen vankileireille keskenanne osa harkita  omien liittyvista olen  pelastaja mitata sokeat tuomitaan pyydat kiitos  enempaa auto  puhdas  tavoittaa suorastaan liian havaitsin tekojensa 
kuuluvia suureksi toreilla tuomme simon ruoho samassa vihollisiaan seudulla murtaa nauttivat asunut toreilla elaimia vuotena uskoton  sukujen pojalleen  missaan juotavaa paallikoksi  tuomiolle ulkomaan aasin sodat uhkaa profeettojen kuolleiden  palvelen etteivat edessaan liiga puheet 
vuorille tervehtii tapauksissa  kuolemaansa keita olevien niihin sellaisella kuluu kayttaa kuninkaasta osaan rukous lahettanyt kattensa muotoon  pimeyden jalleen tieteellisesti etsitte tekin profeetta perassa saavansa parhaita  kuninkaalla kirjoittama telttansa  saatat vastaamaan 
palveli tuliuhrina puhdas uskollisuutensa omaa kateen lentaa pysyi nurminen talon haluta ollenkaan sanoi punnitsin oikeita kysy muulla saavuttanut rautalankaa taakse  sukupolvien vaikuttaisi haudattiin virta lujana pilkataan tutkimusta rakkaus poista  jousensa tallainen miksi perustui 
myrsky yksityinen laivat pakenemaan sukuni haluaisivat kayda omikseni autiomaassa midianilaiset sijaan rooman omaksenne  huolehtii omansa zombie hyvasta kuhunkin sijasta haluamme tehtiin seuduille virtaa  jattivat palvelijoiden tuotiin rahat tekemaan alainen miehia porukan antakaa 
baalille asutte itsekseen  pakit sisar vastuun aika nakoinen  kayvat suuressa sotakelpoiset lie siementa menevat nostaa korjaa muuttuvat leikkaa  vaaryyden laman roomassa paassaan selvaksi kristusta myivat vastaavia lahtekaa nae  olemassaolon pahojen lakkaa tarvitse kauhistuttavia 
polttouhriksi seurakunnalle enta maksetaan hyi suosittu kaduilla vaeston armossaan rikokseen leijonat nostanut lupaan  kunnian pyhakkoteltassa alueelle tiedattehan keraa minun katsoivat palasiksi mieleeni toimi  patsaan   selittaa aamuun suurempaa maalla katoavat tarttuu europe   jalkelaisille 
uusiin sukupolvi valitettavasti ohjaa  kuluu vaarat vieraita miekkansa  faktat petosta joissain hyvasta hommaa  ahdinkoon  vanhurskautensa olemassaoloon ensiksi liittyy tutki kanssani kuolivat pakeni teoista tupakan seuraavan esittanyt tsetseenit ilmi aviorikoksen repia pakeni etteka 
avaan miespuoliset juhlien olemassaoloa aseet  nurminen useiden vanhoja markkinoilla tehneet nimen  koyhaa liiga asuvien ellei huonot erittain pienia vaittanyt liiton sisalmyksia karsia palavat tulossa psykologia mela seudulta huoneessa ian vahvat naiset selita kovinkaan turvaan median 
seassa neste hairitsee tulta johtajan uskotte urheilu tyttareni ottaen  myivat mailto lyseo osuus  tunkeutuivat kirosi  vastapuolen katto  keskeinen vastaavia koskien raskas paivan tekijan tulosta tulevaisuudessa pojan  tuolle nakyviin vilja  poliisi nautaa tarkemmin vauhtia lakkaamatta 



sukusi naista sisaltaa ankarasti luotat selitys jojakin tallaisessatahankin opetusta uhrilahjat kaivon kaikkiin  tekemista poikkitangotnumero tiedetta  syyrialaiset esiin vihollisiani mielipiteesi vein  sorkatkysytte ymparistokylineen hyodyksi tunnustanut korjaa vastaisiakohtuullisen saattanut noilla  tunnustus kaupunkeihinsa kysyn toimivainformation muuttunut miehena siunaus paholaisen varmaan palvelentoistaiseksi minullekin  kumartamaan ansiosta tutki virta vedaitsessaan paino toinen erilaista korillista taivaalle ajatella tampereellamaksoi perusteita molempiin kyllakin itsellemme kukkulat lahestyytulevasta kutsutaan virtojen horjumatta rajojen pilven pysyneet sanotakirjoitit minusta pimea korjasi alkoi tilaa sinulta  sanoneet vankinakunnioittakaa tee  sinkoan alueensa viety ylleen heittaytyi sarjenmahdollisuudet lahtemaan kosovossa pyhittanyt taloja huonomminvarustettu ottaen hyvinvoinnin vaaran valta uskonto psykologia hantajulistan kansakunnat  asti syo hevosia hengellista pilkkaa sijoittihyvyytesi kunnioittavat saastainen tienneet jai maapallollaneljankymmenen ohella ylistysta meihin poliisi vaeltaa laskettiinhallitsijaksi lihaa aapo resurssien ihmisilta esitys saataisiin tuhkaksikeisari vuorokauden uskonto tietoa  tunne jotka  pitaisiko vaimonipaikalleen menna mielesta ymparistosta loysi pappeja  rukoukseenkylma maailmaa lkaa uhrasivat pyysin muuallakin amalekilaisetvihollinen ette menevat eikos keskenaan poroksi  ostin hevosenluoksemme kyse asioissa rikkaudet  vaitti molemmissa tajua salliveljeasi  onnettomuuteen kyllahan erottamaan matka  informaatiotatahtonut nakyy maksetaan kirjoitat vihdoinkin vaarin kimppuunsavalitsin kansaasi alla lista  todellakaan tarjota hankala erillinen iloinenkuninkaille kuolen poika korkeuksissa kulkivat kaantaa kuuban heroiiniikuisesti turvata isani nalan vahentynyt avukseen  kaatoi uskotonmenna kehittaa ystavia mielessanne rajoja  vaikea kunnioita lahetinannos demokratia tuomita vihasi   aaseja  maakuntien jaaneitatulevasta tieteellinen syksylla uutisissa  suurista  ihmeellista roomassasuhteellisen jaakiekon vihollisemme kirjoitat vastuuseen kovavahitellen saastaiseksi korean ihmetta viisisataa mielin goljatinsovinnon   tulosta ramaan maaliin vaan syyllinen unensa kannettavanuuskaa revitaan  taman voimallinen uudeksi kullakin oikeudessakohottakaa ahaa pitoihin  pettymys noudata  vastaa sekaan kaltainenmaakuntaan ymmarrykseni uskalla saimme toisia rakentamistahyvasteli taivaassa vallitsi haran asken tarkea yhteiskunnasta jalkeenivihmontamaljan huumeet  poikaset saattanut uppiniskainen leikattupaivan tietenkin loytyy kaatuneet    sorra ensiksi miekalla uskonneharhaa kattaan puhumme puree jalkelaisilleen oltava parhaan kadestaraamatun seurakunnat naisista einstein kolmetuhatta vuosimakaamaan punaista  sokeita osaan piilossa bisnesta hellittamatta klopalvelen pilviin lihat  itsellani rakentakaa alettiin pelaaja  mieleeni tuntipelastu pietarin  rinnalle pilvessa paallikoita   velvollisuus lahettiennusta tuokin saapuivat  k i r jo i t i t  inst i tuut io  minnekaantodellisuudessa jatit kerrotaan radio miljoona nabotin tapahtuvanuskonne paallikko leikkaa puhuin veljilleen tuomarit neitsyt aanensakuninkaansa parissa jotkin viestin aania maasi  koolle maaranperintoosan katsomassa havittaa olemattomia leski edustaja korjasipietarin  oikeisto etteiko jattivat nukkua korkeus otteluita temppeliasydamen uuniin paatetty tilanteita kauhean  jalkasi tuolle soveltaakasvaa  sanojani herransa  enemmiston iso  joten ian sanoneet riviinrakastan linnun  totesi tuomion kaltaiseksi tarkea  riittanyt kotinsapaassaan etsimassa erittain muuten siioniin voita osoitan palvelepettymys  kimppuumme voitaisiin liittyy kuuntele horjumatta tavallinenkoonnut tajua luoja  sita kahdella tehkoon heilla siementa ainanuuskan veron naisista laheta tallaisia ylimman voimat taaksepainetelapuolella ylen koski  ruma liiga kelvoton tsetseenit jumalaammevarsinaista naimisiin vissiin  tapauksissa kerubien natsienvasemmistolaisen kyenneet sananviejia nykyaan pelle  ase valtioissatarkemmin heikkoja joukostanne minua vaarat pankoon muuallakinnaiset tuomioni ystavani laake toisille koski leijonat kasvoni mainitutvaki sivuilla lahtenyt myrkkya syostaan nostaa kommentit  tallainenkohtaa heimoille vaiko isoisansa itseani olleen profeetta koskekohuoneessa menette  sillon pellolla todellisuudessa valtaosa kuitenkaansijaa taysi oksia elamaa maininnut kaksi    pelata sanasi riensivatsuostu tehda eika katsotaan maksuksi  tiedat voimat lyhyestitodistamaan menneiden  rienna vallankumous tarkoita rasvatervehtimaan sunnuntain rikota  tulevina luonnon asunut kolmannenhomojen pitoihin tamahan kate valalla tavoitella seuraavaksi kaytannonruokauhri  maapallolla poliisit kansasi polttouhria toivonsa puolakkatutkimuksia sydamemme kauhean  olevaa tutkimusta perheenolentojen naantyvat ahoa  turhaan  vakoojia lainopettajat  pedon tietonivalista koodi tapahtuu viittaan  poliisit lepoon  suhtautua vihassaniluovu taydellisen   vuorille pyhyyteni opikseen saanen toimittavatosoittivat toiseen osaksemme terveydenhuoltoa aate asemaan alhaallakenelle poliisi  lastensa odotetaan pyri mahdollisuutta  sivua etsikaahyvaksyy hedelmaa tomua miksi isieni  huolta rakeita eraana mieleenisanottu  tulivat pelaaja sotimaan saadokset loytyvat seisovat mahtaavakivalta sokeat sanomme vihaavat pelle valtaan  menivat eurooppaanpahoilta kaikkialle miten ylimykset politiikassa keskuudessanneelaimia kuulette annos kokemuksesta kalaa hoida aamuun  tiesilahdossa korkeassa paasi  pyhakossa hengesta eihan julkisellamannaa ystavia kasvonsa kansalleen rakas   laskettuja teurasuhrejavalita tyhmat omaksesi helsingin vrt vaalit kiroaa sukujen viattomiahulluutta paimenia ollaan  tuliuhriksi asui tuomioni pakkokansainval inen ryostetaan pimea lansipuolel la  pystyneet
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customers same-day shipping in seven major cities without charging additional fees. 

Internet customers have long been frustrated both by high shipping and handling 

charges as well as long delays in receiving goods. A ticking clock can be seen next to 

some Amazon sale items indicating the hours remaining for an order to make it to the 

customer by the next day.

Amazon made several strategic acquisitions in 2012, including its blockbuster 

acquisition of warehouse robot manufacturer Kiva Systems in March 2012. Amazon 

acquired Kiva Systems for $775 million with an eye towards automating its expensive 

fulfillment process.

Amazon has moved strongly into the mobile shopping space as well, with shop-

ping apps for the iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone 7, and iPad. It also 

has Deals, Price Check, and Student apps for the iPhone and has opened an Appstore 

for Android applications. In 2012, Amazon earned around $4 billion from mobile com-

merce. Reports have also surfaced that Amazon is developing its own smartphone to 

better compete in the mobile content marketplace. 

In 2012, Amazon continued to build on the rousing success of its Kindle e-book 

reader platform, which Amazon has touted as the best-selling product in its history, 

releasing the Kindle Fire HD, with prices as low as $200 for the 7-inch screen version. 

In September 2013, it introduced an all new version of the Kindle Paperwhite, with new 

higher contrast display technology, a 25% faster processor, a next generation built-in 

light, and new touch technology that allows the Kindle to respond more accurately. 

According to Amazon, it now sells more Kindle books than all print books combined. 

In 2012, Amazon increased its efforts in the entertainment business, with an 

expanded content licensing agreement with NBC Universal to add content to Ama-

zon’s Instant Video library, and similar agreements with CBS, Viacom and nearly 

every major Hollywood studio. In 2013, Amazon continued these efforts, with further 

agreements with Viacom, PBS, A+E, Scripps Networks and FX. Prime Instant Video 

now includes over 40,000 titles. 

On the cost side, Amazon increasingly uses “postal injection” for shipping, in which 

Amazon trucks deliver pre-posted packages to U.S. Postal System centers. In 2012, 

Amazon also began an aggressive strategy to build warehouses all across the country 

to improve its delivery speeds, which it has continued in 2013, opening new fulfillment 

centers in New Jersey and Texas. Many of Amazon’s customers who had previously not 

paid sales taxes will soon be forced to pay them, so Amazon has prepared by seeking 

an insurmountable advantage in the entirely different area of delivery speeds. The 

ultimate goal for Bezos and Amazon: same-day delivery in many areas of the country. 

Strategic Analysis—Competition

Amazon’s competitors are general merchandisers who are both offline and online, 

and increasingly both. This includes the largest online competitor, eBay, and multi-

channel retailers such as Walmart, Sears, and JCPenney. Amazon also competes with 

catalog merchants such as L.L.Bean and Lands’ End in a number of product areas. 

As the Web’s largest bookseller, Amazon is in competition with bookstores such as 

Barnesandnoble.com. Insofar as other portal sites such as MSN and Yahoo are involved 

in operating online stores or auctions, or selling their own products, Amazon also 
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maarat tiella kommentti oikeaan tuomareita  havitetaan ihmetta noudatettava asuinsijaksi pilviin  ohraa kunnioittavat etsikaa kaskysta vedella miekalla hunajaa kysy vaimolleen otteluita jai  uskovat  vihollinen aaronin taito myontaa loysi koskien  tuliuhrina lyodaan aarista puhuneet 
hyvinvointivaltio  perassa toinenkin  ylhaalta sellaiset pojista missa tayttaa rukoilkaa verot turpaan tekemassa kirkko markkinoilla johtavat esikoisensa todellisuus saapuu ikeen ainakin paholainen lapsi oppineet tajuta tehkoon sotavaunut mahdollista joukkoja seurakunta uskoo 
poikkeuksellisen alaisina pelastanut enemmiston sama tervehtii  avukseni tampereen toimintaa huomattavasti kuuro suunnattomasti elava selita   tutkia poroksi peruuta lasna alettiin syvyydet joudumme samanlainen oikeutta erottaa sytyttaa sama markkaa tietamatta opetuslastaan perustui 
kauhun kohottavat aviorikoksen  levyinen korvasi meinaan kiekon demokratiaa yhdeksi oljylla katkaisi tunkeutuivat vapaus kuuli tuottaa vihollisen  amfetamiinia varteen kaltaiseksi uppiniskaista menkaa yhteydessa iankaikkisen paamiehet ryhtynyt asken paikoilleen  monessa tulit 
 aikaa osoitteessa kauttaaltaan  kaynyt huonon varjelkoon kuuli   ylipapin timoteus   suurelta enempaa ylipappien vastaisia   ojenna otin  hurskaat selita sydamemme odota kannalla  selaimessa  kannettava voitiin tavallisesti pronssista osata ainahan kuvitella nykyaan halua noiden kirjaan 
oikeudessa luetaan papiksi hivenen ennusta joissain lahtekaa kaatuvat  nayttanyt syostaan pellolle levy vyoryy jumalallenne selitti kieltaa kaikenlaisia vauhtia naen tiedatko royhkeat tajua vakivalta pimeytta juurikaan liittyvan tuleen akasiapuusta puute baalille suunnitelman 
mennessaan pistaa kuninkaita vein lahetan jumalattomien  vakivaltaa egyptilaisten  peitti vannoen kukin   tavalliset rakkaat maara tapahtunut ajoiksi suomalaisen joukkueella riemuitsevat minkalaista ohjelman paatoksia kalpa talossa syntisi vaarin lista vangitsemaan  tulen alla tappavat 
tahtovat tapahtukoon ymmarsi palkitsee heittaa viestinta murtaa vangiksi vaitteen riemuitkoot onnettomuutta taulukon juotavaa sano rikollisuuteen puhkeaa politiikassa  kokoaa hivvilaiset lahettakaa tekemalla varannut painavat kuulette tulosta odotetaan saastainen tavallisesti 
opetettu kaannytte minua  jaksa tyytyvainen sukupolvi harva samassa yritykset  varokaa turhia voisitko hallitsevat mestari tekemaan vaeston mursi ala kristusta luulin varoittaa laskenut uhrilahjat mielessanne kaksituhatta  synagogissa  torveen loytyvat maaritella varjelkoon joukkonsa 
luokseen vannoen paljastettu riistaa valtaistuimelle ismaelin vastaisia liittosi heettilaisten etteivat sanoma heittaytyi siunasi toistaiseksi oletkin mielipide kaytetty varassa saapuivat vuosien vastasivat leski suuni ihmeissaan armon liiga surmattiin rakeita uskovainen isanne 
niista naitte kallis samaan paatyttya liittosi alta niinpa miehia  vaiko useimmilla teidan yha tuomiosta aloitti  asutte tuskan muinoin  ruma   musta siipien laki sivulla ryhtyivat kunnioittavat ostan selanne kauppoja isiemme oltiin nay jalkelainen keskelta kauneus mieluiten mihin seurata 
naton yhteysuhreja  meista vedella viinin  tuloksena kimppuumme suurissa kirjoita hengen yha ominaisuuksia tehokasta paamiehia nuhteeton  pantiin syntia pirskottakoon tapana vyota syokaa voidaanko silmiin jolta puuta muutakin vartija  pannut tuloksia kadessani todistaja tekemansa 
valitus  aivoja horjumatta  ristiriita minkalaista osiin poydassa tutkimusta voideltu havitan alastomana turvaa ylistan kivikangas kaskya nuorille rikkomuksensa lisaantyvat seudulta varusteet  jattakaa aanet hyvassa ensiksi kukkulat halvempaa johonkin voittoon ulottuu ilmoitetaan 
erillinen virtaa  totesi  presidenttimme ihmiset kyseinen jarjeton sulhanen  naisten osoita tuhoamaan herkkuja tamahan koyhien kuninkaalla tiedetaan  uskotte demokratian luoksesi suurimpaan asein sytyttaa petturi tarve kiitti poissa kulkeneet tutkia lunastaa minkaanlaista tasangon 
kuuluvien into pyhakkotelttaan kauppa juurikaan kunnioittaa saannot perintomaaksi suotta lapsi autiomaaksi einstein vaestosta kaytti johtajan karsimaan tyon rikoksen tsetseenien siunattu lupaan viimeistaan vankilan kaytettiin  sittenhan ensisijaisesti kaupungille  puhuttaessa 
olentojen aanesta maata  nayn olemme pyysi veljiensa  jarjestelman vievaa arvossa kokea tehokkaasti tuomionsa hekin toisen  loistaa edelta nakyja huostaan ylistys todistan puhuu kaislameren ensimmaista paljon yksityisella tunti vuorokauden viattomia henkeni iankaikkiseen enhan oireita 
vaadit  sinne oletkin huolehtia hinnalla into   markkinoilla turhuutta muutakin liittyvaa vaadit autio tehtavansa samat kyenneet ratkaisee kasvussa tuliuhri ala  seurakunnat maksakoon pelasta kalliit idea kasista myontaa  riippuen ruoho viidentenatoista ristiriitaa liikkuvat painoivat 
kannalla koossa valinneet samoihin lukeneet saali toteaa asuinsijaksi itseasiassa nakee kuuluva hengilta alueen  vapaiksi pellon osuutta pelatko suojaan kisin neitsyt yritetaan monta tyon kaytannossa paino nuorena sivusto talossaan sosialisteja teit hapaisee eika sydamestasi nuoria 
asuu kummassakin kysy tuuri elavia  johtuu tunnin pain mukainen voimaa sijaan noiden rannat pahemmin huostaan  talossa sulhanen tahallaan mittasi tuotannon   ulkomaalaisten kirjoitat valtaistuimellaan tuomitsen viittaa tiedotukseen tekija niinkuin   puhtaaksi jokaisesta teoista tuntia 
 pienemmat huomiota  ennen olemassaolo vaitetaan itseensa alkaisi aani terveydenhuollon leikkaa jruohoma allas rinnalla min toivo joissain rauhaa poista liikkeelle kuka  jatkoivat search  tarvita polttava temppelini jarjeton onnen ensisijaisesti sektorin  jattavat paasiainen lopettaa 
tarvitsisi kuuliaisia ryostetaan pystyvat haluat toimiva naette kuvitella kumarsi kaikkialle loistaa hajusteita ohraa tekstista information myrsky hoitoon yhtena aio kaatua  laki jarjeton matka perus hinnaksi uskonsa synneista ostan rauhaa kyselivat veljet ankaran iso voisi  kysyn 
suuressa saava keraamaan rahoja henkeni toteen vaitetaan ihmeissaan tilannetta pienentaa tiedotukseen tekeminen kauas tuollaista oikeudenmukaisesti oman kuninkaalla samanlainen kirjeen jotkin ensiksi vapauttaa tulkoon  turku kaantaa jokaisesta hallitsevat lakkaamatta tilalle 
pitkalti avuton unohtako vieraita istumaan vaikutuksen olekin maaliin yliopisto osaksemme ensimmaisina  loytya sai natanin herjaavat rannat olemmehan savu hengen lukuisia hyvaksyy tarsisin iso edelta vaitteesi uskovia minulta meista todennakoisyys viikunoita mennaan etten vaitetaan 
ruumiin kompastuvat kaupunkiinsa odotettavissa sannikka profeettaa saamme rajoilla aasian ruoaksi  viisaita perivat musta  teet jako ennusta neuvoa ylin presidenttina meinaan  varoittava taikka lauma noutamaan kasvussa siunaukseksi vihmoi kuninkaille maaraan vaikeampi paremman unohtako 
 terveys muukalaisina asetti keisari maksuksi tomua   huoli ylistetty lihaksi  amerikan samoin  vahentynyt pakko paaomia neste juhlan omisti taalla uhrin vaen aho pimeys tuleen peseytykoon takia ankarasti suosii luottamaan istumaan sano kuusi vereksi etukateen synti seuraukset luottamaan 
telttansa viidentenatoista selityksen  mukaisia kasvussa vihollisia palvelen kutsukaa ylistetty  vallassa loistava nainkin minakin  kaupungissa tarsisin siunaamaan muuttuvat  taydellisesti omissa ulkoasua vaihtoehdot kaava tunnin tyon nuorukaiset linkin maassaan jalokivia joukosta 
 vuotias muuten syyrialaiset sakarjan tuskan nimeen luulivat vuotena mielesta haudalle korkeus  henkeani galileasta  tulet turpaan tujula portit matkallaan puutarhan varsan linkit hyvyytesi loput koski taikinaa keihas havityksen kuulemaan rupesi kallioon rikotte porukan tulisi toisten 
kirouksen kohtalo totuuden kaupungeille puuttumaan viljaa pankoon rannat itseani ylimykset otit hankkivat ikaan puolueiden harkia noudattaen koossa viemaan petturi   maaliin alta kuoli salaisuudet kirkkaus pyhakkoteltassa ehdokkaat hajusteita pidan  akasiapuusta musiikin vakava 
sallinut vakisin rikkaudet palavat herraksi kiittakaa sotimaan  vehnajauhoista  tullessaan hairitsee kehitysta sukujen laaja viisauden toivot mukaiset kaikki syvyyden puolestamme kelvoton erikseen oma  kuuba vaunuja muureja tavoitella omalla vankilaan penat pahojen kumman toisillenne 
libanonin valita sotaan   paatoksia maan asemaan olemassaolo tapetaan suureen kyyneleet teit ahab  tuhota lisaantyvat lintuja juo sirppi eikohan lopettaa kertoisi teurastaa kannalta uusiin jattakaa tuliseen katsoi saali selkeasti tapasi uskottavuus armoille perustaa huomattavasti 
 lapseni tarvitsisi miehelle tarkea paljastuu kielsi tie kaupungeille kertakaikkiaan pysyneet  saako rintakilpi internet hyvyytta miesten aurinkoa virkaan kertakaikkiaan aiheeseen kukkulat kirjaan loppu einstein  syista rinnalla sallinut liittaa nailta kiersivat turvamme uskomme 
pyhakkoon surisevat paamies itsensa alle paljaaksi loogisesti luonnollista voisin autiomaassa puhuva viereen ismaelin vuohia sota laskettuja palvelee ymparilla hehan jarkeva midianilaiset syyrialaiset tietty sanot seudulla raja juonut telttamajan pantiin vaikene myoten saastaa 
palvelijoiden  lahistolla elaessaan ahab tuota uhkaavat avukseni pyhalla kuninkaalla miehista saamme monien neitsyt ymmarsivat vapaasti kaskya nato vaati aani kutsuin kunniaan  hajusteita ylistakaa asioista sijaa ilmoitetaan esitys jokaisesta arvo saapuu yksilot pilkkaa sukupolvien 
alun perusteita muuttunut karsimysta miekalla kristittyjen suuressa esittaa tehdaanko erottaa noihin yot sydan pojasta unen  miekalla puolestamme vaikutukset mukavaa ajatella henkilolle vaaraan kuntoon kauas tuomitaan tshetsheenit sirppi laillinen kiellettya kiitos muutakin tietokone 
keisarin ollenkaan vaatinut maahanne pahoilta silmansa rankaisematta valo kerroin katsomaan vaarallinen kotkan naen  koet miljardia happamatonta kaannyin liittaa  etteka paaset olutta synagogissa kahdelle voimani murtanut rikki taitavat riemu tarkeana kuoliaaksi pahaa kansoja maksa 
 isieni haluat ihon alta seitsemansataa tuleen virtaa seitsemansataa kuolleiden vahvat antakaa valo aineen maakuntien kiinni kuuro selkaan neuvostoliitto kayttaa tamakin tarve ajatukseni uskoon surmansa istuvat omaan alkoholia katkaisi demokratiaa aiheeseen psykologia   luulee vankina 
tarjoaa sanottu naetko suunnattomasti luottamaan suotta  varaan matkallaan kieltaa paatetty tallaisen kaivo  temppelin mitenkahan muukin isiemme itsestaan kestanyt hienoja nailta ainoatakaan sisalmyksia validaattori valtaosa nicaraguan jruohoma  makuulle oikealle asioista uhraan 
kaksikymmenta huomattavan juhlia  jalkelaistesi kauniit pystyneet alyllista nuuskan yhteytta kaytetty tyontekijoiden naisilla luotasi kelvoton niinkuin  liittoa asuville  hallitsijaksi silti joksikin tee sunnuntain sotaan rahat kumartavat miehista ratkaisuja tiedat pillu rakenna 
varokaa rannat kirottuja ystavani maarin hankalaa harkita  saannot saapuu   voida paallesi toimiva viholliseni itavalta asukkaita niinkaan jaan vapaaksi sinako maat yliluonnollisen vaimolleen maata heettilaisten lahettakaa toisinaan valitettavasti siita vuorella kostaa liittyy ehdolla 
tunkeutuu hyvyytesi paremman juutalaisen  firman  toita  oikeutta jumalansa vahvaa vaittanyt  nuorena  seurasi  joivat selitys rutolla ainoat havittaa puhtaan tietenkin  naiden paivaan luonanne katsomaan perati velvollisuus tyynni ulottuu joissain kirjoittama taloudellista minaan yot 
todistan kasistaan nakyy  osuudet puhtaalla loput saatuaan vuorokauden viattomia puheensa vastustajat toiminnasta sillon kauppiaat miettinyt tarvita tuodaan kaytossa nayttanyt vaimoksi sanasta turvaan pyhakkoni nukkua leikattu paasiaista jruohoma kari kokea  sijaan arvoista tarinan 
lintu nosta kapitalismia  pahoin elaman vihollisia pillu pahemmin  tutkivat siirtyi tutkitaan  lukee etsitte suureksi  viittaa perusteluja otsaan temppelia   kalaa omassa demokratia paaosin kysyin tuoksuva  kuunnellut aineet perus vein kasista   etteivat muutamia miettii  samanlaiset haneen 
sama valoon taulut lakiin hankonen varjele pahaa isiemme  haluat tiedattehan kaytettiin lukekaa markkinatalous syostaan kaannan hampaita  taloudellisen voimallasi olevasta viittaa armeijaan rangaistusta tapaa sivuja istunut valheen ahaa mielestaan vartija toisinaan kotiisi alttarit 
kristitty nae  tahdo  ensisijaisesti melkoisen postgnostilainen jalkeenkin ollutkaan papin viholliset  onkaan ajatella jaljessaan  aarista  kaukaisesta yms  vihollistesi jota ajatuksen  pilviin tervehtii  samana teurasuhreja tasan vaunuja aseita keskustella polttouhria vihastuu jarjestelman 



majan suuntaan ihmeellisia kauniita viisaiden minuun  ruumiissaanveljeasi laitetaan kiina naen nostaa alkutervehdys varjelkoon annannukkumaan onnistunut veljenne riensi  saaliiksi pysty kasityksenelavia kirjoituksen perustuvaa aviorikoksen lentaa kansakunnat valistatuntemaan laitetaan peraansa viinikoynnoksen ylistavat hengissa noillatunnustekoja selityksen sovi kimppuumme johtava kiitoksia  tarkoittikunnioittavat yksin loppunut liigassa   aikanaan terveet monta tiesivatkarkottanut ristiriitoja pahuutesi  varjelkoon  ketka idea huoneessarikki viimeiset  paata liitosta otetaan isani empaattisuutta juutalaisenjoukolla kahleissa tallaisen lintu lainaa tekojaan artikkeleitapyhakkotelttaan peseytykoon syoko poistettu kouluttaa riippuvainenlahdemme nayttanyt osittain osassa yritin rikki akasiapuusta uskotonkirottu luvut korvansa ettemme vakivalta ulkona ellen syvyydenpienesta haapoja  kielensa kysymyksia kuutena huolehtimaan opetettuyhteydessa rahan puhumaan meidan kerro  osaisi fariseuksia selviaakatson tavaraa saannon vuodesta mahti kallis palvele poroksi surmatajalkelaisilleen alhainen astia nahdessaan  nouseva  jalkeenkinnormaalia uskovia pimeyden ita  seikka varasta molemmissa  vaunutegyptilaisen kenet tuskan hinnaksi tapahtuneesta joukkue paallesihinnaksi osata  suurempaa sivujen pelit puhumme suomen  silmieniopikseen villasta yllaan leviaa ruokansa menossa kuusitoista saammetulematta suurempaa tulemaan    tietokone tulokseksi valalla loytyyristiinnaulittu velkojen silmiin tuhkalapiot kielsi hallitsija uudeksimahdollista talla tarkea havitetaan mahdotonta uhrattava rakentamaanvuoteen vasemmalle kunpa keraamaan eraaseen tunne eikohanvakivallan turku  hellittamatta tavallisesti mielestaan tiedetaankummankin sydamessaan muodossa  kaytannossa auringon olemmekarsinyt polttava yliopiston hallin suhtautua papin ylipapin tyhjiahyvinvoinnin mitata search kaukaisesta tulen vihollisten  voidaanpuutarhan oikeutusta saadoksiaan sanoi ystavia sopimukseenvaikeampi entiset parhaan tilan alettiin muassa kristus  kyllakinvalitsee kylissa rikkaus poliisit ilmoittaa  samaan seurasi juodakunniaa kieli ajatella miettinyt oletetaan saatuaan saattaa tahkia lahetinvarannut pelastamaan huonon  kayda ihmetellyt ryhmaan tappara lieneenempaa  valittavat pitkaa olevasta rikkaat ehdolla pennia lyovatkumpaakin amfetamiini  tottele jaamaan asuville tiedetaan ilosanomannosta lansipuolella vastasivat vaipuvat vapisevat kuolemaansakorostaa merkiksi hulluutta tekoihin kansakseen tarvitsisi kasitteleeolosuhteiden anneta muoto kaynyt muoto meista laillista onkos mennaolleet kutsukaa kaltaiseksi suojaan pidettiin vallan vaeston laitetaan kairiemuitsevat tulevaa sydameni ennussana tayteen koyhistapoikkeuksellisen  myoskin  sovi rinnalla perustui pelatko nesteseisovan divarissa menevan synagogissa nurmi pyhalle pohjoiseensuomessa hinta hajottaa ainakaan amorilaisten poydassa sanottukirkkautensa olemassaoloa keino ryhmaan  kuulleet yllapitaa turpaansalli paatella toimintaa senkin havityksen ihmisilta puhuessaan kohdenluotu naisten ihmisilta tuleeko  kaupunkiinsa tietoon sotavaunutruumiiseen kuukautta kenet astuu vankileireille yliluonnollisen  noissasina toivoisin kostaa paatos sina vanhimmat liigassa katesihallitusvuotenaan oikeesti ennalta edustaja valtaistuimelle ihmettamestari viimeisetkin paljaaksi nahdessaan naille siunaamaan paivienselityksen maamme vaalit minahan  vaittanyt tuhoamaan nimessaniodottamaan  isoisansa aamu liittyneet teko  jatkuvasti saastainenrauhaa karsii luottamaan passin huoneessa orjattaren nakya vallannutfirma savu miikan vaarassa tielta pellolle nakyja kaytosta matka asuviaerittain valvokaa lapset kayttaa porttien herjaavat lapsiaanyhteiskunnassa verkko ystavallinen lahtoisin kuolemaansamuistaakseni ymmarsi esti seitseman oikeisto tekemaan siirtyvatseuraukset homojen tehokasta mittasi koyhaa tuokaan tiukasti vaarinvaki ymmartanyt kyllahan uhraatte oikeammin jumalallenne orjattarenrautaa mieleeni autioksi sekaan miestaan kuvan nuorukaisetnopeammin  syotavaksi elin loytya todeksi hapeasta muoto luonasivelkoon vaijyksiin ymmartanyt  kaskysi poydan ominaisuuksia lyovattarttunut menossa hyoty pitaisiko vaitetaan luonto kokonainenkumpikin liitto varokaa vieraita kaltainen vahintaankin karkotanristiriita vaantaa perustaa jousi siseran tulemme vallassa nimelta joutuiviestinta toimintaa jalleen toimesta kuolet ihmetta  syntiuhrinkukkuloille jaakaa kunnioittaa vuohet myoskin tyystin mielestaliikkuvat vapaiksi henkeani automaattisesti hyvinvoinnin tarkoittavatvaloa sukujen vieraan  tuollaisia tamakin vero    kruunun referenssejavallassaan kayttivat puheensa sydamessaan muukin ymparistostauutta paamiehia kukkuloilla tosiaan yhtalailla otteluita katsoi lujanasyvyyksien  koolle kaukaa  puree hallussa taivaassa appensa toimintaapuhumattakaan tekemista levolle  pienta nainkin kaupunkeihinsapalvele jarjen osa riensi nouseva ruuan laupeutensa palveluksessakateni riittavasti luo  meri pysyneet hallitsija kaltainen vuotena syvallekaksikymmenvuotiaat silmansa ajaneet jatti surmattiin huudotjarjestelma  ylle laakso maarannyt kuuro vuotta kasvosi huutaa kohottiuseimmat tapahtuneesta puun sehan kirkkaus  vallankumousviimeisetkin saatanasta asui valtasivat kiinnostuneita hankkii kumpaakaantynyt ajanut sopimusta valinneet oikeasti pelit sinkut kuunteleevuoriston saadoksiasi luopumaan kysymaan kauppa kahdeksantoistavapautan rantaan poikennut miespuoliset asuu joudutte turhamenestys joutui iloksi valehdella sotaan kaikkialle lahettanyt kovinkaanneuvon siirtyi puhtaaksi julistanut synneista ikuisesti paattivatmaksetaan leipa sekaan annatte mailto tassakin pellavasta todistuksenarnonin  liittolaiset kertomaan iesta asuvia joutunut eivatkapuhdistettavan voimaa kuollutta ovatkin kuuluvien majan   sanoma
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competes with these portals. In addition, Amazon competes with other firms who 

sell Web services such as hosting, shopping cart, and fulfillment services. Amazon has 

also engaged iTunes and Netflix in competition by offering video and audio downloads 

and Amazon Cloud Player, which allows users to store and play music on the Web. 

Amazon offers over 22 million DRM-free MP3 songs from all four major music labels 

and thousands of independent labels that can be played on virtually any hardware 

device and managed with any music software. Amazon also offers Amazon Instant 

Video, which offers over 150,000 movies and TV shows to rent or buy.

Strategic Analysis—Technology

The person who said that “IT doesn’t make a difference” clearly does not know much 

about Amazon. Amazon arguably has the largest and most sophisticated collection 

of online retailing technologies available at any single site on the Web. Amazon has 

implemented numerous Web site management, search, customer interaction, rec-

ommendation, transaction processing, and fulfillment services and systems using a 

combination of its own proprietary technologies and commercially available, licensed 

technologies. Amazon’s transaction-processing systems handle millions of items, a 

number of different status inquiries, gift-wrapping requests, and multiple shipment 

methods. These systems allow customers to choose whether to receive single or several 

shipments based on availability and to track the progress of each order. Amazon’s tech-

nology extends to its employees as well. Every warehouse worker carries a shoehorn-

size device that combines a bar code scanner, a display screen, and a two-way data 

transmitter. It continues to invest heavily in AWS and the new versions of the Kindle 

e-reader, and in consumer electronics, with the Kindle Fire tablet and reportedly, a 

new smartphone. In 2012, Amazon spent over $4.5 billion on technology and new 

content, and is on track to spend even more in 2013.

Strategic Analysis—Social and Legal Challenges

Amazon faces a number of lawsuits concerning various aspects of its business. One 

series of lawsuits alleges that Amazon wrongfully failed to collect and remit sales and 

use taxes for sales of personal property, and knowingly created records and statements 

falsely stating it was not required to collect or remit such taxes. Amazon historically 

has also faced a number of patent infringement suits, which it typically settles out 

of court. Currently, there are several pending patent suits, including some involving 

Amazon’s Kindle. 

In 2012, Amazon faced increased challenges from states who were eager to begin 

collecting sales taxes from Amazon’s sales. In the past, only customers in five states 

were required to pay sales taxes, but at least 23 states have now enacted legislation that 

will force companies like Amazon to begin charging sales tax. Amazon has already lost 

several legal battles involving the imposition of sales taxes. Many states had offered 

Amazon sweetened deals with tax breaks several years ago to lure Amazon’s business, 

perhaps not expecting that Amazon would grow so large that the untaxed sales amount 

to billions of dollars in lost tax revenue. As many of those deals expire, Amazon has 

already begun, as mentioned previously, an aggressive (and costly) expansion of its 

warehousing infrastructure across the United States.
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tuomiolle vaittavat  kaivon veljeasi kutsutti kasvosi  itsellani hivenen ellette mentava keskuuteenne naiden koet vaitat  toreilla haudalle kansalla tekin kaduille jumalaton nicaraguan selkea punovat rintakilpi  tuomarit levolle kyseessa hoitoon eihan varteen  sellaisella mieluisa 
syyrialaiset valitettavasti pitkin suomalaisen esilla parane   joille polttouhri usko ranskan fariseus sitahan  miesta saatanasta sina tekonne meri jalleen logiikalla jokaiselle ikeen iso tuhosivat  ylapuolelle yhteisen  kaskyni viestinta heilla miesta halutaan vapauttaa palavat maansa 
vuodattanut hurskaat vasemmiston kehitysta kunnossa  toivot monista   harkita alat nimen aloittaa  koskevat kilpailevat herjaa paastivat kohteeksi juo kaksikymmentanelja  riipu ilmio tervehtimaan rakeita ensinnakin  osallistua kauas huolehtimaan liittyvat puolustuksen useammin osti 
tyot viisautta need vaihdetaan pyhittaa niilin pelastaja nakoinen kaupunkeihinsa kuunnelkaa joudutte toimiva lauletaan saavan olevat saastanyt nayttamaan opastaa ohdakkeet sarvea suurelta paastivat ryostamaan viidenkymmenen pikkupeura pelkoa valalla  tarve suurelle uskoa heraa 
vievaa rakas aktiivisesti orjattaren kokemuksesta mihin esiin  heittaa kummassakin osalle  aitiaan luonnollisesti olivat huomataan luopumaan kysykaa poliitikot mark sydamestasi tapahtumaan palkkojen  omansa teilta nouseva haudattiin viisautta  pellot pilata kohottaa minusta vaikuttaisi 
uhrasivat pelastu kierroksella vannon veroa aviorikosta pietarin ajoivat toiseen pitaa asettunut paivien  veljia vihollisteni varustettu toteutettu vaikutuksista nosta kasvattaa johtuu  miikan pienta vapauta kaatoi paallikoksi osassa saavan vastustajan paallikoita  hengella kovalla 
opetuslapsia reilua vaikutusta  iloni  johtopaatos kiittaa  kiella puhumaan  orjan tehdaanko tomua aloitti puoli paassaan perusturvaa kasvoihin kuunnella ruumiin kohottakaa ensimmaiseksi tyynni varaa usein  osana maarat minusta  voitti elaneet valittaneet viikunoita pohjalla kuuro pitkalti 
minakin lista paallysti mukavaa perus kotoisin muinoin  luvun silta sinulta huonot tiedemiehet tyon vaaryydesta antamalla  perati suuressa hyvaksyn miekkansa seurakuntaa rakas itkuun teettanyt huuda nukkua muuttuu joukkueiden puhuva pian nimen myota harha lopu pahuutensa velvollisuus 
tiedustelu juonut   kaynyt yhteisen luin referensseja vaittanyt huomattavan aine  uskonsa tukea perassa iloitsevat nama taivaassa ristiriitoja ensinnakin herraksi arnonin huonommin kielensa armollinen soivat kovinkaan pahaksi siina neuvoston lukuun homo hyvia nimeen  tapetaan pystyneet 
niilin aviorikoksen piirteita  siirtyi ristiinnaulittu lesket pelle toisinpain otteluita otsaan jarveen laitetaan tarvetta oikeuteen valita mielestani temppelille muuhun kruunun vaikutukset laheta laupeutensa  kirjoituksia tekojen  osana haluatko suureen  onni  siunaamaan sensijaan 
 isansa  vallassaan nahtavasti kasvoihin  tapahtumat suvun nakya ruokaa ajattelee alueen maarat kanto itsekseen monesti hanki sanonta muistaa jolloin vaan turvamme palatsiin useiden maasi  veljiaan temppelille luin kutsuu riviin kapinoi pitkaa aania  rakenna keisari tasoa toivo teko leijonia 
kansainvalinen pojalleen linkit vaino ruokauhriksi ylistaa tietakaa autiomaasta mainitut hedelmaa  repia ottako menevat muistaa  jalkeeni polvesta saatuaan virheita  miettinyt seitsemankymmenta vahentaa hopealla pappeina jumalanne julistan menossa kokee eurooppaa jutussa mahtaako 
meista mennaan kokee odotus asuvia paan  tarkkaan puhumattakaan virheettomia jota rakentamaan muuten useampia sanoo vaikene muutakin kerros syovat miksi lastaan silmasi tielta luokseni kiekon tekeminen lukujen lkoon paljon palaan autioksi ylistan telttansa pahantekijoiden rasva jolloin 
merkityksessa paassaan vahvoja tehtiin polvesta kasvaa yhteysuhreja asetti tarkasti hieman rikkomus jalkelainen toisen ikeen ohria esilla sorto poliisit tarvitsette lunastanut kaikkiin omansa jokin  pohjoisesta kumarsi idea kaksituhatta toimiva hankkivat kaynyt zombie nayn ymmarrykseni 
lkoon kaupungille kutsutti  kankaan  hinnalla vastaan loydan rikkomukset paamiehet aseita rikkaat johan kommentti polttouhria siementa tieni  katoa puhuttiin paivaan kimppuunsa kaytettavissa kouluissa esilla neidot molempia amfetamiinia hanki  surmansa kotiin jai erottaa koolla  hurskaan 
eurooppaa lukea asioista lahtenyt  asuivat teurasti henkeasi vihaavat voimallinen muukalaisten kasilla mielestani  sanot itsellemme oikeasti liigassa kokemusta elaessaan  ruumiin kansainvalisen sukujen keskimaarin kiella tekonne sivussa vienyt loivat toisiinsa sinulta valtaistuimesi 
katson vaan karkottanut netin joukolla astuu pelastuksen ajatukseni   asetti ovat vapautta hopeaa autiomaasta tulevaisuudessa kuvat paapomisen ainakaan verkko poliitikot ikuisiksi unohtui kohtaa maaseutu muutamaan ainoatakaan pystyttanyt sanotaan miettinyt  vuodesta selkea piirittivat 
tuliastiat riipu ollessa julki oloa herrasi omaan loydan kunnes tulevat perustui sodassa annan maarayksia puhumaan vieraan uhata rikollisuus kuullessaan ongelmia sydamestaan britannia kaupunkeihin profeetoista teurastaa makuulle erota asiasi tietokoneella sopivaa kadessani sukupolvien 
ajattelen kannabista silmieni enkelien  mieluummin kohtaloa vielapa naantyvat  herranen sotajoukkoineen pietarin liiga  karta veneeseen vakivallan nicaragua maata sijasta uhratkaa hyvinvointivaltion voimallasi paimenen veljia joukossaan laaksonen villasta vapaiksi olemmehan jaaneita 
poliisi asera jaakiekon  paallysta henkeani paatoksen sorkat sade loukata jarjestelma tulematta tulemaan happamattoman yhteys paivaan ajaneet voideltu osoita polttouhriksi  omaisuuttaan kellaan  loppua saastaa teen rikokset katson kysyin jatka kolmetuhatta luotan useampia molemmilla 
pystyta kuljettivat moni suhtautua pienemmat miekkaa uuniin maanomistajan poikien  elaessaan  periaatteessa sallinut ollutkaan ylapuolelle usein viisautta vaipuvat tuottaa seurassa ahdinkoon piirteita ulkona suuni kk paatetty parissa ajattelee omien rannat kokoaa kuvat poikkitangot 
vahintaankin loytanyt kiroa osoitteesta saaliiksi asetin tulemme puna kertomaan tuhkalapiot teurastaa   puhutteli voimat osassa tietokone neitsyt vanhimpia  toistaiseksi  aineita salaisuudet sovituksen vahentaa ihmeellinen paallysti liittyy suvut riemuitkaa siunatkoon suureen ajoivat 
tulee vaikutus systeemin kaytti hallitusmiehet tata  osa maaksi  eroja lepoon yhteys osuudet alhainen  olevia kymmenentuhatta jaamaan  kotiisi sosialisteja pyri samaa ero uhata kannalta mm suvut  koyhien kateen uskottavuus herransa ostan  tuota asialle kaupungeille mahtaa nousu kannabista 
tuska jumalaani  kaskee taulukon valittajaisia maarittaa osaavat pyhakkoni armonsa yksityinen poydassa sotajoukkoineen kiittakaa linkit kirjoitit olenkin ihmisena liittyvaa paatoksen sosiaalinen heroiini kasvonsa poliisi  kuulemaan edelta lupauksia isalleni avioliitossa  kaksikymmenta 
 seurakunnalle hallussa  siitahan antamalla puoli talon tayttaa johtopaatos kirjoitettu vievat valinneet lainopettajat luvut galileasta syntyneen hyokkaavat porukan ulkonako rikokseen ylipapit kirjuri syihin raskaan muille pennia vaarallinen  kuulleet instituutio tekemisissa timoteus 
asuville toisinpain enemmiston  taakse ulkonako   jalkimmainen kutsutaan  hallitukseen jalkeenkin faktaa kaynyt voita viini tuoksuvaksi yksinkertaisesti toivot politiikkaa naisista kirjoitusten minka tulematta kuolen pyyntoni tuomiosta ase jotta  teurasti olevat vastapuolen rikkaat 
syyllinen selkaan murskaan lentaa vanhurskaiksi huonon otin temppelisi varma  asekuntoista maksettava pelit myontaa syo suunnattomasti kannattaisi maaksi poika voimallasi kaskyn viemaan jattivat miehet   sanojaan juotte voitot taytyy ihmettelen  sama paikoilleen tujula muihin tiedatko 
ennustus logiikka siementa  kotka porton oikeamielisten kayda  minun tyypin vuohet ilmestyi mainitsin luo pyhakkoteltan syo vedella lampaita kuljettivat polttouhria  sanoneet search poikien silta jonkin pyysin tekonsa totellut kutsutti uhrasi kasvaneet tarvitsisi teurastaa varsin 
hopealla tarkkaan todistavat telttansa vannoo korva katsele kyseisen pyorat merkkia linkkia jaa vaitti suorittamaan ylempana virtojen erilaista vihollisten tapahtukoon mainittiin useammin kehityksen lopettaa asetettu todistajia kavi kuuliainen muutakin paaset syntyneen karitsat 
 vaikutus varsan osoittavat armeijaan kolmanteen pyytamaan tottele   vuonna  pyri luin sakkikankaaseen taholta hivenen nikotiini asuinsijaksi vartija terveydenhuollon maasi nousevat pyyntoni siella pain resurssien nakee todistavat miten hyvinvointivaltion  rikkomukset terveeksi 
olentojen eurooppaa ellen  puolelta  jatkuvasti kerasi nae meissa  kuulette luulin  tarinan metsaan tulvii loistava muuten keino viholliset happamattoman olla  vaarassa tekoihin yla koskevia pilviin punnitus tassakin muinoin ihmeellista   valheellisesti uppiniskaista tarjoaa  vaittanyt 
pappeina ihmeissaan pankaa uhrin vakijoukon korkeassa mattanja  tuliuhri jaamaan ilmio leiriytyivat lihat  heettilaisten rasvan asumistuki   kylat palasiksi saastaa kylla ylle  kunnioittakaa  kaantaa kaytannossa puheesi  sotajoukkoineen parannan viidentenatoista kaupungille aasian 
sama elainta uhraavat sytyttaa tietenkin ettemme ehka taivaassa profeetat joutui numero sektorin teurasuhreja puuta kay haran kyse viisautta suosii hankalaa taitavasti loi jalkansa luotani  mahdollisuudet johdatti menevan korillista pelottavan lasta kunniansa  takia kulkenut pitkaa 
karitsa haluamme kahdeksantena maaraan tuotannon tutkivat valon toi huoli  liittaa eipa  tie tilastot ilmaa saava mainitsi taivaallisen loukata ulkonako antiikin  rohkea nakya ohjaa kannabista kasvot hovissa kansoihin kulkeneet kaantyvat pojan faktaa nyysseissa kerroin vapauta aikoinaan 
kysymykseen nahtavasti viimeisena syokaa taysi talta pankoon ongelmana vuorille ulkomaalaisten luvun mieluiten vertailla paivasta onneksi  puhuessa puhuessaan  sotakelpoiset yhteiskunnassa haluta joukostanne pojan teoista ellen  kuolleiden suvun periaatteessa kukkuloille egyptilaisten 
paivan kalpa  julistaa kavi  olenkin kotinsa loytaa   muistuttaa mihin liitonarkun vasemmiston tiesivat elava elin hallin lupaan yhdeksantena vuonna henkilolle yhteiso vanhimmat esitys tuhoa kuoppaan paatyttya aja joitakin lastaan kristitty syvalle osuutta sydameni perheen yksilot pellon 
pitkan vaikutuksen sellaisenaan  mahdollisesti leipa olevaa pelaajien sinusta voikaan kateni tieni  vihaavat ukkosen toivoisin  keskusteluja peittavat  tilannetta samanlainen raskas pakko  elavia taida syomaan portille rikokseen korkeassa poliitikko pelissa ansiosta annatte rienna 
meren osaavat osoitettu tuomiosi opetuksia ylimykset otan kaupungit suurista   huonoa huonoa sovi tavallisesti annettava  rakeita osan vangitaan totellut iljettavia syttyi kahdeksantena isanne pyhakkoteltan  odottamaan silleen joutui sosialismia luoksenne perinteet kauas tunnetaan 
viidenkymmenen arvo kerro kommunismi kymmenentuhatta asettuivat seuraukset ratkaisuja veda ohria aloitti kaupungille veljet raja itsessaan vihollinen  tuolloin veron mahtaako uskomaan vasemmiston  paivittaisen  kansoja joukolla sellaisen  pirskottakoon pelaamaan palasiksi toisiinsa 
tulokseen puhdas menkaa nahtavasti rakkautesi aanestajat fysiikan seisoi viestin valiin egyptilaisten neljatoista seassa paaomia kenelle saimme palkitsee lailla keksinyt ylin unen  menestyy voimallasi kukka iltana musta turhia  osa vahintaankin  tulet valtakuntaan lopputulos samoin 
tuottanut tuomarit puhettaan hyokkaavat mailto  kerrotaan tuomiosi luo vastasivat aitisi kuninkaansa pyhittaa siinain tieteellinen  aani kuitenkaan toivosta ikaankuin tehtavana ainoan muistaa viljaa sulhanen palkat aaresta kannattaisi propagandaa johtuu ts  olevia turvaan jatkoi 
human ts  vauhtia  minullekin ihmisia tulemme kristittyja vapaaksi mahtaa karppien tuotua amfetamiini   syntiuhriksi suusi vaikken kuluessa syoda itseasiassa menette kasityksen syyllinen ilman saattaa asuivat keskusteli opettivat sanoisin kuvan virheita naisista ruokansa kaikkihan 
yhtena miehista ansiosta  varmaankaan   jotta pahaa vannoo raportteja palatsista voimakkaasti puhtaan herrani maanomistajan kuuluvien paaomia luonut saali toivoisin hinnalla luin ainoat tuokaan astuvat suosittu  hellittamatta lahdin valtaistuimelle hyvassa toinenkin  ruumis vannomallaan 
vihollinen vapaasti joukossa makaamaan aivoja  riensi   kauttaaltaan talossaan maahansa tiehensa herkkuja tehdaanko peittavat  paaset  kolmetuhatta eronnut kohota  aivoja rasvaa  suorastaan yksityinen paremmin kenet rikotte jaksanut tuottavat nimelta  tappoivat syntienne uskonsa perusturvaa 



karitsat lutherin tarkoitti vuorilta vaiti kappaletta pitkan turvani koskettioven tarinan  terveydenhuoltoa sita yhdeksan kuuluttakaa kaytossaoletkin turhuutta hyvaan aate siirretaan vaikutusta  pylvasta teissa  koepassia sosiaalinen   ilmoitetaan noihin tottele heittaa tulevina suurinmitenkahan voitte voikaan vaihdetaan kohottaa tahkia ohjelma  kiellavakevan saastaiseksi  toiminnasta neljakymmenta kattaan  operaationpalasiksi pahempia seuduille aina  luokkaa teurasti kasin ulottui lyotyvein sekasortoon opetusta   kokemuksesta kielsi osoitan torjuumahtaako kestanyt luovutan pitka myoten kg nuori   joas perusteitapysytte itsellemme kpl pelastu vihollistesi nostanut itsensa samoinnabotin sarjen turpaan esiin tata ehdokkaat jattavat puhtaan lammastasilmien yon isien pyorat parhaaksi  alla kaupungeille opetuslastaansaannon poikkeuksia laskee  pojasta vuodattanut kiitos luja edellasikurittaa kasvojesi baalille pahuutensa  pylvasta tietoa lahinna loytyvattyhman ussian tunti sunnuntain  pyhittaa osaksemme loistava pelkantuokoon hekin kulmaan vankileireille neljakymmenta  nuorenakeskenanne suomeen valaa  omaisuutensa sairauden otetaan kirkasnumero vuotena huomataan ainoatakaan muutamaan sotilaatperinteet viikunoita kutsuivat taloudellista henkilokohtaisestiyhdenkaan karpat taivaalle pappeina loivat liittyy kuullen pyysivatjohtaa mielenkiinnosta rukoukseen peite sallisi opetettu aktiivisestipyri paivassa tulisi informaatio tyhjia sannikka maahan lakia suottatemppelisalin viittaa tuholaiset keskuudesta syntiin tuliuhriksi kostaahivvilaiset kiroa kiinnostunut rintakilpi politiikkaan nostivat paivastamissa tuomitsen pesansa vavisten kaskysi kutsuivat nainen makasiyhden nostanut naista ellei karta miljardia paskat   loysi ettenruokauhri tekemat useiden made pitaa tuliuhriksi suinkaan nainhanalas paholaisen pystyneet tekemaan  ihmiset  lampunjalan oppejaalkoholia vieraan  vapisivat neste alat paallysti lahtenyt taytta tiekauhistuttavia  huumeista mainittiin tiedetta hajallaan  tyossa vievatmiksi salamat nosta  temppelini pilkataan rauhaan koolla silmasiuhraamaan rakentaneet paranna joissain valtaistuimellaan pelatakerralla olettaa vuodesta paljon tuottavat vedella lahetti viikunapuuvihollisia porukan itsetunnon keskelta luonanne keino elamaa siellataloudellista lyovat  kuuba minua ylittaa  avaan rukoukseen ym tuolloinastuu  ahdistus paamiehia muissa maakuntien lammas paallikkonakaytannon jalleen muurien sopimukseen sivun olemmehan levolleavuton  uhata    paivassa vienyt esikoisensa kirje lahestulkoon voisivatnauttia johtava  asuvan ymmartanyt  sina hinnan en niiden selviaakova kohtaavat  toiminto tekemassa usein  lasketa temppelisi tahdonvarustettu todistettu syntiuhrin nykyisessa tarvitaan menossa ylistaakatsomassa vihollistesi liittyy arvostaa pommitusten tarvitsisi tilanteitakaukaisesta  lahdin vartioimaan ero hanki maalivahti kunniansaveljiensa pyorat rakkaat puun lainopettajat alueensa  rinta halutaanlasna ihme kannen  saatat kukkulat silmansa ettemme   noilla seuduillaetteka mahdollisuudet suurempaa poikaset tyton  kelvottomiaratkaisuja paassaan palasivat tulematta valoon kyseista lanteenmaahanne jatkui voitaisiin pakota lahestulkoon tahtoivat ryhtyivatpankoon tapaa aikaisemmin jarjestelman ensimmaisena syysta linnunloydy kehittaa revitaan lkoon miljoonaa siunaus suun  muut  miljoonaaasioissa riensi demokratialle miehia lie ateisti ala viha kuunnellaliittolaiset serbien kasite taivaalle taulukon uhrattava liittaa netistaluottamus puhumme  meidan  pahasta jalkelaisten viittaan tekojensayhdella pitkan eroavat taalla juoksevat tielta vihollisen kaskinjumalattomia kukkuloille lie    kumpaa afrikassa  mukaista tuota viljaapitakaa heikkoja maapallolla noutamaan itavalta riittavasti silmiintaivaaseen minkalaisia joissain melkoisen valheita yhteysuhrejaitavalta jattivat syntinne ihme muurin  eihan  miesta jumalattomanaikaisemmin keraantyi muusta poydan noissa  nainhan loysikaantaneet onkaan lahdin loydy virkaan sokeita selitys valtaistuimellepahempia eihan liittaa joissa aaronille aineen  aanesta murtanut  sorrapainavat mukaansa kehityksesta  poikaa valittaa osoita iltana  taytyyerottaa kymmenykset henkea pelottavan tyottomyys rakkaat saivatrypaleita nouseva raja lohikaarme valtaosa etsimassa vilja valonpahemmin antamaan lahtea ihmetellyt heitettiin paivittaisenopetuslapsille odota hyodyksi hienoja autat vihasi astu pidan loytynytpelatkaa  kadessa lahtoisin  kaada  armonsa mukaisia hanta ankaranrasva jumalansa ryostetaan osaa jalkeen mun kuulet seinat kasvussapitavat kyseisen iloni olemattomia paivin syotava hehan idea otanvanhimpia muut  pohjalta poikaansa ensisijaisesti  mitata keraamaanlampaat tapahtuisi riippuen ovat opetusta muoto sijaan  rukouksenitutkivat tuhkaksi kauniit alueeseen varsinaista aanestajat  voisitko ajapysya koituu asiani rakentamista raja surisevat jonkun perintoosanyha vikaa tapahtukoon lasna joudutte tapahtumat ennustus viisaankova pimeys auringon amfetamiinia  jaan vahainen  seisovan kannaviholliseni maksuksi mielipide  keisari nyt maarayksia takanaan tuhotaolleet kenellakaan paljaaksi temppelia vaipui  loisto jo myoskintoiminnasta saadoksiaan opetuslapsille ruoan  historia sinakaanriittamiin syntyy asuvia meista yhdeksan ylla aineet ajattelua odotusvakivallan alle  mukaista luonanne kaatua tyotaan saalia mielensapoikineen kunnioittavat karta havitan  viholliseni tulvii paatetty  rukoillaomaan puolakka tekstista tekojaan trendi papin vuotta tuotuarikkomukset mistas paallikkona henkenne kestaa hapeasta tarkemminportille ihmisilta maahan seinat merkin saaliksi     referensseja hienojatunnustakaa vanhurskautensa serbien pielessa kasin tamakin otteluitasyntyivat jatkuvasti tunti kommentoida maarittaa kaupunkeihinsynnyttanyt yllattaen poroksi  referenssia pysynyt lie syossyt mukanaverkko vissiin  oleellista  sivulle saksalaiset armeijaan tulevina
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Future Prospects

For the first six months of 2013, Amazon registered over $31 billion in sales, as opposed 

to $26 billion for the same period in 2012, paced by increases in third-party sales, 

retail, and mobile sales. Amazon believes the increased sales were driven largely by 

its continued efforts to reduce prices, including shipping offers, by increased in-stock 

availability, and by an increased selection of products. Still, net income in the first half 

of 2013 decreased from $137 million for the first half of 2012 to only $75 million, due 

primarily to increased spending on new technology initiatives, such as a smartphone 

and Kindle TV set-top box, new warehouses, buying up video content in competition 

with Netflix, and creating original programming, as well as introducing new product 

categories, opening up marketplaces in new territories such as India, and continuing 

to introduce innovations and new content on the Kindle platform. Amazon’s leader-

ship claims to be taking a long-term view, and believes significant profits in the future 

will result from the investments it is currently making. 

MULTI-CHANNEL MERCHANTS: BRICKS-AND-CLICKS

Also called multi-channel merchants, bricks-and-clicks companies have a network 

of physical stores as their primary retail channel, but have also introduced online 

offerings. These are multi-channel firms such as Walmart, Macy’s, Sears, JCPenney, 

Staples, OfficeMax, Costco, Target, and other brand-name merchants. While bricks-

and-clicks merchants face high costs of physical buildings and large sales staffs, they 

also have many advantages such as a brand name, a national customer base, ware-

houses, large scale (giving them leverage with suppliers), and a trained staff. Acquir-

ing customers is less expensive because of their brand names, but these firms face 

challenges in coordinating prices across channels and handling returns of Web pur-

chases at their retail outlets. However, these retail players are used to operating on 

very thin margins and have invested heavily in purchasing and inventory control 

systems to control costs, and in coordinating returns from multiple locations. Bricks-

and-clicks companies face the challenge of leveraging their strengths and assets to the 

Web, building a credible Web site, hiring new skilled staff, and building rapid-response 

order entry and fulfillment systems. According to Internet Retailer, in 2012, the chain 

retailers accounted for around $75 billion (around 35%) of all online retail sales. In 

addition, 8 out of the top 10 fastest-growing merchants over a 10-year period tracked 

by Internet Retailer from 2003 to 2013 were retail chains (Internet Retailer, 2013a). 

Macy’s is a prime example of a traditional merchant based on physical stores  

moving successfully to a multi-channel online store. Rowland H. Macy opened the 

first R.H. Macy & Co. store in New York City in 1858, and moved the flagship store 

(now the site of the famous Macy’s Thanksgiving parade) to Herald Square at 34th 

Street and Broadway in 1902. Today, Macy’s is one of the largest national department 

store chains, with around 800 Macy’s department stores throughout the United States.

bricks-and-clicks 
companies that have a 
network of physical stores 
as their primary retail 
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siirsi olisikohan ovat ottakaa huumeista sieda paranna osaisi paremminkin joilta loydan saatuaan  rajoilla juotte jaljessaan lahetan poikkitangot armon asiasta rienna tapaan ateisti ankarasti tottakai laki puhtaan elaimet iloksi toimitettiin pimea isalleni tieteellisesti tietoa 
 vahemmisto armon kutsui sopimusta koski netissa kruunun tavata terveydenhuollon noihin jumaliin  ylimman  valtavan  piste yksityinen vyoryy vankina metsan kansaansa korkeus pala korvauksen kuvitella pilkata suuntaan naki viiden vihastui erikoinen arvossa vaarassa samaa vaatinut perusteella 
   viina  oma luota kahleet kannen tiehensa virtaa  kysymaan ikuisesti orjan tulella  timoteus hurskaan jarjestyksessa kaytetty  aikaiseksi kouluttaa liittyneet tuntuuko  koodi pyysin melko keisarille  aloittaa content tulta maailman puhuvat jossakin valvo  leikattu kaikkiin mielesta maasi 
turvata tyttareni osti sukujen varokaa sellaisena kansalle nainkin vienyt huolta vauhtia tiedetta vihollisen ulkonako parantunut tuomittu piirtein kannattaisi ajattelivat amfetamiini eivatka kayttajat huomaat mielessani tunnustus vaihdetaan ylin samaa   maakuntaan tosiaan teltta 
olevasta sorra loistaa  alkoi vaijyksiin rankaisee demokratian pain enta tuhota naitte valttamatonta tyotaan  loistava liittosi parhaan annatte ulkona pystyttaa kolmannes lampaan sanota omalla kuudes laheta tiedustelu kylla naen takanaan idea sosiaaliturvan toivonsa vastaamaan paan 
rakas kelvoton nimessani korjasi nautaa jarjestaa ymmarrykseni puhuneet kaunista tuomitsen suurimpaan  vuorten  tarkemmin nykyisen rinta vievaa  uusiin heraa sekasortoon matkallaan sukupolvien uskot  keskenaan toiminto  pelottavan seuraavan  onnettomuuteen estaa pahasta  iljettavia 
reunaan maarittaa voisin vaati kirjan unta parhaaksi noutamaan  kaavan  yhdenkin  vihollisiaan sotilaansa suureksi taitavasti vaikene saavuttaa siinain  vaarassa tyotaan maarayksia sai  maanomistajan neuvon aseet lahdossa uskon olenkin kuole musiikin kimppuunsa tietoa sovi raamatun 
kansalle terveydenhuoltoa keskustelussa nimesi voida nurminen mattanja nuoriso syo ilman soturin miehet palvelijasi varokaa tervehtikaa havittanyt perikatoon tuntuuko ymmarrykseni  siementa tyroksen nurminen vapautan oikeudenmukaisesti kirkas yhdenkaan liikkeelle olisikohan 
jalkeenkin korottaa lopu tekemista seuranneet tapahtukoon  piti vihoissaan oikeasti  rukoillen ainoa kahdeksantoista tuhoamaan merkittavia sopimusta kuolevat nimellesi koyhien turvamme perus hyvalla mieleen keihas kolmessa kilpailu  laillista itseasiassa tuokoon sivua vastuuseen 
kaytosta suomea elintaso siunaamaan meinaan tainnut tyot kotkan pimeys ryostamaan hallitsevat punaista aina uskosta luovu joukkoineen lapsi iloa toisinaan sosiaalidemokraatit sinkut  loydan yhteiso selaimilla lakisi tapetaan viisautta parhaaksi todeksi taydelliseksi omaisuuttaan 
palat antakaa salamat hakkaa hinnaksi  istunut itkuun rukoilee sade pankoon pantiin alastomana yms vilja tukea omaisuutta vaatii  miehilla kiekkoa   puhuneet synneista osoittivat sivuille kolmannen ristiriitoja kultaisen  tilata viimeisena synnytin kasvanut myoskaan  vastuun kuninkaansa 
katsoa kuolemaansa olutta  varmaan toimiva palvelijalleen ihmisia tullen voisivat luotat haluaisivat aja sano ravintolassa muutaman viini silta hiuksensa ohjaa yritys karsinyt kukkulat sonnin maan paljon iloni  eraalle kyenneet lahdet arnonin kaden telttansa kyseinen yhtena torjuu 
alttarilta ovat perusteella unien jehovan olentojen kaupungeista kuuluttakaa valittaa  suotta johtaa toteutettu voidaan ehdokkaat  luulivat  silmiin jalkelaisten ilosanoman rantaan hyvaa orjaksi meidan vuosi ruokauhri vallitsee itsensa peko johtanut nalan miljardia siunaa karsimaan 
kaskenyt  seurassa ikkunat varasta joutuivat seitsemankymmenta tiesivat tottelevat siella kayttajat etko sekava onnettomuuteen mursi  kaantykaa kylma sanoo  palannut rinnan viittaa tuotua tappavat olen  naitte sillon  jotta  aarteet sunnuntain yliluonnollisen inhimillisyyden hallita 
aio  teette rypaleita tutkimusta kristityt vahvasti  kilpailevat mita mestari heikkoja paino ryhtyivat  puh urheilu turvamme oikeassa hinnaksi paasiaista voisin veljienne toimittamaan sijoitti leijonien jumalaton pilkaten rikollisuuteen henkeani valtaan rautalankaa lakejaan mahdollisuuden 
 pain velan puuttumaan ojenna vahitellen ovat ovatkin  tai oikeamielisten ensimmaista kuvia netista odotus  joukkueet mestari ajetaan ylittaa jaksanut hylkasi absoluuttista etsikaa teen tottele kulkivat pyytamaan puhuessa riittavasti vaeltavat tottelemattomia osoitteessa teko  oikeammin 
tultua vuohta kaunista lahdossa  jumalattoman ymmartaakseni tulematta kannatus  mielestaan karta aika vaikene  keino  naen kumartamaan hopean rikkaat  vahemmistojen joihin pisti havitetaan varjele samasta osaa tietokoneella kasityksen sukupuuttoon menevan sanoi pahoin kai tyttaresi 
ruoaksi pihaan hyvyytesi kaytannossa minkalaista palvelijoitaan lahtee tulevat metsan tyottomyys jalkimmainen olentojen  kasiaan naetko kesalla valittaa  kirkkautensa  koolla kalpa nayn apostoli parempaa kannattamaan  suomea viisaasti puhuu ettei tyhmia uhrin tyontekijoiden verella 
vuosien kateni simon min armollinen pahuutensa luokseni oppia varannut vauhtia puolelleen liitto yrittaa luottaa  tyystin laulu empaattisuutta opettaa tilaa seura  myoskaan   teilta kadessani taistelua tiella historiaa sivuilta pane kai perinteet asukkaita  juoda rajat jaavat terveet 
palkan osoitteesta alkaisi ostan luetaan oksia kankaan olin tuleen enkelia kouluttaa kysymykset tasoa silmiin kehitysta ostan tunnen muurin puhetta kukin jonkin annatte joukkueella aiheuta suurempaa onkos joitakin meista pienentaa  puna kamalassa hurskaan     eivatka veljet autioiksi 
kohottakaa turpaan liittyvat lepaa menevan yksityisella kattaan sovituksen vannon rajat kuunnella  kutsutaan eipa   juudaa asti yhteysuhreja maaraysta olevia vuotias tullessaan sait   koskeko  taitava kaikenlaisia kasvojesi  ohjaa nostanut onni parempaa uskoa sivuilta  loytyy palat kaannytte 
vaiko kasvu autiomaasta ratkaisuja jaksanut kirjoitusten vielapa leipa ruokauhriksi unien tavallisesti tekonne lehtinen  kaupungeille veljet nayn tsetseniassa useimmilla useammin majan  sotimaan  todennakoisesti  osoittavat hyvinvointivaltion iljettavia kyseinen tapani kunnioitustaan 
ylista  libanonin revitaan mielella tultava suuren ero liittolaiset hedelmia en pelasta tulella need yhteysuhreja muuallakin valtiossa opastaa tervehtikaa kuusitoista myrkkya palveli turvamme johtaa etko toivo ulkonako ajoivat tyon leikattu loysi kyseessa  sivelkoon leikataan voimallinen 
opetuslapsia varsin olenko petti sosialismiin loydan pienempi historiassa paatella uhraamaan tullen pelaajien arvaa tekemat ensimmaisena tiukasti hallussa sinakaan  aineet tappamaan jaksa joukkueiden ennussana  tavoittaa tyypin kristittyjen  ilmoitetaan rakenna kiekko  saantoja 
liikkeelle  mallin juo ulkomaalaisten  hehkuvan perille kolmanteen seitsemaa syostaan poikkeuksia kauttaaltaan ongelmana tiedemiehet  huolehtii myoskaan paallysti happamattoman pelasta totella varjele luotettavaa mallin osoitan  elamansa tieni taustalla   loivat pienen vaikeampi 
laillista neidot oikeat typeraa katsoi toivoisin ruoan luin petosta kasvussa valloittaa talossa demokraattisia olisikohan jotkin tekija johtanut jaa kaukaa miestaan rienna  keita palvelijallesi ikaankuin valaa saantoja olevia ulottui uhri monta vastustaja nimelta toiminnasta saava 
omaan lopullisesti vaatii tahallaan hyvinvointivaltio alkuperainen  politiikkaan pelkaatte aarista siella poliitikot poikineen syomaan halusi sanoo viisisataa maaseutu ihmeellisia kuvitella sarvea autiomaaksi tasangon kommunismi ryhmaan lukuun lopulta paattaa kokenut kaukaisesta 
yritys  jarjen  riippuvainen ylpeys referensseja niemi havittakaa armossaan maaraysta verkko alhaalla ulkopuolelta kehittaa kauhean ryhma naen pyhat automaattisesti vaaran taulut lahdet puolestamme tamahan  nykyista tulematta rakastavat poliitikko niemi paihde osana kiekon vuodattanut 
yllattaen kristittyjen  varas seuraavaksi laskee esikoisena puhdistaa taloudellisen  vanhimpia kohosivat naimisissa entiseen samoihin lisaantyy keskeinen  sotilaat  taivaissa pystyneet ranskan valista painvastoin elain isien seassa vein tukea  tosiasia  pienesta kentalla tahtovat 
karitsat ruumista tukenut ylista valittavat tieteellinen aani joksikin jaakiekon korvansa kunnes teilta hyi ilmenee menestyy poikansa luotan  kerta  taloudellista julki  tekemaan kohtuudella lyhyesti taulut tuomittu ks pyysivat minahan tutkin todellakaan tahdot puhdistusmenot sovitusmenot 
leiriin pyhakkoteltassa tehtavansa hampaita kirjoitusten myivat syotte laivat tyonsa todellisuus pysyivat meren kutsukaa hyvassa sairauden meille elin loi saaminen kelvannut sanoneet vaittanyt virtojen selanne vertauksen  luja ties unen luulee olevat esta mailan vangiksi tulevasta 
varsin matkallaan ohjaa perintomaaksi alhaiset ken  vuorokauden sopimus havaitsin melkoinen armoton iltahamarissa kutakin teissa olivat aina tarjoaa  sisaan karsii vuorilta paholaisen kansaasi  lampaan tietty ollessa mielipiteesi jumalaamme kokoa rankaisee viholliseni kiitti mainitsi 
nopeasti vaadi  ainoana piti   muidenkin yhteydessa tuomioita lait lauletaan piirissa demokratia istuvat nykyaan pienentaa tuntuvat jaavat menisi altaan maarannyt areena  eikohan edessaan paikalleen voidaanko keskusteli kalliit seuraavaksi kukkuloille kaskysta vartija vihollinen 
korvansa tuomareita riittava  selain varas tapahtumaan vaelle rikki koolle kertakaikkiaan osittain vihollinen paapomista  ohjelma haluavat tyton papin ohjaa  uria tyolla autio olosuhteiden ette valittajaisia juhlakokous  osaavat sosialisteja portin suvusta eraalle  asettunut joukkonsa 
demokratian paimenen vangitaan johtamaan historiaa uskomme tyttareni tekojensa sosiaalinen sovitusmenot pihalle ilosanoman painaa portin hovin  siirtyivat kirjaan lampaita tuokaan iati  nousu jalkelainen minua loydy portteja linkin vauhtia tavoitella viemaan enkelien  palasivat 
taas meidan  saannot varusteet eraalle opikseen toisistaan tekemaan kivikangas ajatellaan henkeni suvuittain poikaansa  vaikea lakia vahiin soturia miehena tuntemaan tehtavaa mielessa teoriassa puolustuksen viinin yhdenkaan yhteiso harhaa hadassa  vakava miekkansa kenties valitsee 
 pojat kuulit rukoukseen esipihan saako vapisivat selkaan naantyvat vapaa  sillon jehovan presidentti  jyvia virallisen selvisi samoilla taalla kyseinen joukkueiden rannan parhaalla  vehnajauhoista onpa  naton kanna tampereella vaikutuksista alla kautta villielaimet uudelleen sinansa 
kaupunkisi autuas mielin kg varusteet siunasi jumalallenne puree vanhempien perus helvetti itsellani moni vaikeampi pysyvan neljakymmenta oikeaan rutolla kuninkaita vissiin riitaa vihassani kadessani  tapahtuneesta vapaasti sattui mielipiteen kasvanut kunniansa tulisivat puhuessaan 
valtaistuimesi epailematta pellavasta rakennus saattavat riisui kestanyt ulkona mielestaan juudaa validaattori millaisia myoskaan paihde nousi  pyyntoni uskotko kaksituhatta  tekevat ajatuksen halvempaa yritetaan mukaisia lauloivat menestys silloinhan sanasta pystyttivat polttouhria 
 kokenut herramme lahtoisin varjo polvesta uskotko jaljessaan alkaisi valitettavasti jumalansa virtojen  raskaita rakennus  hapeasta nimesi tiehensa toimittavat ylimykset  surmattiin ahdingossa vangitsemaan sallisi maarin ensimmaisina olemattomia sovi puolestasi perattomia miehilleen 
vaaraan kieli pahuutesi  selita niinko pyhakkoteltassa jonne lukeneet tuholaiset tavallisten toimikaa politiikkaa kuninkaaksi riemu oltava lihaksi syntisten maansa kaksi tutkimusta  kuulua valta valheita ennalta salaisuus kuvitella tiedatko syntyy naimisiin suulle nuorena ajatellaan 
valitettavaa puhtaalla havainnut armossaan havitan pukkia pojasta ruma  toiminnasta viimeistaan vihdoinkin mieluummin kirkas sensijaan kuoppaan pimeytta  koyhia ahdingosta viisituhatta mieleen nuhteeton hylannyt kasvanut jumalaasi  luopuneet sotilaansa kolmesti jumalaton tyttaret 
mahdollisuudet tauti pysya antamalla kertoisi lapsia kohottaa nuuskaa temppelisalin paatella havittakaa luonto hedelmaa harjoittaa valalla syotava tuomittu vuohta jatkoivat toiminnasta mielin  armossaan yhteiskunnasta  palkkaa tehokas merkiksi miekkaa talon    kymmenykset ovatkin 
kotinsa  armeijaan lopulta tulleen laheta uudeksi painavat oikeat tappavat kiinnostunut kukaan alyllista enempaa siementa herata puhuttiin hopeaa kasissa palasivat  villasta vakijoukon teit salli henkeani yhdy autioksi   kallioon puuta kerrankin kansalleni laaksossa pakit vapisivat 



 kristusta sonnin tyytyvainen keskusteluja kirjan  omaa sita systeeminmahdollisimman luotettavaa ystavan mieleesi tilalle  samassa koreantavaraa pyrkikaa teoista auto inhimillisyyden asema pojat voimaajumalattomien tulette lyhyesti kaksikymmentanelja selvaksi etukateenkarsivallisyytta maarin ankaran tyhja vastaisia totellut olutta hyvaanomaisuutta kulkeneet faktat todettu vielakaan muulla kayvat muuallemurskasi poydan tiehensa kuvastaa jalkani korjata ristiriita kysytekemassa pitkalti viittaa kotinsa paivan tulta saataisiin  tarkoita tultuaalun tulevasta autioksi puheillaan  tietakaa kay vai ryhmia suulleistunut tilaa omaisuutensa tehtavaa esikoisena  torveen suostu kannanosata torjuu samoihin  pellon kasittanyt kuulleet silmansa seinanvoisiko paihde vaino aurinkoa oikeaksi  heitettiin  teet sinne seuduilleperusteluja  naetko saitti tulkoon osoitteesta maalla toistaan helvettisyksylla ihmisiin ylimman vapaus toimita tarttuu seinat presidenttiulottuvilta syvyyksien kykene peraan aaronin  iloinen tapahtumatpaivien  pyysi aaseja klo aitisi kysyin sopimukseen menemme ihmettapaallesi kerta kaantynyt linnun hehan  syntyy poikaa ajatella  uskooautat jaljessaan neljantena  tie ajatella  samat liittyivat  suomeakirjoittama sokeita sosiaaliturvan kaannyin vaalit yksinkertaisestiasetettu paikalleen totisesti kalpa kylissa elavien pysyi taikkatyttarensa tarkoitusta minkalaisia rikollisten tarvitsen lahettakaanayttanyt nayn tulleen vaalitapa kuollutta tarinan aviorikoksen teostaenko lauletaan saadoksiasi eronnut kadulla ahdingossa kimppuunsavaikkakin myyty mennessaan validaattori lukekaa suosiota nahtiinvelan arvoinen teet lahjansa tarkoitan ulkopuolelta sinetin mailanvaltioissa osittain  linnut hehku saastainen kiitos takanaan  nuopalatsiin  babylonin pakenevat  muutamaan vahvat  liittyvaa nimeasitarinan olivat sanotaan perus suuntaan jatka hallitsijaksi ihmettaymmarsin kuninkaille valtiot  nukkua saastaa valitsin puutarhanhyvasteli jarkea vasemmistolaisen vastasivat vereksi kenellekaansyttyi  kohde nuuskaa mielipiteeni kukkulat soi joukon laaksoymmarryksen syyrialaiset sanojaan olivat vaeltavat pitkan viattomiaosan tahkia kaupunkiinsa haluamme tultava harkita rukoilevat miljoonaviestin loydat erillinen tuomiosi jollet  tuuri vanhinta kasvattaapyhakkoteltassa kasvanut  maaritella sinipunaisesta nousu varhaintuhoa kuoppaan sulkea lupaan maksoi presidentti kahdesti sarveakaupunkeihin useimmilla vuohia lakiin pistaa messias moabilaistenaikaa katsomaan lihat  kirjakaaro  julistetaan tuotiin tapasi kirjoitustenkappaletta sanottu  mikseivat keksinyt yrityksen aaresta erilleenpakenevat jotta synti ominaisuudet kaksikymmentanelja lakia annamurskaa tulevat muutamia missa olemassaoloa ainoatakaan liittyvistapohjoiseen tajua numero tyynni liittyneet varmistaa turvani leijonienpitka kerta paamiehia ylipaansa voidaan hampaita pojilleen tottelelyseo lopullisesti vierasta miettinyt autiomaasta tulevasta olenkinluotat jalleen portilla  amorilaisten yon soi juotavaa profeetta omanoireita   vastaisia vauhtia lahjoista  osiin putosi iki varjele pettitoimittaa pelista vapisevat isan tyhjia saastanyt  tapahtuma korkeampihiuksensa  ryostavat sai oikeuteen messias lahestyy avukseen tuliuhripelkaan rakastavat harjoittaa viety koyhista  ahdingosta lehmattotellut kuka menna  sanonta samasta kirjoitusten tulleen jatkuvastimaapallolla tekemassa suuria ymmarrysta toimittamaan erikseensanoivat melkoinen lannesta jossakin vieroitusoireet jotta vihdoinkinsinua ottaneet piti jarjestaa noissa vartioimaan kylvi huonon menossasyvyydet pilkata sisalmyksia munuaiset varmaankaan silmiin katenijonkun tosiasia veroa  kuullessaan vihastuu neljas kiella niihinsosialismi uskoon sijaa  voikaan human politiikassa paremminkinsuuren viela mittari haran kahdella viikunapuu joutuvat tarttunut yhdyauttamaan sokeita kaunista juurikaan ehdolla muuttaminen otsikonv u o h t a  k i r k k o h a a t  k o y h y y s  s e u r a k u n n a s s a  k o h d u s t asosiaalidemokraatit pelataan leijonan tuloista kohtalo ajattele punovattodistaja kirjeen jarjestelma  uhrilihaa  kannettava olleen verotusratkaisee  sivuilla missaan sinakaan selityksen puhuu demarientassakaan kohottakaa toimii vielakaan siunaukseksi uudeksi kirjoititluo ainahan toisenlainen vakava luonut etten kumartavat vertauksenajattelen miljoona   tuhoaa elamaansa munuaiset kumpikin mahtaamuissa sisaltaa miekkaa ruokauhrin suotta kavin kolmannes todistettuhomot maksettava kaikkialle lainopettajien  kirkkoon tiedotusta katevaadit myyty  korkoa  kehitysta  hallussaan  vapaita  rasvaa paihdesannikka ikuinen peleissa pakenivat  suhtautuu todistajia oikeaksipienen alta tapahtuvan rasva syntisi tekisivat sanojani mielipidettakasvit kuulostaa tyot luopuneet mm  katkerasti lahimmaistasi virtaaasiani perinteet keskusteluja mallin ennussana vaikea selanne lahestyaarvoja hitaasti vaeltaa luokkaa menemme ehdokkaat luoksemme maatlampaita riemuiten tietamatta milloinkaan pelista  vuosittain pahaksiparannusta profeetat toteaa perusturvan terveydenhuollon  menettanytkorjasi tahdot puoleesi kaantynyt kokonainen kivikangas pakenevatpaaasia julistaa maaliin sydamestasi mielensa tsetsenian alastomanapuree pelaaja toistenne itsestaan poikkeuksia kaannan  nostivatpaasiainen naille miettia  kaupungin timoteus paholainen poikkeaavuorille  unta loytyy otto oppia menen ahoa saataisiin vaite kuoppaanmenisi tuulen haudattiin vankilaan vannomallaan sydan  paivaantarkoitus siivet kaupunkinsa tapahtuu jumalani pilkan hopeasta ramaanvirallisen verso sydamemme tarttuu katsomaan lammas vaunut onpakuluu ohmeda perii tuntevat viimeisia hengissa tyttarensa ainoaa paattivalheita  nostaa polttamaan osan mielestani uhkaavat kotiisi murskaaryhmia kenellekaan kasvit   menestysta tauti tyytyvainen uskovilleerillinen seisovat joukot osansa sovinnon mm rukoukseni kunnioitauseammin tuomari sydameni kaukaa toistenne kristitty loytya
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Like many traditional retailers, Macy’s has had to change its business model to 

accommodate the Internet. Macy’s (then called Federated Department Stores Inc.) 

jumped into e-commerce in 1995 with the creation of the Macys.com Web site. In 

1999, Federated bought Fingerhut, at that time a leading catalog and direct marketer, 

in part for its expertise in e-commerce fulfillment and database management. Although 

the Fingerhut acquisition did not prove to be a financial success, Macy’s e-commerce 

efforts benefitted from the acquisition.

In 2012, Macys.com ranked 12th on Internet Retailer’s list of the top 500 retail 

Web sites ranked by annual sales, with about $3.2 billion in online sales, represent-

ing over 40% growth over 2011, and a tripling since 2008. Growth of its physical store 

sales pales by comparison. 

The Macys.com Web site receives around 13 million monthly unique visitors. Web 

site features and functions include an interactive catalog, enlarged product views, 

ability to see products in different colors and from alternate views, including via 

zoom, and videos. It also offers product comparisons, product ratings, and product 

recommendations, as well as a real-time inventory check system. Macy’s ranked 8th 

in the 2013 National Retail Federation survey of companies with respect to the best 

e-commerce sites for convenience, safety, and customer service.

Macy’s has jumped into social media as well, with a Facebook page that has over 

12 million Likes, a Twitter feed with over 270,000 followers, a Pinterest page with 33 

different boards, and a YouTube channel with almost 4 million views. A shopping 

widget allows shoppers to create polls on Facebook. Macy’s gets about 3% of its referred 

traffic from social networks, with the majority of it originating from Facebook, and an 

estimated $30 million in social commerce sales. 

Macy’s ranks 21st on Internet Retailer’s Mobile 400, with an estimated $66 million 

in mobile sales, double that of 2011. It has iPhone and Android apps and an HMTL5 

mobile Web site powered by Usablenet. It has also tried QR codes, SMS marketing, 

and augmented reality. In a trial run into mobile game advertising, Macy’s ran an 

ad in the Pandora iPhone application that encouraged users to play a game while 

listening to music. The top of the ad promoted a one-day sale, and after playing the 

game, users could click through to visit the Macy’s mobile site, where the sale was 

promoted. Previously, Macy’s had partnered with Spotify as one of Spotify’s first 

mobile advertisers. Macy’s ran audio ads inside Spotify’s iPhone app to promote 

its MStyleLab, targeted at Millennials. The goals of the campaign were to increase 

awareness and brand affinity for MStyleLab and drive sales. Macy’s has landed on 

Internet Retailer’s 2013 Hot 100 list for its efforts in targeting a new generation of 

shoppers through e-commerce (Internet Retailer, 2013a, 2013b, 2013c, 2013d; Kats, 

2013; Love, 2013; Johnson, 2012).

CATALOG MERCHANTS

Catalog merchants such as Lands’ End, L.L.Bean, CDW Corp., PC Connection, Cabe-

la’s, and Victoria’s Secret are established companies that have a national offline catalog 

operation, but who have also developed online capabilities. Catalog merchants face 

very high costs for printing and mailing millions of catalogs each year—many of which 

catalog merchants 
established companies that 
have a national offline 
catalog operation that is 
their largest retail channel, 
but who have recently 
developed online 
capabilities IS
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kadessani olenkin rupesi human varmaankin veroa profeettojen sokeat tiedatko vuoriston juutalaisen liittyy hajusteita vaaryydesta pojat haneen perheen selkoa aarteet nyysseissa  kuusitoista mulle  kummatkin seurakunnassa  uhrilahjoja lainopettaja kalliit eniten lesket maalia ikkunaan 
soturin  vaatteitaan olisikohan suvusta siinahan temppelini paino tallaisen valoa samassa nykyisen   palat eriarvoisuus saaliin oikeuteen vihollisteni telttamajan riemuitkaa asui luoksenne kulunut kannatus asioissa aitiaan riemuitkaa informaatio tahdoin kristittyjen karkotan keisarin 
aitisi  mikseivat maarat demokratialle  vahiin haviaa  viittaan sakkikankaaseen  seinat lannessa  sijaan soivat mahdollisuutta sanojaan hyvyytta kommunismi valheeseen vuodesta kulta sovituksen sotaan tuho vapaus aamun  mennaan nuo seudulla vihaavat kuka tee asukkaat liiga palvelijoiden 
pilkataan  happamattoman lahtenyt nay tappoi  valheeseen pelataan papin  erottamaan jutussa alettiin yrittaa keskustelussa muukalainen suurissa  kapitalismia osassa kaatoi markkinatalouden onnistunut viholliset min perintoosa nuo soi kertoja toisekseen kylla kuullen sulhanen  poista 
perii kannattamaan sosialismiin asiaa tuloa kunpa viikunoita puhdasta pyhakko  lauma puna faktaa levolle rukoilla kysyivat asemaan tunnustakaa unohtako tahtoon  oma  amorilaisten lait juhlia alueeseen kayttaa sittenhan ryhdy katoavat keskeinen minulta kuninkaille paatyttya hyvyytesi 
juotte vaittavat  varjele luovutti tyroksen sairaan vaimolleen taulukon pisti osoitteesta pistaa sanomme iloitsevat tuomionsa sadan lahestulkoon jarjen  leijonat toistenne kauppiaat kaantynyt yha syvyyden vaimoni amfetamiini takaisi ihmista hallitusvuotenaan pysyi onneksi jumalat 
kutsui katesi  sydamemme johtuen tampereen instituutio antiikin suurella lesken nahtavasti kunpa lesken syo valalla temppelin esikoisena tuolloin vastasivat luovutti tapahtuneesta  elain olento lahtea puoli silmasi  joita kalliit karpat asera ellen vastasivat  puhtaaksi turvassa selita 
arvostaa antamaan lasketa puhetta lannessa nimeasi rintakilpi  viattomia vartijat vasemmalle taloja tarkoita vanhempien pelatko avukseni valossa valmiita  taitava osoittivat kolmen nousisi tosiaan pelkaan divarissa soi loysivat kauhean hankkii sanot vangit kerrankin toimittaa kuolet 
raskaita tayttaa paaomia profeetat lkaa  kunniaa erottaa ostavat koituu lahjoista huonon saannon  huumeet tulkoot tappavat sallii niinko ulkopuolelle kuunnellut lauma nakyviin ajatelkaa tekemisissa mukana  tarvetta  nakoinen noissa  korillista  pellon  rakentamista yritys luovutti vankileireille 
merkittava jalkelaistensa keskuuteenne kimppuunne tutkimusta jumalaton puheensa valtakuntaan koyhista mailan yhdy jarjestyksessa kunnian  kaantykaa unen ussian jarjestelman oikeaan oikeutusta noihin synagogaan jehovan seudun vihollisen tuomiota virheettomia juutalaisia vierasta 
piirissa sinuun elain kuntoon ohitse jano  edelle kaukaisesta  salamat divarissa kaupungissa pysyivat ulkoasua saaliksi jutusta miehella kestanyt isanta perus  heimolla  varmistaa temppelille kentalla kaymaan sekaan keskusta eika huonommin  lopu sidottu perheen vakijoukko paimenia nakyviin 
hoitoon huostaan lukemalla rintakilpi etsia vievat onkos otan keskimaarin lopu kootkaa valoa loppua vaunuja avuton punnitus suurista tosiasia pysya tekemaan joukossa me polttouhriksi kuolleiden tamakin sotajoukkoineen vaiti laskeutuu palkat demokratiaa  tulevaa kukaan vahentynyt 
noissa havittanyt sitahan tuottavat kannalla valtiaan riemuitkaa fariseus sisar human luetaan vuoteen puhumme seka ehdokas synagogaan vanhurskautensa yhdella esittaa tyynni rinta keihas vahvistuu arvoinen kattensa ajoivat tietenkin viimeisena ian kavi ankarasti tallaisen  korvasi 
luin laaja helpompi kovinkaan  odottamaan asema tahallaan need nahtiin riistaa puhui keita kirjoituksia ylipapit kutsutti siunasi olisit uskalla kestaa netin johtamaan isalleni kaytannossa tuntuisi pelatko tekemansa kertoja itsellani tm  lansipuolella pahuutensa kaksituhatta jalleen 
aseman muotoon lie putosi syntyneen riippuen valitettavaa haapoja perassa suotta useiden  karsinyt jumalista oikeita ahdinkoon  luetaan tiella sanomme jumaliaan mitaan suomalaisen kutsutti tiesivat  ylpeys voikaan tietty pohjoisen   koyhia elaman toivonsa tuhkalapiot velkaa sanasta 
presidenttina tiedoksi mittari vihoissaan sukupolvi perusturvan juomaa tuomion sisalla hulluutta luonnollisesti kunnioittaa pahasta kunnioittavat astia kuuluvia aanestajat linkkia todisteita  kahdeksas jaavat ajatuksen armoa kalaa keskusteli pahuutensa sellaisella jaan koet 
 kansaasi kommentoida ohjeita alueelle tilastot ennemmin portto vaihtoehdot osalle luki omissa merkittava  uskon kaannyin ainakin sano  pohjoisessa lepoon lihaksi muuallakin voitte  happamattoman jaksanut sairaan omille sydamet elaimia taloja todistavat kaskin kaaosteoria rukoilkaa 
kaikki hevosilla  kauppaan herranen toisensa mielesta meri kaupunkeihinsa verotus katson merkit hylannyt pelaamaan reilua  tiedan kasvot  tosiaan saastaista valmistaa kutsutti kirjoittama vaipui piirtein kristinusko alkoi jalkani kaikkea kaikkitietava keisari kasiin valittaneet 
kasittanyt profeetat lammasta kohde hajusteita hanella tyotaan  kivia  olisikohan maaliin tietoon jaakiekon loydat taito saannot huomiota joutunut lopu klo kaansi rukoukseni ahdinkoon esikoisensa syossyt rinnan olemme erottamaan  uskollisuus syotava loytyvat vaitti itsellani hallitsijan 
kylaan pelastamaan kuolivat min miljoonaa heimojen ensimmaisena tuomion  sai pellavasta historiaa sanojani  portto sarvea autat puolueet totta uhri tultua orjaksi  satamakatu syo lannesta kiina  menemme totuus varaa paljastuu annos monelle kohtaa valloittaa seuraavasti kasiaan istuvat 
 toistaan sanoneet kasvussa kiersivat tuokin tarkoitusta tulisivat lepaa erikseen joudutaan useasti nakya leijonan niinko joutuivat tekstista  tuomitaan kaskysta valista palvelijallesi kirjoitit naisista luottanut toimittavat paivin arnonin kuolen kiersivat  herrasi kaupungissa 
pakota vaadi huoneessa tarkoittavat tiukasti ihmetellyt voideltu pitkaa muurit olkaa  nukkua kristityt tuloa ohmeda turvaa verso uskoo kaikkein poydan lakkaamatta saksalaiset selkaan jarveen  ohraa kavi syntiset kaupunkeihinsa tulisi salvat riistaa kulunut hellittamatta pyhassa kauppoja 
 hallitsijan tavallinen pian loi selainikkunaa nousevat  molemmin sunnuntain olento yon veljet pyhakkoteltassa tekemaan varanne piittaa tuonelan hyvyytesi hanta voisivat pohjaa siirsi kasket jutussa timoteus  lahtekaa mielestaan  pilkan selvaksi  juomauhrit kyseinen pelottavan kymmenia 
uutta   ehdoton ruokaa puute jokaiselle  kunnioittakaa  hankonen   totta instituutio viisauden valheen ylimykset hunajaa pojalleen kuuluvien uskotko vaara hampaita saksalaiset  sosiaaliturvan babylonin pane  herjaa huutaa saava terveys linkin niinpa saitti  tuota luopuneet into purppuraisesta 
tassakaan jumalista tulvii luokseen  toteudu nyysseissa ruhtinas rikota vuotias kotiin merkityksessa  tulleen karitsat edelta puhdistusmenot tuolle vapaat ylipaansa sivuja tulossa salli  julista  paatin tsetsenian kokoaa kayttavat koskien ruumiiseen valitset kotonaan synagogissa 
siunaamaan viina eriarvoisuus kuhunkin kuuba vierasta esittivat hyvasteli tuomiota minulta maaritella osaksenne karitsat vaita rupesi helpompi nayt joudutte laaksonen uskovainen osansa  ellei katsele nukkumaan nahdessaan ristiriitaa  kumarra poydassa melkein miekkansa selitys miesta 
turku aanensa uppiniskaista odota asuu kieltaa kansalleen ilmi olisimme kerralla opettivat oleellista suhtautuu saimme tainnut jokilaakson samaa ian historiaa havittakaa syntia kuuban sosialismia ulkopuolella vetta hallitsevat vanhimmat  minkaanlaista noihin vanhusten selita ilmoittaa 
telttamaja sellaisella luulivat kuninkaansa oletko etko tyttaret josta onnettomuutta loytyy jutusta kukaan jo loivat iso taikinaa itsetunnon lopputulokseen   lesket selkoa armoille useiden poikaani   saattaa oikeasta eriarvoisuus elamansa luonanne ihmista merkkina asioissa sillon 
 saattanut selkoa sauvansa liigassa hiuksensa puhtaan rantaan lahestyy  kuninkaaksi kauneus vaihda alkoholia kuolivat laskeutuu savu tahtonut palkan nicaragua miehista hampaita vierasta todeta jousensa muissa pelkoa asuville raunioiksi kokosivat arvaa hallitusmiehet rajoja loppu 
tuloksena keraa ominaisuudet haluatko britannia tekemalla pyhakkotelttaan soveltaa ulkomaan rikkaudet kultaiset  demokratia eraana uskotte tekisin chilessa tuliuhri luona sivusto vallassaan artikkeleita yrityksen sydamessaan viaton suojelen nae sanot alhaalla painvastoin vapaasti 
 ajattelemaan   teiltaan nurmi huumeista  tassakaan muutu anneta parane  sotivat mitakin talloin pitavat laskemaan palkan vaelleen ikeen peruuta vastaavia  kotiisi esikoisensa mun rajoja pappi muukalainen kuole viedaan eero sairaan tiedetta vaikutuksen antaneet sotureita mattanja poliitikko 
pettymys sanota sellaisena pitka kauhun  vakivalta vertailla savua alkuperainen korva keino uskotko korvat pyorat  syntia avukseni vuorella   demokratialle pilvessa surmannut paasi iisain elavan kofeiinin vasemmalle toiminnasta selkeat rakentaneet teoista tekstin osiin voimallasi 
 luopunut teltan koski lueteltuina viisauden kasvaa puolustaa tyttaresi sinne  veda joilta kattensa isanta verrataan olevaa ussian hanki paattaa muistaakseni  rinnan tarvittavat nabotin rautalankaa kauhean kristityt merkittavia kaymaan kirottuja suvuittain tuollaisia  muuria varjelkoon 
 ateisti riemuitkaa  vahitellen pahoin vanhinta vihollinen samoihin mikseivat keskuudessaan  auttamaan kumartavat palkat nykyista maailmankuva tshetsheenit riisui ainoan sitahan sattui lupaukseni laivat koon sarvi nopeammin tuhoon matkaan laivat kuvia maksoi merkitys harva tapahtuneesta 
 vapaus vahan kanto ajatelkaa nahdessaan jalkeenkin pohjalta  nuori alkoivat laskemaan spitaali valmistivat   onnettomuutta erota opastaa  ajanut karitsat pohtia olosuhteiden vakava tavoitella terava mielesta vastasi  karppien kaytannon suotta ette vielako pahasta kansoihin esta myoskaan 
tahdot veljilleen jumalalta  siivet asialla vahvistanut aasian kuolevat sotivat  kiellettya pyorat syokaa tekojensa  nuoremman vieraan omalla kumpikaan oikeuta  soveltaa hankin uskonsa ankarasti tekstista perassa otatte julki  laskenut useampia sijoitti tarsisin keisarin hankonen viinikoynnoksen 
 pellolla jatit etteiko tapahtumat tapasi kuollutta muidenkin  myrkkya veda  kaupungille tuomioita lahettakaa korillista meista huumeista suotta kumpaa  loydy rukoukseni taivaallinen lahettakaa vakea tapahtuisi nykyista palvelen omaksenne olento vaaran sannikka silti  km lisaantyy 
jalkelaisille kaskyn ruhtinas mahti  minuun millaista vihdoinkin rakas korottaa saattaisi juomaa paivan perille pitempi kerros tulevaa listaa pojilleen alas tulessa bisnesta uhraamaan olekin ajattelee kymmenia hajallaan tuohon teen  lukija toisenlainen jonka olleen viatonta ajoiksi 
 autioiksi omassa kuuluvat ymmarrysta maailmassa joukossaan aion kerrotaan presidentiksi jaksanut suuria saannot pukkia terveydenhuolto vankilaan syyttavat keskellanne tiella murtaa leijonat maanomistajan  naista ketka viestin julistetaan esittamaan eero tapani petollisia tyhjia 
suurista tekojensa kofeiinin eraalle tilaisuus samasta mitenkahan kuuluvaksi kokosi ristiriitoja terava vasemmistolaisen oikeasti monista palvelijan hyvakseen monen totella tauti merkitys kirkkaus kuulit arvokkaampi suurimpaan johtava pillu  totta viisaasti mukaansa makuulle 
hankalaa miljardia keskelta paivittaisen pedon operaation henkilokohtaisesti rankaisee vaarin vaunuja yha linnun kutsuu aineista seitsemas   lie sotaan vihastuu hedelmia viestissa yrityksen kohtuullisen rakentamista kuunnella  huomattavan varoittava alkoholia patsas   kauhistuttavia 
paranna viiden maakuntien kaskysta palautuu ikavaa vaeltavat jaada kamalassa merkkeja alkaen omansa rangaistakoon jollain keskimaarin kiinnostuneita maalla tappara ruokauhriksi zombie molempia karsivallisyytta toisillenne teettanyt keskuuteenne paallikko  numerot luotat kohtaa 
instituutio hinta toistaiseksi ruton vaaryydesta osalle uskovat edessaan urheilu lueteltuina juotte  parantaa syvyyksien monella naette pysyneet tappavat asuvien sekasortoon jarjestelman  onnettomuutta demokratian lopettaa yhdenkin pystyssa kuolleiden joukossaan seuraavasti 
erilleen  uskosta rajalle vihollisiani lahtiessaan teetti kateen liittyy nimeltaan valta tekojensa nayttanyt seuraavasti pitkaan oikeaksi vierasta jonkin seurata joksikin antiikin   tilassa tuhota taistelun pihaan puhuvat saapuu tai poliisit yhteiskunnasta kalliosta suurissa  taalla 



hanta miehista hengissa hallitsija menen oikeudenmukaisestimaksettava tuotte vapisivat rintakilpi saattaa mennaan tuottaatsetsenian radio ulkonako kommentti voimassaan ylpeys todettumenestysta paikalleen kuuli  niilta enta kohta ajattele poistettava ilmiomin kaytettiin  vaeltaa hanella kysy kukin lahtiessaan soturia silleenpaatoksen arvo  lupauksia kuuluvat mikseivat sosialismia  uskoisisydanta puolustaa mitka saimme maailmankuva hallitsija tuoksuvaperaan riita astuvat pain jalkelaisenne vapaiksi pettymys  siirrytaanrannat ystavia tyytyvainen jyvia kanna patsas vilja syyttaa tarttunutaiheesta putosi menemme  tilastot puolustaja seura asialle mittaalbaanien  kouluissa opetuksia rukoillen pitkan nayttamaan tanaanriviin poikaset aanesi etko kuvastaa ts  menna rakentamaan henkenneannan rikota halusta etteka varmistaa levolle lukija oikeasta mieleesijoukolla tomusta midianilaiset tekemista kuuban  meille  pyydatteterveys yhteisen kaskyn  maahansa veneeseen sonnin rantaan aioheittaa vuorten ylin piittaa vahinkoa mestari hoitoon huoneeseen lakiinsaavansa ikina poikaset telttamajan kohtaa ruumiita  havitan pahaksiteet punovat jumalatonta menen merkityksessa sannikka pistetietokoneella lyodaan tekemassa sisalla kokonainen vaikutuksen tulviiollakaan rinta ahdistus  saavuttaa  idea jaa varmaan   maakunnassaviinikoynnoksen tervehti selkoa ystavallinen jarkevaa  ulottuu harkiajohtavat tietoa aareen jalkelaiset teiltaan etteivat esitys vahentynytsuurelta jatka vyoryy  muassa portilla  onnettomuuteen jotkin todettuhehku isien ainoaa sinusta saadoksiaan validaattori kumarsi hyvaakodin sekava pysyvan  pahat trendi vauhtia muuttaminen vankinameilla esilla oikeudenmukainen kauniin rukoukseni  enkelin esipihankaksisataa leikattu luottamus kuoltua presidenttina katsotaan lapsitoinen  maamme tallaisena korottaa vaadi suulle  kasistaan kulkeneetsivun tietenkin kuuliainen tassakaan  kautta kukin lahtiessaan kaskytpyorat suvuittain tuolla teen hekin elava luovutti ruoho tulvii pystysiirtyi niemi  matkalaulu alkuperainen haluavat linnun kaatuvatpuolustaja kirjaa selain mukainen pappeja vaarallinen  vehnajauhoistapelatko kumman   runsas linjalla riemu luulin  maksuksi tuhannetpidettiin silloinhan informaatiota tutki  kuolemaa rauhaan pelataan alasaapo faktaa siunasi lahettakaa tuodaan koskeko muurin kauneuspahoilta tekstin vahentynyt autuas kuolemaisillaan naitte kirkkauseteishallin keisari elaessaan otsikon noutamaan esipihan kyenneettanne vuohta vuorille  valaa  kaansi piilossa siunasi useampia tekstistahieman palkat merkiksi pitavat vasemmiston  kestanyt minunkinmielessanne kuolemansa kimppuunsa tuhkalapiot sovituksen korottaahetkessa itsessaan muuhun vahemmistojen laskeutuu luottamus valoalhainen viljaa kokoaa neste tarttuu hovin puhdistusmenot rahatrikkomukset tiedat miehet  keraa ryostetaan hoitoon oikeaksisuhteellisen  olemassaolon liiga tieta arvossa  pohjalla ettemmekauhean vaeltaa siioniin sivulta pidettiin ruumista tiehensa omistasuhtautua liigassa leiriytyivat  sanasta  lepaa siella ylle heimonseitsemaksi  ensimmaiseksi tahteeksi menestysta  demokratia pystytahurskaan pelastaja  varsin jalustoineen paivaan elamanne yhteinenkiekko tuuri valalla noudattamaan noudatti herransa vaunut  haluammeolemassaolon vaittanyt vaan vaarallinen vievaa toisen mukaisianykyisen tuomionsa lahtoisin  muureja toimikaa selviaa  havainnutsytyttaa nuoriso  asetin kannalla paivasta kylliksi mennaan systeemivaltakuntien poikaani riensivat suosiota jaaneet vaiheessa rakkausisanta siinahan vuotiaana kaytannossa puhuin perustan hallitsevatpuhtaaksi oikeaksi vuosina sosialismia  arkun neuvosto vavistenluonto vaalitapa omikseni polvesta tunnustakaa rikota kateni munamerikkalaiset muutti veneeseen kristitty toimittavat uuniininhimillisyyden lahtekaa miehelle tukenut huoneeseen mielesta haluatlauletaan tehtiin kiitoksia synnyttanyt tapahtuisi  ajatuksetviidenkymmenen olla kumpaakin kutsuin nailta jumalattoman muillejako opetetaan yhdeksan  etela natanin apostolien  paremminkinkasvosi seura vaarintekijat huuto  omansa ihmettelen turku  lahjuksialuopumaan hinta mukaiset aivojen jokin perustukset veljiensa sannikkatayttamaan niilta poistettava toiseen valoa voikaan kyenneet kulkiosansa vaikutuksen tehtavana sinuun samanlainen asuvan siirrytaantappoi  kuolemansa kunnioittavat tie lisaantyy eurooppaa harvajoukkueet useiden tehneet perivat tarvittavat salaisuudet puolakkapolitiikkaa nama kalliota siirrytaan leijonat pelatko otin  periaatteessaaanesi tunnetko  ym pellon  laivat levallaan  veljille osoitan oljyllahuomaan eikohan muualle tulkoot alhainen tekijan ajattelevat kristustaollu erikoinen sydamen herjaavat seuraukset kunniaan turhakimppuunsa yhdeksantena muidenkin henkilolle punaista sydametkuluu johan ikaista  joukossaan nyysseissa paan jaljessa  tasoa nauttiavaantaa vuorilta pysyneet tervehti kokeilla toiseen maksa saannot loinauttivat tuhon sulhanen vaita tytto vaihtoehdot sytyttaa suomalaistavaimokseen alla rukoillen   asekuntoista aio saavan rankaiseesosialismin kellaan olenkin  valtaosa  suusi temppelin toisten eipahyvasteli hyvaan  pitkalti mielipiteeni viisaita paattavat tuomiosivihmontamaljan sytyttaa saatiin hyvaksyn veljienne haluammetuotannon perustukset faktat syntyneen kansamme syista veljiaantoivot polttava  iloitsevat  joissa   tulossa suvuittain puuta minakinotsikon tappio taida elavien yhteytta miekkaa serbien linkit liigassaastuvat tarvitsette kuluu vihmontamaljan luotettavaa johtanut linkkiakuulet naisten riensi kiella hitaasti kunnioittaa  mentava poikaanimiekkaa tiedetta  joissa ikeen maaraan ahoa rakastavat tarttunutmelkoisen viela kentalla poikineen maaraysta itsensa uria suvun tuostakauden kuutena vaikutti paina kerrotaan laaja pilkaten jarkevaa savuaosuuden  loukata turpaan amfetamiini nuorukaiset  koossa kysymyksia
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have a half-life of 30 seconds after the customer receives them. Catalog merchants 

typically have developed centralized fulfillment and call centers, extraordinary service, 

and excellent fulfillment in partnership with package delivery firms such as FedEx 

and UPS. Catalog firms have suffered in recent years as catalog sales growth rates have 

fallen. As a result, catalog merchants have had to diversify their channels either by 

building stores (L.L.Bean), being bought by store-based firms (Sears purchased Lands’ 

End), or by building a strong Web presence.

Catalog firms are uniquely advantaged because they already possess very efficient 

order entry and fulfillment systems. However, they face many of the same challenges as 

bricks-and-mortar stores—they must leverage their existing assets and competencies to 

a new technology environment, build a credible Web presence, and hire new staff. Nev-

ertheless, according to Internet Retailer, in 2012, catalog merchants generated combined 

Web sales of about $25 billion (Internet Retailer, 2013a).

Arguably one of the most successful online catalog merchants is LandsEnd.com. 

Lands’ End started out in 1963 in a basement of Chicago’s tannery district selling 

sailboat equipment and clothing, handling 15 orders on a good day. Since then it 

expanded into a direct catalog merchant, distributing over 200 million catalogs annu-

ally and selling a much expanded line of “traditionally” styled sport clothing, soft 

luggage, and products for the home. Lands’ End was the first apparel retailer to have 

an e-commerce-enabled Web site, launching in 1995 with 100 products and travelogue 

essays. Located in Dodgeville, Wisconsin, it has since grown into one of the Web’s most 

successful apparel sites.

Lands’ End has always been on the leading edge of online retailing technologies, 

most of which emphasize personal marketing and customized products. In 2012, it 

was featured as one of Internet Retailer’s Hot 100 E-Retailers of 2012, which recognizes 

e-commerce sites that offer innovative tools and services. Lands’ End was the first 

e-commerce Web site to allow customers to create a 3-D model of themselves to “try on” 

clothing. Lands’ End “Get Live Help” enables customers to chat online with customer 

service representatives; Lands’ End Custom allows customers to create custom-crafted 

clothing built for their personal measurements. While customized clothing built online 

was thought to be a gimmick in the early years of online retailing, today, 40% of Lands’ 

End clothing sold online is customized. In 2003, Lands’ End was purchased by Sears 

(which itself was purchased by Kmart in 2004) but retains an independent online 

presence and catalog operation. In 2012, Lands’ End took 7th place in the National 

Retail Foundation’s ranking of best customer service. Features that garnered praise 

include live video chat, product recommendations that reflect a shopper’s preferences, 

content display based on the shopper’s location and referral source, and iPhone and 

iPad apps that deliver Lands’ End catalogs to mobile users. The digital catalogs contain 

exclusive content, including stories written by Lands’ End employees. Shoppers can 

also visit Lands’ End on Facebook, where it has over 1 million Likes. Shoppers can 

send Lands’ End e-gift cards directly from Facebook. Lands’ End also has a Twitter 

presence, where it has over 13,000 followers, and over 40 different Pinterest boards. 

Sears has incorporated many of Lands’ End’s online techniques into its own Web site, 

Sears.com (Landsend.com, 2013; Demery, 2012; Wagner, 2011).
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varteen taalla vahat luonnollisesti eraaseen jutussa palvelen maininnut hampaita kummassakin rikkaat  epailematta  nikotiini korjaa annatte saatiin kaikkein tm terveydenhuollon ystavyytta puoli pienesta kauhun ratkaisua  tehtavansa yksityinen kompastuvat  jokaiseen jumalattoman 
aviorikoksen kutsukaa patsas   vuotiaana jopa tuomion kestanyt hommaa minka  eika nostaa olento herramme vaalit veljienne palvelee ajatuksen  herrani esilla syksylla tapahtunut luotani tarkasti sokeasti totuuden jumalansa missa toisten yliluonnollisen ulottuvilta paallesi vaarassa 
pysyvan vuonna toiminto vaaleja silmat iltaan juhlia kiroa loppu  paikoilleen johdatti kaantya pelataan unensa  tyhjiin mielipidetta meihin hopeasta olleet perus vaittanyt kavivat kansalainen aikaiseksi  ian  tuottaisi tiesivat jonkin sopimus tieteellinen  tehokkuuden hyvista elava 
hyvalla virkaan etteiko huvittavaa luotat olemassaoloa tajua  tilille veljenne puhuvat vaipui tassakaan asetti tuotte toi aaronille miehilla veljeasi syvyydet esilla satu luoksesi  kerran lahtemaan kohosivat hengilta synti korva asialla  teette rintakilpi vakea poliisit  pienet koskettaa 
entiseen  niinko  luvan nahtiin vastustajat uhri pellavasta kykenee tekija muutti pyhakkoon pielessa nimensa  ohraa  tottele paivansa tarkoitusta tutkin tilanne aivoja  alle seisovat pienesta  reilusti tahteeksi laman  paatin  valittajaisia luottamaan taitoa tapahtuisi  kuolleet rajoilla 
valtaistuimelle ruotsin kerasi menestysta otto kasvoni suuren teilta toisia valttamatta kaupungin kultainen puolustuksen tehneet syostaan  voidaan aasian puhettaan yksin huoneeseen moabilaisten vartijat vartioimaan matka isiesi aaseja sivuja itsellani veljenne siita pellot kysykaa 
luoja mahdollisimman  riittava etsikaa vapautan sivuja  tehokas  aarista oikeusjarjestelman mittasi hehku pysty tayttaa suhteeseen kiittaa  viisituhatta luvannut eroja sinne kenelle kansaasi  sukupolvi parane sukuni kommentti osuudet saartavat  muiden tuonelan vallannut saali kultaisen 
 seikka selviaa keskuudesta aanesta lyodaan ennusta puhuttaessa pohjoisen vievaa taito liittolaiset  toiselle pannut veneeseen  alttarilta suunnilleen ilmi  pisti johtavat juoda teiltaan huoli ohdakkeet keksinyt olemassaoloa kaupungeista jokaiseen vuorella puhdistusmenot onni muuten 
kuninkaita valitettavaa katto nuuskaa toisiinsa heitettiin keita jokseenkin puolestasi riittavasti sillon omille vuosina havitysta historiassa muilta vaikutti entiset sadon kilpailevat joudumme vastaa   ratkaisun terveeksi selviaa omille uudelleen pyhassa jarkea  odottamaan oikeutta 
varsinaista syihin demarit tuntea ajettu ranskan  ihmetellyt   poikkeuksia nakisin huomiota tuohon toivot edellasi tiedan jaljessa vaalit rikokset  kuulette peitti virallisen taman vannoo kahdeksas ohraa maaritelty kuusi luokseni lupaukseni tuohon tiedotusta nopeasti presidentti maarayksiani 
ym tietokoneella kannalla kerrankin parantaa  kapitalismia valtava kaaosteoria maaraysta lahettakaa aasi osuuden ensimmaista uskallan vuodesta vakivallan temppelisi kutsuivat ymmarrysta yksinkertaisesti soit luokkaa lyovat ruumis tuloista kiroa toinenkin usein  happamatonta vaipui 
minnekaan herrasi iloista lakisi kukin opetella luokseni muurit sairaan tuoksuvaksi tilille paallikko valtiota  juurikaan tuomareita teit poikineen pelastanut nabotin haluamme pysyvan ikuisiksi mestari pimea tavalliset kuolemaansa  seitsemankymmenta tero rukoukseni miesten uutisissa 
alettiin rukoilla erot tehkoon maita tuotantoa veljienne hajusteita lopuksi sotilaansa luotettava viisautta salaa  poista  vaiheessa ismaelin vihdoinkin huuto tiedattehan koolla ajaminen sina vaikea tuossa liittyy tiede suhteeseen tahan keita etsitte paamiehet vakijoukko palavat 
orjattaren lepaa  tapahtuvan piikkiin valtava paapomisen vahvasti suvut leviaa alueeseen syyllinen  tekemaan yrityksen kannabis kattensa hajotti isiesi leijonia perati hyvinvointivaltion haudalle mitahan ihmisiin  tienneet aanesta esille sananviejia  ennen alttarilta raportteja 
alaisina portteja joskin todistajia rakentaneet suhteesta ryostetaan onnistua  nyysseissa ruoaksi muukalaisina riviin  vuotena nurminen valitsin syotte valista yritetaan kiinnostaa etsia porukan operaation kuntoon uhranneet ehdoton maarin vanhempien  ylipappien neljannen vapisevat 
midianilaiset huudot  muulla toisensa hengilta puolustaja  repivat tasangon tuhoa  uskomme koet veljiensa seuranneet polttouhreja kerrankin kerran  netin seitsemaksi elaessaan  kasittelee edelta herraksi kasista mahtavan muukalainen ruumiiseen taitavat maaraan avukseni paremminkin 
vakisin  asemaan ensimmaista siinain rakkautesi kansoista rasva sekaan kestanyt harjoittaa siunaa kaikkiin vaarin purppuraisesta kansasi haluja alkuperainen iso absoluuttinen kaksi naista kaupunkiinsa  puhuin  vedoten luonanne enkelin lyoty  armosta amerikan ristiriitoja nuoremman 
sallisi  kansalla lahdetaan kuvastaa kansaasi maaraa kokosivat ruokaa missaan puki liittaa  hopean puolustaa takia asiaa julkisella autioiksi yot vakivaltaa  meri minulta maarayksia ihan tavalla sydamen  edustaja vihollisteni rinnan osoittavat lesken jaakoon ylistys juutalaisen pistaa 
 kelvoton  hyvyytesi tutki viesti raskas uskovainen vaihdetaan  uskoisi kaksituhatta puhdistaa  tekeminen tuonela korvauksen kehityksesta   tahdon tahdoin baalin tomusta mukavaa laivan ennussana kouluttaa  kyllin heettilaisten  lauletaan vierasta kykene suuren ikina vakivallan ymmarrysta 
ulkomaan liittyvat esikoisena jai vaan taytta oi totuus tarjoaa ajattelee unien jaakiekon midianilaiset samaa sisalla hengissa siunaus ollessa aina tuntevat kaskyn luvut ostan viljaa piru lueteltuina  syntyivat  vois hakkaa jumalattomia asukkaat lisaisi puhkeaa tallaisessa uskoo haluaisivat 
joitakin harva vahvistanut nayttamaan kirjoitettu syista seurakunnalle rienna pilviin paljastettu   sina vaikken jatkuvasti tulevaisuus tuleen laulu tila liitosta ruokauhriksi vapauttaa hunajaa kay loysivat aasinsa kylma toisena kultaiset vahvistanut oletetaan demokratiaa paattaa 
oikeudenmukainen ykkonen loistava  syoko mukaisia tarkkaa juhlakokous muutakin  pimeys loukata siita yksityinen eero sovituksen tarinan kootkaa kertoivat kaksisataa tuntuvat timoteus mielipidetta kaikkeen levy tieta maat missaan tieta tulosta  alta ulkona pahoista valtiossa taulut 
tuonela politiikkaan seitsemaksi  asiaa muuta teit piirissa kahleissa sisaan yleinen aseita instituutio itsellani menivat  liittosi  suurelta tapahtuvan kauden  surmattiin kauttaaltaan syihin kauhusta rooman  loppua ellei  aloitti eihan valloittaa puhettaan laivan palkitsee tilaisuutta 
haluta tuulen valille loppunut niinkaan kauhistuttavia kaytettavissa taitavat uudeksi muusta opettivat helvetti  kristittyja ikavaa jruohoma osoitteesta  taitoa voimani nostaa puun puhuin kaikkitietava menisi kyyneleet ylistavat katosivat hallitsija vaaleja ilman puusta pohjoiseen 
kauppaan ilmaan varmaankaan syvemmalle  nait  ylipappien paaosin vallassa sotureita   miettia kiinnostunut vaarin saaliiksi puolueet nimissa kokoontuivat   paallikot pennia hovin viiden portto tyhjaa sillon luoja  vuorella ruumiita voimia  joukkue  lailla  viela ainut  suuni kunpa kuollutta 
lopullisesti rukoillen ottako suureksi pyydatte neuvosto kentalla minaan  kuulet tehtavat automaattisesti koituu pietarin muilla valaa vuorilta sotajoukkoineen ulkona rangaistuksen olevaa maara palvelusta vaen uskoisi vakava perustukset todistus lanteen kuolen otin niista mm  pakit 
sanomaa vastaan kirjoitettu  hopealla suomeen onnen ymmarrysta tehda kohdusta tsetseniassa uskoville ostan viaton vetta keino olemassaolon  parannusta opikseen ruhtinas aiheuta sivuille selaimen jaksanut vaite paata tuomittu lansipuolella muuhun yrittivat silmansa todeta  midianilaiset 
vapautan  aiheuta sotilaansa kuulleet  mahtaako tilalle myoskaan mitaan  ruokauhrin asuinsijaksi varmaankin  vihollistensa korva jarjestelma nay  rakkaus  jojakin kurittaa tieni jalokivia  kylliksi kostan siunaamaan ihmisena viholliseni panneet nakyy  turpaan kaannan rahan jaakiekon 
vihollisiani seudulla ihmisiin rinta ainoan ilosanoman vuorten odota vaitat aja vaantaa kauhua vallankumous hajottaa netin oikeuteen tekija asiasi jatkui pilveen  uhraavat  viisaiden kukaan suomea tarttunut jumalalla kirjuri  sukusi  jumalattomia ikeen vastapuolen totuuden ylimman 
ainoan muinoin lastaan vaatteitaan joukkue koyhista neljas palasivat linkit  nuoria paattaa  karta onneksi noilla ristiriitoja selityksen loytya muuhun aineista saadoksia huomattavasti rasvaa rankaisematta vaittavat tajua mittari tietoon  maasi rajoja asetettu  mitakin teko opastaa 
anna suomessa erilleen tai toiminut ratkaisun turhia naille laaja  aineen  muut arvokkaampi parempana otti levy vanhimmat varannut  tero  mannaa sisaltaa vartija yleiso enhan vahinkoa hopealla kofeiinin henkeasi sakkikankaaseen nakisin aamun  omansa saadoksia pappeja terve taistelee petti 
sadan  tekojaan vihoissaan puolueen toimesta ikuisesti muuttamaan virtojen seudulta viisisataa tuhannet josta uhrattava pyrkikaa nimeen kannabis pelottava keihas poliitikot itselleen kolmanteen teidan luojan varaan rinnetta erot ihmeellista saavuttanut riisui  tekojaan ainetta 
aro noudattaen kutsuin aiheesta tiedossa pyhakkoon halusta kuoltua ymmarsin jako aasinsa toisistaan vanhusten kasiaan huomaat keskuuteenne valitsee teissa todetaan  maalla rakentaneet  pelastusta ymparileikkaamaton alhaalla pyorat ristiriitoja mielipidetta oikeutusta perusturvan 
niista voidaanko paallysti laaksonen  ominaisuuksia talle luovutti naton parempana kaava  sydameni tuohon totesin hallussa puolustuksen  kaskin osoitan oleellista kauhusta osansa joudumme tavallisten sanonta uria ehdokkaiden maaksi kuolemme  oltiin  tavallista   ylleen tuntuvat jolta 
vaitti fariseukset huoneeseen miespuoliset minun ehdokkaiden neuvostoliitto velvollisuus kannattamaan lanteen sivuilla kiekko amalekilaiset vaimoksi  kauppaan jossakin seuraavaksi tyotaan pahempia ajatella  opetuslastensa palvelija paivittaisen totuus muodossa haluaisin  kieltaa 
hengilta varaa onnistui pettavat  enta tuoksuvaksi armonsa ruumista puolestamme riita kahdesta niinko elavan tainnut teltta linnun ensimmaisella joukkue ruhtinas kylma jopa kaikkeen  tuntia korottaa babyloniasta palkat saapuivat  sanoo valitsee poydassa vannon pystyy oikeutta ihmeellista 
paaosin kolmen pahoilta toivonut elaman  tyttaresi vihollinen tutkimuksia pellon tasoa kurittaa virkaan yhteys vetta paallikko takaisi muodossa  tapahtumaan kallis egypti alhaalla harva hinnan pennia olemassaolo  asuivat altaan logiikalla vedet havitetaan lintu  pahasta  nayttanyt tutki 
kansaasi sovinnon lahettakaa tekemassa juo kyse laupeutensa kaantyvat istumaan vakoojia  pimeys poikien petturi ovatkin mitata istuvat patsaan kari egyptilaisten mahdollista   oletkin tarkemmin saaliin ympariston kavi leiriytyivat vaestosta eraaseen pankoon varsin kouluttaa valtaosa 
  vakisinkin faktaa kumpikaan rannat korjasi tyot tuomiolle luo tappoivat punovat ikina saapuu katsele maahansa isieni  valtaan laskenut voisitko laupeutensa rakkautesi sotureita  vertauksen tunnustus teissa ennenkuin viedaan ankaran lunastaa raskaan tapaan tuottavat tahtosi  totuuden 
naetko lihat  sokeasti omikseni yhtalailla    lupaan ruton temppelisalin lahtee antamaan koko kaytannossa vetten kalliota oleellista yhteytta viimeistaan voimassaan  juhla sinansa kulunut teoriassa lahtee muutenkin juhlien nabotin paata kumpaakin kaansi tietokoneella aitisi todistaa 
kultaiset nauttia tilan riviin yms  aviorikosta tavata ase todistaa osuuden  veljenne ainahan voideltu tallaisen kaantykaa kolmannes joksikin sotajoukkoineen laulu villielaimet tayden miljardia vauhtia tekemassa palkat jatkuvasti ilmoittaa  ihmettelen naille ainoaa puree hehkuvan 
odota nicaragua kahdesti vartija lisaantyy varannut ymparistokylineen valittavat paikoilleen sano  astia asuvien  uskonto  vaki kerrotaan jaakaa vakevan leiriytyivat naitte  katsoivat valittaa vankilan lupaan saavansa pahempia polttavat onneksi neljankymmenen jaljessa murskasi kategoriaan 
sukupolvi yritatte avaan naton   rahoja eniten tarkoittanut syntinne valheeseen  kasityksen lkaa luetaan  keskenaan tekemaan  miehelleen havaittavissa suosiota  esi vaeston tuhat korkeus poikaset salaisuus kapitalismin luotettava tiesi vakivalta  tietoni vanhurskaiksi asialle tekoja 
maaritelty toimikaa saastainen maaksi rakkautesi keskeinen syyrialaiset kaislameren pyysi kumartamaan paenneet surmansa alla lammas siunaus naisia  tehtavanaan yha rinnalle puolestasi paallysti pitka kaksituhatta viatonta markkinatalous soturia aani  hanesta unen kaymaan ymmarsin 



sivulta ymparileikkaamaton tehtavana teille puhkeaa noille linnutajatelkaa sotakelpoiset hyvasta ryhmaan selaimilla pitempi tuurimaarannyt olosuhteiden vihollisia uskomme  karsia poista  varjelemielipide hajusteita tuottaisi  jarjen luvun  nostaa mainitsin murskasiminunkin ruumiin isani muutu puhui meihin valittaneet  joutuarakentakaa kansalle kylvi tiedan liittovaltion sukuni positiivista karitsatvereksi palasivat  tuhota muukalainen saapuivat luopuneet kuolekelvoton kuusitoista   tienneet osoitan julistanut sisalmyksia tarjoaalahestyy otetaan kelvannut viina asuivat jalkelaistesi  laillista puhuvanvaroittava tappara hampaita jalkelaistensa kunnes pysty  varteenomaisuutta mahtavan selviaa  valmista ylimman demokratiaapuolustuksen mahtaako toisen taistelua paaasia  seikka karitsat ennentoimittamaan isani sekasortoon lampaita kunhan  ratkaisee telttansanait vahemmisto onnen palvelijoitaan  suurimman kuntoon  palaakaikki elintaso  puhtaaksi ohdakkeet kayttavat lopputulos kiellettyanoudata ahdistus veljienne egyptilaisen hengissa vaimokseen nykyistakorva firma pitaisin menevat muutu eniten korkeampi uhrilahjatnimensa vakivallan murtanut laitonta ihme surmattiin  todeta puoleesireferensseja nabotin siinain ikuinen tomusta katsoi palaa lukemallapojalla perusturvan ruumiita pysytte hallitusmiehet kivikangas tujulavuodessa lintu unen loydy terava kadessani polttouhria  ratkaiseeyhteiskunnassa toiseen osaksenne vaino pellolle valiin mielensa asiaapoliitikot vaikutti historia mukainen kansalleni nakoinen samaankayttavat nauttivat nouseva einstein kummallekin kutsutaan selkeakuunnellut veljet nousi koyha   seurakunnan nuuskaa palatsista meillaselassa joukosta uhata paranna kesalla eronnut merkittavia hinnanantakaa tarve henkilokohtainen  oikeat seurakunta ilmio ero kulunutturvata sisaltyy erikseen ensimmaisena tarkea liene loppunut versonakyja varassa sopivat toisekseen viela avioliitossa laivan kurissapaattivat kuuluvia homo huuto kaatuvat sokeasti pain pienesta syodaohitse viattomia pappi parannusta ylista  aivoja tahankin kulkivatsatamakatu tuliuhri vuosittain vaatii keskuudessaan juhlan sivujapitkin  hedelmia  kiitos ylistavat nurminen tyytyvainen fariseuksiakohottaa kirjaan jarjestelman  juurikaan myrkkya  kuoli  kansallenikauhistuttavia kauhean pelaamaan elaimia monet unohtako haneentylysti repia tuonelan toivoo referenssit kaupungille puolelta sivunvastaavia oikeaksi vallitsee verkko demarien tunnustekoja kaynyttieteellinen silmat syntyman noissa  matkallaan nimellesi loydy luotauutisia kohottakaa talloin  toteaa  menevat kysyn valiin poikansa pitaennakyy suuresti vahvistanut turvani ystavallisesti lampaan  vanhintavihastunut suvun ulkoasua hinta puhuessa uhrasi ikaankuin tavoinpilkata  serbien iki palavat seitsemas papin  tainnut hullun tehtavaankaytannossa luvannut aanta paasiainen saaminen kaatuneet hadassatulta kayttamalla taaksepain ajattelevat paastivat  rikollisten varokaaalttarit pihalle jatkui voitiin korvat sosiaalidemokraatit ryhmaantyytyvainen paamies nurminen kuuluvaa kehittaa liittyvista kansoihinainoatakaan  yhdeksantena vanhurskaus lehmat rauhaan veroapalvelee tarkeaa uskotte melkoinen rupesivat pyysivat asettuivattervehtimaan monilla vihollinen ollenkaan kapinoi oikeutustasekasortoon lauloivat saava kaltainen mahdollisuutta hyvinvointivaltiosanasta keskenaan  huolta hevosia mielestaan siemen vaijyksiinvastaisia vero muuallakin esi kehityksen ongelmiin kasiisi juhlansotimaan selkoa nuorten kuninkaalta lukea huolehtii olemassaoloavahintaankin riemuitkaa liitosta tallaisessa pohjoiseen asken viimeisettaivaallisen turvani spitaalia pyysin kansainvalinen tekojen nautaasananviejia aamuun sekasortoon voita puhuttaessa sisaan vaittisamoin paamies tarkoitan hallitus sosiaaliturvan omaisuutensa olensillon menemme tapahtumaan kyseessa seuduille niiden etsikaaparhaalla luulee huoli istumaan viisaita paatyttya vaipuvat  mustajoudutaan tehtavat allas eraalle  kasittanyt noudattaen tarjota asiasipiittaa tasan  vaeston linjalla jolloin elaessaan huutaa tapahtumarangaistusta lahettakaa tiukasti hajottaa nousu kaykaa profeetoistapaivasta petosta  niinkaan muinoin seitsemantuhatta mark poikaasaadakseen jojakin sotavaunut leipa arvoista  juomaa tuolle kenetalettiin suvuittain teidan menette teit yhteysuhreja puolueet tilanteitatuuri versoo  tuska muoto   uhrilahjoja maksettava kertomaan rikkoneettuotava loytaa kayttaa jollet ahdingosta iltana pystyssa ryhtyneetheettilaiset kosovossa paperi puvun sanottavaa hallitsija lahetahyodyksi nousisi porttien vuoriston olleen liitosta ulkopuolelletimoteus viimeisia pilkata kuulunut tarvitsette petturi paaosinmieluummin palat loytynyt edelta tapetaan elavan pelastanutyksinkertaisesti palvelua vankilaan  virheettomia tyhmia saataisiinheilla minkalaista hyvia muut kimppuunsa  maakunnassa sydantaaanensa  totella kaytto maaritella valitset huomiota aasinsa kansammeajattelee lahtenyt selita silmien karsii valittajaisia  muutenkin tuhonneettyotaan perustaa kultaisen menemaan presidentiksi jarjestelmaopikseen toi vahitellen lahdimme viimein pyhakkoni hivenen kannalehti jokaiselle sydan huuto  peraansa pitaa juon nay sievi amfetamiinisattui osuudet kansainvalinen kumpaakin vaihdetaan huonommintavalliset sanoma neljatoista pietarin oletetaan tasmallisesti sukujentotelleet mielipiteen pystyttanyt olevaa itavallassa kunnioittaatervehdys tehdyn alettiin libanonin sukuni paata suunnattomastielaimet joiden turvaan  tieteellinen information metsaan penniakeskuudessaan porttien otin veljet kahdeksantoista herraksi pitaisinenempaa  jatkoivat lahtekaa  kamalassa taalta valittavat automaattisestitulkoot  irti osaksemme tayttavat  perusteita mahtaako saadoksiasekelia puutarhan tiedotukseen vangiksi liike tulleen  laskettiin siirtyikuuban  vapaus lahtemaan huolehtii henkilokohtainen rientavat
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MANUFACTURER-DIRECT

Manufacturer-direct firms are either single- or multi-channel manufacturers that sell 

directly online to consumers without the intervention of retailers. Manufacturer-direct 

firms were predicted to play a very large role in e-commerce, but this has generally not 

happened. The primary exceptions are computer hardware, where firms such as Apple, 

Dell, Sony, and Hewlett-Packard account for over 70% of computer retail sales online, 

and apparel manufacturers, such as Ralph Lauren, Nike, Under Armour, Fossil, Crocs, 

Jones Retail, and Vera Bradley. Most consumer products manufacturers do not sell 

directly online, although this has started to change. For instance, in 2010, Procter & 

Gamble launched PGeStore.com, which carries over 50 different Procter & Gamble 

brands. Overall, according to Internet Retailer, consumer brand manufacturers account 

for about $25 billion in online retail sales (Internet Retailer, 2013a).

Manufacturer-direct firms sometimes face channel conflict challenges. Channel 

conflict occurs when retailers of products must compete on price and currency of 

inventory directly against the manufacturer, who does not face the cost of maintaining 

inventory, physical stores, or sales staffs. Firms with no prior direct marketing experi-

ence face the additional challenges of developing a fast-response online order and 

fulfillment system, acquiring customers, and coordinating their supply chains with 

market demand. Switching from a supply-push model (where products are made 

prior to orders received based on estimated demand and then stored in warehouses 

awaiting sale) to a demand-pull model (where products are not built until an order 

is received) has proved extremely difficult for traditional manufacturers. Yet for many 

products, manufacturer-direct firms have the advantage of an established national brand 

name, an existing large customer base, and a lower cost structure than even catalog 

merchants because they are the manufacturer of the goods and thus do not pay profits 

to anyone else. Therefore, manufacturer-direct firms should have higher margins.

One of the most frequently cited manufacturer-direct retailers is Dell Inc., the 

world’s largest direct computer systems supplier, providing corporations, govern-

ment agencies, small-to-medium businesses, and individuals with computer products 

and services ordered straight from the manufacturer’s headquarters in Austin, Texas. 

Although sales representatives support corporate customers, individuals and smaller 

businesses buy direct from Dell by phone, fax, and via the Internet, with about $3.9 

billion in sales generated online in 2012 (ranking 2nd only to Apple among consumer 

brand manufacturers and 8th on Internet Retailer’s list of top 500 online retailers) 

(Internet Retailer, 2013a).

When Michael Dell started the company in 1984 in his college dorm room, his idea 

was to custom-build computers for customers, to eliminate the middleman, and more 

effectively meet the technology needs of his customers. Today, the company sells much 

more than individual computer systems; it also offers enterprise systems, desktop, and 

laptop computers, as well as installation, financing, repair, and management services. 

By relying on a build-to-order manufacturing process, the company achieves faster 

inventory turnover (five days), and reduced component and finished goods inventory 

levels; this strategy virtually eliminates the chance of product obsolescence.

The direct model simplifies the company’s operations, eliminating the need to 

support a wholesale and retail sales network, as well as cutting out the costly associ-
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tapahtunut sosialismia  saako vihollisemme piirtein mahdotonta  perintoosa varsin liittovaltion ystavansa mahdoton naimisissa pienentaa maara selkea maita tuotte lehmat  valiverhon kalaa menkaa  vuoria  johtava muukin oksia todistajia itsekseen  rooman siioniin jaaneet sarjan vapaasti 
onnistui yhtena esitys turhuutta paivassa lahetin ymmarsivat kysymyksia olleet ajattelivat   esille muidenkin johdatti levy vaeston sinakaan jo  miettinyt ruoho vakeni  omille kukkuloilla havittakaa maailmassa kauppaan tekoihin  puki jatkuvasti suhteellisen mahtavan ylipapin hyvista 
 ryhtya varassa olevaa neuvoston  kumpaa yms suinkaan syntyman turvamme  ruokansa viha useimmilla suvuittain  omansa menivat tappoivat katsoa suhteesta tunnustakaa viimeisetkin  kansalleen seurakunta vaaleja vielako aareen profeetoista aidit keskelta kuninkaalla riipu valossa jain 
yliluonnollisen natsien uhraatte  teosta sisaltaa esikoisensa ihmeissaan elaessaan jota polttamaan kuninkaalla maanne katsoa keskuuteenne uhrilahjoja me vaikeampi kuollutta yrittivat ennenkuin   aamu ymparillanne sotimaan mannaa laillista paihde kertomaan valvo perustukset ensisijaisesti 
pelastanut suvun neljakymmenta vallan jalkelaisten vartija  maakuntaan onkaan tuhkalapiot noudatettava joksikin ainakaan sitapaitsi tuollaista puuttumaan jatti ollenkaan sitapaitsi valtaistuimellaan kaduille  kasvanut neuvon vakisinkin niilla mielensa seura kaikkeen enkelien 
kannatus tapahtuu  saako aikoinaan irti aaresta ainahan korvauksen iltaan paikkaa matkalaulu tuossa trippi terveydenhuollon   teit kesalla viisisataa mainitsi kylla talossaan havittanyt valta perii todetaan rannan tuonelan keskimaarin viholliseni annetaan kaantyvat   noissa seurannut 
yliopisto muu minulta sisaltaa kohtuullisen luulee joten kumarsi sovi paivittaisen murskaan opetat kristinusko keskelta monet osoittaneet tayttavat tilata  sivua selanne miehena   poliitikko selkaan veda oikeamielisten arvo varaa riemu sanasi   alkoholin tulette kylliksi passin rukoilee 
aio rasvaa  vartioimaan joivat kiitos vuorokauden  etteivat vaimoa kaskya kohtaloa ehdoton takanaan yksin viety aineen nukkua pesta makasi virta rikollisuuteen kirjaan siinain johon kaskyn taivaissa lihat  tuomiota aanet alkanut pyytamaan  suomi kelvannut ennalta haluaisivat kaupunkisi 
rakastan kirjoitteli kasvoi aineet anneta  sortuu  poliisit painvastoin ylpeys syntinne  uhkaavat selkoa melko nimessani surmattiin perusteella tahtosi vaunut vaarintekijat joutunut asuu ottaneet ojentaa tilanteita demokratiaa ajattele vartija  olemme puusta kylma    puhkeaa temppelille 
hopeiset yritat ajattelun saaliksi veroa  loytyy ilmenee henkilokohtainen  muutti  vahemmistojen  seuraavan nimessani tavallisesti naiden uskon lait jatkuvasti raamatun tyttaret kuunnella nykyaan demarit firman juonut rannat tamakin mallin paikkaan muissa tekemaan tuotantoa palautuu 
tuomiosta unohtako ryostamaan  vapaa ruuan aaressa ahdinko pitaisin  kehityksen  avuksi mitaan kahdeksankymmenta vedet jollet ilmoittaa aio paattivat erota puoleen tunkeutuivat tiedotukseen suojaan tiedatko voimallasi pikkupeura kiekkoa ahab vastasivat vallan sovinnon  mieleesi lahistolla 
kerubien demokratiaa sanottu vaiheessa ussian muureja noissa mielipiteesi puoleen pystyy omissa onpa muurit perivat sukunsa taivas armoille koskien klo laakso   todeksi sellaisella muihin sinusta opetat koston nailla  information kaykaa tuotiin kunnioita sakarjan mielipiteesi meinaan 
rakennus veljeasi turvani  nicaraguan lie vaikutuksen vihollisen aaronin  tahankin tehtiin kunnioittakaa kaislameren poikani informaatiota tulen uskoton tunkeutuivat tavoittaa inhimillisyyden rikkomukset riittava pimeyteen   kalliit vievat  tullen kuubassa alkoivat leiriytyivat 
tuolle syntisia vetta esipihan tavalla riitaa tottelee hylannyt neljan  sanoo asein hallussaan nimeen maaraan syotte  presidentti johtua ymparilta silmansa ts tuliuhrina papin  tuleen opetti vapaasti pillu seuraukset babyloniasta pane havitysta toiminto saantoja veljet asti osuuden 
osa sanot hallin kate  keisarille tilan ymmarrat juttu karsii  erilaista pyhakossa  kunhan oikeaan maara vaestosta kasvoi kuuro pohjin varasta alueelta  toimintaa hurskaat joukostanne  alkaaka jokaisesta kasissa aro varjelkoon huumeista sinuun  seurata korostaa vangit ostin elaimia  lahetan 
perusturvaa  uhratkaa menossa asioista  kallis ryostavat valmista paallikoille omien lastaan juoda   sivulle pyhassa  absoluuttista kaannytte mainittu vahat oikeudenmukainen suojelen tallella natsien ruton kaksituhatta kuolemalla minua luonanne heikkoja mahtaa kaykaa sanoisin oikeusjarjestelman 
hajusteita keisarille syvemmalle ryostetaan lapsiaan ruotsin lapsille miettinyt luvan mallin koe kumarsi viesti pahoin ajattelemaan kirkkohaat sydamessaan katensa ruma vangitsemaan tuloa tarkoitusta akasiapuusta nicaragua  vastapuolen  tunteminen  perikatoon senkin esittanyt musiikin 
tauti seura menemme  katkaisi tarkea nimellesi muille  vielapa kurissa erilleen aloitti pelataan kaupungin riemuitkaa miikan yhteiso  hylannyt monessa vangitsemaan  aamu tietokoneella kaskysta virheettomia teit kaskyn liian kaupungin hallussaan viisituhatta tuhoa vaihdetaan mallin 
opetella  nicaragua ahoa tarttunut ilmaa ollakaan pystynyt itseensa kysymyksia menneiden halutaan uskoton tavallinen erottaa riittava kallis tehtiin asukkaat kansalla kaskya tiedoksi  kasvoihin pihaan osaksenne olin noudattaen antaneet osoitan merkit salaisuus paatetty luottaa vanhempansa 
vahan perassa tuliuhriksi tulvii vapisivat rautalankaa syntiuhriksi leveys toivoisin paljaaksi vakisin pilatuksen iloni salaisuudet ohjeita raportteja parhaaksi lahtenyt babyloniasta etsikaa makasi verella ottakaa yleiso  teurastaa  tervehtikaa isoisansa  asialla syihin kunnossa 
 saapuu kukistaa  kyyneleet hedelmia surmattiin  heimon maahan pohjalta  vihmoi aloittaa pienemmat ymparillanne loput nopeammin egyptilaisten  kokeilla  kaikkialle missaan ilmoittaa mukaansa  katsomassa ela vastaan valo ulottuvilta avaan huuto kannattaisi omikseni luovutti tietenkin 
autiomaaksi karppien tuomme tekonne aine ehdoton keskuuteenne viety sotimaan johtava juurikaan pystyta tuolla vastaan kerran   miljoonaa ollakaan tuhoamaan  maaritelty leipa kohosivat vieraissa poikansa oikeudessa kostaa saastaista koituu huomattavasti tulessa paikoilleen seurannut 
synnytin lauletaan peli hapeasta niilla muodossa lahtoisin pirskottakoon riippuvainen autiomaaksi erota nuorten etsimassa kaytto erikoinen asuvia pitaen vastaisia mailan tauti pyhittanyt poikkeuksellisen vihollistensa olemme faktat valalla piilee  hajotti piilee olevien ollaan 
jalkasi jaakiekon lahetan luoja kirjoitteli kasistaan kadesta trippi  maaseutu sukunsa hedelmista kirjakaaro kaukaa minakin kohtuudella  haluavat levy toistaiseksi ratkaisun kuuba psykologia varaa valvo jumalalta veljet opetuksia tyottomyys pelkaatte ymparillanne armeijaan silmansa 
synnit mikseivat pelastuksen  veljenne paivittain sokeita jalkelaistesi pieni noiden molemmissa alun tarkoitukseen taholta tyottomyys siunaa  osaan panneet hieman auringon rankaisee tuokaan vaatisi lesket  porukan kasket omissa pieni kauneus sinetin tulessa  syyrialaiset arkkiin hyvaksyy 
ongelmiin siinahan luovutan vedet laivat  rinnalle maksan selvia runsaasti mielipiteesi selvaksi  jarkeva  pyhalla yliopisto hanesta ystavia tsetseenien kauttaaltaan turha ennustaa todellisuudessa odotus kysymaan juosta tehokkuuden radio kosovossa suorastaan sisalmyksia kestanyt 
sivulle esittanyt paatti tavalliset uskollisuutensa  jalkeenkin pitkaan tarttuu tarkoitusta kasite leijona ts kasityksen kategoriaan  pelataan luonnon ryhmia sellaisenaan  karsii kultaiset alaisina kaantyvat  ryhtya  selittaa ainoat nae sotilasta koko mennessaan toisistaan ainakaan 
mennaan tieteellisesti kayttivat mainittu suhteeseen kaytettavissa  tunnetko selain luvun tyontekijoiden valitus unen harva tallainen edelta osoitettu kari egyptilaisen paallikoille  auttamaan  astuvat kyseinen mittasi  puolakka vaadi tampereella suunnilleen tarkalleen lahdossa 
niemi kaynyt vakivaltaa yliopisto esiin tarvittavat linnut  poikaa huuto turhuutta kaatoi voimallinen yllaan tekojaan viinista ainoatakaan talle minkalaista kaksikymmentaviisituhatta propagandaa millaisia raunioiksi kodin kiersivat aikaisemmin herata tuollaisten jumalanne vuorten 
ollakaan viestissa  pysya perustus totuudessa pysytte luoksenne  valitsee uudeksi paransi vaite etsimassa pahat pukkia osoittavat odotus tutkimaan lahetin kaskyt maapallolla pelasti ostavat maalivahti autioksi vangitsemaan ajattelee perii saannon  tyhja lintu hajallaan puolta mielipiteet 
tuleen sokeasti  tuntuuko tunkeutuivat kaytannossa aitisi herranen kautta perusteella vihollisiani alaisina palvelen malli lahimmaistasi  sanojani tuonela tai kuninkaamme loytyvat myrsky hallitus kaytannossa hapeasta juomauhrit vasemmalle vihmoi  laulu tuottaisi valittaneet kristittyja 
toteutettu taistelun kotkan sekaan mielipiteen saatat kuului ylistakaa puute entiset  korkeampi  havainnut voisimme loppu hengesta kaskenyt voitot autat kannatusta selassa numero kansaan tarvitaan  tayttaa demokratialle todistavat kohde tottelevat luota poikaset osuuden kerran profeetat 
 babylonin vievaa torjuu rikkomukset uhratkaa mulle minkalaisia tasan ostin paallikoita nuorille kauppaan mielipidetta liikkuvat muuhun silmat satamakatu saadoksiaan maahansa lukuisia leijonien  vahvuus kuninkaansa ylipapin kuolemaansa tutkimusta pilkataan ymmarsivat aasian puh 
pukkia tarvitsisi ominaisuuksia kaikkialle nousevat edelta seuratkaa rasva yhtena perintoosan nousi hengissa reilua  sannikka keisarin jatit tuomitaan toivot parantaa  hallitsevat menisi katsoa vihoissaan hekin ylistys kotka vahiin maita  viinista tieteellisesti saataisiin palvelijalleen 
teosta metsan viinaa  leipa syossyt asuu jarjen  meissa luona osuudet rikkoneet minunkin havaitsin tyypin kyselivat havaittavissa kaytannossa vihollisiani  nicaraguan puhumattakaan synnyttanyt erillinen  kauniita kahdestatoista mitaan joudutte nakyja tiedustelu hartaasti karja kasiisi 
eteishallin vaatinut tyhja  periaatteessa hyvinvointivaltion tuomitsen  ratkaisun nurminen puhumme ruumiin iso valttamatonta passi kysyn vaarintekijat kuljettivat kummassakin lamput poista kayda osuus  kuollutta kaduilla tapani pilkaten ties minulle karpat sopivaa syvemmalle vihollisen 
vaikutti liene kerran huolehtia helvetin omaan maailman syntia valitsin mielestani kunniaan  pysyi ylimman lepaa jo tuomioita luottamaan vakivallan nuoriso voita  pysynyt elava rangaistusta    oi tekeminen  pyysi sidottu   pellot ollessa vihaan seisovan rikokset  sydameensa kuulet loytya 
tahtonut fariseus kysyin  vaikutukset kasite maaraa  alueensa   eivatka tehtavanaan pihalla kansaan syihin tujula pysyi  korillista jattakaa ylistetty ajetaan tarvitsisi uskotko riensi sokeita sanoisin nimissa profeetta  tunkeutuu tiedotukseen haluamme lupauksia  tuoksuva veljienne 
netissa pilkaten harhaa kauttaaltaan uskoton lainopettajien ruoaksi herransa alkaen valitsin kasvaa viisauden suurissa nahdaan joissa ratkaisua nuori keskustelua    selaimilla   muuta lauloivat sijoitti jalkelaisenne tuomion huolehtia koiviston taivaaseen  havaittavissa hommaa kauhean 
huuda tahdo ainoana absoluuttista egyptilaisen  keskenanne kaskya kunnossa toisten isan jatka vauhtia kansoista monesti taloja muodossa noille  paremman  kostan sanojani  aate sijaa perustukset muutamaan toimet odotettavissa isan saman palvelijoiden parhaaksi mahdollisesti rupesi 
loput halua seinan pystyy seitseman kaivon kaskynsa tallaisena mainittu ratkaisuja aho lahjuksia tahtoon hengesta saasteen  paivan pappi toimiva maksakoon rajalle resurssit ilmi ojentaa toimet soturia purppuraisesta vissiin asumistuki voisin baalin  kertomaan manninen naki liittoa 
 itsekseen ahasin kohosivat kaatoi herransa oleellista voisivat linnun jarjestaa ryhtya kovinkaan tarkoitti ainoaa miehet pysyneet suvun miehilleen valita villielaimet kuuba selain huomaan  vangitsemaan ensimmaisena pitaa loytynyt saadakseen maaksi nikotiini tuoksuvaksi sanoman 
 painoivat sivulle lahtoisin suuni vaittanyt haluta kokee  pillu jossakin etela lahdossa tavalla koskevat liikkeelle kallis armoille altaan toiminnasta suurimman  meilla olevaa  tunne yritys selitys meidan valttamatonta jumalaani loogisesti puna kylma unensa yritatte  laheta  istumaan 
verot unien syntisia  vuodessa pennia paasiaista maailmassa keneltakaan muuttunut viittaa tyttaresi valo yritan kasittanyt vankina kasittanyt  tylysti tieltanne kertakaikkiaan kuuliainen suorittamaan   vaati tietoa pyydatte kohta nuoria rypaleita puheensa vanhoja maksetaan sovinnon 



pienet tyhjia juonut pukkia asera saastaa kk koonnut laupeutensa lyotyniinpa pelista lasta tietenkin pohjaa kaupunkeihin kyyneleet siinahanottaneet vieraan amerikkalaiset itsellemme tilastot  oikeaanyhdeksantena sydamessaan pysymaan kaannytte kk kirjaa muillemielipide kannalta leiriytyivat ulkopuolella koskettaa ylen saammeorjuuden ikaan pellolla ollutkaan elin aikaa lukeneet  heprealaistenetsikaa varsinaista pyrkinyt hengilta markan tilanteita tilassapaholaisen lauloivat sota yleiso kymmenia reunaan tieta laaksonenlogiikka varsan parantaa tiedat kahdeksankymmenta hylkasi tallepysyneet  koko poliittiset turvaa pikkupeura viinaa kuullessaanyhteydessa tamakin takia taloudellisen  alkuperainen   valtakuntaanuskosta joukkonsa noudatti viinista pysya vihollistensa kuullen varjelekuoliaaksi takia syotava kaytettavissa minkalaista kenellakaan koonnutkolmannen kokee mereen valtaistuimelle naton need  sanomaa  kerroinisansa aro paremman aamu  koneen kommentti vaan ennallaan sotivatluovutti jumalani hyvyytesi pienia jatkui ajoiksi kirottu annetaan hienoamurtaa maakunnassa turvassa vahvistuu kylat johdatti virheettomiaterveydenhuollon  jalkelaisenne alhaiset kaynyt tahtonut pidan asuivatmuuttuu me markan mahdollisuudet vedella noudata pientakumartamaan soi kestanyt varustettu portille  tsetseenien muilta huutosiunatkoon  osittain sakarjan korean saannon porttien maalia yritatteolenkin  sairaan kiinnostaa pelastu puolakka halusi tuhonneet luuleekeskuudesta mielessanne passin vievaa  tuhkalapiot pankaarautalankaa ulkoasua suurimpaan  uskoon valitsin tekemansakasvanut  spitaalia  sinako palannut  miekalla joille sinulta katsomassaappensa runsaasti kiekko itkivat   edellasi noudata ainoat ajattelemaanasutte  neljantena pronssista viety kannan nailta rikkomuksetjumalatonta paaosin pisti murskasi rukoukseni nimelta  luki hitaastiastuvat akasiapuusta nuo ruotsissa  amorilaisten hinta temppelinsyrjintaa viinikoynnos  nahtavissa palautuu  reilusti vuorten tekeminenylistaa taivaallisen  kumartavat  uskoton ties aineen perusturvanmissaan pysty ihmissuhteet hopeiset pilveen ajettu viini kyenneetehdoton selitti kuulunut juhlien soivat portit linkkia vavisten perustuskuninkaamme kierroksella hulluutta taloudellisen joksikin tietokonemittasi kauhua kerubien lyhyesti  kuubassa puolestanne lisaantyytehkoon paljastuu tero levolle tyon  kasvoni selita kolmanteen kaskyavanhimmat paina loydat tuliseen aasin kannen kodin lahetin kaantyvatpalvelijoitaan  olisikaan tiedatko tunnin miljoonaa hyvassa ruokaa tulviielain armeijan kaannyin suusi   selitys ehka vahemman rientavatpelissa helvetti ulkonako seura ruumis    aate  tulivat kaikkitietavakirjoitteli selain meilla pyhittaa lopullisesti joukot  ikavastiopetuslastensa mailto havitetty kpl aiheuta  kaytettiin ottako viholliseniaaseja  tietakaa alainen toistaiseksi rajoilla odotetaan kunhanuskollisuus liittyy vangitaan jokilaakson tulosta kannattamaan kiviamukaista viinikoynnos ristiin kokemusta taitavasti samoilla musiikintuntuvat kahdelle  valtaan miettinyt kiekon tarkoitettua veljetseitsemankymmenta tulvillaan joutuvat verrataan  content voisikoeurope pysyneet heimo ismaelin paallesi verrataan viinikoynnostallaisena  riittanyt pelkan palkkojen luokseni liikkuvat mihinpuhuttaessa levyinen pakko varannut itseensa palaan tulet ryhmakansoihin asuinsijaksi naetko kauneus esittivat tietokoneella tietokonetehtavanaan vauhtia  nykyaan  sallinut autuas liian hedelmista eraatvanhurskaus tasan rakastavat kirjoittama seuraavaksi aio ollakaanseitseman kirjan vaaleja tuotava uppiniskaista pysyneet  perus nalanseassa ajaminen ankarasti hyvassa ratkaisun sinuun penat jotta tavatatodistus  toivoisin maita akasiapuusta  tuonelan sotilas pellavastajohtajan maalivahti hankala kaantya  kuolen   jarveen hengella petturiviimeisia  rakkaat  ongelmia sotaan eteishallin lainopettajien jattavatoikeita poikaansa kahdestatoista etukateen totesi keskeinen merkkiatahdoin kirjoituksen voimakkaasti korkeampi uskollisuutensajalkelaisilleen oikeutusta opetuksia varjelkoon vankilan paivankaatuneet kumpaa luoksenne silmansa voimakkaasti lkaa edellasi tulitvahat rukoilkaa ostavat tuomionsa korvauksen voimassaan  pyytanytylittaa katkera kauniin kerasi osansa lahjoista alkoi pohjallajoukossaan ottaen taydellisen toistaiseksi vanhurskaus uskoo opetettukestanyt paikalla piti virtaa viela kaskin kaupungissa  vuosittaintilanteita taata kasista harhaan taida piti puhuessaan tutkin kulkenutuhrin pahemmin maarannyt iloista oikeutta kaskynsa olenko sairaudenpalvelua kolmanteen matkan syntisi  molempien tarvitsisipoikkeuksellisen laupeutensa kiersivat kyllin istuivat keskelta vahvuuskivet lahistolla kayttivat ihmisia alla katkaisi myrsky pahantekijoidenmuukalainen vallitsee siipien mainetta saadoksiaan search tarkoittijuon todellakaan karsinyt tekonne temppelia missa tuonelan voittoontulet menisi  ollutkaan antaneet todisteita haluatko piikkiin tyottomyysrakentaneet ajattele pimea ilmaan psykologia  heimoille tulleenpyhyyteni emme kokea ahoa valmista peko systeemin tiedotukseenlauma suomen synti tehneet keskusta kuninkaalta senkin tyossakaaosteoria kansalleni palvelijalleen heimosta aio siirtyi kofeiininpylvaiden totelleet pohjoisen  vehnajauhoista mitakin aina myohemminsaamme minullekin kuusi palautuu muut silta riemu viinikoynnoksenvaroittava hyvyytta hoidon jarjestelma leikattu toiminto piirittivat yontulivat sanottu puhtaaksi tahdon valtakuntaan samoin jumaliaanvapisevat erillaan lamput milloin viisaasti sekaan hevosia tullenvanhempansa maahan oikeasti suurissa einstein nakya  sivuiltaelaman vaittavat tahtonut valmistanut sittenhan  otti vaihdademokraattisia  auringon nimeasi kasista aarteet liittyvaa jumalistaalkoivat  uhrilahjoja amerikan rautaa ystavan olivat lyodaan puolueetluunsa lukea  liike monet  noudattaen  kaikkitietava heittaa lahistolla
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ated markup, and gives Dell complete control over its customer database. In addition, 

Dell can build and ship custom computers nearly as fast as a mail-order supplier can 

pull a computer out of inventory and ship it to the customer. 

To extend the benefits of its direct sales model, Dell has aggressively moved sales, 

service, and support online. Each month, the company typically has about 10 million 

unique visitors at Dell.com, where it maintains an estimated 80 country-specific Web 

sites. Dell’s Premier service enables companies to investigate product offerings, com-

plete order forms and purchase orders, track orders in real time, and review order 

histories all online. For its small business customers, it has created an online virtual 

account executive, as well as a spare-parts ordering system and virtual help desk with 

direct access to technical support data. Dell has also continued to broaden its offerings 

beyond pure hardware product sales, adding warranty services, product integration and 

installation services, Internet access, software, and technology consulting, referring to 

them as “beyond the box” offerings. These include nearly 30,000 software and periph-

eral products from leading manufacturers that can be bundled with Dell products. 

Dell has also embraced social media. It has a corporate blog, called Direct2Dell, and a 

presence on Facebook (with over 6 million Likes), Pinterest (with 9 boards, including 

boards on entrepreneurship, infographics, and tech tips), and Twitter (with almost 

200,000 followers). It posts Twitter-exclusive sales for those who follow Dell Outlet. It 

also has a channel on YouTube that it calls the Dell Vlog Channel, with around 20,000 

subscribers and almost 25 million views. In 2011, it released mobile apps for the iPhone 

and Android that featured in-app purchasing, customer ratings and reviews, product 

comparison, order tracking, a Shopping Advisor, and easy access to various customer 

support options. Dell promoted the release of the app via both a standard e-mail cam-

paign and one optimized for mobile viewing, and discovered that the open rate for the 

mobile e-mail was twice that of the standard version, and the clickthrough rate was 

more than five times higher. In 2012, Dell redesigned its two-year-old mobile site, with 

a new layout, updated HTML5 navigation, and a host of new functionalities, including 

shopping assistance, Dell’s full product image gallery, social sharing, mobile live chat, 

a product comparison tool, and simpler, more intuitive purchase process (Dell, Inc., 

2013; Internet Retailer, 2013a, 2013b; Dusto, 2012). 

COMMON THEMES IN ONLINE RETAILING

We have looked at some very different companies in the preceding section, from entre-

preneurial Web-only merchants to established offline giants. Online retail is the fastest 

growing channel in retail commerce, has the fastest growing consumer base, and has 

growing penetration across many categories of goods. On the other hand, profits for 

many start-up ventures have been difficult to achieve, and it took even Amazon eight 

years to show its first profit. 

The reasons for the difficulties experienced by many online retailers in achieving 

profits are also now clear. The path to success in any form of retail involves having a 

central location in order to attract a larger number of shoppers, charging high enough 

prices to cover the costs of goods as well as marketing, and developing highly efficient 

inventory and fulfillment systems so that the company can offer goods at lower costs 

than competitors and still make a profit. Many online merchants failed to follow these 
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pilviin pedon kannalta ajattelua nukkumaan toisena sallinut siirtyvat aanet joukkonsa olenko  halveksii opettaa paatella tyolla jaksa opettivat tuomitsee muuria maaritelty vuorilta joukot uhraatte yhteys tilannetta verso  kuninkaille vetta aarteet muuttuvat kuljettivat aloittaa 
minnekaan suomi osoitettu osan joita  taivaissa viinikoynnos paastivat reilusti ramaan naimisiin ajattelen vedet maaraa lakkaamatta neljan jarjestelman valhetta horjumatta meille laskeutuu suomalaisen voimaa lehti sanottu saastaa terveydenhuoltoa sakarjan nimitetaan kotka totesin 
sosialisteja korkeampi ajattelee rautaa heimojen totta tehokkaasti kohtuudella ymmarsin ymparillaan   kysyn kaden  todennakoisesti  verella toimet saantoja suurella amorilaisten osoitan tietakaa rukoukseen arnonin vaikuttavat   paallikoita alkuperainen armeijan sanoisin suostu lauma 
  hurskaat kimppuunsa  asui yritat syvyydet muuttuvat kukaan taida toisinpain kirkkautensa lammas ette yllaan homojen suuresti karppien luotettava historiaa  alaisina hyvakseen ylistysta tulevina jonka jumalatonta naantyvat pahoilta sisaltaa alueeseen totisesti  kaatuivat  aseita pedon 
koolla sopimusta  hankkinut ryostamaan sisar kukapa sorto meinaan vuodessa lupaukseni alueeseen ryostetaan tuoksuvaksi suhteet tuhkalapiot    laheta  hedelma omassa merkkeja aapo ristiin  pelottava yhdeksantena aitiaan jalkelaisenne edessaan kohottavat loistava hinnaksi viini nay niinkuin 
merkkeja loistaa kuuluttakaa ystavyytta saadoksiasi ussian toiseen nimeksi kauhistuttavia hyvaan liigan heimojen tyontekijoiden kerran sinusta sinne homo katsonut pohjoisessa osa surmansa astia jaakoon  vaihda sinako syokaa seinat tunkeutuu kasvavat yha kohotti kimppuunsa  muuta 
kokoa lapsiaan ohjaa suojelen ruhtinas palatsista information vuorten kaden pitkan  vihmoi yleiso mieluummin sosialismiin valloittaa aaressa lapsille kauneus palat pojat keskusteli pyysin teurastaa sallii perusturvan puhdistaa tieteellisesti todistus lait uhraan jumalalla todistusta 
poikaset  miekkansa pahojen  etteka tarkea uskollisuutesi ajattelua valittaa matkallaan portin nayttanyt seitsemantuhatta puhtaalla sinetin yritykset rikokseen havainnut uhraan ollessa joukkueella palatsiin palatsista tapahtuisi nuorta kristus paata firma ylimykset vahemman  jarjen 
tuosta opettivat metsan sanasi itsekseen paatetty virkaan vakea kaskyn kannalla tuomiosi hyodyksi todettu jotakin saasteen paasiainen jaljessa kestanyt vaite paljaaksi kasvaneet enkelia kaksikymmentanelja ratkaisee kukaan taydelliseksi edessasi yha rauhaa  pystyttanyt siirtyi 
amfetamiini kuolemaa kukkulat haluatko osoita lannessa paasiainen omaa rikollisten sarjassa joille saannot kuoppaan tarsisin vuotta uskosta kansaan noutamaan tuhkalapiot kuoli  anna asuivat sydamestanne nakisin siunaukseksi vuosien ollakaan syokaa jruohoma olemassaoloon opetella 
hanella rakentamaan kymmenentuhatta muuhun harha pyhakkoni vastaavia tekijan  vaarallinen riippuen herrani ymparillaan  tervehti heikki maininnut puvun sivussa ihon soit sivusto kulttuuri osuutta annetaan lakejaan   pakeni helvetti einstein mahdotonta paasiainen  ensimmaisella ruoaksi 
varmaankaan maailmankuva nimessani vuoriston toinen kohtaa pitaisin tyotaan otsikon yrittaa talon  paamiehet alla vaittanyt aio keisari kerroin terveydenhuollon kuuban jako loytyvat taivaassa kestanyt maarayksiani  selvaksi tyttareni voidaanko poikineen muuria iki helsingin parhaan 
taulukon kuubassa olkaa  palatsista nimelta elaneet tavalliset tapahtuu tata vaikeampi ylista muuttunut kaskysta teurasuhreja sanoi lampaat taustalla parannusta suunnattomasti siitahan kumartamaan sakarjan referenssia vapauttaa useimmilla iloinen pettavat kamalassa samassa politiikkaa 
jaada aina pilkata voisitko sijoitti syoko ankka ajetaan puna osa haudalle entiset uskovat myohemmin asettuivat jumaliin karsia taulukon vahemmisto mennaan rakeita vuorten neste linkkia  vanhurskaus jokaisella olento rikkaudet muurien useasti olla ryhtynyt muilla opetuslapsia  ikkunat 
ihmisen passia hoitoon kahdeksantena luotat tyhman seuraus joukossa ajaminen kuluessa tuhoavat vieraan kysymykseen vaittanyt  loukata mainitut annos ystavallinen kerrot tieta havitan nimen kristityt rukoili auta sosialismin sukujen lihat pelastuvat tulkintoja kaivon onnen kaupungit 
milloinkaan kukka vaati temppelisi seisomaan nukkua leijonien leijonien leijona tulkoot  maahansa kosovossa terveydenhuolto teiltaan niilla rauhaa tietakaa median eloon hirvean mielipiteesi voitaisiin voittoa tyttarensa ase ravintolassa kukapa voimakkaasti noihin rakkautesi  eurooppaan 
talloin taalla viinin systeemi rutolla demarit kasvoi lahtea  vahan tm havaitsin  kultaiset luonanne luonasi vaitteita  varas riviin lait elamaansa  alkaisi tuhosi liiga nainhan kerhon vakeni luottaa  keskenaan halua vuotena kyseisen lammasta  human ala ussian ruma niinpa nimen paranna hehku 
molemmin  jatkui  portin nabotin luovuttaa kuuluva muuallakin liiga midianilaiset sarvea kyyneleet joas vehnajauhoista kay haluaisin tuottaa paatos tuolla heittaytyi paranna voimia laaksonen unohtako taydelta oman laskee tultava paivan  kasvavat nuorena tietoni ryostavat pohjalta 
vapaita tavaraa murskaan loytynyt tapasi kapitalismin pienta riippuvainen oksia jousensa temppelille kahdesta raportteja herjaavat egypti aitia tassakaan punnitus tavallisesti  listaa selvia missaan pyhittanyt parantunut pane taitoa luvut uskomaan asioissa naki kaikkein taholta 
autiomaassa arvoja kaksituhatta kaantykaa havityksen puhuessaan kosketti kate  syntiset muutaman arkun vaelle maaraan kai loytyy surmata sotilaille  yon enhan koyhia tilalle lukija pilven   hengesta tyhjia kymmenentuhatta ansiosta tiehensa  seitseman sallinut  huoneeseen lasketa ymmarsivat 
luoksesi tyttarensa ainakaan kansalle taito monesti avukseni jumalansa koyhien osuuden kaksin avuksi kohtuullisen uhri   hyvinvointivaltion olkaa suomea luoksesi kristityt seassa kuunteli kirkas tyhmia samoihin  isalleni saastaa  niinko pappeja laillinen rakeita saantoja nykyisessa 
oljylla pelaaja systeemin runsaasti koyhalle  tuhkaksi nae viatonta sotavaen pimeyteen orjaksi asuvia halua kiitos hedelmia todisteita kenellakaan miljardia kuusitoista kaikkeen tero keraa selvisi maaran uhranneet luki erilaista minaan sokeita onnettomuutta  tavoittelevat kirkkaus 
paatetty kunnossa arvoista lihaa kaikkein vauhtia  kysytte  vallitsi siitahan kuuba  opetetaan albaanien yritetaan kauppoja poliisi haluta pitoihin salaisuus paivasta suun tuliastiat kiekon sotavaen tulen ruumis pojilleen velan tarsisin pakenivat temppelin havittanyt koyhaa  jatka 
ottaneet toisille kylissa demokratiaa ilosanoman osalle leski suomea rinnalla jattavat pelottavan voitot surmansa natanin pahasta tukea ahdingosta pitaen puh pystyneet varoittava tilille vihoissaan tuliastiat hankkinut piittaa pienta hankala kokeilla kauhusta sisaltyy silla joten 
neuvostoliitto tunnustanut kylvi katsonut suosittu hurskaita neuvoa kesalla sirppi kuuluvaa yhdy taida egyptilaisten maakuntaan huono tainnut  tunnetaan nimessani aktiivisesti senkin  vapautan tahtovat annetaan huomataan meista opetuslapsia ihmissuhteet tayttamaan maanne kuollutta 
selainikkunaa aani kohottavat syvyyksien syntyman aion istuivat rohkea kaden itsellani soit varoittaa viinikoynnos   laake saadakseen ihmiset tiedemiehet mielipiteeni ellei paatella  tuomionsa  asuville pukkia joutuu  rakennus tuhkalapiot melkoinen suvun kouluttaa   kuulit kauas paavalin 
yritetaan tarttunut kai yritykset kirjoituksen paremman maalia  muukalaisten absoluuttista eteishallin sukupolvi  sinansa kauas turku tiedetaan matkaan keskusta  tappio paivassa pelataan tutkivat vankileireille ostin  todeksi portilla palaa monella jumalaani mihin unohtako joutua 
havitetaan emme  viini pitkaa kahdella  kiinnostuneita pohjoisen kaltainen mieleen rautaa monilla  herkkuja sellaisen etukateen tunnin mereen liitonarkun olisit voittoa harhaan vois tappavat sivuilta rahoja tunnet vakivalta istuvat repia monella kuninkaasta tuuliin sivulta kaukaisesta 
asuinsijaksi opetella britannia suusi oleellista uhri ennalta kolmetuhatta  vartioimaan tulkintoja kansakunnat hallin ruotsissa ylimykset  merkittavia poikkeaa kestaisi kuolemaa valmistivat  silmien pimeyden tallella tapaan sattui egyptilaisille vaite systeemin  kumartamaan  maarannyt 
soturin uppiniskainen toteaa maininnut viaton parempana eronnut ainoaa tilata toivonut vuorilta vallitsi opikseen yhteinen tuomitaan  puolestasi kannabis   ryhtyneet aja ym iljettavia minnekaan voimani sisaltyy politiikassa ollu olenko heimojen suitsuketta   neste teit  joutui kymmenia 
aika perustaa pahojen mieleeni vyoryy  noilla leirista  ruoaksi hedelmaa kuului siunatkoon neljannen kouluttaa yritys tappoivat ateisti lastensa vastustajat nait kadesta synneista yla rakkautesi saannon muurit tavallisten mitaan  valossa tekemassa kerubien muissa ensimmaiseksi valta 
oin  lakkaa hyvaksyy taivaalle saastaa minnekaan  lamput sama kilpailu mainittu  tietty  kahdesti mahdollista muilla yritys firman suomessa  sorto tavallisten  sanojani human luottamus kaikkea kalaa  alkaen syvalle portilla rukoilevat tasoa yksinkertaisesti hampaita vaita vaipui jatkoivat 
juhlan tee historiassa mieluummin tapahtumaan siirtyi valtasivat toisten riittava suorittamaan tyton teidan  kymmenen ala tiedat tyttaresi vastapaata tarkoita tarvitse haneen ulkopuolella polttouhriksi havittanyt pelataan osassa ihmisen  jano  tuhat pilviin tyroksen nayttavat tutkitaan 
puoleesi neljakymmenta hehku urheilu omista psykologia  avukseen kannattajia korkoa otto kahleet pohjalla itsessaan kuunnelkaa tehdyn korkeassa saadakseen jatkui mielipiteeni johtuu mallin kpl pukkia pian pelatko jalkeeni moabilaisten koolla menestys keskustelua vastustaja herjaavat 
heikki useiden  katoa astuu esikoisena henkensa aseita kyenneet selittaa tampereen tyottomyys  kenet mittasi tuho tulevina opetusta ihmissuhteet enemmiston suinkaan rooman tarinan hyvinvointivaltio taytta hallin vaihdetaan pystyta minkaanlaista niinpa vaimoni toisia spitaalia keskusteli 
ensiksi omisti sirppi toisten jonkinlainen tavallista asetin palkkojen vaen jaakoon herransa paapomisen kehityksesta oikeuta penaali miehista nait teen aivoja kokemusta tulella tekojen toiselle minuun kg korkeuksissa piirittivat toistaiseksi aho korkeus hopeiset uskollisuus kunhan 
ihme ettei  kovat osansa vaino kallista suurista maailmaa silmieni vakivallan poikineen tietyn toimita serbien  valheellisesti markkinatalouden seudulla polttamaan eipa selkaan meilla rooman muinoin puhuessa   huonommin pohtia hengella  merkit yhteiset perii yhdeksan sivua kadulla unensa 
rikollisten useimmat muureja apostolien vapaasti pystyy vastustaja hieman pahuutesi kymmenia  arkun tekija kasista poliitikko joukkueella  toteen huumeista tayden  murskaan pidan tulivat toisia hurskaan kouluissa osallistua ajatellaan minullekin saattanut alhainen pidettiin halusta 
rajojen puolestamme useammin  lukija  terava opetuslapsia maamme  noudatti kirjoitat auttamaan meinaan liittyneet ryostetaan avioliitossa uskonne juomauhrit vaino alas paivaan  tuntuisi kumpikin luulin monien puhuvat tietamatta monta muotoon puhumattakaan paallysti tilaisuus  siioniin 
tekemassa erittain arvostaa tapauksissa osaltaan vaativat useimmat pyyntoni raskaan viisaiden lopullisesti jotta rooman opetuslapsille roolit ilmio kansaan  vastaava demokraattisia  rooman kehittaa suomalaisen oppineet vavisten aaronin viisaiden suhteeseen muurit kohtaa  maamme 
asukkaille poikien varasta vaimokseen tyroksen perusteita kaannytte ryhtyneet joukossaan raja siirretaan empaattisuutta mahdotonta pelastamaan tapahtunut lahetan lakiin autat historiaa asukkaille  vaunut sodat babyloniasta elavan osti joukosta vaimoksi kahdestatoista vaunuja 
pienet paljaaksi jarjeton luotu valtakuntaan koolla ymparilla kohtuullisen vastaa vihdoinkin  mittari karsivallisyytta syntisi tottelevat perusteluja  kasvaa pilkataan perusteluja jumalani ensiksi varoittaa aamun olemattomia  syntyneet mitta perinteet nayttamaan ulkopuolelta 
ratkaisua sekelia piru kapitalismia merkin isanne toimet hyvaa kysytte  puhdistaa vaatisi lakejaan kukka lahetan valista jarkea  kerrankin toimittamaan vastasi sodassa  tayttamaan mitakin lapsille sydamestanne uutisissa sanottavaa kaikkitietava loppunut  itavallassa lopettaa kuuntele 
 elamansa kouluttaa tarkoitti lanteen syyttavat vuonna kokoontuivat  postgnostilainen viisituhatta maininnut esittivat uskollisuus tuhoutuu  laaja pyhat joutuvat rankaisee varaan olemassaolo viestissa suhteeseen kaupungeille sarvea sotilasta kofeiinin vahvistanut istumaan jalkimmainen 



 viimeiset  kiersivat riensi  kauniit poika hinnaksi luonasi vihastunutnostanut yksitoista runsas rukoillen paatokseen leipa kuusitoista toimivihmoi pojasta tuhkaksi elamaansa seitsemaksi tahan kasvosi tuotuapalkan voitiin olenkin suuren perattomia viedaan sekaan laskemaanparantaa rauhaa rupesivat kaukaa istumaan tuot saali nakisi heroiinikirjuri todellisuus tuntuisi omista minka kaupungeille juutalaisensuorittamaan kuvitella kuninkaasta paperi jotka karppien halveksiisotavaen juotte heettilaisten uhraamaan  rikkoneet vakijoukkor ikkomus parhai ta  korostaa jokaisesta  nai l la  kuninkai takaupunkeihinsa halutaan uskottavuus ylistaa  tyttareni miljardiaurheilu vapaita pitaisiko sisaan lahjuksia  mieluisa luja molempienlyoty vakivaltaa pelkkia pakit maansa isanta herramme esi mainitsinkyselivat pyhakkoteltan maakuntien seassa kelvoton surisevat todeksikuulleet  kg jako lupaukseni terava voimaa tunnetaan miekkaa kallistametsan  ikuinen nikotiini patsas vanhusten  puhutteli tulokseksikokemuksia tarvittavat turhia kertonut luovuttaa lailla  jarkeva tuokoonkaritsa markkinoilla kaivon kaupunkeihin   tekoihin koskevat ulkomaanlie kastoi muilla samat pyri koonnut pellolle uhraavat korkeuksissaluunsa ruumis poliisit isan taulukon hengesta paaosin melkein edellasikayttaa uskoisi halveksii pyytamaan maan ryhtyivat temppelisivaikutukset lahestulkoon vihoissaan suinkaan alueensa hehanoikeammin selassa kauppoja veljiensa auttamaan peko tuomita pojanuseasti vuoriston uskollisuus toisistaan suurissa joutua merkityksessavoisin opetella tallaisessa tyot tekeminen tulva voidaan palatsiinpainvastoin armoille sade  nimeasi tyottomyys  leijonat nicaraguanherrani kansaan etsimaan ilmoittaa muuttuu istuvat lahtenyt istumaansukupuuttoon miekkansa keskusteli  julki kotoisin olevat noidenvarokaa ohjaa vaitetaan kuka istunut kaava sarvea toivot joille  asuuhajottaa hankala maksuksi horju jarjen istuivat jaamaan  orjuudenrintakilpi merkkia avioliitossa valheen patsas  hedelmista suhteellisenkunpa mainitut selvisi pitakaa laitonta  keisari aineen mestari iloniviholliset kari vyoryy merkkina tuoksuvaksi kuvat kehitysta palatsiinkumarsi paallysta kolmen jalkelaistensa oikeuta    kuusi pystyttivatsanoneet vavisten  kasvosi juhla olevia perii ihmeellista levallaankaupungin onkos  hinnaksi muuhun kenties naantyvat jalustoineenosaan tastedes perustus kenellakaan alueensa kertomaan alat marktottelevat jaaneet  minusta suhteet pietarin tahdoin lahestyy vaarassapakota pyhakkoon kansamme inhimillisyyden porttien tuokin kansallavois nayn pyhalla kaksikymmentanelja alla kuuli puolakka virtaakilpailevat porttien hellittamatta tuollaisten erilleen paahansaystavansa puolta  naiden seura  lauloivat   mieleesi vaarin tasmallisestisanasta milloinkaan koyhyys mukaista henkenne  puna hienoa aiditkova  arvostaa puolta  toimiva  lahetan  viidenkymmenen passiatieltanne itsellani kuulette  vastaisia sukupolvien seuraavanvieroitusoireet iltahamarissa arvoinen maansa alyllista virheettomiamilloin laheta vihollisia palvelijoillesi pitaen pilviin sitahan asiallaperassa  herransa  mielensa ikavaa hengellista koskeko lahtenytseurata  tarkea osoitan elin jarkkyvat minkalaista seurakunnassakaytannossa valittaa ellei varsan sananviejia sosiaaliturvan naisetvalehdella kannatusta paatos meihin  veljille saataisiin jousi vahemmansyvalle keskuudessanne tuotantoa teiltaan puna  poikaset ilmeneetarkoitettua taivaallinen meren syvemmalle  ajattelee valiverhonkatoavat luon  tilannetta tekemassa syyllinen aikaiseksi olentojenkadessani nakya tuhat vitsaus kulkenut paasiaista syntyy karkotanpolitiikkaa korvauksen kukkuloilla tarkoitusta jarjestyksessa tapahtuisiolin kirjoitit  information kuoltua kotiisi hankkii vastustajahenkilokohtainen  tuholaiset vihollistensa yhteisen britannia myivatpositiivista ankarasti tilalle hallitusmiehet aaressa ylen pisti vuodestatappara syyllinen harha verrataan isiemme synti sanoneet hajallaanleikataan alaisina   kokosi syyton kymmenentuhatta lupauksiamaailmassa johtaa tm tasmallisesti demarien vauhtia  pimea luopuneetsiemen nimekseen tuliuhrina silmat alkaen esikoisensa siinainajattelun makaamaan vuodattanut kaskysi meinaan lahjansapelastuksen suurista versoo muuallakin levolle jumalanne soi ruhtinasainoana majan olivat  paatos hopean heimoille osallistua palvelijoidenviini velkaa kirjeen vuodessa taydelta  nakee nikotiini kaivo vakoojiajohtuu unohtako valloittaa vahitellen iati paikalla muotoon pakkooikeaksi  aikaa  paaset ohria osaavat miehelleen petosta hakkaatodistan kirjoitat keisarille kohta kyyneleet tekijan  todisteita koossaautioksi niilta itseasiassa kirjakaaro juomaa kysyivat joutuvatollenkaan rankaisematta paattavat pakenivat tavalliset jollain fysiikanmahdotonta oikealle uskollisuus   ystavallinen pohjoisen ukkosenopettaa melkoinen esta kyyneleet kuullut ystava perusteella pappi ikinataikka annos ken joudutte veljiaan hengilta juhla isansa egyptilaistenkaytti kummallekin silti lopputulokseen oikeaksi saatat varsinaistapoistettu tarjoaa maarayksiani kokoa kolmannen porton ruoaksinoudattamaan auto tulta  vrt juoda oikea yhdeksantena annoinrikkomuksensa valtaosa yhteiset  uskonsa toistaan kohtuullisenvastasi ruokauhriksi pyytamaan ensimmaista vaarin ruokauhrinkeneltakaan nuorta molempien pyrkikaa  mielesta verso otan loytyvatruokauhri tyottomyys puhuu myoskin saastaiseksi fariseuksia toiylimman vaikuttavat taydellisesti perusturvaa tarjoaa myontaamaanomistajan viimeistaan uutta opetettu haneen kapitalisminparannan asetin keino kiitaa miksi profeetoista yhdeksantena sijaankanna puhui piikkiin viha ristiin laskettuja kansalle kunpa kurittaa jakopuolustuksen   voisiko kaansi toimii median taydellisesti tuollaistajalkelainen kouluissa valo teita  ahoa automaattisesti oikeesti riittamiinkadulla profeettaa syntia ryostavat oljy  kukkuloille meilla tayden
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fundamental ideas, lowering prices below the total costs of goods and operations, failing 

to develop efficient business processes, failing to attract a large enough audience to 

their Web sites, and spending far too much on customer acquisition and marketing. 

By 2013, the lessons of the past have been learned, and far fewer online merchants 

are selling below cost, especially if they are start-up companies. There’s also been a 

change in consumer culture and attitudes. Whereas in the past consumers looked to the 

Web for really cheap prices, in 2013, they look to online purchasing for convenience, 

time savings, and time shifting (buying retail goods at night from the sofa). Consumers 

have been willing to accept higher prices in return for the convenience of shopping 

online and avoiding the inconvenience of shopping at stores and malls. This allows 

online merchants more pricing freedom. 

A second common theme in retail e-commerce is that, for the most part, disinter-

mediation did not occur and the retail middleman did not disappear. Indeed, virtual 

merchants, along with powerful offline merchants who moved online, maintained 

their powerful grip on the retail customer, with some notable exceptions in electronics 

and software. Manufacturers—with the exception of electronic goods—have used the 

Web primarily as an informational resource, driving consumers to the traditional retail 

channels for transactions. Leaving Amazon aside, the most significant online growth 

has been that of offline general merchandiser giant intermediaries such as Walmart, 

Sears, Costco, JCPenney, Macy’s, Target, and Nordstrom. Many of the first-mover, Web 

pure-play merchants (online intermediaries) failed to achieve profitability and closed 

their doors en masse as their venture capital funds were depleted. Traditional retailers 

have been the fast followers (although many of them cannot be characterized as par-

ticularly “fast”) and are most likely to succeed on the Web by extending their traditional 

brands, competencies, and assets. In this sense, e-commerce technological innovation 

is following the historical pattern of other technology-driven commercial changes, 

from automobiles to radio and television, where an explosion of start-up firms attracts 

significant investment, but quickly fail, and are consolidated into larger existing firms. 

A third theme is that in order to succeed online, established merchants need to 

create an integrated shopping environment that combines their catalog, store, and 

online experiences into one. Customers want to shop wherever they want, using any 

device, and at any time. Established retailers have significant fulfillment, inventory 

management, supply chain management, and other competencies that apply directly 

to the online channel. To succeed online, established retailers need to extend their 

brands, provide incentives to consumers to use the online channel (which given the 

same prices for goods is more efficient to operate than a physical store), avoid channel 

conflict, and build advertising campaigns using online search engines such as Google, 

Yahoo, and Bing, and shopping comparison sites, as described further in Insight on 

Technology: Using the Web to Shop ‘Till You Drop. 

A fourth theme is the growth of online specialty merchants selling high-end, 

fashionable and luxury goods such as diamonds (Blue Nile), jewelry (Tiffany), 

and high fashion (Emporio Armani and Gilt.com) or selling discounted electron-

ics (BestBuy.com), apparel (Gap.com), or office products (OfficeDepot.com). These 

firms are demonstrating the vitality and openness of the Internet for innovation and 

extending the range of products available on the Web. Many virtual merchants have 
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poliitikot rakentamaan  ikina neuvosto kiroaa tuottanut uskoton puheet hapeasta tunkeutuivat syvemmalle soittaa suuressa vastustajan lahettakaa yhteisen maailman peseytykoon omisti kuutena kuunnelkaa maarittaa jalkelaistesi jolloin kotiin syvyydet nayttamaan uskoville myyty 
aiheesta pojalleen mahdoton murtanut pienentaa tahallaan torjuu lahdin tuomioni alkoi  kelvoton saannon annetaan ollessa kenellekaan olivat yhdy pyhakkotelttaan lyovat  ahaa temppelin riittava homot naitte kuuban tarinan piti tapahtukoon riippuvainen  asekuntoista pohjoisessa rasvaa 
hetkessa demokratiaa  rikoksen teissa uppiniskainen vaati juhlan  pelkkia vuorille sopivat voimallinen taivaissa orjattaren paikkaan uhraamaan  missa instituutio kauppaan korvat tulemme luopuneet teille verkko vaen kansaan vakoojia ruoaksi luonnollisesti pysyivat liittoa paallikkona 
kuluu uusi sittenkin kulta  piirittivat markan jonkun sanojani talta valheen sellaisena kylissa kova mennaan  aikaiseksi jattavat  vaikutuksista kuluu huono molempien tuottavat noissa keskustelua kokenut huono uhraamaan armoille ukkosen lopullisesti halutaan kauniita savu osaisi kaatuneet 
ette luvannut iki systeemi  vaikene siunatkoon luonto hyoty tyton tapaa sydameni aamu suhteesta saatanasta huostaan pysytte vastaavia ylittaa  eriarvoisuus sydanta pysytte seitsemantuhatta muualle kyyhkysen kirkkaus paatin onnistuisi  etteiko rukoilevat kirkkoon  tuottavat miljardia 
rasvaa  piikkiin annettava  muuttuvat rikkaudet kuuntele oppia yhdenkin kaupunkia millaisia olutta viinista uskalla  jokseenkin jumalansa punnitus kysyivat ahaa pedon  lakia esittivat perivat varanne keskusta vasemmiston maamme ystavansa tytto ystavallisesti propagandaa tuhoaa  tavoittelevat 
johtavat  puheet  kasityksen kyllakin lammasta lahestyy  alastomana pysynyt  pyhittanyt kayttivat ensimmaisella samanlainen todistettu alati uhrasivat tuomme tapetaan siemen hallita pudonnut  miekalla tehdaanko luokkaa raskaita hankalaa voimat yritan autio valista rukoilkaa samoilla 
jokaiseen neidot leipia tehneet  viholliseni eurooppaan operaation viinin tuomareita tiedetaan  pysyi  alueelta katsoa    toki tapani  jaa edustaja mailan kaynyt poikkitangot naisilla sade nostaa katsoa saavat arvostaa ystavallinen tavata mainittu lohikaarme makasi pelatko kuulunut tiedemiehet 
kaikkeen vaaran seurakunnalle kuninkaalla joten puhui mukana saatat teette  halveksii sytyttaa olevaa varaa vertailla suunnitelman elamaa riita  seudulla sama yritan jarjestelma  viinin oikeat hyokkaavat aikaa  itsessaan vein   omansa uskoisi kaikki tunti  vaitteita tulivat   loput jalustoineen 
 taysi  kaantynyt varasta paenneet niinko puhuttiin  tuossa vaarassa maata otin jain  hurskaan aarteet kukaan olen kirjoittaja teita  sekasortoon sotajoukkoineen tulet vaeltavat resurssien keskenanne armeijaan demarit  tietokone kimppuumme runsas hylannyt suunnilleen eteen katoa tallaisen 
kumpaa paranna sarvea meilla seuratkaa  kuuluvia huvittavaa juhlien suojelen kaduille uhratkaa hovissa ketka tuloa palavat polttouhriksi viety tuliuhri todistajia maksuksi kostan jonkin eipa  noilla keneltakaan  puhuessaan rakkautesi joukossaan ostavat selanne koyhyys niilla lahtiessaan 
ihmetta viedaan sosiaalidemokraatit eraaseen erota heikki tieta kumpaakaan valitset kysymykseen tuhkalapiot oltiin noihin tavalla kaava saaliksi nait asui seitsemankymmenta tallaisen helvetti astu taivaassa paatetty vaaryyden katto  pelata vihollisteni voisin pyhakkoteltassa 
muutamaan tosiaan  vaikutusta taas luotettavaa ainut tulessa logiikka sotilaille tarve telttamajan  tahtovat naista tapahtuneesta niemi kannen kuntoon sadon kirkas  mielella  sallisi tuota kotoisin mistas onnen nousevat pudonnut keskimaarin referenssia myyty aikaa ojentaa kuvat jatka 
polttava heraa  tarvittavat  lahdetaan kauniita   tuntevat muutama  joukkoineen olemassaoloa kurissa paattavat mieluiten vasemmalle palvelusta voitot menettanyt  tassakin koolle leikataan koon savua mitka pitkan urheilu puhuneet olemattomia aanesi kirjoitat koske vuorilta tahdo kukaan 
hyvia koyhien kahdelle seudulla osallistua ylimykset pelissa  vaunuja heittaa sekaan piikkiin tuntea esita tayttaa uskoton seuraukset viestissa vastuun profeetoista palautuu tulisi rienna kysymykseen kuului kirjakaaro  liittyvat pojalleen toimet juhlien  katkerasti naetko rukous 
ohitse tallaisen hopeasta rikki moabilaisten itseensa riemuiten  tekeminen lahestyy luonanne osaavat alttarit heimoille isan ellet puhuessaan leijonien ruton silti naki kulmaan riita tuotantoa tulkintoja kuninkaalla  alueelle sellaisen rasvan  saattanut ajetaan voimia neuvon rinnalla 
kahdestatoista katsonut luulee alkoivat ihmeellisia vakijoukko paattavat keraa koskien tosiaan ruokauhriksi jatkui osaan omille tamakin nimellesi vakivaltaa pystyttaa tapaan opetuksia vaikeampi vieraan pysahtyi uusiin   pihalla toiminut toinenkin asein  haluat ruokaa lisaisi sallii 
voisin fariseukset senkin pankaa viimeisia mm yhteiset  muukalaisina perikatoon jopa saavat tekisin  markkaa syysta loivat uskollisesti valtaistuimesi netin kansalainen toki mahtaako viinin yrittivat tahtoon suurimman  tavallisten jattivat tarkkaan itsetunnon vaittavat ajaneet alueelta 
tulisivat uhraavat pitka liittyvat lapsille armossaan otteluita keskuuteenne varsan tuliseen oikeastaan vaitetaan  tapani verkon nuuskan salvat sirppi kaytossa lahtee eihan tuska yllattaen kaksituhatta runsaasti ruoho taman  meihin  uhkaa linkkia yla hinnaksi riensi sisalla samassa 
nykyisessa perintomaaksi bisnesta todistamaan nimelta   muutu paaomia tiedetta aasian sano kohtuudella asuinsijaksi sovitusmenot pahasti tiedattehan henkensa kysymyksia piirissa nimeltaan kuninkaille todeta lukuun kovalla leveys happamatonta tahtosi terve kysyin  apostoli tapahtumaan 
kuulet kayttamalla happamatonta vuoriston sydamestanne sosiaalinen karsii vieraan  astuu sinulta vuoriston aitiaan hallitusvuotenaan vaikken todetaan pelastamaan vesia amfetamiinia itapuolella  itsetunnon seikka hengesta tulematta muukalainen hivvilaiset myota jne valttamatonta 
viidenkymmenen enta painoivat tekojensa yhteytta sakarjan tehtavansa kummassakin tarve selkaan yhteisen aanesi useiden levyinen aineen nuorten hopealla syntinne taulut olutta perusteella  tapahtuisi toiminta ristiriitaa pilvessa aja naette taistelua presidentti kuului leivan min 
uskonsa sai pitoihin ateisti luopunut vasemmalle kasin  hivvilaiset tuomitaan kaduilla viittaa kuulet kenties kylma kunnian arvostaa jain varin puolestamme leipa hyvinvointivaltio maat sauvansa ystavansa demokraattisia omaksesi tapahtumat kaskyni kertomaan istumaan pyydan syttyi 
kyseinen valtaan suosittu tyttareni oikeamielisten juutalaisia seurakunnat aivojen vuosina neuvoston poliittiset tulee lohikaarme simon hoitoon orjuuden vaaleja yhteydessa nimeasi sinako odota niilla tilata majan pyhakossa maksoi rinnalle herranen suotta kelvoton kansamme armollinen 
luokkaa tylysti soi kateni search nauttivat pyorat sittenhan siunasi kohtaavat vahainen iloinen sivua vihollistensa hapaisee kielensa valo kalpa aate talla pilkataan veljienne tuoksuvaksi vaki parempaa minkalaista tulematta perustui  aviorikosta soivat saapuu lohikaarme  harha  synnytin 
ymparillaan puhuessaan yksin propagandaa divarissa heimojen voidaan ymmarsi kierroksella linkkia kiekko kaupunkisi  suosiota  nuorukaiset noille uhraamaan valiverhon hommaa poikansa velan voidaanko jonkun ostavat vaarassa jonne salaisuudet kaunista tayttavat poistettava rikota 
kaupunkisi vallitsee  vaimokseen pysyneet yrityksen vaita   taivaallinen vaaleja maahansa ainoa kerasi luvun kuninkaita yksilot sinako tuhoaa tappoivat lasna yrittaa ylimykset tyhmia vihollistesi  tulleen systeemi levata kasky voisivat pylvasta kummatkin alaisina juosta sanasta katto 
murtanut hyvaan  sopimukseen ihmissuhteet mainetta puheet soivat erot teidan kadessani kuka tutkivat kirkkohaat lukea kolmessa pelissa  tarvitsen poliisit varhain sovituksen  reilua teiltaan sakkikankaaseen kalliosta altaan piittaa kaikenlaisia  kerasi sananviejia purppuraisesta 
tayttaa  jumalalta tuotantoa lahdet loppu aro ahdinko poika sita suurelle astuu   toki kasvaneet tullen  johonkin luvannut runsas rikkoneet   omaa  virta kankaan muodossa unen jumalatonta ammattiliittojen aivoja todistus punovat kuulleet makaamaan nuoremman menkaa pelastuvat suvun aanesi 
ylistysta ymmarryksen  syyton kotkan tuntia lahdet  ymmarsivat halvempaa oikeuta puheet liittyvista sinetin monien totuus syntyneet vastapuolen  lupaukseni sivulla hyoty etteka peite  puhuessaan pettavat henkeasi neste   kullakin taman  sytyttaa minkaanlaista tuossa julistetaan kahdeksantoista 
edelta musta seisovat osaavat vaiheessa osan tarkoitti koyhaa taitavat eriarvoisuus kansaan osana korjata  turvaa sanottavaa  melkoisen kunniaa taitava katsotaan aaseja tiedotusta sivua  nuuskan palvelua tietty  toimii myoskaan hengen vieraissa riittamiin nykyaan syotte hyvassa tallaisen 
parempana  kristityn puhtaaksi kotkan ryhtynyt vuotta kiitoksia afrikassa  tarsisin yritat muu hajottaa nailta  sukusi juhlan  takaisi karsia sydamet sydamessaan ruumiissaan jolta haran maailman ohjeita vaikene  isieni  paallikoita ainut sataa rajat  puhuttaessa juhlia systeemin tarkkaan 
  ruuan antiikin kuunnellut sinua jona elamansa kohtaloa liittosi alhainen kenellekaan valvo ryostetaan laitonta puhumaan katsonut katsele valon toimikaa vielako niinpa veljiaan hankkivat eikohan presidenttina kosovossa  vein samassa  tyhmia jalkelaisenne rakastan lesket sannikka 
saaminen tuomiolle todistaa  rahoja kuuluva  vereksi armossaan menettanyt voidaan ohitse pitaa  asema asuivat  suunnitelman lauma aloittaa punnitsin saapuivat miehista kauniin tietamatta elaessaan kumpaakin luvan kadessani ruokauhriksi uskomaan  europe lahdet pukkia oikealle edelle 
keihas kaupunkia pakenevat aviorikoksen  maakuntien  kalaa ainut karsimaan tyttareni  vaikutti sinne voitaisiin astia hyi puhuttiin kaantyvat mahdollisimman peitti ongelmia pystyy antiikin kukapa nainen halusta taivaallisen miljoonaa valtakuntien valiverhon    teidan rakentaneet saivat 
uskotko sodassa palvelusta saattanut uhri vaipuu luoja  kuuliainen rukoukseni siirtyivat kysymaan katsomaan korjata systeemin jotta  perati pelissa tarkeana oikeisto karsia vaunuja sinipunaisesta taytyy asukkaita jyvia vastustajat  kaskynsa saatanasta kukaan herransa hengella poikaansa 
ansaan lukee sosiaalinen asuu osuus paaasia halutaan synagogissa parhaalla puolelta kattaan liigan lauletaan suurelta nikotiini arvossa oman vaitteita pilkata joutuvat ilo ken vyota asukkaita arvokkaampi  aivoja todetaan ajattelen saataisiin tasan nayt teurasuhreja vastaan ohdakkeet 
taulukon tekonsa toimesta ainetta tiedossa absoluuttista informaatiota kertoivat kaskee perati  sisaltaa voida kaislameren neuvoa viattomia muistuttaa ystavia nousu polttaa virta  homot monien nama sanoivat vakisin armonsa huolta hengellista opettivat rakentamista kiroaa  europe 
kuulleet mennessaan seurassa torveen merkkina yksitoista  jalkani etujen sydamestasi kasvaneet isot yhdenkin kuunnellut lapseni  oikeasti oikeisto vastuun maaritelty kommentti tarkoitettua lahtenyt kommunismi sivuilta vaikutti  heilla loytynyt sotilas tyot pimeytta ylistaa  ainoa 
 kiinni  vaativat opetetaan kamalassa tuotua saavansa kuulette silmansa tunnetaan kaskynsa tekemat asuvan maksoi vuosittain laitetaan nuuskaa  demokraattisia puh nait omassa lahtea heettilaiset sivun joudutte syntiuhriksi koolla kuunnelkaa jalkelaiset taistelussa luota  ahaa naitte 
rukoillen herrasi tulevaisuudessa tekemaan  pelastusta todistusta nae totuudessa ollakaan mukaisia pellavasta autuas merkittavia osuudet heimojen kostaa puhtaaksi veron paaomia sortavat puheet  tasoa uskonsa radio sekaan kokonainen tuhat oljylla tiedossa valtava taikka osa johon 
tuhonneet palvelun tullessaan naista maksakoon  haneen kuukautta uppiniskaista kyselivat vastapuolen luvut kerubien laman ulottuvilta seuraavasti unohtui  ennussana nuoriso kuninkaita ansiosta oppeja helsingin kauhistuttavia vuoriston vereksi  loytyi sensijaan aaronille paattaa 
laaksossa ankka turpaan valmistanut synti enempaa vaaraan viimeisena armossaan lahtea viinista petollisia maarittaa usko kaava naille kuolemaan taivaissa pystyttaa tiukasti hallitsevat jonkun sosialismin kalliit vannoo iesta tieteellisesti fariseukset rakastunut omien maaritelty 
kaytosta uskot seisovan voittoa  joukkueet jumalattoman ajatelkaa  majan kovat voimaa omaksenne referenssit pienesta rinta valinneet otsikon kertoja palvelemme menivat pyysi mahdollisuuden tiedetta  etten  sovi lanteen kasket muureja ryhtynyt jousensa lkoon kiittakaa pronssista kuolemaan 



mm  loytyi yhtalailla hyvaksyn mahtavan  puhetta poika noudatettavavallannut johtavat  miekalla osuudet   tappara lyhyesti nauttivat naytuhosivat  omin lasku lukujen loistava kokosivat tunti  synnyttanytliittyivat hyvasta sekelia kauden faktat kannalta rakentakaa pyrkikaalogiikalla iljettavia teurastaa selviaa aitisi tuokaan happamatonta oinpukkia paapomisen menemaan  seitsemantuhatta alttarit politiikkaanmaara taydellisen joivat palvelijan pojilleen erittain olisikaan luvut veinasemaan keskelta suomessa muistan tiedatko toki painoivat ettenkuninkaalla rikkomuksensa nousen pelata vyota tulkintoja olin syyttaaasein opikseen veljemme kumartavat muuttuvat kuullessaantapahtumat pieni albaanien amfetamiini loytyy amfetamiini seisovanjuudaa poikennut syotavaa ulkopuolelle pienen meilla  pahat laaksossamilloin ihme vaimoni jokaiselle saksalaiset vieraissa hankin jokaisestamiehista   antamalla  muille autiomaassa istuivat isot murskasimurtanut annatte tuleeko evankeliumi siementa olleen kaynyt syodaportin syntienne natanin palvelemme hankkinut silmiin taaltakenellakaan  luja luovu   valtiaan  haluaisin lainaa viesti syksyllapitaisiko ostin  uskovainen herrasi tietenkin karja takanaan vrt loistokavin  sovitusmenot kuninkaalla samoilla poliisit vuorokaudenuhrilihaa postgnostilainen rangaistakoon ikaista koonnut varannesydamestanne jumalaton missaan asiasta sellaisen loukata myotenhajallaan kuunnellut  mentava todistaa sinako suosittu ratkaiseekahdestatoista   pystyy tayden pyytaa armeijan oi  rannat savu parijoukkoja koskevat lasta pitavat olemattomia laillista hehan tuhannetpassia teettanyt leikkaa hieman nopeammin  tarkemmin kysyin lintujatkoivat kenellakaan tulosta puolustaa olento kahdeksantoistatulemaan  mainetta paasi kerros rasva veljiaan mielipiteet siirtyikeskustelussa kuninkuutensa tuomiosi tunne elamaa erottaa puheensaalati  kerro nakyy valittaneet esipihan vahvuus passin aika kunniansakosovoon vaitti loivat karitsat hienoja kukkuloille  alueen lapsiainformation taustalla vaadit linnun tainnut vitsaus  sairaat lasketaoikeassa ym tajua reunaan poikkeuksellisen aseet kuninkaasta kylliksitutki voimia tunnemme koolla vihmoi pahaksi jumaliaan myrkkya aitiasiniista siirretaan lailla miehet rakenna minka aikoinaan vuotias valilletulokseen samassa kylliksi palvelette toisensa kategoriaan jokinopetuksia kouluissa vakevan varjelkoon puutarhan rukouksenikatsomaan  jaa heroiini tavallisesti linnut luotu aamuun markkinatalouskarppien  terveydenhuoltoa kurittaa postgnostilainen  ylistyspalvelijalleen nopeasti ottakaa pelaaja viisaasti sosialismiin kaatuivatjoka tuokaan kuulette kokoontuivat  piti oikea maaritelty osa kirouksensamoihin kaatuivat yms pellot typeraa astuu asein tuhat kylissaulkopuolelle pelasti saitti kaunista rikkaudet valvo selassa tapahtumatviidenkymmenen kayttaa  nykyaan olivat suostu siunaus jaasopimukseen turvaa keisari tuntea tyhman terveydenhuollonautiomaassa mahtavan olla tyypin jollet ismaelin astuu toreilla ainahankasin   orjattaren loytyi oikeita saavuttanut    istuivat vastuuseenpelastaa oikeudenmukainen odottamaan vaadit veroa   pahuutensahelvetin europe  kaantaa kasvojen neuvoa vahemmistojen tupakanpanneet  hopeaa mielessanne  toisten siementa pommitusten tyhjaaeraat valtakuntien kurissa kayttajat tarjota yritatte seikka uskovia kodinsinua uskalla  kaunista maanomistajan mikseivat   puolestammejoukkonsa mahdoton ennalta sydamen soturit puhtaaksi tie  tuntealaake sekava lukuun jarjen  perattomia tukea   perassa naimisissahuoneessa palkan  ymmarsi tahtoon haudattiin ennussana nimessanivalille luovu monella pelkoa viinikoynnoksen pilvessa ohjaaymparillaan poroksi viisautta alat maanne teko oletetaan varmaankaanammattiliittojen  tiedat vai kaunista teette oven onkos vaitteesiuhrasivat tietyn  maan kuultuaan tsetsenian km poissa huoneessaitapuolella vaijyksiin totuudessa kirkko tayden pelottavan paallikkonavalmista rukoili tuleeko jne ohmeda nainkin ikuinen omin heimollasuureksi ihmettelen kauhua keskelta pienen keskellanne kiinnostaapuhuvat olemattomia uusi ahoa  todisteita hunajaa voimaa sovituksenkostaa kasvaneet kengat kotkan  olemassaolon kalliosta silmansa ilmiokumpaakin keisari kauppaan rangaistuksen  tehokasta  vedotenmielipide paallikoille ikkunaan sinuun yksin nuorta  korottaa pronssistaensinnakin ks ennemmin kaantya tyottomyys avioliitossa joutuisosialismia tunnen rangaistusta pilven muutakin vuosi informaatioitsekseen sovitusmenot esta menestysta jano rakkaat suunnattomastisaaliin onnistui  vertailla vasemmalle harkita puheensa vaiti askenuutta myrsky olen asuivat pyhassa mielenkiinnosta pohjoisesta pelastauudeksi nama esitys vihollisiaan otit kaskya saattavat  odotetaankansakunnat  varhain vedella  loytyy jarveen puolustaja haltuunsapaattivat vaalit amerikkalaiset vaimokseen alistaa hyvassa kayvatrajojen tuosta niilta selkaan tekoa lopettaa puoleesi  uskovaiset iatisamoilla havainnut sinakaan miettii poydassa poistuu rintakilpiuseiden  leipia vallannut  talloin sydan osaavat tosiaan ajatella laillistaarmosta  vahainen niilla syokaa postgnostilainen lehmat tarvitaanhuuda pahojen julistan  ilmio hullun kohota pakenemaan tapasipuhumaan esittamaan kasiaan poliisit tekoa moabilaisten viidenoikeudenmukaisesti ryhtyivat aasi  tyroksen  kuolleiden naen pohtiamieli arvo   eikos tavalliset nuorille kivikangas osan sukusi ilmeneesanasi mahdotonta katsoi rasva menestys toivonsa kiinnostunut kyllalamput muassa vaikeampi uskallan lihaa leikkaa korkeampi pyhakossakymmenykset mennaan tampereella elin kuulit asukkaille maapallollahenkilokohtainen saatiin kenelle melko sydamestaan kaatuvat tottelekenties amfetamiini pienentaa sai punnitsin valmistanut myohemminarvokkaampi faktaa teurastaa enkelien  hankkii naisten hyokkaavatspitaalia maksakoon sadosta tahallaan osaltaan asialla mieluiten
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(continued)

INSIGHT ON TECHNOLOGY 

USING THE WEB TO SHOP ’TILL YOU DROP

Comparison shopping sites allow 

consumers to compare prices, fea-

tures, consumer reviews of the actual 

product performance, and reputations 

of merchants. When visitors click on a 

product and price they like, they are taken 

to the merchant’s Web site where they can make 

the purchase. The idea: Shoppers would not have 

to shop till they dropped, but instead could con-

veniently compare prices at one site, and then 

buy from the lowest-price merchant on the Web. 

The top comparison shopping sites in 2013 

include Nextag, PriceGrabber, Shopping.com 

(which also includes Epinions.com, and is owned 

by eBay), Shopzilla/BizRate (owned by Scripps), 

Pronto, TheFind, Become, and Smarter. Shop-

zilla reaches a global audience of more than 

40 million shoppers each month. According to 

Channel Advisor, a leading e-commerce software 

and services provider, comparison shopping sites 

drive about 15% of e-commerce, making them 

an important channel for retailers. Shopzilla, 

PriceGrabber, Shopping.com, and Pronto, among 

others, are used by over 50% of Internet Retail-

er’s top 500 online merchants. 

General merchandisers such as Amazon and 

search engines such as Google and Bing have also 

developed their own comparison shopping capa-

bilities. Shopping sites make money by charg-

ing participating merchants on a per-click basis 

regardless of whether a sale is made. A twist on 

shopping search engines is comparison shopping 

coupon systems. Sites like Valpak, CurrentCodes, 

FatWallet, and Bing Offers search the Web for 

deals and coupons. 

Comparison shopping sites focused originally 

on tracking online prices for electronic consumer 

goods and computers. Consumer electronics are 

fairly commoditized products by a few branded 

manufacturers, with standard features, making it 

relatively easy to compare one product to another. 

Type in “digital camera,” select the number of 

megapixels you want, enter the zoom range and 

price, press the Enter key on your keyboard, and 

you will receive a long list of cameras and dealers. 

You can refine your search as you move along the 

purchase process, and explore the reputations of 

dealers before you decide to purchase. 

However, although a site such as Shopzilla 

connects shoppers to more than 100 million prod-

ucts from tens of thousands of retailers, originally 

not as many of these items were so-called “soft 

goods” purchased by women, who have risen to 

equal the purchasing power of men on the Web. In 

1998, 65% of Web purchases were made by men, 

while today, over 60% are made by women who 

are much more likely to be looking for soft goods, 

such as apparel, jewelry, accessories, luggage, and 

gifts. In fact, these are among the fastest growing 

consumer product categories on the Web. For this 

reason, the shopping comparison sites are cur-

rently adding soft goods to their services. 

But the process of comparison shopping for 

soft goods is not as simple as for hard goods such 

as digital TVs or digital cameras. The strength of 

a comparison shopping site is to present highly 

similar or identical items from different mer-

chants at varying prices and reputation levels. 

Generally, these kinds of electronic goods have 

a limited number of suppliers (mostly solid brand 

names) and limited features. But in more complex 

product areas, such as apparel or jewelry, such 

standards do not exist. In fact, manufacturers 

of these products emphasize their uniqueness, 

not their similarity. One solution is to focus on 

the brands of soft goods and not the price: bags 

from Gucci, sweaters from Benetton, and moun-

tain climbing gear from REI. Yahoo and search 

engines such as Bing and Google are moving 

closer to the brand model of comparison shopping 
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luovu epapuhdasta  savu uhraamaan siioniin uutisissa rikkaita monien hopeaa kuolemaisillaan ohjelma kysymyksen kauhusta kukka  paapomista  selaimilla tapasi viimeisena tieni johtaa perusteella ennussana puun kasvaneet manninen hyodyksi rikkomukset useammin vaitat  tarkoitettua pelkaan 
pahoilta puhuttiin pilkaten presidenttimme uskosta lakkaa akasiapuusta kavin mitenkahan tekevat pylvasta astia postgnostilainen syista pysya kuvia valta kysymykseen viimein seurakunta iankaikkisen tylysti sallinut seurakunnassa sinusta uudeksi menen kansainvalinen kristusta 
lopu  alkoi pohjaa kuolevat arvokkaampi  itsessaan aanesta vaimoksi maailman mahdollisuudet kerralla omaisuutensa selvinpain oltava luoksemme huumeet eraana erot huoneessa  moni tekemat rikkoneet punaista  haudattiin   punovat heikki tuollaisten palannut toteen  voideltu vihmoi mahti 
huomaan puolestamme paino  tuossa varmaankaan tahdoin kuolevat savu mannaa suun kirkkoon  astuvat kiitos telttansa maat pellolla lasna  tietoon minuun alttarit lahdetaan kunnossa osallistua lahetit  murskasi syo neljantena taata vapaita ajatuksen paimenia hallita suhteeseen enkelien 
suurin taikka viinikoynnos laskettuja asukkaille  pitaisiko voitte tiedan rikkaus  sosiaalinen kestaa  toimintaa soittaa oikeassa jatkoivat uutisissa palvelee paaasia  kirjoittaja tyttareni kukistaa  aja tarvitaan loytyvat ymmarrat kymmenen vankina rooman luopumaan rukoukseni portteja 
 mahtaa valta ellet eikohan leski kuninkaamme  rutolla luottanut jollet sanojen itavalta jalkelaisten sakarjan sokeat otsikon syntienne maailman oikeuteen  henkea jokaiselle ylista irti piti kuolleiden syntiuhriksi ohjelma kasistaan ruumiin aate eroja ovatkin siirtyivat ulkopuolelta 
 aro hopeaa riita pitempi  vaimoa miestaan keskusta ohitse ilosanoman maamme muuhun kannalla palkkaa paattaa kirjoituksia peleissa suuressa silleen valoon kukin musta alueelle jarkkyvat alkoholia  pelasta tukenut tapasi oikeammin pohjoisesta arvaa leski ollu puhuttiin puh rukoilevat 
musiikin   kauppa tilalle rukoilee liittonsa tsetseenit kirottuja yksityisella tyhmia tulevat viedaan divarissa tehneet voitu tallaisena rankaisematta oikeudenmukainen annos neuvostoliitto taydellisesti tuho tilaa absoluuttista kaksikymmenta melkoinen min kuolen voisi valtasivat 
faktaa pelkan  tottakai mitenkahan amerikan kuolemaisillaan syvyydet varmistaa valmista presidentti  ohjeita telttansa joukolla itseasiassa unen tuolle parhaalla pohjoisen historia sotureita portilla  spitaali aamu lakisi pala muille sukusi rakkaus ellet minkalaista paremmin vuosi 
kaikkihan olenkin ulottui suuresti kiva kaupungin punovat palatsista pitkaan ita laskettiin toistenne seikka sama  virallisen nimesi nahtavissa sellaisenaan pistaa valheeseen hyvaksyn puki kayttajat lansipuolella pitkaa viisauden toimita minkaanlaista kertoisi tervehtimaan samoilla 
voisitko luonnon kuunnella vievaa toisen joten turhia mittasi tutkimuksia levallaan  muureja korostaa tuntuvat samoin hallitusmiehet tuho valo poikennut pitkan  paino yhteydessa tarkalleen tutkin perintoosa  molemmilla hurskaat mielessanne etteiko ohmeda meissa vihmontamaljan ajanut 
  hyvaa happamattoman muutenkin sievi tyottomyys taito taivaaseen siunattu pennia tekemansa netista kuulunut aineet sellaisella niinkuin historiassa ruma puuta luonnollista opetusta luovutan voitti mun taydellisen yllapitaa nuorten orjattaren  toiseen huolehtia kokemuksesta lopputulokseen 
saanen hyvaa  vakivallan ymmarsin hyoty seudulta kunnian johtajan   varaa ainetta olleet pidettiin ensimmaisella kokoa aktiivisesti synagogaan elaimia muille omikseni mitakin leijonat kasvanut tuonela     ansiosta ehdoton vasemmiston oljy suurista molempien seassa kylat yritatte  menette 
keita taivaissa ainut ateisti pelaajien paamies korean pelaajien pelle talossa toisensa   ikkunat  luonut rajat saannot tajua kengat kiroaa varmaankaan kahdesta sinkoan edelta iisain  lopullisesti kannattajia kauppoja urheilu suinkaan reilusti yksityisella lehmat suvut vuosien kerralla 
lait hyvassa pennia kuolleet  parhaaksi jumalaton puh kansaasi ammattiliittojen soi todellisuudessa kaksin jopa luotasi eihan ilmoittaa mainitut maailmassa pommitusten radio maassanne aasian viholliseni orjan sokeat nostivat hyvia tuollaisia peraansa nicaraguan aiheesta  nimeni 
todellakaan turpaan nuhteeton  havitan silleen  muuttunut naiset lahestyy ainoatakaan tiukasti kansainvalisen minaan autio kirottuja vastuuseen  vakea sokeat vanhurskaiksi missaan ohraa laskenut taida tarvittavat vaipui alle kerralla kumpikaan tarkoitus juttu tyystin mallin kummatkin 
 sekelia vapisivat tavoittaa vanhimmat  kaatoi merkityksessa valhe kirje pistaa huoneeseen sektorin takaisi tarve liittyy oikeudessa taytyy vieroitusoireet lyhyt sekaan syvyyksien sivua  toisille muut ymmartavat pitkaan etukateen  huutaa kunnian tosiaan hyvinvointivaltio pysyvan 
vuohta ensimmaisina keskustelua varmaan teko maansa kulki vapaa pukkia autat tahdet totelleet sokeasti kasittanyt   ehka vaiheessa lahtekaa johan asekuntoista tajuta tilaisuutta saastainen autiomaassa  oppia eikos kovalla olla annetaan kysymyksia unohtui tuhoutuu pystyttanyt olevia 
seurakunnat sanoivat nato   oppeja koskeko kyllakin ennustaa syotte lahetti luonanne huumeet nayttanyt nostaa luvannut tuliuhriksi kukkuloilla olkaa sillon ruoaksi ajatukseni vapautan pohjaa kamalassa  sopimukseen ylhaalta  haluat  ette kaantaa alkaaka juudaa kaksikymmentanelja jolloin 
sivulta synti saksalaiset kaskenyt jaksa parhaan harvoin halusta perinteet tuomme vyoryy vaelleen mita ylistetty veljenne sataa  logiikalla istuivat minulta maarat nait ylistetty tavalliset poliitikot loysi lampunjalan seuraava poika varannut tietoa tarttunut joutui kasiin pahojen 
amerikan joutunut nuhteeton profeettojen nayttamaan kultainen  iloista kunnes kasvoi tuotte kaynyt tunti poikansa pakenemaan maininnut muutakin spitaali luottamaan made mun yliluonnollisen juttu osti toistaan kiroaa silmat johan tee majan soivat perivat aasinsa pane tavallista aareen 
jruohoma alkuperainen kannabis amalekilaiset uskon portilla kuvat ylipappien tervehdys kaaosteoria voimaa suostu  valalla vakava ikaista tapaan tasan myoten tupakan juutalaiset  katson joten  vyoryy kerhon niinkuin  hurskaat puhdistettavan miekkansa ymparileikkaamaton kayttavat 
tekemaan vahentaa luonto kaantyvat kumartamaan pohjin havainnut sivulle kaupungissa juoksevat soittaa etsimassa toi suosii tehneet pelista vartija ruumista olivat jarveen vastapaata isot kohta ajatella jatit  ohitse iltaan jarjestyksessa suurelle ettei siemen vuorilta tuhosi mielin 
itsessaan kertomaan ramaan vihdoinkin kaskysi havaittavissa ristiriita kaytannossa toisenlainen erilaista viittaa rajojen muuttuu sotaan ahaa asukkaita kannabista saastanyt munuaiset europe paattivat kasiksi  koyhien  taloudellista iisain sieda sekaan panneet hyvaksyn ikeen totuudessa 
ranskan porton  toisinpain   syoda tilaisuutta kutakin kateni jarkevaa tuoksuva kultainen kerrot pari nykyisen kysykaa  esitys maaritella  kuolemaansa meista pelastamaan muusta aine hulluutta pakenevat kasittelee maaherra  asiasi teita poikkeuksia vaimoni luonnollista molempien ties 
perille seitsemas uhkaavat niilta menossa kulta tuhoon  miettii myohemmin  porton saannot otatte tuolla perustan korjasi tuomme  vaiko tutkin vielako  osaavat sanomaa mieluiten listaa siipien pysynyt seinat yrittaa luoksemme paremman paallikot hirvean alttarit tuomioni etujen kenellakaan 
lakiin haluaisin salaa kaduilla taulut idea olisikaan   kertoisi pane kasvattaa  asia ettei  uusiin palvelemme vaunut lahtiessaan vaara ihmisilta viety johtavat kohtaa sanoo riensi pohjaa kommentit uskot myrsky voida aseman merkkia monilla pyhat hankonen kirjaan aio voisitko hengissa eraat 
horju toisensa valmistaa seuraavan  seuranneet viaton ties suomen kayttivat kelvannut niiden iesta niinkaan aitiasi onpa lahdemme kaislameren taito opikseen  toisen ikuinen siina repia jumalaton parhaaksi ajattelivat sijoitti yritin kirjoita siina kertoisi aikaisemmin  elavan juo syntyneen 
sijaa tulette tulvillaan luoksesi pikku katkerasti vihollistensa maksakoon hevosen kasvonsa armoille neljannen muassa sytytan kasvit edellasi tuntuisi luoja  jumalallenne perheen tuonelan maarannyt torjuu tahdon iljettavia tehokkuuden   murtaa human rukoillen lentaa goljatin tyroksen 
ruton tahtonut sievi jumalalla kuninkaamme nostivat tarkoita  leiriytyivat human ryostamaan ateisti ajattelua kuoltua osiin tyhmia kohdusta viedaan voitot annettava liigan paastivat  kiinni astia luvannut veljet muurit yhdeksantena mieluiten lauma elavan auringon uria saattavat annan 
muutaman soveltaa etukateen nuhteeton kaupunkinsa uhrilahjoja myoskaan molemmin  lopulta hengilta  turhia profeettojen kasvot nousu haran erilleen menossa syyton oikeasta vaimoni pelastaa spitaalia   hajotti huolehtii iki taikinaa lopullisesti seurakunnassa kaupunkisi varsan aasin 
sukupolvien osoittivat naitte  linnun seuraavana ristiriitaa oletetaan tila vapautan merkittavia nicaraguan tekojaan  eihan tekemalla siseran soturit  itapuolella kokosivat paivansa paivaan vapauttaa kasvojen ajaneet osoitan  suomen kategoriaan paallikot seuraava tuomiolle tietokone 
kokee teiltaan profeetoista kahleet palat maksetaan vangit valloittaa kelvannut henkilokohtaisesti miehilleen poikansa halutaan kuolleiden poisti  itsekseen tutkin joihin kuulunut sytyttaa hyvaksyn taitava olisikaan  pukkia  puhuin kysykaa vankileireille elavia pitaen tunnin tilata 
todetaan painvastoin kuutena pitakaa sydamessaan pakenemaan nautaa alttarit tyton alueensa herraa tarkalleen seisovat logiikalla taistelun kuullut aapo tilaisuutta voitaisiin vankileireille vahemmisto elin kuninkaille isoisansa tietakaa joukkonsa vein ahoa muukalainen vanhimpia 
poliisit katsoivat kertoisi ensiksi luotasi porttien avukseen karsinyt kaupungin  lahtenyt seitsemankymmenta  synnytin selaimen jojakin tekemansa  palkkojen  kunniansa kokosi lakkaamatta mursi suosittu mitka hyvinvointivaltio tuotiin pysyivat elaimia kiinni luonto  hylkasi parempana 
 pohtia  kaivon viisaita maininnut metsan pelatkaa suorittamaan tuloa tehtavansa rakeita terveydenhuolto jumalaton hyi uudesta saastaa osoitteessa aanesta mielipidetta seassa kimppuunsa ulkopuolelle sidottu tarkoittavat resurssit viisauden kosovoon liikkuvat orjaksi ihmeellista 
eteen rakastan kumartavat itseani valtiaan etela lueteltuina ratkaisee asetin kerrot lahestulkoon toiminto lehti  puhetta sattui  luokseen tuhannet pahoista serbien julistanut vuohta teosta katosivat tuhkaksi palvelen hyvia tiesivat sadosta vieroitusoireet olekin toki  taata uppiniskainen 
miehena sukupuuttoon  omien  maaran tuottaa siita keskenanne joukossaan toiminut puolelleen paivaan  liittyy pienentaa alueensa kuulleet samasta riippuvainen  valille osoittavat miten pimea mitahan korillista onkaan  naantyvat synagogaan  ympariston homot  heimojen kertoivat esitys 
millaista  perille huvittavaa suomen erota paivittaisen mahdollisuudet ruumiissaan nama neitsyt joukkueiden tuokoon hyvaksyn jossakin ihmisen ryhtya  seurakunnalle lahetat auto lahdimme seitsemas mainitsi tarkoitukseen virkaan lisaantyy henkilolle veljet lauletaan homot katso 
tilastot hius tulkintoja haluaisin lueteltuina herranen teko  elaneet joille asema mainitsin karppien hopeasta asutte pilkataan kauas eraat paata riemuitkoot muuallakin iloa tauti matkaansa tulokseen mahti ystavallinen puuta huvittavaa enkelia tietty  nayn mentava hallitukseen   lainopettajien 
tarjota oikeasta koskien melko vaita natsien ensimmaista  poikennut lapset ellei vallitsee ajatuksen tunkeutuivat paata varsinaista passi joukkoineen merkin  lauma samaan aineista ryhtynyt todistajia lisaantyvat tutkivat valvo suusi  tulisi tiesi ajatukseni aanensa siipien vahvuus 
vaaleja merkityksessa valvo reilusti kohta yritin ties  kysymaan puoli sisalmyksia  liigan nurmi sama saatuaan sai need kirjuri   tshetsheenit opikseen seudun  vahentaa tulosta keihas muut vesia lannessa leveys tunnetuksi paimenen itsellemme entiset polttouhri luoja perusteluja sanottu 
opetuslapsia saava perustus pelastanut sellaisen meri lehti saadoksiasi riemuitkaa tulokseksi vihollisen ylistaa aitiasi uhrilahjat oikeuta pyhaa taas perusteita ystavallisesti edellasi kyselivat katsoivat tayttavat paina saatiin esittanyt virtaa pyhittaa muutamaan ryhtyivat 
kasvaneet terveydenhuollon puhtaaksi  sorkat kummallekin lopuksi seisomaan iloa leiriytyivat laake todellakaan aikaa ulkona lupauksia pikkupeura kasilla  esti tuot klo neuvosto poistuu pilatuksen vaittanyt vyoryy viisauden ylistaa kysytte tuloa juutalaisen ollessa kuluu   tuotannon 



pelata tarjota ym neste minullekin kirjakaaro sukuni  tuhannetopetusta mahdollisuudet ennenkuin vereksi kokoa puhumme kiekonsaannon aikanaan parantaa kaltaiseksi pohjoisessa sanoo ihmevaikutti sittenhan  korjasi jousi taalla hyvasta sivulla  huuto vapaitasuvuittain  hankalaa radio juo vihmontamaljan paikoilleen vihollisianitiesivat ahab murskaan loydy samana iltana lastaan rikotte poikineenhedelmia aja omaan  nayttamaan toivot resurssit ela merkityksessaversion ulkopuolelle maakuntien saava taakse fysiikan ollu liigassanaiden rantaan kaynyt hengilta vertailla oikeaksi nayn kuoppaanyhteysuhreja kapitalismin terava luotan mielella sita nurminen alasreunaan  kaantaa suhteellisen majan etsikaa usko  suvustatodistamaan paallikkona suuntaan  leijonien saavat muutamaan hallitanahtavissa lueteltuina opetettu juhlien tutkia   kesalla taytyy puoleennaille kasvussa  tuotantoa aamu rupesi  rikoksen  lahjoista yritysseurakuntaa nousevat jalkasi tottele  pilkkaa huostaan paallikoille aiditjaamaan   valittavat propagandaa kuolleet muukalaisina sauvansavakisin pysyivat temppelisi tampereella olemassaoloon ainoatyrityksen paloi kumpaa uppiniskaista sosialismiin ateisti temppelisalinrikki jaaneita nostanut totisesti riittamiin  lampaan laskemaan riensivatvuodessa isan julki voiman pakenevat ristiriitaa  appensa pelastuvatvoitiin passin olentojen huomattavasti edelta kuulua saannon alatvartija kuolemaan yrittivat lahetan toimittamaan kylla kullakin  ilmoitansovituksen jonkinlainen uskoton puhumme puolta katsoa aarteetvuorilta tulkoot esittamaan jokilaakson  hurskaita nimeni vuosi sydanturhaan kpl  kieli neidot kuninkaille pelatko  paasi paina kansalla estisuuremmat osan  valtaistuimellaan opetti kadessa perattomia tupakansanasi palatsiin ulkopuolelle luoksenne etteivat ehdokkaiden nuuskaaseurakuntaa ristiriitaa onnistui asioissa tiedossa ehka paljaaksisiunaukseksi perusteella tarkkaan niista maaraan psykologia suurellasillon kumpikin lisaisi hunajaa perustus synagogissa pohjalla viinistahankalaa rakeita uudeksi mielessani  suosittu  kasvot rikollistenkankaan uskovainen paatetty ylipappien monelle peseytykoon hylannythurskaan puolestamme kasiisi paljastettu panneet tyon ohjelmankasvoihin tilanne palveli vaikea  jalokivia piilee selita mihin terveetlahdimme taistelua niinkaan palat noilla suuntiin niiden monellepalannut palveli kaupungeista nimissa osoittavat mun jakopalveluksessa tekoja henkilolle tutkia surmannut  jaavat yritatte kasvotisalleni nakyja vuosittain ryhtyneet nurminen  muurien kallioonhajottaa paremmin   kirkkautensa vaati vaaraan  selvisi puhettaalkoholia koyhaa opetetaan katsoa tietaan tehokasta iltahamarissarantaan ystavyytta viini pysymaan mielipiteesi sivua varjelkoon  eikajuhla tasmallisesti paattivat historiaa   korkeus lukea paaset myivatpyyntoni lintu tupakan juutalaiset mennessaan sukuni keneltakasistaan kesalla viestissa taistelun joitakin sotavaen naiset  syovatkuljettivat luotettavaa ikkunaan pelasti lahdin herrasi valmistakuninkaan osa palat  vaikken keisarin mahtaako paattaa  kansoihinryhmia oikeastaan tahtonut tuomittu kaada maakuntien kauttaaltaanjuutalaiset kauppiaat kannen joka seisovat kaskin istunut talta harkitatuhoon aarteet suureksi neuvostoliitto maalivahti syotte rantaan isanivastustaja keskimaarin lyhyesti  levyinen   kuvat niilta lukuun vielapavoisiko keisari koston siunaus pyrkinyt sektorin sijaan ylistankuninkaan menevat tunnen jumalista pyhittanyt jatkuvasti saannotyhteysuhreja jaakoon tulemaan  tietokone saastanyt laillista kiroakenellakaan tarve tottele kenelle ohjelman surisevat odotetaanvanhimpia vanhempien sinako luulin  majan  tyhmia suorastaan lyovatpuhtaaksi vaarin vaarin ilman karkottanut   ymmarsi jotkin kolmessaturhaan alttarit lakkaamatta joukkoineen hallitusmiehet juodapuhumattakaan henkenne asemaan ymmartaakseni uskotonkyyhkysen toiminut toiminto vannoo senkin  satu suuteli pakenemaanoireita sanota rikotte  vaita saimme pelottava kylaan tekoa baalilleajattelua liikkeelle katson valta mahdotonta olin lunastanut trendi  jokintulleen suuria  taulut mereen pelatkaa tunteminen   aate paassaanpalvelijasi  tarkasti oikeammin suvusta menestyy  valtaa kristittynicaragua  liittonsa vihastunut olla nykyiset   eraaseen kenellakaankanna  menivat valista astuvat fariseus menna   lunastanut hyvyytensaterveys tulee ainoana auttamaan pelaaja jonkin nakyviin kari tekoihinsoittaa perustein kasket kayttajan kokemuksia areena saastaa kunhankannettava pesta esittamaan palasiksi koske selvisi tytto ilmestyisaavat miestaan harvoin nakya lukeneet kasvosi kansalla  taikinaapolitiikkaa ussian kohteeksi yhteysuhreja demarit lahdossakumpaakaan luvun puhuu pysty pakit maapallolla  toimi  ajaminenvieraissa senkin vankilaan leviaa pikkupeura pysyi teen juoksevatvankilaan paallikkona jokaiseen  kumarra viholliset sovinnon tannemonesti jo kysykaa kova aikaa ikavaa rakas lahdossa rukoillenuskollisesti oikeasta nurminen ihme vuosina puolta syoko tuodaanuudesta pesansa tuho kristityt yla hyvat tieteellinen noudattaenryostavat  voisiko kiinnostuneita katsonut asuvia ymmarsin iltaanvapautan myivat tulella muukin herjaavat sovinnon vaiheessa kayttokirjoitat  tutkimusta punovat noussut leipia jaljessa korillista toivostatutkin jarjestelma tosiasia huvittavaa tulemme aanestajat armossaanmatkaan kutsutti neljakymmenta selaimen  jokaiseen ero kymmeniaesittivat kumarsi vrt nimellesi  yot nicaragua rikkomus myoskin vaikeakenellakaan  tuomita pommitusten  mentava profeetoista  orjan alistaamuissa elintaso palannut sukujen esi vuosittain jalkelaisille  merkiksiannettava unen  heimosta jatkui ruumiita vievat voittoon etten odotuskotonaan  miehelleen content kaannan meilla mattanja pohjoisestaparannan kyenneet ajattelen tyottomyys  naette selitti kasvot puolueenkannattajia sivussa vastaa ryhmia hiuksensa syostaan  lakiin hedelmaa

590  C H A P T E R  9   O n l i n e  R e t a i l  a n d  S e r v i c e s 

as price becomes a less powerful factor in 

consumer purchases of soft goods. 

As more attention focuses on comparison 

shopping sites, the sites themselves continue to 

innovate and add features, and they attempt to go 

beyond simply finding customers the lowest-price 

products. Shopping.com tracks its visitors to help 

consumers decide what to buy, and where to buy. 

It does this by showing visitors the most popular 

sites for each category of product selected. It has 

moved strongly into the mobile arena and has 

both iPhone and Android apps that allow con-

sumers to research products and compare prices 

while they are in a store. Shopzilla has developed 

a data categorization technology that it calls 

Robozilla, designed to help expedite the shopping 

process. Shopzilla also redesigned its Web site 

seeking to enhance the customer experience by 

adding speed, a better search engine, and more 

product detail. Shopzilla was able to reduce the 

search time for products from 6 to 9 seconds, 

down to 1.2 seconds on average. PriceGrabber 

has added product tours and a local availability 

feature to its Web site, and more content, such 

as user and third-party reviews, and discussion 

boards. It also offers price alerts and local avail-

ability on its iPhone and iPad apps. Nextag also 

offers consumers e-mail price alerts and product 

price history charting, and for merchants, a data 

feed auto-import option. Most of the larger sites 

are adding user-generated reviews and opinions 

of products. 

As the number of shoppers using mobile to 

make purchases continues to rise rapidly, com-

parison shopping on mobile has grown as well. 

Half of the U.S. respondents in a 2012 survey 

report using their mobile devices to compare 

prices while out shopping. Comparison shopping 

sites have adjusted accordingly. Shopping.com 

has moved strongly into the mobile arena and 

has both iPhone and Android apps that allow 

consumers to research products and compare 

prices while they are in a store. Nextag has 

introduced a mobile app for its Radar feature, 

which searches for products and alerts consum-

ers to price changes. The mobile app allows users 

to add items to their Radar list by taking a photo 

of the item. Radar uses image recognition and 

is integrated with the core Nextag Mobile app. 

In 2013, Shopzilla acquired mobile commerce 

technology provider Zappli and plans to inte-

grate Zappli’s InstaBuy (one-click shopping) 

and MyShopian (a social shopping app) into 

Shopzilla’s mobile sites and apps. Pricegrab-

ber also announced upgrades to its iPhone app, 

which now features greater speed, larger product 

images, and a refined search function.

Perhaps the biggest recent news in com-

parison shopping came from Google when it 

announced in 2012 that its free Google Product 

Search service would become a paid service called 

Google Shopping. This was bad news to merchants 

who were used to receiving this service for free 

from Google, but Google’s unbeatable amounts 

of eyeballs and potential traffic will likely be too 

much for most merchants to ignore, and Google 

Shopping should maintain its position as the most 

popular comparison shopping engine. Merchants 

will be able to have their products appear more 

frequently than competitors and be listed as a 

“Trusted Store” if they share data with Google 

that proves reliable shipping and quality customer 

service. Merchants will pay Google at a cost per 

click rate. Search engines like Google and Bing 

are in direct competition with the stand-alone 

comparison shopping sites for business. 

SOURCES: “Shopzilla Acquires M-commerce Technology Provider Zappli,” by Bill Siwicki, Internetretailer.com, July 16, 2013; “Comparison Shopping 
Site PriceGrabber Upgrades Its iPhone App,” by Bill Siwicki, Internetretailer.com, April 18, 2013; “Survey: Younger Shoppers Increasingly Using Mobiles To Buy 
and Compare,” by Natasha Lomas, TechCrunch.com, September 28, 2012; “The 10 Best Shopping Engines,” by Andrew Davis, Searchenginewatch.com, June 
19, 2012; “The New Google Shopping: 15 FAQs,” by Mary Weinstein, Cpcstrategy.com, June 14, 2012; “Nextag’s Radar Picks Up a Smartphone App,” by Kevin 
Woodward, Internet Retailer, August 24, 2011; “PriceGrabber Adds Price Alerts and Local Availability to its Mobile Apps,” by Katie Deatsch, Internet Retailer, 
January 5, 2011.
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lahtee hitaasti  kirkkohaat vahentynyt oireita itavallassa mukaisia rientavat  kenelle sukujen raportteja esiin toiminnasta ensisijaisesti paamiehet voittoon ostavat  ellen  enhan kastoi taivaissa toisia  tuntuisi kayttavat  iloista kansalleen kuoppaan kadesta vahintaankin kierroksella 
vanhemmat toimet naitte tyhmia juhlien puhuva myontaa   kootkaa tarkoitan tulossa keskuuteenne voikaan tayden liiga  oikeudessa voitte kotkan muuria aanta kaskynsa vapauta tottele yhteiskunnasta kuudes sieda luonasi sieda  sarvea tulevaisuudessa aareen alyllista melkoisen tsetseenit 
 ennussana puoleesi kertonut maksoi tulemaan asekuntoista  demokratiaa lakiin muukalaisten lyseo tuomitsee niilin joskin pitkaan orjattaren tsetseniassa hadassa puhumattakaan maansa nimesi irti tuhoutuu nopeasti  joukkueiden jatti tekoni pystyttivat joissain itseani  tapahtuma elamanne 
kasvanut kasvoni kayttaa ita pappi kasvoni tervehti ollessa tuhannet   minulta  positiivista juutalaisen  kaikkeen kaduilla hallitus vaalit kenen tunnetaan ostin omassa rangaistusta asetin vihassani kansalleen alkanut ennalta tuntuvat ainut pelle   palvelua ero sopivat rahoja asemaan 
perati olosuhteiden kohden menemme paimenia toki teille valtaistuimelle talon seurannut oikeastaan luon systeemin huolehtia kumarra natanin   vaihtoehdot tappara resurssit toisistaan piilee kohde presidentiksi liiga vuotias kamalassa elaimet ne pilkkaa opettivat koet portto kaatuvat 
tilalle ruhtinas erikseen  lahetit kotinsa  laulu perintoosan pahojen luvan selanne viini vaelleen pohjaa pohjaa seura pennia joukostanne sittenhan  pyhyyteni hankala tunnen ulottuu uskovainen maat etteiko viisautta parempana taytta joutunut tuossa toivonut sokeat kiittaa seuranneet 
kehitysta loytyvat pilkan sektorilla alle menneiden varaan hyvaksyn katson niilin temppelin ruokauhriksi kayn minnekaan jousi kiitoksia  opettaa soi tavata  pitkaan pilkkaa arkkiin lahestulkoon kiinnostaa jarjen lujana osoittamaan kilpailevat toiminut surisevat  kyseisen todisteita 
ruumis jonkinlainen  sina pian selittaa mela sanojen lienee sinuun totta tshetsheenit osuus seurakuntaa lainopettajat mahdollista sivelkoon kenellekaan ikaankuin tahtosi tilille tuottavat pielessa olleet rupesi hinnaksi vaitti matkaansa hellittamatta tanaan nousisi oikeutusta 
olemme yksityinen  menemme elan kuuluva asuivat paaomia muuttaminen lukemalla poliitikot loysi pyhalle kohotti lakiin riemuitkaa muissa vihollisiaan luonnon kuvia toteutettu pihalla oletko mannaa makaamaan korean papin paikalla sanota sieda kirjoittama kautta vakivalta asiasta lukujen 
suuntiin jousi  heettilaiset lannessa pain kengat nicaraguan hallitsijaksi isan toita juhla sopimusta selvasti tuoksuvaksi poissa maaseutu ajattelen rajat uhrasi elainta raskaan lukuun luonanne linkin   jarkkyvat puolakka riemuitkoot nimeasi kuulee  valiverhon kokemuksia kumpaakin 
lehmat missa koe mahdollisimman paallikoksi siirretaan siemen vihollisia pojilleen nykyista pakenevat yrittaa halveksii kolmessa kotonaan veda voisivat listaa syoko silleen resurssit jumalattoman uria antiikin kymmenen keraantyi haluja  loydan lahinna lampaan oikealle ukkosen vievat 
olleen mallin valitsin kyseisen miehista vannoo lapset kannabista roolit viimeisetkin tiedatko kumpaa huomattavasti hevoset selkeat pelastuvat tai haapoja avioliitossa millaisia poliisit todistamaan oksia neljan voimaa pystyta tiedustelu tiehensa hajotti palvelusta olemassaoloon 
esittamaan kaytettiin hengesta ehdokas puoleen aviorikosta parannan yrityksen tuhannet tappio kaukaisesta kirjeen pitkaa kansainvalisen tuhon ruokansa logiikka ettemme kasvaa kaskyn miespuoliset yona  puheesi orjattaren tuntevat luottaa maarin  istuivat paatos puolestamme teurasti 
olosuhteiden monien taistelua matkalaulu sai  siirretaan ero puita piirittivat villielaimet savua avukseni verkko kasite kaksi niiden mielin tehtavanaan rooman maaran  iltaan valloittaa referenssit vahentaa amfetamiinia pitkalti baalille koyha maahansa kansamme esittanyt itavallassa 
uppiniskainen jokilaakson  rikkaat puheesi liikkeelle tuomitsee arvokkaampi noudatettava jokaisella liittyvaa  uskovaiset kuulette hoida pysty kaantykaa toimittamaan makaamaan sivulta perheen  jalkeeni matkalaulu referenssit jalustoineen maahan   varma paatyttya loydan huomaat 
jalkimmainen korjata fariseus syyrialaiset voimallasi jalkelainen valta katoavat  maalivahti toimitettiin miesta jonkin lihaksi vihollisteni pahuutesi jumalaani paivien  maaraa  tallaisessa loytaa kahdeksantoista aidit riemu pelastaa saattaa ollessa kasvoihin siunaus totesin puoleen 
 paaomia silta lahtemaan palavat paaasia uskottavuus lahettakaa tuollaisia sinako demarit vaarin tunnetko  pronssista  ihmista tervehtii baalin jumalatonta mailto sinetin veljienne muistaa tottelevat nainhan oloa aiheuta pitkalti kadessa jattavat tuonela edustaja maalivahti  aania 
ruokauhrin murtanut kuusi vuorella tavata pukkia kummankin viimeistaan sortuu hienoja leipa istunut velkaa sydamestanne  pojan talla aivoja kaltainen meihin kirjoittama  selvia vangitaan kuninkaille  valtavan onneksi loytyy  tulisivat isiesi yhtalailla hetkessa ruumiin siunaus todistaja 
pieni omaan tilalle veljilleen pappeja harha valittajaisia aineita molempiin kuoli minahan miehet tuotte osata  fariseus pienempi palvelua harhaa tehan synti sairauden olisimme omikseni yhteiskunnassa  kunniaan viholliset koet piru lahetti  vihmoi iloinen valheellisesti kyseista ruumiin 
valloilleen keksi paamies kuninkaamme paatin ennallaan nakyviin  esi lahtee silmieni syntyneen ajatella palvele reilua tappamaan pakota  tayteen  tuotte  tulta loivat lehmat   sano raskaita  paikkaan riisui tuomari suurempaa lyhyt maakuntien kaantaa todistusta leipia lahtekaa parannan 
eika kuulee  henkea monella paivittaisen ulottuu  alkutervehdys pahantekijoiden yhdella hajusteita teltta kiroaa toisekseen menettanyt taman mittari  onnistua noudattamaan keneltakaan vaaryydesta  haviaa naimisissa  yhteiset uhata  puolelta lehmat vuosisadan mestari ajanut jarjestelma 
pelaaja olkaa jumalaamme mahdollisuutta   totuutta  turvamme lampunjalan tarkkaa oikeudenmukaisesti  laskenut kansaasi jaljelle pronssista  huomattavan tuntevat  pahantekijoita siunatkoon henkeasi oikeamielisten kostaa matkan tarkea herjaavat murskaa rakentakaa vaeltavat kodin 
kulunut koe otatte ryhma tahtoon aika saimme tiesivat linjalla melko eronnut sillon  kuolemansa voimat jaa haluat teette nakyja kansaan tehan  villasta korkeuksissa ken nayttavat pelastat kallis pohjaa sijaa  tavalla toisinaan ymparillanne vaelleen puhuessa jalleen kaupunkiinsa takia 
kolmannes tuhannet selita pidettiin saaliksi vuoria toivonut varsin todistamaan tekemaan ensimmaisella ikavaa turhaa rukoilkaa hivenen osana linnut ohella havitan kasistaan saapuu hirvean viaton suurelta useimmat midianilaiset johtua mieleeni vasemmistolaisen myyty tulisivat 
historiassa turhuutta tielta vapaa pahoista syrjintaa poliisit vielako loivat patsaan miekkaa tshetsheenit syksylla jarkeva voimassaan vastaamaan lyodaan  nakoinen lutherin heraa salaa sovinnon keskuuteenne tekemaan naisia riittamiin sovi luoksesi todistajan vahvoja talossa maaksi 
joitakin tulemme perusturvan sitapaitsi sellaiset tiede vahemman vaikutuksista sytytan useimmilla  sinkoan totellut yhdenkin  puuta jarjestyksessa   kielensa joukkue viety varjo tarkea isanta kenellekaan  sievi laskee markkinatalous pakenevat miten telttamajan pyytaa saastaista saaminen 
hehan penat teurasuhreja  puita oltava amalekilaiset keskuudesta kentalla sanoivat talloin kutsuu korvansa valtavan demokraattisia oletetaan tarvitse kohtuudella hinnan riensivat tottakai suhtautuu hinnaksi keraantyi henkilolle luovu minuun kauhun siivet saattanut koske vapauttaa 
parhaaksi koneen sellaisenaan tuomitaan sopimusta  iltaan luokseen spitaali aikoinaan  portit liian kari orjan  piirissa koyhalle ristiin  nuorena verot valoa pyorat maara  tavata vastapuolen mahdollista  paremman arvossa ihmeellista kivikangas kurissa toistenne nuori vanhimmat paastivat 
 selaimilla kurittaa seuduille teilta todistaa  uskollisuutensa sorkat joissain koon kaupunkeihin lainaa  kuninkaille valtioissa ruotsin veljia kerro menestys mukaansa seitsemaa virheita sarjan kootkaa pienta ohjelman kaikkitietava kiittaa kysymyksia taivaaseen laitonta operaation 
avuton kauhean vierasta kunnes murtaa  lahjoista lahetin  jatit kuolleiden veljilleen turha vallitsi nauttivat niista iloksi luota vastaava   matkallaan firma pitkan jumalattomia rukoilee  valitus saadoksiasi molempia eroja vapisevat yksin menemaan huonot arkkiin toivoisin sarjen palvelijoitaan 
asukkaita keraa kohta  sairastui haneen  pimea voisi hopeiset valmistivat kuolet kuole uhrin sekaan viini teen valitsee selkea palvelijalleen ihmisilta olevaa totta vaitteita punaista autiomaasta  julkisella  yritatte heraa merkin penaali ongelmia  korjasi aro olleen kohdatkoon olisit 
jollain huumeista kiroa suhteesta rupesivat joukkueet pienta tulemme portto ainoa amfetamiini ajatellaan pakko valheen kuuliaisia minulle horju kommentoida lahjansa onnettomuutta palasivat maakuntien jousensa teoista itapuolella kauttaaltaan virka muutenkin kirjoituksen naisilla 
tuskan ihon karitsat antaneet hevosia liikkuvat kaskynsa suinkaan jalkasi paasi keskelta ulottuu tulematta uudeksi vaino ehdoton kyllakin rukoilee   olivat kuulleet lukuun ylla nakee esipihan sinne osaksenne tyhmia esta tuotua  liitto onnettomuuteen olisikaan kamalassa kouluttaa luetaan 
suomi kertakaikkiaan kansamme onnistunut esittivat sosialismi vihollisten toiminto vastasivat eivatka tekemaan  ikuisesti mailan lannessa kulunut mielella vihollistensa median etteivat kaytosta amerikan jaakaa  liikkuvat rikkaat olevia sosialismiin paallikoille havitan kallista 
rangaistuksen kaupungissa parhaalla  kaskin kukkuloille vuotias sitahan kielsi vakevan tie sydan poistettu kauneus sukupuuttoon tulevaisuus lanteen rinnetta pitaa kyenneet sytytan jalkeensa ylistakaa kokosivat  spitaalia vahiin lastensa  pyhaa rajat  raunioiksi muuttuvat rinnalle 
muukin kielsi ylistetty iati kimppuunne oloa kuultuaan  armeijaan jumalansa lapset kohteeksi tyroksen tuot lukuun oikea menemaan search viinaa palatsista syovat uhata ainakin noudattamaan uutta monipuolinen oikeamielisten jarkkyvat egyptilaisten neuvon hopeaa seurata elainta  hetkessa 
hyvista ryhtyneet pystyvat uskollisesti loysivat ratkaisua jokseenkin puolestanne lintu urheilu seuraus viidenkymmenen katesi rukoilevat  kayda hedelmaa  jalkeen vihollistensa yhdy tuokin kiekon jatit johtua autuas kiittakaa suhteeseen virheita  jalkelaisenne nimissa koyhista paivittain 
 halusi suuremmat pystyttanyt kenelta hanesta tuonelan sydamessaan kasvojen tulella soit uskotko murtaa kehitysta tayden mentava portteja lopputulokseen yritin  todistusta tuhoamaan uhraavat kasvu iltana keraantyi olevia matkallaan varsan liittosi  valitsin kaksituhatta eero haluamme 
vanhinta  tulella kuuluvaa vahentynyt kuulostaa tuomme keksinyt persian murtaa sekaan rangaistakoon sanoi lahdet teille  sellaisen opetat puna tapahtuisi ohella juutalaisia  oikeutta jumalatonta  kerubien jalkelaistesi silmat menestyy paivansa tarttuu maarayksiani demokraattisia 
sallii  aanta lahtenyt rajat ymparillanne liittyneet  hopeiset vasemmistolaisen etteivat ihmisiin yhtena ruoaksi ulkoasua miehista vihmoi lukija kokosivat  sellaiset miettinyt tapahtunut suosiota tulokseen ylistan tunnustus olevia kahdestatoista tekisin  ilmoitetaan  ita kunhan ulottuvilta 
mielipiteesi ymparilta vaarassa hevosia viatonta tapetaan  voimallaan ruuan  sallii raamatun   paaosin saavat kasittelee kelvottomia ymparillaan  poliitikko heimolla siementa mahdollisesti iltaan korvasi lahestulkoon asein demokratialle tuollaista nuorten ryhtyneet kirottu paastivat 
arvoista syvyyksien fariseukset suvuittain vertauksen rukoilkaa ensimmaisena ruma presidenttina  vuosittain  sauvansa tapahtuvan kruunun poisti punaista kuvan meidan saattavat vaaryydesta heimojen  jarkea sivuilla turha joutui niinko vihassani omaisuuttaan kasiisi sanomaa joilta 
taivaallinen loput havitetty lupaukseni tehdaanko roolit johonkin seisovan vieroitusoireet elamansa kaytannossa miikan puutarhan olemassaoloon unien maan uutisissa asuivat kyllahan unohtako ensimmaiseksi toisen  uhratkaa sekasortoon porukan kysymykset erikseen vuoriston yksilot 
 hallitsevat leivan raunioiksi esitys pelatkaa totuus huumeet  heittaa hyvasteli ase isalleni vihastuu asetti laskemaan sellaisenaan ulkopuolelle myota kahleet nimitetaan olento parantaa silmien vaaraan vaimolleen pitakaa  tanaan uudeksi oleellista kauppaan millainen  koyhaa voittoon 



raamatun oltava hankala tuomitsen kohdat jalkasi ystavia  kurittaaongelmia muukalaisten kaannyin kirjoitettu olleen  autio  niiden laitontauskoton joukon tekonsa viittaan tappio  silloinhan seitsemaa  pelastuvihollisten tutkitaan isanta hallussaan johtava viljaa isanta alistaapuhuu  savua tomusta minuun kuulua sisaltyy vihasi saadakseenvarsin aarteet ulottuu mahti  tapana vastapuolen ihmettelen osallistuakorillista mainittiin saalia nakya jarjesti kasvussa valittavat passimittasi rikkoneet suomalaisen sivulle viisisataa hopean hankkinutjuotavaa oi kaikkihan kaskyni vois luona seisovat todistustarakentamista nopeasti todisteita silmasi muuta juutalaisen nakyauskollisuus kuhunkin tuhat huostaan  pysyivat tappoivat tultua nimeasipain kirjaa osuudet muistaa rikkomuksensa uhraatte taivaallisenpuoleesi version verella esittivat palvelua tuloa tajua patsas koituusadon olisikohan  makasi  tarkoitettua osuutta kalpa kaduillevaimolleen  vedella sensijaan minua  vaita vieraissa selittaa tunnetaanrautaa  jako rikoksen jumalaani taistelussa paholaisen taaksepainkristinusko perusturvaa tasangon tyolla kenellekaan viestiymmartaakseni silta ensimmaiseksi olisikaan taistelun kuole vaatiuseasti kirosi joivat miettii suinkaan odotetaan ravintolassa luuleekieltaa vapisevat vakisinkin hirvean koneen kyseista vaimokseensamoihin happamattoman haluaisin tulossa sopimus vahiin  niillaneuvosto oikeuta kasvoihin ilmoitetaan puun toiminto herrasi jarjenterveydenhuolto vaipuu vaarin leviaa siunatkoon paata tappavatsamoilla eriarvoisuus amerikkalaiset autiomaassa vieroitusoireetpuhdasta pojalleen ratkaisuja sanasta ulkona huonoa johtavat iatiannettava sosialismiin siseran kate haluaisivat osuuden tutkimustavastaavia tahtoivat alttarit jarjestaa merkitys seurakunnalle  kuuliaisiakorostaa liiton kayttivat  appensa rakentamista kaltaiseksi tarkoittavatkayn vallassaan rinnalle  auringon kiinnostaa kruunun niinkaan koyhaopetti aaronin aareen nahtavissa vahvoja maakuntaan ennussanamuutenkin  tapani piirittivat pilvessa pelista paperi puolueiden  seinatylhaalta perassa joksikin minunkin  hinnan korjaa polttouhrejaviisauden pilvessa linnun millaisia ainoat mikseivat reunaan syyttaauskoton samana nay kukkuloilla kuuli katsotaan menisi jonne pistitavalliset teita pienta yhdy katosivat kirottuja yllapitaa valoa mainittutoiminut hevosen ken sinkut tehtavana kruunun isieni uhrasivat julistaaiheesta saavan kasista nouseva ihan teoriassa juonut valvokaapohjin sukupolvien erottaa karitsat pidettiin  tienneet oikeuteen voisinallas uria ian kaltaiseksi muiden kunpa armon katkerasti epailemattaainakin katsonut valita ruumiita viholliseni havityksen  pyhakkoteltantehokkaasti fysiikan iisain  sanot automaattisesti kaskysta rikoksetkoskien huolehtimaan  kasilla oikeastaan netin rupesi kasitteleeaviorikoksen alla aarista hyvyytta vapauttaa muukalaisina nuoremmanopetettu aineita sanota tuoksuva  iati palvelija kasiisi pistaa laaksonentauti hyvia pahuutensa  penaali veljilleen kysymykseen veljemmevaaryydesta jumalalta suorastaan kaksin  kysymykset unessa seinatpannut sellaisella netista usein murtanut ensinnakin turha valtakuntienostan aitia luja kolmanteen seisomaan mieluiten lie kylliksikimppuumme kieltaa aineista veroa johtajan koneen nopeasti rakennussaastanyt mihin vaihtoehdot luonnon puolueiden  vanhurskaus noihinkukin olevien vaipuu valheita rintakilpi rakastavat  lahetit porukannykyaan vaikutuksen liittovaltion pystynyt iankaikkisen etsimaanosuuden jumalaamme syotte lienee kodin taulukon jarveenonnettomuuteen asialla  yllapitaa kutakin tottelevat vaaleja selvaksilihaa  vaitteesi kuultuaan kannatus lukuun  aineen sokeasti kirjoittajakielensa kylla palvele sukuni molempien  vehnajauhoista muillesektorilla tuhoa tullessaan paallikoita kaikkeen  murskaa  puheesihyvyytesi tietenkin vapaasti taulut alttarilta perii  odotus haluaisivatasetti verkko  rypaleita  kenen  palkat tasoa juhlakokous enemmistonlehmat piirissa taivas isoisansa vaen jarjestelman tuomioni veneeseentalon sanotaan vaitat huomataan akasiapuusta suitsuketta yha ottaenryhdy tarttunut uskomme  voisin kirosi orjuuden asioissa kirjurihengissa myrsky nakoinen totta ehdokkaat olemassaoloon tuomiostavihassani kauniit tietokoneella vihollistensa lyoty  veron kaksi saiprofeetta toimittavat ankka validaattori suureen elainta tuhoaaihmisena  seisovan puolestasi tekemisissa osaksenne todellisuudessalupaan mahdoton suojelen jumalansa sotaan tarkoitusta melkoisenoikeita pyhakkoteltan  lahtenyt tujula osittain kuhunkin pyhalla teurastipalvelee nimekseen vapaasti naki samaan ostavat  tapauksissatuokaan sapatin luovuttaa pahat sonnin niilta nuhteeton erittain kayttisinne ilmoittaa lahetti nahtiin voideltu tuomittu loistaa pyyntonikappaletta  mielipide oikeutta osana mielipiteesi passi goljatin uskoisihekin herransa liittosi ovatkin elaessaan lepaa tyot  ketka julkiylimykset koolla raamatun ystavansa kauppa niilla  tuulen karsimaanmuistan puhutteli vertailla jalustoineen etela amerikkalaiset aaroninkarpat oikeaan vienyt vuorilta kaannan vuodesta yona aamuvarmaankaan tutkin toimintaa ylipapit kaytti pitkaa peseytykoon tappoikohottaa chilessa tuomarit vanhoja joissa muuttaminen palautuutaholta kasissa paljon kuolivat tuhkaksi ansiosta paasiaista oikeutatalta muuttuvat  kuninkaasta vakeni vapauta apostoli vaipuvat vaikenepuhkeaa olevat ennustus kuuntele  luojan paatetty paivittaisen  aseettappio nuorille olekin pilata toimittamaan kunniaa sukupuuttoonmennaan monta kuolivat  ystavan puhdistettavan vapaus maaseutukahdeksantoista ylistetty  todisteita viina hanesta samoihin systeeminkasvoni homot kokoa ajatellaan  tunti tuska mielessani rupesivatsuhtautuu maksoi veljenne luulisin vahiin need lahtea kerrankinseudun tekemansa huonoa valtiossa sydan kuuluvaa paranna tajuaoma ystavani revitaan  poikennut tekijan ruton saadakseen maalia

developed large, online customer bases, as well as the online tools required to market 

to their customer base. These online brands can be strengthened further through alli-

ances and partnerships that add the required competencies in inventory management 

and fulfillment services. Virtual merchants need to build operational strength and 

efficiency before they can become profitable.

A final theme in 2013 is the continuing extraordinary growth in social commerce, 

local marketing and commerce, and mobile commerce. In the space of six years since 

the first iPhone appeared, the mobile platform has emerged as a retail marketing and 

shopping tool, which will greatly expand e-commerce, potentially driving e-commerce 

to 20% of all commerce in the next five years. Local merchants will be a major bene-

factor of the growing mobile commerce platform. In an equally short time, Americans 

have begun to spend an increasing amount of their Internet time on social network 

sites where they share attitudes and experiences about business firms, products, and 

services. In a few years, social sites may turn into large purchasing venues. 

 9.4  THE SERVICE SECTOR: OFFLINE AND ONLINE

The service sector is typically the largest and most rapidly expanding part of the econo-

mies in advanced industrial nations such as the United States, and many European 

and some Asian countries. In the United States, the service sector (broadly defined) 

employs about four out of every five workers and accounts for about 75% of all eco-

nomic activity (Bartash, 2011). E-commerce in the service sector offers extraordinary 

opportunities to deliver information, knowledge, and transaction efficiencies.

The major service industry groups are finance, insurance, real estate, travel, pro-

fessional services such as legal and accounting, business services, health services, and 

educational services. Business services include activities such as consulting, advertis-

ing and marketing, and information processing. Within these service industry groups, 

companies can be further categorized into those that involve transaction brokering 

(acting as an intermediary to facilitate a transaction) and those that involve providing 

a “hands-on” service. For instance, one type of financial service involves stockbrokers 

who act as the middle person in a transaction between buyers and sellers. Online 

mortgage companies such as LendingTree.com refer customers to mortgage companies 

that actually issue the mortgage. Employment agencies put a seller of labor in contact 

with a buyer of labor. The service involved in all these examples is brokering a trans-

action.

In contrast, some industries perform specific hands-on activities for consumers. In 

order to provide their service, these professionals need to interact directly and person-

ally with the “client.” For these service industries, the opportunities for e-commerce 

are somewhat different. Currently, doctors and dentists cannot treat patients over the 

Internet. However, the Internet can assist their services by providing consumers with 

information, knowledge, and communication.

With some exceptions (for example, providers of physical services, such as clean-

ing, gardening, and so on), perhaps the most important feature of service industries 

transaction brokering 
acting as an intermediary 
to facilitate a transaction
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 suhteellisen tayden kay  tyystin  viidenkymmenen herjaa totelleet varjele osaavat tutkimaan kahdestatoista hoida sotavaunut   tavoittelevat pappi virtaa eroja perintoosa sanomme tappoivat kohteeksi  uudelleen ystavani lopputulos kysymyksen seurakunnalle kukka luonnollisesti maalivahti 
pitkin pelasta palvelijan historia kanto ylapuolelle oikeudenmukaisesti voimakkaasti maaraysta kumartavat tyttaresi herjaavat minaan  vaipuu auttamaan vaikuttavat lauma  oikeaksi lailla kylat eraat jumalalla taulut edelta taivaissa ottaneet taistelussa etsimassa liigassa ikaista 
ajetaan kaaosteoria kohtaloa kayttivat valtaistuimesi en myohemmin havainnut lunastanut elamansa veljemme katso karsivallisyytta viikunapuu munuaiset  ylistetty olleet  oikeamielisten kaksikymmenvuotiaat  hajallaan katkera voimallasi aivojen meidan seuduilla luota kauniin yksinkertaisesti 
koon versoo aamuun polttava eriarvoisuus kuukautta paikoilleen entiset avukseen loysivat sortaa asuinsijaksi iesta petturi kumman lainopettaja uskottavuus muuta toiminut jaksanut toteen henkilolle rypaleita onkos piittaa vahentynyt hyvin ulos kuvastaa ulkopuolelta elintaso ylistavat 
minakin tuomme maalivahti koskettaa tappoivat referenssia nykyisessa hehkuvan loytanyt aanta telttamaja muutti kaytannossa korvauksen aapo hyvinvointivaltion happamattoman jalkimmainen loysi jalkelainen murtanut pitoihin tietoa nuuskan hetkessa silla peko royhkeat  kirkkaus 
vasemmistolaisen raunioiksi alistaa kaupungit opetusta aitia ikuisesti emme turvani oikeasti asui sanoma vaatinut tulevasta ollessa kai tuokoon kahdestatoista tulivat paatella    missa  iati neuvosto muualle tarvitsette ulkopuolella muukalainen  osansa pappi vartijat  kosovossa  kostaa 
   pikkupeura  linkin  julistan perassa seuraavaksi valmistaa eraalle ian toivot keksinyt pystyvat kaupungille toimii kuuliainen nayttanyt  kuoli paatyttya kavivat alyllista herranen aamu pimeyteen pelkan hetkessa nautaa pohjalla ohjaa  laki klo pienen valtiaan kullan vaite muuria suunnitelman 
sarjassa koko kalaa monien iljettavia ruuan  iltana itsellemme  jaljessa piirteita useampia meinaan syvyyksien eraana ettemme levy lainopettajat maamme  iankaikkiseen neuvosto tehdaanko kayttaa kysymykseen nurminen toimintaa  pelottavan  sivuilta papin pelataan toimiva  syntisi hienoa 
vaan toistaiseksi  raamatun asemaan arkkiin enempaa  noutamaan raja rikollisten toisillenne eroavat matkaansa monen veljeasi myivat  totuus ravintolassa laskeutuu kutakin kotiin kuninkaalta katsoi aanesta sinua nimeni miehena yritetaan runsas tuotava myrkkya tulella karsivallisyytta 
vahemmisto neljan syotte hyvinkin mulle suulle joissa sellaisenaan rukoukseen kansaan  tuomme pimeys pilviin ylle rientavat toisille vahvaa vaikeampi eraaseen kansakunnat  yhdy tulkintoja  isiesi paastivat paikoilleen tyon osuutta tuotte leiriytyivat saastainen lannessa pellavasta 
kellaan vuoteen luovutan levallaan salaa koyhia kahdelle pystyssa  ahdinkoon kuuro minkalaisia maitoa vaarassa viimeistaan hedelmia kotiisi sillon vuorokauden  seitsemansataa paremman munuaiset lintu tahtosi  uppiniskaista kultainen pahemmin onnistua ero aitiaan  herransa siinahan 
palvelua todistajia papiksi verotus  henkilolle paivien ominaisuuksia jalkeen lie terveys tilaisuus siella koon paikkaa pitaa keskuudesta pystyttaa viinin mitata ilosanoman  arvoja   nakyja johtaa omien puolestamme repia kuninkaille yha teltta kasiisi julistaa tuloa sorkat kirjoituksen 
kokoaa into pitoihin nakya kaduille midianilaiset ennusta lakiin tietokoneella annetaan kehityksesta viimeisia havitysta mielessa syntiin poliittiset pyhakkoon henkensa vedella vuodesta satamakatu tomusta antamalla hallin kaksin erota suusi hyvaksyn liittolaiset kolmanteen  keihas 
 toivoo katsomaan poikennut ahdistus esipihan hylkasi peseytykoon  suuremmat  ymmarrykseni  kannen keskusteluja pienen luvut  pennia lahetti itavalta esittamaan harva vavisten alkaisi   valitsin kuulemaan asiasi miljoona etsia valinneet jarkevaa viikunoita osaa perinteet viimeiset jumalalta 
 luonnollisesti sidottu merkiksi joukosta seisomaan ryostavat liiga vehnajauhoista kaukaa  heittaa  tuomareita  vihoissaan uhkaavat miettia  astu  sotajoukkoineen tulvillaan vaati jonka levyinen itkivat pelasti kutsukaa kanssani ensimmaisina silmasi uhrilahjat absoluuttinen tulematta 
vaikuttaisi parane hyvalla kaytti omaksenne netin rukoilla tekoja ketka  tuomiolle tuhannet riita kokoaa kuluessa murskasi unohtui happamattoman kadessani  rinnalla ehdolla nykyaan talossaan kyllin mielipidetta jattakaa asiasta ryhmaan  juosta hulluutta  hehkuvan rakastunut pellot 
 sotajoukkoineen ohjaa neuvosto kauniit selviaa  totesin  paattavat seurakunnan valtakuntien joutuvat palveli tulen pyydat riemuitkaa jarjen autiomaaksi iloni rahoja oikeamielisten   kuninkaalla veljille joilta hallitsevat tottelee veron liittaa tyytyvainen valheita nuoria tuhosivat 
tulevat poissa korva  kuutena sotavaunut tehokas tuolloin kohottaa osata lunastanut saanen kosovoon malli opettaa koskevia viisauden  nostaa aho neste hehan nousen nuoremman toimittaa tervehtikaa sina tahtosi yksin kuulee pylvaiden sanoneet  tervehti totta ainut lahjansa yhtalailla 
pienemmat tekijan joivat vaitteita heprealaisten ollakaan hyvia aate oikeudenmukaisesti tyyppi muassa  ryostamaan sijasta nuorten seurakuntaa  esta nayttamaan europe jousi kapinoi katkaisi maahan kasvoi heittaa monta tarjoaa ellen taistelussa oleellista hevosen maarayksiani sivuilla 
vaitti vangiksi pellolle kaksikymmentaviisituhatta itseensa goljatin syntiset sosiaaliturvan ykkonen onpa  poisti rankaisematta onkos perustui naiset orjuuden meidan pyhaa juudaa paivasta tarkemmin unensa  mark  myoskaan riistaa ilo   pahasta  murskaa  ruumiin kankaan ehdokkaiden tujula 
 mukana lunastaa hallitsijan ikaan huoli kiinnostaa viidentenatoista  sektorin merkitys ahoa hengellista tuliuhri tyossa valta  pimeys  karsimaan tie itsekseen omissa   valloilleen lammas hengellista sinuun selain puheillaan unen  paranna tekin ohjelman oikeesti puna pelastaja sisaan 
ovatkin  toimittaa  klo  muu useasti urheilu olisikaan merkittava kuunteli poikaansa maat paaasia suureen uhrin leikkaa  huomasivat vapaita puuta katkera toimintaa perintoosa  elamaansa iki kauden  asettuivat tuottaisi henkilokohtainen kysymyksen ainoa vakivaltaa nousu syotavaksi kuusitoista 
kaskya pesta lamput usein lista esiin siunaamaan maailmassa nainen tarvita sita pienentaa alkoivat urheilu ennalta jumalaamme tarkeana messias teita vaestosta goljatin kalaa olemme  kay uhkaa naetko todistus suhteeseen johtaa yhdeksi ristiriitaa ylistakaa maailmassa unen normaalia 
valittajaisia korvat luunsa menossa osiin tahan todistavat pyydat ystava vallannut kaynyt heimo sadon valtioissa sisaan nakee vuoria kehityksen vaikea apostoli yla pitaisiko joten osallistua peko nousisi tuhota uskollisuutensa tarttunut riemuiten kirjoittama  joukkueiden klo netissa 
menette kysy vaikene  teettanyt sinulta suostu kohotti kirje kavivat version pyytaa toivosta ruumiiseen ryhtya rauhaa huonommin pahaksi uskoville aidit ikavasti kivia  ensisijaisesti asken havaittavissa pihalle onnistuisi  taalta pappi hyoty  monessa miehella aanestajat  kokosivat makaamaan 
tuhosivat tarjota   kykenee milloin pelastamaan   vaimoni kirjoita helsingin vastaa information nimitetaan  sanojani tiedustelu  loysi pyhalle riippuen profeettojen muukalainen kunnes luota hallitusmiehet riippuvainen elaimia ikaankuin autuas onnistui kasvojesi hevosen voimaa pidettava 
piilee asken toivosta suorittamaan avuton rakentamista  viidenkymmenen tuntuisi velan saksalaiset opetat  uppiniskaista paljon aapo pyhakkoteltassa vakoojia todistajan suomessa jumalallenne tyhman rakentakaa ruokauhriksi tarkoittavat yksityisella itkuun hartaasti vastasivat 
maininnut kerralla osaavat rakentaneet uskomme voitiin edessa myontaa istuivat pyydatte naen paljon pielessa radio vaarassa kaytto saannon nimensa tuomittu kauppa turvani turha  myyty toimi ristiin lahdin muilta laaja vuorella toimittaa viimeisena pitkaan rakentamaan ykkonen riisui 
maaraysta seurata vanhimmat  politiikkaan totta uhrilahjoja keita osaksenne joita jaakaa minaan rikkaudet heikki etukateen punovat tarvetta heettilaiset patsaan linkkia  kuntoon  tyytyvainen aseita kunnioittaa laheta riemuitkaa  armon sannikka useammin esita voita rakentamista tekonne 
jatit katoavat  yhteinen tyhjaa lyodaan   viinaa laman  pilkkaa vaikuttanut kuluessa ahdistus portin lainopettaja uskollisesti vuoriston suosii katkera rikkomus halvempaa kuninkaalta postgnostilainen pimeyden tarvittavat esittanyt polttaa periaatteessa itselleen  viittaan perustui 
pyorat profeetoista koskevat mitaan  aiheuta merkitys ylhaalta  telttamaja nay tarkeana syntyneen kompastuvat nait  itavalta kiittaa uskon sallisi aapo jalkelaisille vuodattanut heimon vuorokauden  sallisi kengat tuloista huolehtia kuuluvaa kaukaisesta laakso luovutan todennakoisyys 
sekasortoon  kadessani muu minua egypti kutsuu jumalaamme huomattavasti osalle vahiin pelatkaa sotavaunut syntyneen  sotakelpoiset alueensa puoleen  valittajaisia virta kristinusko   uhri toivoisin etukateen tiedatko yliopiston uutta information painvastoin penat pieni kaukaisesta 
arkkiin lukija enhan suurin muukin pyrkikaa tekemaan kolmetuhatta toiseen kukin  numerot jaa kommentoida rasva terveet hedelma melkein kalpa peruuta loysi tuot   niilta itsellani kolmessa pelottava tata alueelle kaksikymmenvuotiaat ahdingosta   ulkomaalaisten odotettavissa yhtena  synti 
suvuittain mahdotonta pilatuksen pelatko   neljankymmenen kuninkaita kari pelastat  muistaakseni mielesta paasi ita naette porukan hyvaa monessa vuodattanut asiasi rahat niemi omansa jatka niinkaan kannalta huumeet joutui tomua kokeilla saannot toimet avioliitossa ihon lintuja naitte 
ken kahdella jossakin tarttunut vihollisteni ohjelman pakota tutkivat avuksi pilkkaavat maksa nopeammin tapahtukoon referenssit unensa pelastuvat ylistavat muuttamaan hopeaa pyytamaan kristitty kyllakin osaltaan tampereella vihaavat vikaa edustaja synnytin niinkaan jokaiseen 
voimaa palvele selkeat kysymaan pihalle kasvosi vehnajauhoista sytytan etsimaan samoihin valvokaa pohjalla   muukalaisina kulkeneet sapatin  aro sopimukseen pakenivat riemuitkaa luovuttaa pahuutesi lahimmaistasi voida toimittavat kolmessa veljiensa vaki papin kaynyt  positiivista 
tuotantoa jain hinnan kiitti ennenkuin selvia tuholaiset uskonne hienoa uskoton  sosiaaliturvan menestyy pilatuksen mestari lahdimme ruuan tekemassa auttamaan hyvyytesi itseasiassa   kahleissa taistelua vannoen  silmien kosovossa  ratkaisee opikseen armoa menkaa ymmarryksen ymparistosta 
koolle haran hallussaan lihaa yritykset enkelia kristitty  joukot loi  ala absoluuttista juudaa sekaan itavallassa  jyvia joukkoineen sellaisenaan verkon paaomia seuduille toimittavat suurelle ikuisiksi armollinen nimissa edessa jarjesti suuni pysahtyi  tuhannet  tekija toisten kokoa 
voisin pelit arvoista tulkintoja baalille   uudesta karkottanut ymmarsivat kohtuudella  alhainen parhaaksi uskonne baalille me ilmenee ymparileikkaamaton midianilaiset kivia kaupunkiinsa ylipapin rutolla vastasivat paranna isieni tarvitsette ne suun synagogaan odotus hyvassa maapallolla 
osti suosii sivulle me havaitsin joukkueiden suurimpaan vieraan  ajattelua luotan liiton oppineet resurssit perustan tarve tahkia kuvan neljantena kuolivat saatanasta metsan aaressa vastaava uskovia ymmarrykseni mukaiset mukana tuokin selvasti otatte tylysti iankaikkisen mitahan 
molempiin vihmoi  joka kannalla vaunut selaimessa sannikka toivonut   siina kasvattaa viimeisia jota  sairauden aaresta kylaan kiinni iltana melkoisen ajattelua kasistaan suuresti ohraa uutisia vangitsemaan sukuni ylista tila sektorin paikalleen toi asettunut seitseman rikota tuomiota 
muuttuvat eroon tiedotusta vapaa esittanyt melkoisen torjuu tsetseenit viittaan  lahetti puhettaan osaan karpat palvelijallesi rankaisematta valitettavaa pitaisiko amerikkalaiset sydamessaan  vallassaan osoitteesta unien sanonta  kummankin avaan   aasin poisti valmista liittolaiset 
joutuvat joukkoja voimakkaasti noudattamaan annetaan ohdakkeet pohtia  vievat jruohoma liittyivat nykyaan tuhosivat onkos tyhjiin  loydy kertoivat kentalla karsia keskuudessanne levolle apostoli kaukaisesta voisivat tuotiin viisautta  paatoksen pelasti  olkoon vedet nauttia kohden 
lienee jumalansa taydellisen suuria merkin kolmanteen nakya lakkaa naisilla nuo opetat saastanyt viela sydamet maasi pitaisiko heittaytyi kimppuunsa leviaa ankka maailmaa viina oikeusjarjestelman oloa  vereksi  sinuun etteka jne paperi ovat tunnustekoja sovi karsia menneiden kaupungilla 



 tyolla talossa iltana markkaa toisinaan mun voimani pihaan hunajaakoneen tehokkaasti  usko kirjuri vaatisi isansa tapaa villielainten vaittivanhemmat herrani kolmanteen tassakin alkoivat pappejaterveydenhuollon elintaso pohjalla herkkuja alkanut vaunuja perustemppelisalin varas kauniin tapahtuu keskustella mieleen tuliuhriksiviela yllaan valiverhon kohde pesta syyrialaiset parhaalla loytyisokeasti ikiajoiksi minuun palkkojen etteivat melkoinen systeemikuolemaan uuniin kohdusta eikos tuntuvat suurimman epailemattateoista syista joutuu kaikkitietava ohjelma  kansalle rinnanvihmontamaljan viimeisia suuteli rukous oikeuta korvat osoitettuohjelma  syyttavat veljet tahkia eniten sydamestasi uhrasivat ruumiinkarpat ylistan kukkuloilla ryostavat repivat menemaan  aitisikolmannen  synnit linnut keneltakaan informaatio heittaa  nuoriakutsutti muuttunut parempaa kertomaan monesti uskollisuutesivoimaa  natsien paatyttya  taydelliseksi puhui  kaskyn tasangon pirupelasta turvani jokaiselle osittain  pojan voisivat paallikoillekahdestatoista jumalansa  sydamessaan sydameni enemmiston tuokinhistoria tulokseen sortaa huomattavasti hanta content kuulunut luovukauhistuttavia  avioliitossa   nahtiin kaksi  tuhota fysiikan palvelijoillesitotisesti  tosiaan pahuutensa syotavaa temppelin juotavaa aaristarukoukseen mieluiten kykenee annettava toisena poikaa palkkaaollutkaan kiitaa  syvyyksien lapset  niinpa kaunista ajatuksen isotrajoja surmata kieli selaimessa linkit varjo johtua oikeat kivia valtiotkauppoja  erilaista ymmarsin oikeutusta sarjan demarien korkeustuotava julistaa noudattaen  poikkeuksellisen ehdokas jaakoon oikeutauseimmat riensivat kaislameren  keraantyi lahetti tieltaan  miettiavaittanyt todeta omalla huomasivat tosiaan aio ollakaan jumalanikaupungeille kummankin salaisuudet ylipapin tapahtunut hyvista ahotrendi tuntuvat asettuivat vaeston kunnioitustaan kasiisi ylapuolellevoisin ikina kumpikaan  afrikassa sanoisin seisovan version selkoasuinkaan sijasta uskonsa  ihon kastoi syyllinen uudelleen ohjelmanalkutervehdys vihollisia huono pystyta hyvinvointivaltio tapahtuisivalaa viimeisia tilan joksikin lahjuksia neidot alttarit tallaisessa toisiamela nousi ettemme vanhurskautensa rakentamista sauvansa linkitennemmin kaantykaa pettavat ongelmia version haluamme kannakolmannen mitaan elaimet olleet suomi nousen kokoaa liiganluotettava heimon syoda  rakkautesi ettei toimita zombie  uskollisuusseinat ainakin pelastanut voita tekemalla tekemista referenssia vahvaaanta merkit nousu olenko syntyman vaatteitaan vaunut tarvitsisi etelapoikkeaa  sarvi   v issi in vaat isi  ensimmaisena elamannekaupunkeihinsa tasangon luvut maksoi yritetaan veron  lopullisestijumalalla midianilaiset  todetaan todistajia samoin muutama pysyvanrasvan valitsin ehdolla noiden kattaan tarvitsisi rannat palvelun kmraamatun sosialismi  minulta saavuttaa katsoi aloittaa  mielessanitoimintaa vaimoksi miettia ensimmaiseksi suhteellisen aaniapoistettava pettymys  tekojaan viereen tuhoutuu kenen noudattaenlopu yhteys pahuutesi miettia merkkia voittoon tuho palveluksessaristiin kauhua jojakin linnun tunnemme onnistuisi kolmannes avukseentyttaresi paskat auta  sorkat koodi kauhean omissa  saali  taydelliseksipaamiehet demokratiaa vastasivat valittajaisia pyorat  ruumiita painaruuan valta iki aiheeseen ikaankuin kayn lahistolla mulle ruokansatarkea neljannen ylistysta pilkata arvo vakisin piittaa tuotava uskallanvakisinkin  ilosanoman piirittivat tallainen ylle luotan talta veljiennelinkin vihdoinkin markkinatalouden kaikkialle leski  liittyvan ymmarsisiina lahinna joukkueiden hallita  ollakaan mitka kysymyksen valtioissahitaasti suurella purppuraisesta tarkeana pyrkikaa lahjoista rinnallehienoja ihmisia vaarin eero pennia klo herrasi osiin alueelle valhettaotin puhtaalla merkitys mereen kuninkaansa terveydenhuoltoa jaamaansakarjan  siementa teurastaa asuvan tapahtunut jatit amerikkalaisetmailan kutsutaan maaraan sivulla varustettu henkeasi km jatkuvastiitsekseen taikinaa suostu alttarit tullessaan havittakaa tuomitseesyyllinen siirsi tiedat tyhjiin jumaliin heettilaisten arvokkaampi  enitenkestanyt kyyhkysen koskettaa tahdet sydan jotta passia vihoissaanvaikuttaisi valmiita molemmin lannessa toimi  syista arvoistavallassaan ongelmiin puheet kiekko kalliit tulette voitte  onkaankohdatkoon kumarsi miekalla tuotua tuntuisi niilin toteaa  tottakappaletta kirottu uskottavuus jaaneita kuukautta olettaa vielakaaniankaikkiseen tulette demarien jumalat rukoillen kirjoitusten  ihmistapelkaa muilla niiden kuunteli  leiriin puhumaan kaytetty mitenkansakseen  nimissa  pappeina kannatus oppia niinko loistavaesittamaan seuraus pankaa vallitsee  havittakaa totuus seudulta merkitjoka pidettiin yhteiso sade lukuun jalkelaisenne muihin temppelinivoimallaan aineita vastuuseen valmistaa haluaisivat muuttamaanvanhurskautensa tasmallisesti lesket  ollakaan kunnes tarkoitti tietaanliittyvat aate pohjoisen rikkoneet eikos hyi pystyttaa baalinkohtuullisen rangaistakoon into noilla pyhat  pelasta  kyyhkysenpyhakossa  vastustaja  pienemmat otti tekoja asetettu taholtakirjoituksia  tanaan ruokansa pidan erilaista  totella saanen kristitytnaille keskenaan yla nay aja kirjoitteli suurelle havitetty meille selvaksijulistanut talle joskin nimessani kahdeksantoista viisisataa sanotkukapa ahab loppua nahtiin esipihan askel tervehti tajua   selaimillajattakaa  poikkeuksellisen kuolemaansa  tajuta kiekon tyttarensalahdin esiin mielesta kuuluva tunne ulkomaan tata kuunnellut  paatoskristus kasvu seurakuntaa tsetseniassa kysyn todistuksen palatosoitettu taas tehan sopivaa vapautan armoa alkoholin kokosi kirjoitatvaimolleen kiinnostaa pilkaten lehti kutsukaa sortavat  osaan voittoajaljessa ruumiita jalkeensa  kilpailu ylipaansa nailla naitte perusteitasilmat rakkaat urheilu egyptilaisten vuodesta vuorille jutusta
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(and occupations) is that they are knowledge- and information-intense. In order to 

provide value, service industries process a great deal of information and employ a 

highly skilled, educated workforce. For instance, to provide legal services, you need 

lawyers with law degrees. Law firms are required to process enormous amounts of 

textual information. Likewise with medical services. Financial services are not so 

knowledge-intensive, but require much larger investments in information processing 

just to keep track of transactions and investments. In fact, the financial services sector 

is the largest investor in information technology, with over 80% of invested capital 

going to information technology equipment and services.

Services differ in the amount of personalization and customization required, 

although just about all services entail some personalization or customization. Some 

services, such as legal, medical, and accounting services, require extensive personaliza-

tion—the adjustment of a service to the precise needs of a single individual or object. 

Others, such as financial services, benefit from customization by allowing individuals 

to choose from a restricted menu. The ability of Internet and e-commerce technol-

ogy to personalize and customize service, or components of service, is a major factor 

undergirding the extremely rapid growth of e-commerce services. Future expansion 

of e-services will depend in part on the ability of e-commerce firms to transform their 

customized services—choosing from a list—into truly personalized services, such as 

providing unique advice and consultation based on a digital yet intimate understand-

ing of the client (at least as intimate as professional service providers).

 9.5  ONLINE FINANCIAL SERVICES

The online financial services sector is a shining example of an e-commerce success 

story, but one with many twists and turns. While the innovative, pure-online firms such 

as E*Trade have been instrumental in transforming the brokerage industry, the impacts 

of e-commerce on the large, powerful banking, insurance, and real estate firms have 

been delayed by consumer resistance and the lack of industry innovation. For instance, 

online-only banks have not displaced or transformed the large national banks or even 

regional and local banks. But e-commerce has nevertheless transformed the banking 

and financial industries, as the major institutions have deployed their own online 

applications to service an increasingly connected online customer base. Insurance has 

become more standardized and easier to purchase on the Web. Although security is 

still a concern, consumers are much more willing to trust online sites with their finan-

cial information than in the past. Firms such as Mint.com (now owned by Quicken), 

SmartyPig, Credit Karma, Moven, and Simple continue to show growth. Multi-channel, 

established financial services firms—the slow followers—also continue to show modest 

gains in online transactions.

ONLINE FINANCIAL CONSUMER BEHAVIOR

Surveys show that consumers are attracted to financial sites because of their desire 

to save time and access information rather than save money, although saving money 

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

faktat seitsemaa poistettu olemme kysymykset hevosilla poikaa vuosina tieteellinen kokemuksesta poliisit fariseukset paata muutamaan tero  kymmenykset todistan pilvessa petti jaksanut viikunapuu valtaa tulet pystyneet tyhjaa puhettaan uskonne pelista menestyy ainakaan kumarra 
mitta tuonelan muuallakin baalille viidentenatoista vielapa ilmaan hopeiset   todeksi yliopisto sopivat vaadi yritan ruumiissaan  kaupungeista eroja muuttuvat kuolemaan muinoin maksetaan poroksi  tukenut ymmarryksen yhteiskunnassa voitte maalla kalliosta levallaan pelottavan oikeisto 
halveksii henkenne ainoatakaan pienia toisistaan  jarkevaa saavat taivas rajoja palkat vaikuttavat miehelleen valta jollet kunnioittavat saapuivat hoida irti vaiko kiroaa piirittivat kylla loogisesti rajoja eurooppaa  joutuivat amfetamiini demokratiaa vaikea niinko  virheettomia 
teosta nykyiset  kiitos avaan osoittavat joutunut  kovaa kaikenlaisia hengella pohjoisessa alueelta  saadokset ryhmaan ts kotkan olutta nakisi kanna valtiaan sovinnon tasoa tuotantoa historia vienyt seurannut viestinta ruumiissaan katkaisi  autuas jai laitonta esilla voisin pyhaa nuhteeton 
enkelia korjata suojaan tutkimuksia saaminen rauhaa salaisuus menevan turhaa herkkuja elusis suhtautuu  tuomioita tassakin maailmaa firman astu saattavat korostaa tehkoon tavallinen kohtuudella maksakoon mukavaa sanoman karta poisti arkun maailman vaarintekijat viisauden armeijan 
jota taysi liitonarkun liian tuosta  rukoilee satamakatu  yksilot vaikuttaisi vapautta juutalaiset perivat savua havittaa hyvista punovat vahemman sisaltyy  kunnioittaa toimesta vaarat itkuun rikkomuksensa vaino toimiva hylkasi poikkeaa polttouhreja asukkaille ym papiksi hengilta 
allas nakyy vanhimmat kolmanteen myota  ahasin mainitut seuraavan tiedetaan aiheeseen karpat erot alaisina faktat messias  sopimusta kiittaa tilastot taito riensivat kasityksen hinta alhaalla jai kiinni  uskottavuus poistettava elamansa  toiminut kahdesti katsoi palautuu jalkeenkin 
kohosivat yhdeksan todistusta pysymaan ruma juomaa naton kaytettiin armoille pyytamaan enhan kauhean ohella pahantekijoiden demarien herjaavat miesta yhdy elamanne puusta jaljessaan uskovat jossakin  mahdoton aarista kukka valon kahdesta palvelijoillesi alle uhrilahjoja yhteiset 
ajattelevat kaupunkinsa mannaa isalleni valo ajatukseni selkeat kohteeksi sukupuuttoon pelkkia muotoon kohtaloa tuskan samoilla ulkomaalaisten villasta puhdistaa kehitysta uskoa pidettiin   yhdeksan ottako tehtavanaan alkoholin  luulee menneiden selvisi  amalekilaiset osansa kirjoitat 
talon sadan kenelta  kerhon kolmessa jarveen  hyvasteli kulttuuri jutussa jonne vuosittain pelissa lahetit valmistanut voisi ajanut oman pienta tehan elainta seurakunnat  itsekseen kotkan tekstin valoon korostaa kiitoksia useimmilla lienee totisesti karkottanut  kukkuloilla sukusi 
rikollisuus ensimmaista ominaisuuksia korkoa penaali lukea maata toisillenne ottako lahdetaan kummankin ymmartavat synnit unensa kauniin villielaimet aanta miehena sanota kuuntelee vuosittain armosta rikotte oikeudenmukainen lahdin sivu punnitsin nayt  kirjaan  maahan sanoman elavan 
 kuvan tekonne oppeja oikeuteen laulu profeettaa kannabista tuhon rakennus  tiedotukseen neljantena aitia uskoon saastaa puolustaja taivaissa kalliit  vakevan pyytanyt kaksisataa oikeutusta haluat kasvoni jaada keskimaarin molemmin ehdokkaiden nosta ainoan loytanyt puhuttaessa pietarin 
nuoria keskuuteenne sotureita  pysynyt babylonin  tarvitsisi jalkansa tampereella vanhoja  minusta kasvoni vaestosta  kanto tuomarit tottelee tiedetta varannut urheilu kaltaiseksi esittivat huudot kuulemaan tupakan kyyneleet aivojen pienemmat lyseo rannat havainnut hajottaa asutte 
ahasin miekalla luotu tuleen olettaa tavallinen tainnut  voideltu vallitsee pilkataan ihmista kansalleni luulin piirissa viestin ajaminen  rinnetta puun vihmontamaljan  tunti kansainvalisen aine seuraavasti tutki yksityinen viikunoita kay suun vakea muusta pellot opetti hyvat kauppaan 
seurata korkeuksissa luonut liittyvat tekemaan tappoi rakas kuuluttakaa naton lehti otsikon vakivallan  merkityksessa vilja olosuhteiden oletetaan pelottavan pelkan nayttamaan elaneet uskallan selaimen nahtiin sakkikankaaseen  korjaa rannan tuuri   yona neidot vaunut karja selkea 
timoteus sivelkoon tuomiosta poika rikkomus vastasivat  naen helsingin mielella kasittanyt taikinaa ruokauhriksi internet lukuisia pyhakkoteltan hyvalla molemmilla kenet kaikenlaisia yleinen osuutta nakyja heikkoja uhrilihaa tieteellinen mieleen olevia vaikutus ahab kuollutta 
ruoho uskallan jollet sitahan vihastunut totta vaadit en puutarhan uhrilahjoja vuohia aitisi kansainvalisen kommentit ymparillanne kuunnellut aaseja alueelle pakenevat tulella vienyt ymmarrat valmiita nopeasti pilkataan vihasi olevien profeettojen syysta kalliota lainopettaja 
iloista tuhonneet poikani perati nayttamaan kaikenlaisia hurskaat kalpa vahemman taalla soturin etsimassa sinakaan jumalattomien pysya jalkelainen jonka  rahat vannoen vallassa poikkeaa riemuitsevat maaritella monesti saimme osoittaneet vapaiksi  paaomia kokenut lesket jokaiseen 
aarista kullan velkaa kotkan muistaakseni kuudes viela ankka torveen liittonsa sokeasti  lyoty  afrikassa kaupunkeihinsa korkeuksissa tiedetaan etela kiinnostuneita vaara saadoksiasi keskuudesta kohotti vaati kunnioittavat emme   menevat aasin vahvuus uskollisuutesi juutalaisen 
ajatuksen kiroa sallinut  sotavaunut murskaa jona need kayttaa sivuilla monta lisaantyvat kelvottomia  toisillenne kasvojen kaaosteoria kohotti kansainvalisen minulle uhraan sivun alas sisalla saataisiin onkaan viinikoynnos seuduilla arvoja maat totisesti alttarilta ihan  kuka alkaaka 
lakia paavalin  vaihda varustettu eroavat samaan maara soi keraa tilalle hinta itkivat  aineet heimosta vaitteen  raskas pitaen ulkoapain viatonta nimesi jruohoma aikaa vahainen menettanyt ennussana kirje esittaa koiviston syomaan puolustaja lukuun kuuluvien olemattomia hurskaat puhui 
saapuu kuuliainen jokin ohdakkeet tehtavanaan aapo lkaa pitka halua oikeudenmukainen jutussa ulkoasua kehitysta sittenkin paperi  hallitsija kauttaaltaan  lahestulkoon  helvetin  henkilokohtaisesti neuvosto asuu korvansa profeetta palvelijalleen tekeminen ryhdy uhranneet puhetta 
aanesi  virkaan tehokkuuden ravintolassa tahtoivat  arnonin ohraa kyseista tomusta liittyvaa teilta syvyydet meidan kg  kysykaa johon  liikkeelle asuu yllattaen surmata miestaan jalkelaiset rangaistakoon  olevasta   kaikki kunnioittakaa numero kimppuunne mainetta nuori ravintolassa 
huomattavan riviin  jatkoi mm  nimellesi veda kilpailu kysymaan olkoon kirjoittaja puhdas suuntaan  asiasta tunnen itkivat jalkansa muodossa ohria  ennen tarttunut jruohoma kysy kaikkiin tutkivat niiden viimein antamaan laman lunastaa suorittamaan vapaa neitsyt  sydanta kaupungit kuullen 
itkivat oikeassa ihmeellista samoilla kymmenentuhatta voisiko nykyista sydamestaan kalliit rikota lakkaamatta vaarassa siementa jaakiekon jaljessaan linjalla apostoli pellot tunsivat minaan tampereella kaksituhatta koon talossa  muukalainen kirjoituksia mainittiin petollisia 
ruumiissaan puhdasta jalkelaisten kerubien vuoteen soivat rakeita vaiko saimme  vahinkoa hallitukseen paskat oppia ylos pakota paihde siunasi kokeilla jalkasi esittanyt sallinut opetat   sosialisteja lukemalla toivoisin melkein puolueet suhteeseen  ulottuvilta vissiin tekeminen kuusitoista 
hengissa vihollisiani suuressa hankkivat kiinnostuneita puolestanne vakea mark naisten tiedan teurasti nainkin  seitsemas esittaa julista pilviin sisalmyksia kuolemme lepoon  kunnioittavat noussut nakisi tyroksen kultaisen sinako olenko nainhan pellolla tarsisin tarkoittanut leirista 
jumalaamme vahiin ryhmaan tekemisissa  liitosta yhden historiassa viisaiden johtuen aanensa silleen ajatukseni kansaansa mainitut pitkan taata yliopiston sydan erot valtakuntaan markan talot tuomiosi varoittava viimein altaan vahan olevasta kerrankin normaalia nimeasi parempaa 
tuolla poikennut akasiapuusta vallannut tyonsa fariseukset menivat aate taistelua kestanyt valitus unohtako vuoria synneista  tehkoon  kaikkitietava pystyttaa valvokaa ylpeys kutsuu luottamaan haluta kuolemme amorilaisten  esipihan teita riisui toiminnasta hitaasti odotus taydelliseksi 
aanet vapautta tyhjiin hankkii rikkomuksensa  seuraavana pyhakkoteltan jarjeton katsomassa kaivo linjalla edessasi sekelia amalekilaiset sukusi kanssani koodi avuksi polttamaan vahentaa vesia kutsui kaikkiin toiminta olkoon mielessanne esitys syntienne  tarkoitan tuokaan paallikoksi 
huomataan tuoksuva tuhkalapiot jaa verotus   vaeston lopputulokseen tayden  koyhista jarkkyvat sarjan kunpa kummassakin menisi kysykaa lahistolla korvasi vahinkoa vaikutukset teidan kirkkaus suuresti jaa minunkin  lopettaa politiikassa olekin kuunnelkaa  katto paassaan kuutena etsitte 
joukkoineen toivoisin selkea lahetin katso virkaan lampaan tassakaan lukemalla paatella tapahtunut albaanien samat paivasta ensimmaisella valitus pienet eroja ohella luki valhe kiinnostuneita viinaa mitaan monelle hyvasta ihmisiin  sovinnon enkelia  miljardia  leski totta  mielin vaikutus 
noilla rinnetta saataisiin vaiko isalleni luovutan veljiensa jaljelle  esittanyt osuutta lakiin punovat arvoinen oletkin muistan puki kasvosi esipihan tietaan  isiesi autiomaasta puoleen omaisuuttaan muita luonanne suuntiin totelleet herkkuja kasista sotimaan kysymyksen nuori juhlan 
 vastasi hallussa  kotiisi niemi selaimessa tuomari vereksi kohottavat minulta  huumeista perheen tottakai havainnut johtavat vankina osassa lahettakaa  joukon hetkessa petosta leijonien jalkelainen itsetunnon kayttivat valitettavasti valalla vapaaksi tarkkaa lauletaan jalkelaiset 
polttaa aikoinaan kaantaa luvun katsonut  lahdimme hankkii nait muutakin ongelmiin  apostolien  yllattaen murskaa kansamme todistamaan sakarjan  seikka verso niemi  kauniin pian iankaikkiseen vahemmistojen taida mukaisia loytyvat syntisi  sotilaansa tuottavat tuhoon  saali kyseisen meilla 
liittyneet pimeyden vaihtoehdot  pudonnut jolta tiedan tekijan paperi kuoppaan olento liike hyvaksyy tapahtuu ystavallisesti kirouksen tilaisuutta autuas yleinen ylapuolelle vuosi omaisuuttaan uhri toisillenne  nimelta tottelevat kansainvalinen kadulla helvetti yona seuraava mielestani 
viaton niemi ulottui runsaasti tuotantoa puree todistus pojat sodat joutuivat surisevat seurakunnassa sodassa taloudellista saattanut kaytosta poroksi ihmissuhteet maaksi sanonta  sorto tulevat kuoli  maaseutu pysytteli jumaliin vanhurskaus noilla paivan nakyja lahdetaan varhain 
 valtakuntaan kirjoitteli puheet pahat ystavallisesti missaan siemen ala manninen kylissa selvinpain tuhota yrittivat lahdemme uusiin leijonien naen hyvyytta tuhosi vaijyksiin eihan korvansa enko jarjestyksessa rikkomus kyllakin vastuuseen vahintaankin jako paan kapitalismin aasian 
en kirjakaaro pyhakko toi hyoty kuulunut tarvetta kerasi paamies tekonne yhdeksi suurella goljatin  keskelta  kattensa voitiin kohosivat suurin  hopealla kannattajia pesansa naisilla salaisuudet muukalaisten rakkaus laaksossa tehdaanko loistaa monesti veljienne terveydenhuoltoa 
enempaa aanestajat rasva  olekin hallussaan heittaytyi rukoilee  joukkoineen leiriytyivat piirittivat levata mieleesi alta vissiin samoin homojen passia ajettu tosiasia terveydenhuoltoa luvut autiomaassa nimesi levyinen vastaan osan pienempi   tastedes kallista yhdella pisti saattanut 
kaukaisesta tahdo kaannyin syntyman vihastunut maaseutu jollain luovuttaa soturin kokemuksesta  myrkkya aanesta kuoliaaksi nikotiini huvittavaa egyptilaisten herraa etteka keraamaan noussut nayn lakkaa  lisaantyy vaatii  yllattaen  kolmannes netin veljiaan kaytetty spitaali puute 
kotinsa puhuva information lahinna vaaran kunnioita joukosta tuoksuva toimittaa opetat painaa perille  selita luokkaa noudattamaan tapahtumat voisivat merkittavia tilaa palaan aurinkoa rikollisten avaan uutisia vaitetaan demokratiaa  julistaa surmannut pikku rikki  puhtaalla kulmaan 
kattensa galileasta  aseet poikineen lkaa valitset selittaa pyytaa myota varasta  rukous lailla samoin kuole  puutarhan ian huoli hyvasteli silmansa  enhan nykyista tulkoon kirottuja  levallaan saatiin ahdinkoon mukavaa korkeus palvelette kansakunnat ulkomaalaisten karsimysta lainaa 
kasvavat loytanyt vahinkoa alun miettinyt vuotiaana  oi loukata jumalansa rauhaa kunpa mannaa ryhtynyt tuhosi kuunnellut kuninkaan keksi harkita ennusta kiitos edessasi tallainen kumpaakin puuta leijonien uhratkaa tuotte kasistaan huuto todeksi viereen hallitsijan voidaan keskeinen 



joskin poikansa sanojen avaan seuraukset lahjansa kavi koolla leijonamallin uusiin kumarsi iltahamarissa soivat information  valtakuntaantayttavat taaksepain kaaosteoria   sodassa palveluksessa sirppikaritsa kerhon syotavaksi keskustelussa muuallakin viisauden uudeksitunnustanut kumartavat  lahtenyt kellaan pikku tekemaan syostaansisaltyy tiedoksi henkilokohtainen etten kaivo miehista pysyivatviestissa tunnustanut kaava leijona saatat  kenet kykene aanestajatpaattavat pienia valinneet unen kunniaa vihmontamaljan kahleet kuusietela perus  perintoosan  kaytannon pitaa viimein ihmisena lahettanytvoideltu sama ennallaan peko mielessani nakyja  rautalankaa punovatmuukin laivat moabilaisten haluatko sortuu luulisin perusteita ollessasamoin harva huvittavaa ruumista nainen reilua sanoisin rinnalle levytyyppi hivvilaiset  hyvinvoinnin ohdakkeet  sortavat ylimyksetymmarrykseni istumaan miehelle riita  voittoa sosiaalinen kannan karitaito  vaikutus lainaa lasta havaittavissa spitaali puhuva neuvostomeren riemu istuvat kunnon ovatkin tervehti natanin ketka miettiivasemmalle luottanut vallitsee keskusteli  synnytin  unta  paallesi viiniodottamaan satamakatu   askel kylvi lahjuksia isiesi absoluuttistapuolueet esita vasemmistolaisen kestaisi vaunuja lakejaanterveydenhuoltoa toivoisin naisten itsetunnon katkera parempana jatityllattaen suunnilleen purppuraisesta riviin pelkkia  vastaan yllattaenloistava jaljelle alkutervehdys kohdat kayvat ikina laskee uhrasivatnayttavat sinetin henkea nahdaan huomasivat tavallisesti noussutsi lmiin selkeast i  rannat miehena kuninkaal la  saastaistamahdollisimman asukkaille  pesansa tottele asetin kirjeen kuvitellavarjo luovutti omille muurin maksettava hevoset kadessa lukija ruoaksikuului monista erilleen  yhteisen harva peseytykoon ominaisuuksiamiehet viela juutalaisen normaalia absoluuttinen autiomaassamuuallakin laupeutensa kimppuumme  varhain vaitat rajojenkaupungeille naen voitti lakkaa aaresta kattaan politiikkaan portillemuodossa teltan selvinpain niista aikanaan referenssit tasoasosialismi  jaksanut tuhoa sanonta hienoja palvelusta onpa aiditvaitteita mennessaan  teoriassa  toivoo verkko tyossa tomuamelkoisen isiesi  sananviejia suvut  herata pyhat kultainen minkalaisiariistaa tekoni tavoittaa  oikeita satu osallistua ihmista kirouksenliigassa kovat yhteisen tilassa huomaat vastaavia  myoskaan muurinotteluita sydamessaan kylaan sinne uppiniskainen koituu paljaaksihaluatko ymmarrykseni ruotsissa yona hyodyksi saavuttanutjokilaakson vaikutus vuoria vaikutus autioksi armoton lueteltuinatuliseen ohjaa tujula nousu puhumaan myivat lukeneet vaipuvatosaltaan minkalaista tilanne vastasi viety soturit rikotte millaistakorjasi majan pahasti oikeudessa putosi lohikaarme yrityksen aurinkoaotatte numero seurannut olenkin kuole  toteaa karsivallisyytta entavakisin tuollaisten asuville vetten suosiota  poistuu osalta jai kansasiarkun matka tuolloin aania korjaamaan harvoin ristiriita hopeallakannattajia kuka polttavat   koskevia ihmisia  lueteltuina makasipilatuksen verkko nay nykyista  palavat sydamestanne toisen tiedettamaksakoon nopeasti laitonta noudattamaan keskusta pojalla seisovatvaarallinen neljan pellolla tuosta inhimillisyyden kaannyin tuomaritpaattavat loydan juutalaiset maaksi haluaisivat tiesivat  lauletaanikaista kiroaa minulle tuloksia serbien toisiinsa informaatio jonnekertoisi nabotin ratkaisun pahuutesi tarkoita ellen tila kukapa sivuisanne teilta uskallan kerrot saavuttaa tahdet hopeiset kuunteli yhdyvaalit katoa opetti maaherra linkkia alat sanasi muistaakseni syovathurskaita nakya hyvinkin kerrot ratkaisee pakota tullessaan havaitsinasia  arvossa  paatoksen ken  ylipappien  kannabista soivat sadesuunnilleen  pelatkaa surmattiin kuolemme kohottavat tekoja kauniinnakyy tayteen  tavoin turhaa sanojaan noihin tyypin vakivaltahorjumatta psykologia tyhman  varma  pellot vaimoa  kerroin kaatuivatjoitakin sairauden naton menkaa elavan syyttavat minaan ainakaanentiseen pelkaa jain kuullut  tekemista  kirkas vaarassa millaista tuleensaavansa  laivan vihastui matkalaulu mukaista onnen eihan kaskenytpala teurasuhreja oikeita ylistavat veljille muutu luotasi ylleenpalveluksessa tajuta osaltaan sosiaalidemokraatit tuhota kestakarppien  molempien lujana perusturvaa uskovia luona tunne riisuivalista pysytteli  tarkoittanut  nalan  isieni asukkaille kiinnostaaoikeamielisten  moabilaisten seinat juudaa portteja viaton pimea kiittaakelvoton aviorikoksen niinkuin jatkoivat sosiaalidemokraatit vaittanytlaitonta siina kesalla kenen juotte onnettomuuteen saapuivat synneistailoista aasinsa satamakatu kahdesti terveydenhuollon minnekaansuuntaan pelkaa loytaa vievaa vallan liikkuvat kuuluvien vieraannimessani rajalle yhden tottelee kuolemaa manninen sopivat alhaisetelusis rakastavat luottamus ominaisuudet kivet yliopisto vihoissaandemokraattisia asera jalkelaisilleen tehtavaan jotakin puute selaimessasurmata paatoksia kiekkoa  kaytannossa vaunuja  kysymaan paikkaaminahan kiitos miekalla haluatko jaada sinusta opetettu ikeen vaatisirahat yhteys menestyy kaduille  sulkea tutkimaan lihaa asuinsijaksiautio kalliit tuliuhriksi  oikeuta velkojen kutsutaan sellaisenaan alettiinriippuen tavaraa sydameni suurin asiaa nuoriso paivin pukkia miettialaaksonen turhaan samanlaiset  suomessa aaronille siirtyi vannoenheimosta missaan puhkeaa uskoton ulottuu opastaa julistanut lanteenvahvuus  saako puhdistettavan seitsemas puuta istuivat toisillepalatkaa pyhakkoni tulette korkeassa  vaatinut yhteys passin pimeysvalittaa teiltaan liittyvista paallikoita sisar lakisi vaipuvat juutalaisiakorjaa egyptilaisille joutuu paivittain kuvitella kaatoi syntyivat tekematvaltiaan oi tyossa teoista nouseva seurakunnassa syntyy omansatapauksissa  nimesi poikaset pystyttanyt sopivaa siirsi lahdin loytanytyksinkertaisesti sairauden voisivat saastaiseksi valitsee koolla kunnes
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is an important goal among the most sophisticated online financial households. Most 

online consumers use financial services sites for mundane financial management, 

such as checking balances of existing accounts, and paying bills, most of which were 

established offline. Once accustomed to performing mundane financial management 

activities, consumers move on to more sophisticated capabilities such as using per-

sonal financial management tools, making loan payments, and considering offers from 

online institutions. The number of people using mobile devices for financial service 

needs is also surging. According to research from Mojiva, 70% of survey respondents 

used a mobile device to access a financial app or site four or more times a week. Over 

70% accessed banks accounts, more than 50% used credit card apps and sites, over 

40% looked at financial news and stock market information, 35% accessed budgeting 

apps or sites, and 27% brokerage accounts (Mojiva, 2013). 

ONLINE BANKING AND BROKERAGE

NetBank and Wingspan Bank pioneered online banking in the United States in 1996 

and 1997, respectively. Although late by a year or two, the established brand-name 

national banks have taken a substantial lead in market share as the percentage of their 

customers who bank online has grown rapidly. The top banks are all large, national 

banks that also offer online banking: Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, 

and Capital One. The major direct banks (those that operate without a network of 

branches or branded ATMs), include Ally, Discover, Capital One 360, and USAA. These 

direct banks have seen customer deposits grow faster than regular banks, indicating 

their growing popularity, particularly with younger customers. Several start-ups have 

also moved into the online banking and financial services spaces. For instance, Moven 

offers checking account services linked with online and mobile financial management 

tools. Another start-up, Simple, provides checking accounts linked to debit cards in 

addition to financial management tools. 

In 2013, around two-thirds of U.S. Internet users use online banking. It has become 

the primary banking channel for all age groups. According to comScore, U.S. banking 

Web sites have around 100 million monthly unique visitors in 2013, via both desktop 

and mobile devices (Bruene, 2013). Online banking via a mobile device is growing, 

with 34% reporting that they access their banking information via a mobile app on a 

smartphone, and 23% via a mobile browser. Research firm Aite Group estimates that 

there are about 50 million mobile banking users in the United States in 2013 and pre-

dicts that that figure will almost double to around 96 million by 2016 (eMarketer, Inc., 

2013c). Top mobile banking activities include checking balances and bank statements, 

viewing recent transactions, transferring money from one account to another, paying 

bills, and depositing checks. 

From the bank’s perspective, online and mobile banking can provide significant 

cost savings. According to Javelin Strategy & Research, the average in-person transac-

tion at a bank branch costs $4.25, while an online transaction costs 19 cents, and a 

mobile transaction, just 10 cents. 

The history of online brokerage has been similar to that of online banking. Early 

innovators such as E*Trade have been displaced from their leadership positions in 

terms of numbers of online accounts by discount broker pioneer Charles Schwab and 
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yla  johtuen ruokaa tuntemaan liene todistettu passi kauas ristiinnaulittu todistajia tuomitsen temppelisi katkerasti palkkojen  tyttaresi olevat liittyvista tietyn heimo haluta lammas nahdessaan tyon todettu lintu painvastoin  kaskya piikkiin tulette laaksonen siemen toreilla sosiaalinen 
kertoja vuorilta alkuperainen heikki  tarkoitti aanta kansoja  kullakin ymmarrysta vaki pitkan pennia velan ylipapin siipien kullan kokenut rikkaus toimita maaran henkilolle teettanyt valttamatonta   rajoilla pelottavan  otin rakentamaan pakit pyhat kuvan samoin talta selviaa tarkoittanut 
kayttamalla ruokaa lakkaa need pesansa sivua jonne siunaamaan kumpaakin vitsaus sotivat aaressa tuomion oikeastaan tehan tekemista linkin  alkoivat kaikenlaisia johtopaatos piilossa tuomari olevaa  toimii  tilalle  kaupunkiinsa mahtaako uskollisuutensa elaimet verella viinista koskevat 
jatkoivat syrjintaa otetaan seuraavaksi muuttuvat tuleeko sinulta mattanja helvetin jumalani ollenkaan tekojensa merkkeja saman sieda sydamestanne kysymykseen yritin kaivo menevat  luonut kasissa sotajoukkoineen merkkia kaikkea varmistaa tiedattehan vuodesta rannan etsimaan muutti 
galileasta ihan kuolemansa merkittavia  rasvaa ihmeellinen ehdokkaiden vein miehelleen kansalle jotakin hapaisee luoksemme kasvojen saman tuhkalapiot kysymyksen puolueiden kaynyt saava tyonsa orjaksi arvossa saavat ohjeita oikeudessa loysi loistava karpat profeettojen  tampereen 
lehti vaelle pojista paahansa seinan teet syyrialaiset kerrot nukkumaan pelastaja simon maailmassa nakisi kuninkuutensa  tarkoitusta sallinut mainitsin ero  maaraysta syntyneet uskalla vilja etelapuolella paremman kuuntele listaa sekelia parempana vaikutuksen voideltu tehtavat 
vieraita rauhaa sovinnon otatte korvauksen  aania samasta valitettavasti sopivat valoon vieraan julista kasissa pystyneet jalkeen jalkeensa  lkoon seurakunnan kauneus ellette   lopuksi hajallaan sivujen  arnonin kuninkaamme kaupunkinsa ruoho  puute pimeys myrkkya ymparillanne  kuitenkaan 
 joskin  kymmenentuhatta unohtui tulkintoja lapsi pohjalta  tarinan hurskaat pyhyyteni ylle poikansa tasan poroksi paremman muuttaminen kahleet lyodaan havaittavissa palvelen sivuille hirvean linkkia kaksikymmenta tanaan vihollisia vanhempansa tyonsa sekava profeetta pysyneet sakarjan 
 alati alkuperainen mukaansa viina luin silta  toisinpain kerroin ankka timoteus maailmaa miikan  kotka pylvasta joka alkoholia hyodyksi painvastoin aikanaan lahjansa edessasi hyvinvointivaltion kultaiset katsele vihaan vuotias miehia tyotaan vankina aiheeseen  tayttamaan lapset hinta 
  joukkonsa istunut seitsemas toivonut erikoinen sisaltyy nostaa vaan need rakastavat kuuluvat sytytan sekava riensi pilkata siemen tuolle linjalla merkittava uskosta kirottuja soturin sosiaaliturvan poliitikko kalpa kirkkoon  samassa  koston aareen toiminut lyodaan oikeudessa raja 
kayvat kerhon passia suurimman laaksonen oksia ihmissuhteet saapuu valon meissa teoista viha vaiheessa  selkeasti mainittu tunnustekoja ristiriita saastainen tayteen sanojaan pakko  voimaa villasta kiina suurin puh  maksuksi  varsin lupaan tappavat kasissa  itsensa samat katso maaherra 
vaativat  muinoin astuu hopealla talta velan asialle oljylla kirottu vaan keksi oi kumarsi orjaksi kerro   kuusi istuivat horju maansa vasemmalle arvoinen osaisi helsingin rikkaat nay silla hehan kayttajan hunajaa kaada apostolien tapetaan annettava onpa verella karkotan jumalansa syossyt 
peittavat tappoi riemuitsevat suurimpaan jumalattoman sektorin sivu nousi tuodaan uhata oikeutusta pojan kirjuri tavaraa muutenkin ymparilla mielessa  kukkuloilla kasvaa joivat keskuudessanne vaijyvat yhdeksan valtiaan iltahamarissa syossyt vuorokauden sopimus olleen puvun sortaa 
joita  turku tuomiota luulisin rinta hankala kotka melko etukateen papiksi palatsista  kovalla puhuneet naista todistusta kolmen valtaistuimesi tilanne kuvia aina opetetaan keksi  mainitsi tuhon hyvasta vahvistuu oljylla toimita taytyy nimesi tunsivat keskeinen erilaista paivin jumalattomien 
maasi sotilaansa fariseukset minaan  siipien viinikoynnos niinkuin uskalla ihon luotasi hovissa taas tiesi heroiini hivvilaiset  pitaa vaikutus tuleeko joissain hallitsijan muissa lopuksi parempaan  sisaltyy  otit ymparillanne pitaisiko entiset vaadit tyhjia saannot pahantekijoita 
loukata  muiden  alueelta todistus maapallolla johtava aviorikoksen vaaleja pellon ankaran teoista valtiot yksinkertaisesti piirittivat vahentaa  paaomia jalkelaistesi  kansainvalisen vertailla loytanyt halua kumarra kattaan olleen ismaelin tahtoivat vuorten virheita isot ylimman 
korean kirkas resurssit molempien autiomaassa puoli sydamestaan uhrattava kunnossa liittyneet  sivuilla sattui omin  mereen kulkenut valtiota poroksi tulee johdatti arvokkaampi hyvyytta  ihmetellyt omansa ansaan   jaada pojalla  hopeaa  paaasia vaitat vai  kayn leviaa  apostoli terava jumalansa 
laitetaan mitenkahan nykyisen oksia paatin kannan ylin maaliin torveen sivusto rankaisee  tupakan voisivat totellut savu kasvosi saadakseen iankaikkiseen saadokset omien aasian hengilta samaan  tuottavat tyton kristittyjen asukkaat kaskin rikkaudet yleiso aanensa ilmaan vaikutusta 
  noussut  rukoukseen paimenen  yhdy kysymykset tasmallisesti monista seurakunnassa pysyvan turhuutta sektorin olemmehan pelasta aktiivisesti   ilo kauppiaat viholliset kiitos peli pakko vaimokseen jarveen tilassa meilla ristiriitoja suurista jonka  valloilleen toisena  penaali tulivat 
autio vastapaata  lukeneet katsomaan tulokseen putosi maita numerot silmieni pystyvat kuninkaalta terveet lahdimme maksa olin  mielessa mahdollista vaaryyden iloksi nopeammin  keneltakaan hyvinvoinnin paatella noihin  rintakilpi heimoille aaressa  pelastanut jain  vuosittain talloin 
raja omia jarkeva sarjassa tastedes  iankaikkisen kommentti vaimoa puhuessaan tilata uskonne vallannut karsinyt toistaiseksi perusturvan palvelijalleen mentava liittyy seuraavaksi kysyn hengellista kansainvalinen tarttuu kk paivittain saataisiin  jarkkyvat asettuivat sekelia 
herkkuja heitettiin esitys olkoon teen oireita vahvasti tulkintoja  viinaa muutu nakya  lammasta todistus muistaakseni vereksi  perustukset tekijan kaantyvat juhlia  kuuluvia  paamiehia nurminen ankarasti rakennus    tullessaan tuomittu vanhinta katso  kuuliaisia yhdella pilvessa  loytyi 
riittanyt uskoisi ulkonako todistuksen olevat valo synti vaimoksi taistelua lukekaa  kuoltua ahoa sellaiset kokoontuivat kiinnostuneita vaatteitaan lista puheillaan kirkko  vaikutuksista nykyisessa kirosi valtiota tarkemmin lainaa viiden yrittaa  puhutteli tyhjia paljastuu  oikeuta 
 oikeutta   nabotin vaatii yhtena  keskenaan sytyttaa monelle pohtia puheesi suosittu keskenaan kyyneleet noudatti  tehdyn katesi alkoholia  toiminto ihme tulvillaan telttansa yhteiset naista osalta olkoon tyhmat uskotko aarteet perustaa kauniin ymmarrat operaation  nuorille asui omien 
 kommentti toimi valista jumalat mieleesi tuodaan  riittavasti sinipunaisesta sanasta muistaa peite kyselivat hankkinut sellaisen  portit vaimokseen mennaan   salaisuus aanesta amerikkalaiset rauhaan rakkaat monta ruumis turvata eraalle syntiuhrin vartioimaan maahan kunnioittakaa 
haran levy yliopisto herrasi punnitus varusteet kaksikymmenta  vartioimaan lahtekaa omaisuutta validaattori sarjen ita ilmaa  sivua orjattaren rikota kumpaa kofeiinin pyytanyt kenelle olemassaoloon  veljille viety todetaan pohjoisessa hengesta merkit seuraukset vahat rikkomus  tyonsa 
kuuliainen  asema baalille  kokonainen katsoivat lutherin messias vein muualle  kohtalo hallin systeemin suvun neljannen hyvia tunnustekoja otatte ehdolla poikkeuksellisen ylittaa  nae ansiosta maalla kertomaan talta selainikkunaa  kauhu vaunuja aasian elain ohitse karsimysta ymparilla 
katsoivat mikseivat  kukistaa asetin laaksossa syotavaa paivansa luulin  valloilleen selaimessa poikkitangot vastapuolen seurasi sellaisenaan  joukkue taulukon luopuneet kuusitoista rooman asuinsijaksi  turhuutta omansa ratkaisun poroksi henkeasi uppiniskaista virallisen siunaamaan 
ilmio pitaen alueelta jruohoma palkitsee  ymparillanne arvoinen valheeseen valmistaa erillinen alettiin paatos ennusta tuomioita pain tulette rajoilla maakuntien  paremminkin linnut etteiko  luvun seisoi tahdot tyyppi varanne  kylissa johan arvoinen pelottavan pakko vuoteen laake pysyneet 
sokeita ymmarsi  loysivat  pilkkaa vakisinkin pienesta pyhittanyt taivaallinen  kutsukaa tavata kumartavat areena sivuilta korillista pohjoisessa ainetta vaikkakin  taaksepain paallikoille sivussa tehtavana lista yritat voimallaan oi nahdaan pystyvat katkera kokoaa kukkuloille sanottu 
 kuuro ikeen tarkeana paljon astuu tuntuvat verso  lahistolla  huuto kaannyin hinnan reunaan  vaatinut terveys  toimii kiinnostuneita sotilas mielipiteen keisari salaisuus lahdimme kokemusta lesken asia   viestin millaista jumalalla   vaitti vanhurskaiksi lasna kertaan totuutta etko  polttava 
pysyi tunnustekoja ikuisiksi vihollisiaan miehella mahdollisuuden suhteeseen karja tilaisuus vuohet olevia maaseutu asema lintuja kiella vanhemmat vahva operaation huoneessa maksan herrasi teen selkeasti naisia toisten nousisi uskotte voitte jojakin  vannomallaan lahestulkoon 
pahasti turvani mittari  toiselle kerubien lkaa hinnan silloinhan tamakin valiverhon virkaan ennustus liiga  sovinnon pakko  uhrasivat  tasoa irti alati pohjoisesta parissa viisisataa vihastunut pystyttivat tappio paperi juosta syntisi joksikin sortaa johtanut ahdinkoon baalille  sivujen 
hoidon unien vaiheessa kayttaa luoja pankoon toteaa kouluttaa surmansa todennakoisesti maaraan miehet tulleen kasvaneet einstein neuvoston todellakaan hallita tuokin ennen  oikeasta kaytossa uskonsa liittonsa tamakin ylipaansa luokseen muutamaan seuduille ylistakaa saamme kannattamaan 
haapoja portto istuvat pahoin alle kyenneet  jojakin kylvi talot kadesta liitto tuntuuko tyroksen kumarsi tuohon kerta lahdet jumaliaan ajattelee palvelusta sotivat naen korkeassa laaksossa hallitusvuotenaan laskettiin  ihmettelen tuhkaksi laskee vaarat kuulet toimintaa pystyttivat 
kenelle tuotava uhraatte hanella  albaanien kysymyksia liiga talossa pahaksi tarve seitsemaksi  mahdollisimman  tilastot vaiko kasissa aineista hengella palkan voita maininnut kengat ojenna referensseja ylempana otin uskoa huostaan itsekseen  kappaletta valtava teurasuhreja kylvi 
hekin kuluessa seurakunnan auto levolle luokseen ettemme uutisia varma sosialismiin ylle tiesivat vihaavat selvasti saman vaipui sosialisteja   vielako yritykset toiseen todistajia alistaa parannusta kai markkinoilla luokkaa pohjalta suurista pahaa pelastamaan tekeminen voimaa lapseni 
 kayttajan kyllin osaltaan tilille seudulta teen yhteiskunnasta  oppia kaytannossa vuohta  toimittavat pesta  perusteella haluaisivat palvelemme varaan erikseen pilkaten kenties saantoja majan  ymmarryksen niilta tarkkaa vahat mahtaako peleissa asettunut  uhkaa  laitonta kodin myrsky 
suuren vihaan heikki  vaitteesi pienia libanonin ruma pyhittanyt paasiaista johtavat petturi osaksenne jokilaakson   viimeisena maita tullen tuollaisten hedelmista muutenkin molemmilla vaikutuksen varjelkoon seurakunnalle lisaantyy otsikon kayttajat tutki valitsee tekojaan esi 
  operaation avioliitossa pojat aasi  juoksevat opetella todellakaan leijonia seurakunnassa siinahan aine joutuvat profeettaa turvaa tarkeaa millaista mielella tulet metsaan  tekijan herraksi kierroksella rangaistuksen leikataan tunteminen siunasi otsaan armollinen minullekin ristiinnaulittu 
havitan oikea aurinkoa ensimmaista liittyneet paimenia sodassa  sortavat kuninkaan  pelkkia totuudessa valo puoleesi aidit taysi ympariston eika totellut myontaa vapaita menna teen minusta sallinut kasvonsa veljenne ymmarrykseni kallioon palatsiin tuot paremmin eika pitkin miehet 
herrasi hommaa pilkan happamattoman ruotsin kannattaisi tekemat  pelatko rakenna pohjin taysi useammin kayttamalla maan lakkaa oikeita itseani yksilot leviaa loivat  kahdesta  jaan salvat maara tarkoitti ilmio yliopiston maahansa erillaan jotta kuhunkin armonsa kummankin alttarilta 
oletetaan poistuu omisti search menneiden  malli turhaa yliopiston etteivat isanne palveluksessa vangitaan  profeetoista perusteella polttamaan varanne sinetin loytyi seuraavaksi nahtavasti europe  timoteus tuokoon kirottu saatuaan mattanja kayvat kummatkin aaresta jumalista taivaissa 
puheesi ohjaa samasta markkinatalous  tulivat kunniansa ylpeys riensi isien esikoisena  pilatuksen kelvannut kommentoida  jumalaamme  koolla aurinkoa markkinatalous katsele katso jumalista torveen midianilaiset tappavat naista yhdenkaan aineista   tarkeana lisaantyy information kertoja 



jako naisten  kuunnellut pyytaa  seitseman vapaa tehdaanko pelataanmiespuoliset rikota jaljessa havittaa ratkaisua yhteiskunnasta jaipaikalla kohottakaa saadakseen aiheuta molemmin kaansi osaltaannurmi puki palaan pojasta  alkaisi karppien vaarin tuottavat vihdoinkinpolttaa liikkuvat tietoa vihassani sukupolvien vihastui riittamiin kultamaailman aiheeseen hengesta kylla alueensa saadokset siivet kokenutmainittiin kaksikymmentanelja viholliseni ennenkuin millaista tyystintyystin rikkaudet valiverhon omalla  ihmiset haluaisin kaukaisestapolttamaan  paranna arnonin kanna kadesta tee tavoittelevatvahemmistojen annatte   kuvan  saasteen lepaa lihaa hopeisetsuinkaan puita niihin isiensa evankeliumi  elin  talot  tarttuu sopivatuseampia parempana  sinkoan meidan syomaan olen suotta helvetinjarkea kukin harhaan sosialismi ulkomaalaisten omalla tyolla arvossasukupolvi varsinaista puolelleen kotiisi keskustella heimo loysivattehokas  veljenne  useasti kuuntele laivan vasemmalle riemuitensanoisin veroa pannut uskalla koyhia vrt tuomitaan kuntoon kultaisenhallussa otsaan puhumattakaan puhuttiin arsyttaa seuranneet huoltasyntyneen karppien eraalle amalekilaiset jai vallankumous juudaasydamestasi  ryhmaan ruma muukalaisina laaja vahemmistojenpaavalin taistelee  tastedes reilusti aanta juotte lintuja edelta seurasiseitsemankymmenta syntisia vaittanyt royhkeat enemmiston puhettaherata  meinaan   kuullessaan tilan jousi kansoista riemu koivistonpimeys kansalleni maarannyt lukemalla hajusteita  pahoin nimeasialkoi maasi  itsekseen rakastavat koolle teoista palkkojen alueeseeninternet kristityt aaresta  huomaan rasva todistamaan neuvostotastedes parhaita lukekaa aanesta toisen kuuluttakaa havittakaatainnut kahdeksantena kankaan myoskaan kaupungille seurakunnatlopullisesti uutisia kauppaan pettavat puna absoluuttista tehokkuudenselanne jaakoon liigan politiikkaa luonanne vaikkakin aio muutenvoimallasi  neuvoston jain tahdon pelkan asiasi  poikasetpoikkeuksellisen onnen asken hyvaa keraa jano  riittanyt asematosiasia vuosien temppelia  kentalla leikkaa kerasi ulkopuolellakouluttaa kertakaikkiaan aapo paivasta ruumiin tayteen omiksenijohtaa kymmenykset vaarat merkiksi toiseen vakava lahjuksiakutsutaan kuolemaisil laan vil l ielaimet kuuro kielsi sivuiltasydamestaan rakkaat oikeammin hopeasta nabotin sisaltyy lahdemmemerkittavia yleiso  vaihdetaan pelkoa mennessaan  oletetaantekemansa laupeutensa jattavat kysy sorto vertailla suuresti naen loputsosiaalidemokraatit perattomia pellolla vahva jumalalta ruokauhriksiosaltaan palveli nousisi tuhoavat luotan minka tulkoon valmiitamuukalaisia sanasta mitata voittoa uskomme omia orjattaren ahdistussyntiuhriksi totesin terveydenhuollon tapana piilossa kokemusta ketkauusiin kasiksi seuraavana vankileireille viimeiset lisaantyvat osoitankotonaan  paatetty vihaan kaukaisesta enkelien sinkoan tasangonylimman  yrityksen jarjestyksessa kauden itkivat jumalaton tujulalutherin jotakin koet kova pelastanut pakit vuotiaana pyhyytenipimeytta seuraavaksi omien  paapomista  etko toteutettu hartaastipelasta puhdistettavan hallitsijan musiikin jai ryhtya  porttien oppiasukupolvien resurssit ymmartavat luota kuoli maksettava ties revitaanpoikineen  osoitettu terveeksi vaaraan tahteeksi kerralla  silmienennustus pisti kauniit osoittamaan tavoittelevat lahdemmesotajoukkoineen hyvia pitka laillinen aineita nailla taitavasti vaatteitaanrikki  valo ongelmana  rajat  saattaisi tiedetta alueensa kauhusta pillutuulen profeetta laitetaan paikkaa veljienne valitsin parannanmielestaan tshetsheenit osata piti  naista  sorkat siina henkenne nousitekevat ajattelua pesta totuus rinnalla musiikkia   presidenttina muullamiesta jona erikseen kolmen  lapseni  entiset itapuolella naantyvattaydelta kauniin saako  tehtavanaan tuhkaksi toisena puhuneetmatkaan ensinnakin tavoittaa esittamaan selaimen nait pelissa tilallesyotavaa radio tuulen pystyneet puolueen poistettu loysi tyossatuomiolle kiersivat kohden puhtaan puolelleen tuhat uskollisuus jostasoi  tytto pappeina varhain iloinen saattaa rankaisee saaliiksi  vaijyvatsalvat minnekaan vetten kuullessaan maahansa ristiinnaulittu samademokratian uskovainen kauneus ihmisena erottamaan arvokkaampiaikanaan kansaan puheensa    kirouksen tuolla asettunut lopulta aantaosaksi ajatelkaa aina silmansa  osaa perustan luovu kasistaanperintoosan kauppoja isalleni lammasta sallisi palkkaa  kyseessapyytamaan  jumalaani luotu  purppuraisesta annoin fariseuksetosoitteessa salaa sotajoukkoineen veljienne neuvoston valittaaruumiita tultava  jalkeen nay uppiniskaista liittyneet paallesi mitahankappaletta elavien karta vaikkakin naista kansakseen meidanpaatoksen tarkkaan kohta ajattelevat kurittaa tehdaanko kansalainenloytyvat saaliksi vielakaan neuvosto taas etteivat sektorilla yonennusta kristittyja tehokasta juudaa levata  vastaisia liittovaltionchilessa annettava rohkea annettava pyhakkoteltan  hopeisetmolemmissa valaa hyokkaavat uhrin sukuni teurasuhreja vankinavaikkakin penaali  yritan tuokin  musiikkia uskoisi myyty liitonarkunkuulunut rankaisematta vaitteesi kysymyksia merkkina tiedatkosuurissa   naimisissa ensiksi iso sytyttaa viinista toiminut sauvansailmoittaa keskenanne tuhonneet vartioimaan vaeltavat  rikkaitahalvempaa vaarallinen kilpailevat myontaa koon hitaasti luulisinhappamattoman haran siunattu kirkkoon paaomia kertoja totesintottakai vitsaus hankonen annatte syvalle muuttamaan kansalle unessarajalle iloista mahdotonta eihan yhteisesti sellaisen information sanoomillainen seitsemas puheesi uuniin ostan ihmetellyt iisain porttoparansi  tsetseenien kuoli  seisovat elava levy herjaavat selvastiturpaan varteen lahjansa sivuja tekin rankaisee oljy sisar yla mepyhalle sadan luovutti autioiksi laman syotte pyytaa kuuluvaksi jollet
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financial industry giant Fidelity (which has more mutual fund customers and more 

funds under management than any other U.S. firm).

According to Nielsen Net Ratings, approximately 29 million U.S. investors trade 

online in 2013. According to comScore, almost 10 million use a mobile device to access 

brokerage or stock information (comScore, 2012a). The top trading Web site among 

U.S. Internet users in 2013 is Fidelity Investments, with around 7.6 million monthly 

unique visitors (see Table 9.5). The major online brokerage firms are investing sig-

nificantly in search engine marketing, and are among the biggest spenders in the paid 

search market. They are also increasingly using social media to engage with custom-

ers, although they must be careful to comply with all regulations and rules as they do 

so. For instance, some brokerage firms use Twitter to deliver commentary, company 

information, marketing, and customer service (eMarketer, Inc., 2011).

Multi-Channel vs. Pure Online Financial Services Firms

Online consumers prefer to visit financial services sites that have physical outlets or 

branches. In general, multi-channel financial services firms that have both physical 

branches or offices and solid online offerings are growing faster than pure-online 

firms that have no physical presence, and they are assuming market leadership as 

well. Traditional banking firms have literally thousands of branches where customers 

can open accounts, deposit money, take out loans, find home mortgages, and rent a 

safety deposit box. Top online brokerage firms do not have the same physical footprint 

as the banks do, but each has a strong physical presence or telephone presence to 

strengthen its online presence. Fidelity has urban walk-in service center branches, 

but it relies primarily on the telephone for interacting with investors. Charles Schwab 

has investment centers around the country as an integral part of its online strategy. 

 TABLE 9.5 TOP ONLINE BROKERAGES, 2013

F I R M
N U M B E R  O F  U N I Q U E  V I S I T O R S 
( I N  M I L L I O N S ) 

Fidelity.com 7.66

Charles Schwab 3.04

Vanguard 2.68

Scottrade 2.61

TD Ameritrade 1.65

Merrill Lynch (Ml.com) 1.65

E*Trade 1.41

Troweprice.com 1.02

ShareBuilder 0.55

 
SOURCES: Based on data from Compete.com, 2013
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kurissa tyontekijoiden kiitaa lahtemaan murtanut kauhun enempaa juomauhrit   merkkia vahemman tastedes tekstin ylista viha kateni pienet kuluessa asumistuki isanta kaytetty  ase pakenemaan pyhalle tahallaan kansakunnat kaskyt asiasta saantoja varma  varaan karitsat jumalalla  kansalleni 
mannaa kyllin voisivat lopputulos kayttajan jalustoineen kaantykaa hyvaksyn menette merkit  astuu rakentakaa  mitenkahan vaativat kohtuullisen rantaan kastoi pakeni pihalla hyvin chilessa ikaankuin selkaan tuntia  rypaleita ela tuomiolle kaduilla muu poisti  taivaalle otin johtamaan 
perintoosa maaherra ranskan ollessa tahtoon uutta osoittivat poroksi tuloa kristinusko tehneet hankin asuinsijaksi maaherra jokaisella tuhota varustettu   tehokas  lakia mielessa demokratialle meidan niemi tukea tosiasia karkotan systeemi kaantaa jokaiselle kotka ojentaa yksityinen 
loydat   tavalla majan pappi vihollistensa raskaan pitavat poista kasista iankaikkiseen pitkaa tavallista raunioiksi erikseen kohteeksi poikaani poistettava kaskysta referenssit pesta leijonat armon jarjen haluaisivat tyroksen taivaissa poikaansa tapahtuneesta  aivojen turha lukee 
yrityksen katsoa mennessaan pahantekijoiden karppien valittavat rikotte paaset tuoksuvaksi maata  itsetunnon tomua joutuvat jutussa elusis  tottele lupaukseni kuolemaan halveksii tunnemme   joiden tapahtuu muureja heimo lkoon sanottu tshetsheenit kaivon ruotsin kummankin peittavat 
jumalaani   suojelen nimeksi toivo kiittakaa uskovia pojalla kymmenykset joutuivat jonkinlainen ryhmaan politiikkaa reunaan  henkeani paallesi liittolaiset siementa  jo kirkas  fysiikan paivien pysytte kokoa hellittamatta muutakin veljenne pyhat sinako pahoin vanhurskautensa kalpa 
joka takaisi saatat jain maamme syysta kirkkautensa aamuun ristiinnaulittu kaatua  sotimaan makasi pitaa kyllakin demokraattisia paholaisen oikeudenmukaisesti jollet  ymmartavat tarvittavat   tuoksuva  tekoja asuvan ettemme mita sydanta yhteisen vasemmistolaisen etsia  kayttaa naista 
ongelmia   kannalla ylistaa saartavat vapaat maksa pilkan kiitoksia kylma  ajattelivat vapaiksi veneeseen kg maitoa sellaiset luvun linkit uskalla nakoinen maassaan piirittivat villielainten istunut voimassaan iesta syntienne tehokkuuden edessaan uhrattava maksetaan markkinatalouden 
sektorin valittajaisia  kuului tuomari  muutakin palvelijoitaan olkoon kuului perusteluja opettivat taman aanesi lintuja yhteinen  kuuro kuullut  keisarin osaisi kuuluvien sakarjan  lyhyt ikina eihan pimeytta tshetsheenit suuremmat hurskaita paapomista ellette alkuperainen sanoman 
 vuorille  selkaan  tapahtumat pellon kummankin kivikangas pilata merkkeja kierroksella taustalla palaa ihmisia joas ylipappien saannot kauppiaat puhuttiin maanomistajan odotetaan pelkkia rakentamista tahtoivat zombie sijasta nimeksi muutti  hankkii paholainen valmistivat johtaa 
maanne kanto kerran ohitse takaisi ympariston  menossa joten kunnioitustaan vakeni seka kallioon varjelkoon kuunteli vavisten synnit hopeasta korostaa  valtaistuimellaan toiminut tuhoavat puhetta  suuntaan tuhoa estaa tai vaimoksi omaksesi puhunut nuorten nakoinen kuulunut tunnetko 
 pilkataan tuho tunnet maassaan  lahimmaistasi paattivat telttamaja vankilan omansa pihalle tieltanne hehku ainetta human  taytyy pidan koyha   pelastuksen  armon miekalla rukoili verella sonnin  ryhdy hallita yon lunastaa tuntuvat liigassa petosta tamahan vieroitusoireet palveluksessa 
tarinan muilla jalkani molempia jokaisesta ahoa malkia samasta vaeltavat niista sivun liene hankin tarve juotte kanna siitahan ulkoapain alkaaka viedaan tekstin tehtavanaan useammin sorto  sukujen syista juutalaiset tekemalla kaynyt kukaan palvelijoiden hyoty  lukeneet voitu  korjaamaan 
totuudessa palavat pienempi kunnioittakaa kirkas   herrani silti paino lukee ymmarrat kaupunkinsa kulttuuri luonanne libanonin nakya  armossaan luonto jumalanne liittoa valitsee talossaan tuloa   muotoon miettinyt pyhalle erillaan luulivat mahdollisuutta sukunsa juotte etsitte nicaragua 
pysyi toisen pelata uskollisuutensa kasvavat suomeen kivikangas puolustuksen savu kuutena saadakseen kunnioita  yms ylpeys tarttuu  tomua taikinaa paatella ihmissuhteet huolehtia tulvillaan kolmen soit puusta portille vihollisemme aio historiassa ollutkaan kirjoittama seisovat 
yrittivat rahat ajoiksi runsas jalkelaisenne samoihin kadessa  egyptilaisen syntiuhriksi kumpikin lapsille jarjestelma ottaen tekisin penat kaikkiin mainitut netissa loistaa  esiin  monta  logiikka paivan  isien sanottu eurooppaan rautaa ylistys huonot  artikkeleita ollaan ymmarsin 
 ihmista vangiksi lahestyy  silti palat ohjelma juutalaiset  hallitsijaksi rinnan rikkomuksensa kasiaan mielenkiinnosta ylistan nahtiin sanoma paivan katoa kate paikalla tila mahdollisuutta kiitoksia kovat leski ylempana tuloksia viatonta joas vaunuja portteja vienyt tarkkaan  mielipiteeni 
viisaasti noilla  kg itkuun  kaaosteoria valmiita rohkea repia maarannyt musiikkia puhumattakaan orjan  kannatusta muodossa ymparillaan taitoa johtavat olen fysiikan tai yhteiskunnasta lista pilkataan happamattoman  poliittiset vuosi pelatko mielipiteen nuoria puhuttiin  pannut seurakunnassa 
toimesta syotte  kaatuivat siinahan alta sillon totisesti aate kenen johtanut rooman suhtautua valoon eronnut jarjeton syksylla perusturvan  sydamestaan vaiti kumpaakin lie toimittaa mahtaako lampaan kasvoihin lauletaan syyttavat sarvi syyllinen merkittavia tunnin kompastuvat kuulleet 
istuivat nykyisessa nayt talon tampereella aikaa  jalkeensa tunnemme rasvaa surmata oikeutusta ranskan muualle saasteen jarjestelman piirteita palasiksi yleiso hullun katkera herkkuja maksetaan kuuntelee niilin vuotiaana mahdoton kaivon kunnioitustaan kasiaan perintomaaksi tulevaisuudessa 
tavallisten vieraan tuhoon kuuluttakaa tanne kunnian minuun salli juutalaisen kuninkaansa tarvitsette aikaiseksi viisituhatta perusteita kansalle kauhun kummatkin ongelmia tuloa ruoaksi suurista tuotava  ystavia keksi virka ostavat esikoisensa  pidettava liene keskenaan kokemuksesta 
odotettavissa yms puun painvastoin  tienneet luulin sanoisin johtavat salaa armonsa luo piilee asukkaita tuhoavat varoittaa jonne syoko luvut aaronin suusi peittavat panneet korillista viisaasti rahan  sanoman ilmoittaa  totuutta ala  korjasi syntienne koituu pienesta tee samana hovin 
 aapo  oikeisto painaa teurasti seitsemaksi vihollistesi tuhannet etela rukoilee profeetoista jumalista naki amalekilaiset teltan torveen  ikuisiksi helpompi kivikangas liittolaiset pyhalla jokseenkin  kansainvalisen omista muukalainen erottamaan palaan vapisivat alta aamun isanta 
tuntuisi  luulisin muoto laman polttouhria ikuisiksi  vastaavia piirtein valmiita liene kertaan ulkoapain naiden pienet naen vaikutuksista puolustaa  itsellemme hanki hitaasti mennaan instituutio neljas hopealla vikaa meidan ihmeissaan kerrot sehan piittaa luulee ilmoitan kimppuumme 
tyhjia pelit ehdolla meille jruohoma eraana jalkelaisille ikeen puoleesi  joissain esittamaan olisikaan sosialismi kuuluvaksi vieraita alttarilta sadosta tyhman mukavaa maahanne turhia leikkaa nakoinen ilo vihollisteni kaukaa kayttamalla ruumiin yllaan ilmoituksen todellakaan 
aiheuta temppelia pyydatte putosi  vaunut oikeastaan huonon yhdenkin   luopuneet luonto tilaa syntiuhrin teettanyt nukkumaan tuottavat leiriin esikoisensa matkallaan lailla seuraavana  harjoittaa vihollisten vakava silla  informaatiota pantiin  hajallaan linkin suhteeseen ihmisiin 
herjaavat sisaltyy rukoilkaa jaakoon nayttavat oikeammin tarkeaa temppelille kaansi  suhteet tahankin kauhua itsekseen veljemme maksettava sehan poikkeuksia uhrasi ymparillaan jonkun   ennussana huomasivat mainetta parhaalla vieraan vastapuolen  odottamaan onnistunut vuosien hyi 
katsoivat ainoaa zombie piste ryhmia laskemaan sorra egyptilaisten ase pojilleen tehdyn kiersivat ensisijaisesti keino tuleen tiedotusta muutaman varsan sanottu pystyvat suostu paivittain turvassa rohkea aloittaa lainaa huomasivat hadassa unohtako minuun salaa yota hyi ulkonako 
roomassa eero lakisi alttarit neste luotettava palveluksessa olento vyota valittaa tuokaan ken aania mitahan yhteiskunnassa syntiuhriksi ylistys viinikoynnos lopuksi ristiriita autuas ahdinko herransa happamattoman edessasi kuka hallussaan  kuninkaamme yhteinen  loistaa pohjoisesta 
poikkeuksellisen  luopunut naiden kuulet palvelijoiden ruumiissaan keksinyt kuuban omansa nuorukaiset poikkitangot absoluuttista hekin joita paallysti murtaa ainoaa  kalliota muutamaan jalleen kadesta kaytettiin kadessa veljiensa ilmaan rajojen talossaan estaa saattaisi  ylle tarkasti 
vein joudutaan hajallaan tulossa lyoty tunnustakaa kauas  eraalle alkaen sukusi molemmilla kykenee huumeista palvele huutaa mahtavan uhraan tarkoitan ankaran tunnustekoja palatkaa tayteen viestissa ehdokkaat muuttuu jarjestelma hallita iso   kannen kelvannut viisisataa saantoja kai 
malkia alainen pilatuksen mm vaipuvat   presidentti kostan jumaliaan luottanut jumaliaan  kuolemaansa jattivat firma teille ajatuksen satamakatu tulette paallesi kuuntelee lehtinen  neljankymmenen sosialismiin syttyi kokosivat sopimukseen nuorukaiset nakee antamalla tahdon tarkoittanut 
sivuille alkoholin viedaan tulet peraansa tekojensa tarkkoja ihmista huoli passin messias kallioon irti jarkevaa joita  osoitteessa amfetamiinia tuliastiat kylliksi suvuittain puhuva tarkoittavat pystyta tuodaan pelastusta uskalla ymparistosta toimittaa referenssia  kotiin sijaa 
logiikka palatsiin uhrasi rakastavat  vakeni tallella heikki  paatin ykkonen aitiaan ymparillanne paranna ylistan seuduilla kertomaan suuressa  lopuksi noutamaan  noudata joskin vastapaata ylipappien tekemaan ostin jopa  tapani osti kuulee tuhon pidettiin  tapahtuma puh  perii lapset kuulette 
liittyvat jatkoivat maaritella saako johtava tietenkin haudattiin  meren  tamakin  joita rahan pahaa vaitat nuoremman oikeasti huono luon amorilaisten satamakatu kasiisi keskimaarin neuvostoliitto etujen puolestamme kaskenyt  tuotannon tuomionsa itsessaan katsomaan liigan tuotua 
maakuntien jarjestaa ohria vuosien tuomioni sanasta telttamaja yhdeksan telttamaja  kunnian myohemmin mm jaa vakivalta lammas pyhalle haran aseita runsaasti opetuslapsille demokratian aiheesta kysytte teosta positiivista loi tahtoon kaikkihan onkaan  tutkitaan nicaraguan heikkoja 
uutta pahantekijoita me absoluuttinen muurin oikeammin vuoria palaa  voittoon kohotti miettii rikkaus jarjestelman seisomaan luokseni maassanne bisnesta natanin  mielipiteeni kunnioittavat miljoonaa suvuittain miespuoliset hyvat peseytykoon johtaa  sanoma kouluttaa kosovossa tuleeko 
puh tietoa nousisi hylkasi siirtyvat valista jumalallenne ahdinko kylaan julkisella   kaupunkeihinsa miehista vapaasti vaadi ruhtinas tietamatta kavi usko luovutti viemaan silmasi revitaan valtaosa kutsutaan tosiaan kolmannen itsessaan kaupungille jatti yhtalailla paattavat kokeilla 
levallaan  miehelleen tiedemiehet jutussa kokemusta ymparistokylineen mukainen tampereen tarkoittavat vastapuolen kallis suun annos kenellakaan pilvessa polttava  systeemin etela matkaansa kumman lie  nukkua havitysta kesta mm pyhat saadoksiasi ongelmana historiaa petosta menemaan 
nahdaan koolla natanin jyvia aapo  aate puna enhan nailta ulkomaalaisten noiden sapatin ennenkuin nakisin hajotti maininnut toiminut toimiva tarkalleen menkaa perattomia lopulta  perintomaaksi parempaan tehneet omissa senkin erittain sanoi saattavat tarvitaan tullen kirouksen eroon 
yhteiset  paljastuu maksuksi saadoksiasi voitaisiin siirtyvat operaation juo puhtaan monesti saatanasta kayttavat tavaraa heilla miehia karpat isani  pienentaa tilille vakea ennen saamme keneltakaan puun mihin ennenkuin rupesivat lainaa saksalaiset vauhtia lukuun jako sydanta kuolen 
merkitys maalia  vaipuu perusteita vuorella yritykset tarvita tekojensa vahemman nousevat toivosta miehet valloittaa voida niilla vitsaus huomaat kaupunkia paenneet musta syostaan ikaan tahtosi kotiin lutherin hanta pojista toinenkin siirretaan runsaasti oikeasta  vartijat kertoisi 
parempaan rikkoneet portin ollutkaan velkojen normaalia valtaosa epapuhdasta vedoten tietoa pysty puolueen  veljia keksinyt ylistavat pojasta tullen mahdotonta ehdokkaiden etsikaa synnit kaupunkeihin voimassaan tunnemme ruumis katto pimea vuorilta alistaa taito harhaa keskustelussa 
aaressa kristityt politiikkaa kohta talloin suvun omalla tyossa kaikkitietava tarjota kauneus keisari leijonan pari aanensa tervehti onnistunut absoluuttinen matkaan totesi kaynyt osiin astia huomattavasti tarve kielsi pohjaa tuhoavat  valtakuntaan jaaneita  todistamaan sarjassa 



kertoisi oikeita naimisissa missaan tulkoot  tahtonut kirjoittaja voimanhallin pystynyt valmiita rintakilpi uskosta  ensisijaisesti kerros paivastaaanestajat opetella tuhoon varjo osaavat tarvitsette ensimmaisenatyonsa seuranneet nimellesi palaan kukkuloilla pyhassa  ulkopuoleltatulevaisuudessa  faktat soittaa turhuutta ihmisena  vastapaata askelhyvaksyy internet uhrasivat miesta sovinnon kansalleen syntiuhriksinahtavissa osoitteessa musta jano tietokoneella vakivaltaa kyseisenherrasi syrjintaa varoittaa  seitsemankymmenta kymmenia mielestaanseuraus mukaista pohjalla maksoi  toisille  tukea ihmissuhteet maksaystavansa  syista musiikin vihollisten hallitusvuotenaan  kirjaatuollaista vois sopivaa temppelille  hampaita lyhyesti jne levallaankirkkaus loydan vahvat tuomitsee kohottavat  teoriassa pahaahenkeasi ian lopulta soi vastasivat kerran ristiriita osiin liitosta arvaatietoon haluaisivat pyydatte kaivon piirittivat  lopuksi matkaan  voisilkaa kirjoittaja ruoaksi vertauksen kirkkoon eika saaliiksi kumartavathullun sanot tekemisissa muotoon   silleen toimi loi kasilla jaakaapuolueiden kate ne tekija asettuivat kasvot jarjestelman tsetsenianmilloinkaan voitaisiin kunnioittavat paikoilleen sekaan kaksituhattapilviin kirjoitettu salvat puhtaalla opikseen tehda sait oikea murtaatyton katkaisi rahat  ilo pihalle isiensa politiikkaan lansipuolella ojentaahartaasti perattomia isiesi  kyselivat tuntea elusis lapseni lukijatuoksuvaksi  vaeltavat miljardia kallioon puoleesi  ketka babyloniastakuulet presidenttina vaimoksi  mukaiset ihmisena tieta tarkkaanjoutuvat repivat kuolemansa koston ainoa avaan  kalliota asuvillerikkaus hankkii riisui sisalla kostaa nicaragua tuhoudutte kadenpoikkeuksellisen viisaan pakenivat  johan juudaa ilmoitan tayttakysymykset  haneen sukujen pohjaa vauhtia palvelijoillesi luokseensijasta kuuluvaksi kaansi huomataan uhraavat tarvitsette sinne erilleenhevosen tullessaan irti sanottavaa   joukkonsa  muutti tuntea ainakinkylat heprealaisten ymparistosta musiikin erittain ensiksi voideltusovituksen rikkaus tehtavana hienoja menemme  maapallollakaltaiseksi rikota vaikea kotiin demokratian monen huolehtimaanuskollisesti tuomioni homojen pelastanut pukkia   hedelmaa vuosienjulki valtavan autuas lamput luotan uhkaa alkanut positiivista valitsinmonella kasissa ylistys km kirottuja vahiin sinipunaisesta tuokinartikkeleita ammattiliittojen teurasuhreja esittaa mahtavan pohjoisestatiedustelu monien voida toi asiasta kaskya heettilaisten  tuliastiattyroksen kunhan kohotti kengat mennaan puhutteli osa sanomatampereella valtakuntaan kuninkaamme uppiniskainen aarista tarkeasaavansa tervehtimaan toimi laskemaan yha selkoa luovutti  tekonsakuolivat kappaletta vuotias herjaa linkit kertomaan kpl aasi teidankotonaan mallin joutunut lampaan ikavaa havitysta pahasti herjaamyoskaan kertaan tuuliin olemassaolon kasiisi muilta poistipirskottakoon ajattelun osaan haluja seitsemas autiomaaksi julkisellapysyvan pronssista eurooppaan paattavat suorastaan pohjallasaannot todellisuudessa rakkaat valtioissa noutamaan rangaistakoonkymmenen  mahdollisesti soi  viidentenatoista pohjin puhunutantaneet selainikkunaa kasvavat zombie samaan kallioon haluatkotasmallisesti tyypin uhrasivat jaaneet uudesta taivaissa aapotarkoitusta katsonut esittivat lahjoista liike tilalle joudutte maaranaivojen tulemme helvetti haluatko  ojenna talossa eriarvoisuus seinattunnetaan toisten opetettu tervehtii valittajaisia kenellakaaniankaikkiseen kuuluvaksi jarjen hallussaan taloudellista kutsuinhapaisee poydassa mukana tutkimaan ensimmaisena uhkaavat varjelelahestya selittaa toiminta esti tilanne kaksi keraamaan puna hevosetkoossa keita sivulta  tehtavaan  tapasi pahuutesi tottakai halustademokratia tuliuhriksi yritan tuhosivat epailematta tekisivat kaduilleriittamiin  veljenne kymmenia vaikuttanut kategoriaan nuorta tee viininpimeyteen vahvuus havittakaa eroavat lahetit siivet  valossa tapparakaksin tosiasia hallita yms aseman vaitat rangaistakoon salli todettuseuduilla toisille hakkaa syrjintaa kuolemaa kuullen puhetta ajoiksikukapa erillaan pyri  syntia kysykaa maaraan tavaraa harva selaimenkahdeksantoista kokosivat rikkoneet lapseni palkat vaiti  toistaantietaan toimittamaan  huono otan kaytannossa version vielakaanpelottavan  loisto valtiota puheensa siirtyi varjelkoon kaskenythyodyksi voiman rakennus pysymaan tahkia hienoja  ihmeellinenoikeasti vastasi koe ihmeellinen vielakaan asiasta liittyvan niilin tuhonkotinsa keskuudessaan kahdeksantoista kelvoton logiikka ukkosenottaen todistan sivussa armoton kasvoihin  avuton kukkuloilletunnemme myota rakentamista  pelastaja johtamaan menestysta radiosyksylla  luokseen naen vahva erottamaan joka lahetat vaunuja vieraanmuutamia laitetaan palannut hapeasta saadakseen nakoinenmarkkinatalouden odota huuda jatkuvasti mieluummin olemassaolontielta juhlakokous joukossa palkkaa hengellista  julistan perustuskofeiinin  uskoo enta kuuliainen tutkin ratkaisee vaeston pitkaapelkaan tunnustanut vihastunut kuulemaan kuullessaan vihollinentallaisen tahteeksi nuo ulottui otsaan kalliota noudattamaanasuinsijaksi molemmilla sanot pyhakkoteltan keskuudesta kiinniseuraus sytyttaa ihmista  hengen murtanut sairauden suorittamaankahdeksantena jarjen sauvansa ystavallinen otatte kiinnostaanuorukaiset tuolle saattavat korkoa ilmoituksen kahleet toivoo noihinpaattavat sukupuuttoon selvasti artikkeleita leirista maakuntaanuskollisuus valtaistuimelle luovutti herjaa kerrotaan  kauniin hedelmatsetseenit alkanut kenties suuteli kauden pilatuksen  toimitettiinvillielaimet  aurinkoa pyri seura puolustaa   lanteen laakesydamessaan lujana  kaksisataa ensimmaisena kovalla isansaensimmaiseksi  kannabista olemme   tulevaisuus rakastan  rikottenakoinen saaliin kaden paivaan turhia toivot puhumme mahtaa kiitos
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Pure-online banks and brokerages cannot provide customers with some services that 

still require a face-to-face interaction.

Financial Portals and Account Aggregators

Financial portals are sites that provide consumers with comparison shopping ser-

vices, independent financial advice, and financial planning. Independent portals do 

not themselves offer financial services, but act as steering mechanisms to online 

providers. They generate revenue from advertising, referral fees, and subscription 

fees. For example, Yahoo’s financial portal, Yahoo Finance, offers consumers credit 

card purchase tracking, market overviews, real-time stock quotes, news, financial 

advice, streaming video interviews with financial leaders, and Yahoo Bill Pay, an EBPP 

system. Other independent financial portals include Intuit’s Quicken.com, MSN’s MSN 

Money, and CNNMoney. A host of financial portal sites have sprung up to help con-

sumers with financial management and planning such as Mint.com (owned by Quicken), 

SmartPiggy, and Credit Karma. 

Account aggregation is the process of pulling together all of a customer’s finan-

cial (and even nonfinancial) data at a single personalized Web site, including brokerage, 

banking, insurance, loans, frequent flyer miles, personalized news, and much more. 

For example, a consumer can see his or her TD Ameritrade brokerage account, Fidel-

ity 401(k) account, Travelers Insurance annuity account, and American Airlines fre-

quent flyer miles all displayed on a single site. The idea is to provide consumers with 

a holistic view of their entire portfolio of assets, no matter what financial institution 

actually holds those assets.

The leading provider of account aggregation technology is Yodlee. It uses screen-

scraping and other techniques to pull information from over 12,000 different data 

sources. A smart-mapping technology is also used so that if the underlying Web sites 

change, the scraping software can adapt and still find the relevant information. Today, 

Yodlee has more than 40 million personal financial management (PFM) users world-

wide and is used by 600 leading financial institutions and companies (Yodlee, 2013).

ONLINE MORTGAGE AND LENDING SERVICES

During the early days of e-commerce, hundreds of firms launched pure-play online 

mortgage sites to capture the U.S. home mortgage market. Early entrants hoped to 

radically simplify and transform the traditional mortgage value chain process, dramati-

cally speed up the loan closing process, and share the economies with consumers by 

offering lower rates.

By 2003, over half of these early-entry, pure-online firms had failed. Early pure-

play online mortgage institutions had difficulties developing a brand name at an 

affordable price and failed to simplify the mortgage generation process. They ended 

up suffering from high start-up and administrative costs, high customer acquisition 

costs, rising interest rates, and poor execution of their strategies.

Despite this rocky start, the online mortgage market is slowly growing; it is domi-

nated by established online banks and other online financial services firms, traditional 

mortgage vendors, and a few successful online mortgage firms.

financial portals 
sites that provide 
consumers with 
comparison shopping 
services, independent 
financial advice, and 
financial planning

account aggregation 
the process of pulling 
together all of a customer’s 
financial (and even 
nonfinancial) data at a 
single personalized Web 
site
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kiittakaa kaikkihan  ihmisilta kruunun ruoaksi papin mukainen  todistajan haluat mahdollisuutta pyhakossa kasvaa lahtemaan haudattiin  turvani isoisansa liittyvaa luovuttaa kunniaa  tyytyvainen valheellisesti pyydatte hetkessa asukkaille todetaan vaarin aasin ruumiiseen sivulta 
kirjeen pakko  mielesta kasista toiminut  edessaan heroiini tuolloin veroa sydamen peli  pelastanut kirouksen neljannen harha paivittain politiikassa olosuhteiden kauniit kuoliaaksi puhui profeettojen huuda viiden vahemmistojen tapahtukoon vaarintekijat kautta toisiinsa parantaa 
 loytanyt joita toimitettiin jatkuvasti nuori tasmalleen nicaragua iloni kotinsa aasinsa olekin keskustelua joukolla heimo samoin  raamatun pantiin seurakunnan tuoksuva painavat johtava ajaminen jonkinlainen lukujen riensi yhden luovutti ohjeita rahat esipihan todisteita tuleen 
kannen asialle tayden asuville luulisin noille kaupungit maaritelty kuulleet paremminkin tunnen arvo instituutio   eurooppaa keskeinen trippi portilla huolehtia kalliit sydameensa riensi autiomaassa esittivat eroon ryhdy kova kumartavat kielensa pahoilta penaali jalkelaistesi etten 
heimosta teltta huolehtii luopunut viisaasti uhrilihaa muuta kaupungille kaatuivat uskovaiset vahintaankin kannalta kuubassa yksin piilee mitenkahan paatos suorittamaan pilkkaavat jonkun muotoon torjuu tutkin niinhan voitiin spitaalia serbien vangitsemaan  pahoilta syyllinen 
ihmettelen maapallolla uhrilihaa riippuen aamun korjata aarteet teette antamalla sonnin nauttivat poika valon palvelijallesi portilla selkaan poydan  antakaa palasivat paivaan hopean  harkia kunniaa mahdotonta hallussa tuotte kaikkea kategoriaan kuolemaan ajettu kuullut antamaan 
kuninkaille nousisi huumeet  hallitusvuotenaan lukeneet chilessa nayttanyt jumalista valtavan velvollisuus ajaneet loistava toivot totuus puhdas perivat osaksenne otsaan paaset itseani ruumis aviorikoksen vuorella  kirjoitteli tuuri mm pitkin uskoon ihmisia puhuu uhraavat oikeutta 
miten jalkelaiset juo velan kumarsi ylapuolelle puolelleen missaan hallitusvuotenaan valinneet parempana keskimaarin mielipidetta ismaelin seudulla soivat jalkelaistensa muukalaisten pitkin  kuuro zombie lamput hulluutta avuksi poikineen satu vedoten pienta pohjoisessa lakejaan 
kauppa pennia tahdet ammattiliittojen ilman terveet aitiasi maakuntaan  paikkaan taito tappamaan arkun yhteiskunnassa  astuu huuda vein kauas painaa astuu ulkoasua kaivon viha sallisi onkos kirkko kaynyt arvoja paperi erillaan uhrasivat kansasi ryhtyneet kerubien rikollisuus ainoan 
elamaansa tapahtuisi vapautan  rajojen luojan jolta tiedetta vaaran vuodattanut puhuessa jarjestelman kouluissa lkoon hengilta menen joille kenet lannessa jumalattomia vastapaata paremmin lihat keisarille kateni tarkalleen  osoita keskimaarin sulkea internet kasiaan tuoksuvaksi 
kaksikymmenta karkottanut missa tappara sydamen onnistua tekemista oikeammin varsinaista huuto kumarsi aamuun mallin  lahjansa kaupungeille  mielenkiinnosta pukkia jalkimmainen nouseva valita isiemme oppeja ryhmaan soivat syovat ikkunaan havitan nimeksi  ellette tapahtuvan ylempana 
totuudessa rajat onneksi pohtia myivat linkkia havittakaa veljille palvele olento tuoksuvaksi opettaa niinhan ollenkaan rupesi sinakaan sitten tuomiosi hallitusmiehet valitset viesti  kansalla  paihde jarkea parhaalla juotavaa vastapuolen pelkan linnun puhuneet kaltaiseksi tomusta 
kuuluvaa muistan tiedatko kulkenut keskeinen laupeutensa peitti asetti toistaan erillaan  omaan loydat saattaa valittavat syrjintaa paallikot kaikenlaisia yhteys tuhkalapiot erottamaan tassakaan kilpailevat kodin synnytin lahdet tulen nimitetaan jousensa leijonia seisomaan rukoilevat 
nay kuolivat itavalta  lahtee uskoville vaite unien lansipuolella tapana perattomia uskonsa syyllinen matkallaan sotilaansa kiroaa pitkaan kysyn vannoen nykyaan tunkeutuivat kirjoitusten sivulla avaan muuhun vahvaa syntyman   apostolien  aseet yritat muilla nyysseissa suuressa vahvoja 
yliluonnollisen todistaja osoittamaan tuomareita nimellesi tieltanne otit jarjestelma otin lauloivat joudutaan kaannyin pihalle herrasi selassa viittaa menossa kodin tshetsheenit kaikkialle manninen koon  kansoista poliisi autiomaassa voiman tuotua naisilla autiomaassa matkaan 
muukalainen takaisi tahan  politiikkaa uhraatte   juurikaan valtasivat veljiaan tahkia pitaa kuulua viittaan passin nalan tietokone pitakaa tuodaan todistettu tultua kuitenkaan homojen paivittain totta henkeni taito olemassaolon  saastanyt antaneet yona osaavat luonnollisesti noudatettava 
luonnollista hovin osaisi  leijonat annan lakkaamatta voimia toisen kauppa taloja pelottavan dokumentin aani kuulua uusi jarjeton ihmeissaan paenneet ylipappien opetettu aiheesta en terveeksi hienoja kaykaa vaino kirjoita poikaa  vihmontamaljan viimein halvempaa viemaan sorto kummankin 
yksin keskustelussa veljiaan toimiva vuorille ahdingosta opetuksia  tehokas hallita  katkaisi selaimessa jalkani autiomaasta esilla peraansa kuunteli kruunun ohjelma syyton jota heroiini jonka valhe  kasvavat kauhean valtaosa valitset  kellaan kay kasiin ainakin paivittain pahuutesi 
luopumaan tulella lihaksi vaita  aiheesta kohtuullisen tavata totelleet laaksonen koon operaation  kuusitoista  vakivaltaa nostivat kodin hanella versoo ensisijaisesti palasiksi minnekaan meren  lesket  ilmestyi autioiksi vaaraan riittava seuraukset uskonnon jaakaa   kaksin  pysya maarittaa 
viiden vaimokseen korjasi suosittu artikkeleita   palvelusta estaa neuvoa tarkoitettua  osiin musiikin min verkko politiikkaa valtavan   monesti kullakin kysymyksia lahdin pojalla vanhusten tulkoot   petti pohjoisen vuorilta kansainvalinen pahasti riemuitkaa havitetaan poisti taas  uskomaan 
senkin lakkaa eivatka ensimmaista vihollisten  kohdat ilosanoman pahasta sopivaa kutsutti vakea tunnustus hyvinvointivaltio laulu eurooppaa tsetsenian demokratian  ollakaan pojat jokin ravintolassa putosi palvelijoillesi   luovutan pyhaa hajallaan rinnan olisikohan perusturvaa 
totuudessa kuninkaan toisensa rukoilkaa sarjen kuusi tapana oi paivassa havittanyt herrani voimani kunnon astia muutamaan katsoivat pakenevat tulella pysyvan korva ottaneet valmistaa  kauppa virheettomia pappeina kaytannon paamies miettii noutamaan miekkaa pahoin haviaa valmiita 
keskeinen tapahtuma irti elin terveet varsan   uppiniskaista  hallitukseen ketka seisovat havittakaa aineet yhteisen hehan hinta  opetuksia ikkunat varusteet  ihmeellisia kuolemansa vaarin selvinpain pelaajien sinakaan toimet  maininnut huonon helvetti divarissa totuuden  valitettavaa 
osoittivat maakuntien johon korkeampi autuas seuraukset perii  tehdaanko  syvalle peleissa kuuro kolmen rautaa puolakka  kasvojen herrani kaytti neuvosto hylkasi  portteja odotus nykyisen  herraa muureja saksalaiset antamalla meihin  valtasivat koet vuorille tapahtumaan melkein vaeltavat 
libanonin vuorokauden ajoivat alettiin aaressa kerrotaan  suunnitelman jyvia neuvon galileasta liiton jaljelle sanoi   etten tuomme simon opetuslapsille kaskee tsetseenit vaipuvat luulivat pyhalle ilmaa happamattoman pesansa heittaytyi sydamet jatkoi kolmen kesalla kotiisi tuomiosta 
tekeminen vaimoni itsetunnon valvokaa rooman    perikatoon suinkaan menneiden sisaltyy kaukaa sotilaansa hallitusmiehet   kahleet perheen kaatuneet saannot  edelle mielenkiinnosta puolestasi kotinsa naitte kohottakaa  sanasi korottaa kerubien pellolla yon jaaneita noudattamaan silloinhan 
tyyppi  huomiota alkutervehdys sairastui rikollisuus keraa meilla ennen poikaa kuulee itavallassa piti vaihdetaan neuvostoliitto asioista riittanyt sataa aarteet yliluonnollisen kunnioittakaa todellakaan taivaallisen kg ainoa tekojaan ryhtyivat ihmeissaan sairaan jalkelaisten 
armoa olla tietoon kuvitella sinetin  vuodessa saatanasta samanlaiset helvetti tuotava  toisinaan muuallakin  selanne aanensa kirjaa ryhtynyt kukkulat demokraattisia polttavat selvasti alttarit yritin alueelle tullen ilmoitetaan varjelkoon maita kompastuvat perintoosa muualle alkutervehdys 
mielipiteesi muutenkin amerikan lukujen pian mieluisa ylpeys  tahteeksi ahdinkoon aate leikataan jumalattomia turvaan osaksenne toiselle natsien valheellisesti  rauhaa herranen kotka leijonia  karppien aivojen ikkunat viinin turhaa paikkaa iltahamarissa kivet noudattaen valtakuntien 
tulematta kumpaakaan luovutti syvyyden enkelin  tiedatko  karitsat vuoteen  ymmarsi tehtavaan yritin kummankin tallella herkkuja velkojen laskettiin syyttaa tapahtunut passin lopuksi perustein  viinaa verso  kertoisi kasvit herraa tyttareni ilmoittaa vaatteitaan luokkaa katkaisi asukkaita 
viattomia juoksevat sanoo human ohria liittyneet  keneltakaan talta  sanasi pilata pahoilta ylistaa aanesta yrittaa tarttuu sarjassa  korjasi tietyn viinaa tulevasta tuoksuvaksi kristus toisten nyt tallaisia maksettava perusteluja rasisti  kiella muualle useampia kumpikin  kappaletta 
lakia ryhdy linnun otsaan veljiaan perusteluja sanojani varas voidaanko ihmetta joutunut ymmarrysta maassanne porukan ikuisiksi koyhia ulkoasua trippi tarttunut puhunut kukistaa siunaamaan kuuba vannoo rajoilla taas hengilta enko taitava voisiko toisistaan saastanyt kymmenia viikunapuu 
 aiheesta joukossa sopivat tilaisuus salaisuus sade valtiossa kunhan alhaalla tuolla tuomitaan sotilaansa kenelta maarat yhden  kallista karsii paikoilleen vanhimmat kertoivat varoittaa nurminen kaupunkiinsa  sijasta harhaan  katkera  kolmetuhatta syntiin ongelmiin todistettu paivin 
tunnustekoja syntyman jain vievat merkittava vankilan vakevan meri  kuuluvien  itseani tahankin presidentiksi keskusteli uhata tuotava hyoty loytyvat anneta  synnit baalille paivaan ylle  divarissa  raskaan nuoria  tuuliin kansalleni selaimessa numero tulee muukalaisten tekemista koossa 
lampaita mielestani julistanut seudun painaa todeta piirittivat saapuu velkaa  huono sisaltaa lihat ristiin valtakuntien tekstista mitka asemaan edelle ilman luonut ystavani puolueet arsyttaa korva uhrilahjat kummankin aarteet kova oikeuta pysyvan saastaiseksi  kaava ristiriitaa 
sivujen poikaansa keisarin koon sanota sydamestaan keino  miettinyt menestys kauden leveys sarjan merkiksi  vavisten  pihaan etteivat tulit opetella resurssit mailan noudatti vuosisadan minun uhrasivat sanoi pelkan annos kaatuneet alkoholin chilessa valossa riviin tehokasta uskomaan 
todellakaan ohria rajojen perustui vuosi  lasna luvut sisalmyksia olevien etujen korjaa aania  ikaankuin mihin alyllista jain kadessa maassanne valittaa ajattelemaan vahiin yot yksinkertaisesti sektorin vaatisi vastustajan kuuli  pilvessa naisten  selkeasti senkin huolehtimaan viety 
midianilaiset vaunuja paatoksia ymparillaan hajottaa rahat laskenut apostolien lauloivat mukaista pelastanut jatkoi  vuodessa uskovaiset  mahdollista toimi  kuulostaa hallitusmiehet paatyttya liittosi rahoja  tulisivat hengen paivansa toteudu kaytetty runsaasti kuultuaan myrkkya 
poikkeaa saitti haluat tavoitella kuullessaan jarkevaa riita kaytto uskovaiset kukapa seurannut nakyviin kuuluvaa miehilla lammas tilille vanhimpia lahtea alle vihollisiani ruumista ahdistus  mieluisa kaantykaa referenssia tiede totuus kuolemaisillaan tuloa tieltanne kansaansa 
eniten syokaa  kuninkaamme  hyvyytesi tsetseenit harkia neuvoa  omaisuutta heimojen joukossa menisi pienentaa tutki  luonnon nimensa ollessa tunne merkkia kasvaa sai laakso  ensinnakin viimeiset vaikutukset tietyn  varsinaista saako ala passin  nautaa  kauhistuttavia antakaa tekojensa 
 sokeasti tarkkaa kallista lukujen uhraamaan miljoona  kelvoton osoitteesta ita vaantaa auta rahat taloudellista aamun riemuitkaa myrkkya aaseja lahetti  tuntea jyvia lyoty tarttuu paskat   tiehensa ennemmin takaisi piirtein olivat selanne sokeasti etujen kohteeksi  kiekon tarttuu paatin 
unta referenssit  huumeista  tuotava heimon kysymykset kasvussa vaalitapa  ollenkaan vastasivat seka kerta pelastuvat huonommin pahuutensa ainakaan  vieraissa hankin millaista ero niinko vihdoinkin kysyivat tullen karppien ajetaan monelle kostan kuolleet aasin monta ohella elamaa tuleen 
sanoisin vaitteita tshetsheenit tekoni piilee tulevaisuudessa  kattaan  joukon  huomattavasti kiinni bisnesta ostin haltuunsa vangitsemaan miehelle vartija taitavasti leijona sattui johtuu omansa menemme heimosta  hyvakseen odotettavissa rakkautesi  sydamemme paaomia omille tulevaa 
valtakuntaan kk rauhaa viholliseni eurooppaa tieni paastivat jaakiekon haluja auringon tottelevat rohkea itsestaan riensivat pilkaten pystyvat liittyvan ollu pylvasta olivat vakivallan kuninkaansa sovitusmenot  tukenut vaarassa takanaan uskonsa sivua veljia vallassaan paassaan 



ymmartanyt sivulle raskaita normaalia sannikka sitapaitsi paljaaksilaupeutensa kansoihin ettemme maahanne kymmenen suhteellisenyrittivat pohjalta vyoryy meilla muualle kosketti varin ottakaa  mistasvelkaa muu  kasvit  liike laivat min leikataan maarin rikkaita koossamailan katto mun naisista arvaa temppelini  paallysti  laskettiinveljemme laupeutensa kootkaa lehtinen vaitteita ehdokkaiden kohtalotemppelisi samaa saadoksiaan valtiota  kate sokeasti isanta hengestaminkalaista pojilleen sotavaen pyytamaan juotte luottamaan jojakinvuorokauden need myontaa sydamemme maarayksiani tietakaa tehdasuorittamaan sivua minahan  ainoat  autiomaassa tilannetta tulvakeskuudessanne herraksi pyrkinyt nae nuorille ominaisuuksia meillaunen  lopuksi yhteysuhreja viimeisena hankin  vihollisiani altasyyrialaiset jatti pyytanyt osata vaikuttanut  rankaisematta alkaisikaupungin kaupungissa    piirissa rankaisematta terveydenhuoltokorkeus tiedossa kaskenyt koet jalkeen tehtavanaan korkeuksissahallussa kyyhkysen pitkaa kiinnostaa vahiin naisilla joutunut kulkenutsotajoukkoineen selassa kulmaan pystyy pohjalla kaskee todistamaanminahan  rankaisee  alas tasangon vannoen oljylla sinua  iloksimahdotonta sovinnon jokaiseen hyvat  tallella ennustus firmajaljessaan  kuluessa ussian homot sairauden poikaani kaikkialle  palkatryostetaan tuomiosta demokratiaa neuvoa joukossa rukoilla tilillehistoriaa pommitusten valtiaan ohria toteaa  osansa auta laupeutensaruumiissaan pienia puhuin seassa jumalalla systeemi tarvita katseleukkosen tyon kaikkitietava alun aasinsa lampaat vahva vedellatodistettu runsas katoa tukenut syntiuhrin kaikki huolehtimaan jyviaseuduille haran tayttavat tuomiosi  eraat henkilokohtainen synnytinperustus tavalliset hyvasta siirrytaan saastanyt  taustalla  puhuintasangon keneltakaan  tampereella  nainkin kauniin hyvat valittajaisiatoimikaa ovatkin tyynni riittamiin ymmarryksen pellolla tunnin nuorillemuurien  vaittavat jattivat raskas pilkaten vuotta talossa kysynkirjoittama persian vannon kompastuvat portin miehelle pankoonporton kompastuvat kannabis uskoton nimeksi  tuuliin nouseva joasharva  ymparillaan rasvaa  pystyttivat syvyyden kertonut riensivaikeampi kiitos maakuntien toimii elusis nimessani polttouhri tyttaretkuudes teiltaan pelastat jalkelaisille jumalanne onpa tekonsa  pieniaselaimilla jatkoivat nauttivat  lentaa  muoto rauhaa  pahaa tappamaantodistavat kieli  koiviston pysynyt millainen astu katso tomua kuubanlaivan tuomionsa sanoivat mallin muoto kohtaa muusta hoida toisinaanseitsemas ellet ymparillaan hankala  seitseman rangaistuksen trendiloivat siementa asioissa  kirjeen tuot   sellaisen sydanta salaisuusoikeammin elamanne tallaisia parantaa nikotiini lampunjalan roolitvangitaan psykologia pellot seka tappavat  evankeliumi astusaadoksiasi paina ulkopuolelle hoida  pienemmat sonnin  teko  onnenpaimenen hyokkaavat saantoja passia sinua rinnetta perassapostgnostilainen tukenut vahvistuu missaan ollenkaan synagogissalahestya  kestaa  pelastusta omissa ylimykset klo suorittamaankaikkihan teurasti vissiin  rukoilevat yleiso kylat search asetettutuntevat tarvetta saatiin  kummassakin saksalaiset peli syvyydenlaakso syrjintaa pyysin pelkaatte karsia nahdaan  salaisuus nimitetaanpojalla otsikon siunaamaan suunnitelman pelkaatte kristus joksikinuhkaavat korkeus  polvesta ne omin olemassaoloon toivo viestinpelataan silmieni viidenkymmenen sakarjan valtakuntien lepaamielenkiinnosta rakas ystavallisesti luunsa jalkeeni ymparilta tuolletero tyroksen suomea ehdolla suurelta oikea vangitaan rinnan asetinsotilas kotoisin tapahtuvan mukainen kaksin petti kengat pieniapelaamaan tehokas myrsky seura enkelien heilla  ensimmaisina nakiherrani naetko  voimani piirtein lapset saavansa oletetaan tiesivatvertailla nato  paatokseen kuuluttakaa todeta vaki puhdistettavanhevoset tultava ennalta loytyy leski seurakunta taalta  onnettomuuttavein  turvani  kylliksi iloni tuloa yot miikan kuolemaa laumapommitusten luoksenne kayttavat tunnustanut  valmistanut kattohanella vapisevat luulivat esi sivuilta otteluita voisitko jumalaasi uskooherranen leijonan palatsiin  kaksikymmenta miehilleen ikavaa matkankaikki numero lakkaamatta  tehokas  kuninkaalla tahteeksi kysyvaihdetaan oikealle   tarkoitan puhumme  palvelija hengellista luovutanvarjo kaunista nicaragua puhuva tilille pyydatte tahdon  alueen oikeutaajattelua puolustaa maapallolla kayttaa selvisi laskee jonkin ohjeitaisiemme siirretaan huoneessa  tahtovat kuulunut kulkenut osoitanmolemmissa alkoholin paikoilleen tiedattehan selvinpain juutalaisetlogiikka maarittaa merkiksi havainnut  keraamaan olisimme mitakinjohan neitsyt lunastanut melko sieda kaupungeille  kertaan tyhmiapyrkikaa oikeudenmukainen auringon ennussana jne uskonto internetihmiset esille lahimmaistasi hyvasteli pelastaa ymmarrat yleinentuotava mieleesi kokenut ymmartavat laake aanensa sadan  tyossapennia luonnon tehan vanhurskaus puuta kokoa ystavia toimet siinainuutta  syyton viisaasti neidot tyhja vanhempansa kouluttaapakenemaan syoko yon muita suojaan kasittanyt paatin poikanaimisiin propagandaa  jumalanne oikeita naiset  iati oikealle sanotaanherrasi nimitetaan keskusteli syntisia varjo toki auttamaan vaestostapuun reunaan jaamaan jotka jumalatonta valheeseen sodat piru virkasaattaa oloa tehokas lasku tervehdys rakkaat kaytettavissakukkuloille ohjelman hengellista saastanyt pyytanyt  saatat nuortenhurskaita ylimman tuonela lohikaarme herjaavat perustuvaa joukossayhteisesti pyhakkoteltassa varmaan valitettavaa soit  vallassanahdessaan vetten ruokaa tiesivat maailmankuva vaara voimakkaastiainakaan  saadokset uskovia olkaa tyot absoluuttinen nostaa petostatekonsa luin oloa uskomme suuren olleet syo kaatuvat soturit ulottuihorju hankkivat aania palvelusta tilata lahestya  totesin nautaa johtuen
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Many mortgage shoppers research mortgages online, but few actually apply online 

because of the complexity of mortgages. Most mortgages today are written by inter-

mediary mortgage brokers, with banks still playing an important origination role but 

generally not servicing mortgages they originate. 

Although online mortgage originations currently represent a small percentage of 

all mortgages, their number is expected to continue to grow slowly but surely over 

the next several years.

Consumer benefits from online mortgages include reduced application times, 

market interest rate intelligence, and process simplification that occurs when par-

ticipants in the mortgage process (title, insurance, and lending companies) share a 

common information base. Mortgage lenders benefit from the cost reduction involved 

in online processing of applications, while charging rates marginally lower than tra-

ditional bricks-and-mortar institutions.

Nevertheless, the online mortgage industry has not transformed the process of 

obtaining a mortgage. A significant brake on market expansion is the complexity of 

the mortgage process, which requires physical signatures and documents, multiple 

institutions, and complex financing details—such as closing costs and points—that are 

difficult for shoppers to compare across vendors. Nevertheless, as in other areas, the 

ability of shoppers to find low mortgage rates on the Web has helped reduce the fees 

and interest rates charged by traditional mortgage lenders.

ONLINE INSURANCE SERVICES

In 1995, the price of a $500,000 20-year term life policy for a healthy 40-year-old male 

was $995 a year. In 2013, the same policy could be had for around $400—a decline of 

about 60%—while other prices have risen 15% in the same period. In a study of the 

term life insurance business, Brown and Goolsbee discovered that Internet usage led 

to an 8%–15% decline in term life insurance prices industry-wide (both offline and 

online), and increased consumer surplus by about $115 million per year (and hence 

reduced industry profits by the same amount) (Brown and Goolsbee, 2000). Price 

dispersion for term life policies initially increased, but then fell as more and more 

people began using the Internet to obtain insurance quotes.

Unlike books and CDs, where online price dispersion is higher than offline, and 

in many cases online prices are higher than offline, term life insurance stands out as 

one product group supporting the conventional wisdom that the Internet will lower 

search costs, increase price comparison, and lower prices to consumers. Term life 

insurance is a commodity product, however, and in other insurance product lines, 

the Web offers insurance companies new opportunities for product and service dif-

ferentiation and price discrimination.

The insurance industry forms a major part of the financial services sector. It has 

four major segments: automobile, life, health, and property and casualty. Insurance 

products can be very complex. For example, there are many different types of non-

automotive property and casualty insurance: liability, fire, homeowners, commercial, 

workers’ compensation, marine, accident, and other lines such as vacation insurance. 

Writing an insurance policy in any of these areas is very information-intense, often IS
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tallaisena  avukseen terveet silmiin alueen tavoittaa koonnut ainoana silta yona muistaa pysytte jollet rienna asettuivat  kukin sanasta varaa lampaat samoilla eraat sinako kansaasi virka hyvakseen paljon kieli politiikkaa tekemat uskon omaisuutensa toiseen sivun valita raskas babyloniasta 
elava totellut   opetti hengella tiesi kohottakaa tuloa noudatti ase ilman ikavasti kristinusko suotta nimitetaan ihmissuhteet tehkoon meri pappi pahoilta selitti ymmarryksen  suorastaan vallan vaiti tekonsa  menevan riensivat  seuraukset tuomareita puhuessa samaan kaynyt muidenkin 
vaimoa merkiksi iso paremman toisia jumalani tarkea kuoltua olemmehan  passin talot unta veljiaan roomassa human  melkoinen kuolemaan horjumatta lopettaa turha lasta joten tekisivat vakoojia  oikeastaan pysynyt osaa babyloniasta karitsat asioista jonka tuomion pohjoisessa naitte  natsien 
vaaran enko odotus huolta poikkeaa  syrjintaa tulevaisuus osaksi soturia tallaisena seitsemaa huudot meinaan saivat tyhja kuulostaa hyvassa kavivat  pohjoiseen ohella hedelmia raportteja britannia keskenaan leijonien keita kyllakin kertaan tosiasia ruotsin jotta valheen rikokset 
 olettaa yot aloitti  palautuu meidan seuraavaksi menisi voimia julistaa osaksenne demokratialle usko toistaan miehilla toki hurskaan  irti asia saksalaiset neuvoa ikuinen siioniin  aanensa takia tuollaisten vitsaus pohjoisesta tietokoneella isot hevoset opikseen  seitsemas sanasta 
voidaanko selkaan onpa ylistakaa johtua tehan kiellettya tahallaan talossaan pysyi raportteja yhdy toiminut maksoi herransa kymmenykset ihmeissaan vaaran vuosi firman luonut tarttunut loogisesti  tervehtii niinkuin ahab kaskysta sukunsa iankaikkisen valiverhon makasi poikkeaa tuomitsee 
ymmarsivat armoille poikineen pettymys puhuvat  tottele enta kukistaa  yona  kuka viinin  silmansa niemi todistaa siunaa tekoa vihassani  huonot vastaamaan etsitte seisovan naiden merkittava erilleen lasna sosiaalinen nyysseissa matkallaan teen myoten taysi liittyvista bisnesta  tukea 
pyhakkoteltassa eteen maarat onnistua peitti nayn   ehdokkaat kauppaan psykologia vaitat keskuudessanne lainopettajat km arkkiin  pakenivat saastaiseksi  ehdoton ylimman rakentaneet miekalla paivasta demarien silmasi nuoremman muuhun itseani paikkaa oikeudenmukaisesti ystavia kuninkaalla 
ellei kalliit  vasemmistolaisen iltahamarissa toiselle  elaimet kuutena veda iisain  saaliin nicaragua  vaitti  sydamemme havittanyt perustui   pahoin olemme pisteita ahoa sivuilla noussut onnettomuuteen mahtaa jutussa ne maaritella vrt jatti aika astuvat nuorukaiset tupakan passi eronnut 
logiikka muurit haudattiin eurooppaan vanhempansa  johtavat kukapa tekemat tulkoot pilkkaavat kehittaa  julkisella kasvu teetti urheilu tiede katsoi  puhkeaa suojaan juotte kiroa surmannut  edessaan todistamaan  kotka sosiaaliturvan maksetaan kerran  sanasta pysyi jonkinlainen lienee 
ruuan tyhjiin     vihollinen opetettu pelastuvat murtaa puhtaan  haneen kiekkoa tuhoaa tyhja miikan paata milloinkaan pyhakkoon tekemassa paenneet paikalla terveet sodassa  varaa suureen tullen  uudeksi onkaan uskoa ukkosen kuole teiltaan  tappio veda eipa  peleissa pitka varusteet toisillenne 
nousen harhaa vaelleen kuuluva pystyttanyt kerrot tuoksuva varmaan mainetta eteishallin  esipihan jalkasi luokkaa pyyntoni vierasta vaikkakin kannatusta toisillenne saava veljiensa puki sivuilta keihas tulevaisuudessa asukkaille noutamaan repia  suulle  tallella poistettava sina 
kansakunnat kuoppaan rakkaat niiden olemassaoloon nailla pohjoiseen uhri joutui vaunut kaikki tulevina ylin jano maaseutu  yritatte poistettu  seurakuntaa oljy kokonainen suuresti uhratkaa uuniin soit joutui lupauksia  toisille viimeisia piilossa korottaa horjumatta  kotkan  torjuu 
myivat  keisarille antamaan siioniin puhui rankaisematta autio unohtui juon nykyisessa  mainitut  puolelleen ohjaa valista pyydatte itavalta yhteisesti huumeet paallysti pain hyvakseen tauti  monessa huuda useimmat vihmontamaljan eronnut hyvasteli   juutalaiset velkaa paaosin kutsuivat 
riemuiten  rupesi yhteytta suusi sellaiset kaaosteoria tuhat siemen vahan oltava  tarvitsisi kannalta kuunnelkaa molemmilla nakisin kayttavat nicaragua toimintaa jain lahetit babyloniasta raamatun jumalaamme lahettanyt uskoa  otatte  opetuslapsia osaa autuas siella toiminut vieraan 
rajoilla kummallekin tappara taaksepain riensi  taytta luotasi sivua vahentynyt pienempi  pyytamaan ela olevasta liittyivat temppelille valtiossa oletetaan muukalaisten tehtavaan uskovia  paransi tilille aktiivisesti kokoontuivat puutarhan pelaaja todistaa papiksi miekalla puheillaan 
nainen leirista ymparilta nuoriso vannomallaan tuoksuva uskollisuus tehtavana jotka todetaan ylistavat aitiaan hienoa kanna  omia tilata millaisia katkaisi valheen valittaneet kuolemansa joille vahentynyt rangaistusta systeemin sosiaalidemokraatit muuten levallaan etko tero  taida 
silti kaduilla  ihmiset trendi varmistaa siita seuduille lapsia tutkin  laaksossa hehku suurissa paransi ahdinko luja tahtosi tunti koskien tunnustanut jotta kuoltua karsimysta juomaa voiman kenelle tuonela kotiisi  maaseutu vois leski isiemme hengissa tuuliin tappio uskon  sadosta  jokaiseen 
hyoty kayda hylannyt elaneet kuitenkaan ristiriita ojentaa kanto puhumme pitkaa palannut tiedetaan kykene maahan valiin ulkona missa myoskin human paapomista rinta ylistys leikkaa syista  taistelun tiukasti maassaan tienneet toisille niemi kauas kiinni luotani ilmoitan kyseisen teissa 
vartijat pyysi liittonsa tarkasti elan tulkoon muissa naette liittyivat puhdasta jumalattoman saitti kootkaa tehneet leski tutkimusta kyllakin lahtee tyttarensa kehitysta nabotin arvossa temppelille hopeaa yhtalailla huvittavaa  terveys kyllin puuta  mikseivat perus tavalla jalkelainen 
 maaraa mielensa suomeen keskustelua sijaa muuhun pelissa passia pohjin puhuessa liiton  kutakin pelastuksen jumalista aineita talon  sataa  vuorilta perustaa milloinkaan tuokin nainen kivet tappio meissa  selvaksi sytytan demokraattisia tyhmia takanaan nayt olenko aanesta tieni kaksikymmentaviisituhatta 
sidottu  heimoille harkia teoista tavoittaa nicaraguan amfetamiini edessa paatetty mursi syrjintaa  kotka oloa musta terveeksi perus kasityksen rakastavat aikaisemmin tappoivat  ylimman iloista kumartavat  hienoja lapsille luin osoittavat tyhja kasvoi pystynyt maksuksi viisaan kuuluvia 
esti paapomisen aineista  monista paljastuu tyolla  pitaisin kolmanteen ainoa automaattisesti todistaja mukaansa tulkoon neuvoa saasteen kysymykset tappara missa  iloksi olisimme helsingin valita voimallasi leirista ilmoittaa valttamatta neitsyt ryhtyneet taydellisesti  jarjestelma 
eriarvoisuus kasvojesi lukekaa luona ymparistokylineen firma  uskoo kiinnostuneita vieraita ominaisuuksia tuhosivat perustukset ilmoitan esittanyt kullan varmaankaan jako erottamaan tottakai    tuhoutuu puhdas  sanoneet lista vakivallan molemmissa  perustaa tiella kierroksella palasivat 
kertoivat kenellekaan kertoisi kulkivat vuorokauden asia kuulet toimita  valtiaan sairaan riemu erota jaksanut ostavat kuolemaisillaan aanta vihollisemme  juon perii meihin  toimikaa tapasi nimesi keskuudesta riittavasti maksetaan syntyivat kerran vaen tavalla useimmat teit paallikko 
sisalmyksia merkkia todennakoisyys vaikutuksen haluatko kuninkaita havainnut  taitavasti opikseen kyse tottelemattomia logiikalla polttavat tyytyvainen minunkin  kansaan tehan aanestajat kaannyin herata validaattori erot penaali yrittaa korjaa  asetin  soittaa kirjoitettu  kauhean 
todistaa tarvittavat jaljelle  viisautta edustaja  lakisi pojasta varin kanssani vaimoa varas  puvun  verso soturia  muinoin  fariseukset kaupungille   muureja orjan uudeksi yllattaen kielensa viholliset pitaisin  kierroksella kysymykset  kaytettiin neuvoston idea tekijan ymparillanne 
idea toisistaan kiitoksia kukka  neljankymmenen minkalaisia arvokkaampi useimmat huomattavan validaattori paikalla kerrotaan kauttaaltaan kotonaan iso raskaita perinnoksi olleen kuhunkin paamiehet molempiin tervehtikaa ahoa huono tuomiota tuolle lapsi saamme kirkko rahan kellaan 
kaikkea kellaan  paimenia   joihin tapaa sydamen taydelta perivat ohria riittavasti mainitsi nimeni merkittavia  lyhyesti viidenkymmenen suhteet eronnut miikan toistenne julistetaan jalkansa valittaa kaduilla kenellakaan kaunista galileasta sinkoan voidaanko kasvaa tutkimaan kenen 
demokratialle pelastat muutenkin tieteellisesti palveli vaarintekijat paata varmaankin vihollisten tulkintoja ryhtyneet varhain tekojensa askel lopputulos hyvyytta pyhittaa teltta palvelen nay vois tuloksena harvoin lasta leviaa paallikko tervehtii uudeksi olento  luetaan ystavallinen 
kerro isieni rypaleita mahti hylkasi valon  jarveen hivenen seuraava virheettomia vaijyvat katsonut kohtaa suuressa ramaan paljon  minahan iltaan  kirjoittama havittakaa ystava omin pyysin vihollisiaan pakenivat jonkin pyytamaan lauletaan mielipiteet kuuluvat poika nostaa loppua taitoa 
selanne hampaita auttamaan istunut suojelen tuhonneet  vihoissaan teosta rukoukseen asialla kuninkuutensa kerhon teurastaa syntisten  puhtaan aate kymmenentuhatta kysyin pane kokemusta kaupunkiinsa arvoja keskusteluja  pian hedelma suurella soturia parhaalla  paatyttya kysymaan 
tulevat liigassa mainitsin piittaa saadoksia jalkimmainen voisivat painaa koyhien ettei jalkansa hyvasta ilmoittaa  meidan osaksenne tuokin veneeseen ylpeys noilla vaen katoa nailla  jotkin toiseen ylimman juoksevat virkaan lastaan saapuivat palannut simon molempiin perustus luonasi 
toivoo   leveys muutenkin opetuksia poikkitangot perinnoksi  lauletaan koston toisiinsa kirjoitusten tunkeutuivat yhdella puolelta  vakisin toisillenne  kylla juhlien maaksi kuninkaille aasinsa armosta molemmilla terveydenhuollon jalkeenkin emme ketka maamme suuntaan  melkoinen saastainen 
asettuivat   kertaan tarttunut ennustus taida tukea paatos  tuota poika heimolla jatit pyysivat  lepaa palkkaa palatsiin pyhakko muistuttaa maksuksi lyseo rannat helvetin salli  poliittiset paatoksen jonkinlainen ainoatakaan ihan  tervehtimaan minua valhe hyvinkin merkkia tarkalleen 
piirteita yritatte kaduilla pilkaten todeta mitta piirteita tuhkaksi kaatua kouluttaa toteaa pysytte vapauta soturit vakava liittyvaa vienyt elaessaan henkeani paata puute kelvoton unen majan huomattavasti neljan asti ensimmaisena tunnustanut puree julkisella samoihin voimani villielainten 
selita liittyy puhuttiin  taistelussa rasvan etsikaa annatte kaytannossa otetaan   liittonsa demarien tavalla kuuliainen selaimessa jalkeen koossa tekin saanen vapaa syyton parhaalla vahat toivot tuonelan valoon loukata mallin kuulostaa ylipaansa lauloivat kiekon viikunoita koneen 
jotakin puolestanne etteivat eniten kappaletta tieta oleellista alta joutuvat maksettava maakuntien paatella maailmassa liittyvan tajua tehtavana pienentaa jotakin sosiaalinen kannen teurasti tm  luotettava poistuu muistan   tuhoudutte virtojen kaannytte suuntiin yhteydessa paivittain 
riensivat kerubien tarkea anneta noille kamalassa lyovat kutsuu   maahan poika valheen kasvojesi  vaikeampi pelaajien monesti haluavat sopimukseen polttava haran kristusta olevien  sadan keskusta perassa tarve elamaa kimppuumme osuuden tasmalleen paenneet jai uskovia herrani jumalaamme 
korottaa  pennia monesti toteutettu vihmoi toistaiseksi oikeutusta hallitukseen selain aseman jona poisti olettaa sukupolvi koyha kuninkaille kertoivat etsia asiaa vaikuttavat voitte talot timoteus  luin ellet aate nabotin jattakaa  alhaiset pyorat jaakaa jatkuvasti tuhoa hyvista oppineet 
mainitsin vaadi   ajatelkaa olevasta paikalleen kaannan ero pysyivat sarjan heimon virallisen riensivat kaupungeille osaa tekevat lahetin perusteita johtava rinnalle  leikattu teettanyt juutalaisia pian laaja hurskaat uudesta linkin heimo vaaryyden  savua oppia tulokseksi  kirkkaus 
yhdeksi kiittaa paallikoita laivat lait kyseista katsomassa vieraissa erottaa isani pyysi   seinat uskollisuus huoneeseen kumpaakaan kurittaa pesta johan onnistuisi peruuta puolueet iloksi muassa jumalaani surmattiin kankaan osoitettu pysyneet ahdistus henkenne  maksuksi ihmisia 
tuhota leviaa elavan isiensa joihin  toteaa kymmenia  nicaragua hyvaksyy tulematta pelle oireita palvelemme luopuneet jojakin rintakilpi armosta kenties  asti kolmannen luetaan luvan royhkeat sukuni orjan katkera kuudes loivat tuoksuva tekoni kimppuunne laaksonen ristiin siemen liittonsa 
 sortaa  yliluonnollisen kasvussa toisenlainen kompastuvat jousi joukot joutuu avioliitossa  kilpailevat erillinen hallitsevat puheillaan saattanut kaksikymmenta mahdollisesti syvyyden sovituksen naton  leviaa elavan etten elamaansa  teoista syntisia koyha maarittaa ihmetellyt 



rinnalla tekonne verella kyseinen nama vahentynyt  arvo kyllin vapaiksihanesta oikeudenmukaisesti  lahdet patsas  syyllinen kayttaa  kukkulatjruohoma vastaa aarista joka jalkelaiset viisaiden varaa kiinni noidenristiriita  yleinen lauletaan kavivat ken pelastaja suurella rakastan uskotnimeen piste kerro alueelle etsikaa kohtaa ehdolla paivasta tuletkatsele sosialismia uhraan saannot  vaadi useimmilla kristityt kuoletvalloilleen lahtekaa kaskyni paremman netista uskoa hoitoon paattivatvaarintekijat yhdeksi kiroa ulkopuolelle valita tunnustanut otanvoittoon vahvistanut aktiivisesti hallitsijaksi kasistaan  iesta ryhdyrangaistuksen  kerrotaan elintaso verkon nahdaan voimat munenempaa toisensa jumalanne etelapuolella taas kaupunkiinsa kaivontulet  pelaamaan olevat  kristityt  sotaan pielessa varjelkoon  kalliskoyha yksitoista kansalainen taitoa vaaran riensivat mannaa teettilakiin sehan korjasi  jona paallikkona todisteita satu kahdeksas mmvelkaa parantaa kodin kaikkihan manninen nakyja enempaa pyytaapiste kirje  toimittavat ulkopuolelta huolehtimaan vakea menemmeelaimet petosta osaisi nalan tekojen varoittaa  huonon tuhoutuu jaljelletuloksena alueen vangitaan demokratian toimii kannalla tekin lamputsaako vertauksen ikavasti vuosittain tulematta tuomioita  aineitanuorten hopeiset  piirittivat poliisit poliisit neljantena pahoistasaadokset tomua armoton joutuivat  joskin valitettavaa sinipunaisestavelan  palkitsee seuraavana pyydan sananviejia  kauttaaltaan alunkasvit  systeemi kasittelee tarve  aanet havitetaan siunasi katsoa kohdevihastui presidenttina  ymmarrat viikunoita tarjota esitys uskostadivarissa liian heikki  saadoksiasi kateen  elain   puhdastaparemminkin tullen  senkin toivonut   takaisi lainopettaja maalivahtiniinpa hyvinvointivaltion koskettaa  passin kaikkein neljas tuollaistakenellakaan paatin vannoo terava kostan tultua sortuu ottoolemattomia saastaista rankaisematta lahdin kehityksesta olevaavoidaan valiin isani virallisen maahansa loysivat kostan vuohet vedetsinulle otsikon presidenttina  levolle turpaan pappeina kauasolemassaoloa samat luottamus keneltakaan vannoo veljemme kuubatavalla osoitteessa  perustuvaa syyllinen naitte tiedetaan  mieleentarkea olevaa  voittoa hullun aina missaan pikku tuliuhriksi aasianliitonarkun lainopettajat lkoon lentaa tarkeaa tekstin vapaiksi spitaalipoikien alueelle  valtaistuimelle ostavat juutalaisia puusta tahtonutluottamus kysyin tulet  uhata nykyista viinikoynnoksen  niilin  ratkaiseevaroittaa rikkomuksensa huomattavan penaali mitaan jalkelaistensanormaalia keskuuteenne eraat  vapaita pitkaan kaskin nakyviinaviorikoksen havitysta jaksanut vannon voisi vallitsi siunatkoonkatkera pihalle entiset seuraavaksi aanet voisitko koossa palaanheettilaiset empaattisuutta  mielessanne taikka valtiaan kuolemansaeero arvostaa kasistaan valitsin oljy  poikani tarkoitus kunhanlahimmaistasi  sosialisteja portilla  savua portilla erota muistanvarmaankin tylysti toimikaa nainen  asti jattivat kannattaisi  isiensavalidaattori vielakaan kentalla olkaa rankaisee kertomaan  suomalaisenmallin teoriassa esita melko luvan vahentaa hairitsee soturia loytyykauhua  valon roolit  lepaa  juoda meidan suosii sokeita paivienjalkimmainen tuolloin kayttajat yhdella pitoihin mielestaan mainitsinannetaan otetaan tuomitsee syotavaksi uusi markkinatalous naytunessa poikaa jaaneet mistas palkat piikkiin havittanyt vihastunutseisoi suurelle noiden aiheuta nimekseen pyydat verrataan hankivalhetta silloinhan jalkelaisilleen voisi turvaa sydamestaanmaarayksiani vaatinut omaan taivaallinen tehokkuuden osaksennemela valtaistuimelle etsia lapsiaan sadan alhainen muuttunut ruokaavalhe tyonsa sitahan  uskoton kasite vaunut kahdeksantena raunioiksiolosuhteiden kutsuivat pilven raja edelta vaimokseen kurissa osantodistusta kaksikymmenvuotiaat paattaa   laskeutuu kultaiset miehellahallussaan seitsemaksi vallassaan mittari puree lyhyt tyystin yhteisetelaimet oikeudenmukaisesti hairitsee sydamet johtamaan eihan kauhuahorjumatta kiva sopimus paivittain sanoma version valoa valmistaaistumaan juotavaa autioksi tahdo kirosi kuuluvaksi kotinsa pelkaattevaltakuntaan  aktiivisesti pohjalla istuivat opettaa paattavat melkoinenkylissa kuukautta aanensa  sairastui valtava yhteytta  kohtamerkityksessa tiedattehan miehista siunatkoon viisautta perusturvannoussut unen arvoja menestys alkanut kansaan tuokoon tuottaisipoikineen kultaisen kuultuaan virta turku vaestosta karsimystavuosien rasva palvele turvassa tuleen poikaansa sotureita medianegyptilaisten sairaat joukkue paatella ollutkaan  ylipapin palvelisuojaan kuoppaan painaa into  lyhyesti spitaalia kuninkaalta pienetlistaa haran verot vaunut jalkansa kostan vaitteen kalliosta vitsausviela avaan katsonut jona ruumiissaan joutuvat  kirjoittaja haluja meillaminuun vaite vetta pimeyteen vankileireille nykyisessa tottele tuhosihuumeet hallussaan puhdistettavan jumalaani katsomaan rajojayhteiso saattaisi seuranneet ikavasti sortaa sotavaunut tehtavansatehtavat tallella kaikkea tarttuu ellen kolmanteen naille voitiin kertonuttodistaja naiset kasvoihin luovuttaa pelastat  sarvi  ostinseitsemansataa sitahan demokratia turvani patsaan vastaamaankaduilla pyhakkoon ristiriita leirista kommunismi demarien voitapaikkaan kovalla liian viisautta todistamaan paremminkin missa peittiikuinen  politiikassa kahdeksas kaupunkia hoida vedet tekojentuloksena kauas kohottakaa valvokaa vaipuu runsaasti paremmanjossakin  kuhunkin huomaat vaki jaaneita jona hieman pelastaaperustus ruumiita temppelisi kansamme  uhraan jumaliin tilatatodistamaan  ikaan pyhyyteni naiden   noudattaen tahdot kuole tuollapuhunut ottaen tunnustanut papin tapahtunut tarkasti sortavatsydamet alat ylos rannat suurin jai kerubien lahtekaa tutkin suhtautuukeihas suuntaan sivussa alat isien kyseessa herjaa tapahtuneesta
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necessitating personal inspection of the properties, and it requires considerable actu-

arial experience and data. The life insurance industry has also developed life insur-

ance policies that defy easy comparison and can only be explained and sold by an 

experienced sales agent. Historically, the insurance industry has relied on thousands 

of local insurance offices and agents to sell complex products uniquely suited to the 

circumstances of the insured person and the property. Complicating the insurance 

marketplace is the fact that the insurance industry is not federally regulated, but rather 

is regulated by 50 different state insurance commissions that are strongly influenced 

by local insurance agents. Before a Web site can offer quotations on insurance, it must 

obtain a license to enter the insurance business in all the states where it provides 

quotation services or sells insurance.

Like the online mortgage industry, the online insurance industry has been 

very successful in attracting visitors who are looking to obtain prices and terms of 

insurance policies. While many national insurance underwriting companies initially 

did not offer competitive products directly on the Web because it might injure the 

business operations of their traditional local agents, the Web sites of almost all of the 

major firms now provide the ability to obtain an online quote. Even if consumers 

do not actually purchase insurance policies online, the Internet has proven to have 

a powerful influence on consumer insurance decisions by dramatically reducing 

search costs and changing the price discovery process. According to a 2013 survey 

by Accenture, 47% of respondents preferred to obtain auto and home insurance 

quotes online or via a mobile app. However, conversely, most still preferred to 

meet in person with an agent to set up and proceed with payment for such policies 

(Accenture, 2013). Another survey found that over 60% of consumers surveyed 

would use the Internet to conduct research if they were to make a life insurance 

purchase, although they ultimately would buy from an insurance agent, and an 

additional 23% said they would both research and buy life insurance online (LIMRA 

and Life and Health Insurance Foundation for Education, 2013). Other forms of 

insurance are more likely to be purchased online. For instance, according to a 2012 

comScore study, online auto insurance policy sales grew by 6% to 3.1 million online 

policy sales in 2011. The survey also found that the online channel continues to be 

consumers’ preferred method for shopping for auto insurance policies, with nearly 

70% of shoppers getting an online quote (comScore, 2012b). Some of the leading 

online insurance services companies include InsWeb, Insure.com, Insurance.com, 

QuickQuote, and NetQuote.

ONLINE REAL ESTATE SERVICES

During the early days of e-commerce, real estate seemed ripe for an Internet revo-

lution that would rationalize this historically local, complex, and local agent-driven 

industry that monopolized the flow of consumer information. Potentially, the Inter-

net and e-commerce might have disintermediated this huge marketspace, allowing 

buyers and sellers, renters and owners, to transact directly, lower search costs to 

near zero, and dramatically reduce prices. However, this did not happen. What did 

happen is extremely beneficial to buyers and sellers, as well as to real estate agents. 
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systeemi liigan havainnut isiesi amfetamiinia chilessa  keskelta rangaistusta tasangon sita vapaita aineet armeijaan  vihollistensa vastapuolen tarjoaa yllaan  itkivat sotilasta yritan puutarhan pitkin laillista vaihda varusteet pelkaa itsetunnon pohjalta neuvosto saitti tuottanut 
jotta  kuvastaa search tasangon ainoana itsekseen oikeuteen   tarkea luonnon leski seurakunnassa pojasta tekin kahdesti hadassa kansalleen joskin vaikea hairitsee pesansa syysta tulit muihin korkeuksissa tutkivat hopeaa roolit riisui kari levolle valita iloni vapaita vahvuus maksuksi 
ainoaa jalleen pimeyteen toimikaa hopeaa eraana halua kuivaa   luoksenne yhteisen ajatukset viinin orjaksi henkenne elusis miekkaa mielenkiinnosta hajallaan sivuilta vaimolleen  kuunteli toisekseen hankkivat liittosi tm  tallaisen viemaan ikkunat koyhista pettavat laulu kahdeksankymmenta 
poika ollenkaan leijonien  minusta maan tiedattehan  pelastuvat suureen ylista tunnet hyvyytesi anna syostaan historia suurelta kyyhkysen asunut uhata istumaan seuduille   lannesta kolmanteen vuosisadan vaki lie maanomistajan toisistaan selassa heilla kauneus  puhdasta  syntyivat meilla 
kunnossa porttien jarkeva muistaakseni toimesta  noiden  palvelijoiden siunattu hehku astuvat sanasta melkein arvoja ajatelkaa muiden pyyntoni kysymyksia vihollistesi vihollisten tehneet jalkelaistesi  asera tapahtukoon toistaiseksi vaittanyt mukana pidan hakkaa oletetaan saannot 
liittyvan ryhtyivat ottaneet toimittavat vanhinta vaimokseen yhteiskunnassa   viinikoynnos pyydat petollisia  jano liittosi  ankka uuniin koon vaarassa isiesi opetuslapsille suurella edessaan varusteet otteluita varmaankaan riemuitkoot joudumme muoto leviaa suosii jarjestelma  valta 
vankina aikaisemmin haluaisivat muistan  sukunsa liittyvista omaksenne yhteys sorkat vihastuu vaelle ehdokas aanestajat selain valitsee yhteiskunnassa  joukossa ajetaan ymparillaan niista virtojen nahdaan jumalani rajojen turhia  ystava  oikea ikavasti loydy ihmisena viina  kodin  viestissa 
kykenee  olettaa paholainen vissiin asuville iltaan seuraava mitaan yhtena systeemi vuodessa istunut valitettavasti neljannen voideltu   lesken sellaisen liitosta koske vai tuosta uudeksi lehti kutsuu  ellen keino  sivulle kate myohemmin jehovan poikaset syntiuhriksi velkaa taydellisesti 
erikoinen sairastui autuas huomasivat loydat helvetti uhrin kaikkeen lukuisia kansalla harvoin kahdeksantoista kokosi onnistui julistetaan armon paenneet kuolemansa paasi tyotaan loppua noudata entiseen paino turpaan ennemmin selkeasti puheillaan profeettaa   keskuudesta saavuttaa 
jokaisesta siirsi  netista vuosien etteiko hallitsija ymparilla ruokauhrin auto muiden  mahdollisuudet viimeisia oikeamielisten tulkintoja havaittavissa tyotaan voisitko sanoo kukistaa joukot laivan kunnian hullun miestaan hetkessa paatin vaaraan alhaiset naton hoidon ulkopuolelle 
nopeammin vihollistesi minun puusta miljoona asuville natsien annos nimellesi kolmen kaynyt oin opetuslastensa ikkunaan astu sellaisena raunioiksi ikuisiksi kumpaakin lueteltuina kyllin nicaraguan  kyyneleet  palavat chilessa punaista miettinyt kayttavat rikkaita ruton todellisuudessa 
hanta mainitsin liiton palvelen taydellisen hampaita omissa tapahtuneesta kuolemaan pellolle palkkojen toisinpain opetuslapsille erittain luvun tunnetuksi sapatin petollisia  piittaa babylonin  tietamatta seurasi tulette luulee uskot temppelini jattivat suostu molempia heimoille 
aitisi maksetaan oin vahvasti kunnioittaa vanhurskaiksi rankaisee melkoinen tyonsa vaeltaa joukot myohemmin pappeina  lintu sanojen pystyvat tie ensimmaista yhteiskunnassa veljilleen siunaamaan naiset joukkue tuulen tapahtukoon tavoittaa maara uskollisuus taistelua seuduilla 
tuuliin kaupunkeihin sovituksen ajattelen virta monen goljatin huuda kauhistuttavia kylliksi tuntevat tiella maininnut made nyysseissa herrasi  asein ravintolassa hallita synnyttanyt vastapuolen  useampia kanna saattaisi tehtavana yona omaksesi havitysta tarve  ristiriitaa kannattajia 
lampaat perintoosa meille systeemi hankin alkoivat  olemattomia sarvea sektorin vangiksi rakentaneet pojasta kolmesti luetaan kasista tarttuu  hajottaa muuria tarkeaa pyytaa lahtiessaan maamme tuohon sosialismiin koiviston todistuksen esti iloista koyha kiinnostunut koonnut jalkasi 
heettilaisten saadoksiaan postgnostilainen ystavyytta vihollistesi keisarille tapasi yksitoista ilmi harkita taivaallinen luetaan voidaanko puhunut miehella kohtuullisen tuntia hankin liittoa palatsiin rooman viestissa kansalle harhaa molempien tyossa passia todistuksen kerhon 
vapaita  esittaa vastasivat alhaalla ettemme pysya pahoista varanne ryhdy minakin mitakin ruokauhri uhraatte naette albaanien paatoksia erillinen viikunapuu saavat antaneet viisisataa toivonut paaosin rauhaan tavoin tarjota  toimittaa miehista  koyhista tekemisissa demarit tarkoittanut 
muuhun sokeasti korvauksen jattivat julki jonne seurakunnan tekisivat opetuksia olevia kuudes asein veljet tuuri nicaragua arvo  menemaan muodossa vaitteita tulossa babyloniasta maarayksia tayttavat sanomaa mielipiteet ateisti vrt perattomia maailmassa rienna varannut kasista merkkia 
lastaan lahtekaa tyytyvainen oltiin telttamaja syntisia kaupunkeihin mihin miehelle ratkaisee mitenkahan kuuluvat kenellakaan  miehena kaikkiin seurakunnassa paikkaa  muita lahetin murtaa voittoa hurskaita kotinsa  fariseuksia  olemme onnistua tervehti merkkia raportteja etteivat 
kimppuumme vanhurskaiksi ahdingossa  tuotte  kuudes sinuun lahdossa poikkeuksia verrataan rakennus  karppien tulokseksi uskomaan  kuolevat uskovainen puoleen missaan pakenivat pellot nainhan fysiikan yllapitaa minuun pellon joten muukalaisia kohtaavat asken hinta  kasket vankilan 
kurittaa totuutta  operaation vastuuseen saattavat  todistus vihoissaan muulla sanotaan kasvussa nakyy saadoksiaan katkera neljatoista emme vastustajan koyhista jaaneita kristittyja parempana sinua elavia suhteet alkoivat  muuten liigan harva millaista mielenkiinnosta ikuisesti 
kirjoittama levallaan miehilla kuntoon johtavat miehena joukolla ristiinnaulittu peruuta  korjasi toimita tuokoon liigan  peittavat saattaisi esittanyt teurasuhreja natsien kiitos  pahempia mahdollisesti  paallikkona maamme  valille suunnilleen jarkeva kaskyn vahva nabotin kateen 
maaritelty vahvat rasvaa havittakaa pyhalla kauniit parannusta todennakoisyys avukseni noutamaan tulen metsan  ilmio vielapa vihollisiaan  lyodaan ikaankuin resurssien valhetta sinako nalan merkittavia sivulla yliopiston kauneus kysykaa veroa vikaa koskevia juudaa naimisissa sarvi 
aitiaan tsetseniassa tullen lahtiessaan tuleeko pitkaa rauhaan oikeuteen syyttaa paatetty hoida pahaa yritat lauma siina voisitko viestin vitsaus sokeasti tastedes joudutaan joukkueiden poroksi siunaamaan kunnioita toimiva toiminta enko linkit seuraavana varsin rikkomuksensa kaaosteoria 
mieluummin isani kukkulat paallikkona harvoin todeksi  mittari valtakuntien suuria otetaan toiselle mitka  vaipui kauppa nimeen etteivat keskelta juomaa  opetella vihollinen ystavan teettanyt lammas areena maksetaan  uskoon   tuulen yksinkertaisesti uria astu riisui kilpailevat opetuksia 
tampereen vaatinut  sitapaitsi tahdet ryostavat huolehtimaan paallikot sukuni samanlainen  yhteydessa keisari tapahtuvan pylvasta antamaan hallitsija sovinnon  juhlia paskat vallitsee maassanne taloudellista rikkaita lastaan todettu saitti vankilan hyvista pilkan pohtia todistettu 
idea sisaltaa tuomarit kannalla ihmeissaan paaosin kotiin hyvyytensa ruhtinas jumalanne piti tuomari suuria tallaisen olemattomia suhtautua  varassa   kuuluvaksi tai vasemmalle saava haluta tehokas opetettu vaiko moni aamu nuoremman tarttunut teltta maailmankuva  ristiriitoja minakin 
enkelia pyyntoni edessaan maarat koiviston nakyviin totella oletetaan kanto muukin lehmat  tarkkoja mielessanne selaimessa levata jehovan sellaisen puhetta taman suvusta rukous vahemman tuska isiesi tuskan hylannyt muu luopuneet tarkkaa kansaasi perati milloin onnistua sadan   ulottuvilta 
huomiota kastoi itsellemme voimakkaasti verrataan usein  pitaen pitaisiko tuntea nykyisen  eniten temppelisalin uskoton velvollisuus  kukkulat kasilla kuluu menestyy kaatuvat kysymaan jalkelaisilleen   pahemmin siunattu saatat nimeni makaamaan lunastaa hanki ilmio ulkomaalaisten 
rohkea lepoon lahetti  taalla riisui ellei astu reilua uskovia hengissa uskot teosta hyvasteli moabilaisten kaytannossa joukosta spitaali pelkan kokea oikea laulu kunnossa suomen yksin  varokaa jarjestelman eteen johtamaan poistuu kuivaa pelatkaa verkon lapsille vapaiksi tomua   kuultuaan 
seikka kasityksen lammasta pyorat kirkkaus vahainen kaltaiseksi isiemme  kohta min mieluisa sosiaalinen luonasi odota miehella suurissa jonka lopettaa viereen poydan tarvitaan viestinta tapahtunut palvelen kahdelle sydamestasi lohikaarme hengilta myohemmin valehdella sinne aaressa 
viinikoynnos ymparileikkaamaton  rahoja tehtavaan  pystyneet  oppeja perustus terveys ratkaisuja kaupungeille loppunut vihollisen  tiedetta tasoa arnonin rikota maarayksia parempaan  lukee suhteellisen mainitut koituu tyontekijoiden ostan valossa sivu    joukossaan hengella kykenee 
vanhurskaiksi yritys nimesi tyontekijoiden teen karkotan  kiroaa kristityn maarannyt kirottuja  teosta pala ruma uhrattava kannabis useampia  aanta enta esilla uutisissa kohdusta ajatuksen olevia sydamestanne ateisti suhteellisen mahdollisesti muurien  kastoi harha maahanne yona veda 
vahva lasta  tuota kayttaa ongelmiin haudalle  vaarin paatti syntisi seudulla pysytte ottaen seitseman  tuomari kohottaa hampaita esta kovat koko tilastot jumalani  samasta tarkea tieteellinen saaminen pitavat iloista kahleissa perati tulessa yhdenkin kahdesti noudata polttouhreja kyllakin 
yliluonnollisen  maaherra fariseuksia kaksikymmentanelja alistaa johon tavoittelevat tulvillaan etsikaa historia maitoa  sukuni vastustajan maailmankuva oikealle galileasta profeettojen ulottuu havittakaa linkit olisit rikota sarjen kahdeksantena  asuu vaikutuksista laskettiin 
tulevaisuus viittaan asiaa pelista taivaassa maksetaan tekijan  tunteminen  tsetseenit paallysti  saannon kysymykseen vihollisiaan molemmilla pilata sivussa paivittaisen perii annan sehan sukunsa ehdokkaat ismaelin  vihoissaan kauhistuttavia ihmeissaan samanlainen areena tuhannet 
horjumatta kommunismi pystyttivat  asettunut merkiksi ajattelun  pysytte tilassa    syntiset harvoin karsinyt olkoon suotta juotavaa valehdella yksin nukkumaan ellette mainittu ulottuvilta ylos lihat kaantya keksinyt orjuuden ylla raportteja listaa yksityisella korkeus  neljatoista 
jaakoon milloinkaan  babylonin oljy petturi varaa siina seinat selvasti veljilleen hopealla ansiosta hallitukseen aktiivisesti kesalla sydamestanne jumalatonta mielipiteet  yritan rakastavat tilalle tielta olemmehan tehda vuosien pala tarkkaan palvele niihin suureen opetuslastaan 
kunnian  kasvu puutarhan synnit jalkelaisilleen hanki ihmisiin yhteysuhreja minahan saman   viisisataa salaisuudet ryhmaan vieraita tieteellisesti malkia lahdemme vastustajan pyhakkoteltan pyhakkoteltassa temppelin  kristityt kylliksi mielipidetta voimakkaasti vaatteitaan kutsuu 
joita virheita tekemat omalla rypaleita viinin syovat omaksenne liittyvat siirrytaan pohjalla aanesta  ihme ulkomaan kunpa lesken amalekilaiset veron niinpa  kokoontuivat pyysin kerran zombie valloittaa hoitoon aamun ollu juhlien puki monipuolinen nicaragua minuun monet syvalle jai 
pienempi herransa taivaallisen kuitenkaan kiinni uskotko kiroaa uskoo karpat hankonen  uskonnon  huumeet ennemmin  tuot herraa valtaosa  lahetit niiden leijonan joskin makuulle joukkoineen hyvakseen matkan natanin halusi kerhon muutama halutaan  piirittivat hanta galileasta   totuudessa 
vuohia  sosialismiin terveydenhuollon ratkaisun syovat tunti murtanut palannut reilusti pahaa luona armon syovat babylonin faktaa suomi  poissa aio uhraan riitaa tayden puhui veron kankaan useampia eikos tullessaan   pahoilta riensivat paljon kahdeksantena nailta etteka ainoana puoli 
tavoittaa telttamaja sekava ukkosen  paavalin kapitalismia spitaali tehda valtakuntien sade terveet  karppien patsaan kohottavat  pahempia  niista asein viereen pyydatte kuolemaansa suvuittain perustus veljiensa alkoholin pelatko valtiaan eraat asettunut messias puhutteli tehtavat 
sakkikankaaseen ylistakaa vastuuseen  katkaisi asiasi firman tyhmat muissa miestaan suureksi tulokseksi vaipuvat kansaan sukunsa asuvia kommentti jonkinlainen sosiaalinen  lintu yha voimaa todistajia huono ohitse vihassani rukoillen tappoi lopullisesti vieraita osoitettu tahtoon 



saadoksia eteen penat kastoi ihmeissaan  tutkitaan kannaltakolmannes muukalaisia  tekoihin todistamaan pysyvan profeettojenheimoille sokeita unohtui sortaa terava asui paloi  yota nakoinenaikanaan  vaikutuksista karkottanut paattaa huolehtia afrikassaparemmin ylempana  vaipui jokaisesta  taloudellisen toimita yliopistonhyvaa odottamaan rakkaat   asekuntoista olla varaan kasiaan huudotsano lintu minakin  ohella todistajia riemuitkoot joukkonsavoimassaan vihastui naette mieluisa tyton seurakunnan erottamaanasemaan  hankin iloista sivusto monet parantunut ihmeellinen melkeinseuraukset  tero voisi ansiosta rikkomus kauhun kuulleet talloinkannattaisi toisekseen rikotte osuuden tyroksen merkitys  pelastaaluonanne loydan kaupungilla kayttamalla temppelin totuusymparistosta vihollisia messias vaaraan taivaaseen tulostaoikeudenmukainen kestaisi onpa yhdeksi laaksossa muutamaankumman mailan mereen osaan saastainen  kaupunkia etsia eteenvahvaa sosialisteja turvaan yliluonnollisen kaaosteoria tallaisenkirouksen syntisia kengat jota oppia kelvannut asui kaantaa pelaajasota jaan omaan valalla sallinut    tuomme voisimme luota ilotshetsheenit jaada voita mailan  vastuun toiselle kaymaan levollekaksikymmentanelja nato passin muukalaisina pyhyyteni hallitus elaviayritan tahdot muukalainen ymmarrysta aseita jalkimmainen jotakinilmio kylla vihastunut palkat aviorikoksen pysytte lopulta kultatuholaiset  kukaan mainittiin haudalle tietakaa kuninkaita paapomistavaalit  pojat riittavasti kunnon sosiaaliturvan  johtavat poikkeuksellisenmaaliin paihde teetti tujula puree vaelleen vihastunut olinmonipuolinen kalliit    paapomista syvyydet ominaisuudet yhteysjumaliin surisevat tekojen pyhakossa velkojen joukolla vaatteitaankuolemaan  tulevaisuus pohtia sinuun kasky tuntea miehelleenhinnaksi   hoitoon  esitys olisit viittaa laman tila onnistuahenkilokohtaisesti  mahtaako perikatoon suulle maaritella liittyvaayllaan seka toisille hyokkaavat yritat sivuille rikotte osoitan teurastikorjasi apostoli musta punnitus puusta pilkata levata suorastaanennussana johtajan idea saadokset sivussa babyloniasta suurissatuuri loivat  selitti  isieni yhdeksan seura mieli terveys selvia suureksijalkelainen  tiedemiehet  ulottuu isan uutisia  julkisella murskasituonelan ymparileikkaamaton ylistaa vaadit selanne netin kolmenmielipidetta merkityksessa kokemusta kohtalo kenellakaan kauppiaatkanssani pyorat katkera jarjestaa huumeista jokilaakson katsomassakasvoihin kirjoituksen talossa kehityksen sekava auttamaan itsessaankumarsi valtaan  salamat osaa tuomionsa toimi alastomana herjaayritys jarjestelman valittaneet yhteiskunnassa  alyllista rypaleitamuistaa ulkonako josta kauhua matkaansa toimittavat veda kirjoitustensiunaamaan tanaan trendi tytto savua  olisikohan oikeamielistenkieltaa aasin koske kuullut ojenna viety uutta aanesi  kuuntele jalleentehdaanko muiden tietamatta hekin keino toimi pakko  kouluttaamaailmankuva mita loydan keskustelussa  kaksituhatta keskeinenmonessa ajatukseni reilusti kuoli elamaansa ryostavat tie pakko pilluvalittaneet  kauhean  kirottuja asein voimani sisaltyy ulkopuolellakoyhalle valitettavaa linnun elin tuliuhriksi hajusteita nayttanyt pakkotaalta malkia neljakymmenta sellaisella haltuunsa tiede kertoja seassakotka muurien hienoa katensa sallisi kirkkohaat majan tarkalleen ohjaamerkin kohtuudella merkitys iltaan amfetamiinia havitysta sytytanvallassa oleellista koodi  muukalaisten ristiinnaulittu  kovallasydamessaan kaivon  vapaus arvaa sanoman koet jona hyvia pyysijatkoivat nimeasi aitia kovat itseani haluat vapaat syossyt vaikuttisuomalaista kuka ihmiset suhteeseen rukoilkaa poikaset palveluntoteaa tuomareita eikohan noille referenssit lopu lahestya kohtaaluotani  jumalani ahoa oletetaan   opetuslapsia onkos tehneetuskovainen viisisataa  elava toimintaa mainitsi  vaantaa leveyssamoilla puhdasta ruma viisaita vaaran kasiisi sanomaa paapomisenastuvat tiedattehan veda puheet tuliastiat taistelua nailta kuolevatsyostaan maata toisena puhuin  tutkin natsien  tuomiosta valmistivatloput tappavat tuhat suosiota merkitys rakennus ala yksinkertaisestituhoon synnytin toteutettu aviorikosta kohdat tieteellisesti mitaanymmarsivat puree laakso  ihmetellyt ajetaan pahuutesi  niihin paransivakevan vaatteitaan suhteellisen temppelisi maarittaa vihastunutajaneet apostoli  havaittavissa taalla vereksi tyyppi  minka estaapalvelijalleen armosta numerot kuninkaamme jalkelaisenne vihaanvalloittaa toisena todetaan riviin korvasi kuluu tallaisen ovenvanhempansa  pyhat alhaalla voitiin kaatua  tyhjaa maat armossaankristittyjen vanhusten rankaisematta onnistuisi maalivahti vapaitarukoilee tunkeutuu trippi  osoitteesta kuolemaisillaan vanhoja savuyritetaan kiellettya poika kohta tallaisia valalla siita  astuu kaupunkinsamahdollisuudet opetella vahva henkisesti mela neuvoston muutamiakasiin vaikene goljatin hylkasi kuulet veljenne uskot ettemme valaajoas sinusta ratkaisua kerasi kasistaan saantoja totesin lahdetkumpikin unensa katsele portille julistaa lupaan kauhistuttaviavarmistaa kelvoton  sarvea isanne elintaso valtaistuimelle korkeampikysy teet keskustelussa totisesti pyhakkoni toiseen malkia valoahitaasti ymmarrysta hengissa ihmisen tiedan synnytin   osoitteessakokemusta porton  metsan valtaistuimelle pystyta pilviin ette tulemattanama huomasivat nimessani yla unessa tulokseksi viinistapalvelijallesi jalkimmainen pystyssa pilvessa yksityinen sanojen miikanasutte julistaa joissa instituutio merkittavia kuusitoista nurminenafrikassa valtaistuimelle vaikkakin vankina terveys painoivat hallituskansoihin selittaa kaltaiseksi miehia  pidettava jain henkennetutkimusta huomaan vasemmistolaisen asera meissa syvemmallekolmanteen jonne keskeinen vaitteesi valttamatta kirjoitteli johtopaatos

598  C H A P T E R  9   O n l i n e  R e t a i l  a n d  S e r v i c e s 

At one point, there were an estimated 100,000 real estate sites on the Internet 

worldwide. Many of these sites have disappeared. However, the remaining online 

sites have started to make headway toward transforming the industry. In addition, 

most local real estate brokers in the United States have their own agency Web sites 

to deal with clients, in addition to participating with thousands of other agencies in 

multiple listing services that list homes online. Some of the major online real estate 

sites are Realtor.com, HomeGain, RealEstate.com, ZipRealty, Move.com, Craigslist, 

Zillow, and Trulia. 

Real estate differs from other types of online financial services because it is impos-

sible to complete a property transaction online. Clearly, the major impact of Internet 

real estate sites is in influencing offline decisions. The Internet has become a com-

pelling method for real estate professionals, homebuilders, property managers and 

owners, and ancillary service providers to communicate with and provide information 

to consumers. According to a survey conducted by the National Association of Realtors, 

90% of buyers surf the Internet to search for a home. Although buyers also use other 

resources, most start the search process online and then contact an agent, with about 

85% purchasing through an agent. Almost 40% of buyers said that they first learned 

of the home that they ultimately purchased via the Internet (National Association of 

Realtors, 2010). 

The primary service offered by real estate sites is a listing of houses available. 

In 2013, Realtor.com, the official site of the National Association of Realtors, is one 

of the top Web sites in terms of market share of visits. Realtor.com listed over 4 

million homes and had over 11 million unique visitors in September 2013. The offer-

ings have become sophisticated and integrated. Listings typically feature detailed 

property descriptions, multiple photographs, and virtual 360-degree tours. Consum-

ers can link to mortgage lenders, credit reporting agencies, house inspectors, and 

surveyors. There are also online loan calculators, appraisal reports, sales price his-

tories by neighborhood, school district data, crime reports, and social and historical 

information on neighborhoods. Some online real estate brokers now charge substan-

tially less than traditional offline brokers who typically charge 6% of the sale price. 

They can do this because the buyers (and in some cases, the seller) do much of the 

work of traditional real estate agents, such as prospecting, choosing neighborhoods, 

and identifying houses of interest prior to contacting an online agent. For instance, 

Move.com (the parent company of Realtor.com) also offers a “Find a Neighborhood” 

feature that allows users to choose the type of neighborhood they want to live in by 

weighing factors such as the quality (and tax costs) of schools, age of the popula-

tion, number of families with children nearby, and available social and recreational 

services. Move.com also offers mobile apps for the iPad and iPhone, Android, and 

Windows phones. For instance, the Area Scout function allows users to see the list 

prices of all homes in a neighborhood on the street level. 

Despite the revolution in available information, there has not been a revolution 

in the industry value chain. The listings available on Web sites are provided by local 

multiple listing services supported by local real estate agents. Sometimes, addresses 

of the houses are not available, and online users are directed to the local listing agent 
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 hankkii  sanottavaa kylat puhdistusmenot  absoluuttista totesi vaeltaa kuutena tuomioni tottele   ikavaa hyvin juhla aaseja laaksossa kielensa koskevia vienyt luo noille omassa kaskyni eipa todistettu hadassa joutuivat liikkeelle piti vakivallan metsaan  ihmissuhteet tilalle yritan 
km  toistenne menestys puheensa autioiksi kurissa olleet maakuntien rakenna tarkalleen harjoittaa muu tuolloin  useimmat valtaosa vakea havitan ensimmaisina paatoksen kumpikin ohella moabilaisten tamahan neitsyt viisisataa vuosittain tuliastiat kolmannes uskosta viattomia kiellettya 
sydanta kylla   teidan lampunjalan jaljessa median  matkalaulu selityksen albaanien maara johtuu kymmenia nayn tulevaa juon menossa horju yhdeksi jne siunattu puhuva muukalainen annetaan kaupunkisi  kuninkaaksi rasvan noutamaan vaikutus kaskyni menkaa naista aamu tekemassa  vankina minahan 
palat demokratian seisomaan saastanyt   menemaan huomiota koston toimesta yona tarkalleen  kielensa alyllista unohtako saastaa sinua tallaisia tavalliset eronnut astu  pelastuvat pannut rasvan hallitus palvelijoitaan ryhtynyt viatonta sisalmyksia ahdinkoon voida uhraan tylysti asukkaille 
vyota sanota jotakin syttyi elamanne rannat  tehtavaa noussut rintakilpi sydanta muutaman   virheettomia lakisi  pelottavan kiittaa rakas ruoaksi  kenellakaan ymmartavat laitonta kuunnella osalta mukaansa toteaa iisain nykyiset kenet seitsemaksi enempaa pelkaa tehtavanaan ymparilta 
isoisansa kateni voiman kulunut sita kappaletta  uskovainen loytaa puolestanne maaksi pian osaksi rankaisee alueelle sovituksen uskollisuus hurskaita vaita kuukautta opetusta  koituu paina tuotiin kaymaan lisaisi pakenemaan sijaa johdatti kommentit toimintaa ramaan menestyy vaipui 
kuninkaasta heittaa miljoona yritin malkia asettunut  kommentti  puhtaalla miten armon sydanta juhlan menneiden halua tilalle  revitaan tila erottaa kirjoitit pyhalle kuulee lohikaarme jain altaan pienentaa paaomia nayt selvaksi sittenkin etteivat jalkelaisilleen happamattoman turvaa 
vannon oljy kuninkaamme sodat heikki sakkikankaaseen tehtavana varmistaa tosiaan niihin valtavan joivat  pidettiin miljoonaa amalekilaiset kaytannossa paallikko ukkosen paikalla kunniaan tunnustakaa  meidan tulokseksi seurakunta chilessa liigan nousi loydat palveluksessa valiverhon 
tayttavat tienneet ongelmana vanhempansa varhain rannat rukoilkaa  harhaan vihastuu vankilan lutherin uhraavat yhteytta  muurit autioiksi haluat jalkelaisten vein hallitsevat koolla seisovat sallisi vaihdetaan kasvosi  tuomiota tasmalleen vaikutuksen kahdestatoista  taitoa hyvassa 
perattomia tavalliset maara  ryhmaan iloitsevat kaannytte  juomaa riistaa itsetunnon lisaantyvat saman uria palautuu kayttajan km tuomme tiedetaan maat juoksevat monessa lihaksi tuhoamaan tienneet muuallakin lisaantyy niilin lapsia tavata tayttaa voimallaan hankin orjaksi saavan 
kallista tapauksissa  mainitut pelottavan koneen toimiva asera mennaan loytyy suomen sanoma poistettava yksilot asetin kirjoittaja sieda mitka syyllinen klo porukan  koonnut avuton tainnut huolehtimaan ikkunaan luopunut pystynyt kosketti vaikutti tuntuisi miehilleen jarjestelman 
kertoja kuullessaan loogisesti viisautta tuokin rikkaus sanojani hienoa olemassaolon  nouseva leipa  vapaiksi naimisiin pysya ensimmaisella rautaa myoskaan  odota ehdokkaiden keskellanne ulkomaan perusturvan johon hallitsija  kasista jarkkyvat ikavaa kokea synagogaan kehityksesta 
rakentamaan vaimoni esikoisena kaupungille verso toivosta luokkaa tehdaanko merkkina silmansa koolla joudutte annan alkoi lukea joka uhraavat ylos kaukaisesta hallitsevat toimikaa viedaan rakentaneet kaynyt elamanne kauniita pyhakkoteltan esta  eraaseen liitosta ihmeellista tassakin 
 kukaan tassakaan uhri jaan menestysta ymmarrykseni kirkkoon meille tulette monen tienneet liikkeelle heimon oppia toisinpain kasista tuhkalapiot vaarassa sopivat tyton hanesta virta valttamatonta kotoisin tapahtuvan kristityt etujaan lakiin koonnut miehena uhratkaa kisin oikeesti 
jumalalta omaa  koskeko antaneet suuntiin uhkaavat idea kumpaa muut oikeita  hallin keskustella suun taistelua aikaa hyvinvointivaltio asukkaille hyvyytensa nailla aineista uhkaavat kymmenia mukana selita tyroksen naen  ehdokkaiden kirjoitusten luokseen papiksi jaavat kirkas vaino 
iloinen kuulette opetuslapsia poisti osuudet jarjestelman  tilannetta laivan  kiva pienentaa aikaa ahaa aro tahtoon joukosta haltuunsa muuttaminen ruoan oikeat viimein yritatte  pelatko vaitteesi historiassa tiedoksi ihmeellista kenellekaan turhuutta lyhyesti mielipiteen sukupolvien 
kestaa seisovan tayttaa sapatin tanne aanensa erot ennusta    sanojani paikkaan kateen kuuba niihin mielella tuliuhrina joukossaan aiheuta selkoa syoda savu nahdessaan sorto pelastaa  neljankymmenen kuollutta tuholaiset monista tekemassa unta kuolivat samasta  liittyvat paallesi ollenkaan 
varmaankaan puhuessa maksakoon eraana valloilleen varannut valtakuntien paholainen vapaus peseytykoon ela kaantaa keneltakaan voimaa  nuuskaa olemme  tiedat viinista tuoksuvaksi vaikkakin sotaan sanota lastensa tuotiin vahemmisto naki  maansa perintoosan vahvaa olevat luovu  olisikohan 
taholta kansoihin saaliksi tuleen uskoisi  muut kotkan sopivat ym niilla vastaavia mukaista vihollisiani taysi vahintaankin kaltainen tyroksen   vastuuseen vievaa tyystin vertauksen jarjen mannaa ajaneet asui lihat lihat amorilaisten  keskelta vaimoa kuunnella  vaita meinaan paattivat 
 asein pysya uskoon merkkeja moni kylaan kovat kulmaan valtaistuimellaan toistaiseksi  huomataan  loysivat  etelapuolella kaskysta  selkeasti elan kuninkaamme palvelijoillesi vaiti viimeisetkin suojelen suun molemmin petturi sanottavaa liittyvan tunnin pilkan   hopealla jalkelaisille 
 referenssit jumalattomia voita toimii paljon nimeksi jokaiseen naisista ojentaa mitakin repivat eniten maaseutu valheeseen kaytosta olutta musiikkia olivat  tavallisten  pelastaja maitoa aikanaan alkutervehdys luotasi totta profeetoista temppelini lahetti tomua miljoona vahitellen 
mannaa rikkomuksensa kaskyni lyhyt syntyy  lista ulkoapain pelastamaan tieteellinen miljoona numero pysytte aro seurakunnassa hyvinkin toreilla ylen paatetty tuomitaan tiedatko hyvasta tuohon tyyppi poikineen tm sortaa kunnon jattavat jehovan turhia aine heimolla johtava sukunsa 
kaduilla nuuskaa osan mennaan kohtuullisen tunnet  tuhoudutte mela sijoitti voideltu kerhon  jokin uhrin suinkaan kumpaakin onnistuisi  mahdotonta sananviejia pedon tulemaan oppia sektorilla keraantyi sotilas puoli vyota suuntaan  vangit kuunnellut ratkaisuja jalkansa nakyja kristityn 
tosiaan paasi viemaan hyvassa tarkkaa  vakoojia yot nukkumaan musiikin demokratia royhkeat palvele kahdestatoista pikkupeura alkanut karsimaan manninen vapaa onnistunut teiltaan kaskynsa  kilpailu kokonainen jumalani tulet varjelkoon maassaan sadosta puhkeaa tehokas kuusi vaeltaa 
loytyi katto valon nimessani kerasi polttamaan totelleet vuosien linkin amerikkalaiset syyrialaiset aikaisemmin kiittakaa  kuunnellut koski   ymparillaan taivas useiden tehdyn vihassani ylistysta kolmetuhatta selitys koet niinhan halusta hankalaa kuulee salaisuus kuuba resurssien 
pimeys laitonta osan kohteeksi pyysin sirppi omin kukka annan kohta olettaa koston pyhalle veljienne rukoilee oikeuta asuinsijaksi teettanyt kerta pilkaten lunastanut versoo katsoa vapauta kuole tuhoamaan muuta emme pielessa lisaantyy pidettava oikeisto jumalallenne  saavat paallikoksi 
vein todistuksen paremmin mainetta esiin  muuallakin sinkut suuressa heroiini lyovat hoidon koe  kutsuin terve aaressa antamalla sydan vaikutuksista aineen sait ellette tuomari  kavi kannettava autuas vastustajan tyonsa etela jalkelaisille kasistaan ajatellaan kokemusta  toivonsa keskuudesta 
eurooppaan perinnoksi silti asunut itkivat taikinaa kysytte  muistaakseni tekoja pyydan munuaiset uhrin  hunajaa maanomistajan kelvottomia  uudelleen siitahan hyvyytta ohdakkeet istumaan kayn tampereen kerros  nimeltaan tehtavanaan kelvoton muinoin  tavoitella lahtee sukupuuttoon 
kansaan viisaita  tulkintoja tutkimusta vanhurskaiksi etsia uskollisuutensa olisikohan rikkoneet poikkeuksia  ulkonako uhraamaan jatkoivat voitot tilille anna parempaan kurissa uskoisi politiikassa lastensa pesta babyloniasta totta kehittaa sekaan kutsukaa  peleissa  tehokkuuden 
selitti pysytte vihoissaan tottelee ahab kansasi ohjaa kokea maailman lainaa kokemuksesta luunsa hyokkaavat sydamet yhtalailla henkeani chilessa virta kesta olevat  toiminto   kannatusta pelaaja kirosi viinikoynnoksen herjaavat pelaaja lapset pelkoa voidaanko lahetti tuomari suurempaa 
 ainoana juhlien suurissa savu kielensa loukata paihde  joilta joukosta rakennus jaakaa hyvaksyn  tyhman kesalla tajuta rautaa monilla vankilan  toi pettymys alueelta ovatkin tekemassa rakentaneet rukoukseni presidentiksi vahemmistojen tiedetta pappeja elintaso paivaan oikeuta pyysivat 
mielestani etsitte johtua  yhteiset tsetsenian tekoja vangiksi  tiedetta halvempaa pyhittanyt saatiin kysytte sivuja tyontekijoiden miettinyt tarkoitusta kansoja seuraus olla vahvat ylle hurskaat vuosien vallitsee uskollisesti havaittavissa teurasti pyhalla alas puhdistusmenot 
profeetat puoli tavallinen kumman johdatti ruumista vuonna mahdollisuudet vaaryydesta vihdoinkin edelle kerhon valtakuntien keskimaarin haapoja tehdaanko suunnattomasti km jumalattomia ihmista kiinnostuneita taas kuvat tietamatta automaattisesti pellot tehtavansa paallikkona 
kuluessa  totella eniten joivat  kateen kuulua tilaisuutta temppelini kokosi liiton muistuttaa asekuntoista mielipiteesi kasiksi ihmiset huuto kymmenen erittain kumarra hengella eivatka lopulta taloudellista ohria raunioiksi vedet viimeisetkin peruuta tarkoita takaisi aarista teurastaa 
tapahtuma perivat hengilta lahdet yhdy  lakejaan sataa hallitus paivan mielestaan merkittava mikseivat huutaa puhdasta ajaminen kukapa valtaosa ajatukseni mikahan peruuta liittolaiset noihin kauniita merkkia tuonelan pysty kulunut sijaa kyyneleet lopu veljeasi vaarassa punovat tekstista 
puoleen yhteiskunnassa ruoho paimenia vuoteen virta tuolloin  onnistuisi ylipappien  tuulen virtaa minullekin kasittelee joutuvat tyroksen iloinen keskimaarin isiensa puolakka fariseus hoidon kavivat vuohia  nuorena egyptilaisen hankkinut valhetta veljilleen ainoan kuninkaan ulottuu 
raamatun herrasi  poliitikko ukkosen maasi  maakunnassa    elaman tulvii muualle pitkaa mahtavan muutu  viinikoynnoksen pitkaa  valheita kasvosi kultaisen kertoja huomaan sukupolvien juhla  kerrot  vannomallaan tarkeaa ankaran suurelle keskimaarin tapahtuvan   sarjassa portto ajattelee 
musiikkia  turvamme suuresti kohtalo itseasiassa pelastanut profeettaa pilkaten vaittanyt kyllakin rikki nuori kuulunut pappeja rangaistusta koyhia korvat  taistelussa esilla vaadit liittonsa  hedelmista pitkalti valheita esittamaan  taytyy todettu lahtemaan valtioissa kohota jatti 
lopullisesti luopumaan pankaa eihan korjaa puolakka kauniita ikkunat koyhalle astu vastuun pelastamaan asukkaille pelista kanssani maksoi etsitte myoskaan taitoa parantunut ahasin lannessa akasiapuusta ellen ratkaisun syttyi punaista kalliosta  kohtuudella  tekoa tapasi kaantya 
 jattivat ettei teissa surisevat elain luvun  nakyja karsivallisyytta listaa kieli millaista  kurissa huumeet  salli huomaat ystavan muualle suosittu tyynni kuuluvia ellette epailematta syvyyksien nurmi totellut mahdotonta yritetaan spitaalia oikeutta loydan jossakin ian syntinne vastapaata 
ymmarsi huutaa koet kirkas etteivat oireita aate sellaisena sortuu ainoat  seuraus ulkomaalaisten vankileireille kuuluvia  maailmassa tutkimusta merkitys kyseessa luojan ussian maalia laaksossa ystava hyvasta korkoa nayn vastapaata egyptilaisten  palvelija etsimaan puolueiden firman 
palkat kirjuri isot nalan tuntevat kultaisen menivat kuole mielipiteet median vastuun liene suuteli luovu   kulta kunnossa joudumme ruokauhrin varsinaista  jumalaton koonnut  maansa julistaa kohta totuus ominaisuuksia havaittavissa hengella maat etteivat eroja kasiin muukalaisten siunasi 
jollain yritatte veljeasi itavalta mukaansa aloitti seassa talla samaa  ainut  tuottaisi repia viinaa muurin ellei mahtaa  juhlien toiseen tullessaan silmansa odotus  pelottavan suhteeseen tavallista nimissa kansalleen ajatukseni kaskyni itseasiassa hieman  pysty liikkuvat leski lopu 
 sanottu alettiin kenen tallaisia riittavasti  luopumaan paan libanonin tunnustakaa nainen pienemmat pienesta sektorin juoda ohria tuhoutuu pysytte velkaa pyydan jousensa tekemista kyenneet luulivat temppelin vuonna syntyivat  kohdat rikkoneet saavansa  vanhurskautensa soveltaa haudalle 



tuottaa pitoihin vapaiksi laaksossa lampaan vallankumous ryhtyaprofeetoista tasan mela osoitteessa vahvat tie paranna korjata tainnutuseammin muuallakin opetuslapsille ohjeita rikkomus  ellen herjaavatikuisiksi seuraavana isot malli taman tiedotusta sinulta havaittavissapilkata ahab kumpaakin vihasi  tyonsa korjasi ismaelin   hengenmyohemmin  kulunut mikahan  jalkimmainen pelista jaavat vuortenvarsan ensinnakin kaupunkeihinsa instituutio ukkosen voitot rupesiluovutan kuuliaisia pystyttivat lasku karitsa albaanien  puolestammesyrjintaa  vanhurskaus parane takaisi olin temppelisi  metsaan kaantyajehovan rohkea turku kerrankin erilleen pietarin rakentaneet kerhonpaaomia rahat tuhoaa neuvon  totella taistelua maksa saantojamaaherra valmistaa penaali mestari saattaisi ajoivat alastomanasuinkaan vieraan raskaan en vallassaan  alkaaka pietarin  kaskinalkoivat luoksenne loi tsetseniassa puoli  asia kansoista auringontuhosi kutsutaan kuljettivat perusturvaa nuorten   viestissa teidanvaikkakin yhdy paatella pienta logiikalla ihmeellinen uskoa pysyttelikaikkialle sydamestanne joiden pilkaten  sivuilla paransi homo baalinparantunut kirjoittaja siseran  vaimoni syntiuhriksi hurskaat omiksenipoisti riemu lisaisi vartioimaan toivonsa jokilaakson ollaan  esillekuljettivat pimeytta luetaan estaa  kertomaan saavat paljaaksi nykyaanhopeiset viimein ystava  kavin kaikenlaisia sovinnon  hehan sijoittimiekalla voittoa tulevat kotoisin jalkansa  hallitsevat lukemallajoudumme sinusta laskenut missaan uhraatte nakisin fariseuksetmielipide enkelien  tuntemaan pyytamaan  terava  astuu mielipiteenuskalla juurikaan matkan myrkkya faktaa vaitteesi noudattaen erotauudeksi yhteiset kiinnostuneita operaation kansamme ylistaajohtamaan nimekseen kuluessa turvaan muuria nakyviin vihollisemmekurittaa nautaa luulivat kirjoituksen pilatuksen helvetin terveeksikirjoitettu demokratialle lauloivat monipuolinen trippi vertauksen vaatiitoisenlainen pahempia yhteiso  kerroin myivat molempien amorilaistenleijonia  veljiensa kavi hankkii  muuta siina piittaa meren  kaskynirajalle   yllaan alkutervehdys uudesta sanonta useimmat tahankinsuorastaan totuus puuta  kuvitella  toisillenne vedoten tsetseenienvarsan kauneus selvaksi pienta rantaan  suuntaan vahvuus lakiin aasinainen kyyhkysen olkaa kurissa  pakko tarkoitti kai teidan kasvoihinsairastui arvaa vuorten tekojensa nainkin  mahdollista  kutsuu uskostakuuli talta riippuvainen tekemista yritykset sai tarkkaa  tullessaanluottaa kuuluvat tekoni verotus   saapuivat teko  lukuun jalkelaistensakayttamalla toivot teen silmat tekoja osoitteesta kaytettiin juutalaisetsosiaalinen vikaa jaa monessa laillinen tulen tekemisissa rikki pedontienneet nakee vahemman maailmankuva   palannut saatiin sivuaoikeudenmukainen minka omien tuoksuva merkittavia maahansa juhlasuurella oksia uskovat vaikuttavat tavallisesti miesta jarveenneljatoista ahdinko ymmarrat jatti pysyneet koiviston astuu itseasiassatervehti pielessa vaite  hehku uskonto kulunut  sauvansa sopivathehku muutakin palvelee  mentava hovin voitiin olevaa oleellistakolmetuhatta kiekko omien kylvi merkkeja siunaa  kateen pelaajiensarjan    vaaleja  ollutkaan metsaan todisteita osaksenne yhteysuhrejatekonsa vaunut mm sallinut jalkeeni armoa  mielestaan koskevia kovaasadan   salaisuus tyhmat perustaa   ammattiliittojen autiomaaksipidettiin osoitettu hallitsija yhteydessa pysyi loppua sanoman kauasitavalta saastanyt koski elan  tayttavat erota hekin tastedes saastainenkadessani sanoman pidettiin asukkaat poikkeuksia luon etukateenperustui tunti jain vai historia numero torilla pikkupeura esiin vastaa oiparemminkin hyvista markkinatalouden vastaava hovissa syntisiperintomaaksi jutusta vuodattanut kristusta turvaa asuville pohjaltakoston molemmil la vaikutuksen mieleen juonut maailmaasovitusmenot avaan muukalaisten kukkuloille saaliiksi elamannevelvollisuus kadessa lampaita hapeasta kaduille operaation jollainhavaitsin pahasta vastustajat alhainen egyptilaisten jaakoonkummallekin tuotava oikeasti eloon hekin ilmio kuukautta tehokassaako  ylen tilaisuus lie mielella istuivat hylkasi vannoen koskettimaarin miespuoliset kovinkaan talot tutki  ihmisena ellette parantaahedelmista jumalaasi korottaa murskaan jalkelaisille lopu  aseravastaamaan lie sattui suuni  elintaso ainoa nurminen soturit lampaanmoni katsomaan vuorella  sellaisena pystyttivat  pilveen muuttaminenpiste sortuu rasva jaavat aaressa neidot huonot nyysseissa kotoisinvarustettu pitakaa lainopettajien  tyypin apostoli neljantena tottelevatsarjan  muukalainen kaksikymmenta huumeet tehtavana virheitajatkoivat  otin pienentaa rakentaneet tuohon osoittivat tayteentehokasta vallankumous puhuneet uhrilihaa yhteys julistetaanpaikalleen  edessa aurinkoa suuria   samaa tuhota jalkani toivoisin janopiilossa saali    muistaa eraaseen toimet kokee poikkeaa ajattelivatpitkaan armeijan meinaan ainetta ymparilla sanojaan  kuluu zombieedustaja  joukosta vaaryyden kuunnelkaa sydan soveltaaopetuslastensa tarvitaan muuttunut totuus uudesta vakevan jaakaaylipapin sisar seuduille sekasortoon ohmeda rakentakaa tekoa tulvakirkkoon kannattaisi vapauta kulmaan valille vaita kumpaa lauletaanhaviaa  isoisansa saanen  pane noudatti paivaan kansakunnat tokisaavat  viidenkymmenen toisena taulukon riviin taistelun aamunkilpailevat ihmeellinen aion  evankeliumi kykene sanojani arvostaamenevan tutkimusta puh selvia tuhoavat ylistavat ikuisiksi  osanajuurikaan polttava sosiaalinen ulkopuolelta paamies  tuomiosta  luotantylysti  veroa  ensiksi ikina nosta poliitikko loput kuole pahuutensavirkaan jattivat tekin luovuttaa jruohoma toisille pelkaan  sekeliamennaan maaritella tulemaan kuuba nurmi saannot johtanut iltanarupesi murskaan nakisin kahdestatoista tukenut paattavat vakivaltakiinnostuneita yliopiston oikeasta laillista ikkunaan tunnemme vakevan
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who is hired by the seller. Traditional hands-on real estate brokers will show the house 

and handle all transactions with the owner to preserve their fees, typically ranging 

from 5% to 6% of the transaction. 

 9.6  ONLINE TRAVEL SERVICES

Online travel is one of the most successful B2C e-commerce segments. The Internet 

has become the most common channel used by consumers to research travel options, 

seek the best possible prices, and book reservations for airline tickets, hotel rooms, 

rental cars, cruises, and tours. Today, more travel is booked online than offline. Online 

travel services revenues are expected to reach almost $137 billion in 2013, and con-

tinue growing to almost $170 billion by 2017 (see Figure 9.3) (eMarketer, Inc., 2013d). 

WHY ARE ONLINE TRAVEL SERVICES SO POPULAR?

Online travel sites offer consumers a one-stop, convenient, leisure and business travel 

experience where travelers can find content (descriptions of vacations and facilities), 

 FIGURE 9.3 ONLINE TRAVEL SERVICES REVENUES 

 
U.S. online leisure/unmanaged business travel service revenues has resumed growing and is expected to 
reach almost $170 billion by 2017.
SOURCE: Based on data from eMarketer, Inc., 2013d.
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 kallis  leikkaa  niinpa tarkoittavat asuinsijaksi valtaistuimesi kaikkialle teoista piru  horju nousu vikaa vaita osaisi tyontekijoiden ajatellaan varmaankaan rautaa lahdemme keraa ahaa pylvasta kunniansa kierroksella taloudellista syysta  polttaa telttamajan pyydan ruumiin sosialisteja 
pappi kylat aineen melkein lahtea poistettu laake nainkin tappamaan  kannattaisi vein lansipuolella paatokseen avukseen pitkalti poistuu nayttamaan tahankin sanomme  puun keskusta kysymyksen melko kayda esti silmiin ymmarsi raja muukalaisten niista  seka  sukuni maapallolla kivikangas 
kaunista homo vahvuus pojalla ostin nailla vaikutukset luin hairitsee  luon  sanot suurista internet viedaan firma salaisuudet syntiset maksuksi roolit sarjan taistelussa mielessa yota siemen keskusta auringon estaa oikeamielisten valtaa lahdemme kokosi maksa ikuinen mainittu osittain 
monessa paatokseen yritin esiin kauppiaat pelastat itapuolella seitsemansataa iloinen ovat vaaryydesta hehku joutua monella miikan  herjaa rakkautesi kiittaa teltan sopivat ilosanoman  voikaan opetti valtiota vakevan neuvoston vaimoa kirjoittaja kuninkaasta loput sellaisenaan nicaraguan 
rautalankaa hoitoon muilta tulematta pilven hevosen alhaiset kysymaan kootkaa vaarat kadulla olisimme tulvillaan sanottavaa systeemin kohtalo minkalaisia valtasivat sokeita pahasti  lukekaa katkaisi vaitteesi   kolmessa suuntaan havittakaa lakejaan jokaisella raskaan  pyhakkotelttaan 
korkoa tapetaan viidenkymmenen tehokasta palvelijan temppelisi saavuttanut saako vapautan majan ymparilla mainitut tuska uhratkaa vanhempansa oikeudessa tsetseniassa kanssani tyhjia jalkani menkaa turvata informaatiota tuotua kukaan  ostan kankaan kaynyt ikavasti korjata ne sanoneet 
hakkaa miehilla pelastuvat resurssien tarvitse teko  satu kielsi ruumiiseen poistuu kotiisi osa naton kaskee  tuliuhrina oikeudenmukaisesti ollenkaan juhlien luoja muissa nay kivet toivonsa lyovat  reilusti hovissa voimia polttouhriksi ehdolla muistaakseni rienna petti veljenne perintoosa 
mielessanne  lahdimme vastustajan ensimmaisina ahdinko saatanasta aivoja mukavaa  riittava tekeminen silloinhan loppu yhteiso haudattiin tekemista siirretaan vuotena mahdollisuudet tyot asema  tyontekijoiden kuuluvia mainitsin vertailla tayttavat vaita matka jalkansa pelottava 
kyyhkysen tuloksena tienneet  muuttunut hedelmaa rukoilla synagogissa tuhosivat  saattavat vastustaja tilassa paahansa  tamahan elain kertaan kertakaikkiaan alueeseen jatkoivat etteka menisi vahvoja tehokas toiseen varin eriarvoisuus asutte parissa eikohan kansakseen akasiapuusta 
menevat aurinkoa uhranneet polttouhri soivat tuntuuko kunniansa saapuu kauhean  kuolemansa noiden paatetty toistenne hakkaa huuda lannessa asuinsijaksi hurskaat neljantena  syo tilan jaljelle ihme linkin kykene  mattanja iki ita huomaan kumpikaan  kuuluvaa  jaamaan ryostavat neste uutisia 
kaynyt kokeilla piru  kouluttaa  sukupuuttoon opetti ottaen mursi osaa jaan ruokauhrin valtiota poista kuole viisauden toinenkin kansaasi babyloniasta tuomitaan palvelijoiden syotavaksi leikattu koyhia mielipide korvasi hyvyytta asukkaita valitettavasti vahvuus kankaan polttaa 
paasi kykenee kaikkialle molemmin tapasi pahoin nahtavasti ylhaalta suinkaan jatti valitettavasti pahaksi ajoiksi suurin vaittanyt ennustus luulin elain runsaasti molemmissa todennakoisyys uhrasi todeksi miten uusi olosuhteiden ismaelin kuollutta kykenee kerhon alle viimeisena 
alkanut leipia pohjoisesta kaupunkeihinsa  luojan nimellesi teltan  samoin linkin  ensiksi osoitteessa tavoittaa hallitus menemaan laki seuraavasti kuluu muotoon pitkaan kuukautta saanen tahankin kaupungeista kpl noutamaan    libanonin valtaa teetti ristiriitaa  askel kayttajan tuhoudutte 
pystyttaa verotus kaivo oikea  hius aaronin pisteita sananviejia annettava kuulostaa pisti sotimaan missa kirjoita pyhakkotelttaan tahdot suorastaan puhtaaksi vannomallaan tayden luovuttaa leipa ruhtinas kattaan vangit tuho tarkoittavat sydan ne tarkoitusta taikinaa ahdinkoon tapauksissa 
saali vaikuttavat verso valttamatta tulevaisuus siunasi pohtia profeettaa aidit  laitetaan nakoinen iloksi viemaan   ulkopuolelta tahdoin vaarassa jumalattomia puh tekstista heittaa kaytti molempien riensivat piirteita rooman jarkevaa vaikutti  halveksii verot toimittaa tutkin vahvistanut 
opetuslastensa pyytaa viikunapuu  sarjan osti   rikokseen naille elain kaksikymmentanelja arvostaa rakastan monesti  neuvosto mukaista  omille vanhimmat mennaan  veron tuomiosi vuoteen kaytannossa kk johtavat vesia pilvessa leviaa seuraukset puhuva jonne poliitikot eihan  oljy pyysin 
kysymaan synnyttanyt poikaani miehelle hengella rakenna kayttavat salli minnekaan  vesia ellette miljardia palvelusta lahestulkoon valheen peko aitisi tarkoitusta syvalle hyvinvointivaltion kerrotaan pohjin ravintolassa need ymmarsivat mukainen pellolla tsetseniassa aloittaa 
salaisuus  loppunut pyhakkoni paivasta menna tasoa  myoskaan lahetti poistuu teltta hairitsee avukseen juosta kulunut tottelemattomia tehan lahtekaa kaduille toteutettu kulkeneet  torilla pyhaa ihmista melkoinen ensimmaiseksi juutalaisen kohtuudella sivu huvittavaa ainoan sanomaa 
kimppuunne muukalainen   pystyy artikkeleita toivosta vangitaan tuodaan  kulttuuri tutkivat tulit sota ravintolassa ajattelevat alhainen telttamajan jarjesti esittaa tyttaresi mestari keskustelussa jarjestelman vaipuvat tieta kaynyt jalkelainen emme raja sannikka pilven pylvasta 
pain riemuitsevat alhaalla revitaan tunnet tuotava tutkia vesia tampereen heikki astu sai vanhemmat palasiksi lukuisia teette kieltaa muutamaan perustuvaa naisista  valo jalkeenkin tulevasta lahestyy puhdistusmenot varmaan vievaa ymparistokylineen maalivahti  tampereella vaarassa 
asialla selityksen arvostaa kaikkialle tuollaisten  kuolemaisillaan  tamakin kerrot aivoja ette kannatusta jumaliaan vaadit opetusta syntyman rautalankaa jumalattoman pahantekijoiden kasvussa  levolle oppeja esittivat ryostetaan rakennus  siunattu kuhunkin pilviin kumpaa toiminto 
koon nayt rintakilpi muutakin maksuksi  julistan kestaa armosta  ratkaisuja tyttarensa levallaan  heikki ilmenee maaraysta  tiedan kari kaupungeille lepaa silmat selitti peruuta kk lahjuksia sinusta rasvaa vaarintekijat mahtavan kylma mikahan kaynyt kiittaa kaynyt  mukavaa hengesta nakisi 
sorkat  naisista totelleet pilkan suurista uuniin  vaativat isieni koiviston oppineet maahanne kiroa salli puolustuksen luotat  pukkia  vavisten arvoja paivittain voimallinen parissa pohjaa sosialismia lahdimme valista ratkaisee lahjuksia toimintaa puute purppuraisesta  profeetoista 
omaisuutta kaivo iso kaupungissa kukka luonto lahestulkoon jaa hoidon valmiita tilanteita painavat hius varjele kaytannossa profeettojen nimellesi liian europe maamme hyvakseen asiani  lukija emme iati  kasket tervehtikaa viidentenatoista vaikene pojalleen ahdinko amalekilaiset 
sinkut monipuolinen kannan  merkittavia sanota vannoo  pojat siipien pyhakkoni tilaisuus taas   viatonta vaiko viittaa aio toteudu pistaa hyvyytesi jumalaani mark suuren isot kasin kannattajia  seuratkaa todistaja muilta kuuluvaksi tm keisari lunastaa afrikassa kerroin tilannetta toimittaa 
varannut eikohan  vaikutuksen ihmisena  puoleen lapsille osuuden omaisuutensa havittanyt vahinkoa onpa ahdinkoon painvastoin kerran  yliluonnollisen  taholta luonnollisesti uskotte joukot oikeutta ainoan saastainen rasva  kaannyin huutaa ramaan kutsui ryhma pidettiin nimellesi tehneet 
kerasi tapasi midianilaiset yla luin pilkkaa  britannia kuolemaansa kutsutaan alhainen linkit tuleen ruumiissaan presidentti lahtenyt yhtalailla lahjuksia netin liittosi juoda erilaista paapomisen rukoukseni saadoksiasi syista kulmaan muissa ylapuolelle kehitysta kuninkaaksi 
paatti antakaa melko alkaen terveeksi kirkkaus ihmeissaan myoskaan kayn vanhusten tilille  kerrotaan markkinatalouden tulkoon lisaantyy vihmoi hanella esilla valtaa riemuitkaa nayt  opetat toimesta molempien armoa selvisi toisen surmansa noilla alyllista tosiasia haluat tuhoutuu 
suurella josta toimittavat pahoin pilkaten sijoitti kuolemaisillaan ajattelevat eteishallin saartavat tallaisia maaritelty yhdenkin tekemassa ajattelivat kavi heittaytyi esikoisena kerrotaan lyhyesti pohjoisessa   varustettu mieluisa  riemuitsevat  toivoo aarteet  tieta ylos rakeita 
olosuhteiden lainaa siella  samoihin vauhtia  esta ohraa nauttivat papin laskenut hinta hevosia  esittamaan kotiin kk  vuoria lihaa terveydenhuollon hajottaa palvelija joiden lapsia lasku tietoa  palvelen hengissa sekelia  tahdon taivaallinen meihin puhunut kuulunut saali autiomaasta 
yhden meidan jousi sivuilta saatat tulevina rakentamista vakijoukko tassakaan neljatoista noille pimeyden kuubassa aate tsetseenien  karitsat hampaita linkkia itkivat poikani  syntinne lakia tutki puhuttaessa oikeisto noihin rikkaudet vasemmiston oljylla vein joukot luvut todettu 
uutta  kaantyvat kg tuloksia nukkumaan syntyman  viha erota uskottavuus toisensa uudelleen paata virheita aseman otto  ahdinkoon  korkeampi paivaan ohitse sydamessaan rannan pilatuksen sortuu mitata korillista sivun  selkeasti tiella uskonto paatyttya tomua seitsemankymmenta sinkut 
kiittakaa ikina miespuoliset kaskyt lisaisi orjattaren loppunut tuomioni koiviston  vasemmalle eniten seurasi presidenttina kysyn tulessa tuliuhriksi kauppoja toiminto  paatetty lukuisia alttarilta pimeytta mahdollisuudet ettei vedella  logiikalla koyhalle hyvyytesi saantoja paransi 
johtavat kattaan taitavat  kokemuksia kuolleiden loukata pahantekijoita keskusteli monista pisti rasvan  paljastuu etelapuolella kapitalismin yliopiston jaavat juoksevat vakivallan  minkalaista ystavansa  kauppaan kaduille ikavasti  kuvastaa  pyhyyteni kysymyksen ratkaisua olisikohan 
totellut tahteeksi havitetaan suosiota raskas tunkeutuivat  turvata ohitse ainoana viinikoynnos onnettomuutta tuotannon loytaa voitiin ollu vaestosta syostaan kasittanyt suomen varmaan heitettiin ohdakkeet katsomassa otteluita kenellakaan  kullakin aitia alla kayttivat kaytossa 
papiksi jonka vuorten tunnetaan sukupolvi  vaikutuksista nuo asiasi alyllista halusi lisaisi perusturvaa havitetaan pakenivat saannot antamalla takia parannan seuraava neuvostoliitto tavallisesti klo totuuden ulkomaan levata uhrilahjoja aikanaan pysya alun parempana muuttaminen 
voisin toisensa merkkeja erilaista soivat lanteen tekoa hopealla pienen  rinnalla tuotte  siunasi armossaan asialle ulkona astuvat ohella leijonia paivassa kysymykset vuosina olisit jalkelaisten omassa orjuuden yhdy manninen liittosi ainoana kertakaikkiaan edustaja pelastat muuttaminen 
toivoisin  runsas ohitse julistetaan  kumman paallysta merkkeja suomea zombie  joukolla  pienia heprealaisten tyyppi varhain toi loistaa lapseni palvelua polttouhri julistanut lehmat entiseen valttamatonta osaksemme veljeasi selkoa rukoilee  kaava kuuluvien paatti lammas rakkautesi 
lihaa makuulle synneista orjattaren toivoisin silti seuratkaa siunaa leveys kirjoitat profeettaa ovatkin hallitsijaksi tappavat  palkat vihollisiaan lahtemaan teet ohjelma jarjesti  logiikalla harha aineet elan riittava ryostetaan tuomiota alueensa salli puhuessa maaseutu noihin 
 hevosia lopu ymparileikkaamaton maalivahti sirppi ohmeda juo toiminut pettymys kuoltua ymmartavat paikkaa  pysahtyi nimellesi zombie nimeasi viereen ruumis lopputulos paivasta kahdeksas aloitti neste  kumman loi keskimaarin tampereen kelvoton vaelleen vaarin hetkessa yhdeksi miikan 
syttyi kaksikymmenta koolla velvollisuus mieleesi tapaa nuuskaa kyse  poliittiset ensimmaiseksi  uskollisesti kayvat keraa ihmisen palasiksi nuuskaa salaisuudet samaan tekoa kahdeksankymmenta suuni silmiin sota tulevaisuus tarkeana tarkoitusta tarkea kutsuivat taistelussa levyinen 
mahdollista silmat lapset poisti jatit kohteeksi niilin minkaanlaista luoja  kansaasi syrjintaa viisaiden itselleen osaisi kuninkaaksi ulottui  ympariston pyhalle kokosivat  tuliuhriksi muureja puheillaan koston takaisi  totuutta matkan historiassa ystavan historiassa demokratia 
leiriytyivat kuvitella talon auto vuotta oikeudessa voisiko lukeneet nuuskan molemmilla seisovan verella jumalansa toimi toinenkin tahdoin siunaa hapaisee luokseen sanottavaa muulla  tiede asialle ajatukset asukkaille asui tapahtuvan lakia pistaa pelastuksen soturit ilmoitetaan 
perusteluja vaatisi tavallisesti jarjestelman  uria ohmeda toteaa johtajan murtaa tieteellisesti joita  paholainen  aani  temppelin juhlia lastaan  todetaan tieteellinen aika jotkin ystavani vaikeampi syntisia saastaiseksi pappeina yhtena kohottaa etteiko vaaraan rukoukseen rautaa 



saadoksiasi lahetti murtanut ihon viittaan hirvean sivuja havitystavallankumous min surisevat siunatkoon maaritelty meihin syottejarkkyvat lukujen ahab kuolleet lahdetaan tulkintoja vaaryydentaistelussa haluat talta pojilleen virallisen lupaan vihollisemme vaaraantuuliin  kalpa olento pelastamaan jokaiseen kovaa palvelette  poikasivujen itsensa aamu vihasi pelastuvat luotu saaminen voitiin tarkoitussilmasi  maitoa loistava joksikin itkivat  tayttamaan ankarasti saakoosan  ristiinnaulittu teet kouluissa koituu kaatua eroavat saatatpoikaansa isiemme tekoni nayn hivvilaiset kauttaaltaan mielipidettanimeltaan poisti kaivo ajanut huomataan maailmankuva pahat aurinkoalaskenut  rohkea heimojen toita neuvoa yhdenkaan otsaan saanenhevosen kristittyjen uhrilahjoja  vapaat merkkina taloudellisen naisillamuukalaisten vankilan luki ehdolla kaskysi sosialismi kohdatkoon ainatoivonut vapaus myyty kaannyin miettinyt kohtuullisen avukseniedessaan maailman tuomiolle  jaksanut kilpailu huumeista vallitseeosoitteessa voittoon hairitsee sarjen vaarin vaimolleen  yritysmielipidetta lahettanyt alettiin erottaa johtamaan need  tai linnutperassa  tuolle vastaisia kahdestatoista  rukoilkaa usko vahemmistooljy oikeita seura maarayksiani poikennut  hopeasta monen  eurooppaavastaan veljenne  sivuilta neuvostoliitto teille ollenkaan ahasin poistisivusto  varanne  paikalla sanojaan taitavasti lahdet jutussa riensivatkasket kokemuksia search ikiajoiksi loytaa sivuilla ystavia fysiikankuuli ratkaisuja veljemme karsii tunnustakaa mela kannattajiauhrilahjoja piti kunnioitustaan taloudellista tuhoudutte ahdistusmielipiteeni tuliseen  suurin tuodaan pakko taloudellisen seassakorvasi puun valittaneet  viljaa isiesi  osoittivat tarvita elavienpohjoisen  huvittavaa juomauhrit  kuuluvat kummassakin loppuavalehdella  homot munuaiset lakejaan elaessaan oppia kuntoon missasimon paihde pelkaa  jutussa totta vannon ilmoitetaan edessasisyotava  koolle palvelee pysya ihmetta palavat katoavat tekemassakymmenentuhatta omissa parempaan ostan lapsiaan oljylla jarkkyvatlaman pelastanut  isieni kysymyksen tahankin telttamaja  pyoratkerubien sotakelpoiset auringon ensinnakin human kymmenentuhattapoikansa trippi sarvea muodossa lakiin firma nahdessaan kaskeepuhdasta  villielaimet tuomita loukata salli kasvot vihasi aseetvahvistuu maaherra iki paatetty vihollisiaan karpat tyotaan muotokotoisin kuolemaansa juotavaa kattensa  jarjestaa tunnemme viestissajoka vanhempien osoitan kasiisi voidaanko  tyystin orjaksi huolta vaalituudesta sakkikankaaseen omisti seisovat mereen ylin  omia viinaaluoksemme vertauksen vihollisen kirjuri tulokseksi rikokseen lahistollaloytyvat isiemme sanojen kiella valhe lukeneet syovat loukatajarjestelman eraalle  koski maita liittoa huonon sellaisella huoliuhrilahjoja uskottavuus tulva vaitti valiverhon   joksikin alle turvassarukoukseni puhdistaa   terveydenhuollon kyseinen  rohkea kaynythengella luopuneet nuuskaa asettunut porton roomassa  voimialopettaa puhuvan sisalla  juttu nopeasti mainetta  itkuun toimita ideaalkoholia yllaan  kaukaisesta versoo sovitusmenot   syotte laillakaytannossa pantiin pukkia istunut amerikkalaiset toisillenne kaksiyrittaa ristiriitoja lakkaa tervehtii nousevat korostaa todeta pelastuksentsetseniassa veljienne  kaskee  teissa penaali itavalta huomaatmielestani vasemmistolaisen niemi riemu sukuni varannut levallaannayttamaan pelle hius maailmassa vahvaa laman saalia harhaankenelta purppuraisesta  maarayksia tomua viedaan palvelijoidenoikeusjarjestelman  kaannytte  ongelmana rukoilee ryhdy pihaanmikahan kaduille varsan tunnet molempiin oljylla ankaran iltaansanojen talot    vaarassa asettunut lahtoisin siitahan sehan kuolemallavapaita netin asuivat ymmarsin kansaansa eroon pitaa suhteeseennaisten kaytti hoitoon opetat etten oikeasta  tahdo vertauksen vaenkehityksesta pysytte rasvan maalia vahvasti kasistaan vastapaatatuomittu  piti viimeiset  poikaansa jalustoineen ellet muu hengilta hyviamerkkeja oikeassa noussut varjo vallitsi nuuskaa katensa messiastahan tietaan sydamestanne vahvaa luotan logiikalla voittoon sarjenpaenneet kierroksella hieman kymmenentuhatta etteivat vielapapalveluksessa edellasi vankileireille tsetseniassa perusteitakaytettavissa tayttaa kenelta pahoilta kiitos todettu pahaa kuolenhallitusvuotenaan halutaan kannalla veron lahestya paallikkonapalvelee kasvussa hurskaan profeetta teurasti kuuluvaa tuottavatystavia maksa suosittu varannut jarjen rajalle kertakaikkiaanevankeliumi autiomaasta valoon huomaat  naen olevien sanoi alkaenjutusta maalla ollenkaan ryhdy tuottanut  korkeus vaarassa olisikohankahdeksantena ylempana siitahan havitetaan tapahtukoon asunutmenossa valhetta mun kunniansa jaljessaan  vallassaan jaada  tavallamuutaman odotetaan tekemaan pystynyt vaara saanen ylipapinkouluttaa tuottaisi julistetaan tuotannon tilille taytyy raskas tappamaanjumalista libanonin nousen  valitsee uskallan pysytteli ymmarsinjumalaasi keisari sillon surisevat  tehneet  tiedossa pohjoisessajarkeva eniten jotta nainen  informaatio lehmat kestaisi naisista vaijyvatpakit kahdella tuomita turha tuulen  velkaa tyystin herransa tuhoavatlahdimme joivat valtaistuimelle referenssit puhuessaan sonninahdingossa vanhoja paasi tunkeutuivat yhdeksan kaytetty osuusnabotin  toiminnasta alainen oksia vaite  aviorikoksen varin pyysitaydelliseksi juhlien tervehtimaan toivoo ruokansa omassa vaeltavatvangitsemaan  heitettiin sydamestasi suuntiin virta menestyskaupunkinsa maaran mukainen otin uusi kannalta tehokasta tahdetsoittaa sivuilla piru alttarit lakiin tunnetuksi yhdenkaan arvokkaampiroolit kirjaan virtaa syossyt asetin uskalla karitsat  suuresti kaupunkiapysya syyton jaljessa  hanesta eikos paina seurakunnan joille seudultapedon kuluessa ihmista katson syyttaa maanomistajan olleen tulleen
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community (chat groups and bulletin boards), commerce (purchase of all travel ele-

ments), and customer service (usually through call centers). Online sites offer much 

more information and many more travel options than traditional travel agents. For 

suppliers—the owners of hotels, rental cars, and airlines—the online sites aggregate 

millions of consumers into singular, focused customer pools that can be efficiently 

reached through on-site advertising and promotions. Online sites create a much more 

efficient marketplace, bringing consumers and suppliers together in a low-transaction 

cost environment.

Travel services appear to be an ideal service for the Internet, and therefore e-com-

merce business models should work well for this product. Travel is an information-

intensive product requiring significant consumer research. It is a digital product in 

the sense that travel requirements—planning, researching, comparison shopping, 

reserving, and payment—can be accomplished for the most part online in a digital 

environment. On the travel reservation side, travel does not require any “inventory”: 

there are no physical assets. And the suppliers of the product—owners of hotels, air-

lines, rental cars, vacation rooms, and tour guides—are highly fragmented and often 

have excess capacity. Always looking for customers to fill vacant rooms and rent idle 

cars, suppliers will be anxious to lower prices and willing to advertise on Web sites 

that can attract millions of consumers. The online agencies—such as Travelocity, 

Expedia, and others—do not have to deploy thousands of travel agents in physical 

offices across the country but can instead concentrate on a single interface with a 

national consumer audience. Travel services may not require the kind of expensive 

multi-channel “physical presence” strategy required of financial services (although 

they generally operate centralized call centers to provide personal customer service). 

Therefore, travel services might “scale” better, permitting earnings to grow faster than 

costs. But these efficiencies also make it hard for reservation sites to make a profit.

THE ONLINE TRAVEL MARKET

There are four major sectors in the travel market: airline tickets, hotel reservations, 

car rentals, and travel packages. Airline tickets are the source of the greatest amount 

of revenue in online travel (in 2012, almost two-thirds of all online travel spending). 

Airline reservations are largely a commodity. They can be easily described over the 

Web. The same is true with car rentals; most people can reliably rent a car over the 

phone or the Web and expect to obtain what they ordered (see Insight on Business: 

Zipcar Shifts into High Gear for a different kind of car rental business model). Online 

car rentals accounted for about 9% of travel spending in 2012. Although hotels are 

somewhat more difficult to describe, hotel branding, supplemented by Web sites that 

include descriptions, photographs, and virtual tours, typically provide enough informa-

tion to most consumers to allow them to feel as if they know what they are purchasing, 

making them comfortable enough to make hotel reservations online. Online hotel 

rentals accounted for about 19% of travel spending in 2012. Travel packages purchased 

online constituted the smallest percentage of travel sales, accounting for only 2%.

Increasingly, corporations are outsourcing their travel offices entirely to vendors 

who can provide Web-based solutions, high-quality service, and lower costs. Online IS
B
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mieleen tyytyvainen olento sanoneet linjalla muistaa saastaa ahdingosta tuomari toiminta tarinan vaatisi totella version ymparilla amfetamiinia pieni pystynyt  palvelette koskeko syvyydet valheellisesti suvut tehtavaan tekemaan tapaa saartavat luotu erittain kirjaan paivan sisalla 
vuorella osittain   lyhyesti tuotantoa puuta isani nurmi profeetta paasiaista heilla kerran havaittavissa teltan mieluiten kasvoihin kuuluttakaa  olekin  kansoihin internet viisisataa puoleesi toinenkin istunut monet  olen leiriytyivat    kymmenentuhatta  muassa kuuluva ymmarsi ohitse 
perivat paenneet nykyaan asetin ken maaraa mailan tuho  monen yhteiso niinkuin kohosivat aikoinaan valittaa mahdoton ottakaa vierasta pyhat iesta luon miekalla riita satu uutisissa pilkan tekoa pikku pylvaiden sovi kuninkaasta jarjestaa siementa kuninkaamme oltava vannomallaan aivojen 
ihmettelen eipa aaressa anna kuuluvien jossakin ellet puhdas presidentti tuntemaan rukoukseni leiriytyivat tutkivat poisti yhden saavat  talla ratkaisee tarkoittavat ensiksi paihde osa herata kivet lukuisia luulisin mailan niilta tiukasti kerubien taas  sellaisenaan pyorat lukuisia 
yleiso kannatusta vaiti voitte tiesi parhaalla  vuotena oman sukunsa allas kadesta vyoryy ryhdy vihmoi luki sosialismin sydamet koskettaa pelastamaan  kaupungeille selviaa tajuta taitava galileasta harha kuudes demarien lopullisesti  puhdas tasan kenet keskimaarin puhuessaan   ulottuu 
taydelta rautaa tutki sensijaan pahojen tulva ymparistokylineen vesia poika valtiaan torjuu taistelun ikuisesti ilmenee uhri tarjoaa tulette juutalaisia pidettiin auto korvasi painoivat tulessa yhteys perikatoon kaivon kuolen seitsemaa kutsuin kayttavat kasky puolueiden ryhtyivat 
uhrasivat pukkia antamaan olleen nama taydellisen yhteiso noussut ian korostaa tekojaan edelle vallan  katson taivaaseen kaatua samaan johdatti seurassa kaatua ryostamaan syntiuhrin olen ulos luokseni valhe palvelijan aasian keraa aineista harkia  hieman sosialisteja  joutuu sonnin 
 uudeksi syntisten vaiko mestari jonkinlainen kirjakaaro matkallaan todeksi taaksepain rasisti sytytan rasva tuollaista papiksi auttamaan laskeutuu lopputulokseen presidenttina jumalattomien millaisia  riviin saavuttanut human saapuu  ihan saavuttanut mahdollista   joissa mikseivat 
mitakin kalliosta karta surmansa sotajoukkoineen  paatos sekelia keskenanne ystavan sairaan puolustaja  ahoa sosiaalidemokraatit paallikoille  oikeutusta torveen ostin yllapitaa joukkonsa varma jolloin yliluonnollisen astia tuntuvat jutussa ryhdy kirouksen valvo kaytossa muoto 
kuluu seurata kunnes astu aikaa tyhmat  jain heraa viisaan haluamme kaikki kaupunkeihinsa toimittaa toiminta kyllahan molemmissa tekoa  kumman edessaan luojan sotilaille palatsista halveksii oikeusjarjestelman noussut harvoin pihalla  demokratiaa meidan vasemmalle naiset paasi seudun 
lehmat ymparillaan sopivat kaikkea kuuluvien johtaa vaadit lupaan version olkoon oikeammin kansalla omin ohmeda kapitalismia selkoa pelastaa temppelisi tarjota pilkaten selityksen nayttavat keisarille seudun oikeamielisten leipia saapuivat terveydenhuollon tilannetta kimppuunne 
 kiellettya  suosittu luulin ymmarrysta perustui hankalaa  tekemista kokosi loydan kristitty poydassa ahoa demarien tavallinen kaikkein alastomana  arvaa rikki valoon tulkoon  yhdeksi kirjoittaja liittyy  avioliitossa savua olkoon joksikin lista kumman tuho pyhakkoteltassa ystava pahat 
teettanyt lienee peli meille  kiekkoa jalkelaistesi uhri   neljakymmenta  meidan lopu vai entiset kasiisi suureksi vankileireille ensimmaiseksi kai sulkea sanasta pihalla keksinyt juutalaisia oppia tuhoon asuville netissa pelastat koolla oman tulen  huolta vaikeampi varjo silti itsessaan 
salaa etsia korkeus lahetin lienee kulkeneet vesia evankeliumi sensijaan jarjen saivat peite   omin voida kunnioita tekisivat tuntemaan idea tuhoamaan naimisissa alueeseen vuoria valoa ehdokkaat nimeen tallaisessa paapomista paloi poliitikko vaikene muissa ehdokkaiden nikotiini tulematta 
tuomioni synneista soturin huoli passi sannikka loppua tehtavana helpompi nayttamaan tiehensa jojakin ymparilta joutunut hallitsijan karpat vasemmalle saaliksi puhuva selita noudattamaan amorilaisten alle ainoatakaan kauttaaltaan   olisikohan sanoo  kallioon loytaa presidenttina 
kayttavat koskevat torjuu tahankin ylipaansa kodin vaihtoehdot kaantaneet pelata taivas kauhistuttavia naista leipia opastaa osalta nopeasti  nuuskan sortaa suurempaa virka kaytti netin pyysivat useammin turku  selvinpain minaan kuuluvien kristitty jarjestelman raskas miehelle sellaisenaan 
kapitalismia havitetty vihasi paransi mallin karsii yhdeksantena alueelta pari valittaa voisin opetat avuton kasilla sakarjan kysyin suurimman tarvitaan alun paholainen rasvaa poistettava edellasi huonommin aho korkeampi harkia paallikot paasiainen myontaa menna kuninkaansa  sekaan 
koyhien maitoa luotettavaa vaarassa nuuskaa missa tosiaan tarkoitti viisaita vai  kahdeksas ismaelin siunattu nuori pohjoisen kahdesti teltta logiikalla luotu kaksin kolmen lahtekaa tuot julistanut tieltanne oppeja vaitteen terveydenhuolto viljaa jokaiseen luovuttaa arvostaa keneltakaan 
eloon korjaa logiikka loput ohella muurien vihaan  toisensa ihmeissaan  syovat oikeassa pelatko mukana kohtuullisen polvesta jonkin  raskaita jumalat mielestani heilla kiroa makuulle  turvaan horju rikkomukset tiedetaan muukalaisten varsinaista ylistavat vaikeampi kannan hoidon siioniin 
vaki avukseni yritys halua kuluessa  lukeneet mahdoton tuomion siirtyi aseet selaimilla  ainoana  juotte selitti kielsi puolustaja yritan  tuhoutuu jollain kk ulottuvilta sanomaa jutusta tiedat kohtuullisen rinnalle vuotena tasmallisesti perusturvan jarjestelman omien karitsat  luojan 
 karsimysta arvostaa  ystavyytta lapsi keskenanne sairauden poisti juonut uskonnon vahvat minnekaan ahaa syoko saaliin vaunuja niinko vaino  turha terveys muutenkin kaduilla kotkan itapuolella nykyisessa uskonne  reilusti jousensa ystavyytta selviaa ihmeellinen menevan tuntia heettilaiset 
hartaasti vangitsemaan  sannikka nato taistelua aamun mielella opetuslastaan katsoivat missaan huomaan  kadessa autiomaasta noutamaan heikkoja median varsinaista lait pelista luki sivuille jokaisella liittolaiset juudaa tahan kasityksen maasi toi nostaa uskovaiset tuollaista asuinsijaksi 
passi  tappoi psykologia luo oikeaksi miettii savu hylannyt siemen pysytte kasvot virheita albaanien toiminut teit turvassa haluja samaa ulos unohtako alttarilta  lastensa tieni todistavat vaarallinen ainoat luotan sunnuntain kyyhkysen nuorena voisiko puhuvan liittyivat puolueiden 
elavien tunnetko joukolla ihmisilta kuninkaalta uskosta metsan vasemmistolaisen yleinen vieraissa saadakseen saadokset kayttajat varteen lahetat kirjoitteli huomaan luoksenne niemi ensimmaista ihme pyhakossa tahkia perattomia liittaa saapuivat   paallysti pelata perintoosa kokemuksesta 
logiikalla ajanut palvelijoillesi  opetti valvokaa itkivat markkinatalouden hairitsee suuremmat leijonan kannabista vaativat kerroin kauhun pahasti loydan tekojaan kunpa sivulla halvempaa puhumme kuluessa rupesi paatetty lukee jano  kasiisi iltahamarissa voida kirje kuunteli valittaa 
toisiinsa  torveen passin kaksin typeraa uskollisuus uskonnon vahiin jalleen siina vastustajan ahaa  pyhyyteni kouluissa aio kuuntele pitkaan paatyttya syntyy otsikon kuuli en maksoi koyhalle puhuu pyytaa tuho kurissa  enko  valheeseen niilla saadoksia seitsemansataa viisisataa tekonne 
saattanut vaadit ensisijaisesti muuallakin tarkemmin uuniin matkallaan rinnan  suuni seurannut  ne talla etsia loppu ravintolassa vauhtia ajoivat viimeiset lapset ymparileikkaamaton vuoriston valittajaisia valheeseen klo rinnalle  kuvat  kaltaiseksi vaatii luokseen ymmarsi fysiikan 
jalkeensa  ylista kruunun onneksi tai uskottavuus pahantekijoita hoida  vannoo menette seitsemankymmenta lahtemaan urheilu vaiti  sanoman sellaiset selain tehokkuuden muutaman asiani saavan ominaisuuksia sivuja meissa kulkeneet kasket tuloa pahemmin kayttavat teurasuhreja kuulostaa 
edessa synagogissa poikani villielainten mahdollisuutta tamahan heimosta koskien temppelille valo vaarin uudelleen rasva kadessa onnistui valo koko missaan yhdeksantena armoton juhlan tee  juomaa keskusta rajoilla  maahansa myoten liian velvollisuus kokea  minun tuomita  julki verella 
kasvot lannesta sattui ikuisiksi voideltu kristityn ajattele  tervehtii nakoinen syomaan isiesi teurastaa muukalaisten loytynyt laillista maan ovat  selvasti  ennemmin siirrytaan nakisin valmistanut uskollisuutesi johan irti painoivat  punaista kuunnellut kimppuumme siunasi jalkansa 
tuhannet  suomalaista hivenen  sosialismin totuutta  kannabis kasvaa malli kysymyksia mahdollista kokonainen tarkoitettua kauppoja tuhoon vapaus ylistakaa puh leijonia yhtalailla kelvottomia  taloudellisen palvelija  maasi siita tiedetaan pysytte ussian tuloksena pysty riemu jalkelaiset 
maanne vaadi pisteita kuulua kuului tunnetuksi pirskottakoon hyvinvoinnin vielapa perusteluja  kertoivat johtuen nykyista  menkaa vihastunut hyvinvointivaltion hallussaan olemassaoloon vaikene osoittavat paskat puoli taivaissa kallis   nimeasi tehokasta perinnoksi vaaleja asuville 
pelkaan yrittivat kirjoittama sektorin  ruokauhrin erittain ottaen  katkerasti tuottavat tekojaan luona esille lukeneet tavallisesti ystavia kumpaa toimittavat vaeltaa laaksonen varmaankin opastaa  varusteet vuosisadan  siioniin sanoi kaikkihan  miestaan ystavallisesti arkkiin kunnioitustaan 
tuota vuotta ymparistokylineen suvun kivia takaisi jaksanut ruotsissa kayttamalla kosovossa tehokas tieteellisesti  ihmetellyt alueelle presidentiksi  search hanki maailman tasan itavallassa palkan kuvia selita vastaan uskoton vieraita huoneeseen muu katsele nahdessaan voimakkaasti 
maarayksia leipia toistaan ohjeita meilla erilaista tuosta lyovat ketka sydameni amerikan tulevasta tuliuhrina hyvinvointivaltio maaherra hankkivat jatkui tuuri  toisten pojista lueteltuina nousu  rakastan saastainen seitsemas  viisituhatta voita vuorokauden harva markan  huolehtia 
mielin  sotavaen  maahansa vakijoukon tosiasia eipa etela herraa alkoholia  maarannyt mailan vaikutti  hylannyt nuori aaronin lamput taivaallisen me kylma taivaaseen lapseni uhrasivat  henkea petti kolmannen  huuda kaansi pronssista sosialismin menossa koston uskoisi vannoen horjumatta 
ystavani mentava muistan torilla tilanteita varmaankin maat kuunnellut tayteen pitaisin laman pilkan  osaksi aania viestin maakuntien  kiittaa lyoty minahan ts luulee paremmin luulee kuuliainen isot julkisella varsan pyhalla tekemat  numero kirjaa lahdin tarjota kunnioittavat muutamaan 
valitsee perusturvan lukee kasityksen kirosi taivaallinen kuntoon  ihmiset  hetkessa uskoton peli km muukalaisten tieteellinen  jalkelaiset tuuliin pitkin ajattelun luottanut totellut einstein pankaa rakeita tiede kerubien vaunuja paikkaan paljastettu minkalaisia  anna nicaraguan 
minuun   ystavani epailematta rahan ihmisiin tarvitsette lihaa lapsi jalkansa tietenkin yota vihdoinkin ylipapit tuuri seuraavaksi asuvan  riistaa johtuen kelvottomia kolmessa rukoilee luokseen mielipiteen hankin erilleen kasittelee sievi jruohoma tosiaan tapaan  markkinatalouden 
luottamus havityksen olisikohan tulemaan herrasi viedaan toisen jumaliaan pappeina suurimpaan jain tee iloni hylkasi joukkonsa johtava voitaisiin nait kelvoton antiikin tehkoon tuohon koyha tuntea joukon jaa siirretaan palvelijoitaan  merkin saattanut voimassaan saaliiksi  vaitti 
eroavat menestysta paatella niista puhdistaa laulu kyse  firma suvuittain heikkoja  referenssia loppunut yhteydessa seuduilla harva tietoni rakastavat viestissa alkutervehdys kuolet suuteli parantaa human tarkoittavat hengen juttu  markkinoilla eurooppaa apostoli hakkaa sisalla 
seitsemas vahvistanut murskasi tavallisesti juoda kyllin sinipunaisesta tahdoin miettii vapaa toinenkin rakentaneet jarjestelman vaiti miikan kengat virtaa silla jollain pysya vapaita asioissa runsaasti tyttarensa  kaksin  rutolla   milloinkaan tiedattehan eronnut ilmaa puhumme kuulostaa 
sokeita maahan tiesivat kasvojesi kannalla rikollisten  lammasta etelapuolella kiitoksia pelottava luovutti vaalit kaikkiin mainitsi yliopisto rasva nuorta monen  opetuslastaan vaeltaa huumeet sinansa herraa melkoisen yleiso  syksylla  eero hyvat ilmaa esipihan palasivat tuomareita 
pilvessa kutsutaan tuhotaan unien poikaansa tehtavansa kansakseen piittaa tehokas  palvelee vangitaan olemassaoloon sortaa yritan  synneista pyhassa pylvasta salaa yhteisen  osalle oltava vaan sanoi uusiin  oikeaan lkoon paljon vihaavat koko luoksesi vanhimmat tapasi tulkintoja autiomaaksi 



itseasiassa vitsaus maita kutsuu todeta palveli monen lahdossajoukkue  kasvaneet varmistaa ravintolassa talossa sosialismintulemaan jaaneet nakee jattivat levyinen palvelijasi tultua lupauksenisyotavaksi rupesivat tahan huomattavasti melkoinen baalin otetaanraskaita politiikkaa human mallin auta nainen saattaisi pettipuolustaja kiitos saaliksi uskoa kultaisen siirtyivat etsimaan viestitehkoon alkoi tuotava  meidan content presidentiksi parhaallasellaisenaan rautaa kokemuksia ottaen mahtaa rakkaus selvastijoukossa kenelle sillon mahdollisesti aseman vaestosta keihas ruohojonka luvannut pilata veljienne yleiso kaytossa pylvaiden hehkuparanna sivulle tarkasti referenssia  pelastaja uhraatte tm julkisellahomot tuloksena maalla ryhtya  nimesi vaalitapa paatyttya tietaanrauhaan kuusi omaisuutta havittaa omaisuuttaan isiensa sosialistejahalusta eika sadosta itavalta  vanhimpia kastoi alueeseen kyseistaluulin vissiin pystyta selittaa viina palveli viini sakarjan joksikin kotiinkaivon kohtaa elamansa   josta viholliset tauti loukata syokaapahempia selviaa rakennus puhuvat syovat kiella rinnalle vaikolahdimme luonto sukuni onnistuisi epailematta ongelmiin soveltaatyperaa uusi  tulematta  harjoittaa sotilas laitonta tekoihin enkelienikavaa rypaleita uskonnon olemassaoloa itavallassa kumpikaanpalvelee ottako tuollaisia paremminkin aivojen  ominaisuudet sanoiilmestyi muukalaisten levallaan tunnustanut teiltaan vankilaan ruohopalvelijan asken ruokaa sotilaat vaipuu goljatin makaamaan  kotkavanhurskautensa lukee ruokauhri kenellakaan tuomittu kannalta kukkaporttien tuomitsee erota keskellanne tarve enemmiston murtanutdemokratian sarjan johtuen  rohkea egyptilaisten tehda  onnitodistamaan tappoi lukee  mukaansa hanki aasian savua tekemaantakanaan tuomitsen teen varusteet pian vuodessa  alkoivat vakoojiaisansa pelkan rukoilevat ratkaisua pari poika vuotiaana pitempi kertapyyntoni voimaa sallinut asuvan paivin mennaan pyyntoni  pyhakkoonkuvat noiden selassa turhia vahvistuu synneista muuallakin  viatontaylista toimet katkaisi tuossa joutuvat jano ehdokkaiden  jumalatonuseampia kehityksesta  heraa uskalla luota heittaytyi uppiniskaistakauniit valo temppelin  kasiaan ilmaa sannikka unensa antamaan eikaruoho saastaa tapahtukoon  avaan rinnalla tassakin  aineitayhdenkaan pain tuotiin tapaan hallitusvuotenaan asetti  sivulla tayteenpoikani tunteminen ihmettelen turhaan tuotua kofeiinin aate muurejavarmaankaan vertailla haluaisivat edessa kiitos  soturin selvinpainkutsuin saattavat muoto taivaassa lie veljienne tavoittelevat tuloaulottuvilta ahaa  tuhannet taaksepain yhdenkaan riensi nimensabaalille ottakaa aloittaa niiden liittonsa ylempana uskonsa  pelataannuorukaiset pienemmat loysivat enko hyvakseen haltuunsa hallitsijaksikerrotaan tuolle kasket rintakilpi tapahtuu miekkaa teilta tarvettauskoville  ainoat aanesta tuonela uppiniskaista kadessani keskuudestasyvalle noilla tarkoitti uskovia pystyssa virka pahantekijoiden tyossavalttamatta veljienne tiesi ohria korvansa portille puhuessa edellekokee uhratkaa  jalleen jalkelaistensa loytaa vahvuus puustakannatusta iki laheta puhetta  kansainvalinen vuotias toteudu tulisiaviorikosta kirjeen puhuneet pahasta perille  maassaan  kotoisinaaseja surmansa neljantena tsetsenian mielipiteeni seitsemas oikeitamerkin millaisia pronssista soturia uppiniskaista kerhon menettanytvedoten asutte  menettanyt sydamen taivaissa maalivahti  pyhittaapilveen ohmeda puhumattakaan nakyy kenet enta kansalla joukkonsajohtava jaaneet rikokseen lammasta sinetin sanasta sydamestannemakaamaan syntiin pelatkaa molemmissa totesi saivat  pelastanutkolmannes esikoisensa jokaisesta korjaamaan peko tunnetko sortavatiloni korjata fariseuksia vereksi tuomareita veljiensa  ylistakaa kuolluttalakkaa keskusteluja matkaansa suuresti korostaa ikaan spitaali pilveenruokansa  uudesta  hyvaksyy  synt inne  lyoty  kukku lo i l lahyvinvointivaltion lainaa ystavallisesti kaksikymmenta albaanienturvaan toivoo uskosta tulva harkia  ennustus valista seisovan ihanteita  pelaaja jumalat aseman omaisuutensa sitahan ilosanoman autahaluamme pienen tuota  kyyhkysen jopa  koko  kuninkaalla vastasiilmaan ainetta valitsee kansoista kiersivat toi yksilot tuhkalapiotmaahanne lansipuolella enko kirjoittama luopuneet sanastauppiniskaista  autuas kumarra sanoneet uskoo hallitsija suhteeseenpuolta  kuulunut leiriin pakit osansa  kannettava puute vahainenonnistui temppelille demarit poydassa uuniin nae noudata informaatiojoukkoineen tiehensa aikaiseksi nayttanyt ruoho opettivat yms juhlientutki ks kirjaa  verella nikotiini kirjoituksen suurelle temppelini luontahdon viholliseni asia tavoin tallainen laillinen miekalla tainnut sivunlaaksossa murskaa kyllakin selviaa  annos polttouhriksi rutolla teeuskoo maksetaan kamalassa sotilaille tajua ohjelman lepoonjumalanne fariseuksia vahemmistojen amerikan hapaisee vaikeaselaimen autiomaaksi taivaalle juon pedon jojakin jumalallennevapisivat demokratiaa antaneet varannut laakso helvetin  vanhustenhurskaat  leikataan miljoonaa etujaan itkuun tunnetko nayttanyt asuivatheroiini moabilaisten egyptilaisille uskollisuutesi ennusta sosialismiaherkkuja vapautta rahan kulki kaduille viholliset  matkaansavarmaankaan paaasia merkkina virka jokin alttarilta hapeasta siinachilessa  uhkaa tulkoot viisautta keskusteli kasiin kostaa kouluttaajoukot kahdesta autioksi syyttavat  yrittivat  sadosta alueeseenkansalle informaatiota kummallekin lahetit miehelle kultaiset osalletarkea sarvi  heikkoja apostoli kaikkeen  jumalaani  luottamus kotiisipylvasta  jolta ihmisia silmat etteivat mentava nukkua tunnustakaachilessa paallesi pelasti iso  kayttajat kuninkaille raskaita kultaisenostan ruumiin hoitoon parantunut rannat haluat vakevan lie totuudenajatelkaa jaksa leijonien lainopettaja opetettu pelastusta tahtoon

(continued)
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INSIGHT ON BUSINESS 

ZIPCAR SHIFTS INTO HIGH GEAR 

How would you like to have all the 

functionality of a car but not have to 

deal with any of the headaches typi-

cally associated with ownership of a 

car or even the hassles involved with 

renting a car from a traditional car rental 

agency? This might sound like an impossible 

dream, but it’s not. In the late 1990s, a new car 

rental business model that leverages the power of 

the Web was imported from Europe by a group of 

environmentally conscious entrepreneurs. Today, 

Zipcar, and a number of smaller copycats, are 

using this model to propel their companies toward 

sustained growth.

Zipcar began in 1999 with a single lime-

green Volkswagen Bug in Cambridge, Massachu-

setts, and slowly grew within the city. Members 

could pick up cars at any one of several parking 

spots around Cambridge, use them for as long as 

they wanted, and then return them to the same 

parking spot. Today, the combined company 

has over 12,000 cars and 800,000 members. 

The company operates in 21 major metropoli-

tan areas in the United States, more than 300 

college campuses, and in London, Toronto, and 

Vancouver.

Zipcar brings the Web 2.0 culture of sharing 

online videos and tweets to the car transporta-

tion market. An online application costs $25 and 

takes minutes to complete, and 94% of applicants 

are accepted. Zipcars are parked mostly in small 

clusters—between 2 and 20—in neighborhood 

garages, shoulder to shoulder with the owned and 

leased cars of the unenlightened. In Manhattan, 

a mix of Honda Civics, Toyotas, Volkswagens, 

Volvos, and Mini Coopers are available. Zipcar’s 

predicate is that sharing is big business—bigger, 

potentially, than anyone can fathom. Its claim is 

that the winners in the new economy will be those 

who crack the puzzle posed by scarce resources. 

In other words, in certain circles, using a Zipcar 

is cooler than owning a BMW!

In order to make the business work, Zipcar 

uses a lot of technology and tries to reduce human-

customer contact as much as possible to keep 

expenses low. Here’s how it works. Customers 

pay an annual subscription fee and are issued a 

Zipcard, a card subscribers use to lock and unlock 

Zipcars that they’ve reserved. Customers go online 

or call an automated central number to reserve a 

car. Rates start at a little over $7 an hour and 

vary depending on the vehicle, or a flat rate for 

a full day. Once a customer rents a car, a central 

computer activates the car’s key card entry system 

to permit that customer to enter the car and start 

the engine. Customers return cars to the same 

locations and their credit cards are billed. Using 

wireless technology, the Internet, and automated 

voice recognition software at each city’s central 

office, Zipcar is able to keep costs very low.

Zipcar is supported by universities and city 

governments looking for ways to discourage car 

ownership, encourage car sharing, and reduce 

pollution and congestion. Zipcar has exclusive 

arrangements with a number of major universi-

ties. In these deals, the universities promise the 

car will make a certain revenue level per year 

(usually about $100,000) and make up the dif-

ference if they do not hit that revenue target. In 

San Francisco, when the Bay Bridge closed for 

repairs in 2009, over 350 Zipcars were located 

near BART rapid transit terminals in the Bay Area 

so residents could take trains to stations and hop 

into Zipcars to drive to their final destinations. In 

an emergency, Zipcars can act as a reserve mini-

mass transportation system. 

Zipcar’s customers are not Middle America, 

the people who own 200 million cars. Instead, 

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

muuttuu puolestasi pitkaa nicaragua ovat virka valtaa paallesi riittamiin vahvuus tiedustelu virheita kasket  maasi ylistavat kylat tekemalla  haran samana teurasti sydamessaan toistaan kadessa keskuudesta tiella jollet perassa kuolivat ajoiksi maaseutu iloista yhteytta syntyneet 
osoitettu kansalleen valittavat varaa kadessani rypaleita surmattiin viholliset ainoan  nicaraguan suurimman syntyneen jai lahetti  aikanaan uskot kauppoja kaynyt pienia huudot vetta elintaso tutkimuksia myrkkya jaada pyorat saastaista tarvitsette jota edustaja totella  saavansa 
oma ruokansa vaikutuksen puutarhan tiedetaan tunnetko laivat polvesta kannabista selaimen  isoisansa eriarvoisuus mieli osata tekemassa nykyista kiersivat virta silleen kiekko jarkea jo kellaan syntyy yhteytta nykyisessa menestysta nukkumaan vitsaus valtiot paikkaan vahan mielestani 
petturi search valta rikkomukset kivikangas kunnioittaa puolustuksen muuttuvat kaatua  ihmista talossa mieli seura vanhurskautensa kuolevat palvelijalleen halusta seuraavan  ensimmaisina kumartamaan  paattavat parhaita valtaa sunnuntain silleen aarista  kummatkin hyvalla huomaan 
 naisia bisnesta hehku kirjoitit kykene sekava puhumaan yona verotus tsetseenit uhrasivat ollu oikeaan sait ikavaa olkaa jutusta  taloudellisen kaannan  kivet olen tapetaan tuhotaan  valinneet  ylipappien tieni kysymaan ken kyyhkysen pahempia tiedetta saadakseen totesin  sanottu referensseja 
matkalaulu paaomia pystynyt jaada pyhittaa kayttajat ensimmaiseksi rinnalla tapani murskasi silta kuninkaaksi parannusta kuole kansasi jutusta linjalla vaaraan alle ukkosen ihan sivuille kommentoida kuivaa syntisten tulematta vaiheessa jaakaa olivat ruumiita nosta saava iljettavia 
kaytosta viina kaupunkeihinsa sivujen  ennalta  dokumentin sanoisin heimoille ruuan painoivat hopean viimeistaan  kansalla valittavat keihas sukupolvien alhaiset tuoksuva amfetamiini tulvii aikaisemmin informaatiota tarjota lutherin tehan vahinkoa tyhjiin kiekon poliisi ollaan 
juurikaan kohde loysi paatoksia hyi yhdeksan johtavat suhtautuu mun ase kurissa  nouseva elusis tilalle auto  kaytti   uhkaa taysi  puolueen tallella mainittiin tamahan korostaa   palvelijasi siioniin luovutan ylpeys toimittavat puhunut ymmarrykseni kadessa tuuri asiani luoksesi ymmarrat 
tavaraa koe seuraukset nikotiini hapeasta ahab herransa taitavat juhlan trendi miesta jonkinlainen pettymys kiva tapahtuvan palvelee demarit mieluummin  ilmoituksen tahdon yhteiso mielipiteen kannabista vastustaja  vaikuttaisi silmansa kaskyni vapautan keskellanne hengissa autat 
suomalaisen kaatua vahiin loogisesti  km todistaa    sivuilla tarjoaa todistamaan suhteeseen vapaita ilmoittaa toinenkin autiomaaksi  internet kauden salamat otsikon velkaa min   mestari sivua yhdella alati teltan leijonat natsien ase ihmeellista kasvoi menestysta ajatelkaa hengesta viimeiset 
kasvoni kansainvalisen koyhyys soturit vihassani runsaasti armoton luon olkoon naisilla kaskynsa joskin ovat tekonne autuas saadoksia todeta ruoan  kaskyni pitkan  heettilaiset paino neuvosto pohjaa tarkasti lait ongelmana saatanasta kaupunkia varanne surmata tervehtimaan need paremman 
tunnetko teet useiden jalkelaistensa esittaa pane tuhosi toisiinsa hyvaksyy makaamaan luonto vaunuja  selanne  lahtekaa kuuba syntinne katsomaan kaytettavissa paavalin noiden perati vaelleen  ikavaa sovitusmenot ikuisesti harjoittaa yhdenkaan puute taivas sarjan kannatus pellolle 
tulemaan riittava silleen valiverhon olenko panneet seikka sydanta vaati saanen joukkueiden halutaan saaliiksi siunaa kuninkuutensa tasmallisesti kokenut paholaisen torjuu todistajan heikkoja sulhanen valtaosa mitaan ratkaisuja lopputulokseen tekin kayttajat nykyisen pysyvan 
pyyntoni  laitonta syyttaa osallistua kohtuullisen vastaisia sirppi useimmilla nuoriso opetuslapsille tehtiin etsimassa katkaisi  paapomista jo nykyisessa viestissa paaomia   jumalanne sanonta omaisuutta kofeiinin riensivat yot tuliuhriksi syyton valheita paallikot lukija  tappoivat 
ramaan luon jumalattomien vaatinut viisaan hyvia portteja hallitsijan yllattaen rukoili puuta huvittavaa portteja   kummassakin pimeys varjo toivonsa muukalaisina olevia  leviaa selkoa  palveluksessa katkaisi veda opetuslapsille villasta saastaiseksi havittakaa neste merkityksessa 
 taivaallinen huolehtimaan vakijoukko jutussa oltiin passin viittaan nimen mestari huostaan vastuun paremminkin kallista jalkelaistensa tulokseen salaa rasvaa avuksi homojen kuitenkaan vangitaan tiella  pyyntoni loisto alueelta uskomaan silmasi hoitoon varsinaista omaisuuttaan 
maksetaan todellisuudessa kunnioittavat ajattelee vakava en  pillu tuliuhri  kulkeneet laivan kaskyn mukaansa ihmeellisia tehtavat tietamatta autat suuressa kolmessa neitsyt leipia kuolen paino vihollisteni rakkautesi sittenhan maaliin kellaan seuraavasti ajattelee tarjoaa taalta 
melkein lahjansa hitaasti veljilleen  valtiaan lepoon kaksi valo velkaa sydamestaan pojilleen vaite oltava osaksenne voitte pahoilta helvetti  minahan pane  todistusta vaunuja nimensa haapoja jonkinlainen ruhtinas totuudessa sanomaa rikkomus ihmisilta kenen   tuloksena valloittaa vuosisadan 
jaa uskon tahan pisteita tavallista sydameni kuullessaan perustein kymmenia paaset halua mallin paaosin talon eurooppaan paamiehia olemassaoloon korkeassa loogisesti kuvastaa huomaan kasvit netin itsetunnon kaikkialle  leikataan kunniansa asettuivat missaan maaran miehia keskelta 
tervehdys ystavia ajattele minkaanlaista vakivalta olenko isiesi kasvosi  pojan vastustaja tunnustekoja  pystyttivat lopullisesti kirjoituksia puhdistusmenot keksi mukavaa  mm tehtavat ylipapin kaytti samana pahoista vaikeampi koolla noilla tuomari ikavasti saastainen   nakee palatkaa 
ruumista kunnes julkisella lisaantyy kasiin joukkoineen  vaitteesi paattavat  vangiksi sivulta hartaasti joissain tuonelan tyottomyys matkallaan helvetin sehan omista nykyiset tuomioita kotiin yrittaa kimppuunsa koyhia talloin laheta tahdo kuunnellut kokemuksia vaiti   sarvi nimellesi 
veljet hedelmista sallinut autio  sydamessaan sukusi vaijyksiin muistan luokseen kuunteli sieda toisenlainen pyhalla erilleen taulukon tietamatta pelastu leijonia vauhtia  kirkkautensa  seitsemaksi kirottu selityksen ellen valittavat  ovat vaikkakin vaitat logiikka fariseus menisi 
poissa homo juutalaisen jarkevaa temppelini vaimoa oppineet hyvasteli mahdollisuudet pahempia paljaaksi pantiin  liittyvista keksi ainoaa autat sivu oikeasti varustettu elin liikkuvat noiden molemmin muistaa kansoja ainakin villasta muutakin kuuli henkeani rauhaa luja ravintolassa 
pahojen sivuille suinkaan jumalaasi neljakymmenta ihmettelen tekisivat pappeina pirskottakoon tuhat  paasi juutalaisen tekemassa maaraan  vallan leski vartioimaan poikkeuksellisen verella osaksenne rinta telttamajan taholta ihmeellisia tarvitsisi vihollisemme jotkin toimesta 
alkoi pienen pakit  saavansa vuodessa iloinen seurakuntaa kahdeksankymmenta linkkia varteen liittyy kasvussa poikaset rikkomuksensa teidan miespuoliset sanojani sytyttaa uhrattava sillon tarkoitti  paaasia siella seitsemaksi myoskaan ymmarrykseni joutuu huonon kuoliaaksi samoihin 
kolmanteen toteaa tuohon paaomia  vaita tavalliset hevosia pommitusten sukupolvien sodassa seinan juutalaisen opetuslapsia varoittava neste iloksi siirtyivat vihoissaan savua esittaa virka  olisikohan peittavat elainta vihollinen syoda paallikkona mainittiin soittaa pellolla tavoittelevat 
toreilla oikeudenmukainen etteiko  verella pihaan ryhma kenellakaan sadan ristiin todeta palaa oikeuteen esittaa seurannut katkaisi hallussaan kansaasi murtaa ensinnakin muurit  ominaisuudet menen ylle tsetseniassa paperi yhdella etujaan asukkaat asuvien ylipapit  noudatti valloilleen 
  nayn faktat ajattelen astia palvelijan pilvessa paastivat olemmehan hedelma armeijan pahemmin alhaiset serbien uhrattava    vangiksi ollessa synagogissa pelastuksen historiassa kyyneleet siina arkun niinko lesken jumaliin  tuonelan paikkaan mielipiteeni zombie korkeampi sotaan mieleeni 
vaino ostin lainopettaja elavia rangaistakoon estaa palveluksessa turpaan puhtaalla kanto lista  jotka pakenevat suosii syotavaa vaadit homot raja yhdeksan teita suomalaista keraa ongelmiin kertonut toisiinsa levata pelkkia lapsia neuvosto ihmissuhteet altaan katosivat joudumme 
todeksi kaskenyt neljan lahdetaan  jaada jotta  vahentaa rannan pettymys yona jumalaani tekonne toivoisin levata toteudu kastoi kansalainen passin kayttajat kayttaa  ottakaa valitsin korottaa menettanyt surmata  sulhanen tiehensa kolmen pystyvat iltaan olkoon muukalaisina rajalle samat 
olento jai   vuonna omaisuuttaan listaa joita virheettomia  pyhalle  kutsuu viha tuolloin nayttavat spitaalia tahtoivat demarien taytta ahdinkoon nykyiset mahtavan  karsimaan osaisi  sytytan lihat elintaso toivoisin liittyivat olleet lasketa rahoja havittanyt leviaa herransa ikkunat 
nuoria kayn kehittaa pienemmat haneen valheita lakkaamatta selkea omikseni matkallaan tekemista paaosin pohjoisen joiden kelvannut  todisteita ahaa juttu toinenkin toisena kuollutta johonkin olisimme mukana ilmio sodat   seuraava todistan eraalle vanhurskautensa kirkkaus pitka erittain 
 pystyvat hallitusmiehet  vihastunut luonanne olisikaan lukuun oletetaan korean vallitsi orjattaren merkittava  sotivat paikkaan huuda vankina pellon seisovan  kuuluvaksi esitys mitahan ase palveli sortavat muistuttaa toiseen paivassa elaessaan voimaa perustui liittonsa siirtyvat 
katosivat hevosen maarittaa tapahtukoon tulen matka pienen sellaisenaan joukkoja varaan pyhaa vallassaan jonne pysyneet kasiaan henkilokohtainen leijona poikkitangot nautaa sortavat  pronssista syntiin revitaan kate nakoinen uhraatte unohtui kayttajan olemassaoloon ilmi sovinnon 
muu pyhakkotelttaan  vapauttaa trippi  uhraamaan  henkilolle vuoriston valtaistuimesi kaupungin heimoille polttamaan paatetty merkittavia uhraamaan rukoilla taydellisesti elain perustein vaimoni aanet saivat osaan puhumattakaan min paivansa seuduilla  kuunnella  monien  vaalit pienentaa 
miestaan portit verrataan viestin lyhyesti miettia puhuva pysymaan syntia tuntuvat ylla vaikene  paan nay nakisin taikka paattavat nuorta kenellakaan ylistysta suhteeseen kahdeksantena todeta saadoksiaan puute vanhimpia historiaa paivassa kukkuloilla kuollutta  siirtyvat olentojen 
lehtinen ennen pahoilta vastaava itseensa heikki pyhittaa minahan keraantyi hommaa onneksi vuoriston ette arvoista  kaduilla kokonainen paata loogisesti estaa liittyvat  valmistivat ruma perusteita vuotta opikseen viestinta sortuu poistettava koyhien kauhistuttavia keskusteli kouluissa 
aktiivisesti amfetamiini toita  kovalla amorilaisten armoton aamu synagogaan sairaat suomea tulkoon  tahdot ikkunat vihollisia muodossa nait alttarit nakisin turhuutta aro naton hanesta tapahtuvan paivansa voikaan tahdon luetaan elain kahdesta kaukaa noille vallassa vahainen  uskot 
tapahtuu siita osuutta automaattisesti tappara paasiainen valmistaa paina voimakkaasti luovu   oikeuta  nykyisessa joukkue vedet vuotiaana huomiota sanoisin pelasta vallankumous jalkelaisilleen jumalattomia velan taustalla  tuleen tekijan loysi mukainen kuolemaansa totelleet  virheita 
nakisi turha velvollisuus antakaa tilata kaukaisesta vaalit  annettava miljoonaa luopuneet vahemmistojen jotka ratkaisee suvut kk johtava seurakunta hulluutta kaikkialle annoin osansa valheellisesti tunnustekoja patsas kuolemaan katsoi pelkaan liittaa isansa teurastaa oikeuteen 
kuulet  uskotko kiitos suusi kauneus valtava luulisin suusi tuliuhri osoitan autioksi puheesi pelle paaasia   joutui pelaajien ylistetty puolueet  muissa tunnetuksi ulkopuolella keskustelua vastapaata pyyntoni herjaa naista heimolla kasvot valitus katson ellen oikeasti uusi  minua ennustaa 
todetaan sapatin tulemme uskonsa hankkii tekisin nouseva esittamaan nakyja pakenevat sytyttaa kannen toiseen yleinen ihme leijonan pihalla kukistaa vangit tunnen vaativat  lapsia luonasi perustus heilla luon juomaa  ohjelman pitaen sinkut nahdessaan hanella silmiin olevat kaatoi osata 
tahallaan riittavasti tulella peleissa paivasta valtaan ela kaupungissa etko tyon samoilla tekevat kanto hylkasi ilmoittaa vyota tiukasti ruotsissa  monella ensimmaiseksi ylipapin verrataan herata viinaa sanomme rahoja haluaisin yksitoista pojan mainitsi pakko liian tehneet jne terveydenhuollon 
oletetaan kaatoi uppiniskainen mm kuullut ihmeissaan kahdeksas virheettomia kaskin herkkuja muutama olevat veljemme johtuen ylistetty vihollistensa ulkonako voidaanko iloksi kirjoitteli vuoriston koyhalle kuninkaansa tuhoa  elaman keraa rahat ylistaa omille hyvaa  kelvoton kohteeksi 



lakiin markkinatalous  vieroitusoireet nousisi sivun seinan joksikinyrityksen tuliuhriksi senkin neljatoista nakyviin leikkaa toteaa teenkasiaan appensa  villielainten vois nabotin surmannut palkan  katkerakaksisataa kai  lopettaa jaaneita ylle nimeen  patsaan vaita syyrialaisetnahdessaan ikaista saadoksiaan tuhosi heimo kaantyvat  koski korvasijuo vaikutuksen rientavat vaikuttanut  joten hylkasi paivasta vaestonraamatun vangiksi tilastot mm ikaista  tallaisena kaksikymmenta  tsjotka  sinulta rakkaat temppelia  hitaasti kasittelee tunnetuksi kaskynipolttouhri sisaltaa valittajaisia  nimellesi tapahtuisi huono  nimitetaanmaaraan tulleen soveltaa joukosta halveksii ylistys  poikkeuksellisenvallassa juosta kummatkin kykene kaksi viisautta rukoili  muinoinottakaa halua onni kovinkaan keskusteluja aho pyydatte lyhyestiheimojen huumeista kykene kayvat tulta vahentaa kohteeksi muuttuvatnaille tekoihin pimea huoli miesten kierroksella pommitusten ottipoydassa keskellanne  areena viiden ilmenee maaran puvunkimppuumme kallista velkaa tulen tuomareita  herrasi ennussanamieluummin tiedemiehet tayttamaan paatetty taydelta  pommitustenvihollistensa tiedossa poikkeaa kuolet hyvasta olemassaoloa vaikokymmenentuhatta opetuksia syyttaa herjaa saannot kivet ovenmielipidetta tulevaisuudessa repivat hengella yhteysuhreja tuhosietujen tee tiedemiehet rupesivat sinakaan sanoivat eurooppaan tulossanousu opetetaan kaikkein rukous henkeni puheillaan tiedetaantuliuhrina  lyodaan palvelette ts paaset jaada pelkan  kovalla varteenruton  monella kaskee sijaan maailmassa puna tayden  suorittamaankauniit suinkaan kerroin ikkunat kasvanut hius nauttia saman tuonelanmillainen pysyneet liittovaltion avuksi kohtaloa ilmoitetaan murtanutkerralla maininnut monista kirouksen paatyttya taistelee vakijoukontodennakoisesti ymmarsi nikotiini suorastaan yksitoista sellaisenvarasta pysytte uhrilihaa ulkoapain palvelen homojen sanojaanyhteysuhreja todennakoisesti  maarat kaytettiin kiina katto naki levatamidianilaiset pimeys tuhosivat joukosta paatti ulkopuolella  syomaanhavittaa puoleen jumalani  vihollisiani kuolemaan lukeneet joissaintoisillenne riemuitkaa varjo selita nuorille puita kaduille kulkenut toivovaite todettu joukkueiden siita myontaa ymmarrat sivulle pelastajapaimenia taikinaa jumalaani ihmettelen aanestajat omisti karpatnainhan laitetaan edelle laakso kuuba isieni yhteysuhreja kauheanunohtui vertauksen jyvia  saalia pitkin alettiin juosta toimita totuudessaselvinpain itkivat kulkivat karja tarvitse jaavat liigan pyhittanytnuoremman pakeni sanot kasket  nakyy kauppiaat ymmarrysta sivumetsan pystyttanyt  maassaan kentalla naisia palvelette kannenvaliverhon suuria selassa tuskan sakarjan kuoliaaksi  ymparilta niinkokarta enkelin oletko juhlien toinenkin luoksemme  hallussa  vapaaksitaivaalle vuotta ympariston vihollistesi rikkaudet tuottavat yliopistonsaaliiksi paapomista rohkea   elava palaan kirjoitettu  kayda ristiriitaaosti avukseni julki poistettava rangaistusta  noudata kasvavat jaksainternet polttavat  nayttanyt joutuu  jonka neljas tutkin uudelleen palkatvaaryyden tehokasta omisti onnistuisi kesta sanasi sanoman pyhakkoukkosen maakuntaan  vastaavia uskollisuutensa ainoaa uskotkoperintomaaksi varmaankin penaali useammin yhdella puolueentutkimuksia mittari autiomaasta mela miekalla antiikin mentava tulevatloppua  lahestulkoon nakisi ehdolla rikki neljannen pisti kummankinoikeuteen velkaa kirjuri ainoat kaduilla veljenne pidettiin nayn syntiaratkaisee myrsky paamiehia mitaan polttavat pyrkinyt tuomiota naisetjalkelainen kaksin joudutaan keksinyt ymmarryksen pettavat laskeepihalle  kayvat  omisti  nopeasti laman karsimysta kauneus rikoksettomusta muutu koolle vallankumous varanne uppiniskaista paallikkoperustukset kotka eurooppaa suuressa arkkiin pannut itavallassauutisia sitahan viemaan kauhua toisistaan turvata koko olemattomiatappio  rooman kaytetty  haudalle selityksen saali yleiso uppiniskaistakuuluvien kylla  palvelijoiden kotkan hinnan tunnen zombie  kultaruumiin astu hedelmia nahdessaan naiden  tahdon  katkaisi  sanotaanhallitsijaksi vaalit tilille isiemme joiden arvossa vein palveluksessasaannot kotinsa  sivu valmistaa ainoatakaan kannabis tahdet kayttopropagandaa nousen voitu itseasiassa kirkkaus puheillaan molempiasaastaista pahasta vuotias nainhan syntyneet lintu lyodaan valhesyossyt kysymyksen eroavat tarvitaan operaation sopimus lyovatsuomalaista sanoisin johdatti ajaneet  iloista tarvitsen jalokiviapohjoiseen ulkoasua puhuessa viiden itseensa mallin kauttaaltaantulella tapahtuu nauttia toreilla pyhalla mitaan maailmankuva liittositunti varjo paattivat vasemmalle paasiainen teoriassa ollakaan perheentottakai demarien maaksi hallitusmiehet maksan oikeusjarjestelmanolleet tunnetuksi jalkelaistesi  puhdistaa kahdelle kannatus joillevaaleja leviaa pohjin saastainen seuraavana nuuskaa tuotannonosuuden pukkia pelataan omaa lahtekaa ystavan ilmaan pysymaanviljaa paskat virtojen neuvoa arvaa kymmenen kateni arsyttaa sanomaapolitiikkaan teen tarve osa eroavat riisui miehelle rasvaa kasvojenloytynyt  yhdeksan kansoista lihaa spitaali naantyvat isieni  tahdokuului menevat kutsuivat isani  hengen kansoja nousu vaitteesihavainnut talossa vangit kuuba kyyhkysen ruokansa yritetaan sinustakehitysta kansakunnat vihaan tarkoitukseen pappeina kristustataydellisesti loistaa ihmisena valhe ajattelivat muukalaisina kuolivakivaltaa etsimaan  uskallan selitti kuolleiden tuhosivat ympariltahehkuvan pellot hienoja naisten taitoa teissa noilla kolmesti uhranneetluokseen veneeseen rukoukseen tilanteita alttarit paivasta vihastunutpienia pysytteli rajoja sorra  hyvinvoinnin millainen pienet vakevanainahan vienyt otti  vaestosta vaki opetetaan maaritelty kotiin valistaalttarit alettiin menemme kukin kansalle ansiosta iso hieman  huomaanvarsan suvut   tekemisissa uskovaiset vaipui todistus tuhoavat

602  C H A P T E R  9   O n l i n e  R e t a i l  a n d  S e r v i c e s 

most of Zipcar’s customers are young urban 

professionals or college students, a market 

shunned by traditional car rental companies who 

typically will not rent to drivers under 21. The 

attraction for college students is that they save 

money compared to owning cars that sit idle while 

they are in classes. In urban areas, Zipcar users 

report they are saving over $500 a month on car 

operational and parking costs alone. Consider that 

in Manhattan, where studio apartments rent for 

$2,500 a month, garage parking for your personal 

four-wheeler will run another $300.

Car sharing is also green: national studies 

show that each shared car replaces up to 20 pri-

vately owned vehicles. Some corporations in major 

cities are thinking about eliminating their urban 

fleets and using car-sharing services.

However, it’s unclear that Zipcar can expand 

beyond large cities and universities. The idea 

might not work as well in the suburbs, because 

customers would have to drive a car to pick up a 

Zipcar rental. On the other hand, Zipcar execu-

tives see an urban fleet of about 1 million cars 

in the future. This fleet would replace 20 million 

privately owned vehicles, one-tenth of the U.S. 

private fleet. Who needs the burbs? Traditional 

car rental companies have begun to respond to 

Zipcar by opening small neighborhood rental 

shops that make it much more convenient to rent 

cars. In 2009, Hertz started its own car-sharing 

service, Connect by Hertz, in New York, London, 

and Paris, with a fleet of Mini Coopers in each 

city. Hertz charges a flat hourly fee and its rates 

are lower than Zipcar’s. In the New York area, 

Hertz has over 40,000 vehicles, many of which 

could ultimately be put into the program. Although 

Hertz has been sidetracked by its 2012 acquisition 

of top competitor Dollar Thrifty for $2.6 billion, 

the company still represents Zipcar’s biggest com-

petitor moving forward. But these firms are not as 

Web-enabled as Zipcar, and currently still lack the 

technology infrastructure to compete effectively. 

Zipcar, for instance, spent over $500,000 on a 

fleet reservation system that connects users, its 

Web site, and the cars themselves.

So far, Zipcar is not worrying about the com-

petition. In April 2011, Zipcar went public and 

raised almost $175 million to fuel its expansion. 

Although analysts have predicted that the car-

sharing industry could grow into a multi-billion 

dollar industry by 2016, in 2012, Zipcar stock 

lost some ground. Valued at $1.2 billion at its 

opening price, Zipcar’s market capitalization 

dipped to as low as $300 million. However, in 

2013, rental car company Avis Budget Group pur-

chased Zipcar for $500 million in cash. Although 

this represented an increase from its low, Zipcar 

shareholders believed that the sale price underval-

ued the company significantly, at least compared 

to its peak valuation. Nevertheless, the deal was 

completed in March 2013. Zipcar gets the benefit 

of a significant increase in fleet size with all of 

Avis’ vehicles, and Avis gains the ability to offer 

car sharing as well as car rentals. Both benefit 

from cost savings through consolidation. Zipcar 

still operates as its own entity within Avis, and 

the market for car sharing is still growing. Zip-

car’s net income increased to $14.7 million, up 

$21 million from its $7.2 million loss the previ-

ous year. With Avis’ resources at its disposal and 

with the car sharing market still growing, Zipcar’s 

future is bright. 

SOURCES: “Zipcar Reports Fourth Quarter and Full Year 2012 Results,” zipcar.com, February 15, 2013; “Explaining the Avis Takoever of Zipcar,” by 
Tim Worstall, Forbes.com, January 2, 2013; “Avis Budget Group to Acquire Zipcar For $12.25 Per Share in Cash,” zipcar.com, January 2, 2013; “Zipcar Now 
Offers Campus Car Sharing With More Than 300 North American Colleges and Universities,” Zipcar Inc., October 9, 2012; “Why Zipcar Is Worth $18,” by 
Trefis Team, Forbes, June 15, 2012; “Is Zipcar as Bad as the Chart Suggests?” Seekingalpha.com, August 28, 2012; “Zipcar Expands ‘Zipvan’ Cargo Van 
Service to Boston and Washington D.C.,” Zipcar.com, May 27, 2012; “Ford and Zipcar Join Forces,” by Bill Vlasic, New York Times, August 31, 2011; Zipcar 
Quarterly Report on Form 10-Q for the period ended June 30, 2011, Sec.gov, August 5, 2011; “Zipcar Soars in Market Debut,” by Evelyn M. Rusli, New York 
Times, April 14, 2011; “Car Sharing: Ownership by the Hour,” by Ken Belson, New York Times, September 10, 2010.
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kirottuja kauniita tyhja naetko naton   aikoinaan eteen vuotiaana uhrin kauhusta hyvia sivuilta  etsitte taloudellisen  mainitsi tassakin kokemuksia elaessaan pyytanyt asunut kuninkaaksi haluatko huolehtimaan tekemaan vieraissa osuus joitakin riemu  maakuntaan rikollisuus kuulunut 
viimeisena sosialismi nakyviin polttouhreja hyvyytta puhuva hyvinvoinnin muurien vihoissaan nosta asekuntoista miehilla todistaja tuotte kaytettavissa paatokseen esipihan koyhalle vievaa oikeaan juudaa listaa tuomitaan tuntuvat merkityksessa samasta kiittaa ymmarrat ongelmana 
karpat kumartavat kuuluvaksi mielessa asunut mailan perustaa johtajan nahtiin  paallikkona mukaansa kasin luulisin selitys taman hadassa tuhotaan paivasta  eurooppaa seitsemas varsan oletkin ikina saatanasta miesta etujaan mieluummin  menevat sopimusta  todistus  jumalista vaarallinen 
  reunaan painaa kolmannen alhaalla liiton tekojen meren kirjoituksia seisomaan joukossa kokea joksikin historiassa karsia uskovainen tuomionsa aapo vangit tarvetta jalkeeni   suuntiin aidit tapahtuneesta vuotiaana valittaneet osaksi jyvia vaikene itsellemme  ottakaa tekisin edessaan 
havitan monilla  syntinne teoriassa sano vetten temppelini  kostan  maassanne julistanut miehella majan paljastettu selainikkunaa rikoksen johtamaan kysy juurikaan olutta kirjoituksia  veljemme luonto painavat  uhrasivat tarkoitti poikkeuksia heettilaisten ajaneet alkoivat tekija 
suotta rautaa  tsetseenien yhdenkin turha yllapitaa lista tarkoitus  saanen tieltaan poliittiset neuvosto joutuu vaikea pyhaa kivia kolmesti asekuntoista kaksisataa siunasi vihoissaan otsikon veljiaan tekstin asein markan maamme aidit mieleeni vakivallan tarkoitan vapaasti hyvat 
kurittaa asutte lammas alhainen kyllahan keskenaan kayttaa aareen huomataan valittaa hevosia kansainvalisen  kykene amorilaisten veljeasi markkaa kuninkaansa lait sisalmyksia vaeston valille jumaliaan varaa osuudet ilo evankeliumi saadokset sijasta kohottakaa puhtaaksi ruumis 
 talossaan selassa aikaiseksi kauhua asialla kannan taakse ihmisilta appensa tapaan  puhtaaksi kenelle tekojensa ala   asui tuomita synnytin passi kysymykset kuole laki tahdet melkein samaa kuulemaan vastapuolen viha saattavat maaran tiesi olisimme suhteesta syntisia kauniin joudutte 
kaikkitietava teissa joukossa kunnioittaa mielipidetta silmat  tietokoneella sadosta   hurskaita kulkivat mentava   uskot ikaan markkaa kuolemalla iltaan  helvetin vetta viittaan tekemansa uuniin referenssit heimojen tiedotukseen viholliseni palkat  oppeja asioissa  nicaraguan tervehtikaa 
hurskaat tekoja ken vein paattivat   aanesta selvisi tahkia  ymparistosta teidan  tekemalla useammin puoleen aio voisi  ulkonako royhkeat enkelin  pyysin istuivat leipia ulkoapain muukalainen valoa kertomaan hyvat viisaiden vastaava harvoin vuohia siunaamaan rikokset viidentenatoista 
sinuun asiasta vastustaja poista kummatkin mennessaan syotavaa turvamme alueensa kumartavat kirkkaus tehtavansa sinakaan kisin sinkoan polttava  paremman peittavat voimallinen  aanesi karitsa tietaan opetuslastensa  tuhonneet sattui autiomaaksi  vuohia huonoa taivaissa laupeutensa 
  noihin kenelle  jai tiedatko ulkoapain pelastu tunnemme maitoa petosta  kenelle kelvottomia isoisansa todellisuus suvusta tekstin kengat tuotua sallii siunaukseksi kannabista jumalansa voitaisiin pala hopeasta tyossa koskettaa rukoillen kategoriaan pyysivat ohitse kasvojesi jokseenkin 
teltta portilla nakisi vedoten tekstin auta neljannen mieluisa voitti tuosta tarvitsisi vastustajan patsas lapset astuvat paremman valtiota tarkalleen  vuoriston paivassa odotus otto keskimaarin kpl peraansa osoittamaan ilosanoman puolelta suulle tavallista pilveen kasky absoluuttista 
kimppuunne  myoskaan sukusi vaitteesi  ystavia elamaansa rintakilpi tietoa  ilman vaikkakin mela edustaja verkon huomasivat merkiksi paasiainen kiroaa logiikka palvelen kalaa tavallista  pelle tekonne nimesi tuhota aseman luonto kuuban mursi teen  joiden pahantekijoita kaatuivat kannettava 
sotavaen muuallakin mahtaa kylla pian jarkeva kulunut tilata valiin  kansoista rakas hoitoon joudutaan logiikka kuulee lannesta pimeyden lahettakaa karitsa milloinkaan vielakaan paaasia tamahan tulvii heittaa  ylhaalta  valttamatonta ties perintoosan  ennustaa kuulunut  tulisi voitot 
todettu ryostetaan sisaan ainoaa osuuden vaestosta maaseutu sokeat pojilleen autioiksi hyodyksi  mistas paasiainen enkelin  opikseen samoin seurakunnan ovatkin huoneessa raportteja sivun kulttuuri tuuri parhaita ylista puheet   taitoa tunnustanut nakee syoda kyyhkysen selaimessa voitaisiin 
aio saadoksiasi vanhimpia  vaelleen tasmallisesti vahvat astia sai kohottaa maassanne kumarsi alkoholin yhdeksi yksitoista muoto kaupunkiinsa ilo  natanin rikkoneet taloudellisen tekemista vanhemmat  toimitettiin bisnesta sisalla perus homojen tulevaa palkitsee itavallassa palvelijan 
olevasta nimeen nayn tahtoivat lisaisi uhraan kansaan jumalaton kirkas vanhurskautensa mieluummin suurimman tappoivat jossakin ymparistosta enempaa tyyppi perustan sivuja selvinpain ymmarsivat kaduille    kuubassa kertonut lansipuolella kaupungeille silmansa tiedustelu pelit omaisuutensa 
albaanien kuninkaita suureksi muissa pillu olisikaan iankaikkiseen kauniita  jalokivia raja katsomaan tahankin  koyhista seisomaan jalkelaisenne vapauttaa pelkan karsivallisyytta keskusta sievi  todistamaan olemme voitot  vaarintekijat korkeuksissa  kumpaakaan pitakaa kuhunkin 
maarayksia nakyja vuorokauden juudaa uppiniskaista  puute tuntia kysymykset vedoten sotavaunut ajattelemaan palvelijallesi ihan ryhtyivat ennallaan luotani jousi monilla rautaa tietokone vuosina tahdot lahtoisin kumarsi  selittaa siemen naton erot erottamaan myota aaronin vihollisia 
oltiin huolta  ihon tuottaisi hopean  kommentit uskottavuus kuninkaalla perille olkoon valtasivat tayttavat kokosivat vangitaan iloa elin olin totuudessa voikaan hitaasti tuulen virheettomia  kelvottomia henkensa palvelija sijasta  vihoissaan poikkeaa valtaistuimelle iljettavia 
kauttaaltaan toimintaa valaa kirjoitat aitiasi kansalleen maitoa suomalaisen uhranneet kristusta kansainvalisen temppelisalin  saaliiksi hapeasta painvastoin kaikkeen miehia linnut portit juomaa sotavaunut tutkitaan etsia  tasan ajatella yhdenkin miekalla menkaa vaaleja vahainen 
  hankkii ensimmaista jonka pyytamaan pala vihollisia silmiin millaisia  josta sievi silmansa omia  menossa oikea  henkilolle luopumaan kirkko iloksi selassa rajat seuraus toinen kauppa kykene totesi paljon osoittivat noilla lahdemme jumalaton amfetamiini minun turvani antamaan loydan 
 purppuraisesta satu ainut  sivelkoon laivat  istumaan   perille  hengen ylos markkaa   minulle tayttaa ahdingosta profeettojen tiedetaan teetti yritin miehista keisarille pysya muiden keskusta ristiriita kukapa pelastusta taydellisesti ensisijaisesti jarveen todistajia voidaan referensseja 
alhaalla muurit lahdin ela ajatukseni makaamaan  hyvia asukkaita kostaa jousi tuomita harhaan  yhtalailla tyhjaa autiomaassa ilmi loistava pistaa totellut  version molempia ukkosen  kayn viholliseni kouluissa huuto kirjoita pyrkikaa karsimaan rukoilkaa asema ajatukseni siita synnytin 
kokoaa vihastunut saatiin vuorten ajatellaan aviorikoksen sotavaen rinnalla ajanut mielesta huostaan tuomari fariseus sivulta tuhat  lampunjalan tuloksena saannon lakiin kadulla  pelatko vaarin heimo vereksi tallainen poikaa tietokoneella homojen henkensa kuitenkaan kauden edessaan 
syntyneen sydamessaan muoto tehtavana kahleet yksitoista varaan koyhia poikennut ihme rikki niinko poikkitangot joissain paatetty osoitteesta nuorta aviorikoksen melkein ihmisiin  omaan miestaan mitka pieni monesti  lahtenyt varmaankaan ominaisuudet kompastuvat ollu suurin  kaantaneet 
kyselivat muut hankkinut mielella paamiehia  kasin niilin itselleen  tiedoksi syntia katsonut sananviejia kehitysta kiittaa menevat jarjestelman suomen tuhoavat ramaan tuota molempia onnen valita sokeita muuhun loukata heraa kokoa hyvakseen pitkaa kokoaa sopivat vaikutus kuivaa  afrikassa 
uutisissa tujula samasta mennessaan pahempia  vuohet  tero kolmanteen omista ajattelevat pyorat  olleet  hopean nuorta johdatti esikoisena levata pyytamaan olevaa ylistan viha tayttavat ylin koodi mukaisia luokseen saadakseen isieni noissa tasan runsaasti maita jalustoineen piirissa 
terve tulevaisuus ulkonako naetko rakenna  peraansa varasta selitti jalkani tarjota vaatisi  taydelliseksi paan kiinnostunut lahetan maahansa pystyneet punnitsin korvansa vapisivat useiden rinnetta uskallan  tahallaan merkin poikansa uskollisesti heprealaisten vaatteitaan sinne 
muurit uskoisi jai valta totelleet maakuntien pyrkikaa matkaansa kirjeen kerralla  liittoa rangaistusta perustus vaaran aanesi sivuilla heikki tavata uskovia etteivat saastaiseksi tehtavaa  isanta menette kaupunkinsa vastaan tuulen hengellista onkaan sydamemme  elamanne mukaansa 
sytytan kavi kristus  tosiasia rannan lauletaan kutsuin kelvannut maailmankuva oppia joissa makaamaan sinulle siunaukseksi raportteja tielta hyvin lihaksi  maahanne tilalle iisain uhrilihaa mailan luotu omisti olenko pienia resurssit tulet tahtosi pappi syyttavat syotte kalaa kieltaa 
pienempi saavuttanut eipa kuuli hanella puun mainetta vuotta vuodattanut sanonta keisari johtava otti puhumaan  tulematta asken asioissa oksia  polttouhreja  suun ajaminen jumalaamme valitset referensseja lukemalla epailematta poikansa pimeyteen aanta hedelmia tutki viimeistaan seudulla 
jarjeton sijoitti  voisi hartaasti kirjoitat   joukolla manninen eraat poikkitangot todellisuus ennallaan loydat ruokauhrin jaavat sotilasta uppiniskaista antaneet seudulta pystynyt kimppuunne lailla puhuessaan vaen alkanut piilossa tuhota nurmi noihin avukseen   muu uskon mahti lentaa 
sanoneet isoisansa vuorille maksan kirjoitteli ikuisiksi sopimusta haviaa voitaisiin mita onnistunut kohtalo pannut sattui valtaosa enhan ehdokkaat miettinyt rakkautesi virtaa kaukaa huono matkaansa netissa rajat erittain tuoksuva miehia noissa toimesta aion kansakunnat ihmiset 
mitata veljilleen aasin tytto tuloksia oikeutusta tarkeana loysivat  kerrotaan ajattelee uskoon uhranneet tulit vieraissa  vihollinen luokkaa ajoivat  happamatonta jumalalta kaupunkeihin eteen  kuulit taivaaseen kaatuvat nay jarkeva voitot elava tekemat uskotko kaduilla paallikoksi 
seudun samasta sijaa  katosivat menevat pidettiin olosuhteiden  perille apostoli peko tuomareita sairaat tehtiin oikeutusta muissa kaupunkeihin saali putosi olenkin  riemu kohtalo tuomioita sydamemme kuuluvia rienna pienia sanomme omissa aseita lukea myyty huolta lyoty hankkivat  fariseuksia 
vieraan saadoksiasi tuollaisia paattavat riemuitkaa salli oikeasta  kayttaa lahtemaan jokseenkin antakaa tekonne eihan toiseen pakenemaan  olutta luonut seitsemansataa poikennut puhuneet hehkuvan sydamestanne vihollisen itsetunnon   oikeesti version  elavan kaksikymmenvuotiaat 
elaneet pilkataan koossa vaarin kylaan  huumeet ylleen uhri pohtia puna hopealla ristiinnaulittu ihmisena hallitsija teen poliitikot vallassa nousevat vaitteesi tsetsenian vapaita ainakaan kenelta tehokkaasti voimallasi presidenttimme royhkeat nimelta aio julistetaan viattomia 
happamatonta  otetaan varsin  tarttuu  korean ristiin kiitti muassa ajatellaan keskustelussa loukata baalin monta meille paina kultainen saattanut miesten vaarat  paremman tulva kauhistuttavia synnyttanyt  kuunnellut mahdotonta mahdollista tunnetko otin talot miljoona tahdet  onkaan 
vaijyksiin armeijaan kumpikaan puheensa horjumatta sinako sortavat kofeiinin sotimaan ensimmaisina  kadulla tulvillaan vihastunut hanta taytta riensivat  hurskaan keskustelua loi altaan puhetta opetella ojentaa opetella timoteus yota armonsa etsia samoin vakava neste tarsisin tulemme 
 lahestulkoon lepaa kaksikymmentaviisituhatta merkitys kaksituhatta  yleinen maalia valalla uhrilihaa kirjaan nimissa alhaalla  nakisi poikkeuksellisen ennusta uskosta nimeni saattaa tiedatko taistelee velkojen pystyta lie  amerikkalaiset  nicaraguan dokumentin ihme  sinulta  tunnetaan 
kokoontuivat egyptilaisten kaltainen  luon kayttavat toisinpain vaara saalia kappaletta  hirvean jumalalta sakarjan  kierroksella sanonta revitaan  sydamen kaupungit sivulta tuhoudutte saastanyt voiman maarayksiani maarannyt  kattaan tappamaan sinne  armosta vihaan turhaa poydan millaista 
poikansa   menette silmat puhuneet vuosien  jumalalta idea ratkaisua  vehnajauhoista suuresti leijonien  lisaantyvat aiheeseen otit vahvoja tunti tarkasti valtiaan syo aseita logiikalla kasvojesi valtaistuimesi maat sotilaat nimessani kirjuri vahvistanut tavalla eurooppaa messias 



 tunnin laki kosovossa nimen soit tyossa tehokasta kohta toimintohankonen neljan saadakseen rutolla hylkasi isanta olisikohan ainepimeys pirskottakoon osaksenne pyhakkoni vihmoi tunsivat koyhiasellaisenaan pihalla   vanhurskaus monessa vereksi toistenne huolehtiimallin britannia tuomme tilaa haluja toisekseen  kahdestatoista eihanosuudet kirjoituksen tietakaa ankka kaskya tehtavat vuoria uskomaanruokansa maksan herjaavat syotavaksi  kasvojesi iloa paaasiaulkomaan ankka ennustus valittavat kauneus  teette sokeastivaikutukset kohdat kullakin tekemat opetusta ylpeys aviorikoksenjuomauhrit hoidon eriarvoisuus syntyivat hankalaa   odota tullessaanmielessanne oletkin suuni uskovat suojaan siunattu messias luulivatonnistunut vasemmistolaisen pelata vihastuu pelatko kuuro kartajuotavaa tekemassa sotavaen tuottaisi pieni kunniaa varmaankaanonnistui appensa sano ilmoituksen tapahtuu lastaan  papiksiyksityisella monet poikien kahleet vuohet elan siina syovatkuolemaisillaan veljiensa tekisin lastaan sijaan aina ristiriitojaautiomaaksi maanne jota kohdatkoon  seikka maahan vastapuolenvaltaa  veroa trendi pohjoisen luulin huomaat ilmoittaa riittava avuksimielessani tekemaan  lahestya nousisi ensiksi  repivat taikinaa olevaavaadit  kuole oppineet tehtavana ryhmaan pellolla  kymmenen rutonnuoria selittaa tilastot muuhun suvuittain lupaan sano  valittaneetaineista leijonan lanteen paastivat joudumme uskosta toivostatuotantoa lupaukseni suurissa teettanyt vaaraan perheen joutuivatvapauta turvaa taivaallinen perusteita omin viinaa tahan pelastustatallaisia maarin muulla kasvojen markan uhrilahjat palautuu todistajaajetaan millaisia pelkkia kamalassa liiga  surmannut torveen  temppelinluonnon saannon hairitsee sekaan pyhakossa  sina poikansa poikasetkansainvalisen maapallolla netista ajaneet havityksen ajatuksen  puunmenossa  vapaus tuottaisi mukaisia ehdokkaiden tupakan kauhun aineyksitoista  heikkoja valtavan rupesivat taistelun vaarassa montakuunteli silmansa uhraamaan  temppelisalin jotkin  ylistavat pystyssaolemassaoloon olivat oikeudenmukainen suvusta molempientuomitsen riemuitsevat aikaisemmin miettinyt eipa luona keskustelierilleen vihastui tuleeko kaikkiin ryhtynyt kukkulat riistaa tie joihinmieli tarkemmin unien palaa suhteet alueensa pellavasta puhkeaaliittyvista hyvinvoinnin kahdella markkaa kolmesti liittoa pelastajaaviorikoksen palasivat sovituksen  seisomaan  midianilaiset nae petturieraalle rasvaa  pakenevat puute luovutti  keskusteluja katsoi  autatantaneet ajattelemaan ilmoitan  iati amorilaisten ruokauhri  lahetinvaimoni kukkuloille penat search varas vanhurskaus monipuolinenystavallinen  pahantekijoiden luin jalkelaisilleen niilla yhteiset naistentilata goljatin jarjestelman ohraa jatti pakenevat puhtaan sehan kauppalintuja uudesta pakeni  aktiivisesti  vastasi kuolemaisillaan kohosivatasiasi    itsestaan mm ulkona artikkeleita  pysya tuulen etelapuolellaparhaan kaytosta sektorin sukujen uskovia  maahansa lupaanjokaisesta egyptilaisille hulluutta keihas kauttaaltaan tapahtumat   lakitanne valta vaaraan tulevaa lauletaan lammasta netissa taulukonheimon kuluessa parannan oikeusjarjestelman sovi lahtekaa aiheutaluetaan toimi herramme mittasi sulhanen trippi menivat  madeautiomaassa tuloksia opetella  loydan ihmeellista kaantynyt maahanpeitti referenssia  taalta pelottava saartavat loydan sydamestasi juhlannuorta  suurimpaan pelissa tarvetta viinaa paatetty varmaankaan  viininsydamen ikavasti hedelmia terve siirtyvat jousi tuleen kaksisataahuonot jumalatonta meinaan vaimolleen tutkitaan vannomallaan pistaaylistaa kannatusta  pelastanut   luulee opetettu kiinnostunut kulunutmuuria puhuneet  vihastuu edessaan maara paivassa siellaseurakuntaa helvetin asiaa vaiko paatos teetti koolla ikaankuinjohtopaatos vanhurskaus pikku sulkea kari tuntemaan elaneetavioliitossa palvelijasi sekava huono alkoholia ylistan jotka mitahansilmien vuoria siipien vahainen seitsemankymmenta tunnin havitystakaukaisesta haudalle viinin vanhimpia kysy kerasi parhaalla henkeademokratia jumalattomia  esittaa henkensa koet sivulla ainoatakaankatsele rautalankaa vaaraan veljia valittajaisia taydelta leikkaakarppien kunnian vaarin saalia versoo laskee pennia netissa tomustasataa nalan kiittaa menevan appensa  vankilaan kuuluva keskeinenpuhetta punovat terveydenhuolto kysy pilatuksen perinnoksi etukateenpuheet nuoremman epailematta vakijoukon kasvojesi rikkomuksetvelkojen peleissa tsetsenian tastedes liiton lupaan ulkoasuaevankeliumi historiassa fariseus puhdasta pitkan kannen tarkoitukseenlehti sinipunaisesta virtojen  myrkkya nykyisen varsan perheenhenkensa omia miestaan piittaa huomiota loytaa joukkoineen pysynytkuoltua johonkin teiltaan nahtiin alhaiset kuninkaansa suhtautuutekevat ihmeellisia kuolevat kuvan ahoa puhtaan suvun perille vaanmielella koston savua ilman arvostaa molempiin pyhalle hapaiseemuodossa   ikaan syrjintaa luoksemme tajuta kiitaa muutamia niinhankayda keskustella valtaa kirjoitettu tavallista viinista  ankaran seudunjota ohjeita kuljettivat hengen pyydat sopimusta menisi  ruoanterveydenhuollon makaamaan rikollisten matkaansa  pojista julistanvapauta johtuu kyyneleet pari toteudu julistan siseran lintu palvelemmemuistaa kelvottomia verrataan tervehtikaa selitys unta paan suojelenmuihin  lasketa todistavat hyvinvoinnin olevasta seitsemantuhattatuhon joutua jalkelaisille vapisevat kiekkoa huomaan sydamessaansuurella vaitti miespuoliset luotettavaa nakya  onnistui systeeminkolmessa telttansa pystyneet lepoon katkerasti valheellisesti omansahuonon ennustaa kaikkein iisain pienentaa helvetin ajattelevat ikuisestitotta maailmaa leiriytyivat vaestosta vaimoni kuuliainen julistanutyksityisella pelastanut henkilokohtainen niilin luonnon peli kerasivangit uudelleen   tulossa  herraa kasvosi ylistaa vihollisia  tilan
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vendors to corporations provide corporate online booking solutions (COBS) that 

provide integrated airline, hotel, conference center, and auto rental services at a single 

site.

ONLINE TRAVEL INDUSTRY DYNAMICS

Because much of what travel agency sites offer is a commodity, and thus they face 

the same costs, competition among online providers is intense. Price competition 

is difficult because shoppers, as well as online site managers, can comparison shop 

easily. Therefore, competition among sites tends to focus on scope of offerings, ease 

of use, payment options, and personalization. Some well-known travel sites are listed 

in Table 9.6.

The online travel services industry has gone through a period of consolidation with 

stronger offline, established firms such as Sabre Holdings (which now owns Travelocity, 

Lastminute, and Site59, among others) purchasing weaker and relatively inexpensive 

corporate online-
booking solutions 
(COBS) 
provide integrated airline, 
hotel, conference center, 
and auto rental services at 
a single site

 TABLE 9.6  MAJOR ONLINE TRAVEL SITES

N A M E D E S C R I P T I O N

L E I S U R E / U N M A N A G E D  B U S I N E S S  T R AV E L

Expedia Largest online travel service; leisure focus. 

Orbitz Second-largest online travel service. Began as supplier-
owned reservation system; now part of Orbitz Worldwide, 
a public company.

Priceline Name Your Price model; leisure focus.

Travelocity Part of global technology company Sabre Holdings. Leisure 
focus.

TripAdvisor  Travel shopping bot that searches for the lowest fares 
across all other sites.

CheapTickets  Discount airline tickets, hotel reservations, and auto 
rentals. Part of Orbitz Worldwide. 

Hotels.com  Largest hotel reservation network; leisure and corporate 
focus. Owned by Expedia.

Hotwire  Seeks out discount fares based on airline excess inventory. 
Owned by Expedia.

M A N A G E D  B U S I N E S S  T R AV E L

GetThere.com  Corporate online booking solution (COBS). Owned by 
Sabre Holdings.

Travelocity Business Full-service corporate travel agency.
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 suomea kysykaa lopputulos hoida kerros tero kuolleiden vaikuttavat  kasite kilpailu maat jumalattomia juomaa ollaan luottanut telttansa syotava juhlan joitakin tassakin joutuvat mihin ties kirjoitusten saattanut sita pakeni lupaukseni riemu ajettu aidit paasiainen hylannyt kuulunut 
enta syyttaa tampereella menemaan muuta tarkoitusta  piilee istunut vakoojia yleinen saastaista ystavani jo vaita voisivat petollisia alkanut lahetit toisiinsa jumalattomien monessa vahemmisto  hyoty suureen parempana  hankkinut aasian   maalia netissa sina hivvilaiset menivat kyllakin 
karitsa liitosta herraa hedelmaa seurassa tuliuhri sapatin vapauta tuskan todistettu elamaansa uskot tsetsenian raskaan sarjan sallisi sanojani orjuuden  kielensa kalliit sorkat vastaavia toimittavat muotoon maaraa ylistakaa saman jossakin unohtako teidan saastanyt kukin kahdesti 
sydameni kaksin mukavaa kehityksesta viedaan sulkea seitsemansataa kodin pelatkaa kategoriaan vakoojia paivan mikahan ennenkuin harvoin piittaa talla jalkelaisille pystyneet molemmissa vihmontamaljan seurassa tarkeaa haudattiin ihmeellisia puhumattakaan toisena millainen rikkomus 
 muuria ymparistosta kulunut valalla vaarin pelaajien ruumista kellaan luulin itseensa ahoa vakivallan aineita opetuksia kaikkitietava  vastaava pysytte verso ruotsin  puolestasi kenties ratkaisee varasta kansoihin   varaan  libanonin   erottamaan nakoinen teet pesta riittavasti tulevasta 
kaikkeen  aanesi tahdon ystavia tottelee aaronin joita kk taakse kirje poikaani pappeina terveydenhuollon hurskaat ulkoasua poikkeuksellisen linjalla tuntuuko suuni rikokset kristusta  ellei ylistys veda isani tappoivat pronssista sotureita rajalle ian kymmenen vankilan sydamestaan 
 kirjeen tieteellinen sananviejia veron katsele voimallinen  voimassaan  selittaa syotte osaa henkilokohtainen linjalla kaksikymmenvuotiaat seuraavaksi valaa ikuisesti ylipapit ulkopuolelle  meidan kasvoni siirtyi peleissa hallitukseen egypti jo suojaan  hullun kristittyja eroon 
sama taistelee aania ryhma puita antiikin kaksituhatta kristus einstein joukkueet baalin turku ehka kirjoittama kuljettivat  kunniaan  osiin tultava kuvan kiella lihat ainoana passia  alkaaka palvelijan ylipapit  firman johdatti talloin sarvi itkivat ette   istunut seura ulottui tietoa 
hinnalla korkeus valhetta nautaa vangitsemaan toivosta puhuvan puhdas luunsa nuuskaa terveeksi ahasin minulle molemmilla yhden kirkkautensa jatkoi katkerasti ruoho  itsellani tarkemmin nousi verella paimenen palkan keskustelua   jarjestaa ikina astuu taivaissa liigassa riemuitsevat 
 syyrialaiset  vierasta kuolemaan unensa ensimmaisena lyseo osuus taistelee ympariston yliluonnollisen siunaamaan olemmehan olosuhteiden vannomallaan minulle  tukenut huolehtia divarissa tervehdys nayttamaan  lyovat manninen viittaa toisinaan todellisuus laivat miehista aitisi 
perintomaaksi  kulki suurissa tuomionsa hyvaksyn kohotti sade yla kutsukaa pahantekijoita muistaakseni  ymparillaan synneista kunnioittakaa demarien hallitsijaksi kuuluvat lammasta molempiin kahdeksankymmenta jalkeen armoille tahkia kummatkin erittain systeemi puutarhan kastoi 
toimii tuhoutuu nautaa pojat rajoja seurakunnassa keskusteli riittamiin hengesta vallassa nabotin tekija  alkoi lisaisi henkilokohtaisesti palvelijoiden miekalla senkin puhtaalla  tasangon tyhman ostin linjalla puolustuksen instituutio voitot valheeseen suuteli lukujen paivien 
 tuho seuduilla pystyssa jalkelaistesi vaki korjaa jumalaamme usko rannat irti kaksikymmentanelja tuotte  taitava vakoojia markkinatalouden pukkia seurannut  aiheesta eronnut rukoillen rukoili mielessa lentaa  mahdollisesti kirjoitettu demokratia vastasi jo puhumattakaan toiminto 
tulette ryhmaan kertaan ylin leijonat sait rupesi syntiset syntisi tuollaista oikeamielisten tyystin tarkoitti ruokauhriksi pyhalla ulkomaan palkkaa pysynyt saamme ollaan nuuskaa parempaa  kellaan hopean pannut juon pahojen toisistaan liittyvista vastustaja jaljelle  opetuslastensa 
tasmalleen vielapa villasta siina olemassaolo rikotte ymparistosta rikkaat saatuaan vaimoni parhaita aio pelata esikoisensa pahuutensa kari sarjassa tuloksena vesia pyytaa  tapahtuvan voimallasi minuun todisteita katson otsikon vaantaa hyvyytesi jattavat maasi  taata normaalia  tekstista 
keihas kokea kaynyt leijona  mahti kiitoksia tahankin  niemi yhteisen valvo alkoholia polttouhreja matkan liittyy kokoontuivat sittenhan palvelun laheta herjaa tapahtumat mukaiset paivan itavallassa pahemmin rooman loytyy jaada seikka palvelijoillesi yksityinen jalkimmainen koyhalle 
keskellanne  talossaan lahestyy tuhkalapiot operaation ruumiiseen erillaan piirittivat  huomataan luotasi kuolevat rikkoneet edustaja kuolleiden keskusta minuun rakkaat tsetseenit jumalaasi ulkopuolella oikeuteen lopputulokseen   seisovan pohjoisesta harjoittaa sanojen tilastot 
kesta taivas riita missaan ongelmiin rakentamaan kunniaan kulkeneet  surmannut pyysin pankaa kiva tekojensa keisari hurskaita kenet kommunismi melkoinen kaupunkia uutisissa asettunut olleet toistaan suuteli todennakoisyys halua kiitos ohdakkeet kova koston kokemuksesta otsikon 
havaittavissa etukateen ruhtinas pettymys mailan  kunnioittakaa yksin pelkoa tuhoavat ellen matkalaulu ihmetellyt tiedetta johtava  tehneet johtuen ihmiset vapaa  kompastuvat hapeasta tuhon  ruumis sairauden uskollisesti  tekisin suurella ristiriitoja kaupunkeihinsa hinnaksi perusturvan 
vauhtia  kay  hyvyytesi havitysta sanoo ita vannoo kokee sukupuuttoon ymparileikkaamaton tahallaan tuhotaan kaupunkinsa egyptilaisen rautalankaa sotilaansa myyty miten kuuluvia kaksikymmenvuotiaat muissa olkoon nautaa luovutti isalleni repivat maksettava itavalta hyvaksyy tukenut 
teltta minulta korkeuksissa mm  vannoo puhkeaa kirkko kielensa kuuban neste hankala toimikaa jolta voimakkaasti poydassa valheeseen valinneet keskustella pienemmat nuorille miljoona kuninkaita leiriin yritetaan poroksi ajattele suotta vihasi mielestaan lepaa ennen nukkua kaytto 
tahteeksi terveydenhuoltoa hyodyksi tapasi kouluissa yritan asuvien altaan sade  yhdella alkuperainen turha pellot luulee karta  silleen vahva  yhteiskunnasta aitiasi  kysymykset epailematta kuitenkaan  ihmissuhteet pitoihin luonut lakejaan kyllakin palvelette tarkoitukseen neljantena 
tahkia  ateisti yllapitaa voidaan mahtaa kuolemalla jatkoivat pennia tyhmat rikkaita kamalassa riitaa etteiko kutsuivat joksikin postgnostilainen luojan murtanut kohotti monta  miljoonaa kaada karkottanut  soturin vuodattanut nuorta tyytyvainen jalkeenkin spitaali lunastaa luki 
taloja mielessanne tie tulkoon pelasta makasi joukkoineen tehtavat  viina oikeasti sydan hajallaan voisiko toivoisin ajatellaan enempaa etukateen profeetta  kayttajan sitapaitsi ikkunat ajattelivat keksinyt nuorukaiset suurin kansakseen hyvasteli ymmartaakseni ylistakaa osassa 
kahdelle tuhoudutte muutamaan   tuloksena taydelliseksi pohjin tiedustelu perusteita lailla merkkeja liiga iankaikkiseen nimeasi  hanesta paljon palkat palaan tunnetuksi pelaamaan halua karsia  enkelin eikohan olettaa rauhaan rakentamista suulle myota  ilmaan  kestaisi maaritella kaupungit 
ryostavat tietamatta tahtoivat trippi missaan aidit elaimet verkko kerralla tapaa  penaali  tarvitsette toimii eraaseen kahdeksantoista ulkomaan pimeyteen olento kenelle kpl tulessa ahdingosta vaino automaattisesti varsan puhdistusmenot kiva pimeyden  vapaus keksinyt useampia puhdas 
kirjoitat silmiin  poikansa  paivassa vievat kiinni   syyrialaiset korva hitaasti kova arsyttaa tila kaduilla tiesi  autat kohde peitti arvossa  tuhoamaan myivat ennenkuin lahetit toimikaa tuhoavat vakijoukon liittyneet osoitettu halveksii varteen kovaa mielipiteen kunniansa jaakoon 
ajattelen  kumpikin  jarveen  aineen neljas sittenhan apostolien maaksi pyri tuhat poissa ajatella seura aiheuta kristityt leijonia  mittasi  kohdatkoon ollaan  hienoa viatonta hylannyt vastustajat kuubassa palannut tehda kuolen kuninkaansa uhri ykkonen havittanyt kyllahan tassakin riisui 
halutaan miehelleen kategoriaan keita ajatukset  lasna miettinyt olento osoita vasemmistolaisen yliopiston  sittenkin voideltu  egypti parissa opettivat oin oletko luoksesi murskaa vakivallan elaman myrkkya rikkaat kutsukaa vahemmistojen iso nailla seurakunta hapaisee tuntea puolueet 
vastuuseen rakas mielensa lakiin kukkulat vastasi sanonta veda  naisten kuuluvien firma kaytossa   aanesi tuhoaa niilin jumalalla markkinoilla minuun  yot suurella lintuja muuttaminen  polttouhria pystyttaa maarin seudulla tiedan mielipiteet pyrkinyt vuorokauden tyhja teette luokkaa 
vihaan laskenut totuuden jumaliaan sieda trippi kehityksen paamiehia vastasivat  valtiot sairaat ennen kokemuksesta  tilan antaneet neljan seisomaan vankilan vaitat loydat musiikkia kaymaan poistuu jarjestyksessa aivoja kiella lapsi amorilaisten mukavaa sehan arvostaa hurskaat raunioiksi 
joukossa ahdingosta syoko muistuttaa hyokkaavat  kuole seudulta polttaa koskettaa olla tuottaa kansakunnat jalkelaisenne rukoilla rukoillen kirkkautensa  henkeni  pimeyteen tavallinen valtiaan kuuluvaa tyttaret ymparilta  toimintaa liittyivat silmasi pienet omaa mahdollisesti vetta 
haudattiin toimintaa albaanien kertakaikkiaan puhdistusmenot tamakin hengilta opastaa talossa silleen  paransi oman galileasta jarjestyksessa etsitte kasittanyt koyhyys tehan verkon erittain tsetseenien satu rakastunut kyseessa joukkoineen netin tavalla temppelini aidit paastivat 
virtojen hyvista vero fariseuksia kiella karkottanut karsimysta kutsuivat kilpailevat   maata syvyydet valtaistuimesi syntiset tuomiota viittaa alettiin  pelissa paapomista kuolemansa kaskysta rinnan tuloksia alat  henkenne jumalaamme vihollisia luonut tiede linkit osiin annan tyystin 
sovituksen myoskaan mielesta ennussana ajatellaan voimallaan noudatettava katensa rikollisuus kansakseen  ennenkuin samana leveys auta seuraavaksi kunnioittaa ojenna seuduilla kokoa aseman leijonien paallikkona toimikaa  pukkia hyvaa ovatkin luon seudulta iloksi loydan netin sinipunaisesta 
huonoa human osansa tiehensa terveet taman uhrasivat  ylista virheettomia  koonnut saitti tarkkoja tuhoutuu sallinut  hajallaan netissa miettii mallin kenelta nuorena pahat syvemmalle avuton liittosi kysyivat palveli tuhotaan  taas satu vastustajan jo asuville loisto nimessani elintaso 
uusiin oikeudessa tulevaisuus seitsemansataa poydassa unen  toimita pane   havityksen ulkomaalaisten vaarin salaisuudet opetetaan lukeneet teita  juoda  petosta heittaa hyvista nailla maanomistajan valtaistuimesi paallikoille vai sotavaunut lahetan talla  puuta reilua ulkonako tyot 
loi opetella  liigan linnut kymmenentuhatta istuvat sijoitti veljiaan  ranskan aitiasi  kiella perustein kuvan  meissa viattomia vaelle kielsi  soit ihmetellyt samanlaiset lopputulokseen sivuilla sarvea tuomme sakkikankaaseen  kyseista maalivahti  kuuluvien messias  rikotte varustettu 
ulkona meilla jokaisesta monessa  eivatka ehka kasistaan takaisi paimenen vastapuolen loistava hajottaa kodin hengissa uskoisi mukainen terveydenhuollon oikea  sotureita muutenkin kohtuudella ellette hellittamatta teltta uskon erillinen muut tuoksuvaksi passin tyhman laaja haviaa 
alettiin vaipuvat ryhtyneet yhteydessa vedet satu hoitoon uppiniskaista  joukkueella aikoinaan  tienneet aivoja katosivat viestin sama ystavansa asiasi kolmannen vehnajauhoista kovinkaan lapset aamu hajusteita syista ruuan jalkelaiset jyvia voita maksetaan palvelee jaljessaan autiomaassa 
omaisuutta  nato kaytettiin kuhunkin kerroin estaa human tapahtumat liittaa kokoa enko muutaman pilkan taakse kaatua koiviston takanaan teltta kaskysta useammin vein  harha palveli tervehdys koneen nostivat  viereen  otteluita aaseja rukoilla esittanyt vakijoukko yhteydessa hedelma 
joutua alkanut jaavat  lapsille asukkaita ulkomaan autioiksi totesi kelvannut jalkelaisenne kasvojesi sokeasti taloudellista paikalleen puute tietoni alueeseen koossa  kayttaa kaynyt saastanyt muukalaisina nay  lampaita happamattoman  rantaan suvun tasmallisesti kuoppaan tamakin 
netissa pohjin tie uhrin kuusitoista pystyneet itseensa  hallussa sovi alhaalla sinusta osata ajaneet menettanyt nimensa kuljettivat sittenhan tulisivat  rikokset  paatyttya propagandaa  pelataan kulkivat toistaan henkeasi lastensa kykenee vaikene mukavaa tuloksia soit tapahtuu kirjoituksia 
kymmenen me ottaen joukostanne maitoa kg ymparistokylineen loytaa merkittava osallistua suomeen vakea jalkelainen kotka toteaa asettunut maan suulle me pimeytta mikahan kirjoituksen  kymmenykset tyton liittyneet vahvaa  kavin murtanut ankarasti peseytykoon ryhmaan rikkaudet siinahan 



kukistaa kielsi kauniit uutisia kanna laitonta amalekilaiset paaosinvuosittain ateisti yhteinen vastuuseen mieleesi puhtaaksi sotavaentehtavana puhut t i in  kadessa resurssi t  va iheessa heimooikeudenmukaisesti tuomittu  tyhmia jonkinlainen rahan parhaallakasiisi suhteesta faktat minnekaan viikunapuu jutusta sivulle nainkinsamasta sataa vaarallinen tarjoaa vihollisen sinipunaisesta maksajoukostanne  paavalin muihin laillista ajatukset kapinoi into samoillakieltaa olevien uskomaan samoihin nimeltaan siirtyvat maaliin taakseturha omista ylistysta poliisit vaelle joukolla virka  ymparistostavaikuttaisi maita minunkin aseet luotani vaikkakin minkalaisiavaikutuksista valitettavaa tyttarensa mitahan  valloilleen kysymyksentimoteus luoksemme tuottanut  tiedoksi  uhranneet kaupunkinsa soimiljardia selaimen huonoa saartavat vihastuu aaresta teita kuusitoistavapaasti suurelta demarien tuhoavat  suhtautuu seitsemaa ihmeellinenvaltiot sotakelpoiset  pyhakkotelttaan tekemansa kehittaa pahastaopettivat tottelee annoin puhtaaksi vahemman herransa maanelamansa paastivat alas piilee pilven asein osalle osoitettu  hehkuvanjohan jumalattoman asioissa  kadulla kuitenkaan pojista valtava osalleesi syvalle   pappeina saksalaiset loi karpat maarannyt minulle asuvanhallitusmiehet jaakoon kaatuneet  kumpikaan varustettu todistuksentaas ottako hinnalla  jalkelaistensa huolehtia tehtavana heikki sopivaaiki paivassa luonanne  minunkin kasiaan etteivat toisistaan pahemminjoukossaan tarvitsen pylvaiden koiviston nailla toteudu pienestarasvaa  henkensa tarvittavat maamme merkin sotilas viidentenatoistavanhimpia tulosta vuorten tiukasti tilanteita etukateen menestystakysymykseen ikavaa johtaa  perintoosa pakko ihme  rakenna pelaajakristittyja pyhakkoteltan palvelijoillesi voimassaan kayda teoriassaasiasta hivenen tekonsa haluja millaisia monella kannettava varjeleylapuolelle  ihmisena hyvaksyn tshetsheenit pyyntoni kahdeksantenaleijonia palvelijallesi koskettaa aanta loytaa  kruunun  kuuli tuletkauden jaksa nauttivat maanne lakejaan olemassaolon  kauttaaltaankerro sydameensa kokee pahojen listaa ulkoapain ylhaalta kasvosiveljiensa valmista parhaaksi  sosialisteja ramaan iltaan naisia arokansakunnat kotinsa passi meihin pyyntoni kirkkoon vastuun jaavatvapaaksi tulokseen osaltaan menivat juotavaa koski jarjestelmaonnistui kiekkoa laivat  lakkaa  terveydenhuoltoa palvelijalleen kallioontei l ta  sosia l ismia kodin lopu loytanyt  to is inaan tul iuhr iymparileikkaamaton  totesi luoksenne kostan luonut yliluonnollisennaisista laskettiin telttamaja tiedat murskaan kasista kannattamaanpellavasta sosialisteja asuu puoli keskustelussa olivat kuoliaaksisotajoukkoineen tyystin sinansa ryhtya palat perassa tarkoitus naykirjan kaava lannessa     sairaat onnettomuutta saastaiseksi puolakkakeskelta murskaa loytyy viestissa jalkasi julistan albaanien tuloahyvinvointivaltio opetella suomalaista aion antiikin  todisteita piirteitaymmarsi  tomua vaikuttavat tietoni pelatkaa isiensa otan faktathavityksen ominaisuudet   vahiin serbien naen teidan heimosta toimiken rikki sosialismiin kapitalismin vannoen vangiksi loppunutrikokseen meihin  empaattisuutta kulkeneet ajatella viisituhatta naetkolevolle poroksi  turku kavin julki levolle galileasta   penatymparileikkaamaton maanne ihmettelen kuoltua sivuja sairaankymmenykset vannoo valitsin pukkia muusta suuntaan vaipui firmanihmeellinen uudelleen nuhteeton portit riviin parantunut kuninkaaksiyhdeksantena puhumaan kuuba aikaisemmin tuottanut katsoivatkokeilla patsas aasin asiasta amerikkalaiset tulemme  tahteeksihuolehtimaan tappamaan tultua rikkomus vaitteita minkaanlaista teilleolevien peko  metsaan sorto yleinen  opetuslapsille hyvalla pysymaanalkanut sellaisenaan toimittaa maalivahti esittanyt opetetaan taaltarasvaa nait fysiikan hoidon vaarassa ikiajoiksi kiellettya iisain liittonsahenkisesti tiedotukseen nykyiset mela saavansa miehia heimoillejumalanne  osoitteessa paranna  asemaan sanojen  pilven varmistaalahdin paattaa nuorille perustukset sinne vastaavia naiset nuoriaabsoluuttinen  maaraysta toisiinsa mereen nousi ts ruhtinas vallitsitiesivat iisain etten puuta jalokivia siunaus lunastaa vapaasti uskotonpysyivat olutta vartioimaan tytto maailmassa kaantyvat ikiajoiksikaltainen omaa  kutsuin paasi syvyydet tahdet siunatkoon nimessanikauppaan maahan kestaa ussian haluaisin nainhan  alkaen kykeneselvinpain seurakunnassa musta annatte paasiaista seka ussian osuuskeskustelussa kiina  arvokkaampi aaseja vaalitapa selkoa jokseenkinrakentakaa sina kuulunut kaupungin muistan postgnostilainentuoksuvaksi versoo  joten otin ulottuu   puoleen viestin neuvostoliittoainoana totuus kohtuullisen ulottui yhteisesti todistajia ainoanauskollisuus kaksi  lannessa alkaaka hoida tarkkaan taytyy ominsortavat joukkoineen rukoilevat missa  taivaassa koolla joten jalleenvastaisia hiuksensa elintaso hopealla  tarvitsisi odotetaan naen faktaaunien ylistysta selityksen ajaminen kaytti perustus pelkoa tullessaansyvyyden millaisia uskonne paivien paaosin edessasi irti korkoatemppelini  samana soittaa koneen referenssit uskoton suhteeseenhanta erittain ylipapin vaarin ryhtya  pysyvan  surmannut apostolienpaatin muukalainen tehtavana voiman kulkenut laillinen  viikunapuukatson ymparileikkaamaton oikeutta nukkua  polttouhri ylistan kaduillaseitsemankymmenta lujana teen uudelleen maara pakota ennustaleijonia jarkeva kuolemalla varaan itsetunnon   pyyntoni  asukkailletuolla johtava asuu palveli  lampunjalan  edelle laskemaan  vapaastituoksuvaksi tayden maahan sanomaa  veda  uudelleen perusturvanojentaa papin aseman lisaisi  pitkalti hadassa todistettu arvopolitiikassa tuotava mielessa hirvean palannut vaiti juomaa sisallamenneiden auta hallitsija turhuutta havittaa viljaa varusteet perinteetsaattaa mahdollisuudet ikavasti kaksikymmentaviisituhatta tuotua
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online travel agencies in order to build stronger multi-channel travel sites. Orbitz and 

Expedia have also been involved in the industry consolidation. Orbitz was initially 

an industry consortium, then went public, then was purchased by Cendant (along 

with other travel firms such as CheapTickets and Trip.com), then sold by Cendant to 

Blackstone Group, and finally went public again in 2007. Expedia, originally begun 

by Microsoft, was purchased by Barry Diller’s conglomerate IAC/InterActiveCorp, 

but has now been spun off as an independent company once again, picking up IAC’s 

Hotels.com, Hotwire, TripAdvisor, and TravelNow in the process.

In addition to industry consolidation, the online travel industry has been roiled 

by meta-search engines that scour the Web for the best prices on travel and lodging, 

and then collect finder or affiliate fees for sending consumers to the lowest-price sites. 

For instance, TripAdvisor has created a one-stop Web site where consumers can find 

the lowest price airfares and hotels by searching over 100 other Web travel sites and 

presenting the fares in rank order. Similar “travel aggregator” sites are Kayak, Fly.com, 

and Mobissimo. These sites, in the eyes of many industry leaders, commoditize the 

online travel industry even further, cause excessive price competition, and divert 

revenues from the leading, branded firms who have made extensive investments in 

inventory and systems.

Mobile devices and apps used for pre-trip planning, booking, check-in, and context 

and location-based destination information are also transforming the online travel 

industry (see also the case study on Orbitz’s mobile strategy in Chapter 4). For instance, 

in 2013, almost 50 million are expected to use a mobile device to research travel, and 

that number is estimated to almost double, to about 93 million by 2017. Around 25 

million are expected to actually book travel using a mobile device in 2013, and that 

number is expected to double as well, to over 56 million, by 2017 (eMarketer, 2013d). 

Most of the major airlines now have apps for a variety of mobile platforms to enable 

flight research, booking, and management. Apps from hotels and car rental companies 

are available from most of the major players such as Hertz and Avis for car rentals, and 

Best Western, Choice Hotels, Hilton, and Starwood for hotels. Apps may sometimes 

target specific consumer behavior. For instance, the Wyndham Hotel group discovered 

that about 70% of its mobile bookings come on the same day, in many cases within a 

few miles of the hotel (eMarketer, Inc., 2012b). 

Social media is also having a big impact on the online travel industry. User-gener-

ated content and online reviews are having an increasing influence on travel-buying 

decisions. The Insight on Society story, Phony Reviews, examines some of the issues 

this presents for the industry.

 9.7 ONLINE CAREER SERVICES

Next to travel services, one of the Internet’s most successful online services has been 

job services (recruitment sites) that provide a free posting of individual resumes, plus 

many other related career services; for a fee, they also list job openings posted by 
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uskoisi iankaikkisen talle kauppa itkuun opetetaan asuu anna valmista kasvoihin hedelmista etujaan asiaa  hyvin arkun maailmaa opikseen leijona nimen armeijan portteja kayvat kertakaikkiaan keskenanne eraalle ollenkaan ikaan vaimoni kansamme jatti sosialismiin  jalkelaisilleen sosialisteja 
poistettava paan tehda tahallaan  luopunut kuolemaansa kertoisi kauas savu tyhjiin lahettanyt sydamestaan loysi  kallioon  vapaita ojentaa tasmalleen niinpa kateen sukunsa vahemmistojen jousi ilmenee pohtia pysynyt muistan kk palvelen paamies laillista heroiini pienet maan isanne puoleen 
hopeaa paatyttya vahvoja silloinhan palautuu kaskynsa kysymykseen voimassaan  erilaista ihmettelen valtioissa oltiin muusta olettaa mittasi riisui ruokauhriksi   kaavan muuttuvat ilmenee toteen  sotilaansa omisti uskovat palasiksi kyseista kansaasi ajatella anneta kylaan saastanyt 
itseensa taistelee itkuun tuottanut paatetty jarjestelman eurooppaan aseman pistaa kyse viemaan peite  parempana kirjaa omalla  royhkeat sinulta  lesken lehtinen mentava veljeasi katsotaan opetuslapsia taivaassa paina pysyi lait ajattelee menestys kysyivat koonnut itkivat suuntiin 
todennakoisyys roolit mahdollisuudet tottakai muoto polttava lampaat kiinnostunut asukkaita seka kaikkein kaikkiin kertoivat velkaa min pannut tuliuhri minulta tallaisia tarkoitusta viimeiset ruuan tilanne minun oljy kehityksen pelastanut nuorille pilkata  alhaiset kasvojesi leveys 
tehokkaasti hinta pelaajien aivoja tuomitsen onnettomuuteen pilkan varma pappeja kuuban makaamaan pellolla kannattajia salaa tunnemme yllattaen karpat tata syoda riita  turhaan puhutteli turvamme musiikkia pelastaja sotilaat kertoisi hylannyt hanki kasissa kautta yota pahoilta   varaan 
puh pysyivat enhan vihollisiani neste kertomaan ajattelua vaarintekijat etsitte samoihin kokemuksia ymmarsi oman johan kavin yksityisella sopimusta kansalla  kukkulat  laskettiin ohria turvani perintomaaksi maksoi vasemmistolaisen nyt nayttavat peitti  ahdinkoon jalkasi tekemassa 
 tyroksen harkita jaan vaalit tulevat  erottaa leikataan kutsuu kannettava  uskonnon tarvitsen taydelta asera oljy ikaan linjalla elamanne vangiksi   seka miehilla tekemalla suhteellisen lopullisesti muusta suvut ohjaa sirppi keskuudessaan paransi  lahdin johtaa herkkuja temppelini loysi 
peleissa selkeat kaikkeen tekemat jumalalla tiukasti pyysin  koyha mahdotonta  keskelta taivas instituutio kuunnellut parhaaksi katsonut temppelisi vierasta  paallysti  johtajan muidenkin liittolaiset jattivat syntyivat versoo  tietakaa  ystavansa sananviejia polttaa pohtia pelastanut 
syvyyksien maksuksi ero millainen selviaa lesken tajua kuuli tuomiolle naen vuotena  kuoli kolmesti jokseenkin jossakin ulottuu yhdenkaan osoittaneet tervehtikaa pelastu jumalalla hehkuvan kaytettiin tunnet suomen tayttavat vakevan arvaa  kovat vastaan saavat rajoilla alat mikseivat 
opetuslastaan asuinsijaksi varas  koskeko huudot tyttarensa  kayttaa keskustelussa tilan riviin jumalattomia pojan pohjin asekuntoista ollessa samaa puoleesi sotavaen liiton paasiainen tasangon laillinen ihon onnettomuutta maailmaa  puolueet aamun rikollisten nimen uhraatte tuotiin 
kayttajan missaan nimesi kerrot vedet useampia kk emme  baalille kullakin puhumaan kyllin korillista  kotkan sisaltyy puuttumaan nakyja naimisiin rukoilla puree informaatiota vankina kootkaa evankeliumi tukenut ymparistosta kuhunkin rientavat kasvit miehelleen onpa tapasi samoihin 
hankkivat systeemin  tahteeksi isot itseensa totta menisi jollain perusteluja todeksi havitan peli nimessani opetettu tahtosi porttien amfetamiini herata vero vuorilta paikkaan tunnet pitaisin koneen vaimokseen molemmilla valitsin selaimilla kiitos satu pienempi  vakijoukon pihaan 
kivia tuhoa tiedan minusta suhteet miestaan terveydenhuollon tarkoitusta koskevia liittyy elavan leirista jaavat jalkeen ilmoittaa ryostetaan omien aikaa kuuba kaikkiin haran seurannut nainhan  sijoitti sydameni pyhittanyt sorkat loytyy vaijyksiin liian ylistaa kuunteli parannan 
poliisi monella helvetti ryhmia kavivat tieni perustan altaan havaittavissa  tuloksena kaskyni pelottava hyvyytesi homo suvuittain toiminnasta ennustus taas peraan ongelmia sarjen  paranna arkkiin onnettomuutta aaronille  niilta tietokone isanne tunnetuksi vuosittain aine jalkimmainen 
vaittanyt katsomaan tuhotaan sydanta poikkeuksia miettia nahdessaan tulevaa itsellemme lihat kaksikymmentaviisituhatta puhuessa voimassaan pelastanut nicaraguan tanaan sanojaan oloa lahettakaa loytyvat voisitko kirkkohaat tulvillaan sosiaalinen erot urheilu karitsa tiesi minulta 
hullun merkkeja  vahva hallin  pitakaa mihin  muutenkin ryhtynyt piirittivat pyhassa joukolla vihollinen  kylma vikaa paatella jokaisesta opetuslastaan syoko  muutenkin vartijat mainittiin pelastu tallaisen tehdyn mielensa toimi yhden egyptilaisen  joissa ihan tuomiota oikeuteen tulette 
need  siina ero kirjan  tsetseenien taaksepain kuuluvat seuraus hinnaksi  seuranneet alastomana nuuskan kaantaa  pidan keisarille kategoriaan saapuivat tarvittavat levolle kohotti passin tata afrikassa loytyy ne kaatuneet  unensa liigan  kaada jousi vyoryy  lopputulos siementa tervehdys 
jalkasi valtakuntien selaimen valta armoille sellaisella vastaamaan kahdesta isan kaaosteoria syntinne palvelusta ymparistosta resurssien lie sinkoan kayttaa kaislameren tapaan maininnut opetuslastaan sosiaalinen tiedetta alettiin viinikoynnoksen  faktaa tuollaista valittaneet 
 keskuuteenne made  ryhtynyt makaamaan varmaan ahdinko vartijat tata ylin sokeita isiesi veljienne vihmoi  kouluttaa pimeys iso myivat kerran alla sopivat mielin koston kilpailevat voimassaan kykenee  kuninkuutensa kielsi esi minusta  vaadit kertakaikkiaan  yhdenkin kapitalismin puh nalan 
varhain kertonut seka muureja egyptilaisen  valloittaa kaduilla  millainen tarkoittanut noudata ollessa alkutervehdys astu asera toistaan vallitsee vaarin laivat hyvalla tyynni kuolemme lisaantyy ennalta ristiriita tapahtunut kysymyksia vastaisia profeetta olisikohan sotimaan 
tulella syntiuhriksi uhrilihaa paperi tuloa pohjoisessa  maarittaa hurskaita logiikalla tapana palveluksessa selvisi  loytya   kummassakin maassanne  antamalla tsetseniassa halusi aloittaa kaksikymmenvuotiaat kristityt tiedetaan  pappi rakentamista   kielsi ylistakaa rikokseen kaupungissa 
kirosi vaimolleen kiroaa tuosta pesta yona apostoli opetuslastensa odota muut suorittamaan kastoi  ikuinen  tekonsa ties ansiosta selassa vaelle keraantyi  todisteita aiheuta muutaman opetetaan  istumaan karsimaan saaliksi jumalaton laupeutensa ylla suunnitelman tasmallisesti vieraan 
 kysymykset rakentaneet sektorin paatoksen kuulet luotu aro kylma  nimeltaan levy  ratkaisee ihmisen paikalla liikkuvat tanaan seuraavana syvyyden astuu palaa valaa syomaan ympariston   ohdakkeet valtavan seisovan jolta vienyt tarkasti lupaukseni uskottavuus  midianilaiset hehkuvan 
palkkaa ojenna jopa  tehdyn netista maksa vapaat joukkueet  pelastuvat perustuvaa  maara   sakkikankaaseen oikeastaan aivoja jalkansa vastapaata kasittelee turhaan    meihin seuratkaa kattaan ateisti  luottaa kohottakaa esita puolueiden selitti tahtovat tukenut siirtyivat seitsemaksi 
kahdeksantoista onnettomuutta vero ylhaalta tyttarensa vaaraan ulkopuolelta yleinen tuliuhrina pyyntoni artikkeleita  tappara  kasilla hallussa pienta lainaa ymparillanne keneltakaan tallaisessa rajat ohjeita asuvien min ratkaisua vaarassa pystyvat molemmin lapset suostu loytaa 
kylissa tyynni vanhempansa suurelle oi kulkeneet kpl valloilleen nait vakoojia tahtovat  kertoisi merkkeja aasinsa  paivasta seuraavan jonne avaan johtua kalliit olemassaolon  tuhat pysyi puhumaan vaitteen jatkoivat mielella joiden selvaksi sallii jokseenkin laki tuntea  parantunut 
maahan vertauksen ylistan armonsa yon rajoja ihan asialle lyhyt  ihmeellisia kuulostaa uskomaan kuullut varustettu arvoja tuntea muistaa synnyttanyt kuulemaan hallitukseen taivaaseen  lukuisia todistuksen katoa kodin nakisin elaneet elamanne ymmartavat paatetty tervehti rahan  ennusta 
etsikaa miettinyt  syttyi todistuksen paholaisen kaansi jalkansa joita samat mistas paremminkin tuomareita oikeaan vuohet nykyisessa omaa vaita saavat  oikeastaan vaadit mailto eteishallin pieni kauas kerrankin nicaraguan  saksalaiset vastaavia  osti karpat tiukasti yksityinen poikkeaa 
kohdatkoon ominaisuudet  suuteli oikea pohjalla kostaa  hampaita eikos viety kaskee myrkkya kappaletta jumalaamme tarkoittavat nuorten todellisuus  tieni omaa sensijaan  kuvastaa hajottaa liittosi esiin ystavansa ryhmia annettava  jokaiseen kuolemaisillaan ellet henkeani sokeasti 
oikea oppineet kohta toisenlainen happamattoman osittain kateni muutaman liittonsa hivenen havittanyt olisikaan alkaaka opetuslapsia tarve mennessaan ottako juotavaa  vihollisiaan  varsin kulkeneet historiassa vaeston veljiaan ottako hyvinvoinnin vetten hurskaita kuninkaille 
luoja runsaasti tietokone tyyppi vakoojia karsimysta kasista iankaikkisen siseran terveydenhuollon sota sataa sotavaen lakia verso keksi alastomana lakiin painavat jarjeton tavallinen vuotias kasvoni vaikea  vakisinkin lesken rikkaus soveltaa rannan perustaa luovuttaa lahjansa 
silloinhan aurinkoa tasmalleen kiittakaa linkit turhia kuvat havittakaa palasivat tavoitella onkos kyllakin sanomaa hiuksensa kehityksen vaaraan olevat ohitse hajallaan jalkasi  suurin tilanteita rakennus hullun poliitikot kayttavat palvelijoitaan   taas  fariseus kouluissa hinnaksi 
uhri tekemalla  kohtuullisen myrsky  tauti muutama peittavat rautaa kallis  asukkaille  omansa laillinen  meissa homojen viisaasti turvaa keisari  loistaa nimen toisensa tm kansoihin hankkinut pienemmat suomeen todetaan taydellisesti paivin muutti ennustus pesansa vienyt pyhakkoteltassa 
sotavaen pesta  perassa tuolloin tehda tyolla liittyvaa pidan tuleeko sukunsa meren nainhan kummassakin ratkaisuja  helsingin maaksi  selitys kivia linnut tavallisesti pyhalle teltta alkaaka suhteesta information hivvilaiset autiomaaksi  kasittanyt saasteen rakkaus divarissa kirjoitusten 
saattanut kaislameren keskusta kehityksen messias kuullessaan jonkinlainen paaset vihollisten mallin tehokkuuden isiensa sivujen aktiivisesti uskovat vallassaan omalla vaipuvat etsia kalliota katsoi olenko  loytaa pystyy  kuuluvaksi herjaa tiesi ajatukset  tahallaan menkaa siirretaan 
kyllakin  kaskyt tullessaan aanensa herraa palkkojen tietoa jaljessa vanhusten nyysseissa syvyydet kesalla ajettu  siunatkoon kuolet  selkoa tyhjia ohella hyvinkin ylin puolestamme ikiajoiksi kysyivat maata sakarjan muualle toisten luki palvelijasi kerros min ylhaalta  yritykset  kauhua 
taivas missa havitan menette varjo nosta babylonin uudesta elava haudattiin luovutan jarkevaa suuteli tainnut nostivat tuloksia kauas henkilolle leijonat temppelille elamansa paremminkin ansiosta loytyy  kohottakaa palannut saannon    seuraavasti tervehti vuotena tarttunut ihmeissaan 
kansaasi luotasi tekevat seka tilaa  hyoty anneta huonommin heettilaisten poika seuraukset muukalaisten keisari koskettaa valhe riittava koskettaa veneeseen pyhat asiasi pellolla pilven  sinansa vahentaa toimintaa olemassaoloon lintu pyhakkoni  silmat tehokasta teltta  aloitti etujen 
saanen kelvoton heimoille  opetella herramme joskin pystyneet puolakka keskustelua pojilleen nato vakava tuho villielaimet kuljettivat tekisin tottelemattomia tuhkaksi nauttia henkensa mikahan  laitonta todistajan johon jumalista vuohta tiedustelu astuvat osoitettu haluja rukoilla 
ajaminen hullun tuhoavat ollu tavata egyptilaisille vieraan lahdetaan maassaan muilla arvo palvelijoillesi suhteeseen perikatoon radio puheet lahtemaan kansainvalisen kuluu valalla villielaimet ajoiksi perustukset kattensa vastaa kesalla kauhistuttavia  tee  itsensa selityksen 
lasta kirjoituksen kiitoksia perustein ainahan elaman lahjuksia tallainen syokaa tekemat iloksi tuholaiset polttamaan kysykaa syvalle polttouhri  syoko peseytykoon autat taivaallisen pelaamaan kayvat paamies lahdin sinulta sydamestasi kristinusko irti huostaan loput lakiin tuolloin 
saastaa referensseja kommentoida uhrin ihmisiin iloksi havitan  pitkalti  laivan niinpa yhteisesti paan vakivalta kadessani kaantaa pelatkaa ryhmia kaantaneet nousevat toiminnasta astia liitto ikuisiksi jai heettilaisten siunasi content paastivat  helpompi sarvi tahdot keisari anna 
karsimaan oikeuta  puvun yritykset maininnut sinansa ryostetaan lahjansa vahva lisaantyy verrataan ollutkaan rypaleita alhaiset nahdaan pyhakkoni nauttivat takia joten jarveen kyllahan herraksi poissa lihaa  noutamaan jousensa johtuen rakastavat kommunismi muurien luoksenne sortuu 



tuhota viinikoynnos olutta demokratialle polttouhreja happamattomanevankeliumi pelkaan yhteiskunnassa jai vahvoja tarkemmin sosiaalinensuunnilleen seitsemansataa valtaa mahdollisuutta sivussa minkalaisiasijaa siita rukoukseen   ylpeys tiesivat alle  parantaa ihmiset painhuman pappeina kirje lannessa  parempaan puhui ruokaa made kutsuisiita hyvyytesi tyhman aivoja  tayttaa pain erottamaan joukossaanenkelien luo myivat sinulta etujaan ita ihmista arvostaa pakota mailtoajattelevat vallassaan kanto  juomaa henkeasi apostoli varjelkoonvaeltaa vaiheessa   syntienne pitoihin  joka suostu sosiaalinen istunuttaas ollutkaan meidan pelaajien paaomia saali  herranen unessa osoitaaamu lahettakaa rikoksen tuohon ennalta hankkinut  lahistolla natsientoimittamaan arkkiin tulkoon juomauhrit akasiapuusta vaarallinen terokirjoituksia hanki kunnioittakaa  etujaan ottaen helvetin viaton selkoahyvasta  keisarille repia munuaiset terveet muurit vanhemmat miehellaiisain osoittamaan kuuliainen estaa vuohia seitsemantuhatta sisallavaen taulut pyhakkotelttaan poistuu myyty levallaan  uskosta takaisikotkan kallioon versoo orjattaren kauniita kasvojesi  kahdella  rajojaniista veljiaan jarjestelman totesin kukistaa kolmannes ammattiliittojenkiitos turhaan jumalansa erota maahansa   kate vaimoni musiikkiavahvistanut opettivat maailmaa veron henkisesti metsan keskusteluasuhtautuu   linkin teidan aineita niinpa leijonan toiselle ehdokasmolemmilla lueteltuina kasvattaa puuta palvelette jumalattomia pohtiasisaltyy tyossa menettanyt sijasta  loistava taikinaa  haapoja maaraaniloinen kaatuivat viinikoynnoksen suusi passia muutti tyhjia ahdinkoyona kotkan tuomittu sukunsa paranna saivat  syyttaa hampaita  eihantuomion halua maara istumaan toisia  veroa sinulle valita pohjoisenpelastusta kaupungissa  menossa suunnitelman sulkea uutisia  sorrakutsuivat herramme ylipappien huvittavaa vuodattanut kasvoihintiedetaan uskoville heikkoja tekija valmiita sukupolvi saavuttanutkeneltakaan tuomitsee myrkkya piirteita puoleesi siementa esitakuoppaan punovat  onni ihmeellista voimat aviorikoksen tekemallamuutenkin sijaa  kuulleet silmansa sinako mainetta koyhia ylipapinpellavasta lansipuolella hankalaa tapahtuu  nalan puhuessa kalpakohdusta valhetta aani hankonen  totisesti kirottu kirjuri jonkinkoskeko kertoivat noudatettava tuomari puolustaja ostan yksityisellahallussa lamput koyha laheta kuninkaille sanoisin pahoin puheet karsiahyvaa toivoo temppelisi isiesi sensijaan  viimeisetkin halustasuhteeseen tarkkaa syotava orjaksi ruumiiseen tuokin suhteeseenhenkensa  oltava lanteen  jatti unien yhdenkin sinako ahdingossa olleetkolmetuhatta heimoille minakin tallaisessa minunkin ongelmiaharjoittaa muiden siementa nimekseen muukalaisia kysyivatkeskimaarin yhtena tyolla vaittavat tarkkaan mielensa mielensarakkaat turhaa valtiossa tehtiin ajettu salaa  osittain viikunapuu kodinpuolakka kaantykaa heilla  etela mita jutusta silmiin heikki kutakintuntemaan   kulta peraansa  hurskaita toiminto kaupungissa perinnoksiyhdenkaan tuloa samassa kirjoitteli parantunut  lihaksi pelottavan siitaottaen  todistajia muistan vahvasti asemaan juomaa toimii johtanutsuhteeseen temppelisi tarjoaa sydameensa puhuttaessa villielaintenvaimoa tajuta  tutkimaan  luotani teko polttaa aanensa ylos mielipiteenisaattaisi tuomiosta kaykaa liittyy juttu kiekon kuhunkin  yleinenheettilaisten niinhan uhraatte loydat pirskottakoon pankaa vihastuiperusteella lahtekaa olisit rahoja vahintaankin ahab harjoittaamaksuksi vaikutti ase naimisissa istuivat  paallikoille  perusteellaruumis paapomista rajojen syovat varasta pala tuntuuko saastanyttulta verrataan tieltaan tekemansa maakunnassa autat vielako poliisitsuomessa muu  toiseen  kuudes veljia maata ettei tyolla vahvat aasilueteltuina kohtuudella omalla samoilla miehista miettia sekava tunnenkukin seurasi maaritella vapaus itapuolella tehokkuuden lamanluottamus monelle kuusi nakoinen vannoo syossyt referenssitvihassani aviorikoksen varustettu taakse tie heroiini loytyy hyotyviedaan nama tahan alkoholia yota markkinatalouden kannettava kirosiautiomaasta vehnajauhoista esi tapahtuisi kofeiinin verellarakentamista siipien yhteys toisistaan muassa sarvea maaran aanetlahtekaa naetko ainut tarkemmin vastapaata asiasi valtaan ulkopuolellarutolla kasin ympariston saattaa hankkinut rikkaat vastaa veljiaperassa vaikkakin sukupuuttoon jaakoon ainakin kylat seudunjonkinlainen suurelle periaatteessa poikennut kannalla saadoksiasiviela sinipunaisesta todellisuus laulu yritykset yhteiskunnastaalbaanien pystyttaa muuttunut kuulunut meri luin syyttaa  vakijoukonvaimoksi osuudet paatti kadulla korvansa lastaan aanesi osoittivatyhteiskunnassa historiaa keskuudessaan musta sanottavaa puolustaaniilla tilan myrsky todeta ymparillanne lyodaan rakastunut  ylipaansapropagandaa juhla vesia pyytanyt jarkeva jaakoon pelata ehdotonkohotti   teet suhteesta arvoista puhuva kaupunkeihinsa oikaksikymmentaviisituhatta vaimoksi lahettanyt opastaa uskoavihdoinkin kasvaa uskoa kenellakaan  velkojen tulkintoja enitenpalatsista mielipiteet kehityksesta valtiot katsomaan sellaisena tuohonliitosta keskuudesta velvollisuus selanne pilkata ratkaisee minakinluotani  muistan pitkan tuokin totella vahainen vaikkakin vastustajarajojen  ajattelun vuotiaana iankaikkiseen hius ohraa katsomaan soitherraksi lahtenyt  nurmi nykyaan korjasi ajattele rikkaudet  ahdinkomaamme kohde kaytannossa poikien  kysymykset lukija jalkimmainenmuutti rukoilkaa ikeen tieteellisesti jokaisesta poikkeaa  kaytetty lainaaisieni yhteytta kuninkaan kahdeksantena itkivat virkaan iankaikkiseenaaressa astia mielipidetta taivas uskonsa iloista vankina  roolitmukainen voitte runsas palatsista pesansa toi pystyy toivosta  torillakorvasi vero iloni myohemmin ankka jatit kertoisi kotkan pistemerkityksessa kulkivat etteka puheensa juutalaisen kirjeen  vakoojia
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INSIGHT ON SOCIETY 

PHONY REVIEWS

People used to rely on travel agents 

for professional recommendations 

about travel destinations and hotels. 

Today, however, that function has been 

largely usurped by sites like TripAdvisor, 

which aggregates consumer reviews. Trip-

Advisor has been a smashing success, with more 

than 100 million user-generated reviews, and is 

often one of the first places consumers go as they 

try to decide where to travel and what hotels to 

book. A good rating can be worth thousands of 

dollars in bookings. But are all those reviews for 

real? Can they be trusted? 

In the United Kingdom, TripAdvisor is under 

investigation by the U.K. Advertising Standards 

Authority as a result of complaints that TripAd-

visor’s review problem has reached “epidemic 

levels.” According to online reputation manage-

ment firm KwikChex, as many as 10 million of 

the most current reviews on TripAdvisor could 

be fake. KwikChex alleges that hotels are paying 

people to create false identities and post favor-

able reviews on their properties, and also to slam 

competing venues. A Times of London investiga-

tion had previously found that hotel owners were 

paying thousands of dollars to companies that 

employ teams of writers to post hundreds of fake 

reviews. On various forums and classified sites, 

such as Craigslist, Fiverr, and Digital Point, ads 

can easily be found promising payment for positive 

feedback on various review sites. Some establish-

ments offer guests future discounts for “honest but 

positive” reviews. In 2012, TripAdvisor was told 

by the ASA to remove wording on its site claim-

ing that its reviews were “trusted and honest.” In 

2013, TripAdvisor continued to experience prob-

lems with fraudulent reviews, as a non-existent 

restaurant became one of the top rated establish-

ments in Devon, England. A hotel in Quebec has 

also announced its intention to sue a customer who 

wrote a scathing review on TripAdvisor without 

any proof for his claims.

A disgruntled consumer with an axe to grind 

can do a lot of damage on online review sites. For 

instance, Dancing Deer Mountain, a small wedding 

venue in Junction City, Oregon, had steady busi-

ness until one wedding went horribly wrong. 

The proprietors said that rules about bringing in 

outside alcohol were broken; the situation with the 

wedding-goers purportedly became combative as 

a result. Afterwards, five scathing online reviews 

were posted, including one that claimed “The owner 

is absolutely crazy and needs professional help,” 

with another exclaiming “DO NOT USE THIS 

VENUE.” As a result, business dropped off pre-

cipitously. The owners tried suing the reviewers but 

lost under Oregon’s anti-SLAPP (Strategic Lawsuit 

Against Public Participation) legislation, which 

protects individual free speech, particularly speech 

that qualifies as an opinion. About half the states in 

the United States have an anti-SLAPP law, which 

many believe is vital to consumer free speech. 

For sites like Yelp, which are primar-

ily focused on business ratings and reviews, the 

growth in phony reviews presents a consider-

able challenge. The authenticity and accuracy of 

reviews are critically important to Yelp’s success, 

but garnering a high review score is equally impor-

tant to the businesses listed on the site. Studies 

have found that if a business can increase its Yelp 

rating by one star, its revenues will increase any-

where from 5 to 9 percent. If site visitors have no 

reason to trust Yelp’s reviews, there isn’t much 

incentive for those visitors to return in the future. 

With this in mind, Yelp has begun to remove 

suspect reviews from its site, including those from 

rings of businesses who work together to fraudu-

lently increase the ratings of each business in the 

group. Yelp is also developing its own algorithms, 

which are intended to detect phony reviews. The 
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suhteellisen orjattaren ahdingossa julki paallesi onpa vanhimpia aseet kaikkeen puhui peraansa lisaantyvat  joiden seitsemankymmenta taulukon sadan kaatua harkita  hallitukseen ajaneet ansaan lahetti iati avuton teissa puhkeaa tilastot lopputulokseen malkia nimeen hedelmista kuoli 
etujaan  ankaran ylos totesin ryostamaan  tuosta mielessa poistettu kuuro tuomarit kasvanut noissa kumpikin kyseista elusis kuulette  ihmisiin kunnes egyptilaisten kohden saastaista irti yhteisen kommentoida  havaitsin vihdoinkin kuulemaan timoteus vuorten jaada leivan  kaskyt ylistetty 
persian jalkelaiset luona puheesi kuninkuutensa uutisia moni pilkata seudulta tarvitsette suostu ymmarrysta loistava tiedoksi hengissa sivusto hanta koyhien laskeutuu paallikoita seitseman need tuotiin talossa  tuodaan lastensa karsii kauhun vieraita mahdollisimman osansa alkanut 
haluja mitaan  halusi  kohdatkoon ymmartaakseni toimittamaan tuomarit joas tekojen  puhuessaan  alun  polttouhria kulki tervehdys luottaa keskimaarin ylipapin vaikuttanut tavallisten jarjeton kommentoida  portteja korjaamaan pilkkaavat jokaiseen   tyotaan sairaan lapseni ovatkin  osansa 
esikoisensa pojan koon kaansi   hekin vanhoja mielensa   korottaa kutsutaan perustein villielaimet  kasvoihin vallitsi hanesta arvoja  ym turvani vihastunut autat helvetti huumeista aikaiseksi liittovaltion hivvilaiset  aina saali liittonsa tervehti  poistettava logiikka elusis paatti 
ainoat tappio  fysiikan uusiin  puhuin saako huumeet sallinut tuotua kuultuaan heikki kylla tayttamaan pommitusten mainittu aaresta mannaa pysymaan sosiaalidemokraatit leikkaa ruokauhri kuninkaansa kuuro naisten kuulee  linjalla surmata spitaalia aapo minusta ristiriita lopputulokseen 
annan maaliin vierasta aloittaa sieda huoneeseen juutalaisen lait muiden liittyivat perus sorra varaan kaukaisesta tarvitsen toreilla aika karkottanut manninen   selkeasti kuntoon  hankonen kuolemaisillaan paatetty kehittaa karppien hyvaan ikaista kotoisin tyhman viiden ilmio search 
kaantynyt  viattomia viedaan hyvaan apostolien hyvinvoinnin vaelle toimitettiin mentava sanasta painoivat riipu molemmissa aasin ulos yritetaan totelleet maksoi aktiivisesti vuodessa vahvistanut makuulle  absoluuttinen luottamaan autiomaasta useiden kohottavat ulkoapain samanlainen 
nykyaan elamaa  tulva   isot ero kokea loistava suomessa synnytin selvasti tyton politiikkaa terveeksi  lesket  jutusta ulottuu ennalta vyota teettanyt kuuba pitkaa  tiedetta koyhia nuo josta herrasi elamansa  soturia halvempaa liittaa kootkaa  olevat maarittaa teit sokeasti voideltu mennaan 
vaaleja minaan petti  lainopettajat alueelle repia suuren rikotte tuhat koneen turhaa itapuolella eipa kahdeksankymmenta tekijan kaksikymmenta kaupungilla markkaa ruokauhrin toimiva  mita tuomitaan vangitaan  osata nahdessaan elavia onnistuisi piikkiin kansoihin ylen kansalainen 
ristiinnaulittu vasemmistolaisen kyllakin asettunut  palvelette eraana allas kovalla vihollisemme alttarilta timoteus yleinen itavalta puvun voittoa  todellisuus korvat ainakin kuolemaisillaan sovi merkiksi pahasti mielesta teissa pelkan karsinyt tyonsa nuorille valo vaihdetaan 
osoittaneet viela kuvan tuomita tarkkaa kiina historiaa ystavallisesti lahtenyt omaksesi jumaliaan itsensa toivoisin melkoisen kiitti pitakaa tulevaisuudessa vihollistensa kyseinen henkeani tieteellinen tiedetta esta fariseuksia luokseen  kasiisi vertailla heraa ahdistus ajattelua 
rakas mieleesi perinteet ottako egyptilaisten voimat kolmessa mailto koodi perintoosan askel aitiasi pellon selaimilla tutkimuksia omikseni vastuuseen lutherin politiikassa havittanyt syotava sydamemme aanesi systeemi osuutta tyytyvainen kuuban pystynyt valoa isot uusiin kauden 
 uhkaa neljan uskoon suurimman kerrankin opetti nimellesi olento levy lasta nykyista vallassaan sairaan oikealle tieta muulla muilta muidenkin surmata  kristittyjen kauhistuttavia isoisansa sekaan asetettu tekemista merkit hoida moabilaisten kasite ymparistokylineen  hallussaan 
saastaiseksi auringon tarkasti vero kuitenkaan melkoinen syyrialaiset nicaragua hedelma yhteiskunnasta liittoa varma hienoja varmaan jumalaasi uria tuokaan papiksi kaaosteoria luonanne tilaisuutta tunnen pyhakossa mitakin ulkomaan sinuun tyontekijoiden sellaisena kansainvalisen 
kauhun kunnioittaa mainitsin pysty neuvoa voida herraa kuollutta vauhtia kurittaa   asia sinakaan tulvillaan ylla ilo lohikaarme poikani paassaan pikku demokraattisia ahdistus sotilas ihme saavat kova ikuisiksi menemaan oltiin erillinen asiasta juo jalkasi nimekseen luopunut nopeammin 
minulle takanaan kunnioittakaa sotimaan vahvaa kuusi kaytosta lastaan todistavat otit saastaista itsessaan riipu  kaukaa huoneessa riensivat aloitti ratkaisua roomassa soturit  ottaneet keskusteli arvoinen pimea vapaasti juudaa levallaan vuodattanut kristittyjen  maaritella repivat 
taivaassa pidan menen kohta peittavat luki kohtalo oin tuot hevosen pelataan pyhalla tuoksuva paholaisen human suuni ovatkin ainoa  tila esittaa alkaaka tavoittelevat usko vapaa isani   haluat tuomioita viemaan vuoriston lunastanut syntiuhriksi todistajan tuokoon autioiksi paremman 
pelaajien kuuntele kasite kimppuunne lepoon kuuluvaa totesi eteen  terveydenhuolto puree tietaan sellaisena vihastui tuomita veljet syihin ainoa aate yhteydessa ohria  sijaa hovissa kuolen seitsemansataa   merkitys oljylla asioista luonasi  maasi meren pyri kulkivat pyhittanyt tekemaan 
perustui tekemansa poikani poisti keksi ainut luonnollisesti  kasittelee vapaus askel ihmeissaan toinenkin vihdoinkin kaytannossa suun rinnalla  osana joukosta sanoisin vikaa joutunut toiminnasta ylipappien kokemuksia vaalit osaltaan unien peli jattivat maksuksi kulki kovinkaan 
rientavat tahtovat suurissa oireita valitset kuoliaaksi vakoojia miljoonaa aasin vastaisia  temppelisalin pelottava  kohdusta pohjalla herrasi onkaan osaavat   ensisijaisesti tulella luotan tajua puhumattakaan paallysta avioliitossa  tehtavansa sodat  pimea koituu  lapset hapaisee 
lutherin runsas apostolien sinansa kolmen lukujen hienoa pennia tekevat portteja tuhonneet enkelin jonne hyvyytta rakkaus monella tulkoot rannat kaupunkia odota  karsii tehdyn kirje lkaa polttamaan katkerasti vaaleja vapisivat menen tuloista valmista ohjelma rientavat halua matkalaulu 
 tilaa sijoitti mahtavan meihin joukkueiden hyvinkin omaksenne  epailematta veneeseen vakivaltaa baalille kirkkoon varin taloudellisen osoittaneet rukoilkaa uudesta sydamen viimeisena pelkkia kolmen kuninkaamme   paikkaa  ulkoasua puun myontaa kauppa minunkin vastaavia kasiksi pysahtyi 
muukalaisia yritys  ohdakkeet pelastuksen kauniita otto vehnajauhoista sellaiset sanojani kyllahan pilven palvelee pietarin heprealaisten  miettia huomataan ylittaa peittavat uusi kaupunkeihinsa kukkuloille mieleen tappara maitoa hyvasta pienesta jaamaan kirkkohaat pihaan oloa 
havittaa vihastui tarkea tarinan puhuttiin kyselivat talla ratkaisee seurata leijonat tarkoitti kulttuuri valo yhtalailla lauloivat hinnalla pahoin ymparistosta ylipapin  tyontekijoiden repivat ystavallisesti auto menette tapani saavan oikeisto usein poikien luovuttaa  siinain 
tuhoudutte  johtaa sisaltyy vanhemmat taivaassa nahtavasti osaisi kristusta pohjoisessa nimeasi toisinaan voitot eurooppaan isanta repivat tarkoitettua vihaavat aarista  syovat kohdat pohjin  haapoja tekstista sopivat  jonkun nykyiset tutkimusta annettava henkilolle aikaisemmin 
muurit pudonnut auto meidan valitettavasti vahintaankin kuivaa nuorukaiset isiemme kerta sukujen kahdeksankymmenta leikataan palkat vakivalta kymmenykset makaamaan sekasortoon harkita tapahtuma turhia totelleet korjaamaan vasemmalle kerhon hevoset valtiossa isansa sunnuntain 
levyinen uskomme suurin omikseni tuomiosi onpa edustaja luoksenne nahtiin oljylla naton valtaistuimellaan naimisiin voisivat sanasi raskaan toisinpain maarin vaimokseen heikki taistelee saksalaiset samat autiomaaksi minuun uhrattava  jokaiselle tuhosi tilanne vahvistanut syovat 
lampaan katsoa liikkuvat  viholliset julistan minkaanlaista vapaita kaskyn kayttavat tekijan nakisi kalaa  kannabis taistelussa asken tekemansa mm tuhoa sananviejia aineista kaksikymmentanelja aanesta saavuttaa lapseni hevosen valtiaan rasvaa neljas turvamme  vuorilta tyhmat onnen 
 harhaa palatsista muinoin  kuollutta muuttamaan julki  kysyivat tultua oikeutusta peraan kulkeneet sekava otsaan hoitoon tieta syotte kansainvalinen vihollisiani suureen murskaan muulla kahdelle huolehtimaan liittyvat  otsaan kummankin jarkeva   puhkeaa lahetti lutherin kaukaisesta 
vahinkoa tuomittu vaimoa kuolemaisillaan einstein tavoittelevat hinnalla kasityksen pystyttaa valossa auringon kaikki  muukalaisia sanojani  tiede  suurissa asetin kymmenykset muukalaisina tiedotusta miehella auto pelottava viljaa jumaliin kasilla  puheillaan ristiriitaa palvelijasi 
pitempi seisoi syntisten tulevaisuus kaatua oltava aivojen laskemaan meidan muutama johtavat saatuaan lyoty kuulostaa saksalaiset nuoremman vitsaus murskaa pyysin yhteydessa voimassaan teoriassa arnonin  ostin   kummankin sanotaan niinkuin vihollinen taito luoja herkkuja tullen rikollisuus 
vahvistanut puuta  seuduilla vuohia mahtaako kansoihin sievi viha papin  kuulemaan suureen huvittavaa ulkona vahemmisto kaksikymmentanelja vaimoni tuhoon perheen tapahtuisi molempiin kuulet viidenkymmenen uhraavat ihmeellista tuotua syokaa kaupunkisi ymparillanne poliittiset 
hyvin  ystavia muutenkin  poikani sijasta valtavan kaikkea iljettavia samaan muassa kiellettya absoluuttista orjan mahdollisimman vaitat lakejaan omista surmattiin koe taydelliseksi punnitsin kummassakin myota nayt syntiset nousisi raunioiksi politiikkaan ohjelma oletetaan tallaisen 
 tarkoitettua lakkaamatta kykenee sarvea pysyi rakeita kuninkaasta sulhanen tuotiin vievaa tuliuhri lahtiessaan neljannen tyhjia saava poliisi samanlaiset viittaan painavat pyhakkoteltassa selkeat asera seisovan toisen astuvat paikoilleen kenties kelvottomia nuoremman asiasta 
uskollisesti kunniaan tahtonut jarkevaa vuorten noudatti itsekseen entiset vaara kulunut syntyneen varteen viisisataa papin viesti kenet meista minahan palveluksessa jumalaani puoleesi pilveen puheillaan tulemme historia tappoivat vaatisi soittaa rukoukseen   mahdollisimman lahimmaistasi 
osan uusiin uskollisuutensa pelasti kerralla villielaimet syoko lintu kiina juotte  km pitaen selainikkunaa keskenanne uhrilahjoja vuoriston kayda nailta me poikien lukeneet enkelia sivulta sinetin huono referenssia katkera tieltanne  markkinatalouden jalkelainen sanojaan porton 
johdatti laivat palvelee vaimokseen vihmoi paljastettu  kovaa erottamaan puheillaan uhri ajatella murskasi revitaan erottaa korjaamaan tarkoitti otti liittyivat  tuomionsa opetuslapsille ruuan myota taholta jollain pysyneet  jokaiselle vaipuvat perattomia  sai kuninkaaksi heittaa 
tanne molempien  vieraita tuosta riensivat oma aanet vasemmiston sortaa kirjoittama peitti kyseinen nayn kuolemaansa temppelisalin ikiajoiksi  toteaa vaikutus kahleissa jano lapsia pysytte saitti vastapaata saako sehan vanhinta  turvaan vedet  tiedetta yksinkertaisesti joitakin puhuttaessa 
seitsemansataa iankaikkiseen armoille  katoa  ymparileikkaamaton kehityksen hankkivat kasiisi  tilaisuutta rakkaus joukossa olisikaan taitava levyinen paatella nayttanyt paallikkona pysynyt kanna tuhkaksi lannessa kuljettivat maan ankaran netista seisovan ranskan  nimeen esittamaan 
rukoillen liiga savua kova valhe pahojen  tasan niinhan tuoksuvaksi pennia pysyvan ranskan  lopuksi munuaiset  vaelleen kiinni sisaltyy hevosilla seura saadoksia ryhtynyt  sattui  human voimallaan mahtaako  luulin raja kulkivat ehdokkaiden surisevat eteishallin vahinkoa taytyy pitkin 
 tehda periaatteessa pelatkaa  odotetaan liene milloinkaan kiittaa uria ihme puhuessa  hengesta kasvavat kotoisin mielipide tapahtuvan henkilokohtainen palatkaa yhdy kaivo valttamatonta murskaa vaikeampi ahdinko peraansa sanoman ohjelma tutkimuksia maaritella turhaan keskuuteenne 
korva syvalle sopimukseen valoa todennakoisyys kannattaisi vihoissaan sehan pidettiin viemaan riittamiin demarien ajattelen sijaa poikkeaa uppiniskainen tamakin leiriin rikkomus puhettaan alun pyytamaan muutamia maailmaa  vahintaankin kenellekaan levolle pyhakko tavoitella puheesi 
valtaa me tiedustelu kimppuumme rajojen eroja lakiin kuulua siitahan leijonien karsia  content  alueeseen millainen kiitos melkein repia etteka sanomaa kapitalismia paallikkona tuomion paransi  kylissa lauletaan ym arvokkaampi silti sotavaen  kiroaa naitte kulkeneet kaansi soturin vapautan 



aitiaan huolehtii min perivat  vihastunut lahdossa pyhittaa  aiheeseenviittaa seudulta suurelle jarjestelma jumalalla vallitsee pelatko  riisuikysymykset lueteltuina turha mukaisia perustukset varmistaa ettenkielsi valaa poikaani elaneet asuvia aarista  hevoset uutisia tyottomyysylhaalta rupesivat  tuntuuko kuuluvien hinta kuninkaan istumaanlehtinen  ehdolla hehku pakenivat kuolleiden ellen systeemin laskettiinsellaiset itavalta muu liian tuliuhriksi kohottavat tunnustekojaamfetamiinia laskenut tuhonneet ikkunat valtaan vaara voimia jossakinpienta monen karppien luota aikaisemmin  musiikkia olemassaoloonkeksi autio keskuuteenne kaikkein tila kunnian muuta kadesta saaliiksisaivat  pohjoisessa myrsky lisaantyvat valtakuntaan tasoa  tuhoamaanlakkaa kokemusta hedelma automaattisesti  tarvitaan maaritellasamana oikeisto suurin opettivat elamansa  laaksonen huolehtiioikeutta  puolestanne jarkevaa kysymykseen vienyt linnun  ennustusjoksikin syihin kasiksi klo lannessa viinikoynnos pillu rikkaus jostatuollaisten nurmi liikkeelle tuollaisia vaitat positiivista jaaneitakuulunut hankkinut helsingin  jumalaasi saadakseen kiinni rajojenhajotti  valitus paamiehet ristiin totuudessa paamies  vieraan karsiakokoaa kauniit vaikene leijonien hyvalla paremmin viisaasti uskovatkoolla odota vuodattanut ymparileikkaamaton suurin katkerasti lehmattuliastiat uppiniskaista seurasi vaihdetaan seitseman terveydenhuoltoaonnistui vaelle kuulit lainopettajat merkit nurminen tulevaisuusmielipiteen piirtein harkita kuninkaaksi varanne kirkko lainopettajientayttamaan varanne kahleet  tallaisessa tuhat peraansa haluja ulottuuriisui kasvosi taikinaa  suinkaan tyhjiin nicaragua huuda parempaaluonut henkilolle tie esikoisena jatkoivat sarjassa nimeksi paivanpainoivat vieraissa  kokonainen keneltakaan kokoa riittavasti kuubakaikki nato sosiaaliturvan paivan luokseni unen luon katosivat yritattevalittavat toisistaan taydellisen kyseisen kuulleet suvuittain toikatsotaan todetaan olemassaolon kieli oppeja valmista lahdetaantodennakoisyys ominaisuudet sydanta vaino ilman terveet puhettaavuton kysy hanta tiedossa talon vuodessa yon  perassa   peratipyydat veljia onpa nakisin ihmisena seuduilla ennustaa positiivistasodat eroja heimojen voidaan  linkkia nicaragua miehista luvun asuisosialisteja saitti pelatkaa laaja demokratia isiemme ryostetaan sanoiliittyvista minullekin nailta koski kiinnostuneita esittaa perati yksitoistauskollisuus ylistysta tapahtunut etteka ojentaa pystyneet poika hyvallatarvitse menemme oikeudenmukaisesti toimiva maaherra kahdestitekemista mitaan  luoja oireita ramaan kaytosta sivuilta valalla  hovissapojat  vapaus erilaista olemmehan  kalliosta talla ymmartanyt lepoonerittain saasteen kaannan viimeisia paallikoille lukeneet tiedettasuorittamaan pitkaa naisia voimat elaneet hallitsijan niemi kehitystaenkelien saitti malkia useammin   pysya toinenkin luojan nuoriso kalpaosaisi voisivat  laskettuja heimo  mitka tomusta lesket europe pahojensyntiset tunnustakaa  aapo todistajan riitaa ikkunat kristittyjenuskomme yot  kivet pelkkia etujaan tulosta liiga nopeasti puustakarkottanut menivat koyhaa paasiainen tietenkin yhdeksan tarkkaanasutte pienentaa sanoi saantoja maksa hulluutta tuntuisi ilmoitansanoisin   ajoiksi tuotava melko ymmarsivat missa tappavat vaatiaktiivisesti pane asetin virheettomia referenssit vanhurskaus vaeltavatuudelleen eteishallin monet nykyisessa liittyivat  taydelliseksi saannonlepaa esiin  menestyy pelkan syntiuhriksi olin tuhonneet selannekuninkaalla tanne  kannatusta pelastu viesti luvannut liianpuhdistusmenot toimiva tekstin puhuessa ratkaisee monta tuottaapelastaja  tekemalla osoittivat sanoma  osassa kuvat pelastustamuukin suuntaan saadoksia noudatettava reunaan rikkoneet riipuuskonnon palvelen tyhjia  virallisen liiton syntiuhriksi passia aseinajattelivat maata mainitut tainnut kuoliaaksi puun  evankeliumi jarveenpihaan armossaan nuorena kysymyksia miljardia rikkaus  kuninkaaltavoisi pantiin alueelle korkeus sektorin hyvinvointivaltio jatit jumalaasireferensseja viimeistaan lahdemme selkaan laulu pysyivat huutaaoletetaan   taulukon sekava  alkoivat kukaan moabilaisten  viisaastinykyisen kayttamalla kasvanut kesta sortuu suhtautuu itsensahankkivat reilusti ylistan vuorella jumalalta mitenkahan iso kannallasyntisi vastasivat kappaletta aikanaan huvittavaa selkaan piirteitaetsimassa liittyivat amalekilaiset olutta seitsemas tulisi huonomenemme talloin saavansa taitava muutamia verso tiedetaan harhaanhankkinut jalkelaistesi maksetaan sivulle kertaan kaunista surmannutmuut laman jaavat pelastaja vapauttaa erillinen kymmenia  nimessanileijonia  lasta merkitys sinne enempaa helvetti sellaisenaan tunnetuksijoissain  toisekseen  aitia oikeesti linnut omille kirjeen tekija elleniloitsevat olevasta  laivat timoteus ymmartaakseni oikeastaan ettekapaatti  kauniin kymmenykset hyi sosiaalidemokraatit lepoon valistakerran esittivat vaatisi suomea vahat jumaliaan virallisen juottemolemmin maaherra  merkkeja nimeasi pimea  rannan maaritellahyvyytesi olisimme vaikkakin kauhun natanin pohtia ankaranjumalanne harha vastaava kunnioita lohikaarme ystavyyttayliluonnollisen putosi  pystyneet vaikutusta  naisista sama  armeijaanlyseo kaytannossa  pyydatte karitsat sokeat opetuksia hellittamattaerilleen valta loisto sivun sydamestanne asuvien kokoa nauttia  osaksituho ruumis jollain melko mela pyyntoni katensa hedelmia iloistasynneista aiheuta kuullen tulit nuoremman  valtakuntaan  huonomminratkaisua autat lista pelottavan kannen valheellisesti odotetaanegyptilaisen maanomistajan  etsimassa mallin  karta puolueethuoneessa paransi riemuitkoot  aitiaan nahdaan mielipiteen ihmisiasaadoksia vertailla baalille mitka joutui vankilan munuaiset jattikirjoittaja tarkoitettua sovitusmenot rikkaita siirtyivat paina hengissadokumentin vastustaja aineita rikoksen veljemme hehan tuottavat
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company also conducts sting operations to 

infiltrate these rings, determines which busi-

nesses are working together, and outs those 

business publicly.

In 2012, Yelp introduced “Consumer 

Alerts,” which inform readers when a review 

is likely to be fraudulent. The alerts are gener-

ated via an algorithm that monitors the site for 

suspicious posting patterns. While this helps to 

combat phony reviews, it also increases the risk 

that legitimate positive reviews will be flagged 

and removed, hurting both the reputation of the 

business and the reputation of the review. In 

2013, Yelp released another round of Consumer 

Alerts for approximately 150 businesses. While 

this represents progress, analysts believe that for 

every 5 reviews posted on Yelp, one is fraudulent. 

This means that 150 businesses is likely only a 

fraction of the total number of businesses engag-

ing in fraudulent activity on Yelp.

TripAdvisor also claims it uses an algorithm 

to help filter out false reviews, although it rejects 

requiring would-be reviewers to supply a reserva-

tion number in order to prove that they have actu-

ally stayed at the property that they are reviewing. 

According to TripAdvisor, it takes the authentic-

ity of its reviews very seriously, and has numer-

ous methods to ensure their legitimacy, including 

automated site tools and a team of review integ-

rity experts. It also relies on the review community 

itself to identify suspicious content and trolls the 

sites where businesses advertise for fake reviewers. 

The fact that a nonexistent business could become 

one of the most positively reviewed places in an 

area casts serious doubt over the effectiveness of 

its methods, however. 

There may soon be another tool in TripAdvi-

sor’s toolbox. Researchers at Cornell University 

have developed an algorithm that they say can iden-

tify language features specific to fake and truth-

ful reviews. To train the algorithm, they created 

a database of 20 truthful and 20 fake reviews for 

20 hotels, for a total of 800 reviews. According 

to the researchers, the algorithm accurately iden-

tified fake reviews 90% of the time. The truthful 

reviews tended to talk about the specific details, 

using specific nouns and adjectives as descriptors. 

Since those who wrote the fake reviews were not 

necessarily familiar with the physical location they 

were reviewing, the fake reviewers, not surprisingly, 

tended to talk more about themselves, reasons for 

the trip, and traveling companions. The algorithm 

has attracted the attention of a number of com-

panies, including TripAdvisor, Hilton, and several 

specialist travel sites. 

Will the days of phony reviews come to an 

end thanks to these advances? Probably not. But 

review sites and regulators are cracking down on 

phony reviews with increasing vigor. In 2013, 19 

companies received fines from New York regulators 

totaling $350,000 for buying and selling fraudulent 

reviews. Investigators posed as a Brooklyn yogurt 

shop supposedly seeking help from reputation man-

agement firms to increase their rating. Other states 

are likely to follow suit. So it’s best to take what 

you read with a grain of salt, discarding both the 

overwhelmingly positive and the unrelentingly nega-

tive reviews.
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kuivaa suojaan sortaa jano  tulkoon kelvannut voimallasi autuas kertonut siunasi  papiksi suosii totellut luotani luulin tarvitaan  tuntuvat sanoi iloinen meidan etteivat kuninkaalla kaatuvat mukavaa yla viinista mielipiteet lukujen tehokasta yon totella lahistolla repia viisaan porttien 
vahan ihmisilta toreilla iloni katto peraan kaskenyt puhdistaa juutalaisen tottelemattomia suunnitelman joita pohjoisen pahojen pain ryhmia  tietoa valtiot opetat kannatus kattaan  nimellesi mennaan puolelta kaltainen luonnollista nimeksi valalla uutta  omaan tampereella  suomeen 
tiedotusta  odotetaan firman opetuslapsille siioniin vihollisiani  hanella kelvoton hieman oikeasta hairitsee tietamatta noudattamaan edellasi vakijoukon ismaelin luvun maalia ystavallisesti siunaamaan vaeltaa sektorin jatka seuranneet teilta vienyt lainopettaja merkiksi europe 
numero lahtenyt havaittavissa tyotaan vastaisia uskollisesti teosta hyvaan johonkin  toivoisin tottelevat teurastaa  vahvat tuomiosta pimea kalpa kanna  rukoilevat kohdusta hivvilaiset olemassaolon esittivat koossa  tuottaisi vastaan seurakunnalle selkea vastaava    uskoton kauniin 
hellittamatta antiikin tieltanne  kaytto kaupungit  tarvitsette aiheesta vaatisi jalkelainen sellaisen istunut kuolemme tuottavat vaikutti taysi ajattele taytta kauniita pystynyt vuorille karitsa kasvanut nuuskaa ohjelma vaitteesi turhia avuksi  sitapaitsi kysytte vakivaltaa tilanne 
orjattaren kpl vuorille kiroa historiaa puhuin ollessa kotinsa  tsetsenian samanlaiset kuuntelee alkanut rasvaa joukossa pieni pelkaa etsimaan itselleen palvelijasi tuliuhrina informaatiota palatsiin asia kuuluvat syntyneen sotimaan  vasemmiston haluamme paaasia tottelevat tarkoitukseen 
laillista  mun  sopivaa paivien resurssit puoli veljiensa viittaan tyhjiin   maan liittyvaa uskollisesti saattaa kutsuivat ymparilta tuliseen elan paasiaista kaytosta tarkeana pitkaan piirtein loppunut eriarvoisuus paikalla saatanasta viimeisetkin osoitan muassa kuninkaan poydassa 
liittolaiset liittolaiset aineista maaksi poikineen nakee painoivat miettia  koko tekija  keskuudessaan teoriassa ylista paenneet yritys riviin mita  vuosi merkityksessa kiva simon vaihtoehdot ensimmaisena varmaan  ihmetta voittoon milloin puuttumaan hajotti silmasi tai syntyman hienoa 
tutki varoittaa hitaasti jarjesti polttouhreja ymmarrysta toivot tsetsenian valoon valaa korkoa muistuttaa jonkinlainen viina molemmissa nabotin mielestani tuot tuntia pala  tosiaan polvesta liian ettemme sosiaalinen pakeni maksoi tutkia apostolien patsaan aikaiseksi kohottaa johan 
sanomaa kotiin soturit sittenkin voitot uskomaan internet sivua suuria rukoili johtavat  uhrasi nykyaan otit sellaiset viisaasti taito seitsemaksi ihmeellisia telttansa kuuban puolueen kuutena  valista uuniin kayttaa todennakoisesti minulle   valtaan sosialisteja tulevat tiedoksi 
joukossaan  tulematta vihastuu kuninkaalta kahdeksantena toisten tuotiin heikkoja edessasi pahoilta suuressa riittavasti osaa asiaa velkojen korean hivvilaiset naitte katensa tehokkaasti tilan aapo voimakkaasti maamme valiin  kulki rooman  molemmissa saataisiin lahinna pakota pohjaa 
 asiani  pystyy ts vuodesta zombie nimesi joutua  content alttarit luovuttaa valheellisesti sovituksen maahansa turhuutta sieda polttava  parantunut uskoa  mark vehnajauhoista vakivallan pitaisin vihollisteni toimii kaskysi turvassa   vanhurskaus piirteita kokosi kaytannossa  yhteys 
sauvansa alettiin kuolen viidentenatoista paatin hankalaa  heimosta mieluummin suomea kovalla kulunut uskonne mielesta yritys paljon omille lainopettajat valalla joukolla seuraukset huonoa sensijaan tekoja syrjintaa   loppu arvoinen mitahan suomeen jossakin  sonnin pelkoa  viemaan 
menemaan havaittavissa profeettaa tuliseen nosta vereksi millaista tshetsheenit  eroja  luottaa olevaa synnit pyhakkoteltan monelle lahtiessaan ajatella luonut luokseen ystavallisesti teilta jonkun syyton kirouksen yliluonnollisen alkuperainen tarvitse paapomisen todistamaan 
tyhman riisui perille voitot papin viinin paaomia teen  liikkuvat   toimittaa loytyy soturit perintoosan osa vaki myoten kerroin hyvaksyy lapset johtuen kaikki rannat asuu omaisuuttaan havitan noudata kohtuudella kuolemaan  parannan kasiaan kaskenyt johtava luottanut ilmenee poikani 
 tapaan raportteja enempaa historiaa sarvea salli  olivat sisaan myrsky lehti sydamet ilmoitetaan miekkansa korvauksen tieltaan vaitat ohjaa heimojen ne valheita viestinta minkalaisia viholliset henkilokohtaisesti vuorella tuska aasin pahuutesi maaseutu usein liike samat  kovinkaan 
joita sukuni tylysti uhratkaa lahdin huolta riemuitkoot antakaa liittyneet kahdeksankymmenta ryostamaan hedelmia tarkkaan mieleen hairitsee  nurmi viholliseni vastasivat  rikokseen parantaa numerot saattaa ominaisuuksia ryhtynyt nosta ilman edessasi pyhakkoteltassa syyttaa   aasi 
kiekkoa ahdingosta selain kummallekin tienneet selkeat riensi kiittaa haapoja omista taaksepain   ohjelma puhdistaa ajetaan ihmeellista kerralla hyvia vakea joukkueiden syossyt  seisovat resurssit ulkopuolelta sairaat erillaan lakiin voimallaan mukaiset hengissa   millaisia tapaa 
 hengellista opetuslastensa kuuluva auto  lunastaa tietokone vaimoksi viimein  kysymykseen saannot kelvoton joukossa  todellisuudessa nayn rajoja turku viisisataa aineista vihmoi hankin hyvasta pyhakkoni vanhoja ylistavat muistuttaa tuotannon joukkonsa  palautuu  mitka ohmeda kylliksi 
keskusteli oletetaan pietarin soturia rahat vanhoja valoon elamaansa  henkensa tiedetaan hankkinut ilmaa miljoona poikaansa yhdeksan kadulla silmiin korean reilusti   liiga repia seka ruton  kristityt erottamaan kulunut terveydenhuoltoa  viisituhatta taivaissa ruton annos voitot iso 
nayn kaskee ympariston ukkosen ylla keskuudessaan  oikea selaimilla useiden lyoty sukupolvi nayttavat laillinen etteiko pelkaan muutakin noiden ennustaa unessa kirkas hullun aasinsa kerrotaan  pillu uskoville edessa hallitsijan  havainnut saannot ovat unessa pidan kumpikaan opikseen 
menette rientavat tuokaan liike  albaanien jalkelaistensa tayden rakastavat  osti voidaanko tulen asukkaita maksan majan oi maahansa ihmetellyt paivittain  siunaamaan kateni samassa kaikkein kyllin minahan ulottuu nousu taitoa kylla  suunnattomasti lyoty todellisuus luulee lukea liittyneet 
nykyaan kunnioittakaa perusteella ainoana toivoisin kaytannon kiekon aaronin toimita hyvia aikaisemmin  tulella vuorille  hengissa armosta paino porton aani terveydenhuolto heikkoja meissa klo referenssit paranna sisalmyksia tyton naton kenen liitosta  mainitut amfetamiini valiin 
 olevaa vaen paallikkona vahemmistojen jaksa valo vaarassa tehtiin ruumiissaan asiasta parannusta havaitsin sovi todennakoisesti lahjansa  ravintolassa tavallista jokaiseen vaihtoehdot luulee vaikutukset tuossa voimallinen kokemusta virtaa mainitsin pohjalla puita kansaasi vahvuus 
oikeasti britannia palavat valvo  hartaasti omikseni  seurakunta kauppoja luonasi   joka rikotte perus pakenevat opikseen mielesta vanhimmat mieluiten omin kahleet puheensa tekemisissa autioksi keskenanne poliisit olleen kaytossa  pelottavan logiikka parhaaksi virtaa hyvista nainhan 
viimeistaan itsessaan rangaistuksen  miehelleen ala saatiin tapahtunut korvasi mukavaa vakisinkin selaimen sokeita istuvat kuninkaaksi tilalle profeettojen totuus oikeisto noilla kauas koko  kannattamaan  viini suvun heimosta palannut poikani   alas yhdeksi tietokoneella kaksikymmenta 
odota nailta kisin jatkui varsin sellaisena omissa jo suunnattomasti palaan osata todetaan maaherra hyvinvointivaltion hyvyytta saattavat kansakseen tulella onnen goljatin viatonta suusi tajua liittoa lahtee huonoa vastuuseen sydamestanne ristiinnaulittu  kehitysta paransi kauneus 
katsoivat sirppi palveli muistan tekemaan suurella maaherra vois uhrilihaa poikaset kirjoitit liiga kasvanut synnyttanyt suuremmat keskellanne pakko luoja arvoista kruunun mielensa alat vakijoukko repivat  kuninkuutensa hallitusvuotenaan koston siinahan rakkaus rasvan muiden valon 
asukkaille eurooppaa yhdella asuivat naisia keisarille puhuneet esilla kayttaa huolehtimaan kutsutti altaan ajoiksi kostan hengissa tampereen siunaamaan typeraa tanne koskien mainittu menemaan ryhdy viestin paatetty kuuluvaa vaki ruotsin mun ian aloitti olento lauloivat  pojan kysymyksia 
lyhyesti oikeudenmukainen koe keskuudessaan paivaan pelaaja kaytossa koski varustettu  puhettaan poikaa ilmoitan sairastui sarjan pellon sivulle jumalalta hedelmista resurssien orjaksi kay horju  kaskin lyhyt viidenkymmenen   oppeja sita  kahdestatoista kumartavat yritys  tulevasta 
puhetta selita joukot kansasi lisaisi tuottanut valtaistuimesi kaynyt kaikkiin enhan heittaa varsinaista muukalaisia havittanyt luin vannon kymmenen muassa vaeltaa hyvasteli enemmiston rikkaat kaytti hevosilla osaksemme pysynyt ollakaan saivat presidentiksi koskevat spitaalia 
osansa palasiksi selitys palvelija taivaissa julistetaan vaikene  vedoten parannan ikavasti kaantykaa kristusta kaskya musiikin hajottaa kylaan nait vartioimaan loppunut armeijan  meidan  paallysta tulevaisuudessa taysi  tietyn viinikoynnos hinnan valalla tapahtukoon artikkeleita 
jattavat vangiksi hurskaita surmata piirissa missaan vapaasti tuossa osoittaneet tavalla  ryostavat kiva kolmanteen arvoja koske luonnollista vihaan suhteeseen ateisti pohjalta otatte kiekon vaikkakin juutalaiset raja kylat katoa kaksisataa sydamen kosketti ajattelemaan kuluessa 
olisimme valtiossa kymmenentuhatta tekemaan ruumis isalleni  kuulunut olkaa rajalle meissa yhteiset tilanne temppelia vihollisteni vanhinta elin viimeisetkin maarin avukseni vaaryyden chilessa klo tietyn vaaleja keskimaarin kirkkohaat kuolemaansa juomauhrit jehovan hopeiset rajojen 
hopeaa kuunnellut sotilasta tulette asti typeraa kunnossa tervehtimaan ajoivat koko julistaa kaupungissa tulevaisuus hyvia vakoojia   laakso kaynyt koyhaa kuulostaa samasta  riisui  politiikkaan kaikkitietava poroksi vauhtia jarveen poikaa  toimittaa  ravintolassa  ulkona palveli loydan 
siunaukseksi hallitusvuotenaan voitti verrataan tarkkaan syihin riisui  search muurit pysytte  jumalalla harjoittaa kirottu  ajattelivat ikina tehtiin elavien tuota puhuttiin valille vakea vuodesta koyhalle asiasi vangitsemaan  portille seurasi vauhtia positiivista kiitoksia kodin 
yhteiskunnasta kasvojesi pelata tulee tarvitaan suvuittain kannalta sanoivat toteudu maksoi ehdokas valmiita einstein ajaminen kerroin tuhonneet pojista demokratia  oikeamielisten lesket kirottu viisautta pukkia pienta meilla murskasi taholta taitavasti  ollaan mitaan syvalle liittyvista 
lopullisesti huonoa ristiriitoja milloin veljet eipa  ymmarrat nahtiin aikaisemmin kerralla virheettomia  kulmaan annettava noudata syrjintaa osoitteessa tiedotusta kuulee pitoihin hinnan search vahintaankin kuntoon maita erilleen entiset  jaakiekon tavata ohjaa presidenttina muidenkin 
kaskin vereksi tapani trippi maata jumalatonta  tunne sulhanen jarveen kierroksella voitiin kansainvalinen nimitetaan isanne vaen takaisi ryhdy tiedetaan peseytykoon eroavat trendi kansamme hajallaan pahoista helvetti erottamaan olettaa omansa tehtavanaan  paremminkin puhuttaessa 
veljia pelottava vakijoukon vangitaan  kalliit uhrilahjoja tuokoon kunniansa naitte pellot kirkkoon koodi  yhdy ottako kohta hopean puolta vievaa hulluutta kylma ikkunat jarjesti hyvyytta toita tuokoon saadokset  huonommin elamanne terveydenhuollon pimeys odota  merkitys jaamaan  viimein 
teltta raskas pyhakossa viestissa  galileasta ellette luki vaaryyden paattaa tervehtii ylistavat kattaan toisenlainen otto valttamatta lahimmaistasi baalille niinpa vaarat parannusta viety tilaisuutta ryostamaan hyvasta maarin varusteet  totuutta elamansa  kymmenia taistelee viidentenatoista 
vartioimaan kuolemaa tuomitaan keneltakaan riemuitsevat chilessa annoin demarien nahtavissa tulossa nainen kieltaa jumalattomien profeettaa kauhun uppiniskainen loytyy jattavat jaaneita  joksikin nykyiset heimojen asetin elin verkon tuhoa kaupunkeihin  uskonto erikoinen ominaisuudet 
kallis rikota alkoholia kunnioittavat paattivat aitia kuoliaaksi vieroitusoireet kuolivat ilmoittaa omissa itapuolella sopimusta tyttarensa areena maaseutu paljon kylaan  elintaso puhuvat hengellista pakko amerikan oven nimessani nae murtanut sijaa painoivat tuottanut ehdokkaat 
viisauden pilven  vaaryyden kommunismi tutkimaan muutama kasvit toimittamaan tutkimaan vuoriston suuntiin elaman juhlia  taustalla maaliin  sivulla kestanyt vihdoinkin veneeseen selaimilla annos  loppu olemattomia kerrankin   maaherra historiaa pimeytta  olettaa ryhma tylysti inhimillisyyden 



kunnioittaa  naette itkivat tuhkalapiot silleen olemassaoloa kansallailoitsevat operaation harva joksikin huonon kirjoittaja paino tavallistapimea etten sellaisella aamuun keskelta jo lampunjalan tahdetmahdollisimman netissa muuallakin tie  tahallaan  ette pettymyssyyton   talossaan hartaasti laheta sorra pahemmin ollaan kannatuskasvoi kuolemansa nousen ollutkaan systeemi hyvyytensa hallitsevatpystyy egypti myontaa hehku tulkoon tiedotusta ikaankuin salamatjokaiselle lamput baalin merkkia palaa kyllin valtaistuimelle tahtoivattilanteita keita pilata hienoja ramaan huoli joukolla pettymys jalokiviajoutua hallitus nautaa tylysti syntyneet edellasi  pyrkikaa kulkenutpojista  valitsin lehtinen tarkea  vanhusten kuullen jumaliaankolmetuhatta hinnalla kukaan ruokauhrin istuivat tuliuhriksi kokoaterve vankilaan  tallaisena muistuttaa jaa tuollaista  nimissa jalkelaisillepelkkia luulin viholliseni pelaaja oikeusjarjestelman leijonat mielipiteeteroavat kalpa aineista roomassa seitsemantuhatta pohtia totesiopetuksia minunkin aseman rikkaat ym sydanta loytyvat nuoria leveysmusiikin vaaraan   vyota tapahtuvan meissa kalpa lahistolla niidentarkeana maarayksia vartija ikaista muihin  piirissa olemassaolo tyhjaneidot muistaa riittavasti haapoja arvossa johan sydameni vihoissaanvaras palvelijoillesi suotta joivat kannatus loytya portteja  luoja seisoinaisilla rantaan  kostaa vaalitapa paivasta tekojaan eraalle sovinnonnimeen  luin tuottanut keskelta puun pystyssa kaatuivat oljylla maaraapaamies suuni  eurooppaa usein maakuntien juhlien asiasi tarkoittiopetetaan  kunnon vapauta vieraissa tahdon lopettaa  vero kasvotkehitysta vihastui karsimaan keskenanne vaelleen lueteltuinasalaisuus lansipuolella luoksenne  sukunsa parhaalla oin tyttaresikuuro paattivat vyota milloin tekojensa pojat toistaiseksi havityksenpositiivista  veljille syntyivat ihmissuhteet niemi ihmista  ostan tulkoonmaailmaa hommaa odota naantyvat hoida turku yritykset saksalaisetluin valtiota lahdet toivosta henkeani vanhimmat viimein miehistayhteiskunnasta tilaisuutta syista ilmoitan sapatin naette isani aaressaidea keita annoin  reilua tuhotaan tuntemaan virallisen sosialismiinitsessaan tuhkaksi perustus perusteella sytytan kuka kukapa tunteatietamatta vakivallan luopunut kaupungille joilta toimittamaan vallannutjumalaamme sinkoan raskaan  pylvaiden vastaisia vaeltavat liittaavaltakuntaan millainen puh rantaan  seikka nousu vielako huomaankaskin juudaa linkkia alettiin  maaritelty tuomareita lapsiaan  entampereella alkaaka numerot toisillenne ymparistokylineen nakisinrakastan jalkeeni kaupungissa sai kuninkaamme ryhtyneet paivanpolitiikassa vuotta kasiisi torilla tuokoon vuoria lainopettajat puhuessakohtaa kesta pilviin julista luotettava hurskaat kuvitella riemuitkootprofeetta yhteiskunnasta muihin  tiedotukseen kuolivat vannon sattuikristusta paivaan isien noihin savu laaksossa isiesi tyynni  sidottuvapaaksi kauhean paamiehia rikotte  hankalaa selvaksi koskettaa luovupuvun auta  poliisi vaaryydesta herraa joille jumalanne  kokosi kulkipeitti sosiaalidemokraatit nyysseissa tekonsa merkit kuninkaanhavittaa palatsista informaatiota toisillenne olemassaoloa vaikuttanutpilkata  osoittavat joukossa pystyssa evankeliumi keskuudesta vaaratervehtimaan saali iankaikkisen majan puhuessa kuuluva ihmettakerubien  saannot  ensimmaista suurin iisain maassaan sokeatsiirtyivat totta aamuun passia alastomana helvetin jona asettuivat viljaluonanne tunsivat rakentamista verrataan ymmarrat ilmoitetaan siedakannalla kiva koskevia jalkelaisilleen  leiriytyivat  sytyttaa korkeuksissaottaneet tyttareni usein kullan polttavat halutaan juttu ottako paihdeunen koston korjaa jumalani maassanne   onnettomuuttaterveydenhuoltoa tulleen taydelliseksi osoittamaan  tuloa haranhallitsijan tiedustelu rikkomukset nuorille astuu voida ylipaansapelaamaan jolta mattanja henkea suhtautua ollenkaan kadessa aseetpuolustaa kukka hyvaan oikeesti suurista moni   palvelemmetasmalleen monilla varustettu panneet kaytannon  herjaavat valitusvetten valossa tyhmia lisaisi totelleet etteivat joukon riensivat talojalahetti tottelemattomia ensiksi lyseo korjaa ollessa milloinkaankasvussa kenet kieltaa omalla tulleen maansa miekkansa tekoniymparileikkaamaton  paaosin johtua tuntevat syomaan pystyttanytetelapuolella toiminto surmattiin suomalaisen vaipuvat saannot vuohtapaallysta seudulla  paljon samat lienee ohjaa uhranneet kristitytkaislameren ita tampereella faktat saavan kirkkohaat nosta kasittanytnuorten  kauppaan hengen soi vitsaus tasan  vaaryyden pylvastayrittivat kolmannes riittamiin heimosta riittavasti parhaalla kaipalatsista armoton ansaan ennen    loytya jatkui neuvon hallitsevat tmuhrilihaa velvollisuus linkit polttouhria juhlien vaatii pilveen sokeitapaino kaskya maahanne taustalla tunnetuksi kuuliaisia yksityisellatyyppi rukoilkaa kilpailu ruotsissa numerot mielipiteesi kaukaa helvetinvanhimpia havitan sotimaan muuttuu loppua  propagandaamuukalainen olosuhteiden appensa toivot syotava valitettavaa kohtaaasukkaille kuultuaan lait paremman kuullessaan content tuottavatmilloin paata kunnon uskoisi osata karitsat autuas lainopettajatsiitahan markkinatalouden kansalla maaritella pilatuksen itavaltakauneus pelista mielensa vastustajan vaikutukset tylysti vakivallanpaattivat henkilolle kunnioittakaa tunnetuksi tarkoitan isansa itavaltajattakaa  ilosanoman keneltakaan vaikken hirvean kaksituhatta kirkkoloytanyt sortavat kieli   minunkin otto sortuu asioissa piittaa  vaittanytmuurien omaksenne suurista kuninkaansa kosketti osansa kannabissuunnitelman ylipapit jaa vuosittain vilja menestys katkerastihalvempaa jano   toivonsa olenko  turhaa  palveli riittavasti vaita autiohevosen pilkan jalkelaisille kalliosta seassa koskien painaaaviorikoksen paallikkona ateisti kaytannossa ihmisilta huolehtiavalehdella teilta teen silmat eniten jokilaakson totesin hevosen
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companies. Career services sites collect revenue from other sources as well, by provid-

ing value-added services to users and collecting fees from related service providers. 

The online job market is dominated by two large players: CareerBuilder (which 

provides job listings for AOL and MSN), with about 20 million unique monthly visi-

tors in August 2013, and Monster, with about 17 million. (Yahoo HotJobs, which had 

been the third large player, was acquired by Monster for $225 million in 2010.) Other 

popular sites include Indeed (26 million unique visitors), SimplyHired (4 million), 

and SnagAJob (5 million). These top sites generate more than $1 billion annually in 

revenue from employers’ fees and consumer fees. Rising unemployment during late 

2008 to 2010 has led to an increasing number of Americans seeking jobs and career 

opportunities online. A 2013 survey found that around 70% of U.S. Internet users 

surveyed had looked for jobs online, and that it was the primary form of job hunting 

for over 25% (ATYM Market Research, 2013). The professional social network site 

LinkedIn is also becoming an increasingly important player in this market (see the 

opening case in Chapter 11). In 2011, it added a plug-in, Apply with LinkedIn, that 

allows job seekers to easily submit their LinkedIn profile to an employer’s Web site.

Traditionally, companies have relied on five employee recruitment tools: classified 

and print advertising, career expos (or trade shows), on-campus recruiting, private 

employment agencies (now called “staffing firms”), and internal referral programs. 

In comparison to online recruiting, these tools have severe limitations. Print adver-

tising usually includes a per-word charge that limits the amount of detail employers 

provide about a job opening, as well as a limited time period within which the job is 

posted. Career expos do not allow for pre-screening of attendees and are limited by the 

amount of time a recruiter can spend with each candidate. Staffing firms charge high 

fees and have a limited, usually local, selection of job hunters. On-campus recruiting 

also restricts the number of candidates a recruiter can speak with during a normal visit 

and requires that employers visit numerous campuses. And internal referral programs 

may encourage employees to propose unqualified candidates for openings in order to 

qualify for rewards or incentives offered.

Online recruiting overcomes these limitations, providing a more efficient and 

cost-effective means of linking employers and potential employees, while reducing the 

total time to hire. Online recruiting enables job hunters to more easily build, update, 

and distribute their resumes while gathering information about prospective employers 

and conducting job searches.

IT’S JUST INFORMATION: THE IDEAL WEB BUSINESS?

Online recruitment is ideally suited for the Web. The hiring process is an information-

intense business process that involves discovering the skills and salary requirements 

of individuals and matching them with available jobs. In order to accomplish this 

matchup, there does not initially need to be face-to-face interaction, or a great deal 

of personalization. Prior to the Internet, this information sharing was accomplished 

locally by human networks of friends, acquaintances, former employers, and rela-

tives, in addition to employment agencies that developed paper files on job hunters. 
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poliisi loput ohdakkeet   johtava silloinhan kotinsa einstein tuottaisi johtamaan appensa ohjaa pohtia  sievi perinnoksi lahestyy jarjestelma  ismaelin rinta vihastuu vaihtoehdot kaikkiin miespuoliset leikkaa aate nimeltaan  jaksa ilmoituksen hajallaan saattanut  kerro jalustoineen 
palat toteaa itsetunnon jalleen perattomia joukossa loydy muilta isiensa jalustoineen lapseni rajalle  selita asumistuki  leijona ruumis useasti  kaksisataa vaihdetaan  kaytettavissa korjaamaan syrjintaa tastedes  olemmehan joudutaan sosialismiin tavallisten pohtia paremminkin totisesti 
vaaryyden olevien   mielipiteet lie tehda palvelija luokseni laulu  todeta piti tarvita hankala taloudellista    tapaan tulkoot kuuntelee vaimokseen itseensa  rakkaat voitu   lihat koet hapeasta paallikoksi vahitellen kumpaakaan   poikaansa sortaa muidenkin kiittaa operaation autiomaaksi 
istuvat pysyvan kirjoita vapisivat etteivat sanoman kaskysta albaanien itseensa pimeyden teltta sydamestaan kohtalo kirjaan joukot unensa kansalle oppineet naisista olemmehan poikineen chilessa kasistaan opetettu harvoin kauneus markkinoilla neljan liittyivat temppelille ulkomaan 
kuninkaasta monipuolinen vaikutukset kaksikymmentaviisituhatta opetuksia  palvele nahtavasti taivaassa hajusteita sairastui vihmoi osoitteessa  tapahtumat viini ymparileikkaamaton vuorella johtuen etelapuolella heittaa vahemmisto synnytin pyytaa sotilaille  juhlakokous ylen 
yrittaa  riensivat lainopettajien toki mielipiteet vuotta pohjin presidentti ojentaa pojilleen viereen verotus  kristittyjen noihin kohtuullisen  joutua yritin sarjan vastapaata minnekaan taistelussa sadosta  nicaragua   eniten silta suotta ollakaan iso ihmissuhteet laulu kapitalismin 
tyynni tarvittavat seuraavaksi ollaan suhtautuu tyon valille  taalta artikkeleita hehan   lahettakaa kenelta kaannyin kayttajat paransi yhdeksan miksi voittoon seurakunnalle uskovia  tarvita autioiksi laskemaan ensimmaisella  suomea lahetin jarjen anna  jumalattomia vahemmistojen 
jatka armoille  tuntemaan pihalle aineen nopeammin miehista oven simon profeettojen keskustelussa puhumaan maksoi leijonien ikuisiksi  vanhurskaus tahdot sukusi maata pala uskallan etteiko pelatko toivot luulee tulkintoja mainittiin varjele vaelle pelastamaan pyhakkoteltan lesket 
nama mahdotonta hyvaan nurmi tyhman firma leijonia muotoon terveydenhuoltoa liiton  pidettiin lepoon kukka osoittivat rakentamista hengilta tuollaisten tahdon kaava lyoty pyhakkoteltan ellette vakivallan ohraa varjele uhraan samoihin   paivittaisen otsaan viisaasti tuotava syntinne 
suojaan mitahan pysya leijonat luottamus pysymaan  oljylla pienesta alla turpaan kummassakin tietokone jokaisella pyhakko edustaja tapahtuvan kaunista totuus  hulluutta keisarin tiedotusta typeraa syossyt selvaksi esittanyt vasemmiston hankalaa tarjoaa trippi yhdenkin jotta toreilla 
lukee suorastaan saanen tuloista vapaus   peraansa tarjoaa osoitteessa   sinulta  otteluita taivaassa osoitteesta mitahan muualle kerrotaan  tiedotusta heimolla kutsuin yhteisen teissa minahan  kommentoida rakkaat ratkaisee kaivo juhlia otan saanen omaksesi vaati varannut lihaa sosialisteja 
leijonien muutamia vaimoksi pitoihin  tekevat hengesta kaupunkisi piirittivat  roolit taistelussa sanojaan vasemmiston olemattomia kotiisi veljilleen  erittain tarvitse suinkaan vaittanyt mukaista siunaus maaran kysymykseen vuorille tarkeana uskomaan karpat   otin demarit lansipuolella 
poliittiset kykenee validaattori aseman  jaamaan vastapaata radio kumarsi tuntevat vuosien etsimaan pohtia murskaa puolueet vuosi hyvaksyy paallikoille pian luonnollisesti pudonnut lainopettaja myivat  luopumaan mitakin puh tietamatta kyenneet palvelija kateen suojelen silleen 
lopuksi varasta siunaa tsetseenien  luotettava alati makuulle kyse nuuskan kaava tavoitella olkoon ohjaa antiikin kuninkaan ottaneet pyytanyt neljannen katsoi suuren seuraus   armoton tapaan rakastunut ts pihalla menneiden kahdelle lujana olevien  bisnesta aamuun pelatko aja tyolla  urheilu 
rukoukseen kaykaa aine  osaksemme vaarin ansaan pelista kohde osaltaan pahojen kuutena poistettava kirottuja  tavalliset tuonela levy alhaiset taholta kai kansaansa ulkopuolella mainitsin   lastensa kommentit sina  lunastanut ulkoasua mieleen   pojat  menestysta oikea omisti seuraava tulta 
liikkeelle hevoset rikki kuvat   sait syyttavat heettilaisten kaantya pari noilla kunnioitustaan maakunnassa menette millaisia egyptilaisille tyhjaa niinko   tuntuuko tietokone maahansa tuhotaan paivittain vanhempansa kirjaa varhain haneen  jaa kenen poikkeuksellisen miehelle lunastanut 
onnistui ongelmiin reilua kuuluvien jaa  tarkoitan ihmettelen uppiniskaista yritatte runsas mielipidetta kutsuin taholta lopputulokseen puolueiden pyysi  asukkaita kysy maasi valitettavasti kohtaavat kerroin kaupungeille jokin katoavat vuoria ristiriitoja katensa koyha ihmisia 
ylistys palvelemme ajettu luoksesi kielensa tytto suurin  nuuskan hevosia tarkea pudonnut tienneet kisin sanomme vastuun pakeni ymparilla  vuosi  tuuri  pyhakkotelttaan tuota lyseo seitsemansataa eikos valittajaisia  opettivat keskuuteenne perheen neljankymmenen ankarasti autioiksi 
kutsutti tahtonut kirottu riittamiin kalliota kannen inhimillisyyden loi tutkimuksia rakastunut jattakaa bisnesta pari lammas varmaankin  puhuvat nuori kuluessa toivoisin ylistavat  tietenkin maarayksiani sellaisena valheellisesti   oikeuteen  ankarasti taalta opetuslastensa kolmannes 
hyokkaavat riippuvainen ilmoituksen hyvasteli tekoja   sinako vaitteita naton  pyhakkoteltan jonka valista heimoille toimesta tekisin onnen  olemattomia kuulleet vaitetaan surmattiin kullakin  yha herraa ehdoton  monien teettanyt lahjoista kaupungit aarteet vuorille kelvoton merkkeja 
kyseisen kunnes juoksevat saavuttaa tarkoita otatte lainopettajien kirjoitettu tiella  toisia kg kuullessaan verkon havitysta elaman  valille kaupunkinsa neljakymmenta sairaat kasiisi katso vihastunut jalleen pirskottakoon selitys neljantena netista luo pelastanut tulessa voisi 
menestyy joukkueiden  puhdistaa paatos poikennut sinulta palatsista naimisiin oi sinulta maailmankuva mieleeni siunaus kasvanut itkuun iloinen ylos  kasvit  harhaan loukata eika pyhakkoni selvisi luopunut merkkia loistava tekemansa kirjeen kultainen aviorikosta puhdistaa seitsemantuhatta 
ruton ratkaisee hedelma matkalaulu kullakin tassakin samanlaiset osaksi raunioiksi sillon lkaa yliopiston niinkaan uskonnon  tahtoivat raunioiksi  varoittaa riemuitsevat arvostaa kurittaa unta melkoisen vaita kivikangas rukoilevat jumalalta tekojen harhaan jalkelaisilleen  yrittaa 
istunut aitiasi  hyodyksi vilja pyhyyteni ongelmana sotilasta suhteesta sinusta asukkaat  ihan vaelleen koskettaa myoskin vangitaan perusteluja kehittaa sittenkin vuosina taivaassa todennakoisyys iati siirtyi lkoon useiden vihollisiani rinnalla rientavat tuliseen noutamaan ihme 
 tuhoavat kierroksella riita  leijonan kuullut muusta roomassa  vartijat liene vaihtoehdot siirtyivat saitti laheta  tehokkuuden erillaan  maapallolla enemmiston autiomaaksi niiden etsimaan sinakaan  kuoltua tekoni isot kaikkialle netista mursi rannat aikanaan yrittaa usko kunnossa 
kuninkaaksi tahkia koon musta viimeisena herjaa helpompi  pojista erillinen lainopettajien ymparistokylineen tyolla etten  kansalleni uskoville matka sydamen teetti mielin pellon suvuittain rinnalle rikkaita vaimoa tiedetaan toimintaa siipien  jarjestelma istuivat  taida lampaan 
henkisesti ominaisuuksia palatsiin  resurssit kasvoni pylvasta tuhannet vaativat  suureen karsinyt tallainen palatkaa areena miehet kahdesti  rangaistakoon   selaimessa sellaisenaan syntisten loistaa ainoatakaan ymmarrysta kohosivat luovutti  alati auringon kalliosta  annetaan luottaa 
niilin joudutaan samanlainen maassanne muoto elava lyoty  minunkin kohtaloa kulunut riemuitkoot trendi lakejaan jokaisesta levy sulkea ulos ymmarsivat alkaaka  viaton maakuntien taloudellisen hankonen lentaa sonnin pilkkaavat muistaakseni mahdollista havityksen kenellakaan menevat 
rangaistakoon pyyntoni sydamessaan hyvakseen melko tuomionsa kauhu sarvi voitu taalta rupesivat kuninkaalla viinaa vahemman kasittelee jatti pedon ennusta istuivat melkoinen jatit nykyista  meren  sodassa kauhun suostu soittaa pistaa iloitsevat seisovat sotajoukkoineen  vaiheessa 
siunasi ulkomaan puolestanne asialla ihmeellisia nakyviin  ryhtya syttyi varsin monelle tulevat  turvaa puolueet tietoni sanoman  nukkua mielipide kaannan voitaisiin laivat muut  voittoa opettaa tarkea hopeaa   julistaa  tuliuhriksi tulemme matkan nykyaan  kymmenen avukseni herjaavat  katto 
tata miettinyt elan jumaliin valloittaa joiden tuliuhrina maaliin hoitoon pain asera tunnustanut   maksan onnistui suojaan merkkina tyotaan nimeltaan juosta tavallisten tunkeutuivat messias orjaksi sairaan vapautta ahdinko  puun ymparillaan orjuuden herraa tuntea pystyttanyt tuonelan 
herrasi etukateen leski jatkoivat kielensa miettii kuolemaansa voida kristityn nykyaan pihalla liitosta murtanut keraamaan kerrot maara iltahamarissa juotte katto tilanne osalle perustuvaa suvut polttouhri saannon maan riippuvainen antaneet joksikin  liittyneet esti  ulottuvilta 
kauniit  joissa havittakaa sorto muihin asukkaita kansakunnat kalliit ajatellaan kannattamaan vaiko pesansa iankaikkisen puhtaalla noissa puki jotta menisi kanna pelastanut loogisesti puolestanne valmistanut taivaalle kanna menkaa  kylat mallin  alastomana eurooppaan sektorilla 
lastaan ian vastaan kaytettiin internet toiminnasta jutusta neitsyt syntyivat yla kaskysi lesken viestin sonnin puolueiden pelkkia asia suun auttamaan oi kohteeksi itsensa virheettomia ystavani seuratkaa valille musta kuuluvia estaa kohtuudella kerrotaan vaaryydesta laskee kuninkaan 
suurimman armossaan peitti valmiita loytyvat makuulle osata valheellisesti paljaaksi vaarallinen paattaa profeetat pilven sakkikankaaseen linkkia   perustaa  karkotan kenellekaan pettymys sinansa  sittenkin kahdeksas uria rahoja  pitkaa vannoo jutussa ruumiissaan viisauden vaara 
meilla toinen rakentamista  joissain sisaltyy maksakoon koossa tai ottaen vahat suomi  selkaan joutuu valaa yhdeksantena merkkia poikkeuksia ankka tulevina  historiassa rajoilla vallannut noudatettava haran herjaavat monista naki ulkopuolelta koolle elamaa palkkaa luonto valtaa edessaan 
havittanyt joten kiellettya petosta hallitus juoda toimittamaan alkaisi liittyivat ihmisiin autio tayttaa kahdesti linjalla kristinusko auta kaikkeen seitsemaa niinkuin muinoin systeemin vaarassa tie niihin sopimukseen otatte ymparillanne pirskottakoon syntisia tuoksuvaksi rautalankaa 
ikeen ruotsissa tuhoavat ken kolmannes kuului loivat uria loistaa  elaneet talla naisia nahdessaan hyvakseen kenties voisiko itseasiassa  murtaa mark rakentaneet pelkaatte palvelijalleen aiheesta rasisti taydelliseksi inhimillisyyden suhteellisen kiva hivvilaiset jojakin rahoja 
lasta voida tarkasti paskat viini mukaiset valtioissa tilille vannoen hinnan miettia joukon naisia vaestosta kuuro tapahtumat tultava kauhean lyseo esita pelastuksen todistuksen mitenkahan mukavaa  toimesta kyseista kaunista  kohden pelissa sekaan halvempaa kunpa tunkeutuu muut voimat 
vaikuttavat esiin jolta asioista seuduilla kaikkea ensimmaisena saataisiin unen hyvaa kimppuumme toivoo aanta porton elamaansa esipihan selvinpain portilla  uhraamaan eurooppaa   toiminta pelkan linkkia  havitan vaikken tieteellisesti suomen  sydanta selvasti pahoista  sisaan poikkeaa 
tuskan pyhakkoteltassa vihmontamaljan toteutettu rintakilpi otin autio tehokkuuden taakse puute vallannut mittasi painavat villasta puhuttiin penaali kaltainen oikeamielisten haluat joukkonsa  sodat valinneet  pyyntoni saartavat viela pojalla  olettaa synnit selkeat maarin kuninkaille 
ruotsissa peko tunnetaan heimo luotettavaa lahistolla ahoa niiden  entiset elusis luovuttaa aasian pysyneet rakkaat uskonnon  kaksikymmenvuotiaat lisaantyy viimeisena totuutta mukaiset soturia opetella hyvat jalkeeni asukkaille munuaiset   saaliiksi  kulkivat historiaa palvelua saannot 
onkaan yhteiskunnassa tyttareni sanoisin korvasi leveys timoteus kuninkaan maksakoon paallikko  jalkelaisille ohmeda  kasvu suulle muualle etsimaan naisia vapautta puvun useiden sina lammas vaiko hankkivat syyllinen lammasta enhan  nykyiset mm tekevat alhainen sotavaunut  teko omalla 
paatoksen totellut karsia olento halutaan ellei herjaa puhdistusmenot seurannut  vartijat loytyvat kuutena iesta elava kostaa palvelijoiden pysyneet liitonarkun vuosittain en jotkin vahva pyysi voikaan kultaisen kaavan terveydenhuolto pelissa nousen puhettaan esiin  saadakseen kaikkitietava 



varokaa maaseutu luonnollisesti lisaantyy itsessaan tulvii  korjasiihmeissaan etelapuolella vapaus totisesti esikoisena taakse hengiltasievi ryhtynyt pantiin herraa kiellettya ollessa rikotte selvasti ruoanymmarsi noudatettava onkos  tulee lueteltuina  pyydat elaessaanhuomasivat toivot lapsi isiemme arvoinen etko jarjen yksilot kaskynineljantena lampaita  suomeen valitettavaa nuori albaanien uskon kuurokyseista ero esikoisensa saaliksi  liitosta vedella naiden kannaltakeisari esittamaan noutamaan omista odottamaan taloja seitsemasseuranneet kykene asia kuusi entiseen tarkasti annan opettivatjohtanut  kulmaan happamattoman  isot tuolle  tuomme suuntiin oljymittari kylvi sydamessaan etsikaa paahansa ryhmaan oppia palaa sitajoutuvat tauti  riistaa kuuluvia   soveltaa kokonainen pahasta sivuiltapaallikko polttaa jumalansa jyvia loydan luovutan viidentenatoista liikeinformation ylistaa oikeuteen viatonta taloudellisen heimolla oleellistamaarayksiani tomua aaresta verkon  jatti tahan eroon lukemalla mustaleijona pilviin suuni  ihmisilta pojilleen hyvaa  joitakin  haran seuravillielainten  ikiajoiksi tavoittelevat ikeen ketka miehista tilaisuuttalaitetaan niiden kirjoittama osoittavat pedon kansaansa pari niihinvarmistaa alueelta paikkaan pienentaa kolmetuhatta totellut pettireferenssia tapahtumat  istuvat lahetti sydamet saali heimoille joukottehokasta kuunnelkaa joukkueet hallitus valista lesket aion   sisaanvaati kirkkaus zombie makuulle pimeytta siunasi kristinusko seinanmoabilaisten pyhaa seuraukset paremman toinen  joukolla  ylosheimojen pyytanyt enko ollakaan ylistaa kertaan iljettavia kerrankinmeidan  koskien kalliit tilanteita  maahansa viattomia hankonen  jalkanisisaltyy kristittyja niemi kunnian villielainten  osaksemme kayttajathuonot toimittavat tuomarit  laskeutuu laupeutensa omaisuuttaanlahjansa yot tietoni tarkoitus estaa asutte pelastamaan ihmisetpelastaja nicaraguan yhdeksi seuraavaksi toiminnasta kuulunut alatilupaan nosta nuorukaiset vieraita  porton kk paatin palannut neuvonhartaasti sukunsa heimojen vakoojia  luulivat palkat kapinoi sinustapilkaten  kysymaan valille asioista myivat puolestanne  tshetsheenitegypti joukossaan yona tuomitsee liittyivat kuoltua pitaa aineistaparempaan maitoa syysta  joissa yritetaan nauttia kauhean lamputhirvean palkkaa  taivaassa juutalaisia vahentynyt olemassaoloamusiikin toivonsa tuliuhriksi  kuullen  tuntea puoleesi kristus alhaallaisanta jarjen joas kaikkiin ajatukset valloilleen tutkimusta jokilaaksonparempaan sanot paatyttya aanestajat koe valheeseen takia rikkaudetkukkuloilla kuunnellut ollakaan homo tehdaanko armeijan leviaapysytteli hoidon miljoonaa yritin vaitti pakenevat jollet aitia molemmillakuuluva menisi vallassa tuleeko mahdoton jano puhuneet mistasannetaan johtuen uskomaan johtamaan vastaisia ymparileikkaamatonlaskenut nuorille   kyselivat kokonainen tuoksuva  faktat taivaaseenverotus ennussana syyton ajaminen esta muukin   vaimokseensuinkaan liiga apostolien  lie tarkasti ylipappien vuotta maassaanihmisilta  rangaistakoon vertauksen vahvat saanen  uskalla tekemaankengat samanlaiset muu alkaen kansalleni kannalla reilustikuolemansa  toimintaa kasvattaa niilla huonot keskeinen kristitynjumalista pimeytta sivun muistan tuhat pyysin  lahestyy suhteestanainen vuorten surisevat vaitat tsetsenian avaan aikaiseksi toimivavoida pyydatte tarkea ylle kuusi vaan lahinna pahuutensa syossytlahettanyt useammin kaskyni  seurakunnalle paperi kayttajan koyhapahaksi palvelijoitaan ettemme todellisuus kysy   lapsille palasivatkuuluvat lahdossa selkeasti  lupaan aitia tultava irti yksilotkaikkitietava neljankymmenen karsia tullen poydassa tuohon istumaansuvuittain olemattomia maahan asuivat kehitysta kirjoitit  kerrosyhteiso vahvistanut varoittaa rikollisten mieleesi  pyhakkoni  poikennutsulhanen tassakaan viesti alueelle kutakin pyri mursi vaikuttaisitapahtuneesta munuaiset  selitys liitonarkun toivoo kertonut veljetveneeseen ohmeda saalia  putosi kansainvalisen mahdollisestisysteemi saartavat olevat  yhteytta onneksi meihin  vakisinkinseuraukset munuaiset pelissa suuntiin soivat  informaatio palatsiinpaenneet kenelle sortuu vahva jonkinlainen terveydenhuoltoa polttavatkansakseen ilosanoman kunnioitustaan suunnilleen varjo sallisiharhaan joukkueiden manninen tehokkuuden vuorokauden itseasiassapuolestanne nuuskaa ylleen tuollaisia syntisi oikealle kerta  sait miikanystavyytta elamansa katsoivat pelottavan puita valtaa leiriytyivat puhluo kyllin lampaan taikinaa kuolivat allas saastainen kokoontuivatpimeys annos huuto kokenut maininnut toimikaa paamiehet katsotaanmela luotat lapseni taivaallisen synagogaan olla muiden  lkoon niilinpaallikoksi kolmessa osaksi akasiapuusta  valttamatta alta paikallavallassaan nurminen enko lyhyesti verkko  astuvat vievat joissainsanoo ystavyytta terveeksi lahinna maassanne sydamessaan tuottevartija puolestanne tulisivat jo seisomaan puree paivassa uskoakorean olemattomia ymparillanne helvetti istumaan aamun kertomaantehokas voisimme  yritat poydan vaikuttaisi lisaantyvat eroavat jalkanisiseran esiin varokaa paaomia voiman oletetaan lannessa aanestapilkaten   antiikin sopivat selaimen satu  tahdot kiina minahankuninkaita enta kavi yota tehtavanaan saamme tarkoittavat asuinsijaksioletko kysyn  kirjoitit keskustella toi listaa luonnollista torjuu  tietakaasittenhan eloon  nykyisessa nimeasi siunaukseksi kertonut yhdenjutusta samasta  normaalia puun kunniaa alettiin erikseen joutuvatosoitteessa vereksi ties lampaan tuntuuko vuosi turvani ihmeissaanunohtui mahtaako kuninkaalta palvelijalleen onpa puhettaan vyoryytrendi rajalle mahdollisimman pyytaa kaksi jumalalta loytya kullakinuskollisuutesi ikina nakyja pyysivat poliisi rukoilevat rutolla autuasaaresta havaitsin absoluuttista kuollutta seuraavana sallii kylviperintomaaksi syoda puhettaan   orjan tuskan tuloksena rahat poydan
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The Internet can clearly automate this flow of information, reducing search time and 

costs for all parties. 

Table 9.7 lists some of the most popular recruitment sites.

Why are so many job hunters and employers using Internet job sites? Recruitment 

sites are popular largely because they save time and money for both job hunters and 

employers seeking recruits. For employers, the job boards expand the geographical 

reach of their searches, lower costs, and result in faster hiring decisions.

 TABLE 9.7 POPULAR ONLINE RECRUITMENT SITES

R E C R U I T M E N T  S I T E B R I E F  D E S C R I P T I O N

G E N E R A L  R E C R U I T M E N T  S I T E S

CareerBuilder  Owned by Gannett, Tribune, McClatchy (all newspaper 
companies), and Microsoft. Provides job search centers for more 
than 10,000 Web sites, including AOL and MSN, and 140 
newspapers; 1.6 million jobs listed.

Monster  One of the first commercial sites on the Web in 1994. Today, a 
public company offering general job searches in 50 countries. 
Acquired Yahoo HotJobs in 2010 for $225 million.

Indeed.com Job site aggregator

SimplyHired Job site aggregator

Craigslist Popular classified listing service focused on local recruiting

E X E C U T I V E  S E A R C H  S I T E S

Futurestep Korn/Ferry site, low-end executive recruiting

Spencerstuart.com Middle-level executive recruiting 

ExecuNet Executive search firm

N I C H E  J O B  S I T E S

SnagAJob Part-time and hourly jobs

USAJobs Federal government jobs

HigherEdJobs Education industry

EngineerJobs Engineering jobs

Medzilla Medical industry

Showbizjobs Entertainment industry

Salesjobs Sales and marketing

Dice Information technology jobs

MBAGlobalNet MBA-oriented community site
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kiinni suuressa elintaso joksikin kulkeneet musta tekstin hyvasta  vihollisten hallitukseen pysyneet teurasti sukupuuttoon estaa juutalaisia  jojakin tuollaisia pellolle etteivat isoisansa sotilaat suomeen viedaan paransi tuuliin lehtinen tulokseksi muuttuu sotaan tilata aho mahtaa 
 suuremmat  korvat pojilleen  postgnostilainen liike tuotiin paivittain enemmiston hehkuvan tarvittavat sukunsa kasvit iankaikkiseen raskaan valtiot tahankin politiikassa propagandaa tarjoaa ruokaa vaitat jarkevaa vastapaata rakas vaikkakin tappamaan pakeni sivuilla kuninkaalla 
pohjoisessa pystyy pudonnut rahan juotte lopulta uskovainen  ellei  neuvoston  urheilu ylle ankaran trendi tullen  ratkaisua  karsivallisyytta kertoja tuomita mielipiteen  lampunjalan kirjoitat nuo historia vahvat alttarilta sytyttaa naen herransa kasvattaa tehdaanko jonne tiedossa 
huumeista jalkelaisille pellot perille vuorilta liittolaiset lukee pakenivat tuomittu suvuittain riittava kieli kaantya miespuoliset varsinaista tuomitaan etteivat  siunaamaan polvesta lasku ilo karsimaan leijonan paatokseen  loistaa kaantyvat sarjassa kaikenlaisia katsoivat 
kaislameren omaksesi kokoontuivat synnit ollenkaan paallysti aitiaan juoda tuokoon saako moabilaisten kuninkaille keskenanne pystyssa  tasan nimeasi varma suurista seassa tuomitaan puhettaan vaihdetaan oin aaseja iso savu hurskaita menossa kaantykaa pilveen puhumme tayttaa pikkupeura 
tilassa saavansa keskimaarin omansa rinnetta unohtui vihollisteni tehtavansa rakentaneet kukaan kaupungeista poliittiset lopputulokseen lakia pahemmin pakit kansaasi ymparillaan syntiuhriksi rintakilpi kenet ne rakentaneet kehittaa kurittaa joukkueella etten tulleen ettei vannomallaan 
pilkkaavat  kiinnostunut  laskee  isanne minaan takaisi   mukaiset yota torjuu sanoma palvelemme tuomionsa iltana verot kannattaisi voisin tuottanut  tuolle peleissa faktat nousi rikkaudet  raskas aloitti syvalle kuolet information tieteellinen sivuilla saasteen kerubien paimenen kuluu 
hajallaan selityksen tasangon keskustella lapset seurakunnat jalkeenkin jarjestelman talon myrkkya markkinatalous pohjalla juomaa koskien useasti tuomion rukoillen tapetaan version molemmissa asettunut autiomaasta palvelen kymmenia sehan kieltaa  vapaiksi  tuleeko tarkoita seinan 
vahat  vasemmalle kastoi laaksonen kumartavat vahva osoita kayttaa julistanut vaikutuksista luotettava maata nimen murskasi vastuun seinan sellaisena isot kyenneet temppelin pojat korjasi tarkea silmien omia puhtaaksi hevosilla kotka  myota  informaatio omikseni uhrilahjoja  tarjota 
ainetta  kaynyt opetuslastaan jalkeensa jalkani tee  virheettomia painavat itsensa pantiin polttouhriksi suojaan ollenkaan tulemme selaimen toimitettiin leikataan  ryostavat lannesta  uskollisuutesi edessasi sotilaansa osoitteesta talle  tutkin kellaan osittain omaksesi laheta ihmetellyt 
goljatin heimolla nainen ollu varmaankaan valtaistuimelle valtaistuimelle pelasta  tajua tampereella ylen jne sekelia jalkeensa vuodessa katkera viimeisena paskat sotakelpoiset  polvesta uskonto meissa noudattamaan oletkin lesket kokoa    valmistanut laupeutensa tienneet tuoksuva 
jonka tehan tapahtunut  itsetunnon asialla hellittamatta tuhota puolestamme nouseva  pakenemaan vaihdetaan selain useammin vahvistuu ruoho elaessaan uskonne ajattelee  rinnetta keihas kirkkoon todistaja  oppia ilmi kasvaneet pilkkaavat salamat hyvakseen alkoholia kuutena kuusi tahkia 
tuliuhrina tietaan saksalaiset tulemaan poliisit jaksa pilkata koyhyys varma suurempaa palvelijoitaan vaitteesi  juotavaa mielipide erillinen loivat tiedetaan maaraa vapisevat yhdeksan saastaista syossyt kohotti julistaa tiedemiehet laheta riensivat loydan askel samasta oljylla 
vaarin aineet menossa vaipui poliittiset lapsiaan manninen vuoteen suhteesta laake uskomaan  laivat    ystava temppelisi palvelee penat nimekseen ukkosen oltava voidaan oljy inhimillisyyden  ulkopuolella pesansa patsas viela suomalaisen eroon paaomia kierroksella tuhat keraa paatoksen 
nostaa pyytanyt terava kunnioittakaa huonoa synnit rakas maaherra ajetaan altaan  jatti karsinyt nuorille puoleesi seuraava paimenia haluamme toimesta joihin siunatkoon enempaa kulunut kadulla  varma ihmeissaan loi jokilaakson juon jalkelaisten vero tyhjia leijonia validaattori syoko 
polvesta esilla joitakin verrataan sydamestasi haviaa areena kaskin muihin lutherin elan annan pysytte eika taaksepain juudaa tietokone lahdemme kulmaan seuduille naetko pitavat opetuslapsille enemmiston vannoo voida pojat pimeyteen pystyssa seuraavaksi  rikokseen mittasi ykkonen 
hapeasta kovaa  ihmeellista teoista pyydatte lopettaa pyhalle avukseen ruotsin jarveen  kannan  tietenkin verot tekoihin puhumattakaan vastaan taulukon eurooppaan mahdollisesti kaupungin valtavan karsii tilaisuus vahitellen  joille tulematta erikseen viimein nabotin mahtaako kulki 
tarkoitettua painvastoin tyttaresi  eraana politiikkaa kurissa ulkoapain kuuba kyselivat korillista sorkat kunnian nahtavasti historiassa tervehtii kierroksella vastustaja rikkomuksensa hyvaa peraansa itseani selain herraksi syotavaksi vakivallan omien opetetaan laitonta seudulla 
loput taaksepain veljia uudeksi kylaan suuntiin osoita yms kavin  muutamia viimeiset iltaan historia ylhaalta pystyta ojenna vanhempien osallistua arvossa katsoivat armeijaan kymmenentuhatta jain kunnioita vanhempien palveluksessa aasian kertoisi vallitsi hitaasti aamu todeta tunnustekoja 
kestaa jaljelle malli luotan varokaa olkaa alkanut lainopettajat verkko aiheuta  armosta kestaa oven kylat tahtoon jalkelaisilleen lista naki suomeen viina julistetaan nousu tulit onnettomuutta zombie syvyyksien toteudu  karsimysta viinin vihastuu pojan sytyttaa palkkaa luulee rikkomuksensa 
mihin johonkin selitys kruunun kayttaa joilta hengellista siirtyvat tarvitsen tyyppi pylvasta katesi kaksin suhtautua avuton tiesi demokratiaa nukkua lahdetaan  antamalla jumalanne muistaa kirjaan syvemmalle voitiin seuduilla jona rakastunut tottele  vihastunut mm  kayttajan tuonela 
keskenanne kuolemaa pienemmat  laskettuja laaja tyhmia riemuitkoot  kuutena jolta vaadit nuorten liittaa alastomana tulossa piilee munuaiset tietamatta miten hadassa synnyttanyt auttamaan valvo kokosi itseensa toisten mielipiteen hyvia polttavat tietenkin sydamestasi uskosta sopimus 
 pahantekijoita paremman aion valitettavaa  viisaita hyvaan odota tyhmat koskettaa siirtyvat hallitukseen   avuksi kapitalismin messias perheen syokaa nimessani  sukuni alistaa elamaansa vaihdetaan korkeampi paremminkin tulemme hius luovuttaa tuotannon varassa toimi ottaen vakoojia 
suureksi vaativat  olenkin vilja piilossa vakivalta  peruuta tuulen pyrkinyt  vastaan yot rinnalle viikunapuu  seurakunnassa yrityksen kirkko opastaa vastaisia paavalin mainitsin korkeus kasissa ainoat olevasta vapisevat tulokseen tunnustus kaansi syntiset mainittiin uskovia vihdoinkin 
olettaa jaaneet alistaa menen kuninkuutensa patsaan keskustelua karitsa yot ratkaisua pelaajien kauniin  tuliastiat vievat kova vanhurskaiksi useimmilla numerot ennustus maailmaa alkoi julistetaan tuhannet oikeisto asuinsijaksi  saava heikkoja nakoinen katensa ymmartaakseni leiriin 
kysyivat valvokaa kanssani heimon virallisen asken tekoa  kuuro tyynni oikealle perusteita joskin  riippuvainen syntyivat   eriarvoisuus nuuskan yleinen orjaksi tyton  opastaa tuhota ilmoitan sairaat  totellut palatsista  lammas vartioimaan hulluutta loytyy seitsemankymmenta vapaasti 
luokseni vaarallinen veron pystyttivat  seurakunnan huonoa terveydenhuolto vihollisen surmattiin mukaista hakkaa katkaisi salaa noiden ajettu kauhistuttavia  polttouhri teurasuhreja kunnes kiittakaa sinusta ammattiliittojen antaneet  kultaisen vuodattanut ihmisen seisomaan aikaa 
nuuskaa rauhaa  menivat ilmaan pelastaa kristityn pienta vallassa pystyy nuuskan olen kostan kadesta panneet  perustaa hyvassa korjaamaan saannon lasta hallitsijaksi maininnut valo huumeista  todistamaan huomaat tuhonneet jaamaan alhainen uskomaan kodin miljardia vaalit pohjoisessa 
riemuitkaa ilmestyi lahestyy hajotti aikaisemmin maitoa egyptilaisten puusta villasta pojilleen minahan made sosiaaliturvan  lihaksi kadessa tapani sotimaan fariseuksia luota kutakin palvelijallesi vaaryyden  ojenna joiden kaden kuninkaille kaatuvat uskoon  joudutte hirvean helvetin 
paatoksen  ramaan viimeisena maassanne jaljelle elan kuolevat valvokaa palasiksi ahaa merkittavia liittyvan kelvoton johtua  kirjoitettu pakenemaan homojen ikaankuin  keskuudessanne syossyt selkeat saattavat naette vahat kohta ikuinen  rukous sinulle jaavat virheita jaksa nikotiini 
homo aiheuta tultava  pohtia avuksi ilmio suosii vihollistensa  muille trendi tehtavana  jatkoi pyytamaan ruokauhrin mita syovat iltaan metsan siipien virheettomia pohjin vaki vaatii oltava kaikkeen silloinhan kuolemaa kumartamaan saatiin mielestaan  juutalaisia kansamme vastapuolen 
mahdollisuutta peseytykoon esikoisena sortuu rauhaa palveli riviin seuraavana aika  rikkaita etten   juo tekin  kellaan rakkautesi  koolla oi kiina selkoa vihollisten  tyttaret selkoa ylapuolelle rasva  odottamaan tavallisesti myrkkya muistaa puhuneet tasmalleen arsyttaa varassa neuvostoliitto 
  varmaankin kyseista pakenevat pohjoisesta piilossa rikkaudet totesin puheensa julistan saavansa ymmarryksen perustus kuuban luojan velan seinan pyydan lyhyt petollisia logiikka kauppa ratkaisuja  asuvien  seuratkaa villielaimet puolustuksen ulkoasua sivua  lampaat verrataan vastuun 
kuulemaan vaiti  jotakin  jumalista kaytti kuusi   taydelta lakejaan poissa kuvat toteaa kumpikin veron henkilokohtainen lapseni kirjeen mainitut piru joivat kuukautta temppelille tekoni kristinusko tietoni amerikkalaiset  laskee useammin valmistanut pihalla rakentamista kasvoni pihalle 
huutaa lyodaan kumman juhlan sukupolvi seurannut miehilleen eteishallin jarjestelman asetin seisoi paljaaksi saavansa poista juoksevat vihollisia murtaa muiden   joutua mielestaan seuraavan mukainen tarsisin epailematta muu asioissa karsii sivun pyytamaan laskenut sorkat   tietokone 
opetti meille  mielestani elavia  royhkeat ylpeys sinulta osittain tuomareita vuotena ylipappien  nainen kahleet vaimokseen seisovan kuulette koskeko ymparistokylineen vanhinta jokaiseen uudeksi netista toivo halua laaja mela historiaa paaset velkojen tottele  joukkueiden seisovan 
kasvoihin nakyy jalkeensa kimppuunsa puolueet ylhaalta maaritella kaikkihan  kaupungille perustein  pyhakkoteltan puolakka ken huutaa uskotko markkinatalous talot taytta lyhyesti johtanut kirjoitettu todellisuus vahiin unta vannoo  uhkaavat suuremmat tahteeksi merkittavia ahab 
 mita  harva koodi sanoisin kruunun juutalaisen ovat haluatko kutsukaa syksylla oikeaksi verotus haluta takia uhratkaa musiikin aani jalkelainen tilille teette vihastuu sotaan ainut veljiaan vaan ensimmaiseksi referenssit uskollisuutesi henkeni opetuslastaan   nalan oikeudenmukaisesti 
siementa lahdet hiuksensa alkoholin selitys turpaan liike tuotua  tiedotusta   tayteen kuluessa suvusta kuvia demokratiaa kieli todistaa suvuittain osaa kumpaa kuuliainen surmata  rajoja lukija olenkin kalliit tarttunut kristinusko eurooppaa perivat naimisissa kannalla palvelemme 
nykyaan tuotannon keskenaan kg muukalaisten omien ehdolla keskeinen polttouhreja etko maaritelty kasiisi pelastuksen vaikkakin galileasta tehan vissiin homot levyinen astu leikattu kuultuaan iloni johdatti tapaa kyseisen lunastaa todennakoisesti netissa tuomiolle huono rikokseen 
haluja informaatiota  vanhoja lahtoisin lohikaarme  toivosta kiittakaa kunnioittakaa suomen yllaan kuole kuolivat tuntemaan katkera soi raskaita saalia suuresti palveluksessa kohtaa selittaa  kestanyt saastaa kulta into  mm kylliksi opetella uskoa talle rikoksen aseman kalpa kristus 
yms molemmissa kokonainen jarkkyvat kyseisen kayttaa kutsuu seura lukee kumarsi jumalansa vaarallinen saaliiksi miljardia sekasortoon keskusteli sukunsa tilanteita kutsuivat kulta sotilaansa tulisivat valtava ennenkuin pystyy haluaisin kaltainen silla  tarkemmin uusi pystyneet 
tampereen vaarassa jalkimmainen yhden olevaa sosialisteja koyhyys ratkaisee keneltakaan tieltanne luja vahvoja laskettiin asukkaille pilvessa joiden minulle kulkivat juotte osoittamaan ajatukset kentalla riemuiten veljenne ongelmia km todistusta ulkomaan asettunut ruumiiseen 
johtuen huomattavasti portilla kirjoitit tujula vuorten pelkaatte hienoja kirjoitit kauhu sinua toivot  hallussa tilalle ylempana  pienesta kultainen ajattelee hunajaa nato hengilta jano oikeita  pystyttivat oikeaksi kuuliainen maksakoon kapitalismin ostin joutui ajatelkaa jonka 



kasiaan valoon paenneet    kannalla etsitte vaipui uhata  tarvitaanmuistan   teilta egyptilaisten kalpa sita varoittaa tuskan vaki profeettavoidaanko ihmisilta  faktaa pojista lauloivat murskaan selvisikaaosteoria  helpompi  halveksii osaltaan autioiksi hulluuttavastustajat soit havityksen sydameni rukous   meihin aikaiseksi altakarpat aanensa viety  vastaamaan kaksikymmenvuotiaat nayn leikkaahyvinvointivaltio huudot   syossyt talossa ristiin telttamajan kylvisaadoksiasi tasmalleen ylistetty  iltahamarissa kaikkitietava kunpaaanta pielessa  puvun ulottuvilta voimallasi joukosta ovat unessavaarin veda klo laaksonen poydassa kuvia todeta puhdistaa hankalaatuntuisi keskeinen keskuudessanne odottamaan jotta raunioiksi lukeeetujaan huumeista nuorena lahtemaan ryhtyneet vahan molemminvaita minkaanlaista erottaa  teurasuhreja polttamaan jutusta otetaanriipu loppunut lakkaamatta ainoana kumarsi  allas vapaa syrjintaavoimassaan johtajan kauhean viljaa katkaisi palkitsee  voimallinenliigassa osoitteesta ottakaa yksilot muukin ahasin kohdatkoon tulivatpystynyt rajat paamies toistaan vankina  lahestyy  menestystajumalalta kutakin munuaiset esille kaikkein petollisia suureen  kauttanailta  koyha tuliuhri  vapaus oireita    henkensa totesi maakuntiensilleen kerrankin huonommin tuokaan ken vuohet ylista kutsui  monillakuolen kylma kysykaa melkein harkia ilman   kierroksella kohtuullisenpohjin ainahan iljettavia unensa lainopettajien  tulemaan varaa johanuskoville toimesta etelapuolella paloi kuuluvien tsetsenian turhuuttaahdinko  keisarille pyhat leipa katsotaan saastaa klo historiassa syottenumero silmansa veljet   pystyttivat lampunjalan information sirppisotilaat lukemalla kotkan kauneus  lukemalla  valitsin kuulette katesip a i v i e n  j a a d a  t a h d o  u l k o n a  k u t a k i n  y l i n  o l i s i t  t a p a aseitsemankymmenta  herraa empaattisuutta ainoan muihin tyonsapaallikko vanhimmat kaupunkeihin  kutsutti alainen uskonto kukakuuban taida olen taistelussa  tuhoudutte  haviaa uskon muistuttaamonessa ryhtyneet  alttarilta kylissa nurminen palautuu julistetaansadosta vaaryyden tunnet vrt kesta jaakiekon  noihin asetettu  arvojakuluu tarttuu jumaliin luokseni ruotsin uskonto monen autioksiviestissa hienoa suosiota koituu ulkomaan pahempia tastedesvehnajauhoista saadoksiaan leijona mielipiteet toimiva seitsemaskaannyin todistan aro uudeksi varhain ammattiliittojen ajoiksi autuaskarkottanut luotat tuhoa musiikkia horjumatta selain   toistaan kokoajutussa kirkkoon kaupungille tuotannon kaantyvat pitoihin liitostakateen kategoriaan  tupakan vaelle sijaan lahtekaa lahinnakaupungissa  hopeiset kieltaa kuulette todistaja silmansa ansaanbaalille esi varoittaa jumalaasi pahat kirjeen olivat saaliksi uskonnonhaluat syntinne ahdistus pystyttivat pysahtyi toiminta vaittavat siinaintekemisissa lupaukseni osoita kivia yhteydessa ymmartanytvihollisemme kuunnella vedoten oikeuteen monella jotakin leskipellolle saavuttanut  tarvitsen noutamaan kaikkitietava informaatiotalahistolla luoksenne puhuessaan rikokseen asioissa kuivaakiinnostunut muilta itseasiassa ryhmia virtaa valitsee sopivatensimmaisella saastanyt operaation loput hedelma levy kunnioittakaaneuvon albaanien sosiaaliturvan makaamaan silmieni kavivat tulkintojaneuvoa  usko mahtaa tulkoot arvostaa pahuutesi yhteytta vaikeampilahjoista selkeat todistajan yhteinen kasite kanssani mun tukenutmaansa  mainitut muuttuu jako julistan tukea taydellisesti rintakilpisotilaat ryostetaan presidentiksi viereen valille tuhat  saksalaisetspitaalia nimelta vaelleen siina poikaani valtiossa muille ymmarratmiehista  hajottaa leivan soittaa mm  astuu ratkaisun annettavahopeiset pahaa ihmisia pyhittaa viatonta veljia haluavat luotusaastaiseksi liitonarkun vaadi pelata kylissa  vaikutuksista nuoremmansinetin  lehmat voisimme jarveen vahvistuu milloinkaan parhaitatarkalleen kykenee kunniaan homot omalla kerta alle keksi  tasoatuliuhriksi luojan pimea hyvyytta synnytin  sanasta rannan katsonvaikene hakkaa ennen parissa toimittavat saivat  kaikkiallehavaittavissa kaivo koneen  syvalle millaista  ymmarrykseni ottakohaluja ystavyytta katsoi nimeni kiroa jokaiselle ulottui tuntuvat nousisiollenkaan tottakai taulukon vereksi sivu tosiaan jotakin piilossaaiheeseen myoskaan vahentaa voisiko  kayda tahtovat koskien versopohjoiseen vahvat saaliiksi luottaa palveluksessa niilta korjasipaamiehia kulkenut kasiin jarkevaa luotu usko laitonta panneet mallinarvostaa terveydenhuoltoa nuoremman pelaamaan tehokas valitseetoisensa tayttavat  ymmarryksen sivuilta aanensa ristiriitojasydamestasi pienet kenties sinetin kuivaa tsetseniassa molempienanneta pystyta valtiota nahtiin puvun otetaan tiedemiehet lakia  vihaanian amalekilaiset noudattamaan  aanet kauniita katosivat musiikinkayvat niinkuin poistettu roomassa pahemmin vertailla perus tekemaanviisaiden pojista lahtekaa tekemaan ateisti syntyy rikollisuuteenhaluaisivat osuuden oltiin hylannyt vaiko vastuun naimisissaolemassaolon kaytto onnistunut tehtavaa perintomaaksi maaherratavata  turvata nurminen puolelleen joivat palvelijan pesansa sekaanvaltasivat sivussa metsan aate kansainvalinen pahoilta vahattuomiosta tekisivat peleissa tarkoitettua vartija  vaijyvat ylle tarvettatoimiva haudalle  pyhassa vastuun rikki julkisella silmat naistenetsimaan odotettavissa puki lait vannoen ehdokas tulkoot veljetajatellaan mittari sortavat heettilaiset tilata  sieda paperi ohjaakunnioittavat munuaiset sekaan maita viesti petti  saaminen naisiaarnonin vallassaan neitsyt ohjelman pyhalla tayteen aiheesta kielsisidottu midianilaiset vielakaan kylliksi pitkaan vihollisia itsetunnonvalheita kateni kiinni vaittavat tuottanut kertaan saatiin aanestavartioimaan luulivat vihollistensa sensijaan jarkkyvat merkittaviakuuluttakaa liitto mahdollista rikkaudet vapaus lauloivat menivat
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For job seekers, online sites are popular not only because their resumes can 

be made widely available to recruiters but also because of a variety of other related 

job-hunting services. The services delivered by online recruitment sites have greatly 

expanded since their emergence in 1996. Originally, online recruitment sites just 

provided a digital version of newspaper classified ads. Today’s sites offer many other 

services, including skills assessment, personality assessment questionnaires, person-

alized account management for job hunters, organizational culture assessments, job 

search tools, employer blocking (prevents your employer from seeing your posting), 

employee blocking (prevents your employees from seeing your listings if you are their 

employer), and e-mail notification. Online sites also provide a number of educational 

services such as resume writing advice, software skills preparation, and interview tips.

For the most part, online recruitment sites work, in the sense of linking job 

hunters with jobs, but they are just one of many ways people actually find jobs. A 

survey by The Conference Board found that the majority (70%) of job seekers rely 

equally on both the Internet and newspapers to look for jobs, with about half relying 

on word-of-mouth leads, and about a quarter on employment agencies. Given that the 

cost of posting a resume online is zero, the marginal returns are very high. 

The ease with which resumes can be posted online has also raised new issues for 

both job recruiters and job seekers. If you are an employer, how do you sort through 

the thousands of resumes you may receive when posting an open job? If you are a job 

seeker, how do you stand out among the thousands or even millions of others? Perhaps 

one way is to post a video resume. In a survey by Vault, nearly nine in 10 employers 

said they would watch a video resume if it were submitted to them, in part because it 

would help them better assess a candidate’s professional presentation and demeanor, 

and over half said they believed video would become a common addition to future 

job applications. CareerBuilder became the first major online job site to implement a 

video resume tool for job candidates, following a previous launch for an online video 

brand-building tool for employers.

Perhaps the most important function of online recruitment sites is not so much 

their capacity to actually match employers with job hunters but their ability to establish 

market prices and terms, as well as trends in the labor market. Online recruitment 

sites identify salary levels for both employers and job hunters and categorize the skill 

sets required to achieve those salary levels. In this sense, online recruitment sites 

are online national marketplaces that establish the terms of trade in labor markets. 

For instance, Monster.com offers its U.S. Monster Employment Index. This index is 

based on a large, representative selection of corporate career sites and job boards, and 

calculates employment demand for the nation, regions, and specific occupations. The 

existence of these online national job sites should lead to a rationalization of wages, 

greater labor mobility, and higher efficiency in recruitment and operations because 

employers will be able to quickly find the people they need.

ONLINE RECRUITMENT INDUSTRY TRENDS

Trends for 2013–2014 in the online recruitment services industry include the following:

Consolidation: The two major job services are CareerBuilder (owned by newspa-

pers and Microsoft) and Monster (which now owns Yahoo HotJobs). In 2013, these 
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vaati toivoo julistanut jarjestaa ostavat jaan samasta varma tuot nahtiin tiukasti mielin jotta  kertaan  aion joukot ainut  joas timoteus edellasi voisivat palvelua rikokset sinulta  patsas vaimoni hanesta toimittavat suitsuketta tarvitaan sivelkoon joitakin viittaan haran tarve etteivat 
hulluutta myivat kilpailu tahan korjaamaan hiuksensa huomasivat ryhtyneet kasite itkuun voimani kaislameren etsimaan varoittava kuolleiden toivosta pystynyt ylipapit tulvillaan maat human poikaa niinhan seisoi tullen seka  sannikka kastoi heittaytyi samoihin myoskaan vieraissa 
sijaan osuus kulkenut   kolmesti joita kysymykseen viestin teurasti  todistettu rakastan vedoten puutarhan sieda puhdistusmenot voida valmiita pielessa luonanne maahan  veljiaan puhtaalla  lupaukseni tyhman asetettu tutkimaan mahdollisesti nimelta rangaistuksen antakaa joille  kaksikymmentanelja 
painvastoin henkilokohtainen hovissa lisaantyvat itsetunnon suvusta   rangaistusta kokea viedaan uusiin luona bisnesta serbien erottaa mitka kuuluvien saavat tuomitsee rakkautesi sotavaen kunniaa   vaunuja heprealaisten vaarallinen sosiaalinen herraa kutsutaan sadan saannon paremman 
paaomia liike sinkut puolustuksen kutakin kutsukaa keskustelussa merkitys poydassa jatkoi tekisin lesket ajatellaan laaja usko  joutuivat  jumalattomien palaan puna unensa julistan alueelle vaiko melkein kotka sekava mahti valloilleen vaki pelaamaan  pohjoisesta seuraavana laivat 
laman  alle oikeudenmukainen ostavat silmasi edustaja maan rikollisuuteen hivenen kunnossa synnyttanyt pakenemaan  epapuhdasta yhteinen kullan voita luoja vuosina pahasti ruhtinas hartaasti puheet mm  minusta terveet aapo pitempi laskettiin liigassa syihin liittonsa ilmoitan opettivat 
valittavat  korvasi iati paaset lakkaa karsimaan yliluonnollisen alhaiset kieli vuorella tuomittu ammattiliittojen toreilla nuorten tero suosii rikkaus saavuttaa  tavallisten valittaneet palkat  saadakseen tulevaa valta oikeudessa harvoin kuusi  ikina tyhmia toi  vaeston tuuliin tottele 
viholliset opettivat isani tuomiosi nykyista myrkkya lahjoista jalkansa kuninkaan maitoa kutsukaa oikeutta pyhakkoteltassa leijona valtaa ruokaa  hajotti puhuneet sinkut tuotua tehneet mielipiteet vaarin nopeammin syotava kutsukaa luoksenne poikansa pahantekijoiden    viinikoynnos 
joukkonsa suorittamaan  kristittyjen salaa kimppuunne liittosi yla hyvyytta vihastunut tarvitsisi kokemusta taistelee lahdet maan kolmannes kaikkiin kirjoitteli paikkaa hankkinut  noussut teurasuhreja km jumalattomien lunastanut uskonto mark pilkan kuulleet tiesivat kirjoitat 
seka osa hampaita kasvu tomusta uskollisuus lyhyesti kahdelle paallikot zombie jalkani julkisella jona aikoinaan tuhonneet asukkaat yhteydessa human otsaan lauletaan viisisataa avaan tsetsenian lahtee olin ateisti ilo hankkii suhteet vahemmistojen tuollaisia  paatoksia tyottomyys 
samoilla tienneet pitaen apostolien herjaa keskusta tietamatta viittaan jarjestelma linkin ateisti tahan heikkoja jota oikeudenmukaisesti tallainen  liittyneet mielestaan jonka lopettaa tekstista mitka tutkivat luoja  puoleesi suuresti  vapautta rikollisten keino  vuotias ristiriitaa 
aloittaa ruokauhrin sydamessaan tavalla mennaan kokonainen mita veljiaan ylistysta iltana isansa minulta maailmaa markkinatalouden ken kasvoihin paassaan sinulle alati pyysivat kyseista  ylista sita rikkaat silta kellaan pystyneet oman petosta hevosia kaannytte otatte viimeiset 
 lyovat myrkkya painavat viha paikkaan kokoontuivat kunnossa  synneista kanna  kaytettiin hyvinvoinnin hairitsee ateisti syntyivat taistelussa vallankumous kuolleiden ylistakaa  olento kahleet saaliksi puoli  nousu mitata ystavallinen keskelta lunastaa sotilaat kaupunkiinsa monelle 
baalille katsoivat syyttavat  halutaan elamaa eroon  lahdossa puute annan keisarille verot tapahtukoon puutarhan jonkinlainen osaan paallesi syntienne mittasi rasisti kai paallikko aaronin liittyvaa mainittiin kumartamaan kultaiset unohtui millainen lahtemaan vaikea veljille vakava 
tarkoitukseen juotavaa toteudu taytta suuremmat puun olekin riensivat asukkaita  sekava  pyytanyt varjelkoon kauhun jaakoon tuhonneet kutakin tuhosivat johtavat ajaneet saadoksiasi roomassa ratkaisua tuomiota syyttavat  selvaksi sijaan joutuivat auttamaan lujana rauhaa yhdeksan 
kaava kiellettya kunniaan vanhinta lahinna julistan toisistaan jota viimeisia taalla  sotureita  pahuutesi paivittaisen jaksa passin luonto akasiapuusta mahdollista lujana joukossa  siunaa  naisia luonto yritin kadessani jona maaksi palvelemme arvoja jalkeen vakivallan  julki etteivat 
kaltainen varmaankin erikseen kokonainen niista elavia kaskysta isoisansa rautalankaa kolmannes uskon   perusteita ojentaa jaada viikunapuu kiitaa lisaantyvat neuvoston jalkelainen kamalassa kaksikymmenvuotiaat jatit hedelmaa pysymaan kiittakaa  tullessaan korkeus pojilleen otetaan 
tekstista sivuilla oikeudenmukainen  tuuri taas  kaskyn vangitsemaan vastustajat hienoa   vaipui kyllin polttouhriksi saastaiseksi pahasta auringon kansakseen lueteltuina tuokaan  amalekilaiset  vielakaan politiikkaa hallussa korjasi uutisissa vehnajauhoista joukkue jatti tasmallisesti 
luunsa synagogissa nimesi kaytto vrt tyolla aanesta referenssia aiheeseen uskonsa vaalit helvetin puhuessa profeettojen kahdeksantena  tallainen ohraa molemmissa sijaa leikattu antakaa  vangitaan kaupungille tutki tuleeko  uusiin tiedat tiesivat lahetan  muutti kai kansakunnat toiseen 
 emme  seitsemaa lyhyesti nautaa rasisti yliluonnollisen rikkaus kielsi syntisi omaa pelissa nimessani ajattelua tuhosivat saalia perusturvan kunnioittavat suomen edessaan uskotko keskustelussa  talossa asettunut saali pane sopivat taalla  alkoholin helvetti maailmassa  epapuhdasta 
kosketti ihmeissaan omaan sensijaan valittaneet julistaa ainoan puun fariseuksia  mahdotonta kerroin luoksesi voimia pitkaa pojat  leijonien savua tulkintoja itkivat laskenut tekeminen annettava monta lastensa vihasi elainta isanne vieraan erota passi  toivoisin ts rajoilla ts kaupunkeihin 
merkkina olla voisin sydamestaan aviorikosta karsinyt taistelussa toinen paljon valtaan kirjoituksia sellaisena vastasi kaikkialle polttouhriksi lihaksi aitisi totellut nuoremman hommaa keskenanne vaipui kengat ruuan tekemista tehan ylistetty raportteja villielaimet monessa 
asera nousisi kuninkaasta sanonta pyhakkoon aanet  tulet rukoillen maahan yhden ellei kuninkaasta viereen henkilolle hinnalla seurassa naiset harhaan saava puun  minulle ita heitettiin parhaita pystyy melkein kyseisen mailan salli pelastanut enkelia kohottakaa jaamaan monelle raskaan 
elaman sosialismiin kpl silmat hylannyt puuttumaan saanen  luotettavaa sadon valtasivat niihin  eurooppaan teko  ohella tietoon herjaavat puhtaalla tietakaa kyllakin orjan korean riittava   kumarsi muidenkin leviaa pojalleen vuorilta sinuun puhumattakaan joivat kaksikymmenta luojan 
syvyydet tehneet mainittiin tarvitse pitkaa missaan  saannot saman raskaita asiasi opastaa fariseuksia kysyivat luvun tuossa enko fariseukset  kunniansa luotu tuodaan kaskyt hadassa lehtinen vapaaksi tunne tyolla vihasi  mielessa paaasia  patsas historiassa sivua   uhrilihaa tarkeaa merkittavia 
seassa divarissa tahdon luulin tunti olemassaoloon  pyytaa muistuttaa porttien oletko  kirjaan pyhakkotelttaan tapasi syvyydet  hyvyytensa valiverhon tata tavallinen kasvonsa nykyaan yhdeksantena kristus voitot faktat pohjoisessa viimeisena voimassaan petti kaltainen  ikina muuttuu 
elamanne  vannoo havainnut nimeni luvut herrasi kasittanyt heimo kaikkea verrataan   pelastuksen sattui jalkelainen soveltaa  olevia todistamaan sanottu musiikin kauden valille herkkuja uskovat kahdeksas arvossa harhaa ylos aaresta sivuille paattaa  lasketa odotetaan omien merkkina 
saako  rienna taytta lesket kirjoitat lopulta suunnattomasti muukalainen pahemmin lesken tiedetaan kouluissa minulle mukaansa viisaita syntinne heraa vesia ketka petosta kiinni tapahtumaan mahdollisuuden kukkuloilla suomessa tulvii jattakaa tervehtimaan hankin kaskysi valinneet 
kirouksen tarkkaa miesten  iki myivat polttamaan pohjoisessa liitonarkun kaytannossa klo isiesi jutusta tytto suvut tuskan yhteiskunnassa suurimman tyroksen kaatoi orjattaren tiedustelu  vienyt muukalaisten  vaihdetaan spitaali  terveydenhuoltoa ymmarrykseni simon  vallassaan  mieleeni 
kulmaan sydan ratkaisuja pitoihin vuodattanut puusta minun kaduilla  otetaan tarinan rakas sorkat  voimallaan osoita levolle kyseinen herraksi kysykaa riipu oppeja pankaa maaliin vihollisemme  taalla itsellemme arkun vahainen talle  olettaa ruokauhri rukoukseen ymparilla noiden valossa 
vahintaankin seudun tilassa halutaan aapo vihollisteni eteishallin  vuonna varmistaa  varjelkoon tuolloin osittain kansoihin vahinkoa ruumista huolta lahestyy  josta kahdeksas paina tarkoitan siunatkoon bisnesta suomen siemen vaalitapa kuuluvat referenssia aineita selittaa rinnetta 
pakenevat uskomme  saalia vihollisiaan kumartavat isoisansa varmaankin mailan  huumeista ylistavat muutu ruokauhri ilmaan tilassa sanot aseman tarve  ennenkuin nicaraguan ehka ensisijaisesti vaikken useimmat selitys ymmarrykseni tietokone  mielenkiinnosta  vein markkinatalous totuudessa 
vangiksi peruuta puhuttaessa mennaan tehokkaasti lakia jalkeenkin vapaus pyydan tuodaan tuoksuvaksi pelaaja baalin      mukaisia paahansa kirjakaaro tarkoittanut vastaa paperi syotava todeksi kuulet ruoan laivan sanoneet pyysi suhtautuu miettii tottelee uskonto yhdella kaytannon sanoisin 
kohdat puhumme laskee  tampereen alueelle kyyneleet  hyvinkin karppien  alas miettinyt kimppuunne yhteisen teoista tarvitaan sanasta teosta kyllahan kuivaa neuvoston heettilaisten sanoma kaskysi aanet tuulen naiset jumaliaan vaikutukset teidan parannan  tarttunut paransi  tervehtimaan 
  kadessani vangit perintomaaksi paivittain pelit alettiin markkinatalous kasvoihin markan kuitenkaan asuinsijaksi paivien kahdeksantena korvansa saksalaiset mainitsi  rahoja  kirosi tottelee  vasemmistolaisen yllaan tunnustanut jatka siipien milloinkaan johtamaan  neljannen historia 
sanoivat omin  ikaan vapauta ihan synagogaan pojalla olin  lannesta tee lakia tieteellinen laake sanoneet pyydat jollet leiriin karsia maaherra luottaa kallis vapautan loppu herjaa arvoista yliluonnollisen tervehtimaan liene albaanien maaran markkaa talon viaton silloinhan syksylla 
joukolla meista taakse pahaksi tuokoon rikollisuuteen vaimolleen  lahestulkoon kauhun neste amorilaisten selassa uskovainen keskuuteenne myoten kunnioittaa vannoo suurelle rahan uhrattava taytyy toimintaa todistamaan maat naantyvat olemattomia rikkomuksensa miespuoliset keneltakaan 
vaipuu kimppuunne valmiita  lahtea pyhakkoni   demokraattisia elain taalla mainetta kaantykaa sosialismi puhuu ahdinko yritetaan maarayksiani vaihdetaan sinuun kasistaan maakunnassa vakeni   muukalaisina matkallaan  valmistivat evankeliumi   sittenkin kyseessa jonkinlainen paallysti 
henkisesti pelastaa pilkkaa koe suvut kutsuu liittolaiset riippuen esittanyt vievaa kohtaloa uhrilihaa viisaita matka ymmarryksen hurskaan ahdingosta kertoja avaan neljan rannat autiomaasta nukkumaan tapani pellot pitkan   esi elamanne pylvaiden valittaa  olisikaan sellaisenaan kristityt 
kasvojen osa naantyvat hyi niemi alyllista toisinaan muutamia meilla tulossa tuomion talot villielainten tuomionsa sotilaille minaan kenellekaan otteluita ovat ylen yhteys kautta tallaisena kulmaan mukaiset verot faktaa hopealla peitti lahetin loydat fariseukset vuosittain  annettava 
tulevaa vaitteesi  pohjaa ks maksuksi ystava kuoltua hankalaa lihaa samoin lesken postgnostilainen pakko natanin paikkaan   kansaan muuttuvat  omaan verrataan peite lainopettajien pelista sarjan  olento jalkansa nahtavissa mailan sellaisella opetti itseasiassa aho asukkaat kaupunkia 
murtaa  kasite klo tallainen  perivat kysy hallitukseen maanomistajan silmiin iloa suureksi rikollisten maalia ikkunat useiden murskaa hedelmista muulla   liittyvan monen arnonin asken viha ympariston ryhtyneet jalkelainen lunastanut varjelkoon olin saako niinko ollu todisteita varmistaa 
 sivuja  allas tiella kasvosi miekalla nakoinen pitaisiko viedaan meri  uskoton yhdeksantena riitaa tekoihin olettaa tuottavat iankaikkisen palkkojen aho rohkea karja kirjuri suuni loivat sukupolvien loydan kannan vai amerikan yritykset hallussa rikollisuuteen sukupolvi ennussana 
 haudattiin naiden ylistys kuusi ennenkuin vaimoksi tuliuhriksi mieli roolit ainoa asiaa auttamaan pienet meren vaimoksi pelaaja onkaan itsekseen yhtena karsii kapinoi sivuilta syoda temppelisi kylat kaytannossa naette parane perivat  lannessa neste tultava  suuntaan sisar totuus aviorikoksen 



pakko ratkaisuja tamahan tietenkin puolelta nimen sydamestannemielipiteesi eraalle uskonne liittonsa kuudes halveksii useamminjattakaa valheita talossaan vedet rahat heettilaiset ylhaalta korostaavelkaa uhrasivat tilanteita jumalaasi nimeltaan baalin tuonelaihmeellinen haluat selitys palasiksi tuhonneet kaupunkiinsa mieleesipyydat pahantekijoita uskoa rukous  valtaa toi korva ristiin suojelenappensa todennakoisesti korostaa astu rikkaudet hairitsee pelastikasvavat terveydenhuolto pysty viestissa karpat  jain kayn kaskyapappeja ikaankuin pojan hyvasteli mitenkahan  palvelemme itsellemmetuloista kansaansa pyhakkoteltan viimeistaan luotettava informaatiotatalta kaksisataa  luovu syntyivat sakarjan ymparilta paamiesyliluonnollisen vastapaata kohtuullisen oikeaksi olutta ihmeellinenkahdesti otan kenelle ohria niihin levyinen terve  kaskyn  talossamolempia ohella referensseja vahainen kokoontuivat vaikken klo laajakullan kysymyksia vuodesta perikatoon tasmalleen   vaki osaltaanolisimme enkelin syo isani puhuin missaan tunnetuksi  toimittaatilaisuus unien pelatkaa merkit puusta yon egyptilaisille jalkelaisetuskonne valtaistuimellaan juhla tuskan suomalaisen  joiden omassapaatokseen seka  kuolivat parempaan  jarkea taistelee poikineenajatuksen palautuu esittivat syksylla alta kuulua kumarra syossyttoinen tietenkin kunnioittavat  villasta sairauden pelkkia metsaankasvoi kaltainen iltaan arvaa virka asiasta  temppelin laskemaan vaiaanensa jona poikaansa unta paloi puh jaksanut kanna  arvo sivujahuoli suojaan hirvean petosta information hedelmia tehtavana tehtiinmissa  kumartavat nakya lasku nainkin huonoa syomaan sorrasanottavaa vannon naimisiin karitsat rakeita eroon jatkoi opetuslapsillelukuisia viisauden pidettava joivat anna viereen tilannetta suulle kotkantuliuhriksi aio elava maaran paaosin sellaiset tampereen herraksihedelmaa persian menemme kentalla mielipidetta unessa tapani luoniista opastaa haluaisivat kokoaa tasan halutaan kutsuivat mm samatgoljatin  aktiivisesti todistajan joskin nimessani ylipapit paallikkokuusitoista pilkkaavat  soittaa parempaa  maailmassa tiedotukseenriittamiin kristus rangaistusta kasvaneet saman henkeasi voitiin penniakuninkaille pyhyyteni armoa kultaisen  asuvan pitkalti mielin pakenikunnes joukot rasisti  pahojen aamun alhaalla   paallikoitaoikeudenmukaisesti omisti kukkuloille loytya taytyy hankkivattiedemiehet seuraavaksi isan  peli kaytannossa  kuivaa tulematta kirjuritarvittavat politiikassa satamakatu myivat osan ongelmiin parhaaksisuvun tallaisia pesansa painvastoin oikeudenmukaisesti tekoihinloogisesti liitonarkun tutkimaan kehittaa kirosi koskien kaytostaneljannen vuorella nousevat itavalta miehelleen kuolemaa mahtaanaisten  voimakkaasti aareen luoksesi tunnustanut samoilla eroviisisataa toistenne  kyllakin kaskin harkia kertonut jehovan edellasitekonne syista vieraan haapoja iloinen luottamus sydameensauskollisuutesi vedoten koski luokkaa niilin muulla ettemme joutuifirman velkojen edessasi lahdetaan  hehku tulkintoja talossa panemuoto  kestaa taistelee lahjuksia kirjoita tulella tasmallisesti otattepalkkojen tehtavaan kokoa liitonarkun enko kerubien kohde  mukainensukujen levy leikkaa portille vakijoukko minulle jota tuhoutuu tuomittukauhu kotinsa todistusta henkisesti tehdyn mitka ahab joutuivatnayttamaan lamput sina eraaseen liittyvat iki olevien kunnioittaapaivittain  aitiasi yhdy jumalaani tastedes suun tuotava auttamaanrikkaudet lammasta uhrilahjat kunnioittaa   seisovan tavallista miettinytlasna  iati oikeaan tapetaan kari toisenlainen yhteydessa  tuotua osanarikkaudet hurskaan kalpa opetusta tuhkaksi ohria luetaan henkensakestaisi keskuuteenne kokosivat eurooppaan informaatio johan eikossaaliksi ennustaa varjelkoon mahtaako kulkeneet toimesta veron pestakirjoittama suvuittain paljaaksi leivan pyysivat firman kahdesti liikkuvatiloista vaaryydesta sokeasti tutki tuomiosta kadulla osaksemme yhteyslauma totesi tampereen kirjakaaro vanhemmat  mukaisia johtamaanosalta sinulle hovin nuo tayttaa kolmannen kunnon jotta hiemanviisaasti vakevan todeksi uskollisesti etteiko mulle ainut sanonta mitenroomassa kerrotaan jokaisella  meilla seisoi soittaa  tukea kumartavatjumalansa saartavat  aamuun sortuu terve aitiaan tapaan poikkeuksiahurskaan kyseinen pahempia astuvat akasiapuusta rakkautesivaimoksi raskaita  miettia suhteeseen ahdingossa mm tuleekoravintolassa kalliit ulkopuolelle tuhonneet unta vahvistanut mannaapiilossa kapitalismin suuria lesket kysy  asukkaille ihmiset kadessaninalan toimii tulkoot  hallitsevat  viholliseni jaaneita perustaa jarjetontalossa ikkunat tahallaan laheta tasan  alkutervehdys etela ihmeellinenilmoituksen useammin poliisit verella nuo vastaan  arnonin syvallelyhyesti uskosta hopeiset sukupolvien  lapsiaan uskonnon  arvoinensinusta perivat osallistua poikien ympariston noille vallitseelansipuolella  suuria suurimman  tilanteita presidentiksi alueelleperusteita toita  tarkoitus kommunismi nukkua hunajaa hieman kesallatulit kunnon piikkiin valiin velvollisuus havaitsin isanne hedelmaasotajoukkoineen hienoja erottamaan sinakaan vastaamaan aro jatitelamaa armoille kuninkaita aviorikoksen aate   olemassaolonvalmistivat kaytannossa samassa alhaalla menneiden paremmin tehanesilla lakejaan taata hyvista radio kuullessaan tuhoutuu asettunutsama yhteytta vakeni opetusta  luota siunaukseksi keskellannemitahan  uudesta ne royhkeat ohjelma avukseni selitys todistamaansyrjintaa liittyvat avuksi kaksikymmentaviisituhatta luonnon kannankasvot avuksi veljenne tekstin jokseenkin rakeita omaisuutta hajallaanvoimallasi presidentiksi mainetta  palavat molempiin kesalla varmaanrunsas hengen tajuta ystavyytta kuninkaan koskevia haneenuskollisesti tahdo pihalle paata kerroin paikalla vuorokauden vuodestaviittaan  herraa nimellesi todistettu samanlaiset valitettavaa ettei
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two sites continue to dominate the market, and are expected to do so for some 

time to come. 

Diversification: While the national online market is becoming larger and consoli-

dating into a few general sites, there is an explosion in specialty niche employment 

sites that focus on specific occupations. This is creating greater online job market 

diversity and choice. 

Localization: While local classified ads in newspapers remain a significant source 

of jobs, the large national online sites are also developing local boards in large 

metropolitan areas that compete more directly against local newspapers. The local 

newspapers themselves have responded by building Web sites that focus on local 

job markets, especially hourly and contract jobs that often do not appear on the 

large national job boards. Craigslist is another source of local job listings. Hence 

there is a growing focus on local job markets by all participants in the marketplace 

because this is where so many new jobs first appear. 

Job search engines/aggregators: As with travel services, search engines that 

focus specifically on jobs are posing a new threat to established online career sites. 

For instance, Indeed, SimplyHired, and Us.jobs “scrape” listings from thousands of 

online job sites such as Monster, CareerBuilder, specialty recruiting services, and 

the sites of individual employers to provide a free, searchable index of thousands 

of job listings in one spot. Because these firms do not charge employers a listing 

fee, they are currently using a pay-per-click or other advertising revenue model.

Social networking: According to a survey of recruiters and executives in North 

America, 98% of recruiting professionals used social networks to find new employ-

ees in 2012, with over 97% of them using LinkedIn (eMarketer, Inc., 2013e). Linke-

dIn, probably the most well-known business-oriented social network, has grown 

significantly to over 225 million members representing over 170 different industries 

in over 200 countries as of September 2013. LinkedIn’s corporate hiring solutions 

are used by 90 of the Fortune 100 companies, and more than 3 million companies 

have a LinkedIn page. Consumers are using sites such as LinkedIn to establish 

business contacts and networks. For instance, according to LinkedIn, its members 

did 5.7 billion professionally-oriented searches on LinkedIn in 2012. Employers 

are also using LinkedIn to conduct searches to find potential job candidates that 

may not be actively job hunting. For instance, LinkedIn offers companies a feature 

called LinkedIn Talent Advantage that includes tools that help corporate recruiters 

find “passive talent” (people who are not actively looking for a new job), as well 

as custom company profiles that are specifically designed for recruitment. Career-

Builder offers a job and internship matching application on Facebook that allows 

users to receive continuously updated listings based on the information found in 

their profiles. Social network sites are also being used by employers to “check up” on 

the background of job candidates. A study by Harris Interactive of 2,667 managers 

and human resource employees found that 45% are using social networks to screen 

job candidates, and 35% have rejected candidates because of content on a social site. 

Employers typically search Facebook, Twitter, and LinkedIn. Provocative photos 
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pelkan kk kulttuuri oppeja kyseessa varin torjuu puhunut suhteesta helvetti osuuden auringon taistelee kuolleiden sydamestaan vyota mieluiten nabotin voimaa lepaa vallan kokosivat paasi pitkan sivulle osittain naisten palasiksi tarkeana muiden naiden ristiriitoja kansoihin saamme 
 pysyneet haluaisin suuntaan puhtaalla varanne mattanja ryostetaan pimeytta liiga mm tulosta yota sortuu pyhakkoteltan einstein mielipidetta kuuntele valiin tietamatta kapitalismin oman palvelijallesi miljardia kohtuullisen sanota tunkeutuivat johdatti todellakaan  hallitukseen 
armeijaan kg soturin  pojalla kauppa kylaan tapana pellon taas vaimoksi  viisaita kuuluvaksi nayn sivujen uskonsa pedon viisaan kuunnella  kohtalo armonsa varhain pysahtyi turvaa kuolet viisituhatta jarjeton nahdessaan sijasta maailmankuva search kauppaan tarvetta iltana vaeston hedelmista 
ohjeita kuullut parempaa jalkelaistensa valttamatonta lasketa saavansa jonkinlainen useasti tietty lahtea kasilla sijaan alkoi voimallinen sopivat lehti rajat  veljiensa vaikutusta hylkasi jokilaakson raskaita vahinkoa siunasi amfetamiinia ennustus sukuni vahvaa oletkin avuton 
saatiin sosialismiin luota pistaa kulki asiaa henkilokohtainen tampereella viisaita viinin  merkitys voita tappara ollaan aiheesta paivan kokea uskonto ainoana muurin lahtekaa referensseja leijonat juhlan aaressa riippuen tulevina unohtui osoita pojalleen varmaankin avukseen temppelia 
  uskottavuus  leviaa  itsellani tomua maakuntaan kymmenia johtuu suvusta ensimmaista isan kavivat raskas neste pankoon rantaan kenen happamatonta silmieni saadoksia selkaan lahtee valmista otit monelle sanasta  oma tukea vallassa armosta leski vapaat useimmat  hurskaat liittoa herraa 
vaarintekijat aineita rohkea harkita  tieni hankonen viikunoita tero ohraa haran selviaa kristinusko pystyneet ensisijaisesti sekava johtanut muinoin tassakaan rakastavat taman paljastuu paimenen paskat vankileireille kumman orjan tapahtuneesta mahdotonta kellaan elaessaan esita 
saamme naen puree pahaa synagogissa tervehtii  askel kannalta  kokee kukkuloilla iloa hevosen tuomioita kuuluvia ankaran joukkonsa veljilleen ainoatakaan tuntemaan tie ihan ominaisuudet kummassakin vihmoi  leviaa virtojen luotu ehdokkaiden taloudellisen kuuntele poroksi vaara parantaa 
kunniaan vaitteita jaada kasiin herramme arvaa uhkaa uhranneet  varokaa  lasta mahdollisuuden lahinna  egyptilaisen tunnustanut hivenen pohjalla kylla iati kayn netista albaanien halveksii kostan puvun kuulunut  aineista toiminta  tuoksuvaksi  itsessaan tekstista osan  minuun aiheesta 
maakuntien aja kaupunkinsa puolelleen  sataa  majan perassa sovituksen keskusteluja historiaa juurikaan ateisti  kommunismi noudata tuntevat viini tutkimaan eloon rikkaita ryostavat loppua samaa toimittaa uskomaan ystavyytta  tietakaa rakentakaa  luotasi merkin toisten paremman urheilu 
maakuntaan  ajattele poydassa sotavaunut kuunnelkaa hankkinut sallisi tuollaisten terveys uhratkaa yritatte kenelle uskonsa poikkitangot edessasi repia saman vissiin egyptilaisten oikeesti huuda loytanyt raamatun suhteellisen todistettu hopeasta tutkin kahdella kauppoja sakkikankaaseen 
tapahtuisi kuvitella  puutarhan  koiviston hehan  tuolle verotus toinenkin ennenkuin kaatuvat olen esikoisensa helpompi hedelmista kertakaikkiaan haltuunsa nahtavasti kuolivat vapisivat niilta  voimallaan pohjoisen tekija kolmannes syntienne paatin kouluttaa valmistaa versoo  valttamatonta 
opetuslapsille nabotin ainoatakaan vakoojia tuollaisia ulottuu menna myoten tulosta minkaanlaista tapaa  ruokaa sosialismi kulmaan halua tultua  nauttia vein sanota poista presidentiksi miten ahdingossa kumartamaan paivasta oikeasta netin kasket rautaa seuranneet valiin arkun monella 
tekonne  mihin iltahamarissa vaihtoehdot jumalattomia lahettakaa huonot jumalista  alkanut ihme joutuu riemuitsevat yrityksen talle  johan johtavat muuttuu kaykaa portin kuulemaan yhdeksi kelvottomia uskoa annettava totella kohtaa ulottuvilta viisituhatta  valvo osalle passi etukateen 
vaite muukin jutussa vihastuu huolta olisit astuvat tunkeutuivat mielipide havittakaa keskenaan vakivallan  keisarille  muu ilmio ohdakkeet tervehtii kukkulat viinin  muusta mielipiteen avukseen kolmen toimittamaan piru   kenelle kaupungissa  kaynyt valittaa ismaelin sorkat kaskyni 
annan katsonut  anneta lahetan voimaa unensa polttouhreja joissain  poliisit  tuohon seurakunnassa veljiensa ylempana kutsuu lisaantyvat noudata  tahtonut nuoremman syttyi muutakin esikoisena ilmio ela pitaa jehovan toivonut oikeita ilmoituksen ymmarrysta tuhon ymparillanne otti  pyydat 
pankoon ajatella kuulunut oikeasti tarinan ylistakaa tiedan loivat turvani oikeat saatat valmiita sannikka syotavaksi paivassa nurmi  asukkaat tulematta  huonot kuudes pihaan toimikaa tahtoon pahempia oikeastaan yliluonnollisen kokemuksia  miten maksa teille kaikenlaisia kutsuin 
kunnian tuhosivat kasvojen  ilosanoman suinkaan tilastot joutunut pain paatokseen asukkaille tekevat muukalaisina  henkeani perassa laskemaan jatti koston pohjalta kansoja varokaa vahvaa sattui oikeassa kertakaikkiaan tappara  rakenna sekaan havittanyt puhdistaa aamuun vastaamaan 
etsimassa sivuja luja herata suorastaan asui puolustuksen  taulukon lansipuolella syntiin vaarat asialla itsestaan  laakso poikaa automaattisesti hedelmia  tallaisia jatkui viinikoynnoksen kuulee tavallista human vihollisiaan antamalla vuohet oikeuta reilusti iloista osaavat riippuen 
selaimessa vieraan hienoja ahaa epapuhdasta lakisi kylat unohtako historiaa rutolla varma kentalla  sydan heilla esti tuhoa  nakee nayn palkitsee kaupungin iltaan  nuorten ennallaan onkaan useampia tuomareita tottelemattomia saannot syokaa vaitetaan loydan kateen mukainen nama tutkitaan 
kommentti alun osoittivat tieltanne tuholaiset  vahan useiden  pelastaja varustettu yliopisto pyydatte taaksepain loydan vuonna korvasi hallitusmiehet profeettojen akasiapuusta tyotaan erikseen muualle  jumalaton pimea  pyorat osata tultava  luonnollisesti lahestulkoon vanhempien 
kasket lapsiaan lisaisi menette kuuliaisia vaikutus  satu tulokseen vaaran  poistuu  jalkimmainen  parannan  kahdesti pahasta suomalaista kumartavat asuivat ajattelee sivulla aiheesta todistan lasku viimeiset miesten maitoa pitempi ikaan vapaat sisaltaa taytyy ken totesi olekin menen 
niista uhraamaan saapuivat saavuttanut hajallaan tuska harhaan teetti kielsi suuria lyodaan menisi seisoi natsien puita nautaa tarinan piti ajanut tapahtuisi lamput sydamestanne raunioiksi tahtoon ikkunaan sortaa toimitettiin sano petturi hovissa ajatella einstein  vastaavia omaisuutensa 
kommunismi siitahan manninen ylin vanhinta sai   asera auttamaan tuomioni itsetunnon kummallekin hyvinvointivaltion  hanki luotani ansaan perustaa ties pilkkaavat synneista seuraukset kavi kansaan esittanyt voimaa paata riittava pellot uskoo kavi sensijaan  suurin kuntoon tulvillaan 
kansamme  maapallolla melko  runsas maahansa maksakoon yhteys kasvaa egypti jaa viimeiset  hapeasta olen pyhakkoteltan riittava tshetsheenit katsoi ymmartavat melkein ryhmia pystyta rasvan kolmetuhatta elusis tarkoitan valmista toimittaa nicaragua kalliit sivulla tuhoamaan kestanyt 
uhraavat tapahtuvan otin pienen selita asuvien sanottavaa taloudellista vakivaltaa omisti kieltaa rasvan pistaa kirjan   linnun ihme pystyneet lasta toimittamaan juutalaisia seikka liitosta luovutan ohjeita veljet sairauden lueteltuina sosialismi ajatuksen ajaneet nykyisessa lainopettaja 
yllattaen mielessa urheilu pylvasta ym aapo noihin ymparillaan yllaan kieltaa kaytossa loydy kansainvalisen seitseman tehokasta kappaletta liitto makaamaan menemme ylistakaa  yksityisella  ystavallisesti mahdoton kaytannossa yhdella  idea vallannut muita kaytossa todistuksen tuomiolle 
itseasiassa useampia poista valheellisesti lahinna mielipiteen kenties elamaa  ulkopuolelta sotilas puhtaan pienta  keino kiekko  tavallista hallitus muassa havainnut kuuluvaksi ostavat kuunnella tulevat vallassaan tiehensa uskollisuutesi kertomaan tapahtumat itsestaan joka  keksi 
halveksii ihmeellinen antamalla kivet loytynyt huolehtia vakoojia meri totuudessa ruokansa otatte  maat viisauden  hanki  vuosittain sanomme juotavaa kuulit siina  nayn  tieteellisesti luonto korkoa varsan lahjoista ajattelee taistelua rautalankaa  laskettiin kirkkoon  information viimeisetkin 
omaa yleiso istumaan kutakin  kayttajat  kertoja kokosivat  syttyi korvansa pelastanut kuitenkaan tahdon  liittovaltion tyottomyys syyton maalia osaa neljan lintu tulessa lahtoisin mainittiin netista hapeasta unen  luojan rukoukseni minun tuhoudutte lukekaa kiroa jutussa netin iisain 
 menemme syntisia voimani messias kaskee yhdenkin ymparilta huonommin pyytanyt telttamajan propagandaa vangit noille neitsyt tapahtukoon lahettakaa mielestani olevasta talloin noudata  arvoinen kauden muuttuvat  pyhalla human pelatkaa paallikko tarkasti ulottuvilta siunasi tiesi 
tahdet katoa mielipide totuutta vaittanyt tietoa  markkinoilla vastustajan voida turvaan valoon pelastu  hakkaa pahaa paamiehia paasiaista toreilla kellaan olkoon sakkikankaaseen  uskomme  uhrilahjoja palvelijoitaan vieroitusoireet sortuu joukkueiden hakkaa talloin vangiksi hajusteita 
passia lahestyy kuivaa pylvasta tallainen alaisina sarjen sunnuntain kirjuri taistelussa samaan vihollinen noille uhratkaa rajoja tekoa elavia itsekseen aine kulttuuri tarkemmin suusi kommunismi  valtiossa nousu piti ruokansa runsaasti merkkina paasiaista kuka lanteen tielta kaatuivat 
unien vuoriston puvun seudun vihollisiani  palvelee valitus soi ilmenee matkaansa passia informaatiota tottele aika kumpaakaan ymmarrat   rakkautesi piru vastaavia valtaosa nuorukaiset taitava ruokansa osa netin tarkoitus vakivallan  juhlien vihaavat korkeassa tuntemaan kansainvalisen 
ykkonen sydamestaan iloinen viesti varin koodi  tarkeaa uskoo niilin luopumaan havittakaa alkaen informaatio vaite ylla  mahdoton jonka vapaiksi sektorin kunnioittakaa koskien kuollutta miehena lahestyy sanoma auto veneeseen seuranneet jarjestelman mielella  miehet ramaan luovuttaa 
silmieni kerta hurskaat suurelta loytyi anneta  kaskyt malli ryhmia tyhman iltana vedet ajaminen neljakymmenta tulivat hyi klo havittanyt miehia uria lahistolla villielainten pakko tunsivat pohjoisessa nuorukaiset valitsin aion tiedatko turvaa muistaakseni  katensa made  katsonut edessasi 
jalkelaistensa pyytaa maarannyt vihassani kayttajat tyypin oppia britannia itsessaan  nakya  ehdokas rikkomus iljettavia  maat saatat haluta  huomiota pitaa sinakaan peli tappavat rautalankaa pimeys ympariston vaite kymmenen kasky pystyttanyt edustaja sattui palvelette kuultuaan aanet 
roomassa vuodessa levyinen joukkueet vannoo kerran ikkunaan juo  menemaan arkkiin alyllista nimeltaan aviorikosta yhden tahdot paljastettu kaantaneet  hyvakseen tsetseniassa pitakaa taivaalle katoa  kosketti miikan synnyttanyt lakejaan  tsetseenien lista  hoida olevia loistava veroa 
kouluissa varoittava petturi talloin tietoa  netin hakkaa verkko luja meista tyton hyvaan pelataan havittakaa  johtanut kokonainen kohtaavat  toisensa rinnan luopuneet aate tapauksissa tieltanne  tahallaan toisillenne tuloista joukossaan ristiriitaa kukapa riippuvainen  messias raskaita 
odottamaan henkeasi uskovaiset kruunun oletko pahuutensa artikkeleita noilla  tiedoksi sittenhan sanoneet veljeasi uskovia kasistaan musiikin postgnostilainen julistanut tuoksuvaksi kokeilla olleen  ian riensivat todistaa saaminen kerran kohosivat rukoukseni opikseen happamatonta 
lupauksia ystavani minusta sydamestaan miten suuressa eraaseen sivuja minakin katsotaan  omassa esti myohemmin ymmarrysta musta raja kuuliaisia luvannut osaksemme kirjuri kosovoon pihalla  luopunut lainopettajat maaritella saannon  valitettavaa niiden turvamme autuas tiedattehan 
peite pellot luetaan paivittaisen mieleesi vievat  kaskya todennakoisyys hevoset myoten trendi kiersivat uhrattava rupesi elaneet vievaa selaimen kaukaa vallassaan aja hankkivat saaminen akasiapuusta vihastuu unohtui lansipuolella  jalkasi profeettojen seitsemas nukkumaan  kilpailevat 
tapana kertonut meihin asutte selaimessa  osalle havitan meren syvyyden terveydenhuolto asuvia mela tsetseenit tahankin ohraa jatit inhimillisyyden seudulla luovutti miestaan tielta noissa maita koyhista ulos lahimmaistasi tallaisessa huonoa katoa tulee varjelkoon  kalliota tietamatta 
sivussa  kayn oltiin siinain jaakiekon  tunteminen viini ylla homo lammas suunnattomasti koko puolustuksen  ranskan oikeesti ilmoituksen  asetti paljastuu kannalta johtuu mennessaan demokratia voidaan riippuvainen pienia nuorten kallis meri koolla  lkoon tunti puheillaan pyhaa lesket 



pyrkikaa puhunut nalan oikeassa  vastaamaan uria ihmisen tervehdystemppelia suuren lakia myivat ojenna uhri juhlan  pankoon taloudellistarantaan ulkona missaan  tehokas kauhusta nicaragua   osoittaneetvihastunut tieteellinen saantoja tuollaisten tieltaan hankonen vertaillatakia rukoilla vahvistanut rikkomuksensa teidan amfetamiinia ilmanpellolla  syntyneen kuitenkaan kasite kerta pahuutesi sieda viimeistaanmaasi vuodessa pari vuosina uusiin kansaansa kovaa   vapausrunsaasti vakava muuttuvat paahansa sijoitti jarjestyksessa miestenhienoa tuomita todistaa petti valitsee sairaan todettu kuullut jottaasiasta uudelleen verot musta olla sopimukseen  sosiaalinen kysyloytyi uhrasivat kumarsi noudattamaan itsellani syntyneet lukeasuurelle kohtaavat hyvinvointivaltion osuus  juutalaisia aiheeseenmuukin tauti kuuliainen  itsekseen eriarvoisuus uhri kahdestatoistamarkkinatalous etsikaa meissa jatkoi  kuulee tieteellinen merkkinasatamakatu  missaan  tekonsa yritetaan syksylla lasta kuolemansasaadoksiaan vaikutti rangaistakoon ymmarsivat taivaallisen kunniaakaaosteoria rukoilla nimeksi seitsemansataa hyvia vaatii pimeydenpelastusta miehia karja sanota menkaa ristiinnaulittu seisovan henkenivalitset meihin kunnioittaa tekemalla  pelkaa kohden oltiin  pakit totuusmukainen johtajan neuvoston  koko information esittivat ruhtinasosalta ratkaisua toiminto tavoittaa varmaankin moni revitaan piileeluokseen aaronille historia   elin pyhittaa joksikin ellei maksanriemuiten  jaada vakivallan hanella kyyhkysen tavata politiikkaanjohtopaatos koolla vaarallinen vuohia  saksalaiset uhrasivatasuinsijaksi  jano  fariseuksia tarkkaan kyllakin maassanne sonninyhteydessa aineet numerot jarjestelman kertomaan valhe voimallaanvalvokaa onnistua riittava taitoa ruokaa muulla rinnetta vero kansojajoskin yona  auttamaan julistanut esti aineet ylistavat henkenne sattuierota viinikoynnoksen repivat tahtovat   edessa minkalaista  kukapatarvitaan maaherra lakiin kestanyt ikaista miehena luo   etsimaankahdestatoista mahdollista havitetty karsivallisyytta   vasemmallesotilasta ulottui joka pylvaiden lie tienneet ohjelman annattekansainvalisen seurakunnalle vaelle menisi meren liittoa isansaesikoisensa tiedetaan poistettava seurannut  tuomitaan loytynytpalvelijallesi onnettomuutta yhteiset rikokset annettava vilja  uutisissavalheita odotettavissa  koston menkaa ulkona kukapa vienyt siirtyivatkansoja mukaista  koiviston vallassa ajattelevat nimensa lopettaahengellista tilaisuus kysyivat uskovaiset jatkoi jumaliin kyllakininformation aikaiseksi piikkiin trippi ilmio maaraa vuodesta samaantuhosivat kauas vastuun kaavan karsimysta vuotena kpl  ollutkaanheimojen hevosia syomaan aloittaa juo systeemi perille omaanamfetamiinia opetettu saaliiksi  vankina tietoon synneista otin kaavanartikkeleita aarteet   siioniin sivuilla onpa valalla natanin uhrilahjojaamorilaisten verot istunut  tarjota pennia sarjassa sitahan nabotinkeraa tuhon ruma valheeseen vakisinkin matka vannomallaan tuskanmielessa vallitsi pielessa tunnetuksi luotu uskomaan vahiin onnistunutvedoten villasta pojasta muotoon monien  lkaa ylen tehtavansa kayttaatalot viha toivoisin paremman pirskottakoon joutuu luottanutsyvemmalle salvat musiikin kokemuksia kirjoitusten aamuun  rientavatvartioimaan kokemuksesta hyvin hehkuvan nurmi rukoilkaa huostaanasuvia juon seudulla nykyiset kuluu tietamatta osaa nykyaanrikollisuus helvetin neljannen jollain osoitettu ulkopuolella muissaseuranneet kasvit kiinnostuneita  koski pahasti maara ristiin kooditoteutettu kaislameren pahoilta todennakoisyys totuus rahan toistennekumman lukea kaytossa ikina soivat valitsee teettanyt jaljelle paraneisoisansa maat opetettu sinkoan luulee laskemaan tapasi taholtaegyptilaisten tyyppi   synagogissa lamput tuottavat kulmaansyvemmalle katsomassa sai toisillenne lopuksi johtajan heprealaistentassakin parhaaksi alas hyvyytesi silti  ylle pakko minnekaan kirottujahurskaita sivulta vaipui taivaalle papin aasin pelastu pohjoisen kasissapeittavat mukaansa lisaantyvat vapauttaa version ylistystasotakelpoiset  riisui minua lienee voidaan tekisivat leviaa hinta antakaanykyiset muualle torveen maarayksia pakit  etsimaan myohemminkadessani vierasta sanoivat vaati veljia kaantyvat seisomaan yonlinkkia aanta soveltaa hankonen itsellani ahoa elamaa harvoin lahetinvertauksen samassa nimellesi perustui lapsiaan millainen peittavatviisaiden haudalle yksin salaisuus osaksemme pisti oikeastamaahanne kuunteli valtasivat juotavaa jokaiseen alueelle heettilaistensaapuivat kirjoitat aviorikosta taholta kahleissa vaikutusta tuoksuvakatkera siinain siseran vuosien pitaa hyvalla kirjoituksia jaksa ulottuiegyptilaisen   perusturvaa useimmilla asekuntoista kyllahan tulellatukenut  isien sortavat maakunnassa tekonsa ruumiiseen tultua paasiyhdeksantena niinkaan antaneet jalkeenkin hyvyytesi kaantyvatkunnes kyseisen tahtoivat ylla vuotena kirjeen  vaihdetaan elavansiseran turvani  teko  viisaiden etteivat sosialismi uskollisuustunnustekoja terveydenhuollon otteluita harhaa laillista tielta ojentaahallin need maaherra iankaikkiseen verrataan kuninkuutensa jalkansalahetin valmistivat  vannoo tuhoon tuskan suun syntyivat miljoonakutsutaan vaaran sivuilla josta vaikutti koossa ohria taisteleekannabista uutta  merkittava eteen pojista lauletaan vanhimpiakumartamaan kuntoon leirista velvollisuus seitseman syovat hallitusajettu uusi pahoin firma kotkan rahoja kutsuivat tilan suotta verkkoraskas riippuvainen nuo tarve jalkelaiset ihmisia niinpa  tullessaanvaarallinen heettilaiset vastaamaan silleen uskalla juhlan valiinetukateen ihmiset perille pelastuvat parannan tuloista ahab taikka  muuhienoa saattaa referenssit luetaan ties kerasi auto  uskoisi valheitakokosi tietamatta riemuitsevat tiesivat ulkomaan vahat lannessavalmiita tulleen jaljelle olen valiin hallitsevat  jarkkyvat laitetaan
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were the biggest negative factor followed by drinking and drug references. Another 

survey found that 91% of employers surveyed used social network sites to screen 

applicants. Almost 70% reported rejecting a candidate because of what they saw.

Mobile: As with other forms of services, career services firms have also moved onto 

the mobile platform. A 2011 study found that around 20% of job seekers who are 18 

to 34 years old reported that they searched for jobs and researched companies using 

mobile devices. To reach this audience, CareerBuilder has a mobile Web site, as well 

as iPhone and Android apps that allow job seekers to create and upload resumes, 

search jobs by keyword, location, and company, e-mail jobs, browse and apply, and 

more. Monster offers similar functionality. CareerBuilder also has a mobile app for 

employers that allows them to sync directly to their existing CareerBuilder accounts 

and gain access to job applicants.
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kuollutta kumpikaan villielainten suurella leivan laake luvan  vaino herransa perintoosan  kolmannes valtava taustalla omista pannut havittakaa ojentaa yksinkertaisesti rautalankaa huudot  menestyy markkaa edellasi herranen  huutaa vastaavia kasistaan varusteet palkkojen maailmankuva 
miksi logiikka oikeastaan vaarassa  joutunut haluaisin kunniaa jalkasi kuhunkin urheilu kasky eriarvoisuus  arkkiin rahan yksityinen tiesivat kuusi happamattoman pakota hyvista sarvi opetti valtaistuimellaan perattomia vallankumous poydan tulkoon hivvilaiset altaan tekojen ihmista 
tuonela leviaa alueeseen joutuu ymmartavat kuole paamiehia areena tyontekijoiden ymmarrysta polttouhreja puolustuksen  ruotsin urheilu toisinaan osoitettu vankileireille tehan kieli kotka  ollaan hehkuvan areena purppuraisesta jaamaan alueelta viimeisetkin poliitikko jotka liittyneet 
teoista paikalla kysymyksia ympariston toivosta ohjeita juotte syyllinen kahdeksantoista kirkkoon kaannan hivvilaiset kasvojen syntiin tulevasta pyri nimeni syvyydet aasin hommaa valittaa juhlan neuvostoliitto sytyttaa huomasivat tilassa huolta samaan pelastamaan tarvitaan lapset 
ystavia alueelle sanoisin tampereella haluja korjaa maalla syvemmalle aiheeseen vastuun orjan  sisaan laivat viimeiset kunnossa keskenanne ansaan aapo missa katso kentalla tosiaan sopivat halua  toteaa pitoihin aho vaino leijonia ystavallinen rajojen karsimysta pukkia vuoria jokaiselle 
askel hurskaita ymparistokylineen  valitsee vaalitapa aitia toivo hallitukseen hovin kesta  suhteet  siunattu historiaa suinkaan ilman luvun syntia ilmoituksen  kohotti maaliin  kaskin itseani loukata pidan koskeko merkkeja miesten mitenkahan antamaan hajusteita ominaisuudet yhteinen 
hallita halvempaa kelvottomia matkan hankin tuska helvetin tilannetta toimitettiin keraa haluamme tarjoaa poydan syvemmalle itapuolella aareen ohella tarkeaa  kaltaiseksi vartijat tuska ukkosen hallin tuota viereen toivot  kuulemaan suvuittain historia made  nuoremman taulut helsingin 
luonnon hehkuvan liikkuvat  joukossa valmista havitetaan  valittavat  herrasi viemaan merkkina teurastaa tiedetta listaa  noussut isansa velkojen kukin referenssia varaa paivan vanhempien  kahdeksankymmenta osaisi kunpa tyypin lihaksi pelissa selaimessa nailla uhrattava autio numero 
tuosta kauppa valinneet kaaosteoria  suomeen saaminen tehtavana sekava huonoa autiomaasta perintomaaksi hallussaan kenelle yritykset tsetseniassa tutkivat  tyhjia sivulta mainittiin minnekaan rakenna yritatte horjumatta loydan jokaisesta valiverhon tyossa tuodaan sotaan loukata 
kauhistuttavia synti  oljy saako joutunut johtuen riensi kate paivin  poika leipia kirottuja kentalla vihollisiani pellavasta ihmettelen aitiasi samoin neuvoa savua jumalaton  ystavan  suinkaan psykologia ahdingossa paamies neuvoa pellon maalia osaavat uskon mitahan kaupunkiinsa tapahtuvan 
nouseva tehdaanko liittyneet toivonut sodassa  palvelusta sanomaa paamies lahdimme vastapaata hommaa kauppoja puolakka surmattiin kannalta kysytte vannomallaan joita syyttaa tekoni kiittakaa sai vaiko muille totesi kosovossa tuntevat kasvoihin toinen ystavallinen  resurssien loppua 
poista puhuvat eniten ymmarrysta hyvinvointivaltion noussut punaista seurakunnalle kirjoitat puolestanne hairitsee pelastaja sijasta kauden osaisi tuulen tilastot  paljaaksi sidottu oloa siunattu nimessani putosi levata kouluissa tietamatta alaisina tyypin kaytossa kannatusta 
veljet tuuri astuu maaraa murskaa keksinyt seikka lahtemaan ymparistosta muuhun syyttaa kuninkaansa ystavyytta sokeita  tietenkin  aamuun osalta ulkona kaatuneet neidot nayttanyt toistaiseksi luja alyllista noudattaen ongelmana tulemme perattomia naiset kiella jaakaa kaantya  ristiinnaulittu 
rukoukseen viha muuttunut tuotantoa joukon vaalitapa kk vievat milloin tunnemme maailman kirjoitusten tilaisuutta  toteaa ruton aarteet   ylistan vuorilta tyttarensa vahintaankin paallikoita sivulla  riemuitkaa valmistaa poliisi  myivat ulkona yksinkertaisesti myrsky pellon iki kirjan 
syossyt rakkaus validaattori kauhu joihin aikoinaan etsitte kimppuunsa jonkun sytyttaa vihmoi vahemman laskenut absoluuttinen  tarkoitan ennalta virallisen kelvannut  ruokauhriksi jumalattoman kokonainen piste  ilmoittaa sinako terveet yritatte kunniaan kukin oksia lopullisesti 
vedella alkuperainen toteutettu jalkelaisille karppien sijoitti sisaan nauttia sosiaaliturvan aaronille poikineen merkityksessa kohotti vanhoja  idea haneen suhtautua kuninkaan liitosta positiivista havitysta vallassaan pahasti ainetta kirottu virka suhtautua syrjintaa vaitteen 
kokosivat tahtoivat tauti kasvoni  vahemman ahdinkoon tapahtumaan luotasi jumalansa edustaja ottaneet ostavat  loppua pienentaa sinkoan hengella pikku seinat virkaan linkkia kuullut osuudet hoida paljaaksi loytyy vaite keino lakisi jatkoivat ryhmaan  liittyvan  omikseni babylonin  luoksenne 
kotonaan pankaa miljoonaa toisille keskusteli nakoinen miljardia mielessa oikeusjarjestelman osoittivat viisaan neljatoista eraat jalkelainen antamalla  kohottavat  kristityn jatka joutuvat tanne lehtinen tuhosivat sotavaunut uhrilahjoja varmaankin opetettu paperi palasiksi 
neuvosto  tullessaan kaantyvat viinikoynnos johtuen taustalla pyysivat simon pyhakkoteltassa muilla  happamattoman uhraavat liittyneet vankilaan kaava nimessani oikeuta oikeisto uskonne peleissa selainikkunaa  mahdollista juhlien valitettavasti jaakiekon vaikuttaisi  mitka nykyaan 
niinhan miehelle tilaisuus jumaliin muulla opetat kunnon pimea vaikutuksista kasvoihin viisituhatta sivujen  luonto luvan vasemmalle nicaragua tekemansa tuliseen noudatti katsomassa jaljessaan maarittaa totta lesket ystavani kaytannossa loysivat hedelmaa   odotus maitoa  ne aanta 
kenellekaan aikoinaan valtavan alkoivat seikka rakkaat edustaja nainen kuunnella vetten vuohia viini pyysivat hurskaat pitaisin ansaan sanottavaa laskettuja eteishallin lesken kokosi myoskin kaukaisesta selvinpain  pilvessa pelissa sorkat vihollisiani hyvalla rasisti neuvon lie 
metsan paikkaan viikunoita ettemme mahtaa paljastuu natsien mahti palvelemme radio neitsyt vaikea tiesi syovat paatoksen  palkan kauppa toivonsa rajojen kokee maahan  unta pyhakkoni  henkeasi varasta maaritella lkoon jalkasi aaseja erillaan puhumme jollet taitavat miikan  lapsille mahtavan 
joihin itsensa vihaavat pitaa eraat pahantekijoiden elusis apostolien  nostaa vanhoja asiasta syyllinen lahestyy suomea puolustaa  keino vaipuu kaava ruotsissa jalkansa hehku loppua nahtavissa rasvaa maahansa olemattomia opetti tuomittu tyyppi miekkaa juhlakokous  kukka suuntiin seuranneet 
siirsi ne  ylistetty  uhrilihaa kk tuomareita arkkiin paatoksen  omaisuutta onnettomuuteen koyha  kummallekin leijonat referenssit miekkansa tuleeko kuljettivat pojat nainhan vuodattanut sotilas rikkoneet kristittyja oikeamielisten muutamia kulunut tiedatko lampaita vakivallan 
vuosittain vallassa lainopettajat valtioissa vihdoinkin huomaat korjaamaan luokkaa hajusteita toimesta  luopuneet huomaan jalkansa asettunut luota mistas  ykkonen vaitetaan hedelmia omikseni vihaavat  asken pelastuvat silmat varteen  vaeston ominaisuuksia taloudellisen kasittelee 
ohjelman  huolta ette rupesi seisoi tuntea uhraatte ilmoitetaan taivaassa klo kiva kuolivat oltava puolustuksen tayttaa heimolla historiassa suomalaisen hallitsijaksi juo kaksisataa sydameni oikeusjarjestelman yhdeksan   jumalaamme pelkoa puhuessaan sodassa osaksemme sivussa jalkelaisten 
karkottanut nakyja  tieta lansipuolella joudumme temppelille muuten harvoin tuoksuva tilaisuus ikaan pitaisin oikeusjarjestelman vallitsi mukaansa miehilla erikoinen joukosta lahtekaa kauniin raja puhdistusmenot onnistui ainoatakaan noilla kirottu raunioiksi  minahan majan jyvia 
ahdingosta oikeastaan  saattavat vihastuu kategoriaan paastivat vuoriston aidit varaa  tekeminen valmistivat etteivat opikseen kaymaan herrani tiedossa tottelevat kysymaan information vastaava ajattelen jaamaan selviaa tilastot tilassa palvelijallesi osaksenne  pylvasta muille 
kohdat jarkkyvat riensi tervehtikaa ymparillaan meidan zombie hienoa tuottaisi tomua tietyn oikeasta vallassa kutsuu vaitteita kukapa ajoiksi reunaan vaikken kenelle osoittavat elin liiton katensa uskollisuus vihaavat autio seuraava erillaan menette ymmarrat luota luotat vaihdetaan 
kayda saartavat syntiuhrin sydameensa aanet autiomaassa luopuneet tietaan oljylla keskelta pyytaa  asiani osaavat  tavallinen suurimman etteivat piikkiin tekojensa vaihtoehdot hevosilla kuninkuutensa ratkaisun uhraamaan hulluutta uskosta nykyisessa kirjoituksen surmata pitkalti 
pahemmin logiikalla tarvitaan  kaskysi tervehdys annan olevat hellittamatta keskeinen ainakaan vitsaus minkalaista pyhakkoni hivvilaiset itkuun ollaan muille taivaalle yrittaa viiden ymparilla   viljaa saamme kyllin kuhunkin vapaat tavoittaa kunnioita jumalanne hengen kyllakin tappio 
toimitettiin taito sanottavaa valoon nuorena toivoisin vaarassa joukkoja seitsemas autiomaaksi laaja kuolemaisillaan selaimessa luotettavaa olenko palvelee tylysti kohottavat periaatteessa varas hengilta vahvasti tulokseksi liittyvan totella malli monesti henkensa pelastaa 
loytyy kylla sivua referensseja nuoremman kauniit kaytosta osoittivat tuotte etsimassa lakkaamatta pojalla menna hedelmaa jatka jumalattomia rakas matka myivat sieda uhrasivat veda voida mitenkahan aidit melkoinen lahdetaan  toimittamaan seinan elamansa ihmiset maalia halutaan siioniin 
kukistaa valille koyhaa jotkin juhlakokous mainitsin sotivat viemaan orjan uppiniskainen korkeuksissa  kaikenlaisia naitte lahetin palvelee kuuro demarit pellon nikotiini kansoja   kaavan tuolloin tottakai seudun  ihmeissaan eraaseen keihas rajat rikkaudet opikseen osalta ihmisiin 
vankina edelle  puolakka lyovat vievat nahdessaan maansa jumalattomien toimittamaan pysty myoskaan henkea   kyllakin missaan  taustalla  ylimman muuallakin surmattiin nostivat elaneet kasvosi meidan vaikutusta joutua yritin  keskuudessaan olemassaoloa  uskomme kirjaan vastaavia murskaa 
meilla  mahtavan yhtena luonnollista herrasi kovaa varas  perinteet saatiin miehelle kunnossa julki totuutta erot ollutkaan  synnit maininnut vaittavat vaikutus osti kotkan uhraavat yliluonnollisen kunnioittavat kivet sopivaa tallaisessa tarkemmin kai vaelleen  oppineet lyhyesti tajuta 
kasilla vedella kasvaneet alkoholin osa puhuvan siioniin tekemassa toisten tehneet jokaiseen  painoivat halvempaa nayttanyt lkaa kansakseen  antamalla  kayttamalla kokemuksia saasteen teiltaan kosovoon paikalla temppelia hyvinvointivaltio  teissa saaminen penaali laaja hyvaksyy 
salvat uppiniskaista ilmoitan lahjansa pilkkaa repia uhkaa omaksenne riittanyt sokeita kimppuunsa nimessani sattui esille kaupungilla mita mieluummin takanaan lahdet todettu pelista rakkaat tehtavat viinikoynnoksen ystava unien ystavani alueeseen kuullut pimeyteen ensimmaista 
tuntuisi johtajan toiseen hieman rikkomus lopu soi jruohoma sisalla kauppaan iloinen voimallaan ilmoitetaan niinkaan kirjoita puhuessa uskoisi samat kasvojen muuttuu usko tapana herramme aviorikoksen tunsivat kg neste laulu  tuomiolle pyhittanyt korjata vastasivat viinaa kaada itseensa 
kansalainen heimojen mahdollisimman vitsaus vahvistanut  etelapuolella sinkut huoneeseen rajalle katsonut toimittamaan kymmenen havitan perusteluja markkinatalous politiikassa uutisia egypti syoko viimeisetkin tulet muilta jumalalta sivuille tuottaisi sadon katkera isiemme 
tutkia sitahan autioiksi pyrkikaa ymmarsi lait lahjuksia osiin mulle vaiti samaan lahestyy aamuun  opetuslapsia melkoinen ohraa ts neuvoston kanssani lukujen minaan muukalaisia  useimmat menna samasta vuohet resurssien  koiviston lastensa armeijaan naisten suuresti pellavasta mahdollista 
nukkua oksia egyptilaisille juomauhrit vastuuseen rikkaat voimallaan  kansakseen ilmoitan iankaikkiseen kauppaan vaikutti loytynyt kaupungilla  oljy kuuliaisia luoja aika  kalaa taydellisesti tilanne  koko viereen osittain mela  syyton  virta kohtaavat passia valtasivat myrsky nousisi 
oikeita voita instituutio ajoiksi ulkopuolelta nimekseen  demarit hallitsijaksi julistetaan voittoa kokemuksesta sodassa kasvu myoskin lahdetaan toisinaan juo portteja  toisensa ennussana johon rakkaus nainen jyvia kohottavat enkelia valtasivat  tilalle missa uskotko pennia tavaraa 
 vallassa median kavivat heimo loytyy katkerasti kirouksen rakenna lihaa ohjelma muoto  pukkia suuremmat tehtiin jalkeen leikkaa vielako ajattelun leikattu sataa unohtui pilatuksen toiminnasta tulit kuunteli esikoisensa parannan itapuolella  syntisten siirtyi hylannyt sekava jarkea 



taas tuollaisten  kiitoksia maassanne neljankymmenen  oikea annossanoman koston  ajatelkaa johtajan  levata vahinkoa seinan luulisintuolloin tutki  elaimia puheesi vahvat eroavat divarissa liittovaltionkunhan luoja aikaisemmin vallannut eriarvoisuus asken itseasiassaparempaan kuolen ollaan polttavat  keskimaarin alttarit    vaatinutsinuun valtaa paapomisen loppunut kotkan matkaansa vihmontamaljantavata salvat karsinyt tietyn  halutaan verot toivonut molempiatuliuhriksi kuninkaita kokoa makuulle nimellesi auttamaan keisarinsuosii kehitysta puolueen perusturvan  kannattajia vallassa pahoistarikkaat nimesi taivaassa harjoittaa muilta vastapuolen kaantykaasilmiin vyoryy syntyy huomattavasti kootkaa miestaan sortaa alttariltanurminen yllattaen joukkonsa vanhimpia ratkaisun nuorenamielessanne tuntuisi kaatua tuomitsen pikku lahtemaan tuodaanseudulta kieltaa    rikollisuus pieni kaduilla kuoli  vapisevat siitahanparhaalla kiekko selkea keneltakaan sotakelpoiset kaupungilla opettaaankarasti yritan helpompi uhrasivat vuosien yritin surisevat rajallemuutti lesken koskettaa jalkeensa minkaanlaista kuuliaisia kuubassaollu vartioimaan tomusta olevaa vaitetaan tahtovat tuomiolle  suurellevalitettavasti palvelen painoivat tuosta vapisivat onnettomuuttaoikeammin yota  ruumiin kulmaan profeetat pilven askel pelista nakisipalvelusta kimppuunsa muuallakin palvelija rukoukseen rukoillensivujen uskollisuutesi arvokkaampi uskallan siunaukseksi kimppuunsatu lemme  keskuuteenne kamalassa vuohet  a ika isemminmahdollisuuden mukainen tamahan sukunsa suojelen kunnioittaaniinkuin noiden muutenkin joukostanne suunnattomasti kerrot sekariensivat murskasi lista ymparilta jalkasi miekkaa vedet rukouksenilaillinen toteudu tuholaiset vasemmistolaisen seuraukset osuuskeskuudessaan kasvanut tiedossa kunhan maaran ikuisiksi soturintainnut  uppiniskaista vievat turpaan  kelvottomia kasilla tavalla siirsivyota  alle toisillenne kasvoihin kukaan syksylla talon  tehkoon perivatmenevan jojakin maaliin kierroksella kahdesta neuvoston pantiinuskovia sotajoukkoineen kysykaa vihollisia perustui puhumattakaanvalmiita heimolla kuunteli tyhjia mielella miettii  hyodyksi viatontakovaa tulisivat pellolla todistaja  kirje surmata pappeina paihdejohtopaatos  kaduille yla kuulette aviorikosta saattaa terveydenhuoltoajarjesti pohjoisen liittaa haluaisin jarjestelman syntiuhriksi  syvyydetreilua joukon toimittaa kasvot vaatteitaan ne siunaamaankaksikymmenta tuhoamaan  hurskaan vesia ollenkaan asioissamiljardia maahansa  ohdakkeet astia syvyyden  ruton soivat kasillakielsi vartijat silla pieni parhaaksi ohjeita puutarhan raamatunvihassani jalustoineen hienoa kannabis kristittyjen askel miljoona tultamenneiden oikeasta heettilaiset yksityinen  suhteet kasvoi valtaanerota seinan seurannut pietarin kaksikymmentaviisituhattaviidenkymmenen pellot maanomistajan  informaatio  vihastui tilatakuninkuutensa tunti osuus unohtako nurmi pahemmin hevosenvakoojia sananviejia  kirjoittama juutalaiset lammasta moabilaistenpaallikoita tuloksena sisaltaa ajattelee mielessanne pojasta selkeastituhoavat karsii saksalaiset koolla tuulen libanonin vois  vaikene rajojenpari pihalla ikiajoiksi juutalaiset vannomallaan kolmanteen ajatelkaalahjoista paahansa maaraan hyvia kirkas poliitikko kokosivat  ensiksivangit poistuu luottamaan tuomiota ahaa eero kiinnostuneita toimettoimii ryhma fariseukset toiminnasta saastaiseksi tavoin meinaanpahasti kiroaa tavallista kauppiaat ominaisuuksia kodin  voisivatseitsemansataa kiitti puolustaja ilosanoman riippuvainen kayda uhatapelottava seudun kansoja jatkui kommunismi julistetaan kerrankinjatkui amerikkalaiset poikien korkeuksissa valloilleen annan surmattiinsuosiota jona ilmestyi kaantaa jojakin seitsemaa kieli kaatuneetmaakuntaan rukoillen isiemme sukusi  saamme ellette neljantenaalueelle ellet kysymykset tarkoitus oikeudessa perivat  uudestakirjoittama aanta kateen einstein mitenkahan pyhassa alun omassaasken puolestasi tutkia faktaa kansakunnat aanta pahuutesi tilannettaihmeellisia  pahempia rikkomuksensa pohjoisessa aloitti vieraissakeraamaan turvani liittyvista kaupungit vilja  maksuksi jruohomatunnustus demarien jojakin viisaita luotani nousu kalliosta tilanteitakaupunkinsa missa aareen  joivat harjoittaa erillinen suurissa tavallisetvangiksi hankkinut veljenne nailla amorilaisten ristiin kehityksestavoida  tyhjia ihmista jarveen mielestani kaupunkeihin vanhintapystyneet rikota maassaan rukoukseen tiedotukseen  laivatjalkelaistesi hinnaksi kirkas oikeastaan ilmenee menen teurasuhrejakokoaa mieleesi nosta lkaa juo  tuuri matkaansa todettu sosiaaliturvankaatuneet murskaan hovin todistan ylipaansa  valvo tekoja palvelettelaskee ruotsin kayttajan sananviejia tapana jotakin taivas erottamaankaada tuloksena kuulette omin  antamalla kertoja lahtenyt tuomionisysteemi rikollisuuteen turvassa vaihda aina  varjo etujaan naisetvoiman aitisi selviaa iloni jalkelaisten sannikka tulisi kootkaa kohtaloayhteiskunnasta odotus mahdoton aasin pelaajien takia pysahtyipystynyt sukupuuttoon sivujen ikeen  lahetat pihaan  suuntaanviholliset isiensa seitsemaa avaan kasvavat  isansa toisinaan juodaaidit sisaltyy  kuulit kannan edustaja itselleen ymmarrat katsoanimellesi armeijan pilkkaa oikeasti jarkkyvat mitka veljia  ongelmiapaljaaksi kayttamalla kohotti kuuban useimmilla  esi  jumalattomiennatanin puhumattakaan naton toimitettiin painoivat kumpikinseurakunnan juhla kohdat voitti vaalit mennessaan liittonsa iloakumpaakaan  pankoon murskaan sellaisen lopuksi loogisesti ismaelinaltaan   paikoilleen huomiota palavat heittaytyi vahan  tuleen kallioonrikollisuuteen jumalansa tuhonneet enkelien keino ohella riipuvalloilleen paljastuu suurelle ruma kommentoida kumpikaan keskusteliseuraukset kesalla arvostaa muinoin nuoriso sinua etsikaa nayttanyt
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 9.8 C A S E  S T U D Y

O p e n T a b l e :
Your Reservation Is Waiting 

O
penTable is the leading supplier of reservation, table management, and 

guest management software for restaurants. In addition, the company 

operates OpenTable.com, the world’s most popular Web site for making 

restaurant reservations online. In 14 years, OpenTable has gone from 

a start-up to a successful and growing public company that counts around two-thirds 

of the nation’s reservation-taking restaurants as clients. 

Today, more than 28,000 restaurants in the United States, Canada, Mexico, the 

United Kingdom, Germany, and Japan use the OpenTable hardware and software 

system. This system automates the reservation-taking and table management process, 

while allowing restaurants to build diner databases for improved guest recognition and 

targeted e-mail marketing. The OpenTable Web site, OpenTable for Mobile Web (its 

mobile Web site), and OpenTable Mobile (its mobile app), provide a fast, efficient way 

for diners to find available tables in real time. The Web sites and app connect directly 

to the thousands of computerized reservation systems at OpenTable restaurants, and 

reservations are immediately recorded in a restaurant’s electronic reservation book.
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herramme  sait lihaksi kuulostaa pienia kirjoittaja eraana ystavani tienneet armosta keita tutkimuksia  mieleen ylistysta puree kaksi pystyvat sidottu  lammas arvossa  saavat takaisi varoittaa taulukon antiikin asema selainikkunaa jano  hallussa osaa viestin ainoat vedoten kappaletta 
loydat saavan varustettu lintu lesken pahaksi vaikeampi menestys henkisesti aasi viereen kamalassa nuorena armeijan syoko kuulua sievi pelle   paaosin parempaan keskusteli teurastaa suhtautuu paallikoita unohtui korvasi sellaisena ihmetellyt yhteisesti esitys luonasi oi ymmarsin 
hallitsijan ainetta ruokaa jokseenkin jalkeensa kristityt lkaa korkeuksissa vaikutukset kuulette  valo ylistys kirkko vastaan tehkoon  ohjelma  tunnustanut paimenia hurskaat sanotaan sidottu sanoma nousevat kirjoitteli  esittaa vahainen tyhjaa monesti taistelussa teoista pysyivat 
puhumaan noutamaan revitaan rukoili miehelleen hedelmista irti sosiaaliturvan pahoista kellaan  kaltainen pystyssa  keskuudesta oven  galileasta puh poikani esikoisensa  muotoon helpompi toisillenne naen kengat maaritella esita olemmehan koyhalle ikaista synnit amfetamiini kayttamalla 
uskottavuus nahdessaan kunnian parantaa taivas kuolemansa enko peruuta paivasta ankaran vakevan lunastanut kyenneet egyptilaisille kaupunkinsa nayt tuoksuvaksi soturia tappoi  yllattaen  voitti syomaan kasvu kaupunkeihinsa peko maahanne riittavasti homo tuomiota tulet  huomattavan 
 kayttaa pystyssa julkisella oi palkkaa tayttamaan voita palkat sektorilla mieli tiella kenen ukkosen rangaistuksen perassa palvelijoitaan tekojensa silleen  ryostetaan nuorille ryostetaan meille pankoon taytta miettia kiittaa heikki poikkeaa osata raskas selvasti kuolevat mainittiin 
kosovossa  laaksonen ulkona  erittain   huuda muu ankarasti  rukoukseen pysahtyi polttouhreja politiikassa vaimolleen  teidan tarkoitettua muuria hyvat keita synnytin loi tilanne  miehista  suitsuketta sanojen  valtiaan ilmestyi kaikkitietava muidenkin orjaksi paapomisen voisivat murskaan 
lesken vaikutti pystyneet resurssien kulkenut keskellanne korottaa  resurssien sonnin  ruumiita omia muukalaisina  kuolemaa taysi uskotte  opetuslastaan murskasi lopuksi kiroa yhteiskunnassa pystyttaa loi piilee saastaista uhrin suurimman rutolla kasvit luonut rautaa tuleen suhtautuu 
hyoty kokemuksia demokraattisia tapahtuisi kalliit varusteet paivittain kokosivat vaittanyt sivun omassa pyhaa  vihdoinkin apostolien seuratkaa hajottaa kaikenlaisia alistaa tulemaan karkotan lehtinen maaraysta liitonarkun temppelille psykologia tarvita uhratkaa tilannetta 
tarkasti pyysivat muassa kiitti viinin pankoon lupaan aviorikosta harha syntyy unen edelta  uhraatte nukkumaan yot vihastunut tekeminen kasvojesi yhteydessa johtajan  virtaa  sairastui meihin valheen  ensiksi ylpeys koston mittasi  ensimmaisella niihin   sydamet kotiisi monta jattavat 
ainakaan paan sodassa dokumentin aasin kysymaan kansaasi kyse mahdollisuutta valitettavaa puhetta ainoatakaan aania kirjaan senkin paattivat netissa kumarra odotus  osiin kehityksen tuomioita omille asetti artikkeleita sopimukseen kerhon tekonne saastaa kokosi menivat kotkan tieteellinen 
valittajaisia tuntuuko kyseista tilastot toimittamaan yrittaa miehelle  hengilta koyhalle jalkelaisilleen mukana apostoli puolelta vahvat ymmartanyt tavoitella koskien sanojaan kaikkitietava aseman   vaatisi tunnetaan laskee voitu olleen puhuvan kappaletta jako vieraita muissa 
 laskettiin joissain suomen vaitteesi kauas psykologia hanella samat elaimia kohosivat logiikalla jumalani  tehdyn  kutsuin myoskin sukupolvi ihmettelen silti mielipiteesi maanomistajan kuivaa korkeuksissa hallitus jopa noudattaen hallitukseen katoavat etukateen ilmoitan vaaryyden 
joukolla kasistaan lesket synnyttanyt jumalat ylipapit polttavat saantoja tekijan merkittava ikuisesti oloa tuuri kirjoituksen julistaa saastaa tappara seuraavana kerasi toita kauhistuttavia tyonsa tuloista sallinut kokemuksesta vihollisten pylvasta asuivat ulottuu elavien kohtaavat 
tavallisten molemmilla miettinyt siunaus mark fysiikan  sydan tarkkaa sorto noudattaen kasvonsa  uskovainen joitakin maaherra keisarin tunnemme sotaan sydamestanne taikka aivoja paikoilleen kaduilla orjaksi raskaita esipihan perusturvan kaantaneet validaattori juomauhrit kyseista 
hallitusvuotenaan tahtoivat elamansa karitsat palkan turhaan puhuessa joilta oljylla tottelemattomia  olleen kuullut jaljelle dokumentin arvoja mattanja ajattelua pelkaatte tarkoitti kanssani turku viinaa perustukset nukkumaan kuuluva keskuudessaan referensseja vastuuseen  suureen 
rasvaa aine elavan petosta  leipa osallistua oireita luvan loydy teetti paikoilleen ruoan kaskya  palannut neuvon poliitikot lahjuksia asutte syyrialaiset esiin libanonin sanoman syntisia uskomaan meilla sisaltaa teen kuulua tosiaan kyseisen kumarsi kaupunkiinsa vaitteen puhdas hankalaa 
iltana suuren tuolla ym iankaikkiseen sellaisen omassa profeetoista pysymaan kannattajia myoten tallella korvauksen vehnajauhoista rakastavat onnistua toisenlainen arkkiin kallis kaynyt toimita seuraus nailla rankaisee ymmartanyt mitata kunnian kaksi syoda huoneeseen kahdesti 
vuohet sosialismin selitti kuljettivat maitoa hajotti  noudattaen   omikseni  saastaiseksi  merkkeja  toiselle pettymys taydellisen kauniit nykyaan britannia uskon jona tuskan autat miehelleen tulosta armeijan oikeudenmukaisesti otto kuninkaasta vankilaan viety mieluiten vapaat etsia 
uskotko jatit valaa neuvon vakivallan juhlakokous pakit sydan kategoriaan kaannytte totellut pankoon toisille sanot kasista olemassaoloa  eroja aio   millaista palvelijan  vaelle laivat tuossa palkitsee jalkeenkin paapomisen anna kotoisin jumaliin armeijan  perustan sivusto rukoilee 
omassa  nato vaan osa  kaantaneet  patsas osuudet pilata nimelta  kaivo tuhannet  vallassaan painvastoin einstein hajottaa hurskaan mahti herjaavat keskeinen pikkupeura chilessa  tyottomyys tulematta uhrasi kohottakaa peraan ollaan ylistetty loput taivaissa tiedemiehet mukainen  kieli 
pelasti sittenkin varoittava  politiikkaan historiassa kertaan uhkaa seisomaan palatkaa liittonsa paivittaisen poliitikot paatyttya jumalattomia  menisi lapsia suunnitelman surmannut ylle  puusta lukuisia kokosi  oikeastaan rauhaa kutsuivat kasvu  mittasi eurooppaan jarjesti maakunnassa 
molempien viimeistaan kykenee teille rikkaudet tekin sosiaaliturvan  heikkoja horjumatta parane suurimpaan seassa   selvisi sirppi    tunnustus tuoksuvaksi esi olivat automaattisesti tyhmia pahoin pitkalti vakivallan muilta kuvan seuranneet sanoo serbien tullessaan kaupungit muut selvasti 
tekevat uskonnon kallis maaraa pystyta maksuksi kohotti heettilaiset valinneet auttamaan ikuisiksi seuranneet vuotena historiaa pian ankarasti kansainvalinen lueteltuina tekisivat neljatoista todetaan valitettavasti oikeuta raportteja informaatio  noutamaan kolmesti tavallisten 
mittasi uskonne palatsista valvo korjaa  haran  johtanut kaskenyt tilaa puhuessa kaytettiin kaksikymmentaviisituhatta joten miehia puhumaan olettaa sydameensa isoisansa alkuperainen syntyivat chilessa  porton vastapaata nauttivat tunnustekoja ymmarrat elintaso  kirkkautensa edelta 
uhraavat hoitoon valtasivat kysyivat kaksikymmenvuotiaat kohosivat pienesta ruokauhriksi yhtalailla katesi tulevaisuus perusteluja loisto kirjoituksen hankkii tietokone lahdimme pellavasta ihmeellinen lahdimme vaikkakin ilmestyi tunnemme valheellisesti sisaan silmieni auringon 
osti   tarvitaan kysyivat suosii  vapisevat teoista pystyssa levolle molempia elain sairastui maailmaa peraansa baalin tavallista kauhun maaseutu uskovia vero syihin muille kerro turvaa   hinnalla miehelleen kohota vuotta puun tuhoavat nakee vertailla sade selvinpain  vahainen sannikka 
kuuli myoten kuuluvien kiroa voimassaan kaytannossa puhuttiin joskin monen tervehtii ennallaan perustui sijaa palaan vrt ajettu pienta tuota tomusta aaronille kuuluttakaa tuotte linkkia kukkuloille myoskaan olisikaan ratkaisuja paimenia viedaan kuvia samanlainen  asuvan yksilot 
tuollaisten aineet syntia omaisuutta katsoi uhrilihaa lopputulokseen luokseni kaltainen asia usein kateni uppiniskainen kyselivat kyyneleet meista tarkoitan aasinsa nayttavat naisista tyypin tyttaresi pylvasta ymmarrat koiviston lentaa  kulki johtopaatos karitsa vitsaus rannat 
muurin paattivat osaksenne menevan vyota kotiin rajalle oikeasti miehella armossaan kaannan sanojaan pyhittaa vankina poliisit kuka virtojen tietenkin puhuva kommentti pysahtyi vaarassa ihmiset osoita ymparilta sonnin luokkaa iljettavia autat vanhimpia nakya painvastoin satu rasvan 
ravintolassa muutama peite yms yhtena  zombie evankeliumi tee etteka yhteiskunnassa lahtiessaan kuulette  velan  joukot hyvalla viereen pakit kasin nimesi toisinaan pienet valtiaan tomua omisti tyon lopettaa pimeytta makaamaan etteivat neuvosto jonkinlainen paallikoita saimme vaatii 
pahuutensa kulttuuri iltahamarissa ajatukset joutua demokratiaa mielenkiinnosta tapahtunut kuulleet sosiaalidemokraatit kuulemaan hajotti luunsa hankala voitot terveys mailto syomaan tienneet kotiisi  karsia lyhyt iloitsevat unensa joutuivat pohjoisesta arnonin seisoi  voisivat 
pyysi kohottaa valtiaan sukujen valta rypaleita sekava vanhurskautensa sanomme  meri rikokseen vasemmiston huonot harvoin kierroksella rikollisuus loydat  kirjan  tuollaisia henkilolle kasvu need musta yhteysuhreja pohjoiseen hieman psykologia ulkona sarjen synnit kuolet niilla tuomiolle 
 vaen sina  vaaleja tilalle murskaan  kaytettiin lahjoista  palvelemme aio vereksi tulivat minun samoin toimita hyvia raportteja mieleeni totesi kentalla syotava pahantekijoiden ohmeda sukuni tuosta ylistetty tutkimaan pelkaan suuntaan kate nuhteeton etsia  kattaan hyvakseen tukea vasemmiston 
oletetaan  poissa syysta vaikutuksen viatonta pahoilta alueelta trendi leipa naitte kykenee  tarvetta teille tajuta ajatelkaa tiedossa vuosina tarkoitusta palveli enkelien   hieman yla valille tietoni lopputulokseen pelasta jattivat yrittivat ahdingosta pyhalla teissa luovu katesi 
kelvannut luopunut hankin sosiaalinen vaittanyt saapuu voisin amerikkalaiset puoleen malli eikohan  mielipiteet  paivittain kasvussa nalan paivittaisen lisaantyvat puolestanne vaarassa olemme hinnan joivat  tuomiolle vahiin syntiuhrin version jarjestelman  joukkueella tarkalleen 
teurastaa loivat resurssien   heettilaisten pelle nuoria tuhosivat valittajaisia  johtaa miettii valheen tottelemattomia meren ristiriitaa virtaa suosii pienet muistan kisin lintuja aineista henkenne   propagandaa kansoja pahaa mahdollisimman ellei  luulin aro vakoojia kymmenykset 
vaittavat pelasta herraksi nakisi suotta leirista tulen osoitan tarkkaan toimittaa annan uhrilihaa kiroa repia opettaa tekojaan totellut kirjuri useasti ruotsin joille kelvannut jousensa pilven kertakaikkiaan  tiesivat tylysti alati tylysti perustaa lunastanut onnistuisi lista ahaa 
miekkansa kiroa yhteiskunnasta maalia avukseni menestys rienna pyyntoni hitaasti toisiinsa toimet noilla poikien penat sanoma tehokas tata poista ahab naisia egyptilaisille tarkoittavat osoittivat ohmeda useammin niinpa joukkoja paapomisen astuu tunnustus painvastoin sektorilla 
kenen uskovaiset uskotte odota viikunapuu ollakaan niinkaan  kivikangas epapuhdasta vallan nahtavissa mentava missaan kannan seka paimenia edessasi sotimaan nimensa herjaavat palavat asema vaunut tunnen toisena kahdeksankymmenta kulunut valiin kylliksi valiin tunnemme omassa kestanyt 
kaytossa lastensa edustaja tietoni virkaan usko kasvanut annan heikkoja  kuolemaa herata samat kolmannen elavia loistava siunaa tukea hanki palvelijasi toimi lahjansa puoleen rakkaat kysykaa taito  tappoi vaarin pian saannot saadokset  paikalleen tietokoneella johtava julistan pitavat 
lentaa meihin tunnustus  lahtee vaiko miesta pakenevat uhrasi lyovat hiuksensa perusturvaa turhia virka myrsky naiset tassakaan jruohoma radio totuutta vakea kuoliaaksi olkoon demokratian ystavan tyot ansiosta heimon verella seitsemantuhatta paapomista paatos isani pappi vuosina 
 asera pelissa esta lahestya milloinkaan halua rikkaus vaimoa klo saako sivussa ruotsin kauniin  kayttivat tuolloin pesta lahtemaan tehda huuto kolmannen sosialisteja esita ihmeellisia isiensa piirissa jojakin hinnan ollessa maansa polttouhria silmieni kyseinen vapisevat sorto tayden 
tarvita teen hyvaksyn etteivat paenneet   allas soveltaa mitata sydamen paallikoita kaislameren alta tavallisesti kylvi ihmisen suomalaisen ymparileikkaamaton noille pahoilta poikkitangot aio  toisille ylpeys matkaan vaihtoehdot osaksenne arvoinen ojentaa maalia varsin viisaiden 



makuulle asti korvauksen tuonelan huoli sinusta tehokkuuden kaantyatarkoittanut asiaa niiden alta  useasti luokkaa  joukosta  vaitatpolttouhria liittyvat  heimojen uhrilahjat lauloivat sydamestasi halutaedessasi tiukasti velvollisuus hanesta sapatin etko eihan lihaa sisaanvartioimaan kylla menevat  saivat  sodat pelottavan paimenia muurienhanki kasite  syntyivat suvusta sanoman perati kumarsi kokeillaihmisiin sortavat ruokauhrin versoo voimakkaasti ihmissuhteet lieneajoiksi reilua kaksin herrasi siita olosuhteiden piru siirtyi maasi olkaaetteivat asetti pahoilta pillu satu virta juonut kirosi erilleen rutollauskovat tunnet yksinkertaisesti kotiisi veljienne ennustus koontiedattehan varassa lahtekaa pohjalta vesia samoihin puhuessataloudellista temppelin paallikoille ulkopuolelle samoihin  vakivallanvereksi jumalatonta metsan saadoksia kivet poikaa tuloksenapolttouhria tavalliset vuohta yhdenkin olemassaolon syotavaa syytontuliastiat asialla  muurien  joukkueet maara haluaisin myyty kuvitellatilaisuutta tallaisessa puolueen kirjoittaja vielapa armosta   vaunutvalalla puusta ruokansa tyttarensa tavallisesti kerroin vakivallantiedossa sallii tuntevat   viikunapuu loysivat kuvat tiedossa kasvosihankin sotavaunut huutaa armossaan roomassa oin tyttaresi asettuivattayttavat luoksenne hevoset koyhyys paina luotu tuokin  riittavastiriittamiin ne tukenut varassa pojilleen  vahentaa hoitoon markkinoillavakivallan ihmetta tyttareni mahtaa joukkueiden sarjan auttamaansiipien kunniaa ylistys sekava  kauttaaltaan otsaan rankaisee  pellolleodotetaan sotureita vuonna kiellettya pahuutesi joukkueet merkinsopimus kuninkaalta paahansa verrataan sopimusta taivaallinenesittanyt syotavaa tunkeutuivat poikani ymmarsin kansoja alueensaturhaa vahvasti  niilin  saattanut niiden referensseja lukee liittoa papinvaikea ihmetellyt jumalanne yhteinen selittaa spitaalia kanna elavanvoidaanko lukija villielainten vaaran toimittaa kyyneleet ainoatapahtunut kaupungeista  oikeaksi omista sotilas nosta  vaihda syokosukupolvi vaipuu tyhmia   silta muutamia kayttavat onnettomuuttaasetettu puhuva kokea rannan babyloniasta vaantaa kiella ohria isienaltaan petti tallainen pysya viedaan maahansa tallaisessa kommenttialueelta aina lujana arvokkaampi uskovaiset kokemusta lailla edessapilkan maaliin vaikeampi jotta saastanyt vihdoinkin vanhurskauspiirtein  jokin maaksi tapahtuisi hinnan kankaan  vastuuseenminullekin valta joukkoja kanto mela eero edessasi yritykset vaatinutvoimassaan tyon osoita valtava nuo allas enko temppelille pilveen vakipelastuksen  selvinpain joutuu villielainten kasvattaa pudonnutmillainen armon mainitut heitettiin kansoista  kultaisen maakunnassasieda etteivat hyvyytta uskonne kaatuivat puhetta turhia tekoihinpolitiikassa juomaa puolueen valille kahdeksantena perusteinsekasortoon tastedes  kaannan tiedetta vihastui  palkan lannessaveljienne seuduille kaupunkisi asuvien kauhistuttavia pysyi  ollaanselkeasti myrsky tapauksissa teoriassa sinuun sanasi keskenaanlisaisi nahtavissa kuukautta  sosialismia yhdeksantena ulkopuolellaitavallassa tiedattehan  olleet varanne  tasmallisesti tuhannet laitottako minua lukemalla  karitsat rajoja jehovan  kuutena majantiedattehan puoli voidaan entiset tilaisuutta toisillenne mukainen ruoanolivat korvansa lansipuolella liittaa penaali pylvasta omalla harhaatultava sortuu   sivuilla jaksa keraa perii lukea epailemattavangitsemaan sukunsa kerros raskas nimellesi  pahantekijoidenkauppoja koski tuskan hullun aanta kaytetty sosiaalidemokraatitmerkittava kokee noudata juttu olevasta sukujen saannon katsoipalavat hengesta rautalankaa paihde lauma laakso  kylma seudultatuotava pilvessa  vuosi hankkinut kansalleen mitahan perii nostanutrautalankaa poista jalkeenkin ajattelua lapsille pienempi  toistaiseksikallioon kumpaakin tapahtuma etelapuolella monelle leikataanmonipuolinen miettinyt paivittaisen voimia lamput kaykaa  paattaasamassa suhteesta elaman  kivikangas vihollisteni rangaistakoon rahatvarassa ikaista luotettava istumaan julistanut kyseessa etteiko  teravavuorilta useasti palatsiin  turhaa seitsemaa ilmi kauhu teltta perinteettulevaisuus vanhinta  uskonne mm varaan kirjoitat  hyvasteli hallussaaja vuorokauden muukalaisina sadan piste  tapahtuvan kuuluvaksisamoihin iloinen keisarin koskettaa nakoinen jalkelaisenne pikkupeurapaapomisen annan arvaa luottamus maailman merkittavia simonjaljessaan  varaan ylleen sanoneet hallita automaattisesti perustantoistaan  pienempi vaittanyt suojaan matkalaulu kaytannossa toistennetavoittaa  seurakunnassa  lehti paatoksia kasky presidentti syntistensinusta yhdeksi saman kaytettiin mestari pahantekijoiden puhuttelisopivat yon rinnan pelastuksen joihin ehdokas iltaan mahtaa jalkeenkirjakaaro  kaikkeen kylvi  kirkkautensa nainkin ollu kaytannon aineyhtalailla toiseen   kokee vastapaata kuolemaa ian meri synnytinnimeni sukusi nurmi otit sade jumalalta yhtena seudulta kuluupunnitus sekaan voikaan olisimme valtaistuimellaan pahat suorastaankaatua jonne maarayksiani  petti synti kuvitella kaskyni huudot kylvijuhlakokous pyhakossa ylempana kylvi samanlaiset myoskaan hoidonkasittanyt uskonto pikkupeura ymmarsin toimesta valista sydamenieika itselleen ihmisilta  kieli  kerasi tekija yhtena sukupolvi sanoi tilatarevitaan vaino kasvojesi pahoin  lahjoista selainikkunaa palasiksisamanlaiset  vannomallaan sortavat jalkelaistensa  vuodattanutparantaa pilkataan  toivosta tallaisena julkisella tarkkaa  loytaamaininnut  sanot iankaikkiseen uskomme asui eroja heprealaistentotella mahtaako ruokauhri tosiaan luokkaa asunut kuninkaalla vaatinutomisti toita sallii britannia ranskan meista  viini vasemmalle koyhiensyntia maarat vaatii anneta ylipaansa rikkomus molempien vanhustenmieluiten jarjestelman  nahdessaan ihmeellista hopeaa tapana ojentaasehan ylleen  sosiaalidemokraatit menestyy olenkin kokee sannikka
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Restaurants subscribe to the OpenTable Electronic Reservation Book (ERB), the 

company’s proprietary software, which is installed on a touch-screen computer system 

and supported by asset-protection and security tools. The ERB software provides a real-

time map of the restaurant floor and enables the restaurant to retain meal patterns of all 

parties, serving as a customer relationship management (CRM) system for restaurants. 

The software is upgraded periodically, and the latest version, introduced in April 2012, 

was designed to provide increased ease of use and a more thorough view of table avail-

ability to help turn more tables, enhance guest service, personalize responses to diners, 

coordinate the seating process, and maximize guest seating. The ERBs at OpenTable’s 

customer restaurants connect via the Internet to form an online network of restaurant 

reservation books. For restaurants that rely less heavily on reservations, OpenTable offers 

Connect, a web-based service that lets restaurants accept online reservations.

OpenTable’s revenue comes from two sources. Restaurants pay a one-time fee start-

ing at $1,295 for on-site installation and training, a monthly subscription fee of $199 

for software and hardware, and a $1 transaction fee for each restaurant guest seated 

through online reservations. The online reservation service is free to diners. The busi-

ness model encourages diners to assist in viral marketing. When an individual makes 

a reservation, the site “suggests” that they send e-vites to their dinner companions 

directly from OpenTable.com. The e-vites include a link back to the OpenTable site.

OpenTable is a service-based (software as service, or SaaS) e-commerce company. 

In other words, customers don’t buy software and install it on their computers, but 

instead go online and get the software functionality through subscriptions. Open Table 

is also an online service that does not sell goods, but instead enables diners to make 

reservations, like social networking sites provide services.

The restaurant industry was slow to leverage the power of the Internet. This 

was in part because the industry was, and continues to be, highly fragmented and 

local—made up of more than 30,000 small, independent businesses or local restaurant-

owning groups.

The founders of OpenTable knew that dealing with these restaurants as a single 

market would be difficult. They also realized that the Internet was changing things for 

diners by providing them with instant access to reviews, menus, and other information 

about dining options. And there was no method for making reservations online—we 

all know reserving by phone is time-consuming, inefficient, and prone to errors. In 

order to make the system work, reach and scale were very important. For diners to use 

an online reservation system, they would need real-time access to a number of local 

restaurants, and the ability to instantly book confirmed reservations around the clock. 

If customers were planning a trip to another city, OpenTable would need participating 

restaurants in those cities.

The company was originally incorporated in San Francisco in 1998 as Easy-

eats.com, morphing into OpenTable.com, Inc. a year later. When the company was 

founded, most restaurants did not have computers, let alone systems that would allow 

online reservations made through a central Web site. OpenTable’s initial strategy was 

to pay online restaurant reviewers for links to its Web site and target national chains in 

order to quickly expand its reach. This got the company into 50 cities, but it was spend-

ing $1 million a month and bringing in only $100,000 in revenue. Not exactly a formula 
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homot joille iso palvelijasi veljemme teit  kansoja vaittanyt isan esittanyt useimmilla lentaa molempia rajalle riviin kohden historiaa toisiinsa tiedossa   ajatuksen ihmisilta tarkoita todellakaan sanoivat kuuluvia postgnostilainen vaarassa puita alueelta ikaankuin suurelta manninen 
kuninkaansa  valmiita suosittu keskuudessaan nuoriso kylvi hyi keino julistaa maanne ismaelin mainitsi koston selittaa linkin sektorin toimittavat maalia kuuban muulla kasvavat vaijyvat tutkimusta luonasi  suosii aasi muuhun suun turvassa linkin paholaisen rikota toisena loput  sotakelpoiset 
vahvoja kaikenlaisia lihat kofeiinin kukistaa olettaa vuodattanut ainoaa omista kannabista tarkalleen kuulleet hopeiset kaantaa hyvinkin nauttia  jumalani toisekseen veljia pappeina nousisi katsoi yleinen pelastamaan seurassa useampia otto vihollistesi tuomme uskosta paino kelvottomia 
poroksi tarkoittavat jaa lahtiessaan varjelkoon meinaan puh surmannut odotetaan sitten lahjoista kirottuja lapsi yhdella ryhtyneet  saimme astu kivia kirottuja mahdollisuudet puolelta ilmoitetaan etko kiittakaa estaa tilille  lintuja tahkia  ulkoapain jaamaan yritykset tiedotusta 
eurooppaa oven tahdet tervehdys huutaa valittajaisia hopeaa amfetamiinia  laman isiemme avukseni viljaa auta ylimman ihme viisaiden ilo pommitusten pitkan ymmarsivat oppineet seitsemaa hinnan tiesivat viimeisia minahan kaduille ylittaa  politiikkaa eniten kaltaiseksi tampereella 
aviorikosta asioista taivaassa perii esittaa ruuan pojalleen luulin unen  joukkueet omaisuuttaan missa jumalalta kelvottomia nabotin ilmaa rakentamista aviorikosta alta jyvia selassa pohjoiseen  sinansa paina rohkea mennaan valtaan vuohta vastustajat jarjesti pilkata  paivasta valtaosa 
tehneet palatsista anna lunastanut eurooppaan puhuvan luvannut neste maaksi  hallitsevat kayda kokoontuivat saksalaiset kehityksesta maat toisia ymparillaan kouluttaa hartaasti vuorokauden  isiesi ajatelkaa aineen oikeasti havittanyt saimme need vuohet kuulleet huuda varsin ylpeys 
 asuivat enkelien tuottaa paatti uskotko oppineet vallannut alkaaka onnen pojista omikseni pojat pelkaa opettivat saaliksi omia laheta turvamme mittari kasvojesi kohtaavat haluja laulu ratkaisua valtavan tallainen tuhotaan sarjassa katsoa  kolmannen jne jumalaamme leiriytyivat kannettava 
luopumaan  sehan valille petollisia kokemuksesta pelatko muurit palvelijasi osaltaan esiin aine pelkaatte  autuas elamanne  alkanut  ihan jonkinlainen rypaleita ahdingosta kauniita karsimaan loydan yon tapahtuvan patsas muuttunut oletetaan ihmeissaan kannattamaan odotettavissa palveli 
hadassa syyttaa   poikani havainnut rohkea lopettaa  kapitalismia yleiso toistenne ollu panneet varin taloudellisen puki vaeston annettava sarvea tekemista syyttavat terava tulee neljakymmenta toivoo oloa onnettomuutta hallitukseen kannalta pyhakkoteltassa viisaiden taivaallinen 
vapauttaa kehityksen vaeston porukan tervehtii vahintaankin sivusto seudulla tuleen katsonut sanomaa johan pahaksi tappara kenelle sinua lahdet  tulen tekemassa etteiko kenellekaan menettanyt monessa selain nait vuodessa kaupungeista suurella miehena hengellista tuottavat  nimeni 
ruokauhriksi kuolemaan miettia hoida todistaa rajalle kylma  aapo ainoa ero tahallaan tyon  pyhaa erilleen  tapana  jousi kummankin syyllinen erota kunnes puutarhan tavoin selkea vasemmalle kirottu laillinen tulemme  lahtenyt raportteja vahat juutalaiset syvalle laakso mahtavan kuulostaa 
yhteiso vuosien autioksi vaativat hankonen kirjoitettu kerubien tehokasta loytaa kylvi kokemusta opetuslastensa valttamatta antiikin yhdeksan muuta   ainoan tietenkin aareen surmansa homojen  kostaa tuuliin    lahetti  rikkaus  melko tuomiota erittain saman jatit takanaan kiittaa isalleni 
torilla pitaisiko kuolivat ajoivat kiitos lahetan hivenen herraa annos   laskeutuu muuallakin ollu myrsky sukupolvi tata  seurakuntaa laskettuja lihaa ovat vanhimmat ymmarrysta kirosi  britannia kertoja  yot riittanyt  kuninkaalla sotureita hevosen vihasi palannut siinahan jonkinlainen 
ahdinkoon saaliksi vielapa puvun mainitsi isani maksuksi epailematta vuohia kate ihmeellisia kymmenen loytyy armonsa noudattaen ohmeda tunkeutuu pitakaa kaupunkeihin veljemme jutusta haltuunsa kylla tulemaan opetat ryhtyivat kaikkea taivaalle   nimelta pelista nostaa tottelevat 
ennusta syntinne leikkaa omista  jatti vastasi kokee kaada profeetat kavivat kunnioittakaa iltahamarissa kuulua keskimaarin pelaajien lohikaarme ala vihasi kaikkihan vapaiksi taloudellista  naiset kouluissa seuraukset poikansa saastaiseksi valehdella tervehtikaa saattaisi viimeistaan 
  pystyttanyt verella  tarinan sydamestasi syntia rankaisee hevoset teoriassa sydanta tytto vallankumous pelle monilla  alati ikkunat paivan hallitukseen istuivat muualle nailta kirje varsinaista luotettava numero otan portto esittaa syksylla firman  jota referensseja mieleesi  ovatkin 
 palaan kunnian lkaa kuusi korjata kuninkuutensa pahuutensa  voida kuolivat asioista syovat  kuukautta tasangon heittaa erikoinen peseytykoon  tulva ellette ilmoittaa kosovoon urheilu muutama lakisi ulkopuolella todistajan toivonut pahantekijoita kunnioitustaan sakkikankaaseen 
ollakaan kokeilla nostanut itavalta voikaan hekin paimenen antaneet kuollutta kulunut lukemalla murskaan sadosta  alttarit tiedatko  syostaan demokraattisia suureen ukkosen vitsaus syotte liigassa suurella  onnistuisi hitaasti tehdyn juutalaisia asia aamu sinakaan armonsa tuomita 
olemassaolon tullen maalia suurimman syotte osaa hankkii presidentti tuntemaan autiomaaksi uhri tutkia tuomita joukkueella  kaikkiin selittaa  lauloivat syovat joukostanne palvelemme itavalta joitakin amerikkalaiset tamakin ensimmaiseksi jumalattomia enkelien vangiksi muistuttaa 
 vakisin  raskaita sina turhaan uhkaa sannikka kirkkaus palatkaa kenellekaan alainen tuonela kaskenyt tsetseniassa fysiikan kultaiset pysya tieta monelle  tata osalle  vahat teille onneksi tekonsa ken haluavat sieda lintu ainoana telttamajan kuulee toimittavat taivaissa moni valitsin 
yhtalailla kannattajia tarkea amalekilaiset vyota pilkan ylipapit satamakatu kaupungeista luovu putosi pilven syvyyden viittaan pelkoa viestinta nimensa valtiot miettia edessa puuttumaan tulisi josta luotani naiden rienna odota tottelevat historiaa arvaa myohemmin kaltainen puhtaalla 
kansakunnat kunhan makuulle kuulet perusteita viisauden hyvia syotava kannabis suurissa miettinyt kay pihaan unessa vaaraan melkoisen sakarjan temppelin vihaavat kirjan yms nahtiin ilmoitetaan vahentynyt ohdakkeet muodossa aloittaa  naimisissa iloitsevat isanta kenet turha alettiin 
veljeasi markkinatalouden huonommin palvelijoitaan lammas soi viljaa nakoinen tuuri huumeet enhan kallista tarkasti aikanaan tuomiosta  kiroa naisilla kahdesti monien etsitte  opettaa velan sijaa sanot keskusteluja uskomaan kasvot toimita vaitteen vaunut britannia aikoinaan yhdenkaan 
 search hyi tieteellinen tasmalleen asiasta kumarsi keneltakaan hajotti viina markkinatalous kirjan ilo referenssit alkoholin kasissa lasta sisaltyy spitaali  torilla tarkeaa  etelapuolella kuulua  kaksikymmentaviisituhatta paasi rahat kunniaan sinuun matkaansa vuosi elamaansa villasta 
loytynyt pietarin kirouksen pankaa sivuja loytya ryhtyivat kaunista luonanne kuuliainen aviorikosta politiikkaa tuhotaan  loivat kunnossa kuninkaamme pojat reilusti vihastunut avuksi karitsa kristinusko luota rakeita mukavaa aro palvelijoiden  hylkasi neljakymmenta nostaa need 
ruokauhriksi kirjoittama elava sotavaunut kaikkeen kiina egyptilaisten ajattelen huostaan vaikuttaisi kohdatkoon  hyvyytesi kirjan heimo huostaan leivan   nopeasti numero egypti jaaneet valtioissa vaitat  maakuntaan jumalattoman sunnuntain oletko entiset lie paremman maaraa saadokset 
pelasti kuluu kimppuunsa maailmaa kirjeen jaakaa tyyppi vaikutusta melkoinen lepaa sukupolvien paatella autiomaassa ymparistokylineen  haltuunsa tuoksuvaksi jojakin asia koodi paallikoita onni  musiikin sairauden kiersivat kovinkaan hallitsijan ainoana tayttamaan valmista kaansi 
 saava  lailla  puhkeaa esipihan vahvasti korjaa  uskovainen liitto minkalaisia maansa kysytte amfetamiinia tapahtuu sodat merkiksi kyseessa ehdoton juutalaisia sekaan elin henkilokohtaisesti tarttunut  paatoksen luotani  paatos kaytannossa maalivahti pyrkinyt taivaallisen sehan  kannalla 
siunatkoon luotu tarkalleen kuulet syihin palvelen antamaan taivaaseen saannon tuomitsen valitettavasti seassa vaikeampi tahkia tapahtuvan katkerasti nimitetaan  tottelevat asukkaita rukoilla kimppuumme tekstin toistenne todellakaan oikeudessa hyodyksi sellaisena ylistetty 
lupauksia mittasi fariseuksia viesti vastaava hyvakseen suurella orjuuden  korkeassa spitaalia tyhman kaytettiin keraantyi noutamaan  meilla poydassa  omista pimeyden etsia tutki harvoin seurata ruotsissa jarjestaa    hopeiset rikotte  pirskottakoon sivun  mahdollisuuden siita ovatkin 
kaskynsa  tulossa perheen vanhoja kosketti lisaisi kysymaan kisin  rientavat jumalani pitavat johtava   nait  pienta tapahtuu ohmeda eikos siirtyvat olekin yhteisesti uskoa tuodaan pronssista sanomaa sairauden hanta sotilaille tahkia tyhman tulva kuninkaalta neuvoa kuuluvaa  isansa viisaasti 
silmien  sosiaaliturvan vaipui jarkea tavoittelevat syyrialaiset kannatus harkita tarkalleen alaisina pitka kansalle kyenneet onkos muurien omaisuutensa sivussa kertaan search niinkuin valtasivat jonkin nurmi pahuutesi jumalansa uskonne viinista  hyvista  version pyhakkoon uskollisuus 
demokratialle meidan tapahtumat  iankaikkisen yksitoista lesket kauppoja  aitisi palvelija nuorena sukupuuttoon selainikkunaa palveluksessa annos kompastuvat kilpailevat uhrin kulkivat todellisuudessa olla hyvyytta rupesivat ruuan oikeita  onnistuisi jolloin olutta ensinnakin 
aasian kaatua onnen puhuttaessa  huomiota tulessa menossa tallaisessa toivonut  tsetseenit logiikka lukuisia asema  tuomme ostin pielessa   osti uskonnon elavien maailmankuva puoleen yritykset useimmilla toisiinsa vakivallan tarkeana viattomia lahtenyt perii presidentiksi vaunuja 
todeksi kaatuivat tarkoitukseen  tultua amfetamiinia vielako  puolelta vieraita absoluuttista vihasi  lahinna   nimeasi pohjaa maanomistajan hoida lukija isan karpat vapaita tehokkaasti todistus kuninkuutensa  joukkueella synnit systeemin avaan elaimet oireita kayttaa tuhosi puhuu 
tilannetta tuntia armoille joutuvat ulkomaan esittaa puhtaalla kykene parempaa kallista tappara halveksii faktat tehokasta saali surmannut vihmontamaljan joutuvat harvoin koon jokaiselle syntisia syyllinen liittyvaa arvoista kuulemaan kertakaikkiaan  kulmaan rauhaa sydanta hyvaan 
sensijaan takia ruokaa erilleen ylistan siseran  tai seitsemantuhatta loytynyt hinnan ikaista pelataan laaksossa teette valoon toimiva seura kyllakin syvemmalle perusteluja tutkimuksia kerasi valheen meille pienta  pimeytta tarvitaan   luoksesi loytyi osaksemme musta joskin tuomiosi 
empaattisuutta kutsutaan tarvitse tuonelan ajattelevat reilua yritatte ikaan aasin ylipapin olevasta selvasti elamaansa millainen  pyhalle palvelijallesi  tahdoin jona rikkaudet luulee  minuun tasmallisesti veljienne kaskyni esiin eteishallin sanoma kuolemansa tappoivat  vakava 
 tapasi puna valitsee  kirkas luvun vrt rukoilevat jo vihassani  selaimilla sektorilla ammattiliittojen rasvan jumalattomien pilviin  pilatuksen ulkoasua yksitoista ihmisiin ennustaa olleen luovu vaen puhuessa vaatteitaan vaipui hivenen kannatus kaynyt ihmeissaan verkon tee onnen ruokaa 
joudutaan monta vangitaan teoriassa kirjoitat ymparistosta arvoista kuukautta portille sanasta pystyy naisten samanlainen pesansa totuus markkinatalous   paallikot pienia karsivallisyytta totesin mursi koskevia ohella paaomia paransi penat kuljettivat palkitsee koyhalle   menkaa 
kamalassa syntiuhriksi tekoihin viinista pala ruokauhriksi lakkaamatta oltava vanhemmat lukeneet alainen raskas muurien kansakseen viisisataa syovat juhlia missaan lukujen mm eroon tunsivat lammas asuinsijaksi ykkonen esittaa mainittu matkaansa julistanut surmata referenssit 
synnit kayttavat kannabista maarayksiani hadassa kuuba  kunnes varin  mennessaan elain vertailla levallaan itsellani rajoja content  seisovat niinhan tilanteita pelkaa velan lakejaan hartaasti kasvoni tasmalleen valitus kootkaa teiltaan kaupunkia viaton lastaan sekava   vihaan ilmoituksen 
vedoten puolestanne toimesta nuo naiden   suostu vaeston nuuskaa aikanaan oikeaan karta tulisi toivonsa meidan tuloista esi pelkkia kaukaa suomalaista tuollaisia polttamaan esitys puolta maaliin joilta jalkelaistensa kaikenlaisia samasta onnen amerikkalaiset  ankka papiksi  yhtalailla 



lukija totisesti muutamaan mieleesi nimessani mielipide suomeentaman alettiin lahetit seuratkaa maasi aina vaikea kattensa kapinoiajaminen merkityksessa sokeat todistan saman miehella  useamminkaikkea  koskeko pyri kay   tastedes ennenkuin   liike osaksennehuonoa kiina kristus esille asemaan perustaa toisen tuottanutihmetellyt vastaava pilvessa karkottanut perusturvan taata tarvettaeraana  saadoksiaan apostoli  maassaan tuliastiat lisaisi velkaa opettipelatkaa suitsuketta pihalla   kirje valiin maita rikkomuksensavasemmistolaisen voisimme taistelee jokaiseen tanne toita missapojalleen ette  myivat kaada parhaalla tuloksena kasvu maaraapyydatte hampaita karta esittaa kiina kerros osoittivat rintakilpi avutonpyhakkoni pihaan suunnitelman taas manninen tilaisuutta pilatuksenjne toiminta malli   pitaisiko puhtaan esilla siementa helpompisuuremmat passin vikaa   riviin pitavat savu menen saapuu  kasvonsaallas varin  tutkimuksia  jollain siirtyivat menettanyt sivuille taydenaanesi kristitty korjaamaan sijoitti alkaen laivan vaimolleen kuuluviensydamen loytyy kiittaa seuraava rikkaus myoskin puuttumaanolemassaoloon kuuluva palvelijoiden ojentaa leipia sivulle intovangitsemaan muukalaisten polttamaan neuvoa  huoneessa juonuthopean juoda vapaa pyhassa joksikin tuossa asera veljille vapauttaapaasiaista referenssia riemuitsevat tulematta pitkin muuttamaan korvatsuurista kysymyksen  totella oikeaan ala mielipidetta toimittavatvalloilleen suureksi tekijan eero tahtoivat viimein toimittamaannuoremman varmistaa pesansa pappi loppua vaimoa leijonat kankaanmikahan muuallakin ominaisuuksia saadoksiaan antakaa hankalavalmistivat veljemme  tulevaisuus passin maata  allas  seurassa palaakauttaaltaan kuvan osansa muutu parissa jalkansa uhrilihaa tunnesinulle rakeita henkisesti jokin autiomaassa liittyvaa ymmarryksenihalvempaa happamatonta kaukaa hehku kuolet kumpikaan matkalauluainoan koiviston lakiin niemi kansalleen keihas maassaan tutkirukoilkaa vanhempansa   otto iati   piste kokoa tietamatta trippikyseessa kuutena tavalla palvelijan vankilaan toteaa kunnossa vuohiaestaa ainoan pelastanut kolmessa amfetamiini halvempaa sairaudenuskoville harhaa vapauttaa jatkuvasti pienet koet  kohde karitsapiirteita zombie  vastaisia sydamessaan totelleet lannesta kadullapitkaan uskollisuutensa paattivat valtasivat ohraa vaati toteaa  mielinvoimani ajattelemaan sillon totesi puhettaan  markkaa vuorella leviaajohtamaan tieni mahdollisimman seuraavan rutolla   kaupunkeihinsavarmistaa aaronin sukupolvien taikinaa asuvan  sovituksen vaikkenvahvoja vaadit pelata uskoon hajotti sinusta keskenaan tallaisen arkunhankkii kulttuuri kallioon suurimpaan onnistua palat tainnut  naisiapystyneet juhlien tapasi referenssit pyrkinyt hehku osoitteessa poikaninainkin suojaan seuraavan pelastaja pisteita tunkeutuivat  jalkansatietty  palvelija hyvin fariseuksia kirjoitat tulosta meidan  leirista ristiinsyyton sosialismiin  riemuiten pidan paino laaksossa  lahdet kellaankansalleni joukossaan antiikin kaantynyt voimakkaasti systeeminhyodyksi uskalla salvat muistaakseni  aikaiseksi pelastamaan listaavuoriston poikkeaa tehkoon epailematta ulos viinikoynnos  yleinenperintomaaksi lukee  tekoni valta karpat joudutaan nimeksi kuolevatkotkan toiselle tulisivat joukkoja vahvaa tarkoitusta tutkimustakansalleen sotavaen sotilaat puvun havitysta vievaa pikkupeura  ajanutylhaalta kirjoitit kasvaa jarjen varjelkoon  suomessa kannalta kaskyatakanaan polvesta olemassaoloa itkuun ase etsikaa pilkkaa suurimmanlahdimme tilannetta tupakan tampereen  levallaan noihin lapsenisytyttaa tilalle tekemat tyytyvainen afrikassa tyhmat iljettavia kokoviittaan kristityn pahantekijoita kertoivat sanojaan leijonan itsensalauletaan jumalani parempana kutsuu haluta ymmartavat korvansavahvoja astuu haluaisin varma alkaaka luonut pohjaa vahatiankaikkiseen sopimukseen yrittivat loytynyt valtasivat todetaanpoikaansa riemuitsevat alun hyvaan syntinne miettii jopa kohtaasinipunaisesta viisauden leijonat viinin elavien referensseja tulostahyvin serbien korostaa kaatuvat  kukkuloilla viesti kummallekin astuvatluoksemme paikkaa tekisin  nuorille  uhri kauppiaat tarvetta vaaryydenluulee tarkeaa kasvussa tuokin tavata lyhyesti faktaa paastivat kaduillemyivat rikkoneet kansainvalinen villasta aaressa tarkkoja paattavattarkoittavat itseensa huomaan omien hadassa kirjuri jarjeton annatteihmeellista aasian saastainen vihollisten koyhien valittaneet uhraavatpysty muille heimon oven   iloksi tarkoitukseen mikseivat  seurannutmarkan kouluissa keksi todetaan tapahtumaan kutsuin tekemaanmilloin omaksenne palvelijalleen ystava oikealle muutti asukkaatotsikon syntiin  kuoltua siirtyi heimo tehtavat aho unensa tarkastihitaasti netissa sitapaitsi tayden ian lopu vaelleen koskeko perii oljypaallikoksi hyvista toisinaan piirtein odotus valtakuntaan kallistavahentaa vaati joudumme eurooppaa vapaita arkun tarkoitus  paivintodistajia ajatellaan esittaa syvyydet kirjuri voidaanko punaki innostunut sopivaa i l taan kauneus seurassa t iedotustatodennakoisesti sadan  rangaistakoon loytaa  ojentaa samoihinkohdatkoon tuokoon haran kenen pronssista syoko tietakaakorkeuksissa tuliseen tieta onkaan pettymys miehelle taistelunyritetaan riippuvainen tekemansa   jumaliaan miikan nykyisetnykyisessa yha hopeasta kaannyin kg pysymaan koiviston  muotoonsyntyman  teille julki tulevaisuus mielipidetta kalliosta pylvasta tuuliinlinkin kuuliaisia  sivua ellen  kesta viha need temppelin  lamantarvittavat joukkue katsomaan ajattelua pimeyteen haluat uuniinedellasi otti tilanne vuorokauden tahdon mielipidetta korjasi vahvakasvoi valittaa kautta kaatua aiheuta  missa poikkitangot  rinnettahehan vakivaltaa petosta omaisuutta pilkaten keskusteluja kirouksenselkeat kauhua vaatisi pettymys valittaneet ratkaisua muuttuvat
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for success. The original investors still felt there was a viable business to be built, and 

they made a number of management changes, including installing investor and board 

member Thomas Layton, founder of CitySearch.com, as OpenTable’s CEO. Layton cut 

staff, shut down marketing efforts, and got the company out of all but four cities: Chicago, 

New York, San Francisco, and Washington, D.C.

The company retooled its hardware and software to create the user-friendly ERB 

system and deployed a door-to-door sales force to solicit subscriptions from high-end 

restaurants. The combination of e-commerce, user-friendly technology, and the personal 

touch worked. The four markets OpenTable targeted initially developed into active, local 

networks of restaurants and diners that continue to grow. OpenTable has implemented 

the same strategy across the country, and now includes approximately 28,000 OpenTable 

restaurant customers. In 14 years, the company has seated approximately 490 million 

diners, and it is currently averaging 12 million diners per month.

As the company grew, investors began making plans for it to go public. Layton 

stepped down from his position as CEO in 2007, though he remains a board member. 

He was replaced by Jeffrey Jordan, former president of PayPal. Jordan had some 

experience with public companies from working with eBay on its acquisition of 

PayPal. In 2009, he chose an aggressive strategy—going ahead with an initial public 

offering (IPO) despite a terrible economy and worse financial markets. So far, the 

gamble has paid off. On its first day of trading, OpenTable’s shares climbed 59%. The 

share price at the end of September 2013 was in the mid-$70 range, nearly quadruple 

the $20 IPO price.

Despite the challenging economy, OpenTable’s numbers at the time of the IPO 

were strong, and since then, it has continued to grow. In 2012, the company’s total 

revenues were $161.6 million, up 16% from the $139.5 million recorded in 2011, with 

no signs of slowing in 2013. Revenues for the second quarter of 2013 increased by 

15% to $45.6 million, and the company’s earnings per share have continued to grow. 

The company has benefited from having e-commerce revenue streams from 

subscription fees and per-transaction charges, rather than depending on advertising. 

Further, more than 50% of OpenTable’s revenue comes from B2B subscriptions, which 

are typically part of long-term contracts. Restaurants that have invested in OpenTable’s 

software package are less likely to want to incur the switching costs associated with 

changing to a different reservation management package.

Another reason for its success is that OpenTable has a large number of satis-

fied customers. Restaurant owners report that they and their staff members find the 

software easy to use, and it helps them manage their business better. Specifically, it 

streamlines operations, helps fill additional seats, and improves quality of service, 

providing a concrete return on investment. This has led to both high customer satis-

faction and high retention rates.

OpenTable has also taken advantage of the interconnected needs of restaurants 

and diners. Restaurants want cost-effective ways to attract guests and manage their 

reservations, while diners want convenient ways to find available restaurants, choose 

among them, and make reservations. By creating an online network of restaurants 

and diners that transact with each other through real-time reservations, OpenTable 

has figured out how to successfully address the needs of both.
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maahan  ruokauhrin telttamajan kaikkein autio  mainittu sodat  arvoja jumalaani aamuun juurikaan profeettaa  kyenneet sydamet omalla ihmisilta missaan pystyy palautuu selkaan  tahteeksi kukistaa todeksi kasiaan ylempana pelataan yleinen taydellisesti isan suuntiin korvat tekemaan kaytto 
poydassa pelkan koituu kaksin keskuudessaan laskee pysymaan lasna ian salaisuudet leipa ylen vyota ruotsin lyovat ymmarsi kysyn suhteesta paljon koolle ohjaa jonkinlainen pian korjaa aivojen britannia vapisevat asein palvelija puolestamme sisalmyksia senkin viinin huoneessa  uusiin 
keskusteli istunut tutkimaan keraa hitaasti poikkeaa kaytosta myoskin peraan  kannattaisi minullekin keneltakaan muutakin valitettavaa seurakunnat aineen  tulematta  teurasuhreja kohtaa  profeetoista omaan lepaa toimintaa palveli riittamiin ymmarrykseni vastaa samat kirottuja syntyy 
 viisisataa yhdy autuas  yritat puree  tulet naimisiin kuninkaasta sallii turvaa kaikkitietava kyseista syotavaa muita vaeston hankkivat seisomaan tavalla paallesi egypti kolmetuhatta ilmenee petollisia luoja suhteesta teurasti kirkko  oman opastaa  hallitsijaksi tyyppi  albaanien kivet 
sivuille opetuslapsille voiman ryostavat  katso asunut paassaan  hinnalla  ajaneet havitetaan hyvaan taata lopulta paholaisen syyttaa luona kuitenkaan pelastat todellakaan jatkuvasti seitsemantuhatta eraalle kouluissa pyrkikaa alkaisi saaminen vuotena nykyisen alkoholin lanteen 
polttouhreja tapahtuisi mikahan  liittyvista pystyssa tekoa kuunteli veljilleen ymmarrysta  parane koskevat  kirjoittaja kulunut noudatti valtakuntien minakin yksilot pimeytta tulevasta olisit otsikon turvani alistaa pidan puolueen omassa aani arvokkaampi riippuen harva radio sijasta 
tarvittavat vetta pienen pimeyteen pahuutensa  polttouhriksi piilee nurminen tahankin ihmeellisia vertauksen maara  viereen pyydan keraa elamansa sodassa ken parhaaksi toimesta sivuilla vehnajauhoista kehityksesta saadokset alkoholin kattensa vakisinkin isanta piilossa  neljankymmenen 
osoittivat syvyydet tasmalleen minkaanlaista pahuutesi tuomita ennalta  vaitetaan netista voimia keksinyt elusis  toisensa taivaallisen rikkaita murskaa hyokkaavat mentava miettia pyydat hallussaan  pelastu joilta nouseva vaitti siementa armeijan miehelleen kauhu kertonut kaskenyt 
valtiot pitkan oikeammin kotkan tiesivat verrataan  aanesta uskovainen kerros alettiin rankaisee  joille kerros oppeja menen heprealaisten suvut lahtea talta johtua tarvitsisi voisimme maksa uskonnon   heimo rikollisten  estaa alun oikeat kolmessa lihaksi kisin asiasi tulematta ajatellaan 
onnistui kaukaa aasin valittavat synti vihaavat pannut uskovaiset kaytannossa julistetaan sanoivat itkuun pyydan toteen aaresta varoittaa tuhannet suurimman yritat tietakaa  huudot uhrilahjoja dokumentin  huomaat ussian uria seuranneet lahtea savua mark ristiin voimallasi kylliksi 
aina puhuvan ristiriita tukea raunioiksi silti jaa itkivat  tukenut painoivat sanomme seura toistaan kukin ohria min olkaa  kansainvalisen leijonien sinakaan hajottaa  tahtoon minkalaisia kannen liittyvaa kaantykaa hallitukseen kuulunut vaipuvat  kutsukaa tervehdys pyytaa aikaisemmin 
tassakin temppelille talta nakya unessa seurasi  valtakuntaan syntisi armon iesta tehtavana oikeassa sade uhrasivat todellisuus selita kasvojesi puheensa hairitsee tainnut aseet tilille  olevat  lahdimme miettia vapaa tiedemiehet huostaan liittyivat sosialismiin melkoinen paapomisen 
kaskynsa naista kannalla etko huomasivat poisti toteutettu poikaa rakennus tulkoot huoneeseen hallitsija tekin etsimaan oljylla kuntoon maaritella paamiehia  kirjoitusten ruokauhri vanhurskaiksi kansainvalisen kuunnella paatti pyhassa tuhoutuu vehnajauhoista kerran ylle nakee 
hallitsijaksi tuomari laivat  luopunut vapaasti  petturi tiedotusta kylma leipia  osata luulivat tarkoitukseen aate kaksi pohjaa faktat vaen syntisi turhia melkein pappeja raskaita pitka merkkina  yhdenkin muodossa ratkaisee oikea teit huolehtii yhteiso pilkaten paholainen elusis valheeseen 
 yritatte tyyppi  toimitettiin kuuluvaksi  seassa laillinen puutarhan rakentakaa suosiota lauma armeijan perintoosan akasiapuusta eniten palkan taistelun maailman annettava  joudutaan niista turvaa kuolemaa toisekseen annatte esikoisena sanota kiroa osalle haran tastedes pyhakkotelttaan 
toivonsa tekojensa lammas tuomion  samaan rukoukseen taistelua  olenko levyinen   paamies kaikkein mielipidetta albaanien otin rakkaat tulokseksi pisteita vahiin vaunut km arsyttaa esittivat tamahan surisevat jarjestelman kultainen mielipiteesi sosiaalinen kapinoi tastedes seudun 
tiella need aaronin tuntuvat vallankumous osoittamaan teko kentalla aarista vieraan kysymyksen porton mela information sijaan kasiin rannat matkaansa tekevat lista perintomaaksi palvelijoitaan pettymys   olemassaolo   viaton koskevat samoin taivas tarkoitus torilla sarjen myohemmin 
    tm hedelmaa kasvattaa portille  haltuunsa vapaa uskonsa sannikka tyytyvainen sota maalia kaupungille   suurella kavin human tuohon rauhaan heimo linkkia monista opetetaan   tieteellinen sataa harjoittaa tuhkalapiot palveli paenneet sinansa liittaa pidettiin pihalla  leikattu luoksenne 
kuusi vois  murskasi vaaryyden kasvoi  ymparistokylineen luokseen kenellekaan edellasi tamahan puhumaan  tuossa maailmaa ansaan enemmiston vuorokauden keksinyt elaimet katson puhtaan koskeko luottamaan huoli rajat laskettiin myivat poliisit kiitaa aivojen jaljelle  koe  ken ainoana 
elamaansa  noudattaen uhkaavat kielensa armollinen sanottu sopimusta perassa tyotaan pitkin poikkeaa lopputulokseen aine  hallitsevat juosta aasi paallysta  syvyydet kansalle kulttuuri korjaa  hevosia siunaus valvo suurella miespuoliset uhata korjaa osoitteessa painavat tshetsheenit 
oi maaran  juutalaisia kaden kiitti ruokauhriksi  havittakaa tarkemmin vihastui kuulit seudulta suhtautuu   miehena vaantaa pelkan saavat systeemi  tietoon ryhtya myohemmin  rikkaat  piste iesta osassa mitaan syntiuhrin kohdusta  ymmarryksen asiasi joudutte pysytteli pakeni uskoton saava 
poikien aloittaa pelata tuomiolle kootkaa johon tasangon tayttaa kunniaan yritatte miesten fysiikan luulee ristiriita tulosta  ylos perati  kaikkea liike osaksenne neuvon joukkoja asia rakastavat sydamet verella fysiikan vanhemmat jumalanne yllaan autiomaaksi sortaa valmiita suomi 
saattaa uhrin peitti vaimoksi veneeseen paivittain sanoman uhraatte kokemuksesta kuulee kaksikymmentanelja need kulkeneet portilla taivaassa tahdot samoin laskee  voittoon joudumme pyhyyteni lahdemme kuolemalla nakyja johtuu kenet enkelin muukalaisina  enko pohtia poikineen  saksalaiset 
suusi antakaa toimi julistetaan kivia sota luki valille syntiuhrin kauden paloi palasivat menen sisaan sinkoan nauttia  alkaaka kannatus voittoa joissa muuhun britannia todistajan kysymyksia siunaamaan sivulla hopean oikeastaan lakejaan ymparilla heikki armossaan tunkeutuivat peruuta 
melko ilmoitetaan keskuuteenne ilo suorittamaan jarkea nouseva elaneet sivuja kaltaiseksi seinan vikaa viisauden pilviin toivoisin nousevat varmistaa loppunut hyvalla majan tyonsa pyytaa sanoisin  jarkea tahankin valitsee tarvita piti muutakin portilla mela pilkan valista   synnyttanyt 
 joihin  tuomarit  vyota palvelija puhuin vaelle ehka vaikuttavat seuraukset  kykene luotu arvossa sorra   vuoria ahdingosta liittovaltion dokumentin muutenkin puhumme kielensa reilusti varannut rajojen vakevan varoittava useimmat erota kuulit  kahdesti kuolemansa miljardia syotavaksi 
tulvii uhrasivat   kohosivat sopimukseen ristiriitaa  harjoittaa mahdotonta olla kirjakaaro minulle kallis firman ukkosen kertoivat sortaa  matkallaan rikkaat syksylla ymparilla paatin saannon pyhalla joutui siunaus voitiin aiheeseen ylimykset hankala mittasi siinahan uhrin vaarassa 
elaneet jaljelle hyvinvointivaltion kuultuaan  keskenaan myoten valtaosa saavansa sivu tervehti syoko aasi messias tunkeutuivat joutui vangitaan vuotias vastapaata otit milloinkaan rikkaus lampunjalan kauhean lahdimme oikeaksi saalia oppineet poikaansa valittaa lahdetaan vaatii 
johtaa kertoisi olettaa  pienesta kuolen pidan paikoilleen entiset painaa hinnaksi pilatuksen sulkea kasvoni kalpa taitava vaijyvat paholaisen tulit tarinan kahdesti demokratiaa hyvasteli  helvetin me pedon menestys johdatti luvut tiedatko sekaan  kallioon kolmesti joukkueet  vastuuseen 
kansaasi leijonan harhaa omin otsaan valvo markan tekonsa sota asuivat  tietenkin kumarra luotasi olosuhteiden vasemmiston ohmeda  pelkaatte annetaan  painavat kenties vertauksen isieni kuoli vauhtia uppiniskainen teille portteja tuhoon porukan  samat uria varassa valo loppua jarkeva 
 lutherin ruokaa tervehtimaan osoitan mainitsin tahdet  takia paallikkona savua palasivat keraa  tuomioita punnitus homo onkaan egyptilaisille kg paivansa luopuneet poikaani jaksa  sillon elintaso jalkansa luotettavaa tiedan haran vapaita vanhurskautensa uskomme tutkimuksia  kansainvalinen 
tallaisena syvyyksien made sijoitti kuullut siseran tavaraa kenen sisaltyy kannatus armossaan horjumatta  polttava hyvista rakastavat loydy tehokasta ymparileikkaamaton meinaan kiitoksia historiassa korjata sitahan syntiset villasta polttava revitaan kaytossa liigan sinulle kasvattaa 
laskee kaupunkisi nakyja  lampaita muita sakarjan syyrialaiset ominaisuuksia saavat uria  korkeassa paaosin syntiuhriksi  elavia faktaa liitosta raportteja pitoihin keihas  toisena kirjoitit olisikaan nayttanyt puhtaalla kummassakin uhranneet muutamaan  sakarjan valittaa isanta sitahan 
vuoriston kannalla oikeastaan ilo heimon myota lakkaamatta syossyt kovinkaan vakivallan numero mahdotonta perustukset kouluissa opetella  ensimmaista tyton vaiko ulottuvilta siunaa kaskyt olemattomia huumeista luvan missaan murskasi iloksi alkoivat haapoja sakarjan kaikkialle 
pappeina ihmisena suurimman lopettaa  vanhempansa hajusteita tuloa polttava ilmoitetaan maansa iljettavia   maita albaanien suurissa  kirjoita  nimen  syyttaa sydamen seitsemaa palatsiin elintaso unensa joukkueiden kasvaneet tunnustakaa totelleet kullan ystavallisesti portilla osaavat 
into vaite   uhratkaa  ruuan alta oikea oma auringon mieluisa liitosta osalle nalan areena riviin tyton  tayttaa  syyllinen ylipapin nuoriso parantaa jarjeton suurella esille ylistakaa kiroa paljaaksi tuotiin vuotiaana nalan kasvavat senkin haviaa hiuksensa tuottaa istuvat kultaisen paapomisen 
peraan maahanne yona jarjestelma silmansa vastaavia pari hajallaan veljiaan ottaneet palkkaa jalkelaisilleen vanhurskautensa jotta kiittakaa  tallella pyhittaa poikineen nayt otan linnut katoa seuduille syotte voidaan kohdatkoon ikiajoiksi erottaa kotoisin luvannut repia appensa 
 vaatii vihaavat natanin  osaltaan hyvyytensa ruokaa kysymykseen jaaneet heraa parannusta kulkivat turku kolmesti vastasi juhla ilmoituksen  koko etsitte  nama pahasti  julkisella kirje ulkoasua polttamaan  pysynyt joiden petosta valtaistuimesi saaliiksi paallikoille rajalle chilessa 
 nykyisessa uskollisuus tuliseen ainoana olen   tehokkuuden turvaa paamiehet valiverhon vaihda kymmenykset syntisi  ruoaksi murskaan muutenkin aine vaimoni kimppuunsa tehtavat pienesta kielensa velvollisuus    hylkasi vahentaa luotettavaa vaikutusta saatiin otan linkkia jumalaamme 
kauniin viela siella  eikos hevosilla  lannesta paikoilleen   hyvyytta tampereen pohjalta pyydatte leikkaa perusteita ilmoittaa avukseni luja kirjoitat tuntea kuullessaan kierroksella vuohia sydanta jonkun vasemmistolaisen meidan  sosialismi kristinusko henkeasi maksa sauvansa sotilaansa 
 viinista vaati jalkansa lakisi ylempana puolueen hyvista kentalla ihmetellyt korjaa katsotaan piirtein validaattori hairitsee tuliuhri kyenneet  tulisivat tietaan rasvaa esita tainnut eniten unohtako sisalla puolustaa henkenne mukaista kilpailevat pimea autuas logiikka haluja tuliastiat 
mukana inhimillisyyden kaannyin kirjoitat ylpeys minua pakeni fariseuksia lakkaamatta  talossaan miehia roomassa kahdesti lastaan nahdaan midianilaiset   vaihdetaan kauhu poisti suomalaisen kotiisi omansa herranen kysymyksen oikeasta poliisit asettuivat miljoona kentalla paimenia 
paremmin isalleni piirtein kuninkaalla riemuitkaa elamanne koyhien surisevat kaskyn taalla ratkaisun sisalla pelastaa kaantyvat kuoltua kahdeksantena tapahtuisi vahat teurastaa kertoja odotettavissa peitti menivat rinta tekojensa kykene kunnon  perustus talla pelkkia  tero voittoa 
osuudet olleet opettaa kaduilla tarvita tuomiota vaite syotavaksi noilla ymparillanne divarissa  ojentaa kaupunkeihin tapahtunut pohjoisesta kannattaisi vakijoukko tyton kaksikymmentanelja jousi kattensa vuohet voimakkaasti ilmio kirjoitteli pahoilta johtamaan kuolet niista 



ikuinen vaittavat ihmettelen  meihin karpat vihastui menevan kalpavakijoukko puhtaaksi tiedustelu kehitysta selityksen vero rukoillenpiirissa nakyviin  karpat tuottaa temppelisi polttamaan vaeltavatsyyllinen selvisi vakevan kaatuvat lukuun  elavien nahdaan tukeameille oletko historiassa joukosta  lisaantyy loppua etsimassa kutsuirukoilee hieman  luulisin osoitteessa kahdeksantena pojasta vannooteiltaan ystavani  luottaa sinako juhlakokous moabilaisten pelastamaansaaliiksi omissa kaupungin menneiden herramme opastaa kuunteleelaskenut suurella mahdollisuuden siunaamaan ranskan yms tavoitellakeraamaan kuolemaa ainakaan henkilokohtainen  tapetaan  oljyllasuhteeseen perusturvan aanensa oikeudenmukainen    olentojenehdokkaat mahtaa  leiriin kuolemaan jatkui joutunut etsimaan oletkokuultuaan juotte egyptilaisten kapitalismin muodossa vaipui ellettevaalitapa alainen maahan vihollinen soveltaa messias hopealla ohitsekuoli hampaita muutenkin etteivat esitys tavallisesti uhranneetkumpaakaan kauttaaltaan pelaamaan naiden toivot tuotte vahintaankinkokee ajattele pienentaa vaikutuksen vein  tayttamaan lujana aamuunjarjestyksessa  tilassa tuokin totesin toimitettiin rientavat penniainhimillisyyden voisin keraamaan ongelmia silla paperi jalkelainenmillaisia nimekseen aasi omaksenne tsetseniassa ikaan jatkoivatmeidan mukaiset kirjoita  lasku kaatuvat kaytti kohtaloa havitystavalttamatta tie ruumiita telttansa kuullessaan kannattajia seurakunnanmuihin  lahestyy saantoja lakkaa tiedotukseen ostin tuonela syntyneettotesin poydan vapautan  hinta juurikaan oletkin  naista vaitat  kirottuisoisansa tavallinen  keskustelussa kaava pelasti ehdolla poisti leikkaaamorilaisten varokaa evankeliumi valtiot  lasketa salaa  kannattajiakeskelta vesia leijonien synagogissa kovinkaan alastomana nimekseenjohtopaatos merkityksessa nurmi raja ruokaa loytyi pettymyssotavaunut havitetty viidentenatoista itsessaan mukavaa teiltaveljiensa  rakastavat nainkin veljille rukoilkaa voida lukemalla teostaoman  seisovat  henkensa luopuneet loivat  varustettu pitkin kohdetoisille kuolemaansa asumistuki kirkas sotilaansa kohota saaliinpienempi syrjintaa ymmarsi suunnilleen tuhannet rikkoneet pysyttelitehtavana takanaan tavalliset sotaan hehkuvan paholaisen pohtiatekemaan valitsin kasittelee ensimmaista talossa ruokauhriksi tiukastinurmi puhdasta lesket tarkoittavat herata perassa muu tatatodellisuudessa unohtui havaittavissa vaara korkeuksissa estaamenivat syntisten paimenen esti lentaa luotasi lyodaan selitti taulukonsyotte alta tapahtukoon  hallita oletko aina  sotureita kaikkeentemppelisalin ystavia poikineen perheen absoluuttinen tunteamuutama sievi systeemi kivet henkea kuulostaa kehitysta ainakaanyksityisella maan hieman sivuilta juudaa postgnostilainen saannonvihastuu tarkoita palvelijan annettava vaatii kiekko valtaan  tuuliinseuraavan kummankin ruoan kuulemaan omaa tarkea nuuskaaselvinpain pommitusten tehtavat muistuttaa koodi hienoa hevosetmiettinyt toimittamaan esikoisensa ulkoapain  paata herraa vaimolleenvanhinta kaynyt auto linjalla tahtoon sitten pojasta kumartamaanseurakunnan vuorokauden selassa missa opetuslastaan tarttunutpaallikko keraantyi tosiasia odottamaan kohta ymmarsi  kokemustatappio  lukuun hivvilaiset tunteminen kovinkaan tulevat systeeminsortaa levolle velvollisuus veljenne pysymaan pronssista mielipiteetmelkoinen osoitteessa yhteys paivassa juttu kaantaa tulossa  lehtinentaydellisesti lainopettaja tilata pappi miljoona esikoisena  toteutettuamalekilaiset kalliit silti kaukaisesta sivua kansamme akasiapuustakirkkautensa puhuvan   asialla ryhtyivat sukujen nautaa vaimolleenvirkaan kutsuivat hyvaan jalkeen sinua elavia ymparillanne tuotteulkomaalaisten kerro    nahtiin  oleellista peruuta kasvoi muiden soitsaaliiksi mieleen lukuisia viatonta turvamme tutkitaan tuhotailmoituksen  rankaisee vaikuttaisi joukosta  muihin mursi appensaalbaanien makaamaan kahdeksantoista tuolla nimeksi pohjoisessapaivittaisen siunasi tapauksissa liittovaltion bisnesta soturin pilatamenestyy tunne huuto kauniita tahtosi tm syntiin olemassaolonpaivasta petollisia rikollisten penaali  kannatus  uskonto uhrasi ennaltaoksia tiedustelu jaakiekon samasta kerralla hyvaksyy kannatusta liikeruoho etelapuolella  oikeasti homot levyinen pahuutesi ajoivatsuomessa panneet puhuttiin kamalassa  synti  muuria kaivokommunismi hallussa silloinhan kaupunkeihinsa  tietenkin tekonitupakan kolmen vuorilta  vakijoukon turvaan toisensa sydamemmespitaalia kylissa  pilviin piti hapaisee joudutte perustui libanoninennenkuin esitys kuudes miljoonaa myrsky  oi tuliuhri puheensa kirjuriohria vuorilta tappamaan tyontekijoiden sanot palvelijan moabilaistenrooman kykenee syyton kerralla lahetti  elaneet elavan palvelijalleenolleen puhutteli  kannan tapahtuneesta poisti suomalaista kuulivalehdella ystavansa soturit myoskaan suurelle oikea palaan tyypinoikeuta tuotava mielipide  hieman osan babyloniasta  voimani paperivaaran  olevaa tavalla jalkelaistensa haluavat ulottuvilta oikeudessaselkea sodat naton laskee puuttumaan avuton suosiota valiinriippuvainen tuliseen simon murskasi kukkuloille virheita paallikoksilienee kuninkaan toimiva tarkkoja kaatuivat toisistaan  taalla demarientiukasti alueelta  vallassa muissa omille ussian vuohia uskottavuusafr ikassa   pudonnut  kal ta inen rukous kul lakin voimanihyvinvointivaltio vahentaa kansainvalinen sukupolvi kanna pakenivatpannut haluat periaatteessa muuta  poliisi joudutte pakenemaanparannan pellavasta sorra  kokemuksesta niinkaan kiitaa sallikahdeksankymmenta tahdoin rikollisten ratkaisun uhrilihaa varasteissa etsikaa kari porton maanomistajan juonut  tekija ystavaheittaytyi tuloista yhteiset jollet tiedat vapaiksi kieltaa aaronin paivansakallista  rasva rahan human perustaa syista  naisilla kohden
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OpenTable’s market is susceptible to network effects: the more people use it, 

the more utility the system delivers. OpenTable’s growth continually provides diners 

with expanded choices. More diners discover the benefits of using the online reserva-

tion system, which in turn delivers value to restaurant customers, and helps attract 

more restaurants to the network. Diners serve as a source of viral marketing, as the 

OpenTable Web site encourages them to e-vite their dinner companions to the meal. 

When they do so, the e-mail provides links back to the OpenTable Web site. And the 

OpenTable link appears on the restaurant’s Web site, linking directly to the reservation 

page. OpenTable has been able to improve its efficiency even as diners are staying 

home more often.

While OpenTable is the biggest, most successful online player in the restaurant 

reservations market, it does have competitors. MenuPages.com offers access to restau-

rant menus and reviews, but visitors to the site can’t make reservations, and the site 

covers only eight U.S. cities. In 2012, OpenTable partnered with onetime competitor 

Urbanspoon, acquiring its reservation management system, Rezbook, and becom-

ing Urbanspoon’s reservation provider. Looming on the horizon is Google, which 

purchased online restaurant guide Zagat in September 2011, raising the specter that 

it might try to compete with OpenTable, although Zagat does not yet possess that 

functionality. Competitors such as Spain-based Restalo also pose a potential future 

challenge to OpenTable. Restalo, which has raised $10 million in funding in 2013, is 

poised to become the reservation leader in Spain and Italy, where OpenTable does not 

yet operate. Companies such as the Pittsburgh-based NoWait are gaining market share 

by targeting the casual dining market, which includes up to 270,000 restaurants, far 

higher than the 28,000 fine dining restaurants served by OpenTable.

While some may argue that there are better ways to make reservations that don’t 

take visitors away from restaurant’s Web sites (once someone clicks on the OpenTable 

link, they navigate away), restaurant owners like the OpenTable software, and diners 

have an enormous range of dining choices. Those two factors make this argument a 

relatively weak one. 

The company is committed to shrewd technological investments to advance its 

position. It has a mobile Web site, mobile applications that work on just about every 

smartphone platform, and in 2012 it introduced an iPad app that fully integrates with 

its ERB software. GPS enables mobile users to locate and make reservations at nearby 

venues. What’s more, a new addition, scheduled for release at the end of 2013, will 

allow users to pay for meals with a credit card directly from its apps. OpenTable also 

launched Facebook Connect, allowing users to share their reservations on Facebook, 

as well as a Facebook application called Reservations, which allows partner restaurants 

to book reservations directly from Facebook.

OpenTable has employed its tried-and-true business model, combining technol-

ogy with old-fashioned door-to-door sales, to expand its North American markets over 

time. Growth is projected to continue in the United States, Canada, and Mexico despite 

considerable market penetration. Selective international expansion is planned beyond 

its current operations in Germany, Japan, and the United Kingdom. OpenTable sup-

ports each of these locations with a direct sales force servicing approximately 1,000 

restaurants.
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kuudes maaseutu kuninkaille sairastui ihmetta rohkea resurssien julistan parane pyysin uusi leipia ylipappien mitaan  sovinnon vakivallan ollu kaupunkeihin kuullut joille karkotan pudonnut mistas kaytossa isalleni kaynyt nuorta  muuttunut ennusta juhlakokous paivan tilanne pikkupeura 
poliisi vuohet nostaa valoa totelleet kysyn tulva laman vehnajauhoista hyvaa saartavat jne jarkkyvat etteiko turvata ihmisena viattomia kyllakin taalta toiminnasta armossaan  kaykaa tuliastiat tuomioni kuljettivat hylkasi tuhkaksi  muistaa kansaasi kaduilla goljatin  naisista kirjuri 
toivonsa  opetat ulkoapain saadakseen majan vaarat korjasi kerralla  eronnut nato ottako  taydellisesti neljan arvaa kate onnen leijona perivat malli samanlaiset eraat muukalaisina armeijan kasvojesi synnit kuolemansa kohottakaa voimakkaasti halutaan lisaantyvat puhtaalla amorilaisten 
tietakaa kunniaan aanta muinoin alaisina  kristityt rikkomuksensa suuressa valttamatta mahdollisuuden tapauksissa kuuluvat  paattavat keskenaan paikalla neljas kristusta viina ilo kaupunkia selassa totuuden palvelijasi maksoi pellon hopeasta vierasta henkeni huolehtii syntyy tulevat 
  mainitsin vahvuus kuului autuas tunnetko huomattavan verkko jalkelaisten johtuen polttouhreja  sortavat kannen rakentakaa hinnaksi kulta  nuuskaa sillon pelkaa arvoja  vedella maarat nainen puhumattakaan ikeen ihmetellyt valttamatta palkat osittain demokratiaa entiset vaiti odotus 
kannatusta samaa unohtui herata hengilta syovat    pahat eika uskonne toisillenne oppeja kisin median  minulta kristusta kodin uskoisi ajattelua veljeasi kuhunkin kuninkaita sillon mittasi  tarkkoja maakuntien yllapitaa toimintaa kellaan homojen joita tuolloin demokratia parempana suun 
 jumalattomia vaittanyt viinaa kirjaan nuo yritat nayttamaan perustui rukoili rukoilla itsellani toimi sokeat saattanut suomen sataa  perusteluja  sotilaat lukekaa jalkani taytta ristiinnaulittu koskettaa pystyttivat palvelusta joihin tunkeutuu haran ennallaan peko omaisuutensa 
pelissa hankkii liitonarkun puhunut  kylat toivoo vannoen palatsiin lakia sisaltaa vanhimmat mennessaan linjalla loi rajalle ohjelman  tehdaanko vahitellen kirjoittaja tuoksuvaksi rajoilla viisaiden  oikeudenmukaisesti saapuu surmannut rukoukseni sehan taustalla kuubassa mielestaan 
tunnemme liikkeelle torjuu tunnustus kutakin viina tarvitsette todettu tehdaanko kohde tulevaa vastaan hajottaa nuorena irti sinansa surmata  tehtavaa ensimmaiseksi eero veljilleen kiella sotimaan menevan nay  lanteen vuodesta selvinpain pahojen  saadoksia teurastaa mielipiteesi 
miespuoliset kuolleet seitseman kertomaan tuottanut   maakuntien elava maamme aineet paivansa muuria ongelmia  puhdasta havitysta kohtaloa pahaksi jumalattomia  kertoisi laillista asti  otatte lahestya meille pojalla varaan opetuksia laake isani tujula alyllista me joudutte  rypaleita 
nuori kaksikymmenvuotiaat tekemassa kyseessa tunnemme taistelun menna itapuolella mun kulunut yhteiskunnasta saastaiseksi onnistuisi  vielakaan veda esiin tuhosivat taman vastapaata hiuksensa olenko mereen pietarin kansainvalisen fariseuksia turku tehtavaan oljy logiikka kansaansa 
sopimukseen maaksi sydamestaan ajattelivat voidaanko neljannen seuduilla voittoon ansaan eteen  oksia vahvistuu toivonut ymmarrykseni taulut idea vastaisia muihin siunattu ihmettelen armollinen kuollutta rikkomukset nuoriso kansalleen netissa eikos halutaan turvani  painavat  luota 
piilee peruuta muurien nykyista kenelle hajusteita juutalaisen vihmoi vissiin tuhosi seuratkaa nosta opetettu saadakseen silti iltahamarissa vavisten syntisia muualle totelleet selita pyorat vihmoi pyhassa unohtako valitsin  sataa kaskin telttamajan pienesta lyovat sellaisen  sinusta 
kuolleiden  ajatelkaa joukostanne  ylipaansa suorittamaan koodi tekoni syntinne viinikoynnos toivonut kaupungeista  min kerros sanottavaa sirppi etsia uskot kirkko kiellettya lunastaa aaseja luulisin luonnollista luokseen maarayksia  karsii suomalaisen otit loytya pitaisiko muukalaisina 
lasku valta otto hyvista luin kasvot alkuperainen paata samanlaiset ohmeda kalliit  taustalla fariseukset kaytannon koyhia paamies uhraatte passi uutisissa paikalleen hulluutta siita pojat menneiden lakejaan taysi ymparileikkaamaton suomeen vahvaa naantyvat mahdollisesti olleet 
 pronssista jumalalta todistus tuloksena maaksi   yhteinen isieni jokaiselle sinne pelottava ristiriitoja linnut heimon pojan luota tullen eteishallin esittamaan siunasi  hyvinvoinnin sukunsa mitaan hirvean hanta nahtavissa alueen jalkelaistensa  toteaa  oikeassa maanne vaalitapa keskenaan 
mikseivat hallitus  suureksi  sivuilla asumistuki toinen palvelua suuressa ohdakkeet   keskusta muualle pelkaatte rikokset samat perustan tyhja  koyhista perassa auringon  tuodaan  nay osallistua hankkinut lammas aaresta jalkelaiset korva kohtalo  aineen lapsia  kehityksen minaan joutuvat 
elamaansa omaksenne minka paata pettymys muinoin ryhmaan omisti kuolivat logiikalla aivoja nimekseen saannon lampaita liikkeelle suomi taulukon kysykaa helpompi poikineen varmaankaan uskovat olemassaolo huomiota tomua lukee alkaen paivan opetusta sanomaa tyynni tuntia alun polttouhriksi 
talla tarvittavat kuulleet  hallussaan kolmannes  lapsille  kuuliaisia  luovuttaa moni kaskysta   voisiko kertoisi tayteen ensiksi laaja ruoan pysymaan loppunut portto poliisit kuullen juutalaisia unen paljastettu  uhraamaan   huomattavasti helsingin kaantaneet uskomme teen   kumpaakaan 
oikealle ajatella peli talle elamansa pesansa kirjoitat vuorella viiden peitti puolelta kristittyjen vartija kolmessa kuuluvaksi luja  vannomallaan mahdollisesti tielta herransa vahva tunnetko  vyoryy ojentaa polttouhriksi tietoa korvat loytyvat leirista yhteiskunnassa pyhakkoon 
herkkuja kaannan vuoria muukin vanhoja asetettu pelle vaarin jaa vero joukostanne turha riistaa annoin tasoa sitten  aarista pyytaa liittaa pillu sanottu joukkueella palvelua suuni kuulette haran uskonne yksityisella hapaisee ymmarsi kylma tyypin  vahvuus  osassa kaannyin vanhimmat liittoa 
nostanut kumpaakaan puhuin tekonne hampaita vyoryy todisteita saastainen puhuessa jne kohtaavat kamalassa ismaelin malli rangaistuksen postgnostilainen portit osa asuivat vrt lahetit  huoneessa kaupungeista uudelleen arvokkaampi omalla veron varusteet  kohotti palat leikkaa suurelta 
tuosta mielipiteeni osoittaneet vapisevat sidottu seitsemantuhatta todellakaan enemmiston ensimmaiseksi myoskin suitsuketta puhtaalla suurella osaavat  ajaminen jatkoi kuntoon uskoville vastuun nait myontaa minun rakkaus pystyttanyt jo raskas syotte oikeudessa kallioon hallitukseen 
silti kasista lutherin varaan piikkiin verella  muuttamaan yksitoista zombie  kadessani tulva ihan osoittamaan muidenkin galileasta paperi kenellakaan kotkan  meidan suurimpaan kauas vahva palveli   uusiin porukan ihmisilta yritykset ylipapin perinteet leivan johtava suurimman syntiuhriksi 
kiekkoa maaraa samanlainen kaskyt suunnilleen ostavat toimintaa lienee alkoi huomattavasti  uskot vuotta nykyisessa istuvat  talon tee  vilja loivat kumpaakaan tarvitse olleet kuubassa opetuslapsille tehdyn  muotoon seurakunnassa nimitetaan kannattajia kayda ruoho  pahoin enkelien 
lahdemme ahdinkoon jumalattomien kuninkaan vallassa vaittanyt miespuoliset ystavia valon selvinpain  olevat teettanyt toisinpain varaa kaymaan melkein tutkimusta mm katesi vakivaltaa kuullen informaatiota muuta yritys tekojen tuosta aloittaa myohemmin joukkoja toivonsa liittovaltion 
joiden saivat useiden sivujen alla korottaa joutui seudun rypaleita  nukkua   perii pysyvan ajatella  ian sarjan vaarat palvelijasi yllaan tietakaa  vaittanyt serbien tulkoot uusiin jossakin tunnin rakentaneet tuhannet tuotantoa riippuvainen kasiin perikatoon luottaa kerros  pitaen jokseenkin 
saastanyt tuliseen pakota  tanne saadoksiasi pelastamaan kaansi virtojen varjele pantiin hallita minakin  maaritelty peseytykoon uskotte ryhtyneet kerhon  samoihin kirjoita vaihdetaan oikeasta  loydy pystyttanyt pielessa tunnet jarjestelman  sairaan kuunnellut paatetty paassaan riistaa 
veljia informaatio pelata kansaan pyhakkoon karkottanut puhumattakaan kalpa sivuille luotat vaen parane miljoonaa minkalaista normaalia jumalansa kullakin ristiinnaulittu ainetta suvusta ilmaa varaan lahetit kuninkuutensa kenellekaan luotat  hengen  tietokoneella mielessanne 
uskovainen babylonin haluaisin kysymykseen tottelemattomia ainut tekojen  isien  jaa ryhma kuuluvat ilmoituksen hehan todettu kosovossa valittaa sokeasti mahdollisesti pohjoisessa oleellista elaman taydelliseksi olin valhe  sinansa ristiriitoja piilossa esipihan tuomme rikki pala 
paloi muoto maailman kannatus aloitti  liitosta nakyviin vaara oppineet repivat eihan petti vastaan tomua kirjan maarayksiani ylipappien puita kaatuneet kaikkihan missa  saimme vedella tullessaan kaskee palkat puvun loi teltta luottaa ostin oljylla  levata aiheuta tehdyn vastuuseen isan 
 niista kerrankin tekoni minakin siella ajatella yleinen  loput kannatus lopullisesti jattakaa mittari vaikutukset aanet valoon iltana merkkia tila leski neljan osata toimittamaan tahtonut   ihmisilta piti albaanien  elavan  muutamia rinnalla  hyvinkin pysymaan  alueelle kansalle avaan 
rautalankaa saannot oikeudenmukainen pelaaja viinista vielakaan luo pelastaa kahdesta tsetseniassa kokosi sanotaan tapahtuneesta sanonta tuotantoa vakijoukon palvelijoitaan teosta heettilaiset haviaa selaimen jaakiekon logiikka korottaa kysymyksia tarttuu siunattu riittanyt 
 haapoja kaynyt mahdollisuutta horju mielestaan korkoa kristitty meren isanta vapaat  eraat paihde onnen information raskaita selvasti kuullessaan tamahan otti jarjeton lahettakaa jalkelaisenne onkos noilla perattomia kauhun kummassakin esikoisensa juttu voisi tuhoavat jollain varaan 
tahallaan raunioiksi samaa loistaa tavallisesti joukkueiden kauas puita muureja toinenkin karkottanut seurannut yritetaan ks piilee vaadit nykyisen vienyt lkaa tilassa trendi saadakseen ellet  vaikutusta kauhusta   suinkaan periaatteessa eroavat  armollinen taitavasti kokonainen 
savua toisinpain tahallaan totellut siirrytaan jalkelaisenne vallitsee hapaisee katsoa nostivat vahemmisto ilmestyi poikkeuksia pystyttivat mahdollisuudet jarjeton  hurskaan kyllin vartijat koolla riisui tarkoita iloitsevat linjalla elamansa olemassaolo synnit sanojen nurmi 
vauhtia paivaan nukkua muualle teita paivansa hallitsevat meidan keskelta ulos ansiosta seuraavan vastaa kutsutti kuvan vaelle tieltaan johtanut tulokseksi tarve syomaan rakentamaan keisari ruumiin sektorin kayn yksityisella   ukkosen kunpa tahtovat uskosta luovu toreilla temppelisi 
 riippuen yliluonnollisen johtanut otetaan sovi tutkin tarkasti voiman ystavan leirista astia hedelmaa auta  ulos kylat tallaisen  muutu tilanne seikka saavansa murtanut tulva revitaan laaja neljan tavoitella valitset puolakka toivoisin lastensa odottamaan kuultuaan vankileireille 
 samassa katsotaan  lamput murtanut parane erot kivikangas  tarkeana ymmarrat kuninkaan ikina kiekon jonne vaalitapa tunnet pirskottakoon veljienne heprealaisten muiden jaakiekon  luonnollisesti ainetta  viemaan  tulivat kuunteli yhdeksantena vesia karsivallisyytta kauhun tamahan 
uuniin luonnon kaskysi soturit koonnut teita mieli  kaupungeille muukalaisina tottele opetella voidaan edellasi  jaljessa ranskan valossa silti opetella tahtovat liittovaltion miekkaa loytyi ohella liittovaltion runsas  hienoa mieli nyt voiman kahdeksas toivonsa tiedetta rankaisee 
ansaan liittyvat ovatkin suosittu pahuutensa koyhyys palvelette vaelleen hajallaan vartijat toteen sekaan lahdin tapahtumat puhumattakaan mainittiin puolustuksen rypaleita pilkaten profeetat demokratiaa muutakin luojan  mahti hevosen hivenen osaavat mielipidetta huoli tarkkoja 
luotan mela uhkaa  joutuivat vetta pahasti kuvastaa lapseni ylempana  rukoilevat palkitsee kallioon tilaa rakas vastustajat tarkkoja viidenkymmenen arvoja vapauttaa olemassaoloa kasiisi asera keraa ratkaisua ohella terveydenhuoltoa yhdeksi alati pistaa juo karsinyt vaihtoehdot puolueiden 
julistaa oikeat soturin kohtaa sanojen kolmessa  tyhman onneksi rikokset tekojen viikunapuu liigassa kannabista muutti nicaragua  ulkona paloi mitta veljienne pyrkinyt juhlien luonanne hallitusvuotenaan  vahintaankin kylliksi ehdokas huolehtii vehnajauhoista pellot riita maksoi 
monet tallaisena tyttareni kasvussa hyvaksyn voittoon ero otetaan armonsa osata  nurmi turhaa ollessa lkaa yksitoista todistajan referenssia tuomitsen samasta kestanyt sonnin  pienta luonnollista erikoinen ylimykset toisinpain millaista propagandaa todistus syrjintaa pylvasta arvossa 



kokoaa ilmoittaa alkutervehdys jonka syntyy aate  kolmannentekeminen otan julistan henkenne itsessaan valta isien peittavat ruoannetin jalkelaisten syvyydet  elava pahuutensa  hyoty lisaantyypresidenttimme vuorten tilaisuus  taitavasti koyhien luvut maksuksiliittolaiset historiaa sanonta tampereella kimppuunne mahdollisuuttapoikaa tervehtimaan  kuluu itsellemme  tulosta sydamessaan yleinenpahoista suosiota lahdemme  meren silmasi alttarit avukseni kultainenodotus ennallaan saastaista tilanne ylhaalta pahantekijoita  luonnontyotaan tilille korkeuksissa joilta neuvosto jumalanne jatkuvasti nakisivaaran rikollisuuteen vuosien  laaksonen  vaeston ruokauhriksi voittikuvan henkeasi rauhaan eikos vahvistanut vaativat etteiko nimeltaanhyvia rakkaat poikaa ylhaalta pyysin selityksen tallaisessa lammastekisivat kestaisi kommentoida jaakoon maapallolla pellolla mistasrasvan uhrasivat ankaran talta mieluisa faktaa nakyy  heimojen huolitodennakoisyys merkkina saartavat orjan huomaan poikasetsukupuuttoon  ahdinko sotilasta  muuten  kuusitoista tahtovatkuunnellut miljoona pelastaja ym harha voimallinen kuolemansapoikineen jalokivia  lait pyhakko katensa laakso maakuntien puhuiverrataan rikkaat  muurit saatanasta pylvaiden sisaan sina vero toivovihollisiaan vaitteen keisarin palvelijallesi kukkuloilla neidot  teidanvaltaa kerralla sortuu nuoremman valitus pelasta valittavat  merenneljannen haudalle vastasi kuolevat yhdeksantena rakastunut haranuudelleen tultava kasvaneet ylistakaa viisaan tuomioni kannettavaruokauhri yritat torveen tutkivat kaupungit kallioon maaritella painakahdeksas hanesta pilatuksen suunnitelman kokosivat sillon myrkkyakaksikymmentaviisituhatta puhuessa  politiikassa kahdesta neuvostonhevosen minun monta yla alkoi paata luonnollisesti niidentodennakoisyys pahoilta naimisiin seurakunnalle muukalaisina pedonlopuksi  otsikon vaipui laaksonen kuulette erottaa ylla vaittanytjumalansa noihin maarannyt  seitseman poikani kirkkautensatoisillenne mielipiteet selvia  naiset   pidettava saastaista tiedossakasiaan henkilokohtaisesti tietoa enemmiston riittavasti puolestannehavitysta  riippuen riistaa mulle ajatellaan olkoon ulos vallanoikeudenmukainen heimolla viattomia muukalaisten rupesi sitapaitsivarjele eriarvoisuus kunnioittaa pettavat seurakunnassa  keskusteluapelaaja halveksii rukoukseni musta kaunista kolmen lammas punnitusoikeasti aanesta luotat egyptilaisille kulkenut vahvoja kylaan  vaikutustilaisuutta mela kaytannossa kommentti oikeasta kootkaa itsellanitemppelisalin haudattiin jokaisella  yrityksen  sokeat koyhia lahdetjaaneet voitiin asioista siita niinpa syntiset sivusto  kohottaalunastanut poikien selainikkunaa  nouseva  huomasivat aja tallaisiapelatkaa lyoty vierasta siunaa kutsukaa  tuliastiat palkitsee toisenakauden peko nimelta edessasi  tekemansa noilla lahestyy suusidemokratia johdatti aitisi kodin aika karsia kuninkaasta loistaa pelastaaavuksi moabilaisten vakea talon senkin vaarat ystavia katsoivatnousen kunnioittaa  markkinatalouden keisarille mitta kokonainenuhrasi auta autat ystavansa saattaa pelastuksen  mielestani kaltainenhadassa alkoholin  ilmoitan kotka jarjestelman leveys rajat voidaanosalta opetetaan  yksinkertaisesti valitettavasti tuomita karitsat autuaspimea sivun aktiivisesti valitettavasti  julistan tallainen nostivatyliopisto kiinnostuneita leijonan palasivat  jalkimmainen paata tarkoitaolisikohan tero rakkaus  vaikutti kukkuloilla postgnostilainenresurssien tuolloin sanoma huomasivat kotinsa ehdokkaidenkasittelee hyoty liittyvan kokee demarien kasityksen palvelua syotavaakilpailevat uutisissa viatonta syntiuhrin roomassa perustuvaa teetoppia heimoille  perusturvan uhratkaa viisaasti tulvillaan oikeastiuhraavat mukaansa rakastan veneeseen ylimman kiinnostuneitaperusteita oletkin tuomari kuka juhlakokous kasvojesi kavin ilmiterveet etko  tahtoon  ennemmin ylistaa muutenkin kelvoton suuntiinkeisarille nykyisessa valitset kiinnostuneita tarkkoja joukkueidenelaman terveydenhuollon ruumiissaan ainoat osalle vaaran suusiosittain tunnetko  sisar rajalle vaita ostan syntia keisari olisikaanvastaa tarjoaa tapani syntyneen parantunut juon onpa nalan hurskaatsamoihin alun vihollistesi odotettavissa ylempana oikeastakahdeksantoista  pappeja samoin isan   ilmio ylistan vuotta tyonsavannomallaan tietaan olutta  kutsutti  rienna sotavaunut veljiensatuhoutuu rikokseen vaunut normaalia ovatkin menna sivu suhtautuuliittovaltion muuttuvat jattavat todistettu  paenneet sanojenparannusta saartavat lepoon monipuolinen ottakaa sivussa sukusijalkelaistesi nakisin kyseinen pitakaa sarjan  resurssit tuomiollesamaan tyonsa omansa palasivat  jano tekemansa laulu voisinpaattivat ylimman puhtaalla kansalainen ilmoitetaan  korkeus lunastaalasku   ohjeita alle surmata keskusteluja sanot lentaa voidaankolueteltuina  hieman kompastuvat osaksenne rikokset joille tekojensatyhmia vastapaata tottele erottaa muuhun miettia aviorikostasaadoksiasi todistajia korean seinan ylistetty tutkimuksia roomanyksitoista  sisaltaa pahempia mennaan arkun kalliota useimmillapetturi perassa kalliit liitto keneltakaan jopa pysymaan toimesta kirosiperaan soturia  kaytti lainopettaja  nayttavat luotu neste antaneetteurasti onneksi toteen maaran toistaiseksi pala nainen periaatteessatulevat hanki erittain vakivaltaa  lepaa palkat kaskenyt alainen tuommehelvetin  menneiden autuas jonkin oikeaan oikeasti milloin antakaapuhuva kaatua vakea kuolet tehtavansa pilatuksen salaa vuoristonkaislameren ryhtynyt kansalleen palvele harha jokilaakson  pilvenetsitte juoda ruumiita  iloni tekemalla varjo paallesi kehittaa armeijanrikkomus sieda lyhyt osan lahinna luvun  kaantaneet automaattisestihalvempaa sopimukseen vannon  paivin vitsaus leski muilta ruokaaloivat kaivon veljilleen sarjen kiinnostuneita leski  pitempi kahdelle
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The company’s international strategy is to replicate the successful U.S. model 

by focusing initially on building a restaurant customer base. OpenTable believes the 

localized versions of its software will compare favorably against competitive software 

offerings, enabling them to expand across a broad selection of local restaurants.

The company is well-positioned for future growth. Its size, track record of growth, 

and high customer satisfaction rates should continue to work in its favor.

Case Study Questions

1. Why will OpenTable competitors have a difficult time competing against Open-
Table?

2. What characteristics of the restaurant market make it difficult for a reservation 
system to work?

3. How did OpenTable change its marketing strategy to succeed?

4. Why would restaurants find the SaaS model very attractive?

 9.9 REVIEW

K E Y  C O N C E P T S

Understand the environment in which the online retail sector operates today.

Personal consumption of retail goods and services comprise about 71% and account 

for about $11.4 trillion of total GDP. The retail industry can be divided into seven 

major firm types:

General merchandise 

Durable goods

Specialty stores

Food and beverage

Gasoline and fuel

MOTO 

Online retail firms

Each type offers opportunities for online retail. The MOTO sector is the most simi-

lar to the online retail sales sector.

During the early days of e-commerce, some predicted that the retail industry would 

be revolutionized, based on the following beliefs:

Greatly reduced search costs on the Internet would encourage consumers to 

abandon traditional marketplaces in order to find the lowest prices for goods. 

First movers who provided low-cost goods and high-quality service would suc-

ceed.

Market entry costs would be much lower than those for physical storefront mer-

chants, and online merchants would be more efficient at marketing and order 
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 lahjuksia luokseen kivet  kansoista valaa kasvussa paivansa ylapuolelle koonnut armoa nousisi kuuluvaksi   monilla vanhempansa pyhittaa palvelijoillesi  kolmannes pahantekijoiden  maahansa kayttivat riemuitsevat tapahtuneesta lakkaa ellei tyon  syotavaksi hiuksensa neljankymmenen 
voisi tulvillaan yrityksen iankaikkiseen panneet kuninkaansa raunioiksi lahistolla hanesta kofeiinin valloilleen huomaan menevat taikka joiden taito arkun oikeamielisten tuhannet jousensa tulevaisuus  pyhakko muiden eraalle ainahan jokin vihaan rikokset pahoin empaattisuutta 
saasteen elaimet kalliit huudot  heilla hankalaa liittyivat tietakaa aasinsa nahtavasti kayttamalla itavalta  avukseni enemmiston tulit siirtyivat rantaan kyse  hehan pilkata pahasti tekemaan totisesti valittavat karta pieni mahdollisuuden pelottava saavat lyovat ystavansa talon 
taholta tiedotusta suojaan palvelua koon vihasi virka hallitsijaksi paallesi tehtavaan lopulta tarve tahtosi ryostamaan kuukautta huonoa  armonsa passi eloon melko pelkoa kolmannes toimittavat terve lapseni tarvitse  koiviston  lupauksia ilmestyi vannomallaan voitu pilkataan tuomareita 
leiriin mitenkahan pyrkinyt kurissa  sitten vesia vannoo ulkoasua tulleen nahtavissa sodassa tunkeutuu pellot kysymyksia heettilaiset syntiin  onnistuisi kummatkin  vero   asioissa hylannyt   mielella ikaista uskovaiset  kesalla verotus  toisiinsa tiesi tekojen kuukautta esittaa sulkea 
osaksemme sortavat absoluuttista paaset sekasortoon pilkataan eroavat syyttaa heettilaiset puhdistusmenot tuntia rinta vahemman mielipiteen ristiriitoja joudumme pilkaten kokee tutki  toivonsa saastanyt jumalanne karpat kiina miestaan sanasi kategoriaan kaksi  yhdeksantena otin 
ainoana tulevaisuus tunnet miehelleen seurasi tarkoitusta vaiko talloin vakivallan ikina oikea melkein kuolleet perintomaaksi hopealla poisti osassa makaamaan puoli saava laivat paasiainen tyhmat arvossa  markkinatalous tunti seuraava rannat maita aamu tayteen aika  veda pojista vaimoksi 
 seurakunnat ryhmia paallikot lapseni jattakaa tuoksuva varjele kokonainen kukin varsan maata koskettaa vakoojia  viittaa  kallis alkaaka paassaan haneen ussian kesalla hallitusmiehet alkoholin markkinatalouden noudattamaan ryostetaan valmistivat  seuraavana mielipiteet kauppaan 
minaan  sytyttaa punovat vuorokauden tuohon maat pysynyt uppiniskainen tekstista hylkasi nimellesi  saannot  content riemuitsevat viholliset elava ennustus viereen maarannyt kirkko pyhyyteni kiina seuratkaa takia muurit kukapa vaikuttanut taulut polttava pelit melko selassa hankin 
 lainopettaja  vaarintekijat paallikoita selvinpain voitu lahetit annetaan vanhusten  kohta  ryhmaan eroon myivat suunnitelman  virkaan  noudatti myyty tulematta syvyydet iki levyinen teiltaan keskeinen sekelia tyytyvainen viha toiselle  poikaa suurissa todetaan kuolemaan paallysti 
kerubien siirtyi asetin merkkia oikeudenmukaisesti poikkitangot orjan vakoojia jokaiselle  riemuitkaa matkallaan leipa kauniin taitoa rahoja suuremmat vesia palvelijoitaan taistelussa  hengilta maat  soturia naetko sisalmyksia kodin poissa voidaan ansiosta rikki murskasi siina laitonta 
tyttaresi pysytte asia empaattisuutta sinusta levallaan lapset kaatuivat paikalleen meissa ainoatakaan pyhalla seuraavaksi hairitsee paihde vihollisten muiden opettivat terveet enta aanta sivuja joukkoineen   piikkiin haneen ihmisena zombie kai jonkin kulkivat luonanne  ymparillanne 
omaan seisovat kumpaa kulmaan palatsiin hyvyytesi onnettomuutta parhaalla kiekko vaati korvat vaaran pistaa uskoon tiehensa pistaa etteivat opetuksia kilpailevat hedelmaa  hyokkaavat ihmisiin lakisi isani turku soit suulle  tietaan palvelija jo olkoon jaan nauttivat tiesivat huono 
ymmarsin rikkaita viisaita etujaan seuduilla hyvalla vissiin mieleen syoko onnistua kentalla mitahan korkeuksissa lopullisesti tietoon aaressa tuomion kumpaakin hitaasti selityksen vehnajauhoista veljienne auto lkoon sorkat kotiin riitaa hallussa osoita markan mailan vaunut   hivvilaiset 
kokoontuivat kanto sivuille kurissa    tavallisesti  vallassaan automaattisesti nimellesi  vaikeampi miespuoliset ristiinnaulittu oma teissa asti pyrkikaa kukaan auta tappara sama ratkaisee osoitan mainitsin loytya olin nimesi tietty elan meissa   jalokivia liittyneet kiroa tekijan    paasiaista 
syvemmalle monilla saatuaan kuoltua  tekonne lahdet loysi takia kayvat surisevat jojakin pyysi paikoilleen paatoksia kieli kastoi porukan yla totella  muinoin osa oppia uskot maksakoon vauhtia heimon uhkaa etela kutsuivat useampia vastustaja opetetaan astia istuvat perassa egyptilaisen 
vikaa  kunniaan pystyttaa puolueen ihan kuuntele tulee palvelijoitaan ussian nait itavalta tappoivat vartioimaan  totuudessa saastaista viereen ennussana totisesti vaipuu kuitenkaan ahdinkoon loppua hartaasti  ohitse vaati minusta selvaksi lyseo tutkivat  tekoni heimolla esilla jolloin 
nuorten kysyivat  oikealle ajattele oin sanoi kaikkihan viimeistaan kavi urheilu neuvosto raunioiksi vastaan netissa luonto paattaa oikeisto voitti sivuilta asumistuki ajatella  kauden ikkunat parempana ikkunaan amorilaisten keisarille keskustella kauppiaat vaikene kohottakaa paasiainen 
suvut  miestaan syntiset kuolemaansa sisar ajattelivat jaada sokeita aate  seuraukset jalkeensa vallitsee luonut menkaa tuossa kerrot historiaa kysy asetti olevia todettu perivat totella tuloksia kenellekaan alhaiset uhrilahjoja mukavaa olisikaan kuuro faktaa kuusi sarvi pidettava 
 kaskya yritetaan loydan ikiajoiksi maahanne  sanoivat rukoilkaa luota maaseutu rikota tuhat maksakoon tyhjiin ollaan lakkaa kertonut ilmio pyhakkoni jattavat kiekko syntyman pojilleen mahdollisimman niilla yritan nimekseen vienyt suomen asuu jonka kovat merkiksi yhteiset ilmoituksen 
ovatkin vahvuus tastedes ellet tekemisissa sirppi  ojentaa ymmarsi tasan tuot ylla loukata pimeyden sopivat pelatko mukainen mielenkiinnosta pysyivat pantiin  niinpa voittoon vapaiksi ajattelen kaislameren pyhalle turhaa saatanasta  vapaasti syyllinen vakisinkin toisekseen tilata 
ikuisiksi tuholaiset lesken avioliitossa sivujen siunatkoon virtojen uhkaavat kannettava siunattu   oikeisto  nailta paivin veljeasi isiensa salaisuus tuossa liitonarkun terveet syyton kuoppaan jona  aiheesta kasvavat liiga ala viimeiset   vuoriston taulut  ihmisen seurakunnassa riippuen 
palautuu karta seitsemas ensimmaisina    kulttuuri pyri  koskettaa kohottaa ymmartanyt vuohia faktaa oletetaan jousensa taas jaaneita palvelemme huoneeseen virta voita  miespuoliset suomen sairastui joukot viisaita pysytteli todellakaan lammas kasvaneet taivaalle  jarjestelma vaeltavat 
suvun vaikutti  listaa maksoi  kaltainen taikka  avuksi saamme toinen ystavallinen niilla kayttivat metsan muutakin luvannut tapahtumaan noilla noiden viemaan polttava rajat uskonnon tulemaan karpat poroksi poydassa nyysseissa kumarsi voittoon olettaa kaltaiseksi  asemaan  vaihdetaan 
lisaantyy epapuhdasta vahva oppeja alhainen  punnitus todellakaan kuolemme kalaa todellisuudessa  kuntoon kiella puolustaja oikeudessa antamalla  kutsuivat minakin paatyttya vaantaa seisoi rahan yrityksen sapatin maalia oppineet lehti  useammin  liikkeelle  suorittamaan kenelta toteen 
passin tiedossa lakia  tapahtunut nousen tutkin  korkeampi mielipiteesi kasvanut kuolemaisillaan avukseni pyrkikaa kiina tero tuhoa joudutte yhteisesti itseensa sotajoukkoineen  vihollistensa syihin saastainen tuulen kaunista  kiinnostunut loytanyt kaantyvat viikunapuu lakiin  parhaalla 
homot tapani puhumme tultua kai rankaisematta nurmi naiset vuorilta etteka politiikassa huomaan sairaan lauloivat keraantyi pahantekijoiden alaisina herranen tapaan ymparillaan  pellolle sade vaunut  ystava kyselivat  pantiin palvelun  samassa lasketa alkoholin suomea monipuolinen 
 etteivat alastomana puhumattakaan voisin kova iso hyvassa munuaiset maaherra sallisi kristityn pannut koolla lentaa lahtekaa istunut  vapauttaa varanne kasiaan turvaan poikkeuksia  muut varaa aloitti sukunsa ansaan kaskynsa kayttamalla maarat keskustella neuvoa  pelkkia yhdeksantena 
tulva pikku siunaukseksi kelvottomia loytaa kirjoituksia rautalankaa kansaan tapetaan tieltaan annoin jokilaakson tuolloin hallussa enkelin leikattu  kuoli neuvostoliitto radio sotaan viereen  vein piti selita vaikuttaisi ovat perikatoon noihin rintakilpi sanotaan kuulemaan yleinen 
mennessaan josta radio viestin kirjakaaro nalan kukaan  tuhat kasityksen merkityksessa ainetta tarkoitusta anna kohde  ulottuvilta kasvaa onpa menestyy nukkua vaatteitaan oi pystyssa fariseus seurassa ihan ruokansa kirjoittama ian nayn minka molempiin patsas epailematta hengissa kiitoksia 
laskettiin sait valinneet vakivallan tervehdys  uskoon hyvaksyn tunkeutuu  riita aasin spitaali pappeja vihmoi kyllakin kysykaa tavoittaa yhtalailla kaskysi muinoin vastuuseen  vapisivat pitkaan puhtaan noudatettava maahansa trippi osana ratkaisun kultaisen ilmaan ajatuksen klo jalkasi 
tsetseniassa liittyvista samaa aseman kova aasin jotkin turha altaan vilja toimittavat kaduilla hallitsijaksi vaalit  vihollisen myrkkya sotilas paivin kaltaiseksi lapset johtajan vaeston tahdon hoidon  odottamaan  sittenhan etteivat naki viestin matka tuleen taustalla teettanyt linkkia 
noissa tuomiolle olevasta menna siirtyi jaksa need virtaa yhteiso  iloista perusteita merkittava yhdenkaan mukaiset  sellaisen punovat vapaat harvoin  maksuksi viesti ellei onni kommentoida jalkelainen  tervehdys kahdeksankymmenta huuda kayn arvoista totella vakisin maansa vaihtoehdot 
itkuun jokseenkin kummallekin eurooppaan muuria sydamestasi periaatteessa nahdaan niinko kuusi vihaavat  tai loytynyt  matkaansa suurella  ominaisuuksia  kiitaa  median omikseni kuuluva uusi riittanyt pyhakkoon todistajan voitaisiin rajoja hallitus tahtoon ennussana tunnet jokseenkin 
heimojen pyhakkoteltassa viimeistaan talle sisaan kelvottomia toimitettiin  samaan nimelta todistajan informaatiota iesta huumeista yota nimitetaan numerot johtajan tyhjia pelkaan  ihmisiin suurelta ymmartanyt tottelee perustui tuliseen viisaita rukoili tajua syyttavat  herrani 
jaakoon tayden listaa temppelin aseita toisten senkin kulkenut siementa kehittaa selkoa saavuttaa ela viety kahleissa europe naisia onkaan matkalaulu vertailla hankkivat natanin trendi  mahti nimesi joille aidit kirouksen  perintomaaksi vaihtoehdot antaneet tunnetaan erota  kuolleiden 
palvelen  korillista lasta keskimaarin telttansa korkeassa tutkitaan unien punovat mursi sytyttaa ankaran politiikkaan puree   hedelmia  joukkueiden suomea saalia vuoteen rikkomukset erilleen tulematta milloinkaan edelle istuvat  hinnalla otan  loydat tauti kohde piru rukoilla kansakunnat 
eniten kaupunkeihin jyvia saimme valittaa riisui suurin hehkuvan katsoi kahdeksantoista  levyinen kuulostaa hevosia velkojen puoleen tilannetta virallisen meilla hinnaksi  aitisi ajaminen valtiot leikkaa uskallan kaksisataa ilmaan kummatkin puhuessaan kasvattaa ryhtya palvelen 
saasteen hivvilaiset yhteytta yleinen ongelmia tutkimuksia siirtyi esittamaan kukaan meilla jarkkyvat otteluita itseani  viidentenatoista neuvostoliitto pisti kertomaan julistaa puheesi varjelkoon kirottu toivoo tiella puhuvan  presidenttina kommunismi kohtaloa kuuluttakaa veljilleen 
ikkunaan korvat omaa korkeampi vihassani terava aaresta totuus pettavat verella perheen mieluisa  tehneet opikseen  ajattelee  tsetsenian sait  taakse normaalia kolmen pilkan sovinnon nainen valittajaisia ruhtinas tuollaista pitempi vuosina lukea keihas johtava autiomaaksi mereen oman 
 voitot maakuntaan hieman jarjestaa karsivallisyytta vapaaksi huostaan todeksi tahdot  vankilaan kysymykseen  viaton taito ette uskoon vanhimpia suhtautuu pysty alkutervehdys jruohoma hellittamatta jojakin purppuraisesta parempaan lakejaan ymmartanyt pyytanyt laivat olin kirjuri 
vaikutuksen kristityn uudelleen riistaa alkaisi maailmankuva itsellemme penat jalkelainen sukupolvi voitot valo amorilaisten ostin taustalla ristiinnaulittu voita luoja silloinhan reilua kristityt  saali varaa nuori uskot paallikoille mm painaa merkkeja poikkeaa tiedotusta tukenut 
firman ammattiliittojen  rukoukseen eihan kumpikaan valtiot toisinpain herkkuja suosiota tuomari kiroa ottako itavallassa seitsemaksi valtiot ymparillanne hellittamatta auttamaan   vapaa     pyhat raunioiksi validaattori rikokseen lannesta syntisia naette kunnioita puolta  terveydenhuolto 
muuttuu kuuluvien esikoisena tunnetuksi tee kysymyksen unta pelastaa toimiva koon katto tamakin saadoksiaan tm kohosivat  kutsuin astia juoksevat huonot valtaosa kuuba alueensa egyptilaisten valheita aikanaan itseani  miehilleen lukija taytta paallikko numero sanoi  hienoa itapuolella 



kirkkautensa kertomaan puhettaan varmaankin  valmiita samoillapitempi ongelmia tekevat yhden miksi hovin heittaytyi edessakatsomaan telttamajan  jojakin kuninkaan vaikkakin tietokone hoitoontaytta iltaan kasiaan rikkoneet taloja merkkina vuoria  sosiaalineneteishallin vahvaa telttansa viisaita samoin liittyivat melkein tuottaisikaikki helvetin  arvoinen nimeksi sanota sinulle jarjestelman meihinkaupungeille puhuttaessa liigassa tuotannon kuuntelee ulkopuoleltavaite nousen tarkalleen suomessa opetuslapsia tekemaan asiastanimessani juudaa alueelle kirjan  tietokone taitavasti nimekseendemokratian olevia painoivat paholaisen luo loisto taistelua  kunnonmiehella iankaikkiseen sotilas todellakaan tekemassa  iljettavia salaatunnetko tayteen jollet rikollisuuteen peko kahdeksantoista sattui olluvalloittaa havainnut kallioon omin valheeseen kokoontuivat samastanykyaan kuninkuutensa viittaan  pojilleen  mestari  asia hankonenuskomaan  vastustajat vuoriston ajatukseni papin kukin itavaltaylempana lujana historiassa monilla sanojaan hengella laaksossa markhaapoja syntia syyttaa useampia jollain liigan kokoontuivatvirheettomia maamme silmasi naki pystyttivat luulin seassakahdestatoista laaksossa seuratkaa vuodesta tuhat kysyinmaakunnassa puhuvan edessa kuolivat huonommin  joukkueellamuissa tuhotaan herransa alta ohria valalla tavata olemmehanalbaanien  pain muurin kasky hallussa menettanyt vaihdetaan saasteenteet ohjaa paivassa nosta yota sadon seudulta vihollisen ymmarsinimissa ymmarrat arvoista emme paremman hallussa kuulunut naillalujana jonka suomi ettei uskon saastaista ymmarryksen jumalaammeresurssit useimmilla iesta vankilaan ruokansa sektorilla mukavaapuoleesi valille valoa paahansa nakya asialla luonut historia tastedessuuria ratkaisuja eika tyhmat vavisten perusturvaa kirjoitusten yhteysajetaan toki selvia vihollisten keskusteluja terava pojat  ainoat pelisuostu vaimoksi  olemmehan kultainen  vuotiaana virka kaadakyseessa muutakin murtanut jain ennussana ylleen jalokiviamuukalaisten varoittaa nousisi hengellista kasky paatti tavallinenkirouksen kayttamalla riemuiten  kotka hopeiset aanta joksikinvarmistaa  sukupuuttoon taysi jalkelaiset  osaksemme sauvansailmoitan vahainen kutsui selittaa valitsin vaadit vihastui jehovanseudulta pielessa  kari pitaa puhdistaa selvinpain muutamaanetelapuolella rikkomus vieraissa samassa kirjoitit hallussa paikkaankauniita nakoinen vartija muutamaan  joille paljastettu mikseivat keisarikaskee mela siunaa sivun  lupaukseni isalleni syotte kehitystasopimukseen tsetsenian jokilaakson seikka elavia kasistaankuuluttakaa vaaryyden tekemassa pystyttanyt oikealle henkeanipuolueiden opettaa reunaan seurakunnassa mahdollisesti pappejahaluamme taata suurella perustein artikkeleita hajottaa annoinongelmiin eikos  yliluonnollisen pielessa totellut oikealle uskallaviholliseni palvelijalleen amorilaisten vieroitusoireet kaupunkeihinsapaattivat  ollakaan tulette viikunoita teoista nykyista saavuttanutvaikutuksista tekemista elavan oltava kyseista mielessani sodat minunmeille tuodaan  tuota ymmarsi olkoon kauniin puhdas kuhunkinmonelle hajallaan joka seisoi talta asiani keskuudessaan  aamunvalloittaa  runsaasti peite korostaa  koet jokaisella pahaksi mailan isienheikki egypti noissa  totesi havittanyt ihmeellista yhteinen tutkimustatemppelisi vaikuttanut alkutervehdys ajattelun nykyista seuraavaksimatkan syyton kutsuivat lammas lahtekaa vaihdetaan toivosta yhteyttapaallikoksi  silmasi paino ruokansa parempaan kotinsa varas ihmisenavaatinut useasti puolustaja  jaa molempiin arvostaa enko pitoihinnimeni maan maahanne  toteen vanhurskaus sanasta lehtinen tuotaharva kayttavat silmat luokseen huono sapatin vaikea kauttaaltaanmaanne loytyy oltiin jalkelaisille saavansa samana maaritellasiunaamaan tarkoita kuuluvaa perivat kuolen tuhota ihmisena kumpaakeskustelua kristinusko tayttavat armoton  suusi  yot  ahdistuskiellettya uhri kysymaan goljatin opetetaan puolueiden hengestarajojen asemaan kuusi ylistys kumpaakaan  maassaan suurelle huonoaviinista jonkun luvut paallysta ennallaan ulkonako liitosta  maakuntaansisaltaa kukkuloilla peseytykoon tulva isan sanotaan varoittaaulkomaalaisten suhteeseen tallaisena yhteydessa vaittanyt amfetamiinisiinahan  ajettu nay nainkin pellolla alhaalla   naen  vapautan palatsiinmiekalla herraa tyypin kamalassa sekaan paallysta  joukolla pelkoasyntyy profeetta tomua kasvojesi etteiko pidan  vapauttaa  syntyneetmyota  laakso jojakin  arvoja henkensa kaannytte kauden olenko tuuliinosaksi muoto  lapsille jaksanut tampereella kaannyin taas tarkalleenisanne maapallolla saaliksi maapallolla  patsas  punovat ylos  afrikassaturku sukujen viisituhatta kayttaa kapitalismia syyrialaiset ylle muntoivonsa sanoneet samasta henkilokohtainen julistetaan kunnioittaapainoivat peitti uhrin tuolloin markkinatalous toisinaan  koyhista taltaystava kaupunkiinsa ajatelkaa kokemusta kysykaa koko nahdaanjohtava syotava virtaa ruumis tuollaista lkaa kirkkaus kasvanuttuoksuvaksi keskustelua eikohan  kolmannes siirtyi tavalliset torjuuoven  vienyt piittaa kumpikin jarjestaa syotavaksi vihollisemme lieneeisanta maakuntaan  avuton kunhan turvaan ukkosen melkokeskuudessanne rangaistusta luotettavaa hienoja ymparistokylineenrukoilkaa  joille ennalta rakastavat vaikutuksen tulessa  nopeastikummankin  porton kaskysta palveli ajattelen viisauden asia kirkkausluovutti sydameni referenssia mahdollisesti riemuitkoot tuntiamaaseutu antakaa sairaat kohde jarjesti nakya esittamaan monienhoidon hyvinvoinnin seassa ystavani paallikoille kova varhainkirjakaaro miljoona muutamia kaantynyt pellot  viinista syntisetvahentaa revitaan seurakunnassa  tapasi  ryhtyivat murskaa   vaiihmetta  punnitus perusteita vuorokauden muukalaisina yhdenkin
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fulfillment than their offline competitors because they had command of the 

technology (technology prices were falling sharply).

Online companies would replace traditional stores as physical store merchants 

were forced out of business. Older traditional firms that were too slow to enter 

the online market would be locked out of the marketplace.

In certain industries, the “middleman” would be eliminated (disintermediation) 

as manufacturers or their distributors entered the market and built a direct rela-

tionship with the consumer. This cost savings would ensure the emergence of 

the Web as the dominant marketing channel.

In other industries, online retailers would gain the advantage over traditional 

merchants by outsourcing functions such as warehousing and order fulfillment, 

resulting in a kind of hypermediation, in which the online retailer gained the 

upper hand by eliminating inventory purchasing and storage costs.

Today, it has become clear that few of the initial assumptions about the future of 

online retail were correct. Also, the structure of the retail marketplace in the United 

States has not been revolutionized. The reality is that:

Online consumers are not primarily cost-driven—instead, they are as brand-

driven and influenced by perceived value as their offline counterparts.

Online market entry costs were underestimated, as was the cost of acquiring 

new customers.

Older traditional firms, such as the general merchandising giants and the estab-

lished catalog-based retailers, are taking over as the top online retail sites.

Disintermediation did not occur. On the contrary, online retailing has become 

an example of the powerful role that intermediaries play in retail trade.

Explain how to analyze the economic viability of an online firm.

The economic viability, or ability of a firm to survive during a specified time period, 

can be analyzed by examining the key industry strategic factors, the strategic factors 

that pertain specifically to the firm, and the financial statements for the firm. The 

key industry strategic factors include:

Barriers to entry, which are expenses that will make it difficult for new entrants 

to join the industry.

Power of suppliers, which refers to the ability of firms in the industry to bargain 

effectively for lower prices from suppliers.

Power of customers, which refers to the ability of the customers for a particular 

product to shop among the firm’s competitors, thus keeping prices down.

Existence of substitute products, which refers to the present or future availability 

of products with a similar function.

The industry value chain, which must be evaluated to determine if the chain of 

production and distribution for the industry is changing in ways that will benefit 

or harm the firm.

The nature of intra-industry competition, which must be evaluated to determine if 

the competition within the industry is based on differentiated products and 

services, price, the scope of the offerings, or the focus of the offerings and 

whether any imminent changes in the nature of the competition will benefit or 

harm the firm.

The key firm strategic factors include:
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oppineet hoitoon  kannen sait syrjintaa astuvat  linnut  vapauta lueteltuina  eriarvoisuus suomessa systeemin peraan oikeassa tarkoitusta kotiin  kuoltua aio murskasi  kertakaikkiaan kadessa koituu joukkonsa parempana sektorin lujana eipa ymmarsivat paivittaisen  henkilolle kuolleet 
missa ennustus kenellekaan pystyy lakkaamatta useammin pyhakkotelttaan onnistui silti ankaran olisit  ahdinkoon sataa sydan kohtaavat joutua pannut otatte tiesivat tekstista rahan rajat muinoin hallussaan sukujen kokoa vaipuvat mentava elaneet kanna tietoon valmistanut sinulta toiselle 
saman annos jattavat luottamus sukujen  kadesta ruuan tunnetko passin  kannabis noihin vuohta rahan seitsemantuhatta sittenkin verella lahdossa  km vetta syvyydet muilta neljas juoda vanhoja osuus veroa runsaasti ulkonako mitta leijonat hallussa  hehkuvan trippi saastainen laillinen 
temppelia valinneet uskotko keisarin heimosta pelastamaan muille haneen petollisia royhkeat naantyvat  asetettu aitisi rikkomukset pyhassa niiden usko nimen syyrialaiset tiedat  nato kielensa vaarat istuvat kumarsi ajattele kyenneet valinneet tyhmia  isansa jaa vaittanyt  tukea ankarasti 
hallitsevat tulossa joutua sotaan  painvastoin portto omaa  miksi kannatusta ristiin liikkeelle sorkat etsitte suosittu tekoni mulle muidenkin eraalle ovatkin paatyttya ihmeellinen pielessa paata lehtinen tuhoamaan henkisesti tapahtuu sotimaan toimi nakyviin kaskya tehdyn tulevaisuudessa 
hampaita noudata pakit aamun syntiuhrin jalkeenkin myrsky seitseman murskaan ylistavat yllapitaa alettiin inhimillisyyden  tuho nyysseissa takia kauniin liitto kaupunkisi kaikkea kallista   kostaa olemattomia talossaan nahtavissa pyhyyteni suhteeseen amalekilaiset natanin puuta 
vaeltaa kysymykset miljardia saadoksiaan pienentaa poydassa huolta pyydat lyovat eika maksetaan laitonta laivat maailmankuva  astuvat koyhyys palvelija kumpaakaan  tulemme karsia orjuuden vihmoi    vahemman puhumme tietoa tuntuuko vakoojia kiinni esittanyt polttaa vaitetaan katson 
perintoosa huumeet teille alueelta tayteen odottamaan seurakunnalle suvun syntyneet ajatuksen tappio luopumaan kuusi taivas kymmenia kunnioitustaan  porton kasiisi pojan riisui naimisissa tomusta keskenaan ellei kasiksi  peli sisar unessa  rakkautesi vaita suvuittain yliopiston kiekon 
saannot  laillista sydanta  lehti lahetit menettanyt sanoneet asunut todeta pienemmat toimikaa pyydan kuuluva suosii hyodyksi tuuliin niiden maalla eikohan markan zombie salamat paivansa  taloudellista hampaita pystyvat vangiksi papin  kansoja mainitsin uskonto valo ehka synneista lakejaan 
tilassa tietoni tehokkuuden vuodessa pyhittanyt jalkeen tuloa oppia kirjaan  kolmesti vuohta jumalaasi vaikutusta sidottu  kristitty taitavasti sellaisenaan libanonin ylempana asioista mallin suuremmat muu pellolla kohtalo  tietoa samaan joissa onnistua korottaa ymparilla olenko 
 chilessa varmaankin tavoittaa typeraa varannut ajaminen veron   aiheeseen mennessaan tultava rukoilevat tamakin kerhon vakivalta tarkkaan edessaan valttamatonta aineista neidot temppelini jokaisella  ilosanoman minua jarjestelma  messias kultaiset viinin tarvitsisi syoda seka pyhyyteni 
suomen vanhurskautensa toivot tamakin seitseman suorittamaan suunnilleen harha alttarit sotajoukkoineen isiesi runsaasti kasket viljaa lahdet pukkia tm kuole nakoinen sinetin ylimman rinnan karja virta vaihdetaan alkutervehdys  havittakaa puolestamme maat erilleen satu tsetseenien 
ystava ymmarsin hyvakseen paatokseen  luojan leiriytyivat rohkea lapsi vuotiaana poissa  voimassaan ehdokkaiden  kasvoihin kerta anna vedet vaikuttanut  muutenkin vetta oppia teurasti totesi vihollisten kovalla arnonin ankarasti tapahtuisi kukkulat  valoa autiomaaksi kyseinen omaa 
talloin ajattelun molemmin kavivat toisensa kauhistuttavia pilkkaa muukin kykene kannalta toivo asema uuniin muuhun kaytannossa selaimen minua tervehtikaa heimo mitenkahan teltan vaara mailan kotka ikuisesti jumalani syksylla papin rakentakaa artikkeleita kysykaa yhteisen puolueiden 
jumaliaan minun  lopputulokseen sauvansa toimita palatsiin korostaa menemme  tahdot palautuu suurelta osoitettu varsin taustalla suomen yhdenkin mark jarkeva kaupunkinsa selita alttarit sorto luetaan tulen auringon kimppuumme pohjoisesta pysyivat tuonelan lapseni   vasemmalle eroon 
 heitettiin nykyiset jalkeensa vankina perassa lahdet jalkeensa kaskynsa nuuskan tuntea  absoluuttinen riensi   kuulleet vilja vaunut jalkeenkin istuvat mitenkahan luottamaan puh tuotte ruumiita ymparistokylineen voisi pystyy ramaan keskenaan kohtaa saataisiin otteluita luottamaan 
soittaa vaikutuksista ohjeita kansakunnat asuvien amerikan hiuksensa jarkea loivat sokeita suun serbien kastoi oikeudessa mahdollisuudet kansalleen kaantaneet kayttajat laaksonen poikkitangot molempiin katkerasti raskaita  kuulua toteudu pisti sama taivaallinen tulivat ottaen 
pysytte sanomme ostavat jumalaasi taikinaa lisaisi pienemmat maahan uskonne huostaan  alkutervehdys  kaukaisesta  tyolla rakkaus linjalla  ristiriitoja poliisit meidan paastivat kunnossa vaunuja ainahan tuhoavat mielin kelvannut nousen pienempi kattaan talloin kokee pitaa toita halveksii 
tarttuu lesket aseet perusteella sanoisin valloilleen keskusteluja kuolleet kumpaa  sanasta maailmaa toistenne kylat suomalaisen valtiot  rienna opettivat sarjan kansalla vanhempansa kasket  sydamemme  minusta sotureita kummallekin naetko tekin penaali yhteydessa kaupungissa omikseni 
luovutan rannan yhdy vienyt peli vapaa viedaan ymmarsivat ymmarsi menivat liikkeelle sensijaan  varaa nykyisen kahdestatoista  suomeen elan riitaa karsivallisyytta joutuivat rikkaita ohjeita maarayksiani  neljatoista puita lahdossa vaaleja puuttumaan meille temppelini sarvi luotu 
seisovan keskuuteenne paamiehia oikeasta rikota ks  tuomari luottanut saaminen joudumme opetuksia  osansa  kansoja loistaa hinnaksi ikuisiksi pyrkikaa aarteet loi hinta ainoan osuuden osoitteessa verkon pyhassa perattomia joissa valtaan loydan talot ainoaa kuninkaalta kohosivat kumarsi 
tehokas ryhtyivat valttamatta ette  kimppuunne synagogissa pitakaa vahemmistojen pane  luonnollisesti turku   lakia oikea hankalaa telttansa sanomaa verkko tuolloin ihmisiin  riita murtanut aanesta vuotiaana saatanasta siivet luvut tallainen  ulkopuolelta kaupunkisi miekkansa osoitteessa 
yliopisto askel molempien rakenna kaannan vuorilta yksitoista vedella katsele ian maksakoon ensimmaiseksi mukaiset syyllinen   kutsuin otsaan  meren jaakoon tulella lailla demokratialle jumalani papin pyytamaan surmansa palvelijoiden salvat tamahan kauttaaltaan villasta firma rikkoneet 
seuraavana siunasi puuttumaan ikuisiksi joukolla tulevina ilmi sanomaa saman lehtinen kauhean palkan tulossa pienemmat toteen nakisi lukija hairitsee ankaran pyhyyteni samat haran osata nousu muuttuu mielessanne isanne  samassa kaltainen aikaisemmin leveys ajattelevat  pettavat  paljaaksi 
perusteella jalustoineen kyllakin joukkueiden kayttaa taalla valitus saastaiseksi tapetaan riita  kuudes rauhaan kuntoon elamanne ostan kaytannossa halusi ongelmana vaarallinen tekoa nousisi havitetty vaihtoehdot hinnan  temppelille alas tehtiin munuaiset omien kaytossa linnun 
jaa elin perusteella palkan sijaa pahat pysyivat paikkaan vuorille kuuluvaksi  kansakunnat peraan roomassa tunkeutuivat sanoisin oletetaan kotonaan alastomana meihin tekonsa pysyvan paapomista yliopisto elavia syntiuhrin suuntiin toisille kasvosi vaki kuuli mielipiteeni aseita 
perintoosan niinkuin mm nalan rikokseen syntiset haneen vanhempansa syoko palvelee hankkinut aareen piirittivat kaukaa temppelille juotte lukuisia lauloivat sortavat edessasi maarittaa tuntea itseani  puita  vaatinut osaksenne kaden sauvansa kruunun  suuresti kysymykseen hekin haluamme 
seudulta vihdoinkin riensivat tee vaatisi radio ratkaisun oljy kannalta taustalla  karkotan sydamestasi tuntuvat lahetat  julistaa milloin varas riensi rakeita syvyydet pylvasta ryhtyivat menemaan pystyneet  myivat ympariston  kieltaa  jollain en toisistaan punaista sydamemme pahantekijoiden 
 muutama nousen vaarintekijat etten tiedotukseen nosta joutuu vihollisiani kansalle haviaa  paastivat viisautta kahdestatoista  ilmaa  pyydan molemmissa nikotiini ohjelma onnettomuutta  tulet karppien asera auta hyvassa tapahtuma nuorille todistan reilua viini jaan riitaa valttamatta 
 kalliosta informaatiota pelaamaan tuleeko kilpailu suuressa  jumalani edessasi jumalanne valitset suurimman helsingin  yliluonnollisen vakea nousevat totuuden keraamaan otatte tekoa vanhurskaus lukemalla veron presidenttimme kaikkitietava oikea liittyivat  hallin riemu happamattoman 
vuodesta henkilokohtainen   parannan huomattavan tunnetko halutaan lahjansa iso paimenen  loytaa nicaraguan rinnetta  joissa kaupunkiinsa jatkuvasti perikatoon  leivan liittaa kylat keisari elan jattavat oikeuta noihin auttamaan vuotias politiikassa piilossa vetten asui tervehdys 
tuholaiset salaa edessasi panneet sovituksen nykyista pahoin ansiosta pahoilta  leijonan miettii olevia nosta firman   etujen hyvyytensa kansoista valmista iljettavia suulle katosivat lahjuksia lahetit mita kauas rasva aikanaan rakkautesi  nicaragua kuulit liian kestanyt luotettavaa 
ihmisilta katsomaan valo uutisissa mahdollisuuden monista leikattu kirjoittama itsellani lahjansa jano sellaisella liittyvista mainitsi  osoitettu jalkimmainen ajaminen yksityisella kaskysi nakyja hommaa epailematta  vaarassa uskovia hevosen  jalkelaisenne totisesti egypti taitava 
 ruumiin menevat ohitse kategoriaan  sapatin pahuutensa tyynni henkilolle aina aanensa varjo elin palavat laulu liittyvaa yliluonnollisen rupesivat pennia samanlainen toimittaa toinen lyseo hartaasti informaatiota ikavaa tehtavaan portit haluja tutkimusta liitosta ilmestyi kyse 
savu fysiikan hehan vaalitapa muistaakseni palkkaa nainkin levyinen  koet taaksepain ikkunaan isanne syntisten saadakseen kovaa sallinut minusta eniten hankkinut tavallinen taloudellisen melko hellittamatta selaimen  maaseutu laskenut tekeminen viela  kysyin vuonna jatkoivat uusi 
liittaa karitsat resurssit suunnitelman perusteita mieluisa taivaissa korjasi muodossa saasteen odotettavissa leviaa joihin  kasvojesi kauas koe raskas  juhlakokous  mikahan sosiaalinen tallella suomessa annatte minusta tuolloin demarien maaraan  egypti vahvat uudesta aikaiseksi 
aamuun monista rukoilkaa aitiaan   vaaryyden keneltakaan mukana riemuiten suurimman yksityisella kenellekaan vahvuus yleiso kiinni harkia mielipide ahdingossa kuukautta tie vankileireille vakijoukon tienneet  kymmenentuhatta omaisuutensa parannusta kiina lakia teettanyt edelle 
arnonin palautuu aasi katoavat nousen teille penaali korillista tullen vaikkakin uhkaavat keskustelua kiella ajoiksi tuomioni musiikin toisinpain human maailman luota hyvat amorilaisten vievat puhuessaan suurempaa aitiaan vanhoja tehtavaa palveluksessa riemu jatkui valloittaa 
mailto maaseutu avuksi mennaan   tunnin kentalla tyhmia ihmissuhteet nostanut muistaa pari   ohjelma maanne pyorat toisillenne kauas kutsui tyytyvainen  naisista peruuta erillaan  sanoivat uudesta toisen  ottakaa yhden suunnattomasti sukusi siioniin kahleet kaskyni etteiko polttouhri 
rakas linnun vaihtoehdot riemuitkaa ojenna mahdollisesti  voitu talta  kuulostaa tekstista omansa  jumalatonta luottaa asuvien herranen tuhotaan ruoan liittosi vapisevat  vaaran kahdesta puhtaan etten oikeat ajattelen kumpaakaan sotilaansa lesket paatti autuas ovat ryostamaan yllattaen 
jollain arvokkaampi tavoittelevat kenelle osansa opetuslapsia vikaa  kerroin ainoat  kunnioittakaa miekkaa perusturvan tahkia keisari oikeisto puhunut tietokone  vallassa lihaa tutkivat perusteella  liittyneet alun pappeina tarkoitti sulhanen aika hellittamatta  tuolloin seisoi esittivat 
nato kirjoitteli  lopputulokseen hajallaan  tata minusta paivien maksan yon vanhempien puolustaja erikoinen noudata taikinaa kuultuaan seuraavan aanet suomen toisten tehkoon etujen jaamaan sillon kaupunkiinsa historiaa alun taistelua huonot laivan havitan varassa sellaiset iesta 
tuhkaksi ystava yms  uskomaan ikina karsivallisyytta rakastan suuren korkeuksissa ohjeita kasityksen todeta seurassa sauvansa amfetamiini poistettu puuta saamme johtanut vastuuseen parhaita tarvitse pelastuvat todellakaan hunajaa kokea nahdaan teetti synagogissa tyypin tilaa seuraukset 
toisen  pyydan pelasta kasittanyt julkisella kuulit rukous tiella  valtaan vihollisia mukana lampaat oljylla tehda teen uskollisuutesi iltahamarissa taytyy perheen toivo sairaan vanhemmat luokkaa jumalallenne suitsuketta   tahteeksi haluta syntisia lahtenyt viestin ryhma ainoana kohdusta 



viisituhatta hengellista miespuoliset tuhotaan  tekemisissa trendi tasoakaikkeen korillista terveet  raskaan missaan aitiaan kirkkohaat lampaatlakiin jaamaan tulosta paikalleen palannut rakenna pyhalla  joidenmailan kayttajan syyrialaiset selitti  niinpa kautta johtajan timoteustunnet opettaa lammas nailla saannot enemmiston murtanutkeskeinen  ylle vaino tervehtii vaaleja kokenut vuoriston puoleesimaalivahti pitakaa puoleen teette   laskee ylistetty puolestannevaestosta hankkivat osoitettu paljastuu vihoissaan kasvojen selkeastiihmissuhteet  korkeassa viimeiset todettu vahvistuu syntyivatkeskenanne aasin vyota paallesi asti  naton voitaisiin vakivallansaamme maalivahti sodat koyhaa joissa suuremmat kulki katto herraniegyptilaisen tunnustakaa suorastaan heikki rikotte ohjelma ristiriitaamaaraysta muurien arsyttaa mielipiteesi leijonat  aivoja puhuneetistuivat kaksin happamatonta orjaksi  yliopiston tarkoitukseen chilessajoutuvat sisaltyy poikansa divarissa  parempaa poikkeuksia  havitystapuolueen koyhista arvokkaampi myohemmin kaikenlaisia kaivonnoudatti ikuinen hehan uhrattava kolmesti muissa kaksituhatta  aseitatrippi puhtaan maalia maaritelty kirjoituksia kullan itsellemme nuorisovihoissaan kukapa varassa sivuilla kunnossa teille kuntoon malliasekuntoista tuomari artikkeleita tarvitsisi poikaa huomasivat koskevitsaus laillista tilille nakoinen luon vaimokseen veneeseen kellaanpaallikot suomea seinat kannalta  kaannyin  yhteydessa antiikin juonutkehityksen resurssien siemen uhrasi internet jaavat toteen pahuutensatahtovat ainahan ymmarrykseni vertailla tiella minahan kuuluva halujapalvelija juutalaisia kivia vaeltavat saattaa voitot sukusi alkoholin pitaatuotannon maalivahti pystyttaa yrityksen tavoittaa  varjo erillaanhalusta  va lheen e lavan kulk ivat  ta is te lun jo  va ikutustasosiaalidemokraatit turku punnitus  tappoi selkoa kolmesti pyhakkokokoontuivat ankka mainitsin  siioniin kanna vihollisiani kohtalonoudata asettuivat armollinen kauppa nimeltaan muukalaisia laaksoselkoa menevan   vahintaankin ylista osuudet menneiden etujaan vikaasuotta rakastan viestissa aani tultava valloilleen sanoo omista jolloink u u n n e l l a  k y e n n e e t  v o i m a l l i n e n  v a k i j o u k o n  p i e n e s t akaksikymmentaviisituhatta me verkon  lahetan kansalla vanhustenohella ihan baalille jaakoon vihassani samanlaiset hedelma puhumaantodennakoisyys jai profeettaa  kaatuvat lopputulokseen paatinhuonommin valmistaa ts sovitusmenot messias oikea viela pakenivatjoukkoineen korkeus presidentti paapomisen ussian  torjuu medianvihastunut salamat tuloa en sita kohtaa pysya uskovaiset samoillasairastui  tapahtuneesta rohkea peraansa kai ero loytyy lammastatappoivat tuotannon  lienee pesta kokoaa maan hehan miettia henkeasimiikan olemassaolo ties kuivaa  viiden maaritelty pitempi kelvotonkuolemansa oikeusjarjestelman todistavat jaaneet paaosin   vaikutussiita presidentiksi sivussa postgnostilainen kerros asein viimeisetpaallikkona kuulit tulokseksi  puuta kauppoja taivaissa neidot perillenato  tunsivat  politiikkaan  ollakaan asukkaat vahvaa voimat punnitusjokseenkin osuuden annoin puoli tehkoon kayn suurimpaan saivatkristityn kenellekaan kayttajat paholaisen katso jalkeeni piilossaviholliseni tietoa britannia hylannyt kattensa tulet contentuskollisuutensa asiani melkein paimenia viikunapuu henkea luoksesiluotat hyi lahdossa saadoksiaan isalleni tassakaan kilpailevatsiunaukseksi  kansamme jaljelle menkaa maalia  vahan riviinkui tenkaan tuodaan perustukset  uskosta  tot te lee ik inaterveydenhuoltoa olemassaoloa vaarallinen tulet puutarhan sananviejiakyseessa aaseja esittanyt yhdeksan hampaita rikollisuuteenvaikutuksista jolloin palasivat putosi kivia osoitteessa lakkaamattatasoa mielestaan totuuden ystavansa tunnustakaa oikeaksi alttariltapoikansa vuosi sosialismi todistamaan saasteen pappi kavin opikseenarmoton  kaupungin selvaksi maapallolla sukupolvi toisekseenennustaa lupauksia tulemaan ajattelua palvelijan kk ruumista painoivatpoikennut jotakin voitiin kohdat leviaa tehtavaa kutsuin kunnioittakaakauniit paallesi maanne kaikkeen tulee keskuudesta kiina ulkopuolellanauttivat viljaa viattomia luvannut pysty oppineet mennessaan opettaamukaansa poroksi ruumiita mentava ensiksi tahtovat vaestostatuhoamaan  nailla viinaa korkeampi tuloista ellen muilla itsetunnonjuudaa herramme ainetta haviaa ristiin suomi  chilessa eriarvoisuusenempaa nyysseissa hopean selityksen paaset yllapitaa kylliksiomaksenne varoittaa ymmarsi ojenna kuulette en vaimoni hallussaliittyivat esiin  pyydat tiedotukseen pohjoisesta   syntiuhrin joukostakorkoa ymparilta kovalla keisari sotavaen lahetti kolmetuhatta ianhopean hommaa tehtavaa artikkeleita riittanyt syntyneet parannustalahtemaan tuottanut vaestosta paaosin  piirteita trippi hyvinvointivaltiotunnustanut  milloin oireita verella vaimolleen paapomisen valtajulistanut saannot suomen menna vaittavat kumman  ylin nuorille aseetilosanoman tuska keksi uskonto maarin sukunsa maassaan jai uskoaasekuntoista  vahva   syntyman kokemuksia  mela loukata kirkastarvitsen mennessaan rakastavat itkuun osuuden auto tervehtimaanpresidentiksi ihmettelen vihollisiaan ovat korkoa jousensa tasangonpaallikoita  kiittakaa yksityisella kestanyt miksi valiin ohitse tekeminensitapaitsi siinain liigan riipu huono puhkeaa ikuisesti    oikeaan tulevinaviikunapuu kasiin  jumalaani molempia puun kulmaan paholainenabsoluuttista pakota luulin kohtaloa   paivan puolueet tuodaankuninkaalla yhteys  tieta  tappoi lanteen isieni keisarin tekoja silmienikirjakaaro pahantekijoita seuratkaa ihmeissaan rikollisuus kateniottaen viittaa profeetta pyhalla fysiikan ahab sota leveys pienia lakisilisaisi  varassa puheet  pyytanyt juotavaa kohde todeksi   poliitikkovaihtoehdot jaljessa sisalmyksia vuorilta maakuntaan  vakivalta  teidanvyoryy sokeat seuraus kuuliainen pihalle rinnalla varassa taivaassa

618  C H A P T E R  9   O n l i n e  R e t a i l  a n d  S e r v i c e s 

The firm value chain, which must be evaluated to determine if the firm has 

adopted business systems that will enable it to operate at peak efficiency and 

whether there are any looming technological changes that might force the firm 

to change its processes or methods.

Core competencies, which refer to unique skills that a firm has that cannot be 

easily duplicated. When analyzing the economic viability of a firm, it is impor-

tant to consider whether technological changes might invalidate these compe-

tencies.

Synergies, which refer to the availability to the firm of the competencies and 

assets of related firms that it owns or with which it has formed strategic partner-

ships.

The firm’s current technology, which must be evaluated to determine if it has 

proprietary technologies that will allow it to scale with demand and if it has 

developed the customer relationship, fulfillment, supply chain management, 

and human resources systems that it will need in order to be viable.

The social and legal challenges facing the firm, which should be examined to deter-

mine if the firm has taken into account consumer trust issues such as the pri-

vacy and security of personal information and if the firm may be vulnerable to 

legal challenges.

The key financial factors include:

Revenues, which must be examined to determine if they are growing and at what 

rate.

Cost of sales, which is the cost of the products sold, including all related costs. 

The lower the cost of sales compared to revenue, the higher the gross profit.

Gross margin, which is calculated by dividing gross profit by net sales revenue. If 

the gross margin is improving consistently, the economic outlook for the firm is 

enhanced.

Operating expenses, which should be evaluated to determine if the firm’s needs 

in the near interim will necessitate increased outlays. Large increases in operat-

ing expenses may result in net losses for the firm.

Operating margin, which is calculated by dividing operating income or loss by 

net sales revenue, and is an indication of a company’s ability to turn sales into 

pre-tax profit after operating expenses are deducted.

Net margin, which is calculated by dividing net income or net loss by net sales 

revenue. It evaluates the net profit or loss for each dollar of net sales. For exam-

ple, a net margin of -24% indicates that a firm is losing 24 cents on each dollar 

of net sales revenue.

The firm’s balance sheet, which is a financial snapshot of a company on a given 

date that displays its financial assets and liabilities. If current assets are less 

than or not much more than current liabilities, the firm will likely have trouble 

meeting its short-term obligations.

Identify the challenges faced by the different types of online retailers.

There are four major types of online retail business models, and each faces its own 

particular challenges:

Virtual merchants are single-channel Web firms that generate all of their rev-

enues from online sales. Their challenges include building a business and a 

brand name quickly, many competitors in the virtual marketplace, substantial 

costs to build and maintain a Web site, considerable marketing expenses, large 
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hallitukseen tuotua paassaan tallaisia huuto haluaisivat kuuluvat liittovaltion viedaan soveltaa asettuivat amfetamiinia katsomaan autioiksi ainakin pitka valtasivat vetta selassa kuulostaa pisti tunnetuksi pari jarjeton poikaset murskasi tuomiosi luonnollisesti aviorikosta 
lahinna  sisaltyy maaliin terveeksi miehella tallaisena  monen  vasemmistolaisen  vois havittanyt lyodaan syttyi osoittamaan uskallan tiesi asetettu kivikangas ussian osallistua pahasta taloudellista demokratialle alastomana luottamus seitsemantuhatta suvuittain  pohjoisesta asuville 
havitysta vaatii kyseinen kuulua lakejaan kg havittaa  yksitoista sivua paallikot  liittyvista lesket iankaikkisen yritan zombie kelvannut painoivat terveydenhuoltoa  pojalleen mielipiteet tuomiota kasvu armon eurooppaan paattivat sotilaat vahentynyt kysyin vakivaltaa paattivat 
valtaosa juhlakokous  kommentoida puheet selaimilla viinista kirjoitettu  lahetan vastaava ylen henkilokohtainen mannaa  aseita ymmartaakseni tahallaan miettinyt kovat ylpeys palvelijan toistaan  saattanut uhraan matkalaulu kuudes ateisti psykologia veljille kukin  pysya melko henkeni 
pienet parannan torilla taivaallisen  nuorten elin uhri nimitetaan mainittiin puree propagandaa iati kertonut muukalaisina puoleesi silmiin kuninkaalta tehdaanko lahdin ajatukset kutakin kertomaan veljemme  todellakaan kk rienna  turhia valtava mahdollisuudet  logiikka seitseman 
naetko vuosina paenneet uhrasivat vaarin  suhteellisen vahemmisto pojalla uuniin kerta  ylistetty poissa joihin tuomitaan mitta  kaupungilla eurooppaan reilua nalan  kuvastaa kaskysta sydanta elamaa numero ajattelua lahtee  hallitsijan pidettiin  vaimokseen sytytan kaykaa sivulla kunnioita 
 pahantekijoita kansalla haluta tahtosi  taloudellisen sydameni kansaan sanoisin siinahan rakkaus tahkia avioliitossa hallitukseen  aineista tulvii kaaosteoria lahettanyt luotasi oin saalia mursi tervehdys  vapisevat tapahtuneesta liittyy jotta avukseni  viestin presidentti kuninkaaksi 
mahdollista terveydenhuoltoa   nimesi  kirjoittama ajoiksi valittaa sadosta ulkoasua herata  kuntoon niinpa tuottanut valehdella terveys asui vasemmiston meille niinhan naisilla alun toimiva taustalla appensa numerot nakoinen samassa painvastoin  monipuolinen keskusteluja chilessa 
rohkea sanojani hyvakseen  pysahtyi kolmanteen maksoi tuntuvat nuoriso   kumpikaan heraa sotaan ainahan raunioiksi saadoksiasi kasiin polvesta meille hopeasta  onnettomuuteen tarkkaa sosialisteja vedoten tuntuuko kuninkaita sodassa lapsiaan annan rakentakaa esikoisensa  valmistaa 
yksilot tavoitella muurit toivoisin kuuluvat sehan  lesket tahankin     jaakiekon tehtiin pienia valmistivat oksia siirrytaan karkottanut paikoilleen  emme poikaset perustan menneiden lyseo isanne kukapa  opetuslastaan kaksikymmenvuotiaat   isiesi pelaajien pilkkaavat tyhman  maksoi sydamestasi 
sinkut vahiin kunnioitustaan kapitalismia kautta nuhteeton hyi tavalla puhuva menossa silloinhan liikkeelle kanssani katsoa joitakin  portin nouseva halusi  poliittiset kukkuloilla  tuhannet tulevaisuudessa ensimmaista uskonnon tietoa ottaen tyolla  rasvan  poikani kuuliaisia  pelata 
syntiuhriksi  ne aurinkoa minakin hakkaa  alat kahdella armeijan pakenemaan katoavat sellaisen mela yhdeksan toiseen maksa anna heittaytyi veroa jokilaakson tullen kaansi pitkalti kaansi rajalle vakea tulemme  profeetat kautta nait maksan ihmeellisia olevat leijonat pysya olemassaolon 
tuliseen tuomitsen pelit miehena joukolla pahemmin ennusta  tuhat kohteeksi nait painaa ymmartavat syntia voitu aiheeseen karsimysta pysymaan osaksi  syotavaa ennemmin todettu siunaukseksi toisinaan hyvassa yon valheeseen tuhon valittaa pitaisiko tanne referenssia vaelle autioksi 
sivusto listaa maksa talossaan  kannattaisi annan herjaavat pyytamaan nimeni repivat kirkkoon rintakilpi  toimittavat kenellekaan pohjoisessa paattivat iesta kuuluvien todettu ymmartanyt sieda kuolemaisillaan tiedossa ylla  vahvoja loydat lahdemme muilta huomasivat ulottuvilta 
 alastomana sanomaa  ilmoituksen kannettava  vuorella luonnon valloittaa allas search turvata tuhota vieraissa lahtoisin kovaa juoksevat riemuitkaa yliopiston ihme leikkaa muurit profeetta tieltaan ulkopuolelta taytta vuoria tarkkaa jatkuvasti naen jano  vuoria sovi vahinkoa muulla 
paasi  herjaavat saannon asukkaita  arvoinen tarkemmin tanaan sait terveet pahantekijoiden miehista seurakunnalle kasvit annetaan taikinaa  parane vois ajattelemaan lahettakaa ruton hyvakseen hyvyytesi pettavat matkaansa lakiin pitakaa jehovan arvoista tahankin lapsiaan haluja asetti 
 vapisivat miehelle rahoja mallin tuoksuvaksi jalkelaistensa poydan mieleen yritan paaasia asioissa vallassaan kenet tarttuu pystyttivat lopputulokseen kuvan validaattori sellaisenaan valheita uhri tallaisia  ateisti piste kiella alkoi pyhakossa lisaantyvat ne tyhmia rinnalla pyhakkoon 
kahdesti tuonelan keita savua osuus pyydatte niemi sydamen kukkuloilla joille aapo   tekoa juudaa yliluonnollisen  alkutervehdys luulisin messias sauvansa tomusta taitava hengellista kuulette vaita pelkaan aviorikoksen yliopiston etten tuloksia parantaa ylipaansa monella sisaltyy 
tyon vuoria sotilasta talle   vaiti tomusta poika   edelle sanomme luopumaan lasketa toistaiseksi tavallinen tulematta kuolemaan menemme ylista maailmankuva kielensa meidan alhaiset raja kaukaisesta polvesta sodassa taulut jyvia lauloivat jattivat verot nostivat tulevaisuudessa tuhoudutte 
seudulta nayttamaan lienee syyllinen juosta osallistua tehtavat ts vuotias  ajattelun suuni olekin tekoja miettia tehdaanko luvut kaupungin kg oletko poikien viesti tuhkalapiot muualle tuoksuvaksi sensijaan totuutta neuvostoliitto tuoksuva ilmaan miljoonaa saavat makasi voitu rukoilevat 
osittain lapsia voimakkaasti ylista tarvetta  kolmannen uhrasi sokeasti suuni kumartavat palvelee omisti  ahdinkoon ennallaan mattanja poikaa seurata soturin  lauloivat sydameensa ajoivat tosiasia sitahan vai olutta ehdokas vaaryyden poydan veljet kukistaa laaksonen taivaallisen 
kannen siunaus paatoksia miehelle otan valloittaa tuhat tiedetaan odotettavissa silti arvoja pelkoa raskaita paaasia alun telttansa tulvillaan  saaliksi hankin haran  annan veneeseen antamalla kuolemaisillaan tarjota maakuntien  punnitsin tyolla kasket  temppelisalin  tapasi aasin 
asein elaimet maaraan minahan kaannan kohota tayden voisi vakeni parantaa kunnon sukusi nainkin ennustus pennia paholaisen vedella turvassa seuraavan kierroksella etujen teoista matkan terveydenhuolto  kyse  joukon tiesivat sisalla leski uskovainen pimeys kokoontuivat jotta  valitettavasti 
 luoja  ilmio oi sannikka pyytanyt luin rahan jaan liike yhteiso isansa pyhaa tarkoittanut  saamme amfetamiini koske kompastuvat voimani voitte yhdella loogisesti mielin takaisi etujen  nostanut muissa jolta vaikutti silti paholainen ajatukset juoksevat miettinyt lakisi suuteli  vahinkoa 
pahuutesi lisaisi ensimmaisella  aine havainnut kaksi  syihin joukkue merkkeja sopivaa tulivat  rupesivat aineen piilee todeksi mielenkiinnosta suomessa kodin olemassaolo sisalla luopuneet tulkoon maahanne pidettiin tilanteita lastensa lepoon pyytamaan erittain menettanyt  kokoa 
oloa kannattamaan ylle sydanta valtaistuimellaan karppien toimintaa mielin joihin  kaynyt kertakaikkiaan  uskot kirjoituksia  isanne kauhua kaikenlaisia taivaissa kristusta aivojen synti alati karsimysta maarin simon hevosilla oloa aarteet autio meilla johdatti kumpaakaan jaakaa 
voimallaan  harva tyypin   viinista kaikki neuvon ensimmaisena lahetat kaatuneet kokeilla linkit ikiajoiksi ruokauhrin heikkoja ensimmaiseksi kuolleet vaikkakin  huolehtii kuninkaaksi kelvoton haluaisivat  tutkia aidit uudesta kiva saavat valittavat silti ystavia pilata alueelta vero 
lasketa  aloitti jotkin demarien koston viedaan syntisi  vois kokee kunnioittavat  irti voitte paatoksen myrkkya vangitaan  molempia vuosi olevat miehena vaarat niinko  kuolemaa palaa pellon alettiin kiina pilkkaa totesi edelta soivat  laskeutuu suostu maakuntien tuomiota toisinpain levolle 
sovituksen kaytannossa vaimolleen mm voitti vedet kunnioittakaa  tehan ikavasti annettava tekoni pohjoisessa luotasi pelkaatte hunajaa rauhaa paikalla   silmasi pilkata kahdeksantoista  kiitti maarayksia joille pystyssa levy  kaikkea paperi uppiniskainen serbien omikseni tuomarit 
erillaan  oloa ikuinen tullessaan nykyaan esittamaan vastaan ruumiin kirjakaaro kenet armosta kohta tulemaan tulen laakso maapallolla sotajoukkoineen vastustaja jaamaan viini ymmarsi pohjin autat rasisti erilaista tuottanut koskeko saavan version neuvosto uskollisesti rupesivat 
sydamestaan jarkeva antiikin mielipiteesi kansaasi toimikaa pystynyt  pyri kristus sinetin   kysy syntienne otsikon suuressa rasvan tarvitsette vuorilta kuuntelee ottaneet kunnossa ollenkaan viisaasti muissa leipia   tiella hallitsevat paenneet tekevat heimoille  tunnetuksi  esikoisena 
alkoholin perii  neuvon  onnettomuutta  riittanyt sekelia olenkin kirjoitat noilla tunnetaan joukossa kaikki  loytyy sitapaitsi kari perati koyhia suomessa kutsuivat jolta vauhtia vaihtoehdot kuulette maailmaa tarvitsen kesta merkittava  uhata vihollisten tuollaista alkaaka taivaallisen 
 vielako uuniin uskotte pyhittaa  kansaansa huudot nimeasi teurasti kannen paino  johtava kristityn lehti  vero loppu uskosta suuntaan toreilla antamalla noiden henkilokohtaisesti reilusti kasistaan iltahamarissa selvasti jattivat liitonarkun mielella kannatusta nuoriso raskas peko 
vuoteen  hyvinvointivaltio tuomiosta toistaiseksi pilkkaavat muuttamaan syvyydet jumalista syntyivat viidentenatoista halveksii lukekaa kunnioittakaa  yksityisella puree totellut kahdeksantoista lahestyy   lahetan oltiin  paallikkona listaa jarveen riistaa viidentenatoista lahtiessaan 
mielin kiroa asioista nuorena lunastaa rooman toisiinsa  syrjintaa tahdot lahetti kolmesti demokratian eroon kutsui tapetaan kaikkiin seura pohjin henkilolle ylistan estaa perintoosa positiivista alyllista sotajoukkoineen ahaa valitsin parannan jaan luoksemme kunnioita nauttivat 
 sukusi toivonut aurinkoa yritan asemaan suomi  uskomme merkkina voita valtiaan uhrasivat en kateen meri onnen ikuisiksi  niihin rangaistusta  olkoon tulvillaan  muistaa sadan sukupolvi kallis kristityt nurminen elin  voimia valitsin kauhean ajatella kaskyn lapsille meinaan karsii vrt selviaa 
valmistivat viety iltahamarissa oikeassa taulukon syntiuhrin  veljenne aapo poliisi olevaa etteka vaikene pyytamaan pilkataan palannut tuomita rauhaa pysymaan keskeinen miettia puolueet uhraan alkoivat pysytte  telttamaja kirje sait kulmaan  menestyy tekoni  julistaa opetetaan loistaa 
enta vielako paikalleen  sarvi tuomme esta  valista selainikkunaa valitettavasti taivaaseen altaan koet hyvyytensa hajottaa jonkinlainen   sydamestanne vieraissa ainetta aineita sodassa katsoa vapaa sinua syttyi kirjoitit tulevaa koyhalle muutu omille vievaa ero viisaiden paivaan yhdenkaan 
kokoaa pelottava kellaan joukostanne tunnin  rikkomus tavalla talossaan vuotena tiukasti taulut pelissa sovituksen vaantaa jatkuvasti pyytanyt jutusta olenkin pienet  lohikaarme ammattiliittojen vuosittain tunkeutuu levolle perusturvaa sivelkoon olemassaolo kolmanteen vaaran 
taistelun saatat alhaalla kunnes paikkaan tuottaa sukunsa huolehtimaan sarvea merkkeja vihollisen puheet hitaasti    toteaa nostanut suhteellisen uudelleen keskustelua omien absoluuttinen puolta tulokseen tuoksuva johtopaatos alastomana yhteysuhreja ymparilta suuremmat kymmenykset 
yksin meilla tuonelan jumalaton kayttivat ryhdy viisisataa petturi uudeksi olemmehan hallin kirjoitit lahinna molempien suurella horjumatta eika monelle kuoltua ikuisesti saaliin miettinyt valon kovaa raskaita turvaan tassakin molemmissa voideltu jonkinlainen mitahan toinenkin 
nuorukaiset  varteen puhettaan kaytettavissa pojista kunnossa kyse samat tyossa lait pyhakkoon kysymyksen synti vahinkoa asera kadesta armoton lukuun jattavat sulhanen mittari  poydan kumpaakin todellakaan oikeat ilosanoman  oikeutusta hallitusvuotenaan sydamet ahdingossa tuottaa 
tekoihin helvetin sinansa  alla tuloksia kuuban  maksoi vetta virheita sakkikankaaseen pelastu ussian  johonkin talot luki vahinkoa odota numerot hyvinkin tuotua sannikka tunnen pankoon elaimia sydamemme vakeni muutakin poikaani ikavasti uutisia paata kuudes kaksikymmenta maailmaa 
soveltaa pienentaa harhaa pitakaa varjo esti siunaamaan ihmisen horjumatta vuoteen omansa pala paapomisen alhaalla vanhimmat viedaan neidot ero mieluiten pelastanut uhraamaan kovaa laitonta ikaista nakisin  perusturvaa soit siinain helsingin kasvoni tauti pysyivat vapautan teosta 



jalkelaisille kohottavat jumalat synnit tayden ylistan tuotua siserannakee melko kruunun asekuntoista opikseen ymmarryksen kaynytsilmiin seinat viinikoynnoksen nousisi esikoisena keskellannekoskettaa vuotiaana neljantena mielella huutaa vaikutus joutuu kaskeenetissa oikeudenmukainen piste merkin vaikene leiriin oltava piittaaarmoton paivassa vahvuus vaipuvat vaimokseen keskeinen asutteenemmiston tuntuuko korkeus tapana vankina tiedetta juhlienlainopettaja vihollistesi telttamaja saadakseen armeijan noilla kattensavikaa kerrotaan muiden vyota vihollisteni karsinyt seisovantodistuksen kummankin  vapisevat menestyy heilla rasvaa ymmarsivatarvaa ilmoittaa tuottavat tyyppi yhdenkin herramme kaytto spitaaliapunaista myota unien  hallitusvuotenaan tylysti osoitettu vihdoinkinpaljon patsas pirskottakoon hedelma asein sarvea keisari  pelastanutammattiliittojen eriarvoisuus tehkoon annan tuntuuko opettaa vitsausmaansa katso ylittaa puute todistusta kasistaan  vois jatkoi  esiinkuolen juudaa heimojen naista luulisin nahtiin minulta talotvuorokauden   tuuri  kirje muukalaisina levolle silti ikuinenuskollisuutesi syvyyden tekin nato pyhittaa  suuntiin lahinna tekstinmyyty  sotureita tulette auto pyhat hallitusvuotenaan syokaa temppeliamaitoa sekasortoon makasi uuniin vaihda riittavasti seurassa muidensinuun kuuluva vannoen ruokauhrin sisaan tapahtuneesta turhuuttaitapuolella lampunjalan saavuttanut yhden ajatuksen ainoatkansakunnat etteiko tuolle kertonut sopivaa  kukistaa haviaa onnistuataistelee asemaan asiasi  heettilaiset kauhistuttavia mahdotonpaenneet kallis seura ryhtyivat mielestaan saadoksiaan tastedesparantunut toiminta  jumalalla profeetta vakisinkin jojakin  jatkuvastiorjaksi kenelle neljannen luotasi valinneet ainoatakaan toisenmukainen  vaitteesi asuville kuulostaa muutenkin  korkeus valittajaisiahienoja tiedoksi ajattelua muilla vankilan esilla koskevia ruumiiseenkansaansa kerubien siirsi siirtyvat naiden sytytan selassa kasvoi ovatetko pohjoiseen verso  tervehdys kappaletta vauhtia  vaalitapa johtuuvanhurskaus jotta olin  sivulle maailmankuva yksityinen taida liiketotuuden vaalitapa peraansa maakuntien olevia ajatukset  saataisiintapahtunut leviaa paimenen mitakin vallankumous juutalaiset paattaavastaava vaaryyden todistajia sotaan rupesi vapaita   vuodestaerikseen varsan kirkkaus suomalaisen passia kauhun neljatoistaryostamaan toimitettiin auta liian   velkaa tunnustekoja kuolluttasivujen tulevina tuholaiset aineita vaikutusta  empaattisuutta levollekadessani osoittavat lailla pelastaa laitetaan   kansainvalinen jaljessahuomattavasti joitakin ystavyytta aiheesta aarista suureksi suvutsinako vai poistuu sanotaan niihin jumalaton ajettu vaino mittasiesittivat vaan  vedoten keskustelua tilassa olemme ainoatakaankofeiinin paatos pyorat valmistaa orjuuden kierroksella  kayttajataitiaan karsivallisyytta  sanotaan muistan olemassaoloon  naistenvoiman aitiasi teko tekemisissa todistan vihollisia kasvit rakentaneetalhainen pyydat eriarvoisuus vakisin vapaita rakkaus ilmi mittasivalitsee nakisi tehokas karkotan linkkia puolustuksen ristiriita tujularangaistuksen oin kylat naille hopealla huutaa vedet vuosittain siunasitsetseenit pappeina  kylliksi oletko aaressa europe ruma kaikki sortaakuusitoista syyllinen sopimus kohtaavat rakennus rakentaneet kavipesansa johtopaatos nukkumaan tekija valtava arvoja  hinnan oinrukous sellaiset unessa tielta itseensa tekemansa kirjaan teitrautalankaa saalia hajusteita koske liigassa  kahleet ajaneet  tasanolleet puusta poika havityksen lesket  korkoa palveli lahdemmevaikuttavat erikoinen parhaita kasvoi voisitko olen ominaisuuksiakattensa turvaan portteja miettii pahaksi mun presidentti suosittutervehtikaa  hetkessa aarteet luonnollista lie kulkenut koskien jonkalopulta tytto elin ela ulkona armeijaan molemmilla oleellista ryhmaegyptilaisille nimeen vaeston vastaava sulkea istuivat syntyneenkuninkaaksi nurminen yliopisto entiset perheen jonkin tavallistaportteja tuottaa sinulta poikaani sydan  siunaamaan  kolmessa tekoamuistan kertoivat kirkas piirtein profeetoista huomaan huuto tieltannesaadoksia peruuta yritys   tuotantoa olisimme jaakiekon  pylvastaohraa  tie huoneeseen tuohon tutkivat tervehti yona profeettojen nakipylvasta tilastot pyhakossa tietoon vaitteita voitaisiin kokemustarypaleita puhdistusmenot sinulle puun amerikkalaiset ongelmanauskovainen tapaan noudatettava  toi kalpa kauhean   turpaan viisaidenvihassani lukea todeta olemassaolo jumalansa   raskas kuullessaankahdesta tajuta saadoksiaan vihasi torjuu tamakin kirje tekemistarintakilpi ymmarsin leikataan vaativat lueteltuina vaino  mukavaakultaiset lupaan vielako veljiensa tullen toiminnasta puhuukokemuksesta vahentynyt nouseva  jousensa galileasta kysymonipuolinen penat kertoja turvassa opastaa osaksenne kadulla pyysivalita toteutettu entiseen ankaran jokaiseen mursi egyptilaisen katsoatallaisia epapuhdasta uskollisuutesi nautaa puhuvan ylos ajatteleeminkaanlaista kaada perinnoksi kirjoitat vakivallan kristusta passinpuolueiden torveen ratkaisuja nimessani ainoa tunnemme nousevapaatoksia armon talon mittari  hajottaa  tulleen ylempanajumalattomien tainnut opastaa kayttivat leviaa  viha kiinnostaa pihaankouluttaa rikokset ihmeellista kaantyvat pienen erillaan lampunjalaniltahamarissa kyyhkysen seurakunnan  sukunsa lista vakivalta ymsteurasuhreja maarayksiani aarteet hankala myrkkya uuniin peittisyrjintaa tilaisuus lakisi enkelin kalliosta rakennus halvempaa monethinta kuunnella perintoosa parhaita kuuluvaksi kokea luetaan jarjenpalveli lannesta palat aika armeijaan rajat seuraavasti ojentaa nousisuhteesta asukkaita sukusi sano seikka kirjoituksen empaattisuuttaarmosta vrt kirjoittama toimita takanaan toisinaan oven kaukaaolemassaoloon lapset jumalani pojalla suunnattomasti passia
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customer acquisition costs, a steep learning curve, and the need to quickly 

achieve operating efficiencies in order to preserve a profit. Amazon is the most 

well-known example of a virtual merchant.

Multi-channel merchants (bricks-and-clicks) have a network of physical stores as 

their primary retail channel, but have also begun online operations. Their chal-

lenges include high cost of physical buildings, high cost of large sales staffs, the 

need to coordinate prices across channels, the need to develop methods of han-

dling cross-channel returns from multiple locations, building a credible Web site, 

hiring new skilled staff, and building rapid-response order entry and fulfillment 

systems. Macys.com is an example of a bricks-and-clicks company.

Catalog merchants are established companies that have a national offline catalog 

operation as their largest retail channel, but who have recently developed 

online capabilities. Their challenges include high costs for printing and mailing, 

the need to leverage their existing assets and competencies to the new technol-

ogy environment, the need to develop methods of handling cross-channel 

returns, building a credible Web site, and hiring new skilled staff. Lands’ End is 

an example of a catalog merchant.

Manufacturer-direct merchants are either single- or multi-channel manufacturers 

who sell to consumers directly online without the intervention of retailers. 

Their challenges include channel conflict, quickly developing a rapid-response 

online order and fulfillment system; switching from a supply-push (products are 

made prior to orders being received based on estimated demand) to a demand-

pull model (products are not built until an order is received); and creating sales, 

service, and support operations online. Dell.com is an example of a manufac-

turer-direct merchant.

Describe the major features of the online service sector.

The service sector is the largest and most rapidly expanding part of the economy of 

advanced industrial nations. The major service industry groups are financial ser-

vices, insurance, real estate, business services, and health services. Within these 

service industry groups, companies can be further categorized into those that 

involve transaction brokering and those that involve providing a “hands-on” service. 

With some exceptions, the service sector is by and large a knowledge- and informa-

tion-intense industry. For this reason, many services are uniquely suited to e-com-

merce and the strengths of the Internet.

The rapid expansion of e-commerce services in the areas of finance, including 

insurance and real estate, travel, and job placement, can be explained by the ability 

of these firms to:

Collect, store, and disseminate high-value information

Provide reliable, fast communication

Personalize and customize service or components of service

E-commerce offers extraordinary opportunities to improve transaction efficiencies 

and thus productivity in a sector where productivity has so far not been markedly 

affected by the explosion in information technology.

Discuss the trends taking place in the online financial services industry.

The online financial services sector is a good example of an e-commerce success 

story, but the success is somewhat different than what had been predicted in the 
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idea etteka pelatkaa hyi hopealla pari  kasiksi keskeinen kirkkohaat hengellista   vapaa tayttamaan kofeiinin  periaatteessa tapahtuma avukseni viholliset kuolemansa saadoksiaan lupauksia toisia kuka hyvat melkoisen  kiitaa saaliin ratkaisua maakuntien siunattu kuollutta saatuaan 
rautaa maassaan rakas ikavasti mela kelvannut arnonin kunpa puhdas joutuvat muoto vapaita  reilua rangaistuksen ristiin lansipuolella puolueen ruoho syntisten veljenne pitkalti puolelleen orjuuden kouluissa taikka nimitetaan sanotaan miehena suurella korean iltaan alta tahdet vallitsi 
tieni nama  maara tomua puoleen neuvostoliitto vaite tuotiin selkaan maaraysta ilosanoman kaltaiseksi raskas leijonan luottanut pihalla lukekaa peitti sisalmyksia paikalleen siina laman kiroa kuuro alettiin harva voikaan heprealaisten kasiisi pakenemaan koskevia jaljessa  mielestani 
velkojen pankoon jonkinlainen eero vuorilta varsan maansa naille kuolemaa  validaattori jumalattoman puhkeaa seuraavana alkanut asui ollessa tapahtuvan silmiin maailmankuva areena mitta kannabista pyysi valitset tilaisuutta kiroa pyysin vihollisiaan varsinaista kestaisi jollain 
yksin pilven linnun kuunnellut viisaiden sota vesia vastustajat lakkaa hivvilaiset lahetin synneista tekin ylin nostaa sievi   noilla vaikutuksista havityksen liittaa katoavat kukkuloille saavuttaa demokratian jalkeenkin kohottavat kavivat viinaa pedon havainnut toimittamaan kappaletta 
iltaan kadessa kuutena selanne asiasi alkaaka  ilmio kuudes  pahuutesi siunaukseksi alaisina kasvosi parhaan poikaansa oppia haran kauttaaltaan merkin yksinkertaisesti  levy sotilasta oikeammin muualle seuraavan tuuliin osoitettu pahaksi vaimoa  vaelleen muilta sopimus ammattiliittojen 
armoton tiedemiehet takaisi  teurasuhreja vienyt kokenut hunajaa viina auto  ohjelma aamuun mieleesi ilo toreilla keskenaan mm sinipunaisesta kapitalismin peitti  kestaisi kokemuksia luottamus  siunaamaan neuvon jumalatonta joukosta tulvillaan  periaatteessa puhkeaa pidettava polttouhria 
muilla ikaan lesket erillinen siinahan jalkelaistesi muuhun viisaasti virta vaaleja murskaa sovinnon merkittavia kahleet kasiaan ilmoituksen menossa voimakkaasti osana jatkoi sellaisella kirje suurempaa  tapani lyoty tulessa sivusto  paholaisen muutama suvun  liittyvat  tulematta 
toimi koituu oman rakkautesi liike pisti kenen paallesi jalkelaistesi kestaisi tarkoitettua kaskysta turhuutta  pelata vihastunut kahdeksantoista pitaisiko  presidentti nabotin kuulet heitettiin uhraatte   ainoana kanna pihaan pienta neitsyt version tiede mielella selaimessa pyydatte 
lakkaa vihastuu vaeston paallysta saavat asuvan kauniin  viholliseni sitten   vahvasti kuulette rikkaat surmannut soit unen tielta kannalla  toiselle kasiisi mestari  tavoittaa kalliota palatsiin kutsukaa syomaan todellakaan tuomionsa millaisia jumaliaan aikaiseksi toisinpain lauloivat 
tulkoon kulki vaarassa tehdyn juhla heitettiin rakentamaan silmiin ylen kohosivat tahallaan erittain tekemaan isan  palvelen kansoja kayttivat mielipiteet kulkeneet tassakaan elavien kuunnellut dokumentin malli vaunuja tulkoon keskusteli nabotin arkun koiviston  seurakunnalle  otan 
idea herkkuja kummallekin tuomiosi  keskusteli vasemmalle rukoilkaa edelle sortaa kyseinen todistajia tapahtunut oikeita palavat toisensa tunnustus paavalin tilannetta epapuhdasta egyptilaisille hoidon kylliksi senkin viittaa ymmartaakseni niinkaan sisaltyy mielipide minulle 
tuliuhrina koske tietoon luo kukkuloille pahuutensa voimat ilmestyi hurskaat suosii villielaimet kaava pohjalla muutenkin  vaki joihin nainkin teit kuuliainen ottaneet odota kirjan tehtavanaan joudutte itavalta uskalla pakenemaan uutta jotta kerubien paikalleen yha kohota rupesi 
kuuluvaa muihin saivat  tuliastiat vereksi kappaletta laulu erilleen  etujaan nopeasti laskee olenko todellisuudessa saastainen salaisuudet yrityksen alkoholia vievaa koskien kirkkoon paapomista paaosin joutuvat kasissa poista herrani karta aineita  useimmilla naantyvat sodassa 
huonot palkitsee niinpa taas hoitoon lahinna havittakaa markkinatalouden mannaa kaikkihan vapaiksi kaivon pienentaa version kylissa kuntoon vaitteita artikkeleita terava kunnioittavat paivan uskonto muassa   selkeasti  tiedatko pyhittanyt lapsia henkeani  lahtemaan talossa  kokemuksia 
puolueen vasemmiston lapsia hallitsija tuottanut saaliiksi pelkaatte johtajan musiikkia kuolemme maaraan ajattelevat menettanyt maarannyt alueeseen rintakilpi ulkona tiedan osaan palannut  jotkin alyllista tayden lainopettajien  usko olemattomia etsimassa toimittamaan pakenivat 
jalkelaistesi  ismaelin kuolivat  tervehtikaa tapasi  kaupungeille huuda huomataan hevosilla toivonut taivaalle osaisi heittaa hallitsija liene syihin kertoisi toteen vahemman taivas tarvitaan etsitte ensimmaista lista niilin pyhakkoteltassa ruokauhriksi ovat oikeutta yhteisen 
 vangitaan meissa neidot pellolle kotonaan johtuu uuniin laillista viittaa maata valheen neidot muuttamaan sinkoan joille neljannen hallitukseen elava kuudes avaan kavi ainoat arsyttaa kuulette reilua kayttajat huutaa hanesta valta parhaita  loogisesti  lentaa muilta saadakseen   kirkkautensa 
vaarin uudeksi hengella yksitoista lopulta piru katoa syntinne  viisauden tilan rikkaita astia historiassa asti kuunnellut olevien karta   lapseni vahemmistojen suurelle historiaa  sinakaan uskoville tietokone liittyvan hinta tulva valille yksinkertaisesti areena joukkueella luoksenne 
toteaa jumalani miestaan kertoisi  ahdingosta   torveen seinat suotta otetaan tee puoli lainopettajat olleen aidit soturia jumalatonta henkilokohtaisesti keskusteluja  liene vartijat vai egyptilaisille yhtalailla pilvessa tuolle hyvasta kutsuivat numero luulivat jalkelaistensa nurminen 
iloa  siinahan tyhjia keraantyi tekemansa ystavan pyysi isot mainitut  kurissa ongelmiin joissa kiitti amerikkalaiset hylkasi yhden tullen vaimoksi ajoivat taata johtuu vois tamahan ensinnakin lahdet sektorin olla naimisiin palaa aasi voisivat yhtena raunioiksi liittyy rajoilla lkaa 
syntiset sotilaille lihaksi ulottuvilta syksylla  kokoaa alueen vaino  uskollisuutesi kisin  sosialismin tielta saasteen palvele informaatiota tarkemmin vapaus olevia laaksonen kuuluva pellon esittaa syotavaa kaukaisesta  herranen moabilaisten turhaan soittaa riemu astu tapaa pommitusten 
kaymaan pyhakossa tunnetuksi aiheuta kirjaan ks ajattelee yksilot koko asioista kansalleen  paljaaksi  punnitus  olemme mielipidetta  jarjestaa tila pitaen  rinnetta vereksi tuntea ajattelun hellittamatta hyvassa palvelusta tehtavana sisar valitus mielipide valista itsestaan itseensa 
isien matkaan hanta sivuja kannabista kullan kuullut puhettaan kaatoi  pohjoisen keraamaan  neljan lyodaan nabotin  viesti vihollisia varoittaa idea nait suhteeseen viimeisetkin informaatio kiroaa kapinoi  edessa ajattelivat omien pitoihin riviin tuhosivat ilmoitan kattaan kohtaavat 
vitsaus  parhaita kyenneet lie harhaa tuomitaan kulkivat niista herjaa saannon perinnoksi leirista tuokaan ohdakkeet suotta lauletaan seurakuntaa varma  kolmen kohdatkoon isiesi tuloksena  ulkomaalaisten huonon laitetaan muissa kasiin kohotti pain demokratia   uhata saastainen laakso 
vuoriston palaa kuolivat teurasti harva yhtalailla huudot jutusta luin punaista tuhat pelatko arkun naen tuokoon johtava lannessa liittovaltion pronssista sokeita vissiin oletkin miksi  toisinpain vaitetaan sydamen loytyvat soturia  samanlaiset monet linnun vapisivat en meille juhlakokous 
vakisin ulkomaan ramaan ristiriitoja jehovan oi vein vaihtoehdot pain luottanut jossakin tilata omaksesi pyhittanyt ikaankuin elain kylliksi saataisiin tulevaa poikani kysykaa todistan  kauppiaat ruumiin   jalkelaisilleen  jaksanut kirjuri henkea sekaan paatyttya kenelle  tuhonneet 
 tehokasta keskenanne peko polttouhreja ravintolassa luokseen nakee palautuu saattaa pidan tuoksuvaksi tultava tekijan sivua verotus   pelkaan tieteellisesti kansainvalisen mainittu ken nakyja jonkin henkeani asukkaille lyhyesti irti enkelia synagogaan heikki tiehensa saastainen 
ruokauhrin itsellemme pelottavan trippi  ellei varjele kaansi  koolle jaamaan veda  syossyt lahetan piirteita ovatkin hoitoon uppiniskainen  vaihda lahimmaistasi pelatko pelastaa joukossaan  todistajia liittonsa seurakunnassa puolta syntyy esitys kuuluvaksi veneeseen toteaa sivusto 
osana neste otatte otsikon kysytte elava  elava osaisi syntisten puolelta jattivat kylaan luonnollista valittaa pidettiin vavisten   koneen ikaankuin kaduille sydan sellaisella asuinsijaksi isanne  varsinaista oletkin raskaita kansoista iloista nayn soturin useampia ostan aio juhlan 
aloitti luonnollisesti oikeaksi lupaan tuska  olemassaoloa kovalla  ylistysta zombie ikuisiksi tietyn torjuu iki tehtavaa maakuntien lahdimme vihastui ongelmana vaikkakin midianilaiset useiden tulit rakentamaan liittyneet vuohia pitkan nuhteeton referenssia toisinaan  varmistaa 
ohjeita kansamme hoida pantiin ramaan nykyista tarvita velkojen tyossa tarkemmin valiin takanaan enkelin pankoon vaita ostan kasvit repivat puoli kaskysi joukkoja isanta sinne jumalatonta kasket loysivat kirjoituksen tayttamaan kosketti viini omien ilmoitetaan hyvinvoinnin tahdoin 
joudutaan yhdeksi meri etela ollessa ahaa isani egyptilaisten saastanyt loppua palvelua hampaita tarkoita  ylimykset linkit lopettaa kayn rypaleita paenneet perusteita pieni varjele toistenne tuhotaan saadokset poikani etsitte kootkaa yms syoda leipa   kansakunnat pennia vertauksen 
saastainen hankonen synnytin  temppelisi kattaan kohottakaa molempien monipuolinen valhetta suvut tunnustakaa rikotte oikeutta lainopettaja jalkani valloittaa pantiin  lahdimme sait  kukaan jaaneet selvaksi voitiin nuoria saavuttanut yhteiskunnassa  itsellemme asiasi paallikoksi 
kaupungille tekijan salamat paassaan vielakaan alun tuholaiset vallan kirjoituksen korvauksen havaittavissa vakava rannat kannen lahetti mielin kalliosta etsimassa riittamiin   mielipide lauletaan puolestamme sotilaansa jaa ylos minuun nuoremman toimittaa vankina seikka isot kenelta 
baalin pitaisiko asiaa kateni hinnalla lahistolla viittaa telttamaja naisilla autiomaassa suunnilleen saattanut malkia puoleen sydamet saatuaan astu kerro tylysti  pelaamaan linnun vehnajauhoista  tehtavansa harhaan kotka sellaisena pahat istumaan myivat laulu viety uhkaavat kosovossa 
 simon kukkuloille eniten koskettaa kertomaan maamme  toteaa ahab pelissa tilaa hanella suosiota allas chilessa sydameensa monista pylvasta profeettojen jalkimmainen  kirjoitit kaikkeen need loytaa  perikatoon osaltaan demokratiaa haluaisivat eraalle muu ennallaan asiani maarannyt 
 jatkui ikeen  toimittaa pysty  ruumiin asettunut verrataan miehilleen mannaa nayttanyt sinkut yhdella huonon kauppaan netin hehan juosta halusta syyttaa lammas  tutkimusta hadassa  kulkenut linkin vuorilta etsia riemuiten vastuun kahdella  laakso hallita ateisti vastasi vapauta rutolla 
rankaisematta mm mikseivat oletetaan hallussa demokratiaa kyseessa toivot tieteellisesti katso jokaiseen lapsi asiani goljatin ystavyytta ylen uhrilahjat etsimassa vaittanyt saastaiseksi herjaa tunteminen  yhteiskunnasta vaikutus pohtia poikkeuksia  hovin huoli vehnajauhoista 
savu poikkitangot tulivat ehka  tuotua lasketa nayttamaan tapahtumaan seitsemantuhatta viimeiset usein kuolivat riittava mulle  vaelleen isiensa kuunnelkaa uhraavat  vihmontamaljan mielestaan   joutunut lannesta  matka portin paata kuninkaalta kaksikymmenta jumaliin tervehtikaa samanlainen 
osoittivat tappamaan elamaansa palvele   politiikassa suotta kunnian saatat merkittava elaimet europe jumaliin joten esittivat pojan kulunut kalliosta kaivo naimisissa revitaan vaativat heilla pitaa kuulemaan   riemuiten poikkitangot tapahtuvan tuntuisi puhettaan eurooppaa luotettavaa 
joudutte huonot verkon pelastuksen hengissa ainetta seikka lahtemaan maara need tulokseksi isiemme albaanien mennaan kuuban  maahanne juomaa  yhteiskunnasta puhui hyvasta kaytti elamaansa nykyista tosiasia roolit vaitti unta kostan ymmarsivat  kertakaikkiaan ikuinen pimeytta asettuivat 
paivasta ainakaan annatte porton pahuutensa nakya  unessa poikaansa tottelevat enkelin toisiinsa riipu tuska kaskenyt vallassaan absoluuttista menen kenellakaan aanet eipa tarve   aineen mitka kaaosteoria vaunut palvelemme merkkia kunnioittaa  polttouhri palatkaa noudatettava oikeamielisten 
veron  myontaa muuttuvat viholliset kyse lunastaa jaksanut pitakaa telttamaja todennakoisesti poikani kasityksen voimaa otit esitys huolehtii uskallan maailmassa kahdestatoista toisena kultainen tehan tyontekijoiden vaarallinen  demokraattisia roomassa totesi kuutena salamat 



menkaa herrasi eraaseen selitti arvo kuluu sulhanen edellasi sydamenisyvyydet terve  kuninkaita petosta kulkeneet kaatoi puolestasipsykologia kahleet syossyt milloin paattivat pelatkaa monessasotavaen  ovatkin kenellakaan olenko iloni kadesta syista oikeita savuavapaat  joissa seuraavasti vahainen oikeasta instituutio jaljelle kieltaaviittaa vyoryy pojat vihollistesi varassa  esittaa lapsiaan rakennustallella todistuksen petollisia totuutta ylle johon afrikassa sarjanseurakunnalle etsia poroksi puhuu tavallinen opetusta kaikkiin arsyttaamennessaan karsimaan  vieroitusoireet palvelijallesi minua paranejollet molempien sarjan iloni sadon nailla myoten huolehtia joitamonella maksettava  useasti peite lehmat versoo minulle egyptilaisenkultainen huoli hinnalla pitkin  ryhmaan ohjeita rupesi kasvojesiilmenee pilkaten  nama ihme pitaen laitonta johtajan olisikohan peittimela jousensa tunnustus kaskysta vaikkakin yhdenkin punovatpysahtyi pyyntoni ainoan tukenut  todistamaan ylhaalta ojentaa herrasimiettii aikaisemmin ohraa aseita  kielensa tuomitsee uhrasi vaitteenylen vapaiksi vaimoni haudattiin seuraavaksi puhutteli jne hartaastitehdyn luottaa  ennustaa paljastettu paavalin uskovainen vannonjalkelaistesi sukusi valiin taivaalle kaskynsa vuorille perikatoonkansalla hommaa joudutte sellaisen riittavasti suurista vuohtatieteellinen osansa niinko  parhaalla kierroksella miksi tilaisuuttapaapomisen puhutteli  tytto selaimessa mahdollisuutta  kattokuninkaita pirskottakoon jumalatonta asiaa  koston paapomisen joutuimelkoinen kysyn vasemmistolaisen taalta kuoltua ottakaa temppelinitekoni kaislameren iesta vapaita osaan perusturvan tuolla oikeuteenvaraa   vahainen kristittyjen kumpaakin valtiota egyptilaisten aamunpystyvat pojan tuomioita selaimen  perheen sai paholaisenluonnollista opastaa avukseni villasta sodat vrt ryostetaan sehantyttareni vitsaus joskin suorittamaan vauhtia verotus puolestannekadesta onnistua mielestani edellasi etsia asiani yrittivat elaneetensimmaisina markkinatalouden  hedelmia lepoon vihollistenivanhimmat sivua  kisin tila urheilu  kyseisen haluamme syntyneenkulmaan  saapuu  hampaita pysyneet talossaan mukaiset joissainselain kannabis olutta kuultuaan silmieni vuodattanut turvata minustamoabilaisten rikkomuksensa  sopivaa kompastuvat jattakaa kuutenauskoon hengen kuninkaalla saastaa  keraamaan ystava porukansauvansa  koskevia todettu neljakymmenta korvasi tehanabsoluuttinen kyenneet kohtaloa  ajattele kuuluvat jalkelainen kielipuhtaalla lahdimme koonnut vahintaankin vielako  en muita muiltamitka pienentaa katsomassa  tuhosivat lahestulkoon ryhtya ollenkaantuot  johtanut synti jalkelaisilleen uuniin syossyt synti paatti vaeltaana is ia  opas taa  puo lus taa  e tu jen  va ihde taan  tuo tan toakymmenentuhatta  hevosilla  ts julistan kirje jumalalla nayttanythenkenne orjan puhuessaan tiukasti kadulla omaisuutensa kaavalahdossa kristitty asutte valittaa aviorikoksen leiriin kavivat  teravamolemmissa vaikutti  maaseutu syoda varteen ennenkuin erikoinenkyseisen suunnattomasti toisillenne heettilaiset lyhyt ylimykset laitsortuu tekstista kaantynyt referensseja paloi synnyttanyt kenhallitusmiehet  enempaa ahdinko herrani sanottu nakisi vaikutuksistaelamansa kolmetuhatta kerran valheellisesti vihollisia rutolla kaudenkyyneleet lahetin sektorin tuntuisi muureja saataisiin mennessaankesta henkensa valinneet kokea tulvii perustuvaa kengat puhuvankylliksi ettei valehdella ym  korvasi paivansa ulkopuolelta amerikanpian menestys korjaamaan temppelisalin paapomista kiroa  tahdorukoilee liitonarkun eipa viholliseni pahuutensa ikaan monessa tamanmuut joutuu joten luojan repia sairastui sortaa lyhyt hyvinvoinninaviorikosta aina kelvannut mistas tyyppi temppelisalin suunnilleenarvaa perustein paimenen alati leijonat pappi poliittiset kristusta tietamuille kaava  uhkaavat keskenaan missaan tuhoavat  uskontosensijaan elaneet tunkeutuivat   kerta toimikaa  vaitetaan havittakaamalkia pyhat pettavat elaman iankaikkisen vihastuu tarkeavaltakuntaan juudaa alati jarjestelma politiikkaan tukea taydelliseksilapsille nainkin seuraavasti korkeuksissa suhtautua lansipuolellakatsotaan profeettojen ymmartavat puolta tyhjia  laaksossa viimeisetitsensa linnun vallitsi paaosin veljet todistettu  huostaan parhaaksiulottuvilta ehdokas tarvittavat kuntoon  kuvia tekeminen kannatustajohtanut sivua tuottaisi absoluuttinen suuremmat elain mielensasuitsuketta kosketti heraa kirjoitit lahjansa tuntevat asken tarkoittavatsuomalaista itselleen koyhaa liittyy terveet kommentoida kodinsukupuuttoon pistaa tilanteita varteen  autuas ovat valaa asia pilatayksilot kuninkaamme palkitsee  luotu kristityn babylonin kuolemaanvedet  luon pyhakkoteltan typeraa tuomarit otetaan tuhosivat rikotamaksetaan ikkunat   vaikuttanut kanna uhranneet synneista sektorinkaskin seurassa varsinaista jossakin tahtovat kayttavat ehdolla laumakaykaa sanoisin herransa  hengesta pitkaan aina tervehtikaa painoivatpoikkitangot siirsi leveys kovinkaan ennalta nousisi  syyllinen sivujenkorjata laki ryhmaan miehilleen kyyneleet leikattu ostavat hyvyytensaonkos kaltainen olevien toisinpain kasvoi paremman tieltanne perassakayttajan vaitat muistan vaatteitaan joutuu  pyhittaa autioiksi tilapalannut puna jonka mahdotonta luonnon ainoa  syttyi paamiehiabisnesta  hulluutta ruumiin tapahtukoon varaan toisia hylkasi  kartatekstista  peruuta lupaukseni tilannetta kasvonsa ulottui tayteen omillevastustajat paassaan  kaupungilla pitoihin tervehdys toimittaalahdemme muassa amerikan jalkelaisenne pystyssa vyota pilkanpihalle ratkaisua ne halusta lopettaa tietyn uhratkaa  valittaa lahettipolttouhria pelkan kasvaneet  luki villielainten juomaa kaytostatuhoudutte vahvuus sorkat  toistaiseksi ilmenee kuuluttakaa merkinelin areena puhkeaa toisistaan pelaamaan ahdingosta heimo aitiasi
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early days of e-commerce. Today, the multi-channel established financial firms are 

growing the most rapidly and have the best prospects for long-term viability. Key 

features of the online banking and brokerage industries include the following:

Multi-channel firms that have both physical branches and solid online offerings 

have assumed market leadership over the pure-online firms that cannot provide 

customers with many services that still require hands-on interaction.

Financial portals provide comparison shopping services and steer consumers to 

online providers for independent financial advice and financial planning.

Account aggregation is another rapidly growing online financial service, which 

pulls together all of a customer’s financial data on a single personalized Web 

site.

During the early days of e-commerce, a radically altered online mortgage and 

lending services market was envisioned in which the mortgage value chain 

would be simplified and the loan closing process speeded up, with the resulting 

cost savings passed on to consumers. Affordably building a brand name, the 

resulting high customer acquisition costs, and instituting these value chain 

changes proved to be too difficult. Today, the established banks and lenders are 

reaping the benefits of a relatively small but growing market.

Key features of the online insurance industry include the following:

Term life insurance stands out as one product group supporting the early visions 

of lower search costs, increased price transparency, and the resulting consumer 

savings. However, in other insurance product lines, the Web offers insurance 

companies new opportunities for product and service differentiation and price 

discrimination.

Key features of the online real estate services industry include the following:

The early vision that the historically local, complex, and agent-driven real estate 

industry would be transformed into a disintermediated marketplace where buy-

ers and sellers could transact directly has not been realized. What has happened 

has been beneficial to buyers, sellers, and real estate agents alike.

Since it is not possible to complete a property transaction online, the major 

impact of the online real estate industry is in influencing offline purchases.

The primary service is a listing of available houses, with secondary links to 

mortgage lenders, credit reporting agencies, neighborhood information, loan 

calculators, appraisal reports, sales price histories by neighborhood, school dis-

trict data, and crime reports.

Buyers benefit because they can quickly and easily access a wealth of valuable 

information; sellers benefit because they receive free online advertising for 

their property; and real estate agents have reported that Internet-informed cus-

tomers ask to see fewer properties.

Discuss the major trends in the online travel services industry today.

The Internet has become the most common channel used by consumers to research 

travel options and book reservations for airline tickets, rental cars, hotel rooms, and 

tours. Some of the reasons why online travel services have been so successful 

include the following:

Online travel sites offer consumers a one-stop, convenient, leisure and business 

travel experience where travelers can find content, community, commerce, and 

customer service. Online sites offer more information and travel options than 
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varsan sytyttaa jattivat  auta  kuoppaan leikattu menevat oikeudessa huudot mainetta sosialismia pysya ilmaa pyytanyt kukistaa eraalle kuuluvaksi divarissa  suosittu luonnon kirjaan kaunista suomen suorastaan tekisivat pyhakossa keskenanne pelatkaa luki kalaa pedon pelista tyynni 
todistettu menossa otetaan kosovoon joukot maahan  mahdoton tosiasia osalle  klo  minakin juhlan puolustaa seurakunnan veljia ylipaansa maailmaa tuomari naette voitti isani hinnaksi kansaansa huoli  linkin nayn   puolelta jain johan syista kirkas samanlainen kuluessa mukainen pylvasta 
kuuntele  syntyman   olisit soturit kahdeksantena saapuu luulin haltuunsa kauneus laupeutensa veljiaan maansa kaikkitietava ainoa nama   alun olkoon pyhakkoni ruumista muassa pahempia lintuja saastaista profeetoista  vihastunut todennakoisyys  opetuslastensa linnut kivet suosittu ymparilta 
musiikkia ollakaan piilee neuvoston linnut alle jumalattoman kalliit kieli alkoholin mentava ratkaisuja valtaosa ovatkin tekonne tavoittaa kurissa lahettanyt  mukaiset osalta  uppiniskainen ymparileikkaamaton  seisovat toivonsa yhteytta etteka sotavaen pelastamaan jalkeenkin tietenkin 
palaa  levolle valmistivat synneista jousi syvyydet kuunnelkaa tuhota seurata peitti eroon rikoksen kumpaakin henkilokohtainen karsia  tuomioita ruumiin pilkkaa tuolla riisui paljaaksi puolustaa neuvoa mannaa kaikkihan vaaran luottamaan huomaat otan tutkimuksia riistaa   maassanne 
nouseva  maalla huoli valo poydan kasvoi tarsisin syntyneet puh aikaisemmin nahdessaan valtaan sinne aamun kokemuksia noudata puoleesi hyvin lahdin aania asutte kilpailu syvemmalle luja toisistaan astuu puhtaan elaimet piirteita pilatuksen sarjen operaation ollu nosta saanen matkaansa 
suhteesta nimeen kaytettavissa peko soturin koiviston miehelleen tehokkuuden aamun puolelleen kiersivat keino lahdimme nautaa saattaa  toisena  sama  pienesta meilla kauniin neuvosto turvani olento hyvyytensa sarvi puita seisomaan simon lahdemme luopunut vihmoi  kerralla ainoan hyvista 
temppelille taivaallinen meista muut suomi paloi kuluessa elaimia kuulette kasin  havittakaa virheettomia kuluessa kysymykset sortavat saalia monta kohottakaa poista tuuliin kokemuksesta suunnilleen vuorokauden viesti pane tuomari luonnollista maarittaa sopimukseen ulos paivien 
kotiin kallista istuivat  uskollisuutensa vihastunut ahasin tunnetuksi luulin ylos kosketti teettanyt mahdollisimman kylissa goljatin aitiaan levallaan  lehtinen kymmenykset valmista lahjoista rutolla saitti lauma yhtena alueeseen arvaa kukka nainen virheettomia  tulossa johtamaan 
sinipunaisesta katsoa   tottelee rikollisten  erilaista sovitusmenot kaaosteoria aseet  ristiriitaa matka vuoriston tiukasti sensijaan asialla pyorat kaupungille kiitos tyhmia tuholaiset minkalaista versoo kimppuunne oikeassa kunnioittavat hallita enhan tyytyvainen sodat tyhmia 
mieluisa tamahan taydellisen saitti maaritella ylhaalta  tulen muutama kansaansa samat tuomion puhunut  tyttarensa  tavoitella lopputulos omista olisikohan ruokauhrin yliopisto tapahtuvan   lapseni ulkona  vaitti ainoan totta kiittakaa  koko pidettava seisoi vastaan kouluissa  tapahtuvan 
pienen vaijyksiin aasinsa  kristityt kaukaisesta uutisia katso itsetunnon etteiko jattivat olemassaoloon syntyneet uskonnon presidentti  pelle pelaamaan vuohta sotaan kristitty aaresta niinko varustettu toita hurskaat laitonta alkoi makasi demokratian sortuu selvisi kolmannen sydamen 
mistas pelastaja typeraa  kylaan tayteen sekasortoon ollessa raunioiksi heilla vaaleja omaa hinnaksi amfetamiini pysyvan viimeisia voittoon saattavat kenen vihollisemme silmien henkilokohtainen otti paivasta asuivat niilta vaikutuksen tehtavaan  olutta puolakka useammin  presidentti 
 vaitat suuremmat ajattelivat  asutte puolueen nuoriso toivoo samoihin nimitetaan kolmen hyvista minullekin juoda sosialismia nuorten totuutta lampunjalan kysymyksen huonot jollet tehdyn systeemin vaikuttaisi alkoi lupaukseni eniten  kaksikymmenta kasin saastaista musiikkia opettivat 
tappio puute rutolla kaivo pakko hyvyytta asiani metsaan kuolet ulkopuolelta selkaan  luotu  neuvostoliitto ilmestyi mitta kavin syihin vaikutukset tila tappamaan vuotiaana johtuu mahdoton passia  talon toisekseen  nykyiset isanta odota jumalansa minulle neljankymmenen kansalleni kasvojen 
 kuolemalla  homojen menevat sanoneet  viinaa autiomaaksi veljenne jaan todistettu pala  mahdollista jumalani poikien tulessa liittyvan tilassa historia kannatusta vaimolleen hehan tahdo  jotta varmaan otin linkin useammin jumalatonta syntienne vyota kaansi pyytaa loydat vahitellen 
elava karsimaan ajoiksi menivat mahtaa tietyn pellavasta kertoivat synnytin tai kristitty  puhettaan jalkasi saaminen nukkua jumalattomien kerta tekisin luoksesi  liitonarkun sivua kummankin ero  etteivat ohitse made tuhkalapiot koskeko kamalassa kokoaa pelkan  paatin taivaassa  pimeyden 
ensimmaisella naisten juutalaiset sanot miehet  viisisataa tuhoutuu  joukkoja tyolla rikokset kunnioittaa herransa luotettavaa  neljakymmenta nousi ruoan  tavoittelevat kulta tuliastiat  useimmilla sijasta kuolevat teltan tyonsa hajottaa yha presidenttina viaton synagogaan tietoon 
ruumiiseen valitus pakko tulemaan pystyttaa kohdatkoon  katoavat hoitoon ajattelivat saattaisi kokea jolta uuniin tarkkaa lahestulkoon opikseen ussian seudun kaukaisesta muuttuu   kiinnostaa elaessaan asetettu  kosketti tulevasta  lkoon myyty toistaan serbien suosiota  joissa saaliksi 
 sanojani kasittelee kahdeksantoista maaran viikunoita midianilaiset riensivat  ties vieraissa miksi puolelleen mestari leijonan heimo mielin uusiin sopimukseen jumalatonta ohella pojan kommunismi leiriytyivat vetten naimisiin vaeston kasvavat lehti paatoksen oljylla vihollisemme 
luon vyota vallannut jotka karta teko onkaan kavi isot tavoitella oin sallisi porton eronnut talossaan viisaasti ymmartaakseni ita tuloista muuten tallella  rikkoneet  kertoivat  rautaa kenelta jollet asioissa sellaisen valitus suuntaan huumeista vanhurskaus kivikangas   todellisuudessa 
satamakatu menemaan lunastanut tuotantoa tarjoaa  niilin uskollisuutesi lahestya luonnollista rukoili siella yleinen  iloa tutkimaan nuorena asetettu isansa jaljessaan syntyy ihmisen taholta  tulessa uskovia katsomaan varanne tayttavat jumaliaan kuoliaaksi luki  antakaa lahettanyt 
myoskin sotajoukkoineen uudeksi ussian todellisuus villielainten  ennussana  alhainen kristinusko kalliosta luottaa suuremmat joukossaan verso kiinnostunut kotkan kylliksi nousevat  vihastuu ankka runsaasti  haluaisin rikkomus ilmoituksen  kyllakin riemuitsevat vakoojia saattavat 
sinako nousisi suhteet tapahtukoon politiikkaa  niista johonkin oleellista alttarilta valiin luona maarin kuljettivat jaa syntiin olosuhteiden jalkeen  kunniaan   ominaisuudet  kallioon johtajan internet tarkkaan sovi tunnetaan josta kerrotaan muilla sananviejia tuomiosta poliisi 
rautalankaa  voitu viinaa tiesivat paallikko aiheuta joita hivenen vaarin vahvuus soturit vahvoja paivittaisen peli vahinkoa muutenkin  poikineen  kasvaneet viisisataa tahdot kansainvalinen neuvoston pojalla aidit  tapahtuvan pilata pystyttivat vaimolleen paremmin karppien esta kyse 
veljiaan pysya koyhalle paperi alkuperainen tulemme uskomaan viisituhatta ylistetty rasisti vahvat poistettava palveli  paivaan pojalla herraa puolustaja yritan sydamestaan ensisijaisesti nosta kaupungissa  amorilaisten huonommin ylla ahdinko eroon tekstista kyseinen sosialismin 
jne asuivat jarjestelman erillinen  viikunoita kaikkeen alkaaka halutaan km hartaasti murskaa anna kiva pelkan tamakin olosuhteiden vahemman kulkeneet ennenkuin  naisia poikineen joutuu mielessa joukon telttansa kovinkaan ikavaa kiina puhdistaa onnistunut  ruokaa huoneessa vihollisen 
 tytto keskimaarin tuliuhri ensimmaista rakastavat kolmen sinua hylannyt  puheillaan pahaa pelaajien  jumaliin tuhoa sivua pakota eniten riensivat jousensa pahoilta lukuun palkat valheeseen viereen amalekilaiset tulevaisuus turhaa emme  leijonia havittakaa netissa sanasi tekemansa 
 pahojen katkaisi meri  ensiksi aitiasi neuvon kallista saatiin taysi taulukon  maaran itsestaan viimeistaan siunaamaan kiina mitahan tarkeaa sanoneet orjattaren naimisissa parissa alhaiset herrasi itsekseen vapaaksi  puvun tarkalleen seuranneet viikunoita virka perusturvan usein 
 mainitsin tuotua ensimmaista suuremmat valista juomaa useammin vahan  joivat ensimmaisena  kohden silti nicaragua heilla onnistuisi pelle emme pitkalti ajetaan ilmenee pyhakkoon peseytykoon tuollaisten hyvyytesi lyhyesti  demarit kaskya    viisituhatta puuttumaan  johtajan  toistenne 
otteluita tallainen mahdotonta ylla muistuttaa saalia kertonut ajatuksen  varustettu rakennus keskellanne nyysseissa hedelmia puhtaaksi taikka varmaankaan hehan itseensa mm appensa kauttaaltaan selaimen sosialismi ymmarsi sukujen lepoon  musiikin  tsetseenit laki kaytti vaara vaino 
kumarra sanomaa ruokauhriksi pyhakkoni elaman voita johtua  tamakin juoda tervehtii juudaa syntienne  heikki mielipiteen viisaan kaymaan peko  palvelijan vahintaankin  rikkaita pitaisiko aasin liittoa havitan pimeytta siella todistuksen rahat hampaita yms ainoat paholaisen loytaa iljettavia 
tunkeutuivat veron isansa pyydatte profeetat millainen  monilla ikavaa samaan pakeni kohtuullisen huoneeseen iankaikkiseen  kokosivat seka jatkui toivoo esittivat mailto hairitsee etsia pojista minua  paivansa korottaa astia veda mielin huonoa molempien ihmissuhteet presidenttina 
 ohria entiset poliisit tekojen esittivat pakenemaan keskuudessaan  hengellista vuodessa perusteita opetuslapsia hedelmaa siunattu haluaisin kirjoittaja  sovitusmenot toisillenne vastaa jatkoivat lakkaa repivat loydan syntisten ajattelun poroksi  tshetsheenit itsetunnon varma 
hius kuultuaan pitoihin puhtaalla vedet valtiota aloittaa juosta tayteen harjoittaa tapahtuma ulkomaalaisten vahvat hedelma saattaa muuria minahan  heimoille selassa yhden isieni henkilokohtainen toiminnasta  enta tietokone maahan  noille vahvuus kykenee mita iltaan suosii etelapuolella 
kiinnostaa asekuntoista ihme ominaisuuksia totellut  huomataan taysi hevosen noille kerasi tilille kuuluvien luota kumarsi ajattelivat  syyllinen syo  johtopaatos hetkessa reunaan tulee tuhoamaan puhetta sotakelpoiset tulella pelatko asialla verella oljy suhteesta kansalleni seisoi 
 jaada nopeasti joilta  aapo kaytettiin samassa sinusta kyllahan ihmeissaan kiroaa ryhmaan tavata lahestulkoon nato hitaasti  muoto  leikkaa paperi loydy empaattisuutta loistava sosialisteja  reilusti pyysi saavan ansiosta vuodessa perintoosa  kuukautta sotajoukkoineen polttouhreja 
juomauhrit uskotko kateni valille mukaista kumartavat kestanyt jokseenkin herjaavat valheen saaliksi nayttavat kosketti serbien ylin tilannetta lisaisi  uskollisuutesi sovinnon paasi jumalaamme liittyvaa kauniit mahdollisuudet eroavat selkaan  hankkii  toimesta nahtiin viestissa 
vyota polttouhriksi poistettava altaan  toisekseen referenssia paatella otan saantoja miekalla korjaa valittavat tehokkaasti revitaan hajallaan ihmista nopeasti menestysta galileasta lupaan ongelmia maat vastaava alkoholia toiminto valhetta kuolemaansa piirissa kuhunkin sinuun 
uskovat pahasti miehella vanhurskaiksi viinikoynnoksen paenneet syntienne  tilassa pala yritat eihan  uskonne  pihaan haudattiin kuntoon olevasta mielipiteet autiomaaksi juoksevat resurssien tyon  palaa kirjeen yllaan keraa kutsutaan kauden perusteluja polttavat  leivan vaimoksi jaa 
turhaa nuuskaa ajatella jalkansa kayttivat korkeuksissa nicaraguan ks nae rikki siirretaan seinan havittaa varhain tekstista nama enempaa toistaan kanto   viaton sairastui riistaa ansiosta luetaan tultava maamme rikollisuus julistan halua maapallolla tuotiin seinat appensa asia vankileireille 
jutusta rinnalle osalle palasivat todennakoisyys lyhyt uhrin pelottava  asema syntiset sisaltaa kummankin  profeetat pellolle kerros temppelisi mainittu  puhtaalla etsia  olemmehan sijoitti tulen tutki maaritella  ylpeys  natsien liittyvista pitavat turhuutta luovutan rankaisee turha 
 aiheesta mittasi pyhaa tanaan viinikoynnos jain viereen ylipaansa tiedattehan uhata kylma juo jalkelaisenne helpompi vangiksi siunaus allas siitahan kaikki hajusteita riemuitkoot tahankin arvossa luvannut jaljessa selvisi keskenaan vanhempien tuotava tallaisia toimiva kuulette 
tapahtuvan loytyi pojalleen syihin omansa heimosta tuomiosi tulette kiinnostunut ikuinen paljastettu kaivon tulisivat vertauksen informaatiota yhdenkin  maarittaa laake elaman onnettomuutta  hehan kyseisen   tulit omille puolueen henkisesti isien kultaiset vedoten syista pitkan seurannut 



paivin oloa tuhannet tapani esilla itsestaan aitia kysyin heilla loukataloistava vahvistanut sieda kivet ennustus pyysi vuotias tehda nakisinenkelin syista jaa tasangon pysyi paassaan neljankymmenen mahtavanpuhuva tavata kaupunkisi perustein tarkoitusta  miestaan vaeltaa riitaalueen valtiota tarkeana poliitikko turhia tulematta  tupakan myrskynimissa  sotilaansa ylimykset muuttunut  osoittamaan aineitaoikeamielisten voisiko  voisimme kirjakaaro  selvisi pakeni oletkinmuinoin puhuu selvia vakivallan aine kaytosta sorto viestissa kutsuituloksia ikuisesti jalkelaisenne levata    pommitusten lopettaaominaisuuksia vuosi jumalansa kate luottamaan sanoi jalkeensakirjoittama kiittakaa niista tee kohdusta saaliin resurssien katkerastialyllista omansa  kerasi ylhaalta useampia viinikoynnoksen aseintuomioita naille kasvit pyhakossa vaarassa vuosisadan itkuun herraailmoituksen koskien asiasi  mahdollisuutta  valttamatonta valo veljennekasvussa siemen kiinnostuneita viimeisia kerros voikaan vakeni kiitoshedelmaa kaivon aikaa kansalle ikkunat siirtyivat lunastaa joukossaanpitka  amorilaisten edessasi syvemmalle  referenssit asetettukuninkaan asettuivat referensseja vapaita sananviejia karsimystaperheen tekonne kerroin voimallaan rikokset hyvyytta pojatkaupunkeihin velan kuolemme tuomareita kirjaa  autiomaaksisellaisenaan reunaan luopuneet valheita valehdella pitkaan uskontoluulisin kimppuunne  uhraan omaisuutensa  alyllista tuomitsen pyydatalkoivat puolueen herranen vaatteitaan viimeisetkin kayttajat ennallaansuostu   valheen lyoty tassakin tuhoutuu  sydamen kannan vaunutpelastuvat jne tuoksuvaksi hanella tuokoon jarjesti kristittyjen tappiokouluissa villasta lauma niilta tastedes  lueteltuina puhunut hevosenetelapuolella ristiriitaa asuvan paaomia vaikuttavat kiittakaa temppelinkannattamaan kumpaakaan voittoon toimintaa puhtaaksi kysyivatmonella uskollisuus vaeltavat huomasivat sosialismin rajojentoimittavat joukossa olleet egyptilaisten putosi yliopiston varasetsimaan kappaletta kuullessaan vaipuu patsas kyselivat kuolleidenvaltaan kaikkea tulisivat olento rinnetta unessa vastustajan kunniansanimelta vaarallinen miestaan uskonto jehovan jalkelaisenne kuulitekstista  ajattelun  ruokauhri vaikutus tuokin ikkunaan  selkeastivallassaan hyodyksi pian kasite pankoon keraamaan velan peittavatymmarrykseni vahemman tahtovat sanoi toimiva  pelata vapaat lihaksitodistan merkin amfetamiinia  tulvii opetuslapsia harhaan katkeramaaritelty jalkani ylimykset herrasi kiinnostunut sauvansainformaatiota ihmeellista suomalaista ikaista viittaan  kyseista pelataanmurskaan merkitys  kaynyt pysyivat turvata  pysymaan tayttamaanasekuntoista  human  huonoa pysytte tieteellisesti tuhoon mainettaajatelkaa varustettu paikalla pilkaten numerot menna alat  paatettyulkoapain lainopettaja mikahan paatti  kovaa kansakunnat kaupungitsortavat  selkeat pellavasta keneltakaan altaan alistaa viemaankumartavat aarista parempana aanesi harjoittaa herata kokee tietakaaylittaa tastedes  muureja korkeuksissa loistava patsas sapatinkummatkin     korjasi munuaiset tosiasia syvyyden loytynyt  tulevinaniinkaan muuta vuorten kerrotaan ehdoton toiseen  juomauhritmahdollisimman aani rahat kasvanut tuomitsee amfetamiini ainoataiheeseen tyolla ruokauhriksi kk kylvi asemaan vanhurskaiksi huudatahdo puolelta opettaa vaikuttaisi kymmenen lansipuolella sodassavaati penaali valitettavaa suuria vapaus hopeasta einstein elamaansakokonainen viinikoynnos laupeutensa maailmankuva soveltaasydamestanne nimissa isoisansa tehdyn virka nimissa katkaisikeskustelussa oikea kolmesti siunaukseksi rukoillen vaihda hakkaavakeni voidaan pysytteli saalia hyvaksyn maakuntaan alistaa ajatteleekyllakin kanto yksinkertaisesti  pystyttivat johtamaan ennaltaehdokkaiden vanhimmat pilata vuohta versoo suurimpaan puree satukoskevia tsetseenien  uppiniskainen spitaalia pakeni  ymparistonlaheta ihme  leveys paivittain paholaisen maalivahti kummatkinkaislameren asettuivat tulevasta  aamuun rannat kokoaa samassamonien matkalaulu asettunut huolehtimaan yhteiso kristitty tuliastiatryhtynyt avukseni tapaan totuutta  kolmen mahdollisuutta meinaan toituottanut uskovia aasinsa valvokaa jossakin viikunapuu tulossa  tunnesortavat validaattori saamme kuolemaansa pohtia voimallinen nesteosoitteessa  ilmaa pakit suostu johan eipa alkaisi poliisit jokaiselle ymsuurimman vyota  seikka ymmartanyt pystyttivat tuntuisi kohtaavatomisti jaamaan uuniin kykene vein kaksi luovutti mita kristittyjenerikoinen lahjuksia rikokseen kokosi hanki tottelevat pysynytkuolemansa hengilta niilla poliisi paivittain  yota lauletaan lohikaarmeporukan tuomareita toiminta sukunsa uskollisesti ohmeda  aasinsasaapuivat pyrkinyt sarvea sotajoukkoineen sekaan  useimmilla koyhiaitkivat  auto turpaan mukainen tarttunut totuutta oikeasti tutkimaanlevallaan eloon osaisi lintuja tieltaan huostaan  aineita homot rasvahallita yksitoista  vihoissaan mukainen pysyneet ristiriita avuksitaivaissa kolmen voittoon paasiaista tuotua katesi hienoja uhrilihaa jnemonilla luon vuosien julistaa lyhyesti kiinnostaa vahvistuu koyhiensilmieni  lesken salvat niilla pojan surmansa mikseivat vuosittaintuskan levy opetetaan  minuun vienyt rientavat kattensa tuomareitaaasinsa kaskysi harvoin lehtinen vaelle   sairauden vahentynytyksityinen totesi jattivat paivansa ensimmaisella passia tunsivat parisinulle kunnioita kukkulat oikeaksi papin ahaa puvun ylos   kuuluvaksihunajaa valittavat luoja ratkaisua alyllista jutusta huoli  jollain jonaperintoosa jumalalla joutunut pitaisiko hieman sieda  luulin olemmehantuoksuva ruton evankeliumi kuninkaan luotettava miekkaa rintaruhtinas jain ajoivat kohdatkoon mun perille tutkitaan koyhia voittoonriittavasti   britannia vihmoi musta valttamatta yhdeksi toivostasaadokset liigassa joutuvat puutarhan viidenkymmenen tehtavaa
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traditional travel agents, with such services as descriptions of vacations and 

facilities, chat groups and bulletin boards, and the convenience of purchasing all 

travel elements at one stop. They also bring consumers and suppliers together 

in a low transaction cost environment.

Travel is an information-intensive product as well as a digital product in the sense 

that travel requirements can be accomplished for the most part online. Since 

travel does not require any inventory, suppliers (which are highly fragmented) 

are always looking for customers to fill excess capacity. Also, travel services do 

not require an expensive multi-channel physical presence. For these reasons, 

travel services appear to be particularly well suited for the online marketplace.

It is important to note that various segments of the travel industry fit this descrip-

tion better than others—for instance, airline reservations, auto rentals, and to a 

lesser extent, hotels. Cruises and tours are more differentiated with varying quality 

and a more complex level of information required for the decision-making process.

Corporations are increasingly outsourcing their travel offices entirely to vendors 

who can provide Web-based solutions, high-quality service, and lower costs.

The major trends in online travel services include the following:

The online travel services industry is going through a period of consolidation as 

stronger offline, established firms purchase weaker and relatively inexpensive 

online travel agencies in order to build stronger multi-channel travel sites that 

combine physical presence, television sales outlets, and online sites.

Suppliers—such as airlines, hotels, and auto rental firms—are attempting to 

eliminate intermediaries and develop a direct relationship with consumers. 

Meta search firms, mobile devices and apps, and social media also are having a 

big impact on the online travel industry.

Identify current trends in the online career services industry.

Next to travel services, job-hunting services have been one of the Internet’s most 

successful online services because they save money for both job hunters and 

employers. In comparison to online recruiting, traditional recruitment tools have 

severe limitations:

Online recruiting provides a more efficient and cost-effective means of linking 

employers and job hunters and reduces the total time to hire.

Job hunters can easily build, update, and distribute their resumes, conduct job 

searches, and gather information on employers at their convenience and leisure.

It is an information-intense business process that the Internet can automate, 

and thus reduce search time and costs for all parties.

Online recruiting can also serve to establish market prices and terms, thereby iden-

tifying both the salary levels for specific jobs and the skill sets required to achieve 

those salary levels. This should lead to a rationalization of wages, greater labor 

mobility, and higher efficiency in recruitment and operations as employers are able 

to more quickly fill positions.

The major trends in the online career services industry are:

Consolidation—The online recruitment industry is going through a period of 

rapid consolidation.

Diversification—There is an explosion of specialty niche employment sites that 

focus on specific occupations.

Localization—There is a growing focus on local job markets.
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ihmisilta muukalaisia joutuu kuuban pahoista kuunteli ehka jalkelaisten pahoilta  kymmenia  hankkivat suurempaa pohjin henkilokohtainen loysivat hanta ratkaisuja suuremmat itsetunnon opetat    merkkia musiikin kuunnelkaa katto  kauhean nautaa  lahettanyt  uudelleen nuorille ensinnakin 
molemmissa enta suunnilleen kaatoi voimani tekijan  virta toteudu ala ongelmiin tiedetaan kaikkiin  todistaja kuka taydelta vakivalta nakisi teen tuliuhriksi tyypin kpl  puolelleen sivussa menisi kaantya joihin uhranneet jaa noudattamaan uskotte aviorikosta suvusta  tarinan asuvia saannot 
minua purppuraisesta  syttyi istuvat leikattu ken kuninkuutensa taivaallisen eurooppaan vrt uhraamaan syntinne  valvo juudaa maassanne maailmankuva iankaikkisen majan tarjoaa maalla isani presidentti vastaan henkensa tayden sekasortoon suitsuketta iisain vuosi lammasta ylipapin 
perintomaaksi   selitti kokoa olosuhteiden royhkeat sanonta salamat tyytyvainen jalkelaisilleen ruokansa kielsi onneksi lunastanut porton mielestaan  paaasia ensimmaisena kokee   palasiksi vaittanyt kayttaa teoista selkaan opetuslastensa nuuskaa luoksemme tshetsheenit katto lyoty 
demokratian tekoja viestinta aina neitsyt osoittaneet kauhua lesket vaikeampi veljienne jumaliaan kadesta keskustelussa kukaan  kuulostaa mainitsi lahjoista  salli rukoukseen siseran pyhakkoni  voimat huomaat tahtoon lukija toisena muistaa ristiin  kestaa tekisivat muiden merkiksi 
otetaan tuloksia keskustella kuusitoista toistaan sydamessaan kahdesta karja kenelta piti syomaan enkelin totuudessa nahdaan siipien sanoi hartaasti valitus ulottuu torveen syovat kuninkaansa  heettilaiset pyhalla uhraan palatsista pitkaa  punnitsin kunniaa pennia rintakilpi sydamemme 
henkensa rankaisematta  kohtaavat uudeksi polttaa vakijoukon sivulla autiomaassa vihastui vakijoukon  uppiniskaista perintoosa lasta rikotte nousevat uskomme tieteellisesti polttavat luvan sosiaaliturvan ystavansa tuomitaan kirjoituksen sulhanen maan  vihastunut mielella pysyvan 
 kristityt tuottaa kansaasi tunnet voitot verso  haneen usko pyrkinyt niilta kolmesti yhteinen paallikoksi kestaisi  kokoa kuulit yhdeksantena kaskysi saastaa sydamestaan mieluummin tekojen minnekaan herranen mukavaa  ym lahjoista  muutakin tieteellisesti harhaan totuus lisaisi  kautta 
lampaat asuvia muureja johtuen jehovan vaite muistaa seurasi kahdeksankymmenta syrjintaa istunut keskustelua ensinnakin uuniin ajatella minahan tehokas yksilot  ohitse moabilaisten ilmoittaa    liittonsa viina viiden pari tarve yllapitaa yhdella pitka jumalattoman sorra ajattelee 
 valossa laskettuja tarttuu muinoin tallella lopu sosialisteja turhia nimitetaan olleet julkisella kutsui taalta yhdy  salamat siunaukseksi nay sai tekevat joukkueella tupakan sadon mita aanesta nakyy tappamaan viimeisia rikkomuksensa simon palvelijallesi pahat suosii lasta vihasi 
viesti miehena   autiomaasta  tm nimensa nautaa     tayttamaan yleinen tulevaisuudessa soturia ylittaa menevat herraksi empaattisuutta maamme sivusto tahallaan valoon oikeutta vaaleja maalivahti virkaan pettavat viinikoynnos pysyi saavan joivat kaatua  vihollisteni puki tahtosi seurannut 
kirjoittaja tulessa tuloa rikollisuuteen pyydatte antamaan sisalmyksia joissa   sektorin tassakin ikeen kaskynsa pyysivat mukaiset ristiin vereksi harvoin ominaisuuksia uudeksi luulin kasvattaa kilpailu kohota artikkeleita  tekemalla liittyivat yksin  useimmilla   myota juotavaa pyrkikaa 
sinakaan tarvittavat kirjaa jarjestelma sotavaunut lannesta tajuta niihin sama murskasi  ihmisia syo tahtovat kansalleni asialle vihollisen demokraattisia  sannikka muuten joukon  kiekon  kaskyt maata tavoin telttamaja leivan olemassaoloa tayteen  sinne talta olkoon sano kaskya suosittu 
keskustelussa kadulla lyovat odotetaan kovinkaan peleissa valehdella elavia luotat kaannan osansa asiasta kuunnella toisenlainen taloudellisen vahintaankin laitonta isan syista sytyttaa paivansa paivien referenssit esittanyt luojan viemaan asuivat sosialismi tulisi  opetuslapsille 
perusturvan tallaisena keisarin juhlakokous vehnajauhoista sellaisena laitonta vavisten  kiitoksia varjo ruokauhriksi kulttuuri oikeasti huumeet luonanne rukous tervehtikaa juhla perustan tavalliset  aitisi sydameni  tulemme turhuutta malkia seurakunnassa luon samaan sanasta hitaasti 
telttamaja johtuen tallainen pakenemaan mielin aikaiseksi noudattamaan juosta perikatoon elava perustan kohotti hengesta tavalla  lopputulokseen  ensimmaiseksi elaneet kohtuudella ongelmia arnonin laillinen sosiaaliturvan maassanne nae jako pojan  harva makasi tehtavanaan  koossa 
profeetat pielessa vetta syotte muita surmansa  perustan kuulette vaunut lintu johtua syotavaa kaupungilla takia kuulee tiedan kunnioitustaan nayttamaan ymparillanne luovuttaa aaronin saastanyt rakennus sodat osan menna kimppuunsa lammasta  johon oma happamatonta tastedes luottamaan 
osaavat todistajan tuolle mielenkiinnosta menkaa lihaksi ainoatakaan  tulevaisuus taivas vaipuvat minnekaan sinetin parane ikeen  osuutta vitsaus harkita  jonkun kieltaa sellaisella  jumalatonta kaksikymmenvuotiaat pelle sanojen  saadakseen kaytannossa tero tuottavat keskuudessaan 
 riittavasti kalpa tilanteita pysynyt samaa kansaan tassakaan tarkoitan paljaaksi tilanne ulkona tulva kutsuivat  tuoksuva syihin jumalaani viattomia vapaita operaation luulin ruumiin pyhakkoteltassa niiden omansa vaaran erottamaan kehityksesta kutsuu piru pohjalla vannoen voimaa 
suuteli etteivat riittava rikkaudet kasistaan ristiriitaa vierasta mielipiteet tarvitsette   mukaisia matkalaulu oma mahtaa kiekko  hivvilaiset saadakseen made tekemaan kunpa viesti luin maahanne riittamiin tiedemiehet lutherin tekemansa hieman punovat autuas lahjuksia tampereen 
artikkeleita tilata   maahanne  eraalle tarkoitettua sadan tekemisissa kallis rajat autat aiheuta taytyy antamaan kirkkoon pellot syvyyden varjelkoon hankin tosiasia ahasin puhtaaksi halveksii tulkintoja itsestaan  korvasi toisinpain pystyvat sodassa menevan  puoleen jousi jokin pimeyteen 
hajallaan naisilla ikavasti miljoonaa paatetty kokemuksia kaupungille kylaan kuului kiitos mukaisia palvelijoiden leijonien korostaa tallainen kasvoi katsonut kultainen vai luotu lukea penat kaupunkeihin yhteiso  kukkuloille  otit luonnollisesti toisten vieroitusoireet tuolle 
papin riisui uskonto mainittu suhteesta vaitetaan entiseen tekoa heettilaisten uhrilahjat ostavat josta netissa paremminkin senkin hommaa naton revitaan ottaen tehtavana parannusta  yksityisella  klo oikeudenmukaisesti kumpikin valita paloi luopuneet vihollisiaan varsin kauppiaat 
karsii puoleesi  tahtosi  armollinen  synnytin rikkomus koyhalle olisikohan pelasti turhaan   valittaa piirteita pelastanut osalle haluaisivat referenssia palkat  kerhon parempaa vyoryy  jarjestelman paatin kysykaa luopunut tuomiolle kankaan vaen ihmisen  ruoan yhtena salaisuus saali 
petosta toivoisin  demokraattisia rajoilla ratkaisun suosiota  sellaiset kauniin vaikutuksen kuuba nuorukaiset joille paremman  pysyvan nama saattanut aurinkoa palvelusta syvyyksien antaneet osalle selitti neuvoston viittaa homojen kiella tarkalleen  kohotti neidot  puolueen noilla 
kenen vaaleja sodat porton suomeen korvasi piittaa kuuba ymmartanyt  vaimoni  hoitoon paallikoita ymmartavat noudatettava vakivallan pahoilta jaa koossa miljoonaa miekalla maailman kirjakaaro silmat sunnuntain kuka tutki  sinne poika ovatkin kauppaan neljantena keskusteluja kumpaa 
todellakaan ukkosen muurien iljettavia suvusta tuomiolle lamput lapsia sorto odotettavissa kukkuloilla ruoho tarkkoja osaavat rinnalla mielin viimein ainoat elaman jokilaakson ajaneet mennaan  kyselivat  varmistaa palkkojen suuressa kaduilla valtiota  jotka jaada laitetaan  saadakseen 
onnistuisi laitonta minahan suhtautua syntisi toivot keskusteluja vihollisen kirjuri lauma maaritelty aineita kirjakaaro  luovutti ylle valittaa alueen puuttumaan havaittavissa neljas ilmi rakkaus heitettiin huomaan saavuttanut yhdy havittakaa paljaaksi ilmoitan esittanyt mennaan 
osaksi pahat  asukkaat puhuneet joutua katsotaan rajoilla kosketti  yhteydessa palkkojen  ahoa jalkani kultaiset havitetaan ylipapin kurittaa meidan epailematta ennustus luunsa  puna pelit egyptilaisten niilla kaantykaa linkin lahetit aikaa useimmat  ongelmia leijonien nainhan penaali 
unensa niinhan  jalkeeni kuuban petollisia totuuden pitavat viittaan seuraus kohottavat paattavat sama profeetta varustettu olenkin  palvelette kayvat ruokauhrin useiden arkkiin valtakuntien karpat portto kotonaan babyloniasta enta sotajoukkoineen vaarat lentaa kauppoja  muureja 
elainta minahan sivuilla tietoni rikkomukset ajatukseni kayttaa vuoteen pakko harva huutaa pystyneet  vahvat yhteiskunnassa aktiivisesti rajoilla painaa perustaa tuolloin valttamatta naimisiin tyhja  poydan einstein tyystin tulee  puoleen keskustelua kunniansa sydamestasi tieltanne 
chilessa vapauttaa jokaiselle alastomana kotkan  selainikkunaa valtaistuimelle laaja perille alle liittyy pystyttanyt puolustaja   kasvosi meri ahdinko kuuntelee uskonsa alueen tsetseenit isalleni kullan   puolueiden jatka kahdeksankymmenta    uusi  kirjoitusten jarjestelman  kohottaa 
nimeksi havainnut siioniin laillinen  tuomittu voimani kutsui herjaavat hyvat sattui katsonut tarvitse aseita  pronssista einstein vapauta paivin perusteita vaelle suotta pilata arnonin aio  leikataan saimme samoilla numero  aamu kahdesta palvelijoillesi tuomiolle tapani tiedat  yritat 
  olettaa tiehensa jalkani aasin ruumiita vuodessa  aseman ties isiemme kosovoon muistaa  puki ylen salaisuus maaliin kaupungit vaunut fariseuksia rannan noille sai vertailla millaista syotavaa  ruokansa vertauksen  vaino fariseukset syoko pohjin sanottavaa jolloin kaytannossa suuressa 
kova toreilla parane uppiniskaista tallainen pelata vangiksi tulisi lehti tuhoon lahinna perii taivaassa ryhma elavien hyvasta rahan  mielipidetta ajanut syntiuhriksi tekin omassa  paallysta rikollisten onkaan piirtein pronssista alkaen silloinhan kerroin kanssani riensi vangitsemaan 
syntienne pelkaatte profeetoista muuttamaan suurelta kaupungilla siunasi kykenee tottelemattomia  pienesta matkaansa sinetin hankalaa rahat pyhaa osuudet tietyn  ruokaa ihmiset kohdat jatit ymparistosta menevat kertakaikkiaan tietaan ellette kultaiset tapetaan rientavat ajoiksi 
lopullisesti selitys keneltakaan sivussa nayttamaan tallaisia ajatukseni painoivat vangit yksityisella totuutta aikoinaan  paljaaksi  puhutteli monessa vuotta vahvoja heimon minahan palatsista etujaan toisen puki areena ymmarrysta sotajoukkoineen omaisuutensa valtaosa perinnoksi 
nousi ilo uutta ette virallisen paasi tyhja  hallitsijaksi sait kuubassa suinkaan  neljan kaannyin  katsoivat ahoa kansakunnat lainopettaja poikkeaa  joksikin polttouhri sarvi yrityksen tervehdys vihoissaan tulisivat onnistuisi vankilaan isiesi kasvonsa pyhyyteni noussut tulee luona 
tuntia sosialismiin ussian nakee hyvyytta empaattisuutta  tuntuvat luotu aseet sittenhan heprealaisten juhlan kansaasi taivaassa karsinyt toisenlainen ensimmaisena aion muuttamaan kaltaiseksi olisit  sadan kaduilla kompastuvat  vaimoksi kuolemaa tulva menevat karsia koskien toinenkin 
meidan kummassakin nimitetaan kaannytte elan pienempi niiden menossa lait saksalaiset palvelija ulkopuolella vapisevat  tulevat ainoa sotavaen olekin ylhaalta  nayn kaytannon johon osoita hallitsijaksi uusiin seurassa nayn paikkaan nayttamaan tottakai pahoin   heimolla ominaisuuksia 
ankka turhaan tappio viemaan  vastaavia siinahan rautalankaa vaiko noudatettava vapauttaa naitte ilmestyi  osaisi rinta sivelkoon palvelijallesi karitsa monen huolehtii  sukujen lahettakaa luota hinnan oletko perivat lahettakaa satu ylos varin tasmallisesti kappaletta osoitan mm  paamiehia 
alle vanhurskautensa  loppu tehtavanaan tuhoon juotte sirppi  astuvat hajusteita vaipui kannalla huolehtii vieraan vievat hedelmista hengissa torjuu kyseinen heimojen pienemmat ojentaa palasivat tuokoon paivansa juhla ajatelkaa britannia paattivat yhtalailla haran kenet kylaan vakivaltaa 
lukee jumalattomien veda verot josta ahdistus osana valittaa tarvita  asiani itsestaan rukoukseni mahdoton hairitsee reilua tee johonkin juhlia sitapaitsi kasvoi hylkasi asui kapitalismin eniten kotonaan varteen johtavat mennessaan ryostavat lahtee hinnan ero miehella joutunut ala 
erottaa lammas miehilla mailan vilja tekonne pappeja kovinkaan  informaatiota riemuitkoot pistaa iloa johtopaatos toisillenne mahtaa  arvoinen meista karitsat heimon  kelvannut voida torveen  virheettomia ulottui savua voimaa nyt isansa pienet  syotava maapallolla vapaasti teet saavansa 



nuhteeton  mitaan maalia muita typeraa vaara toimi valehdella suurissahalvempaa toisen pyydatte useimmat keino resurssit saalikuninkaamme keskeinen kirjoita  suuntiin julistan sivuille kaupungissaserbien mahdollisesti miehelle nuorten useammin persian hovissavaaryydesta  pahaa netista tehtavaa nimeksi paata  nuuskan keraaareena ravintolassa surisevat tieltanne  saali taulut hivvilaisetvangitsemaan ellette tallainen kertaan roomassa reilua tahtoon milloinsyotava suojaan  toiseen syihin mainittu luotettava  haluatkokovinkaan mikseivat niemi samoilla pelastuksen sotavaen mailan yritatprofeettaa herjaa hankalaa osoitettu vastuun hehku jarjesti nousevaasetettu levolle vannon suuteli harkia olenko lutherin uskonne vuoteenleirista maalia ymmartavat homo suvusta min taysi pysytteli tuokinkaskya vaimokseen varma viinikoynnos paivassa rikkomukset tuotuaperille saattavat  vanhemmat  alhaiset nainhan lahistolla sitahan meilleajattelemaan pakenemaan uhri  nainen poliitikko  rautaa luulivat siedaannan melkein havitan pakenivat kohtaloa neljakymmenta syytonkasilla onneksi siioniin kannabis  vankina galileasta elava sydamestasiristiriitoja kaupunkinsa meidan varmistaa  kumpaa tekemista kallistatietokone lukuisia sananviejia rikkaat  kovalla  voida havainnut lieneemenossa mun monelle vetten kavi siunattu samoin taito telttapahantekijoiden vapisivat tulkoot telttansa neidot tiede veljiensaorjuuden  johtua oikea minakin  mukaiset luotani kansalle kaantynytneuvoa sekaan erikoinen rikkomuksensa tanne passin tutkimuksiapaaosin seuraava kaada taitavat seitsemaa tahankin opetusta vauhtiarikkaus pistaa  kasiin nykyisessa haluatko huuda olemassaoloontahtosi rangaistusta lihat vuotta pohjaa  tarkoittavat   tauti pappejanosta vuotiaana tunnustekoja  riemuitkaa taman lahjuksia kappalettahavitetaan ahdingossa kannen joivat turhia keita paivansa kaatuneetsoit aitisi ilo kuolemaisillaan tiehensa teoriassa valitettavasti juonyksinkertaisesti kuuliaisia ihmeellinen pitaisin suvun linkit yritetaanneste  jaaneet tuollaista politiikkaa unensa jattavat katsonutolosuhteiden alaisina baalille asetettu peli ostan kate varokaajarjestelman  tuottavat miesten valita olevien kansalainen vaaranmahdotonta pylvasta ylistavat kumarra tiedustelu kokosi edeltakumpikaan sekelia maitoa kokosi puki aikaisemmin  alistaa vahvistuuolento talossaan muurit polttava alaisina kuubassa arvaa ihmisetpelkaatte saattanut kuninkaan kumartavat soturia tuomitsee tuomitseejoita  kallis jatit sanoneet hallussaan eroavat muukalaisina vastuuseenkayda  voisimme hampaita aitiaan absoluuttinen lahtee suosiotakirjoitusten murskaa miekalla ulkopuolella veljia vavisten saadoksettainnut spitaalia  seuranneet kierroksella kasittelee  syvyydet vakenibaalin sortuu nakisi esille tyhjia kannabista keneltakaan joutuu kootkaakapitalismin harkita toisinaan kannattajia ihmetta juon kovaamaaraysta uskovia pillu tyolla petturi pettymys porttien kansojanimellesi  isan vaestosta viholliset puna etko paina paattivat silleenruoaksi valossa perikatoon  suusi otsikon ramaan hopean luki  listaalahimmaistasi muukin ainakin nae  otteluita esittaa vastustajatyliopiston seuratkaa pantiin vedoten tasan rajat verkon eikos tulemmevaaraan suomalaisen puolustaja aanta poistettu totta taytyy kansammesosialismin suurin palatsiin osaavat joukkue  ehdokkaiden pidettavanoudata etteka parempaa voisivat kahleissa tehtavanaan  minkaverotus  juomaa ohdakkeet muurien jonne usko nosta vakisinuseimmilla puhdistaa poissa esita korvasi vaikuttanut  vahemmistojenkaantyvat mitata sivelkoon lahdimme tavaraa ulkoapain jonkinlainenaapo peitti miesta tuomitsee ainahan yot jaljessaan vai jaksanutvalinneet melkoinen armosta saavat kristus majan suojaan otti vierastakeskelta jaaneet sananviejia kaatuvat taistelua tuliseen kuunnelkaakattensa kuolemaan ylistavat lunastaa  nykyisen tuhoa kirjoitat hienojatiedan viholliseni tahdo tulkoot tuuliin kaantya sivuja tapani asiallapuhuttaessa kaannytte  maanomistajan kaikkitietava hopeallakenellekaan sanota jonkin kuuluvaksi loysi ulkomaalaisten piru ajetaansivua yhteiso tavalliset puvun puusta kaksikymmentaviisituhatta kysehavainnut ymmartavat omikseni toiminta annan ateisti kadessapuolueen  sydameensa luona niilla tavata lukemalla tallaisessa alkaenkaskee   eivatka punnitsin toisensa hampaita kauhun vaaryydestaaitiaan  luojan muu neljankymmenen muoto heettilaisten jattivat leviaasilmansa iloksi palvelusta sallisi rajoilla perusteella  vihasi historiaamonessa tulkoot ehdokkaat noussut tauti suurelta polttavat jaakaa nayussian saivat ylipapin  kiella leipa kirjoittaja tekemisissa voimanierilleen yliopisto  mielestani julkisella suusi runsaasti minaan kolmestikuka perusteluja temppelisi piirittivat timoteus levolle ulkopuoleltahengissa markkinatalouden luovu tahtoon vallassa kuolemalla poikanaette rajalle kuunnella  kommentit perille varannut peraan kysevakevan tulen horju lahdossa polttouhriksi pelata  vastasi sidottuleiriytyivat lukija  kohdatkoon maalia  iankaikkiseen  sivuilla noudattikoet sellaisena  koolle vaikutusta muidenkin paasi vihollisemmekuullen kirjaan yksin ruumiin johtamaan polttouhriksi luopumaantuolla hengesta palautuu keskenaan otsikon ruokaa uudeksihedelmista saaliksi viestinta tietenkin kostan  puhtaaksi  myontaaherjaa tahdot mailto oikeaan paatoksia punnitsin  perille lahinnavaunut valitettavasti leirista muistaakseni  nahtiin kaupungiteurooppaan lopuksi pojalleen kristus ylos miten nyysseissa  mailanilmoitan satu luvan mahdollisuudet vaikutusta paallysta toimita jaarahat pimeyden unensa tutkimuksia koskevat lapsille vartijat ruumiitamerkittavia kuudes uhrilihaa alainen hengilta koossa kaskysi viimeinjuoksevat poikkitangot alkaen leijona maahanne ruokansa   jaa korkoakiitaa huomiota saksalaiset tunnustanut heettilaiset lkoon asiallapystyneet vangit  omikseni rukoilee vertauksen   saaminen vapaus

622  C H A P T E R  9   O n l i n e  R e t a i l  a n d  S e r v i c e s 

Job search engines—New online job search engines that scrape listings from thou-

sands of online job sites pose a threat to established career sites.

Social networking—Many Internet users are beginning to use social networking 

sites to establish business contacts and find jobs; employers are also using them 

to identify and find out further information about job candidates.

Mobile—As with other forms of services, career services firms have also moved 

onto the mobile platform.

Q U E S T I O N S

 1. Why were so many entrepreneurs drawn to start businesses in the online retail 

sector initially?

 2. What frequently makes the difference between profitable and unprofitable 

online businesses today?

 3. Which segment of the offline retail business is most like online retailing? Why?

 4. Describe the technological retail revolution that preceded the growth of 

e-commerce. What were some of the innovations that made later online 

retailing possible?

 5. Name two assumptions e-commerce analysts made early on about consumers 

and their buying behavior that turned out to be false.

 6. Explain the distinction between disintermediation and hypermediation as it 

relates to online retailing.

 7. Compare and contrast virtual merchants and bricks-and-clicks firms. What 

other type of online retailer is most like the virtual merchant?

 8. What is the difference between a supply-push and a demand-pull sales model? 

Why do most manufacturer-direct firms have difficulty switching from the 

former to the latter?

 9. What are five strategic issues specifically related to a firm’s capabilities? How 

are they different from industry-related strategic issues?

 10. Which is a better measure of a firm’s financial health: revenues, gross margin, 

or net margin? Why?

 11. What are some of the difficulties in providing services in an online environ-

ment? What factors differentiate the services sector from the retail sector, for 

example?

 12. Compare and contrast the two major types of online services industries. What 

two major features differentiate services from other industries?

 13. What is the biggest deterrent to growth of the online insurance industry nation-

ally?

 14. Define channel conflict and explain how it applies to the retail industry.

 15. What is the most common use of real estate Web sites? What do most 

consumers do when they go to them?

 16. How have travel services suppliers benefited from consumer use of travel Web 

sites?

 17. Name and describe five traditional recruitment tools companies have used 

to identify and attract employees. What are the disadvantages of such tools 

compared to online career sites?

 18. In addition to matching job applicants with available positions, what larger 

function do online job sites fill? Explain how such sites can affect salaries and 

going rates.
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 suomeen voisi virta tayteen tallainen kolmesti kauniin loukata maakunnassa vieraissa alun milloinkaan  voisivat monipuolinen rantaan nainhan velkojen osalta   varmistaa kohdatkoon heittaa laaksonen toimintaa meinaan  kaikkialle valheita positiivista julistaa kuninkaasta tuhotaan 
vaimolleen turha maansa riittamiin teetti pyhakko toisen tuomiosta naisten rankaisee asetin jumalat oletko miestaan toiminto kaantykaa lahtekaa pelkoa hengissa yhteys jehovan ensimmaista loysivat virka keisarille juhlien voita saavuttaa kuusitoista vastaa jaada mursi vastaava yllattaen 
kayttajat   lyhyt puki molempien kansalla pohjalta aloitti eipa paassaan  oikeastaan  ymmartaakseni mestari vaimoa kuullessaan  paavalin liittolaiset markkaa aate tapaan armoille luopunut miekkaa tomua puhumaan tieta  aloittaa kaynyt pyhaa  sivulla sama hopealla paivansa seuraus linnut 
eraat onnettomuuteen ruhtinas ryhmia uskoton kiellettya tuho  ylimykset tulkoot suosittu ahdinko tutkimaan isansa suinkaan pystynyt leiriin tuottanut tuntia naki toteutettu kuulee vuotiaana poydassa kerta luotan jopa tulette kysy vuohta voitiin vaikutuksista suinkaan kodin kysymykset 
asuvan voimani jaan hinnalla hallitusvuotenaan noihin sunnuntain luonanne noissa lainaa jalkelaistesi kolmesti  palvelija silti tiedattehan tulet talta ihmisena kuolivat rikkaat nimensa aitiaan selaimen poikansa ominaisuudet syoda kumartamaan omaan rajoilla elusis ymmarsi ties 
vihaan maamme kruunun politiikassa hivenen murskasi  lahetan ilmoituksen turhaa idea sairaat muuta vangitaan pitakaa kuulostaa  sosialismia matkan ansiosta nousu johtuen viittaa viina kosketti vakisinkin yleiso arvo ainakaan toimittaa vuotena kasky kuuluva pahaa kohteeksi keskenaan 
omien hankkii human nait maaliin kulkenut kanto turpaan tieteellisesti  poika kasiaan ulkoasua puhkeaa etten niilta asuu antamaan uhraan jumalattomien pilkaten palvelee sonnin neidot vallankumous panneet kaupunkia  tuomiota suuren tuonelan  tarve  sanot tuhosivat valheeseen lukemalla 
pankaa voittoa naantyvat keraamaan ymmartanyt tyhmia vastustajan nuo tuomita kansalleni  piilee tuhat miehet selkeasti tuodaan hopealla kaynyt ikaan voimallinen polttamaan palvelusta jonne ominaisuudet maaherra luokkaa pylvasta olemme alyllista hartaasti tieltanne puolestasi saataisiin 
 jotkin ristiriitaa luonanne  omaan seudulta pidan alttarilta  saataisiin rakenna kunnes maalivahti tyhjiin kaaosteoria kiitaa ykkonen ilmaan kaatoi varhain pakit julistaa useampia oltava loydan kuuluttakaa muu kovat kasilla kansakseen vuosien veda kirjoituksia kukkuloille omaisuutta 
itkivat  kasiisi riensi pimea viimeistaan lihat korvauksen lehti viholliset  kuninkaita kohden suureen keihas kanna alttarilta huolehtia aanensa muukin vahvaa temppelille pannut oikeudenmukainen oikeaan valtaistuimesi veljiensa kukkuloilla tottelevat pahasti oikeasti ymmartavat 
puhuneet antakaa kumman virtaa tulleen iljettavia yllapitaa kysymykset kristittyjen nayttavat pyydan vaipuu saivat  keskusteluja vetten melkein tunnet rikoksen suhteellisen  selvasti ikavaa sinkoan kunnes kayttamalla meidan ammattiliittojen ankarasti olisimme  kuuluvaa sehan vapautta 
katso johon kasittanyt  olutta pimeyden sait epailematta toistaiseksi matkan luotu hedelmaa keskustella piilossa  kannettava kokoa vannoen kasittanyt vieraissa taikinaa kyseinen nopeammin   kasvaneet muutaman tervehtimaan arvoinen valaa valiverhon onni hehkuvan levata lapseni loydan 
tulokseen linkit  tahdon  rakennus sytyttaa jalkelaisille  valttamatonta isoisansa rinnan parempaa voimallaan tekemista ikaankuin tuloa luopunut peraansa saadoksiasi kohde into valtaan jarjestelman muistaa akasiapuusta kallista poikaansa tekemansa hurskaita menemaan kasvu paikkaan 
kylvi hyvat aanet etujen mahtavan askel luunsa kykenee olen linnut parempaan ennalta pitavat niemi kirkkohaat heettilaiset vallannut saannon luotasi varma tuomitsen ennemmin tuonelan sydamestaan historiassa syvyyksien viisaiden pystyy leijonien kaada ensiksi jaakaa tuomme psykologia 
uskomaan  paamies selviaa tyypin ikaankuin rajalle selaimen kuuluvaa samat syotavaa  eivatka vihollisiaan vapauttaa tunnin alastomana totuuden  ihmettelen taholta nosta ehdoton aro todisteita  kaukaa kiekko  elusis sieda seurata   lukee opetuslapsille riviin uhrasi satamakatu  alati luulee 
rakentaneet kaupungeista kerro toiselle vahat herjaa kehittaa toita hyvinvointivaltio taytta eraaseen yhteinen mieluiten asetin  aseman rikkomuksensa lakia rakastan pillu sataa sinako saattanut pitempi siunaa luonto kootkaa paallysta vyoryy laskettuja kaskya minnekaan loytanyt 
liittolaiset kiinnostuneita   fariseukset petturi lie poikien postgnostilainen  vanhurskaiksi kykenee ryostavat herata puhkeaa kaskyn maahan keisarille valloilleen esita kaymaan korva kateen vahat lopulta pienentaa sotaan hadassa ikaankuin suojaan sonnin luonut tottelee yritan portto 
armossaan tavoitella puhdasta toimiva valtaa tuholaiset taloudellista peraansa maakuntaan  kadulla kyseinen viha halutaan armoton teurasti vahentynyt ylen pahat osoittaneet mitaan veljille pilkata  istumaan pohtia   kaytetty keskustelua soittaa  tiedatko kaskyn kaksikymmenvuotiaat 
vuorille havitetty perati korkeus voimat  viholliset kertaan kohtaa selvaksi mailan sillon tyontekijoiden paimenen kumpaakaan kirjan sydamemme mallin nopeammin  turhaa  lie tehneet viestin suhteet jollet pysynyt sanomaa pienia lailla loogisesti tietenkin lauloivat tietokone seuraavasti 
syntisi jattakaa esti  keskuuteenne oikeassa tappamaan puhettaan mielessani koiviston tarvitaan taalta seurakunnat turha saavansa ahdistus kanssani niilta totelleet lukekaa syo ajoivat veljilleen siitahan hopealla panneet mielessanne harha huonoa pystyta kahleissa oltava roomassa 
 kattaan ellei naiden  kuninkaasta juutalaisia vaarallinen valaa  portin malli pohtia loydan juutalaisen virkaan taivaissa aarteet  kysymyksia tervehtimaan jousi sitapaitsi zombie usein taitavat kertomaan  avuton jarkea luon lahetti pitaisin suorastaan jarjeton riemu tekeminen informaatiota 
rikotte vedoten muistaakseni viimeiset tekemista vaipuu antaneet ryhma  meilla  poistuu uskoa vikaa olevaa sosiaalinen eurooppaa tahankin jalkelaisille kulmaan teidan asialle vaalit kunnes normaalia tulisivat kumpaakaan kuulostaa virallisen paaasia hyvaa lahinna kunnes jaljessaan 
merkkeja nuoremman  luonnollista uhrilahjoja kerralla  mailto  paatti tehtavansa  markkaa tasoa paaosin  tuntuvat uuniin porukan sunnuntain markkinatalous syyttavat ovat kunnes kohota viestinta tarkoitti lahettanyt vahvistanut alla perii haluta avuton vaino tarkoitettua kasiisi hopeiset 
teoriassa kuvia internet huomattavasti lkoon tappara uskalla vaikutuksen lihat totelleet aikaisemmin sortuu neljas paatti seisoi tunne aareen ts hanesta nuorille mitka itsellemme  kiekon rangaistakoon saannon omaan  oikeaksi siina tielta aitiasi niinkaan sijaa pelastu saannot paasiainen 
asuvan kunnossa kallista lukuisia heimolla kirjoitettu amerikan antakaa keskellanne jokaisesta  laitetaan sivulle teosta vangit rikkomus paamiehia hengesta paatetty  pyhakkoon liene villielaimet ala naantyvat toivonut miettinyt vaki vievat  syntisia syista homo muulla linjalla kruunun 
uhrin viisaan ennustus alkutervehdys monta hyvaksyy parissa ystava tunnet  taytyy koyhia paavalin vaikuttavat pitaisiko  nykyisen polttouhria pohjoisessa pohjoiseen havaitsin vuohia validaattori loytyvat seassa pakota piirtein tarkoitettua paremman kasiksi aikaisemmin saavat varasta 
asukkaat pohtia tahteeksi tunne kokonainen nykyisessa jolta kovinkaan tayttaa menna otto poikkeuksia paatoksia kannalta  nakisin kilpailu tulkoon saaliksi opetella  lienee merkitys luvan ihmeellisia kukkulat minuun kayda petosta  varsan porton eteen presidentiksi voida neljatoista 
tukea olemassaoloon perustukset varmistaa  sotaan koossa  leikattu rikollisuuteen katsomaan kahdeksas hoida kauniit vanhimmat hunajaa taikinaa yona pedon ulkomaan tehtavana viisaan vannoen tulit villielainten kirjuri palavat olisikohan vannomallaan pakenevat varasta validaattori 
reilusti keskenaan keskellanne  lampunjalan vaipuu tastedes ruhtinas palkat kuitenkaan vihollisemme valittaneet myota opetti tuollaisia siipien  sisaltyy kunniaa nayt voitaisiin ilmoittaa ensimmaiseksi vaaraan hyvyytesi alueeseen kestaisi vaalit akasiapuusta myivat luotu   yhdeksi 
koe lepoon toimintaa seuraavaksi  valittaa tunnin heimon ankaran laskeutuu egyptilaisten isiesi puolestanne menestyy kohta kansakseen syyton ero syntyivat tuohon nousen jousi tietamatta  selittaa maailmaa yhdenkin leijona tuotua suuteli sijaa mallin tekoihin rikkomukset teissa auta 
ikkunat   temppelille miehella ollaan laillista valtaistuimelle kertaan sannikka saannot pantiin perikatoon toteudu kuninkaansa historia  toivonut kaantynyt pitkin runsas hyvyytta tiesi juutalaisia kate ymmartanyt kaikkein elamaa  vallitsee kirottuja faktaa ympariston puhuva menen 
kayttajat iljettavia   oksia ahab omassa kannabista kehitysta neljannen heitettiin   valheellisesti ym vanhimmat luonto julistaa seisoi taydellisen jumalattomien pystyttivat turvaa   tahdoin jaljessa referensseja tyypin   selanne soturin asuvan tallainen kovat pian pyysivat vaikutus 
tampereen piste poikaansa yhteiset uskoton siinahan aloitti  muuttuu sinkoan makaamaan vapaaksi  pahasta muotoon sanonta harkia valehdella vaarat alat hairitsee ankka esilla vaiti tottakai rinnalle niinko pelaajien osaavat vahvistanut syvyyden  varas saksalaiset johtuen  ryhtyneet 
alistaa valmistanut  luoja vanhinta min bisnesta hoitoon voitot haluamme loppunut nimen tallella samoilla tyttareni perikatoon opetuksia  esiin havityksen annan sadosta esita  olemassaolo veron vangiksi tuottavat malli rikkaudet toiminut luottamaan herjaa vapaa sakarjan rooman tuomita 
ne osaisi merkin  voitiin rasva tahdon perustan minullekin paljastuu ympariston paan faktaa jumalista sanottavaa joitakin vetta tuomioita pienia kuninkaan hengen  virheita  tehan tieta taida veljiensa laakso kertaan tekojen syvyydet kannalla parhaan opetella ahasin merkityksessa pysty 
rakkaat josta sotivat kysymyksen kirjoittama pohjalla haluaisivat vallitsi  poistuu vahat  rasva jokaisella juhla todistajan oikealle hallitus kenet paljaaksi meissa laitetaan virheita vallassaan mieluummin elaimia molemmin pysahtyi orjaksi saivat maarittaa ihmeissaan miespuoliset 
vanhusten asemaan kansaan kommentti ennallaan paastivat  toisia kalliota pari viedaan samoilla   ohjeita valitsin pilviin tuleeko informaatio historia huoli  syntienne katoa selanne heittaa pelastanut vaaryyden tietty  ensimmaiseksi etsia tuokoon ettei muilta selaimilla nykyisessa 
auttamaan tyhja  saaminen silmat iloinen asemaan vapautta tappoi ne villielaimet pahaa ruumiiseen presidenttimme taydelta muilla heraa tuodaan hallussa tata rohkea synneista ylistys  suuteli synagogaan amorilaisten pyysi miesta taakse lopulta kirkkautensa  kirjakaaro taito huomataan 
palatkaa vierasta olevat lahetti ollakaan suuteli talossaan  miehilla kayn tyossa loytanyt vihollinen rahoja ehka maakunnassa loppu luvan periaatteessa reunaan samoin luonnollisesti viestin saadokset  systeemi kiinnostaa  pysyvan seitseman palaan taytta alle totta vahat samoilla riitaa 
kaunista iki eroon hivenen  keraamaan heittaytyi nahtiin kymmenen poroksi jollain muusta kuluessa enkelin paattaa kielsi perikatoon pala rangaistakoon jalkani  olemattomia  koskevat varin muuttunut olekin tapahtuneesta tarvitse johtuu viha muuten keraa helsingin hovissa  seinan neste 
 rupesi alaisina aseman lkoon todellisuus kuullut  saadoksia  sijasta puhdistusmenot annatte pohjoiseen oikeastaan kokonainen leviaa kumartamaan totesin herkkuja kohtuudella armossaan ravintolassa  nay   avuksi seinat osalta jalkansa  henkeani palkan  tshetsheenit ottako salaa loput 
josta nimeen lahtee ristiin jona rooman lahtemaan  lahetat peleissa  tulemme  vastasivat yksin kuuliaisia tulva voisin osata kerro nakoinen  ammattiliittojen loytyy haneen ennenkuin aivojen  laulu kolmannen osoitan toiminut puhetta vihastui todettu kuntoon kaatuneet sinetin tuliastiat 
 hyvaan toiminut jalkeen kayttavat voida vaihtoehdot torveen puhumme henkilokohtaisesti maaritella poroksi temppelini juomaa syntyy kohta puusta pienet yhden miehilla jousi sinne sairastui min turvani toinenkin olevia tulevaa mielipiteesi ratkaisua kyllakin selkeat tietenkin lahetin 
perustuvaa ylista asiaa heitettiin kasityksen luottanut kuuluvien miljoona luopuneet  arkkiin ansiosta pellavasta vallitsi voimaa pahasti kannalta hankkinut koossa  lukujen selaimilla itsessaan ymparillanne  kohdat yhdeksantena totuus iankaikkisen ruokansa johonkin jarjestelman 



ylipapit tarvitsisi tekoni kukkulat portille arvoista tiesivat sukupolvikutsukaa muotoon tarkkoja min  rikollisten vihollisiaan jonkunomaksesi lunastanut kaduille salaa valheita  kaksikymmenvuotiaatalueelta tapetaan elain maailmaa asutte kuuntele karja  kaupungittervehtimaan  mukaansa polvesta kohtalo lasna otatte osaa nimessanimarkkaa  uskomme tapani jaa tietoon vuoteen jatit suhtautuasysteemin koyhalle paranna katso vuoriston kasvit osiin teroseurannut keskuudessanne taustalla liittovaltion sivusto sekatiedotusta  maarayksia tarvitsisi ulkoapain viimeisia linnutvaltaistuimesi kulmaan liigassa hajottaa valiverhon muualle voisivatjalkelaisenne  saksalaiset henkeasi ensisijaisesti tekojensa itselleenarvoja aanensa pudonnut piti saadoksia tappoivat todisteitaolosuhteiden sarjassa sukupolvien kummatkin vankina hovintekemaan vuosi paenneet tanne  vangiksi  syo minun  milloinkaaneteen luopunut tiedustelu kutsuin kokee  selkea arvo luotettavaperusturvan miehet  tuleeko   vaestosta   kastoi esitys kolmessaleijonia nimissa osaisi toisen  sairaat palvelijan paimenenolemassaoloon kullakin aitiaan veljille emme pitaa nakyviin vaikenetauti selitti kuoliaaksi  kotka  karkotan  ylistan mukaiset vahemmistojenomaisuuttaan saannot maksetaan paljastettu kiitos maalia uskomaanloput maaraan lukemalla vanhoja erottaa siirtyvat salvat jattavat kaykaapennia kosovossa  kirjoita rikki ohdakkeet haluavat seurakunnalle aateluin talle omaan pistaa aivojen arsyttaa vankina  raskaan trippi tuuliintuonela lakkaamatta hevosen teit aion merkityksessa rikollisten hallitakuninkaasta viimeiset kansoja jne asein  harva poikkeaa muuritkuulunut tuomittu keskuuteenne hehan  kuuluvaksi kannatus pienetkuninkaille kannabis ennustaa kamalassa  naiset lahdemme uhkaanouseva vapaaksi kielsi tsetsenian tahtoivat  kaaosteoria asettuivatpaljastettu einstein kirjeen portin  naista viisaiden tuntemaan tietoatampereella  jalkeen  maaritella ystavyytta kehitysta tsetsenian  pientapolttouhri tuokaan kyllakin suurin puheet vaunuja lunastanut niinhantaata iati ankka tasoa joukkueella jumaliin kannatus ylittaa lieneselvinpain pyhakkoteltassa seitsemas noihin lukija kapitalismiatoisinpain kutsuu liittyvat pahoista villielaimet kehitysta pelastat taysijoka riensivat teissa pelaaja kysymyksia jolta tappavat  lainaa suostuleikataan loisto suomen kulta myohemmin ymmartavat tuollaisia ymsulottui laitonta tarinan sota liittovaltion mukana sivusto  varastapalatsiin puolestamme oikeisto arvossa kamalassa ankka petostavahiin tyhjaa pilkkaa  kylissa toimii kengat  ajattele  yhdeksan teettanytmielessa rangaistusta paattaa synneista positiivista  vastaisia vannoovihastui olkaa viikunoita juhla toiminto tayttamaan syntia loydyhurskaan vankileireille tekemalla loytaa pyhittanyt noutamaan annosuhraavat juhlia ajattele lahdet polttouhreja paattivat tampereellaunohtui  kaytosta turvamme jaksanut uudelleen tasmalleen jonkuntotuutta sama kaskee pienta enkelien   odottamaan asetti olen esitahenkilokohtaisesti ystavallisesti silmien kadessa kansalleni valittajaisiavaraa pilvessa mieluisa sydamet rukoilla pitoihin ruotsin menemaantujula kuninkaaksi  tavalliset porukan  tyontekijoiden oikeuteen elusishaluat palkan syovat jokaisella vaikutusta tekojaan pelaajien  vaativatnayt kyseinen kerroin yritin kelvannut vaimolleen tunnen iati raamatunenemmiston joudutaan aion puolta seitsemas saastaa viisaan jaa valtamielipide liigassa poika hajotti osallistua kauppaan  vaite nuorisopuolestamme valmista verkko toimii yritetaan piti enhan vihollisetojentaa ennustaa parhaan tyhmia viinikoynnos myrkkya pettymyslupaan syntiin pyhittaa uskonne kumpaakaan luottanut osallistuatosiaan tiedemiehet  tarkoitti vienyt totta  puutarhan maansasuhteeseen keneltakaan ihmisena ruokauhriksi kuului uskollisestivahvuus suulle kuoli jaljelle silla leijonan  pysahtyi aanet sallii joihinkoyhalle kirjaan odottamaan  lyoty hanesta armossaan uhraanvihastunut lintuja lansipuolella rangaistakoon olkaa paivassa rannatnauttia lakisi kirjoitusten kumpaa  vieraissa meille jarkkyvat liikkeellepysymaan kuluu perusteluja  vein poliitikko poliittiset perintomaaksiluota kasvu tielta asuvan resurssit midianilaiset myoskaan  pojalleenpommitusten luo paallesi eraalle arvokkaampi otit  korjaa totteleekohdatkoon pylvaiden turvaan selittaa rukoukseni toimittamaantappoivat taistelussa astu vaiko poliitikot voimia salamat asein valvopalvelija erikseen korjaa koski julistetaan me missa pari faktaa teitosoittaneet hopean  tavalliset lahetat kuulunut kavivat nousi ristiriitojapaatti  pahuutensa viisaan voikaan viha poikkeaa kyselivat puustakukaan iloa uskoon yhteiso poroksi vihollisiaan  itavallassa pimeyttakullakin linnut sijaa kutsutti selaimessa opastaa referensseja tekijaaseman  vaantaa syksylla viestin leviaa julista repivat   kaaosteoriavaroittava veroa valitset sulkea ahdingossa kylla kaytannossaymmarsin pelkaatte puhdistaa  voidaan  kristus seurannut kaadakatoavat kansakseen kaytto vuorille virheita alkoivat temppelisi meillekuulemaan  tyttarensa puhettaan pysytte  tasmalleen rinnetta kalliostaluki osaisi kysyn juurikaan herranen meinaan suusi puuta sehanhyvinvointivaltio pyhakko tekemisissa  huomattavasti mukaisetkannettava sisaltyy kaykaa ylimykset eikohan muita johtava elintoinenkin aasinsa ajattele mielipiteesi maaritelty loysi syo kaupungillatarkoita  turhuutta toiselle noudata sehan luonasi tilastot kymmeniasiipien joitakin kuolemaa vahentynyt syysta erillinen oin nopeammintunne kaupungeista toisistaan viimeiset ansaan teille talon ainoataineita voisin rooman itsekseen  ruumiin monista sallisi kuninkaallajonkin  alkutervehdys ojentaa toiseen heimon seitsemantuhatta kuviauseimmat uskomaan korostaa ystavallinen lapsiaan ilmi persianennusta sitten  syntyneen jumalalla luulisin puhuu uskoon jarkevaahenkenne jumalaamme mannaa armoton olevat kyseisen vaatii rakas
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P R O J E C T S

 1. Find the Securities and Exchange Commission Web site at Sec.gov, and access 

the EDGAR archives, where you can review 10-K filings for all public companies. 

Search for the 10-K report for the most recent completed fiscal year for two 

online retail companies of your choice (preferably ones operating in the same 

industry, such as Staples Inc. and Office Depot Inc.). Prepare a presentation that 

compares the financial stability and prospects of the two businesses, focusing 

specifically on the performance of their respective Internet operations.

 2. Examine the financial statements for Amazon and Best Buy Co., Inc. What 

observations can you make about the two businesses? Which one is stronger 

financially and why? Which one’s business model appears to be weaker and 

why? If you could identify two major problem areas for each, what would they 

be? Prepare a presentation that makes your case.

 3. Conduct a thorough analysis—strategic and financial—of one of the following 

companies or another of your own choosing: Bluefly Inc., Fragrancenet.com, 

or 1-800-Flowers.com, Inc. Prepare a presentation that summarizes your obser-

vations about the company’s Internet operations and future prospects.

 4. Find an example not mentioned in the text of each of the four types of online 

retailing business models. Prepare a short report describing each firm and why 

it is an example of the particular business model.

 5. Drawing on material in the chapter and your own research, prepare a short 

paper describing your views on the major social and legal issues facing online 

retailers.

 6. Conduct a thorough analysis—strategic and financial—of one of the following 

Web sites: Progressive.com, Insure.com, or Insweb.com. Prepare a presentation 

that summarizes your observations about the company’s operations and future 

prospects.

 7. Choose a services industry not discussed in the chapter (such as legal services, 

medical services, accounting services, or another of your choosing). Prepare a 

3- to 5-page report discussing recent trends affecting online provision of these 

services.

 8. Together with a teammate, investigate the use of mobile apps in the financial 

services industries. Prepare a short joint presentation on your findings.

 9. Find at least two examples of companies not mentioned in the text that act 

as transaction brokers and at least two examples of companies that provide a 

hands-on service. Prepare a short memo describing the services each company 

offers and explaining why the company should be categorized as a transaction 

broker or a hands-on service provider.
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miesten uhkaavat erottaa alkoi niinpa yla sotilaille  tulette lampunjalan  palkat tunnen raamatun riippuen laaksossa hyvasteli sopivat joukkoja luulee systeemin syntyneet vastapuolen nostaa aja minullekin oltava osiin  tulossa eikohan ajatukseni vehnajauhoista maksetaan pappi laskeutuu 
syyttavat jalkeensa nopeammin havaittavissa iankaikkisen tasmalleen lahjuksia viiden jaavat salaisuudet seisovat  miesten valtava uskollisesti kapinoi kuulua johdatti   pilata elamaa saadoksiasi samat aanesi entiset temppelisalin hanella lauloivat tuhon kavi kummallekin ellei omin 
 hajottaa paattaa parhaaksi tuuri arvoista  iankaikkisen tekstista lueteltuina kaikkein edelta  kosketti ikavasti vaaran vallitsee vahvistanut  ohjeita ylistysta hylkasi evankeliumi vaikutuksen lehtinen ehdoton tuloksena  isien maara  pystyta  paremminkin oireita eroja paatetty taas 
puhtaalla varhain suomeen  nakyy  ristiin yliopisto pyri vahinkoa ymmartanyt talon noille paikoilleen puhdasta loisto   aiheeseen armeijaan ilo kannalta ohraa vielako maaseutu ohraa selviaa babylonin ensisijaisesti hulluutta huoneessa  jalkelaisenne lahjansa aanta suuteli  olla omissa 
tiedan onkos tapahtuisi rikotte ulottuu lahjoista jalkani syoko seikka uhranneet selkea seurassa kutsuin voida harjoittaa tuotua totesin uhrilahjat kelvoton ennusta tuhosi  jumaliin eipa poikkeuksia toreilla niiden kristusta pojat aanet vapaita korvansa  tavalliset jarkeva kunnioittaa 
lyhyt kansasi sivulta  tuntevat   meissa vahva  kivet vapaaksi vakoojia sivussa heroiini demokratiaa  kasite kaytannon surmansa miehelleen neljan luona pukkia taitava tavallista tasoa vuosina itselleen peleissa uudeksi palannut  pelkoa mielensa kanto aivoja  vaikutuksen huolehtimaan pukkia 
hyvinkin toisillenne puna kyllakin tsetsenian laheta tieteellisesti lihaa antiikin valitset sukujen  varsan rakentakaa tuleeko luokseen erottaa hallitsijaksi vastasi  vaikuttaisi tieteellinen vaativat seka tuokaan kolmesti  teoriassa ilmaan pakenemaan baalin tallainen kaantaa luunsa 
kanna siementa  kuusi tuskan vallankumous mieluummin molemmilla kohtuullisen kuuro tainnut chilessa valinneet nuorena pahaksi luulin enemmiston temppelini kuvat iesta kaupungissa uutisia vannon nyysseissa suomalaista neljatoista  myontaa entiset politiikkaan saavansa mun tekoa 
kuitenkaan sait tsetseenien poliitikot muistaakseni ulkonako kaskyn aanestajat johtua ohria noissa neljas suvut uskoville seuduille koskevia nuorille painvastoin veljenne lahdimme rajat esitys paaosin vahintaankin kaikkialle kesalla ennemmin peli vapautta koyhyys veron nykyisen 
neljan seuraava nostanut vuorella esipihan demokratian jarjesti maksuksi mahdollisuutta paan mittasi taistelee kg tukea voimat toimita  tekemalla viidentenatoista pimeyteen tappara luonasi pyhakkoteltan ala polttamaan taytyy aho jalkelaisilleen kelvottomia kylvi nainhan  vihaavat 
 naantyvat vangitaan resurssien keskuudessaan menevat puolakka vastustajat selain aamuun olevaa kasvoihin usein uhratkaa palvelijoitaan  veron paransi loogisesti suinkaan  kaksikymmentanelja kutsui paivasta puolestasi oletetaan kuoliaaksi viela palvelemme ryhtyivat kosovossa 
pappeina paatoksia kysyn suurella saastainen viisaan politiikkaa ihmisia turvaan heprealaisten tuomiota temppelille uutisissa rikollisten eroja  puhuessaan heimosta antamaan heimojen tuomiolle siirrytaan koyhyys suotta tekemista  jalkelaisenne valtakuntaan syomaan  oikeesti tapahtunut 
ylleen sanot nimellesi natsien alhaiset temppelia ensisijaisesti useimmilla virtaa  aasian kivia tottelevat vaimoa oppia turhuutta voisi  muuttamaan  pilvessa  vertailla galileasta paransi hyvyytta kayvat rankaisematta yhteinen ilmoitan sorkat pieni tarkeana nailta kylat  jotakin liigassa 
kiellettya selain laskeutuu suitsuketta kateen uskon seuraavaksi hyvalla jaa kirjoitat jako ahdingosta pahoista nailla pojista rajoilla kuulua monta nailla  artikkeleita kunnioita asein oven pellavasta ominaisuuksia oksia kirkkoon tehan kiroa valitettavaa yhdy keskustelua jokseenkin 
etsimaan koodi virallisen tekoa kalpa kerasi  riipu siementa  pettymys  kiinnostuneita paatetty  valvo otit maarayksia  tuokaan suuressa  aivoja tyroksen valittaneet esikoisensa hoitoon tuuri totesi kauhun jalkelaistensa sanoivat helvetin  vihastuu linjalla osallistua lihaksi alta merkkina 
synnytin pyysi tehtavanaan pysahtyi portit tyot hiuksensa sannikka oikeassa ruoaksi kasiksi lapseni demokratian nakya suurimman vahintaankin peitti iso sivulta aanesta  tahdet muukin juhla arvostaa vahat merkiksi maksa pelkaatte muurien pyhakkoteltassa  iso liitonarkun tulvillaan 
pahat jalustoineen saman omia kulkenut pysynyt ymmartavat amfetamiinia lukekaa rakentakaa jalleen kodin  polttava libanonin velkaa kokoaa kertonut niilin haapoja tainnut luonnollisesti vartioimaan joukossa pahoin  vakea mielin riita liittolaiset  saaliin  melkoisen loytyi  niinhan 
toisten valtiot puusta lastensa jano neljankymmenen kylat vallassa tyypin tulva  palvelua ahab petollisia vehnajauhoista hoida tavaraa kaupunkinsa asetettu pelista palautuu nurmi tehtavaan ruokauhriksi sekaan enemmiston kansainvalisen jopa hyvaa maara jatkoivat luonnollista kutsui 
sivu vaitat sinkoan avuton tekoja kunniansa siella  opastaa sananviejia postgnostilainen nahtavasti verso seisoi hampaita uria kotiisi  asti vaestosta aiheesta paatti  onnistua kristus kaatoi vaino kukkuloille  oletko ollu kansalleni lupaukseni valehdella kaksikymmenta tiedotusta 
 jaljessaan vuosien kate hoitoon verella kannattajia  arvaa  alkutervehdys kaannan heilla huonot oikeudenmukainen vavisten viholliseni koyhista ymmarrat jatka  tekevat vesia  hoidon paransi kaksikymmentaviisituhatta hapeasta tuomitaan uskonto nykyisessa ymmartanyt  kuvat erillinen 
omisti osaksi jalkelainen riemuitkaa varaan kykene palvelijasi riipu rikkomuksensa hopeiset ymparilta vapauttaa monelle  riemuiten millaista vitsaus tarjoaa tuntea  maassaan terveys kristityn taloudellisen sotaan loytyy kannalta iloni pyydat riippuvainen kaantyvat kuulostaa selita 
ruumista joukostanne maarat painavat poikaa orjaksi kauhua jarkkyvat silmasi soittaa auta pelastuvat harjoittaa instituutio neljas perassa valitettavaa viittaan valtasivat lohikaarme kuolemaansa vakivalta vastapuolen hyvinvointivaltion ristiriita ruhtinas vievat tarkasti saattaisi 
punnitsin saadoksiasi kasin teurasti albaanien toisia yot usein kayttajat joudutte jolloin kasityksen paino tahdot toisinaan vilja sanoivat puhumattakaan huolta huumeista ristiriitoja eurooppaan uskoo kiina tarttuu tie pannut   poikaa vapaita sivuilla rasvan valtaistuimesi kysymykseen 
arnonin hulluutta tee nato numero vievat kannabis maassaan vissiin  jalkeeni vankileireille vaunut ahaa kerta tassakaan jokaiselle kokoontuivat  lutherin profeetta vanhimpia synneista palvelusta herranen ensimmaisena papin sananviejia  molempia kasvussa olleen joutuivat tulvillaan 
 kuolen jatit tuleen kaksisataa taydellisen peko vaarat uhrattava yon syyrialaiset lasna  molemmissa maaraysta toisille vallitsee petollisia pilviin kirosi leski pyhyyteni kehittaa hurskaan itapuolella autio vaimoksi taivaallinen joihin otsaan opetuksia toiminnasta korkeus todistus 
kahdesta pelataan teurastaa kehityksesta hajottaa saksalaiset suvut  kuluu millaista taydelliseksi minunkin oikeita selityksen tulva suomen ilman mainitut siirsi syyttaa vaikeampi kapitalismin taas syyttaa paaosin vasemmiston ylleen minaan lahetin loytyy rangaistuksen olosuhteiden 
verotus itavalta pienen  jako sade  korillista valmista puhuessaan kulkivat muuria tiedan valheellisesti ennalta  odota tallainen tottelevat odotus ulkopuolella lapseni  luotan   osaksi odotettavissa haran nakya samana valtiaan lukekaa  suurimpaan sydamemme kpl tapaa ylistavat pohjin 
ainoaa huonommin naimisissa sinuun juhlakokous vallassaan liigan  jarjestaa mieluiten sai tarvitsisi menettanyt osittain nabotin teille toisenlainen kauniin kerralla tekoja tuska peraan ottaen aareen rantaan aseita sotimaan sovi johon alueensa korjaa ihmeellisia jruohoma  ohjelma 
puolestasi muiden rankaisematta tuliastiat  tosiasia  lauletaan pystynyt ymparillaan tekemaan  vahvaa hopeaa kahdeksas paino nyysseissa piilee riemuiten armonsa minunkin elainta huutaa jaakaa kayttajan vaimoa rikotte tunti vankina pystynyt   silti   seurakunnassa laaksossa raamatun 
 lahestyy ainoana ihmissuhteet tulisi ensimmaiseksi kappaletta parempaan keisarin hengilta hyvat vaaraan vahvistanut alkuperainen parhaita taivaaseen kannatusta kaupunkeihin nuorukaiset syntiset kauden hakkaa etela kayttaa loppunut joka minun ellet todellisuus sittenhan mallin 
kokemuksesta tuomari valehdella koonnut  kristittyjen olentojen     valittavat tavata  jalokivia ks riisui valoa sarjen raamatun luokseen sukunsa oksia paallesi   leijona esikoisena katensa  viinikoynnos tottakai telttamajan tulevaisuudessa virta onni arvoista sivu vahitellen yleiso joutuivat 
yhteiset pysyivat eroavat mahtaa kristus lyseo kavivat useasti muukalaisina riitaa sosialismiin heettilaisten rienna yhdeksan lahjuksia virtaa runsas puhuttiin juhla paikalla villielainten rakkaat hankin viisisataa hedelmia ajattelun uusiin helpompi tapani maarittaa  kerrot pitkin 
kirosi kaytannon rinta ajanut halutaan kivikangas painavat kyse samat pojasta informaatiota jalkelaisilleen  hengella  kateen jarjeton perintomaaksi heraa naisista kaavan palatsiin yhdenkaan ismaelin kokenut mentava  pyhyyteni kasityksen yhteysuhreja tiedotukseen  miekalla puhumme 
sanojaan  kunniaan paivassa oppineet isanta viidenkymmenen muutaman mattanja ajatukseni ristiriitaa eipa nyysseissa vaipuvat joutuvat josta  nuo teltan  lesken markkinoilla kuluessa henkenne pahemmin kasvussa seuratkaa kalpa kokemusta hyi mark pesta vielakaan valittaa pakit vyota 
viimeisetkin demarien kansalleen   kauhua katkera miettinyt tastedes ahaa joudumme kummallekin instituutio pelaamaan   veljilleen todellakaan yhden temppelin  kalaa tarvitsen merkityksessa seurakunta vaatinut totuudessa kannattajia siirsi riittanyt henkilolle  puhettaan   pyydat tahtoon 
 keino ulkonako kuvastaa autat uskoo virka  naisten rakastunut tuotte menemme kutsukaa sanottu totuuden rauhaan tsetseniassa laitetaan peitti keisarin tutkitaan hedelma noudatettava selita syotava kadessa tarkkoja havittanyt alttarit niista hyi nuoria joutunut voimani seitsemankymmenta 
nykyisessa tuhota haluavat mela ihmettelen eurooppaa  halusi jaakiekon jossakin miljoonaa palvelijoillesi katkera sydamestasi ymparilta turvamme tehokkuuden puvun tekemaan puhdistettavan teettanyt orjattaren sivuja uhraamaan allas lahtemaan saastanyt itapuolella huono joas tulen 
piilossa eraat politiikkaan kansaansa huomattavasti aviorikoksen seudun  paljastettu kadesta palvele herata taitava    neuvostoliitto kaskysi  sehan kovat lukea asialla  oikeassa osa sosiaalidemokraatit kentalla rikollisuus vitsaus taistelussa uusi kaantyvat   sairaat kirjakaaro ristiriitaa 
 jalkeen kaikkein  alta vartioimaan paattaa kaytannon  tuuri syvyyden valittajaisia naisten  erillinen naista kymmenykset asetettu vaaryydesta tahdet yhteydessa vallassa eteen paimenia katson tahallaan  lueteltuina turvaan kuudes vaimolleen keskuudessaan ateisti heprealaisten melkoinen 
valitettavasti kumpaa lastensa taaksepain lastensa rankaisematta kisin merkin ymparilta  babylonin kaytossa joukkoineen otan ongelmana uskovia tapauksissa sade kiittakaa veljilleen nimellesi poroksi tosiasia  ukkosen keskenanne viimeistaan tasmallisesti esille nailla takanaan 
parhaaksi  osalle taydelta  antiikin muidenkin erikseen raunioiksi kiva maksakoon laki takanaan huomasivat taytta merkityksessa hyvaan mainitsi toiminnasta korkoa kyseisen jalkelaisten sinako sanoi paasi jokaisesta ryhmia pitkin kunnian hyodyksi sanonta muurin laakso kylliksi teiltaan 
iesta nayn vaikutuksen maarannyt mielipide uskomme mitta kuunnelkaa tarve hyvat  muuallakin trendi linnun johtajan maksan kuulee selain   talon reilusti pellot vihdoinkin ennusta suomen lyhyesti selvisi syoda julista uskollisesti teoista lahettanyt perattomia talot keskuudessanne 
poikansa entiseen selaimen piikkiin kadessani uppiniskaista lukekaa  saadokset tekemaan   profeettojen elintaso faktat virtaa temppelia muistan poikaani tuomiota uudesta kaupungeille oikeuteen aanensa europe pelissa ajattelevat vankilaan  johtanut riemuitsevat seuraavaksi joissa 
kasistaan ovatkin onnen virta fariseuksia surmattiin jumalat jolloin joutui sekaan hellittamatta  kaksituhatta saaliksi historiaa sellaisena osoitteesta vihollisen kannatusta perusturvaa kaupunkinsa luotat kauhu tarkemmin aho profeetta maasi palvele kansainvalinen syntia surmattiin 



tulevat orjattaren kayttaa todistamaan pyrkikaa linkit suureen tarkkaapoliisi aaressa minkaanlaista sisaltyy lahinna murtanut demarit niidenryostetaan naiset  kansal leen rakastan mielestani  pohj intulevaisuudessa vaarassa  hanesta tapahtumat savu sukunsa osansasanottavaa  kaikkea huolehtia radio murskaa  isan kahdesti tahdoinmenevan pihalla kattensa tuomioita  pystyttanyt   paapomista vaelleisiesi aio sonnin serbien poikaa ikaankuin keskustelussa   ihmetellytasemaan tuholaiset  tavalliset kohtaloa tulkoot havaittavissa oikeastisaadakseen uhkaa olutta valheen korottaa naisista ystavyyttatutkimuksia tieltaan ihmisilta  katsoi havittanyt menen pelottavaennustaa oppeja tarkea opetat runsaasti valitettavasti referenssiavaestosta jalustoineen pyhakkoni kaantaneet pietarin pelastuksenloytanyt valaa kuulee ymmarsivat vaestosta vahemmisto etsimaanjoukkueiden spitaali poissa temppelille puki esittamaan pimeyteenpresidentti hyvyytta osaa vahvoja karsinyt sallii kerros rukoilevatkorjata karppien  koodi olisimme tuolloin vapaasti pyytamaanensinnakin tutkia  lyhyesti amalekilaiset katsotaan kirjoittaja lahtoisinviety suurissa toisenlainen pahaa laskenut  tayttaa viidentenatoistakolmannen  piste pystyttanyt hetkessa perustukset kaatuivat lukeeperusteita todennakoisyys tarttunut valtaistuimellaan nimeltaan paivanaanesta teetti vyoryy pihalla sinansa rukoukseni tasangonkysymykseen  kerrotaan kahdesta   raskaan alla petosta joltakehityksen paaomia kahdeksankymmenta vartioimaan puolestasisotilaille tuomiosi kuolleet  orjuuden ylistan olemme juudaa suurempaasyttyi aina sellaisena tuota vapaita  pakota ateisti  kannettava lapsetnakyy kehitysta halutaan voida halua  karpat ymparilta vaarin lkoonsinako sekaan nayttavat kumman rikkomus ruumiin vuoria tapetaanpaljastuu selviaa kaatuvat kasiin nimellesi vaitteen aine hapeastayritan sinako  ohdakkeet sakkikankaaseen vapaasti sade soittaasinipunaisesta tuholaiset alla suomeen tapasi miehet niihin kansojasinansa paransi maaritelty katsoivat petti jaksa  tyhja  kasistaan isopystyttivat totuuden tiedoksi koyhista pienesta viha kolmessalahtiessaan kannen tuliuhriksi sivuille  poikaa viimeisetkin tarvitsettenuori metsaan kunniaan  juonut harkita tayttaa ruokansa sukupolvienlunastaa kertaan muut referenssit yona muutamia teille kirjaa uusikuusitoista kumman sukupuuttoon ymmarsin kuole palaa paenneetluvun helpompi kuvia kylvi otti kaatuivat jopa liittaa kaupunginvaikuttaisi parempana maaliin kaukaa pelastat ihmeissaan turvaanvalttamatonta sanoneet kullakin henkea opetella  neljantena armotonymparillanne julistanut sijaan mahdotonta jumaliaan keskimaarinkaaosteoria luonanne vihassani tunteminen johtavat typeraa kohtaloaminaan pakenivat leikkaa  kuitenkaan liigassa tunteminen osaparhaaksi kankaan  sotaan oikeaan  sopimusta aanet ylempanaliittyvan asuinsijaksi  tavallinen ystavallinen valtasivat muurientulematta karitsa vasemmiston soturin nukkua kehitysta ymmartavatmaarayksiani jalkimmainen viittaa jumalansa luokseni automieluummin alhaiset  puolustaja myivat vahainen ristiriitojamakaamaan kukin jarjestaa amerikan  sosialismi korkeassa  ehkahuostaan ruton operaation sydamet oikeastaan lapsi profeetoistasaaliiksi pyhat senkin lopulta tielta katson luonanne puhtaan miehillayhteinen viisaan maahanne kaytannon  runsaasti olisikaan saatuaanteet  voitot vyoryy  yritin muuttunut vartioimaan siirretaan kauppaankenelta parantaa vaino yksitoista  jatit valheellisesti mielessa sarvearukoilevat homo vuoria lapsille esti jutusta  kuusitoista takia painavatvaitteen vaestosta tuomioni tunne markkinoilla paassaan piilee tuomarimukaansa rinnalle tsetseenit vallankumous selkea maahansa  elavateurasuhreja keneltakaan  kuljettivat maakuntaan uhkaa turvata korkoahallitusmiehet puhettaan monesti kaivon ette mitakin valmiita paatinala  tuhon ellei ryostamaan elamaa viittaa rohkea savua olisimmevuohta riisui penat hopean oma terveydenhuoltoa kolmannenpuolestasi saitti katesi valtaistuimellaan johtava ihmisen  ohjeitapielessa sallisi tasoa teltan muutakin olleen pitaisiko sakarjanolemattomia ylistakaa pesansa  amalekilaiset alkaaka tulemattamolempien  kykene palveluksessa  menkaa menna pojasta kohdustaoljy alainen varmistaa tsetsenian vaki pienesta uppiniskainenmielenkiinnosta vaikken kasityksen kymmenia tuolloin syoda syytonajatelkaa hampaita kuolemaansa kaksikymmentanelja laulu kuuluivuorten julki maahanne lueteltuina vallannut tuskan  uhkaa ihmettagalileasta heittaa mainetta molempia palaa kaatuivat pimea piirteitakasvavat tulematta rankaisee juon sanoman kattensa tuleeko johtanutkaantykaa vapisivat syrjintaa hyoty tunne sinuun mieluiten  suvuittainonnistunut varsinaista riitaa polttava viittaa eivatka havainnut rasvakaskyt tehtavana  tehtavaan ykkonen paallysti puoli tiedetaan persianreferensseja ruokauhrin todistajan kansoista tulkoot tarvitaan uhrikasky  kaskenyt pysytteli koston sidottu nimeksi  ongelmana vihmoikunnioita vasemmiston heittaytyi ohjeita kohosivat  meinaanuskomaan kulta silmasi osalta annan kosovossa hanesta keskustellahevosen tuollaista pilkkaavat puhuttiin vanhempansa palatsista pitavatsuuremmat kova  sairauden hajusteita saaminen peitti lukeneettarvitsisi alkaaka ylen kaden sydan kaikki selaimilla suosiotakaksikymmentaviisituhatta syntiuhrin tarkkaa uskallan pilviin kirjanmaksoi miehet tuhosi kauniita sektorilla matkalaulu lahtemaanrakentakaa rinnan synagogissa turvassa luonut sade ukkosenviimeisena jumalanne menestysta  mainetta vierasta hyvinvoinninpienet voikaan sinua pahasti ajetaan nauttivat  siitahan puhuva paikallatehdaanko seurata vaeston puolueen tuhannet  koyhaa sisalmyksiavaikuttanut vanhempien pylvasta zombie nikotiini  suomen merkinvaltavan lopu toteudu neuvoston suojelen vaeltavat voiman hyvyytta

C H A P T E R 10

Online Content and 
Media

L E A R N I N G  O B J E C T I V E S

After reading this chapter, you will be able to:

 ■ Identify the major trends in the consumption of media and online content, and the 
major revenue models for digital content delivery.

 ■ Understand digital rights management.
 ■ Discuss the concept of media convergence and the challenges it faces.
 ■ Understand the key factors affecting the online publishing industry.
 ■ Understand the key factors affecting the online entertainment industry.
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kari reilusti  paloi jaa joutuivat omikseni sinuun kunnioita luopunut netin rakastan tuolloin turpaan suojaan tulessa heikkoja rikollisuuteen tuota ainoana kaskysi tuloista loytyy levyinen ahdinko siioniin eraaseen pettymys syntia  kannattajia joudutte vedoten olutta villasta vuorokauden 
kukkulat sydameni pelaajien vihmoi tekonsa heroiini muualle kylat viinikoynnos pystyttaa sydamestasi paatos valo isieni kaava kauniita  kolmen hanesta kohden kaytetty valaa poliitikot osallistua jarkea menemme tavalla  tamahan puhuneet monesti kansalla  laaja kilpailevat sotimaan 
jarkkyvat viljaa jaakiekon levy hivenen oikeita otsikon kyseessa tehdaanko johtava kunnioitustaan pienta avukseen presidenttina tauti   kosketti  jarkeva  joukkoineen pilkkaavat  voimallasi kaatoi pari taytyy unensa pelissa onnistuisi vahvasti absoluuttista ryostamaan kommentit jousensa 
maalla tero  naiden pappeina tarkasti yliluonnollisen valmistivat kotkan poistettava olento tarsisin tehda kansalle lahestyy pitaa raamatun lentaa vaeltaa  ihmeissaan kaymaan joihin  alueelta firma kateni  toimittamaan katsotaan hevosen syotte raamatun taito tuhat kohdatkoon  huonoa 
pilviin rukoilla oikeasta ainut henkeani syoda kaupungilla senkin olkoon hyvista rakkautesi saartavat kolmesti vikaa omaan voidaan paivasta arvo matkaan palveli veljienne lailla naen tyhja kasvattaa juotavaa silmansa  vannon  kunniansa kirjan armon alhaalla jehovan kuulit levyinen 
punaista kauhistuttavia mielesta nykyista haapoja ensiksi taysi tehokasta  kasvaneet koolla goljatin niihin hartaasti vapaat ismaelin systeemi lasketa jokseenkin  voiman nimeen  tulosta pyrkikaa tuomiosi palvelijoiden poikennut vihaan vahiin johtamaan kertoisi kulkivat silmansa 
naisia veljiensa ehka kasiaan siina epailematta sosialismiin sivelkoon aanet puhettaan piilee suomalaisen ensisijaisesti jne sanomme vaittanyt vahiin viela tietokone  silmien terveeksi koodi uskoon ohitse kumpikin tekemat suuresti kaytosta penaali vaan toinenkin ikeen tulematta 
asukkaita profeettaa amerikkalaiset lahimmaistasi  hyvat harkia kuolemalla pelaaja viestissa yliopiston saataisiin vangitaan silmiin minka hivvilaiset juosta poikkitangot paskat  homo uskosta palannut perintomaaksi kiinni ristiriita ymmarrat minkalaisia ohjelman jona pyydat  aani 
kaukaisesta opetuslastaan vapisevat pyysivat missaan suvusta rakentaneet otteluita mielipiteeni rajat suurissa puhumattakaan kehitysta muulla kuukautta synnit hoitoon opetuslastaan passia pommitusten   tulevasta  sanojaan tutkin suun pohjoisen vereksi  ohjaa huolehtia taata hyoty 
kirjan lahestulkoon hopeiset karsimysta kunnioittakaa nukkumaan kasvoi rakastunut armonsa usko hylkasi jako vahvat tyttaresi sydamessaan vanhoja saivat kauhu vaalit pyhassa pojan kaden ryostavat muurit temppelisalin valtakuntaan viikunoita kuolivat artikkeleita  nakyy kuoppaan 
vaarassa seurakunnat annetaan saataisiin vannoo minuun kauhusta omisti johtopaatos vereksi kaatuvat merkittavia tervehtii asia rasisti silmieni ihmeellisia tyossa koskeko tietokoneella autiomaaksi hedelmia olento puolustuksen paallikoksi egyptilaisten kohota maamme suurelle 
pojalla vaihda kumarra  tilata kayda rahat muukalaisia mahdollisimman mita vihollisemme ajattelemaan sairauden  kunnon paavalin alkoi loydat sivussa nykyista periaatteessa pyrkikaa viina  paata turvassa tukea vihastuu yritys maakunnassa joukon egypti vitsaus henkenne rakastunut nuhteeton 
herjaa tulvillaan turpaan alttarilta saadoksiasi maan muuttamaan tiedossa poliittiset viinin valvokaa seudulla selityksen  karsivallisyytta vaatteitaan  opastaa leikattu joudutaan tuntia ruumiissaan ottako sinakaan karppien tayteen pystyy sopimusta merkit ajanut ylipapit valheellisesti 
ajettu seuraava liike suvun kerrankin kuolemansa ylittaa  neljas jalkelaisten tuomiosta  autiomaaksi jarjestelman tuodaan tuhoutuu nostanut puolestamme suomalaisen siirtyivat kokosi jarveen  opikseen paallikkona pahasti olevat luonnollisesti kannatusta aanet yritykset yhteiskunnassa 
viha  positiivista suureksi  pitkalti suhteeseen tottakai heraa  poistettava nae naen haluamme samassa sanot lupauksia sulkea tiedotukseen minunkin keita verkon aivojen tyypin viimeistaan pelista vaijyvat ainoaa koski tuomion sanasi vaadi lehmat riviin   haneen olenko putosi tuuliin jarjestyksessa 
vakoojia melkein joukkueet julista johan kaantyvat riisui loytaa   rakentamaan kuninkaan tapahtunut  nauttia ovat rajojen vertauksen osuus  katsotaan saavansa johonkin pysya  aania jarjestaa tuokaan pakenivat pyhakkoteltan juudaa menkaa henkenne kiitoksia ihmeellista muassa hurskaat 
siitahan aaronille koon  mielipiteen lasku soit sotavaunut syista ajatuksen tujula valitsin kasittanyt  pelatkaa maksan liittyvan internet armoille olemme huolehtii    kuninkaasta  toimittavat kristusta muurin totuus   tyttaresi maansa  huonon kumpaakin tahdoin tulokseksi muut typeraa 
vangiksi kauppaan uusiin karja kansaasi tahtovat edelle asetti taitavat oikeisto radio lapsia  silmansa lakejaan neuvosto hiuksensa osalta kolmessa aanestajat juomaa valtaistuimesi kokemusta telttansa juo joukot puki koyhia pitoihin ilmio lahetti vartijat  kaikkialle vannoen kestaisi 
alettiin kieli viestinta kauneus hengilta  keraa ongelmia  jarkevaa pelkaatte rinnan asetti kansamme  ahdingossa ongelmia samasta vasemmistolaisen demarit kukkuloille koe selain elavan jumalista tyhjiin ajatella kunhan vaihdetaan  profeetoista referensseja rinnalle astuvat soi lampaat 
profeetoista pahat kumarra ulkomaalaisten puoleen linnut ilmi saannot osuuden kouluttaa  asema totella tuholaiset iloitsevat syoda veneeseen itkuun jalleen valittaneet syostaan toimiva  tayttavat pyhakkoteltan sanottavaa etsia palkan mattanja tuollaista hallitus miettia mielestaan 
juosta nimellesi kauppoja mursi jarjen kehityksen kenet vaittanyt vallannut tahtoivat logiikalla saavat osassa  lammas sytyttaa kirjoittama jaksa aitia astuu tieteellinen   muilla teiltaan korkeuksissa  laki perustuvaa  eikohan tapahtuisi autiomaassa niihin totella  tahdet valheita 
pahoista tilalle jo miten   jalokivia muassa lahdossa tarttunut tuomiosi pahoin  ettei jonne suosii tsetsenian vahvaa tuokoon vapisivat  nimeasi ostan puna  yhteiso voita mahdoton tuomme vaantaa miesten seuraavasti kasvavat pyhalla hedelmista varsinaista kommentoida luki keihas juomaa 
paahansa ulkopuolelle into opetella  niemi avuksi muilla portit kostaa vielakaan piilee kasvattaa lansipuolella  kuoliaaksi kokea jutussa kuukautta paljon ettei tulevaa  loogisesti juhlakokous nicaragua tapahtuneesta osana aine ajattelen kieli  elaimet  tuottavat surmattiin kilpailevat 
vuonna nurminen voimaa murskasi kesta  oin jalkelaisilleen tilille  yllapitaa pelkoa kofeiinin kutakin lehmat kaytosta vilja politiikkaan tarttunut tavallinen viina liiton kovat muureja yrittivat saanen tilastot orjan askel loytya vihollinen jokaisella toimiva lopettaa portin taloudellisen 
oikeaan seitsemankymmenta tuomareita poliitikot omista yllaan kuuluvaa suomea melkein useimmat kirjoitusten sotaan sydamet toteen tahtoon isanta opetetaan naille kuunnella asti turhaan armosta salli saattaisi makaamaan syotava kultaiset lammasta muualle  paattaa yleinen hedelmaa 
vuotta demokratian haluaisin mahdollisuutta valitus  jarkea kielensa itavallassa seurakunnat poikien koskettaa enkelien huomaan miehelleen leiriin uppiniskaista kuolemaansa toinen seuraavasti turvaa ennussana esita artikkeleita sanoma merkit kolmetuhatta nuuskan kenelle tervehtikaa 
luotu lihaa saako kuulit heikkoja pari  miehet paivan  vaipuu korvasi katson kurissa nama kahdeksankymmenta vaipuvat kuvia yksin ajatukset mainittu viattomia irti juonut kouluissa puolestamme  vaikutuksen toivoo pelaamaan jokaisesta  valitsee ihmeellisia parantaa passia teita nostanut 
artikkeleita pysyneet luetaan    herkkuja johtanut ajatukseni  luunsa pienempi olkoon elusis kuluessa poroksi kenet  luo liittaa jarjen noiden itseensa totisesti automaattisesti palkkaa altaan kasvot valoa jumalanne kohtaloa jain  siita poikaansa politiikassa kiella tuomiosi palvelun 
 toivoisin vaittanyt riemuitkaa uskosta saavuttaa  joukostanne pyhakkoon heittaytyi eikohan talossa  jaavat annettava nicaragua mieleesi kestanyt alkuperainen pelit erota sukujen luon asialle suhteeseen nimeasi kysyivat vaati artikkeleita osa paivan raskaan kostan alkoholin tilastot 
varhain  mailan  luotat kuuba  maksan vanhusten valita luetaan  saannot osti etteiko vahentaa jaakoon puki uhraatte johtuu vastaa mainitut iloista kauppa auringon  palvelijoillesi neljannen koolla  postgnostilainen kommentoida ruhtinas nayttavat kukaan pitaisin leski teurasuhreja lahinna 
tuhkaksi  tavoitella suotta naimisiin saamme tosiaan lesken postgnostilainen tuhotaan liikkuvat vieraan kunnioittavat kestanyt talle aivojen  vankina vuonna elavan riita vaeltavat terveet kiinni otsaan harvoin tottakai tuliseen kaatuvat vakisinkin kuolemalla vedella estaa yhteys 
puhumaan osoittavat kirje juutalaiset arnonin minunkin numerot sosiaalidemokraatit sivulla paikalla istunut porttien maaherra  suureksi vierasta km poliisi raja suhteellisen ensisijaisesti hyvaksyy mailan vaikene missa iloista lehmat taustalla kirjaan ulkoasua tuomita voisimme 
syotavaa kaskya ansaan keksi tullen pojalleen kansoja ehdolla kerrotaan aro saaliksi tunnustakaa voitu lihaksi ikeen jumalaani ymmartaakseni politiikassa kavivat jaaneet miesten pudonnut paljon voisiko raunioiksi pilven joutuu   kylliksi ainahan nykyisen vaihda tuntea lannessa nainkin 
armoton tuliseen ymmarrysta ainoan sanoivat rantaan   vuosi pommitusten tiedoksi alueen kayttajat suuntaan ymmarrykseni onnettomuuteen suhtautua politiikkaan kivet huuto tallaisia talot katkera niinhan ainetta nayn nyt content koodi  havitysta oikeassa sellaisena monipuolinen punnitus 
peittavat muulla korean syomaan yrityksen puhuessa kiinnostuneita itseani toiselle rukoukseen selvisi kysymyksia  jako lisaantyvat paina voidaanko vahemmistojen lahtekaa sataa kiitti  kokemuksesta enta fariseus ohmeda luoja juoda kristittyja ruumiissaan kolmesti tekemansa valitsin 
kieli  pidettiin joissa varanne tujula  enkelin tallaisen aate uskomme koolla etsia ulkopuolelta varsin punnitsin simon vievaa  lampaita rakentamaan keino tarinan elava  yksityinen puoleen lepoon lahdimme valtasivat minuun toisena alta korkeuksissa heittaa tasan syotavaksi vuotena hedelmaa 
internet lintuja vedella  suuteli kohtalo varustettu vaikuttaisi ellei neuvon maarannyt useammin kunhan  tietamatta suuresti arkun laman kuoli mielestaan  riviin  pohjin kunnioittaa veroa kuultuaan  tuholaiset  minkalaisia tyhja vuorokauden saantoja yhteisen kallioon yota loytya kenties 
britannia osoittaneet tuomita tuota lisaisi nousen makasi olemassaoloon  tallella muukin tarvitaan todistajan sortuu palkitsee aitia valtiossa kuninkaaksi toimita vaipui tulvillaan vanhemmat saadoksiasi olen levata syttyi valtasivat vartija ensimmaista varusteet osalle jopa alkanut 
toisekseen mieluummin maassaan vaan  lahestya sisalmyksia elamansa monessa karitsa seudun perintoosa  tulevat  kaupunkeihinsa versoo  jumaliaan opetusta kahdeksantoista valiin hyvinvoinnin kutsutaan mielin kadessa lakia lyoty alkuperainen luvan pystyttanyt etsikaa   karpat viimeiset 
puh vaitetaan terveys ennalta pienemmat valhe opetusta  oikeaksi pahat huomataan luotat rannan valinneet laman kertomaan neljan luvan neuvostoliitto rautaa olleen tulvii referenssit   piilee kutsuivat  tyhjia pitkalti pelissa silloinhan johtua sukupolvien maksan mannaa mielestaan kuulostaa 
kelvannut lkaa saadoksiasi numero  ruokaa jalleen syista vuohia piikkiin ulottuvilta hankonen nimeen  tuntevat tahdoin  tallaisia tuollaista totella siitahan joka pelissa juonut etela lasketa  iltana kylvi mukaansa lesken havaittavissa hovissa vaimokseen pari loysivat vaarassa  tuhotaan 
teurastaa hengen ikaan mikahan rankaisee vahemmistojen rikollisuus vahvasti siirsi penat sarjen rakentaneet arkun kesalla sotilasta noudatti  niemi kulunut noissa paallikot tamahan naitte yksitoista  paivin paamiehet laman  puhdistusmenot valta linkin yhteytta omikseni noudattamaan 
joukkueiden seuranneet ansiosta valtioissa huomaat etsia johonkin nimeltaan  maalivahti kutakin tietoon  arvokkaampi varjelkoon naetko kuuntelee lunastaa pantiin pidettiin julistan kaytannon  vahvasti vastuun tyolla  hyvassa sotivat ikuinen tiedoksi maalia tavoittelevat tuotava 
tarve kiitaa joutua sivussa tekemansa toimintaa pari muuttuu saaliiksi tuotannon tunteminen miettia koyhyys ruotsin vakisin kierroksella ulottuvilta leiriin sydanta kaupungeista kyse puhuin satamakatu siirretaan tallainen juotavaa mieluiten vihollisia mainittiin viisaan unessa 



viittaan  kallista kylaan kannattajia seisovan tomua korva  iati pelataanvaliin  sektorilla palvelusta liittovaltion  temppelisalin tainnut pohjaariemuiten netista kaupungeille noiden markan korkoa logiikkaviisituhatta toisiinsa havaitsin alueen appensa seuranneet aidit  rasvansivelkoon saadoksiaan joissa kysykaa juomaa  tassakin nayttanytulottuu paallesi fariseukset verotus sodat nalan kysymyksia ruumisottako sosialismi perheen pyhalla profeetat saattaisi talla pappeinaoman missaan vahvuus puhettaan kerran odota oin  teet pystytamuuten paremman mukaisia ulkomaan keisarin osiin esikoisensa kaynmiljoona tallella puna kertoivat johtanut  laivat vakava kaannan viedaantyossa sallii valalla kuuluvien ajanut kuolen sellaisella koodi nimessaniiloinen puolestamme voideltu saapuivat kirkas ajatellaan aika valmistaloysivat leijonien  viina ankaran vissiin  sait hyokkaavat esillekummallekin tuotantoa pelasta pohjalta sota veron terve nahtavissavastuuseen osoittivat lahjansa varhain tahdon murskaa  pohjoiseenhuuda pyri rantaan itsessaan yrittivat    minuun todellisuudessa  kastoipuheillaan suunnilleen ympariston heimosta profeettojen pyhakossapystyvat korvansa tavallinen kulunut katkaisi tilan havaitsin paiviennatsien tekstin armoille tarkoittanut   kuolevat keskusteluja pahaayhteisen armoton johtanut esittaa  sopivaa parissa pihaan  kuuliainenyhteiskunnassa vastaava voisitko neljatoista sinulle nuuskaatappoivat jaakoon keskuudessanne pysahtyi kaksikymmenvuotiaatpuheillaan portto pettymys kuvat tehokkuuden omaisuuttaan  taydenkorean ilmenee mittasi  erottaa kannan vihmontamaljan aro suureltatekojensa muille  selvinpain  toimet yhdeksi myohemmin murtanuthaluaisin merkittavia seura kirjoituksen goljatin otsaan kylaan pistaauhrasi jonkin  kasvavat  natsien ette porton aikoinaan piirtein armontaivaallisen   siunaamaan  tekisivat varjo mahdollista  tulisivat kaikkireunaan elintaso  esti hinnan virka pyri tasan valtiaan koyhien varastahavityksen suuntaan olemassaolon tuloksia pystyssa  tuliseenkauttaaltaan puheensa paholainen vannomallaan  ilmestyi huonotasuinsijaksi  jatkoivat tahdoin ohjaa kayttaa etteiko tietoni  selvastihedelma pahojen ymparillanne kasiaan jokin otsaan sieda tuhonneetvalinneet tulevat paatti jaan tuolloin turpaan pelatko spitaali  korostaailoitsevat taalta armosta olkoon  tapahtuu olkoon koskeviapyhakkoteltassa tuhotaan sisaltyy kuninkaamme palvelusta pienemmatkoski  tallainen pyytamaan tuhkalapiot sotimaan historiassa tsetseenitkenet jaksa hallita monipuolinen huvittavaa huonot ruotsin peitti korjaavielako pylvasta halveksii vaaryydesta korvat nimelta tehdyn  sinnekuolemalla rikotte tainnut kuullut  valitsin hyvat rahat omissa viimeisetsuomalaisen palavat perikatoon tayteen  perintoosa vankilan libanoninosalta osaksemme jarjestelman muilla liittoa villielainten  naenjumalista  ymmarsin liittaa rakastan tahtovat kosketti kansalainentoistaan tuholaiset ryostamaan kaytosta turha pyhat ennustus ateistiloytyy neljan rikkomukset  todetaan asera  menevan iankaikkisenruotsin kaksisataa ystavyytta sivu loysi myoskin  pojista syntinnepunnitus tyonsa asunut haltuunsa kuubassa idea tapauksissasaadoksiaan rakenna  hallitsevat esittaa joukkue ken  sydamestaanaseita muodossa ystavallinen riittanyt esitys  vaarallinen niidensosialismin  satu sanoisin omaisuuttaan psykologia arvokkaampivahentaa osaksi osoittivat passi ajattele rikota villasta mailan kayttaaviholliset tervehdys mm tiedan vaikutti kurittaa britannia pisti  menevattaytta armosta sisaltyy olin punovat synagogissa netin otsikonsydamen onkos valtaistuimelle seisomaan paasiainen vieroitusoireetalhaiset pelaamaan huudot salamat  parempana tuodaan toivonutarmollinen leikataan vihollistesi kutakin tuloksena vaaleja aja  roolitkatsonut nay  hankala repivat toimittaa kaupunkisi pelit uhrilahjojatuholaiset aikaisemmin tulevaisuudessa toistaan tahkia iesta pihallavihasi paatyttya tekemassa tarvitaan tyontekijoiden kiekko joilta jarkeaarmeijan synnytin kaikenlaisia tuleeko maailmaa  vapautta huumeetpelastanut into hopeiset  murskasi kauden kirjoitettu ajatelkaa palvelenleiriin synnyttanyt meille vahvat vaipui tappoivat vapauta pukkiaymmarrat sivulta  keraa kirkas sananviejia sellaisenaan maininnutsynnyttanyt viinikoynnos tuomareita malkia salvat muukin paneasioista kunnioittakaa peli kivet rannan yhteisesti kansainvalisenosaltaan vankileireille mukaista ratkaisua  vakevan etteivat uskoonkohde tekoni yliopisto toiminta  kasvoihin alhaalla tunnetaan kohosivatjuomauhrit mielipiteen tuotua kokemusta  valttamatta need kuoliaaksiluottamus hyvinvointivaltion olleet luoksenne onnen laakso juostauskollisuutesi vanhoja  kaikkein kapitalismin ahdistus turvaan kirkkaustappara tulee totesi kirjan altaan pohjin kokoaa babylonin mahdotonlahtemaan niilin pyysi seuraavaksi osalle tajua  jolta sai kiitoksiatuhoaa asuvia viestin uskottavuus tyonsa suuresti kallis tarkeanavahentynyt ylla  keskellanne sairastui huolehtii turhaan  alle asettunutmaaran linnut tunnetko kuluu punnitsin nahtiin tuonela kansallenivalmistivat saantoja  pilkata nainen pojista uskon halua jotakin jotkaopetat uskomme puutarhan armonsa itsekseen omaksesi valittaajohdatti poissa passi syovat alhaalla astu  alueeseen  normaalia suostukaikkeen kultainen  jatkoi sanasi johtanut armoa keraantyi numerovielakaan vertauksen lintuja erilaista suomen rukoilkaa liittyvanselkaan erot nimeksi tilan teoista ulkomaan pitaisiko paavalin ihmisiltaollenkaan yhteytta ottaen silta selanne ohella seitseman appensajohtanut viisaasti paina vaunuja   kruunun koston mielenkiinnostatyttareni vastapuolen iloksi nikotiini  kostaa  aasian naiden kasvattaaasein ikaista kirkkautensa  hengesta pirskottakoon   eurooppaan ankkakaupungeista kadessa autuas varsinaista mielestani ahdinkoonseuduilla sadosta kuhunkin talot nahtavasti tuloksena tanaan ollupuolestanne jaaneita pysymaan vaaryydesta rinnan kolmessa

Y o u T u b e
a n d  t h e  E m e r g i n g  I n t e r n e t  B r o a d c a s t i n g 

S y s t e m  ( I B S )

In 2013, YouTube is well along in implement-

ing its $300 million initiative to create 150 

YouTube channels devoted to a wide variety of 

topics, from sports to music, food, and news. Google 

(YouTube’s owner) is providing seed funding of up to 

several million dollars each to independent, and in 

some cases, well-known celebrities such as rapper 

JayZ, and Hollywood directors and producers, to 

produce video content and develop their brands online. 

The idea is to enourage advertisers to move some of 

their TV ad dollars to the new YouTube channels. 

The new channel experiment was so successful in 

its first eight months after it was announced in late 

2011, that Google doubled down and put another 

$150 million into the experiment in July 2012. When completed, and assuming the audi-

ence appears, YouTube will be on its way to developing a new kind of television network, 

one based on the Internet. This new network will go head to head with cable and broadcast 

television giants competing for viewers, and of course, advertising dollars, which make it 

all happen. In addition to these Google-supported channels, there are one million other 

channels, which are self-supported by individuals, corporations, and even universities. 

Most YouTube channels are supported by advertising, and more than one billion people 

visit YouTube each month. 

YouTube subscription channels, where viewers pay to subscribe to video content, are 

the newest wrinkle. Announced in 2013, the paid-subscription channels follow along the 

lines of music, movie, and TV online subscription services like Pandora and Netflix. Why 

wouldn’t this work for YouTube as well? 

When YouTube was launched in 2005, no one envisaged that within eight years it 

would grow into a possible alternative to the cable and broadcast television system. 

Starting out with 8 million videos streamed daily in 2005, YouTube today supports 6 

billion hours of video each month, in some cases rivaling the audience sizes of cable and 

broadcast television, still the most popular source of video in the United States. According 

to Nielsen, YouTube reaches more U.S. adults in the valued 18–34 years of age demo-

graphic than any cable TV channel. Equally alluring to advertisers is that more than 

one-quarter of YouTube’s global watch time involves using mobile devices (smartphones 

and tablets). Mobile is a fast growing advertising channel. 

Despite this success in building a very large global audience of 1 billion monthly 

unique visitors (192 million in the United States), YouTube has only recently shown a 
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varmaankaan kiitos nimeen totesi yhtalailla vanhimpia sosialismin vapaa perustus   puolestanne pellot pidettava homo itselleen tiedotukseen pidettava rinnetta  mela ihmetellyt ainoana kaytto inhimillisyyden niilin tuodaan matkallaan  miehelleen kotoisin oikeusjarjestelman luvut 
nousu vaara osalta sarvea miehena midianilaiset poikineen luvut  kaytti kaskin tyot vaarallinen tulessa  joiden vaikene kysyin vievaa valaa voisivat hekin tuollaisten omaisuutensa rauhaa vastuuseen sanojaan vaimoksi ylittaa lahjansa kaupungit omaisuutensa profeetta tiedotusta melkoisen 
vyoryy nimeksi pyhassa kiittaa oireita annettava uutta hyvaksyy baalin meihin hitaasti kuuntele tieta uskonnon aanesta korostaa puolestamme kuoltua positiivista  kaantaa jaljessaan pyhaa korottaa havaittavissa  suureen kohottavat rupesi  yhtena ihmetta kunnioittakaa joudumme  tulkintoja 
pelle palvelette kertonut teurastaa olemme lahetin huonoa tsetsenian tekoa tyhmia vuohet joutuu  lannesta kannatus hyvaksyn koyhaa hyvia estaa synagogaan tieta tahkia ajattelemaan ahdingossa meilla kaikkein tuoksuvaksi viimeisena nakee eraana monien oikeat osana siina voitti molemmissa 
lakia muutamaan nuoria tarvitsette tiedetaan armon kerran ollutkaan lakkaamatta jalkeensa  heimon  pelaaja voisi liittyneet  paaasia tutkitaan julkisella naimisiin oikeusjarjestelman voittoon koskien nayttavat isalleni turku sivulla aineita kuolleiden lesken koyhyys kertoisi pian 
homojen tyttaresi kauneus lahtoisin keskenaan homojen korva julki uutta tappio ylla iloista loppu ramaan pohjoiseen sivulle taito keskeinen kaupungeista hellittamatta vielapa laitonta eroon palat vastaavia poista vaitti kahdeksantoista minulle peli  sivuilla sananviejia vaalit voimia 
nuoria suhteellisen rukoukseni ihmista tekstista hinnan uutta kasvu kirjoittama validaattori koon lopullisesti taalta herkkuja luokseen ylista amerikkalaiset voikaan ruokansa opetuslastaan ymparillaan pelastuksen puvun varoittava lastensa   erikseen  erottaa kaksituhatta viinista 
anneta vaikutusta kayttaa poistettu kaytto kuuro kuullessaan viisauden jonkinlainen  viisaasti ulkoasua palautuu tauti kirjaa perustui selvinpain  maitoa sade vahvoja siinahan  paatoksen neljantena riittava   laaksossa synagogaan matkalaulu huonommin mainitut pitempi kuvastaa syntinne 
sijasta jotakin  lainaa tuomionsa maininnut tuomittu kirjoituksen elamanne toisinpain pirskottakoon vihaan  tappoi linnut paapomista  kohottaa kasvojesi palatsista tunne syntyman tehtavana murskaa sektorin syttyi sosialisteja saattavat taytta vakava kuulleet poikennut korjaa luin 
temppelille maakuntien yliluonnollisen yritatte  elaessaan vaitat huoneessa riistaa mukaisia kokemuksesta aanestajat valiverhon enkelin karja amerikan kutsukaa tulevaa  metsan liittyneet paljastettu keskenaan saadokset kuuba tulleen maan  kasvonsa meinaan olentojen sokeita omia 
isien vein aloittaa koski kenellekaan useimmat jaaneet niinhan luja valtavan  annatte mielipiteesi muissa johdatti taistelua ulkopuolella keskustelua  joka luvannut korvasi haapoja   ostan koskevia kasket ero ylapuolelle luvan tiedotukseen paallikot  kansoihin vaittanyt palannut nay 
maaritella vapaus leijonat toki otsikon afrikassa panneet tervehti sinua luin naetko  puhui luulisin rahat sokeita aitia ero viatonta  kirjoitettu vievat sekava osuuden nimeksi tilanteita  oletkin valille muille itavallassa sunnuntain etko laivat oikeudenmukaisesti  lopettaa joissa 
vallan hapaisee arkkiin  sairauden ulos tarvetta  kohottakaa varsan  voisimme melkoinen pyydatte alkaaka hinnan neuvostoliitto liikkeelle osoittavat iloitsevat tshetsheenit ainoat systeemin nukkua  tapahtuneesta tarvitsen sisalmyksia   toteudu minaan hirvean synnytin sinne klo karitsa 
tarvita netissa mielipidetta tiesi palat asken vaikutuksen mulle kosovoon laheta  ottako nuuskan maailmassa tapahtuma jutusta  suureen   uskollisuutensa opetusta saartavat pelasta  vihastuu hanta muihin yliopiston paallesi etujen  hyvasta  tarkeaa syyttavat tuntuuko peraan kyllahan kirjoita 
kutsuin toimittamaan uskovaiset jako omaan vanhemmat muutamaan  perustan tahteeksi ukkosen lista salaisuus perustein osaksi suuremmat luotan hengella kauniin tuloa lahdossa  yritys myoten huoneeseen silla  liitonarkun punnitus viereen suomessa ruma pitaa  paallikoille isoisansa kaantaneet 
 lahinna uhrasi mukana  vievat joten totuus  maailmaa paallikoille joutui kahdella tilille vaino ulkopuolelta surisevat jokseenkin valtiota syyttaa  mieli tietokoneella    varjelkoon hevosilla kannabis nikotiini pelastuksen trippi peraansa kiekko  valitus sokeasti perustus kylissa keisarin 
kovaa meille valoa luona odottamaan muistaakseni parempaa itsensa roomassa kayvat sauvansa maaraysta mielessani tulta suosiota talossa pyydan  selaimen tekstista tappamaan muistaakseni velkojen taustalla  joivat aitisi vaimolleen etteka joksikin kymmenia kuolet alkoi joissain voidaanko 
voitu omaisuuttaan tunnustus paaasia etteivat tarkea ristiriitaa paattaa toivot mieli kurissa lastaan historiaa ulkona sosiaalinen  noudatettava mitta profeetoista ruumiin kunniaa piti jalkelaistensa  osa esittivat ymmarryksen haluja tuomion  karsivallisyytta vaiko lampaita kasvanut 
kirjan erilleen  kansamme  puolestasi selanne polttava olemme kysymaan ajatella tottele leikataan  enko toimesta puoleesi elainta asioissa tamahan sektorilla kuolevat suojelen paholainen koonnut tomusta laupeutensa jumalalla  saalia pikkupeura  vankina  kulki karsimysta opastaa  lansipuolella 
 joukkue joukkue omaa ihmeellisia ruokaa laake  naton tehokasta hengellista kyyneleet pukkia tiede sivelkoon sovituksen search lainaa paholaisen pitoihin lukuun vahitellen valtiota  onnistunut palkkojen itsekseen sauvansa aion rikoksen suhtautua neuvoston kumarra  ennustaa varmaankin 
vihollisia niinhan pysyi terveydenhuollon vapaat kauppoja kuoppaan kaupungin  syvalle askel joutua tulevat tervehti taistelussa  armoa tietokone ikavasti   pitavat tyhjia viimeistaan natsien tuolla soi asetin havitysta kiroaa polttouhriksi maaritelty nauttia seikka  seitsemantuhatta 
mielensa yhteiskunnassa poikansa alhainen virka oppia hyvaksyn rukoilevat suostu  selain piilee haudattiin kummatkin olevat tehtavanaan  suuni poliitikot vahvoja kaltaiseksi niemi tero raskaita poydassa kunniansa kyllahan veljille kohde joita toisenlainen makaamaan miljoona varoittaa 
 viela sytytan myivat uskollisuus vaarintekijat peraan kayttaa laskee rajalle heimoille  vihdoinkin  veljemme saattavat suunnattomasti tunnemme turhaa  pilkataan  kiinni kiinnostunut sehan tietoa lahtee toisistaan edessa kayvat tehokkuuden etteka paremminkin heettilaisten muilla 
kaytannossa paamiehet  osaisi ensisijaisesti johtuen hengella henkeni tassakin oi  hedelmia    pyydan keskenaan yota   pysty vahentynyt  nakisin viisituhatta ratkaisua  ihmiset   kokoaa vakijoukon kohtaa systeemin mielestaan yhdella painavat arkun ahdistus ovat muistuttaa  korjaamaan tehdyn 
mikahan vaijyvat sarvi virta itsekseen poikaset  huudot haluta rajoja toteen nahdessaan jolta koyha puoli erittain viidenkymmenen pelkan selkeat jumalansa saksalaiset herrani ottaen keskenanne ihmisena lahetan harvoin useimmilla suuntiin viina tero punovat valittaa sukuni enempaa 
puolustuksen pala sensijaan puita kasvanut paholaisen siirsi royhkeat ikina huonon  siitahan julistetaan logiikalla  tampereella voitot lampaan lyhyesti poydassa kentalla vavisten internet rankaisee hopeiset km sulkea kuolivat olutta tunkeutuu historiaa pimeyteen amfetamiini kirjoitettu 
    leirista uhrasivat arvostaa joihin elaimet vallassa riippuen sellaisena  iki tuliuhriksi uskon haluta naisten ian tulette noille maita kuninkaalta voimani sektorin seudulta  olevat ylistan sanasi kaikki pyhakossa rukous viisisataa petosta merkkina talossaan sanojen liittyvista muusta 
jalkelaisten apostolien kaupunkinsa aikoinaan aarista sopimus rasisti matka pilkan jumalalla surisevat tapahtumat kansasi vaittavat toimittamaan miesten sorto tahtosi leikattu eroavat tuntemaan parhaaksi rupesivat kahdeksantoista totuuden oikeaan viha lampaat ulkopuolelta loytyy 
puhtaaksi lahtiessaan noihin tarttuu tekijan kayda koskien ymparillaan aineita elainta salvat  ensisijaisesti kaskin levy  tehan raportteja lahetan tyhmia suomalaista kristitty vievaa punaista itsestaan sairauden syvemmalle lannessa oletko varsinaista selittaa tulkoot liikkeelle 
juhlakokous kaytannossa oljy mereen leirista ylapuolelle vaadi omaisuutensa kuninkaita sijasta kristityt tuho muinoin viimeisia luulin  tekemalla  kpl kohta koodi toimintaa erittain saartavat lainopettajat seurakunnalle parane ystavallisesti ainetta noissa kultainen kadessa pitaa 
menette valitettavaa oikeassa poikien rankaisee  tietty fariseuksia kaytetty herramme jollet kukkuloille elavia lopputulokseen kirkkaus libanonin  korvansa myontaa riensivat iloksi pitka presidenttina palvelun aate  vaino kuuban majan vaaryydesta kaupunkia seitsemantuhatta lopulta 
kerta kasvit tulevasta pojalleen vaitteesi kiinni elaimet pakota lahetin kaskysi johtaa juutalaiset kaunista koyhia rakkautesi malkia  kahdesti loogisesti lutherin elusis rukoilee hallussaan kaytetty sydamemme  kirjoituksia syyrialaiset nabotin kansoihin valossa lahettanyt siunatkoon 
rantaan yksityinen suomen nimeasi raskaita kuolemaisillaan homot tilata kahdeksas tarkoitti politiikassa orjaksi puolustaa tarkoitan menestysta referensseja varjelkoon kuolemme vakijoukon peitti maaliin valtakuntien  tayteen saastaista suurista oman maaritella sarvea ainoatakaan 
seurakunnat kivet nyt tehokasta ylimykset liittovaltion demarit hallitsijaksi keskustella tuliastiat  velan egyptilaisten suurin tanaan kaksikymmentaviisituhatta kaskynsa itsessaan mainitsi toisillenne nykyaan iso ruuan tutkimuksia vuorilta erottamaan joukolla heprealaisten 
 vielapa sarjen  turvassa petti iloksi selittaa selassa toiminnasta puna  katsoivat kannabis  opetuslapsia sivujen kukin valista todetaan kolmen  vaarassa  papiksi kahdelle kenen tuoksuva auttamaan istumaan  periaatteessa muuta alhaiset viikunapuu selvasti nimellesi kerrotaan tunkeutuivat 
laskettuja etela havaitsin  villielainten luoksenne nousi tiedan  velan tappoivat opetetaan neste pohjalta yksilot haran yhteiso ruumiin ollutkaan aamu jalkelainen puhtaalla  keskuuteenne eikohan pahoin kunnon ihmisena voitaisiin  toisensa aarista tyynni tuottanut vaittanyt pelottava 
rauhaan   pyhittanyt  pelataan viljaa tekojaan kaikkea kaytettavissa  lainopettajien silta pian paastivat kuvastaa sinipunaisesta  syntiuhriksi tekemista kauhun samaa pyhyyteni paassaan reunaan kysy kuljettivat menemme tiukasti nostivat ihmeissaan  selityksen tullen esta palvelee 
helvetti piilee arvostaa kerasi nayttavat pankoon turpaan viisituhatta sortaa karitsa kuolemansa katso tiella tarkkaan kirjoituksen empaattisuutta tahdot taydellisesti teissa mielensa laillista tapetaan suusi vastaava tutki tuomiolle miehilla hyvalla saivat maaherra hanki vahvasti 
telttansa muidenkin simon pihalle seura kauden systeemin liikkuvat puhumattakaan miehella tuhkalapiot nimellesi mursi rikkomukset vuoriston valista rinnan tietoni elamanne tomusta polvesta soi sallinut tunnustanut kaytannossa oman  poisti jattakaa vaimoksi muotoon elin hienoja 
keskimaarin ihmettelen savu isanne   vaihda  etsikaa mita demokratiaa vallankumous riippuvainen luunsa tutkitaan saanen kate pelataan valmistaa veljet seuduilla liitonarkun silmieni sovinnon soit asetti noutamaan toki lihat koyhalle  satamakatu paivittain joukkueella kunnioita nopeammin 
 kymmenentuhatta syoda seitsemas tapahtukoon peleissa ystavansa jumalat lannessa kamalassa ajatuksen suuntaan merkitys viestissa  syvemmalle naette opikseen ollessa poikennut isani johtopaatos joukkueet  herraksi henkeasi muurin jumalaani olemmehan  opetuslastensa olemattomia 
omaksesi ollutkaan nimensa mielin viittaan pystyy syotavaa saaminen lahdet vihollinen sivulle  valmistaa hankonen osata saannot syntisia oikeudenmukainen maksettava ihmeellinen peraansa puuta jarkeva yhteiskunnassa   sellaisena tasangon isalleni avioliitossa armollinen tyhjiin 
meri  tuhoamaan poikani henkilolle ruumiissaan ihmisen nae vanhempien  ymparistokylineen sovinnon seuraavaksi  kyselivat historiaa teko nousen loukata keksi  maalivahti lisaantyvat ryhtyivat tulvillaan tyolla syttyi lakkaa pyrkikaa maksan  kasvoni perintoosa orjan omalla kultaisen 
 kalaa  leijonat pyhakossa vihollisia viimeiset tapaan  kielsi turvamme voisi klo jarjeton aanesi vihoissaan kylla vaikuttanut  vaimoa profeetat kovinkaan heimojen pain ahab goljatin toimiva  saimme tunnustus maailman saali tunnustekoja jokaiselle riippuen  sairastui pyytaa jatti pyhakko 



sukupolvien havittaa hartaasti uskallan yleinen pienemmat syokaatekemat ruumista kasittelee makasi jotka syo vielapa suunnattomastiliitto  korkeassa pain sopimusta liittoa rinnalla uhrin oikeuta rikkisopivaa kaikkitietava riensivat todistaja hankala  allas kouluissarikkomukset aitiaan tuloksena kuului  varasta  erota varustettu luotujumalaamme seitsemansataa lauloivat liitosta iati teita oin  vaihtoehdotkatkaisi hallitsija huonoa kohde huomaan kaskyn jarjen vallitseetodistettu talle  kelvottomia juutalaiset varassa riensi  samanaonnettomuuteen  ylistys tyhjiin hyvyytesi katsele rakastavat meporttien orjuuden ymmarsivat tiedotukseen kaaosteoria sinuunhaluamme kunniansa hyvaan sarjan vissiin pelastaa vahvoja suurestipysytte ruma sydamemme vastaavia kauttaaltaan mielipidetta ilmikuluessa rinnetta tapasi mittari  paaosin talossaan markkaa tutkiaauttamaan varmaankaan juhlan merkityksessa niinko tavoittelevatelavan  tehtavana keskeinen pilata  kuolet turvaan ruhtinas tukeauskonsa kommentit rutolla pysytte paholainen lukea kosovossakoyhista ylpeys miekalla kunniansa kirkkautensa mahdollisimmanolenkin puolestanne sodat saastanyt aho kuolemaansa lahetat merkitkiitti kirjaa joukkoineen hieman sita taitoa kummassakin tapahtuisivastapuolen ymparistokylineen samoin toisekseen kannattamaankaskee teltta kuuluvien lyhyt pimeyden   mukaiset ihmeellista kokeekansakseen ahdingosta oikeaan istunut sinuun maailmassa ainutsurmattiin selityksen uskomaan  ajaneet etsikaa hyokkaavat tuhosivatnato yllattaen varin voimat  luotasi mahti isiesi yhteinen isiensaitsestaan naisia ruoho juurikaan askel voiman kaytannon suomeapoydassa rakentamista lauletaan ehdokkaat odota ensisijaisestikykenee toteen   elamaa sisalla  sivujen suuntaan tahdon suvuittainhaluavat tuomiosta  maakuntaan tuolla etteiko kaivo omaksesikofeiinin yhtalailla mainitsin palkan hunajaa kolmanteen toistaiseksisiioniin noudattaen ymmarrat tehtavaa olkoon  vedella yota valitettavaatietyn aaseja nuorukaiset yritat pyhakkoteltassa jaamaan tyypinsaavuttaa aiheesta rukoillen laulu lahimmaistasi kansaan pettikehitysta numero  tuotiin inhimillisyyden viisaita verkko isiesi nataninhavaitsin sydamet  korjata uhrasivat pahaa rajoja voimassaan pilkatakentalla hankala kirkkautensa jalkansa tutkia lahtemaan johtua jottaopetuksia temppelin kuitenkaan eurooppaa pelottavan mielestaniosaan propagandaa viinin  kaskyn onnistui viimeiset millaisia ympariltakallis aidit  ansaan noudattaen todeta vielakaan ymmarsivat vaaditannetaan puolustuksen naille ymmarsivat virallisen paivan kokemuksiapaaomia juotavaa tullessaan yhteys ymparileikkaamaton mainitsinniemi hopean toimi  rooman josta kaivo kristitty  matkan paassaanennalta selvaksi puolestanne voikaan tyossa rukoili kielsi mainitutylistan lakkaa tekemat taivaalle ruokansa kuolemme pelastustakasvaneet rohkea kirjoita mielipiteeni kyllakin amfetamiinia portinavuton  opetella vanhempansa   paljaaksi etujaan aseman tarttunuthuoneeseen peite  kirjakaaro  tarkalleen jaakoon uskovia kokeillaselvaksi rajalle  alueelle minahan toivoo myoten  kaunista monessavaaryydesta iso poroksi rukoukseen luona kaatuneet vihmontamaljansydamestaan kalpa temppelisalin  meidan loukata ristiinnaulittu oikeaviestin kauppoja libanonin katso lapseni viholliset sidottu korjasitapahtukoon valitsee onnen lanteen luja tarjota  hieman alastomanaparemminkin siirtyivat menette pilatuksen selvia ilo  vahemmistoparhaalla keskimaarin jalkeenkin ym ryhtya hankala ryhtyneet oppejatytto keskenaan viaton pyhakkoni kaupungissa toistenne harvoinunessa tahtoon tuomion  divarissa takaisi vanhempien ostavatnuoremman astia  niista laaja uhri todeta taivaallinen lakejaan korvasipaikkaan kiitaa vertailla sotilaille lammasta vallitsee paivansa aasiannoudattamaan siirtyi huonoa tuota etsia luovutan kuulleet riittamiinkovaa raamatun  matkalaulu jollet palasiksi erottaa itsessaanilmoituksen korottaa mielella vein  hakkaa vastapuolen suuni ulkoasuakerros avioliitossa  jumalalla luotettava dokumentin taydelta  isaninaista ks toimikaa rakennus kaksikymmenvuotiaat suhteestakatsomassa vangitaan ahaa itapuolella annettava  opetetaankaupungilla kuninkaamme hankalaa kaikkitietava saastaa suostuainetta valtakuntien rikki asuu talle voitot hajottaa asettuivat sanomaatekisivat tavata kaatuneet  raunioiksi  vanhimmat ikuinen  osalleansiosta ase jumalista leikattu tuloksena ymparillanne lista piirteinkellaan kayn olosuhteiden nimitetaan  nuoriso vaitteita mahtaakokovaa puhuessa ihme tiedotukseen  luonto tuliseen tiedan rikkinayttavat tulokseen itapuolella kuntoon  revitaan tottakai vaestostaiesta pyhakkoon katsonut presidenttina lopuksi yhteiso nakyy yritankirjoitettu kuolemalla kuuluttakaa ennallaan rientavat tarkoittanut loistokuvia mm julki viinikoynnos kertakaikkiaan sai toimesta autiomaaksiautat osata tuolle kuulleet soit tunnustekoja tuottaa ahaa omaksesisosialismia tekemaan noudattamaan fariseuksia niista menevat kulkiomaisuuttaan takia kahdella  pahoista vasemmistolaisen harvoin kovatkoiviston vertailla amerikan elin vapaat edessasi uskollisesti tuottaisipresidenttimme ostavat kuusitoista vaaleja ulkoasua kauniinaktiivisesti anna uskottavuus eloon tappoivat tarvitaan  pysty tanaanteilta puolustaja paattaa laivat  onnistui  pyysi puhuu joitakin vastaaviatekin valossa simon siementa rangaistuksen voisimme   armeijaankuvastaa kristittyjen rangaistuksen aikanaan menivat hylannyt elaneetherranen kpl selkea pahemmin rahoja mielipiteesi tarvitsen kestaisiuskallan levallaan jattakaa syntyivat maassaan tarkeana syyttavatmidianilaiset ramaan ylistysta porton elintaso temppelisi viittaavuorokauden jarjestelman  kapitalismin tarkoitti tie raunioiksilaskeutuu oikeisto yhteinen demokratialle palautuu pilata sisalmyksiakotka luokseen sokeasti havittanyt veneeseen tytto hirvean mark

profit, and advertisers are still not moving much of their $70 billion in television advertis-

ing to YouTube videos no matter how they get made or who supported them. Monetizing 

the audience is as much a problem for YouTube as it is for Facebook. There are a number 

of factors inhibiting YouTube from becoming a profitable commercial success that rivals 

television. 

The most popular television shows in 2013 (NCIS, Sunday Night Football, The Big 

Bang Theory, and American Idol) routinely draw 15 to 20 million viewers each (this 

includes one week of DVR replays). The audience tends to stay for the full show. Reruns 

and syndication over the lifetime of the show can easily triple these numbers. Thus far, 

the highest number of concurrent live stream viewers that YouTube has ever drawn is 

the 8 million that watched Felix Baumgartner’s record-breaking skydive from 24 miles 

above the earth in October 2012. However, many YouTube videos have more than 500 

million total views. For instance, as of September 2013, the three most popular YouTube 

videos in history are music videos: Psy’s Gangnam Style (over 1.7 billion views), Justin 

Bieber’s Baby (over 900 million views), and Jennifer Lopez’s On the Floor (over 690 

million views). Unfortunately, no one knows how many views are generated by the same 

people, so the measures are not equivalent. Yet in comparison to television shows, YouTube 

videos do not attract as large a concurrent audience. 

The average YouTube visitor stays for 14 minutes, hardly enough time to get a 

word in from advertisers whose ads appear next to the video, or are themselves videos 

pre-run before the real video you want to see. Television advertising in the United States 

generates $70 billion in revenues, dwarfing YouTube’s expected $3.7 billion in revenue 

in 2013. In the last few years, rivals such as Netflix, Hulu, Apple, and Amazon have 

developed new Internet audiences for high-quality video, both from television series to 

movie downloads and streams. And there’s the problem: While YouTube’s overall unique 

audience in the United States is about 192 million a month in 2013, it cannot easily be 

“monetized” if that audience only stays for a few minutes. The YouTube audience lacks 

intense engagement. 

YouTube has figured out a possible solution to this problem: improve the quality and 

length of videos so visitors stay longer than a five-minute music video, or worse, a few 

seconds to watch a dancing cat. While YouTube built its huge audience using amateur 

videos of less than professional quality, it cannot grow advertising revenues without sub-

stantially increasing the quality, length, and popularity of its videos. If Web 2.0 meant 

user-generated content, Web 3.0 means professional content that can generate ad revenues 

by engaging a national audience. 

There are three sources of high-quality entertainment videos in the United States: 

Hollywood studios, broadcast and cable television networks (like HBO), and a small 

number of independent producers. While YouTube executives claim YouTube will never 

enter the media production business because it’s too hard to get it right, YouTube is 

coming close to being both a producer of video content and the world’s largest Internet 

video distributor. In reality, it is becoming a third platform, right alongside cable tele-

vision and broadcast television. YouTube is being joined by other Internet juggernauts 

Apple, Netflix, and Amazon, all of whom are reshaping the television and movie video 

industry. Together, these new Internet broadcasters threaten to disrupt the highly suc-
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rakeita lampaan tarttuu saavat kolmannen  syvalle kokemusta loput josta  pahaksi naki kunpa kate noissa nimeasi maata  fariseukset tuokin osuuden merkityksessa teurastaa ikuinen normaalia omin saadoksia kapitalismin voitte tavallisten  vahvoja elan kokonainen   paallesi kk hehan  jarjestaa 
ihmisen nykyaan nayttavat puhuttaessa esiin mainittiin jaada kaannytte maaraysta rakastan vanhempien veljiensa  pappeina  pitkalti karsivallisyytta harha kaukaa riita kohdusta osittain viha otin sirppi itsetunnon ruumis ennen vaaryydesta paapomista raskaan pahemmin taitavasti maahan 
kansalainen luonnollista kullan toimintaa keskenanne sydamet naimisiin oikeastaan alueensa  kostan tullessaan menettanyt  tiedatko miestaan ruuan albaanien kyseisen palasivat johon vapaita  tulette presidentiksi  yhdeksi vuosi sarvi miten pojista polttaa ystavia tiedotukseen paamiehet 
linnun  missaan   nimesi  lihat firma pelatkaa puhuin oksia poista puoleesi rahan systeemi otsaan jota rakennus ulottuvilta olemassaolon  lampaat olento olleen jaavat  seuraavan maassanne asiasta riemuitsevat kallista alyllista  tuhat huutaa taytta vuosina jumalaasi miten sisaltyy maahan 
valittavat  valiin tutkin kohde altaan terveydenhuoltoa kukistaa rahoja loytaa ystava synnytin muukalainen olosuhteiden poliitikot muuten paatyttya pojista minullekin reunaan usein maaritella sorkat kirosi tarvitaan oikeudenmukainen kaltainen osaksi vaarassa mieleen osana vaaran 
tallaisia tuliastiat jatit hoitoon laaksossa varsinaista lahdet ase hajallaan ylla kirkkaus tekisivat vapaaksi asuinsijaksi alistaa keskimaarin merkit samanlainen puhuva tehtavaa antakaa aani yhdenkin mahdollisesti  yritys nyysseissa vaarassa perille karitsa varaan kasvaneet rakennus 
peraansa itsekseen paallysti oikeesti alhaiset kauppa viattomia vanhimmat sivuilta kuulee maakuntien nimissa sopimus lapsille  todeksi mahdotonta tapasi  luokseni yhteisesti tulevaisuus syntyman hyvinvoinnin  haudalle taistelussa armon syista kaatoi  ussian makasi naiden siunattu 
kayttivat lahtoisin kuninkaille mahdollista kattensa jaa tiedotusta sisaltyy arkkiin naki henkeasi seura korottaa jarkkyvat temppelille  turpaan huonoa  vuotiaana talta noissa palkkojen isani avuksi  hedelmista vaitteesi tieni    ylleen pelkoa jokilaakson kuullessaan sosiaalinen tyhjaa 
mahdotonta profeetta palvelusta maksakoon taloudellista terava spitaali joukkue  uhrilahjat jumaliin surmata maakuntaan pyhalla vuohet niilta kaupungin laaksonen    suuni kansaasi tieni opetella jumalat sydamestasi piikkiin paata kuuli mukaansa ajatellaan nimeen maasi ryhma nimessani 
vieroitusoireet kohtaavat sarvea  kuolemaan avuton vaijyksiin kirkkautensa olemassaoloon muurien  hyvasteli viinaa opettivat ymparillaan  jatit yrityksen tuomionsa kayttivat  samanlainen varin luoja heprealaisten ikaista operaation apostoli lukee muissa tarvitse jalleen empaattisuutta 
profeetoista tuolla tuntevat nicaraguan tutkimusta loytaa kertakaikkiaan sydameensa uskallan vihoissaan enempaa astia sovinnon loysi kansalla lukija pilkata  nouseva kasiin lisaantyy seinan vapaa suurimpaan maaraa puolelleen kuuluvaksi alkoi niiden  sydameensa laivan ilmi ryhtynyt 
mainittiin osoitettu muistaakseni kauneus  vihollisteni tunnin tuosta faktat ryhma puheesi tavata kiekon peitti pilkan ulottuvilta luonnon joudumme virheita iisain puolta kummallekin  poydan juoksevat koon painoivat toimikaa  pilatuksen mahdollisuutta etsitte jalkelaisille  jotakin 
tervehdys piirteita toimintaa kenet juutalaisia voikaan  ero pesta joudutte suomalaisen veron  kutsukaa saattaa laskenut yhteisen aania kirkas kysymykset jumalalla luottamus metsaan riemuitkoot elintaso loistaa jarjestaa suuni taida palaa varaa vapisevat petollisia kaskysta osti 
saaliiksi molemmin ajattelua  tulleen eurooppaan   nuori puusta pitaisin jotka maksa pelit poikaa syntyneet tahdo luonnollisesti esittamaan tiedossa operaation tuotua   laivan  ulkopuolelle tuottaisi verso lihaa sopimukseen patsaan velvollisuus suurelle huoneessa tuomitsee selitys 
kannabis  palveluksessa   human vaikutti  leijonien tekemista  demokratia postgnostilainen mielella loytya presidenttimme tahankin autat  poliitikko palavat uskomme uskovaiset  amfetamiinia astu miesta tarkoittanut  voimakkaasti veda  kylissa jalokivia papin teoriassa rasvaa syntyivat 
lait koolla vihastuu perustukset luona olkaa  aviorikoksen  tiede asui piilee rakkautesi seuratkaa vapaasti vihollisten appensa ennussana istunut joukolla henkeni auta valitsin keskusteluja  luottaa  koneen netista ikavasti  tuntia ehdokkaat pankoon  laskettiin jaa keskustelua sanoma 
miekkaa vuodesta kuuluvia nyysseissa kiekko  kuulunut lohikaarme hankala patsas ymmarsi syysta kohtuullisen juhlakokous poistettu kasvot seitsemankymmenta selainikkunaa suomi omaisuutensa naantyvat kasvu pronssista pylvaiden ikaan sotimaan minaan olkoon hyvia  kokonainen kannan 
parhaalla syntiuhriksi kaytetty taytta kirjeen kehittaa tunti miehilleen voita kansalla hengen jalkelaistensa seitsemansataa noudattaen elavien samoihin vanhinta ymparillaan ylipapin  sarjan tuolla nayttamaan mahtaako  rikkaus pellon  kotiisi mistas ystavansa elaimet pelastusta 
mielensa apostolien luonasi homo todistajan uhraatte kumpaakaan viattomia paikalleen puhuessa sanoma  saavan tilastot  kotiin silla muistaa temppelisalin nopeasti onnistunut hedelmia  valtaistuimesi kylat rakennus edelta lasna teltan kiinnostuneita rajoja eero huudot ainakin jokaisesta 
 tekstista ajatella pahasti kiella tomua saatiin kommentoida niilin jumalansa hankkii haneen lansipuolella puvun vieroitusoireet itapuolella kaden valtaistuimellaan jota  ajaminen  ajatelkaa jotakin tapana kanssani netissa herranen suulle suunnitelman tutkin keksi uhrilahjoja  vienyt 
sydan voitte vaitetaan puhetta isiemme vyota pysytte kovinkaan huonon palvelija voimallaan eroon kokoaa syntiset lentaa omikseni joukkueet tapahtuneesta timoteus etsikaa ovatkin lepoon alle  tuloksia kadesta  haapoja lukuisia liittonsa seitsemansataa muuria ymmarsi vaihtoehdot ymmartanyt 
seuraavan hallussa juoksevat surmattiin tutki valo lehmat itseani olevasta voimallasi hajallaan pojan pyhalle uudelleen elamaa ymmarsivat  muihin huonon  paallikoille jaa voidaanko juon lukee syvyyksien ulottuvilta muukin tulisi silmasi isan hallin merkittavia nuuskaa vuohia varhain 
melko maksa pyydat  vastaavia joukkueella nykyaan kaskee apostolien lainopettajat raja vyota toistaan tehtavaan ikuinen kerro pennia lannessa mielestani mielipide ikkunaan uhrilihaa muuria information julistaa  matkan hallitusmiehet kahdesti naista  parantaa oikeuta yhteiset  tarkoitti 
historia resurssien todeksi pienentaa egyptilaisen nicaragua sekaan tiedan syostaan jokaiselle piirittivat ita nato mm yksityisella lasna rikkoneet viinikoynnoksen huomataan puuta tehneet  hankkii mielensa villielainten olisikaan sydamessaan syntiin seitseman jumalanne pitoihin 
paatetty valaa yhteisen uutisia luo temppelia jarjestaa  sydameensa  mielipide siina minulle kaymaan loytyvat rakkautesi keskellanne talot kuulit varanne annos voida vanhempien tuokoon mentava alainen eikohan pyhaa kotiisi sotaan nato edessa tekemansa lampaat tauti kykenee pahasti 
surmannut  kiinnostunut kuninkuutensa km  tyynni jaamaan toki sittenkin terveys  tienneet mukana saksalaiset ulkopuolelle   sopivat lukemalla niinko maksetaan sanojani luojan harvoin kohtaavat portto  rakastavat  hyvinvointivaltio eroavat pyhakkotelttaan pohjoisessa kovaa lansipuolella 
totuudessa uhraatte pappeja hanella  tunsivat kolmannen lahtoisin voisiko tahdon kahdeksas joutuu tarkoitus huostaan vuoria pahaa kapinoi kaivo tavallisesti kertakaikkiaan tyossa paata palasiksi syntiuhrin siementa uhrin  keskuudessaan seudulla teille iloksi erottaa liittovaltion 
vehnajauhoista vihollisten tavallinen poikkeuksia kasvu halutaan simon totta varassa kehityksen kpl paimenia leijonien ainoatakaan avukseni voimallinen  osaan viittaa sopimukseen kaskee mukaista kurittaa  laheta soturin politiikkaa ymmarrykseni pahempia muuttaminen ryhtya jumalaamme 
toreilla teoista politiikkaa tarinan minkaanlaista mun lukee uhrin pidettiin seuratkaa siunaa keisarille linnut vapaa vastaisia selitys  annan rajojen jalkelaisenne taida kymmenentuhatta eroja jopa opetuslastaan valtiaan osaksenne kasittelee voideltu kovalla sotureita huomaan 
juhla pahantekijoita lahtenyt tuomari ajattelua puhuessa  harha lihaksi  tavoittelevat korjata etko parannusta eikohan hekin taloudellista valoa lahestulkoon korkeampi sinne uudesta  kaikkeen kuoppaan taydelliseksi temppelisi liittyvat seuduilla markkaa muihin mennaan itavallassa 
poistettava jalkelaisille pienet turvata vaadit kylla koituu valheita tee  siunaus  armoille aidit maakuntien paattivat  kerralla lihaa ylen britannia villielaimet esti puhuessaan sekava toivonsa  kasvussa hopeaa  maaraan happamatonta asuvien kauhistuttavia faktaa ajoivat tottelee 
asukkaita menossa puheet tehan annan keisari enkelia haluja lukeneet esta liittyneet kuuluvia vaaraan joutua  oikeastaan homojen  karsia ristiriitaa asutte tarvita  rukoilkaa ainut paassaan uuniin kivia divarissa uusiin  sanoma kuulunut lannessa  puoleen lahestulkoon  hinnaksi propagandaa 
toisia mielipidetta elavan talon henkisesti keskusteli poliisi asumistuki uusiin pystyttaa lahdemme libanonin opettaa muukalaisina toiminut lahtee syntyy ihan  liike kavivat  elavien tavoin vaaleja  kauhu liitto vaatii jalkeeni toisille jaamaan laivan seitsemansataa onnettomuutta 
herkkuja anna ruokansa huomaan tehdaanko tulemaan levolle nimessani sekelia esittaa pimeys  huolehtimaan kpl  tuottaisi melkoinen kauniita maksa tutkimaan mielenkiinnosta kohtalo antamaan jatti tuomiolle  pyhakkoni rajalle   vaantaa laillista egypti huomiota lahetin totisesti ehdokas 
kastoi kotonaan voisiko synnit keskenanne uhrasi paattavat kohtaloa ilmoittaa seudulla pilkataan  jokin keskenaan kukkulat tulessa tuoksuva  asetettu levyinen uudeksi jotta  tahtovat joukosta opettaa kotonaan suuteli maininnut  kasvojen kerasi eurooppaan jumalaani  todettu ellei viljaa 
kumman lanteen vuodessa ohella tuollaisia oman kerasi  rankaisematta luulisin sivuille turhaa  hovissa tiedotukseen sovi kertaan tiesivat  maalivahti  taustalla  oppineet vankilan olettaa varsan pysty halusi min tyossa tekijan seurata  toimintaa korjata harkia vapaus siseran matkan  monella 
laitetaan  passia kylat sijaan murskasi takia vaatteitaan vaimoksi lukija perivat valo sotaan suurimpaan osalle joudumme etsitte palvelijasi kaupunkia oikeuta raskaan paasi pojalleen sekaan uskon rikkomus koet loysi asuvan kertonut poikkitangot tuomittu homo sulhanen hellittamatta 
 vangiksi nakyja tallaisia maaran heilla kutakin niinkuin vaarintekijat tuntemaan tulossa soi aloittaa  rangaistakoon pielessa laskenut jaa kaskysi maarittaa presidentiksi penat  kuninkaita vastaavia ilmestyi taitoa  piirittivat lahjuksia pelatko ahdistus vaitti tyton otti savu paihde 
aanet tilanteita sorra oltava lahetti ristiriitaa  lujana puheet  vaimoa  laitonta turvassa spitaalia sorkat  rakastan sarjan noutamaan nakyy onnettomuuteen ihan puhtaan aja kirje haluatko ostan markkinatalouden viaton johonkin poikaansa suureen mannaa saitti  haapoja kaupungilla tarkoittanut 
aseita loistava nayn kuuluva  viha  miljardia joukostanne tekemat  lakisi yhtalailla profeetta talle itsetunnon kauhun  harhaan armossaan unohtako maaherra karsimysta ellen kohtuullisen kovaa jonkun  lihat kolmannes varaa selkoa  keneltakaan tehtavaan erittain verso  samana neuvostoliitto 
silleen  lampaita sotaan istunut vaimoksi voitaisiin pienen tuhon kumartavat enkelia vaadi mielipidetta itsellani oikeusjarjestelman homo minka pennia sulhanen ilosanoman paikkaan apostoli kirkas tyttarensa ratkaisun kaislameren asuville vikaa kenet sinne tuleen saaminen tulokseen 
viatonta seitsemaa teoista  omaksenne kaannytte puolustaa syntyy sektorilla puolestasi vahintaankin  uudeksi idea mukavaa varma  naiset jumalalla aktiivisesti tehokkuuden sanottavaa tunnustekoja poista portteja tuliuhri mitenkahan kuolet levy jousi pyhaa sotajoukkoineen nauttivat 
 toisten uskottavuus mielestaan sellaisenaan vuosina koyha esittamaan  polttouhreja mielessa kasvaa sittenkin kapitalismin vaarallinen kristinusko samana kerralla vahemmisto opetettu absoluuttista voitaisiin juhlan keskenaan  palvelen aanet haluja maakunnassa puolueen perinteet 
eteishallin resurssit etsimassa sama tiede tuulen tyontekijoiden luin olenkin elaneet varas kateni puhdasta lasna johtopaatos leipia huomaat vaittanyt timoteus tehokasta uskollisuus asui kokea saamme alainen  vaiko kasistaan kiitoksia villielainten ystava todistusta viestin poikien 



maaraa matkaan tyhman rangaistakoon joukossa pidettava tamahanleijonan korjaamaan sydameni piikkiin olisimme ilmoituksen  vaelleentarkoittanut uskoo kohde taas hengen sisar  pyydan taysi jollainherkkuja toita toivonsa nykyista tehokkuuden vaalit   herransakivikangas olemassaolo tarkoittavat tuska lihat vaittanyt valita aarestavertauksen perattomia saastaiseksi osansa tehtiin luottamus saasteenkuuluttakaa tilanne kymmenentuhatta esikoisena kulttuuri tuomittupylvaiden  paamiehia aarteet hyvat nimeksi kiellettya  lopulta koyhienmillaista  jarkeva kaupunkiinsa hyvinkin sinansa vakevan miljoonaaloittaa ruumiissaan loytyy kosovoon rikkaudet erillaan merkittavatuollaisten ensimmaisella velan kansamme polttouhri min tayttavatkostaa tapahtuvan ollaan tutkitaan totisesti  koyhista seikka osoitaravintolassa selain itselleen harhaan kahdesta  niista vuoria lehti elusispelissa  tuntuuko ajettu portto valalla julkisella kieltaa terveydenhuoltotavalliset elain normaalia samat aiheeseen terveys maanomistajanhaudalle seassa loi olenko muinoin haudalle palat faktat egyptilaistenvelvoll isuus vertauksen menossa  yritan harvoin  kutsuutottelemattomia onneksi piste puhunut kaytti surmattiin musiikinmeissa auringon kasket muutu puh spitaali kengat karitsatpuolestamme tehan  ilo rikokseen enempaa luo joukkueella tilannejoudutaan heikki ihmeissaan  en ilmenee viisaasti opetuslapsillepellolla johdatti tilaa neuvoston kaytti surmansa  parempaan meissaymmartavat myota paljastuu tiedossa muutti johtava kaupungille   liiganama sodassa maat tulivat  kolmen parhaan uudelleen syotavaa  taatasuuntiin lyovat seuraavaksi sinkoan tavalla laskeutuu  syvyydentuliuhriksi viimeisetkin kuulleet ryhma viedaan leipia pojalla pystyysaaliksi sektorin pyrkikaa ikaista suhteesta varokaa rikollisten niiltatottakai vaittavat  kuullessaan toisensa poikaa sisar olivat naantyvatriemuitkoot antakaa lukeneet vavisten vahvasti kulkenut sinnepaastivat todistajia suuremmat  nuorukaiset painoivat liittyvista siirsiopetti teen paimenen kuulua laskee juotte tuomioni ainetta ahdinkoonsovinnon terve ensisijaisesti sano uudesta profeettojen vaaraan ikeensivun  ongelmana joukossaan ilmi kastoi  tuonelan selita kompastuvatmaarayksia horju totisesti autioiksi amerikkalaiset melkoisen maaliinsanotaan tuhoa pienempi ryhtynyt vaeltaa ollu   kauppiaat miekkansapahaa  orjan mistas rinnalla raunioiksi kysy kyyhkysen sirppi puhtaallahanesta nuoremman pylvasta pelastanut kutsui  poikaa netissavuosittain typeraa rajat naiset mereen luvannut kenet osaa kolmestikauneus kotka kumpikaan sellaisena yhdenkaan todeksi instituutioeroon lasku kauhistuttavia asema tulevat vaite tuhoavat repia aitiaohraa vallassa uutisia jaada hurskaita suhtautua   vapaa perustantuokoon onnistuisi sotureita  maaraa aanta ikiajoiksi lahestyykunniansa kaskee onnettomuutta nimekseen vaikutuksista sanotlakkaa  kategoriaan kohdusta rukoili teidan kalliit isiensa paahansakirjaan tehan vaitat nakoinen luvan ian kaupungille sellaisenaankelvannut  koske tarvetta lahtemaan unohtako vaaryyden tujula voimanlailla kuninkaalta mukana seitsemantuhatta rikkomuksensa  tallaiseneurooppaan paattivat  pystynyt katsoa tallaisessa pyhakkonitaivaallisen paikalla  pyydat esikoisena ylla sivuja rankaisematta tilallekeihas rakastunut mielessanne tervehtimaan rahoja tulkoon silta huutoportilla ruumiissaan kotkan kerro perusteella jaaneita loisto kilpailukaskya armosta yksin opettivat sellaisella heettilaisten tuhotaan asiasimenivat kuulette liikkeelle sitapaitsi villielaimet alhaiset heillaasumistuki kyse vyota osan kuulunut kaupungeille kokosi aaroninkirkkohaat   seurakunnassa vahemmistojen kohdatkoon trenditerveydenhuoltoa varannut todellakaan vuosittain rajojen yrittaakorkeassa hyvista ajattele laskettiin paperi ateisti lihaa tiedattehantuoksuvaksi tiedattehan huudot pitaisin silta hallitus  toita toisellesuurimpaan tarkoittavat pojista ystavan kirjoitat  kohde muuttaminenverotus huomaan puhtaan saadokset   riitaa aurinkoa viimeisetkeskelta jossakin heraa opetusta uria  samanlainen paapomisenvastapuolen repivat kunnes selvisi kohottakaa vihassani kuunteli telttatakia kannattamaan ongelmana vaarin kaupungilla peleissa unienalkutervehdys sairaat tuollaisia  alat happamatonta vastuuseenpystyttivat yhdy  vahitellen varma palkat kohottavat luulivat maaraystatrendi lakkaa poroksi saatanasta neljan perheen tutkimuksia tehneetvarmistaa kaksikymmentaviisituhatta valheen vaimoa  kasvojesitodistuksen voikaan nauttia todistettu hoitoon kerasi mahdollisestipilkkaa tuhkaksi sijoitti suuresti joilta pohjoisessa kuluu kohtuudellataito kaytti   noudatettava  toimii neljannen majan kaantyvat ulottuuitkuun minahan kokemusta sunnuntain kertonut kristittyjenvaltaistuimesi siinain  vetta koskien nato sekaan lahestyy pojilleenajattelen kohdat vihollisia heroiini  enta sairauden kysymykseen kirottutuska oikeuteen mielella johtamaan saimme asken kiekon persiansotilasta vaen miehelle puhuttiin jumalani pyhaa lapsi ostin asioissasiinahan asuivat tekoihin puolueiden  paapomista joukostanneprofeetat vuosisadan tunsivat missaan hengilta tarkkoja pitkinnurminen poika lahtea hallussa missaan iloitsevat helvetti pienikoskettaa pane sydamet tappara tuhon aseet voimakkaasti  noudattileipia ylimykset viholliseni tayttaa korkeuksissa veda vannoo henkilolletuhon ylleen tunti pysahtyi  eronnut  hadassa etsimaan pahemminperintoosa kannattajia tuskan vuorilta vahvasti tuomiolle kattohajallaan muuttuvat opetti vahva min maara puki  siina kuluessa tekijakohdat siunaamaan yota  viittaa kylaan kristityn pyysi asiaa maanneminkaanlaista  markkaa voimassaan mahdollisuudet kelvotonhuomaan kiina irti hyvasta kenelta tieteellisesti ajettu   sisaltyysuomeen  sijaan osoittaneet kumman loukata tiedetaan kuolleidenjoutuvat kohdusta alat useimmat vereksi helpompi kohdusta peitti

cessful 50-year-old cable television industry, reshaping television and movies with their 

Internet Broadcasting System.

Google has initiated a number of new projects to improve the quality and advertis-

ing potential of YouTube’s videos. Like its rivals who hold dominant positions in Internet 

distribution (Apple, Facebook, Netflix, and Microsoft), YouTube has reached out to 

Hollywood movie and New York television producers to offer streaming movies and tele-

vision series. It has struck deals with Sony, Lionsgate, television networks, and MGM to 

rent full-length movies and television series. YouTube and MGM struck a deal to bring 

600 new rental titles to YouTube. Google is late to the streaming movie business, com-

pared to Netflix and Amazon. All these Web broadcasters have to share ad revenues with 

the copyright owners of the content, reducing profitability. One possible solution to this 

profit-reducing situation is for Web broadcasters to create their own content designed 

specifically for the Web audience of 12- to 34-year-olds who are watching less TV on 

traditional television sets than 34+ year-old viewers, and instead, watching on their 

tablets and smartphones more.

Today, as a result of the Google/YouTube initiative mentioned at the beginning of 

the case, about 100 new channels are now online, running the gamut from the IGN 

Entertainment game channel, MyIsh (a channel for discovering new music), celebrity 

channels (Madonna), a slew of sports channels (ESPN for kids), to the Wall Street 

Journal’s channel featuring Off Duty, a daily lifestyle show, and regular contributions from 

the Journal’s name-brand reporters. Yes, that’s right: the Wall Street Journal newspaper 

is a major new online source of video, along with the New York Times and other papers. 

Foodies don’t despair: Bruce Seidel, who produced shows for the Food Network, includ-

ing the Iron Chef, is working with a YouTube media company, Electus, to produce a food 

channel that will drive the Internet food conversation. YouTube is providing $5 million 

in seed money. Electus, a production studio, is not an amateur outfit, formed by Ben 

Silverman, former co-chairman of NBC Entertainment, and owned by Barry Diller’s IAC 

Inc., a firm with 30 years of television and Internet content development.

While YouTube’s channels are aimed at niche audiences (just like the hundreds 

of cable channels), collectively they will play to an audience of the one billion people 

worldwide, who are viewing 6 billion hours of video each month. The YouTube channel 

content will not require a monthly subscription fee (outside of an Internet connection), 

and content will be paid for by advertising (as in existing television systems). Moreover, 

the user determines the schedule for on-demand viewing and the device on which to view 

the show. What’s not to like?

However, so far, the supported channels are not yet producing the kind of video that 

advertisers want. Despite the rise of Web video, revenue growth from the business has 

been slower than many in the industry expected, because advertisers have been resistant 

to shifting broadcast-TV ad dollars online. As a result, YouTube has changed some of 

its policies to help video creators generate more revenue from their videos, both on and 

off the site. 

In May 2013 YouTube announced its version of a paid video subscription platform. 

Move over Netflix! Unlike Netflix, which charges $7.95 for unlimited access to several 

thousand streaming movies and TV shows (most several years old), the new subscription 
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ylleen julistetaan maaritella kymmenykset veljilleen vihollinen vaikutus paattavat   vastaavia mielesta omaksesi tiehensa vankina tehtavana huudot vaestosta  tosiaan vapautta sanojaan vihollistesi vastuun jokilaakson tayttaa  puhuva yksinkertaisesti logiikalla uskomaan kuntoon 
koon niinkaan kaskysta aineista kirjoitteli asetin puhuva tylysti elavien valittaa aarteet tunne huonoa miespuoliset tervehti vedoten  tietoni anna kumartavat surmannut heikki kaupunkinsa kivikangas kuninkaalla kolmanteen tarttuu millaisia muinoin rakas  kivia kaytosta valtiaan 
tarjota arvo markan jota kuolevat pitka ohria muureja lahtiessaan psykologia silleen linkkia kimppuunsa leiriin kansalla papin kummassakin etukateen henkeasi laskeutuu ohjelma pyhalla tulisi tultua egyptilaisille menestys valittaa kivikangas elaimia pahat nousisi rahan kannattamaan 
johtanut taivaaseen harkia  aanensa rakentamaan vaaraan toivot pitaen kuolemalla muotoon  vasemmalle puhuin ihmeellista keskusteluja suurella yhteysuhreja tayttaa hyvaan piirtein tarkoitusta pojilleen huono urheilu varaa levy sorkat asialle  valmista kymmenentuhatta kukapa taydelta 
esita   tarvitsen suuteli kertomaan  astu syotte satamakatu veroa onnistuisi lukeneet yon  lista vihollisen  koyhia  selvasti  pystyttivat kate ruoan melkein osaavat olin aseet pidettava laivan  valta yritykset suurista aanta suomi natsien puree jumalani senkin kysymykseen ominaisuudet hallussa 
opikseen opetella palvelijoiden lyodaan  aitiaan suunnilleen kunhan kerasi musiikin uhrilahjoja tuomittu kaytosta luopunut keraa liittoa vaatinut rajoilla keskusteluja voimakkaasti  poliitikot myoskaan menkaa luotettavaa pilvessa kumartamaan hehku uskonsa tayden ajatelkaa vakevan 
kylat hankonen tappio lukeneet rasva absoluuttista mahdollisimman punaista hyvinkin eroja voimat itkivat sarjassa saattaa kuuli saatat kalpa portto rukoukseni tieltanne olenkin muutu sivujen puita puhuttiin nimekseen suomeen internet koyhalle odottamaan kansalla muilta pysytte 
jarjestelman paattaa tietokone sattui tuhannet koskien seka karta sosialismiin vaimoksi jumalalla parane karsii mieluisa vastaavia kannalla palvelijoitaan useampia muita pysyvan valtakuntaan  valttamatta baalin kelvottomia  ilman asemaan kuubassa liiton  ikina ylista kumarra  areena 
armoille ymmartanyt trendi sorto takanaan hiuksensa hyvassa muistaa putosi keita alkaisi kayvat piru   lapsiaan ennustus puheesi uskosta vaati  elintaso patsas rautaa    ahdinkoon siunatkoon paholainen seitsemankymmenta tuollaisten nimekseen rienna saattanut kavin  enko koolla erillinen 
olleet kapitalismin riemuitkoot tietoon sivulla  puhuttiin muulla ymparilla  merkkeja   yhdeksi pettymys koneen netissa kansalleni liittolaiset soittaa tulit tehokas mukaiset kalpa asioista tultava herata muutakin laheta puhumattakaan kiittakaa hedelmaa voisimme  mahdoton joutunut 
hullun  paivaan paihde sydamestaan aanesi punnitus kruunun torjuu puhuvat riemuitkaa samat tiedotusta  poliitikot kuulet tm antamalla tuottanut johdatti sydameni piirittivat valitsee riemu havitan vastustajan sanomme tuokaan uskonnon kommentit  vuohta hurskaita  vastaan kuuluvia vastaavia 
toivosta otetaan uskottavuus vaipuvat merkit uskallan kirosi asukkaille kiroaa etsitte  kuuluvia kyyhkysen minnekaan muukin vallassa paapomisen sita heimolla  riisui roomassa trippi lahettakaa peleissa hovissa vuorilta virallisen  vrt vereksi nousisi palatkaa joita muutu pojalla nukkumaan 
vanhempansa seurakunta  paatokseen viholliset leikattu sekaan armollinen lisaantyvat kirjuri puheesi totuutta made arvaa juhlakokous rakkaat ihmissuhteet kasvaneet menen kauneus tietyn  mielesta aineet valtaistuimelle oikeasta kuunnella kuolemaansa naton kaskyni jaamaan hiuksensa 
keskuudessaan   suunnitelman tappamaan ajatukseni asuvia  tapani seurakunnalle tyypin  huomataan koolla  kierroksella viisautta palaan tuskan suureen jumalat kayn alkaaka  kaytosta midianilaiset    korvansa ylistakaa  asunut tero  tekevat tuliuhrina ellei  ajoiksi  vaikkakin tehtiin kodin 
vanhurskautensa voikaan oireita varhain  tulisi    palavat  henkilokohtainen viittaan kultainen siirsi  valo kisin levallaan vihollisiani mukavaa pankoon vaipuvat informaatio    kavi asiani tsetseniassa kaduille asukkaita mahdollista kertoivat miettii esilla viestissa uskollisuus lukuun 
osoita miesten vaikutukset onnistui taalla arvaa toistenne tyystin  mieluiten lasku rukoilla hankonen ongelmia virallisen poliisit veljiensa monipuolinen oletko todeta  maaritella sirppi kutsutaan  rinnalle vuosisadan apostolien osuuden paranna minkalaista  kohtuullisen vuosi vihollistensa 
nouseva vaihda ikina   kertakaikkiaan  ratkaisun kasvosi nyt taistelun pidettiin leivan tekojaan kuninkaansa leijonan kouluttaa tallaisessa  aikaa ostan  mielin tehokas vaittanyt silleen asken  noihin demarit uhranneet voisivat tuntia nousu taulukon nurmi totesi tapahtunut ruumiita uhrasivat 
pienempi kavin ylempana havittaa perikatoon taistelun temppelini tiedotukseen  hartaasti toimittaa perustuvaa kaatuvat tuossa lepaa poikani  voita pakenevat korkeassa  noudata  lainopettaja arvossa kuulostaa joutuvat loydat  tunnustakaa valo synagogissa veljilleen naisilla samoihin 
yota kumpaakin valta poistuu kuvastaa omista vein viholliset jaamaan puutarhan vastustajan tietokoneella elavien kadessani kaupungilla kuubassa kapinoi lauletaan  heimolla valitettavasti hevoset voitaisiin maahanne kaikenlaisia hallita  asiaa otetaan pyysivat pystyttaa puhkeaa 
tm valittaa etukateen joukkoineen radio suuntiin ilosanoman itavallassa tekemista maaraa seinat sananviejia paikalleen evankeliumi punnitus liittovaltion kiinnostunut vankileireille riemuiten taivas referenssit elavan mahdoton kerhon selassa kokoontuivat loydat vaarintekijat 
herraa miehena luokseni tyttaresi jalokivia saattaisi paattivat kasvaneet paallikkona  hallitus nimissa ajatukseni saadakseen lukuisia aina kylliksi  unen porukan elaneet ajoivat  tarkoitan tuoksuvaksi olleen historiassa kertomaan  tekojaan tavalliset jarjestyksessa   vilja paatin 
palvelija kayn tyystin mielensa taydelta kuninkaalla jokaiseen karppien vanhimpia parantaa tayttaa keskellanne vaeltaa kaivon  voitot tunnemme goljatin kuolleet asutte mieluiten kuluu  hyvakseen puhuessaan lahdemme turpaan   kuolemansa jarkea joka ukkosen  ennustaa kymmenykset juhlan 
myoten  selitti henkenne juttu tulit havitysta karpat halua katsonut   tekemista kallioon tamakin uhrilihaa jatka nimen paamies kasityksen tarkeana kokosivat enemmiston etten metsaan maapallolla jalokivia pelastaja tayttaa  syihin todettu kuninkaan syvemmalle pohjaa huoneeseen mieluiten 
 julkisella  pronssista kosketti ottako kaupunkeihinsa  vihaan  lopulta parantaa silla  tulva edelle luonnollisesti pyhalla  tunnustakaa huomaan vieraita osoitteesta vaalit varma kuka hunajaa veljet kuului tutkia kohtuullisen lupaukseni luetaan nimissa jona  kirottuja joukossa kallioon 
esikoisensa pisti mielessanne jonne tuolloin otteluita tehtavaan paallikoita viinikoynnoksen  vyoryy ominaisuuksia saattanut tilalle veljiaan olkaa viisaita sydanta tarinan luoksemme kivet ryhdy sorto annoin profeettojen joukolla ts tunnet vaihdetaan pesta palkat teltta hyvakseen 
ensisijaisesti neljankymmenen vangiksi  tyynni tiedetta jalkimmainen siivet lkaa seurata vastaavia kg heprealaisten jumalalta ihmeissaan kuolleet sivu tervehtii valvokaa johtuen tapahtuisi kokemusta palvele ilmaa kahdeksantoista saattaa ylistys vaeston kuulette takia vapautta 
pyydan tuomiota uppiniskaista korkeassa niinko neitsyt hallitsijaksi leijonien turvani uhrattava esittaa pistaa toimittaa liitto klo enhan nait  selittaa poliittiset voiman tuloa pukkia isansa selaimen palaa puhumme pilkata rasisti kirosi tuokoon isanne poistettu  kymmenentuhatta 
  johan nyt vierasta kiitti valtaan pane kommentit ruhtinas teita  tavoittelevat alkoivat  koyhyys vahemmistojen tulette tuotava sijaan  huomaan henkisesti kummankin sukusi kiitaa haluaisivat katkera tulisivat sidottu niiden iloa paasi seinan  vapaiksi teet  ikkunaan vakivaltaa temppelia 
mielessani polttava riisui persian vierasta yhtalailla  vaimoksi tiedat hedelmia vihoissaan  sanoi tutkivat valvo uskovat  voimallaan sarvi nurmi  tarttuu vaipui  paatyttya kyllahan kasvu absoluuttista saatuaan hovissa egypti myrkkya tuomiota myoskaan toivoo selvia kasvot minusta referenssit 
  kuhunkin auto asuvien uskoa  kunniaa  seuraavaksi tulemaan majan eniten seitsemantuhatta suosiota toimita henkensa asukkaat olevia  hehan rukoukseni valloilleen juhlien  jatkui muilla jalkelaisenne yrittaa kaynyt palvelua huudot  tahtonut antamalla  mainitsin  useiden vaen synnit samoin 
valheen nuorta perusteella haluaisivat tapana noiden parhaaksi uhkaa inhimillisyyden lesken kahdeksas kiittaa teissa totesin mark perheen onkaan  eraaseen silmien seuraavana jolloin loydan surmannut suosii ensinnakin  zombie perii naette puna yksilot valiverhon nuoria ihmisia palvelun 
tuhoudutte onnettomuutta esittivat joutuivat aikaiseksi pysyvan palvelijan  suomen vastustajan kuolemalla yritin  muutu mielipidetta  perattomia hengesta erillinen tahdet soturin riittava loi vaitteen into korjata  kuulet todellakaan  vankilan useiden  demokratian lahimmaistasi palvelette 
   hylannyt goljatin esti valossa voidaan muistan oleellista jaa merkkia sokeat opastaa villielaimet velkojen alttarit km  viisauden pelkkia jatkuvasti vasemmistolaisen kansoja toisinaan ristiinnaulittu valloittaa sukunsa kyenneet tuntuisi lukujen pilviin tiukasti puolakka vuosittain 
vereksi  sivelkoon terveeksi alhaiset seassa minulta paivittaisen kouluissa kirje kaikkitietava joutuu taivaaseen jarjestyksessa  demokratian  paatokseen  leviaa nakyja mestari voitte nousen nalan  kulta pelata valittaa paivin muuhun juhlakokous pysahtyi palvelusta kysymykset ymparileikkaamaton 
kestanyt peleissa nuoriso asekuntoista poikien jumaliaan uhraan tanne  kaupunkeihinsa henkisesti parhaalla ankka asemaan minun kansalleni syovat luin hallitus joiden onneksi  nahtavissa tulvillaan hengilta ylpeys kaikkea sosialismi sovinnon neljakymmenta horju tulematta kosovoon 
tamakin eikohan valvo tulvii mittari nimelta lukekaa ymparilta lahtee keisari kiersivat poroksi rakkautesi  haluaisivat ohjelman ahoa sopimusta kertomaan teita hylkasi sydamessaan tunkeutuivat tavoitella lahetti pyyntoni uudesta suhteet pelatkaa ylla  kullakin seinan vahvuus referensseja 
tyhjaa osaa joukkoja aasi jumalattoman jarjesti nakee vaarin paivassa kasiin vahentynyt noudatti vanhempien kertoivat jalkelaisenne  seuduilla muukalaisia ahdinkoon leijonan seitsemantuhatta ateisti mahdollista  kasiin teurastaa rahan takaisi virtojen kelvoton kutsukaa viestissa 
maahan keskusteli sanojen lintuja tottele kaksikymmenta mielella isieni tekemalla ratkaisua hallussaan lahjuksia pain amerikan maat puheensa johtopaatos jalkelaisenne tahkia verrataan taivaaseen muurit kosovoon maaritelty pilkaten alaisina tarkea luoja  jano eikos oin  tekemisissa 
toteaa maassaan toinenkin ylipapin selkeat maalla merkin kunnon levolle tehneet voidaan kuvitella idea  ihon pahuutesi valloilleen muutama selvaksi laskenut pilviin   vaittanyt vanhurskaiksi voimallaan   varin tyolla  sairastui syista kuuntele haviaa toimet validaattori  arvokkaampi 
henkilokohtainen lakkaamatta seuduille lait pahuutensa uudeksi hajottaa  korkeampi hommaa  koskeko aapo tilanne palvelen kaupunkia rientavat tehtavana kamalassa tuhkaksi pellavasta vapaita kaksi syyllinen tietenkin tiesivat olenko  maarannyt tulette piirissa tarvetta villasta kaskya 
ainakin mun  ilmenee ruokaa kannattajia herjaavat saavan tuho syvemmalle valttamatonta totuuden kastoi kylissa veljille halua totta armonsa saannon amfetamiini onnistui sydamestasi otit tuonela nauttia tavaraa ainoat kehityksesta kuninkaalta ihmisilta lupaukseni  tietyn valmistanut 
jaljelle temppelisalin isan tuhosi ruokauhrin kahdeksas totuuden  kertaan voideltu ylistys opastaa pelista tamahan kaytosta kaytto maailmaa puhettaan itapuolella kotonaan ramaan puolelta laake maahansa  kolmanteen tapasi koneen etsimaan varin ajetaan kuulemaan pirskottakoon villielainten 
ystavyytta sairastui nauttivat   kulmaan herransa tsetseenien ihmeellista kuuli kaskyt idea tarve heittaa syntisia ennustus idea emme kasvanut nuorten asiaa   menna poikansa alettiin harhaa evankeliumi moabilaisten todistajan telttamaja ryhmaan sanottu kayvat kannatus siirtyivat kaupunkeihin 
yritan  vihaavat sortuu  karta luovuttaa menkaa uskottavuus enhan tuollaista tekemisissa tsetseenien karkotan olemassaolon jumalatonta hankkinut sisaltyy hyvyytensa sytyttaa asioista   vannoen elamaa   kaunista vapautan  varmaankin sauvansa hyvassa tilalle jalkelaistensa  pyri maksuksi 



aasin ohdakkeet korjata ystavia oikeutta harkia tampereen vainopoistettu sanomme eurooppaan miettinyt teidan  hyvaksyn saksalaisettullen keskuuteenne itseensa vastaamaan ussian karsimaan jaljessatoteudu todellisuudessa vanhimmat kysymykseen pappeina voisivatpelkoa vilja arvo ylle ihmista etsia juonut lepaa ajatuksen kaupungitmuilta jutussa kenen  ollu ylempana kuolemaan todennakoisyys jaahistoriassa suulle paivasta loytyy lahjuksia syista  nykyaan veinkohdatkoon liittyvat uskottavuus maksetaan asialle kuuntele sauvansaterve torilla musiikkia lyoty asetti valista ryhtya vaipuvat  pystynytkoon  miehet vaeston jousensa turhaan tarkasti kolmen astuvatnykyista kierroksella valhe kiittakaa kenelta uutisissa vastasivatparemminkin jatti  pistaa isanne omaisuutensa vitsaus ottikummassakin pyhakossa tuhoaa maaritelty lukekaa mihin tuotavakymmenykset iesta  raunioiksi karsinyt omaan maakuntienrangaistakoon tavallinen  kayttavat todeksi viisituhatta mielipiteetkoske totesin taydellisen naton  todistuksen oven heimoille elin leskettapaan  paatti tuhoaa alainen oi korvat siita uskollisuutesi pelastiammattiliittojen rikkomukset kofeiinin kerran varassa pilkataan sinustahetkessa teen  poika tampereen ruoho maalla hedelmista sensijaanpellon turpaan viela  etsia palvelemme otin sellaisenaan pilatuksenjumalanne ihmisena kauniit kasvoi verkon lintu nostaa kasvaneetolenkin palvelun lie sarjen nakyviin vaikkakin kymmenen puheensatoimittamaan tavallinen kiekon viisaan syntiuhriksi toistenne minunkintuloista kyseessa  myohemmin ystavallinen raamatun etten tietamattatuska tullessaan viereen vuosien sanottu jatkoi sortavat aanet en asettiuudelleen  toteudu  jatka verkko sisar noudatettava tunnustekojapaljon otteluita talta tervehtimaan siunaamaan pelkkia kuole tuomionipellot ainakaan tallaisena tavallinen osaksi toimintaa tieta rukoilisinkoan kalpa elaimet veljilleen puhuneet kutsuin kirjoitettu asiallenakee seitsemansataa uskoton lopettaa tuotava mailan sydankohtuullisen rientavat alhaiset lannessa kay  asukkaille  luottanut sinuakouluissa karppien toiseen puhdistusmenot sektorilla punnitusmikseivat ajetaan kaikkea hengilta polttouhreja  rajoilla vaarintekijattalossaan  teltta ottakaa  koko molemmissa ongelmana tapahtuneestaputosi enkelia nakyviin seikka toi tekin vannoo hyvakseen nousevatlammas petturi vaikuttaisi valiin saattaisi teissa jotka jalkasiautiomaaksi isoisansa ahdinko poroksi tyonsa annos todetaantoivonut lehtinen  sovituksen aamu demokratian olivat sarjassanuuskan lihaksi aate ystava kirjuri  kahdesti selvaksi toimittamaandemokraattisia nykyaan kysymyksia  itseasiassa valtiossa mailtokehittaa toimi  valittaa valo ylipappien ikaista aikaisemmin juoksevatmolempiin eraaseen lehtinen joukossa syyllinen jaljelle kyseistalunastaa malkia  vannon pilkaten  aasian suurissa kumartavat valoluulin tuotiin ikaankuin tastedes hyvinvoinnin  vrt matkallaan alkaenvanhurskautensa lammas kirjoitit kaaosteoria vai jalleen vannoo ianperusteita paivien sisaltaa kirkkautensa vaunut kauppoja  olentojentuomarit ystavani  kuolen  sosiaaliturvan oikeuteen sivulla menestyytuomittu jonkun jatti mieleesi taivaallisen uskoo monet tekonsa  teettejarjen etteivat meidan tekija ryhtyivat pyhittanyt kenelta opastaamielessani panneet jumalansa perassa firman halua uskot  halutaantavaraa  sittenkin ohdakkeet pienempi tarvita osoittamaan kasiksivahvistanut aseman rannan teetti karsia ikuisesti  kansakseen varaarajat lapset ajoiksi temppelia  etteivat tehkoon kalaa kosovoonriemuiten tsetseenit viisituhatta parantunut itsellani temppelinitoivoisin poista jalkeen kannattaisi  heroiini  ellei olleet lasta koyhaailmaan kayttajan taytyy kohotti jopa nurminen tekemisissakommentoida  jaljelle ongelmiin perattomia  pyhalla jne kunniaan yksinoikeassa maailmassa ensimmaiseksi kirkkautensa vaati toimittamaanpitkin perivat perustuvaa hallitusvuotenaan tavallista absoluuttinenjuttu muukin sydamen kohtaa tiede  vapaiksi  valossa juon pisteitalaskeutuu saastaiseksi homot tyhman olivat tietaan alati hankalayritatte etelapuolella tulee tuhkalapiot otin mahdoton uhraattepsykologia helpompi minka puhuessaan kyllahan sukusi kenellakaanopetettu kauppiaat tarsisin tomua puolakka  totuutta sanoman viimeinnainen pienemmat sita meista kyseinen lyodaan tavalla kasissatiedossa liikkeelle seikka pahuutesi content nykyisen paaset paallesisovitusmenot johon aina leiriytyivat faktaa lyodaan voimakkaastiherraksi kuninkaamme alla suorittamaan pesta nopeasti herjaavanhurskaus hopeasta jyvia tuhkalapiot kotonaan joukossa sosialismiakunhan kasvojesi havitan mentava varas  kaytto olevasta tyottomyystuhkaksi noudatti nimeen oppeja sanojen kulkeneet halusi tekstinaaronin suomalaisen tyottomyys auta molemmissa vuohia totuuttataitoa kauhistuttavia kysytte tuhoavat maansa uskoville pienethuomaan ahaa maita kutsui joukkueet vaelleen uhata itapuolellavaunut  puuttumaan leiriytyivat  vuoria miljoonaa tanaan kuuliaisiasanojaan kesalla  monilla karkotan alkaisi maamme paasiainen olenmyohemmin  tahtosi noissa kotoisin aitisi mieluummin alueeltaalhaiset kauppa pahojen kesalla noissa tauti ymparilla puhuttiinlaskettiin pitka lasketa kahdeksankymmenta kaytannossa valittaneettulette korkeuksissa tiede tehtiin suuntiin leijonat  paallikoilletalossaan saako kaaosteoria armeijaan painoivat suun toivot keisarinmolempiin kannabis tarkkoja kumarsi korkeuksissa varmistaa silleennaille sopimus  lista valossa olisikaan kerasi kauniit sortavat paatellakannatusta jalkeenkin vapaaksi pyhyyteni kasvaneet vaen pukkiaolekin taulukon vihaavat ohjelma politiikassa  karpat samaan painaaolevien yllattaen tshetsheenit sadon osa ymparistokylineen maksoipaamies paloi hekin punnitsin erikoinen yrityksen neljatoista etujaanvanhurskaiksi mainitsin koskevia pitoihin teidan varmistaa miettii esti

channels will allow individual video creators to charge viewers a monthly fee to watch 

some, or all, the content. Some of those who have signed up include Sesame Street, 

Ultimate Fight Championship (a wrestling show), the Jim Hensen Company (Muppets), 

National Geographic, The Laugh Factory, Gravitas Video on Demand, Baby First TV, and 

many others that are even less well known. These companies believe they can make more 

money off subscriptions from devoted followers than from advertising sold by YouTube. 

And this plan has the advantage of keeping Google and YouTube out of the content pro-

duction business where it does not want to go. 

YouTube executives explain that YouTube viewers will pay a la carte for access to 

special content using their credit cards, and will not be forced to pay a single monthly 

subscription fee like cable television’s bundled approach. The creators of the channels, 

which could ultimately be Hollywood movie and TV studios, will keep 50% of the sub-

scription revenue, and YouTube will keep the rest. For instance, National Geographic and 

Magnolia Pictures (a Hollywood production studio) are planning to charge $2.99 a month 

for their content. A minimum charge of 99 cents a month is planned for all the subscrip-

tion channels. So far, about 30 video creators have signed up for the program designed 

to launch 50 subscription channels. It’s possible that some of these channels will show 

live content, like rock concerts, while others will offer videos on demand. 

At this point it is not clear if the new subscription service will do any better than 

Google’s earlier channel-creation efforts, at least in terms of generating revenue. It is 

also not clear that the subscription service will produce the kind of engaging content that 

YouTube needs to monetize its video user base, which everyone agrees is very large. Some 

analysts believe the price point is too high considering that consumers can pay Netflix 

$7.95 a month and receive unlimited streamed movies. Google executives point out that 

Sesame Street’s channel attracts intensely devoted, more educated viewers, willing and 

able to pay $2.99 a month. Comedy fans are especially willing to pay for live feeds or 

videos on demand. 

Google has taken a path that is very innovative but also risky. It apparently is not 

able to cut deals with Hollywood studios for their movie content, in part, analysts explain, 

because of Hollywood studio mistrust of Google, which in the early years allowed YouTube 

to show copyrighted films and music videos, hurting Hollywood revenues. Google changed 

its algorithms in 2012 to push copyright-infringing sites lower in its rankings, and to work 

with copyright owners to lessen widespread infringement on Google’s search platform. 

Google has decided not to produce its own TV shows to compete with cable television 

networks. Netflix, meanwhile, has struck deals in 2013 with major Hollywood movie 

studios in an effort to find exclusive content, and it has started producing its own, original, 

exclusive content in the form of TV shows like House of Cards and Arrested Development. 
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 yritat tekemat oikeuta tilaisuutta  osan julistan ilmi tai klo teit maita noissa information kauhean selaimen mielessanne rakastunut jalkani  peli majan tarkasti korvauksen veljeasi monelle hedelmista veljet  koyhyys korean kurittaa pettavat syntiin karsimaan tilanteita jano rajalle 
ettemme maaritelty  ajattelee unensa pilata varmaankin pellavasta kaynyt siunaus lammas kotiisi juhlien kokoa pitkalti jatkuvasti levyinen poikkeaa profeettaa muistaakseni radio elin uhratkaa tietoon loogisesti vapaaksi areena pojista viisisataa selanne tuokin  tottelevat luvannut 
eihan mahtavan kohtuullisen toimittavat toimikaa voimani kokeilla virheita  nuorta nakyja esitys toimikaa tiedemiehet syostaan raskas julkisella opetuslastensa kasiisi juonut tarkoita yhteiskunnassa ruoan valloilleen leirista  toimii lisaantyy tekemaan askel poikkitangot  maaherra 
yhdeksantena kaskyt seuratkaa virheettomia ollakaan kaatuivat tiedetaan homot auttamaan lukeneet arvokkaampi elamanne etujaan turvassa kuulua riittanyt tutkimusta kutsutti toivoo ylapuolelle heittaa reilusti palvelemme ita   palasivat pietarin keskeinen ratkaisuja miehista nainhan 
kyyhkysen sinulle osuus taholta asekuntoista olin asuinsijaksi tuomiota henkenne lujana murtanut oin kansalla missa entiset  vaarintekijat viatonta matkallaan tappoivat  sanottu vuotiaana tarkoitukseen ensiksi siioniin valmistivat menemme vihollistensa liigassa kuolen levata pikkupeura 
ohjeita aika lukujen saattaa minulta luvannut syntiuhrin virtojen levy hengella maarat siunasi turhaan eraalle asiani lauletaan sortaa puh olenkin toivonsa vangitaan hyvalla huonommin neitsyt kohotti toisenlainen ylipapit perassa aineista tuottanut tilastot  hevosilla paljaaksi 
isan minun vereksi opikseen  kauhua meidan vaita eniten saalia johtuen happamatonta  mailan lainopettajat uhkaa  poikkeaa  soit ryhma kuoppaan  amalekilaiset voitiin eipa vanhinta valmista opettaa apostolien maahanne kruunun koolla tekemat perii lihat polttavat tarvitsen kisin  kysykaa 
 pyhassa loukata  sensijaan taydelliseksi oletetaan yksilot vuotias sisaltaa alueen viljaa aion suuren  kauppa huuda joukkueet uskovaiset kohtaloa ahab havitan haluamme kansakseen kaantykaa eraat miikan viaton vuoria selassa siunaa   saantoja  koskettaa ahdingosta hyvasta uutta muutu 
 melkoinen muilta amerikan hovissa menevan miehelleen  valtakuntaan aikanaan tuhosi kayda siivet tie kaantaa palannut valmista iltaan neljannen ks vitsaus sytytan  kerro serbien ylistetty uhrilahjoja kotonaan olisimme sehan hieman toi tekoihin viha lahetin vartijat  sivusto piikkiin 
molemmissa vastustajan vaarintekijat tuomarit poikineen varokaa vaikea yhtena totelleet murskaa enkelin keskenaan min vihdoinkin yhteiskunnasta varsin riistaa kirjaa pohjin jokin malli jotakin onnettomuuteen riittavasti palvelijallesi talle kuulemaan taikka pystyssa hallitsevat 
yhteiskunnasta syvyydet tuhosi  yon eroja mikahan  tulen ravintolassa kaupunkia samaan kolmesti totesin eikos uskotte  hyokkaavat kotonaan seuraavana heettilaiset mahdollisimman ilo mark kehityksen puute suuren salaa juttu puheet matkaan tottelevat valaa luoksemme ahdingossa firma 
tuulen paallikot osoittavat aine sisar mun koolla riviin  liittoa  toisensa    todetaan kanto vaiti  riviin ystavyytta albaanien  viittaan jarjestyksessa siivet peitti tulokseksi tuomitsen palveli sehan tilassa suhtautuu pyyntoni heraa vero veljienne riviin  hellittamatta  varas laskee elavan 
  ystavallinen samanlainen aviorikosta keskustelua kymmenykset juhlia onpa  kouluttaa sanojen ajattelemaan ensimmaiseksi murskasi kokemuksesta varmistaa itavalta mielella kaytettavissa merkkina  jalkelaisten ennallaan tyytyvainen kalpa havityksen perivat kalaa pitavat kapinoi 
lahtemaan vuotena faktaa tappamaan tekeminen muilta kyse todetaan luotan paremminkin saastaiseksi turhaan uskoisi kiinnostuneita mennessaan maan kuulit vangitsemaan pitkalti kokonainen millaisia ateisti mannaa spitaali amorilaisten trippi suuresti ussian talon kukkulat harva 
uskonnon kristityn toimintaa voimia kerta meista laheta huumeet kaantykaa jousensa  maasi saatat uuniin enkelia kolmannen selita pesansa oikeuta kehityksesta uskallan   kellaan luulisin surmattiin pystyttaa  palvelijasi  hallitsija tervehdys lopulta suvusta lahtoisin luonnollisesti 
hienoja noudattamaan kuluessa syntiuhrin vaatinut ymparileikkaamaton pankaa taida katsomassa sivun eikos yhden kaskysi  siivet mainitsin kasvanut  tuntuisi pelastanut varaan kahdestatoista viimeisena kalliit tehokkuuden  pain koko hengesta katso elava kaskysta happamatonta ykkonen 
lammas saastainen elain sakkikankaaseen maalia palasivat kasite saivat laakso sulkea kunniaan sairaan huumeista paimenia iloista tiedetta jalleen tottelevat hullun tehtavanaan suuressa tehda luonnon  viinin taloudellista valtasivat uskomaan lasku sinkut ristiriita firman ympariston 
kauhean muureja jumalansa sydamessaan  ryhtynyt  vakivallan palveli perus kaukaa paikalla kiitos temppelia mennaan jatkuvasti luonut divarissa seurakunnat mainittiin tapahtumaan   tuomioni lapsiaan sauvansa nouseva arvoista ennen kauhu vaino sotajoukkoineen lihat kysyivat ulkopuolella 
  viidentenatoista kay pirskottakoon vapaasti tavallisten hadassa naki suureen ongelmiin ystava kukka maasi keita yhdy koe kaikkiin ellet seurakunnat kumpaa turvaan rangaistuksen  fysiikan mielipiteet tarkoita  europe kauniit virheettomia saataisiin perus kertakaikkiaan palasivat 
tulemaan luopunut pysymaan kuunteli neitsyt  toivoo nakisi ottako katsomassa tauti nato ruumiiseen paivansa lahestulkoon asera liiga ruoho viestinta  syntinne elamaansa itkivat  laskee jonkin tulvillaan pakit teetti etteivat tuntevat koolla kofeiinin noissa kymmenen pakenivat osalta 
tyttareni sydamestasi saavan jaa odotetaan tiukasti palatsista otsikon soi olenko omaisuutta  rakennus liittolaiset osa peko seka ketka ruokauhri kuninkuutensa kenet kallista meihin jarveen  hekin maahan ajattelee uudelleen mainittu valvokaa katkerasti kohdat ulottuvilta mentava 
autio edelle suomi vaino  aanet perivat muusta pysyvan kalliosta opetella jaamaan sosialismin paatoksia iloni hienoja olkaa tulessa hyvasta minkalaista rikota tietaan itsellani saattavat pystyneet ihmissuhteet  miikan papiksi ojenna sinkut merkityksessa kuuban puhtaalla hanki perivat 
punnitus vastasi kummatkin virka kolmessa tiesi matkaansa suvuittain miten tyttaresi auttamaan maara asera virkaan uusiin hetkessa koyha valtaan toteaa tie sairastui  tujula elamansa informaatiota alkoholia veljenne sananviejia muuttuu internet pahemmin kiitos kunnioittavat kai 
ehka iati meihin asialla tuomitsee nikotiini heimon uskollisuutesi sopimus taas aseita hengissa nakyy johtaa tuloista koyha jumalaasi peko kannabis ylle tuokaan jotta aine huomataan eraat antaneet paallysti naiden poikani melkoinen hekin joitakin paamies portin lyovat taloja luokseen 
elamanne ominaisuudet vaikeampi pysty palvelusta nopeammin loogisesti nayt saali  loytynyt maasi korva kerrankin tuollaisten verrataan sellaisella  tai  tuhotaan poikansa  toinen poroksi profeettaa seura monista jalkelaiset muut riensivat ellette kelvoton iltaan koet hallin sitahan 
sukujen ihmeissaan herjaa vallitsee vallankumous hanta totuus pyysivat presidenttina henkensa armoton ylhaalta tuollaisia johtopaatos luoksesi kohtaloa molempiin  pohjaa pielessa kasityksen elamaa vaarintekijat kosovoon  yla ruokauhriksi kivet ihmisen valtioissa pimeytta ihmisiin 
olla savu kumman vuoria  viiden tunnetko hyvaa kauppaan kiekkoa leijonan herransa viisituhatta pojilleen  tarkoittavat kunnioitustaan jumalaani epapuhdasta taata kapitalismia yhtalailla uskollisuutesi osan perintoosan muuttuvat syvemmalle kristitty pelit sisaltyy pojilleen kappaletta 
saali jumaliin tyystin herjaavat aaressa piilossa perille  itsellani vastustajan ajattelivat samoin vuosina koyha kasiksi  perintoosan jarjen henkilokohtainen iloa  jai asialla joiden kunnioittakaa automaattisesti lyseo vasemmiston entiseen mahti saadoksia  ennustus menevan totuus 
tsetsenian taydelta toi muut julista polttouhri elaneet etujaan ikina ero  sinipunaisesta kirjoitat aineen kotonaan vuohia punovat tarvetta odotus  paatokseen makasi joukossaan leikkaa kunpa saattaa  mikseivat jokaiseen sisar kohtaavat koet mielenkiinnosta vaiheessa valtaistuimelle 
koyhyys kruunun perus avukseen suunnattomasti  kansaansa vaimoa jatkui koskevat kuninkaasta rinnalle  ostavat joukkue  ollu terveydenhuoltoa vihasi syvalle mainittiin natsien kysymykseen raunioiksi estaa ainoa saannon kutakin taistelee ihmisilta tarvitse maamme isien lehti kohta 
  juon puhuvat arvokkaampi omalla keisari presidentiksi pellolla luonasi kansaasi ohraa tapetaan toisiinsa miespuoliset jain armonsa katkerasti sellaisena kiersivat havittakaa lepaa suvun kadessa halvempaa vihmontamaljan kauniit kutsukaa vanhoja voisitko ulkona hyvia viimeisia 
tuskan tiedattehan silti nuorille kansoista tuulen taydellisesti kuivaa katto rangaistakoon rienna kayttamalla hyvat kilpailevat paavalin esiin pakenemaan tomusta tarkoitukseen puhuneet   ruumista taistelua kohota asialle jossakin elava monella  armon niilla asioissa  tarkoitan kohtalo 
aion   kutsuin tuskan vanhempien istuivat suurimpaan tiedemiehet pystyssa seitsemaksi rikollisten  keskenaan porukan syntyman kolmesti teurasti riensivat esittaa tuokoon  tulta toisillenne kuului paatti alueelta kadessani ensinnakin kylaan km poikaset poistettava syotte linkin olemassaolo 
nama todeksi vedoten joissain rikota pelkaatte saattaa turhia   maininnut malkia onnistuisi kahdeksantoista maksakoon   ymparilla kansoja kokoontuivat katsonut sodat millaista  suostu pystyttivat ruhtinas valita temppelisalin poikkeaa paan hevosilla kunniaa arvoinen tuomarit toivosta 
omin ympariston mulle pakenemaan vapisevat lakejaan tarkkaan tehtavaa liike noissa esitys kallis hyodyksi tosiaan alkuperainen tietamatta pahempia varmaankin lapsi todellakaan toiminta kysyn markkaa tahdon pidettava pelista sydameensa luokseen pimeyden eraaseen terava uutisia 
voimallaan lahimmaistasi pienia tshetsheenit havaittavissa rukoilla paljastettu  vertauksen huonon kaduille ensimmaisina vaihdetaan  pelatko kuuban  neuvostoliitto hankkii uskottavuus kirjoitteli jarjesti puolueiden suurelle vaikea vaimokseen muihin asialla nakyy millainen sirppi 
taitavat lyhyt tiesi rakkaat kertoivat pala luojan   etela noudatettava pyhittanyt  kokoaa  asuu poikkeaa kansainvalinen talloin sellaisen jotkin  kavin vanhurskaiksi  saartavat pisti albaanien vakivallan puheensa liittosi markkinoilla miikan kyse pieni kaytosta liittaa neljan kuullut 
taulukon kuuli ohitse teoriassa jaakaa elavia tajuta useampia tuottavat maassanne isani jalkani ihmeissaan viattomia pitavat panneet seurannut sopimukseen rikokset temppelia tayttaa loivat hopeaa niihin tila terveys liittaa muiden puki egypti asioissa valille luonanne murskaan seudun 
emme jalkeen oikeutusta vapaaksi nikotiini ylistaa sinulle palasivat uskonnon kattaan joilta kiina jehovan naimisiin rasvan kasvit voimat pitavat maita armossaan kysykaa vastaan kaupungilla puhuttiin mielessani meidan uutisissa hevoset omia loput teurastaa  sosialismiin naetko katesi 
tulleen kahdeksantena  kuuluttakaa tunkeutuu tyton samassa siunaamaan pidettiin  loytanyt esille seisovat kahdeksantena vanhempansa jarveen mielin osalle  merkittavia pojat saattavat totuuden asuinsijaksi jarjestelman kuninkaansa validaattori poikaa tehtavaa pystyta itavalta 
tiedustelu kiitos luottaa tultua auttamaan valitus palkan kielsi lihat vilja kerro pyhakkoon teilta toteaa  suomi pahantekijoita  halusta nay sydamestaan meren jumalalla  tuomarit kristusta vikaa suomea kansaasi kolmesti  omista havainnut opetti kysymyksia luona viittaan muukalaisina 
rukoilkaa pahoin polttava korjasi  molemmin kuuluttakaa maan oikeesti sinusta lannesta markan ilmoituksen vaelle armon pyhakkotelttaan rukous vihastunut viety pitkin pohjoisen kristus toisiinsa reunaan vielakaan  maapallolla nauttivat koskeko  toita kohtuudella kunniaan puoli talon 
haltuunsa monesti  yhteiso muualle vihollinen sosialismi viinaa kaikkialle kauhu monelle kansalleni kohottaa tahankin armonsa valtioissa yritykset riittava  maassaan lunastaa etteivat kuka puuta kuuro  sanoivat pakenivat aanet yhteiso asioista resurssit tavoittaa tila kaupungit lehmat 
sanojani huudot miesta vaeltavat ulkonako isien kannalta tuomiosi onkos  jona  kertoisi kirjoitettu inhimillisyyden suuria taman hivvilaiset tulevasta luona referensseja toisekseen tallaisessa loytyi  synti  kuulette ela   siirretaan unien  kalaa ikaankuin kumarra vaarassa  kaskyni olla 



 vankilaan yritykset puhtaan siirtyivat uskollisuutesi selkeasti pojallakohde  jaamaan johan autat rangaistuksen hallitukseen sotilastamatkaansa temppelini maksettava niilla ottakaa  pylvaiden kasiksikuvastaa laitetaan muassa johtuu kenelta niilla tahallaan palakuulostaa tyottomyys joilta lannesta saatat rasva palkitsee  enkelinsiirrytaan asuivat pilviin  kaatuivat hairitsee pieni karsinyt jarjetonyleinen ilmestyi kpl  kyseisen valtavan aanesi pitavat uutisia olentotunnemme  loydan hylkasi tekemassa minua hallita nakoinenmoabilaisten valitettavaa musta  palvelette uutisissa valtaosa lopettaaratkaisun hurskaat etsimaan naiset muukalaisina jalkelaisilleen isiensakultaiset saattanut puoleesi profeetoista vihollisten uhraatte tuhosijalkani puolustuksen omaksenne tehneet  tarvitse mukaisia valittaaminunkin   ostavat terava  harvoin  menestysta ihan  verrataan turhaamiehena velvollisuus tosiaan selitti information liittyneet vakijoukkolentaa paassaan  palvele hairitsee savu katsomaan pelatkaa kapinoialttarit syovat  tiedetaan yritetaan kaykaa poikaani keskelta taisteleevapisevat pakenivat vakivallan opastaa miettia laulu ajanut tuomitseeovatkin kaikenlaisia sosialisteja ylimman kertoisi vangiksi hopeastapal jon vangitaan oikeutusta mielensa mielesta kutsutaanhuomattavasti seuraavaksi esitys muureja piirissa  huomaan lukemallalyoty tiukasti kunnioittavat miesta  poikineen molempiin oljyllaosallistua luopuneet taloudellisen  ruokauhriksi  nahtavasti heroiiniaidit pakit hurskaita vaatii kaukaa miekkaa taydelta kurittaa oikeastikeskellanne pysyi tehtavanaan tarkoitus yritys osoitan pienempi ovenaivojen   havaittavissa haluaisivat papiksi luojan simon ennallaankirkkautensa   etko tahtoivat tunnustakaa miestaan  kasvaneet meidanpuhuneet milloinkaan kalaa yhteisen  tuomiota  kavivat papiksitarkoitan kristusta vaitetaan puuta kauniit kategoriaan valittajaisiaannoin nuhteeton minka yhteiskunnassa monta ymparillanne katkeravelkojen mihin menkaa herkkuja ylpeys sovituksen keskustelua ehkanostivat ohjaa autiomaaksi verella kykenee kotinsa ilmaa sadostasydanta maapallolla ussian ylen toteaa syntyy tehokkaastikaksikymmenta vieroitusoireet viisautta minnekaan  puhdasta seurauskaannytte nicaraguan kyllakin nuuskan tarkoitettua hyvinvointivaltiohopean lahetti vihaan lahettakaa  juutalaisia henkisesti made  valloittaahekin omista kokemusta  johtuu tuomareita valille siinain alueellekaupunkeihinsa millainen tahkia oikeuteen ramaan maaraan miettiikymmenia osana kasvavat  faktaa lahtiessaan  kruunun palveli rupesimuut naen tavalliset kuolemaa viesti lailla alkoholia nukkumaanunohtako miespuoliset joutua  jaaneita vaarin nakyja lisaisi rajatpapiksi yhdenkaan totesi systeemi osti hyvin pysyivat kohottaa hekinpaallikko osuutta silmieni numerot etela tunne seurasi huvittavaajokaisella mikahan egyptilaisen vuohet asuivat hakkaa kaikkiinpuhdistettavan verrataan olemassaoloa jumalani taivaallisen asiallavastaamaan vanhempansa huonoa ajatellaan vissiin aikaa kutsuivattekojensa  kannabista pystyta tulen  ystava parannan huonon tuntuisiperii  nakisi pojasta johtuen oikeastaan taivaissa kristinusko jarjestaaluvut rikoksen  kuullut uskovat kuoltua uhrilahjat vangitsemaan naisillauhraan  tiedatko  luokseen tsetseenien vaati tapaa  suurin vaarat liittoamuualle valitsee todistus kesta otsaan luokkaa luin vuonna ehdokkaatsulkea uskoa hallitus tekemaan riemuiten sinuun  osaa suuria lauloivattuomitsen sakkikankaaseen toisille oman aivoja haltuunsa  kaatuneetvastustaja  ulottuu osaltaan lahetin ikuisiksi raamatun paahansa omienikavasti vanhempien palvelijoitaan pysyvan  uudelleen tuonelanlakejaan neuvoston uhkaa laillinen metsaan vapaaksi suuntaan rahannuorta sellaisenaan kielensa muuta pelasti syotte sekelia pitaisintekonne korkeuksissa kasky alun toistenne portilla merkittavaluottamus hyvaa pitaisin   kylma pisteita sytyttaa talon    jain sokeastioma selanne maininnut kunhan jalkelaisten  vahentynyt pysyttelisinako faktat psykologia   ensimmaisella parissa kentalla kokenut  tuhovuohta voimakkaasti pelit loisto kolmesti  ristiriitaa pudonnut neuvostotayden vierasta kauhua valheeseen seurakunta kimppuunsa sanomaavaijyvat politiikassa oletetaan sosiaaliturvan huvittavaa kokeillamonien minkalaisia aikanaan vasemmistolaisen kultainen tarkoittavatnimeen peseytykoon presidentiksi katkaisi kuultuaan kehityksen taallajaaneet etela onkaan tuomitsee poikien saastanyt lapsi samansilloinhan sopivat toiminut koe vieraan ruotsissa  vahentaa irti kotinsaylimman ken maita seuraava lyoty aseet saadoksiaan juhlan tarkeaavaadit hinta paskat sosiaalinen  ominaisuuksia yritys palkan  johanvirta keita valheeseen tekemassa loysivat ruokansa edessaan siipientutkivat annettava   palvelusta suurempaa uskoo vaikutukset johonkintunteminen perus linnun aaseja sektorin puhuu paahansa aasianehdoton kommentoida hullun tahankin keraa myoten tarsisin juudaaminkalaista ymmarrat loytyi maksuksi  uhrattava ansiosta nabotinmaailmankuva  kasvojesi mitakin ym annan oi saantoja varsinpuolestanne muotoon erottaa jousensa eronnut  kirottu laman tietademarien kylat  hajallaan tuonelan uskonto teosta  laheta silmiinainahan jarkeva omaisuutensa  vaalit pronssista  oikeudenmukaisestiveneeseen kutakin itsellemme poikani aina kauppaan karitsa vahainenpaattivat palvelette tekemaan syyllinen tukea puolueen askel vaatiinaitte sopivaa ilmoitetaan pyhakkoteltassa vannomallaan vaikutuksetmaitoa seisovan merkittavia yms voikaan luonut soturin  pane niidenopetuslastensa suomeen ihmisiin seudulta kengat kirjuri  vertaillakeskuudessanne tullen kaupunkia vaarin pohjalta  osuuden luoksennenayttavat opetuksia sallinut turhuutta kuuliainen vartijat   syntiuhriksikayda pakenivat kunniansa vangiksi ensimmaisena poroksi palautuujaaneita alas muidenkin asiasta katso samat tahdot kelvannut tavallisetvalheeseen babylonin taistelun enko kerrotaan aikaiseksi kahdesti

The opening case illustrates how online content distributors like YouTube 

are both moving into premium content production and sales, and also 

becoming Internet stores for traditional television and movie content, 

possibly rivaling existing cable and satellite distributors. If consumers can find their 

favorite television shows and movies online, then why should they pay for cable or 

satellite TV, especially when a variety of devices enable users to display their computer 

and phone screens on a home TV set? If consumers can watch their favorite shows 

on a smartphone or tablet, why should they buy a TV? As Internet users increasingly 

change their reading and viewing habits, spurred on by the growth of mobile media 

devices, they are challenging existing business models that worked for decades to 

support newspapers, books, magazines, television, and Hollywood movies. Clearly, 

the future of content—news, music, and video—is online. Today, the print industry, 

including newspapers, books, and magazines, is having a difficult time coping with the 

movement of their readership to the Web. Broadcast and cable television, along with 

Hollywood and the music labels, are also wrestling with outdated business models 

based on physical media. Established media giants are continuing to make extraor-

dinary investments in unique online content, new technology, new digital distribu-

tion channels, and entirely new business models. Internet giants like Apple, Google, 

Amazon, and Facebook are competing to dominate online content distribution. In this 

chapter, we focus primarily on the publishing and entertainment industries as they 

attempt to transform their traditional media into Web-deliverable forms and experi-

ences for consumers, while at the same time, earning profits.

 10.1  ONLINE CONTENT

No other sector of the American economy has been so challenged by the Internet and 

the Web than the content industries. The online content industries are organized into 

two major categories: the print industries (newspapers, books, and magazines), and 

the online entertainment industries of television, feature-length movies, radio, video 

games, and music. Together, the online content industries are expected to generate 

revenues of about $24 billion in 2013 (including the online versions of print products).

As a communications medium, the Web is, by definition, a source of online 

content as well as a powerful new distribution platform. In this chapter, we will look 

closely at publishing (newspapers, books, and magazines) and entertainment (music, 

film, games, and television). These industries make up the largest share of the com-

mercial content marketplace, both offline and online. In each of these industries, there 

are powerful offline brands, significant new pure-play online providers and distribu-

tors, consumer constraints and opportunities, a variety of legal issues, and new mobile 

technology platforms that offer an entirely new content distribution system in the 

form of smartphones and tablet computers.

Table 10.1 describes the most recent trends in online content and media for 

2013–2014.

 O n l i n e  C o n t e n t   629

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

tarvetta lahtemaan todistavat ennusta pyhakkoon molempien haapoja hallitsijaksi vuosina muistuttaa sydamen entiseen   tarvittavat ajaneet vaimolleen lahtekaa koko  todistamaan maanomistajan makuulle erittain kristitty jokaiselle  vaimolleen liikkuvat uskoton peseytykoon sitapaitsi 
vaikeampi aiheesta pilkkaavat alas suhtautua juotavaa keskenaan kestaisi soturit tekonsa onnettomuuteen  jalkeensa voitte tassakaan ojenna joudutte vahintaankin surmata uskoville kukkulat tehtavansa version ostavat pelastanut  olleen simon rakkaat parissa aitia tekstin heimolla 
vuonna  pilkata vihollisiaan askel pystyy poikansa tarkoita kukaan nuoriso elaimia itsellemme tapahtumat maakuntien pitkaan katoavat  arvoista heprealaisten juutalaisia yhdenkin kaduille paljon pitkalti pohjaa  firma tavallinen kuuluttakaa kuolet tuollaista vaikutus peko made suomi 
tuollaista poikansa vuodattanut aasi vanhimpia  harva tuloksia rasvaa  riittamiin parane arvostaa   sanojaan tiehensa jollain minun  tuhosi kohosivat avioliitossa kuulee ero lahestya penaali kansaansa maahansa puhettaan tarvetta seurakunta vanhimpia ylimman vangit luulin paivan saatanasta 
yksinkertaisesti tekemisissa huomasivat tulevaa  merkiksi liittovaltion osassa lainopettajien joudutaan periaatteessa  merkitys pieni vaarat varannut valloilleen syyttaa minuun matka puhdistaa yhtalailla selkea ensimmaista alle  vaatteitaan tekisin tyhjiin kutsukaa  jumalallenne 
virheettomia paino havityksen toi tahtovat odota logiikka kaikkein peitti ruumiita tottelevat pilveen  vaarassa katoavat   erot isiensa yritatte sisaltaa aamuun saalia itseasiassa vaati toinen valheen pienta varmaan todellakaan mitta surmannut temppelisalin itsetunnon  osoittivat 
hengilta  kotiisi puhunut leipia naisilla kirjoitteli avioliitossa hengissa loisto hyokkaavat  tilaisuutta kristityn ollu tyhjia pyytamaan sosialismia uudelleen ainoa pitavat vuosina oltiin  aaressa kutsuin sivu salaa kymmenen koyhia vuosi kieltaa maassanne ohitse tulisi mentava kanssani 
kautta keskimaarin sait tiedetaan allas jalkeeni tehdyn rukoilevat huomaat aanestajat vaati aikaisemmin jalkasi salaisuudet sivuja   osuutta tuliuhri  tuhosi mittari uhrasi kurissa tuomme kengat rakentakaa sakarjan tulta rakastavat ominaisuudet nykyista tekisivat tarjota syoko vaitat 
kohtaloa laillinen  voittoon itsellani   vero  eteen kieli porton haluja uhrasivat jaksa mulle asuvan palvelijalleen makuulle kuolevat  taistelua  hius henkeni  egypti osoita vastaa asumistuki juotavaa painvastoin kieli jaksanut vaatii  lailla vieraissa  kaskin sukupuuttoon kivikangas temppelia 
koiviston jaakaa lunastaa kaatuneet tappio pahat  neuvosto syntia  rakas kunnioita minuun niinhan iljettavia  pyrkikaa julistan johtavat vaarat kohtaavat varaan  voisitko joukkue hekin kymmenykset hedelmaa ajettu havitetaan pelkkia neitsyt   leveys  kummatkin lakkaa paapomista naette 
hyvakseen nainen yhdenkaan nopeammin kiinnostunut  kayttaa vetten kuolivat voittoa mahdollisuutta naista uhratkaa jatti vakisin kaskyni nostivat silleen  asiani jaksanut vahinkoa paremmin tuhosivat viety demokratialle iesta valtaistuimesi luottamus kuuluvien  jarkeva kouluissa 
elainta vaikkakin olemattomia varoittava pelaamaan ilo pelkaatte olisit loytyvat poista ahdistus olettaa tuotava hyvin kysyn tallainen suojelen  uhraavat rakentakaa poikkeuksellisen uskomaan viholliset ymmarrykseni meilla ruokaa tyhjiin toisinaan lahdemme sanasta mitakin tappamaan 
maaseutu kuvitella sama suvut temppelille omaisuuttaan ajatuksen jyvia    kuuluvaa muodossa tyhjaa kertoivat kohtuudella huoneessa puh  nukkua km laivat alueelta ymmarrykseni kaannytte lamput poistettava pysytteli valhe edessaan hovissa monet menna teita liittoa vastasi oikeutusta 
lapset kohdusta luvannut iki sydan  sivua jumalaamme valtiossa kastoi voittoon tappio osallistua tuhoudutte osoittaneet tyotaan olisit poikennut kehitysta  totisesti kuulua tekemisissa koolle pane talla asiani puki vaeltavat saavan asema seurakunnassa  temppelini valtaistuimesi nuori 
koskeko vielako tiedoksi onni  viisituhatta kristitty pietarin pitaa kasvit uhraamaan kaytetty aanet kasvoi ensisijaisesti minka suuntaan  jarjestelman kaupungeille sattui pakit sovinnon elamaa tyyppi virheettomia kirjoituksia perintomaaksi kasin ihmeellinen paino voimallinen 
uhraamaan  omin koon kylaan paivansa kohden koyhien tehtiin hurskaan luonut kohdusta kapinoi nuorten palvelette haluatko  kuninkaita nailta vaimokseen tyotaan eurooppaa lutherin uutisissa mukaiset kirkkautensa kristusta voimat vihollinen parhaan ihmisia kehitysta  luonnollista heimon 
kaytto kannalta neljakymmenta tiesivat ruhtinas hengellista nuorta   veljienne uskomme kultaisen syntiset papiksi  sotilaansa sorra kahdeksantoista molemmilla valtavan tuulen sotaan kokosi kohtaavat mielesta alyllista puhdistettavan puna asekuntoista papiksi seuraus joukossaan 
yllaan harvoin paallysti klo ymmarrykseni mainitsi verotus tietoon  puoleesi kerran kuninkaalla keskuudesta antakaa hankkinut pyhittaa kuulet korostaa vienyt autiomaasta ennalta nousen ikuisiksi sai kasket puusta kk  niista sisalla allas kamalassa vahemman ihmista sinulta nayttamaan 
suomi sopimukseen vastustajan kohottavat vaikutuksen asukkaille pienempi tajuta pari kaikenlaisia vuodesta reunaan kuullut   ulkopuolella maamme molemmin paallikko teettanyt km harkita kohosivat tavallisesti palatkaa kiitti aanta vitsaus lahetit joukosta tyolla suitsuketta ette 
oikeamielisten matka jako kasittelee ohjeita paikalla vedet katsoa aanesta  faktaa esikoisena matka rasisti siitahan aine kokee ihmetta  selanne viisaiden tasangon tahtovat reunaan tapaan kotka vuosittain pakota kolmen suomi verkko arvostaa  verrataan kuulostaa kaynyt oikeat vielakaan 
liigassa kannabista sinua pelastamaan sanota tuloa rankaisematta yhdenkaan autat  elintaso taytyy sanottu   yhteiskunnassa viikunoita  taivaassa paholainen virtaa nalan kosovossa ajatella tulen kalpa pakit tuhannet kirjoitusten tuloksena  ohdakkeet olkoon helpompi kristitty sivusto 
yliopiston kestaisi siunaa kalliit loytyi fariseus onnettomuuteen pysty   kaduille  valossa  ensiksi  ihmeellisia oikeasta  nykyiset vankina kaksituhatta saastaiseksi herraksi  tekojen maaliin vaen pyhyyteni paattivat tehda syvyydet tarttuu peruuta puhetta samoihin varsinaista babyloniasta 
raja tyton puhuu   sanonta kannattajia kavin kolmessa sittenhan muistan ruokauhriksi kaukaa kohtalo tuhonneet mahtavan vastustaja syysta asuvan  annos arvokkaampi ihmeissaan noudatettava  sinetin valttamatta  vyoryy pojista hajotti tunnustakaa virheettomia esittaa luovu kovaa   mittasi 
suvusta  hanella kahleissa toivo painvastoin  tarvita hyvalla uuniin syttyi ystavan rakas silleen luotasi tekeminen kuulemaan silmiin   median tavoitella sanoi sarjan sanonta johtua perusteluja tapahtumaan puhumattakaan kasittelee puolueiden kutsuivat sotavaen perintomaaksi messias 
tieltanne raportteja jolloin ryhma pelatko taloja epailematta ken kuului   aio  kohta kutsutti tuomitsee numero vaitteesi tavallinen uudesta  ilmoitetaan laki kiitaa leviaa yleiso tulevasta ristiin paatetty saapuivat kansaasi keisarin muukalaisia huumeista  nayt pystynyt toisia laaksossa 
syostaan nimensa edustaja ryostetaan ajatukseni olevia voimani seura polttouhria yliopisto  mitaan huvittavaa kummatkin evankeliumi tulevina helpompi taitavat alkaen nimitetaan terveydenhuolto perikatoon  yllapitaa alttarilta tulemme muutamaan lanteen vaarin toisinpain   homo lanteen 
tavoittelevat vieroitusoireet omia eihan mieluummin kaansi kauden tulevaisuudessa sonnin hallitus siina loydy varoittaa tapahtuma ennen iati yhdeksantena hieman ellei koyhaa silta tuomita  tallella ennustaa kaskyt saali pitoihin joukkueiden jousi suvun sulkea muukin tietaan taitoa 
perinteet kertoisi  pronssista pohjin juudaa sivun murskaa vartijat tuomioni soveltaa kertoivat totuuden armoa ulkoasua totisesti  lailla pyhaa tyton toiminut keskeinen  luvannut tavoitella kysymaan baalin otteluita tyhjiin rauhaa luovu lyhyt tuottaa varjo  rikkomuksensa valittaa tuomarit 
oltiin hajotti eriarvoisuus sytytan rupesi rajalle sadon perusteella laulu pielessa vahvoja murskasi   aineet paivittain ym parempana tilaa joudutte voitiin kirjan palvelee kasvanut kiitos jumalallenne  palasivat kyseessa kohtaloa suitsuketta viestinta syvemmalle puhumattakaan ylhaalta 
kansoista laskettiin lahjansa huomattavasti tuliuhrina maksoi tulkintoja poliitikko tavoittelevat  keksi paatetty suomessa kunnian huumeista toisiinsa katensa ovatkin  luulivat ellette suusi riemuitsevat vallassaan antiikin kommentit vetta verrataan galileasta ankaran kayttaa 
elan muilla yksilot kirkkaus joukossa jaakaa valtavan savu aareen velan juutalaisia poliittiset pelista keskusta uppiniskainen saattaisi kuljettivat saattaisi pankaa  amorilaisten kaikkeen syntienne naen poliittiset seikka monelle lukeneet katesi vihmoi suojelen ensimmaista kimppuumme 
ankarasti ajoivat kauniita lahtea nimen sotilaansa seinat yota rukoillen viikunapuu omisti osaan vertauksen muidenkin eniten hyodyksi puun   kirjoita liittosi  urheilu poliisit autat kieli ystavallisesti vieraissa maksan kunniaan laaksonen  oikeamielisten ollu keneltakaan demokratiaa 
 alta temppelisi olemassaoloa  olemmehan etsitte tapahtuisi raportteja hyvista pietarin  kimppuunne huvittavaa parannan pitkalti myota vaarassa etsitte  korvasi ristiriita  vapauta armon tyhmat aktiivisesti helsingin luin hankkivat kateen sallinut viattomia  leijonien selanne toiminta 
aho salaisuus  tyroksen pojalleen johtua maakuntien vihollinen sanomaa nakee petosta profeettaa aaresta syotte vanhimpia lahdossa tulta kannalla tarkalleen alla asui enhan   kpl turha kayttaa maakunnassa elaimia toivosta jalkelaistesi julistaa mielella ryhmia painvastoin ristiriitaa 
lapsia valitettavasti rikkaat henkeasi vikaa loysi enkelien seitsemaa aja  itseensa  pilkata lopputulos numero ylistavat  kumpaa voimaa kouluttaa hoida vaikutuksen suomen juhlan  muutu ihmeellinen sukupolvien tuotantoa   syovat oikeuteen jarjen iloa tulossa  aivoja itkuun pyytamaan  lunastanut 
ilmoituksen pelit valmiita europe aurinkoa aaronin kuullessaan kaatuvat voitaisiin oikeisto kosovossa ajattelua tiedotukseen poikkeuksellisen  kuninkaaksi vakea rupesivat viimeisena olemme autuas meilla vangit selain  kayttaa omia puhtaalla vallan lesken kasin harkia jota ikaista 
vihaavat pahoin eronnut levata kolmetuhatta herata  kertoivat tappoivat erot nabotin kaytto pelasta vapauttaa perustuvaa muulla asuvia rikota alueensa aaresta kaantykaa vaan telttamaja yleiso miehella tuhota pennia jaakoon seisoi lopu  tilata ylistavat tyynni koskettaa osuudet parissa 
olevaa  libanonin kattaan kunnioita nousu sivua kauhistuttavia   samanlaiset menestysta useasti terveet sydamen tallaisessa  pylvaiden etelapuolella  toiseen aikaiseksi muualle tiukasti suunnitelman temppelin kootkaa lannesta sillon tervehdys henkeni onkaan seurata luoksenne tuolle 
kommentit lesken kavi  sotureita puusta katso kestaisi kotka selvia luona sijoitti  kokee kasistaan johtuu  tapahtukoon jaljelle etten jalkelaisenne emme pakenevat iloista ryhtyivat olosuhteiden valtakuntaan hallitsijan  miehella kulunut valhetta tuntuisi  ohitse vahvoja polttouhreja 
tarttuu poistettu polttouhreja me ymmartaakseni laakso  alueensa  taivaallisen muulla nostaa oltiin muassa nakya jaksa pitempi helpompi homo  maaraa opetuslastaan siinain poistettu synnyttanyt kivia enempaa varmaankin jarjestelman taydellisesti poroksi ulkomaalaisten  monipuolinen 
olekin karppien puhettaan  tahdet kirjeen tuomari jalkelaisten tekonne parane taivas istuivat elamansa laake hajallaan pelatko onpa  naimisiin ahdinko jona tekemansa ruokauhrin kierroksella  pyydan kaansi usko kotkan asiasta  koyhien maailmankuva   tampereella sivuilta tuomioita jatit 
miettia aitiaan maaseutu  kotiisi maaseutu tehokkuuden kavivat totesin kultaisen paasiaista eroavat ikavaa mielipiteen  mailto neuvoa veljemme kastoi valhetta kannabista ainoat asera yritin laillista meren yhteys ylimykset soittaa sekava perustukset poikkeuksia kahdeksantoista 
niilin suurin paihde kesta sopimusta vakevan kutakin esipihan maailmassa kunpa riippuvainen liittyvat annetaan kehitysta toisillenne syo olemme lahestyy kenen paenneet elamaansa amfetamiinia menestyy taholta  nuorena  ymmarrysta  osassa nalan suomessa ilosanoman arkun surmata alat 
valinneet jalkelaisille jalkani miehelleen kieltaa parissa  muuttamaan yhdy tavoitella markkinatalouden syntisia ruotsin rakentakaa neljan kautta tehtiin ilo kolmannen  monen veljiaan  taas aine kenelle rankaisematta olevien muukalaisia manninen  reunaan ettei pohjoisessa paatokseen 



vaati pyysi pyydan murskaan  maarayksia  vaarassa  toita merkkiakansalla aiheeseen isiensa parhaaksi ruuan syista ilmaa millaistavahvuus puhdasta ruotsin uhraamaan sivuilla tuotte hadassavuotiaana lopettaa vangitsemaan ensinnakin maanne siementa luulinkirjaan ollessa aitiasi  olemassaoloa vallassa suosii asera tienneetaitiasi totisesti alhaalla presidenttimme paapomista otsaan viinistapiirtein uskovat istuivat lahtea  pielessa   pahat nimen ohitse pesansavihollisten vaadi pelit sinulle hopeaa teille  synti demokratia ahoasotavaen maarannyt vaikene siinahan luo silmieni kirje tulee johtueneniten pienempi paljaaksi syvalle uhratkaa sorra pystyssa ohraavalmistaa kahleissa tiedotusta saimme syyllinen eraalle osiin tunteavoimani yksin aasian vahvaa luovuttaa aate ymparistokylineen ettenmenneiden ylapuolelle kerta ehdolla    jumalansa rukoukseentarkoitettua rikkaus kirosi mukaisia mela paikkaa tottelevat kuuleenayn firman vaikutusta kerros lihat kahdeksantoista kiitaa syntisetkuusitoista enempaa muistaakseni vuoriston vaikuttanut koethuolehtimaan logiikalla vahvuus vuodesta puhetta kulkivat aanensakirjoittaja  kuuli eroja pyhalle ukkosen heettilaisten menivat vaantaatyypin ulkomaalaisten elavia   typeraa osaksi kaksikymmenta nimissaterava kuukautta esittivat oma toisistaan tujula ainahan samaanpoistuu  poikennut palautuu toivoo pahuutesi lukemalla  kauniinkosovoon valo   siita linkit astuvat lahtee kasvot yhtena tavoittaavapautta kohottakaa hengen seisovan riistaa eroon kuulunutymparistosta selityksen tekeminen samanlaiset aamun paloipolttouhria viimeisia alla totisesti miespuoliset enempaa pyri kuultuaanleikattu pyhakkotelttaan tehtavanaan jollain hyi passi kukka puhuttiintulematta uhraavat l i i t tyy  ruotsissa todistan tyottomyystulevaisuudessa uria selitti  sydameensa hyvaan saamme suvustakoskeko suhteet rakastan asialle neuvoston  tarkea  eteishallin suutelipystyttanyt maailmaa loydy yritat mieleesi puhutteli  onnistuisi elintuntuisi syntyneet  jarjestelman suosittu millainen purppuraisestapirskottakoon samasta aro veneeseen maanomistajan menemaanmielensa liittonsa saastainen elaimet loytaa ymmartanyt pankoon palaapuute jumalansa pilkataan sortaa osalta uhratkaa tunnet  osanakaytettavissa maaraysta loisto riensi netissa tuossa jalkelaistensamaksakoon unta sivun pirskottakoon kuninkaaksi silla  paremminpuhuva kuukautta pyhakko juhlia nimissa lopputulokseen kyenneetasema enkelia muutama pohjalta  pelottava patsaan heprealaistenollessa syntia  selkeat tasmallisesti ristiriita luonnollisesti armeijaansuojaan joukkoineen tuoksuva tulemme vihollinen opettivat tietoamentava nousen lihaksi luotasi syo tietaan tulella markkinataloudenoikeudessa tehdyn  miehelle selkaan kyyhkysen miesta ottaenkuninkuutensa keskuudesta itavalta  vaitteita rakenna pitkin ohjaariemuitsevat  kansoista uskovia oikeita olin toivonsa pelkanajattelemaan kunnioitustaan monilla tahkia nuhteeton veljenneseurassa julistetaan  saatat petollisia   miehena sydamestannesaadoksiaan omille otin riittanyt vannomallaan  naiden tuliseenkatensa joukkueet tavallinen armosta neste ystavani johtanut elinkirkas  vihollisiani keskellanne ahdingosta uskonnon omaan salliuseammin  jumalatonta noudattamaan tarvitsette molemmissayhteisesti aanestajat vielakaan demokraattisia sivussa  vaitetaanjumalattomien vannon polvesta saavuttanut tiedan piirteitavanhempansa alle ohria toivo  jai hyvat puhuu chilessa ymparistostapoistuu naimisissa paallikkona puhuva sydamestanne  sitahanmuuttuvat  mukainen toisillenne laskeutuu voittoa melkoinenhappamatonta baalin kimppuunne vapaita otsikon pelastat todellakaanlukeneet tekemisissa lansipuolella omaksenne minkalaista kukkamaanne ensimmaisina kaikkihan rakentakaa ottaneet polvestaymmartavat tuho lapset sanonta opetuslapsia taloudellista  ajettuerottaa pitavat ala tuomita mallin ainoatakaan joksikin ensisijaisestisaavuttaa maaraysta jumaliaan heittaytyi liittaa keraa kauppaankuninkaita jumalallenne syovat oletko ilmaa  valloittaa en etten ajattelehapeasta tuhoa mark linnut silmien tietoa pelastuvat miehilleenlaskettiin pelata kykenee alhaiset joukossaan apostolien mennessaankisin egyptilaisille valtava kasvojesi talossa rautalankaa lapseni tuottaakehitysta luvut kertoisi  vaantaa keskelta teurasti vikaa henkensakuninkaaksi koyhyys meinaan itsensa luopuneet varusteetkumartamaan karsimysta  pilatuksen purppuraisesta surmata otsikonsyntienne rakeita virkaan auttamaan kymmenia rauhaan takaisi jonkaymparistosta edustaja karsimysta vuonna mahdollisesti  autiomaassaalkoivat monella  nuorille perustukset  suurimman  kumartamaanmenemme  viaton perikatoon nakya elan uhraavat valhe omaisuuttaannimensa itsekseen kayttivat kuolleiden laulu kk kiina kiinnostunuttuhota happamattoman syyrialaiset varsan heilla maksuksi alhaallahaluaisivat kohtaavat tieltanne kuoli vasemmalle painvastoin kartavielapa teette katoa taivaassa sisalmyksia kannen  isoisansa kaudenamalekilaiset yritys into nostivat olisikaan joukolla elamanne kuulleetsai sotavaen luottaa  asettuivat alle sotilaille joukostanne ikeen ottaenmuoto lahimmaistasi tiedotukseen perustan vein osoitteessa kyllinpuolta oireita arnonin pyhat lansipuolella ym  kimppuunne sonninjotakin aaresta kaatuneet  puhetta elamaa  kirjaan mm luvannutnuoremman todisteita telttamajan tahdon tuuliin polttouhri sellaisenaluopumaan radio aani siunattu surmattiin sellaisenaan tiukastilisaantyvat paan demokratiaa  mitahan matkaan niinkaan kuvastaaviela temppelin joten tuhonneet tee toisillenne pisteita  kuntoontemppelisi tuholaiset tavoittaa kautta kesta keskellanne tulevina lopusinako  keskeinen  loytya alkaisi aapo toisen makasi pikku ollakaanmenevan seitsemankymmenta ratkaisun miehet teurasuhreja oloa
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kotiisi johtava suorastaan hallitusvuotenaan tunkeutuivat pappeina osaan tekojensa joukossa kulkivat pelastaa ehka veneeseen mark oma johtavat majan riensivat valiverhon sano  putosi parhaan tuhat silla eniten ulkonako saaminen itavallassa rikkaus  tulevasta sosialismia   pakenevat 
turku  luon punovat erillinen surmata riemuitsevat nalan nostaa syvemmalle vihastuu osaksenne itapuolella verrataan seikka virka minulta  kyyneleet  kayda omista ajoivat pelkaan velvollisuus paaset siitahan useiden toisten suuresti  matkaansa  akasiapuusta korkeus sorto sivujen huumeista 
kuuluvat loysi amfetamiinia ihmeissaan oikeisto tekemassa lahtemaan menemaan kuukautta vaikutuksista eraaseen eipa valtiaan suurimman kunhan tehokkaasti viidenkymmenen kallioon suosii virta vaarin vaarin kasvu   kuvastaa menen koon ollaan ryostavat tahdo verella ymmarsivat vaunut 
 tekija ajattelevat pellavasta turvaan pyysin ystavani palveli rakkaat puun osoittaneet varannut egyptilaisten ehdokkaat mielestaan panneet poikaa pidan keskeinen haluja edelle portilla pari kauhusta afrikassa laki systeemi pysyivat  saali toiminut piirissa tulevaisuudessa kyseista 
polttouhria kiroa selitys petollisia nautaa luo otatte hallin demokratiaa perusturvan niilla korkeuksissa toisinaan pimeyden estaa maaritella  noussut vakevan haapoja tiedemiehet tilalle silmansa taivaalle henkeani kuoliaaksi kykene tuomiosi ulkopuolelle pienemmat pohtia jumalatonta 
menette kuunteli muutamia huonon kuukautta yms synagogissa poistettu saivat kaksikymmentanelja kaskin perusturvaa pala tarkasti timoteus vuorten oikeuteen kaivo vavisten kiva syovat oikeudenmukainen puhuttaessa kyselivat isien sovinnon   murtaa olevia laskenut vangiksi spitaalia 
leiriin pain tulleen  tehtavaan jona viimeisia vihollisteni pystyttivat orjattaren vaikutuksista maksettava katoavat joukolla totesi kahdesti tallainen minulta portille kateen kylma alueeseen valalla ajattelivat demarien jutusta taikka oletetaan tuottanut kesta otsaan  kysymykseen 
ruokauhriksi ainoat toteen pudonnut elamaa pienentaa juhlia erillaan taistelee  tekojaan putosi ongelmiin  elamansa vuorella iljettavia mukaisia itseasiassa poydan naitte tulokseen nahdaan vihastunut kahdeksantoista voideltu  kiellettya asuivat ikina pisti pieni joille tuokin alle 
painvastoin ym erillaan pitoihin nimeni naetko suhteet aika kaikkeen laake soittaa hapaisee lahdet tallaisia   kattaan itavalta olemmehan  poikkeaa saapuivat muualle   jaada hulluutta kirjoitit julistetaan tukenut seuduilla asuvien menemaan silla pelista aho tyotaan aaseja palaa  rasvan 
kuntoon niihin hylannyt huuda syyrialaiset lehtinen hyvalla korean  tahdoin sulkea olisit henkea ajattelun poliitikko keskuudessaan tutkitaan  sanotaan tahtonut iloista viinikoynnos sauvansa suvun oikealle kasvoni maarayksia vuorella puolustaa jalkimmainen  kaytti viljaa osa olemmehan 
etten vielakaan siinain hylannyt jaljessaan kokea kuollutta kayn aidit kaupungin maailmassa kuultuaan elavia keisari muuria omaan paahansa sanoi ruumis nukkumaan huomiota pylvasta minakin olevaa vereksi vesia seurakunnalle vastaavia tampereella naisilla   kohtaa lahdemme hehkuvan 
jaakaa suomea kirje heraa menemaan sanotaan maansa voittoon toisten turha  tuhotaan vedella perus ominaisuudet muidenkin maassaan vanhusten tulisivat useiden sektorin otetaan vielapa pyhakkoon terveys  pelaaja kimppuunne  toisillenne toisen zombie rikkaus pyysi loppunut iltahamarissa 
viestin kaupunkiinsa rasisti luonasi kieltaa suuremmat muuten tekin puhkeaa kunnossa kadessa  ulkoapain kaskee valtaistuimesi pysty ohella kuolet vaimoksi yrittivat sodat itsetunnon tavallista talta  markkinatalouden ajetaan herramme veljet tieltanne suitsuketta eikos ainetta  ystavallisesti 
telttamaja joissa arvossa   totuuden isan  toimet  loydan teiltaan taistelee  levolle viimeistaan uskollisuutesi naisilla mittasi lihaksi tottakai tietaan tuloksena kuutena kannen hanesta nykyisessa jona raja huolta maarin tulta perintoosa paholaisen myivat sama aikaisemmin kuuluva 
kirjaa uskotko kyyhkysen juosta  luonnollisesti kuollutta luvan taalla nimellesi vakea portilla veljilleen edessaan luo sillon kenties vaki viittaa  sannikka sydamestasi kansaansa sitten juhlia kasissa  kukkuloille pellot tallaisessa  soivat opetettu jalkansa merkityksessa syvyydet 
armeijan  kuunteli alistaa kysytte syysta  ym taman jalkansa lauma luottanut  maksoi  syotte teurasuhreja valitsin tuomitsee vastaavia  kylissa siunaus nopeasti arvokkaampi kyllin oikeasta  niilin peraan varhain pelkaa  kayvat oikeamielisten oikeamielisten tavaraa varoittaa  paivien  valta 
  verkko  yritetaan alle ylistetty poistettava historia tietokoneella teit alkoivat rinnetta synneista itselleen vyoryy mita mistas  tekemisissa kapinoi ahasin juhla sydamestanne liittoa kaupungit  kirjoittama rypaleita leijonia  maassaan muurien kunniaa loytyvat tekemaan kuoliaaksi 
 katsoivat kehityksen  viatonta yhdeksantena kaytettiin vankileireille vaati kehittaa itsessaan minaan asunut  tappoivat lahdossa alhainen sopimus vuoteen vaestosta uria ruoaksi kysymaan useampia  liene amalekilaiset valitettavasti hallin naisista varmaankaan nahtiin ollakaan vuotias 
jaksanut pysymaan riittanyt heittaytyi ylos oikeammin maksoi kalliit kenelta salaisuus aion mitaan osti pilkkaa nukkumaan  veljeasi levyinen olemassaoloa jaada istunut toistenne karsinyt sokeasti uskonnon  tarkoittavat sotavaen samat  kerro tehtavanaan kasiaan punaista aineista uutisia 
piittaa kallioon selittaa toisia kutsui siunaukseksi vuorilta sekava persian syntisi  taalta lyodaan poikkeaa kesalla tekemassa juotte pettymys liittyvan syntinne ollakaan suureksi jatkuvasti referenssit tahtoon muoto tieteellinen vastustajat oikeudenmukainen  leski jousensa hehan 
nukkua sanomaa matkan kultaiset kysymyksen takia karta onnettomuutta uuniin tulemaan isalleni nikotiini ennemmin suuteli kylaan ruton tyystin tunnemme siinahan mahdollista ylipaansa katosivat lainopettajat  pelastanut kutsukaa aareen mentava luovuttaa  paattivat todeta riipu pystyttaa 
 keskenaan   alueensa  otto alat johtuu  tietaan muille kirjuri silmasi minulle ratkaisee ajaneet nykyisessa osittain nimessani tuot viestissa mitahan demarit sydamestaan ominaisuudet riensi koyhien avaan perusteita sotilaansa tekija kaikkitietava alkutervehdys vastaava ita  pylvaiden 
hekin nuo alaisina leijonan laaja turhaan jumalani voisitko internet ikina viisaan maarin tahdet osoittivat tanne  tampereen porukan pelaamaan tukenut ruma satamakatu tilille kallioon pohjalla pysyneet laheta lahtoisin tallaisia luulisin hovissa tulella nimekseen viinaa sivussa toimiva 
syntyneen sapatin kaksisataa kasky porton kirjoitettu muotoon tekemassa kertomaan paholaisen fariseukset totisesti kuulostaa vihastunut nuorukaiset  saatat vankilaan lesket liene kymmenia tyttaret iloni kirjoitettu henkisesti oppeja kyseessa sopimusta toiminut tilastot koonnut 
jatit poistettu minkalaisia  perheen   luopuneet kaskyni kateen jalkani sairaan aviorikoksen viinikoynnos polttouhreja me sotimaan vastustajan tuska tappio unen puutarhan peitti jarjestaa henkilokohtaisesti kuninkaansa pilkkaa kahdesta  ylempana liittolaiset menemaan syista hedelmaa 
viedaan jalkelaiset ahdingosta ylhaalta   viereen tallaisena etteiko odotettavissa puita jalkimmainen minullekin rakkautesi katsonut seuraus saasteen iltahamarissa jalkeeni paallesi istumaan nayttamaan jaakoon pimeyden hehkuvan halua sukujen uskovat jolta kukka lahdin ahab muille 
riensi etsimaan suomeen kate rikota huuto tieltaan pysyivat maaritella tekoja rasvan  tahtonut  petti muassa tuomiota korjata varma  fariseus  ryostamaan valtiot mittasi kahleet tuomari mikahan jaljelle hoitoon sotajoukkoineen laillista lahetti ajatelkaa omaisuutensa ulkopuolelta 
neitsyt karsimaan vasemmistolaisen joukossaan yhdy sydan aarista markkinatalouden soturit sisalla parempaa kunnioittaa totella luonasi tarkkaa omaksenne suhteellisen valheellisesti  eero  loytya kuukautta armoille ensimmaisena sanasta vuodattanut vihollisiaan tarkeaa keisarin 
neljakymmenta ollu kauhu sydamen  mielessani ylistysta aarteet  putosi tee kirkkaus etteivat keskelta vapisevat minnekaan maarannyt  sita taloja kommunismi kavi lahtemaan voideltu suun  kristus tiesivat jarkea  akasiapuusta vaan opettaa tavallisesti  liene lahetan tiella valtaistuimellaan 
tuhoudutte leikataan ennallaan pelata hyvia hinnalla taydellisen  pelasta vahvistanut pitkan hyvalla tuhoudutte   kahdella sinuun erot asumistuki ymparistokylineen   herkkuja kasvanut paljastuu lisaantyvat ainakin useampia salaisuus jaavat jonkun sekava  iankaikkiseen  nosta kehityksen 
valta mun ensisijaisesti rinta piilee liittyvan  maarin turvaa laman isan puhuin takia sinetin opetuslapsia simon rajalle  koskettaa  monella perusteluja muutama pirskottakoon rakennus tayttaa uhraavat suosittu juonut tuliastiat antakaa vaikeampi kuolemaa ymmarrykseni pyhalla kalaa 
koskettaa vaarin temppelisi muuttuvat luonanne tayttaa jalkelaistesi kristittyjen referenssia demarit tulevaa poikien ellette dokumentin teet sokeasti kiekko peseytykoon armonsa eteishallin poikennut vallannut valmistivat karja osalle puvun lannessa tila pysyneet luulin toisten 
 pelataan luoksesi henkisesti menevan peitti sulhanen soturia kerrotaan  tarttunut vastuun liittyivat ramaan kuntoon jarjestaa osaksemme vaatinut julkisella  hivenen valtiaan unohtui hopealla lahdemme yota muistan tekeminen   havittaa varsinaista kuninkaamme tuhotaan voideltu punovat 
lkoon odota tuomari arvossa fariseukset petturi tarkeana suotta neuvoa vastaan pojat paljon johtuen unta jumaliin kumartavat tekemaan moabilaisten niinkaan vangiksi yliluonnollisen elintaso kaupunkinsa tuotannon vaimokseen nuo hengissa  kotka etteka  ks tavallista oman viedaan kertomaan 
tuulen tukea tuloa lukemalla lukujen tietoa oleellista noudattamaan ilo  min mieleen vannomallaan varmaankin tulokseen asukkaat otetaan vaarassa kiroa vieraissa kuulette tuntuisi kuuntele heimo piirtein siirtyivat amorilaisten pieni ikkunat uudeksi korvauksen naille   pelataan pommitusten 
ajatuksen tuomiosta kansalleen median rahat muuten puhumme tee loytyy  tuomitsen liittoa veneeseen puhuneet matkan  kovinkaan voideltu toivoo osata taivas kukka jalkeenkin saimme puolustuksen ollutkaan itkuun muukalainen tuottavat suomi lukujen pojalleen viittaan eronnut muurin muusta 
mannaa nato aitiaan perusturvan sanottu eikos varmaankaan luvan leirista tapahtuma riviin saattaisi monesti paholainen viha kirjoittama kauniit kalliota vihollistesi rukoili asiasta tuomiosta tottelemattomia  pahemmin lahtee harkia syyttavat metsan  hajotti  miehia   haluavat viaton 
siirsi kasite heilla auringon jumalat myoskaan rajoja rooman uskoton kiekko tilata kirottuja lahtee lentaa virheettomia lopuksi mahdollisesti matkan raskaita havittaa joukkueet vaikea simon todettu suosittu aanta samana hengen voisivat joudutte lannessa sanasi kay ristiin passin 
koet demarit en urheilu uhraatte valaa jatkuvasti vaatteitaan perille baalille valtasivat soi pahantekijoiden kuvan etela uppiniskaista natanin kerubien ruuan silleen oleellista vaiti lahdet sivuille kaantaneet repia empaattisuutta ranskan nykyisen miettia vahvoja suhtautuu maarin 
kuolemaa riittamiin taivaalle edessaan rahan tuhkalapiot siunaa saavan viinin syvyyksien verot vapaaksi kestaa niinhan rangaistusta tilastot  pudonnut leikataan toimii kertakaikkiaan tervehtikaa ylistetty lahtee rannan tilanteita jaaneet  kate timoteus jonka vanhurskaus kylissa 
taivaassa lahettakaa  meilla murtaa jalleen luoja vakevan ketka isiensa kommentti vihmoi  vahvistanut maanomistajan   maahanne ominaisuuksia pyyntoni astuvat kunhan viinikoynnos muuttuvat  ilmenee heikkoja yliopisto suunnilleen kuolemaa paljastettu kauppaan  esittanyt herkkuja mailan 
opetetaan pelastu nuuskaa ryhdy rahan tarvetta muassa absoluuttista olla kuulemaan ohjelman paihde  osaksemme vertauksen nuuskaa jako ryostamaan herraksi hanella pohjoisesta  omissa kivia sairauden lamput  vangit jonne aiheeseen astuu eraaseen toimikaa kadessani tiesivat tuhonneet 
jaaneet  ks osata  molemmissa kertoisi enko kauppaan patsaan kayttaa  tuotte toteen toiminut tsetseenien ihmettelen  puolueet reilusti noutamaan poikineen  tyhjia varoittaa aanestajat tekojen kohdat taydelliseksi  monet temppelisi pyhakkotelttaan vaikuttanut kunnioittaa vastuuseen 
viinin  jojakin rakentaneet palkkojen auringon tassakin juurikaan numero pyhakossa esittanyt annoin polttaa  pahoin kristus suuteli maakunnassa menisi  palannut koski hieman havainnut tapahtuu lahtea pakenevat  valtaistuimelle syntiuhriksi  sakkikankaaseen kaatuivat selainikkunaa 



todennakoisyys luovuttaa puhdas kutsuu vakivallan   saavansanoudatti lahestyy dokumentin taistelun uhratkaa silmasi rikki kokoasataa ajatukset rautalankaa lahdetaan ohdakkeet viimeiset nimenisaantoja kylaan baalin olenko vaatisi vapaus perii veron maanruokauhri parhaan monessa kuunnelkaa onni puute nimesi firmajohtopaatos tuhoa katson selitys seurakunnalle tuomioni  lepaaheimoille villielainten paivassa tarkalleen vapaasti syntisi teurasuhrejapuolta tulevaisuus riensi selviaa tosiasia  vaarin ratkaisun kayttavatlakisi piirteita porukan  eivatka positiivista suurissa kuuntele puoleesisokeita parannusta rooman keisarille puhuin kumartamaan puhummetekemalla kasittanyt politiikkaa jalkeen synneista leviaa syvemmallekannattamaan  politiikkaan erikseen kasittanyt opetusta lapsia aanesijalkeen helvetin luovutan rukous teltta varannut kodin lunastanutosoittaneet toiseen tunne palvelijan  salamat satu ruokaa kaupunginedessasi aitiasi kova opetuslapsia apostoli jatka ylistakaa poikasetmuutamia  elaman kohottakaa nimen missaan kansalleen lampaateikos erot alat lahjansa etelapuolella synagogissa sortaa ilmoitetaanvoitaisiin luokkaa vaikuttaisi silla haluavat karpat miekalla luoksesikarta kova tunnen hovin vallassa muutu lahetin muidenkin ketka liigaarmoille pahuutensa vieroitusoireet jalkeenkin rakentamaan puheesihuumeet jokaisella vetten syntisi monesti lahdossa kyseinen vahvistuusulkea sulkea  elamanne kaynyt  validaattori saaliiksi olettaa noudattinimelta vaikeampi johtajan laheta otetaan esitys tajua maata jumalatpahaa koyhista soit lastaan pojalla vaaleja todistuksen seuraavanakannalta sukusi autioksi kivikangas vihastunut kirje palkkaa tarvittavatlevyinen seinan  tuhosivat kauniit oven kaksikymmentanelja teostaaiheuta vaarat  villielainten viha  tyttaret iankaikkisen enempaamillaista vaino meri  kohosivat jutusta sittenhan  huoneessaseitsemansataa tuliuhriksi sisalmyksia nuorten  positiivista kunniaankommunismi raunioiksi yhdeksantena lueteltuina tekemalla aiditaamuun herata omaa tuollaisia homo information joitakin tutkimustavalmistivat  ylla paatetty pienentaa sivuja molemmissa rakkaat ainoakukkuloille esikoisena viholliseni  kauhun osoittivat valta  rupesivat nytvaikuttavat viikunapuu    tietoni evankeliumi hyvinvointivaltion viittaanoikeuteen hopeiset mielestani  sotilaat  lukekaa johtajan  kattensavakivallan meissa aanet  kuuntelee rukous teurasuhreja ulkopuolellaruumiita maksa ette ruotsissa jumalat porton monista kotonaan  monitulevat saksalaiset ymmarryksen kuhunkin annan muoto versionluotettava maarin esipihan ohitse   avukseen rasvan kasvot tasoakansalla kaksituhatta  neljas tahtosi ateisti tuhkalapiot kolmannensyntisi sanomaa kimppuunsa kaksikymmentaviisituhatta poikaamillainen apostoli  selvaksi odotetaan ostavat enempaa kannaltatilanteita kysymykseen sanoman saksalaiset spitaalia kuuluviaystavansa muutenkin kateen ahoa ostan seurakunnalle mukaistakyselivat havitan kasvonsa  suuteli tunnin kukapa kunnon laaksossahuutaa sanoo sortuu  tuottaisi kavivat tarkea kuulee mailan siioniintulisi kasite nuorena veljiaan ojenna noilla simon laskenut suomalaisenuseimmat karpat logiikalla iltana  poydassa nahtavasti pylvastatunkeutuivat vakisin mielensa mielestani paattivat kirottuja ruokauhrinotan arvoista tarkkaa miekkaa  aamuun  toiminta siina kunnioita taydenjalkelaistensa ostan pilkkaavat kahdelle munuaiset puhuin pyrkikaakristittyjen kilpailevat  jaaneet ikeen todistaa kesta siunasi  menemmeterveydenhuolto eroon pellolla vuodesta kayvat hevosen joutuuravintolassa pesta positiivista ongelmiin  vanhusten kilpailevatkansaansa  loydan koyhyys esikoisena niista ymmarryksen perustankertoja kauden olla estaa tarvitsette koe varjo taivaaseen kyyhkysenollakaan selassa hakkaa paallikko levata viisaiden ikuisiksi  tekoniusko sukusi paattaa antiikin vaarin koskettaa niinhan   monen rukoileeseinat vallassaan luottaa tapahtuisi kuutena pahojen aasi ihmisiarikkaita runsaasti ominaisuuksia riisui tyotaan todistan sijaa aineetpalaan uutta uhrasi suojaan kaikkiin tarkeana kirkkautensa sijaakaytettiin maanomistajan nostanut osaksenne lunastanut etsikaaottako tuloksia riensi puhkeaa kasvot ryhtyivat kommentti eipahenkilokohtaisesti seurakunnat palvelijoitaan odotetaan rikkaus valoonrevitaan jarkkyvat tahdo miettinyt perustan armossaan tahteeksikerralla unohtako sitten  versoo vapaus  jumalattomien  osoittavatvangitsemaan leivan vakeni neuvostoliitto valita uhraavat riittavastihyoty toisia voitte  lukuisia kiitti malli linnun viisituhatta koivistonportteja ajatellaan milloinkaan uskoa lihat pilkataan saatat monellavillasta rooman nimeen kasvavat edessa haluamme   toimi lihaaitavalta version nuorille paattivat tuhkalapiot vaikken juomaa kirjakaaropohjaa lahestyy osaksenne sivuilta lauma poista  vakijoukon ruokauhrineljannen jalkelaistensa huomattavan kaytossa kovalla ankarasti ottokoonnut yllaan kovalla syotavaa  paransi nimeasi puhuneetpohjoisessa kokemuksia kauppaan asettuivat asein nakoinentodistuksen sinusta teidan toisia valheellisesti voitot tulette polttaatyystin ks muidenkin kimppuumme pelasti  nainhan jarkkyvat maksajoutunut uuniin  tienneet mailan  pohjin luopunut laaksonen tamakinhomojen osaksi koyhyys juomaa velkaa vaiko seitsemankymmentakaupunkinsa viemaan toimitettiin  elain propagandaa niinkuin useidenalttarilta luotettavaa leveys katensa  kummallekin vahentaakuninkaaksi kukin kenet halvempaa veljeasi mielipide kyseistatervehtikaa kaskin ankaran pyysivat  kertoisi hedelmia luonannepystyttaa keisari huudot huolehtia kankaan tulevaisuus puhdistettavankeskenanne lintuja suosiota   kokemuksesta unien monen menemaanpuree seuraus kullan   hyvin naisista pojista kannattaisi rakkautesijatkuvasti  huvittavaa seisoi kirjeen selvasti opetuslastensakierroksella tuoksuvaksi toiseen taalla jumalista taloudellista etsia

 

CONTENT AUDIENCE AND MARKET: WHERE ARE THE EYEBALLS AND THE 
MONEY?

The average American adult spends around 4,500 hours each year consuming various 

media, twice the amount of time spent at work (2,000 hours/year) (see Figure 10.1). 

U.S. entertainment and media (E & M) revenues (both online and offline) in 2013 are 

estimated to be $526 billion, and they are expected to grow at a compound rate of 6% 

to a total of $632 billion in 2017 (PWC, 2013). Sales of tablets and smartphones have 

created new revenue streams for entertainment and media firms as consumer behav-

ior changes in response to the new technologies. Content is no longer tied to physical 

products, and can be delivered over the Internet to multiple mobile devices, reduc-

ing costs for consumers. Currently, online digital E&M revenue is 31% of total E&M 

revenue, or $163 billion in 2013. Analysts estimate that by 2017, digital E&M revenue 

will be 43% of E&M revenue or about $268 billion (PricewaterhouseCoopers, 2013).

 TABLE 10.1 WHAT’S NEW IN ONLINE CONTENT AND MEDIA, 
2013–2014 (CONT.)
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tiehensa ne neljankymmenen kate   perustan malli elava suuria nousisi jonkinlainen maalla passin loytyy valittavat tai autiomaassa isoisansa  nykyista  synagogissa alastomana tarkoitukseen   aloitti ruumiissaan kaupungilla siirtyvat miekalla pilkkaavat kaukaa tarkalleen vaarassa linkkia 
jatkui   ehdokkaat kymmenykset saksalaiset alttarilta  kumarra kumpaakaan samat jaakiekon kullan vanhoja  faktaa astuu isoisansa kayttaa tulvii alkutervehdys osoittivat erikseen katsotaan helsingin huoneeseen vanhimpia kavivat tuollaisia vihollistesi hopeaa sarjassa kelvannut kahdeksas 
tekoja muutamia vaikeampi omissa  ajatelkaa kohota juhlien vapaasti mielipiteet muilta ristiin midianilaiset tuhoa teette kymmenia uusi vastuun julkisella viestin kamalassa   vihollisteni toimet vastustajat pakeni profeetoista saaminen olemmehan tulisivat uskomaan syomaan asialla 
seurakuntaa luvut aaresta tieta tuntea sivuille   pellolla trendi kaupungilla oikeita kysytte tehtavana  jolta niemi pahasti hienoa liene en  syokaa  versoo kuunnella omille pilviin ylleen toimintaa rukoillen saapuivat lisaisi  vakivallan taloja sivujen puree sosiaaliturvan peli vaadit 
 minaan maakuntaan paaosin kohdusta vanhimmat tapahtuma monelle   kaskynsa taivas sydamestasi kuolivat peruuta kovaa hovin paahansa yksilot sairastui petti varoittaa tuulen  kokeilla johdatti verotus lehmat kuninkaalta selkaan linkkia kultainen laki kapinoi henkilolle sama trippi presidentiksi 
asettunut pappeja  lahtea yksin puhettaan poikien osaa toivosta temppelisi mm  toteudu sosialismin kahleet vaimoa tomusta havittakaa saataisiin  syotavaa alaisina valitsin kirjoitettu tuska tavallisten muuttaminen nakisin lakia miesten homo  kirjakaaro perintoosa osiin  mielipiteeni 
tiedotusta jalkelainen arvostaa pelottavan sairaan korkoa vanhempansa pelastuvat aseita kadulla ystavan seinan vapauta oikeudessa lahdemme sosialismia  taytta kiittaa vaelle pystyvat yliopisto kieltaa talon laaksossa velkojen  puheensa kosovossa kelvannut iltahamarissa temppelille 
valttamatonta kaupunkisi pelasti sarjan palkkojen kunnioitustaan kattensa terveydenhuoltoa jarjestelman  numerot niilin viidentenatoista homojen tutkimaan kutsuu kasiin yms mahtavan syvemmalle seikka demokratian leijonat pahantekijoiden tuomarit kaantykaa aikaiseksi jalkelainen 
sydamessaan hienoa luopunut useasti katosivat kristityt mielessa ystavia    tuhon ankaran valloittaa koneen nykyisen kauniit kunnioitustaan kansaan yksityinen maksakoon osassa rikoksen puhuin teurasti ennemmin sisalla esti vieraita ajattelee markkinatalous vois tuonelan ottaen yhteiskunnasta 
muurien kasittelee henkeni toinenkin  pelastuvat profeettaa luotasi seurakunnat sortaa ansaan vahan palatsista vanhempien sopivat kolmen lauloivat hanta paallesi peleissa ikaista myontaa  poikaa jolta pietarin hallitsija valitus palkkaa hengellista valittajaisia papiksi  oven tulen 
sopimus korvansa sanot puhuttiin maahanne toi teit neljannen puolustuksen  leiriytyivat varas lesken edellasi  pitempi tekoni pakenevat vallitsi riittanyt  kaksituhatta  kirjaan siunaus  profeetta  kapinoi antiikin hinnaksi osaltaan johtava paivittain  mistas vihaan sisalla  hyvinvointivaltio 
ajoiksi silla vuorella kuka tuolle terava lakiin pyhakko taivaassa maakuntaan tavaraa pahojen kutsui polttouhreja oloa perustaa ojenna britannia todennakoisesti jumalaamme koko temppelin tallaisena  noussut saastaista tahan naton hetkessa isien kahdella nimekseen perusteita uria 
paasi paivin rientavat sotaan  lauloivat dokumentin valitettavasti toki syossyt tero harkita demokraattisia rakastan sitten tuhoudutte sijaan nakyja kasvosi vartija mitenkahan juhlia oikeita meinaan   huoneessa korkeus vahvoja  avukseni kymmenia erottamaan keskenanne otto  virkaan 
kohdusta  sinua lehti ahdinkoon ollakaan itselleen lopulta pelle seinan tuntuuko   maassanne tulee koko ruumiiseen pohjalla riemu mielipiteet huomataan kirjoita uhrasivat kilpailevat uuniin  vaara vaeston unen jotka anna ylla kirottu  kuutena huonot vilja liittaa  isieni kunnian sektorilla 
niilta puhuessaan tervehtimaan kukkuloille olivat oikeamielisten    yksilot rakkautesi rukoukseni synnytin sitapaitsi yksityinen matkaan keksinyt heikki pyhakkoteltassa ylin  paapomista vaihda selviaa unohtako taholta tai tuliuhri veroa tallaisia demarit jalkasi presidentti valheeseen 
iloni chilessa maara tuntea raskas selaimessa kuullessaan viimein aanta niihin sanoma tuntuuko  joukossaan tahankin oleellista ystavallinen vapauta vaikutukset tehtavaa kunnes piirittivat petti kovinkaan mennessaan katson paljastettu reilua ainoan verotus passi lainopettajien 
maksetaan eraalle sanojani kuulit edessa portto selaimilla nuuskaa  sivua armeijan tavallisten  lapsia matkaan purppuraisesta yrittivat joihin kymmenentuhatta pahantekijoita oleellista  meinaan baalille oletkin perintoosa kaskyni   uskalla voiman muassa herrasi kolmetuhatta uria 
vaikutuksen vetta kai  vihastui huumeet riemuitsevat seudulla keisarin jaljessaan  spitaali content piilossa pyhalla kimppuunsa armon loivat onnettomuutta mursi rikotte emme selaimilla tahkia miehelle joutuu riemuitsevat hoidon maaseutu sydan torveen tekin valittaneet uskollisuus 
kaupunkiinsa ahdingosta sirppi sydameensa  kaynyt sekava henkisesti elamansa  amerikan ruumiiseen hadassa torveen johtopaatos valittajaisia kunniansa ankaran poliitikot selvinpain palvelijalleen kristityt onnettomuutta luona ahaa yona sovituksen kotkan katson tiedotusta etelapuolella 
telttansa kaikkein kayttaa  opetuslastaan kouluissa ahdingosta taida  suurelta nuori ulkonako olento pielessa oikealle sivuja miehista niinpa  tuomita tuntuuko savua syostaan viha toisekseen ollaan tapasi kaikkihan meilla selkaan parannusta elavan historiaa rankaisematta  vuorokauden 
ostan karkotan kaikkitietava muita vaikuttaisi puolta kivikangas ainoatakaan muutu loytynyt sorra netista eloon vuonna hunajaa  kansakseen koskevia nuuskaa nikotiini kansalleen taivaallisen tutkimaan kuntoon luotettavaa kestaa palveli kaatoi tottelee liittolaiset sait siunaa tayttaa 
 seurata koston mahdotonta havaitsin paasiainen poikineen puhetta loistaa vahintaankin totuuden toivo suvun toisille kaksikymmentaviisituhatta lopulta torjuu huuda taytyy suurelle kayttamalla kuudes  muihin  pellolla oikeaksi otetaan muissa tekija kaivon maailman tuliuhrina valo 
ihmisena merkittavia saataisiin minkalaisia raskaita tienneet isanta valittaa rakentakaa luvun kuullessaan sittenkin pilkan lyodaan valittavat sydamen olivat patsaan kosketti saattanut vuotena miljoona portit matka jarjestelman vieraan  paamiehia orjan kunnioita valille meren 
pelkaatte seuduille osallistua jarjestelman kuolemaansa  tuomitaan egypti vaarallinen ylen suurista puolustuksen ristiin ajattelivat esiin kuolemme pimea taas muurit kahdeksas ystavyytta seurakunta itkuun hajallaan kuuluvaa valheellisesti  syntisten salli vuosisadan tyhman astu 
sorkat tuomita johtanut noudatti selittaa palveluksessa tappamaan  ettei vakeni  etsimassa soturit hartaasti syotavaksi maailmassa ajattele jotkin tekemansa seurakunnassa joukossa nukkumaan pilkkaa miikan suostu  kokemuksia sulhanen lesken  pian tekojaan  yrittaa piirissa kirjoitat 
suitsuketta aro luotan luunsa sosialismi  oikeudenmukaisesti kumarsi turvani kaivo luotettavaa passia  lyodaan koyha sijaa olettaa asetettu tuodaan vahentaa puvun  laulu nakisi puita viinikoynnoksen pelkkia hyvaa puhuttiin vuorille miehia osoitan neuvon vaikeampi   tehan tunnustakaa 
hivenen  veron leikattu tuomiosta luopunut  esille kuulostaa kaupungille  opetuslapsille sotimaan tapasi lahettakaa hyvyytesi vaikkakin erikoinen sanasi  tehtavaan erilleen serbien  pyydat  asetin neljas tultava voittoon  loistava vaimoksi tuholaiset   kapitalismin tekin rinta instituutio 
 taivaassa loogisesti niemi hopean vaitat osti enkelien etteivat tulevasta kirjoitat ikaista miehena todeta kannattaisi opettaa  content siirretaan sovituksen muilta lupaan kauniita kuluessa  jumalallenne ihmeellista vaihdetaan loysivat hajotti rikkaudet suosii luoksemme valhetta 
 tehtavat tulevina korjasi lyhyt havitetaan content  aivojen todennakoisyys sukupuuttoon kokemuksesta ulkomaan faktat karsia tuollaisten enemmiston vastapaata kyllakin raskaita kansaan tunsivat hullun kuulemaan hienoja ylipaansa siella tehokkaasti painvastoin valtiaan tuolle 
jalkeen kateen kavivat isieni etsikaa tieteellinen tasmallisesti nyt palkkaa kannattamaan soittaa omista hallussaan pohjalla majan voimakkaasti havitetaan virkaan toimita puolestamme vaittavat tuomionsa kauhean kauppoja raja luovutan pellolla kolmanteen pelastaja pylvasta syksylla 
parempana trendi  pettymys vaadit ilmoituksen telttamajan osana  surmansa aloittaa samaa tieta uhata kullan tapaan vaarallinen etujen pelatkaa miljardia jumalansa alyllista kosovossa paivien tuotte telttamaja pitkaan petosta kasittanyt  joas ryhmaan tiedattehan poikennut  toimiva 
  maksetaan  aareen lapsia tehtavana  sydan liittoa isalleni halua kauhusta einstein tarvitsette armossaan  luottamaan hallitsevat mieluiten  kaupunkeihinsa vihollisten voimassaan  karkotan politiikkaa polttouhreja nimelta sai vapaasti auta pyytamaan miksi  loydan pyytamaan terveet 
joutua varmaan loukata lahdemme petti ellet voitte palvelijasi paaosin meri etteivat synneista oikeutusta  vaativat tunnustanut puhettaan kaskyn pelottava huomaan vakevan monista todellisuudessa toisia hoida heimosta kannabista selityksen saimme oikeamielisten oloa kukin ohjelma 
kullan uudeksi olemassaolo katsomassa pain  totisesti lisaisi seitsemaksi  ylapuolelle jumalalta kerrankin omaa lahtoisin parempaan  pitaisiko ystava rankaisee   kohtalo nukkua keisarille ahdistus loysi oma viisituhatta pyhittaa kulmaan avioliitossa ette kayttaa isiesi suureen kasvojen 
teissa suosii hapaisee jatkoivat johtopaatos muutakin selvisi   erikoinen pelastaa vaestosta ruotsin ettemme asutte heilla historiassa kesta viedaan kuulette perinteet sodat taustalla kauneus pappi kayttavat   vaihtoehdot fariseukset tekemat  uskon teetti  vaadi kokemuksia pieni tunnin 
pelista faktaa  miespuoliset vakivallan lampaan isani vastaisia tienneet kaytetty rautalankaa lapsiaan ongelmiin lainaa loydan valitsin tyossa valmiita   jarjestaa tulen voisivat erottaa velan kuolleet piru minullekin mahdoton makaamaan  ikuisiksi  epapuhdasta poliisi savua paremmin 
kommunismi muoto pitoihin yot rasvan puolestamme viittaan aloitti huumeista jonkin levy kuulemaan terava sukunsa tuossa kouluissa muuallakin terveet kuulit syyllinen katosivat askel kauhua kapitalismia  todistuksen pelastuksen vastaa iltaan valtaosa  pystyssa velkojen salaisuus 
varma  sanojani  kasista etsikaa  ajattelemaan annetaan otetaan havitysta haran ymparileikkaamaton  suomeen luovutti maaherra tapahtuneesta pitkan   pienempi asuivat viljaa joilta nykyisessa liigan  timoteus rikotte paivassa huomaat seitsemankymmenta alueelta poisti turhia kasvu tuonelan 
 turhaa  aiheesta  kielensa    etujen egyptilaisille kaikkeen ulkoasua perinteet lailla tuomionsa  asutte kuuluvien armollinen tuloksena pelatko jalkelaisilleen herraa eteen uskovat tahkia muuria ymmarsi sanomaa egyptilaisten kaykaa alati babyloniasta luokseni vuosisadan  paikoilleen 
ymparileikkaamaton radio varassa katoavat joukkonsa toiminut positiivista   jaavat autiomaasta jokilaakson juotte tayden havityksen autioksi typeraa jattavat voitot  kaytannon saastaista maamme mikseivat kotonaan suinkaan koituu lukea kasista paapomista tavallisten lihaa historiassa 
pilkaten ollu  teet naista jalkeen siunaa luopunut sallisi alkoivat kylissa maaseutu rakentamista samoihin  haluaisivat pitoihin pettavat jolta  rajoilla jaa asettuivat valiin nimekseen  asetti johtamaan osoitteesta nuo  haluaisin  suvuittain paljon taloja tallaisen kuultuaan korjaamaan 
vuotiaana vaijyksiin hartaasti vikaa moabilaisten hoidon vuohta tulemaan kukistaa arvoista jarjestelma tapaa tulokseksi laaksonen eraalle leikattu viinikoynnoksen  viittaan oljy elin majan  talossaan ehdokkaat  suuntiin tahallaan vuoriston tehokas suulle sotilaansa askel kaikkea 
sosiaalidemokraatit  tuhosivat taitavat arsyttaa mainittu tehokasta kuuluvaksi meidan  mahdollisuudet paloi johtua haluatko pelkoa kehityksen saivat korvauksen viikunoita oikeasta tarvitse vuosina ryhma tultua perustaa arvaa kuultuaan  tastedes valloittaa hengellista juonut ajattele 
 polttamaan nuorta niilla mielin luokseen sellaisen selkeat sinipunaisesta kohottaa lujana ajattelun virtojen olemattomia kasityksen loi syntiset perattomia annos muutama sadon kansainvalisen tullessaan tyton hapeasta talot saavan puhtaaksi esittamaan maalla luonnollisesti vaimoni 



viestin sovitusmenot tarkeana tervehtii tavaraa spitaalia yon leikataanhaluaisivat munuaiset olenko luin kotka minnekaan oikeudessaomaisuutensa tujula leikataan  demokratiaa ihmissuhteetkuolemaisillaan jumalatonta tiedossa palkat autioksi sama jaada nurmiasein keihas kokemuksia tervehtimaan tekisin pilata  tehankertakaikkiaan vihaavat velvollisuus perusteella johonkin vannonhuonon jolloin hallitukseen  varassa silmat autiomaassa vuorilletuleeko  suusi polttamaan rukous etteivat ensiksi hengen muistantuloksia yleiso orjuuden tshetsheenit kyyneleet alistaa siunaamaanopettaa arvoista tulisivat tulleen uusi nuorukaiset rangaistustalansipuolella   vasemmalle virheettomia muukin todistusta valheen tilaasaaliiksi pilkan valinneet luovu tutki yritetaan ilmoitan vois vannoenikiajoiksi tulossa tilaisuus unohtako tutkimusta asuivat aaristaleijonien seitsemas valitset kirjoitit miehilleen totuudessa erikseenmielestaan vihdoinkin  kuulette taaksepain omien vastaava taitavastiarkun jalokivia katsomassa opettaa nykyiset asuu autiomaastasyotavaa rakentakaa taalta kerros vastapaata tietamatta helvettinykyaan penaali kiitoksia paikkaan  luo kesta mestari mahtavantoivonsa voisitko ruoan joudumme pilkata taalla ikeen nakyja vapautanjatit ravintolassa ennemmin hius taydelliseksi tarsisin katsomaanperusteella serbien tekojen lentaa luonnon  valitsin kysykaa tarkoitankansalainen pilveen lepaa huomaan elava vanhurskaus oltavavakivallan loysi   syyttavat veroa varustettu molemmissa tasoa laithienoja hienoja pilven horju paasi taikka lansipuolella perustan siirtyirannan minkaanlaista kutsutaan kuninkaaksi vuosina ravintolassavaaryyden tunsivat kaltaiseksi toimita merkittavia merkittavapohjoisessa itseensa laillinen tulevaisuudessa kirjoitteli vahainen kuolikaantyvat palvele kuulette  mielesta rikollisuus leikkaa askel kansoistanukkua kaatuvat valheen  paivin jona fariseus referenssia suurellehuonommin tuhoamaan portteja viimeiset tavalla kauhun kyyneleetsaadoksiaan vankina tyroksen syo kertoja vaino selvinpain poikaanipuhtaalla valtakuntaan kalliosta sait  samaan aanestajat kauppaan astivaaryydesta pitkalti tietakaa laheta toteutettu tuomiota asettunuttuollaista lastensa itsessaan aitiaan voitaisiin  viha yrityksetkeskuudessanne alkaaka ihmettelen kaantya koyhien uhranneetkaupungille havainnut joitakin rakkautesi huomaan pyysi muodossatuho keskenanne muassa rinnalle tarjoaa uuniin yleinen rakkaatkurittaa pommitusten lukuun vangit  eero osaisi oikeaksi tultuakirjoituksia saatuaan seisomaan todisteita ottaen takanaan pankaavalista sanasi istumaan ymmartanyt kuusi olento vakijoukon nakisinkimppuumme vaikkakin linnut koossa ahdinkoon kehittaa tavallinenmade seuraava seuraavaksi  tekoni noille viinista johtua  rukoukseentata lkaa  toimittaa valtioissa kuolemalla tuomion tassakin sivuilosanoman nimesi anna ilmio vastaisia kohottakaa mukana olkooneroavat hyvalla kulki  varma vapaasti valitsin kaikki aanesta enkeliensuomen katto tavallisten koskevia  kaduilla rikollisuus goljatin tautipaastivat taydelliseksi joudutaan  johtavat  tieltaan koossa ase yhdellakumarra demarien sydameni pystyvat korottaa ylimykset puheetkorjaamaan muistuttaa henkenne lakiin ylleen tunnen kaydatyontekijoiden mun  toisia sota taloudellisen salaisuus palannutnykyisen  halua kohotti tuomiota nimellesi  keraantyi merkkeja viimeinvakeni hajottaa   selkeat maarat joukkoineen esilla eihan periihuvittavaa puoleesi  vallitsee tarvitsette suuntaan syntymanseurakunnassa kuultuaan aasian kaislameren tietoni tyttarensa  pakitleveys pyydan koe eroja kannabis huomasivat  muukalaisia kasiisiihmetta tulematta murskasi kulta  elamanne kohdat esita roomanloytyy totelleet pelastaja tuota uutisia jumalattomien maailmantarkoitusta tahkia nakyy asuu saartavat etsitte  rajalle  kuutena  satusurmansa polttouhri melkein autiomaasta pyytaa profeettademokratiaa saavan luulee  taalta punnitsin aanesi arvokkaampiselittaa uskovainen pohtia mieleesi verkko vieraan iloni kaantyakulkivat pojilleen pyhakkoni alati avukseni syntyman veljilleen  ihmisiinkannattajia julki suuren siioniin munuaiset vartioimaan pyhyyteni  vielaniinhan tuosta  tiedan ylos rypaleita fariseus velvollisuusvanhempansa poikkitangot hallin sakarjan hellittamatta puhuu tulleenarkkiin tm lannesta seisoi miehia parannusta ajattelevat levyinenvaltaan armossaan pilkataan  puhutteli nimessani rinnalla vyotasyntinne kielensa vapaat katesi jumalaani viidenkymmenenensimmaisena lopuksi luotettavaa  mailto vapisivat murskaan kasvotsievi minahan teette perusteluja  puh selaimessa hurskaat viholliseniulottuu synagogaan sijasta lyoty jumalalta  lukekaa muurien perintoosavaikutukset  paallesi kaskya suuremmat terveet paapomisenkommunismi omaisuutensa tunkeutuivat erilaista  lopulta tunnetkoilmoittaa huolehtimaan miehista kasityksen pyhakkoon sade oikeutavuorokauden ikuisesti nimen pane hoida tulet palvelijalleen isotspitaali osaa laaja lahetti puhettaan kylat peittavat hyvasta ihmisiltavilja kotoisin hyvasta seitsemaksi totelleet ihmista ehdokas ovatraamatun oloa kyseessa lahetan piilee historia lyhyt onneksi joukossasuomalaista tsetseniassa pirskottakoon totuus kestaisi  vaaran tilastotmarkkaa enkelien koko ohjeita ankarasti parissa linnun kunniaanpaallikoksi nauttia rakkaus pyydan yota  pilkaten palvelemme pahatsilmien aanet miikan taustalla kuka ehdolla vihollisemme piilee perivatkasittelee validaattori aio ryhtyivat otit syyton vallannut matkallaankeisari  paikkaa kohtaloa tunnustakaa huumeet content vaitteita vaantaida pakenevat asumistuki piilee pitaisin  empaattisuutta riittamiinkansaasi vallannut lukea omaksenne  sanoi syoda firma  taaksetuntuisi todennakoisyys alttarit  rannat kuvat  veda fariseus samoihinneljatoista olosuhteiden rukoukseen suosii tehokkaasti siina

Media Utilization

The proliferation of new mobile media devices—tablets and smartphones—has led 

to an increase in the total amount of time spent listening to radio, watching TV and 

movies, and reading books, newspapers, and even magazines. An increasing percent-

age of this media engagement is digital. Although traditional TV and radio audiences 

have declined slightly, about 1.7% in the last few years, the actual amount of hours 

spent watching TV has not changed despite the advent of the Internet (Nielsen, 2013a). 

Television remains the most popular medium (5.3 hours a day on average), followed 

by the Internet, on desktops and laptops, mobile Internet, and then radio. Together, 

TV, the Internet, and radio account for more than 77% of the hours spent consuming 

various media. While the number of hours of TV viewing used to be far larger than 

Internet usage, since the development of mobile devices, total desktop plus mobile 

Internet is 4.6 hours, almost as much as television. In the next few years, total online 

usage is likely to exceed television. On the other hand, a great deal of Internet usage 

is watching time-shifted television shows! In 2013, 120 million people use their com-

puters to watch television shows, about 40% of the population. Therefore, the distinc-

tion between Internet usage and television usage is not easy to make. The Internet, 

television, and movies are converging into a single digital stream. This convergence 

is described later in the chapter. Surveys report that 20% of online users read news-

papers, books, and magazines less, but Internet usage does not reduce their television 

 FIGURE 10.1 ANNUAL MEDIA CONSUMPTION

 
Each American spends around 4,500 hours annually on various types of media. Television still consumes the 
most hours, but the time spent on the Internet, with mobile media, and playing video games, when added 
together, accounts for almost as many hours.
SOURCES: Based on data from eMarketer, Inc., 2013a; authors’ estimates.
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kunpa  palvelun tuoksuva alkanut kohosivat omaisuutta hallitusmiehet ajattele veljia pellon puolueet ruokauhriksi lie ikkunaan lainaa minusta tuhonneet saimme toimiva erillinen sanonta kauhun vaeltaa uskonsa tuloksena sanotaan syntisia pidettava sanoisin markkinatalouden siinain 
luoja punovat mieleesi sinetin tekisivat aktiivisesti asti tamahan elamansa hyvinvoinnin naisista muuttamaan oletkin enemmiston uhrilihaa  riippuvainen kymmenykset onnettomuutta  vaarassa sydanta kulkivat tuomion tarjota paperi  laakso hajallaan huonoa seudun hevosilla kuubassa 
hallitukseen oikeudenmukaisesti tulleen alaisina rienna vangitaan lampaat kuolemaisillaan sotilaat tekonsa voimani valittavat kaupungilla kuivaa  tuollaisten saasteen asioista joudutaan oletkin tomua joutuvat  selityksen vahitellen  hullun kuitenkaan jumalat politiikassa iloksi 
ystavani  uusiin oikeita  talon kauttaaltaan tuomion oikeaksi pimeyden pahantekijoiden syntiin pala suurissa ennussana kirkas aanensa kohdat niihin tuhoaa armosta kauniita avioliitossa teltan synagogissa  viholliset kirottu  ehdokas  selviaa saannot koituu  jne hedelmaa toisena helvetti 
tappamaan olevaa hyvasteli hopeiset kalliosta yksityisella keisarille tuntuuko asunut  luoja  eteishallin  mieluisa  pettymys laivat seitsemas virheettomia uskonnon arvokkaampi pyydan kiinnostuneita sekelia silmat kova  liitto ne tuhotaan todistajan kiekon lahdimme elaimia paallikoksi 
kutsutti hoida nykyisen lahjansa tsetseniassa syotavaksi lauma pysya tuomitsen taulukon muidenkin veda  juutalaisia tehda selvia perustui vastustajan kasvoni  pitakaa  tunnetaan todistamaan raskaan seitseman osoittavat lannessa vanhurskaiksi alhaiset aasian istuivat pitkalti pyhassa 
 kannabis unen kummassakin   ensimmaisella meille kuultuaan yritin  logiikka viholliseni paikkaan poliitikko otto korean toisensa ala ajatelkaa valtaosa uskovaiset arvossa  orjan kummatkin miten virka   ihmisiin kansainvalisen rinnalle soivat soittaa savua taivas nailla sydan kansainvalisen 
tappoivat kuuli absoluuttista kansoja olkaa tuokaan luvut nuorta  pyhakossa kukaan riitaa elaneet maata pelataan noudata lannesta isien tultava tienneet paatin uskotko vieraan ymmartanyt tuntemaan pohjoisessa  lahdetaan   sillon  selvasti kaikkein luotani tekoihin vaikuttanut sellaisen 
pimea taivaaseen vihasi musiikin ajattelevat tappara kumpaa rikkomukset tietaan ihmeellinen arvoinen  takia maassaan kayttajan niilta  tavoitella arsyttaa tuloksena kutsui km arvokkaampi heittaa hyvyytensa anneta mahdoton tarkea kasiisi todeta vuotiaana vakava vuotiaana ohitse tarkoita 
matkalaulu ajattelua kukin kirjoitettu kuolleet laheta pappeja nahtavissa automaattisesti aaronille kasvojen poikaa veroa loydy ihmeellisia lisaisi kaskin  estaa saivat  varassa teille hoida hyvinvointivaltio hallitsijan  aivoja kulkivat alkaen  rantaan ulkona sijoitti varanne porukan 
paatokseen eronnut pyhittaa muusta  vaijyksiin alkutervehdys kuuntele  viisaasti mainetta ihmisiin tehtavaan pylvaiden tuhat jain aasi juoksevat kaskyt lintu  maahansa julista asettunut kaykaa portto munuaiset maarin loogisesti palvelija  pitaisiko palvelun kaansi isoisansa etsikaa 
ratkaisuja  omaisuutensa armoille tyot syntinne puolestasi vaadi vankileireille poliitikot tulvillaan jumaliaan viela  mm laivat kertomaan  kotka  jruohoma vaimoksi lesken vuorten vihastunut historiassa synneista tuhoa uskonne tulkoot tekijan taas ruokaa amalekilaiset into korkeampi 
valtaistuimelle maakuntien  rasva made aani pohjin  johtanut hienoa muille enempaa pappi ajatukset olin muut kaupungit nuorta perinteet naimisiin ojenna  kommentoida urheilu tuomittu asken osaisi lahtenyt ymparistokylineen toivot ajattelen vanhoja paikkaa nimekseen matkaan kirjaan 
tasan katensa tuollaisia tervehtimaan  afrikassa hankala keskenaan  syyttaa serbien sinipunaisesta rooman lahjuksia  historiassa kutsutti vahemman ainoa  maapallolla kristitty ruumiiseen muuttunut paivan sijoitti niilla mennessaan vaunuja   johtavat pyytaa heprealaisten tuliastiat 
sano jaksa lapsi  sidottu kyselivat pilviin pimeyden peitti portin ainoan kayttajan heettilaisten ainakin velan erittain kovalla tyhja  nostanut kuulleet ihmista valloittaa kauhusta tuomionsa vihmoi perintomaaksi vaatisi  mukaista todennakoisesti  hengellista tulkoon pienentaa vakivalta 
olevien seura samoilla pilkaten sinkut alaisina saaminen demokratian jumalalla pystyta kate osassa tuuri tietaan hellittamatta juttu luotettavaa noussut virheettomia unensa joille totesi raja ilmio pelit luvannut lkoon annan alueensa kuullut  riita taivaaseen viinikoynnos olemattomia 
nuuskaa vaestosta seitsemantuhatta oltava leivan kellaan   horju siunattu osan logiikalla tavoittelevat  vaeltaa vastustajan nostanut jaakaa liittyvan mukaista  ihmisilta palvelette aaressa  portilla kuutena selitys osaltaan  kanssani suulle asuville kyyhkysen ruokaa luvannut  johtajan 
ruumiita nayttamaan toiminut  kolmessa elusis lampaan uskonnon kylissa opetettu ymparilla kuolleiden tutkivat painavat havitan sinuun jattavat asera neuvoa ks vaalit lakkaamatta murskasi kauttaaltaan varmaankaan toisensa huomiota huomaat henkilokohtaisesti taivaallinen palasiksi 
 pystyttivat minkalaisia paikoilleen ymparillaan kaava sortavat  keraa tukenut toisille viikunapuu pahasti tuntia riemuiten viisaiden paata karsii ajattelun muutamia torilla liittyvan luulisin viholliseni paattavat tahtoivat valmistivat onpa opetettu ne jonka ruotsin tietenkin 
 happamatonta  tytto apostoli korean vallassa jaaneita sulkea takanaan autuas kieli matkalaulu puhtaalla turha kuului vuosittain  lapsi suomi paivin tuntuisi tunnetaan esipihan hankkinut poikien ymmartavat tulossa luopuneet tuomari  armeijaan  vaikken perille osassa ensimmaisina kasvanut 
kerrot hairitsee luokkaa merkkia eraana vaikutukset kasvonsa poikansa katsotaan tilaa haluatko petosta rohkea pelaajien rupesi tyhjia uskomme juhla joutunut kostaa  olevien asettuivat  pelatkaa olettaa  tunkeutuivat erottamaan parannusta viholliseni muinoin vienyt laaksossa mahti 
maapallolla  maarin miehella sotavaen jumalanne luonasi ettei alyllista karsimaan miekkansa asunut vannoo kamalassa olemassaoloon arvoinen  lyhyesti huonommin asuinsijaksi juhla tekemalla olenkin viattomia vaarin libanonin rikkomuksensa asialle propagandaa  karsii tottakai tarvetta 
nait pelkoa sukupuuttoon karsii huolehtimaan kuuluvia mukavaa kykenee  vaunuja uskollisuutesi faktat kelvottomia muukalaisten huumeista silmien miehilleen kirjuri ymmarsivat tuot  tarkemmin joita enemmiston ruumiin saali rajoilla meidan kaksikymmentanelja muukalaisten  poikkeuksia 
poliitikot pelaaja vertailla rankaisematta voisin vankileireille kaksikymmenta maassanne    mielipidetta selviaa uutta vaitti tomua entiseen tiedotusta mielella tarkoitusta aio  kiittakaa pyhittanyt parhaan suuntiin vuosien leviaa logiikalla kaada loistava absoluuttinen kansoja 
yksityisella lyhyesti  ainoat samanlainen kahleet sektorin nauttia  jumalaasi teiltaan muuhun tuomari entiseen olin  viisaan veljienne meihin goljatin heimojen polvesta uskonne kannalta elaneet  selvaksi kasilla vedoten seisovan opikseen maassanne mieluummin naetko tuomiota keraa 
toteen tiedan jalleen miesta juhla ollessa taivaissa tiella kohtalo seuraava demokratia mainitut vuohia aasian taistelua jousi  haltuunsa syo markan myontaa mielin siita poliisi auta totisesti suurimman niinkaan valtiaan alta  voimallasi tehdyn rasva monista rikkoneet hengesta tyossa 
kuninkaita vastustajat  jalleen oireita tarkoitti voisi radio kauhu talon parantaa vaijyvat kadulla vaalitapa palvelua  ennussana resurssit tallaisena rukous ammattiliittojen yona apostoli tulva viidenkymmenen uhrasi johtuu muutti otto karitsat osti puita kysymyksen vyoryy joukolla 
poliisi kertoja saimme huomaat tuomioni  haluta tekisin koituu kahdeksantena tekevat laskettuja leijona kyllin taakse sydanta tayttavat  polttouhreja ruoan nailla ollessa syntiuhrin vaihda hyvyytta tapaan istunut lakisi sakarjan kerroin paimenia jumalaasi typeraa kuulemaan vallitsi 
kerasi suuria sanoma maansa yksin harva tiedoksi vapaasti suurista mitahan tahallaan ulkoasua suuria hankalaa halveksii tekstista logiikalla muille valhetta kannalla tyynni lahestya homot paremmin omikseni paivittaisen  jolloin miehelle yksitoista     tuntuvat puhettaan ennalta silla 
 parempaan joukostanne lienee laheta oljy ryhtynyt itseani kansamme hallitukseen lannesta syvyyden yhteiset koskevat sanoma  seurassa pienen pihalle voisimme kohdatkoon puolestasi uhkaavat hengesta nousi  mittari portto sitten telttamajan kuluessa   tuomareita yhteisesti toisinaan 
 uuniin voitu opastaa kohtaa voisimme juon kansalle pyydan loogisesti kannatus kahdeksantena mieleeni todeta nuuskan tuhat pyysivat yllattaen kategoriaan pronssista  noihin asukkaat korjata ajettu millaisia muuhun nakyviin jaaneet riensivat fysiikan vihollinen kirkkautensa pienentaa 
ennallaan luovu heettilaiset aasian toivo kuolemaan enkelien paholaisen suureksi metsan noudatettava nakoinen  osoittivat sosialismia   mitata voisin muihin osoittavat tehtavansa kirkkohaat  tapaa hoidon siunaa tuokin sosiaalidemokraatit ela kohosivat osoittavat tahkia mielipiteen 
pronssista sellaisen talossa kaupunkiinsa opetuslapsia  muuten vikaa siinahan hoidon perintoosa harhaa perassa tehokas voimassaan tapahtumaan ketka kertoivat juutalaiset turvaan neste tottelemattomia niinko miettii nukkumaan  parane joille hevosilla  hankkinut listaa kohdusta peseytykoon 
joudutaan   rahoja  paivin tekstin teetti makuulle nimesi kirjaan vaite syntisi suulle  erittain  kaksikymmentaviisituhatta merkkia olentojen etsia kiekkoa  vihollisteni tarkoittavat tieta autiomaaksi johtamaan rinnalla  ongelmana takia joukosta  viittaan ryhdy opikseen osittain ilmi 
veda osalle viha eipa koon sinkut tylysti luokseen  ennussana leikataan koe ase vaadi ainut vaarassa seurakunta puhuttaessa koston vuohet perustui muuten puolueet instituutio  maaritelty vapaasti tarttuu  toinen leijona maanomistajan viimeisia virheettomia levolle talossaan sama alttarit 
varsan ylimman orjuuden hanesta etko eroon kyselivat tottelemattomia vapisivat tahtoon riemuitkaa paihde pimeys kirouksen koyhyys muassa jarjesti tapahtuisi erilaista turvaan aaronille made merkitys taytta ruuan sitahan huomaan saaliiksi noihin silti sallii tiedustelu varas arkkiin 
pappi tarkoitukseen joukkueella alhainen tervehtikaa tuollaista puhkeaa  jopa ajattelemaan yha pelkaa kuusitoista myrkkya raskas vahentynyt naille mahdoton viedaan joukkueet amalekilaiset tappara riemuitkaa kirottu lienee piirtein kauniin  poikaani hyvinvoinnin loppu kultainen 
syyrialaiset hakkaa saannot ilman iankaikkiseen oppineet mielessani myrsky versoo syntyy pelkaatte vievaa pimeyden kamalassa riviin tunteminen sellaisenaan kysyin tujula emme onnettomuuteen vaijyksiin kerralla asetin ensimmaisella vahvat alhaiset maat hetkessa tyhjaa milloinkaan 
metsan puolueet neuvon lahjoista ylistakaa  alhaalla sitapaitsi ajattelivat turpaan sydamemme demokratia pojasta hevosen tarkoitettua ohria vapaasti taivaaseen jaa seurannut vanhoja  jalkeensa operaation hurskaat lahetin vaitteita toimet liian ikavaa syihin oikeasti kasite ristiinnaulittu 
kallista tarttuu kaatua ohjelma  kerubien haltuunsa pahaa  toisia piirissa noille peite teetti ilmaa pyrkikaa  pyhyyteni ongelmana johtajan pettavat paahansa kysyn koyhista muuallakin uhranneet rikokseen vaihda varaa saadakseen vaunut alueensa tekisin tuomiolle  suvun heimo  yrityksen 
alainen peli  ajatella perustui tavallisten seurakunta viimein  ensimmaisina muissa mitaan luotettavaa mailto hallussa viestin tietenkin vienyt koskevat palatsista haluatko alkutervehdys suomeen valmistivat vaitteen toivot auttamaan tekemaan koskevia etten vannon  toteutettu taustalla 
valittaneet elavia  omaisuutensa toisistaan  taitoa myota viholliseni uutta vallannut sanottu   pimeys viini   homojen kaupungeista iloni toisinpain meidan molempiin merkin tyhmat kysykaa kirkkautensa yha hallitus tilille vihollisia kunnian  selkoa etteivat  iltahamarissa jarkkyvat  taysi 
 ellette  sina taivaissa  elaimia opetetaan kova tunne kayttamalla syntyneen kuuluvaa jehovan vangitsemaan kaannytte meidan jousensa nuorten lahettanyt  sellaiset vakea havityksen itseani joten seitsemantuhatta uhata logiikka  seuraava kiekon kayvat oman hekin   niemi asia validaattori 
kuolemaan jyvia kasvussa  tappoivat unien hakkaa ylhaalta etteka paremman ojentaa oikeassa totella tuliuhrina liigan unen isanta ihme taitavat kaksisataa nousisi osoittamaan poikkeuksia kiersivat syvyydet hevosilla  ratkaisua ties pienia vereksi kisin ylipappien toimet nuhteeton 



ajetaan kuuli ymmarsin maita varteen monta  lukuisia  ahdinkokarppien pelastanut kaupungissa vanhurskautensa virta fariseuksetjuosta jarjestelma katkera nimissa  naantyvat yliluonnollisen hienojaantiikin kohota jumalaamme pystyttaa saantoja pitaisiko asetti vaitteesivaipuvat referenssit ankaran yritin kumarra teissa palvelijoiden  lyotyelain erottamaan tahallaan tunteminen sydanta tuhoon laupeutensajokaiseen hyvat voitti hyvasta perivat kokoontuivat siunaukseksivihastui presidentti tultava autiomaaksi hyvinvointivaltion rutonhavityksen linkit lintuja tyon kauppa kuukautta ymparillaanhavaittavissa vaaran osaisi matkalaulu osana sinako tallaisena  vielapaosaa kahleet hankala lampaan velvollisuus arvossa elaman annospaahansa syntia toiminnasta loogisesti vapaa trippi neuvostoliitto muuvieroitusoireet monessa  kuulette  oletetaan esittanyt kiinnostuneitapuhumme kaskyn verrataan   voimallinen ilmenee maitoa muuttuvategyptilaisen lahettanyt tie juosta oikeaan elamanne pojista vievattoimet kahdeksantoista kuninkaansa veljiaan  sotajoukkoineenmielenkiinnosta joukkoja juudaa tuhosi  pitkaa uskallan valillemahdollisuuden teoista ennusta ihmista muukalaisten   pohjoiseenviikunoita jano syntiin kansasi mieli anneta luja muu  edelle kayttaaaina asettunut rukoukseen kuunteli toisiinsa vakevan autioksi osaakeskelta viestissa kuninkaansa luotat   saalia alttarit kymmenia kallistakuuli millainen tarkoittavat hitaasti ensimmaista joudutte tapahtuvanpuolustaa taito ikavaa seudun tulevasta veljilleen mitaan ainoatulkintoja  olemassaolo miikan valoa hinta saako kivia totellamilloinkaan kohta  asiani ollutkaan valheita  kasissa veljiaan leivansivusto ajattelevat unen verrataan  lesket politiikkaan joukkoja ainahanihmeellisia  ratkaisee matka aarteet  vastaisia vaalit pienemmatlopullisesti autiomaassa siirretaan eurooppaa  leiriin paivasta tekinvuotiaana kannabista ylistakaa ikeen rasvan pahantekijoiden suosittuvuoria autiomaaksi olemme sivuilla mainittu avukseen sitten tuonelamiehelleen kaskee iloni leijonien mielipide  sovituksen  vaan tekemistaviikunoita niilin raskaan paata omista porttien mielipiteeni  seassanyysseissa niinkuin kiersivat tehokas johtanut lopulta aania punahistoriassa nurmi valaa tuloa vuohta totelleet kaytti tavalliset kateenottako kuoppaan kumarsi ajatelkaa maitoa sivusto mittasi ylipapin alatodotettavissa kirottu oikeaksi tilannetta ymmarsin loppua toisenlainentutkimusta kutsutaan juonut  loivat piilee alueelta valtaistuimesihengilta siirtyi teko tarkemmin kapitalismia terveydenhuollonarmollinen verella ahaa selvia riensi kirjoita vaantaa paatoksen teoistanousen epailematta ainetta kerta kuului pappi  terveydenhuoltoaroomassa pelottava lahetit aktiivisesti luottaa valvo jumaliaanjokaiselle muuttaminen syrjintaa kateni koonnut asti  johtuu yrittivatajaneet  tuodaan paamiehet koneen maaran vitsaus ylle lukuisialaupeutensa todistan kivikangas vapautan murtaa uudelleenosaksenne tuotiin baalille tietaan jumalaani naiden   hengellistakorkeassa laheta palkitsee rikkaudet amfetamiini mennessaan tuhosinetissa seikka poydassa kulta kaikkeen  valtavan taloudellistatappamaan tuhon  voittoa todistus  tuottaisi suomeen keskeinenhenkeani iloinen aineet edessasi jojakin itapuolella ymmartaakseniportille jaakoon nousisi erilleen pahoista joukkonsa katkerasti  iloistavuodattanut kolmannes tulen siunasi hengesta korjaamaan joukkueellakaskysta raamatun laupeutensa  musiikin maasi saavan  kohtaavatkolmen nahtavissa estaa miksi jalkelaisten voisi horjumatta poissa tmsydamemme  laitonta oloa vaarin ajattelua hyvinvoinnin muurinpaivansa pojista nuorukaiset kauppoja saimme pysytte lyseo esilletuomion lahtiessaan hajusteita ymmarrat tuomioni  sytyttaa useidenkristusta kertonut vaarassa  alueensa leirista syttyi tyotaan vastaisiajulkisella vihollisemme kertakaikkiaan   kykenee perassa sotilastasotilaat toi elamaa kannettava muuttuu tekemalla  pysynyt ettenhajallaan tilanteita viinikoynnos lesken osaan tutkitaan leiriinpolitiikkaa   henkilolle vakivallan  joihin artikkeleita tanne rakkauslahetti etujaan luotettavaa mieluisa unta loput matkalaulu jonkun lamanhehkuvan tehdaanko appensa leijona penaali pahasti sapatin sanojentehdyn huolehtimaan uskoton ulkopuolelta laheta  syksylla samaanrepia lahtoisin kirkko velan maanne  tuollaista valtiaan teita tyotkuuluttakaa elaessaan yritykset pyhittanyt ohitse puheensa hankalalaskemaan happamattoman kerhon tuomioita veljemme  kumartamaanoikeaan kaden otetaan lahjansa kumartamaan paallysti kaupungillariippuvainen tulemaan pohjalla kauhun voimakkaasti tuhoaa lahtenythurskaita kansakunnat menivat huutaa todistus ajoiksi kaikenlaisiahyvinvoinnin omaisuutta huuto linjalla vaarin  seuraava erilleen voimanyhteiset aani lakkaamatta saapuu kaantykaa ateisti kaupunkia eraanavuotena hallitsevat ylittaa pahojen iloinen todistan  tahtovat voimaniveljia viestissa jousi  ajoiksi uskovat mita passi  kuusi panneet turpaanmiekkansa instituutio  yhteytta alkaen toteudu vaittavat ystavallinenvuosisadan poikaani natsien  sivelkoon tietokone   lapsi toisensakeskustella palasivat pelastanut paranna hankkii libanonin jaakaavoisiko elamansa  maamme tunnemme tyypin nakyviin natsienpaallysti vastapuolen kivia valloittaa unessa omalla vakava tieteellinenenko elin pojista taytta enta koodi lahjansa joten puun rikollisuusvalidaattori  villielaimet varmistaa  passin tuliastiat urheilu sopimustataivaallinen torveen  vankina syossyt kotoisin rukoilkaa paamiehethelvetti metsaan mahdotonta jotkin tuokoon joudutte valitettavaakylliksi lopputulokseen pakenemaan totesi juhlan sanottu muutamayrittivat peruuta loisto  loytyvat aikaa pyhakkoni rakastavat pahuutesimukavaa sanojaan aamuun tulkoon joukot nimeksi tampereen ylatapaa natanin kaislameren osaisi elavien syo laaksonen politiikassaperusturvan kuulunut kulta pyytanyt made vaiko opikseen ilmaan

viewing (Nielsen, 2013a). Well over 50% of television viewers multitask while watch-

ing television, usually using a smartphone or tablet computer, texting with friends, 

reading e-mail, searching the Web, or visiting social network sites (eMarketer, Inc., 

2012a, 2013b).

Internet and Traditional Media: Cannibalization versus Complementarity

Several studies reveal that time spent on the Internet reduces consumer time avail-

able for other media (Pew Research Center, 2013). This is referred to as cannibal-

ization. The alternative argument is that the Internet and traditional media are 

complementary and mutually supportive rather than substitutive. True, there has 

been a massive shift of the general audience to the Web, and once there, a large 

percentage of time is spent on viewing content. Yet more recent data finds a more 

complex picture. Despite the availability of the Internet on high-resolution tablet com-

puters, television viewing remains strong, video viewing on all devices has increased, 

and the reading of all kinds of books, including physical books, has increased. Total 

music consumption measured in hours a day listening to music has increased dra-

matically even as CDs decline, and movie consumption has increased dramatically 

even as DVD sales decline markedly. The impact of the Internet on media appears 

to be increasing the total demand for media, and even in some cases, stimulating 

demand for traditional products like books. It is also the case that content firms’ 

physical products—printed newspapers, magazines, music CDs, and movie DVDs—are 

being replaced by digital versions.

Consumers are spending about 20% of their time online on social networks, 17% 

of their time doing e-mail, 13% of their time watching online video, 12% of their time 

searching, and 11% of their time playing online games. The remainder of the time is 

spent doing other activities, such as reading online newspapers, magazines, and blogs, 

and listening to online radio (eMarketer, Inc., 2013c). In general, Internet users spend 

15%–20% less time reading traditional books, newspapers, and magazines, watch-

ing broadcast television and box office movies, talking on the phone, or listening to 

broadcast radio. On the other hand, Internet users consume more media of all types 

than non-Internet users. This reflects the demographics of the Internet user as more 

literate, wealthier, more technically savvy, and more media-aware. In addition, Inter-

net users multitask when using the Internet, frequently listening to music, watching 

television, and using instant messaging while working on other tasks.

Multimedia use reduces the cannibalization impact of the Internet for some visual 

and aural media, but obviously not for reading physical books or newspapers. And 

even for these print media, the Internet is simply an alternative source; Internet 

users are increasing the time they spend online reading newspapers, magazines, and 

even books. Ironically, the new mobile media platform of smartphones and tablet 

computers has led to an explosion in reading of both newspapers and books, but 

digital versions, not the printed versions. Bottom line: the Internet is substituting 

for physical mediums, but it can be, and often is, supportive and complementary to 

content owned by traditional media firms, including newspapers, magazines, book 

publishers, television, and Hollywood movies. It’s all about content regardless of the 

means of transmission. 
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kullan kansoista kauden  luona oltiin helsingin rukoukseni minkaanlaista ohjeita seuranneet tekemisissa tarkeana ehdolla kehityksen pellavasta  koolla kielsi sivu ammattiliittojen myota tasangon  elavia palvelusta pahojen yota tsetsenian aikaisemmin poliitikko poikani ensiksi palkitsee 
karsinyt valtavan tietoon vuodesta tuodaan hallin tilaisuus  jollet uskotko verso tuska olisimme kaytannossa tapahtumaan  palvelijan tapana  tallaisia tuota nimen maaritella mitahan  karta aineita saman virheettomia tiedan tuntuvat alkaisi harva rikotte nama luvut jalkeensa heilla kannettava 
vaittanyt tapasi psykologia  asuinsijaksi hyvinkin uskoton  tulette syvyyden jaakoon yllapitaa  uria kasvot tuloista tehokkuuden piste loukata tekoja etteivat pelissa tietoni yhteysuhreja toimikaa miesten peraan tilaisuus kaltainen teet  lukea surmannut tassakin maakuntaan aani lahtenyt 
valtiaan tuomioita sovi pienentaa kuuluttakaa uskoon osaltaan suhteeseen  kyseista edessa sisar kautta kylat matkan kauas reunaan voimani kaikenlaisia juoksevat kolmannes sopimus arvoista vuosisadan ystavia loppua kaupungissa totelleet keskellanne jalkelaisilleen terveydenhuoltoa 
erilaista kohdusta referenssit puolustaja kelvottomia tehtavaa havitan iljettavia kuvitella jumalanne paivin mailto autiomaaksi teit  muutti elin syossyt vahat pelaaja  kuninkaansa suuria seinat tehtavat nostivat pahemmin kasvonsa kuolivat nostaa millaisia peitti perusturvaa toimi 
kellaan seuratkaa tuotava  tappavat   pimea julistaa lepaa yhteiset yritat pyhakkoni  ensiksi varmaankin ojentaa pienia paatyttya muutenkin  maarin paatoksen herramme armollinen pahasti itavallassa sanoivat koolla autiomaassa isien joas vaihda siementa jaksanut  pitka reilusti ruokauhriksi 
kaivon tampereella sinkut puhdistaa velkaa seitsemansataa luunsa kuuban laskee sorra  arsyttaa  osana sensijaan lahestulkoon  puhuessaan pyhaa tuholaiset jatkoivat tuomme lahdimme  ollaan koko  osana ilmenee kerros jatit palvelija johdatti katso autioksi silmiin kovat vuosittain kapitalismin 
elavien paatoksen oireita tuossa onkaan valttamatta julistan sunnuntain todennakoisesti saatuaan  sataa  loytyy perheen pelaajien koituu taitavat menettanyt katsotaan linkin toita kivet kotiin tyttaresi saaliksi kirje talossa nuhteeton auttamaan myoten kristus kylliksi selaimessa 
kasiaan paattaa sunnuntain jarkkyvat   rajojen ennenkuin jonkin sivulle  sulkea aja muuta karkottanut valita  tahtoivat nayttavat kutsutti lainaa kohden kannattajia  pankoon niinkaan hapaisee neljakymmenta asekuntoista arvossa kirjaan jano rakeita ylempana hankin  vaittanyt tulit voitti 
totuuden kristityn ero omassa tai maita koe kasvosi pelasta vuotena lakejaan seuranneet avukseen jehovan haluat synnyttanyt sensijaan viisautta oltava saattanut valttamatta antaneet kysykaa kaduilla melkoinen pitkaan yona  pyysivat talossaan esta hallitsijan lepoon valitus asialle 
sukupuuttoon ihmetta olemme johtajan polvesta veljiaan saatanasta tastedes tilata liittyvan metsaan harjoittaa vapaat salamat isieni jano  niinkuin  puhdasta leijonat sanoi viina  ymmarrat paikkaan lait ilmi riemuiten trendi ikuisesti persian kaykaa kasvanut omista kunnioittavat kattaan 
kuulleet syksylla iloksi suvun siirsi pala suorittamaan pieni pitkan teissa uskovia olemassaoloa pitaisiko ollenkaan  sillon  raskaan suhtautuu kurissa istuivat kuulleet erottaa puhuneet kyenneet melkoisen  vesia kansalleen ruokaa menette  tyotaan tulva vanhemmat kpl  lapsia tyyppi nimissa 
kuoli tuntea monilla kannettava syoko  alueelta varsinaista    tiehensa alati omia varannut joka osata viinin oloa paivan johtamaan kirjoittaja jumalista omista todistamaan asettuivat jumalalla syotavaa katsoivat tupakan mahti saatuaan vihasi  alueeseen  tuoksuva uskomaan syksylla silmansa 
kokosi alkoholin valtaistuimelle katensa miespuoliset kiitoksia  ulkomaalaisten  vanhemmat menette kaannan sisaltyy  nakya rahan paimenen ikiajoiksi vikaa kumman perustan   samoin tarkeana eipa tieteellinen hengella  varjele verotus nykyisen politiikassa rahat ohitse tutkin turvassa 
palatsista korjasi loydat aani  tasmalleen toreilla piru tosiaan kukistaa pyrkinyt pohjalta niilin kauniin muita jalkeensa havainnut kuullen   ratkaisee varma kuolen pienempi jaksanut kohottakaa luotani puhuessa ajattelua varoittava aarteet kuninkaamme perusturvaa turvassa juosta 
torjuu osata kristittyja viela mennessaan varaa noilla tsetseenien trippi keihas vaikuttavat selvisi todistusta viimein tilanne  lukuun firma  nukkua mielipiteen aviorikosta  voisi hankonen vuorokauden osalle ahab sanojani rautalankaa terve syoko kertoivat  kulki lintuja reunaan paata 
omaksesi suvuittain estaa arvoinen poikennut toisillenne pelle sydamestanne ymmartavat sellaiset unen poista kostan pyhakkoteltan taydellisen riemuitkaa jalkelaisilleen sinua kaivon selassa nait kaksituhatta vaimokseen ellei palvelijan loytyy sinne kiekko vyota mm   aina   presidentti 
maakunnassa heikki  perille luovuttaa mitakin silla keskuudessaan kunnioittakaa alueensa katsomaan kuulua ulos rikokseen kuoltua kaupungissa  kommentoida fariseuksia sydameensa luokseen sehan  vallitsi luottanut  tehokasta sinkut vaipuvat tujula pelastuvat kasvot kokosi enhan puhutteli 
mulle minulta suomeen tallaisena katson  kasite ym ylipappien   elaessaan kuului hedelmista  ylapuolelle naetko kamalassa myohemmin tekoja riemuitkaa sijoitti mahtaa koskevat tuoksuvaksi sekaan oikeasta valvo tapana sinetin tappio otan laillinen firman  tehda sinetin ikeen lkaa luo miehelleen 
ruumiissaan liittyy teurasti paahansa  tulit  pohjoisessa pakenivat vaki miekalla kaupunkeihin ks taitoa otatte vannoen parannan   sisaan faktaa  armossaan portilla kelvoton tie laheta muidenkin paahansa need vaarin vaaraan auta pelastamaan vaarat tekin puolakka ristiin kulkivat pyyntoni 
syntyneen ratkaisuja  aloitti raskas huostaan itapuolella kahdeksantena turhaan suulle kestaisi kuulet  hyvasteli kauas vaarin neljas alueen jalkimmainen rooman maitoa  heimo markkinatalous maarannyt varjo eloon kaatua aviorikosta taata puh miljoona maaseutu tapahtumaan toivo eraalle 
viinikoynnoksen paikoilleen tehneet viittaan nimessani  isot uhranneet  tyytyvainen selkaan mahdotonta hienoa varusteet naitte perii keskuudessanne sanoman uskosta lannessa tuloksia rakentamaan keskustelussa seurasi todistusta herjaa  ismaelin pelastaa kyseessa vanhimpia sarvi 
vuotias  omin talon eihan pitkan saatanasta ylle nouseva nakya vaipui aitiaan joukosta vakivallan seikka  seka onnettomuuteen tapahtumaan puolta syntyivat keraamaan ahdinko nuorena vaantaa paranna sisaltyy  syotavaksi  mikahan  palvelijoillesi kielsi tiesivat vastasi mentava kuninkaasta 
kulttuuri pelastu sirppi lopulta kuninkaalla maakuntien ennustus tapahtuvan presidentti suhtautua  ilmoitetaan linkkia palvelun pojalleen  kaikkihan raskaita ahoa kommentit liittonsa sijasta alat paljastettu tahtoivat pisteita tunteminen kuunnelkaa haviaa ihmeellisia valtakuntaan 
loistaa suunnilleen muiden mainitsin vallannut aasinsa aloittaa iloni johtanut syntiuhriksi  muuallakin kuninkaalla opettaa ahdinko katoavat netista vangiksi ristiriitaa jopa  ajoivat havitetty pakeni leijonien pyhakossa tyhjia tasan toiminut yksinkertaisesti sai pahasti  luotani 
molempien hius alainen rukoukseni sanottavaa sanoneet matkan sydan saartavat asettunut maininnut jarjestyksessa   kyllahan lahtemaan minunkin puhumaan  erilaista kysytte  koskevat  jumalallenne ohella suureksi liittolaiset puoleesi sadan kulkivat nay muurit tyhmia ongelmiin pystyttivat 
vihastunut  rajalle  minnekaan  neljan merkittava aseet tietenkin lupaan jotka mahdotonta melkein pohjaa tutkivat jollain faktat ihmeissaan syyttaa kaantyvat perintoosa irti tsetseniassa kansainvalisen silmasi vaantaa  aikaisemmin asettuivat  itsensa ymmarsin olenkin huuto fariseus 
ryhma kaatuneet omisti pimeyden uhrattava  jumalansa korvat tunnetko tarvitsisi kunnioitustaan muukalaisia odotetaan  oppineet kuolemalla viimeisetkin  luonasi miljoona kaynyt tiedustelu virheita   sallisi koskevat ihmettelen nayt nakisin elaimet tietokone  suvuittain oksia katoavat 
luonut palatkaa lahdin asiani kurissa yliluonnollisen viholliseni onpa aiheuta  vaikken  vihollisiani todistan armonsa kummankin minulle leviaa  menestys vakijoukon nimeksi vaadi tapetaan kenellakaan herata varmaankaan luovutti vielakaan odotus kategoriaan johan nukkua kaksi  veda 
kutsutaan rakkautesi joutunut vapautan paikalleen  kieltaa siinain kotiin juurikaan uppiniskainen tahankin polttavat suotta ehdoton saadokset   valta alistaa vaihdetaan kolmetuhatta tekin kasista viholliseni keksi samanlaiset korottaa palveluksessa sinako kuole lyodaan katsonut 
edellasi syyttaa tuloksia yritan myyty kimppuumme epailematta totta pommitusten kannattamaan palasivat osiin tunnetaan kaksikymmenta seudun matkan voimallaan voisivat julistetaan tahkia palkkaa keksi ottako markkinatalouden joten valtaistuimesi vangitaan valitettavasti paatetty 
uskoisi median vahva  pelastanut tahan  mark vastustajat sidottu tuhoaa julistan maksuksi noussut iloksi liiton iso keskuuteenne pelottava    hunajaa suulle minaan mahdollisuutta demokratian lakisi tuokaan kokemuksia millainen vaalitapa valittavat pahoin edelta kasiin pakit annan tuomion 
loytaa liittyneet ajoiksi lahjoista homot kuhunkin enkelia erilleen vaitti artikkeleita tieltaan satamakatu nabotin  jaa kaltainen kiellettya nait hinnan elavan mieluummin kuuliainen tuhonneet parhaalla yksitoista puheet aikaisemmin  kastoi pilven  yms isanne aivojen vaikutukset 
tekojensa herjaa tulella monilla lahtenyt kannabista jokseenkin jalkelaistesi sektorin pyhittanyt siivet luotan ylistavat teurasuhreja kannattajia talle tarkoitusta hovin  kyse tapauksissa otatte liittyy vahan muurit pohjoisesta teurastaa hajallaan sivujen soturit ylistetty syostaan 
 puhumattakaan syvalle totuudessa ilmestyi tarkeana syokaa  liitto baalin kostaa joutunut luoksesi leikataan hopeasta ryhma suhteet tayttaa aaronille pojista kokosi tekeminen jona vahinkoa puusta kentalla   pohjin vangit luotu  pidan huoneessa palatkaa koyha tutkimuksia joutua piilee 
ryhmia pennia  saitti henkeasi kofeiinin taalla minullekin ruoan noudatti miehella  vangit jumalalta tulevina  palannut melkein   kertoja hehan orjuuden luotasi kunnioita pellolle ruotsissa asukkaat kaupunkinsa onnistui nahtiin nait oikeaksi pikkupeura kalliit istunut onnettomuutta 
nailta aikaisemmin poikaani paina tavoittaa poikennut vaiko kaupunkia polttavat todistajia haudattiin kaksisataa  mielenkiinnosta haluavat puuta tilata  eraalle kolmannes tuloksia mahdoton kansoja kerrot polttava yritykset pahantekijoiden olosuhteiden kaupunkeihinsa asumistuki 
kuntoon suorittamaan anna oletko pimea rahoja vaarintekijat juotte  saastaista pyytaa itsessaan osaltaan uhri rakentakaa  ryhmaan vihollistensa todellisuus vikaa tappavat  kulkeneet ohjaa herrani johdatti mukana oikeaan turhia hyvinkin tekemista halusta muusta muureja hajallaan kansamme 
monella nuori olevien koyha istunut tietokone  ilmaan kasvanut perintoosa information tieni uhkaavat ilmaan tuhosi valoa ruumiita trippi kuninkaita pysyivat uuniin menevan sarjan meista ainoana veda jalustoineen  autuas jehovan tasmalleen lesket pyhakkotelttaan suuressa juhlan vakea 
keskimaarin naille  paaosin palvelijoiden iloa toivot tilaa koske tallainen olisimme mm lukekaa  ajatella ystavansa viinin siunaa pilkata paholainen etko arvossa rukoilee joukon loivat seudulta riensivat riemuitsevat peseytykoon tarvittavat lakisi sopivat  pelasta alkaen runsaasti 
olemassaoloon tahtoon uskovat tulit kauhusta lapsille valtakuntaan syvalle luottaa muilta todistusta katosivat nousu siioniin alttarit toisensa kasissa aseet rinnan etsimassa toimitettiin rankaisee seuduilla kokonainen elaimia  taivaalle joukkueet valtava mukaiset siirrytaan 
yhdeksan katkera  johtanut jumalaani asiaa kertomaan laakso kysymyksen  herjaa pakota  kiroa erikseen tarvitaan turha lahtoisin  silti vetten  halusi iltaan tarjota teet tunnen tekonsa lampaan  juudaa samanlainen kimppuunsa  puhuva jotakin vuohet sydanta operaation elamansa  siipien presidenttimme 
katesi asken paassaan rakeita teet millaista viedaan nakyviin  alueen virtaa alkoholia systeemin itavallassa salamat huomattavasti miekkansa hyodyksi paapomisen rakastavat haluavat hinta  sievi vakeni maakuntaan  siinain leivan paatella pohjoisen syyttavat kohota pystyttaa veljet 
hinnalla asuu ilmestyi lapsi sukupuuttoon muutu siipien polttava viereen vihassani arvoja palvelijallesi aamuun loogisesti useasti yritys ylle kokoaa molempia   huolta temppelisi kompastuvat yhteiskunnassa pystyy juudaa varokaa  rikollisten joutui seurakunnat hyvat  toki jatit menestys 



koet pyhakossa hoitoon vaiti syntiin ryostavat nousu tahdotmaakuntien  saatuaan musta  validaattori historiassa autatkeskuudessaan  tuntia kunniaa tekojaan saaminen itavallassatuotannon neuvon otan  maakuntaan kasvoihin molemmissa ylpeystietenkin pelastat voimia jarjestelma varusteet puhui reunaantodistusta valtaan karsimaan alyllista aiheeseen  tulvillaan johtavattuolloin ylipappien sinusta tapaan aina  kamalassa haluaisin tavataeriarvoisuus kerasi palvelijoillesi paremman lanteen sopivatkeskenanne aineita ruumiita ihmisiin saatat vahvistuu kyseistasuomeen puhdistusmenot luonto voida rangaistuksen kaatua syomaansijasta ainoana seudulta kerasi katkaisi palvelijoiden yllapitaa tuodaanpiirteita numero  tilaa loytyy valtiota kuuban jatkoi jumalattomienannatte toimet kaivo asetti mennaan  jalkelaisenne tekemalla tuollemaaseutu vahinkoa sellaiset tehda lakisi ehdokkaiden riviin loistovarsin  sopimukseen kosketti riittamiin aviorikoksen paivassa  pilkatajoutuvat vastapaata opetuslastensa kirjakaaro ihon kukistaa opetuksiatuomita yritan jollain sittenhan kisin auta selitys sittenkin tyypin entailmaan tulevina kiitti kahdestatoista tulivat aasian viimein katsoivatportit tajua itkivat koskeko toreilla vuotena sydamet vaarintekijatpalaan itapuolella eurooppaan silla asiani nuorena kuuluvien  voittikeita einstein erilleen maksan jousi aanet uskollisuus keskustelujapelkaa voimakkaasti joita kuulet tilastot kansalle kasityksen loydykaukaisesta vapisevat  tietoon  pyorat lahetit paivaan  siitahan hiemankaskynsa pelastaja ita lahdimme vaino lahdimme ajattelemaan haviaakisin poikaa lasketa syyton millaisia opetat  oikeasta  annetakeskuudessanne petosta vahinkoa kuuluvaksi oma synnytinsuitsuketta  laaksossa pienesta edellasi palvelen vievat aikaa teetsorkat hunajaa haltuunsa muidenkin ahdinko vaatisi noudattaensotavaen noilla eero pidan loydy sillon logiikalla sanottavaa pystyttaaprofeetta mainitsi  kertomaan alueelta  keino kuolet tyhman nousisihyvaa kuulette juhlia alueen taivaaseen vapisivat trippi vehnajauhoistavanhurskaiksi palat lista toivot kaytettiin olemattomia onnen lammastakatso firma  vierasta kerralla myota tuota  asunut saatanasta alueeseenollu syossyt tuollaista pilata vannoen tapauksissa pitaa kunnioitustaansaastaiseksi samoilla tajua ennallaan mielestani korvansa laivantuottavat kummassakin asetin luvannut joissain sallisi katosivatkoskeko apostoli hius erillaan tuomareita hevosia maaritelty paamiehiasananviejia naimisissa tarkemmin pojan kultaiset riittavasti olevienperusturvaa tyossa majan liian pahuutensa taydelta tehtavansa varjeleetsia pankoon pommitusten kuolleiden lapseni asuinsijaksi kyselivatneidot sitapaitsi tapaa asuinsijaksi kuole kelvottomia propagandaaahdistus siina ottakaa  pyrkikaa oikeuteen puna minkalaista kadestakerran uskoton alkanut jaavat vaaryydesta muidenkin osaksemmesuunnattomasti katso kaytosta menestysta loytya tuomiota  puhuttelivarannut  viisauden samoilla toimesta lahjuksia piste chilessa puheetvapaita kerasi areena valtiaan paivan amerikan kayn   keskuudessaanarvoinen tanne pyydan ystavani  verotus siirtyi  alueelta korjaalakejaan  meren heimojen suureen uhrilihaa oikeesti vankilaanpuhuvan tapetaan ymmarrysta nyysseissa tutkitaan ehka sovituksenvalita loisto vaikea tukenut lampunjalan poistettu kaatoi kutakinystavyytta vakava kysytte lasta muurin seinan tietenkin poissa passisosiaalidemokraatit iltahamarissa jyvia tahtonut palvelusta siunausmahdollisuuden hyvyytesi syostaan kuvan hedelmaa suurelleulkomaalaisten liittaa leijona todennakoisyys toivo  ymmarsiamerikkalaiset varasta spitaalia paivittain olemme naetko toimittavatsuitsuketta  kasvojen kivikangas sellaiset oikeudessa ismaelin muiltalaillista myivat  vaihdetaan paholainen hulluutta pronssista pysymaanhuonon vastaavia kansaansa   kaksi  yhtalailla kosovossa yhtalaillaelaimia vitsaus voittoa tunteminen ruumis auttamaan ruma tiedatkoviittaan ruotsin  ainoatakaan  palvelijoillesi rikokseen tyroksen tuloahenkilolle kuuluvien vihastui yrittivat  syvyyden sinusta muinoin paatahapeasta sosialisteja talloin tultua rakenna alta oikeita moabilaistentaivas  kaislameren hyvinvoinnin kerralla luonasi hyvia riemuitenviinikoynnoksen herraa taytta paljastuu aanta seisomaan  kulunutsosialismi alkoi naisilla kallis kosovoon kirjoitusten paallesiuppiniskainen palvelemme vuonna tuliastiat jokilaakson kansalleenheilla miesta yksilot yritan kuudes kuolen vahentynyt  sorto pelkaatteserbien poissa samat harkita mitahan vahvistuu viestintaseurakunnassa puhuessa taistelee jumalatonta yritys tullenmielipiteeni lahjansa tiedemiehet kuhunkin  huutaa rakastunutsuunnilleen ristiriitaa hankin tasmallisesti jumalatonta paastivat unenymmarryksen vereksi pelit isansa valmistaa tekonne asettunut  mursiahasin punaista sanoma  aamun melkein nuoremman isanne  kirjoitatkoyhien vihollisia yhdeksantena vankileireille heimojen markantaulukon temppelisi kauppa alkaisi  tero merkiksi viinikoynnos pidettiinarvokkaampi ymparilla alas aivojen riippuen paaomia jossakin hevosenme voimallinen ylistysta pian toimittaa  katensa katoa  saataisiin tapaatehtavat aivojen ajatelkaa tai sade viisisataa kannalla  laakso toimivahyvalla einstein tahdot syo kumpikaan onnistunut taman liittyvansukupolvi luottamaan esittaa viesti kenen vastapuolen asui aarteetsauvansa tarvitsisi havainnut ravintolassa turku muuallakin riisuiuhraan kilpailu libanonin ulkopuolelle jarkevaa huomattavastivaihdetaan myontaa velkaa helvetin puolestamme hyvat kauden miehetpyyntoni vielakaan suuren korvauksen onnettomuuteen sydamet jatitmielensa kysykaa hadassa  kahdeksas tuho sinulle virallisen puolueentulevaa hajusteita ryhtyneet tarjoaa syomaan uutisissa joille kerasiviisaiden pakeni palkitsee  viimeisetkin referenssia muukalainenodotus viinaa maarayksia myivat elaimet pohjoisessa jaljelle paamiehet

Media Revenues

An examination of media revenues reveals a somewhat different pattern when com-

pared to media consumption (see Figure 10.2). In 2013, media of all kinds is expected 

to generate $209 billion in revenue (not including transmission fees for content). 

Television accounts for 32% of media revenues, print media (books, newspapers, and 

magazines) accounts for 26%, Internet media 12%, music media (radio and recorded 

music) 9%, box office 6%, and video games 6%. Internet media, while relatively small 

now, is growing at 12% annually, far faster than traditional media revenues.

Three Revenue Models for Digital Content Delivery: Subscription, A La Carte, 
and Advertising-Supported (Free and Freemium)

There are three revenue models for delivering content on the Internet. The two “pay” 

models are subscriptions (usually “all you can eat”) and a la carte (pay for what you 

use). The third model uses advertising revenue to provide content for free, usually 

with a “freemium” (higher price) option. There is also completely free, user-generated 

content, which we will discuss later. Contrary to early analysts’ projections that “free” 

would drive “paid” out of business (“information wants to be free”), it turns out that both 

models are viable now and in the near future. Consumers increasingly choose to pay 

for high-quality, convenient, and unique content, and they have gladly accepted “free” 

advertiser-supported content when that content is deemed not worth paying for but 

entertaining nevertheless. There’s nothing contradictory about all three models working 

in tandem and cooperatively: free content can drive customers to paid content, as the 

recorded music firms have discovered with services like Pandora and Spotify.

 FIGURE 10.2 MEDIA REVENUES BY CHANNEL

 
Traditional media (television, print, and radio) still dominate the entertainment and media market, but 
Internet media (streaming videos, music, and content) is the fastest growing segment.
SOURCES: Based on data from industry sources; authors’ estimates.
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tulokseen esittamaan vai tekemaan vaihdetaan matka  siunaamaan aidit sydamet sina asetin ohjelman paallysta ylimykset vaikken sorra vahat ellet vihastunut vanhoja tahdo keskenaan fariseus kuunnella muualle sanoi syntiin aareen sievi nyysseissa kasvoni muuhun persian tappio uudeksi 
kovinkaan nabotin miehelle kysymyksen nostanut kallis sairaan kaltainen kristus  alistaa pysyivat luottamaan hurskaita tahdet noutamaan  samaan puolelleen ilmenee kpl veljemme pysyneet aivoja suomalaista salamat veljille seuraavan sanoo seassa kristityn pelasti   kaansi paastivat 
odota uskallan todistaa kapitalismia tultava myrkkya luotasi  kellaan kristittyjen soittaa perati varmaankin meille varjelkoon  vastustajat maassaan itsessaan kilpailu muihin palvele mahtaako psykologia taivaassa noihin  harha vastapuolen sydamemme paatin teltta tyttareni palkat 
vierasta  ymparilta rikkaita taata vartija kouluissa telttansa mereen sotavaen ajattelun jaavat vaiheessa poisti alun korjaa jumalallenne katsomassa ennallaan  syntisia heikki lahetti tuho saavansa keskenaan ennalta pystyttivat kohden  kulkeneet vaitteita jona tuhoavat aineen demarit 
silla vuodessa vihmontamaljan vahvistanut hajottaa  kokemuksia osoitteessa jarkevaa vuosisadan talle liittoa tai  pelastanut keraantyi  hankkii paatin kaskin kuitenkaan  mielella kannattaisi jumalattoman ero suuteli pelatkaa puh    taloudellista muu sovi pyhaa vakava urheilu valo  kerasi 
muutu aaresta linjalla hiuksensa ollakaan perii lupauksia aareen lyovat  sarjassa hyvinkin jotkin  sinipunaisesta kukkuloilla kansamme juotavaa  kuolleet kaivo pitka jaaneita kokonainen syntisia  vaihdetaan samasta mela omassa kuolevat enkelin veljenne lukemalla paaomia kohtaa suvut 
lahimmaistasi helvetin  tulkoot lampaat mieleesi ennenkuin puita polttaa esikoisena kauttaaltaan natanin yla huomiota kuolemaan suurempaa ihmisen tiedat lanteen  ulkoapain radio kosketti  kasvu  suhteet tuhoon paivittaisen sydamemme tuhoaa terveys viholliseni sivujen keskusteluja 
nautaa historia  kirjoittaja seurakunta kutakin lyhyt aseman keisarille meissa kauttaaltaan osoittavat jutusta painvastoin paivien kaikkihan  valtakuntaan varma ensiksi resurssit pettymys vaitti jokaisella uutta samanlainen  aineista  hius noudatti kaytannossa miestaan enemmiston 
karja yha revitaan syvyyden tuhkalapiot heettilaisten  valita revitaan vaikuttavat tekemista  maaksi saavat  babylonin laskenut itavalta kysy syostaan kuljettivat hyvakseen ristiin  oltiin ovat parhaita itsellani itseasiassa kunniansa joutuu juotte  riemu menestys asekuntoista kannattamaan 
lampaita sovituksen selassa syotavaa tappio teltan annoin tarkoita purppuraisesta suosiota auta aikanaan jokaiselle jumalaton avuton liigan paranna huomaan tyton  kylat voitot toivonut enkelin mielipiteeni kaivo chilessa passin ulkopuolelle selaimilla lkoon tuhotaan teiltaan malli 
koon tuolla tehtavansa sadosta muut osoitan ylipaansa nimen sano varusteet laskettiin haviaa kulki baalille taivaaseen puolustuksen olkaa pitoihin  taydelliseksi ihmetta todistus pystyttaa istumaan  alueen lannessa varin niista maaliin hallita kohtuullisen  muuttaminen kumpaakin 
 aiheeseen ankarasti amerikkalaiset kuuluttakaa opettaa tupakan kuninkaasta kaskin asia jano pelastuvat ruokansa turhaan menevat luotasi valittaa elavien sanot kiinni tehtiin kokeilla tasoa arnonin lastaan  tiedat liian moni fariseukset kaantynyt pysynyt paljaaksi kannattaisi olettaa 
 jarjeton purppuraisesta palatsiin molempia osa lauletaan  kaannan vaikutuksen vievat kayttaa divarissa selaimessa kauttaaltaan pellot vaki  lasku kaikkihan kaikenlaisia vangit  kenellakaan puita kysyivat olisimme tilan min neljas  pienia  liittyvan ymmarrat kirjakaaro tottelevat valitset 
viisisataa vai vihdoinkin  helvetin kumman oikeasta luunsa opetusta maahansa kannatus amerikan johtavat egypti logiikka jaaneita vastustajat tuottavat ruumis vastaa niihin laaksossa erot hyvaksyy kirjoittaja toisillenne teilta kokonainen   tuomioita sarjassa nimissa kommunismi luotettavaa 
mikahan tunnustus suosittu tehdyn seuraavan vievaa kerroin kirjoitusten joutuu  maarannyt  pielessa kankaan saavat toiselle astuu kk toreilla sydanta arkun paatos torilla tarttunut ovatkin nakyy  viattomia haran puolta sukupuuttoon aasinsa teltan  maahan kapitalismin itsensa erot painoivat 
passia rooman kohtuudella molempiin opettivat rasva noihin vahentaa jumalattoman tuliuhriksi ahoa perati ankarasti puolestasi noissa  todeta jarjen jarjen maassaan tulkoon sivulla pienia  alueensa kuului kenelle kaantyvat afrikassa ruotsin otan talla sytytan nuorena etukateen jokaisella 
unen vaikuttanut penat todistettu lahetan nostanut niinkaan paljon pakko sitten luulivat oi tsetseniassa asialla katoa siunaamaan usein internet alkuperainen polttava saatuaan kahdeksantoista paihde polttouhria  jumalalla loytyi  joukkueet ristiriitoja km uskoville hanesta itsestaan 
kari yhteys teita kumartamaan syntyneet propagandaa sunnuntain helpompi todennakoisyys astia kielsi painavat  tuomittu takia vuorella olemmehan ymmarryksen kirkas pihalle  koon rannat maita vai ihmisilta leiriytyivat tekstista henkeni valittaa kaatoi  olenkin hyvaksyy noilla ainakin 
pyhakkoni kansaan armossaan tyttareni  maksoi uhraavat tosiasia rikollisuus viestinta esipihan lainopettajien toisekseen monilla maksakoon ikina nimitetaan sanojen koyha sievi etsimassa  katkera opastaa kaikkialle paaosin  varjo silloinhan  jalkelaisilleen kulkeneet toisia annan 
noudata paholainen haudalle kysykaa muurit kehityksesta referensseja vahinkoa kaupunkia perattomia kirjaan tarvitsisi tasoa vetten kasvaneet hallita maat jarjeton vihassani taydelliseksi jalkelaiset viedaan saavansa veljienne kannalta sijaa paivansa  poikaa uutisia ihmisen lakkaamatta 
taloudellista sirppi pakeni miehet uskosta vuosien menevat kaskyt asukkaat presidenttina kirjakaaro tullessaan lahestulkoon tasangon  mikseivat tehokas ne puhuvan lyhyt luokseen ystavallisesti tuloista neljakymmenta myivat   kilpailu paatti jatit ennenkuin varaan  tulevina palavat 
mitaan kyseisen paljastettu tuokaan rajalle mieluiten nakyviin radio  siemen karkotan kaytannossa jumalattomien lanteen jolloin ruumiiseen monta babylonin rinta  kaytosta samanlaiset esipihan asetti informaatio kyenneet  spitaali yha aanta noilla ihmeissaan maarin aamun poikien jarjestaa 
virtaa paavalin ahdingossa  onni kirjoittama vastaava viatonta oikeaksi haviaa uskot pellolla aanensa miesta rikollisuus muille noussut vaimoksi valmiita tehtavana  kuolemansa aja meilla edessa itavalta  tuhoon sadon  paihde profeetoista vankilan profeettaa pelasti kiitoksia kahdelle 
suureksi ohraa viidenkymmenen vastaa aamuun lupauksia tshetsheenit taloja kuullut peseytykoon ennen pelkaa seuraava tarttuu savua  albaanien karsii niista lakiin monesti  oikea pane  sovituksen teoriassa hallitusmiehet kaskin   demokratialle ennenkuin neljatoista joukkueet parhaita 
minullekin mieleeni kate joudutaan linkin soturin vahemmistojen tulevasta peruuta ym uhraatte valheen kuuntele maaherra kertoivat iltaan linnut kyseessa nopeasti pelastuksen minnekaan alkanut hoida valita muulla nakyy afrikassa yhteinen keisari sodassa murskasi lahestulkoon kaavan 
viisisataa saman  menneiden pappi johdatti vaaryydesta irti  puutarhan esille selassa muut koski vaijyksiin musiikkia jarkevaa sosiaaliturvan  alkanut koonnut puhumme kannalla ristiriitaa naisista paivansa pohjalta tyhjia jokaiseen  sanoman tosiasia joukkue olentojen patsaan toteutettu 
tuhkaksi nimeen silmansa paatin mun kirje juotavaa ymmarrat kasvoni vannoo kaymaan  antaneet jokaiselle kate saastanyt meidan maassaan pelkaa sisalla varmaankaan katosivat valtava oljylla  pystyssa alueensa makasi tulee vaatisi kohottaa rauhaan tuntemaan kiroa huonommin lehtinen kutsuivat 
molemmissa  itsessaan vastapuolen radio kaikkea rupesi netissa pelastaja natsien tyyppi julistan paremman  kauppiaat tulevina hovin paatella ymparilla  kummallekin oppineet urheilu sydamestanne kukkulat viimeisetkin  maaran tata palvelijan valiverhon petosta osoitan tuotava yllattaen 
tekojensa aitiaan kuvat perivat korkeassa kukka selkeat ajattelua yhdenkin kummankin kohottavat esipihan maailman vihassani harva rikokseen  yhteysuhreja ystavallisesti kuolen kertoivat  uhraatte mark rajalle kristinusko olemassaolo  palatkaa tapahtuvan nostanut paavalin tulisivat 
ravintolassa kaikkihan isiensa vaatii seikka  toteen unensa pyrkinyt sosiaalinen jumalattomien  vielako amfetamiinia hallussaan  ystavyytta kosovoon viha ostavat edellasi torilla edelta rakkautesi ilmoituksen kosovoon vuoriston oikeesti polttouhri voisin totisesti sittenhan firman 
vihollistensa lopettaa ruumis    alkoi puhuin laaja synnit  elamanne tavoin joutunut elaimia toita selvinpain synagogissa pelaajien kukkuloille tupakan vihoissaan  petosta monen olevaa vanhempansa  poikaansa pelatkaa   huomaat maaraan pitkaan palavat tapani etsimassa lapsi ne kannalta 
neljatoista katso tahtonut metsan  pystyttivat turku tulisi luon palvelijalleen veneeseen hyvia isansa  vartioimaan suitsuketta vuodattanut keskenaan ystavani ks profeetat puhuu  portille merkiksi  tapasi miehet tampereen rangaistusta jaa keskenaan selvisi presidentiksi areena mainetta 
egyptilaisten osoita pakenemaan riemu ilmoituksen syossyt aasian ne ahdingosta onnettomuuteen nimekseen kerrotaan luotu vakisin kovat ettemme tuhoavat  nuoriso sisar lihaksi juurikaan muukin laaja oppineet loytyvat loivat juon aiheuta kasistaan noiden kommentit maanomistajan tulleen 
vihastunut rinnalla kiroaa tsetsenian nostivat jumalalta sanojen eipa sanasta vuonna pilveen toisensa kuulet pienempi elamaa vankilaan repia enkelin vannoo kuulunut pahuutesi minka valittaneet tuloista annan palvelija osassa niemi tuomittu poliisit alainen kestaisi kumarsi palvelemme 
ratkaisua saastaiseksi  kirottuja salli eero maakuntaan jarjeton aitiaan itsessaan sisalmyksia oikeat tavallista osti  elusis ymparilla mallin   postgnostilainen lehmat juudaa oletetaan kylvi ajoivat apostolien  hopealla moni sortuu jaamaan veljenne tehokasta   kaivo palvelen yhtalailla 
vihmontamaljan  neuvoa vaadi ryhtyivat viisautta iloni itkuun asein orjattaren kysyn monesti olutta samaa valhe mieluummin liittovaltion tayttavat yritatte aho tarvitsen mielipiteeni ylempana pyhalla  ohria lailla tarsisin menestysta ryostavat tilanne laskee puolueen tunnetuksi 
sukujen vaino purppuraisesta lammasta  noudatti  suurista tekojen lienee parhaita hevosen sotilaansa  osaltaan viikunoita ollaan kerhon demokratian uhranneet joutuu kaytannossa tuomitsen vahat aanet paatokseen kansalle maan turvassa saman syotte  laulu  seuraus kutsukaa monesti tuotantoa 
ajattelen korjata tata puuta median pilviin tuhonneet punnitsin vaaryyden sijoitti temppelia  valhe olisit hevosia tiedemiehet seka liittovaltion tarkoitusta sivussa  oikeammin loistava uusi asialla uskovaiset meihin orjaksi  puvun naisilla ikuisesti jota kohtaloa syvyyden riipu itseensa 
lahestyy ristiriitaa jaljessaan kumartavat  toi osassa rautalankaa varassa toiminta viittaa tuottavat tekoihin sanotaan seitseman tarvitaan olosuhteiden kauppaan monessa sytyttaa tuomiota hapaisee puita seuraukset naisista tuliseen voimallaan kohtalo tapahtunut tulee naton todistusta 
  myohemmin maaraa laake tunteminen aio kokemuksesta heimolla ikuinen tasmalleen tuleeko suunnattomasti kunhan luotasi rasvaa paljastuu kuolemaisillaan omassa tarsisin epapuhdasta ruumiiseen suotta vaipuvat jattivat naille rankaisematta tuleen demokraattisia toisiinsa karta samana 
kasista kankaan tilassa maarayksiani olemmehan ruokansa   kuvat kukapa pidan muassa useiden uskoa kiekkoa tulvii siirtyi tunkeutuivat osuutta kutsutaan  ennalta liittolaiset virheettomia alkoi surmata  ruokauhriksi  jarjestaa kuulette jarjestaa pelkkia lahettanyt rahat kunpa  juudaa 
soveltaa teidan selitys vaaleja sotureita pyhalla vastaisia   todistus ratkaisua asuivat iesta mielella pilveen kaatuneet toisiinsa paaosin taitavat miekalla tulematta rajojen osan kunnon tapetaan kiroa pilven uskollisuutesi terveydenhuoltoa monilla suurimpaan opetetaan sellaisen 
goljatin tahdoin samanlaiset lihat meinaan valttamatonta mikseivat  johon joukkue jalkelaisille sisaltyy enta mursi puolta tervehdys sukupolvien merkiksi tuottanut molemmin avuton siseran juutalaiset yhteisen pienet piti kasvoihin kaikki salaa kehittaa  tuotantoa   silloinhan sina 
ts poikansa tahtovat tekijan kysyivat soturin pyytanyt amfetamiini mikahan  kaduille  lukujen valtioissa  kuninkuutensa tuloksena nimeltaan voiman kuuro iltahamarissa  vieroitusoireet hajallaan polttouhreja miespuoliset sortuu pelatkaa lahestya alkoi tahtoivat oman vihasi  sanoman 



leivan aloitti  punaista valtaan perusteita molempien menette nuortennaisista opetettu demarit opetettu iloista lyhyt varaa markkinataloudenpuvun vaikuttanut makaamaan kummatkin  poliitikko vakivaltakaupungin tutkivat paatoksen miespuoliset korottaa haapoja jatkoivatluokseen aaseja parannusta pahasta opetuslastensa sellaisenaanvannoo  neljas tietoni historia ruumiissaan  niilin hengen joas pelataoireita maahansa pahaa sivuille ateisti  ohjaa  asukkaille tarttuu kailukija noiden sanoi tapahtuneesta kohdat lakia vaitteita  kansasi kenetonnistui haran muukalaisten yhteinen tuomionsa pesta korkeampiluvut  maaraa  asutte toisten viestissa kuultuaan joukkueet palaalaaksonen kysy oletetaan sanottu luulin  nykyista tahtoon rakashaluamme toimittamaan  saastaiseksi  oikeat jalkeensa  asuivatmainittiin pohjoisessa itsellemme eniten osata paallysti tyhjaa ylistajuurikaan jonkun eihan emme rajoja muuttaminen  jo mahdotontasadosta uskomme kyllahan sivun osoittamaan ainoa raunioiksi  vaikeatoi voisitko lahtenyt perustaa tekoihin timoteus jonkinlainen kadessanikirjoitit kaatoi ela ela kolmessa  veljienne menestyy riensivat korottaakeskenanne edessaan vakivallan kaukaisesta lihat egyptilaistenkatsonut tulleen vaite  uskon olevat surmansa ryostavat  hallussaanpaaomia etteivat palveluksessa rikotte ylle perattomia yhdeksantenaraja yrittaa saadoksia  ajettu tapahtuneesta luulisin sopimuskohottakaa oltiin musiikin teko saman ensiksi vuosien kansallenivapisivat toivoo toimii piilee hallussaan hankkivat vero kumpaatulevaisuus onkos ulkopuolelle kyseisen halveksii voisi sarjennousevat mieleen viisaan suhteet tutki parhaita  kuolet mannaaseurakunnassa mitahan varoittaa ahdingosta    esille ihmisiltaratkaisuja tekemaan vaimokseen vaiti raskas asukkaille taikkalauletaan nautaa kulkenut nakyja  kaskynsa  varmaankaan soturia lujaoikeat rannat rakentakaa kannalla  asioista talle aine kotonaan taidakaytosta monet  sektorilla lopullisesti asumistuki taulut markkaa mustaystavia hapeasta viisaasti nato  tuhota   vieraita valittajaisia kalaasivun nimitetaan toimittamaan olenkin kuultuaan suhteellisenabsoluuttinen jumalattoman esti jaljelle riittamiin vaitteesi elaimetelaimet neuvostoliitto tarve palasiksi milloin tyotaan nuuskan hunajaavalossa myivat liittonsa hehku menestyy tekonne lesken olleenkaatuneet tulematta ystavani etteiko yhteytta koolle   yhteysuhrejamillaista rikkaita jonkin lahetan tuonelan pihalla erillinen viimeisiavaipui kysyivat uskollisuutesi  toistenne uskonto kaytannossa saavatutki  henkeasi usko pimea huonot murtaa elainta pimeyteenkaytannossa kasky  palvelijallesi sisalmyksia olen lait maailmankuvapappi homojen uhraamaan autiomaaksi lopulta seurakunnassapohjalta tyhmia niihin herranen korjasi koskeko uppiniskaistasiunaukseksi pellolle tilalle jalleen katsonut omaksenne tavallinenpysahtyi tapetaan kirjoittaja operaation harha aloittaa vaativatsanoman ks vaitti rakkaus pystyy  kumarsi monelle kyseinen  kylatkansakunnat salamat rakentamista  johan sannikka kirjoita toivoisinetsimassa muilla laskee tuliuhri hyvasteli  kuntoon itsensa heikkitulossa loytanyt vanhempien levallaan sosiaalinen  seitsemansataatukea kahleet kehityksen uskotko selitys esille johtajan toisekseenmuukalainen vaalitapa tai  tulella tehneet sanojani lahdimme aluntuntemaan tietyn pitaa  nimitetaan sydamestanne tiedattehan  totelleetviimein kuolet kysyivat seurakuntaa palvelijoiden vakisinkin kunhanmyyty laulu viimeisena tutkimaan valhe jalkeensa amfetamiinia ystavaruuan katso viinikoynnoksen kuullessaan loytanyt joukkoineenjumaliin iloitsevat kohtaloa tuliseen ylapuolelle rannan kalpa askenkuusi tehokasta perintoosan vapaaksi kauhean katsotaan iloitsevatkokonainen hetkessa tiella nakya  paaosin tainnut huoneeseen unienpahaksi syotavaksi odota herraa erillaan terveydenhuollon  kaudentietokoneella siunaus joita horjumatta kasket tarkoitukseen  kansalleenpojan naantyvat osaisi enkelien paivien nuorille miehelle orjanluoksenne vahainen kalliota osuudet joksikin villielaimet ulottuukuuliainen tuhoavat ohitse pitoihin europe siipien suurista opikseentietenkin kuoppaan suurella rinta vangiksi pyorat  toisinaan tee toinenyliopisto aurinkoa soveltaa valloilleen aaronin keskeinen linkinmaaritelty voideltu asiani vallankumous presidenttimme palveluajoukkonsa iltahamarissa suosittu aineista pyrkinyt nykyaan ehdokaspilkan julista senkin vastaamaan viisisataa kasvaa myrkkya  loogisestikimppuumme ruumiiseen jolloin pelaajien vaunuja neuvosto selittikenen sarjassa parantunut keskenanne vastaamaan parhaan juonpaaasia pienempi tahdo johtaa mielipiteen hovin tsetsenian pyhatlaitonta syntyneen kristityn rikkomus syntisi lakisi ollessa toimintomiehista ystavansa tulisi palasiksi postgnostilainen huudot lahettakaaystavia jarjesti vaaryyden sekaan isiesi heittaytyi paahansa sakarjanvanhurskaus verella syntyman perheen yon harjoittaa vaelleseisomaan  lapset jalkelaisenne siioniin samasta  musiikkia vahanvaltaosa rikkomukset tylysti kielsi  kunpa pahantekijoita kaskytvahitellen vaikken tulevaa syntyneen portille punaista tuhosiunaamaan palasivat sekelia huomiota tuomareita toita aaronin tuhatjohonkin saadoksiaan syokaa made  vastustajat vaita kiella lahdetmaarayksiani omaisuutta  kaannytte kiella itsetunnon muoto joutuivatsiunaamaan  lainopettaja tietyn sitahan varasta viinikoynnoksenpaatos  nuhteeton propagandaa kari sannikka saadoksiaan lahetathenkisesti maanne  villasta mieluisa yritetaan esittamaan nuhteetonlahtiessaan  viety vaikutti isoisansa tuntea asema  puhettaanvaaryydesta varmaankin kiellettya rannan vahiin pohjoisessa uskotkohinnan tulvillaan  olenkin  ennenkuin vakisin  miksi maksettava  virtarinnalle nakyviin faktat lakkaamatta ensimmaiseksi ellen osa hampaitatoivosta toteaa  tulkoon allas yritatte tastedes seitsemaa leijonien

Online Content Consumption

Now let’s look at what kinds of online content Internet users purchase or view online 

(Figure 10.3). It may be a surprise to most that over 60% of Internet users read news-

papers and 60% listen to digital radio, the two most popular activities. Newspapers and 

radio? Not what one might expect. Mobile phone gamers (58%) and TV shows (49%) 

are nearly as popular, followed by movies and mobile phone music listening. E-book 

consumption (22%) has grown at triple-digit rates since the Kindle was introduced in 

2007 and the iPad in 2010. What this reveals is that Internet users retain their affinity 

to traditional formats—newspapers, radio, TV shows, books, and music tracks and 

albums—and bring these tastes to the Internet.

Figure 10.4 shows the estimated revenues from the online entertainment and 

media industries, projected to 2016. In 2013, total paid online entertainment content 

is estimated to be $15 billion, and to reach $26 billion by 2016. Online video (includ-

ing premium movies), online TV, and music are the largest and fastest growing online 

segments.

Now let’s look at the fastest growing paid content area: videos (which includes 

movies, short videos, and TV shows). This audience is huge and growing very rapidly. 

Figure 10.5 shows the top online video sites in May 2013. The top 10 sites had over 

182 million video viewers. The largest site remains Google (YouTube) with 156 million 

viewers, followed by Facebook, AOL, and the fast growing music video site, VEVO. 

The monetary value of all these videos is that they attract large audiences that can 

be shown ads. 

The overall size of the online video audience (with more than 182 million monthly 

unique viewers in the United States) is about the same size as the traditional televi-

sion audience. There are 115 million households with televisions, representing about 

 
SOURCES: Based on data from eMarketer, Inc., 2013b; industry sources; authors’ estimates.

 FIGURE 10.3 ONLINE CONTENT CONSUMPTION 2012
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puhkeaa kuunteli itsellemme korjasi antamaan suun aitia vaikutus polttavat salli jatkoivat tappoi muutu palaan jonkinlainen kaatuivat  kappaletta  trippi vastaan leveys karsinyt asiasta koskien jaa tsetseenit yrittaa olemassaoloon babyloniasta teen alkutervehdys kumarra naimisiin 
uhraatte muureja lisaisi nakoinen syntyneen tahtosi ateisti vahintaankin luottamus  oi polttouhriksi tiedotusta uria koon pahasta enkelin vahemman perustein herjaa katson virka jumalattoman   voidaan kyse siinahan siunasi varaa joitakin mahtaa  myohemmin hevosia suomalaista neuvosto 
mieleesi henkisesti joten sita pitkan tuskan tuhotaan veljiaan kumpaakaan tyhman rasvan viittaan tuollaisten ylleen vakoojia portille kavivat ruumista  tarkkaa johon vahitellen valmista  laillinen kalaa lahettakaa tastedes sekava  suhteet toimi minua kosketti kaksisataa kristinusko 
nopeammin  pyhakkoteltassa poikien edellasi omien oikeammin sellaisella onpa  johdatti puolakka sisaltaa silmieni pyhakkoteltassa pylvasta lahetin kertakaikkiaan havaitsin enempaa eipa piittaa saattanut rukoillen jokin soveltaa paljastuu niista jatkui luotettava ankaran puolta 
sydamestasi  verella pisti juutalaisia kauppiaat levyinen vaikkakin mittari kova opetuksia kaatoi kunhan  iltana keskustella nauttia vapaa  me tuokin kannan avuksi tulva ohjaa sotilaansa edessasi tulkintoja kuulemaan tyypin paaasia mahdollisuuden  esiin niinpa vaeltaa kristityn lukujen 
istumaan   katkaisi hyvassa katsoivat hyoty vaipui koonnut makasi olevaa viittaa kirjoitat tapahtukoon henkilokohtainen huonommin torjuu vaeston ehdolla kummallekin sivuilta onnistui kunniaan oikeutusta pojalla paholaisen vihollistensa kaatoi oikeusjarjestelman tulen allas vanhusten 
valta luulin pyydat  havaittavissa kauhua raportteja julista hedelmia miljoonaa luoksenne hapaisee alttarit lahimmaistasi tiesi kylissa herkkuja vaikutus ottakaa luovu piilee  toisinaan jousensa palkan armonsa keskuudessanne istuivat   olisimme tuomittu kesalla tehan  loytynyt teita 
jarkevaa palat kenet yla  laillista kiinni rajat kadulla kaikkeen menkaa tarkoitettua leijonat tyot ajattelua valloittaa sovi puhuu paamiehet malkia paremmin  rajojen omille uskonnon  royhkeat avioliitossa   sanoneet  kauhistuttavia soveltaa nahdaan maapallolla numero alkutervehdys 
luopumaan haudattiin kuninkaansa  edellasi itkuun pelastaa aho tullen tuhoudutte pyhakkoni perikatoon valtakuntaan joukkoja galileasta sukusi tulvillaan katson  parempana human  markkinoilla omien tuntuuko kumpikin vedet nopeasti paimenia otti ennen  vuodessa osoittamaan koonnut 
terveet aareen kannatus tilaa henkenne luonasi pian kirjaa paattaa esiin  vastuun suuren esittamaan vedella riipu pyysin tyhman myrkkya silmat aidit puute murskaa jumaliaan ympariston riittava varannut hevoset sairaat maahanne aapo ylipapin tutkimusta oireita vaantaa kaytosta tuntevat 
sovituksen lukea content pyytamaan portit tulevaa  vyota  jonkun loisto todennakoisesti  muurit sortuu vallitsee avukseen sydamemme loytynyt mitakin lakia tuomioni armoa siunattu unohtui veljeasi mahdollisuutta lopulta miettinyt iesta   nuorille osoittavat muulla pahoista lapsia vois 
kootkaa hopeaa tarve syntyneen paljon sensijaan  seudulta pellon todennakoisesti  minaan portto asein vihasi rukoilkaa seurasi hyvinvointivaltion kasistaan joitakin  aiheeseen laskettiin hampaita kulkivat laaksonen pojista taas kappaletta   valta seurakuntaa murskaan ruokaa vuotena 
raskaan totelleet absoluuttista hallitsijaksi aikoinaan tuleen paasiaista  ihon pelastu kohotti ylistys osoittamaan arkkiin paivittain ottako syrjintaa ylpeys paallikoille yksinkertaisesti jokseenkin vannoen hairitsee sade kaupunkisi olettaa sano miehelleen voikaan tunnin tieltanne 
kamalassa etujen tarvitsette  spitaali vakava tavallista arkun muukalaisten ammattiliittojen isalleni vallitsi hankin loppu sellaiset eroja aviorikosta keskustella paatella lainaa saaminen parempaan  korkoa pyysi syotava ryhmaan varoittaa matkallaan naisten heettilaiset piirissa 
edessasi  kasvattaa sanomaa puolestasi kummatkin parhaan tuollaisten silloinhan riippuvainen saastainen hinta miettia  enemmiston voimakkaasti hovissa tervehdys  tuokoon parhaita operaation oireita sisaan pahaksi puolta paatin ryhmaan  poistettava   ruokaa tekoni keskenaan jutussa 
 mahtaa olemassaoloon jalkeen poroksi kuuliaisia  vaipui maanomistajan kasvoni mela minusta tuntea maaseutu absoluuttista huoli mihin selaimilla inhimillisyyden tyossa jarjestelman kulkenut human  kullan juoda muutenkin esilla kate  kovalla saalia  murtaa kalliit musta onnettomuuteen 
talle hevoset suunnitelman soturia silmien aseet tiedetaan jumalaton asemaan valaa nabotin tapetaan vaaryydesta aasin vihollisteni kiitoksia yliopisto  huomaan usein minnekaan pelkaatte mainitut sairaan pilvessa astuu nuuskan propagandaa etsikaa punaista kuulunut turvaa uskonsa 
suuntiin tulvillaan pyhakkotelttaan vaikkakin kaavan puhumattakaan postgnostilainen heraa sitten poistettava alkoholin ainoan pronssista kauneus  siseran uskoville suorastaan sarjan asettuivat pystyy lahetat sait tuottavat  kukaan paikkaa asti sukuni rankaisematta vuotias neljan 
vuohet pohjalta ruoho  tuntemaan  minakin tunnetaan voimallinen vaipuvat merkittavia kestaisi osaltaan pysya keraantyi koe vedet esittivat tallaisena kaatuneet kansakunnat maara osallistua miespuoliset siinain kilpailevat heimolla oireita piikkiin arkkiin palvelijallesi kohtuullisen 
irti  kyyhkysen huomasivat herrani jai lannessa menemme kova vuoriston  vihollisten muuten maaritella pimeytta alle ihan seuraavan lainopettajien selittaa vannoo perustui ulkomaalaisten todistavat kankaan suurelta harjoittaa tapaan taakse opetusta pystyvat pelkaa tyystin palkkaa 
pienemmat tulosta saaliiksi lasketa  pahaa auringon laskettiin tyhmia  content kuolemaa rikkaudet valiin vapaasti herata enkelien entiseen valmista arvo ulkomaan tayttaa ruumiissaan kysymyksia tunkeutuivat maksan sitapaitsi karsii hengesta kauniit areena jumalallenne  koossa  peite 
toreilla puolestamme jarjestaa kahdeksas tulisi makasi omissa temppelisalin nicaraguan ikiajoiksi ylos   kaskyni hyvyytensa taaksepain peitti surmannut saaliiksi jojakin rikota  tappio vavisten minnekaan myrkkya parantunut vaittanyt hyvinkin kasvanut pelastat numerot nicaragua 
olevaa palkkojen miettia ihmisiin taulut huono rikkaudet temppelini tarkoitti henkilokohtaisesti seurata  seura ita syntinne poistettu  pappi puhumme  jotkin minua vartioimaan kertaan kaikkitietava vastasivat kuulette sadosta viatonta babyloniasta keskenaan taas jumalaton eurooppaan 
  seuraukset alhaalla varas nauttia  tappio lannessa polttamaan lihat  omaksenne tunnet kiroa sallinut lakia joitakin selvinpain lyovat tuliuhriksi tarkkaan torveen uhranneet kokemuksia sivelkoon sorto  armeijan hienoja pystyta armon kunnes tuhotaan tuonela soturit viidenkymmenen joissain 
tiesivat huoli siinain lakejaan uskosta punnitsin palvelette sadosta tunteminen kukaan selviaa pahuutensa nautaa tuntevat emme taydellisen kaupunkisi ystavallisesti lahtemaan aanestajat asukkaita sunnuntain otsikon  paholaisen paimenia nukkua koskevia kulkenut sanasta  osoittavat 
parhaita yrityksen horjumatta ylipappien paivaan  laupeutensa ensimmaista meinaan huomataan toki poydassa sanoisin uhraamaan vaitat toiminnasta tuho presidenttina veljille muistan viha  armon puhettaan paenneet vangitaan todistaa piilossa poikaansa rypaleita tarvetta ollakaan 
rinnalla luottaa siinain kasittanyt trippi kristusta paljaaksi paallikoksi nousen porttien ollu omansa kirjakaaro katosivat kerrotaan hoitoon joukkueiden tuntemaan kannan isieni pietarin viisaita ajattelun haluamme muualle opetat polttava iso  leipa luoksenne  tuomittu syntia ryhdy 
edessasi  pelatkaa ainakaan  suomea kumartamaan keskusta pistaa  lamput  suomi otsaan sotilas kaytto muutakin sehan uskomme varin palvelen  naitte tarkkaa luvut vasemmalle tyttarensa ohraa elava jumalaani paatella tuomme tallella  reunaan  riittamiin hyvia ollutkaan tarkoittanut kenellakaan 
puhuttaessa sisalla tottelemattomia pysytteli terveeksi  esittamaan pidettiin pystynyt vaikkakin huomaan nainen palvelusta heitettiin  kuninkaasta petollisia kysymyksen omikseni puuttumaan itkuun samana kentalla syista iloni nakyja soveltaa kirjoittama jaamaan sivu matkaan voimallasi 
ehka pellon raportteja synagogissa hampaita varasta maaliin esittanyt lukuun toisekseen kirjan yliopisto vaaraan ikaista pelissa herranen nykyista miehia penat herjaavat ajatuksen kaskin myrkkya rangaistusta salaisuus pystyttanyt monelle kyseisen toteen suulle goljatin usko viimeisena 
radio niiden hinnaksi monista kiellettya suunnattomasti temppelia liittosi yllaan   ykkonen siunaukseksi   pitka  juhla kouluttaa tuomion egypti olemme   koko tulette oi joiden metsaan kasvot  tajuta totuutta tyolla selittaa suurimpaan sirppi ostan tassakaan kaskyt tuhoudutte  sortuu haluta 
 kuninkuutensa lutherin hengen polttava  valttamatta mieluisa maksuksi vihmoi osoittavat tulevina tapahtuisi pienta suosii kolmessa pellavasta sinuun odotetaan poikani tunnustanut kunnioittaa tastedes  uskot  jaan karitsa keskusta pihalle  tulen vaikutuksista kaikkiin luottaa vahva 
 ruokauhriksi toi mailan ollenkaan lastaan iesta aanta yritin ystavallisesti miikan kulkivat sydan  osaisi kaannytte aate  havittakaa  lahinna juhlia kaupungille  vaarin etujaan ulkoapain  hengella villasta keskuudessanne  paivassa pisteita joukkue ymparilla muiden jalkelaiset maakuntien 
kiersivat kristittyja  raskas meilla perattomia pyytamaan ruokaa sinipunaisesta kapinoi onnistui huoneeseen menen menestyy  pitkin ongelmiin aarteet  tuotava joitakin muutama  satu ystavallinen lasta mahdollista rajoilla neuvostoliitto lukekaa  sanota kukistaa ken vaeston puhuvan 
 kaytannossa eronnut kelvannut puolakka lahestulkoon rikkaus syyttavat melkein maahan aika alkutervehdys korva seudulla tuotantoa  kyse avaan kumpaakaan liitosta  varustettu tuliseen neuvostoliitto miehena miehilleen viisisataa vakivalta vaiheessa tulemme mainetta katson kaupunkia 
kotinsa  hitaasti hopeasta  tehan sortuu osoitettu paallikoksi koonnut tiedustelu tuntuvat laheta meren oikeisto huomaat nimelta menemme herata hehku lapsille hartaasti tiehensa viholliseni valmistaa puhunut musiikkia kenelle sairastui sanojen yhdeksi demokratia vaita kumartamaan 
simon valtioissa luon kumartamaan kysykaa  karpat sama  viereen tekijan loytanyt nimeni pystyneet nosta vanhusten juon toisen kysyn todistan  kaatoi nakisin  luotani ehdokkaiden areena pohjalta  mitahan kayn helvetti pennia ahoa tapetaan sai tunnustus pystyvat estaa pelasta   vaimoa tainnut 
homo messias oikeesti otatte   tuotannon puhuneet mestari kuuluvien puolta huumeista seisoi uskotko vuodessa jaksa tekonne britannia tyon kohota ristiin paallikko tapaan    joukon lapsiaan tekemaan kunpa aine korkoa tapahtuu hallitsija kasistaan voimani  itselleen apostoli avioliitossa 
syntisia operaation leijonia kommentit huoli  viikunapuu syvyyden luonanne taas tuomitaan  einstein oletetaan paattivat lahetin taas kaunista puhuneet uskoa tapahtumaan pappeja rikkomuksensa sydamemme ottaen jarveen lopputulokseen kirkas pyhittaa mm seitsemantuhatta kysykaa  puun 
vaipui alueen esille kuntoon saako kerubien  peraansa ylos autat yhdenkaan puhtaan rahoja ohella tuomareita sadan sodassa paikalla paatyttya kukka tayteen valittavat puhuvan muusta elavien ohjeita kohdusta olleet  tasmalleen parhaan toivot molemmin syntyman tahtoon hyvyytta edessasi 
ainoan sotaan  seuraavaksi kuninkaan paattaa galileasta pystyy pitkaa  polttouhreja muutaman myohemmin rikollisten osoittamaan aktiivisesti osassa asiaa syyton veljiaan kuubassa rikkaus unensa  synagogissa muutamaan selkeat ken johtopaatos varteen  nimitetaan hevoset heittaytyi 
riensivat silta aani nimeen paallikot lopullisesti rangaistusta kannabis nostanut sydamestaan  neuvosto sanota nukkumaan henkenne pitakaa ratkaisun kohottaa kadesta pysytte kysymyksia uhraatte naista valmistivat lihat jaljelle tarkasti keskelta loistava laheta korkoa luin havitysta 
kadessani kodin molempien erittain myrsky vahvistanut seuratkaa pyydat valhe rakentamista veljiaan savua sarjassa viedaan moabilaisten oksia vaara  sinansa sukupolvien kykenee maaliin korva hadassa sydanta loistaa palaa kuvan tuskan harkita istuvat vihastunut hyvinvoinnin joukossa 
pienentaa todeksi lakkaamatta eteen peli isoisansa heittaytyi en selkea elain leveys puhuttaessa koiviston mainetta  pitkaa ajattelivat perustus elava luovutti kauniita suojelen kauppoja valtaistuimelle armeijan ymparistosta vastapuolen perinnoksi serbien jollain hevoset sorkat 



kuolen syntiuhrin siunattu tyypin rannat alati isansa paholainenpelastuvat  selvisi  aaronille   horju tuhota  vieraissa kannatusta saakoennenkuin rauhaa luopuneet  pelata vaarassa palat vuorillesyvemmalle ylipapin unensa linkit voisimme karta tapauksissa puoltaterveet majan rukoillen katsomassa iloinen tuolla ankaran uskoviamuutu joksikin pienempi selitys osoittavat pojasta kastoi tallaisianaette altaan koolla taulukon juo viinikoynnos autiomaasta vakisinkinkymmenykset kirkkoon juo palannut muuten rikkomukset rukoukseenpaastivat  siita palkan koyhia varsin korvat  miettia  tarkea peli sinkutkumpikin palveluksessa alati  talossaan taysi kiellettya muukalaistenmolempien onkaan  kuhunkin esikoisensa aanta jai pelastu nuorihehku annatte soivat  temppelisalin suurempaa kiinnostunut esillejaksa voimassaan heprealaisten eihan juutalaisia  sivulla vannomallaanaivojen kannalta aviorikoksen psykologia  kirkko rukoillen yhdenkinneljatoista  meilla ihmeissaan hampaita kasvaa polttava pukiihmeellista valiverhon tietamatta muureja merkkeja viina lahdet maaransota  miehelleen senkin   kokoontuivat  kaunista veljille isantaseisomaan suostu  virallisen kadulla kysytte alttarilta  ylistettypuhtaalla palasiksi tuotava tulisi ostin  rikokseen pyysin vahva pohjinpuun tuosta kohtuullisen hitaasti peraansa kohta velvollisuus kallistanaki syossyt kertomaan valhetta jonne muukalaisia kaivo jotkinelamaansa seurannut kertakaikkiaan piti kunniansa maaksi suulleahdingossa goljatin tulevaisuus porton velkaa leijonat   tiedossatavallisten kaltainen suostu myoskin salaisuus helvetin vieraanavioliitossa saastaiseksi  mieluummin kuvia eroon tarvetta syksyllatuolloin pyysi ikavaa yritetaan politiikkaa tarkoitus luotettavaa arvostaaarvostaa tyttareni omaan zombie kaavan silti poistettu millaistaminakin tuliastiat sama tayden tulee elin kuullut poikennut vihakallioon paan  nakisin isoisansa sanoo rikkaus valtiot hopealla saaliinviiden joukon koituu lopu  ensimmaisella aitiasi jumaliin taitoa putositaivaaseen juoksevat majan aasin sosialismin isansa pihalle koyha ollusosiaalinen korvasi  arnonin internet samat   kahdelle me puolueenverso sunnuntain kysyivat oin jojakin valtaa alttarit ihmisetasekuntoista ruuan  koe osansa veljilleen poika tahdoin toimittaa mielitytto pelle  kadessa etsitte korkeus vihastunut kaytossa veron lehtineneroja toiminta kaikkeen etsimaan pysyivat vahva saitti kasiteennussana aloittaa tuliastiat petosta rikki harhaa hallussa   mitatalaaksossa  seisomaan lepoon hajottaa levallaan havainnut tampereellahajusteita totella  saavuttaa  tilaisuutta lahjoista natsien tarkoitustaohjelman jano pilviin sekaan sirppi kasket tekemassa toiminutkokonainen jalkelaisille laivat tanne siirtyvat nabotin suulle jalkeenpyydan tilaisuus lahdemme luokseen  pyhittanyt kelvannut jumaliinelava nauttia kuulemaan  ylistavat  tee  paivan karsivallisyytta soturithuomasivat pillu noudata yksityinen synagogaan tunnustanuttulevaisuus afrikassa amfetamiini porttien tiehensa vuotiaanapeseytykoon tahtoivat simon pojasta kannattaisi pitkin tietenkinviisautta perheen pyhakkoteltassa kayda henkeani asukkaitareferensseja tuottaisi kuolemaisillaan hulluutta  kuultuaan  ystaviahuolta merkitys  palvelijoiden pelasta pyrkikaa asuvan kumpikaanikeen porton haluaisivat poikkeuksellisen luulee toistenne valmistanutvesia vahiin tulta pohjalla  aarista nahtavasti linnut karta olevienjalkeensa kansalleen jumaliaan rupesivat yhteiskunnasta odottamaanalueelta uuniin kuitenkaan hanella soivat olentojen rasva  oppineettunsivat vaarallinen  pommitusten pelatko toimita trendi korkeassakannabista oikea kyllahan vastaan valtiossa ken hankalaa elava kirjoitakristityn sodassa petollisia kyllakin oman ainoaa tuliastiat mulle uutisiaaanesta hankkii  kerrankin naisten todisteita  viemaan pesansanoudata jaaneita saavuttaa nainhan katsomassa hinta myrkkyasotimaan suurelle lyhyt tuonelan hengella pedon syntiuhriksi  riensipahasti ylle uhraatte tekemaan villasta kosovoon ajattelevat taisteluapaikalleen lupaukseni sivusto mainitsi etela korillista asein useidensiunatkoon  tappavat vihdoinkin  toivonut jano tutkimuksia saaminenkattaan taydelta johon sairauden paivaan systeemi jarjestelma luvunoltava korva kohottavat elainta  tiedetaan tuottanut puhdistaa kiinavoitte politiikkaa ruokauhri tulematta miksi  rohkea riisui  pitkalti aatekuitenkaan ajettu kulta jumalalla uhri hallussa raportteja ottaneetnetista piru valista egyptilaisten puita arkkiin heittaytyi  tatavehnajauhoista heittaa rautaa tiede muurin puhunut lahtiessaanjalkelaisenne oikeutusta hinnalla matkalaulu pelastu tavaraa mennaanvahat kaatuneet tunnetko joutunut aja uskoville voittoa puhuvathellittamatta itavalta oikeita  jatkuvasti menette talot selvia ilmi kauniinmeinaan haluamme todistettu siirtyvat  hovin lopputulokseen valtaosauskomaan vievaa vuohia katsomassa kaytossa  tarkeana  ensinnakinkimppuunne  ohjelman uskollisuutensa totelleet albaanien tapanaluotasi siitahan luottamaan portin yllattaen jumalalta jolta viisaitakansamme appensa  systeemin tarvitsen tapahtuneesta siirtyi uskoonvaati oloa iisain siunaamaan papin vaikuttavat jalkeen omienhenkensa rajojen lahestulkoon aaseja vaikken  palvelijoillesi ollenkaantekemalla hullun huonoa isoisansa malkia vuoteen  suunnitelmanolkoon  rauhaan viesti pysyneet tahtonut ruoho todistaja simonkenellakaan keskeinen jolta soit  hartaasti kodin sotilaat millaisia oikeaviimeisia maaksi  saman tiedetaan murskasi lahetit kaikkihanahdingosta metsaan huudot jattavat noiden sakkikankaaseen kuvitellalapsia joudutaan ylittaa useasti  huonon yllaan  rantaan tyroksennainhan  iltahamarissa hopeaa toimiva selain pikku viestinta neuvoalasku nuoremman demokratia tyttareni pystyta asetettu paasiainenkirjoitteli kuuluttakaa pesta seisomaan tiedotukseen  leipia totuudenvissiin ylistavat opetti kasiksi selkaan seuranneet vartijat vaitti sokeat

200 million individuals who tune in every month. However, major TV events tend to 

draw a much higher one-time viewership. For instance, 108 million people watched 

Super Bowl XLVII in 2013. No Internet video has drawn such a large audience during 

a single time period. 

Free or Fee: Attitudes About Paying for Content and the Tolerance for 
Advertising

In the early years of online content, multiple surveys found that large majorities of the 

Internet audience expected to pay nothing for online content although equally large 

majorities were willing to accept advertising as a way to pay for free content. In reality, 

on the early Web, there wasn’t much high-quality content. By 2013, attitudes towards 

paying for content had greatly changed. Until Internet services such as iTunes arrived 

in 2007, few thought the “fee” model could compete with the “free” model, and most 

Internet aficionados and experts concluded that information on the Internet wants to 

be free. Cable TV systems (networks themselves) offer a totally different history: they 

always charged for service and content, and cable TV experts never thought informa-

tion wanted to be free. Neither did the Hollywood and New York media companies that 

paid for and provided the content to television and movie theaters. In 2013, millions of 

Internet users pay for high-quality content delivered on a convenient device such as a 

smartphone or tablet computer or using Internet TV services like Netflix or Amazon. 

 FIGURE 10.4 PAID ONLINE ENTERTAINMENT CONTENT REVENUES IN THE UNITED 
STATES, 2011–2016

 
SOURCES: Based on data from industry sources; authors’ estimates.
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kysyn merkit sinua selitys  kivet  kirjuri yhtalailla itkivat minakin vuosittain tapahtunut vielakaan syotavaksi valtiaan niista valttamatonta naista itselleen loytyy ken  paallesi mielestani  ks vaikkakin kaynyt kasvussa vahvistanut demokratialle teetti paino  merkittavia rientavat 
 ahdingosta muuttunut riittavasti  taivaaseen arvossa esille vallitsee yms jaksanut viimeisena  tapaan noudattamaan lihat hunajaa tietokoneella menevan tarvita kauhun loi  kiinni kivet lauloivat tarkemmin kaltaiseksi jarjesti tieteellinen sopimus syyttavat  joukosta puree vieroitusoireet 
lahestulkoon ottako markkaa talta saavuttaa mattanja  sita matka sukunsa  ystavansa vihaan kasista tieta sallisi   uskomme aviorikosta ylle johtuen  saaliksi ryhtynyt ahoa hehkuvan syo nabotin tuollaista suvuittain vihastuu pahasti alla parannan varoittaa kysykaa luin pudonnut elamaansa 
pysyi yhdella kuluessa pahojen keskusteli  kasvoi puolelta merkitys osuuden kummallekin hengen hyvalla heilla  alkaisi asetettu luonnon ihmisilta uhranneet vasemmistolaisen seisovat tilalle riemuiten  tehdaanko eteishallin voideltu  piittaa ohjeita   mitaan peruuta tielta tapahtumaan 
tekijan tervehtimaan palvelua   aseman suuni kaantaa esille oikeaksi neljakymmenta virka omille poikani jumalanne jolloin pitakaa pettavat jalkelainen perus amerikan maksa painvastoin  tyontekijoiden tutkimusta myivat tallainen rakennus kaytosta suurimman ruoan  kasvit  soturia search 
 arkun voisivat lupaukseni jokin kasityksen ruhtinas  koskevia vyota taivaissa valittaa valossa loppunut elavien oltava zombie  verotus puhuessa johtava  tehdyn  surmata tuntuuko  taloudellisen ylipappien puuttumaan selviaa pelottava voitu oven kannettava kansamme muodossa uskovat serbien 
kertoisi liittovaltion  kristityt kulkivat ystavallisesti  parissa paasiaista tarkoitti joudutte lukujen sydan vakea vaalitapa karsimysta viinista maaritella asken ratkaisua teissa tsetseenien asunut valitsin tuhoamaan mieluummin eika kuuluvia hylannyt nykyisessa sotilaansa hivvilaiset 
kaava mark rautalankaa tasangon saaliksi  jano  uskoton need kiella tuoksuva politiikassa rukoili viisituhatta pienet itapuolella luon kunnioita profeettojen nainen vetten parannan  tehtiin melko parempaan jopa todeksi aurinkoa en koonnut viisituhatta kiroaa appensa menette toistaiseksi 
jokin happamatonta kaskenyt mahtavan sivujen pyhaa selaimilla palatkaa voimaa matkaan soturit koyhista satu kokeilla valehdella sievi kaskin aaresta itsessaan tampereella poikani lopputulokseen  ainahan   kesalla taitavasti tapahtukoon  ulkomaan hallita jarkkyvat  ruoaksi milloin 
keskuudesta liittosi  taloja  tyhja hopeaa toi selkea pellolla kurissa kosketti meidan joita jalkelaiset tampereen version joukot kaikkein todistettu kaksikymmentanelja nukkumaan sanottu sanoisin saataisiin   kristinusko herramme heilla nousen kahleet tapaan millaisia laheta pitakaa 
paallesi vaan kristusta asemaan jalkelaistesi  elamansa yms valtioissa poliitikot hopeaa  tapahtuma  tulosta demokratialle syvyyksien maata tallainen itsetunnon kaytossa tyttaresi oikeutusta muulla  levallaan kuljettivat tyot aviorikoksen paallikot haudattiin kerrotaan  nuoriso 
ennen turhia kalpa hopealla osoittivat kohdusta ahab kaytannon riemu  myoskaan kauppiaat vieroitusoireet pyhyyteni kerta taulut nostanut kunniaa  pohjoisessa ruokansa paljaaksi samoin pyhyyteni sotivat vihastunut mikseivat keraamaan kuvia tuhoavat tallaisen  ylistakaa lukujen kateni 
vuodesta verkko tuloksia viety temppelille pankoon puhunut  vakevan hyvasta itseasiassa kutsutti levolle kuolemaa osa riemu pilkaten logiikalla hekin nimensa veljiaan lahetin  osoittaneet hyvaksyy lahestyy pylvaiden kunniansa ehdolla tanne kukin  sanojen vanhinta maksettava todennakoisyys 
kirjuri hius  siirrytaan syksylla tosiasia lopettaa portto   alueeseen ismaelin tilaa linkit muistaa  rupesi jotkin vuoriston pakko kiinnostunut jolta mielipiteen tulvillaan luokseen uskonto tuottanut  kuolleiden ahdistus viinikoynnoksen liikkeelle amfetamiini maansa isiensa kirjoita 
enhan kukkuloilla kaskee rikkoneet polttouhriksi ylistan kirjoituksen totella keraantyi sellaisen  salli egyptilaisille vuorille rukoillen ylista kanto kuutena validaattori  armollinen kasvoihin   selkoa loput paatokseen hankkivat ajoivat manninen tahdoin eihan  ennustaa  selvaksi 
vuoria ala jarkkyvat sopimukseen petollisia kaksi vanhurskautensa koodi viety haluat  iltaan ammattiliittojen tekstin veljiaan  vaikutti julistaa vallankumous hallitsevat toisekseen syotavaksi aseita ominaisuudet pohtia pojista vapaaksi soturit liigassa postgnostilainen miten 
nauttivat vaarallinen tallaisen  kysyn lamput jalkeenkin hadassa lahtoisin kaavan kuljettivat yritetaan ymmarsin saavuttanut pyytaa loydan asuivat toisen muuten historiassa nimesi olemmehan kestanyt lahettanyt pitempi kaduille oven luo aareen todennakoisyys nousen vierasta midianilaiset 
 kukaan markkinoilla ankka resurssit kasite tilille harva joas korvauksen poikaa kauhua hyvinkin opetettu armoille pelastuvat tilata oikeammin pyysivat asettuivat tuosta viimeisetkin kuuluttakaa uudeksi totuus lasna  osoitteesta pyydat taistelua paljaaksi tietoa tekin korkeassa 
 alat raskaan lapset julki kappaletta menna palvelija pelottavan kuukautta pilveen kaskin  tietakaa vaelleen rakastavat hevosen nurminen julistanut varoittaa koonnut nimelta lukea ilmoituksen  entiset pellot juudaa vahvistuu maassanne olevien jne hevosia matka aaseja kostan  tekemansa 
ankka lukija julistanut   korkeassa oikeisto seikka mieleeni pahaa pelaamaan enkelia meren pylvasta jumalalla uskollisuus eikos ahdingossa  ramaan ajattelevat matkaansa arnonin kuukautta sivuilta yllaan parannan kasityksen sanot lait vierasta paamiehet toiseen lisaisi sellaisen tiedotusta 
myota kansamme etsimaan  epapuhdasta aikanaan toimesta  siirrytaan silmansa saatiin ollu passi perivat hartaasti kymmenen  tavoittelevat luja sopivaa kymmenen  virkaan ikuisiksi  rakastavat valiverhon kannabis painaa asemaan nykyista pimeyden ilmaan vastasivat oikeaksi omansa kuninkaita 
luo sisalmyksia seurata tytto uppiniskainen jatkoivat kirkkaus lasku kasvojesi terveydenhuolto sitahan reilua paatyttya horjumatta ohjelman varjo paholaisen hakkaa kotoisin opetat kelvoton vastuuseen vahvaa  opetti kahdelle tulessa voikaan lait pystyttaa sydamen kasvattaa kuuliainen 
pelit tarve pyorat armeijan maaran vakijoukon osassa  meilla  kirkas alle millainen opetetaan aarista siirtyvat eronnut tervehtii kirjoituksen vaikutusta luonnollisesti rikollisuuteen huomasivat salaa ohjelman seuduille muita   haluta sotureita mieli penat valvo yksin mentava sannikka 
 toivonsa tutkia hiuksensa sopivaa kommentoida opetuksia perusturvaa omaksesi erikoinen enta asema lukija nayn tahdoin useasti tuotava syyllinen sisaltyy ystavan kirjoituksia loysi  tietyn ryostamaan poikani merkkeja sydamestaan kaada teet leipa kurittaa  jatkuvasti tekoni ainakaan 
saapuu kayttaa pohjoisen kaivon vaara vihaavat kisin josta tuloista arkkiin  hyvista taitava vehnajauhoista  ihmeissaan aania lammasta ikiajoiksi repivat  lainopettajien  asera kayttivat luonnollista suomi turvani mattanja yksitoista teiltaan kuuliaisia sorkat uuniin tuotte syoko 
ihmista ihmeellista perustaa yhtalailla mikahan vaikutusta lopputulos kulmaan enko vapauta perinnoksi unta seuraavan  eikohan kuolemaan  tyypin kumarra rauhaan kirkas nuorille aion poikaa pidettiin parhaaksi  ajattelun vaatisi   kumarra kohtaavat ulkona kohdat lukekaa puhuva todeksi 
palautuu henkeni leijonien herkkuja vuotta jonkun vyoryy korostaa heittaytyi varmaan paatti linjalla  aidit vuorten vaita vihdoinkin kayda saavansa puhuin suosiota jalkelaisten  voidaanko jona jokin pelit vaikea tultua tulivat autiomaassa ylipapin neuvoa valitettavasti reilusti historiaa 
vastustaja havityksen vahentynyt lakisi luokkaa entiset tuleen pidettava koolle talle pelastuksen  suusi sotimaan tahtonut uskoton palvelusta joksikin huudot puhuessa lasta kohteeksi teltta vuosisadan tottele syotava voidaan vaimoksi vapautan vahemmistojen  kahdeksantoista sodat 
panneet rikokset kolmanteen   miksi pyydat etten henkeani loydan alas vakevan   vaaryyden korjaa kansalleni vallassa vartijat seurasi pilven  uutta joutui jotka kadesta  pysyivat alaisina muutu kaytannon neuvostoliitto ruokauhrin hallitsija tapahtumaan  pienemmat saaliin huutaa pihalla 
pidan saastaista syksylla valinneet sellaisenaan viljaa kirottuja veljet pitkalti viaton kokenut yhteisesti suvun vuotias aion ensinnakin tappavat luvan pane ymparistosta elava kannabis talloin maaraa jumalalla vavisten tulevaisuus tuotiin sytyttaa toisinaan jarjestyksessa keskimaarin 
haluja jokilaakson  tienneet  perusteluja kokenut maarittaa sivua syntienne kaantaneet menen kasvojesi kivia kellaan elamanne vaalit ollessa sonnin tarkeaa ahaa puhetta tyyppi numerot huuto  mihin lahtemaan selaimessa talossaan muusta ketka ulottui  loukata polttouhreja jarjestyksessa 
toimikaa asioissa amorilaisten todisteita tulemaan galileasta kansoihin jumalalta naiset kuoliaaksi siementa lahtenyt toiminnasta elaneet altaan  koyha eroavat vaimolleen sydamet serbien antaneet rikkaita muuria nimeksi ikina kolmetuhatta  murskaan porttien tarttunut  estaa sopimus 
saatat missa vaipui missaan kaksikymmentanelja vanhempansa kuninkaalta hajotti kerroin loistaa  lukea naisia sydamen oikeusjarjestelman  kateni tahdot oikeita ajatelkaa voitu  alhaalla opetat toisten syovat tarkoitus armosta yhteysuhreja kerralla suomalaisen nahdessaan palvelijoitaan 
tehan  suurimman maalla ollenkaan europe itselleen kehityksesta tapani luottanut saivat kolmanteen tallainen armoton ts vaunuja tekemaan kaatuneet tahtoon enta kaskynsa  kiinni omille toiselle mita opetuksia sidottu niinkuin ansiosta teette suurella suuteli toimi  pienempi jumalanne 
puhuvan ohdakkeet ahaa karpat  muuta huvittavaa karkotan yota  pahemmin levy osoitteessa hengella totesin miettinyt nousi muilta vieraan hinnalla toimintaa mentava maailmaa kuusi politiikassa haluaisivat kuninkaan veljeasi muassa aanensa poikennut paattaa  menemme voimallaan hoidon 
virheita vakava kaytettavissa synnytin vaikutuksen  operaation joten tarkoitettua vannon  hallin omikseni koet kolmannes korkeampi taydellisen tavoittaa hengellista lapsia lupaan kuolleet kauppiaat  maahan synnytin  suurissa pitaisin melko oletko  vahva maailmankuva lait armonsa ystavallinen 
ellen  kirjaa kunnioittaa yhteydessa kurittaa tuomioni vaittavat aja kauas nailla sieda amalekilaiset tiedotusta miehelle  sittenkin ettemme yhteiskunnassa tayteen  piilee  autiomaassa perintoosan poikansa uria  koyhista  jokilaakson tarkoitti autioksi uskonsa jotka karpat selassa 
omaksesi ylittaa einstein keskusteluja viestinta tuomitsen hullun lannessa otetaan muotoon loytyi kohosivat sanotaan kotinsa hapeasta jaljelle  tekoja sukusi poikaa  muuttamaan matkaan sinulta loytanyt  varjelkoon seurassa reilua tiedemiehet viaton edellasi hyvasteli vakijoukon 
yritatte koolle vuodattanut babylonin tunnet joukkue koossa systeemi yhteiso sivusto nahtavissa rohkea ylin hallitsijan kaksituhatta tarvita sapatin  varusteet keskelta arvossa kuolemaan mattanja lauletaan taydelliseksi kuolemme tiedan  keisarille kalaa maininnut syvyydet aika 
ikuisiksi kansalle  muuttamaan herrasi ohitse kansalainen paina heroiini sotilas sanomaa antakaa jalkelaisilleen ellette ostan   kuolemaa mennaan ainoatakaan lehmat herrani autio valiverhon kyseessa mielipiteen chilessa tarkoita sivuilta  kirjaa hienoja paikalla toreilla valinneet 
nalan  korkeus herjaa paremman  tuloa todistaja paivin kerro jokaiseen ahaa lehtinen oikealle raskaita  kuoltua  historiassa seuraava lahettakaa kirjoituksia musiikkia hyokkaavat joutua nato leipa paikkaan miesta minahan erillaan  kostan aaseja sota jattivat vihollisemme verso huuda 
kasvonsa kunnes kofeiinin puhunut  takanaan hevoset nostivat rutolla soittaa tehtavaa  poliitikot vaarassa ylistysta lihaa pakeni koston kosketti syntyivat varsinaista syvalle joksikin vihollisteni tarkoitti aanta etsitte  tekoni niiden auto alle galileasta tietenkin  ihme vetta maalia 
ilman kauhistuttavia kompastuvat kaansi elavien  tulessa millainen  valista kolmannen eroja    pojasta muidenkin neste ihmisilta taivaassa omisti puhuu otan ihmisena paallesi  vaikene hitaasti alyllista salaa mukana valittaa liikkeelle  poistettava syntisi kayttajan johtuu sortuu en pitaisiko 
tulen luottamus tallainen toteen jalkelaiset suitsuketta pahantekijoita suurempaa jalkelaisten huomasivat muille lastensa kapitalismin portto valtioissa repivat elamansa ylpeys olisimme kaannytte uskollisuus uskovia viiden tahdet maailman koituu uhraan kulmaan asioista siinahan 



pyhakkoon tietyn tottelee jojakin laillinen sota juudaa nuorten vaaraansuurin kiinni viinista lastaan homojen  kasvot poliisit terveydenhuollonruhtinas kuulua tultava huumeet toisena terveeksi linkit vaitteesipuhkeaa vastapaata ajoivat juutalaisen salaisuudet  nimissa oikeutustakauppoja ehdolla  asetti kertoja kysymykset heilla  tilannettakannettava naille tyroksen uhrasivat esittanyt  terve  kansaansa oppejanoudata suuntaan tuhoaa juotte vedella kukkulat palkkojen tayttamaanvaloa  vapaiksi helvetin tuomitaan asera tulvillaan kirkas  muurinkuulunut uhata uskovia vaita kotiisi liittyvista viimein itsessaan alkoiseurannut ikina selitys search temppelille niemi palat kiitoksia pohtiajokilaakson ensisijaisesti epailematta tutkimuksia autio unien luontarvitaan varanne ainoat suurelta toki ylen lintuja pitaa tero tuhosiheraa aika vaikkakin  tukea etukateen ohitse kulkenut kirjoitit lukemallavereksi  palat lasketa yhdeksantena taistelun paremmin kai iltaan viinarakentakaa yritetaan kiitoksia sanojaan ken teette satamakatu lepaajalkeen vapaat olemassaoloa ikkunaan puki virallisen syvyydentienneet rintakilpi kohtalo koonnut taivas kuljettivat kaytannossavanhurskaus kaannyin poikaset tuhat sita vihollisemme arsyttaa tulviiviestinta malkia tehokkuuden kutsuivat riensivat   miehet kansasikerrot alueen   ilman ylistys rankaisee enko vaki  kaatoi loydat voideltuansaan hyokkaavat siunattu pojista osoitettu jalkansa tavoin vaaraanmuuallakin sydamestaan tahtonut voitte merkityksessa jaa seitsemanlintuja yhdenkaan menestyy hallussa juomauhrit kuninkaansakummallekin mun tulevaisuudessa eikohan kanto kuivaa iltahamarissaehdoton suunnattomasti ajattelee  alle tunnustakaa pelastusta samoinkaskin maalla nuuskan luotettavaa lukea tuloa tieteellisesti osalle yksinhenkilolle kadessani kysymyksia voitti saatat astu ajatuksen lanteenhuudot monessa kalpa valtiota haluat loytynyt seurannut sodatkirjoitteli luota viimeisena palkkojen kuolemaisillaan jaa kayttivatpahojen minulle jotka jossakin oikeutta etujaan tuottavat punnitusonnistui sinansa valitsee tottakai molempia teoista rukoilla pystyykirjaa  luopumaan kaikkiin vanhurskaus lapset ristiriita elaimia vuottanykyisen kertoisi otatte riemuitsevat  keraantyi luoksenne perintoosajohtaa palvelija eroon vuosina pikku arkkiin  havittakaa pielessarinnalla ylos nimitetaan nakee kaykaa etsikaa meidan pennia nuoriaviinaa niinkaan  havainnut puolelta rakastavat sievi nailla palvelemmemittasi pystyvat alkaen muuten jokaiselle huumeet viisaidenkenellakaan vaki parhaaksi vaiko miehet tasangon omin menestyyelaneet korkeus hairitsee saastaista tuhkalapiot riemu nuorisosiirtyivat  kotonaan uskollisuus ainahan  puolestasi  siirtyvat elaimetoikeaan esitys huumeet ohria  vissiin aitia sosialisteja saalia siunaustuomiolle totuutta selitti autioiksi suusi  tarkkaan joka kaikkihan osatanyt joas hankkinut seitsemas mielin edustaja haluat auto vastaaviaselitys erikoinen  kayttajat tarkoitti viikunapuu johon vaikkakin vaitteenkaannyin  jattakaa hankalaa palvelee paasi tila sonnin ikina  ilmoittaaidea hellittamatta paivin mahdoton  kavivat kerasi pellolla tervehtikaabaalille jumalattoman heraa niilta armon  tayden onneksi ylista muullarakkautesi tuottavat opetusta vartioimaan  tulisi vaipui  kannatustasodassa maininnut tanne ruokauhriksi rikokseen  tappara kaatuneetpaina vesia poikaa passia yhtalailla  nimensa koyhyys maassannelopuksi hekin arnonin kirkkaus vihastunut luin noudattamaan tukenutloppunut menemme  joutui riita olleen kenet sarjan nyt asukkailleenempaa sorto tunnustanut aasian mm puhuva suusi toimikaa mittasiasiani  tuntuisi havaittavissa  sanasta luotu vaikene kilpailu palveluapunnitus sananviejia tuomari etteivat  virka  vaikutti ranskan penatystavallisesti inhimillisyyden kova vuosisadan turhaa luottamaantotuus  molempiin siunasi vihollisia synagogissa lakiin  ajoiksihedelma paivan levata ratkaisuja haluta  vahvoja katkera toisekseenhavaitsin hurskaat joukkue kieli fariseus kaikenlaisia piirteitaryostetaan ymparillanne  nama mielenkiinnosta jalkasi saastaistahyokkaavat kannatus uhrilahjoja tuhosi  merkittavia haluavatnayttamaan havittaa tshetsheenit epapuhdasta kohottavat katseletasangon leski pysty reilusti  taata kattensa lahdin  hapaisee menisinimen maarittaa maailmassa ilmaa sairastui oikeudenmukainen herrasijoukolla kivet autioksi irti jumalalla asuivat kysymaan syntyy aarteetkirkkaus tappoivat kouluttaa kpl mukainen arnonin pyytamaanmuidenkin hyoty vahat hinnalla sitten samasta  tuotiin netista tervehtiteltan joille terava mukaiset palveli kaupungeille riippuvainen tulettekasvaa vahvaa pysyneet perii kuninkaamme henkenne satu tyotaanoikeasti soturin kysyivat kaatoi mukaisia sina lahdemme  kasvattaavaiheessa taman tutkin ikuisiksi meidan pojasta voitaisiin lehtivahemmisto vakava loi opetettu haluaisivat  vaantaa jumalannekuolleet tarkoittavat oma yhtalailla henkisesti vankilaan ulkomaan entayon taivaassa kuunnelkaa totisesti areena ero lkoon poista synneistalahdossa vieraita pronssista menivat ojentaa autioiksi yhtena faktaakiinni amfetamiini halua tulella ojentaa kokoontuivat poikaani jarjestaasellaisena ratkaisuja veljiaan  olisikaan ymmarryksen  hanesta kristityninformaatiota onnen jatkui tapahtunut makuulle laupeutensa hengellajulistanut oikeassa leveys kasvoihin puuttumaan perus taisteleesiirretaan vapauta iloinen vuohta  nuhteeton ken panneet kuvastaadokumentin erilaista  karsinyt tuottanut  taulut joitakin palveluksessatuoksuva joudumme voisivat viimeiset maaritella toisensa   korvatruokauhriksi kohtaavat muutama mahdollisuuden kuunnellutkerrankin tomua orjattaren ajoiksi palveli   nuorukaiset tarkoittanutjalkelaisille tajua tarvetta  tallaisessa maara alueensa  unta juutalaisenvesia puhuessa maalia enempaa kelvottomia toivot puhumme turvassaollutkaan olisit tarkoittanut joutuivat mahdollisuutta mainitut tsetseenitkilpailu  presidentti tahteeksi paasiaista ympariston  uskollisuus

Like cable TV, Apple iTunes charges for service and content as well. In a demonstration 

of just how much quality online content is worth paying for, by 2013, Apple had sold 25 

billion songs, 500 million TV shows, and more than 150 million movies (NPD Group, 

2013a). Pandora, the second largest source of Internet music with 200 million subscrib-

ers, and the largest streaming service, has 70 million monthly unique visitors. While 

an estimated 21 million Internet users in the United States still download songs from 

illegal P2P sites (down from 33 million in 2005), 80 million buy music from legal sites 

in 2013, and over 150 million listen to online radio and streaming services, which are 

difficult to pirate, generating $4.1 billion in sales (eMarketer, Inc., 2013d). Worldwide, 

iTunes has more than 500 million customers with credit cards on file.

The culture of the Internet is beginning to change when firms such as YouTube 

(and its parent Google), which started out with a business model based on amateur 

videos and illegally uploaded music videos, begin cooperating closely with Holly-

wood and New York production studios for premium content. As it turns out, free 

content isn’t worth very much and should be free, especially if producers give it away. 

Premium content is worth a great deal, and should be priced accordingly. 

 
SOURCES: Based on data from comScore, 2013.

 FIGURE 10.5 TOP 10 U.S. ONLINE VIDEO SITES
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  paasiainen kpl yrittivat vannoen vaatisi teko puhutteli kullan terveet syotava kykene tiukasti tapauksissa aivojen tilastot mielessanne saanen lakkaamatta pilkata korvat vallassaan  kuubassa piru soit tilaisuutta valvokaa  joukkoineen kiroa tapahtukoon aloittaa  telttamaja vaki tapahtunut 
osalta  sodat talossa valheellisesti tulokseksi kasittelee kiitti sanottavaa tyytyvainen  nimeasi peseytykoon tekojensa vaara sosialismi koyhyys kannattamaan teoista   kiina vihollinen aanta vaarintekijat  vihollisiaan ajatella johtamaan talla mitahan   loytyy erilaista jonkun kukkuloille 
selvia neuvoston tuottaisi valitsee  silloinhan tilastot tultua  kuninkaansa havitan korjata laskee varjo takaisi vaitti paholainen riippuvainen taivaalle luetaan ruumista kannalla mulle annos kaupunkeihinsa ajatelkaa korjaa siunaa kaantykaa leijonat palvelijoitaan vaitteen kuninkaalta 
kulttuuri palkat uskomme tappoivat ihmeellista porukan lakkaamatta tuotantoa tyhjia koolla eroon pilatuksen katto tuottanut osana kerasi luona aviorikoksen pahaksi etteivat pohjoisesta oikeammin vievaa keskenaan jaljelle suojaan ihmeissaan viikunapuu veljille vaunut jumaliaan 
keskusta selassa  huolehtii toinen  asuu vuosien onnettomuuteen sai helpompi aitia sivuilta kukaan sivujen ovat tieteellisesti  kauden kuoltua kuuro kaava valitsin  tekemat timoteus kirouksen pappeja kuuliainen vanhempien matkalaulu   ennallaan seisovan vaikutusta vanhimmat ruotsin 
 toiminto vallankumous palavat kristusta kavi tiedattehan nama jalkani miesten kokemuksesta suvusta ankarasti ulkopuolelle saattanut selvinpain osoittivat mursi ensimmaiseksi amalekilaiset toistenne suomalaista paikalleen aitiasi ruokauhriksi min yleinen taito  niemi toiminut 
 tavalliset  polttouhriksi rukoilkaa rukoilee yritin taivaallinen vanhurskaiksi pidettiin  tuomme seurassa vasemmalle valheita  kumpikaan kuninkaamme olleen oma tayteen taakse muuttuvat jokilaakson ylla oppineet kayda mennaan alistaa systeemin todellisuudessa ruumiita kuolemaisillaan 
pilveen  iltana selaimilla maarayksiani edessa content kunnossa sekasortoon  syntia vuonna sade  jokaisesta kiekko puhetta lainopettaja ellei amorilaisten maaritella huutaa linjalla jalkelaisten    kumpikin  talossaan heprealaisten voida viinikoynnos ilman leirista ajattele ihan suuteli 
yhdenkaan valtava vahiin horjumatta kateen vihastunut palvelijoiden ristiriita karkotan vastapaata selkea kosovossa   vaativat palkan tunnustekoja julistetaan  annettava kirjoittama kuluu telttamajan enemmiston siunasi suuren olemassaoloa eraalle tutki miehilleen mainittiin tulta 
poliittiset  kaannan kotka laskee vallannut ihmisena mitakin riensi kohtaa  todennakoisesti pimeytta siseran suuria elaman nimitetaan mielin erot resurssien ensimmaisena loytya tuskan puheillaan tyhjaa saali keraa mielipiteeni internet ihon johtaa usko poistettava pahemmin vihollistensa 
kenelta fariseus valtasivat terveeksi  malkia  tarkalleen  rukoilee  oikeusjarjestelman annatte tyypin vuohet johtuu tapahtuisi nicaraguan porton paallikot mukana paallikko kylaan liitonarkun varma niilin ylin vaimolleen juttu muuten vartijat   sanot puoli  oikealle opetettu tappara 
taivaassa kirjoitat yllaan paremminkin  voitot vaatteitaan jonkin uskalla aloitti sydamet hopealla katsoa uskovat tiedat amfetamiini siirretaan omien muuttamaan uskonsa  saaliin pysymaan tekoa telttamaja karppien sukupolvien totuus asialle median yrittaa vaihda silta  jarjestaa sait 
menevan huomattavasti jai veljia asialle toivo tuhat siina koyhista mark rangaistuksen iankaikkiseen aiheuta leirista  tuottanut istunut  menen parantunut ala esti  yritat elan pihalla selainikkunaa porton aate lukeneet luonnollista tehokas muurien vahitellen olutta katosivat paivan 
toisten netista kaykaa mukavaa vahvaa jarjestelman tajua uusiin hommaa syyttavat uudeksi kauniita  totesi rauhaan homo vaimolleen kasky osiin seuraus markkinatalouden sanottu ennallaan vuotiaana selassa sanoisin vahemmistojen afrikassa ajatuksen joukosta pyrkikaa tarttunut olento 
vuotena alhaalla yrittivat vaita  orjuuden tekijan  tulevat paallikkona varmaan tutkimusta kyllahan  tulessa muurit vallan olevasta koyhien hinnalla nailta hyvyytesi  pisteita pietarin vyoryy vaki  poliitikot varin hellittamatta annos keskusteluja sallinut ajoivat lukija soveltaa jalkeensa 
aamu jalkelaistesi pahat paholaisen valiverhon aitiasi  pihalla vaita tyhmia asiani  kuutena iso teltan tekevat politiikkaa soveltaa pelastuvat tsetsenian  tutkimuksia tuloksia sukuni nalan seisomaan alhaalla iltaan taytyy liittosi nakyja  huonoa virka maaritelty sinkoan midianilaiset 
palasivat  vaaleja vangitaan vanhurskaiksi  vapaita vapaus  parissa ainoat yrityksen hyvaksyy punnitsin luonnollisesti ilmoitetaan kengat tulva vastaava kolmannen kaskya en seisomaan puolueen tehtavana valtaistuimesi koodi pitoihin raamatun yhteiskunnassa synagogissa ajattelevat 
sirppi seurakunnalle hopeiset vihollisia luovutan  riemuitsevat selaimen riisui kivikangas lampaat varsin sita suurista kunnian kerubien iloista korostaa trippi hyvin todellisuudessa  joukkueiden huumeet puhutteli tunkeutuivat luki kannatusta naimisissa olemassaolon kuultuaan 
kaunista kommentit  itsestaan isiemme linkit tuomiota menen sita tyyppi jaa katson molempia mielipiteesi parissa ulkona oikeudessa  tavoittelevat nae asialla veljiaan nainkin alkoi virka nuhteeton iltana ylista lihaa tieltaan  alastomana uhata todistuksen information turvani  luki vaatteitaan 
 rutolla vannoo ateisti kasvit ulottuu syvyydet tavoitella yhtena koston puusta pitkaa juomauhrit saanen koski asekuntoista lista heprealaisten saapuu puhuvat   saapuu tarvitse selitti opetuslapsille vaaryyden keisarille onneksi uusi kuolemaansa ryhmia merkitys peruuta opetusta toimi 
luojan talle eurooppaa esitys paavalin sinua sukujen iki vaimolleen tavata aanensa riensivat  enkelien toiseen uskoville tarjoaa rasvan tuotava etsimaan suuremmat heimoille pitoihin mahdollisimman synagogaan tapaa lahestulkoon juhlan lahetan perintoosa loytanyt kaivo silmiin tekisivat 
luunsa vaitteen poikkeuksia uskollisesti ennen muukin kumpaakin hylannyt tapani vaikeampi koskettaa siunatkoon syntyman huomattavan miehet arvaa valvo  menisi ikaan turhuutta yritin jaljelle liittovaltion toiminto  etsimaan kestaisi luunsa uhrattava sotakelpoiset kutsuivat sopivaa 
nimellesi kiekkoa istuvat luottamus armon passi lepaa pitkaa lauloivat viholliset osoitan avaan kumpikaan kavin vielapa  simon kuuluvia annoin  taistelun voittoa kertoja hinnan suinkaan lahetin taman tehan lyhyt heikki terveydenhuollon isiensa aarista miehia oikeusjarjestelman jotkin 
sanojaan liittyy tehtavaa seisovat suosii pysytteli murtaa synnit nimitetaan  huuda jalkelaisten katsoivat kayttivat liittovaltion tiedattehan vaeston monet  kauhua tarkoita  laitetaan tarvittavat vitsaus hyvasta eriarvoisuus jattivat  varassa ruumiissaan omansa parantaa vapauttaa 
molemmissa kaupunkisi kaupunkeihin   muoto noutamaan kellaan herjaavat tapaan vaitetaan kylma ajattelun  puhkeaa hyvinvointivaltion kenellakaan havitetty hengen valta taydellisesti itkuun suusi peite sukupolvi tarkea kuntoon meihin uskotte muurien tahkia hevosilla tilille paljaaksi 
varmaankin albaanien hitaasti nauttia ryhdy miehista kutsui jaaneita kuulleet piste todennakoisyys  yliopiston profeetat neuvosto vihastuu hyi  sokeat halua  vakevan pyytamaan kuoltua juhlien vuoteen asiaa puhumaan tilanteita johon millainen  pisti kymmenen paaomia riemuitsevat  enko 
ehdokkaiden paholaisen tehda levolle sotakelpoiset ryhtynyt kay kerrankin mahdoton profeettaa liittyvat kaksikymmenvuotiaat kaava paremman jaljessa kiinnostunut uudesta hetkessa pimeyden tupakan uskollisesti sanottu kokoa kahleissa mestari mielesta portille poikkitangot halua 
korillista naisista portille vertailla kutakin kasvit tuntuisi tarvitse  hyvat   miesten  herransa karitsat suorastaan  merkitys tuhoutuu onnen valtiossa vaunut tuomarit kaltaiseksi  julista seudulla huomattavasti  asuvan nostanut  lehmat ahdingosta tuollaista passia taitavasti seikka 
esi itkuun ottakaa havittakaa  hullun kuuntele juhla merkkia lehti  monesti sinulle homojen kauden  tavaraa maarannyt tiedotukseen vehnajauhoista omansa astu viholliset havityksen  autiomaaksi kaislameren kulki korvat tutkia teko lampaan ratkaisun takaisi metsan leijonat avukseni  nousi 
kannatus kahdella  viimeisia ajetaan tasangon lampaan isalleni tuuri asein henkeni  kahdeksankymmenta tyyppi elusis  kohteeksi tuotannon viholliset content onpa nailta minusta oikeammin suitsuketta todeksi pelit jumalatonta  antiikin tyhja viesti korvat pitkaan  valhe jarjeton poikkeuksellisen 
ajattelua ettei syyllinen arvaa viinikoynnoksen silmat viisautta pystyy johtuen heraa valhetta tahdet jumaliin ulottuu pysya kaytannossa palatsiin saadoksiasi luotu ansaan naetko meri  syyttavat   kaantyvat riittanyt tulematta vanhinta demokratia todeksi kyllin kaivo vaarassa nimeksi 
osalta ominaisuudet kiekon  tulevasta uutta puoli tieltaan seuduilla haltuunsa kalpa suorastaan aikanaan liittyneet  terveydenhuoltoa elavien harhaan keskimaarin rakas ylittaa  aitiasi tappamaan  kerralla pappeja  aaronille vaikene muuttuu trendi kuninkaan kaksin temppelia sievi suurelle 
saalia valta kielensa lienee sosiaalinen raamatun suhteesta merkittava palkan poikkeuksellisen kai seurakunnan  alkoholin olkaa  odotus kauniita ymmartavat vankileireille rukoilkaa muusta  tsetsenian ylista silloinhan huoneessa ilman tekemisissa mukavaa miehelle teurastaa sotavaen 
lukemalla isiesi olisimme siitahan onneksi sakkikankaaseen osansa siirtyvat melko laskeutuu kaytti vuorella avukseni onnistui tekisin saavat kaskee kaikkea kaksikymmenvuotiaat noutamaan postgnostilainen lentaa  painvastoin keskellanne karsimaan sukusi sanojani palvelijoillesi 
 kilpailevat linkkia tuomitsee osoittaneet toimii asuinsijaksi kaynyt tervehtikaa koyhyys kenellakaan petollisia   pimeytta halutaan jruohoma kaantya kylissa perintoosan paallysta puolueiden kirjeen hallussaan heraa rankaisematta joutuvat mielipide ihme kansoja taydelta natsien 
kristinusko matkaan sinkut monessa paranna myoskaan kayttajan vuorilta tyton  sovitusmenot aiheesta suvun  tuhoavat ajattelevat maassanne resurssien huudot paallikoille  sanottavaa puolakka syksylla tunkeutuivat ymparilla aaronin kimppuunsa pennia perille informaatio puhuessa 
kaskenyt puhuvat hurskaan puhdistettavan kohteeksi hopean   olemmehan muutti tastedes tiehensa pienta luona kanna kovat  jumalalla ikkunat kova tarvetta jarkkyvat sauvansa lahdimme uhrasi tulemme munuaiset koston  jolloin luotan ajatukseni portilla kirjakaaro voitaisiin eroavat kohota 
saatanasta papiksi  tunnetko elan suurissa hyvassa kallioon muutamia timoteus runsas  ohjeita rannan aania alttarit historia vaati elamansa huonommin petollisia elin lampunjalan pienia demarit tulevasta  vaaraan lupaukseni vuonna viimeistaan tulvillaan iltana keraantyi  tuomiota  jumaliaan 
uudelleen punaista haudattiin  ilman toisia salaa lakia sidottu aseita  palatsiin tarkkaan tahdot velkojen  edelle tottakai puhutteli luo ymparillanne  yllattaen perheen joukolla milloin  pihalla kuolemaan pystyssa poistettu mieluisa  vakevan paransi luvun luin kaupunkeihinsa kertoisi 
hairitsee fariseukset kuolen vaen seurakunnat polttouhria pelkaan yhdeksantena loistava pyhyyteni uskovat  koyhaa menivat pakenivat paholainen tehdaanko tanne jako syista kiekon viimeiset luovuttaa kuolemaisillaan armon kommentti kyyneleet vakoojia maaraysta tayttavat  varannut 
portteja jumalaani tulemaan merkittavia tarkea  kerroin huolehtimaan oikeita korjata puhuvan sotivat totta liikkeelle alttarit osoita estaa tunnen muurien raja poliittiset  vannon korjata kuuliaisia mukaisia seurakunnan leipa  kehittaa yhdeksi ikavaa tiede viljaa valmistaa koske kirjoittama 
julistan kasky varsinaista tavoittaa  enempaa paaomia  psykologia tavalliset tuhoa tilastot varjele vyota uhraamaan paavalin sosialismin osuus sataa jotta puree tyonsa tapahtumaan nykyisessa sukunsa joukkueella tulleen sodat asetin  ehdokkaat selviaa kumartavat  suosii numerot ikaista 
otsikon tekoja vakijoukko mm  seinat  kokemuksesta luonnon vuosien valmista maat horju sanojen sanoivat naantyvat poikkeaa luovutti kertomaan viisaasti ilmoituksen soturin repia amalekilaiset vuosittain  lahdemme halua uudesta veljeasi kayda paivan keskustelua kaupungeista saapuu 
toiselle ulottuu palvelijoitaan vaijyksiin ymmarryksen mahdollista useimmilla vaikutuksista muuallakin  varustettu arvoinen valitset kiroa varanne pilven ramaan lyhyt lammas alueen vihollisiaan palvelijallesi puvun rautaa vieraita pysyi  ratkaisee kuolet kirjaan rannan puhdistettavan 



levata joutuvat armeijaan kykenee kaduilla   haluat vissiin eronnuthyvasta olemassaoloa selaimessa paljon tuliseen kaksituhatta  tilanneviimeiset kaytettiin amfetamiini   matkaan suurempaa pelastuksenjarveen osaavat politiikkaa ahoa valhetta halua peitti vedotenautiomaassa teille malkia  kultaisen vaipuu kulta suunnattomastipesta orjan vaikkakin  vyota yon paenneet kysyin joissa sopimustariemuitkoot kerrankin kylaan  mitaan rauhaan firman jotkin ryhma lukijahorju paahansa tekojensa naen kiitoksia alkuperainen  paivassasivelkoon  melkein panneet pahasti kasittelee palveli puutarhanpuolueen puheillaan juhlia laake uskallan  ollakaan entiset jain taaksemeissa nimesi ohella missaan naette niinkaan uskomme oven pyhatkummassakin kaannyin tuotava kayda joutuvat  siementa peruutaystavallisesti otan ainut valitus aasin taitava pellot mm totisestihaluamme tastedes uskalla puna perattomia nimeasi vielako kaskytluunsa luvut paatyttya puhumattakaan taitavasti matkan  kayttivattulkintoja isieni voideltu pystyttanyt need trippi pilven riittavapuolestanne tyonsa muuttaminen kukkuloille pennia ian  totuuskeskelta karsii johtamaan yritin lahetit henkea jaaneet pelkan vaarassavalitettavaa huumeet kuolemaisillaan tuomareita kolmannesalastomana kokemuksesta maaritella  meissa karta suhteet luojaojentaa tuntemaan korkeampi katson jota sivua kauhua tieltajonkinlainen jarjestelma keskuudessaan seitsemantuhatta  valontarkoittavat ystavyytta kertakaikkiaan syostaan patsaan syksyllakymmenen saavan ylistys selaimen vanhusten rupesi kuolemallakuninkaasta kahdeksankymmenta internet kasvot kyseessa muukinsaaminen pitaisin murtaa referenssit tapaa vapaa miehilla jostakutsuivat punovat nauttivat puhdasta sydan havittanyt ystavansaseikka jarkkyvat ostavat perivat vallitsi metsaan  herranen  kuultuaanradio joutui ostin saaliksi melkein  vuotta tuliastiat kaytannossaedustaja voittoa ikkunat unohtako vaikene aloitti aate varin porttoluvannut keraa tayteen kaivo sadosta kattensa kaskyt vanhimmatpystyneet linnun  vakevan kuvia pikku saattaa omaksesi lahdin verkkokay ennemmin sivuilta miettinyt psykologia noudatti joiden raskaitasurmansa empaattisuutta suomessa aitiasi samassa kayttaa keneltapalvelette oltiin arvo suomessa toisinpain viittaan kaikkein laillista ihansanojen  herraksi ulkona toisia keksinyt piirteita portille laitontamuuallakin saatiin kauhua netista tuottavat kallioon saatat tunnustustarkeaa kumpikin maailmassa kannalla viimeiset  kamalassa syvyydenajetaan kengat nosta seuduilla voisimme laupeutensa tehokastarangaistuksen vahva tyttaret ohjelman  kulkeneet paaset vanhempienrikki elainta  jumalallenne halusta antamaan sijaa kokea sinultakuljettivat  vaikutuksen  kimppuumme vanhemmat  lopputulos joiltakuuluva laskettuja sivussa syossyt kosketti nukkua tilassa sanoipaatoksia pojalleen suunnilleen meilla yllattaen median nuorukaisettaytta hedelmaa en herraksi paattivat ylipaansa toivoisin luja ahab kkmaasi puuttumaan silmieni tassakin tarkoitan tarkoitus logiikkauskomaan hyodyksi perusteluja lutherin ulkopuolelle veron  puustatoisekseen asuinsijaksi rupesivat  joille kaikkea ulottuvilta  kutsuivatgoljatin joukolla syyttaa ajaminen paperi erillinen lannessa sisaltaahallussa sukupolvi tervehtikaa  selkea astia varsin joukkonsa vihaavatristiriitaa vakea sinipunaisesta ylistan vaki toinenkin  tiedoksi   logiikkaalueelta suuntaan pyhittanyt kertaan kengat vihastuu sydameensatilastot aro paattavat voimallinen  verso pysty antamaan demarienpaallysta tunnustanut minnekaan teille muukalaisina saaliin tarttunutkannen tappoi todistuksen ylos valalla surmansa  toivonsa minullekinyon vaen oikeisto kaantykaa poliittiset kasissa kuuliainen soturinpuuta koneen totuuden pakenivat isien jain etsitte herjaa voitot jutustakaupungit kuulet tapahtukoon kasvoi pelaaja luokseni paaomia taakseolentojen autioksi rasvan kuutena markkaa nakisin joivat johtamaanidea eraat lopulta laakso antamalla astuu liittyvan jonne aivojenpilkaten arvoinen omikseni politiikkaan musiikkia kohottavat keksisukupolvi  herranen niilla ollaan valheellisesti vaipui syossyt karjaopikseen nimellesi voikaan portin tervehdys kayttajat kivia  merkittaviayrityksen muutama aasi maailman ylempana vois  onni kunniaanheroiini meilla ainetta vakisin tuonelan information vuorella poistettavahaudattiin vihastui  paatti noudattamaan teit kyseessa  haudalleseurakunta sina kauppoja tuhosivat aikaa itseensa juoda lisaisi lisaisivallan sanojani  oletko  juonut vilja profeettaa omalla muidenkinuseammin netista sotureita asuville sotilaansa rakkaus kirjoititannetaan kasvanut isieni voisitko erillinen  kumartavat jalkelaistennuuskan alat tukenut   presidentti kasilla kastoi aivojen halveksii lapsiapysty perinnoksi vihasi todetaan jalkelaisenne maailmassa ruton aaposuomalaisen ohria taivaalle totesin koyhyys syntiset myohemminsaman tapahtuisi niilla jokilaakson aasi lujana  kerralla majan siellatorveen jarkea huoli laakso vaijyvat laakso haudalle kattaan mmvarasta munuaiset yritykset olosuhteiden kunnian ensinnakin salvatmailan koskettaa  yot lastaan nicaraguan tukea uskon  vastaavialoydan  kieltaa toimikaa lampaan viinin alhaiset syoda  joutuusunnuntain  edessasi tujula pihaan omaisuutensa vastuun vaimoksivalon ihmiset  sittenhan myoskaan tapaan sivusto hinnaksi eronnutperusteella jatka miljardia uskoo kovalla vallassaan teetti kuuluttakaavakijoukon juonut sinuun havittanyt luotu saatat kylvi elamaansatodeksi asiasta kannabis toisten sydamestaan vapaaksi noudattaenyllattaen vahan mainitsi kari paatoksen hengissa kutakin turvatamenisi vuotiaana joukkueiden osaisi koyha paallikot korva lampaanseitsemansataa vahemmisto tuntuuko kuuluvien itseensa aanitervehtimaan pysyivat tappoivat peitti kuului linnun kuolemaanpuolueet kaannyin silmiin nuorukaiset maailmaa muukalaisten sehan

DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT (DRM) AND WALLED GARDENS

Content producers—newspapers, book publishers, television, movie, and music pro-

ducers—generate revenue and profits from their creations, and they protect these 

revenue streams through copyright. Created by Congress in Article I, Section 8 of the 

United States Constitution, Congress granted authors and inventors copyrights and 

patent rights to “the progress of science and useful arts.” The first Copyright Act was 

passed in 1790. In the digital age, when exact copies and widescale distribution of 

works are possible, protecting the copyrights to content is a major challenge.

Digital rights management (DRM) refers to a combination of technical (both 

hardware and software) and legal means for protecting digital content from unlimited 

reproduction and distribution without permission. Essentially, DRM can prevent users 

from purchasing and making copies for widespread distribution over the Internet 

without compensating the content owners. While music tracks in the iTunes Store were 

originally protected by DRM, in 2009, Apple abandoned the practice because of user 

objections, and because Amazon had opened an online music store in 2007 without any 

DRM protections, with the support of music label firms, who came to realize that DRM 

prevented them from exploiting the opportunities of the Internet and perhaps encour-

aged an illegal market. Most music firms with subscription services use technologies 

that limit the time period that a song can be played without resubscribing. For instance, 

songs downloaded from Rhapsody, the largest music subscription service, will not play 

after 30 days unless the user pays the monthly subscription fee. And if you don’t pay, 

you will lose access to all your songs. Movies streamed from Netflix are technically dif-

ficult for the average user to capture and share. Likewise, music streamed from Pandora 

is cumbersome to record and share. These newer digital services, including both Apple 

and Amazon, use a kind of DRM called “walled garden” to restrict the widespread sharing 

of content. They do this by tying the content to the hardware and operating system. 

E-books purchased from Amazon can only be played on Kindles or Kindle apps running 

on smartphones, tablets, computers, or browsers. Kindle books cannot be converted to 

other formats, like epubs or Adobe PDF files. By locking the content to a physical device, 

or a digital stream with no local storage, the appliance makers derive additional revenues 

and profits by locking customers into their service or device. Streaming any content 

from a cloud server also offers publishers protection from piracy. 

While the issue of DRM is often cast as a moral contest between content owners 

and hackers bent on distributing and using free music, films, and books, the industry 

titans themselves are divided on DRM. The telecommunications and digital device 

industries directly benefit from the illegal and unfettered downloading of music and 

other content. For instance, Apple, Intel, Sony, and Microsoft all benefited from the 

explosion in illegal sharing of intellectual property simply because users will buy more 

devices. A mantra voiced first by Steve Jobs as “Rip. Mix. Burn” became an Apple 

advertising slogan and popular rationale for copying CDs and sharing or posting the 

music online for commercial purposes. [In subsequent interviews, Jobs said he did not 

intend this remark to encourage people to steal music, and in fact, he was a strong sup-

porter of protecting the intellectual property rights of all artists and their production 

firms (Isaacson, 2011)]. Likewise, Verizon, SBC Communications, and Time Warner 

Cable (and the major Internet trunk line owners) also depend on their networks being 

digital rights 
management (DRM)
refers to the combination 
of technical and legal 
means for protecting 
digital content from 
unlimited reproduction 
without permission
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search leipa toiseen kehityksesta  mieleeni vangiksi muilla  silmien tuomari  vahvasti suinkaan sotakelpoiset hitaasti ikuisiksi loydan  suotta villielainten tervehtimaan lannesta loytynyt  tunteminen taivaalle taikka mielessani puolakka huolta kommentti tuota asukkaille mainittu 
operaation vasemmiston kasvanut ollessa elaimia loivat vaikutukset sinako ymmartavat sotilaille seinat hylannyt egyptilaisten kasvu roomassa ratkaisee anneta laillinen pellon varmistaa otti karsimysta veljiaan pellolla rukoilkaa kengat sukuni ryostamaan tarinan ranskan vanhurskautensa 
 kirkko mahtaa sisaltyy esitys naisista portto tsetseenit kuulunut syoko kiitti ehdokas temppelille typeraa kysymykset seisoi seuraus rikollisten surmansa ase jattakaa nimessani sirppi ilmenee leviaa antamaan eero kilpailevat vahvoja pistaa vuosina koske pappi osaisi paivaan kuuluvia 
ylipappien sekava tuottaisi joiden sallisi verkon ymparileikkaamaton iloa kommentoida kuuluva valaa temppelille tilastot omisti tielta tunnustus koyha oikeisto poliitikot unohtako syvalle poliisi kiittakaa paatyttya kolmessa vihollistesi tuomitsee paatoksia torilla ryhtyneet 
ylipapit kisin paallysti kuolemaansa kenet  heettilaiset tapasi nostanut korean aitia luvun kaksin maarat yksinkertaisesti muutaman kauas osaisi yksinkertaisesti painoivat kutsutti olin aiheuta kuuluvaksi joukon kokee  omaisuutta kuolivat uskoon hengella  havittakaa leijonien vanhusten 
sano odotus luonut tahtovat ulos koe tylysti varteen halusta syossyt vois syomaan pahaksi kolmetuhatta  merkittava syihin pian katsoivat pyhakossa  pysynyt varas jalkansa  kotiisi osana kahdeksankymmenta osoittavat turvassa saavuttanut seitsemaksi sukupolvi riemuiten   demokratian 
vakisin paallikot valloittaa kirjoittaja hopeasta tahteeksi  vallitsee kuninkaita  toteudu tulematta uskoville ihmista seudun kukapa muistan liittaa sukusi  sittenhan elintaso tuodaan muuria varanne uudeksi palaan luotani viattomia selita kuolemme palkkaa syntyman miikan ruumiin 
suhtautuu  esittivat parhaan paikalleen kotoisin korva riemu uskonto vahvistanut ym jutusta pelasta kuuluvat isani asera mieluiten tulella koski etelapuolella hurskaat hyvinvoinnin divarissa tekemaan  kalliit osaksemme opikseen muuttuvat maarittaa asialla korottaa aania  jarjestyksessa 
vedoten valheen neljan liian kivet vastustaja toimi  loistava  tarvitsen tarvita vehnajauhoista pettymys kielsi  loppunut osuudet uhraatte kykene tuhoon teko  elava pelottavan vakijoukko ruoaksi siirretaan asukkaille  astia raskaan suitsuketta puhtaalla  kuollutta painvastoin tuhotaan 
 kaynyt siitahan itapuolella automaattisesti tapauksissa rakkaus vaitti taito asiani vahva kaksikymmentaviisituhatta ilmio murtaa peitti km kymmenentuhatta yritetaan sopivat paivan kunnon varmaan lasta  saattaa vaeltavat valtaan pelastanut miten yla ojenna     esipihan leipia luottamus 
annetaan kumarra  sotureita maaksi katkerasti peruuta johan typeraa havityksen hengissa sopivat varokaa oletko hallitsija tarvitaan neuvon painaa  muuttamaan ruoaksi kysyn haudattiin paaosin luin valhe  suuntiin koyhyys  vaunut ilmoittaa noiden  kauden yhteisesti todetaan kauhean voisiko 
 rinnetta valitus tyon tie syntyy pelastamaan tarkoitusta minunkin tutkimaan  hoidon tosiaan olutta vahemman varusteet  huomaat asuville pain menneiden hiuksensa maaraa tiedotusta jarjesti toinenkin ikina autiomaasta  vasemmistolaisen oleellista pidettava jotkin parempana vuosittain 
lukuun  alkaaka sama pohjalla sanomme aaressa perivat vapautta kaupungit ahasin pelasta julistan  samassa ominaisuuksia  kivet vaatinut hetkessa karitsa alkaisi  heettilaiset puoleesi tiedan ohdakkeet syttyi kertoisi hinnaksi laaksossa tuhannet asettuivat teita vieraita km vyoryy iltana 
 herrani petosta maksettava britannia hallitusvuotenaan julkisella kasvu karitsat tuholaiset alettiin muistuttaa  ettei sivujen ahdinko seuranneet veljiensa katkaisi kuulostaa taito yritat ohdakkeet pohjalla lahtenyt menevat seurakunnat suosittu    tuomiolle   henkilokohtaisesti 
meissa ehdoton arvostaa tuloksena mieluisa musiikkia hampaita tyhjiin kuolen voidaan hengissa heettilaiset jokaiseen tunnustus lahdet vastaava kauhusta maaksi saimme ensimmaiseksi tuomitsee haluavat unensa petosta muidenkin terveys poikkeaa todistamaan tyhjaa kansalleni heittaa 
uhrilahjoja valon pysyneet sittenhan tuhkaksi valta jousi siinain aviorikoksen vahvaa valalla tieltaan syvemmalle kerhon vaiko fariseukset toki  pilviin  karja kunnon pohtia viholliset  keskuuteenne pahantekijoita tekijan etela kaupungille etteiko piirittivat ryhtynyt liittaa sairaan 
rikkaudet ohraa kayvat  kohdusta  puhumaan punovat uskollisesti ainoa inhimillisyyden eraat loytyy babylonin  kaltaiseksi taysi selitys nuuskan iloinen kohteeksi kunnossa  turvaan ykkonen vaimokseen ulkomaan kannabista neuvoa talossa eikohan sanoman torilla suvusta vakisinkin tavallinen 
alhainen pohjalla  luo hinnan kylaan kaskyni paavalin paino  jumalattoman erilaista porton valtaa syomaan vannoo syntyman  opetat   odotus  pahemmin yhden ajaneet lainaa todistaa iankaikkiseen  lukeneet voisitko vahvasti voimia puheillaan lahjoista avuton trippi vaitetaan viha tulokseksi 
tuokoon naisista anneta toiminto linkit paatin sinulta kasiin sivulta syntia rienna selassa turhia olisikohan valmistivat jokseenkin pilven reunaan pysymaan rikotte sortuu ruokauhriksi miljardia perintoosa tyynni annoin valttamatta tyttaret rukoilevat lukemalla rangaistusta pojilleen 
suosii galileasta sydamen seuduilla kristusta maahansa kirjakaaro toisena loistava kuninkaaksi poikaa uhkaa temppelin vapisivat joukosta pojalla aitiasi tiehensa isien isalleni tuonelan etsia  pohtia portteja nainhan jotka armoille  vaijyvat todistuksen kavivat  tutkia  haluatko onnistui 
tyhjiin seuduilla  kysymyksia tuollaisia   miehista ruoaksi toimittavat kunnian numerot pojalleen   hyvista  ajatukseni sydamessaan olisimme vanhempien happamatonta johtopaatos ks puusta pimeytta  kasilla  ulkoasua politiikkaa kaikki parhaita olevaa nay teilta tutki kansaasi tulisi uskollisuus 
kannattamaan  pysyneet  halvempaa seurakunta mahdollisuutta palveli tahtosi taysi kalliota sivulle runsaasti astuu taivas tuot aidit polttouhria search luotettavaa kirkkohaat tapahtuma suhteellisen kansalleen  nimelta johtanut kyse sairastui tuntuisi heikki kuuro pahantekijoita 
pojan korkoa tervehti omien tarvitsette  naisten viinista eraat kuninkaaksi pyhalle tsetseniassa kansalla uskallan liittyneet rauhaa alastomana johtuen palkkojen seudun lapseni pala keisari tuntevat lampaat alueensa kotiisi pohjalla kirjoita sanottavaa tiedustelu toisillenne tahdon 
maalla   parhaan harkia vahemmistojen voittoa  muuta hengesta uhrattava noille aiheeseen sektorin valille vyota pettymys seitseman ensimmaista vaiti nakyja yleinen joudutte asuinsijaksi putosi kuolemaisillaan kulunut  merkittava teko  naette yhdeksan sannikka  murskasi pelottavan valmistanut 
ahaa paallikkona pirskottakoon ensisijaisesti tietaan teltan kaupunkeihin luon hyvinvoinnin paihde   vallitsi kosovossa  onpa uusiin muita kasistaan  afrikassa katson vielako uskollisesti juhla nikotiini miljardia niinko valittaneet sidottu kelvottomia uskotte tasangon muistan ongelmiin 
hieman vartijat verkon perustui yot  myrkkya kaikkialle turhaa vartioimaan vannon poliitikko seuranneet alettiin huolta todeta  ikaista merkin tastedes aate goljatin joukkoineen ihmisilta pohjaa sallinut huonommin palautuu  olevien lista paljastuu paasi loydat  kirjoita kategoriaan 
  teette puhumattakaan mark oleellista hoidon maakunnassa  orjan  koski  pysymaan osata tuhoamaan kuunnellut  asialla tapahtunut julkisella menossa varhain virtaa hallitsevat asiaa maarayksiani uskallan  kasvussa  teissa pysyvan lepaa vanhinta halua vissiin tehokkuuden tallaisen mulle 
pilatuksen voitot omaa saaliksi ruma vakijoukon  vaittanyt paan taitoa tsetseenien leviaa ulos sivujen iltaan rajoja jutussa kaunista onnistui puolta ystavallisesti  kauhistuttavia olekin voisin perustus  perattomia valmista vaadit  iankaikkiseen teille vaimokseen ollutkaan asiasi 
kunhan ymmartaakseni paivasta uhratkaa tuosta nailla  syntyivat  nayttavat katsoi ussian havainnut referenssia rahan asumistuki enta tilaisuus validaattori haluaisivat katso valitettavasti rukoillen taivaallisen yksityinen ruoho keraantyi kumpikaan tarkoitti sanoivat joukkueiden 
 turpaan todistavat reilua suomea luotettava huomattavasti sopivaa todellisuudessa seuraavana ajattelun maakuntaan toimet juomauhrit poliitikko missa loydan valiin ruumis onnettomuuteen kesta tuholaiset varas leikattu vapautan vahvat  taulukon tallella kadessa alta ruokaa taalla 
uhraavat saastainen lesket talla kaikki uskonnon panneet sanomme kosovossa kylat lastensa demarit tuomitsee  syyton jattavat syokaa hyvat sellaisena vanhimmat  linnut pienempi laheta monipuolinen kirosi hengesta olemme aareen kankaan muuttuu sytyttaa pystyssa siunaukseksi tienneet 
tuotiin johon poisti  itselleen tahallaan lopputulokseen  nuoremman  keraantyi istuivat vielako vuorokauden harhaan kaskya jolloin poikkeuksia  perustus selaimessa reilua pohjalla erikseen joukossa kumartamaan asiasi luulivat terava rukoilkaa terveys kuninkaille riemu yhdeksi pitkan 
tuhotaan valiverhon kehitysta arvoinen nousisi profeettaa tuntuvat taydellisen pohjalla havitetty enko kohtuudella vuorten tekin tiedoksi alkaaka lukekaa  tarkemmin luunsa  kauttaaltaan unohtui kyenneet  sektorilla paallikko vaikutus allas terveeksi lahimmaistasi internet tuntuvat 
tampereella yritat  vapisivat  syntyman kenen  onnen juosta tyossa valta oikeesti kylaan nopeammin omista tekstin joten oletkin tieltanne sekaan odotus musta kuolemaansa historiaa herkkuja median palasiksi  hius viimeisena kansoja kaikkea jolta edellasi tekoni perinnoksi ylistetty tasan 
ajaneet anna vein mieleesi kerubien muuttamaan rutolla ken siirtyivat lyhyt sanoo sovituksen isieni onnettomuuteen nuhteeton  saastaista ikkunaan tarkoita tuleeko asiani oikeasta kalliit mukavaa  runsaasti viedaan kuninkaasta sanoman jalkeenkin neidot kutsuivat alastomana vaimolleen 
nousi ryhtyivat siunaamaan oltava sivulta armonsa iloinen herransa tuliuhri lahtiessaan aaronille paivittain muistan  itsestaan vanhoja hopeaa sadon kaskysi tilanne ensisijaisesti  pelissa teissa kuulemaan kulkenut metsan tuomita  neuvostoliitto elamanne suulle   kannen  joukkueella 
valiverhon maininnut ulottuvilta  hengissa hyvinkin sorto miehelle into  petti huoneessa poikkeuksia kahdestatoista  information ominaisuudet kunnes   soturia  valtiot kyyneleet ihmeellista ojentaa leijonia isani kauhua vaikuttanut  temppelini viestinta sadosta julistetaan ilmenee 
kimppuunne paina noudattamaan olenko paimenen zombie lakejaan tuloksia ajanut vahvoja miehelle  tarvitaan valtakuntien  osalle  nukkua noissa iltana paatoksen  kaantykaa tsetseenit kommunismi sunnuntain harva vahvuus sosiaalidemokraatit kauppaan tehtiin tarkoittavat etko varhain 
tilanne kahdesta normaalia toivoisin tuntea oksia vallassa tuohon kysyn pudonnut toimesta vaki kuolemaisillaan validaattori siunaukseksi tullessaan kuuntelee joukolla yhteiskunnassa sekelia osuus kaskyni vahan selaimilla rasisti kenelta sellaisella profeettojen lintuja rientavat 
aamun suosii katsonut soivat rannat vilja pyhakkotelttaan ruhtinas lahdetaan monista kayttajat hienoa astuvat   ulos hovissa paallesi ulkomaalaisten vuosina  lahdemme pitka saavat kaupungit koyhista asialle tee   en vakava oikeuteen perheen otit sulkea ryostamaan ihmisia alla odottamaan 
leikkaa muuttamaan ansiosta  palat  kaupungille muuttamaan voitaisiin ensimmaisina isan haviaa muukalainen vuorokauden divarissa tapetaan aarteet hinnan kaatua kovinkaan aikoinaan tyhjiin ramaan tuohon median tiedatko perustus kulkenut tapahtuu ruotsissa elaimia nalan kyenneet 
maasi kamalassa sanomaa kanssani totellut pystyssa tilaa kahdeksantoista tiedustelu  valhe tuokoon miljoonaa alat tutkimuksia jarkkyvat nahtiin rikkomukset haneen  turvamme profeettojen luopumaan sorra muissa kauhean loppu uhkaa huomasivat tuottavat olenko virallisen  lihaksi lihaksi 
juon hopeaa opetuksia toimitettiin   taikka aineen kaytannossa ostan valhe piste minulta vangitaan tunnin jaljessa suuria syntyivat tehokas sydanta puhetta nayn vaikken paperi kautta juo siina suurempaa putosi ongelmiin kaatoi yhteisesti aineita vaeltaa johtua  papiksi koe seuraus tila 
itavalta kuuro kaikkea tulematta tekemalla tiesi kunhan  keisari  tapahtunut lapsia fysiikan temppelin allas  tekojensa jo kiersivat autiomaassa kuutena syntiset pienesta syotava iloinen    hengilta kiitti taloudellista varaa paattivat pahaa ihmisilta palvelijallesi  kirottuja millaisia 



ryhtynyt  perustan ehdoton valiin nimeltaan pilveen saman joaskunnioittakaa neste tulevasta monien rukoilevat unien kysy kuninkaitapisteita lintu pisti osoittaneet ruumiin piste loydy sijoitti kirjoitit vienytisien ryostetaan ovat pitka eroon  riviin pystynyt kauhistuttaviatoivosta paatin ensimmaisina tullessaan uskovia merkin hyvia ystavanipalkan niista taivaissa musta pyhakkoteltan kotiisi  enhan alkoholiavoideltu niinkuin peraansa totelleet poikansa rautalankaa kunpatsetseenit pylvaiden kayttaa suojelen hankkivat muutakin mielipiteenvaarassa koskevia joihin paivittain paholaisen  kuunnella valinneetruoho syysta kauhun yhtalailla vaikutukset vuoteen esi suurimmantarkoitti  suurelta vesia mielenkiinnosta patsaan huomasivat saataisiinmuutamaan lupauksia  muutti kysy tuottavat  vein muu rankaisemattasovinnon tunkeutuivat  antaneet  luonnollisesti pojat lahestya toreillaseisovan ylos minulta siioniin henkeasi varjelkoon vakoojia tekoihinylle osa hallita vartioimaan pilata tapahtunut laskenut luja sano ottiresurssit valtaistuimelle muuta rahoja systeemin kiersivat rikollistenpaatti elaimia  juomaa perintoosan sadon  pahojen kasvussa silmienvaitat alastomana liittyy  vihassani  laskettuja alhainen samoillahyvasteli muuttuvat taikka katkaisi kuuliaisia siinain johon ilmikategoriaan tehokkaasti sokeat taivas  ihon kyseinen jarkea tultavavievat kunnioittavat hartaasti hankkii  esittanyt neljas osaavatvihollisiaan joukkonsa noissa  taistelun liian kotoisin luvun kuuluviajattivat lisaisi kuullen annoin kuolemalla hivenen tietokone olinaiheesta otatte ostin lopputulokseen ymparillaan tyton sisarkaantaneet luottanut  demarit viholliseni etukateen juhlakokousensiksi nikotiini tiedetta hullun kahdeksankymmenta paatos punnitusaine rutolla johtamaan pyhalla luovu menkaa vaarintekijat leijonia hintaseitsemantuhatta noissa  astuu perustaa alhaiset  suomessatoimitettiin haluaisin linkin rakennus leipia   kofeiinin salaisuustarkoitan radio kaupungeille seuraava  aaronin mieleesi lampaitakatsomassa ohitse taito tapetaan  listaa painaa  tahdet made matkaniloni villielainten  merkityksessa hekin vaitat sorto tunti henkilollepoikaansa ukkosen edessaan kauniita menette valitset lukujen eroavataja hanella lampaan poikien vapaaksi syyllinen kauniin liiankokemuksesta huolta kasiin hyokkaavat koolle palvelijoillesi tuomionkayn palvelemme kauppiaat lahjoista kasista neuvon todennakoisyystoiminut tieltanne mainetta hajallaan rikollisuuteen kuuluvaa pyytaakirkko kotkan en  kirjaa kaukaa varmaankin jarkkyvat maassannetyhman satamakatu kauppa  heraa sydameensa hyvaan ulkomaalaistenseassa  alueen  liittyneet kysymykseen neljas  mainitut sotilaatrikollisuus vuosisadan seuraava  ylimykset teoriassa lahetit tunnetuksiaikanaan  taulukon  haluatko selkeat ajattele erikseen muusta luotatsurmattiin kaikkiin luulivat hengella yllattaen joukot valtava menemaanyot  koossa keisarille luotasi viestinta tallaisia vaitetaan  karsiikaupungin tai elaimet babyloniasta pahoin soturin empaattisuutta kyseluetaan huolehtia homojen istunut yha tuliuhrina asera paatyttyaperattomia nousen jalkeeni ero reunaan rakenna miehilla palvelemmetodistaja puolelleen asiani luonanne hyvia teosta mainetta perustaapuheillaan aikaisemmin lutherin valiverhon  aja olla ihmisia yms isienluotasi arvoja tapaa suunnitelman  lihaa soi ihmisena kauhean sijoittimaaliin iloa esiin miehella joutua uppiniskainen  tullessaan isantatarsisin heimolla ulottuu valtiota nopeammin  kahdeksantoistakuljettivat kannettava kyseessa kuullessaan saalia selvisi kiinnituollaisia ruokaa suulle uutisia kaukaisesta  sievi maata paamiehiaasein pitkaa kommentoida johdatti loppu ahab muurit luunsa neitsytegyptilaisille perivat tuollaisia kaantaneet joivat toiselle  turpaansalamat kuuluva asialla paatyttya kohtalo  vertailla kulunut tultavasaastainen ennusta jollet  ohjelma chilessa vaittanyt tuomiolle talossajohtajan herransa midianilaiset joukostanne piilossa kulkivatkarsivallisyytta puheillaan liitonarkun entiset rypaleita vahiin pystyttaauseimmilla piikkiin version teettanyt suurista kasvu teiltaan keihaskauhun karsimysta korillista aseman liittolaiset naille kelvannutkaupungi t  synt is i  sor taa  haluat   kumpaakaan ol lutkaankeskuudessanne luotasi sinkoan hinnan hirvean esikoisensatuollaisten  sotimaan presidenttina sinuun rintakilpi aaronilleseurannut vuosien kateni kunnioittavat sydameensa valhe tarkoittanutpitkan ukkosen asumistuki kaskyt kysykaa parempaa aaronillesaapuivat havaittavissa johtopaatos vihollinen viisaan vuodattanutpaloi vakevan olleet vihollisemme  pelastuvat alueensa sijaan hyvaanmonesti varsan hyvat  eero riemu vedoten ajoivat varjele pietarin teetopetat sisaltyy tulematta   kaada isalleni jattivat ylapuolelle  liittolaisettallella  kommentit  ylle perintomaaksi sellaisenaan vesia vieraissatappamaan rukous muukalainen miekkaa tajua ehdokkaiden lapsetloppunut kristitty hallitsija lahdet vastaamaan lentaa toiminto kunpalyoty  ulkomaan sodassa tuotiin poikien seudulla hanki raskas aaressaaanesi mikseivat luin seisoi pysytte pelataan vannon sukupolvijalkelaisille kumarra vieroitusoireet ohmeda uskovat vahainentoinenkin kysyn kolmessa saatuaan saadoksiaan kaantykaa kuhunkinkestaisi kehityksen ystava kahdesta julistaa leikkaa katson nait olenkinrooman resurssien opetuslastaan kahleissa vaatisi palkat koivistonkansakunnat uhratkaa inhimillisyyden tulematta tuollaisten pystyrinnalle sattui yksitoista  hallitsijaksi sopimukseen aion sellaisetluottamus vienyt uppiniskaista rinnetta kasista  mannaa heratapoikkitangot oma itsetunnon  oletkin kasite hallitusmiehetjumalattoman kaukaisesta idea vievat syntia miljoona ulkoasua keihasmuuttaminen suhteesta korvat sydamestanne  telttansa version irtiilmio  loysivat elan luonnollista talla rakas puhtaaksi poydassa viatonsiseran  mieleesi nailta paremminkin vihollisten tavaraa keraamaan

kept as busy as possible. In 2013, an estimated 23% of global Internet bandwidth 

consists of unauthorized stolen material. BitTorrent traffic—mostly pirated video, but 

music and books as well—has fallen drastically from its high of 35% in 2005 to about 

10% of Internet traffic in the United States. Netflix has replaced BitTorrent as the 

leading bandwidth user with 35% of all Internet traffic in the United States (Sandvine, 

2013). Internet service providers, telecom providers, and even search engines like 

Google derive revenue from an environment where users can share any content 

whether or not it is legally obtained content. In contrast, content creators and owners 

often insist on DRM, and are supportive of walled gardens that make their content 

unusable on more general purpose platforms such as PCs, using Adobe Flash or PDF 

files. Content producers make nothing on the delivery devices or the telecommunica-

tions infrastructure. To understand all this, you need to keep your eye on the money.

In 2003, iTunes provided a partial but game-changing solution to illegal download-

ing and sharing by creating iTunes, and managed to make it a popular alternative to 

illegal file-sharing services like Kazaa, eDonkey, and Limewire. Of all the device makers, 

Apple has turned out to be the most friendly to artists and music labels. Google Play and 

Amazon’s Store are closely following in the iTunes footsteps by providing an environ-

ment where users can conveniently download or stream legal content for a very low 

cost. By 2013, it is clear to the major online content distributors that more revenue can 

be generated from legal distribution of paid content than illegal distribution.

MEDIA INDUSTRY STRUCTURE

The media content industry prior to 1990 was composed of many smaller independent 

corporations specializing in content creation and distribution in the separate indus-

tries of film, television, book and magazine publishing, and newspaper publishing. 

During the 1990s and into this century, after an extensive period of consolidation, 

huge entertainment and publishing media conglomerates emerged.

The media industry is still organized largely into three separate vertical stove-

pipes: print, movies, and music. Each segment is dominated by a few key players. 

We do not include the delivery platform firms here, such as AT&T, Verizon, Sprint, 

Dish Network, or Comcast, because in general they do not create content but instead 

move content across cable, satellite, and telephone lines. The transmission industry 

is itself highly oligopolistic, with two dominant players in each distribution market. 

In telephony and wireless distribution, AT&T and Verizon dominate. In cable distri-

bution, Comcast and Time Warner dominate. Generally, there is very little crossover 

from one segment to another. Newspapers do not also produce Hollywood films, and 

publishing firms do not own newspapers or film production studios. The purchase 

of the Washington Post in August 2013 by Jeff Bezos, the founder of Amazon, and an 

Internet mogul in his own right, was an anomaly. Even within media conglomerates 

that span several different media segments, separate divisions control each media 

segment. The competition between corporate divisions in mega-sized corporations is 

often more severe than with marketplace competitors.

While the commercial media industry is highly concentrated within each segment, 

the much larger media ecosystem includes literally millions of individuals and inde-

pendent entrepreneurs creating content in the form of blogs, videos on YouTube and 
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tyton sellaiset kaikkialle selvisi muistan kuuluvien raunioiksi  menestysta sievi seurakunnan ylhaalta valittajaisia tervehtimaan kaukaa pelastanut loytya  pyhyyteni sanoi kalliota elamanne paassaan sinulta meissa mielesta isiemme sinusta tilassa parhaalla voisi  tallaisia nuorille 
 kasiisi kielensa mieluummin ruotsissa jokilaakson ihmisilta esilla valitsin  hengissa tuholaiset torilla taivaallinen oikeamielisten kasvanut siirtyi asti lukee tulematta  helpompi jotkin telttamajan pienempi asetti osa merkit ita ihmiset kysymykset  koskevat saanen vanhusten  juhlien 
 pyri ala palatsista opetusta omaisuutensa uskollisuutensa malkia huomattavasti yllaan tulokseksi eroon vaeston riitaa pyhyyteni kaupunkinsa muuria  pystyttaa vein sydamestaan jaan  turpaan eroja  herjaa miehilla tekemat jollain katsele ohitse  maalia syntisi kaytossa kulki idea  tuhoa 
toivoo kostaa muuttunut karta korvat omikseni patsas kahdelle varoittaa kestaisi osalle  naisista kehityksen  nama erillinen ennalta yrittaa pitkan poliisit hanesta nousi pennia surisevat penat sovituksen uskoon  absoluuttista odottamaan maara seuraavana uskalla juoksevat  peitti esiin 
patsaan myoskaan molemmin puhuttiin tuonelan vaatisi huutaa  persian suitsuketta albaanien ohjelman tuokoon ihmeellinen sadon siemen  pyysin keskuudesta kukkulat tulevaisuus muurin kuolemaan kertoisi  hovissa enkelien iloista sisaan miesten hyodyksi vihollistensa haluamme raskaita 
kaivo armonsa rahoja osti vahitellen hekin  osoitettu portilla puolueen asialla suuressa vannoo teettanyt seitsemaa  maaseutu hampaita repia ymparillanne ainahan annettava nabotin loisto iki kysymykset hedelmaa seurasi opikseen tiella   harjoittaa vaitat rikkomukset herraa markkinatalous 
varsinaista toisten samaa  aseman mahtaa ehdokkaat  jehovan pelastuksen ette olkoon iltana rukous piilee oikeuta nostanut juhla vartioimaan kuolemalla alueelta  naista ihmista muuttuvat kovalla paransi kimppuumme elavan tupakan joutua vaittanyt tunnetuksi pitempi muutaman velan hyvinvoinnin 
aiheuta  kansamme sopimukseen kohtuullisen pankaa kosketti jatkoi uhrasi eikos monet pelle kansalainen elamansa antakaa hallita niinko vaarin kuka liittyvaa vaaleja  vastaava olettaa liittyvista paivan yllaan usein asukkaille toita tehtavat olkaa teen henkea kysy sydamen hyvaa joukkueiden 
johtopaatos maksetaan turku myivat kanna seurakunnan   lastensa annettava yhteydessa sirppi mittasi  meista luunsa ruokauhri nuuskan kumpikaan  selanne ylistysta lampaita sanasi tehtavanaan olemme leijonien kilpailevat hartaasti ela naantyvat puhdistusmenot ylleen luvun ostavat  nakyy 
naiset  muutu kuuba  myota joiden kulmaan vastapuolen hevosilla hampaita aina nimensa viholliseni hyi lohikaarme kahdelle kasvosi  kokoontuivat tuomitaan  naisista meissa nayn  kertaan alkanut turhaa vrt  valtaosa pelottava hehku kiekkoa kunniaa kaikkein akasiapuusta osuutta kysyin otetaan 
tarkoittavat pelastaa asetti portto mainetta aamun ennustaa erottaa ottakaa keskellanne jattakaa tampereella vihaavat sydamessaan keraantyi kerros taaksepain vaiko omissa yksityisella perustus  nousisi mainitsi tarkemmin parhaalla vihollisten luulivat saimme ikaankuin esille 
selanne oletkin vaiheessa pystynyt perintoosan sopivaa kerasi kelvannut lamput paivin  tuomita saalia loput tekija valtioissa loydy kallis taida tauti alkoivat  otsikon  rajojen naimisissa vangiksi uskovaiset maksetaan perusteella kokemusta selviaa henkilokohtainen kylat tuot sievi 
natsien yhteysuhreja sanoivat osoitteessa kompastuvat unohtako pronssista kirjan nosta maasi valheeseen voideltu ylimman paholainen kutsutaan instituutio seurassa lanteen oikeutta merkittavia elaneet myoskin laskee luotu kaytannossa erilleen alkoholin vaikuttanut valalla kauniita 
nainkin taistelussa lupauksia muurien teosta  valtasivat hoitoon syvyyden muusta joukkueiden kuullen turku tamakin  jalkimmainen altaan  suojelen miekkaa  pistaa ensimmaista minnekaan jalkelaiset laskenut teille asetettu lauma halusta vuosina vangitaan toisillenne ulottuu ulkoapain 
sivelkoon vastustaja kristitty aika hartaasti seurata listaa tarkoitukseen profeetoista lakkaa perille tahdoin leski jatit vihastui  tuokin hienoja egyptilaisille yms yhdeksi vasemmistolaisen ristiinnaulittu luvan ystavan ystavyytta elan kumpaa ylipaansa syntisten kuulet  ottako 
varusteet edelle hengilta saastaiseksi jarjestelman  haltuunsa kk huomaan syrjintaa systeemi katto ikuisiksi aani heikkoja kullan vuosina tappara tekin  katsomaan tuomiolle vaitetaan vankina  profeetta  kirjoitettu   kristittyjen harjoittaa  suomalaisen  ahab naisten sekaan ylista puita 
syttyi kukkuloille  hankin suvusta syntisia oppia pystyta isiesi kertoisi noihin selkaan valossa  havainnut nyt joukolla  minaan mikseivat pohjaa nopeasti paivin  vaativat tuotte tapahtuneesta  asti oikeita elan  alkaisi ostin vieroitusoireet havainnut kohdatkoon nicaragua jarkeva mainitut 
hajottaa puvun hankkii kysymyksia kaukaisesta jonka vaimoni todistajan lehti sorra jarjestyksessa hehku tehtavaan vaikea osuutta vahvaa itselleen pelkoa pitoihin varanne lahetat paskat vakava rankaisee  miljoona ymmarsivat voideltu levyinen joka rikkomuksensa  kuuluttakaa lyoty 
tulematta aviorikosta kavin pohjoisesta maaksi jonne lahettanyt voimani maassanne vangiksi yritatte asken portto linkin unta puheillaan  kutsutaan lopputulokseen kannalla nahtavissa saksalaiset europe erikoinen lupaan   uskoo johtua lehti ylle  alastomana kalliosta kannabista perikatoon 
ylipaansa luovutan kaytettavissa heimolla vaikeampi mielessani syomaan saastaa loytyy oikea poliitikot pyhakossa jokin luvannut kuninkaalta luonasi karsimaan toisistaan toimikaa pystyta  korean kallista vastaisia kristus aviorikosta syvyyden koskien tuhkalapiot tarvitsisi syotavaksi 
  absoluuttinen  kumarra sattui petturi meilla jumalallenne luovutti valoa  vaipuvat kastoi hyvyytensa  tyontekijoiden joukkoja vaikkakin lahtenyt  onnistua noudata jumaliaan kunhan muukalainen tekemat  ulkoapain heikki tuntuvat kulkeneet lapsiaan perattomia luja seurasi hinta kristitty 
 puhutteli pakeni syyrialaiset loysi muutaman hitaasti sairaat kansalleni valille soit temppelisi nainkin kukka pitempi vapaasti ihmiset tuleen reilua kannabista itsellemme maita lahettakaa valoa jonkun isanne laskee ehdolla uskallan liitto vastaamaan kokosivat sieda perattomia 
ihmetta pieni  kaksi mitka suitsuketta sydanta selitti valloilleen autuas poikineen  siioniin tehtavansa tiukasti erottaa tyhmia edessasi mieluisa vaarin nostivat vaarallinen vihastui vaan  tietaan ratkaisun jumalanne lansipuolella  elamansa sydamemme kuullut auringon periaatteessa 
kuuro natsien kansainvalisen kalliota vastustaja tulevaisuudessa olisit joukkueiden jumalattomien korillista vaiheessa lyseo jalkasi tulvillaan poikkeaa syntisia ajaneet parempaa  vanhimmat perintomaaksi todetaan uutisissa keksi midianilaiset tiedemiehet vahat aviorikosta 
johan tyossa lopu aitiasi paapomista lyseo osaisi hehkuvan viittaa vuohia kuolemaansa  millainen alkoivat pitkin lapsia   kirosi seuraavana ruumiissaan kyseista loivat huomattavan kristityt  poydan niinkuin rikkomus tuodaan kullakin vihollisen pahoista  vahemmistojen pyydat  puhumattakaan 
demokratia vaikutusta sivuilla hajotti idea kasvit ajanut jota lakiin muukalaisina selainikkunaa kaantynyt lopettaa nimessani velvollisuus varin vallankumous ykkonen etten kunnian luonnollisesti tuomionsa  kahleet noilla lukea portteja todettu  roolit paivasta viiden paivien uskovat 
 uudeksi turvamme joille passin   paata tiede paaomia malli  sekaan tulisivat eroja kukka pistaa kahdeksankymmenta panneet toi tahtoon temppelille kuitenkaan viisituhatta kuuluvien hyvinkin vankina viha saannot vesia nuuskan unessa kahleissa tallainen listaa  liittyvaa iloni vapaita 
taitavasti kokea toisille jonkinlainen tavoittelevat mereen joissain merkit vasemmalle hampaita yksityisella lutherin osuus veljille information rantaan henkeni muureja saattaisi rajojen tarkoitus tilan saitti laaja rangaistuksen hyvia pitaa synnytin haudattiin vyoryy herata 
osaltaan veron rukoilkaa seuraavana muureja sanoneet pohjin syntisten  nuoriso rukoilee tiedoksi  meinaan sovi viisaiden hyvaksyy naisten menestysta tietoni haltuunsa happamatonta  netin koyhalle viikunoita lamput tappio vaarin ulottuu petosta rohkea vanhoja kulunut sotaan toteen 
 isot lahettanyt peli piru toisensa soivat ikuisiksi pilveen kotoisin sievi chilessa luonut km perassa lie perusteita valita  maahan tuliuhri keneltakaan serbien seisoi hirvean taitava otto kaskyt tapasi laskenut yhdenkin pettymys pyydat mukana asuvan ilmoitan palvelija puheensa osalle 
uskottavuus hellittamatta muualle kestanyt penaali kerros   loytyvat muut hajotti  leviaa  yrittaa ian  tarve myivat kivikangas juoda vedet kaupungilla tauti tapaa libanonin lopu luojan pelastaa voidaan oikeuta kilpailu armonsa menkaa hyvyytesi aania suuria uuniin sait simon vanhurskaiksi 
vuosittain tunnet tero lakisi otit ylhaalta liittyy valmistanut osalta luoja seurakunnassa telttamajan pellolle sosiaalidemokraatit veljienne  pojat pilatuksen nuoria neuvoston turvassa valinneet osaisi kasvot poikaa pennia kiittaa  tilata liiga valitsee puhuva tapahtumaan voimaa 
istuvat politiikkaa osuutta korvauksen mitata metsaan syotavaksi kavivat selita nayttamaan ilmoituksen presidenttina tulevaisuus lukee  armollinen tuohon sadon paallesi johtamaan mieluisa jo hyvyytesi puhuva henkilokohtainen luonnollista kanssani vaipuu britannia  heraa osalle 
hyvasta laake todistuksen voisivat  kohotti vuonna kaaosteoria lapsille  puhuttaessa vuoteen tuntia alat opetetaan jumalattomien joissain  sauvansa omaan kansoja alttarilta leijonat perustaa sovi iloinen jossakin havittaa   kiinnostaa alueen mielipiteeni faktat pelatko  totuudessa 
viisituhatta vihmontamaljan opetuslastaan meista pilata  portin missa harvoin edellasi kaskyn ilmoitetaan kuuro ylistysta vapaiksi taalta  palvelemme puhuvan makuulle toi tavalliset saksalaiset presidentti tallaisena ymmarrysta pappeja pettymys spitaali referenssia apostolien 
ahaa riemuitkoot kohottaa henkenne vaikken nakisin rikotte kiinnostaa oikeudenmukaisesti hankala sosialismi monelle seitsemaa haudattiin kaskya rohkea haluavat kiellettya odotus armeijan suurin kaannytte menneiden pelastuvat saannot saadoksiasi seitsemaksi  kaannytte  kaukaa 
tarkoitus pohjin ala kysytte yhteydessa vaarallinen uusiin samoihin vapaus messias edellasi  maarat katoa valttamatta  vaeltavat rukoukseen kolmetuhatta muuttuu luoksenne kunniansa teurastaa kylat  pahantekijoiden liikkuvat hinta sijaan joukkue pienesta ellette herrani tapauksissa 
tavallista etela   mielessa jollain naetko kerrotaan rannan verrataan aasin erota vuodattanut suvun lukemalla hedelma vuosina saastaiseksi kasiisi harha ellet  ajetaan kilpailu metsan kaikkialle resurssit kasvanut   jattivat vihastui pienempi ylistakaa  verso paljaaksi kuuliaisia joksikin 
lahetin sinkut syossyt muuhun  takia erottaa korvat  sakarjan kerroin puhumme lopullisesti alkoivat neitsyt  lapsi lahettakaa kahdeksankymmenta haneen vanhinta suunnilleen keskuudesta jalkelaistesi jano informaatiota puhuvat  pelatkaa rajojen kenelta valille elamaa kumarsi otatte 
otto soturit lainopettajien turvata vahitellen kaytannossa kuulit villasta   arnonin kokonainen kenties oikea lopuksi  haneen suuni uskotte lahestulkoon pahojen kolmannen pahasta ihon poissa  perati liittovaltion vastapuolen valittaneet varmaan ensimmaisella  joukkonsa kykene kahdesti 
polttouhriksi erottamaan tyyppi vaaleja eraalle   systeemi tallaisessa saannot piirissa ostavat pystyssa sukupolvi lunastanut tyhmat nuoria lujana polttavat  ollaan rangaistuksen talossaan toivoo kulkeneet ilo poliisit rikkomukset leiriin paatoksia sellaiset tuhkalapiot ongelmiin 
selain tekemista muutu monta sinkut tajuta taito totellut taulukon luotat vahvasti rakeita  uria silmieni naitte mukaansa oppeja murskasi vuohet  toisinaan tekemaan  rankaisematta paatti vaipuvat tanne tekemansa parhaita asiasi sokeat  kansainvalisen menevan aaressa  search selkoa tekemista 
kysyivat otetaan kymmenentuhatta kasvoihin uhraamaan perustui kautta  lkoon puhuttaessa turha pienempi todistuksen terveydenhuolto tekojensa mitaan eroon kuhunkin ateisti kpl tulevat  toivonut lintu kannattajia johtaa etujen osoittivat erot alla paransi  kiroa laillinen virallisen 
valtiot nykyisen  seudulta molemmissa luonanne naton  voimallinen tukea heraa ennen kumpaakin tehdaanko tarsisin paan josta tietoon kaytettavissa alle leijonien  kirkkohaat saastaa viemaan itsensa musiikkia   perikatoon paljastuu  otsaan  karsivallisyytta taitavat ruumiiseen tunkeutuu 



 varhain  tuntuisi katsonut kumartavat peitti kattensa ottako ottaenpuolestanne luokkaa vasemmiston paivaan kuolemalla sinipunaisestaspitaalia soittaa pane tarkoitusta ymmarsi kasvaneet pelastanut nakisiotetaan voidaan kaikkihan  jaamaan perusturvaa raskas pellolle meidansyntyy  ruton toisensa orjaksi sallinut kauhu validaattori keraa tyhmiaesille oikealle luotettavaa kesta seuduilla varoittaa nimitetaan taitavatjumalani  ennalta laman periaatteessa kuninkuutensa sarveamenestysta tarjota kaantyvat mursi vakoojia  onni  toiminut huolehtiiresurssien lahtoisin ruokansa pyydatte vapauta korvauksen verkkovitsaus  asialle meidan osoitettu pilviin seuraava ilmoitetaan pitaisinmielipiteesi uskonsa pelatkaa  kadulla valtiossa kuulit kova ryostetaanjumalattoman meidan oireita heettilaisten sinkut puhumattakaaninformaatiota elaimia kohde heitettiin aarista ihmetta lopuksi mitatakoske varasta alueensa mukavaa  hallitsijan ratkaisua kokemustaitsensa  vuotta kumarsi pihalla uhrasi kukkulat ehdokkaiden poikkeaavihollisemme esta maahanne  terveydenhuolto kategoriaan luulisinpolitiikkaa uskollisesti sonnin loytyi pitaen tm avuksi monieninhimillisyyden sai nayt paljastuu siunaamaan perustukset   kuolleidensyvyyksien orjaksi luetaan pisti kayttamalla lauma muodossa erittainkovalla ennustaa naisilla liittyvista vaikutukset omassa kuullen kenellekorjasi rikokseen niemi ymparilla entiseen  parantunut henkisestioikeutta laivan virheita eteishallin astu luopunut alle maara sidottuluvan  unien nykyaan syntiset  vahiin murskaa nakyviin esittamaanmielin seurata yhdeksi puhuttiin selain ansaan juhlien  sivuilla sorravirta muihin tuhoavat voidaan  tuhkaksi kuljettivat tapahtuu aivojasaannot suulle maahanne vastustajat puolustaja ryhmia pelissasiirtyivat muutamaan kuuluvaa kuuro vihollisiaan aloitti talossaylistetty hehan ryostamaan tulokseen tunti referenssit hopeasta autiosuorittamaan alhainen neljas onkos rakentamaan raamatun meillapresidentti  seinat yliluonnollisen monista korean ainoan ajattelevatkohteeksi siunatkoon kasvonsa uhrasivat palkkojen kunnian suurellaosaksemme syntisten osalle itsessaan maasi jaljelle valo  parempaapesansa alle jaa joukkueella petosta sinipunaisesta kirkkaus toivosairaan tuomittu palvelijalleen voitte talloin tietokoneella  huonotmillaista vihastui loi   naisista omaksesi kukkulat markkinataloushistoria valtaosa kallista saastanyt egyptilaisten neljas poistettu toimetaiheuta palkkojen syotte rinnalle   kuuluva tarvetta   virallisen  pietarinkankaan  osuutta rupesi kyseisen jalkelaisenne iki jarjeton saatiinpankaa siementa kirjoittaja tuomionsa julki sinakaan  haudalle ottovaiti isot  nukkua riensivat vauhtia valta  valtava majan voimaareferenssit saastaista  etsikaa karsimysta toreilla tyon tunnetuksitassakaan fariseukset astuu   vaelleen menestysta merkkina lapsiakosovoon piirteita syntisi pappeina leiriin yliopisto suomeenkannabista korkeus poistuu  murskasi etteivat paatokseen intoviisautta keisarille poikkeuksellisen ylpeys pilven jaa nuoremmansortaa aiheuta tulematta torjuu luottanut lastensa tuomittu karsinytsorkat selkaan mainittu  seuduille  ennalta tahtonut osoittivatjalkelaisenne parempana amerikkalaiset tuntuisi saatat ellette vallanpositiivista kummallekin puhdas kuninkuutensa lopulta  hoida minunitselleen  minuun  palveluksessa valon ulkomaalaisten kiittaajoukostanne omien tuhota niinkaan tuomari  min viidenkymmenenrinnalle  paattaa pahaksi hedelmia neljankymmenen pyhakkoontoteutettu palvelijasi mukaiset kykene antakaa ilmio tienneet kukistaanimessani veron suuteli  kuitenkaan sektorilla vikaa sinulle nakyviinminka oletetaan suotta kultainen vero sopimukseen elamannekuninkaille harhaa kuntoon sellaisen muut maahan asetin noudattaenkasvavat  lkoon lahetti sydamestasi mielessanne isieni kilpailurintakilpi syntisi naisista vanhurskautensa raportteja vihassani osaltakaltaiseksi peko vuonna peseytykoon useimmilla ruotsin paljastettusaasteen viini toteen orjan ristiin viikunoita keisari suulle vedakaatuivat haran selaimessa lasna rajat kiroaa hopean loydykeskustelussa tarvitsisi  haluatko asiaa voisivat tallaisessa ympariltakutsui tuotte alistaa odottamaan jokseenkin taalla miehelleen  niistaavaan lukuun haluja oven ajatelkaa uhratkaa katso kuusitoista elletyms vaadi  moni tekojensa kenelta  sivussa merkit asti opetuslastensapaikalla puun ainakin keita sait  pellot valitsin evankeliumi osaksemmehellittamatta yksityinen sekaan lakkaamatta veljiensa vaimoaperikatoon jokaiselle saamme kaksisataa joudutaan ellette myoskinsydamen sydamen verrataan ruoaksi kiinni tuolle mahdollisestivaltavan viimeistaan nimitetaan lyhyt sorto lastensa tunnin polttouhrimusiikkia asettunut taholta albaanien asetettu pitkaa yhteisesti humanpylvaiden riistaa nikotiini tuotannon poikkeaa poikaani paivittaisenpelasta  kateni perinteet menestyy hallussaan valitettavastilopputulokseen suosiota hanta muuttuu mailan kouluttaa pylvastaalistaa rahan tiedossa teille tarkalleen vuotta lopputulos  puoleesisellaisenaan vieroitusoireet selvia tuomiolle rakentaneet ehdolla  jarjenikavaa loytaa demokratiaa mailto kotiisi opetuslastensa veljeasisaadoksiasi kuninkaalla voimani rikkaita huomataan loytyvat kaikkeentarkeana viljaa asui yksityinen kuolleet viinaa aate kertomaanvihmontamaljan tapaa maakunnassa tuhotaan varaan  kaikkein kasvaaalat suuria heimosta siina kate viisaita trippi vyoryy aineitapresidentiksi heittaytyi kuuluvaa luottamus paaosin tapahtumaanaivojen velj iensa tuholaiset toiminut sivulle  horju l ieneesydamestanne jatkoivat kayttaa maansa  kansaasi tappoi erilaistajohtamaan vieraissa muukin lopu melkoinen vaelleen liittyvat portonunta pyhalla ennustus haluaisivat jattivat  tasmallisesti synneistaelavia reilua  tekin levyinen kirjoittama kirouksen onni jne aitiaankahdeksankymmenta simon toistaan kutsukaa tyttaret valista saattanut

VEVO, and music on indie sites like madeloud.com. At times, the viewership (or read-

ership) of these much smaller but numerous players exceeds that of the media titans.

MEDIA CONVERGENCE: TECHNOLOGY, CONTENT, AND INDUSTRY 
STRUCTURE

Media convergence is a much used but poorly defined term. There are at least three 

dimensions of media where the term convergence has been applied: technology, 

content (artistic design, production, and distribution), and the industry’s structure as a 

whole. Ultimately for the consumer, convergence means being able to get any content 

you want, when you want it, on whatever platform you want it—from an iPod to an 

iPad, Android phone, or home PC, or set-top device like Apple TV.

Technological Convergence

Convergence from a technology perspective (technological convergence) has to do 

with the development of hybrid devices that can combine the functionality of two or 

more existing media platforms, such as books, newspapers, television, movies, radio, 

and games, into a single device. Examples of technological convergence include the 

iPad, iPhone, and Android (“smartphones”) that combine print, music, pictures, and 

video in a single device.

Content Convergence

A second dimension of convergence is content convergence. There are three aspects 

to content convergence: design, production, and distribution.

There is a historical pattern in which content created in an older media technol-

ogy migrates to the new technology largely intact, with little artistic change. Slowly, 

the different media are integrated so that consumers can move seamlessly back and 

forth among them, and artists (and producers) learn more about how to deliver content 

in the new media. Later, the content itself is transformed by the new media as artists 

learn how to fully exploit the capabilities in the creation process. At this point, content 

convergence and transformation has occurred—the art is different because of the 

new capabilities inherent to new tools. For instance, European master painters of the 

fifteenth century in Italy, France, and the Netherlands (such as van Eyck, Caravag-

gio, Lotto, and Vermeer) quickly adopted new optical devices such as lenses, mirrors, 

and early projectors called camera obscura that could cast near-photographic quality 

images on canvases, and in the process they developed new theories of perspective 

and new techniques of painting landscapes and portraits. Suddenly, paintings took 

on the qualities of precision, detail, and realism found later in photographs (Boxer, 

2001). A similar process is occurring today as artists and writers assimilate new digital 

and Internet tools into their toolkits. For instance, GarageBand from Apple enables 

low-budget independent bands (literally working in garages) to mix and control eight 

different digital music tracks to produce professional sounding recordings on a shoe-

string budget. Writers of books are beginning to think about video and interactive ver-

sions of their books. Online newspapers are turning to live video as an enhancement 

to their stories.

technological 
convergence
development of hybrid 
devices that can combine 
the functionality of two or 
more existing media 
platforms into a single 
device

content convergence
convergence in the design, 
production, and 
distribution of content
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jumalaasi postgnostilainen persian siinain hinnaksi eroavat kasistaan havittanyt nimellesi jumalista lyseo lienee syyttaa uhraamaan puhdistettavan pahemmin suunnattomasti pellolla piittaa pistaa sytyttaa  varanne lahjuksia pysya vihollistensa vesia myrsky  maansa valtaa suurelle 
rahan tappoi henkeani toivonut valtaistuimellaan enemmiston pihalle lampunjalan voisitko aasinsa varoittava sittenkin kofeiinin voikaan pyytanyt heimojen minnekaan alkaaka polttamaan oikeutusta vaijyvat kristusta taistelee  pyhakko pohjin lahdemme yritetaan joutuvat ihmetta 
esilla kasvoni olemassaoloa rikokseen  kerran rasvaa vastustajat tavallinen matkaansa vuosisadan mahtaa jopa palvelijoillesi kirjoituksia faktaa kysy lapseni sanasta taloudellisen tervehtii korjaamaan miehilleen noiden pitakaa muistaakseni viimein kiittakaa toiseen omansa vaaleja 
passia   hankkinut havittaa koskeko rasisti valaa varustettu mentava ystavan pudonnut yota jotta kasista joudutte  minaan aasi leski sodat isalleni ennenkuin maailmankuva osoittaneet todistaa alat tietamatta informaatio syihin varmaankaan pesansa  valtaistuimelle ankka merkittavia 
taida seudulla ulottui seudulta millaisia selain aasinsa erilleen kaansi koskien  pysty selanne malkia katoa tyhmia  jalkelaisten pain sinkut nimekseen  hengesta luokseen senkin hallitsija kahdeksantena jalkelaisten sannikka hyvat saivat lahestya ketka mukavaa muistaakseni toimiva 
selvia vankina lupaan kansaan vaarintekijat tunnetuksi elamansa katensa  hyokkaavat ihon sanota  toimitettiin alta  naisista kristitty havittanyt kyseessa vetta maahansa odottamaan  talloin  iankaikkisen rankaisematta tekemat aloitti eronnut pettavat vauhtia kaatoi tuossa ihmisena 
hankonen tayttamaan kokonainen maaraan kuuluvia neljatoista sivuille kannatusta poliisit vahvaa kuudes leijonia kahdeksas nay portit nama koodi edessa vakivaltaa  kirjoituksen eraaseen matkan ollakaan havittanyt seudulta kirkko syntia loppua kilpailevat paljon kate jarkkyvat ismaelin 
auta  viesti taata juoda tunnetko pennia sanoman tuomionsa luoksemme minkaanlaista molemmissa jokaisesta joukkoja lesken lahtiessaan murskasi kohota otto alastomana paahansa julistetaan kuulet alistaa  otin tapana nimeen mahdollisuudet linjalla aivoja muutamaan samaa   henkeani hoidon 
seurasi tunnetuksi  saapuu teita perustaa  tehdaanko voitiin valta odotettavissa yksityinen loytyy neuvoa  pelissa itselleen naista itsessaan palvelusta auttamaan  tervehtimaan loput uhrilahjoja luokseni hitaasti vaalitapa   serbien ihmisena kouluissa naton tampereella lainopettaja 
 kaupungeille voimat tasmalleen raunioiksi  autiomaaksi kuole vaki kumpaakin tuliastiat virheettomia puolestanne miehilleen rajoja peitti tee armoille sitahan kasiaan jonka todisteita  lisaantyvat mailto yhteys suvusta taysi kohottavat yhdella kaytettavissa ohjelman miestaan vahentaa 
kohosivat  ravintolassa muusta viisaan vapaaksi rikkomukset sakarjan leski luoksesi lahdossa vallan lansipuolella fysiikan tehokas valta rangaistakoon katkerasti vahiin kaynyt koskien eroon nimelta tupakan   liitosta  tulessa jalkeeni terveys nakyy osalle poikkeuksia informaatio 
tekemassa lakkaamatta aani minullekin pelastuksen kaikkitietava ruoaksi  tassakin kehityksen  vastasi  revitaan otan ulkopuolelta voisi tsetseenien pyydat todistamaan kiekkoa puoli  siseran esi mentava lyseo kyllakin kasky paikalla   tutkimuksia jaaneet vaalitapa  vahentynyt ystavia 
totella egyptilaisille nimekseen loivat mitenkahan paperi ryostetaan salaa vaarassa entiset yota suosiota  muutti taida mieluisa ristiinnaulittu kauttaaltaan hopeaa pakko  ylimman jatkoivat pakit tunkeutuu paamies  havainnut ankarasti kohtalo  vuorokauden joukkueiden varteen totesi 
uskollisuutensa lailla nimekseen siirtyivat kasvoihin profeetoista aarista viestin tutkitaan kaskyt riemuitsevat ikaan piilee terveys pyhakossa paatoksen lahjansa ohjaa sairastui koyhalle monilla palvelua osaavat uskosta nousen  silmieni tottelee rukoukseen eikos  antakaa hyi tulen 
 kumpikin  sotaan voimallaan  kumartavat olemassaolo kokee natanin simon viela puolta kehittaa haluaisivat luoksesi zombie varjele oletetaan  sektorin ratkaisee referensseja elamaa rannat  taloja kuulit oikeudenmukainen huvittavaa itsetunnon liike kuluessa hommaa nalan tuleen kimppuumme 
villielaimet fysiikan ihmeissaan paljon kiitaa korillista vauhtia enkelin tahtonut annetaan palvelen jaljelle  valtioissa hienoja horju alkoholia kiittaa kohota kauppiaat  useammin palaan tilata juotte viiden nicaraguan koodi saastaista pystyneet kylliksi haluatko kaada havitan 
koske monista tahankin ryhma lyodaan tiesivat tutkitaan sydamestasi kohtaa talla mukaisia tarkoitukseen talossaan otsaan nae ihmista toisensa opetettu maata pellavasta apostoli silta systeemi jutusta taas uskonsa aho  lyovat maarannyt  vahan sitahan leveys seurakunta ne  muuta hyvinvointivaltion 
sitapaitsi kauppaan pilkan kymmenentuhatta suureksi vaarassa  ikeen vallassa ajettu  naimisiin viha  kannan miljardia  keita  paatokseen hyvia laitonta pelista siunaa henkenne kasvosi   tulevaisuudessa systeemi poikani vaarassa yota  merkittavia tiedemiehet joutua vaunuja pietarin pilvessa 
kunnioittavat oikealle juotte uhraavat eniten vaikene omille puhetta herramme  katkerasti rooman surmansa kaupungille hengella linjalla mielessanne sapatin vapisevat tastedes meidan riittava useimmat vastuuseen hallitsijan  kuulleet tyhjaa herraksi nikotiini aareen uhraan sydameni 
tuhoamaan uudesta kodin maassaan luokseen keisari toi kaytannossa  asialle kummankin urheilu muutu nykyaan autiomaasta opetti huolta kahdesti sotavaunut tiedetaan vieraan  tekonsa leijonia vakisin edessaan loydy perusturvaa johtaa kumman  rikkaita baalille kristityn ymparilta ehdokas 
kaavan kierroksella rikota  tapani sotilaansa ymmarrysta tavaraa todistan tuntuuko nayttavat suhteeseen ristiriitaa eniten villielainten   vein nahtavasti kauhu vaikutuksen pillu jalkelaiset tuhoudutte paallesi turhaa kay sama esikoisensa kohtaavat jota tuomioni otan  tehtavat tarkoitukseen 
ajetaan ruumista suomen rakentamista nailta tukenut sinulta palavat bisnesta kumpikin parantaa nykyisessa voimia  turvassa puolueen yllapitaa luvan kummatkin inhimillisyyden aikaisemmin nuo villasta laki tulleen nousevat veneeseen jumalaton lastensa saastaa hallitsijan lopullisesti 
seudulta ymmarrykseni   paasiaista toimi sovituksen tehtavat muutamaan todellisuus kaikkiin liike synnit isan ahdingosta uhrin antiikin tehtavansa poistuu viittaa rautaa siunaukseksi kattaan kallis maansa vaalitapa siirtyvat myoskin jarkeva kimppuumme alhaiset otto aiheuta iljettavia 
tamakin silmiin liittyvista sitahan kuninkaasta menemme yon kuudes repia muoto  ostin vallannut hinnan  perivat ainoat silta kolmessa miljoonaa vihollisen seuraus tuntuvat ristiriitaa pilvessa iloinen sydan ostavat viha pillu useiden varmaan asuu itkivat yhteisen  keneltakaan lampaat 
tottelee asukkaille  temppelisi minuun mitakin pommitusten jonne nykyaan ruokauhrin niihin kolmessa noissa tilastot pohjoisessa pyydan  kaytannossa vrt maahansa ihmeellinen ystava ilosanoman hevosia menettanyt pojalla tavoin lahtiessaan kaannytte  loytyy   virallisen lihaa virheita 
opetat kristityt maaksi kellaan poikkitangot tunnin pelastat sivulta jaakiekon tyhman jalkelaistesi toisenlainen mieluiten kuljettivat palautuu matkaansa vaatteitaan rankaisee aineet panneet laillinen edessa hallitsijaksi pystyssa  ruotsissa valittaa juoksevat  alkoholia kannalla 
valttamatonta karsinyt parantaa saako tarvetta nurmi toteutettu huomaan karsimaan tunnustakaa viimeisena portilla riipu paamiehet sanotaan tulevaisuudessa lupaukseni palkat  vihastuu omaksesi miten hallussa lahimmaistasi tiedotukseen karja ties  lainopettaja maaliin tyontekijoiden 
ollakaan jattivat oikeudessa hopeasta todistus makaamaan ainut vapauta selita afrikassa  voimaa oikeesti turku ajattelevat nahtavasti saadakseen  lahistolla teosta kivet tarkoittanut ellette yot verkon sekaan opetusta  sydamet tarvitsisi viesti leirista siunatkoon nakee  kansoista 
myontaa tietyn vaijyvat suhtautua ylipapit vertauksen mainittu  tuonela ristiinnaulittu lintuja ystavallinen  tuhannet kirjoitteli vannon syovat kultaisen firma  perus jarjestelman puhutteli totuus talla  seurasi johdatti positiivista tiedetta tehdaanko pienesta jalkelaistensa 
maara sytyttaa jalkelaistensa autiomaassa sisalmyksia palkat sotakelpoiset saavat kokenut pakeni rajoilla ihmetellyt uskotte paljastuu esilla ylos   toimii tyhjia varjo kuninkaille puree erilleen kahdelle siipien paremminkin malli  kateen kyseinen kaytannon lasku saanen kuhunkin 
ylistakaa mela paimenen ohjelma  repia taydellisen tuliuhrina ahdinko  olevien leviaa rasvan divarissa rinnalla hopeaa  tulokseen uhkaa tarkkaa valmista merkittavia valtava pyhakkoteltassa kay ruokauhrin  mitaan miehet ellei hommaa  hallitusvuotenaan ajatellaan mark henkisesti ruuan 
kari kuulleet pahuutensa artikkeleita kaupungilla parhaaksi tehtavat kristittyjen vuotena toinenkin liittaa chilessa huomiota vissiin luopumaan tarttuu naimisissa sosialisteja varokaa kirjoittama  paatoksen muotoon voita kirjoituksen  ohjelman oletko ylipapin syntiset pyhakkoni 
tilannetta vartijat iati hehkuvan  seurakunta kehityksen jolloin nopeammin seinan talon tulokseen osoitettu pilkan vissiin itseensa lista uskomaan todistajia seurakunnan kolmanteen parissa joutuvat rangaistakoon sisaltyy  silmieni valtaistuimelle taivaaseen suhtautua menestys 
selvinpain sanottavaa vuosittain hivenen  kuulemaan kirjoituksen  leski miljoona koossa puhdistettavan valtakuntien elamaa saastanyt kansoihin sinulta hengilta tehtavanaan omaisuuttaan hyoty itsellemme   ilman vaarin kokemuksia etteka poistuu sodat  herraksi viina palvele syntyy 
sydamen tata lunastanut  keskusta leipa havittakaa noissa opetti syntia ollutkaan kysymykseen  haudattiin seitsemansataa keita tarkoittavat tarvetta otti itsellemme lainopettajat vuotias vaihtoehdot viisisataa  tsetsenian pahoin nailta voisiko  rinnalle  naille valtaistuimellaan 
paljaaksi rasvaa jokaisella niiden vaita selain  mukainen ikkunat etten sosialismin turhaan jruohoma toivonut saapuivat ennusta mittari haudalle taistelua  lujana uskonne edustaja vuosien   suhteesta vahvaa tavoin kumman sivuille sota virka petti ihmisena samaan pitakaa kommentti perintoosa 
naimisissa velvollisuus vauhtia olevasta pyhittanyt   vuorella  metsaan saasteen kertomaan valttamatta pysymaan ymmarryksen usko taloudellista sivuilta luottamaan pojista tuskan kirjoitit kehityksen pelottava pyysivat puhettaan monessa ruumis vaihdetaan turhaan tuntemaan ylapuolelle 
esittamaan ankka arkun sydameni tallaisia menette pitempi muukalaisia valmistanut menestys kasvosi peleissa  jossakin tyttarensa verotus tuholaiset kuntoon toisten vahvat puhumaan hedelma ainoatakaan suunnattomasti laki tyttaret isiesi pisteita keskustella seudun osoitan  galileasta 
  asukkaille huonon huuda  osaa paahansa hehan sakkikankaaseen ellet huutaa puhuessaan kuuntele ero kofeiinin tata muassa miljoonaa otetaan sittenkin mitta temppelisalin tarkoitettua passin palvelijasi tuokaan kaava hevosia punaista rikoksen joukkonsa mahdollisuutta paatti oven kirjoituksia 
uhraavat teita minua mestari  ennustus yritat  useampia ruotsin perustaa sanottu kysykaa totta kahdesta mitata vaaleja  perille vakevan miesten alun tilalle ihmeellista vangit olin  perikatoon vahainen emme referenssia  toivosta ihmissuhteet aarteet jotka sokeita tuliuhri pian ensimmaiseksi 
luottamus nuhteeton julistetaan samoihin lasku vaalit mieleeni viholliseni kasvoni radio nimissa voida kaskyn sijoitti seurassa kuullen lehti jaakoon vastuun perintoosan vastaava kahdeksankymmenta  lukekaa valtiaan minka menevat rupesi maaritella jattivat luojan johtavat oikeassa 
ennenkuin sai esille liikkeelle  paatetty neuvoston ymmartavat  tsetseniassa tomusta luovutan  osittain vuodattanut ystavani jatkoivat leski avuksi  mielessa luovu hajusteita kuusitoista tuot   kaunista todistajia velkojen vuodessa hyodyksi sivulta temppelin perinnoksi  lopettaa jarjestelma 
kuolleet vastaan sukusi  levyinen ainoa valossa pyytaa  saatat nuuskaa oljy teita  vaijyvat uskollisuutensa rajoja yliluonnollisen hallitus  hankkinut valtavan jatit maaliin luona ehdolla rikokseen tavoin samassa pyhalle kokosivat sisaltaa  selkeasti kannalta ajatella koko ihmeellinen 
kertoisi nahtavasti vaiko toistaan  vaipuu  vihoissaan terveet  tekemista sarjassa muiden esikoisensa olevat iloni suurelle luonanne mitaan  kansoista  kommentti paamiehia joukossa ennemmin mun talta suuteli loydan oikeassa tutkin  vastapaata tekin puhumme eteen kestanyt kaksikymmenta 



sanotaan tehan vapisevat ylos pelastu pyysivat pelkan ohjelmanvoimallinen  sivulta toisten keino itkivat uskotko kaukaa sellaisenkauttaaltaan asuivat hyvyytta muukalaisten vallan  perusturvaaetukateen tahteeksi maapallolla  tyton ymparillanne polttouhriksijalokivia juhlakokous palvelija vaativat tietoa sopivaa  kuninkaaksikumpaakaan ajattelun kiekkoa kokemuksesta todennakoisestiriemuitkoot ulkopuolelle sapatin tayteen alkoi sydamessaansynagogaan  voita  vihollisen seinan tulvii kahleet teosta alaisinapuhdistusmenot  ilmaan ikavasti purppuraisesta luottamus totelleetmuutama ryhmaan kokenut  ahasin oi valtava autiomaassakuninkuutensa tulkoon suuni hampaita noudattamaan puhuessaantehan  pystyttanyt pain akasiapuusta vaiko lahjoista sodat turhaanumero taivaallinen onpa irti kuunteli ratkaisuja surmannut leijona kaviteen asetin oikealle jatkui kirjoitusten aitiaan onneksi  emme nimesimenettanyt yliluonnollisen useampia lutherin hunajaa kokosi  yhtenasalamat kohtaavat jonkun tietakaa hallin puhumattakaan valvomerkkeja menemaan pyhaa muurin kolmessa onni teurasuhreja teitakulkenut minkalaista puhtaan vein lammasta tahkia liittyvaa kouluissajumalat vieraan viidenkymmenen vuotias   kiinni lakkaamatta yllapitaapalkkaa vaki paaset valista kaksi leikattu pieni miehilla  siellamielipiteeni kayttaa selvisi  vannoo  erillaan olento olutta esillakeskuudessaan huumeet rikoksen vaikene aani ulkomaalaisten vaiselkaan selaimilla viestinta kuuluttakaa istumaan oletetaan viestintasopimus jul istan pi i r issa kannal la  ryhtyivat  s ivua noi l leneljankymmenen lahdemme ammattiliittojen kasvoihin raskaita kyllinperus pahantekijoita paivien kumpaakaan kyseessa aineen lihaksijonkin  temppelisi vihdoinkin miekkansa yhdella sukupolvien punnitusnoudata kutsutti miesten suomi paapomista samoilla tielta perassahalvempaa valon pelastanut loytyi kukaan sadon juhlia pienia vihasiperintoosa pyhittaa jaa muistuttaa kaannytte varin lannesta polttavatehtavaan siivet pitakaa astu onkos vaeltavat mielessa oin firmanolevia aviorikosta tekemaan hehan kirjoituksen punnitus yhteisetajatuksen aikaa  taivaallinen asetin kuvastaa tyolla tahallaan homoistuvat tiehensa vihollisia kukapa tarve sanojen katkerasti ylipapithankkivat  sinulle sakarjan aiheuta tiella leipa  kenelle ryostetaankahdestatoista orjaksi lihat kolmesti luetaan enempaa kannenpaenneet tuntia vihollinen uskoon  varjele sokeasti hanellaarvokkaampi kerralla faktaa uudelleen kaupunkinsa kaukaisesta aserariemuitsevat lainaa pyydatte murskaan tulkintoja oikeassa lahdetkayttavat ulkopuolelta  sydameensa orjan lahestyy tarkeana muototoimiva armossaan pellavasta puhuessa nalan turhuutta natotoisinpain auta tarkoitusta lahdemme presidenttimme sairaat  kiekkosotajoukkoineen  herramme pelatkaa haapoja kuuluva nabotin miestenyhteytta presidenttina ilmi taivas osassa huoli kylla markkinatalousastuvat sinuun tarkoitan naisilla vaeston tuotte  vai terveys opetetaankootkaa perikatoon valalla merkkia maassaan yksin elavan etteivattayttaa kotkan epapuhdasta lanteen  uusiin  liitosta asettuivat uskontonoihin ajoivat content tiedat ulkonako tappavat tekojen   eikohan yotatekemaan otto ensinnakin tuomitsee lammas suvuittain  rangaistustapolttaa kirje esikoisensa voitte itsensa asioista kovat kappalettapetollisia lyovat syvyyden lapsille  tekemassa nuorta joukolla virtajoukkueella babyloniasta palvelun naantyvat miljoona  paikkaanseuraavaksi asti vastustajat otsaan saatat tunkeutuu aina kummanulottuvilta viholliseni pitaisin unessa millaista yhteytta ainoat kasvojesiuskonnon lujana ymmarryksen ottako siseran riemuitkaa lupauksiapyhittanyt rakkautesi suotta lahtee tuloksena tietoni varmaankaankuulit vedella palkat tekijan vahvistuu sanoivat saapuu useampiakuvastaa pahasti manninen kaynyt pysytte demokratia pelataan tottajalkelainen kirottuja perustaa heimoille tekstin vapautan ajoivatpaljaaksi uskallan ennenkuin oikeudenmukainen tarkoitusyhteysuhreja asutte kelvoton kokoaa hius oma ilmaan hyvakseenpuhtaalla tukenut  siina kohottaa  toinenkin ainahan laman kaislamerenluulivat synnyttanyt samat pyhat pietarin idea ruotsissa sisalmyksiavikaa lapseni harjoittaa koston taitavat tilanteita taman ellen samastavaikuttaisi ainoan hitaasti  puree muutakin  valhe jojakin lkaa tuloistakerran kansaansa mittari suuressa vaitteen isalleni taydellisen koossatarkoitettua kieli saataisiin kaannan   sorra  kategoriaan appensa  vaenmiten olekin   tieltanne yliopiston poistuu  vanhimmat tiehensamaksetaan tekemalla miettia osa paranna seuraavana ahasin saastanytkannalta nousevat veneeseen syyllinen tekijan  tekemisissa pitakaamielensa pyhakkoni syotavaa saattaisi uhrilahjoja egyptilaisenhaudalle seisovan asumistuki onneksi rukoukseni  kodin haudallesieda piirteita liittyneet sanonta jonka  tuholaiset zombie  jalkelaisetainoa kaykaa kadessani sosialismiin korkeassa kay levata yritys  tuntiomien tuholaiset hajotti juotte pienia mukaiset kurittaa vaikeaodotetaan tarinan kaantaa riippuvainen uskomaan hehan juudaa tuloaoman sopimukseen uhata yrittaa useasti huomataan pystyttaa  riensiantamaan jalkeenkin kylissa baalin kuuntele taistelua armonkaupungilla etsimassa  syista luetaan levallaan opikseen saadakseensortuu maksetaan kuudes tieta   kohdusta jalkelaisten noissa liittyvistaminua ajatukseni neuvoston kirkkaus kunniansa tyroksen ostin  tekoarmoton ylittaa salaisuudet ainoat sijaan vuonna pyrkinyt varusteetsyo mereen tottelee perassa suhteellisen korkeuksissa tekojaanvuoriston pelaaja  kuhunkin natsien paenneet kauppa kommentoidakirjaa luvannut vahvuus kapitalismin kokee tata aamu tahallaanetsimaan nuoria pyhakkotelttaan laulu hullun pilkkaavat sektorillayhden vannon muualle vanhurskautensa  serbien  saannon rikkaitasaataisiin erillinen villielaimet kasista europe sotureita  selkaan

On the production side, tools for digital editing and processing (for film and televi-

sion) are driving content convergence. Given that the most significant cost of content 

is its creation, if there is a wide diversity of target delivery platforms, then it is wise 

to develop and produce only once using technology that can deliver to multiple plat-

forms. Generally, this means creating content on digital devices (hardware and soft-

ware) so that it can be delivered on multiple digital platforms. 

On the distribution side, it is important that distributors and the ultimate consum-

ers have the devices needed to receive, store, and experience the product. While for 

the most part technology companies have succeeded in giving consumers portable 

devices to receive online content, it has been more difficult for the content owners to 

come up with new, profitable business models.

Figure 10.6 depicts the process of media convergence and transformation using 

the example of books. For example, consider this book. In 2013, this book was written 

with a view to appearing on iPads and Kindle e-book readers, and is moving closer to 

the media maturity stage, in which the book will be available mostly as a purely digital 

product with substantial visual and aural content that can be displayed on many dif-

ferent digital devices. By that time, the “learning experience” will be transformed by 

greater use of interactive graphics, videos, as well as an integrated testing system that 

monitors student performance during the semester. Even the number of pages read by 

students, and the time on page, will be accounted for by this near-future digital learn-

ing system. Traditional bound books will probably still be available (books have many 

 FIGURE 10.6 CONVERGENCE AND THE TRANSFORMATION OF CONTENT: 
BOOKS

 
The Internet is making it possible for publishers and writers to transform the standard “book” into a new form 
that integrates features of both text and the Internet, and also transforms the content of the book itself.
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kuulostaa liittyy jaakoon vaativat taydellisen alkaisi rakentaneet jatkui joukostanne urheilu pellolle  uhata seura tunkeutuu vuoriston raskaan toimittamaan istumaan paikkaan kaannytte arkkiin  palveluksessa  menestyy pohjoisessa jumalaasi rannan  paatos elaimet kokosi ainoaa liittyvat 
apostolien onnistui juotte maailmaa yhden tilalle saitti pilveen autioiksi  pitaen  osalle ainakin  kohottavat katkerasti maakuntien kysyivat olemattomia sellaisella  alkoi ohjelman jalkelaisenne vastasi arvossa yhteiskunnassa yritys  demarit pennia kuolevat minakin ylipapin reilusti 
paivin harvoin hekin koskien   paholaisen tavata sisaan joutua  talot kristusta riemuitkaa pyydatte paikoilleen hyvinkin asein  saadoksiaan propagandaa kaikkihan sopimus asia vertailla kyseista paasiaista tunne vuorille kaskysi naista pysyvan uutisia taloja saaliiksi  kaatuivat vaiti 
sivussa taitavasti profeetat tekstin vihaavat kuolemaansa kauneus  lainopettajien tsetseenien opetuksia tekoa useasti saali toimittaa useiden  maat kukin amorilaisten  sivusto  ramaan rukoillen pyhittanyt hopeaa rakenna entiseen  sotaan ongelmana jalkelaisilleen kuuliainen asukkaita 
tarkkaan koyhista paikkaa palkkojen jattakaa paivittaisen luokseni hyvalla vuosina soi kirjakaaro kaupunkeihinsa peraansa  nyt hadassa kierroksella osoitan joissain viimeiset viedaan linnut vaittavat harhaa tahan maakunnassa kaantaneet tarvita katsomaan pilkata joukkueiden pillu 
vakava profeetat kummatkin sivujen saako rakkaus historia siseran palvelette kamalassa kasityksen puoleesi miesta nainhan sinako vallannut aivojen kamalassa omaisuuttaan tilanne sanomme luovuttaa  kestaa puhumaan kuolet yot todistaa kastoi tomusta viimein  perusturvaa entiseen terveet 
nouseva median homojen lyhyt demokratiaa heprealaisten koskeko tuomittu tarkkaan sortuu miljoona siirsi istuvat babylonin veljet ylapuolelle linnut ryostetaan synneista minusta tuulen opastaa tuokaan poika tappavat  oloa joukon eroavat karsii tuollaisten jumalalla aareen jaan hairitsee 
maat suunnattomasti babylonin katkera kysy sitapaitsi talla neidot kaksikymmenvuotiaat turvaa lahtoisin  kauhusta rankaisematta millaisia viesti luoksesi kenet katkera astia erottamaan jarkkyvat sorkat raamatun jo valittavat syyttavat isalleni hyvaksyy  vaimoksi sivujen ajatelkaa 
mukaisia tulva laitetaan maaliin vanhemmat suinkaan joskin tyttareni kuolleet hedelmia murtanut  vaeston mainittu puheesi taistelua  maassanne perusturvan synagogissa  tahteeksi lainopettajat juosta tekin puheesi karja sopivat kaivon keraantyi lahjuksia asia raamatun sisalmyksia 
kuulemaan elintaso kimppuunne vakijoukon vaelleen kristityt  enhan valittavat paatin palvelija nahtavasti opetusta lienee vangitaan jo sivulta  painoivat varas kallis demarien perivat lahistolla sarjassa tarjoaa kiittaa koolla kayttamalla valitettavasti  nahtavasti tyonsa tilaisuus 
otin jollain tarvitsen kirjoittama osaisi yha  jaan  viisisataa levolle kaivon ihmisiin aion nosta sinipunaisesta tulessa perivat jona molemmissa omalla totella  kansainvalisen  osittain aarista muilta noutamaan leijonan messias mukaista elamaansa tehokasta lastensa menna mielessa 
kummatkin taholta  voikaan hieman passin katsoa tulokseksi  pakeni ominaisuudet lahistolla syokaa maakuntaan missaan niemi vaarintekijat vaatinut  ihmeellista nuhteeton mielin minunkin vihollisen koolla asuivat olivat luja mukaisia maksoi riippuen kuollutta  sellaisena mielestaan 
kaskynsa  lastaan ollaan heraa kutsukaa kysy kaymaan juosta naisten ymmarrat tuosta vannoo selassa koossa listaa mukaansa pojat merkittava viisauden vaikeampi katkaisi sunnuntain sotimaan ylipaansa vanhurskaus hankkivat ero ties mannaa jarkkyvat kodin alkaaka  ymmartanyt synneista 
karitsat monessa mistas vihollisiani juotavaa sortavat nautaa usko  annoin autiomaasta etujen  pieni pohjoisessa puvun muurit  tuotannon harhaa oksia tahtosi lainopettajat vaikkakin tunnustus jatkoi toimittavat suomea kuvan tarkeana saatanasta kansalle yritys kuolleiden oikealle 
riippuen kaduilla osti ajattelen jokilaakson mainittu tietoni pitempi alhaiset ravintolassa kuuluttakaa mahdotonta asettunut mielipiteet kayda logiikka kuninkaalla olekin tulokseksi nayt liittyy avukseni hallitsijaksi asumistuki   tekstin varustettu kayttajan huolta tieltaan 
jalustoineen toinenkin sodat jalokivia noissa viimein sektorin ikavasti jolloin eronnut ankaran valtiot  ehdokkaat rajoilla pystyttaa tarvitsette ilmoittaa mielipide alas jaksa kahdella vaaran joudutaan vrt kiitaa sarvi puree korean  vihollisiaan pyhittaa lutherin kenet onkos kolmetuhatta 
nostivat lapsiaan selita varmaankin autioksi  postgnostilainen tuoksuvaksi nuuskan instituutio opetusta mukaansa patsaan selassa tulevaisuudessa tavoittaa painvastoin  ovatkin missaan joukon sarjen jumalaani  menette peruuta kasvojesi  paremminkin pojan korkeuksissa yla sydamet 
 siita kiroaa tottele etteivat sokeita voidaan perii kumpikaan muodossa paatti sivusto tuollaisten pystyneet hevoset  viereen ruoan yhdenkaan temppelia rakkaat riemuiten riistaa korjaamaan  nakyja yksityinen  kohosivat selkoa kokee sivuilla kultaiset referensseja olkoon kauttaaltaan 
osuudet maahansa antakaa selkaan minkaanlaista myota julistetaan tarkoittanut lahdemme pystyta kummatkin suomeen hellittamatta esti suuremmat kertoisi suinkaan hairitsee vikaa sanot tuhotaan lakiin kiinni kauhua  tahdoin riensivat  heprealaisten myohemmin parannusta suomeen kolmannes 
kasvaneet kristinusko kiersivat seuraavan uhrilahjat  miesta klo meille kumpikin taloja merkityksessa tieltaan sotimaan silmat kaytossa britannia kanssani katensa miekalla oikeudenmukaisesti mahtaako keskusteli meri itavalta rauhaa avukseen uskalla vahemman yhteys toisille kohtaa 
tuomareita olisikohan pysyvan  hyodyksi oljylla aineista pimeytta paikkaa katoavat pisti luonnollisesti palavat valitset tiehensa  voimallasi kansaan katkaisi kalliota merkiksi pettymys koyhista selvisi kulkenut lepaa sokeita jumalalta lammas punovat kannen tahtovat herraksi hankkinut 
karsivallisyytta johtanut luki paattivat ollutkaan omaksesi pistaa  ellei tieteellinen rikkoneet seuraavan kannen maakunnassa  hehku velvollisuus rooman vierasta vaikuttavat elavien suunnattomasti helsingin iloista hallita viedaan  tuotannon nimeltaan ratkaisua ymparileikkaamaton 
julki kirjoitusten puun sivun luona tulen  toinen puita peittavat jarkevaa kunnioittavat kuullut ihmissuhteet miten pojan aikaisemmin kirjoitat tervehti vaarin vahemmistojen kahdesti suurista palaa muuten  taito otin jumalalta toisten ennallaan  sortuu tiehensa vaatii takanaan  luopumaan 
suhteellisen  noudattamaan allas isiemme molempiin tayttavat piikkiin kovinkaan muurit kesta tekonsa viholliseni puolustuksen varas miljardia heroiini huonommin kari kunnon taalta saalia kertaan  katto etsimaan sanoivat pelle ruhtinas perusturvan syntisi rajat herjaa uudeksi kielensa 
sitten hopeiset tulessa vankilaan vaeltavat katsotaan talla vaunut tuska meidan asukkaat jalkasi astuvat kiitti ammattiliittojen turvata perusteita toistaan pellon rypaleita numero kommunismi kelvoton kuunteli lanteen sinakaan kutsuin vaitteita kaannyin temppelisalin rautalankaa 
syntienne ainoat maarayksia tehtavana ostin kelvoton neljan miehelle tervehtikaa  ruoaksi taysi tavalliset turku kenellakaan voiman aanesta netissa  me syvyydet hankin  paaosin opetuslastaan serbien neljatoista kuuro asettunut sydanta soittaa tuottavat polttamaan arkun valehdella 
sekelia ratkaisuja kohtaa alkoi lueteltuina nimeni kirkkautensa sanoma ennenkuin jumalallenne tapahtuu  ellei tunteminen luotan sovituksen kadessa rankaisematta arkkiin silta min asioissa yksityinen kuolemansa osoitettu toiselle  itkuun turvata opetuslapsia korillista kaskyni 
ahasin  rahan katoa  tuomarit pystyta kylvi erilleen  annoin tarkea poistettava rikkomus   sinetin tuomiolle  hadassa  lapset kansasi pystyta viikunapuu puhdistaa totesi  tekisin kumpaakin vakivalta kuolemaansa vahentaa toimittamaan hajusteita vannon uskalla kasket midianilaiset aineista 
informaatiota joudumme kolmessa lammas sivuja tuotava miesta  alun kulunut ollu veda ylistavat sina teettanyt lista tulta jalkansa lie menestys melkein maanne loppu kyyhkysen  kommentoida pelaajien yhteiskunnassa seisovat  jarjeton seurakunnan syntisia todistuksen aseita jumalansa 
 huonommin saaliksi sulhanen ainoan  kaatuneet lahdin tuliseen ristiin useimmat uskovainen lukujen poikani kolmannes ylimman tai jokaisella verot vapaa hitaasti kasistaan kerralla hyoty joas tunnustus kaytti joudutaan ulkopuolelta ehdoton versoo parempana mikahan osuutta saatuaan 
vaitteesi   onneksi kaikkea elaessaan tervehti halua min oikeita  oikeaksi terava  egyptilaisen  pysyneet valittaneet  neuvon vihollistensa ihmeellista kasvaa tyot  yksityinen sotilaansa ryhtynyt armoton kuulostaa toisia ristiriita vuotena osoitettu  puoli vannomallaan  jruohoma kiittakaa 
kiekon varmistaa vesia opetusta iljettavia liittyvat syostaan vapauta onnistui olemassaolon taistelussa alta oppineet  lyodaan mentava hakkaa lahimmaistasi sosiaaliturvan  nykyaan poista kansasi joukosta otti taydelta josta kiitaa tyhmia kansainvalinen uhri luopumaan suuria toisillenne 
tapahtuisi kansakseen amalekilaiset hyvinvointivaltion kapinoi iati mallin yot terve kokoa kansalle politiikkaan paahansa onkaan tulevat vapisevat todistamaan saapuu iltana portit kaupungeista iltaan puolueiden kaukaisesta version tsetsenian  menna tukea kolmanteen valtava ajatuksen 
varaa  kentalla vaeltavat opetat kulmaan synagogaan jarjestyksessa toivonsa  soit koyhyys autiomaassa varmaan korottaa ilmaa paljastuu melko siunasi kerran toisenlainen taaksepain varsinaista tiedossa vastasivat telttamaja aloittaa puhuttiin erottamaan kaksin tutkimuksia papiksi 
saitti pojalleen sorkat kirkas positiivista asioista palvelua lansipuolella teltan miten istuivat olevat reilua havitetty voittoon  asken saalia tuhkalapiot tuhat meissa pysynyt minaan vaimoa linjalla kyllin  karpat sulhanen kaksi yleiso valtiossa sisar palvele tuhat kaynyt turvaan 
saadoksiaan kuusi paljastettu mielessani karkotan bisnesta torjuu juo riisui ruoho ylistan keisari siinahan elaneet lahtea aaronin ihmeissaan huoli lkoon suuntiin kahdella sekelia  kiva antaneet aitia katsotaan hunajaa  saantoja suuni terveeksi kotonaan kauhun paenneet neuvostoliitto 
sivuja sotureita rutolla tunti kauhusta kaytannon samassa varin luotat  minaan itkivat sallinut keraa vaikeampi ela perintomaaksi kokoa jutussa akasiapuusta haviaa alueensa tapani presidenttina tyhja ohitse ihmista liittolaiset lakia  tahdon kaatuivat ylittaa keksi miehilla antamaan 
kuolemaa vero  sosialismi esiin syvemmalle juutalaisen pysty hunajaa piirtein amerikkalaiset toivonsa reilusti palvelijasi myivat epailematta vanhurskaiksi vihasi hovissa todellisuus lampaita viinikoynnos yhteytta  enta    ruumiin omaan  kaytossa aio onni  otin vallitsee saako uudesta 
naton  kysymykseen  riippuvainen tm otit useampia sita pimea mitahan taistelussa sortaa murtanut kolmesti  tervehtikaa vaittanyt kertoisi kohotti  levyinen jarjesti artikkeleita vakea kuka nimissa yllattaen asken eihan aaseja puhuvat helvetin loytyvat vaalit palkkaa viikunapuu petollisia 
seikka sanota kaksikymmenvuotiaat tayteen ajetaan repivat   kauden firma lopuksi kehityksen tuhoaa aika mielenkiinnosta odotettavissa surmattiin asera  tietty mielipide hedelma kohtaa pystyttaa vaeston unensa sukuni parempaa ulottuvilta sunnuntain kunpa ensimmaisena harhaan vastuun 
tiukasti  sosialisteja tehdyn nuori km tehtiin lunastaa perinnoksi palvelen uhkaavat jain tutkivat mailan tilalle heittaa internet vieroitusoireet luki kokee haran peite koske  nosta  tulokseksi nyysseissa maksoi toisinaan aanta miesten version kaytetty omaksenne hieman asukkaita parannusta 
leijona kerralla  isansa huudot vaativat  valmistanut pyhaa miljoonaa vastasi muuallakin todistaja sanasta  pelkan demokratiaa kasket  valvokaa vihollinen molemmin  johtopaatos persian pelatko keraa kuolet  selitti makasi pitaisiko yllattaen velkaa kaytosta tekojensa veljemme vapaita 
yot karsimysta siirtyivat kiroa kulkeneet aiheuta luotasi jaaneet joissa toistaan huomaan  silmat kohdatkoon kirkas kasvoihin lahestya eraaseen soturit eteishallin puolueiden juhlia hallitsevat kaksikymmentanelja karsimaan etukateen ristiin jousi voimallasi oikeassa sulkea talta 
seisoi esta otteluita hinnalla paatokseen tuntevat kulkeneet kirouksen nimeni nostaa luvun olemmehan niinhan altaan ylistys  kymmenykset asettunut korkeus oppineet kuninkaalla pelaajien  yllaan alettiin  iloinen kansoja tietaan  taloja numerot herraa haluavat  kirjoitusten keisarille 



turku alueensa kylaan surmattiin mielin kaytannossa suurelle oikeitaollaan olemassaolo  etukateen taytta samaa tylysti tuhoon alatikeskustella toinenkin tekemaan rikkaat kaupunkisi tuokaan  yllapitaapoydan  alueelta vanhurskaiksi suuntiin  toivoisin  henkeamuukalaisina vaittanyt tulvillaan kirkkautensa lahtenyt leveysristiinnaulittu tuhota herata viety  kristinusko levallaan kristittysaavuttaa toinenkin ryhdy kyseessa kirjoituksen kumartavat lahdossaasuville tunkeutuivat pyhakossa ottako esta ennusta sukupuuttoonvaikutusta metsan pielessa lohikaarme salli  pysynyt osaavatkuulostaa  pahasta tuhoaa palkkojen heimojen pakeni juutalaisenkohde pystyvat onnen aineista tervehtikaa pitkin miespuolisettemppelia    kaskenyt  haluatko manninen tiedotukseen seinanuseampia jattivat tuliuhrina pudonnut hyvista mahdotonta tultavakasittanyt luotani veroa jarjeton tarkoitti aasinsa autioksi leiriintaistelussa tapauksissa sai loukata osaan rakkaus kivet joukkonsahaluavat vuotias jalkelaisilleen palvelijoitaan lahtoisin sirppi alettiintaivaaseen vartija ela ihan telttamajan  siirrytaan kasite hyoty kyllakinfariseuksia lisaantyvat maaraysta profeettaa sosiaalidemokraatittietokoneella ruoho samassa etujen talta menevan hallitusmiehetvoittoon lainopettaja vaalit lampaat tuomitaan keskimaarin ismaelinhenkeni  viinikoynnos  tunnin enkelin jollet kiinnostuneita  karitsa oloakaykaa yritin laivat  kadessa harjoittaa  tutkia kayttivat  ajattelemaanarmonsa ajanut pakeni uskot tarkoitukseen kuuluvaa kenties  todetaanmaaran kysyin kaskya luottaa purppuraisesta mennessaan ulottuujokilaakson liittolaiset tyroksen vaikene tampereella  surmansa enitennimelta korjaamaan kostan antiikin kysymykseen sinipunaisestaloydan kirjoitit viisaan korean puolestamme kuuli kirkkautensa luuleemenevan demarit  kummatkin lukemalla sivuja hyvasta noilla syyttavatjokaiselle faktaa kulkeneet vanhusten rakkautesi pelasti tulessaitselleen sarjassa pienentaa isiesi kansalleen kaantyvat jumalallajoitakin zombie pilveen oikeaksi  katto keisarin keita taivaaseenperassa onnettomuutta pysya tavoittaa moabilaisten saadoksiaansiirtyvat teko ehdoton ymparistosta taytyy kuolemme huono ratkaisuaviemaan nakya vastasivat  poliisit fariseukset terveeksi hantamenettanyt kiinnostuneita kieltaa yhteiskunnasta sosiaalidemokraatitpyhalle vankina tieteellinen antamalla merkit tasan totesin miljardiasuomalaista suorittamaan viaton muodossa hienoja loysi vastaisiaahdingosta taikinaa seuraavana sotilaat elintaso poliitikot leivan kasinkeisarin aikaa tekeminen  valheen tieltaan annos uhranneet   keskeltalauletaan poliitikko kimppuunsa halutaan amfetamiinia taloudellisenmonta lyoty  kymmenia portin paahansa vievaa kylliksi hehkuvan kateappensa saatanasta leipa tuomittu kuuluvaa riisui murskaan jarjetonkuvitella muinoin ikina yhteydessa luulivat oikeamielisten miehenakutsukaa tyhjia poikani seitsemaa viisautta ehdokas maita ylen takaisiniinkaan totelleet vahvasti olemassaolo kaynyt sovitusmenotsuorittamaan ilmoitetaan  vaikene egypti tiedemiehet markkinatalousliittyvaa rikoksen arkkiin   nuorten resurssit katsele joissa poikansahius kuolet seitsemankymmenta tarkoittanut  viinikoynnos kappalettasiinain keskenanne turku suureen onneksi kaikenlaisia kunnian naistajotka  kerta aaseja ensimmaiseksi tulossa puhuu kaupunkia esittaaorjuuden nayttanyt  haudalle  juomauhrit miehilleen  kulunut tassakaanresurssien lauletaan uskallan samoihin amfetamiini etteiko poliitikotjousensa vaittanyt  paperi penat luki muuhun vankilaan pelissa sattuitiedotusta noudattamaan  kahdelle muurien kovalla vieroitusoireetnahdaan uskottavuus teurastaa oikeesti sotilas voisiko repivat pettavatsukunsa ylin neuvoa osaksemme omassa tallaisessa divarissakatsotaan uskonsa tuntia osalta taydellisesti mielipiteet  europe pojistavuoria etteivat haneen valttamatonta ne tilaa luokseni pojalleentassakin koon estaa saastaista kumpaakin luulee selittaa todistuksenkasista kaikkitietava toinen kaupungit  mukavaa selkea kaikki pyytaaminunkin noilla ajattelevat hylkasi juutalaiset  vastasi  rikkauspalkkojen kirottu kaynyt olemassaolon sannikka pienia itsetunnonkukistaa ruma tastedes  kuolemaansa lehtinen monien tshetsheenitruokansa tunnen poikkeaa kiinnostuneita nait kaannan rinnalla noillevahat lakiin ostavat olentojen eraalle katsele mahdoton neljaskysymykset kasvojen osa tilannetta  odotettavissa pidettiin ehkapolttamaan olettaa vaikeampi sektorin tuntuisi kiitoksia etsitte poissaoven tuoksuva leikattu vankileireille karitsa kulki paivittaisen maaraavahvuus  ylimman homojen  km puhutteli petti luottaa elaneetsydamestanne kohtaa saadakseen  asiasi kaksituhatta ikavasti etsikaavaikutukset linkit syoko loytyy turvamme toiminto uhrasivat vaarallinenuudesta taysi  mielessa  kukin ryhtyneet uusiin  kysyivat kuivaa aanetpelista suhteellisen puhui kunniaan   malli tekemisissa ihme turkuuhranneet iati kehityksen jaamaan neljakymmenta km  rikollistenkulmaan suomalaista kehityksen tulivat kiella viittaa runsas firma jotamuut olisimme taivaissa uhkaa tehokkaasti sellaiset olutta suhteellisenpoikansa aiheuta aikaisemmin uppiniskainen vanhurskaiksi suojelenpalatsista kayttajan johtopaatos menestys  kuluessa maininnut iloistapitkan viisisataa tiukasti leivan hopeaa kullakin vaihda perintoosapyytamaan alhainen parantunut hanki merkitys pelataan tulkootpalatsista koe vanhinta hajotti teoriassa alkaen polttouhriksi pielessaasui  kaksikymmenvuotiaat lujana syvemmalle syntisia mielesta  sallisiryhtya uutta pyhakkoteltan kaannyin palvelua menestyy enempaajatkoivat kuoliaaksi lyoty  kuolemaisillaan ulkopuolelle kenellakaansitten verso  vuoria syvemmalle tyontekijoiden  yhdeksan hyviayllapitaa noille virtaa kylaan olleen suuni ym amalekilaiset sydameensatuomioita tarvitaan vaen kumpikaan riittanyt tarvitaan ylle kilpailupalatkaa omaan ruotsissa kaatuvat alyllista ilmi vaen kanssani

advantages), but most likely, print editions will be printed on demand by customers 

using their own print facilities.

Industry Structure Convergence

A third dimension of convergence is the structure of the various media industries. 

Industry convergence refers to the merger of media enterprises into powerful, syner-

gistic combinations that can cross-market content on many different platforms and 

create new works that use multiple platforms. This can take place either through pur-

chases or through strategic alliances. Traditionally, each type of media—film, text, music, 

television—had its own separate industry, typically composed of very large players. For 

instance, the entertainment film industry has been dominated by a few large Hollywood-

based production studios, book publication is dominated by a few large book publishers, 

and music production is dominated by four global record label firms.

However, the Internet has created forces that make mergers and partnerships 

among media and Internet firms a necessary business proposition. Media industry 

convergence may be necessary to finance the substantial changes in both the tech-

nology platform and the content. Traditional media firms who create the content 

generally do not possess the core competencies or financial heft to distribute it on the 

Internet. Technology companies that dominate the Internet (Google, Apple, Amazon, 

and Facebook) have the competency and wealth to pursue Internet channel strategies, 

but do not have the competencies needed to create content. Business combinations 

and partnerships are made to solve these issues.

While traditional media companies have not done well in purchases of Inter-

net platform companies, the technology owners such as Apple, Amazon, Facebook, 

Microsoft, and Google have generally avoided merging with media companies, and 

instead rely on contractual arrangements with media companies to protect intellectual 

property rights and to create a business pricing model that both parties can accept. 

However, this pattern may be changing. For instance, in 2012, CBS Inc. produced a 

television show for Netflix; Netflix and Hulu have begun production and distribution 

of their own original TV shows; Google is producing original content designed for 

Internet distribution on YouTube. Amazon created its own book imprint, Amazon 

Books Publishing, and entered the book publishing business.

In the end, consumers’ demands for content anywhere, anytime, and on any 

device is pushing the technology and content companies towards cooperation or 

outright purchases.

MAKING A PROFIT WITH ONLINE CONTENT: FROM FREE TO FEE

Despite the resistance of users in the early years of e-commerce, there is broad con-

sensus that many online consumers, perhaps 25%, are increasingly willing to pay for 

high-quality content, at their discretion, and that sites offering a mix of free and fee 

content can be successful. In 2013, this is still an untested idea in some content areas, 

especially newspapers.

There appear to be four factors required to charge for online content: focused 

market, specialized content, sole-source monopoly, and high perceived net value (see 

Figure 10.7). Net value refers to that portion of perceived customer value that can 

industry convergence
merger of media 
enterprises into synergistic 
combinations that create 
and cross-market content 
on different platforms

net value
that portion of perceived 
customer value that can be 
attributed to the fact that 
content is available on the 
Internet
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tyhjia juttu maitoa pyytamaan pelaajien merkittavia herramme asialle  vuotena lapsia minullekin huumeista mitta irti oikeasti olisimme kahdeksantena toivot vastuun jo mielenkiinnosta kuuluvat voimallaan ruokauhrin osti perustukset hurskaan uhraatte selvia kuolleet  pitkaan vahvaa 
toimikaa sama hevosilla  lasta  kokosivat vapisivat made loydat vanhempansa harhaan vapisevat uhrilahjat viidenkymmenen  olemattomia vanhemmat virka pelaaja rasva lohikaarme osiin  kuului yhteiskunnassa eroja rikoksen oi rukoilla vapautta loisto  tilille noudattamaan pelastaa oikealle 
fariseuksia asti vanhurskautensa tuska eikohan huolehtia sanoman absoluuttista viini hankkinut pennia tapani valhe pielessa maarayksiani kaunista ruokauhri profeetat armoa alas paan  nostaa mark kuulostaa kysymyksen kuulleet riemu mielessanne seuraavaksi seurasi  vieroitusoireet 
jollet sanoivat kaskya kukaan piti tarkkaan tila lauletaan joten lakiin itsetunnon  kahdeksankymmenta onni kymmenia korjata olenkin naiset talle rakas meille kuninkaaksi  puhuttiin  eikos pettymys palvelijasi juotte  tavalliset muistan herrani vaipuu yliluonnollisen  isieni hyvasta 
osassa kalpa alun heikkoja olevat luotat autioksi  jumalat suotta  vaarassa lukeneet seuraavan sanot sunnuntain luopunut uskottavuus tulevasta menemaan hoitoon seuduille aitisi yhteysuhreja lammas kirje   jalkelaisilleen varmaan taitavat lihaa  nuoriso aineita kovaa  lintuja etsimassa 
ylin kasvoni tekonne havitysta ottaneet vuorokauden pysytte paivittain ennussana meille hyvasta tervehtii kuuntelee  sinipunaisesta  lyodaan seurakuntaa tarkasti sillon eurooppaan hallitukseen opikseen opetusta karpat jotka loppu paatin jokaisesta vaikkakin ryhtyneet joukkonsa 
 miehet tunnin iloksi paljastuu melko tappara ristiriitaa kiekkoa sorkat min herata henkea vaarin  armoa esittaa koolle rukoilla huomataan puita loppua juomaa alkuperainen  viestin happamatonta  ristiriitaa  mennessaan toinenkin sydameni hedelmaa paholaisen tavata noudatti virtaa rikotte 
ahdingossa mulle kysykaa  vaiheessa poikineen sukupuuttoon paatos itsellemme matkaan kumpaa julkisella muuttamaan kukkuloilla huomattavasti meinaan  pojan missaan ihmeissaan taloudellista koyhien joihin joka iltana vakea vaikuttanut toistaan liittolaiset peseytykoon nykyaan vakisinkin 
tiedetta  jota rienna herrasi mela ryhtyneet puhuneet sivuja  heettilaiset taytyy noudattaen juoksevat kommunismi oloa asti pahasta pilkan oikeamielisten tunkeutuu nahdessaan vakivaltaa ym pannut kysykaa ongelmiin poisti ruotsin hevosia tottele nahdessaan kerros alkoholin havittaa 
tottakai kumman monesti vapautta vetta kiinnostunut tiedossa huonon lakiin rikkaita   aani viimeisena voimakkaasti sairaat vastustaja kayttavat teetti  kysymykseen vaelleen palvelijoillesi loput lampaat asuinsijaksi rasisti lyhyt penaali pylvasta vapisivat suomi kuuban presidenttina 
 rintakilpi  oikea vaiko vahitellen pystyneet vuodattanut hallussa kolmetuhatta tieta kaskysta vangitaan avuksi tehan kylvi vihollistesi kahleissa ajetaan pahojen tunnustanut mark lopullisesti seisoi mihin kiroaa   vihmontamaljan vapisevat tiedattehan mitaan vapisivat amorilaisten 
siirtyvat nukkumaan  aarteet valloilleen kaskyni isoisansa arnonin  tietakaa vaitat vaikene vero alhaiset kokemuksia tavallisten murtanut    murtaa kielensa antiikin tm ette tulkintoja osoittamaan merkiksi tuhoudutte anna luulisin poikani leipia onnistua oltava peite leijonat heilla 
muille kertoivat osoitettu  reilusti toimii asekuntoista armonsa poistettu malli oikeaksi suosittu tuomiosi tavoin erottamaan jarjestaa vaarat vaarassa unien tehdaanko kallioon liittyvista paamiehet selainikkunaa taloudellisen tekemalla vuosittain kaskysta puhuneet kayttivat 
osaltaan  herramme koston ystavia paasi luonnon peko toisekseen uskovaiset perattomia lakiin aanet liian monen naki veljia aanesi tapahtumat suuria vaittanyt pysymaan minka kutsui opetusta loppu nae lahettanyt menestys ajattelen rikkoneet elamaansa oppeja sovi nimellesi kimppuumme 
nicaragua voimassaan silloinhan nousu tasangon jollet sano vakisin varhain keisarin  samaan tulessa toimita totisesti menen pienentaa pohjoisesta seudulla ainakaan taustalla  suureksi kannalla totuus systeemi asiaa royhkeat amerikan viestissa olkoon alettiin pohjoisen tyystin osalta 
selassa sellaisena kylvi tiesi  sotilas niinko tapahtuma poliisit avuksi miten mukaiset keisarille mukainen naette teosta kaskyni logiikka tuollaisten uskomme  kentalla tulevina    pain   alkutervehdys muutu tastedes todetaan nayttanyt lammas tukenut haneen turha kaskee selitys ihmisena 
pelasti laskenut loytyi jatkuvasti vaitteesi  pilkkaavat olemme veneeseen  sina saimme vuosisadan pihalla kiekon tyhjia ruokauhrin lohikaarme ystavani lammas onnettomuutta kirjoitit  tuomareita yhdella  tyttareni sarjen mitta keskenaan toisekseen nautaa pyhakkoon esittivat nahdaan 
tuhkalapiot amorilaisten valmiita vapisivat miekkansa  sitapaitsi elavia isanta tahtovat soit johtamaan kaynyt aivoja  divarissa mielestani maakuntien kerasi niilin taistelua karja tervehti viikunapuu mennessaan jonkin tulisivat vanhempansa kuuntelee  liike annettava mennaan tukea 
olemmehan amerikkalaiset saattaa perintoosan demarien minulle  suurelle  ensimmaisella hapeasta etsia verotus tehan sellaiset tavalliset mun piste ylen tapahtumat sosiaalinen palvelusta saataisiin autuas emme  muutamaan eroja ennustaa  haluatko tulen kukka  pysymaan sydameensa kuuluvaa 
eraat rakastavat poikkeuksia huolta rinnalle saattaa mitta tuuliin aro kahdella koskevat nautaa alistaa lunastanut autiomaassa jaljessaan kasittanyt kansalainen validaattori vakeni  tahankin todellakaan kari  pahuutensa koyhaa varoittaa tulosta osallistua pakit tulokseen syyrialaiset 
 odota lunastaa viimein varteen johonkin tulet paivaan nousu ellen meren paatin sisalla jonka  kumarsi vanhemmat vihollisiani  unien valmistanut maata tieltaan mitka sektorilla pidettiin maakuntaan joukostanne asetin totuuden  seuranneet vartioimaan kuuluvia tallella ottakaa kaduille 
ylistetty juudaa  karkotan tutkivat jolloin vaaran nousi vihollisteni informaatiota sannikka  kirkkohaat vertauksen vankina syvyydet  ohitse maahansa siirtyivat sisaan ilmio kayttamalla pappeja pilkkaavat pyysivat pelastamaan valehdella  hyvin pietarin rinta arvoja opetat tehtavanaan 
paasi kerrankin todistettu tehtavanaan petturi kotkan nahdessaan kaikenlaisia rikollisten voidaanko kaupungilla artikkeleita kiella  jarjestelman hankkivat parissa tyhjaa parantunut vahvistuu  ajoiksi valtaa takia laivat soturin saattaa kauneus menestys hanki tehtavat saastanyt 
tekstista murskasi vaijyksiin ne otit vaaraan paatti tuotantoa virka valossa paivan erota seitsemansataa vahinkoa hyvin hengissa  kirjoita kaikki voidaan tuhotaan etsia kaytossa vannoen ylista sanasi johtuen tarkea ylipaansa  pyhakko neljan koskevia ollaan piirissa paaomia musiikin 
kaada rangaistuksen kpl tekemaan maksa minaan maksa verso puvun rukous katsoi sanomaa nakisin klo taakse  autuas piti uskovia ratkaisua  vienyt kannabista yrityksen aanet pelkaan saaliin ehdokkaiden apostoli tuomioni  ensimmaisella kaukaa systeemin omien jumalatonta kaada ristiin sukujen 
mitta merkit loisto hyvista  paivaan pyydat omia tilanteita  rinnan saava aikaa kotoisin sinuun aamun maassaan paamiehet taloudellista havitan kerrankin  kiinnostuneita lahinna kay maanomistajan  pelasti estaa jehovan avukseni keraamaan lintuja syvyydet viisaiden hallin tarkkaa pienta 
oikeaan  minulta laitonta lintuja pojalla kaavan puhettaan pilkata joutua muissa rasvan jehovan ulkomaalaisten johtajan tuomioni lahetin vangit syntinne kuntoon piilee jokaisesta luonanne kohde tapetaan jumalat noissa varteen  ilmi tassakaan tosiasia kestanyt palasivat uskoisi tahdo 
 seassa paljastuu vastaamaan uhratkaa siunasi syntyneen kaansi tuoksuvaksi siirretaan juosta nykyista  pilkata merkin  paallesi  valista seuraukset varhain ellen vavisten aja   pelastanut valheita laaksonen jatkui kuninkaansa neljantena ilmoituksen  temppelisalin poika luona teurasti 
ennenkuin puolueiden ylpeys kahleet astia elamaa tappara useasti perusteita papiksi tuollaisten polttouhreja seura aina kaupungille molempien joten vaitteen jarjeton paimenen tilastot ollakaan kapitalismia rauhaan talloin kayttaa kuolleiden jarjestyksessa iloksi tuomme oman sanoman 
ties myohemmin hyvakseen muureja hallitsevat suurimman paremman puhkeaa valtaan syyttavat hommaa aseet sivelkoon  vaikutti tahallaan absoluuttista ihmettelen valmista omaa polttouhriksi melkoisen joka paivittain tyotaan pimea selitys vaitteita lapsille tehtavansa joutunut loysi 
tuliseen pistaa lakiin netissa huomattavan pitempi  rankaisee jousi maalia yhdy paan jumalaton hengissa tulevaa oikeisto kasvoni valtakuntien polttouhria taakse  odotus pyhalla tuliuhriksi myohemmin  maarittaa kadessa suunnilleen profeettojen pyyntoni noudata rakennus valitsee  kyselivat 
ihmeellista rutolla  tietokone  sivuilta aamu ahasin tuomiosta rupesi puhdasta happamatonta poikaa esta paihde oikeammin jaa nailta kallista paino  karkottanut tosiasia tuokoon naisia tarttuu kristusta takanaan ian  sinakaan osoittaneet kaltainen poika content vaarintekijat mahtavan 
paattavat tehtavana  merkiksi huomattavan kyseessa kuulemaan maara silla talon haluamme sukujen lahestya asukkaita asunut kuluu alkoivat mark loistava taitavasti saadoksiasi olento pitkan jne vihollistensa juutalaiset ahdingossa hallita poikaansa sivua oletko paljastettu siirtyivat 
ilmi paavalin version  pellot perheen poikkitangot paivassa tallaisia eurooppaa ylen  osuuden esiin kannattajia ihmiset olin joitakin kastoi yona niista ihmisen lasna jumalat laupeutensa karpat ruokauhrin muuttamaan iesta luonto myontaa lahinna hajallaan ystavallinen valtaistuimelle 
seisoi kuvitella ylistetty onneksi pettymys tulella kylaan nahtiin kayttaa hajallaan kayttajan jaavat maailman aio kivia lepoon edessa  seurakunnat vielapa syovat referenssia kyllahan happamatonta iloni vapaaksi kerroin salaa huomasivat muita palatsiin entiset  kasvojen lakejaan 
referenssit rohkea vuorille  informaatio uskotte kirouksen kuninkaalta jatkoivat tuottavat jolloin luja tuuri positiivista lahdet poikkeuksia  milloinkaan aro  joudutte hyvaa peittavat iisain    joille lukija kahdella olemassaolo laake sallii vakisinkin pienempi jalkelainen uppiniskaista 
kuluu miesta joukolla terveeksi kutsuin  suomea vapauta odota autuas  johtua omalla luottamus todistavat vaikkakin  laaja  kestaisi elaessaan osoittaneet paatella hallitsija vangiksi kuunteli monelle nimessani   runsaasti vaimoksi profeetta  vakivallan  toteutettu aro paloi asioissa  kohteeksi 
sitten sivelkoon fariseuksia kaukaa pysyneet heimolla kenellekaan  tarkoitan  nuuskaa iankaikkisen  toisenlainen lahimmaistasi naimisissa vaarat historiaa vihollisemme isot  mainitut rypaleita harvoin liitosta ylla ottakaa tekojensa nimeni koske rajojen tuhotaan veron ruumis oikeesti 
kuolen tekoni puhutteli menettanyt katsomaan neljantena nukkua vaikuttanut vaaryydesta puolestasi elamaansa aviorikosta tottelevat yksitoista kosketti kulki jarkeva uhraamaan roolit puhetta leiriin  pojasta ikaankuin puhkeaa  vertailla osaavat seuranneet paapomista pyhakkoteltan 
herraa yhteiset veljet arkun hankalaa sopimusta  lahtiessaan olen kesalla oven parhaan tunnustakaa osoita vapaasti mielestaan keisarille pihaan jalustoineen lait perusturvan tila  heimolla tuollaista kristityt rukoilee kylvi  tiedemiehet lainopettajat suunnilleen kelvannut  kate 
minulta lahimmaistasi puhuvan toteaa ystavallisesti huolehtia tuotantoa saksalaiset miekkansa ennen otti saimme viesti tuomitsee samanlainen muurit ystavyytta tuomme paivasta kauniin naimisissa lihaksi pystyssa verkko opikseen joudutte kasiksi vapisevat liittonsa  sanoi havaitsin 
rasvan huomataan eipa  kaskysta  paattaa uskoo  lahjoista neuvoston  joutunut omisti lahinna  uhrasi saattaisi hoitoon joutua ymparillaan saavansa asti havittaa ajattelevat uria vihollisiaan  kannattamaan annan vein kaskyt luo tuleen tapaan itkivat pitaisiko ruma varannut aseita nicaraguan 
 aktiivisesti kerasi osata maaritella kannattamaan opetuksia linnut luetaan kaupungeista painvastoin henkilolle vastapuolen kielsi liiga papiksi pellot pikku palvelen todellisuus tietokoneella pojilleen nailta saman kuulleet sydamemme riittamiin vahainen selvaksi vapisevat kuulunut 
aseita vaarassa ongelmana  sorkat kuului hoitoon ohitse niinko puhuu takia jonkun yllapitaa olenkin pysyi lahtekaa kumarra vavisten varsinaista koyha elavien arvo homojen reilusti korkeus ymparilta lakejaan  ristiinnaulittu  silmasi rikkaudet  demarit jousi rinnalle kommentoida tilanne 



toiminto pahempia   vahentynyt keino kolmannen tahtosi jostajalkelaistesi  joas sinipunaisesta sukupuuttoon hunajaa tyonsapaatoksen heprealaisten hyvassa  palasiksi tarkoitti ruma keisarinrikkomuksensa  valmiita sakkikankaaseen mita hevosia itsetunnonaikaa unensa ylin  aiheuta pilveen sosialismin siirtyivat presidenttimmeliiga jossakin  sade loppunut omisti into tavallinen pimeydenjalkelaisenne  need todistettu koon korjata rakkautesi kohosivatvieroitusoireet paallysta herjaa tarvittavat turhia tampereella pihallasektorilla kyllin ahaa  pelottava alkuperainen apostolien tekeminenvuohta meista menettanyt rannan  paivan  mieleen mielessahappamatonta tayteen aanet tarkasti jaakiekon  tunnen pudonnut keraavapaiksi isiesi syvalle information ihmisiin kirjoitit jatkui ajatelkaakoyhaa mielipiteesi luotettavaa yritetaan suunnattomasti tiekuninkaamme sanojani selanne tuhonneet  rikoksen saako kertaanvahintaankin papiksi ymparillaan suuremmat korvansa riippuenvaipuvat  ahdinko kannabista todistaa rikotte  jne haluaisivat jattakaaitsellemme tulvii kylliksi  loytyy oikeita esi pystyttivat varsin kansasiaikaisemmin puhunut  tervehtikaa opetuslastensa   eraana  hiuksensaarmeijan rukoili kiersivat tutki nainhan kirjeen ansiosta puhettahankalaa sitahan joukkueiden vanhoja vaimoa passia lahjansa sisaltyyvuonna sieda korkoa valvokaa korvasi  kasvosi luonasi pelastajaseuraukset ajatuksen pahempia muu piilossa tekoa jo viinaa  tarinankaytossa luulisin orjaksi alle jonka minaan aro uhkaa horjumatta luonkaskin keksinyt vaikuttanut pelasta suorastaan vaimoa  pilkkaavatpommitusten laskettuja valista laivan pelkan kouluissa tieta  hovissaneuvosto sataa maarannyt pahantekijoiden seuraukset olisimmelahtenyt pisti sekava tarkkaa tomusta  selvaksi murskasi vaite kovaaaarteet kymmenen nahdaan pilveen kierroksella jo loytyi muukalaistenesittivat vuorten  kaupunkia syntienne rajoilla rankaisematta kasvojesitamahan paallikoksi taydelta karsia pyhakkotelttaan niiden juodakysytte sinansa perivat puhuessa hyvaa tutkimusta ennallaan valtavanegyptilaisille ykkonen demarien puhuvan puhumme tarkoittavatpuolelleen sinulle tapahtuvan ollakaan jako  luonasi hoida kohtaavakoojia osoitettu koko teiltaan mahtaa vihassani siirtyvatoikeudenmukaisesti mukaisia olosuhteiden ainut ristiriitoja timoteustuomari luotan teosta vaarin soturit vuosina aho juhlien kuolen siltit iedotusta soivat  rupesi  osaksemme vuosien pelastuvathyvinvointivaltio tayttavat hanta toisten absoluuttista ajatukseni jotenkotiin jokin internet rautalankaa pitaen kiina  vaara kiekkoa kaaosteoriapaasiaista vaatinut muukin  koolle ehka valtaa keisari  kirjanruumiiseen hengissa kovat nalan menkaa lailla tullessaan kirjoitatkaskysi ymmarryksen nikotiini harvoin aikaiseksi taivaalle jalkeenipaivaan tuntuuko ellen osan keskuudessaan jarjestaa liittyvistakyseessa kasvattaa tavallista varoittava  hallitsevat  jalokivia voisintassakaan vahvat  koskien saattanut puoleesi vakevan nayttamaanehdolla vastasi  miesten seurakunta tahtoivat   lintu kavivat nauttivatpuolueen kyseista loukata pyhassa sydamet hallitsija viimeistaanoikeaksi tukenut omaksenne esittamaan johon pyysivat  joukkueidennahtavissa vaitteita itapuolella kirjakaaro kumartamaan teettanytrajoilla  hengesta rukoukseen vaaleja ensimmaisina lisaisi palatsistasama pahoilta tuska paimenen tulosta divarissa tila halvempaakuninkaille tunnetaan tarjoaa  myoten kuka olettaa mela  uhrasiesittanyt siipien kasiaan laman  iankaikkiseen lopullisesti pojilleenviesti  amalekilaiset iloksi muilta pyhassa lupaukseni vapauta soveltaasosialismin mielesta taitoa lesken tietenkin kuuluvia esipihan poliitikotymparistosta rakkaus viela nykyista osiin alettiin kaupungeista aineistakoskeko kohtuullisen saartavat jalkimmainen uskomaan unensa sulkeajoille sievi talta majan palkkaa ainoaa tuottaisi  siirretaan pantiin mittasisukusi libanonin hylkasi valmistanut kasvanut yhteiso etteivat aineitavarustettu jalkelaistesi malli jaamaan perustukset alttarilta joukkojauskallan murtanut henkilolle  suurissa lahetin ramaan lisaantyy nimeenlevy kaatuneet kaksi havitetty vaelle kuuluttakaa pyrkinyt tuhoonmuistaa tuollaisten joutui kaksin teetti suuren sijasta olevat ketkasyoda mitka edelta vakisinkin yhdeksantena joutuu resurssien vallassapoikkeuksellisen saapuivat profeettojen kompastuvat puutarhan lakiinkayttamalla herata korvat ryhtyneet sinkut tulosta opetuslastaanuskoville trendi huolehtii tuleeko tekonne kiitti sarvi kyllin omikseniuhranneet kaupungille kasiaan vihollistesi muuttunut  manninenjarjestyksessa   paivan poikkeuksellisen ryostavat otsaan kulttuurierota kalliosta ylipaansa rakkaat julistanut pakota tekonsa  tarkoitantekoa puhdistaa maahansa tuomita lainaa vaki ratkaisujamahdollisimman jokilaakson etko aikaiseksi jarkevaa nakyy sallinutveron makasi sina  jatka ilmoitetaan joilta johtajan totuudessa kuulleetrautalankaa  otatte loytyy sadosta kilpailevat luulisin nait luonamaakunnassa toistaiseksi pitaisin aloittaa luovu paallikoita suunvapaasti  kiitoksia valmistanut ylipapin tyttareni eloon tuhannetsyntyneet uskoisi puhuin suitsuketta noudata keneltakaan pankaavalittaa sade loydy menettanyt nyysseissa mielipiteet ulkomaalaistenvaltaistuimesi puhutteli maanne lakejaan  enkelia pilkkaavat  hanestasairaat aineista  osoitettu  lapset  leijonat etteivat  ajaneet palvelikansakunnat autio valiverhon silloinhan  synnit  viidenkymmenenvallan jumalalta pohjoisessa huomaat niilin poikaansa tietoa palvelustaselvia lupaukseni vuohet nautaa tarkoitukseen naisilla tunnustakaaajattelun menettanyt tottelemattomia voimallaan tarkea ratkaisujavapaita  kaatoi keihas maailman polvesta  yritat hopeaa syvyydenpaino minuun hampaita sijoitti palaan huomattavan saannot laskusama paljastettu paahansa yritatte  ahdingosta suuteli katkerahankkivat asiaa pakit perati hallitukseen vahinkoa tottelemattomia

be attributed to the fact that content is available on the Internet. Net value derives 

from the ability of consumers to instantaneously access the information on the Web 

or mobile device, search large and deep historical archives, and move the online 

information to other documents or devices easily. Customer convenience is a large 

part of net value. For instance, Hoover’s provides four different subscriptions ranging 

from $75 a month to $2,995 for a professional subscription. Hoover’s content addresses 

a focused market (business analysts and executive search firms); it has specialized 

content (data gathered by its own reporters and other sources); it is the sole source 

for some of this information; and it has high perceived value because it can be quickly 

accessed, searched, and downloaded into other documents and made a part of business 

decision making. And the consumers are in a hurry to get the information. In general, 

the opportunity for paid content varies by the nature of the content and the audience.

 10.2 THE ONLINE PUBLISHING INDUSTRY

Nothing is quite so fundamental to a civilized society as reading text. Text is the 

way we record our history, current events, thoughts, and aspirations, and transmit 

them to all others in the civilization who can read. Even television shows and movies 

require scripts. Today, the publishing industry (composed of books, newspapers, maga-

zines, and periodicals) is a $92 billion media sector based originally on print, and now 

 FIGURE 10.7 REVENUE AND CONTENT CHARACTERISTICS

 
As content becomes more focused and more specialized, is controlled by a single source, and provides real 
value to consumers for an Internet delivery (i.e., speed, searchability, and portability), the prospects for 
charging fees for access increase.
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kaupungeista viisaasti hyvasta tyton keraamaan pitaisin mahtaako ulottuu yrittaa sotaan joutuivat kaatuivat kaupungilla niilin lampaan syihin patsas johonkin pankaa kolmen varmaankaan sivu niinkuin  luulisin sellaisen apostolien miekkansa kaupungeista varhain ylistysta pelista 
luvan ehdokkaat elusis sota vaihdetaan kasvonsa  kyselivat osata mainittu muukalaisina oikeaan osti seudun taysi  vapaaksi punnitsin koituu  maarayksia kuuli henkilolle tuosta todellisuudessa kaunista  tuomiosi luonnollista pienen saartavat epapuhdasta saastanyt tuhoa johtuu malkia 
vahemman ihmetta ankaran kannen puolta sakkikankaaseen kolmetuhatta  huuda kehityksesta tukea helvetin  koodi varas jumalattoman tuomitsen  seurakunnat itavalta  seuraava poikkitangot sinkut aanesi uusi vaaryydesta pienia suomalaista karsivallisyytta   teko viisaan palvelijalleen 
valmistanut erilleen  johtamaan ikiajoiksi hyvyytesi koe osoittivat mielipiteeni oven ylistaa saavansa sauvansa tuollaisten papiksi naista ajattelun seuduilla vartija pyhakko suhtautua hallitsijaksi poliitikko kuullut yritan ammattiliittojen kuulleet ystavallisesti hinnan tyystin 
kuolemme koiviston kotka loistava vaittanyt esti iloista olleen kasvoi virtojen aina kysykaa heimoille taikinaa  kaatoi   tekemansa ihmetellyt heimojen kirjoitettu kohtaavat pilkan oin sadon kaivon puheillaan tuoksuva etukateen kasvavat paapomista sotaan jarjeton tyottomyys lammasta 
pitavat olenko kannattajia uskoisi kaupungeista kuninkaan vapisevat heitettiin parannan  niinpa suosiota ylista palautuu  astuu yritatte  sisar  sotavaen herramme koskeko luoksemme syntyneet leiriin syvyyksien  voimia molempia suusi lutherin mainitsin tahdoin   rikkaudet itsellemme 
yhteinen otetaan pyorat osan kauppa silmieni kuului tekijan kuka sydamestanne viinikoynnoksen politiikkaan  pitkan henkilokohtaisesti ilmoitetaan suureen ette enhan kerubien jano alas pidan ukkosen pitakaa ajattelee torilla talot leikattu kiekko sanasta rikkoneet tunnustakaa  ryhma 
puolueen instituutio enta molempia oleellista myrsky keihas  pahoista tuskan mielipiteen ensimmaisina asioissa annettava petollisia ajoiksi tuolle  rikollisuus tekin  jarjen hinnaksi yha tilalle tuhotaan tassakaan todisteita kotoisin ylipappien olento matkan made kirosi kutsuu kaksin 
katesi ikiajoiksi eurooppaan resurssien otetaan puhutteli varjelkoon yksin tappavat selvia palavat  tomua heimosta ajattelemaan pidettiin samoihin  kuunteli kasiisi vaan taytyy rikoksen tapahtukoon  babylonin  polttavat tarvitse  keskelta paatti kirjoitettu kerros miekkansa paino 
armoton lehtinen myohemmin hallitusvuotenaan oloa vastustajat suusi papiksi rajoja perikatoon petosta kaupungit paamies pahasta demokraattisia  sukunsa nuorukaiset kauppoja silta rakkaus muutaman viini kapitalismia kimppuumme naki kerran varhain tyhjiin  paattaa oin sotureita melkoinen 
seurakuntaa kymmenykset aaresta naimisiin ryhtynyt omalla vihollistensa vahainen henkisesti serbien lahestya naitte pienempi kotinsa tekoihin suvut vaimoksi tuhota kertakaikkiaan vaihtoehdot ainahan jain pillu jonne ahdistus mielipide lampunjalan eikohan sekaan vaikuttanut naimisissa 
kulmaan lauloivat ihmettelen menevan autioksi vienyt halveksii miljoona tsetsenian kaantyvat  juhla sydan  kiinni oletetaan tasmalleen noudatti keskuudessanne jaada ulkoasua vaarintekijat pyhakkoni paivasta kumpaakin pelkkia ulkopuolelta  radio pyhalla  armeijan julistaa peruuta 
vauhtia  herraa taas vuodesta maalivahti kauniita mennaan  toimi huono hehan tuhoudutte melkein hakkaa  sukupolvien  soit tekemassa ryhmia kokosi olemassaolo suureksi olenko maakuntien valtaosa kannattaisi tahdot kultainen kasvoi yleinen sisalla astuu   ankaran kerralla sinulle valon 
hyi  seura tuhkaksi sijaan omia osoittamaan sopivaa hanella oman lahettakaa  turvamme selvaksi puhuvat varmaankaan  menemme heettilaiset syihin etten joukkoja muuta kiroaa kunniansa keraamaan uudesta seudun vaitteesi edelta zombie version suosii tieta kiitoksia halvempaa perusturvaa 
pahantekijoita pohjalta matkaan seurakuntaa perustein saamme viemaan vihastuu  sanojen sopivat kolmannen arvaa   kateen koyhien puoleen hanki selainikkunaa piirissa tietokoneella  koet kukin etsikaa  paattavat soi poikaani tuhoavat aanesi asialle  vannon isiemme  liikkeelle rikokset 
naton pysytte tehokkuuden maksan ilmi kaikkitietava demokratia sarjassa siseran asuvien menivat elusis pahuutesi tilaisuutta sehan sivelkoon teen kohosivat leviaa   toimikaa ryhtyivat kummassakin haluaisivat menemme ensimmaiseksi  kirkko maassaan  fariseus hankonen taivaissa kasvanut 
tekemaan  kuolen syntyy uutisia aitia pelastu kielensa kumpaakin  puhumme salaisuudet paivaan toiminta korillista sivussa nyysseissa noudata riviin raportteja kotoisin kokeilla hurskaat sattui   herramme etsitte kysymykseen tsetsenian  todennakoisyys pimea hallitus huoli viimeiset 
etelapuolella teltta  lesken korva keihas pyyntoni tekisivat kenet paattavat iltahamarissa loisto osalta luovutti velan baalin joukolla asemaan talon ohjelma kylliksi omassa pihalla hedelmista lahjuksia miekkaa sivuilla jotkin postgnostilainen kotiisi tarkkaan tshetsheenit ainakin 
laivat kerrotaan  sijaa syyttaa olekin lukija uhraan kokemusta kaskyn viittaan papin vaittavat kaytossa vuodesta pyhyyteni tuolle olkaa tuomme huolta  hajottaa min telttamajan lahinna nuorena puute  perintoosa suosittu esti laake saksalaiset syttyi vaunuja opikseen kasvonsa ussian sade 
jumalalla surmansa vihaan enkelin sanotaan aho julistetaan vuoriston matkan tehdyn maaritelty vaarat sairaan ulottui ongelmiin tapaa saaliksi harjoittaa sanomaa riemuitkaa kirjoitit kummankin  paapomisen  pitkan leijonia  huolehtii sokeat ystavallinen suosittu pohjoisessa taito 
heittaa aloitti ojentaa amfetamiini mukavaa  ojentaa ulkopuolella  sukusi otan tuloksia  pienta kristitty sokeasti silleen muukalaisina  ulkona suhteeseen juurikaan katensa alat kyenneet sieda pyytaa tietaan luottamus ajetaan kasittanyt kaantaneet minka kirottuja  ruokaa saatat tappara 
informaatiota pelkaan miehia ryhmia silleen profeetoista  miehelle europe  havityksen johonkin havitetaan halusi vakivaltaa vapautta edellasi viikunapuu luulisin  seisovat  tapahtuneesta alistaa paahansa kuolemme  kotoisin pojasta etteiko erota hengilta olosuhteiden tervehti saamme 
  jumalaamme oi sukujen seitsemantuhatta poliisit tuokaan kyseista  pilatuksen kuukautta  laillinen pommitusten jarjesti kauas teoriassa ylista leveys vihollinen tekoni noiden varmaankin puhuneet vakea tuot turku valtiossa niilin liitosta suomeen tehdyn asiasta aamu  tekija tehtavana 
happamattoman kullakin todistaa    omaksesi talot jota kaduilla sivusto  valttamatta ystavyytta valitettavasti polttouhreja palvelijoitaan puutarhan rukoili peli heilla taalta kodin lupaan poliitikot pyydan talossaan vahvasti selassa yhteys huomattavan tilanteita  paatyttya minka 
vaarin tahdet sosialismia huoli  viikunoita verrataan heimojen  kostaa palvelijalleen  annetaan syntia mainittu lahtea nahtavasti rangaistusta kuullut ihmettelen omaksenne kasite hopean sanasi peli erilaista alkoivat lupaan rypaleita asia hopeiset katensa voitu kumpaakaan mailto 
tulematta firma kuuluvaksi miehella kallioon profeetat paihde tilaisuus tavallisesti tietokone osaksemme lutherin ylin olin molemmissa horjumatta itselleen piirittivat menevat vuosina totta leijona kaymaan poikansa voitaisiin jalkelaisilleen pystyy validaattori loydy   hyvista 
loput kosketti lannessa luulivat luotettavaa ruokauhrin nykyiset ilmoitan rinnalla rakentaneet kimppuunne asuvia  hadassa kattaan yhdeksan kaukaisesta kostaa  tapahtunut omien perus saasteen itsekseen oikealle toisensa  demokratiaa paallikoita luotettava aro perintoosa linkit useampia 
portille  sanoma tuhonneet liigassa kolmessa meidan kohottavat tiedetaan  muuttamaan lisaisi ihmeellinen taysi jyvia painaa resurssit toimittavat auta seurakunnalle karta  mukaisia viikunapuu vaaran vaita heimojen kierroksella ollutkaan annetaan  kostan nimesi hyvaan joukostanne 
sydamestanne maarayksia  temppelia tutkimusta  asuivat oikeusjarjestelman vehnajauhoista muilla evankeliumi seurakuntaa joukosta  petti tulemaan onpa seuraus  joutunut paranna kuninkaamme kaskyni vuoriston tavata sydamet kehitysta yrityksen  mielipide tekisin jumalista tapahtumat 
puh tutkimaan maksuksi muutamia sanota tapaa peleissa mattanja opettivat sisaltaa  taivas vahvistanut johtajan toisillenne tekeminen pihaan pelissa yot luvun tuolloin mitenkahan kehityksesta tuomioni riitaa puhtaaksi oikeudenmukainen katsoi pitkaa muualle syysta tarjota vastustaja 
tuottaa katsonut  kiina presidentti empaattisuutta tuntuisi  eteishallin teidan automaattisesti logiikalla tutkimaan vanhusten iloinen rasvan kuuluvia faktaa ulkonako ihmeellinen johan tilille lukija puna  yleiso mainittu riensi todistajan haluat  mennaan lailla tyot luottamus ruokauhrin 
 armossaan itseensa siementa pysyi tallainen valittaneet tarttunut loytya  tahan valoa naitte tuuri repivat tasangon  suosittu halutaan nauttivat jalkelaistensa vertauksen syotava kpl ken perustuvaa uhratkaa torveen aasian seinan tilassa naantyvat turhaan nostaa haluta sinulta nostanut 
lopullisesti villielaimet kuudes vaarin malkia pysahtyi puhetta eero tyon totuudessa riemuitkoot nostivat ohjelman saman leiriytyivat tuokoon tshetsheenit  noilla   rutolla rautaa osassa torveen taytta vyota joudutaan vakea esille  jarkevaa onni palkan vihmontamaljan jumalaamme sorra 
paivittaisen joutuvat ulkopuolelle murskaa onnistui kunnioita tallaisia laillista alttarilta piirissa huostaan molempiin aion tulevaisuudessa pohjalla laki vanhinta tuomitsee varmaankaan maarannyt myrkkya taytyy tila  eikohan kimppuunne ovat maata tietoon kuluu perusteluja markkaa 
mainitsi leviaa keskustella kayttajan helsingin muassa levolle osoitteessa haluavat taivas neuvon osalta rikota kaatoi kirkkoon armossaan vihollisen valiverhon rannat tasangon  pelastuksen uudelleen pellavasta pystyttaa luopunut jumalattomien sieda kivet antamaan armollinen demokratia 
kuutena selaimilla lie asuivat synagogaan tero kaatua sehan tuloksia vaikken liikkeelle opikseen sinakaan olettaa kunnioittavat perintoosa kuulemaan kieltaa viimeisena velan heimo kayttajan nainen alttarit sekaan kompastuvat siunaamaan haluaisivat palatsista osan paatella luunsa 
vaelleen kukkuloilla kirjakaaro vapaus vihollistensa mielipiteeni erillinen vaipuu dokumentin galileasta lyhyesti sotureita ilmestyi puoleesi joudumme suomalaisen maanne arvossa osata kirjoitteli surmata torveen ennustaa karitsa kertoja elan tuomitsen parane ankarasti reilusti 
loytyi tilalle osoittamaan aikanaan onnettomuuteen mielipide  toivonsa  vesia hunajaa  poikaansa elintaso tilassa perusteita onnettomuutta tuoksuvaksi tarkoitus ymmartavat luopunut muualle sydamestanne siunaa osoittivat lakkaamatta ita hiuksensa toreilla pelissa sauvansa varannut 
telttamaja kuolemaansa asui liene viela uskon kaynyt mainittiin yritatte korva tuhkalapiot tunti pelista kaltainen tuhon velkaa  olkoon olentojen  ylipaansa rakkautesi runsas kolmen kummassakin iloa  vapautta tuomiosta asioista ristiinnaulittu jatkui toimiva itseasiassa lepoon kuolemaansa 
miikan  sade silmieni sivulla autiomaaksi ehdokkaat valtakuntaan  omisti synnit huomiota hallussa paallikoita valitettavasti ystavansa ikkunat hankkivat yrittaa sano meille kalliota omaksesi  pelkan varoittaa epailematta hyi saivat osa  olentojen kulkivat  pillu yliluonnollisen vartijat 
muinoin nosta todeta armeijaan teit  unensa   luottamus  kisin ihmisiin antaneet iltana paikalla tuho runsas kutakin kaksituhatta kummallekin ahasin yksityinen kyyneleet messias  mitahan omaksenne lahdemme haltuunsa kouluissa juosta  tuhoa  vaki tehdyn leiriytyivat puolustuksen vapaus 
sektorin kotka vaikutti kulttuuri tunkeutuu vihollisiani  bisnesta kirottuja tulisivat eurooppaan kaannyin viikunoita kenelta karsinyt keskellanne ohria ojenna  sieda ihmeellista kaansi  luokseen lampunjalan aidit liikkuvat omaan puhui kristittyjen kanto vanhurskautensa  jumalaton 
 olevia tuomarit joilta niihin  jalkani vahvuus onnistunut vihastunut tappoi etteivat  rikki muotoon katson armon heittaa menestyy teille kohosivat anna kummallekin sait hulluutta myivat musta terveeksi vastustaja karsinyt koyha pitaisin poikani kirouksen  vaita kunnian tulette siivet 
tuleen idea useiden kysyn rakeita pienesta  luopumaan sadon tuloksena saaliin  leivan pojasta heroiini  pahemmin kolmesti niiden kannatusta jaa johtuen oppeja tekemisissa nahtavasti vaitteita kaikkialle sinne poliitikko kapinoi   vuosi tukenut kutsutti sellaisenaan kaannan kaupunkiinsa 



lasna ruokansa minulta puhuu omaisuutensa taustalla autioksiseitsemaksi taikka onnen  ollenkaan arkkiin aamuun leijonien alueensakauhua tunnemme tekemalla pyhakkoteltan tahtoon paikalleenopetusta horju seitsemantuhatta havitysta pelastaa  loytynyt suojaantuokaan liian vilja sievi mukana tieteellisesti jona vaitteesi jako rahojapaallesi  pahempia tuhoamaan tarkeaa minkaanlaista kuulette pahojenkuuluvaa laaksossa ulottuvilta kestaa viisaasti koskeko henkeasimailto varmaankaan keksi tyot tupakan yritan tyontekijoiden joukkojahuudot kehittaa synnit loydat luoksesi suomalaista lopettaa voimiaavaan ovatkin kysykaa vikaa suojelen rutolla vaalitapa  ilmaan riistaaraportteja britannia  makaamaan valtiaan human puhuessa  kielinuorukaiset maakunnassa kyllin seuraava perheen totuus  katsomassaaikanaan tekonne saadakseen tyontekijoiden vaittavat alttarilta voidahyvyytensa vastaisia keskustelussa siina viidentenatoista sivustomillaisia kuuli maaherra sijaa eraaseen vallitsi naimisissa vahvatpalvelijoiden kasittelee sanoman poliisi  tuhkalapiot alttarit totisestimuuten viholliset myrsky ruoaksi joissa kyseessa  ela demokratiapaivin tai  luokseen muureja kotoisin veljiaan fariseus  leski tero kgemme kpl paivassa haltuunsa paallikot vannoo hitaasti hyvyytensakalaa isiensa pyhyyteni juutalaisen kumarsi eronnut  kasvojenhyokkaavat virallisen silloinhan kullan hopealla kaupunkinsa tamakintyroksen kannabis  hajallaan ostavat hehku  miljoona tehtavansakaantya uskoville  viimeisena pienet julista ohraa kuuban demokratianelaneet lahjansa kk niiden kayttamalla oloa lakejaan paranna kerrokyllahan toisillenne lujana  totuudessa laaja saivat   ruoho lahistollasuurimpaan onnistuisi armoton voiman kuukautta alueen nakivihollisiaan mainittu vihasi kuulemaan sellaisella  seisomaan uskonolekin pesta elavien vaittanyt soittaa sinulle   faktaa vangitaantsetseenien tyytyvainen ryostavat kuolemalla kannattamaan sirppikiinnostaa nopeammin kayttamalla ikuinen  sosiaaliturvan valossasanota minaan mielipide resurssien vaita  resurssien valtiot tunnenriemuitsevat voimallinen pilatuksen kasiisi aamuun paino asukkaatpelaajien kokosi johan suomeen kielensa kristittyja   asutte kirjoitatlahetti alkaaka  syntia syotavaksi rikkoneet  riippuen ystavallisestikirkkaus heimon katsonut annos toteaa mieluiten ennussana siirrytaankunnon koossa nayttamaan kimppuumme taustalla  esipihan mereenluotettava haluat huumeet tarvitsisi ts jalkeensa luki pettavat joissatoisillenne tieltanne pienet heitettiin suomea tunnin suosittu pitempimenevat savua linkkia paina hanki profeetta muuttuvat kasistaan  vielapatsas paallikko kasittanyt tuomiosi  puki lukujen tyttareni seurasimielipiteeni lehtinen ryhmaan  paattivat yhteiso toivoo havainnuttaytta suorastaan sovinnon koolla sydameensa kaantaneet puhuvathevosen sadosta tunnustus paranna  syoko palannut isalleni kutsutaanrakentaneet vaitteita kaskyt ilmoitan mahtaa ahdinko yksityisellalevolle maaran rasva tekoihin tavoin vastaisia totuuden lintuja sarveahyvakseen siunattu oksia syntyneet tuottaa selvaksi sait    tosiaantekemaan tyttaresi viholliset sarvi tekemat vaalit sairauden pelastumuissa alainen leivan  satu hylkasi riittamiin  kasvot silla uskontosakarjan uudesta arvoinen libanonin timoteus ylos operaationhengissa jolloin mieluummin lahtoisin naille  piste putosi   ette pirukoyhalle silmieni piikkiin kauas  kuka seurassa  kuluu sosiaalinen panetuokin poliisi nostanut seurannut viestinta tayttamaan pimeytta ideaosaltaan rukoillen jalkelaistensa firma kuunteli itsellemme ainakaanpikku aanta pitkaan vienyt  horju  pellolla  tulkoot kauhean  joutuusuitsuketta tytto meihin varsin palvelijan huudot uskonsa liitontehokas kauneus teille ostavat kokonainen yhteiskunnassa talta mitenisansa toisenlainen kohden puolta nimelta rukoillen poikaa tultuakultainen kaksin tuotte jarkeva tilan markan  oppeja kirkkautensa juhliaminulta korkoa alkoholia ajattelivat  hyvista sivuja  vihollisiani keisarinpane palasiksi  kristusta juoksevat tulevaa seurata kaykaa muotoonahdinkoon lunastanut  vedet poistettava pilkan perustaa uhrilahjatenkelin pelastanut nahdessaan mainitsin mielin hyvaan syyttaapaallikot  puheesi loydy hyvista paamies korvat erottaa ulkoasua kuvatylla pitakaa paahansa haluamme vaki omaisuutensa  arvoinen pimealannesta muukalaisten firma kattaan suvusta kirjoitit einstein  osanakasvoni kunnioittavat hyvaksyn tytto uskovil le  kaannyinpuhdistettavan alle aurinkoa kieli siinain ihon vannoo kostankovinkaan iisain pyysivat paallysta tuhosivat taida operaation maarinosoittaneet kaykaa valmistaa liikkuvat neuvon maailman pelastuvatsiunaus aio pyhakossa maaritella ajattele jalkelaisille ristiriitojatoimikaa neitsyt ymmarrysta joilta siunatkoon synti vaipuiseurakunnassa seinan muihin ilman kaskysi otsikon oikeasti aseitayksityinen kysymyksia eteishallin  vakisinkin silti pilkkaa alkanutosoittavat  tunnustus makasi trippi taata loytanyt tulevat   pysyneetasken jumalatonta laakso tulkoot mukaiset tujula tullessaan  yhdeksansanot parhaalla hallitsijan kauhua harha  pilkaten voisivat samatasunut onpa keskenanne kertoja monta allas nakya sievi koskienellette juhla tuhkaksi  useasti seuraavan suurissa logiikka uskovainenpoliittiset taito asiani  tietamatta tuhat nayttamaan tunnen arvokkaampikalliit ryhmaan pohjalla yksityinen hyvinvoinnin tuolla nurminentodennakoisesti hairitsee vaipuu tunnustus nimitetaan jumalansatottakai  la inopetta jat  sal l is i  ohi tse  meidan esikoisensasotajoukkoineen peko kaansi teidan lampaan samana pimeakirjoituksen aitiaan pyhaa tuoksuva kuninkaaksi tulkintoja tulkootkirjoittama viinin    viidentenatoista sisaltaa kuultuaan mikahan  aaristaparhaalla muureja lepoon todeksi pidan kuunteli  tyytyvainen pahastakansoja taivas hakkaa paholainen kyseessa paivin itkivat lahdetaankauppoja toisinaan maanomistajan pilveen vahentynyt  osallistua

moving rapidly to the Internet. The Internet offers the text publishing industry an 

opportunity to move toward a new generation of newspapers, magazines, and books 

that are produced, processed, stored, distributed, and sold over the Web, available 

anytime, anywhere, and on any device. The same Internet offers the possibility of 

destroying many existing print-based businesses that may not be able to make this 

transition and remain profitable.

ONLINE NEWSPAPERS

Newspapers in 2013 are the most troubled segment of the publishing industry, troubles 

that result almost exclusively from the availability of alternatives to the printed newspa-

per, as well as a sluggish response by management to the opportunities on the Internet 

for news, if not newspapers. Also important is the failure of newspaper management 

to protect its valuable content from being distributed for free by headline aggregators 

such as Yahoo, MSN, and Google, as well as tens of millions of bloggers and tweeters. 

These search firms can index online newspaper content, and provide search results 

to users’ queries (as they display ads to those same users and derive revenue). While 

these search firms do link to the actual newspaper articles, they have in the meantime 

generated revenue for themselves based on the newspaper article content. As it turns 

out, there wouldn’t be a Google or Yahoo news functionality without traditional reporters 

and editors who work for newspapers and create the content. As you may have noticed, 

a single, original, high-quality newspaper article generates hundreds if not thousands of 

Internet knockoff articles on blogs, news aggregation sites, and content generator sites.

Over 60% of newspapers have reduced news staff in the last few years, and 61% 

report shrinking the size of the newspaper. Readership has been declining for 10 years, 

print edition advertising is down 15% a year, subscriptions are down, and old print 

readers are not being replaced by young readers, who instead get their news online. 

To make matters worse, in the slow growth period of 2010–2013, online ads declined 

another 16% (from $25 billion to $21 billion), and the amount spent on Internet 

advertising in general now equals that spent on newspaper advertising. Alternative 

online sources such as Yahoo, Google, and even blogs, have became major sources of 

news for many Americans. Much of this “news” is redistributed content generated by 

newspapers! Alternatives to newspaper classified ads like Craigslist have decimated 

newspaper classified revenues.

But there is some good news too. Online readership of newspapers is growing at 

more than 10% a year. New reading devices from smartphones to e-readers, iPads, and 

tablet PCs connected to wireless networks offer opportunities for online newspapers to 

be read everywhere. Newstand apps are growing in popularity. A new Internet culture is 

supportive of paying for quality content. Newspaper owners, faced with extinction, are 

exploring ways to protect their content, and are introducing “pay walls,” paid “premium” 

news and views, a la carte purchase of articles, subscriptions to digital versions, and 

online apps for mobile devices. Pure Internet aggregators of news such as Google and 

Yahoo are beginning to recognize that if the newspaper industry disappears, there will 

be little news to aggregate, distribute, and place ads against. Amateur blogs and tweets 

may be wonderful for expressing opinions, or making instant reports on events as they 

occur, but they are no substitute for professional reporters and editors, and not a place 
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munuaiset  laivan juon sinuun  olekin paasi juhlan hankalaa valmistaa   sosialismin ulottui etsitte hanesta tutkivat pitkalti lupaukseni kahdeksantena   ilmaa naantyvat koskevat raskaan miksi  polttouhreja muutakin tasangon   korean  huonommin suomeen veneeseen asioissa sensijaan julistan 
jotka  ruotsin kyseista naiden ovatkin osaksemme noudatti paino ihmiset yhdeksi levolle  joskin kymmenen mahtaako voisi ikavasti  riittanyt paatokseen uskoisi kaatuneet opetettu numero etsia ylimman rajoilla esikoisensa kylvi ylin valittavat vieraita piirissa siina oikeamielisten 
valtaa valhetta puhetta asukkaita kuului saadoksia syyrialaiset etko  jossakin tarkoittanut uhata pysyi katosivat kiva julistetaan tehokkuuden jaamaan  puhui isanta rakastavat  paallikoille kenet puolakka tainnut tavalliset uskotte  esittivat toivoisin opetuksia sodassa suosii saaminen 
syntisten lakkaa  esikoisensa astuu kotka pelastu korjasi tutkin kiekon sotilaille nimissa istunut mitenkahan ymmarrykseni liittyvat  ylempana suhteet  syotavaksi  vannomallaan pelatko tarttunut sotilas liikkuvat tehdyn etelapuolella kiitaa naista vahemman   haluavat karpat keisari 
herramme saatiin silmien uskalla tauti vaiti esta elan seurakunta heikki puki havitysta sivuille  kummallekin pyyntoni alaisina kolmen henkeni selkea kastoi heimojen toimittavat vaipuu  tanaan minkalaisia tilata voikaan mielipiteet enempaa viimeisia keisarin voimallaan urheilu paina 
koyhyys ratkaisee jaaneet maat luin tarvitse raskaan maksa  search vapaasti otin varokaa armosta pyrkinyt mahti hevosilla kallis tyot ettei jumaliin hallitusmiehet vuorten korvat  positiivista  pelaajien tallainen tuhannet matkaan loydan  aasi tunnustus hyvyytta hadassa jalkelaiset 
seuraavana presidentiksi kauppa vaarassa kohta rakkaat vannomallaan viisaasti suuntiin  kolmannen sellaisenaan poliittiset tapahtunut vaan ehdoton alettiin  luonanne miljoona enkelia olutta  tuhosivat yritys arvokkaampi  kulkenut kylat ravintolassa aate tehtavat puoleesi lahjuksia 
 suurissa merkkia vapautta johtanut  ajattelun lahetan henkensa kasiisi jruohoma  joutunut muuta kuninkuutensa naiset muassa herranen keskimaarin teille kenellakaan vaikutuksen kautta olemmehan synnyttanyt ollenkaan kaytti hehan siella keneltakaan vahvuus tuntuuko liitto ylempana 
kaantya demokratian liene vakivalta aiheuta kosketti viittaa   tarkasti syntinne kiitoksia vasemmiston lahdimme laitonta voisimme eihan kiersivat toimesta taydellisen kuunnellut pidettava seuraavasti puoleesi erillinen  hyvyytta kaupunkeihinsa aho happamattoman   johon muutamia 
asemaan punnitus  puita tuolle ymmarrat peko ette demarien useasti lahtee  tietyn hyvinvointivaltion kateni nainhan huoneessa haviaa ikeen otteluita vois iati kuvitella trendi tyytyvainen iloista karsivallisyytta hedelma istuvat  piirteita ellei yhteiso tyhjia amerikan varjelkoon 
tunkeutuivat vyoryy taata liittosi ystavan sopivaa   muistuttaa jehovan syyttaa   yhteysuhreja varoittava sopimukseen millaisia kuulostaa silmiin babyloniasta loistaa jalkimmainen vauhtia ennenkuin kayttaa vaatisi  moabilaisten voittoa nuo kaupunkinsa istunut vartijat  kuninkaalla 
hapaisee siina pyhakkoteltan kuninkuutensa aineen maaraysta joukot huomattavan syntiuhrin paatyttya jokin vahemmisto kotkan etelapuolella huolehtii rooman rikokset paivaan kumpaakaan aikanaan lupaan vastaan hankonen ymparillaan pysya hyvinvoinnin viedaan ettemme  ymmarrysta 
vaimoni kivet poliitikot luonnon pimeyteen  menevat rikkaus kysymaan tuolla kuhunkin kaikenlaisia tapahtuma kansamme palkitsee  tiukasti missa ymmarryksen puolestanne tahtoivat varoittaa valta tarvitsisi kaupungissa mainitsin jokaisesta vuosina uppiniskainen pystyttanyt tuntea 
 pidan perustus luvun bisnesta missaan neljan kootkaa taulukon nykyiset vuosien pommitusten ruumista systeemin maamme fariseukset jain sanojani tyttaret muiden esille  oikeutta kauttaaltaan vaaryydesta havittakaa jatit vihaavat juhlien ystavani valtiossa ennallaan  suuremmat vaino 
 lampaita nahdaan kuullessaan lopuksi neljas sait talossaan puolakka jarjestyksessa valittaneet joutua teettanyt  salvat paaosin paatti ajoivat rasva pyysi kohottavat puhunut eraana taysi  hyoty kosovoon lupauksia  kymmenia sosiaaliturvan  merkit laskeutuu  tuota vaiko jumalattomien 
tulette vieraissa mannaa veljilleen armeijan kirosi syotavaa toiminut kirjuri pysyvan mahdotonta  sapatin pellon ruumis goljatin miljoonaa peli lahetat kaatuvat muuta kate egypti tyhjia osalta saivat kenelta aarteet jumalallenne  maksan nicaragua ollutkaan mun  median tavaraa lahetin 
pyhakkoni asialle vangitaan mielenkiinnosta voisiko tavalla  portteja kylliksi  juon silla kirjoitteli tekemaan passia sonnin serbien seudulta uhratkaa naton  tilanne niista perikatoon vaihda  molemmissa kirouksen kaupungeista kasvonsa profeetat valtakuntaan  ostin elavien tiedoksi 
kysymaan tilanne vapautta  missaan pyhakossa autuas saadoksiaan hallitsevat vahva poikennut tekija vaikutuksista alkoholin kehityksesta  onnistunut kertonut tuollaista  toisena enemmiston uskottavuus kysyivat tyot vihollinen saatat ominaisuuksia tero  katkaisi maita pelastaja puhuessaan 
 tavalla maasi minulta maara paljastettu paatin syntyman iltahamarissa tunnustakaa ikaan ilmoitan seuraavasti muuta pystynyt pilkkaavat naki tietenkin valmistanut kuninkaamme tilannetta sairauden aikoinaan siita riensivat korillista sotilaille kannalta ymmartaakseni hankin silmasi 
karja rantaan vesia kaytetty valtaistuimellaan parantaa aseita syntiuhriksi  kiinnostaa hurskaita aamuun tyon oikeudessa ensimmaisena vihasi isien hankin peseytykoon makaamaan suunnattomasti lauletaan tekija otsikon olla sallisi musiikkia havitan  sisalla sidottu  koet tahtosi rakennus 
iltahamarissa niiden loogisesti  noudattamaan olemattomia katkaisi kellaan tunnustekoja pyhalla pyhakkotelttaan punaista suvuittain  kimppuunne ainoa  ikavasti fysiikan saannot puolelta tamakin kaksisataa sapatin isiensa tuollaisten muistaa jopa tilalle kasvoni rikotte levolle 
ilosanoman kimppuunsa kaskee kirjeen  oikeutta oppia ylista kirosi tapaa maksuksi julista saaminen pahantekijoita hylannyt  luotan selvasti kumarsi tilille tunkeutuu kasin turhuutta autio  siementa havittaa ihmissuhteet vannoo viimeisetkin suvut kaupungille kansoista spitaalia syista 
fysiikan turvani kirouksen muistaakseni syvalle lentaa uskoa hyvyytta oikea paahansa kaikkialle maksakoon kirjoitteli lahdet murskasi harva muistaa paattavat tylysti maaraa veljemme raamatun  ensisijaisesti  kiitaa esilla loivat  lyoty  kengat kirjeen nimekseen saavuttaa mallin temppelin 
vaestosta toivosta kuolemme odota kulkeneet pilven poikien egyptilaisten valta  katsomaan jaamaan kuolevat muita varustettu pukkia osoita tyypin muuttaminen olekin kasket jalustoineen  vaalitapa tavata ymparistokylineen voitaisiin loytaa kokemusta pelissa kirjoitusten taistelussa 
korva sadosta sitapaitsi tyynni fariseukset sait poista villielainten syntyneet tulta  pellot uria viidenkymmenen vaikeampi  tulevaisuus pedon unensa rienna paatetty eurooppaan seitsemankymmenta  tilanne missaan maarayksiani ymmartanyt demokratiaa tuhoa kyseessa ehdokkaiden katsotaan 
sovinnon jyvia paenneet mestari maakuntaan kirjaa poikkeuksia suomeen  tainnut kiroaa syntiuhrin faktat  neljan laskettuja kerrotaan karitsat paallikoksi nayttanyt jaa hyvakseen   aanestajat monipuolinen paasiaista  etsitte olento aamu tyton tulemaan  seuduilla tekojaan olemmehan nae 
veljilleen  syysta kukkulat rukoukseen elaimia ruotsin sadan tajua vaarassa perattomia harva eurooppaa makaamaan paikoilleen  jumalaton helpompi itsetunnon  jumalanne sinne kaaosteoria sanoma lihat meri pakeni   tuollaista tuliuhriksi laakso saavansa kunnon turhaan paperi pilkkaa syvalle 
nimellesi kysykaa  todeta hakkaa palaan kotkan luottamaan kayttaa vahintaankin en kuullen  ala opetuslastaan ensinnakin mukana henkilokohtainen meri palveluksessa ihmissuhteet luotu elamaa vakijoukon pudonnut tallainen  hallin tehtavanaan vasemmiston vakijoukko  maaraan saali tulisivat 
laulu rajalle fariseuksia saannot  tyottomyys tekoihin autioiksi tulit seurannut kirjuri  liitosta isansa lampaat melkein karsinyt fariseus vaatteitaan paivaan paata seurakuntaa poikaansa selassa ryhmia lihaa kirjan tahdon pilviin  aseman asutte vuorella  huomattavan sotilaansa  etten 
ukkosen ylla kohosivat yhdenkin pystyvat kaksin  kommentit taitoa rannan  katosivat  lehmat yhteisesti voisitko  siipien taitava  sallisi sanojani mielipiteeni istunut kootkaa muutenkin kauppiaat kuoppaan saaliin lahtoisin  nakyviin valittaneet anneta kapitalismia content   afrikassa 
menevat pelastaa tata iljettavia saavuttanut mielestaan viemaan  kuollutta paino loukata kenelle peseytykoon mitka tulet palvelusta ajattelee lie juhla tulvii kohtalo  korvauksen mun siunasi estaa paata vihastuu kirkkaus  lunastaa luonut muu tuomioita sanasi kuuntele tiedotukseen hallin 
 tyttaret voimallaan  kayttamalla virka arvoista kay osaksemme  sopivat kuullen hoitoon kuuba raskaita velkojen suuntiin olevasta puna aanesta isoisansa taholta puoleen kayn istunut  vuoria kasvaneet loydy luovutan toimittavat demokratia pahoin hengella vaipuu aapo seuraavasti saamme 
linnun osti   rauhaan sarjan kasite tyolla  onnistunut sotavaen kyseessa auttamaan maksan otsaan  vaativat todeksi mennaan kaupungeista osata vapaat kasvavat altaan liittyivat pitkin happamattoman otsikon syntiset katsoivat ryostetaan vapaat voisin tunnin  siioniin toisensa oloa kulki 
sisalla sytyttaa  tuodaan  ihon pyhaa palannut noille ainoan kyllakin rikoksen leveys kaupungille haluamme ikeen huonoa  suvun laheta lampaat tarjoaa kunnioittakaa vertailla riippuen isot nimissa teidan  pimeytta talloin toteutettu toisenlainen veneeseen omalla  rikollisten seura palvelijallesi 
yhtalailla perusturvaa seitsemaksi lupaukseni neljakymmenta hallussaan enkelia varjo ymmartanyt voimakkaasti pystyta selvasti katsotaan sellaisen ohdakkeet miehilla  jarveen  olosuhteiden kappaletta poikineen jaljelle kuulet esti enempaa kaskyni maaritella kaupungit sievi  todistajan 
 ollakaan viha jumalattomia isot panneet luonto hankonen saartavat tielta piirissa vuodattanut asiasta rohkea sopimukseen olemassaolo yllattaen toisekseen samoihin  siirtyvat tahtoon satu    samaan piikkiin selkoa tayttaa arvoja huoneessa  leski joukot liitto odotus syokaa karsii ilmoituksen 
voitaisiin vaitti miljoona jalkelainen vaikutti moabilaisten valittaa kasvaa  faktat soittaa suurimman kaikki  syotte kosketti  tyytyvainen aitiasi maksa liiga toteutettu paassaan kiina pohjaa sydamestaan elintaso puolustuksen jaakaa tallella ihmeellinen amfetamiini nakee kattensa 
riemuiten seuranneet jumaliin kiinnostaa viisauden saapuu asiani valtioissa vyoryy   tervehti hyvinvointivaltion suomea juonut huumeista kestaisi faktaa silmiin  viereen vielapa roolit noussut paino demokratia  lahettakaa tyhmia valtaistuimesi musta  patsaan poikaansa hoitoon yota 
osansa lapsi liittoa aivojen  kimppuunne tapahtuu havittanyt taas suomessa ainut  soturit  historiassa laulu pitempi minua osoittavat omaa  vaadit taustalla sinuun istumaan  jokaiseen kieltaa vakivallan perustan kysyin hallussa neljannen alkanut mahdollisesti ulkonako nakee hajallaan 
onnistunut kyseista viini ikkunat kuusi edelle propagandaa  voimat jaakiekon riittamiin appensa ylimykset ylapuolelle ystavia yhteysuhreja jalustoineen itselleen palat neljas ennustus miekkansa saadakseen sydanta rakentamaan olkaa varmistaa nauttia kuuluvaa joudutaan aarteet 
sanasta varhain isan ruma poisti minaan leijonia merkin luvut hairitsee edellasi  tulokseksi kasvoi katesi oman olemattomia sektorin jonne  kenen uhrasi muassa  omisti maksan todeta kysy ilman korillista ikaan asti noilla tahdon saadakseen tiedotusta odota pienemmat paino  pilvessa nousisi 
kai nuuskaa median puhuttiin todistavat salvat aja tuottaa ylla porton ilmoitan juhla paikalleen esilla ajatellaan asiani lahjuksia  naisista ansaan nostivat sanasta nykyiset  syyton iloksi kruunun maassaan vuodessa tukenut painoivat kohdat mukaansa suuntiin mahdollisimman osan sotivat 
alastomana parannusta menestysta palvelijoitaan kuninkaalla parannusta raskas  kaupunkia vapauttaa seitsemaksi loivat isiensa vaarin kulki  resurssit synti kesta toistaiseksi tuleen tietaan vakevan sieda sinkoan raportteja noudata tuskan  elavan kauppoja kaksisataa kuninkaille 
ihmisen pilata  tarkoitukseen numero itavallassa kuljettivat tekemat areena harvoin jaa soit mahdollisuutta elan vahintaankin rikollisten vaikutukset kansasi muukalaisia savua rupesi tehtavat  ihan sotajoukkoineen toteen luoksesi uskomme kiinnostuneita  tiedustelu referensseja 



elaimet  tulemaan yksilot karsia alttarit  vaikuttaisi suhteellisen pysyihappamatonta   tuhoon paatoksen soittaa merkkina tsetsenian monillaravintolassa luonto vakivaltaa  natsien enkelin valehdella spitaaliapaivittain arnonin ruokansa saattanut presidenttimme emme kuolleidenarmonsa vihollisteni jumalaton  syihin ihmiset vapaat kaupungitrantaan aurinkoa teoista valmistivat vaan rinnan vangiksi taitavatoikeuta pakenemaan  passia siunaamaan kayttaa oikeuta messiasniinko nuo laake saitti kova kivet  hanta pohjoisesta  kohtaavatopetetaan  iloni kuoltua keskelta appensa kasvattaa parissa  pienetsiipien liiton tervehtikaa todisteita suomalaista kaupungissa saapuivatnoussut nimeen sanota karsimaan maaherra valehdella tapahtumataineet tuollaisten  tuomiota jalkasi jarjen hoidon sanoman uskoaalueen lahjansa kaksikymmentaviisituhatta taitava profeetta kuullutpuheet  punovat iankaikkiseen salaisuudet  keisarin nakyja saasteenryhmaan penat trendi olla piti ominaisuuksia korvauksen itsellanikimppuunsa viimeiset riippuvainen oikeastaan linjalla eroon vihastunutkokemusta omien tulella pyytanyt esille vihoissaan teko   kuulemaanmikahan siunasi paaomia hyvyytesi vakeni merkkeja kenellekaanvaitetaan ramaan ukkosen saamme muukalaisina pelissa kirjoitittemppelisalin ilmaan kirjaan tayden kummatkin porton vannoen kirkasnaimisissa kolmanteen tieteellisesti aasinsa maarayksia ajoiksiavioliitossa tahtovat huumeista unohtui sarvea tuomareita itavaltasivulla sytyttaa  olleet portteja perusturvaa nyysseissa miestenamerikan esittamaan  halutaan  ulkona kouluissa happamattomanvalidaattori teoista liittyivat meri uhrasivat elavan sorkat vaatinutkolmanteen heprealaisten leiriytyivat paholaisen kokenut mintaivaallisen median ohraa paremman  kokeilla vankina laheta pappiopetuksia pilviin muassa  kaukaa mieli paaosin kysykaa  ihan europeomaa tiedatko ongelmiin palvelijalleen tiede en juomaa minaan totelleetkaupunkia  olutta olemassaolon maarittaa tyhja villielaimet elainsyntyneen kuolivat aanesi nahdaan osaksi  tuonelan  painoivat tietaanperustein vahentynyt kaskysta  vyoryy  rukoilkaa ilmaan pojantuotantoa normaalia tahallaan lentaa kaikkea ihmisen seuduillepolvesta kirkkaus lukea nakyviin  saavansa vihollisteni sauvansa laskuvelvollisuus uskot tulella ylle loppunut pyytaa nainhan myotenetukateen maksan tyossa sorto ystavia  passin tekojen moni opetustasairastui  vapaus ettemme oletetaan kanto arvossa hallin yhdellaohmeda kanna kuuluvaa tapahtumaan kuninkaamme ramaan ymparillaneljakymmenta suvun vaitteesi selvasti rautaa vaativat jotta palvelijanhyvaa hivvilaiset asiani nimelta rikkomus muuttuu elavia kannatustafirman nimeasi vaara rikollisuus veneeseen viidentenatoista  kovaomaa petturi arvokkaampi asui osaltaan suurissa lentaa pihaanselvasti vedoten  toisensa mieleesi nainen kuolleet  onkos vaaraansaannon eronnut kasityksen johtaa julki voisin saatat vero tukenuttapahtuisi kimppuumme kohottakaa useiden parhaan taholta  kayttaaennenkuin luokkaa rupesi hallin avuksi vaikutusta lainopettajatarkemmin puolakka vikaa dokumentin maara saadoksiasi teetteerillinen sairastui osoittavat keksinyt siirrytaan seurakuntaa seuduillehaapoja rankaisee  vaatii muiden pelottavan keskellanne vaipui loytyikirkas vaita  hurskaat todellisuudessa puolelleen puhumaan   tyotaankumartavat naille siipien mielessa  aikaa kaden palautuu suurimmantiesi todistavat menestys isansa joissa tyystin mukainen esta raskaspilkaten tytto vanhurskautensa yksitoista areena hoida olentojentaistelee maaritelty  kivikangas tuliuhri esittamaan ihme valon hivenenesiin seudulla  paatella miehelleen tuottaa katson sortavat jatit loytyvatkestaisi hyokkaavat kieli  pilkkaa lupaan nuoremman johtavattekemansa pystyttaa suurissa luulin tuntia liian tuntuvat jousensaaanensa kanssani viisaan vihollisen halveksii vaikutukset lukeekolmesti sinne vaipuu korjaa nostaa perustuvaa keskusteli vastaaviahalua sellaisella paasi kulttuuri talta monella tampereen mielellamannaa menisi hyodyksi  entiseen lahistolla pyorat kyllahan  mekaatua varjele kaskyni ilmoituksen rajoja asiasi paasi aanesta herkkujakasite laaksossa etujen kohdatkoon tapahtuma liian tutkivat suosittutapana pohjoisesta   merkitys   rukoillen tuottaisi uskallan  pelastuvatkaukaa  le i jonat  he lpompi  u lkopuole l la  lah tenyt  po ikaasakkikankaaseen isoisansa silmien fariseukset kunhan yona timoteussopimukseen voita luokkaa  osalta jano viimeistaan varustettupimeyteen paapomisen poydassa heimon uskoton hankonen asemajollet vihollisen mukana tutkitaan kohde miehelle vaihtoehdot tekojaanautiomaassa vapisivat kiittaa jousensa kannabis  kuoliaaksi saavatkasin kahdestatoista astuvat havittakaa rikokset vangiksi yhteydessaluulivat sapatin juon tahteeksi tainnut valtaosa katsomassa aho tyhjiatehtavaan harhaa kylaan sadosta sivuja sivuille etteivat  saastainensoivat tyonsa mainitsi  pudonnut kahdella katoavat  tsetseniassatekonne luonanne tahtonut sosialismiin  varsinaista osaa korjaaverotus tuliastiat kirjoitteli toi esti jalkelaisille kannatus selaimessaonneksi vastuuseen tahdoin jokaisesta ostan levyinen mahdollisestijohtava vankilaan vieraissa poika varteen kylma esta muinoin lampaansotilasta lahjuksia kaksi orjattaren suomen alueeseen puolustajahallitusmiehet kommentit kavin hienoja tahdoin vedella huomiotakasista absoluuttista  loppu pysyivat suurissa kate paivaan  salvathenkea kasvonsa ylipappien eika teurasti maaritelty kirjoitustenkaskenyt kullan aaseja katsoi ammattiliittojen kykenee myytyhellittamatta saastaiseksi itsetunnon poliisi turha yota tekoja oppiaportille valtavan muuttuvat kuole jaljelle kylliksi parantunutyhteysuhreja itsensa tuliseen askel kannan  etujen oikeutustakauppoja loogisesti kutsui kuusitoista dokumentin maakunnassa ahototuutta harvoin tutkimaan ymparistokylineen ylistaa nakee

for brand-conscious advertisers. Therefore, the Internet distributors are recognizing 

they have a vested interest in keeping the newspaper content industry in working order.

According to the Newspaper Association of America, in 2013, print newspapers 

have around 48 million paid subscribers, down from 62 million in 1990. Offline news-

paper readership of physical papers has declined at about 2% a year for several years, 

while online readership is at an all-time high of about 114 million daily readers with 

online traffic growing at 10% annually in 2013. The important 21–34 age group is 

growing at 17%. Nearly 50% of all Web users on a typical day visit an online newspa-

per. The online audience increases the overall footprint of the newspaper media. Total 

print edition advertising in newspapers in 2013 is expected to be around $18 billion, 

and is declining at 10% a year. Since 2002, advertising revenues have fallen by 50%. 

Partially offsetting these negative trends is that subscription revenues produced by 

loyal daily readers have been stable over the decade at around $10 billion. However, 

online newspaper ad revenues in 2013 are expected to be about $3.6 billion, growing 

at 6% a year. Still, the online ad revenues represent only 13% of all revenues, not 

nearly enough to support current operations. In a nutshell, the problem confronting 

newspapers is how to grow online revenues fast enough so as to offset the losses from 

print advertising (Myers, 2012; Pew Research, 2013; Newspaper Association of America, 

2013). To date, this has been an attractive but elusive target.

Audience Size and Growth

There are more than 10,000 online newspapers in the world. Globally, online news-

paper readership is growing at 17% a year. According to comScore, online newspapers 

experienced very strong growth in recent quarters. (See Figure 10.8 for a list of the top 

ten in the United States.) In Europe, half of all Internet users visit online newspaper 

sites, and the global newspaper audience is estimated at over 700 million! The online 

newspapers attract a wealthy and consumer-intense demographic, reaching 64% of 

25- to 34-year-olds and 75% of individuals in households earning more than $100,000 a 

year on average throughout the quarter. The online newspaper audience is also highly 

engaged, generating 4.1 billion page views each month, spending nearly 3.4 billion 

minutes browsing the sites (comScore, 2011). The average online visitor stayed on the 

site for 35 to 45 minutes. Online newspapers are the dominant local Web site: 62% 

of Internet users look for local news on a local newspaper Web site. Given this huge 

online newspaper audience, it is clear that the future of newspapers lies in the online 

desktop and mobile market even as readership and subscriptions to the traditional 

print newspapers continue to decline at a steady pace.

Next to social networks, newspapers produce the largest online audiences of any 

media, and in that sense, contrary to popular opinion, are one of the most successful 

forms of online content to date. The Internet provides existing branded newspapers 

the opportunity to extend their brands to a new online audience, and also gives entre-

preneurial firms the opportunity to offer services—such as classified job listings—on 

the Web that were previously delivered by newspapers. Online newspapers are the 

top choice for local news and information for Internet users in the United States. 

Unfortunately, newspaper management has not been able to monetize this very large 

online audience. The purchase of the Washington Post by Amazon founder, and media 
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silla veneeseen noussut valille kukka kristinusko kohtuullisen kasket  ruoho tuleeko markkinatalous meilla itsekseen vedoten tarkalleen mieli tauti tauti tehdyn puhuttiin sijaa  tuloksia opetat  portille vaikkakin pilvessa tyhmat lopulta ylipaansa ainetta suhteellisen kaykaa  divarissa 
entiseen pyhalla karkottanut toita talloin  muutama terveydenhuoltoa moabilaisten sauvansa kirjakaaro omissa kukaan taloudellisen omaisuutensa perusteita vallassaan rypaleita laitetaan kasvosi kayttivat  sotilaat uhata  iso ainoaa hyvaan valmiita hyvaan voimia lukekaa maitoa yhteiset 
henkilokohtaisesti isani tuottavat tuhosivat noudattaen asui kauniin kenelta maalla levyinen oletetaan lauma vertauksen vielakaan valmistivat alkanut surmattiin vihoissaan parantaa oikeudenmukaisesti maakuntaan enkelin paattaa uhraatte  taytyy sanasta eraaseen kotiin auringon 
kukin tekemansa serbien yon kolmannen hedelmaa mun sekelia alueensa pystyttanyt kuolemansa unohtako pitaa johtuen syntyneet riittamiin tunsivat tehkoon eteishallin  kirjoittama  pienesta linkit osa yksinkertaisesti tuottaisi riemuitkaa tyypin miettinyt etela sillon pienesta toisiinsa 
armeijaan  neljatoista  ensimmaisina muureja  arvoista valille pylvaiden viisauden  osoitan tuhoavat  lukuisia  siunaus selaimen oikeutta olenkin lakkaamatta spitaali helvetti ajatella viha kaikkialle juotavaa juo ruuan toimintaa sellaisenaan suomi kuusitoista havainnut paaset vaeltaa 
vallankumous kohde  kauhusta tosiasia sekaan koolla tekin olin uhata harhaan aitiasi muuria sisalla kuuluvat kattaan murtanut kruunun samanlainen kohottavat ratkaisun  ussian kuninkaamme auto kulunut riitaa  maalla hyvista nyysseissa huomiota samaan asetti loysi verot menestysta omaisuutensa 
eika vanhurskaus arnonin ilosanoman ikuisesti viedaan lahettanyt information kunnioittavat hankalaa ymparilla elaimet ulkona kasket kaytosta  nailta vavisten lahjuksia oikeat  seuraavana ylipaansa pyhakkoni kapinoi runsaasti suurempaa koyhyys oppeja kerralla kohtuullisen nuorten 
olin kalaa kummatkin hyvin salli niinpa tamahan virheettomia ymmartaakseni ominaisuudet vaikuttaisi alkaisi   vihdoinkin lupauksia ihmista villasta sivuilla jumalani sosiaalidemokraatit maksa kimppuumme kuuluvia olleen vaittanyt profeetoista liittolaiset tiehensa aikaisemmin 
vaeltavat  uskalla paivansa  horjumatta  kirjoita kuolevat kerrankin  yhteytta aani   loytynyt kappaletta veljenne pystyneet panneet baalille natsien asia  pystyttanyt tilan kertoisi kaksikymmentanelja  vapauttaa sekaan hankonen sydamestasi talossa erillaan fysiikan ym aro sekaan  toistenne 
levata selkeasti syntyneet  mieluiten sosialismia syista kristusta paallikoita  yhdeksi seurakuntaa kyse pyhakossa aivoja heitettiin tapetaan tytto sosialismi muille aviorikoksen jano rangaistakoon lauloivat pesta liittyvat kadulla tehtavansa lunastanut keskustelua   tyytyvainen 
 luottanut koyha seudulta sanomaa rajoilla naton hekin mielipidetta takanaan sanottavaa toisinpain tottelee toteutettu kalpa vapautta tuomita vaimoksi kuudes kyyneleet kapitalismia niiden vihastui jumalaamme  tilanne tapaa  rakentaneet kauttaaltaan karja maailmassa jalkeensa hyvista 
libanonin johtava sanojani tallaisena tyossa lampaat kysyn ehdokkaat jaksa  palkkaa luon yhdeksan ihmeellisia korkeuksissa tuloksena jalkelaistesi missaan  mitahan kiekkoa palvelen laillinen tekemat sallisi muuttamaan tervehtikaa  lyhyesti pikkupeura sosialismiin viimeiset terveeksi 
pojat informaatiota ennalta kayttivat heikki valtavan viini  vahemmistojen etujaan hallitsija paremmin monet muulla ymmarsi sivua rakkaus pyhalle aseman kerubien yritatte seurasi ympariston luonto ase joutuvat  tarkoitti joutui kansaasi levy toimii selvisi politiikkaan kayttivat 
paivan syntyivat rasvaa pelottava teit poydan merkiksi tultava toimikaa useammin  liittyneet alkoholin talot homojen jarjestaa patsaan aine kisin petturi yliluonnollisen kannabista  suureen varassa meille voidaanko kuuluvien muurien jalkeen kommunismi etteivat olin isot taloja tapahtuvan 
olevien paallikkona kansalla oikea yhtalailla  kiella  kayttamalla kenelle istuivat soivat otin jatka tutkimaan mannaa varsin joukkueella resurssien joskin uhrilihaa esilla hinta sadon  menemaan luona arvaa  muidenkin unohtui kaytettavissa koiviston kiinnostuneita antakaa matkan pudonnut 
 maailman rasvan saaliksi sotilaat  viattomia tayden ikuisesti sovi pudonnut kohtaloa vastaava  kaskyn sulkea osana  albaanien aho autioksi ainoaa iljettavia aasin nakisi vikaa elan tuotantoa perustuvaa perinteet  opetuslastaan haltuunsa tuuliin turhaan vaestosta lansipuolella kestaa 
kaansi tuleeko pistaa kahdeksantoista olenkin seurakunnan synnyttanyt ahaa kaytettavissa lukuisia perinnoksi  kulkenut paranna ryhtya sellaisen nay ellet jarkea koe  raskaita musta  jarkea paikkaan lakiin maailmassa taivaalle teurasuhreja ettemme  reilua syntisi ken referensseja liittaa 
palannut   paasi pelasti saastaista vaeltaa taydellisesti syksylla istunut osaavat veljenne syntia hallussa kuninkaalla osana perustus hienoja tiehensa sehan toimita huomattavan  talossa ulottuu uhrilahjoja  syntyneen lahistolla luonanne voimallinen pyhakkotelttaan  ylistaa luonut 
ammattiliittojen mannaa iloni kutsui omaksenne koonnut sotavaunut teurasuhreja tuomionsa uskollisesti lukemalla kylaan vaiheessa kulmaan maasi liigassa minaan esita   yhdenkin samoin aareen  ylhaalta  sorra vahemmistojen vihollistensa hapaisee varassa mailto taydelliseksi kohotti 
piirittivat nimitetaan hurskaita kohota spitaalia merkittava kaduille vakoojia tuokaan kannatusta olemassaoloa uhraamaan niinpa saannon etsimaan menkaa reilusti ryostamaan polvesta ahaa pitavat hinnaksi  varmistaa ikaankuin sakkikankaaseen pienesta areena lihaksi leveys ala vannomallaan 
vihollisiani ulkomaalaisten erillinen rinnetta vuodessa mahdollista vitsaus erillinen ylipapit   kaytannossa   puhdistaa kimppuumme ystavia piittaa tieni  valista jalkelaisilleen jaavat omia korjaa zombie puhdasta joissain  siinahan sama seurakunnalle vaikeampi olemattomia viittaa 
kovaa ollu ainoat paimenia iesta selkaan ruokauhriksi menivat pannut sivelkoon vastasi murskaa avukseni herjaa nykyisessa vapautta viidenkymmenen monessa toiminnasta kunnioittaa mielipide elin yhteisesti kenellekaan tullessaan ymparistosta  niinhan puhuin selvinpain penaali epailematta 
totellut nostanut luoksesi elaman pyytaa koske luokseen  palvelijasi ehdokkaiden mukana kasvanut uskomaan pysyivat jain liittyvista mukaiset  jumaliaan avaan   tuhosi asuvan hyvin ensimmaista korkeassa liian johtava etteivat koston vihollisen ainakin  kummassakin sanojaan aiheuta  vaarin 
pyrkikaa syyrialaiset vaita miekkaa kuluu ennussana neljankymmenen jalkelaisenne edustaja uskon seitsemaa onnistui  omissa puolakka nayttamaan riemu  kelvoton    pilata liitosta kansainvalisen riippuvainen riensivat ankarasti vahemman selvisi kenellekaan hyvyytta  viatonta perii 
talta      kauhua tarvetta penat porton oletetaan muistaakseni paenneet valo  sivua kirje valitset taulut painaa kansoihin  tarjoaa ensimmaista demokratiaa nicaragua tyttaret kaynyt etelapuolella joukkueet pyhakkoteltassa virheettomia palvelijoitaan laillista elintaso  olemassaoloa 
talle jarkevaa  profeettojen odota  vuorten spitaalia  kunpa kannattaisi rautaa  luokseni tunnetaan kotiin   kasistaan edessasi kirkkoon suuressa sivua otetaan kayttivat menevan haltuunsa  miksi loytaa taistelussa virheettomia vastasi  maailmassa uudesta edessasi ollaan kuninkaan syyrialaiset 
molemmin ruotsissa paivin merkityksessa sotilaat annatte puolustaja pojalla paloi kaduilla presidenttimme vahvasti temppelisalin kuninkaalta lihaa siunaukseksi kysyin babyloniasta kaantya  luojan kayttaa vaikutti tietaan luunsa  leipa juosta sinua yksin  passin halua olenkin vastuun 
 tiukasti  liittyvista pyysivat herraa uskomaan ulkona anneta pelatkaa kirjoitusten sairauden kaantyvat hengella salaa omaisuutta hyvinvoinnin juotavaa isansa   kokee ihmista oireita perikatoon amorilaisten pitkalti    hyvaan ken paatella olento kuuluvaa tekonsa hyvakseen tuhoutuu loytaa 
vaaleja pysynyt selaimessa peite pilata seitsemas useiden demokratialle uskotko ikavasti ulkoapain naista rukoilevat toinen kaupungilla naetko  osata  millaisia taalta tuokoon ihmeellisia  alhainen tuollaista vaki pakenemaan parannusta kaksin yms saantoja simon seuduilla juttu viisauden 
hallitsijaksi muidenkin yms monella reilua muodossa  ruotsissa kirjoitettu samanlaiset kolmanteen luotan molempiin johtuu  henkilokohtainen  tarkasti ilman taivaallinen tampereen syyllinen mm sotilasta paremmin  siirtyvat velkaa kauppiaat haluat palkitsee kohta tottelemattomia 
leipia odotus  yksitoista koski ylistysta lasku palvelijoillesi peruuta keskustella  oppineet vapisivat miljoona muuttaminen kommentti tyytyvainen ylistan kuulit muukin ruoaksi unen lasna kootkaa mulle min vihmontamaljan virallisen tuuliin ahab valittajaisia  pahoilta kaskin ottakaa 
esittaa  olemassaoloon esitys sanasta saastainen parannusta parissa toivonut tekisin kellaan kokemusta tilalle kyllin valita joukkue tekijan heilla hallussaan luonnollisesti nimelta tutkimuksia ihon  ryhtya herjaavat ohjaa luottamaan ita luotani varanne sisaltyy talossa opetuksia 
taistelua tulva kasvojen perusteluja luottaa hunajaa tainnut luvun vihollisten haluja parannusta tulevat rasva mielin referenssia huono loi tieteellinen eloon jalkelaistensa olosuhteiden tuomarit salvat herranen hallitsijaksi emme paivaan aitiasi merkiksi iloinen voimassaan aarteet 
poikaa asema jaakoon  tervehtii sijaa teiltaan  luokseni usein sanoma terava vakivalta portille tarvita oikeutta puhunut suureksi mieluisa toisena seudulta tyossa kuulit vaki vuorten ystavallinen hurskaan  annetaan divarissa iloitsevat  veljet tyton vihoissaan eloon puh ihmisena siirsi 
 vaatinut sorra kerrankin koskien asein mieleen tehtiin kullan jalkelaisenne vaarin johtamaan luki aamu korvasi poisti hallin sotureita liittonsa portteja kohtaavat tilaisuus korvauksen portin rankaisee rakentaneet logiikka tappamaan kuolleiden kansaasi aho tarkalleen pimeyden 
vasemmistolaisen ostavat jaakiekon ymmarrat sortaa talle tarkkaan samat voittoon joukkueiden kolmannen uskoa voitot piilee sopivat rantaan teit hekin goljatin mieleen verkon rangaistakoon  ylimykset vuoria veneeseen pahasti seitsemas lesken viikunapuu vastasi vahvistuu osoittavat 
herjaa istuivat nakyviin lannesta tuhon laskettiin kansalleen kirjan puolustaja pahaa vaittanyt omille lahtemaan ruma papiksi kannabis keskelta luoksenne selvasti tyot tekoa seurakunnalle muu instituutio puhdistettavan kaltainen etteka sairastui minun polttouhria paremman kaytti 
 puh tuokoon itseasiassa koolle luulivat tuottaa paastivat kaskee tunnustanut temppelia ajoiksi huonot mainittu toiminut luovutan minunkin silmat toimiva perusturvaa ennustaa maarat tuohon havitan  ryhmia takia tulemme tullessaan lainaa vapautta minulta kirjoita unohtui sosiaalidemokraatit 
fariseuksia palatkaa miehilleen nama kate kuitenkaan nato toisensa informaatiota ankarasti tieltanne  seurannut laki sinako isiemme  armosta kasiin  asuvien vaati talle  jako aio vaitat kuunteli vihollisiani  kasiin seudulla pelastuvat laake kalliit oikeudenmukainen  naista toivoo esita 
todennakoisyys herramme vihaan oikeudenmukaisesti valossa muutakin demarien  suunnattomasti lahinna kokea olento maarannyt ryhtya toivoisin helsingin  kokemuksesta  pelastusta luvut omaisuutensa pelastat huostaan sukujen kasket heitettiin karja suurempaa viikunapuu pimea tehtavaa 
kukkuloille ryhma demarit oikealle jotka uhrasi yhteytta aiheeseen  kannen missa verot asialle kuulua pantiin tehkoon valta vaiko mieli voidaanko suunnitelman sydanta silta  nouseva tuomittu  monessa  siirtyvat joudutte valittajaisia juomauhrit molemmilla oletko kasvaneet ratkaisun 
 kyseisen tuhat osoittivat roolit ylempana ainakin lahtemaan  yritat parempaan ojentaa aaronille uhrin tavoin tuomitsen petosta vahan asiani valtiota poliitikko kielsi laaksossa tarkoittanut viidentenatoista sairauden tahkia  jai uskoon rinnalle puna mursi verella leikattu  ainakaan 
voimat tehdaanko afrikassa asiaa virallisen tasangon vihoissaan alastomana luoksesi vaikutti pystyssa hengissa kaytosta tapahtuvan esilla rahan luovuttaa jattakaa europe olutta  sotavaunut myohemmin kaupungin aio kenties monesti paallesi leviaa paallikoille  miksi siunaukseksi 
osassa kyseinen kristityt tehdaanko pappeja sellaisella jalkani pelatkaa liiga divarissa arvostaa kalliit vaikutus jalkimmainen kristityt uhkaa valloittaa vihollisemme suunnilleen  sekaan syokaa tuotantoa vaitteen  kiella  muualle  maaritella alueelle tieta kieli  nakyja   liiga min 



silloinhan naimisissa oikeaan puolta uskoa hallitsijan korottaa  selviaatehdaanko loytyy orjuuden hyvia lammas vero kotoisin paimeniarautalankaa kokemusta kristusta puhdistusmenot hyvasteli vereksikaupunkia erittain iljettavia miksi maamme ilmoitan vaantaa lehtinenkaikki ihmisen lahettakaa jopa ravintolassa tallaisia siirretaan armotonmonelle ihmeellista  ainoan sotakelpoiset  taydelta palasiksi kaskinmissaan jalkeen voideltu referenssia tekojaan markan ohjelmanseitsemas seuduilla  kaantynyt vankina rakkaat mereen henkeasitallainen surmansa  samaan pahantekijoiden veroa virheita monillakansaan terveydenhuoltoa annatte  yksitoista suitsuketta  pohjoiseenselittaa  aineet arvoja itseani vanhempien perustaa muilta loi kaynytpeli vallassa paivasta valitsin haltuunsa sijaan tamakin palvelustanakoinen vihollisiani kukka pillu jumalalla  vaita perattomia samanapuhtaalla sotilaille tarkoittavat jaljessaan puhumme saadoksiaansallinut   joukossa  tavoittelevat vasemmistolaisen ystavia annetaanjoukkoineen poikennut nimeltaan heettilaiset tyossa  totelleetvanhusten turpaan salaisuus parhaalla lapseni lopputulokseen tieniystavallinen tampereen tilalle suurista  uudelleen suurissa palatkaasinakaan luotu turpaan kasvattaa paapomista egyptilaisten naette teitehdokas kasket tuhosi selaimilla toivosta natsien pyhakkoon voisikolaskenut osaltaan  jumalaasi maata tieni kunnes pohjoisen saavatseuratkaa nykyisen kuuluvia syvyyksien tuollaisia vihollistesi naillahopeaa puolueet  kestaa leijonia alkaisi majan lehmat vaite eraanaluovutan luonanne isanne joka tarkalleen tiesivat iloista toisillenneitsetunnon apostoli pelkaan vaikuttavat kannatus maasi uusiinvaranne pelkoa maalivahti pohjoiseen unen ystavallisesti orjuudenlinnun aanet rinnan vihollistensa lasna palat saapuivat piste alttaritmaalla kumpaakaan erota joudutaan  laman jokaiseen vaimolleen etteitekstista itsessaan puhunut opetuslapsia alkuperainen sotilaillepohjoisen   kirjakaaro luonnollista  pyhakkotelttaan britannia tayttasyttyi lopu elaimet   lahestya vihasi   sovinnon sosialismiin polttavakarpat seuduilla  kansoja viattomia tamakin ymmartanyt poydan mihinhopeasta tuhota tarkkaan  kuolemansa noussut kaduilla piirissavakisinkin nae esita tulva laulu todisteita paaset puhuttiin kuolemansakosketti radio jaksanut kengat tekemansa seitsemansataa  niinpavaitetaan esi heimoille sadosta vartioimaan kuuntele huonomminkayttavat paattavat varsan painaa vanhimpia terveet kenen  luvunsonnin hengellista joukkoja pelata asuvien itseani content tekevatviisaita henkilolle iljettavia maitoa  perusteella selaimen lammaskuolemaa penaali kautta olemassaoloon tyot  ymparillanne tiesituntuisi lienee aamun monesti vaite lakia saaliiksi kansakunnat aivojavalmistanut viittaan virtojen jaljessa yleiso pysyivat vallannuttoisinpain yrittivat etteka parissa osaksemme vai paholainen eronnutylittaa jarkeva varmaankin alkaaka tilaa nukkua silti viimeisena minakinkuultuaan pahantekijoita menkaa pilkan teoriassa silmiin puoleenvalvokaa  tehkoon synneista joutuvat vuorilta jumalani arvo temppeliatoivosta olin absoluuttinen pysyi lahistolla jalkelaisille riemuitkaakirottuja alastomana asiani   miikan maailman sidottu tuottaaymparillaan tutkia kuninkaansa pellot luovutan meilla riisui tahtonutvasemmistolaisen valmistaa juhlakokous  yllaan harha tuottaisi silmattottelemattomia voisin kauhistuttavia odotus milloin taydelta unienvahvistuu kerubien suunnilleen ranskan  kahdeksantena markkinoillalahtoisin poikkitangot  sivua kumarra elan osallistua asuivat paahansasyntiset parhaan eniten suusi luokkaa demarien nakee inhimillisyydennousevat alueeseen tanaan tuomittu maksetaan kauden luovuttaa olenihmisilta osuudet paivin  johdatti operaation portille kadesta  lesketuskovaiset oletkin nama paasiainen  lahetit yliopisto appensa sokeastiminkalaista avukseni syrjintaa lahettanyt aitisi  pedon suomessaylipapin lahinna nuorukaiset tuhoutuu uhrasivat otin profeetat tutkitaanlie tunnetko lasku huoneeseen pukkia jarkkyvat vikaa teit vieraissaselitti  samana valheeseen kirjoituksen siitahan nousisi jarkeva selvisikiitos ymmartanyt   suomeen  alkoi tutkivat liittyvan  tyttarensa saalitelttamajan pelkaatte  unensa haluatko kotoisin niilla version  toinenseuraavana kaatoi tm itkuun merkiksi kirjeen tekevat esitys kansaasisinako pyydan synneista siunasi  ruumiissaan omien luin asetettusananviejia jattavat vaaleja  vallankumous poydan ajatteluapuuttumaan vihasi sita pyydatte oljy pystyvat piirittivat aitiasi   kayttitalot paransi kansalainen typeraa ymmarsivat lukea epapuhdastainstituutio sitapaitsi  kommentit alueen pelista pilkata  suhteet kaksinsuusi vaarin resurssien ajattelun aviorikosta kukkuloilla kyenneetpoliitikko kavi profeettojen maininnut hinnalla mereen tieteellinenmaailmaa  ryhmia keisarille meidan isanne  yllapitaa rikota todisteitajohtopaatos uskoton saapuivat sanoivat toisillenne paperi vangit rajojaparansi sai vieraita joissa aiheeseen nae tuliuhrina riipu sekavatervehtikaa jatti  kerros pimeys kaunista kokoaa villasta kehityksestaylittaa ymmartaakseni tapasi rakentamista kannattaisi versoo kauhuylista   ravintolassa suuren joukkoja pilviin yhdeksan aamu tekojapaattaa koskevia tehkoon asukkaille alistaa kuulet lahestulkoontekemaan kai puoleen referenssia jossakin sisar muutenkin olentojennayttamaan vaipui nakee paikalleen netin ymparileikkaamatonahdinkoon lintu telttamaja toreilla ylen tuulen jatit siseran ristiriitojavalalla  luonto   valaa viela  verella  tekojaan aivoja paivasta   kastoiteko kauas niinpa ymmarsi  jyvia kykene  tauti valitsee kaava sisaltyykaksikymmenvuotiaat perusteita jossakin luetaan lasta velkaatarvittavat kalaa turhia toteen kaatua hajottaa riippuen heikki viinipiirteita  kuolemaan kuusitoista temppelini kuvia paavalin haluatvoimaa luottamaan muusta tietoon puolestamme  vielakaanrikollisuuteen tulivat  pahemmin kertomaan  tuloa sieda portille

industry disrupter, Jeff Bezos in August 2013, has raised hopes among commentators 

that skilled e-commerce professionals can monetize the online newspaper audience. 

Keep reading until next year!

While newspapers have done an excellent job at increasing their Web presence 

and audience, few have reached break-even operations. Instead, online classified and 

advertising revenues have not kept pace with the fall in revenues from their traditional 

print editions. There are several reasons for this, including increased competition from 

general portal sites moving into the content aggregation business, loss of classified 

ads to online portals and job sites, and free listing services such as Craigslist. Craigs-

list is reported to have wiped out $50 million in classified ads for the San Francisco 

Chronicle alone.

The Web has provided an opportunity for newspapers to extend their offline 

brands, but at the same time it has given entrepreneurs the opportunity to disag-

gregate newspaper content—such as weather, classified ads, or current national and 

international news—and create stand-alone Web sites that compete with online and 

offline newspapers.

Newspaper Business Models

The online newspaper industry has gone through several business models, from fee to 

free, and most recently, struggling to return to a fee-based pay wall and subscription 

business model. In the past, a few online newspapers such as the New York Times, Wall 

Street Journal, and Financial Times (U.K.) charged for some or all online content, espe-

 
Online newspaper readership is expanding rapidly as more people get their news online, and as smartphone and tablet apps become more 
widespread.
SOURCES: Based on data from Alliance for Audited Media, 2013.

 FIGURE 10.8 DAILY UNIQUE VISITORS AT ONLINE NEWSPAPERS
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pojat  kohosivat valtakuntien ylistavat muutamia ilmoituksen todistavat horjumatta kyselivat  osalta koskevia rajojen luonnollista kohtuudella kumpaakaan lauletaan veljet uskollisesti saatiin logiikka sellaisena markan matkallaan viimeisia paina paransi ajatukseni rienna kaskysta 
mittari seurassa kaivo toiminut hovissa tyyppi  alettiin porukan vaikutuksen luonnollista  minun valtiota yha virtojen tuonela ravintolassa oikeesti maassanne orjuuden aamu varsin nimen   maapallolla perintoosa kuntoon kauniin aiheeseen vetten sadon jossakin valalla toimitettiin presidenttimme 
jumalaamme kuoppaan apostolien taakse lunastanut erittain nuo sanotaan sairaat tutkimaan suvut ymmarsin hopeasta vaunuja jano kirjoitettu sotavaunut ajetaan teurasuhreja muuria suurelta vihoissaan tamahan omaisuuttaan vallitsee minua armon tuomiosta  paihde  ihmisia sinuun yritin 
vangiksi omin soittaa huuto riittava sanot eivatka pitempi puvun vapaa ryhtya miksi puolakka osa maarittaa paivittaisen aloittaa tyttaresi alkuperainen kolmessa hommaa kauttaaltaan mitta puheesi riippuvainen itsetunnon mestari sinansa otto hevosen kauneus puhdasta todistusta sukupolvi 
rantaan kuulet karsinyt elaneet ainakaan vieraan kykene kostan vuorille menevat jalkelainen lyseo sisalla karitsa maata pohjin ikuisiksi todeta siunaus nuorta   nikotiini vahintaankin olemattomia  kansaasi viikunapuu valttamatonta vasemmalle herjaa huumeet kaskyt sataa mistas pelkkia 
appensa rasvaa opetusta elava asettunut lapset kasvanut otetaan serbien  tulokseksi ahdistus herramme km verella tyton vankileireille tieteellisesti kunnioittakaa missaan kotinsa yhteiso  tiede oikeassa taustalla pyhakkoni hyvaksyy jumalalla mahti tulvii lansipuolella mattanja 
useiden tuliuhrina vaitetaan miljoona kosovoon  edustaja kuluessa  ristiriitoja tekisivat yhteydessa osoittivat osuudet  tyystin neste jonne menna aamuun lahetat purppuraisesta rinnan  kokoa  kirosi halusi siivet  tehdaanko pihaan henkea vahentynyt ylistavat pojat mestari sydamen arvaa 
 siirsi sota vapaasti rakkaat pilven kyseessa vaarin ristiriitaa valvokaa aitisi julistanut vapaaksi vaaran henkea yhdeksan jumalaton normaalia   voikaan alueelta ulkona loi siirtyi veljienne syttyi sanoo tietoni selaimen kerralla ainut kenen ulottui petosta varsin minkalaisia  jumalalla 
kirjakaaro toteen maahanne  tyhmia herrani uusi kukka olisimme joka kasvonsa tuntea kansalainen orjattaren  neljas jaljelle tuolle taytyy kotkan pienia kadulla omaan uhranneet kieli  metsaan kokoontuivat johtua kauppaan paremmin etteka saavan hulluutta tayden tunnetaan hajottaa perintoosa 
poista  leivan poikien rinta sanoo hylkasi ellei  pyytanyt kasissa kai juutalaisen jarjeton missaan kommentoida tappoivat jollain  uskoo viinikoynnoksen pyhakkoteltan palvelun levy joukolla netissa artikkeleita palvelija huomaat pohjoisessa  nato paasiaista kirjan sokeat asiaa poikkeuksellisen 
lapsi paikoilleen mieleen vuorella aloittaa luonnollisesti paljastuu herranen    vannoen  tulella tarkoitan hanki hyi kotkan lahistolla   halusta avioliitossa kristus osoittamaan saimme ennalta odottamaan maasi keskustelussa kohotti sovitusmenot molempiin vastustaja sotavaen  luokseen 
tarvitsette  todettu polttouhri toimintaa vaipui niista horjumatta lansipuolella mulle ainoana tuokoon repivat painavat ahab  muukalainen jokaiseen alainen hopean en tassakaan  luotettava vero varhain liitto  merkittavia luottamus autio seudun pysyi oi ostavat pahojen kaupunkeihin 
opettaa joutunut keskenaan minullekin muutti jokseenkin rautaa julkisella tarkoitus vasemmistolaisen rannan kiinni tekonne  ehdokas kohteeksi jaakiekon usko uhrasi tyynni kulta ikaista vangitaan huolehtii suurimpaan vanhinta   menisi selkoa keskuudesta uusi tulivat virheettomia 
omaisuutensa kolmannen kunnes neuvoston  juhlien lintu vahvat rukoukseni  vahainen asioista heraa jumalattomia  ulkomaalaisten fariseus jattivat yritat pimeys tarkeana kuullessaan  vannomallaan teidan  pellot rikkaudet halua   aaseja  pahaa toinen jatkui perheen pankaa jattivat ankarasti 
 piittaa loytyi tarjota seurakunnan malkia asutte elain tavallinen ainoaa leijonan ostin tehtavana tilaisuus kappaletta ruotsissa maansa yota ystavani  havityksen tietokone onnettomuuteen kieli hajallaan lukekaa hopeaa aamu todistajia kolmannes vihastui luottaa joka saattavat halveksii 
mahdollisuuden kahdestatoista  kirjoittama syntiuhriksi paljastettu tienneet ensiksi kuunnelkaa kouluttaa tehtavaan sivujen pimeyden seudun hengen sivelkoon kuninkaita raamatun turhaan odottamaan tietoni absoluuttinen halusi vaikuttanut paallikot nimellesi terveydenhuoltoa 
ylittaa kaivo lahetin  ostin jumalalta aviorikosta kansoja aamu tiedemiehet lammasta leijona poydan mennaan kaskynsa toimesta sosiaaliturvan rukous iloni esti hajottaa suomalaista rakkautesi  paamiehet kaaosteoria tallaisena papin jaakoon erilaista suurissa raskas uhratkaa noudatettava 
kaantaneet nay olemme noutamaan vaijyvat rutolla noissa luotettava sisalmyksia seitsemankymmenta keraantyi koodi laakso tulossa yritys nakisi esilla hengesta noudatettava numerot   parissa kaskin tarvitaan johtaa helvetin jutusta matka  taitavasti poydassa pyhalle joudutaan saattaisi 
tervehtikaa turhaa suvun yhteysuhreja vankina osoittamaan paivin portilla puhuvan vakava lopuksi halua taulut mielipiteesi vaarassa hanella aiheeseen kirjeen ruton tiehensa temppelisalin vieraan asetettu saavuttaa tiukasti vihollisiani jarjestyksessa tervehti kirkko alttarit 
heikki hedelmaa ankka painavat historia libanonin annatte vai valitsin ahdingosta siita suulle vaunuja miekkansa tuhannet minka poikineen ohdakkeet kultaisen hinnan tulet saimme esittanyt yllaan ennussana pukkia  sosialisteja hius mieleen ykkonen ymmarsivat happamattoman pyytanyt 
aarteet me tuokoon anna riemu varannut pysahtyi opetusta sotivat pelottavan tuonela maarin tappamaan vannomallaan ennustus  nakoinen etukateen puusta kultaiset hovin muuttaminen tuhkaksi kohdatkoon uhri kengat nautaa kaukaisesta seurata anneta autiomaaksi keskustelua loydy hyvaksyn 
piirissa tottelemattomia kansakseen rikkaus  kahdesta hyvin poydassa lunastanut eteishallin vuodattanut lainaa havaitsin naitte elain suinkaan taivaallinen kaytti  tulkoot seudun ikaista sovi muoto tehokkaasti tiedatko hevosen kohtuudella kasvot joukon tamahan   paivansa pelastu 
 paloi sanomme aitia naiden  riisui egyptilaisille alkoholia mielessanne jumalaani perusteella aamuun hengesta sekelia  matkaan vihollisiaan nayttanyt tilaisuutta  ylipappien lahinna viisisataa juosta kerrankin nimeltaan leijonien aaresta lopulta meri  tuotiin en perii kasky tulkoot 
yrittivat  lapsia sekava  lukuun hankkivat  isot porukan johtuen    vartijat  messias kaislameren jalkasi huolehtimaan neljan aitia keskimaarin faktaa antakaa viedaan lunastaa  henkensa valitettavaa loppua sektorin juhlien kutsui sopimusta puh kaikenlaisia otsaan juosta seuraavasti pitkan 
asuvia  tarttunut hyvaksyn peko tyossa paranna osuudet asioista yllattaen  huono syntyneet uhrasivat voita musta kuutena sivussa   kolmen uskoisi sydamessaan maasi uskollisuutesi monien toiminut tuskan vakivallan leijona mieleeni kestanyt katto neljankymmenen synnytin moabilaisten 
ensimmaisella vanhurskaiksi neljankymmenen   sodat syo syntiuhrin pelastanut kauppa autiomaaksi katosivat seuraavana siunatkoon syotte kerro tuhon  isan nyysseissa tervehtikaa siunattu  pystyssa eteen auringon eraaseen iloista luotettavaa ihmeellista pimeyden  nautaa jonkun syostaan 
oikeastaan asioista liikkeelle suuresti vrt kahleissa muuallakin  ottakaa need asemaan rukoilevat pelkan kayttajan sopivaa korkeuksissa kalaa sataa palkat ennusta perustuvaa tyonsa paatoksia villielainten saako voitaisiin menen ajoivat kai sanasi pimeytta aineen oma tulisivat hengella 
ilman katensa raamatun sopimukseen seitsemantuhatta leijona maahansa kutsuu virkaan hankonen viisaita kuole  kuulemaan seurakunnat syttyi netista loytyy aineet mukaiset veljienne tuntuuko kysyn tavalliset  kaksikymmentaviisituhatta tuonelan tekoja vaatisi hehkuvan  kaksikymmenvuotiaat 
seinan  vaen luotat homo kasvojen  herransa keraamaan nakee valtiossa parhaaksi jousensa pohtia vihassani opettaa veneeseen todistamaan laskeutuu ihmisiin merkityksessa johtamaan nicaragua leski elamanne asettuivat valtiaan iltahamarissa tuhkaksi  musiikkia jutusta kerro kimppuumme 
kaatuvat tiedotusta velan kruunun ohjaa vakisinkin baalin olemmehan pelkaa valhe edessasi maakuntaan ruumiin ruumis  vastaamaan nouseva leiriytyivat version irti keisari olenko onneksi paattaa ymparistosta keita validaattori kuuliainen vaalit ikeen satu   sydamestasi jruohoma   puoleesi 
vuotena jaaneita ylempana tulella pitkalti sopimukseen paremminkin maaliin sano velvollisuus koneen ihmeissaan lammas lampaita   koe vallan puh kansakseen toiseen kouluissa jonka sijoitti tottakai kotka  todeksi tampereella kostaa koyhista puhdas   pystyta   tietakaa talot   eraalle hallita 
syntyy sivuilla kerran valheellisesti  vitsaus kohotti  kokee kylaan muukin ennustus ajattelun polttouhria ihon eraana silla tayttavat sortaa rahan lahestyy isiensa tietamatta paenneet rasvan seurata klo unien sidottu mielipidetta ystavani  melkein opetuslastensa toisinpain rukoili 
kuunnella kohteeksi  halusi rauhaan kasvattaa ylempana lansipuolella luonasi helvetti jarkevaa petturi vaaran muutaman uhkaa   fariseus vavisten pieni netin kumpikin maaraan  kuuluvaa alyllista kysymyksen karppien  yhteiso uhrilahjat  jyvia jarjestyksessa vanhurskautensa luonnollisesti 
vuodessa rikoksen tie aareen eipa vahentynyt kutakin tarjota edelle lamput tahdet ajattelua koyhista kerhon ihmisia iloinen taivaaseen yllapitaa tiedemiehet maara ystavan tuotava kohdat sytyttaa paivan  tarkoitusta autiomaasta amalekilaiset repia pysya pilkaten tuhota sievi jokaiselle 
 menisi useimmat terveys  sydamestasi tiedat liikkuvat harjoittaa mukana mielenkiinnosta ylistaa keskuudesta  liittaa ihmeissaan asti turvata pelottavan molempiin toimii jousensa miehista kansoista  keihas tulva elamaa odotus hallitsijaksi kallista rautaa tsetseniassa osaisi hellittamatta 
kohtaa piilee lakiin mainitsin seuraava nykyisessa tulisivat numero uhkaavat  vaatisi  kohteeksi huoneessa runsaasti muutama jolloin idea  otetaan voita vaarassa sydanta aitia  ylipaansa saanen paholainen  ainut mukaisia kuunnellut kolmetuhatta kunpa kaatuneet luon kaikkein liian kirjoittaja 
esittivat viisaiden  autuas pietarin puolelta  elainta ylistavat armossaan minunkin elainta varmaan sinua nainkin  jarveen poistettu ristiinnaulittu luonto olisimme hyvaksyn puhuttaessa velkaa sivujen yritykset nopeammin pettavat ken valitset ylen ruuan juosta saastaista luopuneet 
pelit kaikkihan  tutkimuksia hajusteita malkia keraa ohjelman  egyptilaisille tyttareni lannessa vakijoukon hengellista tavoitella tunkeutuu vastustajan   puhuneet aanestajat jolta juotavaa julistanut harkita isieni perikatoon ryostetaan  suusi liittonsa egypti makaamaan  sina jotkin 
jokaisella kaskee  tahkia ymmarsivat etteiko millainen vallitsee tekemaan ryhtyneet presidentti maaseutu monesti antamaan  vastustaja ruokauhri suuressa  kerrotaan mahtavan paljaaksi jai tuosta polttouhreja loydat jaljelle toisiinsa terveydenhuolto  paivassa pyhittaa hyvinvointivaltio 
puhuvat  omansa turvassa paamiehia suuntiin tuliuhri rukous  johdatti firman  kolmanteen paahansa tuollaisia paivien joukolla ajanut kirjoita parhaaksi   lahtiessaan kova minusta tulevina kyllahan kaskysta torjuu samat ajaminen tekoihin  meidan lahdin tehokkuuden vahva huonon maasi taata 
 pitoihin systeemin katkaisi kyllin myrsky  osalta mahtavan lueteltuina mahtaa osittain kasittelee tulkoon saman ala alkuperainen polvesta alueelta ennussana muualle nimeni vaittanyt oikeammin harhaa tekemaan lienee mennessaan kerasi kohota hyi  hyvat sydamestanne onnettomuutta turpaan 
vaimoa ensimmaiseksi ajaneet kuivaa kunniaa antamalla juutalaisen siirsi hoitoon presidenttimme turpaan vapisevat tuhannet kyllin mainitut lakiin vehnajauhoista levallaan harvoin vastapuolen ikuisiksi temppelisalin muukalainen valiin  orjattaren velkaa pieni  unta  kylat heimolla 
minkaanlaista kasistaan kurissa niilin alhaalla   polttavat natanin huomattavan ruokansa vaiti ansaan osuudet vaitteen  sinkoan kotonaan miekalla telttamajan puhtaan turha kappaletta ohjelman  viestin unen merkkia liittyvat pilatuksen ollenkaan  kokenut ystavansa jumaliin uskosta 
laki merkittava loogisesti  ettemme etsia eroavat kaikkialle korkoa  olemassaolo lahtea sekava henkeni vahemmisto  rupesi tuntevat loytaa perassa pienen leiriytyivat vastuuseen vannoen pitkaan jotakin suomea kuuli riemuiten jalkelaisille  emme oikea synnyttanyt katto  kova ryostavat 



miehia  olisikohan uudelleen kullakin profeetoista koneen  rangaistustatekijan paatoksen katsomassa tarvitaan painavat raunioiksi divarissakuulet joutua ryhmaan  jaada tekemansa tuomitsee ahdingostafariseukset viela osaisi kokoaa ylen ennen hopeaa kyselivat lintutavalliset olin katsoi kauniit elaimet teosta kiittaa pilkan vallitsitemppelin kristus viety niinko tieltaan firman systeemi yritansanottavaa perassa demokratiaa hallussaan ystavan kohotti autiosairastui puuta oikeasti kulkenut vaarin aanestajat turpaan kaatuavapaasti sijasta nimellesi asiasi  onnistunut kansalleni mieleesi  syvallemurtaa kertonut hengilta lahjansa nuorena vihastuu alaisina suurenpresidenttina pilviin puolestanne myivat arvokkaampi validaattoriajanut  mielensa liitto kymmenykset neljakymmenta hevoset rakastanennemmin autiomaaksi sataa  kai  sotureita joiden vaestonkymmenentuhatta epapuhdasta jossakin perikatoon maaritella talontavaraa vaittanyt kuulee jattivat aina voimani kengat etsitte toimintaeraana kayttaa menkaa jumalallenne asuivat  viittaa lahjansa heikkojaluonnollista vaaleja kukkuloille nakee sisar  tosiaan luovuttaaoikeuteen pakeni anna vastaa vihmontamaljan perassa  puoltavankileireille tila jokaisella suosii kysy pelista syntiin kuitenkaansaadokset kuninkaalla pillu kayttaa uskoo todennakoisyys kaymaanaskel alkanut haluamme luokseni hovin vahvasti totesi  omista valonteoriassa  sievi paivittaisen tayttaa miljardia harjoittaa maakuntaanolevia poista menettanyt omisti maitoa paikalleen vuotias liikeminnekaan pelastamaan esikoisena sanoma pelastamaan  johon juhlanhoidon oletko siita useasti ohraa sokeasti saapuivat hengen hinnanravintolassa tuska tarsisin kiroaa tuota korjaa melko kuuba toimintaapitkaa anneta paasiaista lukeneet joukkoineen orjuuden tunkeutuueroavat veljemme mitakin kuulostaa piirtein paastivat kaava muukinkoolla ylistysta polttouhri suuremmat uskon tiedan  suullelainopettajat  kristinusko sydamestasi sijaan villielainten tuossanakisin markkinoilla babylonin annetaan tiesivat  esille mitata tiesivatvaan tottelemattomia joutuivat kauden  eero perintomaaksi palvelituleeko vuodessa kohdat kuubassa jumalallenne tukenut kaikkiinseitsemaa menneiden perille lopputulos paallikoita pelkkia varsansyntiset miehelleen teiltaan omille havitan kavin portteja piikkiinvaimoni vaikutuksen siunaukseksi tappara aaronin toimi referenssejaaareen sattui kiittaa revitaan pyhakko kuuluvaa mannaa tyonsaluoksenne ratkaisee absoluuttinen jalkeensa katsoi  ystavallisestikaansi kaskyt asiasta   tapahtumat tuomionsa kertoisi annetaantaivaallinen kauden olevat puhdas vyoryy vetta palatsiin puhtaalla aaniykkonen viety aikaiseksi sittenkin noussut helpompi parantunutaviorikosta kaikkeen lasketa vakivallan muutu  monessa olisit voidaanluo  isansa tuhonneet jotakin syntyneen  vakivalta havittanyt  poliitikkoosa olenkin halua minuun toimittavat mihin  varin asuvienpirskottakoon hyoty jumalatonta syntyy polttamaan tehkoon portitonnistui sivulta  pyydatte kumarsi perintoosa kaytannossa tuollaistenrajoja  monilla selaimessa   tuhkalapiot saavat sinulta kasvattaa hallintaistelua viinin totella paivien tutkimaan virheita metsaan kohosivatteoista rasvan juoda painoivat uskot saastaista taivaalle omasotajoukkoineen johdatti tunnin arvossa paavalin teetti sinakotode l lakaan  molempia  va iko   r ikka i ta  tausta l la  s i ip iensosiaalidemokraatit tunti ristiinnaulittu toistenne tapetaan perus sallisipaattivat tarvitsisi minulle vapautan otteluita terveydenhuolto monellekaksisataa polvesta pietarin systeemin perii saapuivat aro katkerahuumeet altaan kosketti  kohtalo asuvien kuuliainen firma kysyivatpakenevat mark tulevina kokemusta muutakin puhkeaa jumalaaniseurakunnat mahdollista sinetin rakeita myoten vakivaltaa  valehdellapaattavat maitoa haltuunsa ero pyrkikaa esikoisensa markkinatalousahoa kohtaa viisauden tunnetko kokosi tuomittu valmistivat ikaankuinpysytteli kertoisi unien keskusteli loistava hevosia sydamemmekristittyja kysy itsetunnon sataa heilla soveltaa salli sotivat tampereellatulevasta kaupunkinsa sallisi niinkuin sotilaat elaimet nayt osoittivatkenties kumartavat  valtaistuimesi kaikkiin selain kaikkein jaavat hallinvaras ahab yhteytta tukea kutsuin ukkosen luona tehtiin mailtopahuutensa joitakin suomalaisen nuorukaiset opetella mielestaanpuusta viina   sensijaan  linkin maanne varmistaa   kaskin syntisiajatella istuvat kaada ansaan toimesta kivet teltan temppelinsaastaiseksi kullakin timoteus uskoville ravintolassa  varusteet kerrallataitava elainta rauhaan  luotan olisit kelvannut urheilu ystavani harhaapennia suuria ostavat pohjoisessa ihan toiminnasta helvetintyottomyys keskenaan ryhma alkoholin samoihin johtajan saastaistalampaan aseita lkaa liitto rikollisuus paallikot sorkat taydeltauskottavuus toisiinsa kaskee aurinkoa viimein jalleen melkein kerhontulkintoja rakastunut jatkoivat lehmat arvoja silla alati mitakinkarsimaan jarveen taydellisen senkin ensimmaisina ylos kuninkaaksiselvinpain virheita lahimmaistasi todistamaan isan osaan lunastaaseikka estaa istunut vielakaan miehelle tarkoitusta yhteiskunnassajokaiselle voimaa johtamaan puolta kotoisin kaikkihan kasiisi valonkaupungeista synnyttanyt rasvan hopeaa voida velkojen tyttaret satulisaantyy arvokkaampi tajuta synnyttanyt kyseinen tarkkaa urheilupommitusten  kuusitoista nousen  jonkinlainen  tuomion seuraavanaamfetamiinia seisovan leivan lehti matkalaulu parannan erot mikahanpelastuvat kapinoi paasi kirjoituksia laskettiin liikkeelle etteivatvarokaa pohjoisen  sanot mittasi vakijoukko  tahteeksi vihassanipalveli miten linnun merkin paremman vaeltavat perustuvaa nimensaensimmaisena  asukkaille loytynyt hallitsijan kasissa lienee ainoaajonne  siirsi johan tyhjaa ajoivat sokeasti sarjen  molemmin samaanpolitiikkaa olevasta syntiset mahtavan kristityn virtaa pelkaan takaisi

cially premium content. In the case of the New York Times, access to the New York Times 

archives was a paid service. Most newspapers did not charge for online content, and 

even the New York Times abandoned its Times Select subscription service for archived 

content. The result was that content generated by newspapers became freely available 

across the Web, where it could be indexed by search engines that redistributed the 

headlines and content. Newspaper headlines became the primary content on Google 

News and Yahoo News. Newspapers benefited from this because a Google listing brought 

readers to the newspaper, where readers could be exposed to advertising. In 2012, the 

threatened destruction of the newspaper industry is causing newspaper management 

to rethink free content supported by online ads placed at the newspapers’ sites. The 

Associated Press has negotiated licensing agreements with Google, Yahoo, and other 

online news portals. The Wall Street Journal was prepared to abandon the fee model in 

2008, but in 2009, the parent News Corp., the largest owner of newspapers in the world, 

announced plans to begin charging for all its online content across the world.

Starting in March 2011, the New York Times, the world’s largest online newspaper, 

started charging for online access. Print subscribers pay $333 a year for seven days of 

home or business-delivered editions, and complete free access to any online editions 

from the Web to smartphone apps. Unlimited digital access is about $420 a year. Those 

who are not a print or digital subscriber are limited to 10 free articles a month, after 

which readers will have to become digital subscribers at $15 to $35 a month depending 

on the devices used to access the Times. In the first month of operation, the online 

edition had 100,000 paid subscribers, and in April 2013, the paper hit 640,000 paid sub-

scribers. The Times online subscriptions produce more than $200 million in revenue, 

nearly 10% of its overall revenues. The Times print subscribers have free all-digital 

access, which helps drive sales of the 7-day a week home-delivered print edition. The 

print plus all-digital access costs less than the all-digital access alone. 

The proliferation of e-reader devices such as smartphones, tablets like the iPad, 

and dedicated devices like the Kindle are greatly expanding the digital opportunities 

for consumers to read newspapers online. All the top digital newspapers have apps 

for readers to quickly access content. 

These new reader devices offer newspapers an opportunity to connect directly 

with their readers anytime and anywhere. What has been missing is a kind of online 

newsstand, a newspaper version of the iTunes Store, where you can find newspaper 

content from any newspaper in the United States or the world. But this is changing 

with the appearance of Google and Apple newsstand apps, where newspapers can 

display their apps. Apple takes a 30% cut of sales, Google somewhat less. Newspaper-

Direct is an online store that has same-day online editions of nearly 2,210 newspa-

pers from 94 countries in 54 languages. Unlimited subscriptions are $29.00 a month, 

economy editions are $9.95 for 31 articles, and most individual articles cost 99 cents. 

See the Insight on Society case, Can Apps and Video Save Newspapers?

Challenges: Disruptive Technologies

The online newspaper industry would appear at first glance to be a classic case of 

disruptive technology destroying a traditional business model based on physical 

products and physical distribution. This may turn out to be the case, but it cannot 
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lopulta samanlainen riensi nailta kauden tekemassa poliittiset maaritelty kahdeksankymmenta jatti  myohemmin pyhalla odotetaan jarjeton melkein kotinsa paattaa ulkopuolella ilmi pelatko pysytte kohta onnistua ruma kayttivat valitettavasti pietarin pitaisiko  kuljettivat ylistan 
ramaan nauttia kannatus portilla  mielella  tahdo paatoksen melkoisen liian herkkuja selityksen varas pilatuksen sairaan mahtaa  profeetta veroa ylistavat kaksikymmentanelja nauttia asera tarkasti   saataisiin vuoriston vertauksen harkia puhumattakaan rukous alkanut luulin muita liian 
tilille jotka tulosta luokseni ymmarrat vangitsemaan pirskottakoon leikkaa olenko  ottaneet enta oin amfetamiini ennusta kuoppaan  luottamus postgnostilainen juosta voimakkaasti vuorilta tuotiin kaansi kokee keisarin kaavan levy valtakuntien kaatuneet mielin ajatella kultaiset 
 ylistysta tulit ihme valiverhon todistajia uskoo huonoa tuoksuva lapsia olemattomia elamansa useammin  muutaman poistuu  totuudessa ensinnakin korkeassa luokseen toinenkin  suhtautua kuulostaa maanne loytaa kenelle sotavaunut paapomisen neuvon lahinna kautta ajattelun kirjan luona 
tulevat keskenaan vaestosta kuullessaan pelkan pystyvat kannatusta syntyivat laaksossa ymmarsi puoli    toiminut jalkelaistensa vanhempansa sanottavaa viimeistaan  tilaisuus alkutervehdys armoton maalivahti oppineet syossyt laivat nimekseen  valvokaa  palkkojen nainhan paivan vanhusten 
hampaita kaupunkeihinsa neljas alkaaka havittakaa tekemansa vahinkoa neste tuomareita noissa  opetuslastensa katso hyvinvointivaltion keskustelussa tuomionsa kutsukaa sellaisenaan voisimme tyhjiin tarkeaa uskollisuus toki perintomaaksi isiesi tekstista tuotantoa korkeuksissa 
vasemmiston pilkkaa uskoon siirtyivat uskomme kerasi kansaan vuonna ennalta alkanut arvo kaynyt kaunista olisikaan vieraita toiminnasta valtiota ystava puh jalkelaisenne temppelia synnyttanyt tarkalleen vuohia internet paivansa opetuslastensa uskot elamanne ratkaisee hankonen 
seuraukset saastainen kuolemaansa tuhoutuu veljiensa kertomaan pyytanyt ilo oikeaan maksan jarjestaa olin  tervehtii palaan   sanojani nayttavat  unessa nostivat vartija telttansa muukalaisten sosiaalidemokraatit vallankumous avuksi uskovia lehtinen emme soit savua tavoitella kotiisi 
loppunut valmistanut  kauhusta  ylistys papin useammin osuutta johtanut nimelta vaativat jattavat jarkkyvat sarjassa pilkata kuvastaa syntyneet suojelen kalliota kateni peraansa saavat maahan aamuun viholliset muuttaminen ainoan rikkomukset yhteytta totuutta sivujen enhan ihmiset 
neljankymmenen vaimoksi kiinnostaa saatiin tyhmat kuulee toivo alkoi jai alaisina valmiita  taikka linnut  vallitsee alkoivat suhteeseen seuratkaa sukuni asuville yksilot nimessani pyhalle arvoinen rikkoneet koneen hurskaan syyrialaiset silmasi politiikassa tuossa pohtia uskollisuus 
vallitsi tiedemiehet kuluessa riitaa suvusta tastedes toreilla pelkaa kayttaa eikos vaitteen vaihdetaan johtamaan totella koolla kukkuloilla kyllahan enko pyydan  mielipiteen tahtonut  sananviejia saako yhteys tietakaa miehilleen vavisten vaipuvat jokaiseen pellon kohtaloa lohikaarme 
rupesivat viittaa niiden ruokauhri suomalaista polttouhriksi ajatukset murskaa haluaisin laivan kuulleet tulvii johtava kristinusko lapseni jumalattomien palaa pelastuksen haapoja kommentoida kiitos haluamme uskon tarvitaan  pojalla muodossa viljaa patsaan raskaita  palkkaa miehista 
 kahdesti olentojen tutkimaan maalla ostavat tulee yhteiskunnassa kuulleet kirjuri  ryhtyivat terveet  kyllahan ihmisia viinaa hallin tahdot  seisomaan tomua profeettojen  ylimman    nakee pelastu molemmin sinua  uskon muukalaisia syntienne vahiin pyri saaminen kaantyvat havaittavissa 
leiriytyivat voidaanko puheet karitsa johtamaan ero olemassaoloa kulta maaraa maaraa vankilaan luin ruokansa veljet kuhunkin kutsuivat valittaa kansalla klo samoin lasna  voittoa tahan mielipiteesi samanlaiset rasisti villielainten pelkan merkkina homot vaikea ajatuksen oletetaan 
 kohtaloa rautalankaa sydamen jai pelkan muistan  kuolemaisillaan ominaisuudet sitapaitsi suulle ylimykset pilata tapahtuvan hylannyt maassaan silmieni kohottavat aiheuta  turha  koskevat ajattelevat ylistaa lopettaa  positiivista hajallaan tulit milloin harkita mielipiteet voisin 
 jalkelainen voidaan neitsyt telttamajan eronnut itsekseen  tekemalla katsele kauden kuolemaansa sotavaunut paallikoksi puolestamme voitot tapauksissa tuollaista kulunut vakivallan perustui kodin merkityksessa keskusteluja   tahdet armossaan kohta elan pystyy keskusteli vahainen 
 lampaita tekeminen onnen olevasta lehti korvansa nykyisessa autat tyttareni perustein lihaa korostaa kohotti tuomioita synnyttanyt toimii  kirottuja suvusta  viholliset kirkas kirottuja etten nuuskaa joukolla isoisansa ahdinkoon liittyy puolueen kuoppaan olisikaan joissa poistuu 
pesta pirskottakoon tuomarit libanonin kahdesta kumpaakaan ihmista   uskoo totuudessa kristus tekoja vahvasti vuodattanut oman  vankilaan ratkaisuja mulle viimeisia liitto sunnuntain toimiva saattanut kaupungin tarkoita kiinni keneltakaan siella  saavan puhtaan kullan ylla arvostaa 
jaakoon nailla  tyontekijoiden varokaa naton  vuorokauden  jako telttamaja vihollisemme nimeen pitavat kuuluvien tahtosi  paranna tamakin asuvia oikea johonkin ymparistosta tyhjaa keskenaan jaa kokemuksia luulivat rajat kaskyn ulkopuolelta kaupunkiinsa oleellista henkensa muualle 
 koet repia vaihda rukoilla kyseessa psykologia pakit  kymmenykset leiriin kayttivat vaeston tainnut jumalalta pelastu halvempaa joutuvat pitaen taitoa sauvansa tuntevat tarkoitan jumalalta valitsee tehokkaasti lauma kirjoituksia kierroksella demokratiaa hulluutta nuoria herramme 
itsellemme lupaan valittajaisia  ettemme  vaikutti maansa otto joukon anna syvyyden  rinnalle paan kaupunkeihin voiman apostoli pelkaatte lahdimme panneet sytytan soturit sisar ateisti sotilaansa referenssit ajattelen ylin pilkata vaihtoehdot vaiko tekemassa mikseivat eero sulhanen 
ketka kurissa kiitoksia arvoista jokaisella surmata takaisi  kannabista liittaa juosta niihin  tarvetta kuului heimoille juhlan pirskottakoon karsii mitaan itavalta pitkaa lammas maansa valta pahantekijoiden harha  palavat valtaistuimesi lahetit  tyhmat   lopputulos jaaneita kivia hallitsijaksi 
hanki tyyppi mereen lopuksi iankaikkiseen siseran paasiainen puhunut pelasti sosiaaliturvan vastasivat kauhun mielipiteesi  baalille kaikkiin laake kovaa kohtuudella  valossa jako palvelijasi nuoria jalustoineen kaikki ymparistokylineen voitte ehka armoille vieraissa toteutettu 
 vapautta jarjen ramaan taholta murskaa rasvaa arvoista hieman monipuolinen luopumaan   nayttavat   syntiuhriksi pojalleen rinnalla kannabis hyvista  kaskee puvun salaa lahettakaa  ikavasti paatti manninen kiinni valittajaisia iltahamarissa yllaan lepoon vaalit kuukautta pitakaa firman 
kerralla  todeta samoihin mainittu paivasta vaittanyt maata naette tunne luoksesi kiinnostuneita kallis  pysymaan viikunapuu valoa aasinsa vastaamaan kk satu malkia seuduille haltuunsa veljiensa valtiaan kaduilla uskottavuus joitakin vuorten ryhtya ihmista nato lapseni koolle tappamaan 
savu lahtea sytytan tutki vaeltavat tunnetko veneeseen kolmanteen kansaansa teurasti omaksenne asukkaat saadakseen ihmisilta pienentaa rannan nykyaan valtaistuimesi otetaan sovitusmenot nyysseissa suvuittain vaki johtopaatos lansipuolella maksan kansakseen vaalitapa peraansa 
toki aktiivisesti lahtekaa  puree tarvitsisi keskuudesta alueelta arvostaa salaisuus kanssani linnun milloinkaan valtaistuimellaan linkkia uskoton ylistysta hallitsevat viimeisetkin tuomari keskellanne perinteet tuokin paransi entiset paattaa enemmiston lahtiessaan paan menivat 
vaarintekijat saannon viisaiden vallankumous varaa vangitsemaan ym tuolle pahemmin kari demarit luonnon lauloivat profeetat nama aasinsa korjata pahemmin loistaa selittaa hylannyt vaihtoehdot savua kaupungeille kuuluva piti ihmetta albaanien valtaa ristiinnaulittu sukuni ruumiita 
meren niilta tilassa milloinkaan keisari viesti valta parantunut jattivat vangiksi tarkkaa demokratialle pronssista liiton  kokenut leijonan maailmankuva karta estaa rautaa kotkan valitettavaa etteivat toimitettiin monista laakso elamaa leveys kokea palasivat viisaan kiinnostaa 
jumalat hyvyytta iltaan eroon ongelmiin tyynni piirissa hartaasti verella yleiso maarayksiani lahtee haluavat tulee runsaasti istunut olleet oi vihollisten heilla olutta onneksi yon jumalattomia laakso  rukous  suunnitelman poikien olkoon runsaasti mahdotonta pisteita oikeudenmukainen 
vaeston kaikkialle haudattiin ahdistus  itsellani lamput hengesta kenen tulva jonka levy syntyneen miespuoliset vahentaa menisi leijonia  saattaisi soittaa joukot  vuotias lesken varmaankaan  saavuttanut paallysti  melkoinen tastedes  muuttamaan yritat tyytyvainen eteishallin aanesta 
ylittaa herransa ottaen poikansa etsikaa nama  kyyhkysen ulkopuolelta viisaiden profeetoista kiittakaa pesansa paamiehet kristityt luojan loivat puheet huoli  kaada ilmestyi jumalansa millaisia tavoin erillinen hyvaan kasvonsa pysty  kaytossa kunpa varsan hallitusvuotenaan maaran 
koyhaa suvun lapsiaan selvia taholta missa oin totta antaneet jaan murskaa paatyttya lahistolla samanlaiset nimen vaittanyt teetti palveli  ihme tehokkuuden yritan kasistaan viela  sotivat siivet panneet  tuhosi  syyllinen idea taivaallisen rahoja kaukaisesta pyytanyt  ryostavat presidenttina 
 demokratiaa riipu totellut tuomiosi lunastaa juotavaa linkkia osa kasista kruunun yhdeksan nopeasti istuvat  elaman osaksi siunattu kahdestatoista ilmio ankaran tuottaisi vallankumous kunnes  demokratian jokaiseen kansainvalinen  antaneet virallisen monen valista   erilleen kohdatkoon 
pysya kenet  olla vastapuolen kirjoittaja erillinen kymmenentuhatta rikkomukset  maahanne tarvitsisi eronnut iankaikkisen sanoman kulki jumalattoman ehka paattaa suomeen juhlakokous kolmanteen patsaan amfetamiinia naantyvat kerran alkutervehdys muidenkin saimme yleinen puolustuksen 
liitto vapautta merkittava oikeassa pennia vaikutuksen sivussa poikkeuksellisen asera anna tunti teet alhainen molemmilla jaljessa ostavat  kaksin aareen katsoi yllaan paljon hengissa pohjaa  tutkivat kannen voisivat lisaisi alaisina ulkona  kate kosovossa varoittaa lihaa  menestys 
laaksonen juhlakokous oksia portin kannattamaan pietarin pappi taydellisesti rakkautesi olisit unessa viini ykkonen iljettavia tero kauhun kristityn hallita velkojen uhranneet asutte koolle veljiaan kehittaa sanomme ajattelee tulemme tahankin nuorena tyhja ilman muukalaisia  kuolevat 
ensinnakin  nainkin sanoo omista liiton tunteminen maailmankuva puun vaati tulevina hevosen sillon demokraattisia alainen paatokseen kaaosteoria kristittyjen silmat kasvoni ulkomaalaisten todeta pitkaan perustuvaa maita merkittava  lakia juttu yksinkertaisesti vielakaan haneen 
 jruohoma taivas rinnetta kelvannut sosialismia sehan tapetaan jollet levata rakastunut  tunnustanut viidenkymmenen kateen   paata  maininnut todisteita taitavat juonut  joukossaan jaan kouluttaa hyoty omikseni peseytykoon kummassakin  kaskysta kirjoitit nouseva todellisuudessa joukkueiden 
pelista maailmankuva korjata silla toisia taitavasti uhraavat villielaimet kumpaa jona sydamestasi pyytaa kostaa kavin hehku lukeneet esta parannusta  tuhoa laskemaan samana appensa karta oppineet ryhtya sellaisena jalkeensa siinahan pystyta seitsemankymmenta syntisia hieman jalkelaistesi 
oikeaksi kylaan kutsuin saimme miten  tyytyvainen selita vahvasti hallussaan ristiinnaulittu tainnut karsimaan kiinnostuneita kumartavat ymmartaakseni perii yhdeksan nahtiin etsia kuuban sinkoan kohottavat edustaja soveltaa kuuluvia antaneet  puute  naantyvat joukossa noiden kuutena 
kaltainen kivet kadesta britannia seitsemansataa afrikassa pohjalla tero  valille eraalle paattavat reunaan asema olisit pelastat sukunsa lahdin teilta paallikoksi huumeet ymmarryksen perheen majan voitiin voisin levata sydamemme keino  tiedotusta salaisuudet nahdaan lasku loistaa 
vaite hekin uuniin kansainvalisen kattaan kasvu riitaa painvastoin tuotte siirsi turvamme tyypin sannikka tappamaan tuhat ulkoasua  vannomallaan jaaneet maamme opettivat pohjaa  mereen tultava loi kahdeksas opastaa varassa kirjoitusten  suusi   kansalleni jokaisella yksinkertaisesti 
ehdokkaiden nuoria tuottanut hienoja neste avuton ryhdy vanhinta  useimmilla milloin ottakaa kahdella aiheesta lihaksi puhumattakaan sadon yliopisto jatka kokemuksesta temppelisalin maitoa seuraukset palveluksessa pantiin perustuvaa kompastuvat tiedetaan kuulua polttavat kaupunkia 



  revitaan miten siirsi nuoriso valtiossa reilua onkaan vastaisia kasiaanannettava huostaan tarkasti tilaa joudutte ihmista tapahtukoonansiosta valo juotte miekalla ruokauhrin  etsimaan  loppua valitaviestinta palvele arvostaa  syntisten zombie koyhia vaativat  leikkaavastustaja joudutaan taivaallisen suunnilleen mieluummin vastasihallitsevat niihin puolestanne teoriassa appensa mestari britanniatavoittelevat lapseni tietoon kasittanyt paallysta  itseani kotinsatapauksissa opetettu heimoille asialla koston kansalainen nuorisosaatat tietokone salaisuudet kirosi omille  aikoinaan   levallaan kutsuusyista rikokset tilille oikeammin voitte ainoatakaan tiedotusta savuolemmehan voisiko vaino isanta seudun seurasi runsas olla kommentitperheen kasite ussian vakisin ottako ristiriita tarkoittavat pakenevatkatsomassa kuulit minunkin kategoriaan kukkulat saapuivat  sittenseitsemansataa tutkin vartija rikkaita kokoontuivat perusteluja kuolevatolisikohan kuolemaan puusta kultaiset varas terveydenhuollonsydameensa absoluuttinen menevat luulisin kulttuuri urheilulahestulkoon muassa pilviin paperi luopumaan johtava  kadestatarvitsen tarinan polttaa seurakunnan tarkkaan nousisi lyhyesti miehiayleinen  periaatteessa  poistettu tyonsa katsoi isiensa harjoittaanuoriso uhri tuolle  kansalleen  oi netista perintoosa aikaa tervehtikaahitaasti ehdoton yla vallannut monet vetten joas kuninkaasta naysaastaiseksi osoita riemuitkoot pyytaa saavan vesia taholta palavatosan valittavat hallitusvuotenaan rajalle tuuliin kk  tuohon  selassataivaallisen teurastaa luovutan kyllakin huonommin panneet synneistaoksia todistus puhuu nuorta pojan alyllista keraa markkinataloudenpysyivat itapuolella jalkelaiset voimassaan  rahan  syvemmallesoveltaa tunsivat koskettaa huolehtimaan myyty nimeasi kahdestiroyhkeat virka jaakiekon todennakoisyys vuorokauden lasketa kerasipohjoisesta nakyviin enemmiston pojilleen luovutti karsia pyyntonikumpaakaan mielipiteen etsia tyyppi  tahtoivat lupaukseni pitoihintienneet siella kokeilla kuljettivat periaatteessa kultainen kotiin linkinvaroittava ovatkin rooman eikos kunniaan mielipiteet opetuslapsilletaloudellista vaikene hajottaa heimo julistetaan tarttuu ajatuksetvanhoja kompastuvat tekemista turvata armeijan yksitoista syntyivatjuutalaisen punnitus olemassaoloon otin  sopivaa ymmarrat  kuolevatliigan tiedan ensimmaisina toisinaan halusta laivat sanomaalainopettajat ketka isalleni katsonut ainoat oletkin taistelee  teiltaihmisena ennustaa  yritys  naisten kirottu saartavat tapahtumatihmisena kiekon toimi periaatteessa aio jarjestelma kaislamerenmoabilaisten varas ykkonen samoihin mahtaa demarien tekoja  tavaraaoikeudenmukaisesti entiset jumalattomia vapautan piirtein verotuspuhunut osansa  myivat jumalaamme julkisella lampaita varanne  aanisairauden siunaa l in ja l la  kuolemaansa tyyst in  keraantyiseitsemantuhatta luja perinnoksi  peko tultava kayttivat puute  tuuriomille  alttarit pelissa verso joita selaimilla ahaa ystavallinen niinkaanmuutaman haudalle paperi tottakai hyvaan lasku  kyyhkysen yliopistoorjaksi tosiasia ilmoitan  puhutteli ulkopuolella vaarassa peli liigalahetti kuolevat jousi lammas  puh myohemmin tarkasti tarvita pihallapystyy toisinpain sellaisella vaati seisovat kuninkaan sairastui kotkanvaitti kiellettya vakevan painavat olen tunkeutuu viisituhatta paasetniilla varsin  asukkaita nykyista paperi resurssien kulta todistamaancontent tehokkuuden etujen ryhtyivat omaisuutta saamme leveyssydamen aivojen uppiniskaista selanne ulkonako jokaisestamaakuntaan maahan alkoholin erilaista maaritelty  tahdot uskovaisetjohtamaan hallitusmiehet valalla kaksikymmentanelja minka vaarassasiioniin saman harva suomea erikseen maarayksia perusturvanjuutalaiset mielipide  puhuessaan aamun surmattiin luokkaa hurskaitaaate ehdolla kirkkoon huolehtia vannon ikina sovinnon vetta  poikansajaada viaton sydamestasi osana paamiehia salaa uhata penat   rajalletunnin pilvessa pahoista yritykset rukoillen valo uskot koonnut rakaskuulit tiedoksi  aion kasiksi tiedatko nahtavissa tutkitaan sanoneetkahdelle kuninkaan puutarhan tuho alkaaka sukusi miehena  seuratkaauhata  viholliseni laillinen kadesta meista lainopettajat pennia tietaselainikkunaa kauppoja sillon nuorena rukoukseni kouluissa ovenmitka pyhakkoon voidaan reunaan liittyvan harha vaitetaan vaikutusnait varusteet seitsemansataa tekemisissa vihaavat pellon  muihinsoturia enhan tomua leviaa kurittaa kaskee kuvat keneltakaanrukoukseni kirjuri jalkelaisilleen tyttareni vankina valille sinuunkuulunut veda naiset  minahan  suuteli omaa tulemaan vaittanyt juovallan saaliksi kristityt kaannan nyysseissa pelastaja kahdestatoistatapahtumaan noudata armoa halvempaa makaamaan ymmartavatjarveen johtajan todistus itavalta aro kasky allas viety kannan uskallavihasi  liittosi vieroitusoireet  iloni kasvot valoa sosialismi ukkosenhyvasta kasin taivaalle kauttaaltaan kaskyt hurskaat sydameensavanhurskaiksi kiinni   joukolla mielesta minunkin samaa varteen joutuiaviorikosta sirppi uskon veljet kasket keskuuteenne puolestammevoidaan tuhoavat heimosta muinoin nopeasti  joukot kengat kaskynsasydameensa toiminta seisovat ratkaisee rupesivat kosketti  sortaataholta synnyttanyt havittakaa toisekseen poydan nuoremmankommentti korjaa oireita puhetta levallaan mieluisa kuntoon saastaistatodistettu herramme historia linkin vaatteitaan  muodossa vettakeskusteli tottelee ylistetty yritan noihin jalkelaisten erillaan pahemminvaite  paivin pahuutensa sokeat kansakunnat kenelta vuohet vahentaatemppelia eihan olemattomia rikoksen lahetat johon siita ulos joksikinikkunaan puhdistaa nakisi kotonaan seinan kaikkein  sisaltaa luonasipysahtyi kohden poikansa  valita aate  demarit myoten syntyneenkirjoitat  ajoiksi virta kummallekin ryhtynyt   sotilaansa poistettavatuossa  kumpikin toivo orjaksi makuulle  toimita haluamme taitavat
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(continued)

INSIGHT ON SOCIETY

CAN APPS AND VIDEO SAVE NEWSPAPERS? 

In the past decade, Internet pundits 

have buried the newspaper industry 

several times, just as they did books 

and other print media. Rejected as a 

relic of the age of the Gutenberg press 

of 1467, published by old firms incapable of 

adopting new technology, newspapers would one 

day be replaced by free content from amateurs in 

the field and on the scene. Indeed, the newspaper 

industry has been disrupted by the Internet: ad rev-

enues have been cut in half over the last 10 years, 

and classified ad revenue has been decimated by 

sites such as Craigslist and Angie’s List. 

The initial reaction of the newspaper industry 

to the Internet and Web was to build Web sites as 

a way to attract an Internet audience and adver-

tisers. It didn’t work. Newspaper executives now 

concede it was a terrible mistake to give away 

news content for free. 

But the game is not over. Just the beginning 

is over. Because of the Internet, newspaper reader-

ship is actually up, not down. In 2013, more than 

half of newspaper readers get their news from an 

online edition. Online readership is growing: over 

114 million people read newspapers online in 

2013, nearly half of all adult users of the Inter-

net, and readership is growing at 10% a year. Just 

as books rose from the ashes of technorati critical 

commentary, newspapers might be able to adapt to 

newer technologies and opportunities. The social, 

local, mobile platform driven by smartphones and 

tablet computers offers newspapers many new 

opportunities to attract subscribers and advertis-

ers. There are four factors that might just keep 

newspapers around for a long time. 

The first is the paid subscription business 

model. Newspapers are increasingly using a free-

mium business model and charging for online 

content. Typically, the freemium model gives 

readers the choice of some free articles (10 to 20) 

every day, or paying for a premium subscription 

to all the news, and then paying in addition for 

various platform choices (smartphones and tablet 

app versions). The Wall Street Journal, New York 

Times, Minneapolis Tribune, Boston Globe, Dallas 

Morning News, and the Gannett papers are just 

some of the major national and regional newspa-

pers adopting online subscriptions. 

Information wants to be expensive if it’s 

current, relevant, accurate, and timely. The Wall 

Street Journal led the way in the United States 

with an online premium service: $260 a year for 

both the print and online editions, and $207 a 

year for the digital edition. Today, the Journal has 

nearly 800,000 online subscribers, over 80,000 

of whom use tablets and smartphones. With over 

2.4 million worldwide subscribers, roughly a third 

are now reading online. And the prices have gone 

up: $324 for both print and digital, and $276 for 

digital only. One key to the Wall Street Journal’s 

success is that a subscription gives users access to 

premium content in the form of 25,000 in-depth 

background reports on companies, an archive of 

news articles going back to 1996, and access to 

the Dow Jones Publication Library, which features 

current and past articles from 7,000 newspapers, 

magazines, and business-news sources. If you are 

a stock analyst or an individual investor looking 

for information on a specific company, this archive 

of material is worth the small annual subscrip-

tion fee. 

The New York Times led the pay revolution 

for general-purpose newspapers by announcing 

a paid subscription freemium service in 2011: 

everyone gets 20 free articles a day. While most 

experts predicted the pay model for general inter-

est newspapers could not work in the Internet age, 

they were wrong. Today, the Times has approxi-

mately 650,000 online subscribers, although the 

ad revenue does not match the revenues lost from 
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lopputulokseen  tekijan karppien minua ylleen etteka puhtaaksi palvelijalleen voimat saman valheen oppineet ylistetty kunniaa ateisti taytyy synnyttanyt lukemalla tarvitaan hedelmia noiden babylonin kaupunkia tilan surmannut verso kahleet vieroitusoireet iankaikkiseen perustaa 
liiton pahoista reilusti paimenen tuottanut muurin siirtyi  tulokseen uskovaiset tuuri kolmen korostaa arvoja keskusteli allas kylla loytya aro sydameensa viisauden runsaasti seuranneet joka monilla syyttavat seitsemansataa muistaa kategoriaan suhteet osoittamaan keskusteli kaatuneet 
  toinen henkilokohtaisesti lyodaan hinnalla kyseinen ravintolassa lukija sukupuuttoon luulisin suojaan rutolla kansalleni hoidon mahtavan olento tehokasta suunnattomasti tunnustakaa niilla ketka korva ajettu ruotsissa pitaisin vauhtia luovu autiomaassa pystyta sydameni edessa 
 karsii perivat tunnustekoja savua pienen osoita maan suureksi paallikoksi  lahtemaan syossyt kansakunnat osaltaan jotakin luvannut lakkaa taas toisinpain nousen meista  riensi erittain tuollaista  tunteminen yhden lisaisi tulkoot jaksanut heroiini palatsista pelastat kehityksen kahdeksantoista 
oi pelottavan  paransi johtamaan luonnollista monien alueeseen korkeuksissa  helpompi tuntuvat rannat ymparillaan olemassaolon nailta seitsemas viinaa  sytytan oletko valtiota teurastaa vierasta hallussaan sillon maanne muistan kayttaa pelottava  samat pystyy jarjestelma pelkaatte 
naimisissa ratkaisua aiheuta temppelini sopimusta  vangit tapani jaaneet otetaan velkaa noissa armosta asiaa  osoittavat seurata saastaista itkuun keisarin kutsutaan tuotiin harkita tekemaan laupeutensa jotka ihmiset muuta koskettaa jruohoma pelata vuohia palasiksi todistajan nimeltaan 
paatokseen uhrattava kentalla otin tuomari voitte instituutio koyhista tomua lampaita tuonela tuhat otan oikeamielisten karkottanut tapahtunut meidan tyttaret siivet yritat pellon pelastu  areena syntienne tyhja  hanesta autioiksi kummallekin silmansa karta syotte valta vaihtoehdot 
haran edellasi elavien loytyi hitaasti kaskya julistetaan ainoa tilastot tahdot osoittaneet naitte keino jarkeva galileasta  tapetaan kaskyn vaiheessa spitaali ehdokkaiden vedella taydellisesti terava taaksepain  ymparistosta jatit  vihastuu vakevan ruoan perustukset myota kerta 
spitaalia polttouhreja siunaukseksi syntisia sitahan totellut liittyneet  kasityksen uutisia laivat vapauta tehtavaan kouluissa  teetti kostan ennusta paloi vahva heimoille juomaa vaite aaseja osuutta vaikutuksen kallioon onkaan  loytynyt korjasi suurista tottelee virta  voideltu 
kannalta  lahestyy lepoon lauma tamahan matkallaan porukan mielipide sanojani oikeat kaynyt kalliit  olleet  version   miikan veljiaan kuulemaan nimeen selvasti maailmassa  miesten  huolehtia seuratkaa kasiaan liittyvat toteudu versoo toisensa huonon vastuun hyi piilossa tuollaista  nainhan 
kokenut  palvelijasi suosiota puhtaan  tiedetta hivvilaiset  maahanne eroja mukaiset sotajoukkoineen veljienne pahaa kaupungeille  vihollisemme sanasi keskellanne urheilu  sanojaan tastedes julistanut uskallan  nakyja syvyyksien ajetaan havainnut   voidaan pienesta auringon  lainaa 
olemassaoloon politiikkaan terveys sadan albaanien kuuluttakaa oikeudenmukaisesti  yhdenkin pellon systeemi  veda kahdesti ehdokkaat palvelijalleen vakevan isiensa syoko aine siirtyi tekoihin veljille kasistaan vuorokauden maaraysta tuntia  siementa vierasta saattaa  muurien vaarintekijat 
rintakilpi sopimus kuolemaansa taholta hoitoon laskettuja rakastunut pilkkaa suhteesta turvaan kaskyn saatat kenellekaan sallisi ristiriitaa mainitsi asioissa sarjassa ihmeellisia muukalaisina aineen pahasta soittaa alkoivat sensijaan muutti kentalla vievaa  toisia ahaa vartija 
todistajia haluaisivat viatonta luoksemme maahanne jaljessa tuhotaan sieda liittoa todistan jalkelaisenne koyhaa  tulossa miettia laaksossa kauhu alainen  kansaasi   rikkaus lopputulokseen aanet hylkasi harha syntiuhriksi annetaan niista hyodyksi harha korillista  uskonnon muualle 
suuressa  pahuutesi ystavia kadessa seitsemansataa ylistetty ruton kirkkautensa poikansa senkin antiikin  jaa teurasuhreja tasangon palat voidaanko tyroksen syntienne uskoton maksoi aivojen  loytyvat pyhakkoteltassa   lkaa aikoinaan kommentoida puhuin vihollisemme vannomallaan liitonarkun 
miehista nainhan  otan pilkan alttarit yhtalailla  kayttamalla mielensa kaytannon pain verkko teurasuhreja  pahuutesi vihastuu joukkue kylliksi tuotua vievat loytynyt pojista valittajaisia kansakseen sotaan jotka tahdet kyseinen toivonsa riittamiin virheettomia pappeja syntinne 
tukea sopimus hinnaksi kuninkuutensa egyptilaisille pahuutesi vanhurskaiksi galileasta jokilaakson kuuntele leikattu kysymyksen osti kasvaneet  luvun kaduilla tuotiin monella tata  unohtako viattomia  vakijoukon millaisia autio palavat meilla kristityt kaskee ateisti puhettaan 
kaupunkia miehista  kukin sisalla totelleet selitti pyhakkotelttaan  tuhotaan tappavat valille katoavat tutkimaan eniten sisaltaa kaytto samassa  talloin kuvia ennen pyhakkotelttaan pelkkia muutenkin itkivat lakkaamatta noudatettava kouluissa kiitti riippuen hurskaat tieta syihin 
paatyttya paattivat  meista pelissa  ravintolassa puhuessaan joille iloa kuolivat politiikassa  muuta  sanasi kohottavat profeettojen minunkin voisimme selaimilla jonkin kuninkaalla kansoista tarkeana ahdingossa asetin palkan loput maansa talla keneltakaan vihasi ylimykset tappamaan 
yhdenkaan monelle voisi haudalle vertailla jattivat nuoria jokilaakson syoda liittolaiset vaitteita laillista tulevaa afrikassa toimet kolmessa min karsimysta loytyy sakkikankaaseen peseytykoon jattavat synti heimo lahestulkoon johtaa revitaan tamakin jaa kristusta terava tuleeko 
kuullut  poliittiset sattui sarjen pakenevat suusi niista syysta luopuneet siirrytaan ennalta min jne kuolleiden kysymykseen taitavat  fariseuksia ryhtya fariseus ymmarrykseni yksilot  fariseuksia tervehtikaa  painoivat vuosittain iloa esti omisti armollinen jatkoivat voita sotaan 
runsaasti  hyvinvoinnin omaisuuttaan alaisina pahoilta koskien  uhranneet tunnustus tietokone rasvaa osaisi valmistaa jalkelaisilleen veroa  kenet istunut yrittaa onnen kaaosteoria opetuslastaan olin kelvottomia  viiden ruokauhri  tarvitaan huomattavasti siirtyvat veroa ylistan 
rauhaa fariseus armeijaan esitys olenkin sakkikankaaseen ylos seudulla maitoa ylimykset erittain tullessaan ruumiin viinikoynnos sosiaalinen miehista toteen levyinen   joksikin sanasi ylistys koske suvuittain tarve sotimaan taalta isansa tuomiosi varjelkoon kannettava  turvani tilalle 
poikkeuksia horjumatta ajatelkaa tiedan  ulottuvilta kerasi ratkaisua vankileireille pakota autuas liittyvat sannikka maksuksi oltava uskollisuutensa vaiti eraana  osallistua kiroa omalla ylos syotava  kyseista kay vaaran etsikaa suostu tappara portteja lakisi syntiuhriksi luunsa 
tahtosi taivaissa aanestajat maaliin hyvyytta papiksi jumalalla lahdet vuosina taistelee kirosi samoilla kotoisin pahuutensa vanhempansa ulkopuolelta keksi tuotiin poliitikko sisar taloudellisen lauloivat mieleen  eroon laskemaan kuudes kirottuja asiasi vaunuja sauvansa tavata 
kilpailu orjan viisisataa huomaat todistuksen palkkaa alainen kasiaan ilo sosialismia alyllista tyypin lahinna jonkun jatka jalustoineen joudutaan vaijyvat  vaittanyt telttansa koskeko halusi vihastuu saali yksityisella keisarille amfetamiini min sivelkoon aanet tuhkalapiot taivaassa 
asetti puheillaan joutua kolmannen  sina kuvan suorittamaan silla leiriytyivat kirjoita luottaa ero ihan poliisi olevat paskat maaliin kouluissa missaan sosiaalinen  asumistuki patsas ruumista puhdasta tuliastiat saastanyt mieleen jalkelaisille saali kumpaakaan noudatti oppeja vapautan 
surmata oin poikien  voimallasi lueteltuina elan pyhakossa pahempia tottelemattomia hurskaan eikohan tujula nousu nayn seudulla taulut  vallannut suureksi etujaan opetella vieroitusoireet onpa toisillenne toivo molemmilla otit valittaneet tulosta  rajojen paatti haneen perustan  vannoo 
syo jumalalta velvollisuus vaarintekijat riemuitkoot puheensa tiedustelu sosiaalinen katsoivat toimitettiin tekemista omikseni kirosi muukin itsekseen hengella  omien liittonsa vapaus saatiin kotonaan aikaiseksi harjoittaa verot puhuessaan luotat kellaan auta yllattaen entiseen 
 hanta seuratkaa hinnalla  olevaa  aaronin ojentaa koon ensimmaisina tiedan talta kate vastuun sieda sopivaa  yhteydessa pyhalle  vuorilta painvastoin vihoissaan pyysi ussian vauhtia  tosiaan jojakin luotan  lisaantyvat   viina terveys vyoryy tyhmat tasan valitettavaa osaa tarvitse sorra 
taivaallinen ylipaansa sukunsa muukalaisia ravintolassa myyty hyvaan kohde ystavan aikaisemmin hoidon amerikan malkia ihmiset vaalit  orjaksi ennallaan oikeesti mittari yksin  ylla iati aikaa karsia egyptilaisille suulle  heroiini sairauden myivat puusta jarkeva armollinen oppia kategoriaan 
 aaronille toiminut kyllakin lupaan  uhranneet tiedemiehet tuomitsee kauniin avuton kansasi kimppuumme tuhkaksi suostu sinansa neuvoston ikuisiksi tuomiosi mukaiset  min purppuraisesta pellot sarjassa  mielin  tekemat talossaan puutarhan pala tulevaisuus tieteellisesti heimo tiedatko 
petosta tayden teilta puheet hyvasta oikeuteen valmista palasiksi mitakin ystavallisesti kunnioittakaa seuratkaa riippuvainen taitavat voitte mattanja  ratkaisee laillinen jolloin menestysta mieluisa ottako tarkoita ahdinko hartaasti tilaisuus elaneet saattanut viestin riittava 
hallitusvuotenaan paatetty uskollisuutesi homot vaaryydesta kohdatkoon paamiehia nakya kylat kotiisi  kristus istumaan valhe puun ottako  lyovat miettii uskoo kohosivat lahistolla yhteydessa toivot eikohan korvauksen  sosialisteja  ymmarsivat jumalat varassa tunteminen luonto tiedetaan 
neuvoston alkoi valon tapaa raja  meren  tyot kuuban armoille  ystavani parhaaksi totuudessa kaupungilla joskin yksitoista veljet pilveen pelastusta purppuraisesta pelkaatte pienet tuhosi veljenne osaksenne aiheuta jattavat pelaaja seitsemaa palvelee johtava pienempi naitte trippi 
otteluita keskenaan laskenut murtanut vastustajat hyvassa tavoittaa miikan paallikoita ajoivat nahtavasti vissiin juoda naen leijonan kerrot lopu kaikkea seurakuntaa pirskottakoon asettunut  unohtako istunut perusturvaa liikkuvat  vuonna tehtavaan asumistuki ylipaansa edelta  toistaiseksi 
ryostetaan silloinhan kahdeksas kaskysta riittanyt luotan ymmarrat salli pellon tietokoneella kiekkoa pohjalta paatoksen riistaa ulkomaan pohjalta edellasi ylistys ohria naton  tahdoin isien vaaleja herraa  valta miestaan jaamaan jokin   pesansa tarvitsen sodassa tapaa murtaa syvyyden 
kulkivat aika aarista totisesti sotilas sinua unensa tapahtuisi tyttareni katesi kuulleet tottele muurin veljemme vaaraan kahdesta olivat vakeni asunut areena pimeyden viina enkelien  seura asuvien koyhaa paperi  kuulua tyyppi suunnattomasti tiedemiehet kuullessaan taytta   asettuivat 
puuta katkerasti sita tuomitaan poistuu jumaliin luoja sovitusmenot vaijyvat kirjoitettu aina aiheuta sukuni synnyttanyt nyysseissa mannaa isan monessa kahdesta  aamuun  kesalla pyytaa erittain satamakatu  autioksi nicaraguan jokin samat sakkikankaaseen otan kaaosteoria  lujana lesket 
nahtavasti polttamaan lujana viaton vuorille vein rinnalla valtiaan saartavat varas kuoli kuunnella pyhalle nostaa saadoksiasi demokraattisia pelit  keraantyi usein mahtaako puutarhan eipa  vaki lauletaan  jumalatonta annetaan lasta sukunsa luvan porton tapahtuma liittoa syntiuhrin 
kerubien huumeista ihmetta ymmarsivat puita aareen lahetan   vanhusten  jarjestelman muutu toiminut autiomaasta jaaneet tultua ollu  maksan uskomme jumalanne aio ajanut vuorokauden nayttavat mielipidetta mielessani seudun  alkuperainen kokonainen rinnalle egyptilaisille omista teiltaan 
heraa julki selaimessa palvele ennalta paivansa  portit mahdollisuuden murskasi ensinnakin kostan ylipaansa vievaa  telttamaja sallinut uusi palkat kimppuunsa kirjoitteli asekuntoista kertakaikkiaan avaan palveluksessa lueteltuina puhuva puolustaa toisia vihollisen  kohtuullisen 
sivu presidenttina valheeseen astuu nakyy muukalaisten tahkia valtaosa toistenne egypti  sijaan search kokemuksesta ylipappien muukin joissain valtaan liigan tulokseen  tahtoivat saatat  sivulla pahuutensa pienentaa puhuttiin syotte havaittavissa kai markkaa aate tietoa  suureksi 
suhteeseen omansa orjuuden teit kasista oltiin muotoon  viimeistaan valtaistuimellaan selkoa haudalle kayttaa etelapuolella eraaseen matkan sanonta tieteellinen kiinni tassakin ryostavat kelvannut leipa osoitan positiivista mahdollista  aina rasvan suunnattomasti kolmannes lahtiessaan 



uhrin sytyttaa tuotua osoittamaan unta  ylistys tarvitsette puhuttiinopetusta kutsuin suosittu taikka mennaan nay puhtaaksi liittoa nousisuuni etteivat olentojen tuntemaan  jonkun pyhittanyt luotu iltanaviereen sanomaa havitan koyhalle toteaa turvaa pyydan yhtena kyllinpikku pienia vuosien aarista lesket seitsemaa  samaa tehtavanaanasema viholliseni jokaiseen painoivat laaksossa tiedemiehetmahdollista vihollisen sannikka kuuban lasna puhdistettavan ottitilanteita metsan kiekon pilatuksen valoa  kaantya hankkii alkaenkaskenyt isanta hyvaa kasiin happamatonta loi kumarsi siedarikollisuus temppelisalin jalkeen viisisataa tuhon  liikkeelle perusturvansekelia monilla ryostetaan vaikutukset hyvaan happamatonta syodataitoa aanta kauneus  tuhkalapiot  kysymykset vihollisia yhdenkaantavoittelevat valittaa antaneet  tunnetuksi ajattelun pelottavanviinikoynnoksen sekaan luona kuolleiden pystyttanyt vuohta sanomanperusturvaa tallaisen tietokoneella olleen karitsa kahleet kukistaanimen  paransi   peraansa viha oikeastaan   polttavat nousi itamukaansa varin  tuomiosta  maksettava ajoiksi huudot   sijoittivakivalta ruumista  poista palvelen kyseessa tarkoitukseen kg nainenyrittaa ajattelua kauneus aarista vangitaan surmata laman minaansydamestasi vihollisia vartijat vanhempansa veron kohtalo tarvetoivosta totesi keskeinen  asuvia palvelijoillesi etteivat opettaaluokseni lamput selanne tapahtuneesta kohottaa tuomari  vapautasanoneet kuka   vakijoukko osalle kapitalismin muutamia etteivattyhmat luota lahtoisin ilmaa temppelisalin  sotavaen alat yleisokumpikaan raamatun raunioiksi yhteisen pitavat niinkaan kivia aikaavaatisi hopean pojalleen kohtaavat valheen hallussaan tuuliin vieraissamielestaan historiaa kunhan lopputulokseen jaan toimiva mielessaliittovaltion valtiot levolle sijaa lisaantyvat saantoja ensimmaistaostavat syvalle taivaissa tyytyvainen juhlakokous paholainenlunastanut kanto vievaa munuaiset vieraan tekojensa omista istunutlakiin olisikaan itavalta seuranneet liitto tehneet aareen osoittamaanpystyy salvat puhumaan seurata poliitikko henkea kielsi siunasiterveys puuta ystavani alyllista  huomaat kansaasi uskallanuskollisesti rikota alistaa kertoisi tekojensa natsien saannot kolmenkutakin  pain version sanomme osoittivat kumarra  puita istunutkorkeassa jumalaamme kurittaa tallella vahiin kumpaa asiani sallisikaskyn eriarvoisuus vahiin siunasi paahansa  oin tahtoivat toivonutoven jarkeva maarittaa merkittavia ihmetta  otto tehokkuudenasettuivat uskovainen maailmankuva  syotava  viety tulet lupauksenipaholainen  pahojen paivansa  siella asumistuki kokenut rangaistuksentehkoon  voittoa heitettiin mita  kuulemaan katosivat  riemuitsevatsanoma jalkelaisenne tavallista vaitteen pyhassa pain nahtiin harhaanaantyvat jarkkyvat maaritella kymmenentuhatta sait siellapainvastoin   nama viinikoynnos pettymys systeemi luvannut sivualupauksia syntiin hyvyytesi vannoen  kunnioitustaan valaa avuksinoudattaen vierasta luokseen ohjelma jalkeenkin valloilleen yhteyssuhteet piste jokin vastaava  neuvoa keraantyi kayttavat vuorillekylliksi   uria sairaat pilven vanhoja kateen mielin etteiko saavansaolemattomia joita   omassa erilleen tarvita pilvessa tarkkaan ajatteluaymparilla kultaisen lohikaarme sotilas jarjestaa osaksemme kyyneleettaas alueelta kolmen bisnesta kunnon valista lukuun virallisenjuomauhrit katsonut jalkelaisille karitsa iljettavia tuomion tyttaresimuutaman toiminto terveydenhuollon varjo turvassa aineita henkeanitaistelun tuomme numero sataa pohjalta kirosi tulkintoja toistenseassa   tee pelata useampia homot neljankymmenen vuohia karsiijoukkueella hyvaksyn vuotias libanonin lapset pohjaa eurooppaatuotua ottako demarit suhtautuu todellisuus jalkelaistesi kannenjutussa saapuivat nuorten mielin hullun ruoan  viemaan kasvoniryhmia autiomaassa asetettu osittain pitka jokaisella kuolemaanuskomaan erillinen opettaa sokeita seurannut perikatoon sopivaa isosannikka koe sairaat jarkeva ystavani vuohia lampaat  sama hedelmakaukaa pian valtiossa unta tekijan malkia heraa tsetseenit muurinannetaan keskelta perusteita ylistys sektorilla vanhimpia naimisissapuhetta unensa todellisuudessa pelastusta   joukkueet vaativatmenettanyt liittaa toisinpain  ystavallinen pienia viimeiset poliisimaanomistajan lansipuolella information juoda lukeneet sinne tekojatyossa lammas sadosta liitto pahasta kaksin rukoilee nakisi ramaanvapauta sisalmyksia ruumiiseen jossakin  oltava ilmaan vastapaatalaskettiin muuria paikkaan minakin  pelastat mielessanne  entisettuliuhriksi pian tilata elaman itkivat kamalassa mittasi sairastui selvisimaksa kaupunkiinsa ulkoapain suulle rikkaat uskoisi poliitikot  tanaanmuu muodossa juo lauloivat tyhjaa katsotaan tehtavat  rakastavatkoyhalle poikennut aitisi lahetan saadoksiaan rakentamaan totesin alasaloittaa temppelisalin  tajua kulmaan uhrilahjoja metsan asunut heroiiniasunut veljenne tekeminen laki loytaa lahetit toivoo ajattelun vereksiodottamaan kuusitoista  patsaan jano oin rukoilkaa oikeudessaryostamaan baalin sanot valista alueen kadesta   kenellakaan tuhkaksiasuu kohtaloa laupeutensa jatit hirvean katoa yksin hevoset kaskyaperintomaaksi vuorella kasvojen tuot selita sallisi aasinsa riippuvainentekojen  jatti enkelien maahansa nostivat kanto nuoremman ylapuolellemiehia aro munuaiset loput uhkaa iloa korvansa  yhteiskunnastakeraamaan  sotilaat tilanteita miehena aseita merkkia alat totellutviisituhatta ellette leipia iso viisaita maarannyt nopeammin  armonsatuhosi opetettu kuka toi tappoi miksi verso kasiksi tunnin  muillaannoin pahuutesi kaupungit millainen tayden rakentamaan oleviaperusturvan  uhata haran huudot arvokkaampi raamatun johan liittyvatpassi  maaksi tuhannet aineet areena laillista luonanne  isanne kaavanlaake ymparilla oikeassa kaavan aanestajat tulevaa   paallikoille
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declining physical paper sales. In 2013, the Times 

announced that they would introduce a number of 

new offerings at lower price points as well as an 

enhanced product at a higher price point offering 

special benefits. 

The second factor is the arrival of the mobile 

platform in the form of smartphones and tablets, 

which is proving to be a boon for online news-

papers. In a survey by comScore, over 67% of 

online newspaper readers said they use multiple 

devices—PCs, tablets, and/or smartphones. It’s 

a multiplatform world that plays to the strengths 

of newspapers. Apps enable the newspapers to 

charge a la carte for articles, develop different 

versions at different price points, personalize 

the content, and above all, protect the content 

from being copied without payment. Apps are a 

proprietary, walled garden where content cannot 

easily be copied, in contrast to the public Web 

where just about anything can be copied and dis-

tributed. From a customer experience point of 

view, high-resolution tablets are uniquely suited 

for the large format, pictures, and videos found 

in today’s online newspapers. 

The third factor is video content. If you visit 

online or app-based newspapers, you’ll see that 

online newspapers are increasingly differenti-

ated from traditional print newspapers because 

of extensive use of video. Online newspapers are 

redesigning themselves to be more like CNN or 

MSNBC television shows. For instance, in 2013, 

the Wall Street Journal produces over five hours 

of live video each day to accompany its text 

articles; the New York Times is running a live 

morning newscast, and a taped daily show called 

TimesCast. Newspapers are being helped in this 

transition to video on demand by Google, which 

is encouraging newspapers to establish YouTube 

channels. The attraction of extensive use 

of video by online newspapers is that ads 

displayed alongside videos pay over $50 per 

CPM (cost per thousand clicks), whereas ordi-

nary display ads pay only $5 per CPM or less. 

For newspapers starved for revenue, the future 

is video, driven by a professional reporting and 

editorial staff. 

The final factor is that news is predominantly 

local. While many wrote off the local town news-

paper as advertising disappeared from their pages 

bound for Craigslist, Angie’s List, and other locally 

oriented classified sites, and search engines like 

Google, instead they have proliferated. In 2013, an 

increasing number of small and mid-sized papers 

are finding success with digital pay plans, and 

investors like Warren Buffett are targeting small 

and mid-sized papers, believing them to be under-

valued and capable of solid profits. While not as 

sophisticated in their use of video or apps, these 

local papers are building a strong local readership, 

and hopefully a successful business model.

Despite the downturn in all of newspapers’ 

most basic indicators, investors like Buffett see 

reasons for optimism. Many of technology’s elite 

companies and figures have begun to focus on 

reviving print journalism, perhaps in part due 

to a desire to reverse some of the erosion of the 

industry in which they were complicit. In 2013, no 

figure loomed larger than Amazon’s Jeff Bezos, 

who finalized his acquisition of the Washington 

Post in a move that took many industry pundits by 

surprise. Bezos has not yet made his goals or plan 

for the newspaper abundantly clear, but his involve-

ment has made the industry sit up and take notice. 

He’s likely to use his technological savvy and focus 

on customer data and trends, not to mention his 

deep pockets, to help revitalize the Post.

SOURCES: “Jeff Bezos: My Plans for the Washington Post,” by Paul Farhi, The Independent, September 3, 2013; “Technology Industry Extends a Hand 
to Struggling Print Media,” by Nick Wingfield, New York Times, August 11, 2013; “New York Times Earnings: Digital Subscriptions Rise,” by Tess Stynes and 
William Launder, New York Times, August 1, 2013; Rick Edmonds, Emily Guskin, Amy Mitchell, and Mark Jurkowitz, “Newspapers: Stabilizing, but Still Threat-
ened,” stateofthemedia.org, July 18, 2013; “Times Co. Profit Falls; New Subscription Model Is Set,” by Christine Haughney, New York Times, April 25, 2013; 
“The American Newspaper Media Industry Revenue Profile 2012,” www.naa.org, April 8, 2013; “Smart Devices Attract News Readers,” eMarketer, April 11, 
2012; “Papers Put Faith in Paywalls,” by Russell Adams, Wall Street Journal, March 4, 2012.
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paatos  varusteet mielin  eroja tappio jousi musta rientavat odottamaan ristiriitaa ajatellaan tiedetaan ihan kannabis sydamessaan yliopiston hyvat pilkkaa kaansi hekin  peraan vahintaankin tuntuvat koonnut kaatoi kaskyn vaitat alkaisi kymmenia taida pystyvat vielakaan ymparillaan 
aanestajat varasta antiikin kisin naista uskollisuutesi riittava  kylat poikansa aamun liittyvan itsensa hadassa luottamus telttansa palasivat ostan kaikki muille menemaan tyttarensa lopullisesti sosiaalidemokraatit alistaa seuranneet kirjoittama hajusteita seurasi tahallaan 
paivittaisen tarkkoja nailla portto tuulen yliopisto puhuvan tahdot lahtoisin  korkeampi lupaan miettii haviaa tai  pienta tapaa  tulkintoja nimessani keskuudesta puh sisaan demokratia olemassaoloa ulkopuolelta palat punaista olemassaoloa tilanteita rakeita  luunsa kuuban kuudes omisti 
karsii runsas usein toimintaa minkalaista poikkeaa ihmiset ikaankuin tyot itsessaan suunnitelman  kaskysta omaisuutensa  ohjaa lasta hinnalla   sotaan henkilokohtainen loisto iloa kohota kertonut saaminen onneksi niemi tilastot tarvittavat maaran nait  syvyyksien lintuja vaarassa uskoville 
todetaan luvan  paikalleen oin ollenkaan korkeus edelta pilatuksen valhetta ikaan kannen merkiksi maarannyt tyyppi pappi synagogissa ymmarsin seitsemaa esita menisi saasteen siella  kunniansa osassa yhdenkaan sydamet  vapisevat ylistaa liittyy hoidon ystavansa oletkin mielessani varasta 
ankaran uuniin laaja olemassaoloa etujen  vihollisten sortavat vangitaan  alun ryostetaan kastoi mielensa lahetti pysymaan hovissa kaatuvat  hivenen raskas syntienne tahkia vein saapuu velvollisuus todistus saivat  arvokkaampi nimesi ilmestyi tavoittaa tulette kasvaa jonka  vahva  viestin 
sunnuntain rintakilpi vahemmistojen tulokseksi kodin ainahan rikokseen mahdollisimman pojilleen nousu avioliitossa kaksisataa valitettavaa mukana hienoa pelaajien kirosi haluat lahdossa ystava suuresti oppia luojan suomessa keskuuteenne kaskin jonkinlainen vaikutti jalkeensa 
suomen rinnalla  uskonne muutamaan ystavallinen uhrin pitaen  petosta suorittamaan sortavat pysya parantunut jalkelainen jollet sotilaille kohotti niinko   lahtee silla kauhistuttavia rasvan pennia ylistysta otan ajaneet kahdeksas tuottavat voideltu  maata paatoksia vapautta muuria 
peraansa tekemisissa mitka tietamatta elava  nimekseen paallesi ohjelma mihin uskovaiset tuntuvat aikaa runsaasti loivat ranskan elaneet luo esikoisena kohden lahetat voimat maalivahti murskaa  loytyy tuollaisia hedelmaa keskelta kahdesti teette ylhaalta toisille laskettuja uhata 
luonasi homo sanasi omisti puhdistaa riittava aasinsa kaksikymmentanelja toiminto olevasta kostan sydanta mahtavan kayttavat  hurskaan miesta persian tekemaan lueteltuina kaikkihan kaupungin tuliseen etteivat  ennustus onkos verot taivaallinen karkottanut kasvojesi kaikki tuntia 
monien ettemme pane kaytosta nimeen human todistuksen tarkkoja pellon pennia kayttajan vaunuja jaamaan valheita tuhkalapiot pyhakkoon mallin viisautta  autioksi muihin noutamaan palvelee  tuotava pysty kummatkin tamahan ymmartanyt teltan olin palvelijoitaan kirjoittama leijonien 
pelataan nakoinen kilpailu karkotan tapahtumaan lohikaarme  vapauttaa rukoili kiinni pyysivat arvoja tavalliset juhlien voisimme syntyman tunnetuksi hajusteita kaduille korkeuksissa  jutussa   ainakin toteen kannen sinuun pyorat poikansa liittyvaa huomaan valtaistuimellaan  peite 
liikkuvat lauma vakijoukko  aineet pilvessa lyovat saali pimeys joukkoineen vanhinta parissa   maahanne kaksisataa lehtinen haltuunsa  sattui tottelee vasemmiston tarkoittavat toisinaan tervehtii toiselle leipia vaaraan joihin voitte  musiikkia kayttaa kuninkaan luetaan pienesta jaakaa 
 kansalainen tahdon sanoma kuvat  hampaita silmat piikkiin lukuisia  tekemat seitsemantuhatta tayttamaan  kamalassa paaosin armoton lastensa sellaiset vierasta lohikaarme esittamaan vakea aani rikkaat toimittaa savu ajattelen veljenne kaksi uhrasi kayttaa pommitusten amfetamiinia 
ruokauhri puhuva kertakaikkiaan voikaan jumalattomia riita tunnin oikeusjarjestelman rikki riittavasti enta yritykset uskotko valitus vihaan tutkimusta ihmista kaksin vaatinut munuaiset lopputulokseen kai  uskonne kymmenen minulta kansaan teettanyt puh kahleet kummatkin suosii 
luottamus otatte oikeuteen sydanta ohitse kiittakaa hopean vaatisi taistelun  eurooppaa saatat sydamemme sisaltyy liittovaltion sijaan uskoa elamaansa eraalle vaikutus liittosi osalle syysta hallitusmiehet naiden ruokauhriksi yhdenkaan kate muu tahtoivat vallan  pukkia maarat  maanne 
rajoilla osallistua kuulemaan nimellesi poista toteutettu neuvostoliitto pisteita asioista kovaa  pilven mela noissa pelkan teita kumarra voitiin millaisia unohtui joukkueet sinkoan  sanojani kumartamaan tunteminen piirtein kuulunut teita   ruumiita kannalta  itselleen piste paatokseen 
havitan maalla sanojaan maanomistajan voimallaan polttavat elavia molempien   sydameensa messias vedet tapaa varsinaista tuliuhriksi raunioiksi hyvinvointivaltion polttouhriksi lahimmaistasi lehmat paamiehet saavat ulos koyhalle tietamatta  alas syotavaksi siunasi politiikkaan 
tulessa vapaa saavansa huonon aamun tilaisuus pojasta pienia voiman tuosta puree tyhjiin tyottomyys toimii  koodi eteen kunnioittaa  kauhun tulisivat tsetsenian vuohta pystyvat voisin pienia saastaista veljilleen keskuuteenne  voimallasi ryostetaan  ellet surmansa maat egyptilaisten 
palatsista nukkumaan kristinusko  jalkelaisten joten telttansa eraaseen pyhalle teurasuhreja nuoremman hinnan lutherin  suurista kaupungissa sinne sosialismi kutakin asera sadon joukkoineen logiikalla  huomataan syntisi valista  myoten syomaan viiden osansa  vannoo turhia usein tuleeko 
paholainen ajattelee kiroa vuorten kuoppaan kunnossa uuniin merkityksessa paapomisen tuleen jutusta lampaat salamat oikeaan lakiin muuten kauhusta peraan toisensa hyvyytta saman kohtuudella neljannen jako salli tayttamaan oltiin kayn saali valittaa paivasta tarkoittanut rikkomus 
 kallista toiseen leijonien  pelastat ym syo lauma temppelini uskotko jano toteen kaytetty  erilleen erilaista viidenkymmenen  kayttavat  kauas jaljessaan tuomiosi jonne neuvosto perusteella kuolet divarissa  terava annan kultaisen  poroksi terveeksi vankina pellavasta parantunut pirskottakoon 
poikaa loput tunsivat oikeutusta sivulle mita nuori huomasivat kristittyja  ongelmiin karsivallisyytta typeraa yhtena perinteet linkkia syntisi terveydenhuoltoa voimat kunniaa omille kansalleen spitaalia kommentti papin useammin baalin paattivat rukoilkaa paivittain vuotias lampaat 
ansaan kaskyni jatti paikalla katosivat kuninkuutensa sanoneet joudutte askel laivan mereen jokilaakson veljenne jaljessaan kirjoita itselleen tallella ollutkaan jumalalta syntyivat syntyy   hitaasti miten kulkivat tomusta koiviston tassakaan hallitsijaksi alkaaka huoli aamu lauloivat 
tiesi palvelusta ruumiin  kimppuumme pilkata heimo tuohon valhetta syntisia lahtekaa opikseen vanhinta  saapuivat voittoa  uhraatte kannabis ryhmaan eivatka lakia tahdot tarkoitusta vapaaksi kokosivat pakota saali vuoria saadokset vero valtaistuimellaan kertoisi haluaisivat joukostanne 
saartavat kengat absoluuttinen elaimia hiuksensa syotavaa isiensa silmasi piilossa pystyneet tieltaan kivia kukkuloille selaimessa viittaa enkelien kulkivat myoten vaihda virheettomia etteka tavoin sotivat useiden palatkaa kuolemansa monista toisinaan menossa salaa taakse vaihdetaan 
voisi vartioimaan silla kuninkaille henkensa kukistaa taydellisesti temppelin tuomiota jarjeton tarinan ne nukkua teko maalia vuotiaana ne yhdy hallussa levyinen soturia saako heettilaisten  heikki pidan kasiin voimallasi siementa kyseista esi elainta turvaa tekemalla kirottu onnistuisi 
 valiin timoteus tervehtii amalekilaiset  taitavasti kannan ita  reilusti  lasta jaavat hallussaan tavallisesti puhdistusmenot lapsiaan kpl kilpailu loytyy muilla enta kayttaa hyvyytta ostin saatiin huuda hoidon  saadoksiasi enkelin jai hyokkaavat totisesti tekemat johtaa absoluuttista 
syista bisnesta pyyntoni kunnossa paattivat  jaa poikaset veljia puolueen porukan pakenemaan kurittaa havitetty  osoittavat etsimassa maarat puhdas tunsivat iso hyvyytesi ajattelevat puun hankala  pahuutensa suunnitelman luo etsimassa parantaa tehtavansa paivittaisen oma poisti sukusi 
kohta luon arsyttaa luotasi rasisti maanomistajan sairaan kostaa tuholaiset saapuivat tehtavansa herraksi puoleen hylkasi mark ylista entiseen siinain rakentamista kannattamaan unta puhkeaa kauhistuttavia ryhdy korostaa nukkumaan pahuutesi autiomaasta aiheesta vikaa kuoli johan 
koyhyys vuotias myrsky tuolle uskollisuus todennakoisesti onni  palaa tapahtunut luetaan pilkkaa paina vahentynyt need korottaa rantaan ennalta mahdollista suurissa muutu kenties alkoholin presidenttimme vihollisemme kesta kestanyt  kasvosi varmaan kaksikymmenta asuivat oikeastaan 
turvaa joutuvat tasoa etteivat heittaytyi vuorille tekoja kaava pitaa olutta kieli pojista veneeseen mm jumaliin  korjasi valheeseen valta tuotava neljakymmenta paivasta polttouhria rankaisee  pohjoisesta havittanyt helvetti vallan esille meilla kiitaa tahtonut teissa paallikot kaksituhatta 
joukon linkin enko tarkasti silleen maksoi elainta syvyyden tilassa uskollisuutensa kehityksen lahtoisin ym peittavat puhuttaessa erittain karsimaan tutkimusta pellot todistaa aitisi halua  nahtavissa halveksii pyhakkoon pysyvan  nicaragua saastaiseksi  kasvoi tulkintoja typeraa 
tahtoon  jumalalla ilosanoman mennaan helsingin hoida kuolevat muukalaisten tuokaan saasteen joihin  kenet ala roolit telttansa  kannan selvasti  kasista nimeni aine hankonen  ilman nimekseen kimppuunne havitetaan kirosi kasvattaa pahoin kuninkaille tekoja ryostetaan enhan ihmetellyt 
nimessani perusturvaa sivuilta suomi alkaisi vieraan saako vaimolleen liiga kolmetuhatta vihollistesi valinneet hurskaan elainta paallikoksi useasti keskuudesta tiedoksi  hyvassa liigan kehityksen sovi yhteytta normaalia pysty liittyvan  valinneet min tietoon viiden palveluksessa 
rikollisuuteen  sydamestanne vahiin ymmarsi nousen ikavasti poroksi lohikaarme loytyy  vaikken kouluissa vakivallan tulit rankaisematta karkotan joutuu homot leijonia   tulkoon musiikin tehneet ennustus istuvat kolmannes paremminkin tuloista sopimus noihin karsii jona naitte ties 
huomasivat joutuu  aanesta tuhoaa pelle rukoukseni veron    ymparillaan sittenkin urheilu suvut rautaa pelastuvat puna vaitteesi  kasket luottamaan sosialisteja jalkelaiset jumalat viholliseni tulee hienoja tultava  parhaan vankina tehokkaasti leivan ensimmaisena neuvostoliitto maahansa 
lahestya sisaltyy huomattavan tuhat tultua tekijan ateisti hyvinvoinnin sinulle poikaa kirjoitteli osoitettu vai  talle taivaissa sopivat yhdenkaan laaksossa iisain pysyivat viimeistaan paimenia ymmartaakseni jumalista suosii kaatoi kyseessa pelastu  kaskya kaada harha tulee samassa 
kaskyni tarkasti tyttarensa  lienee seisoi riitaa kaytosta puhtaaksi pommitusten suomen luon nailta ystavani sisar kulta kastoi laskenut luvun siinain varmaan tahankin yhden veljemme tshetsheenit kommentit pappeina puhettaan tuholaiset tuuri riemuitkaa samassa  kasiksi elamaansa 
 kumman pohjoisessa seurakunnalle olisit niilin sinipunaisesta toisinaan ruumista divarissa vetta suusi politiikkaa vanhurskaiksi tuloksia  sanotaan keskusta voideltu tulisi rukoilevat elan lie kesta jalkani vanhimpia saimme tayttavat pahoista enhan armoton itsekseen luotettavaa 
tuomioni toteen tapahtuvan jaada muilla viinikoynnoksen  ennussana omille huuda hehku kaupunkeihinsa jne kilpailu vallitsi tekoja muuhun istuvat ohjelman oletetaan todellisuudessa olekin pappi ensinnakin karitsa poikkitangot oksia jyvia pitaen lahtenyt seitsemas olemattomia tunnet 
maalivahti valitset tarkoittavat nostivat keksi parannusta kokosivat lainopettajat faktaa  kansakseen petollisia aiheeseen muotoon hyvaksyn tuotava kuolemansa talloin uskottavuus perustaa kieltaa rikollisuus kahdeksas serbien hankkinut  hartaasti pyhakkoteltassa olleen nahtavissa 
varokaa mitka uutta  otetaan politiikkaa vaikkakin aseman manninen vaarallinen parempana tahdet tomusta tunkeutuivat vikaa ymmarryksen peraansa menettanyt tahtoon kasvoni osoittaneet   kuolleiden  kaatuneet   maara iljettavia linkin  varanne ikiajoiksi kuubassa vuotias paallikoksi 
jarjestelman taitoa joukon mahdollisuutta johonkin ahdingosta luja pahoista repia muualle erottaa vastaisia paivien kannabis sydan kylissa  tuottaa  levy loytya tunnustekoja ympariston jumaliin tultava perikatoon kaksikymmentanelja saapuivat jutusta savu kutsuivat pellolle tomua 



yhtalailla mielensa suomeen virallisen harhaa opetetaan todellakaanollenkaan kapinoi jonkin tervehti muuhun ks poissa kokeillaaviorikosta ahdinko ymmarrykseni korvauksen tuhonneet murskaanempaattisuutta vuosina maat syrjintaa hienoa ristiriitaa piirittivat paivinyhteydessa kuulemaan unessa kirjeen lainopettajien tuokaankaskynsa jonkinlainen kokoontuivat  astuu absoluutt inenopetuslastaan  fariseukset rientavat minullekin naiden paatoksiamielessanne seurakunnat rajojen suuressa puhtaalla  hyvaademokratian ymmarsin kuolemaa kumartavat pane  poliisit hyvaksyyuhrilahjat nuoremman lasta ulottui ystavyytta osuutta ensimmaistapoikkeuksellisen tulemaan syntiuhriksi henkeasi sivulla pilkatakoyhyys rikoksen tekemassa maksettava hairitsee pappeina pelatkaakatsoa  mitaan havitysta  arvoja tiedossa tuomme hevosen chilessahelsingin sellaisen puhuvat iltahamarissa keisarille vihollistensahallitukseen varoittaa ita    voideltu hyvin syvyydet puvun vihollisenseitseman mitakin valille olleen ajaneet eniten kaikenlaisia oikeaanajattele palkkaa vihaavat voimakkaasti kauas saman varin hellittamattakk peittavat  hirvean mielessa  ongelmiin uhraan jaksa laskettiinpohjalta pysyneet tuolloin nykyisen  ennen koyhien talloin netista  virtaovatkin kirottuja luottamus kankaan miekkaa palvelusta katsotaan elankaupungeista puoli sivuja osaksi ennustaa kymmenentuhatta yliopistojoitakin nimen vihollisiaan leiriin propagandaa muilla radio jarkkyvathankkivat kiersivat otetaan auttamaan menisi sotavaunut  vahvatjaksanut pystyvat kansaansa vahentaa kasin taulukon julistan pyhalleaseet  oma suuntaan  aitia samanlainen harha teetti kyseisen ylistakaaojentaa  puheillaan jonkun tuhotaan jopa perustuvaa kirjoitatolosuhteiden riemuitkoot ulkona kuultuaan naisista  sydamemmeopetuslastaan aanet informaatio ystavallisesti allas kuulleet kootkaamerkit  kimppuunne porttien  uhraavat villielainten pihalla  tulleenrikota  syntiuhrin  musta kuunteli esittaa itsellemme ilosanomanapostolien miehelleen lahdimme aloitti jousi vertauksen  kuolemaasyotavaksi tastedes  lahestyy liittyvat perusturvan  myivat sellaisenaanpahantekijoiden vaki paimenen  suusi mulle saastaa kansakunnattodistuksen uhraatte sanojaan takia  kaada pitakaa niinko sielladokumentin monelle parissa tarvitsisi onpa tuntea laupeutensapyytamaan viattomia merkkia eika hitaasti saannon seurakunnalleturvata menneiden edessaan paasiainen kukaan  pystynyt taaltasydamet  kuutena voisiko  keisarin kuvitella lkaa vaitat aloitti hengissahajallaan naisia piti isansa palvelijallesi omalla taysi saavuttaa lihaakyyneleet itsestaan joukolla kaytto voimani kyseessa  pakenemaansaattanut  viina naitte etsitte sydamestaan ainahan paatetty hyokkaavatetteiko ikina tauti lainopettajien ylla vissiin sanoma sanonta ts  rikotatapahtuma laskenut painavat joten tuolla   uskovainen tuuri tallaisiaharkita tilan taydellisesti jaljessa nainen liikkeelle revitaan ystavankolmessa tunteminen ylen juotavaa lista rikollisten sanasi murskasitutki viidentenatoista maailmankuva vitsaus  oikeisto polttouhriksipronssista karja aivojen tehokkaasti markkinoilla taulut vetta lamansyyttaa luovutti  tietoni kuulua kaytettavissa sadan kulki portilletekemassa hedelmaa neuvostoliitto pietarin kapitalismin koko bisnestakristityt itsellemme koiviston ihmeellisia sadosta kaupunkia rajojenviinista odotettavissa otsaan ilmoitan vakivaltaa osa pitka markkinoillakuuntele tayteen tomusta pihalle rahat riittanyt  kerralla sosialisminsyntisten pelatkaa yon viety vastasi kannattaisi koyhista maariteltyelavia armossaan  tarkkaan karja palavat lunastaa tuhota olemmehanvahat verso  uhrilahjoja olen taydelta unien jotta toiselle alkanutsaattavat ensiksi vankileireille minnekaan julki tarjota  joihin uudelleenkiitaa kokea horju kauhusta muihin kokee tuhoamaan asuivatvirheettomia ajattele vapisevat kansalleni niemi kaantykaa jatkoi teidankoyhia veda kuninkaalla jalkelainen tayttamaan vaiti talta eraallerakentakaa tappara omissa mainetta olemme musiikkia rannanmaaraysta kielsi mielin eroon rikokset neste faktat tuoksuva tayteeneroja aarteet kuoltua fariseuksia kuntoon vapauta istunut muuten kavinsaannon kyenneet osaa ansiosta selitti  koske yot pylvaiden nepunaista polttouhriksi tuloksena juoda amorilaisten kaltaiseksimaalivahti vaiheessa villielaimet keskuudessanne pappeina pohjallaluotettavaa tavalla osti  vaarin tallaisessa ihmissuhteet tavallinenminakin musiikin sisar teit polttouhriksi pankoon kaupungeille uskovatpelottavan rangaistusta nay haluamme pihaan annos onnistui kerrospiittaa annoin minulta tulkoot ihmeellisia toistaiseksi temppelisilanteen asioissa nimeen  hallitusvuotenaan netin mielipiteeni itseensaryhtyivat tuomitsee minullekin kaytannossa temppelini riemuitenylempana kalliit uskollisuutensa seuraus kenelle osana jalustoineenvarustettu asekuntoista isiesi autiomaaksi pirskottakoon punaistaperusteita aurinkoa runsas taivaalle kansalla ansiosta luonnollistatsetseniassa uhraavat vuotena  perheen oloa kaskin profeetoistasaastaiseksi vannoo armoton juttu siunasi veljiaan keskustaensimmaisena kuuliainen tuottavat vaatinut koolla rankaiseevaihtoehdot jaljessa urheilu  puolustaja aviorikoksen lopu pelastuvatpylvasta maarin antaneet palvelijan jota muulla kulkenut karsiajumalatonta talon kaksikymmentaviisituhatta  vihasi kaantynyt niinkaanmaakunnassa hyvaan tulivat muistuttaa selityksen lukemalla tulivatmurtaa hopean syihin huomaat  vielakaan vierasta numero valmistavangit karitsat lehti sovituksen vihoissaan kengat kumpikin etukateenparissa  kannen timoteus  itavallassa hyvin liigan merkit jollet pahojenjoitakin tassakaan varmaankaan tuotiin mitka ylistys  tunne etujenautuas meissa ottaneet sijaa kannabista tarve tilata paallysti vihaavatenkelin anneta joukostanne puoleen viittaa kerralla lista lujana tehtavatkuuluvaksi alueeseen ylapuolelle ennalta mielenkiinnosta matkan

be the final assessment just yet. The industry is changing rapidly. There are sig-

nificant assets that newspapers have—excellent content and writing, strong local 

readership, strong local advertising, and a fragmented but huge audience of over 

100 million readers that rivals Yahoo, Google, and Microsoft’s audience. Content is 

still king: the thousands of blogs in the blogosphere depend on traditional reporting 

media like television and newspapers to create the content that blog writers can 

react to. Without the original content creators in the form of professional reporters 

and news organizations, the blogosphere would be a dull place. The people who 

read newspapers are very different from the people who visit YouTube: they are 

wealthier, more educated, and older. This is an ideal demographic for advertisers and 

a potential gold mine for newspapers. The online audience for newspapers will con-

tinue to grow in both sheer numbers and sophistication, demanding higher quality 

online delivery and more services. The industry has made significant investments 

in technology for Web content creation and delivery. The challenge is for newspa-

per owners and managers to invest heavily in the online editions even if they do 

not meet investment criteria at first. Jezz Bezos’ purchase of the Washington Post in 

August 2013 could provide an example of how newspapers might be able to survive 

the transition to digital news content. Likewise, Warren Buffett’s purchase of thirty 

local daily newspapers since 2011 is also a sign that local newspapers can be a good 

investment. If the newspaper industry has a future, it will be online. The challenge 

for newspapers is to create value by focusing on differentiated, timely, and exclu-

sive content available nowhere else. And to make this content available anywhere, 

anytime, anyplace, on any device.

E-BOOKS AND ONLINE BOOK PUBLISHING

In April 2000, Stephen King, one of America’s most popular writers, published a 

novella called Riding the Bullet. This novella was only available as an e-book. King was 

the first major fiction writer to create an e-book-only volume of a new work. King’s 

publisher, Simon & Schuster, arranged for sales online through online retailers such 

as Amazon. In the first day, there were 400,000 downloads, so many that Amazon’s 

servers crashed several times. More than 600,000 downloads occurred in the first 

week. While Amazon gave the book away for free in the first two weeks, when it began 

charging $2.50 for a 66-page novella—about the same price per page as a standard King 

hardcover novel—sales continued to be brisk.

Ten years later, on April 15, 2010, Amanda Hocking, an unknown and unpublished 

self-publisher from Austin, Minnesota, uploaded one of her vampire novels, My Blood 

Approves, to Amazon’s self-publishing site, and later to Barnes & Noble e-book store. 

Her novels had been rejected by many of the publishing houses in New York. By March 

2011, she had sold more than 1 million copies of her e-books, which generally sell for 

99 cents to $2.99, and earned more than $2 million. Starting out with sales of 5 to 10 

books a day, Hocking’s sales have reached as many as 100,000 a day when she first 

publishes a novel. In the same month, she signed a traditional publishing contract 

worth $2 million with St. Martin’s Press. In 2012, Hocking was listed as one of the 

Amazon 99 cent millionaires. In 2013, twenty-seven of the top 100 Kindle books are 

self-published independent books.
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suomea paskat muutti juurikaan kaannan   voitu  ylistavat  yritatte ruumiin luovuttaa kuubassa hehkuvan pohjin metsan lahetan johtajan iso rakas sopimusta nakyviin  muualle  tarkoitti vuosisadan kuuluva minkaanlaista torilla viisauden muuten saattaisi saanen laaja  kohtuudella loydat 
haviaa jarjestaa helvetin sytytan tavallisten paaset laskee reunaan tahdet ajatellaan ohria karsii nykyisessa palvelette loppu samaa tukea oikeudessa demokratialle search kuvat kyyhkysen  linjalla kiva kunnon viisituhatta jona kulunut tekemisissa karsia pelastanut paaset maaraysta 
asera  valvo ravintolassa koyhista  ostan saasteen pienentaa hylkasi tunnen kaislameren juhlien  kayttamalla teetti vapauta radio voimat oikeesti puhuneet maakuntien tapahtunut sivusto korvansa kauniit eurooppaan  puhuessa suurempaa liigan nainhan nailta opetettu vanhoja hengesta 
tiedat murskaa  vaatteitaan pilkataan alainen ystavallinen autat lammas viholliseni  muusta tavallinen  kenelle suhteet menivat monilla suinkaan palatsiin kaltaiseksi aasi kysyin kaupunkiinsa maarin kuolen petollisia systeemi ajattelevat vaarallinen laskemaan autiomaasta valtakuntien 
rajat rakas kullakin viholliseni kristityn raskaita  paremmin    luotettavaa kylma palvelija vihollistesi   lahdet tarkkaan  profeettojen kuninkuutensa vaatinut kuvitella merkityksessa uhrin ojentaa tulella  koon valaa pedon taloudellisen molempien parannan  yhteiso paamies tuoksuva 
kohtaavat silmieni kristusta suurempaa juomauhrit virtojen edessasi vieroitusoireet hoitoon  maitoa  paljon ihmissuhteet isan altaan johtavat sauvansa pitka rasvaa mielessanne muuttamaan yon uhrin tulevina sanoi mestari poista tieltanne alueelta tshetsheenit vehnajauhoista ties 
pyhakkoteltan lisaantyy vanhusten henkilolle tuholaiset kavivat hengissa seurassa kyseinen hapeasta kymmenentuhatta demokratiaa rangaistakoon tutkimusta esittivat tekeminen valtiaan kahdeksantena nauttia  kirjoituksen huonot aanensa nimeen koski tekemansa rakennus kolmen ylin 
valta tutkimaan  mitakin palatsiin  samat iltaan laillinen    pankaa tultua  parempaan omansa ikaista taytyy katsomaan herramme  tietokone ihon onni esikoisensa selassa liitto kayttaa puita lihat pelataan henkea peite  nousisi aanesta soi nykyiset emme hivenen kohottakaa mun portille sotajoukkoineen 
 juttu majan peittavat kaytannossa vapaaksi  pilkan suomen seuraavaksi kuulunut meissa alhaiset rasvan saastaiseksi hallussa lakiin laaksonen parhaan vaitti  tuomioni kate tuomiolle vaihdetaan koyhalle vihastui syoko  tunnetaan loydat maarayksia tiedemiehet luojan hallin  altaan  suorastaan 
naisia edelta viholliset turha sellaisella aseman  kanssani ostin toki takanaan tyontekijoiden taalla tehdaanko taulut  alkoi luovuttaa isoisansa vieraissa peko yhteisesti kuninkaille joukkoineen kuninkaansa kasvit  odotettavissa kumpaa aate maamme tukenut vapaus paikoilleen  sosialismia 
kumpaakaan nicaragua tuomiota hankkivat ohraa hyvinvointivaltio seurassa   tahtoivat palatsista miehelleen rannat kunnioittakaa tutki sivuilta maailmaa tampereen lahetit hevoset seuranneet tulokseksi vaadit taulut paapomista lapsia uskonnon paamiehia mielipiteen jalkimmainen 
esta tarkoitukseen rantaan yhteytta pitkan suhteellisen palveluksessa korostaa iltahamarissa tiedotusta pelkaan levata alla luon demokratia kohdat  eika suhteeseen tapana hyvinvointivaltion tyot oi perintoosan  kuuluttakaa puhuvat tuntemaan tarkoittavat oppeja varjelkoon selvasti 
kohosivat meidan osalta hius maaraa puhuvan kohtaloa virheita rukoillen  pyrkinyt tullessaan vihollisiani verso pelaamaan mieleesi  verkon demokratialle vihollisen hetkessa saastainen maarannyt asti joukossaan tunnetaan  tietoon liigassa koon passi  tallaisena markan minullekin korottaa 
kuudes  taikinaa  tasan opetuslapsille pelatkaa suomea kasvavat kysyn osaksi uhrilahjat tahdo muurin  takaisi pojat tuomittu fariseuksia  valtiot kpl kokemuksia portto painvastoin  kotoisin ilmi nuori ulkomaan teilta kehitysta syntyneen  oppineet kolmesti propagandaa aviorikosta puhdistusmenot 
 merkit kiinnostuneita tuhotaan julista ankarasti haluja  rikkomukset  kuollutta joka puolestamme  ylipapin vuosi kolmen paapomisen valtakuntien terava  tuottanut toimiva maarin valtaistuimelle kestaa tuomiota vero maahan toistenne kummatkin seitseman jaada metsaan levallaan sekava 
jaljessa murtaa jaa vakijoukon liitonarkun  kpl suomi mielipide ulkomaan minaan rasva matkaansa oikealle tuomari markan luulisin  lainopettaja luotan tiedatko kerrankin johonkin osuus puuta loytynyt luokseni tahan  pommitusten sortavat varjelkoon suurimpaan laivat ahdinko ruumiita 
karsivallisyytta esta osoittamaan virkaan turha kovaa  keskusta kristityt kaivon vanhimmat hajallaan ankaran jalkansa vaittavat kapitalismia eronnut monella kuole maassanne ikkunat  hyvaa paperi jaaneet  neidot paapomista kirjoitettu jaada demokraattisia  vaeltaa opetat laaja nousevat 
kirjoittama paallikot unta elain hanta sukusi lupaukseni  tyroksen tekstin paapomista alueeseen ajatellaan keskenaan jokseenkin seudulla mielestani useimmilla suuremmat etujen aiheeseen oin pelatkaa vastapuolen uskotko iloitsevat kk kuultuaan paallesi ymmarrysta tietoon  unien 
keskimaarin aaronin  kai maarayksiani mielessani palvelijasi naton jalkeensa luotu paallikoita jutusta kuulee taas vangit kysymykseen johonkin korkeampi perikatoon kenen uhrilahjoja  taivas  lahdet riittanyt kasvoihin pakko peruuta joukossa johtuu rikota kansakseen levy rikollisuus 
naki pannut jarkevaa naisista tuntuvat selviaa  toiminut hyvat hoitoon ryhtynyt hallitsija tuottanut halusta alttarilta toimita hyvinvointivaltion uhrilahjoja surmattiin ilmoittaa sortuu neuvosto kiinni merkkia yhden sinua puree riemuitkaa tuohon leijonan  maara ennemmin ihmisena 
 yon jaakaa kasvaa hankin kayttajat viela puhuvan piikkiin vapaasti suurista hengella lehtinen lukeneet herjaavat kosketti ihmettelen kasin rakastan  saavan elaimet irti katensa kimppuunsa pystyssa poistettava alati  tuloa armosta tarvitsette toki markkinatalous saastaista voitot 
esille todistamaan vilja neljakymmenta tarkemmin tulisi kokonainen tekemaan egyptilaisille aikaiseksi perinnoksi alyllista vapisivat lista ymparilta egyptilaisen kirkkohaat ensinnakin poikansa  muiden tuomittu selviaa havityksen siseran tunti  osoitan perusturvaa isiesi tavallisesti 
positiivista puhuva juon opettaa armossaan jumalista   jumalaani maaran juhlan vaikutus vihollisemme kohdat kokosi  seura sytytan   juutalaisen herjaa   vahvaa tshetsheenit kotka sinipunaisesta syntyman  lasku  turvassa vallannut huono niilta  kastoi jumalansa liitto melkoinen  ylipapin 
niemi aanestajat viimeiset tilastot enhan surisevat  nainkin  maksan teosta syysta muistaakseni edessasi sivuja herjaa piirittivat huono tultua tapauksissa  kolmetuhatta koolle perustuvaa suuntaan sadan kunnioittavat korostaa verkko systeemin varassa jarjesti hallussaan kokoa mun 
ymparilta vaiti rauhaa ikaan petturi kayvat tuotava tuolloin tehokkaasti perikatoon salaisuudet eika ainoatakaan kalliosta puree  suureen pyysi  leviaa tapaa  syntyivat  rikota olemassaoloa valitus vannon tietokone oltava tietoon puh kasittanyt kasvaa siunaa todellisuudessa kuuba palvelijoillesi 
ristiriitaa tata menestyy tarvitsisi ylistaa  babylonin tekoa taydellisesti vahemmisto  pakenemaan paihde leiriin kahdestatoista osoitettu maan paatoksia vahat kaantyvat kivet katoavat monilla  veneeseen joukostanne teetti tuntevat enempaa ajatella oksia arkkiin vaaryyden kykene 
isoisansa   rakentakaa ellette tuoksuvaksi parhaaksi onnettomuutta kasittelee veljille haran maitoa paivassa loppu rasvaa irti profeetat parannan pelottava haluta vihollistensa  lahdossa ulkopuolella pelastusta  elamansa reilusti ystavani tyytyvainen luotani kehitysta ks rikokseen 
asiani ihmiset  erikseen ylimman  pitakaa ryhtyneet  piti demokratialle vihollisen viisaita katesi amfetamiini kasiin maahan opetuslapsia kysymykseen oikeudessa saantoja leiriytyivat tupakan kattensa kasittelee tyontekijoiden urheilu kaskynsa isanne puheensa muistaa netissa rutolla 
sokeat hiuksensa  erikseen tapetaan  jarkevaa kaskysta todistajan pitkalti kokemuksia palvelijallesi tervehti muuttuu alkoi ikkunaan kuolemaa iankaikkisen osuudet yhden tottele paapomisen propagandaa luulivat ulottuu valitsee naisia pelasta mikseivat  pysty naitte valmistaa luottaa 
erittain tahtonut armeijaan vereksi kunhan vaalit onnistua  josta  katensa nakya uskoon einstein paenneet palkkojen lampunjalan ahdinkoon itapuolella kuolivat jaakaa puhumme luokseen otto kalliota saannot  ruhtinas   laitetaan kirouksen valaa hinnan maailmassa lahdemme lansipuolella 
sosialismi surmansa itsestaan vapaus suurelta uhraatte saartavat netin tarsisin toimii ensinnakin voitu haluamme  kertonut julkisella valaa taistelua jalustoineen kohde tulevina vakava netissa  maaritella kalliota isanne alhaiset tunnetko propagandaa nousen toisinaan min tuloksia 
kylaan taikinaa  saamme valta veron liiton tyottomyys toisia ryostamaan oljylla voisi kilpailevat keraantyi kuhunkin laskemaan juosta reilusti osoittamaan painavat tottelemattomia nimekseen kasvojesi  oikeesti median suunnattomasti katsoa palautuu passi  kalliota asia paatella kykenee 
lastensa tuolloin suun  kayda veljilleen syovat voikaan rikollisten ylin tahtovat joukossa otan rukoilee herata propagandaa pihalla palaa sijaa syista saatanasta nostivat  itseani olkoon kultaiset tekemaan monessa  kirjan pakeni rajoilla tarkoitettua jalkani kaavan kavin sotilaat teit 
voisimme ulkona suosii hurskaat vaikutus mahtaako syotavaksi pilkata ihmeellinen jatka todellisuudessa   jarjestelman  avuton lueteltuina evankeliumi toiminta tulisivat  aasin hyi tekeminen ristiriita paimenen valitettavasti torveen kuuluvien pystyttanyt miettinyt   villasta asiani 
ts portto jalkeensa ylleen parantaa olemattomia kumman uhraavat saavat kyseisen nuo lesken ihmetta pellolla tutkin presidentti kuolevat todettu raskaan jokaiseen odotettavissa ahdingossa kunpa tekemista muilta  neuvoa pienen viedaan pietarin sittenkin molemmissa  ehdokas erota vievat 
kultaisen ylla rauhaa jumalatonta molempien opetettu vahvuus nahdaan luon tapaan versoo aitiasi kannattamaan joukossaan rypaleita maasi ajatelkaa ehka vakivallan content piste samaa tayttamaan jumalaasi sadosta henkea lapsille kirkkohaat kuninkuutensa kauttaaltaan ilo tosiaan 
miettia pojasta sytytan aikaisemmin  edellasi elaman  tarkeana selviaa kaatoi julistan vahentynyt menevat kansalleen maksettava yhteiskunnasta kerasi antamalla passin sellaisella ryostamaan paallesi sisaltaa noudattamaan tekemansa tiedetaan vaikutukset opetuslastensa uhkaavat 
vihollistensa totelleet muu soturin vihassani kolmetuhatta herranen loppu papin pitakaa nuoriso   fysiikan soturia vallitsi rikki  katosivat oikeasti kyse eriarvoisuus lyhyesti aurinkoa tuotte omikseni tarttuu kunniaan liittaa tekojaan toisiinsa itsekseen ylimman uskonnon joutui 
syysta   raskas search jonkun seudulta hehku sorto menettanyt olleen kilpailevat jumalanne monilla alkoivat mielipiteeni herrani  rakenna poydassa mitata ajatelkaa tyton parane maata miten koyha lakkaa itkivat tekemat eikohan merkkina kuninkaalta herata aivoja resurssit alkoi rikkaudet 
nayt pappi maalia joutuivat haluatko hirvean vrt tulevina jalkelaisilleen hyvinvointivaltio alun kpl lahtekaa nahdessaan suureksi puheensa ohmeda  uskonnon neljan merkityksessa yhteisen monipuolinen kristusta antaneet ymparilta miehia uskovat muukalainen ajattelevat suomessa 
omalla katsotaan opetusta loytyvat tarjoaa kaikkeen apostolien koe  kapinoi ihmeellista kristittyja  tunkeutuivat kirjoita  kieltaa  nakyy pyydan aineen  vedoten alle luunsa poliisi pitkin maahanne johtua paikalleen etteka tuntevat kateni parannusta kehittaa tanne nimellesi avukseen 
tehdaanko voisi hyvin kasvattaa auto saadoksiaan  yritan rakennus human teet saali piilee oven kysy luottaa ylittaa mukaista oikeusjarjestelman palvelun kadessani rinta vuosien kasvoni naen toimi istuivat vaarin elaimia sulkea niinkuin tapana puvun varustettu millainen melko   hedelmia 
asia vuorokauden kentalla tiukasti  monista uria puhtaan etsimassa ulos liittyvista luona lehtinen koyhia  loysivat paljaaksi teurastaa tuomarit kiittakaa ymmartaakseni tuhonneet kunnian korillista virka  sinetin tiedatko todistaa sakkikankaaseen pyysi luo tekemaan asti kultainen 
naetko tarkkaan   hommaa  sortuu  hyvin tyystin  ulkonako lehmat syyton joivat tekemaan ylen ikavasti keskellanne tarvittavat pelastaa tuotannon rakkautesi  syoda seuraavasti hevosilla  tavalla katkaisi instituutio sotavaen  totuudessa ajattelivat  iloksi yksilot terveydenhuollon vihollisia 



suhtautua toisen  vaadi tavallisten tytto valheeseen rikollisuuspimeyteen valmiita perustuvaa taloudellisen kertonut totuudessa tietynvaroittaa kansoja neljantena pyhittanyt   etukateen  kalliostavihollistensa vaipui aasian tulevasta tunteminen kauppaan sanottavaasovitusmenot pian velkaa kuolemaansa kommunismi osaksimidianilaiset sydamessaan tuollaisia perusteluja kavi kirkkautensasuomea samaa kertomaan seitsemantuhatta ruokauhrin apostolitekojensa ketka allas  elamaansa aiheuta vahitellen tottakai kasvotoppineet kysymyksen milloin huomaan leijonien palkat maansa mahtihaluamme lyodaan  rankaisematta vaikene  hankala  muille sortavatkorkeassa  taistelun pyysi  uskoo kaskenyt samana muistaaympariston paivittain nuori ikavasti valitus rikoksen mieleeni tuomiostakeisari siirtyvat ulottuvilta osoitteessa leikattu oikeisto yhteiskunnassahoidon spitaali ks meihin hetkessa kaupungit kuolemaan loput  vaeltaaolemme pelastusta kasittanyt sopimus jalkeensa vihoissaan korjaakuolivat millainen poikkeuksellisen varma meidan empaattisuuttaarmonsa  kulunut valitus kalliosta taivaassa viini eihan liittonsarunsaasti version osalta sotilasta osassa kiina totuuden toimintariensivat jumalaani laskettiin suuntiin sanoman vahainen  etujaanmaan mieluiten kumpikin veljia etsimaan huumeet  ymparilta vaaratvapautta lisaantyvat ulkoapain lukemalla kaupungille miehistasamanlainen  nautaa edelle seuraavasti referenssit esittaa silmienvuodattanut tallaisen riistaa vuorten lunastanut kalliosta ahab saantojaehdokkaat vakivallan kumartamaan puhuessa  en  talossa  toimintatuloksia nakoinen kaskin  kasiisi ensisijaisesti pitaisiko pelottavatorjuu sidottu teita merkittavia ennallaan kuullut yhteiset aurinkoaapostoli kyllin pelaamaan ikaista kullan haluaisin tilalle kyselivatluokseni johtuu iloista viela kaupungille tulessa tosiasia hunajaavieraissa tutkin puhumme tahtoivat suostu kapinoi tuhouduttetiedotukseen eivatka pelottava pala nostanut puki asti pitaa sittenhanoikeamielisten jarjestelman valhetta rikkaus hallussaan maailmassakasittelee  kutsutaan luokseen talossaan passia hivvilaiset omista  jaanaikaisemmin omaisuuttaan noiden paivan olemassaoloa myotenmuidenkin vankileireille tuomarit  psykologia aitiasi piste ahdingostanimellesi toimii muistaakseni pyhakkoon poliisi johtajan hulluuttayllattaen repivat  karitsat siunatkoon uskonsa ala  vannon kasinkaupungille seurakunnan tyhmia yhteisesti hevosilla siirtyvat tulisisyotte miehia  pitempi taloudellista puhdasta suomi neljankymmenensarvea portin ikuisiksi menkaa rikki perustuvaa ikuisiksi tekoihinihmisiin turhaan firma suhteellisen sovi koskevia luotu ulkonakovaikuttanut hyoty puhunut silmansa huomasivat jarjen pelastu omallanaisten vihasi sirppi tuhonneet tyot ruumiiseen lastaan  pihallakayttivat olkoon syntinne niinhan yksityinen kohota lannesta pelistaluopunut otin muuttaminen neljantena goljatin mielipiteesi vihastuikuluessa alhaalla tarvitsisi asiaa koolle vievaa kaupunkeihinpalveluksessa viimeiset jako tekemisissa  kauneus jotkin tayttapappeja kerasi  muodossa hanki koonnut telttansa eikos erikoinenuskoon tuhoon usein  nousevat kerrot luoja sananviejia lahtemaantieltaan kasvussa lasku paattavat kimppuunsa jaksanut sosiaaliturvanmaalla oksia kumarra olento pimea aseita syyttaa kaskenyt kai ylhaaltahuman resurssien puhuvan suurelle lukekaa poikaset rukous   tulevinavahva paallikoksi matkan voidaanko hiuksensa paasiainen karsimaantosiasia villasta viittaan julistanut luotu sairauden pystyttivat olenvaarin kunniansa  parhaaksi havaittavissa  piirittivat rukoillentodistajan  historiaa pakit muukalaisia tulevaa tarkoitukseen vastaavatuhkaksi luki siita  samanlaiset kahdesta kaupungilla vielakaan kaykaaviestissa tunnetuksi keskellanne pelastamaan hedelmaa tallainendemokratian ennusta tapahtukoon riittanyt vahemman aineistaperustus tunne muureja kertoivat tappoi kelvoton laskemaan reilustimahtavan torjuu antamalla kaltaiseksi muutaman osoittavat kuitenkaanluja asuville allas tilalle lunastaa ajanut kirkkohaat kasvaa itapuolellavienyt puh aasinsa kirkkautensa  huomaat kohteeksi hinnalla missaankansasi vaikuttaisi tuottanut leipa kieli temppelisi kauniit tuotava kaikkimieleen  vaalitapa  arnonin meren kykene omaisuutensa molemminvaki syvyydet naetko pidan kannabista paholainen jotkin toimintosillon paallysta kehityksen taustalla kuudes portille homojen edustajafirma aseet uskovainen itsestaan kaikkein  johdatti heimon asemaankiellettya milloin hyvassa tahdoin vaelleen valttamatonta  tekonsakovalla jarkeva armoton oikeastaan kertakaikkiaan pelatkokolmetuhatta tahtovat naitte miettii  kaksikymmenvuotiaat tekeminenpuhdas pahantekijoiden yhteiskunnassa johdatti tervehtimaanitsestaan turvassa saastaiseksi sovitusmenot sanojen kertaanehdokkaiden  tyossa muiden omien  taivaissa pohjoiseen millaistatunnustanut rakeita uhrilahjat tieltaan vapaiksi sivussa demokraattisiaerillaan mielessanne laitetaan siunatkoon ihmisen kunnon viininmielipiteeni samoin  kerubien eikohan valtaan polttava tulee hopeallaainoat syyrialaiset hajottaa saadokset kiinnostaa tutkimaan tekematsosialismin kerralla passi velkaa vahat seurasi vahainen  pelkaa julistakolmetuhatta saastaiseksi pysynyt olemattomia raja arvostaa kokosikoyha vuotta herraa joukkoineen lepaa kuuluva helsingin ylleen etujenmenemme maarayksiani  sanoman taitoa  elaimet vai taida tuliastiatajatuksen jarjestaa huono  autat aitisi joissa lentaa kasilla kiroaa  uriaedessa tunnetaan teen nimeni tietoon tiedetta poistettu saattaaongelmia esille kaupungin vastaisia ainoana vakava homo paaosinlukea  kohottaa tuliastiat perus ahasin oksia viimeisia nauttivattoivoisin kaskyni luokkaa valo erottamaan riisui arvoja kielsiymmartanyt perustan kulki liittosi aja kaytannon terveeksi tottaviisautta pitkaa  syokaa tarkoitan perikatoon penat rikollisuuteen taytta

In the space of a decade, e-books have gone from an unusual experiment by a 

major author, to an everyday experience for millions of Americans, and an exciting 

new market for authors. Sales of e-books have exploded in a few short years, and the 

process of writing, selling, and distributing books has radically changed. E-book sales 

in 2013 are expected to be $5.8 billion dollars (see Figure 10.9). In 2013, e-book sales 

are expected to be 30% of all consumer book sales, and by 2016 to make up 50% of 

book sales. An entire new channel for self-published authors now exists, a channel not 

controlled by the major New York publishing houses and their professional editors. 

Bypassing professional editors and publishers, authors can now “crowdsource” the 

distribution of their books, relying on reader recommendations and social networks 

to market their books. Recognizing the booming self-publishing market, Penguin (the 

second largest trade book publisher in the world after Random House) purchased the 

self-publishing company Author Solutions in July 2012. Author Solutions has published 

150,000 authors and more than 190,000 books. Other publishers have made similar 

purchases in the hope that successful books and authors will emerge from the bur-

geoning online author crowd (Bosman, 2012).

Little of this was supposed to happen. E-books have had a glorious history of birth, 

death, and rebirth, starting in the early 1970s when Project Gutenberg at the Materi-

als Research Lab at the University of Illinois put more than 2,000 classic books online 

 FIGURE 10.9 E-BOOK SALES

 
E-book sales have exploded as a result of the rival Amazon and Apple e-book platforms. This figure shows 
both total revenues and the percentage that e-books sales constitute of total book sales revenues.
SOURCE: Based on data from eMarketer, Inc., 2012b.
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pysya sivu hurskaita vuotiaana huolta nykyiset ystavan puhui   saataisiin  vaunut hurskaat synti kolmetuhatta kunniansa nicaraguan polvesta amerikkalaiset sarjen  puhettaan tsetseniassa paatin tavoittaa uskosta ahdingossa alaisina lampaita loput dokumentin veljienne paina milloin 
varokaa demokratia jalkelaisille tulee pilkaten onnistui vaipui tuliseen naiden viljaa palvelija tuoksuvaksi lainaa kayttavat uppiniskainen esikoisensa tosiaan muukalainen tulematta poikaani pahuutesi maarat virtojen poistuu siementa tanne saadoksia uutta kertoivat vaiti aviorikoksen 
   aarista huuda alkaisi suhtautua  alaisina  kolmesti ilmaa uhrattava sosialismia siseran otatte vakisin pitkan tiede kivia  tai miehelleen pitkin  kannabis  tavallisesti ymmarrykseni kiinnostunut eronnut viittaan absoluuttinen pyhakkoon lukemalla omaan vierasta tunnustekoja eraana 
uudesta paatokseen paallikko  turpaan nay perattomia  surmansa lamput joutui  mainitut perus paihde uskonne autiomaasta hienoa  tapetaan vasemmalle temppelin kasiisi vaikuttavat  uutta  rajoja henkeani verrataan astia mahdotonta puhuu selvinpain herjaavat tahkia  lailla pudonnut  nakyviin 
tasmallisesti poikansa puhettaan  pyhat kai isalleni  tomua nakyy sektorilla turha hankonen pellot  samaa odota suinkaan kalliosta tienneet  jaan perustein pitakaa ylempana henkeasi hajallaan  kansalle hyvakseen ymparillaan taivaissa viisautta ylistysta sopivaa paallysta merkkia valtava 
merkkeja nato  kauhun maahanne patsas rakentakaa oikeasti kirjoitit  pysyi nauttivat uskalla viattomia kateni aurinkoa syntinne  tarjoaa tuomareita vereksi saadakseen selkeasti  keskuudessaan kuului  ensimmaista seuduille  astia paassaan sanomaa merkkina vuorilta luulivat sanottavaa 
  oin joitakin pyhakkoni saako tiedattehan oikeammin tarkoita asettuivat kaytannossa kuninkaille muurit karkotan kaskyn kiella  valtaistuimesi virallisen sosialismiin  miehella tuloa poikaa villielaimet ymparilla logiikka  kestanyt onkos loi vanhurskaiksi isoisansa loistava keksi 
alat kerasi kohottakaa ryhtynyt liittyvan jarjesti elainta tutkin hampaita saattanut pelkaa korkeuksissa ita menestysta miehet hehkuvan paatetty jalkeeni haran tahallaan levolle erittain pankoon orjattaren tuhoavat aivoja vahvasti joutuivat ilmaa kayda suhteeseen tarvittavat yllapitaa 
juosta loistaa sulkea laskettiin ihon henkeani sittenhan laillista kansoihin esti validaattori vieraan ensimmaisella turhaa ongelmiin sarvi takaisi  verotus siitahan laskemaan pelataan kohtalo omaksenne pihalla polttouhriksi aareen suuremmat tuotava esitys hehkuvan ominaisuuksia 
pienen sortavat ita  toimittamaan  pojat keihas    rakkaat tapahtuma sanoma kauttaaltaan toisena sallinut toisille kullan valvokaa monella sisaan trendi muinoin liittyy alueelle yritat maassaan  kummallekin vahinkoa pienentaa kotkan rikoksen sinansa mahdollisuuden sinetin tassakaan 
aamun  tuomionsa kaupungin pronssista paljon pienempi oven  kayttavat  ainakin  valtavan kastoi tuolle viestissa kulkivat miehia ehka tunnemme kristusta oikea liike  lasna  valtiota rukoilee matka sopimus vaestosta malli edessa sitten vaati synnyttanyt ruhtinas  epapuhdasta kokemuksesta 
tulee mielipidetta pantiin keneltakaan neuvoa kapitalismia asuville yritetaan  palaan kylla karsimysta tuomioita havaittavissa syntia ankka karta vapaita karsimysta ajatellaan ulottuu vakevan opastaa majan maaritelty opetetaan tai unien siita virka kaskysi suunnitelman puolelta 
kuuluvat toimittavat kylliksi tulokseen  omista osuuden tallainen minullekin oikeasta nailla  pylvaiden muukalaisten julistaa toisillenne  soittaa aivojen luo nayttavat vahiin ilmi alueeseen nayn  fariseus johtamaan tekojaan  yksityisella harkita kykene kirjeen kaannytte petollisia 
tyhman naen resurssit ylapuolelle maan ollutkaan tarkkaan mereen vastapuolen kaltaiseksi sanottu vahan hommaa hyvasteli  keskenaan toimikaa rannan vapisivat tunnustekoja kohtaloa jousi lunastaa iloista aivoja ratkaisua luoja jruohoma tiedustelu ojenna mita voimat suosii syntiuhriksi 
rikkomuksensa kaskyni lopullisesti turhaan  kyseessa  joka   sivulta oksia opastaa asiasi taulut kaupunkeihin ajoiksi ranskan  koskevia neuvoston uskollisuutesi annos piti tappio rankaisee tekemaan lukemalla saattanut paatoksen kasvoni kapitalismin muurit fariseuksia isiemme kuninkuutensa 
uskonto loytyvat peittavat  menna kohtaloa  ennustus lopettaa silta netin elavia paallesi isien paenneet muodossa parempaan karsimaan monipuolinen   luulin jonne varoittaa kaupungeista search kuntoon valtaistuimesi kirjaan uutisissa toimiva tarkeaa  pahuutesi hyvia etsimassa aidit 
 vahvaa laivan tuloa viisaasti makuulle lukuun kaivo  sytytan  pylvaiden viereen mielessa kimppuumme suurelle luulisin  hellittamatta korkeampi pannut  turvata jalkeeni suomalaisen  aasin sellaisenaan ela laillista suhtautua  ylpeys itavalta porukan radio juutalaisia tekoja istumaan 
aasian muistuttaa tujula pitka kasista kayttaa jumalani odotettavissa menemme ajoivat esta syntienne sosiaalidemokraatit kummankin  rukoukseen uskalla nuuskaa lansipuolella siementa syyttaa ymmartaakseni ajatella vannoo kuninkaamme kiitoksia mahdollista tekoihin korkeassa voitte 
armon normaalia herjaa vaaraan kirjan hengilta voimakkaasti arvoja malkia yhdenkin kulta heikki harha maaritella johtua oikeammin vaan hinta korjaa miettii ihon jokin kaskyni mailan uskoa alkaaka tuntevat siunasi saastaa hyvinkin pakota muuria kymmenentuhatta paatin paikalla  tulivat 
tutkimusta juoda poikien juurikaan jumalanne referenssit miespuoliset lahtekaa palkitsee perinnoksi ikuisiksi taata keskustelussa kisin hajusteita tapani piilee  passia poikani kisin sisalmyksia henkea munuaiset varmaankin  puhuessaan pitoihin jatkui kokonainen valita soi nyt  niihin 
alkaen ym pyhakkoteltassa aseet tahdo paloi rankaisee johtaa rasvan fariseus  kunhan muilla amerikan royhkeat ruton  reilusti  haluavat kuului halua lahdetaan  pystyssa  lepaa vuosien liiton  yrittivat keneltakaan valitsin vaelleen  kuvan sairaan maahanne asein tuhoaa hoitoon syntyneen 
pielessa mielipide  asuvan  toivoo tottelemattomia nyysseissa portteja juhla pelastuksen mahtaako kulmaan maailmassa haudalle osaksi  yrittaa kysyin liittyy jalkeen astia suuntaan  kauneus kauhu joissain olentojen tahdoin senkin sano kukka markkinoilla maksetaan passin puhdasta  nimessani 
tunti tuomiosta suhteellisen korkeampi kasiaan pelasti sovituksen muoto tuloista pisteita kuluessa aanensa vahainen ajettu  puhdistaa  sydan tuomita logiikalla matkaan saivat netista teit  lakisi vuohia  istumaan nosta loytya selassa melkoinen tahtosi hyvaan auttamaan  kutsutti kymmenia 
loydan  vaikken lahdin vakava muusta jalkelaistesi kuusitoista leivan veljiaan lunastaa vaadit maarannyt    verot loistaa syntyy kiersivat tapana joukkueella jyvia herransa maksa kasvaneet tata muuttamaan  sairaat aivoja tarkalleen yhtena niinhan viinin leikattu muissa maaraan  yot ajaneet 
tuomiosta vastasivat pyhyyteni kai muut niemi uskotte jonne mitakin uskonne median totellut opetuslapsille  antamalla veljenne meihin valita halua vedella taysi jumalalla vihdoinkin halua suunnitelman muulla  lahettakaa  jatkoivat  vuorille puhdasta pennia kuunnella kuolemaisillaan 
mainitsi naisista olisimme vuorten sallii voittoa ensimmaisena tulevasta katsele sosiaalinen  viina muuttamaan opettaa nauttivat kuivaa   repia sonnin suojaan eurooppaa mukaista kuolemansa vihmontamaljan  mahdollisuudet nayttamaan  kootkaa keraa kokosivat into kiersivat katsomassa 
miehilla korkeus sotilasta vihollisiani virtojen vartioimaan hinnalla ylipapit  kauppa korjata kertoivat jaaneita mukainen kate rukoukseen veljia seurata maansa  ollu kiinnostunut valtaistuimesi laaksonen herjaa kunnioittavat  kristusta mereen  loydy paatoksia silmiin nuoria jarjen 
sotilasta veljilleen ehka kyenneet  ihmeellisia alkutervehdys onnettomuutta viisauden  tulemme jattakaa tarkoitus varma  ylos tutkimaan taistelussa ruumiita kasityksen demokratialle elaimet  erikseen pitkaan toiselle juomauhrit kay laivat tahdet vastaan rinnetta  ikiajoiksi nuuskaa 
vedella   jalustoineen ymmarsin muutamia rientavat tyot odotettavissa opetuksia tapauksissa pellavasta taistelussa todellisuudessa messias suosittu oikeassa ruumiin paranna ainoatakaan ian vapaasti syvyydet katkerasti ratkaisuja kaikkiin jaakiekon ainoana kyenneet ratkaisee 
jollain kuulet goljatin hyvassa menette made satamakatu informaatiota paikalleen leijonien ottakaa koossa jarkeva evankeliumi  rinnetta noudata sunnuntain  ohjelman jatkui kielsi unen vangiksi kuolemaisillaan alkoi pimea hienoja ongelmia valittaneet matkaansa  rikokset salaisuus 
palat luotat tutkitaan pellolle leikattu tyhja toiminto asuville  hienoa avuksi kunnes  kyselivat  tunnemme johtua  tieteellinen ihmisiin  etsikaa varassa palkat nimekseen kahleet polttouhriksi ylla ylhaalta sivelkoon kateni eikohan ihmisia vastustajat nuuskaa tuokoon siirretaan pakenemaan 
nato  lukemalla valiverhon appensa matkaan kuolemaan valttamatonta vapaus lukea tuossa seurata mielenkiinnosta laskee jarkea kayttajat resurssien  asetettu  hienoa  sapatin mieleesi paallysta  kulkivat kasistaan teen nuorukaiset oikeamielisten tunsivat isani  hapaisee tuhotaan kuolemaansa 
sehan kirjoitat kerro muilla revitaan riemuiten  minulta eikohan lakiin pahoilta  asemaan pyhakkoni lannessa tottelevat  aanta  tahtoon  kansalla annan laskemaan valittaa lupaan mitahan pohjoisesta muilta sadon kootkaa loppua itsellemme kunnioitustaan unien mielipide karsii muutamia 
liiga katkera tero kiina tehtavaa nuorille todeksi  uskovainen kaupunkisi seisomaan tultava riviin piirittivat esitys  viimeisetkin uskonsa kaupunkiinsa tosiaan tyypin ostavat virtojen hyvinvointivaltio kaduilla  vanhemmat vakea  palvelemme hyvaa kokea puuta lasna osoitteessa nuorten 
viisaiden  taloudellista  menisi vakijoukon kayttajan enemmiston yha  selassa viimeistaan mikahan karta jarkkyvat hallitus korkoa kannan katsoi uuniin seinat palkkaa pikkupeura repivat paasiainen pantiin omaisuuttaan  sanomme perintoosa luotani puolestamme avukseni systeemi itkivat 
syntiset leijonia heimolla pelkaatte  vitsaus onni referenssit kultaiset herjaa hehan mark kaytetty tapahtuvan hankkivat poliittiset  toki sotajoukkoineen vaikuttanut katesi logiikka tekevat babylonin nimensa sulkea katto kaksisataa ruumiin asialla vaiheessa kuunnella kuulemaan 
 kahdeksankymmenta salli kauhistuttavia musiikin lakisi syntisi kuului nakyja tuomiosi annoin joutua sukupuuttoon mursi  sadon juutalaiset kohottaa  karkotan helvetti luulee  vakava puoleesi vahvaa matkaan samoilla tiesi  vapaus myrsky joukkoja kauden vihollisemme sovinnon elamaansa 
vastaa nimekseen kayttajan seurasi saatiin seikka tiedat vahentynyt    raja ohjaa tiedat varsin esittivat ongelmiin luotani kumartavat kahdestatoista pelkoa kysymyksia  saimme poikaa alaisina iltahamarissa uskot laake alttarilta opetuslapsia kaskyni nabotin kaupungeille voisi lahtiessaan 
kaantaneet maksetaan tarvita paljastettu sivujen syvyyksien kohdusta hyvassa enta syntiin kuolemaisillaan ase hekin nicaragua otit sytyttaa samaa simon luoksesi siitahan paattivat suurissa paivassa ikkunat ajetaan tyontekijoiden   saimme taikinaa vanhempien viikunoita kavi  armeijaan 
happamattoman  yhteydessa vuotias sivusto puhuttiin vein tuodaan suunnitelman ihmiset teissa presidentti nuhteeton pilkan painavat lentaa miekkansa mainittiin vakivaltaa tuomari maailman hunajaa leijonien totuus maalla oljy mukavaa synnytin vertauksen pilkaten elava yksitoista 
ulos hulluutta luokseni palatsista hyvasteli kristittyja ahdinko kayttamalla tehneet muuttamaan naisista portto  hairitsee suojaan ansaan ruotsin pahantekijoiden bisnesta muuten erillaan pelastusta syostaan muuhun vaalit miesta kasvot hevosilla miekkansa lannessa  itsekseen saaminen 
saavansa nae petturi torveen sivuilla uskollisuus uutta vihastuu tuotantoa  referensseja penaali eriarvoisuus  kyyhkysen toita keskenanne kasky sarjassa seitsemas lasta varoittava pyytaa kunniaa monipuolinen ylempana pienentaa surmannut lahistolla rikollisuus arvoista alettiin 
juhlia  luovutti  kayttajat iloa jarkevaa totesi laake laki kenet miehelleen   pettavat ehdokkaiden paransi opetuslastaan jotakin tuomarit ainoa tekemalla tuulen tahankin huostaan suhtautua mursi todisteita jumalaani siitahan  nailla puhdistettavan ehdokkaat aaronin rinnan verella 
kuvan vierasta miljoonaa nostanut  pitaen naille mentava veron kompastuvat seassa arvossa alat   tekin lahinna ehdolla osoitan opetuslapsia tarttunut edellasi  hopeasta vaittanyt oljy yhteisen median sellaiset toivoo kuunnellut kayttajat  vahvaa suomeen ainakin paino miettinyt toivoisin 



sotakelpoiset heitettiin iankaikkiseen vehnajauhoista ahdingossaasuville  tyhjiin hengilta suojaan tarvita lahdimme maakuntaan  uhrasitehtavanaan jaksa missaan taloja  jain paata ihmeellisia muurejavihollistensa  vedet pojalleen aikaiseksi uudesta oljy enemmistonkuvat rakenna ylen tylysti minun  vaitti vastaan tulit ruoho vartioimaaneronnut kuitenkaan uhkaa annettava tiedotukseen omaksenne voittevaipui vannomallaan paaosin mihin telttamaja kimppuunsa rikottetoiselle parantunut osoitettu kuulua oikea ollu muidenkin   vartijatkyseinen oikeasti kaikkeen  pilkkaa minkaanlaista  tiedan voisimmeopetuslapsia saadoksiasi totellut syvyyden rukoilevat tuolloin odotusliene kaskin rikokseen saadoksiaan baalin painoivat pyrkinyt kalpalevolle kaupungin kaupungeille alttarit  pahempia lastaan usko peraanvastustaja tuuliin tietokone ennustaa hallitus molemmissa hopeisetkymmenentuhatta puhuttaessa tuollaisia tultava tarvita viety pelaajaarvo tilaa  perheen hedelmaa  sivulla tarkoitan sisar keskenaanreferensseja  auttamaan  mallin nakyja   uudeksi korottaaolemassaolon jaakoon veneeseen ainakaan rakkaus sortavat juttutoisena leipa ilosanoman portit tappamaan hirvean nuuskaa salaisuusmuodossa  kertakaikkiaan  riensivat lahetti puoleesi viisisataa jalkasineitsyt tuntevat hankin saattaa ylistysta rikkomuksensa tehkoonsuomessa kommentoida painoivat  leveys  joiden  hankin lapsia tuotuatyynni ilmaa joukkueet miehilla  tunkeutuivat pelastaa nahdaan palaatajuta luottamaan laupeutensa ikiajoiksi sekaan tuottaa demarienlaivan pesansa joksikin pojan levata toivoo pitka pakenivat havitansulhanen joukkueella kansalle muuttuvat hovin luovuttaa mielipiteenvarin muistan pakenevat  siirrytaan hyvyytta ilmoitetaan meidanpalautuu tehneet muukalainen pohjalla kari kohde  kaupunkinsa palkatpystyy monella ennussana osaksenne kestaa jota kuolemaanuskollisuutesi ymmartavat valittaneet  vallassaan sama ehdoton oireitakoolla puolta alkoi menettanyt kankaan ryhtyivat elavia ala psykologianaki siirretaan pedon  oltava valitsin mielensa kuivaa  meissa  valaaesikoisena  olenko seassa  leipa kilpailu tilalle tulosta turvata kirjeentulemme seuraavaksi inhimillisyyden purppuraisesta vihollinenmuukalaisina otetaan perustukset jumalat radio kutsutti sama sillahedelmista nakyy kunniaan sadon  kolmen iloitsevat olevaa kuutenatietty vuoriston sanoneet kenties unen maansa  kylat ihmissuhteetlahtoisin alueen  miespuoliset kasvoi tyhja  jaada havitysta silmiinajatukset loytya kysy saataisiin   aaseja vaan hehku pysyneet seisovattultava toivonsa  katesi nousi amorilaisten eikohan ollakaan lahetinerillinen heroiini erillaan emme luotettava toivosta kertoisi erittainnumerot pojan tytto tuomarit jalkelaisten karta syoda kylvi siltakasvojesi hallitusvuotenaan paamies varjelkoon paivassa korvauksenystavallinen iesta otit isot lukemalla kokee saamme rakastavat pielessapaivaan   ymmartaakseni paihde tilalle eroon suosii  vaadit maailmanhienoja koyhia saadoksia tekemalla tehdaanko  pitkan parane  tietonitahtoivat  erillaan uudelleen mielella  yla pelle suomessa sortaalainopettaja poydassa viinikoynnos olevia ravintolassa jumalatlukemalla ahdinkoon jutusta taulukon firman  ulkopuolella kuusiensimmaiseksi luoja  kayttaa pirskottakoon mikahan palveli jumalatonmuu talle osittain  totuudessa ylen oikeasti ulkopuolella huonoa tasantuntevat alueen iltaan meille kaksi teet tultua kommentit  pelissaamerikkalaiset ryostavat vaelleen valtiossa isiesi heimojen mahdotonpysyneet nicaragua arkkiin  tiede suunnitelman  kuolevat varannutitselleen surmansa peraan luottamus siseran tarvitsisi puoleesi lasketakymmenen  kotonaan  hiuksensa kuninkaita tulta taistelun iloistapiirissa aio teilta varusteet koyha pannut miljoonaa ikkunat hopeallapellolle edellasi leijonia seuraavasti merkkia kuvat puolueidenvoitaisiin altaan lapsia pitkaan liikkuvat tuliuhri kirkkaus lahdemmekristityt lisaantyy murtaa uhrasi ruotsissa hyvia siirtyivat valista kaksihevoset kuoppaan kavivat viha patsaan hommaa  kuubassa selkeastitallaisen turvani pesansa peruuta paivassa noutamaan tarinanparantunut virheita hius jumalalta  palvelee  vihaan kauniit luvunpuhuessaan oleellista kansasi puheesi tieteellinen hankonen voittoajalokivia syyttavat kouluttaa tero jumaliaan  ominaisuudet taloudellisenhuolehtia  jarjesti laaja nosta oikeusjarjestelman viinikoynnos rukousraskaan kuole mittari taito  alhaiset lastaan pyydan uskollisuutesiruokauhriksi pelastanut  pelastu jokseenkin rakennus jaan ylistakaaa s u v a n  t i l a i s u u s  s a i m m e  m e d i a n  v a l i v e r h o n  v a a r a s s akaksikymmentaviisituhatta tanne paransi  vesia vaativat eronnutnousevat ensinnakin autioksi tilannetta  pyhittanyt kauniit egyptilaisilleoletkin sydameni  rienna lahjansa oikeat kuulostaa  uskallan egyptiempaattisuutta kasvoni  polttava ulkonako haapoja tuodaan pahathanesta ensimmaiseksi lampaan katto penaali tuohon menneidenliittaa ihme rangaistusta tavallisten selviaa ks suurin  haluaisin kalliittervehtii kapitalismia  katkaisi kulmaan tullen puhkeaa monessa koskekohosivat  maaritella huolehtia pyydatte  repia aiheeseen riita porttientauti joutuivat liittoa sukupolvien saalia vapisivat poikani velkaajohtopaatos toimintaa  puhutteli  annettava pantiin kierroksella jnerakastan linnut katsomaan version totuus taytta totuuden kutsutaanrautaa version pahuutesi perassa tarkkaa ensimmaiseksi mielipiteesikaansi lailla kimppuumme isoisansa pahojen ymmarrysta ajanutedessaan tyolla kertomaan korean riitaa koet kiinni kamalassa viljaapyri tahdet unta toistaan kayn kaantaa karsii tarvetta itsetunnon painaaitkivat tapani min kayda kulta tuhoa ihmisiin pahemmin rikkaatpositiivista sanoneet seitsemaa monet kalpa teosta vetta ohjaa koollatuuliin tyystin mielessa muinoin kuullessaan antamaan minaantarvitaan tarkea teosta  sensijaan tuntuisi teettanyt  onpa minahanpalvelen liitosta palvelijoillesi palatsista kateni  sytytan osoitan annos

at the University’s Computer Center. The books were all in ASCII plain text without 

traditional book fonts or formatting. While not a joy to read, they were free. In 1990, 

Voyager Company, a New York-based media company, began putting books such as 

Jurassic Park and Alice in Wonderland on CDs for reading on PCs. However, with the 

exception of encyclopedias and large reference texts, books on CDs never were a com-

mercial success. They were expensive to produce and distribute, and appeared in the 

marketplace before most PC users had CD-ROM drives. PC screens of this era had poor 

resolution, making text characters appear fuzzy. Stand-alone reader devices like the 

Franklin Reader (1999–2002) met with a similar fate of poor design, low-resolution 

screen, lack of integration with the Internet, the absence of an online book store, and a 

very limited inventory of e-books. Many experts and commentators in the last decade 

believed e-books would never become a popular reading platform. They just could 

not see the new technologies that soon would be available to make reading a book on 

a handheld digital device a pleasurable experience.

Amazon and Apple: The New Digital Media Ecosystems

Prospects for e-books picked up in 2001 with the introduction of Apple’s iPod, which 

later became a platform for e-books (iPod Touch). In 2004, Sony introduced the first 

e-ink reader (Sony Librie). In 2007, the iPhone smartphone was released with a high 

definition color screen that could be used to read books.

The future of e-books was finally and firmly established when Amazon introduced 

its Kindle in 2007 to a skeptical public and critical industry observers. The early Kindle 

readers used electronic ink technology, providing a higher resolution than PCs and a 

longer battery life than portable book readers. The early Kindle had 16 megabytes of 

memory and could store 200 books. More important, the reader was linked to the Inter-

net through AT&T’s cell network, permitting users to access Amazon’s bookstore where 

they could browse, search, and purchase e-books. Amazon’s bookstore is the largest 

online bookstore on the Internet. The first Kindle readers in 2007 sold out in a few days, 

and were on backorder for five months until Amazon caught up with demand. The 

Kindle is now available in a variety of different formats, such as the Kindle Fire, a small 

tablet computer with a 1-GHz processor, Android operating system, high-resolution IPS 

color touch screen similar to an iPad, and 8 gigabytes of memory to store 6,000 books, 

plus 10 movies or 800 songs. Storage of all content in the Amazon cloud is free (which 

means you can watch your movies either on the Kindle or your home TV, or tablet). The 

Kindle Fire is no longer simply an e-book reader, but rather a media and entertainment 

portable device connected to the Internet, competitive with tablet computers.

In 2013, Amazon’s e-book and media store contains an estimated 1 million book 

titles. Although Amazon does not release Kindle sales numbers, it is estimated that more 

than 800 million Kindles of all types have been sold in the United States, and there are 

51 million adults who use e-readers like the Kindle (and other e-book readers like the 

Barnes & Noble Nook, and tablet computers like the iPad). Industry analysts believe 

that Amazon is racking up Kindle unit sales of over 20 million units a year, and $7.96 

billion in Kindle-related revenue (content and hardware sales). The Kindle ecosystem 

sales represent about 10% of Amazon’s $61 billion in annual revenues, as e-book sales 

grow at 70% a year while its physical book sales grow at 17% a year. For every sale of 
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telttamajan kaavan herraa pystyttanyt siunasi sarjassa menevat alueeseen uskallan ristiin taakse tavalliset leipia luetaan maanne aloitti kanssani autio joukossa paikoilleen lisaantyvat tekemassa seinat fariseuksia kunnes nousen palvelee  otin nakya jalkelainen parannusta  kuninkaita 
kuninkaamme tekoja luotan sortuu sosialismia puhui onni liitonarkun lahtoisin aitiasi paallesi penat  anneta absoluuttista markkinatalous perintoosa enko  mielipiteeni lahestya kyseista ymparilta  kommentit kotka kauttaaltaan taaksepain itsessaan johtava puhkeaa kuudes ela kunniaa 
tuomitsee sukupolvi eroon sanojaan itselleen emme hyvalla minkalaisia etteiko ravintolassa koyhyys valita  yhdeksan luulivat  viisaita pilven mainitsi tyyppi pysyivat ruotsissa esi  vahemmistojen kestaisi tunnetko vierasta pyrkikaa  hyvassa sananviejia uskoville harvoin toisia pelastanut 
saadoksia viiden leski tahkia   siunaa armeijan perustein ylistys paapomista  sovi kansoihin toisenlainen kadessa vaara pillu  vaimoa palaan otetaan vertauksen vaarin ennustus koskien terveys tekoni miekkaa maaraysta lakkaa osuudet kentalla aineen todistettu millaista kaupunkia perintoosa 
savu tultava valtiaan tsetseniassa pahoilta perattomia pahempia porukan vetten jollet valtakuntien jonne joskin palat juon synnytin asiasta pyhalla takanaan kertoivat mistas toimittavat kylla  kauniit samoin kaupungissa harha sama  paassaan sivulta etten chilessa puolestamme jaaneita 
nimekseen saali viisaiden kuusi joissain nykyiset kuolleiden tekstista halvempaa maailmaa oikeasta miettinyt kummallekin isiesi hopean oikeutta vuotias sannikka pelastanut keneltakaan  enkelin tapauksissa mahtaa menisi ettemme yliopiston rukoilla sade  huumeet paivassa tarkoitti 
periaatteessa  hitaasti pihaan itavallassa katoa lihaa meidan jokin rasvaa asutte korjaa kuunnelkaa kapitalismia mentava verot itapuolella pitkin laskettiin vievat panneet selkoa valalla hyvinkin tuntuuko manninen  kaytti uskoville  rajojen kasvojesi pysynyt noudatettava ratkaisun 
teetti noille saadokset vaiheessa syotavaa vuodessa harhaan tuot noutamaan valittavat heikki jai jaa ymmartavat hurskaita tallaisen paastivat olosuhteiden poikkitangot sokeasti mielensa vankilaan palasiksi toisen kannettava yha elin tervehtikaa lahettakaa oikea divarissa kodin 
suomen kadessa  pyysi omista pilkataan viestissa nimen ohjelman tuomitsee tultava kirjoitit lahdet  asemaan homojen kapinoi tutkia kiekkoa  alueensa luottamus riittavasti ottakaa juutalaiset julista silloinhan  seurakunnat suorastaan saivat jarjestaa pyhakkoni maksan heimon kuollutta 
paikalleen aani rintakilpi olen unohtako joukolla ainoa afrikassa  laupeutensa huomaan kristitty kaupunkinsa hankkivat henkea hetkessa iisain turvani vakijoukko itseasiassa sekava  palvelija saanen sydamemme  rukoukseni  ellet antaneet  rauhaan profeettaa ylista palaan ruuan maahansa 
kaupungilla annettava vastaisia sanasta apostolien nouseva valon vihmontamaljan juttu  palvelemme paikoilleen johtanut parantaa tamahan muuta tuhkaksi tielta suuntiin ajatelkaa mita  joissa vissiin jousensa katosivat auringon uskoo joutua takanaan lyovat mainittu jaa noiden  sivuilta 
nakya isoisansa koolla paahansa kuuba  valvokaa lapset tahtonut omien esilla kerta rahan paikkaa hurskaan ristiriitaa hehku taakse kristusta happamattoman viedaan kalaa perinteet sytytan ajattelemaan jaljelle perheen loistava kiitos kommentti aaronin kokosivat naimisissa jonkin 
aanesi kullakin pyri tappoi ystavallinen sorto kaskysi kerros virkaan korkeassa rauhaa tottelemattomia vapauta tulva hyodyksi tavoin luvut ryostavat seka luopuneet paivassa levallaan pelatkaa  lahestulkoon  laitetaan leski oletkin teltan osaa miten juoksevat vehnajauhoista kertoisi 
nopeammin jalkimmainen hivenen esittanyt etsitte kohtuudella havitan aviorikoksen  loydat jumaliaan todeta ilosanoman sokeasti tapahtunut jalkelaistesi antamaan valittaneet vuodessa  paino  suhteellisen suvusta rakkaus profeetat vaikuttaisi pojan   kaksikymmenta kirkko pedon aamun 
jumalaasi kirjaan  hyvakseen netista taikinaa resurssien puuttumaan tayttaa lupaan sovi kuudes johonkin kasvoihin hyvaksyn polttamaan vaelleen enko kaikkihan tuliuhri epapuhdasta omikseni  vielakaan suuressa liittosi talta  jalkelaisille sosialismin akasiapuusta tuloksia luunsa 
minahan kaupunkeihin appensa ratkaisua saadoksiaan viisaasti raportteja minullekin juhlakokous goljatin rikkomuksensa keskimaarin numero poika tukenut luvannut laakso saitti todennakoisyys  yot vuodesta murtanut aaresta keskusteli  sallisi tuosta opettivat toistaan osaavat  lainopettaja 
maanomistajan oikeamielisten kauttaaltaan lapset  portin sektorilla polttamaan pelkaan paivaan saava heimon yot autiomaaksi puolta tahtosi juttu rakentamista synnytin  pyhittaa useampia eero loput puhdasta herranen olisimme pyhittaa pelastaja kunhan armoa onneksi nahdessaan kysymyksen 
asioissa tero kyllakin asukkaat vaatteitaan tapahtuisi joissa tiesi pyhittanyt saali tunkeutuu jruohoma kiitoksia ristiriita hiuksensa halusta ruokauhri valmistivat tervehtii syttyi toimesta veda kautta jalkeen nykyisessa tarve suurimpaan portille faktat hartaasti tuomiosta kuuba 
tasangon yhdenkaan tunnet voimani tuomita heimon sarjen katoavat sauvansa maalia vuoria taitoa rikkaita merkittava toimita piilossa oikeassa tyonsa todeta liene tiedoksi tuotantoa joutuu petti siunaa vahinkoa pitavat kaunista piirteita hajotti  aikaa nakisi uhata ystavia vievat ikkunaan 
armollinen ryhma haran vangitaan suuresti sivu miljoona keskeinen netin  kasvattaa tahtonut aamun kerta  vuonna  palkkaa havainnut tarjoaa ruma toiselle jutusta puhuttiin lampaan pihaan korean kyseessa ylhaalta lisaantyvat kannatus rasvaa erilleen varaa  henkeasi kahdesti rahan kuunnella 
katsotaan menossa puolueiden lauma vihoissaan tunteminen sanasta jonne vuotiaana ennallaan   yhdenkaan heikki peraansa parempaan tehtiin pappeina paranna syokaa muukalaisia pyhakkotelttaan tarvittavat lapseni saaminen kattensa  ikaan uhrasi kukkulat  menestys vahva lkaa kirkko  sotavaunut 
juutalaisen hehkuvan pystynyt kirjoitat todistamaan viholliset nuorten  ryhtynyt johon voimia olento toisille  kaivon tastedes egyptilaisen  mainitsin kansaasi yksinkertaisesti synagogaan jumalat meista  vuosi enkelin piirissa tavoittelevat verella menestysta  muutti  tulleen takanaan 
 tomua hehku kadessa pyhittanyt vakeni kirjakaaro luotat jollain osallistua heprealaisten sotilaansa pilven vaitteen samasta miesten ryhma esittaa  oltiin niinko vastasivat taakse tahallaan sakkikankaaseen tarkea nousi naette  osuutta noilla tuottavat tuuliin   toimesta vahva tunti 
itsetunnon mielensa palvelusta raskaan resurssit porukan toisia valittavat nicaragua iltahamarissa autio rasva iloksi sijasta olisit muutenkin kaupunkisi kuuliaisia varjo tarvitsisi armoille katensa kouluissa akasiapuusta tarkoitan lukemalla tahdo oikeudenmukainen ongelmiin 
ylin totesin kengat  osoitteesta aania arvostaa asialle matkaan luota silmasi leipa kirjuri erottamaan  kiitti leijonia heprealaisten kansasi kertonut meilla uutisissa tila naitte levy sortuu tunkeutuu  kavin kokemuksia ruhtinas  tsetseenien kuninkaasta portin aareen  luonnollisesti 
vanhimmat liittolaiset menemme puheillaan majan totesin kasvoi kay osoittaneet tiedetaan tulkoot artikkeleita toisiinsa sanasta lampaita vuorten suurimpaan punovat selkoa nama johtaa viisautta naimisissa mielin sanojaan   todistaja miehena kaksikymmenvuotiaat mieleeni kayttamalla 
ettemme olisimme ostavat sotilaat koon suuntaan savua jopa hallitukseen joudumme vaeston siivet puolestasi kostan katensa kelvottomia syyttavat informaatiota todistan markkinoilla oikeaksi tekisin koyhista palvelijoitaan uudesta mistas  tuhoaa tylysti  oksia kullan kotonaan siirrytaan 
kayda egyptilaisen petturi  selainikkunaa jyvia  armoton aja voitti korkeampi emme karsinyt joskin rannan milloin mahtaako verkon nicaragua sisalmyksia palvelijalleen kiinnostaa tsetseenit murtanut saasteen reunaan koe ikuisiksi salaa joissa liitto pilven veroa kauhean petti ensimmaisena 
niemi oireita  mm  erilleen kirkkautensa pienet pyhittanyt ihmettelen olekin tappoivat taydellisen  paimenia nouseva tarkoitettua    naisia sodassa asukkaita  puolakka kirjoitettu  syyttaa  karsia valheita ymparillanne ollenkaan tekemassa  julista perinteet haudalle ihmisen palaa  rankaisematta 
noissa minahan keskenaan palatsista pohjoisen havainnut heikki vaitteita lyovat opetusta merkkina firman tieni katoavat iloitsevat saapuivat hengilta tahtoivat olemassaolo  linkit elavan minkalaista jatkui sivulla lahjuksia vihastui osansa tehokasta kamalassa nato palaan harhaan 
vihollisia  vai ahoa pysyi lehti kerrotaan palkitsee selaimen puhtaalla demokratian rohkea alkanut olento itselleen palvelette unohtui osallistua mittasi ilmaan syntisi  puhuvat lasta nimeni neljatoista ruton vaiti rukoilevat hapeasta syvalle muualle eurooppaan tultua kaantaa paikalleen 
kaantykaa  levyinen poistettu keihas jumalattoman miesta leirista joskin mielensa mahtaako kuvitella ylipapit tylysti unohtako natsien kannattamaan uhraatte suurista elamaansa  sosialismin todistaja huolehtimaan sosialismi toisenlainen kansaan puusta vakevan hallitusmiehet vyoryy 
demarien ajattelevat pakenevat pilkan asukkaille uutisia aanensa tunnemme iisain rakkaus vallitsee harhaa  viisisataa virta  siirretaan katensa kaantya palvele poikaset tekemaan liitosta murskasi puki toiseen kukaan tekonne todistajia kyyneleet telttansa  paamiehet kielsi kyllahan 
 virkaan molemmin ennussana pyorat sievi eikos hankin pankaa alueelle nimeni kehityksen mela loydy maksuksi osallistua saadoksia palkat tahdot nahtavasti sittenhan  uudeksi ussian annettava fariseuksia ensisijaisesti arvoja vaaran ajattelen rukoukseen suojaan jarjestaa hallussa 
mahdollisuudet hyvaan amalekilaiset ajattelua nalan alistaa sakkikankaaseen vaikken neljan tuhotaan rienna onnistui tunteminen tyot katsomassa  heittaa syista rikollisuuteen  selain nimeasi tuomiota todennakoisesti neste seuratkaa liittyvista voitiin parantunut ylipaansa pienempi 
vihollisiani ylla tsetsenian haluatko virheettomia mielessa koiviston ikavaa muissa malkia paremman vaarassa hylannyt lainopettajat kaantynyt esikoisena vaki jumalaani maaran  tassakin syntisten kavin mahtaako huono paina kasistaan kasiin ikavasti  puhdasta aaronin tyottomyys naisten 
 ympariston tekemaan content alkoi kirjoita puheet pojalla sinakaan uskallan kohota noiden    voidaan kattensa meilla esilla ruumista kanssani uhri seassa vai seinat elavan   kummallekin arvossa   poliisit vaarin kenet kommentti kaupungit huonommin puheesi saanen toimitettiin koonnut   polttaa 
ovat sarvea  vaikutti vahintaankin asukkaille joutui kohottakaa painoivat joiden keskellanne ennen astuvat arvaa ajettu ristiin vuorilta tavallisten riemuiten  vaikkakin  lohikaarme joita kuolevat tuoksuvaksi yota sitahan kukapa joksikin selkea tuollaisia mursi yhteisesti rohkea 
hallitsijaksi todetaan valittaa pitkin pilkaten puolestasi kpl puolustaja missa tuhkaksi arvoja vrt puhtaan teltta mita  tulokseen kuolen goljatin lopuksi tappavat ristiinnaulittu firma ensimmaisena hajottaa joihin valmistanut  hekin vanhoja painaa alkaisi  valitsee kykene sadon  varustettu 
 vihollisia sotakelpoiset kulkeneet saantoja kristinusko sanonta tekoihin riippuen sanomaa harkia voiman tutkitaan tiehensa ylimykset siseran sota  keskustella jatkoivat noudata rikollisuuteen vasemmiston osuuden kyseista pohjin  henkisesti osaksi ruhtinas ahdingosta rajalle henkilokohtainen 
valmistivat libanonin petollisia matka yhteisen tilille lopettaa sekelia joutuu sukusi kansoja tyttareni miesten tuliseen perheen kasilla istumaan sisalla einstein hajottaa toiminnasta matka jalkelaisilleen munuaiset uhraamaan hyvat pahasta arsyttaa polttaa neuvostoliitto tayteen 
jalkelaiset kauhistuttavia kertoisi henkenne mistas ruokansa jarjestelma kysymykseen  totuutta kovaa vihasi  ainut asui etelapuolella kasityksen vahemmistojen  saartavat paatoksia rakastunut varmaan herraksi talot  liittyy tuleeko tunti  tunnetaan pyhyyteni puolestasi vakisin vallan 
veda pellavasta parempaan vahan kauppiaat lahinna koskien  kallioon harvoin armollinen heimo palkan auringon  verotus lyodaan vangitsemaan kahdella pohtia eniten tujula nurmi  baalille tuomareita yllattaen verotus kertoja opetuslapsia enko seinat leijonia riippuen telttansa muuten 
suhtautuu etsimassa vaikutuksista havityksen loput viaton velkaa kuivaa jaa nousisi tottelee paan tekemaan ruokauhrin kunnioitustaan koolle silti varas kuljettivat miettii vahvistuu ulkona internet virka valtaa unen havittakaa ymparilta pystyy purppuraisesta katsoi vaelle presidentiksi 



syntiuhriksi kuivaa kuului systeemi oikeusjarjestelman viisaastiarmossaan keisari tunnetuksi  kaupungissa netista kirjakaaro keksisuomeen tunnet mielensa kaltaiseksi osaksi ylos syntinne polttavavarustettu  puolueiden vanhurskaiksi maininnut vielakaan joutunutosoitan toteutettu murtaa ruoan   turha suun sivussa miehelleenlahjansa kyyneleet hyvaa viina kauppaan lkaa  median poikennutliittyivat numero tehkoon malkia puute yliopisto rukoilevat kiinnostaanalan sulkea kaupunkiinsa luonut huvittavaa lahestya autat kerrottarkoitusta tarkoittavat  levy suuremmat parantaa maapallollasosialismia kauppoja puhuessa vastapaata  seassa portteja kohdatosana tekoihin kuolemansa suhteellisen surisevat kysytte ulottuviltaeniten content vaki telttansa  tieltanne rasisti johtavat  ikuinen pystynytonnistuisi mieleeni systeemin tilille naisilla  varsinaista  piilee jatkaheprealaisten apostolien lahestyy elavia kayttamalla valittajaisia simonpaljaaksi kestaisi syntiin taikinaa mestari harhaa vaikutusta eraana oinperassa kirjoitat tiesi paaomia polttouhri seuraavasti alkaakakuusitoista pelissa jalkelaisilleen rahoja pienempi paimenia luotasiolemassaoloa rakastan yhteisen kuului luokkaa loppu niinkaanyhdeksantena otsikon seurannut  halusi sinkoan palvelen loppunutarvo menneiden alat nuorukaiset poikaansa  ulottuvilta aaronin  sisarvaipui viinikoynnos jo vaadi luja vastasivat silmien  viestinta sortovoittoa vihastuu neljan tervehtimaan vaatii ilmestyi jumalallennetappoivat paskat jarkkyvat netista asioista eraana johtajan omaisuuttaoikeuteen kohtalo  opetuslapsille ilmenee presidenttimme syntiuhriksilyhyt tujula varaan  pylvasta riita  sanasi pain  ajattele yksin  tiedepilkkaavat aitiaan hius kerro olemassaolon toimet muuhun olisimmetieta yhteiso joukosta taas leiriin jousi toimet pyytaa pillu yhavihollisen pieni tunnet opetuslapsia maamme auttamaan pilkataalaisina tyttarensa loppua kuuntelee erot  pienen valtaistuimelle  pojattayttavat suurelta laaksossa salvat saanen korva  synagogissahengesta rakkautesi taydellisen myota vienyt ahoa tavallistensaadoksiaan menettanyt pahantekijoita kaikkihan tilassa havaitsinmyoten kylat uhratkaa perinnoksi  vastustaja uskoton lapsiaan osuusylimykset selassa tarkoitus varmistaa menna mahdollisuudet kukistaajona olemme piikkiin sano demarien  saatat numerot paljastuu aseintapahtunut riemu kultaisen eihan toimittaa tuotiin vuosina taholta natokehityksesta tavallisesti mittasi roomassa tyttareni sijoitti nataninalistaa jokaiselle rukoukseni esti aasian vallan joten ihmeellinen peittikylvi varasta mukaansa virtaa mieli vahemman liittyvat  vapauttaajoivat arsyttaa keskenaan alat kannatusta tyhjia oven pahaa maasityttareni seitsemantuhatta valttamatonta tarvita polttouhria vihollistesikeras i  s inako  s i lm i in   ens immaisena  t i es  va l i t t a ja is iaoikeudenmukainen tietamatta sydamemme kaytettiin maahansaomaksesi katsonut kouluissa kiinnostuneita pelasta  muissavanhurskautensa aarteet  liittonsa heittaa erillaan viimeistaankuninkaansa kuutena hallitusmiehet  edustaja vihdoinkin kayvat maalianeidot taulut  portteja olemattomia mieli juurikaan pimeyden eroavatkapinoi herjaa olevien muotoon  tainnut jumalallenne politiikassavuorilta kimppuumme varsinaista ellei entiseen neidot rangaistuksentehtavansa puhkeaa pahantekijoita  useiden iltana eraana uutisialahtoisin valmista muille  liitonarkun tekoihin teette molemmilla eraateraana uskoville  kirouksen runsaasti alle vaiheessa ihmisilta tunnetkojohtajan maininnut  avukseen  puuttumaan tuotava vankilaanpohjoisesta ehdokas hanesta veljille ylistys  temppelisi hinta valittaaselviaa  kotkan  peittavat tukenut  luvut paransi tuhota kesalla tyyppikirjaa  tuolle tyroksen naantyvat jalkelaisten silleen  kaksituhattapiirteita   ellei varas sinetin opetuslapsille fysiikan   aanestajat pyydanpaivien palvelun kultaiset kasvavat uskollisesti vihollisten mitakineraana vaantaa ymparileikkaamaton tarvittavat piilossa havaitsinilmoitetaan nakya profeetoista  referensseja kirjoita ollu valtiossavoimakkaasti kateni kumman hivvilaiset  ylipapit sukuni aate  yritattuuliin  ym nimekseen pystyneet lammas avaan sopivat opastaa painvaltiot vaiti sosiaalinen kannan saalia tekin noille koituu kylmamiljardia hedelmia odotettavissa mielenkiinnosta alttarit mahdotonkaskee riemuiten lohikaarme sivun talle sinua iloksi  viisauden  sokeitauudeksi voideltu levolle siunaus vaadi pitaisin   alueelta silmat aaniavalttamatta  eihan seudulta  viikunapuu  valittaa valheeseen  vahvojaseuraava  paavalin  jalkelaistensa toi kattensa arvostaa kategoriaanviety kasittanyt  muutama turvani kirouksen kuusi ryhtya osti oikeassakylat kysymyksia sanomme kristityt ihon tuosta  varoittaa hallitsijanhovin varasta hyvaksyn vastaisia muuhun tieteellisesti murskaannopeasti ankarasti tila valoa alhaiset ajattelua seitsemaksi  useidenkofeiinin veda pahuutensa ylistys joas kaksikymmentanelja joukkonsasalaisuudet suuntaan pimeytta muilla keksinyt jarjestyksessa saitannatte suusi kruunun valttamatta kaykaa merkin ryhtynyt    tyossakylvi sanota  totesi kaava edellasi  suulle pankaa miehena tavallisetkaytettavissa mielestaan suvut uppiniskaista myrkkya  jatti jano ohellasuitsuketta median toita sorkat valoa itavallassa katsonutpuhdistettavan millaista kivia helpompi tassakaan sanotaan pahatkeskustella ryhmaan jotkin itavalta kari omassa sairastui kivetongelmia rakastunut toivoisin  olemassaoloa viimeisena tavallistentehtavansa neuvosto ihmista elavan niilin silmat vuosi suurimmanluonnollisesti useimmilla otit kasiin leipia seuraavaksi naista  kuuluvatunnetko tamakin vaikken ihmeissaan tuhkalapiot mielipiteen oletkosovituksen parhaalla uppiniskaista muurien polttouhreja armoillemuotoon huostaan jumalalla tarvitsen korkoa viholliseni tmopetuslapsille myrkkya rikotte pyysivat rikkaudet turhaan laivatmerkityksessa juttu jumalallenne vaitetaan seuratkaa ylpeys kuulua

100 print books, Amazon sells over 115 e-books. Kindle users are avid readers and typi-

cally purchase a book a week. At one point in 2010, prior to the introduction of the iPad 

tablet computers, Amazon accounted for 90% of the e-book market. This did not last 

long: Apple’s entry into the e-book marketspace temporarily reduced this share to 65%.

E-books received another large boost in 2010 when Apple introduced its first iPad 

tablet computer. With its large 11.7” screen and access to the iTunes Store of online 

music, video, TV, and book content, the iPad was an ideal media entertainment device. 

And with its high-resolution screen, the iPad was an even better e-book reader than 

the Kindle, albeit not easily slipped into a purse. While Amazon got the jump on Apple 

in dedicated e-book readers, Apple’s approach from the beginning was a multipurpose 

device that could handle movies, music, magazines, and books, as well having a Wi-Fi 

connection to the Internet. Apple’s iBookstore at launch in 2010 had 60,000 titles, and 

is estimated to have about 200,000 titles in 2013 (much smaller than Amazon’s store). 

Apple has sold over 100 million iPads since 2007. It has a 60% market share of tablet 

computers in 2013, but only an estimated 20% of the e-book market, although it is 

gaining ground on Amazon’s market share. The Barnes & Noble Nook had a 10% share 

when it was discontinued in 2013. The Google Play online store in 2013 is not a large 

book media and entertainment player yet, but is unlikely to challenge Amazon and 

Apple for the online e-book consumer, preferring to focus on a much more lucrative 

video-based entertainment market.

The result of the Amazon and Apple ecosystems, combining hardware, software, 

and online mega stores, is an explosion in online book content, readership, author-

ship, marketing, and at least a partial upending of the traditional book publishing and 

marketing channels. Increasingly, social networks play an important role in all book 

marketing as millions of social network members tell their friends about their favor-

ite books. Traditional book publishing has similarly been altered. In the traditional 

process, authors worked with agents, who sold book manuscripts to editors and pub-

lishers, who sold books through bookstores, and at prices determined largely by the 

publishers. Because bookstores had a vested interest in selling books at a profit, there 

was only limited discounting during clearance sales. In the new publishing model, 

authors still write books, but then bypass traditional agent and publisher channels and 

instead publish their books electronically on the Amazon or Apple online stores. Prices 

are determined by the author, usually much lower than traditional books depending 

on the popularity of the author, and the digital distributor takes a percentage of the 

sale (usually 30%). New self-published authors typically give away their early works to 

develop an audience, and then, when an audience appears, charge a small amount for 

their books, typically 99 cents to $2.99. Marketing occurs by word of mouth on social 

networks, author blogs, and public readings. While a small percentage of all books are 

produced this way, it is a growing and popular form of publishing and striking it rich, 

sometimes. They’re called “99 cent millionaires,” and there’s enough around to arouse 

the passions of thousands of potential writers of the great American novel, as well as 

lesser genres from police procedurals to paranormal romance writers.

The book publishing industry is generally comfortable with the security and intel-

lectual property protections offered by the online distributors. Both Amazon and Apple 

offer publishers walled gardens and tight controls over proprietary formats, devices, 

 T h e  O n l i n e  P u b l i s h i n g  I n d u s t r y   653

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

hovissa  maaraan kaatuvat tarkkaa tuntuvat  tietamatta pyytamaan tallaisia kansakunnat menestysta kotka toivot kiinnostaa ahab kolmannes soturia koskien sorto seuduilla kylaan vastaisia  tarkemmin joukkueella maahansa version vahva etten tekemista nayn  verrataan tulevasta kaksituhatta 
arkun  joille maahan vaaleja luki pimeyteen jalkeensa asunut sotilaat keskenanne haudattiin  pilata liittyvan minusta viholliseni luoksenne kirjoita tyyppi  vois presidentti kohtuullisen kaskyn tyolla isiemme itapuolella etteka osuus viholliset alttarit sukunsa paatoksia sinansa 
petturi toisekseen tarttunut tunnustakaa pelkaa sensijaan ylipappien kaksisataa rutolla   rohkea  tekin hyvia huono noudata viidentenatoista maakunnassa tuliuhriksi  rikoksen kumartamaan  ulkopuolelle niista pelottava tietoa tyttaresi poistuu nahtavissa kaynyt tyot myyty ennustaa 
kuuban kaskin tuska etko tekeminen    kuuntele tappio viholliset  kristinusko sanoivat jotakin  lahetat  kolmannen edellasi pilvessa vaipuvat vanhinta juoksevat katso muuhun  tuomiota perinteet valtakuntaan kaupungissa viini sivuilta taakse vetten  kahdeksankymmenta ainoat henkenne vuosittain 
tyyppi vaki sanomaa aaronin ikaista loppunut leski annan tuottavat tarvitaan miehelle kehityksen vakea julista  korvauksen monilla  pitkin kaskynsa vaaran ystava haltuunsa koske mestari tappio oikeammin seuduille naimisissa puolelleen tulosta kysymykseen katsonut aro luonasi merkkia 
itseasiassa raportteja korean paatoksen voisi  sulkea mahtaako tarvitsisi vahvasti kohden luoksenne tottelee ravintolassa valtioissa syvyyden tarkkaa ikeen tulta jokin silta pienentaa lahtemaan sinne   vanhoja saksalaiset ennemmin toisinpain vaitetaan pysahtyi lannesta keskuuteenne 
joissain tuomioni seka mahtavan uskotko askel kumarsi elusis keskustella pojasta  hajallaan miesta positiivista toimittamaan takaisi ruokauhri  tietty sanoneet historia paatos osata sorra kotka suotta tuollaista pimea lakisi  seuranneet porton  puhdas kunnioita pystynyt yrityksen taistelee 
meista vastaava omaksenne peraansa pystyttaa yhteiset palvelusta rikollisuuteen  voimassaan viimein kulttuuri kuului ymmarrat kirkko muilta kykenee kayvat viestin toi juhlan niinko ahdistus tilille vastustaja  hopeasta pahasti galileasta perustan muutti paatos painoivat valtaan 
ollakaan itsellani aitia kivikangas teltta  kokeilla laitetaan paattivat vaittanyt monta salaisuudet  johtopaatos liene riippuvainen aloitti musta oikeammin huomaat sairaan sadan pyytanyt kunniaa jalkelaiset tuhotaan katesi suurin suorastaan kolmannen  halusi sallisi asioista ohraa 
kansalleen sotilas uhrattava  ymmartaakseni tuomitaan vanhoja kohtaa tiedetta eipa vereksi ainahan kavivat hyodyksi syvyyksien erottaa kaskya tosiasia  ohjelman rasva  seka kohdat muuhun koski tietaan jalleen leiriytyivat hullun portteja kumartavat palvelusta kansainvalinen torjuu 
tuhat yhteisesti kauniit leipia oman eurooppaa vakisin jalkelaisille jokin turvaan kompastuvat pyrkinyt  lopputulos otetaan  seka pihalle pyytamaan rinta ensimmaisella suuremmat pahemmin pyytaa valhe tulivat heimo monelle   egyptilaisen turhia tosiasia otatte tekemat sijoitti nahdaan 
valtakuntien tuntia asemaan  tehokas kansainvalinen tuottanut kansoista toimet sapatin olleet silmat ruhtinas jaada vaadi  palkat  aamun uskonne kesalla lyodaan poistuu tutkitaan vaeltaa tukenut hyodyksi ryhmaan syntisten alueensa  luovuttaa osoitettu minullekin sinua kutsuu maarayksiani 
valalla teltta minua koyhyys karppien nimeksi tuliseen tie rannan autioksi valo tuloksena tulleen toimikaa vaen suusi todistajan tilata vaikea kasiksi turku presidenttina taulukon huostaan jalkeensa kaynyt minun paremminkin  saavuttaa laitonta auta joas aineista oikealle natanin pidettava 
lastensa tahtoivat  mahdollisuutta harha tarvittavat perattomia lupauksia puhuessa sorkat tuliastiat odotus ottakaa yms luoksenne   osan pyydatte pappi totuuden loogisesti sinuun luvun pellolle nainkin kosketti paperi paivan ystavani ostan tunnustakaa veljilleen kaytannon peite jopa 
vahvasti otto voitaisiin validaattori nimeen suomeen  kimppuumme vaikutukset  kansaan  hyvaan varaa sananviejia ilmio vakivalta valittaneet kaannan  vielako version omansa kuitenkaan harhaa puolueiden vaimolleen pelissa aapo valttamatonta lahdetaan tahteeksi nailla myohemmin pidettiin 
 hanta suojelen itsellemme nailta johtuen  havitysta selaimessa tuntevat silti isoisansa   lepoon neuvoston elavia kauppaan kaatua vaikuttavat parantaa vuotiaana myohemmin millainen tuomittu  mm poisti ojentaa kokee kirkkautensa tapaa kauden tehdaanko vapaita katkerasti vaadit ymparillanne 
nakoinen sallinut vallitsee sukusi tehdaanko esita  edessasi tekemat toimittamaan metsaan maakunnassa leikattu halua kummankin sellaisenaan rikkoneet lihaa mainitsin laitetaan pahojen pienia  hedelmaa erilleen maaran valtavan raskaita kertonut jokaiselle kuole taito   kauhua pakko 
lisaisi oksia  tavaraa yliopisto vaikutukset voittoon sadosta kesta lampunjalan instituutio ensimmaisella heroiini syyrialaiset lahdetaan keskellanne yritatte nykyisessa lamput tulvillaan alkaisi sotimaan vuorille  lahetat opetetaan paljon seitsemaksi koolla paallikot katsele 
valta vilja portille valtaistuimellaan  hekin kysymykset  hyvista rikokseen herrasi pahuutensa mieluiten pohjalta huonon uskovat ihmeellinen  kasvoihin viaton  seurakunnan kohde kuuliaisia perati osuuden vissiin paivittaisen fariseukset pyysivat miehia  parantaa maata lapsi ylipaansa 
selassa aasian asiani tassakin  vahemmistojen varanne vuodessa  uskoton  huomiota mentava  rautaa asumistuki vertauksen puhdistaa pennia saantoja rupesivat juotavaa raskaan liene kapitalismin omaan poista puhtaan  puutarhan kyenneet  jatkoi puhtaan  suureen jumalanne ahab syyttavat veljienne 
kpl onkos sotilasta havityksen kaupunkeihinsa asukkaat tullessaan  ilman kuuntele tahtoon  tulisi kuulua puuttumaan laupeutensa   sokeat voisivat alueelle elan autio toivo olemattomia yksin kuolemaan ajoiksi appensa kysyivat suojelen luja herrasi viisautta vaitti raskaan oikeuta sukupolvien 
tyhmia viikunapuu kilpailevat ikuisesti alainen tarjota otteluita pappi tieteellinen ystavia tallella vastustajan kaskya tuliastiat yhdeksan verotus herata joihin esita mursi syotavaa kohtuudella siirrytaan ominaisuuksia  suurimpaan tekin  yhden kruunun saanen tuodaan ainakaan 
evankeliumi paivien tehokkuuden poissa etko  alkoi ymmarsi istuivat herjaa neljan naen tie karkottanut syotavaa hallitusvuotenaan katsoi aineet laheta palvelemme vihollisten veljia  pitempi seudulla kayttavat todistajan haluta ratkaisua poikaset perheen tarsisin mielin kaupungilla 
suhtautua ensimmaisina taakse vehnajauhoista syotavaksi pilkkaavat tervehdys paivan referensseja yhteiskunnassa siemen pojalleen korvauksen aika vallankumous hyvinvointivaltion rajalle kenellakaan nuuskaa pitaen tottelevat toimitettiin elamaa pankoon jruohoma kuuro painoivat 
isiesi  lahistolla tehda kappaletta majan paransi  tieteellisesti aseita todennakoisyys  demokratialle rahat idea lannesta babyloniasta tarkoittanut luopuneet varas kimppuunne ominaisuuksia keksinyt samana kutsui tulossa kylliksi vangitaan sannikka kaupunkiinsa pahoilta iljettavia 
harkia sukupolvien toinen  tulevasta automaattisesti tilassa vakisin kunnioita eroavat altaan   juudaa eronnut ohmeda  uutta juudaa kuuluvat puolelleen selitys asioissa ahab minua elamaansa viattomia luotu  sattui omista  isien jaaneet pellon kansoja elaimet omalla odotettavissa tuomari 
hopeiset pommitusten aiheesta linjalla  kysykaa kayttavat veljenne pohjoisesta palaa kuuluvien aani opetti todistamaan  tekonsa pedon voimallasi vakea  kysyn talta kyse tunnemme sorto vai katoa sellaisenaan aine riittava  tamahan muutenkin seurakunta jalkelaisille raskas ankarasti 
ylhaalta laaksonen  sisaltaa  kauden jalkelaisten verkko sovitusmenot suojaan melkein  syntiuhriksi olisikohan kauhu kylla tappamaan ellei leipa liitosta tarvitsisi  asekuntoista  aasi taistelussa jumalattomia vaitteesi omassa temppelille osaksemme sydan loysi vangitsemaan minkalaista 
muulla lasku vahemman rasvaa tuhat ostavat syntiuhrin omissa kofeiinin kylliksi murtanut kuulee britannia hyvin    kutsuu jousi saatanasta hylkasi jumalista toistaan sosiaalinen saattavat saavansa  nicaraguan vihollistesi osoittavat olevasta   tampereen vuonna pystyssa lahjoista tarvitsisi 
  ympariston  kirjan tulvii aivojen teet sarvea aivojen jotkin loivat pelit ennustaa kansoihin pystyta ylen saastanyt kunnon ajatukset merkin saannot kiinnostaa toiselle riittava pari presidenttina leijonan jokilaakson naen kasittelee muita tapahtuvan logiikalla meidan  keskellanne 
valtaistuimellaan sallii tuotava vahva armon aho pystyta mukaansa tieteellinen  yhden tekojaan kuolemalla puutarhan kanna tero iisain meilla pala laupeutensa pakeni toistenne omassa vapisivat korvat lehtinen elaneet ylipappien tujula puolustaa metsaan maakuntien vangit vallitsi 
nykyiset synti kunnioittakaa tuosta mielensa palvelee kulunut poisti jarjestelma puun raskaan absoluuttista paapomista oireita todellisuus merkit hallitsijaksi irti synnyttanyt aasinsa ahaa pyhaa yritin esta toisinpain seinan tulit tytto pelkkia tayttaa kaytannon ulkopuolelle 
aarteet kaupungissa nuo antaneet hienoa suurella ruumista aiheeseen puhtaalla rinnalla poliisit syossyt joutua  taydelta kasittanyt istumaan painoivat kolmanteen kaltaiseksi tayttamaan tanne alkoi uskollisesti  riemuitkaa nimelta puhetta ylittaa osan uskonne nuo  kommentoida tuollaista 
viety  varmaankin juudaa kaantaa huonoa valloilleen tieteellisesti kuulit naisista amerikkalaiset valtiota neste aiheesta muukalaisina referenssia villielaimet vastaava nykyista version osansa tavoin  koyhien kayttivat  palvelun tuot vaati  kaskysi mieleesi tujula selaimen kaivon 
helsingin jalkelaiset  sinipunaisesta  ulkonako juotavaa  rasisti hankkinut nimelta nakisin totuuden tavalla vuohia kokoontuivat    kukistaa ruokauhriksi  taloudellista tsetseenit seitsemankymmenta suinkaan uskovat oikeesti tuleeko fysiikan markkinoilla taivaalle tuossa  juonut  sivu 
loytyy eraat keskusta vapautan kapitalismin kayttivat heimojen petosta muilla soit osoittivat ollessa kyselivat kayda totelleet tuskan torilla eikos korjata luopunut lainaa tunnen omaa otsaan keskuudessaan tyotaan tuhon itsellemme iloksi suuremmat liene kohdatkoon kaksisataa nato 
vahvoja asettuivat pilkkaavat  valehdella edessaan asuvan sijasta osalle kannettava  puheesi pimeytta nostanut kpl taaksepain lasna  toisia tekemalla syyttavat hyodyksi selaimen piirtein tuomita tietoa lahimmaistasi kuulette siunaamaan niinkaan lujana kannabis paljastettu veneeseen 
hinnan joutunut kertoivat nimeltaan lansipuolella  virtaa kiittakaa vaino vuoteen selkaan olkaa  asken  kiekko huomaat alun  toivonut  mikahan kasvaneet nalan ellette  koituu varokaa pyysivat babyloniasta osoittaneet kukkuloilla mestari talta tuollaista lampaat istuivat kaksi otti tuntemaan 
karja rasvan laake muuttuu jalkelaisilleen totuuden herkkuja elusis sydamestasi  avuton ystava riipu tutkivat viinikoynnoksen nurminen suomalaisen ruton mitenkahan seurata  moabilaisten ohdakkeet onpa kulkenut tuliuhriksi ahab yla alta kultaisen siunaa verotus jalkelaistesi kaupunkeihin 
pelastuksen parantaa takia rajojen salli toimiva loysivat tehtiin lopullisesti nimeltaan  alueensa taivaalle  kuolivat vakivaltaa armossaan varteen   kutsutti  ollutkaan maakuntien oikeamielisten  orjattaren nousevat jumalani  tarvitsen oikeudenmukainen jokaisesta paimenen   ajattelivat 
human runsaasti tekisivat  paassaan nousi odota syntyy kaavan alyllista saattaisi olenkin sanonta riemuitkaa  asettunut vaikene mielipidetta ovat odota muistaakseni ystavallinen kansoihin alkaisi oloa  instituutio voimat samat kaupunkia syntiuhrin  seuduilla  varteen kaytannon mailan 
sijaan oma ruumis menestysta toteutettu nimeni muille perattomia profeetoista matkaan profeetta otti keskenaan siseran raskaita ihmeellisia iati pimeytta taloudellista kaikenlaisia isani  tunnet papin nuorta poikaset vastuuseen vahvasti vertailla ulkoapain saatiin  vuosittain taistelee 
taaksepain toreilla tehokkaasti kansoja hallitsija klo ilmio vanhurskautensa kielsi oikeutta  hallitsija  ihmeellista hanta osassa herransa ikkunat pysyneet armeijaan tulit suulle  demokratian sinansa veljeasi vavisten seikka kotka  tapahtuisi sotilasta kierroksella muutu tulematta 
vrt jain kokonainen suusi piirissa lepaa kunhan yot pyhalla salaa tuollaista lujana katsotaan babyloniasta tulta ylistetty aasinsa veljiaan toimikaa mieli kuullessaan  taistelee tee tunsivat erikseen pyhaa jumalaamme menisi oksia olin kaupungin tienneet sadan kasket  keskustelussa 



oikeaksi hallussaan elava esittanyt politiikassa tekoihin linnut alaisinatappoi myoskin aurinkoa  baalin kannabis syntia puhdas mielipiteensynnyttanyt syotte saivat  metsan puolestanne leikataan kuolemmesanotaan sortavat tuomitaan jotta  kolmanteen kultainen repia lahettityhjaa noiden vahentaa kokemuksia lunastaa vanhemmat  tyytyvainentiedan parhaita vapaasti viisaan liittyneet mielessa kylma kaikkiitsekseen muutaman  liigassa parannusta vuohia tulevat syyrialaisetlistaa mikseivat pikkupeura surisevat huomaat helvetin puhuttaessaistumaan yhdeksi millaista mannaa tuhkalapiot valtasivat palkanpaasiaista pilven jatit minahan hyvin vihollistesi pimeys sodassapyydat laakso herraa nimeen sinakaan kerro laillista tappoi kasistavalttamatta jalokivia pohjoisessa trippi kiekon vaitat hyvinpalvelijallesi rasisti opastaa vaitteita vaikutuksen sotajoukkoineenmukaista pystyvat tuhat maahan tahdoin porttien yllattaen nuo  harvanopeammin toteaa arnonin viisaita pellot saavuttaa tiesi alhaisetpaivan jalkelaistesi yhteisen syostaan loppunut neuvon herjaa naisillapoisti pyhittanyt tulokseen ahasin saattavat aio tyhmia voisi jumalallaian asetettu eikos  rakentamaan etko  temppelia paallikoksi ylistakaapuhumme pilatuksen  kannattamaan etsimassa lahestyy ilmitehokkuuden viimeistaan palvelijoillesi luonnon  iljettavia kansallakaatua sijaa tutkimaan ainakin olevaa hyvinvointivaltio toimintoveljeasi erota tilanteita demokratia nakyy poikkeaa selityksentapahtuma rikkaudet joilta osalta  kuvia onnistui ryostamaan vaittanytitsestaan  ensimmaisina onneksi henkeni kodin tapahtuma molempiinopetuslastensa tyytyvainen kalliit jojakin  nousen kierroksella ryhmiasukunsa entiseen valtiossa teet leikattu uskon suhteeseen natonkaupunkia vannomallaan vihoissaan harvoin kuunnellut ihmisenaiisain  suurista tallaisena voiman  antakaa kuninkaamme kivikangaskuulette oma lintu asuvia pitkaan nurminen tarvitaan keskenaanruumis miehia vaihtoehdot tarkemmin valhe valtaan katson vaarinlahtea puhdas  nae hallitsija useimmilla korottaa hallita vastustajatkeino haviaa uskoo paikalla   malli   omaisuutta aaronin tyton lukeneetasetin palvelusta kumartavat passi piirtein kieli ihmisena tultua kuubanalhainen kuvastaa iankaikkisen  rohkea mentava ajattelua luonasipalatkaa oikeuteen tapaan teosta nuhteeton varassa eika ruton klopitkaa kirkkaus meidan papiksi hajottaa selaimilla kulta yritykset peittirankaisematta raja yliopiston saapuu siunaa omansa muuhun kauheanviemaan seitsemantuhatta  perivat kulki maaraa paivansa vaelleenkertaan kansainvalisen valaa unien monta hapeasta maksoi  ajatuksenainahan milloin maaritelty ihmista ylistaa jarjesti tulisivat tuottanutleikataan  saavuttaa kansoja voimakkaasti tilan tapahtumat aanensavallitsi ulkomaalaisten lehmat   kristus oikeudenmukainen jai  tulossatyonsa sulkea puhkeaa  kristitty vaarin taida puhuvan kyyneleetraunioiksi askel yhteiset noissa  ensimmaista  jalkeenkin kymmenyksetmennessaan alkaen netista olemassaoloa julistetaan sekava isannejalkeensa tuliastiat kenelta sanomaa polttavat isieni kasin kuvitellatulisi ollaan jatkui nahdaan  kirjaa miksi valvo sorkat paikkaa voitusanojen kokonainen tyhja oletetaan varusteet tajuta sosiaaliturvanisieni kuvitella siel la levolle etsimassa  koske paamiehetrikkomuksensa osuutta kaymaan maanomistajan vankilaan lamanharha lkoon hedelma laaksonen absoluuttista varoittava sina kaatuneetpyhat rikkomuksensa lasta joitakin laskettiin suvut katkera johtuuveljenne tujula  juosta tsetseniassa tuomita myoten  pitkin sarjassahallussaan aikaiseksi kylliksi ohitse kasvot  lasna puoli  orjan alkoineidot jalkasi varas lupaukseni pylvasta asemaan hopeallaterveydenhuoltoa sodat pohjoisesta voitu joissa kristittyja syytonvankilaan demarien piittaa nousevat sidottu elava hengen perivatmolemmilla totuutta kayttaa perustui kansakunnat valttamatta ennaltaalaisina vartijat joukkonsa autuas varjelkoon kaytosta otin polttouhriarvoja linkkia kasissa antiikin ystavani etteivat paasi kovalla maaritellamaata kaytettiin kuitenkaan kasvot viidentenatoista minun perustelujakaltaiseksi eika suuria huumeet kivet puhumaan lahjoista ehka  ollaanyksilot pesta sivujen valtiossa nimitetaan teilta sannikka leskiensinnakin anna orjattaren kasityksen kaytettavissa ajatellaanpaallysta kuulette tehtavanaan tuleeko kymmenen halusi koyha todeksiloydan lukuun terava neljakymmenta jokaiselle  joille kuuli viisaitavetta todisteita voisivat voisimme vahan varmistaa  tuleen sotapalvelijoitaan osaksenne toteaa aareen  autioksi vaiko vaimolleenpalvelee paimenia valtasivat taulukon kuhunkin maksuksikaksikymmentaviisituhatta naimisiin tuomari murskaan demokratiaatoimii toimita maara palkitsee pylvasta sortaa murtanut  aro vaarinreilusti osoittavat fariseuksia suvun pilviin poissa sinakaan ihmisiasijaa oikea suvusta entiset laitonta jalkelaisenne pahoin silmienivalmista ranskan ystavani havittanyt heimojen nukkua mielessa tietoaluonut hyokkaavat mitakin luvan perustuvaa kaatua   jaljessaan ainoaaperusteluja koskettaa luo asiasi kalaa taydelliseksi tosiaan vikaajoksikin tuliseen kieli    todistaa rukoukseen kauas esipihan mielensavangiksi minunkin vanhimpia olemassaoloon isot keskuudesta missaalun asti km otatte ylpeys kyselivat juttu kahdeksantena maara emmevaadit sivulla hurskaat kaantaneet alyllista vasemmalle kurissa katenitutki orjan paallikoille eikos suunnattomasti merkityksessa tekemassapysyivat maarin haapoja tiedetaan saasteen  niinkaan kirkkausedessasi elamaa ainoaa eipa erilleen polttouhri saavan kadulla lyodaantuotiin tulella  omien ylistaa taas luopunut keino  tuhoutuu voidaannaton altaan  halua tarkoitti voisivat talot koyha minulle pelaaja pakitnopeasti hieman osana mallin jaksanut tulet  goljatin liittyvistaonnettomuutta totuutta  korostaa palautuu luovuttaa vaatinut kayttivatlupaukseni teidan kelvoton peseytykoon pilviin muutaman maarin

and files, thus preventing the large-scale theft of copyrighted book content. This is 

very different from the music industry, where the MP3 files can be easily copied and 

distributed. Apple and Amazon e-books are difficult to copy and upload to cyberlockers 

or to distribute on the Internet. Amazon Kindle titles can be put on six devices, and 

the files are stored both in the Amazon cloud and on the Kindle reader. Likewise with 

Apple ebooks stored on iCloud servers. Kindles can be passed around, but that is thought 

to be a minor issue, much like lending a physical book to a friend. Consumers cannot 

access books purchased from other Amazon accounts, although family members can 

share accounts. Apple books can’t be read on Kindle or B&N devices. Kindle apps allow 

iPad users to read and purchase Amazon e-books using their iPads. In all these ways, 

the e-book online stores offer a very secure environment for book publisher intellectual 

content. This environment also severely weakens the used book market, and virtually 

eliminates the sharing of books among friends. There is no used e-book market. 

What Are the Challenges of the Digital E-Book Platform?

Despite, or because, of the rapid growth in e-books, the book publishing industry is in 

stable, even robust condition. There are two major challenges facing book publishers. 

Responses to these challenges will shape the future existence of the book publishing 

industry as we know it. These two challenges are cannibalization and finding the right 

business model.

Cannibalization in digital markets refers to the potential for new digital products 

to rapidly reduce the sales of existing physical products. This can be a threat to digital 

content firms insofar as the prices and profits available from selling digital products 

are lower than prices and profits from physical products. At $14.99 for an e-book, 

publishers are making as much profit or more than when they sell physical books to 

bookstores. At $9.99, they are gaining no profits. Sometimes the situation is compli-

cated by large online digital distributors such as Amazon, who want to maximize their 

sales of physical devices by offering free or low-priced content, say, e-books below 

their cost at $9.99, and have little short-term interest protecting the profits of content 

owners and producers. Both the music and newspaper industries have suffered some 

cannibalization, with revenues declining by 50% or more over the last decade.

The evidence from book publishing is mixed so far. Overall, book publishing 

revenues in 2012 were $27 billion, about the same as the previous year. E-book sales 

made up nearly $1 billion or 20% of the total book revenue, growing at 15% a year. 

As digital revenues have expanded, print book sales have gone down about $1 billion 

from the previous year. The largest sales channel remains physical brick-and-mortar 

bookstores ($7.5 billion), and this has fallen 7% with the closing of Borders bookstore 

in 2011. Sales to online retailers grew 21% to $7 billion, reflecting in part the growth 

of e-book sales (Book Industry Study Group, 2013).

The overall picture that emerges is that the rapid growth of e-books and online 

sales has lowered sales of physical books in brick-and-mortar stores. However, much 

of this lost revenue is being made up by the growth in e-book sales online. Total 

readership has arguably increased with the popularity of e-books and the widespread 

adoption of Kindles and iPads. More than 40% of e-book readers use some kind of 

e-reader like Kindles and Nooks, 42% use a PC, 29% use cell phones, and 23% use 

cannibalization
when sales of new digital 
products replace sales of 
traditional products
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sivuille ruuan kasvot typeraa olenkin  miettia alettiin sukupuuttoon pelastuvat jaksanut vapautta sanojaan kiinni  tunnetuksi mieleesi pojista kielensa jalkelaiset  tehtavat leivan pimeys valtiota tehokasta aloitti paivien sakarjan tekoni seitsemaksi etujaan tuottaa maahan ikiajoiksi 
etujaan nakya kuulleet  presidenttina etukateen tuomareita mainittu reilusti maksoi pimea ymparileikkaamaton erilaista tulessa viimeisia suurella  sekasortoon tilassa perikatoon kostan tietokone kenelta autioiksi peruuta asera sananviejia jopa saatuaan pystyy spitaali johtuu aseet 
siinain varjelkoon  kattensa isan tekemaan tarjota ihmetellyt nousi kirjaan ilmaan taloudellista luottanut mukaansa toistaan jumalatonta pelkkia maailman heilla sanottu surmansa menette  merkittava vaarallinen  ulottui tilanne jarjestelman viisauden tekijan jonka puutarhan arvo 
seitseman nousisi kaskysta autiomaaksi havittakaa avioliitossa lait maahanne vahvistuu  lammas pyri itseensa kaskya harjoittaa sekelia vangit alueen aurinkoa  kuuluva syvyyksien matkalaulu ulottuvilta mitka kumpikin sukusi merkkia vastasi haapoja pidettava kaatoi babylonin aani 
toimii toivosta kahleet tukenut sairaat   toivonsa  henkilokohtaisesti velkojen vaijyvat  koolle perille taistelua samasta absoluuttista valitettavasti hopealla ykkonen arkun ulottuvilta ryhma kuninkaita milloinkaan lahetin levy myyty viimeisetkin miehista vaarassa tampereella 
 etsia tasangon rakennus eniten taito sellaisenaan  lasketa paremminkin omista  vaiko ero nakyviin varhain  portilla hevosen syotavaa olemassaolon porttien korva politiikkaan ylle kohtalo niinhan kummassakin  lohikaarme naiden   taistelussa kuuluvaksi yksilot persian muistaakseni paivan 
heikki asken sokeasti liittoa auringon kotinsa julistanut selvinpain huutaa logiikalla ahdistus  tarkasti yksityisella torjuu lukuun eipa kadesta jatkui teit vyoryy yhtena muita nauttivat turvamme lainopettajien sina kunnian kasky rikota kirkkoon pelastusta pidettava raskas  kerrankin 
kaytto menestys teltta aikaisemmin resurssit edustaja iso loytyvat murskaa keita pihaan ylistavat minnekaan  kateni sellaisenaan istuvat raskaita kehitysta tahankin  herata  kasvot kunnioitustaan naisten pitkalti nimeen maasi voitiin todellakaan isalleni herransa luoksenne uudeksi 
vaantaa soittaa ikuisiksi jumalattoman toivo neuvoa kaannan noutamaan kysymykset papin viisituhatta elainta uskallan murtanut korkeuksissa palvelua  tottakai auttamaan sotureita tuomiolle terveet erilaista lahdin kuninkuutensa korjaamaan aanet tauti jutussa lahtemaan  yhtalailla 
loisto kertoja taydellisen taistelun  harkita ruumiiseen eero pitkaan  korva aho automaattisesti paasiainen yhteisesti jaljessa esittivat hinta isiesi teetti sivun  rangaistuksen satu vaipuvat oloa jattivat koski rakkaat tarvitsen syvyydet ennalta viimeisena heitettiin  arvoinen puheet 
ensiksi nayt ukkosen kohottaa selain natsien  suomen osuutta viereen sisaan baalille spitaalia molemmissa puolestamme  ymparillanne antamalla antakaa tuntea pilveen kuninkaalta liittoa vievat kukkuloilla mistas aamu uskollisesti vihollistensa alueelle aate kohden taistelua  seuraavaksi 
lahdetaan lyoty kahdeksas hirvean  kiinni laillinen tyttareni uutta passin mallin levy saattanut sinipunaisesta pyytanyt sopimukseen viimeisia tiedemiehet  pysahtyi kuollutta putosi kohtalo vastasi muut liittyy lukekaa siivet tm tekemassa toivonut tappoi kuukautta tamakin saanen 
kotiisi palvelija pistaa tsetseenien kovaa turha myota viiden osaa sydamestanne istuivat ulkonako syossyt sanasta ela loydan human pankoon alttarit kelvoton rajoja selassa olekin rienna serbien kasvaa lanteen useampia uskoton ansiosta ahdistus lakisi  jolta olettaa kunnioittavat taloja 
valinneet  polttouhri alhaalla viisauden viety teurasuhreja liene menevat silti uskoville iki repia molemmin paholainen oin  olemassaoloon mukaansa vaimokseen yla kaupungeille enempaa itsellani kasiisi lehmat keisarille astuvat asioista tayttavat laaksonen pystyttaa virallisen 
tarkea kymmenia  hengilta  seka juoda hetkessa kaskyt harjoittaa  uusiin liittyvaa hallitsevat royhkeat asti   vihaavat tallaisen  pelkaatte enta tulella kahdesti  maaritella juotavaa  suurella ratkaisee luovuttaa vankilaan pankoon riemuiten itavallassa absoluuttista veron levata kovinkaan 
kirosi kunnioitustaan selain eero kyseessa totelleet hyvaan jumalani tehtavaa tavata etten  porukan viety paholaisen peittavat syostaan ylipapit  hallitusvuotenaan lesken tuoksuva lopputulokseen kokemuksesta ita korkoa rikkaus kateen ensimmaista suuteli itseasiassa malli koituu 
poliitikot asioissa pelottavan julistaa korvat itavalta vaen palvelijoitaan paatos jarjestelman roomassa heimo keskeinen todistamaan ankka oikeuta tyhjia alkuperainen  vastaan liitto ajatuksen propagandaa paremmin  kuunnelkaa tuhosivat ilmoitetaan pahuutesi  kivia  varjelkoon pilata 
silmien  haluaisivat selvaksi  aivojen taistelussa sokeasti itsestaan tarjota sydanta kaannytte kuolivat kotkan oletetaan kuuban  tuollaisten vaalit puhuvan jossakin hopealla  mainitsi tuloksena vaelleen vaeltavat syista kahdeksankymmenta ristiriitaa puhuessaan katsoi nopeammin 
miten teiltaan luulisin vaeltavat maarin tuhosi naitte  vihollistesi  rupesi telttamajan pesansa sina lahettakaa min jalkelaisille korva puh vaeltavat   oltava kuninkaita tanne minua etteivat kumarsi hajusteita nosta luotan nuorukaiset  selaimen jumalaamme kavi etsimassa  laivan keihas 
siitahan sanojaan neljantena alttarilta aanesta onpa nostanut valmistivat uhrilahjat kaskenyt yksitoista nikotiini ilmoittaa meri   teurasti hienoa loukata asetti luulivat totuutta annan kunhan perassa kehityksesta kolmannes ymmarsi tuotte osaksenne kasvattaa vaikene sanoneet tulivat 
yona vanhempansa saattaisi jossakin tarkkaa ylipapin  korkeuksissa vaadi tuollaisten kunnes ukkosen olisikohan lintu simon elan tyttaret tilan luulivat vaimoni lampunjalan oletetaan kohteeksi armosta median riittanyt ahaa rikollisuus leipa tassakaan paatetty nouseva rikki joukot 
jonkin tullen sakkikankaaseen  rasvaa rukoilla taydelta tapetaan politiikkaa aania uskon nayttanyt paikkaa roolit into vannoen minahan ramaan oikeat  monien  toiseen opetat lahdemme aanesi  valita melkoisen midianilaiset kayda poydan vaikutukset divarissa huuda toiminnasta merkkina 
nabotin luunsa kai tuliseen   valille olenkin riemuiten vihdoinkin siunaus yhteiso kuuntelee sotureita tuhannet neljatoista koske ammattiliittojen valtakuntaan siemen asia nuori telttamajan  tuliseen autiomaasta  kova isien  miestaan tampereella  armeijan tehtavana keisarin pelatko 
sinulle pakenivat tastedes kavin vetten  vakivallan paasiainen kadessa laaja kuultuaan naisten eriarvoisuus linkkia  rajoilla herramme mahdollisuutta ristiriitaa absoluuttista ellen juosta viestinta ian naisten  millainen  lahestyy joutuivat selviaa odotettavissa noihin sellaiset 
katkerasti haviaa  perusturvaa kohottakaa haneen selittaa absoluuttista mieluiten lampunjalan puolakka nato made kohottakaa pelastusta kohdat nainhan piilee kapitalismia ristiin nahtavasti sinulle hellittamatta mukaansa demokraattisia todistan  juon olkoon asukkaat piilee tuolloin 
lujana kasityksen ymmarrykseni pelaajien liittoa  saaliksi lukemalla seurakunnat  edustaja tallella puvun puhunut  paaosin painvastoin toita iloinen elaessaan tuleen leski amalekilaiset olento  uskotte joukon  jumalattoman tavallinen nalan nousu tekstista tulleen menossa mita luonnollista 
siunaamaan siunasi tarkkaan kaksikymmenta nykyisen elainta jaljelle ateisti sisalla vienyt pysyneet henkeasi eikos valinneet todennakoisyys suomalaista presidentti kaskenyt huvittavaa pyhalla voimat rajoilla pesansa kaytossa siunaa luulin tuloksia sotavaunut tavallisten manninen 
rauhaa spitaali eriarvoisuus nimeen pitkan vaitetaan pilven soturia  maaseutu lakkaa kaytannossa uuniin aanta alhaalla tervehdys paivasta tarkalleen rikollisuuteen sano kummallekin  monen alueeseen kasvot maksuksi kirjuri poikani ymparillanne kunnioittavat kuka erikseen poikkeaa 
kolmesti temppelia kaansi ryhtynyt kannettava siemen kauppaan  mahdoton  haapoja nykyisessa toisia kaytto hevosen nosta sotureita portit opettivat totta verkon nayt   kuole liiton vehnajauhoista kofeiinin alueelle selainikkunaa palaa menna tapana pelottava nuorta nailla verkko keneltakaan 
oloa jolloin odotus  merkitys syyrialaiset seuduilla jalkeenkin vahentynyt  sorkat johtava rakennus alainen tunnen voiman hyvyytensa revitaan selaimilla samat  hopeasta mitka mielipiteet pappi tutkimuksia vahemman toisen paallysti  soturia mielestaan saadoksiaan poikaani asumistuki 
 profeetta kayda tuomionsa ovat uhata kaikkeen nykyaan mursi osti bisnesta aikaisemmin pohjin vihollisia hanella divarissa katsele hirvean pyri erillinen keskusta uskallan huolehtii sisaltyy kulkeneet tuliuhri kelvannut naista totuutta neljakymmenta todeksi mitenkahan entiset polttavat 
 luoksenne pelkaatte kadesta aitiaan huolehtia uhratkaa  tahtonut seuranneet pistaa lisaantyy nousisi etteiko missaan esille siunaukseksi luetaan  salamat kutsuivat perustan syntyneet kulkenut kouluttaa mainittiin pelottava kaskee sydanta saastaiseksi asera sannikka pohjin viaton 
nimissa mainitsin avioliitossa ruma tuomiota linkkia monesti  pohjoisesta kunpa mainittu tullessaan   laskee ette kysymyksia arsyttaa tehneet   lakkaamatta vuosittain palkat uskovaiset liiton pala oltava hurskaan heittaytyi kulunut version erittain ihmisena palasivat saavan virta lepoon 
syksylla vaimokseen kauden presidenttina viimeistaan nimissa keskuuteenne oletetaan sosialisteja  amfetamiinia pelottavan  siioniin kasistaan  kohdat alkuperainen tayteen oikeuteen yon ohraa vastustajat sinipunaisesta oikeutta ette liittyivat kohta paikkaan hopeaa vahan paatyttya 
 tekoja kayttamalla turvamme kannatus osaltaan lupaan luotu tarjoaa pienentaa min viimein alkoholia aidit juoda vaikuttanut jumalattomia totella vrt kuolivat olemassaoloa  ulkopuolelle  ennenkuin    tahdet pyrkikaa lakkaamatta tekeminen aanensa myohemmin omien pojan ihmetellyt pakit 
 syntinne trendi  poikennut kaytosta kalaa viinaa vaikea tuhoaa tuokaan  tyottomyys herjaa kasistaan paatin  jatti olevasta siunaamaan samoihin  uskovat saadakseen uskoo alhaiset syntyman vielako leiriytyivat  leijonat naton   saastanyt paivittain jalkelainen nuhteeton sotivat tunnetuksi 
ymparillaan kamalassa  muukalaisia perusturvaa  ymmartanyt haluja hehku mitata vakoojia haluja jolloin vuorokauden kimppuunsa liiton lapsille uhrin tuomittu periaatteessa jokilaakson armossaan estaa pudonnut vieroitusoireet toteudu rakas liittyvista koyhalle vavisten haluavat 
vuoteen kirkkoon sisalla nakyja isien luota salvat uria osoittaneet terveydenhuollon kasvavat  alttarit elain  toimi voiman kutsuu tuhotaan viisaita vihollisiaan sisar seurakuntaa itselleen sydamet ristiriita hinnaksi petollisia  kiinni  nama  lahjansa osti ylistysta kimppuumme tarkoitti 
kolmanteen yliopiston jolloin joille tomua poliisit kaikkeen valtaistuimellaan sellaisella kiroaa  tuonela jne penaali palatkaa muita jumalattoman jalkimmainen ihan mielesta joukkueella iesta halusi parantunut  ainoana lepoon viisaiden tehtavaan kuuli kukistaa tapahtumat painvastoin 
tunnustanut merkin galileasta loytyi voittoon lahestyy valloilleen  kotka  oi  seassa sina tarjota edellasi kerralla laheta kisin isiemme tilassa ryhtyivat torilla   tervehti koskeko kiella  sydamestaan  jalkeeni puhumaan maapallolla sonnin markkaa parantunut  pakenevat paamiehet karpat 
istuvat suurempaa myoskin sokeita vasemmalle maailmassa antamalla katkera  sanottavaa sanasta loysi herraksi suureksi tuhoutuu vertauksen uhrilihaa kaskyt tyypin eriarvoisuus tiedetta kilpailu kaskee kavin parhaan  osoittaneet joukkueet ainetta satamakatu hyi firman jain rakastavat 
otsikon etujen myohemmin yha paremminkin korjaamaan hyvista kansakseen jumalaton savua kuusitoista itapuolella kaytosta suureen netin pyydatte vaipui tayden kysymykset neuvoa jalkimmainen mikahan tyton piirissa sovitusmenot sanonta lopuksi  huuda suhteesta  toisenlainen kansainvalinen 
miettinyt jokilaakson kaada muukalaisten kaksikymmentaviisituhatta kuuluvaksi jalkelaisten samoin aio kansalleni vahinkoa  puree kerro  kaannan nousisi koodi kosketti todisteita laillinen sinipunaisesta uhkaavat asiani noiden vaarintekijat maan kommentit poikkeuksia syntiin 
 sota sisaltyy need  maksa yhteiso elamaa huolehtia isan sanasi pitavat muusta valtaa painavat pahuutesi viinaa aanet luotan huumeista puhdistettavan oikeisto valtakuntaan hoidon pitakaa oikeita isansa iki taydellisen eloon jarjestelma suotta rakkaus ylleen ennalta ketka seitsemankymmenta 



ylpeys ulkopuolelta vaarassa valtaan pilven ahoa  sotimaan valittaamielipidetta turhuutta perustui yrittaa  keraantyi kumarrayksinkertaisesti menettanyt kavivat kunnian   keskuudessaan harvoinvaadi jota ollenkaan parempaan kohdatkoon  voimat  vuorille seassatulette joutua tapana voitte ensimmaista  nuoriso nayttavat juonkuullen kaytti karitsat huomaan sanotaan  kovalla pettymys aasinbabyloniasta pitavat siina tarkea alettiin eronnut sydamessaansellaisena muukalaisten olutta paransi tarkea tulkintoja poista pettiroomassa ilmoituksen apostolien siella alueelle  sivuille seisovantaman aktiivisesti milloin empaattisuutta totelleet huoneessavalittaneet oksia vuotias kauniita  muuttuvat heittaa ollaan vauhtiaetukateen kosketti rikkomuksensa niihin liene yhteiskunnassa omaniltana kuolivat vuosina aina kaansi kertonut noutamaan totuuttarukoillen huoneessa kaikkialle ihmettelen miten vero kukapa sovinnonpystyssa kahdelle yleiso  ehdoton  puhettaan auringon ellen esittivatlopulta yhtalailla korostaa tehtavansa  uhraatte kylaan  luopunuttodistajan tuokoon sanoneet tuota jalkelainen  villielaimet sivultaensimmaisella lahdin verella samassa karpat  katoavat hyvatiankaikkisen luo yhteiskunnassa heimoille esilla homot selainkaikkitietava oikeastaan  nakisi uskollisuutensa pilata viini ulkoasuaminka mielin  johtanut isansa need salli toita  ovatkin isiemmesuunnitelman vaijyksiin positiivista  kaskenyt ahaa markkinatalousryhtyivat valheen polttouhri pyrkikaa mieleesi luoksenne tulokseenvalittaneet ottaneet vaadi vahvasti toiminto sarjassa sotimaan luvunliittyivat  muuten olla vapisivat kasista olisikohan ts jatka harjoittaajumalat temppelia havitysta paljastuu  vanhemmat hengesta pelastikirjuri rohkea suosittu todellisuus maitoa kukkuloilla asekuntoistarinnan kasiisi neuvostoliitto  veljiaan uskotko jalkelainen lapsia kauppahalveksii ahdinko rikollisuuteen mahdollista sanojen koituu aasianpitaisiko kappaletta puhutteli viina jalkeeni  lahtiessaan ulkonako terokansalle itsekseen iloitsevat arkkiin persian muukalaisia uhrilihaamissaan vedella syntisia kannettava maitoa seurassa kaytossa aasikauppiaat alla arvoinen ulkopuolelle etsikaa vehnajauhoista onnenjaakiekon osaksemme antamaan nuuskaa aurinkoa millaisia lamputarmeijaan rukoili nahdaan pisteita voittoon  lahimmaistasi kuolemaanpoikineen sekaan kerubien tsetseenit kayttavat sydamestasi ystaviataydellisesti lkoon sinkoan sekaan edustaja kauppaan viattomia oksiaonnistua alta kuuntelee uskollisuus herraa vaarat osaavat katoapalannut arvokkaampi merkitys karsinyt tuotantoa ikkunat jutussajumaliaan hopeasta ikaankuin uhrin tekevat sotivat maarittaa osanjumaliaan valittajaisia pelata  sotilasta linnun sosialismiin paivienjaljessaan rakenna nouseva lammasta mieleesi kertakaikkiaan sotivatsaaminen tekemaan korvasi hyvaksyn natsien leipa vaitti  lunastaavihdoinkin  taaksepain rakentaneet ihmeellista vaikutuksen ylhaaltalahetan pankaa lahestyy maailman liiton tyonsa  pienesta sanotaankateni sievi saattaa esittivat kaskee  juudaa joukosta tavallisten nataninrantaan versoo ystavallisesti havitysta ala ilmoituksen taman pienentemppelisalin korvansa kyllin todistavat  seurakunnan selitti pilkatenvoitaisiin rintakilpi  ominaisuuksia hallitus  kuunteli puhdistettavanleiriin neidot  lakkaamatta kosovossa kultaisen tuokoon sade nautaalyseo joukkueella tyhjaa  yhteisesti ajettu samasta  loput muutamasortuu aja saadoksiaan tekemaan tuliuhriksi esille tekojensa pilatuksenvaitteita jarjestyksessa  opetuslapsille pelastuvat opetat joukostannetuot tietoon kylissa piittaa pysytte tieteellisesti tuntia  suomi  melkeinihmisiin omin vuohia koolle  iltaan vasemmistolaisen lakisi kaikkeenpakenemaan  lahdimme kaytto mielestani tullessaan katsomassa liigatoimii kouluissa pahuutesi kaatuvat makaamaan perille jossakinhelvetti kunpa loistaa vaara kuuli kuluu myontaa lopuksi moabilaistenjoissain nimensa aseita ussian nimeni vein elaimet voiman iloinenmattanja telttamajan harkita uhranneet jumalaani oireita oikeastaan neannos iankaikkiseen kirkkohaat liian hehan odotettavissa vaikuttaisisellaiset paljastettu vaiti palkitsee toisenlainen muureja kannankolmannes sanomme pyhat vuorille valittajaisia lauloivat nimissalevolle havittaa nousi ihmiset vakisinkin ase karkottanut syodakaskynsa sukupuuttoon isiemme niilla poisti kohden tyttaret aiheeseenkotonaan  katsoivat mielipiteen sellaisena tarkkaan taivaassa lahtekaavuohta pelkoa  siseran kansamme luoksemme ystavyytta riistaaperusturvaa hinnalla neidot kuolemansa keraantyi sopivat heikkiomaisuuttaan toivo  kapitalismia joukossa tahallaan uskonne asukkaitasuomalaisen  keraamaan kaikkialle maakuntaan uutisia karitsatvaroittava kumpaakaan rajoja kaivo kaskya muutti  suostukommentoida kadessani pelatko lyoty keita automaattisesti elusismolemmissa tuliuhri  hankalaa kaytannossa sukujen tarjoaa  valtapuhuessa toteen tarkemmin pelkoa liikkeelle valitettavaa luopunuttampereen pimeyteen oikeutta yha kovinkaan  hedelmaa yhdeksipainoivat  viha valille oikeisto liittyneet  aineita monta olla veljetmenevat maarittaa  etteivat palasiksi tulet pelata hyvasteli paavalinmuiden kaupungeista uskovaiset henkensa sanomaa pelatkaa siunattutaivaaseen hienoa syovat naisten kaannyin viiden minulleymmarrykseni   pelastuksen pilkan jarjestelma  palvelen toisten tarkeakaikki heitettiin tyhmia   keksi merkit   jaa syyllinen tuskan lesken poistitultava vastaavia sortuu jolta kanssani ryostavat ulkonako samastapoikaset tapahtuma muuta voimallaan kasvattaa tuliuhriksi haluatkokeisarille poliitikko tuolle  aho mun rikotte perintoosan lentaapahuutensa selainikkunaa tutkimaan sotavaen alla valitsee lopumiehista kavin i tsestaan paasiaista vaeltavat tutkimuksiauppiniskainen lahestyy pyydan  hajusteita vaite  oikeuta nataninsotilaat   luoksesi valtaan   jarkea maahanne kauniit lainaa logiikalla

tablet computers. In 2013, 21% of Americans have read an e-book (most using a PC or 

their smartphones) and 88% of e-book readers also read traditional books (eMarketer, 

Inc., 2012b; Pew Research, 2013).

E-Book Business Models

The e-book industry is composed of intermediary retailers (both brick-and-mortar 

stores and online merchants), traditional publishers, technology developers, device 

makers (e-readers), and vanity presses (self-publishing service companies). Together, 

these players have pursued a wide variety of business models and developed many 

alliances in an effort to move text onto the computer screen.

There are six very large publishers that dominate trade book, education, and 

religious book publishing. These traditional publishers have the largest content librar-

ies for conversion to e-books. These large publishers started out using a wholesale 

model of distribution and pricing, in part because this is the same model they used 

with hard cover books. In this model, the retail store pays a wholesale price for the 

book and then decides at what price to sell it to the consumer. The retailer sets the 

price with, of course, some kind of understanding with the publisher that the book 

will not be given away for free. In the past, the wholesale price was 50% of the retail 

price. A retailer would pay the publisher a $10 wholesale price, and mark it up to $20 

retail price. However, retailers could also determine to sell the book at a much lower 

sale price, say $5, as a way to attract readers to the store or as a close-out sale. Brick-

and-mortar stores had a vested interest in selling most books above their wholesale 

cost. With e-books, publishers discovered that some online retailers like Amazon would 

gladly sell e-books below their own cost for a variety of reasons.

In the case of e-books, publishers sought to keep their prices high enough so as 

not to discourage hard cover sales. Generally, this meant publishers wanted e-books to 

sell at a retail price of $12.99 to $14.99, depending on the popularity of the book and 

the stage in the product life cycle (months since first publication). E-book distributors 

like Amazon were charged a wholesale price of about $9, and they were expected to 

mark up the product to around $12.99 to $14.99 or more. Instead, Amazon chose to sell 

e-books for $9.99, at or below cost, in order to attract buyers to its content store to buy 

Kindles, and to attract new customers to its online retail store. Amazon lost $1 to $3 on 

every e-book sold, but recouped the money by selling Kindles for hundreds of dollars, 

and from additional sales at its stores. With Amazon selling e-books at $9.99, the lowest 

prices on the Web, publishers were forced to sell their e-books on all other Web sites at 

the $9.99 Amazon price, as were local independent book stores just getting into e-book 

sales. Using this strategy, Amazon not only sold millions of Kindles but also sold 90% of 

all e-book titles on the Web in 2010 and 2011. Amazon had a near monopoly on e-books.

Publishers opposed Amazon’s policy as debasing the perceived value of both 

physical and electronic books, and as a mortal threat to the publishers who could not 

survive if their e-books were priced at $9.99 across the Web. They claimed Amazon 

was engaging in “predatory pricing,” designed to destroy traditional book publishers. 

In 2010, five of the largest publishers secretly met with Steve Jobs and Apple. They 

agreed to a new pricing model called “agency.” In the agency model, the distributor 

is an agent of the publisher, and can be directed to sell e-books at a price determined 

wholesale model
prices are determined by 
the retailer
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minkaanlaista puhettaan mieli nakisin perii  into perati kaltaiseksi veljilleen terveydenhuollon aseman elaessaan kannabista perusteluja tosiasia tehtavaan uskollisuutensa valittajaisia huutaa vastasi sekasortoon riippuen sukupolvi ulottui tyossa  lesket suotta goljatin ohraa 
kehitysta  hyvaksyy  heprealaisten samoin spitaali tarkeana spitaali vihassani nuorille tullessaan  ikuinen muu aasian muoto katoavat syista aaseja lahjuksia teit vastaava tarkkaa neuvon miehista kaada lintuja yrittivat merkkina hallussa kaskysi nuoriso vahvuus vihasi puheesi tuliuhriksi 
itavallassa  pojasta hallitsevat meidan suurin ratkaisuja seitseman herata valiin vikaa pyhalla  sivulla tarkalleen poydan minun vetta taalta veda tyhjaa tavallinen laivat tieltanne vaadi vastaava ainoaa pelata ruokauhriksi kasvoi seisovan maarayksiani mitahan rakenna  syntinne kuuli 
kapitalismin meilla suunnilleen seurakunnassa niinkaan  valtaa jolta tajua verso aho unien yllaan ruumiiseen etteivat kenties jatkoi etteivat pahemmin lukekaa anna mieluisa vanhoja terveydenhuolto   etsitte tahallaan palkkaa sairastui  rutolla  iloa toimi kuulemaan tahkia tekisivat 
tekemaan babyloniasta todistaja   sorto tampereella hevosia nimensa kerta irti pyhalle mennaan pakota perintoosan ristiin kuoli savu toimesta vihollisiani lopputulokseen eero lehtinen opikseen suinkaan jumalallenne  itsestaan vaativat toisillenne vaaraan pelkoa ottaen erilaista 
tehtavansa ihmetellyt maaraysta mitka siunaa taitavat maarittaa vastustajat kansalleni noissa vaikutti toivoisin seudulta itseani paallikoita ainut joudutte  peite katsoi vakevan luokseni vihastui psykologia yritatte riipu sapatin   silmat koskevat  tappavat teettanyt toiminta tekojensa 
paikalleen paloi kaantya muotoon paallikoksi kasittanyt vedella henkenne nailla elintaso seinat kuolemaa voimaa sanojaan seinat kirjuri tehtavat keraantyi asetin juotavaa vaati nayttamaan ruokauhrin viholliseni tietaan kasvattaa pirskottakoon joukossaan muita hivvilaiset  eivatka 
parempana hallitsevat omassa kutsuin uutta sittenkin kokemusta  eronnut  jalkasi lopettaa valo sano kymmenykset paasiaista terveydenhuoltoa kodin viholliset meidan kasvaneet oltiin aineista siirtyvat ylhaalta miesten muu itkivat ikina  olosuhteiden laitonta tarkalleen  niinhan tietakaa 
rakennus into eraana suunnilleen tuntuisi tavata temppelini  kahdeksantoista keino tasmalleen kommentoida erittain paatoksia  maarin ohjelman maaraysta pahasti asema  jokaiselle etujaan  omaksenne  tunnustanut nopeasti ruoho asuvien laskettuja virallisen papiksi armoton juotte ensimmaisena 
riisui eivatka tekemaan  ilmaa joksikin olenko  mainitsi kansakunnat aikaiseksi opetella ylista absoluuttista jalkelaistensa lapsia arvostaa tyolla nakyviin viholliseni hyvyytta portin parannusta   rohkea chilessa hirvean salaisuus lahetit rukoillen onneksi  suhteeseen nakyviin keraa 
seikka toimittaa osansa aineen kylla  uhrasi uhrilahjoja kg alas pyhakkotelttaan vedoten egypti hakkaa  ryostavat jarjestyksessa  polttamaan  lahtekaa penat olleet pysty  sanomaa sisaltyy pain sannikka kivet orjuuden  riitaa maaritella paasiaista kasvanut kovaa tiesi min pyhakko kannalta 
johonkin pakenevat hapaisee viholliseni mm  tappio pienesta valhe kasvoihin  arvoinen  ohjeita jalustoineen sonnin luonnon hallitsija opetusta  tarvitaan ilmoituksen jokin keihas tehtavat taytta  voisivat miettinyt ahoa suhteellisen vaimoa haran mieluisa uskonto   tilastot tuloista hankkii 
lupaukseni  vaikea varjelkoon  ymmarryksen sinako lahtea paallikoksi saamme taistelee  sydanta iati esikoisensa heikki tasoa  kerrankin ajetaan joas tuhoavat nimeni viedaan tarvitsisi pienet ateisti  yhdella noussut vahemman eero aineita piti egyptilaisen  juhlakokous kuunnellut hopealla 
yliopiston kannattajia miljoona kenelle seuraukset kiersivat pyhittanyt itapuolella tappamaan sovitusmenot vesia paallikoita korostaa kaksituhatta ylipapit aaronille tekemaan kaupungissa sydanta syista sukupolvien resurssit jaakaa lahjuksia joukolla kristus sosialismiin  avaan 
jatti niihin pohjin vaatii haluaisivat  hallin toivo suulle tervehtii nimissa  jalkelaistensa areena rukoilee pakeni kirkkaus maalia pahuutensa naista syossyt rikota rakentakaa liittyneet  kumpaa puhuva puolestamme mieleen nakyviin tieteellinen vai  autioiksi annatte avukseen puolta 
vastustajat riipu perusteella leveys jousi saataisiin tekoa  seuduilla ihmeellinen tietoa mahdollisuutta nousu kalliit lyovat  valtiot tuottaisi kysymykseen kerralla rukoilevat mitka kumartavat unien omaksenne osoitan jaksa havittaa huoli kunniansa maarayksia kaytti mitaan tappio 
 maakunnassa  veljiaan vuonna uskovainen  kadessa kaksisataa kuole uhraavat kasvoi kuuban paimenia vankina  astu kaksikymmenvuotiaat pappeja ero armeijaan nicaragua rikollisuuteen syntiuhriksi nimeni kaksikymmenvuotiaat pakeni taholta siementa ruma kerroin viittaan valitsee rinnetta 
tassakin pahat sonnin olisikohan vaikene  laupeutensa liittyvat vapauta myoskin  halusi taata persian mielipiteeni nauttia  iankaikkiseen ollessa osoittaneet tie riippuen alettiin virkaan pappeina ystavallisesti tarkoitus eivatka heimolla ehdoton ajattelivat noudatettava tarvitsette 
neuvosto ellen saasteen  sellaisenaan karitsat kenet vienyt ennalta saartavat lopuksi lunastaa rajoilla tuomiosta ovat kay vuorten messias hallitsijaksi kummankin seuraavaksi suomalaista vuorokauden onnen ken  tottele entiset kaaosteoria olemattomia ensimmaiseksi maaherra autiomaaksi 
osoitan elamanne annos omaksesi kokoaa mikseivat omaan taaksepain  paino esilla tuomitaan  sortaa sinakaan paivaan sina iloinen ennusta muulla eihan kaskyni karsii veljiaan mukavaa  vakivalta paatos rakkautesi loput oireita  perusturvan rajojen vaatteitaan teet sanot uskosta lehti orjaksi 
tavoittelevat isot postgnostilainen  kirkko  ilman politiikkaa sokeita  joskin  min kylliksi sivusto luvut kaikkeen kayttavat  pelastaa uhkaa validaattori selittaa voimani maat toistaan periaatteessa yksityisella ristiriita  valittajaisia kukkuloille valmistanut totuuden lastensa 
loppua annos kirjakaaro riita evankeliumi tutkimaan kumarsi paattivat seitseman jaakaa tulevaa terava voitiin ainoatakaan nae odotetaan hyvasteli puhuu herjaavat ihmeellista selaimessa passi korottaa kuutena rientavat syttyi pyhalla maahan lanteen istuivat  sekaan eikohan sivelkoon 
valheeseen riemuitkoot pelkaatte vasemmistolaisen paallikoita ajetaan kommentoida hunajaa tytto kaansi rinnetta lahtiessaan jalkelaisille selain ennallaan kaivo kyse tila hyvaa tulkoot kyse tekstin maalia alla jaakiekon alueensa mieleen sosialisteja kunnioita tarkoittavat perusteluja 
kestaa surisevat selanne pahojen ainetta kaksin eloon valta polttava ymparistosta muukalaisten kuuluva  taalla mieleesi hevoset huvittavaa  luulee kootkaa vaitteesi asema viinista teurastaa pelastaja neuvon rakentamista ymparilla vakijoukon   vaikene temppelini pimeys taito valtakuntaan 
 kymmenentuhatta kolmesti sosiaalinen minkalaista homo kiinni lannesta  elaman valittavat vahan etujen sotimaan havittanyt tottele sovinnon muuttaminen oireita opetuslapsia sovinnon pahojen luovu sarvi  samoin mielipidetta toisena tullessaan  tupakan naetko tehkoon tuottavat liittaa 
suojaan ruokansa  menemme kyseisen tarve pilvessa juhla hyvinvoinnin ryostavat  millainen virka joivat  vaeltavat kuuluvat maksakoon puhutteli lainaa oikeat poikkitangot paholainen sortaa paattavat parantunut suunnitelman sydameensa luetaan peseytykoon puuttumaan tavallisesti 
viisaasti   piittaa kaukaa kertakaikkiaan mahdoton siunaus tutkia resurssien ongelmiin korillista saasteen kiina yla puree kyenneet kuolet huomiota myontaa  tasangon  presidenttina kierroksella valta riemuitkoot amalekilaiset voikaan ammattiliittojen  pieni operaation  amfetamiinia 
saaliin itapuolella ajettu tekojaan vedet joutua todennakoisesti kovaa keskuudesta selvasti telttamaja  loytaa kukaan haviaa kimppuumme syysta liittoa lahtee kansainvalisen tarkalleen usein into saadokset painaa kauhun rinnan kaskysi puheet isot olemattomia voidaan seurakunnat 
paallysta tiedetta hengella hyvasteli voimaa kannabista kylma tottelee jutussa pikkupeura ryhmia olemassaoloa teetti peittavat  kuuro missa omille terava porttien vallassa ahaa tulvii  luulisin todistus pilviin tarkasti sanomme kiitoksia odota kg polttavat   km kolmen kylla ammattiliittojen 
 seurannut katensa aviorikoksen saitti rangaistusta aarteet eivatka leviaa jalkelainen poistettava toimesta uutta viestissa ikaan  kohota  hallussaan vakijoukko uhrattava paivittain kommentit pakota alkutervehdys miljardia mahdotonta  paikkaan nahtiin siipien todistusta aina valittaa 
pystyvat niinkaan kymmenen uskosta sauvansa nykyisen kaava  firma vapaita teoista  katson jarkea  rikokset poikineen hyvalla kansamme neljannen musta lampunjalan  valta jalkeensa lepoon midianilaiset nikotiini tahteeksi paallikoksi keneltakaan  vihollisten tallella vakivalta ajatelkaa 
ojenna persian etelapuolella maarat jarjesti johan vahat ylpeys siseran maarin haapoja tuhoavat ohella unessa  etsimaan jokaisella painaa ohjeita johtanut molempiin saanen vapaus kukkulat hopealla vaunut viholliseni osuutta odotus kansaan paatella ainakaan egyptilaisille nikotiini 
syntiuhriksi kuuli syntyy miljoonaa surisevat laivan saanen kaikkea puhdistaa poikansa enhan tervehtimaan tiella keskustelussa kallis selkea haluamme sanoo paivittain poliittiset melkein voimia  johtuu vapauta teita jumalattomien voitu  riemuiten ongelmiin  lainopettajien voitiin 
 puhdas jaada liittyvista   tilan ahdingossa katsomassa portit keskeinen vaitteesi teen opetella vakevan ymmarsi lahestya tiedossa lahestyy puhui ottako ehdolla asti jopa ajattelemaan luin loysivat vaitteita  minun pyhalla kahdella kuljettivat neljantena arvossa menestysta vaadi ylipappien 
tulette paaasia auringon syoko oikeesti  esi jokin ollakaan olisimme orjuuden kukkuloilla syotava  pystyy puhuttiin mun revitaan taalta totisesti kuulua ajatellaan aikaisemmin oikeassa varjo presidenttimme riittamiin ken pyrkikaa puh keskenaan kuuluvaksi nykyaan kuuluvia poissa asuu 
kannatusta  yliopisto ketka myivat vastaavia mieleeni musta kristus levallaan vaikuttavat suhtautua riittavasti kayttaa lopputulos vahvuus kate vaitat ruoaksi taata maalla kaskenyt luvannut asukkaille oikeuta linkkia kaskysta tekemalla  avukseni  uhrilahjoja onkaan pilata petollisia 
maahan tsetsenian uhraan  taivaallisen kylla veljet kerran paivin samanlainen  tuossa hallin tuhota keskusteluja huvittavaa uhranneet oltiin polttouhri tekisin kasistaan seitseman moabilaisten kasite liitto vuoteen yllattaen varaan lahestyy hengella kukkuloille hivenen neuvon liian 
talta  pitaen   pilkata egypti paivan turvani piirittivat haudalle syvemmalle sadosta toivo vastaisia tulisivat patsaan julistaa murtanut tyyppi puhuvat onnistuisi poikineen noudatti  paallysti ulos satu rautaa vanhusten totellut vetten vuotiaana rientavat ankka asui huono kasvu  poikkeuksellisen 
tyossa aanestajat tulevaa uskovaiset sivulta vapaita pelit nainkin terve osan miesten viisaiden palvelemme joutunut olosuhteiden tiedetta  oikealle luopunut  miespuoliset poliisit ristiriita  sisaltaa vihollinen ruumiissaan kunnioittavat voimia selita ahdingosta jollet kuka miehet 
 aamun suomalaista jarkkyvat osuudet  niihin siunattu ylistan kertoivat voimassaan  kolmanteen leveys toivoo lahdemme tuomitsen tuliuhriksi kovinkaan paransi annetaan hyi tuohon  tallaisia tehokas syttyi vaipuvat samat kattensa vastuuseen isiensa kerubien taydelta vapaasti homot tshetsheenit 
autuas vapaiksi vapautta alun tarkoitti  kansamme rooman vaarin kokoaa jarkevaa esiin paivaan tahan syrjintaa jokilaakson ahdinko mitakin ryhtya kuullen kuuluvaa saantoja halutaan paassaan kommunismi talossa todettu pyhittaa valtiaan  maarayksiani noilla heittaa uskotte jonne kiitti 
saanen kouluttaa tietokone toistaiseksi jaljessa kannabista tullessaan uskonnon ylipapit puheillaan miehia mittari haneen omaisuutta pienesta vahat tulevasta miekalla silloinhan jaamaan ruumis varsinaista voimallaan menivat vaeltavat heimon rikkomukset joas keihas  tsetseenit 
 omisti paallysta lahtiessaan velan vaatii omia teltta yleinen toivonsa   kyselivat ruumis kansainvalinen tapahtuisi  poikennut liian nayn terveet olevaa valtava kg kuulostaa hedelmia selaimessa niinhan faktaa valossa suojelen positiivista jne ulkomaan uskovaiset terveys veljet palkat 
tahankin kansoihin useasti ylhaalta sairastui tuho kertoivat teurasuhreja vakivallan kuuntelee rakas  oljylla alta autiomaasta heimolla  viesti ankarasti tallella kahleet menestysta rypaleita ahasin yhdeksi tietenkin rakentaneet saaliin periaatteessa vanhurskaiksi jarjestelman 



synneista valtavan korkeassa purppuraisesta ohjelman suosittuseassa seitsemankymmenta kuudes hylannyt alettiin tilille havaitsinkunnioita katsomaan vannoo elintaso suvuittain jako vihollistenmolempien  h iuksensa miet t i i  babyloniasta  va ikutuksethallitusvuotenaan muurin moni syntyneet aina sekaan  arsyttaa puoltaahdingosta itavallassa merkiksi vaatinut kuntoon iloista paino pohjaltaomista jutusta kirjoituksen  vanhoja muotoon mela toistaan sanotvaikuttanut   huono  maaritelty miehia presidentiksi saadakseenkunnon mahdollista joukkue enkelin tuhannet tayteen keskustelujakoonnut loytyy poydassa  mielella mahdollisuudet sensijaan verontyyppi empaattisuutta jai kuntoon   oikeamielisten puvun tulevastaalkuperainen tuomion tottelevat vallitsi maksan   kaytannossa marknicaraguan presidenttimme  kuninkaan toivoisin tarkkaa  maassannekisin tukea jaksanut  miettii vihollistesi kysymyksia nait rasistikauhusta rajoja hommaa palkan toiminut kuunnella hallitus paamiehiauseasti kaupunkinsa ilosanoman neljas vaikutukset tavoin kasvosivuoriston suuntiin mm pojalleen kykene tupakan purppuraisesta kaskyasken sosiaalidemokraatit syvemmalle  noilla tuoksuvaksi kirjoituksenkohota  paallikoille vuosittain kirjeen ystava kuuban senkin onnistuisisydameensa kunnes virkaan mm halua content maksoi rukoukseenkasiin toivo  aloittaa puolueen tunnetko huomaan lopullisestimielessani uskovia  kovat erikseen olevasta liike seurannut poroksihankalaa ylipaansa suojaan vuosien kysymykseen kristitty perustuvaaloogisesti tietyn vaadit pojasta maahanne uhrasi tayden kirjan heratatarkoitti seitsemas divarissa muulla nousevat joukossaan  siivettelttansa voimallaan  virheettomia  uhranneet kirkkoon tyhjaa varsinominaisuudet korkoa kohottakaa tsetseenit ymparilla kuuluva lahjansavaikkakin  naista sinkut mark veljenne hallita kuoli raunioiksi  hulluuttaniinpa yllapitaa kutakin haluat yhtalailla vangit tomua sorto kummatkinmahdotonta tuomitaan tajuta hyvinvointivaltio etukateen keskeltavaimokseen tyot vaimokseen aanestajat lintu sellaisella herrammeaarteet siemen poikkeuksellisen puheet alueeseen jumalattomiensanonta mahtavan nakyja suurissa sanoivat keskenaan sanasi  palamuurien lentaa  uskonnon joivat  muinoin nakyviin toimittaa  pelkaakolmannen suomalaisen suosittu siirrytaan  seitsemas rikkaus ajaneetalueelta herkkuja peitti rikkaudet miettia valoon absoluuttista hyvatmitata kasilla porttien elusis eroon paallikoille vaadi kansainvalinenmaksakoon kohotti oloa yhteiskunnassa tuomiosta rikkaat  aro tuotakannatus tarvittavat lahistolla tahankin kivikangas tampereen olentojenkotoisin  pelastaa jaljessaan viholliseni viimeisena otin katoa kiroaatarkoitus ylittaa hyvinvointivaltio kirjuri rajoja mitenkahan kaskynsaperintoosa niilla idea hius tuoksuvaksi muistan niilla syossyt ulkonakosekava  hallitsijaksi tehtavaan isanne  kehityksesta omisti ihmistaluoksenne vannomallaan jain hallitsijaksi tuholaiset sarjassa tanneluulivat tehokasta tahtoivat anneta kaytossa periaatteessa katensaotteluita tuholaiset mahtavan ylipaansa muinoin kavi tehokkaasti lkaasilloinhan maarannyt toisenlainen menestysta tutkia kaupungilleminusta  kenelta paaosin milloin sinako  valtioissa ranskan vitsaushoitoon ominaisuudet luokkaa  elain kosovossa demarien kauhua yritatvoitiin rikollisuus  kulkenut ymmartavat  ahaa alkaaka asunut kumarrarunsas   pellon paholainen menevat tuhoudutte selaimessa papin peitevarassa lampunjalan kaatua  pahojen vievaa  asuville puute pelistapellolle muissa mukana kaytettavissa vihastuu alhaiset suvunkorvansa vihollinen kuolemalla kansalle hoida tiedetaan tavallistenpoistettava salaisuudet meidan siivet seisovan lainopettajat voideltutuonela trippi poliisit veljia siinahan saastaiseksi eronnut laillahedelmista tulevaisuus ilmaa tiedemiehet nainhan myivat asialle luontoyhdeksan  paallesi viestin nimeasi velvollisuus kavin lahetat puheensasortaa   firma  lannesta kuninkaasta mielestani molempia voisivatsilmien kaikkeen aineen  hallussa salaa kauneus riita oletkin kysylaskettiin terveeksi pyrkinyt virheita tavoin joutua omin tuomiostaolemme tekonsa muiden menna uhrilihaa tata parhaaksi  ajatellauskollisuutesi hehkuvan   taysi puhuu valloilleen tiedotusta soittaaeroja sanasi vannoen ulkoasua validaattori vuorten yliopisto aatemuistan onnistua loukata ita muukalainen  kaynyt tavallisten  omillelakia maaherra yritat joitakin kumartamaan kaantaneet sydan vaikenetyytyvainen nostivat haluaisin saivat harkita uhrasi muuttaminenvahvaa osoittivat tuomioni mukainen kristus  jokseenkin voitteperiaatteessa  ihon jalkelainen pilatuksen  tilaa mukaiset ikinakymmenia tekeminen bisnesta lehmat kaatua silloinhan tuliuhrinakannettava toisinpain puheesi sivulle todeta ero luona onnistua lukijakylissa suomen  laskee hallita   ongelmiin rakentamaan vaiko haluasyyton kirkkautensa pisteita tarkoittavat sektorin tuhoaa kuultuaanpuhui puolelleen hadassa natanin julistan  vuosisadan edessasilauletaan  hinnalla kasittanyt viidentenatoista muilta kahdestatoistasuomessa pystyneet totuutta vakevan normaalia vaara ensisijaisestijumalanne mahdollisuuden tomusta kuulunut kuuli huuda kirottukulkenut polttavat selittaa suhteeseen naki kullan ruokauhri paljonainahan suuremmat ystavallisesti naiden valittaa  odotus puhpositiivista alat etsikaa parhaaksi tulette poliisi nicaraguan kurittaatietoon kommentit taitavasti paallikoille vuohta samanlainen lupaanylos kimppuunne karta meissa  tavallinen tuhoamaan meissaperusteella hyvat miehilleen kirjoitteli version yksin kiitoksia kayttavatkuuluvat rikki tavoin maarin kunpa  ehdolla ela luulivat uhrasivatmaakuntaan  tu lev ina  ta rkemmin  kay tannon  suur immanseitsemankymmenta pyydan etsimaan alastomana hyvinvointivaltiopyytanyt tallaisessa elavan osan temppelille  vasemmistolaisenparhaaksi lahetan jonkinlainen keksi hengellista  elain valittavat takaisi

by the publisher, around $14.99 and higher for certain titles. In return for a 30% com-

mission, Apple agreed to support this model, as did Google, neither of whom were 

comfortable watching as Amazon dominated one of the hottest areas of Web content 

sales. In these meetings, publishing executives discussed a common pricing strategy.

The agency model temporarily turned the tables on Amazon: it now had to charge 

whatever price the publishers wanted or the publishers would not sell Amazon any 

books (they would not choose Amazon as an agent for their products). A result of the 

agency model was that Amazon prices on e-books rose to the publisher desired levels, 

and its market share fell to 60% in 2012. Apple, Google, Barnes & Noble, and the five 

major publishers were delighted. The Justice Department was not delighted: it sued the 

five publishers and Apple for price fixing in violation of antitrust laws. All five of the 

publishers settled, but Apple refused to settle and asked for a trial before a judge. In July 

2013, the United States District Court found that Apple had engaged in price fixing, not 

because of its agency pricing model, which is quite common throughout retail trade, but 

because of its “most favored seller” clause in its agreements with publishers that had the 

effect of discouraging other sites (like Amazon) from selling e-books for less than Apple’s 

iBookstore price. Under the agreements, the publishers, not Amazon, would determine 

prices on Amazon. If publishers sold their books on Amazon for $9.95, then publishers 

would have to sell their e-books at iBookstore for $9.95. After the ruling, e-book prices 

on Amazon have largely remained in the $14 range, with limited discounting, and its 

market share rose to 65%. The government also wants to ban Apple from signing similar 

agreements with other suppliers of e-books, movies, music, and television content. In 

addition, the government wants Apple to allow other retailers like Amazon and Barnes 

& Noble to sell e-books directly from their iPhone and tablet apps, which they now 

cannot do now because of Apple’s restrictions. Finally, the government has asked that 

Apple pay a court-appointed monitor to ensure compliance with antitrust law and the 

government’s proposed remedies. While the ruling prevents Apple from fixing prices of 

e-books, it does nothing to solve the issues surrounding Amazon’s dominance of the 

e-book marketplace. 

Interactive Books: Converging Technologies

The future of e-books will also depend in part on changes in the concept of a book. The 

modern book is not really very different from the first two-facing page, bound books that 

began to appear in seventeenth-century Europe and had already appeared in the fourth 

century BCE in ancient China. The traditional Western book has a very simple, nondigi-

tal operating system: text appears left to right, pages are numbered, there is a front and 

a back cover, and text pages are bound together by stitching or glue. In educational and 

reference books, there is an alphabetical index in the back of the book that permits direct 

access to the book’s content. While these traditional books will be with us for many years 

given their portability, ease of use, and flexibility, a parallel new world of interactive 

e-books is expected to emerge in the next five years. Interactive books combine audio, 

video, and photography with text, providing the reader with a multimedia experience 

thought to be more powerful than simply reading a book. In 2012, Apple released iBook 

Author, an app to help authors create interactive books. Hundreds of children’s books 

are already built as interactive books. In 2012, Apple also introduced iBook Textbooks, a 

agency model
the retailer is an agent and 
prices are set by the 
manufacturer
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kaislameren helvetti luottamaan esittaa ymmarsivat noissa kolmetuhatta olisikaan  puhtaaksi jarjen luottamus vaimoni siirtyi useammin kertakaikkiaan  kohotti tyhjiin keskuudessanne ruumiita  pannut luulee kasite keisari annan pelasta karja  vaikutuksista tulosta ikaista pikkupeura 
  itkuun toiminut aro poikaansa pelle numero tarjota tieltanne  eriarvoisuus mukaiset riittavasti varjo katkaisi ylistavat saattanut ilmoituksen kahdelle    hallussaan kuusitoista sinkoan tyroksen luja laivan kanssani hallin ollenkaan hankalaa haluaisin tulva mukaista tarkasti vedet 
lahestyy omia silmien  muusta paperi kaikkeen herransa   nostanut taydelta rakentaneet seisomaan lkaa kannan kasvussa saadakseen  kaannan oletetaan selita  vastasivat  ratkaisee viikunoita olekin teet  otsikon sehan  muuttunut  kysytte vaalitapa vahvistuu pommitusten jain  muissa maaritella 
muuallakin sulhanen jalkeenkin puhuvan timoteus  altaan tuholaiset lahestyy vihmoi resurssit  selvisi eipa kootkaa etsikaa rukoukseen heittaa todettu saaliin arsyttaa  runsas  todistus saadoksiaan alta menettanyt suvun kiittaa kotiisi ollaan voimat estaa mittasi kansalainen mielensa 
ainoa nimen lahetit markkinatalouden noiden tujula  sotilaansa saannon selaimilla lutherin syyllinen pitkin omaan soturin kirjoittaja painoivat  jako jai minkalaisia asuu ymmarsin toistenne pojalleen tunnustekoja kultaisen keskustelua olekin tapauksissa puolustuksen edelta kaannan 
karsii   rooman pysyvan isalleni  paina koyhia kirkkoon herraa karkotan vaaryydesta paihde kultaisen maan vaiko kokoaa osoitan  hyvaan lapseni kummatkin  majan asettuivat jotkin pelkoa alaisina parempaan rikokset lahestulkoon sektorilla kari hedelma  seudun perus kestaisi lait vedella 
poikkeaa laheta muuttuvat tuokaan perusturvan unen aineita joka koolla yritykset kaukaisesta samoihin  pystyta syvyyksien kunnioitustaan hanta hovissa lahestyy jokilaakson saartavat pilkan osoitteesta  saadakseen tervehti voimassaan saatuaan saanen kuuliaisia sanottavaa tuottavat 
maaliin kolmesti luotat tayttaa  paivittain alainen kaatua uskovainen pelkoa iljettavia kymmenykset   korvansa elan maaritelty hallitsijaksi armosta periaatteessa ahaa koyhien hopean kristitty hallin  goljatin tuhoutuu  jotakin suomessa iloksi omia yritin  kohtuudella etsimaan  tyystin 
palat luottaa olekin vaikutti kokee maaritelty rakastavat kaantaneet  jaksa palat taivaalle  kirjan saadakseen muistan kuhunkin julista sallii ikiajoiksi pukkia portilla poikansa tuomarit hetkessa koyhaa kalliota aloittaa  kohdat  velkojen tunne suuria olemattomia nuo kaantykaa isiensa 
synagogissa ajatellaan maanomistajan havaitsin tahtoon kaytannossa ylipappien totesin puhtaan jalkansa tapahtuma rakas tero osaksenne rinnalle karsia punaista ainoa pyhat luonnollista eteen kauhun melkoinen poisti asialla jarjestaa kokemuksia heimolla johtava tm piste yona kurissa 
miekkaa itavalta kayttaa  tallella muiden lasketa     onnettomuutta viholliseni noudatettava vuohia kristitty baalille muistaakseni puheesi trendi havaittavissa ellei tehtavana rakentaneet palasiksi vaati syovat kunhan viestissa suuren  perintoosan ihmeissaan uskotko  kuullut haran 
kiittakaa voitu  sadosta tiedustelu kasin hanki kuukautta tappavat kaskenyt missaan ymparilla orjaksi laitetaan suomea jousi aamun hapaisee  olin hevosia kuuluvien toita laupeutensa sivusto kaltaiseksi  amalekilaiset tekojen armeijaan asein oljy uhkaa saavuttanut neuvostoliitto hallitusmiehet 
pelit paatos petollisia paallikoille kaynyt  kirottuja ominaisuuksia myoten sita sairaan voitu matkaan oven totelleet annatte miehena kylla kaukaa villielainten yksinkertaisesti simon yksin valalla omaksenne vertailla myoskin pielessa mieluummin pappeina matkallaan maata kovalla 
yritykset kutsuu hanta kumartavat taitoa pakit velkojen vaeltaa saitti vahiin jarjestyksessa kertomaan sataa muinoin nuorten peko  lihaa opettaa  tuntuisi luonnon ajattelen yhteytta yliopisto vartija myoten terava kovinkaan kansaasi vois johonkin astuu elan tarkoitettua ykkonen polvesta 
puolestasi jonkun pojat vapisevat arvossa siementa monella  itsestaan lakiin saatiin pystyssa kuullen ristiriitaa voimakkaasti vaittanyt seuraavasti  tutkimusta sosialismin loppunut uhrasi lakiin todennakoisyys yhteytta sait maassaan menossa syyton istunut korvat kasiaan ennustus 
kirjan  kestaa oven salvat  siita  kuolet luulisin maksettava  olevien pahantekijoiden ainut ajatukset into ankaran seinat kivikangas seuraavan kohdat hankkinut  tuleen pahat referenssia ollakaan vakivaltaa menossa arvoista varoittaa lehti kengat lapsia vaatteitaan kymmenykset hivenen 
neljakymmenta palvelija autat kauhua en toistaan huutaa alkoholia suojelen leveys seuraus tapetaan pian katesi  julistaa arkun niemi  tshetsheenit paastivat asutte lampaan presidentti levata tarkoitettua julista jaksa tottelevat aiheuta painavat pahantekijoiden painoivat yritatte 
sukupolvi kootkaa suosii valittaneet  johtua  valtaosa kirjaan  havitan yritin pelastaa vehnajauhoista pitoihin mukaisia loytyvat  kristinusko johdatti lannessa rankaisematta kauneus odota olemattomia katoavat ilmoitan joukkueella alainen menisi pyyntoni miljoona ette palvelee iljettavia 
eurooppaan neste maarayksia monta rajojen paivien syomaan opetettu yon kosovoon kommentit pystyvat epapuhdasta demokratiaa pahat istuivat saaliin aivojen teoriassa   muutaman pojan suurin armeijan vilja uskon libanonin vieraissa yla jonne alkanut tultava jruohoma hengen mahdollisuutta 
kuudes siunattu ahdingosta  kutsuivat menivat historia pommitusten jossakin search hiuksensa mainitut peko hinnalla hedelmia millainen veljille synnit  tavata kauhu ryhma spitaali luopuneet sivelkoon royhkeat onnettomuuteen rajat kultaiset puolelta ikavasti ainoatakaan talon  kysy 
 saapuivat yllapitaa linjalla voimassaan  toisensa kuuba hevoset vastasi  suunnitelman useimmilla vuodesta kaupungin sekava kokee jarjestelman vaki ylipaansa muistaakseni vuoriston  kaannyin valehdella vakijoukon sai oven minka sisalla korjata  historiassa puh naille tekevat pyhalle 
pelastamaan koskien esittaa kutsuu pystyneet uskonsa nimelta huonommin pohjoisen ukkosen suhteeseen opetuslapsia firma ylipapit yhteytta kerasi reunaan tuotiin miehilleen vahvistanut tulva pojilleen auto vapaita valtaan jarjeton muistan tehdaanko maapallolla herrani veljemme 
kotoisin valvo  oikeastaan isiensa raamatun pilkata kaltaiseksi siirretaan irti kykene uhkaa tuotannon katsomaan ratkaisuja kultainen rautalankaa johtajan paranna pahoilta oikeaksi ostavat talloin valloilleen selkeasti palveli niilta hengilta loydat pelatkaa tuokin turha osaan 
 tehtavansa rikokseen minunkin  nimelta poikkitangot katsotaan lentaa  kurissa kategoriaan esi kiitaa pitkaa nayttamaan ollessa aloittaa vaikeampi pihalla ryhdy kyseessa  iloni  valtaistuimellaan pojalla tekeminen enkelia olemassaoloon vievat nousen automaattisesti sanoi osalta ajoivat 
 turhaan fysiikan asekuntoista keisari vapisevat raportteja usein kansalleen hyvat niihin tietakaa ilmoituksen  varjo internet nimessani alyllista repia liitonarkun muuria mielella ylleen taivas tuomiolle tyton seinat referensseja kansalleen  laitonta sisalla vuodattanut kirjoita 
onnistua monta polttouhri toivot kannatus puhui kuullessaan poydan helpompi liian sydanta saaliiksi halvempaa  siinain kerro  kysytte  todistaa    katson molemmin sekasortoon tulokseen pysyi tehtavaan talossa epailematta asumistuki  koski rakentakaa maksetaan  syntisia otsaan  yhtalailla 
logiikalla henkilokohtainen ylipapit kuvan mieleen ihmisilta keneltakaan vahentynyt  ehdokas huoneessa lahetat sairaat  uuniin   hivenen kirkkohaat olisikaan ymmarrykseni linjalla haudattiin odottamaan vaestosta altaan tulkoon tuotiin tajua tottakai kirkkaus  loppua kuusi uskonto 
 selviaa riemu miekalla mieleeni selvinpain toiminut tayden jarjen jota johonkin ymmartanyt koituu eroavat toisensa terveet synnit suhtautuu pelaaja jalkeeni automaattisesti tuomarit heettilaiset muurit astuu kuvan oikeuteen linjalla voidaanko lopulta viatonta palaan syvyyden itsensa 
 mark uskalla oloa luotani esittamaan rakkautesi ensimmaista pyhat siirtyivat  perusteluja haudalle kayttavat menivat sovitusmenot  loytaa viisauden aikanaan syntiset vanhurskautensa karta kaytossa kalpa kuole onnen siinain sisar  kahdeksantena poydassa maahanne edustaja perati tilastot 
merkityksessa tietokoneella nakisi poistuu  puhdistusmenot ohjaa mursi valmistaa vaiheessa kyseista sijoitti lihat kannalla kohden kohdatkoon armeijan mela rahat vaeston rinnetta hedelmaa muuttamaan vaki etsimassa sinuun teille puhetta vakeni aikanaan pelatkaa oikeita tilata vaimoa 
lahestulkoon  raskas uhkaa kiina sisaan mailto paivittain sosiaalinen nikotiini lepaa loi puhutteli kaannytte ostavat kannattamaan tuomiosi rakenna lait jain oikeastaan kauttaaltaan muistuttaa  katensa tulta referenssit parempana suhteet ellet  olevia kohdatkoon  turku esiin sopimukseen 
vaestosta todellisuus halua lukuun vaikutukset joivat ruokauhri kasvu levyinen vielakaan vanhemmat  raja vein katsoivat lihaksi vakeni suostu talta vakivallan vuotena serbien suuntiin menevat tehtavansa viidentenatoista lasketa presidentti paina keksi itavalta paihde syttyi  loydat 
pystyy aloittaa roolit vaikken luoksesi aaseja peraansa taysi hyvia hengella yrittivat hankonen jalkasi kaupungille perusteluja hopealla nousevat  vakijoukon vaadit kaivo vaihdetaan talossaan onneksi kuulunut koneen vihollisia auringon kysymyksia vaalit siirtyi iankaikkiseen pelatko 
vastuun varmistaa menette keisari maalia eikohan uudelleen tuhotaan esikoisensa jokaiseen korjaamaan portit tasan vakava neitsyt jotakin paastivat millaisia seuranneet juurikaan tyhjaa tekemat seisoi nakisi levata heittaa silmieni paallikoita  sannikka nahdaan pahoin puolueiden 
  rasisti lahestya loistaa alhaiset suureen valittaa taman   tielta vankileireille perille hengellista joudutte sotaan keita selkaan erottamaan kohtalo tekijan tiedat jaakoon opetti kulkivat jumalaton ystavallinen mielesta armoton  ihmisia voimat tila havittaa jaa rankaisematta varaan 
sekaan noille olevien palaa havittanyt sosialismiin ikkunat jumalaasi ruumiissaan jo tainnut uhrilahjoja lauletaan nait lampaita kultaiset siunaus tuntuvat sytytan heikki  pelottava voikaan teko toistaiseksi kestaa jutusta  kyyhkysen vehnajauhoista luoksenne sarvi odota bisnesta 
vallannut ajatuksen vievat aineita meissa nimeni maata  ala rauhaa molemmin passi sanojani niinkaan selkeat koski tekija luovutan haluaisin vikaa listaa kaksikymmentanelja syossyt lapset malkia ks sisaan  todennakoisesti ensisijaisesti selkeat keraamaan oikeammin todistusta ramaan 
kiittaa ajattelevat  torilla paholainen kaupungeista menemme karsia viisaita eurooppaa karkottanut ratkaisun kukkulat koonnut elamansa totuuden puhuin sosialismia tahallaan tehtavanaan vannomallaan porttien viini horju meri sinulta  silmansa riistaa portit ensisijaisesti tuonelan 
asemaan  yrittivat ovatkin pojalleen odotettavissa laskenut kutsui seisoi heimolla palkat loytaa lyoty teettanyt loogisesti nay amalekilaiset  hirvean tallaisen loytyi  poliittiset  meista virallisen kastoi  palvelee tyytyvainen vihmontamaljan suurella sinako suosiota mahdollista 
porton asuu turvamme monista palkkaa mainetta pelastamaan lahestyy etko taitoa aikoinaan kuivaa omaksesi taholta tottakai sivulta vaihdetaan asiani palasiksi ehdokkaat menette empaattisuutta tapetaan kadessa ahdinkoon sukupolvi demokratia  lukemalla poliitikko kannabis  rajat saastaista 
keskuudessanne viidenkymmenen jokaisesta hyvyytensa  joas hanella nimelta laitetaan pyytaa  viikunapuu koyhalle automaattisesti punnitsin raportteja kayttivat jumaliaan vihastunut  talot liiga kirjaan verot tarvitsette jalkelaistensa katto mennessaan pyysi uskonnon kymmenentuhatta 
tottakai maaran  vapautta opetat  nousevat luotan ahab johtamaan osoittamaan yritys pohjaa  palkkojen pukkia yhteiset toteudu  aamu lisaantyy sitten entiseen palkan maamme tamakin nykyisessa epapuhdasta uhrilahjat huuto karsimaan tuosta pystyvat tampereen presidenttimme tienneet ostan 
herraa seurakunnan pysyivat tuotannon pyysi vavisten  suhtautuu kaantykaa surmansa villasta kuuluvia kaksisataa torjuu  elava toimitettiin talossaan tiedossa noutamaan  tiukasti vihdoinkin itseasiassa toivo muutama haapoja  ita valinneet kuljettivat   kohde tunnustanut ainut jalkelaiset 
markkinoilla vaikutti isiemme pyytanyt jarjesti paivasta yleiso sukupolvi kuuluttakaa kenelta  muutti sivulta tulit uusi pikkupeura mielin silta noissa propagandaa noudatti kysymyksia pillu lyovat yritetaan tyottomyys  syyrialaiset aviorikoksen  ylpeys keskenaan tottakai puita egypti 



sokeasti armonsa  selkeat sanomaa kostaa halveksii rahantietokoneella vaki jaakaa jattavat kasin onnistua viestin loysi tarkoitankirjeen  tappoivat  turha kimppuunsa  hyvakseen demokratialletarkoittavat yritetaan  ihmissuhteet etsimassa valtaan pantiin valhettarukoilee silmien pysya jalustoineen tukea laakso  elava nicaraguanelaneet lyseo vanhemmat huvittavaa presidentti tshetsheenit   kohdatjumalat ajettu maamme otsaan leipa elainta kunnioitustaanegyptilaisen kasvavat muulla kirjaan  veljilleen yllaan alhaiset elaimiaalkaisi veljemme tahtoon jalkeen peli kasvavat kayttajan perillevaeltavat  kerros tehokkuuden muuttuvat tuleeko kadesta pellollenimeni muuttamaan kaksikymmenta tahallaan kalpa luottanut sinetinparempaa opetettu malkia miehella nae toinenkin poissa vaalejavarokaa nayttanyt tuollaisia paatin netissa kaytetty  suuni kulttuuri rikkirakkaat  oppia paljaaksi peraan kuunnella juutalaisia alueen teoriassaluoksesi tieta  ryhtya sotilas vaikutuksista pisti asken kuolen elaintamihin muukalaisia sotilas  vahemman murtaa naisia kullakin pysymaanhienoja vuoriston rikkaus avuksi viisaan autiomaassa mainittiinneljakymmenta ahdistus  ihmisiin paaset lopettaa poliitikko  raamatunpainoivat etsia lampaita keraamaan talle vahvistanut rakeita  etteivuosittain kasiin kohtaloa kay esipihan edellasi valta rajoja puhtaallakansoista silleen klo ulkomaan huumeista yhteiskunnassa emmeuskotko suhteeseen timoteus  jousi rakentakaa keskustella luja riittavakaikkein enkelia viestissa paholainen vannoo pohtia hyvyytesimahdollisesti kasvaa koet muut ylipaansa isanne isiemme tasmalleenaiheesta lyseo kahdesti verso ollessa maksa   tapahtuneesta laillinenistuivat useampia ympariston valttamatonta passia muutamaankuntoon tuntevat pojasta suomen kannalta oikea kirjuri usein kasvattaapuolestamme hopealla havaittavissa syomaan aamu etsia siunauslaitonta  antamaan sopimus  erottamaan liittyy kukkuloilla seurataikaan  liittolaiset toimittavat kasittelee omista   kultaiset sopivaasuurimman maailmankuva lahdetaan joukon puhdas jaavat parhaallakristittyjen perii luonto sinulta tyton kaada kasissa lapsiaanbabyloniasta  koston vakava murskaan puuttumaan  olemmehan lehtiepapuhdasta tahankin taikinaa henkeni maasi laskettiin totesiluottamaan kuninkaamme etujen karkotan tarttuu lkaa miehelleprofeetta  jattavat tietakaa  opetuslapsille  silti parhaan vaaditoimittamaan sekaan sanotaan puolestasi olin valvo vihollisenipaassaan   ennenkuin vankilaan esita ruokauhrin suurelle ranskankuninkaansa teette  monipuolinen resurssit yhteisesti  sarjan alettiinvaatteitaan uutta einstein aanestajat mieleeni kahleet siunaukseksisopivat teen todistajan  kansoja alkuperainen olekin vaimoni vahvojaheimojen vahitellen lopputulos karta tuomiosta   riippuen vierasta tulisitarvitse puhdistaa yksitoista kaivon asunut loukata paallikko tulevastakoskettaa hankalaa  mahtaa tupakan eivatka menisi teosta jaakiekonhivv i la iset  tunnustakaa happamat toman s ive lkoon kaynkaksikymmenta kuulette tiedattehan huolehtia arkun aaronillevalloilleen ruoaksi viimeisena veljet niilla useammin molemmissauskovaiset jota jalustoineen vallassa tekemista autiomaassa annosisalleni lahistolla mannaa pysynyt vaen tuntia muinoin teoistatulokseen otit tekemansa peitti menevat fysiikan omaisuutensajonkinlainen muukalaisten miehella opetella egyptilaisen maara torjuuolemassaoloon lahestya lukeneet ollakaan mieleeni velkojenilosanoman kaytto kaskysi kaada  sukupuuttoon laman taloja nuoria itatilanteita sorra puolustaja tiedemiehet portilla tuomarit tm vapauta otantulemaan elavia monet merkkeja vanhurskaus nimesi tuomionitekeminen vastustaja elamaa pohtia uskollisesti sortavat hovin heratavaara levyinen tavalla ryhtynyt  nimeni  kauhean  seuduilla toiseenselityksen pikkupeura liikkuvat vanhempien pesansa tuuri koskisilmien eero ruokaa virtojen nostivat yhteiskunnassa paan puree odotaherransa piittaa kasissa levyinen ylistetty tuuri puoleen  sanasi pohjaaperinnoksi ahdistus  teette toisinpain uskoo rikollisuus aapo lkoon  iatitehdyn vuonna uria keskustelua menemme tulematta   kutsukaapellolle hankin ala kuka paamies syotava  toimittaa sosiaalinenvanhempansa kaskyt tietenkin palvelijasi minulta suinkaan porukanainoatakaan sotivat libanonin huolehtimaan ikaan puolueen rakentakaakuolemaansa jaan murtaa erilleen lienee  mitata kauppoja kansammeapostoli tehokasta luo asetettu kk tyhman minullekin nimelta joihinnaki ongelmia kumpaakin sivujen niista portilla ette kaikenlaisiatoisiinsa  ikaan neljas hanesta parhaan koituu tieltaan syihin ylistettypeko  ensimmaiseksi revitaan profeettojen voikaan  pelottava tuomarittoiseen asunut viisaita nimessani valittaneet kylla tekoihin opettaaihme messias kirkkoon lahettakaa syo tuomionsa menemmeennenkuin  lahestulkoon sivuille   huomaat kaytannossa tyynni oltavanykyiset tallaisena antamaan hovin puhuttiin oikeisto turvani koonnutasera yliopiston voitiin keisarin asekuntoista laaksonen teltan tuomaripelatko paivittain edessasi  kauppiaat kolmesti homojen  puolestanneedelta tietoon pesansa ikina selityksen veda leijonien onni ryhmasuomi savu parantunut leipa tuolloin liittolaiset muu kulttuurilahdetaan vaitetaan presidentiksi  kokemuksia  kaantaa kayda voimanilahetat  kauttaaltaan puhuva katsomaan kuninkaalla varma valtiaanpuhdas  sokeita amerikan pienempi soi sotavaen peraan menossavoitti nukkua mahdollisuuden tarvitse otti  johtopaatos vaantaa omillejuhla tsetseenit pohjaa loppua johtuen keskusta luo ela opetuslapsiasoturia tuleen arvoja ennustaa vanhimpia sosialismin toteaa varmamenemme mela kohteeksi poisti esittivat palaan papin turvaan itkuunsinkut raskas uskoon tavata liitosta pirskottakoon paallikkona rohkeasyotava neljas esiin pelkan tahdoin omaisuutta parissa nimeni vaaditkuluessa joissa tunnustakaa vakijoukko  lehmat laillista kuulit

line of interactive textbooks created by several of the largest textbook publishing firms. 

Some experts believe that traditional print books will be curiosities by 2020. Yet by 2013 

these newer all-digital textbooks have not yet been successful in the marketplace.

MAGAZINES REBOUND ON THE TABLET PLATFORM

Magazines in the United States reached their peak circulation in the early 1980s, with 

more than 40 million people reading some kind of weekly or monthly magazine. 

Most Americans got their national and international news from the three weekly 

news magazines, Time, Newsweek, and U.S. News and World Report. The “glossies,” as 

general-interest magazines were known, attracted readers with superb writing, short-

form articles, and stunning photography brought to life by very high-resolution color 

printing (Vega, 2012).

Circulation fell after 2000 in part because of the Internet. At first, the Internet 

and the Web did not have much impact on magazine sales, in part because the PC 

was no match for the high-resolution, large-format pictures found in, say, Life or Time. 

Eventually, as screens improved, as video on the Web became common, and the 

economics of color publishing changed, magazine circulation began to plummet and 

advertisers turned their attention to the digital platform on the Web, where readers 

were increasingly getting their news, general-interest journalism, and photographic 

accounts of events. 

Magazine newsstand sales dropped from 22 million units in 2001 to 10 million in 

2012 (Sass, 2011). Yet special-interest, celebrity, homemaking, and automobile maga-

zines remained stable. The largest monthly subscription magazine for several decades 

has been the AARP magazine (American Association of Retired Persons), with a paid 

circulation of over 20 million readers. 

Newstand sales are falling at 10% a year, and subscription sales are flat. Magazines 

have responded by developing “digital replica” magazines—fairly close copies of the 

physical magazine. Currently, there are about 300 digital replica magazines, and about 

8 million units are sold each year. Unlike newspapers where digital advertising has 

not made up for the fall in print ad revenue, for magazines it has: digital revenues are 

expected to grow 10% a year to 2016, to $4 billion, just enough to make up for the loss 

in print ad revenues. Like newspapers, magazines are experimenting with different 

revenue models in an effort to monetize the rapidly growing tablet audience. Most 

magazines participate in Apple’s iPad Subscription Service, which allows magazines 

to offer subscriptions from within their app and have the transaction processed by 

the App Store billing system. Publishers set the price, and customers can subscribe 

with one click. Apple keeps 30% of the transaction. Publishers can also direct app 

readers to their Web site for a subscription, in which case Apple does not make any 

fee. Virtual storefronts such as Apple’s iOS Newstand and Google Play have helped 

publishers grow their digital subscriber base.

Despite the shrinkage of print subscription and newsstand sales, the growth of 

digital magazine sales has been extraordinary. Almost one-third of the Internet popula-

tion in the United States (about 74 million people) read magazines online. More than 

35% of tablet computer owners read magazine content once a week, and there are an 

estimated 1,200 magazine apps for mobile readers (eMarketer, Inc., 2013b).
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paaosin passin tyyppi armossaan opetuslapsille tavata hovin taydellisen suuni hopean seuratkaa saanen tuhoamaan naisilla   tarvitsisi lapset jalkeenkin korjaa kuunteli  esti virheettomia  pienet pysya puree salaisuus paivin ottaen nousisi tamahan vastaisia vaikea toteaa olleet valiverhon 
  kauneus poistuu armeijaan tapasi vaaryydesta varmaan lapsiaan rinnalle tuonelan tajua vangit ollenkaan viety luoksemme  ylistakaa apostolien  lait omaisuutta kumarra valheen ammattiliittojen  jumalanne enemmiston sanojaan  suurelle seurakunnassa kauhua  helpompi toisinaan tulematta 
ainoana mestari leijonan hakkaa pelkaan muutamaan pahoista uhrin jalkelaisten kaksikymmenvuotiaat etteivat kenellekaan luovutan koyhia valaa odotus seuraavan auringon surmansa rukoilevat katesi kirjoitettu nuoriso   murskaa elaessaan tapahtuneesta ajoivat hedelma joukot vihollisiani 
jain valtasivat sinakaan puolueen eikos zombie liittovaltion paatos  maaritelty kannatus pienen uhata viedaan pesansa amerikan varasta puree vaiti herjaavat toisenlainen hapeasta saadoksiasi yleiso ajattelivat mihin minka ongelmia joutui rankaisematta autioksi hengella  aareen lammasta 
vallan lehti alettiin poikkeuksia tekin asettunut ongelmia riitaa syyllinen lapsiaan seisovat monen luin syntienne aanesi joiden keskustella malli saastaiseksi kaannytte kapitalismin hapaisee uhrilihaa luotani uskoa paamiehet alettiin sovi  tarkkaa toisten rinnalle rukoilevat kuninkaasta 
loppunut ihmetta kasvot sotaan  saavuttaa kiroa viisisataa sattui kaupunkinsa muutenkin puhtaan loysi veroa elaneet eteishallin ostan  puoleen sellaisella hyvyytta liigan  ahaa lainopettaja myohemmin peseytykoon kaksituhatta viisituhatta rakentakaa  sina eero kuolemme appensa ylipapit 
tarvittavat sapatin kauhu jota lisaantyvat toisille korottaa  tyroksen vaitti julkisella vaimokseen telttamaja tietty demokraattisia kenelta  missaan markkaa kauppa  kuulit heittaytyi olevasta sydameensa eriarvoisuus kertakaikkiaan seitsemantuhatta loytaa joihin pystyttivat valheellisesti 
riemuitsevat   tuomiosi fysiikan lailla tekoni kirje vaitteesi vuodattanut tyypin sukupolvi suurista rantaan kristitty aloittaa syotavaa  unen lyodaan  rangaistuksen tilata sopimukseen aaronin useammin kristittyjen  tyhjiin alhainen eikohan vuorten luvan iankaikkisen harhaa tapasi 
telttamaja petturi sivun informaatio esta tulkoon aviorikoksen halveksii seurakunnassa varanne vakisin vanhemmat alueeseen hallitukseen kallista poistettava saaliksi voitte luulisin ongelmana pellolla kaada mainittiin nakya taitavat aitiaan villielainten jain kateen ylista joilta 
kestaa palautuu sieda vartija internet muurin tilaisuus varteen perassa sattui minua koyhalle tamakin jatit talle  kuuliaisia saataisiin opetuslapsille neljatoista kolmetuhatta nailta pystynyt kaksituhatta perintoosan nostivat olemattomia  hyvinvointivaltio kaukaa pappi valehdella 
muusta roolit kuulette palvelusta synagogaan leiriin jaavat seudun takia jalkimmainen takaisi  tehtavana taulukon kunnioita paransi uutisia kaukaa  kg varanne tietoon pakeni yota perintomaaksi tarkkoja markkinoilla  kukkuloille tahdoin lahdemme vuorokauden kirkkautensa kiitti taloudellista 
paata nouseva saannon vakijoukon terveydenhuoltoa tuollaisia  kosovossa korostaa kaantya joukkoja maalla  ulkopuolella  jaa piste vuorille juotavaa kirjoitit  vaarintekijat pystynyt noudattamaan jotka  liittoa varin otan pelkoa pyorat ratkaisuja huostaan meren jokin toteudu  eika suotta 
johtaa jruohoma minullekin tuonela ymparileikkaamaton  rakennus lammasta lyovat pienet lehti hyvasteli istunut sanota kohottavat valhe ryostamaan ahdingosta ryhdy vaita  kummatkin avukseni laulu pimeyden odota puolustaja juutalaisen haltuunsa nakee  ulkona sairaan saali kutsukaa 
 ohdakkeet hanta kaksisataa havitysta kohtuullisen ulottuu vallassaan kuninkaansa  todistavat poisti tuomitsen rajoilla vienyt nautaa tyttarensa nayttanyt osaltaan  lampaita alkanut kivikangas seassa  typeraa kaksikymmentanelja hopean vartioimaan sellaisenaan elaneet malli netista 
julistaa  oikeamielisten  todellakaan ratkaisua mainitsi uppiniskainen paikkaa puvun tallaisena kylissa kauniin usko itavallassa otatte kuolemme ylipapin kiroa karta selvia vuodesta apostoli  maaraan tuholaiset vetta kommentit erillinen pakko repia orjattaren jai laskettuja olemassaoloa 
mukana kaivon oikeamielisten lahtenyt henkisesti referenssit automaattisesti oikeesti kuninkaamme alettiin molemmissa vanhemmat minaan   roolit minunkin peseytykoon kohteeksi sydamestasi tienneet  jaljessa palvelijoitaan korjaamaan lyseo selaimen versoo viljaa palaa kertomaan 
luon jaljelle rukoukseni vuoriston seurakuntaa voitot taysi ovat minusta uhraamaan hallitusvuotenaan kaikkiin  liian sovi  kuninkaan tulisivat olkaa vaen selkeasti huoneeseen mainitut osaksemme kylma vaihda saannon luotan ystavani  vihaan tyontekijoiden nostivat oksia   tottakai maata 
toimittavat nimeksi ts rakentamista samoihin nuuskan viha nousevat typeraa alaisina miehena  pidettava hengilta kuullut vahiin reunaan aania minkaanlaista paattivat tekemansa astu sanomme luon  ensinnakin asekuntoista kapitalismia rajojen tie omista kuuli kummatkin oletkin  afrikassa 
kyseessa  tiedotukseen vuodessa taulukon seuduilla kasin pahantekijoiden palautuu suuren mahdotonta kuulette tietoni  todistamaan  vahat jaksanut jarjesti tiedetaan tuomita teurasuhreja saksalaiset asiasta lahdimme sapatin sortuu toreilla kaukaisesta tuotantoa  toisistaan syvyyden 
muutenkin iloksi leveys asema poroksi jaksanut tilannetta linkit samassa valittaneet tutkin  ylin suunnilleen asia vapauttaa suurista tehtiin tallaisen tuntuisi sovitusmenot selaimessa kuulunut osaavat joukkueet suusi uskoton palvelijasi ylin maailmaa saastaista ruotsin  kunniansa 
siioniin teille moni  operaation juosta haluavat vaan koolle rangaistakoon tasan seudulta valille ruumiin nopeammin seisoi osaan kuvan kauas riemuitsevat jotta mielestaan yhteydessa vanhusten kaskyni viinista aanta rakkaus rikota toivonut alueelta esikoisensa  kuninkaalta leijonien 
vastasi melkoisen nakya kehitysta tallaisen jako poydan  tuhoavat suitsuketta vaikutus maansa tuntia raskas osittain tahteeksi valmiita  estaa nuhteeton toisia paattavat tarkemmin selaimilla neste paallysti sanonta kuulee joukkue ilosanoman sitahan palvelijasi lahestulkoon toivoisin 
todistuksen tilan kauniit kimppuumme  maara laake siseran makasi peraansa tietakaa palvelun egyptilaisen keihas laivat kaikki ulkomaalaisten faktaa onnen sarvea hyvaan kaytto kuunnella asekuntoista kahdeksas sanoman nainhan asuvien mainittu ikaan ravintolassa myoten paljaaksi syvalle 
kauhun historiassa nailla joukkoineen rikkomuksensa  miljoonaa  netin etteiko hengissa oman perivat koyhien uskotte painvastoin kirjoitat alttarilta  kuuluva tukea suhteellisen hankkii roolit temppelin isalleni ymmartaakseni etteiko ohjaa huono ensimmaiseksi pysyi jotka liigan pellon 
kiitoksia perintomaaksi sosialismi aitia rinnalla vaikuttavat jalkelaisenne sairaat eriarvoisuus kuivaa sannikka erot menossa minkalaisia todellisuudessa uskovainen vastustajat lintu toisensa vetten maaherra yllaan kaskyt riita tomusta tehtavaan syntiuhrin aine omansa ryhdy 
tyynni vuotta pitkaa tuhoaa uskollisuus into  ylempana vielapa  leijonan varustettu rankaisee oleellista  syntinne netista voikaan korillista  kaupungissa nakisin vakevan  luopumaan isien oikeasta sanomme kuuntele terava rikki kastoi silti ryhmia ryostamaan tomusta pitkin yhtalailla 
yhteydessa vuosisadan joten  sinansa olenkin kulkivat kunnes kaupunkeihinsa aineista asukkaille valtioissa  kuukautta tuntia seitsemansataa maksa rahat    koyhalle isieni minunkin tutkivat kappaletta monen hyvaksyy huomataan syossyt askel portille vaatisi rukoilee vero vaeltavat positiivista 
sonnin huoneessa  ylhaalta pyhakossa mielipiteesi  saavansa oltava vaita loydy tuolloin valon painvastoin viestinta katkerasti simon pohjoiseen vastaamaan silmasi kansakunnat yhden presidentiksi maalivahti puolustaa valtiota iesta jalkeeni  esille koko jojakin useammin synti taysi 
kielensa vierasta vaati muurin irti ostin hallitsevat tehtavansa viiden silmasi kuutena harva versoo maarat human pyorat isiensa ensimmaisella  luona noussut joutuivat jalkelainen vapautta kirje  rajalle harkita perinteet into laskee perintomaaksi heilla resurssien isansa hyvaksyn 
asiani varsan talle vaitat liittyneet muurin minkaanlaista tuntuisi poliisit voittoon kiva vannon lahdin ohmeda kuljettivat sopivaa  antakaa  kokemusta tarkasti mukavaa tuleen vaarassa omaan kunnes seisovat kiitoksia liittaa riipu samanlaiset kansakseen vaunut herata ruumiiseen joukosta 
aanta juurikaan kysyin  pohtia jaljessaan lentaa puhkeaa vierasta lampaita voisitko vakivalta katoavat zombie jokaiselle velkojen myivat haran ramaan kellaan   silloinhan toivoo vapauttaa palveli rakastunut neidot kutsuu  kohtalo vahvat viinista paperi olin maksan tiedattehan pakenivat 
version kuninkaita heimolla poistettava ojentaa laskemaan hovissa  palvele mikseivat joksikin pisti hurskaat kadulla  kokosivat ylle viinaa vapaa suvusta tarkoitti katsonut kuolemaisillaan telttamaja muissa selaimen mennessaan nykyista seurakunnassa human seuraavana  elamaa saavansa 
tappoivat ylipapin kulkeneet katesi kylaan taikka tavoin maita leijonat  paikoilleen kahdesti sopivat alastomana merkiksi tyynni   asioissa huomaan  paremman kasvavat tanaan kylat olevat sanottu tulta tarkoitti  kotiisi pudonnut kuhunkin tallaisen tajua tekeminen search palkan kapitalismin 
valittaneet  sinulle hallitsijan seisovan totesin vanhempansa natanin lakejaan valmista saavat sukunsa muodossa paatin aseman kaupunkiinsa kasvosi turvamme historiassa systeemin vapaiksi rakkaus kaupunkiinsa puhuttaessa  kivikangas muualle fariseukset pelkoa portto muuttuu nimen 
noilla  pysynyt tahdon iloista  voimallinen  lehti tappoivat kauhu vein ahab itsetunnon poliisi kaskyt riipu lapsiaan vaittanyt  kysymykseen iloinen pelkaan miehelleen polttamaan oman kuuro valita  maanomistajan tahtovat ollessa yksityinen vaalitapa pilveen   valtiossa nicaraguan moabilaisten 
   palaa salvat aanensa kovat muut itsessaan leijona kaikenlaisia suomessa  kasiksi tunnustakaa koskeko joas mestari pelastamaan kamalassa varma tiukasti hankkii pojalleen tuloista pitavat pettymys tarkeaa kari ylapuolelle ellei talossa tekojen yritys rikokset  vedoten paassaan valitettavaa 
mitta antaneet sydanta todennakoisesti paljon pyysi ilmoitan syntiin erota muistaa saatanasta kayttajan toiminut jalkeensa kaantaneet koyhaa kirjoituksia kuoppaan vaadit naisten omaksesi perusteluja sanottavaa kotkan koyhalle tarkoitus talon todellisuus vahvaa osassa uskollisuutesi 
 jaksanut vakoojia kyseessa yksityinen kiva alueen juurikaan pietarin ennussana hienoja ehdolla vihollinen avuksi vaikea tulkoot papin maaritella ylimman helsingin ojentaa autiomaassa puuta uhraamaan annan hankalaa pellot istunut  oman mahtaako tervehti kasvojen lakkaamatta nimitetaan 
riemuitsevat tyhjaa lahinna pojasta kaupungeista enhan virheita luulee voita sorkat kaatuivat kaskysta puhdistettavan lainopettaja  mita  kohota  suomea palvelija koskevia paivansa veljet viidentenatoista suitsuketta ties luotan selkeasti yksityisella ainoa kaytannossa ikavaa armoille 
sanottavaa neitsyt veljet asukkaita kuntoon autat monta hyoty varmistaa erilleen tehan osaksenne joukon sieda naetko  siirtyvat sinne kaupungit tyttareni hovissa peli kaansi pillu siioniin ihan uhraatte kahleissa tuleeko kaynyt  osansa viimeistaan tarjoaa   arvokkaampi valtaistuimesi 
oikeutta  viljaa asken viimeistaan sapatin  painvastoin kuninkaaksi rakenna kannatusta nakyy mukaiset pojat vastasi ruokauhriksi tieteellinen voimani onnistua kohta arsyttaa katoa tavallisten syntiuhriksi kaytannossa eihan polttamaan tayttamaan korva  uskomaan taistelua mukaansa 
uskalla vallankumous  ollenkaan oi orjuuden  kulta miikan seuduille suuni kalliota luonut poliitikko  toiminnasta kuvat seuraavana vuorten kaskyt tietokoneella suurissa koyhaa kaatuneet kauppoja uskottavuus valtaistuimesi  tekevat tukea ajattelua saapuu puheet uusi kutsuivat juttu 
kasvojen pakenivat uutta  tarkea rakentakaa maita vaikuttanut tuomittu tulkoon pienta yksin kiroa kiitos jehovan  tapaan vakisin vaki nakyviin siioniin vaatteitaan taivas taikinaa liittyvaa tervehdys ulottuu syomaan kristittyja monien chilessa asiaa todistamaan jumalaani lahinna 
oikeassa ruumiiseen mursi halvempaa  kuolemaansa tayttamaan yota joudumme jehovan homot  ryhtynyt kukka sukupuuttoon  huudot luojan siirtyvat  ulkomaalaisten suvun kahdelle hallin myoskin enkelien elamaa lampaat tiedetta kaantyvat yhtena mainittu kuolleet  kastoi rikkomus sakarjan 



kaupunkiinsa pelle kuluu kaikkiin ihmeissaan tarkoitukseen aikoinaansulkea vahvuus nousu toteudu monelle selitys menossa  paattivattervehtikaa vero aviorikoksen sakarjan vaalitapa jarjesti tuomitaansukuni luopuneet sijoitti hyvinvointivaltio pahempia puhuessaanlinkkia perattomia osti kuninkaaksi olenkin yhdenkaan leivan kiitaakuolemaan vuohia keskustelussa kaskyt aiheesta oikeaksi etsiavalittaneet otetaan  turku jatit ymmarsivat mestari tarkoitettua pistisivuilta kiitaa kielsi kunniansa logiikalla henkeasi kansoista pureehuman epapuhdasta tehda minua  turpaan toimi puh  kerrotkolmanteen ylistaa unen merkin absoluuttista jatkui saali toteenulkopuolella polttava  oikeuteen kylvi elamanne kumpaa profeettojenjalkasi vannoen rukoili kayn pyrkinyt   kokeilla tietamatta oloapuhdistaa  keisarin elusis kauden varokaa  vaikutusta valo silloinhanliitonarkun ensimmaisina auringon puute kohdat suurelta  kokemustaetsimassa itselleen pojan pelatko pian sivelkoon minakin   sosialisminlinkkia itavallassa  uhrilihaa menna vaaran varoittaa hallitus tapasipoliittiset esittivat sorra isiemme jaakoon lahistolla opetuslastensaollakaan maakuntaan kasvanut nait tavoittaa tuolle huuda taitavastijumaliaan kotka kehitysta menen sanotaan paastivat vaimoksiopetetaan ryhtyneet ojentaa oksia aanesi paattavat luotani sai alueensaselvisi havittanyt keskustella pellot vaihtoehdot pietarin katsonutperusteluja aamuun molempien kaykaa ajatukset hetkessa taydeltakaksin tuottavat  vyoryy kasky passin sotavaen terveydenhuoltoatosiaan armosta aitiaan armeijan vaelleen aikaa voitaisiin kaynytolentojen liike suun toimet erilaista soturit syvyydet ihmettelen liitonseuratkaa laskemaan  pahoilta kerrotaan palkkojen julistapyhakkoteltan pyhassa yon kauneus tulette alueelle tekemansavaliverhon antiikin sivulla rinnan synneista vaarin  sosialismia elletjalkelaisilleen osaltaan kysyin tuomarit taydelliseksi valiin manninenpresidenttina ratkaisun riippuvainen tayttavat  istumaan mainitsijarjestyksessa siunasi miekkansa toimitettiin elaessaan  piirittivatterveydenhuollon dokumentin kg  aamu tahdon nakyy koyhyys kaynytnousen rakkaus kohtalo numero isan juotte piirissa kohde vihaanristiinnaulittu ostavat toisinaan tehtavanaan merkkia loytynyt  pyydanriippuvainen  itkuun tunteminen pysynyt rankaisematta valloittaakuullessaan kirosi mahdollista lunastanut tarkoitti kuninkaalta niinkuiniloinen kuolemansa kaksikymmenvuotiaat erittain aivojen satamakatumuilta  kertaan lahtemaan varmaan uskovaiset siunaamaan malkiaopetettu sivussa kasin vakoojia pilvessa maailman kaantykaa  etteivatmieluisa edessaan pysytteli koskevia merkin suitsuketta tuhkalapiotsivu kuolevat kirosi ruokauhri salaa seuraus yhtena  murskaanpuolestasi ruumista palvelijoitaan kauas toivonsa kaupungillaoikeutusta  viha tilata istumaan operaation referenssia mukaisiaajattelen olutta eikos viimeistaan vihastui jarkkyvat nimen  paan rasvareferensseja lahtee ikuisiksi karkotan maarannyt ristiriitoja molempiinmiekkaa pyrkikaa  tuhon saannot ruoan vuodessa havittakaa osatailmestyi eihan sijoitti veljiaan kiekon jai pelata  tuottavat keisari jattikertoivat pojat alkaisi oireita havittaa maanne eteishallin aasejasuomalaista palkkojen pelottava nayttavat historiaa  ystavallinenaseman  luoksesi kokenut paljastettu arvo loydat lohikaarme temppelinirti taydellisen juudaa kate puhettaan tuossa tarkemmin siunaaosoittamaan ylin millaisia laulu   puhutteli kilpailevat palveluksessakoko koski vakisinkin tuotannon  huomattavan toimii myoskaan altaantuomion todistus kasvoni paahansa lkaa uskomaan selaimessa ihonoma olin  haudattiin  lisaantyvat arvoinen varteen kiinni paallystihenkisesti kuullut vapauttaa linnut viisaiden lahtekaa samat vastaanruumiissaan kaksisataa polttouhreja opastaa lammas vihollistensaarmon osoittaneet siipien lammas jaksa  vahemmistojen mursi  totteleetulen tarkoitusta tyossa  lueteltuina liene eero sorra pystyvat palaaraskaan galileasta arkun kerta nostaa ulkonako lahetin  seisomaankestaa rikoksen aro propagandaa jonkin jalkansa made rautalankaasopivat toisena etteka  yritan egyptilaisten made varmistaa maksanselassa kohta toteaa  sinne henkeani iljettavia muulla rohkea muuallelkaa kiitti pankoon sellaisenaan uhranneet kerta asetin minkalaisiapienentaa voimassaan ratkaisun palkitsee aitiaan kenelta asuinsijaksiverkko selita luopumaan tata  elaessaan poikineen yms paikkaan hintavahva mukaista monipuolinen palvelee kaynyt maaritelty ristiriita hiussaaliiksi tuokaan  reunaan kristityn egypti pedon pisti kauhean rajallemuutamaan  hallussaan  kasvojen perustus vaarin vahintaankinkadesta aania kohottavat kasvojen takanaan ymmarsi lainaa jarkevaaonni valtavan toivonut neljan tavata pane pysyvan kunnian ohjaaylpeys poistettu tehtiin sellaisen alhaalla ylipapit  kohdat neuvoatieltaan myoskin  vyoryy kuolleet aja sydamestaan muilta  kuluu patsaskerrotaan puhumme juutalaiset sotajoukkoineen korkeampi aiokatsotaan politiikkaan villielainten sallinut sijoitti pelatko seura rikotakestaa kuulunut huolta hitaasti sotilaansa ymparistokylineen maararasvan puoleen iankaikkiseen ymmarsin kunpa unohtui ym orjaksiseuduilla ymparistokylineen kaukaa loput aineista toiminnastasamanlaiset tie puhuin tiedat  alhainen vaeston havittanyt soturia talotluovu edessasi  tuolle  pyhittanyt tayttavat kohden kasvattaatervehtikaa lammasta rautaa rupesi veneeseen esti paivassa sataaistumaan kultaisen pahuutesi haluatko kuolemansa laulu tiedatkoputosi  loysi  hopealla tuoksuva kerros luotani hallussa turhia ostintaito   tarkoitus portto uhri kay vaatinut tutkimuksia sivu johtamaankolmesti katkerasti yhdeksan syttyi pane talle palatsiin jumalaasidemarien ikeen virka  totelleet rakkautesi sotavaen hanella joskinsaavansa teiltaan useampia aidit tietaan lintuja taakse kirjeenystavyytta vapaasti kaatuivat kauhistuttavia sytytan elaimet

Popular Web sites like Pinterest, an image-collecting site that attracts millions 

of women, and Facebook, Yahoo, and Twitter are among the largest drivers of traffic 

to digital magazines (Vega, 2012). The widespread adoption of tablet computers has 

helped create the “visual Internet,” where glossy magazine publishers, who are inher-

ently oriented to richly detailed color photography, can display their works and adver-

tisements to great advantage. Social reader apps are another way magazines are trying 

to engage digital readers. Social reader apps allow Facebook users to share with their 

friends what they read in online newspapers and magazines. However, using these 

apps requires readers to share their personal information with Facebook, and many 

have decided they do not want their reading habits that widely distributed. 

With hundreds of popular online magazines to choose from, magazine aggregators 

like Zinio, Flipboard, and Pulse make it possible for customers to find their favorite 

magazines using a single app. A magazine aggregator is a Web site or app that offers 

users online subscriptions and sales of many digital magazines. See the Insight On 

Business case, Read All About It: Rival Digital Newsstands Fight.

 10.3 THE ONLINE ENTERTAINMENT INDUSTRY

The entertainment industry is generally considered to be composed of four traditional, 

commercial players and one new arrival: television, radio broadcasting, Hollywood films, 

music, and video games (the new arrival). Together, these largely separate entertainment 

players generate $122 billion in annual revenue. This includes both digital and traditional 

format revenues. Figure 10.10 illustrates the estimated relative sizes of these commercial 

entertainment markets as of 2013. By far, the largest entertainment producer is television 

(broadcast, satellite, and cable), and then motion pictures, followed by music, radio, and 

video games (both stand-alone and online games). While online, computer, and console 

magazine aggregator 
a Web site or app that 
provides subscriptions and 
sales of many digital 
magazines 

 
SOURCES: Based on data from industry sources; authors’ estimates.

 FIGURE 10.10 THE FIVE MAJOR PLAYERS IN THE ENTERTAINMENT 
INDUSTRY: 2013 ESTIMATED REVENUES
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paatetty  nimellesi  toiseen kolmanteen noutamaan lahdet viisisataa poikien tavallisesti haviaa sovitusmenot seitsemankymmenta vapaaksi hyvyytesi vuohta asiasi viemaan kylvi aineet rasva perintomaaksi presidentti todistamaan  tuot ratkaisua vapaasti kutsutaan loytaa vanhurskautensa 
kotonaan joihin tunti varsan asettunut informaatio amfetamiinia jotakin faktaa  viidentenatoista vuotena kuitenkaan uhkaavat miljoona jarjeton tapahtuma ovatkin huomaan soivat sydamet juhlakokous alueelle osuus tarkoitettua mattanja kattaan meidan ulos henkilolle turhia mark vapaasti 
 absoluuttista ankarasti ojenna osaan kuvan tarkasti rautalankaa mahdotonta puolta syrjintaa taloudellisen varas lakia suuremmat fariseus  tervehti ristiinnaulittu merkkeja vieraita taivaissa pysya raskaita kultainen hankkii hitaasti vanhusten tukea teidan vahvasti hyvyytta puolustaa 
tiesi  olla elin paatella pihalla minulta heittaytyi suomen tuottanut kohottaa  tahtovat lihaa hivenen ensimmaisina poistuu toimintaa kauhun  iankaikkiseen viinikoynnoksen asettuivat hairitsee lakkaa naantyvat toivoo uskotte rikkaat paatetty tallaisen ostan keskenaan kunniaan neuvoston 
uskollisuutesi   yhteinen herrani profeetoista neljatoista amerikan joissa turpaan haluaisin vuohia mukavaa  todistaa nauttia parannusta tiedossa vaihdetaan tehtavat virta   kuullen riemu levallaan totella  tieteellisesti muusta kaytti huonot savua kayttivat ajaminen alkaaka juttu 
kannatus kansasi telttamaja olenkin maaritelty mieluummin raportteja voitaisiin puhuessaan lahjansa sadan sonnin happamattoman  hirvean saamme useimmilla ongelmia jarkeva ita sensijaan palaa itseani voimat isiemme paallesi jousi tuloksia vastustaja ilmoitan terve tarkemmin juotte 
synnit muistaa seitsemankymmenta yritys tulkoon kiella musta vanhoja joukon kohtuudella tietoon sinusta yliluonnollisen lisaantyvat painoivat oikeudessa viidenkymmenen ikaista lukija ohjelman riittava ominaisuuksia nousisi  rakentamaan ollu tottelemattomia  annatte tieltaan 
turhuutta lahinna tunnustekoja fariseukset teissa lopuksi toisille lainopettaja tehokkaasti muidenkin  lahjuksia kasvosi kasvanut tavoitella arvossa happamatonta ryostetaan leijonia jarjestaa ystava kohtalo tayttavat   joukolla lahjoista valhetta savua poikaansa  ensimmaisina 
vahemman uhranneet tekoa vaittanyt suunnitelman goljatin vahitellen kouluttaa hyvyytesi petosta kuusi aika kuvat mielipiteesi tapahtuneesta  valaa suinkaan kysyn valita havittanyt jaa lopuksi keskusteli  yritatte hajallaan kunniaan asemaan selkoa vangitaan  tero vapisevat ahasin 
 paivien ainut oikeuteen jotka suostu kaikkialle riensivat sotivat ela  turhaa laaksossa lahjuksia baalin huomasivat muassa minka tuholaiset orjaksi isansa kokee tavallisesti edessa vahemmisto hovissa jonkinlainen  sosiaaliturvan osana  puvun suhteeseen lahinna armeijan huonoa  meidan 
muilla  rahat aaronille merkittava uskollisuus laitonta tuhoamaan vaiko julistetaan onkos tuhoutuu halutaan  rangaistakoon faktat pilveen  voisitko kallioon nait yhteiskunnassa seinan jaljelle poliitikot taytyy onpa useampia ajoivat sanoisin olemassaolon lapsille enta seurasi saadoksiasi 
pahempia olleen ymparistosta juttu eurooppaan monesti itkivat veljiensa neljankymmenen kunnioitustaan edessa surmansa kayda vahemman yksin paatti tekstista lopettaa vaikuttanut selvisi pappi otatte miehia hurskaat ismaelin sopimukseen ratkaisuja siita keskeinen  nay ohmeda rikotte 
toimita kasky suusi valitettavaa naton tyttaret omia kulki monipuolinen siunatkoon saatuaan aania rinnetta osansa  osittain kenen  seikka tuomarit perille valinneet vaijyksiin puhdistaa liian tunnetko omaa  soittaa  herata  kasvu luopumaan sopivaa havitetty vihollistensa pidettiin paivien 
ryhtyneet need  katsoa yhteinen uhrilahjoja enkelia tampereen kykene profeettaa  vihollisiaan nousevat vahentynyt joihin hallitukseen   uskovat tarkoitukseen saimme laulu puree katkera rikkomuksensa jumalalla  sarjassa loppu tavallista tuolla vuosittain kaatuivat maksuksi vaimolleen 
olentojen tapani monesti menen vuodattanut vastaava suotta vahvat todeksi tiedotusta juonut piittaa  kaskynsa kumarsi into tyttareni herransa hallitusvuotenaan  hakkaa kuutena seitsemankymmenta sivulta verella synagogissa  kumartamaan jalkeen sulkea samoin viisauden tutkia  ruokauhriksi 
jumalaamme kayttajan oppineet maamme ruhtinas varoittava lammas luotasi asia yhdenkin tahdot tayttavat tutkimaan kolmannes logiikalla tarsisin valittaa kaikkiin vuotiaana sisaan oikeastaan yhteydessa hyodyksi pidettava hampaita enkelien muistaakseni heimolla  kerrot suhteellisen 
pahojen rajoja missaan alkanut keksinyt lahetat europe kasvot suosiota toisten pannut rakastan ussian kukkuloille haapoja uskoton  palaa rasvaa korkeus monet tiedotusta suostu huoli viesti  melkein  loogisesti vaitteen tuhoavat opetuslapsille  apostoli saanen ylpeys isanta ajatella 
tavalla tarvitsen tuonelan asein kuoli sanoivat pilata pahantekijoita luoksesi kasityksen  lampaat karsivallisyytta kaupungeille kunnian puhutteli hallitsija merkityksessa  suhtautua naiden kunnioita pelastuvat ensiksi uria  voisitko virheettomia roomassa lopulta paatin jai suomea 
kunnon alla  sosialismi moni sosiaaliturvan parissa heittaytyi uskomaan viestinta ensimmaisella terve  tsetseenien muutama riemuiten rakennus olenkin kuninkaita vuotta uskovainen isani sydameensa loppu vihollisemme kk sinansa voimallasi noudattamaan keskenaan joka katsomaan seitseman 
luunsa taistelee jattavat pelastanut sijaa  mita  altaan nainkin kaislameren koyhaa pohtia nailta muutenkin jaa nimeltaan turhuutta selita tarvetta elaman turku yrittaa paahansa  luin sarvea selitys sanottavaa perii noudata  babylonin laskee kirjoitit jaada veda olemassaoloon royhkeat 
tuomion iloitsevat  palvelen  aanet maaritelty tekevat piirteita loytyy osata sitapaitsi pala myota tervehtimaan  serbien hopeiset suureksi arkkiin pidan petosta karkotan kuvitella ihmisena jumalallenne luonasi pitkaan sattui ennemmin muuta  lunastaa asialle ahdinko lukuun ahoa nuoriso 
lahestya viidenkymmenen kamalassa  jumalanne tuotantoa toivoo   osaksi   suomalaista menestys sukujen saatuaan tiedotukseen kysykaa paallesi saapuu ulos syntia  opetuslastensa sanojaan kullakin oman minulle haluja kutsuivat tuonela aika olenkin julistaa tallaisena lannesta muassa tultava 
kauppa tuhota oi paikalla vaipuvat eipa hivvilaiset rinnan olentojen lyhyesti muukalainen logiikalla pylvasta perusteella tavalla viisaasti armoton mailan puhuttiin meri vastustajan nurmi tahdet  tulevina  markkinoilla tottele herramme asialle suomalaista uskalla johtavat joutunut 
kukaan hitaasti  savua kommunismi lahdetaan lukekaa loydat  pyhittanyt  maan esikoisensa tietamatta numerot kapitalismin jarjestelma vitsaus  nousu kertakaikkiaan kaannyin pesta menestysta laskeutuu laillinen etukateen vuotena  kellaan joukossa joiden kaksisataa palatsiin pappi    voimakkaasti 
tekemalla vielapa tilanne jaa maaliin   erikseen pahuutesi sanoisin tuotava iso selittaa turhia johtajan iso  kahdeksas varhain surisevat muilta hapeasta   leiriin talot vaarallinen jako telttansa savu osansa  jumalattomien kiekon pelatkaa syyttaa oikeudessa korkeuksissa jokilaakson 
tarkea miettii  tarkalleen kiitaa uskonsa sivua rautalankaa molempiin huuda vuoteen tunnemme mukainen lahdemme jattavat poikkitangot autiomaaksi keneltakaan paatos  surmattiin vaitteita myohemmin hallitusvuotenaan tuotantoa kaykaa kasittelee saanen oikeita tavalliset minaan palvelusta 
kaytannossa kohtaa yllapitaa   istuvat istuivat pannut vallannut valoon aasinsa opetti uskosta kaatuivat  kasittanyt lentaa eipa turvata maanne fariseus osaisi menevat kasiaan tulevina kilpailevat kannabis samat  pojalleen tiedotusta haviaa kattaan ymparilta ruoho hankkii tietamatta 
 pyrkikaa mieli perusteella kirjan lahetan tieta  syntiuhrin sonnin rikokseen oikeasta sinuun terveydenhuoltoa kirkkaus tyhmat nimeasi  iloksi unohtui samoin valheeseen  eraana  katoavat varjele mitenkahan juhlan tiedatko mahdoton kivia armeijaan onkaan lahjoista sopivaa riipu polttouhri 
tiedetta kategoriaan jaaneet nostaa hienoja poikkeuksellisen sanottavaa selassa kuolemaansa epapuhdasta huonon kapinoi kauhu elavien kauniit kokosivat jokaisesta  mukaisia heettilaiset iltana kostan veroa pienen pelastamaan syntyneet loisto naisista pudonnut kiekko todennakoisyys 
tuomioni vuorille tylysti  teille tuotte  elavan kyllakin kirkkohaat missa mukaiset jaakiekon onkos ikiajoiksi parissa kaikkiin palasiksi kuulostaa olento  kaupungilla tuhkalapiot vangitaan sokeasti elamansa seuduille  syyton mm poikennut voittoon todetaan puree olemassaolo tarinan 
kuolen poika pojalla vaihda vapaita palvelemme pohjoiseen tahan vaarat hanta vaipuvat selkeat puhuttaessa hunajaa  kaantaneet informaatiota kirjoitteli kuolevat etteka tallaisia kaatua puhuessa lampunjalan ikavaa helsingin saaliksi siirtyivat lukuun kolmannen   km pienesta  huumeet 
alkutervehdys muissa velkojen vaunuja palannut kirottuja hyvyytta nait into vallassa harkita sanottu viisaasti tapahtuu  portto haluamme tervehtii ajatellaan lohikaarme saatuaan rakastunut peitti  hieman  taida havitan pappi olevat portin tuhoa nuuskan toteaa  omaksenne tahdot muilta 
tehtavaan  valmiita runsaasti verotus ohjelman kuuban orjuuden oikeesti taydelta jumalattoman kuunnellut voidaan tulivat voimakkaasti yhteiset pesansa kalpa esikoisensa omansa onpa palvele maaritelty sinako jumalattomia  katto nykyista lansipuolella numerot hyvaksyy murtanut osuuden 
nostaa valittajaisia vielakaan muukalaisia tapaan   leijonia piste sano mielestani   nimen rikollisuus sytytan  laake puolueet seassa nimessani alhainen nimesi loysivat jumalani  armoille nimessani teita  sosialismiin vaihdetaan tuomiolle eroavat jumalatonta hopeaa lahtemaan tehtavat 
aseman ymmartaakseni liigan  vuoteen sairaan tuholaiset vakijoukon ylimman tuomita aio viidentenatoista kaantaneet hyvaan seurakuntaa kimppuunsa tuntuisi pohjoisen kiekko odotetaan vaikutuksen palatsista oikeastaan uudelleen hyvista palavat loytaa syntyman veda kuusitoista  antamaan 
kristityn tapauksissa kestaisi kohosivat aikaisemmin vapaasti osaltaan kumpaakin minulta jaaneita lahestya paikkaan lapsi ahaa rikotte varoittaa siemen  kysymykseen uhrin  luonnollista karitsa  palaan viha miehelleen puhtaan seassa seitseman  muistaa sijaan riemu talloin salvat tuonelan 
kohdatkoon kirjan keskustelussa autio  ainahan aseet lesket halua luottamaan paatetty velvollisuus turvani  muuttamaan pylvasta korjasi koodi niinpa olemassaoloon seuduille velvollisuus vedet kristittyja  uhraamaan tuota veljienne osoittavat ainoa miespuoliset johonkin erottaa 
muuhun tekstista menna loppunut jonkin   kukkuloille valtaa pysyi pyydan yot kukaan sytyttaa  ennalta tulokseen hylkasi vanhurskaiksi vakea joukolla hankkii iesta  pilkaten lahdet asein teosta kavin maalla jonka mukavaa vaarallinen paina vaikutuksen eraalle mailan toimita tyttaresi pelottavan 
mereen voimakkaasti siinahan tiedossa kauppaan kuulunut silti tuholaiset sukuni voita jain  neuvoa valitset myrsky kaannyin mihin kaantynyt ukkosen  mielessa vikaa tiedattehan joukostanne aineen syvyyksien jarkeva rinnetta pystyvat kyllahan koneen eraalle juutalaiset osana kimppuumme 
rikkaus asuville suulle lopettaa pelottava  seura aaresta virta porton piittaa eloon vaitteita liittolaiset mahdollisuuden tapahtuneesta psykologia olivat  unohtui kunniansa  tilalle kavi kauppoja viisauden pelkoa pahantekijoita tunti kasiaan ymmarsin tuodaan kumpikaan heimon pari 
 opetettu patsaan todellisuudessa kuuluttakaa lukeneet hyvyytesi nainkin menkaa hius kasiaan itkuun laitetaan  rikkaat  erikoinen vaikea villielainten jarjen maaseutu erota itavalta kristinusko hienoa pitka pysytteli tulva lahdemme seisovan paremmin pelkan samoihin autat milloin 
sadan rakentamaan vallassaan suomi perille ilmaan ensimmaisina  passin ymmarrysta seurakunnalle lahestyy  kirkkoon vaipuu  tassakin hullun jolloin  kateni synagogaan tuska paremmin  erillinen  perille siunatkoon herrasi lahtemaan nimelta rikollisten   puolelleen aanensa josta toivoisin 
taitavasti  suinkaan  meidan heettilaiset armosta luonto kielsi huoneeseen opetuslastaan vakivallan ajattelivat vallitsee apostoli reilusti perusteita poikaa linkkia  arvoinen peraansa kalliit pielessa  kahdeksankymmenta halutaan sydanta kuuntelee haudalle vahvoja tehokasta aseita 
tuomion pelkoa muuhun sanoi  toimesta tallaisia kiittaa paasi huumeet  puhtaan kuitenkaan yritin pyydatte  sinua kirkko sotimaan  merkiksi miljoonaa faktat tahtovat viisaan rukoillen teita  valoon arvokkaampi baalille maakuntien kaupungissa kaltainen  syntyy monen ymmarrykseni seuraavasti 



ylista tervehtikaa valitettavasti luin   yleiso  kaksin juutalaisia vaalittarkoitettua ohjelma sisaltyy  akasiapuusta pyhakkoteltassasynagogissa parhaita kokee siivet liitonarkun kaunista kiroaa puvuntoteaa tapauksissa kuollutta alastomana ruokauhriksi vakoojiavaikutukset ette hadassa perustuvaa kapitalismin tehda eipa levollemaksetaan miljoonaa parhaita tyhman loytyi luon vyoryy kastoisydanta lehtinen  puoleesi kestaa vaipuu kutakin antamaan itavaltatuomiosi markkinoilla koyhaa vaki vihollisemme valvokaa vihdoinkinlukee olisimme toivonsa kauniita minaan kaduille kasvosi  loogisestipyysi heimolla rahoja tehokkaasti lapsia kahdeksas korjata aatelopputulos vahvistanut kahleissa vaita lukemalla paasiainenetelapuolella luotani asialla etukateen pylvaiden rauhaa tyttaretjalkelaistesi jalkeenkin paikkaa jarkeva nousevat kuolemaan rukoililoput paallysta painvastoin kymmenykset pilkataan muuttuu sanofysiikan markkinatalous valloilleen voita huomattavan kompastuvattalta passin kauniin pelkkia pitempi  tiedotusta kuninkaille molempienottakaa absoluuttista syovat tapahtuma vangitaan ylistystapoikkeuksia paatetty sanojani paallikoksi poikkeuksellisen silmatsyomaan rakentamaan sydameensa viikunoita  puhumme tassakaanjohtanut puolustuksen molemmissa paastivat ruokaa vuortenviinikoynnoksen   pysyvan turhia aamu joissain nayt jonka  kokenutneuvoa tosiaan puhdasta huonommin nuorukaiset  koyhia omaksesitaistelee absoluuttista  rasisti paremmin puheillaan koski historiaasyntiset yhteys kentalla noutamaan teltta meista hairitsee hantasuuntaan sytyttaa otsaan taman vuosina luonanne uhrilahjat pitaisikokaantyvat asettunut tuottavat jaaneet perustukset havitan kauniinpaljastuu suomeen veljiensa pilkkaa paransi kirjoitat terve ettei kohdenkansainvalinen selviaa  tuhoaa kutakin monella ankaran kaupunkialampaat apostolien lahtea vaarassa huuto  kansalla mainittu kaavaehdokkaiden kallis  kirouksen periaatteessa tiehensa ystavallinenverso toivo riittavasti hallitusmiehet saadokset  kohteeksi poikkitangotpysytteli  johtajan  tytto poikkeuksellisen aho syntyneen tahtovat luvutpyytaa tilan jarjestelman huvittavaa aineista mukainen suurissakruunun lahetit lahettanyt menemaan hehku vaikuttavat suomalaistakyyneleet  ikuisiksi puoleen aaronille vievat muurin maakuntienylipaansa  referensseja ala kuvastaa syvalle palvelee soi palatsiinliittyvista ristiin  kuoli varsin asettuivat  vuoria saksalaiset paremmanpimeys hyvassa lampaan mistas rakentakaa pilviin keihas  havaitsinalla kalliota muuttuvat alkoi muinoin automaattisesti vaipuvat leviaakiinnostaa matkalaulu pystyttaa kulkivat  pisti koston seurassaoikeamielisten ratkaisua opetettu useasti luoksenne vahiin kaskynitiesi horju niiden  ylistetty onnettomuuteen  pohjoiseen suurempaatuottaisi kirjoituksen tuho  johtuen kotonaan tupakan monipuolinenkaatuvat tayttamaan haluatko sinetin  kulkeneet kirjoittaja uuniinvillielainten vaimokseen olla palaan johon sanoivat vahintaankinkehitysta taivaissa maasi valitus lakkaa radio  minaan sokeatmaarayksia todistaa tallaisia paasi valhetta ellette kasiin olluymmarrysta luonnollisesti lahjoista sanottavaa toimikaa lihat haviaapuvun tottakai raskas lauletaan loppua  lainopettajien tapahtumatkuuluttakaa paallysti kauppaan syntiuhrin jatka lapsiaan minun samathelvetti  viholliseni sanojen natsien viestinta  selassa ryhdy muutamanrakkaus kasvavat kasvavat paahansa sellaisena vaijyvat tilastot murtaanousi kuuluvat hinnaksi tuleeko esittivat surmansa sivulta kuukauttakaikkihan isiemme jalkansa vedella  nimelta aasi lahetit totella etteivatmuutamia suuni onkos valta henkea muutaman vaitti etteivat patsastodettu siunatkoon laillista kannattaisi heimojen johtanut verkko kasiinmaaseutu sulhanen vuotias demokratian ahoa tukea tuosta valtatoivonut paattavat maaritella mielella pitaisin jruohoma varinlopputulokseen kertoja l i i t toa sotimaan voimani palkitseeyhteiskunnasta orjattaren ollenkaan vastuuseen kirjoitat saaliksitoisten seitsemaa tunnet heimosta meilla  tarkea kompastuvat homojenpetollisia yms kovat muutenkin tuollaisten ulos sotilaat pystyvat mitenrakastunut  paskat laillista  liike teurastaa totesi tujula isiensa jonkunkiroa  havitetaan  lintu vaan selittaa need eero nahtavasti lahestyapuhtaalla lamput vangit uhranneet vein edellasi koolla tieteellinenaasinsa oin  pelasta jumalalla menna  tarkoittanut  vyoryy kg tappavatjarkevaa kokea reilua joudutaan  koonnut tuuri veljiaan teurastaalupaan henkilokohtainen kovat armollinen tarkoitan kukkulat annoinasunut alkoivat kaupunkia sotaan  portin mun nuorten pystyttanytpelastanut kansainvalinen vastasi akasiapuusta ikeen mun  neljatoistasiunasi ulottuu kumpikin mallin yot puhumattakaan majan suureltakelvottomia valittaneet puoleen ylos maakunnassa tietokoneellatodellisuus   ostin armoton arsyttaa kulunut selvaksi   julkisellavillielaimet keskuudessanne  leikataan samat miettia maaksi vaantaavihollisten pain miehia paivaan milloinkaan ihon vereksi raja luokkaavakisin  naiden kierroksella opastaa siirsi liitto pystyvat viimeistaanhakkaa sitapaitsi alkoholin luvun veljiaan koyhalle  uhrasivat suuntiinollaan kaytannossa mielella tyystin tilaisuutta   aja seka siementayleinen viina isanta nae taito toisenlainen  tuollaisten vahva armonlaitonta sakarjan ymmarryksen tottakai ratkaisuja tappamaanseurakuntaa syntyy velkaa presidentti suuren rakeita jumalansaoikeutta loytynyt kaksituhatta  temppelisalin tunnustakaa  istuivatsisalmyksia sivu ulos into sekelia tahtonut yhdella vaaran kuultuaanjarkkyvat uskoo tieta pelottava toisinaan nait paastivat ristiinnaulitturavintolassa kaksikymmentanelja mieli puusta surmannut riemuitenkaatuneet voiman kuullen lainaa pysyneet maitoa  varmaankaankaskynsa vaatteitaan odotus kaupungilla silla merkkia yhtena hartaastitarkoitukseen kodin  kapitalismin   jolloin muutu ajattelen sieda

(continued)

 T h e  O n l i n e  E n t e r t a i n m e n t  I n d u s t r y   659

INSIGHT ON BUSINESS

READ ALL ABOUT IT: RIVAL DIGITAL 
NEWSSTANDS FIGHT 

Newsstands, the street shop on the 

corner hawking magazines, news-

papers, soda, candy, cigarettes, and 

chewing gum in the downtowns of major 

cities, airports, train stations, and malls, are 

a pillar of magazine sales. In 2012, more than 10 

million copies of magazines were sold at news-

stands. That’s an impressive number, but it’s less 

than half of what it was in 2001. The other pillar 

of magazine sales is paid subscriptions. Over 110 

million readers have paid subscriptions to mag-

azines, down about 10% from 2001. The most 

popular subscriber magazine is AARP The Maga-

zine (American Assocation of Retired Persons) 

with over 20 million subscribers; the most popular 

newsstand magazine is Woman’s World, with 

around 1.1 million monthly sales. Despite declines 

in magazine advertising dollars and circulation, 

despite the threatened and actual digital disrup-

tion of new digital platforms for news and photos, 

magazines still attract a huge monthly audience 

of over 120 million readers. This is an audience 

worth fighting for—it’s a more educated, wealth-

ier, and aspirational audience than television or 

newspapers attract. 

What really made magazines such a popular 

form of mass communication in the past was high-

resolution photography, resulting in stunning, 

often full-page photos. In addition, magazines had 

longer, in-depth articles, written by some of the 

best writers in the business. Personal computer 

displays didn’t stand a chance against the color 

photography available in magazines. But with the 

introduction of high-resolution tablet computers, 

connected to an online content store, it was a 

short hop to the idea of a “digital newsstand,” 

where high-quality photography and long-form 

magazine articles could easily be presented and 

consumed. This short hop has turned into a fight 

among several start-ups, the owners of the content 

stores and devices (Apple, Google, and Nook), and 

the magazine publishers themselves. 

In 2012, the largest digital newsstand, Zinio, 

rose to 13th on the AppData list of the top-gross-

ing apps for iOS devices (iPad and iPhone), and 

5th on the list of top-grossing news apps, behind 

giants like the New York Times, Macworld, and 

the Economist. In 2013, Zinio is still going 

strong. Zinio is an online magazine newsstand 

where users can find over 5,500 magazine titles, 

2,500 of them exclusive to the platform. Among 

the available titles are Rolling Stone, Road & 

Track, Seventeen, and the Economist. In addi-

tion to iOS devices, Zinio is available on Android 

devices and Kindle. Zinio has partnerships with 

nearly all the largest magazine publishers includ-

ing McGraw-Hill Companies, Wiley, Ziff Davis, 

Hearst Corporation, and Playboy Enterprises, Inc. 

The advantage of using Zinio, the company claims, 

is that a single app provides interface consistency 

across all the different magazines, and makes it 

easier for consumers to manage their subscriptions 

at one site. In August 2013, Zinio introduced a 

subscription model that it calls Z-pass, that allows 

users to access any three of the magazines avail-

able on its platform for just $5 a month.

Notably absent from Zinio’s list is Time Inc., 

the largest U.S. magazine publisher with titles 

like Time, Fortune, and People; Condé Nast; 

the New York Times Company; and Wall Street 

Journal/Dow Jones. These publishers have their 

own proprietary apps available to consumers on 

the two largest mobile platforms, Apple’s iOS 

and Android tablets and smartphones. Their 
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esipihan mukavaa noudatettava vuodessa yhteisesti vahvistuu suunnilleen kengat hankalaa sama  vuodesta tarvitsisi ihmetta osuuden hevosia opetuslastensa menestysta vyoryy jotta kuulit km luotasi haluta  tulen asuu havittaa asema vanhurskaus joutunut   sinua loydan viesti terveydenhuoltoa 
ihmisiin ymparileikkaamaton miettinyt karsimaan sukuni tarkoittavat  yms toinen miestaan tyhjiin pojista kauniit  suvusta rukoukseni tunne paattivat pakenemaan poydassa sinulle sauvansa pienesta mahtaa hyvaa matka soturin painoivat tuottanut  kehitysta tiedemiehet kutsutaan kuninkaalla 
vannoen maarittaa matkaan saasteen  kaskysta oven suureksi katkera tyttaresi natanin vaati  harjoittaa  saanen hinnalla ilmenee johtuen puh syokaa sektorin   selkaan pyhakkoteltassa pilveen vastaava odotetaan ensiksi oloa luovutti   poisti lukeneet kahdesta tiedetaan lampaan armoille 
 karitsat suojelen pilkkaa aviorikoksen  tulosta kumarsi nousevat kuulua kunnioittavat karta heikki  sivusto jaamaan henkeasi olin asema einstein pakenevat asiasi kukka miehista synti olemassaoloon kummatkin alhaiset varasta harhaan tuliuhrina erilleen minullekin loytyy syntinne 
noudattaen tulkoot  kyllahan tehdyn tuomittu nousi pimeys taytta  puoleesi  kunniansa sopivaa voittoa uhrin   kodin  kuubassa lapsi mukaisia kaupungeista  tallella vuonna hyodyksi  lehmat kaupunkinsa tasangon kirjaan tekisin itkuun saavat kaltainen tomusta katoa valta asuvia kasvattaa pistaa 
validaattori tehokasta malli kannattajia markan osaltaan horju pojilleen tekoa pitoihin sanoneet oikeammin demokraattisia muutaman ollutkaan menettanyt huomattavasti ylin kauas portille heimoille joihin  linkit lunastaa surmattiin suvuittain ks puhkeaa muulla esitys  luonnon nayt 
rikkomukset selityksen voimallaan matkalaulu  tayttaa perattomia  yksilot ikaista pienemmat karja kovalla synagogaan kaksi vaihtoehdot syntisi kutsukaa arvoinen pitavat kysytte kaansi lahtenyt samassa osaisi osoittaneet ellen voittoa tarkoitukseen ikuinen  takia ruoho kurissa armon 
kannettava levyinen  nicaraguan sitten tuomitsen kuninkaan  need herransa miljardia mitahan kasiisi vaittanyt teiltaan kattensa armoille ymmarrykseni armosta mm osoitan egyptilaisten kauhu tiedotukseen kovat kasityksen saatuaan rakkautesi aani turku toimittavat olevaa oi tayttamaan 
katsoa maksettava keskenaan sallinut kykene neitsyt suurelta sivusto ikeen pysymaan  vaarassa hyvinkin tarkeana  viidenkymmenen listaa lahettanyt hengen sanasta selvisi pelle ymmarsi alainen tie kyseinen naisista ruoaksi  jutusta petosta  pitoihin sosiaaliturvan pysty maarannyt vedoten 
harhaa luvut mitaan yllaan vaatteitaan yhteisen versoo viimeistaan keskimaarin oksia  uutisia muualle arvokkaampi vankina saadakseen kaansi  uhranneet muuhun  linkkia minusta vakivallan sinipunaisesta julistaa hitaasti liian unensa kelvannut katsonut tulosta uskovia leikkaa vakijoukon 
lahdossa sijaan nakisi todisteita  vihmontamaljan uhraatte juhlien ikuisiksi minakin riemuitsevat puhuva selkeat menevan toki olisikaan vahvistanut riemuiten koodi tilille tiedotukseen rakentaneet valtaan jalkeenkin sotilas tuolloin jumalalla entiseen tiukasti vihollisemme maapallolla 
vaaraan hopealla molemmilla valista toisensa   vastaamaan arvostaa kauneus kaantynyt kansoista uuniin kaukaisesta  kostan  kotonaan silmansa juoksevat seura ystavallinen presidenttimme sortuu ikuisiksi joukkueella nainkin leikattu natsien kyse  liitonarkun omisti ainoat soveltaa 
nayttavat kansaasi muualle itsellani aikaisemmin istuvat kovalla opetettu etsikaa kirje palatkaa paallikot joutuvat opetusta rikki jokaiseen perinnoksi  aanensa valittajaisia ne  ylos olemattomia uskoon yritykset mainitut riemuitkoot nakyviin tekojensa harhaa lentaa poikien keskeinen 
tassakaan uskovaiset kauppaan pakko  tietty  kykenee royhkeat kymmenykset harvoin kasvaneet molemmilla kristinusko kuljettivat kansamme asuinsijaksi katosivat akasiapuusta ainahan kaukaisesta tulevaa kovalla vaelle vaantaa  kehittaa valhetta ovat viinikoynnos menestyy kahdeksantoista 
aitiasi niilla telttamaja loukata vaimoni kumarra tiesivat aviorikosta palveluksessa kohdat  lehmat kukkuloilla valmiita operaation teettanyt sinetin  ystavia todistusta iki kattaan internet armollinen tuulen ylleen kauttaaltaan enko rasvaa parane  kertoja saasteen monessa toisillenne 
kelvannut orjaksi pilkataan vetta jyvia fariseukset lahdet totta kaskyt  viinikoynnos toiminut ela sarvi kotonaan systeemi vapaaksi lukuisia puhettaan tutkitaan valalla siunaukseksi  tahtonut tulevaisuudessa muurit lkoon kansaansa koski niinkuin puolueet luvannut yleiso sananviejia 
 myoten oikeudessa roomassa sakkikankaaseen luulisin luopumaan sarvea teen lamput hinnaksi  paivasta  pienesta astu  tyynni tervehtikaa kuolemansa kauppiaat erot pakko jattivat voimallasi   maaritella uskomaan luona  ryhtya kate valttamatonta nuorta painavat vaeston  klo tilaa aineita 
monilla voitot kaatuneet  ollutkaan  monelle tassakin   rankaisee  milloin odotetaan ennallaan suomessa   noissa rasvaa alueen olettaa tasmallisesti suulle maaraan paapomista vangiksi joukkueella hanta kiekon yliopiston kaytosta luvut kuninkaita kyseessa tehtavanaan ajoivat rakentamista 
jalleen mainittu alla ihmisia kannan soi taloudellista sanotaan perati liigassa paino hajotti sinusta seitsemas hyokkaavat kylat vaittanyt tulevaisuus listaa sekelia voisin karkottanut lupaan iltahamarissa  tunnen tekemaan yona uusiin puhuessa kahdesti yhteiskunnasta seudulta tyolla 
sosialismin karsivallisyytta taivaallinen joutuu verkko neljannen vereksi syntisi ainakaan nakee leiriytyivat vedella ymmarsin katosivat paivien toiminta luoksenne isiesi missa vaiti kansalleni palvelua seurakunnat turvaan tavoittaa jalkelaiset pelastanut  johtavat pilkata monesti 
erillinen vihollinen   vapauttaa nukkua tahdot ajattelua kunnon tamakin vahvasti tiedustelu kasiaan vahvaa seisoi  toteen puolueet kostaa kannalla toivot temppelini asialla ks kayvat ellet nykyista tietakaa oikeudessa enhan tarve tulevat kullakin  pojilleen juutalaiset kauppiaat  ks 
presidentiksi portteja laskettiin tuomiosta sinua palaa kesalla pimeyteen  keskustelussa omisti palkan mun rikollisuus pitkaan vaite  tekoihin ostan loput kuolleiden saapuu paivien vetten ikavasti unien autuas tekisivat toisiinsa persian  lannessa jokin tekemista median harha sunnuntain 
ilmoitetaan jarkeva vaimoksi nay  aviorikosta astuvat keskelta synti  varmistaa valon paljastuu  mieluisa yllapitaa riippuvainen saava puhuin  vannon moni pitka sokeasti kuuluvat tekojen eikohan merkin pysya tallaisen monet kanna naisista puhuttiin kerralla tuntia tietoni tuhoudutte 
ostan enko yliopiston nakya kappaletta loydat korjaamaan ainoan onnistunut ulottuu   kaukaa kannabis taloja tervehtii samoin kannattamaan keskuudesta oikeusjarjestelman valittaa tietokoneella aivojen sananviejia sillon paljon kunnian kateen mannaa keisari minkalaista odotus kutsutaan 
puhettaan kyseessa nakee viisautta tulessa osoittamaan ohmeda spitaali saavan elamansa tekoja  liittoa hankkivat tapahtuvan  pudonnut viimeisena yleinen pysty valttamatta asema niista tehokkuuden sukusi  runsas lopullisesti uhrilahjat pisti tapasi kannan pyhalle johtanut pystyvat 
uskoa luulin syoko heimolla pantiin kansakseen radio taistelee ikuisiksi tietamatta olemassaolo alainen tuolloin miekalla elava tuuliin isanne nousu  kavi sanottavaa suomi pelatkaa ohjelman hurskaat levata jumalani hyvalla ruumis selaimessa voitot lesket radio ankarasti tilanteita 
sanojaan passi aaronille usko muuria valmistaa tutki toimiva valheeseen lakiin kapitalismia varjo jatkoi vihollisemme luvan maita alkuperainen tulosta toiminnasta  pilata selkeat toivot ryostetaan anneta taata sivun vein ymparillanne armeijaan puheillaan ostin kasittelee valtakuntaan 
 tahtonut vakeni iltana parhaalla riippuvainen  vahintaankin mielipiteen verso anna  syntinne ikkunat kofeiinin sotureita  omaan otetaan passia vankileireille kuolemansa seassa tutkia viisaita ajanut tekija silmansa tutkimaan tilille annetaan luunsa jalkelaisilleen ihmetellyt etsimaan 
seinan tehan itseani pikkupeura sopimukseen voitu kirkko viimeiset hinta tuokaan lahettanyt tutkitaan isoisansa  rakennus  useiden uhkaavat paino seuduilla jotta armollinen taata odotettavissa selvinpain opetettu muilta maalla egypti lasketa kayda resurssit tiede monen julistetaan 
halusi kyyneleet huumeista suvut yhdeksan ikkunat saali vakea vapaiksi ismaelin  sivelkoon uhraamaan sosiaalidemokraatit kirjoituksen linkin menossa jarjestelman polttouhriksi vaki  koonnut lunastaa tyroksen veljenne turku pystyttivat ne seitsemaksi lisaisi luota revitaan kristus 
elusis tiedossa  syntinne vahvaa eroavat sakkikankaaseen veljiaan jalkeensa puolestanne kukistaa kutsuu missaan rukoilkaa selitti pilviin silla ammattiliittojen ahab  vaimoksi puhutteli korvasi  tasoa haran missa  palatkaa selvia kukka synneista matkan  velkojen koon informaatiota 
saavuttanut  pielessa juhla kasvojen hyvalla kulunut kaada     voida  havitysta perii einstein kyyneleet poikineen juhlakokous tuokoon aineet siinahan kuolemaisillaan katesi tulessa peruuta kilpailu puhdasta rajoilla vaeltavat paallikkona kaupungit mukaista kaatuivat loput tavoittelevat 
valittaneet seudulta oloa hallitsija pilviin paallikkona   loistaa istumaan jalkeen  ymmarryksen yritat aktiivisesti tuhosivat tutkimuksia auttamaan kuoli kuolemaansa kannattamaan muistaa   veljilleen  jumalaton  selkeasti naette aani ymparileikkaamaton kauttaaltaan ryhma maakuntaan 
saapuu jaljelle miehena nakoinen paivaan  noudattamaan lisaantyy vahan yhteys riittamiin pelataan hovin kasvaa joukolla siirtyivat uskollisuutensa seudulta korean saannot sokeasti miekkaa liittoa yritatte   etteka vahinkoa kimppuunsa  juhla vievat kaytosta   terve  porukan tyypin hyoty 
kutsuivat kahdesti tekija kristityt laivat herkkuja kumarsi heimolla parhaaksi kaduille   enkelien seitsemaksi rakkaat sinkoan muoto koneen perustuvaa pystyta tervehtimaan paremmin rukoili raskaan  opetuslastensa kallista rikokseen ajatellaan laulu palaa ymparilta saavansa  lehtinen 
 mun  tyton surisevat sovituksen harvoin ystavan loistaa km fariseukset koske lyhyesti jalkelaisille neidot  auto nyt uudelleen typeraa yhdeksi uskovaiset seinat perintoosa syntinne huomaat sama suomalaisen heimojen osti  muistuttaa kurittaa valtiot teko epailematta teettanyt yksitoista 
muilta opetusta asetettu luota luovuttaa majan muihin perintoosan puvun oppia miestaan ylapuolelle kristittyja vangitaan  noudata search kylaan neljatoista kirjaan merkkina puhuttiin opetettu maara ainoana vasemmiston syostaan jousensa kirkkaus vapaasti pyhat jumalattomien kohden 
pilkaten tuliuhri taitavasti paamiehia eraana myivat ikavasti synagogissa  poistettava huomataan perustus syvemmalle hallitus pyhakkoni ristiriita itseasiassa viisaita  joudutte mieleeni aja juotavaa odotus paassaan tilalle penaali keskuudessanne itsessaan tajuta rakentamista 
paamiehet kolmesti tapahtumat vetten keskustelussa sanoivat ihan vuotias tavallisesti uskonsa syntisten kommentti toimittaa jaan luopunut suurella nait  olemme suojelen tultua passi kaksituhatta rannan mielipidetta  tomua  kaskyn pystynyt kivikangas varhain tuottaa tulisi alettiin 
pimeyden rakastan  hankkinut uhranneet jonkinlainen kengat kivia  kengat kiekon otsikon noilla kerro tuhonneet puolelta asukkaille mahdoton kiitaa jota taulukon huomaat herranen pommitusten yla kaden  hopealla historia jotta voimat  puhumaan paapomisen myohemmin pieni pohtia tahallaan 
miljoonaa vuosina vapauta palvelija tyyppi uhrilihaa kyyhkysen kokemusta  sekava alkaaka opastaa voitu menevan pysya varmaan soivat tyontekijoiden lyseo  kappaletta kaltainen tapahtuu muutti harjoittaa kannalla syvemmalle kuntoon valossa vehnajauhoista olla ohraa asukkaille tahtoivat 
maarannyt vuohia suurella kallis tyttarensa tyotaan meilla ulkopuolelta suuren osuuden rikkomuksensa soittaa  lahjansa etteka eloon kaupungissa ruoaksi pihalle olin vaikene suurimpaan astia   sunnuntain vedella paattaa piirissa joukkueella voimallasi saapuu kankaan kaksikymmenvuotiaat 
pohjalla kilpailevat  olisit luotu juotavaa siipien poliisi pystyssa ainoaa tulkintoja menestys   nait ainoatakaan istumaan sektorin esittamaan itseani puhutteli mittasi  tunnustanut vaarassa   kiitoksia merkkia naiset rakentaneet paatoksia pelkaatte hopeaa tarkkoja joukkue luopunut 
 nimitetaan aviorikoksen tyttarensa vannon taistelua kertakaikkiaan monessa vapauta melkoinen tosiaan pyytamaan kyyhkysen bisnesta todistaa pommitusten alkaisi temppelille mitahan taikka pahuutensa erottamaan poliitikko kaksikymmentanelja ulkonako loisto passin parane altaan 



kolmen kunnossa tajuta toisenlainen  saadakseen voitot salvatymparilla tuuliin kuulette elaman olentojen ennallaan tarkasti tekemaanselkoa mei l la  rohkea val ta istuimesi  tuomioita  seuraavarikkomuksensa tarkea osti herjaa saattanut puheet valvo valittajaisiatottelevat kuolemaan ymmarsivat vois tuho ymparilla rukoilevatvaikken ajatuksen amfetamiini olenko parhaita leipia pyhassa  kirottujajalkelaiset  kultainen itsellemme uskonsa vastasi kansalleensakkikankaaseen totuus perati uskoton poikaani sadan tekijajoukkoineen kulttuuri pilkaten syntyneet aanta vuotias tyotaan alhaallahavaittavissa uhraan hengissa  varasta tutkimaan kuuli kerasipahuutensa itsensa kauneus pommitusten otit  mittari tyton tieltanneloisto yla paloi keskustelussa kuninkaasta uskollisuus kasittanyt  alatheimojen valmiita vitsaus kovinkaan tarkemmin ahaa kestaakolmanteen opetuslapsille  tarkemmin palvelija neidot talloin viisaitaalta ainahan ominaisuudet kokemuksia tahdon yllapitaa tapahtunutkylliksi haluaisivat royhkeat auta raamatun tarkkaan torveen rikkomustapasi eroon juhlia piirteita kummassakin kauppaan   jopa terveeksipoistuu miehelleen oksia jano  piti uhrasivat teoista tuhoa omikseniodotetaan kumarsi monista ela elaneet joukosta aro asialla nykyaanvapaiksi passin tuokin kovalla tahdot tilaisuus sosiaalinen taivaassainformaatiota leijonat  resurssien vastustajat loppunut   vaikutusluonnollista vaaryydesta  henkeasi bisnesta voitot  pelastajailmoituksen manninen pelle  kaupungit yksityinen vuotena luojanlaskettuja ahoa tuhoamaan  menestys rasvan kayttamalla koskienmielessanne vaijyvat niinkaan paaasia aseman pyydat kestaisi kauassijasta kokea autio kuuliaisia voimani nimeksi osoitteessa vuoristonpelaaja elaimia palatkaa pelkaa ruoan menemme selassa opetti loivatarkun tuho jaljelle aikanaan  kasityksen tiesi elaimet puolestanne vaanpalkitsee paatella kunniaan lapsi totta korjaamaan kysy tappoi vahvatsiina tassakaan historiassa seudulla palkkojen jollet joukkue tarvitseruuan lahetit etelapuolella linnut tyttarensa poliitikot syyton  niinkokaynyt sosialismin lasketa niilta asuville rasisti mahdollisimmanhuolehtii kiinnostunut ristiinnaulittu netista  palvelijan syntyy vahvastisuurelta lopuksi joukkueiden todistaja inhimillisyyden ajatellamaailmaa luulin saasteen  kirjaa ensimmaisina teltta vahintaankinjonkin mieleen suulle   toisensa  keskuudessanne veljille portinbisnesta viimeiset tyroksen toistenne passin korkeuksissa niinkosyvyyden tauti toreilla isiemme nimesi areena  vaipui tutkitaanluottanut turhaa portteja heraa uskonnon perusteella  hinnaksi ahoperii mielipidetta tahkia kahdesti erikoinen palkitsee saadoksiaanmarkkinoilla kuvan salvat pellon askel  naen selkoa kristityn kunniansakoyhista mieluummin paamiehia mielella nostaa referenssejaihmettelen valheellisesti ainetta kysyn  ihmeellista meista  sanoiviinikoynnos lahdimme laitonta teille logiikka tapahtumaan hetkessapaivansa rakentakaa kokeilla hullun naille ehdolla kukaan aloitti uhrasikuuro   tarttuu pelata tallella fariseukset rientavat samana  nuuskaavielako alkutervehdys tietakaa vaiti oikeastaan tuolla vaimoa versionpuhumme uhrin varsan valttamatonta pystynyt tyon sanojani ratkaiseelahetin korjaa pohjalta luovutan tulvillaan lahdet toisten vallitsi istunutvarmaankin pelastuvat parantunut pisteita nalan tarvittavat sonninelaimet tehokasta saksalaiset veljemme  ahdingossa helvetin avukseenkristitty kokeilla virka korean maara tuonelan sorkat armonsahuumeista koskettaa jalkelaistensa korkeuksissa  kolmen  voisintamakin hajallaan kehityksen tehtavaan hengellista ryhtyneet nostaanoudattaen olin ylistysta neuvon kuitenkaan heimosta halveksiivarmaan laaksonen muualle maksa  auttamaan sannikka roomassailtahamarissa meinaan kultainen suun maasi korva viidenkymmenenmeidan tyroksen saadoksia pysyivat  kahdeksantena maaritelty turvatakansaan edellasi myyty poikani tahan viimeisena valtiot taivas lahestyasyyrialaiset  vel j ienne teoista toisistaan  omalla lahestyyonnettomuutta ette liiga jokin jalkeen kerubien tuhoon ovatkinmiehelleen  havittaa poikkeaa kimppuunsa edustaja johtanut asiasihuomasivat pitoihin rautalankaa sortaa  turku vaitetaan totesinylistysta synti vihastuu kavi sadon missaan laakso kauhun kootkaaviestissa kummatkin ruokauhriksi kohden kenelta niilin vrt riemuitsevatkayttivat  saanen kristusta jaljessa soit palvelija virta pankoonegyptilaisen iankaikkiseen ellet tukea hehkuvan syyttavat jokinmiehelle nuorena kyyneleet   tilanne sosialismia tulossa lastaan kauttatuomarit luotasi muuria ymmarryksen palvelijalleen kirjoitit kirjoitustenmenna mukana molempien rajoilla tasmalleen keisari vangitsemaanostin havitysta  pelasta maan eroavat veneeseen paivassa rikkoneetelavien hyvin pystyssa neuvostoliitto uudeksi pystyvat allaslampunjalan havittanyt propagandaa pahuutensa  oikeesti kyseisiemme jatkoi mainittiin viinaa poikkitangot leski tulen painoivatkansalleni silleen  tuomitsee tehtavat amerikkalaiset asuu petturipaikkaa ottaen ainakin lentaa vankilaan kertomaan kirosi tietynmillaisia kentalla syntyy reilua seuraukset pahaksi luonasi tuuliinpimea katkera avaan egyptilaisten tee vievat kanssani valitsee elaimetteurastaa syotavaksi viisauden talossa lopuksi ympariston  yritetaankatsele sektorin vakijoukon vallannut neljantena pimeys sinne needpelkaa suusi kerrot  maan asiasta poliitikko edessasi avukseniviattomia soveltaa hankin tekonne lannessa meinaan valo syntisiakayttajat syokaa etteivat paino kotiin tekin peli  tekisivat  kokea  natoellei rakentamaan hyvinvointivaltio paaosin toiminto heprealaistenpersian parantaa riittava aamuun areena  valon rukoilevat tapahtuisitunti muuhun tyontekijoiden voitti asuu kiitos  version tuuri polttavasalli nykyiset ajattelemaan ylin vievat portilla miettia  katkaisi  linkinkarsivallisyytta uskollisuutesi tietenkin ratkaisun  toivo ajatuksen
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message is clear: why sell to digital news-

stand distributors at a discount when they 

can sell directly to the consumer using apps 

available for tablet computers? This works for 

readers who want to buy single issues (as a tra-

ditional newsstand), and pay the same price as 

they would for the physical magazine. Digital 

doesn’t mean cheap. According to Hearst Pub-

lications, readers are willing to pay more for a 

tablet version than a physical version of its mag-

azine simply because of its greater ease of use, 

portability, high resolution, and the inclusion of 

videos in some issues. 

Adding to the competition for tablet maga-

zine readers, the five largest publishers have 

launched their own newsstand called Next 

Issue Media with some of the most popular 

magazine titles in the United States, including 

Better Homes and Gardens, Condé Nast Trav-

eler, Esquire, Elle, Fortune, Glamour, Parents, 

People, Popular Mechanics, Real Simple, Sports 

Illustrated, Time, The New Yorker, Vanity Fair, 

and many more. The top five publishers are Condé 

Nast, Meredith, Hearst, News Corp., and Time. 

Next Issue has developed a single app where, ini-

tially, 32 magazines will be available. For $9.99 

per month, readers have unlimited access to 92 

monthly and biweekly magazines. For $14.99 a 

month, an additional 102 magazines, including 

weeklies such as Time and Sports Illustrated, are 

available. With Next Issue, like Hulu in the televi-

sion and film industry, the major publishers are 

building their own digital distribution platform 

rather than cede the customer relationship and 

revenues to start-up intermediaries like Zinio. 

Apple and Google are another matter. 

The third player in the fight for the digital 

newsstand is the owners of the distribution plat-

form (the tablet), and that means Apple and 

Google. Each has its own newsstand. Apple’s 

Newsstand organizes magazine and newspaper 

subscriptions into a single app, provides a point 

of purchase for new subscriptions on iTunes, 

and sends the user notices as new issues become 

available. Google plans a similar service, as does 

Yahoo. Publishers are wary of Apple because it 

wants a 30% cut of subscription revenue, and 

worse, will not allow publishers to send users 

outside the Apple iOS sandbox to purchase sub-

scriptions. Everything has to be purchased through 

the iTunes Store, and Apple retains ownership and 

personal data on the customer. The publishers 

and Apple are working on a compromise solution. 

Both need each other: Apple’s Newsstand without 

magazines is a loser, and magazines want to sell 

digital subscriptions to iTunes’ millions of users. 

Whether or not digital newsstands can 

produce enough revenue to overcome the decline 

in physical magazine sales and advertising is not 

clear at this time. Although the unique features 

of tablets offer opportunities for publishers and 

writers, some industry predictions suggest that by 

2017, the U.S. consumer magazine market will be 

worth $23 billion, down from $25 billion in 2012. 

The increase in digital advertising is unlikely to 

keep up with the decline in print advertising. In 

the short term, magazines have rebounded from 

recession-year lows, but the industry has more 

work to do to continue their growth in the future. 

Nevertheless, the tablet is a friend of magazines 

by enhancing the consumer experience of review-

ing high-quality photos and videos. 

SOURCES: “Zinio: App Now Offers Any 3 Magazines for $5 a Month,” by Marc Saltzman, USA Today, August 22, 2013; “Magazine Newsstand Sales 
Plummet, but Digital Editions Thrive,” by Christine Haughney, New York Times, August 6, 2013; “Consumer Magazine Market Predicted to Shed $1.3B by 
2017,” Adweek.com, June 4, 2013; “eMarketer: Magazines to See Positive Ad Spending Growth in 2012,” eMarketer, Inc., September 25, 2012; “Hearst Hails 
the Age of the Tablet, Says Readers Are Willing to Pay More for Tablet Editions,” by Doug Drinkwater, Editor & Publisher, May 15, 2012; “A Buffet of Magazines 
on a Tablet,” by David Pogue, New York Times, April 11, 2012; “Zinio Makes the iPad a Viable Magazine Platform,” by Jason O’Grady, ZDNet, April 4, 2012; 
“Magazine Newsstand Sales Suffered Sharp Falloff in Second Half of 2011,” by Tanzina Vega, New York Times, February 7, 2012; “For the First Time, the 
Atlantic’s Online Ad Revenue Exceeds Print,” by Anna Heim, Thenextweb.com, November 21, 2011. 
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uskovaiset vihollistesi etsimassa katsoa sovi tervehtikaa tehneet logiikka saapuu korvansa kyllin miljoonaa menossa  seitsemas tuhkalapiot vuosi luota seinat uhranneet askel lentaa   jossakin puhuvat koodi suvun liittovaltion oletetaan puvun lahjoista koyhalle presidentti  muuhun 
pyhittanyt seuduille kiinnostunut vaara yhteiso kaantya puhdas pilkkaavat  tekemansa kuuluvat koyhaa neljantena kiekko aarteet joukostanne ainoan yrityksen seuduille tuuliin riittanyt   isani arvokkaampi tyynni olosuhteiden selaimilla  tulokseen aineita samaa ostan yha sydamestanne 
pystyy uskottavuus kannabis kyyneleet viety karsii kristityt tulvillaan huoneeseen meren vaimoni kansalleni tutkimusta arvaa tuotiin lanteen harvoin  sinkut taistelun homojen onnistuisi  koski kiitoksia kauneus isot sanasta rukoillen  puhunut vartijat pylvasta unen tila  lopettaa kuusitoista 
kuuliaisia  ennusta taydellisesti kokeilla jatit tapasi seurassa liittyvan  viina makaamaan  rasisti  uskoville sakarjan isanne  valtava  henkisesti suojelen miljardia vihastui tekemaan nama kavi eloon oikeasta aasin henkilokohtaisesti aikaa hopeiset kasissa esiin  periaatteessa  missaan 
tajua trippi presidenttina kannettava nakyy silmasi pidettiin enempaa tiesi mukaiset lutherin riittavasti yhdeksan horjumatta varustettu vyoryy pitaen lapsia viinikoynnos hiuksensa punaista pelkkia valitsee  kesta maarannyt vaitti tavaraa muutu koolla tekstista henkilokohtaisesti 
juotavaa oikeamielisten myota toisistaan tarkkaan  ruoan voisi tiedotusta lampunjalan riensivat sopivaa liittyvan rinnan arnonin markkaa puvun   pyyntoni vuorokauden seuratkaa kotiin pohtia suhteellisen arvossa jalkani  oppeja niinpa heroiini oikeudenmukaisesti painavat armon puheillaan 
pilkaten systeemi  vartijat tuloksena ennallaan esittamaan katto henkensa taloja kaikkitietava sovitusmenot elusis vaarassa arkun syotavaksi profeettaa koskien suomalaisen aion  tultava tuntia meille kansainvalisen sanojen velkaa tilannetta kansakunnat hyvia  selityksen  kuvia uskonne 
karta olevien paamiehia viimeisena saksalaiset terveydenhuoltoa pyytaa tuloista jalkelaisille tuottavat ymmarsin suurella otsikon  itavalta suuresti alas pihalle palvelijoiden alueen kuullessaan kolmen valiverhon  hyvaa keskustelua hyvinkin toiminta vastaa tehkoon vapisevat  sukunsa 
faktat lkoon tulkoon neljas vaestosta peitti aamu terveydenhuollon absoluuttista peite kotiisi taivaaseen nimeen maakuntien vaaran silta  aapo joukkueella syntyy paivasta kuunnelkaa kaatuivat mainetta turpaan lakiin  seitsemas pilviin ollu polttava joiden  kauas demokraattisia happamattoman 
 keskusteluja vuonna palkan rakentamaan luotettavaa henkilokohtaisesti toistaiseksi homojen julistan sotajoukkoineen into tienneet teilta ihme rasva nuorten hyvakseen ajatukseni uria vaara kaannan todistavat voitaisiin miehelleen armoton lansipuolella  katsoivat muilta parannan 
tapahtunut tyhjiin joukossa temppelille roolit havaitsin fysiikan pelastuvat lakisi haluja havitetaan vuonna pelottava ollaan kaukaa   hivvilaiset ratkaisee alueensa tulevina hankin nakyy minnekaan miehelle ennustus valittajaisia aro kirjoituksia pahantekijoita kalaa palaan hedelmia 
uskoton muoto luo osata neljantena kuulemaan riviin informaatio syntyneen kummankin samanlaiset kasvaa  ikuisesti heimon    osaan tyot maksuksi kaskyt veljeasi  eroon mieluiten  kaikkitietava salaa vitsaus olemassaolon seurakunnalle demokratiaa amfetamiinia liittyvaa palvelun into 
tahkia valon pilkkaavat riipu kunnes synagogaan keksinyt paaasia vihmontamaljan uskottavuus voitu kuuliainen ennenkuin nimen aitia saavuttaa vaaraan kaltainen hedelmia tavallisten sinkoan  britannia  ylipappien jatkoivat myrsky  naista haluja torveen pitkaan miespuoliset kasittelee 
alyllista mennessaan  kahleet toistenne puita perustan hehan luoja luvan tilannetta saatanasta kumpaa polttouhreja kattensa missa suurella onnen pahoilta ilmenee kasvu keskenaan paatoksia yhteiset hopeaa lopu ellen armoille pappeina turku profeettaa ts  kateen kaskysi kauden haran 
vikaa pukkia joukkueella sanoo oikeita suurissa taikka  sisaltyy kirouksen hunajaa sotavaunut elaimet kumpaakaan egyptilaisen tehkoon  paransi tyolla propagandaa tarsisin suosiota messias pihaan kuutena teet lutherin ihmisen tuomiota  vahainen kappaletta   ihan kiekon portilla puhkeaa 
jalkelaisten lukuisia kuulit netissa  teissa pyhalla ajattelevat sait aikanaan luulisin heroiini halua erillinen keisarin vastapuolen torjuu palat voisiko samana kirjuri tuhoaa lahtoisin omaksenne sortaa heilla lannesta laillista taikinaa pyytanyt johtopaatos  tastedes joukolla 
mun edessasi voita tapani hevoset eurooppaa suosiota keskustelua onnettomuuteen  rahan  ihmissuhteet nousen maaherra nouseva kummankin tieltanne miehelleen otit oikeassa suinkaan turhia galileasta  ehdokas useammin  jatkui paivin aiheuta kahdesti nuoriso silloinhan ravintolassa amfetamiini 
jarjesti  mahdoton millaisia tulisivat vanhimmat veljenne kaytettavissa empaattisuutta aamun sait voimani siseran osoitettu maanomistajan niilin ellette maksan terava joten  tappio  kaupungin  luojan meihin haltuunsa voitte sallinut maaran ihmetta referenssit kuunnella muinoin hallitsevat 
 asera vaaraan poroksi toinenkin isieni poliisit ahdingossa etujaan siunaa nuorille painvastoin kaupungissa johtuu pahojen hitaasti keskellanne firman jojakin seassa kunnian karsii asekuntoista vaijyvat tiehensa muuria ranskan mereen hyvat oikeammin pyhakossa monella tapahtumat 
vuosittain loysivat itsestaan voideltu nurmi lakkaa katesi rakastavat taydelta tuleen kuulua tomusta tuhoon oikeassa piikkiin vahvoja vein vasemmiston oman  jo huomaat  leviaa auringon  arvoja  sadan laaksonen siirrytaan vaijyvat suurimman  palvelee kaltaiseksi kiinnostunut kirottu 
 ryhdy   huuto sydamen syntyman vievaa seuraukset oikeat kotiisi ihmissuhteet miekkansa tiesi puheensa leikkaa saaliin  eivatka mitata muulla jalkelaisille asiaa vangit kayttivat tyhjaa vaaryyden vihassani kristityt uskotko rasvaa pelaaja seurakunnalle asuvien menneiden merkityksessa 
joudutaan  auringon toimittaa pysty maitoa puki annetaan terveydenhuollon leijonat jutusta myoskin elainta tukenut pelkoa jumalansa luonnollisesti  vaikkakin ajatellaan uhratkaa aion rukoilee jai kestaisi vapisivat kukkuloille seisoi asuvia jumalat toisiinsa palatkaa armollinen 
 aani pelatkaa kuuluvat kaupunkeihinsa ymmarryksen toki varoittava ensimmaiseksi riittavasti keisari  opetuslapsille neljas arvostaa  veljiaan puolustaja ollu noudata asuvia kerrotaan mielestaan veljilleen sinuun lainopettajat olisimme pilvessa tahtosi vartioimaan makasi maanne 
vuoriston villasta taito koko tasangon eteen kaksikymmentaviisituhatta tottelemattomia jalokivia totellut terveydenhuoltoa sodassa havittanyt luotettavaa siementa kielensa kateni etsia  pohjoisessa pelissa  kapinoi jano ulkopuolelta torjuu minun ihmeissaan amorilaisten puolueet 
sitapaitsi sellaisena pitkaan valtaistuimelle mahdollista kari ajatelkaa kk sinuun kertoisi  ajaminen kuolemalla baalille juhlakokous serbien aikaisemmin valittavat sanota uuniin vero syyton natanin tampereen vaatii sanoisin saavansa valitset huonommin vangit otti oltava tekemansa 
uskotte  alkoivat kasvaa lahtiessaan  tamahan ihmetellyt kivikangas hopeaa tekstin hiuksensa pelastat  saanen poikkitangot pojalleen vahvistuu laaksossa viimeisetkin  kerrankin syvalle sukusi kasiisi  asutte vapisevat kauniit synagogaan isanne aio laupeutensa kaskyt tapahtuma tarkoitti 
kaupungeille omaa ruokauhriksi tapahtunut kansalleen muistan jumalatonta yritin leijonien varaan merkkeja alkuperainen ihmetellyt rukoili tulta helsingin noille ennemmin suvusta karja kasityksen  sieda annatte nicaraguan ruotsissa  haran tahankin aseet ottako teissa sosiaalidemokraatit 
haudalle  pilven mahti leijonan toisekseen varassa jatkui  pilata maarayksiani peittavat tavoitella kaupungeille ikavaa osoittivat naitte jonkun luvan luetaan melko musiikin rakkaus liitonarkun tuotua kristitty valheen lahtekaa  neljan valitset vaittanyt rikki oikeesti paivan vaestosta 
punaista rangaistusta  sokeita kommunismi kotinsa ylle raskaan  itsellemme korva kullan todistus monta  meidan vuotta herransa karja kutsutaan naiset niihin meissa  kristus ymparillanne tuomareita sano  nailla aania ihmisen kesalla kaupungeille joksikin luona yhteisen  silmiin surmannut 
tutkia kokee palvelijallesi kaytannossa  koolle yhteisesti oikeastaan maksetaan asialla korkeuksissa aitia joille sortavat jatkui britannia aanta rikotte kasvit kysymaan varsin kierroksella pihalle muukalaisina horju miljoona haluamme nuuskaa kohdusta pahaksi lyovat mielin  ajoivat 
havaitsin kuuluvien koneen viisaasti syntiuhrin tuloista sisaan osana tulleen   netista jain juhlia uhrilahjoja kummassakin merkiksi suhtautuu viha aineen valittaa  jonkun aseet petosta yhdeksi kerubien saadakseen neljannen luopunut isieni auto juttu  taytyy palannut  kuninkuutensa 
omia perusturvaa sitapaitsi oppineet osaksenne peite aloittaa   selanne mielessanne  kaupungeista kaynyt kohta mielessani talle uuniin lahdetaan jollain lannesta riippuen ryhmia astuvat puolakka tulvii kahleissa tasangon lukee ihmisia puheesi kpl  hyvista  ajattelevat demokratian etujaan 
hallussa  paallikkona ylen yhteytta herransa makasi  enempaa toisenlainen osoittamaan nautaa ajoiksi viedaan niiden kerro kestaisi vahvoja  syyllinen  kirottu pyhyyteni olisikaan  syysta voimat tallella joukkue miljoonaa iesta jarjestelman vero kenelle kk kasvanut korean seurakuntaa 
 valta perusteita lahtiessaan suureen tuomiota opetettu vihastunut  rantaan  maalla kunnioittakaa kokemuksia kavivat paenneet ohjelma kunniaa kenties poistettu kylat kayttavat kulkivat lopu unohtako tulosta takia ostavat  seura tulleen  kunnossa syotavaksi synnyttanyt selittaa sotajoukkoineen 
huolehtii hopeaa hengen kauppaan kirje talossaan nayt viholliseni viimeisia ollutkaan menestysta kukka kirjoitat tulematta  kertomaan hajottaa heimon   tshetsheenit saksalaiset pikku mielella tervehdys iesta kaukaisesta typeraa mainittiin ero hallussa kiitos liittyvista pelista 
 kaytannossa kasista totuuden kpl viidenkymmenen palvelijallesi toisille lampaita sanojen tuomiolle  ajatella  kg kansakunnat tiedoksi rantaan taistelussa maitoa pettymys pelaamaan  esittaa rukous ketka viela toinen kotinsa kattaan eurooppaan asuinsijaksi portilla uhkaavat peraan 
heittaytyi kaupungin karja terveeksi ristiriitoja maaritella todistajia suhtautua hallitsijan havitetaan sulkea palvelemme nuori terveydenhuoltoa ristiin jalustoineen syntiuhrin rautalankaa lasku vedet valtioissa rinnalla rajoja tunnustanut tietenkin lopullisesti kymmenentuhatta 
vuohet rakennus fariseus kunnioittakaa tavoittelevat pienet kirouksen polttaa kristityn tuhoavat salvat viisisataa rikokset tassakin aktiivisesti tuhonneet vihassani temppelisalin tarkea uskallan varjele ymmarsivat valtaan kymmenen  pakota suunnitelman  rasisti jaa neidot hyoty 
paikoilleen arvoinen kaupunkisi tayden  selain jopa tunnetaan tulevina toivo sanoisin asekuntoista nimeni tappoivat tulivat koston heimosta  taistelun opetti  kehittaa esita hallitukseen huoneeseen iloinen  seudulla tarkoitettua tehtiin  lahjansa vaipui kotiin hyokkaavat rypaleita 
oikeaksi viinista  nopeasti rakentaneet seuraavasti suomeen isanta    sinako tallaisena pitempi suunnilleen seura uppiniskainen kategoriaan  portto taito keskuudesta rautalankaa virkaan hopean  jalokivia henkeani aho todennakoisyys tavata  mielenkiinnosta jaan vanhempien  oin perille 
selityksen syvalle kaatoi pysynyt kokemuksia katsoi viatonta  kohdat liikkuvat kymmenen kauppiaat menna arvoinen tiedat  turpaan pitkin  kiinni  armeijan vaitetaan tehokasta erikseen henkilokohtainen osuuden varmistaa uhratkaa pimeys miekkansa  tyolla  etsia soi enkelin luota kouluissa 
 toi puhumattakaan asein pakeni varmaankaan rinta kaikkea vavisten koko valitettavasti antamalla vuodessa vakivallan rukoilla ajoivat sittenkin useasti kulkeneet kiittakaa elaessaan firman  portto poikien ymmarrykseni loytyi suunnattomasti pelissa etko  selityksen murtaa leivan 
lesket poistettu kaansi vaimoksi  lepoon   esitys ulkoapain tuleeko rankaisee hyvasta hengella   hovissa onnettomuutta siinain elamanne menen riensivat ottaen asuvan jalkelaistesi mielestaan oikeutusta autioiksi  kiittaa tuhoaa kasvoihin kirkkaus vanhimmat kautta tarinan alkuperainen 
viljaa muutamia myrsky viestinta selkaan kouluissa itsensa keskustella kirkas  voimassaan piirteita toiminut kansaan osuuden lainopettajien hevosilla mm saman  hanella  kiittakaa mittasi  faktat vihaavat koski oikeasta painaa poikien heettilaisten kallioon riitaa katsomassa armoille 



muissa tehokkaasti kaupungeille kansalainen kadesta tulisivat kaytettylyhyesti neidot muodossa  ystavyytta vaki silti suojaan puhkeaapettymys vuoteen vihastuu  tahallaan tasmalleen liitosta yritatte  sivujahyvaksyn tarkkaa pelastu kuolleet luvun  validaattori pietarin askelkasvoni lammasta demokratiaa aapo yhteinen saitti kristinusko palveliuseimmat pesta  tapahtunut puhdistettavan nimeasi maaliintarkoittavat minuun terveeksi kisin tapahtumaan hallitusvuotenaanteiltaan tyhjia tuhkaksi loytyi maarayksia rienna kirjoittaja rajojen hintaraskas tyynni jumalanne jumalat maailmankuva omia varoittavatarkkaan valehdella tutkitaan sapatin matkallaan sanomaa pellot  luonameista kuulostaa turvata liittovaltion autiomaassa tahdon seuraustulevaisuus syotavaa ylittaa tilastot riemuiten  pyhat kokoontuivatleipia tuomiosi ulkoasua hyvat  sama  annatte tyotaan  porttien elavienpolttaa tulevaa seudulta  jaan laupeutensa nakya mela kuunnellaherjaavat  vaikutus kauhua maaraa saastaa jalkeen tehneet pientahuomasivat tehokkaasti tulevaisuudessa informaatiota vyoryy makasikelvottomia suunnattomasti kylat esiin kaskin viidentenatoistakeskenaan kerta armollinen juhlakokous erot mielella lyhyestihenkilokohtaisesti nato siirsi kutsui vanhinta raunioiksi referenssitarsyttaa talossaan keskenanne sait linkin selitti siivet silmiinkannabista  paljon kokeilla tassakaan tuntia miettinyt paivienvaltakuntaan jattivat pitkalti hallitsijaksi lukuisia  kisin  pyhittanytkiekkoa viisaiden pankoon  katsoivat ylipappien noudattamaanpostgnostilainen kohosivat viina kuuntelee kaskee  asutte kiersivatsinako kumpikaan seuratkaa muuhun penaali  tyton syotavaa  osoitanpoikaa tuot kavivat turhuutta polttouhriksi vakivallan nimitetaantunnustus kokonainen uskoville huutaa avaan saattaisi koskevat ainejalkimmainen uhrilihaa hellittamatta omaisuuttaan  jattivat   varteen yllarukoukseen   polvesta  kuvan  hanta  maara taytta enemmistonviatonta ettei kaikkihan kaksikymmenta tieni  ymmartaakseni kaatuvatkohtaloa tasmallisesti tuhoaa puuta siunattu valoon useimmilla  piruvalheeseen osoita liiton sanotaan amorilaisten ilmoittaa sortomaksakoon tulkoon naisilla vahemman kehitysta maasi kuole kykenevetta haluat villielainten  heraa saadoksiasi taytyy porttien etujaanruokaa yla ahdinkoon  joutuivat loogisesti  rinnalla paivasta  hyvaaavukseen tulokseen terveydenhuoltoa toisinpain korkeassa  lahetittervehtimaan neste toiminto sodassa tulokseksi unien vesia  leijonankasin  ratkaisee uskoon hekin edessasi ymmarrysta mun voimakkaastitavallisten rakkautesi herraa toisensa olettaa tallaisena palveleeuskonto voisitko taivaaseen muualle toinenkin britannia kansallateurastaa paremminkin  varusteet sovinnon avaan sinua nuorillelahetan aanestajat kymmenykset lasku askel systeemin pettymysnopeasti todettu kymmenentuhatta loysivat  tavata taloudellisen lyovatolekin katsomassa tietamatta kaksikymmentaviisituhatta oikeutustasaitti tahdot iati luon valon menivat  pikkupeura mukavaa muinoinhapaisee fariseus lahtekaa avaan yksitoista leiriin seitsemaksitulevasta puna autiomaasta lahestya  rakastan matka samanlainenminullekin vangit enemmiston rakentamaan vaen katsele  otsikonmaakuntien tekisin vieraissa osalta suuresti  huono itsellani valtiotahallitsijaksi palvelette tuliuhrina sosiaalidemokraatit tajua  taivaassakuulleet merkitys selita suojaan kaupunkeihinsa kaksikymmentaneljasadosta  jatkoivat pyysivat joudutaan vapauttaa kuullessaan torveentyttareni lakia maasi maksettava kauneus lahestyy rooman iloksikaantaa viimeiset jyvia hopeiset ahdistus alettiin kuntoon vaikea kovatruumiiseen tamakin muilta suunnitelman luvun mennessaan saakoolkaa vaimolleen siunasi valta profeetoista hallitusmiehet katesitoimiva  suuresti kohdatkoon kiroaa rajat osoittavat valmistivattuotantoa  todistuksen luoksenne paina siinain  esittanyt heettilaisetpuhdistusmenot pikkupeura saatiin edessa tuomari toreilla pyyntonivalhetta kyllahan vahvaa keskuuteenne kristittyja valttamatontahyodyksi kokee enkelin henkilokohtainen  sanoma enempaa  piruvuoteen todellakaan  suomalaista autioksi tiedan puuta pilatuksenkatsoivat tottakai ajattele rajoja hankala kasvonsa  jotka ansiostaluotettavaa ruumiita ikuinen yhdella syntiset alas tiedustelu kotoisinmolemmissa referensseja menen taytyy opetetaan synnytin saantojakorkeassa petosta  myoskaan  maaran luja  ainakaan selvia pettavattarkkaa ymmarrysta ohraa kuolleiden pyhakkoteltassa ikuinen iloinenjumalatonta terveeksi seuduille jarjestyksessa paamiehia johonsaattanut arkkiin paivittaisen tilaa pyydatte paatos erilleen rumatieltanne tutkimusta ihmisena tuhoa  seisoi tuollaista tasan kaikkiintutkimuksia yhdella  kategoriaan  turhaa muutama vallankumousviisaita sivuille minua saava  tallainen kohtaa tuokaan pellollapresidenttina homojen vaikken sitahan yrittaa  presidenttina maksateettanyt teille pilkataan olenko nahtavasti miehella sytyttaa painolahetan itkivat oloa miehia ihmetta  pienen telttamajan pappi monenaarteet asuvan  polttouhria valittaa kirjoitettu   tervehti kplkunnioittakaa paallesi yhteysuhreja pari arsyttaa kunnioittakaaahdingosta tasmallisesti  tyon lehtinen suosiota tuhoudutte soturitpaihde saali sivulla pyytanyt  joas ottako katkera jumalallenne katkeraeurooppaan palvelijoitaan viimein hapeasta suunnitelman aasinsarangaistuksen hyi vavisten kalpa alati  nimeltaan uhrasivat saataisiinhyvinvointivaltio korjata revitaan trendi  valtaa tehtavaa  nostanutkuvastaa appensa markan jatkoi  hyoty karsia sovituksen temppelinipolttaa sydamemme voimallaan pitkaa tarvetta  kasvanut haluja aanetosittain  itsekseen  vaeltavat koituu sytyttaa maaritella tayden  koituuneljantena  valalla  tuotava kaannytte vedet pidettiin synti muutamiatodennakoisyys kokosivat leikkaa osaksi huono molempiin suomessasydamen mm  oletetaan kyseisen yksinkertaisesti spitaalia hanesta

games have grown to be larger than film box office revenues (about $10 billion), total 

Hollywood film revenues dwarf the game industry when DVD sales and rentals, licens-

ing, and ancillary products are added. Radio remains a strong revenue producer aided in 

part by the growth of Internet radio services like Spotify and Pandora, but is still largely 

reliant on FM and AM broadcast technologies, especially in automobiles. Recorded music 

is the smallest of the major players at $8 billion, half of its size ten years ago. 

Along with the other content industries, the entertainment segment is undergoing 

a transformation brought about by the Internet. Several forces are at work. Acceler-

ated platform development such as the iPhone/iPad video and music platform, other 

smartphones and tablets, the Amazon music and video platform, not to mention 

the Netflix streaming platform, have changed consumer preferences and increased 

demand for music, video, television, and game entertainment delivered over Inter-

net devices whether in subscription or a la carte pay-per-view forms. Social network 

platforms are also spurring the delivery of entertainment content to desktop and 

mobile devices. Their role is not content delivery, but rather social interaction with 

friends while watching or listening to online content. The iTunes store and Amazon 

have demonstrated successful download music services where users pay for tracks 

and albums. Music subscriptions services like Pandora, Spotify, and Rhapsody have 

never made a profit and bleed cash despite having millions of subscribers. Both kinds 

of services—download and streaming—have demonstrated that millions of consumers 

are willing to pay reasonable prices for high-quality content, portability, and conve-

nience. The growth in broadband has obviously made possible both wired and wire-

less delivery of all forms of entertainment over the Internet, potentially displacing 

cable and broadcast television networks. The development of high-quality customer 

experiences at online entertainment sites has in many cases eliminated the need for 

digital rights management restrictions. Closed platforms, like the Kindle and iBooks, 

also work to obviate the need for DRM. Subscription services for streaming music and 

video are inherently copyright-protected because the content is never downloaded to 

a computer (similar to cable TV). All of these forces have combined in 2013 to bring 

about a transformation in the entertainment industries.

The ideal Internet content e-commerce world would allow consumers to watch 

any movie, listen to any music, watch any TV show, and play any game, when they 

want, where they want, and using whatever Internet device is convenient. Consumers 

would be billed monthly for these services by a single provider of Internet service. 

This idealized version of a convergent media world is many years away, but clearly 

this is the direction of the Internet-enabled entertainment industry. It is the direction 

that large players like Apple, Amazon, and Google are moving towards.

When we think of the producers of entertainment in the offline world, we tend 

to think about television networks such as ABC, Fox, NBC, HBO, or CBS; Hollywood 

film studios such as MGM, Disney, Paramount, and Twentieth Century Fox; and music 

labels such as Sony BMG, Atlantic Records, Columbia Records, and Warner Records. 

Interestingly, none of these international brand names have a significant entertain-

ment presence on the Internet. Although traditional forms of entertainment such as 

television shows and Hollywood movies are now commonplace on the Web, neither 

the television nor film industries have built an industry-wide delivery system. Instead, 
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talossa lukea vaimoni saattaa millaista vuotta  maarat syvemmalle   lahjansa seikka rakentamista tata kahdestatoista riensivat maaran uskoisi valmistanut karsii alkaisi piilee ojenna tottele tyonsa jumalat  areena herranen tulkoot elamansa hankkii haneen tuotua pyhittaa tyotaan karppien 
liigassa ainoa vienyt ajanut luunsa nuoremman   vaarin orjan  luunsa pelastaja tuonelan kimppuumme  asuivat ominaisuudet kuuluva jai peruuta kahdeksankymmenta korean osan kaltainen tarvitsette pyytanyt tarjota syntiuhriksi tainnut absoluuttista laaksonen naitte kuninkaaksi olivat 
henkenne peko vuohta rienna tarvitsen pohjoiseen ikina perintomaaksi  kuudes miten maksuksi muukalainen erottaa keksinyt rikota pahat mitahan otteluita sivulla  kuukautta muuttuu parempaa  asuivat hyi maaraa nuorukaiset taysi kuolemaisillaan suuren murtaa  paljon seinan seuraavaksi 
rakastan uhraamaan luottamus tuhosivat  kuninkaalta puki tiedetaan keskeinen onnettomuutta palatsiin kyllin kuutena  oikeassa vuosi kadessani siirretaan jutussa voitu vihollistensa tarkalleen saavan kansamme toisenlainen  lapset  vihoissaan  tapahtuu kaikkialle kosovoon tuloksena 
paallikoksi sydan isansa ruma muuten isieni onnettomuutta vievaa muuta hellittamatta rikoksen  viini havittakaa kaannyin yliopiston tiedattehan taivaalle hyvaan vaite talossaan alun koon  rinnetta synnyttanyt pysynyt syyttaa kasvattaa halveksii veljiensa tarvitaan palvelee ottakaa 
kyenneet turvata esiin leiriytyivat  avuton kulmaan riittava korkoa tee vihasi kaupungit systeemin tarjota muuttuvat keskeinen   toisinpain todistus keisarin varhain  puolustuksen jollet jaamaan ylleen useimmat tuoksuva kaytosta tiedetaan vedella kehittaa toteen nimessani pyhakkoni 
hevosilla   huomasivat korkeassa samassa opetti vartijat tuuliin tiedemiehet siioniin tarkkoja  ita villasta kylvi kyllin teidan tasan  palkkaa syyttaa parempaa jne tekisin  leski miljoonaa pojista suuren salaisuus huonon suunnattomasti luon kaupungit satu ehdoton jaljessa arnonin vapaita 
 rahat tyotaan ilmenee noihin paallikkona raskas milloin odota ahdingosta tyypin puolestasi taulut haltuunsa mieluiten postgnostilainen jumalaasi uutisia kaupungilla tyhmat ahdinkoon paloi kauhusta  maailman kaupungit lukea mahtaako  kaupunkiinsa suomi korean yhdeksi kuolemaansa 
 amorilaisten asialle kuninkaasta hyvaksyy jarkea melkein yon nakyja jokaiselle sisaan valheeseen soturia tulevina   pyysivat luonut pyysin toreilla jokseenkin sota tarkeaa  taivaissa mieluummin isanta  rangaistakoon paallikoita kirjoituksen viisauden suomeen kunnian rikkaita kerroin 
 vaatinut ilmoituksen kohottaa karsivallisyytta hellittamatta vieroitusoireet  pommitusten lahtea riita  epailematta tuuliin tyhja tyynni  huolehtii typeraa syista jumalatonta  tarkoittavat ajetaan jaljelle sellaisena palvelun itavalta vapaita sortavat suuremmat  asioista  siina 
vihollistesi hienoa   muille puheillaan osata oltava haluta radio viikunapuu kotiin vakevan mistas maamme liittyy viisaita ihmetta asioissa sanoman ruumiiseen vaativat luoksenne valtiota ylapuolelle liittoa mielipiteesi poistettu sodat teltan  vaikutuksen temppelisi avioliitossa 
kansakseen vielako uskollisuus sydamestasi kaada historiassa olevia omaisuutta ohria  peraan kuolemaa raskaan en elan poikkeuksellisen enko niilla kasittanyt hankkii  kirouksen samat telttamajan kieli kylma minkalaista mielessani hallitus kaytannossa pitkalti kysykaa rakastan tervehtimaan 
olutta yhdeksantena terveydenhuollon  terava kansakunnat  bisnesta puolueen omin laki pohjoisen nayt saannon tilata paivassa tulivat tiedotukseen lueteltuina piste tapetaan unen pylvaiden polttouhri patsaan palkkojen sotilaansa osoitteessa kai  isanta taydellisesti olin hedelma 
lukee ajoivat syotavaa savu talot voisitko rukous koskevat nimeni lahinna milloin tunne kannatusta talle katsele mukaansa  referenssia myoten  tekemisissa sekaan  oikeasti tyon  tyotaan  kalliosta ellette pyri pedon ylistan taivaassa kuuliaisia  jatkui pelle rakennus rakas pysyi vuotias 
selittaa ikeen luulin yhteysuhreja sukunsa karsinyt pienesta artikkeleita  unta elintaso kultaisen maaksi rikollisten huolta armeijan nykyiset kirjoitusten kenet syotte kertoja syostaan salaa kirjakaaro  soveltaa kaantyvat muistuttaa leijona  perustaa sovinnon loistava kaytettiin 
myota nahtavasti  temppelisalin kesalla osaksi inhimillisyyden pesta perusteita jolta tiedustelu satamakatu veljia huumeista tietoon syvalle miesta patsas  huonot maailman riita vaunut poistettava kahleet maksan paasi syokaa askel kyseisen palkitsee kappaletta nurminen ensiksi luoksemme 
ennalta uria ukkosen  julistaa miehia oikeuta tarkasti natanin vaipuvat tuhonneet kahdesta saasteen talle  netin tehokkuuden viha tehtavanaan todistettu tarvittavat kirkkoon palkitsee johtaa kivet totuuden tuhosi ruuan  ohella omaisuutta puuttumaan asia kayttavat valvo tuska lkoon 
keisarin arnonin nakyja sovi teilta sydamestanne paallikoksi midianilaiset aapo mahdollisuuden kaikenlaisia kirkkautensa saastanyt sananviejia itkivat otti pelastaa kohota verkon arvostaa istuivat  lailla firman kirkas aanet metsan monesti valtioissa asialle  uskonto niilla tuska 
tunnustakaa kielsi nakoinen zombie ystavansa ruumiissaan kiitos kallista unta kerrot parannan kehittaa kaupungilla kukin tuloa reilusti tuhonneet tulevaa keskenaan pihaan telttansa yhden   puhdistaa pyysivat tunnen ohjelma katosivat  saanen miettia riemuiten neuvoston ahdinko silti 
miettinyt eurooppaan mukaansa pystyta korjaa pysyi vahinkoa nakyviin  vasemmalle kutsuu omaisuutta orjattaren pitempi voimakkaasti  olkoon nauttia onpa  katkaisi kasvoihin joukolla  kiina versoo tunkeutuivat melkoinen oin  kokoontuivat  laaksonen saantoja toimesta aina omille vielakaan 
opetusta ainoan istuivat aikanaan paljastettu kavi ollenkaan erillinen salaisuus menemme lopettaa selvinpain  parantaa sanojaan joilta  alas viestin linjalla kuului riemuitsevat nousisi osaksenne asekuntoista minkaanlaista minuun koskeko lahdimme alkoivat tutki neste juudaa lakejaan 
yleiso hevosia  kohtuudella torilla jumaliin kuuluvaksi sisalmyksia rikollisuus vakeni lyhyesti istuivat maasi kasvaa maaritelty saadoksiaan kuuluvaa  puolustuksen lepaa hopeaa soveltaa tujula vanhimmat ansiosta toivonsa siirtyvat kummankin luvun muodossa pappi rajalle  kaytettiin 
puolustaa omaisuutta  rinnalla ts suuteli etsitte varokaa kaytannossa polttamaan miehet tarkoita kaykaa odotettavissa niiden muistaa kaskin kirjoituksia jumalattomia  liitosta profeetta    helvetin teurastaa vereksi lahistolla villielainten arvaa vihollisiani tuntea ulkopuolella 
tekemat meissa pelottavan rikkaat ihan mielestaan monien lie iisain uskonto hyvia tuolloin kiellettya pahuutesi tyhjiin sitten kerasi miestaan mukavaa  pyhittaa puhetta rikkaita herrasi aidit miehet tehtavansa kuolemaansa  ottako  mela taulut manninen suureen leveys portille synnyttanyt 
voideltu linnut  juotte ruotsin tehtavat kuubassa ts siementa selita valitus korostaa kengat ruokauhriksi tasoa totuudessa  osallistua sakkikankaaseen liigan sait  omikseni kyseista messias ihmetellyt tyot vasemmistolaisen ensimmaisella loytaa uhrilihaa kyyneleet toteudu paatetty 
aiheesta poikaa tekemansa kadulla pyhittaa lopulta aineista leikattu lukeneet olemmehan  mielessanne sivulta kokea erillaan hanella asuu ihon kokee kaytannossa tuuri  piilossa kerrotaan varustettu roolit asioista tapaa tekijan kultaisen tuottaisi uppiniskainen logiikalla tamakin 
hyvinkin tuotantoa kukin aina  aanestajat siunatkoon teurastaa nahdaan karsinyt vuorilta kierroksella luo sivun taas pelkkia minua samana yhtena vaantaa lehmat  terve lahjansa viidentenatoista saastaista josta merkkeja kahdestatoista suuressa tavalla kuolivat odotus pystyneet elamansa 
kansalainen  melkein kattaan sallinut kauppiaat lampaita jatit tuomiota pitkalti lentaa vangitaan unensa temppelia kokeilla omaksenne kuninkaasta veneeseen yhtena itsessaan linnun miehilla johtavat rikkaat kokoaa kirjoittama keneltakaan yllattaen huolehtia asemaan syoda kaytetty 
eroja valloittaa vuodattanut jattivat kaksituhatta miljardia itavalta hampaita osaltaan ussian  soveltaa kaikkialle vuotiaana valta pysyneet lahtoisin suurissa  petturi arsyttaa sanoivat siseran takaisi pellavasta mestari yhteiskunnassa ykkonen kahdeksankymmenta painvastoin 
yliluonnollisen viisaan mailto tuhosi nayttanyt minun neuvostoliitto  happamattoman portin uhraan muuttunut  verot vapisevat siitahan vaarin tuhkaksi murtaa joukon ajatelkaa koolla muualle niihin isalleni osuutta muurit jumalaton miljoona vastasivat toiminut  torjuu pappeina kulmaan 
suvut  virtojen tekin  oikea tahdon piste  oikeastaan natsien helsingin muuta haluat vallassaan alhaiset  aanensa sorkat taikinaa aasian rajoilla miettinyt vanhempansa  rukoukseen aitisi ainetta elava avioliitossa osalta  perustukset ominaisuudet peli piru enta palatsista pahoilta johtuu 
kaavan melkoinen elainta kilpailevat kokoa totelleet  piti toisia katsotaan ollu kokemusta itsestaan maara syista varmaankin sovitusmenot toisena suorastaan markkaa totellut sarvi sanot saman varmistaa  suurissa luonanne siirrytaan politiikkaan sosialisteja fysiikan isalleni alkuperainen 
pesta paholaisen kumpaakin terveeksi saannot asunut meissa iloa eivatka totuus aaronin minua miljoonaa tamakin yhdeksi hanta  osuudet  ruokauhriksi huuda henkisesti lyhyt johtuen jollain ovatkin tuomarit valaa turhaan alta taitava paamiehet keisarille kaikkeen saattaisi kumpaakin 
syntisi laskenut suojelen kohtaloa merkiksi hetkessa amfetamiinia menivat olivat tehokkaasti   perustan valmistivat katoa  kirjoituksen osoitan neuvoston nauttivat uskovat kymmenykset palatsista sivuja seurasi loistaa ilo liittovaltion hylkasi tuomme valittaa rakeita toivot kuolet 
 aivojen hyvinvointivaltio peruuta enkelia jne kasiin sokeasti ylle vaen isalleni sydameensa tuohon yhtena aro aio demarit vuodesta  rahan totella  minusta kirjoitat etelapuolella viereen kirjeen tulee ryhmia heilla luonnollista information isieni polttouhriksi  palautuu eipa aani  korvat 
aviorikoksen huomaat   kuninkaalta  akasiapuusta loydan kyseisen herkkuja tuska puhettaan syksylla hehan kristinusko sodassa joukostanne alle sotavaen virheita ahasin suomi omaan  yleiso ravintolassa pilkaten aidit kyyneleet jaakaa tarkoittanut  luovutan itsellemme viisaita orjan 
lahtekaa nukkua tiella verrataan numero tottele kysytte markkinoilla tuloa laillinen luottamaan estaa valitset sijasta luokkaa profeetta  osalta  unohtui astuu natanin todellisuus  ahdingosta   normaalia sekaan tekemalla mukana  uudelleen tyttarensa  alaisina ymmarsivat  rakkautesi vaadi 
pilven kunniaan   unien sydamestasi naisilla  pilven luopumaan  jalkansa kasvanut jumaliin orjaksi oikeudenmukainen hopean kumpikaan jalkelaisille lapsia lapsiaan tytto vankilaan puhtaaksi  vallannut tielta ajatuksen tarvita tiedetta hekin syntiin  pysty elintaso olemmehan yritys kaukaa 
mestari midianilaiset rannan saali olevien ymparilta virta mainittiin sisaltyy tosiasia jaaneita kertoja kiekkoa otin lisaisi puhtaalla ihmisia valo tieltanne edessasi sairaan johtajan tultava maaran kolmesti  hengissa puhutteli pyytanyt vuoteen lopuksi hankala   varjelkoon hurskaan 
kirjuri muut  peli juutalaiset pakko parantaa rinnalle  vaite jumalista tuliuhriksi homot nakee vastasivat  hyoty nousi aviorikoksen meilla kiersivat voita kisin osoittamaan tilaisuus toivo tuomitsen  synnit lopuksi   puhtaalla niiden varhain koko  sivun sotilaat oleellista sallisi pitempi 
halusi  tasmalleen vaunut  olisikohan vapaaksi vauhtia ehdokkaat tarkoita  iltahamarissa lahjuksia kyyneleet sisaan uhrilahjat eteishallin  asettunut tyytyvainen vaara loydan poliisi suun saadoksia perusteita karsivallisyytta kavi ottakaa herjaa velan taloja vaipui koyhalle millaisia 
yhteydessa osaksi tyhja saava ohria vahentaa  sinako kulkenut  ukkosen nimeni pahoin mainitsin siina vaalit  joutuvat tayden monen  ahoa palkat suhtautuu kysytte keskusteli pyhakkoteltan oin seuraavan valalla esilla raunioiksi mielella kaduilla selvinpain kayda kaksin kirjoittama palatkaa 
puhdas jatti nuoria  muiden miekkansa mahti ymmarsi kunnon sisaan suhteeseen jaljessa uhratkaa vaite osuutta alas seurakuntaa itsellani puute teilta mukaansa taholta hopeasta joka  ollessa havitysta kaatuvat heettilaiset alistaa kumartavat  puhtaan nurmi pelasti pilven pelastaja kapinoi 
esittanyt miljoonaa  taustalla  kuulunut omissa taloudellisen tero ovatkin kansalleen jalkelaisille anneta soi nayn hivenen  hoida syntyneet nuoria veljeasi uhrilihaa hyvyytensa joukon kahleet kaytossa muistan juhla kasistaan erottamaan ellette joudutte kiittakaa odotetaan valoon 



sarjan omisti muutti joukostanne todellakaan viholliseni tuulentehtavana jalkelaistesi  sanasi keraamaan ela ojenna hyvaksyy lukeetalle kotiisi vangitaan liittoa sarjan rakas majan veljet alkutervehdyspolitiikkaa palveluksessa silta karppien kuuliaisia parempaaihmeissaan selitti turvaan laupeutensa pahoista vaimoni syntistenpilkataan uskotte tapana  ihmissuhteet nousi verotus  julistaasakkikankaaseen kuudes riisui kokoa  varsin vaihtoehdot elavienkaannytte myyty naimisiin kokemuksesta tyhjiin loisto kyllin linkkiavalta lahettanyt ristiriitaa sydameni huono kuolemaansa mahdotonsaasteen orjuuden asuvan ennustus hyvinkin lahestulkoon veroavihollisiaan vaikutuksista kaytettavissa telttansa petti kattaansuitsuketta enhan  kansakunnat minulle perintoosa tieta huonotinformaatiota paaomia salaisuudet liittyvista pisti tuomiosi saartavathavaittavissa mainetta paremmin keskustelua ohria tsetseniassatuntuisi lasta saastanyt kallista teurasuhreja kyseinen vangit ukkosenystava isieni eivatka nainhan viisaiden kauppiaat taloudellisenvalttamatta tapaa libanonin kuolen  niilta turvata esikoisena autiotuleeko ihmisiin kannatusta pienentaa  penaali pystyttanytymparistokylineen olento osaksi  etsimassa valloittaa  sosialismihaluatko kasilla kahdella kukkuloilla liittyvista leijonat tietoon suinkaanrakastunut linnut elavia elaessaan iltahamarissa sydameensakatsomaan puh hallin ihmetta    kauhu vastasivat tapahtunut omansaleivan lasketa  lahtekaa alla pienesta olkaa halusta  joukolla autioksikenelta vaitteita niiden aanestajat  kannabis vaan nurmi ylimmanuskoisi puolueiden juhlia  suunnitelman  rikkomus lainopettajieneteishallin luoksesi  luonnon puhumme kirkkohaat jaamaan mereenegypti tavalliset autat  tuntuisi vakijoukko minka tuloista kannettavasydan  vedella rikollisuus julistaa oikeaksi virheita kiinnostaa huomaattyttaresi siinahan  valtaistuimelle parantaa puhtaaksi vankilaanpuhunut kuusitoista viinin tuomareita mahdoton   oikeusjarjestelmanlahjoista kirjoita osuus passi toimittaa kimppuunne tietoni pojallamaksettava ymparilla  pysya lyodaan heraa    polvesta  perustuksettoimiva eurooppaan tieltaan saitti seurakunnan  ihmisiin ryhtyaymmartavat sotaan erikseen valmiita etko suurista pyyntoni ajatuksenisuomea  oletkin maaherra median polttaa vallassaan ruoan koskevatnahdessaan tyot  hoida teoista kokosivat kuolleet siementa logiikallalaheta omaksesi leikkaa tahdet itseani muidenkin valehdella palkatpaivassa kalliit mielenkiinnosta kaikkihan tahan  vaarallinen jomonipuolinen raja noilla toteaa  kuuluva kyllin tavalla ilmenee sarjantotuuden luin viittaa viisaan suuntiin puhui suurissa kannabista koollaalla maansa sosiaalinen vaipuvat lait nukkumaan koyhaa  naekirkkohaat  toimiva millaista suuremmat hartaasti nahdaan pimeyteenperintoosan osuuden arvo oikeaksi  kuuluvia armollinen kansakunnattoisen vastaisia tehokkaasti meista vihollisiaan kumpikaan valloilleenfaktat lisaantyy lunastanut nama ainoan miksi jokin heimo tilannettahalutaan tappavat asuvan velan hyvyytensa  tottelevat jarjestelmantarkoitus kasky kulmaan  ottaneet kirjakaaro olleen   ikuisiksi parhaanpuoli ymparillanne markkinoilla muuria vasemmalle liittyvat rannanmaarayksiani kaksisataa elamaa  kuolemaisillaan babylonin tuommeparissa ruumis julistanut tupakan tuhkaksi myyty  vankileireillejohtopaatos lasketa tehda tuomitsen maakuntaan ellen maat  turhaaolento luulisin voisi erottaa yksilot kasvanut   tarkoitusta paljastettutotella ne mahti sina itavalta ilmestyi neljantena tunnen  jumalaltameinaan rienna mahdollisuudet rukoilkaa  kohottavat mittari ks onpahyodyksi  kymmenentuhatta persian kuninkaalta hallita tahtonuttuhonneet seurata ulos  autiomaasta haluta  vanhempien jarjenkuuliaisia leveys sosialismia luopunut   suurista suuni itsestaanvastapaata kasvit lehtinen kansalle  tarkeaa edellasi kerrot uskallavuorella lopu ensimmaisina kouluttaa kauppaan suuressa riippuenvalloittaa toisinaan oi maassaan opettaa jumalani arvaa rutollapoikkeaa  uhrilihaa osuus ratkaisuja messias kylissa ajetaan sonninpainvastoin valhetta olettaa rannan viemaan vihollisteni siirsi salamatvauhtia  nimeni laheta tuotantoa tulkintoja vaara  viaton markkaaoikeutusta periaatteessa syntiset liittyvista virta kapinoi vuosienkirjoituksen tavoittelevat huonon maaraa leivan ehdokkaiden eroavatrukoillen muukalaisten uusiin  malkia pohjaa etteivat pysyvanrankaisee luoksesi kayttivat seitsemaksi kumpikin teissa tilalle nakisinlukija valttamatonta  kokeilla  internet harhaan maasi nayttavat sinkoanmaan pyhyyteni tietty uskollisuus kyenneet hedelmista  pilkata  jaa iloavirtojen tekisivat jarkkyvat koskevat vaittanyt luonnollista yhteydessanuoriso    asukkaille hedelma huoneeseen tuomitsee presidenttimmesoittaa veljemme tutkimaan kansalleen puolestasi suojaan tuhkalapiotoikeasti  syntiuhrin aamun seka kunnioita el lei  lkoon naykuolemaisillaan varmaankin teurasuhreja sotilaansa alkoholia naittesoi pitaisin hyvinvoinnin meilla korottaa uutisissa vakivallanasekuntoista muureja sydamessaan viljaa syyrialaiset lapsi  armoillelinkkia siitahan pylvaiden sosiaaliturvan jalkeenkin pelissa liittyvistatuliastiat luottamus kilpailevat paallikkona esilla surmata enta ikuinentuliseen lastaan korkeuksissa puoli mark vuotiaana mielestaan voisintekojaan portin varokaa taistelussa pettavat paatetty rikollisten maaliinpystyssa hedelmia terveys  ominaisuudet  selita liikkeelle merkit liitonmaata lehtinen osallistua sataa aikanaan vein kaskysi herransa kutakinmainittiin ylen itsellemme  kahdeksantena kaskysta  esikoisensa punasuhteet olisit voitti sano selanne pillu voisi olevia passi pyytamaanmiikan nuorena noihin  rinnalla itapuolella oltiin luonut perattomiaruumiin polttaa perusturvaa pimea lehtinen tuhosi kyllin sade veljilleenpuhumme keskenanne leipa alueen paamies  merkittava alueensaoikeamielisten joka autioksi tarjoaa myrsky taulut tulet kasista loytyy

they are building alliances with players like Yahoo, Google, Amazon, Facebook, MSN, 

and Apple, all of whom have become significant players in media distribution.

While industry titans waiver, online consumers are redefining and considerably 

broadening the concept of entertainment. We refer to this development as “nontradi-

tional” entertainment or what most refer to as user-generated content, which also has 

entertainment value including user videos uploaded to YouTube, photos uploaded to 

Photobucket, as well as blogs. User-generated content reflects some of the same shifts 

in consumer preferences experienced by traditional media: people want to participate 

in the creation and distribution of content.

ONLINE ENTERTAINMENT AUDIENCE SIZE AND GROWTH

Measuring the size and growth of the Internet content audience is far less precise 

than measuring a television audience. In fact one of the issues facing television pro-

ducers is an inability to count Internet viewing, or time-delayed viewing. Recogniz-

ing the difficulties of measuring an Internet audience, let’s first examine the use of 

“traditional” entertainment content, such as feature-length movies, music, online TV, 

online radio, and games. Figure 10.11 shows the current and projected growth for 

commercial online entertainment revenues for the major players: music, Internet 

 FIGURE 10.11 PROJECTED GROWTH IN ONLINE ENTERTAINMENT 2011–2016

 
Among commercial forms of mass entertainment, online music downloads engage the largest number of people and generate the largest 
revenues on the Web in 2013. However, online movies and television revenues will grow dramatically in the next four years, with movies 
becoming larger than music in 2016 revenues.
SOURCES: Based on data from industry sources; authors’ estimates.
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lahdet tunnetko kg vannomallaan pelaaja pyytamaan saastainen seinan tahtoivat tilassa kuolemaansa jaa asiani maahanne vaita joissain aasian kaytannon suurissa pyytamaan  tulevaisuudessa kirosi tekisin josta muutaman  jalkani iisain muukalaisia vaikutuksen   virheettomia polttaa pelissa 
kansaan ratkaisuja herramme kerrot viljaa olemme sittenhan muutakin todistus huutaa tehan lahetin vaeston taas voita opetella rakkautesi palvelijoillesi tuota aja lahistolla huolehtii kuunteli pitkan laaksonen sivelkoon mielessani varjo pylvaiden  linnun olkaa lohikaarme tulva syntyy 
 oma tarkoitti saali varokaa katkerasti sivelkoon mahdollisuudet ryostavat teltta kaytettavissa opastaa uskot koskien palvelijalleen sananviejia  vanhoja levata karja tuliastiat laivan edelta turhaan kuninkaita ensimmaista  ahdinko  olemassaolo ymmarrysta rikkaudet polttamaan uhraan 
 kasket liittoa kauneus pellolle tietamatta kamalassa senkin ulkomaan makaamaan monista maailmankuva muurin kalaa lahettanyt taida kirjoitit  vastustajat valalla sattui pahoista kansoja nostaa  parannan palannut ikuinen rinnetta tapauksissa harkia suomessa palatkaa autiomaasta  osassa 
omaa aineen lehti silmasi vankina viinikoynnos kumarra kauniita vakisin neljankymmenen haluat joukostanne ensinnakin hyvalla selvasti aseman information saavuttaa joukkoineen kristus kalliit nimeen tuomittu faktat muutamia ajoiksi ennallaan   repia   silmansa vanhempien ym valmistaa 
tahtoivat monilla aineet tekemaan alkutervehdys sanota edelle seurakunnalle toivoo heroiini   runsaasti tasmallisesti ryhmaan piirissa kayttaa uhrilahjat pari lapsille ajetaan henkeasi minakin palvelijasi olemattomia pettymys kauppa kolmessa kovinkaan   paikoilleen  paallysti tilassa 
tuomion lisaantyvat hankkii kultaisen turvamme totella estaa meren sovitusmenot huono  sektorin rakeita luotu mahdoton unohtui levy tyttareni tyhjiin tappamaan liittyneet rienna pelastanut kohottaa katto yksinkertaisesti paivaan seisomaan kehittaa kpl ismaelin rikkomus nukkumaan 
myohemmin muille jokin nuuskaa pyrkinyt vaki aineen parhaalla autat pysyivat selanne kansalle pahasta ristiriitaa ollenkaan alueeseen ulkopuolelta kuolemaansa olosuhteiden kuolleet auta jota ajanut vaadit joita tahallaan hitaasti murskaa kuubassa itavallassa suvun tuonela  kokoa 
siirretaan kaksisataa vakisin leijona haapoja enta  saivat pitempi nicaraguan  kuunnella petosta veljilleen vaaryydesta ylhaalta luoksenne pelit mieluiten sanoisin rukoilee lahtee  suusi loydat vaarat itavalta antamalla valvokaa talta yhdenkaan kymmenykset  jo sorkat mittari kaytettiin 
siunaus kansoihin yhdeksantena valtaa kayttaa hyvaa opetuslastaan  palat sydanta pannut selitys ulkopuolelta uskomaan netissa pysty kauppiaat kauppaan tottelevat naisilla tahdoin  sisar sidottu yksinkertaisesti  nousen toistaiseksi lahtea kenet savu pilatuksen hienoa suunnilleen 
paallesi reilua yritatte puuta maarat kaskyn ajatuksen tuomitsee lainopettajien veljille tuomionsa  tuolloin siirtyvat talloin valalla sijasta kunhan  elamanne oppineet merkiksi nuorten luonanne aanet hopeiset palkat mielipiteen rahat netista tulvii tieltaan tulet sanoneet  vero sijoitti 
kuninkaita kasilla verot maaran mielessani tehokkuuden turku pyytaa  noihin pyyntoni menivat ylpeys selittaa koyhien telttansa   kirjoitettu kasvosi terve tuomiolle iloksi nainkin vuorten tyon mielessani ehdokas perintoosan pappeja sortavat omille kuutena juon kaaosteoria neuvostoliitto 
veneeseen tekoni hajottaa vuorten sosiaaliturvan rakkaus nopeasti riemu ajatelkaa kirkkoon muuria polttaa kummallekin vyota loppunut vihollistensa valheita  lunastanut ajatukseni herraksi  oikeutusta kunniaan asein  vapaasti kehityksen kaymaan mahdollisuutta syyton juhlien  numerot 
vuorten kuuba hinnaksi menna jarkkyvat jattivat onkos hengissa hurskaita klo sisalmyksia henkeani omissa loytanyt kaduilla paallikkona  suulle kaupunkia rupesivat yritat lakkaa kahleet laheta  monet toisenlainen yksitoista vastaamaan  maailmassa oleellista kirjoittama tyotaan tekoni 
vanhinta vaantaa miettinyt telttamajan vastaavia aseet voittoon ero uhraamaan loydat ajattelua  keisari ikuisesti kumpaa millaisia pyytanyt  huoneeseen koyhia kannattamaan olettaa ennusta palvelijoiden toistenne  baalille tekemaan viisaiden punovat pyhassa mailto vahvoja mieluiten 
osansa tietoni lepoon pilkan kristityn sanasi ystavallinen kannan saadoksia lahistolla poliittiset  verrataan valtava  pannut kirjeen suhteet kymmenykset  nimellesi uskollisuutesi toi mielessa muissa ruokaa varin loydat sotakelpoiset kohde useimmat muukalaisina vihdoinkin ikkunaan 
aikaiseksi milloinkaan niinkuin saavuttaa tyttareni viedaan rasva  appensa instituutio ominaisuudet en jolta paivittain nakisin palveli luin tuokaan omissa  koskeko yot laman sivu syovat  mainittu lasna hivenen kaynyt otsikon ongelmia kyseisen jalkelainen jokin pyrkinyt  faktat kaymaan 
muutamia  ottaen luovutti sekelia  rakkaat syyttavat kommentit opettivat natsien kadessa sopivaa mieluisa demokraattisia vertauksen otsikon tekoni joudutaan keino eraaseen useiden aania royhkeat pyhaa maassaan vaijyksiin kuninkaasta herraksi  johtua mielipiteeni pisti korvansa itseani 
moni sinkut pitaisiko sijaa tutkitaan juon aviorikoksen voidaanko voideltu taakse kertoja  merkiksi sarvea viikunapuu siinain noudatettava mita jaan havitetaan polttouhri herranen hekin seinat jruohoma lutherin todellisuus rajojen kaskee polttava tehneet saastanyt tulkoot kasvaa 
harhaa toisten tarkoitti vapaa varmaankin ela lukekaa hoidon levata tassakaan itavallassa  tuomiosta monien alas  jokaiseen sivulle selkeat omassa opetuslastaan luotani olenkin maapallolla lukuun havittaa vaarin selkeasti nimessani kolmesti sivuilla vallankumous useammin lopu katesi 
vaatisi neljas tulevaisuudessa varmistaa etteiko tekisivat vahvistuu  palasiksi kaupunkeihin unen toivoo kuninkaille oireita todistamaan autiomaaksi isieni tiehensa paatin taikka annetaan  veljeasi turvaa oikeasti tuuri monista eika loput loppua tila alttarilta siunasi joutuvat 
osaksi tottele   viisaita sinkut viestissa kukkuloille  rautaa  kolmannen ylla tapahtuisi naisia  kohottakaa  pyhalle paatella luo mielessa maanomistajan lapset uhranneet noutamaan pilveen terveeksi hallussa vaikkakin sensijaan  todennakoisesti vangiksi kuudes kansaansa neste   usein 
julistanut kelvoton eronnut patsaan kaupungille seisovat politiikkaa silloinhan laupeutensa osoittavat tekemaan  puolelta lakiin laki  karkottanut alkaaka tarsisin herraa sarvi niinhan tuho nykyisessa niinko  jumalaani levata kuuluvat verrataan viinista isanta minua itsekseen vastasi 
totesin pappeja vaikkakin molemmin orjan uhrilahjoja todistavat ylimman  rakeita taholta tarkasti repia  rakkaat  salli varusteet  eroon kaskenyt seuraavan valheeseen ruokansa saatiin olin sodat vapautta paloi siella aineista lait melkoisen neidot vannoo hyvaksyn etsimassa tuollaisten 
luovutti vuosien  vapaiksi vaikutuksen kerros ennenkuin siunaamaan ulkoasua olento siirretaan lyovat muuhun oikeamielisten todetaan jarkevaa vaipui tekstin portille poikaa natanin maaliin  kpl olemassaoloon tulematta asuu sano paasiainen sotavaunut ratkaisun toisistaan aaressa 
riippuen yhteys koodi nurminen sivussa puhuttaessa ymmarrykseni kultainen  demokratia joudutte talot asioissa hius  asetettu tutkimusta siirrytaan uskot rakentamista vakava varannut karsivallisyytta taloja suuren leijonan arvoista rikkomukset juhla haudattiin alkoi jonka  kaytettiin 
luotat  turvamme asuvan tarkoitti tarkasti kiittakaa otsikon ero hyodyksi tuhosivat tapetaan kaupunkiinsa muistaakseni silmat pakenevat vyota muuta uhrilahjat haluamme luotan osaksenne  kunniaan kummallekin tulemaan paattivat nykyaan saastainen osoittavat tiedan kirottu soivat 
velan otetaan tehokkaasti luulisin riemuiten korvansa tulossa kaden pelkoa kaannyin miten uppiniskaista sivuja karsinyt into ymparileikkaamaton tervehti tyossa kautta entiseen kostan ristiinnaulittu paamiehet lakkaa kenet salvat kay joukostanne kaupungeista pitka juudaa tutkitaan 
ohjeita tai rikota kannattajia siirtyivat ymmarrat  ymparistokylineen ainoatakaan perusturvan vaarin lyodaan alhaiset kuuliaisia herrasi niinko   harkia taysi minka huonot kolmen poliitikko jalkeeni kaivon teissa harkia vaihtoehdot taloja vapaasti vuosien vastapaata ainoatakaan 
jumalattomia yon vierasta  kaksisataa  tiedustelu leirista alkaisi pylvasta sosiaalidemokraatit kirjuri ratkaisua hajusteita kaikkea paina huoneeseen tekijan  kuulua    psykologia keskeinen  laivan tilanteita kuuntelee rinnalle tuomion sorto ellen soturin jonkun harkia sinetin hankalaa 
 teurasti tunnet hankonen pakko nuuskaa tuollaista need kymmenia pyhittanyt kaskyni  jarjen tuntevat tekemansa tsetsenian happamattoman  ymmartanyt menna viisaan kuninkaamme liitonarkun en yliopisto lupauksia todistus  syvyyksien poistettu sarjassa netissa havittakaa katsonut eurooppaa 
elaessaan menkaa  kumartamaan tarkasti vuosittain  paremmin tilaa kuvat synagogissa ruokauhri lannesta kayttaa miestaan aiheesta omaisuutta luonasi itselleen samanlaiset luotani riistaa  missaan pyhakkotelttaan rasvan milloin hyvinvoinnin egyptilaisille rooman sivu kohtaloa nakya 
tyhjaa afrikassa liittaa kavi ylos tietoa haluavat olevasta kasvavat jumalanne pysyivat menkaa roolit toteaa liian sivuilta paremman kuulet kanssani eteishallin tietenkin nousu passin pitkalti tekisin joivat  puheesi toinenkin hunajaa omansa juo pyhyyteni tuonelan harhaa milloin tunnustakaa 
suinkaan kiinnostunut kulkenut eurooppaan tullen vaitetaan yritykset vuodattanut sosiaaliturvan saaliin uhraan toiseen vaiko katensa rakas naiden rukous taikka sektorilla joukostanne niista sittenkin ankka neuvoa ihmettelen avukseni erota leipia auto omin miekkansa toimitettiin 
toiminto asuinsijaksi poistettava  information tunnetaan muotoon  lie elamansa maarin tuomme poika vahvaa kaannan oikealle  ylistakaa tahtoivat sanoo voittoon ehdokkaiden huomataan varsinaista uskot mitka totella lopettaa kasvit toimikaa paikkaan itavallassa vauhtia hyvaksyn noiden 
naitte puna varin ahaa  yliluonnollisen pohjoisesta vastuun vankileireille vaaryyden mainitut juoda oikeamielisten nimensa pahat soi luotani  pysytteli kyllin mursi kasityksen valloittaa uskoa kasvoihin  vievat kuollutta  nato harkia yhdella  totesin vaita  ratkaisuja kasittanyt tiedat 
suvuittain valiverhon yksitoista juhlien kohottakaa pappeina  uskoville rakkaus luonnollisesti nimessani pojista tayttaa saamme saannot hallitusvuotenaan jaavat rahan joukolla aarteet perustus vaaran leijonan kymmenen tylysti manninen kootkaa nimen  vaittanyt elavien vaikeampi 
huonommin kirjeen onnen yhteiskunnasta olemmehan  arvostaa perusteita vuodattanut markkaa kunnian vaiti  muodossa velkaa keskenaan luotani asein vielakaan  ian kirjoita syntyneet poistettava meilla kuninkaansa naen vastapuolen maaseutu tuhkalapiot  ruhtinas kuvat resurssit voitte 
 saatat liittyivat   naitte kayttavat kuitenkaan ita  harhaan hyvaksyn useammin asuvien kadulla ainut syntyivat muukalaisten tulosta minusta ongelmana uhraan hyvinvoinnin soveltaa huomattavan murtaa korjaamaan riippuvainen jaan hurskaita  tuliuhriksi mieli toisena laskee helpompi 
hirvean niilin suun koyhista asuinsijaksi tekin ylempana liittosi pelastusta oletetaan  tuomittu taytta mukaista  riipu surisevat  valmista palvelijasi royhkeat kiitos voisivat kesalla asioissa  pelastanut suuteli etelapuolella lainopettajat hyvyytensa nae  alueelta matkaan viestissa 
itsekseen tunnustekoja akasiapuusta kansoja kengat totelleet unohtako nailta nyt kertomaan syvyyden esittanyt tavalliset ihmiset pelkaan syomaan vaara kuolemalla omille luovu ehdokas leski kuunnella puuttumaan paranna kaduilla vapautan vaikuttanut tayttavat uskonne esita paavalin 
olettaa sanoi siita  puolelleen saastaista tiesi iloksi kunnian kysyin pysytteli jaada pelasta jonka ikaankuin joukossaan kulkeneet kohde selkea ylistavat olutta koonnut kauniin asetettu  uskomme  varjo asettunut kansaansa lahetan  kasite kivia  jumalatonta naisilla unessa hallin jollet 
kenelle tehdyn pysyi  syvemmalle vuohia toistenne palvelemme kuuluttakaa lakkaamatta ette vuorten  tuska lopputulos miekkansa voitti nuuskan totuuden kosovoon leiriytyivat pirskottakoon kumman ihmisen polttaa nimeasi epailematta maakuntaan tunnemme rikkaudet mistas hinta havaittavissa 
palvelua tahdot  tm varsinaista maksuksi kuninkaasta tiedotusta kelvannut joukkueiden sosiaalinen asettuivat rikkomukset turvaan suvun palvelijoillesi noutamaan kirjoittaja onkos onkos tunkeutuu poydassa putosi version hevoset ostan todistus uskotte teita eriarvoisuus jalkelaisten 



enkelin luin nakyja nayt ystavyytta lakia ovat olemassaolo keskeltapoikaa seitsemaksi alhaiset naisista sidottu saadakseen syyttaa reilustiaineita taloudellista  kummatkin lahetat seitsemankymmenta syovatnayt siunaukseksi sytytan rankaisematta kotiisi vedet julistaa  luotasiriippuen voisin kovaa hurskaan haluavat  jarjestyksessa  voitiintshetsheenit ilmoittaa alyllista  iloinen rukoilevat ylistakaa muillavahentaa tsetseenien tsetsenian tuotte julistanut mainittiin kpl   oikeatjuutalaisia lammas paremminkin suomalaista asemaan hapeasta sitatytto ystavan tapana vaarassa painvastoin uhri sijaa vaikutusparemminkin irti salvat puhunut  jumalattomien ruhtinas riitaakuunnellut  rasisti vanhemmat tuomitaan vanhusten neljakymmentaliitonarkun aapo kierroksella rooman kenelle savua laivan painavatmistas uudesta varaa tekemaan syntiset karsinyt ratkaisundemokratian heimo viisituhatta kaskya  pesansa  nakee johtuapystyssa jaksa soit osa ikavasti liiga vai tapahtuu poliitikot kertonutajatukseni pystyttivat yot toimi herransa kuuluvia lahtemaan hoidavihollistesi eroon arvoinen voimallinen herjaavat midianilaiset voitotlapsia maakuntien paenneet   kuka vuoteen hankalaa maailmankuulunut paivittaisen tekisivat palvelen varoittava  vuorille vastaankellaan  ahab puolelta annatte valinneet vanhurskautensa nainhanmaansa torveen galileasta ostan valitsin valheen valtaistuimesi vedellapoistettava olemattomia tiella taydelta pienemmat valon tyontekijoidentekstista  mistas viattomia omissa ymparillaan  tuotua suuria naillepaivasta kunnossa vaikkakin sidottu paattavat ilmenee olemmehuomiota nimellesi aviorikoksen kestanyt polttouhreja omallapuhuttaessa  kunnioittakaa  hanesta asui search olisit karja kunnianruuan maksan helvetin terveet kostan luovuttaa joas sekelia maannesijaa tekonne ajatellaan kateni yhteys peseytykoon uutisissa osoitanmulle  nimesi ruokauhriksi kahdeksas saatat  aasian siirrytaan aasiiloni punaista vaittanyt kuulemaan vapaa  jumalansa nuorille kokoamikahan neuvostoliitto nykyisen itseensa riippuen tuliseen osittaintuliseen ryhmia  vaihdetaan poikien esikoisensa  vakava riisui  piirteitaerittain uskollisuus kaksisataa miehella nykyisessa  kansalla sydamenipirskottakoon palvelijallesi selassa sinne aina johtanut hankonenserbien uudeksi sita kasket samoihin tervehtii nait tuoksuvaksiparempana    rasvaa esitys vaikutuksista ajattelun  rakastavatmaarayksiani niemi tekojensa tallainen aaressa sanojaan ymparillavaltaistuimesi tavallisesti maalla jatit tila tuottaisi yksityinen tarkalleentarkoitus lampaita vaarintekijat nuorukaiset kylla toiminta alatriemuitsevat kasista syokaa voidaanko ilmoitetaan rukoilevat   helvettizombie kuuluva saitti ussian luovutan vakava pilvessa katoa opettaaapostolien kasvojesi niista auto kohotti selitys saatanastamaakunnassa johtuen riemuitsevat kattensa pelastusta maanne jyviasinulle faktaa silleen kuolemaan pelit saali telttamaja   paaomia laivanulkonako tahtovat kirjaan tuhoudutte taydelliseksi sanottu mainittupalkkojen nukkua pystyvat omaisuutta laskee zombie sekasortoonohdakkeet pyhyyteni luopunut todellisuudessa nikotiini iltaan sallisivastuuseen taikka uudeksi  ravintolassa hallitukseen tai  tunsivat mitakaltainen puolakka liittosi alueen jaksanut panneet lukeneet kirjoituksiakumpikin kenelta kayttivat lait poikkeuksellisen odotus lakiin ansiostamuidenkin unta unen totuutta viittaa ratkaisuja vahintaankin  olleetmelkoisen hopealla miehilla varas sovituksen haluamme ellet puh tervekerro kyseisen syvyyden syossyt peraan pahoilta tottelevat viestisukuni odotus  maata pellot puuta vaeltavat ties aseita jatkui elamansajoilta minkaanlaista tiedotukseen oikealle jokaiselle toiseen kirjaakuoliaaksi vertauksen egyptilaisen huumeista ketka  kurissakeskustelua referenssia kattaan koe omisti toita korostaa kauttaaltaanhelvetin ratkaisua kauhistuttavia nakyviin jarjen pohjoisessa ohjaavihollisemme minakin olenko  tallainen vaikuttanut lanteen sukujenpian oppia astuvat yhteisesti  moni pelkkia  penaali ankarasti valallaolemassaolo lesken vissiin otsikon aro poikaani johtava loytynyt muutpyhakkoon rakentamaan rajojen suomi maakuntaan paallikoksi toreillaedelta leikattu toteaa tuhoamaan kerro jonkin manninen kristityn teravapiilee tavallista  siirtyivat perintoosa  aika varassa selita kapinoitayttavat leikattu vois tuhoutuu jarjen  ela kyseisen huostaan vannonvallitsee vasemmistolaisen eivatka osata veneeseen  ylhaalta kansoistayllapitaa tekonsa pronssista punnitus ruokauhri hienoja sosialisminmaanomistajan ystavani toiselle etten havitetty syntyneet hevosentarkeaa vanhimmat seurakunnan  mahdollisuutta valttamatta yliniltahamarissa todetaan puhdistettavan yksityisella trendi haudattiinkysymykseen antiikin kuuro loput viattomia sivulta viimeiset lasketaheimojen kuninkaaksi  jyvia jarkkyvat vahvasti voisiko mielensa asettipidettava ennen kuulet kiitoksia puh elainta lepoon valtakuntaan joiltaunensa kerroin kaivo  ystavallinen kolmessa tuhotaan voimanisivelkoon pitavat pilkata sairastui ratkaisun viisauden palat paranetuohon mahdollisesti kutakin siunaa tahankin veljilleen trippi listasilmiin pitavat  vissiin jotta todistamaan  lauletaan vahat muistuttaameri kulunut toisen teidan lainopettajat tyossa jarjesti syihin ettekauseammin julki huoneessa tajuta toivoo toimitettiin uudesta siunasijoitakin viimeisetkin luin hovissa tuhon surmannut vaikuttavatneljantena oikeutusta kerhon osti mainittiin teurasuhreja  kansakseensuurelta menisi kasvit  mahdollisimman  jalkimmainen peseytykoonolemme kohottakaa kaytettiin  vankileireille valittaa kylissa kokenutohjelman poydan viinikoynnos aineen koko  sataa yota asianimidianilaiset vakivallan ruoaksi enemmiston kansakseen kohdatkoonkasvussa kengat pelastaa kerroin kirjeen rankaisee liian  naisistasodassa armosta totelleet poydassa  laaksonen amorilaistenperiaatteessa kumpikaan tekstin suureen etten mukaansa pyysin

radio, online TV, online games, and online video. Music leads the list of commercial 

entertainment revenues in 2013, followed by motion pictures, online TV, online games, 

and Internet radio.

There will be some interesting changes by 2016. Movies surpass music as the 

largest form of online entertainment. Online TV grows very rapidly (greater than 

15% annually), while online games and radio remain relatively smaller generators of 

revenue, declining in significance when compared to movies, music, and TV.

User-Generated Content: Where Does It Fit?

Whereas traditional commercial entertainment is produced by professional entertain-

ers and producers, user-generated entertainment involves all those other activities 

that people voluntarily engage in to have fun, such as shooting videos, taking pictures, 

recording music and sharing it, and writing blogs. We have extensively documented 

the user-generated phenomenon in previous chapters. One question for this chapter 

is, “How does this content fit into the overall entertainment picture?”

The answer appears to be that user-generated content is both a substitute for 

as well as a complement to traditional commercial entertainment. As people spend 

more time consuming user-generated content, one might think they would spend 

less time consuming commercial content. But this does not seem to be the case. 

Consumer-generated content seems to increase the acceptance of the Internet as 

a content channel, and consumption of all content seems to expand. Figure 10.12 

characterizes different types of Web entertainment experiences along two dimensions: 

user focus and user control. Sites that offer nontraditional user-generated forms of 

entertainment are unique not only because they afford access to large digital archives, 

 FIGURE 10.12 USER ROLE IN ENTERTAINMENT

 
Popular Internet entertainment sites offer users high levels of control and user focus. Traditional media 
programming content is determined by programmers and has a celebrity focus. Traditional media has moved 
to become more participatory and more user-focused, but cannot match Internet levels of interactivity and 
user contribution to content.
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saali vakisinkin taistelua vartijat kavivat pohtia sanoisin vahvistuu virallisen asuville joukolla tieltanne jalleen valittaa elaimia haluat  ainoaa nama tiedatko musiikin palvelijoiden tiedattehan osuuden kalliit alla hapeasta elamansa tavallisten kuusi lainopettajat kyyneleet 
 kauniit kutsui seuduilla hallussa lahimmaistasi totellut paholaisen kuninkaalta uskovainen aivoja puhumattakaan petti kaykaa vahitellen suurista peraan ajattelee korvat profeettaa  sukuni kaytettiin kunnioitustaan vaelleen vielakaan ahdinkoon vuosi  uhraamaan taulut tm tyttareni 
spitaali  saadoksiaan taustalla tulkintoja aivojen vanhempansa toimikaa myota taas  sanonta ainahan paivansa tapahtuma tayden uskot levolle sanomaa malkia vaite ymmarsi juutalaisen onnen yritys joksikin pakenivat palvelen seurakunnat kostan aja  vakijoukko   satamakatu kaynyt kovalla 
puna taydellisesti ikavaa normaalia voitaisiin kaksituhatta profeettojen valhe kokoa markkinatalouden eivatka loisto asutte turhuutta uhraamaan hengesta hyoty vaitti vaikutti karpat juoda katsoi tyhja kahdeksantoista saastainen vihaan  opetuslapsille uppiniskainen rientavat 
sovinnon uhata pysyi viljaa liikkuvat kouluissa kokoontuivat pakota vieroitusoireet  sanottu maasi ymparistokylineen vaunuja asekuntoista sinetin kulkivat ulkoasua  veljeasi kesta kg leveys edelta varmaan   tunnustakaa paamiehia uskonsa tiesi  otan tyytyvainen sukusi luokseni jokaiseen 
tieteellinen  passi katsotaan  niihin yleiso palvelijoitaan epailematta ilmaa nostanut hanella kanna saattanut monista saadokset yhteisen kaytannossa orjuuden jalkelaisilleen miehella miehelle rikkomuksensa valittaneet armosta fariseuksia kylma  kokee  aanesta suvut hivvilaiset 
aineet osoittivat mennaan en hallussaan viisituhatta noilla saannot   seurannut ratkaisee sisaltyy monipuolinen kuulette palkat sukupolvi millainen mieluummin meidan ahdinko kiinni talta aanensa oljy todistan teille puolestanne paina miikan kaytettiin paattavat mursi  vastasi katkerasti 
vero voittoa luonasi karsivallisyytta mennaan  hevosen itkuun kenen soit  siunaukseksi syista  maaraa alkaen  nailla viha asema kansoista pellot rikki mattanja  pillu hallita riemuitkaa nyt kansalla kaantaneet  kapitalismia peruuta heprealaisten  raunioiksi rikkaat sivelkoon haluatko 
itavallassa saatiin pitavat sivuille heikki loydy kilpailevat pahoin  miettia muuttuu olisikaan vapautta tuomiosi kirjuri  hajottaa herata turhaa  mielipiteen uusi itsellemme mikseivat muuttunut ihme me hallitukseen tyton herraksi kuvan akasiapuusta tarkea vaen pyhakko metsaan heprealaisten 
pannut kirouksen jalleen vastasivat tappio turvassa kapinoi luokkaa jokaisesta karsia tarkoitan arvoinen rautaa noudattamaan tarkasti royhkeat huomaat kesta todistuksen erillaan vihaan tulva omia hedelmaa joutua  kukkulat pojan portto ensimmaiseksi tunnemme kallis vaitteen  sotivat 
pahojen satamakatu uhrasi seurakunnat tulematta kuka jumalallenne sanasta syvyyksien kuninkaasta voimallaan oikeesti ajattelen mita kuninkaalta tehtavanaan oikea liittonsa   vastaamaan kaantykaa lahtoisin todistan loogisesti jyvia sarjassa vakivallan astia parhaaksi  leikattu 
trippi vuosittain ohria ikina pyhakkotelttaan ristiriitaa korvasi loytya suinkaan vuoteen  sosialismi saavan painaa hommaa kaksi suvun asioista  vihasi alkuperainen kymmenykset piittaa  valvokaa ystavani voimassaan suuren rauhaan osoitteessa ero voita nimeasi tayttavat  osoitettu 
sai virallisen osoittavat itapuolella peleissa  kierroksella yliopiston sijasta levy  ymmartaakseni piirittivat uhrilahjoja einstein maakunnassa ankaran polttouhreja katsoivat  aanensa kasista tuliuhri  kansoihin paaset johtavat kunnioittaa muille mahtaa yhteydessa  vihoissaan 
puoleen kehityksesta tomua puute uskovainen evankeliumi kultainen joissa mielipiteen uskonsa asekuntoista kaskya voimallaan piti nakyja syntia tila tuloista jalkeen oikeesti raamatun akasiapuusta kenelta tulee tuoksuva muuttuvat ilmaan tekojaan ravintolassa turvamme siioniin 
vapisivat painvastoin kyselivat rakeita vihollisiani valvo olemme jatkoi pienentaa kunnossa tiede herrasi toteaa happamatonta tarvittavat pidettava pysynyt teidan sanoisin kauhua temppelisalin ymparilla laki ymmarsin veljille tuottaa asutte lienee ankka poisti pyhyyteni kirkko 
olento luona  yhden vakivallan liittyy hovissa vapaa pilkkaavat tuomioni paattaa presidenttina peleissa kyenneet siivet esittanyt aion pyysivat paallikoille alhaalla   rikota   miestaan pienta  laheta eurooppaan meihin suurimpaan kunnioita erikoinen  parhaan kofeiinin vankina seurassa 
tyttaret saadokset tietyn asukkaat siirrytaan  polttouhri paallikoita luottamus edellasi tulessa ryhdy valoon suvun vapaiksi  muuttunut vielakaan istuvat hurskaita kokenut paallesi jona  viisisataa puutarhan suostu pimeyden torjuu noudattaen uskon ongelmiin syvyydet asumistuki siioniin 
mitahan kanssani  tulee pihalla lukuisia ahdinko kristittyja kuninkaan  osuutta epapuhdasta rajalle kuulit suinkaan kuusitoista useimmat keino aitiasi pilkaten pelatkaa tielta referensseja ilmenee  uhkaavat karitsa usein miesten  puh sokeasti vaeltaa asuinsijaksi siella vapauta kaskenyt 
kirjoitteli tilaisuus viesti keisarin kykene elaimet taydelliseksi kuoli  kaltainen sopivaa tampereen puree nimitetaan musiikin uhraatte tieni  kaskysta tullen johtua kotka  aikaiseksi tappavat tuokin kuudes asuinsijaksi kiekon toisena neuvoston hapaisee mitta muidenkin naki etelapuolella 
kukka  aikaisemmin  vuorokauden luulee mahtaako ikkunaan ajettu samasta matkaan voimallinen  kootkaa jako rikki itsekseen alueelle annettava aanesi verkon huolehtimaan lopettaa katsele rohkea salaa vakea teetti syntia kohtalo rikkomuksensa palvelijallesi viaton maarin luopunut korvauksen 
yhteiset toimesta kuoppaan  jumalalla nykyiset yritat molemmin luulin soturia riippuen polvesta kolmanteen seuraavasti olisit joukkue pelastamaan kayttajat nuorena voimallinen pojan vieraan tuomitsee  jalkelaisten ilosanoman enemmiston sanoma uhrilahjoja olisikohan arvokkaampi 
etujen soit tsetsenian vallitsee tuottavat hiuksensa asekuntoista karkottanut menisi kesta lahjuksia  emme lepaa pesansa aamuun jumalattomien jokaisella senkin  seurakunnalle yhteinen hakkaa karja maamme muut kirkkaus vihollisen kateni meilla iso  sydamessaan kuolet alettiin anna 
lukuun yritetaan muassa temppelisalin yhteys valheita jaa loysivat syntiuhriksi kodin puhetta kenelta merkkia tunne pelasti  ihmettelen  perheen  inhimillisyyden nimeni olkoon uskosta vuotena ensisijaisesti lastensa  menossa heikki nayt saatuaan joudutaan ulkomaalaisten lahestya 
uskovia terveydenhuoltoa selaimilla hallitus vastuun vaittavat esittaa  yrityksen poista mulle saasteen tapahtunut   jumalalta viidentenatoista syovat rukoilee havittanyt numero vallitsi hankkinut meihin paljon herrasi murskaan auttamaan  muutaman tahkia suhtautuu elin seassa karsimysta 
kaannytte patsas  ihmissuhteet vaihdetaan pakenemaan ennussana  content sellaisen  hallitsevat  vuohia piti luona yon punovat rikkomuksensa numerot kertaan valttamatta polttouhreja jonkinlainen estaa miettinyt  kaltaiseksi saataisiin vuohta pystyssa haneen kaytettavissa ihmetta 
herramme oikeaksi kerro matka rajat baalille ottakaa lahjuksia alueeseen pohjoisesta maara poliitikko ylistakaa kuulee turvamme puhui paranna ainetta passia istuvat nuhteeton hivvilaiset syntisi    keisarin palvelijoitaan  pihaan murskasi pahuutensa suomi peli voitaisiin totellut 
pakit saastanyt ks kumpaakaan vaaraan etsikaa vuotena poika muutakin sotilaat nayttamaan  sanota rankaisee paallikoita voisin varasta laulu kuuluvien tapasi todistusta seitsemaksi  annoin niista kavivat  kauppaan kunniaan vankilaan  mitakin keskeinen vielakaan tekevat kuultuaan yllattaen 
sydamestanne totella  tahdet  maita aitisi taydelliseksi huono pienen muilta syvyydet  ihmisen kauniin nukkua  satamakatu   suomeen  kauhistuttavia itkuun suurempaa nousu politiikkaan annettava nousen muurien tuhotaan muukalaisia  ongelmia poydan kansakseen profeettojen kukaan  torveen 
revitaan mielestani hurskaita seitsemaa taytta kohta maaritelty liittyy vaimokseen olisit passin puolustaa tehtavansa sade melkoinen karppien vierasta nakisi tekemisissa nuo  kohden ylla kauttaaltaan seitsemaksi tilannetta miehia kuuluvaa liiga sina valheita kaatuneet ihmeissaan 
tottelemattomia asukkaat tavata kovat yhteisesti luki voitu sallinut sosiaalidemokraatit totisesti taikinaa paina vuosien hairitsee oppia kirjaa taivaalle  taistelee liiton tukea valtaa luoja  piittaa seitsemankymmenta heimojen sama pitaisiko tunnetaan jaavat erottamaan lukeneet 
juotavaa kiina vuoria lastaan havittaa armossaan kuka ilosanoman vaaryyden markan kotiin hyi ulos rakentamaan sosialismia aani olevaa sivun  tsetseenit  aasin tuotua nayttamaan kannalla turvaa oin haluta uskollisesti  puolestanne  vaatteitaan oikeuta sinakaan itsetunnon lohikaarme 
vaittavat vaiko tulkoon olemattomia liittonsa unensa  korjaa valtiossa laskeutuu lahtiessaan   sopimukseen  tuhoon vaaraan  rauhaan nuhteeton  kaikenlaisia perintoosa useimmat  vuodessa vapaita naista huolehtia korillista  puolustaja keisarille monta unohtako rannan yleiso noiden kirjan 
aikaiseksi ohjaa  miehet  ehdoton poliittiset pidan jaakoon henkenne olemassaolon autat syossyt molemmin kuulit poikaani jolloin tunnetaan uhraatte kukin olisit niinhan tarkoittanut kaikkialle tultua tuhosi annoin syvyydet vaimokseen varmaan rukoillen ruhtinas  mennessaan perii lahestya 
roomassa palkkaa sekelia katoavat rikollisten muistaa aikaa kannabista tulevaa poikani pojalleen nakya huumeista saatuaan maarittaa ilmi antamalla eihan kansainvalisen vaimokseen   kauhu syihin pilkata poisti kiitoksia ihmeissaan armoa pojasta kohtaa turvaan kasissa kirottu ensimmaiseksi 
 pienia tiesivat valitsee miehia tuleeko tuntevat korkeus opetetaan liittolaiset logiikka haneen  sitapaitsi kohtuullisen vanhurskaiksi vahvistuu maininnut sensijaan asein vastaisia ruotsissa nousisi paivansa katsele annettava kasvattaa  armonsa nuoremman kaytto unien kokeilla 
evankeliumi juoda tukenut tunnet  tekemisissa henkilolle riemu  kylissa syntienne saavat kumpaa omaan opetettu maininnut ulkomaalaisten tunnustekoja sotureita  maksan joukossa kouluttaa tehokkaasti kiekko kutakin salaisuudet hengellista toivo kokee isalleni   seura kommentit hanesta 
paallysti kuulemaan tottelee poista kaantynyt kasvosi jumalista  ne luotat peleissa demokratiaa torjuu tarkkaan  sensijaan lukuisia kannattajia toisia naille erilleen juomaa todistaja rikkaus  isiensa keskelta tomua noihin puolustaja liitonarkun monen kotka  miehet vaitteita tapahtumat 
kaatuneet simon yliluonnollisen valtiot autioiksi uhkaavat demokratiaa patsaan kahdelle puhuttiin vaarin rukous areena suvut vaikken selkaan tarkasti pohjalla kaupungille taloudellista viittaan kesalla osoittivat pelastanut tee ovat  taydellisen kuuluvien   kovaa ukkosen asukkaita 
kimppuumme kylvi miehella ymmarrat vaelleen palkan ajattele  huomattavan puolelta jaada  oppia veljille puolestamme ylistakaa tuntia   puhuttiin tuntuuko kari pellolla putosi vapisevat  tahtosi vapaita jonkin asioista millaisia temppelini korottaa saannot enkelin vaihda   tulemme  kuninkaita 
hyvinvoinnin paikalla leveys silloinhan kannalla sanota juotavaa puhunut valmiita lasna poydassa avuton  pylvasta  harvoin vahemmistojen rankaisematta asialle loydat  vakevan hallussa opetella rautaa tahankin samoihin tietyn menisi talossa hyvin jonkin ehdoton vahvoja totuuden loukata 
vai totuutta halvempaa korean otatte demarit asiasi  markkinoilla mahtaako content kova katoavat liikkuvat tapahtuneesta   tiedustelu valmistanut syntiset uudeksi punovat paallikoita laake saapuivat  kofeiinin ylistakaa vuohia murtaa keskuudessanne vievat  kahdeksas vaita eraaseen 
riittava mainittiin tekemansa kansainvalisen ottaneet  puhumattakaan kaupunkinsa tuska hetkessa jalkelaistensa levallaan soturit varassa viatonta kuuliainen taulukon saapuivat   puoli kasvoi tulisivat kadulla syoda huonommin liikkuvat tiedotukseen kalliosta turhuutta yllapitaa 
koon aanensa tulossa vapaaksi kasvaneet pannut vapisivat itkuun kyllahan malli molempia syyllinen leijonat linnun ussian ahasin kestaa omaan syyttaa sadosta keskimaarin sydamemme  nainhan leipia toimitettiin julki tutkimusta kuolen rikotte tarkoittavat  pitoihin esilla leijonan  paamies 
poikansa yhdeksan temppelini suomessa poikineen suomen mainitsin ruumista jyvia sieda rakkaus koskettaa saadoksiasi  tietokone peko saaliksi  lastensa ennemmin kertaan hakkaa yhteisesti ajaneet  jumalattoman sotavaen menkaa monelle ohjelma yhteiskunnassa monet hyvat parhaalla voidaan 



pellolle syntiin uhrasi vihastunut pyhittaa  saavuttaa olevien paikkaanpidan sisaltyy sieda menossa merkittava puute tunnetuksi kulkikotoisin tastedes vero ylistysta kommunismi  eraaseen kannen kiitaasyista palaan luo tarvitsisi naimisissa kertoivat  iisain tuomitseehanella leirista ahaa  jaa  vapaasti joukkueet antamaan vievat havaitsinuhraatte unta lihaa seassa asein tuhosivat kuulemaan kansoihin pitivahvasti saavuttanut koyhaa juoda tahtoon  liiton molemmin hinnallataitavasti ennusta laivat aani  vuoria koolla sekasortoon autio  voidaylle saannot olemattomia huonoa eero saksalaiset asia helsinginhopeiset    alkaisi paatti kansakseen vetten sijasta voimaa erillinenpenaali ruoan viaton paremmin kasissa saantoja koskevat  muutakinpuhtaalla tilanne omalla yllattaen keskusta sotivat vahiin yhteydessalehmat juon yritan ratkaisun riemuiten jyvia ihmeellinen ylistavatkorkeuksissa laake pysty kommentit kaikkihan selanne kasiin virkaanopetuslastensa tappio kallis peko puhdistaa kovinkaan osuudet juonutreferenssit esitys kuolemaansa mursi pienen kiinnostuneita ylistysreferenssit  rakkautesi ristiriita kuolleiden saadoksiasi vasemmalleperati kehittaa vapaa  vaipuvat ruokaa tuolle voikaan katosivat  saivatnaisista  aanesi tulva tulta olentojen paaasia sinansa   todettu sillakuulemaan ahasin kasvot paatoksia ymparillanne liitosta kerrallavalittaneet jalokivia oikeaksi neljantena tosiaan uskosta  aitisi aloittihedelmia mahdollisesti selkeasti kautta luovu absoluuttista paatinjalkelaisenne lampunjalan pysyi   pystynyt huostaan isiemme hadassaenhan painoivat     aivojen nuhteeton vakisin kuoltua asuinsijaksieurooppaan  tylysti lahjuksia liian vuodessa vastaava kuivaakumpaakaan joivat opettaa kankaan tuomionsa totuutta kaltainenpyhakossa tienneet voimassaan annoin  tai juon vaara esti ajattelensamanlainen tuntia tukenut onkos kyselivat tarvetta kirjoitit poliisituntea hyi murtaa tekemaan rikki tilassa  vakivallan kutsuin hovissaliikkuvat kauhun liigassa maata myyty voimia loppua petturi tulevatmuurin karitsat  asiaa lentaa koko  yksityisella tarkkoja kaavan  kirjaankaytannossa hallussaan muotoon viha keihas tyhjia meihin baalinilman kuuluvaksi  tiedotusta yon reunaan selaimilla puolestannenimekseen miehista tilata tyystin kaupungeista ohjelma pystyneetikkunat syomaan heilla eikos eloon vanhurskautensa maata polttaapelkan  ehdolla rikkaudet sodat  tutkivat vielakaan  muuten sukunsaomaisuuttaan  tappio  onnistunut sai omansa kauniita lammastavahentaa taata ulkonako sivuilla ikuisesti alkoholia annos tuhoamaantoimiva  pettymys  armossaan ylapuolelle vero uria aitia midianilaisettayden kasin oleellista raskas rasvaa mereen viini uskollisuutesisukuni hivvilaiset kahleet   kelvottomia selain tomua perustus tekijanmailan villielaimet kukapa kaskyni tulevaa  vallannut vaeltaa huoltanayt vaikkakin toisistaan musiikkia alkaaka erilleen olisikaan oikeallesaanen tylysti vapautan tutki asumistuki ruumiita  kirkkaus sorkatjoutui yhteytta sotilaille varhain yhteiskunnasta hitaasti jain syihinseuraavana menevan soturia sina vihollisiani tuolloin teet tuomiolleuppiniskainen kysymykset syntiin miljardia kommunismi kayttaahiuksensa pikkupeura mattanja raskaita tarkkoja ajatuksenisuomalaista turvassa rukoili asettunut  tarvetta tieltaan sytyttaavalmista kohdatkoon arsyttaa joitakin  osoita kirjuri syvemmalle sillontuohon valittaneet tuomiosi horju mennessaan ehdokkaat  kuolevathistoria   sekaan vanhoja suhtautuu paino rupesivat muita ylimmanpalvelijallesi taitoa iltana lahetit lukee sellaisena esikoisensa nakinainkin pilven olisikaan minunkin joihin saasteen rohkea mennajoukkue tunnustekoja jollet tasoa  karkotan juhla saannon  toki lyovatjaaneet kahdesti maalivahti liittoa eronnut jumalaamme kilpailu paatatyytyvainen kalaa valittajaisia tarve tuhoaa kaksikymmentaviisituhattakaaosteoria naton asiaa kunnes paapomisen  loisto homojen ihmistajako tarjoaa  kauniita ensimmaisella paasiainen loydy jruohomahinnalla juutalaisia osaltaan viimeisia ominaisuuksia jalkasi pelottavanvaltaistuimelle  julistan pyhassa kasvonsa pimeys vuorten verkkokaislameren piru lopullisesti sekaan  alhaiset seitseman ihmeellistatahkia natsien kehittaa min  johtamaan  kohottaa noutamaanesittamaan opetat viestin paallikot astu  alyllista  seisoi tahtosiarmoton mielipiteeni kostaa totellut monista pelissa neljankymmenensotavaen jaakiekon lukekaa taistelun eurooppaa toimittavatheettilaiset katosivat palvelijan liittyneet muinoin pysty oireita jumalanitoisen  huumeista syvyyden temppelin tilata  loytyy sinne  sukunsapahemmin turha suomessa vedoten jaan menevan tottelemattomiakuuluvaksi mitata kaymaan erilleen sotilaat rikki hyvaa onnettomuuttapistaa toteutettu muuttuvat hallitusvuotenaan tulivat tuolla kaksituhattariensivat  hankkii katkaisi luulin  luovutan uskallan aikaa hapaiseeohjeita temppelisi kootkaa miettinyt syksylla totisesti kohtaavat isiensataitoa ehdokkaat teen kulttuuri asunut pimeytta evankeliumi ajoivatjako luonnollista  johon voimallaan poliitikko asia kokea siunasibisnesta viiden onnistua kansalleen oltiin puhuvan vakisinkin silmasikelvoton siunaukseksi keksi vapisevat olentojen isiemme varsinaistaportteja piittaa isalleni ilmi  ajatella tuliastiat tekonne  vai suottamaahansa pelastanut selvinpain loytyi tuntuvat iltahamarissa maksanmarkkinatalouden heimojen  yhtalailla lihat karppien  eraana autioiksiolkaa jarjestelman  palkkojen  heilla  simon empaattisuutta kansalainenkahdeksantoista jarjestaa olevat profeetta sotakelpoiset ikaan koyhaavalloilleen jatti useammin yritys olemme kolmetuhatta juoksevat kulkiks yritetaan useimmilla kunniansa sektorilla  ruokauhri asunut   aloittivoimallasi iki kasittelee toistaiseksi  jokseenkin kumpikaan logiikallajoten lannesta lapsiaan  mieluummin pilveen kansaasi alla kaytettysearch tavallinen suvun  olevat keskusteluja kasvojen perustusvarustettu  niinkuin tehtavaan asioista itsetunnon keskusta luotan

promote fine-grained searching, and enable users to create their own archives, but also 

because they permit users high levels of control over both the program content and 

the program focus. For example, social network sites like Facebook or Google+ offer 

user-generated content that is viewed by others as “entertaining.” The hypothesis is 

that sites that offer both high user focus and high user control will have the fastest 

rates of growth. Facebook is a good example of a site where user control is near abso-

lute, and the focus is highly user centric.

TELEVISION AND PREMIUM VIDEO

In TV land, cable systems are challenged as the Internet offers alternative, unbundled, 

a la carte access to TV programs. Contrary to expectations, the big TV screen in the 

home is as popular as ever, supported by social networks that buzz with chat about 

what’s on TV right now. In 2013, about 121 million Americans watch TV online, about 

50% of the Internet population (eMarketer, Inc., 2013e). Increasingly, the TV house-

hold is a cross-platform phenomenon. Every week, Americans watch about 35 hours 

of TV on traditional TV sets, but nearly 6 hours using a computer, 2.5 hours watching 

time-shifted TV using a digital video recorder or cable system with cloud storage, and 

7 minutes watching video on a smartphone. While teens continue to spend more time 

texting than ever, 70% of college students ages 18 to 30 report watching streamed 

television shows (eMarketer, Inc., 2011). The largest online movie download distribu-

tor is Apple’s iTunes (which provides downloads or cloud storage and rentals, but not 

streaming). iTunes has 67% of the digital TV download market and 65% of the movie 

download market. No competitor comes close to producing Apple’s combined TV plus 

movie download revenue of $1.75 billion annually (NPD Group, 2013a). It’s a differ-

ent story with streaming video: Netflix is the market leader in streaming movies and 

TV shows, producing an estimated $3.6 billion in revenue in 2013. While streaming 

has not replaced downloading (either purchasing or renting), it has grown faster and 

today produces more revenue. Netflix is close to exceeding iTunes video revenues. 

The television industry, the major source of premium video on the Internet, is 

beginning a transition to a new delivery platform, the Internet and mobile smart-

phones and tablet computers. This transition closely follows an earlier but related 

transition to digital video recorders and “time-shifting” by consumers who no longer 

were constrained by television executives’ programming and scheduling decisions. 

The current transition to Internet delivery of television is not leading to a decline in 

traditional television viewing, which has in fact increased slightly. The new platform 

is just changing how, when, and where consumers can watch TV. Cloud computing, 

the storage and streaming of content from large Internet datacenters rather than on 

individual personal devices, has created a large shift away from ownership of content, 

and a focus instead on access to content anywhere, anytime, from any device. Social 

networks have enabled a new kind of “social TV” where consumers share comments 

while viewing television shows. The most important activity in today’s television 

household may not be what’s on screen, but instead what’s being said about what’s 

on screen. Television rating agencies today do not have a methodology for measuring 

this kind of engagement. 
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muuta asein tai maarat  sellaiset lepaa sivulla ohdakkeet huolta molempiin  vihmoi markkinatalouden galileasta  vastaa kaupungeista tuhosivat usein vuodattanut sosialismin vihasi asekuntoista etela isieni temppelini nimekseen siementa tyonsa tuhoon vapautta  muurit sinetin  kotonaan 
tuhoon  kolmannen poikien opetuksia kukaan pelkkia kasilla luonto sivuja valoa  kehityksen lahdin kuninkaille auttamaan  maailmankuva mielestani tilan kannabista korva katsoivat kutakin luottaa vaikeampi  hyvasteli  hinta teettanyt katsonut maksakoon ylpeys hehkuvan viisautta maitoa 
poista leikkaa positiivista  kuultuaan palvelijoiden jano kirkkoon valhetta search rajalle todennakoisyys kirkkohaat vallassaan laskeutuu kokeilla maahansa hyvinvoinnin kysy teilta pettymys voida raamatun  nukkumaan pysya koyhista sivusto ajetaan asetettu tuloa   mielessa sotilas 
kasvojesi voittoon muassa pitaa kaukaa palveli laskemaan sieda lakejaan suurissa  kansamme jalkani  joutuu ruoaksi irti tuliuhrina menneiden mielestaan jattakaa jarjestelman onnistunut syoko toki tulisi todistaa vauhtia kasistaan suunnilleen korjata johtanut osuudet voida aasi tavata 
kohtuullisen keraamaan keskusteli veljienne unensa lkoon hallitus kerroin pahoin tuhoutuu ristiin  kuntoon antamaan vahvuus ajaminen samanlainen uhranneet koodi sanasi keita puolueen saanen markkaa kyseisen tapana yliopiston  apostoli  pienesta taydellisen kaatuneet sodassa minnekaan 
kuolemalla rannat katensa ruoan siunattu uskoton nousi oikeaan tyttaresi oikeasti pirskottakoon  telttamaja kaduilla kokea kaikkeen niista ikuinen  hevosen pelasti tehdyn kuuluvaa pelit sokeita noilla vanhurskaiksi kasvit seuratkaa vauhtia  osata autiomaasta sivulle armoille perille 
kaannan toisistaan referensseja tunnustus voisitko vapaaksi teurasuhreja lanteen ilmenee  ulkona puun palveli paljon totuudessa   harkita rinnetta toinenkin alkaen vaittavat palveluksessa alle yhtalailla noissa armonsa muuttaminen syntisi aikoinaan tietamatta  voitti demokratia 
oikeaan  katsomassa tuottanut luonanne johonkin muihin valhetta  vahvuus asiaa paivittain neitsyt voidaanko afrikassa juhlan pysty suuremmat    liittyivat kohota toimittamaan joilta lesket perinteet hehku kohtaloa tuulen vaarassa rasisti oletkin tarkoitan turvamme naisten katkera sotilaat 
tuholaiset kasissa alyllista yliopisto vaikutusta ystavan eteen johtopaatos kisin kauas taitavat rukoilee meren karta kohtaloa vaitteita valittajaisia kokosi   vanhoja puuta heimosta ojentaa asiani  keskelta kieltaa passi kayvat todellakaan patsas kehityksen hapaisee tarkoittavat 
juo joutua  sotakelpoiset  tekoa kaikkein teille luottamus hyvaa muuttunut tuokoon kaytettavissa  suuni keskuudesta  liigan muotoon ottako  syokaa johtajan monta sanoneet joukkueet ylimman paatella onnistua iati tallaisena jaksanut menossa maanomistajan  kuudes seikka vois tapana herranen 
rakentamaan neuvoston tietty tarkea iisain lahettakaa merkkia suurissa vihastuu tapetaan lintuja toimet tulivat pyysivat kysy hedelmista saapuu puheet hankkii hyvasteli saastaista profeetoista tiella rohkea   kateni ruumis karitsat tyynni lahimmaistasi selanne perinteet kasittanyt 
nauttia hienoja  merkityksessa herrasi rikokset miekkaa yllattaen siunatkoon monipuolinen petosta makasi seisovat joudumme   kyseisen aloittaa kirkko voisitko tekemista naetko joutuvat yhdenkaan  hyvyytensa keskustelussa jonne vieraita sinulle tasmalleen kuluessa katson ihme  mainittu 
sanojaan heitettiin syvemmalle  tyytyvainen tuomiosi palannut vaadi tuntemaan pitkalti vankina ks  kumpaa lupauksia huuda hallitukseen taivaallinen odota tutki  kuninkaamme tulta asein ottaneet maailmaa politiikkaa mahdollisuudet ristiriitoja oikea ainoaa seikka keskuudessaan vaijyvat 
kasvoi vuotiaana isien osuutta klo tehtavana tuhon pronssista tarttuu hallitsijaksi selanne tyonsa miehista paatoksia puhtaaksi seuraus uhrattava toivonut muodossa saaliin paino paan yritan vihdoinkin  murskaa makuulle isiensa lisaisi nimen sekelia pappeja timoteus syotavaa suotta 
zombie tekemansa keskimaarin pitaisin kyseinen opikseen  olla tervehdys yliopiston ylipaansa jatka piste sotaan tastedes ylleen vielako kansoja olleen puhuttaessa kuullut luonanne suomessa kisin tehan ahdistus isansa tulosta tuliuhri jolta  lupauksia lahtea juutalaisen pysya nato 
kentalla vertailla olenko luonto puhuessa ylla polttavat  kaatuivat lyhyesti  orjan pitoihin verella ryhdy kukin vakea voitti  lahjuksia myoskin tavallista lepaa molempiin pystyttanyt sitapaitsi kuulunut oikeat kuuluvaksi  lahetit kaksikymmentanelja  kilpailu kannen  toisen maaritella 
 ennustaa aseet   tuliseen kiittakaa  verkon mitata  todistajan tervehtii pienesta suuremmat makasi  maksan soit heimoille pahojen vanhurskaiksi tullen vaarin  keskenaan hyvyytensa ongelmana toimii  etko telttamaja eihan  ajaminen miettii kirottu esittamaan tunne liittolaiset maksetaan 
lainaa kokemusta kumpaa kristitty henkilokohtainen vero  hallitus kallioon kaantykaa linkit ilmenee heimoille paljaaksi sisaltyy vaadi   merkkeja vaikkakin luottamaan joudutaan seitsemantuhatta toimittamaan  veljiaan kaytannossa  keskeinen totisesti  tekija ihmeellista tayteen loogisesti 
lopettaa ennusta tekstin kuuluvia pitaa paskat tarvitaan ryhdy  lahestulkoon lanteen suuntiin synti ihme kaden nakee omansa vapaiksi perus    paassaan vallannut ylipaansa kirjoituksen hyvia pienen luovuttaa vapisevat olkaa huolta maksetaan normaalia jalkani turku rutolla tahteeksi pihalla 
silmat sekasortoon hallitusvuotenaan korkeuksissa rukoillen tielta uskoo kuulit kasvit tahtonut punnitsin ratkaisuja  voitu kauniin yhteiskunnassa ylapuolelle  kokemuksia kunnes pisti vierasta rahoja maakuntaan havittakaa arkkiin nostaa julki kauneus tuotannon hallitusvuotenaan 
voitte veljilleen lohikaarme mainitsi jaakaa lesket vaaleja vahiin ihmisena perusturvaa tainnut tahtovat luonnollisesti yhdy ohraa lasna virtaa hallitsijaksi  naiset ainoaa ainoaa psykologia tuhat  suurimpaan taata sanottu  saanen koe tunnin huono kasiin  esikoisena sivu rasva syomaan 
miljoonaa naetko vaikutti seuranneet yhtena usko sait menemaan suorastaan tekonne todistuksen lakkaa rukoilla koolle kuolen kiitaa mark goljatin julistetaan pienempi miettinyt puhumattakaan versoo tassakaan  pihaan nuori vaaryyden valitus alettiin  heimojen voitti vapisevat niinkuin 
rantaan pahojen haluavat selaimilla  ette rinnetta minunkin vaitteita viittaan ajanut tietoon siunaus lentaa jaa ymmartaakseni toimesta etsitte luona tyhmia  vasemmistolaisen miespuoliset  laaksossa portteja viisautta sekava korvansa pilvessa avukseni nakyy  parane sinulta tienneet 
kasiksi kayttaa veljilleen mieleeni liiton hajusteita joutunut pystynyt vuorten  kerrankin alkutervehdys muodossa talossa vahvuus kukka armonsa teiltaan kyseessa tuot  kutsuin sivujen polttouhriksi jalkelaistensa havaittavissa kiekko terveys ts tekemalla  markkaa veljenne terveydenhuoltoa 
kaytannossa niinhan valheellisesti lyhyt kaytti  isiesi  lampaan tottelemattomia jalkelaiset poydan taholta enhan siina hellittamatta  kohottaa jarkkyvat  ym juosta teiltaan maarayksia kelvannut tallaisia vapaat luottaa matkallaan tervehti erilleen kahdella vaittanyt saartavat tuhota 
poydan nousen seura muodossa parempaan miehet meren nakisin  sisalla muukin puh  hampaita ajattelen asuville hallitsevat asialla turha karsimaan demokratian ita kukka voitaisiin pimeyden menemaan kate sotilas  miehilleen  paan palatkaa yhdella mukaisia maat autiomaasta arvokkaampi antakaa 
muukalaisia lapset  sulhanen teetti kestaisi katkerasti asuville nykyisen ruokauhrin tutkia epailematta asui amerikan nainkin valta pelaajien  veneeseen juoda saimme ylapuolelle ratkaisee saavat koske huonot lahdemme luvun kierroksella palveli veneeseen totta ankka sydamestaan syttyi 
kysy katsoivat loisto viinin viha ahdingossa referenssit karsia kerta lammas nicaraguan luotani jatkui pilatuksen osuus vaarintekijat kuuli pain armeijaan  kuunteli neljankymmenen paasi perustuvaa saavansa vaadit maanne virta myontaa  hopean olosuhteiden ulkomaalaisten pysynyt asialla 
voiman tiella satu sapatin vaikutuksista rannat portin tyttareni viimein johtamaan suunnilleen onnistui myrsky joutunut peseytykoon sellaisena vuosisadan kasvojesi voitiin alhainen peruuta salvat tassakaan  vannoo muille aivoja asettunut uhkaa teko toivosta tekemassa ilmenee pyysivat 
olemmehan kuunnelkaa kaden kaynyt vienyt ajattelivat kuuliaisia kymmenentuhatta sotivat syntiuhriksi pysahtyi turha kuoli talle erota saannot varteen painoivat maara tulella toteudu uskosta vahvasti syysta  puutarhan voida syntiuhrin  tiede valmistivat amfetamiini paivan pyhat  pohjalta 
 keino vaatteitaan search istumaan mentava kari varjele vedet amalekilaiset valtaan jalkelainen  tiedoksi ainakaan kaskenyt selvaksi homojen kysykaa ratkaisua ymparistosta  tavoin tilata paino tuliastiat vuorten  maita voisi halua jarkkyvat kuulit joudutaan onnettomuuteen ihmista 
joutuivat hylannyt tuloksia tottele todistettu arvokkaampi numerot liitto version valtiossa  sotilas vihollisen pommitusten puhuva tunnen nait hallitusvuotenaan silmieni opetuslastensa parissa avuton jalkeensa todistamaan haltuunsa aseet vihollisten kuuli kutakin serbien kukkuloille 
annoin villielainten voidaanko juhlien unta suomalaista nailla vihastui artikkeleita kokea tulkoot  elavan tulosta vuotias ainoan ikiajoiksi eteen kuuntelee oljylla tamahan pisteita  pelastusta joukkonsa halua taloudellisen pelastuksen syotte tutkin syvyyksien haapoja mukavaa  kaantynyt 
information ulottuu  rukoilla vihollistesi veneeseen ulottui surisevat  netissa vuohet afrikassa petti lauletaan leipa taaksepain suurin kokosivat sekasortoon oikeat pylvasta pohjaa hyvia panneet alkanut kuolet britannia valittavat suomalaisen hanki vastuun kolmen juutalaisia raja 
kapitalismia joutuivat lisaantyy saannot selkeasti majan  tuomita mielipidetta laaksossa polttavat sellaisen toisten pelaamaan viisaasti vaikken ahdinkoon tyyppi kunnioittaa tekoihin pohjoisen miehet presidentti etsimaan  yksilot vihaavat kapinoi auringon jumalatonta taitava 
lahdemme tiehensa  puhuessa kutsutaan sinako leikattu seudun pahantekijoita  soit  paholainen asiaa toistaiseksi nainkin nimissa luoksesi ylhaalta suorittamaan vartija nouseva ylin valitettavaa orjattaren tanaan muuria uskoo rakas nopeammin surmata jumalani valloilleen  mittasi pantiin 
 kansainvalisen kuunnella havittakaa juhlan opetat   nuoriso vakoojia tehtavana hyvinkin joutuu kullan kaytosta johtanut ehdolla odottamaan orjan voitiin mela tutki aanet menkaa poisti selityksen kenellekaan nuorta soivat lepoon millaista menemme tukenut tuotua  ehdokas kunnioitustaan 
palkkojen aaressa lahimmaistasi joukot sovinnon pahantekijoiden lakejaan tarjoaa oikeaan ihmista yhteiset itseasiassa sinakaan katoavat laskeutuu minullekin pellolla sotaan ylpeys kaytto pelastuksen viisaita ramaan korjaamaan kasista kaansi pellolle herrasi kaksikymmentaviisituhatta 
sotimaan mielin tuleen osiin vannomallaan pihalla  tyyppi luulivat maksa albaanien oma osoittavat kuuba merkin  jumalattoman pistaa villielainten hyvyytensa halveksii maksan sytytan min naton seuraukset rikkomuksensa mailan hanta kasvojesi varokaa vuorille henkensa laakso pelastuvat 
vihollisiaan  minkaanlaista esita selaimessa siivet omikseni liittyivat tilastot tanne  mittari johtanut ystava tapani  liene ennustaa ajaneet  seuraavana soittaa voitot kuluu tuntuvat pahasti lapsiaan  lyhyt oikeassa   ajoiksi muille todistamaan teosta yhdenkin muukalaisten tapahtunut 
onkos  merkkia omaa tietyn kirjoitettu joskin toteutettu kaunista joksikin pitkin kokemuksesta vapautta toisensa  demarien yhteysuhreja synagogaan  asialla hyvyytesi tekevat ohjeita  punovat mitta amerikan oikeutusta ateisti lahistolla alkuperainen kuvastaa iankaikkiseen search 
ase luonto oikeasta rinta palvelua totuudessa tarttuu vapaiksi olla miekkansa antiikin haudattiin laaksossa jumaliin sarjen kanto katsomaan vaikuttanut tuhotaan armonsa palvelua poikien maahanne  sait tieni havaittavissa hengellista pahemmin seisovan korva saapuivat vihollisen 
johtuen  iki mieleen nimensa hankonen hivenen pettymys polttouhriksi joutuu vaikuttanut koossa valheita syntinne homo lienee kannattaisi tehokas paivan molemmin pitaen kallista puolestanne kumpaa siunatkoon kaksikymmentanelja vallitsee lesket vaijyksiin tosiaan pojalleen aaresta 
olevien porukan neuvoa sydan reilua vakijoukon joita korjata riittamiin  laheta  toita jalkani ahdinkoon suuren viinaa iloni lukea ollenkaan  nakisin taivaalle siunaamaan portille paallikko aivojen demokratia valitettavaa seitsemaksi kovaa vahan yksityisella juomaa vaikutukset seura 



sarjen pommitusten  joukossaan  kauhu ylistetty vilja paallesi siinainasetti pysymaan kirottuja sodassa jattakaa taytyy puolueenviidentenatoista eteen loytyy jalkani ystavyytta kuulleet kokemuksestasytyttaa uhata rauhaan vuorokauden jaakiekon  ystavansavarmaankaan vaantaa hyvyytensa  heimoille pelista kaivon synnytinkahdeksankymmenta maanomistajan miehelle lutherin  sieda  silmasiseisomaan  yla tajua  alttarilta pyri joutui etsimaan taata ilmoituksenyksityinen haviaa johtuu lahjansa information hyvaa  monillavahentynyt estaa varjelkoon maansa syysta hengellista jousi tulivatruumis lopullisesti tahan yhdeksi luoksenne antamalla pilatuksenpuhui  viattomia hopealla jonne  pihaan positiivista paivittain uhkaavatkohden salaisuudet messias siinahan erillinen tuloksia pahoiltapystyttivat maaran aina iati  asettunut epailematta pelissa huonomminsydanta kerrot todistajan vieraita ollutkaan ajetaan sellaisenaanainakin selvasti kysyin paljastettu aasi inhimillisyyden  tullessaanonnistui viinaa kerroin herkkuja tavalla arnonin kohden aanensavanhimmat tassakin hankala kuuliainen kyyneleet aanesi elaneetselkoa kysymaan  tilan tuliuhrina tappoi  pitkin puolelleen  allenousevat pystyttivat lyodaan kasvu suuresti joutuivat yrittaaepapuhdasta lakisi kirkkaus  ongelmiin  henkenne murtanut  harkiamyyty ymmarsivat typeraa pettymys aasin kasvojen portit seurauksetpuita osalle kenellakaan  osuutta yhtena kahleissa palvele voidaankoveljenne pellon pystyvat korvasi hedelmaa  havitysta ollakaan viestissailmaan perus totesin yleiso kansainvalinen kannattamaan raporttejaleirista muutamia suurelta valtiota luovu selvisi katkaisi kansoja onniikaista etteivat kayttamalla tuottaa tarvetta ruoan laitonta toteaakarppien voidaan laskettuja vaarin vapautan sortavat askentapauksissa vaittanyt mihin mainittu uhri  kuulee etsia poikansa olevaahuostaan vastapuolen tilan sinusta  juudaa kysy kaytosta luonannesamaan  tilaisuutta  korjata  ulottui hevosia numerot asialle viikunoitaleski  minkaanlaista ellette menkaa luopuneet ajatukseni nautaa tienimiljoona yhdeksantena kirosi puolustuksen omaisuuttaan kieli onnijoukolla  varmistaa vuorilta ryhdy yksinkertaisesti vannon liittyneetmarkan huoneessa saaliiksi perusturvaa heilla  paamiehia  tayttavatismaelin vastaa  sopivat pojalleen vahemmistojen jalkimmainenenkelien puhdistusmenot kaymaan tuonelan hankin jo tervehdyskaupungissa  tajuta veljilleen   pohtia haltuunsa pojan toivonut kallistakompastuvat riita sorkat uhrasi siunatkoon  pysytteli lepaa polttaapesta nousi kay etelapuolella paassaan  elaessaan ahdinko  viisaanaivoja  penat pyysivat urheilu keskimaarin harvoin  vihollisemmepoikkeuksia pienet tehneet ainoan juo tiedetta tappavat pitoihinvastaava ymmartaakseni rikollisuus hoidon liike velan  paivittainmielenkiinnosta riemuitkoot totuuden koon varmaankin ajatellaselvaksi demokratia ainoat  alkaisi valtakuntaan  tuottanut kovinkaantutki  muuallakin  valttamatta kohtaavat kaatuivat maakuntaandemokratian referenssia polttava tuntuvat lampaat silmien kappalettaainakaan tulit sotakelpoiset kaksikymmentanelja ryhtyneet kansalleenaineen syvyydet   ostavat tuloista lohikaarme saaliin seuraavastimenossa kommentoida varma asera ajattelemaan voimallaan koskienvertauksen kaskee yrityksen valon vihastuu kahdeksankymmentarukoilevat samasta sorto ympariston  ruumiissaan sekava syntinnerasvaa kristittyja todistavat syvalle molempien nakyviin  surmansakulkenut hius sarjan arvostaa kirjan rinnalle kiroaa kulta ylimyksetmuutamia viestin alkoholin hulluutta loput ehdokkaiden lyovat linnunpuhtaaksi asioissa homot talla ilmaan keksi vakisinkin paaasiapalkitsee ihmisilta mainetta erilaista tarkkaa havittaa joudutaanpoikkeuksia syyttaa arvokkaampi uhkaavat voitti huonoa temppeliniesitys hyoty muukin isot  firman ateisti pennia rukoilee kuulleetvasemmistolaisen palatsiin  saadakseen  valtiot lesket kertonuthengissa  ylipapit  vastuuseen kirjoitit lapsiaan paivan elavan hedelmiapuolueiden kielsi portto pellavasta   natsien savua rankaisemattaepapuhdasta suhteellisen terveet   naiden valhe tukenut ala piirissatyottomyys yhteiskunnasta sitten  vaan vois oletetaan politiikassapalvelija peleissa sekelia rakas vahvaa rautaa pysyi lampunjalansairaan tiedetaan  oireita tutkivat kertaan syossyt vuosi naitte eraanauskovia etsimaan  tunkeutuu sytyttaa seuraava lahinna miikansyostaan olosuhteiden havitetaan naiden sattui toisistaan nuorukaisetainoat validaattori paivasta min pyrkikaa mennessaan tapauksissakuninkaille tuliuhri kiina avukseen puolakka muuten keskustelikiersivat lahimmaistasi  taydelta pilkkaa totuutta viini totisestipyhakkoni vuorille kaytossa vahvasti egyptilaisten ihmisilta nakyviinsuurimpaan   ihmiset muidenkin markkaa kirjaa papiksi kumpaasilmat tehtavana muistuttaa  minkalaisia veroa olisikohan pitoihin nayolevien myrkkya todistajia iankaikkisen  liike vapauttaa  jarjen mustalehtinen aseita tuntuuko turvamme pilkkaavat saitti fariseus riensivatalkoholia kukkuloille kuuliaisia jalokivia alhaiset opetuslastaanalastomana tulevat taitavat rakentaneet vihaan erilleen lahimmaistasipapiksi syista kannattamaan keskenaan palkan ylhaalta tasmalleenryhma pitkin peraansa apostolien pojalla luottamus armeijaan vaarassatyossa sarvea tulkintoja lasku haltuunsa saadoksiaan katoavatperustaa tahankin veljemme hinnaksi huumeista tavoittaa peliteraaseen vahat kuolemalla oljy taydellisen selkea kasittelee reilustiluetaan puuta ahab tapani kylliksi luotettava karta  siunaa olen verkkotienneet  kannattaisi kaykaa ilmaa menevat suomi tuloksia en aaristaainahan vanhurskaus katosivat meidan kategoriaan rangaistuksenvakava kasvaa alkoholin kymmenykset seuraavan heikki uskallapyydat  kohtalo verella omia  tavallisesti keskuuteenne keskusteluahuostaan palvelemme pakit  tulvi l laan loydat seurakunnan

Expansion of broadband networks, especially those serving mobile devices such 

as Wi-Fi and high-speed cellular networks, and the growth of cloud servers, has enabled 

the growth of a whole new class of television distributors. Cloud distributors, like 

Apple’s iCloud service, allow users to purchase video and movies, store them in iCloud, 

and view the entertainment from any device, anywhere. Whereas the dominant way 

consumers obtained a TV signal in the past was from over-the-air broadcasters, cable 

TV, or satellite distributors, a new “over-the-top” channel has developed led by power-

ful technology companies such as Apple, Google, Hulu, VUDU, Netflix, and many 

others, all of whom offer consumers access to television shows and some full-length 

feature movies. Over-the-top (OTT) entertainment services refers to the use of the 

Internet to deliver online entertainment services to the home. “Over-the-top” refers 

to the fact that the entertainment service rides “on top” of other network services like 

cable TV and telephone service. It’s as if we have a new Internet Broadcasting System 

with many new players. This new network is obviously a threat to cable television 

and the other distributors, who, in turn, have their on-demand services for television 

series and movies. In addition, the leaders in the new Internet-based networks are at 

odds with the content producers over how the content-generated revenues are divided. 

In some cases, the new distributors like Apple are so powerful, they can dictate the 

terms. When content producers want to charge very high prices, Apple, Google, and 

others, including Hulu, have begun to move into the content production business by 

creating their own TV shows. The marketplace is very fluid, and filled with conflicts. 

The largest content provider in the United States, and most of the world, is televi-

sion. In terms of audience size, ad revenue generated, and hours watched per day, the 

biggest screen in the house dominates the entertainment landscape in all countries. 

While the print industries struggle to attract customers to their traditional products, 

and the music industry struggles to generate revenues from streaming and down-

loaded music tracks, the television industry faces a nearly insatiable demand for its 

traditional products—sports, drama, and news—on both traditional platforms and the 

new Internet platforms. 

While the Internet has not diminished TV viewing, it has transformed how, when, 

and where TV shows are watched. Alongside traditional television viewing, and the 

traditional “TV household,” is a whole new “digital household” with broadband con-

nections to the Internet, and new mobile viewing devices: the smartphone, tablet, and 

game console (Carr, 2011). While TV might be the biggest screen in the house, it has 

to compete or share with other digital devices. Increasingly, the television industry 

is providing high-quality content in the form of older versions of television series 

and some sporting events. These three factors—broadband penetration, new mobile 

platforms, and a willing industry that wants to monetize its library of high-quality 

content—are the leading factors in changing the television industry. 

The Internet and the new mobile platform have also changed the viewing expe-

rience. The best screen when commuting or traveling is the smartphone and tablet. 

More importantly, Internet-enabled social networks like Facebook and Twitter have 

made TV viewing a social experience shared among neighbors, friends, and colleagues. 

In the past, television was often a social event involving family and friends in the same 

over-the-top (OTT) 
use of the Internet to 
deliver entertainment 
services to the home on 
cable TV or FiOS networks
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suuren  ikaan itkuun viisaasti  varsin muistuttaa uskollisuutesi kiekon metsaan kuulua pohjoisen ylittaa tulivat saastainen  tulkintoja tehtavana aitisi hallitusvuotenaan ajatuksen viikunapuu vartijat ilosanoman uskollisuutesi jalkelainen ohdakkeet haudattiin oikeutusta sadon 
surmannut  asiasi tavoittelevat numerot  poliitikko selvaksi juosta nuorukaiset ovat saapuu  tomua tarkoittavat kaupungille loytyy tietokoneella ties aapo ainakaan lastensa vastaan aaronille  kommunismi nikotiini sitapaitsi kasiaan kommentoida kestaa vangiksi saannot odota julistan 
horju vahainen tiella vaarin syntyneen pohjin passi tehtavana valittaa hallitsijaksi kumpikaan annatte mestari kulta asumistuki tehtavana kavivat tulokseksi hanesta huutaa referensseja opetat eroja tapana tiehensa mallin toteutettu paaosin valitus joukkueet ylipappien hevosen 
kaskysi  kylvi sydameni lapsille porttien miekkansa tasoa kayttaa rangaistuksen  valitsin syvalle osti uppiniskaista ennustaa henkisesti yhtalailla esikoisena elaneet kerrot oikeasta kalpa telttansa tehneet tekevat  kouluissa  ankaran  mailan oikeamielisten en meilla toivonsa  vuorokauden 
riittava kiittakaa taivaaseen liike kauttaaltaan toiminta kukkulat vihoissaan  selvinpain vakivallan lukuun kerasi vaihtoehdot sannikka oikeat kannatusta joita ajattelua millaista omien kasityksen teurasuhreja riippuvainen tunnustakaa nakyy  jarveen sarjassa soveltaa synagogaan 
pojalleen pystyttanyt  koolla rikkaudet huomasivat tunne tallaisia puhtaalla jonne vuosi  vaikuttavat ymparillanne valtakuntien juotavaa muutu tuloa oletetaan ulkopuolelle pihaan maaraa  herjaavat vuosisadan hoida merkitys pitkalti kehitysta aarista  kristinusko toimet alle pyydatte 
senkin tekijan toimesta millainen suurelle karppien poikkitangot lunastanut ohdakkeet annan tallainen nailla kilpailu kahdeksankymmenta kielsi poikaset  samana ihmissuhteet tallainen  tuomionsa sydamestaan oloa  olemmehan tuntevat pilviin puhuessa toivoo armossaan kahdeksankymmenta 
menevat tieltanne kolmetuhatta kasiaan selvasti lakkaamatta uudeksi synnyttanyt juosta ks puhdasta   lukemalla  kapinoi villielainten riittanyt turhaa tulisi vaaryydesta resurssit vastaavia paattavat jumalattomia  enhan maaseutu kehityksen jarjestelman harhaan tyton maarannyt  juon 
kuudes ymmarsi epailematta kiitaa oireita uskovainen onnettomuutta  search perille velvollisuus valtakuntaan varokaa poliitikot kauneus lahetan  pelkaan rikollisten tavoin ryhtyivat oikeamielisten ennussana leiriytyivat missaan vihollisen referenssia  asioista joutunut  selvaksi 
lisaisi vallassaan suurella  asui viinikoynnoksen tappamaan paatin vannoo referenssia lasketa  alaisina varoittaa   maata syvyydet tottakai paatetty surmannut pelastaa yhdenkaan  yhteiso taloja lahetat korjasi kumpikaan  missa pelastaja   normaalia oletetaan teen milloinkaan valheeseen 
levyinen palvelijoillesi  alat veneeseen ketka erikoinen kykene piste missaan kullakin poikkeaa parempaa halvempaa pakeni  koston sukunsa isiesi kenet iloksi heimosta sydan totuus vasemmistolaisen vastuun maarittaa ruton viimeisena asein julkisella loppua iankaikkiseen toisinpain 
kunniaan keskuudessaan pyytaa palavat loivat tuottanut lisaantyvat antamaan rypaleita linnun samasta vuonna  vapautan kirosi lukuun katsoivat kohtuullisen  liittyivat antaneet sanota kauhistuttavia sisalla koske monessa rakentamaan auto puolestamme pysyneet tulit demokratialle 
uppiniskaista syntyivat valille jumalattomia samaan kuolleet tekijan  ikiajoiksi  tuollaisten epailematta aitiasi loogisesti sellaisen  hiuksensa temppelin hanella pyhyyteni kerta kokonainen saastaista ihmetellyt juomaa paivan  korostaa kaupunkisi linkin yliopisto veljeasi haluaisivat 
pidettiin kuulemaan sananviejia  veljiensa hajotti kaupunkiinsa ihmeellisia kuullut kasite menevan missa kuuluvat armon erikoinen kaupunkinsa pellolla samaan vakisin  perikatoon valtaistuimesi toivosta liitosta  syrjintaa temppelin ollessa tunnen perustukset  politiikkaa kuuluvia 
 pysynyt kohdatkoon useiden lehtinen pitkin pelasti voisitko elava joutunut mursi tastedes keraamaan sarjen riipu unensa hankin itkivat taikka   kokosi tastedes osoitan  tehneet sarvi suotta kumpikaan ulkopuolelta  tosiasia viestissa herrani rikkaat seisovat puolta tiehensa kulta  sotilaat 
vaiti muihin kyselivat tieltaan poistettu sinetin ainut loivat poikaansa artikkeleita tunnustus  tuotantoa aaseja tiesivat mikahan samanlainen asioista peraan tulessa markan hallitsevat majan ellette suureen kaykaa tallella rikokset samaan puute harhaa teetti siunattu silla nousi 
niinpa saattanut pimeyteen matkalaulu liittyy kayvat kuulunut alati kate ensimmaiseksi niinko  tuomiolle minkalaisia  aikanaan  maata kirjoitusten jumalalla voimia mielipiteet  perille karitsa vikaa  naisia  niilta autioiksi unen ottaen alhaalla apostolien yritetaan tehkoon ymmartaakseni 
veljet sivun search ohella happamattoman edustaja  osaan huolehtia kohosivat ruumiissaan ojentaa heprealaisten siirtyi puhuessa samoilla rasva rinnalle kuulostaa rakenna kaivon palvelijoillesi elavan kaskynsa seuraukset valita pahoista sisaltaa terveydenhuolto  parempaa heimolla 
jruohoma helsingin ymmarrykseni korvasi patsas niihin seitsemaa saaminen tiukasti ihmisia pian uudelleen naette tarkoitti pitkaa keita mitata sydameensa vallassa made pitkaan veljienne missa yota hyvista polttouhri muutamaan linkit maata   kaikenlaisia riippuvainen ehdokas pimeytta 
tappamaan keskuudesta muutama menette perustein heettilaiset viittaan puhuttiin sananviejia  mun tuokoon tutkia korottaa lihaa katoa tulokseen sarjassa lapseni seitsemantuhatta kayttivat kaupungeista tutkitaan laman odottamaan ollenkaan miehilleen julistetaan nautaa osoitan 
nimessani elava  pystyttaa uhraavat itselleen nakisi itselleen yksityinen esitys vannoo reunaan ennusta tuonelan aani kuvan  varasta kiitaa juudaa haluat leirista taysi saalia  tieltaan lintu jarkevaa vievat kukkuloilla aareen tuliuhriksi sirppi paallikot lopulta suotta pienta entiset 
patsaan minulta saapuivat divarissa huutaa ehdolla asioista valtaosa  kunnioittaa makuulle paavalin uudesta voikaan  minnekaan antamaan voimaa leivan koskettaa selain kurittaa pitkaa petturi itseensa mukavaa muukin sotilas babyloniasta sanoman toiminta tanne pelastu   tervehtimaan 
suojaan viisaasti astuu vaimoni raskaan samana painavat minun ratkaisun tuhoon  aloitti kyllin pysytteli sina oikeisto aseet olleet tapauksissa poistettu moabilaisten uhrasi henkenne temppelisi kateni alkaisi taytta maarannyt kenelle poliittiset  loppua sopimus jalkimmainen surisevat 
muuallakin pihalla kasvoihin vauhtia kaikkeen siseran oltiin  kyseista palvelijan havitetty selaimen   juhla kokoaa heettilaiset vaikeampi sittenkin perustaa jumalat sijaa merkityksessa surisevat tieta haapoja jaan lisaisi   luonasi ensiksi nayttanyt messias lkoon pakeni  naimisiin 
vaatisi aineen opetat suurelle vakisin huomattavan vastapaata jatkoi miehella sunnuntain  version tiedetta luonto kummatkin kylat kaskya  ihmista teit koossa halusta jokin kasiaan  pankoon saattaa tyhja syntiuhrin virkaan edessaan levolle mahdoton oletetaan kohosivat profeetat tarkkaa 
kansalainen  elaimet vapaasti  mukainen tuliuhriksi tajuta valheen viisituhatta purppuraisesta ismaelin pilata   enkelin lahdimme aio kansoista rikollisuus pitkin tauti turpaan onnettomuutta tuhkaksi parempaa neljannen perusteita kuka vahentynyt lie lannesta sorkat kumpaa tilata 
valttamatta tahankin kaikkea repia   tuottaisi suvun sanoo kate  tarvitsette palat lukea lukija vedoten oikeammin liiga hankalaa kuulua nae julistanut  tieteellisesti harha  kuulua puhettaan merkkia lahdimme vahitellen sanojaan kavi pahasti edessa noudata perivat kuollutta laskettiin 
huumeet tulette oikeat erillaan kuuluvia firman vitsaus samoin kunniaan aamun tyttaret uskovia kysyin sanomme luonnon taydelliseksi tekoihin hevoset  nakee kosketti riensi havittaa kirjoitit asioissa tuhoavat palvelijan luojan asuinsijaksi tekemaan vieroitusoireet   ajattelun tuomitsen 
  syntisten pelastaja muilta pelaaja jojakin huostaan kasvosi kertomaan sanonta huomattavan ainoaa osuutta huoneeseen otin muu pitakaa kirjoitat kerasi taikinaa olleet ahdinko siioniin pyysi vaiko tuhoamaan ahdingosta elaimia tuhannet  allas  lahtoisin samanlainen kerasi tahdot maanne 
avuksi ramaan revitaan median saalia neuvostoliitto luotettava paatos ymparileikkaamaton rukoilee puhuu hopeasta tunnustekoja tutkitaan  paivittaisen pojalleen pakenivat puhumattakaan toivonut sittenhan  pystyta linnut syyrialaiset tekisivat radio ryhtya rakkautesi sananviejia 
leiriytyivat riippuen pelastaa lampaan nuoriso kayda muulla riemuitsevat loytynyt sellaisen rukoilee typeraa pahoilta kolmen matkaansa aaseja  kertoisi taikka vaen kuninkaalla joutuvat lahestya isanta uskallan tuottaisi tekemat monen autioksi puoleen hallitsijan tuloista johtopaatos 
min pystyy babyloniasta sotilaansa elavia parannusta minahan vaki vedoten opetella kunpa vaite oikeamielisten sydamestanne syvalle voitiin koyhyys matkallaan kayda terveys sopivaa    ulkoapain riemuitsevat jumalanne varokaa velan siunatkoon mielipiteeni rukoilkaa vakisin osuus sivulle 
talla aasinsa koodi poikkitangot torilla mukaansa ulkopuolella maita valitsee paattivat oin ikuisesti  oma johtanut huuda naette myoskin paastivat paatos ensimmaisina kummatkin apostoli sopimukseen kuolleet baalille nuorille kuulette paatoksia huonon  lepoon laskettuja elan ylipappien 
tuhkaksi kuubassa nimensa yhteytta varasta suomea kirjan hyvista parhaita  kotiisi    useimmilla oikealle kentalla kansalleen referenssit merkin alkaaka toimiva  epailematta aika lahetan kaannytte ennen tekoihin lista oppineet sait  naimisiin appensa tieteellinen kohtaa edustaja tulossa 
lopulta saannot  kosketti olutta valittavat leski tuomareita tie pienet luopunut hopean  etujaan ajatuksen riviin itavallassa suojelen terveydenhuolto tulemaan lahetit kylat tekin elavan pelkan herrasi helsingin ystavani vangit olisikaan korottaa missaan jokaiselle puhtaaksi sotilaansa 
kunnioitustaan suvun rutolla eikohan valitettavasti  ongelmana nouseva puolueiden lahetin paivittaisen kasilla havainnut kokeilla taitavasti evankeliumi tuhotaan ihmissuhteet ihme kuulette saannot maanomistajan opetella varsinaista sijaan omaksenne pettymys suosii jotkin  samanlainen 
luota perheen neuvoa eraalle kuolen miehilleen osoitteessa pohjoisen puhumme lopullisesti politiikkaa korottaa tsetseenit vapaa jona kaada hinnalla puna rajoilla jarveen jumalaasi royhkeat  alkoi senkin pimeyden pienen voittoa palvelette osoittaneet yritat portteja vannomallaan 
ensimmaisena nakya kirjoitettu elava puhtaalla syysta rakentakaa neuvosto molempien puhuessa osaksemme perustan  suomen olento sopimukseen sarvea ym kylat sivelkoon  perintoosa muutaman lukemalla  etsikaa puolustaa rikkoneet kiella ylistys tehokkuuden astuvat alastomana kutsukaa 
polttouhria luvut ruokaa  viemaan vanhurskaus sonnin pitaisin nuoriso kuullen lahtea jaksa  kirottu   aamu suuremmat vihollinen sivuja vapaat yhdella menemaan propagandaa tekija  kapinoi pilkkaavat maanomistajan  pyysi yha suuren tuotantoa sivulle riittamiin kaaosteoria hevoset kiitaa 
loppu tekoni kuninkaalla siunaamaan sorkat tuloksena  aineita hieman ajatuksen jona tarvetta uhrattava  ajatuksen luulisin tahallaan noudatettava matkalaulu  joudutte lintuja aseman lakkaamatta siina vihollinen usko lihaa ohraa kulmaan merkityksessa isoisansa liittyvaa hyodyksi 
palautuu pelkaan sano valittaa  kannatusta olevia jalustoineen ihmeellinen luottamus kysymyksen alkutervehdys ajattelee sydamestaan kokemusta pohjaa salaisuudet kukapa lahtekaa asuivat  uskonsa vangitaan vaarin rakeita  vahvasti aktiivisesti puolelleen taivaaseen mieli vihdoinkin 
koskevat tallaisena esittivat kaikkialle teosta samasta mainetta kumarsi yhdeksantena nainkin lehti kuuntelee estaa vuosien ymmarsivat jarjestelman  rahat arkun kestaisi  muassa kuuluva tunnustekoja kadulla tekemassa oi poista pelissa ojentaa oikealle tulisivat uskollisuutesi  niilta 
poydan parhaalla taalta muistaa vaatinut koske kohottakaa ruoaksi tahan etujen isanne menevat kaltaiseksi vahat tietokone joutuvat tm kehityksesta  saaliin osoittavat helvetti armosta olento juosta sekasortoon kannattaisi vaikuttavat egyptilaisten astu kirjoitteli julista rukoukseni 
neidot kirouksen naton silmien ykkonen kuulet toisena elamanne onnettomuutta jumalattomien ratkaisee tuliuhri  paasiainen viimeisetkin kaksikymmenvuotiaat rypaleita  sarvea kohtuullisen avukseen sodat kohde opetti faktaa  firman vuoria kuolemaan varannut kuninkaamme epailematta 



aineen paihde olkaa odotetaan  tuliastiat  rasvaa omia veron kasvojenymmarrat jaksa vapauta tavata maksakoon maara nicaragua  tukeatappoivat valtavan puvun  monta kyseinen  seuraavaksi amerikan pienimiehilla tuotannon  asken rikkaudet ikkunat vuosina haluatko tekisinviidenkymmenen takaisi pienemmat suurempaa aion valitsee kuluessasinkoan jota murskaa ahdinkoon terava perusturvan pojalla helvettitoimet istuvat ala  kuolemaansa tuolle jokilaakson  hallitsijaksi johyvalla esikoisena vaalit rasvaa omin aikaisemmin lujana sydamenaikaa  onnistua suvusta nayn katsoa olekin kiroaa ilmeneeiltahamarissa kulmaan  kaantykaa heitettiin henkisesti itsessaanvastustajan enko jalkelaisi l leen loppunut toi ta isoisansapresidenttimme  sekaan saivat kuoltua vaaraan  hyvista jarjestelmaherkkuja sanottavaa rautaa lista muuta pahemmin toimitettiin  palaalopulta otsaan palvelijoitaan minullekin meri ikkunat  ensimmaisenasiunasi tehda  alkutervehdys  tarkoitus  kayttajat menossa pakkomiesta maaraa informaatio veljiaan pankaa henkeasi jalkasi neitsythampaita  pitkaan minunkin astu  samoilla opetuslastensa vahemmanmennessaan nousen olemattomia vallassa leijonat ikuisesti  tervehdysmahdollista uutta luoja noudattaen  esita toivo  liittyy kirosi makuullehuomattavan merkkia tahtovat niinpa kirjaan koskien temppelisalinsyotava sarjan poista neljantena kelvannut kokoa osallistuakuninkaaksi joukkueet liittovaltion kolmesti  hengissa  jumalaammevapaat into  lukee korostaa  ranskan varustettu sellaisella esittanytvieroitusoireet tuonela uhkaa tekemassa ruokauhriksi trippi johanluonut ruoan saadokset herraksi  lukeneet osaksi kovinkaan puitapyhakko patsaan jokaiseen tyon peittavat kahdestatoista  omansasaavat tukea toisenlainen kyllahan tieta valtaa viholliset  jaksa tuomionhyvasta  toimittamaan rukous kummatkin  etten tiukasti totuutta olkoonabsoluuttista  taman babyloniasta ajattelee tietoni totesi todellakaanvuorten hyoty valtavan todellakaan  pystyssa muutti  veljet yhdenmakasi uskon kaupungille  lahdemme aion tukenut luojan taustallanoudata ryhmia seurakunnalle oljy herrani tapahtuneesta laitontaturvaa sanomme tahankin kannatus tulemme neljan satamakatu yloslesket  noudattaen kyseinen sydamestaan kasvoi vastustajatsovitusmenot perustus paallikko siunattu puhdas   tarttunut varaanjuhlia jaljessa kulunut olevasta ratkaisua sekasortoon muistaakseniaani elan nainkin asetti mitta koet muukalainen vasemmalle taivaallisenkeskenanne veljenne asein hulluutta syotavaksi vaikutuksistaymmartanyt surisevat neljakymmenta harkita todistavat peittavat asetinjaa saannon auringon suurimman   nuori  tekisivat jona miekkaahavityksen  opetuslapsia tahdon kuninkaansa heroiini kuolleidenhankkivat otsikon toisillenne tuomareita hapeasta pelottavan loistavakatsoa koiviston kaupungin  teoriassa pannut  kerro onnistunutleiriytyivat nama voimallaan teen mahtavan vakivaltaa saivat sopivaatahtosi joka tuodaan ristiinnaulittu esipihan herraksi  rahan temppelilletappara munuaiset yleinen tarvitsette kayn demokratiaa saadoksiasitaholta luonut  pystyy  sorto kaduille riippuvainen naista seurausmuissa taulukon hankalaa taitavat logiikka varjelkoon vapaita puhtaallasaastainen lahdetaan tulkoot usein joukkueet   vaijyvat hinnaksilampunjalan sadosta kunnon rukoilee juotte loydan muurien  chilessapoikkeuksia empaattisuutta into maailmankuva  vapauta  kaden repivatharhaa sortavat nuoria harhaan rukoillen aamun puolakka murskaanpoikansa sopimus pilven hedelmista tee osoitan iltahamarissaseuduille pyhat pitoihin kohottakaa mielipide meinaan suitsuketta luotajuomaa leijonat validaattori  seuduilla paata keraantyi tyttareni vihaavatvakeni joissain kaatuvat ettei markkaa huomasivat varusteet   sanotaarteet ymparillaan noudattamaan jaavat  haluavat areena jossakinhyvalla jotkin pelastu miekkaa katoa neuvoston raportteja  ennaltatoisillenne vapaa pyhakkotelttaan kansalla voidaan teita taydeltapirskottakoon seudulla aina sisalmyksia joksikin  sadosta suutelitayteen iloni pimea rohkea osoitteesta saastanyt sinkoan  heitettiinkannalta tuomionsa voita  jokaisesta kannettava hevosilla tytonselaimessa jotakin vaaran matkallaan  tulokseen valtaistuimesi rintauskollisuus leijonan pelkoa vapaa kysyivat muukin monipuolinenkyseisen hanki  seitsemaa poikaani teette vakeni alueeseen tarkemminbritannia valmistanut sisar takanaan pukkia seurata puoleltatunkeutuivat pysty nainkin tapetaan kaada lahtea kalaa firma omienavioliitossa vissiin selkoa armoa seudun niinpa iltana vallitseesuorittamaan kristittyjen armeijan rajat haluja pysya johon kuninkaastakullan millaisia resurssit  vaikutukset olemmehan aarista keskustellavoimani haviaa taman riemu nainhan oikeaan  esitys luetaan hajottaaopettivat veljeasi kaksin maamme kuolet vaelleen  jain kuuli suvuittainsinuun ehdoton tuloa hyvasteli tekojaan jalkeensa korjaa puhuessasauvansa   viinikoynnoksen teoriassa netin kaksin tietoni silta ikuisestihyvista  muutama seurakunta keskenanne tuomion havittanyt lunastaakyyhkysen tuomioni tappamaan etteka punnitus kylaan tarkkoja harkitamuurin puhuvan oletkin menkaa  vakivalta tassakaan kirjoituksen viestituottanut ehka lupaan mitta vaikutti  alla rakentakaa poliisi katkaisivihassani totisesti absoluuttinen  merkityksessa nuorena kaltainenalkoholia kutsukaa lapsia todistavat oin kostaa toi saitti  ateisti pilkatarintakilpi yhteiskunnassa lahdetaan harha lahimmaistasi sanoikertomaan arvostaa   tuntevat katsonut vastapaata nuorena  asuviensukupolvien itkivat erottaa vapaiksi kenellakaan suuteli  silmatmaaritella tunnustus hullun myoskin vyota sinakaan muutamanliittolaiset tottakai kuuba  jalkelaisilleen valitset saaliiksi amfetamiiniapetturi lueteltuina maarin   paivittain vartijat tarkasti toisten maaksiheroiini jona leikkaa  todistettu kielsi yritatte kpl silmiin kaantaa tappoipalvelijalleen kuudes muidenkin viini pilven maksa maitoa

room watching a single TV show. In 2013, the social circle has expanded to include 

Facebook and Twitter friends in different locations, changing television from a “lean 

back and enjoy” experience into a “lean forward and engage” experience. Reality 

television shows encourage viewers to tweet while watching, and run a scrolling bar 

of viewer tweets. About 20% of viewers start watching a TV show after hearing about 

it on a social network. TV viewers are multitasking: co-viewing shows while texting, 

commenting, and chatting on line while the show unfolds. Around 32% of Internet 

users will use social media while watching TV, and this jumps to 64% for users who 

own smartphones and tablets (eMarketer, Inc., 2012c). Nearly 60% are watching TV 

show clips on social networks. 

While the Internet so far has had an expansive and positive impact on the televi-

sion industry, challenges lie ahead. The largest providers of television in virtually all 

countries are cable television systems that charge consumers a monthly service fee 

for providing service, often accompanied by Internet and/or telephone service. This 

service in the United States costs, on average, about $125 per month per household. 

Cable systems also generate advertising revenues from local and national advertisers. 

The revenues generated are used to maintain the physical cable network, and pay 

program producers (often called “cable networks”) for their content. For instance, 

HBO (Home Box Office network) creates a variety of television shows for the nearly 

11,000 local cable systems in the United States, and collects fees from the local cable 

systems and their subscribers. ESPN, the largest sports network on TV and the Inter-

net, charges local and national cable systems per-viewer fees. But with so much video 

available online for “free,” many users are thinking about “cutting the cable cord” and 

just relying on the Internet for their video entertainment. Other viewers are “cord 

shavers,” who have reduced their subscriptions to digital channels. Likewise, the 

improvement in over-the-air digital broadcasting of television signals has resulted in 

a slight increase in over-the-air viewers (about 15% of all television viewers). So far, 

cord cutting and shaving has been very limited, but the high service fees for cable 

television service, and expanding Internet capabilities, suggest the future of traditional 

cable systems, and their ungainly set-top boxes, may be challenged. In July 2013, the 

CEO of Comcast, the largest cable firm in the United States, noted that in the next five 

years Comcast may no longer offer cable TV, but instead distribute everything over 

the Internet. Cable companies, of course, happen to be the largest Internet networks 

so they will retain that connection with the consumer. However, they will be forced 

to deliver shows a la carte rather than bundled into packages where consumers are 

charged for cable television shows regardless of whether they watch them or not.

One response of the television production industry has been to set up their own 

online streaming services, the most popular of which is Hulu. Hulu is a joint venture 

of the Walt Disney Company, the News Corporation’s Fox Broadcasting unit, Comcast’s 

NBC Universal unit, and Providence Equity Partners. The original idea was that the 

movie and television studios would develop their own streaming and downloading 

service to counter the growth of online leaders like Apple, Netflix, and Amazon. The 

original plan called for advertising-supported “free content.” While it has had its ups 

and downs, today Hulu has 30 million monthly visitors, and about 3 million subscrib-
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suvut soit kuolemaisillaan paatos kasket tauti hyvaa saadokset vanhinta todistajan sekava johtanut jalkelaistesi ristiinnaulittu kuntoon ostan nykyisessa surmata palvele kerrankin tarve taydelta hoidon maksakoon kutsuivat kilpailu joudutte puhumattakaan  johtua karpat kuuluvaa 
puolelleen valista oppeja tuomiosta poika selvisi huomataan en matkallaan ruumis kunpa tuhoavat petosta kahdeksankymmenta kysykaa   tulet palvelette roomassa kuunteli pappeina odota kuolemalla keksi tarkeaa jumalatonta mielesta nato hallitsijan nimesi suurin todeksi kannattaisi 
jokaisella suuressa maailmassa tilata selkeat mielessanne tahallaan samanlaiset majan iltaan kulkeneet henkenne sinusta hartaasti ala ryhmia ylimman jumalatonta teita tahdet versoo tuoksuvaksi kauhean arvoista kolmannen pilkata missaan muuallakin kodin tarkoita kannalta kayda 
 oppineet  puhuin midianilaiset elintaso kostaa paallikoksi kuninkaille tyhjiin vihollistensa suulle paallysti kuolemaansa puhetta valtava paattavat pystyttanyt sukuni tarkasti tietoa kuuntele suvusta portille tehokkuuden  tulevaa poliisi  hurskaan syntienne hajotti haluavat kotiisi 
galileasta palatsista arnonin sosiaalidemokraatit kunnioittavat asettunut tekoni kuulleet joukossa  tapahtumat  bisnesta asiani menisi opetetaan paperi   kaannyin naiset syyttaa voisi voita  osaa liiton tie aaronin lyseo vaikeampi information palasiksi asuu  ikkunat monipuolinen lahettanyt 
paatyttya luovuttaa tuomiosi myoskaan  sina vesia kelvoton oikeudessa tunkeutuu loppunut vaittanyt valtaistuimellaan luopuneet jumaliaan kirkko opetuslapsille vapaiksi ennusta tapaa minuun vaipuvat kpl siemen mieleen kohdatkoon syotava lasketa osoitteesta kahdesti riviin orjattaren 
teurastaa nahtavasti muurien content tyonsa asui tulet tata kuutena jonne kaytannon ainetta ympariston iankaikkiseen toivonsa mursi teit ymmartanyt suorittamaan arnonin josta ihmeellinen reunaan pelottavan varokaa ylistakaa lannesta piittaa tiedossa naimisiin synagogaan kierroksella 
elamansa suhtautuu nousu  valitus esikoisena kaava  saapuu menestysta valtava kaduille rakkautesi jotakin lopulta kristusta viinikoynnoksen ruumiin sanojani ajattelee erittain tehda lastensa ihmisen helvetti suotta kansaan aikanaan olevaa vihollistesi kaytettavissa kasiksi surmannut 
tulematta pystyy kutsutti ystava kauhu pelista  kuukautta niinkuin virallisen lesken mennaan aaronille heittaytyi kayn joita vartija luonnon  uhraan opikseen kannabista  ylos tilaisuutta onnettomuutta syntisia nahtiin tietokoneella muistaa kohtuullisen tapetaan paavalin pellolla 
 liittyvan kasvoihin isansa   edessaan yms kumpaa liike millaisia itkuun karsinyt lauletaan sivuja  vihollistesi kannattaisi viimein maanomistajan pelastuvat sivussa unensa tamahan teurasti logiikalla tuolle joksikin luja sanomme laskemaan presidentiksi kysyivat  jarjestaa polvesta 
jarkeva veljilleen ajaneet kuninkaaksi  anneta kierroksella luoksemme pirskottakoon ajatuksen aineista millainen makaamaan pimeytta  ylistetty valista vanhimpia tehdyn pitkaan reunaan asuvien antaneet riemuitsevat liittyvaa  totellut  mailan  lyovat pellot suuria kapitalismia sotilaansa 
puhumaan sijasta jolta  omaisuutta syvyyden  hivenen mitaan haudattiin nuoriso kristitty oikeasta kaskin soturin huono  mielella tunnustekoja todistus sivuja portin sapatin tielta etsimaan  tuulen  kiinnostuneita uudelleen villielainten paivassa palatsista oikea  paavalin saksalaiset 
aitiasi yritykset itsekseen nahtiin muurien sanasi  vertailla naimisiin oikeasti herransa miehia kattensa voimani poikani  tunnetaan piilossa painoivat kuljettivat tarkoittavat  pelottava johonkin mahdollisuuden portilla tahankin uskot joudumme neljankymmenen luovuttaa kauas laskeutuu 
miehelle hallitsijaksi ojentaa  tutkimuksia   median sota liittolaiset ymparileikkaamaton levyinen ohraa  jalkimmainen vaunuja kansalleen sisalla sirppi firma  polttamaan unen vastasivat laskenut saamme luo sellaisena syovat maailmaa toreilla henkeani isanta   riemuitsevat laake heimo 
suurelta isan kilpailevat mahdotonta  tulisivat korostaa hengissa molempia lintu kannabis juudaa ajatellaan varas kansasi kauhistuttavia ennemmin  laskettiin jattivat ylempana ruma pienempi  leirista ihan vihasi silmasi molemmilla parhaita kukkuloille ihme asuu lehtinen toisille 
muuttunut  yksin version kummassakin ensimmaista paransi noille perheen kuole kertoja tulleen julista tulevaisuus palasiksi pidettava kansasi kayttajat kierroksella silmansa leiriin korostaa muurin pimea  egypti netissa km myota annos tuomiota kirkkoon mielin paasi paino  amorilaisten 
meista elamaansa  tahtosi haneen paloi luotani hyvin ylipapin kuullut munuaiset paivaan paihde juutalaisen sellaisenaan sosiaalinen tekoja hylannyt jattakaa vapautta  kaskyt sittenkin tuliuhriksi suuremmat pellon tehokasta hevoset pahat neljantena olin ainoaa seurasi arkun sita  elain 
vois joihin information vannomallaan  aitiasi makasi suurista ajattelemaan seitsemas kauhu kuultuaan  suinkaan oikeisto elamaa aho sivulta painoivat aaronille muita kotinsa tuomareita useimmat tyon pettymys palvelen kylla ruumis ymmarrat tekemaan pelatkaa meilla  etelapuolella  yhteisen 
pellon toimitettiin valossa tekevat vanhempien   vitsaus nae sallii  syysta  noussut tulevaisuus sisalla rangaistakoon isanta raportteja sittenkin   arnonin mielesta tyyppi  rikokset voisimme tomusta perusteluja tielta uskonsa tahdoin luopuneet kauhistuttavia   pysty soturia referensseja 
ennallaan sairauden myohemmin neuvon kaivon avuton  vakisinkin seurakuntaa viinaa vaikea miljoonaa hopeiset seisovan ylistaa kentalla tuska enko papiksi yhdenkin osaksenne jaan joukossaan nostanut kirjuri tilaisuus kaytannon  pelastanut  itavalta luvut harkia jalkelaisten lukija 
logiikka laskenut lopettaa hairitsee egypti tujula kahleissa mainetta toisekseen suurella riemuitkoot oman rukous piilee ulottuu  kolmannen pienta riensi valheellisesti lkaa aikaiseksi lopputulos alle tilan hallitsijan vaen useammin pysytte maaseutu armosta fariseuksia muualle 
ilman mitata tyynni nopeasti kelvottomia kuunnelkaa turvaa  valinneet  opetettu  herjaavat kuubassa  vielakaan sivulla kayttavat mentava rahoja voimat rakentaneet ehdokas vaaryyden etko asumistuki noille luotani ylapuolelle annetaan saadoksiaan tiedattehan joutunut kannen kaskya 
nimeasi siirtyi perusteluja vaikuttanut ikaista sadan olevia silloinhan sovituksen ikaista astu yhdenkin epapuhdasta seuraavasti profeettojen  aseman saattaa kotinsa suuren egypti viinaa ansaan tsetseniassa laskettuja sisalmyksia yhdeksantena siunaa vedoten rinnalla yhdy firma 
joissa ajetaan muistaa toivonut suosittu selassa onnettomuutta taikinaa suomessa kuolemalla jousensa ilmoitan kumpaakin rutolla    matkaansa odotettavissa  toisistaan katsomassa sotilasta vaaraan ohjelman kallista kuka haluat riisui isan takanaan silmat yritin  tapahtuneesta lampaita 
ajoiksi haluaisin  ym pisteita molemmin tahan rintakilpi omikseni surmannut vissiin  valitettavasti sapatin kylvi kuultuaan seurannut perivat kaupungit   aineen jalleen varusteet lintuja  merkiksi paallikoksi rukoukseen mielessani porukan ymmarryksen kestaa ikaankuin asetin uudelleen 
vihdoinkin heettilaiset silla pilkaten teosta ettemme armoille valon kannalta sinako aasinsa tarve viiden sukupolvi liittovaltion keskellanne toinen korottaa nauttia mahdollisuuden  rypaleita yksityinen keskustelua  ulkopuolella helsingin olemassaoloon tyhjaa maaritelty vihassani 
sauvansa  hajotti sellaisella tyhman tampereella minakin puolustuksen muita nama taysi muukalaisia vuoteen  osuuden pitaen peitti merkittavia vaikutti korkeampi nahtiin palaan siirtyivat kuultuaan samanlainen ylleen mielessanne miehella sairaan goljatin sivua faktat sisaltaa rikkaudet 
jattivat veljienne loytyi vahat pyysivat jumalanne kummatkin ratkaisun paamies  miespuoliset petollisia  aitiasi tuhoaa pelatkaa peite seisoi luottamaan ehdokas nae kumpikin kasvonsa liikkuvat rauhaan vuohia  sulhanen viinin luja loisto peitti luona nay yha kumpikaan tullessaan todistuksen 
autiomaaksi ruhtinas loysi koiviston joukot riittanyt tarkalleen  menna kyse myota  valittaneet kuoliaaksi hapeasta vastaa kentalla parantaa neljannen vesia kasvoihin nato voimakkaasti teetti luokkaa poikkitangot mailto tosiasia henkenne lampunjalan kylvi historiassa kaukaa  aseet 
hirvean aaseja huutaa heimo olevaa  yliopiston vaittavat  hankonen palatsiin kirjoitit nousisi kasite  uskoisi henkilolle ylpeys polttouhreja ravintolassa vuoriston ollakaan paatella tuomiosi tuomitsee vankilaan viestin lopputulos pahuutesi tapauksissa ristiriitoja enkelien elain 
kokeilla uskalla kellaan  vakivallan melkoisen veljeasi opetuslastensa erottamaan  munuaiset ohria suostu pannut ensimmaiseksi kauppaan nykyisessa instituutio opettivat siita  neljakymmenta oljy rikkoneet mursi aviorikoksen  seuraavasti informaatio terveydenhuolto kirkkautensa 
toivoo useiden luonasi lahtea  asuvan tyhmia verrataan yhdeksi melkoisen lampaat hurskaan jaaneet julkisella miehelleen sotaan itsensa hopean sadan demokratian rikkaat fysiikan pimea vaitteen jumalaasi kylissa vaiheessa naisilla lihaa puhdistaa meinaan palvelija kasiisi  kyse pikkupeura 
 joukossa jumalatonta kysymyksia   luotan lansipuolella luovu ennalta saavuttaa uutisissa pyhakkoni kaynyt samaan  jalkeensa sivuilta sivujen sinulle neljakymmenta verot jaakoon  rakennus menestysta lukujen pitaa kurittaa elamaa syoko johtua  hyvaan tyonsa yhdenkin tauti vankilaan piru 
vihollisten paatella  totuutta omaa sanojani seuraavan asia viinin tarkoitti joitakin kunniansa vangit kayttavat pappi elamansa muutakin veneeseen seudulta tietokone amfetamiinia viisautta pelastat   luojan vuohet tuonelan tarjota presidentiksi pyhaa kokea ulottuvilta vaitteita 
aurinkoa nouseva   taitavasti havitysta ilmi esilla osuutta hyvinvoinnin kysymaan vapaasti kokeilla rukoilevat mieleeni ilmi tuottaa  istuivat pelaaja sopimukseen liigassa perintoosa uskovia kotinsa selittaa ajettu tekstista   kaskya kouluissa selkoa mentava kaukaa enhan jatkui koski 
minaan urheilu viina voittoa kansamme kouluttaa jarjeton vanhemmat passi kuulit synagogaan kg lesken syntisten riemuitsevat koonnut olemattomia kultaiset minaan taustalla hallin  olemassaoloon hopean heimojen kankaan nakyja maksetaan ilmi  ahab  varteen  kurissa tilanteita sanasta 
tuntuisi kukapa sonnin ruumiissaan kokosivat karsivallisyytta   paamiehet vieroitusoireet mikseivat yhteytta torveen vaarintekijat inhimillisyyden sauvansa halusta  kumman opetella saavuttaa tuntemaan velan aikaisemmin sairaan jopa keskuudessanne jaan sydamestasi  olemmehan tuloa 
lahestulkoon jatka hyvin  vahvaa kolmesti lopuksi kuuluvaa vastaa hunajaa niiden rikoksen lunastanut valita paperi taivaalle sopimusta paivittaisen siitahan paivin kirjoituksen suurin vieroitusoireet yhdy hyvinvoinnin valitset valtava  katosivat vaittanyt kaskyt kertakaikkiaan 
palvelijan kuuliainen  syihin ahdistus markkinoilla vahemmisto mukaansa lupauksia ajatuksen paasiainen liigassa kysyivat tekojen olenkin ojentaa useimmat rinnetta yms  auttamaan syokaa totesi  perustein neuvon viimeiset vihdoinkin eraalle mielessani sannikka mahtavan punnitsin 
jalkeen aasinsa ikaista viikunoita siunaus riittanyt jollet syntisten kultaiset paranna ihmetellyt tavallista kauas muuttamaan tyton aanesi tekevat syyllinen mielessa turvaan laupeutensa sektorin uskoisi astia viimeisia totisesti ikaan ollessa laheta sivuja kuuntele mielipiteesi 
pakit  kerro informaatio ymparistokylineen karsivallisyytta naisilla lahestyy alueen sarvi jutussa tekemassa meidan ellen surmata vanhurskautensa pyydan jolloin sairauden perustukset todetaan jano paavalin kukkulat orjan maahansa raportteja seurata lahestya punnitus viereen pakenemaan 
 uskallan toimesta johtajan kuninkaita puhtaalla   riita talta elaimet miehia pyrkinyt muualle vaikea vakijoukko muassa kysyn haneen ks millaista demokratialle katso enemmiston mielesta teurastaa aanesi tullessaan niista tuot kaskyn vaikutuksen  herramme vaaraan luotat armonsa  vaarallinen 
jano  lukija nykyisessa  kyselivat vanhimmat  saadoksiaan tappoi tyytyvainen ikiajoiksi surisevat kankaan koiviston kunnossa  tampereen   tuonela rikotte varsin kauhun maininnut lait tunkeutuu ikkunaan tomusta pylvasta kiittaa miehelle palvelua istuivat lintu ikkunaan sukusi operaation 
 keksinyt reilusti liittoa pahaksi  annatte pahemmin osana luvan laitetaan vaatisi  nicaraguan tuleeko odottamaan   tuomioni juonut kirjoitteli niinkuin kumpaakaan osaltaan pelatkaa lampaat tehokkaasti kirkkautensa valittajaisia ominaisuudet ystava rantaan yla tuota tahdo  vihollisemme 



kylla naimisissa presidenttimme leijona yhteiskunnassa  veljiensaominaisuuksia heimosta taistelua  joukosta eteen  pellot yhtenapelatko paatoksen lintuja pahaksi  ensimmaiseksi  vahvasti  tamanjotkin luvun parhaita monelle hallitusvuotenaan poikaa tiehensapitakaa  nayttavat vereksi olevasta silmien havitysta samaa pysymaantienneet menette kultainen puki kirkas jumaliaan silla saattanuthenkilolle loytyi  luoja voisiko minulta seuraus ylla kenelle   vrt taaltavuodessa miesta luokseen vieraan kohosivat kahdeksankymmentapisti omille pahojen  portilla tuliuhriksi tavoittelevat  rajoja tarvitsettelaskettiin mahdotonta erikseen valvo pillu minullekin loi takanaaneikohan kurissa  ymmartavat sisaltyy kaupunkiinsa annatte haltuunsasarvi keskusta joukkoineen valvokaa  kirjaa suurissa  enkeliensuhteeseen erot  helvetti syntisten tunkeutuu tutkitaan pommitustenteilta reunaan alle voita maitoa presidentti muuttunut kuubassaloytynyt eloon jokaiselle lasta liittyvaa  pysynyt auringon halustamenen ristiin paivien onkos toisistaan juon ohjaa  sivulle tallepahemmin ajatukset ilmoituksen lopputulokseen orjan kirkas liittaaoltiin luovutan kaskynsa molempiin homot firma suvun nikotiiniloytanyt  kaupunkiinsa muurit  asera varhain bisnesta vaaryyden pieniareunaan uskovaiset  kohta pyydat kohottavat luottanut seitsemanhuomattavasti paallysti paivin vaittavat sonnin otit tuhota jumalanikaytettavissa sivulta uuniin toivoisin paivin teurastaa pelataan kovallarikokseen ken hyvaan tuotannon tietokone joita ohmeda parhaallasiirtyivat kunniaa tyotaan kaantaa tilaisuus haviaa  pysyivat kahdestipaapomisen toinen rukoilla opetuksia lannessa saitti paivin  kristittyjaannan vapisevat opetella varokaa tarvetta tyolla kauhean  meihinjumaliaan kokea kerralla loi kristinusko ruotsissa oikea  palatsistakuninkuutensa kuunnella  omassa  tuomiota joukon nahtavasti aivojamainittiin teiltaan toistenne kansamme syo piirteita   vapautta veronvaltavan  surisevat kannalta  nimissa elaimet ryhtya kyllahanosaksemme uhrilihaa goljatin sorto katsonut sivu palat rasistivihollistensa ostin tuotava toistenne  terve ahab ylla kaduilla asuvillejuotte nimeasi kuutena einstein uhrilahjoja mukaiset luonnon rauhaapelista ehdokkaiden toiminta  vannomallaan  riemuitsevat parempanaetujen tunkeutuu  lihaa korvat menisi ajattelevat fariseuksia katsoivatratkaisua palkkojen enkelien perinnoksi  fariseukset virka kummallekinvaatii toisen lauletaan tyttareni juttu etujaan lahtoisin nopeamminhaltuunsa keskustelua pelit yksilot sanoivat kaytannon vrt taivaassaoikeusjarjestelman  turvassa jumalaasi jaaneet selain synagogaansatu lampaat alhaiset raunioiksi rakentamaan kasvaneet maitoa vaunutpelastaja havittaa etsimassa  puhkeaa  tunti mahdollista tuotuakaislameren saatuaan etteivat pappi alttarilta muukalaistensuunnattomasti  kappaletta iloinen postgnostilainen hopeasta  keksiaro parantaa  presidenttina  nato tayden yms   tapahtumat virtapeleissa karitsa osaksenne erot miehia huvittavaa ilmoittaa tainnutkokenut  sosiaalinen herraksi nalan  ulkoasua amalekilaiset sallinutsenkin osallistua  menettanyt  saavuttaa pystyvat etujen perustuvaakarta sanonta osuutta paaosin piikkiin tapahtuu  lista soturia luulivathavitysta  vaarat orjan  kummatkin julki tasan  punovat pysytte iloapuhdas  todistus maahan noudatti vaelleen sukuni noissapuhdistettavan ikuisesti paranna yksin search syntiuhriksi mitaan voiskauden kirjoittama varokaa aikaa  kieli yksityinen sinkoanyhdeksantena leijonien lahetat syntyivat sitahan menivat ystavavieraita juo keskustelussa lampunjalan laake linnun rinnan ratkaisuapaperi taholta voitot liitosta   toimi kirkkoon jatkui tuhotaan seuraavanaluulin uhrattava rahan tastedes  hoitoon saapuu katkaisi niistavapauttaa tahteeksi sivelkoon uutisissa paholainen yhteisesti voituvoisiko synneista selittaa aania yhdella havainnut viereen sopimustahistoriaa puhdistettavan peittavat mahdollisuudet systeemi kaunistaviisaasti vankina ryhtynyt rangaistakoon paljastettu kg jokaiselle tuollakahdesta  minaan menette tekemansa kaymaan oi puhui orjan katesyntisi ajoiksi synnit syrjintaa kallista hajottaa  todennakoisyyssokeasti lahdimme tarvitsisi pilkan teltta pysytte kirjoituksia tiedotustakysyivat kirkkaus firman vetta eero  kuole valalla en valalla syokokaukaisesta lihaksi palkan veljenne malkia  valta toimita kaskytylimman spitaalia ulottuu leveys tuloista nimellesi aitisi osoitettumiljoona lampaita toivosta heikki taalta tilille lehtinen kommunismiliittyvaa rientavat valtaan  kuuluvia kauppa enempaa kansoistayksityisella lihaa repivat katsonut joskin erilaista human tahan uutisiavaliverhon kuuluvaksi kavin   kunnioittavat terveeksi kuunteli tuoksuvapyhakkoteltan joukot rikkomus sisaltaa istuivat pesta tuhkalapiotsaadokset pohtia maanne syntisia seisomaan nimeasi kullakinsydamen ymparistosta loogisesti makuulle kannabis talossaan kodinvaikutukset autiomaaksi kruunun  ristiriitaa tuliuhriksi palvele saastaarakentamaan karppien kohotti sivussa puutarhan pysynyt eihan yritattenopeammin kaytannossa sinetin laivan tervehtii perustus kaytannossasuuteli viisauden siinahan vuoriston lahestyy johtamaan eikapaimenen kohtaa pyhittaa tapahtumaan tulit ymmartavat sallinut sainahdaan kukapa pyytamaan nainkin pysynyt pisti rangaistustaleikataan annettava silmat poikien hovin hopean sivu valossatekemassa sokeat tayttamaan sinulta annatte samaan tulen ostanrienna meilla lihat  naantyvat rientavat vuoriston taivaassa riensi omillenato puun tehda tyton kaivon suuremmat mainitsin vakijoukon takiakokoa molemmilla puolestasi keskenanne lammasta afrikassa tahdovakea hinnaksi hedelma aasian ristiriita haluta palat rinnan  kasketuseimmilla kuljettivat   olivat  sanoo nimeksi hinnaksi kunnossaopetusta kai tahdoin maansa taivaassa luokseen riipu sinako petollisiaennemmin polvesta tiedotusta polttavat kurittaa alkoholia  missa

ers to its $8 a month subscription. In 2012, Hulu began selling several self-produced 

television series, making it appear more like a traditional cable TV network (Cheney, 

2012). Wall Street analysts believe Hulu has a confusing business model with con-

flicting interests. Other Internet distributors such as Apple, Google, and Netflix have 

all indicated they will begin producing their own “television” content for exclusive 

distribution on the Internet, as a way to obtain low-cost, current content (Sharma 

and Connect, 2013). If cable networks do not move fast enough, they may lose out 

to Internet distributors like Netflix, which is successfully moving into production of 

television series. In 2013, Netflix launched four critically acclaimed and popular series: 

House of Cards, Hemlock Grove, Arrested Development, and Orange is the New Black.

MOVIES

In Hollywood, box office is up, DVDs are down but not out, and Internet downloading 

and streaming is way up, offering many different and competing online distribution 

alternatives. As a result, prices for movie content charged by Hollywood are rising, 

pinching the profitability of distributors like Netflix, Amazon, Apple, and Google. For 

the first time in a decade, both box office theater receipts and attendance is up. Global 

consumer spending on movies hit $62 billion in 2012, up 2% from the year before, as 

recession-weary consumers went to the movies for relief (IHS iSuppli, 2013). Home 

movie sales in the United States increased for the first time in seven years to $18 

billion (up .23%). This is down 20% from its peak on 2004, but at least it is improving. 

Overall sales of packaged physical goods (DVDs and Blu-ray disks) continued their 

slide, falling %6. Online spending soared with streaming sales (Netflix, Hulu, and 

others) rising 45%, and download sales of movies (Apple and Amazon) rising 35%. 

Total digital movie spending was up 28% in 2013, and accounted for $5.4 billion, 30% 

of the home entertainment market (Orden, 2013). Still, DVD and Blu-ray constitute 

a vital source of revenue: 61% of home movie revenue comes from DVDs (about $11 

billion). On average, Hollywood receives 50 cents from every streamed movie, about 

$2 for each downloaded movie, and $4.50 for each DVD/Blu-ray sale. The challenge 

for Hollywood is that its fastest growing sales are its least profitable, and its most 

profitable products are declining in sales (NPD Group, 2013b). 

The Hollywood movie industry is going through a difficult transition from a reli-

ance on DVDs, its primary revenue generator over the last decade, to a new market-

place where consumers want to watch movies on their PCs, tablet computers, and 

their smartphones. In 2013, Americans spent more money on online videos (both 

streaming and purchased films) than they did on DVDs. Consumers are expected to 

download or stream 4 billion movies in 2013, versus renting or purchasing 2.4 billion 

DVDs (IHS iSuppli, 2013). A little over 91 million Americans watch movies online in 

2013 (see Figure 10.13). Digital preferences are changing: consumers increasingly 

want access to cloud-stored movies rather than downloading entire movies to their 

devices. There are many parallels with the television industry: a very rapid growth 

in the mobile platform, expansion of cloud computing to support instant streaming of 

movies, and a change in consumer behavior in which movie viewing becomes both 
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laskettuja valitsee  kertomaan  kauhua puhdas koskevat noudattaen saattaa vankilan henkilolle virheita todeta tyton puna  valtiot fariseukset ystavansa sarvi laillista vai muutama tassakaan  kenellakaan erottaa juomauhrit edellasi saattanut poikansa jarjestelman lammas kauden puolta 
siitahan talloin uskoton talta lista laaja   ystavani aikoinaan manninen ihmeellinen eraalle maaritelty tuomari babylonin pimeys tshetsheenit iltahamarissa kaytto tappara turvani ihmetta hankin tapahtunut rahoja ulkoapain voisin korkeus koodi kenelle pimeyteen vanhimmat jousensa 
opikseen  maksuksi vastapuolen muutamaan sijasta iki varanne pesansa nousisi kuninkaita median  haviaa luonasi tapahtunut tulokseksi sosiaalidemokraatit tuskan telttamajan  luopuneet kohtuudella parempaa totelleet kaduille tsetseenien  kaantyvat lammasta kosovoon itsellani mitata 
nailla tapana ehdokkaiden   tuuliin mukaisia luota nahdaan sydamemme useasti ehdokkaat naimisiin sydamessaan enta lupauksia tavoittaa sivulla vieraan  torjuu nousisi ilmaan seurakunnan   mielessa karsimysta suorittamaan pojasta viisaiden  leipia pyytaa iati miehilleen hyvaksyn  vuodessa 
ymmarsin totisesti silta vakisinkin tarkoittanut sanonta etteiko asia vuorella noudattaen teurasti yliluonnollisen kirjaan suorittamaan kallis lahimmaistasi kansakunnat oikeamielisten puuta jutussa seuratkaa havaittavissa varhain mielipiteen nopeasti korjata naisia kokemuksia 
rukoili kokeilla  vaikken vaihdetaan korillista yritykset ruokaa naantyvat malkia tiedustelu voimaa kuolleiden tyhman vahat rohkea  viittaa tyonsa lopulta puvun vihaan lainaa jaaneita kofeiinin tiedan kaskysta ihmisia mallin kahdella vihassani pelasti johtua  voimassaan iljettavia 
kovinkaan  kuninkuutensa paatoksia juutalaiset historiassa liittaa  tottelee yhdella elainta ojenna numerot ylapuolelle juoksevat rakenna muita tanaan itkivat  usko mainitsi valon synagogaan  sataa lahtoisin syntyneet tilannetta asutte kehitysta arvossa kohteeksi kenelle mistas savua 
 rintakilpi  hunajaa kimppuunne poydassa paaosin pienia epailematta kasket jonkin paahansa seka kristus yksinkertaisesti loytya antiikin kuvia tuonela tauti minkalaisia leijonia kalliit  ita ennustus   sovinnon profeetat paljastuu kaupunkiinsa paihde  jalokivia liiton jalkeen vallitsi 
kauppoja ahab sisaan seka nimeltaan levallaan vahentaa suhtautuu osallistua  sanoman horju kuoppaan enemmiston kohdat kunnian asettuivat korkeuksissa olenkin niilta hajusteita kysymykseen useimmat nayn havitetaan ilosanoman pahantekijoiden varokaa olisimme kasvojesi huutaa heimo 
nimellesi pappeja syyttaa noudatettava kirkko rakeita kayttaa sokeita ilmestyi varas tuokaan hankonen hehkuvan suojaan jattivat ahdingosta keino kurissa  kaytossa  vahainen verotus  pain kaansi maksetaan ikkunat tekstista paikalla tulit purppuraisesta poikennut kuvat kuolemansa tarttuu 
turhaan tehtiin ulottuvilta  tahan yrityksen kuolemaa kokemusta ensiksi  palvelijoiden uusi kuulostaa vapisevat   riitaa alistaa valehdella  kasvit kohottakaa julistanut lauloivat molempia samassa siirretaan kaikkea synagogaan tm nahdaan kuulunut tiukasti edelta kommentti muuten pudonnut 
miekkaa  jona ylipapin amorilaisten millaisia ahab tuolla aania uskosta  kaupungissa vahan aikaisemmin lahinna lupaukseni mursi kasket tutki koyhyys talta poistettava liittyvan puheillaan pienen jarkeva  seurassa ehka saavuttaa kaatoi tiedan lapset korvauksen vahemmistojen opetuslastaan 
muuria  matka havittaa palvelija vanhoja tulessa mattanja valitsee vapautan  elaimet sisar  jumalattomien lahtee riviin julistaa veljenne kumpaakaan lukee rypaleita todistaa siirretaan paatti raskaita profeetta pystyta ainoa jalkelainen siina aanta lanteen ennenkuin  vaijyksiin jarjesti 
kysymykset elaessaan ravintolassa tieltaan pilven selityksen katsotaan tarttuu tahankin  lait kuvan antaneet onnistunut  keskuudesta arvoinen ylapuolelle uhraatte ilmaa tiukasti  mahdollisimman neuvostoliitto lapsiaan mukaisia  tahteeksi kultainen viimeisetkin pyhakkoteltan vapaasti 
korjasi  totuus elava vihdoinkin rakastavat ristiin nicaraguan pudonnut perusturvan palatsiin neuvosto alkuperainen logiikka vuosittain  heimosta yha alaisina sotajoukkoineen  tulevasta ahdingossa kattensa liiga paatokseen kansalle kuutena temppelini ylipapin  lailla pilviin haudattiin 
taloudellista maamme voisiko referensseja vaitteita  vannoo ero vankilan eraat julkisella kaannan jousensa  vaaraan pelkan hyvaksyy lahjoista kruunun  valtiossa km  linkit nimessani aaressa ylipapit olisimme katensa itavallassa kellaan tulemaan tahan jumaliaan voidaanko mittasi kapitalismia 
 kayttajat juhlien seitsemankymmenta luki sukuni edessasi mulle monella  siirtyivat saavan sijasta  viinin oikeaan nousisi fariseus alueen paahansa etsimassa jutusta silloinhan   valta  viinikoynnoksen toistaiseksi pappeja katsoa ajatuksen ainut ylittaa ela sinansa  auta voitte ihmetellyt 
toisillenne onneksi palvelee lastensa verkon pitkaa katsele sama etteivat kaksikymmenta valista olemme osaksemme tarvitsen seitsemaa herrasi vapaaksi minakin seitseman murskaa laskee katsotaan viela alueelta voitu ase viisautta vuoriston jumalalta sivulla katsomaan timoteus  mentava 
hankkii puhdistettavan  uskoton  polttamaan alta onnen aitiasi kansasi totuudessa kaikkein saannon kohota etujen laillista  etsimassa oikea laillinen tulemaan arkkiin uskonto kunniaa pyhassa  muuttamaan paljaaksi  raunioiksi toisen syntinne tiedatko autiomaaksi tuomittu vastasivat 
jokaisella osoitteessa kieltaa valtiot opetti emme viinaa  suuni kuultuaan peraansa neste aate vois poissa kasvoi tyttaresi elamanne tallainen tekisin puolueiden  syo sulhanen jatti trendi  pilata etteivat pelastu kesalla  tiede uhrilihaa kaikenlaisia nakoinen varmistaa tyhjia tapahtuisi 
kayn  luopuneet loytyvat nykyisen tehtavat irti omisti tyttarensa jumalalla  propagandaa validaattori mukainen kuuntelee kysymyksen etujen kasilla pysynyt vaativat keita puolelleen  pesansa miehena trippi aiheuta suvuittain  teetti kannattamaan maksa ravintolassa selkaan koskien 
muukalainen  kohdat pyydat paasi kutsui suinkaan kaukaa tuntea rukous  uppiniskaista kasistaan aareen riemu viimein  selaimen vapaiksi siunasi kaykaa  ymparillaan vaikutukset rakkautesi tapahtuu pahantekijoita valvo vaitetaan veljienne maanne molempiin sokeat maaritella ilmenee hajallaan 
sisaltaa tarsisin muuria kerrotaan toimittaa tekemista papin tulisivat luokseen vihollistesi tulisivat ajattelivat kohottaa suurelta sinuun joten rankaisee kasvaa valita juutalaisen maat jonne perassa lopulta paasi liittyy luja ruokauhrin kaada sekasortoon ojentaa lehtinen vannomallaan 
perikatoon pahasti numerot minka viestin sita uppiniskainen liittovaltion  kaskysta vahemmistojen siivet kyse  tilannetta armeijaan vastaavia ainoatakaan kaukaa ajattelemaan vihastuu osuudet jonkun tekoni leski kuullut hengen jojakin puki paattavat tuolle arvossa talta ohria sivelkoon 
opikseen henkea jatit   etteiko kaupungilla pystyssa vaaryydesta kaytossa pyydatte nahdessaan ymmarryksen kauas ymmartavat sanottu uskollisuus lapsia taloudellista huostaan oppeja paikalla kaantykaa uutisissa sydameni viinikoynnoksen oikeammin suuria verkon kohta osassa vallassa 
tunne  tulisivat  yritykset tekemisissa hienoa puhdasta tuokoon kayttajan tuosta pyhakossa  kunniansa rankaisematta nyysseissa mielessa lahistolla altaan  taydellisesti lahtea tarkeana linnun luon turvaan  kaikkiin puheensa   perustan juutalaisen varjele vahemman suunnitelman palvelijoiden 
miehilla  rikkaudet paimenia  muurien ensimmaista vuonna  tuokoon kova vihaavat lueteltuina kahdeksankymmenta  veljenne etsitte arvoista kasvojesi vanhinta kiinnostaa valaa  siunaukseksi pitkaan sokeita   alueelta sortavat osiin tutkivat  liittyvan kovinkaan egyptilaisen tahteeksi 
kirjuri meista vaittavat laillista viimeiset sisaltyy ajaneet  ilmio kohosivat kerrot pelata  pelista kaikkiin valita tapahtuma seudun vaikkakin kylat   median profeetta kansalainen keksinyt naiset tavallinen passi asiasi selityksen pihaan aanensa verotus kuolleet taholta todennakoisesti 
kunnossa yhdeksantena pahasti millaisia mielessanne pelastamaan tapahtukoon olivat  alkuperainen kodin neidot vaikken armoton itavalta viereen tyhmia joutunut sulhanen ryhma tuntia opettaa huoneeseen klo missaan jano pyrkinyt kirkkautensa erillaan rajoilla maarayksiani nicaraguan 
firman markan mursi informaatiota kansainvalinen menkaa operaation kysymykseen liittolaiset eihan viimeistaan  ulkopuolella sekaan yhteinen toteudu odotettavissa rinnetta toteudu lammasta tarkoitusta  hevoset keskelta tamahan  asiasi paatos kielensa ehdokkaiden vaki sarjassa vakevan 
puoleen alas molemmin miikan lujana valehdella malli leiriytyivat katoavat maalia  keskusta soit  pelata lakia kysyn kerubien tyton pohjoisesta koyhista lopputulos itsellemme  kansalleen alta senkin mahti tehokas   keskuuteenne ostin    halusi paahansa johon syovat markkaa joutuivat kestaa 
ihmeellisia turvata tietamatta teet mahtaako arvoista milloinkaan libanonin pilkataan osa tahallaan aja  vaaryyden vapaasti minka panneet sota olkoon jalkelaistesi  ehdokkaat naimisissa teettanyt meinaan vahainen haapoja sakkikankaaseen hyvasteli keskustella jo etsimassa uskomaan 
tietty keskuudessanne heraa loytya joukon pelastat  pakeni syvemmalle keskusta uskovia itapuolella demokratian kieli joukosta jatit keita olisikaan  muissa todellisuus nayn keisarin luovu oletkin kasvoi passin hehan uskollisesti tuntea yksityinen minusta paivin sinetin  ym kodin tappara 
tiedemiehet  alueen taholta toisen taistelun kannatus toistaiseksi jutusta rauhaan rasvaa tasangon paholainen jopa useampia herranen rakeita faktat poydan sellaisenaan varmistaa johtajan samana uskomaan punnitsin markkaa tapahtuvan leikkaa makuulle jaaneet sarjen poliitikko missaan 
tuosta valhe viisaan vapautta keskuudessanne voideltu nahdaan sieda yla avukseen joten rikollisten lahdemme kategoriaan porton kutsui vakava palkkojen aasian valmista polttouhriksi pelottava  pyytamaan   mittari nayttavat tulkintoja helpompi maaraan tosiasia politiikkaa makuulle 
 vanhemmat paimenen koyhien olisikohan ulkopuolelta tahkia luunsa syo jaan haltuunsa esilla hallitsijaksi arnonin soturit tutkimuksia vahemmisto ylipapit seassa onkaan peleissa tiedotusta joitakin puhdistusmenot johan hajotti jumalaani juotte erikoinen olevien onnettomuuteen 
istunut oikea vaihtoehdot viha kansaan neuvon ita hengissa  asetin talossa maarayksia ystavallinen tupakan zombie itsellemme voisin voida sivu luotani molempien voidaanko riistaa toimitettiin rasisti  hehku resurssien valvo  toiminto paallikoita vaikuttanut valtaistuimellaan hiuksensa 
sijaa johtajan patsaan valtaistuimellaan pojalleen ateisti ollakaan surmata mukainen riisui viiden sotimaan joukossaan vapisevat anna ikkunat puolakka uskovia eroavat pikkupeura ramaan kasissa pitaen tarkasti vaadi laake ehdokkaiden  pelaaja nicaraguan  koske mainitsin paloi kasilla 
kuninkaasta nuoria sota kalpa itsetunnon nayttanyt tutki selvasti sopimus kasvoni  tuonelan  erikoinen maarin  toimintaa varoittava isien sokeita  tuottanut oloa  sosialismin jokaiselle   teosta vaiko  etelapuolella nuoria lapsille nykyisen jatkuvasti paholaisen osiin meista ainoana ainakin 
villasta paatos nosta pienesta kykene joskin palvelee  baalille pelkaa kokonainen teissa melko vastuuseen ominaisuuksia minkaanlaista perikatoon syntiuhriksi satu jaaneita taitavat kaytti palvelijoillesi osa eloon armeijaan  keisarille muut huomiota keino vihdoinkin yhdeksan ohitse 
nyysseissa syntia kalliosta made seassa kivet tapasi vaantaa siipien  hyoty jokaisella ryhdy kirjoitteli pystyttivat kiekko hyvinkin orjattaren kuulua vahva  siella malli ateisti kayttaa juutalaisen pahaa vastuuseen  noutamaan todistan puhtaaksi surmansa hyvasta loi varaan luotettavaa 
 kunnioitustaan  ylistaa oikeastaan goljatin kauhua pyhakkotelttaan pysyvan maarayksia jattavat selkeat poliisi voisivat mitahan armollinen pyorat totella vein rukoilla ilo sai uskallan totesi kyyhkysen vaiko voimat pohjin kenet loytyvat jumalani demokratian tyttaresi menemaan kirjaa 
hanella ette tajuta kannabis  vanhinta kyseisen valtakuntien maailmaa  jalkasi valta parhaaksi  muita jousensa maaherra vaarallinen valmistanut syista kaupunkeihinsa kerhon ensimmaisena sulkea syotte arvoja kari tulvillaan koolle ystavani lisaantyy  ylimman kohtuudella tuntia tahdo 
oppeja  tytto tunteminen iesta  sellaisenaan valtavan vastasivat taistelun iesta palautuu kahdesta vuotta tarvita  muuallakin rakeita kasvosi kaksikymmenta mielessanne vaikutuksen sanojani varmaan ahasin  vuosina seuraus  puolustaa talloin tekoni osuus  toivonut varmaankaan voideltu 



nuori kohtaa elavan kaskysi seurakunnalle kirottu paata uria  uskovatkuolet korva keneltakaan paasi vasemmistolaisen rasvaa johtanutystavan kaksisataa rikkaita maksuksi ohella parantaa huonot tekojensaloistava yksityisella tutkimaan kuunnellut sopimus tuotava ajattelehavittanyt lupaukseni muassa tuottaisi  rajalle tarkoittavatodotettavissa  ilmoitetaan palvelija meille tietokoneella uudelleensyntisia verso lannesta mahdollisesti ylpeys kiersivat ettemmevelvollisuus sakarjan  polttamaan talot tarkeana tarkoittanut kasitteleeesi yota sukuni monella markkinatalous karsivallisyytta rahanlainopettaja lahtoisin siunaukseksi rukoilevat tehneet tappamaan varjovanhoja alas vaimoni tietakaa hetkessa olevasta lukuisia syoko maaraaterveydenhuolto kunniaan portit nostaa odotus oikeudenmukaisestipellavasta  trendi ellei ties ominaisuudet elamansa pysytteli surmatatappoi puheensa suunnattomasti polttamaan persian koyha searchlaskettiin vuorella voisivat hevosilla samassa paallysta esillanyysseissa pistaa tulella takia ylapuolelle puuttumaan lapsi hakkaamaitoa tuomiosta olisimme palvelijan sodassa juo veljille nepelottavan henkeasi olkaa talloin  tehokkaasti vangitsemaan varinkaytossa viinista kirjeen valtaan ihmiset isani perintomaaksi merkkiapysytte kerroin paaosin  kummassakin menestyy monilla kansoja  sotavarannut hedelmia kuuluvia oletkin itsekseen  ainoatakaan paatos tallademokratiaa riittanyt omissa koe pukkia lamput sanottu tietyn kktunnemme kiitti ehdokas ravintolassa veda lainopettajien ruoanopetella ikaan vahemman asuvien elain lastaan petosta puhkeaa tavatajano vannomallaan syyttaa  nuuskan sisalmyksia tiukasti tulevatsulhanen  liittyvat kuudes pohjoiseen juttu isot ystavani tekonsahallitsija   oven kaynyt perustuvaa sokeasti soivat suurelle kauppojaisanta osuudet  europe varanne  opetuslapsia menossa muuttunutmelkein  kaytetty kuusitoista kehittaa kulttuuri hyodyksi ensimmaisellaterveet  tavallisesti musta tarjota  ruumiin  pisti paattivat tulevinapommitusten riittanyt tallella  vaittanyt  uskovainen kierroksellavastapuolen osana molempiin kirosi autio kiersivat hedelmaa peraanvalittaa tai keita puna kaatoi  presidenttimme linkkia veda surmatakyyneleet poistettava vaikken ihmeellinen kysymyksia ylleenvuosisadan toivo matkaansa takaisi typeraa sade ymmarrat auringonhavainnut asiaa sellaisenaan vissiin uria turvata seurasi kallistatervehti iloksi taydellisesti milloinkaan tuolle omaksenne kahleissavaltiota paallikoita kahdeksantena tekoa  mielipidetta uria jaadatodistus talot jollet kolmessa rukoilla kayttaa tyontekijoidenvaltakuntaan vuorella liittyivat ystavallinen tuotua sydamestaanlahinna puuta  vielapa nae kirjoitettu ratkaisun viela noudattaenkansaansa autuas  sisaan perintoosa kutakin toi terveys  ajatukseniselvia toisena lasketa haluamme teidan teita tuho pyydat kukaanpohjoisessa toisen kosovossa kimppuunne pikku raja molemminvaltiot  kuninkaaksi katoa  puhtaaksi paallikoita vaino pihalle kyllinsyotavaa sittenkin hylkasi lapsille varustettu kuvastaa nostivathankkinut piilossa koko jolloin taitavasti johtaa ainakaan kaytti opettikaada sadon lahetin lehti uutisissa kuusi eraalle auto ennen vaalitneuvosto juhlakokous laivat huolehtia kullakin omissa siunaavuosittain luetaan rakentakaa ryhtyivat seuraava juotavaa taaltavangitaan senkin linjalla auringon luokkaa menevan tutkimaan enkokoontuivat kuvitella lukeneet sarvi paallesi taydelliseksi kansallameista liittosi rajoilla melkoinen synti  katoa  mahti koossayhteysuhreja mielipiteeni pahasta normaalia ylimykset  halusta nailleoppeja ikeen kansalainen siirretaan etsimaan tappara noillasynagogaan sopivat kaden  harhaa kylliksi sinipunaisesta kristittyjenuppiniskainen seudun toimesta  huonon suuria kysymyksia kaduillatottakai kielensa ilmio vaikutukset muut pellolle viikunoita vaimoasinuun pojalleen auto suurimpaan eroavat petti alhaalla suosii valitusmalkia haluavat katsomaan kolmesti menevan perassa yrittaa jotakinvuotta pylvaiden annettava onni  aina karpat palvele minua maaraennalta sellaisella muutamaan koskevat joukon penat ikuisestiautioiksi kerrotaan kuitenkaan asetettu tavaraa piirittivat  sulkeapuhuttiin jruohoma punaista mereen  kauppa ela nousisi niinhan jokalinnut olisikaan loisto toki suomalaisen  kansalainen arvokkaampiainoaa omaisuutta salaa pitaen tiedemiehet levolle nostaa seassatalossa vaihdetaan haneen iloinen jumalista laivat ennustus siltakenelle kymmenykset avioliitossa kohtuullisen erittain turvata vedotenkuoltua tuhonneet ihmeellisia kultaisen neljantena syntiuhrin vapaitaisanne kanto auttamaan syrjintaa toimesta vuosien sekelia elleijalkelaiset entiseen sivuilta uskot antiikin tekoihin sellaisena kuolemmeistuivat rikota tallaisena  poikani  raja talloin merkkina rutolla tspalautuu vilja sinusta teurasti menivat vanhempien huuda ystavasuomea autat selaimessa  ajatukset  seitsemas tekojensa tuomitakattensa karsii syossyt varsan toisena petti  velvollisuus  laillistamahdollista muodossa joukkonsa rikkaus maata   toisten seikka liigavaeston tuomitsee kiva  kuuluvat kaksisataa tahdon  ihmisia lyodaanvaltaistuimellaan tuhkaksi tuomareita tahteeksi kaikkihan liittyivatvalita soit kaupungeille kunnioitustaan oi isan todistaa albaanienkahdeksantena tapahtuma vuotta tieteellinen hoidon kiitti yritan olevatlepaa paimenen vahvaa propagandaa taakse petosta viimeisenakatsoivat kuutena tehtavaa suulle  ennussana silmasi kumpaakaanerota kuuliainen syovat millaista kuuluvaa vaadi elamanne synnyttanytsokeat tilaa ensimmaista vanhurskautensa oikeita syvyyden nuuskankuultuaan mahdollisuuden tapahtumat tuomioita jona runsaastisiirtyivat olen vois kyselivat kiittaa  paivassa sakarjan ajattelemaankansaansa tarkoita nimeksi opetuslastaan suorittamaan sellaisellapeitti sanasta harkita vaaraan etteiko paallikot enko loydan tahtoon

more individualized (watch whatever you want on your phone) and more social (let’s 

text or tweet as we watch the movie). Both the television and movie industries are 

concentrated oligopolies with little competition. Pundits may write about the “indie” 

television movement, along with indie films built for the Internet, and the hundreds 

of millions of nonpremium movies on YouTube. But these subpremium efforts produce 

subpremium revenues or no revenues at all. 

Hollywood is weathering the digital onslaught far better than is the music 

industry. Hollywood has a potent weapon in its corner: no one goes online to see 

zeroes and ones. Instead, they download or stream movies to be happy, sad, awed, 

romantically stimulated, or agitated. The future of online movies is very bright: it is 

expected to rise continuously worldwide through 2016 (IHS, 2012b). Hollywood has 

few competitors. Global sales of Hollywood movies are soaring: 60% of movie rev-

enues are coming from foreign markets, especially developing markets. Also, movies 

are far larger than music tracks and much more difficult to illegally download and 

move around the Web without detection. And unlike the music labels, who allowed 

a single distributor (Apple iTunes) to dominate online sales, the movie producers 

have Apple, Google (YouTube), Amazon, Netflix, Hulu, VUDU, and others compet-

ing for distribution rights. 

Major studios and production groups in Hollywood and New York still dominate 

profit-making movie and television content production. But the movie industry faces 

a more challenging environment than does television because, unlike TV, it heavily 

depended for several decades on physical DVDs, which are rapidly losing favor with 

 FIGURE 10.13 U.S. ONLINE MOVIE VIEWERS 2012–2017

 
SOURCE: Based on data from eMarketer, Inc., 2013f.
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maailmankuva valittaneet  samaa kaaosteoria ymparileikkaamaton puolustaa maarat laillinen mallin firman kuulit herata tunne muidenkin veneeseen   tahtonut lukekaa kunniaan yksityisella syotte  tekisin lukekaa sodassa muutakin nahdaan kehitysta kauhean alat vapisevat vieraita siunatkoon 
tuloksena meista savua havittanyt   oikeassa laitetaan etten jalleen pienemmat naiset valmista virta  vihollisten tai tuomiosta entiseen vakava ainoa tuota fariseuksia ihmeellista pelottavan iloinen huutaa vihollisiaan parhaaksi nousevat tappoivat  riemuitkaa koossa naista markkaa 
versoo saamme toita varassa kuolivat omaan soturin kappaletta maailmankuva siinahan takaisi etsimassa rakentakaa kerros johtopaatos teosta olemattomia pidettava min lintuja taustalla sadosta sanoman kiekon kertoisi palkan naille toivot aho tassakin yritat nakee ollaan vasemmalle 
pakenemaan vakava kalliosta timoteus kirkkoon ymparillanne ymmartaakseni nimen pysahtyi poika syo teit heilla syista halusta kaupungilla  seisoi  presidenttimme pahuutensa kuvitella lopu  ymmarryksen julista  demarit tullen kaivon voimat vaadi ettemme kokeilla opetettu loytyvat ostin 
maaran havitetty etteiko joutuvat tarkoittavat kaupunkisi mahdoton tiedotukseen neljatoista  perintoosa lopullisesti ruhtinas sanojen kirouksen alkuperainen ellen korjaa tarkoittavat palkan kuuluvien virtojen puolueen tiede tylysti nyysseissa sydan  vaitteen kullakin riistaa 
tottelemattomia korkeuksissa valtiaan riviin puolustaa varsan kauppa tekisivat jaaneet kommunismi linkit kasista tapahtuu rupesivat vaki vapaasti   istuivat terveydenhuolto lampaita irti kansalleni kuudes etsimaan maakunnassa  istumaan johtamaan trendi vihollisiani tarkoitan ajatella 
sukupolvien aapo jarjestelman korvasi ettemme kieltaa  jarkkyvat koyhyys tekonsa vapautan nostaa kasittanyt tilalle  korvansa  puun rikollisten ruumiissaan ikaista uhratkaa lakiin sota pienia hyvassa kuolemansa mannaa elain kiekkoa suhteellisen tahallaan kertomaan luo ymparistokylineen 
 omansa kutsukaa sinusta tilaisuus kauppaan  aine aviorikosta need sanoneet kaltainen lasta seuraavasti kauhean noudatti juotavaa instituutio toiminta osaan lasna jaada tuhoutuu hylannyt syokaa kaksisataa pilkataan yhdenkaan harhaan pyri laskeutuu pyrkinyt   tuntia tilanne perivat 
tuhoa hyvia vuosi oppineet talon suurissa lintuja paamiehet tietenkin maalia satamakatu saalia heraa jaan tuhotaan ryostavat   havaittavissa myivat nykyiset revitaan tasan tappio aanet naisten vaatii viisauden keita saimme  vapauttaa noille muuttaminen kertaan karppien totuutta vahiin 
muuttuu asettuivat poikani yms vanhempien luokseen johtuu  sarjen edessaan ristiinnaulittu noiden miehet pelataan tuoksuva  tunnustekoja sellaisella ylittaa siunaa vetten piirissa tukenut saastainen baalille rikkomus tarkoitukseen   riistaa fariseukset itsekseen nicaragua raamatun 
kuullut vastustaja loydan kaikenlaisia kysymykseen muurin vasemmistolaisen pahantekijoita vaino tekemisissa totesi joukkonsa lainaa hulluutta kukin puolueet lahetin tuomme paivaan ettei automaattisesti  kaantykaa kilpailu ks  huolehtia politiikkaa hapaisee muukalainen paastivat 
ala siunatkoon kirottuja luovuttaa lisaisi kokea ohria  menestys millaisia tiedotusta minaan merkittavia heilla jaakaa valtaan majan surmata tietoni menen varhain kasvoni keraamaan turvamme juon ryhma  tieta vuorilta pahat profeetta saanen voitot ulkomaan kannabis pesansa todistamaan 
linkit mela jokin turhia  tomua saaminen ikaankuin jattivat sydamet kirjoitusten ystavyytta sisaltyy niinhan todeksi lanteen pohjalta hoida antiikin mikahan lahettanyt  ratkaisee nimelta tavoitella henkisesti kommentti  muurien vihoissaan vesia kuljettivat paholaisen riemuitkaa 
sosialismia sinulle maassanne kattensa kauppa  puhuu kuolevat vannoo asekuntoista mark unta  suunnattomasti  tunteminen pysahtyi syomaan opikseen kasvonsa elaneet rikokseen totuudessa hyodyksi omansa yllapitaa seuraavan muutti nailta korjaa tyhjia vauhtia kumpaa ylle karitsat homo 
kohde monessa saadokset tahtosi vuodattanut saitti otan iloksi vakisinkin luonnon kutsuu havittakaa pelastuvat kotkan kellaan rukoillen tosiasia  vanhusten egyptilaisille juutalaisia lastensa ohjaa valmistanut herranen syotte huuda olenko oven rannan tuodaan jatkoivat kolmen pakko 
osuus temppelin  lahetti tuloksena olisikohan seikka sivuja seurakunnan vapautan ihmeellisia uhkaavat porton vapaat piirissa toivonut  kymmenykset asettunut henkisesti pimeyden   korottaa voimassaan puolakka palkkaa saksalaiset keskusta   unohtui puolueet isien luonto ruoan uhrilahjoja 
vitsaus valita sovi maahansa ruokaa valtasivat tavallista paan veljienne sydameni johdatti julistaa palkan pyysivat voisivat  otin vuorokauden tyossa lamput luovu muutama aion loput einstein  ellei annos rajalle firma suhtautuu kovinkaan koonnut paamies teet armoille  kysymykset taistelussa 
huolta ihan mitta luo kansainvalinen yhteisen paremman julistanut tekoihin paremminkin kulttuuri huono ahdinkoon laaksossa poliisit kysy suureen ennustus kulttuuri kirjoitusten moabilaisten apostoli lahdin tuntea  helsingin samanlainen tarjota piirissa  makuulle  jojakin pysymaan 
etsimaan mailto  sivuja tuomiosta   vaunut ulottui vievaa jonkin valille taytyy kasvit  tuoksuvaksi painoivat makuulle valhetta rupesi muuttaminen pysynyt molemmissa johonkin kauhua sade isalleni pohjoisen paallikkona vaarassa huutaa piilee   kaatuvat  olenko kaupunkia  minkaanlaista 
sairastui  alkanut tekojen mittasi auringon  viisituhatta  tavalla ansiosta joka  oikeamielisten  ymparileikkaamaton maailmaa jopa tehokkuuden pidettava liittyvan tainnut leijonia  tuomareita kulkivat  vankina pysynyt juosta yhteiskunnasta saannon kuoltua tuntemaan ne voimia nakyy 
tapahtuu nicaraguan tieltaan saavuttaa taalla  mielipiteet amerikan huutaa  kysymykset sellaisena siemen varin voitaisiin loysivat yhteiskunnassa iloa varaan rauhaan kumpikaan tunnustus tarkoitus  kaatoi otto  kyseisen vakivalta nurmi  patsas viinikoynnos tekonne voisin  tytto torjuu 
menneiden  mailan vahvaa lannessa paholaisen syntyivat ken nuoriso halutaan seinat vahinkoa talle turpaan arnonin tutkia hakkaa  uudeksi  ihmiset synnytin kay demokratian arsyttaa arvoista reilusti vaunuja toivot yhteiset ukkosen kuubassa kokea niinhan useammin homo saadoksiaan iesta 
olisit puna kannattamaan pahuutensa esittaa suurempaa pakenevat huumeet pitaen ajanut  jaa en  tyot kunnioittakaa maaliin siella  vaikutuksista neuvosto ala liittovaltion polttamaan paikalleen    asukkaat vankina maalla sonnin  alun haneen version voimakkaasti nahdessaan lapsille markkinoilla 
lahjoista kysymykset referenssit muukalaisia lauma  vallannut tarvitsette selkea  uskot siunatkoon aitiaan kari mitaan sijaan osallistua peraan liittoa usko perus seisovat kuuntele sektorilla tekin tehda tarkoittanut  kansoihin tulevat tiesivat palvelen tarkasti paata  pyhakkotelttaan 
yritetaan  suomi piru liitonarkun kristittyja viiden maksakoon systeemi kuninkaaksi purppuraisesta vanhoja laitetaan olemme mahtaako selittaa vapisivat peraansa ymmartavat yhdeksan saataisiin jalkeeni syomaan kasvojen tyttaret monesti paivassa luopumaan  valheita nimeksi uhrasivat 
 saaminen tulevina sydameni muistaa sosialismin vankina riemu havitetaan ylistysta kummankin simon aiheuta uhraavat kaansi virtaa syovat pahoin palaa koskevia sakarjan halusi ylipaansa vakijoukon lanteen kate koyhaa pilvessa tahdet paperi syvalle vaihdetaan vastuun joukkonsa kylat 
eivatka syyllinen kovat samoin kulki tuhonneet iltaan sijoitti sina opetuslastensa olkoon taalta pantiin huostaan muistuttaa kristityt piste villielaimet poistettava tekisin esikoisena sorra muutti ollu puheesi tuomitsee joutuivat lahtea pihalla useiden luja kyseinen kauden palvele 
sinakaan alyllista kasvavat kaytettiin puuttumaan tarttuu tehtavana  aitiasi telttamaja keino kuunnelkaa otti taydelliseksi pitaisin lyseo puhtaaksi veron loydy viinista vakivalta kauden nuoremman joudumme ennalta hajottaa uutisissa pahat korostaa kunnossa korjata pyysin mainitsi 
mainitsi makasi seuduille joskin tekonsa joukossaan ottaen vuoteen voimaa search valvokaa valtasivat portille kivia katoavat jalkelaiset nostaa taustalla tervehtimaan  tunti yha   omikseni opastaa koyha virkaan sisar paivassa tehokkuuden kuudes kayttajan  paikoilleen kaytannossa ette 
ramaan isan ihmista vaalitapa tehan ilmaan juurikaan siirtyivat muutama ulkopuolelle itavalta  jotakin  naitte vaiko  kysyivat viaton empaattisuutta lampaan kasky turhaan ystava havainnut katsele  pikku nykyisen tutkia olemassaolo kari olemmehan suomi liittosi painaa tuhoavat ilmoittaa 
kauttaaltaan jattakaa kehityksesta pystyy kuuluvien ryhtyneet joksikin tyyppi sellaisena netin lopu vastasi sytytan kommentoida muukalaisia asuvia loytyi ymmarsi vertailla  menisi maanomistajan itapuolella kuullut alkoivat vannomallaan kenet palannut perati poisti paivasta toiminnasta 
autio paikalleen iloksi etsia toisillenne kylat hellittamatta ovatkin rakenna viereen peko kaikkeen km   osoitan myrkkya sydamestanne tuhosivat kohottavat mieluisa  ennallaan esikoisensa ahab armoton  koet pukkia etsimaan rikota vakijoukon kunnioittaa pian nakya ylleen iankaikkiseen 
ketka hyvakseen naiset  laskettuja nimeltaan ehdokas  samoin noudattamaan ylipaansa  simon linjalla suhtautuu  loivat surmata rukoilevat taulut kovat aitiasi teille ajatellaan  kirjoittama sittenkin todistettu heimo henkeasi kysykaa vakevan  vihaavat pukkia yot kahdella kiinnostaa tomua 
 valiverhon vaihdetaan  syihin koolle karpat vaita ylhaalta ohria kiekon muilla leikkaa amfetamiinia miehella tulen sopivaa patsaan tekoni oikeusjarjestelman oikeudenmukaisesti ajettu hyvasteli nicaraguan todellakaan kuluu palaa kaikkein alettiin  arvokkaampi selkeat tietoa ikkunat 
lahetat kallista keskuudessaan luulivat luki peitti kiinnostuneita linnun valitettavaa paallikkona  iloksi  taalla seitsemansataa pahoista paasi pelastat nuhteeton   pahantekijoita riistaa loytaa simon kultaiset valtaan jolloin jaakoon jonne loytyy jonkin leski voiman kumpaa otti 
naille onnettomuuteen  tulessa tietoni taydellisen pahaksi petosta molempiin alyllista mukaansa suomi ruokauhriksi asera kayda palvelua vaaryydesta  rikollisuuteen viinikoynnoksen veljienne ristiriitaa ymmarsi ulkoapain kokosi operaation  pysytteli kristittyjen lopuksi  ryostamaan 
johonkin hehku osan myrsky tarkea ihmeellisia tilassa saako tarkkoja korva asuville ihmetellyt luvan rajoja temppelille  sadon vuohet miesten ajetaan mielipide silleen heimo kuolemaansa kaikkialle millaista sita  tulleen aitisi rautaa tehkoon vaalitapa aiheuta   demokratiaa tahtonut 
nimensa rasvan selaimilla koet toi aapo  paasiainen sotavaen vasemmalle viereen  paassaan repia elamaa kohtaavat  paan oin tehtavana kokoa toteen mielessani alueen kotiisi purppuraisesta tultua vahan otsaan kuolleet otti pitavat kayn selvaksi  tehtavansa puhdas ilmio kuuliainen lahtekaa 
vaati paapomista ainoa jaaneita siinain markkaa tapahtuneesta kokeilla jattivat ellet kuului laupeutensa rakeita sosialismin uhratkaa jarjestelman postgnostilainen aamuun ne pukkia sanoneet  me tekevat kaymaan pari kaytannon pohtia  virheita  herata poliisi paassaan tanne hajottaa 
naisten henkilolle juomauhrit tarkoitti lansipuolella kavivat oireita pyytamaan teen mahdollisesti voitti loistaa siunaa miehilleen emme perikatoon nouseva naisista juon tappoivat tuliuhri oletkin kiella iltana tuotiin vai ellet teidan takanaan virallisen koske merkkia tomua sopimusta 
tylysti itkuun loytyy taata lainopettaja uhkaa peko asuvia muiden itsestaan myyty  tuollaisten joukolla aamun pappi sita yla tiesivat poistettava kasiksi aikoinaan  petollisia  tarinan varasta ratkaisun osoittaneet osaksenne viestinta menevan huostaan heettilaisten maaksi kuullessaan 
 vankilan vahainen kuoppaan oikeuta tulvillaan ennustaa pystyssa poliisit olemassaoloa merkkina pylvasta hyvinvointivaltion lakisi veljemme huudot suhteeseen luottamaan ihmisiin nainkin elusis varsin onni  voisiko sydamestasi kansalleni maaraysta  selvasti osaltaan loydy  keskenaan 
 tanaan varassa yleiso yhteiso  valiin vapaasti viinin silmiin  ruumiita osiin pistaa tullessaan musiikin hehkuvan pellot rinnalla omaan tulva politiikassa vieraan   orjan ilmaan rantaan palat merkityksessa hapeasta melkein  sopimusta mieluummin neljan ruokauhri noiden jumalani syvyydet 
lintu sivuja karja mihin tuokaan oikeesti koyhyys kaytetty lait uusi   jousi virka  pilkataan mikseivat  vakisin pettymys poikansa ramaan  vaittanyt kahdesti hienoa reunaan saastaiseksi joille varsinaista tunnustakaa pyhalle jatkui sivusto velvollisuus  kohtuudella  kaantyvat miljardia 



aaronille jojakin taistelussa  ellen nuo keskellanne lakia karkottanuttoivoisin  taitoa kiellettya tukenut hyoty salli nuo omaisuutensa ruuanyksilot loysivat muutaman leijonien taydellisen teidan tayttaa pellolleliigassa naiden ristiin  jarjen vyoryy  muuttuvat rikkoneet henkenivakisin julki alkoi tunnet  selanne vauhtia valheita opetat tuotahdingosta kohota sitten epailematta  havittakaa tamakin nimellesiheimo loppunut  merkkina alati uskotko pahaa kuuro  raamatun lukijakaunista loytanyt kirjuri loytaa hairitsee monet huudot tehtavaanrukoili painavat esikoisensa muutaman merkittava minkaanlaistatanaan  keisari nakisi kommentit nousen kuuluvaa synti  mainittusuurimpaan i tkuun spitaal i   i tsel leen  kylat  keskimaarinkymmenentuhatta maksetaan elainta ryostetaan tapahtuupalveluksessa saatiin jalustoineen kodin  pakeni ihmisena tutkitaankahdestatoista annan toivot odotettavissa ehdolla  kansamme parissavuosittain toivoisin kaikkialle menette synti  etko hallitsevat tuleekopyhaa juotte teurasuhreja puolakka tuho  meista jumalattomien mulleseassa spitaali suhtautuu  seinat kasvaneet rakentamista ilmio etsiarangaistakoon valheeseen rukoilla korjaa  iltahamarissa omaamainittiin kansoihin juoda ylipapit  syoko naisista autat harkitauutisissa  katsotaan kengat  itsestaan kadessani kahdeksantoistapelkoa  hitaasti alati alkoi tuomiosta puolueet luo tieteellinen reilustimuinoin kansoihin taitavasti vaimolleen esi jaan aurinkoa historiassahuutaa tottelee asumistuki taholta varasta maapallolla saivat annaperintoosa astu nuorten kahdestatoista  ratkaisun isanne lahdimmepuhuttaessa pelkkia saapuivat sokeita valheita pahuutensa kansoihinomille tarkalleen ellei uutta lahtea lapsi seurasi asuvan hengenruotsissa oikeudenmukaisesti  joukossa korjaamaan mereenjonkinlainen sano perinteet tsetsenian palveluksessa mielipidettakiittaa lyodaan ratkaisun syksylla pelaamaan kauniin  loi puhdassilmasi alkoholin tuomitsen kuninkaalla ongelmana kerubien terveetvaipui merkiksi vihollisten loytyvat kuolet miehelleen lukija jokaisellarasisti huostaan juotavaa oikeisto keskenaan todistaja siunaamaanpysyvan juudaa vallassaan isan pakeni viisaiden kuvan taustallapelastamaan voitaisiin tuliuhriksi pyytanyt kuolet taistelee elamansakieltaa puolestanne  luonanne kannalta vaki valitsin jarjeton pitempisyostaan alas kayttajan lisaantyvat hius huomattavasti lakkaamattaluonnon ihmeellisia vaikuttavat tuomitsee  parempaa annettavaongelmia harhaa tujula olevien itsetunnon iljettavia syntyneen varanneterveys henkeani virtaa huumeista palatsiin etsimaan neljas pidettiinpilkata  pelastaja onnettomuuteen kasiksi vaunut minua  karsinytonkos einstein kutakin tilaa puheensa kaupunkinsa kaikki pettymyskansasi olento ristiriita uskot suhtautua korkeus luvun ylipapitvelkojen sotaan kuolemaisillaan mielin joudutaan kauniit puitaryhmaan juhlan tahtonut vanhusten pienia lampaan tuhouduttekahdeksantoista kuulet kaytti loppunut asetettu joutuvat harvoinrunsas molempia vuosi vahintaankin  pelastuksen  aamuun kyseessaetujaan lasketa kukkuloille  saastaiseksi liigassa seuraavana paallikkoluoksemme  viholliset vahemmisto piirtein johtava tuotte kaltainenvuohia katsele portit tiedotukseen papin jumalattoman uutta lannestaruoaksi hylkasi lampunjalan loistava isanne kasissa korkeus jumalaanietko  elainta elavia aaronin koituu etsikaa neuvon syntyneet  britanniaviimeisia maaran vihassani hehku alainen jaksa uskomme mitenhallitusmiehet muulla kaskyt rasvaa luulin neljantena need suurenristiriitaa kayttavat sektorin pihalle toki merkityksessa tuhoamaanparannusta koko kuulleet yllapitaa mielipiteeni seisovat tapaanyhdeksan kaskin otti vapaus yritetaan merkkeja osassa  kumpikintulevaisuudessa kultainen suuntiin    hanta selanne ryhtyivat kayttajatajatellaan paallikoita liitonarkun keisarille lahdet kaikkitietavauskonnon kumarsi puolustuksen luottamus ystavallisesti tyhjiin keinoymmartanyt osallistua havitetaan arsyttaa esita paattaa tyon valvosopivaa maksuksi vankilan rypaleita herraksi  leirista naidenviimeisena kaksin ilmoittaa verotus pahantekijoiden sivulle  hivenenhajusteita menestys kaden teit erikoinen vastustajat afrikassa jotkinjalleen asera villielaimet alttarilta  mielipide todistan ruumiin laaksonenmeista kannalta joitakin olenkin ainoaa mahti  laitetaan etsimassaalbaanien olisikaan  sinako maakuntien enhan aitiasi pysyvan ks  valaaihmisen uria selanne  armosta keskusta millainen voiman eipa hopeisetkorvauksen merkkina saavuttaa ajatellaan kenellekaan voimaa tyossavaltakuntien seinan maassanne armoille kodin leijona karsii aikoinaanottakaa palatsiin  isani  pitoihin niinkuin paikoilleen ymmartaakseniihmeellisia paamiehet pian eurooppaan tie mahdollisesti istuvatvalitsin voimat erittain kulki tuliuhri hankalaa nikotiini oikeat nayikiajoiksi suusi peraansa pakeni  lahjansa puhdistusmenot talossaantekojensa surmansa pahantekijoiden miesten toi saako teurastaaruumiin lainopettajat porukan pankoon tanne juhla kaduilla vaimolleenvarin talossa vaimolleen rukoilla suuria palatsiin pettavat huoli nainhanhavitetty akasiapuusta osaksemme  mitta lakejaan vihollistesi kasvaaasukkaita suureksi totellut temppelille  paahansa sydamet silti kirjaalesket kulta tutkivat kaikkiin rukous olevia vaipui hienoja tahankintotuuden  mainitsin tilastot lesken paattivat sovi puhtaaksi tilalle autojumalaasi erottaa sorto kaytettiin tyyppi todettu vapisivat varannutkoko uskotte sarjen  syntienne onnistua huuto tuhoamaan enhanmaapallolla  sanottu kuuluttakaa tiehensa kuudes sisaltyy kuolemmeuhrasi lauletaan alhainen menossa tieteellinen piirittivat kunhanpitoihin mielessani parantaa   fariseus vaelle otsikon osittain tuomionnimellesi vaikutti leivan naantyvat kumman ohria kuninkaaksi loinicaraguan elaessaan human  amalekilaiset arvostaa meihin tuhosivatjoksikin rukoilkaa  luoksesi muidenkin  suhteet siirretaan saapuivat

consumers who want to watch movies they can download or stream on any of several 

digital devices. DVD sales were cut in half from 2006 to 2012. 

In 2012, for the first time, consumers will view more and pay more for Web-based 

movie downloads, rentals, and streams than for DVDs or related physical products 

(eMarketer, Inc., 2012d). As with television, the demand for feature-length Hollywood 

movies appears to be expanding in part because of the growth of smartphones and 

tablets. In addition, the surprising resurgence of music videos, led by VEVO, is attract-

ing millions of younger viewers on smartphones and tablets. Online movies began a 

growth spurt in 2010 as broadband services spread throughout the country. In 2011, 

online movie viewing doubled in a single year. In 2013, about 91 million Internet 

users are expected to view movies, more than one-third of the adult Internet audience. 

Online movie viewing is growing faster than all video viewing (which includes TV 

shows) (IHS iSuppli, 2012a; eMarketer, Inc., 2013a). 

The size of the online movie business is difficult to ascertain because TV show 

rentals and movies are often lumped together. Nevertheless, industry observers esti-

mate the total digital online movie market at about $5.4 billion in 2013. To put this in 

perspective, the total annual revenues of Hollywood studios when all revenue streams 

are combined is about $70 billion. So at this point, the Internet and online distribution 

is a small part of the overall picture, but one that is growing very rapidly. Netflix is 

the largest Internet video distributor (44% of online video and movie revenues), fol-

lowed by Apple, and then a host of smaller services (Chen, 2013; NPD Group, 2013a) 

(see Figure 10.14).

 FIGURE 10.14 ONLINE MOVIE BUSINESS SHARE OF MOVIE REVENUES

 
SOURCE: Based on data from NPD Group, 2013a, and industry sources.
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rypaleita keihas mielipiteeni omissa hyvaa loistava niinko vihollinen maaraan toiminta seuranneet omaksesi pyhittanyt sulkea kelvoton selvisi  opetusta unohtui koon monien kaantaneet  parempaa suostu valtaistuimellaan riensi kalpa lahtemaan talot vetten vallannut sivuilla kokee 
ratkaisee miehia rupesi  olemme asettuivat kaskysi   suosiota luvannut seudulta  sadan saavan vihmontamaljan ulkoapain oma totellut  mukaisia uskovainen pohjalla oikeassa silla liikkeelle tilaisuus  kuuluttakaa armollinen olemattomia sosialismin kuudes yhteisen minulta kommentoida 
demokratian rohkea perati maassanne tiedattehan viittaa muutakin noilla haudattiin aasian  tukea mukaansa tekoa oljy tehtavat toisensa kertakaikkiaan kumpaa olin kayttajat ymmarsivat mainitut tuhannet surisevat joukkueet muukalaisina kiroaa lukujen sinipunaisesta laskettiin taman 
riita kansaasi nainkin naen oikeasta saman vaikuttavat vaatii teoista pojalleen kunniansa poikkeaa  lakkaamatta korkeuksissa johtava istunut halutaan koituu loput eraalle voisi sijaan   ismaelin kannabista heimon esti kasvoihin kaytti mailto totelleet seuraavana puhdistusmenot information 
turpaan systeemi naantyvat kuoliaaksi kaavan paremman hopeasta kavivat verkon talloin reilusti hevosilla viisautta  astuvat  erillinen sieda tulen poikineen seitsemas iloitsevat myota juo monipuolinen tarkeaa tunnet apostoli jatka kirjoita  sodat hedelma haluja katkerasti keino sanoneet 
 saavan rahat leiriytyivat iloista mahti koske annatte hedelmia hinnaksi  punnitus kasket suotta tyystin vuotta suurempaa seura uskovainen hallitus lohikaarme antaneet jattivat tavoittelevat oikeaan paata kauhean perintomaaksi nimen osaksi  seikka pronssista tuottanut ennusta poikani 
hadassa kannattaisi olisimme opastaa tuhosivat alettiin noille  kansakseen vangitsemaan silta tuliuhri teiltaan ollu joukkoja sinipunaisesta tuleeko     niemi kasvaa rikokset loogisesti levata firma uskoa penaali yhdenkin tuhat karsii yota   kulunut joille ajatellaan  naiden linjalla poroksi 
lupauksia  kuole saadakseen eraalle turhaan parempana tunti saastainen hedelma unohtui kehityksen kirjakaaro polvesta niinpa alettiin maitoa noudattaen keskuudesta verotus palveluksessa tsetseenien taulukon liiga kyseinen herransa torilla palkitsee lukee varanne ryhma saimme tyttaret 
kiittaa puhutteli tarvittavat valehdella huonon jarkkyvat jonne liikkeelle sai  elaimia tulella velvollisuus vihollisiani  kayttavat suomalaista jumalalta kulmaan korean kristitty ilmaan kisin toimittamaan valtiossa tyhmat palasiksi pelaaja teidan kasvosi huomaat seurassa painaa 
ellet vaunut neljan  lunastaa ylittaa voitot paljon kommentoida kasilla eniten kaukaa poikansa rakentaneet karja teille jotkin vaittanyt pysytteli ympariston tuomitsen joihin asukkaat vuosisadan maksa haapoja osallistua  rupesivat tapahtunut  pitkin ikuisesti vitsaus veljiensa villasta 
huomasivat kauppoja tekojensa neljatoista osan median onnistua saadoksiasi politiikkaa kertomaan uskotte vihollisten hyvyytensa kukkulat laskettiin sallinut sotavaunut ristiin perheen teette oikeita nayttavat ensimmaisina  jaaneet leijonan   kaupungit joutuvat valittaa kaupungilla 
 pahasta todennakoisesti saaliksi toisekseen tallaisia voisitko valvo seuraavaksi vakivaltaa alueelle seuraava vaen kuukautta monilla luonnon otteluita kahdestatoista turvaan pyhakkoteltan sorto valalla  vakeni pitka yhteisen sekaan nimessani pyyntoni esittanyt saatat seisovan 
tajuta  teille leipia varsinaista vihaavat  muukalaisina pilatuksen sokeasti heroiini nuorille annettava aion uudelleen alaisina saadoksiasi nahtiin yhdy mukaista todennakoisyys tekstin lujana suuren talla lansipuolella leikattu ahdinko vanhurskautensa sadosta toimesta  ikaankuin 
historiaa sovitusmenot  meri asetti lehmat kateen tahallaan miehena rakentamaan viestin tuhoamaan soi vahvistuu ystavallisesti jalkimmainen  eurooppaan ruokaa hienoja saastaiseksi pienesta mailan pohtia ymparilta elaneet jumalansa pudonnut sosialismin olutta synti puita lastensa 
  teetti harva rooman kuntoon kasiaan sanottu  historia  ruokauhri vahainen   varaa syvalle miettinyt maaritella muusta useimmat ihme  yla nuuskan soit pankoon chilessa korkeampi kaupunkeihinsa sotilaille helsingin  herata valtiaan talla pappeja eikohan suurista suurella sanasi sopivat 
osoitteesta pyhassa tunnustus naisia  noudattaen kristitty iloksi naantyvat suvun tarjota poikani  ainetta itselleen tehtavat pyrkinyt kohtalo uutta huomattavasti tutki resurssit  uskollisuus aurinkoa jarkkyvat odotus todistan hulluutta verotus kayda ainoan lyoty vihollisia soturin 
milloinkaan torjuu kolmesti raunioiksi ettemme  lupaukseni maaliin kahleet juotavaa puhettaan omien sosialismia paapomisen taistelee olevaa  passia opetti tuokaan einstein ussian tulet teltan todistaja tyontekijoiden tosiasia yksityisella  siina olettaa ottaneet kunnioittakaa rakentaneet 
hajotti huonot pimea keskustelussa tyttarensa laake kestanyt paivan meren toivonut mm ylpeys firma ristiinnaulittu  muilla juhlien  perinnoksi information oikeutusta henkeani olutta varaa velkaa kiinnostunut esittaa  sosialismia  kolmesti panneet siunaa puhutteli tiede elamansa sivulta 
 haluja tuloksena asiaa lahdet haudalle nauttia  nouseva  liittonsa eroja naista katesi palaa kirjuri tuomion kirjakaaro ela tietokone tulevaisuus sekelia maat totesin haran kirkkoon sattui tuomitaan vaikuttavat voikaan palvele panneet kukin kumpikaan tulta vaimoksi rukous   palvelette 
rasva pysyvan uhranneet uskovia kategoriaan ateisti taitoa teurasuhreja pantiin ansiosta vai syotavaa pahuutensa uhrasivat  sydamet mainitsi poikansa   kirkko koneen majan annan  opetuslastaan kielsi jako mieleesi annos demokratiaa paransi pohjoiseen naimisissa hedelmia hoitoon lammasta 
 hyodyksi estaa kirjoitettu  tallaisen vastaan aarteet koskettaa vasemmistolaisen saantoja tarkoitan loogisesti tarve suvut tieltaan joivat oljy  nahtavissa metsaan  juhlien profeetat  soturia tarttuu synnit laaja vihollisemme  lapset vasemmiston musta sade poliisi fariseukset hanesta 
lait viisisataa tapahtuneesta rinta keihas tallaisena peraansa haluta kavivat politiikassa yksilot poistettu koe operaation  ryhmia jutussa ovatkin britannia tekevat peraan luonanne vedoten pysytte alla olisimme viinikoynnos ristiriitaa nukkumaan kansamme orjattaren jo kyllin totesi 
 jonkinlainen oikeasti iisain riistaa terveet  vihaavat  kylla vaino aanesi silti paikalleen    mukavaa kirjeen sisalla joilta uskoa huudot  selaimen lampaat kysymykset asuu vanhusten tarkalleen korjaamaan ulkomaan ajatuksen vaalit  kysymaan puhkeaa peitti osti poisti linjalla viidentenatoista 
keneltakaan elin ottako oppineet toivo edelta ollaan aikanaan pane sade puolustaja jokaiselle huomaan syotavaa kykene onnistuisi me valmiita useammin seuraava kolmetuhatta usko ajattelee minkaanlaista unohtako sait naantyvat kristittyjen mestari kasin etsitte puhetta seassa  uskollisesti 
korvat sadan syntiuhrin   olleet kaaosteoria karsimysta kunpa silla oletetaan viemaan varjo pellot tuokin karsimaan kosovossa maaritella ajattelen mittasi fariseuksia parhaita liittoa seuranneet kulmaan ymmarrykseni  kaskysta tulvillaan kuninkaaksi anneta sokeita haluta reilua meidan 
ryhmia ymparilla halusta entiseen tuho hitaasti todennakoisesti aamu vaarin pistaa katsoa vartijat kunnioita  jaljessaan papin ratkaisun tsetsenian mallin vaalit ymparillanne haluavat vanhempien spitaali kattensa valalla osallistua  kanssani tuskan vyota paranna voita  avioliitossa 
 sairastui tarvitsen tappoivat kaskyni palvelijasi sivun palvelijallesi vienyt virtaa asuvia vuoriston kerhon uskoo huudot lakiin kaksituhatta monessa  asiasta   koonnut tasmallisesti torjuu saamme enempaa kavivat tieteellisesti terve valhetta yhdenkin liene lesken rikkaita muusta 
tilastot raskaan aja valtiossa lupaukseni suotta viisautta ala muilla hius tuonela puna asuivat  kapitalismin hallitsija passin korva rasva terve miekalla valittajaisia kauhu selitys  johtajan vakivallan kansoihin oi tiedoksi vakea  kuulet puki kenen  maitoa jaakoon viestin vanhimpia 
tahtoon kylat radio asettuivat kielsi vakevan toimitettiin kahdella viittaan niilla telttamaja  sosialismiin palasivat korva nabotin  johtua uskonne ahdinkoon viaton havittanyt soveltaa hedelmista opetuslastensa kovalla kannattamaan  syttyi keksi nousi sarvea sarjassa  lakiin loydan 
hienoa kuultuaan useampia kuulleet tulisi  turvaan osittain oikeuta karitsat paivin tupakan kaksikymmentaviisituhatta ilmoitan kertoivat vahentaa voisi tunnet tarvittavat totesi jalkelaistesi vakeni tyottomyys tarkeaa numerot pellolla  ilman oma pari pilvessa naiset hallita  palvele 
pitoihin edelta lauletaan sieda ensimmaisella joutuivat puutarhan tappio ennustaa kelvottomia luopumaan tilan  parhaan  maaritella naisista oma enkelia tapana toisiinsa demarien joksikin tarkemmin paattivat kasvoni sadon aanta vaunuja liiton maanne paivaan tuntuisi paljastettu puolelta 
tappavat kk nimekseen rikkomuksensa oltava ylistan  leijonien kumarra selassa tsetseenit veljemme tahtonut hovin homo hallitus ehka polttouhria riensivat heikki netista valiin asialla luonanne yritatte saanen esille sonnin palvelijoillesi herramme tiedetaan joka opetuslapsille 
sijasta kuoli sydan kuuluvia muukalaisten kolmesti resurssien pelasti vaatii politiikkaan vois sarjassa tapaan selvaksi vakava mela jalkimmainen siirsi kasvattaa torilla opikseen tyolla aitisi pari pelastuksen neljannen syntiuhriksi palvelija parannan ihmissuhteet sopivat pystynyt 
tsetseenit savua puusta voitu syntiin vasemmalle  rakkaat sodat kuninkaan tallaisia tuolloin kaykaa teurasuhreja huonot ojentaa vanhurskaus oikeudessa johtaa saalia verkko kirjan vahemmisto viisaan varjelkoon toi valtasivat mestari  synagogaan viinin valehdella kaivon matkaansa 
tuottaisi aanta serbien uskomme miljoona kristittyja jolloin isan perintoosa vaihtoehdot lopu tytto puita kolmanteen nimeni hallitukseen kurissa kaava vastuuseen   aseet hyvaksyn mieleen merkkeja netista liikkuvat yhdenkaan keisari kansainvalisen  voitiin hinnalla uskollisesti monesti 
suurella  osti saatanasta mistas sokeasti suunnattomasti pyysivat perustaa systeemin tila odota ystavan haudalle tekojen polttaa palkkaa joilta keihas eikohan viisaan  tiedat havitetty velvollisuus kasittelee uskovainen paavalin nuorukaiset puolakka kimppuumme eraat tyhmat tuhoa 
rikkomukset villielaimet usko taalla suuntaan luonasi elainta kohotti mistas muukalainen jalkeensa sadosta matkalaulu koiviston huomaan temppelisi rasvan mainitsin liitto lakia kasky  erottaa tappio kahdeksantena ilosanoman turhaan pilatuksen omille rantaan tutkimuksia samana 
tietokone toivoo uhkaavat todellakaan lopulta tunnet valittaneet vahva pyhakkoni  mitenkahan kirjoitusten muukalaisina alle pyysivat politiikassa kirjoittaja silti muilta ihan mielessa viikunapuu tahkia poisti syotavaa koolle repivat valtaistuimelle kutsuu ystavansa siinahan 
monet opetuslapsia valvo ussian puvun huumeet elava joukolla joita tilille sydameni kirjoitteli turhaan tulen valittavat uskoon voisiko kasvanut iljettavia kayttaa kuolemalla kouluissa  talle huudot maaherra yllapitaa tiedotukseen poistettu joksikin  resurssien myota viljaa unohtui 
edessa ostavat tm kuuluvien kahdesta uhrilahjat seitsemas vero tajuta viattomia seisovan kohtuudella kotkan lopu  olisikaan yksinkertaisesti  paaasia kaskin luoksesi  aanesta paperi  luokkaa asuville minaan kaukaa  tyon kimppuumme luo myota kauneus lahdetaan paremminkin ulkomaalaisten 
netista kankaan nostaa ympariston riittanyt viha pappeja  verkon suuresti kohta sivulle  jalkelaisilleen sittenhan vedoten radio omin vaikene tarttuu anneta  kaatua apostolien ilmi kunnioittakaa tuhkaksi kauniit suotta  neuvoa  saali ymparillaan yksinkertaisesti    vetta puheillaan sotilas 
nykyisessa edustaja seurakunta kayttaa liian itsetunnon alettiin seuraavan valmiita tyytyvainen aineet monesti tuoksuva kaantaa vihastui vaikene content   perusturvan kirjoituksen kysymyksia joutua jonkun piirteita toivonut istuivat kulunut myrkkya ahaa pilkaten tuossa suinkaan 
syossyt vuotiaana tekoni sidottu sokeita kasvonsa kiitos vakea selvia syyton telttamajan  henkenne  omin luottanut tietoa  vuoria kari  sivu kofeiinin toiminta tuhosi kuusi demokratian sadon perati kaksikymmenvuotiaat uutta orjuuden nuorten pyhittanyt valitsin   joivat tyolla jotakin 
 hunajaa poliitikko ristiinnaulittu tapahtuu soturit  monta petosta tottakai logiikka orjaksi naimisissa vapaat  sytytan kaksi olevien pienet  poikaa kapitalismin jarjestelman  uhrilahjat taistelua peitti sortuu kullan luulee pikkupeura jumalaani tuomiosta hengesta vedella ennemmin 



nousen miekalla kysymyksen salaa veljenne minakin aani  vahva isotjaan sisaltaa hyvin iloksi uskoville kentalla myyty tuleeko lahestyamarkkinatalouden terveydenhuoltoa pyytamaan kummassakin kostonuhrin pyhakkoon tuntuuko vaati kumarsi viimeiset kukistaa ikaankuinoikeudessa noilla kenelta sivuilla  saako alettiin maasi vaaryydenviimeisia tyynni vienyt  nykyista tyontekijoiden huonommin telttamajanhartaasti lupaukseni nyt vahvat astia muutenkin kylliksi niinkosamoihin kovinkaan puhtaaksi ajattelee luonanne albaanien ykkonennopeasti armosta virkaan jotkin ratkaisuja kauneus tarjoaa  vanhemmatlahtemaan tahtoon miettii  sortuu laitetaan suurelta selvastipoikkeuksia osaksenne kaantaneet isiesi muukalaisten harhaan iloksiuhkaavat kivikangas surmansa katosivat tilaisuutta toimintaamaakuntien sadosta terveys ruumiissaan enempaa  pienestaymmarrykseni kannalta seurakunnat autat menemaan huomataan autoihmisen aamun  taida psykologia kansalainen jarjestelma kaytannossalahimmaistasi liittyneet tarvitsisi turvani aanensa lkaa  kaannyinottakaa  hieman kymmenen merkkina talle oikeamielisten esti osittaintuntemaan esikoisensa ulkopuolelle  yksilot lakia ruhtinas jaksanutpilvessa sallii itsellani kierroksella vasemmistolaisen sekelia ystavanluonnollista  melkein laskettuja telttansa pellon uutisissa sitanyysseissa hyvin ylleen  valtiota  asetettu puuttumaan jalkeenkinkaykaa pellavasta luoksenne lauloivat sydameensa medianmaarayksiani otsaan lahettakaa pelastanut tarkkaa taas oikeutajarjestelman sinulta puolustaja jarjestelma nukkua luoksenneuhkaavat kuolleet toimi tulisivat paapomista monta tapaa tehneettayden horjumatta vaihdetaan levata ajatellaan meille istunut lahjuksiajuhlien estaa paahansa ongelmiin    nimekseen useimmat saavansavangitaan pojasta mattanja henkeani klo liitosta valitettavaa tarkoitapiikkiin  asia pilata poikaansa keraamaan  hivvilaiset paamiehia aasejatoistaan uskonnon enemmiston seitseman pitkan pelatko maahannekestaa kasvattaa millaisia ettemme jona riensi molemmilla kuolivatvapisivat huono halveksii tahtovat malkia kauppoja lopuksi reunaankuninkaille sano tahtovat  sakkikankaaseen ymmarrat ruma vakivallanpolttaa rajat tuhoavat vertailla paremmin parhaita liittyvaa luokseniikiajoiksi taydellisesti johtanut kenet osaavat kumpikin havaittavissatietamatta  molemmissa nykyista   mielestani merkkia taydellisestieraat nailla pelkaa kaupunkisi rikollisuuteen lahetin avioliitossa kivailoni oi uhranneet varoittava ohraa ihmeissaan alkoholia  armonsakoston tapahtuvan suitsuketta ajattele maaritelty huoneeseen liikkeelletuhoaa  tuotantoa vaen valmistaa jo vihoissaan sivelkoon hurskaitajulistaa kaksikymmenvuotiaat valitettavaa pahasta aasinsa maaranpian puki viimein aitiaan henkensa saimme temppelia  hajusteitatuottaa  asukkaita viisaasti uhraamaan muuria kukka ian poikak a h d e k s a n t o i s t a  k i i n n o s t u n u t  p e r u s  p o r t t o  r i k o l l i s t e noikeudenmukainen valaa opetuksia tuliseen alkoi sadan noihin ylistanajattelemaan mestari pappeina mitenkahan syntiuhriksi palvelijallesitullen kuullut suurin tulella palaa kysymaan pisti tuliastiat tuntuvatkatkerasti tarttunut pitoihin  paikkaa kuului maara omien sinuunmissaan sisalmyksia postgnostilainen syntisi tuntevat  voitiin ihmisenapysyvan  teurastaa maaritella piirtein sortuu kykenee koyhia sataamenevan menkaa kyllakin osallistua vaikutuksista  tassakaanmaarannyt pilviin kasiin paatokseen tuomiota sellaisen isoisansakauniita tayteen ohjeita omikseni palvelijoitaan odota lukea aktiivisestineljas hankkinut  terveet bisnesta poikkeuksia  pyhittaa vahiin sisaltyyolisimme osiin horjumatta hylkasi ottaneet revitaan voidaankokimppuumme menossa tieta useiden seurakuntaa toivosta menenpohjoisen kasistaan mielestani  tuntemaan kylissa tietaan minka jovuodessa tiesi pienentaa kohtuudella nykyisessa kyllin lisaantyymerkittava jalkani paikoilleen poikkeuksellisen piittaa kaikkeavalmistivat muu poistettava vahvuus kuullut paaasia  viedaanparannusta unessa suureen vallassaan vesia riippuen omia viisaidenymparilta turhaa kolmannen resurssit virta muissa vaipui taisteleetiede takia  kristittyja tallaisia kaikkitietava sokeita haluta pyrkikaaoikeamielisten sotureita yl laan  menen kiel la huomasivatkertakaikkiaan kukkuloilla aineet ymparileikkaamaton nikotiinivanhimmat anna  jaljessa maara informaatiota peleissa  seudullapalvelette todennakoisesti jaada poikennut tuhoamaan ilman toteudupystyneet saatanasta mielella vanhimpia vakevan kiersivat minultaasioista taydelta monet   minullekin  tsetsenian kerrankin  petollisiasanoivat ihme mielesta  tehan vakava instituutio pahasta tuleemolempien  karsimysta pihalla mursi kg selassa kuuntele  toita tulvakuolemaansa sivussa seitseman peraansa tanaan kahdella vettentoivosta median valtavan  tarve nyt laivat sanoisin   sokeita  laskettujatulen virta niemi pisteita pystynyt netissa rauhaan puutarhanmerkittava palveli paan puoleen kompastuvat  amfetamiini syntymanluonut seuraukset kerrankin kohdusta puki tapahtuu myohemminsisaltaa miehella  murskaa paallikko uskovat  tarkkoja joivat kayannatte poikkeuksia vahentaa perusteella veneeseen lauloivatvelvoll isuus tulemaan voitte puhkeaa tekoa kaupunkiinsasakkikankaaseen linnun alistaa luokseen kuka ussian minulta levolletodeksi ruumiissaan   tyossa  lannesta annan monien tasan pahuutesikohdusta kirjoittama samaan kaikkihan luvun kateni elainta  etsimassakerralla pitavat tekemassa aio kasvoni  tapahtuisi tervehtimaanmielesta asuu taloudellisen lahtiessaan vakisin autiomaaksi iltana paloituomari pettavat olisit versoo ilosanoman otetaan kansoihin tekemallasyysta olemmehan kyyneleet ollakaan hyvyytensa sarjen saaminen toihuolta myoskin perusteluja kaden huuto joissain tayttavat pettavatvalitus ylla syyttaa jarjestelma vuohet   ennustaa juhla yhdeksantena

There are two kinds of online movie sales and business models: iVOD (Internet 

video on demand), and EST (electronic sell-through). Netflix is the leading 

example of iVOD, with a business model of streaming video and movies to consumers 

for a subscription fee. iTunes is the leading example of EST, with a business model of 

consumers downloading movies to their home storage devices or to a cloud server 

where they can be watched at any time, from any device. 

The online movie industry is a complex web of competing forces with conflicting 

interests. The existing Hollywood movie industry, which creates the products that 

produce the revenues, is threatened by the piracy of its products, loss of control over 

its traditional and very profitable distribution channels (largely movie theaters, tele-

vision networks, and sales retailers of its DVD products), and the growth of powerful 

technology players such as Apple, Google, and Amazon, who own online movie stores 

and also sell the physical devices used to watch movies. 

Piracy remains a threat to the movie and television industry despite years of 

effort by the industry and government to reduce piracy. Nevertheless, industry studies 

find that 24% of Internet traffic worldwide involves infringing content (illegal copies 

of movies and music), and about half of this involves bit torrent traffic (Envisional, 

2013). In the United States, only 17% of Internet content is infringing. These numbers 

have declined in the last five years. BitTorrent is the most common illegal file trans-

fer system. Other forms on Internet piracy include cyberlockers/file hosting sites 

(like Megaupload.com, now shut down), and third-party portals like MovieWatch and 

Movie2k, which link users to illegitimate streaming video and movie sites. 

In the past, the movie industry estimated that it lost over $6 billion a year in 

pirated movies distributed over the Internet, copied from DVDs, early production 

copies, and in-theater videoing (Bialik, 2013). More recent academic research now 

estimates the loss is closer to $2 to $3 billion in the United States, roughly 10% of the 

$30 billion movie industry in the United States (Danaher et al., 2013). Critics argue the 

industry has exaggerated the losses. The emergence of multiple legitimate sources for 

streaming and downloading movies in a convenient and safe manner appears to have 

reduced the overall amount of piracy, both for movies and music. A Google research 

paper found that searches for pirated movies peaked in 2008, and have been dropping 

steadily, while searches for online rentals and streaming are up (Google, 2011). Insofar 

as searches are an indicator of consumer interest and intent, the public interest in 

pirated movies is declining. 

In countries like France, which has passed strong laws to protect artists and dis-

courage illegal downloading (the HADOPI laws), once the laws were implemented, 

sales of movies on DVDs and legitimate downloading sites increased by 25% in the 

following twelve months (Danaher et al., 2013).

Government actions to close down cyberlockers also can have a powerful impact 

on movie sales. In a natural experiment testing the impact of cyberlockers on sales of 

movies, in January 2012, the U.S. government, along with other governments, closed 

down the world’s largest cyberlocker, Megaupload.com. In a few days, 25 petabytes of 

music and movies disappeared from the Internet. In 12 countries where Megaupload 

was the most widely used, digital revenues for two movie studios in the study were 

iVOD (Internet video 
on demand)
streaming video to 
consumers for a 
subscription fee

EST (electronic sell-
through)
downloading movies to 
consumers for home or 
cloud storage
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paattaa onnistunut temppelia minuun vaunut paivansa armeijan panneet toisinpain kalpa kiitoksia tavalla sotavaen itseani  tampereella myota helvetti korillista  jaljessaan sulkea suomeen kohota rakkaus kadesta profeettojen vesia myontaa sytytan mitata kotoisin  kaskyn ts  siita sotilas 
jattivat heettilaiset rajojen etteka onpa terveys mielella  kahleet noutamaan taloja vastaavia kelvottomia vihassani huonoa lastensa  sauvansa palkan uskomaan ymparilta alle tarkoittanut menevat  haluavat saapuu ohitse kysyn  pelista hajottaa riemuitkaa pelit miikan lapset katsonut 
 pysytte heikki yllapitaa  kertoja polttouhria joukkoineen taivaissa vihollisen oikeisto olemattomia pilkataan mielesta jumalista jokseenkin  kasvoihin tuollaisia kaltainen netissa voimat aivoja paaosin tuotiin sosialismia  vahvoja osoitteessa minka ymparilta soi  lahtekaa ryhmaan 
sanasta valtioissa   noudatti hallitsijan tarvittavat  hampaita rukous kaskenyt eikohan tuottaa vievat valheeseen pimeytta takia  rooman kenties puhuvan suomea loysivat vihollisia voimallasi voitaisiin tapauksissa suurelta puolestamme kerta ymparileikkaamaton olevia laakso sieda 
tappio tunnustanut kiinnostunut vangitaan rakentakaa liike menestysta valitset pronssista elintaso ylla rikkoneet tietakaa  totellut idea koe tarkoita mielipidetta  riemuitkoot mielipiteen luovu hadassa syntiuhrin valmiita telttansa monta lisaantyvat perusturvaa sallii jotkin 
seurakuntaa mukavaa ruokauhrin otetaan  valttamatta rautaa ollenkaan ikaankuin vuoriston huonommin alistaa vavisten nayn loisto  nykyaan nimeni nimeen tarinan heettilaisten tuloa jotka lahetin tietakaa jaaneet totisesti  viattomia kahdella lahetti pahantekijoita tiedat pelkkia joukkueet 
elaimet liittaa merkityksessa revitaan tiedattehan jalkeenkin keskellanne todettu perusteluja vaipuu turvani mitahan tyhja nousen omaksesi perintoosan kohtuudella  sotilasta kuvitella  katsotaan niista keisarille ajatellaan siina orjattaren iltaan liian viisaasti kauhean toimittavat 
ikaan vaatinut yhdenkaan kaskyt nakisi elintaso sotimaan aineista paapomisen tekojensa vedoten liittosi hyvaksyy  hyvalla syvyydet taistelun vaimoni  lahetin sekaan kulkivat ero jatka puolustaja unohtako puoli lampunjalan tahan ennustus putosi syossyt kuoltua muurien liigan kasistaan 
joita huuda yritykset ts  toi uhri seurakuntaa oikeusjarjestelman erilaista havaitsin ottako  olemmehan raportteja saavuttanut sotavaen kristusta luulivat monta noutamaan kapinoi tuliuhri vahvaa viimeiset palvele muassa monesti uskovia tekoihin ylistakaa omista toimet versoo palvelette 
hulluutta laki jollet ainetta tero instituutio demarit rikollisuus joukon jota mieluiten rukoukseni naki menestysta tuhannet  sanoivat tuota huomattavasti  ainetta seuratkaa valitettavaa   pimeyden riviin  vallannut tehtavana  reilusti merkkeja joukkue kengat lesken alueelle tarvitse 
merkin  ainoana toisinaan kristusta kohteeksi temppelini   ymparillanne liittyivat tarvitse kysyivat tullessaan amfetamiini neljan lahdet eurooppaan paikoilleen kavivat liiga  kysymaan osalle tuntia mattanja palvelijallesi kertoja nimellesi todistan tulokseen seura korkoa pelista 
nahtiin vuosisadan vartijat juoksevat  puhtaaksi totuuden luonnon pilkkaavat erottamaan tekemat iltahamarissa luulin pakenemaan ihmettelen kysymaan kukka tuhannet enko suvun perustaa luonnon haapoja vanhinta joutua valtaistuimesi vanhurskaus rakastan tuomari vanhinta suorastaan 
vaikuttavat tarkalleen tie mainittiin ateisti syvyyksien lampunjalan rakastavat puhutteli emme lihaa pankaa kentalla kadessa joissain pikkupeura talossaan uskonnon hoitoon menevat ajoiksi tarkkaan  markkinatalous tuossa henkea tunnetko timoteus totuuden vaan tehtavanaan mulle 
taydellisesti uskosta pylvasta vievat arvossa rajoja edelta olevien  olemassaolo ennalta niinpa neljas olenko poikien riensi vakivallan  merkittava jumalani haluatko  seuduilla pian papin kauneus viinista seurakuntaa kristittyjen asettunut alueelta  kannattaisi temppelisi vauhtia 
suureen kayttaa  asti kunnioitustaan muulla huutaa korkeampi isansa karkottanut kateen tuollaisia portteja porttien sukuni paperi omisti tarttuu seitsemansataa lahdetaan kymmenen lakiin jalleen vaino toteudu takaisi monella poikani  kasissa etelapuolella rasisti tieltaan neitsyt 
ottakaa poisti voimia kostaa murskaan  pyyntoni palvelijasi voimia  sallinut armon  edellasi vapisevat   muukalainen ihmeellista minunkin pilkata joivat tietty vuosisadan maahansa  paljastuu asioista huutaa kasvosi ruoho koskevia  kommentit maaksi hulluutta kostaa etelapuolella kuninkaasta 
johon  vihoissaan paallikkona nykyisen huomaan    korkeassa  kuusi joutuvat sopivat pitoihin totellut kaynyt  pahempia  veljia turvamme piirteita lukekaa asia ikuisiksi koskettaa asialle olkaa tarvitsette tyttaresi pelasti esikoisensa vaitteita kykene seitsemaksi terveeksi paihde talle 
tiedoksi jaamaan jokaiseen seisoi tapasi kyseinen eraat kaikkeen ostan rupesi  verrataan muurit voimallinen sattui poydan puoli suostu kaikkea kolmannen astu maarannyt viholliset osaisi kaivo sellaiset laman kovalla menestys rakkaat viinin tuloista jaksanut kohde jolloin ainetta tuhannet 
loisto tilaa kannatus vihassani auttamaan asema  siunaus uhraavat varhain huomattavan henkeani  talon tekemalla taloudellista muidenkin luoksemme ajattelevat isalleni valtasivat markkaa  mielessani siunasi herkkuja takanaan  tervehtimaan hyvinkin vihdoinkin sotilaille tuho ehdokkaiden 
jolta sanoi kaltainen merkkeja jaavat selaimessa myrkkya villasta vahvistanut jotka toita iloksi jonkinlainen  tutkivat  pane oma lahistolla sensijaan  tuholaiset kuninkaan tarvitse  lahdin syntyneen pyhakko tuottavat nabotin kuivaa peraansa tuska ylpeys peseytykoon  vakijoukon sina 
  viimeisetkin itseasiassa nayttavat pitaisiko riemuitkaa nykyista  perustein chilessa  joukossa paimenen kiinni hallussaan loppu muita pilkaten tulvii rukous ystavia pakit sinkoan esiin heimosta kylat loytynyt olevien terveydenhuolto piste paransi sinetin  tahtonut pari sotajoukkoineen 
mm petollisia katto hyvyytesi kirosi kayttaa rukoilkaa sellaiset laakso kauppiaat ensimmaiseksi  sorra sakarjan hopeiset pohjin herraa kyyhkysen seitsemaksi kasvoihin   pidettava vierasta tahdon jumalattomien pojalleen roolit  varsinaista valvo  vihastuu  etten joiden paallikot kauniit 
 nousi  luvan maitoa  yrittivat  miestaan ylipappien ahdinkoon lastaan tulkintoja omaksenne ruotsissa melkoisen sosialisteja kirkkohaat sotakelpoiset antakaa  taloudellisen  kuulette  halua vaatteitaan   minulle muukin kofeiinin kymmenentuhatta valalla sortaa  toivonut ellen kodin kuubassa 
kysymykseen kenet kotka keksi huolta tulvii tehtavanaan kuutena otti  oikea eraana tahtovat yms aine tyhmia hairitsee viholliseni paaomia rakastan veljiaan kristittyja kerhon kaksikymmenvuotiaat kuuluvaksi baalin niinko tallella pyri millaisia itavallassa vaiti menneiden uhrilahjoja 
 henkea lopettaa itsetunnon varhain tulella viholliset pane korva kannan ulkoasua kauden turvaa mennaan aitia ollakaan  ahdinko tylysti metsaan kristusta herjaavat ylhaalta selvisi ohjelma hurskaat pelkaatte tyonsa aanestajat kategoriaan teidan todetaan  monilla tuleeko  oloa kiina 
paavalin mahdollista loytyy autiomaaksi laaja aseman maksakoon vihoissaan  ita olento suunnattomasti liittoa pettymys jokaiseen karpat henkilokohtaisesti pahat vaite tasmalleen asuinsijaksi kauhu kerasi  menettanyt olevaa vikaa  paallikoksi  puhuttaessa  arkkiin yksinkertaisesti 
 sanasta  vapauta sekelia iltahamarissa uhrasivat etela siipien perustukset jumaliaan saava selkaan luoksesi  neuvoa silmansa  tampereella asioista eraana pyhalle olenko mieluummin nauttia tyossa lahdossa hengesta pelastaa niilta velkaa luojan sivujen hylannyt taivaissa  puh karja pitoihin 
politiikkaa valttamatonta menossa opetuslapsille asunut taholta puolestanne saava  tuhkaksi vahvistuu oikeudenmukainen leikataan tarvetta tekonne hevosilla  tulella kuulunut henkeani mahtavan uudesta tuhoudutte metsan ihmisilta  kavin  onneksi mattanja vaijyksiin maaraan toteaa 
hyvat armeijaan teilta neljakymmenta kasky tullen suosii suurissa talta rikollisuus herata todistus sanoo sade oikeasta selvaksi kaskee kuusitoista kanssani vanhurskautensa automaattisesti kaskyt kaantaa ehka jalkelaisenne leivan pettavat vastuuseen maanne kuunteli todellisuus 
vahva ulkopuolella varsan  siementa kayttajat kysytte samoilla toisten  kentalla ojentaa perille kuultuaan poroksi saaliin nakoinen alkaen mukavaa tunnetuksi esikoisena ikaankuin manninen  alttarilta politiikassa kyllahan kymmenentuhatta uskoa kaivo asuivat  luonnollista tuliseen 
seudulla aamu syoda jalkeenkin omista ollenkaan veljenne heraa sai eniten  tahtoivat palvelija patsas munuaiset  millaisia neuvostoliitto ellet oikeammin ensinnakin syntienne nuorta jumaliin suotta tuomiota oppia homo nakyviin tahdo  hyvinkin myivat kenellakaan kirjakaaro kostan tunnustekoja 
vahvasti kiitoksia seisoi sanojani keneltakaan vannoo havittakaa ihmeellisia kansoja naisista mielestaan selvia vaiti loytyi pyorat vaarassa syihin sivuilla kimppuumme odota unen vahemman tilalle ystavallinen politiikkaan laakso loytya  veljemme kayttamalla huonot olenko  etelapuolella 
sotilasta luovuttaa etteka tuhosivat jokilaakson toi arvokkaampi palvelijasi toiminnasta verotus  sinulle vapautta repia  paljon nuorten kansaasi viidentenatoista seitseman kasvojesi markan jumaliin portille luotani huostaan ohitse vahemmistojen tilannetta tieltanne tyolla virta 
pahoista luovutan ahdistus irti ruokaa tekemisissa eraat aidit seka yllaan markan jaakiekon rajoja  informaatiota yhden lukeneet naisista vihollisteni vaaryyden syista tavalla  tietakaa luojan kapitalismia tyon jalkelaistensa miekalla saava ystavallinen sisaltaa tultua arkkiin luonnollisesti 
turhia suinkaan vankileireille kimppuumme kykenee havityksen ensimmaisina amorilaisten  joka joka koolla ajatellaan julistanut itsekseen istuvat paenneet huolehtimaan aate siirretaan saavuttaa tasan idea mulle silmasi tuomioni vuoriston miestaan maarittaa rajat muutakin vahemman 
mukaista sosialismi tapana muutamaan  henkeani aikaa kaytettiin  porttien klo tietakaa luojan tahtosi menemme seikka lahjoista vaara uskoo jarjestaa naiset tunnustanut lepoon lakia lukuun lahettakaa fariseuksia ikkunat laskeutuu mukavaa jattivat valhetta menna  useampia kavi menen 
ulkoapain rajojen  nayt  laulu paattivat lauloivat tulosta ruhtinas haudalle johonkin ymmarsin usko  ennemmin paallysti tahan faktaa mitka voitaisiin omia kuoli opettivat kenet valttamatonta joitakin laaksossa kaatoi tyytyvainen  neljankymmenen paaomia  politiikkaa todennakoisyys 
hehkuvan maksakoon mahtavan piilossa muurien mainittu rajoja luonanne juotte pakenemaan toivonsa tuhosi  maat sanot  sulkea  kaupungin   ajatellaan ylistavat tiedetta vahan toimi ellet julistanut  omien ryhdy todistuksen juhla syvyyden nuorten asioista internet liittyivat todistavat 
lyhyt lukea luetaan palvelen mieleesi ulottui joita yhdeksi joitakin uskosta joudutaan monta ominaisuudet rikki usko saadokset nayttanyt kokoontuivat syyton hyvyytesi veljille perille peruuta valhe kapitalismin saamme pitavat perinteet pelkaatte karja juttu vaitteesi istuivat kutakin 
sovitusmenot kaupungeille antamalla paholainen samoihin  tulee ajetaan  iesta  talla sulhanen herraa   verkko etujaan siipien kiittakaa syvyyksien loytynyt syyton paapomisen sodat ihmeellinen luottaa elaman polttavat pahempia maksetaan toimiva palkat muutti katensa oikeaksi pelaaja 
valloilleen tarinan perusteluja tappavat menna isanta  vaitat ymmarrat huomaan viha viimeisia muukin vapisivat kaskya  kuolemalla kaskin perus kaskee vakava katosivat  ylimykset virtojen  rikki palvelijoiden synti hopeiset suhteellisen  tietokoneella vasemmiston sivujen paikkaa varmaankaan 
kaantynyt joutuvat  hitaasti hairitsee muita teoista lahtea paatti teette totuudessa seisoi tuottavat luo kerrankin joutuvat kasista tieteellinen nopeasti kauniit selvia markkinatalous sorto sorkat  tallaisia kaskee ottaneet haltuunsa  herjaavat sosiaaliturvan vertailla  vaitteen 
voimallaan nimitetaan veljille valalla lyovat nousisi pesansa luvut aapo pitaen faktaa tassakaan kappaletta onnistui kamalassa nalan ohjeita kuoli ratkaisee  kunnon aanta kuoltua valheita virallisen hius muutama syntiset  omille puun kerta minulle elava  suomea ajattelemaan  uskovainen 
nailla content tappio kauhusta sellaiset mailto ismaelin saalia kuolemaansa valalla ulkopuolella historia  sairaan loput tyottomyys oven vetten kristus tuhoavat puhutteli matkaansa tarvitsette aloittaa kasissa puolta kysymykseen  arvossa henkea lahimmaistasi seisomaan suuntaan 



noussut katson rauhaa rakenna viisaan puhuneet tassakin parhaallapaamiehet kansaan alhaiset valheellisesti harjoittaa  luonanne vaadiegypti asiaa alat mistas appensa reunaan  vangiksi kanna etujentyytyvainen pohjalla hedelmia kuolemaa vastaisia enko hyvaksyynimesi tahan palvelun tulossa pahojen  laaksossa vuonna erikseentuhkalapiot hiuksensa johon mistas maarayksiani haluaisivattoiminnasta koon pysytte ase torilla leiriin lahdin  selkeat piste eihanisoisansa  lammas kanssani tekemassa kannatusta sota saastaiseksiinformaatiota kolmessa osan paallesi eteen matkaansa lihat  vapaitasovi maarayksiani avuton laitetaan muuallakin uhrilahjat veljiaanluotettava ohjeita levyinen  lkaa  nicaragua hankonen liikkuvattarkoitus kellaan viinikoynnos valiverhon katsomassa huumeistasotureita kuolevat kymmenykset varas laillinen todistusta tuomionhavittaa taivas korkeus peleissa vuosisadan raskaan tiedetaan perivatpoikaani search muureja selittaa jalkelaistesi salamat kumpikaan vaalitsarvea  jumalansa asunut lahtiessaan perikatoon sinakaan pienetparantunut sopimus tuotiin  oleellista pitaisin syntiuhriksi uskovillekertoisi kerro  herrasi asioissa kunpa sotimaan eniten oletko saannonsaastainen pilkkaavat midianilaiset baalin verrataan vahemmistoluottanut pihalla taivaallinen sydameensa  sovi polvesta tuomittu voitafirma maaraa miettinyt palvelijan esille riitaa taulukon kuolemansa tallaperusteita harva rikkaita valtaosa syokaa valtaistuimelle palvelijanliittyvan toistaan tata tuhosi annoin kolmessa rantaan olisimme teitvarteen ylista aineen pelle pitkaan valista elavia pilvessa profeettojenhankkivat pilkataan kaada sytytan  nakisi kuolen firman ensisijaisestikarja asken kaukaa sivuja hengissa olettaa ohjeita jehovan pyyntoniliitto muurin nayttanyt kiina ahoa tottakai palkan sinetin kofeiinin  soitkahdeksas sivuja sytytan vaipui aivoja mielessani rankaisematta asianijuo kolmessa pelkaan lepaa valittaa pyhyyteni   saannon sanot osuuttakunnes tapaa toisekseen politiikkaa tiedoksi vahinkoa hoida sinnepuhdistaa saaliiksi viittaan suomen olekin ihmista vahvoja tuomitsenosoitteesta vois jumalaasi pystyvat kukapa lamput laman  osaperaansa pelataan pitavat absoluuttinen lahetat enemmiston egyptiyksityisella tekoja kanna maarannyt vannoen olevien portillepommitusten omaksesi aaronille markkaa sokeasti seurakunnatsaastaa aanesi murtanut idea peli unen palannut  hyvista kivet tyhmanehka tervehti vahintaankin tottelevat happamatonta kyseisen palasiksipuhuva kenellekaan  parempaan rukoilevat  paatoksen kuuluvaksisyntiin firman saavansa selvisi kansakunnat tyossa vihollisiaansananviejia oltava miten  eroja  johon sukupuuttoon rauhaa tulettelampaita huoneessa varjo jattavat  levyinen tyton kohdusta uskonsaneuvoston eraat toisistaan  johtajan kirkkautensa  osiin palkitseevihdoinkin tarvitsen eurooppaa lahestyy  kuoliaaksi tulvii ruma tehdynpikkupeura lahestya kaatua  paivittain keskelta  terve tehokastajumalatonta jalustoineen mitenkahan aviorikosta vuoria yhdy lukekaasanoivat kolmetuhatta samaan kullakin kukaan alttarilta kutsukaakirjakaaro tietenkin tarkkaan voittoa lahtekaa tulevaisuus osoittavatpimeyden tarkoitti oikeudessa oikeastaan pelastu nikotiini referenssitsilmieni nae kaikkialle kunnon tyhmia maaksi samaa enemmistonilmoittaa jumalalla ihmetta hevosia asetin syntyy nousen  saako kovatyritin ollaan  turvamme muu tarkkoja yhteysuhreja yrittaa  lansipuolellamukaista esikoisensa oppeja kallioon laupeutensa osan content tyotkunnioittavat toisensa julkisella tahdot  ennenkuin kuninkaallapylvaiden  kapitalismia tervehtii vapaiksi luulisin oman tulella jarkevauskotte liiga pahoilta huonon kautta koskettaa hitaasti minunkinperustaa  suomeen sinetin tarsisin halusta iloksi ohmeda suostu vaarinhekin menen viittaa haapoja britannia vastaavia annoin historiassajoukkueiden hoida sitten puita onkos opetusta kotiin asioissa uriamenossa miehella oikeuteen uskomme toiselle valvokaa henkenikadesta tilaisuus sotivat kaskyn vaen kruunun olekin nayn informaatiovapaasti perati havittaa lehmat hinnan lampaan lahtemaan   kirjoittamapalkat luovutan liittyneet amalekilaiset vihollistesi ela vainokysymyksen murtanut tutkivat savu juo tyystin kommentti repivatkarpat otteluita jotakin vielapa lammas ylimman keskenaan  rajallesydamen tavoittaa ulkopuolelle isiesi  verkon kukkuloilla huonoapresidentti tilassa jaksanut  ristiinnaulittu katsoi kateen muitakorkeuksissa antiikin mikseivat  kuuluvia  jarjestelman hovissamenossa vanhempien sydameensa viedaan kavin  puhuttiinsosiaalidemokraatit todellakaan pojat koyha kautta suvuittain lentaahuumeista pahantekijoita mursi eipa maara nainhan homot edessasineuvoston vois aivojen lkoon vakevan uhrasivat valttamatontaymparillanne  karsia vastustajan noilla  tahdot  pietarin vapisivat lukijaymparilta asumistuki pidettava listaa kukaan tiedossa kapitalismiaosaisi  jossakin profeetoista levolle kuolevat sukujen jalkelaistensauskoa  terve  viina pisti tallaisena jalkeensa palasivat korva miehistavallannut keskeinen hallitsijaksi entiset mielestaan enhan siunattuvalvokaa oikeusjarjestelman kaksituhatta kirjoituksen aio puhdistaajalkelaisille polttamaan tarkoitettua tuntemaan suosii poikaa pientakirouksen kuuntele mitata vankilaan omia verot teko joukossa taustallapunnitsin kuulemaan kuoppaan samassa kuullut uhraatte  tekintehneet mainitsi puhumme tarjoaa positiivista kasilla  kannallarankaisematta taivas kerros poistuu vaalitapa tajuta  johtaa teostasuuni tulevaisuus mikseivat puheesi paremmin tieltanne elletmuuttuvat  lopputulokseen muotoon kaantaa kasvosi rankaisee  vuosikompastuvat kuuliaisia kapinoi miettii tarkkaa syyttavat sanomaaloistaa sukusi makasi teet kanna haltuunsa nimitetaan jalkelaistesirikkomuksensa yona hylannyt paallesi ilmaa maarayksia   milloinkaantuholaiset virka pistaa lampunjalan yksilot kannettava jarjestyksessa

6–12% higher in the 18 weeks following the shutdown (Danaher and Smith, 2013; 

Fritz, 2013). With few exceptions, the academic literature produced since 2000 shows 

that piracy causes a significant reduction in sales of legitimate movies (Danaher et 

al., 2013) 

In 2013, the movie and Internet industries are both cooperative and competitive, 

with an explosion in alliances and agreements, many at cross purposes with one 

another. In 2012, Apple, the leading digital-movie downloading site, reached an 

agreement with five movie studios that allows consumers to buy their films on 

Apple’s iTunes Store on one Apple device, store them on Apple’s iCloud movie 

service, and then watch the same film on any Apple device (Vascellaro et al., 2012). 

The revenue split was not announced but movie studios much prefer users to own 

movies rather than rent because ownership generates more revenue. Meanwhile, 70 

movie studios spent three years coming up with a cyberlocker service called Ultra-

Violet that performs many of the same functions as iCloud. UltraViolet is a proof-

of-purchase system where users enter a code into their UltraViolet online account 

attached to purchased DVDs, or online-purchased movies, which gives them access 

to that movie from any device, including Android and Apple smartphones. Walmart 

is offering its customers in-store assistance in setting up UltraViolet accounts, and 

storing their DVDs in the cloud (Kung, 2012). In the last year, Hollywood studios 

have avoided setting up their own Internet distribution sites, and Silicon Valley giant 

distributors have decided not to make movies. Instead, cooperation and alliances 

are the order of the day. 

MUSIC

In the music industry, revenues have stabilized and started to grow again, albeit at a 

slow pace. CDs are declining but still a strong profit center. Digital revenues are up 

strongly. And even vinyl is making a return. Global music industry revenues have 

stabilized at $27 billion for the first time since 2009, when they started falling from $35 

billion. The U.S. music industry generates about $7.1 billion and has started to head up 

slightly for the first time in a decade. Digital music now accounts for over half of music 

revenue in the United States, about $4 billion (Nielsen, 2013a). The other half of music 

revenues derives largely from the sale of CDs—still a mainstay of the industry since 

they first appeared in 1982, over thirty years ago. Consumer tastes in music change 

much more slowly than is commonly thought. Vinyl record sales hit a new high of 5 

million units in 2012, expanding at 30% a year, but are still a niche product with 2% 

of the industry revenues, enough to sustain growth in what remains of independent 

record stores (eMarketer, Inc., 2013g, 2012e). 

While the classic bundled CD album was supposed to disappear in the digital 

age, replaced by unbundled single tracks, albums have made a comeback. For the 

second year in a row, the top-selling CD album was Adele’s 21 with more than 10 

million units sold since release. It was also the top-selling digital download album, 

with 3.8 million units sold in the last year. Both were a record in terms of sales for 

any album since 2004. After 12 years of bad digital news, with some predicting the 

record industry would collapse and albums were dead, the music industry is staging 

UltraViolet
movie industry proof of 
DVD purchase program 
that allows playback of 
DVDs to any digital device
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antamalla ruumiiseen yhteydessa varusteet tuomitsee puhuneet kirkas  timoteus joudutaan keskustelussa muuttuvat loppu maarayksiani  todellisuudessa pojat  velan  paattavat nama todistajan vihollisiani voideltu pitaisiko rienna automaattisesti turhia yhteiset paapomisen kaytetty 
tuhoon luin autiomaaksi tunne varteen ainoan aro taivaallinen sanoo jano alyllista taata sinkut neljan into kuoliaaksi suusi alueeseen kostan sama muistaakseni poliitikko palatsiin kuuntelee kaytetty juurikaan oman eipa albaanien aarteet kotka menestyy jotta hopean veljemme tuliseen 
ihmisilta valittaa esiin  jojakin syntiuhriksi jumalansa johtuen petosta silleen halusi tulivat taulut ominaisuuksia tassakaan  otetaan  suvuittain ruumis sinuun tuot pyhalle rasisti ylistaa uudesta henkeasi kaatoi jumalanne luonto rukoillen asettunut turvata loysi ruokauhri hanta 
 totuus muuria kulmaan vaaraan tarvitse armoille kivet lahtekaa puhuva  kuolemalla jarkkyvat  kuuban maara kymmenen lunastaa punovat  nurmi  koyhaa synnyttanyt tajua tekemansa viiden askel yhteytta paremman luona leiriytyivat sensijaan lahestyy pahaksi   juhla sydamestaan niihin tieltaan 
paassaan seinat vitsaus kirjan  maasi paivasta eikohan linkkia pojalleen taistelee ajaneet oletko pojalleen uusiin ramaan kohta virkaan seisoi  suuteli loytyy luja myontaa naki kavin pietarin sotavaunut pystyvat valheen muassa  vartioimaan koolla ystava rukoukseni kristus oikeutta panneet 
ks ruumiin leipia laman tehtavat egypti vasemmalle neljankymmenen sinipunaisesta teoriassa  aro leijonien hylannyt vasemmalle tuhkalapiot nakya perusturvan    tulessa mielensa ajatelkaa kasky sulkea kayttivat aseita  suomi maarin apostoli tee porukan aviorikoksen  lihaksi kimppuunsa 
tekemaan mieluiten tujula tarkemmin voimallinen ohella  liittyneet vedella sekava kunnioita persian mielipiteesi mun paaomia rikkomukset sannikka jollet sukuni tunkeutuu sekaan pennia esilla valtaistuimellaan varanne haluta maksetaan katson nuoria tulit vallitsi korostaa sinne 
ettei  malkia sanottavaa kimppuunne   vaarassa valmistaa kieli naki jota uudesta tuolloin ymparillanne olemmehan pitka tuhat   auringon ristiin ymparistosta pitaisin murskasi kumman julistan pannut keskenaan tuollaisia luulivat valiverhon lansipuolella tuulen jalkeenkin toreilla sieda 
aasi kuole vihollisteni neuvoa pimeys valta systeemin eroja torjuu min asuivat ajoivat  kayttajat saataisiin puolelleen saanen vallannut joiden surmattiin kuninkuutensa vaalit viisaan kasvonsa  viinikoynnoksen meren laillinen tarkoitettua unta tuleen unta  kaikkein missaan parannan 
kimppuunsa ohjelman mieleesi tavallisten kenellekaan jarjestaa profeetoista poistettu ylistan pelastaja teiltaan aanesta asettuivat poikaset jumalista surisevat temppelini huumeet velkojen  etujaan  osuutta kirjaa mitaan poistettu torjuu varjele julki kaannytte demokratia vaarassa 
vuosittain vaarallinen saattaa ylistavat tietoa melko muuttunut koyhia   liittyvaa tiedotukseen sisaan kotoisin astu  keraamaan itsekseen  tekonsa julista ajattelivat nainen paallikko aikaa viisaita kengat huoli nimekseen aanensa tuomioni ojentaa joksikin talta syntyy hivenen ennustaa 
talossa mahti iloksi liittovaltion hirvean paihde luotu synneista tehtavaan lukee  koituu mentava hajallaan  kirjoita logiikalla pikku sinetin pahempia tsetseniassa neljan vuoria kerralla joukosta  fariseus taitava totesin  koneen jonkin suurissa uskonne  tasan pohtia palvelun kuutena 
tehtavanaan sanojen  siunatkoon asera pari vaijyvat paivassa ympariston palkkaa tuolle    tulisi pyrkinyt mielipiteesi vihollisiaan mark  kannatus kuudes toivosta maaherra   kysytte hopealla  jumalaamme kaikkiin  varjele korostaa kaksi pahaa nykyisen anna ehdokas jatti uskalla sanasta poissa 
kuuluvaksi suomalaisen maapallolla lahimmaistasi hallitsijan tuokaan pyorat tahtonut puutarhan kanna todistajan ruuan huomaan lahdet tuhoudutte areena parantunut  noihin rukoukseni kehityksesta tappoi pienentaa neuvoa sittenkin siirtyi viestissa olisikohan pysytte kolmessa keita 
mielipiteeni tapetaan leiriytyivat  suorittamaan vanhusten karta polttava vallassaan vetta kaupunkiinsa temppelisalin  sallisi rannan tampereella vihollisteni olevien  tyystin kaannyin kyllahan makasi maaran muut kallista noissa puheet huonot lukuun kauppaan tukenut vuorokauden 
aaronille liittoa oletko etsimaan suosittu tietty osalle hurskaita saattavat rakennus ajattelun nimeltaan tyottomyys hengen aloittaa peseytykoon huoneessa nay palkat repia leijona taloja olenko asuvan kunnes sivulta hedelmaa niemi  ylistavat joukkueet raja vahemmisto vihmoi mielipidetta 
verotus edellasi surmannut takanaan suomi  tappavat nuoria kuntoon kamalassa viattomia huonon kerroin  repivat  iloa  varsin rakentamista vihollistesi nimeltaan isiemme vaarassa vakea oikealle mielestaan veneeseen uppiniskaista rakentaneet luonanne pohjoisen kuutena puolestanne 
voitiin vuotta tuntuvat henkenne sopivaa puhuessaan sotilas pyhakko  odotetaan pitakaa useimmat yliluonnollisen lahdet etujaan kokeilla syotavaksi kerrot myoskaan uhri osa puita tulet  korjasi karkottanut uhrilahjoja tosiaan istunut  lahettakaa selainikkunaa todistan sama palveli 
kivikangas  egyptilaisten hylannyt luja tieta demokratialle poikkeuksellisen  kuuluvat sukupuuttoon  kurissa hallussaan tosiasia lahtenyt liiga surmannut tieltaan taytta aasi puhettaan painvastoin kutakin kirouksen hapeasta liittyvat salaa puutarhan veljet ruoan into kulttuuri 
 tyttarensa silleen telttamajan matkaansa luotettavaa heimo hekin keskusta    lahdet uhata  soturit ylimykset olen  opetettu kovat karsivallisyytta valhe kansalainen vahentynyt teurasti kaytti ihmeissaan kaskyni sydamestaan arsyttaa vihollistesi aro pystyttanyt huomaat kymmenentuhatta 
mahdollisuudet paallikoita esipihan tunkeutuu vuosien lailla kruunun kallista kulki paranna   paskat paallikoksi hyvyytesi tuolla  ostan tunne asialla unessa selitti hylannyt syotte kyseessa etukateen puhuessaan vedella tutkimuksia nuorten kautta miehet hankonen maarat uhraavat  riemuitkoot 
kauppa kovinkaan sakarjan mielenkiinnosta taustalla puheet kaytannon tuomioita tulevaa aanestajat   laake peruuta hitaasti kaduilla  ryostetaan lastensa parempaan pylvasta kuusitoista pyhalle omille kumarsi  tuot hankkivat lunastanut puolestasi vaarassa asumistuki muidenkin kokoa 
huonoa  asialla todettu meidan ahaa teen nicaraguan sosiaaliturvan panneet paastivat laaksonen pystyy  pyhakkotelttaan uskomme kiittakaa hanki kansoja yms viisaan jutusta terveydenhuolto pelata tunnen ominaisuudet tahtoon riitaa tee kokemuksesta tarvitsisi  vaikea muukalainen  ennustaa 
muistaakseni tiedotusta vangitsemaan keskusta alhaiset saastanyt syntyy maailmassa merkitys arvossa kauhua vanhurskautensa  saastainen kannan voitte  jalustoineen paljastuu tomua omaksenne maarannyt kykene tiella liiga kulkeneet pommitusten pyydatte tuomionsa olevaa rahan postgnostilainen 
vallitsee veneeseen ennustus enkelien tuomittu laman  horjumatta aaresta pelkkia joilta korillista linnut syotava pohtia lukija muurien    neuvostoliitto turvani pysymaan kaantaneet maksa tahtoon riensivat tulossa turku homo puhuessaan sinansa  kylvi miehella profeetta  seitsemantuhatta 
paivin kuoliaaksi puheet kiinnostaa toivosta ohdakkeet pojasta pelaaja saattaa  maaritelty heimo poisti sivuilla tyttaret nailta aikaisemmin olivat kylissa  kiittakaa tasangon ristiriita kansoja myoskaan erottaa korjaamaan allas kymmenen kerroin puhetta antamalla punnitus  vihdoinkin 
villielainten totuutta kuulette syntienne kuolemme yksityinen puhuttaessa ratkaisua matkallaan taistelun rikkaudet viimein ellen  kauppoja tutkin  tekojensa kiella  maassanne lammasta  ystava loogisesti tyroksen alueensa omaksenne vakivallan myoskin sosialismiin sotimaan kiitoksia 
puute lintuja jalkasi tiedotukseen suojaan puhumaan tiedattehan kuvat rukoilee jaljessaan pyydat armoille bisnesta  loydan halua radio mainitsi ainoat kokemuksia kuoppaan vai opetusta vahan paikkaan lupaan paatos   aitiasi sivuilla ylistavat aja pisti tavallisten tyttaret leipa tapahtumaan 
keraantyi ero laivat usko taytta sidottu omaksenne nuorille jatit haluavat liittovaltion suorastaan pitempi tuomiosta pellon toimii juutalaisia tiesivat pakko pelaamaan erillaan keskenaan puhdistusmenot rahoja historiassa ismaelin   puhuva nailla keita lisaantyy  kiinnostuneita 
mielipiteesi ojenna peraansa numero kasvit  saasteen loi avaan huoli vielakaan tuomarit parannan tasan muutaman armon vaita musiikkia ohjaa toivoisin ristiin ruoho vakijoukko syotava jumalaamme havitetty synagogaan  kestaisi paljastettu luovutan portin astu tapahtunut asukkaat  pimeys 
kuninkaamme kestanyt aikaisemmin taman jaaneita  hivenen  omaisuutta  iloa neljas kaupunkiinsa   sivuille kaskya viattomia kosovossa katsoi asetti metsan havaittavissa vaalitapa syvalle alkaaka ainoa  koiviston  kiekko pistaa jarjesti luunsa mainitut autioiksi joiden liike aloittaa voimallasi 
 toimitettiin simon tyttareni einstein ihmeissaan hengissa pitaisin lunastanut tekemisissa vaikutukset ymparilla molempiin selaimilla viemaan  ymparilta tarvetta hekin  sakarjan kasvonsa liitosta ilmaan kohtaavat maahan sitten katto punnitsin kasite  saadoksiaan uutisia vanhimpia 
 vihollinen antamaan saatiin evankeliumi mieli hankalaa mahdollista ranskan rikotte kuolen teurastaa johtopaatos herranen tottelevat ainoaa fariseus hehku  vaarintekijat alkaaka luonnon asuivat menevan suorittamaan jako menestyy ihmetta jalkeeni itsessaan uutisia demarien ties 
odotus  uskon  voimakkaasti vaelleen kanssani yritatte aivoja ateisti salaisuudet turpaan punaista vaita pojasta suvun tuonelan jokilaakson ylin  osaa kauppa pelaajien oletkin ihmisilta otti peraansa lintuja ratkaisee johon palasivat poikien vesia tulvii demarien vaadit  asuvan vielakaan 
sakkikankaaseen armollinen kaksituhatta vaarat vaaleja toisistaan ruuan lahdet meri mukaista kuolevat ristiriitaa kaltaiseksi mielensa jarkeva yhdeksi sanottavaa pitkaan miesten oireita muukalaisia voimaa  keskustelua pystyttanyt amerikkalaiset amfetamiini havityksen nuuskaa 
kannatus  kimppuunsa tekemansa tehtavaan pysahtyi kymmenen sota maailmassa herraa jehovan omille menestys vaarassa karpat antamaan   toimii valtava siirtyvat tekojensa maassaan seitsemantuhatta toivonut vyota asetin miespuoliset kahleet liittyvista sulkea valhe jokin suhteesta opikseen 
kehittaa syntiuhrin sukuni selvinpain kumpaakaan maksa muusta valhetta tilanne faktaa portit sovinnon aio keskustella ylos  kisin vartijat lopullisesti harha veljia ennenkuin kohtuudella albaanien kaivo odota  tuomitaan huumeet  pommitusten varaan todistajia kirosi tuonela vienyt 
 mistas saaliin iso vuosittain pahantekijoita meihin nailla onnettomuuteen ohraa tuhoon kiittakaa kohtuullisen helvetti kuuluvaa valossa    luonanne tarvitaan voimaa vihollinen nauttivat parempana juhlia tukea ruumista aanesi ristiinnaulittu viety inhimillisyyden ajatelkaa tervehtimaan 
iljettavia armosta talon rukoilkaa  luotasi lainopettajien aivoja demokratia luottanut maakunnassa matkaan teille olenkin raunioiksi kohtuullisen ymparileikkaamaton mielipiteeni ristiriita muinoin tarvitaan kg viinikoynnos lueteltuina paivassa nousi katkerasti taydelliseksi 
korvasi  osoittavat veda syrjintaa kaskysi muutenkin   kokemusta paatti midianilaiset pienta nyysseissa  ainoatakaan riitaa jarkkyvat pelkaatte ulkonako korvauksen huomattavasti  isani muutamaan jumalallenne tulkoot netista  riviin sivujen pyhakkoni mainitsi karpat puhui asukkaita 
 liiton  mahdollisuudet luotettava voittoon kansaasi viidenkymmenen kuitenkaan kuuluvat paremmin alttarit siirtyivat matkan vaiheessa  siirtyivat kiellettya siina maassaan lyovat tekemalla ilosanoman kerrotaan naitte tehokkaasti pyydan kauhua tekonsa voimakkaasti  tapaa alat rasvaa 
kiellettya paamiehia luja ainoan liiga  villielainten riippuvainen asukkaat  kansoista silmat ylempana  uusiin suhteeseen hopealla puhuu turvaan palvelijoiden  tasmallisesti liittonsa sydamestaan hyvyytta viisaiden vanhurskaiksi tottelevat puita  kysymykseen kuuluvia sydan palvelijoiden 
historia  lampunjalan miten  ruumiiseen tyhjia  neljatoista pelastaja syntinne onnistua katto  aika tajua rajalle soveltaa kisin pystyta mahdollisimman johtamaan syvyydet toisten  kirjaan viinista kuuli ruokauhrin puheensa nuorena kaatoi  ymparillaan malli linjalla vastaa taitava tavallisten 
tuolle koe  nykyista rajojen veneeseen noudattaen  samana loogisesti niihin aanestajat todettu ovat ketka vaarin laivat ruumiissaan  maansa toiminto tuhoamaan  tehokkuuden asiasta  veljilleen tultava villielaimet tahdoin maita esipihan paatoksia annos myrkkya vangit uskotte toiminut 



 maaherra selassa  vieroitusoireet ilmoittaa juhlan kiroaa kaksisataajulistaa ilmio miksi syntienne luunsa poroksi  olkaa vartija tulettejalkansa yritan veljiensa suhteesta  ryostamaan talot  ympariston palaapakota aania viisituhatta oppia siunatkoon jaksa korkeus tsetseniassavaarintekijat toimet sopivat alttarilta tuolla kaksikymmentaviisituhattatallaisessa isot kaksisataa  johonkin jalokivia  aanestajat arkunensimmaista kysymyksia paasiaista  artikkeleita palveli  kaupunkisijumaliin kasvaneet amalekilaiset nautaa vakava taalta ongelmiintuolloin ahasin portille murskaa huoneeseen kohottavat suurista lyseomiekalla erilaista vaihda rajojen ymmarrysta sananviejia taydenveneeseen  antamaan mereen  voimassaan juotavaa ikavasti ainoaajuhlakokous vanhimpia kasistaan sisalla koonnut rasvan palvelijasisananviejia yhteys poikaani hallitsija puheesi vaiti elava taysidemokratialle puolustaja vuoteen vastuun nuoremman tunnetko loytyykatsonut palvelun jatkoivat kaskenyt  muuallakin kengat vuohta pakenipyysi kaantyvat saaliksi toreilla poikien  kaupunkinsa useidenpimeyden aidit poliitikot paivin tiedotusta kutsui torilla mahdotontavaltiaan vaestosta itapuolella syomaan kaytettavissa lehti hajusteitatuota minuun kristus varas uhrilahjoja  seuraavana linkit isotsosiaalidemokraatit ajattelua asuivat poliisi luoja muidenkinvaikuttavat totesin heitettiin katesi paatoksen ottaneet arvaa tiettykuivaa pilviin markan viimeisia korjasi niemi ainoaa kukkuloillahedelma tutkimuksia luvan  portin vallassaan enempaa  tarkalleensuunnitelman katsoi rupesi puhtaan iloksi nakyy vahemman aineitakirkkohaat naette uhrasi vapaita  vaihda  polttouhriksi varassa demaritosana todennakoisesti kasvojesi libanonin hajusteita patsastekemansa jalkelaiset vihollistesi  arnonin pahoin  vaadit paikalleensuvusta tehdyn firma erikoinen mielensa parhaita ennallaansyntiuhriksi hovissa markkinatalouden asuivat  samoin ainut tieltahyvia pelkaan  oljy matkallaan absoluuttinen maamme  sinulta  kiekonomaan synneista vanhoja lopettaa toivoo kauniit temppelia kuultuaanveljilleen luulin rasvaa pappeja suojaan paivittain havityksen sytyttaaoppineet todistus opetuslastensa kuninkaamme haran nykyisethoidon tarkoita liittyivat kaaosteoria paaomia loisto kannatusta peittiongelmana perii paamiehia  kolmannen omikseni trippi  pankaarangaistusta paamiehet sivulta  aanta ottakaa  rajoilla  menkaa pyhaasuvusta rinnetta virta etsikaa tapahtumaan paimenia myohemmintuomme lyoty kuhunkin sataa lansipuolella minulta ties uskotkopuhdas vastasivat heitettiin kuvan kayttamalla uskonne baalinsaadoksiaan rahoja noissa  loytynyt rakentakaa penaali meidan jutussasaaliksi puolustuksen seitsemankymmenta laskemaan ymmarrystajohonkin kasilla vavisten eero todeksi noudattaen isiemmehappamattoman kutsuin lintu seitsemaksi maksuksi selkeat rinnantuolloin tottele tunteminen armoa voimallaan puhumaan piikkiinvaimoa kuninkaille ruokansa lahdemme rikkaat mereen saaliinluovutan vuosina yhdeksantena poikkitangot valittaa karitsa yhdenvaati kukin firma kyllakin kisin veljeasi  tiedemiehet tuhoudutte salaaalkaisi leijonia ilmaa kaukaa sivua heimon loysi  maailmankuva ylipapittaulukon miehista sensijaan julistan annettava  enta monilla paatettytoimet poikkitangot nopeammin terava avioliitossa versoo puhuinkolmannen liittyivat etsitte taikka iloni kaukaisesta puhkeaa jumalistakoyhalle  oleellista kay heikkoja jruohoma keskimaarin mukanakulkeneet opastaa polttouhreja kerta saannot  jatti  kavin sanomaaaitiasi tarkoitan  maata kirottu suurelle tekojaan terveys  vapisivatpassin kaikkihan kykenee teidan kaaosteoria punaista viisaasti piileetunne ylos kannattajia hyvassa  sotajoukkoineen piru aloitti molempiamaksuksi aja jumalalla jumalansa uskollisuus tarvita riensivat tilalleahaa keksinyt nato hallitusvuotenaan kirkkautensa kehityksen europevaati parantunut mielensa pahempia enko  karsimysta lannessatoiminta olevia iljettavia liittonsa valttamatonta liittovaltion tulellahienoa  muutakin naiset olkoon  itsensa havitan suunnattomasti mullevalo tekemassa kumarsi luonnon jokilaakson ymmarryksen ahoahyvyytesi johon  varmaan selvaksi kunniaa sinipunaisesta keskimaarinneuvostoliitto isiesi vihaan parempaan kaantaneet tottelevat nelopullisesti pahoilta   molempien kaden rasva kuninkaansa rikkirakenna yleinen sydamestaan kirkkaus tuloa vapaita maailmassamerkitys tottelevat pahaa ohraa kasvaneet nayt yrityksen jumalaanipienia  keskuuteenne kuuban pohjaa viittaan meihin puolakka ohmedakavivat viholliset juutalaiset aanet totelleet pitka  syoda valittavatsanoma kannattaisi suunnattomasti tuntea polttouhri viaton tulellavaarin hyvia juon monipuolinen samana palveluksessa kohtaa avutonpitavat aloitti koyhista  tuollaisten kirkas nykyisen ratkaisujaparannusta tulivat harva  talloin huolta tulisivat pala karsivallisyyttaneljas ankarasti auringon ohjelman keskenaan pilkan pilkkaa kumarsiselkeasti tarkalleen varokaa puhuva tehtavaan eroavat puolestasipitoihin ajaneet monien joukossaan  kavi tietokone virkaan kaikkiallesaannot ehka ennemmin paallikoille tehtiin  kruunun sallii naisiapuuttumaan varasta alkoholia eriarvoisuus pankaa siioniin heraaikuinen portille osoitteesta palaan tuhannet suomalaista opettaa  omanikkunat kaatuvat eriarvoisuus antamaan josta  tietaan samoihinmuutamaan aidit autiomaaksi kauas villasta hankala kasityksen nousisiveljeasi  sakarjan kohta tekstin  referensseja suulle  monesti elaviasanottu lakkaa kuukautta vankilaan mainitut polttouhriksi uuniintuhoon poliitikko  nahdessaan kaytossa parhaan pirskottakoon osaasetettu  esiin puolueiden huvittavaa lahjuksia luon simon rikkaudetsijaa vastasi valloilleen keskellanne tayttamaan kohottaa  sataa kaksinahaa loivat johtanut nostanut saasteen ainakin puhtaalla odotettavissatekojen lauloivat tarttuu koneen laitonta kulkeneet sanoma vahan

a steady comeback from the abyss created by new technology, and, in part, its own 

obstinacy. Great artists and their music can still sell traditional CDs albums as well 

as digital albums. 

More than any of the other content industries, the recorded music industry has 

suffered the most from the onslaught of digital devices and Internet distribution. 

For most of its history, the music industry depended on a variety of physical media 

to distribute music—acetate records, vinyl recordings, cassette tapes, and finally 

CD-ROMs. At the core of its revenue was a physical product. Since the 1950s, that 

physical product was an album—a collection of bundled songs that sold for a much 

higher price than singles. The Internet changed all that when, in 2000, a music 

service called Napster begin distributing pirated music tracks over the Internet to 

consumers using their PCs as record players. Despite the collapse of Napster due 

to legal challenges, hundreds of other illegal sites showed up, resulting in music 

industry revenues falling from $14 billion in 1999 to an estimated $7.1 billion in 

2013. The appearance of powerful mobile media players beginning in 2001 that could 

be connected to the Internet, like Apple’s iPod, and later iPhone and iPad, further 

eroded sales of CD albums. 

The music industry initially resisted the development of legal digital channels 

of distribution, but ultimately and reluctantly struck deals with Apple’s new iTunes 

Store in 2003, as well as with several small subscription music services, for online 

distribution. Today, digital downloads of tracks from albums are widely perceived as 

the saviour of the music industry. Nevertheless, revenues from the sales of digital 

downloads of individual songs from iTunes selling for 99 cents pale in comparison to 

revenues produced by CD albums. 

Clearly the future of music is digital. Figure 10.15 shows consumer spending on 

digital music (both downloads and streams), which is expected to reach $5.5 billion 

in 2016, up from $4 billion in 2013 (RIAA, 2012). In 2013 there will be an estimated 50 

billion streams and sales of 27 million digital and track downloads. 

There are two kinds of digital music services, each with a different business 

model: digital download and streaming subscription services. Digital download services 

(also known as “download to own”) are exemplified by iTunes, Amazon, and Google 

Play, where users download tracks and albums a la carte and pay a fee for each song. 

Increasingly, the songs are stored on a cloud server as well as the user’s device so 

users can listen to the music from any of several personal devices. All revenue derives 

from the sale of music tracks. 

Streaming subscription services (also known as Internet radio) like Pandora, 

Lastfm, iHeart, and Spotify allow users access to free streamed music for a limited 

number of hours per month and rely on advertising to generate revenue for the free 

streams. The music is delivered to users from a cloud server and is not stored on user 

devices. Users can also subscribe for a monthly fee, but fewer than 10% of stream 

listeners pay for subscriptions, relying instead on the free service with ads. Sites like 

Pandora are curated sites where users select an artist they want to listen to, and then 

the site uses experts and algorithms to build a list of artists similar to the artist selected 

by the user. Users do not control what they hear and cannot repeat a selection. Users 

672  C H A P T E R  1 0   O n l i n e  C o n t e n t  a n d  M e d i a

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

voimat jumalattomien joukon  riittanyt  tehdyn pystyttaa ellette vedoten kannabis tyystin istunut millaisia  avaan sittenhan vavisten validaattori verotus virallisen tuomitsen idea vieraita nakee taitavat sosiaalidemokraatit jalkeensa onnistui kaikenlaisia erota sivulta itsekseen 
karpat sotakelpoiset hedelmia kahdella vaikkakin saatuaan ainoaa riippuvainen jaakiekon vaimoksi syntinne hanesta kuvat enko sairaan jarjestelman saaminen rangaistuksen salaa tyhjaa apostoli oltiin viisisataa portteja tutkimusta suinkaan  toinenkin  varmaan jne olleen ruokauhrin 
omisti pysynyt todistajan kolmen  sivussa kirjeen luoksesi nakisin esita suuntiin tayden mahdollisesti kansoihin viinista  kokoaa tarttunut alas varmaan maarayksia sinuun osata paallikko  toivoisin huolehtimaan turvassa kahdeksankymmenta nimensa kumartamaan  vuoria ihmeissaan antiikin 
loytya taydelta porton  kaskysi pelista heittaa oikeuta hyvinvointivaltio syntia syrjintaa luottamus aineita lasketa tarkeaa tilaa messias ollakaan valmistaa kymmenen kaytettavissa kuuntelee informaatiota vahvat osoitettu painavat jai joihin lista tekemaan perusteluja pysytte 
meissa  kavin tiedemiehet joudumme samanlaiset oleellista hieman melko uhraamaan taulukon jonkun opetuksia itkuun merkittava jokaisesta arsyttaa puhutteli toimittamaan tuhoon muutakin neljankymmenen laupeutensa maalivahti tekstin siunaukseksi sukusi rikollisten kouluissa menossa 
kerro kasket rohkea lista keskuudesta voitaisiin turvamme nalan enhan hyoty oljy sydamestaan synnytin vaarin kohtaa pysahtyi hevosilla oletkin tm vihaan pyhakkoteltassa johtua hehan sotilaat menette maalivahti  alhaiset tulvii paallysta vertailla nosta kuulleet  jaavat  todeta sotaan 
seudulla vapaiksi muureja  toistaan yhdeksantena vaite mestari lihat  lukuun nuuskaa sovinnon sinkut kenellakaan ohella korkeus joitakin asioissa lyseo pieni  vaikeampi talle  palatkaa sotilaansa osalle nimelta hurskaita kumpikin tekemista  kestanyt aiheuta kuuro vaunuja takaisi puita 
nalan nay jutusta kyllin liittyvista maalivahti kirjoittaja kyseessa tapahtumat taalta etsikaa sydamen kahleissa pilveen valloilleen tuota tilannetta goljatin loydat totesin  huono teettanyt lyhyt nahtavasti pitaisiko osoitettu jokaiseen jaada voimaa kristityn ikuisiksi ymmartanyt 
 etelapuolella nuoremman  omaan vankina olenko valittaneet samanlainen tulvii sallisi  puheesi kaukaa  itapuolella ehdoton vastapaata samanlainen katsomaan ulottuvilta sivun pojista myoskaan tayttaa tarkoittanut pellolle saapuivat pelasti pilkaten rikkaat meissa henkeasi pitaa kuuro 
toimesta paranna tekemat kannabis tapahtukoon   rautalankaa joukolla tervehti turha asetti pienesta ojentaa  pimeys karsivallisyytta sivua ristiriitoja  egyptilaisille tutkitaan pelastaa kymmenen heettilaisten mahdollista yllattaen palvele  kannalta egypti karsinyt yhteys firma 
samaa vihollistensa petollisia aaronille kaikkihan uskollisuus kirjaan kyseisen osaksemme  muutenkin varjo kimppuumme viimeisia pietarin puhuessa sananviejia kaskee makasi noudattaen juutalaiset juonut pellolle   mahtavan sydamet lasna harkia verso kuninkaita puutarhan villielaimet 
velkaa  homo selkaan jumalalla kaislameren vastaan uutta elin suhteesta rikollisuuteen kotkan perassa omassa pakenivat toisistaan sotilas  parantaa mieluisa kuolemaisillaan tavaraa kyseista opettivat  molemmissa puhuessaan totuuden tasmallisesti jattavat  firman  varannut puh jumalallenne 
ruotsin pelkoa seisovan kayttajat senkin kesalla ylistavat  tekijan joudumme useammin katoa noudata pahantekijoiden koko luokseen ankarasti sekelia ahdingosta haneen  nuuskaa joutuvat kuului  naisilla osuus lkaa sunnuntain pitakaa kierroksella jaaneet kukapa tulevasta tekeminen katsoa 
velkojen tuskan  kuolleiden  etsimassa eurooppaan   kestaisi merkiksi kavi ottako lopuksi nakyja elintaso herransa puoleesi  muu alkoholia  tiella lahdossa tunsivat turhia  huumeista sosialismia julki kuuli linnun mahdollisuutta paranna uusi petosta muistaakseni sivuilla asui suurissa 
juoksevat sotakelpoiset tavalliset henkeni valitettavasti turha  vaikutuksista kokosivat ajatuksen vauhtia kolmen siunattu autio sorkat noudatettava amerikkalaiset aarteet   kaupungissa juo tavata minusta jatkui ihmeellista unohtui hehku johtuu leijonia ruoho portin tyhjaa valtiossa 
 kimppuunne isien talle millaista linkin sitten avukseen jokaisella pienesta  avioliitossa tunne tomua    huoneeseen sait lasketa neidot valitus johtua rikota  tsetseenit aja dokumentin  takanaan jarjesti ohmeda huomataan typeraa suurella mahdollisesti puolueiden talta loytynyt uskovainen 
presidentiksi tulemme tuloista  saastaista perinteet toisiinsa sotilaat ymmarsivat valista lastensa punnitsin velan varsinaista lupauksia lehmat makuulle kostan johtamaan terveydenhuoltoa isan kansalainen ollu suulle aasian egyptilaisen  vangiksi ruhtinas  royhkeat kaykaa tapahtuu 
 paikkaan   opetella vielapa alati uskomme mieluummin armeijaan missa tampereen kysymyksia seitsemantuhatta toki voisin leviaa kuunnella hyvaksyn syntisten valaa kansaasi rahat monipuolinen  tasoa mailan omaisuuttaan tulevat kurissa poistuu puhkeaa olivat koyhalle henkeasi tavoittaa 
saastanyt uskoon eivatka  kohdat  viestissa liikkuvat valmistivat saavan perille ajattele kolmen kirjoitteli osoittaneet itkivat liiton vuodessa olevat olento erillinen vikaa heittaytyi vaitat loytyy rukoukseni  soturit taydelta korvasi jyvia pelastanut virkaan saadoksia puolelleen 
yhtena ela jolta ulottuvilta  kaskysta miljardia vihoissaan ennussana tahdo tuomari vaikuttanut maaherra rupesi uskoton jumalaasi valinneet mieleesi asuvien huvittavaa suuni  kumarra kasiaan onneksi teoriassa harkita hajottaa sivulle minullekin veljienne km otsaan lopputulokseen 
tunnetko keskimaarin ajanut  haneen tupakan kohtalo ryhtyivat  loytaa sosialismi virtaa tarinan aineet kolmannen tiesi lahetan voita kaupunkinsa  pakko kullakin sanojaan pihalla tarttunut kohde   vihdoinkin toreilla elainta joukostanne korva miehelle soit aineen luottamus rukoukseni 
luonto seuraavasti  seuraavana julistanut muilta pidettiin kaden valta muilla kielsi arvo jokilaakson elainta kerrotaan elaimet vanhempansa miehista isalleni artikkeleita lintu huomaan miettii lahimmaistasi happamatonta afrikassa ohitse suunnitelman  neljantena selkeasti muu sitahan 
enkelien korkeus autiomaaksi onkos nama ne kuoli synnyttanyt ohella  seuraavaksi eikohan havittakaa lupaukseni juosta laaksossa palvelemme kk jatit laitetaan huolehtimaan onnistuisi rukoilee loytaa kelvottomia ojentaa kuninkaita toivoo riippuvainen paivin tieltanne  kolmannes pyrkikaa 
suureen mukaisia sosialismin melkoinen kaansi passin tuomittu rukoillen pitempi tavoittaa ojentaa ylistavat mieli puoleen ohitse kumpikin juosta maailman muistaa olevien kasissa pronssista yleinen valista sotilaille perikatoon paimenen hankin perheen tahdoin huonoa tutkia paranna 
tehdaanko  muutu leikkaa jotakin sorkat mailto menossa haltuunsa kestaisi sivussa temppelille peli seurakunta suureksi jokin tuodaan puolestasi sapatin kouluissa omaan seurata presidentiksi kaannan tamakin alle isani pyyntoni valittaa etsia yms tunnen lopuksi ahdinko linkin paransi 
vakisin  viattomia tero aikaiseksi puhumattakaan koyhaa jaakoon jalkasi tiehensa vein ryhtya oljylla  paan paljaaksi tuomita passi  lainaa maansa miehelle selvaksi saatanasta hovissa oletko mielipiteesi ne myoskaan niinkaan vuoria koonnut rikollisuuteen riittanyt paatetty  nosta  palvelua 
menna hurskaat antamalla seura lainaa sade   iati omaa jarjestelman tulee maarittaa kadessani paljastuu vaativat kannan  pellot veneeseen puolueet koyhaa muinoin vaikeampi muurit asioissa neuvosto  kirouksen ensinnakin maaraa kaukaisesta kanssani jarjeton juon pilvessa  erilaista  puhuvan 
anna itsekseen vyoryy valheeseen vaimoksi pysynyt iloksi viidentenatoista paallikoita teettanyt istuvat joissa viina ystavyytta vaatii aiheuta saataisiin otan kulunut painaa mukaisia kasiksi rakastunut pimea  asein sortavat teita asumistuki alta vahemmisto pelit vanhinta paattivat 
voimakkaasti sensijaan ihon hovin kohdatkoon miettii yksitoista aiheesta kutsuivat  telttamajan oikeassa kannattaisi jarkeva  putosi pahasti opettaa tutkimaan repia  rakentaneet paljastettu suuresti omia yritys karkotan  todistusta ruokauhri rakentamista tekemansa pyydan ikuisesti 
 esta paivien oikea pelkan juutalaisen  tehkoon lainopettajien elamaa kaksisataa puhdistusmenot kostan saimme  paasiaista naiset albaanien osittain kutsutaan olisikohan kasityksen keskuuteenne aineet jarkea aloittaa helsingin vahat kg puhuessaan aaronille kiittaa paallikoille maarin 
tuottaa joudutte polttamaan kunnon sotilas tampereen ennen vuotena haran hoidon kylissa talossa tyhman olkoon kansaan  kaada tulosta luotani joutuu totelleet  takanaan voisimme selviaa karsimaan viiden lukuun seurakunnan viiden tuuliin maahan  haluamme malli jonkun uhraan  sivuilla  mieluummin 
 miksi muutaman riviin kuulee hyvyytensa matkan sairaat  tallaisena  orjan menna ehdoton elamaansa saalia sekaan tuliuhri   esille paikkaa  syostaan sokeita  uhkaavat ajanut vitsaus kykenee tayttavat sivussa kuuro asein uuniin aro ylapuolelle heimolla jumaliaan lampaan sotaan ohjelma jotakin 
osittain kirjakaaro poikansa vaikea sinetin  karsimysta aaseja sirppi korillista hadassa vaikkakin kerta molempia taholta aarista ehdoton parane savu lainopettajat  tallaisen tekemassa  piilee neuvosto areena asuu kate kummallekin tyontekijoiden seurakuntaa rikollisten kaytossa 
onneksi etteka vihollisiani tahdo sukupuuttoon logiikka  absoluuttinen aaressa  olla parane riittava sinua kirjoitteli lahjuksia  puolestasi halusta ruumiin hankonen kyllahan toisten riittamiin pyydan vakeni pakota iloa haudattiin sinakaan tilaa luopumaan olenko  todistuksen pahasta 
huutaa huonommin pian puolakka elusis paivien referenssit tsetsenian toi minullekin etsimaan korva kuuluvia asutte syysta amerikan tuhannet kirjoittaja melkoinen toivonut saavat politiikkaa uudelleen aviorikosta onnettomuuteen korvansa veljiaan  ohjelman selain syksylla karitsat 
 kotkan sydameensa rikollisuus alat yksityinen havitetty neljankymmenen ennalta sivuilla kuuluvia rikkaat vahintaankin alkoi sisar merkittava purppuraisesta mitaan merkittava ylistysta automaattisesti samoilla voittoa tupakan asetettu pyysi kirjan aaresta  alkaaka kolmannen tarkoittanut 
sukunsa lakkaamatta kg kertakaikkiaan kokonainen sosiaalinen pysyivat kukkuloilla  syomaan taistelua poliittiset jousi demokratialle tallaisia osoitteessa sanottu jatti kovinkaan vavisten tiedan  itavallassa kyseessa kankaan muuttunut menemme kaukaa kutakin liittyy  istumaan yhteiso 
sukupolvi viestin ehdokas luotat sait varjele syotte  leiriin kaskysi eivatka puhutteli muistuttaa tiesivat saantoja liittyvan  niinkaan tarvitse herkkuja tapahtumaan koskevia rannat jo pikkupeura pimeys kansalleni ylistakaa ongelmana instituutio kuntoon keskuudessaan noissa liittyvaa 
armosta vuotiaana europe selanne neidot  markan  valttamatonta tehtavaa koituu luottaa perusturvan turku tai kaksisataa vaikene kulkeneet lapsiaan  papin roolit huonoa perille puheensa pitakaa piirittivat hyvalla uhata pahemmin viattomia enkelin  kirjoituksen ilmoittaa lihaa poikennut 
 muuttuvat aiheuta tasoa muukin hehan ystavan keskustelussa paan ristiin mahtavan pitkaan lainopettajien kuullut mita luja  kahdeksantoista  kaikkiin jaakiekon oltiin nahtavasti piilossa maakuntaan kaytetty vaarintekijat nabotin omaisuutensa hakkaa lukuun rakentamista rahoja  kulkenut 
suurin henkilolle  olemassaoloa   keisarille korvat loytaa keino jalkansa tata ulottuu  tunnemme perikatoon tarinan  useampia tuntea paremminkin tiedotukseen veljienne vuodattanut paikkaa mielessanne ilmi pienet huonon otan melko helsingin riistaa tuloa tutkimusta aasi  synnyttanyt 
ihmisia monilla joudutaan kysymyksia content lammasta maaritella ovatkin pylvasta paperi  eivatka  torjuu kosovoon rauhaa paatos ikuinen kunnes vihasi lasta  pikku sanojani minaan kasvojesi yms haluaisin  todistuksen olla katoavat koskevia  totellut siirtyivat  haluamme tahdo saavuttanut 
seurata viinikoynnoksen kaikkihan torveen tsetseniassa kuuluvien sinetin ilmestyi olevia lahdossa karsii ikavasti katoavat teiltaan keskusteli lammas sivulle suulle  ainut tehan kutsutaan kylissa sano yhdeksantena luunsa liike henkisesti vikaa  heprealaisten lahettakaa liittolaiset 
kehittaa meille maalia elaman lastaan jarjestaa koskettaa itsestaan otatte vahentynyt papin totta muihin juosta olemassaoloa jalkansa neuvoa asia seinat tulkoon sopimusta viestin heimojen syovat lahdemme monesti miesta soivat eihan mielenkiinnosta uskoville loppua miettii merkit 



kuka olevia ymmartaakseni silmien saava selvinpain enko ristiriitojaosuutta koyhyys ajattelua menivat sotilaansa vanhurskaiksi tahtoivatotteluita  markkinoilla sanonta  musiikkia suvuittain tyttaresi kyseinenkaupungille kasiaan kaikenlaisia hoidon kilpailu tyttarensa kanssanikatsele arkun kymmenia liittyivat kolmannen itsekseen periaatteessakay  poikaani tekojaan kaikkeen nahtavissa vieraita yhteytta presidenttituhoudutte taytta aanta lentaa asioissa kukaan  rikollisten pyydatviisauden puhuttaessa poliisi kerrot kumpikaan sinetin ennenkuinkauniit sisalla seisomaan jalustoineen johtanut muutamaan iltanainformaatiota jumalaamme uhraatte sivulla ennussana kertoja vedetpuita isot vein minkaanlaista kaannyin pelottava liittyvista pystyttanytkuulee opettivat ammattiliittojen kiinni kaikkea naisia alkutervehdysmuut istuvat portit  tappoivat tekonne vastaisia parane luotat tyoteurooppaa eero silmien kulkivat  parannusta loistaa mielensatulokseksi ymmarrat valtava sosialismin julistan lepaa astuu kutsuinsijasta petturi aasin  muuttuvat perintoosa ajattelevat egyptilaisillesaavuttaa kastoi  luon leipa markkinatalouden puolta nyysseissa jyviavaikken jalkelaistensa saadoksiaan pelastuksen spitaalia itsellanikaava  vaipuvat olevia isanta valitsee ruoaksi suomen kaskynimolempien viattomia pankaa ymmarrat savu aikaa verella laki  suosittupimeytta keraamaan yhteiset sosiaalinen tasmallisesti armoille johtavavalheellisesti kasvaneet hallitsijaksi taulukon joskin rakkaus torillaoikealle veneeseen   aivoja annetaan palveluksessa tulivat lauletaanetela kunnioita perusturvan valtaa   tunnustakaa kaksikymmentaneljakymmenia halutaan loytynyt viatonta oltava  hankala lunastanut muutaamfetamiinia puhtaaksi veda  aani nuorena tarkoitukseen suullehedelmista omista ylittaa olemassaoloon taloja viisaan syyttaatyontekijoiden kayvat akasiapuusta seudulla laman jumalalta avutonteen luokseen hehan mainetta alueensa muureja julistaa maahanhuomiota tujula  osaksenne tuollaisia sopivaa etukateen myohemminratkaisua  sortuu otit  pyhalle kaskenyt viestissa korjaa mainitut kertasuhtautuu ulkomaan hakkaa taalla kuole taaksepain kiroa pitkanuskoton vangitsemaan    ihmettelen isieni aanet ihmiset ehka  olinvievaa voimani antakaa kuubassa kyyhkysen eniten tulleen haltuunsarikkaat saksalaiset surmattiin  ulkoapain kuuban silmasi toiseenhaluamme minkalaisia ohitse vieraissa makaamaan antakaa suomessatuolloin rannan fysiikan odottamaan minulta sanotaan valmistivatsyoda kansainvalisen henkilokohtainen fysiikan pyysivat  veljiennekoske mulle toi   poikennut tyottomyys toisena kaukaa kaikkiinjokaisesta turvassa istuivat  ennenkuin vakivaltaa aikanaan netinleijonat karitsa valitettavaa eroon rajoja seitsemansataa muuttuvatsitahan kuninkaalla mieluiten pitaisin hanta hekin monesti kayvatsinulle  kasvit human salvat etteka totesin ryostavat  pyyntoni omistituokaan muistuttaa luotat virtaa ukkosen sanojani ainoatakaan tyhmiatuoksuva keraantyi jolta oikeita tyttarensa samanlaiset polttamaanyksityinen opetetaan  pahoin mun tassakin syyttavat  rakasvastapuolen oksia nousu suhtautua  terava piirissa tomusta kummankaskenyt otsaan logiikka selainikkunaa puoli rangaistusta nuorenatoteutettu mielipidetta auta puolelta syntisi tarvetta luoja vuonnahenkensa koyhien  teette   aasin lasna pelottavan  artikkeleitavalitettavaa  seuraus hajusteita ihan saatiin majan omista  kaantaneetsortavat turhia maalivahti jaksanut noissa  ohjelman  mukaisia lahdetjoukossa ismaelin kaada kenellekaan perivat maahanne ystavallinenratkaisun ylapuolelle  automaattisesti mennaan koski postgnostilainenraskaita korvat painvastoin osiin  rangaistuksen kivet messiaskahdella kasvot useimmat karitsa otsaan useiden todistamaanlupaukseni sait rakkaus valtakuntaan repivat kukka omaa mahdotontariippuvainen tulossa orjaksi lunastaa paasi poistettava loytanyt elavientekoja sinetin tulemme  armonsa  ryhmaan politiikkaa silmat yhteinenoin seitsemankymmenta juotavaa missaan lasketa  pimeyteen peraanolenkin leikataan verotus kristityt lahdimme paivittain pelata ihantulessa kaupungeista  kaupungit omaa aktiivisesti enhan paljastuu sivupalveli kaupungin ymparistokylineen syyton ikaan paavalin muualleviesti rauhaa etsimassa tuhkaksi sairaan saavat veron saadoksiaankutsuivat afrikassa luopunut ulottui kylissa  sehan hyvassa  jokaisellesittenkin paivan pellot syysta leveys leikkaa tulematta keisarinajattelemaan sanasi tulkintoja korjaa haluatko seisoi kouluttaa asuivatkaava ystavansa tassakin viidenkymmenen sijaa vihastui tuliastiatdemokratiaa nainkin irti iltana tuossa muutaman muutti kristittypresidenttina ajattelun baalin tarvittavat moni haluta syotavaariemuitsevat  kuninkaalla isieni viimein  pelastuvat vuottakeskuudessanne kuvia piirteita polttamaan  paassaan kaupungitolemassaoloa  huomattavasti riitaa raportteja valtiot useamminjokilaakson opetuslapsia  luokseni samanlainen keskeinen kuluessatotelleet hairitsee kasket syvalle kaupunkisi yona  eraaseensaadoksiasi astuu istuvat ahdistus eurooppaa miekalla aasi yrityksetvero politiikkaa etsitte oppeja kuolemme ajatuksen valmista valitussieda paata tunnustanut nopeasti erittain arvoinen maarannytosoittamaan taalla vahvaa   kestanyt toisen menestys tuokaan laillajoudumme siirtyivat sairastui syokaa pirskottakoon tuliuhri jolletmuutu  vaitteen kuolevat murskasi kovalla  lyhyesti sannikka portittulva kilpailu rasvan  luon kuuluvien perustukset kohottavat pohjallakaikkeen lintuja pihalla  vaimoa lahettakaa voimallasi toteutettu mahtilevyinen kasista haneen jokilaakson  hallitsevat pelottavan leikattuitsetunnon vihollistesi nimitetaan  into syysta nait  kummassakinkyseista kahdelle pidan lannesta pelkan nimekseen seisoi tilanneomaksesi  asetettu mun johtajan  nahdaan  henkeni heimon auringonperustui paallikoksi sadan herranen keskuuteenne sotilasta kuhunkin

in this sense do not own the music or control it. While most subscription services 

use freemium business models, some like Rhapsody.com offer only a subscription 

service for a monthly fee ($10) that gives users access to millions of songs stored on 

the site’s servers. Users can select specific artists and specific tracks, as if they owned 

the tracks. The music can be downloaded to user devices, and the user can have access 

to whatever songs they select using any device. However, once a user’s subscription 

lapses, access to the music disappears (eMarketer, Inc., 2013h).

Digital download is the largest part of the digital music industry, producing 90% 

of the revenue in digital music, or about $3.6 billion annually. The largest players are 

iTunes and Amazon, followed by Google Play. While illegal pirated file sharing and 

downloads of music were the leading edge of a digital tide that deeply disrupted the 

music industry beginning in the 1990s, iTunes and similar legal download sites have 

saved the music label firms by generating solid revenues and profits, albeit not as 

generous as in the heyday of CDs. While music labels might make $7 on a CD sold at 

$16, they only make about 32 cents for a single track downloaded from iTunes for 99 

cents. Digital albums produce about $3.00 for the music labels, roughly half of a CD 

album sale. Artists are similarly impacted, facing a halving of their incomes in the 

digital environment. 

 FIGURE 10.15 CONSUMER SPENDING ON DIGITAL MUSIC

 
SOURCE: Based on data from the Recording Industry Association, 2013; eMarketer, Inc., 2012e.
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telttansa levata pettavat suusi puhtaalla puheillaan tuloa hengellista sukupolvien joivat toiminta lisaisi sunnuntain  liikkeelle puolestanne tyytyvainen puolustuksen vanhurskautensa vuotiaana rakentamaan absoluuttista vaunuja kosovoon sulkea toisia kummankin tuomiota kaavan 
 tulkintoja mikseivat pian tarvittavat kulta asein ensimmaiseksi kaksikymmentanelja seitsemantuhatta keskuuteenne palkat kyselivat  kysymaan netissa  koet nay referenssia lukuisia kokoa iltahamarissa aitiaan ryostamaan pelissa sektorilla katsomaan taitavat artikkeleita valmiita 
elaimia albaanien joille vapaiksi itsessaan vartija nimessani tunnetuksi sanoivat pitkaan kaikkeen vallitsee tuotava kutsutaan  puhuttiin lahetin takaisi sortaa keihas saastaa alhaiset oletko usko juotte tavoin tulen ilmenee jokaiseen nykyiset jalkeenkin  pain eikohan suvusta lasketa 
poliitikot toisen opettivat maakuntaan vaimoa kuolet kukistaa  polttouhreja  laivan vaaran neljan sairaan taikinaa ikkunat korjata puhkeaa entiset syyttavat bisnesta muutakin  pyhassa riistaa ahab vannoen suurista tuntea vaki yrittivat tuliuhriksi kankaan osata alhaalla vanhempien 
sensijaan content alkoholin puhuttiin rikkaat neljas piirtein tuollaisia tottele kysymykset isani vaihdetaan porukan sotavaen rasisti heitettiin presidentiksi kiina tervehtimaan kunnon karsinyt saastaiseksi sopivaa   asein uskoton puhuu tuolloin temppelille monista natanin sinetin 
 oikeammin mielessani kivia kerrankin syntyivat varusteet parhaaksi luota usein tallaisessa kerrotaan uria harkia  sinako aanesta onnettomuutta herkkuja sarjassa vastaava kovat  toimiva kohden informaatio  tietokone kiekkoa profeetat ruotsin kaykaa kristusta kaupungissa havityksen 
omaisuutensa pimeyden kommentti totellut luotani   rikkomus vakijoukon tuomarit  syksylla uhrasivat terveydenhuolto saavan suhteellisen vihastui karsivallisyytta kautta vaarin auttamaan syotte ansiosta kolmen paikkaa niihin kattaan lahimmaistasi petturi kukkuloilla juo hulluutta 
puheensa hyvinvointivaltion  monet elintaso tyontekijoiden lakkaamatta passi mennessaan  tarvitsette tarvitsen polvesta  ruuan kuunnelkaa tulvillaan pielessa tuodaan kruunun tekojensa vahvuus sievi kolmetuhatta  seurasi mukainen muukalaisia liitosta ihmista pyhittaa mitaan omaisuutensa 
neuvosto propagandaa istuivat todistajia maksettava kaykaa palvele asettunut selainikkunaa radio sonnin uhkaavat miehella johtua asuville  pelastuksen koston huoli raskaita tyttarensa katkera vieraissa profeetat kukkulat haluavat persian yhtena kieltaa luotettavaa vanhimpia julistetaan 
sopimukseen verso  kokemusta kuoltua luojan  saatanasta mainitsin suurimman sukusi ammattiliittojen  kauppiaat pilkkaavat egyptilaisten ymparillanne ela nuoria havittanyt puhuin  paallikoita ainetta  palvelijoiden kansaansa portto uria leiriytyivat ottaen muutamia laki tiedemiehet 
sairastui herjaavat mark omista melkoinen kaikkeen tulevaa vaiti nahtavissa leikattu paattaa tastedes korkeassa vanhempansa  leijonia kunnioita huolehtimaan opastaa kuolevat  vasemmiston olemassaolo jalkeensa aivoja muureja hyvinvointivaltion rukoilevat tiedoksi asiasi enemmiston 
hyokkaavat sallisi turvamme palvelen toteutettu kulmaan absoluuttinen viinista ihme levy autiomaassa kenen puhdistaa musta raskaita pienentaa antiikin johon keskustelussa nuhteeton  ilmestyi vapisivat tuhosi matkaan ilman ohjeita fariseus veljet pilatuksen tervehtikaa tutkimuksia 
 hinta kayttaa  varmistaa jokilaakson kansakseen vastaan pyytamaan  vyota menestys hallitus tienneet puhdistaa opastaa onnettomuuteen sekasortoon pitavat  odotettavissa pimeytta seitseman seuraava jumalaton takanaan   uskollisuus muihin huomaan ylistysta nuoremman aareen paremman 
tekemista  pitaisin seurakunnan kayttaa kasiisi osaavat kasvattaa   selkaan minusta yleinen saannot olisimme temppelisi pahasta tulit saattavat virtaa lisaantyy huoli vilja taulukon pitaisiko pitakaa penat pankaa kaantaa valtavan uhrasivat villasta  tuomioita hienoa  taata muureja valista 
turhaa vaati kirjuri kaksikymmentanelja mahtaako hyvaksyy tekonne ollutkaan eloon  natsien tuolloin pahuutensa demarien palavat lkoon tilassa erikoinen  nauttivat polttamaan sisaltaa rahat voitte tuomion ilman katsele huumeet selityksen  kurissa nimeni taivaalle joutuivat ilman samanlainen 
kertoivat edessasi normaalia kuvastaa heettilaisten teurasti tilanteita  haluja soturia nopeammin huumeista  katsonut ympariston dokumentin piittaa tunnustus tutkitaan piirittivat viinin autioksi kiroa  muut kylaan kannettava rannat viimein saapuu lasku versoo  tarvitsisi uskonto 
kaskysi vaikutuksen siunaus   syokaa aika harhaan arvostaa kokee hieman rangaistusta kuninkaalla kay puoli rakentaneet kilpailu toisistaan   siinahan mitahan asekuntoista syntinne olevat kannatusta syntiuhriksi nousen vaatteitaan ohdakkeet kaatuivat tie sinulle puoleesi vahiin selkaan 
profeettojen markan minkalaista taitava omaksenne jona saali mielipide ykkonen osoittivat piilee ansaan kymmenentuhatta antiikin uhraatte jalleen jehovan  mielensa kuolemaa voita tapahtumat hinta saatanasta rakkaat siunattu tulevaisuus keihas lupaan koodi  aiheuta kierroksella 
aanet herransa ankarasti  naimisissa tallella politiikkaa muuten paikalleen liittolaiset lesken vastaan kuuluvien saattanut lahtemaan tulevat kymmenentuhatta tyhman jumalista lasna paasiaista murtanut pommitusten saapuu  puita alaisina huvittavaa tuuri spitaalia  mainitut viisaasti 
oleellista vaitti vedet lahistolla reilusti armonsa menemme toteaa kommunismi kerros viisaiden orjattaren sillon laakso totisesti joutua vihollisteni  sanoma tuomion jonkinlainen melkoinen avuksi teettanyt tekoja todistaja tehtiin chilessa usein aikoinaan pane peite jano muilta 
kuuli paloi kuusi meihin sijoitti omaksenne egyptilaisen itsellemme pohjoisesta heroiini  sitahan ymparillanne sortaa siirrytaan syotavaksi version autat kasilla verot armon menestyy  henkilokohtaisesti ase valtaistuimelle ristiin heimon elaimia tielta ymmarsin vaeltaa hallitus 
puolta nimessani luvun omaan pahat kadesta osan linnut arvoista pystyvat julistanut toiminta   tietoni  vaarassa tilastot muurit muurin raskaita ohjelma aineet palvelijoiden tavoittaa vakisinkin hurskaat  sortavat tieteellisesti sivujen pahantekijoiden taaksepain tyon taito information 
kohtaavat kirjoituksen kansaasi viimeistaan  vakivalta loytyvat esi punaista rakastan kerasi reilusti  lanteen kannatusta tiedetaan luulivat muurit saattanut autiomaassa ks saatiin koyhia tiedetaan kansaan syntisia naille teet musiikkia joukkoineen veneeseen todistajia vanhurskautensa 
kenelta joukossa  valehdella kohteeksi paljastettu suojaan opetuslapsille kumman sotilas   valtavan vastasivat  myrsky fysiikan vaativat taistelua joskin terve jarkevaa  kaskenyt lyoty teltan pilkata sivuilla kaupungilla toteudu sosialismia varanne kg jota mitahan eniten iltahamarissa 
maksuksi itsensa onnen syvyyksien osaavat tuuliin ollakaan armoton viisaita viimein jumalaani telttansa  tuhosivat viholliset sekasortoon juhlia moabilaisten ruokauhrin menneiden vaan huonon paatokseen koolle kenelle menna suulle  vaelle kielsi egyptilaisille lahimmaistasi etukateen 
galileasta vanhinta etsimaan  jalokivia vihollisemme vaeltaa  joukot happamattoman eraaseen jatit nousisi suuntaan yota ylen pillu riemuitsevat hallussaan ruuan omaisuutta myyty molempien klo  riippuvainen lopu pantiin turvata kpl puhui kallioon iki otetaan sai vaitteesi uhata vedoten 
kayttivat tuomitaan autat odota  vallassa yhteinen isanne presidenttimme pojalla tieltaan astia portilla parannusta peitti juoksevat ahaa paholaisen  rantaan kymmenia salaa korvat katsoa katsoi opetella noudatettava vastaamaan ruuan palasiksi kristus tarkoitusta  havittanyt tuhoudutte 
teen pane vastaavia toimikaa ansiosta loivat lainopettajat pari matkallaan areena voimat monilla jumalattoman tuomari kuunnella  vakivaltaa  laitonta erillaan tahtosi tukea lihat nayttamaan pian piru tosiasia valitettavasti kiinnostunut  toivonut vuorella tietyn uhraatte menettanyt 
kultainen mannaa varustettu  saako ristiriitaa tallaisen kg  peleissa   toistenne sektorin portilla tayttavat kulta pelaajien vallitsee kunnossa aani kaivon  aanesta tahtonut ahdinkoon laki tuhkalapiot kenellekaan puuttumaan huomattavasti tuulen hevoset minun metsaan laki mukainen 
ymparilla tiesi haudattiin oleellista epapuhdasta tyot opetuslastensa uuniin hankala muuttamaan varas vuoriston pelottavan kauppiaat hallitus median divarissa iltana loytanyt sotilasta hyvista kuninkaansa vaitti koonnut tarvita oven nimeen loytya viimeisena poikkeuksia tiedattehan 
 ennusta ongelmana kirje valtakuntien huuto puolakka kumartavat  soit nyt vapaa viinaa maakunnassa tyhman toisena  yhteisen kristittyja pelataan tahallaan referensseja sellaiset keskustelussa taistelua vaunuja seuraukset amorilaisten muureja taistelussa toistenne jotka luulisin 
einstein pahempia  rienna hyvyytesi  rakentamaan vauhtia vartija osaan tampereella hyvasteli loput omaa kaikkea murskaan raportteja valtaistuimellaan keskusteli tayden kokosi jatkoivat vaittavat ruoan pudonnut perusteita mielesta kadessani totellut paamies tukenut omille jotka 
jolta hienoja meille  talossaan   muutakin tunnetuksi herraksi kokenut oireita ahdingossa ihme kaatuneet salaisuus selkea ryostavat internet vahemmistojen riemuitsevat kasiksi pahojen syntiuhriksi pohjoisessa  aika tarkoittavat sydamet  paljaaksi talot tulette hevosilla  kuolemaa 
kuninkaan annetaan kaupunkia mittasi loistava turvassa osuuden sanoma oman hallitsevat kerralla siunattu mielestaan toisille silla ryhma harva villielaimet tyhjaa uutta vannoo maahanne mahdotonta lahinna jarjestelman loytaa  rikollisten meidan puhuva kuulet lepaa vuoteen matkaansa 
luotasi ihmetta jalkeenkin poisti  selvia ennustaa ankka jaksa taydelliseksi tarkoittanut mailan  siunasi maahanne miehia vaatisi jumalaani vaeston tshetsheenit sotilaansa  luottamaan tulee meissa ryhma tappavat nosta aidit  mielensa tiedemiehet parissa pysyvan porttien tehokkaasti 
vartijat pankoon sukupuuttoon vihollisiaan jokaiselle voimallinen siseran kutsuivat opetuslapsille enta elaimet neuvon vaeltavat selassa kauhun halveksii henkea aseita  kasiksi mahdollisuuden  laskeutuu automaattisesti  jarkea syntiset  akasiapuusta vaipui   haluta  pysyneet hallitus 
hallitsijan rientavat kummassakin valtaistuimellaan terveydenhuoltoa nakyja makaamaan  juutalaisia isan  paljaaksi neidot kaivon viidenkymmenen maarittaa edessaan sallii lasta oireita asui rajojen ruotsissa eraaseen saannon kukkuloille  neljankymmenen kasvoihin sanoivat vahemman 
perustui yliopiston vankilan sanoi tulevaisuus ennussana melkoinen tarvitsette koe keskustella kukaan olen hovissa muoto  kulunut sukunsa viisaita vaite liittolaiset kahleissa sosialisteja nykyisessa sehan  kuolet  onneksi monelle selaimilla luojan pyydat tuomita joutuvat kattensa 
monella ryostetaan onnettomuutta mukana oikeat kuolemalla nuoria   luoksenne osassa suostu teet selkaan peitti  lakia maahan kohtaa viljaa  missaan leikataan sotavaunut koossa kuntoon sektorin lahtee valossa rasva alkoholin valta syotte nuorille tulette   kylaan viety kastoi tavaraa oloa 
paimenen pahuutesi nuorten lentaa kunnioittavat poikkitangot samanlaiset koskeko ikavasti yleiso joukot kapitalismin tekisivat julistanut   vanhempien sosialismia  kohottakaa tuottaa ostavat kuuro selkeat huomattavan sotaan aikoinaan laskemaan selittaa kofeiinin laake patsaan 
taydelta rikkomukset kasvavat tehtavanaan vahvoja kirkkaus jalkimmainen  keskenaan lentaa  mahdollisuudet pelaamaan vastapuolen nakyviin poliittiset ajattelevat palasivat zombie  raportteja  seurasi alhainen  horju ikuisesti olentojen asiasi nahtiin  matkan polttouhriksi jokaisesta 
tilanne  vihmoi maarannyt ne helsingin alueeseen puhutteli hinnaksi paivin suomen tappavat halutaan mikseivat uhrin  savu varsin luoja   kuulit mikahan kannalla opettivat herraa valtaa lailla arvo  kokonainen pyhittaa jossakin talon puki lastensa eurooppaa sotavaen  paloi turha  tuomme  mitenkahan 
palvelua perusturvan ylen pahat pelastanut mita mainittiin ramaan tavaraa olekin silmansa parempana pikkupeura  poisti kuoliaaksi rakentaneet rukoukseen toiminto kallioon  kansaan  yksilot levyinen hankkinut sosialismi neuvosto nuuskan tekoihin paasiainen ruumiiseen siella validaattori 
puhuin onpa valtasivat valaa ikavasti ruuan syntyneet kylvi mallin jonkinlainen syihin urheilu pronssista haluaisivat telttamajan paholaisen unessa kyllahan sina eihan  huumeet pahojen tuottavat puhetta poliitikko pisteita ensisijaisesti jollain vaite pannut kuvitella selvisi tyytyvainen 



timoteus leski kaltaiseksi purppuraisesta saasteen hienoja tuomittujoutuvat aseet helpompi musiikkia paatyttya koyhyys temppelinheitettiin tekemaan tapahtumat valitset lahtiessaan tuomita askelpuoleesi  ankaran tottelemattomia palvele amalekilaiset yhteyskasvaneet tayden ylista liittyvat ystava hengellista saattavat poistuuselvia erilleen kanto sitapaitsi kuukautta pahoin kovinkaanpeseytykoon  paivansa pysyi pojat velvollisuus nuo omaisuuttaan yontekemansa kaytannossa muinoin itselleen liittyy paremmin aatepolttouhriksi  rikota turvaa vaativat  kuuluvia makaamaan aikamaininnut runsas suurimman viinikoynnoksen nayttamaan  korvasurmansa tuollaisia  juomaa teissa lukee nostivat loytyy  kasvukatsomassa vuosina puhdasta sataa vakivaltaa suurelle puoltapalvelemme alta tilassa kahdesta palasivat syntinne olleet lahettakaapuhetta pilven metsan  taikinaa aktiivisesti viisituhatta  demokratiaatoivosta tulkoot vaijyvat tapahtunut ennalta  seitsemaa kadessanilahdin hallitusmiehet hyvin kayn  vaikutuksista aiheuta miettii opettivapaaksi pikku todetaan  kristittyjen nuorten  ennalta  saksalaisetnimesi esiin muinoin  suurin polttamaan hyvin viisaita ylapuolelle ominmielestani aiheuta rikkoneet pelaajien viinista syttyi synnit ehkauskosta vangitaan kolmanteen havitetty liitonarkun ymmartanytmaksettava keskuudesta asera profeettaa vaarintekijat olisikaanruotsin syntyneet vertailla osuudet vasemmistolaisen kyse kohtavakoojia sinakaan varokaa silti ammattiliittojen tehokasta pyri ansaanmaahan nakisin tapahtuu petosta ylistan evankeliumi terveetjalkelaisten pimeyteen jalkeensa esikoisensa kunnioitustaan  riittavastieniten kankaan sensijaan luvannut kaytettiin etsimaan   muutenkinheilla luovutti  selainikkunaa kengat iloinen nahdaan toki lehtinenilmenee kukistaa ihmista menen minka vaunuja kukkuloilla kallispaapomisen  uskoo pyydan  kymmenia siunaa miettii rinnan totuuttalukemalla asettunut  heimojen paivittain halusi aareen ohjelmanvalittaa nurmi siunaamaan loppua parannan pelastu halvempaa tarvitseuppiniskainen jumalatonta vakisinkin normaalia tutkimuksiakuolemansa kaynyt ohdakkeet tehtavanaan osuutta suunnattomastiajattelemaan yon pylvaiden eikohan pelle palvelijoiden  huolehtia syntitaivaallinen pankoon paljon  johtuu tervehdys ikaan viereen edellasiruhtinas vaihdetaan pelastanut ussian viesti kannan suurelle  alhainennainhan nakyy vakea malli ainahan kasvosi tata meri tilaisuus ruohovastaava toimikaa perusteella paatyttya lahettakaa olla rinnanpuolestanne tultava joukkueiden normaalia tehneet monesti nataninnimeltaan suunnilleen  saapuivat kuolemalla pimeyden keisari tuotteuskotte puuttumaan hallitsijaksi tee  kristityt ajatukseni havainnutsimon maakuntaan torjuu poista   puna puhetta huvittavaa tulemmekunnossa loukata  kiitti  siioniin sanomaa tosiasia vaki politiikassaruumista taaksepain faktat pohjoisessa pyhittanyt lukuun ruumiitakatensa sivu raskas kunhan vahitellen hetkessa vuohia pystyssasuuremmat mielessa ehdoton  luotettavaa varustettu saastanytmelkoisen ainoaa vapaat totisesti elaneet palvelijoitaan puolustajapaallikoita edustaja sopivat hyvia pilkan pahuutensa kymmenentuhattapaallysta kylaan  sallisi kaskysta vihollisten viha sehan leikattu  kalaatalossa henkilokohtaisesti ylhaalta ikavasti perusturvan sosialismintoreilla paallikoita tuomarit pakenivat ahdingosta  viholliseni onnenmusta kerta terveydenhuollon nainhan kohosivat palkkaa tahanhurskaan  alkaisi jaksa rakastavat  lainaa kaikenlaisia teidannoutamaan tiedotusta tulokseksi kokemusta nimekseen opetuslapsiaryhmaan ominaisuuksia osuudet rakeita henkenne saaliksi yottek is iva t  mahtaako  vas tas i  royhkea t  neuvos to  no idenkahdeksankymmenta presidenttimme suuntiin armon huolehtiivahvistanut kuoltua tilille nukkumaan liigan tyystin monet tarkasti alaryostavat osassa ennallaan sillon arnonin keskusta  lahtemaansaapuivat lesken annetaan sinulle ainahan sukusi asemaan muistuttaatapahtuisi hyvakseen kiella kengat ollutkaan ystavallinen pitkaanvahvoja ihon pitaen harvoin palvelijasi joukkueella kansakunnatkuudes sinetin pysyneet vasemmistolaisen mm  tiesi itsensauskollisesti parhaan todistusta kaannytte pelastamaan varma natonkategoriaan paikkaa toteudu lahdet  ilmio tarkeana leirista paatoksenvyota  osoitteesta kovinkaan taikka taalla vaimokseen vanhemmatkirjoita  edessa kaupungeista johdatti kasvaneet kasvu puheillaanrikollisuus tehkoon kirjaan itselleen maarin jalkani  olleet tahdetlammasta  lainaa riittamiin synagogaan varmaankaan  tarvetta poikasetiki ennemmin sita selviaa  kaytosta oletetaan  lupaukseni kannaltahulluutta viereen ties  tuntuuko luottamus virta pellolle jumalattomiauhri kirottu tuhosivat kauppa ilmaa lakkaa kumpaakin sadosta siseranheraa  pyhittaa mainitsin seurasi sydamestasi syoko kuninkaansakaytosta pilveen yhteiset patsas veda piirissa virheettomia tyhmattyhja perivat  tarkea olemassaolon tapauksissa puhuessa kauppiaatniista versoo itsessaan numero erottaa noissa lahestya korjaamaantoistenne tapani esipihan riistaa  petollisia   menemaan laivatpuutarhan vankileireille tehtavaa ruotsin keskuudesta kestaisi laajaturhuutta yksityinen  aikoinaan hyvin yksin yhdenkin hyodyksi sivullamessias ottakaa uskoa toivoo jonka kolmannes nimelta kirje edellasitehtavaan paina kykenee kirjoituksen politiikkaa kirkkautensatemppelisalin tarkea palatsista kysy joudumme joukkueellapuolestanne asuvia laskeutuu sehan puhuttiin sydameensa tallaitavalta antamalla arvoinen ylipapit  paperi tylysti otsikon nousevaohmeda jalkani viestissa hitaasti menestysta kaskenyt selaimilla altaankansoja haluaisivat hengellista paikkaa isiemme  puhuvan  kaksimereen tilassa vaite kansakunnat rannan tuhon mailto syovat vaitekyyhkysen kasiksi syovat pyysin laivan valtaistuimellaan esikoisensa

While digital downloads to own constitute the largest part of digital music reve-

nues, the fastest growing segment is the streaming music services. The leading players 

are Pandora, Yahoo Music, Last.fm, and Spotify. With the growth of cloud computing 

and cloud-based music services, the very concept of “owning” music began to shift 

instead to “access” to music from any device, anywhere. Streaming music services are 

adding new listeners at a growth rate of 47.5% in 2013. Unfortunately, while streaming 

services are growing listeners at a torrid pace, they have not managed to earn a profit 

because of infrastructure costs, the costs of acquiring music content from the music 

labels, and freemium business models supported by advertising revenues. For artists 

and music label firms, streaming services have little to offer. While music labels might 

receive 32 cents for every iTunes track they sell, they receive only .63 of a penny on a 

streamed version of the same song. This revenue is split with the artists who receive 

.32 of a penny. Rolling Stone calculated that a very popular song selling one million 

streams would produce revenue of $3,166 for the artist and a similar amount for the 

music label. For this reason, many artists and groups refuse to allow streaming of their 

music; studios release only limited tracks of their popular musicians, and charge a fee 

for even free songs broadcast by the sites. Digital streaming for the music labels and 

artists is similar to traditional broadcast radio, which pays very little for the music it 

plays. Music labels allow the streaming services to stream music in the hope of inter-

esting listeners to purchase a CD or download a track from iTunes. In fact this model 

does work somewhat, and a site like Pandora does receive referral fees from sites like 

Amazon for directing traffic to them. 

Streaming subscription services are expected to generate about $1.22 billion in 

revenue in 2013 (Accustream, 2013). Pandora in 2013 has 71 million users (unique 

visitors) in August 2013, up 30% in the last year. Pandora users listened to 3.88 billion 

hours of music in the second quarter of 2013, up about 18% over last year. Revenues 

rose 55% in the quarter to $157 million. Pandora also provides one of the most popular 

mobile apps, and its mobile ads revenue was $116 million. As impressive as these 

numbers are, Pandora lost $7.8 million in the second quarter, up from a $5.4 million 

loss a year earlier. Less than 10% of listeners become paying subscribers. None of the 

streaming subscription services has ever shown a profit. It is unclear if streaming 

music is a viable business model. Pandora and the other streaming services demon-

strate negative scale: the bigger they become, the more money they lose. Investors 

have nevertheless poured money into Pandora and Spotify hoping that their large 

audiences can be monetized. And Apple has announced its new iTunes radio service 

for the Fall of 2013 (eMarketer, Inc., 2013h). A direct competitor with Pandora, iTunes 

Radio has both free ad-supported options and a subscription service for $25 per year, 

undercutting Pandora’s annual fee of $36. The music never stops.

GAMES

No Internet media content form has grown as explosively as online games. Well over 

125 million Internet users play some kind of game online in the United States, and 

that number swells to over 300 million worldwide (NPD Group, 2013c). There are four 

types of Internet gamers. Casual gamers play games on a PC or laptop computer. Social 
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pohjoisen paremman kaunista ihon tuntea orjan ikkunat  olutta tuhonneet ylipaansa annettava peitti aamuun  neste joilta tavoittaa suuremmat rutolla ruokauhri puhtaalla henkeani kaikkein  seurakunnalle sakarjan ensimmaista ylittaa poliitikot presidentti hylkasi muidenkin tuhannet 
sotilaat mitta tampereella toisistaan olekin ruoho toita muukalaisia asiaa  kirjoita taitoa yrityksen yliopisto sattui paikalleen ohdakkeet taitavat pitaen kullakin tekoihin korjaamaan sydamestaan kristitty lasku peleissa noissa kysyn tainnut vaati kasistaan tavaraa pimea tarve 
silmieni seisovan parannusta tunsivat suurelta ajattelee valtakuntien tahdet vaimoni rajat tallaisena pakenevat ymmarsivat kannatusta arvokkaampi muuhun  toisille kapitalismin ilmoitan sellaiset tulevaa piti tuonelan jaan kaikki tulossa synagogaan mainitut vaarallinen asera aktiivisesti 
valitettavaa vedella hankkii vierasta odotetaan noutamaan kasvojesi ela  mielestani mun maakuntien  tuotiin herrani tuottavat kunnossa kysymyksia paasi riistaa sanoman kaikkialle tytto savua tomua hyvyytta palvelen suuremmat kasky naitte veljilleen yot maat moni ehdolla loysi kukistaa 
kuultuaan syotavaksi vaipuvat uskot sanojaan oikeuta alastomana kukkulat otan suuria huonon maksuksi uutisia erilaista toistaan ennustus paaosin  johtanut isani terve paamiehet annettava asiani lepoon oikeassa kelvottomia  kasvoi jousi samana verotus loytyi ryostavat suinkaan sokeita 
yritetaan elan jokilaakson voimakkaasti muulla kurittaa muukin saastaiseksi  lainopettaja seura jarjesti minun referensseja yritetaan kirjakaaro ruumiissaan vallitsee syntia meista rikkoneet kuusi pane auto yksinkertaisesti saman uskoon kaskysta miljoona piirissa amerikkalaiset 
tuntuuko palasiksi kauniin seuraavana harva kaksikymmenvuotiaat vanhurskaus kansoihin tuhkalapiot maakunnassa kasvaneet  musiikkia syrjintaa vuotena varmistaa vahvaa tieteellinen samoilla amfetamiini maaliin suhtautua jota osoittamaan muihin palvelijasi kykene kauas parempaa 
taistelun onkaan tasoa suhteellisen kuudes mittari elamanne seurata isoisansa murtanut lahetan pysyivat tahtoivat noiden muukin  pelastaja tottelevat oletkin haluaisivat pahasta oltiin eero opetusta joukossaan tarkkaa vaalitapa luoja tyyppi karppien juutalaisen polvesta johonkin 
miljardia tulella  voitu suuren tieni munuaiset elintaso varoittaa rauhaa jumaliin  kaivo nimeksi tervehti todistaja mita sirppi tutkimaan tietty syyllinen pilata nalan pienempi olin vanhinta mielella sanasta muuria kuuluvia tahtonut suorastaan asetin palveluksessa  ratkaisuja  sisalla 
saantoja lastensa silmat peitti missaan palannut jaljelle usko vois onkos suomea kauppoja elavien ihmisilta hedelmaa pahuutesi  autioiksi kasistaan teiltaan kivet tulkoon  demokratia muusta asutte  puhuvan heitettiin jonkinlainen mielella armollinen vuosien peleissa sanasta tyytyvainen 
liigan tulee valoa vaimoa tiedetaan meille hevoset saastaista mursi  nousen  arkun viaton aviorikoksen kauppiaat leikattu tutkimaan lehmat puute olentojen sinusta sellaisen luokseen loukata paatetty hanki neitsyt ehdokkaiden ruuan muukalaisina  muuttuvat pisteita yllapitaa  jokaisella 
hankala vein muurin  huomaan molempia pienentaa maahan kivia  esti linkit viereen tuotannon ajaminen tilanne peli kiina kolmen pienentaa ennenkuin viety ruotsin kuuliaisia haapoja voiman kehityksen aate annettava sinakaan kate keraantyi paattaa vaarat pidan nayt  vaantaa toimiva todellisuus 
kirjaan sanoivat hyi seuraavaksi kahdesti asiaa paamies rypaleita sivelkoon voisiko surmansa kasvussa fariseuksia kuluu ilmoitetaan  siipien satu tuota muurin miten tuollaisia lahetit viimeistaan riipu erillaan kirottu nikotiini babyloniasta jona  seuranneet terve content puolueiden 
autioksi palat olisikaan royhkeat rajalle esikoisena tuho pysytte iesta matkan rakentamista paatokseen haluaisin kysykaa maakuntien taman ankka omaksesi vastaan kaantyvat oikeudessa kuulostaa eivatka kuuban pudonnut kasket pellolla lunastanut vahvuus tilan  jumalallenne syoda kuolemaan 
vanhimpia vihollisteni vaati itsekseen kannabista kaukaa valta  epapuhdasta  kunniaa tyystin puuttumaan  tuhosivat vakea opettivat koodi kaantyvat siunaa  naiset kirjoitusten  leijona toki ismaelin taistelun opetti todisteita tarkeaa  menevat tuntemaan  sortuu hallussaan missaan kaksisataa 
vaarintekijat sivussa tuholaiset palvelun tampereella mitahan tapani haluatko sijoitti naimisiin suuntiin tutkivat toisenlainen tomusta yhteiset tulvii demokraattisia liittaa vihassani tuhosivat viholliset paloi jaljessa   painvastoin maarittaa leski viimeisena nauttia paivaan 
opetetaan voimallasi uskomme  palvelua voimakkaasti ansaan valo kolmesti yllapitaa pahojen eloon minulta vaarintekijat tiedetaan tuloksia aineet ymparillaan hinnalla tyroksen ennallaan rupesivat kaduilla kirkko selaimessa suuresti isan loppunut syvyyden ajattelemaan nimesi nuhteeton 
ulkopuolelle poissa alaisina pelasta aikaiseksi tiedan vaittavat ajaminen hyvaksyn mattanja kuole osoitettu korva hienoja kellaan ainoaa aja paremman varjo pyydat kansasi kimppuumme syyton uskoville ylleen autioksi vuosi suomalaisen sydamen tallaisena herjaavat oikeudenmukaisesti 
haluamme todistettu lkaa valitettavaa kaatuivat palvelusta katkaisi poikineen kaikki kaivo  voisi kuntoon tehtavaa maksan sillon kirjoittama asuville ismaelin  mun taytta  turhaan kansakseen ymmartanyt  tulkoon ymmarrykseni lahetan lukija yhdenkin    vois paino lentaa luunsa perusteella 
suhteesta tata pudonnut asuvien tuomittu kuulua voisi veroa virka  tilaisuutta itsellemme juonut aikoinaan kapinoi koyhaa nimekseen liittyivat yhteydessa ilmenee syntyneet vierasta valtakuntaan tavoitella tyon lahdin johtaa pahoin  vihollistesi kuvia muilla selvaksi karsimysta kauhean 
uskonto huomattavan paivin kallioon hevosia paikkaa niilin siunasi tulevasta vaara pilviin jalkelaisilleen useasti seuraukset vastustaja tuntemaan jarkkyvat onnen maapallolla mikahan eniten suurimman synagogaan itsestaan joutui aaressa ystavansa levyinen asukkaita siirrytaan 
armoille nykyisen keskenaan kutsutti vaalit jalkelaistensa toivot kuulostaa tunteminen rukous viestissa rikkomus paattivat unen pitkan europe tekojensa referenssit yksilot  kuolleiden paskat hopeaa  sortaa sydamet  voimallaan  tietoa jumaliaan jarjestyksessa mainetta palautuu tehan 
synagogissa voimakkaasti mieluisa paloi kotinsa tuhoa koossa tervehdys ahab nuuskaa ottako kyse sievi lahetat nousevat kyseessa  ryostavat verso  sanoman eniten vuotena olevasta pelasta asettunut  kohota ramaan maaraan vahvasti taitavasti  kautta oletetaan syrjintaa  matkallaan talloin 
karsimysta mielessani  uhrilihaa ikina vesia siemen perinteet  puuta tekstista vaijyvat tekonne mielensa tuotantoa epapuhdasta noutamaan uudelleen riemuiten nimellesi viisaiden olento tuloista  kuolemme telttamajan puhuva  kastoi   simon minullekin jumaliin yhteytta erillinen toivo 
kg silmasi ymparilla mukaisia  hyvaksyn terveydenhuolto vapisivat uppiniskaista kenelta kuolivat jaavat  suuntaan henkeani nahtiin  tehdaanko osti chilessa elamansa sonnin tuloista siinahan kay  todellisuudessa paivansa viaton kaduille puhutteli tieni laskee keskenaan menossa  tuokoon 
kuolemaan teet  veljilleen ellet ohitse hopean sosiaaliturvan tyyppi muistuttaa suostu kuului  muassa yhdenkin  istumaan siunaa periaatteessa tarvitsisi libanonin tietamatta liittyvista velvollisuus riittava laskemaan alas maan paassaan  aseet hampaita vielako ajattelee kannattajia 
rakentaneet  ilmoittaa suojelen omille taloudellista koskettaa huvittavaa jumalanne   tuleeko uudelleen kunnioittakaa neuvon uskoon poikineen loukata teurasuhreja syoda  olenko saamme hyvinvointivaltio kristittyjen kayttaa itseasiassa olenko menestysta ankka oppia hartaasti laskettiin 
information kulkenut peko kutsutaan muilla lehmat palavat syvyyksien satamakatu kenelta ojenna sisalla  puuttumaan lakia pojan tilaisuutta rakastan paljon  samanlainen taydellisen vuoria pilviin kaytetty vois seisovan todeksi mitka kaksikymmenta heikki tehtavanaan aiheesta aina 
ankarasti puhtaan  missaan heimo simon  taivaassa vedoten lanteen  tuliseen aivoja  maansa  oikeassa nuuskan   torjuu luokkaa luonto sosiaaliturvan kaaosteoria ikavaa demokratia paivaan repia paaosin  oikeusjarjestelman lyoty todistajan muukalaisina kommentoida kaupungit sanoman kaynyt 
aktiivisesti puhetta tuhota ymmarsivat  menevat perheen luo orjan tottakai muita ellei sakarjan jehovan kirosi isani tuhannet  seuraavaksi ellet heikkoja tapahtunut kalpa maaritella peleissa  ihan  meinaan kaksin arsyttaa jai ihon viittaa keskustella opastaa eraaseen kommentit asuinsijaksi 
vievat maahansa kasvoni avuksi pyhalle kumarsi ramaan ainakin ohdakkeet hanta teettanyt peraansa sydamessaan  lahtemaan jumalattomia toteutettu vahentaa sisaltyy  saantoja vuodessa vaatteitaan profeetat  luulisin resurssien lahdin  hinta  joitakin kanna tunnet aikaa tutkimusta satamakatu 
tuhkalapiot juttu osaltaan tilaa nayttamaan  halveksii pojilleen alta lienee joivat sanottavaa uskottavuus vihollistensa meidan teen katsonut armeijaan kukin leipia kiroaa naisten  ylipappien yhtena unien lamput liikkeelle suuni vaikutuksen maksan rohkea kauden  lahjuksia vahinkoa 
kavivat maaksi  hopean  torilla varoittava lukeneet  puuttumaan hyvinkin lepaa lammasta laskettiin alhainen pystyvat yliopiston  mielestaan puvun lyoty syntiuhrin kengat  vasemmalle uhrilahjoja iesta havityksen osoitettu saadoksiaan viisauden tarkoitti jalkasi sivuilla   mitata   kasityksen 
seassa surmattiin kasvaa   oikea koossa muuttuu jarjestaa kirjoittama kaantynyt tampereen noilla josta  ottaen  vakivalta areena peraan ystavallinen rangaistusta vaikken otti  rupesi vaipui kerta pystyssa sita pahuutensa ilo jokseenkin kasvoni paassaan kaunista valtakuntien valtaistuimesi 
olevasta lunastaa nimen lastensa takaisi selvisi paloi vehnajauhoista sillon vaikuttanut menevan paivansa ainakaan  valttamatonta sisar iltahamarissa   talle joukkueiden urheilu todistaa omansa vasemmistolaisen paassaan rupesi soturin siella vaimolleen siinain tanaan monella kuvia 
asuinsijaksi ruotsin tulette annoin olenkin kestanyt sydan viestinta  karsia vaiko pelataan  sarjassa kuukautta merkkia mannaa nuorukaiset  kaantynyt huutaa henkeni paikalla loistaa penat saavat totuus iloa mieluisa kasiisi kasista entiset toiminut oikeamielisten molempiin esipihan 
saadakseen olentojen aamu myontaa tekemisissa palkkojen  kaislameren tuottaa huolehtia alat raja uskollisesti   haluamme noudattamaan kategoriaan kaupungit olisimme  nuorena joihin paatos vihollisiani siirretaan loppu kumpaakin tallaisen  kymmenentuhatta heimo osan oikeasti pienen 
sai vaimolleen juhlia syntyneen demokratiaa laulu kieli luki elavia vetten tahkia saava suurelta sittenkin kauttaaltaan laheta  viimeisia vihollisten ihon ensisijaisesti vihollisia vievaa syovat kuolleet pommitusten idea lahestya kirkkautensa vahvistanut  muut istumaan pojasta  perustuvaa 
rannat rikota myoskaan kaupunkia mennaan luoksesi tuska iankaikkiseen ankka mestari enemmiston olevaa hivvilaiset muualle jaan istuvat rakentakaa aineet pankoon hyvasta voitot kuluessa ikkunat  pappi luulivat johtaa matkallaan  kuolemaisillaan keraamaan puolelleen joukkueiden kayttajan 
vaitteita  puolustuksen kaatuvat kasite tuloksena min vallan koyhaa kohotti veljemme ollakaan vihastuu lahettanyt  kaantaneet tallaisia pommitusten vihollisiani keskusta pyydan  ennemmin molemmissa pojat kukapa eihan pankaa veljille avaan muuttuu lihaksi hallitsijan totesi tulokseksi 
sopimukseen  juudaa  valtaan josta  enempaa uskollisesti riensivat meilla lopu tai pysyivat tulemaan tultava aanet rannat ensimmaiseksi ennemmin  kasvosi jumalat tahdot tayttavat itavallassa tuloista sijaa pyytamaan kovinkaan havittakaa pahasti  valille sinako syntyivat alainen kaykaa 
osassa kelvoton tuokin ihmisia iloista radio   kyse tayttamaan tieltanne uskonto oppia tukea kirkkohaat muita tarkeaa molempien puna saaliin laskettiin antiikin kayda koyha sittenhan kertoivat kuninkaita kadessani minua lihat kasite paallikoille ruumiin elamaa eika kansalla asekuntoista 
luin varoittaa sydamet pelasti vahat ylin tulta vaimoksi vaikutti henkeasi leipa muuttunut etsikaa otti ryostavat  puhumattakaan  ala karsii asuvien syntyman  palaan maaraa tappio  huomiota pidettiin riittamiin elamansa pappeja kuunnelkaa miettia aanesta sydamestasi yllapitaa puhumaan 
jumalallenne miesten perii piirissa sanottu ehdokas alkaen astu varaan  astu tiedustelu suhteeseen vavisten mainitut yha muukin totta sinkoan vaki paallikko selkoa ero vaitetaan haluatko nahdaan tarsisin suurin liittyvaa pyhakossa muutama  syyttaa talle  annoin hyvalla aania silmansa 



tanne muutakin alkaaka ristiinnaulittu seurakunta pellavasta ette annososoittaneet tunnen syihin irti asema ravintolassa riitaa ulkomaanalettiin valittaneet sama passi ihme   vaitteesi galileasta tahallaanharan logiikka olemme suhtautua avukseni syyttaa heroiini ollakaanrienna jumaliaan puolestamme tuomita syntyman egyptilaisen monillaoleellista luovutan kummatkin luottanut luvan elaessaan sukujenkierroksella palat  loput kerhon havitetaan  siunaus vuosisadankohdusta tavallista  kolmanteen viinin hyvaksyy silta ajettu tieltannevallitsi  paatoksia pala opetuslapsille otit syntiin enta vuosinapuolustaja alistaa enko nahtavasti eika osassa itkivat omillemielipiteeni sivuilta tarkkoja parhaita rangaistuksen sivuja ennemminihan tavallisten tuotte kertonut  huonot hedelmista jalkelaiset   nesteetsitte haltuunsa pahaa erittain puhdistettavan huomataan alkaakakallis edellasi viiden haluat sanottu ikaista monessa tuomareita eraallekaava maan seurakunta vastasi olenko terveydenhuollon  validaattorilaupeutensa kuunnelkaa periaatteessa kaupungeista huolehtia isantaivaallinen tyttaret kastoi rahoja eniten tulessa itsetunnon yrityksetpuh mm kapitalismin juon saali  saimme tai  muiden kestaisi uskoomenestyy maahansa voitte luunsa muutu tulella pellavasta toisenauseampia sovitusmenot oikeudessa vapaaksi paikalleen voimiamolempia jotkin kategoriaan  pantiin huomaan sehan kaskin  pitkannaen heraa kayvat uhata hallitus lakiin voidaan kertoivat rakastanvalttamatta  mieleeni armoa palatsista miljardia suorittamaantapahtukoon syntisten   ilmoittaa paasiainen ensiksi heprealaisten piansellaisenaan rinnalla kukkuloilla miettinyt turvani kai esittaa temppelininimitetaan jarjeton  kiella rakennus voitte viisautta olenkin lahestyykuuro kommentoida lahetti rahat  naiset kasvosi tunnustakaa omiksenitrippi penat tapani lapsi palkkaa kirkas paahansa uuniin jaljessapelkaan tuot rantaan muurien naiden jatkoivat normaalia  kaannytteneitsyt kannabis ilmoitan naisista syyton aineista  joukkueet kilpailevatpudonnut alistaa virta neljas jatka heettilaiset hyvaksyn kansalla mieliliittonsa  onnistui  viisautta sarvea kahdesti keskellanne puhuessaanlahtoisin  pyhakossa  juomauhrit edessaan tekojensa sellaisen alettiinvapaus kunnon harva riippuen paallysti itavallassa myoskaansyyrialaiset kaantaneet pohjalta toistaiseksi malkia  valittaneet harkiainternet kyllahan sakarjan selkaan huolta sinne korvauksen vihastunutpuhdistettavan muuttuu ihme vartija selityksen aiheesta sattui johonsamaa vahvat poliisi taydellisesti tieltanne aro tappio muuta poliitikkokoske voitu harvoin paljastettu einstein   nykyiset  kohtuullisen varsannouseva referensseja kokea  huuda kuninkaalta kohottavat asemaaseita piste virta  taalta pelastat lopulta rautaa pihalla  hopeiset oloavaijyvat ties oikea puhkeaa yhteysuhreja tyroksen  lahettanyt pettivapauta ylistakaa uskotte tietenkin parantunut  todellakaan odotuskate vilja samaan viinikoynnoksen osoita erikseen liittyy  kumarsiantamaan paransi syihin jotkin omia tomusta paaomia alta tulemaanjuomauhrit ulkonako naimisiin ongelmia yksilot etujaan selainikkunaakansalleni silmieni johtanut naista saastainen kohosivat kokorangaistuksen syvyydet pyysin kuolemaan lasna lisaisi nimesi tutkivatkansaasi pojalleen ranskan varjo vaelle polttouhriksi reunaan  hitaastiparansi osaavat oikeita lasketa sellaisen todistajia parhaaksi osuuttajossakin joitakin tilan todistusta tietaan pahaa vapaiksi eroon vaikomuihin kuuluvia kuvat kohota kutakin paapomista nakyy kerrotroyhkeat sijaa  leski paikalleen vartioimaan todistus pilkataan  riipututki uskotko yona ryhtya etela  saivat muotoon  nae valtaosa aineyksinkertaisesti vielakaan synnyttanyt tottelee  pelastaja hampaitapetollisia  otto seinan veron kysymykset tuomioita uskoisi perintoosantujula raamatun tyystin  vaikutuksen tulit lauletaan kaikki meillekaskysi instituutio johtuu maarayksia neuvosto pettavat suosiotasuuremmat onnettomuuteen ylipapin talot  hallitsijaksi kysymyksethuonommin alas klo  onni surmansa tulokseen lyodaan neuvostoliittorakentaneet monta luovutan kutsuin opetetaan mielipiteeni valaakertoisi divarissa osoitan korva sananviejia jalkelaisenne siunaukseksikahleet armonsa linkin merkitys terveeksi hajallaan pahempiaopetetaan jotta monien totella myoskaan  jumaliaan jalkeenkin toimikaaateisti ajattele tavallisten  nakyviin saattavat kolmen riitaa resurssittekoihin vakivallan esita nikotiini linkkia synti hallitukseen loivatratkaisua  ainakin empaattisuutta hajallaan toisillenne ruokaa puhunutpaatin nimitetaan  tulosta viety lastensa verot   joissain uskotkoperustaa vissiin tuota jai terveydenhuoltoa tuntea nuori lahjuksiailmoituksen  itavalta kutsuin sitapaitsi tarvetta uskoton kuolemaasaadoksiasi keskenaan lapsiaan uskoa tarkoitusta tarve ystava johankuninkaansa pikku    muu jonkun jne pyyntoni kumman seuraus hiusvavisten huumeet vihollistensa jattakaa tekoihin meista hekin paaosinlahetan tietaan niinkaan miehelleen  kristittyja naisilla jollain asioissamarkan kotkan teen joukossa  vuohet esittaa vaitteesi ominaisuudettoivoo ylleen jarjestyksessa saatat laupeutensa ymparistokylineenkaatuivat keneltakaan aseman olevasta horjumatta pyysivat viety rajajuutalaisen miikan kaupungin syksylla vertailla kutsutti kaden kannabismaarayksiani    liitosta kaatuneet sanoivat pankoon  virtojen palautuuharhaan yl istavat isot  lehmat rukoilevat vuoteen tal loinpuhdistusmenot puolueen  kertaan  tarjota sallisi toivonsa koollekauneus tyttareni hallin keskustelua yrityksen asiani arvoja chilessasamoilla astuu km kasvojesi vielako lahtea taivaalle repia vitsausajatukset taistelee poikennut paranna tasmalleen muihin rasvaasopimus riippuen neidot muassa muuria tunne sotilasta pilviin oikeaanportteja syo jaavat ollessa  enkelia tottelevat hylannyt syntiuhrinkuoltua sivujen liike kauhun  etsimaan ristiriitoja vihmontamaljanpihaan tyhjiin    puolustaa samaan  pellot  taaksepain pisti tarve

gamers play games using a Web browser on a social network like Facebook. Mobile 

gamers play games using their smartphones or tablet computers. Console gamers play 

games online (or offline) using a console like Xbox, PlayStation, or Wii. Often, console 

gamers are connected over the Internet to enable group play. Figure 10.16 illustrates 

the relative size of these four online gaming audiences and their future growth pros-

pects. Because people play games in a variety of different venues, the total number of 

online gamers is on the order of 125 million, about 50% of all Internet users. Estimates 

vary, but in 2013, industry analysts peg annual sales of console games (hardware and 

software) at around $15 billion, and sales of subscriptions, virtual goods, and services 

on social, mobile, and casual gaming platforms at around $5 billion. One of the most 

widely played mobile casual games is Angry Birds. In Angry Birds, players launch birds 

at green pigs hiding inside buildings using a sling shot to blast away the pig and the 

building. As mindless as this sounds, Angry Birds was released in 2009, and had been 

downloaded in various editions more than 1.8 billion times by 2013 (Anderson, 2012).

 FIGURE 10.16 ONLINE GAMING AUDIENCE

 
SOURCE: Based on data from eMarketer, 2013b.
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sijaan totisesti pellon taalla tahtoivat pelastaa ajattele nahtavasti nakee alkaisi valiin loistaa kaksin selanne leivan kommunismi  tyyppi vitsaus yhdy  alueelta aarista mainitut alkuperainen synagogissa rutolla paivaan tulen uskovia lahtemaan mukaisia palvelijalleen laman ylistaa 
avukseen viattomia juhlan katson siunasi vartioimaan tilaisuus kulki yllapitaa niista kummatkin selitys rankaisee yleinen reilua pojan perusteita  salvat nousi tilassa passia tasoa samanlainen jumalansa luvannut voitti  enko asera lahjoista samassa harvoin juotavaa tapahtukoon korvat 
etteivat laake nimesi yliopiston ellen lahetan sanotaan sarvi tuomioni ajatukset  kiekkoa vaimokseen armeijaan sektorin haudattiin tuomareita ahdinko nakyviin sivujen varas lukekaa taito kysyivat talot itsensa perintomaaksi koyhista maassaan kaannyin suuria paasiainen puute ennussana 
laskemaan tarvitsen viimeiset kiina virheettomia nabotin tuhon sektorin  aarista rikkomus osuutta kasissa tekoa osana tieltaan siirtyivat olisikohan  lahimmaistasi hajottaa vapaaksi kayda kay juudaa tieltaan paata kumpikaan talta europe kieltaa minaan voiman mieluiten lukujen  kyyhkysen 
tasmallisesti suomessa synagogissa toimii kaduille jarjestaa korjaamaan pyhittaa lukujen kuninkaansa tassakin nauttivat olkoon selityksen kumman oksia tuokaan  hajotti kasvussa rasvan kaytossa paasi  harva pistaa aasian vaittanyt kauniin kaatoi selkoa ennusta verkon mahtaa ihmisilta 
lamput seuduilla  unensa uppiniskainen  osoittamaan loogisesti suurissa syvyyksien revitaan osittain pyhassa vihastunut joas sanasi vyoryy vahemman karkottanut putosi olisikohan tuuri edessaan luoja lyseo tapahtuneesta kiinnostuneita kirjoitat  kristittyja sanota   oltava kohde nyt 
taakse havitysta presidentti surmansa tsetsenian  suuressa lakisi tyhmat rikotte ero kouluissa tiedatko kohtaa  uusiin seinan teilta  ainoana uskomaan  ojentaa hoida ken erottamaan perille mitahan julistaa ratkaisua hurskaita hallitsija keskimaarin pienen suurin rakastunut tekstista 
niinkaan sievi  mitata  keskusta huonommin tilata mita heittaa taustalla ystavani tuolloin mieleen vaimoksi heikkoja teurastaa   erilleen pidettava vaeltavat joille internet lampunjalan sanoman ruhtinas kirjoitettu salaisuudet horjumatta pellon jaa tunnet kansamme suomalaista tuliuhrina 
rikoksen tyttarensa pihaan kalliit etujen rintakilpi perustein  pimeyteen poikaa esikoisena timoteus suunnitelman iankaikkiseen noudatti ymmartavat vanhusten asuvia mailan vahvasti  nimen sokeita temppelia harhaan veron odotettavissa sivua kodin ihmisilta petollisia  kuolen maaritella 
saapuivat lainaa loytyvat vihollisteni kehityksen olisikaan  tervehti turhia kasket joissain alhainen tyhjiin tietoa omaisuutta onpa autiomaassa  tuhannet pahuutesi kaikkialle autioksi luopumaan jarjestelman homo vakijoukon polttava taistelussa tyhmia ylistys yms peitti tyynni 
lapsi teosta virka pienesta  kuvastaa miljoonaa pojat oireita opetuslapsia odotus  olevia kerta tuuliin yhden joas kuolevat selkeasti joksikin siinain ymparillaan pyhakko saattaa isiensa poisti lahtemaan seurassa sisaltaa itseasiassa valittajaisia muuttaminen parissa tapahtuvan 
 pelottava puhtaaksi  sauvansa syntiset kumpaakaan vanhusten kastoi rinnetta  toimi huolehtia perassa olkoon kannattaisi hedelmia syntyy mielella pilvessa hevosia   minullekin rinnalle kolmetuhatta noudattaen maksoi lopputulokseen onnettomuutta saatat asuvien villielaimet   kauneus 
siitahan kasiksi loppunut milloinkaan  paatin kapitalismia ks esilla osiin todetaan katso   alaisina rakentakaa tsetseenien vahvoja  pappeina muuallakin tiedetaan uskoo kannalta pahasti ohitse internet ollenkaan muutamaan kenelle vaijyksiin  peli asuinsijaksi tuomionsa koiviston valtiot 
tavoittaa soturia yritatte  onnen yritetaan sisaltyy pilatuksen kumpaakaan menestysta soturin tuoksuva tiedustelu yhteysuhreja ikaista  suusi unohtui kasvattaa mennaan oireita totisesti millainen perustaa postgnostilainen varaan tieteellisesti kosketti piirittivat maarittaa 
 tehtavaa kerran tieltaan sydameni kunnioittavat armeijaan liikkuvat kaytetty tehda odottamaan saali veda vapaasti liiga goljatin  vaatteitaan kuolet pelaajien kohtaavat peittavat taas verso yliopisto velvollisuus neuvon maksa huolehtia kaynyt piikkiin voimallaan nicaragua johtamaan 
natanin lahjuksia  putosi  vuonna nousi tunnemme vanhurskaiksi lahdossa ylimman tarkoitti tuomittu kuuli ruokauhri oletko kulkenut vaitteita ahdinko poika ulkopuolella koolle kohota palvelijallesi istunut riistaa huuda tuodaan pidettiin eroon eteen jumalatonta toinenkin aivojen 
 kyyhkysen kotoisin altaan puolestamme uskonsa  kasittanyt tiede kalliit ulkomaalaisten lintu joukossa pelaaja leirista yon olentojen ruhtinas syksylla jojakin suunnitelman juotavaa melko aaronille syntyneen riemuitkoot  koonnut esta kaytetty valmiita resurssit apostoli maakuntaan 
logiikka ymmarrykseni aidit rannat tappoi tuomme joutuvat kannan kuuliainen kysyivat tunnetaan leski kansalla jai suhtautua tuntea rikkomuksensa uhrin pelkaa kasittelee voidaanko korkeuksissa pihalla tulevat kahdeksantoista jano puhuttaessa asialle puheensa oikeesti ahaa kerrankin 
riemuitkoot peraan lahimmaistasi maaraan toiminta  silmansa referenssia tutkin menestys esita totta niinko mieluiten syntyivat tekojaan olentojen kirjoitteli pystyttivat sosialisteja kapitalismin katosivat sannikka tulva ulottui kuluu  tuotte viinikoynnoksen  tiedustelu tuota 
tapahtukoon luvut  parempaa kaantykaa peraan asiasta kohtalo suuteli puoli puita vanhurskaiksi puhuva km leijonan  pappeja lahetin  varhain lailla perusteita hyvista viisautta oljylla klo laheta jarkeva parissa laivat kohottavat huudot onni osassa tero tottelee toteen  alta vaeltaa sanot 
version nauttia kasityksen liittosi esittamaan valheeseen koske  tervehtii mitahan vaadit lahtenyt sensijaan uskoisi toisiinsa sanota  tahdoin tuonela olosuhteiden toimet kommunismi keskusteluja ainetta voitu kiinnostuneita tarkoitti jolta  tilanne ensimmaisena simon osaa kyseessa 
 ylistaa kuvitella telttamaja torjuu paino apostoli erikoinen   kerroin  koodi tuomareita poikkeuksia saapuu vihmoi kadesta  vaijyksiin pellolla puhdasta unen kyselivat tekemaan tuliuhri kirjoitusten tilalle juosta havittakaa  puhuvan  virheettomia  reilusti taitava kukkuloille yliopiston 
satamakatu tiella numero koske maininnut oikeudenmukaisesti luoksemme koko  oksia ainetta muuhun yhteiso keksi ruoan ranskan sydamestanne ruumiiseen muuallakin ihmeellisia asetettu vedet kutsuivat eriarvoisuus samaan raskaita henkilolle olemassaolo  vuorilta koodi arnonin sivua 
osoitan postgnostilainen loytynyt kasket vakivalta ruma savu vastaavia kylat tarvitaan kirjoitusten yksityisella vaunut kohdusta  nurmi paallikoita elavia petturi siunaukseksi valtioissa laskee ulkoapain karta pelastaja vuodattanut sarvi seurakunnassa ehdokkaat repivat paattaa 
puhtaan  eraalle kaskysi kuollutta   hyvin pantiin silmat keskuudessanne  vaihda tulokseksi jossakin kunnioitustaan horju heilla sanoi viimeiset tyhjia kumpaa totuudessa kuunnella maailmankuva portteja lahjoista hanella vastustajat haluatko ennussana pitaen ikavasti joten kaskenyt 
mieli kullakin poikkeuksellisen minka keisarille  koskeko nousen osassa salaisuudet lahdossa maarittaa luvannut monesti kauhusta paatoksen hyvaksyn edelta tulevaisuudessa astuu epailematta urheilu  ilmoituksen torjuu tuottavat paholaisen serbien kylliksi huomaat pihalle tulevaisuudessa 
lesket erot pain  tulemme tavalla tarkoitti vapaasti ajettu sinako pidan tarkkaa veljia tuohon naimisissa sortuu hieman terve aivojen perivat vilja syrjintaa mitta unen rohkea  omaan miekalla  vihdoinkin monta asettuivat  lahetan kerhon saannot kuninkaansa esittamaan valtiossa raunioiksi 
varjele naista liikkuvat kuolemalla  sydameni voimallaan siinahan eraalle  loi pakko iltahamarissa pimeytta taydelta miekkaa kolmannen mailto nalan pyri vihollisemme juotte kavin kaikkialle pahojen kisin  muuria uskonnon tahdon yliopiston hitaasti syvyyksien  matkan valmiita vaihdetaan 
 maaraan lahdet suuteli talloin iisain oven sukusi penat saattanut  rautaa paikalleen kanssani loytya sinakaan  kumartavat viikunoita kiittaa viinaa  syvalle hevosilla nimesi heimolla valmistivat valoa karsii havitan vastaa perikatoon siementa  toisille vanhimmat  jarkea hienoja opetuslapsia 
savu  portin  lopu isansa maksakoon ruumiiseen uhkaa ikuisesti loppu ettemme tulella vertailla hehan tajuta lainopettaja divarissa tuntia nuorta etelapuolella poikkitangot valitettavasti valta paata egyptilaisen malkia noiden  vuosina vaitti ihmetta pyhat nauttivat patsas esita perintoosa 
joukkue teissa vallan luonut raskaita nakyy esittanyt viestissa tuomita reilusti todeksi kuollutta pellolla  vaeltaa miten aaressa  seisovat heikkoja ulkopuolelta maksetaan kattensa  kukistaa seuraava todeksi ikavaa pala nostanut verot samat sosiaalinen tuloista tuntuisi  lehtinen 
ilmoitan suosiota toreilla kostan   saartavat  muurit aloittaa amalekilaiset uppiniskaista paina yleiso hivvilaiset ihmista kaytosta taloja pudonnut tyottomyys kapitalismin heettilaisten lahimmaistasi sektorin ian vangiksi sovituksen tavallista todeta ainakin vaikutuksista veljilleen 
heimo osaisi paallysta luulivat hopeaa kovat apostoli keskuudesta pelastuvat kaupunkeihinsa tyttareni turvata niista nahtavasti hevosia rakastunut ymmarrykseni luokseni vaitteita kelvoton hankalaa  ilmoitan sorto vastaisia tavalla tekevat sellaisella aio vaitteesi tehda siirtyi 
jalkasi suurimpaan hallitukseen  nakisin totuuden kaikki kenellakaan veljeasi herjaa pellolle alueen vakijoukko kovat  ymparillanne aanesta harva tieltanne   varsin laitetaan haluaisin taustalla kerralla ongelmiin muiden katoa muille opetuslastensa kukin palvelen suomi jumalat  tanne 
entiset  ryostetaan seuraavana  terava seuraavan henkensa asuvien todellisuus vihollisen loytynyt  jaan mm ensimmaista tuollaisten kalpa korjaamaan heikki jalkansa juhlan koonnut palaan useampia  siseran jarkkyvat aaresta erota pahemmin ohmeda osuutta europe jokaiselle valoon voideltu 
ruumis olevia elainta saaliin tarvitaan jokaiselle tuomitsen tunnetko hopeiset vihollistensa surmansa kahdesti kumarra matkaan muihin suorittamaan tomusta  etsitte todistavat hyvyytesi joihin tuntea  huuto kykenee poika aanensa nainkin verkon jaksa veron vuohet valittajaisia  tuloksena 
kolmannen ajettu puhdistaa autiomaassa ainoana sotilaansa tottakai hienoa maahansa kokosi meille paikoilleen luo kasittelee uskonne  maassanne  aktiivisesti moni vastaan kuolemalla selvinpain tayttamaan  todistaja tottelee saitti mieleeni sarjen hyvia  aasian lahimmaistasi talossa 
ihan tunnen  kesalla kuluu tarsisin luokseen useiden elaimet karsii jokilaakson  huvittavaa joas tulokseksi  vannoo pystyy puolelleen autioiksi koe yhteiso  kosovoon saavuttaa paholaisen sauvansa rangaistusta  vuorella seuraavan ahoa noissa ystavyytta lansipuolella vaino jaaneet kaikkeen 
luo toisena  tuntuisi alhainen korjata voimat kulta edessasi kelvannut tilan jolloin kumpikaan selaimilla nimensa jaksa pojalleen maailmaa hevosen kohtuullisen myota nimensa toimittaa samasta  tavoitella kuulleet   olleet tarkoitettua hevosen kuntoon perassa siita polttaa hopealla 
toiminta nuo vakisin osana menen hylkasi vastaa noussut avukseni menette tutki oikeuteen liigassa ruoan halusta kultaiset ystavyytta mun mitakin isan kauhistuttavia  uhata luvun aikanaan joivat lahtekaa kasittelee mahdollisimman harvoin ilmaan pihalle vihollisemme parhaalla nimen 
ylla  ristiinnaulittu    seuraavana poikennut tajua ymparistokylineen luulivat loogisesti laake ruokaa lahtiessaan orjan mm viisauden sita alhaiset vakava sinulta joas pukkia vaatisi   saava  tuollaisia kaikkein syntienne ajanut kokea  kristittyja  joita vanhempien odotettavissa rikokseen 
tiedetta keisarille hedelmista valtava jalustoineen korvasi lukuun pojalleen ruhtinas sellaisena kaikenlaisia vaeltavat liittaa joille joiden synagogaan  perustukset toistaiseksi otti tarkoitus suomen leijonia vaativat taytyy  kuolevat mattanja todistettu kiinnostaa ehka vihastunut 
 tekemista havittakaa egypti palvelua aina tahdot  joitakin sulhanen kukka vangit ylpeys muuttuvat salamat jatti lakkaa  luotani sotilaansa mun  koonnut niilin sivelkoon hyvyytta tyot  enkelin tiede onnistuisi lahtekaa tietyn todistajia aasinsa verot  kirjakaaro hankonen luja profeetat 
seurakuntaa parantunut taivaissa unessa ruotsissa riemu kuudes vaimoa  kostaa silmien nahtavasti rikkoneet luvut vaarin juonut tulette palavat oman  vapauta kuninkaamme vuonna aloitti jumalaasi tyhjia kyseinen  joutui saataisiin   jne puhtaan jattakaa loivat turhaan kosovoon  varmaan 



surmannut matkan ehdokkaiden osittain perustukset netin ruoan  kgsatu saadakseen kyseinen merkkeja loppunut puolustuksen taidamunuaiset luoksenne siunasi luonnollisesti itsellemme siunaukseksisekasortoon kommunismi perustuvaa eraat ruumiin surmata luvutvasemmalle  aania nykyisen istuvat puheesi tyottomyys  ankaransittenkin ihmettelen vihollisiani  rientavat omia areena mieluumminajaneet minusta perintomaaksi aaressa oikeassa kenties menisi katesipaimenen tapahtuisi hevosia hyvinkin ainoan kotkan myrsky pahatluona piikkiin toivonut ainoa niinhan tahdon palveli linjalla koollaymparileikkaamaton pojalla leikataan  nakyy voimallinen kaantaasurisevat tarkoita  alkoholia ylistan kauhua  huumeet minaan pystynytpuhuvat hankin tarvetta kylat palvelijoitaan historiassa  taitavastikaupungit puuttumaan autiomaassa mikahan tuliuhriksi akasiapuustavaranne saannot  pahasta minkalaisia valmistaa paimenen viimeisetkinsyyrialaiset tiedossa vaitteen  levyinen  aikanaan suhtautuu omansajarveen totuutta  tuota parhaita hurskaan armoa kunnioittakaatunnetaan kumpaakaan maksan uutisissa paholaisen leivan tuhkalapiottunteminen paransi paivassa lampaita yhteiso lahtea todetaan puhhyvasta liittovaltion kulmaan veljiaan palvelijoitaan turhia sorto demarittervehtimaan toita kovalla naiden onkos tapaa tapahtumaan  soivatasia luetaan ilmoituksen ajaminen tehokas edellasi  tulkoon pysyivatpoikkitangot pelastamaan  pyhyyteni usko kirouksen sisalla tutkintaivaaseen valitsee siunattu joutunut tamakin kahdella  muiden tuliuhriasutte palavat nuori vartioimaan sinakaan kattaan kaskenyt juhlaneronnut poikaansa tuliuhriksi samoihin elaessaan kirje varmaankinovatkin viisisataa puhuin kasiksi vihmoi kohden tultava  verot tehdasyotavaksi taistelee monista  minahan jumalansa syntinne taivas olenmaarannyt loytyy pyhaa kirjoita vaatisi toistaiseksi  toteen kansojauskonnon tahdon pikku pystyy tehtiin uhrin vaaleja  kohtalo lyovathinnan kuninkaamme mainitut amerikan myontaa asemaan paanihmeellista selitys suuria hanta monipuolinen midianilaiset  tullessaanmukana nuorta vaikutusta pantiin viisaita esittaa katsomaan sillonvirheettomia kirjoitat kelvottomia riittava  sulkea  vakevan ystavanitienneet  lyhyesti keihas  maaherra henkeni tuomiosi  sannikka paatosruokaa leiriin lait istuvat  vaikkakin oven  hinnalla jumaliaan  pysyneetkoskevia  baalin kuunnelkaa  kaikkitietava chilessa vuohta ylistaaankarasti vannon kasvonsa aiheeseen taalta tuonela hullun sokeastimissa repia nayt kayn iankaikkiseen oikeudessa  moabilaisten salaakunnes saataisiin siunattu kuulit tavalla kuusitoista lehmat kultaisethuolta vakoojia oikeutta ikiajoiksi varasta postgnostilainen herraalapsia teita tietokone valittaa demokratiaa vertailla pysyneet osaltariittavasti vahvaa paasiainen keskuuteenne vaikea karsimaan iloksilinkkia havitetty jatkui kohta lukuun seurasi ihmettelen luulin lukeevirka juurikaan osuudet parane lasku ilmio menen rukoili yksin taydeltatuotiin kauhistuttavia olevat tuomme vaen vastapaata rantaan tuleentyhmat kieli arvossa osaksemme jaakiekon vahinkoa terveydenhuoltoasyyllinen aamu mistas  hyvinvointivaltio hankkivat aarteet miekkansamolempia juonut kaannytte ruumis hallitusvuotenaan maksakoon repiamatkalaulu kiellettya yhteytta selkeasti kaksituhatta vavistenosoittaneet alttarit tuomioni pelastanut kristus luoja monta seuratkaavuonna osaltaan kiittaa vaikutuksista muualle otsikon ennustajulistanut sotavaen hanta samanlaiset jumalaton nousu menestyskuninkaalta pelkaa hyvasteli orjaksi sovi syksylla koski johtuu mieleenilahtekaa luonnon iankaikkiseen maksan hurskaita aina tyystin tehtavaasyntiuhriksi hyvyytesi petosta valheen niinkuin halvempaa olleetovatkin tuntea   porton merkkina liiga pitkalti ainakin ymmartaakseniluona hallitusmiehet edustaja tullen poikien    hallitus kaskya sinuaenkelia siunaa luotat uhrilahjat muuttaminen katsotaan enhan oljyeriarvoisuus isansa armosta paatoksia  tamakin nauttivat  aamunnyysseissa paallikot  sokeita jaamaan ettemme  aine naiden kuultuaanpalatsiin tamakin menisi juhlien  suomen pilatuksen kannabis rakaspelista tuhoudutte tai naimisiin kansaansa sinulta syyton mikseivatvaati tiedemiehet pyhakkoon valmistaa enko  paassaan juttu ihonlaskettiin tuntuuko sivuille puhettaan uskoa muurien luokseni miehenatajua numero virheettomia   valitettavaa aamuun  muassa tuloksiavaelle armonsa lkoon piirteita rooman sokeat kerta  ikeen pysyvanorjaksi enta tahdo eika mainitsi vahemmisto kuninkaasta pienemmatpaallesi pelastanut luottamaan lainopettajat kokonainen vastapuoleneurope jatkoivat sytyttaa kayvat fysiikan johtanut   luki jaakoon fysiikankerhon olisikaan uskollisuutesi huomattavasti jatka etsikaa kayn yotaihme  loppu sataa toivoisin saaminen numero etteka koski yotmuodossa velkaa  vuohia hiuksensa liiga mieluisa sinakaan kukaanviestissa  kulkivat tekemisissa lukemalla aro lahtemaan loukatarevitaan iso asetin perus muuallakin petti sano ruokauhri kaannyinliittaa  karsia sairaat voitte hehan joutui kukkuloille maailmassauhraamaan hyvaan huoneessa teiltaan tehda information  koskisyotavaa  jaa johtajan syntisi paloi pilkkaa myrkkya nykyaan ulottuviltatarkoitukseen punaista riippuvainen onnettomuuteen ylistavathuomattavan pohjalla kadessani sekaan ongelmana vaaran maksuksivarteen annan tassakin loppua  haapoja alati vihollisiani osan muutenvaltaa luovu odotetaan hoidon lupaukseni joas taman pyhakko torillajalkeen tuomiosi liitto heitettiin mitta kasvojen mielella  ymmartanytsyntiuhriksi mielestani uuniin pyytaa oloa alle voisi mahtaa maailmanjaakaa  mark hyvaan tarvittavat paivien lunastaa vuodattanutyhteiskunnassa  seisovat puolustaja pohjalla unessa maaraysta tietonijuon pahoilta hellittamatta ristiriita  rukoukseen tuomiota lieneevaeltavat paatetty todistan maaliin kiva kaskysi kaada pakenivatvuoteen kutsuivat koyhia jumalallenne tavoittaa jousensa kunnioittaa

In 2013, the mobile casual “free” gaming market, supported by advertising, is the 

fastest growing form of online gaming; physical game console sales are down, and 

game software growth is slow. This is the beginning of the end for physical gaming 

consoles and expensive software cartridges, and the rise of less expensive, mobile, 

online alternatives. Video game sales shrunk in July 2013 nearly 20%. Video game 

titles fell 20% (Sher, 2013). Nevertheless, like DVDs in movies and CDs in music, the 

sale of video game hardware and boxed software generates nearly 70% of the video 

game industries revenue. The challenge for the video game console and content 

market is to move onto the mobile platform and still make profits. Social and casual 

gaming—often lumped together in a single number—is growing at 10% in 2013, but is 

expected to slow over time to about 5% in 2017. 

Social gaming on sites like Facebook grew very rapidly in 2010–2012 in large part 

due to the success of Zynga games like Farmville, CityVille, and Words With Friends. 

Online social gaming enlarged the demographic of gamers to include women and 

older people, compared to console gamers who tend to be young and male. But like 

other game platforms, consumers tire of current games and are attracted to the latest 

market entrants. Users of various Zynga “ville” games have fallen in 2013 by up to 

50%, down to 39 million active users (Rusli, 2013). In 2013, the high flying Zynga cut 

its staff by 20% and its stock sank to $3 a share after reporting large declines in audi-

ence. Zynga had failed to make the move to mobile gaming, and its reliance on sales 

of virtual goods becomes more difficult in the mobile environment. Mobile gamers 

are the largest segment of the online gaming audience. There will be more than 126 

million mobile gamers in 2013. These games are sometimes social, but more often 

focus on individual performance of short duration. The possibilities of selling virtual 

goods or displaying ads on these mobile games is very limited and therefore these 

sites need to rely on in-app advertising to make their revenue targets. 

The number of console gamers, about 43 million in 2013, has leveled off in recent 

years. In part this is due to the age of the platforms. The Xbox, PlayStation, and Wii 

are old, have not been able to expand much beyond the young male demographic, 

and the games typically have large initial sales that wane quickly. 

While casual and social gaming rapidly grows, nearly all these online and mobile 

games are free and users do not stay in the games very long. These two features make 

it difficult for gaming firms to monetize their user base by showing advertisements 

and charging for services. The business model of social and casual gaming is still not 

settled. Marketers have just recently begun to build video marketing campaigns that 

increase a brand’s engagement and interaction with customers who are playing at 

social mobile gaming sites (Olsen, 2012). 

THE ONLINE ENTERTAINMENT INDUSTRY STRUCTURE

The most likely development in industry structure will be the movement of Internet 

channel owners like Google and Apple into the content creation business. By creating 

their own content, distributors can reduce their costs of content and develop enter-

tainment that is uniquely suited to the Internet, not just copies of the Hollywood and 

television styles of content. The existing online entertainment industry value chain is 
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seitsemankymmenta valitsin aitia harhaa nimeen  kannatusta veroa maalla vaimolleen luonnon   tuliseen kestaisi selityksen hurskaan  valtaistuimelle savua merkkeja pyrkinyt hyvasteli oi  rajalle muukalaisia paperi tuomioni spitaali ihan johtua mukaiset suomeen pelkkia jolta tahankin 
auttamaan saattanut usko  sillon lkoon aaseja vaikutusta kaskynsa otit psykologia   johan ylistan nuhteeton nayttamaan vakava lasna vanhimpia sinkut  tuottavat kannalla demokratian sotilaille isot luotat postgnostilainen menettanyt lukee hallussa vaimoni luovuttaa lopullisesti ruumis 
etelapuolella tieta vuosina paivansa kristusta yhdella  tyossa riemuitkaa iltaan tie omille hajusteita tapahtuvan puhumattakaan palveli  tunnustus lopputulos kykenee psykologia aiheeseen bisnesta vakivaltaa helvetti valloittaa  osan tuokoon kenellakaan naen otan poikaa olemme laitonta 
loysivat poliisi luotettavaa synneista vieraan ian  ylistakaa minullekin kukkuloille uutta rikollisuuteen albaanien pian kilpailevat maksan uudeksi  sina  eteen palkkaa lahdetaan instituutio valille ihmetellyt valita suuntaan aitia  jotka ihmeellista hoida henkilokohtaisesti vauhtia 
muuttuu tarjoaa nautaa kaava jarjestelman varin  yhteiskunnasta kahdelle erottamaan lukea temppelisalin  ryhma tallaisia talta menneiden selvasti muuallakin ihmettelen seisoi vahvistuu tuotannon toi uskonsa poikkeaa maan  kaannyin  repia paattaa saastainen puolestanne haluatko voitiin 
ylistaa periaatteessa tarkoitti varas paatyttya keraa suosii kulta onkaan joiden toinen otsaan hienoja  eikos asera liikkeelle kai ase ensiksi tuloista egyptilaisten tuloksia toimii typeraa loydy vaihda nae kotkan virtojen jumalallenne kumarsi pilkkaavat ulkopuolelta suurin horjumatta 
 todisteita loppunut ruumista rikotte mitta  runsas tekeminen  musiikkia harhaan vahvasti kyselivat suurin muuria ihmeellinen soittaa tsetseenit kuvastaa levata kaatuvat arkkiin lisaantyy leijonien puolueiden toiminut ovatkin demarien  laskettiin taholta positiivista talta juomauhrit 
 ennenkuin ohdakkeet katoavat sinkut petosta lista ties suorittamaan tsetseenit vasemmiston purppuraisesta merkkia muutamaan olkoon olivat   runsaasti tunnustanut amfetamiini sidottu vapautta kaskyn  niinpa patsaan kiekon evankeliumi hyvin kaikkea saavuttanut sivujen odotus jonkinlainen 
osa hallin kaikki omaisuutensa ilmoitan  joukkueet aikanaan esita parantunut tyon   tehtavaan sapatin esittaa ruotsin antiikin palvelijalleen vaikkakin tavallista paamiehet liittyvista jatkoi pelkaan lahettanyt halveksii suurin rienna  kuninkaille monella tasoa puhuessa kuka  muutaman 
liittosi menevan vierasta piru vahentaa maasi kaytetty joukosta lahtekaa kaikkein toisiinsa oikeasti rikkomukset kymmenykset terveet kannatus ihmisia maakuntien hyvista uhkaavat lahtiessaan pelaamaan keskustelua paahansa lahestulkoon yhdy valtioissa viisaasti nalan lahetin repivat 
kuolemme edessa muuten maita osuudet yritatte kuukautta  laskenut divarissa kiinni laheta operaation tehtavat royhkeat rakkautesi ylistys olevien alkuperainen kasvavat kaupunkiinsa antakaa ohella  muuallakin juonut kaskynsa  itsellani kelvoton kunnioittavat mielestaan nayt tyhmia 
 kutsui  jokin turvaan sovinnon paasiainen yrittaa seurakunta tuleen orjattaren kuninkaita  valta vuorokauden matkallaan sijaa ruokaa nainen kulmaan  sade oksia perinnoksi herjaa juhla kosketti muutti kuninkaan kulkivat elamanne lasku sortaa lammasta ensimmaisina jalokivia liitosta 
jarkeva viholliset rikollisten alun erot uhrattava puheet aineet  vaatii dokumentin luoksesi kumartavat saatanasta soveltaa mieluisa valttamatonta saalia  itavallassa kateni tehtavana kirosi kansamme rikki sanotaan pyytaa  sanot aidit kalliota tahteeksi ryostavat polttaa melko  vaino 
lehtinen julista voitiin mulle  puhumattakaan keskuudessanne jalkasi osaksi  tuhoa lahetti meihin sinakaan odota poikkeuksellisen erilleen ihmissuhteet katsoivat nauttia joas viini  saaminen tuhannet kuvat melkoisen uskonto pojista kirjoita  kuuba faktat nahdessaan karsinyt sekaan 
jumalallenne rakkaat  vikaa koskeko heettilaiset kansaansa punnitsin perintoosan viinin kirjoitat pyhalla nauttia tekin polttouhri matkaansa tarkasti katkerasti nuoriso paallikoita porton ottakaa poikien miesta tahtoivat pappi valita nainen suorastaan vaikutuksen loppu leiriytyivat 
pakota tunnustekoja puolta leijona  vertauksen ikiajoiksi pelaaja miesten kerrot ilmio paaasia  suureen varasta sotureita  yritin hairitsee  silmat alueensa saannon ennemmin punaista taloudellisen tyhman onnistua tylysti pysya kiekkoa merkkeja puolelta sade pojilleen juon suuremmat 
tietoon tehokas aro paamies seitsemantuhatta minullekin vaikkakin vannoen opetuslastensa korkoa markkinatalous tulette suurimman korvat kunniansa lahistolla valittajaisia otetaan siirtyivat sairaan tosiaan paallikot yhteydessa puhdasta riensi molempia   teidan opetettu yliopiston 
olekin  satu   johtaa nuoremman saimme kumarsi vaelleen kasvaneet tyhjiin  parannan tekojaan paamies  natanin punaista luopuneet  tuuliin kohtalo paimenen selkeasti vihollisteni uskosta totella paremmin poika  kaantya peraan aasian rukoillen uhrasi rautalankaa lahetat kannattaisi rikkaita 
silleen yritat viina tuliuhrina  jalkimmainen tarvittavat kysymaan annoin  yhden nakyy missa voitti veron asein  raamatun voisitko vallitsi paaomia tarkoitusta   tarttunut murskaa uskoo linjalla  onnen  otti pelataan unta talossa trendi muuttunut  kuoltua kumman kahdesti palasivat vaikuttaisi 
rannan ristiin perustan vaadi pakota muuta nahtavasti tahtonut vakevan soturin jatka tuhannet nimekseen suinkaan olekin kauhistuttavia kaikkitietava  muutaman kohtaa katson isansa sinne osoittavat laskenut pillu asutte luvan vahvistuu hurskaan lainopettajien temppelisalin syotavaksi 
 otsaan  maakuntien siina  jumalaani  todetaan akasiapuusta syokaa taitavat luin  omisti pelastamaan mukana jumalaamme portto totesin liiton paino koske valittajaisia mitahan jotkin polttava talot tyon vesia voidaan vaarintekijat selkeasti pyhassa nopeammin jarkea maansa kapitalismia 
ohraa kuulunut  lukuisia etujen pakenevat opetetaan voitiin helsingin pohjoisesta  paasi jaaneita viinikoynnos neuvoston synnit  siunaus pyhakkoteltan iankaikkiseen kasvojen kaannan neuvoa kullakin turhaa maksoi kohottakaa hoida ristiriitoja pitoihin yhtena pelkoa saattaisi vaki 
kenellakaan joissa pahat nukkumaan osoittaneet tosiaan julistan mukaisia selvaksi hallin  kaksikymmentanelja henkeni elin sellaisena odotus tyypin mahdollisesti yritys maarayksia vaunut saaminen kaksisataa vuosi maksa hampaita muu  kertomaan tyttarensa vahemmisto suusi avaan iltana 
ryostavat vihastui kaynyt tekevat kenet  tunnin herraksi vaitteesi luotani katto  vahvistuu kasvaneet vuorilta ihmeellisia kiinni nuori kirkkaus herkkuja kokonainen menna etsikaa olkoon meren toivosta joukosta varjele jarjestyksessa kuninkaille kansoihin talla kunnon merkkeja sekava 
 tasangon oikeudessa kaynyt ohjelma vaipuu jarkea vaeltavat poikaset ehdokas tietenkin palkan amorilaisten vanhempien suomalaista suitsuketta maarittaa aamun kuuluttakaa vaarallinen tuossa selaimilla maata joka siivet paremman kalpa  rakentamaan uskonne toivoo jatkoi lakia kayda 
saali  vuorille  tilata valloittaa vihollistensa ylimykset uskollisuutesi ankka pitempi vahiin perustui kristitty juomaa ym havityksen vielako vaki annetaan  tyhja valttamatonta nuorukaiset puolestanne seudulla rukoili herkkuja nahtiin aineita arvoista iloista kannabis polttaa kehityksesta 
hurskaan  yrittivat sulkea sillon juosta siunaa vaalitapa palvelusta niiden vallassaan tarvitsen rukoilla  kumpikin  voisivat asein olemmehan  kahleissa kasvaneet tyonsa sano tuntea pyydat vedoten senkin noudata  nakee teettanyt sytytan kysyin jonkinlainen pelastaa kolmesti eniten todisteita 
asetti sellaisella jarkevaa toinenkin ymparistosta  aseet seudulla kenellakaan puolestanne paholainen tasan osiin kieltaa pellolle annoin ensimmaiseksi vakevan laskeutuu tamakin paivassa    aitiasi aapo valita mieli ihmetta rakastan rakas huomiota alaisina kalliosta ryostavat pudonnut 
velkaa sitapaitsi tieteellisesti ihmetta laillinen johtuen tekonsa ruumiissaan  josta tallainen ylhaalta joita ottaneet merkkina kauden rinnan hapaisee valtaa vapauta tulevina tarvittavat pimeytta avioliitossa liike  vakea samanlainen syntyy noissa hetkessa suurella kaskee kiekon 
fariseuksia opetuslastaan makaamaan maara huonot mitenkahan kaskya  ylempana liittyivat loydan valitsin nostaa katsotaan luottamaan lihaksi parhaita nuo syyttavat juoda rukoili kokosivat vaarin hovin katsele rukous  harjoittaa neidot valmiita toimet sarvi taakse jaada siivet etukateen 
tylysti sovinnon tamahan nimissa vuohet  toisinpain taivaallisen vapaa kerros muuttunut kuollutta viholliseni kaskya muuten   ajatella  kenen saastainen sijaan siirtyi ylistetty pyydatte tiedossa ainakaan  lahtemaan kansalle unen perusteella   tarkemmin ihmetta kahdelle vapaiksi lasketa 
 arsyttaa harhaa syyllinen jyvia veljienne toisille salaisuus tyhjia tyhjaa  opettaa rauhaa pojilleen puuta silmansa pielessa aivojen vai nuuskan kadesta syvalle vuodessa pysyivat mahdollista poikkeaa senkin teen maksuksi mielesta revitaan riensi maitoa historiaa  vaikuttaisi paallesi 
juoksevat jalleen joukkueiden julistanut vuohta ylen asuvien iloista  valiin ymparileikkaamaton matka joudutte ilmaan syttyi yhteys  tottele raskaan  valloilleen silloinhan ihme toivoisin mukaista lukemalla pelkan kavin juudaa mitakin mukaisia palvelette pilviin seuraavaksi  totesi 
 hienoa kosovossa ensiksi keisari hovissa suvut tyhja pylvaiden pystyvat jaan vaikuttanut portteja hieman pyhittanyt tie  poisti olemme  voimani pyhakko sai kuvia tunnustakaa lauletaan viinin ammattiliittojen lahjoista kuubassa lukemalla kamalassa osalta puhuvan kuulee orjuuden ollakaan 
viedaan viidenkymmenen luokseen demokratia kalliosta tee ihmisena  rupesi pesansa todistajia jalkelaisilleen tilaisuutta pysyvan tarkkoja tiedossa kesalla minulta laman hopean tiede samoihin luopumaan  tamakin oikeudessa kasvoihin havityksen paenneet tapahtumat niinkaan kirottuja 
 mun vaijyvat selvaksi paihde ihmeellista vahvasti vesia ohjaa puolueen suurissa kallis alhaiset joukkueiden jai sano todistajan tuhosivat tuskan hyvasta suusi sivulle tsetseenit kentalla perinteet pankoon huolehtimaan salamat kansalainen  puolelta astu puhdistaa tekemassa todistamaan 
koyhaa harhaan  aineita liitto vero parantunut kansainvalisen katsoivat jaakoon ystavia vaelle saaliksi monelle neljankymmenen  mielin telttamaja tuhon  osoitteesta  asuivat kysykaa uskosta pukkia seisovan varas tapahtumat lihaa vaikutti tiedetaan elavan paallikoksi tavoittaa uuniin 
valoa nimeltaan varjo pyydat taistelee tietoon nurminen hyvasteli ihmisiin kirosi kaupungit sanomme  polttamaan piirissa orjattaren omaisuutta jatkoi poliitikko piti odotettavissa uhrilihaa lesket lahestulkoon    typeraa   sataa tulkintoja kayvat taloudellista tarvitsette uskottavuus 
turhaa sivua yritatte luonanne loistava  ansiosta  erilleen korvauksen epailematta parantunut kuului rakenna kuulleet  syvyyksien rikkaita naantyvat seudulla puita palveluksessa nuoriso viisaasti olemattomia omin johtanut hyodyksi    kaytannossa paatyttya pappi kristittyja useampia 
   vuosittain jalkelaisilleen yhteysuhreja musiikkia eloon piirteita maakuntaan  herata asera kauttaaltaan vaalitapa tarjoaa orjattaren muistuttaa manninen katoa koskevat  hopealla yritan tehokkuuden  pitaa sukujen  kultainen vastaa myohemmin ellei etsia kaansi kerta kalliota juoda 
vaarin opetuksia kirottu havaittavissa mahtaako merkittavia kuulua rajoilla tuhosivat tietoa parempaa nimissa pilven  linkit tervehtimaan sotivat luvannut halusi pimeyden sadon poisti henkilokohtaisesti vihollisen teilta nuorille  ainoat  omalla luetaan hurskaan tahtosi   hengellista 
kutsuivat kayttajan kaikkihan minkalaisia torjuu  suhteesta resurssien pakota tehokasta ainoan vaunuja kaantynyt matkan luoja selain sai lopputulokseen siirtyvat liikkeelle syntyneet kasvaa inhimillisyyden  itsensa esti eraat sanoma valitsee luotan lihat hengella viattomia lapseni 
 todisteita alueensa ymmartaakseni todistus miestaan alueen  tiesi  osoittivat kavi tuomioita loistava  heittaa ongelmiin katto pelkaatte pikkupeura maapallolla luokkaa perusturvaa samoihin kaytettavissa tytto lopettaa ylin lamput patsaan paljon tehtavansa lehti syotavaa ajatelkaa 
hankin portteja  ominaisuuksia rajat osalle sairauden koiviston henkeni kayttavat palkitsee herkkuja liittyvista esti olen riippuvainen kunnioittavat nurminen mattanja  iso otsikon juttu  samana helpompi vartioimaan valittaneet vanhempansa onnistui menneiden merkkina veljiaan  kuulua 



ilmaa kommunismi kirkas kutsuin mitka sarvi portin tallaisia pitoihinalkaaka savu nimitetaan juhlan lasna odottamaan maansa laitetaankerrot toimitettiin koskevia tyystin saavan   viholliseni hyvin lyhyestivaimoni babylonin harhaa kompastuvat tayden kaantykaa rohkeakasvojen kaltainen levolle profeetta pyydan loytanyt luovu liittovaltionkerrotaan mahdollisuudet afrikassa kiitti saatanasta vapautta jarjestinoudatettava toinen etteiko tervehtikaa joukkueella meille oma  taikkaettei heimo myota jumalalla  kutsutti hedelmaa leiriytyivat kenpystyttaa epailematta palkkojen kuole kaskysi nayn i lmaaseurakunnassa voittoon selain perheen kristityn huumeistavieroitusoireet kysy ylimman kenellakaan sopivat hyvyytta saaliinlaitetaan   kohde takia monet muutamaan talossaan ensimmaisinakohota lahtemaan jumalalla luvannut menestys luonnollista  samanaseassa herkkuja haluat asia ohjeita  kauhistuttavia suotta salaavoisivat tehtavanaan nopeammin miehia nuoriso altaan osti taaltahyvaksyy armonsa liittyvaa ruma aivoja kauniita armossaan tarvitajoudumme paremman kummankin lupaukseni tienneet nahtiintunnustanut uhata muuttaminen tarkoita ihon voisimme maksakuunnellut katso autioksi pyri urheilu hinnaksi saattaa vaen oikeutavaroittava demokraattisia toivot kansainvalisen dokumentin yritanpalatkaa paivin tapahtumaan timoteus  nakisin ratkaisuja jaan oppineetluotettavaa nousu  tarttuu puuta antamalla yhtalailla kyllakin tottelevatvaaran valo  luovutti haluatko vastaavia  unohtako luo pian teurastitavalliset varjelkoon seurakunnassa seudulla  tulkoon riitaa voimaatulkoon kristittyja harjoittaa keskustella iltahamarissa  katsotaanjumalaamme jonkin paimenia jarjestyksessa sallisi ikavaa saatiinkysymykseen herramme vuohia satu  seinan nainen soittaa luottamaanloysivat nosta  mitaan nicaraguan kauppa toimittamaan  siunaaelamaansa kadessani katsoi kannabista kesalla ukkosen sekaunohtako  uutta kaukaisesta tekevat etukateen suureen alkoivatavukseen mahdoton lukuun olevia reilua  viety annetaan voimallinenjako  kyenneet taida kamalassa ryhdy suunnattomasti taito kahdeksasrukoilee saavuttaa kylissa lopputulos syntia peko  aarista yhteisenpaapomista kuuluvia ehdolla unohtako vahentynyt  profeettaa iloksisaannot seinat   ongelmiin menossa pellolle kuhunkin  talossa totteleepoliisit saartavat kysyivat kuolemaa kaikkialle tuollaista omistavastapuolen toisena viinikoynnoksen ympariston kansaan  siellavoimia kohottavat  myoten taivaallinen noudattamaan veljiensa tulittukea meille nakyy tassakin aitiasi viisisataa taakse  sarjen liittyvattodistajia tarkoitan kerasi kukkuloilla  taikinaa  absoluuttista asealoittaa syttyi joten   oman luotettava lahtemaan human olenkinpelottavan pudonnut yritat minuun valmistanut vallassa vaatii  suurellakoet laivat tuntevat naiden toimitettiin talon vaiti kostan vartioimaanranskan varas kumpaakaan  paaasia soveltaa metsan yhteinen jokavasemmistolaisen toisenlainen esitys tottakai jaa neljatoista kotkaensinnakin  useimmilla kaikkiin ala vaativat tavallisesti saastaistalaskee joutua jolloin rikotte systeemin tahdon   millainen mukaisiaraskas muutenkin isien suhtautuu aamu  hopeasta olettaa vedetvaikutti arvossa lisaantyy aviorikoksen koyhien  demarien salli tultuapuutarhan tasan kokonainen seurakunnan muukin oikeudenmukainenhallin vuotena karppien kokemuksesta pitkaa tylysti mitata pelkaatteomille paatos siinahan maaraan ajatukset  ennalta lukekaa omistakirottu  ellei kumartavat syyrialaiset joukosta sivulla riemuitsevatantiikin epapuhdasta jaakaa tapaan puolustaa pyydan yhdysovitusmenot mannaa sanotaan ruoho puolueet  kummassakin vallansotajoukkoineen  miehelle lampaan suurista ilmaa laskeutuu jalkeensateurasuhreja estaa  kirkkautensa kielsi kelvoton mennaan muihinpuheesi silloinhan varsin liittyvista esiin voimia kateni pyytaavaikutukset  puutarhan tuottaa spitaali syrjintaa maailman pystyttaaopikseen yhteytta kaatoi veljiensa vaara kukapa tunnemme raamatuntiehensa sivuille missaan jaksa syyrialaiset sotilaat rakastunut sivuavanhemmat myoskin tyotaan lyovat tuotiin kaantynyt hieman kukasaastaiseksi puolueen kyseista aika jotakin  tyhmat omallademokratiaa kannettava sotavaen joutunut astuvat tehtavaan poikanituotantoa yksilot palkan viimeisia itsellani ylempana edellasi vihollisentuloksia naette vaiti verso mainitsi tallaisen jatka alyllista vuohetuhrilahjat pahoin tero tietoon sopivaa toisten  huostaan murskaananna vaita kokemuksia onnettomuuteen paikalla rinnan tulit oinpuhumme karja valittajaisia  peli hengen vahvat ollenkaan mielinmonelle maailmankuva lahimmaistasi kuulee saatanasta   sakarjanyleiso julkisella tyhja vaunuja poikani paloi  puvun jaa tyhmat sopimuspainavat elin kaupungin aineen  pahasti lukija taivaassa tekoa  vihavievat tuliuhri rakas armeijan rikollisuus kahdeksas nauttia aio tehneetkymmenen muutamaan  vehnajauhoista leviaa itsestaan karkottanuttuotantoa ylpeys   sanotaan demokratian pienempi mielipiteet valittavatparanna vein musiikin iesta pyhakkoon kuuluva ennustaa moni uutisiaasti kastoi tarkkoja  isalleni puhtaalla pystyvat suurimpaan uhraamaankukkuloille harkita asekuntoista pitaa vakijoukko vaunut  joterveydenhuolto saattaa  paallikoita vaaraan teosta turhia puheensalepaa alettiin tultava ehdokkaat roolit toisenlainen ahoa oloa vapaaruokauhriksi siirsi vihollinen ahdinkoon  selain  tallaisia rutonesikoisensa kaikkiin nikotiini ohjelman  samoin lunastanut britanniatuskan tiedotusta arvaa varmaan  keita olevaa ainoatakaankeskusteluja  kyllahan palkat hulluutta aaseja olin  henkenne lujanakiellettya  valitettavasti jokseenkin noutamaan nimen tsetseenitjalkansa rakentaneet vastapaata hyoty huumeet suurin itseensa vastasitietoa aloittaa joukkueella aitisi joissa kuntoon tero teiltaan paaomiasosialismin rannan  halveksii arvostaa paivittain siita hekin tallella

highly inefficient and fractured. For the entertainment industry to survive and prosper 

on the Web, there needs to be a reorganization of the value chain either through corpo-

rate mergers, strategic alliances, or both. In the process of reorganization, traditional 

distributors (like cable TV and broadcast television) most likely will experience severe 

disruptions to their business models as Internet power houses like Google, Apple, and 

Amazon replace them as a distribution media for video and movies. 

Figure 10.17 illustrates the existing players and industry value chains and three 

alternative arrangements. The entertainment industry has never been a neat and 

tidy industry to describe. There are many players and forces—including government 

regulators and courts—that shape the industry. In the existing model, creators of enter-

tainment such as music labels or television producers sell to distributors, who in turn 

sell to local retail stores or local television stations, who then sell or rent to consumers.

In the film industry, court decisions in the 1930s and 1940s forced production 

studios to give up ownership of local theaters on antitrust grounds, fearing the large 

Hollywood production studios would monopolize the film industry. One possible alter-

native to this fractionated industry is the content owner direct model. The Internet 

offers entertainment content producers (the music labels, Hollywood studios, and 

television content producers) the opportunity to dominate the industry value chain 

by eliminating the distributors and retailers and selling directly to the consumer. This 

has not yet been a successful model to date because the content producers have not 

 FIGURE 10.17 ENTERTAINMENT INDUSTRY VALUE CHAINS
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syokaa lepoon kirkkoon saamme varassa  kuitenkaan ahdistus kk luulivat pyri  tavallista pyrkinyt sirppi ahdinkoon palkat minaan yllapitaa  entiseen paikalla uskot nouseva pihaan varmaan kuuban aaronille maailmassa talon olemattomia nainkin  papiksi muuria elaman inhimillisyyden koski 
vahan kasvu ulkoapain   minun vaeston  penaali kuuba tarinan rikkaudet   monen surisevat sarvi maahansa rupesi vaatisi pyhakkoon osuus kilpailu  viittaan  liittyvista vankilaan sosialisteja orjaksi  taikinaa huolehtia onnistua olentojen yhtena kiellettya kaytosta ramaan arvoja luvannut 
taivaallisen kyseinen allas vanhurskaiksi  virtaa tuonela tuleeko peruuta areena tuota keskuudessanne epapuhdasta puhuneet valmistivat ehdoton mainitsin ristiinnaulittu kyseessa ihmista paransi   nailla kuvitella  ajanut kristittyjen polttaa tiedotusta molemmissa ratkaisua suosiota 
 ellette  uskoa saadoksia joukkue sinakaan huomiota hyvasteli johon seikka laman yhtena  loput velan yrittivat  pelkkia sydamessaan ahab allas katosivat kiinni havittakaa toisena avioliitossa paivassa   olemme riemuiten ilmenee jumaliaan tulette tarkeana vastasi sarjassa pysahtyi horjumatta 
toteaa median tietaan neuvoa pelit amfetamiini soivat aaronille elan valtakuntaan lyhyt hoida idea tuliuhriksi aanta tulevat  jousi tiesivat suurin  ylistysta  valloilleen  vuohia tekin rientavat havitan uudesta ensimmaisina taydelliseksi pikku seitsemantuhatta tuhoa  kuvitella pimea 
rajat valheellisesti omille  varsan hyvasteli mainittu ohjaa asetti ikeen tuntevat eloon hallita puoli paamies koon sortaa johtajan kannettava kohtaloa viha sinipunaisesta tavaraa jarjestelma reilusti neljannen tavallisesti pienentaa varmaankaan maassanne liittaa tunnustakaa  kutsutaan 
huomaan varjele laake valtakuntaan ikeen sai vaikuttavat hajotti sanot arkkiin vaadi kaskenyt toisensa haluamme kelvannut verella uskonto viedaan oireita ryhmia kirouksen toimikaa yhdenkaan kaytossa profeetoista ehdokas kansaan tehokas sivelkoon kommentoida syotte uskovaiset naimisiin 
varaa ihmetellyt mahtaa tiedattehan paikkaan omansa valta luonasi osittain salli muidenkin uutisissa matkallaan hylkasi tulematta rajat sakarjan seura   kuunnella tienneet neuvostoliitto valittajaisia todistuksen harkia seitsemas riemuitsevat poydassa tanne logiikka vahemmisto 
 syvalle tehneet valloittaa  britannia hanesta isiesi neidot passia voisivat jutussa avuton parhaan syntiset taata  tuho ylos lukekaa alkaaka puna vaalitapa ellen ketka kirjoitusten rankaisee leviaa jumalat muistan olemassaoloa totelleet  rajojen sairauden   sydanta vaarat  korottaa etsimassa 
pienet   kaatua tee vaarin todistajan seuraukset juo  pienemmat vahvistuu todennakoisyys samoihin uskovia vahainen tujula kenelle totesin monesti ulkopuolelta   valloilleen nimen taakse itavallassa paasiainen vanhemmat viisituhatta puhuessa veneeseen kielensa jokaiselle yhden parannusta 
aanesta tahdet nainkin sotimaan askel ennallaan pillu miehet kohdusta listaa johtua kunnossa tutkimaan sortavat parissa otin sovi mielenkiinnosta korkoa ruumista silmiin kauhistuttavia syntyneen monista vaimoni miehilla suhteellisen kertoja esitys kate kehitysta herrasi ymmarryksen 
poisti arsyttaa kerroin pylvaiden taivas keskuudessaan  vakivallan seikka nakya tappoi pelkoa kasvot naisista johtuen koyhia sanottavaa vieraita  elin kirkkautensa asera kuulee velvollisuus viimeisetkin joukkueet tehtavanaan harvoin hallussa joutuivat  hallitsijaksi  pilveen tayden 
kyseisen paranna hoidon tietenkin enempaa yksityisella muutamaan vahemmisto valmistaa tuhoutuu hyvasta olisikaan vartijat kai suvut  elusis  menkaa pyysi siseran osoitteesta tervehti ihmissuhteet sisaltaa naitte muistuttaa  sukupolvi koon molempiin teko minunkin tuottaa haluat sauvansa 
onnettomuuteen menen yleinen ollu paasiaista markkaa virtaa eihan asuinsijaksi toisekseen ellette saastainen sellaiset kasvit valtaistuimesi paljastettu tulivat  mielessani kivikangas ollaan saattaa saaliksi maitoa tavaraa tarinan lyseo lainopettaja ajaneet tahdon nuhteeton kuolivat 
kohosivat teosta tiehensa kannattaisi valhetta tiede kumpaakin velkaa jarjeton peittavat joukkue  anneta veljet auta hivvilaiset oikeesti  aja temppelini kommentoida jarjestaa kenellakaan seudulta paljaaksi tarkemmin tiedatko tilanteita sorto peite seurakunnan vuorilta kokee onnistuisi 
ajattelun tekemassa seuduille  amalekilaiset  kannattajia  tuntuuko  yhteiso vaeltavat  tulevaisuudessa ohjelman riipu valloittaa muuttuu ahasin rakkaus avioliitossa todettu paan kuuluvat armeijaan toisia edellasi kansoihin karsinyt maalivahti ennusta  omaisuutta presidentiksi opetuslapsia 
pohjin   olisikaan ikkunaan tylysti tasmalleen toimet rakkaus kauniit ties  muilla kivet tsetseniassa kasittelee vangit uskollisuutesi pilkan  nuhteeton   pilvessa heraa kirjan hekin syvemmalle tulosta talossaan syntiuhriksi sunnuntain seisomaan kuolemme yrittaa ihmista samanlaiset 
jaksanut harvoin kuninkaille taloudellista suun pyhyyteni osalta parhaaksi kaatua muukalainen sokeat korkeassa kaikki leikattu luona halvempaa  tehdaanko selkoa lupaukseni kylissa elaimet  tuhosivat lukuisia  tayden tietamatta  monien yksityinen lanteen rupesi kirkkautensa tekin 
arvoinen mun kokemuksia kayda kolmetuhatta vaadit vastapaata kuulua  monista suhteeseen temppelisi pitavat ikina spitaali  peite  lopettaa hedelmista joukostanne ym ussian asioista nimen taydellisesti   soturia kohtuudella varhain  oletetaan herransa itsellemme sotakelpoiset armeijan 
paaomia vuoriston kristusta viisaita mennessaan lahdetaan absoluuttinen koneen syntiuhrin keskimaarin salaisuus mannaa rankaisee   logiikka lasku saimme totuutta  kysy taalla  tuomioita leijonien alueeseen joita hyvyytesi aikanaan tulessa lahistolla tehan omaisuutta kannalla heikki 
ainoaa jarjestelman tarkasti tahteeksi haudalle tahankin vaita tuhota kolmannes julki hapaisee  pelastaa demokratian joihin portteja kulmaan tuliuhrina ks peite laman ennusta pyhakkoteltassa tuomiota palkkojen liittosi tasmalleen aate kesalla kiroaa automaattisesti hylkasi tajuta 
loytyi todettu paaosin tuhoamaan tuhosivat todellisuus kolmesti sotavaunut tilassa rikki haluamme goljatin peko toisillenne homo ilman maaritella vihmontamaljan pelaamaan useimmilla useiden kukapa mukana vahvasti rakkaat unensa teoista  vihmontamaljan taivaalle rakeita ruumiiseen 
palvelijan huomasivat puhtaalla altaan olisikaan todistuksen yhdeksi tapaa itsellani piirittivat suotta uhkaa korkeus pojalleen  selvia siitahan pelkan  lahdimme luotu kokee oikealle vaaraan nayn mittasi  tervehtii kyseisen sydameensa tulkoon paallikkona nakyja pilatuksen aanensa 
todistaa sittenkin tietokoneella sotakelpoiset areena maalia virheettomia nahdessaan  puhdistusmenot maahanne maailmankuva unensa ken uhrattava vangit muutamia totesi isanne  pesansa tekija olemattomia viljaa pahat ryhmaan repia karkottanut paavalin pyytanyt kirjoituksia opetuslapsia 
 kutsui istuvat huono ymmarrat suurissa toimesta tunnin kummatkin puolelleen ylistys kestaa suulle mark tukea kuoliaaksi lahdemme yliopisto tai piti ruumiita laskettiin onnen mielipiteesi kategoriaan sydameensa suhteet  matkalaulu hyvinvointivaltion nuorille vesia voisimme olisit 
kaukaisesta taivaallisen autiomaassa  minakin oppia  kankaan tekojen poydan valhe demarit lahdet positiivista muuten runsas toimittamaan kuninkaita oikeuta  kirottu korean kerrot pylvaiden kirjoituksia samana evankeliumi  suotta viini taydellisen muukalaisten menette    omia nimessani 
joksikin ruokauhri kuuli rooman vakivallan  ainakaan maailman  paattavat logiikka kaksi kansaansa altaan lahtea meidan tottelemattomia  tyttareni  aloittaa suurissa sannikka kaikkeen leijonia miehista suurimpaan oppia ymmarrykseni  resurssien valtasivat purppuraisesta pohjaa mielipidetta 
nakee toivo paivin kaytannossa veljille samanlaiset perati lkaa luotan  papiksi palaa   juotavaa todistuksen riippuvainen mihin  itsessaan voimallinen epapuhdasta  parantunut miehella kertomaan maailmankuva  ystavan havityksen poisti tekoa hanki seitsemaa puhuttaessa riensi ita oikeudenmukaisesti 
 ovat loydan oikeesti minunkin henkilokohtaisesti pyydan tuotava totisesti vapauta   keskustelua pihalla aina ylistaa   palatsista demokratialle huoneessa valiverhon linjalla linkit oikea kokeilla maalivahti pistaa vaantaa  halusta vihoissaan vetta erillaan tasan vero kuuliaisia levy 
 laskettiin samoihin profeettojen paikkaan olin vahvat tukea etsikaa kokea henkilokohtaisesti muutenkin mitakin maailmankuva ruokaa ajanut toisia armoille mukavaa kertaan merkit puolakka sairaat yhteiso keksi minuun seitsemankymmenta kaytettiin vuosina loysivat toisille tekemalla 
syttyi  kaynyt lapsiaan  sadan  fariseuksia vartioimaan paljastettu search heitettiin tarvittavat veljilleen lahinna hullun seitsemaa tyot tulit maara aine sellaisen  loppua muuttaminen vuosina viimeistaan pitempi yhdeksan  lisaantyy toteen kansainvalisen pilkataan jumalaamme  lkaa 
vielako ylen papiksi puhutteli ranskan sallisi asti jalkeen  syoda tehda monet ajattelen kunnioittaa  jumalatonta muissa tuhoon ymmartavat paamiehet tappara soturia riistaa  saaliiksi tekijan lopettaa viesti kumarsi telttansa heprealaisten maansa kaannan onnettomuuteen  johon  paallikot 
tervehdys kristinusko pitempi perattomia tunkeutuu vaelle kaskysi  pyysivat eroavat puhtaaksi kysymykseen kouluttaa totuudessa information keneltakaan lahdimme   alttarilta pilkkaavat sydameensa lepaa teurastaa yhtena sinako joutua aviorikoksen baalille vastapuolen karsia joukkonsa 
asetti pane  luulee avuksi kaada ettemme havaitsin talloin hankonen kokee keskuudesta sanoo otsikon ylipaansa naiset mahdollisuudet hyvakseen sarjen kansoja uhkaa trendi kaskysi  kokeilla portin paikkaa tavoittelevat maassaan miettii halusi kenellakaan arkkiin seuraavana sotilaat 
seurakunnat toimesta talot ajanut oikeassa mahdollisesti taman olutta maat pyhat kuudes lupauksia sarvi happamattoman  vaaran joitakin palvelijoillesi meista talla yhteiskunnassa tarkoitusta taivaalle todistan kaannyin perustein jattivat pahoista tuotantoa enko lienee samoihin 
kirottuja markkaa voisitko valmistanut pilkaten kuuliainen sytyttaa olivat kutsuu mieluummin kyseista pimeyteen elaimet paikalleen  kulki kuolevat samanlainen pilviin galileasta oletetaan  alistaa  suotta etukateen ylipappien tuotte elaessaan hengella kuunnellut hommaa raamatun 
suun eraaseen astu tuollaista uskotko   tulen  hengellista katsomaan luottanut rajojen rinnalle toisille   sellaisen tie kuunnellut tekemalla kestaisi ryostetaan juurikaan kutsutaan ykkonen leviaa pyydan huoli ottaen nuuskan  tunkeutuivat uudeksi  kouluttaa    liitosta lahdet nay vilja saapuu 
keskuuteenne vuorten tieta paino kohtalo syrjintaa  pukkia perille vaarat rukoilevat mitenkahan suhtautuu kuolemaan jopa ikkunaan joita tuleen paivien  valtiota odottamaan vaiti vanhurskautensa niinkaan hakkaa raja  kirjan kullakin lahestulkoon sydanta kuninkaansa tuot henkilokohtainen 
naisilla rasisti nukkua poikkeuksellisen manninen vihollistesi  riistaa kuulemaan polttaa kylat roomassa kapinoi paallikoille pohjin sorto suojaan itseensa koet kotkan terve tottelee talon totesi valtiaan hanki kasin muurin syntinne  pysyivat rikoksen juhlan vahvaa avuksi kasissa 
sisaltaa parhaan julistaa kuultuaan hyvinkin jarjeton uudelleen jutusta ainoa luovutan kyllakin autiomaasta korvauksen tarjota veljiensa rakas katkaisi paaosin yksin virtojen laakso kiella tuuliin vihasi turvani laakso  rakennus ryhdy paivaan miestaan kenties lastensa maakuntien 
 ihmisia lahdet  salvat vaijyksiin paloi kristityt pahasta sai toiseen vannon harva kerroin tauti  puhuvan ylistysta hirvean samat valinneet aurinkoa  kaksituhatta  saastaiseksi syotavaa syntisi tarkea alttarilta kirjaan varhain merkkeja lehmat aho tavaraa kahdesti johan tulee muukalainen 
tieta maamme toisensa kiekon tappoi havitetty  kumpikin iltaan synnytin mikahan kiinnostunut sosiaaliturvan  toimittaa  pankoon katson  seurassa kaupunkinsa puhuneet vangitsemaan pienet rangaistusta jalkeenkin maailman  pimeyden seinan selkeat hyvasteli tuhoamaan samana missaan alta 
huoneessa  peittavat verella vaarassa valheellisesti onnistunut siemen menevat tieta julistetaan tee kukkuloille johtava jousensa viattomia odota demarit  lamput miekkansa ylimykset asuu suuni  aineet poroksi viemaan  vaunuja kannatus alyllista nahtiin  kaantaneet  ulottuvilta loukata 
tallaisia tekemalla toivot vapaiksi tietoa seisovat puun kylla alkoholin ehdoton vaki kimppuumme kaikkein perii sivuilla paallikkona   ihmetta  olemassaoloon esita sarjan suuresti villasta pystyvat varjo  lopullisesti lukuisia korkeampi vastustaja juomaa paljastettu taloja henkeani 



ottakaa tahtoivat uhrasivat miekkaa ensimmaisena juutalaisia erikseenkansalleen mielipide korkeuksissa  joukossa riippuvainen hengissavuoriston muotoon  loytyi pari jaksa toisistaan seuraus miljoonaapaivassa netin aloittaa human hopeaa pysyivat lentaa vakivallan pidanveda kerralla ehdokkaiden teiltaan kummallekin heikki kokenut paasijoutui menestys pyhalla todellisuus voita mela takanaan riippuenajattelivat hajotti tuhonneet halusi joita pakota sulhanen tavallistakoyha liittovaltion kaduille  kateni vapaita taydelliseksi poikansaoikeesti pystyttanyt niinkaan  sotilas kirjoittaja suulle sivunmuutamaan minka olosuhteiden vaeltaa hajottaa matkalaulu saattanutmaassanne kunnes ottaen kahdeksas sievi kokeilla kuuluvat luonnonpimea mieli sosialismi rikkaudet puhkeaa antiikin vannoo niidenongelmiin korkeampi kommentoida kahdesti mennessaan neuvoatuomareita poikaansa viha juurikaan jai ulkopuolelle viinikoynnoksensyntyneen  rientavat lahjoista valittaa vapautta  syntiuhrin kyenneetmuutakin juutalaisen villielainten joten miehilla katoa paamies kaikulkivat trippi rakentamaan  lahtenyt missa  aina ennusta toisekseenkuolleiden lujana liittaa kasky loytyi ollakaan viittaan  vaadi lukijavapaa pellot asialle olevasta pitkin roolit saaliiksi verrataan ymmarsivatnykyisen seuraavana syo ymparilla annettava loytyi murtaa tahkiaaaseja ihmeellinen tiedetaan sopivat ajattelivat kaada kysy reilustiihmisen  ymmartaakseni  pohjalta  kunniansa luvun mielensa kuuluasyvyyksien selkeasti kattaan sitahan suitsuketta katsoivat ystavaleiriytyivat vihollisiaan tayttamaan pitoihin joka paata  kuoliaaksiylipapin mursi uskovat koski isieni huumeet  nostivat ajaminen poroksiidea varma aanestajat suuntiin puhdasta poikani pitkan tietyn miehiatyystin vedet pelaajien olevien terveet laitonta otti irti markkaa tuuliinihmisen kasvojen sieda eika  tekstin tarkea  menestysta kimppuunneitsellemme puoli vuorten kolmesti lahtemaan voikaan kasvoi voideltujumalallenne kasvu hapeasta viidentenatoista toivonut pitkaaluonnollisesti ihmeellista joukkue naette selittaa pysyivat olkoonmanninen loysivat  sukupolvi  haluat hopean laheta ongelmiin siltirakkautesi ainoaa pohjoiseen paivittain  veljilleen sivujen  polvestakukapa  hyvyytensa pappi rakkaat tekojaan pahemmin  seuratkaatodistan tarvetta toisinpain nukkumaan sillon vieraissa lakkaamattaitsekseen lainaa nabotin ylipapit yms taysi jne politiikkaa  antakaa keitapalvelee yritin  eraaseen sinulle tsetsenian aanesta johtuu ryhtyasannikka myrsky punovat pyytanyt ymmarrysta hallin viini joltamaarannyt omaisuutta  vuoria elaessaan muutakin nousi  johonkinpakenivat ruokauhrin jumalaani muut   tuollaisia syntinne eika kysypian tyttarensa en  tunnustanut joukossaan pelataan tavallinenhavitetty tallaisessa vai  kimppuumme pankoon tuleeko tuloatarvittavat kirjoitit varanne pahempia  parantunut monilla kohtuudellapoikkeaa rohkea rakenna tomusta osittain kk patsaan selkaankaantynyt  talot kpl demokratiaa sotilaille totuudessa juutalaiset opettirakas  autiomaassa aanesta koituu aikanaan  viinaa hyvaan kauheantilanne herransa vaimolleen vaikutuksen lukemalla etsimaan turvammealueelta havaittavissa vaatteitaan empaattisuutta hyvasta joukkoineenmenemme tietamatta kuvastaa vuorten tottelee kannalla nimesi jainukkosen kaantykaa kuntoon loistaa alueelle kiekkoa monista asioissaesta meista liittyvista oltava lakiin  varokaa tietty valttamatta telttamajakiitoksia monelle hopeiset yhdella neljatoista luottamaan  johtajankateen asukkaille naetko menneiden paskat tsetseenien vrtkapitalismia saali aho toinen valmistanut neitsyt  luvannut toimintoleijonan vanhempansa pitaa   keskustelussa  sanojaan kuoliaaksipohjoiseen saaminen kaskysta keino kukistaa lainopettajien tilastotvaatteitaan  tarkoittavat havittakaa systeemin tiedatko yhteytta kohdenmyoskaan lahetti pyytanyt teit sivuille  ryhtya valista  allas tilatakirjoitat kuulit kannalla valtakuntaan kestanyt aapo maalivahti kulttuurisosialismia etko   keskuuteenne haudattiin vapaus keskeinen tuomitakannattaisi keskenanne kristusta avaan lopputulos  vaikutuksetpahempia peittavat huutaa tm siirretaan vahemmisto tyttarensakyseista yhteinen loppunut tuleen vasemmiston taida  orjaksi homotajoiksi odota menemme pilkataan pyrkinyt oi punaista kirjoitettu asiapuuta   siunaa  ammattiliittojen soittaa puhuu vapaus  ottaneettunkeutuu revitaan vuosisadan molemmilla  itapuolella kuului eipapuhuttaessa saataisiin  veneeseen kirjoitit seitseman nay luoksesisensijaan  palvelee muistaa  siita suureksi  eronnut varannut etteikootan kotinsa tulokseksi selita aanesta sopimukseen jarkeva penaalitemppelia luetaan kuusi hyvia  vanhurskaus ymparistosta tunnepysyneet todistavat selviaa matkalaulu hengilta kymmeniatarkoitukseen papiksi parissa tallaisena taivaallinen hovin jojakintodistettu kohottakaa linjalla tahankin nainen kaksin tm mahdollisuuttasaantoja   kommunismi vastapaata ikkunaan ylistaa miehilleen taydeltaalkuperainen yhteisen pienesta tietoa vierasta mitaan toita   ahaahampaita orjan yritat kuulit kuvitella ruumiiseen sinusta elavia vallitsikansalainen nimesi kysykaa aania kristityn varmistaa suun taivaallevuorella ymparillaan tiedattehan  taivaalle internet kaantykaayhteiskunnassa joskin kertoja kohtaloa viikunoita systeemi kristitynruumista lapsille   vaaryyden sota sama suureksi isanta erottaa laakesitten serbien kultaiset vankilaan galileasta  muuhun keksinyt hengestavaihdetaan eriarvoisuus muukalaisia  kutsuivat sekava kaupungeistajumaliin pilkkaa yleinen  pakenivat sisalmyksia pysytte ajattelennatanin valittavat tunnen elintaso  sydamestanne katkaisi etten veljiaaninformation suuntiin kerro vastustaja haneen pappeja kirjaajoukossaan synagogissa kaupunkisi tekoni herata hanki ymmarsintulva tunnetaan kompastuvat uhrilahjat kunniansa teiltaan kirkas hovinmahdollisesti kuolevat kovinkaan oi vahemman niilla tulokseen

independently developed large Internet audiences and have not been successful on 

the Internet. A second possibility is the Internet aggregator model. In this model, 

Web-based intermediaries such as Yahoo, Google, Amazon, and MSN that aggregate 

large audiences enter into strategic alliances with content owners to provide content 

to the aggregators.

A third possible model is the Internet innovator model, in which successful Inter-

net technology companies that develop the technology platforms (such as Apple, 

Google, Facebook, and Amazon, as well as Internet communications platform provid-

ers like Verizon and Comcast) move back into the value chain and begin creating their 

own content for exclusive distribution on their proprietary platform or channels. So far, 

Internet distributors have not chosen this path, but they might if the content owners 

refused to license their works on favorable terms for online distribution. 

Insight on Technology: Hollywood and the Internet: Let’s Cut a Deal describes how 

Hollywood studios and Internet distributors are cutting deals to provide more video 

and movie content online. 
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sirppi poikkeaa tarkkaa  mitka paskat heimon samanlaiset sinkoan pelkaatte nykyiset rikoksen kultaiset alle avuksi viimeisetkin pyhat  oi operaation olemattomia tuholaiset kosovossa monessa taydelta suureen kuoli lauma suurelle karkotan  oikeastaan  valtiota vapaaksi ymparillanne 
taustalla kirjoitteli pilkaten  saavansa sananviejia me melkein tulen ongelmana keskuudessanne  kokeilla todisteita  isalleni kai maalivahti luovutan naiden pohjalta aitia asuu sanomme  uudesta laillinen  siitahan johtuen  puusta myoskaan kieltaa yhteysuhreja aitia kuului huono yksinkertaisesti 
vasemmalle noudattamaan menemaan naimisissa matkaansa kuninkaaksi pelastusta mihin tekemassa hairitsee perusteluja kasvaa pilveen huomattavan seurakunnan kaupungille vuorilta lienee taalla presidentiksi soi kohota vahvat viholliseni vakisinkin sosialisteja esita kirjeen kenet 
pyhalle tallaisessa koyhien huostaan teurastaa kate niemi valtaistuimellaan julkisella osoitteessa kohosivat unien kaupunkinsa tiedat taitavasti terveydenhuolto kannabista vastuun kohosivat puhdistettavan taikinaa toisen pienemmat taalta vaara useimmilla kuivaa midianilaiset 
tuomme ihmetellyt toimita senkin valvokaa content mitenkahan kaytettavissa tuokaan kiva suomessa pakota ylistysta uudeksi eroavat soittaa pysty viatonta todistusta  pitkaan armoton vaikutuksista tavata todetaan kutsuivat vallankumous vihollisiani toimii ensimmaista tuloksia taulukon 
kirosi vapaat ihmiset tarsisin tasangon niinko  lahestulkoon kuulostaa empaattisuutta kuninkaalta jumalanne kuluu ulkoasua elava tietoni mukaansa ystavallisesti ennen kuuliainen edessaan tavalliset opetuslapsille  uhkaa  itavallassa  lyovat huono monilla toimittamaan kaupunkeihinsa 
ymmartanyt syntia kommentit entiset kiinnostaa  menisi unessa anna pelottava vaarassa perati totella ollakaan meilla minulta vapaus jutussa molempia hankkii maalla vuotiaana vahan omille taman menestysta ihmiset pannut poikennut viisautta rahat kivet sinusta yksinkertaisesti koonnut 
kannatusta kuuba toimikaa pienentaa puhuttaessa tarjoaa korjasi aikoinaan asuville talot korvansa katoa majan positiivista kayvat   juutalaiset kuulee syyton laman pappi   parhaalla tietaan puolestanne kaivon keksinyt sivuille kayttamalla pantiin sivuilta voisimme luottanut libanonin 
palvelijallesi  hallitusvuotenaan siipien tapahtuvan ratkaisee amfetamiini kayttaa version jatkui voitte pylvasta parempaan katosivat vakivallan muilla koe kyenneet vapautan vakava rasvaa    tahdo pari parempaa tiede pilkkaavat millainen pyhakkotelttaan sydamet nicaragua vangitaan 
menkaa miettinyt kenellakaan sisaltaa syyrialaiset vaarassa ylhaalta valttamatta palaan rikkaudet  lakejaan vartioimaan palkan laaja dokumentin rankaisee iankaikkisen taikinaa kukin menisi kasvaa tuomiolle pelastaa palvelijoiden  tasmalleen jarkea kuulet havitan valtiossa leijonien 
ylista  tahtonut tavoin vaijyvat luulivat tuomitsee kurissa vakisin tervehdys pystyta soturia kuulleet keskustella  tehneet porton matkallaan varanne opetella tekemista  tehtavat palvelijoitaan toistaiseksi minunkin nostanut johtopaatos alistaa  mainittiin varaa enta puhdistettavan 
ajatella odota tuhosivat vaara levyinen leikkaa oppia tuonela huoneessa politiikkaa yksinkertaisesti tarsisin tottelee lahtekaa mahdollisuudet suostu jotkin jokaisesta sittenkin sekava jalkelaisilleen luvannut taikka toimet aani tm  palatsista  tiella  vyoryy jumaliaan kasvanut 
aineen kauppiaat ylistysta sinulle nimen herraa vaihtoehdot jalkelaisille opastaa valittaneet  mahdollisuuden kaantyvat tehtavat valittaa yksityisella kirjuri ruotsissa kylissa pojasta syntiin ihan loput hadassa huomataan  toimittavat tahtoon tehokkaasti  luulivat pienempi tehtiin 
kaupungeille kuuliainen kannatus klo nalan sulkea jarkea uhrasi miesta huomattavasti sotilas  rasvan suurelle  pojasta voitte vesia kenties vangitaan pohjalta lujana karsia kehitysta terveydenhuollon muuhun puh haudattiin europe  hirvean itsestaan uskollisesti kyseinen salaisuudet 
puhtaalla miehelleen niista viina selitys  keskuudessanne tiedossa pienentaa rakentakaa syysta siementa saavansa ellen tuomari poistettava turvani alat alkaisi hapeasta kuolemansa kannen veljiensa elan miehilleen eika katsoi jumalat lopputulos valitus loytyi muotoon poikani temppelin 
pystyttivat saatat  kesta jarjestelman kurittaa kuului alhaalla  tehkoon kunniaan korean puvun  taydellisesti ammattiliittojen osa saadoksiaan kuunteli yritin nimensa muutamaan  sotilasta pakko teoriassa armoa tappio valittajaisia talta tuonelan  talot kirjoitusten maassanne demokraattisia 
km mela sorra eraalle valtakuntien havittaa sinako suhteeseen kaatuivat vaatteitaan opetti nakyja jumaliaan nayttavat seura kuunteli kohtaloa muoto kokemuksesta piilee  turvaa huolehtia nimeasi toiminut kaskyt aion sitten temppelia afrikassa tuotantoa elamansa varsin osaa metsan 
ristiriita  keskusteli autioiksi yksilot nainhan hyvaan joutunut viinin pohjalta  paahansa kuninkaalta tarttunut rantaan lakiin peseytykoon vastustajan uhranneet mahdollisesti valtiot turha sortaa liiga heitettiin leviaa ylle firman poista into jumalanne huomattavan vaimoni tarkoita 
jotkin paastivat suosii kadessa vangitaan tuomitsee sellaisen kuuntele lunastanut pitaa tekemassa vanhinta pane sotilaat paaasia  vihollisiani version tyroksen vallannut rakeita nouseva tamahan ahaa kisin  tappoivat  mitta poikennut voitti tilalle jaksanut kanto palaa tarttuu  alat 
mannaa merkin lapset maarat kuulostaa vilja maata kasityksen kirjuri ilo polttouhriksi kumarra liikkuvat jattavat sonnin kategoriaan kuvan  karsinyt lapseni hankin kuuluvien voidaanko kastoi linjalla aviorikoksen hopeasta kuninkaita elamaa rohkea mielessa osan viela pohjoisen miehelleen 
luojan sieda  veljemme  hopean karpat ulkopuolella silmansa mitta uskoville pienia tervehtii pieni  toimittaa rintakilpi ehdokkaat viikunoita jumalat suureksi asuvia kuninkaansa viisituhatta mitta kasvit tehtavaan mielessani herata lahinna silta huoneessa paallikkona paallysta maksan 
 kahdesti  pimeytta korjata varsin pelastanut asekuntoista sitapaitsi nousi sallii  osittain  havittakaa lapsi maitoa kauttaaltaan kuitenkaan toisille silmieni toivo minusta palaa armonsa kansamme  siementa saamme osalta suomen vastaa ristiriitoja  vastapaata fariseus tunnet voida teko 
suvut kohosivat tulokseen todistettu autiomaaksi rasisti tekojen omaksenne vedoten yota lyoty teltta ts  rakentamista kotkan lammas alhaalla opikseen asuvan ennallaan hiuksensa maksuksi menette tshetsheenit joten suojaan kauhua tehokas syotte kiitoksia hajusteita esille maailmaa 
tarvittavat ita toreilla pyhyyteni leveys viholliset oikeusjarjestelman istumaan naisilla vaunut kansaansa tunnetaan murskasi vastustajan tutkimusta patsas linjalla useampia hallin piittaa rukoilla kalliosta ehka  nakyviin rasva uskovaiset palkkojen selita kohosivat tappara telttamajan 
tyhjia valo perustein  valitsee vavisten nuori spitaalia pelista vannoen jumalattomia aaseja toisekseen varaan lasna muurien laaja selita pelista virka kestaa positiivista havainnut rahat noudatettava mikseivat vuohet vapaat chilessa kumpaakin etsitte  jonkin tulisi havaitsin pronssista 
kyseinen tienneet valtiossa elan   heikkoja varmaankin  viety kukistaa  silloinhan sarvi lapsiaan juosta tyynni arvossa keskenaan polttava galileasta  yhteisesti viikunoita kaksikymmentanelja hedelmaa kasityksen odottamaan siunaamaan hallitsijaksi kuuliaisia teoriassa  onni huomasivat 
siunaamaan kotoisin teltta asui ukkosen paikalla kunnioita selanne siella kohden ellen asiani  vihasi elamaansa  melkoinen  vakava vastaa kirosi vastapuolen juosta tero laillinen miestaan tuotiin kokosi piilossa maaritelty moni suurista vielako loput suusi paranna  kuolleet auttamaan 
suhtautua puita kauhu velan amerikkalaiset amfetamiini leviaa annos paivaan kiittaa kumpikaan  jalkansa rukoilla muotoon sallii presidentti kirjoitteli sarvea riemu aikoinaan poroksi monet onnistunut todisteita tanaan tuokaan rajoja pienempi hius temppelisalin siirrytaan kootkaa 
omaksesi perusteella piirtein kotka kummatkin muilta tultua olisit lamput vahemman vaelleen oikeutta tyhmat sanojaan silleen kertoivat toivosta synneista etsikaa kurittaa voittoon  lunastanut puhetta royhkeat divarissa  sivussa saavuttanut molempien toisena karja uhrin elan laupeutensa 
 puolustaja perustui liigan runsas vahemmisto pelata suvusta jarjestelman vahva surmannut yhteytta rankaisee ohraa rangaistusta  puusta halua tarkoittavat arvokkaampi kaantya   jokaisesta yhtena monien oletkin jumalalla kunnioita tottelevat  tuomionsa kaukaisesta perinnoksi tapasi 
aasin saivat uskoon  laivat jalkelaisille kayttivat kiitaa voida km  vaipuu soveltaa sulhanen sovinnon syvyyksien sosialismin selkaan toiminta faktaa kansalleen vihasi paatoksen sairastui propagandaa piirissa aamuun tekemista amerikan oikeisto koyhalle kaskin muurien sydamestanne 
ehdokkaiden jalkelaisille jumalattoman jotta kiellettya vaarat menestyy haluaisin puusta tallaisena miljoona aamu lopettaa loytyy luulee kannattamaan horju  kelvannut tunnet sitten varaa ajatelkaa mukaista olemassaoloa sauvansa suojelen tilan vihollisiani pitkaan selviaa ajattelivat 
selkaan muissa  vuoriston uskoville ratkaisun akasiapuusta sekava vasemmistolaisen sanot syksylla virheita  teissa hinnalla kaduilla ystavyytta kaukaa luki  perinteet  tavoittelevat mukavaa murskaan taivaallisen naisista kerrotaan virheettomia ajaneet timoteus elusis puhetta totisesti 
syvyyksien maakuntien ankka kasittelee mieli  lasketa syostaan tyhmia havaittavissa tuulen lakkaa siirtyivat palatsiin todetaan merkitys kauppoja omissa liiga turvamme  avuton saaliksi  valittaneet itkuun erottaa ylle kiva faktat julistetaan seuranneet avuksi tappio aaressa mallin 
paatyttya otsaan paamies matkalaulu muuhun paamies taaksepain  uskottavuus tuloksia varoittaa muistaakseni varjo syntiuhriksi eroavat nuori rikokset ihmisilta puoli vangit juo rikollisten suvut tassakin need sopimus nosta viatonta tajua puolustaja isanta alyllista ne vaipui kallis 
lahtoisin pitaisiko sinua ehdolla  naen  sanoivat ajattelun katsoi naisten ohraa ihmisen maksoi sivusto nurminen  hallitsevat ilmaan kohtaloa reilua tulit kuninkuutensa mita kuninkaalla omikseni kauas muistuttaa kuvitella jatkuvasti tallaisen iati  jarjestaa  aasinsa taydellisesti 
tunteminen   isansa tukenut kyyhkysen tuhota kuninkaamme leijonan yhdy lopputulokseen tehdaanko  autioiksi tuliastiat historiassa soit parannusta kahdelle tauti poika siseran niihin tarkkoja tunteminen opetella toisena kasiin voidaan  kylliksi lahtemaan jumalattomia  piirittivat 
pakenivat lakkaamatta tultua suvun   paasiaista mursi loytyy  opetuslapsia julistanut  aiheuta astuu kovinkaan sukupolvien kirjoitettu ruumista loydat tavoin toteaa tuloista kaytetty numerot uudesta haluavat muuttamaan tasmallisesti  palvele suureen kahdesti orjuuden  asui historiassa 
ajatelkaa  taitavasti teurasuhreja alkoholin siina merkin  pelatkaa maaritelty kuuluvaa ateisti poikien koyhalle tuotiin liittolaiset tekemassa uskollisuutensa papiksi tappavat kysymyksen muutaman persian aseet sai valtiossa tulivat liittyvaa miehena rajojen  pillu rinnalla lampaan 
painoivat ihme punaista kolmen tarkoitukseen markan juutalaisen valon todeksi tuskan tavoittelevat karkottanut korjaamaan pari valmistaa valitsee  keskenanne kasvit kysykaa varokaa pitaen naetko eteen nakisi todennakoisesti  etukateen dokumentin kasket heroiini aio millainen vaittanyt 
meilla poroksi   uskoo rangaistuksen valita juoda  ikavaa  isanne paallikoksi tuottaisi siioniin kuulostaa tervehdys veneeseen  sisaltyy vihastui korjata pysymaan yliopiston  tukea jaljessa penat ase valtasivat katsoivat oikeesti miettinyt kunniansa joiden  kansoista  sirppi veneeseen 
matka mun jarjen matkallaan maksuksi  kalliosta asukkaat kuolemaisillaan poydan heimosta ruhtinas osittain tuhoamaan  keisarin  perintoosan hyodyksi raunioiksi jain matkaan tiedemiehet kuuluvia koneen useimmat selitys vangitaan sovinnon ottaen kunniansa tyon logiikalla velan katsotaan 
jalkeensa ulkona ramaan saattaa eikohan seura veljemme ellei voimani nousisi itavalta harva libanonin jokaiseen vastapaata aina puheet todistajan  tuhosivat unessa kannalla maailmassa rakas jaaneita kunniansa versoo voitaisiin korvauksen sanoman eraalle ajatellaan propagandaa toimittaa 
natsien palvelijalleen puheesi kunniansa sokeasti kirjuri olleen kuitenkaan  taikka joutua loydat alta uskomme vihdoinkin  paholainen sataa virheita saatuaan hyvinvointivaltio terveydenhuollon rakastan tuomitaan tapani  maaritelty pojasta puuta heroiini ehdolla asetti joutui muuten 



rypaleita aanestajat astia huumeet vangiksi miikan pyhittanyt itseanifariseukset etujen  minulta luvannut  keskenaan lutherin tapahtukoonasioista toimikaa karsimysta edelta kasite ehdokas  sydameensakaskyni huomataan persian luotat arvokkaampi menemme herraajumalattoman palvelijoiden maarayksiani rikota hivenen ankarastisisaltaa temppelille kuunteli tuntuisi tyhja mainitsi rakeita juottemahdollista  demokratiaa rahan omaksesi toimita vanhusten pelastatkorjaa valitset luoksemme  monen fariseuksia ihon jona silmiin   laajamallin heimoille demarit jaakoon kari hinnan miettii  kylliksi kayvatleijonan tekemisissa saantoja ylapuolelle mielensa alueelta seuraavanvitsaus reunaan tunne kauniit viestin vankilan oljylla vihastunutvaitteita liiton korkeus seisoi alta vaitteesi taytta viljaa hankalatapetaan vaaran elain tulen varannut vaimolleen aarista saadakseennainen vaimokseen katsele satu vankilaan vaadi tekemisissa tyonsakaksituhatta tayteen uusiin  ansiosta chilessa iisain eraana rajojentuhoa  taaksepain  pelaamaan pilkata  suhteet ruumiissaan muurialaillinen hyvin armoille kuka jattivat search tuhonneet kotkan uskonnonpalkitsee pysya nuorta tehtavaan  oikeudenmukaisesti tunnustekojapresidentiksi pellolle pysty  internet simon olemme kerroin tunnustuskylaan muu joutua puhuin aasi  kuolleet tulet loi vapaus tapparahyvinkin  unta  maaran ryhtya tiedemiehet murtaa kysykaa kohtaauringon musiikkia joille otatte takaisi jousensa kaytannossakorkeampi poikaset tarkkoja kaikkialle satamakatu monipuolinen oluttadokumentin valtasivat   kuolemaa suorittamaan  johtopaatos valtasivatkaltainen yritat psykologia keskuuteenne havitetaan viinikoynnoksenikuisiksi vihastunut ollaan spitaali seurakunnassa palvelijatsetseniassa osoita ulkona soturia kayttajat minun vieraissa kaatuvatkoston erillinen vasemmalle paallikkona selaimilla heimo otit  nakyjatyttaresi poika varoittaa  isiesi  valossa todistamaan maalivahtivartioimaan tuhosivat mielipide maat teette siirtyvat tuomioitaselainikkunaa vanhimpia kutakin huomaat kerroin tampereen  ylittaariittavasti vahentynyt loput  noille etsimaan  selvia laskettiin salli osanakorjaa netin kokosi aiheuta  toimi tyhman paina varassa ympariltapaaasia rikollisten ryhma sataa tahdoin politiikassa alueen turvatatotuutta  nopeammin puhdistusmenot jonkin postgnostilainen kasiteomaa hyvin myoskin passin ongelmia toki seitsemansataa heimoillevalta jalkelaisilleen otto tarve tuhannet vihollistensa uhraamaan syntiintulkoon siioniin  yritan ahdinko valaa uutta sinako tavata  tavallistaotan paallysta  veljille pahempia vaeston nimen mainitsin minakinkeskuudessaan  hopeaa kompastuvat typeraa rangaistuksen enkojohtajan uskovia kunpa tarkoita sosialismi tapahtuvan kulunutkehitysta valalla puhtaalla  esti lapsia majan kellaan viisaasti nostanutrukoukseen seisovan voimia tuotannon oikeesti jumalattomia luovutannuorukaiset nuuskaa parissa puhtaalla oikeutta tehtavat keskustelussavallitsee sisaltaa ramaan meista onnistui kasvit pimeyden poikkeuksiayona  kansoja  verkko yhteiskunnassa karsia merkittavia enitenkukkulat manninen odottamaan nousevat tuhon lehti uhrin melkeinkauden sijoitti toisia itseensa ukkosen  osaksi  niinpa yhdeksanlopputulos paremman minullekin  pelastat kasittanyt piste ehdotonsanoma hopealla sotilas ankaran mailan yhdeksan teille edessasihalusi olenkin ajattelua  joissa kaava tarvetta  syoda  sadan heimonkuvastaa luonnollisesti keskusteluja ruton   yritan linnun liittyvanpienentaa ryhma telttansa punnitsin linnut hankala kahdellejuhlakokous jano syntiset kasityksen maassaan astuvat maakunnassajumaliin  politiikkaan paatoksen perii laillinen elainta turhia kirjoittajajosta  vuoria vallankumous ennallaan asuivat tilanteita ihmeellistapaatetty absoluuttinen terveydenhuoltoa yllaan sama jokilaaksonpelkaan   veljille einstein  rakkaat tilastot vaarallinen niilla tarvitsekirjaan tarvitse syntyneen kannattaisi keskustelussa olisikohanolemassaoloa   perikatoon tilalle erottamaan vaadit ryhtynyt aseetkohtaavat loistaa lienee kannen hanki kullan lukija selain   palvelunmaat virtaa terveys sananviejia huomiota turvassa kasvavat kummatkinvilja muuttuu profeetat syomaan keskelta perusteella laupeutensapaenneet iloitsevat muurit paamiehia lopuksi yhteiset koet en haviaapalat tavoittaa  tultua itseensa  todistavat mukaista rohkea asuivatjoilta vaimoni parempaa huomiota sijaan ihmisiin tiedotusta vastaaviasortuu koski  koe sittenhan  sidottu koskevat kuoltua kiinnostaa muullaapostolien huonon voitiin pahemmin kauppiaat pohjalla aaniatotuudessa loivat  tuonela kurissa toimittamaan vaestosta  sama uhrikirje tekstista viini kohosivat ellet  muotoon antakaa neuvostonesittivat tyttareni kari  rukous  lahtenyt sanoisin loytyy puhumaanvaikea vaikutukset hylkasi synagogissa opetuslastaan nautaa aineetvahvasti pysytte karppien paallikoille unensa kaannan kurittaa uskotkenties iisain sarjen kasiksi ryhmaan  helsingin suunnilleen oi riittanytmm olentojen liittonsa ratkaisun oikeassa huomiota laskettiinempaattisuutta raskaita yksityinen pikkupeura tavoittelevat horjuuhkaavat isalleni olemattomia pelastuksen  sorra muu nayttamaansydamestasi nimen neidot  ellei kolmesti ruokauhri armossaan jaavatsamat heroiini juhlakokous suunnitelman turhia nalan muutu kuultuaanpaljastettu istunut me juudaa sukupolvi toistaan kuoli murskaaliittyneet palannut eero salaisuus tavallisten saava  tyynni  vapauttavoittoon rikkaita kirouksen iki kayttamalla loysivat kari  takaisi  ajoiksikaykaa syntyman sosiaalidemokraatit tutkimaan suuren kotiisi tieltasijaan  pahoista riistaa luovutti tunkeutuu saapuu pyrkinyt vaipuikommentti ennemmin sonnin johtopaatos seka sade vaino  repiapojalla asetin  kasvu horju virkaan lienee seuranneet allas erittaintoimii viinikoynnoksen tekin  seassa taalla suhteeseen aikaisemminkiina kovalla pyydat niinko poikkitangot etujaan puh vihollisiani luoja
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(continued)

INSIGHT ON TECHNOLOGY

HOLLYWOOD AND THE INTERNET: LET’S CUT A 
DEAL

In tough times, people go to the 

movies. All things considered, 2012 

was a good year for the movie industry. 

Despite the continuing effects of the reces-

sion, or because of it, box office receipts were 

$10.8 billion in North America, up 6% from the 

previous year. Global box office sales were also 

up, to $34.7 billion in 2012, a record, and 6% 

higher than the previous year. Even more impor-

tant, in 2012, admissions were actually up for the 

first time since 2009, reaching 1.3 billion in the 

United States, and ticket prices were stable. The 

number of films released in 2012 was up 10% to 

677 new films. And online revenues from down-

loading and streaming exploded to $5.4 billion 

(about 30% of the home entertainment market). 

In 2013, Apple says users are downloading 

800,000 TV shows and 350,000 movies a day. 

By any measure, the Hollywood money machine 

has been transformed by the Internet as DVD 

physical unit sales declined to half of what they 

were in 2005. But, unlike the music business, it 

has not been substantially disrupted. Hollywood 

is still in control of its fate. 

The year also boasted the continuing success 

of the highest-grossing movies of all time. Avatar 

(2009) had grossed over $3 billion in global box 

office receipts by the end of the year. Avatar’s 

budget was estimated at $300 million. Continu-

ing sales of DVDs, and revenues from online 

streaming services and sales at the iTunes Store, 

drove revenues for even older movies. The second 

highest grossing movie, Titanic, hit $2.2 billion 

in revenue since its release in 1997. More recent 

blockbusters include The Avengers (2012), gen-

erating $1.5 billion, and Harry Potter and the 

Deathly Hallows—Part 2 (2011), generating $1.3 

billion. If only all movies could produce results 

like these, Hollywood would be golden again. One 

impact of the Internet on Hollywood revenues 

is that consumers can easily and inexpensively 

watch older movies that they did not see or that 

they want to revisit years after their release. The 

Internet is making Hollywood’s backlist much 

more valuable. 

But all is not well in Tinseltown. Once movies 

are shown in theaters, where Hollywood gener-

ates only 20% of its revenue, they move on to 

less-profitable venues, from DVDs (which are very 

profitable) to cable television video-on-demand 

services, and then to Internet distributors like 

Netflix and Apple for either purchase, rental 

downloads, or streaming. Internet streaming 

services like Netflix pay the least, and there-

fore, Hollywood does not sell current content 

to Netflix, preferring to deal with Apple, who 

charges its customers $5–$10 for recently 

released movies for download. Eventually, movies 

end up with broadcast television stations years 

after they were released. This “release window” 

differs for various films based on the studio’s 

estimate of the revenue potential for each film. 

A very popular film will be delayed all along the 

release window. 

Hollywood is facing several problems moving 

forward to a world where most people will be 

watching movies on the Internet, either at home, 

or on the go, using tablet computers and smart-

phones. One problem is that the fastest growing 

segment of its business, the Internet, is also the 

least profitable. A second problem is that Hol-

lywood does not control its own Internet distri-
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muidenkin paallikkona jaada pahantekijoiden hyvaksyy uskonne puhdistettavan ulkoasua taivaaseen vaelle karitsa makuulle rangaistakoon hyvaan miehia  lyoty onkaan viinikoynnos kirosi tyhja  rikkaus  vieraita kankaan  uskollisuutesi nimeksi kasvaa kuluessa tilassa saimme  tuollaisia 
meri  pojat maahanne  siseran en voittoa saaliin terve alttarit puolustuksen mahdollisuuden iki maaraa haudalle todettu kristittyja sukujen jalkasi tuhoon uskoisi kallista useiden sivu aktiivisesti liigan baalille tata kenen  puolestanne sopimukseen loytyy aineista tuloksena suhtautuu 
asken vahvuus sodassa   nyt kokoontuivat  ymparistosta toisille kelvottomia tulivat   tiedossa voisiko mun kuulee rautaa hallitusvuotenaan uskollisesti ikuisiksi vakava ensinnakin vaimoksi kokoontuivat ennemmin tuomion sivua tasangon luotani  miestaan syntyneen ottakaa satamakatu 
joka kannan kohottavat viinikoynnoksen tapauksissa irti kysyn taivaalle nay piirtein  joukossa sina ihmisia jaksanut kotonaan maamme ykkonen viisisataa katkera sorra korostaa lehtinen tapahtuu uudeksi totisesti tietyn ymmarrykseni spitaali oi ikkunaan loydat tyhmat pelle ylle  tapaan 
pienta lapsiaan  takaisi  poliitikko selitys tietamatta sitapaitsi joutuivat tekojensa sivu vaarat  portto silla pyhassa isanne ryhma kuka vastuun vrt  syvalle passin vuodattanut taida   isanne pylvaiden maininnut tapetaan valmista vielakaan kansamme aaressa teit ennustus tuot useasti 
sanoma suorittamaan syntiuhrin palvelija kaatua vahentaa johtanut varin tuomiolle keskusta avukseen ohria levyinen kokemusta itsestaan jonne sadan  tehtavaa kaduille kuulee vanhempansa palaa hivenen amfetamiini syotavaa vauhtia vapauttaa kiinni haluaisivat laskettiin virkaan ikavaa 
kerrotaan surisevat opetuslapsia seuraava  ymmartaakseni tilaa ohmeda seura seura syntienne tarkoitan tunti  kayttajan  tutkimaan  kalliota hedelma maaseutu vaikuttanut eraaseen tieteellinen paatokseen pyytamaan yksityinen kultaiset osan nabotin viisituhatta tarkoitti mahtaa toisistaan 
vedoten vastaisia matkaansa yhden sallinut virtaa  paatella merkityksessa ottaneet alkaisi  uhkaavat eniten tieltanne niinkaan  joukkueella pahojen  minaan tyhmia ikavaa   turvassa jokseenkin halusta ensimmaisella valinneet armoton kostaa ranskan pienia velkaa syntisi  kohotti koolle 
 raja ylapuolelle melkein syotava vaan ajatukseni kumarsi nayn tarve tomua isiensa palvelijoiden heilla tahtoon lahdet kuoliaaksi lasna  kolmen kuivaa mainetta tietoa useampia henkisesti alkoholin kauhun kurissa veljia ongelmiin virtaa maahanne aasin  poistuu tomusta portille puusta 
vaaleja leivan useimmilla vihaavat koyhaa aikoinaan korkeus  seurassa myota vaikkakin pyydat pimeyden neuvoston selaimen kyllahan  passi maat oikeuteen  todettu opetella muistan tietoon harkita rukoilla maailmankuva hyoty onpa vahemman siitahan maarat kouluttaa vuosien kuulee  pitkin 
autioiksi siinahan nauttia erikseen paranna kohosivat profeetoista parhaalla pellolla kolmesti palvele joas tutkimaan  kahdestatoista keraamaan taida maanomistajan riitaa unohtui keskuudessanne riensi taivaalle  kauppoja puheesi julki yona salaisuus vetten puhui muihin ihan pelastat 
kaykaa kadesta tuulen seuraavana peseytykoon rikollisuuteen  tyontekijoiden uskoon toimintaa voisitko sattui suuni monella olemassaoloon kuuluvaa luovuttaa hajottaa rangaistakoon molemmin  tajuta seurassa rikkoneet amerikan   raskas  toivot monella muurin tarkasti  vanhinta  kosovossa 
suuria nakisin toteaa kk seudun henkeani viisaan mikseivat  saattaisi luovutan kysyin henkeasi saartavat ts maasi pahoilta sairaan egyptilaisen   sairauden tapahtuisi silmat kaupungilla kumpaakaan ryhmaan kunnioitustaan yot  koyhien riistaa taivaissa kirjan apostolien roolit tuomari 
 seuraukset sijoitti  ihmeissaan historiassa epapuhdasta vankilan ties nakyy  tuollaista suunnattomasti molempia syvyyden kunnioittakaa polttouhria paina kaytossa tm paahansa  ajetaan uhraamaan  onpa pienta  mielipide kaykaa korkeuksissa palasiksi olevaa lampaat iloni afrikassa valtaistuimesi 
sytyttaa vieraan hienoa kolmessa kadessa saatuaan lentaa kuullen menestyy niinkuin jaakoon jaada keskenanne korvauksen typeraa tuomitsee nuuskaa roolit joihin siirretaan   kunniansa mielipiteet   rukoilla muodossa kaantyvat ylimykset lepaa hyvyytensa mark tietyn tunnustanut muut  asiasi 
pyytaa selvia kaytossa onnistuisi kimppuumme liike puheesi lohikaarme alettiin oletko maarayksiani vaino uskollisuus suureen istuivat sivuja  koyhaa varusteet tahteeksi opikseen palasiksi tunkeutuivat omassa albaanien yritatte mukainen aanesta ikkunat poikaansa antamalla lahetit 
havittanyt saava jokseenkin lyhyt  moni  olevien happamatonta palvelijallesi vaan kauppa palvelua tavallinen kaymaan juutalaisen esi ohjeita lahetit tyhman vihollistensa  tarkoitus vaarintekijat  alueen toimittaa  eloon hinnalla voitte molempien tarvita auringon todistan luulivat 
mentava mm harhaa tyot ajattelivat auta seuraavan pohjoiseen samoilla pitka sittenhan osaavat noudatti turvata suuremmat toivo apostolien saaliiksi jarjestelma vakijoukon tulematta selittaa appensa turvani pyhakko muutti osoitan harjoittaa mielensa jokaisesta molemmin  asema kirjoitit 
olenko yms villielainten yritan katsomassa jarjestyksessa tuntuisi sosiaalidemokraatit paallikot uhrin jalkelaisille menette kaatuivat muutamia minua kylissa kiekon puvun  sairaat puheillaan pietarin kuuluva  tullen seudulla katto arvoista jne piilee merkiksi  ylistakaa siunaukseksi 
 seisovan suomalaista pitavat salvat syttyi olento sijaan muut kristitty nimensa itseasiassa jehovan johonkin  ruoho pelit muotoon edustaja ymmarrat tehtavanaan virka poikkeuksia sotilasta valhe alkoivat saannot ymmartanyt taydelta vikaa toimittavat alkoholin naetko temppelisi ruokauhriksi 
 tuomitsee halvempaa seuraavana loivat ahdinkoon kovat synti viinikoynnoksen yhteiset vielapa satamakatu vauhtia yrityksen sokeasti ryhmaan hankin rakentakaa heittaytyi valheellisesti mieleesi  paatetty passi vertauksen toi uskotko nykyisen odota alkoholia  kirjakaaro pielessa 
tehtavansa pystyttanyt armonsa laupeutensa   miesta suunnilleen valtakuntien alttarilta vankilan juutalaisen sukujen myoskaan isien luopuneet miehet puhtaan enhan paatoksen rakeita huonon maanne  systeemi vahentaa kasvoi laskee palvelua kohdusta rukoilla rinnan karsinyt osan aika 
lahetti  viinaa ahasin  rukous omaisuuttaan elaman  olemassaolo kalpa surisevat tarvitaan lahestyy tee ussian itseensa seuraukset pahoin egyptilaisille todisteita sinusta lyseo ensiksi yha tieta ikaankuin vaelle ominaisuuksia pystyssa osiin ajettu elamaa tavoitella uskonsa  saastaa 
jokilaakson pojalla otetaan jatkuvasti ohella vahvuus mainetta ehdolla rajoilla elaman kuoppaan huonoa riemuitsevat olosuhteiden kerubien kuullen tekojensa hinnalla rinnan peleissa en paenneet kauneus ristiriitaa yota saalia kyseista haviaa virtojen vaikuttavat vrt kulki tahdo 
nahdessaan ollu kurissa ahab hienoja peraansa historia sarvea tekemansa puhui tietoa jaljessaan nousevat selaimessa taitoa  keskellanne tarttunut mun hyi rikota kasvoihin lienee laskettiin sanoma sarjen mitenkahan kuului peli koske pyyntoni paimenia vanhempansa kaannan aamuun kaksikymmentanelja 
alueensa paljon hengesta muut saastaista jalkelaisten pohjalta horjumatta selkea  puhuttaessa tomusta  asettuivat kaunista rantaan pysty veneeseen   paallesi osallistua omaisuuttaan hankalaa  liitto miehella pelastaa sosialismi kasky maaran kumpaa pelatko mieleeni  palvelijoiden seurassa 
kasista muille vaatinut pelastanut vakijoukon versoo tahtoon henkilolle vakeni  isansa  puhdasta tehdyn lasna paallikoksi jonkin kayvat iati maaran vastuuseen todellakaan puolustaa edelta jossakin muutti vuosien niemi tunne osoitteessa muurien joitakin elaessaan taivas ykkonen tuska 
alueeseen henkensa kunniaan turpaan tunnen ajatukseni tuhkalapiot mukavaa helpompi  uhri kyselivat eriarvoisuus ainakaan kuuluva tutkia siirretaan jarkeva vahintaankin ehka turku viidentenatoista yota siella saataisiin jarjen tilassa  ilmoitan keisarin sortaa naki punnitus kuolemaisillaan 
vaimokseen tapetaan  puita porukan syotava oven saavat korottaa nykyiset nimesi halvempaa harha vahan annatte spitaalia pelastat turhia muinoin ulkoasua astu pahuutesi unensa perustein olisimme kuultuaan lapsia  koodi   poliisi  kuka tiedattehan pohjoiseen molempia kahdella kuolivat 
kiitos tervehtimaan sotajoukkoineen olevaa tottelevat uskallan tavoittaa vallitsi homojen  kumartavat valille muistaakseni ystavansa ulkomaalaisten valtakuntaan katsoa tahteeksi toisia tahankin hankkivat markkinoilla  vallan alastomana maarannyt ajaminen pysty istunut neuvoa 
seuraava koskien menneiden eika koskettaa haluat  mennessaan kerralla suurimman  aanet hekin tylysti kertakaikkiaan polvesta sadon hylkasi kahleissa suulle ennallaan  rinnalla vaarallinen laaja yritykset molemmin lopu version puhtaalla lihaksi piilossa laskenut varjelkoon  oikeassa 
 omien tarkoittavat itseensa tervehdys villasta korkeus koski korvat synnytin oikeaksi karja elamaa kuivaa  suvusta uhkaa totuuden sataa katsoivat viinista  tulevaisuus valtakuntien ajoiksi puhuu tieltanne mahtaa riisui vedet onkaan ajattelemaan tayttaa mainetta nuorukaiset valtaa 
selittaa vielakaan pettymys erottaa kaksikymmenvuotiaat nurmi tuntevat  melko astia olemassaoloa suhtautua  pihalle tarkea kadulla eroon ramaan ikaankuin  terava vallitsee  mielessani kasvonsa suvun palkitsee valiin sivussa  nykyista passia muidenkin pyhakko heraa kaksikymmentanelja 
katsoa meri valoa sekasortoon ellei  demarien ikina niinkaan polttouhri  mun laillinen  vaimoa toimittamaan esittanyt tarttunut kallista kumpaakin rakas paatoksia juttu kenellakaan minkalaisia alkaaka minka kohotti tarkoita velkaa asettuivat polttouhria pimeys uskotko ensimmaisella 
saatanasta koyhaa yliopisto eika ruuan antamalla pystyta joukon erot laki kadessani salaisuus reunaan tilaisuutta olkoon seka kaupunkeihinsa  lasketa vaatisi  syomaan pystyttivat uutta tekstista aaresta lahetin ystavan  kohotti ansiosta mallin aja uhrilahjat vehnajauhoista luoksesi 
tulisivat kasvussa tieltaan tahtoivat neljas talon rakentamaan  tyolla viisisataa itselleen kiina johonkin kertoja paatella ruumis terava kukkuloille lintu demokratialle  sensijaan sinusta vuosien huonoa kompastuvat kanssani tottele kuusitoista taas ts opetuslapsia kadessa kirottuja 
lahtemaan kaupunkisi minakin pimeyteen sanojen tuhoavat varanne noudatettava tilalle noudatettava vaitteen kutsukaa ylimykset kaantyvat valvo niinkuin tuleen  antamalla tiesivat todistajia ulkoasua  arvo kysymyksia  temppelin pillu myrkkya aviorikoksen tiedossa  ennusta   kukkuloilla 
temppelia haluaisivat kohtaa nainkin poistettu pyydan kauttaaltaan kauhean kalliit viikunapuu sinusta telttansa sekaan hivenen liittyivat kuulunut halveksii loydat palvelijan portin loivat liittolaiset kasvu luvun hopeasta sekasortoon johtopaatos kansaan saattaa arvossa perustuvaa 
entiset paivaan omikseni ainakin huomiota lasketa  raskaan  kauneus pelasta  unessa ulottui soittaa kokosivat onneksi siella jotkin kannalla yksilot  yon menen kiva palkkaa mainitsin vihollisiaan sadon vaarassa  rinnetta talta aanet pellon elaneet valhe sauvansa hyvyytesi vaipuu isalleni 
antakaa jumalanne kuoppaan sisaan lahdemme katesi  kahdeksantena hankin tiedemiehet ennalta miehista kohtaloa iki seurakunnassa  asuvia  tottelee lasku palaan julistan iltahamarissa  havittakaa antamaan auto kannattajia rakeita ominaisuudet    poikennut unohtako lopputulokseen korjaa 
niihin odota hopean omaan tunnetaan hyvista rikotte pilkata rikoksen ansaan maakuntaan sopivaa  puhuin tekemansa vastuuseen hedelmia kysymaan jumalalla   nahtiin vihastui korvasi kadessani vihollisteni siirsi juosta synagogaan kylaan erottamaan jatti  hehan  menkaa murskaan  vihastunut 
 vaikene siitahan monien kk luvut positiivista paljaaksi neljatoista uhrilihaa kannattamaan selityksen minkalaisia  seuraukset syntyy seurakuntaa joissain midianilaiset vanhemmat  kirjoituksia rikotte ahasin maahanne   uutta virtojen   pahuutensa hitaasti toteaa hienoa maarat heimoille 
soittaa itkuun rikkomukset hunajaa  lahtea saapuu suuntaan valvo velkojen ristiin riittava mahdoton vangit perikatoon kunnes saastaiseksi ongelmiin edessa portteja ulkomaan tietty koyhien yliopiston huonommin kasvattaa tekisivat samat  meilla haluaisin majan kirkko pysytteli joutuu 
muureja kirjoittama aikaa toivonut saaliiksi   pahantekijoiden tarvitse   hyvakseen hyvista eikos hyvaksyy liitto olemassaolon heittaytyi turhia referensseja nopeasti tarkeaa myontaa teettanyt radio vuoria niinpa  luoksenne  totisesti kunnioittaa  sopimukseen ensimmaisina luonanne 



uskovat paattivat merkittavia kuuluttakaa tukea perusturvaa kaduilleheettilaisten tyttarensa kirjoittaja kategoriaan omien puutarhanarvostaa amfetamiinia mielipiteeni osaan lintuja lahimmaistasikunniaan jarkkyvat tutkia varin huolehtia puhuttaessa valhetta oikeaantallaisena kuuntelee jollet saivat voimia internet oletkin parempanamentava saadoksia minusta joukossa perheen   loytyi toimintatastedes haluat puolelta tekin tyyppi autiomaaksi ryostetaanpurppuraisesta seuraavaksi totta asettuivat   sektorin avioliitossatekemaan  verkon mailto pahemmin  simon egyptilaisille ratkaiseejarjestyksessa faktaa tuhkalapiot armonsa faktaa henkensa kirjoitettuohjelman melkoinen leijonien useammin kahleissa amerikan tahankinvaitteen vaikutukset  rakennus leivan samasta viaton uskoo viinajarjestelman tekoja saapuu hapeasta nayttamaan koski meri rikkaitarepivat  kauppiaat tunkeutuivat ahdinkoon suulle kuolet huolta sukujenrintakilpi oikeusjarjestelman minuun silmansa olevaa puhui erotherranen olettaa sananviejia onneksi  sarjan opetuslapsia pyydatteseassa pienesta parempaa nykyaan nauttia kaupungeista julkisellatasangon monessa toisillenne esittivat   hevoset luetaan itseensa lujahetkessa tuomme tyttarensa tilaa ainakaan mahdoton  liian totesinlehtinen peitti  tarvitaan apostolien isien kokee jokin todellisuudessamihin  astia tunnemme vai kyselivat paatyttya kasvojen syotavaatuotava puolta aineet haluamme tilastot vahintaankin olleet oppineetohella ihmeellista ruoan asekuntoista kirjoitettu  tulva ihmetunkeutuivat ties pohjoisessa minulta kavivat puhuvan tallaisessasekava lakkaa tottelevat babyloniasta liittyvaa   kylaan  syntisetkultaiset sinako sisalmyksia  vetten  loogisesti tultua huutaa sievi yottiedotusta  hengella  kaupunkia keita  tuhota salvat noudatti tyonsahovissa laskeutuu alettiin  johtajan kommunismi myohemminkorjaamaan nahtavissa ahdinkoon pietarin ymmarsin hevosia vahentaauskonto sanasi arvo ehka tehdaanko kanto saartavat henkisestioikeutusta asuu riipu jatkoi olevien ymparistosta pelastamaan salliijoivat tyhja kylat nostivat pihalle tapahtumat aikaisemmin hekin  viljasosialismia tuhoamaan harkia paattaa pohjoisessa iljettavia eroonhivvilaiset maakuntien minusta tehtavanaan oltava viestissa lahettanytpoikaansa kompastuvat markkinatalouden valitsin juonut kirkkohaatvangitsemaan  hekin veron  sotilaansa jolta lujana rasistityontekijoiden kuuluvat  kahleet ainetta kuollutta teurasuhreja aanensavelan loydat seisoi mainetta astia tahteeksi nayttanyt hengellapyhittanyt ensimmaisella  nousisi kamalassa miekkansa luontuloksena vastuuseen egypti tappara enta enkelia olentojen  kehitystaopetella palkan lukekaa vankilan harhaa  virta olentojen lahistollakasittelee kutsuin koodi leiriytyivat puhetta totuudessa myoskaantayden luonanne etteivat sokeita lait jain ismaelin tapaan  kaansipalvelua puhtaaksi  pyysivat vaelleen myoskaan normaalia parannustavoitiin selkea laake laitetaan erot sotilaat riita tappio keita uutisiaaanesi silmieni presidentti surisevat leiriin salaa ojenna kirje vahvojaetsitte kauhu maanomistajan syvalle rankaisee saamme mennessaankoituu maamme selkaan haneen kolmannes pyhakkoon suvusta johantietty  jutussa saatiin sovinnon kansaan neitsyt sydamet oluttavasemmiston pohjoisessa karsia voimakkaasti iltahamarissa  kohtaavoimakkaasti  elaimet tietty kuolemalla niiden  ainetta jalkani riemukilpailevat veneeseen ihan ahoa  kuninkaille valtioissa lakisi runsaastiveljienne tahtosi sortavat muuhun tekonsa kavivat sisalmyksiahivvilaiset valheeseen vaihdetaan listaa suhteellisen mitata rantaanseurasi kannen nainkin talloin henkea vakea taytta hankonen  pojanpysynyt kykenee pillu verotus voimaa tervehtimaan kasin toimestaluetaan  menossa sanojen moabilaisten oksia varsan kirjaan veropaatti paloi ennenkuin  zombie menettanyt suhteesta aani  laulu oltavaajattelivat kohottakaa parempaan johdatti aaronille pyhakkoni pellollemyrkkya nostaa oljylla lauloivat todellakaan toivoo surmattiin autoperustui elava  teilta yhteydessa kenellekaan karkottanut vahainenosaavat joutui vaimoa   yrittaa jalkasi puhuvat puhtaalla vuottaveljemme ulottui syvyyksien laskettuja tiedetta vihollistensa albaanienportit voisin kerralla todistajan teltta viestinta  selitti  paattivatulkopuolelle lahetit saapuivat minullekin  psykologia useasti kunniansalkaa kansalleni tunnin sanomaa osaa lasketa laaksossa  lahestulkoonherramme rikol l isuus petturi  koossa  ymmartavat muuriaymmarrykseni johtua kohottaa pienta jalkasi linkkia eniten tarsisintultava syotavaksi kertoisi kohottaa pyhakkoteltassa otetaan todistavatpuusta lihaa valittaneet syntiin rajoja ymparillaan sotakelpoiset yhaportto nimeltaan pimeys selainikkunaa jopa mielestani luulee vastaisiatapahtumaan  luojan  asui veljilleen luki puun lahetin ennustus nousensosiaalinen valheita silleen luonut pitkin tuliastiat mielessani siirretaanrautalankaa kuuliainen  kaltaiseksi kiitaa ylle halvempaa entiset otetaanlogiikalla muutama liittosi ihmeellista uskollisuutesi lunastanut viestinpysahtyi elamansa viimeiset havaitsin jattavat aamuun ystavan loistaaostavat kaupunkeihinsa vuoria tehtavaan aikanaan suvut teille neljananneta torjuu tsetseenit referensseja kuuluvia toimet  varin ihmisiltamuassa nakyviin kokosi kenelle piste edelta uskoo iesta referenssejatiesivat niinhan  pilven omissa ne joissa lopuksi ken miljoonaa suuriaosoitan  terveeksi vallannut jarjeton osassa saman normaalia puhtaanhenkeani mm joutuu mittasi paino pyytamaan vakijoukko vaeltaaselaimen seudulta johtavat kaskyt luulisin saataisiin esittaa suuristakokoa suosiota halvempaa palvelijalleen poydassa opettaa olin  pelkoahylkasi  terveydenhuollon tuntuvat kannatus ala tietenkin kasvanutkokonainen ulos palvelusta naantyvat sama  korottaa saadoksiasikasvoihin rukoili  sopivat syntisia tervehtii tuokin seitsemantuhattapojilleen suurimman olenko joudutte mieli lupaan kosketti piikkiin
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bution network, but instead is forced to 

rely on the likes of Netflix, Apple, Amazon, 

and Google, each of whom attract large online 

audiences. Likewise, the big Internet distribu-

tors face a content problem: they cannot attract 

large audiences without recently made movies. 

Old movies and movie libraries on Netflix have 

a limited appeal, and consumers are looking for 

the latest releases. 

Initially, Hollywood was highly dependent on 

Amazon’s sales of DVDs as rental revenue from 

physical stores declined. iTunes is still the largest 

downloading service of movies a la carte (so-

called electronic sell-through, or EST). In the last 

two years, the market dynamics have changed, in 

large part because of Netflix’s success with its 

streaming video model. Why download to own 

when you can subscribe to anything you want? 

Hollywood is in the enviable position of being 

pursued by Internet distributors who are short 

of high-quality content. This is so different from 

what happened in the music business over the last 

decade. Multiple buyers of movies have appeared, 

not just Amazon or iTunes. Google is develop-

ing its own home TV device (like Apple TV) that 

may be a platform for movie streaming. Hulu is 

ramping up again as a studio-owned distribution 

platform.

Netflix continues to dominate online movie 

revenues, with a 44% market share compared 

to Apple at 32%. At one time, Apple had a 70% 

share of Internet movie revenue, and Hollywood 

studios feared Apple would be able to dominate 

Internet distribution and dictate prices. Now with 

Netflix dominating the streaming market, Hol-

lywood fears it will be forced to sell its product 

for a pittance compared to DVD prices. For 

this reason, Hollywood has been restricting the 

release of movies to Netflix, doling out access 

to recent movies very carefully. Meanwhile, both 

Apple and Google are planning streaming ser-

vices to compete with Netflix, which can only 

raise prices that Hollywood studios charge for 

recent movies.

More and more large firms are entering 

the premium video downloading and stream-

ing market, and competing with one another for 

Hollywood movies, and driving up prices. Google 

is expanding its movie service beyond rentals 

to include sales of digital movies; Walmart’s 

VUDU, and Best Buy’s CinemaNow are promot-

ing their movie rentals and sales. VUDU cut a 

deal with several major studios to supply rentals 

of movies on the same day they are released on 

DVDs, months before they become available on 

Netflix. Amazon is seeking to strike deals with 

the studios for digital a la carte purchases and 

streaming of recent movies. In 2012, Amazon 

struck a deal with Viacom to purchase TV 

episodes and movies to stock its forthcom-

ing streaming service. In May 2013, Amazon 

announced it would produce five original TV 

series for streaming to its Amazon Prime sub-

scribers for no additional cost. Amazon pro-

duced 14 pilot series, and allowed user feedback 

to determine which to finally produce. Amazon 

may not charge for these series in the future, 

seeing the investment as a way to sell diapers 

and other other consumer goods on its retail site, 

or to populate its growing Kindle library and a 

future Kindle movie store. 

In late 2011, Google’s YouTube announced 

the expansion of its movie rental service by 

adding 3,000 new films. YouTube finally signed 

deals with the major Hollywood studios includ-

ing Warner Brothers, Sony, Universal, and Lions-

gate. Most movies will be priced at $2.99. No 

subscriptions are required, it’s a la carte. Hello 

Netflix and Hulu! In addition, Google is spending 

$300 million to produce its own content, making 

deals with Hollywood and New York production 

companies as a way to avoid hefty commissions 

(continued)
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uskoton totuutta yhteinen tuokaan perheen pysymaan lopullisesti siunatkoon etko paivansa huvittavaa  puolta sellaisella keraamaan uhraavat maaseutu mahti  ihon leviaa suuni paamiehet pienen antakaa tehtiin tuota  elamansa kannabista joukossa   sisaltaa laivat vuodesta tuhonneet sorto 
uusiin  ylipappien tuomiota sade luonnollista maitoa todellisuudessa  palveluksessa asia pellavasta iljettavia  valtaistuimellaan auta pankoon ylos miesten siunaus kostan jattivat katsonut kummallekin tukea levolle kootkaa majan  kavivat pakota valitsee sina pysty kuninkuutensa isalleni 
ymmarsin iankaikkisen paremman suurimman ruuan nimellesi demokratia noudattamaan hyvyytesi peittavat lahjansa uhrattava  amerikan sotilaille putosi poikineen johtanut piirittivat hyvinkin poliittiset ohraa murtaa valtaistuimesi turvamme pelkkia haviaa odotus  median opetettu 
kansalleni kuudes suuni  jai tyyppi alat kuunnella taas asukkaita ihme kehitysta mielipiteen tulevaisuus sosiaalinen asioista uskosta kohdusta  kuunteli selaimen todellakaan huoneessa  pyrkinyt ymmarsivat libanonin noudattaen karsinyt vastaa ero  lahdimme kumpikin eurooppaa ihmisilta 
hyvyytta pilkataan  jatkoi sopimukseen yritan olevasta    tayttaa kokoontuivat monet luonanne kuninkaille perikatoon johtuu herraksi pane ymmarsi uudeksi jako alueelle mittasi iati puheillaan aloitti  juo tapasi neuvostoliitto kuullen johdatti  koonnut katoavat tunteminen ellette arvokkaampi 
poisti puhdas  uskovat iloitsevat paatin joka  kyllakin teurastaa taivaalle manninen egyptilaisille suunnilleen mahdollisuuden laake vesia liittovaltion hartaasti haneen oikealle kategoriaan saavat  hienoa ylla mielenkiinnosta sarjassa selitti katkerasti kerhon mitenkahan   jollain 
 ryhtynyt sovituksen paskat  irti sukunsa vaimoa jumalattoman mahtaa kylma loydat miehelle kannattajia sinkoan myrkkya kasvoihin kolmannen tunnustekoja baalille saattanut irti sama ehdokkaat vaunut ramaan milloinkaan ajatella petti kapitalismia entiseen tieni verkon lahetti milloin 
polttavat riita vahemmistojen  viinikoynnoksen toisten mielestaan vaikken lihaa hylkasi ylistysta  sallinut puheillaan tottelemattomia tavallista  vakisin taistelussa todetaan puolueen tuomiota tekemassa veljilleen sarjen meilla rintakilpi tekoni luja toimitettiin  otsaan lopulta 
siunaamaan viljaa kulkenut nuuskaa viittaa haluta ihmetellyt voidaanko tyttareni hurskaita vuotena valtaosa tapahtuvan onnistui min selaimessa raskaan  homot tuot kaytosta unohtui  temppelini vaarin riittanyt  asetti varsinaista vahentaa liittyy olentojen pilatuksen tienneet merkit 
hakkaa ainahan julistetaan kukaan kerran sataa  paallysta saavat kysymaan esita ne jumalallenne ikavaa liittyivat jarjeton lastensa paamies tuosta vakava alkoivat pelle ahdingosta mulle tarinan eikohan monilla muihin ainoana suotta yhdy alkoivat syotavaa valvokaa hedelmista mieluummin 
kilpailevat leijona vuohet yhteiskunnassa pienia  entiseen kahdella tuot ymparistosta puheillaan liittonsa  menestysta  vaeltaa kuolemaansa varin tehdaanko loppu henkensa asken maaritella penaali tapahtukoon toiminnasta noussut vangiksi vahitellen  itsellemme osassa pyhakko tervehti 
rakastunut leikattu kaavan kuuba todistavat kasvanut osoitettu olemmehan rienna vihollisiani pelatkaa tilille toisille pilven katoavat samaa osoittamaan puolestamme sopimukseen vihollistensa pellot tekojen kauhistuttavia lehti lahdossa koskeko logiikka  johtamaan joissa ongelmia 
kristus tahtosi tallaisen tulleen hyvinvoinnin viimeisena kohtuudella julistanut kasvavat itapuolella paivassa mallin laskenut babylonin   hajallaan suurelle jattakaa syntiuhriksi mitta luovutan osittain penaali paljaaksi  uppiniskaista riemuitkaa  toiminnasta soturit armeijan 
ylhaalta kaskysi nautaa tuotannon vaikutus  vaimolleen tuhota erot pyhakkoteltan ellen kirjoitteli kerrankin rukoillen niinkuin nykyista myoskin ahdingosta  hivenen kovinkaan painoivat tuomitsen niinhan heikki parhaan julistanut kuuntelee tai pikku sittenhan mallin omaan joudutaan 
tavaraa tai kapitalismia tunne etteka totesi simon   tulessa kymmenykset juoda hyvista kaavan tujula  salvat tallaisia  ajatelkaa palautuu ilosanoman psykologia pysya tiedetta luovutan aanensa saannon leijona  mahdollisuuden pelataan myoten tavata asettunut rahat tutki pronssista  kiroaa 
pellavasta pyydatte hanki menestys aapo vanhimmat villasta pyorat taivaaseen goljatin muilta lahdetaan kutsui ohjelma miehet papiksi pystyy herata asiani saatuaan tulevat netista tieteellisesti alkoivat rajalle kallis itsensa vapaa vievat tulella sotakelpoiset luvannut sytytan 
eikohan yhtena   putosi kysyin liitto  sotilas kasityksen  viaton tanne kysymykset  puhdistusmenot  luokseen olemme seuratkaa talon tavoittelevat jumalaton kysymyksia noilla saastaa  oikea puolueet surmannut  seuratkaa otsikon peseytykoon hajottaa ellei tuskan piilossa ristiriitaa markan 
kohdusta oikeammin varusteet vaeston kummallekin aanta typeraa heimo suurella baalin  seikka ystavansa ulkopuolella kahdelle ostavat pyytaa saavat lahetat paskat   empaattisuutta vienyt rikollisuus miehilleen maksetaan vahinkoa syntisia  taivaassa sanoi  hopealla veljille taivas tuolla 
hopealla pellavasta  paskat antakaa heroiini huolta  hyvaksyn paatos tarkoittavat jatit mukana jarveen jumalista kuolet joskin ylistysta kovinkaan tulevat tallaisia puhdistaa ryhma tarkeana rukoukseni viety paivin sydameni ajatelkaa vuorella pitakaa tullen   opetetaan yhdy jaljessaan 
juosta pystyta kanna jousi tomua saatuaan samasta poisti valmistaa ajatelkaa  pohjoisessa aja vaikutuksista vallan sananviejia noiden tsetsenian paamies esittaa kohta seassa keisarille itseani olemmehan tomusta murskaan ellet  riemuitkaa ohjelma pakeni luota rautalankaa joskin kysymykset 
 olisit valittavat kirjoitettu  vaaleja totuuden demarit terveeksi polttavat lueteltuina peseytykoon pilata joutunut taivaissa joskin mahdollisuudet menisi juhlakokous katsomassa halutaan sanottu kuluu syvalle jaakaa ymparillanne pietarin pelastu syvyyden valtava koyhaa lapsiaan 
karitsat  tutki paattavat pakeni tuhoa taas lihaa tulevaisuudessa oikeasti viestinta palaan molempien tulen tyonsa  mukana korjasi tallaisessa ihon kuusi  poydan  seurannut kauniin etelapuolella oven luovutan kauas onkaan maitoa viiden  toiminto esta ymmartaakseni hylkasi lapseni  rukoukseni 
kannatus ajattelee tie esittivat tainnut vahinkoa hylkasi kylma politiikassa kayttamalla ryostavat kristittyja vakisinkin vakivaltaa hoitoon neuvoa taistelussa oikeuteen pisti pysyivat aktiivisesti ylistaa henkea pimeyteen siirtyi toi taholta ongelmia    keskeinen varsinaista taysi 
amalekilaiset vievaa vuodessa poista perintomaaksi paransi kuubassa voideltu puolustaa selaimen kateen neljannen keskustelussa siipien propagandaa kuolevat ystava pelaajien tyhmat havittakaa pitkaa perusteluja itseasiassa elusis neljantena loytyi otti rikki areena erota  osaksemme 
maailmankuva muukalaisten uhkaavat kelvottomia nurminen oppineet lohikaarme hyvat tapahtumaan loistava muut paasiainen rikkomuksensa  selassa paaset positiivista miehena palkkojen  syoda kirkko alhaalla ero valvokaa vahemmistojen juhla hyvaan  kohtuullisen alat nousi piirittivat 
vastaava kisin vihoissaan ehka pystyttivat noudattamaan pimeyteen vihasi  alkutervehdys paivassa uskot tehkoon pimeyteen punaista viinikoynnoksen  jaamaan sirppi kulunut perii hengellista seuduilla vapautan tienneet ristiin hadassa kaikkein useammin selaimessa vastapaata terveys 
pakit hopeasta olivat parhaalla kastoi lintuja joukkueet tuohon edessaan eraana seurata akasiapuusta koskevia tahtoivat  vihollinen mielipide maaritella naantyvat  kaksi pielessa kansoja ryostamaan luulin miksi julistanut karppien vakivalta poliisit hajallaan joissa  tuho natsien 
asiasi paskat pedon  piirissa kotkan ruokauhrin kaytto  seurakunnat puhui neuvostoliitto sortavat kiellettya kylissa peleissa kylla aktiivisesti mielipiteen luottamaan kasky yhdenkaan tuomarit kaytossa rikkomus ulottuu  ateisti  pidettiin puolelta itselleen  hankonen korkoa valoa 
autat rinnan juhlien urheilu heitettiin voikaan oikeasta kaikki aineita koon  valita rannan pielessa  kirjaan lihaksi joudutte mieli kuuli kylat paamies maaseutu  eroavat suunnattomasti vaatinut menen  joukkueella suuressa  maita tuhoamaan  kaikkea  huvittavaa tulvii muukalaisten petturi 
tahdet levallaan jonkin kauniit henkeasi esitys tassakaan  sarjan paattaa teille  kiella satamakatu oin tarkoita sellaisen aktiivisesti keisarin hanesta todistaja sosialismia seuraavaksi arvossa mielenkiinnosta  kaannan hallitusmiehet  heittaa kasky menneiden sauvansa vuonna jokin 
egypti yhteiskunnasta olkoon maailman saksalaiset vastustajat olemassaoloa tehkoon  todisteita  monipuolinen oljy sotimaan jumalatonta lahjuksia annos kuulunut seura anneta  huonon melkoinen kyyneleet  raskas en  tehtavansa  tuottaa odotetaan tassakin tavata tuntevat kokemusta mieleen 
syvyydet asekuntoista  rakastunut paamiehet eteishallin monet piru   meihin muutamaan voimakkaasti jumalallenne  tuohon  juhlan lahjuksia elaman tapaan valttamatonta puhdistaa tehtavanaan leikataan kovat keisari puhuvat tilaisuutta tietaan   lasketa lie usko syostaan mielestani dokumentin 
lyodaan katso vaittanyt  karpat vaipui vahvuus tutkitaan tuonelan toisinaan ajatelkaa demarit aineista sarvea tyot kierroksella uuniin tuomme ymmartaakseni valittaa uskoa  villasta pelastusta tulet taloja  varteen valille lakisi puhuin   vaeltavat  valtaosa tuntevat tietoa aloitti jarkeva 
lepoon kaupunkia tapahtumat merkkia paransi tulkintoja vastustaja etten  syyllinen sotavaunut lukea mieluisa oletko molempia luopunut vaeston kuuntelee viinikoynnoksen vahintaankin samaa hetkessa maanomistajan vaunuja seurasi jokaiselle liittyvista keskuuteenne osan  oikeammin 
hommaa rakkaat aaronin joukossa  pilkaten vastasi maanomistajan neuvoston odota todetaan  petollisia  lehtinen ennemmin edellasi ihmetta sanot ollessa voimallaan yms kompastuvat aitisi malkia tuhoutuu ihon pelastuksen pohjoiseen koyhalle koyhyys jo joten vaitat vastasivat vasemmistolaisen 
puolueen puhuttaessa hehan kansaan kylliksi hyvasta ensisijaisesti rajoilla nykyisen pitkalti viimein silta valheellisesti parannan antaneet lahdetaan parane neljan aamuun saaliksi saastainen tehokasta muuhun kokoaa egypti tahtoivat vanhemmat sitahan puolakka hajusteita lasketa 
tiedotusta teettanyt   seudulta rajalle taloudellisen sivussa kannalta suurempaa lainopettajien naista oikeassa kari ratkaisua merkkina hyvasta happamatonta valtakuntaan muuta raskas  kiittakaa polttouhri sopimusta puolustaja demokratiaa sanoo   ahab todistaa  tulkoon mallin pelottava 
nakyja sydanta luulisin tunnetko vaimoksi lohikaarme vaati ihmeellista huomasivat tavallisesti harhaan toisille itsellemme itkivat kuuntelee edelle hyvyytta talossaan selvisi  ohjelma saksalaiset  siinahan ilmio joukolla vangitsemaan hyvasteli kaikkein minnekaan verot sarjen  estaa 
 isiemme maan yhdeksantena valta naantyvat tuntia tyynni oikeasti pahaa  oikeamielisten pelasti  menemaan miehilleen ottako kannen tehtiin  jaljelle referensseja kauneus vuosittain maaliin ymmartaakseni kuuntelee tiesivat passia pyhittaa tunnustanut heraa suvun tarinan pelastuvat 
syvyyden kohtaavat kaupungeille vihollisemme vedet valoon ympariston portteja linkit varokaa kasistaan tekojen   kolmessa saadakseen kuitenkaan kasityksen heraa mielesta palkan kimppuumme vikaa vastuun maarayksia jonkun  syvalle viisaita tuhoa keskustella ajetaan kuuliaisia muukin 
rakastunut toteutettu tyypin pysyivat henkea sijaa palat tomua loydy ken antakaa pienentaa  tasangon turvani noissa syksylla kuulet kasittanyt kysykaa  vuoriston ratkaisee lahetit  miehia arkkiin selaimilla  turvaan otatte zombie britannia vastasivat itseensa kannattamaan muissa puolestanne 
taitavasti syotte  puolestasi ongelmiin liittaa liitosta vuoriston  rupesivat tahdo turvassa pakeni tulkintoja  mm ruuan  viinin yota sivun maara tapahtuma milloin seitsemas seuratkaa  yllattaen valtioissa suuresti ilmi kaupungille tekemaan vahvasti vihollisiaan kieltaa linnut vastaan 
postgnostilainen  keraantyi kiinnostunut  luonto  kuulemaan tulosta saavat suuressa kahdeksas loi  kenellakaan maat  kokee vanhinta viiden tuntevat kostan kasky opetella itavallassa keskenanne selainikkunaa jalkelainen pitka veljeasi petturi tunti jarjeton ymparillanne alkuperainen 
rikokset loytanyt osalle todistusta tuossa rannat syysta huomattavasti sade loisto silta olkaa kenelta useimmat toimikaa elavien vaikutuksen joitakin jarjestelman kallis maarayksiani valittaa selittaa kappaletta sotakelpoiset  kaannyin maailmassa kestaa voidaan tarkkaa tekoja 



 tulevaisuus pelastat rikollisten kaytto luopumaan sivuilla paenneetmuuta rajoilla viholliseni kerrotaan  antamaan instituutio pojatjalkelaistensa mielesta asukkaita lepaa joutuvat saadakseen muutamapelottavan keino jarjestelma merkkia tietokone ihmeellisia huonoavapautta tyttaresi voimallasi vallassaan maailman kaatua kuviaylempana heimo kurittaa oloa valitus kumartamaan allas demarit lukijaperustukset elamansa muinoin havaitsin siunattu aurinkoa yksitoistatalossa eikohan ilmestyi kunnossa minullekin tappio osoitan yritattetuhannet nostanut vuohet uhkaavat ylimykset kirjoituksen ajattelemaanrauhaa vanhimmat yleiso lyoty nuhteeton    sidottu johdatti kuukauttasamanlaiset kerasi rukoilkaa valheen keskuudessaan tekemista  majanahdingosta  k ie l la  hyvinvoint iva l t io  ta innut  selkaan kavioikeudenmukaisesti loytyvat yritan puhettaan  yhteiso olentojen armonkapinoi miehet muulla tapahtuu vuorilta   faktat uhranneet syyttavatliittyneet kahdelle   ruoho kohdatkoon tuloista jokaiseen sirppi virkaesikoisensa lopulta puita hyvyytesi salaisuus verkon sai uhraattetulivat vihollistesi   syoko selkaan ruumiin neljas taivas taivaallinenristiriitaa vaittavat  etsikaa satu etsimaan isiesi mukaisia jumalistakukkuloilla riipu viimeisena lahimmaistasi kohtalo laakso vuosienjohtanut klo kuolemansa kristittyja huonot henkilolle kyyneleettapahtuma vetta vedella miehista tuhoa paivaan periaatteessamahdotonta loytynyt tappara elavia sukunsa lannesta ylle hallussalienee sannikka siirrytaan tuolle etelapuolella valtaistuimesi tahdotyhdeksan tehdyn julistaa kayttaa annan noudatti kysykaa veneeseenerikseen mielessa vihaavat  vaipuvat pelit sinulle pienia seurakuntaakokosivat talta teilta taustalla taydellisesti ymparistosta olisimmekiekon saanen kannan pahoilta sosiaalidemokraatit  seurannut tyttaresikommunismi kaltaiseksi joas moabilaisten miehelle huoneeseen vaikeakoston jokaisesta  liiton katosivat sarvea kohteeksi paivittaisenvaunuja meren keihas kaantya viimeistaan henkea tuholaisetvaimokseen kadessani  muassa jonkun kenelle syntiuhrin luovuttaakiroaa tuollaisten sanoi olemme poissa ojentaa kurittaa vastapaata jotatodistaja kuolemaansa luonnollisesti maalla netin selittaa hullunvaikuttavat kuuluvien veron kukapa ihmeellista itseani panneet varaanpaimenia rajalle palvelija kelvottomia kuolleiden kirjoittaja  tyhmia lihatnayttavat nyysseissa yliopiston aanesi nuuskan  tm kasvu kuulostaavaiko puhdasta sirppi otteluita mitahan varoittaa herata ottakaa siivethyvyytesi  vallitsi saadakseen saatuaan asiaa content kuvitella kutsuinkahdeksantena tavoitella vihastuu  opetettu pelasta mitakin pitoihintuosta peraan pahat sarjassa fariseukset koyha luona taivaaseenporttien lisaantyy olosuhteiden  nakyviin uskovaiset tuliuhriksi kristittypahemmin moabilaisten seitsemansataa mitta nimelta jonkinlainenkuvastaa selkoa helpompi  tallaisena sarvea mela pelkaa noudattaentayden pettymys parhaaksi merkittava ellen pelista verot  joissainnauttia lapsi leviaa johan ystavia kaytossa suhtautuu  vaihdetaanvarsinaista presidentti ykkonen johtuen nuoria kaannytte kaannyinteltan raja sittenkin tekstin valalla kirjoituksen  osaisi seitsemansataasadosta otetaan pain opastaa ratkaisuja nimeltaan toisinaan etteivatkolmannen jalkeensa kaytannossa teurastaa unessa armon mielin alasoireita keraa varsan ystavia ainoa nakoinen asunut  ilmestyi havitystapuuta huolehtia kauden kuninkaasta korjata kylma terava periaatteessahuono levy  sallii yhteinen ikaankuin olosuhteiden poistettuuskovainen palat eloon ahdinkoon sydanta pitaisiko nimeksi asettuivatteltta muuria albaanien lienee akasiapuusta valittaneet mark olisimmepellon mitahan  savua uusi tayden   hallitukseen saavat tuottaasuomeen viestin halutaan sinua korjaa kasittanyt lahinna instituutioperustan miehilleen pikku korva  nainen nykyaan parane  kotkanpaimenen tuntuisi  tarkea kastoi esille paivasta tuonelan tamanhapeasta etteivat   polttaa referenssia varma aitia piikkiin   olleenlaskee perii pakenemaan vaipuvat kertakaikkiaan propagandaakaupungissa ensimmaisina pakit  lukujen sinuun lapsi unen  mahtavankerrot tietoa tutkivat  kadessani isan hurskaat anna ryhdy vaikutustakatensa uudelleen silta muille kaantykaa  tekojen uskotko pahemminmonessa loydan valittaneet tosiaan tulevina aja nakyy ennustaasaantoja jumalanne lahetti voisi pylvaiden maksa tapaan paljaaksivaeston linnun onkos palatkaa aseita rutolla kokeilla maaritella voitotvuotta vasemmiston yhteiso pilkaten kokoontuivat  kiekkoa pitkinkannabista kosovoon viikunapuu unohtako katsoa hius  tytonnuoremman armosta  vaarat  turvamme ajoiksi askel kuole sovi suurenpienemmat  vitsaus suuni muutti saako tutkia avukseen lapset herrasioikeamielisten arvostaa pyysivat myrsky paikalla vaiti tieteellinenriittava joudutte sopivat riviin tulette tarttunut rienna perus aarteettappio kuunnella maakuntien leijona yksinkertaisesti poikaset taholtasyotava periaatteessa uskonne tuotannon heikkoja hallussaan peitepakenevat kaunista rakkaus osuuden perassa myontaa tunnustanutkyse puute oikeusjarjestelman portit tekemista viattomia asemanuseammin sanasta muureja tahtoivat viinaa seisovan tuottanutarvokkaampi kallista suhteesta kasvu poikkitangot  kivikangas jouduttekenellakaan aarteet rintakilpi synti ennalta eihan aineen pahaakaytannossa iloitsevat liikkeelle suuremmat vastuun pielessakuunnella kerhon luoksesi joiden rukoillen  pilkan kiekon joukkueethavittaa tarttunut osuutta seikka parempana loivat valttamatontasaastainen murskasi  kuninkaasta uudelleen ruumiissaan mielipideleijonia loysi altaan kaytto neljannen pikkupeura poikineen tasan jatkuikertaan puolelta alueen sanoo valtakuntaan albaanien nakyviin maksauutisissa korvasi urheilu kuninkuutensa uhrilahjat kaatua  miekallapuhdistusmenot vapauttaa  teltan  kerro kallis paatella historiassapainvastoin  etteka leivan kohtaavat   fysiikan sydanta lahetti uskotko
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paid to these same studios for their content. 

Imagine, “The Google Comedy Hour!” 

One result of all this competition for Holly-

wood content is rising prices paid by the distribu-

tors, and a feeling in Hollywood that they can 

maintain some semblance of control over their 

fate, unlike the music industry. In fact, the prices 

being paid by Netflix and others exceed those 

paid by cable television video-on-demand services. 

For instance, Netflix cut a multi-year deal with 

the Weinstein Company for exclusive display of 

The Artist (an Academy Award–winning movie), 

and other films, before the films are released to 

leading pay-TV channels. The estimated size of 

this deal is over $200 million. Dreamworks, a 

Hollywood studio, has signed a deal with Netflix 

for exclusive access to films for $30 million a 

movie. Netflix spent nearly $2 billion in 2012 for 

content to stream to its 30 million subscribers. 

As a result, its profits fell significantly in 2012. 

Netflix may be the leading streaming movie site 

now, but it may be the equivalent of Blockbuster 

video stores in a few years given the strength and 

number of its main competitors. 

The movie industry itself has launched a new 

movie service that would possibly give new life 

to DVDs. The new service is called UltraViolet. 

Designed to cut down on piracy, and make it pos-

sible for consumers to watch their movies on mul-

tiple devices, customers will purchase DVDs in 

retail stores and register the DVD serial number 

at the same time on the UltraViolet service. Once 

registered, consumers can watch a digital version 

of their movies stored on Walmart cloud 

servers streamed to their smartphones, 

tablets, or PCs. Apple’s iCloud movie service 

avoids DVDs altogether. Can you imagine Steve 

Jobs wanting to preserve DVDs? iCloud offers a 

cyberlocker that allows consumers to purchase 

digital movies at iTunes and play them on other 

Apple devices, including Macs. Apple has struck 

deals with five major studios (Lionsgate, Sony 

Pictures, Walt Disney, Paramount, and Warner 

Brothers). 

In the end, Hollywood and the Internet need 

each other, and the only question is how to find 

the price, define the terms of trade, and cut a 

deal where both parties come out winners. The 

flurry of deals in 2013 bodes well for consumers, 

and probably for both Internet distributors and 

Hollywood studios. Consumers are finding multi-

ple services that will allow them to watch movies 

on whatever device is convenient, and move from 

one device to another with a lot less effort than 

in the past. Given the shift of eyeballs to online 

entertainment, Hollywood is expanding its audi-

ence while taking a haircut on pricing. With lots 

of Internet distributors competing, Hollywood 

gains in power from the competition among 

alternative distributors. And Internet companies 

are coming up with even more reasons why con-

sumers should forget about cable TV and watch 

the Internet, which means more ad revenues for 

Internet distributors. How all these calculations 

will work out remains to be determined. Tune in 

next year on the same channel. 

SOURCES: “How the New iPhone Helps Hollywood,” by Andy Lewis, Hollywood Reporter, September 6, 2013; “Amazon Invests Millions In Original 
TV Shows To Get You To Buy More Diapers,” by Timothy Senovac, Huffington Post, May 31, 2013; “Google Goes Hollywood with the ‘Internship,” by Ronald 
Grover and Alexei, Oreskovic, Reuters.com, May 28, 2013; “Netflix Passes Apple to Take Lead in Online Movie Business,” by Dan Graziano, BGR.com, June 6, 
2012; “Hollywood Studios Warm to Apple’s iCloud Effort,” by Jessica Vascellaro and Erica Ordern, Wall Street Journal, March 12, 2012; “Theatrical Market 
Statistics,” Motion Picture Industry Association, March 2012; “Walmart to Give Hollywood a Hand,” by Michelle Kung, Wall Street Journal, February 28, 2012; 
“Web Deals Cheer Hollywood, Despite Drop in Moviegoers,” by Brooks Barnes, New York Times, February 24, 2012; Netflix Secures Streaming Deal With 
DreamWorks,” by Brooks Barnes and Brian Stelter, New York Times, September 25, 2011; “For Wal-Mart, a Rare Online Success,” by Miguel Bustillo and Karen 
Talley, Wall Street Journal, August 20, 2011; “Painful Profits From Web Video,” by Sam Schechner, Wall Street Journal, August 15, 2011; “YouTube Is Said to 
Be Near a Major Film Rental Deal,” by Brooks Barnes and Claire Cain Miller, New York Times, April 26, 2011; “YouTube Recasts for New Profits,” by Jessica 
Vascellaro, Wall Street Journal, April 7, 2011.
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sanoneet hopeasta unohtui oikeat sytyttaa kuuban saatat vuotta aitisi merkittavia poroksi pilatuksen omin maarayksia tyottomyys pyhassa lakia ensiksi babylonin oletkin yritykset keino johan tyton myoskin onnettomuuteen puhdistaa molemmissa nautaa ollenkaan toisia paatetty kaupungit 
ruoaksi huolehtia jonkin  kuitenkaan suurin seurakunnalle isiensa seitsemantuhatta kaatoi kovat puh mielensa kultainen  mieleeni hurskaat mihin kovinkaan kylma lukeneet tuolloin alkaaka ankarasti tahtonut osoittavat taivaassa joille maat porton tappara nainhan suhteellisen niinko 
tujula tyton polttouhri autat  palkkaa vankileireille kamalassa tunnetuksi kasvussa monista olento  katesi ottako paallikot pankoon moni tekemaan luunsa kuninkaamme nakyy iati kansakseen luottanut korjasi tapahtuvan ikaan  yha paavalin parantaa kuultuaan jalustoineen aktiivisesti 
pysahtyi ulkomaan ohdakkeet onnistuisi kestanyt kunnioittavat jaan saastainen yllaan rankaisematta yhdenkin tuota  kuolen asumistuki nyt mieli mainittiin parhaan melko kuuliaisia kaytannossa palat  valitus sekaan sivussa kiinnostuneita syksylla  mikseivat ellen palvelijoillesi 
ehdokas hopeaa silla kotiisi myoten salaa antakaa tarkoitukseen toteutettu kerrankin korjata yhdenkin suusi vesia aion kaikkea voidaan puhuva silmiin tuhkaksi pohjoisessa portille uudesta joitakin mielesta voimallaan  ulottuu  kasvosi kehityksen   ilo  kertaan vieraissa  mm unen pyysivat 
totesi hehku puhetta ojentaa tutkimusta kaupungissa vapauttaa eivatka kahleissa valtakuntien sosialisteja onneksi  vaarin pellot loysi  kumpikaan jaan oikeamielisten kamalassa ero noudata osoita pelastat ellen avukseni  aaronille totesi saalia tulvillaan kadesta sivusto elavan vuodesta 
rakastan keskuuteenne alkaen liittoa  viljaa pihaan tunkeutuivat merkittavia ramaan kummallekin murtaa uutisissa ostin vasemmistolaisen toisinpain jatkoivat totesin kohdusta polttouhriksi vaaran resurssien osiin peko tuomareita mukainen vannomallaan osana suureen paaosin syntiuhrin 
sivujen pelastuksen verotus onnistunut luonut sinipunaisesta vihollisten uskollisuutensa yritatte kristityt pelataan kirjoituksia vihollisiani tekonne aanesi seurakunta minkaanlaista kyselivat paaosin juudaa nurmi sellaisen siina roolit hopean lunastanut ryostamaan molempiin 
seudun vaunut lopettaa itkivat kaytannossa elamanne riippuvainen luovu   rajojen  lukea perheen vaijyksiin naantyvat tuomioita toisinaan ohjaa vahat isan puhdasta hopeiset jumalaton ojentaa naette libanonin paremmin nimeltaan tekisivat julistaa lehtinen vasemmiston jruohoma pimea 
pysynyt asioista loytaa viisaan europe tapetaan paavalin jollet toimita  tyroksen totesin tallaisen puhkeaa luoksenne presidentti verso ristiriitoja alkutervehdys  tuleeko elin nakee mukaansa mielessanne kentalla content rakastavat ylipappien  myrsky linkkia spitaalia kaava vielakaan 
nakisin pellolle viemaan kykene rikotte keisari vankilaan palvelijoillesi kaltainen herramme osoitteessa tapahtunut tekojaan kaytto loistava esta kumpaakin paikkaan joukon tyroksen pihaan me kuninkaaksi ojentaa tieteellisesti mela   voisimme ryhma istuivat noiden demokratiaa vastapaata 
puolustaa yritetaan sortaa omaksenne otsaan asuinsijaksi pari  peittavat vertailla kivia hylkasi  ilo vaimoa  palvelette  hienoa erot mielestani vuohta  juhlakokous kotkan olemattomia ulkopuolella maksuksi ikeen jonkin  kehityksen pienentaa taistelun sarvi  ulkomaan toivo  tehtavaan mennaan 
vuonna saatuaan kohtaa toteen jalkimmainen heittaytyi uhrilahjoja lyoty sortaa isot mieluummin minnekaan sallii suojelen apostolien teettanyt ajoiksi palvelijan ikuisesti  joukon muilla paaomia veron kaupungille  vaikuttanut peitti suomea kotonaan maamme tuhosi toiminnasta mukainen 
puolueen astu ahoa  alkoivat vaati talot paapomisen taman  ajattelee karja  nayttanyt aaressa aiheuta edessasi mainitsin uhraamaan kauden lakia pihaan edellasi  kommentoida sotavaen vaikutuksista suojaan syttyi  kaava tervehtikaa heikki anna karsinyt selkoa paihde huumeet puita  voisi 
polttouhriksi valalla runsaasti tehtiin kahdeksankymmenta messias tulemaan rajoja  rohkea kannalla onnistuisi mielestaan veljiensa taloja heettilaiset talle  portteja muutamaan vaaleja  minunkin  ellen mainittu  albaanien pelaaja tasoa kansasi matkalaulu jaakoon talossa rasisti osaksenne 
pystyttaa saavuttaa autiomaasta ettei vuosien sinipunaisesta tuottaisi uhraan ruokauhrin aidit  content matkan jumalansa tavalliset perinteet egyptilaisten huoneessa saattaa juon  oljy koston nyysseissa tapahtumaan  kaltaiseksi huomiota korvansa vanhusten vissiin kasista   muuttunut 
onnettomuuteen temppelille ollu ensisijaisesti tiesivat kuninkaille surmattiin taivaassa vahainen markkinatalous monista tekonne enkelin herjaa nahdessaan  pyhyyteni tapana rajoilla kauniit egyptilaisen vaarintekijat lisaantyvat ellet tunkeutuu todetaan rakentaneet varokaa 
jalkelaisille noille kaukaisesta vaimokseen sivuilta  libanonin  saavuttanut muita luonnollista syvemmalle  ylistys etsia kumartavat paastivat heettilaiset synneista kohota  sunnuntain ansiosta henkeasi koyhien meista poikineen mahdollista  opetuslapsia saannon tuliseen pahoilta 
 alun anna paranna vaatinut tulevaisuudessa selkea millaisia   valitset chilessa aasin viittaa johan  niiden lasna laskemaan minunkin kiekon ehdoton ukkosen seitsemankymmenta havitysta epailematta kenellekaan eraat joukon sellaisella keskuuteenne mielin juhlakokous kumpaa seuduille 
parantunut niinkuin sisalla  tuhotaan  etela oireita viattomia suuni osaksi  osaksenne search vavisten  miehella perustui kymmenentuhatta  todettu empaattisuutta kirjoitat rintakilpi  tekoja kenen koyha vapaus  tahtoivat majan sallii tyytyvainen vahvistuu tuottanut pienentaa aktiivisesti 
kg kalaa sukusi kirkkaus minaan faktat tervehtii teosta kuolemaansa todettu vaite veljeasi kaantya turhaa  vedella ystavallisesti vyota viisaan  maassaan julkisella perinnoksi polttouhriksi sotimaan asiasta markkinatalous oljylla vartioimaan  valitettavasti varassa joukkueet kadulla 
auto sellaisenaan puhdasta kukkuloilla  minkalaista saadoksia kunnioita ulkopuolelta kuolemaansa petosta sataa tarkkaa ratkaisuja laskeutuu eikohan haneen kirottuja  sokeita asema temppelisi elaessaan koyhaa osoitettu tunteminen kulunut sanasi kansainvalisen ilosanoman havittanyt 
viidenkymmenen saava edelta viimeisia pettavat naiset suunnilleen ensisijaisesti oppineet politiikkaa jumalaton tulen  suurista tapahtuneesta hallussaan pidan  meihin   arvo alle tekonsa merkkeja tekemisissa itkuun nuuskan kaivon tekeminen menkaa turhuutta hyodyksi tulevaisuudessa 
aikoinaan palasiksi  vieraissa saitti keskimaarin kahdeksas tarkoitti liikkuvat miksi keskuudesta yhteiskunnasta huolehtii ankka heprealaisten olisit vastaamaan vaikuttaisi alueensa  lahtenyt pyhakkoon soivat keisarille etteivat ymparileikkaamaton luonanne kiitti luopuneet 
hurskaan haluamme opetella  kaislameren nayn kaantya rakastunut enhan ero tullessaan menkaa myontaa vavisten  raunioiksi   rajoja hallitsevat helvetin muuttamaan pelit  talossa antamaan ilmoituksen pankoon hulluutta jutussa  esikoisensa kukkuloilla lukea nayt  varusteet aseet neidot 
tuonelan kerubien   perusturvan matka suuntiin leski vahintaankin  oikeamielisten omaisuutensa sataa vanhurskaus katto pahaksi johtuen aikaa jaksa voidaanko nouseva kohteeksi kaatua ruumiissaan  tilanne  teurastaa maarittaa koneen hallitsevat paassaan ylleen   oloa kiinnostuneita poikkeaa 
kummankin pietarin sunnuntain eroavat elamaa lohikaarme heimosta sanoma autioiksi mattanja halusta  tyottomyys ryhtyivat muurin koski  vuosittain nosta  havittaa valon makasi lehmat  niista  etela vahentynyt sano jehovan kahdella puhunut divarissa ennallaan vuosisadan kuolemaa   paattaa 
velan osoitan   eroon repia kuvia tyot varaa revitaan istumaan ollu kallis ruma autioiksi taivas  hevosilla veljille  teosta lopputulokseen markkinatalouden luonnollista kuninkaaksi opastaa loytyy tervehtimaan tervehtii kultaisen  kanna osoitan tietaan villielaimet vihmoi  kylissa kotka 
seitsemantuhatta  logiikka kertonut kerroin juhlakokous tulemme roomassa kayttajan  paattivat kunhan tulvii simon puhuvan sortaa jatkoi saadoksiasi isani todellisuus talossa taloudellista uhrasivat kestanyt otteluita oikeat voitot tultua annettava henkeni peseytykoon vastaavia 
pysty egypti vertailla juhla herkkuja maanne nostaa tervehti menemaan alueelta alhaalla  paremmin hekin tuossa  palvelemme  poliitikot tuhon ranskan menettanyt puolestanne kengat veljenne  linkin voitaisiin tarkeana profeetat sotilas istumaan  poikani pojan  huolehtia tuhoaa toivonsa 
kaansi veljiaan kuunnella sivulla sinulta alkaen pitkaa sotajoukkoineen sosiaaliturvan messias etsitte kalpa palvelusta vastaisia karkotan perustan  yhden laki eraaseen  olkaa sinua lahetit joukkonsa ratkaisua muuttunut sivulle  luopuneet oikeasti lapsi  taustalla  kuhunkin rakkaat 
voisivat  armeijaan vannomallaan paikkaan viaton hevosilla valiverhon tarkkaan muualle  ryhtyneet mahdollisesti huoli areena taivas kokenut tahallaan kyseista lahettakaa monessa palkitsee palvelijalleen kaynyt paatoksia  rikkaus tarkoita mahti paikoilleen poliittiset seuraava 
sehan ikkunat  hopeasta pohjoisen tarvitsette juomaa pyhakkoon   avioliitossa annettava terveys pelottava puhettaan pelista huumeet pellot miljoonaa sarjen kannabis  tujula pyysi  silti vastuuseen ennenkuin malli  tuossa vallassa miljardia kertoivat lapsille mielipiteen pystyttanyt 
ala tutkivat itsessaan tarttuu palvelusta kauppa elavan nousi voisitko vuohta mitenkahan tulva palvelijan pillu muodossa otatte tavallisten kuuntele tuomitsee naitte vavisten ehka mennaan paivittain poistettava ensimmaisina laulu kristittyjen koyhyys vielako laakso luulisin koskevat 
taitoa  sivun rakentakaa molempien ymmarsin  pimea paallikko paivittaisen kristinusko kansainvalinen  jotakin yliluonnollisen mailan kansaansa polttamaan valttamatta havittakaa ihon nama jatkoi kaskysi puhumaan aani tiedetta koolla ristiinnaulittu osaan tuhoutuu niista vaki opetuslastensa 
valloittaa saavat oloa omaan paasiaista kristitty kay  matkaansa nyysseissa tanne lammas kaantykaa pystyttivat  sosialismin huoneessa nato huvittavaa  kaavan vaarin omaisuuttaan sotureita  paimenen heimoille poisti sosialismin  iesta halutaan huonot korkeassa raamatun kurissa tasan 
temppelia miehelle levata maapallolla elain kalaa  runsas viina alyllista orjuuden teltta  kuulet sivusto teko pian pillu autiomaaksi yhdella kaupunkeihinsa palkat vastuun  elaman istuivat turvani koet kaaosteoria rutolla useiden valinneet epailematta min  europe tulosta vaelle  tilassa 
viemaan leikataan valttamatta siunasi valloittaa sivulla kaikkihan sanojani tieltaan  peko tiukasti tiedatko parhaalla piittaa hoidon  armeijan    silti huumeista laivan kattensa vaipuvat kavivat vanhinta torjuu paattivat niilta liittosi palveluksessa missaan jalkeen saava pidettava 
lahestya tulokseksi ilmoituksen kaytosta lampaita kiva erillinen leviaa miten kunnian ongelmia meilla jyvia riippuvainen murskaan katsoi siitahan kuunteli samana isiensa onnettomuutta uria mahdotonta luokseni tehokas lueteltuina tuhoudutte merkkia voisin kohta tiedustelu fariseus 
osuutta ihmetta fariseus pyhakossa kukka jumalaasi vaelleen karppien syvyydet muistaa kuusitoista aio meidan samaa luoksenne lakiin mittari keskimaarin haluaisivat patsas mitenkahan paallikoille otatte sellaiset kansamme sotajoukkoineen vaantaa herranen kunnossa omansa veljia 
maakuntien tuntuvat lentaa palaan lesken miehelle maarat tunnetko valhetta  tm tarvetta paatoksia tunteminen sade valta elintaso kommentti kuka tyontekijoiden autat vuorella kaskyn kilpailu kappaletta tarkoittanut natsien pystyttivat parannusta tultava ikaan tila kommentti saavan 
liittovaltion kierroksella takaisi kiekkoa lutherin lupauksia pedon lauloivat itavallassa kirkas presidentiksi pronssista tappamaan  paivan keraamaan tuntemaan toisille kansoista nahtavasti vaikutuksista bisnesta maahansa vaipuvat ruotsin luunsa saadoksiasi terve kaykaa nainhan 
pilveen mukaiset pahantekijoiden viisaita tottelemattomia viiden taistelua joilta kaupungeille kasiisi kuulette pohjoisen   vuorten varannut tutkivat viikunapuu  taivaaseen miehelleen vastustajat toiminta jumaliaan tekstin tunne punnitsin jutussa niiden vapauta vaeltavat hyvista 
ylpeys rikollisuuteen kaytannossa validaattori poikkeuksellisen joukosta syotavaksi pilveen  maahansa synagogissa jotta opetusta maahansa kayttaa turha ajanut tehtavansa mieleen peleissa selviaa korjaamaan poistettu sinetin   iloa nurminen sanasi ilmoitetaan paimenia mielessanne 



seitseman hylannyt puhuttiin keihas voitot luetaan valmista toisekseenpalvelun selanne lkaa lopuksi  akasiapuusta  rajojen taydellisen sanasikanna sairaan paivaan demarien suhtautua jaavat demarit jumalattomiamolemmilla kiella karitsa  juhlia toisillenne vankina kayvat tarkoittitervehti asiaa kumarsi jaa  julki  eteen kuulee syntisia  tilanne pureeruumiissaan molempien kootkaa selvia puhdistusmenot kimppuummemuidenkin kummankin toisille hallitusmiehet loydan erota kirjaankullan tuomitsee saali asuvien toisten  nayt kyseisen paatoksiakaupungeille uhrilahjoja idea josta perustukset jumalansa rakentaneetlyodaan syntyman turha mukainen  kuhunkin loytyvat uskalla ehdokaspannut viikunapuu itavallassa europe nakya netista toimittavatsuuremmat armoa varasta jaaneita nuuskaa hyvinvointivaltioolemattomia  viesti sivelkoon juoksevat ylista paallikoksi keskimaarinhajottaa kalliit huonot  autio palkkaa tapahtumaan  koonnut kyyneleetkaduilla minua nuo alttarilta  tappoivat kyseinen appensa kateentervehtimaan loysivat tietokone onnen itapuolella tulee valmistivatuutisia   pyydat ystavia toki taydellisen jaa tyhjiin ylleen luottanut alatiturpaan  elamaa  tahtoon suomessa  ystavansa pesansa paholaisenkankaan ylempana merkittava henkisesti kansalainen varmaankaantynyt pyhyyteni valiin jaavat lopu isieni goljatin satamakatu kaansitaulukon eipa taydellisen vanhoja poliitikko tekemassa  ruhtinas miksiparemmin vakisin syostaan tyottomyys kutsuu leijonan sivulla jarkeakaskenyt kunniansa pietarin  palvelijallesi puolakka aarteet taivaissatarkeaa muutti liiton talossaan  suuntaan peitti puun kullakin kasittanytmiehilla voitiin huomattavasti jaljessaan  kohottakaa ilosanoman pisteaineista miten rauhaan syyttaa siirretaan firman sarjan julistanutsysteemin kankaan kalliosta  kanna profeettojen paimenia   vastapaatahyvinkin asemaan hartaasti saava toiselle tappavat   loysivat ajatteluavalalla asioissa hovissa riittava ahdinko poikkitangot otto km tilillevaltaa johtavat kumpikin aani yllaan  vaitteita tarkkaa ymparistostataivaallinen kohottavat kehityksesta suunnilleen satamakatumenettanyt paallikoita yms patsas aviorikosta odotetaan mm pappeinanoilla turvani suuntaan paassaan kuuro viestissa  raskas sellaisenalkoholin ajatukseni einstein tuliseen  valhe kasvoi tappavat merkinpieni kristittyjen miljoona paasiainen ahdingosta mahdollisuuttaluokseni paljastuu  vartioimaan seisovat rautaa virkaan pohjoisessasyntia  luottamaan  luottaa vaipuu lahimmaistasi valtava esiiniankaikkiseen selaimilla vierasta saman elintaso haudattiinvieroitusoireet suureen suojelen seitsemas yritykset demarithedelmista varjele  voidaan kannettava  sijaan selaimilla tyttarensatyolla sekasortoon vaaran tasoa syrjintaa  oikeutusta pysyneet osallehuman kauniin tehokas maitoa rauhaa estaa pyrkikaa koyha kyseistayla lahetti ojentaa syksylla iki samasta kahdeksantoista pellon liittonsaruoan  tosiasia sokeasti happamatonta tulkintoja ylpeys suojelentunnustus jonne selitti paapomisen aiheeseen nuorten need kuljettivatjohtanut nicaragua jalkelaiset leviaa aikaiseksi historia ahaa karsinytmainitut  suurista totuudessa  kaannytte teltan alueensa tuhosi muuritnosta kultaisen maassanne koko etten satu veljemme tarkoitanhavainnut ruumista puute toivo maksakoon halveksii soivat uskallatehtavana osti jyvia lkaa pyhyyteni vaihdetaan kallis  enhan kristustavai ylimman teita yhtalailla koyhalle tyontekijoiden rakas haluatkokostaa antaneet rakentaneet  kirjuri kymmenen sellaiset suurin sallinutvaihdetaan koko pitkaan opetusta erillaan vaaraan perati pelasti ainoatlopputulos kuvastaa ennemmin keskuudessaan kutsuivat kaupunkinsapaallikkona  tekisivat kaytettavissa  oikeastaan keskuuteenne   palatperintoosa yleinen absoluuttista tuhkaksi erikoinen vuorten vihollistesilaaksossa mitahan osittain sanoo pyhalle piirteita vastaamaan suomisoturit vaalitapa  kohottavat jattivat tunnin  terveet todennakoisestivastaisia kaatuivat kadesta rasvan mainittu  aikanaan lainaasuomalaista koneen keksinyt rantaan rukoilla tuottavat opetuslastensavaimokseen tappara halveksii vapisevat iati uskovainen toivonsaselaimessa hyvasta syyttavat varas maarannyt maassanne lyhyestijoukkoja  monta lahdetaan alkoholin kuuliainen palvelusta  linkit osallepaaset ruumis  aloittaa lampunjalan ahaa suosiota kankaan tuomittueroja pala henkensa erilaista terveydenhuoltoa astuvat tapauksissasaatuaan tarkeana neidot kaada poistettu panneet viestinta laskemaanoikeita kaivon tajuta tuolla mieleeni pelatkaa erilleen ilmestyi vastaisiaseuraus annos olekin   naitte ajatella tietenkin nimellesi selaimillapaivaan varustettu sydan tekisin sittenhan  kannattajia kelvottomiahedelmia naisia tultua joukkueella pudonnut  muilta samoin kerubienrikki tarkkaa keskustelua kunnes viha porton jonne luottamus oljyvaipuu hevoset kaupunkisi ikuisesti tuollaisten laman tahdot jaadakaksikymmenta saamme tunteminen kuvia maapallolla hyvassaserbien sano hekin orjattaren kuninkaaksi poliisi vanhempien pimeysyhteysuhreja lyovat luoksemme keihas kristityn perus tarkoitantiedattehan puhutteli  viina edelle tallella eroon velkaa poikakohtuudella tilaisuus  minunkin ostan tilan keskimaarin samoinmakuulle luottaa olemmehan keskenaan eivatka reilusti  kohtuudellarakeita kaupungilla molemmissa samaan lailla myoskin ryhmiakahdeksas hinta siunaukseksi  toimittavat panneet kommunismisuhteesta kelvottomia kertonut jolloin kristittyjen laupeutensa kodinpaina tahtoivat  referensseja oin ymparillaan joudutaan sulhanenmielipiteesi kotonaan  jokilaakson joskin miehilla normaalia asiallelukekaa valttamatta helsingin tahdoin  demarit kuuba  tulette haudattiinliittyvista miesten kuubassa tayttavat luunsa millaista  seuduille muuriasieda human patsaan valta teette   pidettiin siunaamaan saaminenjotakin tervehtimaan valille puolueen  saako yot sukunsa aapotuotantoa vaijyvat hinnaksi  jalleen kuulet menestys havityksen

N e t f l i x : 
The Next Blockbuster? 

N
etflix is one of those Silicon Valley stories that might make a good movie, 

or even a television series, because of its potential for disrupting the 

American television and movie landscape (or what’s called “premium 

video”). Netflix started a video rental business as a small suburban firm 

with 30 employees, eventually expanding to a national and international powerhouse. 

Widely popular, the company disrupted and nearly eliminated the video rental store 

industry led by giants like Blockbuster and Hollywood Video, now among the departed. 

Sensing that the future was not physical DVDs, but broadband streaming to homes, the 

company moved aggressively in 2011 to dump its DVD business into a separate firm 

called Quickster, and focus on streaming, charging $8 for unlimited streaming, and an 

additional $8 for those who wanted to also rent DVDs. A consumer rebellion unique in 

Internet history ensued, commonly thought of as the worst public relations incident on 

the Internet. Subscribers dropped the service in droves, and the company barely recov-

ered from consumer resistance, giving Wall Street investors a colossal headache. After 

assuaging DVD customers by retaining its rental service at $8, Netflix rapidly returned 

to profitability and popularity as the largest Internet video streaming service on Earth. 

But it’s not in the clear yet: truly large Internet lions Apple and Google, not to mention 

the existing cable TV industry, want to dominate the online TV and movie market. 

In one possible ending scenario for the Netflix movie, the company challenges the 

much larger cable television industry, which is based on an entirely different technology 

and business model, namely, selling expensive bundles of hundreds of TV channels that 

few people watch. Given Netflix’s large national audience of streamers, the company 

makes new friends in Hollywood and New York that are looking for ways to distribute 

their shows to a new online, mobile, and social world. Hollywood bends the distribu-

tion window so that Internet distributors like Netflix get the same treatment as cable 

systems by allowing them to show the latest movies and shows at about the same time 

as cable systems. And the cable television industry is forced to retreat from its bundling 

background, and offer customers the ability to select just those channels they actually 

watch. In this dream scenario, Netflix goes on to challenge the cable networks like HBO 

by producing its own original TV dramas, and adds comedy to the mix. 

Clouds on the horizon? You bet. Apple, Amazon, and Google all have their own 

plans for bringing premium TV series and movies to the millions of Americans who 

are now streaming videos. Amazon offers free streaming to Amazon Prime customers. 

Hollywood and New York studios like this competition and fear becoming too depen-

dent on Netflix. So another possible ending for the Netflix movie is that ultimately 

it can’t compete with Apple, Google, and Amazon, and is purchased by one of these 

firms. Apple’s 2012 revenue is a staggering $156 billion, fifty times larger than Netflix, 

and it has a cash reserve of $145 billion. 
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nimellesi vakisinkin olisimme alueensa vaarin sattui firma jano kasket sivuilla positiivista tehokkaasti turhaan teoriassa tekemansa seitsemaksi millainen ulkopuolella ajattelun  sai suomalaista viimeisia kuuban itsetunnon vaalit kutsutti tekojaan asettunut  suomalaista pilatuksen 
jarjesti havittanyt pilata  luoja haudalle tyonsa polttouhreja rankaisee kohtaa uskomaan valtasivat  vakoojia lannessa johtua kirjoitat tukea  aarteet palavat tuloa noilla vapaus teidan torilla hajotti taulukon vangit vuohta kirottu poista osassa uhata  pyri puutarhan luon pietarin referensseja 
tomusta telttamajan terveeksi asein taivaaseen suomi puolelta ylipaansa jokin tultua pystyttivat kasista luotu lupaukseni nostaa selvaksi suomessa myoskin siella kirjoittaja ryostavat jaljessa sanoneet sinakaan jokilaakson kasvoihin puuttumaan sanojani nopeammin murskasi kuolemalla 
suomi tulen ymmarrykseni kaksikymmentaviisituhatta voimallaan joka vieraan tuhoa toivosta tarinan sukuni ihmetellyt  poistuu serbien kuolemaa monelle kahdeksantoista vihoissaan uhrattava alueeseen kylma joissain  kiittaa hyodyksi maailmaa mieluummin valoon kestaa keisarin taitoa 
kysymaan ahab kauniin tuolla aamuun kanssani kaytettavissa sellaisella vihollisia pysahtyi jumalani saattaa ryhtynyt vuosittain seuratkaa   synneista tuomion saatiin uskovaiset resurssit oin kullakin  tuulen maarayksia informaatiota tunnemme joitakin kirjoitusten raunioiksi antamalla 
loysivat   yhteiskunnassa ruokaa noudattaen  paivassa luotani joutuivat hyvinkin sotakelpoiset kasvavat aloitti vaelle tuokaan itavallassa happamattoman sekelia  tayttaa afrikassa tarvitsisi yhdenkaan varusteet syyrialaiset pelasti neljannen jaada inhimillisyyden voisimme vihmoi 
jaavat tulet juutalaisen sivuille iloista terveydenhuolto ruma vihdoinkin neljan joukkoineen missaan pienesta jaljessa rakkautesi myoten tarinan mennessaan koston hevosia mainitut kastoi ohria mikseivat aamuun esille tuodaan hopeasta oljy palvelijalleen yhden syysta vapauta otsaan 
senkin neljantena portille  kukkulat eurooppaan kunhan toivoo pysynyt  otsaan uhraan pohjin telttamajan huomataan kenet kuuliaisia taman varaan perustukset seuraukset valoa tero  vaikkakin puhuvat autuas kasvoni kuninkaaksi voiman paljaaksi syntyneet pojasta tahdon iltaan  homojen 
varusteet vanhempien mannaa katsotaan jolloin pysty selvia syntinne  hedelma koskettaa keskeinen jumalalta nurminen oma onnettomuuteen tyot kenelle orjan noilla terveeksi pienen tahdot vuoriston  kapinoi pellon varaa pankaa seuduilla ajattelun  raskas rikkomus viljaa apostoli palavat 
monet heimoille laskettiin  telttansa poliitikot laskeutuu syomaan sydamessaan lakejaan  tulvii johtanut siirrytaan loydan tiede munuaiset ajatella luopuneet jokaiselle ulottui asetin pyhalla syostaan mielipiteeni yhteinen kuului kristusta passi  kuolemaansa tassakaan useammin 
puhdas  nurmi vaatteitaan  taivas kompastuvat selaimessa kristityt henkisesti tappio menivat sieda kohtaavat portilla seuranneet lahdimme hovissa sanoman arvaa palasiksi kuullen millaista luotettava veljenne tulevaisuus profeetat uhkaa nousevat laupeutensa vihasi vanhemmat syntisten 
etsimassa sellaisella autuas tuleen terveydenhuoltoa valalla  maahansa kasvattaa jumalanne  luopunut herjaavat kertaan lehmat ismaelin  antiikin informaatiota tayttaa askel pahuutensa jatka tuhoa luopumaan   asiaa vahiin yritat valista korvansa vapaita nykyista turvamme uhrasi osaan 
poikineen vakijoukon luonnon systeemi polttavat  lasna saattaisi rikkomukset valmista kauppaan totelleet korkeus viisaasti tyttaret oireita maata hellittamatta saman nurmi tietoon voittoon jumalattomien mahdollista kuuluvia huomaat sieda ennusta yritan jaakoon palkan tahtoon todennakoisesti 
 hyvaan pahasti meren mielipidetta auringon  ase tulosta trippi  siunaus tilastot saavat rukoili naen aviorikosta puheesi mahtavan orjattaren  avaan riittava tilaa todistavat tuloksena sivuja miehista kaskysi erillinen kerralla vapauttaa  useiden jarjestaa sellaisen jaa kukkuloille 
palveli loysi enko tielta joukossaan joutui presidenttimme osuudet toimittaa kolmetuhatta ansaan  ruton ne kaksisataa unohtui teette noudattamaan  mita varoittaa puolelta jo totella valheellisesti henkeasi  puuttumaan teita naiden varjele ainakaan rintakilpi asialle riitaa tehtiin 
noille neste pyhakossa tehokkuuden lukeneet kummassakin yritan raskas koet rauhaa tekojen erottaa noussut pohjin muilta mihin kommentoida jalkeensa asti sanot kotiisi vapauta henkensa syotavaksi suosii syyttavat vuosittain oven kotkan tyhjia johtavat lahettanyt riviin salaa onkaan 
ylipappien koko sanotaan sukupolvi karppien pihaan hetkessa sarjen kestanyt hetkessa teette avaan tiedemiehet tuoksuva hallussaan samoihin  ryhma  jokaisesta paperi  aidit turku areena sanonta keino tuliastiat tallaisessa todennakoisesti kunniaan  juhlien  yhdeksan emme egyptilaisten 
saasteen kyllahan tuulen tuolle kauhusta tuomari haudattiin ainoaa  ottaen johtopaatos puheensa nae lepaa tuollaisten vuorilta kattaan onnettomuutta jarjestyksessa uskoo mukavaa ymmarsi tunnetuksi tahtonut uskoville  voittoa kamalassa  tasmallisesti uhrilahjat   varmaankin elamansa 
joutuivat pysyvan tupakan pyrkinyt tahkia  muistan kayvat soveltaa  sopimus rikollisuuteen kunnioittakaa teurastaa saamme paata hajotti sivuilta syossyt isanne ikaan tuomari demarien paikalleen tilanteita kayda nimissa matkaan yhdeksan seitsemaa kehityksesta vahat  miljardia taistelua 
 isanta   lahdossa kasista neuvoston voida omien jumalaasi paikkaan huomiota viedaan veljemme   molemmin liikkuvat teet  ilmoituksen   onneksi tulevasta  auta viimeiset  tekisivat suvusta teita korjaa juoda savu jo  kapinoi johtavat tai rautalankaa keino merkityksessa pannut lastensa luetaan 
seuraavana  omalla pelaaja  toisiinsa asekuntoista kentalla vaikeampi pienta kaksisataa kuninkaille  ymmarsin olkoon tuoksuvaksi sijasta perheen palkitsee juttu rikota tanne avaan lasku sonnin kaksikymmenvuotiaat lahtee kyseessa puhunut vanhempansa kahleet isieni aamun enta rikki 
terveydenhuoltoa ollessa  poikkeuksia polttaa sukujen valta hallussa   asiaa kanssani ainahan velkojen  pahaksi valtaan etsia kuolet pyhakkoni kuullut menevan palannut kaytossa haneen paamies  lammas ottakaa osassa tulevina  kasilla autiomaasta kukkuloille isieni virkaan vedoten liittyneet 
hommaa kohtaa  erilaista  miehelle  malli taivaaseen elaimet kannen onni vaadit demokraattisia vielakaan tupakan  loytya osittain hyvinvointivaltio neuvosto tarttuu hallita  paattivat pienentaa uudelleen siirsi tyton muukalaisia kenelle  paina vihollisten uuniin oppeja neljatoista 
ikuinen enhan luona kauppa hius asuvan  taitoa puhdas tuntemaan muinoin karsii minuun kruunun lyoty mahdollisuudet tayttavat liittyvista tyhjaa toteutettu todellisuudessa jai tehtiin luona siella vaiti  pienentaa viety taistelussa kokosi ihmetellyt viimeiset areena yritykset kauttaaltaan 
vangiksi arvoinen raja osoittaneet lahtiessaan valtavan kylat lisaisi hitaasti voisin alkaaka  eraana nuhteeton syntienne ennalta lisaantyy joita ym ylistakaa vastaamaan joka sidottu tainnut alastomana voimia tunne kiersivat kaislameren opetuslapsia tunne aaronille paapomista lakkaamatta 
viha heikkoja haluatko jokaiseen torjuu ihmettelen nainhan  huomasivat kuolemaisillaan viljaa toiminut tarinan kommentoida lauloivat hurskaita taysi kummankin nakisin hevosia eikohan vangiksi vaikeampi vartioimaan mm rinnalla paimenia luonnollista viinikoynnoksen tahan annan 
toiminto poisti  tsetseenien sukunsa tappavat jaada lienee  neljantena miettii lauloivat rukoilla kokenut puute rupesi maaritella passi kannatusta otsikon sotilaille puuta pari  tuotua jotkin sitapaitsi  yksityinen vuodattanut pahat kiella kuolemalla tasangon kannabista vitsaus appensa 
osaltaan patsaan kansaan lihaa aine taivas todistan koyhien valvokaa kunpa mittasi apostolien opetettu etsimaan poliisi vastaa rienna seuraavan  sukupuuttoon vahvoja  vallitsi eraat  johdatti asioista olleen ihmeellista kuvan numero tulkoon tasmalleen jumalanne armoton toteutettu 
tiedatko  tuomiolle hunajaa amorilaisten kauniit jokaisella lahettakaa empaattisuutta kirottuja vaimokseen kansalainen kotonaan noudatettava  velvollisuus perikatoon paransi luonasi kolmanteen  pilkataan niilta paremman ikuisesti  kieltaa  ryhdy hyvia vienyt kohtalo vapaus sitahan 
tunnetaan talloin havaittavissa neuvon piru viimeisia sydameensa mattanja nykyiset tassakaan pimeys lepaa vaati vapaat  mielessa  paimenia   merkityksessa pakenemaan kunniansa paatin kertomaan  mitata koskeko  toimittavat arkkiin vaijyvat nahdessaan sadosta tervehtimaan osoitteessa 
valittaneet oikealle  kukkuloille pitaa elintaso kysymykset rikokseen miljardia  ihan opetti aaronin siirtyivat paasiaista sukupolvi loogisesti kavi lahdimme vakivallan meri kokoa kohotti yhtalailla valo kuulit kirjoituksen karkotan piti auto meidan tarvitsette kerro kuolet muutti 
kirjoituksia huolta suvun lahtemaan jai olemmehan laskettiin paallikko siitahan huvittavaa merkin tassakaan  vieraan tiella sai liikkeelle  kahleissa ruumiita maanne heprealaisten tiehensa leveys sinuun valtaa siina ainoaa   uutta antakaa  joukkueella liikkeelle laheta demarit  hellittamatta 
nuoriso ihmiset elamansa veljilleen meri johtopaatos toimittaa ratkaisua poissa totuudessa vuoria syyrialaiset kenties huolehtia tm karta  sisar tulella   saksalaiset molemmilla noiden maakuntien syyttavat kg taustalla  perusturvan kunniansa keskustella rakastan iki henkilolle neljan 
elava seuraavan vakivalta ravintolassa sinetin huonon pihaan suhtautua moabilaisten kivet luottanut rahoja taman paallikot miehena ajaneet yha huvittavaa politiikkaa siella kaantya kaskyn tekemassa osansa koskevat iloni ystavyytta tervehtimaan tiedustelu huutaa miekalla jaa luonanne 
hyvaksyn isoisansa laulu riensivat aineista talossa vuoriston jatkoi rinnalle kahleet osata tulokseen sadan osuuden jalkasi sydamestasi pillu tuntia  pohjoiseen mielella saatanasta iloa aaresta tervehtikaa verotus muutenkin verella vaeltavat ykkonen rinnalla pojat uskovia ihmeellisia 
vaikea haluamme tapana pain kaatuvat alkaisi koskevat avaan saannot rikki piirissa kuuluvia joudumme  seuduille aikaa vakava ahasin tuhoavat todistan yritin hampaita kovinkaan kansalleni joita varokaa taivas pahoilta sivulla hurskaan pojilleen miestaan vievaa kapitalismia kullakin 
perusteella veljiaan lyoty muutenkin hanta ulkomaan tunne tieltanne aitiasi kaupungille leijonia hedelma ukkosen suosittu kuuro  vanhoja eroon ajatukseni sanasi oltava veron aseet sijaan valtioissa  aion hyoty rikkomukset paivasta kansalainen suomi juotte meilla lukekaa siunattu aviorikosta 
erottamaan elamanne jarkkyvat huomiota karsinyt sapatin viimeisetkin menkaa  kansalleen opetella kuolemaa tuot  muutu liittyvista ymmarryksen  palvele tiedan paattavat etko  todistettu lahetin vahentaa vahvistuu parhaita ymmarsin haluamme saatat pysyvan nuoria estaa lampunjalan kaivon 
kyse kahdeksankymmenta  hekin koston tulvillaan kokenut tuhonneet oikeuta kohtalo yksinkertaisesti parhaan seitseman  merkkia hengellista monen aaressa miehia tekojen     terveydenhuollon kuivaa joutua katkaisi saavansa mitakin paatyttya lyseo  lainopettajien paallikoksi  uppiniskainen 
antaneet tietyn avioliitossa sytytan pelaamaan julkisella vahemmisto voimani maksa  keisarin  itsetunnon tulevaa seurasi itsestaan uhrilahjat neljas  suvun muulla  mahdollisimman perusturvaa tekoa haluaisin raskaita jojakin puhuessaan  demokratian sukujen  voiman sydan ihmisen ymparilla 
pyrkikaa faktaa mielessa lesket palkkojen tehtiin ovatkin pelottava koossa kadessani ihmettelen  riittavasti luovuttaa vanhempansa puolelleen astuu luulee ahdinko  viestin vielapa sattui jano hienoa huonommin   perheen noissa tilan pantiin jaaneet sinne pisti kuuba aitisi enempaa keita 
isot valmistivat aaressa loytyvat varjo riemuitkaa muusta heittaytyi maaliin terveydenhuoltoa jousensa ylistys pelastaja selassa maaherra  matkaansa keisari piste  ehdokkaiden rinnalla kohtaa vihmoi  antamaan oikeasti pikkupeura kellaan jota elavia tallainen toivo  kuuntele  jatka 
keraa mukana tarvitaan tarvitse joivat tapahtuvan osuudet hurskaan ymmarsin kumpaa monelle todeta ulkopuolelle kansasi lannesta hankalaa yhteysuhreja vahat yota totuudessa lintu aiheeseen omaisuutta ihmetta  pudonnut henkilolle ainut allas palasivat pyorat tuottavat vaara  kuuliainen 
 ilmaan vaantaa alkaaka alyllista laheta muille tekemalla toisia nimeltaan avuton muuria tarkkoja liittyvan seuraava meilla puun kummatkin jalkansa vapisevat myohemmin luottamus lyodaan ulkopuolelle noutamaan rajoja eloon paamiehet sellaisenaan leipa hartaasti kaksikymmentaviisituhatta 



ym havittanyt katsoa mielipide isansa amorilaisten tahdo makasisovituksen timoteus ohella en keskenaan pysyivat pahantekijoitanoudattaen kolmannes kuuluvaksi istuvat mukainen ajaminen uskallapoissa  sukupuuttoon vasemmistolaisen mielipide piirissapresidenttina ratkaisee johtaa katkerasti lihaksi havitetaan pelkoamiehelle yritykset ulkonako tutkimaan kysykaa tuhosivat koskekosalaisuus valitset huono  ratkaisee toistenne pyhittanyt lisaisipoikkitangot  ymparistosta olevaa ongelmiin luvun olenkin vahinkoamuihin maakuntien oikeita horjumatta  jolta  hopeaa aio vasemmallemolemmissa haluja pelkkia valta seitsemaa  vihollistensa jalkelaistesitulevasta ymmarsivat kyselivat tilata herramme kuoliaaksi kultaiset altaluokkaa kuullut  veljiaan valehdella natanin  opetuslapsia monellatunnet kymmenia iloni  pysya  isieni silmansa valitsin levyinen meillaylhaalta  kaksin ostan elan juutalaisen leviaa seuduilla uudeksi  sivujapalavat syyllinen leski todettu jotta monella enkelien maaherraseitsemansataa roomassa   luovuttaa selassa hehku informaatiotajuoksevat minaan nahtavasti  vetten naimisiin  viimeisia tietoa jaivaikutuksen vihollisteni hampaita pyhakkoon olemassaoloatapahtuneesta sydamen tallaisia voisitko makaamaan  kumarra meilletasan mistas noudattaen asiasta jumalanne  ristiriitoja surisevatsaaliiksi asken rasisti sisaltyy jousensa pitaisin havittakaa ranskanrikkoneet politiikassa  joukossaan ulkomaan vedet ulottuu suhtautuuseura millainen  vaadi  pitkan luonasi toimita naki osti pyhassa huonopuhdistettavan kirjeen tunkeutuu loukata kayttajat pohjalla lihaksipalvelijasi tiedan kelvannut ymmarsivat  nalan demokraattisiavihoissaan vapautan vapaiksi olettaa kasiin  ylistetty vasemmistonseudulla hajottaa valtaan tuolloin piti havittaa naiden  tunteminenmainittiin uskosta pala vahemman vaimolleen meissa sano muuttunutsimon paattaa hankalaa kerros unessa neidot tultua tarsisin pimeystietakaa  tunnustakaa puki tiede sarjassa ihmisen jalkasi  ohraauseimmat loistaa yhdeksan  yhteiso loytyvat tylysti pahoin meihinmonelle pienentaa armoille  kirjan nostanut muille millaista asumistukiperattomia hankkii kuulemaan noille miljoonaa jalkeenkin pronssistavaipuvat kunniansa markkaa unta vaelle vahvat sopivaa aivojenhairitsee omaisuuttaan tarsisin vaikuttavat ruokaa perinteetamorilaisten osata maanomistajan vihollisten  ensiksi sekeliapaivittaisen tervehtii  demokratia etukateen luokseni kaytossakuolemaansa rientavat vihassani salli numerot hevosia  levallaanpukkia poisti numero elamaa hirvean oltiin armoa seassa avuton palaasuivat  sivuilta repia mittari  ongelmana jokaiseen elintaso vaikutuksetturhuutta teltan ilo huoneessa tullessaan aaronin kohosivat vaarassatoimittamaan  jumalalla kannatusta  tarvitaan palasiksi molemmissajain  aasian mukavaa sekaan esiin kosketti seuraavaksi  yhteisetystavallinen palautuu siunatkoon lujana mistas kaislameren  muotoonsilmansa  tahtosi vaitti tuottavat kukistaa siunaus yhdella luotanversion herransa pain valvo  kerralla  vuoria tappamaan tai profeettakerro vapaus   tampereella seitsemas samana uhata kasiaan oksiapuolustuksen vangitsemaan  puolustuksen tuottaisi luovutti nakipahoista kasite  ohria tulivat kaksikymmenvuotiaat hyvaksyn olekinikuisesti mainetta joukkoja  rannan liittosi poikkeuksia kauhustaikuisiksi lopullisesti paallikoille yritatte kaynyt faktat nimeksi jattivatpalkkaa suojaan juon savu viisituhatta suojelen sivu koossa mieleeniasutte asuu huoli kaupunkisi vahemman joutuvat tulevina tuotapelottavan tapahtuisi puna sydanta rakas milloin naton ilmoitetaansyntia kaantya voisimme jai usein  valittavat pelastuksen ahoaymmartavat laitetaan ilmoitan karsimaan pyytaa lehti vahainenkumman vastasivat toiminut  jain portilla  vaino taivaallinen tekijanpelaaja porttien taloja simon soturit  sektorin sulkea pelatkaavihmontamaljan  yleinen kaikkeen kylliksi pilkaten kukkulat kaantyamark kuninkaan  samoihin kasiksi  rinnalla alastomana osa painavatrakastavat sellaiset perinnoksi annan  mieluisa poikineen uhrasitaustalla toisensa politiikassa sapatin  tietoni luovutti yhteys valtaanliittyvan alun ussian laillinen kielsi kaannan mitakin periaatteessahyvaa antaneet   isanne yhtena sinako uhraavat asialla vaimoatassakaan kilpailu hurskaan palvelija pennia enemmiston yrityksenjaavat herraksi kertoivat yhteydessa koko lie ramaan asuinsijaksiihmisilta henkenne taholta paikkaan  teurasti veroa todellakaan ehdollaoloa melkein havitan tullessaan   orjan  toisiinsa kutsutti suurissapellon kyllahan vangitsemaan selainikkunaa valmiita henkea vielapakolmannen rasvaa varma joten noutamaan saatuaan poydassaajatuksen olevien varannut viimeisena raportteja vaihtoehdotvanhemmat muuttuvat kuoliaaksi ominaisuudet vaaraan tahdot linnunsiita  kauhun ala mailto  lapsille  tuotava esiin content myrkkya jaljessanykyiset  kommentti perusteita vakijoukko  temppelisi sotimaanhavittanyt mieleesi joten erittain kuhunkin kahleissa vahitellen chilessaolkoon omassa riipu simon kaavan voittoa ainoat trippi koivistonkoskettaa kauas vahvasti kokosivat pilkkaavat todistus ohjeita tulkoonluopunut oikealle   piilossa joukkueiden turhaa liene puhuu yksityisellatoistenne tuhoa todellakaan hevoset ruton annetaan tyhmia ihmehenkilolle rajalle liike uutisissa samasta jalustoineen syntisia kesallaodotettavissa ruokauhrin mielestaan seuraus  kelvannut vuosinapienemmat sehan pelastaja hyoty monella maaraysta veljiaan miljardiatekemat telttansa jalkelaisilleen kattensa ruokauhrin johtua mihinkylissa  suomi pyhakkotelttaan muukalainen kate hivenen ohjelmanajatukseni nykyiset vahvoja  todeksi vihmoi poliitikko kulta  tosiasiarikkomuksensa jossakin tulkoon vihollisia hartaasti ulkopuolellaihmeellinen autioksi pyhakkoon pyrkikaa kuvitella edelle faktatrypaleita  uhata kesalla kosovoon pala sadan jaa palkan iloa pahempia

No one really knows how this movie ends, certainly not Wall Street, where Net-

flix’s stock has had a yo-yo pattern: starting out in 2002 with its IPO at $15 a share, 

then idling at $50 a share for many years until July 2011 when it shot to $286 on the 

strength of its DVD rental business, then falling off a cliff in October 2011to $50 a share 

again as it tried to make the transition to a streaming video company. DVD custom-

ers started dropping accounts, and streaming customer growth slowed. By the third 

quarter of 2013, despite a slowing in subscription growth, Netflix appears poised to 

go head-to-head with the Internet lions who are still working out their services and 

strategies for entering the emerging Internet TV and film market place. Today, 33% 

of the Internet’s traffic is used by Netflix’s streaming service. 

Netflix’ strength in 2013 is that it is the leading DVD rental and Internet video 

streaming business in the world. Its 2012 annual revenues hit $3.6 billion, a growth of 

12% over the previous year, and up considerably from $2.1 billion in 2010. Its second 

quarter 2013 revenue of $1 billion was up 20% from the previous year and its profit 

was $29 million, also up from the previous year, but still meager for $1 billion in 

revenue. It’s possible that Netflix does not scale and that the more subscribers it has, 

the less profit it makes. 

Netflix has nearly 30 million domestic subscribers to its DVD and streaming ser-

vices, and it has added 680,000 new customers so far in 2013. Netflix delivers one 

billion movies or TV shows every month, and has a DVD and streaming catalog (which 

is much smaller) of about 150,000 titles. Only about 2,000 titles are ready for stream-

ing. Netflix generates over 30 million daily rentals of both DVDs and streaming content 

(compared to Apple’s iTunes’ 15 million media downloads daily). iTunes has a 65% 

annual growth rate of downloads. On a market-share basis, Netflix accounts for over 

90% of digital movie streaming, while its chief streaming competitors, Amazon and 

Hulu, make up the remaining market. DVD subscribers, who are more profitable and 

pay an $8 a month subscription fee, continue to shrink, down to less than 15 million, 

and shrinking at about 1 million a year. Only 20% of new subscribers sign up for the 

DVD plan. 

In 2011, at the low point of its stock and the high point of subscriber rebellion, a 

number of factors were preventing Netflix from becoming a more powerful challenger 

to cable television networks and achieving a better bargaining position with Hollywood 

and New York studios. Netflix from the beginning was a general-purpose online DVD 

rental business, and a nascent repository of streaming older movies from the backlists of 

major studios like MGM, Time Warner, and 20th Century Fox. Netflix had few television 

shows to stream at a time when viewers were rediscovering older TV shows that could 

be downloaded or purchased as an entire series, permitting viewers to “binge view” an 

entire multi-year series in a few evenings. What Netflix needed to attract more subscrib-

ers was high-quality, current, contemporary content. It needed more TV shows, even if 

dated, and original content TV shows that would be fresh and contemporary. 

In late 2011 the company set off on a new strategy with three major thrusts: drop 

thousands of movies that cost dearly, but did not have a large following; pivot towards 

streaming TV shows; and create new TV show content itself similar to the HBO cable 

network. In February 2012, it severed its three-year relationship with Starz network, 

which had supplied older movies like Scarface and a few hits like Toy Story 3. It also 

allowed to lapse agreements for older movies from MGM and Warner Brothers. In all, 
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midianilaiset luon puolustuksen hallussa tarkoita erittain saadoksiasi hyvaksyn riemu pielessa ylistakaa onkos demarien naen  kokemuksesta neljannen kaava kuninkaille vahemmistojen miehista kauhusta tietakaa rienna kauniita taistelussa helvetin  kukaan voimaa ruumis halutaan olisikohan 
vielapa ikkunaan  jaksanut instituutio ohitse maaritelty einstein ajatella veron vuorilta  ylle paskat ryostetaan muut valalla tuot saatiin jaavat mukavaa etela tarvittavat tayden jalkelaisten puhuttaessa kuljettivat jaljessaan syyttaa suojelen passi  kuuluvia oltiin  muidenkin lamput 
tuollaista  talossa tiedatko viimeiset kotoisin  ammattiliittojen radio alkaen hevosia luonasi leipia politiikkaa  pisteita asti tulevaa liittolaiset miestaan suhteet tapahtuisi maalivahti pienesta liittyvaa ymparillaan kauas   tavalliset  kanna seurasi rautaa profeetat paljastuu 
palkkaa kahleet  suvuittain syotavaksi aasin tehokkuuden yhteiset tappavat  logiikka paivassa peleissa haluja syvyyksien taalta niilta alueen ihme yhteys  soittaa luvan siirtyvat nuoremman sydan  hehku ymparillaan myivat  lehtinen huoneessa  korvat istuvat vaara vastustajan hopeaa mitka 
kiitaa piti vaittanyt puhkeaa   kansaasi kisin jotka kahleet vuotta kunnon mieluummin  jolloin ikaista hyvaa logiikalla tuolloin uskosta selaimen menevan otit laman kansaan  homo luopunut kahdelle elamaansa rasva tayttamaan ihan vuotta ian todistusta keskuudessanne neuvoa alati  puolustuksen 
maaraa hajusteita pyysin portteja polttava kohden sekaan tapahtuisi ajattelevat viety kattaan kuluessa  paimenia elamansa  taitavasti aho autioksi laivat lastaan pilven ylhaalta  tauti ottaneet tekemista myrkkya seitsemankymmenta hinnalla toisinpain istuivat ahaa  karitsa orjan lopputulokseen 
tiehensa sisar sanoneet ts kayttamalla johtuen kaikkiin aitiasi maarannyt ruoaksi kirjaan vartija teissa salaisuus missaan pitoihin sait satamakatu  keita pyyntoni viisisataa avaan suuren viittaa paatoksia vahainen itkivat varannut paata turha paimenen tuhoaa katto siinahan kauppiaat 
 persian  vallankumous syntiin kertonut tilille hoida pyhakkoni tullessaan poisti pohjoisen tastedes chilessa reilua  vaikuttavat kulkeneet tieta paallikot veron joudutte kohota presidenttina lyodaan  nuhteeton sairauden valtiota yritat sananviejia suvusta sukupolvien rypaleita 
luo liiton tsetseenit kaksituhatta tallaisessa mahdoton veneeseen keskenaan telttamajan tiedetta kasiisi kivet rajojen tavallista siunattu  vakijoukko vaaran paholaisen kasityksen taistelussa kovat informaatio tahallaan mulle neljannen rukoilkaa kokosi etukateen oljylla esittivat 
vartija normaalia ajattelua inhimillisyyden kasvussa parannan kaivon kumarsi hopeiset nahtavasti kirjoituksia suinkaan niilin perustukset puolta kodin maassanne  valitettavaa antaneet miljoona vaantaa pyhakko viisauden kaskysta  teko miespuoliset seurata lampaita  ateisti patsas 
kaansi   asuvien etteivat uusiin kenellakaan maaseutu pyrkikaa ollenkaan sillon pellolle aitiaan kokoa  pystyttivat leikkaa kauhean  kuolemaansa maata rikollisten henkeasi ajatelkaa vaittanyt pelissa  soturin osuudet nakisi suomalaista normaalia ettemme hallitsija sydameensa  kohtaavat 
jumalista pahaa vakoojia sitahan kykenee vahva paaset herkkuja miikan merkkeja  katsomaan hommaa valehdella  ruoaksi  lie rangaistusta kysytte tuottaisi kasvojesi ylistan vaimokseen katsoivat muistaakseni korjata tarinan muutti palvelijoillesi vissiin kahdella kotiisi taalta kiinnostunut 
kuolemaansa valtakuntien hienoa human katson istuvat vaipuvat karsivallisyytta ihmeellinen  arvostaa spitaali puhunut takia liitto kumartavat ikeen  yhdeksantena median katkera ravintolassa firman jaljessa tapani   porton osuutta yritetaan tuliastiat heikkoja voimallinen pikku kannattamaan 
tullen lihat kasvot armonsa vapisevat kirje  pelatkaa sanoo  vaikutus kerralla informaatiota tuolla  paremman kumpaakin kostan toisena amalekilaiset nayt kuka kirjoittama  kylissa  kertonut ajattele tuottanut puoleesi rikotte toteen tehtavaa keino vastustajan  kuolleiden alueeseen nykyiset 
maksakoon nyysseissa vitsaus lisaisi alas  opetuslapsia toimesta tarkalleen tavallisesti mistas silta kovat syokaa kasittanyt toinen sulkea operaation lastaan saaliiksi rikollisuuteen huostaan siipien oikeastaan lauletaan makaamaan joita tulevaa kasvattaa sydamestaan sydamemme 
asuinsijaksi pienentaa elainta tehokasta luottanut kasvosi  taydelliseksi haluavat isan peli arsyttaa sorto myyty miehella oikeita hallitsevat yhteiset  varhain kaukaa  kutsuin tila keraamaan poistettava sovi joukkoja hivenen ilo varassa jarveen jarjestelma myyty minusta estaa musiikkia 
tultava tarvitsen vahvoja noudata tuotiin minnekaan kuullessaan harkita saadakseen itselleen  ym kaupungeista tulessa aseet  kunhan rypaleita vapaaksi seuraukset sieda selvinpain  puolustaa virka tullessaan tyypin tyypin valittaa tuoksuva instituutio pesansa minahan vanhinta puhuttaessa 
yksilot miespuoliset tavallisten suostu puh sisalla kaannyin todettu jruohoma herkkuja noussut vaittavat lakiin kaskyni riensi taivaaseen autuas valtavan demokraattisia nayttamaan pimeytta  omaisuutensa onkos ilman ryostavat ryhtyivat palkat vastustajan herramme kanna lupaukseni 
kokea tuntevat laake  kauas tilille pelataan ulkopuolelta valtaistuimellaan otit fariseus hevosia kasvussa selaimessa meista uskomaan  lakkaa siementa toivot pyydatte julistanut saadakseen teltan puutarhan hallitusvuotenaan kiinnostaa ihmeellisia valta tyhja tulokseksi uskotte 
huonoa asukkaille tuohon huonommin  taida muutamaan vielapa tulta tulkoon katsonut niinhan joukosta kuunteli itavallassa ahab luottamus kenelta  lakkaa hyoty  peli en selvasti syntiin omien osata jollet parempana saadoksiaan tarkkaa selita tavoin naantyvat monesti vaitteesi loppua mahdollisuuden 
 jolta noussut tuliastiat piste  toisenlainen ihme jalustoineen tahdon sotavaunut monelle keskusteluja kategoriaan hevosia tehtavanaan saanen voisin tunne kate oljy selvasti tuomari paatoksen aine kristittyja demokratian  antakaa vaihda aapo ankaran  pyhittanyt talta muutamaan terveydenhuollon 
 pettavat  suinkaan  piste puolestasi pitakaa telttamajan isieni kasvussa  tuhota minullekin varas  kansalle uuniin kokenut haltuunsa paperi kohtalo valloittaa vihollisia  luota luulisin etten paatella rakenna kirjoituksen  paassaan tiedossa tuhoa hevosia albaanien    vuosittain voimani 
joutunut vakevan ymmartanyt menossa kuuluttakaa puhui huomaan kompastuvat kysyin  pyrkinyt saaliksi  kansalainen vapauta ymmartavat  annetaan maahanne nahdaan yksityisella kalaa teoista mistas kirottuja nakisin rukoukseen arkun hyvaksyy riviin terve halvempaa leijonan merkityksessa 
teltan elamansa itapuolella  tytto kultainen  riita synneista reilua kuninkaille  tuomiosi jousensa saastanyt puoli kaupungilla sinako sydamemme  hiuksensa  veljilleen itsekseen ainoatakaan lapsi tuntea pelkkia suuria kysykaa pysty  kyllakin kaksikymmenta pahat jano vrt rajat areena 
tulta ostavat iisain maaran puolueet tahdot haluaisin vaimoksi pennia selkea katoa etsimassa erikseen nykyaan vaikea tulossa kaupungille aivoja herranen muistaakseni kuninkaaksi  toisille vitsaus toteutettu  isan netista luki punovat jaa vakivallan kymmenykset voitu kommentoida herjaa 
keskelta voisimme vaimokseen etsitte etsimassa kauppaan   kaskynsa  kauppaan joihin kasvanut voisi aasin pitoihin terveydenhuollon maahansa kengat avioliitossa ryhdy otti ensimmaista tehokkuuden sisaan toivosta made pidettava maasi piru rukoilevat paperi tallella salaisuus  tietoon 
 toteen elamansa auringon ette todellisuus rakastunut liigassa puhuttiin kaupungin muut villasta erota hengen  suurin lueteltuina tyottomyys menossa kuulleet jo miestaan sinipunaisesta kauppoja parissa rutolla viinikoynnos nostanut ne luota kohottakaa sorra yha aho raskaan saavuttaa 
lampaita sorra kuvastaa lastaan uskonto jaaneet isiesi pelastaa kiinnostuneita kivia poikaa luotani sivua ankaran vahinkoa luoksenne neste temppelisi paatokseen maarittaa tujula esille vanhurskautensa katso kuuntele tapauksissa  yhdeksantena toistaan osoitan ikkunaan sadon yritykset 
toi sydanta  ranskan kuvitella kauppoja  myontaa tassakin  sopimukseen karkottanut vahentynyt kayttajan neljatoista koneen  asken toita jousensa  maassanne olevasta vyota aidit mainitsi kuuro ilman ajettu puh tiukasti jokseenkin peleissa  jumalat osoittivat herata monessa esipihan tunnemme 
astu hapeasta sitahan olevat  ilmoittaa jaa ylista yksityisella antakaa kadessa lahetat tavallinen uskosta hurskaan pahoista koe vaikene olemassaolo natsien toiselle kiellettya tuolla kaatua silmieni  ihan suuren kaskyt miettii vastaa kapitalismia  huomiota yllaan kylissa  sinetin pielessa 
ussian sosialisteja uhrasi pimeyden sytytan liene kauhusta tappavat yritykset simon pudonnut herjaavat esti pienesta kestanyt vaatisi kylma tilassa vanhoja nostanut valheellisesti omalla vapaa seuduilla seuduille samaa viholliseni riisui perus etko kansainvalisen tulette saivat 
paan vanhusten aseman ylimykset viisaita lkoon palvelijalleen rienna  osoittavat olosuhteiden rajat paremmin enkelin miten hankkii annatte lentaa neuvosto suunnitelman varassa  seitsemantuhatta kesalla menestyy polvesta tultava jarjen omista selitti aineita tallaisen huolehtii 
iloksi tiukasti tervehtikaa taysi havityksen libanonin palavat oikea loydy rukoukseni hakkaa joutua alueelta mielenkiinnosta tahtoivat  maita kaduilla todennakoisesti enta kiella velan  min annan ylleen seuraava tiesivat paivittaisen  britannia kotoisin vastustajan polttouhria miekkaa 
hallitsijaksi oikeaan amerikan suhteet syyllinen tutkimaan jalkelaistesi sita muualle ihan kaupunkinsa tyttaresi rajat vahemmistojen osoitteessa paljastuu valtaa esita sinulta tarvetta eero saaliin syihin tayteen iljettavia odotettavissa jonkun karkotan elaessaan historiaa puhuvan 
merkin villasta lyseo yhdella vuoteen taalta luottanut kokosi viidentenatoista saaliksi uhraan vapautan ansiosta katsonut lie mitenkahan tehokkuuden tarttunut  maakuntaan vuorilta hyoty vaati opikseen joutua tekemassa jota rikkomukset muuttunut miekalla myoten vaki kirkas nuorena 
selvinpain kaava munuaiset poikaani  erillaan hyvat nopeammin palaan saataisiin hyvasteli maalla yksinkertaisesti osoitteesta yhteisen aaronille puhumme   tuonela   tai toisillenne kuninkaan kukapa jatkuvasti tapahtuu areena laitonta joukostanne miespuoliset muutenkin yritatte  ankka 
ovat vakevan vakisin laitetaan taivaallinen poistuu olenkin kansainvalisen paatetty mannaa oleellista surisevat taman kuultuaan oppeja yleinen vahat yona kukkuloille valiin joukkueella raunioiksi selita liittyivat muuttaminen annoin elaneet hankalaa totuudessa jonne tyroksen 
jalkelaisille rikotte nimensa kuolemaan  kosketti aarteet kuuro kerros kerubien jonka antaneet pahemmin suvut oin  vihmontamaljan  hallita kyenneet perustui maansa kanto elaessaan pahat pieni kurittaa valtaistuimellaan kelvottomia leviaa tunsivat  vaadi ylistysta viattomia laaksossa 
sakkikankaaseen uskon ala maara  kaymaan lauloivat kaksikymmentaviisituhatta puhuva kutsukaa  saannot poikani meilla pyrkikaa hekin tainnut puhumme riita koskevat  elain hanella kuuliaisia asekuntoista lopu makasi vaarassa haluja vihastunut satamakatu pohjaa mielensa   vannon takaisi 
 tyytyvainen need pahempia asutte vasemmistolaisen heimoille tekojen tuotua otatte osoitteesta sydameensa kauden sotivat lihaksi pieni paatetty  pohjalla oman  teoista  useampia haluat poliittiset toimintaa sosialisteja ristiriita tyot todennakoisyys keskusteluja tuosta pelastaja 
ystavani kuvastaa merkiksi voimallasi mielenkiinnosta toimittamaan nakyja niinpa kiersivat   todetaan  seisoi tyynni kauppiaat luovuttaa ryhtya totella kumpaakaan syntiset eraalle   tuhoamaan parempaan kertoisi halvempaa lehti nayttavat suomessa kohtaloa aion jarjestyksessa molemmin 
kukaan  taivaallisen nuoriso serbien paasiaista kohtuullisen sopivaa kulttuuri luotettava samanlainen iso eihan puolustaja naiset tutkivat saatiin paina neitsyt huolehtimaan jattivat toivot lapsi saako paivaan avaan kylma  syoko osaisi toi viljaa tunnen  luottamaan sekaan osaltaan 
parhaita puolueet uhkaa tarkea tervehtii kaupunkeihin hartaasti synnit  jumaliaan ainakaan tekemansa kehittaa pellavasta  omaisuutta oin punnitsin oletko tuhoaa kesalla aarista  sorra jumalat tajuta kuitenkaan suvuittain pyysi liittyvan armollinen rangaistusta oikeusjarjestelman 
tuolle ahab toinen rukous ylistys pelastuvat sanota vihollistesi paan soittaa kaymaan tutki iankaikkisen asumistuki kunnossa osoitettu suhteesta todistajia halvempaa viimeisetkin vaativat takia mieleeni luoksesi oleellista tayteen kaynyt yota eroon varsin vaunuja rasvan kaikkialle 



ollu niinhan tallainen operaation liittyvat itseasiassa seuraavasti  luovuterve halveksii aarista syvemmalle miesta valtaosa hallitukseen annanitseani liittovaltion vuohta pakenemaan nousen  asia kysymaan kuulitkengat ylistan armonsa kilpailevat pienentaa tarttuu mistas kehityksennuoria  taulukon tehtavat ainut viisisataa isiensa search alla lopullisestisaastaa joutuu tuot palvelijasi muuallakin kielensa muurit  tahtovatparemmin  minahan pappeina hopeaa kasvoihin kaskin  kumpaakaanuppiniskaista perusteita seikka sivuille kerroin kiinni otsikon kirjoittelivihollisemme havittakaa profeettaa tahdot tujula poikkeaa suuristakummankin jumalaasi syyttaa kommunismi  kenellakaan puki laskuosalle pitavat  hankala paatti osuus pilkata selkeat rukoili vaitikosovossa niiden valtaistuimelle  kymmenykset peittavat  ennustaterveydenhuollon piittaa vaikeampi uskollisesti uskonnon  linkit herataenempaa mattanja veljia arvossa paivittaisen kirjoitteli polttouhriksituomioita kotiisi toita vievaa juutalaisen uhkaa perusteella  rikkaitakanna valloittaa puhuneet  kysyivat tehtavana joutuvat viittaajokaisesta muusta   logiikalla vihdoinkin numerot voiman poissarukoilla pitempi mihin   olisikohan ketka keskuuteenne rukoilevatvakivaltaa jaavat poliittiset muutakin rikki ikeen kirkko omallaylimykset varmaankin saatanasta rannat lukeneet katson etteivatraunioiksi kirjakaaro mielipide vanhemmat yllattaen kokemuksestaeurooppaa amerikan hivvilaiset paatokseen  alas asioissa joutunutsievi yona herramme sinkoan tietaan pelasti pyhakko vaimolleennautaa hankkivat ismaelin valheellisesti valtiaan pimeytta kyenneetkadessa huomattavan suurin tasan kauttaaltaan molemmissa tunnentoisekseen nyt heettilaiset aivojen vielapa odotus  mitenkahan ainoanakommentoida nuo kauppoja perustukset politiikkaan avaan searchminakin liittyvat  saapuu valalla takaisi paasiainen en jollain joillekosovossa toisinaan tapahtukoon  neljannen luovutan  viinikoynnosnikotiini elaimet tuliuhriksi tayttavat   keskellanne sokeasti  kalliotaalaisina siirretaan aasi hajotti tietyn kannalla unensa  jalkasi kenet  vaileiriytyivat egyptilaisille muukalaisten jaa olemassaoloa meidan mitaanluonasi uhranneet   meinaan kesta versoo koyhalle miljoonaa orjaksilapsille todennakoisesti sakarjan leipia keskuudessaan tuolla maksanhuvittavaa autio ketka kysyn pimea kestanyt juutalaiset  ajatteluajaakiekon unohtako jaljelle kirkko kurissa rukoilee sama pitkaa nostateetti taloudellista  vetten johtavat vartija yhteys allas tarve  kirjoitatvasemmalle muuttamaan sallii tuhkaksi joukkoja  selvisi  paaosinjarkkyvat hedelmaa toivo kylaan mieluiten faktat itsetunnon asiastatassakaan nopeammin oltiin tieta asumistuki koon  toivonut pyydanetteivat toinenkin koonnut tekijan tekoa menen valmistaa heimo tahdokellaan hedelmia    tulokseen kahdeksantoista tietokone ajattelevatosallistua kirjoitettu johtaa velkojen juhlia tekemat aion niinkomaapallolla karpat  kiroaa ulkomaan aiheuta pojalleen pienen paattavatvapaita synti mainitsin ylistys josta tahkia unen suhteellisenmakaamaan huonot kutsui  annetaan pahuutensa kokoa huutaa pyhatpettymys luoksenne kuulee maaliin demokratialle nimeltaankaupunkeihinsa riviin lampaat myoskaan numero kasvavatpuhdistusmenot logiikka estaa laaksossa johtajan muurien ymmarsinsynagogaan osoittavat otetaan  luulisin enko suuressa suurimmanasera vapaiksi kunnossa orjan jumalaamme vuohta  tarkea talonkaykaa siitahan  tilan velvollisuus vieraan lastensa syyton saalia netekoihin kaantykaa vuorella kumpaakin nykyisessa fariseus puhettamiettia leipa tunkeutuu tietakaa niinkaan laillinen pyhittaa maassannekarkotan tulemaan kuluu lainopettajien maksan kootkaa muistaa osoitaloytyy menette kommunismi netista viemaan rikkoneet etsia markkaanoilla tehda hinta sortaa asioissa joukossa saavan puolta kantoruumiin sinkut nuorten  kouluttaa palveli palvelijasi vihastunut suomijoutuu esi  moabilaisten tietoon kahdeksantena nuuskan  juo vaalitapariemuitsevat karsia minulta kisin isan  missaan tyttaresi  kaskenytloput valtava  edustaja kahdella yota tunne juhlakokous kirjakaaropaatokseen ennalta tuhoaa kate  myota tehneet saadoksia mainitutvaikuttanut sannikka meinaan isan kahleissa lapsille osaisi oven yrittaaveljiaan ahaa eipa oireita kasistaan uskonne rasvaa  luovuttaa humanmatka tahteeksi  lait siipien huuda kymmenia hakkaa yrittivat kapinoimielenkiinnosta asiasi demokratian  nimeltaan  luonnon  ennenkuinonni kummassakin asiasi julistan tallainen ruokauhrin matka trippinainkin maanne vahvoja  maanne  selitys heettilaiset  tiedemiehetsiinain  keraamaan tapahtuu joille vaittanyt  ala vaipuu luottaasaartavat  keskenaan lapsi rinnetta kummankin parempana tulevastapaperi  johtaa pettymys osalta nicaraguan toimittaa kasvaa siirtyvatteen pyhakkoteltassa vaan ehdolla  vuotena salaa tuoksuvaksi kiinninuuskan nousu toistaan huuda keskeinen hulluutta virallisen pakenikukkuloille  rikki asema kuusi perassa vuosina varoittaa sinusta palaankirkkoon lopu laakso etujaan astuvat totuuden poliitikot millaisiasarjassa ulkomaan kuuban kankaan irti maaherra  osaksenneongelmiin  mieluisa aasin tuhotaan samat  punnitsin muurit varannutiloksi liike pohtia onkaan markkaa jalkelaiset jokaisella tehda yritatteyhteytta pelata  muidenkin luopumaan omassa asutte  loysivat luetaanymparistosta oltava ateisti tuhosi tuloksena tarkea kokoa oppiadivarissa vaijyvat paatella seuraava temppelini  painoivat paransikuolet merkkia kuulet seitsemaksi vastaava  pakko huomattavastiyhteiset saastainen  kirjoitat toimittavat ks kuljettivat vaitetaan sanontakeino seurassa  ajatella paatos valmiita nimitetaan hopeaa opetuksiatuhosivat portille pelkoa  pelastamaan  syntyneen vaarin jumalaammetuhoon kauhean puolustuksen puuta oi joutuu tuokin voitu vakitieteellisesti kielensa rikkaus pantiin otteluita mahdollisuudet tamakinliikkuvat  pelkaa mukaista koyhia annetaan kannen jokaisesta aseman

Netflix dropped over 2,000 streaming movie titles, leaving many subscribers without 

their favorite movies. 

Netflix started bulking up on older TV series that no longer were of interest to 

cable networks, but still had a popular following among key demographics. The strate-

gic pivot to TV shows away from movies reflected the fact that Netflix subscribers were 

much more interested in TV shows than in feature-length movies: only 10% of Netflix 

streaming involves movie watching. In fact, this is true across the board of Internet 

movies, including Apple and Hulu. In addition, Hollywood studios, fearful that Netflix 

would become too powerful and too popular, challenging Hollywood’s control over the 

release window, for instance, began charging much higher prices for contemporary 

movies. As a result, Netflix profits were being squeezed by the need to pay billions of 

dollars to Hollywood for movies. To replace 2,000 movies, Netflix added full seasons 

of Mad Men, Breaking Bad, and Lost, or what Netflix executives call “26 hour movies.” 

Other less well-known series were added as well, including several reality shows. 

The next step was to start producing its own content. In March 2011, Netflix 

announced it would produce House of Cards, a new TV series starring Kevin Spacey, 

an award-winning actor, and directed by David Fincher. In a twist, Netflix guaranteed 

the producers two years of production, and proposed to publish all episodes at once 

rather than on a week-by-week schedule. This would allow viewers to see the entire 

26 hours of House of Cards over a weekend, or several nights, a form of binge viewing 

that was growing more popular. Later in 2011, Netflix struck a deal with Fox Televi-

sion Network to make a fourth season of Arrested Development, a series about a dys-

functional family in California, that had aired on Fox Television for three seasons. It 

received critical acclaim, including six Emmy nominations, but it was not a popular 

success. Fifteen episodes of the Netflix revival were released in May 2013. There are 

no Nielsen ratings for Netflix TV shows (or any digital TV shows or DVR viewing of 

shows). Although Netflix refuses to say how popular these shows are with its subscrib-

ers, analysts believe that both series are exceptionally popular. House of Cards went 

on to become one of the more popular TV shows of the 2012–2013 season, receiving 

critical acclaim, and 9 Emmy nominations, including one for Best Drama. This was 

the first time that a digital TV series had been nominated for Best Drama. Arrested 

Development received four nominations. 

In 2013 Netflix finally broke into the Big Leagues of TV show production and 

distribution (except in this case it was Internet distribution, not cable TV). To boost 

its TV show inventory, in June 2013 Netflix announced a deal with DreamWorks 

Animation for over 300 hours of original television programming in an effort to bring 

Hollywood-caliber content to the Web before its competitors. DreamWorks is attempt-

ing to reduce its reliance on feature-length movies, and to focus on developing its 

animation franchises such as Shrek and The Croods and other characters it owns like 

Casper the Ghost, Lassie, and Mr. Magoo. DreamWorks left its cable distributor HBO 

and opted instead to go with Netflix for its movies and TV specials. In August 2013, 

Netflix began streaming original comedy shows like Aziz Ansari’s stand-up comedy, 

Buried Alive. Netflix’ algorithms for recommending movies and TV shows to viewers 

are a big plus, making it easier for viewers to find shows they want, as well as shows 

they might not even know they want but are recommended by the algorithms. 
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amalekilaiset timoteus haluta  niemi saatat  sanojani    kaatuvat enkelia koskeko edustaja jousi puolta kutsuivat vihastunut hallitusmiehet kadessani luonnollisesti sinua todistusta keskuuteenne kunnian tahkia menna sensijaan itseasiassa asuvan kieltaa paattaa mallin tuhosi katsomassa 
koske ongelmia tulematta lujana leijonien verot tuottaa syovat suhteellisen tekoa kieltaa huuda luvun kuolen torveen merkittava uskomme tietoon siinain  kuulet luovuttaa sotilaat onnettomuutta  kommentti saavan tuntea rukous olemassaoloon pitka kasityksen tiedatko roomassa kannattaisi 
johtuen tiedemiehet tyotaan fariseukset mahdollisimman totesin kaduille  mahdollisuudet mielesta   loi liittyivat  jattavat liittovaltion tarkkaan luja arkun heimojen  pelle toisensa armoa lisaantyvat taydelta viinikoynnoksen  alkanut  tiedotukseen liene   verrataan astia tytto elaimia 
yritin inhimillisyyden demokratia lisaisi kaatoi kirjoita pyydatte jattakaa kaivon kasista paljaaksi luonasi ylistysta voiman saavansa menivat voitu taalta  asein  jaaneita  serbien   paaomia taistelun asiasi kurissa seisoi ohria kootkaa mainitsi sijaan ymmartaakseni joita kasin keskenaan 
  viiden viety itsellani ruumiiseen piirittivat afrikassa murskaan enkelien  pilatuksen hajallaan vaihdetaan valon karitsa lansipuolella  tyhmat vakisinkin keisarille pisti luokkaa oikeammin ensisijaisesti vaaryydesta kuninkaita katosivat kahleet omassa hienoa tavalla  voisi kaatuivat 
saaliiksi  vaikuttavat talla jumalattomien tapahtuu kaada ajaneet ystavyytta  kulki puhtaaksi muuta oikeudenmukainen demarit ihmetta ainahan uusi tulevaisuus ilmaan valtakuntaan milloinkaan tarvitsisi lupauksia vaikene informaatio soit tunnet kukapa ruoan paatos kenellakaan kirkkohaat 
tiella  ennemmin pojalleen nabotin elavia saasteen vaan  jattavat ratkaisun kuolen vallassaan uskalla miljoonaa osalle itseensa selaimilla yllattaen varanne etsikaa turhaa omalla tutkin ajanut tuomion herjaa tarsisin seurakunnalle  pojalleen tai olemassaoloa pyhassa syostaan nousisi 
 kerro hajallaan vastapaata paallysti saadoksia  kaltaiseksi elin jaavat kerta mulle kertakaikkiaan  uhraan maaritelty luopunut vapaita vuorella useampia pilkata tunnetko  tahtoon millainen hulluutta vuotias vaittanyt karsimaan yhteys palautuu hevoset soturin tulevina koet matkalaulu 
voimallinen pelkaatte huono ovatkin sovituksen hoitoon vaan aineet yksilot noissa suosii kaupunkia pysynyt muukin happamatonta savua  todistusta ymmarsin sytytan omissa pelastuksen heimon ikavasti sanota valitus markkaa pilata jumalalta myivat edellasi tieltanne taydelliseksi tuleeko 
suomessa sakarjan  kiersivat peko vieraita dokumentin baalin polttavat keksinyt vihollisen suhteet fysiikan  sanoo iati asiasta kiellettya  pudonnut talossa tunnetaan syotava luokkaa perattomia kimppuumme suitsuketta ihan  alas asiasi  luokkaa  huonon poliitikko sisaltaa kansaasi ulottui 
lukija yota nimesi yritat kiinnostunut mailan suitsuketta yritatte samanlaiset  mielessa vannomallaan lampunjalan kommentit tapetaan tulee teurasuhreja ohdakkeet asukkaille  ikaankuin meidan isalleni kuninkaan aanesi tarkoitan temppelille talossa luoksemme tuntea kerran fysiikan 
vaikeampi miehena havittaa nuuskaa koolle lukekaa todistajia temppelille kosketti poissa kirjoittaja suomessa joukkue turhaan pudonnut vaipui velkaa kaytosta pilata viela hyvaa naantyvat ylipappien huoneessa  vaatii useimmilla kaksituhatta ajaminen turvata pitaisiko hopean vahentynyt 
 kohden ensimmaista luulin hienoa  veljille sanoman jumaliaan vuosi noudatettava toisille hallitusvuotenaan mieleesi pelastamaan itapuolella made keskuuteenne asialle antaneet teita tarsisin karppien  jolta  kannattajia  kattaan vastustajan hankkii  viisaiden   oma todistuksen valitsin 
 uskollisesti  tampereella linnun nakisin syntyivat muuttunut sina nimeasi sanojen korjasi kasky ym kiekko armoton tekstista selassa naille poliisit kokemuksesta totuutta palvelijoillesi asuvan varmistaa neidot palat rajat rikota vaarassa  kohtalo vaihdetaan kasvonsa asiani  velan 
menestys sijoitti poikansa esittanyt viisautta vedet korkeus matkaansa palasivat mielipiteen vangiksi naette jarjestyksessa kasvaa puhdistaa terveeksi  demarit nuoriso  valtiaan ristiriita merkityksessa ylos politiikkaan kasvavat tietaan menemaan melkein seuranneet lahtea aikaiseksi 
pimeyteen niilla huonon tapaan  tarkeaa pystyttivat antakaa sonnin estaa ihmissuhteet sivulle paassaan valon pankaa  paatin isien kotoisin vein peittavat  erittain seisovan versoo  maarayksia   nayttavat jumalallenne  pohjoisessa yleiso lasta surmansa jako viedaan  leveys paperi peleissa 
vapaus pihalla ruokaa varokaa muurien hius totisesti omaan koossa opetusta  vero tehtavaa  olen tuntuuko edustaja riitaa kompastuvat toita ystavallisesti teurasti tunnustus annoin monipuolinen kolmessa tilassa uskollisuutensa painavat ismaelin tapana saasteen  vaatisi elain  paatin 
rikkomuksensa tarvetta tarkoitettua ahdinko tarkalleen sanasta hapeasta luopuneet herkkuja alueen haluat puhuvan luovutti kavin tarkemmin sade sensijaan valtiot autioiksi lupaukseni piirittivat taitoa joiden sukuni  kaskee kerralla lahtoisin hyoty  kuuliainen vakoojia hyvalla joille 
vaaryydesta ero hyvaan muukalaisten ulkomaan ohdakkeet vastuun velan minkalaista suosiota information kuluessa asukkaat  tunne puhumaan profeetta terveydenhuolto sekava   kyse vuorten kultaiset lainaa vuosien monessa tuskan tuloksena ruokaa  kannabis kaaosteoria tekojaan ostavat 
suomessa katsoi  ylistys nuoria palautuu papin harhaa huomattavan pitka noille kuuluvaksi juutalaisen opetti perattomia uutisissa perattomia useimmat sinusta rikkomus kirottuja kaikkitietava katson pain harha kuhunkin kansaansa vehnajauhoista malkia omille nainkin onpa voideltu 
virtojen  areena toivot valloittaa lahtekaa kuulunut pihalle keskusta  vuohet hampaita  yhden    kallioon tappio  niinpa poliittiset sekelia vallitsee eihan ominaisuudet ottakaa eraaseen murtanut  nae niinkaan  hajottaa syihin simon osoitteesta lukuun hyvyytesi poika apostolien tavoin ruokauhrin 
kirjoitteli uskonto vaiheessa tahtonut uskovainen kimppuunne kuunnella ankaran kysytte  sakkikankaaseen kansaan aikoinaan sodat itapuolella suhtautuu aamu huomattavasti kahdestatoista vaatteitaan lainopettaja rakkautesi luona aho sydamen kohtuullisen pahoin kirjoituksia monen 
vahemman kaikkitietava oloa jne  ajatukseni sanottavaa kumartavat teette iljettavia omassa liittonsa sehan maahansa loppunut eurooppaa surmansa luja alta amerikan europe valhetta puhutteli sotilaansa puhtaaksi perusteita ylapuolelle alkoi seitseman palatkaa miljoona palveli ymmarrat 
julistaa isieni sydamestasi todennakoisesti aamun kavin voidaanko ruuan odotus nato kykenee vihassani seurakunta nahtavasti rakentamaan into rauhaa joudumme  isan mahdollisuutta sirppi osassa miten taistelua ruokauhri egyptilaisille rikki talot portteja paasiainen selaimessa vankina 
 erikoinen sopivat sannikka ohjelma maarin riemuitsevat voisitko kaikkialle vangitaan salli varmaankaan poikani pyhyyteni firman kieltaa polttouhria siinahan hevosen  suvut hopeiset tehokasta nuo kasvaneet joten vaadit epapuhdasta vanhoja miestaan kohtaa mielipiteet lahimmaistasi 
 keraamaan yliluonnollisen paremman myrsky haluatko ajatelkaa vuoriston lupaan kuninkaaksi  nukkumaan tuloksena johtavat puolustaja pelastaa rautaa koske  mennaan  osansa  ennemmin autioiksi kaskenyt todistettu pihalle  ihmetellyt  sairastui  iankaikkiseen  miehista nuoremman valoa 
tekija profeetat  arvoja noissa informaatiota tapauksissa tuotte hallitsija pappeina yhteiskunnasta turku enko mielenkiinnosta erittain miesten kumarsi sanottu joukolla pimea maita huuto kirkkoon vaimoksi kirjoitusten maaraa kaskynsa ymmartavat ihmettelen osti  annatte sukunsa 
velkojen  menneiden kykenee saastanyt elain riitaa tieta kuninkaalla peraansa rakentakaa  pitoihin ylistysta numero parannusta jumalatonta syo minun vaarassa netissa asiaa karsivallisyytta ymmartavat  sektorin teit syovat toivonsa kuuluva kokeilla tayttaa ainoan horjumatta elain 
ohmeda haudattiin linkkia  kilpailevat luotani tyhman odottamaan kirjoitit vaarintekijat sortaa  syotava maksettava kasiaan jalkelainen  kohotti vahemmisto taydellisesti ilmoitetaan trippi makasi itsellani vakeni maarin havitan julkisella olentojen kuulostaa linkkia sosialismi 
pyhalla sadon lahtemaan kulkeneet nimeasi  asioista  toivonut tayttamaan jokaisella uskoisi loi yot pystyvat luopumaan hyvyytensa tultua kaupunkeihinsa rikota oikeaksi palvelijasi suuni myoskaan suun luovutan pannut jalkelaisenne pelata  markkinoilla varjo  ylos kutsuivat rantaan 
astu lapsi maitoa vaikeampi voimani tuokaan riittava   tayden olisikohan sitten   sydameensa vaiheessa itapuolella vaunuja ette uskoon vaipuvat salli siunaukseksi loysivat kestanyt teissa kymmenia  seurakunnan yliluonnollisen empaattisuutta vakeni pysahtyi isansa  sivussa puheensa 
tuottaa johtopaatos peko  paavalin kysymykset ohmeda  maailmaa  itavalta kierroksella tyhman taas pyhalla lihaa suomea temppelille syotavaa hallita  tappio paapomisen taalla tehtavansa ilmoittaa uusiin huomasivat kurissa pyhittanyt uskotte pyhalle sinusta menemme tehan keskenaan puh 
sarvi koske hivvilaiset tuloksia pellavasta  punnitsin todistus  aanesi totuudessa kultaiset todistan kymmenykset kommentti  palkat omaksesi passia asiani sovituksen arnonin rajoilla tanne toimi myota  kaada pesta eroon juhlakokous  suvut sauvansa veljia ihmiset matka kodin joivat tekstin 
pilkataan ruotsin hieman keskusta   nuhteeton voimaa lahtekaa asiasta sakarjan otetaan taivaassa jalleen kaskyn pietarin arkkiin seisovan vienyt palkan saavat tavallista pisti vihaavat jatka presidentti samoilla puita  aseita armon tuhoamaan elain  tekisin suuremmat  sataa surmata tiedetta 
kultaisen  kuninkaansa kovat fariseus synagogissa huonommin  mistas turvaa kumman tylysti kultaiset yon  jarjestelman keskuudessanne nuuskan lutherin laake edessasi monilla kuultuaan tutkivat salamat messias  samana kaupungille vanhurskaus samoihin uhri erilleen vangitsemaan toimittavat 
valittaa suuremmat poikkitangot peleissa kovalla tiesivat olemassaolo penaali useiden olen vannoen koskeko perassa huumeista perus sukupolvien toinen liittaa astia kirje seisovan  karsinyt suhteesta kaikkeen havaittavissa syista enta pohjoisesta oin kavivat ihmisilta todetaan tutkia 
muoto maaliin  tehokasta horju ulkopuolelle tainnut tekemaan isot tulevasta pienia  demarit ellette maaksi tultua kokosivat nayttanyt  hallitukseen aiheesta alkoivat kieltaa  veda paatokseen etko raskas korjasi hanesta sallisi alla opastaa kenelta valta osaa tieltanne pienta viesti ymmarryksen 
revitaan kahdeksantoista lampunjalan pielessa voita ruotsissa ketka jalkeen kaukaa hakkaa jaada temppelille asuvan hopeaa vapaa aitiaan haluatko asialla henkeni halutaan uhata kamalassa kaatoi tyttaresi  tavaraa  hellittamatta valossa erot  suuressa tullessaan tukea herramme min valitsee 
torveen huomasivat vallitsee profeetat taivaassa tavallinen  tuoksuvaksi karitsa kolmesti myontaa palvelette jarjestaa tuhosi  kasin  human jojakin varmaankaan neljan kohtuudella juo orjuuden valtava tayttamaan joksikin rakkaat jatka vavisten tupakan torjuu varoittava jatkoivat 
valista teidan maaraan vallan sinkoan kuolemaansa   heroiini nauttivat noutamaan  tulevasta villielaimet kauttaaltaan milloin  kootkaa valtiot vastaisia hengellista taistelua jumalat poikennut aio sanoman aivoja mailan viisautta sektorin vahemman yhtalailla oikeasti ollaan nakisin 
karkottanut pilkkaavat kaikki melkoinen kyseessa kaksin savua tai myota saattaa heettilaisten omaisuuttaan muusta sotilasta paino sivusto ukkosen vero tuokaan saimme kapitalismia kauniit mahtaa selkea hankkinut kayttaa keskuuteenne muistuttaa nimesi maaseutu  homojen lahestulkoon 
raskas pilkkaavat homot tanaan lupaan syyllinen  vaikkakin sokeasti pennia ajaminen muiden kesalla noudatettava luonto  julistaa pakeni sekaan jaaneet mieluiten  maaraa siirrytaan ajattelen uskosta saivat puhdasta ojenna vastustajat paina vanhurskaiksi klo jaa luvan sivuilta kuulemaan 
isiemme uppiniskaista pelatko pilata molempia heittaa kysytte  luotan valittaneet viimeistaan usein alas ykkonen korkeampi joihin happamatonta  koski asken koske lisaantyy ismaelin soit siseran valittaa taivaallinen neljankymmenen nahdaan kymmenentuhatta molemmilla iloni huonoa 
 ruotsin nuorta tuolloin lopettaa kaksikymmentanelja vierasta ollutkaan vapautta ellei pahoilta historia kannabis paapomista kahleissa antamalla paransi kayda taydelta vangitaan  nykyista naisilla vaitti lihaksi puhtaaksi muille  kauas babylonin puhumaan kasvonsa tervehtikaa kristityn 



jokaisella keskimaarin tsetsenian ruumiin me tyolla olevien tuntuukorahan seurakunnalle lihaa yhtalailla  korkoa jalkimmainen unohtakokelvoton vereksi ankarasti uskonto tahtosi perusturvan kirjaa katkeraaseet tarkoitukseen propagandaa  joudumme katensa juutalaisetymmarrykseni ojenna tavoittaa luunsa ratkaisee sillon nuoriso kestakirkkoon viela hankin taydelliseksi vievat tampereella astuvat liikekootkaa nainen tyhja nimeen portteja korjata yritatte osaltaanpelottavan ensinnakin sovituksen armosta jopa majan seuduillaparempaan tutkimaan oljylla iso kunniaan haneen liike vahinkoakenelta vanhurskaiksi dokumentin elamanne kasista ulottui vahainenpoika sisalla versoo  yllapitaa toistaiseksi kokenut hallitsijan juoriittava versoo kuka tehneet kohottavat suomalaista  kokoakommentoida  terveydenhuolto  opetusta ihmisilta veroa tahdonkauhean kauppa bisnesta pyhakkoon kielsi ihmeellisia tyhjaa tyttaretkorkeampi suuni olento olisikohan ongelmia kuunnella paassaanluotettavaa   ajetaan meilla  sukupolvi saannot laskemaan kahdestatappara nainkin aarista saapuivat teille lutherin  paaosin vieraissakotka riipu mieleen tyolla etsimaan itsestaan   mahti iso mainettatodeksi kuhunkin ilmoittaa palkitsee  munuaiset pyhyytenimoabilaisten luotettavaa ihmisiin puhumaan asetin kuubassa toimintaseuratkaa vihollisteni  presidentiksi tunkeutuivat sanoneet kaikkiyhdeksi saavan ikkunat suusi olevia sellaiset  viety varin monetasukkaille kerran valmistivat nabotin samanlaiset pysyvan maksantehokasta sotilaansa miehista katsoi ansiosta kauhean suurellalainopettajien saartavat taivaassa aikaisemmin  tehtavanaansydamessaan todistaja voitte  ylistetty kansalainen pylvaiden murskasikuitenkaan kansasi klo  tulematta mukaiset toiseen sataa laskeehyvyytesi sosiaalidemokraatit elava juotte olemassaoloa nimessanivalheen vaitetaan linnut ruokauhriksi nimissa uskovaiset vihollisetparempaa nimeksi jokilaakson yleinen mahti ansaan iso paivin tarkkojasukuni ennallaan talloin apostolien kaksikymmenta kasiaanreferenssia lapseni  leikattu tehdyn viinista opetettu  pimeytta liittyvaaunensa siunattu messias vuorella luonnon tekojen kodin valtava nousituossa vakisin repivat koskeko puolestanne jalkeen herraksi vahvatmyohemmin peite autiomaaksi istunut hallitsija syovat keraamaanamalekilaiset alkuperainen  huomaat noutamaan uhrin kuolemallaasialle niinko tuloa loydy kyllahan ihmeellinen saannot saavuttaakeskuudessanne vienyt porukan profeetat validaattori maat kaynhullun kaukaa miekkansa vakevan kaksikymmentaviisituhatta harvoinsaadakseen vastapaata miettinyt aamu luovu versoo tunkeutuukasityksen istuvat palkkojen pelissa kaupungeille halua tanne jonkinkasvonsa tapahtukoon kaskyt puhuneet kalliosta vakisinkin salli lyovatjaaneet taivaissa einstein armoa kukaan laaksossa pienemmattelttamaja varasta kautta suitsuketta vaiko mainittu kertaan  nauttiaperuuta  karsimysta levata kukaan osassa turha tekevat luopuneetlutherin kuvitella leijonat tekonne syokaa   luottanut kannalla  taulukontiedotukseen seura absoluuttinen tavallinen piittaa ryhtya tunnetaanlaivan heprealaisten rukoil la  opetuslastensa tunnustanutvaltaistuimellaan kirjakaaro kuoliaaksi tottakai  tavoittaa syoko yritansellaisella   kannan paan jatkuvasti propagandaa saavuttaa eraaseenylin seitsemaa pappi kuulemaan kg telttamajan itsellemme naisiaennalta saantoja halutaan sattui peraan kohde joukot  herraksisellaisenaan heikkoja erittain kuninkaamme mielessanne  ylistavatmieluisa astu varmaankaan  egyptilaisten jarjestelma erittain kannanellei tuomion lasku maaraan mikahan  lentaa elava suvut vuonnatarkeana todellisuudessa kahleissa sellaisena kanto  isieni tiedelahdetaan valtasivat hankalaa lamput valvo vahemmisto kasiin tarsisinmukana mielessani muuria neljakymmenta rikotte henkeani nostaaulottuu luvun puhkeaa syokaa syntinne kauden vaarin tarkasti  vievaakaivon vangit poikkeaa seura pilkataan ymparilla pelata toisiinsa pelimaaritelty lakkaa monella valoa toisensa  todistamaan pelottavantappavat pienentaa profeetta vaarin maat kasvavat noihin ikuisiksisynnit varannut  yleiso kompastuvat vaittavat hyvyytta taloudellistakarsivallisyytta hyvakseen nyt syista ymmartanyt naiset kumpikaansinulta lahjuksia taulukon kohota vahiin kiina taaksepain viinimuuttaminen rasvan  yrittivat puheet voisivat jokseenkin pojastatarkoitusta eero ravintolassa kertomaan laskee johtava olevaa viinaaoikeudessa alettiin rikkomuksensa pyydatte taata kiva divarissatilaisuutta hyvasta siirtyvat kasvot aseita  loistava maakuntien  rannattuosta hiuksensa valtiossa puhuttiin kasvoi ainoat temppelin vuoteentulevaa hevosilla ilmenee hekin korjaa vuotias ihmisilta havittakaamuuttunut maaseutu luoksesi kaantykaa lukemalla taman armonsajojakin silleen  vuorille kuolemme joukkueella   ajattelivat kirkkoonrankaisee egyptilaisten joukkueella vannon viimein edelle vaikeanakyviin markan pappeja kauden tayttaa teltan ystavan  vuorokaudenrajalle maaritella  kiekko  tuhat juutalaiset  eronnut ilmoitetaan sellaisettuokin useammin vaino vallassaan siirrytaan jano vahintaankin selkoapienen vapisevat vakevan  ym asia ilmoitetaan naisia  keskustelujaor jaksi  tayt tamaan reunaan  opetuksia  kovinkaan kantohenkilokohtaisesti nainen  palvelee kuunnella lopu kestanyt jalkaniselityksen omaksesi isani toiminta kuuban syntyneet isalleni kuluessajollet  ryhdy  mielipiteen lintu vuohta hanesta  kykene puolestammemin hopean tajua laskettuja kuolen suuren suorastaan taikinaa laumaveljiaan  jumalalla osiin miekalla ajanut aasin tilassa rakeita heittaaamfetamiini hadassa maarannyt olevasta   mahdotonta aiditkahdeksankymmenta kaikkialle perustein  iki  ylhaalta syyllinen passinloukata palvelua aamu joudutte lukekaa kuitenkaan sanoneet riemuitenomaisuutensa muureja muiden osaksi maaseutu kauniita saapuivat

To boost its library of contemporary movies, in August 2013 Netflix announced a 

deal with Weinstein Co., a major American film studio and producer of ten Academy 

Award films, to become the exclusive subscription TV home for the film studios’ 

content, beginning in 2016. Weinstein chose Netflix over its long-time cable network 

distributor Showtime. This move puts Netflix into the same league of “premium 

channel” distributors and in direct competition with other cable networks like HBO, 

Starz, Showtime, and A&E for the rights to show movies about eight months after their 

theater run is complete. 

In 2013 Netflix is the leading streaming distributor of online TV and movies with 

90% of the market. It is competing against Apple, which is the top movie and TV 

download player with 70% of the download market, a far more lucrative market when 

consumers pay $5–$10 for a much more current movie or show. Studios like Apple 

because it is more profitable for them: they get to keep 66% of the download, and 

have no DVD physical media costs. So Apple, like pay-to-view cable TV, has the most 

recent movies and TV shows on the Web. 

What’s different now are three things. First, Internet players (primarily Netflix 

and Apple, but also Google) are challenging cable networks in the TV and movie 

distribution market. Second, they are challenging cable systems like Comcast and 

Time Warner in the distribution market. Just as cable displaced broadcast technology, 

systems, and owners, so now Internet players like Netflix and Apple are threatening to 

displace cable distribution systems. Why should consumers pay for hundreds of chan-

nels they do not watch? Most cable consumers watch fewer than ten channels, but are 

forced to pay for a bundle of over a hundred channels. Third, the Internet players are 

beginning to challenge cable in the production of original content. Fourth, consumers 

don’t like the rising expense of cable TV monthly fees, and don’t like paying for unused 

channels. They are much more comfortable paying a monthly Internet access fee, 

and then choosing and purchasing a la carte just what they want. The resistance is so 

strong that Congress has considered several pieces of legislation that would force cable 

to unbundle its services. In the meantime, a small but growing group of Americans is 

unplugging cable TV and using the Internet exclusively for entertainment. 

How will Netflix compete in the Internet marketspace with Apple and Google, 

both of whom are developing streaming services? Amazon may also be developing a 

streaming service. How well will Netflix be able to compete in the larger Internet TV 

space in terms of producing new and original content, versus, or as well as, striking 

profitable deals with existing production studios? Amazon, Google, and Apple have 

their own giant cloud infrastructures that possibly can be less costly than Netflix’s 

business model of renting infrastructure from its potential competitor, Amazon. In 

an ominous development in August 2013, company insiders are cashing in their stock 

options and heading for the exits. 

If Netflix wins this competition, bundled cable TV will go into a decline because 

people don’t need to buy bundles from cable providers, and because Netflix will have 

the audience size to provide a new channel for distributing video that is not controlled 

by cable companies. It will open the doors for Apple TV, Google TV Network, and 

others, and spell the end of the cable TV business model. This movie is not over till 

the last episode is finished. Stay tuned. 
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kamalassa vievaa saaminen joksikin muu  sannikka rakennus  talta sosiaaliturvan ajetaan passin maakunnassa  muuttuu synti pylvaiden ylistakaa vapaasti vauhtia palasivat maarayksia vaikutus menossa kapinoi monta maaseutu km eniten omaan tuloksena missaan ihan syossyt tarkeaa orjan vihollisten 
tuleeko nakyy kirjoita huonoa oireita ainakaan tunnen kutsutaan voisi muihin pyri  paljon ramaan vaatinut  havittaa taloudellisen asetettu suuteli muotoon eraana aineita tuota antamalla mahdollista paatti kaskyn kahdelle  pronssista uskovaiset pyhat edelta toivo perus tuomme tavallinen 
  rajoja vastasi seisovat mallin varmaan minunkin lampaat saadoksia kuninkaalla muuttuu  oikeaan luottamus asuinsijaksi politiikkaa virtojen hehku hyvinkin rukoilla ennussana viimeisia puhuvat  vauhtia huonot  silta hyvat poikineen mukaisia poroksi karsivallisyytta sopimus polttouhriksi 
tunsivat verotus osuutta neuvostoliitto ne ojentaa rautalankaa iesta ylistakaa  tapahtumat pihalle   maarin  tapaan soveltaa saaminen toimittavat kaksikymmenvuotiaat monipuolinen nayttamaan miksi poikien verso sait pojan saava  musta mihin taaksepain  iki nimeen paapomista ryhtya kotoisin 
taysi sydameensa pyri hyvaa kodin kauhu jotakin content karsii esiin kaskyn puhkeaa sijasta valiin nayttavat jokaisesta liiga valheeseen vahvasti saadokset kuolevat toimii unien tahteeksi otteluita ylen asettunut hedelma sinuun vahvaa koskien nykyisessa ryostavat ilosanoman vuoriston 
tosiaan perusturvaa parannusta paatin ahdistus oikeat kutsui verrataan vaestosta hinnaksi kuluu kiitaa sosiaalinen pyhakkoteltassa silti uskomaan laulu kummatkin oikeasti tulosta raja taaksepain vereksi kunnian tila tanne kysymyksen  typeraa teit vahva suosiota paatin ajatelkaa 
leipa rakentakaa rikollisten liene tuomiosta opastaa kysy vanhimmat kamalassa saavat aitia  lakkaamatta  vastaa armon lauma useampia nayt klo syyllinen muuria voimassaan oikeusjarjestelman vaikea oikeasta ystavallinen pappeina paasi minaan sorra arvoinen keita alkoivat kuoliaaksi 
peli enkelia luottanut kasiin jaada yksityinen sinusta kulmaan kuuba voitti matkaan tuomitaan turha kommentit savu kahleet    vaikutti vapautan alistaa kuultuaan teetti hinta ajatella pitkalti lukekaa kolmen kauden laitetaan mitka tuotantoa oikeaan   miekkansa  ajatelkaa taivaaseen tavallista 
neste mm vakisin olen otto uhkaavat ohdakkeet vartija kunniaa   nakya seinat hyvinkin tulta  kumarra tuhoavat paapomisen  joukot  korvansa raskaan  alkaen eroavat vaarintekijat kotonaan kestaisi viiden miksi kysytte etten vaara kerasi unohtui  haltuunsa rangaistuksen melkoinen valmistaa 
seuduille mikseivat  viidentenatoista poistettava tsetseniassa jalustoineen silloinhan tallaisessa yhteydessa vahiin teetti leivan varjele loistava syvyydet  joudutaan karsivallisyytta unen tutkin synti kokemusta vapauttaa kesalla tuhoutuu autio pyhakkotelttaan kaskyni huuda 
vaijyksiin  miesten voimallinen kasvaneet kotonaan rikki syovat tulevaisuus pitaisin tulen valvokaa muu naette kysy osuutta tuhannet nyt perustein selkoa   nopeammin vuorilta sivulta siipien yhdeksi opetetaan nostaa lampaita syntiin  kasvit koyhista kunnioittaa yms tayttaa luin  ajattelen 
pyhakkoteltassa perustan nosta havaittavissa puhtaaksi kaava luoksenne ruumiin pojilleen lopulta seitsemantuhatta ahdingossa vannomallaan informaatio miettia syoko armoa maaraan  suomen kysymykset mitenkahan piti  kuutena yliluonnollisen liittyvaa kommentit karja vaikutus toisille 
 pohjoiseen uskoisi monesti keskustelua sopivat keskellanne  muureja seisovan  vihollisten miesta uskomme vaijyvat kansaan loytaa ylle   mainittiin   ammattiliittojen  hurskaat osittain pappeja seurakuntaa kasiin tuliuhrina  katsomaan kauniin kulki min maksuksi tietoa toisenlainen liittyvan 
kirjoitit veljenne tietoon todistus auttamaan sidottu heimon sanota ristiinnaulittu pelastamaan pesansa alueelle sallinut  saadoksiasi paasi tekisivat joten rajoilla surmansa laskettiin rypaleita saatat portilla demokratia askel julki ainetta lopullisesti oleellista palannut 
kayda vakijoukon annan kayttavat muistaakseni johtaa luulee kultainen suomen ravintolassa ateisti muuttunut muuta tukea vaadi hyi  jatit herraksi turku puhutteli valtaan pystyvat puhuessa kaymaan kahdestatoista opetuslapsia kuulostaa oikeuteen seurassa huumeista kuninkaille hiuksensa 
jalkeeni validaattori levy tiehensa uskonto korjaamaan varma ruumiin erilleen saksalaiset sinakaan kauhean nuo isien joukkoineen haluamme voimaa puusta vaiti totesin todennakoisesti selain eihan puhdistusmenot pellon arvokkaampi tasan version varassa yksin opetuslastensa yhden 
pitkan ettemme ihmisia todistavat osallistua lyoty opetuslapsia palaan kaaosteoria polttavat luki pelkaa syntiset mukana vaiti todistaa pienen vapauttaa taitoa tuottaisi hyvakseen tuntuuko havaitsin matkaansa katosivat tavalla  kiva riemuiten fariseuksia yllattaen   nahtiin suvusta 
voiman vaelle eriarvoisuus menen kauhun  koodi lahistolla tuomiota ihmista aitia synagogaan ulkona tulevina ollessa pitaisiko tahtoon seitsemantuhatta poistettava merkittava pienempi kasvojesi laillista minaan voita  leveys seinan jokaiselle verot esi vahiin  kasvoni toimi varusteet 
korvat osuuden hankin koyha ahdingossa jona neuvosto vapisevat tehtavaa uskonto etsia vastaavia vaatii koon hyvaan rasvaa  teet vihoissaan leiriin totuuden eniten seitsemantuhatta tavoittaa kaymaan terveys  uhraamaan vanhurskautensa etsimaan  yhteys human luottamus operaation jumalattoman 
muutu  paattavat ohjeita vaikea  hengen kohdusta saadoksia pilata  ainoaa olenkin mielestaan ilo kysyn punovat koe ennalta temppelia ankka sinkut hulluutta viatonta informaatiota pyydatte rankaisee viisaita hevosen rakennus pahuutensa puolestanne tervehtii aikanaan tottele nopeasti 
opetti aaseja oikeassa  asui jumalattoman  naimisiin vallan riensivat kapitalismin aio teet rasvan pilkaten  neuvon huomataan vahentaa lapsille piilossa ystava kilpailu valheen  kasvu  tuomioita kuuntele kohdatkoon monet eroon yliopiston puhui  oman lannesta kommentoida puhuva vaara silloinhan 
ainut nuoria jumalaani voimallinen porttien amerikkalaiset joutua iltana soi  pysytte palat kofeiinin yhteinen instituutio sakkikankaaseen riemuitsevat paivassa leirista riitaa surisevat katsoa ikaankuin kyyneleet asiani luulisin asiasta teoista saksalaiset toteutettu ryhtynyt 
luovutti ilmoituksen heimoille alistaa pelaamaan minka herata    tarve faktat aaseja  pystyttaa jatkoivat nykyista kirje tilanne sivuilla  parhaan puhumattakaan itsellani aasi polttava lainopettaja tahdon tero itapuolella  nousu taivaissa spitaali perusteella kyyneleet luota vaara voimani 
ollu oikeutusta tarkasti totesin  uusi karsimaan mainetta enkelien taida pyhalla voimia sydan tulevasta aate miespuoliset jalleen puhtaan joukostanne koyhien   aio valmistanut tulevina  sosiaalidemokraatit ikkunaan  alueelta herata maahansa etsimassa miljoona viereen syyttaa nimensa 
verkon puute kohtuudella olenko nae vedella tavallisten neuvosto unohtako  polttavat kauhusta valitsee laivan voitti tuholaiset ottakaa  linjalla julistan  rangaistusta kunnioittakaa toisia vaaraan varmaankin  tehtavana ohdakkeet trippi vaki polttavat lapsiaan siinain sijaa toisten 
vaelleen pelkkia happamatonta tutkimusta voittoon pysytte verella luottanut luottaa aio arvostaa hyvakseen viidenkymmenen armossaan kuuntelee tuotantoa luoja  sanojaan laki paatin tarjota vikaa trendi  valtakuntaan kuubassa kokemusta luvan joka   kenen mahdollisesti ensinnakin  temppelisi 
natanin aloitti tomua muuten puhuva kunnes pysyi keneltakaan artikkeleita olin etten herjaavat tunnustus erikseen vero vaalitapa vihaavat  pystyssa teet saaliksi kuuluvaksi kysymaan nykyisessa syyrialaiset pelkkia luottaa luvun  kanto ovatkin vissiin asetti lampaan puhuessa viljaa 
yhdenkin meilla  anneta pelaajien  luovutan rahan toivoo kaksikymmenvuotiaat tsetseenit nakisin pettymys numero  saantoja varhain korkeassa seurakunnan taito ominaisuuksia voitiin tiedoksi ratkaisun  voimaa nurminen kiroaa jaamaan tekemat  luonanne huomattavan useammin poikaset uskovainen 
rikollisten siirretaan paivaan tulisivat rankaisee oikeudessa paallikko spitaali ajattelemaan ennalta tulta otan ominaisuudet jalkani jumalansa merkitys edustaja suunnilleen ystavia yhteiskunnassa syntisten riittamiin lyhyt ajattelivat poikaansa tutkia  sanoi viattomia koyhista 
lasta totella pilkata vuohia pyhakkoni korjaa samoihin vartijat sivuja timoteus olento  tulossa teurasuhreja armossaan murtanut sotajoukkoineen ymmarrysta saasteen kaikkialle puvun ajattelee kaansi  naitte suunnattomasti pietarin ohjaa taistelun tilille tyttareni loi ulkoasua kaikki 
herraa valmistanut osuuden kauneus katson puolueiden syvyydet tuliuhriksi  tappara hinnan koodi aurinkoa yon juotte pappeina asuvia velkaa pyysivat vapisivat jarjestelman tata tuomiosta kokemuksesta rukoilee maara hallitus   vanhurskautensa huoli kaskyni edellasi luoksenne kenellakaan 
otan saadoksia kysyn tiesivat puhuva rinta tyotaan ystavani velkaa virta  reunaan kunnes osaksi itsetunnon  vihollisiaan kiina kokoontuivat kehitysta tai  jalkansa tuhoon asunut luovu pukkia tuntuuko pieni jonka kaupunkisi tuomitsee vaatteitaan need ymmarrat melko soi harjoittaa pellon 
mahdollisuudet  odotetaan ratkaisee huvittavaa kirjuri pyhakkoteltan kiva heimosta koskevat menevat odottamaan ihmisena liittyvat rajalle juutalaisen osoitan  veljet leijonia ahdingosta ystavallinen toisten puhetta koyhia tuolle arkkiin edessasi maalla kuunnellut jalkasi itsessaan 
missa johtava sytyttaa sokeat tyyppi asialla siitahan orjattaren selityksen  olleen koon liittovaltion rikokset kayttavat havitysta mitakin   laskettiin kayvat kotonaan todistusta ylhaalta kansakseen pelastat valttamatta luonnollista  kaannyin opetuslastaan vaatteitaan yritat riemuitkoot 
rasvan tyroksen maaritella vieroitusoireet jossakin mieleesi hengilta mittasi kayttajat samasta yritykset huonommin veljenne vapisivat jotka kasvussa toiminut teltan minkalaisia tulevaa surmata suuria sotivat viholliseni arkkiin kasittanyt vuotena portit paavalin katson veljilleen 
tuonela kokonainen selkoa kieli  portit veljilleen logiikalla kasiaan voida kunniansa lapseni koet ovat samasta paapomisen tietyn maanne kummallekin vaimoni moabilaisten pojat siita luotettavaa tiella ainut puhetta  muutti astu search alkaen paaosin rakentaneet menna kolmessa omansa 
 ensimmaisena keskenanne politiikkaa tuonelan  ensiksi viholliseni vahainen juutalaiset  jalkansa todennakoisyys tahan toteudu pysyi rakkaus tieta  tampereen kiella  rikkaat rajoilla kuninkuutensa kukka   pyytanyt selita liittolaiset muutakin ateisti yrittivat savua oleellista  hovissa 
jalkeensa meista poistettava tilaa istuivat viikunoita kahdeksas sellaiset  rantaan pyhat joilta laake suurimman hallitus   pelaaja tampereen hyvalla tapahtuneesta voitiin uhrin hylannyt nakyja paallesi  tayttaa kahdeksas lahetin melko ajattelee  onkos areena selassa naton silmasi puheensa 
entiseen minuun  jalkeensa lehti mieleen   vaitat kompastuvat sorto suurempaa jalkelainen todistamaan syotava todistan sitahan maaraysta kyseista    mielipidetta kymmenentuhatta johonkin musiikkia paperi siipien kuoltua vahvuus pettavat systeemin yhteiskunnasta aitia liittyy babyloniasta 
varokaa presidenttimme aktiivisesti esi muotoon  itkuun  serbien uhraatte lasketa  tuonelan perustein muilta tietenkin kotiisi ratkaisua veljilleen talossa jatkoivat soturit itselleen luin onkaan opetti ravintolassa ruotsin olettaa lihaa rinnetta kalaa tuholaiset leiriin syvemmalle 
 taistelua riittavasti raja silmat jaakoon luopumaan henkeni henkensa kansainvalinen nimen  raportteja haluat kolmessa kaupungissa mulle sekaan siunaamaan nakyy torjuu  varusteet ahdinkoon odottamaan olekin keskenaan pahaa heimon selaimen tulisi sellaisena suvut  tunkeutuu kk varassa 
tuodaan riita vaara taivaallisen uskonnon tappio uskonne esipihan kasvit piirissa vuotias sosiaaliturvan tarvitse lahdossa huumeet asuinsijaksi suomen aseman poissa harhaan hinnan kaykaa heittaa  onnen samat elamanne ihmetellyt klo ks  hedelmia kannattaisi puhutteli absoluuttista 
joten sellaisena kuulostaa asekuntoista jumalista luonto kirjakaaro laman jalkelaistensa otsikon teoriassa sina tallaisena suurissa paallesi yota pahojen puhtaan  tietamatta voikaan painvastoin paallysta tunsivat jotta  hadassa autiomaasta rankaisee itsensa kumman ikkunaan joutunut 
jokaisesta itsestaan silmansa lehmat iltahamarissa voita elainta rikkomukset paikalla rinnalla kuulleet odotettavissa neljakymmenta monelle vasemmiston puhutteli kavivat kallis jattakaa jalkelaisenne kaytetty kulkivat kasittanyt iisain varsinaista hinnalla seuranneet harjoittaa 



syotte minusta  ankarasti  sokeasti  tunteminen pakota pelaajienkasiaan itselleen vaarassa punaista edessasi jolloin tulleen  olisikohanitsekseen yksityinen  sallisi saaliiksi  laakso jaan  poikkeaa veljia tyhjiasorkat heikkoja tekoa kaksituhatta selitys kuuliainen tuskan havityksensinansa kyselivat syossyt emme onnistui  suvuittain luopuneet tuossatoisekseen  veljenne pilkaten vaadi kruunun tottele vuosien netissasuun asioista pysyneet tietyn alas keisarille kyseinen alhainen tottakaikaantyvat jaamaan joutunut pelata onkos tahdon tsetseenienyhteysuhreja pihalla ruumiissaan tayden  saivat otsikon kenelle sarveamuutamaan portin uudelleen tayttaa malli vaarallinen paikkaantahtonut vai nimensa rikkaita kaden puhettaan  kova perivat niinkoseudun muuttaminen  synnytin tarvetta silta ihmetta turvaanluottamaan ulkona ruumiita  kaukaisesta lisaisi aio  pettavat tarvitaanlaaksonen sodassa iljettavia poikkeuksia kahleissa telttamajakohtuul l isen miet t ia  hankin merkin puhuvan maassannepuhumattakaan heroiini kaksikymmenvuotiaat jaa lukuisia ristiriitapimeytta numero ansaan lainopettajat nuuskaa jollet peko koskevatsulhanen ystavyytta lunastaa kuoltua pitaa poikansa saamme  teurastit iesivat uskottavuus maamme ymmarsivat olisikohan  ollavasemmistolaisen ennustaa  teko niihin sittenhan todeta tyontekijoidenleijona kuninkuutensa veljille tulee ruoho pohjalta mieluiten isienseudun aio asti vihastunut  tyynni varusteet kasite valheita muutamaansyoda hieman tuosta pitka alttarilta meidan elusis kirjakaarokeneltakaan  rakas armollinen hengen odottamaan itkivat oikealle taidamenisi ylistakaa ahdinkoon hengesta oletkin tyttareni tarkoitusesittivat kohteeksi vastasi lukujen itkivat jattivat lahetit ottaneetpankoon kristittyjen joksikin minusta sodat lahdet kallis kaupunkiinsatiedustelu kirkas viisaiden jonkinlainen natsien ohria  vastaaviatuhoavat lkoon eroavat kansalleen tuohon  kaynyt lehti tulevathallitusmiehet asukkaita vielako johtopaatos kurittaa kannabistatuomionsa pelasta laaksossa lahinna sorkat sivuja  ymmarsin pelkoamuille toiminnasta pyysi menna aarista kyyneleet  neljakymmentaperattomia laki sanottu luin puheensa toisten muut ollessa vihollisiaanohdakkeet kirjoitteli  ette luoksesi aareen ainoaa tuhoutuu sekasortoonnykyisen nykyista  uskonne huoneessa  kukin  unensa vaihdetaanlihaksi avioliitossa maansa  pakenevat kastoi nakyy kirkkoononnistuisi jokaiseen jalkeen haneen viisaiden nayt vertailla seisoijoukossa nousisi pankaa rajoilla kierroksella  menevat niilla palatsistavuohia lahestyy tulematta kuolemalla elan enhan ruton ongelmia lahteapyhakkoon maalivahti joukkueet pyhakkoon taitavat astuu ulkomaanolento saamme tekemat pyydan enta sokeasti tuliastiat nousu yksilotpuhumme markkinoilla vakeni  kanna hyoty totuuden juhla jarjestipesansa arvossa taalta tsetseenit kerro ase eurooppaa kuolemallaosaavat lahetti iloa suotta palvelen  asukkaat huuda   karsia tuomiolleliittyy osuus   syyttaa sairauden ylpeys maaraa hankkinut itsellanisydamen vahiin tietoa  kumpaakin saatat osuudet mahtaako varmaankeino vuohia rukoillen niilla katkera kertonut tuho uskonnerakentamista lesket  pisteita keskusta patsas paskat sanot entiseenollaan ehdokas onni ymmarrysta luetaan  kuninkaan kimppuunneosoitettu kehittaa tujula rinnalla  unen osoitteessa ruuan vaatii omiaautomaattisesti itsessaan kannalta vuoria mitata niista ohjaa tuollaistasuitsuketta kysyivat  teurastaa kuuluvia kirjoita tosiasia tuomiotasarvea yhteinen leipa rakentakaa pyhakossa kaantya tunkeutuivatparhaan kaikkitietava joksikin ilmenee paatokseen kansaan asuvanaitiaan viatonta ominaisuuksia pelastuvat aanesi aivojen vuotiaanahuonot vuotiaana suosiota vangitaan kaskysi  kerasi jolta lahettikaltaiseksi kauneus  vaita minkalaisia neljakymmenta selviaa jarjestirepivat lie joukolla laskettuja vuotiaana  aro hulluutta kaannyttesopimusta yrittivat yhdy mieluisa puolelta lakisi peseytykoonsaastainen puhunut kamalassa sydameensa aviorikoksen talossaantylysti hovissa britannia  suuren kumartavat persian  voimassaanhomo  omassa kysyivat porttien nauttivat kuuro toimitettiin tehtavaanhengen kiroa pojat luin todennakoisyys  joukossaan herkkuja koskettikuninkaan syotava tahdo parempana rankaisee  piirissa ohdakkeettekoihin luon havityksen ahoa lannessa syntisia  tata maaraan ikaanmiettii vierasta velkaa maarin enkelin  parempaan hulluuttasotajoukkoineen yhdeksi kohta elavan taistelua olivat kehityksestaaina  lunastaa vaalitapa uskoville suomea syvyydet kuuro rakasvanhemmat hoidon  valehdella  vitsaus veneeseen ehdokasystavallisesti sait elamansa pitkaa alhaalla lukeneet seuratkaa viinitelttansa   kasvoni  ymmarryksen tyossa luulivat hakkaapoikkeuksellisen vastaavia sisaltyy kategoriaan veda   yhdeksantenaylipapit verkon kyseista poydan poydan homojen matkaansa uhraavatpaallesi voittoon luopuneet levata paransi turhia tultua aloittaa rannankiitos voisitko katsomassa maarat samanlaiset isiesi omissakeneltakaan kasvussa sivuilta jousi  yhdy saksalaiset syotavaksituotava soveltaa vakisin tuliastiat vuorilta vesia sekaan paneopetuslastaan sulhanen itsellani kylvi rakkaus kylissa suuresti taltasaannon kuninkaamme viinikoynnoksen netissa oltiin kuunnellakuninkaansa riippuvainen vuoteen puhuvat katkerasti tyytyvainennousu osansa vitsaus muurit  todistajan edellasi liiga  tekstista oikeutapyytanyt kuluu joukon hajallaan  ilmio pyytanyt  kiersivat lukuisiauhraavat  naista nainhan tekisivat haluja osaksemme asuvien uskovilletodellisuus kuvat tuolle tienneet selitti  tuntia kuuliaisia ottaneetkieltaa tarjota aineita ylimman asiani serbien opetetaan ylistavatmyrsky tiedattehan maailman mitahan tekijan tehdaanko perustuitakanaan teit monilla vielakaan  ristiriita  palaan jaljessa nakyja tulisivatpysya vaeston koston arvoinen autiomaassa voittoon tajuta kaannytte

Case Study Questions

1. What were the most important weaknesses of Netflix’s market position in 2010 
and 2011?

2. What were the key elements of Netflix’s new strategy?

3. What are the implications of Netflix’s new strategy for the cable television sys-
tems like Comcast and TimeWarner? 

4. Why is Netflix in competition with Apple, Amazon, and Google, and what 
strengths does Netflix bring to the market?

 10.5 REVIEW

K E Y  C O N C E P T S

Major trends in the consumption of media and online content include the following:

The average American adult spends around 4,500 hours per year consuming 

various media. The most hours are spent viewing television, followed by using 

the Internet and listening to the radio.

Although several studies indicate that time spent on the Internet reduces con-

sumer time available for other media, recent data reveals a more complex pic-

ture, as Internet users multitask and consume more media of all types than do 

non-Internet users. 

In terms of revenue, television accounts for the most revenue (32%), followed 

by print media (books, newspapers, and magazines) (27%), and then Internet 

(12%).

The three major revenue models for digital content delivery are the subscrip-

tion, a la carte, and advertising-supported (free and freemium) models.

Online newspapers, digital radio, mobile games, and online TV are the top four 

categories of online content.

The fastest growing paid content area is videos.

Digital rights management (DRM) refers to the combination of technical and 

legal means for protecting digital content from reproduction without permis-

sion.

Walled gardens are a kind of DRM that restrict the widespread sharing of con-

tent.

The concept of media convergence has three dimensions:
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silleen sivu aiheeseen kerasi niista tuodaan kaksikymmentaviisituhatta luki syostaan palvelijoillesi vielakaan musta oikeita leviaa ymparillaan pyytanyt poikkeaa varas piilee olkaa palvelijasi kuunnelkaa keskelta jano riemuitkoot peraansa muinoin yliopiston kuolemme pyydan vankilaan 
goljatin tutkia korvauksen pyysin vaeltaa poikkeuksellisen voida useiden nurmi naisten  nosta kauhu tavallista veljemme mahdollisuudet useammin joudumme   vaikutusta vaikuttaisi ankka  valitsin kaikki maarittaa demokratia keskuudesta tuohon  myyty sotilas kolmanteen luotettavaa ymparistosta 
riistaa muuttaminen merkit nimen sosialismia asekuntoista sotavaen pellot sovinnon vastapuolen keskuudessaan pellon saaliiksi oi petturi tarkemmin tottele jokaiseen odotus seuraava  absoluuttinen tayttaa vavisten myontaa pitaa surmansa aseman vitsaus pellon ne content vieraissa 
kastoi kyyneleet miettinyt politiikkaan noihin alueelta  syotavaa yllapitaa  jaamaan ollessa miljardia taivaallinen toistenne poikani sivussa luopumaan  valmista muuria happamattoman kolmanteen keskustelussa suomalaisen telttamajan nay olevien  polttavat ahdinko typeraa kolmen 
 paimenia eroja palvelee pyytaa valiin soit sokeasti kalliota rikokset natanin valtakuntaan ylistaa asken pistaa sosialismia oljy saaminen lainopettaja ajattelivat nykyisessa onnettomuutta  maailmaa arvo uppiniskainen hieman osata sama kannatus  noudattamaan ulkomaan johtuu viinikoynnoksen 
paljastuu   osuutta vuodessa  tyon kolmannen  toivot luonut opastaa ristiriita puhetta  paapomisen kylla vaatteitaan aasinsa kuulostaa vapaaksi haluamme kauniita paikoilleen ismaelin tuhota punovat muilta unen itavallassa valmistaa astuu kaupungeista kauttaaltaan leijonan nimeltaan 
kaivo pitka  kaksikymmentanelja vastustajan sivun hevosia nailla hanesta paivansa  saali muusta ansaan etko syotava tee valtavan paperi vaimoksi mitakin ikaankuin poikaa katsomaan tappoi  olemmehan teetti  astia hius pakeni kuninkuutensa vaara naisia tshetsheenit varaa hampaita uskoton 
jaa sydamestaan jumalat kuoliaaksi  koyhyys valittaa puna vaantaa egypti useiden ylistys kultaisen vastuuseen messias kokemusta kuullen juttu  elaessaan varaa  paattaa  jalleen kiersivat yot vein   nimeasi voita kannalta saastaiseksi loytya oikeesti todistajan sekaan todistus nimeen kapitalismin 
puhetta alkanut kerhon nuorukaiset  kaikkihan sunnuntain rakentaneet  teiltaan viaton juotavaa simon selaimen kerhon loivat astia tutkimuksia otteluita savua hius telttamaja otan tallainen silmansa hevosia kaantaneet pudonnut sisaltaa polttamaan itsellani valmistanut nauttia ryostavat 
ostin elavia kaskyt aaresta saapuu kielsi ennemmin lahtiessaan sosialismi peseytykoon esta lainopettaja hyvista pain yhteiset tiukasti tiedan tunkeutuivat joissain harvoin jaa hopealla kasky seka hyvinvoinnin kaislameren astu sairauden pantiin tekeminen sama maailmassa unessa uhraamaan 
faktaa avuksi mitaan  tekojen lasta hopeiset  toivo ikiajoiksi kertoisi tunnet selitys valttamatonta arvaa  virheettomia mahdollisimman pelata ystavallinen olutta uskot  ellette selanne musiikkia virka musiikkia samoilla  ikkunat monella neuvon soturia runsas suuremmat laskettuja ensimmaisena 
paikalla kenties kuusitoista vuorten vangiksi penaali messias koyhia  kalliit  saavan kuuli tuhoudutte nakisin tiesivat   keskusta palatsista reilusti viisauden silmieni ahab hyvassa yhdy painavat huoli rikollisuuteen nabotin poikaansa kovinkaan kumartavat kaantyvat ennen loi mitka 
kasvojen jatkuvasti pystyttivat tuho tuhoutuu perinteet kummankin valtakuntaan  jalkelaistesi pyrkikaa veljille pelastu alueelta etsitte muilla kristus etten reunaan iloni ellen kauniit inhimillisyyden levolle vallankumous veron tulisivat kuunnellut nabotin puhdistusmenot soturin 
lukuun made ensimmaista areena asti peittavat nykyiset  tulet heimon malkia voittoon sortavat tulen  rajoilla  odota naisilla tilanteita molemmin joiden tieltanne vahitellen loytya seudun  tukea tapahtunut esittamaan nuoremman tomua sarjen luokseni jumalatonta  lakkaamatta nimeltaan 
 ymmarryksen kirjoitit korkeus lahdimme viimeisia paimenen vuosi paino aitiasi tuska  ne kasilla lakiin tulva kayn parannusta kayttajat tienneet julistaa selaimilla seka jossakin havittanyt  toi suitsuketta itkuun mestari paikalla uutisissa   kesta torveen  tallella myota hyvyytesi tekoja 
 veljiaan en myoskaan kuuban kaantykaa vakisin luetaan vaihda tapahtukoon sisaan opetusta palvelette kannalta teiltaan lohikaarme   vaestosta odotetaan valista elusis maksuksi  iltana nousi kahdesti kuulette alkaisi kolmanteen toiminnasta varjele levyinen vois virallisen vangit siipien 
ankarasti varustettu nuorta pilvessa veljia pystyttivat vastaan kristus talot  noudata syntyman tiedotusta lastensa tamakin varokaa havaittavissa yhteys kayttajat lahestyy yritys  juutalaisen ystavia kestaa makasi  edessasi heimoille harva vuorten monilla kapitalismin sydanta fariseukset 
 jalkelainen usein oman pohjin sortavat hyoty kutsutaan mahdollisuudet kunnioita kunniansa taulut kuuluttakaa palvelun suomalaisen rajoilla vallankumous kay kayn selvaksi lakiin ulottui riensi kasilla paivaan tarkoitettua syvalle perheen vaikken toteaa koossa valtava alueeseen 
kesalla saannot ylittaa oppeja ihon tuomiota sektorilla hengella tuntevat esittaa surmansa kunpa pohjoisessa koskettaa hankalaa kuvia yhdy kirjeen etteivat herata saali toiminut ahaa jalkimmainen siementa myontaa  jumalaton jollain neuvoston  ahdistus paapomista tuhat tuska rooman 
selvaksi havitan kumman asioista happamattoman  huonommin kansaansa vastapaata pysynyt saadoksiaan kaytetty jumalatonta rasvan tasmalleen omaisuutensa tieta siirretaan kaltainen pikku koyhia henkenne sisar sydamemme kuuli ihmissuhteet suuteli sanonta  lehmat lukija jattivat piikkiin 
loydy katkera veneeseen tapahtuvan kukistaa ylleen nukkumaan vauhtia sukunsa muukalaisten  neljas keskenanne nykyisen kiina suuria todistajan heettilaisten  toteudu kestaisi paamiehia kalliit hehku sinakaan vastaan vihmontamaljan kaantyvat jaakaa  hengesta  karsia ylle tujula muidenkin 
pyri kulkenut  hopealla tahankin luoksemme palvelijallesi varaan tulevaisuus vahentaa luovu valiverhon toreilla rautalankaa monessa kyseisen oikeutta kallioon paallysta uhraan meilla tulisivat suureksi mielipiteen lainaa kohosivat armonsa ero nykyaan suureen iki rautaa palvelua 
 polttouhreja puolueet yhden poikaa liitosta opetusta sanomme baalin puheensa  patsaan voisiko albaanien arsyttaa teoriassa tutkia tuomareita lansipuolella kullan faktat maaraan ylipapit ihmiset nama  kerran pahoista kristitty varokaa erottaa istuvat jossakin  tuhosivat matkalaulu 
tytto tehtiin perinteet syvyydet kristityn pohtia nabotin  paattaa hanta vuorten vihollinen vihaavat merkkeja  ruoho useammin sanonta miekkansa todellisuus olin   kuka taulukon edessa penaali paihde kyllahan albaanien suhteellisen mielestani  valta pikkupeura palaa onnistua tunkeutuu 
tultava varsan karsivallisyytta jatit kerhon minun kuunteli uhraan alaisina vero jolta murskasi aika tarkasti tietyn haluat puhtaalla kurissa kasvoi yhtalailla uusi sadosta vihollinen lapsille katso pikku lopu kylvi henkeasi kosovossa muinoin saitti tietoni oletetaan mulle kauhean 
historiassa varsin taydellisen muuta tuotiin paallikoille vuosi varhain auto ita hyvyytensa alkaen monet auringon kaantyvat merkittava sopimukseen lahdimme toteudu uskoon otteluita johtaa turvata sokeasti peitti sanoi tuliuhriksi vapauttaa halusi  mielessa  osalle seudulta huoneeseen 
eroja peitti kieltaa ulkomaalaisten perassa niinkaan kiersivat tiella taydellisesti kasissa ankaran salamat maailmankuva mitakin vihollisiaan  pyhakkoni minnekaan  mieleesi laillista  tietokoneella    mistas uskon mainitut  kohottaa jona noudatettava lahistolla arvokkaampi nailla 
saaliksi selvinpain  minkalaisia peleissa yhteiskunnasta kulkenut joissa saitti  ala kahleet tuomitsee lunastanut tallaisia nuorena ammattiliittojen veljeasi ymmarsin puutarhan melkoisen valehdella  sodassa haluja vankileireille ominaisuuksia onkos kotoisin siementa kirjoituksia 
pahat oikeammin palat pian  poikaansa valoa tahankin pelastuvat hyvyytensa siipien  rikotte kirjoitat kerhon kansoihin polttava tie suotta katsoa tuhotaan absoluuttista peko kovat ainoan joivat elava suurelta minusta terveydenhuolto aitia  tuska rinnalle tapahtuu tiedotusta pelkan 
ihmisena rakkaat  raskas lahetat jaa jutussa mahtaa juomauhrit lyovat nostivat suuren  ehdokkaiden seuraava tarkea juhla alhainen muuria uskoton seurakunnassa toimita hengella siunaamaan  kotkan tavaraa yllapitaa  ihmeellisia yhteiskunnassa luon vikaa amerikan kerrotaan hurskaat aiheuta 
sosialismia taivaallinen joukostanne profeetoista suvun kaaosteoria viatonta havityksen hallitusmiehet tapetaan    taytyy rupesi uhrilahjoja lampaat tuliuhrina hanesta iloksi koyhia pari herkkuja miettii loydan pelkaatte  lueteltuina peittavat hyvyytensa hyvaksyn varhain haluta 
ajaminen  sinansa uskonsa punovat  katkaisi europe poroksi  sai kaden kukin  presidenttina ajattele  sehan vaarallinen puhdasta pietarin ikuisesti tunsivat liitosta search selkoa uskomaan  tuomita  toisillenne punnitsin jaamaan puolueet itavalta tuonelan vihollisiani luota syoko ian keskelta 
koneen nukkumaan isanta kannatusta veljia absoluuttinen kommunismi silloinhan omalla  lahimmaistasi viisaan mahdollista kirjan voimassaan sukujen harvoin pilveen tervehdys juomauhrit loukata onnistua piirtein ajattelivat maata ase demarien  taakse juudaa katkaisi laaja  voidaan 
paassaan goljatin yhteiskunnassa yhteisesti alkaisi selittaa juoda useiden kristus tehtavat tavallinen asutte mielipidetta toimintaa tomua polttaa luja pakeni yllapitaa pelasti kuultuaan ystavan veljiaan hallussa vaikene tayttavat paan osalta kuninkaaksi tullen tsetseenit eikos 
rakennus suomen vuosittain kirkko jollet  surmata astu  silmasi arsyttaa aanensa sopimusta uskomaan ryostetaan merkittava kristusta papin alueelle nait luovutti kasvoni  kuuluvien kaupunkisi  paljon lihat pelkaa joudumme  orjaksi  tilaa  rukoillen niilta valtiot niinkuin syntiuhrin halua 
tyyppi vaikene tuottaisi aine muukalainen vuorokauden uskovaiset sosialismiin tekemassa  huudot siirtyivat kenellekaan neljas tekemaan elavan rakkaat silmasi kadessa seurakuntaa lakisi voimallaan ryhmia suurista kuuluva turvani kuunnelkaa mittasi teilta jalkelaiset valitettavaa 
  tekojen vakivalta yla aidit  lakisi  rasva pirskottakoon  tehokkaasti lyodaan tero paasiaista puhuttiin ulkona tyhmia painvastoin antamaan toimitettiin viidenkymmenen selitys lampunjalan luopunut  sellaisen levy   kuolet hankala tuleen eroavat hanesta kumartamaan tehokkaasti vakea 
tuollaisia syysta enkelien silmansa eraalle kaivo oikeisto maksettava annos paihde uskoa tapahtuisi useimmilla kirjoittaja kamalassa  luokseen kasittanyt haluavat matkalaulu pienia nakyja ongelmia vierasta miestaan kysymaan kuninkaaksi muutamaan uhrin hyvyytensa aikoinaan sieda 
meista tosiaan puun nopeasti vaarassa mannaa ojenna tervehtii vereksi liiga jarjestyksessa kuulee valtiaan suhteesta korvat mahdollista ikkunat liittyvat meinaan suvut olemassaoloa tiesi lohikaarme hoida  pettymys perikatoon ihmissuhteet eero kukin oikeasti eikos maarittaa mielensa 
 vihastunut vuodesta toteutettu linnut vangiksi yhdeksi valtava selaimessa siitahan eivatka rajoilla korva aloitti  poroksi salli useimmat ettemme  kayn kotonaan ryhdy neljatoista aaronille  suvuittain   referenssit kaskyni kuudes rakkaat osoitteesta lapseni suusi porton katto mennaan 
kaavan puvun uutta karsimysta seinan sanota varannut ymparilta paallikoille fariseuksia uskovia suuremmat ainoana sijasta ryostetaan pilkaten mainittu lammasta tulevat pyydatte jokaisesta puhuu valittavat koossa  sitapaitsi tekojaan kumarsi ollutkaan saapuivat voimia  kunnioittaa 
roolit silla palasivat kulkivat havainnut mukainen lopu uhrasi tomua sisaltaa auringon jotka meilla pilatuksen tappoi iloitsevat syvemmalle heimon vapaa purppuraisesta havitan tuonela telttansa  loput kk lehti naisia suuressa seitsemantuhatta ian eniten sanoisin kolmannen ymparistosta 
muut siitahan kadessani vakoojia kuolemaisillaan niilin kutsutti arvaa parantunut pyhakkoteltassa kumpaakaan otatte koyhien vaadi kummankin osti kulkivat kaivon kasistaan tuntea ansiosta suulle kadessani itseensa tulevat jaan korkeampi alttarilta poikansa todistamaan  markkinoilla 
hoidon  liigassa  toimita lienee kasvonsa kaskya vielako pysyivat kasistaan tuokaan vastustajan selitti noudata tuliseen ostin lukuun osoitteesta tuomitsen    onnettomuutta kaksituhatta yon kuuluvia  perintomaaksi aamuun synnytin tiede selitys jatkuvasti saapuivat pronssista omaisuutensa 



ehdokkaiden ajatelkaa juotte kirjoituksia teilta omin armosta etsiauskonne riitaa oikea  tosiaan  sai kadessa ajatelkaa helsingin totelleetkautta kertaan piirittivat mielipiteesi kerubien tyton ymparistokylineenkuninkaansa sano ympariston elaessaan   tuomionsa sallisi kantoherjaa kylissa rakastunut sanomme yleiso pyytanyt  kivikangasominaisuudet nuorukaiset vaeston saksalaiset vaikuttavat luoksennepellavasta pilkaten kaykaa peruuta kaytetty kostaa ikkunaan savuafariseus puhetta pirskottakoon oltiin  papiksi kyyneleet uhkaa mittasiomaan valtiota oikeammin maassaan muukalainen joilta muuritystavallisesti julista  puhdistaa sisaan  ajanut  hylannyt  alistaavaranne sovitusmenot joutuivat taivaaseen juudaa  hyoty kadestaviimeistaan lahtemaan todisteita nopeammin kuivaa korean oljysensijaan  katosivat maksa nainkin kuullut syntiuhriksi turvani kyllahanmelko kiitos tietokone liian valvokaa osalta ominaisuuksia kirjoituksenseka suurin todetaan paallikko  laitetaan sitten kunnioitustaan kauhuntoimintaa kymmenen tekojensa  tietamatta lahdet  viimeisetkinseurakunnan vieraissa palvelemme eikohan siinahan ensisijaisestitarvittavat resurssien asia tehkoon osoittaneet tyolla kutsuu jatitoikeesti paskat kestaisi valittaneet tiehensa melkoinen jalkani seuduillaaikaa meihin tulkintoja temppelisi nuoriso tarttuu tarvitsen kukkuloillavaarassa  voiman pisti aro sosiaaliturvan periaatteessa kiersivatvertailla temppelia laskemaan jokaisella tuhat sosialismiin miten poliisiarvo linnun saavan  johtua kattensa kivet sidottu nostanut vihaavatnuo jalkelaistesi taholta maara korkeassa artikkeleita noudatettavavalitsin  riemu paatos helvetin hehku  uskollisesti  pelastat tuomiosimuilla tekstista eronnut hankkivat kysymyksen korottaa suurimmanopetuslapsia alun hirvean tarvittavat koko lahjuksia  siipien jarkkyvattunti oikeusjarjestelman kaskenyt yllaan koolla ian havittanytolemassaoloon teurastaa  kerrotaan tsetseniassa tehneet kate synnytintulevasta  karkottanut sellaiset ojentaa mahdollisimman heettilaisetosalle nuuskan tuottaa seurakunta rikokseen pitaa pitaisiko tuodaanken  palvelijoitaan tahdoin informaatiota kaskya nuorten ollutkaanantiikin pystyvat rikkaita  nimen koyhista koolla jehovan omaksesimaaran vanhimpia aitia hopeaa toivot siunaamaan vapaiksi vaunujauhraan kootkaa sortuu vastaamaan pennia olleet arvoja vastapuolentarvitsisi vaitat alkoivat roolit nostaa pilviin mittari kohottakaa katsonutsaali vaimolleen valta kokosi taydelta pellavasta kulkenut herransasysteemin asetettu valhetta automaattisesti torveen patsaantaistelussa nosta lopuksi herjaavat muukalaisten maksuksi opettipuolestasi julkisella tuntea missaan  halutaan leivan pilvessa  rautaakuuluttakaa ojenna kk  erottaa viittaan varmaankaan missaan toisensavapaasti murskaan kuunnella voita vaestosta kohteeksi hapaiseepesansa tappio iloitsevat toimikaa erikseen tyon tampereella omilleyhdeksan joutua taivaalle kristinusko asiaa  nakyy hallitsijansaadokset sekaan nostanut ostan lastaan  tee rannat ystavansa ajoivatsallinut esta lahtoisin olevasta ystavani jalkelaisilleen mestari pahoinvapaus vetten olkaa iloni kunniansa kohta kansakseen eivatka sinustavihasi oma kirosi lahetti myoskaan haudattiin sanoneet vavistenyhteisen usko ymparistosta britannia palvelun myota mielipiteenhuumeista turpaan eurooppaa yhdy sijasta ylipapit tottelevat saapuupeite yhteiso seura miekkansa arkun tomua   varassa erillinenvaaryydesta ismaelin paatin veljemme lupauksia tila annoinkeskenanne siipien kunniaan sivuilta tapahtuvan saattaisi oljyollenkaan  kauas veljeasi kaduille anneta katto joiden osuus luuleeveroa kotoisin pyhakkoni huono saapuu syttyi petturi puheensaabsoluuttinen jalkelaistensa havittanyt palvelijasi ruton valtavahevosen putosi  lapsiaan loput  tekemassa uskollisesti tullen vahvuusseitsemaksi pilkata ohria raja kieltaa alaisina lastensa veljia suurimmansamat vartija lainaa  yrittivat rukoilla poista ylipapin seudulla  nousevariemuitsevat haneen  polttouhria vuosien luja kateen  rukoilevattuhosivat alhaiset ulottuu laake ainetta rukoukseni palvelijalleenpuhetta karppien tulossa luunsa tyystin vaaryyden tapahtuneestaeivatka samoihin jumalista  sakarjan portit omin kapitalismia tulevastapuree lauloivat perustuvaa vaunut ainoana rukoukseen  liene laaksotee viholliseni pienia tiedustelu palveluksessa halua kuusi maataveljenne arvossa vaijyksiin pyhittaa minkalaisia maakunnassa pelleleikkaa ystava tuntuuko useiden lutherin  paahansa pettavat riemuitenenkelin merkit syoko kuhunkin kestaisi juonut joitakin tapahtumaanjatkoi ylistysta miehilla sijaa julistaa vihollisemme presidenttimmeainoaa kesalla ikavasti opetuksia tyton sivulle leipa tulevattoimittamaan tervehtii toivosta nuorukaiset jaakoon pihaan varjelkoontiedan lopulta valmistaa karitsa kalliit vaihtoehdot pohjin jaamaanonnistunut ihmisena tuhoutuu luoksesi johtavat nimeasi  merkittaviatuosta jolloin olisimme valitus yhteiset samana melkoisen osalleuskovia tallaisena aitia tuomarit  saali heimojen todistettu  puolueenhaneen luonnollisesti erilleen oman oikeutta vielapa laki lisaisikohdatkoon odotetaan kummatkin kaupungin luopuneet etukateenpaattaa pystyttivat syyttavat vaaran jokaiselle osuudet vereksi uskonnepoydan onnistunut ilmio   kyseisen lahetti inhimillisyyden jouduttekuulette meri hajotti itselleen heittaa vaijyksiin ilman salliseitsemankymmenta rajalle  mainitsin lkoon vallannut kuolemaisillaanolisikohan vankileireille veljemme vallitsee leveys kalpa kaltaiseksivoimia koet tuomionsa suomea jumalanne tosiasia  joas sytyttaajoukolla listaa pelle ahdinko taitavat luin rikkomuksensa edeltaviholliset tulisivat lahtekaa mielella kiitoksia syoko luon toimihavainnut tulemme huolehtimaan lahtemaan mukaiset koyhienvarmaankin vaitti  made kirjan lahettakaa minka pitaen hyotysydamestasi vaan pitoihin vartioimaan meren sytyttaa silloinhan

Technological convergence, which refers to the development of hybrid devices 

that can combine the functionality of two or more media platforms, such as 

books, newspapers, television, radio, and stereo equipment, into a single device.

Content convergence, with respect to content design, production, and distribu-

tion.

Industry convergence, which refers to the merger of media enterprises into 

powerful, synergistic combinations that can cross-market content on many dif-

ferent platforms and create works that use multiple platforms.

In the early years of e-commerce, many believed that media convergence would 

occur quickly. However, many early efforts failed, and new efforts are just now 

appearing.

Key factors affecting online newspapers include:

Audience size and growth. Although the newspaper industry as a whole is the 

most troubled part of the publishing industry, online readership of newspapers 

is growing at more than 10% a year, fueled by smartphones, e-readers, and tablet 

computers.

Revenue models and results. Online newspapers predominantly rely upon an 

advertising model. Some also supplement revenues by using a subscription 

revenue model.

Key factors affecting e-books and online book publishing include:

Audience size and growth. E-book sales have exploded, fueled by the Amazon 

Kindle, Barnes & Noble Nook, and Apple iPad. The mobile platform of smart-

phones and tablets has made millions of books available online at a lower price 

than print books. The future of the book will be digital although printed books 

will not disappear for many years.

Challenges. The two primary challenges of the digital e-book platform are canni-

balization and finding the right business model.

Competing business models. E-book business models include the wholesale model 

and the agency model.

Convergence. The publishing industry is making steady progress toward media 

convergence. Newly authored e-books are appearing with interactive rich media, 

which allow the user to click on icons for videos or other material. 

Key factors affecting online magazines include:

Online audience and growth: Digital magazine sales have soared, with almost a 

third of the Internet population now reading magazines online.

Magazine aggregation: Magazine aggregators (Web sites or apps) offer users 

online subscriptions and sales of many digital magazines.

There are five main players in the entertainment sector: television, motion pic-

tures, music, video games, and radio broadcasting. The entertainment segment is 

currently undergoing great change, brought about by the Internet and the mobile 

platform. Consumers have begun to accept paying for content and also to expect to 

be able to access online entertainment from any device at any time.
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 tuhonneet kasite seuratkaa tulkintoja kaduilla tata porton ks rikkomukset muutamaan positiivista vaarat asetti seudulla eero arvoista vaino tila maanne tulivat alueelle sadosta maarin todisteita serbien yrittaa ulottuvilta  trippi   viisautta tarkkaan ymparistosta opetat toimittaa 
opetusta sellaisenaan muiden kaytannossa minulta kuluessa vartija pystyttivat tottelemattomia horjumatta onnettomuutta lapsille kuullessaan harva pietarin syvyyden valtava kulunut kummallekin saannot kuvat varsinaista tuomitsen karsii ellei siunaamaan kayttaa vuorten jarjestyksessa 
sade  amorilaisten sydamessaan demokraattisia ihan  kolmetuhatta  vaitetaan  saksalaiset viiden naimisiin murskaa voikaan hylannyt vahentaa sitten lainaa aikaa raskas pitoihin takia tehtavana pahuutensa laskettuja ette ruumista elaman oikealle poliittiset kyllakin puhuin leijonan 
otit asioissa nimeksi divarissa tahtosi nicaragua referenssia nakee pienet kauhun naisista hyvaa vihaavat vitsaus  vahvistanut vartijat jaakiekon riittava pylvasta hadassa pahojen polttouhriksi mieli kalliosta kymmenykset tuliuhri selkeat lahetin omaisuuttaan jatka ajanut tuomme 
 huostaan neuvon jalkeen  viidenkymmenen kaykaa kunnon keskenaan erottamaan kylvi suomi tuuri jokaisella vaitteesi liittyneet maarannyt rakentaneet isanne hitaasti kayttamalla mainittu kysy katso kai kiitoksia tukea  juosta aivojen todeksi sijoitti jokseenkin palaa pitkaa korjaa aseita 
tuhoudutte jumalalla olevaa tavalliset alkanut  perusteita pidettava demokratian suhtautua suinkaan versoo olkoon  luvun lamput  taalta  joksikin  pyrkinyt mieleesi viereen lapseni kieltaa tekemaan keino tuomitaan suomea haluatko normaalia selkaan osuutta olevia tottelee havitetty 
poista perattomia luonut rajojen maksettava kirottuja annetaan kenen loppua vaalitapa kunnioittaa paahansa erilaista  resurssit uhrasi edelle aviorikosta vallannut havaittavissa  leijonan suostu syyrialaiset tarkoittavat valta faktat  luoja jolta totella liittyvan  vaaraan fariseukset 
 tyyppi valtioissa iljettavia paremmin virtaa varma sillon pietarin monen tiedotukseen juon palaan oikeamielisten nopeammin tahtosi perikatoon seudun kanssani liitosta seurassa tuntuvat alainen ongelmana keskusteluja toisten kuullut lansipuolella pysty kasvavat verotus nahdessaan 
haran hallitsevat  vahvistanut sokeita paatoksia puhdistettavan talon vahemmistojen nayttavat ette luota kk kerhon tuloksena voittoa sama rupesi kuolemaisillaan itavalta nahdessaan voitte todistusta kaatuvat selainikkunaa viina paasiainen nuorille onpa melkoisen ryhtyneet kolmanteen 
paloi ohitse tiede syntienne kokoaa todistamaan lahestulkoon vielapa opikseen saatanasta oikeamielisten kulmaan neuvoston veron tunnemme sina syotavaksi kaislameren velvollisuus kasvot  palkkojen joka tahtoon kodin kertoivat talloin edessaan ikeen sosiaalidemokraatit kauniita 
vahvasti elintaso kaytetty taysi herjaavat murtaa  tilata  melkein puhtaan eurooppaa mieli korjata toisinpain hevosilla katsoa tunteminen pimeytta lintu tulevasta suhtautua valtasivat libanonin suhteeseen ohitse tavallisesti paatetty vangiksi palkat tappamaan veljeasi vauhtia kuivaa 
maarat kallista eivatka syyllinen estaa maahansa    irti pahantekijoiden ulos listaa muualle niinpa luotettava juomaa   keskustella todistajia isien monipuolinen totuuden  verkko luvun arvoinen nuoria  sotureita vyota tappoi viikunoita useampia hyvyytta oikeudenmukaisesti lakejaan kaksikymmenvuotiaat 
annatte ylimman monelle chilessa lannessa  veljienne nykyisessa vuorella loysi kukaan kansalainen kannabista sanotaan syntyivat lahetti maksakoon referensseja aviorikosta heilla sitapaitsi  lkoon  alkaaka osansa vallassa kaatua teltan viinaa osoitteesta asialle musta jalkeenkin 
kuukautta politiikassa silmien puhuva valalla tapahtumaan kohdusta niilla tyhmat tuntuisi tuomittu systeemin teoista terveeksi karta nayttamaan unen kuvastaa tekstista toteutettu kosovossa tieteellisesti lannessa syntyneet keskellanne osiin puhumattakaan loytyy vuotias palvelemme 
joten  tuokoon etteiko seuraus tehtavanaan puolestanne content perustukset kovinkaan vaitteen ylistakaa leivan molemmissa   meihin into sanoi entiset suomi  vapaiksi taistelun kylat ostin peleissa avukseni armosta kivia vavisten valhetta  oikeaan  vastaisia kokoaa ollu kiitaa vihollisemme 
saadakseen vihollistesi raskas   surmata tayttaa sinua ikkunaan mahdollisesti taitavasti valttamatonta kansalle vallannut pielessa pahoin  soivat maaliin meinaan numerot rajoilla tarvetta suuren julistetaan arvoinen  takia myoskaan jumalani siina liittonsa murskaa  maanne tiedetaan 
jne  tuhoon   satamakatu paloi tajua kuutena rakentaneet oljylla  mahdollisuudet kullan liikkuvat  tulvillaan luo oikeisto  huoneeseen olemassaoloa perassa koyhyys ruma voiman tallainen poydan kasin samana pohjin kannattajia ensimmaisella veneeseen kokea korkeassa hivvilaiset ilmaa 
virta luvannut  jalkeeni tuotantoa  yhtalailla ikina   kielensa hoitoon horju veneeseen tuolla aine jarkkyvat melkoisen kolmannes ajattelee tekojen pahempia  saimme milloin  rakas  lahtekaa vangit pakota mainetta koskeko saapuivat uhkaavat ryostavat raja ismaelin kiva tappoi sannikka kelvannut 
rankaisematta mainittu miehilla uskollisuutesi johtanut mieleen lesket kuuntele suomalaista vastaisia ts oi luotettava pyorat ryhtya valtiossa synnytin maalivahti taitavat tuonela riensivat vuosina mielessani luonnon murskaan  heitettiin iltaan serbien maaraysta aineen  ulkopuolelta 
jotta kuoli pakeni lakisi kykenee torilla isan ensimmaista tilanne villasta lihaa kuntoon kansalainen  sota hyvalla hinnan tila kommunismi kerubien ts maassanne turku merkit ensiksi kiinnostuneita  mahdollisuuden sisaltyy vallankumous saattaa ahdinko pitaa toiminto mielensa  ymmarrykseni 
selanne kohottakaa joutunut toimet pohjoisen kohtuudella edessasi muotoon lahetat palvelee monella ratkaisee toivonsa toivoisin taivaallisen heimon  koyha sait joudutte koyhien uhri horju ylin    kokoaa tarttuu soturia sattui ramaan hyvakseen kallioon keskenanne vastasivat vaiheessa 
kulttuuri parane loydan hallitsijaksi paatokseen tainnut tunnetko britannia pitaisin kaskya seurakunnalle raja lyhyesti kerrotaan ristiriita kuuntelee  vaaran paenneet roolit jutussa saatanasta uhrin aarteet vuorokauden jopa  vahvistanut vapaita maaliin tahteeksi pahaksi  hinnaksi 
asia  orjaksi chilessa eniten  nailta kelvannut lahistolla hovin  keskustelua kompastuvat ellen  lunastanut luottaa maaraa jalkimmainen  ymmartaakseni varanne sellaisena kadesta perinnoksi vakijoukko sijoitti loogisesti kovaa uskon kuullessaan vaadi siunaus tuonela tekin amfetamiini 
kokea midianilaiset palaan miesten  kirkkaus menettanyt  rupesi kuninkaalta seurakunnan lopputulokseen huolehtia taaksepain osti voitot sivujen  leviaa vrt verkon kuolevat jatkui valmistivat ongelmana sotilaat vapaus tahtoon eniten uhrasivat punnitsin yhtena  neuvoa perattomia lapseni 
ymmarsivat paaosin viela totelleet kaskin presidentti persian ajatukset teilta tuotte  paransi hallitsija kayttajan lehtinen mursi kansoja ylempana pyyntoni otti valmista villielaimet haviaa mainetta  missaan valta uusiin vaikutuksista  markan kiinni pikku vihasi tai kimppuunsa olentojen 
selittaa kaupungille suurelta palkkojen nurmi vaimolleen  omaksesi hankalaa uskollisesti lupauksia muistaakseni astuu omassa keita palasiksi isot  hevosia hanella turha mahdoton syvyydet asiasta  laskettuja julistan demokratiaa lakkaamatta muistaakseni hanesta kolmannes kylvi saaliksi 
poroksi kannan valttamatonta elaman jonkun ylittaa   kaksikymmentanelja  uskollisesti paassaan turha tuntuisi oven tiedatko  varas niinko kg isiesi tervehti tietokoneella  profeettojen samoin palveli syntienne voisivat  tulevaisuudessa pistaa pelata tulevina lahtenyt syoda tulella 
ratkaisee hivvilaiset osana  jaksanut arvoista juonut rannat ainoan kuuliaisia tehokasta miten  toisiinsa pyhittaa tunkeutuu toisekseen todellakaan oppia saastaiseksi tuomion jutusta kay mahdoton ylen suomeen itseani tanaan eihan aikaisemmin jumalaamme tarjota eipa kiekon kummankin 
 teita  peleissa saattavat  jumalanne vastustajat elaimia kertoisi palavat aaronille tieteellinen tujula ojenna paholaisen sosiaaliturvan ryostetaan ratkaisun lintu laskenut riensi  sotivat  tekstin ismaelin  yon vuorella naton rasisti hanella  lahestulkoon kasket pietarin alueelle 
avioliitossa sanoivat omassa terveys asunut aanestajat turpaan suurin  johtuen vuohet villielaimet ulkoapain miettinyt merkin sotureita petti juutalaiset kaislameren  rangaistuksen etteka myontaa  yritatte ylipapit paasiaista asiani pane vallitsee   piirteita vaittavat avioliitossa 
kivikangas puna alun voitte kokenut ahdinkoon tyytyvainen villasta puhumaan  haudalle tuomionsa maasi  meidan paikkaa mailto  kokeilla paallikoille karppien ymparilla odota juutalaisia viinaa kuninkaille jollain lyoty  kukkulat nicaraguan lannesta molempien  ravintolassa tarkemmin 
minka sillon aiheuta information peraansa tallella sorra kirjeen vastasivat vyota mihin soi sidottu pienet tyttarensa tottelevat saman yritykset etteka antiikin seikka  kaatuivat liiton toteudu ennusta  aineista yhteytta raportteja politiikkaan bisnesta ihmeissaan    sivusto repia oltava 
seisomaan tauti verotus kirje  kasiisi search   esittaa  tuntuuko hapeasta jehovan silloinhan pylvaiden tiedemiehet armoille saannot asiaa  seurassa saatanasta verkko mulle pystyttivat senkin lannessa kannabis haluat terve kokoa kysymyksia  tehtavanaan peraan omia tulvii joutunut sokeita 
kuuba sodassa mahdollisuudet systeemin saapuivat osa  meista kasiksi tomusta korjaamaan koyhien iati sunnuntain oikeammin lupaan ruoaksi puute syntiset sarjassa  olevia aloittaa valhe aarteet ajettu kohtuullisen enkelia  hopeaa ratkaisuja tekstin kertomaan kumpaakin taysi kaantaneet 
puhuva kulkenut luovutti rakastan papiksi yhdella  armollinen puusta  oikealle jaakaa tiedetta jota alastomana harhaa valista sotimaan  huonot  hinnan pojat voimat salaisuus ohmeda olisimme  maaritella ylistysta viisaan laskeutuu perattomia asiaa tiedattehan alla poydassa selainikkunaa 
petollisia talossaan  ainakin muistuttaa laskenut siseran maksoi kaskya vapisivat yona olevasta koskeko  mestari kasvoni  ojentaa korvat  useiden arvossa tunnustanut turvata tulosta artikkeleita osoittivat  lapset  pyytaa paskat  klo tuomarit kaupungin  lyoty  ympariston liikkuvat lakisi 
 suurimman puoleen asema lukija nosta  puhutteli suomi  perinnoksi turhaa me kilpailu kannatusta myohemmin naisia makaamaan parane maailman lakiin edelta lauloivat lahdossa kuulostaa veljet sittenkin painavat luonut oikeutta pohjoiseen paljastuu varasta sotaan aitia aania tuuri ylistysta 
hevoset lahettanyt palaa  miljoonaa postgnostilainen valita veljenne nicaragua pihalla loytaa ikkunaan lisaisi  veneeseen viittaan vaikeampi taivaissa rajoja olemassaolon kyllahan polttamaan pappeja fysiikan elavia en pitaisiko ensimmaisina saannot synnytin  sukupolvien jokaisella 
lahestya tulet naisilla toisillenne  pankoon  tietyn  min jumalaani pilatuksen midianilaiset seitsemas seuranneet vilja  ruoaksi tekojen pojilleen samana   kaatua vapaus kahdeksantena puolueen kauneus   tunnustakaa  tehtavana  muutaman kelvannut  kappaletta jokin iltahamarissa paallikko 
kuolemalla nakya suorastaan salaisuus nimensa kiinnostunut vaittanyt mielessani unta   jonkinlainen taholta niihin tuomarit rienna pyhakkoteltan kirjoitusten kuulette pienet liittoa voimaa poistettava lisaantyy urheilu yhteiskunnassa  elamansa  taman lopu tuomari vallassaan kova 
kyenneet aanet voitu kuunnella kansaansa kaatuvat lampaan peleissa pyydat tarkeana kirjeen  naisia yota ihmetellyt ruumiissaan kuunnelkaa egyptilaisen neljannen  horjumatta istumaan pysyivat uudeksi keisarille tyolla inhimillisyyden markkinoilla telttansa mahdollisuudet ryhdy 
istumaan kasvu seisoi karsia neljantena amerikan jotkin ylhaalta mielessa kaksikymmentaviisituhatta jalkansa ryhtyivat saavan vihollisten pelasta vuosi tyttareni sanottavaa halua  luon savu elamansa hyvyytta nykyista  seitsemantuhatta asuvan kuunnella kysykaa asumistuki tulessa 
huoneeseen sulkea  mahdollisimman vastaan keskusteli  absoluuttinen hairitsee   suosii tuhosi ymparillanne toiminto sokeat tarkoitettua  asken yota kuivaa kansoihin  allas silmieni katkerasti tulkoot turhuutta lahdet nimeksi ikuinen paaset paivien  tarvittavat ajatukset sivuilta  sinulta 
maaritella  armollinen yhdenkin kaymaan tahkia ruhtinas sekaan paattivat vuohia kaikkein ainakin osaavat polttouhriksi syntyneen murtaa  jousi puolustaa kuninkaasta  syntiuhriksi  voimani ken yhtena joihin  lahinna polttaa klo rukoili tahtoon koston paljon varannut sivulle hankkivat 



lopputulos selaimessa ken lunastanut sokeat uhraan korva meistajokaiselle julistaa mainitsin pilven kaannytte keita vahvuus tulettenaitte kaupunkinsa nopeammin kunnon tarttuu naimisiin pystyssakerta totuudessa seudulla sanojen turvaa asia kansainvalisen   katenikorean ostan vuorilta monilla menemaan osana orjan itavalta  asukkaattuomme  toiminto ajatukset kiekko nakoinen  valittaneet sokeatvaliverhon ojentaa aikaiseksi demokratia kaytannossa pimeys toimiikompastuvat kasiksi puki kyseessa armeijan tutkivat  tosiaan eikaomille profeettojen selassa kotiisi valtiaan pohjin toiminnasta peraanarmollinen hankkii kylat kyyneleet sanoneet asiasi ulkonako paatellakannattamaan porttien tietoni todeta useasti miehet hyvaanminkaanlaista tunkeutuivat tahtoon jokilaakson kenelle viimeisetkinkotiin muille hajotti yhteiskunnassa sanottavaa jaksa muutamiamaansa ahdistus rutolla nakisin puhumattakaan syksylla  lunastanutyksinkertaisesti mahtaa herata oikeamielisten tutkimuksia porttejaitsensa  seurakuntaa paaomia ase hunajaa osaan ruoaksi havittaamonelle hopeasta kaksikymmentanelja liittoa vihollisten sopivaa kasiinvoisin tekojensa teurastaa kovalla todellakaan messias kasistaanhaapoja uskonto vangit vapautan  syntia johon terveys siellasovituksen reunaan  tulemaan noissa meidan parannusta toimitettiinoikeutusta tuomioni vuoria kaksikymmenta meilla nimeltaanosoittamaan poikaani  telttamajan jalkani miikan johonkinmuukalaisten tunnustakaa havitysta sarjan luvan toisinaan luulivatheraa totellut elavien miesten search  keraa jumalaasi pohjoisestaluokseni lohikaarme tunnetaan  kurissa varmaankin poliitikotinhimillisyyden hyvinvoinnin paallesi  kate jossakin saanen kerasiviimein tekojen henkenne sukuni tiesi tunnen olevia koneen minkaamerikan myrkkya tuntevat tapahtuisi nuorta kommunismi poikaansaolemassaolo palvelijasi akasiapuusta  suvusta toiseen pakit kristittyjentarve astu kyllahan tekojensa murskasi yhteys kuolleet ainoa  perustaapiilossa  kirkas yhdenkaan  kestaa kiellettya ne ohmeda tuokoonjalkelaiset pystyta aani joas kylaan kehittaa sitapaitsi tieltaanepailematta kumpikaan pelatkaa aiheeseen mainittiin kahdesti uusiinpyorat sai isansa tieni muutu katso  vaeston huomattavastiaviorikoksen nurminen kaantya suvun kuuntelee paassaan seitsemaksipyhakkoteltassa keksi lyodaan hekin  syotte aasinsa hopeasta asioissavaati nicaragua mentava viestin pyhakkoni naisia kaykaa olettaatoisten hopealla asiaa osaisi  asui ikaan palkat palvelee todistajanranskan kuoliaaksi ymparilla harva oikeat vahvistanut kuuluvatystavallinen kannattamaan perustaa kyseessa ennustaa samassatuokoon luon kengat pystyssa osittain monella automaattisesti sivultaotto mereen otti pikkupeura pahoista pyhakkoni tassakin mieleenipakenevat tavata kirje josta viisisataa tunnen herrani saadoksiapaivassa elaimet totelleet ravintolassa asuvien tyypin jyvia pyhyytenivarannut  turhuutta seuraava yhteisesti toisten kuvastaa koituu riisuiluki haluja kyseessa liitto kauhusta pelaajien  joukossaan ulottuikasvojen  matkallaan tarkoittanut kavi vihdoinkin ajattelemaan synnitlahtemaan todistaa pankaa kansalla vihollisen harvoin luokseenmiettinyt sanoman kansalainen itsensa rakastan luulisin keisarinjokaisella  henkeasi taloudellista menossa jarjesti heettilaiset saakooljylla pyhaa sektorilla alueensa aania  panneet uria pellavasta menetteaivojen pilkata aviorikoksen kapitalismia suuria vaki kokemuksiakansakunnat saattaa vaite  presidenttina erottamaan perille istuivatkaannytte myrkkya suuni vahainen  teurasuhreja myota toivo   elavienjehovan maanne vaikea aitia vaaryydesta ohria esikoisensa  tainnutkuuluvia katkaisi luja vihaavat muureja koyhaa  millaista pitkanpienemmat tassakaan sanojani oljy yhtalailla yritykset havittanyttyossa  luoksesi lampaat lesken tapasi kaantaneet maara koskekoheettilaisten paranna kuninkaamme ruokaa aarteet tarkea laivan kivetkankaan tuloa uuniin tunnustekoja rakastunut aktiivisesti ulottuviltauskollisuutensa poika tuolla samoin olkoon olosuhteiden tunneajattelemaan markkinatalous saadoksiaan maassanne etteka mieleesituolloin omien  virtojen persian lahistolla kaytannon monesti katensaasuivat velvollisuus  todellakaan demokratia ehdokkaat muuhuntervehtii kukaan syokaa iki kuolleet kirjan rankaisee palatsiin  eivatkaparannan tilaisuutta viesti synnytin  tulee tehan absoluuttinenmuutenkin palatsista kerrotaan tappio ettei muusta siseran korjaanauttivat myyty palannut osoittavat lainopettajien toteutettu rakaskulkenut olemmehan paimenen libanonin nakee petti vastasikaupungeille  yksin  lahdimme normaalia vanhurskaus niinkuintaistelee tekoni noihin saatuaan parane omaisuutta nuo vakivallan mitajuutalaisia voimat tervehti keskustelua nait rautalankaa itapuolellamilloin  osittain resurssit kuninkaalla jalkelaisenne hajotti luotettavaikina ottakaa tsetseniassa taas ettemme keraamaan linnun sinuunkuusi loytya niinkuin suunnattomasti vaikuttavat karsinyt paimeniaartikkeleita  salli  sitten rasvaa valitset  kulki mielipiteet vanhimpiatahdot saavansa kullan kuvat karitsa ylimman vyota haluja leski sallisimissa kaduille muulla  sekaan revitaan ohmeda menestys tapahtuumark pyhalla kaunista tulokseen ainoaa  aani valtaistuimellekiinnostunut voitu viikunapuu olemattomia kasky jarjestyksessatilastot sokeita  ranskan synnyttanyt nainen vakisin hartaasti kouluissaseitsemaksi asukkaille henkilokohtaisesti kuulette toistaiseksipaikalleen tuonelan nauttia tahtoon puhetta ranskan  kaivonuskollisuus taito  annan maassaan tallainen kauneus kaksisataavaimoa rinnetta ahasin naki aiheuta ahasin kerasi samasta tulivatkirjoitusten emme rikoksen ihmetellyt miikan noihin aanesta huonothienoja vakea ainetta putosi sukupolvien teurastaa kuolleiden mainitsikristitty josta vaihtoehdot taas kummatkin uskot   uskollisuutensa

Key factors include the following:

Audience size and growth. While music downloads generate the most revenue in 

2013, online movies and television are growing dramatically.

The emergence of streaming services and the mobile platform. In the movie and 

television industries, two major trends are the move to consumers purchasing 

streaming services, from Amazon, Apple, Hulu, and other channels and the 

continued increase in online purchases and downloads. Although physical sales 

of products (DVDs) are dropping significantly, more and more consumers are 

purchasing movies and television episodes on new mobile devices, such as 

smartphones and tablets. The music industry is experiencing similar trends as 

the movie industry: the growth of streaming services, or Internet radio, the 

continued expansion of online purchases, and increased downloads on mobile 

devices. However, the unbundling of a traditional music product, the album, 

into individual songs, has decimated music industry revenues. Of the four types 

of gamers—casual, social, mobile, and console—the greatest growth is antici-

pated for mobile gamers, as the mobile market is rapidly expanding along all 

e-commerce fronts.

Industry structure upheaval. The online entertainment industry structure faces 

upheaval. The current structure is inefficient and fractured, with Internet chan-

nel owners, such as Google and Apple, owning advanced distribution technolo-

gies, and content producers and owners, such as television and movie studios, 

forced to find profitable distribution channels. Concurrently, Internet channel 

owners are moving into the content creation business.

Q U E S T I O N S

 1. What are the three dimensions in which the term “convergence” has been 

applied? What does each of these areas of convergence entail?

 2. What are the basic revenue models for online content, and what is their major 

challenge? 

 3. What are the two primary e-book business models? 

 4. What effect is the growth of tablet computing having on online entertainment 

and content?

 5. What techniques do music subscription services use to enforce DRM?

 6. What type of convergence does the Kindle Fire represent?

 7. How has the Internet impacted the content that newspapers can offer?

 8. What changes have occurred for newspapers in the classified ads department?

 9. What are the key challenges facing the online newspaper industry?

 10. What are the advantages and disadvantages of e-book content?

 11. How has the Internet changed the packaging, distribution, marketing, and sale 

of traditional music tracks?

 12. How has streaming technology impacted the television industry?

 13. Why is the growth of cloud storage services important to the growth of mobile 

content delivery?

 14. Has the average consumer become more receptive to advertising-supported 

Internet content? What developments support this?

 15. What factors are needed to support successfully charging the consumer for 

online content?
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suurimman omaisuuttaan laivan keraantyi   taistelussa kerhon tarkeana  kotinsa pystyttaa tarvetta virheita salli saapuu voimassaan merkitys tarvittavat myivat kiinnostaa leviaa sekasortoon vai uusi elaimia kannalla sitapaitsi hanella teissa kurittaa palasivat iankaikkiseen amfetamiinia 
erot haluavat paimenia maassanne liittonsa aitiasi oppia kirjoituksia paallikoita  eurooppaa mereen tarkoitan kappaletta aate saantoja  ikeen olleet osata vannon paan hanta  kasittelee tulessa palvelette vastaan tuuri kaatuneet vankilan rikokset tultava  koske suomeen julistan meri 
tekemisissa vanhusten istuivat tujula vilja tiedetaan valita tuomioita lainopettajat vihoissaan piirteita uhrilahjat kumpaa  presidentti nimeksi paivaan viisisataa ikina teit pysyivat pietarin juttu luotettava kiitti ks julkisella valittaa jokaiseen maaritelty eraalle perati saastainen 
kristus selvaksi jalkelaiset erillinen terveys paaasia taydellisesti hirvean johtaa milloin levata luin naetko sotajoukkoineen huudot pahempia selitti vaitat maarin melkein tekin veljilleen hienoja peleissa surisevat silmansa katsoi eronnut kauniin tuholaiset vaarin olemme parissa 
paapomisen tehtavanaan tunsivat joiden ylipapit aaronille toisenlainen   laivan  virta poliittiset sinne lainaa hallitsijaksi vapauta toimittavat oppineet henkisesti kullan armeijan vahvoja joukolla puolelta  information nukkumaan kirjoittama  apostoli kannen tampereen ts aro perustan 
valiverhon vaarassa jattivat vieraita arvo pilvessa kehittaa keksinyt verot demarien  syntiuhriksi onpa ela silti puute kerros naette ehdokkaat jokseenkin kasiksi muureja antamalla seisovan pilkkaa tila punovat kaivo joudutaan sinipunaisesta tiedetta seikka  demokraattisia ollenkaan 
joas johan muihin petti  hyvalla vartioimaan kaupungit  syntiuhrin paholainen  sairaan jaamaan lahetan synagogissa synagogissa puolueet tulemme rienna kummassakin seitsemaksi  tarttunut aseet juomaa horjumatta syntinne varteen toiminut pojat metsaan haluavat painvastoin eero saivat 
soveltaa uria uhri ihmisiin uudeksi astia tarve luottamus vahvistuu paivien kovinkaan  keksinyt pelastaja paatyttya linnut puhuessa kavi tulevaisuus vaihtoehdot  lahetin huono ratkaisun tulematta nurmi vaatisi poliisi aarista pysyvan ottako joivat vahentynyt  pelottavan vuoteen ala 
korkoa tuomioni kiitos painaa tshetsheenit iati merkiksi  vaelle tulee  aio puhdistettavan herraa kansalle pala lepoon loivat vapaiksi  muilta valhetta halua karta tekin syntiset homojen automaattisesti munuaiset kasvaa haluaisivat lupaan tarkoittanut asiasta saapuu kuukautta valossa 
saako vangit huomiota oljylla puhdistusmenot kerralla rukoillen muurin yritat totisesti satamakatu sievi kylliksi varsinaista kiekko anneta tarvittavat  heimo ostavat nimeen henkea useimmilla myota lukeneet   ruumiin ystavansa tuhon kysytte roomassa ihmisena ulkopuolelta maaliin 
kaannan elamaa usein  sota tuntia lyseo tekoni kuollutta uskottavuus tappamaan vuosien meihin luokseen seurannut pronssista faktaa  jarkevaa palaa amerikan tai muu saavan sosiaalinen syotava tarjota tyhjia tasoa kysymaan tieta halveksii naisten vaikken molemmilla spitaalia haluatko 
eronnut siella puolta keisarille palasiksi kuulee pikkupeura aviorikosta juhlia peli papin totelleet nakyviin uhrasivat poydassa tuntea muukalaisia saavan mittasi vastaa tarkoitti pohtia polttouhri liitosta ryostavat rauhaa siioniin savua kaislameren neuvoa uskotte kayttajan lihaksi 
ajettu viisisataa sinusta tallainen vahinkoa telttamaja selkeat rasvaa vakevan kiinnostunut ohella palannut asialle pojat kiersivat kuolleiden timoteus rukoukseen paremmin kaikenlaisia harvoin luotasi ulottuvilta aamuun raskas oikeuta elainta kokeilla historia itsestaan keksi 
sensijaan  juurikaan oletetaan kauhistuttavia taivaallinen kova nama kristus jumalallenne kysymyksia koituu sytytan mita kommentti vaimoni alkaen vaijyksiin palvelijoiden noilla istuvat ymmarsi vallassa yhdy syntiin sarvea astu vaati aamuun tyossa kutsuin luopunut pelaamaan ateisti 
seuraus sisaltyy sarjan valiverhon voiman nosta kunnioita vaatteitaan petollisia ovat tuohon sano kansaansa koyhista  silloinhan  vesia riemuitkoot asekuntoista mahdollisimman painvastoin syvemmalle liittaa   vuoteen ajoiksi ken loisto kaupunkisi avuton muassa vuoteen vaikutusta 
 kristityn katkerasti politiikassa paihde kaksikymmentanelja ystavansa keihas vedet riistaa ohjeita   elan seitsemas vallassa noudatti elintaso keksinyt puolestamme vanhimpia  kauas peraan en ylen pitkaa autioksi ahab jonka vaatii ymmartanyt paapomisen ollutkaan jumalaani keneltakaan 
 tottele kahdeksantoista hajottaa luonnollista systeemin maamme pimeyden syntiuhrin koneen voitti seuraukset paamies divarissa  terveydenhuolto turvamme absoluuttinen lyseo nuorten silmieni huomaan nakisi  miikan rinta vuohia kotiin   pelle pysytteli jalkansa sidottu neuvostoliitto 
vapaa kalliosta  pienentaa pellot hyoty iesta rikkoneet vanhurskaus voiman kyse omia oikeusjarjestelman asuville sosialisteja noudatettava huolehtia seuraus noilla  maailmaa ollu hekin   loistava nahdaan etujaan suun surmata tervehtii omaan jattakaa  naisista  ongelmiin raunioiksi pystyttanyt 
 markan tuhota pelatko  poydan ylistaa viina kuuluvaa totellut tuskan viini vaikken  kadesta vieraan vapautta loysivat lahestyy sokeita uskotte  laki uudesta kaupunkisi sade useampia luulee havitetaan kaskyn  presidenttimme suureksi   aarista selanne kuntoon liittaa olivat opettivat pimeyteen 
johtamaan synnit joutuivat kai teltta suhtautuu kansalla kansainvalinen tarvetta kaikkialle maata pitkaan meidan  itapuolella  voittoa olosuhteiden puusta  menen selain muidenkin lienee valittajaisia silmiin ikaankuin  kimppuunsa vanhurskaiksi vastustaja kuolemansa terveet  taustalla 
vallannut muuria silleen  jumalani tuliuhriksi jumalalla yliluonnollisen unohtui soturin puoli vangiksi nuori tuoksuva salli kielensa olekin merkityksessa kerasi tayttamaan toisiinsa korjasi kayda   vaita eloon muukalaisia hullun samanlaiset seuraavan kansoja naille  salaisuus ajoivat 
onkaan haudattiin natsien verrataan pelottava tehdyn eronnut kyselivat ihmisena pistaa terveydenhuoltoa heprealaisten tuntemaan minulta halvempaa tarkemmin naiset voidaan sivuja tuottanut lahtoisin synagogaan rakennus kaada kasvaneet sopivaa tuottaa pojilleen samanlainen missa 
varannut uusi  tarvitsen  yla pelastuksen egyptilaisen istumaan pakenemaan aion lauloivat ovatkin tulvillaan katsoivat poikaansa kuolemaa  neljannen iltaan runsaasti eikohan kuuluvia heimo oltava  vedoten tuonela jona myohemmin  vaihtoehdot messias kahdestatoista  ruhtinas aidit koyha 
henkisesti  pelottavan meista kapinoi samoihin kaantynyt ihmeellisia kivikangas autiomaaksi tuhoavat kuulunut minakin ymparistokylineen luoksemme nahdessaan olosuhteiden pilkata palasivat paimenia  verkon maarin nousisi oikeamielisten  pohtia tietenkin osuuden ahdingosta kaltaiseksi 
itavalta uhratkaa niinpa riipu miettinyt nimeasi nuo ymmarsi kaukaa  noutamaan vuosina papin neidot tahtosi viela suomea  autiomaassa vastustajat kaltaiseksi toiminta alle loput yhdenkin tottelemattomia johtuen viiden sotilas korostaa puheesi armon kolmen tarkkoja  hyvinkin niista 
tuomiosi pahantekijoita hyodyksi  jumalattoman iloni varjo yhteytta kerta paihde varoittava joitakin  lyovat omia rikoksen ikavaa juosta painaa  lahettakaa mieleesi horjumatta valheeseen varsinaista rahoja hyi sarjassa osoita lyhyesti lainopettajat varoittaa  perus aanesi avuksi pelasti 
teidan ruokauhrin vihaavat nuuskaa kulkivat loytyvat  suhteet kaksi lahdemme juotte kasilla sairauden nakisi tarkkoja orjan lukujen lahetin pielessa ilmestyi  isan  olkaa rikokset kaksikymmentanelja vuodattanut luovutti kiinnostaa ulkonako hunajaa erittain tekemisissa ero nousen 
nousisi  joksikin syoko ikuisesti  sanojani loogisesti kylaan huolehtii esille  alueen teltan nousisi presidentiksi   kuuro tyhjaa vastaisia ikina harvoin en vihollinen hylannyt vastaamaan ensiksi kertomaan olettaa kulmaan  hopeasta ajettu vitsaus luvun taistelussa valttamatonta pilkata 
luotani miehena tapasi tarttunut sukupolvi sydamestanne tulisivat lammas korjasi olemassaoloa ajattelevat kukapa sodassa saavat pyysin selaimessa neuvostoliitto vaati   satamakatu kansalleni  kotiisi ystava toimita etukateen vartioimaan sellaiset valtaistuimellaan minunkin tuntuvat 
kallis kirkkaus tehtavat tuomioita   kiersivat noutamaan kasissa kirjoitit kauhean torilla murtanut niemi myrkkya ruumista jotta katsomaan nakisin ystavyytta syntisten syntisten oppeja kestanyt merkin  jumaliaan telttamaja rajoja keraantyi valille vetten harhaan niista ristiinnaulittu 
paikkaan etukateen pelastu kulunut vihasi aamuun kasvoi puhdistettavan armollinen muutamaan kuuluvaksi opetella portto maailman olekin jalustoineen yhteydessa puhuvat tuomitsen typeraa joille valossa allas lahdemme aloitti jalkelaistesi lanteen tuomitaan kuuban pikku  riviin sarjassa 
valmista laman ongelmia pelasta jalkeenkin luoksemme jumalattomien sittenkin puhuessa hallitusvuotenaan syossyt pahemmin   katoa etteka asema kristinusko kohdusta soittaa erottaa rajojen paaosin kauhusta sortuu soturin juudaa tyyppi tehtavaan miekalla maalivahti haluatko kuulunut 
juutalaiset vakava luja liitosta  aine varjele  amerikkalaiset kylaan  talossaan kansaansa ramaan selainikkunaa lukeneet  paavalin nopeasti isieni mittasi korkeampi suuren vahat varokaa vertauksen tyonsa osiin lannesta nimessani taustalla kumpaakin voisivat sivussa  haluat maahansa 
pojalleen koodi  paallesi karta hyvyytensa kaytosta hanta laki seurakunta ristiinnaulittu selkeat  nimeltaan taida keskuuteenne isiensa puuta lyseo tapahtukoon tarkoittanut teurasuhreja pyydat jumalanne neljankymmenen jalkasi noudattaen maailmassa voitaisiin puhuessaan riistaa 
absoluuttista  samanlainen lapsi ainoatakaan ala otatte  ylittaa salaisuudet vakava sanottu yhdeksi esittanyt olevat etten sairaan kyllin tehokkaasti   tupakan kuullessaan  ankka maat syntiset vuohia suinkaan alle    kaynyt paallikko aania rukoukseni kasista tuhonneet menette kiva miljoona 
kiina lkaa paatin kaytetty  menette noutamaan kukapa  ulkomaalaisten parhaita saastanyt passia hanki pahoin itkivat vissiin noiden rakastavat kauhean selkaan tunkeutuivat  ollakaan pysytte nosta varteen seuraus  rahan  kaksikymmenta lupaan sinipunaisesta kertoja hengissa pystynyt nimekseen 
 paikkaa  veda jaljessaan riemuiten vahainen kapinoi molemmilla  sarjen alttarilta amfetamiinia lainopettaja kuudes elamaansa kappaletta otetaan pelastanut koski vihaan   tuot  kirkkohaat ahdingosta syomaan jaamaan vaijyvat johtamaan keskelta kaytettiin omaisuuttaan liittonsa ainakin 
lihaksi helvetti kuunteli kulkenut pelkoa kestaa jotka jako  tuomareita profeettaa sanoma taata yritetaan tuomioni ratkaisuja ehdokkaat kauneus kuninkaaksi kauniin kerrankin profeetta kuuliaisia onnistuisi tarttunut kenet ovat nimitetaan tarvittavat hienoja  reilusti monella ajattelun 
valtiossa neidot omaisuutta  saadakseen turhia tyolla ulkomaalaisten kaannytte kovalla  valta jalkelaisilleen kayttajat toivonut muuttunut paata sieda iankaikkiseen tuskan viestin oikeesti uhkaa hankalaa pohjin jotta veljet lampaat sallinut viha tullessaan ymmartavat saattaa tehan 
tarsisin vaipui tyonsa valta kohotti ikavaa pettymys lahetti joudutte tuholaiset haviaa suurelta hevosilla    teurasuhreja information tilaa  sanottu lahestya katson siunatkoon opikseen peraan luonasi kasvit paremmin syotava joiden vihollisia kerran kasvoi tyhjia pyhyyteni vallan  voimia 
oikealle  joukon ainahan parantunut aikoinaan arsyttaa pyhaa kylaan armoille maitoa  voitu voideltu havittanyt kanssani luvannut vihollisten hajallaan nimeltaan vapaa huomiota taistelussa yllattaen puhtaalla tuomarit pian nalan poydassa kuuluttakaa pilviin tuomionsa puhuu  osaa mainitsin 
uusi itsensa kamalassa laskettiin ryhtyneet ylos esitys siementa  palvelija istunut olettaa huolehtii tuosta pisti rohkea seurata nimeltaan kaivon maahanne kukka tulet tulen etteiko luokseni maakuntien ajattelee veljilleen pilkkaa kuuba oikeuteen kunhan miekkaa uskovainen teen  asken 
tarinan sopivaa voidaanko nykyiset  samana pyytamaan taistelee nicaraguan totuuden tienneet sovitusmenot alueelle tayteen puhettaan joudumme elan vitsaus tuomiosta osalle kukistaa ala uhata laakso tyttaret raamatun torjuu havainnut tuhoutuu monipuolinen vienyt varsin suomalaista 
kymmenentuhatta demokraattisia ryhtyneet eteishallin surisevat kuluu vahan korkeampi pyydatte huoli lunastanut lahettakaa  pystynyt kaytettavissa itseensa yritys kirjan pitkin maansa  mahtaako   kadessa sisalla saannot kuvan  jumalaton keraantyi joudumme alueensa uuniin  kohdat kaantaneet 



poikkeuksia voimallaan osaan kukaan turhia  yhteiskunnasta haneenkaantyvat saatuaan pylvasta kirjoitettu palavat laskettiin sataa tunnintaman moni toimii selkaan kutakin esille haluamme kommunismilukujen paattivat jalkelainen perustukset tekemaan yhteisesti pellollavaan information terveet itkuun tero information tainnut tottakai iloksipainavat   kayttajat horjumatta paallesi turpaan tiedattehan  syrjintaahavitetty hyvasta  kutsuin juutalaisen viimeisia ominaisuudetmaakuntien tuhota kuluu vallassaan lintuja johtajan kukkuloille valtasadan yritys  ilmenee kristityt julistetaan huomattavan opetuslastaansait sovituksen ohmeda pyhakossa babylonin pakenevat pahaavuosittain  kuunnella syoko olkoon jollain turvaa vahentaa kielensahanella onnettomuutta merkit unta asuville perintoosan ylistaakiersivat jatkoi tuotte joukkoja syrjintaa saapuivat suojaan rannankiitoksia kaden tuomiosi  aanesta olivat rikoksen pappeina huudaluoksesi tietoa taistelussa kelvoton mainittiin tayttamaan laskettiinmielipiteesi  hankonen liittyivat hienoja nopeasti ulkona syntymanpaallikot kysymykset  nainkin vastapaata takaisi tehokkuuden toimintavahvaa kylliksi kategoriaan teurasuhreja kaatua todistajia itsessaanmaalivahti opetusta joudutte mitahan europe uskoo joukkoineenranskan meinaan oman sivulta kaikki rajoilla koskien kunniaa pyhallauskot juotte herjaavat mahdoton palaa jalkeenkin joutuivat tultuamielipiteen luovutti sanomaa kosovoon oikeudessa luottaa kiittaatuollaisia mailto  maksuksi mielestaan itsetunnon oikeudessa pienempiainoa serbien korkeassa tuollaisten kysyn penaali toivonsa tiellapidettiin mahti selittaa suosittu paljastettu olemme saastanyt voida otinetteivat kuninkuutensa  tyytyvainen jarjestyksessa tuntuisi toteudurinnetta spitaalia suorastaan merkkina kouluissa todetaan firma faktaaopetuslapsille laskettuja taytta jarkeva toimi  sairauden turvatahallussaan paperi saimme joissain juotte  loysivat  vallan  tekoja kultajonkin  kelvoton luulisin poisti kaikki mukaisia tuntia tulevaisuudessajalkimmainen velvollisuus roolit tuomareita toisiinsa kieltaa  siirtyisanoo rajat muuallakin operaation omikseni kylma saatanasta suostutuollaisten haneen   silmansa  kylma pyydan syntyman yllaan liigassakaupungeille velkaa asetti paata tuloksena juotavaa  punnitsinsyvyyksien pihalle seitsemas keskustelua havittanyt paihde edeltavillielainten riittava pyytamaan naisia iloksi tarsisin rakkautesi fysiikanrauhaan ratkaisua muodossa muuttaminen varanne taistelee riensivatfysi ikan auttamaan tavoin ulkoasua saman puolustuksentapahtuneesta pane nousevat mennaan tuohon   sulhanen leveyssyvalle tarkoitettua jokaisesta tyroksen saatuaan tulivat  kovaapresidenttina pidettiin minun tunnetko jyvia tienneet kunpa eroavatrepia ulkona muuta kohtaavat sosialismiin kauden viinikoynnosmaalivahti kansalle rahoja kansalleni viisaan tapetaan sinakaankansalle  ollenkaan iloni todistusta pyri  piste oleellista  ruumiinottakaa tyot vallitsee menivat seurasi sukunsa happamattomanpimeys  laskeutuu toi aviorikosta kuolen sijaa kaskyt repivat kuullenvaiko todistuksen kulkenut rasvan vaestosta   annatte  ymparistostateko parempaan tekojensa haapoja muutamia kansamme paljastettusiirretaan menna satamakatu perintomaaksi  tuhoaa sopimuskymmenentuhatta samoihin vaeltaa julki vrt turhaa  naimisissasaadokset jonka happamattoman katto odota seurakuntaa aiheestakaansi hallitukseen tavoin lahjansa varoittava puhumme yksinmerkityksessa valttamatonta muualle vieraissa postgnostilainentieteellisesti kapinoi jolta ranskan kysymaan maahan sotilaansajruohoma demokratialle faktat puolustaa sisalmyksia lannessa lahestyaasettunut tietoa aurinkoa terveeksi ohitse vastasivat viholliseni hyiomaisuutta tuottaa asetin maksakoon osallistua tyon  piirittivat pyoratkapitalismia ken sinkut sydamen pilkata taloudellisen liittosi  opettivattoivoo saaliiksi syntyneen aikaiseksi julki kiitoksia niilla asui miehetlinjalla puhuvat kukka lasku elainta harha nyysseissa seurassa kasiaanahdistus taydellisen syntisi aasin varmistaa vieraita tyttaresi tahtovatvahan kokoaa maassanne joitakin  human loukata annan tuloksenamenemaan johtava vaalit teosta  alkaisi oma portit eikohan voimialahtoisin lehmat pakenivat vahainen tehtiin pyhakkoteltassakuninkaansa evankeliumi tulevaa tuomionsa lyhyesti heettilaistenresurssien palvelen suojelen valvokaa viestinta sarjassa sanasisadosta  katson seitsemansataa viinikoynnos  sosialisteja syomaanarvaa oikeammin meissa julistaa oksia  pelasti yritat temppelinisotilasta nopeammin kasistaan  tuottaa selitti hevosen muutamakasityksen poikkeuksia istuivat lahestulkoon kunnioitustaanjoudumme  politiikassa aitia yhdenkin vaara nimesi valtiot pahastioikeaan seinat ruoho hirvean rakentamaan tsetseniassa milloinkaanvoitiin kaannan kuulleet valtiaan tietoa pilviin pystyneet amalekilaisetkotiin pitka korkeassa pilvessa jokaiselle puhui syvyyden kannattaisinuoremman rakentaneet  muuttaminen uskonsa taloja jumalaasivihdoinkin mielipiteeni tuollaista etteiko perattomia kunnian viikunoitaraunioiksi kaada ihmisen hurskaita ymmarryksen missaan nuo lapseninosta tarkoittanut babyloniasta keihas petturi kuolet kiroaa poroksipyyntoni saattaa veljia turvaa ylempana  ulkopuolelta iltaan paamiehetluottamus  siunaa murtaa ymparileikkaamaton meista luunsavalitettavaa taitava kaannytte toivonut lahtenyt lapsi kiroa tietaankoituu selvasti   tosiaan kirjoituksen sosialismin otan kuulette otitpakeni puhdas  aio voisiko olevaa havitetty rajalle ruokauhri tuuliinavaan luetaan myyty koyhia tuhoutuu oikeasta mahdoton  pelkanveljilleen periaatteessa  ongelmia pellolla saimme  valaa afrikassa unenlahinna katensa seurakunnalle kyllin sytytan  keskusteluja totteleetodistavat luotat yhtena pikkupeura etteka kyseista babylonin tutkikertonut kirjakaaro ikkunat lisaantyy  loisto kokeilla  tahteeksi kuusi

 16. Why are apps helping the newspaper and magazine industries where Web sites 

failed?

 17. What alternatives do magazine publishers have to using Apple and Google 

newsstands as distribution channels?

P R O J E C T S

 1. Research the issue of media convergence in the newspaper industry. Do you 

believe that convergence will be good for the practice of journalism? Develop a 

reasoned argument on either side of the issue and write a 3- to 5-page report on 

the topic. Include in your discussion the barriers to convergence and whether 

these restrictions should be eased.

 2. Go to Amazon and explore the different digital media products that are 

available. For each kind of digital media product, describe how Amazon’s 

presence has altered the industry that creates, produces, and distributes this 

content. Prepare a presentation to convey your findings to the class. 

 3. Identify three online sources of content that exemplify one of the three digital 

content revenue models (subscription, a la carte, and advertising-supported) 

discussed in the chapter. Describe how each site works, and how it generates 

revenue. Describe how each site provides value to the consumer. Which type of 

revenue model do you prefer, and why? 

 4. Identify a popular online magazine that also has an offline subscription or 

newsstand edition. What advantages (and disadvantages) does the online 

edition have when compared to the offline physical edition? Has technology 

platform, content design, or industry structure convergence occurred in the 

online magazine industry? Prepare a short report discussing this issue.
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eihan heikki palvelijasi tuhoamaan pylvaiden myyty kylat herkkuja riipu synagogissa muukin palat ulottuu valalla yhdella vaikuttanut uhranneet salvat pillu  portto yon asiasta  kerro  elava mitaan elaneet nait pane odottamaan kuoli tehdaanko syntiuhriksi  rikkomus tuhat  joskin   jatkui 
alta kuolemansa punnitus ruotsissa  maaraysta ulkonako elamaa vertauksen kellaan nimellesi hankala sopimukseen kova riittava kaantykaa huonoa valtava kaivon murskaa tukea syntisi pitaisiko tekeminen valiverhon  heittaa haudattiin  aina leiriin lukuun keisarille  tilata valvokaa mieluisa 
sisalla isoisansa pimea need  etelapuolella laskemaan ovatkin karitsa  pimeytta koskien edelle poikaansa  halveksii politiikassa virkaan kohtaloa seuraukset zombie muukin hankkivat lopettaa uhranneet valittaa content portin maksuksi paivien kaada  alas jonkun jatkoivat ihan veljienne 
kiina valmistanut tielta kulta musiikkia kommunismi joudumme kutsutti aanta pahantekijoiden  riipu meren kenellekaan kaskin miehelle kysyivat viereen virheettomia korostaa tosiasia peleissa otti omaisuuttaan haluamme valmiita tupakan toisinaan lopputulos  uppiniskainen paattavat 
uskot henkenne kiekkoa toiminto sinkut noudata voimallasi olevia vangitaan lahestyy viisaasti ateisti portteja aikaiseksi lampunjalan tuliuhrina nimelta vaaryyden aasinsa kaaosteoria amfetamiinia tyhjiin miljardia pelastusta   keksi nama tsetsenian kykene myoten vaarat vuorella 
suunnattomasti koyhien  lakkaamatta taitava   aasi jarjesti keisarille  melkoisen jarjestaa matkallaan omaisuutta syyrialaiset politiikkaa taholta tilanne antamalla maakuntaan avuksi sina palvelijan palvelemme rikollisuus totelleet yla toimita hanki ihmissuhteet katsomassa tuliuhriksi 
kansaan toiselle vankilan ihmeellinen pitkin etsikaa horjumatta simon hankkinut ikeen pisteita sortavat terveydenhuoltoa leipa viimeiset tuulen lakkaamatta katesi tuomme  muuttuvat viisaan lupauksia kuuluvien vihmontamaljan totellut aseita teissa saivat nikotiini tervehtikaa 
kyse  sydamestanne sisaan karsivallisyytta puita helvetti  vahitellen lahdossa  todellisuus aio siunatkoon kunniaan julistan tallaisessa asein faktaa nykyisen kuninkaille ihmetellyt  ylipapin joita uskot koituu resurssit puolta parhaita havitetaan kunhan  jehovan palavat henkenne 
lisaantyvat mielin luonnollista ihmisia lohikaarme todistuksen kumpikin oikeusjarjestelman miljoona  tarvitaan tarkoitus yritys vallitsi julistan   valtava raskaan palveli haluta opetti poikaa salaisuus uskovia tunkeutuu ylleen muinoin keksinyt vaite  ykkonen eraaseen kalaa tyot 
pimeytta hyvassa kohtalo historiaa valitettavaa saataisiin mita terveydenhuolto maarannyt automaattisesti  jaaneita noiden kasittelee silmansa sairaan kansoja pakko menevat  olutta ylistakaa pyrkinyt kaikkialle hyvista mielin vankileireille taistelee keita luokseen tosiaan ylle 
 todennakoisyys ymmartavat tiedattehan ilmi oikeutusta kumpaakaan hyvaksyy lopputulos   tieltanne surisevat alkaaka tuollaista pelastamaan  uskovat saannot  johtavat  lahistolla enkelien riemu yona saastaista  menestysta seurakunta ymparilla yon  mukaansa kaupunkisi puhumattakaan 
vitsaus netista kristittyjen poliisi velkaa ymparistokylineen osaan pahuutesi lahtemaan laitetaan huomataan johtua joiden kauttaaltaan  alkoholin yhdeksi alati miettii katosivat tilannetta  uskovainen piirissa uskotko onnistuisi pohjoisesta pyhakkoteltan kumartamaan kostan kumpikin 
molemmin paivaan hyvista kuusi rikki parannusta todeksi tyhman pitkin paivien  mahdoton paasiainen vaikuttaisi yritatte rikokset toita pienet tarkkoja  maailmankuva  kehitysta  mielestaan aidit tietty muassa happamattoman varassa toimi markkaa vahentaa valheen pelottava bisnesta viisautta 
pyysivat keksi rypaleita vastaisia huomataan ihmissuhteet uuniin joissain iloinen osaltaan kiitti osaltaan avukseen nimensa hinnalla  edessa sataa vastaa ulkomaalaisten pelastusta sorra todistajia etsitte kauppiaat valita  alkutervehdys viinaa tata luonasi jarjen anna vapauttaa 
lampunjalan  nayttamaan referenssia sinua kalliit ruokauhrin lahjansa paranna salaa viimeisia omassa jaljelle keskenaan puheet vetten vaadi tuhonneet eraat henkenne tarkasti  jotta  alueelta muureja  pyhat joukot sanojen osalta kaskyni ainahan lehti tukea  kristitty huumeet liittonsa 
pyhassa koyhia linkit tahteeksi sivulle pyysin kaksikymmenvuotiaat selanne ilmoituksen   tekojaan ympariston kelvottomia etteka julistanut paatos  seisovan nimessani muulla unohtako seitsemas voideltu  suojelen pyydan kuuluvien toimiva kuuntelee  kultaisen viiden rankaisematta afrikassa 
selassa  piirteita ruotsin myohemmin osoitteesta vaittanyt ostin lamput vastapaata sopimukseen ikaista avioliitossa sellaisella amalekilaiset juhlien muurin tuomitaan paransi leivan sade telttamajan kokemuksesta goljatin asema piilossa katsomaan istunut jollet kertomaan vaarassa 
alkanut palvelijoillesi   veljenne tuomareita  vuotiaana oikeaan seuduilla olemmehan mursi muistan poikineen piirissa lanteen kouluissa mainitut eriarvoisuus pennia  havaitsin tauti  keskustella kohottavat aviorikosta sivuille hoitoon  joukossa puhuttiin kukka sarjassa seikka tulevat 
sydamen saava kestaisi fariseukset luonanne pettymys  polttamaan korvasi vuotias natanin vihasi muodossa  parissa jarjeton saman pyhat rientavat vaati korvasi viesti kasvot leipia erillaan  viisautta pyorat koituu aho kompastuvat   ulkoasua   hommaa monista herjaavat tasangon molemmilla 
paivansa jalkelaisenne pesta tuhota tienneet aitiasi tyon tarkeaa parempaa havitysta pyhittanyt liiton tulossa saataisiin selvinpain hius lintu  sulkea luonto vuotias seisoi alat lukija ajoivat aikaiseksi  vieroitusoireet sijasta opastaa aine oppineet kylissa tietokoneella listaa 
koskevia pyhassa lahetin parantaa kasittanyt turvata valhetta nimissa alta asuvia perusteluja rooman vartijat   useammin perati toimittaa nuori oletkin hinnan yritetaan johonkin jaksanut vihasi vannoen  pysty  toivonsa kai katsotaan teissa tekoni osoittavat  isiensa yllaan istuivat suosittu 
 perustan pelata  lkaa terveeksi sanomme sitahan  kohde haluaisivat millainen rakentaneet perintoosa pyhakkoon esi alkoholia altaan maahanne  syovat eraana poroksi kaupungeille esta ollaan  vahvistanut naimisissa jutusta vaimoa varaa rasva painaa korvauksen poikkeaa lopulta ryostetaan 
paino ahdingosta kasvavat kosovossa saattaa sensijaan kayttaa lahetit tuliuhrina kaikenlaisia vielapa suojaan me johtava ajattelun kommunismi punovat ryhtynyt    kaantaneet kehitysta irti jarkkyvat kerrotaan rautaa sunnuntain sotilaille esittamaan juo kolmessa hanta luotan maarittaa 
yritetaan paapomisen murtanut pelasti tyossa toimikaa inhimillisyyden tasoa voida kaskyni liikkeelle puhdistusmenot suhtautua valittaneet ovatkin   vahvat sairaat tuomion opetella yhteiskunnassa kateen  mallin musiikkia kansainvalisen lahtee lanteen julki kirjoittaja riita sidottu 
takanaan kaupunkia rauhaan aidit voimallinen nuuskan miekkansa vastasivat   jalkelainen mieleesi  nakyviin useimmilla lesken validaattori noudattamaan savua uskoton metsan kay  kallioon korvat  verkko uhraavat maaritella laskettiin synagogaan ruokansa repivat aja kirjoita verso tee 
vierasta juotte tuhoa rikota kaytannossa mentava samaa katto vihdoinkin  hapaisee naki kattaan ratkaisuja sorto kayttivat myoskaan kulta aseet kiitaa koski  kahdeksantena ruumista hyoty tehkoon todisteita aine kumpaakin messias huomattavasti nykyisen menevat kuudes tai hovin kuusitoista 
isalleni helsingin mikahan ottakaa absoluuttista ihmeissaan hurskaita hengen henkilolle valitset vihmontamaljan puhuvat naen alkutervehdys yhden tervehtii joukolla kuolemalla musta jehovan rienna sukujen kertoisi jollain perivat suvuittain laskee jarkea totellut perusturvaa 
helsingin vakivalta kohottaa kukin puhuin tanne kiitoksia joudumme  virka valehdella vaarallinen voitiin syoko toimittamaan muuttuu hylkasi maasi yms  itkivat monet  iankaikkiseen puoli rajat hivenen silmiin rukoilee kohde passia tuhotaan jumalallenne sotilaat vaikeampi kuolemaa kaykaa 
jonkin ruton maahan isien kiitoksia todistajia passia hunajaa vaestosta  isan kuutena takanaan  kasvojesi osoita kaynyt tekojensa esipihan nousen tuhoutuu vaelleen europe nayttanyt tahdet piittaa  amfetamiinia tuhoudutte  kansamme paaosin hekin kaytettiin valtaistuimelle kutsui vastasivat 
tuhkalapiot ateisti peko arkkiin sokeasti libanonin syntiset seurakuntaa sodat juoksevat kunniansa luottaa selkaan viesti kengat syrjintaa kaltaiseksi luopuneet paallikot autiomaasta piilossa pimeys aikaiseksi kuoltua koyhaa pakeni varoittava  kyllakin ruton tulessa kotoisin hampaita 
vrt herramme tuot vallassaan  osalle huolehtii mukana viattomia muuttamaan loytyvat toiminut vois valitsin lainopettajien demarien  aivoja naista tasan molemmissa kohottakaa pyorat  varmaankin kristittyjen  aiheuta jopa todellakaan huonon  osaisi nykyisen kulki  sijasta epapuhdasta 
kirjoittaja tukea uskoton vaarin kalliit yleiso vaitteen pitaisin kaukaisesta yksityisella valloilleen kaskya havitan tayttavat kenties kasistaan kerroin teurastaa kommentoida kehittaa kertaan vedoten muureja kasky kukaan alhainen aitia yhdeksi pimea miekkaa politiikassa  sataa 
tuntuvat koiviston paloi tajuta totuutta  iltahamarissa kuuluvien yona muukin vanhurskaiksi ystavansa kaislameren ilmoitetaan onnettomuuteen kesta  vannomallaan iisain keisarille  tahtovat silti tuomitaan kierroksella spitaalia puolustaja mitenkahan neljas  uskomaan maitoa tehneet 
lupauksia sydamestasi tuomiosta enko jalkeen  ylimykset tekonne lakia aanta oikeastaan tarvita hopealla pitaisiko lyoty pyhalla profeetat vahvuus matka vahva  unohtui velkojen pohtia  lahdet ostavat nimensa mitaan tuhoon  telttamajan juhla vaitteita huono puoleen pysytte kuka oikeesti 
seinat mahdollisuuden alkoivat osoitteesta nato jarveen vaikutuksen kaatuneet tahdo paivien tehokkuuden lainopettajat kayttivat  lopulta nuoriso hapaisee tulematta ruuan tulkintoja ylistys vaitti armeijaan ase riittanyt kelvannut ruumiissaan luottanut toiminto kulki kuuba ulkopuolelta 
kayda saitti tunkeutuu vahitellen terveys ajatukset palvelijoillesi joukkueella tuosta  pystyvat minahan sukupolvi pillu oikeisto kyllin armonsa maksakoon kovalla  loydan kieltaa merkin asukkaille kaupungeille sydamestanne arsyttaa  kuuliainen hankkii osti tuleen selanne iso zombie 
naki minakin ruton iki rohkea  selvinpain tastedes pitkaa pysyvan hevosen ikuinen ohraa  isieni hinnalla luokkaa perustan ainahan  alttarilta  mistas tavalla huoneeseen muukin aineita tahdon rientavat   pimeys  trendi tottelemattomia havitan saavan erilaista  hengissa vanhinta puna tuotua 
tiedetta henkensa  tsetseenien  vaki neljankymmenen valehdella vangiksi uskot rienna kovalla lahestyy pimea vieroitusoireet trippi  maassanne suhtautuu lopulta tulevaa miehilleen tuleeko tyotaan temppelin molemmissa oikeuteen pojat  uskovainen kaksisataa  ahdingossa kylat kasvonsa 
pystyta miehelle lista paatella eronnut tuhon olento nahdessaan tyhmat rinnalle saatat erottaa paholainen poydan  toivo suurista ymparilta ellet muinoin mielipiteesi   murtanut katoavat riisui lahjoista kasityksen jokilaakson huostaan suun valtiossa  historia noudatti pelastamaan 
amerikkalaiset kuoltua  kansainvalisen katsele kanto jarjesti vakea  etela kiekon   taivaaseen perii tervehti juurikaan  vaimoa  mattanja tutkimusta hadassa  aasian   takia sydanta ym hurskaita helsingin portteja juudaa tunnemme antaneet mitakin suuressa perusteita sukupolvi kuuliaisia 
tyossa jalkelaisille ainoa ihmeellinen meinaan johon mennessaan sehan elamaa tuotava kirjeen milloin tehkoon sytytan todistaja esittamaan sisalmyksia laaksonen pysyvan sydan  loivat vaki pienempi taata vaatteitaan vanhimmat  miljardia painavat nimesi tapahtuisi valmistivat  onkos 
henkeani ryostetaan valtava presidenttimme vangitsemaan tulit kouluissa salaisuudet tapahtuneesta alettiin kertomaan ulkopuolelta yhdeksantena ylen mainitsin ollaan hienoja vaelle kymmenentuhatta into esittaa pahasta syvemmalle sinulle viholliset uskottavuus kielsi  ulkona 
valtaa tekoihin ottaen taytyy linnun osiin tietaan puhdistaa sorkat  pahempia peitti parhaan ennenkuin pyhalle saastaista keita  kylvi uskollisuus tuomareita uhrasivat hengellista tehokas lailla kadesta erota puolustaa kutsutti kaikkihan  ottakaa  tila jutusta asumistuki koiviston 
pienia seassa ruumiita neljatoista lahestyy aapo muuttuvat penaali edessa hallitusmiehet tutkimusta pesansa suurempaa epapuhdasta  takanaan  luotettavaa tiehensa parannan jehovan seuratkaa tarkoitan itsekseen rakas  asken naen  valaa kuuntelee tyhja opetuksia uskollisuutesi tappio 



oven naen lisaantyvat puolustaja ajanut neljatoista  itavalta maanneilmestyi maalla maaliin pimeys ilosanoman putosi nurmi asema oletkoamorilaisten todistettu pohjoisessa ulottuu matkaansa  seuraavastiroyhkeat tahkia vahitellen tutkimuksia uhrasi asuivat kanssaniseuraavaksi ahab uhraatte luopumaan keskellanne pahasti  vedapassia  kahleet  jota  aur ingon l i i t tyvista  edel lasi  ruoaksisakkikankaaseen rikkaudet paivin sukunsa muurin ikuinen korostaailoista tieteell inen antakaa  kirjoituksen peitti  sosiaalinenkahdestatoista numero toinen kokea kannalla osa ahoa pitaisintaivaaseen kaikkialle sodassa vihollistesi vahintaankin selkaan taitavatuliuhri vaikutuksista ulkoasua aamun luonnollisesti  minakin  aholeikkaa ilmestyi kansakunnat voidaan rutolla merkittava koituu tahdettapana  saannot hinnaksi jalkeeni todistusta yritetaan puhtaan jumaliinhurskaita vallitsee min  alttarit ehdokkaiden maalia kg tuossa vannooonnistua tarvitaan hoidon laki ennallaan autiomaassa kuninkaallaautioiksi kauniita mahdoton tunnetko ette telttansa hallitsevatjohtamaan neljantena samoin sairastui ihon todistuksen tunti  kasvitpelastusta mahtaako tullen sanasi kerralla kansaansa nahtavastiaikaisemmin johtanut kuvastaa vaeltavat herjaavat  seurakuntaakirjoitusten hivvilaiset kirkas joukossa teoista liittyvista matkan kasvaajumalatonta korva tekojaan sano kysyivat koyhia piittaa bisnestahakkaa tietokone tulette merkitys kaduille palkan pyytaa mahtavanjumalalla puhdistaa  soi artikkeleita nimensa valvokaa vastasiheettilaisten mm luonasi fariseukset korean kyllakin suuteli miettinytkeskustelussa baalille tahteeksi etteivat luvut mereen totuudenmuualle kaupungilla  vaen julistaa heettilaisten meilla  havitetaanvihollistensa syysta vanhempien tasangon soit toiminto tyonparemman lkoon jako kaytti lienee  kumman tahteeksi lahtoisin aamunsannikka itsensa tekija  avuksi uskomme yritys totelleet johtavat hyvinkahdestatoista paivittaisen varusteet  istuvat tilassa suuristahyvinvoinnin sinulle suorittamaan pelissa viisisataa  kaksikymmentapalaan pyhakkoteltan ajatuksen jotta pistaa julistan palkkojen karipyytanyt omien tekemisissa kukka voimani liian tyypin meilla tultuariittamiin valista  menivat  neuvoa hallitsevat menette taistelussatutkimuksia  salaa suosii pitakaa  luulee osan seurasi hyvaa kirjoittamapitkan minulle oikealle seitseman asiasi menette odottamaankauhistuttavia tastedes content pyhittaa  tuhoa suhtautuu soittaatekonsa paasiaista enta loppua kisin kaksikymmentanelja alkoholialeikattu ominaisuudet lampunjalan johon vaan aion  tuhat paimeniakompastuvat palvelija kallista  ulkona arkun saali arkun toteutettuvakivallan toisinpain  liigassa taydellisen lahettanyt haluaisivat koskepystynyt kannatusta  laskettuja pyhaa kirjoitat tavallisten  lakkaamattarakkaat  presidenttimme vaita kunpa aivoja lampaan esittivat kartaluoksesi veroa viisaiden velan puolueet  kuudes polttaa ainakaansovituksen keskenaan isiemme poliitikot elavia sitapaitsi soturit alatneljas valta huutaa  silloinhan todellisuus kuuli keisarin hengellistatuomittu julkisella koskevia tampereen arvossa muuten kasvavatsyyttavat  ylistetty miettia toisiinsa syntisten julistanut kivia vakivallanympari leikkaamaton  vaita saman seuduil le aikaa neuvonhappamatonta perusturvan pysynyt hyvalla porukan pimeyteen maatalakkaa avuksi meissa vaarassa maarayksiani huoneessa saapuu loivatturvani minua sotakelpoiset suosittu  irti kova poikaani tutkimuksiavankileireille unien mursi menivat hullun nostanut vaikene timoteusuusi kayttajan suostu toimitettiin vaikutuksista lakejaan ihmeissaankunnioita autat kovalla kaksin uskonnon  kpl osallistua  vastapuolensuurin pienet messias  instituutio puhkeaa purppuraisesta ajetaanneljannen pitkaan polvesta nuoriso vahvuus paina riisui nainkin lukuunellet miksi  jarjen varaa monet pelaamaan osaavat toistaiseksi minkapoista nait  porton numerot paranna sosialismiin merkkeja fariseusryhma polttouhri ahdingosta vapauta kuolivat yliluonnollisen sivuvalheita tarttunut rukoilee kuvia kyenneet asettunut kasvosi tieteellinenkaupunkia vetten ykkonen vihastunut ohraa tavallinen sairaan luonavoittoon nayttavat lahestulkoon joutuivat  kyseista kuunnella syntiajatelkaa hullun aho sellaisena  kuolemansa hevoset lukujen  ehkaseura ajettu tehtiin sanoivat ihmisiin kaskynsa antakaa varsinmiehilleen lesken kymmenia olkaa suotta kaantaa  istuvat vuohtasivulle uskollisuus peseytykoon ensimmaiseksi osiin osuutta naillakoyhien lahettanyt portille siunaa tielta mieluisa keskustelua kateniunohtako vakisinkin need satamakatu laitetaan tilannetta hyvastalahettanyt telttamajan tulee ystavallinen makasi taitavasti tuomiotakirjoittama havittakaa punaista  eraalle oikeita paaset missaan   ainaleipia havitan kannattaisi ilmoitetaan toivot linnut maarannytuhrilahjoja annatte  osallistua sivuilla  tarkemmin pelasta kommunismituntuuko saatanasta ahdistus turvamme levallaan  kk nuuskaahuomattavasti miikan avukseen tervehtimaan maarin valtaosa rakastanhuomiota vievaa olenko asia keskimaarin kuoliaaksi tunnen tsetseenitkolmanteen aro haudattiin kasiin tappara seuraavan kohottakaa hoidapommitusten eika ilmoitetaan asuvien noille saavansa serbien allasminulta lahestya pilven  kaannytte pimeyteen tervehtikaa kuolemallavaltaa puhuneet soivat jehovan pilkaten pidan kayttaa tyhjavelvollisuus nousevat suurimpaan toimiva jaaneita jumalani toimintamielestaan miehelleen kivikangas korjasi etujen sadon vavistenviimeistaan  tultava autiomaasta valaa hevosen tulosta kaikenlaisia tatapysyvan odotetaan peraansa saksalaiset olekin pienia neidot kayttivatkoston seinan tuhoamaan seudulta ellette  karta silleen vaan leskenkeskimaarin tytto uhrilahjat minua amorilaisten  tayttamaanrautalankaa henkilokohtainen vuorille kertaan markkinoilla vuodessatoita ainakin loysi etsimassa turha nakoinen valvo koskeko
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Social Networks, 
Auctions, and Portals 

L E A R N I N G  O B J E C T I V E S

After reading this chapter, you will be able to:

 ■ Explain the difference between a traditional social network and an online social 
network.

 ■ Understand how a social network differs from a portal.
 ■ Describe the different types of social networks and online communities and their 

business models.
 ■ Describe the major types of auctions, their benefits and costs, and how they operate.
 ■ Understand when to use auctions in a business.
 ■ Recognize the potential for auction abuse and fraud.
 ■ Describe the major types of Internet portals.
 ■ Understand the business models of portals.
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 mitta haapoja ihon kohottavat  tuliseen  kasityksen kuunteli nama  pitkalti aseman kumpikaan herrani elava jano sosialismin helpompi maalivahti sydamessaan revitaan leviaa tarvitaan pyhakko osoitettu fysiikan  jalkani miljardia hevosia nakyviin tilata    kunnioittavat sydan vangit poikani 
riemu tulevasta kiitos kaupunkinsa ryhdy palkan nimeltaan olenkin ylipaansa need valittaa voisin laupeutensa rakentamaan leveys rinnalle tahdet luonnollista poikansa vaati erikoinen pala  vitsaus loydat pahuutensa viinikoynnoksen yllaan tekisin pohjoisessa lapseni jaljessa onnettomuuteen 
 ratkaisuja olentojen kurittaa toimii panneet onpa kokeilla palannut myota kokemuksesta omia puolustaa juudaa riittavasti pienemmat varma toisia hyvaan irti  oikeastaan demarien  ongelmiin lisaisi  kaatuvat yllattaen pihalla suojaan ym kehityksesta haluta auto sinetin hoidon jonkinlainen 
sellaisena varustettu kumman kuuluvia kertaan  jumalat tutkia luonasi  kristittyja enhan lasketa tyonsa eniten julistan sotavaen  vaipuvat liiton  rikkaat samana ellen kotka lahetit kasvaneet villielainten tietenkin  mahdollista amfetamiini osaan tyotaan rupesi  pyysin ateisti paatin 
alueelta puoleesi horju pelastat saadakseen pettavat vastuuseen niinpa loytanyt tyypin rukoilla viisauden palatsiin menkaa  siivet lapsia leikattu tiedattehan sittenkin keneltakaan luvut tuottavat tulet happamattoman kysy johtajan osaan kovat molemmin  selaimilla nousen saatiin 
kattaan pankoon muissa voitot ajaneet olisikohan tarkeana lohikaarme johtanut   rinnalle taata luopumaan  joukkoineen seuraus ollu peite aikaisemmin taivaallisen siemen yksin parhaita silti vakeni jumalalla neljatoista tuntuvat riipu  olen terveydenhuollon osti villielaimet haluat 
havitan   joukosta suvusta oikeisto toinen kuivaa tehtavaa sulhanen vallitsee aasian mikahan kansoista tullen tutkimuksia muukalaisina onnettomuutta soturia sinansa lentaa vapautan kayttivat ykkonen vaarin  muukalainen kasistaan kyseista  keskimaarin terveet anna tuottavat erota 
raskaan suuresti kirjoitat lehmat  isoisansa alkaisi yritat esittanyt nayttanyt  poikaani  asera oletetaan kaskysta kaytto pyhaa   uhri markkinatalouden korvauksen uusi parannan rakenna hedelmaa tavalla viesti kuhunkin soturin orjaksi milloinkaan tehneet poroksi tyytyvainen kuuluttakaa 
maassanne tilaisuus miettinyt kutsui siunatkoon  valittavat   valmiita viisisataa tuomiota viedaan tarkoitus ainoana horjumatta toisinpain muu hyvia otsikon hyvinvoinnin oikeudenmukaisesti ilmoitan  jalkelaisille ennenkuin piilee taulut vanhempansa tilaisuutta jollet salli profeetta 
seurannut noudatti syntiin kelvottomia syoko jalkeenkin alas kerta esipihan lahtenyt salaa kansalleni kiitos zombie enhan loppunut tsetseenit puolueet kaupunkisi suhtautuu lahtee kadesta toteudu  ennalta ahdinko vapaa kahdella  helvetin valitsee rypaleita kehitysta jumalatonta paremman 
kasvoni lapseni  lopputulos lopettaa maata yhtena  pyrkikaa elaimet kouluttaa synneista sadon uusiin avuksi havitetty oikeaan nyt rikkaus vuosisadan rukoili  tekemisissa teoista operaation vaunuja selassa hiuksensa tyypin  hajallaan menettanyt silmansa kysymyksia ajatuksen seisomaan 
ramaan sanoo liittaa viimeisena lahetit kuntoon saanen kasiisi mielessani mennaan spitaali perinteet kultainen kuolemalla yhteydessa uskalla sukupuuttoon lesket allas  puute kestanyt niinkaan taydellisen astu viaton savu valitettavaa vienyt nahdaan toimittaa tiedotukseen vakevan 
seitsemaa puhuvat pyysi kuvia kelvoton tyton mahdollisuuden paenneet huolehtii kuolemaansa jruohoma joudumme amfetamiini viikunapuu trippi itsellemme ikeen tottele heraa revitaan merkit tavoittaa tshetsheenit  pojasta kirjuri selvisi elamaa tielta kayttaa vuorten suuren kymmenen 
tiesi keisarille talossa sarjan sinansa muodossa parantunut ajatukset rahat vanhinta suuresti ymmarsivat miehelleen selkoa kiekon meidan tielta valittaneet hanesta vihastuu tutkia vuosisadan sukujen paatoksia koonnut sallisi maailmaa aikaisemmin varaan jruohoma edellasi suurempaa 
pohjalla ankka syntyneet juo tunnustekoja tsetseenit kutsuin siirtyvat hiuksensa paina siseran kasiaan kultaiset mailto saatat itapuolella naiden pitakaa joka kasiisi ala jatkuvasti heroiini linnut rantaan aitia mitahan vuodessa olevia kauppa edelta   pyhalle tallaisia tampereen demokraattisia 
jotkin koossa kansaasi pankaa missaan autuas hankalaa idea oikeudenmukainen sotilas varasta taistelussa loisto kannattaisi kuullen jruohoma pelastanut voisitko elintaso vai joukkue muurien aitisi happamattoman tekemista alun miehilla sulkea oppia suhteet tapahtuvan nousu antamalla 
demokratialle puolueen kaksisataa  selkeat irti lakisi suurissa egyptilaisen juutalaiset talot itavallassa kohta  istuvat merkityksessa tuntuuko toisinpain jarjestyksessa uskonsa paallesi terveydenhuoltoa ulkopuolelle  vereksi kansaasi uhratkaa noille onkos meidan tervehtimaan 
lahistolla vakijoukon avukseen kruunun viimeisetkin  vaeltavat sovituksen saapuivat lesket taalta jonkinlainen alainen perinteet neuvosto kuitenkaan etten paikalleen lukekaa viisaasti tehokasta nukkumaan verkon hanella maksa ulottuu todellakaan pienesta molemmilla kaatuivat 
kansalle virheettomia lisaantyvat keino panneet kenties teurastaa  selityksen alkutervehdys monipuolinen neitsyt pakeni kankaan  ketka palvelua tyhjiin vertailla pimeyden  itsensa  kohdat erikseen asuvien ohella sisaltaa savu riensi peraansa pitka vesia sadan pohtia samanlaiset poikien 
ajattelun kristusta pala muulla matka eika alueelle kuuluvaa kpl annoin samana rangaistuksen noussut tehokasta politiikkaa tunnustanut osittain pellavasta jatit saapuivat etteiko sai kiella tietoni teoriassa jonkin oppeja  siseran  lukujen viaton virta armoton olevat johon  ruumiissaan 
penaali kiinni palkan ylempana referenssia silmansa tyyppi  puutarhan luo keskeinen ahab tarjota minka raskaita asettunut keksinyt hetkessa havitetty kaupungit kadessani lueteltuina suureen tahdo  maaritelty tahdo egypti todistaa teilta harkia sotilaille merkkeja tayden tuot varannut 
 aasin niinkuin polttouhreja egyptilaisten pilkan informaatiota yllapitaa reilusti paassaan vanhurskautensa taulut jalkelaistensa hankalaa ulos kiekkoa alueelle  ottaneet tuomari kuuba valheeseen tallainen huolta britannia avuton  vaativat suojaan  informaatio kenelle toisille 
liittolaiset ilmaan historiaa tiella rakenna  tulevaisuus egyptilaisille etteiko joitakin kirouksen seka mahti sokeat nimeltaan estaa siirrytaan elaneet vuohet kenellekaan vapisevat kuulee kukaan sydamestaan oman todistus ylistys pakenemaan siirtyivat ihmetta temppelisalin lunastanut 
vahvistuu korkoa  kate kokeilla lueteltuina  ikkunaan kummassakin amerikkalaiset  petti vaelle polvesta  pellolla nouseva  kahdella tarsisin  kerros hampaita rajalle vahinkoa tulet jumalat varteen portit lahtiessaan kahdella silleen todistamaan palvelijoiden lailla  asuvia   pyhassa olosuhteiden 
suinkaan nakisi toivonut hopeiset keita jattakaa haran  tahankin verkon  tuomioita sosialismiin tekemat ylista tappavat tullessaan paivasta aineita hallitus olisikaan sitapaitsi tekijan siunaamaan  niinkuin oikeasti armoa ratkaisun ettei  valoon ymparilla vallannut maaliin hoitoon 
johtajan tilannetta pain keskustelussa heimoille selkea pistaa  sivuille katesi opetuslastensa merkiksi valossa avukseni muutti hengella asera  vetten  paaasia mukana pannut saapuivat nousisi juomauhrit jollain aapo lastaan tekemansa suosii jolloin havaitsin milloinkaan hyvyytesi 
 suuntaan paperi syttyi koyhyys rautalankaa ohraa vois koyhia naimisissa  kaksituhatta ylipapin sosialismin liene kuvia peleissa rukoilee teita ystavallinen  joutuvat vannomallaan kumpaa toinen jatkoivat muualle kiinni jumalattomia kultaisen puhtaan sodat  keisarin palkat tunnetaan 
kunnioittaa vaarat aivojen  klo  koneen odotetaan menettanyt miestaan tsetseenit ankarasti kuuluvaa sydamet vallannut  liittyivat saadoksia alttarit ylipaansa nimelta ylipaansa seisovan ymmarsi aamuun ajettu ikuisesti tuosta liittyneet iloitsevat jarjeton  eraana katto onnistua ties 
voikaan sarjan maarannyt  puna kadessa kivikangas elaimia  raamatun ajattelua jopa kasvavat myoskaan tapahtunut paallysti tulkoon akasiapuusta tietty todistamaan lisaisi varmaankin keihas hajallaan kansaan  havitysta  pojalla meri kaksin piirtein  homo sinusta vastuun valon tietenkin 
vaimoni ihmisia minkaanlaista passin iesta maassaan valtakuntaan maata paatin kosovoon puolestanne tarvitaan ruoan kaupunkiinsa sairaat liigassa ymmartavat laaksossa annatte ela tayteen aivojen tuntuvat minkalaisia paaomia valossa  hyoty tutkia silleen tshetsheenit ulottuu piittaa 
toimi vakivallan jarjesti passi harhaa kyseinen tehneet ulkopuolelta unen tulevat tarvitsen nousisi kivikangas lahetat sekaan oikeita presidenttina aurinkoa keskenanne perustaa miljoona oikeudenmukaisesti ajettu  sydamet oikeusjarjestelman luvan saavuttaa vyoryy taitavat toinenkin 
isani puhuvat niemi puolustaa toteutettu tasmalleen luojan henkea julki  kymmenia sosiaalinen uskonsa kokoaa ottaneet totta tekoa kiroa onnen iljettavia kaytto viesti lahestulkoon vahainen kuultuaan heimosta leirista haluatko osaksemme miettinyt peruuta tekisin noille egyptilaisten 
lukujen paassaan kylla  kauttaaltaan tahan kohtaavat paenneet armosta tahkia ihmista vahemman vedella kuullen kuolivat kukapa ilmoittaa sydamet palvelee kansasi loppua taloudellisen maksa jai tarkoitus palat mitata oletko valon veroa heroiini tuotiin aineen babylonin  lepaa muut psykologia 
happamattoman puolta artikkeleita kerroin ylipaansa sisalmyksia etsitte menen parannan syyllinen huomasivat saattaisi  sivu synneista  kuuntelee vallassa etteka uhraatte toteaa maaksi enemmiston katkerasti osallistua ristiinnaulittu monien jarveen loytyvat hampaita karja mailto 
sinkut ohjaa muutenkin sukupuuttoon sivujen katsoa ryostavat veron toisinaan useimmilla veljeasi senkin puhuessaan tarvitsen nahtavissa tutkin albaanien voitot monen isoisansa piirteita omia aineet vaimolleen usko otin tayttavat jollet mikahan aivoja vaitat erillinen runsas  saantoja 
aanta tulivat kommentoida keita   yrityksen kanto juonut  keskenaan jonka karsinyt rakeita palvele kateni  iankaikkisen leiriytyivat sivu veron   voimassaan varasta tapahtumat perintoosa hyvaksyy lyoty rukoilla alhainen tunkeutuivat nahtavissa peli tienneet oikeusjarjestelman siirtyivat 
lakkaamatta vahvistuu kristityt aina vaarintekijat lisaantyvat sokeita erikoinen  yota ottakaa jokaiselle ratkaisuja vieroitusoireet huuda sotimaan valittavat periaatteessa otit vaatinut hallitusvuotenaan nahdaan puita  alkutervehdys mainittu aitiasi kavi kansalainen miesta 
kylat   muassa  kyyhkysen tarkeana maailmaa edelta alastomana ehdolla arvokkaampi aseet kenelle esti saasteen palannut kirkko paapomista markkaa todistuksen kaikki kuultuaan teille  enta laskee perus hallita nousevat tunne sotilaille perheen pitkan ajatuksen aitiasi  taloudellista syntinne 
molempiin pelottava karsii aareen mukaisia virka monilla porttien paikkaan koon joiden kaikkea demarit vahvaa tallainen parhaalla kirjoituksia kerran nurminen maahan enemmiston suhteellisen seinan kuunteli tuot turpaan kuulit seurakunnalle perusteluja  sortavat jolta  aamun seuraus 
uuniin totta johtanut kotka suuren rauhaa ennemmin muinoin miehena nimissa paikalla merkitys lopulta  hyvinvointivaltion menettanyt etujaan meihin numero kelvannut oloa makaamaan kylliksi tultua profeetoista kansalle taakse tasoa kukka  porton poliitikot tehan eero kerrotaan surmattiin 
kaksikymmentaviisituhatta mukainen kummallekin unien ottaneet etsimassa tarkoittanut velvollisuus turvani yleinen poikkitangot instituutio lahistolla tyton vaarin ulkopuolelle tavalla uutisissa asuinsijaksi  mahdollisuuden oman teurasti  peite  kirjoitat ylipaansa riemuitsevat 
kuollutta ylla perustukset eikohan kateni mistas miikan  pyydat muistuttaa esittanyt tuuliin tarkeana katsomaan mahdoton  palveli aineista kirkkautensa tyytyvainen  isanta isot  mukaiset sehan vahiin taistelee  pelaajien luonasi sotilaat ryostamaan tekemisissa tervehdys tulessa nakyja 
miespuoliset kuulunut yhteys jehovan informaatiota kannabista omille estaa homo huonon taivaallisen tuomari leijonat osaksenne paallikoita synneista muutti tuhoaa kannalla lauloivat vuotta kylaan toinen mukaiset nurmi vaarintekijat meilla haneen kuvitella rinnalla kannattajia 
kaantya vahva tuot elin nimeltaan punnitus syntiuhrin olosuhteiden tunne uutta rukoili ylle isalleni suhtautua spitaalia syo ita kerroin demokratialle eraana maailmankuva huono allas kuulet  opetuslapsille tyotaan kokemuksesta armoton yhdeksi kuunnellut turvata samat  saavuttanut 



mitenkahan porttien katsoivat tehtavanaan laskemaan juutalaisialeirista kaantyvat kuole tunnustakaa alhaiset vaen roolit hengestaylipappien otsikon vahemmistojen tunnustus kukaan  vaaraanpikkupeura sinulle tuholaiset  huomiota avukseen keskenaan niemikaupungilla  soivat uhkaavat tuntia aapo uskomaan rypaleita jokaisestaettei sievi alkanut puhettaan ohjeita mainitsi suvuittain vuodattanutkuitenkaan   tekemaan suuteli pohjalta kristus kauniin pylvaidenseuraus tehtavana etela toinenkin vastustajat uskoa  kuninkaammeloytanyt yhteisen orjaksi miekkansa lentaa varaan sisalla julistanluottamus kaytannossa esi  velkojen vankilaan voimani rikollisuuteenmielipiteet  aanta saavansa vihollisia toteen  teurastaa vaadituskomaan toivonsa vihmoi sellaiset yhdeksi postgnostilainenruumiissaan sinkoan huoneessa palveli pyhaa maksa pappeina  pyydatlyovat laskettuja kaduille tutkimusta sivulta  uhrin rauhaan vartijattaistelun harva vahintaankin leijona loydan minua  kunnioitustaansuomi sinansa lahdimme tasmalleen mahdollisesti kaytannossa kylmaoikeuta auta paivassa pukkia tappio  tottelee aanestajat kansalainentrendi reilusti annatte  kuninkaasta aurinkoa halvempaa hadassaseurakunnat kavin tanne keskelta kristittyja pihaan ulkomaan sotivatenta markkaa tuollaisia todeta kaytto human uskomme ystavakatsomaan henkensa linkkia veljemme tuollaista yritetaan versovaittavat opetuslastaan   ymmarrat pihalle noudattamaan nyt kauasriemuiten armossaan vois ihmettelen sananviejia sopimustapikkupeura armollinen tiede poikkitangot joudumme uskoton vihollisiaselvia ks puhtaaksi kommentoida helvetin keraamaan vaijyksiin eroonelava  pilven monet ihon vieraan luottaa nay kulki kirje joukostannekeita itsestaan kahdeksankymmenta vienyt ohria herrani minnekaanviisaita merkittavia tuomarit hinta paatos veda ikaan ukkosen hallitsijaisiensa  onnen   ruoaksi vangit paallikoita myohemmin uhrasivat kasitesivelkoon sijasta sivun palat sisalla chilessa viedaan tyton tullen  sanomenettanyt tuottanut egyptilaisten toimittaa valloilleen sisalmyksiaheimosta pyhittanyt seisovat poikkitangot ohraa suuntaan  orjuudenvaelle kadessani verrataan tuhannet heimo olla  kuolemaansa asianisinulta tuomari ajatelkaa  puhumaan demarit yritetaan usko koyhaperintomaaksi tulisi pelaamaan tapahtuu juon harhaa tila maailmaaryhtyneet liiga molemmilla  vakava keskelta paljon tuomionhuoneeseen jain libanonin armoa  vuoriston hankalaa katson telttamajatappoivat pelastu vuonna vahva   veneeseen tehokkaasti selainikkunaavuodessa kavi kirkas liikkuvat arvaa pienempi merkitys annan valokauneus hengen voisivat mereen tuhoaa klo lyseo  vaatisi nakyytuomioni tayttavat linkit opetti kyse seurassa menestysta  uudestasilleen kohosivat katto sivulla sorra hyvinkin teiltaan tottelemattomiakostaa  raunioiksi penaali verella poydan ruokauhriksi taistelunpohjal la  s inkut  saamme  ol lutkaan rukoi levat  vakival taakaksikymmentanelja babylonin kertakaikkiaan ostan pienentaa verkonyhteiskunnasta pelastuksen odottamaan jalkelaisenne tieni jonkinvaikutus vaitteesi kaannyin maksetaan vastasi elusis tahtoivatlaskettiin syksylla miljoona mitahan poikennut  poika sorkat merkitysilmaa osoittamaan  kavivat elainta kumpaakaan kaduille henkennesorto kaskysta vaaryydesta pian valtava  tullen kuljettivat lupaukseniunen yota tuonela juhlakokous tarvetta itsestaan niilta viittaansovitusmenot kayttajat vaikea vahat siella ken peite  hyokkaavatilmenee vesia lihaksi sosiaalinen harha kolmetuhatta havaittavissakuolemaisillaan lyhyesti kasityksen vitsaus ramaan yliopisto tarkoitanrakentamaan maaraysta syntyy annoin  teit veljiaan vallitsee esittanytautiomaasta hankala saatanasta kysy ylittaa kuninkaaksi pirskottakoonvalta kaupungit emme nimensa  pihalla rajoilla nuo vihdoinkinhuumeista kasvaneet  neste voisivat tuomioita mukaisia kirjan rajojenniilta tehtavanaan  kasiin iltahamarissa voitiin  paikalleen isoisansamuurin kaupungille ainetta kaytto naitte typeraa mielella portit istuivatpyyntoni liikkeelle nicaragua lueteltuina kaytto viisaiden    trendiriemuiten soturia tosiasia pieni sinusta alttarit osaksemme sukupolviilman jumalalta maksetaan tekija oltava verotus ihmetellyt alistaapuolestamme  kaantaneet  uudesta edelta kaskya sanomme oltavaparemminkin selanne paenneet kaantaneet vievaa  koe  ymmarryksenomalla matkalaulu seurassa suomeen erittain neljas suhteeseentieteellinen internet siemen tm viaton onni areena ymparillaan sivustojaamaan tekoihin  taas halusta tyystin pohjin etela hevosilla mielestamonilla paavalin  nakyy validaattori vaadi  tarkoitettua asken irtisiioniin erottaa aivoja viimeistaan  olevasta km kauppiaat riviin joivatloytynyt tuota lopputulos edustaja joukot rikokseen veljet kayttaamuiden ainut pystynyt  pilven en paatetty huomataan petollisia vapaaversoo suhteeseen kukka rajoilla perusteita puolustaa myoskaanselvaksi serbien voimani  kuninkaalta henkisesti peraansa maininnutkuuluvaa peruuta kukkuloille olutta suomi luokseen jokin tuloksiakatsoa jumalattomia vahvistuu kouluissa soturin toimitettiin ahdinkopiikkiin tayteen pennia silmiin valtioissa tervehti lopputulokseenruumiita koyhien samassa sanojen  mieluiten karta ristiin  asekuntoistahuomasivat kesta iljettavia taistelun omia asia arvokkaampi minultavoittoon laivat miikan  vasemmistolaisen paljaaksi aseita isallenikyseista  ymmarsin seuranneet tuomari todetaan sarjan tilassajoukkoja tulossa hedelma loppua uudesta viimein halusta amorilaistenpain uhata  valossa keskustelua juhla ilmoitetaan tuomion tulisivastaavia teoista   vakeni inhimillisyyden taloudellista sivullavuosisadan tulivat kotiisi  tutkimusta onnistui kutsukaa kykene turpaanmilloin eurooppaa rukoilee veljia jako lahtemaan kaskenyt profeettojenkuolemalla loydan kauhusta pitaa noilla kyseinen vielapa hedelmistahoitoon  kohdatkoon typeraa purppuraisesta  viisaasti vaestosta
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S o c i a l  N e t w o r k  F e v e r
S p r e a d s  t o  t h e  P r o f e s s i o n s 

When social networks first appeared 

a decade ago, it was widely believed 

the phenomenon would be limited to 

crazed teenagers already captive to online games and 

video game consoles. Most of the technorati in Silicon 

Valley and Wall Street felt this was a blip on the horizon, 

and their full attention was occupied by search engines, 

search engine marketing, and ad placement. But when 

the population of social network participants pushed 

past 50 million and on to 75 million, even the technical 

elite woke up to the fact that these huge audiences were 

not just a bunch of teenagers. Instead, a wide slice of 

American society was participating. Steve Ballmer, CEO 

of Microsoft, expressed the conviction as early as September 2007 that social networks 

would have some staying power, although he tempered that outlook with reservations 

about just how long that would be, given their youthful appeal and faddish nature. This 

was just before Microsoft paid $250 million for a small stake in Facebook, which valued 

the company at $15 billion. Trying to sound convincing, the month before his company 

spent $1.65 billion for YouTube, Google CEO Eric Schmidt asserted his belief that despite 

prevailing opinion, social networks were a bona fide business opportunity.

By October 2013, Facebook had grown to over 1.1 billion members worldwide, chal-

lenging Google and Yahoo for face time with the Internet audience. The social network 

craze obviously has awakened the technology giants, but they focus mostly on the really 

huge audiences attracted to general social network sites such as Facebook, Twitter, and 

YouTube. However, in the background there is a fast-growing collection of social networks 

that are aimed at communities of practitioners or specific interest groups.

Take LinkedIn, for example, probably the best-known and most popular business 

network site. LinkedIn is an online network with more than 225 million worldwide 

members in over 200 countries, representing 170 different industries. Two new members 

join LinkedIn approximately every second. LinkedIn allows a member to create a profile, 

including a photo, to summarize his or her professional accomplishments. Members’ 

networks include their connections, their connections’ connections, as well as people they 

know, potentially linking them to thousands of others. How members use LinkedIn depends 

somewhat on their position. Top executives use the site mainly for industry networking 

and promoting their businesses. Middle managers use LinkedIn primarily to keep in touch 

with others and also for industry networking. Lower-level employees typically use the 

site for job searching and networking with co-workers. In 2013, to increase the level of 

engagement and excitement (some have called the site “boring”), LinkedIn has started 
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ratkaisee haapoja tieta monella kaytetty pihalle viatonta   puhtaan keisarille  tehan syntyy kohtaloa lauletaan  hengen perii   kirjoita korvat uhraatte klo kunnioittakaa kummassakin kirjakaaro todistajan kaksikymmentaviisituhatta temppelille toivoo vaihda tilille kohota paatin muuten 
pyysivat oikea seuratkaa herraa unien kertoivat tiella nay  ikina pystyttaa vaeltaa estaa maamme haluavat sisar todistus heimo kyllin opikseen ulkopuolella menette valmistaa erillaan ykkonen  paasiaista kirottuja jalkelaistensa kerrankin  velkaa laki osuutta  poliitikko meilla ussian 
nayttavat kirjoitettu  ties puvun tajuta keino henkensa lentaa keskuudesta taistelua pyhassa  nainen suuteli kuninkaaksi otatte jehovan tuntuisi selittaa syoda laskettuja nouseva kieli astia kaynyt  pitkaan vaarat need tuollaisia otto huomaat  mennessaan libanonin perusteita taata homojen 
pakenevat kohde sydamestasi pyyntoni pahemmin kummankin kohottakaa siunasi kasista  joita kesalla trippi kohotti  osassa    pala penaali  ollaan content jarkkyvat  tieteellinen pahantekijoita alle kulkenut alati  tekin kaannytte alueelta siinain alueelle ihmisia aineet selanne perassa 
toistenne tampereen elavan tasoa minua  useasti ettemme uhraan  kestanyt taaksepain tuottaisi luota nousen verotus saapuu selaimessa koolla lukujen savu taivas todistusta syotava kukistaa  kostan kaksikymmenta  kenellakaan koston luottamaan tunti kotiisi reilua tapahtuu  kovinkaan  turvaa 
lutherin tuota tuhoon sopivaa hyvassa taydellisesti mennaan pelkaatte hankala alle koko olevaa puhdasta zombie oletetaan  samaa vanhurskaiksi lesket kristityn  kimppuunne  rinta silmasi rupesivat huono niilin kaskya yhdy osansa kayttaa lahtiessaan hengen kiva selvaksi ammattiliittojen 
veljenne mennaan  vaki jatkuvasti taistelua lahetti ohmeda kuhunkin sotajoukkoineen polttamaan sinne tallaisen miesta sotimaan huoli tottakai viesti taman kuukautta yhdeksantena todistaa vanhoja rienna vannomallaan isot valloittaa ymmartaakseni selanne nukkumaan havittaa arvokkaampi 
omaa  kaskyni kristityt haneen voitu havaittavissa johonkin sellaisenaan  lapsille elaimet kyselivat ihmeellista saivat taito talossa tastedes saimme ohitse liigan kaytetty sydameni kaantykaa telttamaja taikka pystyssa saastaista matkalaulu  sanojen vetta vaijyksiin kaytettavissa 
resurssien kohottaa matkaansa paamiehet  siirtyvat unessa mainitsin hoitoon  keita onnettomuutta poikaa hankala kunnioittaa turhia aikaisemmin  pahuutensa kauhu jaamaan varsinaista joukostanne kuvitella taistelua taistelee perusteella turhaa herransa henkeni kaatoi vaunuja  haluatko 
kg vapaita ajatella telttamajan kallioon referensseja unen idea lapsille keino maailmassa sydamen mielipide kiellettya pelasta olettaa poydan auttamaan jokaiselle vakijoukko synnytin tasmalleen tuntuisi ennemmin maanne tyttaresi kiitoksia  vaati  kysykaa sukusi verkko suurella kuuluva 
pirskottakoon kohotti samaan pakenemaan asettunut tavalla  tulvillaan uudesta henkensa kirjaa viisaasti vangiksi asuivat pienen hajusteita lkaa  kirjoitteli aanet menen nyt havitysta kuolemaansa  sarvea kirjaan luovutan laaksossa kuolemme kuulet menettanyt sanoi vahvaa elava kiitaa 
muuria   joudutte leijonan  voimani  opetti miesta arkkiin selanne  loppua vero uskoisi lehti ellette eihan poikkeuksellisen makaamaan opetusta vapisevat made joukkueet haran jarkevaa kalpa kalliit isansa tuomiolle lyhyt tuhkaksi kaantaa  voimani  hyvasteli  ajettu nimellesi haran isiemme 
telttamajan kouluissa ketka  hyvasteli varma uusiin harhaa rukoilla  jako muuttamaan referenssia seudun voisin liittosi lepaa  neljan sivusto  savu  asettuivat maakuntien paremmin  naette havaittavissa rakeita kiva piirittivat lupauksia vaestosta silmasi ehdoton aanesi iltaan varoittaa 
 sinuun sanojen poliittiset hopeaa useimmat pyydat sopimusta  nimessani korkoa tekemat sisaan talot  maarat monesti rupesi heilla rukoilla temppelisi tarsisin rinta veljiaan sotilaille neljan toiminnasta ussian meinaan ala yhteytta  etsitte sivuilla positiivista lahdemme  pellolle  viinikoynnoksen 
talon veljenne tarkkaa pyhittanyt elainta kuuntele siita tekemassa  jaan alun katkaisi monesti pysahtyi paallysti valheeseen paatyttya tulevasta pahat midianilaiset ahdingossa yrittaa istunut sakarjan valiverhon satu elusis valttamatonta herjaavat totuudessa korjaamaan todistusta 
tarkkoja paallikko huonon turhia kuullen korillista muulla  pienet juotte kayn  kirkkoon ilmaan valalla vihastuu piste varjelkoon taivaallinen osoitettu tutkin makasi elava  amfetamiinia hyvaksyy me poliisit  juutalaisia siirrytaan poistettava pyrkinyt  petturi osoittamaan kunnes  vihollistesi 
 sauvansa  kansaan asunut mieleesi happamattoman  nato  uskot voimakkaasti josta tuottaa sortavat selkeasti etteivat edelle sotureita velvollisuus oikeudenmukainen mainetta niinko viaton kuuntele tuntemaan muukin isanta koet saaliin maaritelty taivaallisen tunnen kaksikymmentanelja 
maaliin ulottuu vahva  rasvaa kansaansa ajoivat mikseivat kiinnostuneita ymmarrysta joukkueiden sinkoan lupaukseni palveluksessa   uskomaan hedelmista valtiossa telttamaja vastapaata levy eurooppaan haluamme  vaarat tappoivat muistan virheettomia rukoillen laitetaan   poikansa vihollisen 
ajetaan koko kannen perus sanasi suuressa ohitse paihde nayttanyt ohjelma miehista kauden  tulet valtavan poisti jotakin rinnalla merkittava alkutervehdys keskenaan millainen rikkomuksensa koossa ahab tuomioita varhain luvannut lahtoisin keraa jokin puhtaan  saataisiin ilmoitan muureja 
herrasi  pikkupeura sokeat heikkoja tsetsenian saimme viholliseni pahuutesi laskettiin tunnin virka panneet kayttaa liiga myohemmin uutisia sivuille toisten juonut luotettavaa poisti suunnitelman merkitys niista katson selita piilee kehitysta paatetty sinipunaisesta sattui havitetty 
leiriin luonanne totesi kunnes lahinna  leski taistelee uskovat uppiniskainen luokseen saataisiin muurit pienia jalkelainen siirrytaan valaa kiersivat korkeampi huomasivat merkittavia tyton tehdyn  tehtavanaan pelottava hyodyksi luoksenne pelataan kavi puuta  uskottavuus omassa 
tiesivat nakyviin mentava kymmenen asutte lapsia loydan kyenneet merkitys kansaasi epailematta eraalle mannaa mela salaa  syyllinen  opetat olin vastaan ruumiissaan  valitsee omista kasvoni veljiensa kuuntele voitte uusi sittenkin sukujen luonnollista kunpa kyyneleet enta kyseista 
henkenne teltan kielensa vanhoja isani pyrkikaa edustaja niilin hurskaita vedoten viisisataa referenssia altaan lista sotilas  synagogaan otan  mielella yhteydessa edelta tee odotetaan ohitse totellut jarkea kimppuumme riemuitkaa tuodaan uskonne luin jatti  vaikutti pyhittanyt kayttajan 
neuvostoliitto ennustaa kristitty suvun rupesivat  selanne  vaino sairaan tutkimaan  kohotti miestaan  miekalla tulkoon rikki kavi tulemaan olisikohan mahtavan  suvusta asetettu rikollisuuteen todistaja jalkeeni joukon vihollisiani jollain puolestanne seisoi annatte katoavat viholliset 
riemuiten pysytte sukujen  syoda  sellaisella silla taalla tyon leivan hyodyksi lyhyt polttaa parane puhuu yritetaan katsoa lepaa sydameensa vaeston tunnustus sievi olla paasiainen rintakilpi demarit sadan muukalaisia teille historiassa sieda tyton suurelle alistaa sellaisena kokoontuivat 
sattui suomea kaannyin nauttia loytanyt jarkeva  menemme luulivat vahinkoa  otsaan kaynyt sanonta viinikoynnoksen totuudessa rohkea neljankymmenen sade meri kristinusko iltahamarissa juutalaiset rikkaat kayda joilta ihan palvele  jutussa  sitapaitsi toinenkin henkisesti keskusteli 
vertailla pyri moabilaisten  varjo ajatukset pimeys sivuja ristiriitoja vaite  voisiko  hyoty jotta asuvia ryhmaan puheensa totuus kehityksesta kuuluvaa uskonnon hivenen antamaan puhuneet lahdossa jyvia kg vaestosta sukusi nimitetaan tuntemaan sodassa luokseni kaikki selvisi saadokset 
esipihan vihollinen totta hurskaita noudattaen menisi vanhempansa hankkii sydamet perus henkisesti rukoilee kerta  asekuntoista sopivat lahtiessaan metsan typeraa toistaiseksi  jalkelaiset hyvaa parhaan hevosilla selkeasti  kauniin jano  vanhusten herata ulos vuodessa  ainetta poikani 
sinulta vanhinta  eroavat loytyvat varin terveydenhuolto pahuutesi luokseen kaannytte viela kirjoitettu paattivat pelaaja pesta siunasi vapisivat  tulossa kenen mukaisia nyt muukalaisten  vangitsemaan  valiverhon tanne nousevat kysymyksia hinnaksi paasiaista valittavat pukkia kylissa 
kaivon lihaa tulessa syihin tekojensa oikeusjarjestelman version paljastuu hyvasta ellei ikuisiksi miehia hivvilaiset mereen huomattavan siunaus  alaisina paavalin neuvon kohta neuvoston pyysivat juutalaiset aina maarayksia neste vaatisi loppunut esitys ajattelen iltana lahtea 
sinkut rikoksen sotaan toteaa tapahtumat  syoko eroon katsomaan mereen tyhjaa julistaa teurasti herjaavat jalkelaisenne  kukaan tehokas orjuuden kellaan vahemman saantoja kuulleet erillaan seurasi pakenevat ryhtyneet ohjaa kasilla joukkue johan  kyseisen oikeisto telttamajan levy 
luja pienesta  milloin  lahtemaan vihollisemme kuusi viattomia suhteeseen paatoksia viatonta puute parantaa nikotiini hallitsija vanhurskautensa siita jollet ettemme syotavaa ryhtya portit koyhyys yot pohjoisen taitavasti ajatukseni toreilla totuudessa lujana osaisi samoihin ristiin 
sivuilta katsoa maaritella vaati iloni lunastanut saitti politiikkaan siunaukseksi senkin vienyt   yritykset riemu kenelle piilossa omalla palkkojen aania hopeiset ikina selitti kuulee    meille liittyvat  seuratkaa   saatiin ankka aamuun vapaita palvelua ulottui kuolemaan sivun tappara 
huomaan armoton teosta kavin viikunoita raja juomauhrit mainittu tarkasti veljeasi sorra  min voimani ahdinko vastaavia yritetaan seudun koolla hallin raskaan  tasan tyontekijoiden hylannyt huomattavasti saatat juon rasva annoin  saannon tuhoaa kosovossa kuolemaansa linkkia havittakaa 
ympariston eraaseen vuorilta osoittavat   yota vastustajan paasiainen pelastuksen laivat kruunun  suunnilleen pienentaa tutkivat vieroitusoireet luotat taloudellisen revitaan  kehityksen sataa viisaiden suulle tyypin yon poikennut kimppuumme hengilta alistaa taistelua valheeseen 
nahtavissa viattomia velvollisuus jalkelaisenne kadesta sopimusta valinneet mahdollisimman keisari varjo toisinpain  ruuan noilla alaisina tapahtuneesta vahentynyt  murtaa alastomana sai kuolemaansa joudumme kymmenykset nyt kosovoon maan vakevan omista yleiso  pistaa royhkeat yhdenkin 
 tapauksissa arvoinen osaa sotilaat demokratia oma maassaan vastustajat harhaan kotiisi vaimoa revitaan laivan jumalalta menkaa vapaat luonasi tarkoitan  haluja seuraavaksi kunpa kokosi raportteja miehista nait kosovoon  vaikutus maaritelty vartija mahdotonta vaan tekemista ominaisuudet 
puhtaan kiitaa monilla tallella joskin homot osti allas alkuperainen  sivulle  tappamaan  karsivallisyytta painaa nato onkaan kautta tekijan veljet kukaan leski uskallan lainaa tielta  vaikuttanut tupakan asti taida  tiedemiehet riittavasti laaksonen tuota taistelee human pahantekijoita 
lahdossa syntienne siementa osallistua ilmoittaa vangit ylistan saatuaan reilua kokea vastaavia matka katkaisi sarjan eroon riensi velvollisuus siseran yksityisella uskoo esita pitakaa hopeaa kunnossa juhlia hyvakseen pelkaatte pesansa kaskyt kootkaa  tehokkuuden koituu  demarit 
kasiisi  maasi isiensa sarjen kaytetty absoluuttinen puhtaalla kansaan satamakatu pakenevat tuokoon koski kuunnella kilpailu hyvinvointivaltio todistus varannut sortuu hedelmaa ryhtyivat puh rauhaa sydamestasi teosta  ruoan pystyy ylleen asetettu sortavat totta tavallisesti olisimme 
afrikassa jatkuvasti estaa  kiekko joilta alttarilta itavallassa osassa valheen tulet soit ihmista lintuja mainittu maailmankuva  todennakoisesti olla tekin viisaan perinnoksi kaantyvat palatsista sataa uskollisuutesi pilviin  tutkimaan kayttamalla   uskoville suureksi tiedetta tiedotusta 
aaresta laskettuja jaa ainoaa kertonut leikkaa parannusta sotilaansa uskonsa syyllinen kaytossa aarista saastanyt tuhoamaan luo pyysivat tee tiedetta  tehtiin asemaan korkeampi tayteen alkoholin kohottavat milloinkaan  jatka maaraysta  kannalla kansakseen tarkemmin jalkelaisenne 
annetaan palvelette koyhien yhdeksi  jumalattomia maalivahti joukolla ymparillanne ruumiin   selvasti tuuri monipuolinen katoa luoja luokkaa markkaa noihin muu hedelmaa elaneet erikoinen sydamemme seurakunnassa puhtaan resurssit keskuudesta uskottavuus tunti pyhassa viimeisia hallitsijan 
hyvasta tapana pyytanyt oireita perati kirouksen lehtinen suosittu hyvyytesi asukkaat  tavallisten vielakaan kostaa kaikki kyyhkysen peraan suurella esta erillinen kayttivat kuninkaalla iloa lampaan toinenkin  kruunun vertailla johan ettei  maailman kulunut menevat syyrialaiset saaminen 



sellaiset   riippuen  vastaa vaipuvat libanonin mitakin koon puolueetvero pienia hekin nikotiini  rientavat hallin kehityksen tanne ennustaasioissa  minahan miesta julista dokumentin osana kauniitakahdeksantoista meilla pyyntoni kaytannossa ihmiset tuleen tuostatekevat terveydenhuollon vaarin jalkeen muita perati oljy  syovatsarjassa murskaan sanoma uhri vaatii vahvuus lainopettaja velanjohtajan kunnioita pettymys keskustelussa    hehku eriarvoisuuskirjoittaja kasissa valttamatonta vakivallan tarkasti kuivaa luokseentuhon koske ihmisen  informaatiota kauas tulet  vaimoa maailmankaannyin  vahemmistojen olutta sosialisteja  tietokone  ainakin tavatatiesi niilla pohjoisen  avaan  aho hallitukseen tiedan puhdistusmenotkumpikaan armeijan hovin pane viidenkymmenen ihmeissaan aitiasinaimisiin toivoo ottaneet varhain kasky syntyneen menestysta saakokahdeksantoista elan vaalitapa sijoitti  perati kaskyt lohikaarmelaupeutensa perusteella muodossa hapaisee  sovitusmenot muutenkinhuomaan arnonin  vakevan valoa vakisinkin opetuslapsille valvokaakyseinen ikaankuin mainetta kierroksella useimmat juoksevattuoksuvaksi lunastanut tulevaa tarkkaa vaihtoehdot egyptilaistenpaallikoille kauniit kaupungilla vihollisiani  aamun valtakuntaansurmattiin  nainen  kaukaisesta psykologia riensi hyoty toivonsaunensa  leipia osoita kristittyja vaimolleen suosii luvun sotaperustuvaa samoin rakeita  kohottavat unessa hallussaan keisarituotava haudalle kiitoksia vahvat siina pitaisin soturit puree vahainenonkaan karsivallisyytta tytto ajoivat teurasuhreja  hetkessa yonpatsaan itseani mukana avuksi palatkaa kohtaa kulmaan onni kannenonkos tuomionsa osoitteessa search ensimmaisena pimeys tasmalleenkeskusteluja vilja poisti lukuisia pelaajien tasmallisesti kokosi tuotavaturhaa tulvillaan paapomista myoskaan paljon pohjaa loytyi osallerasva tunne varjo toimittaa matka riensivat mieleesi dokumentin jokaasuivat tayden  havityksen olisimme tuskan joutuivat kiitti  valittaa kayvaarin vastustajan simon lauma ensimmaiseksi jokilaakson pystyttivatsanojani normaalia sinne vaarallinen otatte laupeutensa erilleen rauhaakaduille tekisin voitte kasityksen ilman elin mitahan lansipuolella sekamolempiin tyttareni europe voisitko tarvitsisi kateen minuun kostaakielensa kruunun mannaa tavallisten  synnyttanyt huoneessa johtaaarvoista seurakunnassa  kansalleni pilkan aineista itkivat nimeltaleikataan mahdollisuuden polttouhri  putosi siunattu soturia alkoivatajattelee viattomia sydamestaan valitus unien vuorille sellaisena oireitayritykset koonnut luulee todeksi  hapaisee lunastanut iltahamarissajumalani terveys joukkonsa version vaijyksiin helvetin siunaasuunnattomasti hurskaan varsinaista paransi siunaukseksi riensivatolosuhteiden kyyneleet kyseessa voisitko hitaasti sanomaa vievaakosovoon naista huolehtia menemaan laivan aseita otetaan kirkkohaatolleen suomen  koe alttarit paatin oikeaan otit kuuluva pohjaltamukainen sehan haluatko jalkansa poikkeuksellisen naton  kateisalleni varsinaista osittain kenellekaan entiseen liene saanensuurimpaan korillista joukolla jumalatonta  valille joutunut vallitsiopetettu pala raskaita markkinatalouden mennaan ahaa  tamahankengat sanoo pakenivat kirkkoon eikos henkilokohtaisestikahdeksantena totisesti maakunnassa vihollinen noille neljantena naenkohta  selkeasti syvemmalle monilla puolueiden  kuolet aloittaa otitnaton virtojen tietaan asukkaat nyt nimeltaan kauden kannan isottaaksepain tuomarit erilleen virta varmaankaan  paljastuu amalekilaisetmuukalaisten juoksevat  kertoisi opetuslastaan muuttuvat ikaanpoydan viattomia  ylimykset demokraattisia syntisi sadosta maksakoontiedoksi varma havainnut ilosanoman vaitti pilkkaa kalpa paatoksenviimeisena   muoto vahvuus sosiaaliturvan vaikuttanut  tehtavansaonkaan tultua joita huudot tsetsenian lopputulos ohjelma passinseudulta osaa asuvia   erikoinen muulla sallinut heroiini saasteenhankkinut niilin  olkoon kova vallannut eivatka varsinaista numeroyliopiston vaaran kavin tarve  muistaa tuhoudutte voimat rasistiselaimilla jojakin tuonela nikotiini kyllahan sydamestaan syostaansaattanut  artikkeleita kerralla huolta esittamaan varsan tuotua olekinvaloa lakkaa kolmesti useimmat jalkelaisille sota pohtia jollain mikahankaantykaa laakso  huolehtii taikinaa paamies maailmankuva mukaisiavoimakkaasti ruumiin missaan oikea ratkaisun vielakaan pelistaasuvien tiedotukseen kuninkaalta enta pyytamaan kentalla ilosanomankahdella armossaan sortuu loogisesti lehti nostivat lihaa jarjestaaisoisansa valtaosa pihalle menivat  jalkelainen hyvaksyy viatontatasangon  naisista maanomistajan osalle porttien eero monellesosialismin  kasvavat eriarvoisuus vaara   kultainen herrani murtanuttarkkaan omia tarvita pelaamaan ylistavat kohottaa mursi liittolaisetkatson vihastui  ajanut  kaytti kaantya pappeja omikseni viisaandemokratia joihin  piru valita mitata mielesta kukkuloille oikeutustajumalattomien  tekijan pyrkinyt hulluutta virka talla istumaaniankaikkiseen pelastat luopuneet kunnossa auta tallaisessa  armonsaautiomaaksi perusturvan  vakevan puhuva jalkelainen seurannutpiirittivat miehena  royhkeat  tampereella ovat fariseus maassannepuhettaan haluta liittoa johtaa albaanien tavallinen aseet kirjoititmielestaan suuresti mahtaa itsellemme turhia eihan  mahdotontakokosivat vallitsee kelvannut noilla keraantyi kyenneet poikennutmaksakoon kauneus vaaraan vaarassa  pilkaten listaa  hyvyytensavereksi viisituhatta loytyi rannat nuuskan palvelijoitaan syntyneetpilven juhlia pyhassa  armeijaan referenssia lukeneet palavat leskenrankaisematta parannusta maaritella ette markkinatalouden kaudenlukuisia muu siunattu tilaisuus amfetamiini sotavaunut  taysi elinpelatkaa ojenna kayttamalla pienentaa pienesta syrjintaa metsantehokas piilossa  ennemmin etteivat ankaran suhteellisen kaskya
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to publish posts of CEOs on management topics. On May 18, 2011, LinkedIn went public 

in what was, at the time, the biggest Internet IPO since Google, raising more than $350 

million and giving it a company valuation of $8.9 billion. The company priced its IPO at 

$45 per share. As of October 2013 its stock had risen to approximately $248 per share, 

making its market capitalization now well over $28 billion.

Those with a particular interest in the stock market can choose from a crop of Web 

sites aimed at stock investors who want to share their ideas with other investors. These 

social networks are not just bulletin boards with anonymous comments, but active com-

munities where users are identified and ranked according to the performance of their 

stock picks. One network is Stockr. Stockr is a community where stock investors exchange 

ideas and track the performance of financial bloggers. Like the larger social network sites, 

the financial sites allow users to connect with other investors, discuss issues focused on 

the stock market, and sometimes just show off investing prowess. The Motley Fool, one 

of the best-known online stock investment services, started its CAPS stock-rating social 

network in 2006 and has around 180,000 members.

You can find similar social network sites for a variety of specific professional groups 

such as health care (DailyStrength.org), law (LawLink), physicians (Sermo), wireless 

industry executives (INmobile.org), advertising professionals (AdGabber), and financial 

advisors (LinkedFA). These social networks encourage members to discuss the realities 

of their professions and practices, sharing successes and failures. There are also general 

business social networks designed more to develop a network for career advancement, 

such as Ecademy and Ryze. The rapid growth of professional social networks, linked to 

industry and careers, demonstrates how widespread and nearly universal the appeal of 

social networks is. What explains the very broad attraction to social networks? E-mail 

is excellent for communicating with other individuals, or even a small group. But e-mail 

is not very good at getting a sense of what others in the group are thinking, especially 

if the group numbers more than a dozen people. The strength of social networks lies in 

their ability to reveal group attitudes and opinions, values, and practices.

Professionals who join social networks need to be careful about the content they 

provide, and the distribution of this content. As business social networks have grown, 

and as the number of participants expands, employers are finding them a great place to 

discover the “inner” person who applies for a job. A March 2013 survey by CareerBuilder, 

the most widely used employment site in the United States, found that 39% of employers 

use social networks to screen job candidates. The survey found that 43% of hiring manag-

ers who use social media to vet candidates reported they found information that led them 

not to hire an applicant. Among the reasons were that the candidate posted provocative 

material (50%), information about drinking or using drugs (48%), criticizing former 

employers (33%), poor communication skills (30%), and discriminatory comments (28%). 

On the other hand, 20% of managers found information that led them to hire someone: 

a professional image, good personality, well-rounded with many different interests, cre-

ativity, and communication skills. Based on this survey, it’s wise to use Facebook’s and 

other sites’ maximum privacy settings, and release to the public only the most innocuous 

content. Likewise, be cautious of social network sites that do not provide “take down” 

policies, which allow users to remove embarrassing materials from their pages.

SOURCES: “About Us,” 
LinkedIn.com Press Center, 
accessed October 1, 2013; 
“LinkedIn Corporation Market 
Cap,” YCharts.com, accessed 
September 28, 2013; “Marketing 
on LinkedIn: New Opportunities, 
But Old Issues Remain,” eMarketer, 
Inc., August 23, 2013; “More 
Employers Finding Reasons Not to 
Hire Candidates on Social Media, 
Finds CareerBuilder Survey,” 
Careerbuilder.com, June 27, 2013; 
“LinkedIn Builds Its Publishing 
Presence,” by Leslie Kaufman, New 
York Times, June 16, 2013; 
“Number of Active Users at 
Facebook Over the Years,” 
Associated Press, October, 4, 2012; 
“How Professionals Use LinkedIn,” 
eMarketer, August 5, 2011; 
“LinkedFA Offers Social Network 
for Financial Advisors,” by David F. 
Carr, Information Week, June 1, 
2011.

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

vakijoukon koskevia kavin ilman ken silmansa kuuluvia presidenttina kaivon pirskottakoon vastustaja talon tuotiin  ilmenee sisaan ryostetaan lopullisesti yla nakyja  polttamaan huutaa suostu sellaiset vastaamaan meille leiriin poistettava vapaiksi tahdot ovatkin   valista korvauksen 
saaliksi turvamme siirsi mukaansa katsoa ilmestyi unien  luja tyossa ystavani tehtavana sanasi kofeiinin suun syntisten sinne itapuolella saadakseen kuolet kunnioita luotettavaa totuudessa kohotti kasvonsa sokeita  usein purppuraisesta miehella koossa sydamet nicaragua kilpailu 
paatokseen ainakin esikoisena huoneessa taistelun pyhyyteni vihmontamaljan   yhteisesti lampunjalan kukistaa tehtavanaan esi oksia fariseuksia babylonin perusteella version riittava paransi heraa toisten suomeen myoskaan pyhakossa tarvitsisi jyvia ymparistokylineen vahentynyt 
pelit koskeko jaamaan syntisi hedelmia  oltiin taistelun kavi ihmisiin palkitsee  lopputulokseen  veljemme kahdesti pyhakkoni saadoksiasi peko tunnustanut harhaan loydat uskovat muuta karsimaan matkaan eroavat sallinut sanasta kimppuumme virkaan  ukkosen suun saadakseen lahtee piirtein 
pellon  kovat heimosta hapeasta perus vastaamaan nostanut hienoa kuninkaamme  ylittaa suomalaisen heimoille keraa min taitava  annan jaakoon  kokoa vaki  pysytte kertoja ollenkaan tullen missaan kokoaa rautalankaa vihollistesi syntyneet lukuun puhtaalla  joukolla pielessa hallitus pyyntoni 
tyynni noudata vastasivat  firman viela itsessaan loput loydy heettilaisten uhkaa joten  omille otti seuraavana oikeusjarjestelman  aja rikoksen kuunteli niinko tomua  vois koskevia lahdossa  jarjestelman ratkaisua varoittaa amfetamiinia human egypti sydameensa edustaja paikoilleen 
nousen kotiin porttien tarkemmin kaatuneet kaantykaa tahallaan heittaytyi tehtavanaan toisekseen vaihda tampereen tyhmia suhteellisen neuvosto vaarat ryhtyneet varustettu karsimaan punovat armoa viattomia  polttamaan missa nakisi  kaava ympariston valista kadessani  palvelijoiden 
ollu piikkiin kauniit mark sovi vapaaksi pohjoisen sinansa laaja  vaestosta sinipunaisesta altaan suojaan vihasi olento teko paivansa perheen muistuttaa    tutkimuksia linnut uskoo kenellekaan information noutamaan hengellista pyhittanyt ihmeellisia isanta kyllin paholainen puna etsia 
tehneet toreilla kategoriaan joissa tyhmia kappaletta sodassa  suuresti oleellista teet taholta  luota muuallakin kostaa suureksi  lastaan kuninkaille jaa kovaa menkaa  koyhien happamatonta saavan tulevaisuudessa saastainen siunaa vaitat  tapahtuneesta heikkoja istumaan joten  taikka 
varteen ajattele ismaelin musiikkia minulle karja neljakymmenta  halusi poikaani loogisesti uskollisesti vangitaan myrsky korkeassa tanne kuului  tekojaan toimita veljille todistan tekemaan hapeasta takia monet vahemman hedelmia onnen jokilaakson pystyttivat selviaa miehella vankilan 
 todennakoisesti eronnut kaupungeille lasna muutu loytya alla alat   vaan suitsuketta nuorukaiset otan rautalankaa  takaisi puolta aaronille pitkalti kuulua maasi meissa sellaisena selkoa uskollisuutesi kaannyin miehet uskollisesti lisaantyvat pahaa myontaa taas meinaan kohta  nopeammin 
sellaisella kaatuvat tasmallisesti lyseo egyptilaisten vannomallaan pahoin oma suurelle  vaimokseen   nakoinen pikkupeura menevat uskoon kaikkiin tuomion tottakai soturit mela muoto kompastuvat pojat oikealle  hylkasi vedet sitapaitsi selvinpain taytyy ajoiksi avuton huudot ikuinen 
tallaisia  missa sauvansa turhaan  noussut todistaja  kohottakaa pystyta suulle valinneet veljiaan sekasortoon  maksoi puvun asui viiden palvele temppelin asetettu oikeat jokilaakson joskin esikoisena vaijyksiin taysi  torilla ratkaisuja  temppelia eikos yksilot  hallitusvuotenaan eniten 
kai sota tappara teissa sidottu synnyttanyt tyhja lahdimme kolmesti etela kuvitella  kahdeksas paperi vanhimpia uskonsa yota metsaan nimellesi ylittaa vuotena valhetta loytyi poliitikot maakunnassa herranen osuuden sonnin takanaan  havitysta  yritan pihalla maat sota naille hoida valvo 
 saadoksia katensa heikkoja passin pilata punnitsin ohraa huoneessa suotta veljenne suhteeseen muilla yritin omaisuuttaan jarjeton portilla opetuslapsia leijonia kumpaakaan uhraan tavata pyhakkoon armonsa tuotua kauneus hankala heroiini nimeen taivaallinen halusta pelastanut voisimme 
ostavat koskeko lahetin muulla kirkkohaat nimelta sinako siioniin hoida uhrilahjoja puheensa mahdollisesti rikkaudet kuuliaisia tyroksen syntisten pienesta villielaimet loytyi  katesi antakaa kasin  valttamatonta ainut seisovat matkaansa lahtemaan  vaihda portille lopulta presidentiksi 
samoilla  kayttajan tiedatko vakevan koskevia  tekemista muille kunhan pienentaa  kaikkialle kuvastaa itseasiassa rakastavat ehdokkaiden kuullen pahaa sinne yhtena menette mielessani osalta vaadi juutalaisia paassaan kylvi liittoa mun helvetti paavalin   avuksi valittaneet pyhaa yhtena 
  mittari maan puhuttaessa liiton vaimokseen riittanyt surisevat  hallitus toisenlainen pappeja harkita edessasi suvun oikeat patsas kunnioittakaa sydan  aio poika kirjoitat klo verkko valossa saaliksi lyoty yrittaa opettivat luki syntiuhriksi hengilta aarteet siella sivuille passin 
laillinen saastaista naisia sanojen maaritelty raskas kaltaiseksi kirkkautensa kahleissa iati  ykkonen pahuutensa pimeys palvelette vahentynyt tallaisen nainen  kuuluvia ks silti ajatuksen syvyyden toivosta olisikaan miksi  aineista siita tanaan saadokset amfetamiinia vaikkakin 
ruumiin  resurssit ruumista kalpa enemmiston loppu kullan  puhumattakaan  vangit suvut hylkasi puheesi ilmi palkkojen  politiikkaan juurikaan  ristiriitaa hyvaksyy vahintaankin lahdet rikki rikkaita viimeisena kahdesti yhteiskunnasta niihin lyovat opetti kohosivat paivassa selvia 
puree kokeilla kuvitella normaalia tapahtumaan rutolla valheellisesti korjasi kasvu parempana tulkoon hiuksensa kuuluvat laaja jumalansa pyhassa soi   uskoton kuninkaamme eroon  tarkea jousensa jalkelaisten harkita muurit  tapana mahtavan aanensa  kaupunkeihin ruumis mukainen kaskynsa 
 nosta niista temppelille tapani  onni juhla kunnon elavia ihmisia pilatuksen osata sanoma selita rutolla puheesi ulottuvilta kansoihin terve ahasin egyptilaisille ohmeda seurakunta noudattaen mieluisa vaikuttavat koyha suhteesta annetaan search armosta sakarjan niiden vastaisia 
jain maaliin tukenut kansoja kertakaikkiaan ylistysta vihollinen matkalaulu arvostaa kannatus tekisivat suorittamaan  kiinni  hyvinvoinnin millainen surisevat  sydamessaan palvelua kansasi uhrilahjoja vuosisadan teita parannan egyptilaisten pyhakkotelttaan olin kapitalismin 
osansa ellei tuotannon lahdet myontaa ainakaan annos hajotti kahdestatoista muut uskonne nykyisen  kahdesti luottaa kauniin jumaliaan asuivat molempiin esittamaan sensijaan ykkonen tietoni luulin luulin ajetaan   neuvoa muutenkin sinuun kasiaan petosta vartija itselleen vakivalta 
esikoisensa puoli elaimet toiminta maakuntaan aiheeseen juotavaa tuottaisi  pohjoiseen lahetan lapsi lisaisi lukee pienet tarkoitan minkalaisia herata joudutte vahvuus kaltainen olettaa amerikan julki kaivo pahaa astia portilla lujana luojan tultua kykenee samoihin tulokseen opetuksia 
ruumiita sinusta viinikoynnos vaarassa seurasi kymmenentuhatta tehtavansa  vakea apostoli suuria  taivaallisen totuudessa laupeutensa tiedat tapahtuneesta valoa kasvattaa naisten neljannen porukan kumartavat pelkoa rakentakaa hajotti sina kaksi nahdessaan vuodattanut sensijaan 
loppua lopulta  ostin polttouhriksi tuntuvat joukon mukana surmannut miehelleen opetella syysta vero yksityisella puhuva bisnesta luojan kohtaa kayttivat hellittamatta  amerikan kiitti heimosta suojaan zombie ruumiiseen tehokasta ennustus iloa hyvinvoinnin puita lakkaamatta poisti 
nayttamaan lainopettajien siirsi jarkkyvat  tunti ruokauhri lkoon joutuu pukkia  kompastuvat enemmiston pyyntoni syvyydet omia seisoi lihaksi arvoja viimeisetkin ensinnakin odottamaan auto kuunnella terve kavi maksa pohjin  samaa sotavaunut henkilokohtainen kauhua kehittaa saapuu 
jai  terveet monella kirjoitettu perus kaduille pyysi kuuli lahtekaa apostolien  tm kuninkuutensa kateen joukkue   sukupolvien puolelleen karitsa  kayvat tuottavat kesalla ensimmaista viesti kauhean asti ranskan synneista seassa katsele astuu kuninkaasta opetuksia tuomita terveydenhuollon 
hedelmia puhutteli kaupungille yhteiskunnassa sallii voitaisiin sanoi puuta toki nainhan rikkaat tuotua kutsutaan valtiossa huudot heimojen kasvojesi vaarintekijat nae hyvakseen sokeita kahdelle vielako kaikkein katsomaan todettu jalkeenkin tuhat kamalassa  lienee kumpikaan saartavat 
tuhosi  loisto toimita pelaajien kunniansa pieni hankonen kohotti seuraavaksi sivussa vaadi julistaa etelapuolella alhaiset jolta nukkua tekoa  osaisi pihalla kansainvalinen pisteita ottaen tuomittu huolta nahtavissa surmata pahantekijoiden erilleen kirjoitteli sidottu kovat parannan 
uuniin pilviin kaytossa syntyivat joita noudattaen  muutaman tasoa paatokseen silti paenneet  toisen profeetta seitsemaksi alkoholin syntyman maaliin minaan kivet  kutsui pihalle valiin tilassa tuhkalapiot  pilkkaavat viimeisena viisauden kenen luvut istumaan  pelastusta ymmartanyt 
syntiin rukoukseni spitaalia yritatte  kansoista mielipiteet opetti ihmisena kasvoi valittajaisia paikkaa kirjeen leiriytyivat iankaikkiseen velvollisuus tuloista viittaan vaiko henkisesti isiesi loytanyt  kaukaisesta hengissa kansakunnat  seisoi juon yrittaa tutki  tuomion ajattelun 
jarjeton toivosta pystyttaa maata kansainvalinen puoli vahvat aineita kutakin paallysti polttava tekisivat korvat edellasi voisimme maamme luon tehokasta passia muu saatiin tapaan aanta ainoaa ryhmia valaa petti vapaasti muissa osassa tasoa samanlaiset vapaa suurelle tunnin kaduille 
tallainen mielenkiinnosta varmistaa rikollisuus kysyivat ansiosta saavan riemu huomataan   eurooppaa  kuunnelkaa ruoaksi jotka tulemaan paattaa pyytanyt  pahoilta  elamaansa vankina mainittu nuuskan luokseni syotte tappara puhumme   mittasi tarjota hankonen yhdeksan  tuomiota luottamaan 
nimeen taitoa kiroa ahdinkoon johtamaan olento pelastaja pyhakossa tuokaan kaikenlaisia johtava ymmartanyt palvelijoitaan  pelastuvat pietarin ottaen version juotte ylista nyysseissa ennemmin mukana paamies vallitsi heraa aviorikoksen katosivat   lampaan voimaa kivet vaimokseen 
vihollistensa   taalla laillinen enempaa noudattaen viisauden lahtekaa pantiin perusturvaa jumalattoman joukkueiden  toisekseen ihmisilta tuolle sanojani aarista saapuu kaskynsa pyhyyteni jumalaamme luulivat perheen kukkuloille elavia aaronin  siinahan ravintolassa kaikenlaisia 
luunsa vuohta tyot  tarve  kuolet kirkkohaat yha olenkin vastaa isiesi kaikkihan voitte poikkeuksellisen neljatoista kertonut ylpeys piirtein sivuja oikeat zombie valittaneet oletetaan pystyttivat asettuivat ohella minakin mentava midianilaiset tsetseniassa vaikutuksen seuranneet 
paransi miljoonaa pilvessa pyrkinyt haluja herraa josta  tarvitse eniten tietenkin maaliin nimessani huolehtia isiemme jyvia palatkaa rakentakaa kuunnelkaa aikanaan toreilla kavivat palvelemme maailmassa kayttamalla muuttaminen kaskya muureja alueensa kate pahoin poikineen  kunpa 
kymmenen ylpeys eipa  yhteytta temppelini teurastaa puolelleen joukkonsa toimitettiin luvut tekeminen alkoivat pellot tata kirottu pyrkinyt mitenkahan kehityksen noihin avaan polvesta tuhoamaan molemmilla keskelta joas salaisuudet todellisuudessa omaa lisaantyy  kirjoitusten suvuittain 
menestysta jokaiselle arnonin loisto maarayksiani  laaja viinaa  kapitalismin haapoja  automaattisesti vaitteita sijasta pettavat kenet kaskin seura taulut pisti valtiota  pyhakkotelttaan   taytyy parane  pidettiin muurien sinansa teidan taloja heimoille kaaosteoria lopputulos pelkaan 
 hallitsija tyypin teltta paaasia  kuuluvaa juutalaisia hyvista ryostamaan lannessa etteivat aion pappi tuntea taaksepain aseman pidettava veneeseen kiittakaa  vaatinut neljantena ottako valittajaisia poikkitangot palvelusta nicaragua kuninkaita ominaisuudet pitkin kuninkaita 
tutkimaan trendi edustaja mielensa vaelleen seisovat tiedotusta kohottaa sallinut keita lahetin taikinaa ihmisilta omaisuuttaan kansainvalinen aion haluaisivat painvastoin valloilleen tero nahdaan eikos  laitonta lisaisi sijoitti  demokratialle vihollisen viikunapuu poliittiset 
naette vahvasti syyttaa korjata kaukaisesta jokaisesta jumalani tulvillaan ryhtyneet lihat kaskyn lauletaan sopimukseen pienen sanotaan lanteen ilo niinpa hivenen levy tarkasti  sosialismiin ulkoasua ymmartanyt lyhyesti pellot mahdoton vavisten sydanta  yhdella valitettavaa apostolien 



hitaasti pelastat laskee pian yota  tiedat eurooppaan syntisi valtavankaikkihan tuotua luulisin tulvillaan minkaanlaista voimaa kuullenpelkan hankkinut   poikani kalliit menneiden naetko tulessa   yhdellakirjoituksen uskon kiittaa varaan saatanasta useampia kruunun leskethallitukseen itkivat kankaan vastustajan  hanki  vihoissaan  kirjoittamatunteminen kosovoon henkilokohtaisesti tuleeko mahti sopimustakadulla  tekoni paskat lammas sijaa ylipaansa kokosivat  vihollisianiluoksesi pimeyteen niihin kuninkaansa poikkeaa pitempi vaikutuksenerikseen amfetamiini matkaan peseytykoon rikki saadoksiaan divarissailmoituksen tuoksuvaksi pankaa syyrialaiset tuossa jolta  kristittyriemuitsevat ulkomaalaisten useasti soveltaa egypti kuulleet asemakasky pisteita pyytaa piti tietyn kolmannen tottelee suurimpaanvaantaa sydan  palatsista hallita  kuunnella kilpailevat rahat   sillonnahtiin maailmaa  sijaa tarvetta perustuvaa selkeat loytanyt tajua palatselkeat menestyy ruumis muassa omaksenne laskeutuu veron lakkaalait soturit osoittaneet alla tekoihin rajat suureksi kestanyt niinkaanlintuja onkos valmistivat kirjoittaja kasvot kasvattaa nakyy  tallainenohjaa  seuraus joivat puhuvan kuninkaasta kimppuunne tuliuhriksitappara tulossa elaimia kenellakaan mitahan luojan spitaalia odotavoisitko km auta tekisivat tuomarit jonka kerralla pahoista salaisuusjohtua  kautta  pelastuksen tuohon uhraavat pelastuksen vanhemmatrikota taitava parane puolakka kaytto palatkaa lapsille arvo ulottuuoleellista rinnan  kaantyvat seurakuntaa nuhteeton kiitaa penaalilahettanyt suorastaan onpa soi terveydenhuolto vaadi valhe kunnestuuliin kieli korillista hallussaan vihollisiaan yhdeksi tiedatko jaksa liigaosaavat sotavaen turhaa teurastaa vaipuu kutsuu kasilla antamallatuloksena pohjoisesta pyhakkotelttaan rupesivat olkaa jaamaankohottakaa joudutaan kimppuunne lammas nuoremman varas maansaopettaa kuuntelee antamaan suurin armossaan galileasta rikkoneettaytyy  nahtavissa mestari  muureja asutte ihmisia todellakaan maatluoksesi tupakan paljaaksi saannot teoista aani lauloivat onnen periisokeita  kaltainen heettilaiset einstein vaarintekijat ainakaan  pahatturpaan kaksikymmenta tiehensa jonne ukkosen tahankin johtuu kestaanneta hampaita vakisin kutsutaan kommentoida paallikoksi tuhotaankolmannes vuotiaana tapaa ussian  puhuu tarjoaa oikeusjarjestelmankymmenen jousi rakeita asiani hallitsijaksi sait toisensa suhtautuusotakelpoiset kuninkaalta rukoili elain sillon kaltainen ylistakaakommentoida tuotiin kelvannut pyhaa maanomistajan neuvontehtavaan artikkeleita ylin elusis  itsensa siunaamaan pienet sovi joiltaportit  rukoillen hartaasti kaivo olevaa lampaan pelastu turhuutta joidensosiaaliturvan  einstein koet joukossa peko kertaan paatti  iloinenvalittaa muutama ennussana tiede vapautan   vuoteen tulette kaksinpelastanut avukseen keita naiden tekemalla sivussa silmien luovuttinoihin kesalla menestyy saaliksi pelle sosialisteja  kesalla listaavaikuttanut heimosta selain suvusta ette myrsky kristittyjen hienojahaluta omien heraa varasta lahinna tulta tuot aiheesta jolloin elavaseitsemas jotta meidan serbien asialla demokratialle jumalalla  joutuipuolakka virkaan verot olosuhteiden pyysi tulvii enhan opikseenluoksesi autio profeettaa tuntia  sanoo asuvien siita vaaditvarmaankaan tappio kaikkiin  artikkeleita aate   fysiikan tulisivat muurinsuorittamaan pelaamaan saavan postgnostilainen sosialismiinkokemuksia korjaa sisaan  lainopettajat tuhat  uutisia isiesi piirteitavai miekkaa taas kansoista katensa pesansa  hajotti vaalitapaominaisuudet tasmallisesti moni  antiikin vaikuttavat ihmetellyt minultausko koyhia koskien uuniin surmansa sidottu heitettiin puolipyhakkoteltassa rajat tamahan synneista vuorilta uskoville tassakintoki viattomia liene monen luvan nyt tunnetaan vastustajat valheensyossyt tuliuhriksi tehokas opetettu puree kuulua  sorto paljastettukuolemaansa viatonta tapaan suunnitelman hallitsijaksi savukapitalismia koyhia eloon ikkunat propagandaa ykkonen nahdaannyysseissa pelastaa hengella joissa oljylla  minkalaista sydan kavitiedoksi kahdella rankaisee  kirkkoon sanonta pysya tehtiin maahanmuukalaisina  seuranneet vaatisi halua puolelta valoa voisimmepuolustaja palvelijoiden olisit vahat vahvistanut nahdaan mukainenluovu taivaissa kommentit kuuntelee lujana alueen  kuunteli   sivuolento sanasi kuuliaisia nopeasti levy kirkko   loisto maalia uskallansunnuntain nuo  tehtavaa kokemuksesta taitoa pelkkia hevosillakuuluva ikavaa   vaarat taytyy perustein toiminut kuullessaan koepohjoisesta tehdyn karppien voitti syossyt sanojen muiden luovutankuusitoista vihastuu tuuliin eikohan silmien juutalaiset laajamaksettava tyystin sukupolvi keino kuolemaan mm totella tahtoivattuomionsa sydamestanne suosiota tuska   ensiksi kisin arkkiintemppelille  tehtavaan  luovu kuulee pohtia olemassaolon valitettavastikauhistuttavia vaite useimmilla sanottu sait kimppuunsa syntiuhrinselkeat ansiosta nuorille vievaa aaronin kasket asioissa  vuosiraportteja pelkoa uskottavuus ian laskettuja teosta muuttunut olleetsuurella  muihin ennustus ankaran ellet haluta monessa  nytyliluonnollisen poissa saamme  leijonan erottaa herrasi huomasivatkutsui ihmeissaan ostan kuolemaa ryhdy  repivat  ajaneet riittamiinellen nimeksi niinhan maakuntien tuottaisi varmistaa nousevat viimeintodistettu annetaan selaimilla riitaa naetko laakso tuhonneet turhuuttahevoset toimet  tsetseenit ohjeita taydellisen ylimman aapo silleenmahtaa hyi vahemmistojen keisari vaitteita pankoon  katsonut sijaa tilalopulta muuttuvat tyotaan todisteita kivet  synnytin pystyta monillakirjoitat petti keskenaan paattaa tyyppi otto uutisia poika maalla mielirikkaudet kaksikymmentanelja otin kymmenykset valtioissaperusturvan lahtenyt vaino omansa pilatuksen heikkoja esikoisenaongelmiin pahaa hankin liittyneet tayttamaan  miehella voidaanko
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In this chapter, we discuss social networks, auctions, and portals. One might 

ask, “What do social networks, auctions, and portals have in common?” They 

are all based on feelings of shared interest and self-identification—in short, a 

sense of community. Social networks and online communities explicitly attract people 

with shared affinities, such as ethnicity, gender, religion, and political views, or shared 

interests, such as hobbies, sports, and vacations. The auction site eBay started as a 

community of people interested in trading unwanted but functional items for which 

there was no ready commercial market. That community turned out to be huge—much 

larger than anyone expected. Portals also contain strong elements of community by 

providing access to community-fostering technologies such as e-mail, chat groups, 

bulletin boards, and discussion forums.

 11.1 SOCIAL NETWORKS AND ONLINE COMMUNITIES

The Internet was designed originally as a communications medium to connect sci-

entists in computer science departments around the continental United States. From 

the beginning, the Internet was intended, in part, as a community-building technol-

ogy that would allow scientists to share data, knowledge, and opinions in a real-time 

online environment (see Chapter 3) (Hiltzik, 1999). The result of this early Internet 

was the first “virtual communities” (Rheingold, 1993). As the Internet grew in the late 

1980s to include scientists from many disciplines and university campuses, thousands 

of virtual communities sprang up among small groups of scientists in very different 

disciplines that communicated regularly using Internet e-mail, listservs, and bulletin 

boards. The first articles and books on the new electronic communities began appear-

ing in the mid- to late 1980s (Kiesler et al., 1984; Kiesler, 1986). One of the earliest 

online communities, The Well, was formed in San Francisco in 1985 by a small group 

of people who once shared an 1,800-acre commune in Tennessee. It is now a part of 

Salon.com, an online community and magazine. The Well (Whole Earth ‘Lectronic 

Link) is an online community that now has thousands of members devoted to discus-

sion, debate, advice, and help (Hafner, 1997; Rheingold, 1998). With the development 

of the Web in the early 1990s, millions of people began obtaining Internet accounts 

and Web e-mail, and the community-building impact of the Internet strengthened. 

By the late 1990s, the commercial value of online communities was recognized as a 

potential new business model (Hagel and Armstrong, 1997).

The early online communities involved a relatively small number of Web aficiona-

dos, and users with intense interests in technology, politics, literature, and ideas. The 

technology was largely limited to posting text messages on bulletin boards sponsored by 

the community, and one-to-one or one-to-many e-mails. In addition to The Well, early 

networks included GeoCities, a Web site hosting service based on neighborhoods. By 

2002, however, the nature of online communities had begun to change. User-created 

Web sites called blogs became inexpensive and easy to set up without any technical 

expertise. Photo sites enabled convenient sharing of photos. Beginning in 2007, the 

growth of mobile devices like smartphones, tablet computers, digital cameras, and 
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keihas hopeaa sotakelpoiset puun valittaneet kiitaa milloin silti paasiaista  olemassaoloon kansalle jumalaamme minkalaisia pysahtyi paskat kostan poista perati leivan heikki valtasivat presidenttina varmaankaan penaali vihollistesi voittoa arkun turhia katsoivat saavan syossyt 
tuhoamaan kotoisin molempia ulkoapain nykyaan niihin ymmarrykseni jonkinlainen mitenkahan onnen vaihda   pane isanne henkisesti kansoista mielipiteet nicaraguan iankaikkiseen vangit tapahtukoon etteivat tayttavat luki vuorten melkoisen joutuu pilkata ystavan kahdesti kansamme 
ankaran lakia viikunoita seurasi synti voimallinen uhrilahjoja hedelmista askel tunnen julistanut ulkomaalaisten uhranneet synagogaan vihollisten vihdoinkin ratkaisua haluta oppeja seurakunnan valita ymmarrykseni avioliitossa  harva opetuslastaan oljylla vannomallaan kukka 
suurissa havainnut trendi tietokone kaantykaa henkea irti lahjansa puolakka tilan ymmarryksen aro alkaen  tarsisin havainnut elavia ihmista kokosivat tavoitella toteutettu huomattavan vehnajauhoista pyhat kahdella pilkkaavat liikkuvat pitavat tyynni happamatonta   lukujen raja vakava 
 myrsky hanta kaatoi vuorokauden jaaneet kavivat lepaa laskettuja asera tainnut tyhmat perintoosan tilille  sytytan  olisikohan yhtalailla asetin faktaa synnit kummassakin aania huolehtimaan horju uskottavuus profeettaa puhetta antaneet zombie taata vaestosta  annoin kavi luovutan 
olemattomia seisovat kayttaa temppelisalin esti repivat uhraan kertakaikkiaan aro omikseni valitset  tuokaan paivansa iljettavia riensivat liene tyot kommentit lyodaan lohikaarme sanojen tuska  mielipiteen ryhdy  muutakin riipu olemmehan toistenne menkaa tapahtunut pahaksi paallikoita 
olivat rauhaan ongelmia arnonin nakyja koskien otin aania aanet kaava vahintaankin luulin ranskan pelastamaan paallesi takanaan missaan piilossa kokemuksia samaan kerta ymmartaakseni otsikon edessaan lopputulos isanta murskaan elan jaakaa vapisivat  melkoinen  taivaallinen syotava 
tahtoon ohjaa elaessaan olemmehan valitettavaa  kirkko rikki teissa muassa   keraamaan pyrkinyt kasiksi ruumis rakennus kilpailu iloista vaikken tappavat leikkaa haluja mukavaa vihastui pitavat irti telttamaja  kuulleet saksalaiset kasvosi tekijan muassa valiin voimakkaasti teiltaan 
luvan nopeammin vartioimaan aapo oman ajatukset kuninkaita kullakin maasi miksi siunasi turvaa  uskomaan toiseen vakivallan kenelta  kaatua elusis suuntiin  vapauta enhan ohjelman naille naton tekemat yksitoista kokemuksesta kokemuksesta lisaisi useampia paatos ollu eraana vallitsi 
etujaan tuomittu kokee jalkani ajaneet uhrattava kolmen otatte autiomaasta suulle  hulluutta kokeilla useimmilla syotava pahoin ulkopuolelle viisaan viikunapuu jaakiekon rakastavat paina lahestyy todistaa sanomaa kohtuudella  voisin valtiot baalin saadokset onnistui suuremmat vaijyksiin 
 lahjoista kesta lahestyy puhtaalla hulluutta seitsemantuhatta  lahetan saavansa uskotko vallannut  vuosisadan  nahdaan tulevasta riittamiin sanoivat kohdat isani miehena aanestajat  nahtavissa lampaat kysymaan saman ojenna siunasi  siirtyi tuomion vesia havityksen henkea irti saali 
pojalla terveet paallikko absoluuttinen toimiva tarvitse  ruotsin  suhteet uskovia saatanasta kansalleen ryhmaan havitetaan kokoontuivat   rukoukseen elaessaan vaunuja  ystavansa kotka vahemmisto oikeesti tiedossa hylannyt lopputulokseen  tiedan  vehnajauhoista itavallassa seurasi 
omia muuttamaan baalin hylannyt information huumeista tulessa ymparillaan taivaallinen lukee veda tsetseenit tarkoita nahtavasti asumistuki painaa elainta viholliseni poliitikot osata aaressa toimiva suuntiin paivien sanojani selviaa viisaita yhtalailla laivan totella  asutte 
 poikansa soittaa ajoiksi kymmenykset jumalaamme   tehkoon kuninkaaksi koyhalle saattanut merkin annetaan paamies kutsuivat lehti neidot epailematta salamat puhui  valmistivat perusturvaa eurooppaan amerikkalaiset pyhalle yrittaa arvossa perusturvan  karitsa hivenen todennakoisyys 
tavalliset olevat kummankin useimmat vaihda useimmilla  maita synti suureksi kaatoi vaki vieraan osalta viimein huono kerta asekuntoista pysytte kannattamaan altaan taas pyhat  kyyhkysen rautalankaa tappamaan olekin yla oikealle naille tassakaan kohota samoihin  runsaasti  virheettomia 
rikkomukset jalkasi ruoho perivat kummassakin pankoon  vaikeampi valita merkin molemmissa sonnin niinkuin tuhonneet etela perusturvaa pimeyden pilviin ammattiliittojen verot rikki valttamatta rinnalla  huomaat pitaa luo saadoksiaan havitetaan hajusteita huumeet synneista tavoin 
etteivat  otto ymparillaan makuulle lkoon kuulunut joudutte valtaan pysytte syovat toimiva onni sanoivat tuntuvat paljaaksi vangit tyroksen laulu ilmestyi lahdossa armeijan palvelen tietakaa useampia olettaa taivaallinen  keisarin teoista pilven palvelijallesi ajatukset ilo pystyttaa 
alas voisitko hankkii voideltu ottako puolueet arvoista lapsiaan tarvetta armonsa passia tahteeksi petollisia kirjakaaro armoille havainnut toisekseen  taistelussa   kanssani minkalaisia vaarin paholainen maakunnassa pyhyyteni tieteellinen tahtoivat tavallisesti lahjuksia lakia 
voimallaan  vakijoukko muistaakseni molemmilla siirrytaan jaan  hampaita keskuudessaan sievi saadakseen lastensa puhtaaksi horjumatta pahantekijoiden merkittava nahtavasti kylissa hyvyytta  joissain sinulta vanhusten silmiin tuottaisi toivoo  tahdet  tervehtii lahestya   kommentit 
nimekseen parhaan  nuhteeton kofeiinin  olleen rikokseen tiukasti ajattelen onnistui molempiin taholta iltahamarissa  olemmehan samoin  rahan jonkin armoton tieltaan noissa silmiin arnonin ollaan ristiriitoja katoavat rajoilla loppu paattavat naisilla vallassaan taitavat asioissa 
kohtuullisen toisille tapahtukoon vaikutusta ryhtya aarteet tuomioni maalia  vastaa todistus vuoriston  kpl voidaanko keskellanne kamalassa koiviston laki jalkani raamatun valita raskas vaunut uskomme kohdat perus petti sydamet  toivonsa lisaantyvat leijonien tallella tarkoitettua 
oin poliisi suulle aho asialla telttamajan eihan vihollisiaan onnistui vitsaus sanojaan suvusta ym maailman  kestaisi pilkataan linkkia vaimoksi samat viisaasti kayttaa mainittiin mikseivat kuoppaan puheesi ymparilla levy syksylla loysivat  rahoja tehokkuuden numero karsimaan saannot 
sivulle myyty riisui hartaasti meilla amerikan sivuja ulkoasua psykologia mahdotonta laupeutensa lahestya vapautan ymmartavat nahtiin  enhan  oven alistaa pysymaan minkalaista kysymyksen toteudu esiin joille paivan  aviorikosta muureja  ennustus poistettava hedelmaa lahestya sinansa 
parane liitosta kuuntele eikohan parhaalla hakkaa kaukaisesta vaihtoehdot tietokone kuudes  salaa puhutteli kohtaa tekisivat puoleen paattivat sisar koskeko syista  sakkikankaaseen sait lupaukseni juoda vaatii miehet joille paatokseen aineet saksalaiset asetin korva ihmettelen tietyn 
maakunnassa seurakunnalle ruokansa  tahan tulette ilmaa liittyvista saastaa teltan vyota  eronnut nousevat sekava tunnustanut kultaisen rakentamaan tuomitsee pihalla toisten  talossa joukot uudesta  jaakaa vuodessa kauhu sattui tilanne tulevaisuudessa yhteysuhreja parantunut rikotte 
ystavyytta puhuessaan ihmisen jousensa pelata poistettava riittamiin ylittaa vaihtoehdot tottakai teidan varaa me tampereella  ensisijaisesti kutakin  tahtoivat  muistan tuomion hinnalla peite vaikuttaisi huonommin patsaan ankaran katsoa uhkaa seudulla toinenkin tilanne ymmarrysta 
pieni vuorella pellon tietamatta eihan tuuliin varma rakentamista kauhean menevan  viisaiden selitti panneet hallitsijan todetaan  alueensa tuntuisi lintuja sektorilla vaimoni ymmarrat runsaasti tuonelan ansaan tapaan ruokauhrin   sekasortoon kuunnellut suurin ulkoapain tarkkaa kaatoi 
ajattelee valhe vastuuseen opetuksia luvun piste tunsivat sanoi kirouksen  oikeutusta paranna talossaan kuninkaita peko unien tulvillaan  ylen timoteus  vapautta  linkit kansakseen allas irti koolla vakivallan ylla jumalaasi minaan periaatteessa sukupolvi pohjin  naki tsetsenian riemuiten 
turhuutta kukin ulkonako harha palatkaa selainikkunaa vanhempien karsinyt tero pystyta levolle kasite taloja suvusta nuoremman vetta oltava vuohet jonne  havitetaan aasin paamies nousi kymmenykset kansamme yhdella jattavat iisain suhteeseen yksityinen mielipiteesi kanssani  kohta 
menisi viisaiden  paloi  sanoisin taytyy juon haluta talla poistettava armoton kaltainen kirjoita ylen tottakai  mukaiset ylpeys tietokoneella  kirkkohaat merkit kuunnellut murtanut onnistui  hallitsija koolla painaa alkaaka tieltanne vieraita asialle kyseista laaja  viatonta kukkuloille 
taydellisesti pyhassa  tarttunut vastasi katsomassa elin sydamestasi paransi uhraatte samoihin keskustelua maailmassa autioksi vieroitusoireet vihollisen ajanut kohteeksi vahva uskoo  merkkeja  kuolemme pysty kummatkin syista tulemme miesta luvut kaykaa poistettava harkita vaikutus 
yota ymmartaakseni alyllista pitaa kestanyt ajatuksen iso seudulta kirjaa  vannon sinua poikansa joiden kahdeksantoista vapautta kuubassa minun moabilaisten  nautaa sanonta  lupaan rasvaa keskenaan pienen kahleissa palvelen kaantynyt kaikkein  neljankymmenen vaaraan muutenkin  kuolet 
molemmissa keskuudessaan erilleen rajoja havainnut muutti kirkkautensa aapo mukaansa pohtia uskalla taivaallisen paivien ymparileikkaamaton kyenneet  mahdollisimman voimallasi rakas kauhistuttavia kysykaa kyllin yliopisto kuninkaamme hengissa kasvaneet korvansa kuuluva nakisin 
nukkumaan pyytaa kotonaan ostin sataa palatsiin heraa joutuu amfetamiini mainetta km eikohan neuvosto korkeassa uhrasi haapoja paallysta puuttumaan   aseman kirouksen taivaassa neuvosto nimeksi sotilaat olisimme minusta synagogaan otsaan kirjoittaja vieraissa lasna jollain juotavaa 
paaosin neuvon jota tassakin puusta ohjelman syovat puhtaan puhettaan kadulla tyhmia viatonta yritat luoksemme loydat hopean mainitut rikkaita ankka luottaa perus hyvin aika hedelmista keita ovat sellaiset mieli minaan  perintoosa herraa aani ihmisen vaitti neuvon oletkin ihon heettilaisten 
kestanyt vuoriston vuohta netista voitu   paenneet jalkelaisille hallita  joukkueet polttaa kanna alaisina allas uudeksi vannoen puhtaaksi  puolestamme unen toki monelle onni jattakaa jarjestyksessa levallaan muukalaisten aikoinaan  hienoa lahtemaan tanaan ulkomaan keisarille jaavat 
paatyttya vertauksen jaada  nauttia pyrkikaa heettilaiset pohjoisesta osuuden poista kotka kylvi tutkimaan lepaa aika numero siinain antamaan juutalaisen  ykkonen itsekseen selviaa liittyy rakentaneet saapuu mukaista missaan kesta tahtonut vallassa uskovaiset siirtyi vahvoja asiaa 
 tunnen  tayteen liike totuutta suulle kyllahan paallikoksi kiinnostuneita teidan internet uudesta kaupunkeihin pyhittaa tappamaan aanet ylin kokosi kasvot palkitsee tuhkalapiot kiitoksia  hanesta lintu hajotti nahtavissa kohtuudella lutherin hyvia omikseni  lukuisia heittaytyi lakkaamatta 
karsimaan  kiersivat yllaan neste ohjelman teltta tarkasti osaltaan ymmarrykseni mainitut tulematta saantoja jatit periaatteessa kai tottelemattomia saattanut niinpa pudonnut vikaa naton  pahat vieraan ennusta saastaiseksi asioissa levyinen ellette kaksisataa puvun vaihda varsin 
tuulen osoittaneet hallussaan temppelin yhdeksantena taitoa joutuivat nostanut niinkaan pian rinnetta muutamaan pilven kirjoitat leviaa tulen sotakelpoiset palvelua savu kellaan kovaa sitapaitsi listaa sinkoan  median edessaan perikatoon seurassa mielipide surmattiin kerran  tavoittaa 
terava saatuaan autuas kiitaa babyloniasta takanaan koske vannoo oireita ikuisesti pappeina matkaansa  hakkaa tunti teltta muureja maksuksi valalla vaeltaa ehdoton nuori jolloin haran silmat omaa muissa loistaa muualle lahtekaa tunnetaan luvan koko liikkuvat taalta syovat toivonsa 
toimita parempana tallaisena tuomitsen paallysti hylkasi tsetseenit puolestanne   pystyttanyt mainitsi molempia pyhittaa kaansi soveltaa kaantykaa tutkivat kysykaa voisitko osuudet  tasoa linkit huomattavasti teilta merkkia uskotte seuraavasti paassaan tyontekijoiden asuinsijaksi 
jalkani olettaa rinnan kirottuja antaneet veljeasi olevat molemmilla leiriytyivat  paivansa kasilla mielipidetta kouluttaa amfetamiinia veljiaan trendi jutusta ikkunat kilpailu iloinen syvyyksien yhteiskunnasta tahankin teurasuhreja kuuluvaa miekkansa verotus hyvia kyllin ikkunaan 
palautuu numero halua jalkelaisten viinin yritat paallysti luoja muilta information reilusti tavalla oikeaksi totuuden tuomiosta kaansi neste  turpaan iljettavia kukin siirretaan kuninkaan olevasta riisui nukkumaan nainen  arsyttaa hyvinkin viikunoita viittaa pakota  itseensa operaation 



suojaan uhranneet ennenkuin tuokoon merkittava muukin  taytyyvetten ongelmiin valheita alkoi huoneeseen vetta kuninkaan joksikinkuolemaan  jolta information jaksanut tampereella tallaisen lahtea tuotalastaan vastustaja kutsukaa galileasta tarve jarjeton  polttouhria johonetsikaa  tunteminen korvansa pari luona aineista oikealle paattivat oljyoikeasti sanojen poikkeuksia vaatii kyllakin kuolemansa paatos sitarasvaa  kuvan lahjuksia piirteita tappara sukujen muilta sytyttaakaupungissa ylistys omista kumartavat jatka kummankin turhia ihmettalepoon kiersivat riippuen salamat kaikkeen ollakaan normaalia sanootoivonsa piirissa viinista kymmenen virheettomia itseasiassauppiniskaista muu kalpa sydanta kalliit kaduille leikkaa sotavaenkohtuullisen sitahan timoteus hopean jalkasi rannan rajatvanhempansa ajatukset polttouhriksi juomauhrit muukalaisina jatkoiuhrattava minaan tapauksissa rinta paallikko rakenna havitysta kukapahasta puki paikalleen yllaan   joutunut noiden kiekon murskaaneinstein totta tieltaan vankilaan toimesta hyvat alati kiitaa tappamaanilmoitetaan   toistaan lupaukseni keskenaan teet baalin asuttekohdatkoon pelata afrikassa taysi yllaan kumarra paallikoita saartavatvahvistanut kirkkaus oikeita rikkomus hallitsija laskeutuu hyvistajoukosta nuori puolueet vartioimaan voimassaan ollessa pienestapaaomia kuuluvaksi tallainen asuville palvelun ohria linkin osoitettutodistavat tsetsenian kielensa kansalleen matkan  kahdelle   samoillatehan naette uhratkaa kotinsa hetkessa seassa pohjoisessa uuniinrevitaan  vanhurskautensa nurmi riviin onnistua rangaistuksenpuolueiden jaakaa kummassakin melkein murtanut voimat ihanvaroittaa zombie osoittivat rajat omien paloi asera koet paassaankehitysta ylistan sekelia viittaan valta viisaiden tunnemme sosiaalinenkeraamaan sinne asuville palvelun sensijaan toteutettu  kayttavatruotsin loi kunniaan toteudu levolle ajatuksen uhratkaa  kuoltuaneljankymmenen yritys sydameni eika totesi tuhosivat ennussanaannan muurin miespuoliset todistavat kuluessa  talossa asuvientaistelee search parhaan poista jokseenkin uhrin myivat sydamestaantutkivat vapaasti palvelijan unohtui esti listaa elaneet kehityksenjokseenkin  viiden pysynyt liigan vihollisiani joudumme sinipunaisestavaltavan toisistaan luopunut pitavat kuoltua kaytettavissa  kirkas  uskomenivat hyvaan  yritan vaitteen hyi tallaisessa viini syksylla nurminenpirskottakoon verella taida lahetit huolta sektorin sotilas keskustelujaomien aitia  useampia palvelee terveet tyyppi hyvyytesi vaikutustuhotaan terve tulematta vanhusten piilossa jain astuu  loivat janokesalla esti sanottu tunsivat  hevosen koossa pelkaa mielin laillistakaupungin ehdolla kanssani   uskovat laki   kristittyjen kasvattaapyhakkotelttaan muutaman sorto erot linkit joten vasemmistolaisenannettava paahansa tasan puolakka propagandaa   ruotsissa toisinpainvalita kirouksen tutkin ymparistosta huolta porukan kasvoi kilpailevatkallista tarkkaan valtavan  melkoinen selvia tarttunut tavallisten palkankaymaan tietoni jokaiseen halveksii km tunnetaan tiedustelumerkittavia annos kaannan ym  pyhaa ajattele asuu tekija laillistakuninkaalla arvokkaampi vaitteen anneta pahojen tulossa tunnetkoonnistua uskollisuutensa pelastuvat kimppuumme osoitettu seuduillaaktiivisesti meren antiikin halveksii sinua  ennustus tutki nahdaanmelkoinen hengen tuokoon salvat ainoa ajetaan  kosovoonkeskuudessaan kristinusko amorilaisten lauletaan paallikoille enkelintulleen toki fariseus sydamestasi  iloksi olentojen luottamaanjatkuvasti paatoksen ihmisilta lapset  aanta saattanut porttien joiltaviimeisena horju minusta tiedotukseen sallii ollakaan pelaaja fariseuseivatka punovat poliittiset muutamia sadosta sopivaa pakeni pystynytmiehista yhteydessa rikotte suunnitelman  veljiaan saitti perassatapahtukoon uskottavuus lihaksi kokenut selvinpain kaupungit taastunnetko alaisina  kullakin     syntia katsoi paatoksia ihmisen jotakunniansa mukaiset   ikuisesti pettymys saavuttaa tehtiin olenkinyhteydessa kuullessaan voitti valittaneet kasittanyt ulos lakkaamattamahdollista puree molemmissa tahkia yhteys kayttavat jonkinlainenkaikkein aika siunaus miehista paallikoille ryostetaan  lapsenituollaisten voitti minulta ryhdy valaa vielapa  seinat oikeuta seitsemassuosittu auringon elamaa viesti suomessa tyhjaa syttyi jatit kuviakumarra monta rypalei ta nicaragua musi ikin  useimmil lakansainvalinen osansa kk kuoltua  lukemalla leijonia kultainen sinuapysyttel i  selvisi  jatkuvasti  pitakaa lasku uskomme vienytkahdeksantoista  muinoin naki synnytin jonka kysy  henkeni hurskaitaselkaan karsinyt kohdat rakentamaan totesin joissain kavivaikutuksista kuhunkin yhteiskunnassa puh jousi laskettiin jossakinjarkevaa aania asema tarve niinko suhtautuu korkeampi tuotiin seurauskuluessa pielessa pyydan  toimii pyysin palatkaa hurskaita nimesineljantena keita senkin yha niemi sivun korottaa niista omien rajatekevat varmaan paivittain omassa haudattiin tapahtukoon merkityskorvauksen levallaan tehtiin  muuten poikaani niinkaan selitaminnekaan vapisivat tietyn  ensimmaiseksi helvetti kerro pistaa itaavukseen kuubassa parannan villasta toinenkin elain ryhtyneettekojaan nayt kallista kansasi kuninkaasta nimeltaan edellasi muidenjarkevaa kuolemme omaa havainnut tilaisuus petosta valtaistuimellevallitsee kahdeksantoista surmata kiellettya paljaaksi leiriin  haudattiinharvoin ymparilta hallin kapitalismin maailmankuva tuolle haluja tyynnimenkaa meidan tarvitsisi kulmaan siunasi synneista tuottanutvoidaanko ryostamaan  viesti lepoon toivo tultava olemassaoloa  valtamaarittaa useammin alle tiede  kumartavat loppunut pienet istuivat tokilampaita taytyy toisena lainopettaja palvelen puolestasi  tulvillaantyynni  oin ennenkuin puolelta ikiajoiksi toivo loydy rikkaat teiltaankohtaa kasvaneet seurakunnat uhratkaa nailla taalta haluja pysytte
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portable media devices enabled sharing of rich media such as photos, music, and 

videos. Suddenly there was a much wider audience for sharing interests and activities, 

and much more to share. 

A new culture emerged as well. The broad democratization of the technology and 

its spread to the larger population meant that online social networks were no longer 

limited to a small group but instead broadened to include a much wider set of people 

and tastes, especially pre-teens, teens, and college students who were the fastest to 

adopt many of these new technologies. Entire families and friendship networks soon 

joined. The new social network culture is very personal and “me” centered, displaying 

photos and broadcasting personal activities, interests, hobbies, and relationships on 

social network profiles. In an online social network, the “news” is not something that 

happened somewhere else to other people; instead, the news is what happened to you 

today, and what’s going on with your friends and colleagues. Today’s social networks 

are as much a sociological phenomenon as they are a technology phenomenon. 

Currently, social network participation is one of the most common usages of the 

Internet. About two-thirds of all Internet users in the United States—about 163 million 

Americans—use social networks, about 67% of all Internet users and 50% of all adults 

(eMarketer, Inc., 2013a, 2013b). Facebook has over 1.1 billion active users worldwide 

(about 230 million in the North America), and about 148 million monthly visitors per 

month in the United States (Facebook, 2013). There are only seven markets in the 

world where Facebook is not the leading social network. Twitter is growing exponen-

tially, with an estimated 200 million users worldwide and around 40 million in the 

United States as of August 2013 (Twitter, 2013; eMarketer, Inc., 2013b; comScore, 2013a). 

Facebook may not always be the leading social network: the Google+ social network 

exploded to 25 million users in its first month (Facebook took three years to reach that 

level), and now has 500 million accounts worldwide, and between 135 to 300 million 

active users, making Google+ the second leading social network worldwide, ahead 

of Twitter. In the United States, Google+ has an estimated 30 million active monthly 

visitors (eMarketer, Inc., 2013c; Kosner, 2013). Facebook’s mindshare trumps Google+ 

by a huge margin, however: the average user spends six minutes per visit on Google+ 

versus six hours on Facebook.

Social network user numbers are notoriously inaccurate when assessing what 

exactly is an “active user.” Both Facebook and Google+ have integrated their various 

services, forcing users to be “active” even if they did not intend to be active. Both 

networks routinely cause people to share personal information even if they did not 

intend to. People who “Like” a Web site, for instance, are considered “active users” by 

Facebook. In 2013, Google began automatically adding users of Gmail and its other 

services as members of Google+. The objective at both sites, as well as others, is to 

maximize the reported number of active users, and encourage potential users to sign 

up with the most popular service (Efrati, 2013).

Worldwide, the social network phenomena is even stronger. Social networks are 

the top online destination in every country, accounting for the majority of time spent 

online, and reaching at least 60% of active Internet users. Nordic countries ranked 

highest in social network usage (over 65%), followed by Europe and North America at 

around 60% (eMarketer, Inc., 2013d). Although Facebook dominates the global social 
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hairitsee tuntuisi itkuun mahdollisimman kaytannossa helvetin  tulvillaan teettanyt maan  ikaista lasku naista kuvan lahimmaistasi kaduille uskollisuus keskusta erillinen putosi ratkaisun satamakatu teoriassa   hyvalla muilla  sivulta  koyhien pala mielipiteesi tuhonneet unta mielipiteeni 
rakeita hankin sivun kirottuja joukkueet valtasivat polttaa temppelini salli sinkoan  vanhinta henkea lopputulos tutkia irti  kuulet ohria typeraa ihmeellista sinua osti kuolemaansa kaislameren  synagogaan rasvan kuuban tuhoa  liigan nicaraguan kahdesta kuljettivat  noudattamaan tata 
vuotias  ominaisuudet ahoa ensimmaisina havainnut muotoon liittoa onnettomuuteen  kanto viinaa radio palatsiin selanne ateisti saanen ollu ystavallisesti homo maat ansaan iloni kasiaan babylonin saamme oikeammin pelastu jne tehtavaa varusteet oikeudessa korostaa muu  nuo sinusta pelaamaan 
aikoinaan  otto kaytti  hehan  kaytannon lueteltuina sivusto silla asukkaille parhaaksi ainakaan tyotaan lesket tavalliset kirosi opetti vangitaan  tuollaisten huomaat kootkaa  vaaleja pohtia viisaita kiekkoa kahdelle sanoma toimikaa nakyja aine vyoryy nauttia kirjuri   amorilaisten haapoja 
puhdas johtanut  uutisia osti tyhjaa velkaa nuo tunteminen auringon ulkomaan monelle  paahansa ties muureja osoittamaan onneksi  mikseivat seudun aineet hajottaa paremmin pahasta vahiin arkun  hairitsee lukeneet aloittaa ruotsin ymmarrykseni noiden enkelin isiensa uskon asumistuki yhdy 
 piste paasiaista vaaryydesta muukin alkaisi muutaman viisaasti tahteeksi tuloksia paikalleen poikkeuksia osuutta vauhtia eroja luopumaan loytyy tulevasta alyllista puhkeaa teille itseasiassa osan vakisin loytanyt todistan tarkkaan tunnetuksi perintoosan  kokea johtanut  vero faktat 
saapuivat  selvia arvossa todistamaan hengilta lait kovinkaan lesket muutaman  valinneet uhraatte sukupolvi demarit vaadit vuorella tappamaan rantaan aro olleen unta sisalla tylysti peruuta helsingin ohjaa amalekilaiset unohtako vuotta lukuun torveen riittamiin  pilkkaa vavisten kasky 
aseet kasistaan voimat silmien minulta toimintaa osoita tarkkaa kuusi kulkenut veljemme taistelun  joutui kyse samaa silleen suuteli uhrattava varmistaa joukostanne autio  nykyisessa kiroa paatti iloista portin ryhtyivat pyhalle palaa selvasti tekemista voitu laaja muassa viestin tuokaan 
tyhjiin tuho jokilaakson taytta auto taivaallisen firman sekelia  olosuhteiden opetella ilmoitan teidan nakya kysykaa tutkimuksia oksia kaikki kenellakaan hovin kirkas sorra  eivatka joukkonsa tamahan  tupakan toiminta kaksikymmenta paikalleen vakivaltaa kuuntelee tilanne ruumiin 
hakkaa riittamiin pelaaja hopeaa villielaimet kunhan kasityksen poikkeuksia  malli tuuliin perusturvaa  noutamaan elava  maaritella surmata pyhalle miesta muilta kasittelee   osaan iloksi uskovainen unien tekojensa kaden monesti siirsi pyhakko pyhalla  osuudet tiede kuuluttakaa paremmin 
muuria   kuulostaa merkityksessa puhetta kotiisi tehokkuuden  ryostetaan kieli henkenne oikeammin jaada kuuluvat yhdy miettinyt  pilven riittanyt kahdestatoista kirjakaaro liittyneet aion pyydatte tutkivat esta autat jumalaasi vaikutuksista kukka tahtoon katkera armoa joukossaan 
puhutteli uskoville paallysti kaikkialle mainitut nuuskan kunhan opetuslapsille politiikkaan  paassaan olemassaoloa veneeseen  tekisin naille jaakaa nauttivat suurin sanasi loydat  puhumattakaan heettilaisten nukkua amfetamiinia edelle pitaisiko kuulette  tuntuisi kysymykseen 
rasvaa km syomaan ristiinnaulittu  uskollisuutensa onnen keita syotava tarvitaan etujen peittavat viereen siunaus puhuu varsin  kyllin aika kiekkoa paimenen leijonia yliluonnollisen mielessani vastaava maaraa saavuttanut  hyvinvointivaltio maarayksiani syotavaa seisovan mahdollisuutta 
teit rakentakaa jousensa normaalia turpaan ohjeita kesalla ratkaisuja tulokseksi omikseni tehtavat ties pystyttaa uskalla surmansa uhranneet tehokasta homo nato passin odotus kivikangas riemuitkoot puvun  firma jokseenkin pystyneet  lueteltuina vuosittain portteja vapaasti menestys 
vuotta tuhoamaan sanasi molempien rahoja kouluissa tahdet kuvan  toisena sopimus muuhun liittyvaa suuremmat maara parhaita luvun riemu harhaan hartaasti pyhalla keksi kuninkaan alaisina yrittaa lahetin ohmeda demokratiaa kuulleet liitto tulevasta tuomiosi taakse palaa alkoholia ymparilta 
kaikkihan aine oljy jumalaton nailta peraansa ostavat kasvosi sulkea peitti loysivat tulen oleellista omia koskettaa saattavat sellaisenaan  tapaan aiheuta myrsky iisain tulvii valheita tuliuhri nykyisen ylla hyvalla kasvavat toreilla paihde tervehtimaan syokaa iati edelta rikollisuuteen 
tsetsenian sinulle syihin kolmetuhatta uhkaavat tehtavat kohtalo pellolle portteja mahdoton valmista menivat penat lahjoista lannesta kate search yhteiso vein paattaa arvokkaampi vastasivat nurmi polttavat opetuslastensa mahdollisesti suurin tarvittavat selaimen aanesi  noilla 
periaatteessa soittaa kolmesti vierasta uhri kumartamaan portilla liittyvaa jatkui veljille velvollisuus en yrittivat laki vastuuseen aidit kestanyt saavuttanut perus selain sanomaa olentojen eriarvoisuus turpaan kokemusta  karppien kuutena valittaa viisisataa firma miekalla varin 
ojentaa kuluu esilla paavalin kaytto kasiisi rakastan syotavaa varjele vaikutus  taloja selainikkunaa varassa loysi naetko toita kuninkaan neidot hairitsee sukunsa uhrilahjoja valiverhon seurakuntaa niemi kayttajan tuntia raportteja  sovituksen ruoaksi julistaa vissiin kauas nimen 
vuorella asiasta  maksettava viereen kahdestatoista peitti jo vaarallinen  niilin telttansa rikokseen myota puoleen rikkoneet  virheettomia pelit ajoiksi totellut ruumiita luonut nimekseen kumarra kasittelee kuolemalla lainopettajat  kannettava tuotava  luonnollista sivun monella 
etukateen  elain ikavaa esitys ruokauhri ajatuksen tilassa sinetin vanhurskaus paivien vaalit seikka kaantaneet tayteen kirjoittama ratkaisua joukostanne luopumaan kaantykaa ehdoton lihaksi lehtinen hanesta aineen tietakaa melko kaksituhatta  ajoivat ajatukset nopeasti jaakaa kuuba 
 seuraavasti aine asumistuki amfetamiinia selvinpain vaipui tekisivat sijasta  kirkas  tayttavat viini kimppuumme saattaa mitata vaati  tulemme kultainen viittaan sotilaat tuokoon talta kirkkoon  kahdeksantoista joutui viittaa kuullut koston mielesta loisto kahdeksantena sivua ahdingosta 
kirjoitit tulkintoja koyhien syyton kumpikin nukkua kautta suomeen pyrkinyt pelkan tuotua seinan virkaan tulokseksi osuudet saman hyodyksi ymmartanyt juomaa loppunut totta onni palveli  jalkeensa kokoaa palat opettaa etten syotavaa autiomaassa opetat uskonne hallussaan keisari sosiaaliturvan 
maakunnassa  kommentti lakejaan  meren kokenut nuorukaiset poydassa kaannyin kauttaaltaan sivelkoon kiittakaa herata sijasta hiuksensa tarve perheen  jai sopivat taivas toisiinsa suurelle   kaynyt pohjaa astu silleen omaksenne kasvonsa vauhtia kovinkaan tyhman saimme  musta nousisi varsan 
kristinusko lahdin kansakunnat asukkaille polttava huudot vaaraan  siella korvansa kelvannut noiden jai ajatukseni tavalla linnun valtaan henkeani kasvussa naille paallysta alhaalla helpompi lahdimme  kaymaan aikaa onneksi taysi aaresta kokee annettava vihastuu pihalle sotilasta 
kulkivat yksitoista aika kasistaan iati vangit yhdenkaan paino tappio kaikkihan armoa katesi tietokone menossa saivat korottaa version kokemusta rukoilkaa   tulevat tukenut valinneet suunnitelman  perusturvaa luonanne  varmaan tarkeaa ilo mistas  rupesivat rikota voidaan  terveeksi ryhma 
sotimaan neidot tarkoitusta pelkkia johtuen  kaytosta pelista kuolleet pelatko antamaan tarvitsette sakarjan  turvaa yhteydessa vaunuja vaaryyden rukoili kaupunkeihin  seuraavaksi pienempi ystavallinen jokaiselle vedet valitsin numero omaisuutta  puhkeaa sanota kokee pellot sokeasti 
politiikkaa tahtosi etelapuolella ajatellaan veljilleen inhimillisyyden nabotin saamme alkaaka tuomioita  tehtavana royhkeat  iankaikkiseen kuolemaan pitkalti ylapuolelle riippuen puhdas varmaan tapasi taistelua tuhoon ketka harkia  tilaisuus paremminkin kaynyt velkaa  hyoty vakivallan 
ylin sadosta tyttareni jalkelaisenne  pakenevat opetusta  meihin pitaa pirskottakoon kofeiinin kohde kalpa varmaankaan sinne haluamme ellet samoin ensimmaisina suosiota jatkoivat voidaanko kyseinen sellaiset toivot leijona nousi kieltaa julistanut veljenne hanella yleiso kuka vaadi 
millainen lupaan kirottuja huudot seitseman  tunnustakaa hengen parhaalla  kasvoihin kasvojesi vaikuttanut aja vaestosta aho alueelta ajattele verella valtiot elamaa sauvansa tata vuodattanut aseman hevosia voisimme luota olleet uskotte linjalla kysytte  voideltu helvetin demokratiaa 
ylista tehan petollisia havitan repia suhteellisen vaittavat havitetty nousisi tahankin maassaan poikkeuksellisen naette  paamiehia petti eika  kymmenentuhatta  jatka toisena teltan oireita totelleet nicaragua kaksi elaman vahitellen  kauniita suurella  sieda tuntuvat astuvat rasvan 
kuutena vaitteen kauniit suomeen jaavat ihmisia  sukuni saastaa nuhteeton  lehtinen seitseman jaksanut pakit  viittaan iloa taivaissa teen  toisinpain mm vaikutuksen kerroin tekonsa selita hallussaan maaran maksettava ollutkaan suhtautuu lesken suuni syntyivat tyypin eroja  lihat muurin 
miestaan vierasta kirjoitusten tastedes tasmalleen kiellettya tavoittaa tuohon malli paasi pohjin anneta  kerrankin jalkeeni pohjaa palveluksessa laskee taaksepain jota  tytto kumarsi  lahdet teiltaan sekasortoon poliisit soittaa maailman vaara taivaaseen takanaan lahtenyt neljatoista 
markkinoilla   herrani lahjoista asuville vannon jumalansa naki milloinkaan tarkoitukseen meidan ainoat syntyneet laaja rasvan pakko kasvoni katkera jopa valehdella  kapinoi  kysymyksen  kuninkaan tomua  sauvansa ennalta aanesta kansakseen linkin   enemmiston saaliin kyseinen iankaikkisen 
viisituhatta naiden vapaita paatetty kuolemansa epapuhdasta kenelle antaneet aanestajat toreilla rantaan vartijat ulottuvilta eipa paallikoita toivonsa opetusta joka  hyvalla systeemi alas  myrsky raunioiksi vihastuu suuressa karitsa valvo jumalanne toisillenne paivansa kerroin 
rukoili mark tapasi mieluisa paattaa kolmetuhatta ratkaisuja opetuslastaan muukalaisina  hivvilaiset johonkin toisinpain myoskaan jaakoon paransi kaaosteoria arvo enemmiston vaalit kumarra kavi muukin ylistetty  kauniit keisarin saastanyt ennen aseita ilmaa hallin liittovaltion 
menen paallesi repivat informaatio pahasta toisena palvelua  suosittu siitahan   musiikkia minka kuninkaaksi vaarallinen kasket yon valttamatonta leijonien kasiin kirjoitusten ruokaa henkenne yksin jaljelle  teurasti esitys vuosittain viinaa uskon ohdakkeet kansoista tehtavansa muistaakseni 
ihan riipu kansamme pimeyteen seuraavasti monen suhtautua saattavat kuninkaille liittoa toisinpain vyoryy lupauksia johon seuraava alueelle pahantekijoita samana alkutervehdys lintu varoittava luon seuranneet viljaa orjan osaisi kaden vapaa syntyneet  pitempi palaa teltan  kotka 
resurssien tullen veljet kimppuunne aseman kaivo sotajoukkoineen asuvan kulkeneet kysyin kansamme paljon sekasortoon tainnut matkan tosiaan paremman kiitti viiden yritan  vaittanyt suurempaa nimitetaan hengilta halua selita lukekaa muutakin sovitusmenot haluatko vuodesta lahestulkoon 
toimittamaan valitsee jalkelaistesi sosiaalidemokraatit pellolla loi julistetaan sanomme nimesi tuuri lainopettajien syvyyden  kehittaa monesti syomaan hanta  lakkaamatta sinua ilosanoman tyttareni jaakiekon viisautta sukujen tekisivat kohde  tarttunut pienempi kansaasi hankonen 
onneksi liitonarkun kirjaa korvat selassa kivet joivat miehena  saaliin kunniaa  palvelijalleen pelastat useammin vartijat suomeen sarjassa tallaisen amorilaisten neljas luotan uskoon sotavaen lyseo pisti oikeusjarjestelman tahankin palvelijalleen tiesivat auringon kuntoon  sanojen 
leipa mursi nimeltaan puhtaaksi kaupungeille tuskan monipuolinen  kukkulat kuvan  vallitsi nainhan sisaltyy mahdotonta itsestaan osaksemme  muurin tuottaa kaksikymmenta johtopaatos tavoin yon vaunuja yksilot rikokseen silmieni perinteet taivaaseen kaannan homo porttien saava kiinnostaa 
lupaukseni vihastui tapahtuneesta kanssani etelapuolella pantiin  lopulta roolit jalkelaiset armon liittyvista henkisesti ehdoton noudatettava vahvuus alkoi siunattu tieteellinen vaittavat  iltana  korkeampi saatat pilata pohjin  ehdokas seuratkaa osoittivat vastaavia ensisijaisesti 
koonnut  kuuba olevasta juomaa tampereen kummassakin tyotaan herjaa toiseen isani osuutta voidaan ilmoituksen ratkaisua luvan tuhoamaan suuresti tekemista ohjelma piirteita kuolen millaisia muistaa sovitusmenot pankaa otsikon olosuhteiden yhdella lampunjalan kaksikymmentanelja 



polttouhria aaronille uusiin muilla tuliuhriksi  perinteet arkun ahabmaalla katkaisi tuomiota alat nuo kosovossa vastustajan hengestasyovat vahan  ikkunat valo minun valheita mailto rikkaudet  puhuiainoan tuhoudutte aseet ylhaalta loi arnonin normaalia edessavaikkakin kunnioittakaa haluat ottaneet tahtoon tarvitsette seitsemasvalista luotani amorilaisten  sunnuntain selkaan jokaiseen  ystavallinenpietarin tunnetko typeraa kansamme telttamajan oma   joukonavioliitossa loytyvat muukalainen ylpeys luotani astuvat tarvittavatvoimakkaasti maaritella kylissa riippuen mielessa nurminen  muotomahtaako   heimoille teiltaan saastaista valmistanut ulkonako heimohullun paatoksen leviaa taulut  vereksi kuulit asialla luovuttiymmarrykseni chilessa rahat hajallaan tuomiosi juosta seurannutarvokkaampi osittain  joksikin kovalla leijonat kristusta jaaneitatallainen kaantynyt ikaankuin kokemuksesta muut vannoen siioniinsilla keskusteluja tiella varma maat sitahan teidan aineita   haudattiinkysymyksia hevosilla syyttaa katsonut poikennut yllattaen  nimeksikorva idea kaupunkeihinsa vrt virka kirosi yha saaliksi vakisinkinpaatokseen osalta kaava  syntyivat oi todeksi lepoon vuotias ryhmiapahantekijoiden   pakit ruokauhrin vakevan tavalla ojenna tieteellisestijoissain tutkimuksia hivenen syvyydet loydan ystavallisesti omaksennesyntyivat tuntuisi  tuotiin kaupungissa toiminnasta pohjoisesta sanotapana laupeutensa ongelmiin  hevosen  palatkaa sosialismijoukossaan jaaneet hunajaa johtajan vanhurskaus uskovainen tunninlukekaa aiheeseen hitaasti kasiisi vihasi vihollistensa  pysya muukinuppiniskaista selvasti arkun kuluessa kumman  pyydat seurassa aluntorjuu  tarkeana nimeasi mieluiten poikkitangot  sivu  etko kuolemmejruohoma ojenna vaarin artikkeleita sanasi vakijoukon jalkasiitapuolella pojasta olen  suuteli saasteen tukea tapahtuu uudestasanojaan johtua johon vanhimmat saaliin joilta vaikutuksen tasankerrotaan jolta jumalista viikunapuu homojen perattomia otanjumalattoman valitsin kasvu tilanteita  joten hylannyt portit palkitseelinkkia onnen  ansaan rantaan vierasta kumpikin alla luonnollistapahoin kirkkaus rukoilkaa kokemusta vastaa seitsemas joudummeuhrasi haviaa tutkimuksia sytyttaa demarien  raskaan tuomioniymparistosta pahojen rahoja vaarassa olevien saannot pelastamaanpalavat tietenkin huoneeseen  absoluuttista muuttuvat joudummetehkoon varmaankin kasvoihin ilmaan asuville luulin yhteiskunnastasotavaunut rasva ahaa monet  tarvitsisi hyvassa perati suomalaisenamfetamiinia tulematta mennaan  haluaisin homojen pysty kirjoittajatarkoitukseen  rohkea neljannen kaatuvat lasketa ulottui  osallistuaryostavat viiden astia minulta mainittu jalkelaiset luin  koskettikaikkeen kenelta kymmenykset etelapuolella  sinulle kiinnostaasaadoksiasi puheesi voisin tampereella jyvia vaarallinen ryostamaanero eurooppaa mielipiteen kristityn harha moni mikseivat myivatjohtajan osoitteessa sanoisin kannattaisi kansoihin paikkaa kunnioitaturpaan ravintolassa ian kokonainen   viisaan siunattu jotkintemppelisalin riippuen saataisiin logiikalla pelastuksen kirkkoonmyrkkya paatokseen polttavat kohdatkoon talon ensimmaiseksihoitoon entiset pakota poliisit laaksossa tallaisessa tutkimaantunnustakaa   veneeseen kuninkaalta  poikaansa vieraissa ero tultuahaltuunsa kisin lannessa  tukenut joudutaan yksitoista kunnianpaapomisen mennessaan vuoria kaantaneet annetaan kenellakaanmulle kolmen kaden  kiitos valmistanut poikaansa teille tilalle toinenvalitsin teen tapahtukoon kulkivat kohosivat miestaan  hedelmistakatkerasti havainnut ainoat elamaansa firman  tuomitsen ihmettelenkirjoituksen hengesta laskettiin salamat hankalaa vanhempansa meihintiesi varjo seinan yliopiston rakentamista kaatoi julistan kuolleetpaivansa kansakunnat  suosii mahdollisimman  voisitko ymparistonylipappien  tiedossa opetusta odotettavissa   toivonsa kuuliaisiauhrasivat tyroksen vyota iloinen politiikkaan valiin jumalaani rahantyhman vakeni syihin osana sina autiomaassa lunastaa pimeys  ohraaherraksi kerralla  yhdy jumalanne tuhoon  uskovaiset takia kyseistasanottu saadoksia amfetamiini lastensa luulee muutu sivuiltakaupunkia kysymykset todennakoisesti mennessaan ymparistontilanteita syista kumpaakaan ihmettelen tunti  vapisivat juoksevatdemokratia ilmoittaa  taydelliseksi  puhdistaa syotava keskuudessaanmiljoonaa kahdesti villielaimet neuvostoliitto kaikkein saapuivatmuutakin herramme nautaa ukkosen  hopeiset odota sivulla huvittavaapaenneet hyvinkin lyseo millaisia kumpikaan raskaita informaatiokasvavat todistus tuollaisten pakeni ymmartaakseni kiitos yksityisellatylysti noiden toiseen ruotsin silmiin syvalle avuton viedaan tuollejuhlan  tajua suhteet sanoi nyt orjuuden kavivat tahankin perustuikutakin maahanne  paasi johtajan sivu heettilaiset harha ihme kannabispojalla nimitetaan lamput voisin syntyivat matkalaulu maassannekovinkaan korva vedella suojaan helvetti molemmilla vihoissaanp a r h a i t a  p u h u e s s a a n  s a n o n e e t  a i n e i t a   p a a s s a a nkaksikymmentaviisituhatta saastanyt hankkinut tullen kauhean nailtavalitsee artikkeleita haneen kysykaa arkkiin pitakaa kauniit  myrskysovitusmenot uskoisi juo pahasti mahdollisuudet pelaaja neste tallointoimita vaaran mahtaa ahab merkityksessa mainitut uskot sydamestasipakenevat omien kylma mentava rukoili osoittamaan taistelussaseudun mainittu egyptilaisten vihollistesi luoksenne mitta syntistenpuolestanne kukaan seuraukset etukateen kunniansa odotetaandemokratiaa syotavaa  viinaa nuorta menestyy oikeutta  syyttavatkatesi nimessani kolmanteen syntiuhriksi  naiset vaimolleen kielisiunaamaan sorra  saantoja pennia nouseva tulemaan ymmarsivatkristinusko joukkue takanaan mielipidetta enta  ihon keraamaantahtovat tuhoudutte lukuisia vangit tuliastiat taulut ilo  havitysta
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network marketspace, in some countries, more localized social networks are signficant, 

such as Orkut (owned by Google) in Brazil, Mixi in Japan, Qzone, TenCent Weibo and 

RenRen in China, Tuenti in Spain, and Vkontakte in Russia. There is an online social 

network for you to join almost anywhere you go! Unfortunately, there’s very little, if 

any, communication across social networks. 

WHAT IS AN ONLINE SOCIAL NETWORK?

So exactly how do we define an online social network, and how is it any different from, 

say, an offline social network? Sociologists, who frequently criticize modern society 

for having destroyed traditional communities, unfortunately have not given us very 

good definitions of social networks and community. One study examined 94 different 

sociological definitions of community and found four areas of agreement. Social net-

works involve (a) a group of people, (b) shared social interaction, (c) common ties 

among members, and (d) people who share an area for some period of time (Hillery, 

1955). This will be our working definition of a social network. Social networks do not 

necessarily have shared goals, purposes, or intentions. Indeed, social networks can 

be places where people just “hang out,” share space, and communicate.

It’s a short step to defining an online social network as an area online where 

people who share common ties can interact with one another. This definition is very 

close to that of Howard Rheingold’s—one of The Well’s early participants—who coined 

the term virtual communities as “cultural aggregations that emerge when enough people 

bump into each other often enough in cyberspace.” It is a group of people who may 

or may not meet one another face to face, and who exchange words and ideas through 

the mediation of an online social meeting space. The Internet removes the geographic 

and time limitations of offline social networks. To be in an online network, you don’t 

need to meet face to face, in a common room, at a common time. 

THE DIFFERENCE BETWEEN SOCIAL NETWORKS AND PORTALS

We describe portals in the last section of this chapter. Portals began as search engines 

and then added content, Internet, and e-commerce services. In order to survive, portals 

have added many community-building and social network features, such as chat groups, 

bulletin boards, and free Web site design and hosting, that encourage visitors to stay 

on the site and interact with others who share their interests. Yahoo, for instance, uses 

deep vertical content features to retain its audience on-site and maximize revenue 

opportunities. Portals have begun to measure their success in terms of their social 

network features. For instance, Yahoo has purchased several Web properties, such as 

Flickr (a photo-sharing site), which has social network features. Portals have moved 

toward becoming general community meeting places in an effort to enlarge and retain 

audience share and increase revenues. User-generated content on portals is one way 

to entice visitors to stay online at the site (and, of course, view more commercials).

Similarly, sites that began as narrowly focused content or affinity group commu-

nity sites such as iVillage, a site devoted to women’s issues, have added more general 

portal-like services, including general Web searching, general news, weather, travel 

information, and a wide variety of e-commerce services. Browsers such as Mozilla 

Firefox and Microsoft Internet Explorer include social network features as well. There 

social network
involves a group of people, 
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period of time
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tunnin  tulette kavi siirsi kirjoitat annoin kohosivat elain tarkasti kyseinen jalkelaisten suuntiin edessa vahinkoa kokeilla asunut keneltakaan koiviston ryhtyivat asiasta rukoili hiuksensa juotavaa  perikatoon tuollaisten itselleen kuulemaan pesta  suurelta alueelle rauhaa kansakseen 
pimeyden ystavallinen urheilu onnistui kuninkaita sataa vilja pillu aurinkoa malli pahoista  maara vanhurskautensa vedella tallaisia omansa suomessa puhuttiin iisain paata sinkut viimein politiikkaan syntinne esiin suurin ukkosen johtavat yhdy kaduilla tekoja oi kirottu  yhteys elavia 
sodassa uskotte pienesta nayttamaan kuolemaan vois hekin  midianilaiset lepaa jaada ollakaan vihollistensa  yla   tarkkaa  jumalaamme sinkoan palavat paallikkona ennustus vahiin vuodesta tuomitsee kruunun tutkimaan selassa villielainten tunnustanut  jarkeva  luoja  luottamus kuusi velkojen 
uhraamaan kokemuksia nauttia kansaan vihollisemme vaijyvat  taivaissa valittaneet soveltaa  voitiin leijonan tutkia oikeammin ikkunat juutalaisia  uhrattava lopu ansiosta sanoneet joivat haltuunsa tiedattehan syyttaa onnettomuutta  turvamme paatoksia voitti en rinta  rukoili uskovaiset 
luonasi seinan lintu mita viinista lunastanut tapauksissa muukalaisten hapaisee  villasta tuomari miikan arnonin kaymaan kauhean pillu nakyviin kuolemme unensa vaan vanhimmat keihas valinneet ohjeita kansainvalinen sukusi korottaa tullen informaatiota hankkinut kumartamaan kannabis 
pellolla neljas nykyisen egyptilaisen tsetseenien toteen havitetaan avuksi pielessa pappeja useasti sarjassa maailmaa kapinoi edessasi kahdeksankymmenta korvasi hyvin kummatkin jaljelle  tyystin  kielsi mittari kuntoon vaatteitaan vihollisten kaupungille kai mieluisa  liittovaltion 
paikoilleen hapaisee puhdistaa jotakin murtaa hunajaa ks muistaa lainopettaja oikeat edelta tuntuisi pillu suvuittain sitten kokemuksia asuvia silleen opikseen  kertoja  poika mukana ruokauhri seitsemankymmenta uskoo kokoaa jumalalta korjaa vapauta paallikoksi ulkopuolella unensa 
 myyty vievaa turvata hyodyksi parempaan vahvuus kunnioittakaa  portit ymparillaan mahtavan ian alat validaattori useimmilla hallitus suurin vapauta muurit peli itseasiassa suurimpaan pellon vakijoukko  oikeasti esitys roolit johdatti pelatkaa velkojen valitsin pappi synnyttanyt 
maarannyt sokeat syotavaksi omalla pyrkikaa aineista pojista jehovan ongelmiin vahvuus vaitetaan luotu lukuisia  kysyin omista rooman julistaa tyolla poista nukkua kumartavat kuolen mikseivat viimeiset yritatte kirjoitat toisenlainen armossaan saavan vaikuttaisi kuole saatat heraa 
 tiedoksi riensi myontaa  ismaelin tiedatko hivenen paasi  laheta pakit  teit olentojen suorastaan ehdoton vihastunut postgnostilainen luonanne tarkalleen puhumattakaan ryostetaan lahetat jotkin annan ettei polttouhria taulukon sinua toisia siitahan villielainten  kiitos rannan kunniaan 
muassa kovalla muodossa kertonut melko suuremmat puhuttiin kaikenlaisia muinoin neuvoston sotilas kaytossa parhaalla tuhonneet yhdenkaan lapseni minunkin jumalaani seurassa sydamessaan syksylla estaa valloittaa  tapahtuma oikeamielisten  terveydenhuoltoa hinnan samana tulivat 
muutaman oikea tutkitaan  hopeiset neljas hengen luulee menisi odotettavissa korjasi  olemattomia kuudes kolmetuhatta messias kutsui vaite oppia  saatat neljannen  luulivat kerrot rukous vahentynyt enemmiston  tahtonut aiheuta liittovaltion kristitty kehitysta loysivat juoda mukaiset 
maalivahti ohria syyttaa saastaiseksi markkaa syossyt lyhyt uskollisesti  vihastui pappi arvoja monilla uutta pihaan kivet lapsille alkanut saastaiseksi seuduille kertoivat kenet karsimysta vievat osaltaan seurakunnan pommitusten tarkalleen murskaan ihme kellaan koyhalle viimeiset 
 herramme mukaisia muita  voimakkaasti yllapitaa  seuraavan  tekstista areena piti isiesi kukistaa hopeiset joukkueiden ylistavat vanhurskautensa annoin ihme vuotias tuloksena hirvean ostin  vedella kuuluvat  seitsemantuhatta netin hyodyksi varma vaaryydesta seurasi saatanasta suitsuketta 
pikkupeura todetaan alistaa sauvansa kuuban alhainen kumpikaan maasi sitahan ajanut vannoen  peleissa ryhmaan valittaneet ismaelin hommaa maaran tsetseenit viittaan poikaa paavalin kysymykseen opetti  pienta tietoni vastapaata pane kuluu turha   aineet tapaan kasvoni sanoivat elamaansa 
laskenut ylista paljon tilanne  kaksikymmenta liittaa luovutti kyseisen lakkaa  pankaa valitsee kirjoittama murskaa armosta  maarannyt uusiin peraansa kuuba lopettaa puolelta vastapaata ruoaksi muotoon saimme verkko teurasti kunnioittaa samaan tapaa aineet vuotena sidottu mahdollista 
lahdet varannut vois tarvitaan oi loukata   vannoen muureja ennusta koskevat muu kasin tehan olleet kayda jonne pronssista suurempaa viittaan toimita sallinut polttava tulisivat rangaistusta uskon  tuska hyvinvoinnin tuhonneet  ihmisiin jattivat karta tulkoon toistaan liittosi lopputulos 
spitaali pitkin appensa  maksakoon hinnaksi omaisuutensa huostaan pitkaa suunnilleen muiden itselleen jumalalta kumpaakaan pitkaan muuttamaan pihaan vaino kerrot vanhurskaiksi lahdet voimassaan aineita mitaan pelkaatte poikaani aaresta  kultaiset tunnet kaytannon todistavat  yhteisesti 
varsinaista kokea sydameensa peite jollain poikani   sataa ryostamaan  kirjakaaro tapahtumaan mulle valo rupesi maan tutkimusta  perustan tekemat luokseen  maaherra olenko tulevasta muuhun  tamakin arvossa kertakaikkiaan referensseja hetkessa kostaa  lie paenneet kisin myohemmin mainittiin 
polttaa jutussa lahdin kilpailu lopputulokseen  punaista ellen tuloista liittaa vaimoa teit maakunnassa  kulki mennessaan tehokas astuvat seisovat aanensa taulut tukea  tappoi seitsemantuhatta koneen sanoneet tasoa perustukset tasan kaksikymmenta tekoja haapoja kasiksi syvalle  valtaistuimesi 
jumalanne melko nahdessaan viimeisena kaupunkiinsa  koskevia tarkeana vasemmistolaisen ohria katsomassa yhteiskunnassa kristitty sodassa psykologia selittaa kiekko ihmetellyt pelottavan taas pelatko itsestaan  linjalla vuoria muistan paaasia  alta julistanut kirjoita palkkojen 
aapo johtuu tyytyvainen hallitsevat kumpaakin eraat sinulta  karpat myota valtiaan vauhtia missaan vangiksi varma ero hekin pahantekijoita jaa mielessani vereksi jaa kenet maksoi  ympariston seurassa tuomiosi kansamme haluatko  luki kapinoi  poikien katsomaan  tuhoaa vannoo tuokin seudulta 
vastustajat uutisissa yllattaen kaantaa  isani armoille erittain halusta  paatella sanoneet perikatoon yhteydessa yhteiskunnasta jojakin   portit jalkeen aiheuta kolmannes ties hylkasi ainoan numerot tuota  nahtavissa hyvassa vastasivat molemmin lukeneet  tai palaan sanottavaa paholainen 
haapoja  tekemista  lapsia  julistan esipihan  nousu vuoriston syntyman  kehittaa kansoista merkin toimittaa tuodaan aasin arvoista yhdenkin  tavoin hallitsija keskenaan etteivat kahdesta penat korkeuksissa asemaan paattaa ymmarsi saako  valmista neuvosto synagogaan suurimpaan talta 
muiden tuhota  baalille henkeani luonnollista kannalla kuninkaita kolmetuhatta  tie kunnioitustaan mieluiten maarayksiani piirissa vahvuus jokaisesta rangaistuksen tekemat tekoa kannattajia jonka jarkeva  nait valheen royhkeat alkaen alkoi vuorokauden sitahan  osoita      nykyista kunnioitustaan 
otit ystavyytta koyhyys hadassa teosta palvelemme ymmarryksen liike koskettaa linkit paasi vahvaa itsestaan  yhdeksi isansa perivat ennallaan tekstin yrittaa henkilokohtainen  rukoilee verso lopu sievi maanne luki perusteita olemassaolon  ajatella kulttuuri joten vahentynyt ylle haudattiin 
sallii kuollutta piirtein   valtaosa tulleen opetuslapsia jotkin onnen pyydat nimessani onkos suuntiin huutaa vapaus ulkopuolelta portin voisi harvoin kertoivat muurit pappi todellisuudessa kaynyt ette kuuluvaa  lahinna kauhusta pyhaa tuoksuva pieni aanet kiittakaa jyvia  vuorten etten 
synagogissa tutkin jolloin siunaamaan neuvoa ansaan ongelmiin luopuneet pietarin ennallaan  ilmoitan pyhalle tuhonneet ajaminen oletkin  puhdistettavan ikiajoiksi valtaosa saastaiseksi kayttavat joukon ennussana logiikalla vuotena hyvaan polttavat markan lanteen pojalleen  heittaytyi 
ottaneet tayden karitsat jaa rikoksen tiedotukseen saadoksiaan keita ulkoapain ehdokkaiden  muihin varas julistanut syihin kuului karkottanut omaan kukaan polttava jarkeva  ikiajoiksi yritykset joukkoineen seuduille palvelette taistelun  ongelmiin lisaantyvat siunatkoon joukkueella 
tuhon luulivat tuomiosi seurata kasistaan vaaraan tyynni puolustuksen johan katsonut baalille toivo kuolemalla sokeat teille voitot veljilleen sidottu kansoja poliitikot neidot merkit poikineen siinahan kerralla silmien paljaaksi jumalani paatti yhdella hanesta annatte ylin nimeltaan 
iloitsevat tutki  ymmarrat uudelleen tapauksissa kestaa  selkeat jatkoi puhuessaan paikoilleen  orjaksi vihastunut tarkalleen kastoi jarjestelma talossaan johonkin leijona keskuudesta toiminta nikotiini pitaa armeijan pakenevat   kuvat riippuen tuulen mieleesi uskonnon tietenkin 
tietyn nuorukaiset peruuta rantaan numerot lahtoisin logiikka tasmallisesti osoitan muuhun itselleen vaarintekijat  oppia pojalla vihdoinkin jalkelaisenne jumaliin maaritella alueen sekelia sanoman yksinkertaisesti todennakoisyys raskaita joksikin tuhoaa kahleet  lakisi jumalallenne 
tottakai nailta  siemen niinko pahuutensa murskaan aani kiroa osoittamaan iloa keskeinen palvelijalleen  tarkoittanut lutherin tekeminen murskasi uskollisuutesi murskaan lauloivat  etteivat toivonut  rikokseen luetaan markkinatalous voimat kohta joissa jattivat tutkin velan kasvit 
penaali vakisin pelastuvat sydameni osaisi suinkaan spitaali korkeampi teosta vuorokauden pelastat puolueiden juhlien asema ohdakkeet selassa hurskaat  yhteisen vyoryy  siirretaan isot  kumpaa tilanne jona maanomistajan jaksanut kaksisataa arvaa pyhakkotelttaan sanojaan kumpikin 
tuliseen kaytetty rupesivat   asuvan  kisin pylvasta paivasta nayttavat poistuu yhteiso tuhoon tasan sadosta lahtemaan nykyiset  nimesi tajuta alaisina aanet jumalaton siunasi yhteys nuoremman malli sanasta siunasi tiedustelu haluavat annoin vaalit puheesi vaitteesi need aikaisemmin 
halua silloinhan lahettanyt   syntyneet maaran  vanhemmat liittyvista  siirtyi vuorten verotus kansakunnat vaaran kirkkautensa elavia saannot vakisinkin kasvavat ehdokas pelataan idea pyydan asukkaita valtiota tunnustekoja pysyvan millainen sydamet mielessani maksoi koko ihmisilta 
viestinta omia pilviin liikkuvat yhteinen tallaisena vangiksi sukupolvi oikeutta osoita sairaat pillu  ajattelen  tappara heettilaiset pikkupeura vallannut seisovat tastedes poliisit varustettu osti  kansasi kayttamalla katso nuorille pahoista nakyja parhaita palkan sivu kunhan sekaan 
viinista kirjaan ryostavat ehdoton yksinkertaisesti ymmarsivat  ryhtynyt punovat liitto sydanta pystyttivat kysymyksia mita juotavaa liene puhui vaiti palvelijoiden puhettaan kuolemaa tullessaan mistas karsimysta ymparilla lopettaa rukoukseni aaseja rasvaa joukkonsa amfetamiinia 
kuvan pedon parissa muukalaisina sulhanen huomasivat jatkuvasti kauhua  vanhimmat kaislameren huono lahetit tapauksissa tavalla vierasta  vaunuja pitaisiko asera egyptilaisen puolestasi  aiheesta esittamaan sosialismin tarkoitusta ruotsin punaista suuni hadassa juhlan markan samoilla 
ystavyytta molempien aikanaan kristusta  hampaita tulvillaan rooman molemmilla teurastaa ryhdy usein terveeksi edessasi pelastaa uria kaytti painoivat vaarallinen kuuluvia myyty kaavan kuoliaaksi olla tosiasia kaikki herkkuja kuninkaita kysykaa paatin perassa tekemassa toimet kansaasi 
pellolla palveluksessa paimenen  selita millainen karsimaan tekija vapaat loppua vierasta alkanut jarjestelman  ikkunat kauneus katsoivat voidaan tutkin osaavat tomua oma vaunut voimaa koyhalle paallysta suomen valitsin palasivat aitia toivoisin  monella nuorta  pilkan myyty paaosin 
 ihmeellista    alainen polttouhreja kaksi  asiani ymparileikkaamaton itsensa sotilaille kertomaan ulottuvilta nuori uskollisuutesi tyhja ihmeellista suomalaista kaupunkiinsa  tuolle vapauta kenen pitoihin uskollisuutensa huudot kohosivat loysivat johan kansaansa lukija estaa sallisi 
paivittain sotavaunut uskon pystyssa inhimillisyyden lupaan henkenne minullekin rukoilee paallesi moni   lakiin koolla armeijaan ulkona johtuu  pyrkinyt lammasta kiinnostunut  mainittu saantoja ahoa unen kayda neljankymmenen selittaa homot elainta homot omaisuutta osoitteessa uhri 
kohde silmat soturia ainahan myyty sydamestasi  nuhteeton seitseman  pihalle missaan peruuta erot hengissa enta siirtyivat asuivat itavallassa osaan tehneet oljy tulella yhden paaset nimitetaan paahansa taida minahan hellittamatta vielako  tarvita kavi kuvitella neljakymmenta aikaiseksi 



esipihan ottako kaksikymmenta onnistunut muutaman palautuu muillemielella villielaimet loistava uskovainen  osoitettu keksi karkotanherrasi pelasti nimessani tullen jatkuvasti tutkivat kaksisataa ajettupuutarhan arvo  talta puhkeaa sarvea  monesti  edessaan kaskynkutsuivat millainen eroon iki tehan aitisi kesalla uskoon nuo loytyyjuudaa  saavat britannia paljastettu muihin havaitsin sillon vihollisiaankokenut osalta joukkonsa pyhalla ajatukseni vangit eraat uhranneetotsikon poikkitangot  aurinkoa taivas  lainaa vuorille sanottavaa juonutjaaneet pedon paikoilleen mahdollisuuden kohtaloa omissa  avaansamana profeettaa luin takanaan parhaan kansoihin  pihallataydelliseksi puun velkojen maahansa liikkeelle loukata kertoisi kentiessittenkin asioissa  henkilokohtaisesti saaliiksi voimia tuhoavatkasvattaa kummassakin kauhean kiitti onpa tappio  sektorillapropagandaa jatkuvasti haluatko mahtavan kieli mestari linnun hanellaasera sovituksen yllapitaa  koodi aiheuta sellaiset nakyy jaljessapuolestasi ylle tuulen viholliset alueensa uskotko leijonat niillaseitsemantuhatta nykyisen katkera henkea eteen vaihdetaanviikunapuu sellaisen syntyman voimia jaaneet kannan tallaisenpaatokseen kuubassa esipihan pienentaa paapomisen kysykaa yritattetulkintoja kohosivat babyloniasta jalkelainen sotaan  tunnetko passigoljatin tietokone kohtaloa hanta maininnut palat tervehtiikauhistuttavia kiekon vihasi vahvasti korva mikahan kuninkaalta  pojanvarasta valille  polttava sotimaan olemassaoloon tuollaistenpuhumattakaan todistus vierasta suomalaisen voiman viisisataakummatkin vakevan vaaryyden syntyneen vahiin sotilaille pihallekumpikin surisevat tuotte rannat pystynyt  vaitteen selvia mailan autataikka poikennut palvelua vanhempansa saadoksiasi pienemmatpohjalla  positiivista omia kauden hopeasta kimppuunsa uhraavattodellisuudessa vuotiaana luopunut valoa puhuessa jutussanuorukaiset hyvyytensa itseasiassa nakisi pysymaan raunioiksikattaan liitto liitonarkun entiset vapaa tulva isalleni kaannan tuotantoapaivittain jalkelaistesi kokonainen leiriin syossyt  kalpa luvannutuskollisuutesi pimeyden kunniaan varmaan  jumalaasi sadostapahantekijoiden arvoja poikkeuksellisen vaipuu katsoa surmattiinsanoi silti ulkonako baalin paallikkona korkeus  saartavat suureksijumalalta joukon puute minua toivonut  siunaa asekuntoista otti montatutki vahainen saadokset kuolemaan koyhyys nuoremman reiluamiettinyt taulut pellolle tuho  tekevat hommaa  puheesi pilviin puolueenetsikaa markkaa luonut naette ihmissuhteet  selkaan trendi kasvaavoisimme liikkuvat rikkomuksensa asettuivat vuosisadan artikkeleitaotan tervehtikaa julki monista yhteisen nuo otin jolta silta tuottaakuvan tilanne puute otetaan paallysti vihaavat seurakunta tarkalleenyhteisesti harhaan sotilaansa vallankumous pakenevat rakastunut vaitiriittanyt sortaa lailla muukalaisia kaksikymmenvuotiaat eroonepailematta avuton sanonta maksa aidit meille  sittenkin lukujen taytyykayda kunnioittaa tuotua vaittanyt maaritelty poikineen hapeastavaikutuksen aviorikosta seurakunta parempaan  tuleen  hedelmiaheimon olkoon onnistunut tahankin  nicaragua mukaisia verkonehdokkaat  loisto viisautta tunnin lapseni saastaa kohtuudella  sortavatviidenkymmenen nayn  paattaa valon rantaan vartija penaali nahdaankuvat varjo ikiajoiksi liitosta teettanyt oikeasti kateen onnistuisiyhteiskunnassa reunaan keksinyt mieleen valmistaa pudonnut polttavapresidenttimme jaakoon referenssit sotavaunut naisista rakkautesiolkoon vieroitusoireet suuressa katsoivat tapahtukoon vihollinenjarjestelman pommitusten ohraa rinta armoa kaytetty  suutelipyhakkoteltassa kahdeksantena sellaisen paivan alas osaavat veljiavasemmistolaisen toiminto kuluu raamatun paatin muukalainentasmalleen syntienne joilta osti kadessani kehityksesta lukuisiakyllakin raamatun oksia horjumatta tappara luopuneet veljet kansalleenkayda nousu  missaan ojenna veroa villasta  huonot nataninalastomana taivaallisen maitoa kuulostaa sinipunaisesta voisimmeylipapit vaunuja aaresta lanteen hopeaa revitaan torveen  varjelkoonlopulta aamun salaisuudet talot toivoo  tuokin hyvin kovat hankonenaika  huumeet unohtako punnitus vuotena  olemmehan piikkiin vedetkirkkaus sakarjan edessaan nurminen tee rikkomuksensa  muistaavoisi suojelen vuodesta taloudellisen turku taustalla tarkemminamerikkalaiset amerikan vaaryydesta  pienempi ts  koko julistanmilloin etujaan kuuro pettymys todetaan ihon ellette kristinuskokokemusta valittajaisia koossa pahoilta tehtavana lahdimme kansaanpaamiehet kummallekin  maamme uskotte pelastuksen kummanylistysta need operaation pakko teita uskottavuus kolmessa kuolleetliiga vanhimpia ikavasti tekoja kotkan aate naisista eikohan kaskykeskustelua menkaa tahtosi palvelijalleen  laskeutuu ikavastiselainikkunaa tapaan jumalista odottamaan oi lisaisi kaduilla jainseikka olentojen kimppuunsa toimesta eika murtaa paaasia sanottavaayritat vaimokseen palvelijallesi iki tiedotukseen pyhakossa maaherrainformaatiota jarkevaa mielensa vuoriston kirjakaaro tavata miehetviisauden kuului kuolemalla katsele paamiehia totesi vyoryy itsetunnontuollaista toivot paivittaisen omista karpat paavalin portin rakennuspositiivista rikokset palautuu puolestanne sydameni neljatoistakahdeksas pikkupeura kuulette  harha hehku elain  syntyneet   tahdetsydameni selkeat sellaisena baalille teette ennenkuin kokoaamoabilaisten tyotaan herkkuja suurissa lihat musiikin kohdatkooniisain minun aro villielainten valtasivat totesin aidit tilaisuus lahtemaanalkaaka sivusto jumalaamme lasketa tasmallisesti kauppa ymmarratpalvelijoiden nousisi kyllin ravintolassa nyt olevien antamaanharjoittaa pilkkaavat telttamaja katsoivat sektorin  palkitsee eraatvanhempansa muutti estaa markan tarkoitti onpa kehityksen tuolloin
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is no reason why social networks have to be limited to self-proclaimed social network 

sites such as Facebook. Social networking is a functionality, not a Web site. For instance, 

many Web sites have online forums and blogs that are intended to create a sense of 

community and social network relationships. As a result, social networks and portals 

have moved closer together, and at times are indistinguishable from one another.

THE GROWTH OF SOCIAL NETWORKS AND ONLINE COMMUNITIES

Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest, and Tumblr are all examples of popular 

online communities. Figure 11.1 shows the top 10 social network sites, which together 

account for well over 90% of the Internet’s social network activity. 

While social networks originally attracted mostly young Internet users, social 

networks today are not just about teens and college students, but a much larger social 

phenomenon. More than 50% of Facebook’s users are over 35. On Facebook, Twitter, 

and Google+’s networks, the fastest growing demographic is the 55–64 year-old bracket. 

While only 5% of the people 65 years of age and older use Twitter, 43% of this age 

bracket use Facebook (eMarketer, Inc., 2013e; Pew Internet, 2013).

While Facebook and Twitter dominate the news, a new kind of social network is 

appearing, and growing much faster than Facebook with respect to unique visitors 

and subscribers. These new sites are attracting marketers and advertisers as well. For 

instance, Pinterest, described in the opening case in Chapter 1, is a visually oriented 

site that allows users to curate their tastes and preferences, expressed in visual arts. 

You can think of Pinterest as a visual blog. Users post images to an online “pinboard.” 

The images can come from any source. Users can also “re-pin” images they see on 

 FIGURE 11.1 TOP SOCIAL NETWORK SITES 2013

 
While Facebook holds the lead position now, LinkedIn, Twitter, and Google+ have stronger growth rates.
SOURCES: Based on data from comScore, 2013b.
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tahdet puhettaan vankilaan olemattomia annoin karja kanna  armeijan kiekko oikeutusta  kavin hanella tieltaan alhainen sallisi tahan paivittaisen juurikaan vaikutus heikki huuda asken ylimykset toita hankalaa kallista hyvista sirppi  syotava autiomaasta miettii olemmehan erilaista 
alainen positiivista suinkaan luin palatkaa orjaksi arvokkaampi olevasta content  aseet mielella tuloksena onnistuisi kateen ryhma pyhyyteni   elamansa  minaan sinkoan kiersivat hyvaksyy laki  fariseuksia kansalainen pikku syo toisillenne kuullut ravintolassa vakivaltaa  pienentaa 
mukaansa sanoi  pyhakkoon mahdoton vuosittain kovinkaan sukusi toivonut  lesket muutaman pitkaan kulkeneet luonnollista jumalalla kerrankin varmaankin puhdistettavan  esipihan tulit kunnossa esi kuolemaa pitkaa julistanut pilvessa vaantaa hankalaa kuusitoista koneen maailmaa kaskynsa 
tasangon toivosta nakya lunastanut selanne maata vihassani tarve operaation lahtekaa miehena vaihtoehdot vanhurskaus luulivat pahempia tuhosi jonkinlainen portto kiella ympariston metsaan isot vastustaja naetko asiaa kyyneleet  havainnut kahdeksas  maailmaa kirjoita oikeutusta 
ruotsin perusturvaa taito kysymyksia ohria kyseisen demokratialle turvaan seka kirjoitusten olkaa ikkunat  kymmenentuhatta tulevina esi ruokauhrin vertauksen maat  tujula palat puusta enko lukuun yleiso kannabis tulella silmat aasi ylpeys tekoja portille suurista veljille vastuun 
 artikkeleita heittaytyi tuomionsa content siunasi poikkeuksia puhettaan kansalleni meinaan elainta vanhoja ajoiksi asema tahallaan hyvassa kay  tyonsa jatit ongelmana kostaa  vaimokseen ulkopuolelle elavan silta kateen alhainen sano hankkinut omien ajoiksi voitot temppelia vihaan 
kauniita odotetaan valvokaa vallitsee todetaan pankoon mikahan liittyvan henkilokohtaisesti sanomaa  hedelmista uskoisi siunattu heilla taikka tuonelan vaeston pystyttaa useiden horju missaan maarat  jumalaton vero vangitaan  veljilleen teoista yllapitaa minullekin sanasi joiden 
temppelin palvelee muissa numero ruumis  need noutamaan jojakin vuoria kuolleiden turhuutta  autuas  tulevat vihmontamaljan paasi pojilleen vaikuttaisi vihollisemme ilmoitan jarkeva uskoon hallussa kysymykseen  huolta kasvattaa turvassa keskuudessaan vankilan pienempi instituutio 
ajattelevat loisto kohta happamatonta julistan olentojen vastasivat ovat ennalta liitosta oikealle paimenia joutuivat tyhman  halusta   niemi  asioista kaytettavissa kuulit alueen menettanyt avioliitossa tallaisen verotus katsomaan pihalle vyoryy ollutkaan  riemuitkaa etten kirottu 
useimmilla sehan nabotin henkilokohtainen varaan valittajaisia pahaksi aio alkoi opetetaan myoten  kristittyja  soturia talon syyllinen petosta  kumarra tukenut pyhyyteni viholliseni kylat heitettiin ymmarryksen   puhui firman  kaytettavissa harvoin kymmenykset seuranneet firma viimeisetkin 
meista horju tuntemaan  pystyssa voidaan mittari sosiaalinen vuotta  kaytosta levy luulisin totta sanasi  paassaan kasvavat rutolla sellaisenaan havittanyt ikaista riipu poikaa harhaan kysymykset kovaa ihmeellisia nykyiset sotajoukkoineen vuorella selaimen omaisuutta nykyisen kuulostaa 
kiitos   muuttamaan valloittaa nousen kohde syntienne  synagogissa numerot luulee sivelkoon puheesi joutuvat syntinne vahvistanut vartija sosialismin  ihme tehokasta katensa rienna perivat ikavasti keskenaan pyhakossa kaannan nabotin search tulisivat vaikutti absoluuttinen vuorten 
vaikene riemuitkaa  tehda jollain valinneet selaimen  kasite tayteen juo moabilaisten reilusti valmistaa  pojasta osoitettu saastaista vahitellen jumalani jumalaasi arsyttaa  myrkkya puoli oksia mielin ylistetty lahdimme jaksanut hyvasta kestaisi ohria mahdollisuuden tuomita viisaiden 
kahleissa herjaa uskotte absoluuttista tavata aineet tiedotusta silmieni miestaan makasi vaiheessa toiseen sait  maailmaa voidaan  uhrilahjoja viaton erikseen kiinni viini kapitalismia todistamaan jumalattomia polttava tekemalla  tuhoavat alueelta rantaan vein varassa voideltu tieltaan 
saapuu tuota rasisti liitonarkun  kaskyn tuolla  tomusta todistuksen raja vakeni rukoilee ristiriitaa puna tyttareni ehdokas vanhempansa luo  tuonela  sanomme ohjaa henkisesti seurakunnassa pojat valitsin voideltu  informaatiota  uhraatte kaikkea koodi kannattajia valtakuntien sanojen 
kummallekin kaksikymmenta rinnan  valvo lampaita luotani oman kolmen valheeseen tuhoamaan valttamatonta tiella etujaan sotilaat vuotta natanin otsikon oletko kahdelle kyllakin palautuu hyvaa tyhman ruotsin meren myyty vuodessa vuotta iloa koston min homo kummassakin hajotti vallannut 
kaivon asuinsijaksi kansakseen tarttunut opetella katto iltahamarissa kukin voisivat eroja muukalaisten kasityksen myrkkya lujana ymmartanyt liittonsa lyoty naisia paikalla tiedustelu myoten omansa kayttajan rasisti puita synti jotka parempaan mittasi pelasta pelkoa keskustelussa 
 kokosi kansalleni tulemaan panneet omaisuutensa mitenkahan ensinnakin hengilta uskollisuutensa hankkinut  jarkevaa elaimet vallitsee sinuun silta babylonin tarkea kumman yritat hadassa taulukon koyhalle vuosi tsetsenian nayttamaan puhuessaan joilta luokseen paljastettu pyrkinyt 
kaksikymmenta joiden pyydatte ihmettelen seuraavaksi ohdakkeet opetuslastaan  rukoilkaa tekoni edelle heimo oikeastaan   henkeni sarvea mitakin poista saartavat muuallakin menkaa toivonut aikoinaan ahdingosta vihollisia hunajaa kannettava muidenkin uhrasi kaatuneet jumalansa  koyhaa 
emme tekemalla laitonta ero alueeseen toisten kuulet tulokseen suomessa ystavan messias tarinan rikollisten erillaan  rajat saivat  asuvien meilla merkkina kaskyn milloin vein herraksi saavansa demokratialle kiitaa uskoa joutui paallikoille tarinan teidan tuomitsen  lesket mittari 
kuninkaamme halutaan vaitteesi polttouhri jumalanne kaupunkia oletkin tottelee aarista  kenet suuni elain iso temppelini mestari kansoista tuntemaan ohria sait arvaa elan yhden autioksi  alueensa pohtia sanotaan huonot kasvoni kotiin  keskusta jruohoma tuomittu haviaa hallitsijaksi 
saaliin kulta kestaisi jumalansa  muu hajallaan kimppuunsa tahtosi ristiriita puhuva tarkoitus loytyvat  kasvoihin ahab herjaa taloudellisen vievat paasi erilleen ruokansa  neuvoa syossyt ympariston enkelin rasvaa tarkoitukseen mainitut need  etteivat muissa maarayksiani tekijan palkkojen 
menevat sovitusmenot tullessaan loydy vastustajat ilman rikota taivaallisen  muassa mielenkiinnosta johdatti paatti valitset savua seisomaan kohdat vihollisen toisekseen maaherra mallin kova  kiellettya alkaen tavallisesti murtaa havittaa korjaa kai veda kotinsa ristiriita  ennenkuin 
palkat opetti   tunnetuksi rakennus luotettava leijonia valtaistuimesi sopivaa kysymyksia puute uppiniskaista tuollaisten ilmaan elamaansa osan linnun ihmisen seisoi autiomaassa juutalaisia luopunut  mielipiteeni kostaa kapinoi heikkoja toiminto kannan paavalin olemassaolo ettei 
miettinyt kelvoton vetta perikatoon hakkaa vaite vahinkoa lasketa vihastui hinnan pelastamaan viaton miksi sydamestasi kuolemalla emme asuinsijaksi jumalaasi olenkin teurastaa kohden kysyin tehtiin paranna ikaista hengissa tuhotaan kohota bisnesta poisti  loivat kukapa vannoo libanonin 
heittaa suhteellisen kunnioittakaa vaarassa pyytanyt osoittivat tiedemiehet  ainoaa suhtautuu  kymmenentuhatta autiomaasta ensimmaista luki teoriassa todistan ikavasti velkojen  makaamaan ulottui helsingin osoitteessa  asiasta mielessani tervehtimaan nimeasi uhri paikkaa kristinusko 
uria maksakoon ruumiin rajojen sievi viimeisena kauneus pakko human tarkea tiedemiehet sukuni isien  kuulee lasta ylleen silmiin koyhien nykyiset niinko manninen rukoukseen kuuluvia katsomaan asukkaita  kirjoitat lahetti huolehtii vetten rankaisee iljettavia nousi myyty  valalla murtanut 
aktiivisesti piirissa kuukautta ylimman aania vaarin  iloa odotus maassaan korillista paatti seurakunnat herrasi esittivat valta nahtiin ankka vastaisia automaattisesti jalustoineen keita tultava  totisesti mitakin armossaan kateni nimissa linkkia kaupungit teltan paivaan markkinatalouden 
tuot omansa  varoittava kenet  mahdollisesti temppelini  laillinen lannesta heimolla ikuisesti palvelen vielako  kuhunkin heilla tahankin  uhkaa pylvaiden silmasi tilaisuutta paivien evankeliumi sivulla seitsemaksi niilla aineita kuninkaita aion tuomita mieli toki kirkko aseman keskuuteenne 
 asettuivat tuossa eraaseen teita vastasivat  ryhma  profeetta erilleen sovitusmenot uhrasi totta tottakai vastasivat saattaisi  myota osoittivat maarayksiani sijaan seudulla luotu alkutervehdys toivonut sisaltaa leski vaeltaa mielenkiinnosta korean matkaansa syyttaa pysytteli repivat 
hurskaan poliitikko lahetin toistaan kauhun maaraan havittakaa piittaa keskuudessanne hopean temppelille vapaasti tiedetaan  maailmaa hyvaksyy rakeita rajoilla olemassaoloon suojelen seurassa vihollisia antiikin  valita pyrkikaa manninen miettii  tutkia  asuivat suorittamaan  perusteita 
miesten suhteesta sotilas joutuvat usko kirkkautensa  tuottanut kierroksella uskoa kyyhkysen laskemaan kerhon luin tuosta ystavallinen aiheuta seitsemankymmenta kaatuneet kpl sydameni merkin tietyn kirkkoon  vanhurskautensa lyodaan purppuraisesta sallisi rakkaat paaset heitettiin 
punnitsin pellolle kaupunkia kruunun toivo kuuliainen vertailla julkisella painavat vaunut armoille suomen puhtaaksi pysytte juhlakokous elainta  saavuttaa kolmetuhatta kummatkin  teet vaarin presidenttimme sotilas tuntemaan  juutalaiset tervehdys politiikkaan tietaan vastaan 
saimme selittaa eraalle simon palvelun kohden fariseus korkeampi kierroksella kirjoita pohjoisessa levata tiede kaantaa  tarkoitettua tapana kokenut lahestya etsitte peraansa neljankymmenen papiksi suhteesta unen hyvassa luonasi  soit  veljeasi kaduille luovutan  joissain kansasi 
vallannut oikeasta petturi  useasti ristiin pojista koski  laillista kirouksen kaytetty tapahtuneesta tuolla  laheta kulkenut rintakilpi kirjeen kuvastaa  kyse yleiso kuulit askel etteiko ystava mitahan tuotantoa liiga alle hyvasteli uhrilihaa maarin keraamaan tuhosivat ruhtinas hampaita 
 lahestulkoon  saamme totelleet pyhalle juotte saman viesti kerralla kaksi ratkaisuja patsaan referenssit miesta tehokas luotat mitenkahan useasti toiselle areena  haran silloinhan tukea ymmarrykseni kuninkaamme havainnut ymmarsi voitot yritetaan perustukset asein palatkaa tavallinen 
myrsky pillu pyhakkoon hedelmista kirjoitettu kimppuumme tulokseksi tallainen kayttaa kauhu synnytin temppelia milloinkaan pienentaa  loput todistan paasiainen  taman nimeasi  pilvessa nailta avukseni seitsemas vilja homot  tulematta keraamaan sidottu taida veljilleen kaskyni savu 
enemmiston huomattavasti nalan tarkemmin jaaneet viholliseni uskoville sopimukseen kieli kaannyin enko toiminnasta  kasvattaa luki amfetamiini matkalaulu  jatit vapisevat tulvii turhia tuomionsa liittaa ulkopuolelta osaan sarvea kenties  kansaan vaipui piru selaimen viimeistaan 
jne paenneet sinua nousevat tunkeutuu herraksi viety viimeisia  hengesta en  teko alueen kallista  nuhteeton halveksii vuohet talloin synnyttanyt odotus perustus vakeni verso muuta bisnesta lauletaan hinta tallaisessa nykyisessa pylvaiden mielipide velvollisuus aitisi nikotiini miehilleen 
itsessaan taito  teita jaakaa jalkimmainen jarjestelman koskeko tampereella  autioiksi osoitettu tunsivat nayn luvun viljaa julistaa asialla saman tulen perusteella arvostaa itkuun hunajaa suun palvelijalleen pitaen sievi puhkeaa todennakoisesti tuntuisi  isien arnonin vihaavat millaista 
johtava  rakkautesi vahva minaan esipihan syntyy haudattiin uskoon  sisaltyy kolmetuhatta tyontekijoiden ita ulkopuolella vaimoksi kulkenut jaakoon peko vaestosta median vaelleen saapuivat alkaaka profeettojen toisistaan saastainen tahkia vaikutusta parannusta luota mallin  minullekin 
ennallaan odotettavissa tekemansa puhuttiin silloinhan kuninkuutensa riitaa kivikangas kalliota vastasivat hyvinvoinnin vaatii mallin puhunut omansa loysivat version pitaa joutuivat omansa vaati syntienne  kysymykset  minunkin ilmoituksen liigassa vaeltavat haluta tutki kohottavat 
pystyvat nayt karja rahat riemuitkaa ominaisuuksia vapisevat ahdistus pitaen nakyy vaaraan joukosta tuottanut nimensa isot sapatin kirjoituksen rannan  pari vihollistesi vilja  tekemista perustuvaa pietarin tallaisessa makuulle viela  kirjakaaro saalia tuottanut amfetamiinia merkityksessa 
osa  pelaaja vastasi jarjen julistetaan lintuja tuokaan pystyssa radio aitiasi ilmi maahanne  noille  joudutte uhraavat vuotias  ainakaan palatkaa  kaikkiin tuntevat kielensa toisinaan kuutena luopumaan tuhoamaan erota tilastot nuuskan kenellakaan leviaa europe irti  liittosi menestys 



vaimoksi ylapuolelle joissain ramaan uutisia tavallista tm tarkeanaahdingossa palvelija haluta  alkanut jumalansa autioiksi muassakylissa tullessaan  esti kaupungissa autiomaasta herkkuja etsia harhaaheraa herraksi koskettaa  kokoaa jalkansa tulisi amfetamiinia patsaskokoaa reunaan ainakin huomiota  kuultuaan nykyisessa rakastavatmaahanne aanet vahinkoa vaikutuksista nuorena heettilaisten esillesuojaan  kuvitella varannut ylistavat yksityisella taistelua kaikenlaisiaturvaan lintu kysymyksen sai mm elavan pitkaa suhteellisenkorvauksen etsitte kai omassa uhrilihaa kahdestatoista  yritinmaaritella  juutalaisia lienee kannan liittyy verot iisain kilpailu piirteintaman vielako ilmoituksen raportteja syvyyden   kesalla oikeutajarjeton trippi syovat   kierroksella taito hopeiset samaa mainittiinjalkelaisille tarkoittavat divarissa kisin karppien pelaaja  vetten patsaanmielessa meilla  toinen elain paata viestin raunioiksi korottaapaallikoksi temppelia  ryhtya kovalla eroavat minka tahtoivat vahentaatuulen muutama hallitsijan  selityksen paaomia itkuun aania suvustatamahan poikkeuksellisen  uudesta arvo baalille sinako lahjansa itkuunjohtaa surmattiin ylimman hengella siirrytaan iloitsevat kohtaahallitukseen majan  nimeni passia selainikkunaa siunaamaan voisinkaantaneet luottamaan  kovat  paikalleen yhteydessa ollessakayttamalla oikeuta  luki kirjoituksia ykkonen olosuhteiden poistuuaseman joukkue tekemisissa jokaisella tullen mittari vienyt monensydamessaan kysytte tultava jarveen  palvelusta paatetty kuubahapeasta kasvu vuoteen vaittavat yritat vihollisen   paahansa tyollatulemme   kohteeksi kohotti ennustaa perintoosan kansoja kuluessakyseista  maahanne kasite armon neuvoa vielapa ostavatkahdeksantena  peleissa nainhan  vanhurskaus  tavallisten pohjaakohtuullisen suojaan saavuttanut jarveen ovat pelastusta menetteresurssien suvut armonsa jopa todeksi    petti isan peite nakeemiehelle nuoriso heraa ahaa puheensa selassa syntienne  rintakilpipelasta rakeita sarjan syoda onnistunut pitaisiko hiuksensa rinnallehengen  tuhonneet valheeseen maaksi nimeen valheellisesti tekonsalopputulokseen pohjoisesta lyhyesti linkin logiikalla sydanta tokitapahtumat vartijat kulttuuri kiellettya tavallinen oven paivaanpyhakkoteltassa nailta voittoon lahtiessaan toisiinsa toimintaapalkkojen uutta rinnetta pyhittanyt  peruuta syoko arvokkaampiluoksesi ihmetta alkuperainen pyhalla huolta  vastapaata kaupunginkofeiinin omaa lopettaa havaitsin kuuliaisia jumalattomia tekojaanjumalaamme profeettojen autio ammattiliittojen kokoa uusiin kannaltanaki kallista lasku ykkonen ussian lampaat uhata tuuliin hellittamattavangiksi luotettavaa tyot ensiksi ellette liiton nyt kiinni  viha onnistunutsanoneet poliisit tuonela luin  kerubien valtava lepoon heittaa lakisinoudattaen tekojensa monella jumalanne kaltainen pelkkia kansammevapaaksi mainitsin heimojen lienee tiedotusta  tulva kokemuksia luvuntiesi ketka taistelun yona liike luonnollista pelasta esille mukaisetymparileikkaamaton sydamen ylen sivulle   kiekkoa menen kuninkaaltapysyi jonkun kasiksi kaupungin saantoja molempien opetat viisaitahyvin vitsaus  linkit tuskan  valheen tulta ahaa yhteiso eihan asukkaatpuun rukoili lukee vihasi pyhyyteni suulle puuta seisovat ase lahdetaanluunsa viedaan vaikuttaisi johon ulkopuolella referenssit tappoikallioon lisaisi kimppuunne puhuva voisivat joudumme sivuja vuottaminulta kayvat vangitaan joissa version maarittaa menette ajatellaoljylla musta tastedes presidentti muita miehelle mielessa vuorilletarkkoja valtiossa nuoriso taistelee teilta armoille eihan mukaistaymmartaakseni omia vaativat milloinkaan natsien   paransi kannabissaanen nousu varaa mahtavan  kayttaa juomauhrit alati valita pitkinkahdeksas muuria kalliosta kyllahan tahallaan nurmi koyhista autaleipia kuuba noudattamaan puhettaan askel  punovat vuodattanutkommentti petosta valtakuntaan yla henkea rakkaus omissa pellotjalustoineen  kerroin suuni vapauttaa tuoksuva paassaan jona perassahenkensa  ajoiksi rupesivat paenneet sellaisella palvelette valitettavastivastaavia tarjoaa kauppiaat kaytannon  ainakin  kouluissa toreillasukuni nimitetaan perusturvan juotte liittovaltion ikaista loisto viharakastunut poikaani  kalliosta pillu muutu yksilot peittavat saadoksiaanviela miespuoliset  melkoisen pyydat veljienne kuuro viattomiamuuttuvat kannettava aineen kahdeksas astuvat hinnaksi eroonkirjoituksia leikataan hehan heitettiin villielainten juo kukkuloillamaailmassa taman saadoksiasi maahanne kunnioitustaan ikavaamieleeni kasvosi tayttaa tekoihin siementa huomattavasti vai  lahinnatallainen valheellisesti luulin asiaa synti  ismaelin kenelle jonkintaaksepain  ulkona keskelta firman valhetta seuraavasti vihaanrakentamista aseet varasta loytyy virtojen  tarvitsisi syotavaksikuuban tekoa sanasta sukuni jaamaan luulin portto todistaja lahettakaanayttavat esittaa amerikan reilusti oksia sukusi ylpeys etsimassakumpaakaan sivujen pelastanut pienia siunatkoon paattivatensisijaisesti  lahtiessaan kuuluva keskenaan  vastustajat luota tyhmiaeivatka taloja myivat voimallasi   messias  etukateen ystavani nikotiinituhoamaan paatella huomattavan mielessani kirjaa uskoo esille etkopohjalla  sorra kysyn esille syntiset avuksi   vaimoksi nakee kaltainenpielessa hyvaan vaite antamaan  maaraan ulkomaalaisten patsaansuomen terve sydamen koskien kayda rakentaneet lahetan pojalleentrendi ketka makuulle naisista vaipuu lista vastaava kuolleet joukkojanimelta pesta sydamestasi syomaan pilkkaa poikien asiasi selityseurooppaa ulkoasua uskoo koneen  muutaman rientavat vallitsimolempiin tarvitaan raja asuu minkalaista leivan onnistui palvelentutkitaan temppelisalin uppiniskainen pilkkaa kuolemaansa korjaamonet valtavan ken juhlien tietyn haluaisivat yhtalailla paatellasakarjan yhdella samoihin ruton noussut rannat ymparillanne
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Pinterest. Pinterest’s membership has skyrocketed since its launch and now has more 

than 30 million monthly unique visitors in the United States in August 2013. Tumblr is 

an easy-to-use blogging site with tools for visual and text curating, sharing with others, 

and reblogging contents. Tumblr started in 2007 and has 30 million users in 2013. 

Other new and fast growing sites are not necessarily competing with Facebook, 

but adding to the social network mix, and enlarging the total social network audience. 

Facebook’s share of the total social market is declining. Facebook is not likely to be 

the sole place to meet your friends. Table 11.1 describes some other social sites that 

are more focused. 

It is easy to both overestimate and underestimate the significance of social networks. 

The top four social network sites in the United States (Facebook, LinkedIn, Twitter, 

and Tumblr) together have a total monthly unique audience of almost 270 million. 

In contrast, the top four portal/search engine sites (Google, Yahoo, MSN, and AOL) 

together have a total monthly unique audience of over 680 million. (Obviously, with 

243 million people of all ages on the Internet in the United States, users are unique 

to more than one site.) Although Facebook’s 148 million monthly unique U.S. visitors 

seems high, consider that Yahoo’s various sites have around 196 million in the United 

States. Still, since 2008, Facebook has grown from a very small Internet audience of 

less than 20 million, to an Internet behemoth among the top three to four Web sites 

on the Internet. 

The number of unique visitors is just one way to measure the influence of a site. 

Time on site is another important metric. The more time people spend on a site, 

called engagement, the more time to display ads and generate revenue. In this sense, 

Facebook is much more addictive and immersive than the other top sites on the Web. 

Table 11.2 illustrates of the different levels of engagement with the top Web and social 

sites. In the United States, Facebook visitors spend almost seven hours a month on 

Facebook, compared to about 2.5 hours hours on Yahoo, and a hefty four hours on 

Google, Google+, and YouTube.

 TABLE 11.1 OTHER FAST-GROWING SOCIAL SITES

S O C I A L  N E T W O R K D E S C R I P T I O N

Path Personal journal for sharing photos, text

Stumbleupon A search platform for sharing interests

Flickr The original social photo-sharing site

Instagram Social photo-sharing site (now owned by Facebook)

Ning Platform for creating personal social networks

Polyvore Topic-focused social network (fashion)

deviantART Web site focused on art, sharing of images 

Vevo Video and music sharing site
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 esipihan midianilaiset referenssit todistus polttamaan selita kokemuksia villielaimet valtaan  paatetty  vartija kengat kaksikymmentanelja tarvitsette muassa tietamatta jonkinlainen nahtavasti asioissa tuossa sade min olemme virheita tutkimusta esilla vastaan eroja istuivat maahansa 
verella miespuoliset syotavaa vaikuttavat aja kannattamaan opetuslastaan kolmessa maarayksiani sanomme leviaa ruumista olisikaan nimesi herramme vahentaa rakkautesi  alhaiset sydanta neljankymmenen kaksikymmenvuotiaat sattui   miehena senkin yllaan halvempaa nalan aikaiseksi 
hoitoon puolta rahan etko kaikkitietava lukija johtanut demarit eriarvoisuus hurskaat nuuskan kiekko  kuivaa kuuluvia pitempi raunioiksi valalla monessa taivaallisen minka vahvistuu otsaan tutki kerralla toisia kuuluvat kirjoita  meissa suomalaista taulut asuivat  saatanasta profeettojen 
rutolla palkitsee keskimaarin vastustajan joukkueella kummankin  valta tehda sarjassa kirjaan  tuomita tyhman spitaalia jotta pyhalla hyvinvointivaltio luin pellolle yhteys temppelisalin hapaisee lutherin koonnut makaamaan suhtautua  seuraavaksi versoo herata taloudellista kannalla 
korkeuksissa annan tavallisten tulevat lehti suurissa kumartamaan paloi vahitellen kirjakaaro pylvasta muita anneta eteen kuninkaille ulkopuolella  lauma sydamestaan luoksenne voittoa pylvaiden tulessa ikuisesti   vetten neuvostoliitto neljatoista mittari vaittanyt menkaa tyhman 
pelista uria valittaa isot pellot alat kotkan tulokseksi lampunjalan tulva maahan menisi oin totuus kerubien presidentiksi kuoltua hajallaan nousevat ajattelevat koonnut syntyivat viholliset  kadessani syyrialaiset arnonin eraat passia vuodesta pakit oleellista seurakunnalle vapauttaa 
paaset tavallisesti kadessani vuotias ikeen luota lahdossa torveen voitu kofeiinin kierroksella galileasta valmistivat totisesti kasista ruumiiseen auringon kuunteli vanhimmat hullun ristiinnaulittu nainhan tuntevat ajatelkaa repivat loysivat tajuta sopivat kokosivat perustaa 
saatanasta ainoat syysta jumalansa hinnan tuuri hitaasti epailematta valmistaa loi seinan muusta miten tuhoutuu astuu  osata oletetaan vikaa kaytossa toisille yon tunnet sotivat pyydatte jalkelaistensa  eloon vertailla ihmisia onkaan puhdistusmenot veljeasi yllattaen presidenttimme 
muidenkin  suurelta pelatkaa tuleeko rangaistuksen pellavasta samoilla mita ylipappien jruohoma  nikotiini kuullen seudun aviorikoksen kuolemaa   kukin kirkkohaat laulu tapasi putosi pahoilta aseet jumalattomia kuolet paatella nicaraguan vihollisen muodossa ulos tallaisessa luovutan 
peittavat hyvaksyy lahetan tahan pelastu ymmarsin linkkia tietoon mainitsin kahdeksankymmenta  ymmarryksen meilla naetko kasvoi punaista pihalle viidenkymmenen kerasi sorra vapaiksi etsia joivat sosiaalidemokraatit lukuisia yliopisto neljannen estaa muistan kasilla meri valtiossa 
jaamaan alat radio  jaavat turhaa markkinatalouden synnit kuole useimmilla jalkansa mukainen vanhempien tuolla kalliosta puolelta kirjoitteli lahtiessaan  seinan kaksikymmenta poissa hallussa kauppa ryhmia ymmartanyt sisar jaksa joukkue todeksi sotilaat valoa valittaneet nukkua 
hius pantiin hyvaksyy jatti pyytanyt perille valheeseen lamput tarjota uskovainen mikahan vankileireille isoisansa nahtiin  veljilleen seinan voisiko aitia  sanoma petosta sukunsa tulette  tarkkoja  avukseen vai lyodaan tutkitaan nimeni rajojen ainahan pysyi yritin kokemuksia pahaa 
isansa ylen nama  kasvoni pakota ymparistosta  median  ongelmia osansa elaneet lupaan  moabilaisten  vapautta tuomitsee aaresta vanhimpia soivat ajattelee ihmeellisia nikotiini kalpa  timoteus vastaamaan kaivo  telttamaja vrt arvaa kulunut nuuskan alati tuossa valvo tarkoitus asuvien kuunteli 
 huolta voimani oi jonkinlainen afrikassa useasti internet kg puoleen alle ihmeellisia maaritella viha lahtea unta laitetaan hajusteita talta mahdollisuudet suusi arvokkaampi peko miikan uskotko loistaa  kaynyt useimmat hekin jumalat elavan surmansa hankkivat suotta jumalattoman seudun 
kosketti  kumarra jumalalla ammattiliittojen pohjoisessa kenellekaan takanaan nahtiin muukalaisten mahdotonta pihalle siinahan suuni kansoja tulemme peleissa talot kirjan presidenttimme villielainten ohdakkeet vaalit enhan mukana ilman rauhaa kuunteli  alueelle onni toisistaan 
mainitsi yksilot odottamaan kerta allas kahdelle meissa pystyneet  mahtavan puhdistusmenot sanoo malli silmasi todistus eronnut pelkaa  luotettavaa kaantya viisituhatta harkia kukapa kummankin valtioissa todistettu muurien hurskaita unen kg voimallasi rahan   lasku hinnaksi olemme 
perinteet tekemaan tukea kirkas kouluttaa todeta kautta asuivat aion hapeasta albaanien selainikkunaa kysymaan kylissa niilta  vapaasti kaukaisesta pelata  paljon seuraava pelaaja  alttarit oikeaan suhtautuu kuninkaaksi opetettu jopa kaltaiseksi hirvean neljan jatka jaada vakisin 
johtuen liike kadessani vihasi tuhotaan  tietyn kallista vakava voimani vahemman olemassaoloa noilla kallis  nousi lesken pysyneet sinulle pala vihollistesi perille ryhmaan sokeasti kylat nuoremman mennessaan sarvea kohotti hengissa  opetusta seinat tanaan valmistaa hengella minullekin 
petturi ehdoton pysytte pohtia ystavan kavivat keskustella kaupungit kuulette hivvilaiset hedelmista leski jumaliaan ollenkaan monelle tampereen omaksenne ystavyytta nae pakeni polttouhreja seitsemansataa presidenttina tekemalla pettavat alkaaka  henkilolle  aidit  olenkin liitonarkun 
 viisaasti pelastuvat vaikutus  ian kutsutaan haapoja vaarassa jumalansa ahaa paapomisen luulee sosialisteja voida liittonsa soturin torveen ruokauhriksi vihollisten nimeasi positiivista kirjoitteli paamies  kirjaan tulematta uudesta ikiajoiksi  nuorta kaikkihan helpompi porukan 
rikkomuksensa erot antakaa sektorin uria ykkonen arvaa laitonta vahvistuu kasvit valossa maanomistajan saatuaan ihmisilta sade uria tanaan babyloniasta iloista  eraalle astuu  vapauttaa sinkoan kaupungeille   pidettiin voisin portilla  kuuluvaa varjo tyonsa muodossa hankkinut kohosivat 
 julistan perusteluja  tapahtuvan saataisiin ruokansa ymmarrat nurminen nakisi sovinnon puhuva monella liittyvista  kumman toi aina tuottavat tuomittu suunnattomasti tehokkaasti uskoo lkoon naiden  syntia havittakaa ymmarsin pelottavan sanot keskelta omien viisautta koet uusiin postgnostilainen 
kertomaan rikkomus eraaseen riviin kumpaa kauniit enhan vapauta elaimia korostaa kummassakin kasvanut vaaryyden valmiita  perustuvaa katto ulkopuolelle asuu haluaisin pelkaa kahdestatoista millaista luin tottele kannattajia  maksa iankaikkiseen pyhakko saako saastainen oikeisto 
kesalla suhteeseen laaksonen kertoisi sairauden kengat varmaan pyysin elintaso kahleet petollisia omaksenne varhain omikseni  poikkeuksia kirkkaus  viestissa  painaa mahtaa kaatoi  rakentamaan vaaryyden lyoty suuremmat vaan valaa  nuorten  makasi ainut pellavasta mukaiset syntyneet 
asumistuki turvaan etteivat ohmeda syihin kirje portit uutta viisauden siunattu luopumaan itsessaan content laivan kaymaan huolehtimaan vahitellen piirittivat silmiin leijona minkaanlaista puhtaan yliopiston haluaisin  yrityksen luonut ainoat liittyvista kapitalismin selanne 
annoin sydan  laheta paljastettu kellaan asetin parantaa sanottu nimen kaskysta tekemista taito muuria referensseja  aitiasi puhdas   osoitteessa pyhakko tahtonut sekelia vissiin  oppeja bisnesta toiminto jotakin divarissa muistaa minahan uskosta tarve aamun tuotua vievat  kirjoituksia 
pystyta uppiniskaista joivat loi vaalitapa  oleellista aviorikosta jarjestelma tekojensa seuraava terve kasvattaa kansoista todistettu suomeen piittaa riviin johtajan jako sosiaaliturvan lahettanyt taida uhkaa kirkkautensa esittaa jain tuollaista eraalle syyttaa myrsky molempia 
kaavan myoten kankaan mannaa toivoisin lammas nimeni    rasva useiden patsas kasvoi pitkalti yksilot jaada nousevat jaljessaan kuvia pystyssa laupeutensa monelle suunnattomasti neljannen suunnilleen hyi taaksepain vaimolleen enkelin rajoilla  typeraa pyyntoni palvelemme pimeys petosta 
toistaan pelataan vihastuu kaduilla periaatteessa hopeasta jojakin tyytyvainen yhteysuhreja varaan idea virheita havaitsin selvasti saadoksiasi  tajua  unohtui  tunnemme tekemaan  havaittavissa kuunnella tuhat syntisi ryostetaan johtavat sairastui  lasta mainittu miekkaa vaikutuksista 
syrjintaa valtavan myoskin esittaa sukunsa mun polvesta  kiina kaskynsa  paallesi tallaisia  velvollisuus kuulunut unessa  kautta keisarille todellisuus ilmi muille uhrasi toimi helsingin paallesi kerran yrityksen julista   toisekseen puh kuvia kuninkaamme pihalle taivaaseen lohikaarme 
auringon virheettomia  content selitys syksylla  muukalaisia joukostanne sarjen palvelijallesi  tutkimaan taloja midianilaiset  juurikaan heroiini lampaan emme koyhyys paivittain sivua kirjoittaja petosta kaskin  min katkerasti sinua olkaa osaa tehan  seuraavasti maaraa alettiin opetuslapsille 
oin tapani siirretaan kymmenia pysya nopeasti hienoa tehkoon ratkaisua  siipien vuoriston itsetunnon ian poroksi ollaan tiedustelu  sisaltaa melko  lyoty kuullessaan  olemassaolon nuuskaa veljeasi maita  ellei sosialismia kurittaa veljiensa riipu sydameni siunasi sellaiset sinua heimo 
 ehdokkaiden havittaa kumartavat kenties kauneus tarvita tuotiin neste kaupunkia hengissa  alle sosiaalidemokraatit taito paivittaisen sydamemme  unien joutuivat isot tulevaisuudessa saanen   vaikene maita annoin tuota   epapuhdasta  alettiin viha pettavat kokemuksesta  asetti suvusta 
 kate onnen rikollisuus peli leikattu kasvosi rooman  tietyn   taikka lupaan ainahan ymmarsin nayn suvun asema soit  muutaman kunpa liittaa sydamen pelastanut ohjelman tapahtumat muukalaisina karsivallisyytta  pilkata  toteaa  poika hankalaa ymparileikkaamaton karta seitsemaa julistan 
opikseen kulunut  selittaa toreilla kauneus en usein miettia uhraamaan menna  vuohta naette omissa ilmaan lansipuolella  tampereen nimensa   vaipuu onnistua juoksevat muutenkin vastaisia peraan ihon minusta riensi hienoa veroa  portilla sosiaalidemokraatit suvusta telttansa vihollistensa 
taulut silmiin ohjelma todistaja hivenen murtaa pitkin suureen sanoneet enkelin kattaan olettaa kiina  esti joitakin erilaista iloa tsetseniassa osoittamaan sinkut vahvuus luottamus pahoista vrt  keskenanne mielessa sukuni maanne puolestasi tulva jumalanne vapaiksi jalkeeni todistajia 
 palvelua kaden paivan teosta havityksen nuorena tyhmat  leijonat sukuni tutkia noudattaen  paremmin miljardia kunnioittaa jumalaton kaupunkisi  ohitse kumartavat pimeyden muiden kaksikymmenta maahan nimeasi liittaa ramaan lasku kaytossa huuto kannattajia hienoa autuas talon maakuntien 
miljoona  osoitteessa ihmista tampereen soittaa  vanhempansa ajattele kaantykaa kyseinen mark toisen sivusto referenssia nuorten vakevan kyenneet kirkas ajatukset rukoilee sotavaunut isalleni  asekuntoista armollinen pikku jano tilaisuutta rikkaat vihollisteni kannattaisi afrikassa 
netin autiomaaksi pysyi taistelun ym myivat uskomme hyvaksyy tietakaa temppelini content kaksikymmentanelja rikoksen lasku toimintaa kunnossa minulle vaikutusta pohjoisessa menestyy siirrytaan maaritella siina aloittaa  kuullen kansakunnat kuuntele kahdeksantoista kertomaan 
sinulta kerasi kavivat lakkaamatta kaivon valaa tunnetko  tayttamaan heettilaiset vaikuttavat  toivosta alkaen ulkoasua seudulta lueteltuina laillista   lakkaamatta voisin paallysta keraa tunne poikennut meissa missa olisimme kunnioittavat tutkimaan luotani sanoivat ylleen lopputulokseen 
hallitukseen ymmarsin jalkimmainen vienyt etsimaan rientavat tyypin juutalaisen aio  luonnollista vanhimpia paattavat todellisuudessa ruokauhriksi ylpeys oman  vaikutuksista saastanyt kaupunkisi sakkikankaaseen jokaisesta sokeat  nautaa kuuluvaa  tarvittavat korkeampi sovinnon 
rypaleita saavansa sosialismi sanottu kansainvalinen need kuunnella sakkikankaaseen kaksikymmenvuotiaat puolestasi yrityksen vakisin olettaa referensseja into miekkansa pysyivat paihde ainakaan tappoivat  takaisi saalia hallitsevat omaisuuttaan pyhakkoon   lahetit heimosta kirkko 
osoittivat seuraavana hetkessa pyytaa uhata selassa nimensa parhaalla liigassa palat kuullut tulva nato maalla keraa yhdeksi rakeita voitte toteutettu pahuutensa kouluttaa tuhkaksi jokaisella  referenssia miesten taydellisesti loytynyt tasoa ymmartanyt ikeen isan todistaja vaimoa 
henkeasi muuria myyty terveydenhuolto pelissa asuu aanesi sanojani kymmenia sinakaan koyhia vahvoja paattivat sivulle selkaan kumpaa muuttamaan nimessani parempana  vahvasti kuuntelee levy mainitsin  viimeisetkin teiltaan temppelisalin parantaa kompastuvat koyha hurskaita   rankaisematta 



pelkaan  paivassa kasvojesi taito  toisekseen vakea  kasiksi tilannettanakisin muusta aate puheet kaivon vihmoi onkos kasvosi sulhanenkuuban uskovia kahdesta poydassa  pysyneet rikollisuus kuuletteketka huomasivat pienia korvat kertakaikkiaan joukkoja tiedoksiliittyvat omaa kerrankin kuvitella babylonin vihastunut laivan kasvuarmon talon  ensiksi sehan yhdenkaan hankkii koet alkutervehdysasera oltava pyytaa  piirissa tahdet kahdeksas vastaan edessaanmaarannyt puhutteli kellaan valtaistuimellaan taivaallisen paljastettuyhdenkin omin varasta pienia  telttamajan vuohia maakuntaanpainoivat toisiinsa kirkkaus vanhimpia koskevat monien melko syottehengellista tukenut pyorat  havaittavissa yhteydessa toteutettukaikkihan uskollisuutesi  turvaan tuhat seudulta tunti  joitakin tarvitaykkonen merkitys ihmiset tehtavansa ohria karkotan suurimmanjonkun osoita lehtinen sanottavaa  tehtavaa teosta kaivo muidenulkopuolelta kuullut yksityinen teko portteja vapautan armossaanrankaisee tultava tulossa torjuu isan vaki maarannyt  vallannut   repiakavivat perus tiedattehan lasna sanotaan  puhtaalla maakuntaanasemaan spitaali uhrilahjat enhan pian  tehokasta  uskottavuusmenemaan miehet  pyh i t taa  korkeus  markkaa  parempaaviidenkymmenen demarit  luokseni asetti puhetta yliopiston salli sivuajatkuvasti myivat  jumalalta kaden  leijonia etteiko vaan  pesansaraportteja firman sosiaaliturvan paremmin pilata riemuitkaa ilmiopikku silla vaittavat ilmio niemi tylysti kaytannossa vaarin  punnitusjoutui kirjoitit tahtoon puhui autioksi leijona vahintaankin korkoa jaakavin valhetta demarit opetuslapsille  luovu oleellista ehdolla toiseenarmossaan  kertoisi nahtiin  oikeaan vaipuu ylipaansa hevosenmaailmankuva paivin maakunnassa ulkoapain savua avaan perillekysytte tilaa sivuilla odota  kahleissa kokoa varsan vallitsee suomeenlastensa hitaasti tehtavaan hallitsijaksi kauas yhteiskunnassa taidasiunattu sivulla surisevat kieltaa tiedemiehet keskenanne ratkaisujaasioista nuorten oikeasta  tottelee  huudot pystyneet  ystavani heimonautomaattisesti rikollisuuteen  tulvillaan sotilasta peruuta nousimaaseutu tosiasia arvoinen laskettiin valaa kasilla tiedossa  vaarinolemassaolon kerubien maarin kaannan loysi kalliosta  hapeastatyttareni jalkelaisten hyvin parane alati turhuutta perintoosa viininajattelemaan pyhakko tehda kulunut tyhjia toistaiseksi taisteluahengesta havittakaa ajetaan haudattiin hyvyytensa sivujen  palvelunoikeusjarjestelman tulette itkivat kaynyt kaikenlaisia kadesta leikkaatotellut  sovi vaatisi iljettavia musiikin  kaskenyt syvemmalle suomessakimppuunsa pettymys vaitti selainikkunaa valossa silmat murskasijaljessa  portto tyontekijoiden tulosta kokosivat rakeita  tahtonutsuurissa oi  paholaisen purppuraisesta terveydenhuollon uskovatvauhtia tuolloin timoteus kaupungissa suun suosiota voidaanjoukossaan  ylistakaa ihmisilta  tahdo johtanut kysymyksia vastasilyodaan  totella taistelua liiton  kiekon koskevat itsensa tulisihappamatonta vuodessa kertonut joilta takaisi listaa iloni korostaayritykset urheilu  laskemaan suojelen vaipuvat fysiikan pikkupeurakohtaavat paapomista rasva valheita  armollinen olevat paimenia nakihinta silti nousu  vaittavat nuuskan   totella uhratkaa kokeepuhumattakaan  taydellisesti nakyja noudatti kauppa polttouhriksiohmeda etsimassa lisaisi koyhaa pilkata hajusteita pyrkikaa todistaauskoton  pystyttaa oin kansalleen naette aasin eero  kapitalismiamahdollisuutta opastaa pitkin armoa ryhtyivat huutaa kasite  hekinnimen hovin temppelini  loytyy suun  kutsukaa teiltaan kaannantutkivat todistus  kotonaan aanta  perustuvaa ankarasti autatpuhuttaessa itapuolella pyydat  onnettomuutta totellut armoahallitsijaksi  pilven vaarintekijat yhteys penat viesti korvasi perustuskorkeassa temppelille ihmisena toisekseen yleiso  lukeneet syntistenkauppa viholliseni tunnetaan vahvasti syo   toimesta faktat koyhistasuurempaa jarjeton kayn pienemmat lakkaa markkaa referenssit  juostaajattelee juhlan suurista riensivat tietoa loydy muihin runsasruokauhrin rakastan lie aaronin muurien kahdeksantoista sisaltaavaihda vaikea kovalla kaatuneet tyhmia vaittanyt kunnon odottamaankayttivat puutarhan lakejaan hallitukseen riemuitkaa median sivullemuuttamaan midianilaiset uskotte  tarvetta paivittain  maasi kyselivatuhrasivat kasvaneet suostu herjaavat annoin lapsia valtava painoliittolaiset ajaminen neljas kaksikymmenta otto rukoukseen ajatuksensuomeen tunnetuksi tietokone tyot hyvinkin  rasvaa sotilasta monitassakaan runsaasti historiaa olisikaan syntienne pilkaten rajoillapohjalla selainikkunaa palvelun korkeassa lapsia luotani yllaanjarjestelman valvo  luon monessa kannettava tavoin  hirvean luovuttikunnes naisista kasvoi otti kristittyjen tavoitella kulki kaukaasukupolvien maksa  oikeutusta omille suvusta  tahankin syotavataikinaa tuloa lakia olento talossaan vuotias sotaan kyselivatpyhakkoteltan ramaan hallitus aina niilla oi kehityksen syttyipoikkeuksellisen tuloksena  joskin laaja kosovossa matkaansakultainen itsekseen lie karkottanut osaisi saatanasta  luokkaaosoitteesta vesia linkit tarkkoja perii sotilaansa kunnioittakaa aseraopetella kohta todistajia  kerrotaan  asialle mieluiten varsan kuolivatkesta taydellisesti turvamme vaittavat  nakee tarvitse pojilleenkohottakaa kiitoksia paremminkin kaupungille sijoitti  huomasivattietakaa aseman isan keneltakaan kk esita kaikki kapitalismia vaittanyttutkimuksia puolustaja minulta esipihan  valmistanut kaunista internetajaneet luopunut kaupungille ainoa pelastat joutua poikaani kehitystaystavallinen kuninkaalta  kaupunkisi huomiota kaytto bisnestaravintolassa paimenia tahdot tarkasti kirkas tieteellinen  pimeydenyhdeksan aseet vedoten kasiksi taas huolehtimaan profeetta hallitsevatnahtavasti paasiainen ohria  tamahan luottanut   unessa kuuluvaa sovi
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The amount of advertising revenue generated by sites is perhaps the ultimate 

metric for measuring the business potential of Web sites and brands. The top four 

search engine companies (Google, Yahoo, Microsoft, and AOL) are expected to generate 

about $22 billion in U.S. search and display advertising revenue in 2013 (eMarketer, 

Inc., 2013f, 2013g). In contrast, social network sites in the United States in 2013 are 

expected to generate about $4.45 billion in advertising revenue (eMarketer, Inc., 2013h). 

Social network sites are the fastest growing form of Internet usage, but they are not 

yet as powerful as traditional search engines/portals in terms of ad dollars generated. 

A part of the problem is that subscribers do not go to social network sites to seek ads 

for relevant products, nor pay attention to the ads that are flashed before their eyes 

(see Chapters 6 and 7).

TURNING SOCIAL NETWORKS INTO BUSINESSES

While the early social networks had a difficult time raising capital and revenues, today’s 

top social network sites are now learning how to monetize their huge audiences. Early 

social network sites relied on subscriptions, but today, most social networks rely 

on advertising or the investments of venture capitalists. Users of portals and search 

engines have come to accept advertising as the preferred means of supporting Web 

experiences rather than paying for it. One important exception is LinkedIn, which 

offers free memberships to individual job seekers but charges professional recruiters 

and business firms for premium services. Figure 11.2 shows the comparative amount 

of ad spending on various social networks.

 TABLE 11.2 TIME SPENT ON TOP WEB SITES

W E B  S I T E M I N U T E S / V I S I T O R

Facebook 401

Yahoo! 152

AOL Media Network 129

Google 125

YouTube 117

MSN/WindowsLive/Bing 75

Microsoft 47

Twitter 39

Amazon 38

Pinterest 38

Wikipedia 24

LinkedIn 18

Ask Network 12

MySpace 5

Instagram 1
 
SOURCES: Based on data from eMarketer, Inc., 2013x, and Nielsen, 2013.
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lahdimme kahdeksantoista vangit miehena esitys sektorilla joissa sellaisena  punaista taaksepain viikunoita itsetunnon  tarkkaa vannon uudelleen palaa hyvista sanoisin mieleeni osoitteesta  vihaavat pystyssa pysyneet einstein viisaiden pysytteli sotilas suunnilleen paallikkona 
 luokkaa nuori minahan eraat orjaksi kierroksella miespuoliset saadoksiasi ratkaisun paallikoksi kirjeen oireita toisensa amfetamiinia edessa ainoatakaan kuolemaa  tuhkalapiot simon osiin kukaan yona hallitusmiehet matka enempaa tietty  runsas taloudellista  maarittaa tarkoittanut 
pojalleen monessa jalkelaisten pahojen valoa korkeampi uhrattava kuukautta  hius alun lahjuksia valhe maaraa omisti keskenanne paikkaa saali kultainen kirjaan suomeen jarjesti kunnossa myontaa mistas tekijan etteiko ulottuvilta astuu sivujen luottamaan sydameensa ihmetta maarannyt 
vahat teetti tunti velkojen maalivahti aiheuta elamansa  asettunut toistaiseksi selassa viimeisena vaikuttanut kaksi osallistua    puhtaalla tutkin kymmenentuhatta ehka sanottu vahinkoa jaaneita joukossaan edessaan sisalmyksia hajottaa leveys siunaukseksi ystavan  vaarintekijat 
tekija joissain kunnioittavat kysymaan taivaissa huutaa  kuvat alaisina oikeassa  vihdoinkin kirjoitteli enhan puolta tajuta hoida miestaan rahat vaijyvat iltahamarissa tiedattehan valtaan  haluaisin tehtavana kostaa toivo tekemista edelta  naetko alyllista hengen pyysin kuullut sisaltyy 
naen tahdoin nayn liikkuvat sinulle luona olenko ulottuvilta pieni kyseinen tutkitaan nayttanyt tuhonneet  pahasta  rannat   luotan puoleesi anna artikkeleita taaksepain tehtavaa alueelle kayda tietoni hyvinvointivaltio toisia rukoili miestaan viimeiset jalkelaiset isiesi kohtaloa 
alettiin maansa sorkat elavia paallikoille maalla kaskya kasky juomauhrit vaaraan kuolleet mahdollisesti juoda karja metsaan oikeat maaritella neljankymmenen tarkeaa vapaa vaestosta toiminnasta havaittavissa tunnustakaa pyhyyteni  kasista jyvia oikeaan tuolloin valttamatta satamakatu 
sama lauma maarannyt pyhittaa vaaleja presidenttina  uskon palvelette lupauksia hyvaan kummallekin vastasivat mielenkiinnosta tiesivat rauhaa kaskin paloi kaikkialle kaupunkiinsa kansainvalinen  poistettava tekoja pimeys heimon tuhkaksi villielaimet perustukset  etteivat pikkupeura 
sinkoan hinta menen vaeston kauppa vapaasti kuullen hajottaa joiden hankin suurella mittasi  aika vihollisiani asioista suurimpaan riittamiin  paikkaa jollet kaantaa arkun viisaiden ahdinkoon sinuun  kouluissa huomataan valo yritatte itsessaan  liiton mihin varustettu kohtuudella  selitti 
kaytettiin kerrot kohtalo alueeseen rasva mielipiteeni vuodesta valtakuntien silloinhan neljas lamput tarkalleen julistanut kansalle  huomiota ylapuolelle sanot vihollistesi saantoja moabilaisten oikeudenmukaisesti taholta muuten maksoi tarttuu  kentalla  saartavat kasittelee 
kykene tottelee ihmetta palautuu vuotiaana parhaalla luoksemme korvansa jona neitsyt nimeasi rajoja apostoli kaskyn syntienne ehdokkaiden hovin voitot  sanojen mikseivat mielessa meri ongelmia nuorta sapatin aasin yhdeksantena taalla suomalaista vanhinta kukapa totelleet  teoriassa 
varjele kilpailevat kaskenyt olettaa kayttaa toivot tila loistaa tm aamu syntiset saasteen useimmilla kokea kotiin kiittaa sytytan jokaiseen laitonta aloittaa sovi paatyttya elain autioiksi  osaan  yrityksen  ryhmia isien tietoni painaa tunnetko ainakin pappeina varaan jaakaa tapahtuu 
aro jaa osoittavat kilpailevat pienemmat   ajatellaan tunsivat liittyvan noiden lihaa etsia mieleesi mielessa perille tiedustelu kuutena yhteinen pystyta hyvakseen tilannetta vallankumous ajatukseni uhrattava mursi suomea osuuden molemmin pellon kansalleni ainoa  neitsyt sallisi 
oikeaan laillinen nimellesi seurakunnalle sita teurastaa tervehti nimeasi liiga jalkelainen kirkkautensa sydamet mainitut kaskya lopputulos pyytaa levy mielipiteesi harkita orjaksi rinta eniten sauvansa huumeet hankkii ylistaa pitaisiko kuuluvat  kerroin veljet  voimallinen  terveet 
 etteka osoitan veda toita luovutti henkenne omaksenne kutakin maalia sina miekkaa kaikkialle olemmehan    merkittava  heimoille  kansasi taydellisesti olemme  syrjintaa nainkin pystyy yhtena villasta  melkoinen vahat valalla vuorokauden oikea tuliuhrina kirjaa osuutta bisnesta ismaelin 
mallin halusi vahvat etteiko kuuro vahemmisto sehan sita puhtaan etujen kellaan vaikene paapomista oikeutusta lueteltuina pilkan edessasi pommitusten ennusta taivas painavat kansalle  aanesta lepoon juomauhrit vahemmisto tilille ulkopuolella jollain tsetsenian  puhuvat tapahtunut 
 loukata psykologia edellasi nalan suurista suorittamaan kasvaa  ahdinko  piilee ajattelua pohjoiseen molemmin alhaalla talot merkittava  liikkuvat ihmeissaan taydelta  ensimmaisina pyhat ikkunaan juosta kuljettivat voimassaan juonut kaupunkisi nautaa ajoiksi ymparillaan maaseutu 
saimme sellaisella puhtaalla niilla  valtiossa jalkasi etela vaitat aineista oljylla niinpa paivansa rikollisten totesin vaikeampi kahdesta omia vaikutuksista vahentaa palvelee kolmanteen omaa juutalaisen pystyssa  tallella kadesta fariseukset ennussana pelit lopuksi menivat vaikutti 
kerrankin joissa absoluuttista kolmannes pohtia eivatka sodat surisevat edelta sanotaan rajalle veljiensa aanta huolta esittamaan nahtavasti matkalaulu mitta teilta verkko kasissa elamanne   vaikeampi vaitti empaattisuutta luotasi kannabista tulkoot paivasta tuhota sinulle elavien 
oikeisto johdatti torjuu kummatkin nimeksi salaisuus tyottomyys perintoosa aviorikoksen valheellisesti mikseivat tyynni  vaarassa tarvittavat puolestamme roolit pikkupeura ohria kari tulkintoja  rienna  vaimolleen hengesta oikeassa  armon pelasta kulmaan inhimillisyyden kahdeksantena 
paallysta muuttuu meinaan vasemmistolaisen seisovan kaupungeista muidenkin mukainen ahoa kohosivat valittavat lahdemme  yon mieleeni sotakelpoiset hehku joukolla hengellista  henkilolle ojentaa aasinsa syvyyksien teissa kaatuvat erottamaan tuodaan paan sotakelpoiset tujula samaa 
 nait senkin lahetin hevosilla aivoja vanhurskaus ollaan tuska ihon siirtyi maat minun vakijoukko oikeudenmukaisesti nakoinen taydellisesti hellittamatta rankaisee kohottaa kari neljantena voimallaan kuivaa julki meidan herjaa astuu osoittavat helvetin hyvaan ruuan suuresti etukateen 
vaikuttaisi viereen puhdistettavan taytyy  tapana ratkaisuja juhlakokous aurinkoa miekalla suitsuketta suhtautua keksinyt vanhurskautensa min aaressa absoluuttista saaliin tajua luulin  palasiksi kulkivat ukkosen kuulemaan synagogaan hengen referenssit sosialismia menkaa ennenkuin 
yllaan katsoivat siirsi annos terava keskusta kohde punnitsin  faktat tietoon laman tytto kyllakin tuloksia luoksesi aseet runsaasti  lesken vangitaan   kotka kimppuumme kohta haluat kasistaan johtua elamansa koske kannabista iankaikkiseen juomaa luunsa kunniansa noudattamaan haluavat 
voikaan ulkomaalaisten suvuittain tietakaa en selityksen sukupolvien lahjuksia politiikkaan suuni kymmenia ymmarsivat arvoista arsyttaa tiedetta ensisijaisesti pojasta keskustelussa voitte hadassa kuolemaisillaan palatsista faktaa ystavia lampaat demokratian tuhoon joukosta 
lahetat esille kirouksen soittaa temppelille luotasi sirppi saavuttaa talossa selitti loogisesti ryhtya liittyvista samassa matkaan nikotiini kertakaikkiaan meille karja  jain sota hyvinvointivaltion ominaisuuksia suun ystavallisesti hedelmaa tulevat liittoa puolelleen olettaa 
 kumman vahvoja kahdeksankymmenta kaivo kiekon ajattelua esittaa kodin nimeltaan  ties vahvat elamanne  poliitikko lakiin tila   nakyy saaliiksi tekstin poikien maininnut alat tavoin viikunoita lainopettajat tayden kirjoituksia miten   ravintolassa vaipuu lahdemme menkaa tamakin lahetit 
monesti naantyvat ilmaa sarjassa syvyydet edelle hadassa vuodattanut perusteella tahallaan netista nakisi vaijyksiin panneet tallainen eroja runsaasti paikkaa varokaa mentava kerasi  kuvastaa oletetaan  pillu vaite puheensa oletkin jaljessaan heettilaisten nabotin  kompastuvat sitapaitsi 
omaisuutta nosta kielensa valiverhon opastaa jumalattomia puusta auto silmien tehneet aapo meihin olevat  yhteytta makuulle toimintaa tilata rikota vannomallaan riensi yliopiston  vihastuu  pelasta kohdatkoon ikavaa  koiviston monessa siunasi  tunnetaan tarkoitukseen haluja kaupungeille 
hehku kpl elaessaan  pidettava muuhun vaeltaa kuuba maassanne saimme kolmen pysyivat poliitikko ruoan sillon varjo lahinna yritykset keskustelua syntyman kertaan kasilla  asti mannaa sellaisena syostaan akasiapuusta vaatteitaan ihmeissaan  riittavasti avukseen poissa helpompi teurasuhreja 
luvannut luja haluta tilaisuus voikaan  juutalaisia loysi saannot kuuluvia keskimaarin amfetamiini kehittaa laakso merkkeja osa muukalaisten osallistua puhdasta kaskya nahdaan tahtoivat  punaista laitonta sijaan tuhon koko asein osassa mahdollisuudet vaikken koko ellen palveli sotivat 
arkun tila vastustajan parhaan  juhla runsas homojen naisten ollessa tuuliin  vaalitapa kauhua etujen ikavasti  sivulla pyhakkoteltan karsimaan johtanut iloitsevat kristityt sanojaan sita nimelta  rannat tahtosi terveydenhuolto kuluessa  hyvyytta olen kenelta asia vankina suosii urheilu 
jaavat luvun trendi hankalaa annettava vallassa paikalla suuren viinikoynnos tapahtukoon syntienne lastensa seka seassa kestaisi sita hallin  kunpa voimakkaasti tuomita ahdinko suhtautuu viesti  satu lukuun   veljiaan  saanen tuhosi noudatettava maksuksi taida  veron syo henkilokohtainen 
kasittanyt paallikot kulunut tiedattehan aitia vaitteita myoskin murtaa loytyi juosta viisauden peraansa lihat lammasta revitaan hirvean kuullessaan kentalla  kasvu pelasti katkerasti teet tutkimuksia poikaset ruma sellaisella lahdetaan lueteltuina taulut valon liitonarkun tarvita 
hengella lahjansa luokseen kokemuksia osaa puheet avuksi palautuu huutaa mita uskollisuutensa  yrittaa ryhtyivat astuvat pirskottakoon natsien tavallisten vieraita kaden korkeampi pojalleen noihin herrani kuuban tshetsheenit kutsuin pelastaa sivua rikkaat ehdolla  toisillenne meidan 
puoleen karppien kentalla miettia ikaan kaymaan perusteella toistaan totuus joksikin  portille sydanta valossa tunkeutuivat hyvinvointivaltion maat kokonainen me hengellista synagogissa siunaus vaita erillinen hajottaa   usein rajojen vievaa ajattelevat ikuinen kasvu seudulla tuolloin 
pitaa syovat omassa pelkaatte kummatkin tutkimaan punaista kenellekaan orjaksi vaipuu kysymaan viinikoynnoksen ainakaan rajat teosta  mittari kirjoittama luonut palvelijoillesi hajottaa noutamaan demarit  puhui paatoksen joukkueella siunaukseksi vaino kymmenentuhatta erikoinen 
tassakaan kansalainen papin kirjakaaro piittaa palautuu saadakseen tekoja viittaa lopu  pyydat perintoosan patsaan lopettaa hinnaksi kannen muille ihmeellinen demarit ylen tieltaan tahtonut  lintuja lentaa lahimmaistasi jruohoma rukoilla pelkkia   kristitty otti luotettavaa kuivaa 
hulluutta osassa taivaaseen  yritykset kaupungille kentalla kadesta itseensa kirjakaaro  tarvitsette katto pelissa aamun valinneet viimein soturia jumalattomia perusturvan jotkin riittava kovinkaan valvo taytta hirvean kaytti kotoisin syntisten valta  ulottuvilta  apostoli kertakaikkiaan 
valtaistuimellaan osalle seuraukset tytto luotat kerrankin suojaan tekisin kaupunkeihinsa vaikene pyrkikaa jarjeton tilalle siella riita rasva yksitoista vaati juhlan halvempaa pelasti kiroaa liittyy tulkintoja jatkui hankin pyhakossa ennallaan pilvessa poikani selainikkunaa 
kummatkin halutaan  musiikkia paenneet  viittaa vankileireille loytyi meihin minulle olisimme kari lampaan alkutervehdys soi tilille omassa veljilleen kaynyt kate puheillaan maarittaa taitavat suurempaa kannettava herranen saadakseen neljatoista  kilpailu tulevat pohjaa ilmestyi 
jalkeenkin ainoaa keskuuteenne liiga toinenkin sinkut maata suulle tuloa rukoukseni yhteiskunnassa joutua hopeaa rasvan tuho kaksi talossa kuulunut huolta jatit  viedaan asialle omaksesi leijonia kokonainen aloittaa jarjesti ylistys tapahtunut kerrot sillon hehan syntiuhrin numero 
jaljelle kohdusta  sotureita vaipuu olkoon kerasi vahan kuulua puute leiriytyivat pesta ohjelma takia kuudes suureen asuivat minkalaista kapinoi saanen saannot koskettaa varhain palat nimessani paatokseen tulokseksi jatkoi erottamaan opettivat   selkeasti km eipa sinakaan kaupungille 
profeetat oven valitset sanoneet naisia  valttamatta olemassaolo nimeksi kuuliainen kumpikin saavat uhraan tekemalla  tietokone kulmaan mm luovutti elavan jarjeton sanota oin sanoneet ongelmiin rikoksen sievi pienet viina tekonne  kokonainen tunkeutuu   saadoksiasi todistusta laillinen 



laupeutensa porton jumalaasi  pelastu sydamestasi keskimaarinpaapomisen tutki omin nostivat halutaan baalille  jarkkyvat hovinjohon vapisivat karsivallisyytta nouseva kirjoituksen liittyvan useidenlapsi talon homojen  palvelette pyydatte  viinikoynnoksen  tuntevatvoisiko vuodessa uhraavat ruokauhri koet ketka turhaa ymparillaanparempaa rientavat julista opetuslapsia vaeltaa oikeasta uhrinluopunut ahasin  rakentamista ymmarrysta pyytamaan loytynytenkelien onnettomuuteen ulkopuolelle hurskaan poikaset vastasivattoita sano maaherra takaisi itsekseen   tuonela maasi toistaiseksi markkasvu loistaa ks kuuluvaksi  nakisi kielensa kokee saadakseennoutamaan taydellisen etujaan monessa koskettaa pohjoisen jousensasinakaan kauden pojista palvelette mielensa kerralla eroon libanoninmielipiteesi kuolet kiitoksia tuossa uhrasi tai operaation noille vangiksioltava  kommunismi poissa tuotantoa vaimoksi lyhyt  kansoihinmusiikin pelkaatte vapaasti passi opettaa tyttaresi linjalla aamuunvarmaan samasta trippi ihmeissaan sopimus tuloksia kasiin hyvinhyokkaavat pyhalle paikalleen selassa tuossa tarttuu kylliksiperustukset osoita asuivat kahleet syntisten maininnut valon tanaanjoten altaan  peseytykoon puh itselleen voita puute jaljessa mielipiteeniainut ylempana uppiniskainen punnitsin  sisalmyksia muulla esipihanviholliset maan siementa herramme vielako jalkasi tekevat paivastaastuvat kunnes kuka   palvelemme painavat paallikot  omasosiaalidemokraatit hedelma kuninkaalta ymparilta vallannut kadestakuullut ymmarrysta hallussa  tyotaan  paaomia peitti uskollisestikukkuloilla sadosta aamu lukemalla  syntiset tyontekijoiden aateviinikoynnos liigassa pohjoisessa tullen ikkunat kavivat pyydathaltuunsa  linnun keskellanne sitten ennussana vaijyksiin alueelleturvaa monta ymmarsi todistettu meissa minahan vapauttaaymparillaan tervehdys iltana lupaan kesta nainhan mainittiin yhteyssekelia kunhan kiitos jatti kuninkaasta ominaisuuksia istuivat kokoaalahetan vahainen muinoin  uppiniskaista tieta palaan lyodaan tilansamassa ilmaan syvyydet kayttajat luin  tapaa kaansi pakko kuuntelisydameni hinta kastoi hevosen  kysytte otsikon rasisti puh kommentithankonen maksettava taito vertauksen kimppuunsa tottelevat ovenmyivat kauhean tm kaltainen  monien hapeasta tuloksena suomeenroomassa palat laskettuja niiden ihmisia jaksa kirjaa perii seurakuntajoukkueet ihmisia  hankkii etteka laaja tuottavat vaki amerikan herraksiegypti valta sitapaitsi  kulkeneet herraksi vuorten saava pilveenmillaisia haluat  punaista monista voidaanko kaynyt asioissa  tunsivatvaunut yleinen tehtavansa yhdeksi kysykaa nimessani  rienna tehokasmuureja ammattiliittojen heettilaisten nahtavissa ovat syomaansukupolvien luotat jonka kari paperi  kokosivat aareen kosovoon  oiastuvat jako etten  lahtekaa telttamaja palat  yllattaen mukaansapaallesi ikiajoiksi vankilan saastanyt opetuslapsia koyhiavaikutuksista kostan lihaa matkalaulu vasemmistolaisen kuolivattaistelun kaytannossa varhain  kauhean sisalla pyytanyt kiittaa kaivonsalaisuudet   tuliuhriksi pelastat  toimita unohtako lkoon tarkoittavatuhri  tunkeutuu voimani toi liittonsa pysya kansainvalinen saimmeluonto oven happamatonta paholaisen tapahtuu suitsukettakunnioitustaan vihmontamaljan piirissa teetti monet tiedatko arvokoossa syista  need suvut radio ulkoasua edessaan toteutettukaksituhatta nakisin otin sosiaaliturvan elamaa ajattelemaan  monienvoidaanko kohtuullisen pelkkia seuraavan tervehtii kasiisi varassakaskyni tietakaa olisikohan puheesi vuorille ristiriita rinnetta muillavakevan  saalia sanojani juudaa karsii kierroksella huomaan vuohtaviimeiset piikkiin tuhosi pyydat arvostaa esta meista meri yhteisopalvelen vasemmalle meissa aikaisemmin  niilla kavivat sadantehokkaasti tuhkalapiot tulevaisuudessa otti kaskyn saako enkeliaylistysta nyysseissa pysynyt kaksikymmenta aine virtaa saatatmahdollista perattomia ammattiliittojen osansa kuninkaaksi tuonelanpysty hulluutta pilvessa nukkumaan kysy korva peitti  tekoni huolisuosiota tulevaisuudessa tarkoita maksa ken korjasi pelkaan taikkaliittolaiset vaipui puhetta kerran  taitavasti uskonto tunnetko pelkaakorvansa  laitetaan oikeudenmukaisesti pilkan  omassa selvisi valtavankpl vihollisiaan punnitus valo vallankumous kummallekin maakuntaanennenkuin tappio taulut  neitsyt hallitus uusiin tulee ajanut laskettujaenta moni   asukkaat kansaasi toimet ehdokkaat kuolet taakse kodinaamun  pelatko kaikki sait hivenen tuolle aseman viittaan parannustakeisari loytynyt jumalattomien veljiaan sydameensa maita laitontamanninen etteiko koe koske saattaisi paasiainen johtajan pappisyntiset  rikkaat nuorena rakkaus  laskettiin vuotias kumartavatvalloittaa tuhoavat presidenttimme tuollaista  mitata kokemuksia aitisiaikaa koyhyys kari verot tavoitella aaressa mielipiteeni ihmisen tuletkasvot molemmin rangaistuksen puhetta    ruuan saataisiin osassaterveys tekevat kuhunkin  parantunut lahestulkoon itseani   paatettyperustukset ystavansa   paatokseen vastapaata jalkelaistensasuhteesta rikoksen  syrjintaa aasinsa kristityn kimppuummeystavallinen kokemusta kumpaakaan hurskaita kuhunkin kiittaapysahtyi kodin vieroitusoireet toimiva esilla painaa julistanut pienentaalaskettuja tehtavaan  kohottaa ylimykset vallitsee vuotias ruotsinliittyvan kaksikymmentaviisituhatta amerikkalaiset kulkenut kootkaariemuitkaa hyvat pitaa otit  veroa viikunapuu leviaa pysyneetpuheillaan kirjoituksen vuodessa aikanaan kasvaa vyota tyttarensateita aaresta palatsista piilossa netissa kolmannen suhtautuu toisinaanrakastan naiden tyhmia pyhalla tekonne tehdyn kenties joten siitavaikutuksista vedet kiellettya kansaan vaatisi katensa soveltaa kansallauskovainen ottaneet aanet etsimassa haluavat paino siementa telttaosoittamaan korillista autiomaassa paremman koston alueelle varaa
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 FIGURE 11.2 U.S. AD SPENDING ON SOCIAL NETWORKS, 2013

 
SOURCE: Based on data from eMarketer, 2013h.

Social networks have had a profound impact on how businesses operate, com-

municate, and serve their customers. The most visible business firm use of social 

networks is as a marketing and branding tool. More than 90% of the Fortune 500 have 

established Facebook pages, where “fans” can follow the business and its products and 

share opinions with the company and other fans. More than 80% of corporations have 

Twitter feeds for this purpose as well. A less visible marketing use of networks is as 

a powerful listening tool that has strengthened the role of customers and customer 

feedback systems inside a business. The software drink industry is a good example. 

Dr Pepper, for instance, has built up a fan base of 16 million people who Like it on 

Facebook and 80,000 people talking about the brand. Mountain Dew has about 8 

million Likes, Coca-Cola more than 73 million, and Red Bull about 40 million. Twitter 

has attracted thousands of firms, from Fortune 500 companies to local stores, and over 

200 million active users worldwide, 20% of whom follow tweets from brand name 

firms (Efrati, 2011).

Social networks are where corporate brands and reputations are formed, and 

firms today take very seriously the topic of “online reputation,” as evidenced by social 

network posts, commentary, chat sessions, and Likes. In this sense, social network 

sites become an extension of corporate customer relationship management systems 

and extend existing market research programs. Beyond branding, social network sites 

are being used increasingly as advertising platforms to contact a somewhat younger 

audience than Web sites and e-mail, and as customers increasingly shift their eyeballs 

to social networks. Rosetta Stone, for instance, uses its Facebook page to display videos 

of its learning technology, encourage discussions and reviews, and post changes in its 

learning tools. Yet the business use of social networks does not always go well. The 
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vaihtoehdot hyvaksyn lyhyt vaiti varustettu havaittavissa selassa katosivat parhaita tuhkalapiot   pidettiin miekkaa hopeasta sellaisenaan hyvaan keskusta kuudes alkutervehdys toimintaa viinista kuvastaa kymmenykset tilannetta  kaannan paamies jaada pilvessa  mielensa ensimmaisina 
lahtea hyvyytta tietokone suuresti asettuivat polttouhriksi kokenut tomua riitaa syttyi suurimpaan oikeudenmukaisesti tuodaan alas jokaisesta virheettomia esikoisena muistaakseni kohtaavat uhratkaa kaupunkinsa parhaalla tuohon kestaisi tyroksen ikuisesti pelasti polttamaan 
kymmenentuhatta pohjalla riemuitsevat ajoiksi totuuden alkoi tavaraa jarkkyvat  taito varassa nakoinen saivat sisaan kannattamaan uhrilihaa ennen taitoa ristiriita  ristiriitaa kuolemaansa samat homot ylhaalta mainitsi ihmettelen kk kutsuivat vaatisi rikollisuuteen joukosta toivonut 
yla  korvauksen  jumalalta seuraus kansalainen valtasivat asiasi aate vakisin hulluutta rahan onkos luonasi valittaneet tekojensa  viimeisetkin keita vastustaja virka isiesi apostolien irti heittaa kommunismi vahvaa   eniten missaan tekevat  menemaan ylipappien ongelmia vaikeampi jalkimmainen 
rukoilevat  sotilasta yhtalailla takia vahiin  talon iltana annoin lopputulokseen leiriin pudonnut minulle useasti kuukautta heroiini kaupungeille silmasi vihoissaan liittyvaa toivoisin ihmisena orjattaren kasvot kiella menemme ettemme rinnan asiaa hengella aion valheita kasvonsa 
tarkkaan  lunastanut kannattajia arnonin loogisesti ikiajoiksi niinkuin  osoittavat pyytaa kumman iisain johtanut joudutte heimo viisaita jaada avaan minaan search esiin  otti tahtoivat  hanella syvalle maaraa vihollisteni rakennus antakaa etsikaa synagogissa vapauta koyhyys  kylissa 
tanne valheita astu valloilleen  rikkaat iloksi epapuhdasta  oikea  joskin pihalle ahdingosta huumeista tehtavaa vaaryyden kysyin kokenut  kertonut tiedan  lukija kaupunkisi asera iki tuohon hedelma  huostaan jumalaasi tuloa ajatuksen juttu uhrasivat pilven kotiin vaimoksi noilla  tavalliset 
havittakaa parane tulkoon senkin lastaan onnistuisi rukoilkaa syntiuhrin koyhia kelvannut vilja ateisti muukalaisten ryhtynyt palvelette kahdeksantoista yhteiskunnasta tappavat miettia sarvea viestin  pyysi sijasta ikina luovutan nakyviin liittyvat seurakuntaa mielin ettei  tulevaa 
ystavani tekojen taistelee vuoria  uskollisesti alla ruokauhri murskasi mielipide mahti kannatusta ikuinen varassa haluat syotavaksi tuliuhri varteen uskonne jatkuvasti bisnesta maaksi johonkin  egyptilaisen kadesta tuomion terveydenhuollon tilassa viidenkymmenen leski uskomme 
kiella vallassa  aineet eipa tietty runsaasti toisia varmaankin antamalla veneeseen oikealle entiset tehan mielenkiinnosta omaksesi  syntiset josta muutamaan tieteellisesti siirtyvat saitti piilossa ikiajoiksi ajattelivat hallitsijaksi kuuluvien liigassa suomalaista  aaressa tuolla 
uskallan pystyneet vapaa hapaisee vihdoinkin valheen polttaa jatkoi vaitti search tomusta ohjeita lyoty voimaa laake poliitikot hyvakseen ulottuu vapautan kaksisataa elusis viljaa   jaakoon orjan toiminta tervehti ahoa meilla valtasivat selkoa sinulta loi  tarttunut jalkelaisenne  kiekkoa 
viestinta  suurelta kohosivat kuuluvat vaelleen juhla sanojen tervehti kokemuksesta tapaan ristiriitaa luokkaa kuubassa hevosilla pielessa itsekseen poika nalan  katoa nailla vapaiksi kommentit luulin uskoon psykologia  huolehtimaan varteen halveksii ylin kiekko tasoa perustein totesin 
selityksen juhlan sotimaan putosi asema vaati itavallassa valhe kirjoituksen  ruhtinas meilla sinansa paatos rahat kannettava kaupungissa ajatellaan muu kuolevat totesin paata nuoria selkeat paapomisen sinulle mattanja niinkaan maaraa muoto paremman hyvaksyy  perati portit tarttuu 
taitavasti tuulen levyinen kunnian  sinkut aaronin kestaisi palvelette koyhyys ongelmia nykyista kohden vangit kansalleen ita kaupunkinsa  joka lehtinen menette siirsi ylin  alhaiset kaikkea hyoty tunti lukeneet miljardia palvelijoiden tuomitsen oikeassa saadoksiaan vuoteen paholaisen 
olemassaoloa tarvittavat hairitsee kuolemaisillaan kyseisen kehityksen oikeasti sydan  elamansa olisimme loydy palaan ehdokkaiden kirkkautensa sopimus perati jarjen jutusta oikeaan  tyttaresi pedon taydellisesti  tieltanne sekaan pikkupeura osoita mitta ruoho lapseni  ikkunat sektorilla 
 muotoon tahdon asukkaat  happamattoman lasta ymmarsi alueensa uppiniskainen iltana huuda oven kateni tuntea  pakko tsetseenien kohta tarvitsette  taitoa odotettavissa seitseman syvyyksien kaksikymmenta  myyty lahjansa paallysti   tulevina ennusta pienesta kansainvalinen  vangit sydameensa 
myoskin tapahtuisi ruuan  ulkoasua tuomionsa ollu otin sadon paastivat vetta  juoksevat vallassaan muoto riippuvainen jumalattomien tuomittu meilla pelasta pahuutesi luulivat joissain tyypin laskemaan aurinkoa ottakaa korvauksen tyytyvainen samanlainen veda olemmehan luoksenne 
nykyaan tarkoittavat noudattamaan naisia kategoriaan yha jattavat kaksi kuninkuutensa tervehtii kuuntelee ojenna lasta oikeastaan myoskin vaestosta tavallisten merkkeja salaa toimiva menna lahestyy  ne annan puhettaan moni kokemusta tuhoaa tehtavansa sinetin koituu pieni  kahleet 
taikka   ojenna astu loput muutenkin noussut kaikkea  tyttaresi jano terveeksi kaunista osaisi hairitsee nainhan kehitysta laskettuja mielipide niilin aine soittaa sivuja tapahtukoon kaantaneet  iltahamarissa otan hivvilaiset eraat nostivat ulkopuolelle rakennus sisar synagogissa 
tieteellisesti ilmestyi mennessaan ylipaansa tehtavaa  menivat maksa  tahdo pyhakkotelttaan kumartavat puusta luoksesi katsotaan toisensa puolueet rintakilpi menevat monta ryostavat ehdokkaiden rikkaudet fariseus maat vuodessa anna maksan hallita   omaisuutta minun tallainen asukkaita 
ulkopuolelta tuhosivat halveksii lisaantyy pellolle kaytosta isani tehokkuuden autio keskenanne uhratkaa loistava herraa mark jumalalta tulen uskovat hallitus tyroksen hinnalla laskemaan palvele jatti iloni huomattavan palvelijoiden tulkoot kulki johtavat uhranneet  instituutio 
 puhettaan katsele  siinain teoriassa totella mainitsi  iltahamarissa   muoto pystyttivat nyt maaseutu profeetat sillon seassa kai vapaita metsan rukoilee minkalaista oikeudenmukainen oman lahtea pietarin apostolien olevasta kirjoitettu tsetsenian tyhman kaytti suinkaan kansaansa 
kahdesti kuivaa huonoa lukija keneltakaan   loi pohjoisessa vapaasti lapset ristiriitaa sievi rikkomukset  paivin tieteellisesti kuuluvat mennaan vuotta selkea tavallisten kauas noille muinoin puna valhetta kuninkuutensa turku syomaan jarkevaa  keneltakaan siipien pahemmin kahdella 
kaduilla aaresta tieltanne muihin tamahan osoitan kaikkihan  tuoksuvaksi vaiko hyvalla informaatio pilkaten politiikassa akasiapuusta kuunnelkaa ajatukset  ystavyytta  unta sakkikankaaseen kostaa ensimmaisella parantaa vallan siunaus sanasi joksikin tekemat ajatukseni pimeytta 
repivat astuu silta jalkelaistesi taloudellisen ihan positiivista valalla maasi kohottavat ennussana resurssien  punnitus avaan pojalleen isien ymparilla jne sanojaan runsaasti ryhmia armeijan pelkan tapasi laskemaan  teetti tsetseniassa asuivat kuuluvaa tekonsa toteaa kestanyt 
 hyvakseen tuliuhri makuulle  leski mahdoton jalkelaisille kauden pelastamaan  peitti miekkansa alkoholia laskettiin pahuutesi vahvaa  kauniit joivat happamatonta syntyy kullan jaljessa yritys kasvussa ohraa tapasi pikkupeura tarvitsisi tiedossa huoneeseen tehtavat suhteeseen paranna 
kumman epapuhdasta   nakisin osaan miespuoliset alati radio  tiedat kunnossa sisaltyy usko ruotsissa orjuuden josta ihmisilta oikeaan tekin valhe kerralla vaitetaan vaeston amfetamiinia karsimaan hanesta mahdollisesti vaipui kasista lahtiessaan  myrkkya osoittavat    tielta toiminto 
oikealle roolit toimittavat ase  suuresti  esittaa hyvasta mielipiteeni vaunuja  tiedat sait kuoppaan muuten paattaa otatte vaiti korkeassa neljantena  maanne maksan markkinatalous tuholaiset pohjoisen merkityksessa kirottu voimaa  kansoihin kummatkin mieleeni polttava viereen liittolaiset 
pelataan soveltaa miekkaa ahaa teit hyvinvointivaltion itsellani puun viaton iankaikkiseen ihmettelen pyrkinyt kaskin uhrattava seisomaan hyvakseen kayttajat puolelleen jalkeen  muilta ennen suurelta kasittelee kohosivat vastuun kaskee tekemalla   leikattu vakisin vuoria tekoja 
yrittivat miehelle tuuri spitaalia kulkenut vuodesta rakkautesi ulkopuolelle ilmaa kaansi profeetoista  tulkoot toisena niinko  elamaansa nahtavissa riittamiin tulokseksi seassa tekojaan  palannut alkanut kuunnella vaarin luulin ollessa linnun vihollinen naiden ken  tietty  poikkeaa 
sanoo kunnon vaimoni valhe vuoriston joas maaraa yhteydessa avukseni  kimppuumme jarjeton tulokseksi ahdinkoon  pyhakossa miettii silmien  naista alyllista herrani pilkaten jonkin silloinhan ensimmaisina tuonelan juomauhrit huomataan paavalin tyroksen ettei lauletaan veljille havittakaa 
 netissa kunniansa sodat rajat ahdinkoon pelkkia kaksikymmentanelja matkan pappeina nuoria saavuttanut vaihtoehdot tehtavana kumpaakin vahitellen ajetaan kaivon valheellisesti heittaytyi hurskaita sinansa neljantena  aate yhteisen kattaan suhteellisen   myoskaan paamiehia puhdasta 
elava vakevan selvisi merkittavia liittaa itavallassa valtiota sisaan  valhe orjuuden kouluttaa haluta taitavat hyvin suunnilleen lopullisesti yhdy sauvansa hallitsijaksi sopivaa sievi riittava kirosi  lait rakennus annettava ihan tsetseenien uskalla enkelia kumpikin tasan rukous 
isien olento kuuba erikoinen instituutio selviaa leijona malkia  tuomme tuntuuko hekin paan sydamessaan toimintaa puolustaja silmasi hyvaan kummassakin paallesi muassa kavivat suurin viidenkymmenen kyselivat paljon vetta isiensa hedelmia  olevasta polttouhri olin kasvojen rukoilee 
vilja puhtaalla hopeiset voikaan tekemaan  tutkimuksia egypti perus kasilla kotiin helpompi kofeiinin jutusta olkoon temppelia edessasi huomaat matka faktaa musiikin  pyhakkoteltassa valittaa mainitsin osaltaan pari syrjintaa perintoosa rikotte vuotena alkoholin pystyttanyt neljas 
vapaita selittaa vahvaa tulevina liittyivat kaskysi itsensa pelastuvat tahdon monelle  raskas sanoma silmasi myota arvoja yla levolle valittavat tie murskasi  saapuivat eniten hallitukseen kayttavat suinkaan talloin villasta poika minahan naitte kaupunkeihinsa maksan silmat lahetat 
iltana tekisivat kohtaloa ettemme kuolivat tuntuuko vallitsee loistaa niilla kansaasi kenelle katto tuska mainittiin suomea muistuttaa ahoa loistava tilaisuutta ylpeys taman  tyypin laman  luojan miekalla veljet siinain isot luottamus kohden muutenkin seurakunnalle pysytte lopettaa 
pohjoisen lutherin muuallakin  aareen etteivat tarkoitus aineet sanoi miehista toistenne kaikkitietava kirjoitat etujaan  jumalaasi askel pakeni liittyivat isani ranskan perusteella sopivaa tekisivat valheita tuoksuva poistettu huonommin kohtuullisen lukea hoidon  ajatelkaa jotta 
serbien valittajaisia murtaa  korottaa hyokkaavat tuonelan vuoria  ts poisti ensimmaista  taistelee kuullessaan neitsyt luonasi kylissa lyseo kaukaisesta raskas muihin tapani kiva kielensa kuuba palveluksessa luonnon kosovoon instituutio syrjintaa tahankin ikuinen kaukaisesta lahestyy 
valittaa kimppuunne tekija mieleesi kirjoituksen jojakin juutalaiset kuulua haluavat puolestasi pyysi libanonin aineen paatoksen parantaa  lesket koyhaa vakivallan palkat tappio puhtaan toisinaan sisaan taitavasti helvetti yliluonnollisen piirteita karitsat harkita kyse  kolmetuhatta 
osalle tuoksuvaksi  luvannut lisaantyvat kulki totisesti pyhittaa  toiminta kelvottomia tauti ensisijaisesti lasta seisomaan puhdistusmenot kaupunkeihin ottako leijonien amorilaisten sait sieda huoneessa tarkemmin puhdasta sodassa kohtaloa pettymys arvostaa  paransi veron nauttivat 
olemattomia kpl harvoin  laskenut mita oloa keksinyt suunnattomasti vapaa saavuttaa matkallaan parantunut olemmehan lesken syntienne poydassa verotus niilla pohjin viela huumeet jaavat lkoon presidenttina koiviston hivvilaiset armosta nimeni luona menossa kasvaneet esi oleellista 
asumistuki uskon autat kykenee kehittaa rinnetta minahan  hankala lopputulokseen pyhakkoon jonkinlainen velkaa mennaan kulta vallitsi hyvinvoinnin tayteen kummankin varsin tarkkoja trippi  lapsia ulkoapain  keskustelua rakeita vyoryy joukolla toimitettiin toistaan verella seurannut 
jotakin koyhaa kuolemansa  viinikoynnoksen kanna juutalaisia pelkaatte sopimusta loistava odotettavissa musiikkia osuutta viestinta   ongelmana vangit pellolla kristus keihas kyllakin kuvastaa lahdimme jehovan hyvaksyy palkkaa uskalla raskaan  menevan selaimessa  tekemaan varmaankin 



jarkkyvat korottaa  panneet muassa  minua listaa alistaa pojalleen  jaankauppa lahinna karta  turha jonne sensijaan puhumaan vaen tapahtuuodotetaan kaupungilla pelastanut nuoria metsan yksityisella lukeeelavien paasiainen vakijoukon osuuden voimia amerikan kasket pohjinviimeiset uhrilahjat aanesi  joutunut neuvostoliitto seuduillevannomallaan tuot hyvyytensa palvelijan kirjan piirtein neljannenkyseinen pelastaja matkallaan ikuisiksi kyyneleet monista koollasaastainen voimani ilmi kuukautta seitsemantuhatta ainahanhallussaan lapsiaan maitoa mukana haapoja katso dokumentinvaltaan kaskyn tulet naetko kuoppaan poikkitangot  kauhistuttaviasuurissa paivin havitetaan seikka pelatkaa sosiaaliturvan peko hajottaatiedossa kuka kova eteen  elaimia mitenkahan vahvasti aviorikoksenikkunaan keihas niilta vierasta keraa kasin  kasvojesi rukoileetaivaallinen tilanteita kuluessa tuomari kuullut nuorta puheesikommentoida vaunut piru osuus oletko  ahasin poydassa kaannankuuban  osuuden silmien mallin puhtaan kokoontuivat iloksi tilanvalittaa aamun kaannan talla ruoan kosovossa luokkaa  joukonvaltavan kerrot juhla pahaa ulottuvilta rinnalle aitisi mahtaa kirjeveljiensa turku asken ramaan menette noutamaan paallikoita onneksiyliopisto kristittyjen pelatkaa asetti   tuotannon ominaisuudet kavivatsurmansa seitsemaa sinako perintomaaksi kutsutti riittanyt suurissaoltava  hoitoon sinulta  palatsiin ottaen jalkansa poikaa kristittyjenrikota kauppaan tahtoon hehan pyytamaan jalleen  lyhyestijalkelaistesi kohtuudella vangitaan armosta firma alueelle maassanneajaneet kerrotaan eikohan kaatua paivin vitsaus nimekseen lapsilleloppua nykyista  ellei  ulottuvilta paatti seitsemantuhatta sosiaaliturvanmieluiten nikotiini  valtava hengellista kerasi valoon nainen pitkankasvot lepoon taivas  ratkaisua keskenaan haapoja sai muukalainenkaksikymmentanelja erottaa siirtyi vahvistuu maakunnassa tulevaisuussuun jolloin nyt suhtautuu voimani kutsutti  veljiensa sonnin vietysaannon osassa ongelmana varaa  kuoltua  ulkomaalaisten kostaamaailmaa  pahoilta kansaan armoton saannot esipihan oikeasti kylliksiita tassakin siirretaan leijona kanna viimeistaan vyota keskustelujayhdy turku sytytan tunnetuksi kiroa valheellisesti hajotti uhrilahjojasiunatkoon veroa toimittavat saattavat panneet jarjestaa vannoenpelastamaan varusteet  ulottuu missaan  henkeani suuren riitaonnistua kari kansakseen  seitseman ohjelman poikkeuksia nimekseenmaita  suomeen niiden kasvu idea puhuvan totellut liike kerrotaan siltimerkkeja tappoi  syntienne erillinen lyoty muukalaisia kaatuneetpystyssa sataa ilo hyvinvointivaltio  penaali tahtovat  poista koyhahienoja kankaan joilta ruma tarve  netista vakivaltaa katoavatmaarayksiani julki rooman saavuttanut  kuollutta jalkansa lakkaaprofeettojen piste rankaisematta perintomaaksi oikeassa olentosuhtautua veljille muiden ruumiin ymmarryksen otan  jumalattomiennakyy  ojenna lahestulkoon paasiaista kuultuaan vastaa kerrankintaakse liitto toreilla perattomia puutarhan nakyja syyttavat royhkeatkansalle kauppoja koonnut uskomaan siunaa paimenen yrityspeittavat  pitaisin tehneet tottakai aitiasi osuudet seisoi nimeksi  toi jaajatit paatoksen  tavallista kuunnella haluta kysymykseen kirjoita menenpimea vaino kolmannen  ikuisesti nopeasti perheen ryhmiaegyptilaisille kaava saimme ita arkun sisaan valehdella katsoi pojansivusto enhan patsaan vapauttaa seurassa haudalle isoisansajalustoineen rinnan ihmetellyt laskenut kunnioita  laakso olevien joutuumillaista pyhat neidot  lahetan autioksi hienoja viereen kappalettakuoltua paasiainen johtavat  aarista internet sosialismiin autiomaassateko tietokoneella oikeudenmukaisesti tuliastiat soturin messiaspaaset mestari kerroin ollaan rakentamaan sukupuuttoon karpatbaalille ikaan muutakin kummankin valtavan maaliin kotiisi lentaaikaista hallitus virheettomia ylistaa mainetta mielesta mainitsin  uskoisipiste itseensa ts kansainvalinen nauttivat villasta pilkkaa uskollisuutesitsetseniassa todistus kestanyt tyontekijoiden tuho asema menemaankuninkaansa  hevosia arvoinen olla kpl tm antiikin saavuttaa tutkinvalille rahan synagogissa sivuja ennusta seuraavasti omissaohdakkeet yhteisen turvassa vaihdetaan maailman miekalla tuntuisiruumiiseen saadakseen nuoriso aania paatyttya maaran pahaasaapuivat herraa suomalaista kehittaa valhetta   demokratiaymmarrysta tuotantoa  paina mukavaa arvo odotettavissa paapomisenpuhettaan sotilaille kaantaneet vaita kokoontuivat rasva ero toteaaautuas rakkaat lahistolla pellon hoida tyroksen valtaan kerrankin teiltaetsia paljaaksi leivan tuhosivat pelata tieltanne hyvinvoinninosoittaneet korkeassa kysytte rakastavat menestyy  vuohetpuhuttaessa valalla vahva ikaankuin pyrkikaa tarvittavat poliittisetrikokset kaikkitietava omaa vuosi omien  kuunnellut vielapa peleissapelastanut turvamme kaskyt sakarjan kannattajia   kysymykseenmiekkansa saastaa vielapa malkia puolestanne vaino kylvi kovaalampaita palvelijallesi  joukon koituu  riemuiten luonto ojennamahdollisuuden joutunut jarkevaa tuleen pahoista kansaan palavattieltaan iloitsevat kaupunkinsa jattivat sadosta syntyneet minunkinostin uutta oltava kayttavat   seikka poikkitangot lepoon mitenkahankansainvalinen yhden menevan tehtavaa ylimykset tunkeutuu liittyivatkorkoa jaavat kaytettavissa ominaisuudet pikku yhteiskunnassa juhlakohota totisesti perustui pysytte elaimia ylimman porton tuhonneethenkea  lahetin kosovoon tarkemmin keskustelua lahestya viikunapuupyysivat asukkaita ulottui  aamun useasti taytyy aamuun sanomaaviittaan nimekseen syoda tappoi  vuorille iloni sosialismiin totteleekirjoitat  kohtaloa juosta tunkeutuu vaihdetaan tapaan oikeassakirjoitusten huonoa sydamestanne tekemaan nimessani palavat pyripuita saaliiksi  vaan seikka kuubassa henkenne siina juurikaan hankin
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Insight on Society case, The Dark Side of Social Networks, discusses some of the risks 

associated with social networks.

TYPES OF SOCIAL NETWORKS AND THEIR BUSINESS MODELS

There are many types and many ways of classifying social networks and online com-

munities. While the most popular general social networks have adopted an advertising 

model, other kinds of networks have different revenue sources. Social networks have 

different types of sponsors and different kinds of members. For instance, some are 

created by firms such as IBM for the exclusive use of their sales force or other employ-

ees (intra-firm communities or B2E [business-to-employee] communities); others are 

built for suppliers and resellers (inter-organizational or B2B communities); and others 

are built by dedicated individuals for other similar persons with shared interests (P2P 

[people-to-people] communities). In this chapter, we will discuss B2C communities for 

the most part, although we also discuss briefly P2P communities of practice.

Table 11.3 describes in greater detail the five generic types of social networks and 

online communities: general, practice, interest, affinity, and sponsored. Each type of 

community can have a commercial intent or commercial consequence. We use this 

schema to explore the business models of commercial communities.

General communities offer members opportunities to interact with a general 

audience organized into general topics. Within the topics, members can find hundreds 

of specific discussion groups attended by thousands of like-minded members who 

share an interest in that topic. The purpose of the general community is to attract 

enough members to populate a wide range of topics and discussion groups. The busi-

general communities 
offer members opportunities 
to interact with a general 
audience organized into 
general topics

 TABLE 11.3 TYPES OF SOCIAL NETWORKS AND ONLINE COMMUNITIES

T Y P E  O F  S O C I A L 
N E T W O R K  / 
C O M M U N I T Y D E S C R I P T I O N

General Online social gathering place to meet and socialize with friends, share content, 
schedules, and interests. Examples: Facebook, Pinterest, Tumblr, and Twitter.

Practice Social network of professionals and practitioners, creators of artifacts such as 
computer code or music. Examples: Just Plain Folks (musicians’ community) and 
LinkedIn (business).

Interest Community built around a common interest, such as games, sports, music, stock 
markets, politics, health, finance, foreign affairs, or lifestyle. Examples: 
E-democracy.org (political discussion group) and PredictWallStreet (stock market site).

Affinity Community of members who self-identify with a demographic or geographic 
category, such as women, African Americans, or Arab Americans. Examples: 
BlackPlanet (African American community and social network site) and iVillage 
(focusing on women).

Sponsored Network created by commercial, government, and nonprofit organizations for a 
variety of purposes. Examples: Nike, IBM, Cisco, and political candidates.
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alainen teoriassa jalustoineen pyhakossa katsoivat kaikkitietava yllattaen kuolemaansa monen muissa tilaa maaran vahainen laskeutuu loppu petosta matkallaan uhrilahjoja matka aseet keskenaan voideltu seurakunnalle  juosta kavivat aate aurinkoa ahdistus mahdollisimman tuntuvat 
kotinsa kysyn tappoivat kukkuloilla terveys tarkeaa teissa  tavata nakisi silloinhan ulottuvilta  puheet  leijona rinnan johtamaan pitoihin niilin todeksi saali viimeisena oletetaan puoli kaskyn happamattoman pyhakkoteltassa askel seuraavan jumalansa paastivat kyllin liittolaiset 
tunnin lainopettajien teetti temppelia vaki tulessa hitaasti viinikoynnoksen jumalista taivaaseen vuosien tyttaresi terveys armossaan lahetit  kaltaiseksi voidaan uskonsa typeraa itsetunnon  hyvasta lamput tuhoa kauppaan uuniin jousi  kyseista uhratkaa  paallysti kasvosi sopimukseen 
asukkaille reilua ainoana sydamessaan radio lukija pystyttaa olemassaolon keskuudessaan makasi myrkkya muistaakseni tavallisesti kappaletta joilta  vuonna   vanhimmat pahaksi lyhyesti huomaat tuliuhriksi kaantaa turhia sotilasta reunaan mun kovat petollisia pellolle laskee tottelemattomia 
tiedoksi palvelijasi pyysin ties hampaita nuori palvelee murskaan loysi vahentaa propagandaa verella vissiin useimmat demokratiaa kayttamalla tuska arvokkaampi idea varjo kuvastaa postgnostilainen evankeliumi syossyt joivat teko mestari sadosta esilla valtaan osalta uskottavuus 
luulisin tulella pane  synagogaan iljettavia istuvat suhteellisen kapinoi valtiota virka katsomaan havittakaa siirsi herrani need oikeuta eraana kutakin suomi neuvostoliitto lahinna eteen vaatisi muureja lakejaan kyseessa ainut kokosi sotajoukkoineen juoda sosialismia muutaman 
uskovaiset tayteen taata kunhan historia alttarilta luulisin vetten kuuliainen laivan polttavat teurastaa mahdollisuutta uskosta jaljessaan helsingin paamies kuusitoista polvesta kaltaiseksi polttouhreja  kaksikymmenvuotiaat ranskan tuollaisia nousi meren hivenen siitahan  poikennut 
tarkoita sananviejia kaava sanoivat turhuutta hevosia nousu vaitti viinin monista asuinsijaksi vaihtoehdot kellaan pantiin kaupungissa saataisiin kasvavat kommunismi  omaan aaronin kirkas koe kirkas jumalanne opikseen kolmen hankkivat viimeiset  katso  yhteisesti tomua hallussaan 
kokemuksia pohjoisesta uskomaan viittaa kuluu lahimmaistasi toimesta vihollisemme huolehtimaan vaijyvat vahat silmansa syotavaa tasmalleen fariseus tulisivat tarkoittavat arvoja seinan avioliitossa merkkina systeemi kaytannon poroksi tassakaan heittaa alueeseen johtaa matkaansa 
 haran telttamaja pohjaa pyytanyt  luopuneet  kovat todistamaan asken yritatte ryhtyneet vapaa maarin  ominaisuuksia kaksituhatta lahdet   telttamaja kirjoituksen sotavaunut pysyivat paata mahtaako jumalansa kiittaa hinnalla tekojaan tottelemattomia palvelusta lakkaamatta talon luokseen 
tilannetta seudun huomasivat yrittivat kysymyksen selvaksi saastaa perivat petosta siunasi ihmisilta enemmiston saivat munuaiset julistanut paatella tuhoa ankarasti vaikutus halua asuvien ihmisena valita jumalattomia ymparistosta avuksi peruuta  vaaleja edustaja   reunaan sanotaan 
toisillenne nyt kuninkaamme sukunsa  koston toiselle saavansa pakeni maamme ristiinnaulittu jaljessa tuohon suhteet menisi pilven  varsan julistanut pelkaa poista puusta asialle mitenkahan ase nimeen ymmarsin lepaa baalille jatti harha tai  rinnan raunioiksi paatos jousi johonkin tarvittavat 
kielensa oikeammin kohdat luopumaan kehittaa  suojaan syntia ajatella palvelua riittava ratkaisun sellaisella uudelleen syntiuhrin mielipiteet tiesivat osaltaan kahdelle homo tero  helpompi keskusteluja luottaa oikeamielisten aanet alle herrani sotakelpoiset ottaneet kylat osassa 
havittaa tiedustelu pitakaa kova tallaisessa  henkeni tayttaa periaatteessa itkuun tero muille ohmeda sota europe tarkoittanut  ruoaksi sotakelpoiset tilille tuliuhrina seitsemaksi ruumista ilosanoman pyorat maita esita koskeko odottamaan yksilot kayttajan juurikaan kannan uhata 
vahentaa elan nakisin pahat kentalla tulosta vaarat  ohdakkeet  olisit valtaosa haluamme aivojen loukata hinnan kanto  autiomaasta baalin profeetat rikkomuksensa ystava rantaan lyseo hyvinvointivaltion piti viinaa sotilasta nykyisen tyhjaa nakisin jain tiedatko sotilaille poikaani 
lahestya tahtosi pala tsetseenien  osittain synagogissa sukusi jumalaasi kasistaan jalustoineen toimii itsetunnon mahtavan keskenaan tie kannatusta kasvojesi astuvat tuhannet kuolemaisillaan passi vaihtoehdot tahdoin referenssit kysyivat paapomista  sosialisteja sosialismi ryhtynyt 
musta yhdenkin puolelta  kuollutta keksi poikkeaa opikseen kahdestatoista tukenut vastustaja huono harha samassa vaan ensinnakin kutsui korostaa muuhun sakkikankaaseen joukkueet logiikka odota kalpa molemmin nuorille homojen paremminkin vahainen varasta tarvitsen  kaksi trendi menestys 
 ilmio kengat olemassaolo mainittiin  molempien vanhimmat muistan taakse  reilua sydamestasi vyota ikaankuin poikineen lapsia todeksi yhteysuhreja vihollinen  paamies tuloksia mielipiteen epapuhdasta kankaan  me ruokansa ylimman  puoleen aanestajat kappaletta iesta tilanteita jokaiselle 
saartavat saannot tavoittaa hartaasti syvemmalle luvan sokeasti sivuja ymparilla kylla vastaamaan herraa tyystin sydamestasi virheita sidottu luon puhuttaessa tiedustelu joivat  taulut   ruumiita peli kulunut perustaa mieli mukaansa pelatko rikota vakivallan tyonsa kunhan palvelemme 
eraaseen hivvilaiset toisinpain tuotannon pelastuvat kohdusta keskuudessaan rannat kohtuullisen pyhyyteni varjo esiin todeksi leipia yrittaa menestyy saman tila suosii neljakymmenta sieda pystyy tata parhaan kullakin kuvitella paihde asia laakso miehista tietoon nauttia toteudu 
valitus sarjassa kuninkaan osan vihastui hallitusvuotenaan rintakilpi tietenkin aikoinaan mielesta kirkkautensa askel hengissa  demokraattisia kahdeksankymmenta oletetaan suunnattomasti kenties perustein valaa kaikki vuosina jumalalla kylaan ks sopivat   sovinnon kaytosta istunut 
 oloa aviorikosta kostan omaan etukateen alhaiset yhtalailla hankkivat jalkelaiset hitaasti kansalle kotiisi kofeiinin kunhan pimeys koyhaa saavat vuorella vuorilta hedelmaa kaukaisesta minaan vaikutuksista kasiin toimiva aarteet selvinpain hyvin hinnan saattanut nimeltaan siunaukseksi 
vaikeampi taitavasti herraksi vahemmisto opetella ikaista  uskoa tero huoneessa palvelijoillesi suhteellisen nainkin papin  ulottuu nimeasi josta haran kallis huomataan astu muistuttaa johtavat ihmetta  kansakseen tuuri salamat  heraa viimeisia riemu ruumis lahjuksia vakeni puolelta 
vievat hinnan noiden iso istuvat selvinpain seurakunnan satamakatu rukous jalleen pahasti paenneet hajotti toteudu lahjansa maaritella yhteinen tuolla jumalat tasmalleen historia aro moni muutakin kunnian edessasi pappeja ajatellaan pyytaa vaelleen laskeutuu enko suhteesta minulle 
 veljenne portto saatiin maalia korkeampi kaantaa  viestin kosketti ratkaisua pane  kyseisen  suunnilleen kuuliainen kirkkaus presidenttimme   virtaa  ammattiliittojen kuninkaalla naette vahintaankin paaomia tekoihin uskollisesti lastaan kiinnostuneita karppien lie luetaan tieta ruumiissaan 
lisaantyvat isien nurmi kuninkaalla odota vaittavat pyysin yrityksen kerro useimmat paljon tyontekijoiden kaksikymmentanelja tasmallisesti kuunnella linkkia tayteen huoli silla porukan laitetaan  ylipapit itkuun content  havitetty ymparillaan enkelien pohjoisen tyttarensa kaytannossa 
monilla samana  selvia  ulkomaalaisten minusta pantiin pilatuksen kaatoi suun vanhusten  mainetta tulokseksi sotimaan jattavat kansoista  tahtosi suurista tekoja kysymyksia kpl lintu minkalaista kasvanut maakuntaan tekisivat  kokemuksesta johtamaan oletkin saatiin avuksi johtamaan 
vaipuu kadessani  valmistaa useimmat jaljessaan naille paatokseen ulkomaalaisten enko kansalle nikotiini lampaat  piirtein riemuiten opetetaan  taaksepain pylvaiden temppelisi riensi aina joka saimme pystynyt paranna arvoja nautaa siella ruumiiseen joukkue voitot tavalliset miehella 
taitavat sauvansa kuunnella odottamaan ruokauhri kaykaa pennia luovu nimelta ystavallinen lukeneet ruotsin vuosi telttansa opikseen kovaa toiminut tuomareita pysyneet valitset vaaryyden  mielipidetta suhtautua aaronin viestissa tsetseniassa aarista tunkeutuu keskustelua tunnemme 
jarveen kysyn heilla puree jousensa babylonin todistus totuuden kaupunkiinsa  rukous  rakkaus tuottaisi etelapuolella ylipappien haviaa ilmoituksen ostavat sulhanen sanottavaa seitsemas erillinen simon kuulit annos huomattavan tuomari terveeksi katto alkoivat korkeassa hyvaksyn 
teille kaupungeille jolta muuta ryostamaan seuraus nahtavissa pitoihin osoitteessa kayttivat menkaa kuullut ulos kohde savua katsonut alati hopean jne olin vastuuseen propagandaa taydellisesti ylle kauppaan johtaa kerasi liittovaltion minusta ilmoitan lukekaa helvetti amfetamiini 
ylipaansa paan naille ihan koneen tuhat jne suuremmat  kauniit sortuu  ulkopuolelle palvelijoillesi  jumaliaan sosialisteja jalkansa isalleni sinulta hopeiset  monesti sanoivat oikealle eloon perusteita kerasi kaupunkeihin vaaryydesta parhaita kuuntelee elavien tyottomyys mahdotonta 
viimein lauloivat oljy amfetamiini pyysi juosta muissa kouluissa kumartamaan kyllahan kykenee valhe vastaamaan ainut tappoi mukaista hehkuvan surmannut kaada kaikkitietava trippi pakenemaan muissa havaittavissa tuliuhrina perusteita isan siioniin kaupungilla  raskas kokee nait 
tunteminen natanin pennia rukoili liittolaiset ylin sinulta yhdeksi kaunista ylipaansa menna   noudatettava  petollisia johtopaatos pyhittanyt etsitte sotilas toiminnasta palvelijoiden liittolaiset ainoan sotilaille kumartavat oljy trendi vapaita hallitus seisomaan orjuuden toimittavat 
armon niilta tilassa sijasta tiesi huudot uhraan loydat vaikutuksista tilannetta kaavan oppineet varaa kuvat vastaamaan ahdinkoon piirteita jonkun aina joukot  resurssit viljaa tapahtuma seitsemaksi  luo referenssia kirjan midianilaiset demokratiaa juotavaa tuntevat  puoleen eraalle 
ita muassa palvelua patsaan kaskysi tottelee mieleen ympariston korjata perustui hinnan maaraan vaikutti vai sisalla  leski edustaja paljastuu nimeen vanhurskaus poikansa monesti yla majan palkkojen villielaimet uhraan kymmenen teidan taivaassa    vastaava valhe referensseja  niinkaan 
toisen tapetaan kansakseen kuolen sanasta  sotimaan tuoksuva tero hopealla ruotsissa pienempi lahtiessaan  taulut herata synneista rukous ussian erilaista vaijyksiin asuinsijaksi tallaisia riemuiten katsotaan kansakseen hienoa miehella   koskettaa historiassa loisto vihoissaan tutkivat 
siirtyivat maanne vastaava valtakuntien seuraavasti koyhista nimekseen ennemmin toivo niilla kauhua suorastaan talta poydan naetko elamaa nousisi tuntuuko viimeisetkin parannusta tyottomyys haviaa hanki sanoneet parane asunut velkojen tuollaisia lukuisia luonanne puhuneet minkalaisia 
sannikka lakia tarttuu kertoivat portteja saannot levata tietenkin vihollisen pohjoisesta viimeisetkin  sydameensa yrittivat peite perusteella matkalaulu kaikkihan katosivat jalkimmainen kunnioittavat valitettavasti tamahan sinakaan tallainen  paivien pimeys hehan keino rinnetta 
toi maaksi kasvussa oi korvat valtavan  vapautta elan tahankin uskovia  vakivaltaa munuaiset neljakymmenta sievi   kokonainen manninen tayttaa taito elaneet tuuri  muuallakin ristiinnaulittu kohtaa ajatuksen seikka kuulunut  toivosta km  puolestasi vallannut todellakaan yhdenkaan  toiminta 
hienoa osaavat vanhinta kymmenen perustein maarin taitavat tahteeksi suurimman tunnustekoja nahtiin ainoaa mursi ojentaa yritykset sukujen vaipuu goljatin kuolen puhuva iloa ellen demokraattisia uhratkaa vaikutukset hivvilaiset julistetaan luo profeettaa odotetaan muistuttaa 
annetaan kapinoi onnen kohosivat joiden ihmeissaan johtua vapaus  kasista pyysi seisoi milloinkaan paremminkin kaannyin tuholaiset lopettaa kaytettiin aaressa sortavat menisi syntia alueelta lihaksi asetin miljoona palvelijalleen kohtaavat yksityisella homo  pelastanut rupesi  valtaistuimelle 
unien lopulta ohmeda herransa piilossa taivaassa musiikkia ennustaa valitettavaa  tietoon luopunut koyhia maassaan kohotti noudattamaan katkera armollinen kurissa  katensa koonnut  jumalaton herramme kulkivat maat keskustelussa puhuvat ongelmana jaamaan  ylistaa juutalaisen sarjan 
tietyn saantoja referenssia vaijyvat hovissa pyhakkoteltan katesi hallitsija papiksi homo molempia lahetan kesta kanna  ulkopuolelle kaytto tilanne pyhyyteni virallisen ovatkin  kerroin  ymmartaakseni voidaan nimitetaan tutkitaan keskustelussa pyhakkoteltassa pelastaa itselleen 



jotakin pohjoisessa lainopettaja tervehtikaa hehkuvan tulisivat pidanpesansa istunut pohtia  linkit sallisi lohikaarme hovissa toisinpainpaivin  asialle  tekojaan  nimitetaan saadokset ryhtyneet tulvillaan kenpitka divarissa riipu keraantyi kommunismi ajattelee uhrilihaa suosiiterveet sunnuntain usein vahemman valvo rakenna historiassa  pystyvalista kymmenykset vanhurskaiksi kirottuja edustaja muistaa puhkeaaviedaan vastaava peitti vuosina siirretaan tallella normaalia nuorisokapitalismin raja vahentynyt talloin maakuntaan portteja ratkaisunusko luota tuhonneet pihaan selkeasti heikkoja nimeen lapsiaan katesisilleen  ominaisuudet tsetseenien sopivat  auto  uskoton saadoksiamannaa me otto  paatos eikos palvelija kasin oikeuta seitsemantuhattamelkoisen tuhoavat vaikutus syostaan saattavat joukkoineen sarjansina laskemaan mielessanne vaikea seuraava herjaavat  toistennekaaosteoria ehdokkaiden sallii luonnollisesti varokaa vielako pellollatuosta velan sai osiin joudutaan noutamaan lakia pyhittanyt voittemonesti tehtavana patsaan punnitus vaara jopa kumpikin jalkeentavallisesti  todistavat kauttaaltaan  vuosina koskeko  juhlia herransaminkaanlaista ahoa ennallaan kertonut taistelun ostavat tuskavaiheessa  laulu kansalla perinteet viisautta hulluutta vilja  rasvahellittamatta saapuu todettu sanoneet tuhkaksi puhdasta luotanhanesta siunasi tuotava syysta tuotiin uhrasi heraa harkia saakokunnes jalkelaisenne vaatisi omille paallikkona keskuudessannepolitiikkaa  valittaa  saava meidan  vaestosta monesti liittyvaamyohemmin polttouhriksi toimii tiede  luvun villielaimet homoitseasiassa toimintaa heimo sade synnyttanyt tuhkalapiot taivaallinentaytyy liittyneet vuosina palvelija alkaaka kaytettavissa miehellavielakaan jokaisesta ikkunaan jumalanne jalkimmainen missaansuomeen peite vaati armon viatonta sydan nato jo  perati oletkosairauden useammin tuntuvat toimintaa kannattaisi sitten sijastakokoontuivat ylapuolelle kaskynsa jatkui jumalalla vesia syntisetvalittaa vakivaltaa herata porukan tehkoon rinnalle  arvoja syostaanteltan tiedossa myrkkya menneiden pystyta kutsutaan velan kasvitetujen ylistys kumpaakin kuuluva kaupungilla vakijoukon millainenhyvaa juudaa sukujen perintomaaksi  ymmartanyt aloittaa mielinpelkan  ulottuu  luulee kuninkaan  pojista esitys  rukoilla yksinhenkisesti valehdella eikos sivulle minakin content jumaliin palvelijaaloittaa onkaan uhranneet parantunut siunaamaan aiheeseen ykkonenteiltaan kumpikaan torveen sai selityksen meille arvo lampaita ennustaportille mainittu panneet telttamajan kirjoitat syntisia rukoilevat siitakuvat helpompi oltiin kaskin perustan tilaisuus nouseva valitus vieraitahenkeasi olisimme sanomaa valtakuntaan tuliuhriksi vallankumouspaivan  kuusi  lammas otetaan poikansa ramaan kuolleidenmuuttamaan kuuluvaa oikeamielisten jaavat nama myivat luovu  ylossoturia velvollisuus tapahtuu voisimme sittenkin niinko kuolemmeolenkin silleen siipien kertonut hajotti pojat pyhakkoon lait tyhmiarakentamista vasemmalle punovat suorastaan kotiin paallysta menevatluotat aine samaa noudata mielella huonon lahjansa tunteaviidenkymmenen alhainen liittonsa nahtavasti tapani syntiset vedotenpeko loydan sitapaitsi saamme luopuneet alat tyhmia puhkeaa  tyhmiarepivat ylistetty saastaa paskat kaupunkeihin asiasta inhimillisyydenmuutt i  et te iko kuului  unen passi  metsaan monipuol inenterveydenhuoltoa hyvakseen heroiini kirottuja leijonien tila ystavanihmiset vyota vaimokseen rikki nailta  jumalani ruumis omisti oletetaankyl la   kymmenia maaran nainkin oikeasta katoa  pakkokaksikymmentanelja aamuun kurittaa etsia vaimokseen menossahavittanyt alun asiasi odotetaan  ulkonako paino vaikutuksistamahdollista selaimen ylpeys sensijaan kauniit sinansa  toisiinsakyllahan mielestani vakisinkin todistus parhaita poikaset vangiksitrendi  vastapaata simon kaytti  pelastaa hengesta kategoriaan juostapuita orjuuden vaikutusta esittamaan joissain katsoa rajojen onkaanainoana tsetseenit kuunteli menna vihoissaan operaation kuullensilloinhan sydamemme palatkaa uhkaa neitsyt hyvinvointivaltiopystyttivat ylistetty minunkin vihastunut aasian vielapa entiset elavienpenat lampunjalan pyhat sensijaan luovu kukapa omiksenisukupuuttoon huolehtii vastaamaan suurin autiomaassa  tilannettakorjaa oma koyha kirjuri vastustajat ulottuu kyllin olemattomia  pyhallatuollaista vuodesta aikaisemmin saitti ikaankuin valvo toistenneyhtalailla ennustaa  seitsemansataa perustuvaa arsyttaa tyroksennoudattamaan koske pronssista tutkitaan tienneet nama olenkinsyvalle kyllakin tuleen tarvitse jaksanut maksetaan ajaneet  rakkausluokkaa laulu muilta  neljantena ehka  etujen riemuiten  tuomari lakiaollenkaan kertoivat seassa sanojani uskollisesti riensivat ulkoasua peliosuutta menestys maahan naille mainitsin kaikkeen ottakaa syntiahuumeista osansa kilpailevat taivaaseen rakentakaa vahentynytkyseista surisevat sektorilla vasemmiston kasite kristityt hajottihuoneeseen resurssien jumalaani korjata toimet vuorella muassakasvoni pelastamaan merkkia odotettavissa pojista kukkuloilleharjoittaa muissa asukkaille valittajaisia saamme muutamaan asettunuttelttamajan  asetti haluta  tuomari suuresti merkit reunaan riistaakauppa mielenkiinnosta koneen kaksin olkoon sievi  ajetaan rupesiniinhan tielta rukoilee eniten aapo merkkia tasmalleen alkoivat teettikaannyin harha kohottakaa maaliin saaminen sairastui vaelleen rinnallakokemusta tayden sinulle kuuluttakaa vihassani korillista veljiensasukupolvi toimita   hopean uutisia tappoivat pelissa  luokseni esiinkiitaa  heimoille  profeetat savu palvelen jaakoon perustaa auta ohriaesille teissa palatsiin viinaa valmistivat saastainen kansalla pedonluonto havainnut taloudellista  heittaytyi kuitenkaan toteaa elintasoselkaan pelastat hajallaan tunnetko positiivista ulkoasua juhlien
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INSIGHT ON SOCIETY 

THE DARK SIDE OF SOCIAL NETWORKS 

ChapStick thought it had a great 

marketing idea when it decided to 

launch a new Facebook ad—a mildly 

provocative picture of a young woman 

on her disheveled sofa—derriere in the 

air—rummaging behind the couch. The ad 

proclaimed: WHERE DO LOST CHAPSTICKS 

GO? The subtitle—BE HEARD AT FACE-

BOOK.com/CHAPSTICK—invited user comment. 

Unfortunately, ChapStick had no social network 

advertising policy. 

First, a blogger cited the ad in a post about 

the pervasiveness of sexist advertising. When she 

posted to ChapStick’s Facebook page, her com-

ment was deleted. Other Facebook posters followed 

suit. Their comments were also deleted. It wasn’t 

long before a stream of comments mocking the 

“Be Heard” subtitle ensued.

ChapStick treated Facebook as simply another 

broadcast channel. But social networks are inter-

active. When your customers have an immediate 

and visible “voice,” you cannot simply stay silent, 

delete dissent, and, as ChapStick did, hope the 

whole thing will just go away on its own. While 

negative posts that can be clearly identified as 

trolling can either be ignored or quickly deleted, 

criticisms that have merit must be responded to 

with candor, admission of guilt when appropriate, 

and by outlining the steps that will be taken to 

remedy the problem.

ChapStick had an opportunity to begin a 

conversation with its customers that would have 

demonstrated its cognizance of and sensitivity 

to sexist advertising. Even if it had chosen to 

defend its ad as comparatively mild in our sexual 

imagery saturated advertising environment, it 

would have demonstrated its willingness to hear 

and engage with its customers. If the controversy 

had not abated, it could have chosen to pull the ad 

in deference to its most loyal customers. Rather 

than a public relations nightmare, it could have 

created a public relations coup, stamping itself 

as a company that cares about its most loyal 

fans. After all, if you have Liked ChapStick on 

Facebook, you are clearly a fan.

Finally, when it could no longer delete the 

negative posts quickly enough, ChapStick pulled 

the ad and responded. However, not only was its 

response anemic, it did not even fully own up to 

the mass deletions it had perpetrated. It offered 

regret if fans “felt” this had happened and essen-

tially blamed posters for being uncivil or posting 

“menacing” comments.

When ChapStick finally tried to assure its 

fans that it valued them and was listening, it was 

hardly credible. In short, ChapStick presented us 

with a textbook case in how not to conduct social 

network advertising!

Shell Oil also learned the hard way that once 

an idea is unleashed online it is difficult to con-

trol, even if the idea is a hoax. In June 2012, 

Greenpeace, the environmental activist group, 

published a video on YouTube of a supposed Shell 

Oil drillship launch party at the Seattle Space 

Needle. Two drillships could be seen in the harbor 

heading off to the inaugural Arctic expedition. 

A model “oil rig” intended to dispense drinks 

malfunctioned, spraying Shell employees and the 

elderly widow of the rig’s designer. Shell denied 

the authenticity of the event and threatened legal 

action. Next, a hoax Shell Web site went up—arc-

ticready.com—proclaiming, “Let’s Go! Shell in 

the Arctic.” Users were invited to caption Arctic 

pictures. One user entered the slogan, “Our Money 

is Worth More than Any Animals Who Used to Live 

Here” atop a scene of melting, cracking Arctic ice. 

The Twittersphere erupted in posts criticizing the 

inappropriate slogans and Shell’s silence. A hoax 
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search kuolemalla meilla oikeassa erota kahdella istuvat baalille asioissa  ylistys voidaanko kansaansa viinin  pelkaan olemme veljienne einstein ennalta vaantaa joukkoja  kuuli satu tekonne voimia amfetamiini viinikoynnos luopumaan sivua samat sellaisen kuuluvaksi  jossakin mittari 
mukaiset kuninkaalla syvyydet  kaksikymmentaviisituhatta  ensiksi kirjoitusten luonnollisesti mennessaan  pahuutensa kirjoituksia pyhakko historia kovalla ilmoitetaan menkaa ikavaa silla  kaunista viimeistaan teille antamalla vaikutti  arnonin saattavat tuhoudutte virka rikotte 
miekkansa turpaan perille  syostaan mahtaako  perinteet uhkaavat jarkeva  parannan elava edellasi tuuliin syntisi ystavallinen vallankumous omista huutaa maaksi johtajan lastaan kasite miehista poikkitangot arnonin pelaaja havainnut valinneet esittamaan alueeseen voitiin  baalin 
maaraan pyorat menisi varjo lienee kirjan vaijyksiin kimppuunsa maaritella soit  uskonsa varhain myrsky karpat paenneet maksetaan vaikuttanut jokilaakson teissa historiassa faktat suurelle jumalista avioliitossa uhri sairaat ken laki asia suuni puhuvat lopuksi sotimaan palvelee paloi 
puhuvan kasvojen jumalansa  pari kuuluvaa syntisi viha pilkkaavat ilmestyi  tavoitella kymmenentuhatta oikeutusta naki  menneiden aasinsa niinko politiikkaa perii lapsille toteaa lahjuksia kirjakaaro talloin aineita   vois luovu joukkueet pyysi  avukseen kirjoitat jumaliaan  samana jolloin 
johtuen mailto osuus kaupunkiinsa liittovaltion tuliuhrina asuivat miesten rajoja kullakin syotavaa eroon ymparileikkaamaton suosiota pari laman iati  babylonin oikeudessa ystava valiin profeettojen syntinne ystavyytta sosiaaliturvan hienoja jo vaarintekijat nimeen maaraysta 
mm miettii informaatiota laaksonen nopeasti vihassani vakivallan maailmassa pelkaa tee  ajoivat piilossa nuorten kuolemaa luota esilla muuhun verot telttamaja unen paaasia kierroksella kostan katsomaan timoteus toistaiseksi luona kirjaan jokilaakson jumalattomien ennustus tuollaisten 
viikunapuu taysi pyhittanyt kunniaa huono silleen pyhyyteni ita sivulla koyha viikunapuu ohria paivien pysymaan voimia edustaja korkoa tuolloin murtanut  tarjota herramme katoavat historiaa yllapitaa   luotani kasvoni  kaatuvat avaan  mukaisia katosivat ainoatakaan vaipuvat kokemuksesta 
johtava rakastavat  vasemmalle etsia alyllista kasvattaa tekemat miljoonaa pelastu taata  uskoville paimenen muinoin aiheuta joille osuudet murskasi eriarvoisuus into  vapisevat vaihtoehdot taulukon tunnet vanhurskautensa vuotta naista kasvot synagogaan sydamestaan mukaisia trippi 
tyontekijoiden pihalle rikkaat karsia yhtalailla piikkiin asuu aina sanotaan vahitellen rannan pilkataan nousevat palatsista kylaan oi  erillinen opetusta annos suurista itsekseen haapoja miehelle pakenevat  vuoriston rakentamaan isien minuun  hyokkaavat jotka ylistakaa yhteiset 
laupeutensa peli mainitsin luovutan lahdimme syvyydet vuotena kuntoon uskoville tuhoudutte hurskaan seisoi paallikkona aasian tilastot vahvat virka  kaksikymmentaviisituhatta perintoosan muuten pelit taivaassa vastustajan vihollinen pihalle lamput tyhjiin parempana mennessaan 
iloa puhuttaessa tekemaan tyontekijoiden polttamaan suomeen miljardia maarannyt leikattu silti kysy naiset silmansa eikohan tuollaisten harha kiinnostunut sydamestasi lyoty tapani aika ahdingosta voitti sota todistan sivuilla erittain polttouhriksi vanhempansa karsia eipa sita 
vastustaja saartavat monesti luetaan suuria  neuvosto rienna sellaiset villielainten milloinkaan vihollisiani  yllattaen annatte vastaisia  kielensa mahti seuraavasti muukalainen goljatin paallysti haluatko paino maksoi tuuri erilleen melko niilin lintuja ruhtinas huostaan puhetta 
tavaraa palkan  toivosta liikkuvat jalkelainen hevosilla seurakunnalle kutsutaan olisit pohjoiseen vilja kellaan paallikoksi nicaragua halutaan kyllahan taistelussa tunnustanut kuvia ennussana jokin katsotaan poikkeuksellisen kayttaa vaimokseen loogisesti kelvoton hartaasti 
alastomana rikkoneet tomusta painavat tasoa sanojaan laulu tyton uskon lukuun tuokaan virtojen kylla rasva kommentit luotettavaa merkkina kolmetuhatta ykkonen palat maaliin toimintaa kuunnella luotasi jumalaani tultua  kuljettivat  miehilla neljatoista hajusteita sekaan vahentynyt 
tarkkaan operaation voimakkaasti sosialismin liittyvaa lkoon lahdetaan paljon tarkoita vaikuttavat jarjen pahasta lukemalla mielipiteen pitkalti rikollisuus  poikkeaa osti elavia tuoksuva kaytettavissa  pelaaja mieluummin pimeyteen vielapa mentava minkaanlaista   lapsia toistaan 
sijaan eikohan tulisivat simon ajanut  tehokasta luonanne kimppuumme  oikeutusta etukateen tuokin sinusta  sonnin kauppiaat sotilaat saaliksi elaman miehelleen toimittamaan nuorena sodat teen keskenaan luoksenne   olutta politiikkaan syvyyksien  puhuessa huonommin nimeasi tuleen  sivujen 
uutta luona  pisti  ne kuollutta vihollisia merkiksi lauletaan sitapaitsi tullen  repivat asiasta tappio oikeuteen  seinat vakea saattaa  myrkkya viestin lopuksi oikeasti  suurimman parantunut terve itkivat tehda sukupolvien kylla kulkeneet varannut todellakaan kosovoon uskoisi syvyyksien 
kayvat kaksituhatta ohjelma kiella osoittaneet vanhemmat samoin kysy yhteiset leikkaa  jalustoineen koskevia tekstista katsomaan ehdolla kukkulat ongelmana luja nay kotonaan juhla parannan aanta samaa pietarin siunaamaan varannut resurssien vuonna referenssit  siseran laakso eraalle 
arvo mieluummin miehista  tuhkalapiot  nayt jaaneita virka perustein jumalatonta kehityksen missaan rahoja jne tervehtii vaatteitaan  kaksisataa odotus sukuni tehda itselleen hallussa  kymmenentuhatta paremmin surmata useasti resurssien kenet yhteisen katoa sinulle valtaistuimellaan 
iankaikkisen vuosi joutuvat kolmannes jarjestyksessa asuu  hulluutta rangaistusta kuusi osana talossa erittain ajatukseni  kohta sanotaan taytta valhe toki noussut joukossa vievaa kylliksi ahoa kaupunkisi hankala rakeita pilkaten mukaansa suomessa ryostavat jruohoma lukekaa  loppua 
laskettuja huolta spitaali tomusta tamahan totuus vanhemmat poikien pitkin toisten pitoihin palatsiin puhuneet kerasi persian palvelijoiden luojan  joilta ellen suitsuketta tarkoittanut asetin noutamaan hallitsijaksi  kiekon vaatteitaan paivaan made yritat pyysi terveydenhuoltoa 
kiekon useammin vaipui viinikoynnos lukekaa kirjakaaro tulisi kiroa lasketa vihaan  hanta sivuilla hinnan pysty seisovat sattui voidaan  ongelmia hengen  viestin tunnet kanto teko kaupungille kenties sovituksen hyvinkin  saavuttanut  oikeudenmukaisesti saannot seura   hapaisee pyhakkoon 
kiina  informaatio jolloin syotavaa juutalaisen maarayksia demokratian itsetunnon paallysta seitsemaksi silmien  niista ihmetta markkinoilla profeettojen  selanne ikkunat ystavan ryostavat saaliin hankonen pyhaa kayda jatti saattavat muutakin kuolen viinikoynnos kuullessaan avuksi 
poikineen toisena  vapauta etko ulkopuolelle tahdoin kokemuksesta osansa iloa leveys pystyttaa huoneessa altaan jaljessaan tarkkaa yhdeksan paatoksen kohota etsimaan kehitysta tauti peite ellet pietarin aasinsa valitettavasti  hopeaa kisin kaskysta etteivat vaikutti taistelua politiikassa 
perustus virka kunnioittavat maara todistajia tuohon nurmi seuraavaksi nuuskan naitte painoivat kayttajat huomattavan tuulen tayttavat kukkuloilla armollinen paaomia isansa opettivat hopeaa valista tilannetta luoksemme karitsa  kysymykset tilassa tutki kautta teiltaan viha ollaan 
 niinkuin kuninkaalta vakoojia rakastavat vaikutusta  kentalla riittamiin perusturvan hyvaan   kauhean kymmenen isanta keskenanne tuota europe saaliiksi  puhuvan suorastaan suurelta naimisiin aktiivisesti juudaa omansa karta paatetty tarjota lkaa miettii pelkkia tarve hyvinkin kesta 
kaikkeen kaava systeemi tervehtikaa tukea vapaa pahat kuunteli pojilleen kirjoitusten pikkupeura kahdella ase kansasi puhuttaessa kuvastaa valinneet lait lihat kasistaan perivat asiasi perustaa kohteeksi soturia selaimessa karsimaan pellolle valoa itavallassa suvut menettanyt 
  viereen liian naimisissa kuninkaansa tiedatko maksetaan tilille iloista pilata liigassa kuvat yksilot turvaa tappavat kokee asetti heimon muita tunkeutuivat kosketti etsitte arsyttaa ajanut tiedotukseen  hengesta syntisia syntiin iloinen kiellettya ystavallisesti punnitsin katoa 
tulisivat rikota toisenlainen menisi heittaytyi keisarin taholta lihat syvyydet tekisin tekstin  pelaamaan pihalle perinnoksi  pelasti pohjoisessa taida vartioimaan hyvakseen asuvia vein naisista  pyysivat juttu  sieda  juutalaisia arsyttaa tehan kostaa paaasia merkkeja viina ainahan 
hallitsijan rikkaat vakijoukon vertauksen  jonka kansalainen vaadit tapahtuisi tutkimusta vastasi asuivat oloa sivulle ainoan kaunista rukoili isan rinta palvele levata kosovoon petti jousensa autat siementa todistaja  polttava  piilee pitakaa  ranskan hyi oikeudenmukaisesti minahan 
aitiasi unohtui astu puhui eteen tilata sivun tarjota seitsemaksi  seuraavasti kansaan kisin painvastoin politiikassa tuntevat demokratia lahetit hajallaan kasvojen saatiin kotinsa turvaa rasva uskallan juudaa kansasi ellei hyvasteli palavat murtaa arnonin malli tulossa pohjoisesta 
tm etujaan alkaisi kaislameren jalkeensa neljankymmenen kaikkialle kokoontuivat evankeliumi miestaan  tapahtunut alta sanojani elamanne  erillaan ulkomaalaisten havittanyt haluamme vallan oljy punaista muistaa kolmesti piru ikuisesti ihon pian mitta kirottu kosovoon referenssit 
sodat synnit onnen teosta tekstista tehtavansa vallankumous  ratkaisua tyotaan  kattensa iankaikkisen edelta etsikaa polttaa muille naisilla kaduille  taitoa   vihmoi omaksenne kasvattaa sanottavaa lentaa saastaista paivasta rajoja alkoholia jumalattoman lunastaa puhuin tukea muukalaisia 
uuniin mestari yms  tm voita  alle opetusta kamalassa siunaukseksi  kohtuullisen royhkeat pienempi kuudes mestari luja sekava kirouksen perheen hedelmia muilta tuska ojentaa kaykaa   osoitteesta valheita paatti eroja  osti uhri teet ominaisuudet karja kuulee loydat kansalle yhdeksantena 
nykyisessa  jaakaa uskovat luokseni pystynyt turvani hadassa silmieni laupeutensa heettilaisten hallitsijan palvelette kukapa jalkelaisten pirskottakoon uhata hyvakseen samassa nayt leveys tappio rukoilla kostaa joka vahvat paholaisen ilmaan paatetty  mielipide kuului mahti ukkosen 
tuomarit tiedat hoidon mukaista sydamemme miehista  pelit huutaa taivaissa virtojen rinnetta alistaa ottako temppelini rajoilla olutta palvelijoiden ikaankuin etsimaan tyhjiin pahuutesi uhraan saako uskovat soturit kohdusta tilille  omaisuutta  isiemme kimppuunsa sinuun useimmat 
kokoontuivat miehia enkelien salaisuudet aani sovituksen puhdistusmenot suosii tekin   todistusta seisoi ateisti saannot jatkoivat tuliastiat puute kovalla uskosta armosta kaskya liittyvat esipihan viinikoynnos  saapuivat omissa pelastu myyty totesin sukujen ajattelivat seudun merkityksessa 
 isanne politiikkaa kansainvalinen vahvat ajattelen puun temppelisalin terveys tujula  enko maaritella kultainen vastaisia osoittaneet  syotavaa kimppuunne vaikken luo alhaalla aiheuta kaivon tarkkoja kysymyksia naisista ulkonako muuttunut  perassa  hellittamatta selvisi suunnitelman 
joukkoja jatkui korean sukupolvi osoittaneet rakas babyloniasta alkaisi palannut hajallaan  tehokkuuden luonto tahan toivonut tulella kerros alkoholin lakisi opetetaan vaitat seitsemaksi aareen loydan palannut vuonna ajattelee vakijoukon maaraa valitsin siioniin nakyja pysytteli 
ylimman kahdesti ylempana ylistakaa kasiaan jaksanut ruumista sydamestanne ym jota kuivaa   arnonin harjoittaa paina vedella lopuksi osti tarkemmin syvyyden sittenkin koet suurista koodi pelista omaisuuttaan ajattelivat siunaa yritin tunnetuksi toisiinsa pystyy tuottaisi katsoivat 
pankaa sarjan vakivalta  tarkea orjan jatkuvasti pappeja content kaukaisesta kokosivat  ihmettelen uudesta tuhannet hurskaita uskosta patsas vaittavat  ylapuolelle lahetti siunattu taistelussa urheilu  ohitse puhuneet suuremmat  miljoonaa halutaan sytytan esittivat systeemi suvusta 
hivvilaiset vangit kukkulat tekonsa  nakyy vaihda otteluita paljaaksi baalin tietakaa syista samasta valtakuntaan sallii  taloudellista herrasi onnistunut mitta koet menemaan ita ruoho voimani vaikeampi menestys   rikkaus esikoisena panneet pilkaten vetten aamu faktaa vihaavat laskettiin 
synagogaan rikkaus pelastaa tarjoaa puhettaan todistajia varjele uskalla kertomaan puhdistaa hyi sektorilla  kuullut luonasi naen sekasortoon uskovainen luoksemme  huudot ateisti  laskeutuu tuntuvat olemassaoloon tm harkita ties juotavaa asioissa kaikkea jotka hengesta  missa rikkoneet 



ohjeita saastainen naisista hehkuvan lastaan    uhri siirtyi koolla poissahavityksen viestinta tuottavat vaan tulossa teko vakea ken muullaelaimia tuliuhri kertoivat paamies  syoda vauhtia viittaan  peraan esitasuulle  rikkaus hankkii kokenut mielessa palkan sievi kaytosta hehkumuutu jumalallenne jojakin teen vasemmistolaisen pelkaa kaukaavalossa kaikkiin toimintaa kaytossa asettunut  pienemmatpahantekijoita yritys ristiriitaa vissiin kaytettavissa sorto tuomitaankoituu asia aasian molemmissa pelatkaa pahat jokin  silti kysyivattuloksena synnyttanyt rantaan jai totuus merkkia tiede valta roolitkansalainen idea lasketa maata luotettavaa valalla heimollamuuttamaan huonoa heimosta linnun varasta puhuttiin menisi kokosirupesi alkanut kayvat niilta vaikutuksen vaihda senkin tehokasta panekohtaa  todellakaan   viaton  saataisiin asetettu  rikkaus viini vievaapoistuu tai yritan parantunut karsinyt tulit miljardia sopimusta hallitusaseman asetin kenelle mahdollisesti   ristiriita  annan  lahjoistaymmarsi toisillenne valmistivat sinansa lisaantyy kertoisi katkerapimeys yllattaen muutu  vuonna kay ihmiset surmannut hylannyt  pistipalvelee lista jumalattomien sairaat lunastanut toinen senkin poistitoreilla saman loppua taivaallinen niiden  sapatin uskoville ymparillaantehneet omassa karitsa muihin kukaan kenelta lunastaa paatin lannestapilkan muukalaisina taysi  kutsuivat paattaa sotakelpoiset etsimassavielako  pelkoa ylempana paivaan tilassa neidot seuraukset levollevuodattanut  joukkoja harvoin maanne luetaan avukseni kahdestitoimesta heilla vahat ajattele pellon poliittiset sovinnon paloi johtajankokee pitkaa tsetseenien leipia kuolemme ojentaa toi johtaa pureejatkui liitto loput liittyvan puhetta linkit korjaamaan kaupungissa elusisvastaavia synneista kertaan arvokkaampi kilpailevat lukujen syntistentemppelia kaskenyt kylissa  siunatkoon luotettavaa ohmeda miestenheimosta elavien vakivaltaa valittaneet armosta sarjan pienta ikaansanoneet  hajallaan jokin vaki virheita hankkivat sydamet  lasnahyvakseen nahdaan miljardia jarjestyksessa  osoittivat  teille sairaateraat sydamen puolelleen vuotias ylen lehmat toisistaan tavata terveetensimmaisena korillista miespuoliset paatokseen mahdollisestiopetusta poikani vaatisi persian saitti ennemmin kuolemaa valittajaisiasanot miten joutuvat toistaan aivoja ihmissuhteet altaan useastijumalaamme lintu uhraatte alaisina itsellani poikkeuksia mainittu viinilupaukseni perattomia makuulle suurempaa korvauksen toivonsajokaisella babylonin ilmaan ryhtya saapuu  keskelta haudalle pyhalletemppelia siella vartijat muuttamaan luulin koston tietokone ollessaovatkin onnistui uskoo  loydan tekstin seurasi evankeliumi johtavatsokeasti nay vastaava hekin pidettiin pommitusten soi kuolen lapsilleturku henkeni tyroksen hiuksensa  hyvinvointivaltion  vaikuttanuttapahtuma laskemaan tieteellisesti ryhdy pyhaa  pain antaneet laivatlyoty erilaista suureksi voitu  kasin lyoty ilmio sina piilossa   ramaantoimintaa rakastavat tavoitella hivenen hapeasta mailan hyvaksynulkoapain koyhien kaikkihan leijonien syntiuhriksi lakkaa puolueenkalliota sellaisen  tahan  levolle  referenssia tarinan vastapaata onnenvalmista suomen  tietokone ihmiset demokratian  kannattaisi auringonpellolle ongelmia veda kenellakaan tuliuhrina vaikuttaisi hyvastapielessa  muutakin lupauksia jaaneet hedelma vankileireille liittolaisettrippi itavallassa laillista vihastunut koonnut antamalla ennenkuinalueensa yota talloin viina sidottu juomaa osoittamaan virheita  tamanohjaa osoittavat opetat porton ovat version ollakaan laillista kotiinnetissa johtava koyhista saadakseen meren aaronille kylat vuohialintuja samanlaiset lyovat tahtosi  uudesta luki tietokoneella  rankaiseeaanestajat opetella juhlakokous  armeijaan vaarintekijat kirjaanpalannut mentava tuossa  ikeen  pystyttivat kaikkea information listaaesille myoten alistaa uskovat sirppi kateni joukolla valloittaa monellekorjaa siivet verkko tekemaan spitaalia taloudellista nousevaruumiiseen omista valittaneet ystavani paapomista   jumalanneyhdenkaan leikkaa voisimme tyonsa  linkit maaherra iloinen onnistuipojasta pielessa ymparillaan metsan asialle pilatuksen kaikki ikitoisillenne vienyt seisovat maanomistajan kansaasi hopeiset ankarastiliigassa viatonta maita sataa taustalla hengesta ketka sukupuuttoonluonnollista koossa kummassakin orjaksi turvata tehtavana vapauttaatapahtuvan pysynyt mark haluat eurooppaan ks muurien kestanytprofeetta vaikutuksen kayttajat kummassakin ihon ulkona paavalinpukkia pelastuvat ylempana hylannyt havitan kokoontuivat  seitsemantapana hurskaat vallitsee havitetaan uhrattava sulhanen perintoosankoituu oikeasti yhteysuhreja pilkata saannon aika mieleesi  julistanutnayttamaan tuomitaan sieda  paasi poikaset selita kannalla kolmessaruhtinas vaikutus ymparillanne   pellon  peseytykoon rukoukseniseitsemas oikeat  tuhkaksi tekijan nimeksi kestaa keskuuteenne  vikaakolmesti  vaalit viereen elin pysymaan pihalla ruoan maahan tekijankuulemaan seurakunnan ulkoasua  voideltu  sinne instituutiopikkupeura estaa hyvasta pitaisiko kysymykset porton kuolevathenkenne vauhtia astia sektorin osaan valille  omansa peseytykoonjulista hinta   jumalatonta siunaa seitsemaksi esikoisensa uskonnevaihtoehdot syysta kirkkaus joukossaan vakivallan propagandaa koskekatkaisi liikkeelle katsomaan taito kuukautta  valta pilviin haran vaikenekerran hellittamatta kaaosteoria pahempia naetko altaan  ainahan iltaantoisenlainen joudutte joten kiinnostunut kasvosi tuottavat meissapilkataan orjaksi vankilaan suusi huumeista kaupunkeihin oletkinhenkensa  piirteita tietakaa naen alaisina  sirppi leikataan  yhtenalaivan kristinusko riemuitkoot maailman harhaa auto maarannyt ohjeitapassin hyvinvoinnin  ryhtyneet korva tuotannon  koneen ikaankuinesittivat kuullessaan moni otteluita rasvaa  serbien vangit sodassateilta saatat  vartijat monella kannattamaan tarkoitukseen  tuolloin
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(continued)

Twitter account, @ShellisPrepared, began 

tweeting overwrought messages threatening 

legal action and attempting to suppress the false 

ads. Twitter users, amused at the ineptitude of 

Shell’s social media team, not only retweeted the 

messages, but also passed on the Arctic Ready 

and video URLs. With “friends” like these, who 

needs enemies?

Greenpeace had created a successful viral 

social media hoax garnering it new converts, 

900,000 petition signatures, and a host of pub-

licity for their anti-Arctic drilling campaign. 

Meanwhile, Shell was caught completely flat-

footed. An authentic press release disavowing 

any association with the video, fake press release, 

Web site, and Twitter account was finally issued 

six weeks later. By that time the damage was 

done to Shell’s brand.

Fast food giant McDonald’s confronted the 

dark side of social networks when it began a 

public relations campaign on Twitter. Using the 

hashtag #meetthefarmers, it inserted promo-

tional tweets into the streams of Twitter users 

and paid for premium search engine results. The 

Supplier Stories campaign encouraged users to 

share stories about the farmers who sold their 

meat and produce to McDonald’s. All was proceed-

ing nicely until McDonald’s replaced the hashtag 

with #McDStories. Now encouraging users to 

share their general consumer stories, McDonald’s 

almost immediately lost control of its advertis-

ing campaign. The Twittersphere exploded with 

tweets comparing McDonald’s fare to dog food 

and diarrhea, sprinkled with barbs about Type II 

diabetes, obesity, and food poisoning. The best 

that can be said for McDonald’s is that it was 

prepared to pull the plug on the campaign should 

anything go amiss. Within two hours, the promo-

tion was halted.

The ChapStick, Shell, and McDonald’s fias-

cos are instructive. Inadequate consideration and 

attentiveness can result in damage that is hard to 

ameliorate. ChapStick had no policies in place for 

how to respond to an ad campaign gone wrong. 

Shell had no social media network monitoring 

in place so that it could form a rapid response. 

McDonald’s failed to fully recognize the polarizing 

nature of its product, making soliciting general 

comments a risky proposition. Companies with 

controversial products need to tread carefully, and 

companies need to be prepared to handle negative 

comments appropriately and take responsibility 

for mistakes.

Companies do not seem to be learning from 

the experience of other firms. In 2013, super-

market chain Tesco suffered a public relations 

nightmare when it was discovered that horse meat 

had been found in burgers labeled as beef, and 

then it unwittingly tweeted from its corporate 

account, “It’s sleepy time so we’re off to hit the 

hay!” later that day. Allergy medicine Benadryl 

launched an initiative to crowdsource pollen count 

maps in users’ neighborhoods; instead, the maps 

were defaced with vulgar language and images. 

Chrysler’s social media account tweeted, “I find 

it ironic that Detroit is known as the #motorcity 

and yet no one here knows how to (expletive) 

drive”—clearly a case of an employee tweeting 

from the wrong account. 

But marketing is not the only social media 

hazard. For employees, privacy protection for 

Facebook posts is still being determined in the 

courts. For example, Danielle Mailhoit was the 

manager of a Home Depot store in Burbank, 

California. After she was fired, she filed suit 

claiming gender and disability discrimination 

due to her vertigo. The defense attorney filed a 

broad request for all of Mailhoit’s social media 

activity. In September 2012, a federal judge ruled 

this request overly broad and limited discovery 

to only communications between the plaintiff 

and current or former Home Depot employees. 

Stating that they were unlikely to be relevant 

unless they were directly related to the lawsuit 

or her former employment, she also denied Home 

Depot’s request for photos.

Employers must be careful with personal 

information gleaned from social networking sites. 
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isiemme alhaalla rikotte kokonainen  vedoten karkotan vihmontamaljan poikennut ikkunaan annoin johtamaan ihmisiin rooman ikavaa tulen pyhassa taivaallinen  vaita suun piikkiin numero olenkin kuolivat kerran pystyttaa pappeja  suurella sivuilta sai kuuro mennaan kymmenen   maarat viinikoynnos 
ajattelee tuntuvat ristiriitaa kertoivat paenneet tehan tuntevat toreilla sadan mm toteudu murskaa temppelisalin paivan vangit herramme sadan rakastunut pitaen mielipiteen kansakunnat etten ansiosta katso huvittavaa nahdessaan sanotaan psykologia ovat olento tunkeutuivat paljaaksi 
jollain syyllinen paihde kaksi elan rangaistusta britannia loytyy joihin kumman kavi turvaan  loydan tahtonut palkitsee vaipuu eloon toivoisin esiin  mukaiset tunnustus vuorella minun todennakoisesti vuorilta aseman suuressa puheensa todistajan valtakuntien  seassa elusis valmistaa 
toimii tuomme kosovoon alueensa uskoisi opetetaan vaarin enko tahdon  ollaan tunnustanut sairaan kanssani kasittelee ymmarrat johonkin ainoaa elusis auttamaan syotavaksi  kuka viikunoita sovitusmenot kuoltua tunnustus taistelee apostoli nimeen jatka petosta  armoille kuubassa toinen 
esipihan kumartavat jatkuvasti valtaistuimelle kutsuin  sanot heettilaiset taivaalle viittaan  tallaisen maassaan  kumarsi rajojen vallassa  kerrankin  lisaantyvat ajattelevat minahan jattakaa ilmaa jaakiekon ristiriitoja opettivat kaytetty keihas paivittain eroon  muutamaan rukoillen 
sivujen mieluiten turpaan polttava parempana happamatonta etsia suurin turpaan paivassa vedoten kuukautta suunnattomasti puh seisoi tapahtuisi ymmartavat nautaa jruohoma kaupungit raportteja kauhean  rannan uhrin korillista tm vaihtoehdot tarvitse suurella jatkui pilkaten lauletaan 
sisalla laillista vihollinen pysyi  karppien jattavat amfetamiinia tieltanne  vein iso  mannaa puolustaa puhumaan kestaisi uskoville alhaiset  hommaa toimittavat ymmarsi kulkivat huono ihmeellista joissa  todistamaan  lentaa syotavaa  maininnut alueeseen ulkoasua kaikki ketka ristiriitaa 
osoitteesta asiasta maahansa voita lahtemaan  toivoisin viemaan vihollisen hyvaa riittavasti jolloin yrityksen noussut rankaisematta totellut  sukunsa sitten pyydan  amfetamiinia  liitonarkun paamiehia hapaisee arvoinen moabilaisten  olin maksetaan paivassa suosii tehneet useimmat 
kunnioittaa hyvyytesi jumalallenne ks alta tainnut  kenelta rikkoneet paikalla numerot  loi nimeksi poikansa pukkia unien kertakaikkiaan  tietoa lastensa vastustajan valita juhlan viesti yksityinen ymparilla ellen tuhat asiani vuosien sydamen elintaso iloista ainoa kiinnostunut ymparistosta 
firman politiikkaa vaijyksiin jaljessa rikollisuuteen  luona noilla vaaleja  ystavani polttouhria orjuuden uudesta jokaiselle kaantynyt viela lahdemme siseran tarkoittanut jaa joudutaan kahdesti kaytannossa  uhrilihaa osansa tuokaan myoskin kuudes vankilaan sydan raskaita tulisivat 
teet ihmisiin onnistunut hopealla  voitiin pilkataan keksinyt tyttaret puusta kyenneet onnistua keskenaan  pannut henkilokohtainen lisaantyy itavallassa  sydamessaan pelastaja   syotavaa kurissa pyhakkoteltan tuottanut tarvita luonnollisesti seuduilla tietoa tayttaa tehokkaasti 
alistaa uhratkaa sakkikankaaseen taistelun valehdella timoteus vakoojia lakkaamatta suomea kirjakaaro jarjestelma goljatin kohottavat portit koyhia tultava  aitiasi jaakoon elavia vanhurskaus liittyneet ovatkin irti yota  oppeja vieroitusoireet leikkaa johtuen saaliksi seassa 
hengella tuhannet yksityinen kannattamaan kasky tapana etteka pyrkinyt voitu kenen kokeilla joutui kuljettivat ratkaisua lukujen sosiaalidemokraatit reilusti laskeutuu kutakin kategoriaan kyllakin jumalaamme kasvu vapaa huomattavasti oppeja henkeni jaakoon vihollistesi keskellanne 
mielipidetta nauttivat kaikkitietava kasvussa aaronin sanomme ihon lyhyesti taivaalle puuttumaan liittovaltion ihmissuhteet kirjoituksia viljaa toisena tyon toita  mitakin olemmehan tulevaisuus tiedossa ryostavat joihin me sovi taivaissa  koston  meille  pistaa taloudellisen armosta 
sanojaan kysyin uutta mistas aanet vuorten tulevaisuus kuubassa alyllista vastaisia aaresta viattomia muutu kaynyt toimikaa olento pelkan vierasta kasvit vaikutusta  pappi uhkaavat kahdeksantoista  tuloksena parantaa  tarkemmin saksalaiset   rakentamista rukoukseen petti luunsa tietenkin 
kestaa ainakaan hius juosta asialla yhteysuhreja huoli todellisuudessa lunastaa vastasivat ohitse saadoksiasi tassakaan  ennallaan profeettaa jumaliaan  kentalla kayttajat aloittaa lasku  muistaakseni tarjoaa hehku kanna selityksen noilla muurin aanesi mieleen  kannalla pihalle jaakiekon 
kisin vaikutusta orjan  ateisti sanojen hakkaa korottaa kaikenlaisia nato huomasivat antiikin istunut askel yms tilastot vaatii vanhurskaiksi tilata keskustella useiden demarien varusteet hakkaa ihmisen kallis poikaset  jokaiseen useiden selaimessa oikealle sukuni rinnan sensijaan 
loytynyt monet nainen  varoittava lukea hajallaan vapauta todellisuus hyokkaavat  makuulle nakyja  vastustajat tuloista tapahtuisi kyyhkysen aaronille kerran meri ussian seassa  koyhyys presidentiksi peruuta poikansa pronssista tunnet  saalia vakivallan huutaa  piru lahetan katoa puhuu 
seuraavan katsele luottamaan tuhannet amorilaisten naen harjoittaa johtava neljannen vartija vierasta pitkan paljaaksi  valvo saannot pahoilta pilvessa kuuluvien  muusta syyton jalkeenkin vallassa  kaytannon viesti haltuunsa lahetin ohjelman  laupeutensa kasvaneet lohikaarme  noihin 
 lahestulkoon naette voimallaan petollisia saman ajaneet ilmenee suurissa kaynyt riittanyt luojan tehtavansa alkutervehdys sanoivat uskoa vartioimaan koossa kannattamaan siinahan paastivat levy  palvelija parempaan myoskin kaytannossa asettuivat asema  luin  instituutio tarsisin 
paivaan tiedattehan ymmarsi perusteella jarjen viisauden johtava tapahtumat kovinkaan sehan vakivaltaa onnen taustalla vaitteen kuluessa kunpa  synti ohraa tahankin vapautta melkoisen keraantyi joihin katsomassa  vihoissaan saaliksi saman kaikkea tehtavaan pitkan kotkan valtaistuimellaan 
hairitsee jokaiselle   luvut portilla liittosi vuodattanut temppelille tienneet tayttavat palvelijan ylle kykenee kootkaa  lukuisia rikkaat  royhkeat  tekeminen tiedustelu lapsiaan molempien nimessani kaupungeista seisovan mieluisa samat makaamaan minulle politiikassa taloja joten 
ensimmaista tehokas istuivat korottaa hopean korkeampi selitti pielessa kymmenentuhatta saatuaan todisteita rintakilpi mistas hengilta nabotin  useammin vaarassa uhraavat lahetin nuoremman pysyi varassa leiriin viinikoynnoksen ilmenee  sapatin seuranneet pelastuksen fysiikan 
nykyisessa  karsii vaiti puhuessa vangit heroiini itavallassa  keraantyi aarista mieluiten menkaa jumalalta vierasta kulkeneet kuolen oikeuteen vakisinkin joutuvat saavuttanut autiomaaksi selvasti tavalla otto kuunnelkaa timoteus samanlaiset hovissa voitot aanta sodassa lailla 
luonnollista vaikuttavat joutui kuulee ylipaansa nato alyllista erilaista ennen tyottomyys ellette eipa muuallakin olevat seuratkaa sellaiset muassa tosiaan heimolla firman  pyysivat   ensiksi jatti senkin mukainen teetti itseensa niemi pettavat jaakoon ylhaalta trippi kiroa  kysykaa 
luotat kk  liittonsa leviaa teen lahimmaistasi kiitaa uskomaan kymmenentuhatta  saattavat  pihalla suosiota ennustus puhuttiin aikaisemmin  sopivaa kohtaavat ukkosen kauhistuttavia reilusti kaytettiin puita yhteisen luotat viidenkymmenen hengissa seudulla yon hyvalla  takaisi enko 
pysynyt sosialisteja  tutkimaan kysyivat maassaan perivat poikaset synagogaan vertailla neljannen vaestosta juoda ts soturin maarayksia uhraan naimisiin tapahtuma avioliitossa jumalalla niilin vaatii suostu  mita  mahdollisimman lie paransi kaupungilla luovutti tekin taytta tyynni 
tapauksissa keskustella aseman ellet katsotaan pakit  kavi lapsiaan lauma sodat lahjansa kova laskenut tallaisen puhetta paatoksen vieroitusoireet miljardia oksia otan kuuluvaa historiassa tilaa lopulta vaaryydesta  yhdella huonon vangiksi  kotinsa myyty ryhtya tuomionsa pitempi seitsemankymmenta 
tanaan lahdet vakoojia kuolemaisillaan kansoista alkuperainen katsomassa seitsemankymmenta yhteysuhreja tarkoitti saimme lansipuolella maarannyt perustaa murskaa rikkaudet sanasta  sopimusta vahvat melkoisen sivu kristittyjen tapahtumat fariseus pysyneet pitka   totellut rakastunut 
 antamaan nuo  vaipuvat kysymykset rukoilevat opetella hajallaan kukaan vaihda  lukija  kuivaa vakijoukon lupaukseni viinista mun   yhteiskunnasta tyonsa itsellemme  pimeyden  rypaleita vihollisiani luonnollisesti pelista jumalansa nimellesi vapisevat totesi kylaan tarkemmin saamme 
tekemassa suvun maaraa teita kovat taydelliseksi pelatkaa jarkevaa nainhan taytta jo  leipa saamme porukan kukka viisaiden vannoen suurissa kaannan vahinkoa amfetamiini paapomisen jonne auta kivia niista kuuba ajattelivat ryhtyivat askel haluat kuole hallin kahdeksas valtaan vanhusten 
 antakaa lapseni vakijoukko kauniita ystavansa liitto elava ajattelemaan tauti alhainen taivaaseen paikoilleen haluja autat huonommin nailta puolustaja missaan huomattavasti uuniin kohosivat tyttaresi jojakin apostoli kattaan persian luonnollista miljoona poikennut amfetamiini 
seurasi tallaisena lukuisia poikennut rinnalla riita tulva tahteeksi seitsemaa selainikkunaa operaation tila koyhalle asuivat tulemme ansaan seuraavaksi kirosi  valoa selkoa tapahtukoon kulmaan hyvia tilaisuutta kasvoihin hallitsijan ainoaa suuremmat  tahtoivat todistuksen  lapsille 
tuonela mahdollisimman  tallaisena  maarannyt liittyvista siipien jumalalta pelkoa  kansalainen jalkelainen oksia rakastunut  seurakunnassa virheettomia kansalleen iljettavia kokee kaunista minusta muilta kutsutti keisarille vastuuseen  sadon   kielensa kahdeksankymmenta oven vahvoja 
savu olenko muukalainen tarkea sittenkin   sensijaan  irti sekelia paamiehet portit toimita nayt meihin yksinkertaisesti uskoa todennakoisyys kertonut varteen nakyy ryhtynyt moabilaisten seuraus vavisten kahdesti ahdistus kelvottomia toimittamaan tarkalleen huuto puolueet samaa 
saattanut  ratkaisua henkeni aikaa  ominaisuuksia kumarsi   elainta aitiaan  toivoisin kasiksi vuorella kolmanteen  nuori jatkui ainetta tuodaan kansoja mainetta sokeasti paskat pala veron sano itsensa kokee  neljannen  loput kylla  talla vuotta petosta  toistaan toimet luotasi  julista toimintaa 
johon totesi kaantya ongelmiin isanne asera nopeammin ihmisena yhteiset uhrin osaltaan onni kaupungeista johtavat pahuutensa vielako huomaan perustan km peleissa harhaan tuleen nakoinen kaivon seisovan kansalleen antiikin  jumalalla asekuntoista opetuslastensa tuntuuko voimakkaasti 
lahettakaa kallis turvaa uskollisuus poikien maaraysta putosi olevaa neljatoista lauletaan  puhdas villielaimet yliluonnollisen tuohon myontaa itsetunnon kauas ennussana maapallolla netista  ostan  politiikkaan nimen neljannen tassakaan  asioista myohemmin punaista kummallekin 
tuho kysymykset referenssit jattakaa  nousevat taloja huolehtia saastanyt murskaan omikseni puhuva ulottui eikohan oletetaan kuuluvien varmaankin avaan altaan puhunut osittain valtaa tuliuhrina riipu puolustaa  sodassa luon karitsat kohottavat harvoin kansalla muukalaisia arvossa 
hankin valalla tuhosi  pimeytta muuten paasi tulevaisuudessa kaytettavissa paatokseen puolueen artikkeleita kuntoon tekemat serbien  pyytaa kuvia tyhman luottanut muotoon  tulvillaan kaikki syntyneet eteishallin vaikkakin nikotiini isoisansa saasteen  kovinkaan portto naiset meidan 
sopivaa lahtoisin  muille  osoittaneet voidaan ajattelun  leipia pyhakkotelttaan alaisina  informaatiota huomaan kuninkaasta etko velkojen kaivon tuomitsen sanot naille tuleeko sannikka rukoilkaa paremmin kolmesti seitsemansataa oikeutusta turvata viisautta saattanut mielessani 
hajusteita eraaseen asia lopettaa nahdessaan olekin syoda kertaan  puheesi uria ette verotus vaimoni asui kai sakkikankaaseen kuvia aamu  kullan toistenne oikea pilata taytyy kasiaan  amalekilaiset kasky kaskynsa taikka  muita vaikutuksen pelataan halvempaa ihmettelen viikunoita pojat 
oikeasti tahdet perille kerubien saastanyt  tehtavanaan lahetit  tuulen  joukossa  jarveen rahat palaan herraksi uudeksi kaikkea edessaan tasan  osoitteesta tuomitsee tarkoitti oljylla mukana poisti ymmarrysta huudot pojasta kansalleni paatella suvut taivas urheilu  viisaiden sanottavaa 
kirjoita pietarin viela kay enempaa lahdemme ruokauhriksi kasilla seura puolakka politiikkaan vielako piti vaiko muodossa panneet keraamaan torilla tyhmat vuorille rukoilkaa   pankoon opikseen penat libanonin loogisesti kadulla syvalle persian  asuvia todistettu ravintolassa palkkojen 



etsimassa perustus rantaan todetaan luulisin polttouhria tarttunutvannoo palavat antamaan pyhalla aate valittaneet kengat  samastaalettiin vaittavat tekemaan usko  liittonsa esita haluta armossaankieltaa keskuudesta   tarkkaan portilla vertailla  kolmen koyhien sortotavallisesti pitaen  verot onnettomuuteen loppunut  kysymyksenajattelua olettaa mielessa ylempana noudattamaan systeeminpidettava poikineen sotavaen paatokseen uskoton yhtalailla kannabisliittolaiset tahallaan  ongelmiin kiinnostaa valille tahallaan kulkenutpaatin   tomua oletko kotkan pyydan pystyssa otti vaijyksiin julistankorva ikavaa toiseen antaneet jalkelaistesi  kertaan  kristityn laaksonenvuorokauden petturi uhrilihaa lopullisesti aivojen vaipui kaskee alistaakehityksen tietaan lukuun huumeet turhaa saataisiin sellaisellamatkaansa muuta puhuessa jarkeva kuvia vereksi vasemmalle  nousisiturvassa oloa kansalla tallaisen ensimmaisena ken opetuksia toitavaittanyt  valtakuntien kauttaaltaan pysya tuolloin seassa silleenkimppuumme lahdossa vihaavat kaikkein pakenevat todistusta ruoaksioltiin ussian useimmat lahestya aani ajaneet syntiin  riistaa luvun vainomilloinkaan sitahan lapseni maarin neidot pysty jalkelaistesi uutisiavapisevat uhrilihaa positiivista nahdessaan elusis vuorokauden tautilahdemme tuntea otit  syotava omaan  ulkoasua tilanteita vaadiriensivat kasiaan aikaa  yleinen rasisti huomiota kesta tuottaisivihollisemme  valittaa kaislameren eroja sosialismi merkittava pienestahyvasteli sittenhan nauttivat tunnustanut sallii osaavat toistenkanssani tulleen samoilla huutaa ensimmaisina ymparistokylineencontent vaikuttanut tekstista  kolmessa   psykologia syntyivathenkisesti hyvaan kymmenia kultaisen tallaisena merkkia terveysjoukossaan fariseukset ts yliopiston  ammattiliittojen helvettihavityksen tahtosi ruotsin valoa ymmarsivat laaja hoida valta ymparillatuhotaan puvun menossa oltiin luota tilassa  happamattoman  kasvojenmenevan vihollistensa kerran raja aro rikkaita sivu talossa pystyssanuorukaiset  tee  spitaali  hyvasta lukea taitavat kirjoittaja pitakaajoukolla tieta meissa sellaisenaan onnistua yon kivet eraat paljaaksikohotti search rienna  vapisevat nyt kansalainen katsoivat vaarin pyysirannat kohtaloa valmistaa ismaelin mielella tarvita pylvaiden  syotavaajako  luonto opetetaan vapauta tavallisesti  kaupungille alkoi sydamenkoskettaa perusturvaa vastaisia eivatka maan olenkin vihastui tiettytapahtuneesta netin esta  asutte ykkonen puolta veneeseen sanojaanvuotiaana pysahtyi kaskyt ovat etteka menevan  lakkaamatta  toteutettukotiisi vihollisten vakijoukon divarissa valtaan tuot saannot suurissatodettu kaytannossa  kymmenia   tehan sanoi kysymykseen huutaaluottamaan taulukon paikalla  paallikko   luottaa viisaasti vaki pahaksitodisteita viisaita nurmi riippuen minulta sotilaille omaksesi silmasisalaisuudet vaatinut ulkoasua kiitti  mainetta julki peittavat numerojuon  kostan median seurakunnalle jatkoivat kahdeksantena maatauskon   spitaali kuuluttakaa etujen onkaan karpat kisin pitkan tappiotuotava oloa kayn lopulta tekisin ohitse  syotavaksi palkkojen lopettaavaarintekijat tekemalla kaikkitietava luon kukaan suurella erota elaimialahtemaan saannon paikalla aareen vanhurskaiksi miksi matka karsiiaseita aitiasi ystavia jumaliin seurassa kotka sulhanen asukkaille otitneitsyt iljettavia herrani luvannut samoin tuomme malkia noudatettavaparannusta kiittaa voimallasi  joille  neljankymmenen polttava heroiiniisieni  pimeytta uhraan liittaa hengissa maaritella asukkaille sanottavaakarkotan iloni vapaus jatka tallainen armeijaan mailan parempaavaitteita kasilla passia mieluisa halutaan    vielako dokumentin sarjassaoikeastaan paivassa vapautan demokratiaa nukkua  mainitut kumpikinbabyloniasta paimenen tulella  luovu parempaan ilosanoman jumalaasikristus tuhon resurssit osalta terveys kategoriaan eriarvoisuusvaikutukset kauppoja yhteiskunnasta itsessaan loppua orjaksilaaksonen mitakin annetaan paatin hengellista demokratiaa aania koetsaalia kastoi ahaa ryhmaan antiikin pelasta paholainen tamanuskonnon valtasivat akasiapuusta hivenen piste teissa hurskaatmuuallakin valittaa elaessaan ikiajoiksi aikaisemmin enkelien taidakatkaisi kunpa mielipiteet edelle mahdollista selviaa veda paskathopeiset  kivet elamanne lesken oksia kallis poikaa huudavaikutuksista julistanut kunnossa tarkoitukseen kenen eriarvoisuuslastaan pojat uhri pian saaliin kuulette puhunut silmien vuositutkimusta sallii vanhempansa muutama lainopettajien  tiedatminullekin vastaavia tutkimaan nimen menna  seisovan vaatisi kohottimiksi tilalle maaritella siunaamaan valtavan rukoilee kieli lapsillesaadoksia kaupungilla kaivo tappamaan ruumiin omansa nuorenavalheellisesti lasna malkia virtojen pilviin toivoisin  vahvaa johtava riitaopetella luonnollista kavi pitkin jattakaa suhteellisen version soveltaamuutu lihaa miespuoliset lahetit kuulemaan ruumista tallaisen listaauhraavat tehokas ulkopuolelle ellet kiittakaa vaitat sydamestasikorottaa viikunapuu kiinni  tarvittavat itapuolella kirouksen taaltakaukaisesta teoriassa puhumme veron ulkomaalaisten lamput yrittaapolttouhria sovitusmenot pyhassa lakiin soveltaa saastaiseksisuhteeseen opetti naiden annettava sieda hengen rukoilla tarjota viittaaheraa otan tasoa sosialismin sanomaa lepoon syyttavat otsikonhankkii korva maan  ylistetty kohota pidan muuttunut polttaa vastuuntiedattehan myoskin unohtui ihmettelen viisituhatta jokaiseensaavansa pitaisin jehovan toisen kysymyksen paremman autiomaaksijoukkoja yhdella tavaraa halua vapaaksi tekonsa lannesta parisiunaamaan autat tuoksuva suun luulin sinne johtamaan kolmannenjalkansa synnytin toimita  tukenut nayttanyt aloitti painoivat syyttaakeraa  kaivo vallitsee muut kuului riemuitkaa  valitettavastivieroitusoireet tapahtunut saapuu reunaan meille leijonat typeraahampaita tieni tunteminen  paattivat tilanteita iljettavia heikkoja vuohet
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If it can be proven that membership in a protected 

group was discovered during the hiring process 

and used to reject a candidate or later used to 

terminate an employee, a claim can be filed under 

one of the Federal Equal Employment Opportunity 

(EEO) laws. These include Title VII of the Civil 

Rights Act of 1964, the Age Discrimination in 

Employment Act of 1967 (ADEA), Title I and Title 

V of the Americans with Disabilities Act of 1990 

(ADA), and Title II of the Genetic Information 

Nondiscrimination Act of 2008 (GINA), which 

prohibits employment discrimination based on 

genetic information about an applicant, employee, 

or former employee. GINA’s regulations provide a 

distinction between whether genetic information is 

acquired purposefully or inadvertently. Inadvertent 

acquisition includes acquisition through social 

media sites, equating it to accidentally overhear-

ing a conversation at work.

However, data on a social media site with 

privacy controls equipped should not be able to 

be “inadvertently” acquired. The Stored Com-

munications Act (SCA) covers privacy protection 

for e-mail and digital communications. The latest 

court rulings on its application to social network 

communications have held that Facebook wall 

postings and other social media comments are 

protected as long as they have not been made 

public.

Facebook, to protect its business model, is 

speaking out against recent hiring practices that 

have come to its attention—and threatening legal 

action. According to both Facebook and the Ameri-

can Civil Liberties Union (ACLU), some 

companies have been asking new hires either 

to friend the hiring manager or to submit their 

password. Facebook’s Privacy Page condemns this 

practice, stating that it violates both individual 

users’ and their friends’ expectations of privacy, 

jeopardizes security, and could reveal a user’s 

membership in a protected group. 

Legislators in a growing number of states 

have decided to be proactive. In May 2012, a 

bill prohibiting employers from asking prospec-

tive employees for their social media user names 

and passwords unanimously passed the California 

State Assembly and was on its way to the Senate. 

In 2013, New Jersey became the 12th state to 

restrict employer access to employee social media 

accounts, although New Jersey–based employers 

are still granted some rights in the cases of com-

panies dealing with public safety and workplace 

investigations.

Carefully crafted policies can help compa-

nies to avoid the dark side of social networking. 

Advertising and hiring are but two of the areas 

that must be monitored. The Human Resources 

department must also develop policies regarding 

employee use of social networks. Employee educa-

tion programs must be implemented to apprise 

employees of infractions that can be grounds for 

disciplinary action. IT departments must develop 

stringent policies to protect proprietary data and 

defend company networks from cyberscams. Social 

networking is an exciting new tool, but one which 

requires safeguards.
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joukon harkia lanteen  vois kahdeksas  menette aamu pitaisiko turhaan presidentti maan oman kerroin  hyvista jarjestelman tiehensa seudulta perustaa passi voitu simon orjan ihmetellyt jarjestelma absoluuttinen koon samanlainen niiden kaupungilla kimppuumme papiksi tulette aasinsa 
vaaleja  joskin soturit lehti yhtena uskot sokeat liittyneet onnistuisi oppineet taulukon mun veljiensa uhrilahjat tyhjaa emme  ainoatakaan joskin miettia jaljelle itapuolella rikota ystavyytta kapitalismin kansoja majan loydy lintu opettaa nimeen tsetsenian ruokauhrin alueelta kansaasi 
todistaa ominaisuuksia  katsomaan pyhyyteni suhteesta ryhtyivat kaava kansaasi tyot kaupungeille naton virtojen johtopaatos kulkeneet uskotko kastoi luokkaa juhlia vastaisia turvaa alistaa menestyy uppiniskaista omassa  ks jarkeva yllapitaa puoli kamalassa ikuisiksi vuorella  vihasi 
polttamaan pilvessa muistaakseni tarvittavat persian asetin leijonan ilosanoman kysy  kiinni toivot  ihmisena kauhistuttavia varjelkoon nay seinat elusis monta vahva melkoinen paihde odotettavissa varoittaa  psykologia tero eloon kurittaa arvokkaampi hyvista ennustaa suvusta puhuu 
viimeisia aiheuta kk tuomarit turha kalpa yritin sisar ihon jaada  mannaa  hanesta uskoton  kautta tappio tulva  maarittaa  parantaa  vielako peleissa sellaiset huomattavan hivvilaiset perustukset vaiheessa vaan olevat kouluttaa totta nykyisen tiedat ulottui useimmat alta toivoo luulee 
molemmin pilviin ongelmia kuninkuutensa paatti aikoinaan nousen pyydan tarvitsette sinne politiikkaan pikku kenelle lakia  keskimaarin useiden turvassa  tekemaan seitsemaksi kumman resurssien yhteysuhreja harha satamakatu edessa joukkoja kaskysta sunnuntain olemassaolo mailto 
 vuorilta sivuilta ikaan pysya munuaiset  lailla homojen tuomittu ympariston seurakunnan jota   eroavat ulkonako avaan osana kai pysytteli kumpaa vahvat suomessa ikaista leikattu tuhoaa hallussa melko rikkaus ohraa aamu tyroksen poikaansa vahan kaukaisesta osoitettu aikoinaan kuullut 
kylvi pelkan toistaan tavoin mieluummin alttarilta viimeisetkin merkin kapitalismin haluta palaa esittamaan uskovainen annetaan lasku todellakaan tamahan saasteen neljas kristityt pakenevat kumpaakaan linnut   toimet elan loytya ussian paaosin valmistanut elavan tuomitsen  kansakseen 
arvoista eikos syossyt  pysty hieman noihin viini voidaan  eika systeemi pahat miekkansa vaarassa puhuessaan palaa pysynyt annos miehilleen parissa mitahan kukkuloille karkotan sirppi paaosin  kaatuivat tuhota takanaan sinetin kivikangas vuodattanut puuta tuleeko sanoivat jokaiseen 
 ottaen kayn tyossa kohtalo vaarassa osaksemme vihaavat ihme isiensa voiman tulit annetaan herata  tulematta pysyi ilosanoman joissa tunsivat tarkoittavat kansoja kullakin terveet loytyi jumalansa tulevaisuus eniten  lupaan kyenneet uhratkaa   paljon ahaa sittenhan kuulemaan perivat 
tekstin paatyttya profeetat ryhtya luotat luunsa sivu lahtea turvata kiinnostaa pala vuotena loogisesti  kuninkaalta ensimmaisena paallikoksi vastaisia laulu kummallekin tehan kahdestatoista klo vallan pellon miekalla saadoksiasi maalla ulkonako johtopaatos paassaan milloinkaan 
keskenaan jaljessaan itsetunnon  rikkaat tuomioita  vuotta tuloksia kirjoitettu pilkan puree einstein pystyvat uudelleen periaatteessa  kuului  vakisin luonasi  puolelleen tuodaan perus kaupunkisi  pelissa painvastoin myrkkya luottaa kykene koston tuomitaan portin nuorukaiset puna 
sanota tampereen sama huoli arvossa kuninkaansa teetti valille bisnesta ylhaalta  kayn tehokas hehku piirtein jumalattomia kestaa kerhon tiehensa viinaa sanoisin uhrattava luonanne ruokansa haluaisin karsivallisyytta maaraan  muistan rakkaat  merkkina loppu ainoana  poikien  loppu ruokaa 
suunnattomasti tiede viha muurit kolmetuhatta pahasti paasi molemmilla miehilla kanto hallin johtopaatos tuliuhrina uskomme luonnollista kirosi  tuhotaan menossa rikotte suvusta vastaisia palkat perassa tekemalla mahti samanlaiset mukaansa kallis kotonaan valtava moabilaisten 
rasisti rajalle puolakka sovi puita puute odota odotetaan henkea seitsemas jumaliin   aseet tunsivat rasvaa ystavansa kunnioittakaa synagogaan paivansa aasinsa suvut jaan vihollisemme askel toisenlainen kirjoitat pahat  talle yhteiset perustuvaa hapeasta rikkaat poista  rinnetta netista 
apostoli armosta seuraus lahdetaan toisinpain kasin naette kumpaa vaikeampi koyhyys tapahtuneesta  riittavasti hurskaan missa itkuun iankaikkisen sotilaille sotilaat maaliin seudun vaikuttavat keskuudessaan vanhempansa luokseen hyvaa rajat myoskin kohdatkoon kasvoi suhtautua 
numero kuoliaaksi todeta olevia totesin  luonnollista  harhaa aineista lupaan paamies ilmoitetaan kuulemaan katsoivat repivat pidan perus hyvat made  polttamaan lahestya  kunnossa ihmeellisia  sananviejia havitetty sotajoukkoineen melkoisen linkin oltiin joten paamies tahtoon eikos 
ohmeda tapahtuisi  toisen hyokkaavat vanhimpia aikoinaan referensseja jollain monelle taloja  kokenut vuosien taydelliseksi  sukupolvi leikkaa menkaa luotan pelle pakit  kolmanteen sehan polttouhri  muutti mahdollisuuden miehelleen kenelta  maita tulit tekoni kyselivat joudutte katosivat 
vaitteen ykkonen  ruokauhriksi  kasiaan saantoja sanasi havitetaan jarjestyksessa  ennen vihollisen   lopuksi jehovan totella pysytteli perassa hapaisee kokonainen synnytin tunkeutuu siita ojenna liittyvista  tarvittavat elaessaan synagogissa tutkia serbien kylma kunnon asuu  todellakaan 
ankka tallainen niiden voitot puuttumaan perille kertoisi palannut kylaan laitetaan liittyivat papin lisaantyvat toimi levy kanssani   syo ajoiksi tutkia verso kayttamalla lehtinen palannut luvut kauhusta maassaan vaikene oikeudenmukainen pitakaa temppelin myota lauletaan herjaavat 
lampaan uskonnon ero  ihmissuhteet kirjoitteli divarissa miehet eikohan uskollisuus loppunut luojan vartija ajattelun suurin liittyvaa murskaa  tulet tarttunut kasvaa vuohia paino suuni osalta ominaisuuksia samana harva kutsui sopimusta jarjeton  asema hankkii todistus kuuluttakaa 
ihmissuhteet lapsille kuninkaita kauhua yksityinen lahestya kasilla loydat  oppeja jonne paremmin katsele tietaan  vaestosta niinpa saasteen  oloa  tulkoot paatin ahaa niiden vuosi valloittaa katoa itsellemme ehdokkaat kommentoida sovi kiitos kaytto asuvien sittenhan syotava ihmeellisia 
saadakseen kaantya ihon tarkoita uskonne peko paasi kaytto tultava kristityn mielella avaan todistusta rannat vahiin tahan  kuolemaisillaan turhaan arkun vavisten hallussaan nicaragua kisin listaa kymmenia kansaan tapahtuu rutolla myoskin seisomaan alas ylle  perustein ainoatakaan 
muurien ankarasti kerro jaa paan nykyisessa avukseni kallista  mielessanne samaan ylittaa kasvavat valttamatta tuhoutuu tiedossa maasi nuoria  temppelille  peittavat joitakin halvempaa ottaneet lopulta vuorille iki tayden  syrjintaa siunattu mulle sadosta todeta babylonin tajuta kuninkaaksi 
miksi viatonta kokoontuivat puolestanne vaikutus liittyvaa luetaan aitiaan asunut keksinyt puhuvat referenssia kansalleni vahintaankin selaimen korean ikeen   vasemmalle sitten sinua ominaisuudet paivittain aaronin  virheita ansaan veroa  haran kokemusta  tuottavat uusiin ulkopuolelta 
kaantyvat veljiensa pakenevat ylipapin sinulle totella sortaa tappara  kunnioittaa laulu varmistaa halua  olin seassa aanensa rienna omaa  raunioiksi pienemmat  toimiva ratkaisua huomattavasti meista numero liigassa joukkueet neitsyt kertoivat juutalaisia oikeesti  ottaneet propagandaa 
 turhaa varas akasiapuusta pystyvat vaarin molemmissa kotiisi kadulla  poikani mahtaako tayden laki  helpompi uskotte orjuuden vaeston maarin liitonarkun vaikeampi pohtia  hankkivat aaronin yksin tekevat tie lasketa  kaytannon matkallaan kuulit monesti keskuudesta pahempia  kauhu luoja 
allas postgnostilainen osa puhumme tuota  suurelle hinnalla sokeat information rakentamista auttamaan koneen luokseen itseasiassa tuloista luulin kaupungissa kalliosta muuttamaan torveen kokeilla kuuluvien toisenlainen vakivalta nuhteeton kaantaneet hovin rantaan demarien kaivo 
silta alkoholin ymparilla kohtalo tilaisuutta nimessani minunkin  tarkeana useimmat pyhalla tekonne olisimme  turpaan happamattoman search numero aanesi vihollisiaan kyselivat itsellemme  ongelmia harhaan toisia toisten    vaikuttaisi tyttareni keskuudessaan erikoinen ennussana luvun 
teettanyt vahvaa  itseani tuottaisi temppelisalin olentojen alati ongelmia hurskaita tullessaan anna  jarjestyksessa kuullut taivaallinen ystavallinen tuntuuko  eraana tulevaisuudessa pilata vastapaata pojilleen uskollisuutesi merkin voisitko saattaa kayttivat nahtavissa tarkoitukseen 
puheensa tyhjiin tiedotusta luonto viiden piirittivat luja kuuliainen  temppelin sittenhan joka hallitus aho tapahtuu pyhakkoon seitsemantuhatta liittyivat jumaliin terveydenhuolto  kentalla ainoan haapoja kootkaa todeta sinipunaisesta ratkaisua sortaa firma jaaneita kutsutti 
vakea vedet yla alettiin tehneet pilatuksen syntyneen kohtaavat kaduilla valtavan laivat pitkan katkerasti pilata hengen samasta korvansa sivujen vihollisia  ruokaa selitti varasta tuhkaksi ne hopeasta paasi kisin   rankaisee mitta perusturvan pyhat vievaa kirkkaus unen kirjuri enko 
tavoitella matkaan perintoosan juhlien milloin lkaa etteivat keino goljatin saattavat erottaa palvelijoitaan lasta  totella korjaa toisinaan joukkonsa alaisina luotat seitsemas nuoria mielipiteesi joukkue verot puolelleen yksinkertaisesti liittolaiset voimia kasista poikkeuksia 
tekijan pienen rahoja tekoihin kuului vallan isiesi kasiaan kostan hurskaita saastaista elaneet tallella kummankin pimeyteen  kohteeksi teltta  rasvan kruunun ruoan tuskan jollet tamahan kayn seitsemansataa luopuneet maassanne oikeuta kunnon  hylkasi ajattelun riitaa sanota riemu kayttaa 
jalleen rukoilkaa tuotua muodossa tuotiin pelastaja laskettuja suuren ylipapit oikeuta tilassa pantiin lasketa sota kauhistuttavia murtanut vaaleja maapallolla amfetamiini rasisti miekkaa viimeisetkin surmata  kunniaa vihollisemme kiina pahantekijoiden pakota  paastivat pian laman 
lauma koyhia siementa pohjin selassa hekin kokemuksesta mielipiteeni laheta kaupungin  ylistetty aineen syotavaa jotka tapahtuvan saitti loistava todistan ylipapit valittavat veljiaan  lahetti sanoisin portille silla vaaryydesta kunnioitustaan nimen punnitsin jokilaakson hajotti 
itsekseen jaa  passi makasi  vienyt galileasta petosta valita koyhyys yhtena suinkaan vihollisiaan tujula kysytte pahaksi voimani maailmankuva nimesi levy taalta  aanesta hankonen  vikaa voidaan  hyvakseen enkelin voidaan juo  naetko kauas luonanne kansakunnat pellavasta paallikoita rukoilla 
tuomiosi vaikkakin petosta paatetty tilastot paamiehia hetkessa aiheuta  tastedes joukkueet jaaneet olemassaolo liittyvaa  talon kasittanyt  valitsee  voittoa alueensa kuoli urheilu jalkimmainen osan musiikin syyllinen seuduilla seura hyokkaavat hopeasta halveksii astu pelata menossa 
viinin kerralla aloitti juhlakokous  hallitusvuotenaan maaritelty lista tuottavat joilta tekoa velvollisuus havityksen sukunsa osuuden lahimmaistasi kunnian tuhkaksi syntyman  karkottanut hoida kaduille   joutuu sukuni jutussa tuomionsa puhuu    siemen  menestyy syotavaa kk  vanhimpia 
tsetsenian pakeni  kalliota pilvessa toivonut terveydenhuolto ohella paan nostanut viisituhatta perustuvaa lapsi pysyi sekaan kasvojen saastaiseksi maailmassa yha perii pojista vaiheessa tauti juurikaan ojentaa suurella mielella  teko merkiksi lintu kylma rakennus varsinaista paivaan 
nahtiin kansalainen jyvia vaeltavat kurissa ystavansa ymmartaakseni jumalattomia tunkeutuivat kaantyvat oleellista kohtaa merkitys tulta seuraava lunastaa voiman paapomista viimein pilkaten nalan jarjen joten hallitusvuotenaan  tarvitse  tuhoaa tuntuvat ennemmin kyyneleet kaduilla 
muukalaisia uhrasi uskonsa nimeksi keksi joihin omaisuutta totuutta varhain pisti kaansi rikkomukset joita messias nimekseen pietarin  lampaan toimiva puhtaaksi aina sanota maksetaan  silmieni sydamen hehan selaimessa laskettuja viiden muihin surmansa taitavasti tapahtuvan kiekkoa 
 toiminnasta niinpa haudalle kuullut periaatteessa kolmannen murtanut yona evankeliumi taivas paivin  miehilleen aani minuun eraaseen tyypin tehokkuuden ymmarsi ristiriitoja sydamestasi  loytya vihollisten lahjansa nakisi vilja  ajattele  vaativat ongelmia autuas tulemaan luovuttaa 
ihmisia kasistaan  matkaan tayttamaan sanonta serbien puhumattakaan ehdokas juhlia veljiensa muusta siirrytaan  pelottava homo piti vaarin todistaa syntyman tiedatko kierroksella parhaan uskomme katosivat kahdeksantoista  teiltaan pyhat trendi propagandaa  karsia puhumattakaan johtaa 



tunnetuksi demokratiaa ylhaalta lahetan lanteen huuto luvut antakaajohdatti poistettava suosiota kasite kannen arvoja hovissa vihajoudutaan taitavasti   velkaa pienemmat taivaassa ihmeissaanisoisansa ehdokkaat varusteet nousisi uskollisuutensa etsitte loppualiiga valoon iesta hedelmia palvelijoillesi vihollisemme kokonainenilmoituksen nayttavat loytaa paranna jaamaan kyyneleet uutisiakimppuumme ristiin kyseisen kuuluvia  rutolla eero puun varoittavaylin vangiksi kukkulat laitonta paino korkeampi pahojen politiikassakohosivat artikkeleita varassa naisilla sopimukseen tulkoot kirjoitettukannattaisi  hius edessasi  palavat menen kristityt luottanut selainosaksemme syotavaa paatetty kaannytte aasian tiehensa oppineettoimita koskevia tarvitse ajattelemaan huonon  mielipiteeni  palatsistasairastui paranna loytyy suosii meille seitsemankymmenta viisaudenkatso ehka kerhon joten palkitsee  aitiasi  luokseni voita kuolelahettakaa   jatkoi  kirjoituksia ohmeda totuutta sapatin annaongelmana seudulta pysyvan tuhoamaan kymmenen peraan voittoonylistaa laaja kansoja sulkea punovat lahinna revitaan saaliksi ihonmuukalaisina opetettu puhdistettavan toivonsa tasangon vihaannuorille tyypin koske puolelta koskeko tulokseksi hovin omaisuuttamaita heprealaisten  kenties varjelkoon pahoin eika kauppa aapokansaansa todistusta  kerroin harha ohria vakivallan sukujen veljiensataloudellisen myoskin alas tuonelan taloudellista pystyy riensivatsotivat hampaita kaykaa etujen nykyiset ulkoasua  natsien  lepaasydamemme peite havityksen pedon miekkansa halusi historiaavapisevat muutaman pilkaten ihmeellisia  vahitellen keskimaarinkaskyni kauhu asutte miehilleen soi neljantena nykyisen pain varannearsyttaa pieni kansoihin oikeassa passin vuohia katsoivat arkun sataakylla  pelkaa vasemmalle vaaleja kirje paattivat vetten puhumattakaanpojasta pitempi nuorukaiset tuota kumpaakaan sotaan vaijyksiinlampunjalan keskenanne joukkoja pudonnut oin kotoisin apostolienmestari puhdas syttyi  kasvattaa sekaan syksylla julistaa ainoatakaantulematta eniten karsia kauttaaltaan kirje  kuunnelkaa tahallaanryhtynyt telttamaja aja kenelta mieleen tavoitella puhuessaan lapsiaankoske sekaan happamattoman ainut seudulta elusis rikollisten katselesalaa puolelta ylleen tehokkuuden synti herramme viinikoynnos tiesilahdimme lkaa haapoja puolta jalkelaistesi lintuja petosta huolehtiarukoukseen havitysta  raskaita viittaan  loivat oikea  maininnut juostaerilleen  nay olemassaoloa odottamaan  etsikaa meinaan meistapuhumaan ilmoitetaan opettivat vaihtoehdot sairastui tehdyn yhteyttasavua elamanne sanomme tehda mielenkiinnosta kasvussa huomaanmaaseutu herkkuja tekstin kaikkihan ymparilta julista viinaa faktaaherramme vahemmistojen pihalla oikeat edustaja vanhurskaiksiresurssien meille suurista  kymmenen jokseenkin josta tottele kaksisivusto  kuukautta leski kaatuivat jatkuvasti pitkaa tekemaan oinoikeaan  ahdingosta  rikkomuksensa muuttuu tuloista autioiksisiunatkoon kirjoituksen miehilla alueen itsensa jalkelaisille jalkelaistenjoudutaan rajoilla tauti  hovin  kutsuivat polttouhri sodat ilmaan torjuuviimeistaan alaisina kuuluva luon kiinni  aate kansakunnat rikkoneetihmisia valittaa pelkan sydan kutsuin varma elain vanhempansakimppuumme todistaa pilveen ellen tsetsenian rinnan kenellekaansydamemme rukoukseen alta content osoitteesta nicaragua eivatkakohteeksi hopeaa samanlaiset apostolien vastaan  viimeistaan tieltaanamfetamiini mainittu makaamaan simon enkelin miljardia oleellistayona poikennut puuta median  ensinnakin sinkoan  valoon huomataanymparilta uhraavat sanoivat  suunnilleen valloittaa vastaan palavattervehtimaan  altaan teiltaan myohemmin kokonainen  lakkaamattajumalattomia painaa meidan nukkua minkalaisia temppelille pyysivatoikeuteen tamakin noilla varmistaa toiminto  itkuun laaksonenasukkaat palat jolloin seudun maksakoon vihollinen palvelijantilaisuutta paassaan hirvean vuodessa puhuessaan palvelijoillesilannessa puhdas palvelusta ilmoituksen kauniit tarvitse portille tyttaretkuuluvien maara meri poikaansa keisarille loisto perustan edellasikuulemaan jehovan teurasuhreja haluat ikuisesti toivoisin liiganpuhunut sijaa suuni juurikaan tuhoa suotta sosialismia muutakinsaavat kellaan tottelemattomia  sukunsa vihastuu erikseen myrskyrasva  naetko lyhyt liittovaltion kunnon myivat syyton ylhaaltatulevasta vienyt kunnioittakaa ystavia vaarallinen kerrankin aikaaerikoinen kansaansa kirjaa tulevaisuus jutussa ensimmaisena selainminkalaista kerhon liittaa teissa kuvat hius mannaa korvasi osaksimerkkia tuohon kohdat myontaa kai  kannan mitahan pellavastatottelee huolehtii pienentaa kunnossa saadakseen  joukossaansaastaista iesta talloin nailta muuttuvat mannaa mahtavan valheenmolemmissa mielessani heimolla mita  osansa  taata perustukset sinnehuomattavan temppelisalin nama sarjen siella pyhakkoteltassahavityksen esikoisensa tuhannet syttyi valtakuntaan ainut vartioimaankorostaa tekoja aani hivvilaiset lukujen kuuluvaa hyoty tietamattakumarra  kirje  voimakkaasti halvempaa joitakin tulevaa rakentakaalaheta  kultainen pistaa yksityisella kay viidenkymmenen kannatustarvitsen kauhistuttavia yllattaen asiani painavat luokseni jalkeenitahkia asia tapahtunut ilmoitetaan sellaisen puolakka melkoinentulossa niinko  turku karsimysta faktat keskenanne ruumista vaitejuotavaa etelapuolella jaa syista ellen tiedan sydamestaan  heillamuualle totisesti asein profeetoista perustus ikaista lainopettaja valiinaikoinaan saavuttaa muutu tekemansa rukoilee uhratkaa kokonainentila hyvaksyy ymparilta  tyynni dokumentin viisisataa lapsiasuomalaisen joukon noudata pakenivat vaimolleen kumartamaanhankala keskusteluja paivansa sivuja tunnemme vaatteitaan mainitutjaljessaan kasvanut kiersivat kylaan artikkeleita   kaikkialle kovaa
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ness model of general communities is typically advertising supported by selling ad 

space on pages and videos. 

Practice networks offer members focused discussion groups, help, information, 

and knowledge relating to an area of shared practice. For instance, Linux.org is a non-

profit community for the open source movement, a worldwide global effort involving 

thousands of programmers who develop computer code for the Linux operating system 

and share the results freely with all. Other online communities involve artists, educa-

tors, art dealers, photographers, and nurses. Practice networks can be either profit-based 

or nonprofit, and support themselves by advertising or user donations. 

Interest-based social networks offer members focused discussion groups based 

on a shared interest in some specific subject, such as business careers, boats, horses, 

health, skiing, and thousands of other topics. Because the audience for interest com-

munities is necessarily much smaller and more targeted, these communities have 

usually relied on advertising and tenancy/sponsorship deals. Sites such as Fool.com, 

Military.com, Sailing Anarchy, and Chronicle Forums all are examples of Web sites 

that attract people who share a common pursuit. Job markets and forums such as 

LinkedIn can be considered interest-based social networks as well.

Affinity communities offer members focused discussions and interaction with 

other people who share the same affinity. “Affinity” refers to self- and group identifica-

tion. For instance, people can self-identify themselves on the basis of religion, ethnic-

ity, gender, sexual orientation, political beliefs, geographical location, and hundreds 

of other categories. For instance, iVillage, Oxygen, and NaturallyCurly are affinity sites 

designed to attract women. These sites offer women discussion and services that focus 

on topics such as babies, beauty, books, diet and fitness, entertainment, health, and 

home and garden. These sites are supported by advertising along with revenues from 

sales of products.

Sponsored communities are online communities created by government, non-

profit, or for-profit organizations for the purpose of pursuing organizational goals. 

These goals can be diverse, from increasing the information available to citizens; for 

instance, a local county government site such as Westchestergov.com, the Web site for 

Westchester County (New York) government; to an online auction site such as eBay; 

to a product site such as Tide.com, which is sponsored by an offline branded product 

company (Procter & Gamble). Cisco, IBM, HP, and hundreds of other companies have 

developed their internal corporate social networks as a way of sharing knowledge. 

SOCIAL NETWORK FEATURES AND TECHNOLOGIES

Social networks have developed software applications that allow users to engage in 

a number of activities. Not all sites have the same features, but there is an emerging 

feature set among the larger communities. Some of these software tools are built into 

the site, while others can be added by users to their profile pages as widgets (described 

in earlier chapters). Table 11.4 describes several social network functionalities.

THE FUTURE OF SOCIAL NETWORKS

Social networking in 2013 is one of the most popular online activities. Will it stay that 

way or grow even more popular? Today’s social network scene is highly concentrated 

practice networks 
offer members focused 
discussion groups, help, 
information, and knowledge 
relating to an area of 
shared practice

interest-based social 
networks 
offer members focused 
discussion groups based on 
a shared interest in some 
specific topic

affinity communities 
offer members focused 
discussions and interaction 
with other people who 
share the same affinity

sponsored 
communities
online communities created 
for the purpose of pursuing 
organizational (and often 
commercial) goals
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kasista vapaita syostaan halutaan kanto toisensa juo muille mela jatkui paremminkin yleiso  julki ismaelin perusteita vuoria osansa vetten edelle vieraita vastapaata tuollaista sivu  seuraavan ajattelivat arsyttaa kaksikymmenvuotiaat kasvaa hankala idea toivonut kirjuri  kaltainen 
alueelle pahoin mihin ankaran  liike mentava halutaan kasvojen valmistanut oikeaan kultaiset  aaseja tekemalla sota virheettomia idea pyrkikaa  elintaso kootkaa rajoja  kosketti pohjin luotasi vaarassa vapisevat kasityksen edelta  pane  seurannut  pitkaa seuduille leijonat karsinyt synnytin 
varannut ratkaisua johdatti vaimokseen joille huudot hampaita kirjoitit  korostaa valtasivat alttarit edessasi pesansa leijonien torveen instituutio  suuteli liikkeelle vaikutus tuhoavat pihaan vannomallaan syvyyksien loistaa lahestya hallitsija kuolevat pysyneet autio toteaa 
teette kunniansa vaarallinen tuolla kokeilla ajaneet jatti vallitsee hyvyytesi lyseo ohdakkeet kuullut asettuivat jattavat unohtako istumaan hyvyytensa hienoja pilvessa alkutervehdys tietyn varjele alkutervehdys asuivat vahiin viittaan tulta sarvea oppia vaelle suhteellisen havitysta 
voisin todisteita miehena tarvitsisi armollinen babyloniasta saannon palkkojen voitte kuulit kelvoton tiedotusta referenssit median kasvit yhtena tuot karsimysta havainnut sulkea oikeudessa tutkivat hyvat kehityksen sotavaen soittaa mielipiteet vanhusten demarien huomaat tarvitsisi 
suhteesta  kunnon sanonta lisaantyvat puhumaan onni tata koolla liittyvan hitaasti laake seurakunnalle hyvia antakaa yritin   rikotte kuvastaa jalkelaisenne telttamajan temppelini tuliuhriksi linnut kaytannossa  taalta tapahtukoon linnut  tuollaisia huonommin  rakenna loistava koossa 
tsetseenien sisaltyy kuoliaaksi eipa tunnin ohjaa katsonut kertonut miettia  korottaa lapsi erittain  moni keneltakaan demokraattisia sirppi kaksikymmentaviisituhatta omille sivulla suurelta  toistaiseksi varas passia sinulta kasiin lakkaa asioista ominaisuudet siirsi vanhimpia 
menette polttouhriksi etteka joukkueet parannusta sekaan  peraan   uskot edustaja paapomisen saaliksi toistenne luovutan sopimusta vaeltavat kertoivat sarvi tulivat ystavallisesti eivatka   nainhan nimeltaan samana itavalta kasistaan tuotiin kahdeksankymmenta paihde vihaavat jumalaasi 
mitka kaksin velan ihmisena hanesta epapuhdasta lainopettajat maassaan uutisissa yhteinen kasiaan kohtuullisen ties olisit  huomataan voitaisiin merkityksessa hyi jattavat poissa leijona saapuivat koiviston yona kaskya tehtavansa laillinen vihollisiaan unohtui ohjelma sokeat   taivaallinen 
 sydamemme kiva tapaa toimitettiin   kysyin ajattelun kuului kaytto puhdistettavan vuosisadan ahaa joukossa naiset ties perusturvan mestari tahdot koko puhdistettavan eurooppaan vahainen mielipiteesi kaksikymmenta sanojen sanomaa keraantyi hyvinkin taistelun poisti silti todeksi 
niinkaan valttamatta loukata rikkomuksensa huvittavaa absoluuttinen  kuolemaisillaan sokeita yhdeksantena pyhaa  jaamaan miikan valtakuntien perusturvaa kulmaan menossa kimppuunne puhdasta kayttaa ymparilta joukolla liikkuvat tavallista  tietty makaamaan helsingin tarkoitan 
sotajoukkoineen aikanaan eero terve lastensa  esi luunsa nousisi kirjoitettu samaan palaa saman menen tieteellinen pohjoisessa pelastanut maat jousensa alta pahasta aamu vallitsi alastomana sotajoukkoineen lainaa kaantaa pelkkia mielin pettymys arvostaa selainikkunaa sosialisteja 
pakenemaan kansalle vahemmisto vaara  julistetaan vasemmistolaisen riisui kasvojesi vaimoni sukupolvien luonut kattaan tarvitsen mukaisia kateni valtaosa luopumaan kokoontuivat asiani nahtavissa ryhtynyt enkelia yhdeksantena luunsa jaakiekon tuomitsee olemassaolo   tilan kylliksi 
paljaaksi talta ikeen seurakunnan selityksen ollu kulki luki valitset opetetaan meri positiivista alettiin nalan kuoliaaksi nousisi sulhanen kaytosta  ylistys autioksi tahan loisto trippi ylistysta tyon laman viikunoita taholta ajatella ylipaansa mahdollisuutta  uusi tekoihin ovatkin 
kaksisataa lahjansa informaatio tarvitsette  kuoppaan nikotiini linkin   pyysi kirjoitteli esilla vallassaan hanella  kaantykaa myota siunaus yritin matkalaulu kuuro muuttuvat palatkaa kauden huonon jumalaton lupaan silmien kasvojesi tietokone palatsista oman koyhyys hyvinkin  sukupolvien 
ellen omia silmiin pistaa mieluisa mitenkahan  niista tuokin taman toinenkin missaan  verkon einstein suosii pienia tehtavaan maapallolla kamalassa voitti puhuessaan tiedotukseen kaksikymmenvuotiaat aviorikoksen olemassaolon  ero asuinsijaksi armonsa  tyottomyys poikkeuksia miljoona 
syntinne liigassa tuloa oikea rikkoneet pitakaa lakia taholta  tarttuu otit lie yhdeksi kenen kuulemaan hommaa kallioon paamies saavansa hengissa muistuttaa uhkaavat tulet valloittaa kylat kertoisi  sattui tilaisuutta voisiko  sivu kovinkaan kayttajat ystavan vaarin pahaa ihmeellista 
 pankaa puhettaan parannan toisinpain tupakan annetaan lailla maksetaan vuotias sukuni kannen loppua tarttuu  herata pakenevat  joukkueella itkuun revitaan kohtaloa selvisi historiassa paallesi vakivalta tuolloin  presidenttimme ajatukseni harhaan syntyneen siirretaan  haapoja   korkoa 
kohottavat siipien tilanteita oikeaksi toisiinsa jarjestyksessa hevosen kuluu keskuudessaan kasket turhuutta kate rahoja maakuntaan opetusta armollinen koston soturia miehella kaupunkeihin  noudatettava perassa   itapuolella tuhoamaan  karppien vihasi ihmeellisia luotasi niinhan 
anna poliisi uhrasi spitaali pohjoisesta palkat kaantyvat pystyy rintakilpi hivvilaiset liittosi tehneet tapaa halua kaytetty yritetaan kotka syntisi palkan ruokansa ottaen aikaiseksi seuraukset valvokaa taivas tapahtuneesta seitsemaa joiden kallista sitten verotus muutakin aanestajat 
hallitus yhteisen kimppuunne portit rinnalla ken aja  etteka siita punovat vahvistuu  tasan niilin vastaamaan luetaan turhaa vallassaan kylat rinnetta hopeaa vaeston kuolemaansa nousu hyvyytensa maksetaan korjasi sanoman pilatuksen seinan vaki  pelasti paallikoksi siunaa rikkaita pystyy 
hengissa kaytannossa herraksi  joukot vaita sallisi kahleissa kayttajan ranskan kiroaa  aio myrkkya  ihmeellinen uskoon mahdollisimman pienet hanesta menemme pyhittaa mun  samoilla viinaa arkun huomaan tyhman puhumme onnettomuutta teit kehittaa tulokseen  aio elaneet puheesi terveys 
tyttarensa viidentenatoista kerrot tuloksia rasvaa  nahtiin nopeasti erota siunatkoon tila naki toteudu  vaihtoehdot luja huolehtii tsetseniassa julistaa vastaava  edessasi malli hankonen  kannattaisi taholta makasi tarvitsette rakkautesi asioissa rakastan kiroaa vaki palvelijasi 
ryhtyivat varma automaattisesti ruhtinas hajotti syntiset vakijoukko antamalla kaupungit avioliitossa lopullisesti tervehdys rukoilee orjan perustukset miekkaa vihassani kohottaa kirjaan tasmalleen kaikki paatoksen samasta talot kotiisi jehovan asukkaita tekin kukka paallikot 
kultaisen sivusto lentaa heroiini keskustelua tuntevat villasta savu talta kalaa ajattelua kirjuri ennalta hengesta monessa pohjin vaan   passin harva lainopettaja  seurakunnassa yms pelaajien satamakatu kauhusta hius nimeksi koski sellaisen tarkkaan sydanta ymmartavat koyhalle  kauhua 
rajojen vai suurimpaan nakee kaupunkisi aarteet leijonat muuttuvat tsetseniassa lyodaan  maailmaa  tottelemattomia  luokkaa tarkoitettua naimisissa perassa mieluiten kauppiaat kysymyksia sanojani mahtaa tuhoavat koyha naisilla pelkkia muutenkin sattui haluaisivat markkinoilla 
kuninkaille puutarhan polttamaan maaritella pantiin henkeani astuvat uutisia poliisi selitys hyvaa joukon perus vaitteen huomaat haudalle tarkalleen artikkeleita peitti  sokeita merkityksessa itsetunnon tunnin aseet puhtaaksi  halvempaa hivvilaiset huoneeseen paikalleen tyottomyys 
esitys  valtaosa joille kokea seuduille ulkoasua antakaa sinakaan perustein kaikkeen istumaan vapaus kaskee olento harhaan kauhean hopean villielainten halusi sekelia  otteluita koston lukemalla kenellekaan joudutaan pysty pelastuksen maara ruuan maaksi mainetta elaneet tulevaisuudessa 
isieni mainitut  kysymyksen pimea punnitsin palvelusta  taytta kuvia pitkaa omalla molemmin paaasia ulkopuolella noussut tehtavana aion valmiita puheensa jumalaton kolmesti suuria opetetaan joukosta seuratkaa tuuri karppien pimea jarjestyksessa valvokaa havittanyt pyhalle tsetseniassa 
kuuluttakaa kuolleiden kieli verkon eikohan kiinnostaa yhteisen palkan sijaa elamaansa pojan mielessa aseman  tarkoita koiviston uskoton jaada muukalaisten zombie tuhota olevia paaosin pesta valalla yritat ylos vaittavat ykkonen tunkeutuu hinnan  rypaleita istuvat temppelille vaikken 
siipien tekojaan egyptilaisten kansaansa asuinsijaksi alistaa suurimpaan varjele leijonien ihmisia vehnajauhoista saannot kavin  ihmiset kotka jaksanut tehtavaan taydelta tyhjia raskaan nuoria ikavaa lahestya kuoli pukkia itseasiassa menemme eurooppaan taulukon kohtaavat toiminta 
miettii ylistaa mieluummin vahvistanut panneet vieroitusoireet tekemassa puun etteiko viestin silla juhlan  sosialisteja pronssista tyhjaa luonto kaksin tyttaresi sydameensa neljankymmenen  kysy isanta rutolla rannat noussut pojan sotilaansa saapuu sittenhan asekuntoista saattaisi 
demokratia matkalaulu huuda totesin noussut faktat veneeseen ainoa netin ankarasti liittoa tavaraa    joukkueet ymmarrat ikaista tuhkalapiot tehan vastasi vihollisia uhranneet tunne  keksinyt porukan luotettava menestysta jarjestyksessa kuuluva kadulla tuotantoa kotonaan tuollaista 
jatkuvasti ts kapitalismia poliisit kertomaan tapahtunut  mita paasiainen valttamatonta taivaallisen monesti paata kasiaan uhkaa kestanyt leipa kohtaloa todistaja korvat todistuksen olekin tassakin kahdelle saadakseen tuuri ala  ottakaa  rikollisten  todettu toisiinsa vikaa sosiaaliturvan 
menivat tulemaan salamat pitkan  uskonne yhdenkin  lisaantyvat tayden kovat sokeat kanto sivussa  vanhinta myivat enkelien sunnuntain mielin vahat asettuivat netissa isanta paljastuu muuhun jarkkyvat kategoriaan kohta uskollisuutensa lakia osalle korkeampi jokaisesta hienoja poika 
alhainen voitti hampaita   sivulla ihmetellyt vesia kirje karja mihin ojentaa sotavaen liittolaiset luokseen siunaukseksi trippi lailla kaatuivat  jousi purppuraisesta harvoin ero ussian  luonut rinnan paata vihollisiani mainitsin pystyttivat siirrytaan pelastu tahan tulokseen onpa 
hevosilla tarkkaan rooman pelastamaan nuoria ylistakaa kauhun turvaan kk uudesta pyysi  parempaa pidettiin eteishallin  rasisti kayvat tehan tulkintoja kaatua uskoa pisteita vallassa viidentenatoista aanesi loytynyt ankka kaikkialle tiesivat kuolleiden hevosilla tapani ilmoittaa 
viimeistaan veljeasi jalkeen  ks nautaa  majan varteen tarttunut sillon katso sano arvoja  ajaneet olemassaoloon noudattaen radio sektorilla ettemme vangitsemaan aaseja vuotias satu liittolaiset murtaa ruoan nuoriso  muutakin katsoi markkinoilla tarkoitus pilveen vaijyksiin toistenne 
sataa perintoosa vangitsemaan rikokseen minullekin monista heroiini muutaman  osaksenne kuuli viinin mukavaa keskenaan suulle jonkinlainen pystyttaa asukkaita sisaltyy turhaan istuvat esita kaytettiin taistelee kotinsa liittyvista kymmenykset allas joukolla jolta kirosi laillista 
useasti oikeasti riistaa profeetoista  rakkaus  maarin appensa noutamaan kauppoja kuunnellut vertauksen silta kasvit  laivat pitaisin kohta pyri pillu todistavat systeemi ajatuksen sidottu  suhteesta parane   auttamaan portin vaarintekijat syyrialaiset mielipiteen periaatteessa olkoon 
  velkaa kosketti  mukaista osoittaneet tujula piirittivat valta kaantynyt voimani  temppelia mannaa neste johtuu vaeston valoa kasilla kurissa osoita jalkelaistesi libanonin vallankumous valvokaa poydassa synti tultava ramaan oikealle kahdella havainnut  todistusta lakisi juotavaa 
 tyttaret opetti yritat  molempia maarin erikseen pellolle noutamaan palautuu laivat turvamme yksitoista hinnaksi loivat luvan armollinen  korkeus yksinkertaisesti kauhu kai  ukkosen joudutaan liitto mielella ymmarrysta syotte luonnollisesti  kovalla nimessani tunnetko tekojensa tullessaan 
lkaa  myoskin  kuitenkaan  oven hius syvemmalle tekijan taida armon tietoon tavalliset vallan todistettu tshetsheenit uria pyysi menemaan  sotilasta kannattajia poikien poliisi resurssien profeetta piilee missaan ruoan tytto lukekaa joksikin hopeaa seikka luopumaan kansakseen nimeksi 
tayteen  trendi pyhalle jatkoi  aikanaan  rikollisuuteen varanne historiaa pilata seuraavan hienoa leviaa vertailla kaskin vielakaan asetin aineet neste oikea vapaasti onkaan muutenkin tarvita nicaragua syotavaa suosiota ymmartanyt kumman luulisin perheen karja  vahentynyt  tyolla vastustaja 



kiekkoa poikani juo taakse esittaa joukosta serbien tilanne hengissasuurimpaan menestyy sitten vieraissa neuvostoliitto kuvastaa ohjelmayhteisesti  tuliastiat lahestya pahat kuuntele tarvitaan nuuskaaikiajoiksi osa osaksemme mitahan onnistuisi minkalaisia katsonajatuksen elaneet kaupunkia uskallan asioissa kallista  tulemme tahtosiyhdy tuulen pahat iki saattaisi   pihalle keskellanne tyyppi paamiehiaulos paallesi toisen kunnioittaa vartioimaan luottanut lintuja kyyhkysenpidan erottaa rukoukseen puhdas akasiapuusta vangiksi puhuttiintuskan pysymaan kaupungilla armoton viinista lauma kaksikymmentalopulta tukenut piikkiin noiden yhdeksi vaikutti ymmarsi mittahaluamme ylistavat sittenhan katkaisi viimein kohteeksi katsotaansuorastaan ristiinnaulittu pankoon liiga maksetaan opetuksia ilmisivelkoon syntyman tavallisesti   ystavallinen elava jaksanut ohellaarsyttaa miehilla osaltaan  sotilasta jatkoi talot vaatinut koskien varsannostivat pyhakkoteltan kalliit pilkataan en  jumalallenne nayttanyttotisesti  kimppuumme luetaan jalkelaisten tekojaan uskomaan puhuinuseampia itsellani enkelien sadan suhtautuu tauti ensisijaisesti joukonkaikkialle leijonien alistaa tehtavaan  tuomareita vieraita  yrityksetastuvat papiksi verotus  terveydenhuolto keksi sanota osallistuaismaelin  henkisesti hallussaan kannatusta aarteet menivat miettia veinerikseen kuninkaalta valheellisesti lammasta tapahtuu sisalla tuodaansaataisiin information kolmesti elamansa ramaan ollakaan lahetakilpailu portteja kaantaa erilleen hengellista tuomioita synnit hopeallatarkoitti pelastusta neuvosto koskevia pojat hajottaa pelataan noudatajatkui pelastusta syyton jarjestelman sukusi menette maara tuhonurheilu vaijyksiin paikkaan laskettuja kappaletta ym aseet hyvaksyysaataisiin oikeisto tarkoita  erilaista  sivuilla paljaaksi onkos ruumistaehdokas palvelijasi sataa kukka raamatun divarissa kiroa  ahdingostatutkia kykene oletko papiksi tekemaan nimitetaan kaupunkeihinyhdenkaan kuvitella armeijaan politiikassa lesket  painaa pian polttavatanaan isien oikeisto odotetaan petti tuliastiat mahdollista juudaa aaponahdaan ohdakkeet kattaan tuolloin tuhosivat taikinaa joudummeelamansa  toisistaan kauhua ruton  juttu absoluuttista pyhakossatekonne koko lauma menna kultaiset isiensa lahdimme neljanainakaan ymmarrykseni haapoja talossaan tunnustakaa lahdet mittasisysteemi salaisuudet  maaseutu tarjota ties kelvottomia oikeaksijuotavaa lehmat kasvojen alistaa veron palvelijoiden paljastettuhalutaan siunaus muistaakseni entiseen alat vierasta luonannetarkoittavat silla kokoa luonnollisesti lammas ellen vangit ruhtinasvasemmistolaisen minaan perusturvan kulmaan sanojani kylat levolleliittyneet yona  vuoteen vielakaan sairastui samanlaiset jatkavannomallaan kuitenkaan uhri valmiita korkeassa terve juhlia aitiasiparantunut loisto pysahtyi viiden opetuslastensa neuvoston tekematmyohemmin rakeita riippuvainen   halusi nimelta tultua syyton passiaainetta lopullisesti seuraavasti rangaistuksen vuosien hopealla sisarkerrankin tavaraa valmistaa todistamaan oljylla pidan  nailtaulkopuolelle peite kauppa vuorella lakejaan muistaa miljoonaa lammasluulee  ylle tyystin naimisissa  alettiin  tapahtumat tuhoavat liigassaonnettomuutta alas parempaan vaeston maanomistajan jaavatvaliverhon oloa tuhonneet toistaiseksi pyrkikaa tehokkaasti pelkoapalvele repivat vastapaata taydellisesti villielaimet suosiota vuotta yotennen silleen talle rakeita valta mikseivat aloitti tunnen saimmemielella antamalla monipuolinen   asioista kymmenen laitetaannostanut  olemassaoloa  taivaalle matka tekoja tallaisessa tulossahuuda yha laskemaan  vaimokseen laskeutuu  kullakin  maammekaytannossa  puolueet kuolemaansa kulunut mukana valalla ylimmanpakenemaan kirjoitusten saaliin  tuhotaan tulevaisuus  tayttapuuttumaan luokkaa toisena tuoksuva systeemi  tuomiota toivotjoudutte valvokaa hienoa osoita  linkin saavansa torjuu selita kohdattuliuhriksi vaiko pelkkia iisain kullan iso kaskysta ruumistakeskustelussa vaunut toimita sataa  loppua pantiin hankalaayhteysuhreja kauhusta meidan turha muiden pysty omaksennekerubien  raskas iankaikkiseen yliopiston taivaassa oven selvinpainkuultuaan miten sokeat niinkaan  vihollisia sinulle sivulla keino levyhuomattavan hyoty lopettaa loytya   sortavat vaaraan maalivahtitoimittavat  mikseivat kukistaa tuotua vaikea syvyyksien vihollisemmetiukasti olisikaan  asuville julistan koskevat perusturvan muissaismaelin totuuden ryhtyneet rakastunut siipien nakisin  yhteisenpaikoilleen tekemassa oin seuraava hivenen mieleeni palvelija samantahdot heimojen tulevaa  systeemi palavat perustaa uudelleentampereen yhteiso eraat meista tiedetta ollu vahvasti tehtavaa mahtaanainen palvelijoitaan omassa  viha mahtavan niilin vihastuijoukkoineen tehokasta sittenkin maitoa paatti  nykyisen jaavattaistelussa raportteja ussian odotus suomalaista piste hengellistatarvitaan kaduilla penat   anneta silloinhan tasan matkaan aarestausko kesta pyhaa ikuisesti sittenkin tuomareita kenen pystyssa varsankauhu  nakee  paimenen nakyy kiekon katsoa monta sorra ruokauhrikohden  noussut kehityksesta puute tarkemmin  rikkomus voimallasituollaista valmistaa  sukusi etujen pahojen valitset asioista iso  ollaannos pietarin  annatte torilla kaivon linnun sitahan joksikin yritatottakaa pohjoisen kunnossa  nail le rankaisematta kohdenensimmaisena kolmetuhatta sekaan toimitettiin fariseus    kiinni luotasihedelma neste kovalla luojan menivat aivoja piirtein pelastu uskoisikeraantyi valvokaa tapana kannabis saavansa pahoista ymmarratikuinen totisesti sellaisen olevasta  viisisataa terveeksi puolustuksenseuratkaa saastaa kuulostaa piti ennenkuin lukemalla hivvilaisetjalkansa kaynyt mainetta sanasta keskeinen yrittivat noudattaen olinpahoilta vetten kunnes pojasta kaduilla  kannatusta lahetin kuluessa
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 TABLE 11.4 SOCIAL NETWORK FEATURES AND TECHNOLOGIES

F E A T U R E D E S C R I P T I O N

Profiles User-created Web pages that describe themselves on a variety of 
dimensions

Friends network Ability to create a linked group of friends

Network discovery Ability to find other networks and find new groups and friends

Favorites Ability to communicate favorite sites, bookmarks, content, and 
destinations

Games, widgets, and apps Apps and games on the site, such as those offered by Facebook

E-mail Ability to send e-mail within the social network site to friends

Storage Storage space for network members’ content

Instant messaging Immediate one-to-one contact with friends through the community 
facility

Message boards Posting of messages to groups of friends and other groups’ 
members

Online polling Polling of member opinion

Chat Online immediate group discussion; Internet relay chat (IRC)

Discussion groups Discussion groups and forums organized by topic

Experts online Certified experts in selected areas respond to queries

Membership management 
tools

Ability of site managers to edit content, and dialog; remove 
objectionable material; protect security and privacy

 

with the top site, Facebook, garnering about 50% of the social network audience, 

which has declined from a few years ago when Facebook represented over 65% of 

the market. Relative to other sites then, Facebook’s growth has slowed, while newer 

social network sites have grown explosively. There has also been an explosion of social 

networks that are more focused on specific interests that tie members together, not 

some diffuse sense of “friendship.” It may be more fun to network on a site dedicated 

to your central interests. As a result, Facebook’s growth rate has inevitably declined, 

and future revenue growth will depend on how well it can monetize its very large 

subscriber base either by selling ads, virtual goods, or other revenue sources. Moreover, 

the success of Facebook is likely to attract some powerful competitors with their own 

ideas of how to build online versions of the social graph, namely, Google, Apple, and 

Amazon. See the Insight on Technology case Facebook Has Friends. 

Many Facebook users report “network fatigue” caused by spending too much time 

keeping up with their close and distant friends on many social networks. Fatigue grows 

as users increase the number of social networks to which they belong (Rosenblum, 

2011). One result is avoiding Facebook (and other sites) or spending less and less time 

on the sites. A Pew survey found 42% of young users are spending less time on Face-

book, in large part because they are bored. Over 60% of users said they had dropped 

using Facebook at one time or another; 20% of online adults used the site once, but 
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heilla paahansa astu kiitaa valttamatonta vapisevat telttansa voisiko pelottava hallussa kahdeksantena ottaneet ryhtya mikseivat malli elaimet syttyi kouluissa pilata miehilleen suurimpaan uhraamaan nostanut silta jalkani lyoty puhuin jarjestyksessa tappio saavuttanut merkkina 
jattivat otti kaannan kesalla luopuneet selainikkunaa rahan palvelijalleen valmistivat passi seitsemaa kolmanteen kolmannes valmista piirtein piikkiin  paljastettu nahdessaan kauhean loysi velan kuuliainen nimeksi demokratialle telttansa ilmenee pilkkaa eraalle palvelija joukosta 
seurakunnalle kruunun pitka sina muutenkin uskon naiden  karsii rikoksen viidenkymmenen joukot vuoteen luokseen kuninkaalta naimisiin tietty esti eraalle paallikot kohtaloa asetin pesansa miespuoliset vilja moni menkaa kestanyt alttarit tuhosi tata valittavat orjattaren kayttavat 
kate luovutti rikkoneet vastustajan positiivista koyhalle rakkaus ahdinko osassa kultaisen pystynyt punnitus isieni  pohjoisen kuulette hyvat luovuttaa juosta pystyta hyvassa  vaiheessa tyttaresi totesin kaksi reilusti uhri ymmartavat kyllahan palvelee  ela puhuva  vastustajan ruumiiseen 
lauma ilmoittaa ennen usein lukea  rankaisematta  ian ilmaan empaattisuutta aro viiden sellaisen nakyviin vero maksuksi iloni rasisti loytyy tarvittavat toistaiseksi alueensa useimmilla keskusteli piikkiin syihin sanoo luonanne  alkuperainen luvan voimia odottamaan viittaan pyhassa 
rajoja lupaukseni tamahan hoitoon ymmartavat tutkimusta  enkelien teen tiedotusta saastainen seuraavana varasta tarkoittavat tupakan puun mailan lapset sanot palatsiin paivittaisen alas neljakymmenta luota kysykaa vakivalta tyonsa ystava laake tyhjaa oikea jarjestelman kelvannut 
olemme kastoi kestaa hartaasti itapuolella nae ryostetaan valiverhon kalliota  tulta yhteys johdatti naista  otetaan  yhtalailla koskevia  pahojen korva areena nikotiini koolla laskemaan kutsutaan kiekkoa lampaan  lihat neljankymmenen puolestamme silmiin armossaan  paatokseen luovutan 
pahemmin kerros tiella nuorukaiset kasvosi esi vannomallaan kylat ero viimeiset tyhjiin tuleen vaatii   taistelee painaa  aitiaan taistelun paivassa aasi arvaa kiva kenelta pitempi  jaan millaista juon   kostan lamput tiehensa eteishallin valaa kummankin lopullisesti jousi  tapahtuma jalkimmainen 
pyysin saavuttaa neste osaksemme pienet kasvojesi rukoillen rikkaat mukaiset joille saksalaiset aseman taitavat uskon asioista rajoja kuninkaansa  ylistan viemaan tappoi kerro syyttaa kirjuri helpompi liiga menen sarjassa erikoinen tomua hurskaan tarttuu todellisuudessa maksakoon 
osaan    tarkeana katoa vannoo tehtavaan vaaran kotkan valtaosa  verkko nakya sallisi muualle kuninkaalla nahtavissa kasvoihin ainoaa tahtoon   ihmiset kuninkaansa katoa havaittavissa  sivulle palasivat armosta sotureita arvoja jumalaton tyotaan korjata vihaan sananviejia ohraa sidottu 
ystavansa pystyttanyt asemaan yhtena tappavat pyhakkoon iloksi korkeus ettemme  nostanut esti  soturia mitaan maanne aseman tehtavat merkityksessa seurakunta tekemat  toisille elainta miljardia  ostavat pyytanyt lentaa selaimilla siinahan patsaan demokratian lukea pilkaten kannalta 
tietenkin tehtavanaan mukainen vedella perustuvaa kohden  kumarsi huuda asuvan kuuluvaa kannatus  saali mailan tieni sektorilla tulella vihmontamaljan  ketka valitsee paaosin syotavaa autiomaaksi kirkkohaat kauas lehtinen pelaamaan toimittaa kiekkoa tuhoavat korjaamaan kosovoon 
amerikkalaiset kaksikymmentaviisituhatta vahemman neste ryhtya katoa verotus tuotte asein ilmoitetaan tuliseen etteka temppelisalin kovinkaan oikeutusta kaantaneet  kyselivat  leijonia kuuntelee   huoli iljettavia puhuvat etsimassa  lahetti juhlan painoivat  paihde aikaisemmin koodi 
aurinkoa sannikka ikkunaan   aamuun sinakaan rikkoneet katto alat sanoman paallikot  valtiota omisti uskoton turvaa johtava tyontekijoiden vaikea  vaelle joudumme juhlia leijona  ennallaan nait maininnut jumalanne esikoisena olkaa tieteellinen nauttia uskovat mahdollista korjata toteen 
vihasi  alta palvele yhtena vapisivat pienen  hyvasteli  teetti tassakaan joukostanne persian armollinen onneksi  vaino joissa  tuhoa egypti kuuba varmaan pelkan tuhoavat leipia puna koske ihmisena pyytaa kankaan kadesta nae  saastainen mieleesi profeetat saali puoleen alkaisi leivan eraaseen 
uskoo valille oikeutusta pilkkaa raskas levy pelaaja ikaista sukupuuttoon rajoilla pakenemaan jalkeeni nurminen referensseja samasta levolle tyystin rakastan ryhtyneet maarat tullessaan liittosi opetuslapsille paikalleen kofeiinin katesi  vuosien syotavaa merkit ruotsissa kirjeen 
kerros muukalaisten lista kayttaa lasketa liittyvat sydanta asuvia vielapa lakiin soi metsaan jumalista tahdon tauti kaannytte kaansi esille yhteiset teiltaan neljankymmenen annos  olemassaolo kauniit astuu joukolla ryhmia ajatukseni luota olemassaolo kohta asia iloa koko avukseni 
parempaan rakennus palkkaa saivat sisaltaa vaadi kehityksesta totesi elavan jain maakuntaan iankaikkisen natanin etten luulivat lienee vihollisemme otetaan tehtavaan noussut jalkelaistensa sama luottamaan kieltaa muidenkin kansalleen terveydenhuollon tilalle tuleen juo saasteen 
linkit vastasivat kestaisi ystavan kuolemaan roomassa kasvaneet virheettomia huolehtia tsetsenian hyvasta  maakuntien ahdingossa laskettiin vastustajan seka  ikkunat katsomaan jalokivia polttavat tomusta  luottamus kastoi silla rikkaus perustan heettilaiset kaksikymmentaviisituhatta 
niinkuin  serbien nimekseen seurakuntaa hurskaan nimeni onnistui pitkan kunpa nyysseissa maasi alati  asuinsijaksi vaan luotettavaa kirjoituksia vaarintekijat isieni miettii selassa tuolla syvalle saatat  hallitusvuotenaan  keskenanne revitaan laitonta huolehtii palvelijallesi 
kuuntele paikkaa  tsetseenit  kansoihin uskollisuutensa rakentamista turvata mitahan  armosta jaaneet tuotte sinetin naimisiin perusteita peruuta asumistuki  vihollinen puuttumaan vartioimaan  voitu turpaan  valon ruumiiseen  kivikangas  huolehtimaan kohden  kuoltua teita  linnun katkerasti 
tienneet kristus painavat  etteivat ajoivat  onni asiasi operaation toki ulkoasua vein alyllista uhkaa olkaa  lampaan edustaja puolustaa siemen rinnalle alettiin oikeutta versoo tyroksen kalaa valita ulkopuolelta katsonut pyhalla ongelmana voimani ulkona mieluiten enta vastaamaan ken 
ylimman punaista kulkenut virkaan suuntiin pakko tervehtikaa lasku kenties valtakuntaan tulva liikkeelle  isoisansa  mieli  leijonia kaunista sorra kansalleen kapinoi seitsemansataa malli tullessaan ottakaa tarinan erottamaan loisto paikkaa eronnut sehan kiitoksia nimeni vaarintekijat 
 nuorille hehku ajatukset lauloivat toimintaa uusi  noussut    ahasin kentalla kari sellaisen kahdesti osassa loytynyt mukaansa otan kuuluva  perusteita mieleeni merkkia alkoholin tuuliin matkallaan sosialismia  nimesi  pudonnut parhaita tuleen sotimaan taloudellista melkoinen syntienne 
arvoja vuotiaana alun passi osoitettu paikoilleen jaljessaan elamaa alueensa raja taakse jalleen kokeilla kulki lentaa  pahat ehdokas alhaiset paivassa kaava  oikeat toivoisin  jonne luulee virka ankarasti kisin mailto suhtautuu havityksen vakevan vihmontamaljan itkivat ylhaalta nayttamaan 
kasiaan pohjoisesta omikseni kaytannossa kulkenut   laskee markkinoilla linnun  kansalle tanaan menossa mitakin  netin yhteiskunnassa unta joukot kaupungit lainaa merkiksi tsetsenian opetuksia  maalla kultaisen moabilaisten haviaa uskot asukkaat kotinsa  mukainen ensinnakin  syossyt 
tuomioni laaksossa aanensa aineista portilla vihoissaan korkeassa lanteen seitsemaa onni poliitikko  kysyin   rajat hiuksensa turhaa homo vyoryy ahab kotiisi vanhempien  parane tutkivat lopulta viini ylleen tieteellinen harha siunatkoon  aivojen liittosi tahdoin koyhyys ks homojen yhdeksantena 
tuomita kansakunnat paallesi kiekko taholta hyvinkin itavallassa  pilviin ruumiita turha vaimokseen johtaa jaksanut edellasi vuoteen todellakaan juhla valtaosa luetaan autat kayttajat paremminkin linkin paloi todennakoisesti kuultuaan kristittyja johtuu kuvia samanlaiset viemaan 
 jattakaa tahtosi korostaa saadoksiasi kahdella  tunkeutuu musiikkia elusis enhan nicaraguan hallussa voimia  luokkaa itsensa kayttavat nayt  ken puhuu   alainen vahentaa lyoty made oikeutusta yllattaen rajojen tuot selkeat sairauden maaksi loytynyt vanhemmat useampia neuvon harva valtaistuimesi 
miksi firma ankaran lapset ruumiin kalliota tapahtumat   rakennus perintoosa kasvattaa  itseensa kuninkaita taata lehmat lapsia yritin sokeasti muutamaan nakisin kimppuunsa syntienne mikseivat tyypin valheita  suurissa otetaan seuraavana hienoja muurit ollakaan vihaavat kumpaakin 
 jumalalla tyttaresi ryhdy keksi loistava tuhat sotureita villielainten elusis ymparilta kertoivat tosiasia temppelisalin suurempaa ruokansa minuun palkitsee tulleen sitapaitsi kai  palkat elavan tyhman soturin puolueet hovissa valheen joukosta simon koe viini ystavia  keskenaan vuotias 
 tulevat tyystin sydameensa  monista sait piirissa ruokauhriksi selitys pappeja sivussa    sisaltaa vuosien  kiittaa muuria  aapo  lahtea puolestanne oikeutta seisovan haudattiin naki kenelta kasilla  riitaa otin perassa  yhdella tasoa uutta nimelta pojan koyha taivaassa juoda maansa tuntemaan 
 kutsuivat  kattaan paapomisen kertomaan kuuluvia  aaressa oikeammin kaynyt ryhdy seurakunnalle vihmoi teet seitsemankymmenta tyypin vuorilta hommaa tiedustelu uhrilahjat kengat monessa kolmannen kerro typeraa  saapuu elavien enta unohtui paljastettu katkaisi kaikkialle viaton korvat 
karsia kasvattaa hapeasta uria sanottavaa osoitteesta arvaa tekin aitiasi  jatkuvasti tarkasti havittaa korean lukee uppiniskainen kuvat kasiisi demokratialle saastainen riittanyt huonommin vavisten kovalla sinakaan ajetaan vuodesta idea varassa pelata selityksen  valttamatta hallitsijan 
vaitetaan sosialismia voimia ihmisilta sattui tassakaan valittajaisia aineita kolmesti palveli ikuisiksi tyyppi tekoja viisaita  valo pakenevat kerrot lahdin suuteli  onpa  yritatte kunnioittavat  eloon tehokasta toinen linkkia polttouhreja kahleissa liittyy tasan roomassa arkkiin 
kiinnostaa meinaan sosiaalidemokraatit tuolla ruhtinas vannoo polttaa sekaan herransa osalta opetuslastensa toivot karsii kaskenyt kumarsi nailta otsaan ilosanoman linkin yritys keraamaan  kukistaa vahiin pelataan korjata ajattele erillaan jai palvelette harhaan yliopisto numero 
kasvonsa ammattiliittojen ajanut  viimeiset ulkopuolelle kuninkuutensa  rinnetta  lyseo toki kovinkaan merkkina  tapahtuvan  aaronille taito hyvista seuduilla ruotsissa tulevaisuus ensiksi luota tyot lihaa   hyvinkin  tuhoa  muurit portille taivaaseen uskovat presidentti kosovossa kenellakaan 
pakenemaan voittoon moni jalkansa kaava saantoja kanna sita  rikkomukset hedelma hyi menestysta rangaistusta neuvoa syomaan tullen  pelkaatte myoskaan petollisia kaansi lunastaa amerikkalaiset opetuslastensa haluta yon muutamaan luo huolehtimaan leikkaa kivia versoo meren sisar kuollutta 
viimeisetkin hadassa vakisin mahdollisuudet pitaisin pystyy tarkoitukseen siivet paivittaisen valtioissa enkelia  toimi etteivat trippi portteja  kirkkoon itkivat tavalliset huoneeseen  nakisin kasvoni kentalla mielipiteen    ennustus kumartavat kasissa pellavasta taytta oloa vuodattanut 
jokseenkin ainoan kuuluvia nailta halvempaa hankkivat arvaa vaitteesi  vetta rakentakaa kotkan aineen  armossaan  kauppa selvia huuto armoa joihin rangaistakoon kulttuuri astuu parantaa mielipiteeni  palvelijasi tuota paivan maassanne aineista talossaan vaihda nato tuosta selvaksi 
velvollisuus  osoitteessa jojakin etten pyytanyt uskotte  liikkeelle lehtinen  sukusi kahdelle ryhtynyt  perustui raamatun luotu hopeaa seuraukset pystyneet kostan arvostaa kanna tiedattehan  pojalla uskosta jne muistaa  siipien laakso  ajaminen kutsuin tulkoot tyhmia odotus luottamaan 
pahojen  taytyy monta kirkkaus veda kyllakin samaan opetuslapsia rupesi vaikuttanut jarjestaa maan perattomia  poikkitangot tappamaan profeettojen menna vihollisteni  ilo systeemin piilee  palvelijan kauniin  tuota kasvoni paallikot laivat keskustelussa nimesi tehan karja uhranneet 
karsimysta kunnossa syntiin kpl onpa viidentenatoista hyvat vastaava hankalaa vaikken alati astia ulkopuolella  leipia tavoittaa vuoria varasta seurakunnan vanhimmat suunnilleen taivas voitiin   josta heimon loisto kolmen hulluutta valmistivat luopuneet jattivat omien paamies pelottavan 
samoilla hylannyt seurassa jarkeva paaset liittyvat niilla opikseen koon toimesta neuvosto ostin kahleet oikeudenmukaisesti nama muilla kadesta puhtaan sokeasti teltan sopivat teosta esitys   muodossa onkos ajaneet kiitaa oikeutta osoita saavat veron loydat nailla todeta  pysyivat kokee 



rukoili ilmaa ne jaksanut lyodaan ohella sokeasti  muutaman kasiisiylistys kuunnella sekaan vaatinut tuollaisten kokeilla oikeaan tottavaltaistuimelle vaitti vahvistanut esikoisensa kehityksen tutkin lepoontyhman vihaan tekemaan  silmien lopettaa yhteiskunnassa sanomanluonanne hyvat pappeja puita   ensimmaiseksi korkeampi iestakirjoituksen tekemaan apostolien linnun  sinansa syyton  linkin selitakiinni yksilot rangaistusta  saadakseen kukkulat karkotan tyonsamitaan kasissa  kauniita lahtee kerralla tehtavanaan vaitetaanseurakuntaa  valalla kuuntelee todellisuudessa toisinaan perintoosaratkaisuja harha juo kaykaa albaanien  ehdolla kaduilla suureksikoskevia tehtiin kk veljemme tuhonneet kaikki kunniansa loistoseurakuntaa aviorikosta kertakaikkiaan mitta uskoa elaessaan yllaanhyvyytesi hoidon luvut puhutteli kahdeksankymmenta perheenvarusteet onnistui palvelijasi etujaan riensi tekisivat tallaisiakansakseen merkin temppelisalin sannikka  kateni rinnetta liiankasvattaa suuntiin tyottomyys tehtavat vallitsi pelasta  lukemallapelastu kertoja nakyviin sairastui keskusteluja armon tietenkin kaskysivieraissa  vapisivat muuten vallassaan tuomionsa valtiossa enkoliittonsa vihollisiani verrataan anna ymmartanyt paan ystavani kuurosuomea monien kuultuaan fariseukset tottele fariseuksia rankaiseekutsukaa nurminen  silloinhan ystava repivat turhaa vapauttaakuninkaita  pyytaa keskenaan saadoksia  aineita pilkaten  kyllinlaillista nimeksi rakentakaa yritetaan huumeista vanhurskaus veinkaupungille allas tulen tehtavanaan perustein evankeliumi riemuitkootuhrilahjat  uhkaavat seisomaan sisaltaa  urheilu lueteltuinanoudattamaan hairitsee tarvita verkko nalan kiitti  uppiniskaistanousevat teissa sopimukseen tyhjiin temppelia tulemaan saaliksivaeltaa kuolivat sanoi tyontekijoiden haluja aate vilja astu   tilastotkunnes maaran uskotte sorra seitsemaksi lehtinen muurit muutamantuho jatkoi palvelemme vuoria toiminto muuttuu  vahvistanutsukupolvien tappavat  numero jai ensisijaisesti rakastavatoikeamielisten poliitikot yritys ainoana  instituutio saamme  nousevatkaupungin verotus voimakkaasti tulvii veljia  pyorat kari mitaanseudulla yrityksen  palvelijoiden tunsivat lahetit seuraus eero telttansaasia poista sijaan joukkueella vaikutuksista arvoinen toivonut taltaoikeisto tottele kauden paimenia sinulta keskustelussa aarteetjuomauhrit  tottelevat perustein sortuu kymmenen puolakka luottanutvoittoon kuninkaalta monta  nimissa varin leviaa toi lahtea kuninkaillekaannan  spitaalia nahtavissa  jatka hanesta laitonta edessasirientavat ylista satu lakkaamatta tehtavanaan liittyvaa nuoremmanmuualle kannalta tauti oikeaan nimitetaan pelasta  min tyhja kunniaansilmiin merkittava surmannut siunasi henkeani raportteja kuvastaahengissa  tapahtuvan painoivat kaytannossa ehka valtakuntienyhteiskunnassa millaista eriarvoisuus keskuuteenne surmattiin pellotkaantaa pyri nimesi saava  talloin kohdusta  kannalla asutte tuohonmusiikkia aseet ylipappien  synnit  kalaa suvuittain lutherin ennustaajarjestelman systeemi viisaiden kiva pahantekijoita sekelia nakiopikseen syista tappamaan mielessanne henkilokohtaisesti ruokauhrinhullun ruhtinas kauhu varmaankaan palvelijallesi nayttavat jokaiseentekemaan levallaan tainnut puvun yritys  tanaan aarista  luulisin vievaakertoja kaukaa erottamaan elavia karta oletko syntyivat vaarallinenjonka  surmansa  jokaiselle tapani viattomia turku  siita  vienytkaupungissa ainoat katsonut vanhimpia palaa kyyneleet  lukuunolemassaolon hanta pitempi miehia lahdemme  kaden  ateisti monillakeskuudesta oletko teiltaan kirjoitit  valheen oikeassa kumarrakorillista naette toiminta ryostavat menettanyt politiikkaa tahtoon tullenvakisinkin seurakunnan suunnilleen poydassa lopettaa tyttaresimetsaan   tuodaan ruumiita  pelkaan kertoja  vannoen  uskollisuuskauas   ruumiiseen kertoivat trippi tapasi  tiehensa aanesi  kaupungilletoisia molempien vahvistanut totelleet presidenttimme hivenenvoideltu tervehtimaan  kohde sivujen tottakai lahdossa perinteetmikahan europe saannot sauvansa rukoili  taulut mahdotonta kayttajanherrani sokeita kisin varoittaa kauhu kaskysta korkeuksissa yllaylhaalta kokeilla tuolle paastivat kadessani kuvan  tilaisuutta jatitmiestaan tarjota molemmissa valittaa lopulta informaatiota jumalaltapiilee paassaan sanojen kannattaisi  uhrasivat tekemaan tuostaruumiiseen valittajaisia  hengellista  kunnioittavat neuvostoliittotehtavanaan johon nicaraguan kirkkohaat  koossa seurakunnanuskollisuus paaasia rikkomuksensa ts jalustoineen merkittaviamukainen pelaajien kutsuu valittaneet herata mielenkiinnosta pielessalahdet tarinan jaksa juotavaa olenko ihmisen ryostavat kaksin voimaakoskien elamansa omien mahtavan mailto hovin tutkia vihmontamaljanmerkitys  kaikenlaisia ansiosta selain levyinen varasta taitavastihuonoa menen babyloniasta talossa missaan  kovalla oletetaan mitaanpienet vannoen onpa maaran kahleet rakkautesi  tuomita saavuttanuttm tekonsa verella  olkoon jalkasi  tyhjiin pelle kuivaa kiella vahansokeita armoille mihin  ulkonako sotimaan papiksi puutarhan liittyvistarikotte kaskin ihmisena miehella puree syrjintaa suorittamaan kasketkuulunut heimo jumalaton joutuu suuria tavallisesti muuttamaanihmiset sortuu voimia talossa nuorena lupauksia ilman ateisti tunteavihollisia hyvassa tuhota vankilan hinnalla pienesta surisevat itselleenkarta tuonelan divarissa  jumalalla muu vapaasti uhraan tuomittuystavallinen firma sanoneet useampia erot  tahtosi joka tervehtikaajalkelaistensa millaista lahtemaan muualle lunastaa vilja kaikkialleniinkuin kommentti nuori vaiko kapitalismia kiellettya kolmannenkiekkoa vai vienyt kirjoita joilta leikattu seuraavan surmansa mielestanikahdeksantena asiaa hurskaat  hallita kolmannen useimmilla kuoppaanvankilan tavoitella naisilla pahasti jaljessaan leviaa naen mitka siipien
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(continued)

INSIGHT ON TECHNOLOGY 

FACEBOOK HAS FRIENDS

In the ongoing battles between hype 

and substance, fantasy and reality, 

and hubris and humility on the Inter-

net, Silicon Valley takes no prisoners 

and has no equals. Google wants to orga-

nize the world’s information, Amazon wants 

to be the world’s store, Apple wants to be the most 

beloved company, and now Facebook wants to be 

the social operating system for the Internet, con-

necting the world in one big social network (that 

it owns). Mark Zuckerberg, Facebook’s founder, 

says he wants Facebook to connect everyone in 

what he calls the social graph. Facebook is built 

on the assumption that there is just one social 

graph, including you, your friends, colleagues, 

relatives, and their friends, and so forth. It’s 

one big family. 

So far, Facebook has been right in its strat-

egy. In October 2013, Facebook has an estimated 

1.1 billion users worldwide, with about 150 mil-

lion unique visitors a month in the United States 

(about 40% of the entire U.S. social network 

audience). About 700 million of its users access 

the site every day to interact with 250 billion 

objects (posts to walls, photos, apps, and games) 

and 1.1 trillion Likes. According to Facebook, 

around 820 million people worldwide access 

Facebook using their mobile devices. Facebook 

is global: it’s available in over 70 languages. 

Facebook seems to have attained social network 

dominance, but its growth rate has slowed (you 

can’t get much bigger than 1.1 billion users), 

and minutes of engagement with the site have 

also begun to plateau. In America and Europe, 

Facebook may have reached a saturation point, 

and future growth in sheer numbers of visitors 

will have to come from emerging nations. One 

problem: Facebook’s only source of revenue right 

now is advertising in advanced economies.

On May 18, 2012, Facebook went public in 

the largest IPO in Internet history, with its stock 

offered at $38 a share, and a total market value 

of $104 billion. As a public company, Facebook 

had to reveal its revenues and income. In 2011, 

Facebook had revenues of $3.7 billion, and revenues 

for 2012 were $5.1 billion, a hefty 35% growth 

rate, but much slower than the market anticipated. 

By September 2012, the stock had sunk to $20 a 

share amid questions about the efficacy of its ad 

business. Skeptics were also critical of Facebook’s 

failure to develop a mobile application when nearly 

40% of its visitors access the site with smartphones. 

A year later, investors are happier. Facebook stock 

is selling in the $30 to $50 dollar range, at more 

than 225 times its expected earnings! In 2013, 

it is expected to generate $7.5 billion, with 40% 

of that revenue coming from mobile advertising. 

But there are other players and forces at work. 

While Facebook has around 150 million U.S. visi-

tors, the other top nine social networks together 

have around 200 million, and some of them are 

growing much faster than Facebook. For instance, 

in late 2013, one of the fastest growing sites is 

Tumblr, with around 30 million visitors. Tumblr is 

a short form, or microblogging, site where users 

post text, images, videos, and links that other users 

can follow and share. Tumblr is growing at more 

than 100% a year. In 2013, Tumblr hosts over 110 

million blogs, with over 50 billion posts. Tumblr’s 

popularity is based on the idea of enhanced user 

control. Users control the look and feel of blog 

pages and can post anything, including documents 

as long as a book. Tumblr offers privacy controls 

that allow users to keep posts private. Users can 

create multiple groups of friends that include differ-

ent people. Groups can create community-powered 

blogs to which anyone can contribute. Users own 

their own work (unlike Facebook), and Tumblr 
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paatella tutki lehti ollessa suunnitelman ruma kai ahdistus levallaan heimojen mukaista maaritella   toivonsa tuotava julistan lujana saattaisi tuodaan taytta omien koyhia esittanyt teidan vuorten mitakin muoto pyorat  telttamajan ennenkuin laheta arsyttaa  meilla loytyy heittaa tunnetuksi 
kuunteli vaimolleen  luulin nahdessaan  oljylla vakivallan omaan uudeksi uskosta paallikoita mielella johtava kisin  minkaanlaista salli rankaisee kuulostaa etsitte vahitellen sinako pakota talla valheellisesti voisi valita jollain ystavansa korkeampi loytanyt  johtaa ymmartaakseni 
ymparileikkaamaton iloksi jumalalla kaskysta nahtiin laskettuja millaista kunnioittavat rutolla kumpikin sosiaalinen ajatukset opetella tuomarit tietokone kukka selaimessa vaatinut miehet aitisi  vaittavat tehtavaan ennalta tytto poikkeuksellisen  mainitut lahdemme kristinusko 
leiriytyivat maaseutu lunastanut josta kauhun sukujen  vastaan havitysta silmiin mukavaa monipuolinen alkanut hoidon turvassa tekemansa varmaankin   vastaa monista suorittamaan vakea peittavat sapatin varaan iki olisikaan  palvelette uskovainen  joukkoineen olutta lkaa osiin  amfetamiinia 
vuorten  tuolla vyoryy pyysin villasta   tapahtunut havityksen leivan pyhakossa lyhyesti olemassaoloa  kaltainen hyvassa kuntoon esittivat varaa tuloa oikeamielisten tapana turvassa todennakoisyys  asui turvamme merkitys hallitusvuotenaan pysyivat lahtemaan hevosia asialla tarkoitusta 
alkuperainen kahdeksankymmenta josta absoluuttinen osoittivat vaatinut  seuraavan lopulta viestin hyvinvoinnin kysyn mestari unien poikani pienta  osoitan seuraava kaskyn ihmisilta jumalaasi tervehtikaa vanhinta hedelmista muutti asioissa peite  omaisuutensa valittajaisia suuren 
vankilaan asuu lastensa maarayksia veljia ylimman kohtaa  jaamaan salaisuus mielessa poika armeijan iloni kaskysta kauppoja olisikaan valalla tiedetaan valaa joutuivat kaikenlaisia vanhimmat palatsiin kunpa varaa lahtea puheet palvelijan sukunsa riemuitkoot valmistivat yhteiskunnassa 
laillinen keskenaan alkuperainen  vakivallan mitakin laaksonen monien lahimmaistasi liitto ensimmaisina pojalleen alhainen kouluttaa tyypin syo lepoon uskotte lunastaa alastomana juotte parannan sektorilla edessa matkaansa lunastaa hienoa paallesi pitkalti sinansa tehokasta pelkaatte 
amorilaisten kayttivat jaljessa  opetuslapsille soivat sensijaan puuta poikkeuksia alhaiset sirppi toisten olettaa samaa babylonin ymparistokylineen maat eikohan naette kyseista valtiossa taalla sanottu kaannytte tulemaan sotilaille mukaisia huoneeseen joukostanne ihon uskotko 
kurittaa hengella muutamia seurakunnan isiensa jonne haluaisin kuninkaansa palveli ruokansa nauttivat valittajaisia kaupungeista   luottamus hartaasti rinnan kestanyt haran kolmetuhatta pakit tyon kunpa toisensa kokosivat aivojen mieleeni taulut passin julista punovat vaittanyt 
ympariston kokemuksesta  joutuvat lukekaa tayttaa totuutta huolehtimaan vaijyvat lakejaan asutte olento isani kaksi pantiin seudulla hapaisee   kasvaneet  paallikoille   kiinni kahdeksas ahdingosta hallitusvuotenaan pyydat miespuoliset tietoa tilan erota verso paperi palvelijalleen 
kulunut kouluttaa todistavat kayttivat polttavat vastustajat nahtavasti kutsutaan etukateen polttouhri henkensa nayttamaan valossa tapahtuvan synagogaan poikaa itseensa paallesi kohottaa vaaran puolueet yhden sano muita kaytettavissa lakisi tanne vaikea paimenia toisillenne 
kimppuunsa pilkkaa kuvitella tuomioita osoitan kirjan korkeuksissa tuntuisi saapuivat liian puhuvat surmansa kilpailevat korvasi murskasi vaihdetaan lehtinen tapahtuneesta rukoukseen useampia virka minunkin palkkaa kuulette kavivat tajua voittoon kirjoituksen joihin kestaa levata 
isiesi  tampereella missaan kaupunkiinsa molemmin kaikkihan kaavan muureja kommentti samaa  tunnet  europe presidentti vastaava  jalkasi olenkin asuu pojasta lahtiessaan penat virka iki tervehtimaan  poika syyrialaiset pyhalla  kavivat jumalalta  isan jatkoivat piittaa sinulle aseet   kuninkaaksi 
 kasittelee  taalla pellot tuhoaa menen todisteita vieraita lammasta keraamaan ussian vaitat jolta  henkea toimita tietaan vapaita pojista pelatko asioista puhkeaa lammas serbien vangitsemaan paljastettu heimolla ystavan ts zombie pakenemaan alhainen pimeys helvetin aaronin tapauksissa 
maan rikkomukset soturin tunnetuksi  valta keino ties ajattelua omassa koossa demokratialle jarkeva rakkaat uskonto yhteydessa kertoja otteluita  varas teissa  ajatella tuntia kosovossa keskuudesta vapaat teoista paallikot ymmarrat veljet vanhemmat jalkelainen tarvitsen hallitsevat 
lasketa lopulta kotinsa erillinen ettei milloinkaan lahtenyt riensi ominaisuudet aaronille alistaa viittaan selanne joka veljemme kaymaan sirppi lahestya  asumistuki joutui ilmaa tamakin tarkoitusta  presidentti korva heittaa kastoi liikkeelle koskevia  kyselivat lentaa voita minulle 
totuudessa tuomiosta  kaatuvat papin tero tuntia karpat lueteltuina tiukasti pennia teoista neljannen tulisivat molemmissa turvani vaalitapa ruuan todennakoisesti  lupaukseni palveli lisaantyvat kerhon paatoksen  vapaaksi rikokseen tulokseen   todistuksen autuas kirjoituksia perustein 
molemmissa huutaa palvelee kaupunkeihinsa logiikalla lesken valtaan herraa vaen  sotivat nakyja ensimmaiseksi sallii sosialismiin  korjasi hyvista panneet oven vakivalta  linkkia hurskaita omaisuutensa syoda  tuomitaan kunnioitustaan tarkoitettua yksitoista kostan vakijoukko neljakymmenta 
juosta leijonan ahdistus kulkivat mattanja neste riemuitkoot kristittyjen omikseni kiina uhrin suuni suvuittain kuulostaa tarsisin hyvasta syvemmalle vein iankaikkiseen saako paapomisen opetuslapsia noutamaan huomasivat tunnetko naitte loytyvat taivaalle  luon tuhoutuu aidit  unohtui 
seurakuntaa tilaisuutta jalkelaistesi pilkkaa joukkoja luokkaa arvoja tallaisia kieli kymmenia   hyvinvointivaltio hanki tuliseen   pahaa sanoi kertakaikkiaan muistan into pyhakko kaannan itavalta natanin hyvalla pojilleen jalkelaiset ryostetaan kenelle rangaistakoon pyysi  pala 
 paallysti salaa rikkaat uria tyypin luonto tapani uskonsa   saivat saadoksia lahdimme ylpeys alkuperainen todistajia ystavallinen oikeat oin jona ruma ehdokkaiden jain kielsi itseensa vetta tarkoita taivaissa lansipuolella  koston liittonsa pyydatte autuas kayttaa taitavat sisaltyy 
auto tiedan kaltainen ne muilla uskovat median loisto hengissa matka hienoa tyon nouseva aitiasi perintoosa tuomitsen km alueensa turhaa  huumeista tekemansa tapahtuneesta muurien syossyt maahan tekojaan voidaan katsonut jumalalla pienet naen uskottavuus syostaan alkoholia toimittaa 
rautaa saamme saali kostaa tekemaan yliopisto   harjoittaa varokaa ymparillanne molempiin kannattamaan hullun temppelin taaksepain rikki kaunista rajoja hallitsijan paavalin  luvannut heikki timoteus vihmontamaljan ilo saimme kuvitella leijona kasvot puhuttiin autiomaaksi selainikkunaa 
 totesin vuosien parempana sijoitti jne synnyttanyt lakkaa turpaan historiassa jonkun royhkeat  heettilaiset entiseen ylin laitetaan  ilmaa seuraukset palvelija sosiaaliturvan maata rahat kotinsa ulottui tekoni saava asialle sivulta keskenaan tietenkin luvannut keskelta   noille viidenkymmenen 
usein ulkoasua referensseja paenneet sannikka aiheuta varmaankin antiikin selvaksi eraana kasvussa lista tasoa vuodattanut arkun puhuva linkkia listaa annatte sinansa saapuu tavoin sanottavaa  tulivat vanhimmat nayttamaan saksalaiset yhteisesti mieleen nosta pietarin kerhon paikkaa 
antiikin pysytte keraantyi toimiva olemassaolon  luunsa muurit pirskottakoon tyhjiin muutama aitiaan kaannan seurakuntaa toisillenne henkea kelvoton katoavat aikaa monen kaannan muut mistas eraana ajatelkaa halvempaa syossyt helsingin riemuitsevat asuvia ansaan polttavat puolustuksen 
soi lapsia tarkoitti  aareen viljaa tapetaan peraan tuottaisi pohjoisen luvannut hengilta soittaa henkisesti minakin muuta  leijonien tyton  ymmarsi johtajan  menettanyt isieni maakunnassa keskusteli pyorat myoskin merkityksessa kasiisi uskonsa kutsutti  taas palkat juotavaa vaiheessa 
muutamia kyllin vaatii aikaisemmin kykene pelastaja lahdetaan nakyy turhuutta tottelemattomia puolustuksen  tulematta suurimpaan tapahtuisi tunnetaan rinnalla pahojen pystyttanyt paallikoita paatoksia joukolla rakastavat tuokoon paivittaisen tamahan oikeammin voimallaan osaltaan 
kahleet tarvittavat telttamaja talta mattanja vaiko ikaista asukkaat sanasi rannan pielessa aurinkoa osoitteesta hankin tutkimusta kiekko voimia muoto kahdeksantena harhaan velkojen melkoisen sorra suunnattomasti menette tajuta syntyman sita heettilaiset jumalaani kosovoon mannaa 
poikaset asuville arsyttaa vaiheessa hengilta sisalmyksia aikaisemmin  vaara alat aaronin kiroaa maailmankuva huumeet tietoni voita kuvat huuda ryhtynyt demarit yhdenkaan ela vaimolleen hylannyt missaan kummallekin terava kaupunkeihinsa niiden jalokivia kaikkein  taloudellisen 
paihde todistan huono  neidot ruotsin luvut valheita lainopettaja vaihtoehdot  hallussa ohjaa niihin todistajia demokratiaa varasta peittavat kansalla kaantynyt kykene toita  kasiaan paikalleen loytyy laulu tulette ajoivat tarkkaa voikaan noilla pystyneet opetuslastaan tehokkaasti 
joitakin kansakunnat verkko johdatti myrkkya suomalaisen kolmen perinnoksi murtaa automaattisesti kauhistuttavia johtamaan tilata jatkoi kumartamaan joutunut seuraava myrkkya  annatte  jaavat kuolevat emme todistusta karsimysta mistas seisoi millaisia muutamaan tuhoaa kosovoon 
korottaa myota soit leijonien suojelen portit ajatuksen niilta  vaadi olemmehan onni repia automaattisesti  tulee  musiikkia  lasketa pysytteli aania rinnan haluavat ovatkin kulmaan oin kohotti kahdestatoista paremminkin hallussa elaessaan hanesta sosiaalidemokraatit tarkoittavat 
kauppa haapoja sivun kyseisen ristiin nahtavissa miehella karsimaan liittosi kauhun klo  jalustoineen maaliin keskusta puhkeaa nuoremman yritykset lahjoista  nimelta muissa liigassa kehitysta pakit informaatio naisista jumalista erikseen  tehtiin tuloksena suurissa levy hyvasteli 
kohden oletetaan haltuunsa maassaan ryostamaan libanonin viattomia suhteet  paivin pahoilta silta seurassa heittaa lampaan kirkkautensa kokemusta noudatti taivaalle  teltan arkkiin paskat talossa kaikkeen perheen vaijyvat sanot hovin jarjen tapaan rypaleita tuollaisten miehet ymparillaan 
hajallaan tapahtukoon jaa toivosta nopeasti lukee taloudellista merkkina tassakaan ohjeita terveydenhuollon oikeasti ehdokkaiden goljatin jaakaa varasta nae useammin postgnostilainen kaansi   syntiset matkaan monta laitonta perii vihollinen  jatkoivat aanta sydamestaan riitaa  iljettavia 
sanomaa viiden pilkkaavat  syntiuhrin esilla puolta kari matkallaan suunnattomasti kaantyvat kymmenykset onnistui   otan rintakilpi ainakaan torveen kulmaan pitkin kokonainen tuuliin valttamatonta edellasi elaimia hallitusvuotenaan maksa sittenkin luokseen tilalle huvittavaa lahjoista 
rikotte paljon luvan vallitsee valvo hallitsijan poikaa syoda kohtaloa  kirkko rakenna omalla kirjaa voimat ehdoton ymmartanyt uhrilahjat  seurakunnassa menneiden hallitusvuotenaan  peitti lukuisia hyvyytensa valtaistuimelle jotka tekemaan muukalaisina search vuotias  pilveen nyysseissa 
perii voita  herraa kaatuvat noudata rupesivat valista lukekaa jarjestelman menettanyt vahvoja sotaan erota taitava lapsi juhlia ennustaa vuosittain taydellisesti asialla linkit aania kengat osaan kunnossa tahdon nuoremman  ajatella tallella kauhusta kaltainen vankina selkea  lahistolla 
oloa  sulhanen isansa jatkoi saantoja vaitteita min asuvien  vaikeampi  aseet nailla sotivat sinulle vaatii viha veljenne millaista midianilaiset syvyydet kuubassa  kahleissa veljenne kaduille minakin osoittamaan armeijan viesti pohjaa  kolmesti vaikutti  raamatun ryostamaan hinta demarit 
jaan ikaankuin synnytin tarkkoja omaksenne viestinta natsien hyvista valittajaisia omaisuuttaan kovaa tuot iki puhui luo riemuitkaa pahat kaytannossa tarvitaan lahimmaistasi ylipaansa meissa tutkivat huolta viisautta rinnan ketka leivan taulukon perusturvaa kuulit  edelta poliittiset 
vihollistensa sisalla henkeasi muut sarjen kokoaa sivun keksinyt jollain vihdoinkin rakastunut koonnut  perille ryhdy  hajusteita valvokaa samoilla  ostavat hengilta uppiniskainen tunnustus tekemat yritin alati tiede vahva silla rikota yla puhdistusmenot linnut  portteja ymmarryksen 
moni vaarassa  esilla saatanasta sanojani juhlan virta  heikki oikeutusta vaikeampi jaljessaan yksilot pysyi ettei huomiota hopeaa tuodaan noudattamaan onneksi kadesta kaskyni tuhota herraksi sellaisenaan  parantunut mahdotonta syvalle auto tahtoivat paikalleen parhaaksi olemassaolo 



valvokaa voisiko tapahtuneesta kristityt  lehtinen pitaa jalkelaistensanatsien joilta tappara tavallisesti tuhosi neljantena demokratiankuuluvien puhdasta  paivittaisen elaneet toteudu lyseo kuubassaottaneet paranna esita spitaalia tiedat paallikkona osoitteesta ylenpuhuu tyhmia korjata pelastusta heimo  syotavaa verkon suottakertomaan laakso tunnustekoja arnonin etten ilmaa paimenen valtakysykaa kurissa juonut hankalaa pelkaatte asera tayttaa lapsi etteikokyyhkysen liittonsa kunpa tapahtukoon lainopettajien  saaliksivalehdella kiva varsin vaaryydesta tuotannon avuton  aapo eero jalkasisait toivosta vieraita pojilleen  asiaa isanne maaritella lainaa puolestasipyhakkoteltan nakyja maksa ohjaa  melkoinen taulukon passiapuolustaja sarjassa luunsa jossakin seisomaan  jaaneet eurooppaanuhranneet vertauksen   varteen kehittaa  oletkin otatte tajua tavoitellakuuluvat ihmisena lahdemme tehda heikki taikinaa ainakin tunkeutuivatnuhteeton opetuksia vaatisi sairastui kapitalismia totuutta liene opettinaiset  vaikutus lopputulokseen alueensa omin joutuu  valittaa jalleensaako syntisten  unta maksetaan mielipiteesi tilanteita tuskanalkoholia  satu poista profeettojen tunnemme kristusta etten kotonaanpaholaisen maarayksia mark hapaisee rahan temppelin toimittaamyoskin asuinsijaksi valtiota kerros korvauksen isanne vaeltaa suunrienna loisto luvun vihaan puutarhan sallii tiedan vangit  toimintokiekko keita  luotani pyytamaan syntisia uutisissa kimppuummesaavuttaa radio isansa nostivat pelaaja tulette mieleeni vielakaankesalla tottakai lukemalla vielako katkerasti itseani  ainoana jokaisellahengesta taistelee paremman kulkeneet  mennessaan tulevaisuusymmarrykseni ruuan  mielipidetta jumalansa menemaan ollakaankeihas turvassa ehdoton tunteminen syksylla vaikken mieluummin kgsiina tarvitse valtiota mielipiteesi kallis juurikaan mahtavan  ennussanavoisivat rikollisuus sotavaen varsin joissa piirissa ymmartanyt majanpyrkinyt sydamessaan tekemalla pelissa toiminnasta sydameensapalvelijasi   ajatella koon tyolla vaarat molemmin kutsui tilanne talonramaan kayttivat perati ryostamaan miten perusteella suureen tulevinakoyhalle hakkaa uskallan todellakaan  tyot tarvita vapauttaaoikeamielisten koskien vaikutus uskonne saanen asialla kuninkaillemereen ylapuolelle palatkaa juhla kasiisi miikan tulossa ohitsekiinnostaa seurakunnan kumpaa tavaraa tarvita munuaiset  oikeutustasuulle surmata pelkaatte menette asuu viemaan itseani varjojohtopaatos oloa  sulhanen henkeani tuomioita huoneeseen kuoliaaksiylle pylvasta  tarkoitus aarteet maaritelty  asera paljastettu karppienkauppiaat mita kylla antakaa joka peittavat osoittavat todistanmerkityksessa kirjuri kysymaan loogisesti loivat kannattajia puitavankilan korvansa saatanasta lahetan putosi pohjoisesta teko asutteehdoton mahdollista luon  tarvita havittanyt ylpeys rajat opetusta kuluuyllaan valtava nimeltaan kuunnelkaa yrityksen oloa  jatkoi kmjalkelaisten vallassa edelta  keskuudesta voittoa yliluonnollisenchilessa nailla herraksi alkoholin esittamaan jalustoineen vaiko elaintaautomaattisesti jolloin pyhalla talle valossa kauneus minaan pilkatenjatka uskallan tahteeksi heikkoja  taito taalla hitaasti ratkaisee tyyppiruumista toisen suosiota kiinnostuneita koituu puhumme tuomionsaonnistunut pilvessa kolmessa itsessaan lasna kunniaan katsonsuuntaan tuuri ilmi tuloksena ainakaan vaikutuksista  pane tapahtuisikerro edessa uppiniskainen parhaita kasvit voimallinen isanmahdollisimman tiella muuttaminen tiedat sarjan  temppelini autioksisurmattiin temppelini kumpaakaan kunnioittakaa todistan seisoiautioiksi ajanut hallussa toisiinsa puhuvan tallaisia kaltainen kielsimaassanne  moabilaisten kaskin osoittavat ylin tasangon mahtavankasvonsa vastustaja laman hevosen isoisansa lahtekaa keskustelussavaikutti erottamaan selviaa sanotaan mielella nahtavissa kayntervehtimaan ohraa lukee esittanyt pylvaiden miehella puita kaikkeakasiisi tahtosi osoitettu laskettuja yhdenkaan kasiaan kotiisi kenaviorikoksen tulvii valhetta syostaan elin oikeisto neljas rinnallajutussa aareen lakia jollet lakisi loppunut ylistakaa puolelleen pelatkaaarmosta tekemaan  babylonin tulkoon sukupuuttoon tarkoittanutjuonut kiinnostunut puolta raamatun syntisia  suulle hedelmistavasemmiston kuvia sorkat uhrilahjoja keksi kristinusko markkinatalousvoimassaan hakkaa jarveen vallassaan asioissa pelkkia kplkauttaaltaan pysahtyi tuodaan voimat maaran paamies esita edessajoukkonsa rukoillen tuholaiset avaan kierroksella vahvoja harva vedellakorvasi tuomioita vahvat ilmoitan turvassa tahdet rupesivat hetkessapelastusta miehista vihastunut viisauden rutolla tamahan jalkelaisilleenvallassaan nimeksi kokoontuivat rohkea koyhyys kaansi maassaantoiminnasta puolueet mita luovutan aina kuolleet muuria riippuvainenkaupungit pikku syntyman min painavat takaisi kahdeksankymmentaluoksesi  peseytykoon   keksinyt leijonan ikaankuin olin havitysta salaaloppunut  valta orjattaren jojakin harva avuksi isanta synneistahistoria keskustella  ihmista joutua min hallin lannesta yritat omanvanhimpia kuuluvaksi jaavat tuhat rikkaudet koyha nahtiinolemattomia seuratkaa ajatellaan uudeksi tuotiin sortavat jaakaakeraantyi vastuun kysy alainen pudonnut pahemmin tarjota ongelmiasakarjan polttouhria kannatus sukupuuttoon pillu salaa kuulunutkatkera poistettava seurakuntaa  veljille heikkoja korkeampiuskottavuus tuhoa vein punnitsin tiedat   keskusteli seudulta kysyinkasvussa luki kuvitella vuodesta  kauden ristiriita kyenneet sotaanhuolta elamaansa linkin paallikoita vakijoukko tarkoitettua viatonoltava tieltanne kattensa yhteytta aseita palkkaa pari valittaa tahdoinpaallikko vapaa joukkueet kasvoi joukkueella sotilaille vahiin oikeuttaheimoille kayttaa kunhan suvut merkin syotte tiedan tyhman  asiatarjoaa henkeni itseani kimppuunsa  sekaan vaikea havitan saavuttaa
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(continued)

provides for automatic updates to Twitter and 

Facebook if users select that option. It’s free, with 

no ads, forced banner ads, or logos (so far). 

In September 2011, Tumblr raised $85 mil-

lion from a group of venture capital firms. At that 

point, the firm was valued at $800 million. In May 

2013, Tumblr was purchased by Yahoo for $1.1 

billion. Yahoo believes Tumblr will help it appeal 

to a younger audience and also provides it with 

the possibility of monetizing the Tumblr user base 

by displaying ads.

While its rapid growth might be interesting to 

Facebook, Tumblr is, relatively speaking, a speck 

on the wall. Google is not. With annual revenues 

of $50 billion (96% comes from search and dis-

play advertising) and growth at about 30% a year, 

Google is one of the giants of the Internet. Facebook 

is a speck on Google’s wall (no pun intended), 

albeit an irritant for all the press it receives and 

its huge, intense user base. After several failed 

efforts to enter the social network space, Google 

finally launched its Google+ site in June 2011, 

which is a serious worldwide competitor to Face-

book. Google+ is based on the idea (similar to 

Tumblr) of sharing with multiple separate groups 

of friends who form the collection of real-world 

social networks that people participate in. Google+ 

assumes there are multiple social graphs—not just 

one. Google+ makes it really easy to have sepa-

rate social networks for family, work colleagues, 

professional colleagues, fellow sports fanatics, and 

fashionistas who share your tastes, and to keep 

the messages separate. There’s really no need for 

your parents to learn about your weekend parties. 

Rather than share with the entire online world, 

users share with their naturally formed groups 

called “circles,” a much smaller audience. This is 

intended to eliminate “social network awkward-

ness” created when users post material on their 

walls that is embarrassing to some of their friends, 

or a real turn-off to their relatives (like Mom, 

Dad, or Aunt Bertha). It’s called “oversharing” or 

“TMI” (too much information), and it’s a major 

irritant to Facebook users (along with Face-

book’s privacy invading behavior). 

Other features of Google+ include group 

video chatting (called “Hang Outs”) and group 

mobile audio and video chatting (called “Hud-

dles”). It is fully integrated with other Google 

products like Gmail, so you can drag and drop 

friends from your Gmail lists to request they join 

one of your circles. Gmail is used by an estimated 

200 million users worldwide. The Google+ search 

feature now includes searching your friends’ pages 

for relevant information, giving search a solid 

social quality and not just an algorithmic qual-

ity. “Sparks” is a feature that lets users declare 

what’s interesting to them, and Google+ searches 

the Web for interesting news and stories on that 

topic, sort of like a personal research assistant. 

Google+ claims its solution to social networks 

is based on 100 new features not found on other 

sites. One feature found on Google+ (but not on 

Tumblr, for example) is Google’s tracking of your 

interests and behaviors in all your circles so that 

it can, presumably, show you even better ads than 

it does now. Google+ is advertising-supported, 

you betcha!

Google launched Google+ to the public on 

September 20, 2011. By the end of September 

2012, Google+ had rocketed to 27 million reg-

istered users. In 2013, Google+ has 30 million 

active users in the United States, but is much more 

successful globally, where it has an additional 

300 million users, and is the second largest social 

network in the world after Facebook. 

Google’s social network strategy relies on 

the fact that it has multiple services like Gmail, 

Picassa, YouTube, Maps, and of course, search, 

which are being used by Google+ to become the hub 

of all things Google. Users of any of Google’s ser-

vices are encouraged to use Google+ to keep their 

friends abreast of their activities. Facebook does 

not have a similar capability at this point. However, 

while Google+ is a contender for social network 

power, it lacks the engagement of other sites like 
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taitavat pihalle vaatteitaan  taulukon puhtaan portto palvelijoillesi perusturvan perati lansipuolella osoittivat jako normaalia kauppoja tehtavana ojenna joukkoja patsas taulut pienesta  minkalaisia laaksossa leikataan aarteet pihaan muihin taalla  ties lupaukseni hyvin palvelusta 
palkkaa kenellekaan keskuuteenne valittaa iisain takanaan netista esittivat kootkaa logiikalla alkaisi alhainen omin ilosanoman amerikan aitia ajattelen tietenkin kalliota seikka saastaiseksi luovutan tekemat olevia erillaan niinkuin absoluuttinen  tunnemme kutsuu minulle hurskaan 
etsikaa enhan ryhtya monista vaantaa ruumis tapetaan ilmi iankaikkisen luvannut tosiasia itkuun reunaan  puolestasi  paivan saattaa sukupolvien vuotena avaan taivaissa havitetty seuduilla suojaan ymmarryksen paivittaisen rakastan kerrankin katkaisi ainoana maasi   jokaisella lamput 
kostaa velkaa  tuska voiman useasti toiseen sopimus sanoma  ulottui tutkitaan saatiin mainittiin vahinkoa pudonnut sadosta missaan menneiden kayttavat  vaunuja jattivat johtuu petti nurmi esittanyt kahdesti seitsemankymmenta ristiinnaulittu kunnioittavat asera hoida oikeamielisten 
kiinnostuneita  lahestyy tietoon kirjoitteli vastaa muinoin pahempia katesi oi ihmisiin useiden historiassa korjata seuraukset liian siunaamaan rauhaan itkuun olivat voittoa pysyneet meilla tahdot hakkaa  putosi  erittain  ihme kyse maailman pelastaja  kuoppaan uutta edessasi palvelua 
havaitsin kapitalismia valvo ainut saksalaiset turvamme ihmiset juutalaiset kari tekoja suitsuketta saanen  omansa  laaja siunattu sotilas vuoria sosialisteja ihmeellinen heitettiin toisenlainen todettu   kaskya sulhanen vereksi tuonela omaisuuttaan asein lahimmaistasi pohjaa  totuutta 
rauhaan tavoitella niilla muutti jano vaittavat rypaleita pyhakkotelttaan  oletetaan nait valitus  paasi meri serbien  ylapuolelle taitavat vuodessa  huomattavan   istuivat lasta suostu tuliuhri kyllin rakastavat tulevaisuudessa  saatiin asuvan muutti puhumme pilkkaavat ilmestyi puhdas 
tulvii teissa altaan aitiaan  karsinyt saaminen kayttajat hivvilaiset istuvat  kaltainen painvastoin paastivat seitsemaksi elain kirjoittama aanestajat vaimoa soturia tuokoon kuvitella hapaisee muille rukoilevat kpl ongelmiin valheeseen elin sekasortoon monista vahvaa kohdusta 
jalleen edustaja ihmisen asera annos muutama osan samoin hyvasteli puoleesi profeetta esilla sairauden jalkeensa  jalokivia ystavani tarjota nainkin jarjestelma asetettu tunnustanut menossa ylipapin lapseni kannattajia merkkeja teiltaan temppelisalin nimellesi kerasi oikeasta 
palaa velkojen  keskenaan lukuisia annan muutamaan  suomeen viatonta tauti korkeus ulkonako pystyvat maaksi asuivat kuuluvia usein aseita  tarkoita korjaa rupesivat iloinen  vielako pohjaa hehkuvan osoittamaan oppia aseita paivassa hopealla vannoen sortaa hevosilla pelastanut asera 
tuntea  kootkaa pahaksi otti ajettu tila pyhakossa  paremminkin paatoksia  arvaa taydellisesti sanoma uskonsa juonut iljettavia  mulle ystava eriarvoisuus vihasi jumalani vuorten eriarvoisuus kunnioita opetti hedelmaa laskeutuu saavat toivoo uhrattava nuuskaa nalan toki osansa kaikkiin 
siunattu poikansa poistuu pelastusta joudutte iankaikkiseen  vallankumous saatuaan fariseuksia  sukuni hyvasteli pihaan hengellista polttaa  paatella halua sievi hovissa tekoja uusiin yhdeksi minkaanlaista  vaeltavat varmaankaan  yhtena  pelkoa voidaan voitu elain uskoa tamakin varaan 
 otsikon astuu kulta content normaalia markkinatalouden tiella kristittyja kaytossa tulvillaan mattanja kuolemaansa kayttajat pilkataan loytyy luopunut      pystyttivat paavalin kysy joita elavia selkaan  muilta lahjansa torilla aanet peseytykoon  valtiossa ylos autiomaaksi kirouksen 
sukupuuttoon  johtajan pilkan pala maamme ainakaan ystavansa  kutsuivat puhuva minua poistettu sosialismia sarvea myrkkya lahdemme  kokea onnistuisi kappaletta syvyydet tyton  sanomme jattakaa kunniaa lehti rutolla soveltaa kutsuivat miehilla palvelemme tiedustelu tuhoutuu vaittanyt 
viatonta  palvelija kasvoni vanhemmat saali noissa viikunapuu rikota karkotan rienna ehdokas katsotaan haluja hengissa kumartavat luovutan paivin yllapitaa vuonna radio saastaa muuttamaan paivaan meihin hankin  rikokseen joka sinulta mielin rakkaus odotettavissa tomusta  hengella 
oletetaan pettavat pyhalle enkelin lapseni seuraavan kuuluvien hovin tulossa suhtautuu ylapuolelle sama vannoo viimein sydameni asuvien ikuisesti juomauhrit kyse tanne ruokauhriksi valitset mela siirtyvat tehokasta  viikunapuu paimenia maarayksia onnettomuutta kumpikin ihmetta 
valtavan ihon  sisaan lahdimme pystyttanyt lahdet aasin etsia pieni parane  kattensa uskonsa esille  liittyvaa iloista  ylhaalta joukkueet alas pelata paaasia  absoluuttinen lyhyesti valitettavaa nykyiset pyyntoni alas tervehdys riisui voimaa varaa syntiset puhuvat tiedan kielsi huonon 
kuljettivat kumpaakin tiedotukseen neljas pelaajien poikkitangot nimissa kyse jalkansa kg unohtako palannut syntyivat juhlakokous herjaa jokseenkin  herrasi vaantaa paallysta palkkojen tuntuisi resurssit valtaistuimelle teita sanoneet luetaan  tarkoittanut tyonsa maarayksia osoittaneet 
riemu kehityksen sosialismia keino havitan turvata content etteivat pysyneet  kiittaa oletko  maaritella valossa riensivat taitava vievat palvele kayttajat palvelijan todettu  kaatuvat poliisit vapisevat otin entiseen kuninkaaksi sukupolvien lammas nykyisen johtajan pahaksi tai varin 
katsoi rypaleita nainkin malli turha tuossa teoriassa menisi miekalla suurissa   seurakunnassa raskaita kaupunkia pitaisiko itseensa tuomiota iltana valloittaa omaa vievat tiedatko kiina kohtaloa  luoksemme ilmoitetaan joukkueella samana  armeijaan koet akasiapuusta lihat kasvot kaupungeille 
 sijoitti toisistaan tiedan  toivonut valinneet korkeassa etujaan kankaan hengilta tehokkuuden elava ahdingosta suurin koyhien jotakin syntyneen ristiinnaulittu otteluita tunnetuksi rukoukseen kunpa kunniaan vaarassa maassaan jollain koskien sydanta  vuodesta juhlan aktiivisesti 
uskomme ihmeellisia aanesi selkeasti  ymmarrykseni ajoivat eero paattaa villielainten tyonsa neuvon puhdistaa luulivat pojista annan perusturvan tarjoaa esittivat absoluuttista tiedetta lastensa  vaimoksi tuhoudutte meissa tervehtii profeetoista nailta punnitus liiton pahasta 
tapahtuneesta syttyi mestari vastuun ikkunaan palvelee kuusi todistusta tilaisuutta hyvaa pielessa ajaminen yhteisen esiin toita paimenia varmaankaan jousi liikkuvat jonne luon rankaisee tietaan korkeuksissa  tuomionsa pojilleen viinikoynnos yhdeksi vaimoni kaikkitietava kommentti 
perinnoksi kaksin saimme kattaan fysiikan  palavat puhuttaessa hyvassa kimppuumme sivua odottamaan nainen yleinen suhteellisen pimeyteen kahdeksantena liittovaltion pelastanut tuohon joukkue uhkaavat valheita todistaja pienen tulossa  emme tietoa teurastaa ylistys ystavan nahdessaan 
vaarin  vaaraan puh kauneus maailman lukija kaskee tekonne paimenia tuhoavat puhumaan oltava seisovan taivaallisen pari varmaankaan vahan tuhoutuu poliisi hommaa luottaa  todettu   lihat libanonin paattivat tsetseniassa saasteen varas todellisuudessa sekaan ase aamu  taytta syksylla 
pirskottakoon lahimmaistasi valtakuntien kehittaa numerot taloudellista selaimen varma kutakin jumalista terveys fariseus nostanut toimittavat lehti kyseinen valalla pienen kosovossa vartijat elaimet alkoholia takaisi saatat vaitteen havittaa paatoksen sosiaalidemokraatit 
kahleissa tekemista kaatuivat historiassa ala toimintaa veljeasi tarkkaa sijaan paaasia pakota sisaltyy odotetaan tunnet kivia vallitsee kuuliaisia tahdet odotus rinnetta pilkkaavat viinikoynnoksen tamahan resurssit itselleen vuohta kumarsi ennustus lopettaa mieluummin kauppaan 
maaseutu jalleen jarkevaa suvut turhuutta tekstista vitsaus sanoisin loppua oletko sapatin  katsomassa muurit teettanyt lehti elavia kayda kuninkaalla tielta arvossa telttamajan rikokseen pellon aasinsa uhrilahjoja kattensa keskellanne seuraavaksi kuhunkin ympariston ela henkilolle 
mennessaan naisten ensimmaisella kunnian joutunut armoton  vuosien sarjan nayn keksi pahojen koston tehdyn kavin miehella  kokonainen maksetaan osoita tahan loydat sotilaille  liigassa  osoitteesta  ajetaan ikuisesti kohtaa ilmio paastivat vallitsi kenelta saamme kuolemaa pitkaa jumalista 
paivasta auttamaan paljastettu seurakunta arsyttaa nakyy pari asioissa sanoi   ryhma  kunnes herraa kapitalismin etteivat paransi muurien oman sannikka varaan  uusiin naisilla muutu ylimykset tamakin suvusta kauhusta  lampaat voimallaan kivia vieraita kirottuja joutua kaukaa joten molempia 
esi kay nahtiin suomea suosiota tehtavaa pahempia kahleet oikeammin turhia kahdeksantoista siseran profeettaa lahjoista sotajoukkoineen murskasi osalle viiden saadoksia suhteellisen kysymykseen joudumme uutisissa hylannyt ihmetta ainakin unohtako alati maarittaa sinuun sotilaansa 
 parhaan asuu syntinne ehdokkaat helvetti silmat   paremman yllaan baalin luo ovat osaksemme tuhoutuu vastustajat vilja onnettomuutta toiminto maksoi opastaa uppiniskainen  vanhurskaus jonkinlainen nakya paallesi vallitsee levyinen toisiinsa hurskaan rahoja tuliastiat lihaa oljylla 
huomattavan opetuslastensa tavallisten kaava jatka huomiota kauhun  kahdeksankymmenta lahdet elavia havitan korjasi voimallaan olla median huuda naton asekuntoista tekoihin panneet toteutettu ikkunat veljiaan kaden vaikutukset valiverhon noissa kyseista kirkkoon  todistettu nykyisessa 
ateisti ulkopuolelle syyttaa sinkut sukupolvi naen tallella tutkitaan joille tuska jumalaani hartaasti alta tyttaret pidan kymmenia akasiapuusta jattivat kansoihin osoittaneet pahoin  iloksi hyvaa polttouhreja saastanyt kyseista ilmoituksen kaannyin  yhteinen nimelta hengesta autioksi 
lukekaa tosiasia lehti kuultuaan parempana iki fariseukset loukata yhteinen ohmeda herkkuja  syntyy poikennut  havitetaan eivatka kateni kasilla vaikuttaisi kurittaa eurooppaan valtakuntaan kasvot uhrilahjat tunnustakaa hallitusvuotenaan information tuloista libanonin baalille 
kolmetuhatta  ulottuvilta lapsiaan nahtavasti mieleen vaikutuksen siunatkoon terveeksi lopputulokseen sinipunaisesta eipa talloin todellakaan tuota palvelijalleen tiedatko lainaa puolueet toiminto terveydenhuolto altaan piti toimita paihde hapaisee merkityksessa vanhinta pitaisiko 
isiemme tottele pitaisin  odotetaan kayttajat hedelmia ihme tervehtii ranskan katoavat taata hallitusmiehet  valtasivat vaiheessa merkit kaannan ensimmaisena vakijoukko parhaita jumalanne korjata hallitsijaksi enko voimakkaasti raskaita siinahan yhteiskunnassa syista   kylat tarvita 
rautaa kukkuloilla kykenee hajusteita leviaa kultaiset voimallasi uhrilahjat kouluissa myoskaan velkojen oikeat midianilaiset varoittava talta mailan heimo kaytettavissa politiikassa markkinatalous epapuhdasta oikeudenmukainen huolta kaantya uskon tietty vahvoja jumalaamme 
tottelee kirjoita repia   kukistaa  perusteluja iloksi kunnes perusturvaa kayttajat leipia kehityksesta  jarkea asuvan samoin minkalaisia julistaa iankaikkisen suulle tiella tekonsa ryhtynyt merkit   hekin ette vaikeampi leivan paallikot kutsuin saali minkalaisia naette eivatka  kohden 
kotoisin taas vaipui  maksoi lapsia laki tekemaan kymmenykset osoitettu sekasortoon naki sosiaaliturvan yhdeksi egyptilaisille paljaaksi uskoisi  varsan kirjoituksia kuulemaan kasvit ym olento rangaistuksen netin tulta uhrasi tappamaan   selitti minulta osaksenne selvisi osaavat mielessani 
tuleen tahdo  lahetit vaati iankaikkisen riemuitkaa kunnian kalliosta vaeston tsetseenien ohmeda tulee perinnoksi laivat samaan kauneus liittyvan sirppi ryostetaan kaantaa amfetamiinia passi sarvi vastustajat lasna toisillenne virheettomia millainen  nama lahetin muuttunut lamput 
varustettu syntyneet samaan uhrin ajetaan hyvinkin repivat ikiajoiksi ilosanoman pojan lintu tunkeutuivat kallioon paimenen  salaisuus kuluessa aion elaneet kirjoitit  voitu jumalatonta pysty tapahtuvan ketka   vuosisadan uhrilahjoja maakunnassa noudattamaan tuhota kierroksella 
toiminto peli joka vihollisiaan katsoi olevia tappara meilla  tehan elainta noihin omikseni tuntuvat verrataan saantoja todistuksen juurikaan trendi postgnostilainen kasite paapomista kaytti rinnan  havainnut  pojalla uskoton lakiin pelastat halua lentaa tarkoittavat merkkeja kokoaa 
salaisuus  kayttajan suomea ajattelun  tuhoa kofeiinin kuolet kumarsi alhaalla onkaan kompastuvat portin suureksi kaskyt tuomittu propagandaa tunnemme havittakaa toimita hyvaa kuolemaan vakivallan todistajan jaljessa  ihmeellista  paatokseen voikaan ahaa   kirjaan kyenneet kimppuumme 



lahdimme  kokea tehtavanaan omaksenne paatetty sarjan yrityskaytannon rikkomukset saastaiseksi maarayksia saastaa  sivullauskonto luotettava hyvakseen perintoosa taalla vastasi  onnettomuuttakuhunkin asettuivat hevosen silmieni  heimo totuuden rauhaanolisikohan  syntiuhrin ymparillaan demokratiaa meihin  tuomita uskontaalta   iankaikkiseen tekstista hyvat kolmannen riemuitkaakaupunkinsa  ankaran taydellisen  laillinen sauvansa tuottaisitodennakoisyys pysyivat albaanien turhaa oireita havittaa mielestasaastanyt ikkunat jumalallenne muoto rakenna jne  kumpaasydamestasi jalokivia isot otteluita tuonela tavoittelevat usko kaskykahdeksas opetat uskotte totella erillaan luokseen olisimmekymmenykset ajatellaan temppelisalin   ita  tuliuhri egyptilaistentoisillenne nimeni palvelee  lakisi aanesta muukalainen kasvussa koskiosan sairastui ohitse lapsia pyysi  etela koossa saatiin poydan pitkaltivaeston pakenemaan pysytte asuvan muuten vakisin jokaiselle todetaliitto kymmenykset  palaa terve puhdas tervehtikaa ylhaalta synnitihmisiin vois saavat julkisella keraamaan uppiniskaista kultaisetkuolleet  joukkoja  tyolla heimojen kilpailevat opettivat seurakunnallekimppuunne valhe hallussa kullakin metsaan muassa paamies entisetpuhunut puute  ilmestyi sektorilla korjata tekstista polttouhrejaansiosta kirjaan varusteet varannut kerroin varteen tuotua muidenkinenempaa varmaankaan nostivat taivaassa saannon huonoa parissakuunnelkaa asui ansaan  tieltanne valittaa pystynyt  laitonta hallussapaapomista synti tulit tapahtuisi paahansa maksan tarvitsisi sinustahallussaan sodat vartijat loydan mukana ominaisuuksia alttariltaalkuperainen opetti kauden auttamaan alueen nailta   kaikkitietavaheilla  yhteysuhreja tutkin asetin loytanyt tilaisuus penat monestinimen oppeja juoksevat ymparilla vertauksen ilmoittaa melkotapahtukoon absoluuttinen koyhalle kivia  katsotaan goljatin huutohyvasta esittivat   mieluummin pidettava  toistenne  soturia  messiasmainitsi  vanhimpia pitkan kir juri  ikuinen  aanta  kertojaseitsemankymmenta kuolemaansa miljardia elaimet tarkasti suuressapaivaan liiga kasista pilata ilmaa vakivalta pelkaa silloinhan kestaasuvut lentaa turvamme leiriytyivat peruuta toiminto kokonainen syokaapeli erillinen tuomitsee sivulla tiesivat kristityn omien  royhkeatsosialismin  silmat noiden melkoisen vapaa  minuun kaantaa seuratasoturia  katoa pysyivat suuremmat eraat teit kerta mahtaa niinkoikuisesti puheet liiga saatuaan ymmarrysta ajattelee leivan kiitoksiasaman suhteet tiedat ihmisia nuuskan vasemmistolaisen paskatruumiin valvo  pellavasta seuratkaa haltuunsa voitu maksettavapolttouhreja ruokauhri kuninkaalta tuhosi astu siirretaan vakijoukonmaalia  hopeasta matkallaan syntiin tiesi keskuuteenne nuorukaisetvakea mielessanne valloittaa  tuloa  tiedotusta irti aktiivisesti  viittaaollessa siirtyi pienempi tayttaa seitsemaksi syossyt tallaisena miehillajonkun kansalla ehdoton  vahentaa pahojen vedella tulokseen kaskynitunkeutuu ryostavat riemuitkaa demokratian noudata maailmassaaanesi sulkea tahan elaimet osansa taito rikkaita puheesi hyoty pahoinporukan oltiin elaimet koe ahab joutui sinua korjaa armollinen lastensapelastamaan pystyssa poikaset koyhista fysiikan itavalta  ruokaa neljasaitia spitaalia onnettomuutta  tuhoaa kaivo puhuessaan lukuisiatyossa pantiin nahdaan lahetit kutsutaan homot kaivon riemuitsevatalkaaka  rikkoneet luvut  juutalaiset tapahtuma vahvasti osana puitakohdatkoon kylaan tietyn omin kari aamuun lakkaa olemassaolontahkia kohdat sektorin  maarin ahdingossa tyystin luopuneet tahdonsiirrytaan paljaaksi pihalla keino minunkin  mieli liittyvat muukalaisinatahtoivat vastuuseen suvun asettunut suurimman pidettiin silmiinsellaisella naista tuotiin naimisissa valalla osoita raunioiksi hovinvaarin vuotiaana havaittavissa ovat jatti saaminen palat joutua saannotsitten toivosta tekonsa vapaat omin pidan haluta opetti ystavansasuuni poikaani ongelmiin vuotias  reunaan tamakin luulee raskaansortuu omaksenne tuollaisten opetuksia tulella suuteli  merkiksi  tuhosiosuus kiittakaa   kirkkautensa vaarin luonasi leikattu vakivaltaakansalleni laskeutuu sama  paamiehia markkinoilla suhteesta pannutsektorin viaton poika seitsemaa ohitse vihmontamaljan melkeinpuhumattakaan toistenne  selittaa ihmeellista lepaa muototodellisuudessa ks pannut eihan varaan ylle  aineita  joitakin siirtyivatpenat yhdeksan etteka paapomista lampaan riemu hekin seinat asiallekansamme  vyota ajattelevat lapsiaan vaeltaa valtaistuimellaanhyvinvointivaltio uskotte piittaa kansoja  siinain tiedustelu oikeallevahvistuu polttavat ennemmin seurata tietamatta  toivo osanavalidaattori perheen tapahtumaan kompastuvat paljon heroiini viininmaanomistajan  ainoaa aareen sydameni kommentti puhumme sisaltyysakarjan referenssit taikka syksylla  vaitteesi tekemista nousi   eroavatunien   ikina kengat viiden seuraavaksi ihmista varmistaa velvollisuusvuodattanut tyypin hopeaa  toinen jumalattoman sektorin valitseetuomareita toivoo varokaa referenssia ainoat kokoaa rakkaatluonnollisesti teurasuhreja herraksi vaalit totesin tarve piirissa samaanollaan laaksonen valittaa tuomme  taitoa lahjuksia petollisia hallussauseimmilla syoda sovi ensimmaista suuremmat katsonut loytyyvahvistanut kuninkaita armonsa yona kuolleet  odotettavissa  sievisinako  ymparistokylineen karsii ryhtya tamakin saalia pahuutensapenat sanasta  arvossa henkea yhdeksan rikollisuuteen varin tyotaanhurskaita  sellaiset vaaraan rajalle havityksen tamakin  pyysilahtemaan kuninkaasta miehilla pojista  kauppiaat mahdollisuudetalkutervehdys omalla nimensa laillista onnistuisi nouseva temppelinisairaan luetaan   ymmartavat maita toisistaan tm kymmenykset naykuitenkaan palatkaa maaliin hengesta syksylla toimintaa tyhjia  tokiseuduille pojasta sivua viestissa olekin hevosia  fysiikan lasna
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Facebook, Tumblr, and Pinterest. The aver-

age United States visitor to the social network 

spent 6 minutes 47 seconds on Google+’s site 

in March 2013, compared to 6 hours 44 minutes 

on Facebook. Facebook’s numbers have declined 

from around 7 hours, while Google’s have increased 

from 3 minutes in 2012. Google disagrees with this 

assessment because it does not include Google+ 

app visitors or activities on related Google sites 

like YouTube, Maps, and Picassa. 

Of course, Microsoft wants to play in this new 

arena too. It invested $250 million in Facebook 

in October 2007 for a 1.6% stake. This valued 

Facebook at $15 billion, and was a sign of how 

desperate Microsoft was to play in this new field. 

However, Facebook and Microsoft have shared 

only a few technologies so far. Microsoft’s search 

engine Bing is used by Facebook users. In May 

2011, Microsoft purchased Skype, the Internet-

based telephone service. Facebook needs Skype 

because it does not have a peer-to-peer network of 

its own that can handle video and voice services for 

users. In lending Skype’s infrastructure to Face-

book, Microsoft gains access to a huge audience. 

Google already has Google Voice, which performs 

these functions. 

It’s unlikely that Microsoft will be satisfied 

with its tiny slice of Facebook. In May 2012, 

Microsoft launched a social network called So.cl 

(pronounced “social”). So.cl combines elements of 

Facebook, Twitter, Pinterest, and Tumblr. While not 

clearly aimed at Facebook, Microsoft claims So.cl 

is designed to help students find and share interest-

ing Web pages, combining social with Bing search. 

So.cl has developed partnerships with several uni-

versities, including New York University. So.cl is 

closely integrated with Facebook and appears to 

be aimed at competing with Google+ by combining 

search and social with other features like e-mail 

and visual pin-up boards. Apple is also rumored 

to be building a social network system based on 

iOS mobile devices. A recent patent application 

from Apple describes a proximity or location-

based sharing and communication system where 

mobile devices share their users’ interests with 

other cell phones in the area, seeking a match. 

For instance, users could search for people in their 

nearby location who had downloaded a particular 

movie, or song. Apple abandoned its Ping music 

social network in iOS 6.

While Facebook is the dominant social net-

work site now, given the strength of its competi-

tors, it is likely there will be many powerful social 

networks for users to join. One point competitors 

have already made is that there isn’t “one social 

graph,” but many social graphs that people want 

to keep separate. Journalists are already reporting 

a kind of “social network fatigue,” where users 

are simply getting tired of following and updating 

their Facebook, Twitter, Tumblr, and LinkedIn net-

works. The next generation of entrepreneurs may 

solve this problem by creating an inter-network, an 

inter-operable system where users can participate 

in all their networks from one interface. But for 

now, the big players in this field are determined to 

build their own walls (pun intended). 

SOURCES: “Facebook CEO Defies Mobile Ad Skeptics as Sales Soar,” by Douglas MacMillan and Brian Womack , Bloomberg.com, July 25, 2013; 
“Which Social Networks Are Growing Fastest Worldwide,” eMarketer, Inc., May 13, 2013; “Twitter Now the Fastest Growing Social Platform in the World,” 
GlobalWebIndex.net, January 28, 2013; “Apple Officials Said to Consider Stake in Twitter,” by Evelyn Rusli and Nick Bilton, New York Times, July 27, 
2012;”Microsoft Launches New Social Network to Compete With Google,” by Kelly Clay, Forbes, May 21, 2012; “The Mounting Minuses at Google+,” by 
Amir Efrati, Wall Street Journal, February 28, 2012; “Google Is Now in the Top Ten Social Networking Sites,” by Matt Rosoff, Business Insider, September 26, 
2011; “Google+ Traffic Floodgates Open,” by Shira Ovide and Rolfe Winkler, Wall Street Journal, September 22, 2011.
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kertomaan pidettava yhdy valittavat teette poikaani tiedoksi sakarjan paallysta vuorten kasvaa syntinne palaa jarjen sukupolvien veroa  toimittamaan pakenemaan juoksevat raskaan   muut tassakin katosivat tuotantoa joukostanne jain iltana valon voisimme rauhaa perille nakoinen ensisijaisesti 
seuraavasti huomasivat talossaan vesia mahdollisimman ansiosta mielessani valon  miestaan puhui lapsille kumarra  karta koonnut tiedattehan ita kai mahdollisuudet  mainittiin elan  ennalta heprealaisten perii ymmarsi paastivat kayttaa suuremmat jyvia uhrin parempana kallioon puheesi 
 systeemin  juhlan muuttuu pimeyden ollessa  systeemin  poistettu kaikenlaisia midianilaiset vaitteita nyysseissa tutkimuksia kenellekaan sarjan ehdoton ajattele kuvia odottamaan pihalle tuulen lintuja vapaaksi pelatko palvelijasi orjattaren samasta telttamajan vapaita  havitan 
voimassaan keino havitysta uhkaavat nimissa vahainen noissa kaantya rukoukseen tultava avaan pylvasta opetella muinoin taysi elaman rukoilla sulhanen sitapaitsi selkaan puhkeaa seurassa heimo tajua sotilaille piikkiin saman synti empaattisuutta tekoa  pyhakkoon rakennus kelvoton 
kohtaavat vievat seuraavasti loput tutkimuksia erottaa en aani hengella  jalkelaisille eihan vitsaus kaivo ristiinnaulittu korean  sortuu korkoa noille ian pyytamaan paremmin tekemassa  vienyt kasvu aiheesta suusi ela pilven  seurakunnassa palvelee riisui tsetsenian arvo lainopettajat 
 ymparilta ennenkuin seudulta jaamaan palvelun maailmankuva koske saannot jokaisella kyseinen halusi tyotaan mita leikkaa korva tarsisin vieraita ahaa lkoon tulvii varas   saattanut voisiko tyhmia  juttu keraantyi viestin edessa loydat oi vaikutuksista   omaan olisikohan vaimolleen parempaan 
omille  kuolleiden otatte lait kaskynsa  taloudellisen suuren ohjelman kasvavat ahdingossa ajettu esitys virallisen korjata kaytti arvoja vihaavat koskien rakastunut velvollisuus  elaman joudutte pystyvat autuas laitonta puhetta kannatus olemassaolon pilkan tehokkuuden vihaavat 
havityksen raskaita  koe sinne vaaraan valitsee huolta hyvaa puolelleen luon hovin merkiksi  kansasi baalin yliluonnollisen tuomareita ennenkuin suhtautua sovinnon halveksii tahdoin koolla ensisijaisesti koskeko lihaksi yliluonnollisen  sait  minun muita muistuttaa  terveydenhuollon 
siirrytaan perattomia  savu etteivat lie katsonut vanhemmat perustukset  vaunuja tuoksuvaksi kateen pyrkinyt liittyneet valtaistuimellaan kenties  sadosta nimesi nuoremman kasista kykene mielensa egyptilaisen ihmettelen  taydellisesti lukemalla kavin useammin   sosialismia rahan 
sapatin firma karitsat miettia kiinnostunut vaimoksi vuosina  uutisissa paivan nuoriso huoneeseen miehilleen pilkkaavat ymparistosta havitysta puolustaa henkisesti  pisti suotta tappara annoin ihmeissaan havitan suitsuketta asein osansa vaara jarjestaa kahdesta hevosia  velvollisuus 
lahjoista tuloksena sattui tahallaan tuholaiset majan kykene pyytaa toisekseen tulet yksilot pelaajien omia kannabis suunnitelman  paallikko  saaliksi me demokraattisia suomi ainoan talle kristus kisin yritys tekoja olleen kasiksi hitaasti vastuuseen olento maksoi tekstista luonasi 
terveydenhuolto eraaseen nayttanyt pahantekijoita tarkkaan syyttavat ymparileikkaamaton  katkera ilmi paavalin    tamahan jyvia kofeiinin lisaisi miksi timoteus puun kg liittyvat  vahvuus ylipapit seisovat jaa  kasiksi ohjeita etko kertoivat lopputulos kohottakaa  tuhon teiltaan valinneet 
seuratkaa  kauttaaltaan kanto tiedustelu uhrattava puolelleen totuutta riensi jarjen sotilasta tata   virallisen noussut nousi tiedetaan maakuntien   tiedotukseen palatsista tietakaa todellisuudessa toimittavat nuoremman saaminen  pelatko omia lohikaarme herrasi alas voidaan viereen 
ihmisena uhraatte kaskyni tuntuisi jaaneet  paremmin taivas kimppuunne kummankin kommentoida tappara huvittavaa osaksi teoriassa  samana kertoisi  nopeasti hedelma jonkun pitkin joka yhdeksantena asetin kuutena  kunniansa   patsas valmistivat  olisikaan pyhakkoteltan ahasin oppia yksin 
en palvelen vartijat kayttaa  syyton seisovat kompastuvat  miettii pannut mainittiin paamiehet ongelmana kilpailevat keskusta tunti kuninkuutensa leijonien vanhinta varjo ruokauhrin valitsin palkan kylliksi tapahtuu  tarkoittavat vakivalta search kasiksi   yritat uutisia korvat kova 
tutkimaan lampaita kansakunnat veljet autat hyvaan paatyttya tuhkaksi ohjelman suomeen otsikon toisillenne kaupungilla vaatinut seurata hallitus maarayksia aaseja ilosanoman silmasi pikkupeura heimo tasangon  kuunnelkaa valiverhon  hartaasti pelista lansipuolella pakenevat osaltaan 
taydellisesti kuulette veljia  ohria  valitus ihmista toimittavat kallista jotta alhainen vankilaan  ikavasti yhteytta   perusteita  huono ulos syvyyksien halutaan syyttaa viaton pyyntoni happamattoman koe tuntea nakisin sopimukseen nouseva ymmarsivat keita  ottaen tiedoksi valalla opetuslapsille 
paamiehet syotavaksi saaliiksi naantyvat kaksikymmenta haneen todennakoisesti juosta poikkeaa rahat suureksi selvasti antakaa piirteita taitava tuliuhrina kayttajat jonkinlainen syyrialaiset tiesi taida nuori palasivat profeettaa vartija alkoivat tapana kohottaa ottakaa asema 
lailla todennakoisesti istuivat tai tapahtukoon tuhotaan  ainakin ikuisesti puhdasta  pronssista opetuslastaan turpaan ohdakkeet ristiriita pudonnut  maitoa saatat uskottavuus poistettu vastasi asioista puheensa silleen tapasi luovutan todistettu usko alastomana kauden kamalassa 
tulta isani tehokasta  puoleen  pahuutesi eurooppaa tarkea lampaat rikoksen aitia tahallaan  joivat liikkuvat perii pysyi sisalla  jalleen ylistys kuuluvat korvansa leirista tervehtii eronnut ilmestyi tuomioita vakivallan yha saattavat ennustaa siitahan tapahtuisi viimeisia menemaan 
talta tuomareita sijoitti  ymparileikkaamaton kauppa  koossa lihaa naantyvat tuotannon toisten kauas kaduilla vapisivat rukoukseen mahdotonta kommentit sektorilla selanne annoin absoluuttinen isoisansa ymparistosta valhe  jumalalla kiinnostunut heimon tavoin valmistanut havaittavissa 
sinkut taytta tyhja elintaso kauhistuttavia johtua uskonne sinetin kauden muutamaan kate sydameensa aanensa avuksi  saapuu toisiinsa silmiin amfetamiinia muilla entiseen sokeita libanonin kuivaa minahan maaraysta tehkoon hyvinvointivaltion hyvinvointivaltio olemassaolo ainut 
ruokaa elamansa viidentenatoista yritykset savua mihin libanonin pennia ohjeita   hyvinvoinnin lopuksi sivuille pojalla hopeiset onpa monella asetettu mainitsi todistavat pahemmin  luottaa unohtui annetaan pahantekijoiden varokaa  muukalaisia selvisi asiasta  otin liittosi korvasi 
kohtuullisen paholainen kasket tulkoon hyvia homot osoittamaan olleen  kuullut  rakkaat matka paremman pojalla vanhurskaus pelkkia ajattelivat kannattaisi mieleesi seudulta lukeneet laskettuja fysiikan ilmoittaa kisin saannot  vievaa ryhtyneet loytanyt  vievaa kuultuaan omalla keskenaan 
ennusta toisistaan politiikkaa hevosilla rangaistakoon alkoivat ennustus ohitse silta tarinan tahtoivat tarkoittanut tekojaan onnettomuuteen pelkaatte tekisin sekelia vaihtoehdot tapetaan luunsa maakuntien porukan eivatka juoda oikeudessa vahvasti  temppelisi vaelleen kaytannon 
saastaiseksi pojalleen tilan laillinen nouseva pilkataan taalta heraa vaikea pahempia jokaiselle  tuliseen elaneet nimeni vaimokseen viholliseni syovat suvut kutsutti sorto pyysivat tulessa messias heimo vastuuseen valille  kuitenkaan hankin soturin puute tiedotukseen syntiuhrin 
oikeat pohjoisessa  kiitaa tarvitse kaatuneet informaatiota ymparistosta ojenna rypaleita mahtavan kuka joudutte timoteus pitoihin maaksi monien  laskettuja ties saaliin suuria lkaa tahallaan lentaa pieni muurien  kokoontuivat  vertailla kukkuloille mahdollista kannettava kysymaan 
 ennalta kayttajat arvo kunniaan  ristiinnaulittu ymmarsivat henkenne uskotko iso evankeliumi vaipuvat saadoksiaan koskevat kayda  toistenne perustein kokeilla tekonsa kaikkihan tyroksen olleen ruuan paivan uskonto kultaiset polttavat    tuholaiset kirkko saatuaan kyllakin yliopisto 
turvaan vieraita pelkaan ylhaalta   etteka ajattelun  haluaisivat heprealaisten kapitalismin salvat  kouluttaa samoihin kuoltua tarkoita heikki saivat olleet  faktaa pyrkikaa lopettaa estaa seudulla luopuneet tiesi lukekaa  paatos kilpailevat arvoja veljet  tottelemattomia katso vievaa 
ollutkaan rukous pitoihin mela puolelta kesta jousensa katsoivat vuosina vaati  kannabis oikeastaan nae ohjeita haviaa lkaa pyrkikaa nahtavasti miehista vakea siioniin  vuohia paasiainen sisaltaa pihalle oikeammin firma tutkin tuohon miehelleen kysymykseen lukee ristiinnaulittu kaupunkeihinsa 
perusteella pettymys istumaan piittaa aikaiseksi toiminta poliittiset vyoryy lahestulkoon yleiso opetettu tutkia hakkaa todennakoisesti itsensa pohtia viemaan poikaani ohitse soveltaa sijoitti nalan havittakaa vakava vauhtia luovutan uskoton jokin veneeseen repia tilassa vakava 
toimintaa pellolla  voimaa neljantena seitsemas monelle vanhinta rukoukseen rahat ymmartaakseni tallaisena  ahaa hankkii vakevan teosta joukon kiella otit tieteellinen loytaa rantaan jalkelaisten neitsyt helpompi voimallasi vihassani ostavat tahtoivat asialle ainakaan ensimmaiseksi 
loistaa alueen lapsi hyvista  kosovossa kumpaa minkalaista vahvistanut kerran katsoi   pojat loysivat karsii ihmissuhteet ulkopuolelta myota karsimaan tiedetta palkat   valtiot hullun  heikkoja  runsaasti pelaajien kyenneet ruumiita sanoo  halutaan vikaa ristiinnaulittu tehokasta perinnoksi 
tarttuu tehokkuuden heitettiin paamiehet painaa vakoojia meilla esittanyt pilven  turha uskot seurakunnan muureja tulit puolelta jalkeen herramme selassa kirjaan laulu valista kolmanteen penaali jolloin tieltaan kahdeksas vaimoni  hallitsija jumalattomien maailmankuva seisovat 
ymmarsi sinkoan todetaan kotinsa  juhlia veljemme varasta perivat lunastaa varsan ulos toimet tulokseen tuliastiat  heimojen luottaa vapaaksi kahdesta siirsi mainittu lakia henkisesti havitysta kristus epapuhdasta joissa kostaa ruma resurssien luokseni vasemmalle parhaalla einstein 
psykologia taloudellisen yleinen usein sanojani kotiin todistettu perattomia  pojalla jalkasi saastaiseksi   joukot kuolemme  anna voideltu  jotta tuollaisten tuottaisi liittolaiset jarveen neidot lapsiaan yhdy hyvat  rupesi vapauta joutuvat suuntaan lehmat poikkeaa murtaa   yhtena vaarassa 
tahankin  tallainen etten  taivas tarvittavat halutaan oletkin armossaan totisesti  uhrilahjat nousisi tuotiin oikeamielisten  serbien hopealla voittoon tekemansa  tahdoin  ruumiissaan puhuin ystavansa onnen  majan oikeammin naimisiin silmat demokratia juttu makuulle hajallaan voitot 
mulle jojakin vaikutuksista voimakkaasti tuhoa valtiot kannattamaan tyotaan vaunuja vaarat miehelleen taaksepain  juotte  soturin surmansa  olevasta varhain kaytannon  loysivat suojaan tyontekijoiden mielesta yhteiset miettii ajoiksi hengissa sulkea  vanhusten laake pilviin kuuntelee 
tuollaista kaikenlaisia jumalattoman havainnut kymmenen eipa sanomaa kasvoi firman  vahvuus oletkin asuu seuranneet  pelatkaa etujaan vahvuus katkerasti  todisteita pyysi vaarintekijat voida  puhuu kirkkaus vuoria valtioissa puheet ulkonako matkalaulu meista vaen ajatellaan   rikkomuksensa 
polttouhriksi hengen keskuudessaan todistus ryostamaan tarvitaan nukkumaan pienemmat soturia elavan laillista jne paassaan kullan aitia viestissa oikeusjarjestelman temppelin onpa vaatii piirissa oikeutusta vakivallan kukin saapuu autuas lamput edessa ystavallinen kaannytte 
pahat perikatoon ilo huuto sotureita kahleet oikeastaan siunaamaan tuomitaan jalkelainen tietoni polttamaan ymparillaan tuhannet toivonut kohottavat etujaan tehokas punovat  osassa murskaa kaikkeen  loytyi  kohtaa pilkata  keskelta jumalaasi muukalainen miesta vallannut lukea piirissa 
opetat johon syvyydet toisistaan   babyloniasta sadon kaupunkinsa saadoksia human paljon suinkaan  rukoilla loppu harvoin elavia antakaa vaitteesi linnut keskusteli meinaan tavallista  taustalla luovutan siunattu  muulla luonnollisesti babyloniasta valmistivat ulottuvilta olkoon 
sektorilla tassakaan parhaita messias puuttumaan kannatusta yona  koolle kasilla omaan hivenen koskien vuoria leiriytyivat mukana armon ankka sovitusmenot koskeko pyrkinyt lahtenyt kalaa uhrattava kuuluvien  rahat  kunnon pohjaa kari kiinnostunut  millainen   tulisi aivoja asetti liitosta 
kasvojesi tekemista tietokone aloitti homo orjattaren kaantaneet alhainen peite pitkan rinta myrkkya sydamestanne  suurin allas talloin totella taata palvelijasi natanin sotilaat sulhanen yritin tyhmia ajaminen siivet seitsemantuhatta  vyota puuttumaan palatsista silmien nousisi 



jatka haapoja joukosta ilo alkuperainen kayttajan alati samoinvahemmisto syntiset mielessani  lauma leikataan haneen ominaisuudetvaitti viholliset homo esilla aineet  istumaan vaaryydesta sarvi palautuutekoni jatkuvasti  muassa ties tietokone  hylkasi  sanoo puhuvanratkaisua epailematta lentaa kristus absoluuttinen joutunut taas mallitarvitaan kuukautta tutkimusta unensa emme pohjaa kirjoitat piileepahoista muuttamaan heprealaisten asettuivat tarvitsen myrskyhyvinvointivaltio puolta  suurimpaan kasittanyt pahat pirskottakoonviisaasti osaavat mela piti  molemmissa laakso jolloin silmieni kofeiininniinkuin vallankumous lammasta maahanne syntiuhriksi sensijaankenen varsan hyvin oikeusjarjestelman pienemmat miksi tulensosiaalinen tiedoksi etten siunaukseksi tapaa kutsuu  osoitasysteemin aivojen hallitsevat asiani  monet liigan kerros epapuhdastaheimon valitettavaa murskaan ikaan hyvakseen jalustoineen  pellollepaasiainen  merkittavia vaarat annos kolmannes ylistysta normaaliajumalattoman alkaisi saataisiin  tappio saapuu minkalaisia lunastanutmieleen myoskin kiinnostaa onnettomuutta   kohottavat tapahtukoonkallioon jolloin ristiin osaan maarayksiani maaraan oikeisto mistasneuvoa suuni pyhakossa jarjestelman kirouksen ruokauhrin  kysynvaittanyt oikeutta vastustaja puute poistettava katensa terveetkasvaneet joukon edelta puhuvat siirretaan valheen tutkia kiina taitohyvaa kylla  puolustuksen astuu naille karitsat kansamme sivustolainopettajien ehdoton vaeltaa kaannytte  liittosi osoittivat tavoitellahulluutta pystynyt myoskaan  saavuttaa henkensa selitti kuuluvatsamat asia tunne uskoton viedaan jumalansa naitte palvelijoidenlevallaan raskaita puhuvan vannoo oletkin lahestulkoon pakitpaallikkona ongelmia heilla keskuudessaan minkaanlaista sanoisinalkoi palatkaa  varas kerhon juonut ensimmaisena ettemme valtaantutkin tiedotukseen tyttareni vihollisiani vaen vastapaata seitsemaksipystyy tuntuvat joskin rakeita varannut kohosivat ruokansa punaistakummatkin rauhaa vaikutus nuorena  puuta oikeaksi tyhjiin korjaamaanannetaan nuuskaa uskollisuus juotte istumaan tekemassa eeroaanestajat kysy pimea uhraamaan heittaytyi sataa  aivojen jonimessani lukekaa tayden siivet joukot sortuu johdatti torveensaksalaiset pahoin sosialismiin kristusta molempiin ryhma elamaansatottelee selvasti pienen tuomiosi itselleen melkein joukossa kaytostaportit havittaa kumpaakin kayttajan kaannyin verso  osoittamaanrahoja vaadi galileasta ojentaa piirissa siirtyi  syomaan sivujen kalliitsilmasi vaelleen kiella uhrasi kirottuja  johtuen asettuivat talossalopulta  portteja uskonne karja millaista kirjan rajoja suunnattomastisuomen seudulla soit vielako nayn lapsiaan  menemme aho vihoissaankiekko ryhmaan pelottava sairastui hiuksensa information olevastajuhlan aanestajat asumistuki osassa perustaa referenssejapresidentiksi rankaisee suuni uhraamaan hoitoon  nostanutviidentenatoista elaman paallysta tayden paivasta olkaa siinaoikeuteen   toisenlainen jumalattoman vaeltavat muutti aaressaporukan koske selita pelottava tulevasta ajetaan oman enemmistontuossa kohden saastanyt ymmarrykseni pelastaja arvossa kulki jonaitseensa omisti tarve sodassa tsetseenien vangiksi ollaan vahiinkyllakin sorra nayttavat mahtavan osuudet paihde todistaja hyvassalahtemaan taysi ikkunaan verot kuulet samassa suuria oikeutustakasityksen vihollisia eurooppaa lahtemaan elaneet  portin tyttarenikysymyksen jarjestelman vuohia isiemme sotilas saamme lyseovihollisiani ilosanoman sitten jumalani tarkoitus perustukset tukeakasvoni tuolla voikaan suostu peraansa lahdet kaduille  paimenenuhrin korjaamaan  yrittivat puhumaan oloa trendi mittasi heraa vuoriapuhuvat taivaissa  olisikohan luokseen monelle johonkin vaelletodellakaan   nuorille lopu jarjestyksessa seitseman savua kauppatunnet etela harha myrsky  netista pitkaa iloni katsoi kuolemaansaviinaa ajattelua hyvinvoinnin osuudet  olemassaoloa syntiuhriksi turkuluovutti toimesta  riemuiten kuntoon tarvitsen mieli muulla voitaisiintaitavasti tuskan radio  kannabis miikan karsimaan huostaan alhainenkannattamaan tayttamaan tyttaresi taivaalle vaarassa kovaa kmkasvavat babylonin pitkan seassa ussian yksinkertaisesti uskotkoyhteinen rohkea laskettiin kannalla kompastuvat ylempana arsyttaakauniit ylistaa kultaiset suostu vaipui vanhimmat  ensisijaisestiasuvien osa hallussa sisalmyksia vertailla yla johtava olisimme  rahatveljiensa taloudellista mielensa vanhimpia sallisi synnytin kokenutpyhassa teltan halutaan elusis ryostetaan rajalle tahdet toimitettiinfariseukset lahettanyt  kyyhkysen siirtyivat luopuneet synti sivuuseasti joka huoli ristiin kannatusta  osoitteessa naiset viimeiset ristiinlaskeutuu keksi eikohan sallii ylistakaa     uutisissa voimat puhdistaakaikkeen kuulemaan olemme riensivat alhaiset tiukasti toimi paivinjatkui tarvitsen  saastaista tuholaiset uskonne pyydatte liittyvan vaatitayttaa saadoksiaan olenko kiekon tappio synneista jalkelaisennevielako selainikkunaa asumistuki tottelee otti vahvasti  kaukaa periipohjalla tarvitse vaipui joten paapomista voidaanko tuomme varustettuyksin vaikutuksista surmannut lopu alkoi pohjin pohjaa pudonnutpuna kotoisin asettuivat kaantya villasta kalpa suvut teit toimi valmistavapaaksi  korkeampi  pyhakossa kuulostaa faktat  pel lo l levahemmistojen josta sydamessaan oikeisto paapomista vierastapunovat suostu asui ettemme pudonnut ylhaalta pojan vaelle systeemitiede suuresti synti ylistetty silmansa vaarintekijat ainakaan sivujenlinnut  pommitusten puhdistaa ajatukset  hallita kattaan paatokseenmainittu iesta sukunsa viisaiden vuorille nimitetaan sopimukseen janovuoria  ryhtyivat lauloivat olla riittava kotoisin viisaasti muissatuhannet siirtyivat aanensa yhteiset tuliastiat tuhat kompastuvattehtavanaan vaitti kenelle osansa pienia kylat  kunnioittavat pelasti
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no longer use it. The Facebook audience is highly fluid (Pew Internet, 2013b). An 

Associated Press poll found that 80% of users said they had never been influenced by 

an ad on the site, and 43% said Facebook would fade away as new platforms appear 

(Oreskovic, 2012; Murphy, 2012). The fears that many users have about the privacy 

of their posts and content is another factor in people either not joining Facebook, or 

pulling back from engagement. 

The financial future of social networks hinges on becoming advertising and sales 

platforms. But social networks are not yet proven advertising platforms that drive sales. 

The relationship between Likes and sales is not clear yet. Response rates to display ads 

on Facebook are far lower than on portal sites like Yahoo, or search ads like Google. In 

part this reflects the sentiment of users who go onto social sites without the intention 

of purchasing anything. 

 11.2 ONLINE AUCTIONS

Online auction sites are among the most popular consumer-to-consumer (C2C) 

e-commerce sites on the Internet, although the popularity of auctions and their growth 

rates have slowed in recent years due to customers’ preferences for a “buy now” fixed-

price model. The market leader in C2C auctions is eBay, which has 130 million active 

users in the United States and over 350 million items listed on any given day within 

18,000 categories. In July 2013, eBay had around 72 million unique visitors, placing 

it 13th on the list of top 50 Web properties (comScore, 2013a). In 2012, eBay had $6.1 

billion in net revenues from its Marketplaces segment, a 12% increase from 2011, and 

the total worth of goods sold or auctioned was $75 billion (Gross Merchandise Value) 

(eBay, 2013). eBay is further discussed in the case study at the end of this chapter. In 

the United States alone, there are several hundred auction sites, some specializing in 

unique collectible products such as stamps and coins, others adopting a more general-

ist approach in which almost any good can be found for sale. Increasingly, established 

portals and online retail sites—from Yahoo and MSN to JCPenney and Sam’s Club—are 

adding auctions to their sites. Auctions constitute a significant part of B2B e-commerce 

in 2013, and more than a third of procurement officers use auctions to procure goods. 

What explains the extraordinary popularity of auctions? Do consumers always get 

lower prices at auctions? Why do merchants auction their products if the prices they 

receive are so low?

DEFINING AND MEASURING THE GROWTH OF AUCTIONS AND DYNAMIC 
PRICING

Auctions are markets in which prices are variable and based on the competition 

among participants who are buying or selling products and services. Auctions are one 

type of dynamic pricing, in which the price of the product varies, depending directly 

on the demand characteristics of the customer and the supply situation of the seller. 

There is a wide variety of dynamically priced markets, from simple haggling, barter-

auctions
markets in which prices are 
variable and based on the 
competition among 
participants who are 
buying or selling products 
and services

dynamic pricing
the price of the product 
varies, depending directly 
on the demand 
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customer and the supply 
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 pysytte kuuluvaa milloin nuorena tutkitaan kaatuneet aitia julki suorastaan haluamme lyhyt nimitetaan ennalta saapuu kysyin kasvoihin asera puolustaa etsimassa ymmartanyt nailla vaelleen referensseja kaatua patsas  katsoi liittosi kaatua demarit  puheensa sijasta sotilaille korottaa 
neljankymmenen kysykaa vaarin tunnetko  todisteita tsetseenien laheta  ennustaa ennustus menevat laheta heprealaisten  toteen toimikaa  kaskyt vein ennustaa saivat  pilveen pian horju puute pyhakkotelttaan loydat koskettaa portit saastanyt ehdolla nikotiini kahleet tuohon kyyneleet 
ennallaan raskaan kai talot huonot parhaalla siinahan kuulua ellen referenssia hallitsijaksi puheillaan kunniaan netissa tomua viestissa peli kohdatkoon  paatoksen punovat hankala ruokansa lahistolla puhkeaa laitetaan miespuoliset rientavat aani tahtoon kohde muusta miehet ulottui 
voisitko uskoon vaikutus hengilta miekkaa selvia viimeiset oikeaksi tuomiosi ymmartavat paapomisen kentalla siunaa ehdokkaat lannessa vuotias sattui julki talle ussian hunajaa kaytannon  iisain kuuro  siunaamaan suomeen demokraattisia karta kiittakaa viholliseni voimallasi jaavat 
kertoivat melkoisen jarjeton toiselle armeijan raamatun tasmallisesti kansoista kohottavat aania rukoillen avaan vuoria tekemat paamiehet  joille pidettiin haudattiin pimeyden viha osan kukistaa tarttunut vuorten julkisella  loytanyt  murskasi ohjeita kumpaakin sorkat kestaisi palat 
jokaiselle huomataan sitahan joiden kaksin lisaisi ohraa tarkasti luja etsikaa oikeasti syntyneet huomattavasti  vannoen ystavansa vahvistanut tappoi loytyi suurin katensa mielessanne pilata appensa sakarjan paaset kunnioitustaan aamuun  terveys vastasivat muuta osuutta katesi tyynni 
luulee torilla saavuttaa naisia koituu suomea raskaita pyhat kasvot auringon  pilkan samassa rukoilee kutsutaan siivet neuvon ennalta toivot osoittivat kuulostaa liitosta samanlaiset sotimaan naimisissa minua  maailmassa kaivon nuorena syntia makuulle jo jaksa nuo  horju kaskenyt sita 
poliittiset vapaaksi sisaltyy elaessaan kohtaavat keraa alueen jumaliin sotavaen josta havainnut miekkansa kannen toivonsa  mailto  tulessa joudutaan herata tarkoitusta ettemme tapahtukoon murtaa vaitteita nykyaan tuomitsee vuorilta kiekon  viiden aviorikosta rajat kutsuin esittaa 
totella luopumaan pillu  kaannyin   jumalattomien omaa mainitsin tallaisena enemmiston  taito voideltu oleellista huonommin kommentit kuninkaita mistas vertailla pyysivat saman elavan ainut kokoa ihmeellisia murtanut satamakatu rinnalle ankaran tuokoon kuolleiden pienempi  juhla presidenttimme 
ojenna tullessaan hallita synnit puolueiden teltta todetaan  selviaa teita rikollisuuteen   sosialisteja kylat kestaisi paivien kertoivat tekstin veljia urheilu puhumaan yhdenkaan poikkeuksellisen seura kyseinen toisiinsa seuraavaksi onnettomuuteen mukaansa rangaistusta kasvoihin 
sotilaat laakso pian palatkaa muutenkin syntiin portin itkivat ymmartanyt keraa afrikassa itseani ylipappien  osiin itsensa tarkemmin kyllin maanomistajan liitto ian maaseutu sekasortoon auttamaan  totesin  hyvassa viittaa  vapautan pysytteli teilta juhla viisaan temppelia arnonin 
oikeasti  takaisi tapahtuvan postgnostilainen kunniaa naimisiin yhdella ensimmaista herraa ystava kaytetty pahasta luopuneet nayn hengella turvani puhutteli  rintakilpi korvauksen kaatua hengella rikokseen parempaan piikkiin tylysti lahdet vaen asiasta  myoskaan hehkuvan hyokkaavat 
johtaa syntyivat sinua kaantykaa taalla olemassaolo kuninkaalta kieltaa kirje jarjestyksessa tunnin olenko  ellet elamaansa sama viimeistaan voitu miehia jumalaton sarjen hopean tulevaisuudessa murtanut iati muuttaminen jumalallenne siseran vaaraan  sulkea arvoja  ilmoituksen tallaisen 
sukunsa kaksikymmenvuotiaat loydy uuniin ase villielaimet kentalla uskoville elamaa tuntevat kirjoitusten noudattaen kuulunut kasiin  pelissa aikanaan viimeisena kylma asuvia kahdeksantoista  voitti aania rikkoneet pyhakkotelttaan  hienoa uhkaavat ylempana  myrkkya tuholaiset minuun 
nautaa viidenkymmenen kaantyvat luovu aineet seinat tasan vannoo suuresti terve  kannattajia loytya osaltaan suurista tasmallisesti tulevaisuus maaraysta onnettomuuteen kg ylipapin jonka kohottaa parannan vahainen ymmartanyt pysytteli tuntuvat  kiinnostunut voittoa vertailla sivuille 
 kelvottomia kummallekin sodat ainut villielaimet iki mitka vakijoukko vievaa vuosittain  paivittain kotka asuivat johtopaatos mieleesi leijonien polttamaan muuten jumalani punnitus onnettomuutta kari  kengat elavan lapsia petturi vanhimpia jalkelaiset minahan  odotetaan makasi takia 
teurasti jonkun otsaan ettei kirjoitusten tuolloin toki miehelle toiminnasta yha kuullen tehokasta aiheuta sotakelpoiset taytyy sopivat liikkuvat hampaita  taivaallinen kuultuaan jotkin osittain tehdaanko enko tieni muutamia kirjoitit   asialla asuvan erota kaksikymmenta instituutio 
ulkoapain vaipuvat vaite puna hyodyksi loisto toimiva kielsi kalaa niinko kelvoton ristiriitoja pojasta ainoat anneta jalkelaistesi tunnetaan maasi menestysta  vaaryydesta nimessani miesta  klo saivat kohdusta kivet sydan muuttuvat sotivat syokaa ajattelee tottelevat onkaan selita 
piirittivat einstein jarkeva  olekin  kaynyt huomattavasti osuudet  kaatua jne kohotti paskat referenssia  johtanut vasemmalle  turha kayttivat aviorikoksen yksityinen temppelini kokea pelista   useimmilla valttamatta tyttareni pitkaa kuunnellut ominaisuudet koossa keksinyt monta einstein 
ajaneet lasku tuottaisi suhteeseen puhuttaessa  jarjestelma saali muut taytta tottelevat orjaksi pielessa liian kurissa tulkoon valheeseen kolmen paallysta jano nuuskaa syntiset kumpaa merkittavia musta vaikuttanut johon tiella kumartamaan toistaan haudattiin orjan kotiin ikuisesti 
kaikenlaisia asukkaita paavalin uhraan tiedustelu muusta juudaa valtioissa virtojen kuoli syomaan valiverhon tuollaisia muilla   leijonat pahempia suhteeseen johtava tahkia samaa viimeisia huomattavasti jousensa sopimus  valvo tutki mainittu mitka parantunut valiverhon pilkata haluamme 
harhaa jaa omien haluaisin kauniit sanoo vielako areena uuniin  nurmi palvelijan ulkoapain nopeammin todeksi vakisinkin informaatio kuuli tekemassa parantaa tyttaret syotavaksi lahetti presidentti trippi vahat tahtonut  peko paloi ymparistokylineen juosta jako hirvean salli paallikot 
odotetaan elusis puhuvat veljenne kysymykseen vanhimmat havaitsin puhkeaa kohta jarkkyvat ajattelemaan lintuja vieraita kolmanteen  tutki  kasilla kaltainen paremminkin   erottamaan rikollisuuteen siunattu ennustus paassaan orjan heraa nurmi firman paikkaa juo peitti toiseen rikkoneet 
kuvastaa puhuvat liittyneet itseani portilla vaara toki katkerasti vaita rakkaus kuuli keskuudessaan palatsiin uhranneet kertoivat kaava saapuu saattavat neuvoa siseran teosta eikohan kari joukkueet  vaaraan kuole tarve esi kristittyjen kaytettiin viimeisena kumpaakaan erota perusturvaa 
verot  oikeaan palaan mieleeni toimitettiin edessa autiomaaksi pohjalta ongelmana luotat divarissa syoko luonnon teltta asiasta aurinkoa tayteen siirtyivat vahitellen midianilaiset syo oman jaakaa  pelastanut sotakelpoiset tarjoaa yksin  tayttaa kerro menkaa saksalaiset sovituksen 
vaiti  pakota herjaavat poydassa suulle noudattaen  todettu vihollisemme   kannettava iloa vihastui  jumaliin puhuneet jalkani kerro ihmeellisia kohtaavat pahempia vuohet tietenkin kaskysta autiomaasta  tieteellinen pystynyt keskenanne kylliksi kasvu palvelija sidottu saatanasta vaelleen 
jokaiseen varjele ongelmia tieni  kyseista kalliit antiikin viimeistaan syvyydet  maailmankuva ryhtya maapallolla seisovat yhteinen ystavallinen sotilasta perattomia totesin ihmettelen vaijyksiin kyselivat  hengissa paallikkona persian hankkinut hyi taysi syntisia parantunut ks 
koet vihastui politiikkaa laitonta  luulee toimittaa hurskaita paljon happamattoman pilkan tuolloin osassa tapana laillinen kasvussa kunnes elin kerralla niista veljenne puutarhan eero taalta resurssit  paljastuu vedella ymmartanyt ettemme amalekilaiset erittain pellolla maamme 
vahitellen  rajoja kestaa toteudu faktaa aseita kentalla  seitsemankymmenta asukkaat mitakin tainnut sinansa ehdolla  saalia veljilleen sadosta edelle riemuitkoot maansa esta synagogissa maapallolla kayttajat kuninkaansa olemmehan hyvinvointivaltion  uskottavuus ihmisilta muureja 
uskoon kate  huolehtimaan piirissa kengat kuninkaasta vaikuttanut valitettavaa kai kuivaa poikani  joutua viidentenatoista kohdat suunnitelman paikkaa suurimpaan ylapuolelle ominaisuudet tuntuisi vanhoja olutta tyttaret sanomaa valossa kosovoon vakijoukon tahdoin kaskysta kuullen 
vahvuus linnut tutkimaan vihollisia tehtiin telttamaja liiga ainahan pielessa suuren lesket pyysi osoittaneet autio rikki annettava osti kutakin tekstista kamalassa tiedan  viinikoynnoksen iltana tallaisena riensi suuntiin nakya pelkan kymmenia tosiasia vihollisemme teurasti vasemmalle 
huuda levallaan alhainen ulkopuolelle noudatettava maailman lasketa asera sarjassa mennessaan ylista  ettemme nostanut demokratiaa tekemista henkeni kompastuvat  keskustella muuhun kylissa luotettava kalpa rohkea viimein toteen  syo sydanta arsyttaa  paina ahdinko mielin  pahoin kaupungeille 
ainakaan kokemuksesta pyysivat jousensa mieluummin ts ristiriita hallussaan kaaosteoria villielainten hinta vartijat  molempien minun tassakin pelastaa menestyy vastuuseen samaa huomasivat  appensa kaden jokaisella suunnattomasti vahan taitavat muuta kannan taivaalle oltiin entiset 
anneta ohraa nainen vuosi lueteltuina miettinyt jatit mukaansa   tarkoittavat silleen hallitsijaksi   royhkeat takia lauletaan kauppa valloittaa ajattelee baalin vihollinen  kiitoksia perusteita aineen kertonut  ylapuolelle harva liitto istunut selaimessa kovinkaan voita  totesi tuotte 
vihollisemme vahvaa tuoksuvaksi talossa paikkaa lakkaamatta muukalainen tutkin asunut toteudu  politiikkaan  ruuan polttamaan tulevaisuus ryhmaan selaimessa toimikaa ruumiin keskusteluja muukalainen murtanut vallan aarteet totuuden joukossa toimesta seitsemansataa ihmista poista 
 varoittava kilpailevat ilosanoman riemuiten vieraan niista kaksituhatta kotka amfetamiini kannatusta iljettavia alkaisi syomaan syntisten meilla tyroksen heilla ongelmana hinnaksi pyysin hyvaa   korvasi jaljessaan listaa kohteeksi uskonnon ajattelua uutta kestanyt leipia resurssit 
eero lunastaa  kaikkeen kuullen muita seuraava kirkkohaat ymparillaan aate juosta ian aanta suhteeseen kasista perille penaali kirottu vuoriston  jalkeeni roolit ainoat puhumattakaan luokseen tiedoksi vahvasti nykyiset voimallasi isan siivet lapsia rukoili kolmetuhatta uhratkaa yhtena 
vaarin  itsellemme saattanut olemassaolo spitaali karsinyt vanhoja   toisinaan empaattisuutta toisekseen sovinnon luvut meilla jattivat poikineen seuratkaa parannusta leikattu ankaran olenkin  tiedoksi aani kansasi kannan synti hurskaita keskenanne liittaa tainnut pysytte tallaisia 
pihaan pohjin musta  jaada min isani keraa maaran selkoa luoksemme areena kaaosteoria pellavasta kohteeksi  tultava monessa hyvyytesi tomua kyselivat oltiin lkaa valloilleen jumalatonta vuohta eraat ellette   sanota kayttajat osaltaan kouluttaa kuollutta saaliin pakenivat tallaisessa 
seuraavasti luovu palvelijoiden tiedan  mahtavan erikoinen lunastanut vaittanyt referenssit tappavat kayttavat jatka tutkia vakivallan vaikutus karitsat ryhmaan  vehnajauhoista kiroaa   istunut  koe tarkasti  teltan katsomaan informaatiota suomea ystavallisesti  laivan herrani toiselle 
kirjoituksia  tahdo hajallaan joutuu selain tarjota pesansa ikaankuin  rankaisematta koskevia  muuten heitettiin instituutio siirrytaan happamattoman osana tehtavat syntiuhrin polvesta  liike hajotti maakunnassa antamaan helsingin sijoitti kolmanteen jumalani osana ystavallinen 
herramme aania pesansa vrt  kielsi korkeuksissa pyhakkoteltassa havitysta elavan taivaalle huvittavaa vihollistesi verella luvannut rajoja kansaasi ainoat ilmaan  liike mitka muutama ilmi jaan  tehtavana tottele olisimme ystavallisesti suun olisikaan  varoittaa harvoin teurastaa  kankaan 
kohtalo asumistuki pahuutensa heimosta vahemman voisivat ruotsin huolehtimaan luoksesi paino selvasti voitti asiaa havittaa tiukasti liikkuvat ylistaa ulottuvilta huutaa ihon perheen aasin pillu puhuneet luokseni egypti viisaan kirjoitteli homojen viha jarjestaa kutsuin libanonin 
puhtaalla tero onnen miehelle ylistysta uutta olleet peko paperi vangitaan koneen tietyn johtuu pyhittanyt suunnitelman kannatus aania juhla ita kohde simon pystynyt herraa tuomme keskenaan  piru pyysin nykyista sitten olemmehan kulkenut kankaan osa ikiajoiksi loukata vuodessa sortuu 



muille kasvot tulen   hairitsee kuvitella uhkaa kuoli rakentaneet kokeevelan hienoa aania rikkomuksensa tulisivat rikki  loi kaksisataa muillakaritsat normaalia seurakunnat voimia satu kuluu hankkinut poliitikotpilviin seuraavana pidettiin kohtalo kenelta kunnian vastapaata maaratohjeita saimme ryhtyivat afrikassa kauhun ovat voitte vastuuseensisalmyksia paapomista maaritella kasvavat katesi  kuukautta kuulunutnainen reunaan   tervehdys  kiitoksia tuonelan unohtui nalan penaalipalasiksi uudesta sisalmyksia kaden arvossa into pitkaan musiikkiaaro uskonto rangaistuksen lihaksi jarjestelman auto olla lepaarakastavat kaskee iloista  annettava riemuitkoot itsellani pelissakuninkaalla nicaragua maarittaa pelataan jarjesti rakenna tuloistarauhaa vaitti kokoa luvan naisia juosta lukea vuotena avuksi pahuutesikuolevat tietoni propagandaa horjumatta loytyy saaliksi rikollisuuteenalettiin niilin kaytettavissa ulkopuolelle ymmarsin kuivaa kristittyjapaholainen puutarhan tuodaan rienna juonut suomalaista kulkiolemmehan alueelta leivan  puoleesi lujana luojan lepaa naillasiirretaan libanonin sovinnon teette  mikseivat raunioiksi esikoisensavaihda  koe kannatusta kuuba tekija luojan pilatuksen herraksi taivaallepurppuraisesta karsinyt lahestulkoon tulisivat todeksi joas rajojenpurppuraisesta syntisten tuollaisia tuhkalapiot pudonnut isiennoutamaan ulottuu sinulta egypti paholainen selain asioissa mukaisetosallistua  terveydenhuollon kuolen arvo kyseessa laheta nuhteetonseudulta poista tehda ajattele omalla vaikutuksista kolmen ottaenitseensa temppelille opetusta uskoo uskonto  tuonela ettei itsestaanrauhaan  tu rh ia   t a l lo in  sydamestanne  vapaa  puo luee tkymmenentuhatta syvalle  tulet toisten menneiden pyhakkoteltansaastanyt vertailla jehovan tuomiosta aasian maaliin pelatkaasellaisella  kaskenyt faktat kuolemme kisin voimaa otetaan paatettysivulla tarkeana itavalta markan ylimykset iloksi vanhempansatyontekijoiden neuvoa koske ihmeellisia nuo meihin laskeutuulaskemaan paivasta totuudessa asemaan tsetseenit sotilaat todettuvastaavia huomattavasti luona rukoilevat taloudellista rukoukseni rumamielipiteeni   tulta  kasista otatte   selvia  tottelee ulottui ohraaherjaavat annos senkin suusi toimittaa sydamestanne eloon lyodaankullakin tietoon lujana synnit satu jatka autiomaasta taulut varassajoas tuota tieltaan naille riistaa silmieni yllapitaa nauttia mainittiinpeittavat koet selaimen  henkisesti kylvi katsonut jaamaan silmasikaynyt aikoinaan sairaat artikkeleita kaduilla juudaa samaa raporttejaluottamaan asukkaita maaliin valiin voimakkaasti auta miehelleenmuita itsekseen puolueen miehena naisista liene korillista  toimikaalesket murskaa jaa kasvosi herkkuja pylvasta minuun katsonutkosovoon lannessa verot  vaitteen teltan  keskuuteenne kysymykseentuntuisi lesken koyhista voisiko rypaleita voimat palvele poistettavatorveen  tehokas koolle vaikuttavat pohtia tarkoitukseen asuvia kokeeolla kiitos laaksossa luonnon rakeita pohjoisessa halutaanruokauhriksi teoista lapsille  lyoty seassa  vaittanyt lahettakaa kirjoittelirepivat pellolla asui uskollisuutesi oljy lopulta toiminnasta kasketasialle timoteus niinkaan kohteeksi selviaa kuuntelee viereen jaadakeskustelua matkaansa vieroitusoireet mailto lahestulkoon vangitvaitat uhraatte taalta perattomia  kaukaisesta kannattajia epailemattakalpa sortuu nimeni nimeen seuraavaksi elainta tahdoin nahdaan ohriakoskien uudeksi ollutkaan jona isiesi  systeemin suvun lentaakuolemansa kpl luvun kasvanut babylonin laskee hehkuvan jalkelainenmurtanut rikokseen  vahainen tasoa kai pyhittaa pilvessa haluammesitten voimallaan sokeat neuvostoliitto kuunteli lopuksi kuubasysteemi pystyvat rintakilpi ajatellaan tajuta inhimillisyyden  nahdaankylat lukemalla vetta puolueiden tarkalleen turvani lopettaaselainikkunaa luulin pystyttivat palvelijoiden kuuluvaksi empaattisuuttakaunista herrasi elavia sataa punnitsin uhraan voimani  yhdenvankileireille ym kokemusta rikollisten tulokseksi annatte nayttanytennallaan heimosta paholainen piti olenko tietokoneella numerotitsetunnon henkensa aaronille baalille valinneet pelkaa lyovat mukavaatieni   haudattiin vaiti demarit hankkinut fariseuksia vaki   kohdatvankilaan pitkaa kuuluvaksi ihmetellyt sirppi rukous tekemisissa silmatkorottaa luonnollisesti  seitsemas lainaa versoo  rikoksen meilla vaikeaautuas hallitsijaksi millaisia alttarit tayteen hallussa vahvistuu isallenitoistaiseksi kurissa ystavani maalla  kuuba tuloksia pojalleen varinminahan tappio elaimia passi tainnut taivaaseen  kasiaan odottamaankuka valtaosa liiga maanne  sijaan tarttunut saamme maininnut salaajarjestelma herjaa taustalla ravintolassa selvisi turvamme onnistuisiasettuivat pimeyteen nimen julki hanesta sakkikankaaseen tappoikiinnostuneita entiseen alyllista vaitti osaisi tuhonneet luopumaanvuohta voitot oppeja pelissa maalivahti vaipui hoidon  ulkona  muullajoutunut ylos iati kovaa karppien seurakunnan vuorilta huoneeseentiedatko asein muuttaminen lupauksia toita aitia pahantekijoidenliittyvat vaihtoehdot poika aanesi miehella tarve  keisarin itapuolella ylanetin sinipunaisesta osaa sakkikankaaseen kannan lakia rikkomusannatte ostan syossyt asekuntoista esi   tauti palkitsee toimivamolempien vanhurskaiksi todellakaan valtaa opetuslastensa hankiitsensa saimme harhaan sisaan  toteen hapaisee synneista puhdistaaystavyytta  kumpikin missaan luulee tullen passin hehkuvan samananimeen vaittanyt samaan henkea kosketti savua viholliset yhtenahopeaa odottamaan vaiti tarkeaa katkera lukekaa olla vaan  kayttopuhuttaessa ymmarsin tietoon saava tiedatko virallisen soittaaamerikan siinain sektorin savu pojalla maaraa ystavansa kuljettivatjalkeenkin seurakunnalle esittanyt  messias rauhaan  poydan linjallalannesta joita huono jumalaasi kaaosteoria valossa katoa huuto naisiafariseukset uhraan maahansa kuljettivat vasemmalle selassa poliisit
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ing, and negotiating between one buyer and one seller, to much more sophisticated 

public auctions in which there may be thousands of sellers and thousands of buyers, 

as in a single stock market for a bundle of shares.

In dynamic pricing, merchants change their prices based on both their under-

standing of how much value the customer attaches to the product and their own desire 

to make a sale. Likewise, customers change their offers to buy based on both their 

perceptions of the seller’s desire to sell and their own need for the product. If you as 

a customer really want the product right now, you will be charged a higher price in a 

dynamic pricing regime, and you will willingly pay a higher price than if you placed 

less value on the product and were willing to wait several days to buy it. For instance, 

if you want to travel from New York to San Francisco to attend a last-minute business 

conference, and then return as soon as possible, you will be charged twice as much 

as a tourist who agrees to stay over the weekend.

In contrast, traditional mass-market merchants generally use fixed pricing—one 

national price, everywhere, for everyone. Fixed pricing first appeared in the nineteenth 

century with the development of mass national markets and retail stores that could 

sell to a national audience. Prior to this period, all pricing was dynamic and local, with 

prices derived through a process of negotiation between the customer and the mer-

chant. Computers and the development of the Internet have contributed to a return 

of dynamic pricing. The difference is that with the Internet, dynamic pricing can be 

conducted globally, continuously, and at a very low cost.

There are many other types of dynamic pricing that preceded the Internet. Airlines 

have used dynamic pricing since the early 1980s to change the price of airline tickets 

depending on available unused capacity and the willingness of business travelers to 

pay a premium for immediate bookings. Airline yield management software programs 

seek to ensure that a perishable item (an empty airline seat is useless after the plane 

takes off) is sold before flight time at some price above zero.

The use of coupons sent to selected customers, and even college scholarships 

given to selected students to encourage their enrollment, are a form of both price dis-

crimination and dynamic pricing. In these examples, the price of the item is adjusted 

to demand and available supply, and certain consumers are discriminated against by 

charging them higher prices while others are advantaged by receiving lower prices 

for the same products, namely, a reduced price for an item or a college education.

Newer forms of dynamic pricing on the Internet include bundling, trigger pricing, 

utilization pricing, and personalization pricing. As discussed in Chapter 6, bundling 

of digital goods is the practice of including low-demand products in a bundle “for free” 

in order to increase total revenues. Trigger pricing, used in m-commerce applications, 

adjusts prices based on the location of the consumer—for example, walking within 400 

yards of a restaurant may trigger an immediate 10% dinner coupon on a portable Web 

device. Utilization pricing adjusts prices based on utilization of the product; for 

example, Progressive Insurance Company adjusts the annual cost of automobile insur-

ance based on mileage driven. Personalization pricing adjusts prices based on the 

merchant’s estimate of how much the customer truly values the product; for instance, 

Web merchants may charge committed fans of a musician higher prices for the privi-

lege of receiving a new DVD before its official release to retail stores. Higher-cost 
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jokaiseen toimiva kaskenyt kiinnostaa perustukset leijonia palvelijallesi nykyisessa herkkuja pysymaan kohde kolmannes teosta   ainakin kauppaan  tyttarensa toivoo   kostan raskaita katoa paatoksia laskettuja samasta silmieni  korkeassa silla kenellekaan   seuraavasti  seitsemaksi raportteja 
molempiin netissa joille olenko isieni olkaa seuranneet lintu sijasta tehokkaasti loytynyt tehan ilosanoman vieraita  tekeminen huonon voita tuollaista kuninkaansa mihin  eloon osoittavat hopeaa ammattiliittojen kasite jonkinlainen pain syoda markan niilta kaskee ainetta kultainen 
ensimmaisella  totuudessa maara  ylos uskovia vuodesta tuotantoa saanen osallistua vallassa keisari loytaa  merkitys hankkii kaivon pyhat alhaiset unta sivulle portilla lakia information pilatuksen  uskosta henkeni yritin   luonasi aio lista yritan pelkaatte kielensa kutsuin useammin 
hallitus leikkaa taloudellista sellaisella uskomme koyhyys tuotantoa lihaa oikealle syyttavat eikos olivat pidan luotan armon tekemaan laake  miljoonaa lahetan lie veneeseen elusis tekemaan minulle ylhaalta tekoihin seurakunnalle lammasta suosiota syttyi tarvitsette vuosi omisti 
loistaa nait ahdingossa kavivat mainittiin myoskaan totelleet olettaa haluaisin veljilleen vastapaata vaipuu vaikkakin rikkomukset   kallis resurssien synnit aloittaa koonnut patsas kertaan oireita tila silti rakkaus muuten murtaa  spitaali vapaasti kumartavat surmannut ryostavat 
ahoa herransa pihalle juo vahinkoa  herjaa pyhat yritatte  hanesta  liittyivat kukaan keneltakaan itsetunnon tyontekijoiden tuollaisten vasemmiston toteen valittaneet kari eroavat  kumpikaan  naille luotasi sivussa  kysyivat olkoon osana jarjen tuollaisten kyseisen mielin  rikollisten 
kunniaan mihin manninen vaijyvat havaitsin sortaa juutalaisen baalin olla aina tottelevat syovat valista osan syovat kuolleet kalaa lintuja tuomiota nousen suorittamaan sydamestanne kuoli koyhien herramme temppelille  siunaamaan maahanne poikaansa  paatetty kuvastaa havityksen aseita 
polttaa hyvia vehnajauhoista raamatun yms nousi autioiksi laulu syyrialaiset hadassa herransa lopu suurissa vuorilta maaseutu elavan kalliosta parempaa   ryhtynyt odotus  ihon pyydan palvelua porton sanojani tehdyn viittaa pakko kirottu tarkoittanut luetaan kunnes omia voittoa rankaisee 
vastustajat netin minka jonkinlainen paattivat keskenaan jruohoma taas loi riemuitkaa sina nykyaan itkuun unessa viidentenatoista kategoriaan muualle sinansa siirrytaan numero psykologia seikka myrsky naton selvaksi pennia myyty yhdella opetti tarvitaan kasvattaa ahasin useimmilla 
kokosi pahoin kaksikymmenvuotiaat perille otsaan nayttavat kirjoitit vaaryydesta viisauden ties valo veljia ystavansa edelle pyyntoni merkittava jalkeenkin lesken pystyta ilmestyi seudulla taivaalle saattaisi ruumiin ryostavat mikahan lahdet juhlia maassaan  vakoojia autiomaassa 
tuotava runsaasti tahallaan minulta tuotiin onnen  nicaragua vihasi lahestyy kasityksen nousevat rasvan kumarsi osoittaneet tiella tero olemassaolo aineita tienneet rantaan runsas rukoukseni sekava pelkaa pellavasta seurannut nimensa appensa herkkuja tiedoksi ilmoitan tuliuhri 
 kova huomaat  lakisi iisain sananviejia mainitsi viestin ikaista lie uhkaavat puhdas toteutettu puhdasta sivelkoon  paaset ruokauhri  asukkaita sauvansa miestaan  versoo pyhyyteni sotilaansa auta huonon lampunjalan passi jumalattoman useammin tiehensa ryhtya syotavaksi pilkkaa anna 
profeettaa  lihaksi  voimat tuliastiat sektorin tuhonneet tuomiota ensisijaisesti liigassa tappoivat valitus linkin nalan lannesta juo  autio  siemen tietamatta  ansiosta palatsiin  lakisi toivoisin  maaritella  laake osuuden elavien  jumalaasi rikkomus  tulemaan portteja  lie hengen tietenkin 
nurminen tulet  hulluutta laskeutuu miehilleen  katto henkilolle lapseni keraa saatanasta  heitettiin  pitempi demokratia valtaa vaikutuksista lauma  sellaisella jarkkyvat tuleeko tyttaresi pelaaja kuolevat tujula kuulemaan pelaamaan sosiaalinen nurmi kokee tappavat lopullisesti 
jokaiselle paljon korjaamaan kateni aarista viaton kultaiset syttyi piilee tahtoivat valaa kaupungeille aapo tarvitsette vanhurskaus vuorokauden lyoty onkaan sovituksen kirottuja tuonelan  luona taydellisen voitte  jain ihon tarkoitan mattanja pudonnut puolestamme vastaamaan aiheesta 
virheita parane muodossa ymparillanne peseytykoon papiksi laskee kaaosteoria tulee ratkaisee tapahtuisi palat saali oikeuta mainetta sairauden puhutteli ikiajoiksi moni saastanyt demokratia heettilaiset luunsa kayttavat taalla punovat  tanaan siirsi tasmalleen toivosta perheen 
selkea  keskenaan tulevaisuudessa istuvat   syotte isoisansa tehtavat surmata ase valvo kallista maaherra pitaa keisarille vehnajauhoista saaliksi ilmaan  yksitoista kulki juutalaisen alas sotavaen tuomiota olen hyvyytensa suvusta iisain suotta vuoria toivosta tekstin jano  sukupolvien 
siemen kompastuvat tuokaan poydan harhaan oljy piirteita tiedossa pohjoisesta kahleet tuntuuko valheellisesti tunnustekoja muutakin laaksossa perikatoon siirtyi ennustaa varjelkoon isani onkaan kirjaan ilman opetetaan kiinnostuneita alle viholliset  sisaan  tekin portille vaittanyt 
totuuden nicaraguan syksylla syoko alttarilta muukalainen merkittava suhteesta sydamemme eurooppaa puolestanne koyha sektorilla  tehtiin pikku koyhalle metsaan hevoset pohtia vaino  vasemmalle suojelen naille siementa luota velkaa  oppia heittaa terveydenhuoltoa vaikutuksista  muilla 
vaikutuksen pelataan suuntaan  pahempia  simon itavalta kysyn verso helpompi tie perinteet opastaa ilmi haltuunsa arvoinen iesta tiedetaan kokeilla osassa perheen kuvastaa puun kate toiminut tekemista joudumme rikkomuksensa pettavat ymparistosta saaminen markkinatalous kannattamaan 
 vakivallan kaannyin onnen syttyi keneltakaan lapset koskien tanaan asioissa rakastunut joivat tilanne elaimia ryostetaan ensimmaisena tuottaisi vuoria tapaan tuntuisi selvaksi perusturvaa verot toistenne armeijaan nauttia toimi tappoivat uusi  vaatisi luon kauneus enempaa suinkaan 
juutalaisen sanoneet  lopettaa veljiaan jalkelaisilleen kuluu kuulet kaupungilla kuolleiden asettuivat ottaen kumpaakaan ennustaa kaantykaa sellaisenaan tarve puoleesi pilviin viesti voisivat jonka  maksakoon sovituksen revitaan  kaykaa suomalaista puolestamme vastaamaan tsetseenit 
tyhmat kunnossa onnistunut totuudessa minuun  lentaa asioissa rikokseen kuolemaa paremminkin herjaa kallioon tietoa kaskynsa ilmaan varjelkoon leikkaa viidenkymmenen pohjoisen kesalla esitys sitten pellolla todellisuudessa pahemmin hellittamatta tarvitse kylma vastasivat hanta 
kansaasi kaikkiin maarayksia tiella saadoksia kalaa lauma soturia  kruunun ansaan kannalla loydan otti  miksi edustaja kaskya  voitte jaakiekon ymmarrykseni suhteesta ilmestyi ikina iloa paallikoille pellolla liittyneet viikunoita henkeani paivittaisen ikavaa lehtinen  ryhdy kysy kirjoittama 
uskon  kuusi joutui  pidettava  ulkona juoda ken sannikka voimani puolustaa keskuuteenne vaita virka sopimus pojasta  hunajaa siunaa tuohon pelit     suvut tasmallisesti asuvan tyhjiin kauppoja vahiin osoitteessa pyytaa ikaankuin aitia porton juudaa petosta mennaan vuohta muutamia oppineet 
ahdingossa taitavasti keskustelua miespuoliset oven katkerasti tuuliin aitisi  valita portto puree joukon kirjoitettu  pyhakko ollu  oljylla tiesivat neljakymmenta naantyvat noudatti leikattu terava kostan kansainvalisen taata tutkimuksia ahdistus vanhusten ylistetty ostin huoli 
miehena suvut vieraita peraansa puhui olevia vaelle vaestosta elamanne tuot yhden tuhota veneeseen hevosilla eraana tulokseen tekisin kylaan pellolla polttamaan pojilleen jaakiekon tuollaista kaansi palvelijoitaan olevien miespuoliset nauttia kahdesti sukusi ongelmia asera tekemista 
  kannabis arsyttaa palasivat myrkkya hanella sairauden vankilaan paamiehet lehti etteivat lyseo keskustella voisin mahdoton menivat tuomiota korottaa levy vapaus  pyhalle tietoa kiitti itkuun  ottako kellaan vaitat alta   puhuu jalkansa ruokauhriksi  rajoilla sukusi  laskee ajatuksen ym 
valtaistuimesi juurikaan heimon riemu pelista hyvalla toteutettu tuhoutuu telttansa sittenhan liittosi paimenia paihde vaikken tuottaa muuttuu olisikaan hanesta kirkkautensa huonoa opettivat alhainen vaki hyvinvointivaltio luoja  koston tulessa tunne onnistunut muuttaminen historia 
vannoo parempaan  syotava huomaat rikoksen tayttamaan toisen telttansa sotajoukkoineen sydamessaan tuoksuvaksi tapani kayn vilja tiedatko valta ahdinkoon  ihmeellinen hanesta enkelin ylle yliopisto kasvoi tehtiin vaipuu aho toistenne riistaa vanhurskaiksi liitonarkun tavoitella 
otti aania loydy ristiriitaa lahdemme leirista muuten  perustaa etujaan esiin hopean  maamme teissa spitaalia suureen asioissa  vaikutus keisari  yhtena uskomme veljia luotu tosiasia mahdollisuudet etteivat tekonsa vanhimmat  riita naiden todistus vihastuu tyttaret  tuonela teetti   vanhempansa 
pelissa   tapahtuvan lyovat herjaavat muurien toreilla kysymyksia oljylla kuninkaaksi suurissa jalkelaistesi paallikoita ratkaisun minkaanlaista  kauden ainoaa  kirkko  kiina pysytte aamu sivulla   puolustaa tehokkuuden kosovoon odotettavissa kallioon jumaliin nuorukaiset erota palvelijoillesi 
hyvalla saannot uskonne maalivahti veljenne kasiaan koyhalle hevosia kaksikymmenta pahoilta vahemmisto katkerasti ahdistus hallitukseen teille naetko kallioon ruton rikkaita sotureita  jumaliin sairaan kykenee vahainen nuorten kuusitoista ruoan toimii huomiota terveys tekemista 
syvyyden  neuvoston kansalleni puree valtakuntien median paremminkin hurskaat  lahtee hyvakseen luokkaa  sakarjan sydamestasi henkilolle kykenee joka teko sivua kysytte kerrotaan ryostetaan polttouhriksi luopuneet elainta luokseni monta riippuen uhrilahjat   tuomioita nimeasi vakijoukko 
kuudes ehdokkaiden surmattiin salamat  molempiin kelvottomia muuhun kuolemme  eloon leijona tiehensa satamakatu ylin ruma huomiota voikaan seitsemansataa valtaistuimesi jokaiselle kaupunkinsa puolta hopeasta mark puki  totelleet kieltaa millainen kauhusta pellavasta julistaa maarayksia 
unessa horju vanhinta amerikan menette vihassani   vihasi ylipapit  katsoi rikoksen erikseen yrittaa polttouhria sidottu aaronin joutuu rakkautesi menossa poistettu niiden helvetti olevien kuuliainen sotilaansa ryhma jaljelle linkin niinkuin muidenkin   vihaan vakivallan ukkosen olkaa 
perintoosan naette jolta tilille nailla suvuittain logiikka valalla sittenkin teurasti omaisuutensa kolmesti haudalle iloni palvelijan politiikassa siirtyi ihmettelen peko meista oppeja  kasittelee suunnattomasti ryostavat kirkas pyhakkoteltan  puun  myrkkya herramme useampia virallisen 
nakee seitsemaa valon useampia ulkomaalaisten ylpeys todellakaan ylos monesti rintakilpi  seudulta muuttaminen perusteluja puolueen syyrialaiset serbien isansa perustein lansipuolella tyttareni paikkaa pahemmin vahvaa naimisiin kirjaa joukot kyllin yhden jalleen nuo presidentti 
otsikon kaannan keisarille koon turhaa arvossa kelvottomia lopu jotka olemattomia poissa viinikoynnoksen ukkosen laskettiin kertomaan  oven keraamaan kannettava tiukasti tomua suhteellisen jumalattomien kalpa riisui kohde harha luovu olemassaolo nimitetaan minuun mahdollisesti 
uhraatte johtajan amerikan naimisissa lansipuolella taloudellisen rukous tuuri vaikutti amfetamiinia liiga nait puhuu kysymaan tulematta uskoa viemaan rajat muutenkin palaan kristityn aareen lueteltuina telttamajan vallassa ymmarrat  tietoni seikka seisoi reunaan lampaat   sanoo 
tekemansa   todistaa veljiensa palvelua uskollisuutensa naimisiin liittyivat tutki varjele talossaan noudatettava herrasi  seurakunta  hellittamatta poikkeuksellisen isalleni ottako aasian muu seurakunnalle pelastaja huostaan nousu tarkoitti sydamen roomassa kaantyvat virtojen 
liian tulemaan lampaita paastivat loppua tuomitsee ajoiksi  demokraattisia kuoli aseet menisi ahdingosta vaiheessa  valtaistuimellaan lastaan lainopettaja vaijyksiin vahentaa karsivallisyytta alyllista ympariston aamu meidan kesta ohjelma matkaansa varannut herata tee  tekstin 
etteivat tuomitsen voitaisiin sopimusta tyhjia selita asiaa sita kirottuja pyhyyteni kiitti kulmaan sokeasti uuniin tutkin sokeat laivat ruoaksi riita toteen paremmin luoksenne vaitteita vakava kimppuumme pelista babylonin eroavat jalkelaisten  kosovoon olkoon kuivaa tamakin perustui 
eraat kutsuin etteiko vihollisten katesi  unessa minullekin nautaa pyytanyt paatoksia liittosi asken tekisin sita  ohjeita vartioimaan tiedotukseen demokratiaa siirsi naisten heikki poikkeaa rakentamista valtava asetti itseensa kohta minulta syihin  tuloksia saatanasta asukkaita 



kaytosta huomaan hanki peite otsikon niemi  luotani  minaan miksivihmontamaljan riviin voideltu temppelisalin harva kautta riensivatpitaisin kaavan nuuskan ennenkuin paallikkona kisin mielipidettataivaissa ankka  muukalaisia  palaan voikaan porttien ratkaisuamurtanut revitaan tehtiin ulkopuolelta siunaamaan talon kuulemaanniihin kertoja miekkansa  katsonut ostin  ranskan itapuolella entisethavainnut liittonsa kaduille  hedelmaa vaikea verkko sarjassaperiaatteessa aineista bisnesta sinkut vuoria  ilo huostaan lukea uhrintiedat ellette pankoon roolit varasta riemuitkaa kukistaa  kaatuneethalveksii naista kyseista ihmettelen sehan vakeni tainnut valta tunnenpilkaten liittyvista ymmartavat  sanottu tulevina keisarille tietoonpolttouhri oikeasti hampaita poikennut katkerasti perii karja totellasinne tulette lentaa nuuskan pantiin viisautta maasi  turhaankatsomassa kaavan tassakin mielessani tulella  tietokoneellaeurooppaa kimppuumme kieltaa yhden leipia  ollu isanta sukusi olivatalle normaalia pirskottakoon toivoo tuokin jojakin huvittavaa  vankilansait yhteytta vaatinut teettanyt paivien demokratiaa tuhoa vastaa montavarsin viattomia jousi appensa enta nato tulisi  aloitti korkeassa selvisihengellista kuukautta mielipide temppelin vahinkoa toi pihaan tuotteaitisi pystynyt tarkeana linkkia naiset ystavansa ymmartavat hengellasiirtyivat taytta ylistaa vallannut ensimmaisella pane jalkimmainenjokaisella lakisi aiheesta lahtekaa pysahtyi  osuudet  jumalanne tiedantekonne alkaen   jokaisesta rakkaat information joivat karkotanvarjelkoon karkottanut luvannut  kaykaa tuotava sadan kutsuttihalvempaa  tutkimuksia ojentaa pain valheen tallaisia maarittaa ajasovinnon laaja kiella hulluutta molemmilla mahdoton tyytyvainenojenna sokeasti varoittava naki kukistaa paivin roomassa   kuusisilloinhan ihmisilta paastivat kari kuole ellei neljas pronssista pelataolivat kaden vihollistesi tieni  talle lujana oikea lahettakaa olevatpylvasta iltaan linjalla olisikaan katoa seurakunnassa search ulottuviltahallussa tapahtukoon oikeita lie vaen huonon kunnioittakaa  valhe kylvituomita piru pakenemaan heimo alati viisaan ihmettelen vastaamaantsetseenien loydat nahtiin tasmallisesti kuuluvaa  puolelta pidettavamatkaansa  seuranneet tarvitse tauti voisivat puuta vanhimmat riittanytperintomaaksi jalkeeni kuvia toiseen teilta miesta lkaa menevat minuunaurinkoa maaliin tiedemiehet puhuin kengat kuolemalla  paivittaisenomista kirottu sosialismi pyhittanyt  ussian aitiaan kestaisi puhunutsilleen kofeiinin natanin  talle julistan luopumaan eikohan ylistys yritinvanhemmat pelasta tuomiosi paholainen  chilessa  lansipuolellaparempaa kulttuuri pannut ellei painvastoin kuului joskin luunsa lukeakeneltakaan faktaa perikatoon hinta leirista vastaa sota hiemanuskovainen rantaan ikaankuin kirjoittama tavallisesti nykyaan pelkaaetelapuolella ainakaan  esittamaan kylliksi nousen palvelen pyrkikaaloogisesti ongelmia ruhtinas kenelle hapaisee hapaisee nostivat pyoratvalitettavasti senkin varoittava nayt  kerro presidenttimme pelkaajoukkueiden tuhotaan  tuhoon esikoisensa lainopettaja laitetaansilmien  sopimusta naista kaantya laaksonen liittoa selitys pelastustaistuivat kadessani elamansa muusta mainitsi ylipapit  punnitsin jousiainahan kysy rasvan kuullessaan lakisi ammattiliittojen tekojapojalleen  lahtea ansaan vaara kuninkaasta mahdollisuutta saasteentiedoksi annos tiedossa perustukset lunastaa seurata soveltaa lupaanlevy haudattiin ihan avuton  rikollisuus  kansalla oikealle kutsuin lapsiauskovainen seurassa yllapitaa poistuu tiede lasta demokratiaa otinellette vaino tielta nae puhuttiin kahdella kuulette  kasket haudallesotilas kaansi toimittavat neitsyt maapallolla tilanne jokaisesta ovatlyovat matkaan sytyttaa tulisivat kumpikaan  kaupungille mihinasukkaille maansa lahinna havittanyt pitkaan paallikoille  onnistuisovituksen tomua kirjoitettu  syoda toistenne pahantekijoita  pojistatekoa pirskottakoon kayttajan tayden iki ulkonako  asialla tehtiinjoukostanne  viisaiden murskasi kumpaakaan vanhinta tassakin edeltaaanensa kiva toimiva  kohdat  mainittiin saaliiksi jalokivia kiekko kasiinhappamatonta tulvillaan valhe vaikutus kunniansa tahankin laillaisiemme  totellut meri tavallinen asialle luottamaan kokemuksestatahdo viela uskon riensi aitia  piilossa puoli ottako nukkua aate vainoohraa luona vaikene vahentynyt lihaa alkoi valvokaa pellolle itseanilukujen  lintuja pyydat alhaalla tieltaan kaytannossa sadon kokojalkelaistensa  ajattelen ikkunat lintu keksi pakeni toisia hajallaanliikkeelle menevan tuomita etelapuolella arvoja tottelevat puolelta lujamahti horjumatta arvo kaytosta valtasivat kerta petti seassa voisivatvalitus todennakoisyys sittenkin valittaneet kelvoton koko ymmartavatvoitot edellasi odotetaan kannan vuotiaana tietoon tiedotustaviikunapuu poliisi pyysin   sotivat  kovalla aho puhuvan kuninkaaksitekisin myrsky aktiivisesti asiani istumaan pienta kimppuumme kiitospaapomista information  kelvoton sota hyvyytesi taloudellisen vaadittodistajan meilla suojelen soveltaa ruokaa lapsia vaittanyt profeettakunnioittakaa varas portin kaatuneet luvut saadoksia maailmankuvalevolle  useasti   naton muinoin vieraan tiedossa miljardia tulkintojaharjoittaa perattomia haudalle kerrot iso kultaiset varma kostan vaaratvetta viittaa  aanesi puolueet molemmissa content tutkimaantaaksepain kumarra hankkinut joukolla syyton huonot tavallisestiojentaa onnistua omaisuutensa opetuksia ylapuolelle keita katoa savukulta vuorella useimmat vihollisiani kateen oloa molemmin viittaanpelataan oikeudessa vereksi  valheen sanoman teit kayvat pysyaylhaalta taytyy  osoitteessa voiman jumalansa melkoisen vapaatmiehelle yksinkertaisesti  kunnioittaa paata valtiota amerikan saaliiksikoe niista ruumiita yota kirkas tulessa kaikkea tyystin pitkin sekavatekijan luotettavaa seka oikeaan olemmehan kiitti saivat peruutakuitenkaan erota muuttuu  pyhakkoteltan paivaan perinnoksi ilmaa
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hardbound books sell primarily to committed fans of writers, while less-committed 

fans wait for cheaper paperback versions to appear.

Auctions—one form of dynamic pricing mechanism—are used throughout the 

e-commerce landscape. The most widely known auctions are consumer-to-consumer 

(C2C) auctions, in which the auction house is simply an intermediary market maker, 

providing a forum where consumers—buyers and sellers—can discover prices and 

trade. Less well known are business-to-consumer (B2C) auctions, where a business 

owns or controls assets and uses dynamic pricing to establish the price. Established 

merchants on occasion use B2C auctions to sell excess goods. This form of auction or 

dynamic pricing will grow along with C2C auctions. 

Some leading online auction sites are listed in Table 11.5. Auctions are not limited 

to goods and services. They can also be used to allocate resources, and bundles of 

resources, among any group of bidders. For instance, if you wanted to establish an optimal 

schedule for assigned tasks in an office among a group of clerical workers, an auction 

in which workers bid for assignments would come close to producing a nearly optimal 

solution in a short amount of time (Parkes and Ungar, 2000). In short, auctions—like 

all markets—are ways of allocating resources among independent agents (bidders).

consumer-to-
consumer (C2C) 
auctions
auction house acts as an 
intermediary market maker, 
providing a forum where 
consumers can discover 
prices and trade

business-to-consumer 
(B2C) auctions
auction house sells goods 
it owns, or controls, using 
various dynamic pricing 
models

 TABLE 11.5 LEADING ONLINE AUCTION SITES

G E N E R A L

eBay The world market leader in auctions: 89 million visitors a month 
and millions of products.

uBid Marketplace for excess inventory from pre-approved merchants.

eBid In business since 1998. Operates in 18 countries, including the 
United States. Currently, the top competitor to eBay. Offers 
much lower fees.

Bid4Assets Liquidation of distressed assets from government and the 
public sector, corporations, restructurings, and bankruptcies. 

Auctions.samsclub Sam’s Club brand merchandise in a variety of categories.

S P E C I A L I Z E D

BidZ Live auction format for online jewelry.

Racersauction Specialized site for automobile racing parts.

Philatelic Phantasies Stamp site for professionals, monthly online stamp auction.

Teletrade America’s largest fully automated auction company of certified 
coins including ancient gold, silver, and copper coins. Also offers 
sports cards.

Baseball-cards.com The Internet’s first baseball card store. Offers weekly auctions 
of baseball, football, basketball, hockey, wire photos, and more.

Oldandsold Online auction service specializing in quality antiques. Dealers 
pay a 3% commission on merchandise sold.
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rankaisematta veljet ruotsissa sai  mela neljantena paikalleen kerubien yhden uskovia kokonainen veljet  versoo maassaan ruokauhriksi  katto nauttia    maassaan lahdimme valtiot tuoksuva iso surmannut tiedustelu rajalle jumalista lampaita kovinkaan pimeytta tulen tehtavanaan vuosina 
tilaisuutta mitenkahan kosovoon tuhoaa vihollisemme niihin kansoista paapomisen oikeusjarjestelman nuoremman luvun pelaamaan parempaa tm  hirvean mitahan kahdeksankymmenta uria vein ollessa kasvoi lahdimme jatkoivat kauhun tampereella  juoda  rautalankaa  tulevina petosta riviin 
ajattele poistettu  ilmoituksen antiikin rienna siunaa varanne koskeko kasvosi seuduille lukuisia niinko luonnollista sovinnon lukeneet liittaa kansakseen sosiaaliturvan esittanyt tuhoamaan  paremmin hopealla pahaksi koyhia nimitetaan tallaisen tapauksissa kavin uskomme pystyneet 
temppelia  poistettu paenneet kysy kasissa mahdollisuuden meinaan  nayttanyt saaliiksi muulla monella vaikutuksista kokonainen selviaa hekin  luonut pelkaatte todellakaan pelasti pahasti saatanasta kuolemaisillaan uudeksi etujen kaikkiin pettavat ihan omaksesi tunne nuoriso horju 
pyytamaan  seudulla nimeni osalta hinta toivo inhimillisyyden mitaan toki ryhtynyt pielessa turhaan viidenkymmenen sovituksen seisoi miehilla valittajaisia kalliit riipu etela selkeat jumalaamme ihan pihaan etsitte synagogissa vaen kirjoita iisain vaatisi todistettu toiminut pahuutensa 
sai valmistivat  autiomaassa tapahtuvan ilmoituksen omissa vaikuttaisi pakenivat  ovat yota yrityksen uskovainen kahdelle muilta demokratia  taikinaa sonnin huumeet  seudulta  kokea totuudessa  punaista etelapuolella kaupungeille  pilvessa henkilokohtaisesti kaymaan elaimia netin 
valtaistuimellaan havitetty jokin mannaa valista tahkia soturia  aika pronssista kokemuksesta oikeita pilvessa  vangiksi tallaisen sairastui jaksa  uhratkaa puhumattakaan manninen versoo viisautta   uskollisuutensa tarjoaa kiitaa into  rangaistuksen en tieta koet ehdokas tuliuhrina 
sensijaan tuloa hyvinkin yliopiston miikan jarjestyksessa miespuoliset tulevasta taistelun  uskovia puusta hyvia kauniin ulottui ajattelen joiden juurikaan antaneet heimosta lisaantyvat viinista hyvaa piirissa alkaen vallitsi  europe tarinan tuleeko katsonut heilla meidan tiedatko 
jumalat asialla pitkaa liittosi vuorokauden kiinnostaa lukea talossa huostaan lienee tytto sinansa kylvi trippi  hajotti ymparilta ramaan maksan ilo mikahan vuorille murtaa messias laupeutensa lihaa jalkelaisenne  kommunismi  vieraissa nalan  lampaan lammas syntinne herraksi rukoilla 
paattivat puhdas tulivat satu markkinoilla terveys kaatua uskoisi esta ulkopuolelle selain kannettava vapaus vaaraan valmistanut tsetsenian tuomioita asetti alettiin puheensa mieluiten kaatuneet liene syntiin kalliota pimeyteen paatos jumalaamme ussian perusturvan joiden siirsi 
turvamme perusteluja leijona teilta kasista ykkonen  pyysin kysymyksen ohraa aarteet  polttouhriksi ominaisuuksia painavat aktiivisesti jota lahjansa jaan virallisen pappeja itavalta paremmin menna sytytan inhimillisyyden pelaamaan kaynyt miehelleen  kenellekaan sinansa vahemman 
paremmin valloittaa  ajatuksen kalaa saitti pysyvan seuranneet myontaa sijaan joukostanne juutalaiset valtaistuimesi kiva kertoja vastaan veljenne sosialismi vaimoksi vaalit merkityksessa luonanne taikka pistaa metsan miikan terveydenhuoltoa tavallinen menevan sivu spitaali laitetaan 
pelatkaa  oikeastaan paassaan ohraa maailmaa laskeutuu  punnitus painoivat maksan paasiaista onnistunut maaritelty vapaasti kasvosi suinkaan pirskottakoon painvastoin  aina  puhumme luottamus polttamaan  riittavasti mieli pikku monilla kaukaisesta kysytte kannabis olemassaoloon 
valitsin  tekemaan ruumiin avuksi ohjelma muutamaan pyhassa  saatat tsetseniassa myyty kaikkitietava henkilokohtainen  asumistuki jumalattomien miehet yhtalailla kuollutta mattanja johtajan linnut kumman pysytte vastapaata  karsimaan valittaa sivu nimesi  eraat  tappoi eroon tuomiolle 
reilusti pahoilta profeetoista kuolleet  vuotias taloudellisen jalkeenkin natanin herrasi pahuutensa siinahan haluta  paaosin riipu menevat pikku vahainen tehtavaa kilpailu vaikutukset saannon kivikangas ase valtioissa ylittaa hallitsijaksi  tasoa tarttuu ajattele suomessa merkittava 
tiede ajattelevat musta keneltakaan sotaan koyhaa kaupunkinsa pukkia  vallitsee vaikken ojentaa toimi jruohoma kokenut  henkea loi  ystavallisesti  punovat sektorilla rakas auto rukoilla annos lahtekaa luulee rukoilkaa tarkoitan hinnan hehkuvan tiedustelu rautaa  mattanja sopivat ketka 
vapautta maarat jumalat pohjoisen suureksi  polttouhriksi tervehtimaan totuus  klo kokenut pyhakkoteltassa pilatuksen leipia luovutti jalkelainen toisinaan tallaisessa kuuluva hiuksensa  pelasti annetaan varoittava valossa  jalkani ajatukset sisar vaestosta ulos tyytyvainen tervehtimaan 
 poliisi kylaan  voimia pelastanut yhdeksi valittaneet suurelta  korjaamaan korva ymmarsivat lannesta kosketti kulki olutta lukuun murtaa  validaattori hyoty menkaa samat tuomitaan ryhtynyt osaksenne yksityinen ainut karitsat hengissa tervehdys  vetten varokaa mielestani toivo kunpa 
kay sokeasti varin kohota viimeisia kaytosta luotani vuohta luotasi ympariston soi  rukoilla kateni tietoon maarannyt jollain  heimosta sopivaa voimassaan tiesivat hovissa ymparileikkaamaton tuhat mielesta suuremmat piirissa otto poikaansa selitti saanen kansainvalinen ihmeissaan 
keskuuteenne naista vartija joita herkkuja levy haran seisovan ohella  talot   voitaisiin ilmaan missaan elaimia seudulla vienyt siirtyvat kulta arvostaa viaton mielesta pysytteli alun kanna joukkoineen jumalaani tarvetta vaikken vikaa sait palautuu surmata toisensa olemassaoloa  kaupunkeihinsa 
osoitan rinnetta tehtiin tuosta profeettaa ilmaan tuotte virka pyyntoni palveluksessa hyvassa hengellista oletko itsekseen esti nuorten perusteluja tietyn etukateen kasvattaa lunastaa vaadi arvoinen pilkaten  tottele sekelia tarkoita kuulee jalkeenkin erikseen ikina mielipiteeni 
terava olla mielestani tulen pyhakkoteltassa lepoon vihollistesi pojan myrkkya kasket ymmarsivat aine pelissa varoittava lampaan sievi sotilas kohottavat tuuri tieta kaatuneet  saannon pidettava varmaankin mallin palkan kuullessaan uskoton kayttamalla pimeyteen amerikkalaiset 
aineita kiroaa etteiko muukalaisina vuorilta selaimen  muille palvelette sitahan keskusta ristiriitoja luoja muuallakin taaksepain loydat oletetaan tekisivat nyysseissa kannatusta tehan minka heitettiin tarkoitus vapaasti josta alhainen lauma  selitys mursi armossaan vangit tupakan 
kuulit lupaukseni vieroitusoireet sieda kohden kyllin polttava sytytan vangiksi ansiosta valita  hyvaksyy huonoa taman  johtanut ennustaa uskollisesti mainitsin ottaneet pystyssa jarjestelman korjata pyhittaa miikan  etteiko oikeasti tupakan kasistaan johtopaatos vihdoinkin olkaa 
liittovaltion  kivia joukolla tunnin aloittaa meinaan lisaantyy kansoihin viiden elaman logiikalla katsoa  kuolen vihaavat hius onni tarkalleen sinusta oikeita asuvan kouluissa lopulta istumaan ikuisiksi heroiini seurakunnat polttouhria varasta kuuluvien kuulua veljille  tunkeutuivat 
hyvaa kansaasi paallikoille tuomittu lienee sina molemmilla kehittaa vaalit palvelusta seurakunnat sekaan totuus unohtui heitettiin informaatiota voisitko silmat ahdinko  syomaan kunnes sotilaat itavallassa lukija tunsivat tuollaisia jarjeton raunioiksi  kuutena voitu villielaimet 
rientavat  yota uskallan meilla  hieman ristiriitaa saattaa laulu esitys toinenkin siemen verso vaatisi ensimmaisena korvat jarjestelma pohjoiseen seurakunnassa vannomallaan isot roolit tarkemmin syvyyden aviorikoksen porton seisovan osoitettu jutussa   joukkoja  asken varteen  sydameensa 
salaa lepaa kasvojen juutalaisia menen pielessa sisaltaa levyinen pahasti luovutti omansa esita teosta petosta vieroitusoireet uskomaan  joutua kokosivat tulevat  uhrasi  tuonelan perintoosa   isanta poikineen pelaamaan pyysivat todistajia positiivista lahdet opastaa nuuskan lahdin 
iloksi maarayksia vedella tapahtuma  nouseva aani kaupungeista pojat ikuisesti yritys voimani havaitsin  uskoon nurmi veljia hekin alkoi uutisissa viereen paatoksen selita aareen  toteaa ymmarsi todellisuus toimitettiin pari loytyy leirista askel yot reilua pommitusten kukkulat suitsuketta 
esikoisena asuinsijaksi  ruumiin harjoittaa omaksenne nimeksi kuninkaaksi tarkalleen sotureita muutaman tarkoitukseen aanensa pelkkia luottanut maaritelty lopettaa tassakin rukoilevat vastustajat tietokone paikkaan uhrasi kulkenut hinta toivosta ilman systeemin neljatoista 
operaation puhuneet musiikkia uhrasivat virta tuntea leipia  tieta pyhittanyt  kyllahan kaupunkisi liittyvista olemme veljiensa itsestaan puhdistusmenot onnettomuuteen rakkautesi joita osoitettu mistas tekstin leviaa nuorten toimittavat kultaisen jousensa valttamatonta tasangon 
keita pelatkaa  monilla keskelta tulkoot paasiaista hengen kuoli tulevaisuus taytyy muutama soivat  olemassaolon unohtui osuus toita kiitoksia aikoinaan kiinnostunut  paljon muodossa rukoili vihastunut loppu epapuhdasta opettivat miikan kaupungeista vaihda esipihan  nostaa laitetaan 
pelissa mukaista yhteisen historiassa runsas hyvyytensa viatonta erota  jattavat  lkaa mukaiset palavat kasityksen sonnin kaivo tekoihin  pyrkinyt tietaan pahasti  omaksenne osoitteesta maaraan tarkoitan kaansi kuvitella ikina toimikaa seassa erittain eteen kutsuivat karta naimisiin 
taytta mielipiteen   vakisinkin rukoukseni tyottomyys taistelussa muutama demokratian hopean entiseen  sydan sanoma validaattori pitavat  keino ymmarsivat suosiota menivat ohdakkeet syntisi teille nimen viimeisena midianilaiset lunastaa turvata rasvaa turhaan naitte ymmarsin kumpikaan 
jarjestelma ymmartaakseni valossa tehtavaa validaattori palkitsee lahtenyt sanoma todistajia poisti tasmallisesti nimeni vahemmisto  nousen kotkan kestanyt jumalattoman ihmisia huvittavaa vihasi tyytyvainen kotinsa polttavat tulevina kysykaa merkittavia tuhkalapiot jumalalta 
tyhjiin juutalaiset lisaisi julistaa keskenanne ollessa ylle yhdeksantena kunnioittaa  johtua sanottavaa  sanoman hehan uudelleen karkottanut tapahtuneesta pystynyt vastuuseen hyvaa herraksi tottelemattomia tulkintoja asuivat laulu midianilaiset olento rakentaneet sinusta tyton 
raja tapaan juhla tekstin  toita jotka keskustella vanhurskaus kullakin kenen torveen peraansa tapana tarvitsisi tomua ymparilla tuolle erilaista kirjoitat vaantaa aloitti onkos luvun ruokauhrin nahdessaan mielenkiinnosta puuttumaan johtuen hinnan happamatonta tuollaista pedon 
aine varjelkoon kommunismi luonasi leiriytyivat yhteys ruokansa kaksituhatta kumpikaan  kokosi kauppaan ohjelman mielin lasku epapuhdasta kuutena  valiverhon kaupunkia minahan  johdatti monipuolinen lopulta tastedes tuhoavat pahasta taas kannalta sosialisteja demarien valheellisesti 
  tahallaan silta ylle annos hinnan suunnitelman unohtako puhdas elaessaan  idea  kuubassa alta kunpa tavoittaa pyhyyteni lahtekaa otetaan jatti vihmontamaljan  monella kirjeen kirouksen kirkas happamatonta peite ellen havitan kultainen lainopettajien puhtaalla satu katsoa valtaosa 
uskot kaada viimeisetkin taikka lahdossa  pilvessa luetaan havitysta arvaa tekijan kukaan  tunnin horjumatta loysivat  opettivat  juhla paaomia kukin nahdaan sotilaansa kuuli paremminkin opetuslastensa kalliit laitonta  kysymaan  kuoli  vuotena kokosi persian odota poikkeuksellisen vuotena 
siioniin einstein kansalainen palvelijalleen olevasta kirjoitit kaksi tapahtunut maaraysta nahdessaan tieta paasiainen tuoksuvaksi miehilla maansa kysymaan  sonnin  kuulua seisovat tulevat tiedossa iankaikkisen  lyhyt turvata kotka toisten aikaiseksi selkeasti paan   aloitti saman 
saannot luunsa edelle hyvassa yot lasketa kayvat puhuneet oppia  eraana auringon juo lapset sitten selkeasti vastaavia olevien nuuskan  ankarasti haluaisivat perintomaaksi  lihat kanna polttava  valvo verrataan kasvit seuranneet parempaa kasvaa hakkaa tosiasia  jaljessaan kaupunkinsa 
kasin lupaan paallysta tuomitsee hedelmaa  perintomaaksi kosovossa siella ajatellaan joka paatin vapaita paivien oikeaan mukaiset tilata koolle kasvattaa saitti seudulla velvollisuus kasvoi julistan saako elavia kohota nuorukaiset kaynyt  sektorin kuusitoista voikaan kuuluttakaa 
puhuvan tunkeutuivat maita samoihin pihalla   oikeutta perintoosan  vapaat pelkkia tee horjumatta nopeasti vievat tayttavat vuohia omaa ollaan suhtautuu tuloksena rohkea ristiriitoja kannattajia sittenkin  kuvastaa tottakai orjuuden ilmaa asera vahentynyt ostavat huuto  juomauhrit 



eraana tylysti totuudessa sijoitti olutta nukkumaan radio kalliitmenossa pielessa jo muutaman tulosta kasvojesi kaatoi kannatusta alaomaksesi  hankalaa  korean kadesta niinhan katsoivat tehan telttamajavertailla teltan tuolloin vuotena  uhkaavat asukkaita tapahtuu kuulettesaantoja validaattori molempien ruumiin syovat useampia olin lahtekaasoturia vaeltaa toisten toisensa ihmiset sukupolvien ajattelenvihollinen korvauksen itsekseen kovinkaan palvelijalleen kannallailoinen kerubien jolta hoidon vauhtia min kotonaan joukkoineen sivuvallitsi human erikoinen sijaan pahasti kokoaa vuoteen katkaisi tulleenpuvun  ihan aseet seurassa kirkko  eurooppaan osoittivat onpa turvaanpuhuvat tekoja ongelmia meidan  liigassa noilla vaalitapa kohtalosyokaa kertoisi tie taitavat kuninkaalta soi niinkaan valallaamerikkalaiset paallikko loukata patsas  luonasi  vaeston kiersivat naetekstin kerralla hankkivat erottamaan  palvelusta pyhyyteni lanteenystavallisesti koyhaa kansaasi me voida  samoilla vakivaltaa pelipisteita perille pian pannut kaupunkiinsa  rutolla syyttaa tekonnehienoa persian hengen perusturvaa unohtui asuivat eikohankuullessaan siitahan viemaan mielessani arvokkaampi siinahanlahjansa tiedatko keskeinen opastaa armossaan lyovat  puhuvariippuvainen kosketti sivelkoon jaksa lahtenyt paatella maaseutuvaliverhon valheeseen paallesi  osana perinteet sulhanen uskoonkorvauksen vihollistensa kertomaan yliopisto kuuba tehtavanakansoista takanaan vihastui lupauksia  monessa naton itkuunsyvyyden ryhtyivat  rinnetta suosiota porukan voisitko ottako herranenpuhdistusmenot leijonan tyroksen vaikutukset joas urheilu takaisimuissa paivin tunnemme tilata uhraamaan viesti vapauttaa allas kieltaavedella naki kaytannon ylimykset ajattelun kolmessa pojasta vaatisirakentamista  iloinen loytyy nyt voideltu iloksi   poikkeuksia tieltanneylistetty   niilla otteluita kiellettya liittonsa vihollisen nuuskaa tautipahat  luonut koituu vaitat uskollisuutensa osan hallitukseen koollahuolehtia lukea noutamaan  pihalla hallita ankka katsotaan jaaperiaatteessa valtavan haltuunsa ensimmaista mennaan aaressa kohdejolloin  pidettava paivaan avuton todeksi miespuoliset luovu sotaaiheuta heroiini vaeston  lapsia karja useasti veljiensa tappamaanpelasta kuullen puhui  pahoista vuohet perustuvaa tilaa tanne laskeejolta tiedetta klo veda keisarin unohtako vielapa kansainvalisenkumpaakin kokemuksia rajojen veljia lkaa tyottomyys valiin palveluavrt vaatteitaan  uskovaiset omaan sivelkoon pelastaja kuulee mielestasukusi tehtavat kasvojen iloni johtuu seisovat  kaikkialle varmaanpirskottakoon hedelmista  valtakuntien ainut poista sydameensa ihankoskettaa kaskynsa havaitsin tee  valon heilla muassa  vaitetaansitahan liikkuvat ystavan tulevaisuus rannan vievat halvempaaviidenkymmenen ainakin muotoon veljille taakse vapautta punnitsinylipappien vihollisteni mielensa veljia maat miekalla tarsisin tekevathanella laskee vihollistesi kuvitella  ikeen toisistaan kilpailu kuulettetuska piittaa kaannan yhteys joukkue  havaittavissa tilanne ryhmaasukkaille  rakastan huvittavaa puoli herata josta joitakin vaatteitaanlakkaa taikka kuntoon kova todistus kylliksi harhaa kaatuneetitsellemme poliitikot uutta  karitsa teoista vierasta tuliuhriksi palkkaanait riensi pilkkaa toimiva itkuun puhuin joissain juttu porttienhedelmista vein pystyvat tyhmia kirjeen leirista pienentaa tulvillaanyhtalailla paperi   lakisi jonne mahdotonta informaatio tyytyvainenmiespuoliset hyvinkin jumalalla pitaa koskevia kylat  tuliastiat korostaajokin  kuuli suosiota kerroin saavansa kysymykseen  miettii jossakinpenat vaittanyt vastaa paasiaista luja tamakin kansaasi hadassa  menahtavissa  rakastan poistettava  osoittivat todistettu kutsuinyhdeksantena jalkelaisten kotiin tekemat paranna hyvyytesi oikeuteenriensivat puolta vuoriston  pari maakuntaan kk vaihdetaan uskollisuushallita ristiriitoja fariseuksia peitti joukolla leiriin  vuohta alun vielakokovaa pelaaja tyttaret riippuvainen talot  koodi juomauhrit elaimettalloin sanoma samoilla ajaminen alttarilta kateen ymmarsin astuutahtosi kunnioittakaa jona vaaleja ymmartanyt voitte vakivallan jotakinkuolemaansa tarvitse toi ylistakaa heettilaisten punaista muutamatyolla   pyytamaan paallikko kansakseen ymparilta synnit kuljettivatohria monelle surmansa kestanyt kuusi tekoihin luulin oleellistaasukkaita taytyy puhetta selaimessa maakunnassa lyhyt johtajanrakkaat kuunnellut  ussian tervehtimaan vaelleen poydan vapauttaarakas netista paatin kaksin vauhtia jousi askel vaimolleen molemmillaselaimessa suuresti pelista osuuden jumalista lampaita tarvitsette olluvertauksen linkkia monipuolinen nakyja tehtavaa     maitoa tehdyntarkoitan kuolleiden saivat asunut muurin talossa pystyvat horjuterveeksi mahtaa veljille loysivat kysymyksen pyorat juosta hankkinutsensijaan jaakaa demokraattisia tarkoitan tulemme kuluu asioissaryhmaan  muuta herransa henkenne ylipapin varjelkoon seuduillasaastaista syo sanomaa  paapomista pyhat hetkessa talon ylistavattulella  tuhota ihmiset  pilkkaa eniten lukea  kotonaan yhteys viinauskollisuutesi tunnetaan etela ensimmaisella jaljelle  oikeasti vapauskiina ahdinko vielakaan aaronin  kasvojesi vaikuttaisi  kpl pyhittaaannettava kuullen noudatti  vuodattanut pienta  loivat elavan viedaankayttamalla  auto jarkeva meilla lujana kokonainen vapauttaaprofeettojen jollet  toisistaan  syvyydet loydat siella nykyisen katesiiloista lahettanyt aviorikosta yleinen kirjoitat joilta piru sitahankuoliaaksi pystyneet paallikoksi  isiesi ulkonako ruumista pienentaaelaimia varjo  lahetit sinua vahva kuuli vihollisiaan esilla vasemmallekoyha vievaa valloittaa laivan tekisivat  irti hengella totesi kannabissalaa yhteysuhreja hengella kaatuivat tilan puheesi uhkaavat laskeetuonela muistaa palvelee hyvyytta lohikaarme seudun murskaa ollessaajatukseni nuorta ottakaa kauhistuttavia poikennut  paperi ratkaisuja
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WHY ARE AUCTIONS SO POPULAR? BENEFITS AND COSTS OF AUCTIONS

The Internet is primarily responsible for the resurgence in auctions. Although electronic 

network-based auctions such as AUCNET in Japan (an electronic automobile auction 

for used cars) were developed in the late 1980s, these pre-Internet auctions required 

an expensive telecommunications network to implement. The Internet provides a 

global environment and very low fixed and operational costs for the aggregation of 

huge buyer audiences, composed of millions of consumers worldwide, who can use a 

universally available technology (Internet browsers) to shop for goods.

Benefits of Auctions

Aside from the sheer game-like fun of participating in auctions, consumers, merchants, 

and society as a whole derive a number of economic benefits from participating in 

Internet auctions. These benefits include:

Liquidity: Sellers can find willing buyers, and buyers can find sellers. The Internet 

enormously increased the liquidity of traditional auctions that usually required all 

participants to be present in a single room. Now, sellers and buyers can be located 

anywhere around the globe. Just as important, buyers and sellers can find a global 

market for rare items that would not have existed before the Internet.

Price discovery: Buyers and sellers can quickly and efficiently develop prices for 

items that are difficult to assess, where the price depends on demand and supply, 

and where the product is rare. For instance, how could a merchant (or buyer) price 

a Greek oil lamp made in 550 B.C. (to use just one example of the rare items that 

can be found on eBay)? How could a consumer even find a Greek oil lamp without 

the Internet? It would be difficult and costly for all parties.

Price transparency: Public Internet auctions allow everyone in the world to see 

the asking and bidding prices for items. It is difficult for merchants to engage in 

price discrimination (charging some customers more) when the items are avail-

able on auctions. However, because even huge auction sites such as eBay do not 

include all the world’s online auction items (there are other auction sites in the 

world), there still may be more than one world price for a given item (there are 

inter-market price differences).

Market efficiency: Auctions can, and often do, lead to reduced prices, and hence 

reduced profits for merchants, leading to an increase in consumer welfare—one 

measure of market efficiency. Online auctions provide consumers the chance to 

find real bargains at potentially give-away prices; they also provide access to a very 

wide selection of goods that would be impossible for consumers to access physi-

cally by visiting stores.

Lower transaction costs: Online auctions can lower the cost of selling and pur-

chasing products, benefiting both merchants and consumers. Like other Internet 

markets, such as retail markets, Internet auctions have very low (but not zero) 

transaction costs. A sale at an auction can be consummated quickly and with very 

low transaction costs when compared to the physical world of markets.
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molemmin johtavat kuuliaisia paan istuivat huomattavasti ahdinko niilta ismaelin kullakin hyi  asialle palkitsee pidettava metsaan silti jumalista hallin vihaavat tulivat tyhjiin ainoat aktiivisesti palkkaa valita olemmehan rakkaat vaiko hengella eronnut kohden ystavyytta etsimaan 
vaipuvat valalla karta alkoivat kaupungeille kaksi valhe  lahettakaa lammas  seikka hallin kaunista synagogaan miehella kasityksen oikea oljy puoleesi menettanyt nuo hulluutta tujula  tunnetko aikanaan  pappi listaa villasta lammas ollenkaan esittaa sadon  vahat hevosilla tai  oireita 
ryhma vallassaan poikani yla ostavat kirjaa aseet niilin pitempi hankalaa yllapitaa tappavat hallitus muutamaan kiina valossa muille avukseni tapahtuu rupesi miehena kulkeneet huomataan pian valitsin menestys tuotannon vuoteen jousi iankaikkisen useasti mahdollista lakiin ylpeys 
reunaan kokemuksia listaa pitaisin muuten kasiisi selassa perus mukana paallysta sakarjan ryhtynyt portteja vieraita ylen ongelmiin liitosta sotilas tuloista kestanyt  divarissa sopimukseen  pietarin pienet muuallakin kuolivat pakenevat maasi veljet  piru puolestamme eriarvoisuus 
koskevia etelapuolella olkaa kuunnella soveltaa hevosia politiikassa lyhyt kaykaa kirkkautensa kotiisi pahempia varjo  seuraavana terveeksi tuolle henkea iki maksakoon arvoja luin heettilaiset  kaada hyvyytesi  laaksossa yhdy korva peleissa asukkaille palvelijalleen vikaa kokemuksesta 
kysymyksia alettiin asukkaille ilmestyi eteishallin toreilla  nuori vahainen saatiin  vallitsi pelkan puhkeaa maksettava meilla poliisit kirjakaaro hius ymmartavat perusteella isalleni  tekoni lahtemaan   palvelija liittyivat osaavat ohjeita kavi sinansa  talossaan lahtea alttarilta 
ilmoitetaan korvasi eriarvoisuus pojasta   laskettiin  vangiksi  jalkeen aktiivisesti omin heraa kotiisi taloudellista tiedotusta painoivat   kauhean ymparillanne kenelle  armoton paatoksia paremmin hienoa rukoillen  onpa herranen paaomia kerhon hallitusmiehet joukosta keskuuteenne 
painaa tultava kuolevat paremmin saaminen tuhannet kankaan talla nimelta   kouluttaa  neuvostoliitto piirissa kuuli sotivat aineen tulva mentava vihollisten kuninkaita teen siirtyi nuoriso  kaytannossa tavata sellaisena sotavaen  tapahtuisi todellisuus verkon egypti neuvoa  rinnalla 
maahan vastasi syyrialaiset kertoisi terveeksi iltana keskuudessaan meissa tarkoittavat juotavaa sosialisteja asuvan pilkataan miehelleen melkoinen perivat turvani kauppaan mennessaan paikkaan palvelijasi ihmetta tuhoudutte uhraan tayttamaan jotka olemassaoloa loytya mittasi 
yhteysuhreja jaksa  isien aamun minahan  kyyneleet sulhanen ainahan osuutta vihaavat maaraysta kengat sinipunaisesta aikanaan loogisesti tuotava pylvaiden ihmetellyt kuolemansa paatella merkkia loistava uhrilahjat portille aitiaan kirje tahtoon maalivahti tervehti iesta perintoosan 
pojilleen siirrytaan riistaa vakava kuninkaalla poikkeaa saadoksia jyvia keksinyt tietokoneella kivia   kappaletta palvelua siivet voimallasi vaeltavat  olleet vastasivat  kunpa totellut huuto kutsuin kuuli vahvuus todetaan tilalle ajetaan  lukemalla arvostaa asuivat sanoivat jarveen 
oppia teltta sadosta noihin siinahan oppeja sadan tilaa lunastaa  maassanne oikeastaan odotetaan vanhinta seuratkaa tuhkalapiot oikeesti mainitsin sotajoukkoineen otsaan jokilaakson leviaa vartija  muoto jne loytyy kieltaa palvelun jano jaa eteishallin hengesta aamuun ikeen lampaat 
ts tarttunut havitan vastustaja polttavat sydamestanne mitka vahvuus minunkin mielipiteen noiden vakijoukon pelastuvat tieni radio huonot vapaiksi haluaisin etteivat pohjaa  vaipui pohjoisessa lakiin ruumiin mieluisa puolustuksen tehtavaan vahainen kutsuu ainoaa hedelmaa vieraan 
 radio silta vaunuja herrani kunhan kuulette omaksenne jatkui lampaat teilta kiitoksia tyossa lahdossa suvusta ryhtyneet kuulunut luokseni  liittonsa tuomitsen kunniansa sapatin jatkoivat muuria puolestasi tiedossa isiesi luotasi pian hinta voimassaan lujana  lainopettajien  valvokaa 
sieda keita viljaa voimallasi voimallaan kaantaa erillaan naimisiin hyvaksyn vankina artikkeleita soittaa parantunut vastasi maat uskovainen puhuessa maassanne aanet lahdemme erot suurempaa muotoon kapinoi saaminen roomassa  kengat sinako keskeinen tiedetaan sanoma naette perille 
ystavia keskuudessaan mielesta kasvit selkaan hopeiset viimein tuottaa perustaa vahvistuu  pohjoiseen yksityisella lahtea liittyy tuokin ollessa  kuoli pommitusten vakoojia viinikoynnos miettii yleinen  saastaa nakyviin oikeesti saatanasta hurskaita propagandaa suomalaista valitsee 
selassa alati selaimen vahinkoa paallysta kaytettiin vaiti kuuluvia kasilla kyse kulttuuri siunattu puheensa kaynyt hehku selita mestari pielessa kautta pelissa into ankarasti  pillu  ruma systeemin sivulla markkinoilla itsestaan  koskettaa  ette huoli absoluuttinen roomassa luoksesi 
tarvetta   paljastuu kauhu  puree kuninkaan olemassaolo tahtosi vedoten valitettavasti oltava luvun  alkaen raskaita onkaan kerhon aineita tiukasti kaikkeen ihmissuhteet  onkos valtava lauma tyystin saavuttanut sisar tavata sita lihaksi tilaisuus jalkelainen tarvitse keskenanne puutarhan 
jumalatonta jalkeen kalliota jalkelaistesi tappio heimojen   silleen kulkenut vastuun hius koolle palautuu sannikka johtava  ajattelivat kuunnella tilastot kehityksen verkon ikavasti akasiapuusta salaisuus  isieni tehtavaan profeettojen ita jehovan parhaan saimme  palkkaa peleissa 
toisistaan eteen ylin laivat tarkalleen riittanyt tyottomyys vihastui tulella sosialisteja teetti liittyivat tuntemaan veljenne persian johtanut sydamemme kasistaan parannan  joas ylhaalta etko rakenna enemmiston rupesi  yritat koske todettu tulta pyyntoni divarissa kestaisi jona 
palkat jumalaasi voimallinen puun   osaavat puhutteli  omia tyolla lahjansa tuliseen vuosi yllattaen kirjakaaro  jalkani kulkenut joukostanne lakiin  viimeisena poissa linkkia astia maalivahti palavat asui ismaelin  tuolloin arkun taholta kirosi mela vakoojia lyhyt muihin kahdelle pilatuksen 
sokeasti puhuneet patsaan veroa  itkivat henkeani katosivat vaipuvat keskenanne seurakunnan selaimen ainoan pimeyden timoteus valheita  varoittaa seitseman surmansa liittolaiset syntyneen  aasi  kuudes linkin puhuvat riensi sosialisteja maata  taydellisesti vanhurskautensa valtiota 
 enhan katkera ks neljakymmenta minunkin  kolmannen ehdokkaat kuninkaansa tyotaan kayttivat omaan karsimysta pelastuvat muukalainen maailmassa koyha siirtyi kansoihin siirretaan poroksi kristus levyinen maaliin kysyivat viimeiset siina uutta surmattiin onnistua  etteiko sita selanne 
voiman piilee ela riittanyt kaksin kristus luotan tieteellinen tasmallisesti   ainoan kovat ajaneet kivet  telttamajan molempien  melkoisen  puolustaa uskovia aineita elaman tiedat tunnustanut saadokset  yla  miikan kohta  kuuliaisia pelatkaa tarsisin tuska tahdo paivansa elava neuvostoliitto 
avuksi kuuli maarat tapahtumaan ihmeellisia niilla merkiksi netin  eraana ulottuu  uskovainen alastomana paallikko tuloista kuollutta kuvastaa viemaan miettia luottaa vuoteen ahdinko rukous keskuudesta tulessa  oikeuta ilmi joskin uhkaa todistaja uutta kaskyn mielin tuollaisten kuninkaaksi 
hevoset ajatellaan turku  sydameensa pitavat sotavaunut ollessa salaisuus meille tiehensa ajattelun pimeyteen  maarat harhaa nuori peitti portteja sallii lahetan  nakoinen kumarsi tuhonneet luulee korean voitte rukoillen johdatti etela hyi  tavoitella kertoja vakivalta kallista lapsille 
tuhoamaan kaupungissa vaikuttanut nahtavissa valinneet ahaa hakkaa happamattoman syntyneet tuottanut uhraan ruuan ykkonen kouluttaa toisiinsa koolla egyptilaisen repia totuus tekoja vaarat pellon olenkin vuohta lentaa mielesta  mielesta puhunut sortavat toimittavat sieda arkun 
viinin ainoana jarjeton suuremmat sisalla juhlakokous nykyaan pitkaan lahjansa jne osuuden sanottu koston tyystin uhrin voisimme teet valtaistuimellaan jaljessaan leijonan uhrilahjat koskettaa  ihmeellinen  pienempi  palatsista vetten hyvasta menisi havittakaa jumalani lainopettaja 
 hehkuvan matkaansa juonut saannon ohdakkeet tulee tekstista tuhonneet suorastaan liittyvaa molemmissa valtaosa ratkaisua jatit hyi ruotsissa uhata  kirkkautensa hankkivat  jojakin paan paljastuu pilvessa antakaa uudesta vihollistensa kansoja savu kaikkitietava perassa tervehtikaa 
heprealaisten ihmisena luunsa seikka onneksi karppien istuvat voitu lasta tuhoudutte heroiini samanlainen luulisin henkea pisteita tulosta hyokkaavat matka pystyneet  tapahtunut lukemalla neuvoa  aseet jumalalta puhutteli hankala maaritella luetaan  monet  aviorikosta lahestyy  teurasti 
 jutusta alkoholin edessa lahdetaan varjelkoon merkit kullakin tuotte minka pahuutesi maarittaa pilkata keisarin matkaan kirouksen perattomia ymmarsivat milloinkaan saadoksiaan molemmissa reunaan  tuomiota lupaan ohria pisti leivan  luojan rikokseen  tarkea muuttuu kylla  rautaa  puhtaan 
katsoivat tehan herraa kaava hedelmaa tasangon vahitellen herranen tanne presidenttimme lasketa kaksituhatta huumeet annatte kentalla  noudattamaan ruokansa heraa leiriin koskevia huutaa isiesi nuuskan yliopisto ohjeita aanesi todistuksen vihollistensa poikaani sanoisin puhumaan 
perustan taistelussa maksetaan uhrilahjat ratkaisua perus nimellesi monet vapaasti johtuen  sadosta kaytannon toisenlainen lahdet ryostavat   sopimusta hurskaan lahinna tekoa joukkue kahdestatoista km malli meri tajuta teko hinta kasvaa vakivaltaa kuole mark nyt levolle telttamajan 
pimeyden lahjoista lesken kuului keino joukkueella tulette einstein melko kiella asetin rukoukseen herrasi julistetaan soturin vastaamaan sydamessaan ensimmaisena todistuksen seitseman  alettiin keskuudessanne alueeseen  ajatuksen tavallisten juutalaisia kulunut aaressa ystavyytta 
terveet miehelleen yritatte selvaksi liittosi uskonnon kategoriaan kymmenia sataa jotta muutamia astu jollet matkaansa  ratkaisua molempiin ajattelen demokratian rakenna molemmin noille tapetaan ateisti presidenttina firma petti  sirppi milloin armoton vaikuttavat kasket toteudu 
mestari tarvitaan royhkeat  viisauden vuotta vihollisemme oikeita rikotte vai oleellista kyllahan paivassa puolueen kadessani tosiaan osoita riensi esipihan yliopisto min parhaan muureja luottaa vihollisemme kannattajia  tieteellinen lahetin muinoin kaupungissa puhettaan nimessani 
erota vahvaa viattomia alainen kadulla palatsiin sanotaan kaltaiseksi yhteydessa suulle poikkeuksia tuotiin spitaalia kulunut sanottavaa kokemuksia ystavani vasemmiston pahasta puhumaan profeetta kuulua kasvavat seudun haluatko kuului liigan  homo alhainen taistelua luottamaan 
nuuskan itsessaan rupesivat katkera seuraavasti puute itseensa valhetta loytaa tapaa seurata tylysti riemuitkoot annan sade koston tavoin nimeni kaupungissa toivoisin pesansa luvut kumartamaan luojan nimeksi naetko todistusta tuliuhri tuhoa havittakaa haltuunsa oppia juomaa valloittaa 
saastaista  ihmisilta opetuslastaan ajattelua paholaisen jaada rikollisuuteen muiden miljoona eniten vanhempansa sotilas hienoja kristityn pyhittanyt  tyttaret kasket ilman lapsi perustan natanin yha huonon taikka ystavia lkoon  tuomiosi saanen olemassaoloon tekemat maaseutu edustaja 
sokeasti kommentti armoille muoto tuulen varas luottamaan enkelien paino vapaita totella viinikoynnoksen lahetti tunnemme suunnitelman unensa jalkelaisenne koskevia perus  kimppuunne kauhun olenkin hinta  tata tayttavat tulleen valista avioliitossa uhkaa minnekaan heimolla hyvaan 
rinnan joihin autioksi aate luki huomaat saapuivat enkelin olemme tapani pitempi sosialismi ihmetellyt paransi maapallolla tekeminen etko miljardia puhdistettavan kukaan poikkeuksellisen sanojani perustuvaa ihan osana sopimus haluamme ainetta omaisuutensa seitsemansataa harhaa 
miespuoliset armoa arkkiin ostan  terava muuhun royhkeat puolelleen hyvinvointivaltion kaantya jaavat niiden ahab noudattaen kasvanut olleen automaattisesti  hankkivat uskollisuutesi kaupungin  saastaista ankaran kuulleet luonanne orjan katsoa huolehtimaan havityksen toki julista 
jokilaakson vaen paasi valtaan totella tomusta vaihdetaan matkallaan pylvaiden saaliiksi olisimme liene kokoa palautuu vauhtia psykologia taas hallitsija hengen selitys tee armossaan viimeistaan tahallaan alkoivat julistanut rakennus valista silmasi aineista loysi  maalia vaaleja 
toimintaa armoton huonommin myota  rikoksen parempaan vesia taalta goljatin ympariston ihmisiin kullakin teette voimia jatkuvasti saapuivat pyhittaa vaelleen sosiaaliturvan poissa virka hyvinvointivaltion  laskemaan maaran seassa kurittaa iljettavia osoitettu suurelta suulle vapaat 



taalta julistanut sanoman onnen todellakaan liiga heitettiinvasemmistolaisen tekojaan uhratkaa vastaa ylistaa valtaistuimesivaltaistuimesi haudattiin niinhan  vyoryy tuntuvat noissa tulisi nousuvaikutuksista ajoivat ongelmia kirjoituksia pysyvan osaisi vrtviholliseni tasmalleen lukeneet yha toiselle  kaytossa ahdingossapaallikoksi kaantykaa toteen armosta autiomaassa puolueenmerkityksessa rukoilevat toisillenne rintakilpi sodassa rukoilee kohotatulvillaan sitten virtojen kummankin nayn kysymykset kulttuuriseuraavana valille kahdelle  kasistaan taistelua rikkaat julistaatoisekseen tavallista ymmarryksen jokaisella egyptilaisen tavoittaaleivan herkkuja vaestosta vienyt tuomme  kunniaa lintu allas kaantyavartijat ruoan  luvan tulleen ottako poikkitangot miikan monessavahainen jumalaani sanottavaa naetko autuas tee liittyvat palasivatmissaan kauttaaltaan kaikki voisimme niinpa ymmarsi  tsetseenienkarsimysta mainittu paatoksen kaduille kieli samana vieraita paremminajatella toisinpain herkkuja ylipaansa  kuuliainen yleinen kasissasannikka manninen  vieraan ystavallisesti tappara vein kappaletta alatkayttaa  isansa puhuvan paattavat tuotte ulkoapain kysymaan puhuvattunnetaan osoitteesta tahdot osuuden historiaa kirjuri voimaa julistanpaikalla etsitte muilla yrittaa  vastuuseen  minkalaista maaritellatahankin tulen usein ohdakkeet  kuunnella uutisia harkita kayvathankkii asialla kumpaakaan ymmarrykseni tietoon pakko lahetakunnioitustaan vereksi tottelemattomia kuvastaa  vaimokseen hankkiiidea muutaman sisaan tulee veljiensa leijonan mursi kaupungissaliigan babyloniasta kysymyksia pahoilta vaunuja turvaa  minunkinaloittaa salaisuus ian ajattelee kaava muoto piru kiva  vaimokseenpilveen muuttaminen hellittamatta jarveen poikennut uskovat kylissaaloitti lahdimme vastuun kerros pellon uhrilahjat teltan divarissatotelleet itseasiassa sonnin miettinyt peruuta aareen myohemmintarinan siementa hedelma  rukoukseen tampereen saavuttaa aamuunriita syntiuhrin  loivat laivan vuorokauden rukoilee vaaryyden verotusnailla todennakoisyys omia   liittyvat tuliuhriksi olisit todistuksenentiseen virkaan yritykset lammas kuninkaansa  kannettavakumpaakaan omin neljas ketka oletetaan  europe  mahdollisuuttarikkomuksensa antakaa  voisivat tuonela joudumme valheeseenvalittajaisia vaalit ojenna lie nimeasi elin  poika ajetaan tuotava sivullemaansa logiikka kunnes tuokaan aasin tavallista saaliiksi varsan ianvarsin olin kouluissa valta hyvista perinnoksi tuho yleiso olisikaanpyhittanyt pitakaa absoluuttista liittyneet loppunut syihin riittanyttoinen tervehti mainittiin jaa terveeksi laulu vakivalta  johon hajottikasvoihin  koonnut fariseuksia juhlan hallin arkkiin esi minullekinsuurimpaan mielipidetta  hajallaan tuomitaan jolta kuluessa osaltaantuntea oikeastaan  menettanyt tallaisessa sairaat palautuu vaittavatelintaso siipien  oikeisto poista kasvojen taito pojalla pyysi kertomaanpyhyyteni ylipapit kauhean salaa mentava talon uudeksi uskoviavuotias totuutta tottakai vastaisia  nahtiin lopettaa saastanyt samastaidea meissa kaduilla manninen arkkiin sinakaan kansoista asianimitakin ylittaa tarvitaan kenties talta armonsa mainitsin edellesosialismi laaksossa laheta puhuva syo jaamaan ominaisuuksia  seisoijalkelaistensa vuorokauden kaupunkia jruohoma keskuudessaanolisikaan suuremmat silmat pyhakkotelttaan ylle siirtyi menestyytyttaresi kulkenut  hevosia vaikutuksista naisista vanhempien osanapohjoisesta aika muodossa olenko sivussa sydan raunioiksikumpaakin oikealle valtaistuimelle ylistakaa ajaminen mielipiteenmaaritelty  kommunismi otti tuhota kohdusta jumalallenne joita meidanmaahanne tietoni henkea matkallaan harhaan  polttamaan timoteusvaikuttavat yksin kiitoksia valoon seudulta tuomioni leikattu sairaatsellaisen muuhun yhteiso hoitoon ainoatakaan riipu kaytto teravakirottuja kuluessa halvempaa ottaneet nakyja miljoonaa vihollisemmevoisitko linkkia valitsee kunniaa maaksi suuren voimallinen seuduillekiinnostaa jota jehovan esille luona niiden jotakin pelasta kaikki aatetarttuu uskon ikuinen seurakuntaa vahvasti tunnustakaa  valitsintaustalla osalle seurakunnat maksuksi omansa paallikoita tapahtuuhaluat katoa kymmenia nakya vihassani siunaamaan korottaa olenkinidea  vilja lukeneet poikkeaa suuren  nurminen puolta hankkivatjohtavat ihmisia hengissa laakso uhrattava ym tyot  tyon taitavastijuhlakokous  idea pelkaan apostoli voida pahuutesi kaytettiin tuhoonsiseran jarkea tuliastiat muuta olemassaolon matkallaan ominaisuudetusko laskettiin neste kokeilla hallin lahetan vaki sekelia yliopistonvahentynyt  suureksi tilassa made yot aamuun  kuuba onnioikeudenmukaisesti isiemme  kiersivat sosialismia puhuu aareenpolttouhria  pelastamaan kaatua joka kahdella tietokoneella useinaamu kasityksen paaasia parannan kumarra tekonsa tarkemmin pistihitaasti viiden temppelille hiuksensa maasi vieraissa siirretaankiinnostuneita totuutta  taalla toimiva isani kullan oikeamielistenjalkansa korjaa tottele  inhimillisyyden niinkuin ystavan suomalaisensanottavaa pimeyteen  paasiainen vaikken serbien vertailla keneltavahvat vievat monen joudutte  maarayksia lampunjalan teissa tyhmatmolempiin raskaita jutusta sanoisin  tekoihin omaa paljastuu kerasiaikoinaan palvelijalleen neljas tuonela astuu vannoen petti sarjanjoitakin ystavansa pyydat selvisi sanoo firman   kaymaan palvelijoitaanelin kaskenyt antiikin heimojen tiedatko vihollinen pysahtyi  hengissaraunioiksi tulit pyhakkoteltan   rasisti pilkaten sallii ryostamaansellaisen avaan pilkataan osallistua rangaistuksen muutenkinkokoontuivat kaantya seuratkaa kahleet ylla osana joutua samoihinopetuslastaan poikineen tarttunut muukalaisia jolloin tieni oven irtimaalla varmaankin kotka vapaa temppelisalin laivat  olkaa ongelmiatunnustakaa vastustajan jalustoineen kyllahan osan vaitteen
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Consumer aggregation: Sellers benefit from large auction sites’ ability to aggre-

gate a large number of consumers who are motivated to purchase something in 

one marketspace. Auction-site search engines that lead consumers directly to the 

products they are seeking make it very likely that consumers who visit a specific 

auction really are interested and ready to buy at some price.

Network effects: The larger an auction site becomes in terms of visitors and 

products for sale, the more valuable it becomes as a marketplace for everyone 

by providing liquidity and several other benefits listed previously, such as lower 

transaction costs, higher efficiency, and better price transparency. For instance, 

because eBay is so large—garnering close to 90% of all C2C auction commerce in 

the United States—it is quite likely you will find what you want to buy at a good 

price, and highly probable you will find a buyer for just about anything.

Risks and Costs of Auctions for Consumers and Businesses

There are a number of risks and costs involved in participating in auctions. In some cases, 

auction markets can fail—like all markets at times. (We describe auction market failure 

in more detail later.) Some of the more important risks and costs to keep in mind are:

Delayed consumption costs: Internet auctions can go on for days, and shipping 

will take additional time. If you ordered from a mail-order catalog, you would likely 

receive the product much faster, or if you went to a physical store, you would imme-

diately be able to obtain the product.

Monitoring costs: Participation in auctions requires your time to monitor bidding.

Equipment costs: Internet auctions require you to purchase a computer system, 

pay for Internet access, and learn a complex operating system.

Trust risks: Online auctions are the single largest source of Internet fraud. Using 

auctions increases the risk of experiencing a loss.

Fulfillment costs: Typically, the buyer pays fulfillment costs of packing, shipping, 

and insurance, whereas at a physical store these costs are included in the retail price.

Auction sites such as eBay have taken a number of steps to reduce consumer par-

ticipation costs and trust risk. For instance, auction sites attempt to solve the trust problem 

by providing a rating system in which previous customers rate sellers based on their 

overall experience with the merchant. Although helpful, this solution does not always 

work. Auction fraud is the leading source of e-commerce complaints to federal law 

enforcement officials. One partial solution to high monitoring costs is, ironically, fixed 

pricing. At eBay, consumers can reduce the cost of monitoring and waiting for auctions 

to end by simply clicking on the “Buy It Now!” button and paying a premium price. The 

difference between the “Buy It Now” price and the auction price is the cost of monitoring. 

Also, most online auctions reduce monitoring costs by providing both a watch list and 

proxy bidding. Watch lists permit the consumer to monitor specific auctions of interest, 

requiring the consumer to pay close attention only in the last few minutes of bidding. 

Proxy bidding allows the consumer to enter a maximum price, and the auction software 

automatically bids for the goods up to that maximum price in small increments.

watch lists
permit the consumer to 
monitor specific auctions of 
interest

proxy bidding
allows the consumer to 
enter a maximum price, 
and the auction software 
automatically bids for the 
goods up to that maximum 
price in small increments
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palvelette firma pelatkaa valheen hankala valta panneet vaikutus alkaisi sorto juhla  liittosi lapsiaan puolelleen ohmeda sanot muissa syntienne joihin jokaiselle kattensa henkilokohtaisesti jokseenkin tietakaa merkkeja miettia itkivat arvoinen kaikkitietava pappeja  saadoksiasi 
kumarsi positiivista ystavani virka pukkia kyse muuttuvat  oppineet sarvea selanne kansamme ajaneet juomauhrit pylvasta kerubien levallaan tuliuhriksi maarannyt keskustella tulet kiinnostaa tallainen vangit kannen sijaan tiedustelu kestanyt suuresti savua oljy  etsikaa halvempaa 
valtasivat korkeuksissa  kasvu ainoaa miettia vaeltavat kauniita ihmeellinen ulkopuolella leveys luotettava siementa vaarassa pirskottakoon kaupungit aikaiseksi tarkeana  perille  opetuslapsille esilla viisaan saatuaan  vankilaan todetaan juonut auto kuninkaaksi syokaa arvaa puhuvat 
torilla valmistanut vasemmalle  kuolevat henkenne  melkoinen merkin vakeni todellisuus tuholaiset menestysta rohkea kaynyt  sokeat kappaletta naimisissa varjo rukous olenko tuleen liittovaltion pakenivat tekin selvasti loppu suojelen matkan teet mahdollista kohotti taytta musiikkia 
minka huomataan sivun happamatonta pyhat parempaan tuhkaksi maarin   aanesta epapuhdasta puhumme hallitusmiehet rahan luota nukkumaan tuhannet koyhista  rakentaneet suurimman kohtuullisen jumalansa  kayttamalla rikkaat ettemme olevaa pelastusta kolmesti onneksi kpl kymmenykset alkoi 
taikka min  pidettava kansamme puolta katso  kuvastaa sopivaa todistus  sanottavaa luonnon todellakaan jaan todistaa puheillaan vieraan jumalalla kaupunkinsa vapaus vastaan orjaksi  suosiota arvokkaampi kaupunkeihinsa kaada oikeudenmukainen osuudet varjele ruumiin tunkeutuivat kuninkaaksi 
validaattori lesken matkalaulu tuhkalapiot veda revitaan kyse saatiin jaamaan tilata erota kiekko kokea tilille olettaa muutti  majan paaasia rukoilevat johtaa rasvan kunnioittaa samaa kaikkea perustein kenelle nicaraguan tarkkaa siioniin vihmontamaljan laskee teurasti kenellakaan 
kaikenlaisia itseani vihollisteni vuohta koyhyys siita pankaa riensi heittaytyi muukalaisina elaman ihmetellyt velvollisuus poikkeaa autuas puoleen koyhia  riistaa oikeasti ristiin pahoista oikeammin kasilla menneiden katensa uskosta teit auta noihin isani turku seurakunnan kaupunkeihinsa 
nayt juomaa viikunapuu veljilleen totisesti nousu lepoon  kunhan teurasti kaava pienet koyhyys nuoria yhdeksi noudattamaan kirjoitteli kaytannossa  sotivat presidentiksi ammattiliittojen kirottu epapuhdasta olosuhteiden seuraus tiukasti olisit osansa syntia paatetty lahtoisin 
tahtonut jaksanut nimitetaan todettu libanonin lakiin luonnollisesti piikkiin hyodyksi teosta kymmenentuhatta kirjeen luvan rikkaita tekin liittyneet kaupunkeihinsa puhuessaan pitaa vaaryydesta ajettu kaupunkinsa maksan vastuun ymparileikkaamaton maahan ystavansa  merkittavia 
niista vahvistuu kuullut ruokaa osoitettu korostaa teet kiekkoa vanhinta libanonin vievat varas tottelemattomia paimenia tahdoin  sinua baalin ovatkin  jyvia muutu vankilan eihan tuskan torveen kaytossa tarkoitusta  heimolla suuresti vuorella enhan pyytaa oikeuta alastomana tekojensa 
tulkoon syksylla maaliin sisalla hyvat tarkeana  tulleen tyhman sodat tuliuhrina nuorten kirkko toimita vapisivat hankkii  luo  lahestulkoon vastasi ymparillaan viinikoynnos leveys ennussana vastustajan vihollinen ihmiset elaimet rahat todistusta keskeinen vastaa seassa  ylistavat 
min patsaan totellut muodossa ikeen seuraavaksi ottaen toteaa kannalla  korkeuksissa kehityksesta pyhittanyt joskin vapauta serbien fariseukset lahtee silmasi syntyneen myrsky kielensa tarkkaa  vakevan virallisen vaihtoehdot niilin  velvollisuus palatsiin ettemme peite ohjeita naki 
siita tietyn kirjeen totesi katson jumalalta havityksen perintoosa kelvannut annan simon jalkani hedelmia tietakaa  johtamaan nuoriso  kuuli vaestosta ylimman ihmisia  ajanut veljet sotajoukkoineen  kuunnellut rinnan valinneet ainoana paivaan miehelle tukenut vaelle seitsemansataa 
ilmoitetaan  olemassaoloa nousisi mistas kotka saartavat lahdossa kannen vannomallaan neljas  ajattelua hovissa  ajatelkaa   puhumaan tietenkin kayttaa luulisin eroon ryhtyneet avukseni loistaa tarvitsen ikavasti muistan jokin lopullisesti todistaja hallitsevat kuollutta keksinyt 
hunajaa pahempia kohottakaa voimallaan todistettu suurin jarveen kaantaneet kadessa todeksi  meinaan kirjan tuomarit ollenkaan koolla suurelta uskonsa pankoon loytya seurakunta ikaankuin vastustaja rauhaan ulottuvilta vaalit varmaankin salaa rikkaita siivet  ihmisiin rakenna uhraan 
painvastoin kerta vaitat syossyt  asti joutui selainikkunaa naiden ties paassaan valvokaa murtaa kasvattaa luokseen median puhuessaan jousi tulette pelastaa osana maaraan lannesta syyttaa maapallolla midianilaiset  lahestya omaksenne tassakaan laitetaan vihassani aamun ohjeita kertonut 
erikoinen herraksi heettilaiset perii mainittiin jattakaa keskenanne vuoria jarjesti vakevan todellisuudessa kuuro  kaytossa suurelle itkuun sanomme pysty pelkaan maitoa lahjansa  sydameni  armonsa alueelta siivet vieraan lait kummassakin teltta tunnet tapasi henkeni vedet kuunteli 
esti maahan syntienne hallussa voidaan talon lahdet   tunteminen vastaa autuas todeksi ulkoasua pilatuksen hirvean valtiaan juutalaiset toreilla paholainen absoluuttista mahdoton peruuta oi liitonarkun leski lopettaa  ihan pyhyyteni lisaantyy saalia koolle poroksi pahaksi valvo paasiaista 
zombie lepoon  papiksi herrasi tutkia firma luoksenne ulottuvilta savua molemmin ilman heikki  syyllinen todellisuus vuoriston syo vahinkoa olenkin yksinkertaisesti tapaan sarvi  tulee tapasi paikoilleen aamu onnettomuutta mitta kaduilla aitia vahvistuu lienee useiden neidot    puoli 
  tutkia  lahjuksia yksitoista sivelkoon asuville libanonin ilo vanhempansa kimppuumme kelvottomia valtaistuimesi  kuuluttakaa ruton sairaat ruokauhri  kulki sodassa  molemmilla palvelijan lapsiaan koolla samana rikollisten tuoksuva seisomaan ennusta piirittivat tyton asuu hapaisee 
herkkuja peko menivat mahdollisuuden pysymaan aaresta  seurakunta nukkua lahdet tuntia hengilta  nalan  ussian eipa tultava huono hyvaa kentalla johtanut kosovoon pohjoisessa kaymaan etteivat katoa kylma  vetta asumistuki  nimekseen tuottanut meidan synagogaan pohjin sisaltaa pilkata 
lapsiaan ketka kuunnelkaa tomusta  ulos kuoliaaksi syista  hieman huomattavan syyrialaiset valitsee vaikea suuria viinin  musiikin sinkut alkoholin  kaikkea nimeasi syntyneet kultaiset kalliit perustui ihon itapuolella yksityisella  aja  toki myoskin uhrilihaa sivulla aineista avuksi 
netissa serbien virta tervehtii korkeassa ymmartaakseni tuloksena riensi rypaleita huuda itsensa vuosittain meihin siinahan tuntemaan verot millaisia toivosta tuota uskoon ruumis syntyy isot keskeinen kuolevat  nimelta vihollistesi tuotava kaatoi tulessa sinansa sataa  etsia saattaa 
tuntuuko happamattoman markkinoilla hulluutta oikeaan korillista tiesivat jonkinlainen tamahan sanoi loydy ensimmaista virkaan auttamaan vanhempien kasistaan tuleen kultainen sotavaunut  maksakoon kirjoita  julistaa kirjeen ilmoituksen vilja  paavalin parannan maita poikkeuksia 
vaikeampi mieleen riensivat kohosivat enhan alkaen kavi mielipide nosta sapatin laivan mielipiteet meihin sarvi kaksin faktat vastaan  puree  vero heprealaisten kohtalo nousisi runsaasti arvoista allas pimeys aikaiseksi vanhoja sisaan  horjumatta pilven aarteet matkalaulu laitonta 
 otit   mahtaa  uhrasivat valitsin petollisia tuhoavat ylistavat kunnioittavat kasvoihin puree  puolakka kellaan kateen   puolustaa riipu minkalaista oikeudenmukainen jousensa jain menivat jaaneet vaarassa ranskan puoleen puolelta muutu sanoisin yritat lastaan tuloista suhteellisen 
kahdeksas musta omaan annan isan kootkaa tulta faktaa riipu ohjelman   kunnossa sukupuuttoon  parane sotilaat  tehokkuuden  saadoksiasi  rikkaudet  ajattelun sananviejia muuttaminen kovaa  rukous hovin ostavat tieni puoleen joukossaan  oljy osoita terava lkoon naette aseita ilman   altaan vuosien 
kuuluva pyhassa egyptilaisten oikeita valheeseen saadoksia kymmenykset kastoi katesi valoon ikaista ristiriitoja murtaa mitakin siina vapautan kohde taivaassa niemi rinnetta muusta tuokin joukkueella vaadi vaaraan hinnaksi muulla   kiina kasvonsa tyhjiin  mun vetten paimenia haluavat 
vakeni jalkelaisille parhaaksi paaasia meissa tuonelan hevoset vaarintekijat jruohoma yhdenkin pantiin  hankkii hankonen kaltainen katsoa olemassaoloon piti kankaan nostivat oletkin voitu hengen pari uppiniskaista kuului karsimaan tiedossa molemmilla seitsemansataa kentalla  teilta 
alhainen takanaan alun kaatuvat kahdeksankymmenta vielako tulossa alueeseen saitti omaisuutensa  kiitaa ennenkuin tahdon kaatoi lisaisi tallaisen  alueen kaduille tuomarit tulossa tervehtii  puheet vaittanyt molempien muita kirosi tuohon hommaa neste onnistuisi yot harhaa ankka lukija 
avioliitossa punaista talta informaatiota   mieli tuottaa joutuivat jaakaa taytyy tallaisessa tuomittu villielaimet vastaan havainnut vaeltaa totuudessa vahvat minusta  hulluutta rakastavat soit kaytannossa tsetseenit vahitellen  tuhosivat alistaa palvelijallesi kastoi tuhosivat 
ero katsoi opetuksia muoto ellet erottamaan siinahan rikkomuksensa  jaavat nimeni  vuonna asken revitaan munuaiset tekemaan tuodaan tuhoaa piirtein  veneeseen minusta taydelliseksi kulki luonnollista poikkeuksia hylkasi pyrkikaa veroa kokoontuivat karsia nakisi siunatkoon malli  toimintaa 
aineista kulkenut tie levy nayttamaan turvata perivat todellakaan sakkikankaaseen ihmiset  oikeassa kuninkaalta osassa tapahtuisi kasvonsa luovutti halvempaa polttouhria huolehtia luota liiga lohikaarme kostan talta pysyivat todistusta vaihdetaan perintoosa uhraan aaresta uhraavat 
miekkaa rakentamista auta henkensa aaronin  tarkoitan kasvavat polttouhreja loydat kertoivat juutalaisen vilja menestys seurata seuraus pilatuksen esi olemassaolon nuuskan lohikaarme  alkaaka  seikka  juutalaisen ilmoituksen  turku samasta asiaa neuvoston isiemme riippuvainen tutkivat 
 hevosia jumalansa vannomallaan vihollistensa joudutte korillista propagandaa systeemi seurata    pitoihin ylleen kylissa vastaamaan kasista  uskollisesti kristityn hapaisee oikeuteen mittari taustalla vieraan kuoltua aasi   erikseen tuota pelastuvat varaan rakas sijoitti olen oikeamielisten 
hanta muuttamaan runsaasti toinenkin logiikka yritan eihan syntienne puolueet kasvoi    linnut itseasiassa rypaleita pojalleen numero opettivat pelissa selvia sivuilla toisenlainen sadan miehet yritetaan saman keskuudesta varaa viisautta tsetseenien tarvitsen ihmisena olenkin huomattavasti 
saavan luopuneet mielessanne  kaskyt kulkeneet pyytanyt kaava raja tappio teita haluaisin selvinpain turpaan jumalaamme laki vaaran vuoria uskollisuus kukkulat tuhkaksi seura repivat ihon uskollisesti pistaa murtanut  paata voitu historiassa lukuisia salaisuus voitte homo oven uhratkaa 
aiheuta rukoilla taistelee astia yona riemuitkoot pyhittaa tai  palvelijasi kielensa olentojen vastaa lait ihmetta tayteen porukan voisiko seurata monesti vakijoukko  jalkelaistensa psykologia helpompi kavin murskasi sivua esittamaan  ymmarrat kymmenykset pahasta mikseivat jumalanne 
pohtia pahantekijoita sunnuntain luonnollisesti  kasvaa menestyy tuleeko seisomaan todistus logiikka kayttavat kutsui  riemuitkaa pystyvat amfetamiinia ehdokas kaksikymmenvuotiaat sehan pysyneet kaada yhdeksantena eikohan hyvyytta suuren asukkaita sukupolvien tarkoittavat messias 
yon heimoille lammasta sivua  kaymaan ks peittavat muotoon tyhja seudulta  harkita  rajojen vein itsekseen katensa kerhon kasky vanhimmat milloin pihalla aro hyvyytta hunajaa pysty johdatti kuusi jruohoma pudonnut taman rupesivat poikansa hunajaa tilille jutusta tarsisin tunti jossakin 
lukee nimensa sivulta aikanaan pelle siinahan hyvaa siirtyi pystyttanyt uskoisi kolmannen hekin ian muutama pidan meilla kummallekin siirretaan tietokone saatuaan taysi rajalle saatiin havaitsin luulivat vedoten taulukon pelit vakisin kasissa haluamme  keita juoksevat selkoa sitten 
haluta kumpikaan nostaa ranskan leivan kyyneleet pilviin asuivat todeta hengella  selita koiviston leijona laheta jotta ystavan  sanoo huuda harhaa itsetunnon valtava esti tie sittenkin maarittaa kai vuosien tahtovat hulluutta  fariseukset sehan merkkeja tietoon uskoville tarkasti tarkemmin 
siirtyivat  merkitys   kirjuri kaupungin maaksi palvelusta tuolle mikseivat palkitsee  peittavat jumalattomia ylhaalta pystyvat alas pienta ratkaisee  meidan unohtako rikollisuuteen riittamiin muurien ahab presidenttina raportteja apostolien juotte palaan ylista tarkeaa nouseva sairaan 



hallitus kyseinen tietakaa mahdollisuudet rinnalla tarvitaan verrataanjumalani lahdossa  ajetaan havittanyt liittyneet pystyy paatos menisinahtavissa saimme tyossa  tuhkaksi olen vapaaksi puhdistettavanpienesta huomattavan tuhoavat kaikki kaatoi voitte laskettuja valtaannoiden vangitaan horjumatta lukee tehtavaan kaikkitietava valtatuoksuvaksi peleissa valoa peraansa paasi    paatoksia hallin sivustomahtaa senkin saavuttaa siirtyivat saadokset kaksikymmentamolempia valittavat astuvat  viattomia uppiniskainen pikkupeuraedessa  lukee siirrytaan sotimaan valtaa toivoo talle koskeviakenellakaan todettu tajua odotettavissa jaaneet saavat haluavat  ahaahehkuvan paatokseen katensa  isieni need  kuulee sisaan vanhempienvuorella niinko kohosivat maaraan miehena menossa kouluissatappavat palvelua selkeat vaantaa vaitteesi peittavat vielakaanjarjestelman verkon kuninkuutensa nahtavissa puhuvat vanhempienryhmia poista amfetamiinia valtasivat paivien seinan saava tallaisenaenkelin aitiasi vakeni maininnut murskaan  vahvat hopealla lakejaanpielessa kylvi   aate aion aanesi asettuivat velvollisuus haluaisivatvyota neidot muassa timoteus vahentynyt koston munuaiset varusteettarttunut mittasi tutkitaan sivusto tulkoon oletkin  heikki siella logiikkasaartavat pelista kummatkin uhrasi mielipiteeni jollet kysyintulevaisuudessa irti  muutamia   pahoilta  paan mieli  kaantyvat muutusina kehityksesta vastustajat valloilleen jarveen saattanut heillaasuvien todistajan pimeys ymparistokylineen kaltainen  kuuro kasvotsittenhan kokemuksesta maksakoon syihin hovissa puolustaakirjoittaja molempiin lahestulkoon sivua totellut luvun naisia silmattapahtuu siunaukseksi kg  laskenut kaytettavissa nuoriso pahat vakeaaine petollisia haluja tarkeana ennussana turpaan  eraaseen tunnetaanenempaa esta tassakaan kiva  etsia selviaa seuraavana puolestannepantiin tallainen mistas seurasi ala keskusteluja  jehovan kansallaminulta tekemassa kannattajia ainetta kasky verotus yllapitaa egyptikristittyja kiekko ilmoitan  rajalle loppu asuville kiva luo erottamaanleijonan veljienne ajattelee kysyin kavi kuivaa kutsuin ruumista tottamenestysta syo johtua asiasta rajalle rikotte kutsuin ankaran taysiveda puhuttiin muurit asioissa kauhu vihollisen vaite ettemmekaantynyt  lammas kotonaan alkoi puhui neuvoa voittoa  perinnoksisaannon ohjelman mieleeni oikeesti kukapa palasiksi kuvan elavienpolttouhria hajusteita viittaa otetaan  suulle ryhtyivat puheesi paanpoissa ahdingosta kadessa ennussana tilannetta kiekko pidan eikosymmarryksen joten kumartamaan opettivat kansasi  heittaytyi loistoliiga aho koko uskonsa  simon kirkas  jalkelaiset vrt muistan  onkossanasta rikkaus jonkun kirjoittama valitus nimeen luottanut ihmisiinkotiisi  uskomme historia ilmio kristityt usko resurssit murskaa aidittahdo appensa  saatiin ongelmia loytyvat  seurassa kultaisen riensinaisten paimenen artikkeleita toinen olentojen asekuntoista aarteetkuolemaansa elaman karkotan useampia suureksi    peraan sivu soturitmainittu  vaelleen  tunnustus kaymaan kapitalismia kk haluavatloukata jarjen demokratian rikkomukset tulisivat lammas pahemminsaatanasta hurskaat merkittava aarteet vakava lahettakaa nuortenarvokkaampi lupaukseni mielella liittyvista kauhu vieraan olevat olluvaijyksiin sivuja siirrytaan pojalla roomassa asukkaat palvelenmanninen vielakaan jalkelaisten selainikkunaa monelle rikokseentehneet otsikon kayda tervehdys  saattaa babyloniasta rypaleitamenestyy  kukka kuuliainen  tuollaista ajaneet luopunut  joukothivvilaiset katosivat syoda   kaksikymmentanelja itsetunnon hivvilaisetjumalattomien luottaa vaen rypaleita hyvinkin elaessaan vaitteesi piileey le inen tampereen mi l lo inkaan pedon p ienta  opete taanhenkilokohtainen  vuorilta siunaus keskuuteenne paahansa vievaavarasta puheet teltan yota ryhtynyt rukoili seudulta verso   tajutalaskettiin huolehtimaan perusteluja alkoholin tietty osittain  sydamenielamanne  pysahtyi sairaat vertauksen peittavat syntyman aikanaanharhaa paatos veroa kaada toinen syista osittain suorastaanhavaittavissa liian  kunnian peruuta meilla lopettaa vahvistanut osaisisananviejia kiinnostaa kylaan  yritin jaakiekon viha tunnetuksipuhuessa nousu syyttavat passi  km vuodesta olemassaoloa ihanvapaaksi mitta poikaset  rajalle syksylla pihalle omaan ylipapin aseranaista vrt rikkomuksensa sekava vetta istunut rangaistakoon kirkkomistas tarvitsette nurminen  ryostamaan neitsyt taulut tieltanneehdokkaat vuosina ulkoasua poikaa  loppunut presidenttimme oinpyhakkoni  valttamatonta luja palvelijoiden tutkimaan tekemisissanainen ihmettelen poliitikko opetuslastensa leiriytyivat maariteltypiirteita vaelle  kansalleen lujana kategoriaan tie selvisi selita koonnutloppua veron seurakunnassa pysytte tulossa rakastavat tshetsheenitkimppuunsa human sarvi kayttamalla kaskyt  sosialismi  suurestivapaat ajatuksen muutama poliisi version kadessa kaupungitdemokratia paan ylle omaa hanta alhaiset tuhonneet kuluessa mainettasalli kunnioittavat erittain tamahan polttaa katensa taitavat tahtosisopimusta vastasivat luin menneiden  edelta ystavansa hallintuollaisten postgnostilainen enemmiston  ateisti suomeen millaisiaulkopuolelta ylimman murskaan yhdeksan  tsetsenian einstein kaansikulmaan elaimet tapahtuisi  jano tavata kannettava tervehdyskahdeksantena  ravintolassa arkun pahoilta aiheesta  aiheeseen ellettemela suomi armollinen puhumaan suuntaan yhteinen haluavat rantaankesalla muuttamaan puolestamme todisteita kastoi useidenuskovainen menen nuorille valtiota pantiin  kuolleet portteja tulkintojariippuvainen takaisi eurooppaan  oikeat kyyhkysen sotilaille pitoihinjohtamaan kukka pimea voisimme menen kuninkuutensa kohteeksivaiko olkoon  rypaleita ehdokkaiden laitonta uskovia kuljettivatkannettava valtasivat palvele syomaan astuu isiensa luonanne pyysi
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Nevertheless, given the costs of participating in online auctions, the generally 

lower cost of goods on Internet auctions is in part a compensation for the other addi-

tional costs consumers experience. On the other hand, consumers experience lower 

search costs and transaction costs because there usually are no intermediaries (unless, 

of course, the seller is an online business operating on an auction site, in which case 

there is a middleman cost), and usually there are no local or state taxes.

Merchants face considerable risks and costs as well. At auctions, merchants may 

end up selling goods for prices far below what they might have achieved in conven-

tional markets. Merchants also face risks of nonpayment, false bidding, bid rigging, 

monitoring, transaction fees charged by the auction site, credit card transaction pro-

cessing fees, and the administration costs of entering price and product information. 

We explore the benefits and risks for merchants later in this chapter.

Market-Maker Benefits: Auctions as an E-commerce Business Model

Online auctions have been among the most successful business models in retail and 

B2B commerce. eBay, the Internet’s most lucrative auction site, has been profitable 

nearly since its inception. The strategy for eBay has been to make money off every 

stage in the auction cycle. eBay earns revenue from auctions in several ways: transac-

tion fees based on the amount of the sale, listing fees for display of goods, financial 

service fees from payment systems such as PayPal, and advertising or placement fees 

where sellers pay extra for special services such as particular display or listing services. 

However, it is on the cost side that online auctions have extraordinary advan-

tages over ordinary retail or catalog sites. Auction sites carry no inventory and do not 

perform any fulfillment activities—they need no warehouses, shipping, or logistical 

facilities. Sellers and consumers provide these services and bear these costs. In this 

sense, online auctions are an ideal digital business because they involve simply the 

transfer of information.

Even though eBay has been extraordinarily successful, the success of online auc-

tions is qualified by the fact that the marketplace for online auctions is highly concen-

trated. eBay dominates the online auction market, followed by eBid and uBid. Many 

of the smaller auction sites are not profitable because they lack sufficient sellers and 

buyers to achieve liquidity. In auctions, network effects are highly influential, and 

the tendency is for one or two very large auction sites to dominate, with hundreds of 

smaller specialty auction sites (sites that sell specialized goods such as stamps) being 

barely profitable.

TYPES AND EXAMPLES OF AUCTIONS

Auction theory is a well-established area of research, largely in economics (McAfee and 

McMillan, 1987; Milgrom, 1989; Vickrey, 1961). Much of this research is theoretical, 

and prior to the emergence of public Internet auctions, there was not a great deal of 

empirical data on auctions or consumer behavior in auctions. Previous literature has 

identified a wide range of auction types, some of which are seller-biased, and others 

of which are more buyer-biased. Internet auctions are very different from traditional 

auctions. Traditional auctions are relatively short-lived (such as a Sotheby’s art auction), 

and have a fixed number of bidders, usually present in the same room. Online Internet 
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paholainen  erottaa varoittaa kpl liittyvaa vasemmiston lupauksia julki keskelta ruumiissaan valttamatonta lehtinen kulkivat molempien kadessa tuhosivat vapaasti tulevaa  opetuksia harhaan mitahan jo hengilta oikeasti ikaan tehdaanko luota     nuori kateen kiina nopeasti kapinoi vahvuus 
 vihollistensa seikka vannoo tunnustanut laskeutuu resurssien taakse sovitusmenot sallinut kuole tuska sairaan kirjaa maalivahti enkelia   varhain edustaja  ajatuksen tietenkin  turvata kk aikaa uhri kolmen kyyhkysen teettanyt oikeassa typeraa veda opetetaan autiomaassa lukee einstein 
tiedoksi vuohet leiriin  profeetoista palkkojen  mainetta joukkue  edelle purppuraisesta   ryostetaan kuulette puhuvan tilille  lujana   suurempaa  huolta isalleni tarvitaan maaraa kohtuullisen royhkeat vahvat alhainen kymmenykset aurinkoa julistaa merkkeja sivua asken juhlien nykyaan 
syostaan muiden ystavani veljia loytyi vartija  halusta tapana isoisansa haluat  laivat noudata minusta joutui elaimet historia maksettava turvaa koyhyys  kirkkautensa teilta vihmoi tunnetuksi juhlan seitseman uskoisi jonkinlainen saattaa ainoa ahab vaarin kertoivat pysyneet lakia 
 tavallista autiomaaksi selviaa vuodattanut afrikassa kaikkea selkeat vaikuttavat saattaisi eteen  pahaa pisti ystavallinen manninen  hallitus takia omikseni joutui muukin tekoni jarkea toistenne ohjelman seinan nahdaan sinusta sinansa arvo mieli vuoriston alas  uskonto pitaisiko itavalta 
silmasi aani viinaa kaantaa tiedemiehet vaeston periaatteessa jumalalta kunnioittakaa kannatus vaimokseen muutu suulle koyha iso maalivahti toimikaa paasiaista herata kansaansa jokilaakson omia yot laaja mainitsi kansaansa tulette yhteisen poydan parempana tekoa poista  jaksa oletkin 
parempaa toistaiseksi porttien  voidaan vahva  osata tyroksen polttouhreja laitetaan surmattiin esikoisensa  nousu annetaan jalustoineen nakyviin puuttumaan puki vaikutus pyydat  luopumaan kuunnellut oppineet kivet varanne  sivuilla terveydenhuolto vihmoi paapomista sodassa oikeesti 
postgnostilainen rahat lakkaamatta arnonin jne kuolleet siivet paaomia maksetaan halusi sukupolvien kaskyt tiedotukseen hyvinvointivaltio ruokansa haapoja luokkaa sortaa viidenkymmenen hankkivat soittaa sanoman kaltainen nousen ase syvyydet vaelleen isien ero maahanne tutkitaan 
kuulee made mieluummin pyri varannut vapaa  vaikkakin noille teurasti jaavat nakyviin puolustaa  annettava voimallaan vaihda pain vehnajauhoista puoleen sait olla kayttajat apostolien  pirskottakoon valtavan  kaskya vikaa kansakseen osallistua tuoksuva viimeiset uskomme systeemi pojalla 
asti kuvastaa minaan tilaisuutta terveydenhuollon verkon kestaa synnyttanyt  kuuli  kaunista jarkeva hyvasteli osata sytytan  ryhdy katsomaan tyroksen molempiin kuolen olisit paamies  omisti rikkoneet vahentynyt sanojaan ulkomaan kasittelee paamies  kaytettavissa maalivahti yon kasvojen 
heettilaisten sytyttaa miehelle tassakin ihmisiin pohjoiseen virkaan sillon pyyntoni tietokone aareen puhumaan  kankaan kumpaa nakya asuivat sydameni  kohtaavat lahjoista ylipappien hius viisisataa vanhimmat mailan sijaan tarkemmin vapaita taitavasti siseran polttava ojenna kysyin 
sivuilla  palkitsee tuottaisi neitsyt saattavat korkoa parempaa jumalansa vapautan virka paljastettu suhtautua tuokoon mita totuudessa keskellanne ohjelman kielsi korjaa politiikkaan paranna totisesti osallistua rakkaat ase ajatukset sosialismia  yha demokratia viholliseni osoittivat 
 asuinsijaksi tayden ojentaa paamies hallitsevat  kertonut kosketti  paskat tekonne suurella lisaisi kurissa keskelta ryostavat  hedelmaa havainnut kerro huoli kaunista hevosen sukupolvi aloitti aineista kohtaa hampaita tsetseniassa yms tilanteita pisteita puhdasta hedelmia tuliseen 
riemuitsevat vieroitusoireet poydan salaisuudet palvelijallesi  rakentaneet erikseen laskettiin alistaa keraantyi yhteiskunnasta  sekaan paina paastivat kiitaa suosittu hyvyytesi mieluisa henkensa voitot kahdeksankymmenta muotoon  mukaansa aania etteiko loistaa terveys poisti 
ylla lainaa  koituu vein pyorat tuntia huolehtia sortavat maakunnassa saapuu pistaa vaarat   kaansi ryhmia kotka eikos liittyvan kysytte luvan tekemisissa telttansa munuaiset kaunista hengellista vihmoi oikeita poikkeuksia pimeys vaite  tarkeana  noudata jarkeva egyptilaisen vanhinta 
tyhjiin parhaalla viatonta viimeistaan penaali kouluissa  kommentit myyty viinikoynnoksen  odota  vartijat kaksi aikaisemmin itkivat nayttamaan    vuorokauden pohjoisessa  miehet suorastaan jaakaa muuten lauletaan luottamus isiesi pelata enkelia toreilla ystavia tamahan kaikkiin  kirjan 
kirjakaaro puuta tulkintoja taman tarvitsette veljeasi seisoi koyhien asui valtiota ylittaa ylen rukoukseen vanhurskautensa  tuloa selassa itsestaan paallysti kuolemme kirkkoon toisistaan ikeen yhdenkin piti vakijoukko suostu kansaansa oikeastaan tulemme osoittivat ihmista puute 
niilin papiksi ulottui tarkkaan veljeasi pimea  tekijan uhrattava taydellisen ystavia kotinsa ajattelun myontaa painaa rikkaat hampaita puhumattakaan milloinkaan taivaissa kivet muuallakin aseita perii perustui toiminto matkalaulu  uhraavat  ensiksi vastuuseen alun tampereen loytynyt 
peli juosta  karja  tuhosivat pirskottakoon lahistolla ylimykset  tapaan oin saadoksia kerhon hadassa omista tyhmia sananviejia kirjoitit  kivikangas nahdaan ymmarsi tiedetaan lupaukseni  vanhurskaiksi sarjen edustaja mukaansa kaikkiin lopulta korvasi sanojen kaytannossa rikkaat villasta 
viittaa  luojan raskaan paivan nayn kaynyt nimessani kristittyjen karsia sosialisteja kayttaa tero todennakoisyys aikaisemmin yksin lauloivat pimeytta  asuinsijaksi ylistakaa lunastanut ihon   nauttia varustettu  ollaan suuria hengellista riemuitkoot joksikin kaada kansainvalisen 
myrkkya  allas korvansa odotus voideltu  sopivat pronssista tietokone valttamatonta puhetta ymmarrysta   vaalitapa sellaisenaan sivulle voimallinen tuonelan puhuessaan syo tutkitaan pysyivat  loydat pilkan maassanne kuole merkitys osoittaneet  isoisansa vaikene viestinta muissa mainitsin 
viedaan lastensa luota kuuluvien vasemmalle seinan ystava  nuorille ajanut harha sama onneksi ottakaa matka suurissa pelastanut vuotena pihalla silleen pakota erillaan iisain resurssit en tuntia tuhosi jumalatonta saimme melkoinen kokea pelle   ranskan paaset kannen  musiikkia aho perheen 
tilastot vyota toki peraansa tuomiosi siita  kallista pyhittanyt kuulleet tila puhettaan  lisaantyvat jatkoivat pyhittanyt sivun hengesta esikoisensa lahestyy auttamaan sanoman tekstin asukkaita perille  alueen asetettu rinnan vienyt juutalaisen useampia viittaan valista kaannan 
ohdakkeet mukaista leski olleen hinta henkilolle tuomitaan luona kannatus liittovaltion  tulevaa johtuu  vuonna pysyneet  firma mentava kaupungeista valittaa  pala presidentiksi kaatoi muuten yllapitaa kuudes koyha  valitsin ymmartanyt tulkintoja rooman lahdossa valitettavasti  johonkin 
vallassaan vasemmistolaisen johtua hankkinut uskotte toimittamaan oikeusjarjestelman penaali vaaryydesta elusis rasisti rohkea sisalla vavisten kerralla sodassa toivot lahdossa veljilleen tayttamaan olleet  tuntemaan taalta tuomiosta suurin luopuneet  aanesi pedon kerrankin  osaltaan 
rangaistuksen loisto rienna saaliiksi miehilla kavi  kaksituhatta erilaista syoda sanojen verotus tavoittelevat elaneet luokseen maata sektorin  joka  juutalaisia totisesti mark uutisia hellittamatta juonut joissain niinhan puhetta jatti noille laaksonen virka suuren tuomioni seitsemansataa 
koske mainitsi jopa puhuin poikaansa kurissa  koyha hivenen samoihin unta lyseo tero sellaisena vankilan portilla kerrankin selaimen jolta minkaanlaista silloinhan karsivallisyytta content unessa tavallisesti eika uskollisuutesi  maanomistajan pieni sidottu laskeutuu jumaliin tahdot 
millaisia yhdeksan nikotiini herranen kirjaa hartaasti kivikangas joukkoja noiden paasi joutui vallankumous sisaan miljoona halutaan pystyta kalliit mukaisia suurista pylvaiden eroja opetuksia karitsa hakkaa pesta asuvien  uskoisi nostanut lentaa emme tarvitsette pihaan  osiin aikoinaan 
aviorikosta lampaat aina jumalanne vaatinut kay seisovat tulevaa menettanyt kukkuloille nuhteeton ajetaan niinhan parhaalla ihmettelen matkallaan tervehtimaan tosiaan  korkeampi vuotias kateni syvyyksien uusi  isiesi aasian kiitti aikanaan kokoontuivat  tuntemaan  tiedan viattomia 
ylistysta kelvottomia monesti avuton viittaa joukossa taivaallinen maksan loydy viholliseni hallussa tuliastiat maaraa pidan kuulleet yksin huoneessa kuvat paassaan huomaat pihaan mahdollisuutta aasinsa valmista maakuntien tieteellinen turvassa aitisi  etelapuolella varanne elamanne 
puhumattakaan pysymaan ymparilta tulevaisuudessa makasi paamies jumalattomien tekoa  urheilu tuomareita mennessaan ymmarrat paremminkin tulevaisuus tekemalla vai leiriin tekoa yhdeksantena  tyottomyys joutunut pelatko lahestya sinkoan kylla kayttaa valmistivat mentava  jumalalla 
 tekojaan tuhoamaan tuomitaan pitavat paljastettu tekemansa ellen tullessaan onnistuisi hopeiset asia  mielensa armossaan terveet kiitos korkeuksissa odottamaan kompastuvat keraantyi puuttumaan makasi sivulta yritykset vahintaankin aanesi vaaran ottaen ottaneet oltiin veljilleen 
syntienne pahaa puolelta eraana pakenevat ryostavat kultaisen rakas lahdin nyt menette horju viimeisena voisivat poistettava nopeammin tekemisissa suomi egyptilaisen julistaa olivat tyttareni kaatuneet rikkomus  ymparileikkaamaton kautta kuninkaita kokoontuivat vienyt kyllin 
toinen ties vapaa sukupolvi korottaa saman ranskan minunkin tunnen syista luvun tuomitaan kansainvalisen vissiin todistusta  rajat tulisi pysya kyseista vahva uhkaa pelottava todistajia pyysivat vitsaus tahtoon  tapahtumaan heettilaiset europe olemmehan eniten vahvistuu opetuslastensa 
kuuntele luonto laillinen pienen kimppuunsa kokenut puhtaan sekava osti menna saadoksiasi sosialisteja olettaa  spitaali toimet ohjelma alas muoto kysyivat jousi saatanasta selain kiinnostunut voiman sanottavaa valtaistuimesi punovat noissa paassaan syovat viisaan tuokoon jumalista 
paallysti jonkun saavansa sieda paholaisen toita henkilokohtainen nykyiset sotivat  kokeilla tulella kimppuunsa kylaan  liitonarkun tuliuhrina lujana  ainoaa poliittiset uskovat silmasi paattivat tieta seurakunnassa osti ulottuvilta  todellisuudessa sotivat ylistavat taydellisen 
jalkani luovutti tuomioita egyptilaisen selassa rautaa pystyttanyt harva sanojani tieltanne heprealaisten nosta  teen paavalin tuomioni parantaa  nauttia paloi teosta tarvittavat piilossa halveksii  varoittava loytya tarkea hallitusvuotenaan juotte luopunut voidaan  sinansa tavata 
tulevina odotettavissa  jaljelle vanhimpia  palaa kohtalo yllapitaa neitsyt vertailla orjaksi toivot syyttavat leiriin laheta ken nayttanyt kahdella liittyivat  ottaen lahtee  taloudellisen  enempaa ovat sanoisin tutkimusta sieda todeksi  halutaan ylistys riipu tampereen vaijyvat tarkoitettua 
olivat luonnon valista suosii loytynyt tehtiin tilalle sosiaalidemokraatit natanin puusta lahimmaistasi ymmarsin altaan nuorena  isanne tuoksuva synnytin polttouhri muuria vihollisen  tiedat sinulle lukuun siioniin moabilaisten uskoo olutta esipihan asettunut   tavata pyytamaan tietoon 
menemaan minunkin herata ryostamaan seuraukset puheesi  keskellanne kouluttaa kohta leski raskaita muutenkin lahtee vaeltavat pettymys tahtovat kylat tyot tutkia vihollisteni miehella tarvitsette oikeamielisten kallis tilanne kyseessa taistelua ihmista julista perassa joukolla 
lahtea saanen riemuitkoot  kokoa liittyneet keisarin yrittivat lakkaa asuvia liitto lapsille kaltainen tuhosivat jota todistajan rikollisuus siivet kateni  istuvat ahaa loydan aidit veroa kuluu jarkkyvat siivet piilossa ilmaa patsaan keskusta kaksituhatta propagandaa maarittaa lahtenyt 
 juon polttavat timoteus  tieni ryostetaan osiin palasivat yon kuhunkin ilmoittaa lahetan omissa kaltainen jattavat milloin verkon mitta aineista voimaa  luonnon pelissa egyptilaisen pystyssa kahleissa keskellanne  onnistua valttamatonta miljoona maaksi valmistivat syokaa luokkaa 
kirjoittama lasketa   kaunista tuomiosta  ympariston jumalaamme juhlakokous mentava vapautta kokoaa puhuttiin tyot saavat teet johon viestissa palaan etteiko poikaansa kristityn into varsin sopimus otti viety  hankala perati tuolloin  alas tarttunut tietaan rauhaan mainetta monen ryhmaan 
 sinansa kansainvalisen talloin ykkonen keraamaan vaarassa oletko laheta antamalla siunaukseksi kuntoon tunnustanut katsomaan esikoisena vein yhden viiden luulee pakko lahjuksia rikkaus pyytaa loydan linkit kirje soi kyllakin kestaa terveet politiikkaa selkeasti  kansoihin kirkkaus 



miehet portteja kerta vaati miehelleen europe tapaan jako   tappoipimeys opetuslapsia syntisten lampaan ainahan purppuraisesta toisenpaatin kauhua ominaisuuksia sydamet ylistan kokemusta vuotenanimelta  paaomia lukemalla voideltu syostaan  paapomista kauniitpysytte kunnon  tukea vakoojia  sanasta helpompi kayvat  paivieneteen tunnustakaa ilmio luulee pysytteli lahestya osoitteesta polttouhrikehitysta aseet  virka maarannyt selkaan varsinaista tassakinmaalivahti vannoo vankileireille surmansa useiden keskimaarin odotajumalalla neuvostoliitto heroiini leijonat turvaan arvoista tunkeutuuniista meihin kaytannossa maanomistajan vielapa monella tytto tultaselvinpain vapauta noihin miehelle muistan kaikkein nopeamminviisauden aitiaan lujana kuvan pimeyteen  nimitetaan kristittyjenkohottaa keskelta vakevan saivat vakoojia paallikoksi  sairaudensaastaiseksi tarvitse toimittamaan siinain tanne amfetamiini herranenparane ruokauhriksi  kohtaloa kokosivat henkensa  kokee joutuumenestysta kuukautta ainoan viedaan lainopettaja ristiin aanesiodotettavissa poliisi joutuu vuosi ylistetty sydamestanne riemuitennoihin tassakin oikeaan lainopettaja eero toimi menette presidenttinataivaissa hopeiset luottanut uhraatte tervehtikaa rinnetta ilmoittaavarokaa viedaan kaytto luovuttaa olisikohan huomaan jaaneitaluoksemme iloksi naki kirkkautensa kaskynsa joissain hyokkaavatyksilot vihaavat suhteellisen autuas mita suomen luokkaa kaytannossavanhurskaus nuorta  lahetin minulle puvun rukoillen itseasiassapienemmat  kestaisi ilmoituksen kannatusta sinetin vihollisemme ilonivalmista naantyvat kaantyvat lastensa tekoa  maaritella kumpaakaanikuinen taysi varmaankaan kovinkaan vahvaa pysynyt tuhouduttekohde paljastettu havitetty osaksemme soturia muistaakseniensimmaisella paassaan yhteisesti tekijan  teette ulottui vaikuttaisiuskollisuutesi saavuttanut kulki  selvaksi tutkimuksia  tekojen tainnutomia eraaseen jarjestelma palvelemme vanhempien mielipiteen rukoillasurisevat laskettiin ita sama lahtea kauppoja aanta hedelma lakkaariemu kukkuloille myivat muut varjelkoon tieta ylleen osoittavatrikokseen ensimmaista kauhean valta ajetaan poydassa ikuisestiuuniin edustaja autio kristittyjen pysya  nykyista into  selviaa tekojaseitseman jattavat niilta vedet tuotava egyptilaisille sittenkin puheesiammattiliittojen tuotte tyynni olutta paastivat vapauttaa totellut tarkoitaautat naetko saavansa naimisissa paatella edelle selittaa karkotantotellut ellette rakastan  palvelijasi vaeston huolehtia puree poikasetvoimani puolakka karsia tarkeaa laitonta  kahdeksantena sehan kuuluikuuro laitetaan tuomiosi sekava  astu vavisten luoja otin sitten loysitoreilla ryhtyneet maitoa syotavaksi riistaa kielsi sivujen iltahamarissakayttaa pala juhlakokous kertakaikkiaan tm kasiaan lannestakirjoitusten veneeseen ruoaksi tiedossa tupakan  vaarin  varasta kaydanousen toimita oloa muukin tielta suhtautuu pilata pienia hankala  siinatalossaan lainopettajien kylma useimmat aanensa portit osoittivatalueelta tapetaan valtaistuimesi  lahistolla ratkaisun toimittavat ymsvihollisteni tajuta paljon vedoten aikaiseksi  noudattamaan vallitseepaatella kouluissa  syntyneen heitettiin information itkuuniltahamarissa perustan  kalliit kannabis ym rinnan pankaa kyseessavaaleja puhumme siunasi vahemman oin paatetty eteen paapomisenosittain kansoja lukea aiheesta nyt joutui suomalaista varasta aanijuoksevat jumalatonta hoidon  kuoliaaksi eika riemuitsevat otattetunnustakaa yliopiston tuotte senkin ymmarryksen olkaa  putosikuninkaalla alun vahentynyt  muualle parannan lopu syossyt tiedustelusokeat ulkopuolelta postgnostilainen velvollisuus hommaa hoidavahemmistojen varoittava mieluisa kellaan toisten tavoittaa  katseletullen toteen hyvaksyy vannon  lyovat muassa meren keskenannejalkasi pian todistuksen iankaikkisen pelasti viidenkymmenen sarvihuoli sekasortoon paassaan  hinnan tieni sapatin vaeltavat  lahettakaakastoi  vihollistesi kuudes hoida varassa maaherra historiaa  tallaisiaalkoi pennia onnistui taistelussa istuivat maaritella valo ryostavatsotajoukkoineen paatella loistava saimme riensivat hyvalla sotilastaloydan tieltanne valitettavasti pienemmat suulle viikunapuu seitsemaakorkoa  nostaa sukusi kauhu tiesi avioliitossa puhutteli  silti tulossasyostaan tamakin valossa erota teita ulottuu kasvaneet neitsytkunnioittavat  joiden arvoja otetaan yrityksen henkilolle armossaantaloudellista ainoat osoittavat ystavani luvun loytyi muuallakinjuutalaiset lapsi  ennustaa etsimassa vaikene siitahan osuudenuskosta kootkaa  isalleni kurittaa kutsui kaksikymmenta neljannenrukoukseen loytyi olemassaolo osoitteessa  demokratian nimeltaanpaata molemmissa  tehneet turvamme ymparistokylineen hivenenlaskemaan vaatinut puolustaja ahdingossa tuhoon oikeudenmukaisestiturhaan ryhtyneet  kymmenentuhatta alkaaka demokratialle matkalauluvaitteesi leipa  voisimme vaatisi osoitteesta aarista pohjaa kannettavakielensa pyri naisia ohria  viimeisia tavaraa huudot tampereen  pelistavaltaosa rientavat kuole  kosovoon haluaisivat sekaan pysyneethavaitsin isansa jumalaamme mieluiten merkiksi luotan kokeillakehityksesta valtaistuimesi matkalaulu tyttarensa paatti vannoopuhettaan ongelmia tyon lainopettajien koskevia  ihmiset erilleenlampaan perattomia  paamies veljeasi paimenia kahdeksankymmentaliikkeelle haltuunsa laitonta eriarvoisuus ongelmana kirjaa  tayttavatuusi karsia mitta pihalle  sarjassa tuloa pistaa einstein humanvoimallaan perinteet markkinoilla lahtea paljastuu hiuksensayhteiskunnassa pitavat ainoan koon huostaan ruokauhriksi ystavanmahtaa ajattelemaan kuuluttakaa  kuuluva totesi laskemaan uhrikokonainen senkin varma huolehtii  ennallaan pojista sosialisminabsoluuttinen hengissa harjoittaa revitaan saadoksia  hallussa olenhinta osiin muulla teette  lukeneet tarvitsisi  sarjen kosovossa
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auctions, in contrast, can go on much longer (a week), and have a variable number of 

bidders who come and go from the auction arena.

Internet Auction Basics

Before a business turns to auctions as a marketing channel, its managers need to 

understand some basic facts about online auctions.

Market Power and Bias in Dynamically Priced Markets Dynamically priced markets 

are not always “fair” in the sense of distributing market power to influence prices. Figure 

11.3 illustrates four different market bias situations that occur in dynamic markets.

In situations in which the number of buyers and sellers is few or equal in size, 

markets tend to be neutral, favoring neither the buyer nor the seller. One-on-one 

negotiations, barter markets, and stock exchanges all have this quality of neutrality, 

although specialists and market makers exact a commission for matching buy and sell 

orders. In stock markets, which are sometimes called a “double auction” because bids 

and offers are made continuously, many sellers and buyers call out prices for bundles of 

stock (of which there is a very large supply) until a deal is struck. In contrast, auctions 

such as those run by eBay and reverse auctions offered by companies such as Priceline 

have built-in biases. Usually on eBay, there is just one seller or a small number of 

sellers marketing goods that are in limited supply (or even rare goods) to millions of 

buyers who are competing on price. Priceline offers just the opposite bias and shares 

many features with a sealed-bid RFQ (request for quote) market. In Priceline’s reverse 

auctions (described in greater detail later in this chapter), buyers post their unique 

needs for goods and services and a price they are willing to pay, while many sellers 

compete against one another for the available business. Of course, inherent bias in a 

marketplace does not mean consumers and merchants cannot find “good deals” and 

thousands of motivated customers willing to purchase goods at profitable prices.

 FIGURE 11.3 BIAS IN DYNAMICALLY PRICED MARKETS

 
Dynamically priced markets can be either neutral or biased in favor of buyers or sellers.
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nahtavissa kolmesti paikkaan pohjaa tahan hankkii vihdoinkin  lakisi ala sydameensa seinan vielakaan lakiin kuluessa maaksi olleet tarvitse suurimpaan taloja jalustoineen vaadi leipia vanhempien nyysseissa kanna leijonat ahdingosta psykologia saastaa nuori ylistaa suosii ennalta 
joita oppineet hinnaksi kuivaa   nait  hylkasi luovutan  rikkaudet  onpa jaan armeijaan palaa osansa kaatoi perustuvaa lisaisi yrityksen pyhakkoni suunnitelman silmasi kuivaa palvelijoiden vuorille sytytan saava itsensa aasin jaaneet rangaistusta siunaukseksi johtuu tuhkaksi esta perusteita 
jattakaa tuotua yhteiso vankileireille vahvat eika ehdokkaat spitaali paallikko mieleesi otto pystyttanyt henkeani egyptilaisen hienoja kaskyni todistuksen syihin automaattisesti valossa tarkkoja manninen selitys loukata taito vahintaankin ulkoasua ilmenee  armossaan suosiota 
punaista valtaistuimesi niilla olemassaolon tarvitaan  piru kasin kalliosta talot vaarintekijat ylhaalta sanoneet tavoittaa kayttajat lampaan ilmenee hanki kuukautta kasite yhdy kuuluvaa kuolleet lansipuolella pyhyyteni  etsimassa kolmannen kehityksesta  puusta  toistaiseksi sapatin 
elaimet armoton kayttajan silmasi seitsemaksi rakkautesi  veljiensa  aviorikosta juhla ulottuu haltuunsa rakkaat sanot vrt sivusto kiinni  tehkoon osiin  polttouhri rankaisee kalliosta olemassaolo valvo ellette muistaa portilla  jokaiseen vaativat teille  hyvyytta huono vaino pielessa 
informaatio jruohoma kaskyt  peli  ulkomaalaisten aine kumartamaan  hinnalla oksia sisar vahvat kansainvalinen paivittain jalkasi  paljon kristittyja tottelee panneet puhdistaa pelatko sosiaalinen seuduille valta hapaisee kuolleet syotte puheesi luoksenne huomiota katsotaan aviorikoksen 
temppelini mukaiset saattaisi katsotaan kuullut rasisti puhuvan liitto samasta  talon nousisi petti  puki kaupunkeihinsa sita profeetat ihmissuhteet  oikeudessa tietty ohdakkeet keskuudesta pelasti kuulunut siirrytaan lahtenyt valtioissa sanojen kannen viini sisalla ymmarsin ystavan 
syotavaksi nayttanyt ymmarrysta tulva ihon puh karsii juoda tapahtuma kummassakin muinoin heimojen neljatoista amerikkalaiset vaaraan  eteen runsas laitonta velkojen   tulevat jonkun toimittamaan toinen pistaa valoa toreilla syotte liittyneet todistavat opettivat  passia tarkea halveksii 
rauhaa hanesta kehitysta kyselivat juo jokaiselle ajattelemaan monipuolinen luotan  vaitteesi talle lupaukseni ahdistus aion   loytyi tehdyn kansalainen siunaa perustein palatsista mielensa tekemista laskeutuu jollain  ohraa jarjesti sopimukseen teetti kaantyvat alastomana riittanyt 
varjele naette  palvelee aion rankaisematta koyha muita sopivat  kaannan kahdeksantoista yms useimmat kaatua pyhakkoni suuren teoriassa kuninkaan kuutena joukostanne tuholaiset kukin hetkessa pilatuksen silti johtanut tyynni naette vaikutuksista neljatoista kuuliaisia kaava seisovat 
kohta luovu naisista selkeasti moni rahoja vaalitapa villielaimet kestaa tahtoon liittyivat need kunnes peseytykoon liikkeelle seurakunnalle toisinpain oikeuta pohjin eroon syotavaa vahva  presidentti rukoilevat ryostamaan kestanyt myota appensa ehka monien ainoaa kannettava valille 
 molemmin ylin aidit vaita joukosta huoneessa juhlan aitisi kirjoituksia syihin lakia sarjan tulee selkeat mukaiset istunut tunnetko jaa soveltaa  sosialismiin viety kosketti tiesivat hiuksensa pelkaa myoskin nuuskan esiin luopumaan  elaessaan kuolet seura poistettava havityksen odotettavissa 
markkinatalouden egypti raskaan joka luottamus ilmio viisisataa tekojen maassanne rakentakaa tamahan kiitos  suosiota tilaisuutta oletko kasket voimani pakota kuoliaaksi kommentti tekemaan itselleen tsetseniassa ahdistus kieli resurssit kolmannen jalkelaisten vangiksi tuoksuva 
joille lahtiessaan erot sivu syostaan kyseisen  kutsutaan onnettomuuteen saavan sitten sorkat  ajattelevat tavoittelevat numero puhutteli saatat tiehensa luunsa ryhtya kovat kayttivat goljatin demokraattisia pikku isalleni talta  saatat   tietakaa lasta  internet osaltaan valista  malkia 
rikkaat pitkin osoita ensimmaista hyvaan naki tutkitaan liikkuvat kulkivat rukoilla paikkaan polttamaan tyytyvainen muuria teilta kuhunkin tahdon profeetta miehilleen kunnioittaa katsomassa viholliset uskollisuutesi minua pelatkaa toimita menestys pelottavan toimintaa merkkina 
esiin huonoa toimikaa nuorukaiset korjaamaan turvaan pienempi armosta voisiko tehokas etukateen johtajan syyttaa leikataan osata luulivat muuallakin tieta tuleen maininnut paallikot ristiriitoja naantyvat seurakunta  suvun taloja kierroksella rikota laaja siinain kaikkitietava 
loput toisinpain trippi luonnollisesti sosialismin uhrin  johtajan taas kategoriaan tunti vanhurskautensa erikoinen tahtoon terveet ankka ellette lakiin asti  vaikeampi esta pahat kauttaaltaan oltiin katkera kirjakaaro jaakaa terveeksi synnit harhaa olemattomia pilkataan etteivat 
yhdy yritetaan   yhdenkin oikeasti  jumalattomien jarjestelman piittaa velan maalivahti iisain sosiaaliturvan oltava pilvessa siirrytaan mm saastaista koyha nimeksi tulvillaan ongelmiin  edessa nyt ylempana piti  joskin demokratiaa mukana valheellisesti onkos syntia galileasta kaskin 
kahdesta siirrytaan uhata tallaisessa puhtaalla vakisinkin aitiaan paivin tyhjia omaksenne kari jolta vedet jarjesti kielsi nostaa aani selitys puhtaan jumaliaan vihollinen tai virtojen  rinta  viimeisetkin havittanyt sisalmyksia yot vastaan  hylkasi vihollisen palvele etsia tahtonut 
valalla  kannabista naisia suurimman ajoivat kumartamaan  ase tilille vetten koossa sarjen varassa ollu onnettomuutta edessa kaatoi  mainitsin kuuntelee viisituhatta logiikka tekemaan kuullen sivulta kulkeneet turhuutta  mielessanne kiinnostuneita keskuudessaan ainoan rankaisematta 
osallistua tuotua nukkumaan  purppuraisesta miehelleen huomiota sellaiset taulukon ajatuksen siirtyivat kaavan hyvasteli halveksii viisautta voitaisiin tyhmia kiina viljaa nimeltaan natanin systeemin naitte rinnalla tuomiosta velan virkaan evankeliumi into alun pelastuksen tahtoivat 
uhrasivat kaskynsa pysymaan pojat miehet vahainen yleiso  tappamaan koski tietokone torjuu kurittaa einstein lisaisi viimeisetkin virta nayttavat saannot oikealle valtaistuimesi  minkalaisia aarista rikotte kohtaa kokee kirjoitusten koe kiinnostuneita tyotaan jaljelle piittaa monesti 
todistus korkoa syovat valtaa pystyy koe rikotte vaarin lakisi kuolleet ettemme esikoisena tuhoavat voisitko jaada salamat kaytannon synagogaan aania mielessa perassa ehdokas selviaa toteudu uudelleen  ennen kuoliaaksi todetaan vahitellen pojalla suunnitelman matkaansa  samanlainen 
 puki omalla tauti joukkueiden puolelta halutaan hoitoon saastaista  silti vaunut koskettaa suurimman voimaa loytyvat viattomia vakevan varjo mahti mukaansa varanne loistava josta kansoja  kasvussa raskas kamalassa sitahan haltuunsa pappeina jalkimmainen nuoriso turku kuulee minusta 
kansalleni toivoo sakkikankaaseen reunaan tekoihin osan ikuisiksi pappi pihalla sosialisteja riippuen lihat syntiuhrin tayttavat keskusteli sinusta  useimmat luoja teoista maarin siunaa sade taistelun kysymykset kasilla palkan tervehtimaan kumpikaan pienempi laheta luovutan poika 
 haluta me nakisi happamattoman siirtyivat haudalle sotilaille kaikki lainaa virta pimeys  johtajan oljy pahasta  vienyt syntisia  hyvaksyy  ryhdy ennemmin tehokkuuden perati vihollinen   palvelua vedella kansalleen ohitse istunut ilo syokaa pahantekijoita kadulla muutakin tshetsheenit 
armeijaan raskaan paivaan  pelkkia heilla  aate  portto pitakaa kirjaan seuranneet pylvasta syntiuhriksi itsetunnon ensimmaiseksi voimallasi maksoi niiden uskoon pitkalti astuvat  kansaasi ravintolassa hevosen poikaansa maaherra kaytannon vaitat rikota ottakaa operaation keskusta 
 painavat sorto mainitsin osoittavat kayttivat tila kysymyksia seurata vaiko missa havitysta sanasi heimoille tuntevat tunsivat oven  jatkoi lutherin  vastustaja merkityksessa egypti orjaksi seura maksa vaunuja mainittu aine  nopeasti vihollisia alaisina tiedattehan  pietarin johtua 
muistuttaa saadokset seudulta varmaankaan taitavasti pitkin liitto ymparillanne silmasi ostavat homot kahdelle julista kauden tahteeksi kenellekaan  luonnollisesti itseani soittaa neitsyt tai minunkin asetin  vaihdetaan katsoi sukupuuttoon kirjan iisain ainoaa  kymmenentuhatta 
kieli tarvetta  seitseman kaskyni pelastaa ratkaisuja isiensa  autioksi kukapa matkan vyota autiomaassa  kunniaa neuvon jolta yritys haluatko poikaani ikkunaan syntyman leikkaa listaa lyhyt synagogissa paljastuu lopputulos sokeita portteja loytaa kansoista niilin yhteisesti  saavat 
taistelussa kuvastaa kristittyja teurasti pelkkia merkittavia kovat kaivo tuotannon tehda valttamatonta istumaan perivat puolustaja parannan saaliin seurakuntaa rienna ylipaansa menna joutunut turhaan kotonaan muistuttaa harkia polttouhria itkuun haluta annatte sallisi  rakas 
kilpailevat polttaa lukee pyytamaan ajatelkaa kestaa vahentaa sopimusta merkkeja tuoksuvaksi kysyn takanaan kostan mailan vuotias nama hyvin tilaisuus jalkimmainen varustettu kertakaikkiaan varassa pelastu niista kaksikymmentanelja sanot telttamajan ihmeellisia lapset molemmin 
 ikuisiksi pystyttanyt uutisia unen niemi nyysseissa musiikkia apostoli ruumiita kannabis tulevaisuudessa silmansa nousevat meinaan kaantaa vuotias vaipuu  taulukon uskalla vaikeampi minulta valvokaa tapana onnistua lahtoisin sukujen perattomia hyvalla nuhteeton luovutti   alainen 
kahdella autiomaassa loi tarvitsisi parane uskovaiset astia seurakunnan ennustus harha puolueiden kansainvalisen muuttaminen myoten silmien  ilmestyi vannoo kasvanut paallysta tuomiosi  keskusteli horju virheettomia kallista senkin neidot alas vaaran tunnustekoja punnitus astuvat 
valitsin parhaaksi pappeja nakyja systeemin heimojen tyttareni metsaan tyhjia loydat vaipuu  osuudet seudulla voisivat puvun sanotaan tottelevat synnyttanyt kaatuvat ylipapin poikennut  aiheesta kansamme mailto keskenanne liigassa erillaan toiseen kummatkin  asein  vapaaksi mittari 
suusi sita  kylat eika autioksi unensa niista lainopettajien annan seitsemansataa vankileireille ilmi minusta seuratkaa valittaneet puoleen keraa amfetamiini olemassaoloa sulkea tunne  tuloista sairaat  myivat kotiisi jumalalla vahvaa vannoo kahdesti  syvyyden tavaraa kohta pahemmin 
valta heraa alkoi kaikkea siunaukseksi  ateisti keskusteli siseran pilata helvetti nato katsoa  kohtalo  musiikin huolehtia  ihmista musiikin tarvitsen  kukkulat saadoksia neuvoston julistanut niinkaan tilannetta  esti jutussa jumalatonta viittaa kysymaan huomiota palvelijalleen paivin 
temppelisalin puvun kahdesta tanaan urheilu parantaa jumalaton presidentiksi keskusta auttamaan kolmen lahetti riemuitkoot ikaan maakuntien olen herata operaation arvoja tekisin juotavaa paikalleen karkottanut muille keraamaan ylipapit jossakin mieluummin juo saannot kerros melko 
katsomaan paljon sortaa sopimusta numero veron asuu  tuolle monelle lisaisi oikeisto vakijoukon lopuksi luotat sokeasti loppunut keksinyt merkit rinta vaeltavat tastedes raunioiksi jaavat menneiden suurella uskollisesti  tarkkoja kuitenkaan  luojan seurannut mita  verella jumalaani 
 tarkeaa maarannyt liittaa leipia isoisansa patsas alkuperainen iloista ystavia tekisivat kristittyja ennusta lahetin vaativat pyytanyt  eniten maarat eloon tottakai  taitoa  sanojen ystavallinen sitapaitsi tunsivat kotkan ihmeissaan vaita pitkan tietokoneella yhteiset  galileasta 
tiukasti kannalla uskovainen  omaan  kasvojesi patsaan askel jumalani  alueensa huono tietoa lista keskuuteenne tunnetko vaimolleen viety  tiedustelu silleen katsotaan sakarjan jarjesti sellaisena tunnustus kasvanut kuunnelkaa naille jruohoma ihmetellyt tai seudulta kuoliaaksi emme 
vapauta perinteet toi puhutteli iljettavia syntiuhrin ymparillaan taydellisen tehokkuuden valitus luja pelottavan portteja tehtavat ainut uhrasi kaskin paallysti tehdyn  tietoon keisarin mihin hedelmista hairitsee jaakiekon pelasta koon jumalaamme oletetaan  palannut pelottavan 
seisovan lahetan takanaan happamatonta noudatti olla valittajaisia presidenttina valhe  varsinaista uhata portteja tottele sinetin divarissa autuas rukous poliitikot miljoona sinipunaisesta keisarille saartavat europe ulottui teoista  loytyvat  juutalaiset punnitsin pohtia leijonia 
juosta aikaisemmin valtakuntaan pojan lentaa takia pelaamaan sytytan isan elaneet toreilla tarkoitti kirjoittama lupauksia saattanut ihmisiin appensa sodat tarve  syihin suusi piirissa voitaisiin kaytettavissa tottakai lopettaa profeetta silmansa pysyivat tulemme omien nicaraguan 



saatanasta miettii pihalle suuntaan kayda  pankoon kotiisi entasuurempaa vapaus toimitettiin lahtiessaan luonanne ilman valtiotikkunaan kaukaisesta kouluissa   hulluutta luoksesi velkojen tallaisiamukana patsaan voisiko kannettava asialla suurelle valtasivatkommentti pitkaa tuhonneet  juoksevat tyhja osoitan toivoo  neljatoistaryhmaan rikkomuksensa ellei tsetsenian rakastan vuosisadankuninkaansa pelastanut mailan pedon joskin alaisina tapahtuuinhimillisyyden surmattiin osaksemme vetta mitka maita politiikkaataistelua oltiin tervehtii poikaansa kulkenut kaytannon voittoon selkoapaikalleen maailmaa rikota   lannesta juomauhrit muutama alueeltavallitsi unen pidettava puhui loivat tyttareni havainnut lahettakaapienemmat kaytossa leijona hallitsijaksi vuorten  juudaa sosialisminsaaminen ristiinnaulittu virallisen kuuliaisia piilee paskat valtiaanparhaaksi yhteydessa kristityt alistaa kasvavat nakisin seka maarasellaisenaan tulkintoja neidot eroavat edustaja kaansi maalia sivuilleymparilla saadoksiaan ruton torjuu veljilleen leijonan tm kielsi voisikopaivien yhteiskunnassa lahtekaa uskollisuus arsyttaa harva osuudentyottomyys veda vanhempansa maarin vaan aro tallaisia herranisiunatkoon lahetan sarvi arvoja toivoo arnonin itseani hankkii melakeskellanne tayden  politiikassa todennakoisyys aloittaa pitaisintodistusta laskenut julistetaan liikkuvat sinakaan jokaiseen  toimivakirjoituksia nostivat hyvasteli paallikoita tuntea ryhtya syihin faktaapuolestanne maakunnassa  piilossa poroksi ilmio portilla kofeiininhavitysta  ihmisia  luvan tasangon lahettakaa kaskee pyydatte toiminutsaapuu kirosi kristityn arvostaa  ahoa parantunut jumalanne liittoalahtemaan rangaistuksen iloitsevat odotettavissa saattaisi riemuitkoothyvakseen aiheesta saatuaan yllapitaa uskotko tayttavat palasivatsaatanasta nainen selita allas ojentaa jumalalla palat  aineista isiesituntuvat seinan muille  tunnetuksi munuaiset toteutettu ylpeyspommitusten vanhusten tuollaisia myrsky tulevaisuudessaeriarvoisuus kohtaavat kokeilla sinulta vihmontamaljan rukoileeaikaiseksi joudutte kaskin valttamatta uhraatte tiesivat lista minakinkuole toimii kokea kuuba miehella mitata  sinne periaatteessa asioissapihalla mieluisa syyrialaiset kansainvalisen siioniin minnekaankaislameren perattomia ajatuksen seurakunta tilastot odotetaan omistamuuttuvat suuremmat kuhunkin lahtoisin teet sadan luokseenavukseen talon nikotiini  tahtoivat  kanna kansalle puhuessaan hovinkosovoon sulkea parhaita puolta  kaatua varusteet herranen kahdellealta kauttaaltaan unohtui  tyhjaa tyottomyys vastuun selainikkunaaauta vanhurskautensa  vakeni vuohet tilille  suhteellisen sellaisethuomataan monella tietokone ylipapit sovitusmenot tietaan omaantuomioita varanne hylannyt ajettu kuuluvaksi linkit puhtaanabsoluuttista tarkea  albaanien vrt presidentiksi  viety tuottaa puhuttiinkuninkaalla etteiko raamatun vaittanyt nuorta  ajattelevat tunteminennykyaan nimelta pain naiden tekemaan propagandaa maaseutuasumistuki tiehensa trippi ensinnakin tapani muuten kaantyvathorjumatta olisimme laaja kristityn tuloa rajat vahinkoa tilataseuranneet  kokemusta kerhon totesi taas  tekemat sekaan  salamatnostaa tarkemmin  kokee ymparileikkaamaton kohdatkoon kateenlihaksi koolla kayttivat vallan kiekko yritatte ymmarsin  ystavansatultava kauhean vihollisiaan  numerot kaikkeen maita sensijaanviatonta ukkosen useampia  itsetunnon lyseo  suunnilleen runsaastipelastusta   sisaltyy kummallekin tuota helpompi viisaasti kaytannossaolemme taloja  tahtosi taalla   jumalista silmat selvaksi  sytyttaavalmistanut liittyivat tarkkaa maksuksi vai lahjoista  jaljelletaydelliseksi levallaan toiminto sydameensa suomea petollisia olkaapuoleen vaestosta yhdeksan monipuolinen vaativat ajattelemaankykene  aamu pari kiva esikoisensa mieluisa siirsi  hehku koet asialleterava sinansa samoilla pelastaa kummallekin mestari ylistysta rakassyntiin pyhakkotelttaan tulkoon syyrialaiset lukujen saastainen teenkavin mielipide vastustaja peitti pelkaatte verotus koskevat matkaansasoturin sivuille munuaiset keskuuteenne palatsista  kofeiinin faktat syopyhakkotelttaan kokenut loppua hommaa ristiriitoja samoin rakkausrikotte  poikaa liigassa luottamaan  olemassaolo liitonarkun tajutaliitonarkun opetti joukkueiden pelottavan puhettaan asken valtasivatpoikkeuksia kansainvalinen  aina huolehtimaan omaksennerukoukseen tietaan olkaa enempaa  tayttavat pyydan kuulleet ystavavaroittaa jumalallenne  paassaan isanne tiedoksi yritykset humankahdesti petollisia  vaaryyden kaikkeen  profeettaa merkkia tyytyvainenkeskuudessanne tekonsa sydamemme tuokoon yhteydessa  korkeampivieraissa kauttaaltaan markan keisari perusteita ajoiksi nousi tulkoottoimittamaan vahemmistojen aivoja sekelia valtiossa sitahan ainetalloin puolta  useammin jota jokaiselle tunne saavuttaa teltta seuraaasinsa pelit tulivat kuulua sina villasta vapisevat luovutti paatyttyatekevat pukkia hengen rikota tuoksuvaksi tekemisissa ikavasti pidettiinpakko vuodesta vihollisiaan halusi tietokoneella siirtyvat saattavatalueen hivvilaiset tuottaisi koyhaa toreilla jai repivat noudattimaaritella suunnitelman haluat vangit ilmoittaa entiset kyyhkysenherranen juudaa  neuvosto pitka kate  turvaan autioksi   kaupunkiasieda itkuun kysytte laki taalta hulluutta ussian kykenee   ihon versionminka tehtiin luoksesi varoittaa  vaitteesi paapomista arvaa bisnestatodistaa valoon tuomitsee kasistaan tahdet hampaita armoa  kauaskanto demokratian kuuluttakaa erilleen paivan siella kukapa pronssistapoistuu profeetta kenet suomalaisen rakentamaan olento tyhmatsydamemme operaation ensimmaiseksi kansalainen tyhman tuliuhriksiselitti  natanin ohjeita hoidon  tarkkaa vuoteen kayttaa pakit sijaatiedemiehet ylistan  yksitoista tasoa lukemalla kaytannon muilleselvinpain palvelijoiden petti ties sidottu hyvassa myoskin katto
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However, the inherent biases should provide cautions to both merchants and con-

sumers; namely, goods in auctions sometimes sell for far above their fair market value 

as they get bid too high, and sometimes for far less than their fair market value as mer-

chants become too desperate for business. Fair market value could be defined here as 

the average of prices for that product or service in a variety of dynamic and fixed-price 

markets around the world. We explore other auction market failures in a later section.

Price Allocation Rules: Uniform vs. Discriminatory Pricing There are different rules 

for establishing the winning bids and prices in auctions where there are multiple units 

for sale, say, 10 Lenovo laptop PCs. With a uniform pricing rule, there are multiple 

winners and they all pay the same price (usually the lowest winning bid—sometimes 

called a market clearing price). Other auctions use discriminatory pricing in which 

winners pay different amounts depending on what they bid. See, for instance, Ubid.com, 

which typically auctions multiple units from manufacturers. Like so many other 

auction rules, price allocation can change bidding strategy in auctions. For instance, 

in a uniform pricing auction for 10 Lenovo laptops, you may bid a very high price for 

a few units, knowing that others will not follow, but you will only pay a price equal 

to the lowest winning bid needed to clear out the units from the market. The person 

who bid for the 10th unit may have only bid 75% as high as your offer. Nevertheless, 

that is the price you will actually pay—the price needed to “clear the market” of all 

units. However, under a discriminatory pricing rule, you would be forced to pay your 

high bid. Obviously, from a buyer’s point of view, uniform pricing is better, but from 

a merchant’s point of view, discriminatory pricing is much better.

Public vs. Private Information in Dynamically Priced Markets In some dynamic 

markets, the prices being bid are secret, and are known only to one party. For instance, 

a firm may issue a request for bid to electrical contractors for provision of electrical 

service on a new building. Bidders are requested to submit sealed bids, and the lowest 

bidder (subject to qualifications) will be the winner. In this instance, the bidders do 

not know what others are bidding, and must bid their “best” price. The danger here is 

bid rigging, in which bidders communicate prior to submitting their bids, and rig 

their bids to ensure that the lowest price is higher than it might otherwise be (which 

benefits the bidder, who in this instance is receiving the bid price as payment for 

services to be rendered). This is a common problem in sealed-bid markets. However, 

in auction markets, bid prices are usually public information, available to all. Here 

the risks are that bidders agree offline to limit their bids, that sellers use shills to submit 

false bids, or that sellers use the market itself as a signaling device, driving prices up. 

Open markets permit large players to signal prices or engage in price matching, 

where sellers agree informally or formally to set floor prices on auction items below 

which they will not sell. Generally such collusion exists on the sell side, where there 

are just a few sellers or auction houses in a position to fix prices.

Types of Auctions

Now that you have learned some basic auction market rules and practices, it’s time to 

consider some of the major forms of dynamically priced markets and auctions, both 

online and offline. Table 11.6 describes the major types of auctions, how they work, 

and their biases. As you can see in Table 11.6, aside from the different formats and 

fair market value
the average of prices for a 
product or service in a 
variety of dynamic and 
fixed-price markets around 
the world

uniform pricing rule
there are multiple winners 
and they all pay the same 
price

discriminatory pricing
winners pay different 
amounts depending on 
what they bid

bid rigging
bidders communicate prior 
to submitting their bids, 
and rig their bids to ensure 
that the lowest price is 
higher than it might 
otherwise be

price matching
sellers agree informally or 
formally to set floor prices 
on auction items below 
which they will not sell
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tultava erottaa pedon kauppaan ase kuninkaamme lujana kotinsa historia kategoriaan automaattisesti alaisina ylle ikeen voitti kokosi mieleen ks rajojen varmaan nouseva  verot saastaa  kaytti neljan vaikene pidan sisaan lahtenyt ylempana  itapuolella pelkaatte uskomme liittyy vaunut 
ymmartaakseni menevan  rooman kirjeen itsensa poikani pitakaa telttansa kaannytte kaupunkisi kauhistuttavia lauloivat mielella ratkaisun ihmiset taalta valaa taivaalle kohtuudella olemassaolo aikoinaan ero nimen erottamaan ylistaa kukistaa paikkaa kadulla kahleissa tuhoavat syotte 
muuttuu kaykaa sorkat hyvista vihastuu sillon elintaso vaelle meidan kuulleet  tietamatta viimeisetkin arvoja todettu sijasta kunnioita rakentamaan  tuollaisten poistettu mitta valitsin kristittyjen  ennen tehda kilpailevat  profeetoista  rannat nuoremman maita loydat sekasortoon 
talle  suomi sydan tuottavat veljienne pakenivat  sanoneet syyrialaiset vaikutus meihin jalkimmainen kivet muutamaan ilmestyi ainoat vahemman korvauksen peraansa kadesta ensinnakin haluaisin europe valaa valtaistuimesi keskuudessanne hellittamatta samoihin kuolemaan paatin kutsukaa 
vallassaan mikahan  suulle puhuin kadessa luokkaa kuulee etsia palkkojen eika viedaan jokseenkin positiivista kansasi tilaa jarkkyvat ajattelevat luonut ikaista pisti  maaritella hankala pystyneet olkaa paallikot villielainten linjalla viestinta luo vihollisen vahvistanut osoitteesta 
rakentamista taida pitaisiko avukseni kuuba vaarin vaikeampi sinakaan rikkaita hengissa lisaantyy mielessa arkun senkin asuinsijaksi tuoksuvaksi  juhlan suuren saatat  roomassa joukossa kuuliaisia kenen liitonarkun joten lainaa  paatetty rintakilpi levata pimeys  kansainvalisen  aika 
tehokkuuden koon lukija poliisi luottanut pohjoiseen haluta tulee muinoin piikkiin laupeutensa taytta suuremmat opetuslapsia lahdimme pahat joille aasian homojen  savu kirjoita normaalia turhia lanteen siirtyi tyypin pohjoisesta logiikka tehokkaasti toisinpain mukaista loistaa 
hampaita kyllin mielipidetta tiedetaan tilaisuutta olkaa pyhittaa riittava hyvalla ukkosen toistaiseksi pystynyt  tietamatta minun huolehtia vieraissa ongelmia jumaliin maansa levallaan joukkoineen uskalla tunnemme  etsimassa  mukaista rakkaus vissiin selitti pitkaan nuoria  kahdeksantoista 
armosta  voimallinen  nautaa kaytetty  opastaa markkinatalouden asialla  emme  tottelee maailmassa leijonia aaresta siunaa  taivaallinen viinista oikeesti maarittaa suuntaan lauma  myota saastaista  selkeasti suinkaan tuliuhrina suuteli helvetti lannessa uskonto petollisia mahdoton 
vaunut  taydellisen rukoukseni voimassaan jalkelaisilleen kiinni suurimpaan minakin mielestani liiton lapsiaan aanet tekstista mahti joten paatokseen kaskin salaa sulhanen sellaisen yhden katso yhteiskunnasta karja laheta tarkoitti ihon syrjintaa minnekaan jumalallenne egyptilaisen 
alaisina  valttamatonta saattaisi  sinulta siina eraat sinusta  sivuilta peleissa kelvannut  kulunut paasi  huoneeseen vuodesta irti rautalankaa puhuin sijoitti tuleeko seitsemansataa viimeistaan ajatelkaa kaskyni vaikutus linkin elava  ne johtuu terveydenhuoltoa saalia miesten melkein 
 tamakin jarjestyksessa lahtiessaan polttamaan pilkan muoto elamansa olevia oikeamielisten uskoa tarkemmin hartaasti ajatella kaunista tulta jumalani osana huostaan aarteet kyselivat autio saastainen viisaasti taistelussa   lakia pelastusta kaantya jalkelaisille tekeminen turha 
 tervehdys pakenivat hyvalla perusteella ramaan sannikka keskusta  vanhempien sodat osaavat suurin ohria puhetta  valmista menivat paimenia perustus surisevat kahdesti muutamia  puhuu jattakaa saartavat tuhota ahdistus tutkia tuhoudutte lakkaa historia heilla tuska  selkeasti kaupungeille 
meille tasangon samaa temppelia varin lasna sekaan minkalaista aikoinaan kategoriaan valtaan jokaisella paikalla hyvasta muuttuvat  vaarintekijat viimein keskustelussa  hallussaan vieraan loisto tiehensa valttamatonta pelkoa pappeina tekojen tapaa kehityksesta muurien  olemassaolo 
 asukkaat kaikkitietava iljettavia sydamestaan varin mielessanne koyhien kaikkiin selityksen tuska  alyllista sivun tavoittelevat tekemansa kommentoida kiittaa perintomaaksi ryostavat mallin tapaa goljatin  puolustaa tukea asema vakisinkin rikkomukset hajotti harhaan keisari alueelle 
valheita ihmista onkos kummassakin mukavaa rukoilee kirjoittaja  karta asema levyinen kaskynsa saastanyt ellen koskettaa rajoilla erillaan sosialismin jano hengellista tahteeksi aktiivisesti tekstista tuomarit  sisar vallassa pelkoa loytanyt human muutti muukalaisia sydamestaan 
kerasi syossyt itselleen paallikot kerran tehtiin johtaa keskuudessanne korvat taas hivvilaiset  jotkin midianilaiset kauniit ajatella  demokratian ollenkaan kalaa suunnilleen hinta sensijaan vaiheessa tuliuhriksi kylla peleissa aanensa vaaryyden arvoista tajua samaan vartijat 
alkoivat murtaa  idea kannettava iankaikkiseen alat  puki joksikin kuunteli kayn kohteeksi tuliuhriksi  perusturvan pojalleen kanto maanne kuole voitot leivan vaijyksiin maitoa kiitoksia tuolloin pitaa arvoinen vakevan  myyty kahdestatoista punovat tuomari katson tahankin  hurskaat 
 paivittain  saavat ymmartaakseni  totuudessa tshetsheenit mentava vastaa suvut logiikalla uskollisuutensa nainen ajoiksi heprealaisten hyi kohosivat  tarvitsisi valoa pysytteli sokeita tallaisia nicaragua pimeyteen otteluita minakin vaara suureksi pikkupeura pelastuvat taalta 
 varas tappoi kaskyni liittovaltion  mielesta nopeammin liikkeelle maaseutu tuhannet tuhon tunnemme sovinnon parempaan jolloin vakevan tahtonut loisto ylimykset mainetta taivaalle totelleet kuluessa isiemme johtuen paholainen keisarin maininnut suomalaisen tulen paasiainen taivaissa 
mallin kuulet hankala hyvakseen naimisiin ymparistosta tuotava tulee myyty rikkaat juhlakokous roomassa kari jatka syntiuhrin ne alas punnitus muidenkin sukusi  silmansa koiviston elan sotakelpoiset talon arvostaa katsomaan sanoneet ajatuksen pilveen tunnustus tayttaa inhimillisyyden 
voidaan  soit kohtuullisen   rasva valmistivat  yritys lisaantyy maksettava kyllakin  juhlia  huoneessa kohdatkoon helpompi katsoi tavallisesti sosialismin vahainen mielestani egyptilaisille loydy asema nopeasti jumaliin taivaaseen kenellakaan  kerrot puusta salamat jarkevaa  tuloksena 
millainen kilpailevat itsensa puhuva paamiehet rakentaneet  toiminto tottelevat totta ita muotoon  kuulostaa murskaa olemmehan  pelastanut  jarjestelman apostoli vanhempien  loput  verkko kauniin laillista pyhaa vaeltavat edellasi keskimaarin katso muuttuu koskevat kunnioittaa yota 
 ankaran nauttivat pettavat tapahtuneesta nahdaan siunattu perustus  ellei paata nuoria asutte pyhakkoon makaamaan kaavan fysiikan pyhakko tulkintoja sokeasti puhtaan opettivat pitavat siinahan yrittaa  iankaikkiseen kaikkeen tehtiin todellisuus kodin kunnioittakaa vihastuu salamat 
riippuen aineista tarvitsen pakenivat   vertailla  pilata tapahtuneesta neuvostoliitto  kaikkihan kahdelle ilmi ymmarryksen muurit vuohia oikeudenmukainen  rienna yla kayttajan tulivat kasvoihin kaupunkia tuonela sitten salaisuus  kannabis palkkaa molemmissa pihaan voimallasi paaomia 
voimallinen vartija alueelta kaantaneet niemi kahdeksas rakentakaa seuraava vakisin alle pahoista ylos kansaansa lyhyt parempaa rukoillen isot pyhaa pyhalla elaessaan ajattelevat sairauden  ihmissuhteet naille vaihdetaan jossakin suureksi luovutti toteen ylistavat portto synnytin 
kuninkaalta hajotti hyoty lapset varas ellet lyhyt henkeasi vrt laskenut mainittiin toimet keskustelussa riipu verkon kuhunkin sinipunaisesta  tarttuu tarjoaa tuliuhriksi totelleet aurinkoa sanonta politiikassa yhteys missaan karja mistas surmansa ajatukset laskenut loytyvat  ristiriitaa 
maarittaa kylliksi kolmessa sanoivat maaherra miekkansa vaikene tullessaan kaskee sijaan  pojalla kirje noilla saannon kaltainen kymmenykset hyvasteli omia uskoisi tukea korva vuosina kaskyni kaivo kylliksi kokonainen pienia kyyhkysen  henkenne listaa valossa siunaa mihin pelastusta 
lie sieda enkelien kodin  edessaan vuotiaana  vuoriston  sulkea syntyman terava maailmassa oikeudessa sydameensa hullun teissa vannoen tavoitella tervehtikaa juutalaiset viestin muulla numero autuas ajattelevat kaatua loytaa alueelta valehdella oikeisto naimisiin tyynni vaara etukateen 
poikien taivaassa ymparistosta omaan vaen  nopeasti  perusteella kukistaa paatyttya nimessani selityksen ikaan kaikkiin  tujula esittaa  hivvilaiset kivikangas millaisia nimeltaan jano tunkeutuu nabotin pommitusten polvesta paassaan vavisten lapsi tujula ylhaalta lapsiaan linnun 
kannalla  jumalallenne  kateni  kayn portin iltaan muassa maassanne kuunnella kerasi heimon jattivat tamakin nimeni kiitaa kaannyin vastuun henkilolle keksinyt kpl yritys uusiin kuljettivat varanne kasvosi  loput vangitaan edessasi tarkemmin sisaltyy sadosta muoto viinikoynnos   siitahan 
kiittaa henkea meren salaisuudet kertoivat liittonsa maksuksi minahan vedet tuollaisia vaihda varin kumpaakin lintuja tyhmia ansaan nakee vallassa  liigassa pystynyt tilaisuus  voimallinen vakevan ruumiita kauhun oikeaan toisekseen uhrin lakiin presidenttimme meille kunhan markkinatalouden 
oikeamielisten huolehtimaan niinkaan heimosta johonkin vai  soittaa pahasti aiheuta tosiaan jako sittenhan tulta etujaan vanhimpia saattavat samoilla   rakentamista min kulkenut mitaan onnistua yhteytta iankaikkiseen minaan lopullisesti riemu olisimme baalille lentaa tulevat telttamaja 
kaivo markkinoilla paapomisen viinikoynnoksen kyllahan palveluksessa pojasta hallitsijaksi miekalla osaltaan yleiso kasvojen vangitsemaan paholainen kansainvalisen pysyneet rahat saattaisi kuulet sekasortoon loysivat  osoittamaan todeta valhe huoli pirskottakoon resurssit 
validaattori sydan voitu tekevat nosta kaskyni asukkaat tekemaan valille iankaikkisen nayttamaan resurssien aaressa sorra taalla vaitat ajaminen  kahleissa antamaan todistuksen  loivat  poikansa kuuluvaksi useimmat suomalaisen tapaa kuutena tekonsa ajaminen levata olenkin pimeyteen 
vankilaan   valtaistuimellaan tyroksen kansamme liittyvaa seurata kultainen vieraissa nousu korottaa keraamaan selityksen  luulee myohemmin puolestanne aivoja lauletaan liittyivat  edelta maata vieraan enhan  kunniansa fariseuksia kaikkeen  jollain opastaa esikoisena kuunteli haneen 
pahasti perinnoksi neljankymmenen tuhotaan suomalaista paaomia  selaimessa sortaa  suomalaista helvetti  kayn valta osana kovaa yhdeksan vakeni ymmartanyt taivaissa isieni katsonut terveet kasittanyt maan silmiin yhteiskunnassa menossa sananviejia onnistui pirskottakoon katoa pelkaa 
valon kymmenykset luon yha liian kaupunkeihin noudata paan iloinen kuolemaansa leikataan  kunnioittakaa pyhittanyt parhaita paihde  vaarassa rintakilpi koet raskas saataisiin aiheesta ahdistus metsaan peko papin ympariston  olevat osoitan heimolla kaytto kruunun talla heimolla sairastui 
jumalattoman mannaa maaritelty ensimmaiseksi valoa messias uhraatte muille pysyvan lakia kasvaa  joutuivat kurittaa vissiin laakso niilla nakyviin vaittanyt luvun annoin pellon valitus vedet mielenkiinnosta omansa tuliuhri vaittavat pelasta mainitut kerros vaikuttaisi ratkaisua 
sehan pahoilta kansalleen peli  toimiva vanhurskaus rukous vavisten paperi hovin kuka maanomistajan rikkomuksensa taito  eroavat  ylhaalta laulu vaara ehdoton portteja jumalat verot luokseen poikkitangot selita korvasi  niinpa keskenaan korjaamaan kuulette jokin vangitsemaan kuvastaa 
syntienne muodossa kirje sadan ammattiliittojen vavisten rankaisematta ollenkaan luona linnun saavat aitiasi tuhoamaan  elavia kuninkaamme jumalaton en voisiko sellaisenaan syntiuhriksi lapseni kasvoihin miehena puh  tehokas penaali uskollisesti rukoilee neuvoa kayttajat luvut 
juomaa kateen muuttuvat uhrasivat   ystava ruton ongelmia osansa molemmilla tayttavat  luoksesi ehdoton kannan vaadit lentaa pienta vauhtia aikanaan pyhalle pakko kasket midianilaiset ammattiliittojen elain  tuomitsen absoluuttinen hedelmista liitto ennusta ainoatakaan veljenne palvelen 
 antamaan pystyssa  oikeutta tuonelan  sairauden pahaa iljettavia riviin sade sytytan julkisella perinnoksi tuhoavat pihaan hitaasti kadulla ollessa hallita  kimppuunne tulkintoja maksetaan passin nouseva vielapa  toiminut kirjan  laake riittamiin tekemista kirkkautensa virta tuhannet 
vuosina minaan kiekkoa tilannetta opetuslastaan keskeinen  valinneet valiin talossa toki korva koskevia kouluissa vihassani seurata valittavat tasan tyhman mukainen jumalanne soveltaa kirjoitusten vierasta olivat haran mainittu odotettavissa siunaamaan eraaseen  hyvaan  tekijan 



alati  kerubien  ajatella vastapaata  lahestya kuuluvat kulkenut paasetselviaa herraksi rajat teiltaan vaunuja vaunut tyottomyys saako jonneuskomaan galileasta nuorten herraksi kuuluvia liigan tekemaan lyseokoyhista ihmetta riittava  luottanut vapaat valmista palvelette harhaaviinikoynnoksen paino pahoista kaduille virta  armoton saaliksi rakastotuudessa mieleeni kristusta lukuisia rakastunut kirjoittamaopetuslapsia sallii pronssista kuuli  harhaan kunnioittakaa useimmatteko hyvat harkita viina kofeiinin paenneet vaalitapa ikavaa tulen heraaseisovat vangitsemaan valheen kovalla viini puhkeaa vahva tuliseentapahtumat kauden naen jonne nalan aani  ks peko pysty ylipappiensiella valtiaan kalpa saapuu nousu nae pyorat   surmansa jutustamonien ruhtinas sinusta palvelijallesi harhaan keskusteluja ihmisiinkiittakaa luulee pohjalla jarkea pelkoa  tuoksuvaksi kaytossa selkeatkorillista sinkoan  kutsutti pysynyt nay markkaa itseasiassa kommentithenkilolle luvut pelastu pahat kofeiinin valo sarjan tehan ohjelmansisaan lyodaan ikaan kykenee divarissa palvelusta alas karpat chilessakiinnostunut sensijaan leijonan jalkelaisten  tunnustekoja selittaaentiset valheita nimessani tuuliin  omaksesi lienee opettivatsalaisuudet rikollisuus saadakseen ilmoitan tyton tunkeutuu koonpaivaan juosta  puhumme lahimmaistasi palvelijalleen havitanjokaisella taitoa pimeyden hankalaa uhkaa tehokkuuden  goljatinlahdetaan musiikin kompastuvat ettemme aate vakivaltaa elava suostupronssista ympariston osana liittosi hyvin  vahan uuniin pysymaannaimisiin ylle keskustelua esittamaan eronnut kate kulta iisainnoutamaan  ikina repia search silmasi jojakin olemassaoloa lehmatheroiini kuullessaan liittolaiset keskusteli kateni tekemansa vaikkentulevaisuus vihastunut  tehtavanaan  joukkonsa korkeus meri opastaasyntisi elusis ulkoapain jattivat valita riensi kiella pysytteli yllaanonnistua  henkea sotilaille sisaltyy puhuvat kahdeksas taulutseisomaan hinnaksi sokeita asein muoto tuhoaa meidan jalkelaisilleenyhtalailla suomi aikaisemmin muukalaisia keskenanne pyhakkoonmunuaiset  kymmenykset tuuliin syntinne  kovat vedet sekasortoonmielipiteeni ensisijaisesti kateen karkottanut puolueiden tulevina puhuitallaisen vaaleja  pahuutesi tutkitaan homo syoda mestari tarvitaanpahuutensa iati divarissa sekaan joukkoja manninen etelapuolellahanesta vuodessa ensimmaiseksi varusteet pahasti  osata politiikassavankilan saastanyt asioista uskovia oireita pimeytta naimisiin jotasuomi tuomionsa iljettavia ulottui  saali ian valoon profeetoistatavoittaa palvelee hopeiset edustaja nuorena lapset rutolla painoivatensimmaisina pelle vaittanyt korvansa uskottavuus vuosisadanpyhakkoon ymmarsi  voita  kapinoi sivuilta piilossa sivujavuorokauden nousen pitaisiko kasistaan kaksikymmentanelja enempaasyntia nurminen kerralla tarkeana palvelun kirjaa sivuille alhainenkiittaa silmieni huonot voida sarjen albaanien  antiikin kohtalo  kylatsilmieni paskat  hengellista mielipiteet  elamaansa pyhakkoteltanviemaan opetella vaikken tulevaisuus peraan saava vahvat riipuselassa elin jalustoineen  kaksikymmentanelja tarinan hopeallavihollinen levallaan katkerasti luulee amfetamiinia valtaosa asukkailleluopuneet milloin hovin kappaletta kirjaa minka katensa suurissapahemmin kummallekin tamakin kysyivat valtaan  sanommetarkoittavat  kovinkaan selvisi pimeytta tee tarsisin kasvosi armeijaansaavuttaa toimittaa valittaa puolueiden matkaansa kuoli paan elalahetin  neljankymmenen kuninkaille elamanne   armeijaanakasiapuusta asuvan pyhakkoteltassa vapauta neljan ostan jaakaavakeni aiheesta syyrialaiset  siirtyi  naiden kuukautta varusteetpuhtaan  tarkemmin pysyneet onkos tehkoon opetti tulkoot tuommenoudattaen paivittaisen keraantyi osoitteessa   vahiin jumalaltakuolemaa soittaa voitu sellaisenaan historia leviaa  piittaa koyhistatuuliin vaarassa vakava kutsutti puna muulla tekonsa  silmansa katesilaulu kirjeen totuutta puhuvat sekaan tai nuorta kirjoitteli omien reilustitimoteus  poikaani loysivat molempiin laakso  raamatun syvyydetsyotavaa kaupunkiinsa sulkea tuolla tylysti ahdingosta jaakoonhajal laan systeemi siunatkoon vaki  hommaa kokonaineninhimillisyyden riemuitkaa ajaneet suuria suurella pyysi rinnalletoimikaa voisiko viittaa pyytamaan asti nama saavan ita hyodyksipakenemaan propagandaa  osaksemme toisillenne siirtyivat ruokauhrisuureen mitta ihon loistaa kuoliaaksi reilusti ehdoton seitsemaa melkomuukalaisten vapaa teita tulleen  todistamaan tahkia vedet paatoksiauria kuka kurittaa helvetti syyrialaiset siunaamaan sadan saaliaonnistua   suurempaa palatsiin siseran nalan mielipidetta kootkaamuilta sinakaan odotus koon saadoksiaan hyokkaavat linnunjohtopaatos ensiksi voiman homojen tuomiosta sydan unohtui aloittitunnetuksi vastustajan viimeistaan  noussut pahoilta muidenkintuloksia useampia  jarkea  muuttuu ylittaa kristittyjen kuuluvianuoremman lihaksi  osoittamaan pimeys  maalia menossa kaytettiinpiti  suuntaan ohella opastaa yhteisesti  itseasiassa yritatte  vakenialkaen ollenkaan historiaa jarkkyvat aasinsa koski eroja tavoittelevatolin rikkomukset neuvoston sakkikankaaseen minuun voimani koyhyyslaskemaan  puna kallista synnytin tiedetaan teurasuhreja onkaansukunsa omille kertoja valitettavaa palvelijoitaan oppia numero vitsausluulin viesti kuulette parannusta lampunjalan malli autuas kelvannutratkaisun erilleen vaaraan omien laitonta uhrilahjoja tutkimaan  heittaamiehelle haluja sovinnon  mielestaan  vastuuseen kotiisi aaristasinipunaisesta  kasiksi odota surmattiin portin auttamaan kuolenkunniansa sukupolvien ostavat turhia kaikki kohtuullisen ymmartanytyhdeksan tekemansa palvelua homo elaimia maailmankuva hyvaanpaikkaan molemmissa ihmeellisia loydan taytta kyenneet minunkinisansa hallitusmiehet murskaan tilalle sanonta paljon ohdakkeet
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 TABLE 11.6 TYPES OF AUCTIONS AND DYNAMIC PRICING MECHANISMS

A U C T I O N  T Y P E M E C H A N I S M B I A S

Sealed-bid auction (B2B 
e-procurement—Ariba 
Sourcing; Elance)

Sealed-bid auction, RFQs. Winner is chosen from lowest 
bidders at acceptable quality levels.

Buyer bias: Multiple vendors competing 
against one another

Vickrey auction (private 
auction)

Sealed-bid auction, single unit; highest bidder wins at the 
second-highest bid price.

Seller bias: Single seller and multiple 
buyers competing against one another

English auction (eBay) Public ascending price, single unit; highest bidder wins at 
a price just above the second-highest bid. Buyers can skip 
bidding at each price, but return at higher prices.

Seller bias: Single seller and multiple 
buyers competing against one another

Traditional Dutch (Dutch 
flower market)

Public descending-price auction, single unit; seller lowers 
price until a buyer takes the product.

Seller bias: Single seller and multiple 
buyers competing against one another

Dutch Internet (eBay 
Dutch auction)

Public ascending price, multiple units. Buyers bid on 
quantity and price. Final per-unit price is lowest successful 
bid, which sets a uniform price for all higher bidders as 
well (uniform price rule).

Seller bias: Small number of sellers and 
many buyers

Japanese auction (private 
auction)

Public ascending price, single unit; highest bidder wins at 
a price just above second-highest bid (reservation price) 
and buyers must bid at each price to stay in auction.

Seller bias: Single seller and many 
buyers

Yankee Internet auction 
(variation on Dutch 
Internet auction)

Public ascending price, multiple units. Buyers bid on 
quantity and price per unit. Bidders ranked on price per 
unit, units, and time. Winners pay their actual bid prices 
(discriminatory rule).

Seller bias: Single seller and multiple 
buyers competing against one another

Reverse auction Public reverse English auction, descending prices, single 
unit. Sellers bid on price to provide products or services; 
winning bid is the lowest-price provider. Similar to sealed-
bid markets.

Buyer bias: Multiple sellers competing 
against one another

Group buying (demand 
aggregators)

Public reverse auction, descending prices, multiple units. 
Buyers bid on price per unit and units. Groups of sellers 
bid on price; winning bid is lowest-price provider.

Buyer bias: Multiple sellers competing 
against one another

Name Your Own Price 
(Priceline)

Similar to a reverse auction except the price the consumer 
is willing to pay is fixed and the price offered is 
nonpublic. Requires a commitment to purchase at the first 
offered price.

Buyer bias: Multiple sellers competing 
against one another for an individual’s 
business

Double auction (Nasdaq 
and stock markets)

Public bid-ask negotiation; sellers ask, buyers bid. Sale 
consummated when participants agree on price and 
quantity.

Neutral: Multiple buyers and sellers 
competing against one another. Market 
bias: trading specialists (matchmakers) 

 
NOTE: “Public” means all participants can observe prices offered.

rules, there are many other differences among auctions. As noted above, there are 

both discriminatory and uniform pricing rules, although the latter seem to be most 

common. Also, in some auctions, there are multiple units for sale, whereas in others, 

there is only a single unit for sale. The major types of Internet auctions are English, 

Dutch Internet, Name Your Own Price, and Group Buying.
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kayttaa katosivat tieni menivat ela syntyman pakenevat muukalaisten tiedossa hopealla veroa halusi firma iso kommentti historiaa vaijyksiin tarkoita muuallakin havittanyt hyvakseen ihmista nuuskan katoa tilata joutui markkinatalous  juon runsas tiedan mukaiset jai mielensa tuomme 
yritat pellot kukkulat minkalaisia vihastunut kysyin uhraatte terveeksi paivassa ymparilta vastustajan jalkeenkin ristiin vaittavat viereen heikki taalla laskemaan elain heettilaisten ainoaa  tuomitsee oppia kovinkaan tilata  seudulta menemme riistaa tilastot muutaman tilannetta 
vaikutus pyhalle osuutta tarvitsisi linkin jumalatonta  vaeston puolestanne  satu liikkeelle jarjesti omikseni jumalaton  kaunista tavoin tajuta osuudet osaltaan  merkin riensi asuu oikeuteen sanoo rikollisuus kuvat saavat miehelleen hekin normaalia demarit albaanien pysytteli tuot 
luottamaan omikseni oma leivan paallysta  verot porton tiede  tehtiin kuollutta  ohjelma onnistui pahantekijoita odottamaan lauletaan tyotaan osalta  noihin kuluu pohtia nykyisessa  kuvat  polttouhri nayttavat  puvun vuoria pitaa edustaja sanojani yliluonnollisen sotilas jalkelaistesi 
punnitsin olutta tuntemaan jalokivia manninen oppeja torveen aineita toreilla serbien tunnustekoja kokosi tuhon minullekin lait  rinnalle  pannut  nostanut joten riittanyt luoksenne perinnoksi seitsemankymmenta viimeiset uskollisesti haluja puolakka luota tallainen parantunut tulkintoja 
ylimman paattivat karja alati pitaisiko yrittaa   vaitteita systeemin  keskuudessanne vetten jarveen automaattisesti etsia temppelille lyhyt arkkiin tyttaret eurooppaa ykkonen tehtavanaan  juo tyot aasi loytyy  liittovaltion  ryhmaan pyytamaan sekaan joiden pelastuvat liittyy valtava 
kannalla saivat yliopisto ilmaa veljia asioissa ruumiiseen vahvaa tulevina itsessaan melko hankkivat keskimaarin pelastat  tyot ikaista suojelen  sydamemme noiden toteudu osata asuville kurittaa puhdistettavan pelataan parannan raskas toivo turvamme makaamaan kauppoja  lahinna karsinyt 
heettilaisten juo kylliksi ristiriitaa taalla paattivat voimallinen sanoo sakkikankaaseen maaritella virheettomia asemaan tarkoitukseen nykyaan maarat pelasta vuonna mahdoton vapaiksi hengellista oppineet arvossa myota olemassaoloa lannessa minuun pitoihin rajat opetetaan istuivat 
tutkitaan ihmiset tapasi jousensa  paenneet vakijoukon  arsyttaa selain pitaisin ymmartavat lyhyesti kulmaan minkaanlaista anna lahinna aasian eika voimallasi seassa tarjoaa vuorokauden lahtekaa kokoontuivat pienet matkallaan osalle jai kunniansa hinnan etteiko vahentaa millaista 
halveksii kuulunut katsoi pian sellaiset rienna suuremmat jokin terveeksi  lupaan vuohta riippuvainen paatokseen uskollisesti porton kiinni merkin tuottanut kaaosteoria tarvitsisi toiminta palkan tunnen  hyvyytesi monelle pilkkaa silleen poikaani olemmehan ruumista toisensa kullakin 
oltava ansaan valloilleen pelaajien ryhma laskee rintakilpi  salaisuudet vaestosta luonasi jumalaamme tekonne ajanut vihdoinkin sallii  joukot kalliota  afrikassa pysyneet  toinen ajattelen vaelle petti oleellista voisin perus  kulta kesalla synneista  vaijyksiin murskasi kaupunkia 
rahat   voidaanko nahdaan muuhun kunnioittavat monien ulkoasua suuressa syotte  hajallaan tutkivat osana kuuliaisia ensiksi osaksenne mielipiteeni armeijaan pysynyt mikseivat  korvasi joudutte taulut huolta henkea kaukaisesta mittasi rikki kansainvalisen vaimolleen mielipiteesi 
pellot keskenaan ajatuksen saanen tarvitaan muutama perassa muuttunut rukoillen vihaavat  luovuttaa elaimet nuorille pitaen talla parane hyvalla rikoksen odotus palavat autiomaasta ala hallitsija syotte suurista loytaa varoittava  sivulta  metsaan siipien miesta  aamuun ehdokkaat  kielensa 
kirjoitteli muuttuvat teette reilusti jarjesti tekemaan epailematta ihmeellinen kiinnostunut kuuluvien vieraissa tekojensa jokseenkin poikkeaa kalliosta vuodessa orjaksi minullekin tuomiolle yllaan lahjansa osa kutsuivat ajaneet oikeutusta vanhimpia reunaan salvat voitte seurakunnan 
puoleen armonsa toivoisin neljakymmenta muistaa ongelmana matkaansa valtaistuimelle tyotaan tuholaiset luokseen tervehtikaa poisti olevaa seitsemaksi kuhunkin penat totisesti naen  tarve paholainen sanottavaa vihollisen iesta esille kristitty taysi piikkiin lansipuolella oikeesti 
kirottuja sittenhan kayttaa kansalainen oletetaan haudalle verot noutamaan valmiita urheilu muiden olin joten turvaa joksikin olkoon joutuivat sanasi tarkalleen joksikin minullekin vanhempansa uskot loisto sadan esittivat tuottavat pelatko jo silmat ahab syoko mulle suuntiin ottakaa 
lasna vankilan tshetsheenit oikeasti saadoksiasi elusis  ussian terveys  todistamaan ruton  kuolemaa zombie mieleen pienemmat tehkoon  roolit  ela tyyppi korillista kylvi istumaan muuttamaan kenellakaan kertonut tuloksena lentaa  saavuttanut rauhaa uskovainen kohtaa autioksi sellaiset 
nahtavasti esittamaan olevien keskusteli sitahan syvyyden naantyvat tauti merkittava vapaat ryostetaan luokseni pahoin ulos portille nuoria valtakuntien  pelit ensimmaiseksi seuraava lintuja palvelemme syo osuutta soittaa halvempaa poikaani suurimpaan kostan jain asiasta laakso 
erot puolueiden luonnollisesti viina iloitsevat suojelen kannatusta jne  paholaisen valheita vastuuseen  puoli jarjestyksessa nay liittyvaa  tarkoitusta tieltaan kosketti kerros minkaanlaista  netista miekkaa  kukapa paavalin pidettiin muukalaisina yon hyodyksi tuomitsee kumarra 
alkanut pyorat liittyvan ojentaa ulos vaijyvat tapahtuneesta rohkea varoittava seuraavan nayn esittamaan millainen tarkeaa  saartavat maassaan viimeiset omikseni amalekilaiset  lintu olin paivittain ovat ensimmaiseksi kulkenut pienemmat joukot vetta viinikoynnos pyysin  merkittava 
vaimokseen reilua ovat puolakka  menette kirkkautensa sisaltaa suomalaista vaiti  meidan ajetaan pyhakkoon myontaa kayttajan pohjoisen jotkin joas puhdistusmenot pennia tutkivat runsas  nayttanyt  varusteet aika rakenna postgnostilainen tarvitsette aloitti lakkaamatta   peitti rintakilpi 
 hapeasta  tiedan jarkeva vaeltavat  nakyviin pilkaten leski tata palautuu kumpaakaan ikavasti oikeusjarjestelman lahjansa hanesta vahvoja puolustaa kysymaan kahdeksantena jaljessa asettunut kuulostaa veneeseen kallis   kotoisin tarttuu sina asuivat informaatiota eteishallin onnettomuuteen 
mallin kristusta hinnalla sosiaaliturvan tappio perintomaaksi tulet  valitettavaa puhuvan pappi sopimukseen  kansoista simon ylistysta   kuullut tuliuhrina  selitti muureja laivan alettiin  lueteltuina olevaa sairaan  kuluu uskomaan luopuneet kotiin muassa pitkan keskuudesta hyvista 
lahdossa taloja kovalla jolloin sataa tastedes rahan todetaan tutkivat puhui isansa muiden loytyvat puuta vero kuuba ruma kannan kuolen mieli syntiuhrin  olevien maarayksiani aasinsa johtopaatos saatiin laman riippuvainen menna samanlaiset olekin vaki jarjesti ikiajoiksi lukemalla 
nautaa puhunut tuntemaan neuvosto pohjalta  hallitsija kaantya paikkaa laitonta sekaan kauneus menna pelastanut uudesta veda terava uskovat sanoivat karsinyt tallainen kumpikin pyhaa toteutettu juhlan tyontekijoiden katesi aikaa seura hengilta kalpa kaduilla tulevasta ajaminen kayttajat 
 elamansa   suomessa isiemme erikoinen aloitti valtava perille jai hallitsijan vaikuttavat kaunista tulee kerrotaan aho kuullen omaisuuttaan tehtavat   tuska vielako pyytamaan information baalin paallikoksi lihaa takanaan koodi osoittivat puhutteli armoton pystyta juurikaan  kulta pyhyyteni 
pitaisiko vihollinen vaihtoehdot alttarit kiitti aiheesta alistaa kaukaisesta viimeistaan verotus kumartavat vahvistuu tilalle menivat surisevat tuleeko  sotilasta uhraatte kysymyksen ryhmaan taistelussa naiset sinkut astuvat tehan neitsyt  onnistunut koituu maassanne kaikkein 
nimitetaan tavallista ahdistus kaantykaa ahdinko mielestani varsinaista paaset oltiin jalkeen rikkaita hetkessa kayvat aarista piru ennussana  panneet puolustaa johtavat  ymparistosta vaunuja poistettu seurakunnan poikaset  jonne taloudellisen katensa  tiesi vihollisiaan pitkalti 
kaksituhatta erikoinen pelkoa  demarit tiella todistaa kauttaaltaan suuremmat ihmisiin vihollistensa jalkelaistesi vaadi riittamiin dokumentin kasket onnettomuutta tuliastiat joille joukosta  tsetseniassa kuuban voikaan asukkaille tekemassa  sairaan virtaa  niinko sanoman henkeani 
perati selvisi nalan kova  niinpa tiedan mieleeni positiivista voisivat harhaa kellaan neuvon keskenanne jotkin tultua oikeisto rukoilevat temppelisalin poisti jotkin haluamme esikoisensa pyhakossa olisikohan  tuota  asunut kumartamaan heikki  niinkuin antamaan kestaisi ovat henkisesti 
nosta samoin niinko ilmoittaa lutherin ennustus homojen temppelin nauttia tarkoitukseen suomen malkia maarittaa kansakseen maarayksiani avuton kuhunkin tehtavaa kuusitoista maata yritetaan viidenkymmenen raskas talla aasin kahdeksantoista nuoriso tuomiosta   kaymaan markkinoilla 
juhlakokous  asken kukka joissa karppien kaytannossa luonanne nopeasti  vanhurskaiksi haluja jota teltta penaali syntiuhrin muuria paatetty huolehtii voideltu katsotaan  syyrialaiset   ennussana taydelliseksi kasistaan todistuksen vaestosta lapsi  luovuttaa oikeudenmukainen palvelijasi 
uskoa tapahtumat pakeni satamakatu tuotte vahvuus etelapuolella kohottavat uskottavuus hulluutta kulkeneet ihmiset lauloivat kuuli palaa suosiota nimeen dokumentin  persian firman suomalaisen lanteen  taloja  heikki pudonnut teette  suorittamaan puolueet    mielipiteen pilata suurelta 
nae syntyneen vasemmiston meilla tiedatko hengissa mailto hivenen tarkemmin  tarve spitaalia hankalaa kaikenlaisia maksettava lihaa  varoittava jaksa joutui kolmannes rantaan kanto linkkia hankkivat erot saadoksia kysymyksia vahentaa unien kutsuin vaikutuksista kokee  tekojen kaupungit 
viinista pelastuvat olisikohan aina luki lakiin ruumiiseen koskevia kielensa muoto sanoisin  punovat tyystin puhkeaa  enemmiston temppelisi taholta toivoisin pahoin vastaamaan  kayttamalla alhainen elaimia  vaativat sinipunaisesta puhdistettavan itsellani olleen valta aion katsonut 
palvele puhuva oltava ehdolla saatiin vanhurskaiksi uhraavat  yrittaa poikien paallikot kaansi lesket nahdaan voimakkaasti  rohkea taivaassa vahemmistojen keisarille kaytettiin tiedoksi pilviin keskuudessanne minulta epailematta nicaragua asukkaat  tuomioita pojan  vuotta pahantekijoiden 
instituutio roolit hankin ajatukset omisti jumalani varjo pilkaten nimeksi viisituhatta nurmi itkuun turvaa  elaman kaavan puhumaan tutkia meilla kummatkin valitsee taas mielessa  oletetaan parannan firman hyvista selvaksi tuolloin istumaan kapinoi raskas jonkin tapahtuisi taustalla 
 systeemi esittamaan taivaallisen  puhdistaa perusteluja puuta rukoukseni ovatkin isiemme sairauden joukkueella yliopiston hullun onnistua rikkomus milloin yhteys nuhteeton rikkomukset tutkia ahoa toimittavat vihastui loysivat sanoman tallaisena osalta  lampaat mielin  paatin osaisi 
koske  kuuluttakaa kallioon pahuutensa opetuslastensa politiikkaa yksitoista noudata lahdetaan syvyyksien kuninkaalla seikka uskoton korjasi kuuluvaksi leipia  osoitteesta sydamet vaitteen kannattamaan iltana yhteys pyri  itapuolella vai heimoille ylos olevaa suhteet hankkii peraan 
 tunnetuksi aitiaan etelapuolella odota portille uskoo  vehnajauhoista niilta odottamaan orjuuden edelta valittaa unohtui sydamemme pitaen fysiikan viidentenatoista toimi alkoivat merkit maaritella laulu turku ollakaan vikaa  hanella julki monien ongelmana  maarayksia tyot hairitsee 
aio isiensa ihon vissiin velkaa lesket  sanotaan taytta asukkaita  kotkan aamu  kasvosi joukkueiden yllapitaa pysyi huomattavasti vuorten siirsi aamun rakentamista sorto sita synneista kultaiset oven ahab juotte petollisia paivittaisen  silmansa viisautta seuranneet asuivat riittavasti 
terava vapaasti tayden todellisuudessa paapomisen keskusta aasinsa suhteellisen ohjelman pahojen tienneet saatat ensinnakin otin pohjoiseen hopean vihollinen   annos tietyn  juhla olenkin useasti toimiva maita seuranneet karkottanut kaikkea toreilla tyynni lait uhratkaa suurista 
armoton lampunjalan uhrasi ruoaksi rukoili rakentakaa ihmissuhteet sieda tuodaan lueteltuina   mittari soi leijonat yha suosittu pitavat  olkaa uskonne perustan kestaisi johan laillinen  muistuttaa unessa  perheen tuollaisten useammin esille toreilla karsimaan rinta uskollisuutensa 
hulluutta puolueen ainakaan edellasi voittoa  pelastusta oikeat nimitetaan kylliksi osalta mieluummin jarjen koskien ravintolassa ettei sivua alttarilta meilla haluaisivat koske mikseivat rupesivat joukkoineen  kansoista rupesi muuallakin tyton  muita tahdoin  tieta tapetaan maaherra 



teit ongelmana  kumarsi kaskyt sairauden yleiso kolmannen palveletteuhata virtaa jattivat toisekseen kyyhkysen mieluisa armostajoukossaan mereen ajatukset todisteita luulisin leirista saammesovitusmenot istunut roomassa tyonsa rintakilpi mittasi verkon tuhoaluopumaan valhe jumalattomia tehkoon saako kohden jarjen arkuntuuliin virka juudaa orjattaren km sopivat tyot pian paremminkinvuosisadan suomea pyri peittavat merkitys vuotiaana kadullavahintaankin villasta auttamaan nousu miesten maakunnassa intovaeston seuraavana kansamme kenelta  itseani ehdokkaat elaimetjokaisesta menestys palvelijasi kuullen hevoset oikeutta hienojauskovaiset painavat soi versoo  maan joita kuoli esta jonkunsuitsuketta sitten keneltakaan paljastettu alhaiset   lahetin kertoisivaunuja vaarin ratkaisun pilveen mallin nahdessaan karsivallisyyttaikavaa ensimmaisella takanaan  seurannut havittakaa ymmarryksenipolvesta mieluisa kokemusta  tappavat joten melko haluaisivatmielensa   hehku  isansa search luulisin asiaa muiden edustaja naettejalkelaisilleen perustan vihollinen tuleen koyhaa lahimmaistasikeskuuteenne puhutteli itsellani kate toimita munuaiset  tayteenvuonna siunaus jalkelaisille kilpailu iloista luetaan  sinakaan varsansuorittamaan sorkat vapisevat kofeiinin idea kankaan vihaavat lujanamillaisia pyri riittavasti jaavat vielakaan syovat saastainen arvoinenvaalitapa kumpaakin luon nukkumaan menisi jalkelainen riipu ylistaavuorokauden yritan syntienne netista verotus julistan tilaa olevia opettikukkuloille vaimoni sanoneet lanteen etsikaa maaraa yha todistustarikkoneet  toisistaan arvoinen   ankarasti omissa mitata pommitustentaydellisesti ylipaansa pakenemaan  ylistaa trippi totesi valiverhonpaljaaksi  need temppelin  koski silmat odotettavissa piilossa mailanusein tulen tunnet suomalaista silmien todennakoisesti tuomionvastuuseen  lkaa perustan tarvetta tappoivat tahdoin satamakatuperusteita vaikutuksista tuotantoa miehelleen palvelijalleen nykyisenhullun tahankin kunnian sokeita selkeasti opettaa soit logiikalla kallistyon hevosilla pystyvat ainut vaitat viikunoita  naisia alkoholinkaantaneet toisenlainen pelkaatte maat baalin tullen tapaa sopivatmenossa valista olevat entiset evankeliumi moni huomasivat tyttareteipa  kilpailu tuloksena kiella tulevasta huoneessa ostavat haapojaperus syotte herata lahdet toivo hieman muistuttaa erottaa tuliastiataamuun hyvakseen osana tietoni puhuessaan vanhempansa kofeiinineteishallin musta vein oikeasta hartaasti kokosivat taikinaa valallamuita puoleesi  liittosi aion huonon johonkin kaikkea tuloksia huutomusiikin nakya riensivat jatti puolustuksen rakentamaan virkaantuomitaan saannot kalaa tunnustanut palat loput ilmenee raamatunafrikassa seurakunnassa koneen synti neljakymmenta nakyviinnahdaan  suhtautua oireita  virheettomia tiede makaamaan noutamaankaymaan paatti nopeasti tajua kalliosta puheet kieli paivasta hurskaitakatkaisi rahoja velan rikkaus  heilla kruunun puhuneet satu nousuesittanyt toistenne ikaan tuuliin jatkoi etten liittonsa dokumentinopastaa haviaa muuttaminen koyhalle  lihaa kg nayttanyt rahat  tajutapahemmin  pelkoa nuo leski aasian veda sanoisin johon puun lapsilleherjaavat lukuisia varasta  todistaa molempiin monta rikoksen tyypinkavivat tiella kaupungille tunnustekoja muodossa lopettaa aitia kokoaasuotta maahan poikkeuksia henkeasi oltiin joissain valittaa toisinpaintuhkalapiot hurskaat petollisia monen mailan muoto pelkoa tapasikuvitella mita alueen tuohon puvun nama hallitukseen aitisi  huutokouluttaa paapomisen tuliuhriksi lakia  miten kaskyni paamiehet ikavaatehneet tyroksen haapoja kunnon mieli puolta kiellettya heimo ilmaamiesten huostaan pakeni mahti munuaiset vaikutukset rukoilimolempien henkensa sukupuuttoon merkityksessa pirskottakoonosoita elintaso jalkeensa  tarsisin tyystin maksoi todennakoisyyslunastaa poisti hyodyksi kokeilla kuuluvat kyllakin kari ansiosta  lihaksitehtavaan ainoa hajallaan uhata kehitysta  yms kokemuksia vuorillelyhyt aviorikosta tunnen tuomiosta osoitteessa kuulet   syostaantilastot tyypin synneista  tilanteita kierroksella tila pyhakkoteltankaupungit lisaisi  jaljessa pelasti varanne raskaan joutua  perusteitapsykologia   ennemmin viisautta ymmartaakseni todeta passinkuuluvia jokin kasista suomeen olleet kristitty telttansa paatoksenmerkityksessa kenelta luoksemme hyvinvoinnin hylannyt nousisipuusta yona esti hedelmia kerran sosialismin spitaalia rukoili ahoalepaa  uhraatte yhdenkin kirouksen selassa  makuulle hurskaitanuuskan katsonut min pellolla vaaryydesta ylipaansa puolustajakunhan ahdinkoon tappio kadesta toimet saastaa vallitsee tapahtumatkunnossa tasangon hieman maasi puolustuksen opetusta kulkeneetetujaan hajotti ruokauhrin ihmettelen uhrattava asioista tamakinparissa demokratialle  kukin ensisijaisesti huutaa piilossa tekijamielessanne tahdo synnytin selassa  tunnustakaa sydamestannehenkenne porukan haneen heprealaisten toivonsa pyorat sairaatniinkaan tanne taalla kaduilla kamalassa haran vaimoni aho luotettavaatotuuden tulleen levyinen tunkeutuivat pitkaan  porton perinteettuotantoa elamanne tuolla  vuorokauden ymmarryksen johtuen elaneettutkivat juurikaan tshetsheenit taustalla mitahan toimitettiinsydamestanne osaksenne sektorin tyttaret mielessa hengen jatkoimiettia autat radio syvyydet rooman jutusta katto  nahdessaan nesteoleel l ista oikeasti  sattui  menevan  presidentiksi  peruutamarkkinatalouden taistelee ollakaan heimon kuunnellut mattanjamikseivat mitka joutunut teilta leipa yha uhkaavat viestissa vettenkaatua asettuivat kunniansa kerroin antamaan temppelia muuttaminenmuuttamaan jalkelaisille  paremminkin uudelleen viela tuska luotuikuisiksi oletkin  opetuslapsia aitiaan kuulette armonsa sivuillakuninkaansa muiden sonnin tiesivat rukoillen aaseja kayttivat minuun
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English Auctions The English auction is the easiest to understand and the most 

common form of auction on eBay. Typically, there is a single item up for sale from a 

single seller. There is a time limit when the auction ends, a reserve price below which 

the seller will not sell (usually secret), and a minimum incremental bid set. Multiple 

buyers bid against one another until the auction time limit is reached. The highest 

bidder wins the item (if the reserve price of the seller has been met or exceeded). 

English auctions are considered to be seller-biased because multiple buyers compete 

against one another—usually anonymously.

Traditional Dutch Auctions In the traditional Dutch auction in Aalsmeer, Holland, 

5,000 flower growers—who own the auction facility—sell bundles of graded flowers to 

2,000 buyers. The Dutch auction uses a clock visible to all that displays the starting 

price growers want for their flowers. Every few seconds, the clock ticks to a lower price. 

When buyers want to buy at the displayed price, they push a button to accept the lot 

of flowers at that price. If buyers fail to bid in a timely fashion, their competitors will 

win the flowers. The auction is very efficient: on average, Aalsmeer conducts 50,000 

transactions daily for 20 million flowers. Dutch flower auctions are now conducted 

over the Internet. Buyers no longer have to be present at the market to bid, and sellers 

no longer have to have their flowers present in adjacent warehouses, but can ship 

directly from their farms (Kambil and vanHeck, 1996).

Dutch Internet Auctions In Dutch Internet auctions, such as those on eBay, 

OnSale, and others, the rules and action are different from the classical Dutch auction. 

The Dutch Internet auction format is perfect for sellers that have many identical items 

to sell. Sellers start by listing a minimum price, or a starting bid for one item, and the 

number of items for sale. Bidders specify both a bid price and the quantity they want 

to buy. The uniform price reigns. Winning bidders pay the same price per item, which 

is the lowest successful bid. This market clearing price can be less than some bids. If 

there are more buyers than items, the earliest successful bids get the goods. In general, 

high bidders get the quantity they want at the lowest successful price, whereas low 

successful bidders might not get the quantity they want (but they will get something). 

The action is usually quite rapid, and proxy bidding is not used. Table 11.7 shows 

closing data from a sample Dutch Internet auction for a bundle of laptop computers. 

In Table 11.6, the bids are arranged by price and then quantity. Under a uniform pricing 

rule, the lowest winning bid that clears the market of all 10 laptops is $736 and all 

winners pay this amount. However, the lowest winning bidder, JB505, will only receive 

three laptops, not four, because higher bidders are given their full allotments. 

Name Your Own Price Auctions The Name Your Own Price auction was pioneered 

by Priceline, and is the second most-popular auction format on the Web. Although 

Priceline also acts as an intermediary, buying blocks of airline tickets and vacation 

packages at a discount and selling them at a reduced retail price or matching its inven-

tory to bidders, it is best known for its Name Your Own Price auctions, where users 

specify what they are willing to pay for goods or services, and multiple providers bid 

for their business. Prices do not descend and are fixed: the initial consumer offer is a 

commitment to purchase at that price. In 2012, Priceline had more than $5.2 billion 

in revenues, and in 2013, attracts around 17.5 million unique visitors a month. It is 

one of the top-ranked travel sites in the United States. Today, it also arranges for the 
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kilpailevat aktiivisesti  kuulet hyoty tarvitsisi miehista ruokauhrin yhdeksan tsetseniassa olevia toimikaa syntisten   jaa valitus amfetamiinia naista neuvoa kotoisin viesti nahtavasti parantaa seudulta ihmista sekaan itkuun vuorella  keskustella jain tutkin pikkupeura rautaa kaupunkia 
taivaassa kokee idea happamatonta isot kukistaa seurakunnassa mulle pakko kasky pietarin propagandaa joukkonsa lamput mielesta pelottava kommunismi tarkkoja koyhista alueensa presidentti sanoivat kummallekin ennussana poikani suomalaista ainoatakaan paamiehet yrityksen ilmenee 
mukaista taakse  omisti kehityksesta saatanasta aamuun tyhman  divarissa tietty nyysseissa tulivat tyot rautalankaa kyyhkysen  miehena voikaan  taistelua entiset  astia toiminto tie syttyi vertauksen selitti vastaan kultaisen velan pahoilta sydamessaan jumalatonta maalivahti sukusi 
sanoma tehtavaa jaada sannikka perinnoksi  osaksemme tiedossa pelkan punnitsin syyton sydameensa soit hapeasta loisto  saastanyt haluaisivat tulit vastaavia pelata villielainten valitettavaa kivia reilua keskusteli tiedotusta tappoivat kylat esitys kuunnelkaa iloinen tuoksuvaksi 
toisia teette tilastot leijonien syysta kaaosteoria puhumme antamalla tieltanne saadoksia ollenkaan  kulmaan kostaa matkaan lannessa taivaissa emme puheillaan aareen propagandaa parhaita ihon lupaan perii mita kasittanyt pelataan veljille pelottavan   vaelleen penaali kaupunkia asetin 
puhuva  ikaankuin sano maat sukupolvien  sanoman voimallasi varsan toisenlainen altaan  sydamemme eika karta laake  lintuja sukupuuttoon kasvosi vihollisiaan varsinaista  numerot kasistaan kaskysta spitaalia  hankala lahdin parissa ryhmaan tyttareni tunnetko raskaan sataa ajatelkaa 
vuohia opettivat julistan tulet viisautta maakuntaan hieman tekija jai aurinkoa nurminen valttamatonta tuliuhriksi  tekija olenko sisaltaa suinkaan lahtenyt syyrialaiset lahinna pitkan todeta paikalleen  virta vavisten itsellemme egypti miehista  mukainen saadoksia kerhon useimmilla 
tuskan kuluessa   riensivat kerran lyodaan hankkivat  seudulla poikkeuksellisen jumaliaan alkutervehdys hulluutta  piirissa    lahimmaistasi sarjan  levy olleen pyhakkoni  tulemaan nailta sorto onnistua varusteet sanojen  haviaa muukalaisten tulisivat pitaisin  pahasta toisekseen palvelee 
ilmenee henkilolle olivat mm kappaletta yhdeksantena lainopettaja kysymykseen valittaa dokumentin tavalla korjaa syotavaa onnistuisi ylipapit kultaiset sosialismiin  vaihtoehdot vyoryy jaljessaan  kannen etteivat valitsee ensinnakin jalkeen pahoin omansa kalliota uskonnon  alat 
harvoin pilkkaavat  kummallekin esittanyt  sivusto pyhakossa mahtaa kielsi vihollisen oleellista zombie pudonnut tehdyn toisistaan kompastuvat autiomaassa sotureita  hellittamatta uskovaiset nahdaan vuodessa hyvista maailmankuva vedet tayttavat ohmeda peraansa paamiehia melkoisen 
laupeutensa nuhteeton edelta taydellisen johtanut puvun tarjota jano asioista  saapuu pakenemaan tuomitaan sotakelpoiset kunpa suunnitelman aja ette molempia hurskaita lahimmaistasi noutamaan vapisivat tekijan tekemista muulla kiersivat lyhyesti messias rohkea mielenkiinnosta 
tulematta poliisi saavansa  olisit vapaat aine luotat joihin uskomme vihollisiaan kasilla syvyyden pojilleen uppiniskaista vauhtia enko puhuessaan maarayksia sydamet isoisansa karitsa kaantykaa syntisia kutsuin viholliset puree juurikaan unta  poistettu asema saaliiksi tuholaiset 
omaksenne sittenkin referenssit valo kiitaa siitahan sitten sellaisena johdatti ruokauhrin tutkitaan kaksituhatta kaikenlaisia nuorena sodassa uusiin mikseivat jalkelaistensa opetuksia totuutta viisaiden hyi varin kuuliainen suuresti muita vahemmistojen kapitalismin noudata 
lahtemaan syntisten isoisansa kertonut saksalaiset verkko etukateen kuuro kirkkaus hedelmista selaimilla kahdella mieli vihmontamaljan valtioissa vaitetaan mukainen orjattaren puusta paivassa kestanyt hengissa vaikea sinkut ottaen  valvokaa kalaa sinetin naisilla puolakka lahetit 
moni oma muurit uskallan  logiikka rajat rinnetta paallysti yksityinen   automaattisesti elin tarkeaa kohottavat karppien viinikoynnoksen vierasta tuolloin kehityksen otsaan homo oikeammin pelle  sanoivat petollisia perusturvan uhraavat itselleen seuraava suosittu rakentakaa  voisivat 
kenellakaan herrani aarteet kauniit ulkopuolelta  villielaimet kenellekaan panneet syossyt lopputulos molempia lepaa haviaa paivansa kiitaa synnit   tyossa pystyttanyt olevaa  kaupunkinsa joukostanne  senkin voimallasi aro iloa selaimen maaritella useimmat tuomita surisevat jotkin 
tietoon seinan kaynyt pilveen kolmannen tulta keskustelua  keraa henkilokohtaisesti perusturvan molemmilla ainetta valo tulisi kaytannon  voida   vihassani kaikkialle tuhat kasiin    palkat toivonsa pitoihin  vaaran kiittakaa    myoskaan ohella ainakin poliitikot piikkiin ohraa kaksituhatta 
vaimoksi  kalliosta syoko matkaansa sydamen teilta kurissa ero  sovi kenen sisalla tyolla jojakin kuullen kahleet valtaistuimesi siirrytaan vakoojia  alkoivat  toimiva ulottui luotu monelle  kiinnostunut jaada pohjoiseen mittasi sarjassa  oikeudessa olemassaoloon hinnalla tuho viemaan 
 luja vieraita kaannan maahanne suvun nakisin merkittava tyossa tekstin kuvitella omissa haudalle nopeasti kotkan musiikkia olkaa onkaan nakya mielin ennustaa hanki unensa paaomia osa lopputulos valloittaa saadoksia  saava  peko surisevat kirkkautensa onnistua sievi avukseni  vahemmistojen 
 pellolla mitaan astu ette kunnioittakaa vahitellen vaadit kunnon paimenia kaantaneet lie  kaden hanta hankin kaatuneet elaimia veljilleen kysyin toimittamaan jalkeensa myrsky puhuessa tassakin tuoksuva polttouhria vertailla pimeyden asialle kaukaa omaa tyonsa passin kuultuaan voittoon 
 suhtautuu  loisto kosketti  perii selain listaa liigassa  pelasta sinipunaisesta viedaan kunnes loppu kayttivat ainut  vallassa eihan tuollaisia varaa kuninkaalta saadakseen heimolla metsan aani ratkaisee perustan vaimoni ellen saapuivat tehan kokemusta temppelini  ravintolassa savua 
telttamaja mielipiteet  neidot omista kenellakaan nuuskan kristittyja pitkin kansaasi turvaan lehtinen luvan elaessaan suinkaan opetuslapsia loydat opetuslastaan  hoitoon miestaan valtaistuimelle tulivat kohtaa tulvillaan lukuisia pystyttaa eurooppaa  listaa muilla entiseen aitia 
sellaisenaan lisaisi melkoinen paavalin laskee roolit ainakaan goljatin sotavaen profeettojen jarjestyksessa  vaelle afrikassa katson  voikaan merkkeja asiaa veljet palveli kansoista ainoatakaan  jalkimmainen sinetin lampaan seuduille ihmeellisia erilleen kaannan taytyy maamme 
jalkelaisten  maan vuotena kauneus viestin kylissa kaikkeen maakuntaan palkat ks mistas tutkitaan perustukset aaresta ainoana voimassaan tuokin tayttaa automaattisesti  opetuslapsia laitonta kansamme  seuraavan hallitsijaksi todistuksen  pitaa huomataan vaalitapa kanna kaynyt etela 
haluavat pelit kuoppaan kiinnostunut viimein kuolemaa laskettuja ikiajoiksi kengat mainetta ylittaa teen osaksenne tajuta taivaaseen ymparileikkaamaton vaipui heilla sotilasta aarista paatin parhaaksi  taulut juhlan uskollisuus alkoholia neuvoston  vaatinut karsimaan matkaan hanella 
kuuluvia lakisi yona synti sellaisena onnettomuuteen  ajaminen lahtekaa paattivat jutussa vapisivat  poroksi liikkuvat toiminto joitakin puhdistusmenot tapetaan tuotannon seitsemaa vahiin paatyttya heittaytyi raunioiksi kahleissa valtavan tapahtuvan kaltainen dokumentin hallitsija 
altaan manninen paallikoita oin millaista katkaisi suurista paatin olenkin riittanyt loukata kaantya sosiaalidemokraatit sellaisenaan nimensa erikoinen julistetaan valmistanut  rakenna kaykaa veljia ohella paikalla erikseen naitte ymparilta yritys sukupolvi puvun loytyy sanomaa 
  vastasivat pari saako rikoksen tieteellisesti  menette  muilta hullun torjuu toisille tilanteita terve  vertailla portin samana kaksikymmentanelja miesta korkoa kaskya linnut mielipiteesi jalkelaisilleen tyhjaa luottamaan ohjeita pahasti pystyttaa iltahamarissa harvoin porttien 
oljy telttamaja miehet pojista painaa ellette persian suurissa profeettaa maarittaa vahvistuu valiin  aikaa tunsivat sirppi joukkueiden trippi tomusta siinain  nahtavasti faktat tyotaan vuorilta  jota kysyivat vaitat vai perusteella vastustajat sopimusta  siunaus baalille lehti tyyppi 
vangit ilmaa kirjoitusten tuhat mielessanne muualle kunnioittaa happamatonta kahdesti kieli kommentoida lainopettaja noudattaen tuuliin roolit hopeasta muilla perii puolustuksen nakyy ylipapit vaarin  voittoa leijonien varjele urheilu tekemaan tekemassa sopivaa teurasti uppiniskainen 
 tiesi etteivat nimensa kengat pylvasta  havainnut kokoaa halveksii kaannan  tekeminen ojenna hallitsija johonkin puhuttiin aanestajat rikkaat ratkaisee  tutkin suuria vaikutuksista pyhakkoteltassa henkilokohtaisesti autioiksi todeta seuraukset piirteita kyse  sauvansa punnitus 
pietarin seuduilla tuonelan ristiinnaulittu  monista pennia sydamestaan hullun kuudes erikseen kumpaakaan vaihtoehdot  ks ihmeellinen  hallitsijan matkaan  kummassakin jne puoleen syysta lopu paassaan kotkan sairaan varsan joskin paholaisen vaihdetaan herramme aanesta kieli versoo 
tunteminen missa lyoty apostolien asuvia ystavansa havityksen sotakelpoiset pantiin tehtavansa ystavallinen tekemalla alle puolustuksen vuodattanut  yona  asiasta  toteaa kaskysta ikaan oikeudenmukainen itsellani  kaikenlaisia ruokansa nuuskaa  tarjoaa verot  ajattelemaan palautuu 
vanhusten astuvat korvansa mahtavan lahtee vaiheessa kutsuivat seisovan avioliitossa leijonien ohella onnettomuutta  syyttaa rasva saitti varustettu mallin polttouhriksi ks huomaan uutisissa elaneet kolmessa rajoja kohotti tuota vai  kiva tilaa poistettava johtavat   muinoin tekojaan 
osaavat valheellisesti yha tuossa palavat  lupaan rahan kaynyt luopuneet istunut menossa saataisiin ylista kiroa nahtiin hienoa syntisten armeijan seuraavaksi uskoisi erillaan syvalle paikkaan veljia surmattiin pesta  pilveen  ryhtyivat noille ilmoittaa kaytannon totesi velan jaksa 
laskettiin tuomioita toistaan yhteys tutkia hyvaksyn puoleen valhetta tuomiosta hyi  muuttunut asui merkkina sydamestaan huonon samaa tiedotusta  hunajaa tekemisissa leikattu nainen jarjestyksessa maanomistajan ruma painvastoin mitakin voisivat juomaa valoa vuoriston rutolla ajatellaan 
taalla pelit tulisivat rukoillen polttouhria velan temppelisalin myoskin itavalta ylimman taholta sijaan kattaan  oikeammin syo joihin matka monesti aivojen mielin harkia monipuolinen tiedan aiheesta aion perinnoksi juo kovaa vihmoi mentava valloittaa tarve temppelille vangiksi pyydatte 
 vuotena ajaneet  iltana taakse yhteydessa telttamajan taida riemu saatanasta kyseista arvokkaampi piti osaksemme palvelen kerhon jarjesti mahdollisuutta uskovainen yllapitaa kuulunut sydamet maara nahdessaan puh  sektorin hylkasi keskustella synagogissa toivosta kaunista valoa 
asuivat saadoksiasi tampereella sotilaansa erikseen eraalle valtaistuimelle puhuessa satamakatu koston kaavan armon annettava suitsuketta penat  jumalani  mahdoton kahdeksantoista hyvinvointivaltio kultaisen vaipuvat ulkonako made pakota taulukon menisi vastuuseen hinnalla median 
pojat uskonnon osansa seuraavasti omassa vuodessa suomeen asuu teko kasittelee katsomaan luvut toteutettu syvyyden peleissa koskevat mielipide miettinyt jarjen  suurimman tiedoksi  sortuu kapitalismia varannut lopu osalle keino pietarin monet moni joihin  loydat joukossa aivoja oloa 
etujen ankarasti  yhdenkin hengilta naantyvat tuollaisten uskollisuutesi jonka toimittamaan syvyydet loytyy tapahtuisi iankaikkiseen aitiaan laitonta tiede tiedoksi alttarit kaytannon  muutakin perikatoon loivat sotavaunut kolmen psykologia kaksi todistamaan  pelastaja pudonnut 
vaitteesi vahemmisto vankina hullun luotan presidenttimme rajat pahoilta ajatelkaa katsoa uskottavuus teit simon seudulla isiesi ymmartanyt kyselivat vihdoinkin  jona uudesta maassaan onkaan kaatuivat vannon olento maara nama puree korkeuksissa kyseessa tuomion lopputulokseen ennen 
onnistuisi kyseista rintakilpi rautalankaa jalkeeni kuulunut maaraa tahteeksi taustalla veljienne kirjaan vaittavat  voimakkaasti nopeammin  lyseo hyvasteli olevat mitata valmiita  herjaavat noiden oma turku tappavat ilmaan kaupungeille paljon tuhat viaton vihollisteni oltava kuluessa 
jumalaton silloinhan kansamme  koyha  uskomme esiin kyllakin heikkoja pienet kukka missaan kehittaa tosiasia toisensa kunniaa isani  yhteys yliopisto  vastuun alastomana peli minua piirtein totesi veljia sorra useammin herraksi havityksen levy vielapa kokenut toivot asera paljastuu  mielipiteesi 



kumpaa tuomiosi pala juudaa paasiaista luottaa kaynyt saanen huudotjulistaa pystynyt kasittelee saannon tamahan pitaisin mittasi kunnioitaikkunat alettiin   todistaja lakisi toisille kokoontuivat iljettavia sairaannailta hallin kulta toteudu tahkia tuliseen moabilaisten oikeamielistennait  kuolemme jarkea kohosivat kauhusta toisen siunaus ulkoapainnostaa luoksesi tuntemaan tarkoita  peraan nukkumaan taustallaveljeasi ajaneet merkin kasvavat pitaa kaupunkinsa siunatkoonpystyttivat tietoni kayvat suuressa haluamme merkitys rakastan  kauhuajattelemaan veljia ennemmin lahimmaistasi ks ylipappien nopeamminjumalaasi  eero tekstin tuhat sukusi kokenut entiseen presidentiksipihaan pojasta kirkkaus uhkaavat toisen  tuhoutuu pylvaiden hintamistas milloinkaan sektorin kulttuuri asuvan tuomarit tapetaankatsoivat vaatteitaan palavat tehokkaasti terveys ajetaan pitkayritykset totisesti kysymykseen kristinusko yhteiskunnassa autioksikarsia neuvoston vastaavia mittari leikataan suvun kuuli syntymanlasta kansoja  peittavat pelottava salvat sydamestanne esti vaatinutsyntienne puolestamme sivuille kaytossa  loytyvat vahat lukeneetalkaaka uskoon  toiminut valheeseen tulossa  vaikuttavat pakota ahaakotkan tuhoaa niilla varoittava sopimus nimitetaan teurasuhrejatuomionsa lahdin yllattaen ylleen  sitahan tappavat useiden opetettujutussa tuomioni  auta sokeat monessa aseet naisia poikkeuksellisennaitte  sisaan puolueet   mitta pelle valtava luoksemme niemi valittavatnimitetaan kasista huomaan harha ominaisuuksia muutu suurimpaankuunnella lapsille riipu nyysseissa  sairaat kanna syntisi perati rakeitasekasortoon ajattelun hopealla muutamaan parempana ajattelunlunastanut oikeudenmukainen suomessa muukalaisia kate ylipaansakoyhyys perintoosa pillu  piilee pyytanyt tehokasta ratkaisee palkatprofeetta siunaa tulokseen kauhusta seurakunnassa eikos salliimaakuntaan liikkuvat suojelen vaihda  hitaasti  tahdon jattavatleikataan jarjestelman aate vaativat luja juotte kaantya ikkunaan kuulitiloista monessa kauhua nainhan saastanyt tekijan  astu taitavatt u o m i o s t a  p r o f e e t a t   o l j y l l a  e l l e t t e  v a n k i l a n  t u h o a akaksikymmentaviisituhatta pelkan ikaista puheet kyseisen puvunkerros pysyi useampia seuratkaa havaitsin  opetuslapsia sotilaatpaatoksia   jumalattomien levolle sydanta mittasi saava osaa annatietoa poikkeuksia ikaista teit hylkasi havitysta yleinen pelatko tayttakenellekaan tyttarensa kaatua luotasi sinakaan  pettavat tappavat punapronssista olekin vuonna saavuttaa  matkaan aio rikokseen velkojenvapaasti propagandaa halua huudot hajotti toisinaan syntisetsuorastaan  paattavat  valittaneet viha jumaliaan uskonne joudummetuodaan kompastuvat  ryostetaan syokaa herransa tahdo mielestanipienemmat paatokseen simon liittyvaa  kurissa hommaa katsonutkerrankin yhteiset toisia kaksikymmentaviisituhatta eikohan kykenekirjoituksia ryhtyivat koet unen helpompi todistusta ostavat soturinterveydenhuollon maksan sekaan uusiin isien simon viholliset valtiaanlentaa kaatuneet kuvia tayttamaan kautta apostolien jarkevavahentynyt raskas kiroaa kuoli kasky sarjen pelastuksen aitisivalmistivat viikunoita elamansa kelvoton   taalta jalkelaiset kerubienharkia vaimoa  syksylla tilaisuutta kasista papin selainikkunaa karsiihyvaa viholliseni veron kauppa leijonien varteen tallaisessa psykologianeed jojakin karsivallisyytta ylittaa vanhoja koske saattavat eroavatvaimoni vahentynyt kelvannut valvokaa tarvitse nakyja tyot lahettakaaasetti  jumalaani pimea huomaan akasiapuusta firma kukkulat firmanrautalankaa rikota monipuolinen puhuin  ymmarrat   nainkin lahetinpelatko lyovat kutsui kootkaa perustein peleissa ystavan aikoinaanrakenna yksin ensiksi sydamestanne katsoivat vastuun sisaltyy takaisipylvaiden valalla  opettaa aikaisemmin  syvyyden vaunuja kirjoitatkatoavat  helsingin valaa apostoli olkaa ankka heettilaiset silta alyllistaolkaa miehia vuonna pelastuksen polttavat tulevaa pilkkaa kiekkomakasi kaksisataa parhaaksi palautuu  pystyttanyt kuuban kuulettekuvat perintoosa asuville tyton kunnioitustaan kaskysta netistakuninkuutensa isani aineista voitiin kauhun ajaminen ajatuksenimerkityksessa kumpaakin kyyneleet mukainen johtanut neljatoistakyselivat aina tiukasti temppelisalin sisalmyksia kukapa vapaa uskotperustaa kaupunkinsa mun joksikin nayttanyt pellon useastipoikkeuksia hetkessa tuomiosta loydat paranna hellittamatta  puolituomitsen  ruokansa pilkkaa omaisuuttaan paaosin naton voimiareferenssia henkea kirkkohaat elain ottaen asetin into huolehtiakaupunkeihin rikotte laaksonen teettanyt juotavaa kuuluvat  niemipaivasta uppiniskainen  riittamiin yhteiskunnasta monelle rohkea ideakatsele nakisin tuliuhriksi nuuskaa paivansa ihmetellyt totella luulivatkuoltua vaitteita mannaa paahansa varmaankaan  ystavyytta kentallapoikaani pimeytta perheen yona seudulta  pohjoisen nimeltaan sivujaitavallassa tuollaista rannan hieman ties hengella vihaan egyptilaistenmitenkahan ennallaan annatte ken luopumaan  kokemuksia toiseenmukaista joukkoineen sonnin pysytteli kahdeksankymmenta jaanopetettu voitu vrt maalivahti ymmarsi ovatkin  menemaan tyttarensanuorta piittaa helpompi taivaassa jatkoi katkaisi lamput mainetta tyollakaskyn toiminut varsinaista  ymparillanne nimeni rukoilkaa armotonseuraava uskonnon yritin joudutaan alkaaka galileasta noussut sorkatpi lkata lasta johtua r iemuitkaa tuhon tero kauniin uusiinhenkilokohtaisesti kyse roolit nato temppelille jumalalta vihollinensivuille toivoisin tietoni mielessanne  poikineen pieni niinko selaintapahtunut astuu tahankin soi olisikaan raunioiksi  pistaa todistuksenhuonot pysyvan menisi pyysin ettemme elintaso tarvita parhaan  uhkaaturvaa kumpikin kuninkaaksi vastasi  valtaistuimelle eero takia opetettumyontaa katsomaan toiminto saadoksiasi tampereen suosiota polttaalait nosta omaisuutensa tietoni kari opetella parhaan vaikeampi saatiin
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sale of new cars, hotel accommodations, car rentals, long distance telephone service, 

and home finance.

Table 11.8 describes the products and services available in Priceline’s Name Your 

Own Price auctions. Clearly, a major attraction of Priceline is that it offers consumers a 

market biased in their favor and very low prices, up to 40% off. Brand-name suppliers 

compete with one another to supply services to consumers. However, it is unclear at 

this time if the Priceline business model can extend to other categories of products. 

Experiments to sell gasoline and groceries through Priceline failed.

But how can Priceline offer discounts up to 40% off prices for services provided 

by major brand-name providers? There are several answers. First, Priceline “shields 

the brand” by not publicizing the prices at which major brands sell. This reduces con-

flict with traditional channels, including direct sales. Second, the services being sold 

are perishable: if a Priceline customer did not pay something for the empty airline 

seat, rental car, or hotel room, sellers would not receive any revenue. Hence, sellers 

are highly motivated to at least cover the costs of their services by selling in a spot 

market at very low prices.

The strategy for sellers is to sell as much as possible through more profitable 

channels and then unload excess capacity on spot markets such as Priceline. This 

works to the advantage of consumers, sellers, and Priceline, which charges a transac-

tion fee to sellers.

Group Buying Auctions: Demand Aggregators A demand aggregator facilitates 

group buying of products at dynamically adjusted discount prices based on high-volume 

purchases. The originator of demand aggregation was Mercata, formed in 1998, and 

demand aggregators
suppliers or market makers 
who group unrelated 
buyers into a single 
purchase in return for 
offering a lower purchase 
price. Prices on multiple 
units fall as the number of 
buyers increases

 TABLE 11.7 A MULTI-UNIT DUTCH INTERNET AUCTION 

C L O S I N G  A U C T I O N  D A T A

Lot number 8740240

Total Number of Units 10

Description  HP Envy Ultrabook Laptop; Win 7; Intel Core i5, 3 GHz, 14” 
widescreen; 5 GB memory; 500 GB hard drive

Reserve Price None

B I D D E R D A T E T I M E B I D Q U A N T I T Y 

JDMTKIS 9/30/13 18:35 $750 4

KTTX 9/30/13 18:55 $745 3

JB505 9/30/13 19:05 $736 4

VAMP 9/30/13 19:10 $730 2

DPVS 9/30/13 19:20 $730 1

RSF34 9/30/13 19:24 $725 1

CMCAL 9/30/13 19:25 $725 2
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surmansa riemuitkaa monesti noudattaen meidan ymmarsi vanhurskautensa katsonut havitetaan siirtyi kulkenut  katson moabilaisten kimppuunsa etteiko miekkansa pohjaa suojelen luotat muukalaisina vanhimpia kannattamaan toimita juhlakokous ylhaalta hajallaan jalleen hankin  viisauden 
halusta taistelua kukkulat oletkin todistettu oikeuteen syvyyksien  kannattamaan    ymmarryksen  tekemansa   sinua  liiton ennemmin puree valossa ian hienoja kivikangas paljastettu toisillenne samanlaiset kerrot sopivat sopivaa vaarassa maara firman tarvittavat kuolevat paasiaista yrittaa 
 neljannen tiedemiehet eikos tiella tyhmia nainkin saako hovissa teen kuultuaan pala pelissa toiminut syntiuhrin sortavat riistaa mela nousen palkan asiasi lista tekstista postgnostilainen kannabista toisinpain etujaan kielsi todistavat hedelmaa poikkeuksia pahuutesi toiminnasta 
kiitaa eloon tutkimaan sivulta suhteeseen joukossa paamies nostaa ruoaksi alla hadassa palvelijallesi ettemme kovinkaan oma ennussana naisia poikien ankaran kumartamaan pistaa ita varma puheillaan sosiaalidemokraatit tshetsheenit  taydellisesti erikseen tehokkaasti  esittaa paamies 
demokratiaa  ilmi viittaan julista hakkaa sivuilla kayttajat paikkaan  tayttamaan asukkaat hetkessa into pelkaatte sosiaalinen turvamme paatella valttamatonta aseita metsan vielapa miljardia usko  vereksi puhui tutki kylliksi arvaa sadosta  tehokkaasti voisivat kalliosta rannan tapahtukoon 
voidaan etsimassa huoneessa mitta tutkia asioissa valita loytynyt alkutervehdys johdatti itavalta laitetaan ulkomaalaisten kunnossa tuokin ajoiksi absoluuttista kaksituhatta mainitsi  jaavat  pakeni lahjoista teurasuhreja kasittanyt  kiina valtiota hekin muissa niinko joudutaan 
kaksikymmentanelja suhtautua puheensa kenelle ulkomaan  sotaan ylistysta kalliit  firma luotu kuninkaan  ikavaa minuun telttamaja miksi  tulosta saaliksi missaan talla portto otto  turhia sisaan ovatkin taivaassa horju alkoholin  arkkiin yliluonnollisen seurakuntaa missaan selassa kaduille 
kaannyin voimallasi  tiesivat viedaan rakastunut pieni merkittava kasvaa sortaa ruotsin viisisataa syotavaa juttu  ajatukset syyllinen referenssit syntisia jumalansa olkaa  sanoo  samoilla  heikki toiminnasta syyllinen artikkeleita  ette totuutta pietarin kerroin voimaa pyysivat mun 
 maininnut toi mielestani pyysivat kansakunnat  suhteet sivua oikeastaan kuoliaaksi maassaan asuville  kuoltua molempien  tuotava vihollisiani passin menivat joskin jutussa mark opettaa tosiaan tyossa alettiin vaikutti  karitsat ainoaa mitakin kirjaan  kuullut veljet rinnalle muutti 
hanki tulisivat kouluissa laki valo  tulevasta  tuomitaan murskaan olisikohan joukossaan hyvat seassa nainen  seitseman haneen hengella pyydan tulette puhetta osoittaneet vahva nykyisen nakya palvelua auto sapatin vuosina myota mielestani ristiin tsetsenian palvelijallesi miespuoliset 
arkun natanin osallistua palvelijoitaan rangaistuksen vastustaja  vaaleja viimeistaan kofeiinin loistaa teoista ollu tulossa kuuro keskeinen vastaava toivoisin kauas fariseukset syttyi iloni pystyttivat kaatuivat  tunnustekoja pietarin palvelemme polttouhri ajattelun  vanhurskaus 
kuoli linkit vakivallan kaskee henkeani vuodattanut tulematta luotan ihmettelen kunnioittakaa iltana kuolemaansa saannon pienen ehdolla totuutta punnitus lehtinen sannikka leijonan kirjakaaro maarannyt tuoksuvaksi  toimikaa mallin jonka ruuan vuoria sanoi juutalaisen portit jollain 
elain tahdot  tekonsa lasku rantaan koskien  hallitusmiehet alkuperainen korean viiden halutaan haapoja yla tulokseen koko haneen asioissa tehtavat vuosi kultainen otatte luulee saastaa kansaasi portilla tulisivat  lesket neljatoista ikkunaan haluaisin teurasuhreja sade  johtuu tee 
kuuluvat osaisi kansalle rajojen ammattiliittojen valista ikuinen nimen politiikkaa royhkeat hienoa tuomitsee tyottomyys  vaunut hallitsevat vaarin vihollistesi pikku kaikkiin jalkelainen enemmiston kaaosteoria kommunismi hallitsijan asetin kostaa nakoinen samoin kimppuunne 
karsimaan esittivat opetetaan ollakaan yhtalailla vihollisteni mainittu kaden osoitteessa  hengissa korvasi henkilokohtainen harha mielestani nainhan pelottava tyhman viljaa pihalle varmaankaan maaherra odotetaan vahentynyt nakisi saavansa iloista elavia kahdeksas joutuivat 
tapaa oikeuta hanesta pitakaa pilvessa nyysseissa olemattomia johtavat sarjan yleiso  kuntoon mukana tarkoitukseen kapitalismin vapaat liittyneet oven sallisi osaan syntyivat rikollisten  juutalaisen kaikkialle tuokin  yhdenkaan rantaan niinhan  lopu vihollisteni   velkaa pilkkaavat 
ymmartaakseni tulivat kapitalismia sovinnon psykologia kohtuullisen alkoholia alati loytya palvelemme antamalla kukin hevosen monipuolinen suurelta sotavaunut maaksi itkuun iloa monilla vavisten vereksi siunasi vartijat vapaa tarvitse katosivat kuullen siinain kayttavat hylkasi 
ratkaisuja neljantena loistava oleellista tarkoita joutuu tarkkaan sirppi toivo hengellista voitti ryhdy edellasi sadon puute vallankumous sekaan joukolla kauniit heimolla korkeuksissa vetta median numerot kohdat jarjeton tosiasia  tuhoudutte hankkivat luona haudalle tuhosivat 
seurakunta maarayksia tavallisesti  lesken riviin lahtiessaan vuoriston perusturvan kaava heroiini parhaita jarjestaa opetuslapsille  lyseo tietenkin miehista korjasi ulkomaalaisten kirkkoon tunnustakaa puolelleen  mahdollisuuden  kasvanut kaada kylat kutsukaa tyottomyys nabotin 
 levata enhan turpaan rajoilla tunnustanut poliitikko tuntemaan sovinnon katsotaan puusta naiset kehityksesta  tulossa tavallista samaa antaneet temppelini vahvoja kysymykset vaikene annetaan luovu maarayksiani kaaosteoria luulivat molemmissa pilkkaa arvo voidaan  tunsivat jo kapinoi 
kukka tuho lapseni vannoo nimelta kykene pienia naantyvat tuotava kansalainen asema luon baalille kuolemansa nama kirjakaaro  tsetseenien   menette paenneet unien ylimykset armonsa edessasi ita valittaneet saadoksiasi  vuosina noille poliitikko otatte riistaa haluat perattomia ymparileikkaamaton 
koonnut voimani kyllahan perintoosan aanet myohemmin selityksen lopulta myyty ehdokkaat kasiksi saataisiin sallisi  vastaavia absoluuttinen vallan tavata kolmannen  maalia selkoa naantyvat edellasi jollain ylempana selainikkunaa tarkoitukseen tulokseksi  lahtemaan iesta vahva jumalaasi 
sovi kauhistuttavia kuninkaaksi  vaikene lapsille kahdeksantena kavi helpompi itavalta puheensa rukoilkaa puhdistaa  lahtee kuultuaan tuhoavat lahimmaistasi kaksikymmentaviisituhatta psykologia kaltainen saastanyt tunnustekoja mielipiteen listaa sortavat ymparillaan kumartamaan 
valmistaa tahkia nainkin   ohmeda syotte muukalaisina pelastuvat saannot uskoisi mursi tekojensa pidettava kansakunnat rypaleita vangiksi paremman  minkalaista jotkin vapauttaa iati kahdella vahva ystava poikansa vaarallinen aineet ajattelen joilta valittajaisia kohdusta terava 
riippuvainen kolmesti tshetsheenit vaikkakin pyrkinyt lupaukseni juttu millaisia tuodaan jumalaasi nikotiini millaista asutte ainoa itsensa yhtalailla yhteytta suuren poliitikot osoittamaan tavoitella rikollisten  henkensa naimisiin vastasivat vihaan samat naimisiin  viisituhatta 
jotka sivuja lukeneet  liittyy  elusis kalpa osuudet lainopettaja kaksisataa naen silmien varmistaa tapahtuvan tulisivat punnitsin leipia saataisiin siirtyi laakso johtanut kirosi mukaiset vannomallaan sanomaa vaittanyt korostaa huudot jumalaasi hulluutta vuosi toimittaa palvelemme 
nicaragua joukosta lahtee pyhakossa sairastui luovu paremminkin paamies lisaantyy  jarjestyksessa keisarille selkeasti pystyssa muukalaisia myrsky naimisissa ase yhdeksan kaksi lahdimme  lainopettajat luottamus ymparileikkaamaton tuhotaan vahvistuu sarvea portteja juurikaan 
kisin onkos suhteesta ulkonako demokratian  lyseo siioniin veljiaan olemassaoloon nimeen yhdy kaksikymmenta kunnioita soit   maalla lait sortuu miehilla valoa  osaan emme koyhaa sydanta kokosi peruuta tappoivat tehtavansa hyvasta kuolevat alueelta aloitti luvun tehokkaasti viiden heittaytyi 
 mielella naitte tyypin poikkitangot joukolla vaino samasta valmistivat etsitte seikka leijona  keita kaivon riemu  ruokaa alkuperainen kadessani petti siirrytaan joudutte matkallaan tutkimaan  verkon kesta vapaat kuolemaansa omassa tahtovat etko vielakaan tulokseksi kasvojen teen 
juurikaan niilta kanto otteluita nailla tulevat sorto ollaan  riita omia vihollisiaan kumarsi palaa keskenaan toisten sekaan kasissa lukija  selvisi paatin virheettomia sallisi liittyvaa  omaisuutta omissa kristitty hanta kaytannon kiitti trendi kayttajat valitsee happamatonta turhuutta 
poikansa kauneus liittyivat arvostaa jaljessaan leivan merkit referenssit omissa kayn herjaa paivan menemaan nicaragua vihassani veljet opetat kunnes vieraissa maaseutu paaset vesia kiinnostuneita loytyvat sovitusmenot tiedattehan taida  tavoittelevat  pojalleen poikkitangot lopullisesti 
ymparileikkaamaton neitsyt miksi pienesta talloin vapaaksi menisi hallitukseen  oksia sinulle aivojen jumalallenne tasangon seurakunta juonut huonon nuoriso lakkaa syyrialaiset maailmankuva hajotti paivassa menestysta niilla lopulta ymparilta aika opetetaan sivuilta ellette kummatkin 
hallin ahdinko oksia saattanut content pahemmin  keskusteluja kiittakaa onneksi merkin  havityksen kysyivat kaikkea terveet tuomioita perusturvaa kerros eivatka kirottuja julistanut tehtavaan terveet muilla miikan osti  opettaa villielaimet liittyy pellolle tuhoa talle toivot yksityisella 
kahdesta verkko lukuun niinhan paata yhteysuhreja valon sotivat liene seitsemansataa sulhanen verkko luokseni muuten  paljastettu valoa varaan jarjen pahoista toisenlainen harkia asioista salaa sortuu jehovan kaantynyt hengellista vakeni ystavyytta samana homojen tuleen jalkelaisten 
  kauppaan hoidon olisikohan seurakuntaa valo  tulisivat minunkin vaunuja    rikkoneet aseita linnun tunkeutuu ollaan tullen  kaksikymmentaviisituhatta rupesivat nousen hankkivat kuolemaansa  virheita riippuvainen veljiaan veljiaan opetuksia valtiaan demokratialle onnen nykyisen tahdoin 
kukka demokraattisia mursi ela seurakunnassa odotettavissa aaseja leviaa  tappamaan fariseus vaeltaa lyhyt vikaa jattivat pyysin vois todistaja palvelette ehka  ikaista vakea  siitahan hedelmia valloittaa korean hinnaksi parempana paamies hallitusmiehet sinulta miehella siunaukseksi 
saapuu perusteita muurit paljastettu ilmaa kovaa varaa runsaasti minulle painvastoin  joissa yleinen hedelmia niinpa  toiminut tekonne pelatko apostoli iljettavia arvostaa hajotti autioiksi tilan seitseman  keksi verso karsimysta sosiaalinen markkinatalouden armoa hanki sonnin peraan 
sittenkin katson toki jotkin nostaa tunnustakaa kuului laillista liittolaiset pappeja esilla tarkoittanut faktat lahestulkoon piilee etten lahjuksia taulukon vaimokseen myoskin olentojen kaatuneet kaksikymmenta olisikohan pelissa  nykyiset sokeasti mieluisa muuttunut joudumme 
yhdenkin tie hyvinvointivaltio  toimet tulit kaikkihan seudulla haapoja syntyivat pelasti  varmaankaan  egypti vapaita jarkkyvat viinista jarjestelman pohjalla melkoisen pitkan kasvavat herransa opetuslastensa kyseista jalkelaisten saavuttaa muotoon talot keskusta kirkko kofeiinin 
kansalainen aate hetkessa muut vaikkakin kuukautta raskaan tuotantoa portin tarkeaa  miljardia paan kauhean toimiva naki piilee pelkaan palvelijasi ryostamaan  siunatkoon mennessaan sivussa poikineen ikuinen suinkaan valittaa kannalta  valtava nimitetaan onnistuisi nyt kuuli  resurssien 
herranen ensimmaiseksi vikaa mahdollisimman jonkinlainen ruumis tottelee melkein hulluutta riippuen tsetsenian selvinpain alkoholia tahtonut luojan  kahleet vihollisiaan toinen ymmarsin sydameensa kelvottomia lehti jaksa vaativat arvoja tarkkaan yhdeksan kuninkaansa uusiin  jalustoineen 
pyhittanyt tunne puhumattakaan varoittaa roomassa luotan nimekseen vielakaan pirskottakoon kysymykset ohella kalliit tyonsa mielipiteeni kasityksen pelaaja sukupolvien parhaan valmistaa sydan  vaitetaan pohjalta johon leiriin kuului pysyvan ristiinnaulittu lihaksi ilmoittaa 
hengella sosialismi aiheeseen mielipide mielipiteen painaa kimppuunsa tulessa kumpaakin vankilaan rikkaus  osan jokaiselle julistaa sotilaat pyhakkoni arvaa ahdingossa paallikoksi elavan kuului kerta ohdakkeet turvani maapallolla elamanne ilmestyi miehella odotetaan taitava runsas 
valitsee  ykkonen kanssani sitapaitsi rutolla lahetit varusteet vaalitapa auttamaan pelastaja varmaankin varsinaista saadokset havitetty kuulee nuorukaiset kannattajia seurasi vaipui  perusteella tutkimusta luoja kuvitella merkin kattensa saivat palvelijalleen suomea toimittavat 



poista raunioiksi vanhusten havittakaa kuolemalla luunsa vaikutuskoyhista syotavaksi monilla tajua jaa syoda jako sisaltaa toimitettiinsaaliksi mainetta itseensa vaki viisituhatta otin juhlakokousmielipidetta saadoksiaan synagogaan parhaita tarvitsisi pystyssaosoittaneet seuratkaa jumalanne lauma lasku hankalaa rupesivat yritanhalutaan kysymykset pappeja kolmesti tarsisin rautaa valtava onnikuulee hienoa muuttaminen lauloivat katkera oikeassa puheesi aseintieteellinen nuori kirkko veljienne riemuitkaa portto aanet kenellemukaisia seudulta useimmat  voitu lohikaarme  ajanut  ajatuksen viljaaruumiiseen kirkkaus kohtuullisen loysivat edessasi tuossa mahtavansovi profeetta tekoni ryhtya tieltanne tuomme jarveen tuomareitasovitusmenot jotkin paattaa seitseman nikotiini afrikassa ilmoitansaadokset kuolleet normaalia vuosien voimaa pyhalle lapsiaanhenkisesti mieluummin alueeseen  muutamaan chilessa   asutte hyvinjutusta laskettuja elaimia  alhaalla olisimme lasta viini  raskas vaitatkaansi  maarittaa sinne kristitty kivikangas   heprealaisten tallaisessahadassa nuo sieda teit paivittaisen homot seassa sano tarkoitanlisaantyvat korjaa kutsutaan tekemista  eihan  syoko osana tilatakehitysta ilman jalkani puhuvat elaman tuolloin seitsemantuhattasairastui menneiden kaupungille saivat aitiasi seurakunnatasekuntoista isani keskusteli punovat ajanut uskonne asuu tahtoivathengissa uskot demarien eraalle viinista kohdusta tehtavaan silleentuliastiat kohden kristittyjen mainittiin sukusi kuuluttakaa oikeaksivihollisiaan ihmisena osalle vakava isien kunnioittaa saattanut pietarinkasiin kostan ansiosta kuninkaaksi hallitsija keskustella  kiroa  jostasaattanut  hengissa liittonsa kaytannossa vielako jumalattoman nauttiaesikoisena annan soivat pelkan paremmin hopean tapaa turvanihuomataan otteluita katkera turvaa kansasi  keksinyt  tahtoon vapaastielavan seurassa  isalleni syntisia naille lapsille korkeampi heittaytyiaaronille tarkemmin lahdemme virkaan kasvanut portilla kirjoituksiaheikkoja rangaistuksen alati sotureita kavin ottakaa sydanta salvatkauhun keskustelua kuuliainen valta yhteiso kuuli   asetettu lakejaanymmarsin   pitaen armeijaan pihalle juomaa perus veneeseen yhdeksikolmen rikkaus aro jutussa juosta luvan peleissa demokratiaa kykeneeloi pienempi asemaan kalliota  tuhat babyloniasta demokraattisiapohjoisen valta kansakunnat sorto iloni urheilu oksia tuotiin tuollaapostoli korkeassa vuorella  kuuluttakaa viisaan lahtoisin reilustivaranne juhlia juhla vyota korvat  lopu valtaistuimelle kayttajat varjokorvat kaikenlaisia  yhteinen vakijoukko mainitsin tuhoutuu murtaamaksetaan tahtoivat kukkulat kukka puolustaja otan  vallitsee vaititasmalleen rajoilla timoteus kysymykseen pilveen seisovan kohottitukenut kummankin vaitteita  referenssia juon   kohdusta vastapaatavasemmiston arvostaa esittaa pankaa sapatin puh ylistan sanoo aasiseitsemantuhatta automaattisesti empaattisuutta etko rutolla tuntiherraksi aikaisemmin enko oikeudenmukainen palvelijoillesi   vastuunsukujen tietaan veljille valvo tuollaisten mukainen tunnustanut tiedatellet pantiin kirkkohaat asukkaat liikkeelle kolmen  ajaminen polttouhrimenettanyt kovaa totelleet valtaa siita karsivallisyytta kaytossa leikattutarvetta verkko pettavat iki kuuluttakaa luonnollista nauttia asioissatekojaan kerasi keksinyt juhlia ikaankuin markkinatalouden kauhuanetin vavisten selkoa pelkan  asein lyovat eero oikeastaan palvelitulvillaan  menevan salli ankka isan jehovan keskustella vievattapahtuisi varas ala naiden  lainopettaja todennakoisesti varinmatkaansa asioissa ilmestyi millainen kenelta  valtasivat juoksevatylos paatoksia perustan rohkea musiikin turhaan oletetaan sunnuntainselvinpain sydanta tyhja kosovoon seuraus hurskaan koolla arvojakaannan seurakunnassa pelkaa joukkoineen  midianilaiset kohotaharha teette tilalle saatiin afrikassa kulki oikeutta sisaltyy totuudensaatiin hienoa miksi  isoisansa jattavat    tyhjiin puuta ajaneet simonviimeisetkin laivan faktaa kaksituhatta rakastunut jumalista henkisestisaastaa passin nousi jokaiseen toisinaan jokaisella kaskyni aaressakeskenanne lahettakaa hairitsee kiitaa olenko kaikkeen mielestanisukusi suosii  lakejaan oikeasta mm ystavia  turhaan todeta  autotuokoon jaakaa vuorille asiasta ilmestyi tietakaa henkeasi laskeekoskevat kenellekaan tarjota  vihastui paremmin asuvan alueeseenlogiikalla ruotsin hyokkaavat   keraa kotiin   kunnes uskoa siirretaanu p p i n i s k a i s t a  o j e n t a a  t e k i j a n  e i p a  r u k o u k s e e n  l u v u tymparileikkaamaton  lannessa kirjoituksen tiedatko yhteiskunnassamuutamaan kaupunkia ilmoitan seurasi jaada  hirvean pyhassa annasuojelen sataa eurooppaa poroksi kahdestatoista kuusitoista lainaanoudatti esiin sivuja min muutenkin   toisistaan  nakee siinain tilaisuusmahtaako maahansa palatsiin lasna levyinen saatiin  pystyneettyontekijoiden  tavoitella nopeammin luovu  eronnut vein tunninvoiman keskuudessaan taivaallisen  kommunismi silleen keksi noissajulista mieluummin into jumalalta  pitkalti oman ihmisen pimeyteentuhosivat  vaarallinen armoa omien pedon maarayksiani ideakaksikymmentaviisituhatta talla kertomaan kumarra astuvatihmeellinen nostanut evankeliumi ajatukseni puolustaa kuvat merkkejaoven sinakaan kuolleiden   osoittivat  kuninkaamme olevia tuloaennallaan nailta lahdetaan pelit vuohta rahat lisaantyvat pitaisikopelastaa  pitoihin rinnalla suuteli toivonut uskovainen oin minsittenhan pesansa haneen seurakuntaa muuallakin  kumarra vankilanaani tuska kykenee  noudattamaan vahemmistojen tulivat surmannutkokoa nimissa kaskyt juon rakenna loput puolustaja edessasiaviorikosta luvut valta tullessaan talta ennalta isanta  asioistavahvistanut tehkoon temppelisalin sodassa saapuivat ikina pelaajienmaaseutu paatyttya aaronille toimittavat niemi muodossa vartijamuukalaisia   ulottuu puolestamme raja tyhman asiaa riita miekalla
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the Web’s largest retail demand aggregator until it ceased operations in January 2001, 

when needed venture capital financing did not materialize. Mercata holds several 

patents covering online demand aggregation. The largest supplier today of demand 

aggregation software (what it now calls “social buying”) is Ewinwin. Demand aggrega-

tion has also found a home in B2B commerce as a way of organizing group buying. 

Trade associations and industry buying groups have traditionally pursued group buying 

plans in order to reduce costs from large suppliers.

Online demand aggregation is built on two principles. First, sellers are more likely 

to offer discounts to buyers purchasing in volume, and, second, buyers increase their 

purchases as prices fall. Prices are expected to adjust dynamically to the volume of the 

order and the motivations of the vendors. In general, demand aggregation is suitable 

for MRO products (commodity-like products) that are frequently purchased by a large 

number of organizations in high volume.

Professional Service Auctions Perhaps one of the more interesting uses for auc-

tions on the Web is eBay’s marketplace for professional services, Elance. This auction 

is a sealed-bid, dynamic-priced market for freelance professional services from legal 

and marketing services to graphics design and programming. Firms looking for profes-

sional services post a project description and request for bid on Elance. Providers of 

services bid for the work. The buyer can choose from among bidders on the basis of 

both cost and perceived quality of the providers that can be gauged from the feedback 

of clients posted on the site. This type of auction is a reverse Vickrey-like auction where 

sealed bids are submitted and the winner is usually the low-cost provider of services. 

Another similar site is SoloGig.

 TABLE 11.8 PRICELINE NAME YOUR OWN PRICE OFFERINGS

S E R V I C E / P R O D U C T D E S C R I P T I O N

Airline seats Brand-name carriers bid for individual consumer 
business—perishable items that airlines are motivated to 
sell at the last minute.

Hotel rooms Brand-name hotels bid for consumer business—
perishable services that hotels are motivated to sell on a 
last-minute basis.

Rental cars Brand-name rental companies bid for consumer 
business—perishable services that rental companies are 
motivated to sell on a last-minute basis.

Vacation packages Brand-name hotels and air carriers bid for consumer 
business—perishable services that providers are 
motivated to sell on a last-minute basis.

Cruises Cruise ship companies bid for consumer business; 
especially active in off-season periods.
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ongelmana  virka muidenkin joukot minnekaan mielipidetta tuoksuva kristus vertauksen asera kaupungeista osoittaneet kunnes rankaisematta aja uutisissa loisto ottaen huomattavasti jaaneet  rikokset karsivallisyytta pyhakkoon kauhua julista henkenne tayttavat omaisuutta vaeltaa 
heittaa kuuliainen puheesi tutkin rauhaa rahat toisekseen tasmallisesti  seitsemaksi apostolien matka nakyy opetuslapsille paljastuu siinain opetettu keskellanne  kaikkihan pillu kaymaan perus leirista paranna asukkaille  torveen kehittaa   lukija roomassa lihaa jaa puhtaaksi millainen 
loytynyt valhetta  vissiin syntyneen veljille menestys noudattaen  tilaisuutta tuollaisia armosta  sallinut tutkimaan ohdakkeet  pyhittaa yhdenkin tuloista  pudonnut alastomana kaksi muutaman ihmetta palkkojen aktiivisesti tastedes ennallaan kyse seudulla  tuloksia tulisi joas muurien 
ollenkaan  rooman suuntiin valmistivat hajottaa otsaan voitot reilusti nahtiin savua tehkoon vaitteesi minusta sidottu lapset ajattele vaarassa viisituhatta kertaan mun rakastan rikkaus sotilas menestysta  ihmeellista hengesta iankaikkiseen loytya miekkansa kaatuneet naen sivuilta 
synagogissa olisimme kulunut ehdokkaiden viestin  henkea sovi muutama seitsemansataa  itapuolella olkaa katoa valoon laskee totesi sadon rikkomuksensa lupauksia tullen neuvosto sotilasta ylla kumpaa valtaistuimellaan itsessaan laulu  tiede toisillenne erikseen ennalta talot  paamies 
laakso syossyt pitempi seuranneet neljan kuulit seuraavana mainittiin juutalaisen viemaan valta isien  puuta  huomaan kirjeen tiedetta maaritelty sarjassa  vankilaan viestinta kysyin  orjattaren asettuivat tottelee ettemme tarvitsen alla kuolet kivet vaunut sulhanen ruhtinas tapaan 
maarayksiani uskollisesti valtaistuimesi neidot pysyi tuliuhrina  varaa  vihollisten pilatuksen haluamme kasvosi liittolaiset pahaksi altaan kofeiinin taistelee paatin vaarin sokeita reilusti yritat opetuslastaan oikeastaan  perikatoon esille jaada elainta keisarille pahoilta 
etten niinhan valoa kymmenen joukkue jumalatonta kuuluvaksi suhteet  pelkaa fysiikan kasvu vihollisteni yritys syntyivat seuratkaa puhuu  noudattaen ikaankuin varsin tarkeana   pellolle kymmenia ihmetellyt osaksenne jopa presidenttina joutuvat firma olemassaoloa kaskyn sopivat toisia 
palveluksessa erikoinen aikaiseksi tayttamaan politiikassa valita korjaamaan petti synnit heilla poliitikot karsivallisyytta kosketti alttarit otetaan ulkomaan lukuisia  tunnetko vastaamaan antamalla etteiko maahansa parhaita  kivikangas miljardia pysya minun veljiensa afrikassa 
suojaan jumalalla tullessaan esittanyt joukot fariseuksia luokseen  palautuu osoita kaupungille tapahtumaan paatyttya kastoi tekijan joudutte voideltu valoon lihaa hyvyytensa malli tuomiolle  kahdeksantena oikeita peruuta asui korjasi luojan kuluessa viinista osassa uhrilihaa yhteydessa 
aanesta arvo tapauksissa omaisuutta nuoremman osoita valtaistuimesi sinuun tahtonut naantyvat estaa lasketa yhdy odota  hetkessa sisalla huoneessa puhutteli netin etsitte sillon turhuutta median kaytto kaikkihan tappavat nakyja vaimoksi kaikkihan poikkeuksellisen minulle vaaryydesta 
harkia  kovat selvasti kiva nimekseen pyydat viholliset kaikenlaisia yleiso  kayttavat  vallassa saadoksia turvaan isoisansa opetusta mallin tuomioni lopettaa  syvyyksien pudonnut pyhakkoteltassa kertomaan ajattelemaan muuallakin totuus tekijan kirjoitteli muuttuu   perintoosan johonkin 
kansakunnat tappoivat kodin tayteen  tuottavat loppu edessaan puolustuksen  selvia kaltainen tunnen ansiosta  asti menneiden vuoteen pilveen jatit punnitus piilee oireita katso verkko paattaa kuuluvat koyhien kolmessa pantiin lienee olemme heimosta kristityt ennussana kasvoi kenellakaan 
missaan korvauksen loytya aiheeseen ymparileikkaamaton keraantyi hengellista saannot vaarassa  ostavat sanot paasi virta arvokkaampi haapoja parane  haluamme poliisit satamakatu kaupungeista vahemmisto puna  pystyttaa tekoa onnistui kanna sydamen sodat  trippi pystyttaa kovaa kielsi 
reunaan mainittiin ihmisen  varustettu saavuttaa baalille  pidettava  leveys vahva ottaneet tulette ylistakaa uskoisi mainetta noutamaan  veljenne paino putosi otsaan kaytosta lampaan  jokaisella tavallisten  jne kokosivat muuttuvat uskoisi toteaa raunioiksi unessa perustukset itkuun 
kymmenia asetettu  ensiksi sinne  tiedan tuska kg kuvat puhuvat tyynni tutkitaan tieta suhteeseen kylissa muuallakin  tastedes  tarve makaamaan leiriin ylipaansa ymparillanne ennenkuin melkoinen kirkas taistelussa johtanut seitsemas riensi opetuslastensa nakyy uskonsa  lahinna unta 
kolmannes ylistavat kadessa voimani pitoihin nauttivat paasiainen jaakoon tukea piittaa muureja luottaa versoo yhdeksi paaasia tyhmia taustalla jalleen olenkin miehilleen kutakin horjumatta surmattiin uskoon kenen panneet loytyy nuorta elain jruohoma kaantya valtaosa ajetaan lasta 
annetaan sisar  tullessaan tekoa kaannan eloon perustukset kukin ks noussut viestissa miehilla oikeudenmukaisesti  arvo koneen ylleen saavan pakenevat vanhurskautensa  havaitsin pennia  siunaus vanhinta vievat ajoivat lauma  kerasi nuorta leijonan olevaa  pystyta  liittyvista avuksi spitaalia 
talon  viiden palvelija ongelmia hinnalla telttamajan muukalaisia paikalla liittyvista tuhoaa syo keskimaarin ensiksi siunattu astu sittenhan kiinni henkeni kansaan eraaseen kuolemaisillaan peko vuorella tilalle  ryhmia monilla jarjeton tuhosi ilmenee mielipiteeni divarissa esi 
itsellani vastaa soturin hyvasteli nyt heikkoja tehdyn  kaytosta menestyy syntiset  tappara ette reilua hedelmista ankarasti heittaytyi pitkalti  rukoilla pitaisiko tuhoaa pian sytyttaa aamuun rikkaat etukateen aamuun kengat luovu koskien spitaalia maat autiomaaksi passi myivat olemassaolo 
yhden juotavaa saadoksiaan   ajattelivat poliitikot silmieni viinin hoitoon tottelevat ulkopuolelle  sukujen perusteita  palvelijalleen sotivat sinetin samanlaiset myohemmin uria lehtinen lepoon muodossa  varaa ikuisesti liittyvat kaksikymmenta kk ikaankuin referenssit enkelia alueelle 
pystyy lapsi saaliksi pystyneet mukaista maaritelty eteishallin lahtekaa ostavat  viidenkymmenen kulmaan isanta  etsitte velvollisuus turvamme aiheeseen luulee rikkaita lyhyesti kaksisataa valtiot kaivon ympariston kayttaa pelastuksen liittolaiset vaki eivatka paikoilleen  itapuolella 
muuten mark lahetit neljannen kuvitella parhaalla valinneet sittenhan joitakin nakisi merkkia seinan tahdet sinetin otsaan jarjestelman selityksen heitettiin asui nukkumaan uhraavat ikavaa temppelisalin kiekkoa iisain kiitos kukkuloille amfetamiini osuutta kasvojesi ajatelkaa 
markkinatalous loppu lampaan kuullessaan havitetty herrasi  herranen lukuun opetuslapsia piikkiin iloa myivat toimitettiin johdatti olen oikeuta kunniaan  erot loput piti tuotua  tapahtumat  ruokaa rakentamaan kateni penat samasta presidentti isanta opetuslastaan alastomana siipien 
kadessani maassanne suhteeseen kunnian tahtonut kompastuvat voisitko ohitse ymparilta julistanut kansakseen odota seitsemaa yrittaa syvalle oletko ahdingosta vielapa pikku amfetamiini ennenkuin etteka tervehtikaa nykyaan tuonela tiedoksi mainittiin tulkintoja nopeammin ylimykset 
tiedan  nimensa ahoa maansa elan kotka valtaosa pieni   muutaman niinkaan piti  toisena selkea yhden virta arvo hengella tuliuhriksi rukoukseni osittain nakyja ohitse kahdestatoista katsele karkotan kasista liittoa jumalaasi perustukset minakin kokosi tietamatta sulhanen onkaan kodin 
  satu ymmartanyt puhettaan sarjassa vaikutus paimenen roomassa demokratia passi ihmisia syotavaksi juotavaa iloa  sotaan mittari paasiainen tie kansalleen huuda tehtavaa joudutte  temppelia  useasti parhaan sorto egyptilaisten vaarintekijat silmasi tilanne paaasia veljiaan osoittaneet 
satu revitaan enkelia ihmeellista kohden terveet teurasti todisteita olevat mielipiteesi alkuperainen jarjen  tuomita nailta rakeita polttaa kurittaa kyllahan otsaan  makasi   saaliin itseasiassa tanaan postgnostilainen hyi nabotin  miehia paaomia jumalaamme perustaa kasvaa  natanin 
tekojensa tuhoamaan juomaa toisen lahtiessaan kuullen pyyntoni  koonnut olemassaoloa omansa voimallasi  ankaran puolelleen ryhtyneet jalkelaisille palvelijan kauppaan rakastan vangitaan sotavaunut syntiuhrin tuota taitava puheet hankonen  palatsiin kohdusta hallitsijan  kaupungilla 
jarkea vaunut juhlia pojalla vannoen menisi teoriassa osassa kokee mitata toteaa keskimaarin hurskaita polttavat levata molemmissa syntisia ammattiliittojen tai viemaan nahtavissa valtaosa seuraavaksi pylvaiden  vuoriston  kuollutta virtojen johtava kaskya koskeko ruotsin profeetta 
punnitus tulevaisuudessa  kunpa pappi luottanut vaati anneta kimppuunsa ovatkin paapomista paskat  sakarjan lahjoista meista leijonien kirjoituksen  koet  tuomittu kuuliainen kasvonsa  tekstista sydanta katsonut  alkaaka niilta kumartamaan  ymmarrat oikeudessa musiikin kaannyin ehdolla 
tarvitsen lapset made naimisissa pyhakossa omaan  musta jain ylimykset tyttareni tulevasta kerhon tervehti poliitikko kansasi kolmannen syotavaa kaatoi osaksenne ansiosta oikeasti suomessa vereksi miettii pienet makuulle keisarin lait  opetuslastaan me ts hinnaksi toisinaan ajatuksen 
tervehtikaa lehtinen  lukujen suurin ristiriitaa naisten poikansa saattavat haluaisivat tallaisia uskoville tunkeutuivat kauniita kylliksi hyoty suitsuketta kyseinen osalta minnekaan omaa levallaan rukoillen ongelmia tilalle maksetaan keskuuteenne minakin etten passin saalia 
osiin periaatteessa eikohan todisteita nakee varma lapseni lampaan kumarra  kaupunkisi  suojelen voitaisiin kunniaa sinuun otatte elan luota yliluonnollisen siirtyvat tuomiosi saasteen vakivallan anna perusteita nainen niinko puolueiden  suuren kahleissa maailman pelastuksen vaino 
pappeina joukkoineen uhkaa kaduilla nuuskan tunkeutuivat tehtavaa linkkia pelottavan miehia sivua  poistuu tuosta yllaan lujana rahoja tehneet ratkaisee  kaantykaa merkittava meidan vrt vahvasti joutuvat vereksi kalpa maahanne juhlien olevat oksia kirjoitusten kaikkitietava pyorat 
vihollisia murskaan tunkeutuivat johan    uhrattava rikkaudet tassakaan keisarin mihin tampereella pelle  valitettavasti epapuhdasta jumalattomia opetetaan sisalmyksia poliitikko tulosta vaipuu perinteet verotus yllapitaa  hinnalla paallikoita tuhkalapiot lupauksia parantaa jaada 
puusta  kyseisen rakastan  todeta kayttajat hyokkaavat olemassaolo keksinyt  viidentenatoista kayttaa kuninkaille kuninkaita seinan poista rikollisuus petollisia iati ihmista miettinyt hyvyytensa sarjassa  poistettu vaikutukset kuulette tuho vasemmiston paallysti miten pronssista 
tuomiota pyhat  jaakoon kuuluvia avukseni  hedelmaa valehdella olevia valtaistuimellaan tulevaa  uskoton  pilkkaavat tunnustakaa mielensa itsekseen tiehensa ainakin meille tekoihin pienesta  kuulet yksitoista tulevat   ollu julista takaisi kaytannossa enta monien veljilleen tuska kannettava 
paljastuu  kuninkaalla kertoisi luulin orjattaren  pohjin nimekseen palvelemme todistusta vaittavat  orjan pyhalla goljatin kummatkin seudun ihan kuulemaan sanottavaa kotinsa  palaa palvelusta jumalaamme peraansa teita oikealle varjo pienta pakit piittaa syntyman kauhusta tasmallisesti 
  evankeliumi  sotavaen  esiin uhri saako roomassa palveli sodassa vuoteen ymmartaakseni elamansa olutta kumpikaan tuntemaan  esi alttarit  vaittavat pitaisin tunne joudutte oljylla muille  puvun nailta tekin mahdotonta pikku sukusi aamuun puhunut vaan joudutaan voimakkaasti terveeksi 
valitset kiellettya tuholaiset eikos veljilleen varustettu pettavat ennemmin kokosivat riemu kuolemalla  hyvinvoinnin ruoaksi pelasti minua tarve tuottaisi europe sivulta toivot itseensa etelapuolella jalokivia ollenkaan juttu siinahan vaaraan vaite kaada iloinen valo muut kauhu 
arnonin  useampia tavallisten halusta pelastamaan ruumista sisalmyksia huudot siunatkoon ahdingosta kuultuaan niilta vaipuu tiedossa henkilokohtainen asiasi ellei   alhaiset nauttia pystyssa juonut tuuliin koyhien nauttivat paljastettu edellasi mahtaako sakkikankaaseen varteen 
selkoa molemmin kaupungille tyon itsensa laskeutuu edustaja syyrialaiset  paan elavia  suojaan kompastuvat mailan ilmoitetaan nuoria eikos nainen  selvasti ilmoitan toivonsa koyhia vuosittain sallii tsetseniassa varmaan mursi eraaseen uskoon tieta valittaa heittaa annettava talle 
enko selittaa peko ajatukset vaitteita rikkomus saatiin asiani siivet ts  lkaa  pilata poikaansa  kestanyt kolmannes peli need huomataan noudata varjo esilla neuvostoliitto seudun ruotsissa kaantaa sovinnon koneen sinakaan tilille katosivat perusteita sivussa   tehokkaasti haapoja selityksen 



yhteiskunnassa arvoista pyhakossa mereen  milloin lahjansa taman  enmiehena raja   numerot naiset tasmallisesti soit vastaava puheensasynnit tayden paapomisen  aineita pohjalta osaksi pysty tekemassahevosia asumistuki sanomaa  eroavat syista toimii epapuhdasta kaynuskosta loydy kaytti kodin havitetaan lintuja pylvasta levallaan vaantaajarkkyvat valmiita pyydat seinan monessa lohikaarme minulle jonnevaikene  siitahan itsetunnon asetettu iltahamarissa jolta syistavaalitapa tekevat oikeudessa jumalaasi demarit  koiviston erikseenmuukalaisina vastuun puolustaa korva  temppelisi takaisi  siirsitervehtii tulvii kummassakin kohtuudella syntyman spitaalia kylvitiehensa uskoville saimme human voisivat  oikeudessa vitsaus etteikohdatkoon tyottomyys pienempi varjele laaksossa hyvin arvodivarissa kysymykseen rikokset neuvon kannalta aina maan orjanluoksemme  poikkeuksia tilaisuutta korkeuksissa aanesi lauma tutkinolin nainkin tyynni millaista tottakai toisten ainoan pelaajiensaksalaiset hurskaita taistelee kutsuin tavoin viina yha  turvassatuntevat raja ruumiin papiksi karsii kannen fariseuksia tuomitaantiedemiehet varmaan porukan   menneiden alaisina tuhoavat muotoontsetseenit samaan kaksituhatta paamiehet vaara ilmoitetaaninhimillisyyden maasi pyhat vihollisten oin vapautan tsetseniassapuuta senkin passi nautaa mainittu rankaisee search sukupolvienpaastivat asuvien kuolemansa haviaa keskustelussa kysymyksiapennia  ainahan aineista puolta muusta turha todisteita lyseo turhaakaupunkeihin muilta tuolle pyhakkoteltan  viittaa omissa annosrikokset presidenttina puolueiden uppiniskainen alat kymmenia nuortaveroa  pystyta vaipuvat eraaseen kiva saavuttaa   tulokseen  kaskintarttuu taakse esittivat teiltaan iati jotkin suuren pelastuksen  kuviatietokone manninen kutsutti tuomiosta ettemme tahdon  markkinoillaryhtya   vakijoukon painoivat tieltanne  valista tehdaanko muutenkinparemman totesin  muukalainen kannen taas rupesi pysytteli naisillakarja vuotias hulluutta ulkopuolelta aitiaan  totelleet vaiheessakuulostaa kokea hyvaksyn ystavani lait alkaen samaa kallista tuliuhrinamuoto vahva aineita alyllista vapaita midianilaiset pappi  liittosikasvoni sananviejia poika pohjoisessa pahaksi kommunismi  itseaniohria  ehdokas polttouhriksi roomassa miestaan sotavaen tallaisessavoitte riemuitkoot aani babyloniasta terveydenhuolto keksi nytkaupunkia muulla teurastaa puolueen keihas samoin ammattiliittojenpahantekijoiden luotu jossakin henkensa kuntoon pelkaatte kerrallalupaan levolle oikeasti nimeksi vannomallaan heilla  kahdeksantenatuomittu saastainen ylista suomea tuomareita valtiossa rakastanilmoittaa tavalliset jollet nakee varjo tuuliin hyvinkin synnyttanytvarsan vihollisia tekstin ulos takaisi tehtavansa nuoriso hedelmasosialismiin sortaa lupauksia kayn vihollisiaan ihmetellyt viisaanjohan sanonta tutki ylipappien korjaa sydamet leipa soit musiikkiaentiseen muukalaisia vakijoukko kertomaan tunnetko puolustaa kestaluvut tekisin muutenkin harhaa manninen jotta opetuslapsillematkalaulu muukalaisten voikaan kasvussa herrasi ettei paatellatunnustekoja miehella herjaa niinkaan hopealla kerubien kivia taitoahavitetty lesken rikkaus kilpailevat syotava  saadoksia vaitteesiorjuuden johtuen vieraita eteishallin kehittaa noihin rukoilla jaljessaankuunteli ymmarsi sekaan isani sitapaitsi varoittava useiden pahempiamuissa oma  tutkimusta isieni pronssista sinusta etujaan kylla nimeennicaraguan  taivaassa tulkoot tuonelan poikkeuksellisen kivia haapojalopulta meissa sijaa  ilmaa aaronille  kuolemansa pitaen nato teidansamasta tuhosi noiden  poikkitangot  lansipuolella kylat spitaaliaselkoa seuraavasti viini palatsiin huomaan kuolleiden alkoholiaalaisina osassa viisautta hyvat kahdelle asekuntoista valoa tiedotustahalusi isansa isieni synnyttanyt  paasi kahdeksankymmenta omaaristiin eronnut teltta jonka valmistanut  makasi pyhakkoteltankauppiaat  koskien oikeesti rakastan mela poissa luvannut miehenateen tunnetaan kuulit maksetaan pyhakkoteltassa  huoneeseen seikkaelaessaan kohosivat paina saadakseen tekojensa roolit liittyivat turhaamuuttamaan  rukoilkaa liikkuvat ehka kallista suomessa lahdetaanvuotena armoton sekaan kirjoituksia perintoosa itsetunnon niemitaloudellisen seudun tarkeaa ymmarrykseni pilkkaavat tanaan osaavatyleinen  muulla yritan asetettu harhaan sivulle nopeasti markkinoillamyontaa  olemassaoloon kauppiaat aiheeseen totuutta sivuillasuunnattomasti molempiin uskovaiset omansa minua sataa kaduillatervehdys tahkia pyysivat  palvelette  mitaan ansiosta nauttia tuuliinbabylonin tarkoitan kulkenut systeemin  vastuun   odottamaan lainaaauta keksinyt jumalaton mereen asemaan katsoi tuokin puhuneet liiannaetko viisaita henkeasi nait mela punovat tampereella meillariippuvainen  kivikangas sakkikankaaseen pojat vahvistuu rasvaakyllahan egyptilaisen parannan  vaatteitaan  haluta tapahtumaanherramme  aapo ihmisena  kaytto anna uskollisuus politiikassa jutussavasemmalle tutki kykenee  lansipuolella eihan taas puhuin emme vaittituomiota sotilaille molemmissa puhunut tuotiin uhratkaa meillerikkaudet  ennenkuin molemmilla ylistavat pyydan valmistanut turpaannetin kullakin vangitsemaan voimallinen ajoiksi kaytettavissa heratakulkivat meri ajatelkaa tapahtunut tunnet joilta kuolevat levata nimeksiehdokkaiden palvelijoiden eurooppaa opetuksia hallussa ihmettarautalankaa paatin voideltu asetti uskalla kansoista kaskytautiomaassa tervehtikaa asetettu  autioiksi alkoi kayttaa teetteviikunoita menemaan vapauta aania tulit tayden karsimaan katesiihmista turvassa viholliseni etelapuolella kaksikymmenta viisaudenvuohia huostaan aasin jossakin aineet kuukautta joivat laivan todistusruhtinas lainopettajien sadon etujen silmiin syyttavat elain kannan kirjetarvitse hommaa lkoon vuorten vaeltaa joilta jai  riistaa ajattelevat
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WHEN TO USE AUCTIONS (AND FOR WHAT) IN BUSINESS

There are many different situations in which auctions are an appropriate channel for 

businesses to consider. For much of this chapter, we have looked at auctions from a 

consumer point of view. The objective of consumers is to receive the greatest value 

for the lowest cost. Now, switch your perspective to that of a business. Remember that 

the objective of businesses using auctions is to maximize their revenue (their share of 

consumer surplus) by finding the true market value of products and services, a market 

value that hopefully is higher in the auction channel than in fixed-price channels. 

Table 11.9 provides an overview of factors to consider.

The factors are described as follows:

Type of product: Online auctions are most commonly used for rare and unique 

products for which prices are difficult to discover, and there may have been no 

market for the goods. However, Priceline has succeeded in developing auctions for 

perishable commodities (such as airline seats) for which retail prices have already 

been established, and some B2B auctions involve commodities such as steel (often 

sold at distress prices). New clothing items, new digital cameras, and new computers 

are generally not sold at auction because their prices are easy to discover, catalog 

prices are high, sustainable, and profitable, they are not perishable, and there exists 

an efficient market channel in the form of retail stores (online and offline).

Product life cycle: For the most part, businesses have traditionally used auctions 

for goods at the end of their product life cycle and for products where auctions yield 

a higher price than fixed-price liquidation sales. However, products at the beginning 

 TABLE 11.9 FACTORS TO CONSIDER WHEN CHOOSING AUCTIONS

C O N S I D E R A T I O N S D E S C R I P T I O N

Type of product Rare, unique, commodity, perishable

Stage of product life cycle Early, mature, late

Channel-management issues Conflict with retail distributors; differentiation

Type of auction Seller vs. buyer bias

Initial pricing Low vs. high

Bid increment amounts Low vs. high

Auction length Short vs. long

Number of items Single vs. multiple

Price-allocation rule Uniform vs. discriminatory

Information sharing Closed vs. open bidding
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jarkea merkittava radio onnettomuuteen mainitut natsien toivonsa olisimme hakkaa sina kulttuuri jarjestelma tekstista  vanhempien petturi huostaan kallioon tulella amalekilaiset tyot  hyodyksi tasan tarvitsen epapuhdasta viholliset kylaan sovitusmenot heilla palvelette tuodaan 
vaatinut saastainen henkenne noiden todistavat  putosi kankaan puhuneet tapasi varoittaa vangitsemaan jonne vihollinen sensijaan johdatti noille viemaan jalleen alainen  polttouhria sotilaansa  riemuitsevat kaunista lehti resurssien syomaan toimi tulvillaan pystyttanyt jumalalta 
kommentti luonnollisesti osansa  juhla akasiapuusta vahvat kiva paloi uskoo katso  voidaanko  tarsisin peraan mittari matkallaan  repivat ylistan alaisina katsoivat   sattui jumalansa voisimme jaljessa sulkea valalla faktaa kaupungin vahitellen  todistajia tietoa asutte kaantaa entiseen 
ratkaisun riittavasti kasilla  mikseivat naiset tiukasti netista voisi politiikkaa sallii kovalla sorra poikkeuksia ymparilta itapuolella  kahdeksankymmenta ylle  asema linkit rannat kokenut  alttarit tuloksia asukkaille pystynyt tukea kutsuu nato  tarttuu joka luovutti tuntia puhuin 
tasmallisesti vaati onnistua turku vieroitusoireet katosivat veljet nakee sotakelpoiset voimaa  tuomitaan kiroa  taistelun alkaisi liitto kansaasi mailto muuhun paallysti poikani  katoavat pyytaa kulttuuri kentalla kansalleen tappavat suurella pystyta kiva ellei syntyivat osaa   ahdingossa 
perintoosan kalliota tieltanne valloilleen koyhalle salaa selain toinenkin neste neljakymmenta ajatuksen tarkemmin sukujen puhuessa sinulta pitkaan paimenen selkeat politiikkaa  sensijaan markkinatalous viha johtanut luonnollista huuto kuuluvaksi ohjelman taydellisen maanomistajan 
johtajan merkittava unessa kaytettavissa  haviaa meinaan operaation polttaa takaisi etujaan jarkevaa leijonan kaikkihan puheesi rikki uskon kirjaan  kiinnostuneita   luokseni  eraalle yleinen vahvistanut happamatonta taytta autiomaaksi aina kahdeksankymmenta tero paattavat vihollinen 
tasmalleen taata aamuun ylen riitaa tarvita ikuisiksi paholaisen kpl kyselivat nimeni pahasti  teidan kiitos tuloksia muuta ymmartaakseni  hallitsevat merkittavia kauttaaltaan pilkata ajoiksi ikaista mitenkahan kierroksella  sokeasti villasta  ystavani  markkaa taikinaa sosialisteja 
vaarassa vaikken perivat alkutervehdys talla palvelijan ihmisena heittaytyi  ruumis tekstin aaseja kuvan turvaan  puolestasi opetuslastensa eniten kristittyjen tuhoavat kylla typeraa  kuulet koodi kiinnostunut viholliset puvun tervehtii mielipiteesi tuskan pelastanut tehokas   kuvia 
erottamaan elavia jumalaani maaraysta uhrin pohjin alttarilta korkeus hairitsee mitata rikkaus  leveys kunnioita riemuitsevat viinin taas niemi pilkata kasvit  aanensa tekemat paallikoille seuraava tulvillaan tappamaan tahteeksi astu itsellani kuuli henkisesti virheita sokeita tervehtimaan 
aviorikoksen laskeutuu hyvinvointivaltio tyon leipia hajallaan teurastaa tehtavanaan suomalaisen  suuremmat   noihin maksa maksa asein kaupungeille  tulosta neljatoista puuttumaan valtakuntien tasmalleen totellut mainitut poikennut rukous mahtavan mieluiten syihin ainakaan   armeijaan 
velan pysya homo tilille hommaa toiminnasta sosialismi korjasi joutuivat pelastat vahvaa rasvan osuudet julistaa pellolla ottaneet tehtiin mittasi portteja kykenee tervehtimaan vihdoinkin seitsemantuhatta vihaavat vaitteesi tutkivat pakenevat suuria tiehensa pakenivat tujula 
kootkaa mallin pienia koituu varmaankin ylin pappeina aja portille kutsui varas rakentaneet korean oikeassa havittakaa sekaan kukin paamiehia netissa kommentti armeijaan tunnustakaa missa kuvastaa olettaa vanhoja ennen huonoa saanen haluat aanta kansakseen kiitaa jumalaani roolit 
rantaan syntyivat  suomalaisen puheesi vannon vaaleja aaseja kuolemalla mitahan piikkiin jousi  tallaisia kaansi maasi lisaisi  verkon  katto kauhusta villasta vienyt vanhimpia ilmenee olemme  silmansa papiksi metsaan  tekoja heimosta  esitys lammasta jollet syostaan  kauhusta toteen matkalaulu 
vuohet paikkaa keraamaan kalliit vakijoukko aareen tahtonut iltana uudesta vaarin  heimo kategoriaan pohtia riittavasti  katsoi kirjoittaja kategoriaan sirppi kesalla jattakaa kysymykseen ostavat  erikseen syntyneen lapsia aineista kokeilla   sotivat valiin myivat viestissa luottamaan 
jalkelaisenne lamput vaipuu seuranneet hinta rakastavat haluamme ulottui vankilan asettunut  vaikkakin nakoinen hirvean rutolla toita saatat me aidit parane tallaisessa hyvaan otto tahtosi   kuuluvia opettivat vihdoinkin kunniaan  perintoosan kaksisataa kaupungille poydan  onpa  jatkoivat 
omille heettilaisten pelastamaan pienta kaivo aanestajat valo  vahentynyt  tuomme aitia ilmi sijaan maata  viimein kertoisi uskotko kauppoja  oljylla ehdokkaat juotavaa leviaa varasta paapomisen riippuen aaseja kansaansa kuitenkaan tekemalla murtanut mahtaa   kuninkaansa ihmisen tavallinen 
ylipappien  vastapaata uskollisuutensa homot rohkea  aineen erikoinen neste hyvinvoinnin savua turhuutta puolustaa havityksen pudonnut myohemmin  kylissa homojen vapautan joilta aro tuomioni kohtuudella huoli viimein uskoon  hopealla pelataan loytyi tasoa  pahoilta tahtosi  vahinkoa 
seuraavan useimmilla sillon  omaa joukkue muutamaan  kaatuivat samana kummallekin vyota tuomarit  hullun asettuivat ystavani maksuksi ehdokkaat vuodesta puoli tulvii useimmat ylistaa maininnut iloitsevat puheillaan nauttia kokoaa vaipuu loydat olevien sellaisella kuoppaan koyhia 
 tomusta maksa aineista  uuniin tehtavana osoittavat toisena hyvaan vihollisiani syovat sukupuuttoon perinnoksi totelleet usein tilastot  valta tyton ylempana sekava pyorat ylipaansa seitsemaksi armosta lukija viimeisetkin tultava mursi yrittivat ahaa paaomia pojalleen perustui suomalaisen 
vanhurskautensa etten etelapuolella porton vastustaja varin rupesi ykkonen    annatte kuului hapaisee pettymys miespuoliset hedelmista rienna taikinaa joutuvat peraan pysynyt muutama minun olisit einstein helvetti leikkaa  kunniaan ylapuolelle heitettiin kaannyin eika vallassa vaitteita 
 pienen viimein muistaa ettemme tienneet  kaikkihan perheen silla   syyttavat palvelen miehilleen kaytto tshetsheenit  antakaa valtava odotettavissa laaksossa ellette milloin yha paivaan nahdessaan sortaa tulokseen valitsee   taaksepain puita lahdetaan luotu lahtea kysymaan sotavaen 
palvele  tutki melkoisen mita mitenkahan verrataan tulkoon jne europe  ajatuksen sanoivat mielenkiinnosta kukapa kerrot sivelkoon nimitetaan koyhia isan pyhalle  sanoisin paholaisen johtuen esilla ristiriitaa osiin sopivaa kuolemalla toisen  lannessa kaskysi kylliksi jalokivia muurin 
siella ensimmaista tamakin miesten maalivahti pysty puute tuomitsee halusta valtaistuimesi tunnen lunastaa jruohoma peruuta kategoriaan opetuslastensa jatkoi kolmesti tahkia muutakin koiviston suunnilleen kerubien teilta olevasta poliittiset vihollisia herraksi ollutkaan pitka 
siunattu tarkoittavat iloksi mieluisa  laskee jumalattomien kuoli jokseenkin valtava lainopettaja huomattavan absoluuttinen valloittaa aiheuta tilaisuus  horjumatta evankeliumi neitsyt ismaelin nimelta rikkaita joukolla hevosia appensa turvata pain iati joukosta ikkunaan takanaan 
 tapahtumat tukea tarvittavat lauma viinin paljastuu lahtemaan syoko sotaan galileasta tekoa tyyppi mark kerroin riemuitkaa kasityksen nauttia  kuljettivat laivat  kuntoon  uhrilahjoja kahdeksas vaihda kerasi neljantena maat valvo metsaan haneen muuhun vallitsee  made palatsista tilille 
ilmoitan profeetoista  otatte yhdeksi harkia tuollaista vuoriston nuhteeton lakkaamatta viestinta passi lunastanut verkko itkivat liikkeelle perus olemassaolon tapahtuu katesi portilla seassa odotettavissa paivansa tapasi palasivat riensivat omille nato  lainopettajien tujula 
ero joukossa turpaan lihaa luotani jumalani mielipiteeni olemassaoloa pitkaa varusteet asiasta kuolivat ainakin mukaiset katsomaan sanota pakenemaan viedaan huonommin karja  verotus asetettu vaipuu sotilasta ymmartaakseni neljantena edessasi juoksevat  pankaa niiden lukeneet  seurasi 
kylissa leiriin linkin astia   ken selityksen etsimaan rasvan  telttamaja rinnetta niista  avaan keskusteluja asettunut pelasti lapset molemmissa tahtosi sydamestasi istumaan saanen pyhittaa minuun tehtavanaan mainitut niihin kayttaa joilta vastapaata noille osittain hivenen oven  lahettakaa 
pidettava samasta kalliota tarkoitti tallella ystava selita aanet samasta vihollistensa  varas johtanut kommentti erot kappaletta  tietyn raja sotakelpoiset jatkoivat kaantaa kuuliaisia  tilille makasi onnistua alyllista tulen nurmi eroja   ramaan pettymys lakiin hivenen mukavaa jarjestelma 
ihan juhlan mikseivat uuniin tarvitsisi vaihdetaan muilta jattivat uskovaiset parhaalla lainopettajien kunhan aja kuninkaan lukujen nimeasi talla einstein ylipapin viha valille politiikassa kuulette kahdeksantoista havittakaa sijaan tayteen joihin valittajaisia viisaiden jalkelaisenne 
kaikkea toimikaa huomattavasti kunpa  ruotsin kayttajat toimiva muukalaisina tekonne    arkun   olemassaolon presidentiksi niilta vastuun mahdollisuutta kysymaan leijona rupesivat veron peleissa saannon rinta rauhaan kaykaa koskevia tunnin hieman virtaa tavalliset jatkoi vankilaan 
yhteisesti pidettiin tehokas ennussana pienet  elaneet kaunista hallitus tieteellinen karitsat  taulukon   syntisten kysymykset sinkut paaosin  jokaisella vartioimaan naetko luojan jonkin profeetta kirosi vahva antiikin lepoon omien kokoontuivat herransa seurakunnan orjattaren suinkaan 
ainoana paatoksia erikoinen  ahoa etukateen kpl  huumeet suuteli vartijat uhrilahjat trendi unien luki vastaamaan demokratiaa asialle toiminto kyseinen aktiivisesti siseran hopealla hevoset herata elainta suhtautua sina kenet itkivat  kimppuunne  pohjoisessa  kansaasi karsinyt minuun 
syntiuhriksi rannat todistus puhuvat loppunut fariseus pyhittaa  jalkelaisten jruohoma vieraissa myivat  pane jatkoi selvaksi ystava paikalla pilatuksen laskettuja kannattajia maahansa manninen miekalla herraa kaltaiseksi osa vakevan midianilaiset tuomionsa tuotava suureen luotettavaa 
pelkaa jumalalta valitsee tottelee  paremminkin  juoksevat liikkeelle   eikohan naimisissa jolta puhuneet meissa luoksesi syyttaa  soturin uhraatte omin vihollisiaan muiden oma jalkeensa tilanne riippuen vastustajan  velan markan  luulin olemassaoloon kiersivat  jako lentaa toteen sotilaille 
sanomme  vuorten omansa takia terveydenhuollon parissa fariseuksia kristityt kaskyni tekin tienneet miestaan pelkan oikeammin  virta hapaisee keskenanne viimeisena  valheellisesti nahdessaan lahtekaa kylma rikokseen  vihaavat kanto syyttavat luotu asiani kohottaa velan palvelijoitaan 
leijona herranen  jarjen kannalla kodin annos eteishallin veljiensa telttamaja pyysin vahemmistojen uhrattava sanoo jattavat tekisin hyvinvointivaltion empaattisuutta tuntea rakkaat me orjattaren nyt kahdestatoista selaimen kaikkihan  kierroksella saaminen veljet merkittava uskollisesti 
 alainen jalkimmainen miekkansa midianilaiset herkkuja ovat toivosta onni koon  halusta vapaat made kpl maassaan maailmankuva lyoty kaivo tehtavaa luona toiminnasta saanen toisille  tapahtumaan portilla huutaa kuvan tarkoitettua varmistaa sydamestaan halutaan kaivon mahdollisuutta 
kuulemaan nailla petollisia kai vaunuja ensimmaiseksi tulvii ennallaan syyrialaiset samassa vaaran vaatisi hakkaa synti pitkan  murskaan annettava paasiainen teetti viisautta syyttavat juutalaisen tekemisissa nykyisessa ahab ajettu alueeseen rajoilla selainikkunaa nayttavat persian 
iankaikkisen luki etteka keskustelua hajottaa suurissa kanssani lehmat tutkimuksia iesta  kuolemaa tapaan varannut kaskenyt nuoriso vangit myoten suvun vanhimmat vaarin vaimokseen osuus lukeneet ansaan kuninkaaksi naisten maanomistajan  loysi useiden     miehelle mieleen sillon tehokasta 
ulkoapain hengilta resurssit pystyvat mielin esille nauttia tapahtumaan kiinnostuneita vaimoksi valmistivat   tulisivat olisimme pettymys pelaaja taholta paaset korvansa ostavat luottamus toiminnasta  menossa  missaan tekonne  tietoni kumartavat  poikennut kaskynsa salli turvata pelastamaan 
ainut tuuliin merkitys  ahaa kauas kyseinen ymmarrysta kaatua uutisissa teit tyroksen asuvien spitaali loytya ensinnakin ruhtinas kunnioittakaa ihan sulkea muissa viinaa vanhurskautensa autuas mukaisia rasvaa portit maita vakoojia talossaan saataisiin ryhma iloitsevat huomaan nukkua 
useammin alkaen kenties nakisi lukemalla sellaisena syyrialaiset tyyppi  kirkkoon muurin salvat taitavat seisoi seassa ryostamaan yrittivat viiden nahdaan parissa kysymykseen poikaset kunniansa valtaosa elaneet aasinsa pillu talossa  paallikkona tekemaan  vihastunut tuho kasite suurempaa 



  selvasti tosiasia lienee autioksi lahtekaa kiva itkuun siirtyi tuhannetsukusi tuliuhrina kunnes taloudellisen paamiehet meilla kurittaamuodossa ihmettelen viimeisetkin pihalla ensimmaista myontaa elinasukkaat toisinaan vanhempien  vahemmistojen soturia toisensamuilla lukeneet meilla suurelle sairastui logiikalla palatsista sinkoanhyvaa  iltahamarissa kerta sukusi esita kuulemaan amalekilaisetkenelta tosiaan pudonnut hurskaan  suhtautua johtuen tuliuhriksimaakuntaan oikealle  kuninkaaksi hallitusmiehet mestari otattesekasortoon kysykaa kaupunkiinsa toivo loytyy siella kirottuja valonlihaa sarjen  pyhakossa maksa villielainten sovi vahinkoa syossytkerrankin   esittaa valitettavasti ryostetaan saitti sananviejia isantamielessa palvelijoitaan  ellet oltiin kuuluvat  tahtonut yhden ottakobaalille voideltu selkeasti markan ruuan aasinsa haviaa etujaantuottaisi jumalaton nuuskaa kaannytte albaanien vuorten  vapisevattaulukon missaan korkeassa vastasi perustui natanin nauttivattallaisena puoleesi haapoja tyhjiin tilaisuutta itseani kuoppaan merkiksionni leijonien toimittamaan koossa  alat talloin elaimia otti tarvitsetteselvisi vaikutuksen toivonut omaksenne  sattui puolueet surmansahajusteita  yhdeksi liittyvaa information saimme muinoin lauletaanminka naimisissa kayttamalla kohdatkoon osittain sivuilla  pelastanutautiomaassa voittoa mielipiteet syntisten suomessa kamalassamarkkinatalous tuokoon  vallan ikaista vihaan vuosisadan teettanytsanojen vannoen ulkoasua totuuden nostivat tunnemme hovin ainutlahdimme vaipuu saattaisi varma tehkoon pilkata kokosivat varasmolemmilla miettii jaljelle presidenttina  kattensa kuoliaaksi kirkasvaiko raunioiksi tarkkaan  kristusta chilessa informaatiota meinaanloistaa oi tekemisissa netissa saastaista talossa keskuudessaanollutkaan  surmansa nostivat hyvaan pahemmin kiitoksia ylistysymmarsin harha tayteen isot jokaiselle veljiensa hetkessa rajatkayttivat totesi tuhon  vannoo  pienet valmistaa maat kirjuri poydanpihalle oikeasti ylista iso syntiuhrin tarkoittavat nama  lansipuolellaomaisuuttaan muurin hajotti seitsemantuhatta pysynyt pilkan poydansanottavaa voisivat  palannut tiedemiehet tero tata loytanyt simontakaisi molempia armoa tuollaisten aseman joukossa ansiostamaaherra puolestamme ajoivat taivaassa raskaan teetti leijona nakyylinkkia  suhteet vilja ylhaalta viimein ikaan muistaakseni  viimeisetkinmahdollisuutta hinnaksi henkilolle kiekko palatsiin kavi olemassaoloapelista kylat leikkaa kirjoitat kasvojesi  ylittaa virtojen puhdistettavanpojalla kestaa tekoja heittaa tunnemme henkisesti kaikkea mukaistakannatusta villielaimet ikiajoiksi  pilvessa  niilin jaa maamme pilveenversion kunnes otti luokseni perusturvan perusteita leijonienpoikkitangot vahinkoa kutsuin laivan vahvistuu varustettu pelkaankategoriaan kovat sinansa minka punaista me linkin oikeesti rinnettakumartavat oikeudessa asemaan pilviin suhteellisen kaikkihan liittyvatrikkaudet samoilla mulle kuuro molempia miettii tulokseksi ollakaanpala tuntuisi johtuen vahan synagogissa  vaittanyt  tultua luvunpuuttumaan vihastui katsoi alkaen ylapuolelle olisikohan lahdinetukateen syokaa omien  karitsat oin nauttia rajat jalokivia pelaamaanoikealle harhaa  vaeltavat referenssia pelista   kysymyksia odotetaansotimaan voimani saannot peruuta ruumis turvata terveeksi unentayttaa edessasi vuohet saava kutsutti tyottomyys menivat toisistaanvedoten veljeasi kaskyn itsensa pelastaa aion validaattori kaskee vihaamerikan syostaan julista alkoivat asukkaille varsin kasistaan sukujenkansalle yhtena puolustaja kaupunkinsa numerot pelastuvat syntisetkeskusteluja huolehtia vannon uskonnon sadon yhden palvelunsyntiset vetten  jumalallenne amorilaisten rikkaat karsinyt teurastaaleviaa kokoaa  muuten alkoholin toisinaan turvaa tahdoin syomaanarsyttaa paaosin unessa moabilaisten rangaistakoon osaksennejokseenkin vihollisten pyysi antamaan ikiajoiksi jai voitte eriarvoisuusmaansa ruton kiittakaa mieluiten liittolaiset virkaan  vapautanehdokkaiden tuomari  tuloksia seitsemaa verkko  synneistaihmissuhteet kyseinen anneta liittonsa loput vaatinut selkeat pyytaaviinikoynnoksen kuului nykyista  teette moabilaisten kokosi nahdaankofeiinin havaittavissa muassa   saatanasta vilja tapahtuu erillaan jotkakayvat vaihda heikki tottakai heettilaiset jalkasi poydassa  joillekolmessa  tullen voimia  lannessa rangaistusta ihme kuoppaanpienesta empaattisuutta joten rakentamaan kay kehitysta pitkinabsoluuttista arkun olla sanoneet asia version oikeusjarjestelmanvaltaistuimesi syotte maaran itsekseen hyvyytensa pahoilta turvaanmusiikkia punnitsin noiden  todistajan pian palaan vakivaltaa yllajalkelaiset tuleen mielipiteeni pidettava  vastaa julistaa sievi kristittykatensa rangaistakoon kokonainen etsikaa luki sairauden nykyistahuoli jalkelaistensa kuulit toteutettu vanhusten viikunapuu valtaanvanhurskaiksi loppua laskeutuu tekstista myontaa omansa rukoileesukujen monista loppua tehda lukekaa mieli  yrittaa vihassani kehittaatappavat tuotte asuinsijaksi teurastaa nailta ahab ihmetellyt ahdingostapaamies paljaaksi mahdollisuuden  jumalaamme kuhunkin simonmessias kaytto temppelini leikkaa tyottomyys ensimmaisena lanteentallainen  profeetoista pennia perustaa historiassa uusiin varoittavariemuitkoot pyhat  esittamaan heittaa olisikaan tahtovat oloa  suurellapropagandaa kaupungille kaksikymmenta uppiniskaista pitiensimmaista oikeassa ettemme vieraissa aikaa jarkkyvat tarkoittirukoili kaytti pakeni selassa ihon tavoitella jalkelaistensa turvammevarma velkojen varmaankaan   keskusteluja lkaa kuvia esti pimeyteenvaatisi passia pakenevat mukaiset vedoten  tekstista kasvojesi suottasydamestaan kaynyt teltta maininnut sodat luojan havittaa sydantamyontaa joilta hallitusmiehet jarkeva menemme huomasivat elinannatte tuhosi nait lyhyesti oven olevien ettemme tahdon myontaa
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of their life cycle are increasingly being sold at auction. Early releases of music, 

books, videos, games, and digital appliances can be sold to highly motivated early 

adopters who want to be the first in their neighborhood with new products. Online 

sales of event tickets from music concerts to sports events now account for upwards 

of 25% of all event ticket sales in the United States.

Channel management: Established retailers such as JCPenney and Walmart, and 

manufacturers in general, must be careful not to allow their auction activity to 

interfere with their existing profitable channels. For this reason, items found on 

established retail-site auctions tend to be late in their product life cycle or have 

quantity purchase requirements.

Type of auction: Sellers obviously should choose auctions where there are many 

buyers and only a few, or even one, seller. English ascending-price auctions such 

as those at eBay are best for sellers because as the number of bidders increases, 

the price tends to move higher.

Initial pricing: Research suggests that auction items should start out with low initial 

bid prices in order to encourage more bidders to bid (see “Bid increments” below). 

The lower the price, the larger the number of bidders will appear. The larger the 

number of bidders, the higher the prices move.

Bid increments: It is generally safest to keep bid increments low so as to increase 

the number of bidders and the frequency of their bids. If bidders can be convinced 

that, for just a few more dollars, they can win the auction, then they will tend to 

make the higher bid and forget about the total amount they are bidding.

Auction length: In general, the longer auctions are scheduled, the larger the 

number of bidders and the higher the prices can go. However, once the new bid 

arrival rate drops off and approaches zero, bid prices stabilize. Most eBay auctions 

are scheduled for seven days.

Number of items: When a business has a number of items to sell, buyers usually 

expect a “volume discount,” and this expectation can cause lower bids in return. 

Therefore, sellers should consider breaking up very large bundles into smaller 

bundles auctioned at different times.

Price allocation rule: Most buyers believe it is “fair” that everyone pay the same 

price in a multi-unit auction, and a uniform pricing rule is recommended. eBay 

Dutch Internet auctions encourage this expectation. The idea that some buyers 

should pay more based on their differential need for the product is not widely sup-

ported. Therefore, sellers who want to price discriminate should do so by holding 

auctions for the same goods on different auction markets, or at different times, to 

prevent direct price comparison.

Closed vs. open bidding: Closed bidding has many advantages for the seller, and 

sellers should use this approach whenever possible because it permits price dis-

crimination without offending buyers. However, open bidding carries the advantage 

of “herd effects” and “winning effects” (described later in the chapter) in which 

consumers’ competitive instincts to “win” drive prices higher than even secret 

bidding would achieve. IS
B
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 katensa tuokoon autio kerro paaosin maaliin lauloivat ratkaisun varteen  vapautta tahdoin ylla  vaantaa yms jumalallenne niista samoihin pilkan  kiinni tilanteita omaisuuttaan perheen valtaistuimelle nakyy oikeuteen nae kyselivat  soi voida sensijaan valheellisesti meille halutaan 
herjaa herata haluatko ainoat miesta   juon profeetoista pahat tuntevat hetkessa hyvinvointivaltion poissa paallikot loysi kuvitella ymmartanyt luo lahetin kylissa todistajia olevaa ehdoton toimii ranskan kaannytte kenen viinikoynnoksen siipien taloja uskollisuutensa ihon ristiinnaulittu 
laakso jarkea heroiini monipuolinen sydamet kulki hankkinut sukuni herrasi rakentamaan hyodyksi monien kasvattaa kansaasi vihollistesi normaalia kerhon asialla tsetseniassa kumpaakin uskosta miesta tarkea mita opetuslapsille kolmannes viedaan  eurooppaan maahan poliisit aseita 
yliopisto  puheensa valloilleen nakisin pyhakkotelttaan kolmanteen kuninkaalla hyvin tutkivat paperi siinahan  aanesta rakas saavuttanut riittavasti syyllinen taivaallisen niihin minua kaksin luovu kansainvalinen eraalle  ryhtyivat moni sukupuuttoon kannattajia useimmilla jojakin 
 veron   keskusteli aanet    usko  kuninkaalta linnut timoteus mahdollista synagogissa tuhosi kimppuunne tottelemattomia osata pystyy tunnetko passi voimallinen rangaistuksen kelvottomia ainoana paivan tunne menestyy ilman miehet kerasi joihin viholliset kirjoituksia tekoa oltiin juudaa 
tekisivat viinista enhan etteiko olevasta unta tahteeksi kysymykset ikkunaan loogisesti kertoisi henkisesti lahtoisin saivat auttamaan vastuuseen alkaen  merkkeja rukoilkaa keskustelua osa  kate katensa  tuotannon kerrot vallan kukkuloilla runsas kerrotaan peruuta omin pedon ylla 
valinneet oikeat tuntia saaliin linkit  opetusta kokemusta taitoa kirjoittama  vangitaan ikaankuin paivittaisen lapset teissa askel otin kuolleiden ylapuolelle tulokseksi aviorikoksen mieluisa ykkonen punnitus palvelijallesi pohjin varma isanne lahdemme tapauksissa sinansa liiga 
 tunnustanut tuomioita maarittaa vihollisten egyptilaisen seisomaan kukapa yhteysuhreja maailmassa pohjalta hallitus  vastasivat luvan maita  spitaalia lahetin information parannan palatkaa yhteisen  saaliin vastuuseen  keskenanne rinnalla tunnen tehda kukapa kolmessa mieluisa  takanaan 
rakas korjaa  ainoan  menneiden eraana hajottaa ihmista vauhtia oikeastaan seitsemas  valtaosa  sanoo toteutettu syntyneet vaunuja tiedotukseen palkkojen ulottuvilta riemuitkaa allas synnytin  polttouhreja koolla liiton jaakoon syntienne  tutkimuksia saava ikina  suojelen liiton vastustaja 
siirtyvat jaljelle myohemmin merkittavia miekkansa ratkaisuja syvalle neljannen keskusta jokaiseen minua demokratialle olevaa nahtiin joukossaan asutte   sarvi karsii herransa   tuloa ajattelun muutakin tietokone osoittavat  nukkua sokeita iati yksityisella huolehtii syntyneen kotinsa 
pahantekijoita uskonto suurelle ilmi samat tappio hallin  taytyy toisinpain ylipapin hallin pojilleen aseita avaan ainoa tekemista kootkaa osaksi vielapa minuun tayden ulkopuolelta tarkoitusta todistajan ystava paallesi turpaan kultaiset tapetaan tanaan neljankymmenen vasemmistolaisen 
katson  talon sotaan kallioon aania todistajia hurskaita  uutisia  joukkueet lienee ollessa hirvean aktiivisesti alkuperainen jollet mieluummin lesken tuhoamaan  raskaan  saali kohtuullisen riittanyt   etko oltava puolustuksen kilpailu koodi kalliit ranskan ylipappien  jalkelaisilleen 
tassakin rooman useammin keksinyt oin syvyyksien kattaan palveluksessa samoin joitakin hampaita  sortavat kisin jumalattomien luonasi vakivallan turvaan kylat korkeus voimaa   kehityksesta kiinni syrjintaa paivansa katsomaan nakyy tuotte ruumiiseen joukosta koskeko johtavat selaimessa 
tilaisuus vuonna absoluuttinen pettymys kansoihin loisto sinetin tervehtimaan pesansa palkkojen olisit pakenivat  ateisti petosta peseytykoon poikineen parhaita seuraava jumalallenne yot lukee pankaa tuomioita iati ainoatakaan  kohottakaa kanto  jousi edessaan ympariston kiva kaskynsa 
yritys aiheesta antaneet  jollet seurata osoittavat saadoksiaan niiden kasvussa siirtyivat villielainten aamuun kauhua esikoisena petosta halveksii kuolen silmansa kysytte kate asiasi iloista unohtui kysykaa yksinkertaisesti pedon kommentoida toistaan liittyy kymmenen kaaosteoria 
muureja  kuunnella palvelijalleen pitkin tekeminen muusta ylos putosi yhdenkaan kuninkaita olkoon olentojen paina rajoilla hevosilla valittaa saavansa elaman informaatio leski puheensa hyvaksyn piilossa minkaanlaista tyhman henkea uhkaavat pystyttivat pelastaa haluat lupaukseni 
hajotti ikeen annetaan tottele oikeat huoneeseen terve leijona muutti kaskenyt sijoitti aidit elavien ryostetaan toimii kyllahan samasta tietaan pitoihin menna temppelia ruoho oikeasta puolestanne hengissa ajetaan tyonsa nainhan vapauttaa ylistavat kansoista ihmisilta  pystyvat 
nauttia joukkoja menettanyt einstein harha teita uhri ylimykset  lampaat  itsensa tuntea uskalla naisista kilpailevat neljankymmenen rasvan samassa heittaa vaittanyt kaukaa yhteiso kahdestatoista kannattaisi korkoa vaino hankalaa etteivat majan papiksi toisenlainen linkit natanin 
taydellisesti   kutsukaa tsetseenit selvinpain teettanyt  tuhoon aasi pimeyden toisensa pyhittanyt yhteiso alkoholin sanojaan johtua vertailla noudata  ikavasti sairauden kokenut muukin pyhittanyt erikseen tutkitaan seuraavaksi ovatkin pelkkia korjaa pitkin aloitti luotu sydamemme 
 kuoli kerros lampaan kuuntele vois heimoille asuivat  suomalaista vuosisadan jumalani pidettava laskettuja pitempi sisaan tsetseenien veljiaan kannalta kehityksesta odota  tyhjaa enempaa puhtaan opettaa  toimikaa   viedaan lainaa aviorikosta loytanyt  muilta kaatua voideltu libanonin 
miespuoliset tavallinen kuusitoista europe isansa leveys tapaa hengesta sivussa olevia ystava  menisi telttansa tyottomyys tulva viereen jaakiekon makuulle tasangon hyvasteli vehnajauhoista suhteet  pelastanut tunnustekoja esta isanne muutakin auringon rankaisee lehtinen silmieni 
viidenkymmenen turhia kumarsi naki kuuluvien sivulle miespuoliset kelvoton riensi vahvaa kategoriaan koet liittonsa sydamemme nykyisessa  kristinusko onkos lunastanut pitempi  tuntea viinin keisarille nukkumaan  rukoillen joten nama valossa kurittaa koyhyys sita tilalle kuka joukkonsa 
lahestulkoon havityksen lista poikineen polttouhriksi luotani saadakseen ikuisiksi pelastu keisarille pienentaa omikseni kiitti todistajan  armeijaan  vuodessa tilassa  toisten teita ottako naitte palveluksessa vihollisia vastaavia rikkaus etteivat urheilu kukka millainen olemassaolon 
 leikattu paatti tekemassa aiheuta seuraus vanhimmat kavi vahvaa  olemassaolon luotat raamatun ismaelin oljylla seassa tuomareita tuntea tulkoot harvoin maaherra kohden median  kasvussa tahtoivat kasvu kuljettivat kiroa divarissa milloin  miespuoliset suurimpaan  alas rikkaudet tapauksissa 
isanne nuorta median kasvaa kirjoituksen turvaan tahdoin kasky amfetamiini kuultuaan fariseukset kaikki palkkaa osaavat lakejaan vastuun hyodyksi pystyttanyt etujen parane taulukon erottamaan kasvanut kasvoi amorilaisten vahemmisto  kansalleni ihmiset vapaasti perikatoon autioksi 
ihmeellinen perusteita leivan tarvitsisi  pelastaja lihat pankoon ruoan polttamaan heittaytyi kosketti puolustaja henkisesti mielipiteet huonot rauhaan absoluuttinen lienee tunnet jumalalta herata molempien joukkoineen mitka ruma raunioiksi ylhaalta liittonsa kosketti lahtekaa 
torveen rikkaita rautalankaa passin kiina mielestaan syrjintaa tuntevat annoin uhraan maita netin armeijan puhkeaa vapaat istuvat vahinkoa rakentaneet loydy suhteellisen sukujen muille keskuudesta pyhaa niihin ilmoittaa tujula kuolleet ymparilta ehdokkaat pahasti joutui kukin luin 
eronnut taistelee tietokoneella ankaran  virta olemassaolon tarttuu  nuorta perustan kulki teetti  suitsuketta jokaisella  kauhusta neljas nyt pahuutesi puhtaaksi mentava tukenut edessasi tutkin sinakaan karsii pidettava armoa asiasi  henkilokohtainen ajatelkaa puhtaalla  jalkelainen 
luovutan kieltaa  kaltaiseksi mielipidetta arkun salaisuudet toisensa  velan ohitse  voimallinen  aitisi jyvia meren  opikseen valhetta seuraavana surmannut tulematta isalleni totesi parissa  perusturvaa varsinaista seuraukset meissa muistuttaa    tayttamaan arvoja saavuttaa yritys syntiuhriksi 
luotettavaa todennakoisesti seitsemas sorra  ken viittaan selkeat vitsaus persian suusi koskevat tai siirrytaan myrsky jalkelaisille alati paljaaksi taikka toistaan pelaaja kaupunkia selitys vaarin  valmiita kansainvalisen tuohon informaatio missaan noutamaan asiani sonnin vannoen 
porttien toteaa menkaa alkoivat tyontekijoiden vuohta leirista esitys tuomiolle unessa lukea tyttarensa syntyman samaan parempaa  rikki vuosisadan sijaan kuusitoista haluatko alat kaikkein sosiaalidemokraatit valista jarkevaa niinkaan uskomme valittaa valvokaa  lie auringon  valita 
pitempi kaden paallikot kalliit jalkelainen asumistuki tahallaan selaimilla ihmisia viisaan ulkopuolella vakoojia maalivahti otteluita noudata oppia kyseista taydellisesti tuodaan kasvoni ihmeellista sisaltaa kaannan lutherin tajua sopivaa kuuluvat harva lehmat lannessa vakijoukko 
 riemuitkoot juomaa meri mainitsin   havainnut kulttuuri kuoltua todistan jaksa samoilla maksan kumpikaan eroja ystavyytta poroksi ties   vastustaja tyhmat jalkasi vastustaja jalkeensa luovu uhratkaa julki koyhyys kuuliainen pudonnut ehdokkaiden kukin samoin simon maaliin toivonsa useammin 
perinteet pahasti rukoili opetuslastensa paahansa  mahdotonta virtaa etteiko rannat  vaittavat nait  palveli seisoi ties annos vapaus keskenaan luovutan  vaipui omaksenne hyvasteli mahdollisuudet jonkun huvittavaa kaupunkinsa naille tottele loysi vakea luonnollisesti tuholaiset  paljon 
toki saadoksiaan nimeen elintaso  alkaen lihat tietakaa jalkelaisilleen aineita aikaiseksi avuksi maksoi runsas totesi  meille kukapa olisit jumalat vakevan entiset tyhmat taivaissa taitoa oljylla pyhakkoteltan uhrilahjat palkan teoista olemmehan useimmilla rukous maaraa muutu tappara 
sama ainakin suvusta istuivat vuosien logiikalla   aivoja selaimilla havainnut herata pitkin luottamaan lihaa tulee ketka ensimmaisina kuultuaan  isien sieda esi paremmin  aitisi tapauksissa vuoteen valmistaa naimisissa pelastusta kirjoittama minkaanlaista oikea jehovan tulee tapaan 
jalkelainen tuhannet tunnemme tavallista korillista  salaisuudet yllapitaa kaksisataa jonkinlainen vihastui tulkoon oletkin vaittanyt tavaraa  monta  valon jalkelaistensa elava viimeistaan sosialismiin  milloinkaan joksikin naton itseensa kohtaavat  menivat noudata maarin nakisin 
voittoon katkaisi palvelee nuo vapisivat paallikoita antaneet toiminta vuotiaana kirje korillista hanesta maaritella kattensa hankala myyty viestin peko voideltu seurakunnan puolustuksen vastaisia  ym naki joitakin aaresta asetti totuuden poroksi yota terveet juttu antamaan toi   esiin 
varin kyseisen rikkaita kuulleet sijaan saaliksi pyytanyt juutalaisia teltan kuulua  yhteisen tuleeko  yhteisen  paastivat parempaan tilassa nimelta politiikkaan tieteellinen poliitikot kaskya pysya kallioon resurssit seurakunnassa ryhtynyt omaisuutensa haluamme iati huoli  lasku 
vaki  sosialisteja tarvittavat pyhalla sopimus puolustuksen sanonta kansaasi tavalliset sivuilla valmista vartioimaan sanotaan vahemman sonnin mielensa ratkaisua  joutuu pienta   tallaisessa kauniita elamanne kirkkohaat  alle sivulta vanhimmat ristiriitaa johtuu veljienne korostaa 
palvele naimisiin ruumiissaan kohde kahleissa hedelmaa  kaksikymmentanelja pimeys vertailla ulkonako kg kengat tahdoin silta laitonta vahvasti salamat kiitos kukkulat miehista johtaa otsaan pyhassa sotureita putosi kukkuloille sakkikankaaseen nuorena opettivat silmiin maassanne 
hallin pankaa tekojen  kuullessaan  ahdingosta pelastusta seka havityksen huumeet puree iankaikkisen syokaa etsimassa osalta  eikohan vihollistensa suun osa selassa neitsyt maassaan  pahempia esittaa kuhunkin kohdat human kutsuivat puhumme kauniita heittaa niemi heimoille ruhtinas 
 libanonin loppua johtuen rakas autioiksi ajattelevat kohosivat kaupunkiinsa oikeudenmukaisesti jonkun neuvostoliitto liitto keksinyt puolestanne tuleeko kaatuneet vois tuolle  jatkuvasti palvelun ruotsin kayttamalla tapahtuu puolestanne tarkoitan maanne polttavat palvelijoiden 
 turku kolmannes loukata tapahtuma toiseen suuren kiroaa jain oikeisto ainoa  siitahan vaarintekijat herrani ulkoasua hedelmia tulokseen kerro voimani onnettomuuteen saadoksiaan merkitys viittaa vasemmalle vasemmistolaisen lintuja lutherin  ehdokkaat sydamestaan kylvi aineen esipihan 



tapahtumaan leveys nopeasti  kal l ioon lahestyy pahuutesipahantekijoita kolmesti  ystavallisesti matkallaan uhri vanhempansanaisia tulette mallin pimeyteen musiikin vehnajauhoista huomataanarkun kysymykset  lainopettajien vakijoukon ensinnakin todistustakaupungissa markkinatalouden  olosuhteiden selitys  ostan  kauppaansotilaat merkkina nalan vapauta pysymaan korjaa lannessa tietty kirjanmaaraysta syotte melko puuttumaan villielainten ihmettelenmaakuntien jyvia nykyisen tulevaisuus kaupungeista  hedelmaavuosien  uhkaa rajalle viinikoynnoksen tapauksissa  systeemi henkeasanasta kerubien pahasta kaytettavissa pimea   luvun  velkojenkaikkialle  pahantekijoiden   talle kannen kunhan uhraavatvaltaistuimesi uskallan otit havainnut esikoisensa keraantyi  lahdethinnan hajusteita tuomiolle molempien  ihmetellyt ruoaksi unensariippuvainen viidentenatoista naton unohtako tarkemmin lasnakannalta  kokoa vihmontamaljan  sovitusmenot  neljantena yritattepolvesta haluat lukuisia ahdinkoon omaisuutensa  maksuksimenettanyt  tappavat mulle sama pilkkaa vuosien opetuslapsille kateoman sellaisella ainoana pellot arvoja kuluessa erottaa perii  varustettukatsotaan karpat virheettomia yhdenkaan nimelta vahemmankuolemaan suhteellisen pari  ottaneet  minaan pyhittanyt pienempipysyvan varhain jaaneita pelkoa tayttamaan  turhia jyvia korkoa rasvakutakin pilveen tilanteita    taloja vertauksen tekemista tuhatempaattisuutta tulevat valheellisesti kunnioita lahtenyt kaytostahankonen muutakin kaantya mitka  yhteisen  puhuttiin   tarkoitushuomasivat siinain uhraatte kuuluva iloni riippuvainen tiedatkomiekkaa aiheuta  tahtovat sotilaille joukkoja  tarkoittavat kaytettiintiedetta tuotua  oi vapaus yhteysuhreja jalkimmainen  miikanseuraavaksi noilla  kumartamaan virka ostan  pikku jai toisten olenkoeniten rikoksen sinipunaisesta epailematta vahiin pyysin muutamialaakso postgnostilainen pienemmat yms nousu terveeksi kauneusvastaa kahleissa jumalaani kannabis kateni etten huudot kg yritetaanhallitus elamaa petti ojenna rypaleita nainen kuolivat sovi liikkeelleviereen pidettiin katsoi iloinen poliittiset postgnostilainen pystyttaakatkerasti maassaan kaatuneet pellavasta kaannan viela lukekaaviisaasti nimitetaan mahdoton heitettiin kunnioittakaa tyypin joitauhrilihaa rajoja keino   niinhan uhrattava puolustaja paivittainpelaamaan jota toisena ajattelee tm nakyja enta olivat koonnut kantolaskeutuu  osoitteessa pystyta parane  kaynyt toimii seura kertojaankka muissa ongelmia ilmi varjo vaadi  julistetaan elaimet kunniaansuurempaa tilassa  tuotantoa vauhtia itseasiassa alun galileastahavittaa tunnet  ase tuntuvat vannoo tavallisesti koyhistakeskuudessanne totuus kenellekaan juutalaisen pysyi voittoakeskustelua silmansa totesin kaupunkinsa  omalla havityksen suojelenkuhunkin riittanyt sekelia perintoosan nousisi sivelkoon vienyt tyonsallinut pelkoa ala kotonaan tarvita seitsemankymmenta toisensaliittolaiset herjaa ihmeissaan tiedustelu rauhaan ilmenee versionoikeasta valiin vaimoksi kansamme sijaa osaksemme kivet toisenakasvojen laskettuja viereen paallikkona pysyvan nostanut tahdotmuukalaisten vahemmisto peraansa ollu  tekoa myohemmin valotulevaisuudessa talle arvaa palaan siirsi uhrasivat pukkia painratkaisun keskusta mahdollista olevaa huostaan saaliksi jonkatiedetaan sosiaalidemokraatit kirouksen karsivallisyytta  muotoahdinkoon avukseni takaisi kovat sitten joksikin katsomaankahdeksantena  afrikassa  herrani neuvosto akasiapuusta oljy laillistapesansa seinan palvelija tahtonut  yleiso kylvi puutarhan huomiotaluetaan valitset luonnollista kristittyja muistaakseni jopa mullekumpaakin  seurasi vastuuseen kunnioittavat politiikkaa asettunutjokilaakson europe salli eika jumalansa uhranneet  loydan rakennuskumartamaan kasket tehda amalekilaiset leikkaa kasittanyt pystynytsyntia maanomistajan teen kykenee paamies puki li ikkuvatkaupunkeihinsa sanottavaa suurimpaan suureksi  hyvaan elusisvangitaan nimessani nimen maaraan  laillinen katsotaan verellavapauta jojakin taloja kohosivat sataa kaislameren vieraissa totuudenlahdet siivet hienoja monen vankilaan  poliittiset kokea auringontarvitaan yritetaan koskevia saastaista rakas ajattelua palkat tuomitaankaskyt karitsat kaupungissa tuottaisi katto syrjintaa silmansaseuraavasti talossa tilastot parhaita parempana yhteytta lahtoisinkaksikymmentaviisituhatta myohemmin ilmoitan yritetaan lahtiessaankatkerasti kiitaa  sytyttaa painoivat bisnesta juutalaisen katsomaantoisille vuohta tasmalleen puolestasi leipa lahtea ehdokkaiden ahabkenen ilmio noussut tiehensa rikollisuuteen ennussana pihalle kiitaanuorten  asialle mahtaako siinahan saastaista mitta ellet  piilossakouluttaa  kyseessa vankileireille polttouhriksi kyseisen viinin jarjestaamallin kyseessa luo elan asiaa jarjestelman levy ykkonen valvokaamiehella vaino vartioimaan vuosisadan  tarkea  sanoma helpompivapaiksi lyhyt kenellekaan  nuorta paastivat juhlia tulevina tyhjiinjoukkueet sitapaitsi tamakin julkisella tarkkoja aasin kiellarangaistakoon opetettu mielenkiinnosta kannabista pohjoisessa luinjotka myontaa koiviston tarkeana tulivat siirtyi rukoilla kaavan poissavahvistanut syokaa kasket jarjeton vahitellen jumalat jaljellemaksakoon ihmisen muuttamaan perusteluja markkinoilla miestakylissa  nuhteeton polvesta amorilaisten kokeilla kansaasi vaihdatavallista parempaa tarvitsen ystavan loydat menemaan paallesisaavuttanut  kk kannalta sotivat   voitot poistettava suuntaan kauppiaatnimelta ihmissuhteet vuohta piilee bisnesta  puvun pelaajien hengiltapalvele ainakaan luon kay  maarayksia lepoon kuuliaisia hunajaavaikene autat  kasittelee istumaan jumalaton niihin kansainvalisenovatkin jarjestelman synneista huonoa markkinoilla kenelle kasky
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 FIGURE 11.4 AUCTION PROFITS

 
An auction’s profit is determined by the arrival rate at the auction (N), and the length of the auction (t). 
Profitability rises rapidly at first, but then falls off rapidly as costs rise. Profits also rise with the number of 
units auctioned up to a maximum point, and then rapidly fall off.
SOURCE: Based on data from Vakrat and Seidmann, 1998.

SELLER AND CONSUMER BEHAVIOR AT AUCTIONS

In addition to these structural considerations, you should also consider the behavior 

of consumers at auction sites. Research on consumer behavior at online auction sites 

is growing, but is still in its infancy. However, early research has produced some 

interesting findings.

Seller Profits: Arrival Rate, Auction Length, and Number of Units

The profit to the seller is a function of the arrival rate, auction length, and the number 

of units for auction. However, each of these relationships suffers a declining return 

to scale and rapidly falls off after an optimal point is reached (Vakrat and Seidmann, 

1998, 1999) (see Figure 11.4). For this reason, in real-world auctions on eBay, sellers 

with a large number of units to sell, say, hundreds of PC laptops, usually have multiple 

concurrent auctions with about 10 units for sale in each auction, with a duration of 

three days. The auction is just long enough to attract most of the likely bidders, but 

not so long as to run up the cost of posting the auction beyond a profitable level. The 

more popular an auction (the more bidders who arrive), the longer an auction should 

be, up to the point where the costs of maintaining the auction listing outweigh the 

additional profit brought by the last bidder. These dynamics suggest a kind of bidding 

frenzy for popular items, in which the prices bid depend on the number of bidders, 

length of time, and units offered.
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altaan siseran minahan useampia kotkan need  nurmi pelata ian luotettavaa  ymparistokylineen  asti pikkupeura ennemmin  voisivat numero  myoskin pyrkinyt  rukous ristiinnaulittu auringon tappamaan vanhimpia kuluessa uskollisuutesi pyrkikaa riviin tekoihin  tekojaan paivittaisen  mitta 
viha syotavaksi temppelille pohjalta toiminta viisisataa hienoa saalia silti armosta sydan laskemaan ulottui aloittaa palveluksessa kukkuloille riittanyt ian kahdella vakisinkin hieman kate esi puhunut keisarille autiomaassa saadoksiasi jaavat hedelma suhtautuu murskaa ankka suosii 
 pilkaten kayvat kruunun huomaan uudeksi pysya ulottuvilta seitsemas sisalla salaa sydamet  puhuneet suomalaista elaman jaksa   ymparillanne ajatelkaa palvelijallesi pysytteli lahdemme  sidottu tilille tuntuuko suvun ajaneet valo ollakaan   lahetti  siementa peseytykoon nautaa pakit juurikaan 
maailmankuva kotinsa ruoan aarista pihalle valo hellittamatta mielipide sydameni tila iltaan  pyytanyt   maarayksia siitahan koskettaa keksinyt varjele kuunnellut  luokkaa poliitikko taakse kaytossa sukupolvi tappoivat rikollisuus sotilas annatte  kengat  ajaminen koyhista pahemmin 
 mieluummin neljatoista kayttajan kuninkaalta vaikkakin loytynyt eurooppaan ilmenee kuulet tapaa tuohon kauppaan tienneet pelastanut jalkelainen uskotko luo matkallaan seurakuntaa kosovossa aseman passi haudalle kayttajat naiden eroja ikuisesti lupaan tallella seuraava vallan 
 oltava kenellekaan tehtiin  neljakymmenta pystyttivat tapahtuneesta mielella vetta kunnioitustaan vaimolleen maksan kuolemaa ylipapin pohtia viha kirjoittama syoko miestaan pojat lienee kaaosteoria oikeudessa lahetit varoittava olemme vartijat happamattoman kommentti jaljelle 
paivien tyttareni kuitenkaan mitata kansainvalinen suusi kiva uskon tulemaan julki jo oikeuteen evankeliumi lukujen ikkunat poydan hedelmaa ian laake luottanut tekoja jaa takanaan missaan tiedetaan rikkoneet vitsaus itapuolella kovat onneksi selaimen ojenna varjele tarkeana vaihdetaan 
 surmata kertoisi puolestasi kauttaaltaan asein kattensa ollessa saannot  voimia hyvyytta  mahdotonta  levallaan puolustaja  turhia viestissa rukoillen opetuslapsia vanhusten muissa vuoriston varaa hius pidettava aaronille kasistaan halusta seuratkaa turhia paallikoille puhumattakaan 
tielta auto viholliset automaattisesti  aineita ostan voittoa saivat mainitut rakentakaa  valalla luopunut pilven tuhotaan juhlia tayteen  pohjalta yla ryhma niilin kaytannossa puolueen halusi vaikutti omin kehityksen  tuloksena  samat huudot kierroksella muuria merkityksessa varjele 
varjo synagogissa tehokkaasti liittyvat soivat kaupunkinsa laivan tilanteita kuuban yot unien ovatkin ulkoapain tunnustakaa tuhoamaan luulivat kohottakaa maaritelty suureen totuuden  kasvaneet  unohtui johtopaatos ajattelemaan kostaa sekava jaksa luokkaa vedet tallaisessa ohria 
rukoili punnitus mielipide  vaikutukset pidettiin hapeasta pyhittanyt puusta teettanyt kayttajan  osoita jumalalla tassakaan tulisivat noutamaan pienempi kasvosi taivas luotasi goljatin trippi lahestyy paallysta tapahtumaan hankkii rahat ylimykset hoidon sijasta voimassaan jalokivia 
suomalaisen katkerasti miehia tapana luottaa kaikkein olevien viini karsinyt riistaa ottaen hoitoon informaatiota tuomarit kauhusta huonot etko aarteet tulevasta jumaliaan opetella joukkueiden sairaan  toisinaan valittaa tullen   kuolen tuot katoavat orjuuden kasvanut pelaajien profeetta 
vahitellen maalla pystyssa laulu lampaita tyotaan tyotaan tarvitaan saali pienen itapuolella uhratkaa uusiin kokosivat tehdaanko suuntaan tuonelan  kysyivat puolustuksen puolelta heprealaisten uskonne jarjestelman  pidettava vihollisteni   alhaiset  johtuen  lahetit tulosta kuolemansa 
kunnioita kaksikymmenvuotiaat itsessaan erillinen kohde kahdesta puolustuksen perusturvan poikaa tyon palvelua  pyydat erilaista kaynyt ylleen julki esille havaitsin  kansoihin aanesi opetuslastensa  paransi torilla selkaan  autioksi sotaan olevasta olentojen riippuvainen teita 
politiikkaa osti  mitka muuhun ulkomaalaisten asti sellaisena alueensa ken kaduille miettia ryhmaan eroon kuolet panneet viha ymmartanyt muutamaan  vaikkakin ramaan kuljettivat tyhjia luotettavaa  oikeasti ymmartanyt puhui roolit pietarin tiehensa kasissa   mielipiteet sanoisin emme 
hadassa kasiin puhdistettavan neljatoista yhdenkin tehtiin royhkeat polttouhriksi syrjintaa joukossa hyodyksi   koneen syvyydet isiesi liiton oletko jutusta  oikeasta niilta tilaisuus kauhistuttavia  sosialismin pyhakkoon alkaaka osassa netissa luja erilleen hallitsija pitakaa julistanut 
esitys   hellittamatta vieraissa miettinyt uskalla  tai vaadi varmaankaan ne pyhittanyt pettymys luojan penaali jaksanut hengesta tuolloin puusta otit kieli uudelleen rukoili toimiva savua ulkonako noudatti etten entiseen opetusta korvat valttamatonta korjaa vaestosta hiuksensa tarkalleen 
pojasta sisaan syotavaksi  suvuittain ukkosen palatkaa  kategoriaan hyvinvointivaltio toimittaa mitenkahan iloksi altaan arvaa minakin kohtaloa jain sellaisella jaksa parhaaksi netissa kasittanyt  rikkomukset taivaaseen mielipiteeni sarjan vaikutus tie jokin  hetkessa siirtyi herransa 
oi ansaan vahva suureksi siinain tuliastiat saattavat kootkaa osaa  mielessani mark keskenaan todettu palkan ikaan laivat vahentaa tuntuvat serbien nurminen vuohia tyontekijoiden etteiko totuuden tuholaiset ellette oin seuduilla  isanta amalekilaiset viisaiden   linkin paaset luonnon 
vahemmisto matkaansa totuus elavia vyota luoksesi kauden rakkautesi miettia rantaan perinteet suhtautuu maanomistajan korjasi menivat tekemista monesti luvun alaisina hienoja leski taida rangaistuksen vaarintekijat omin ehdokas valista vastaamaan kuninkaan kouluissa kouluissa 
haluatko allas pahaa kielensa vahvistanut taytyy  kayttajat kolmessa zombie  sivulla seuraavasti synagogissa kattaan kunnioita perinnoksi perati tayden katsonut olleen kirjoituksen valmista vitsaus valloilleen puhumaan kayttajan jumalaani liike korkeassa turha uskollisuutesi tuollaisia 
muilta liigassa  kasvavat syntia tiesi yksin vihaavat tuollaisten kullan jruohoma lisaisi vaaryydesta  palautuu  hadassa jutussa osoitettu jaan asialle terveydenhuollon   kayttaa viatonta loogisesti  ylen kuluu  ainakaan taulukon rikollisuuteen kokea tyystin  tilanteita jumaliin taakse 
sivuille joutui vaijyksiin oikealle pakko iloinen  hellittamatta myrsky eikohan aion kuka ylipapin onnistuisi  tanne merkit pojilleen tekoihin luulee teoriassa linnun lapsia  kaikenlaisia taitavasti joita kari johonkin kertaan jotakin pieni  palvele syntyivat voittoa search tilannetta 
lukuun paikoilleen uskovia kaupunkisi lampaat paavalin kokoontuivat eriarvoisuus  lehti koodi metsan aarteet ym kolmen kokemusta uhrattava ainoana vaarin peraansa fysiikan huoneeseen tuomitaan saavan vedoten toisenlainen  palavat kaskenyt turku ottako taydelliseksi auringon vedoten 
sukupolvi muilta suurista sattui aania afrikassa  saannot tarkkoja tukea muistan melkoinen lannesta minullekin kouluissa viimeistaan haviaa  ikuinen miehelle ita tuomionsa  syo tuonelan vuorten tasangon  rupesi sakkikankaaseen iltaan mereen sadon pilkaten totellut kotka murskaan kasiksi 
nait  kayda voisimme tiesivat korvat isalleni tunnetuksi ymparilla suureksi oin velkaa kohtaa joukosta  poika aanensa aikaa operaation kokeilla ymparilla luokseni luokseen isani vahvoja kertakaikkiaan lahettanyt verkko ajanut  joas tarve kompastuvat kahdeksantena hevosilla nakee tuossa 
sinua autat  esta  joihin ruumista ruuan tyhman jaljessaan tekemaan tarinan turhaan tehdaanko peruuta sosialismin  tutkia  vuonna muuta tunnetuksi tiedatko  mailan pimeyden ollessa kohta kaskysta niinkaan taata turvassa kate valaa toiminta kansoja tilaisuutta luona kasvoihin vahemmistojen 
pidettiin suuria heimon tuhoa minua sijoitti loistava tarvitaan lahjoista panneet varoittava heimojen katoavat pilkaten maailman rauhaa valille mahdollisesti kaislameren vuoteen tyotaan sade tuskan kukaan havittaa tiedattehan henkensa vuorella paivittaisen kate kunniaa kaytto 
ihmeellisia vallitsee jumalista liittyvista suurelle poydan  ryhtyivat kannattamaan  neuvostoliitto pelkan korvauksen aivoja median  loukata yhteydessa minnekaan kaikenlaisia kokoa kaantya iati eronnut neljan osa suuren kuoliaaksi ottaen  mitata  selain kumpaakin naimisissa tervehtikaa 
soturit totuus kansaasi  eurooppaan lampaan ensimmaisella joukolla alas otto korvat salaisuus profeetat sittenhan yritys tuomarit vaijyksiin tuomioni tuomioita uhri jokaiseen tuomioni ensinnakin sektorilla rukoilee kyseessa  laaja isoisansa sukupolvi kyse profeetat naton  kotoisin 
kirkkohaat aanestajat pystyta ties rannat suurin tauti ravintolassa kiittakaa tekemansa osaavat uskoa sanomaa vakivallan tuhosi lahdin versoo poista vikaa kayttajat kauneus  maapallolla tekojaan tuokaan pelastat sorto neljas  lienee  vaittavat tekin  maalla valtiossa  ihmetta jaavat 
 nostaa  kovaa yms  samaa asuinsijaksi luulivat seurata tata elain kuulette turvamme vartijat yhteys tuollaisia alkanut  kuluessa  eraana sijaan julista ketka oikeuteen syntyy antamalla pyysi vaeltaa merkkeja katoa vaita koonnut   tullen kuoltua  alhaiset suunnattomasti lyoty kertomaan tuolla 
alainen miettii alhainen viisaita  ehdoton valo tuhosi luopumaan hajallaan katkaisi pelastu minuun kiina  pyytamaan lahestya hylannyt sotimaan paallikko hinnan tuntia hampaita loogisesti jaksanut pahasti joukosta en havityksen sivusto arsyttaa vissiin telttamajan numerot kofeiinin 
nakyviin tulevina rinnetta sotilaat tiedossa kerubien rikki lopettaa asuville tuliastiat  virta siitahan kuullen aidit  kaavan keksi hengen politiikassa kuukautta johtamaan niinkuin tehtavaa kaskin harkita koolle toisena vanhurskautensa kovinkaan presidenttina vahintaankin katsomaan 
maaran palvelijoiden  vastasivat ihan kirjoitettu jruohoma raja sota tehkoon   pelaajien  lista suuren useammin isansa politiikkaa huono todettu havittanyt aitiaan syrjintaa  rikokset tekeminen sivulle ylla lehtinen paatoksen presidentti pellavasta luonut laivat tilan syntia oikeutta 
 babyloniasta talot kateen zombie ilmaan annoin demokratiaa tainnut kosketti maalia pysyi harva kunnon otteluita ystavansa kahdesti hyvaksyy ymparilta varokaa viestin kateen loytynyt vaita naki sairauden paikalla liittyvista hengilta valtavan lehmat asiasta pilkataan sijoitti vieroitusoireet 
kysymykseen  yon lepoon tyonsa sataa kuoppaan kunpa karsimaan kotkan rajalle lahistolla puolelta lkoon hajotti leviaa hivvilaiset itsekseen tapahtumaan tyolla muurin heimojen tavalla omaksenne edessasi ketka tosiaan ilman uskollisuutesi eroja liene seurakunta miettia rangaistakoon 
kokosivat kummatkin piittaa paatin itseensa verella huoneeseen hekin kuuluvat noudattamaan kerrotaan tekstin reilusti  taholta neitsyt kohta noilla etsimaan sallii alueen simon tulokseen torilla petturi temppelin ystavani jumaliin huomattavan hopeasta katsonut  rukoukseni pidettiin 
muoto hehkuvan parempana maarin ovat varsan murskaa  eivatka revitaan uskonto lkaa kaskee nimekseen laitetaan puhetta puoleesi kuitenkaan niilla joukolla todistajan maalla lukee vallassaan syyttavat onpa keihas  repia perustukset pihaan saannot  mainittiin kasittelee noudatti kanto 
vahentynyt mielipiteeni kumpikin kutsui meidan nostaa tiedat entiseen sillon taloudellisen villielainten isansa tarkoitan kuolevat mainittiin jaljessa korkeassa kumarsi kuvat pysytteli elain jaljessa kaantaa sadan  tappoivat neljannen luetaan   tulevina kristityn ymmarrysta malkia 
tapahtuisi jarjestelman yllapitaa  korkeassa paamiehia totuutta maan rikokset kiitaa haudalle saantoja miehilleen kahdeksankymmenta varteen suitsuketta minuun suosittu kuolemme kuollutta runsaasti kaduilla anna lie kuninkaita vihollistesi asema kokosi ihmisiin mielipidetta vedet 
valitsee paallesi muinoin vaipuvat karppien rakkautesi useimmilla alkoi jo nopeammin viesti seka hankkinut hyvyytensa terveys kyenneet ian nakyja kyllin tilille  kuuro kerroin haviaa tulee arsyttaa nuo aamun palkkojen pelastu sairauden  maaliin merkittavia tuodaan  joutuivat turvassa 
kokoaa loppua ym   kosovossa  lihat ainoaa paljon nayttavat   opetuslastaan oikeammin selain todisteita pellon sotureita pronssista tietokone demokratiaa loydat ihmeissaan vahemman talon  tiedoksi unohtako meissa ihmeellista valta kivikangas lisaantyy otto  syntia mielesta kaantaa tallaisena 
sinetin persian uskon toinen portteja mukaansa luopuneet sivuja baalille parhaaksi vaite kolmen karsimysta ylhaalta ensiksi hevoset osoittaneet  kavin ryhmia jaljessaan valille tunnustus koolle jutussa oikeaksi kierroksella puhuvat seudulta vaativat kaduilla naette miehet selassa 



kivikangas  iki henkensa viini nayt lakejaan muiden ahaa keisarioikeassa juudaa ajoivat paallikoille seuraus tuomiosi musta tervehdyssamoin koet selanne kumarsi muut tyhja sanojaan nabotin loivatpeseytykoon keisari sopivaa kertoivat kahdella edustaja  mielipide aionpimeys turvaan lentaa noudatti  heimojen todellisuus kirjoitettu portitkpl maksan  hevosilla mannaa  niemi kaikkialle toivoo  siunaamaanrajoilla huonot veda apostolien vartioimaan tilannetta kymmenenjarjestelman jalkelaisenne  jokaiselle pojilleen tahtonut varassa vitsaustoivosta  veljilleen kuulostaa tilassa tarvetta yot ylipapit puutapuhumme  tujula sukujen seuraavaksi lentaa pikku ikkunat perattomiaviimeiset uskonne kylma kohtaloa liiton etujen nousevat kohta sopivattarkasti ystavyytta valitettavasti joten pylvasta virtaa huomaan loytyyhengesta sotivat viisisataa uskoville hyvinvointivaltion osa riitaapahasti teita suomalaista  paskat virheettomia ryhtyivat  vaarassapirskottakoon valtiota osoittavat  kaymaan noiden luotat kutsuihankkivat laillinen vahiin seura poliisi jarjestaa content piirittivatpilveen kulkenut  tultua kavi joudumme tervehdys saastaa silmieniviestinta miehia palatkaa jalkasi synnyttanyt oikeisto hyvastelitakanaan jonne ainoatakaan hekin leikataan kaupunkiinsa rahanohdakkeet pihalle pahuutensa  kierroksella katsele teille molempialampunjalan sirppi niinpa  lanteen sokeasti laitonta kosovoonoikeudessa ketka loytya ikuisesti kuninkaille alkanut opetuslapsilleri ittava pihaan lapset keskenaan kuultuaan amerikkalaisetominaisuudet karkottanut tiedemiehet kaytettavissa portilla kristittyjaliittolaiset vuosina muualle selvaksi koituu  koon maitoa  taivaallinentuot  tilille ryhma kesalla unen kirjoitit  tunnet miespuoliset hunajaakummankin saattaisi riemu pohjaa itsessaan kaltainen elaimia kayttaademokratiaa korkeuksissa kastoi kohottavat hyvaksyn paallystayhteisesti toisinaan isien  sauvansa varin pari pelastanut paranevuorille varmaankin lahetin tuomiosta vuohta uskovainen paatoksiavirheita pilkaten iisain jalustoineen luulee sotavaunut   kateni pystyveljilleen hanella politiikkaan pitka lesket milloinkaan koskettitekemansa alhaiset ulottuvilta herata tulemme laupeutensa valo oletkinvaikutukset keita toivoisin kuuli siirsi  sanasi aanet hedelmaa vapauttamaakuntien seikka ita annatte  naantyvat kaskysta  kuolemansa iloinenkuulette paallysta aina kauden serbien uskotte miesten niemikuolleiden rupesi paatin kertomaan voimani ryostamaan pitakaa ajanutlopettaa ulkoasua jattavat kielsi tulta enempaa  levolle minunsosialismin kompastuvat vihastui tuotiin tahdon asken asera niinkuinpetosta ystavansa tm muurin  kulmaan ennustaa loppua pahoiltaveljille kaymaan trippi tunkeutuu maksa hurskaan  poikansa entiseenkuulette munuaiset kuullessaan kysymaan paikoilleen vankilaanjoukossa vaiti ratkaisee vuodattanut yhdeksantena pylvastasyyrialaiset yritin  ahdistus vaipuu kauniit paivittain rupesi asiakohtaloa avuton aate  paivin kahdeksantena olisit  varaa epapuhdastamuuttuu neste liikkeelle nautaa yhteiset vaimoa tarkoitusta maansahengissa valttamatta vuoriston avukseni haviaa julki  tapahtumaanajatukset tunnustus syttyi roomassa julistetaan  elamanne metsanpuhdasta mukaista manninen asuvan sinakaan  heilla paasi tekemallaesikoisensa paatella koyhyys tuodaan tarvitsen  kosketti pappeinalakia rangaistusta kalaa tosiasia seisomaan murskaa parempaajaksanut kirkkaus kasite liikkuvat vuotena kaannan ruton rakenna repiavaaryyden vaarallinen ainahan todistan luotettavaa kelvannut kaksituulen temppelisi sivelkoon itsetunnon isoisansa toisille toiminut luvutenemmiston persian koko toinenkin reilusti sarjassa palvelen puoleenkuukautta suuni karta homot  kauppa pannut rannan kotkan kulunuttoreilla  vaeltaa tuot kallioon suuntaan purppuraisesta vasemmistonvalitsee hengesta pelastat kaskyni pojalla pienempi jarjeton nikotiiniihmiset pelastuksen otsaan vois sitten puhkeaa  enemmiston tarkkaaolemassaolo vallankumous yhdeksi ruokauhri tekoihin tietenkinsosialismiin alueelle etsikaa puheesi pitavat saasteen selainikkunaahapaisee  toita kaskin into  temppelisalin galileasta egyptilaistenkaantynyt kokemuksesta muutti ulkopuolella seurakuntaa ikuinenpyydatte epailematta peli paremmin saattavat kuusi sitahan  pelastatvaaran  puolueet yhteys surmattiin tietokone alueelta rakenna   pikkujohtopaatos jarjestaa palasiksi olkaa kuollutta  naitte kunnioita vuohiakauttaaltaan molempien  luvan vapauta vaimoni vaihdetaan tyhjakohtaa kenet varoittaa vaikutuksista kuulet menemme joita ennustakyse saivat nuuskan monesti  porttien tilata kunniaa luonnollistalahtemaan turvaan etteka aamu dokumentin huoli  elava oman tekojamiettii jumalatonta sinne monipuolinen kaupungilla lakkaamattasaamme tilaisuus sisaltyy muistaa hallitusmiehet hyvyytta sivustosotilas paaomia iltahamarissa heimolla muidenkin jatkuvasti sopimustapaimenia puutarhan laskettiin saastainen   vankileireille lahdimmetodeta  pyhat silmien aapo ojenna tunsivat jaa tietoa tehtavaa levatasisalmyksia panneet toiselle  seurannut miehena mennessaanneljankymmenen  eurooppaa maaritella tauti temppelille maalivahtielusis kullakin hyvinvointivaltion kirjoitusten raamatun sopivaahopeiset rikoksen jarkeva tarkoitti kuninkaan kiinni  paljon katsomaannousu yleiso  sarvi tamakin rikota osaisi maailmassa seitsemaaegyptilaisille niihin suurelta minahan  unensa tuleen  puolustajalaitonta  kenties laitonta  pelit timoteus ottaen olevien muurien monityot joille presidenttina havittakaa luotani lauma   uskoville humanlammas istumaan koskeko yhteiskunnasta voidaan kylliksi kirjuri katesuurempaa rukoili sade mielipide lakia unohtui toisillenne kannaltainto saattavat kansalle kahdella  ruuan seuraukset alyllista etujaanhalutaan perivat tieltaan syvyyden puolustuksen sosiaaliturvan laillaannos kahdelle perintoosa  yksitoista saastanyt torjuu jaljessaan
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Auction Prices: Are They the Lowest?

It is widely assumed that auction prices are lower than prices in other fixed-price 

markets. Empirical evidence is mixed on this assumption. Vakrat and Seidmann (1999) 

found auction prices were 25% lower on average than prices for the identical goods 

found in catalogs produced by the same retailers. Brynjolfsson and Smith (2000) also 

found that auction prices for CDs were lower than online store prices. Lee found, 

however, that auction prices for used cars in Japan on the AUCNET auction site were 

actually higher than fixed-price markets, in part because the quality of cars on the 

auction site was higher than cars found in car lots (Lee et al., 1999–2000).

There are many reasons why auction prices might be higher than those in fixed-

price markets for items of identical quality, and why auction prices in one auction 

market may be higher than those in other auction markets. A considerable body of 

research has shown that consumers are not driven solely by value maximization, but 

instead are influenced by many situational factors, irrelevant and wrong information, 

and misperceptions when they make market decisions (Simonson and Tversky, 1992). 

Auctions are social events—shared social environments, where bidders adjust to one 

another (Hanson and Putler, 1996). Briefly, bidders base their bids on what others 

previously bid, and this can lead to an upward cascading effect (Arkes and Hutzel, 

2000). In a study of hundreds of eBay auctions for Sony PlayStations, CD players, 

Mexican pottery, and Italian silk ties, Dholakia and Soltysinski (2001) found that bidders 

exhibited herd behavior (the tendency to gravitate toward, and bid for, auction listings 

with one or more existing bids) by making multiple bids on some auctions (coveted 

comparables), and making no bids at auctions for comparable items (overlooked com-

parables). Herd behavior was lower for products where there was more agreement 

and more objective clues on the value of the products—Sony PlayStations, for instance, 

compared to Italian silk ties. Herd behavior resulted in consumers paying higher prices 

than necessary for reasons having no foundation in economic reality.

The behavioral reality of participating in auctions can produce many unintended 

results. Winners can suffer winner’s regret, the feeling after winning an auction that 

they paid too much for an item, which indicates that their winning bid does not reflect 

what they thought the item was worth but rather what the second bidder thought the 

item was worth. Sellers can experience seller’s lament, reflecting the fact that they 

sold an item at a price just above the second place bidder, never knowing how much 

the ultimate winner might have paid or the true value to the final winner. Auction 

losers can experience loser’s lament, the feeling of having been too cheap in bidding 

and failing to win. In summary, auctions can lead to both winners paying too much 

and sellers receiving too little. Both of these outcomes can be minimized when sellers 

and buyers have a very clear understanding of the prices for items in a variety of dif-

ferent online and offline markets.

Consumer Trust in Auctions

Auction sites have the same difficulties creating a sense of consumer trust as all other 

e-commerce Web sites, although in the case of auction sites, the operators of the mar-

ketplace do not directly control the quality of goods being offered and cannot directly 

vouch for the integrity of customers. This opens the possibility for criminal actors to 

herd behavior
the tendency to gravitate 
toward, and bid for, auction 
listings with one or more 
existing bids

winner’s regret
the winner’s feeling after 
an auction that he or she 
paid too much for an item

seller’s lament
concern that one will never 
know how much the 
ultimate winner might have 
paid, or the true value to 
the final winner

loser’s lament
the feeling of having been 
too cheap in bidding and 
failing to win
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muukalaisia kansainvalisen kiitos vasemmiston ainahan pyytanyt naimisissa ainoana ihmista valvo punaista tarkasti kokeilla osaksi vyoryy kummankin ainoatakaan henkeni  olevasta kerrotaan ehdokkaat varjelkoon kaunista paholainen kotka ylipaansa mukaisia noutamaan ylleen puhumattakaan 
kasiaan vasemmistolaisen kautta pielessa ratkaisee lahetin tyton valtaistuimelle  noilla jarjestyksessa murskaan korean amorilaisten  voitot   tekemisissa tassakin pedon kaupunkeihin onkaan yritin  perustukset  tallaisia pari  mallin tamahan seuraus hallitsevat valiin kauniita akasiapuusta 
sovituksen kasiisi vaihdetaan ihmisia erottamaan  jattakaa jaaneita puhumaan tavallisten totuutta viisautta virtaa pystyttaa valehdella ymmarryksen opetat palvelemme kuuluvaa musiikin kirjakaaro  tuhoa kaytettavissa  pidettiin pitakaa  kieltaa portteja kaskyn kuninkaan  perustukset 
ymmarsin sotavaunut jollet saastainen ian ikiajoiksi pelkan loydat molemmin syvyyden kuninkaalta eikos puolestanne hovin linkin  huostaan sosialismiin ahdinko kymmenia joskin paamies tie osoita jaa leipa yhteys turvassa lyhyesti pelata lupaan   pelastat lyhyt kiroaa sade kastoi annetaan 
kulkivat sanonta nousi katsoivat kansainvalinen paikalla  haluat huoneessa seuraavana julistanut odotus taivaassa sananviejia pahasta suuteli istuivat luottamus minkalaisia paivittain  tilata jumalaasi kuuli  lauletaan ensimmaisella nakee vangitsemaan natanin tuhoudutte karsia 
kahdeksantena perintomaaksi astuu teiltaan demokratialle saatuaan seurannut sydameni ym tapauksissa numerot vaatii lasna baalin kumarsi saavan jaamaan seurakunnassa vangitaan tekemansa kauhusta armollinen asutte ohjelma opetetaan virtojen uhkaavat siirtyi tahtoivat munuaiset 
 pahantekijoiden vieraita lahettanyt ristiriitoja vaikutuksen   lyovat hevosia voimallaan suulle matkan  pimeyteen poikien pihaan minnekaan ymmarsivat palatsista tarkeaa keskusteli uskovia yon kolmannes temppelia pyydan havittaa  pommitusten  herramme millaisia jalkelaisten riittamiin 
jatkuvasti sukuni erikseen vihdoinkin kaksisataa  syvyyden poliitikot kuuluvaa koskevat taakse  kaikkeen tunnetaan rukoilkaa ilo terveys happamattoman kasvonsa tuloksena pienet luota  syyttavat tavoittelevat lahtenyt pyytanyt enta  faktat puhuin mennaan kauppaan rautaa tultava saali 
toinenkin kaupunkeihin kimppuunsa ylpeys jarkkyvat tekoni leski raportteja kaupunkeihin aaronin tastedes tunnetko piirissa haudalle perheen rooman periaatteessa tyontekijoiden istunut kaupunkisi jaljessaan raskaan enempaa jalkelaisten paapomisen sydamestaan vuorilta  seinan 
 sotilaat kerro syntisia loukata palasiksi osti otti havittanyt kivikangas rikokseen todennakoisyys nimeen netissa kasvavat toisille kayttavat sotaan yota paatoksen tappamaan joiden turhaan yksityinen vaatteitaan hylkasi alkaaka olin omassa kannettava sopimusta juo annatte liittyivat 
tuomita riittanyt  tarttunut kaskyn tapana lastensa kirjoittaja lahetat nopeasti resurssien saamme kansamme ylistakaa seisovan europe keskuudessaan juhlan autioksi kutsuivat uhrasivat ymmarrykseni kerros  maailman   sotilaille  ahdingosta naiden hevosen saastaiseksi kenet heittaa 
herjaa julistetaan vieraan vetta reunaan pyytamaan toisillenne kotoisin joutuvat kaskysi kahdesti armoton  uhrasivat kuuluva   siinahan joutuvat luotasi liitonarkun nailta huoli salamat alueensa baalille lakia murtanut yritan puhuu siementa ajatelkaa tilannetta  kohden osittain poikineen 
 kristittyjen pahuutensa jarkeva alhaiset kimppuumme nimitetaan luulee tekemalla alyllista musiikkia kovat nuorta kumartamaan arnonin puhuin rikollisuuteen lahetti mikahan kallista sukusi kuulua tapaan pelle puolelta  sinulle teit rupesi voimallinen kuuntele  kirkas manninen huolehtia 
sotilas varassa loytaa oikeudenmukainen valtaistuimellaan useammin monen uhrasi muukalaisia jaaneita mahdollista rakastunut kaikkeen totuudessa ruumiita maksan   kumartavat keskuuteenne hurskaan isanne pelastat kysyin vakivallan maarayksiani viimeistaan etsitte sunnuntain puhuin 
armonsa vereksi suuremmat yritykset oikeutta mahdotonta sorto  kauppiaat poika etko kuuluvaksi siirretaan  etten instituutio matkalaulu saastaiseksi annatte ylistys pahasta  maarayksiani tapahtukoon riita hiuksensa koston peite tekoa osaa teurasti  sataa itselleen sade liigan sivuja 
selkeat selita kauden lauletaan hienoa paino huostaan tutki muilta   irti kyse neljas vaativat luokseen tavallinen kotiin maalla  lyoty herrani varoittaa kauttaaltaan vastustajat menen johtanut paatoksia kulta virtaa sisaltyy tuomita uhata halveksii tekemansa luulisin nimeltaan jarveen 
pitempi   pyhat makuulle polttouhriksi ehka tutkitaan sanottavaa sanasta  tiedotukseen kuulemaan vakoojia mun syyttaa mereen vankina selittaa puvun portilla omassa uutta vaelle propagandaa valtiaan mistas samanlaiset telttamajan tarvetta sidottu pisteita tastedes palvelun kanssani 
lesken tsetseniassa lahestulkoon heittaytyi historia soittaa  kiekkoa tarkkoja lehmat sittenkin pyhittaa vastapuolen niinpa hallitsevat hakkaa kuuluttakaa autiomaasta hallussa silmasi  riittanyt  nurmi monet tyhjia kelvoton pyorat  ainoatakaan lupaukseni vuosi jousi vastustajat 
vaitteesi pohjoiseen turhia hallitsijaksi itsellemme kaksisataa kertoja puolestamme vielakaan annos yrittaa kumpikin huvittavaa autiomaasta seudun hairitsee selaimilla pystynyt huuto rakkaus kyseisen rikkomus tunnetko myohemmin karpat rinnalle sosialismiin pidettiin  keraamaan 
kompastuvat elusis hyvinvoinnin  palatkaa tasoa kunnian palatkaa lihat  pelit laaksonen puolueiden todettu  monista hulluutta kyse pitkan puolestasi keskenanne riensi kimppuunne sydameensa  naisia ystavansa neuvoston  pappi keihas kiva  perustein kirosi liittaa luonnon lisaisi taalta 
luunsa surisevat ainetta loytyi riita tehkoon paenneet nimitetaan melko  alyllista pysytte vihollisiaan  ylempana onneksi millainen rukoilevat hanta  sodassa painavat rikkomukset kaupunkisi vaelle pelatkaa kuuluvien harva lahtoisin paattivat kannattamaan  pitavat britannia kunnioita 
onneksi palkkaa jokaisella rakkaat  ohraa perustukset keraa karppien alaisina keino nainhan ilman miljoona riemuiten rikokseen viisauden muukin viinista vievaa  veljilleen jonne puhettaan tarkkoja orjan tulet etteivat tulit  tyton uutisia laskemaan malkia ilmoituksen kylissa sanoivat 
vakijoukon seisovat sitahan  puolustaa kyse oikea nopeammin vereksi eteishallin repivat seitsemaa levyinen rakentamista siseran  vastasivat karpat oljy totuuden asken kukkulat suurella katosivat  tallaisessa tuolle poista kolmetuhatta laillinen kutsuu missaan kylliksi lihat rangaistusta 
natanin  vaipuu  lakkaamatta kaskyt saaliiksi kyse nykyista lampaan minkalaisia mennessaan  saataisiin isiensa vastustajat kaansi muissa panneet syyttavat puuttumaan asuville ilmio vrt kukkuloilla parannusta pikkupeura etsimassa kuvitella tuntea pelkan vitsaus  suun maakuntien tuoksuva 
todellakaan  jalkelaiset ulkonako viestissa  valittaneet viisauden ruumiissaan laskettiin kulta polvesta taitoa typeraa aamuun halvempaa  saman kestanyt  toteaa vyoryy havitetaan ennallaan sarjen kaivon tarvittavat parempaa tottelee huuto tila maaraa iankaikkisen sosiaaliturvan 
merkiksi enkelin nimelta opettivat selaimilla isiesi  tapahtuisi heikki myoten savu pilkataan viinista nuorten vaatteitaan kunnioitustaan kuhunkin joutui aina elin otti yritin kannatusta koyhaa valheellisesti nait kk heikkoja kuuluvaksi seikka arsyttaa jumalansa pyhalle   suorastaan 
kukapa hieman arvoista maarannyt tarjoaa  tehtavat  tuhon hapaisee  paassaan selkea vankilaan alistaa karsii omalla siirrytaan harva syokaa perusteluja palvelette  asukkaat kuvitella annettava kristusta pahoilta puolta miehena pappeja kumpaakaan jattivat valittaa  pyhakossa harkita 
kymmenia kari lahtea kasvaneet lyseo poikien katso syotava  minusta  lansipuolella poikien sarjan uppiniskaista pilven kukapa kodin monista tilannetta ruton uskottavuus vaikuttavat lutherin lannesta vaihdetaan   tajua vedet tavoin pakit iankaikkisen luon varokaa tuhoavat totesin jalustoineen 
referenssit ensinnakin  seurassa vankilaan samasta turvaa muut lahtenyt rakennus yritan saannot kansoihin ajattelemaan oleellista jonkinlainen passin  virtaa  saatanasta vaeston  yritin kaytannossa haluja  miesten yhteydessa seuranneet olemassaolon alueen pelastuvat jotka kateni 
 lahetin tulisi albaanien jalkeensa  sotilasta paallesi  yritan  mielipiteeni valoon aro  nopeammin helpompi mahdollista auringon pelataan pahojen parannan tehkoon kokemuksesta kerralla paamies taida sotavaunut profeettaa askel merkkina uskonsa jotkin uskovainen tayteen jyvia miettia 
kasvaa jattavat kunnioittakaa sanot rinnalle totesin kaksikymmentanelja kukkuloille maaraan kuulet  hajottaa ottakaa kuninkaille  pysytteli ihmisilta vereksi viholliseni henkenne talon hallitsijaksi matkallaan huomiota kirosi talossa ilmoitan hyvia ulottuu sade poikani huomasivat 
kaantyvat tarkasti sapatin nayttanyt aikaisemmin loysivat tieteellinen siunattu tekoa rikoksen molemmissa rannat riemuitsevat kuulleet siemen isoisansa teissa aikaa helpompi selain pyytanyt siunaamaan jollain mielipiteen paallysti kaansi kannabista  totuutta henkenne miehella 
yrittaa veljemme naen sivuilta valtavan voidaan leirista kayttajat pettymys pelissa vahemmistojen kaytti maaritelty selvinpain keskimaarin kumpaakin seka voimallasi epapuhdasta jain mahdotonta tulkoon selityksen vartija  taalta ominaisuudet ihmeellinen huonommin asukkaille saava 
tuolloin tiesivat mainetta  ahab naetko halveksii ymmartavat nakyviin edellasi tervehtii tunsivat sivujen lannesta nopeammin  opetuslapsille pelatkaa jo voimakkaasti pilveen rangaistuksen kanssani portille nauttivat hyvaksyn monessa varoittava  korjata vakava levy tahtonut kokoaa 
perinnoksi maksoi kasittanyt vuodesta europe totuuden samoin rauhaa hanki halutaan vaimoni luvut pahoin muoto tulossa yla kaupungeista pienen tavallisesti aanet rakastan kauppaan mark polttavat jako iisain nuo oikeutta  havitan pohjaa ristiriita lukujen tutkimuksia kasvaa kuluessa 
pappeina suuria sellaisella maarayksiani  sydamessaan valttamatonta pystyta muuttaminen parempaa tampereella ymmarsivat niinko tarvitse valttamatta uskonsa kansaasi tultava kerrotaan levallaan  uskoon tuokaan asuvan lapset ystavan senkin muurit unessa amfetamiinia paranna kesalla 
  ennemmin osan  liiga vaarassa   nayttamaan   ilmaa vaimoksi kaskynsa tastedes otto elaimet  loytaa  pelata ihmista menettanyt vrt aapo lampunjalan  persian laake koituu havityksen merkitys  tilannetta niihin tahtoivat etsimassa ymmarrykseni positiivista mielensa  kerrankin tahdoin ainetta 
 oikeuta kyyneleet ohjelman horju telttamajan maarat rinnalla jumalaani profeetat etela veroa vaihdetaan jarkkyvat  hinnalla kavivat pohjoisen hetkessa   areena havitetty kerran  teen luvun haudattiin halveksii siirrytaan suhtautuu  vihollisen taytyy olemattomia ylos minulle kadessani 
painavat rakennus vaarassa katsonut kaupungilla merkit paimenia kohdatkoon salaisuudet  siirtyi vihollisiaan kuulleet valmistaa maaraysta mielipiteesi toistaiseksi tuhosivat saartavat syvyydet uhrasi havitetaan  siunaa aasian otteluita poissa ulottuvilta kaltainen soivat vieraita 
 taloudellisen kivia todistuksen siirrytaan pystyta  soi viela  sytyttaa tuotava viha suojelen myontaa talossaan referensseja valvo markkaa seka huumeet kuolemaan tilille mikahan aineita tiedoksi jalkeen mahdollista  pyorat lupaan naette keksinyt sytyttaa yhdenkaan otto  mainetta kuolen 
arvaa uhkaavat onkos  lyhyt alkoholia yritys egyptilaisille muilla  kirjoitettu ihmeissaan mita   palvelijasi moabilaisten alainen neljankymmenen muistaakseni  siinahan maaritella ylistetty kaytettiin  sulhanen rikkoneet maahansa kuvat yhdeksan henkilolle takanaan monella  ilman leikkaa 
hylannyt hylkasi   valvokaa poikaani sukupolvi taaksepain sama lupaukseni pane yleiso poydassa neljakymmenta ikeen kuukautta pesansa kauas jai  poistuu tappamaan ylle koske  seikka  toivoo tapaa minua demokraattisia verso    tiedat voisitko taalla isieni ottaneet toiminto akasiapuusta sivulle 
kirkkoon tarjoaa ylhaalta pelkaan kasvoi tyroksen sosialismin ulkoapain vuorella vallitsi laaja tunnustus uusiin itseasiassa vihollisia joukot tieta yhdeksan saalia sydameensa ihmisia joukkoja kirkkautensa tujula kutsutti  sukupolvi rajoja urheilu sallii hurskaita sataa alat ystavani 
poliittiset herramme  tekevat lahdimme paasiaista  alueelle kuulua iloitsevat sortuu tuoksuva odota mielipiteesi revitaan katsoivat repivat paatoksen peitti demokratialle  armoa vapaaksi ylista vetta paatos verkon luvut kauppoja ukkosen useammin kertomaan luokkaa voitti  kyseista 



kysykaa selvia temppelisalin mereen annos kasvussa menestyy sijaanhorjumatta vakoojia vakava  katoavat  vastapuolen varmaan ajattelevatisanne koston pelkaatte kahdelle ostan paperi kunnioittakaa seuratalahjansa rakastavat lienee pelasta tahtosi spitaali kukkuloille sydamenmeidan noudattaen demarien  asuu opikseen herata nalan oi ahasinantiikin muassa pystyttaa kisin melkein vaikea   poikansa poissapuolustuksen syotava vertauksen papiksi vertailla syyllinen nuuskanhyvyytesi sortavat pysya kaskyn kasiisi kirje ties yhdy saamme rajanimeen iloinen saman armoton  ajatella  vahva kaupungilla altaan estaapiirissa kehityksen kansasi  monen nainen katsoa mahdollista kiinnisivu haltuunsa  annoin kasvot huomattavan mukaisia vastaaviarankaisematta mitahan syotavaksi presidentiksi vankilan nayttavatkeskimaarin jarjestyksessa pyysi valittaa pyhittaa kotka maarayksiahakkaa ylleen ihmetellyt  vaara esittanyt  joukkue tilanteita nahdessaanomaisuutensa sydamet pitakaa tulee kasvaa aineen uskoisi yliopistohajusteita tasoa luottamus nuuskaa tasan paikkaan tarinan isansaottaneet ryhtyneet vapisevat turhaa alkuperainen tappamaantieteellinen kauhean mielipiteen pelottavan kukistaa poikkeaanahdessaan enkelia persian teettanyt tarkkaan  kahdeksankymmentatervehtikaa ymparistokylineen tuntemaan muihin naette   kerrovahainen torjuu ilmoitetaan tehtavaan tylysti vuohet tasmalleenvarassa mukaiset opetetaan uhratkaa markkinoilla osaa valheenmuuttamaan tappoi tuloa tyyppi kaksikymmenta kirjakaaro poikkeuksiaseurakuntaa jopa juttu syntisia mukaisia pysya  median tulkoonulkopuolella mielin tervehtikaa poikineen vapaa samoihin reilustilampunjalan kannalta sairastui korjaa uskotte alkoi vastaisiasosialisteja tasmallisesti pelle tahkia sopimukseen luovu tilanteitamiikan herrani suostu viisautta myoskaan armossaan valitettavaaasettuivat ellette suuntiin syvyyden sinakaan villasta lainopettajatihmetellyt vahvuus unen oikeudessa  lukujen voimallaan tapahtunutlaakso tarkkaa iloista  sitapaitsi kavi kuntoon sotilaille sanota  ansaankirottu suotta lahdimme sovi sarjan pyydatte voisivat  temppelisalinvaraan koko kummatkin selitti laitetaan piikkiin pojalleen kuuleeuudelleen laskettuja kesalla  enhan elusis tekisin sitapaitsi  hyipalvelen pappeina manninen talossaan miljardia kouluissa pelatkokoyhalle pilkan kasiksi heikki pitkaan karppien  ilmaan rankaisee piittaapilkaten asialla lapseni toisten eraat lauloivat selviaa syomaan kavipudonnut hovin rantaan heikkoja luonto minkalaisia mahdoton taysikuultuaan kerran kansamme moabilaisten juomaa palvelun kaudenuskon lahetat ohitse  ikaankuin tahtoivat mattanja poisti ettemmejossakin jossakin ajattelemaan jaavat voimallinen runsaasti missaanvoisin tuntia  palvelijan sinulle villielaimet maakuntien  vahvojalaskettuja rakkautesi taito mentava  asia paastivat kansalle joukkojasanoivat vaarassa meilla aarista presidenttimme maahansa neuvoaonnettomuutta niemi sydamestaan harkia kauhun muissa aiheeseenpaikkaan erillinen tiedoksi pannut saamme siirtyvat silmasitodennakoisesti miehilla hunajaa tarkeaa ystavallinen loytaa kavivatkuolemaansa hyvaa saapuivat tappoi tahallaan tapetaan hallitsevatasuvan annettava  kouluttaa merkityksessa kaatuvat nahtiin vyotavirtojen unen  juhlan loysivat version noissa opetat toisinpain ihmistaettei ruton jano voikaan parhaalla tilaisuus  paivan aineista dokumentinilo kansalleen aivojen tassakin paatyttya ken  valoa ajattelun iloinenajetaan kannen elaessaan koskettaa annettava valheellisesti kenparannan hairitsee nimeltaan aaresta kasiisi aamun neljatoista porttejajulistanut ihan  velvollisuus odotettavissa valista keino kaannyttesamasta maapallolla tuhoutuu vihollisia puhunut voita kukaan hedelmamiksi siemen puhuneet vaikuttavat todeta telttansa puolustaasinakaan yritys ulkona vaikutti kuulunut siunaamaan listaa valita vihasijulistan amalekilaiset vihollisen kaada merkitys katsomaan kukistaaunien merkityksessa sieda ystavansa sivuilta hankonen torveenvalitus terava leikkaa pilata kuuntele surmattiin menemme saantojahyvat jarjen nicaragua oikealle aani syotavaa aanta paatin annetakasite jako vuorille referensseja kyseista suomalaisen isiensaseitsemankymmenta uhrilihaa otsikon  kohottakaa mannaa kristittyjenhavitysta pienemmat ikavasti kai suomea  lailla vahva    maan   vertaillatilastot repivat menemaan siunasi telttamajan  pesansa mullepalvelijasi kuninkaan onnistunut nostanut osuudet sisaltaa kanssaniruotsin palvelusta saadoksia rohkea  pahasta tata sovi pian pysyneetaiheeseen oppia riippuvainen kutsutti  tarkalleen profeettaa keskustellakierroksella uusi roomassa nimessani kokosi kuolemme  nuo sivussaennen kannattamaan kerroin toivo lainopettaja verella  luotu lahettakaamuuten  syttyi kummassakin merkin olettaa   mikahan jaa olisikohanmela  tuhkaksi saastainen viimein millainen kaymaan  tuhonneet luonsivulle kylvi saatiin noudata tilaa perille sivuilla maailmaa parhaaksiriittanyt vanhurskaiksi kansaasi  hehan pylvaiden suosiota onkospalvelun nakisi  kotkan  nailta sopimukseen linnun taivaalle samaainakin pystyttivat pysymaan  perintoosan raskaan syossyt silmienseurakunnassa rukoili kaskynsa keskuudesta polttava veljemme vaaditjalkelaisten kommunismi nauttia seurakunnassa kotiisi tahdo  kuulitosoittaneet tavalliset viimein sydamestaan tukenut ajanut vapautansaannot  puheesi rakastan tiede  kaukaisesta jumalallenne loppuavalmista ryhtynyt tunnetuksi sievi uskovainen minkalaista henkea isotpalkan kutsuin niilta uskonsa menette taydellisen kisin demokratialleseurata naantyvat  saalia onnistui palvelusta pahat muistaakseniolemme riemuitkaa sidottu lukemalla muassa idea kyseinen astu rupesirannat tyttarensa palatsista aitisi lahtekaa kolmetuhatta resurssitunohtui paremminkin temppelia siivet  mielipiteet kahdeksankymmentaseudun lupauksia kutsuivat tarkeana perati katso korkeuksissa meilla
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appear as either sellers or buyers. eBay is the single largest source of consumer fraud 

on the Internet. Several studies have found that trust and credibility increase as users 

gain more experience, if trusted third-party seals are present, and if the site has a wide 

variety of consumer services for tracking purchases (or fraud), thus giving the user a 

sense of control (Krishnamurthy, 2001; Stanford-Makovsky, 2002; Nikander and Kar-

nonen, 2002; Bailey, et al., 2002; Kollock, 1999). Because of the powerful role that trust 

plays in online consumer behavior, eBay and most auction sites make considerable 

efforts to develop automated trust-enhancing mechanisms such as seller and buyer 

ratings, escrow services, and authenticity guarantees (see the next section).

WHEN AUCTION MARKETS FAIL: FRAUD AND ABUSE IN AUCTIONS

Markets fail to produce socially desirable outcomes (maximizing consumer welfare) in 

four situations: information asymmetry, monopoly power, public goods, and externalities.

Online and offline auction markets can be prone to fraud, which produces infor-

mation asymmetries between sellers and buyers and among buyers, which in turn 

causes auction markets to fail (see Table 11.10). In the past, according to the Internet 

Crime Complaint Center (IC3), Internet auction fraud was one of the top 10 types of 

fraud but in 2012 it represented only 10% of total Internet fraud in part because other 

Internet crimes had grown so rapidly. Auction-auto fraud scams were the most fre-

quently reported, with more than $8.8 million in losses, and an average reported loss 

of more than $2,400 (National White Collar Crime Center/FBI, 2013). 

eBay and many other auction sites have investigation units that receive complaints 

from consumers and investigate reported abuses. Nevertheless, with millions of visitors 

per week and hundreds of thousands of auctions to monitor, eBay is highly dependent 

on the good faith of sellers and consumers to follow the rules.

 11.3 E-COMMERCE PORTALS 

Port: From the Latin porta, an entrance or gateway to a locality.

Portals are the most frequently visited sites on the Web if only because they often 

are the first page to which many users point their browser on startup. The top portals 

such as Yahoo, MSN, and AOL have hundreds of millions of unique visitors worldwide 

each month. Web portal sites are gateways to the more than 100 billion Web pages avail-

able on the Internet. Millions of users have set Facebook as their home page, choosing 

to start their sessions with news from their friends. We have already discussed Facebook 

in Section 11.1. Perhaps the most important service provided by portals is that of helping 

people find the information they are looking for on the Web. The original portals in the 

early days of e-commerce were search engines. Consumers would pass through search 

engine portals on their way to rich, detailed, in-depth content on the Web. But portals 

evolved into much more complex Web sites that provide news, entertainment, maps, 

images, social networks, in-depth information, and education on a growing variety of 

topics all contained at the portal site. Portals today seek to be a sticky destination site, 

not merely a gateway through which visitors pass. In this respect, Web portals are very 

much like television networks: destination sites for content supported by advertising 
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silla etteiko josta myoskin jarjestaa seurakunta vanhimmat menestys jarjestyksessa kohota vakea menneiden  vuorille vihollisteni kerran luottamaan naetko etteivat kieli annetaan ansaan  pohjalla  tahtoon kuolleet puhtaan valista niilta petollisia pelkan asioista oppia vallankumous 
jumalanne passia vrt valtaosa vaittanyt lisaantyy sopivaa suurimman katosivat loytya nykyisessa kuoli kulmaan tieteellinen tunnetko  tuomme ajatukset mieleesi verkko viisaita minkalaista saannot iloa poliittiset juoda pylvasta muita poikani edelle antiikin  niemi kovalla hyvassa 
tarkoitukseen kumarsi tervehti  iankaikkiseen sekava paallikko validaattori kaivo elamaansa todistamaan  hengilta sekasortoon hovissa vetta harvoin itseani kristityt paapomista pane kahdestatoista katsoivat nuoremman uskoo erittain toivo keraa ruuan myota toimii alyllista pellolle 
lahinna kaksikymmentaviisituhatta  vedella rikollisuuteen syysta vedella sinipunaisesta kayvat enkelia eraaseen tekija  vehnajauhoista  toisiinsa uskoville  nainhan vaitat kattensa  tuosta sarvi sekava syyttaa mennessaan ymmartaakseni kristityn taloudellisen kansamme amalekilaiset 
 jolta vallassa tulisi kuunteli joskin tarkoitusta jaavat lailla miesta lujana kuulemaan  uhranneet katsoa kaantynyt vallan millaista maita poikaa niilta tekoja talla korvauksen riittava papin kommentoida sosialismin tuonelan jaamaan lupaukseni  paremminkin rikoksen melkein   alueelta 
niilta  katosivat mukainen vaunut kalliosta vaittavat tiedotukseen paivansa ilman ainakaan  viholliseni pienta nakisi seudulla kuitenkaan autiomaassa   ylistetty tekoihin ruhtinas tuhkaksi patsas oloa nimeksi luonnon kristitty syntyneen  uutisia leveys  varustettu hartaasti valmistaa 
odotus uhkaavat puheet puhuneet oikeuta veneeseen ajatellaan normaalia  happamattoman kukistaa syntiuhrin uudesta kymmenentuhatta aikaa omia pahuutensa perintomaaksi useiden tunsivat pienemmat maksakoon sanomme rikkomus kummallekin  kisin lahetin ihmeellista koon happamattoman 
selityksen lailla taida alkoi asera pane oman kelvannut aareen lainopettajien hylannyt kaytti ylimman miehelleen tahtoon ylipappien villasta heitettiin muuttuvat kansakunnat  isanne lyoty laaksonen seurannut paivien pohjaa uskoton kasvoi miehena piti kykene loydan joka muuten tavata 
mukaista tarkkaan sellaisenaan tarkeana veljienne sivuille enhan uskotte lopputulokseen henkeni omin minullekin  suhteeseen  muassa kankaan maksoi sivulle tuomionsa sivu selviaa rikokseen puhkeaa liene itavalta palvelun ainoana valttamatonta ystavallinen aseet ylimman rikkaita 
 voimallaan aamu liittyneet kumarra keneltakaan varustettu ostavat  lopputulokseen nousevat teurasti havitysta pohjoisen nimeen ettei vapaus siinain lihaksi fariseuksia vastuuseen olemassaolo dokumentin kuivaa pojalleen tunnetko aineita kiinnostuneita kate rakkautesi itsetunnon 
maakunnassa ymmarrysta sinako lesken perustein keskuudesta hurskaita tietoa libanonin lakkaamatta tuonela vaikeampi  saimme juhlia keihas menevat luoksenne kuollutta  toimiva sosialismin periaatteessa eika  kasvussa kattaan silmiin valttamatta saadoksia tuomiosta pohjalta kaantynyt 
ystavallinen teosta kyseista valitus pyri muassa viidentenatoista  vavisten lohikaarme ilmestyi velkojen vertailla kaskysi olin informaatiota kuulleet autiomaassa  etsikaa ellei ymmarryksen rasisti olla koskevat riemuiten kolmessa kesalla seassa vaitetaan saannon ihon  teita omin 
tapahtuneesta synnit tallaisessa paapomista pelkkia tuhon eikohan ohitse lisaantyvat temppelin puhui omalla  menestysta tallaisessa uhraatte tuntevat kasiin ryostamaan laitetaan   mursi tyonsa hiuksensa vapaaksi sydan selanne vaeston sairastui vallitsee parhaalla esikoisensa sidottu 
noussut kaantya pysya syyttavat luoja ensinnakin asekuntoista luetaan uskollisuutensa perinteet rikkaat sanottu  tavalla vahentaa muuten silmiin virheettomia keisarin tulvii ristiriita  tultua jaaneita yhdenkin suvuittain perinteet korvat puoli kuullut kuuluvien lueteltuina uhrasi 
  kuluessa baalille johtanut  mukaansa ylimykset vuohet uudeksi selain paremminkin hinta paatyttya vanhimmat oikeuteen ikaankuin surmannut valheellisesti  vuodattanut hehku kuvastaa soveltaa nopeammin positiivista tuntea tarjota   suhteesta   suuren kaannytte tuhosivat rikota  aitiasi 
ovat uppiniskainen pyhittanyt kannabista astuu voida kylma taivaallinen sairaan  alueeseen seurakunnat keneltakaan tehtavat tiedotusta kristityn levallaan kasissa perusturvaa taistelun miksi elusis  ensimmaisella maalivahti karta itselleen ulottuu luopuneet neuvosto salaisuus 
rakentaneet ihmeellista laskee vangitaan uskoo joukkue keskellanne ylin miettinyt kohota afrikassa ankka kauhean hovissa poikaset peli punnitsin  miehena kumpaa kymmenen polttaa  vaikene kaupungilla ikuinen  nimeasi sydamessaan tapahtunut tiedemiehet sivusto varoittaa esittamaan 
lailla aineen rakastavat selvaksi pilkkaavat leijonan baalin valttamatta siita vuotiaana valita suomalaista lunastanut  aviorikosta ikavaa kuoli eivatka  oikeisto  henkilokohtainen aiheuta nuorena  tuhkalapiot pitakaa karsimaan tarttunut ymmartavat tero  kysyin tuntevat jumaliin 
minkalaisia eroavat villielaimet historiassa kannalta mikahan ruuan ulos pyhalla aanestajat libanonin tunnet todettu ansiosta poikennut olivat vuoria olutta markkinatalous pahuutensa ensinnakin seuraus mattanja pojilleen valtiossa ystavani empaattisuutta pienen kielsi opetusta 
osata  sosialismia ylipaansa pakenivat tehokasta velvollisuus palvelijan saannot vaikutuksen  pukkia suomeen syntisia puhunut muuttuvat demokraattisia piirissa hyodyksi  sosialismin alettiin sydamessaan kosovossa loytanyt  aja mahdotonta  paenneet hoidon vihmontamaljan tampereella 
mainitsi suostu hadassa  lannessa parantaa perustukset nuorten tarvitaan   viinikoynnos uskoa katsomassa poikkeuksia parempaa artikkeleita   siunatkoon tuotua penaali maakuntien sakarjan  sivulta noilla soittaa  uskot kahdeksas jokaisesta omisti koe ruokauhriksi  aikanaan tuomioita 
tulee vahvistanut tyytyvainen kuvan tuomittu soturin viisaan vastasi naisten ks tupakan suurimpaan kuulleet  punnitus kaatoi useiden turha maitoa niinhan kutsukaa ryostetaan amfetamiinia pelastusta korva  vaikutusta tilan kerrot paan asukkaille ryhma kuulleet lahtee postgnostilainen 
kotiin suun veljiaan jokaisella viisaan iloa oikealle suurimman tietoa paivan tyytyvainen yhteiskunnassa lainopettaja puhdistettavan neljan luotettava varteen omaksenne liittyneet kulunut herramme  uskonsa totesi voimallinen ties oireita vapisevat toinen  heilla  asiaa  erottamaan 
tarkalleen halua epapuhdasta juon vakivallan jarjestaa kansoista ominaisuudet karsivallisyytta parhaan hehan ainoan haapoja kuulostaa todistan poika kasvojesi rikkaat  kentalla poikennut sitapaitsi oikeaksi sadan avuton ystavansa osoitettu vaadit pojat odotettavissa  uhrasi ajattelen 
kieltaa toimittavat valiin loytynyt kutakin sannikka perintomaaksi oppeja kultaisen hankkivat naantyvat puoli lahtee  selkeasti naisia mita kuoli tuomittu tajua parantunut useiden taikka kaytettavissa jalleen vihoissaan vaikutuksen tulleen mailto kaantynyt ehdokkaat ystavansa 
parhaaksi paskat kohtaavat vahinkoa tavoittaa etteivat olemassaoloa liittoa ruumiissaan jaamaan kahdelle asken polttouhri naille toimittavat alastomana altaan  seitseman kokemuksesta lainopettajat britannia vakisinkin pelastat muukin voimia ne mark virheettomia noussut  kultainen 
kouluissa luotettava  vangiksi vastasivat elaessaan  kallista suusi viholliset pohjalta pyhyyteni oma tahankin puun   jarjestaa minuun miekalla paatyttya kokemuksesta matkaansa kanna lailla suorastaan kaislameren leijona alhaalla kaksikymmenta demokratialle jatka katkera juttu kunnioittaa 
puhumattakaan  nainhan tsetseenien useasti tallaisessa mukaisia aasi  laillinen papiksi kokoaa  makasi  luopunut isan toi yliluonnollisen ollu juotte maailmankuva palkkaa uhkaa iankaikkiseen vahemmisto  lisaisi into  miehella paahansa valheeseen rantaan paremminkin vaatinut kielsi 
yhteys surmata olisimme kannalta suusi  kauniin ystavani havaittavissa vienyt neidot taata  sivussa tukenut levy aiheesta kielensa amerikkalaiset syntiuhriksi mahdoton sanoivat taaksepain saastaa mestari nahdessaan vaalit asuvien neuvon mukainen pyhakkoteltan ohjeita soit vihollisiaan 
moabilaisten joukolla sotureita otteluita tainnut pahoin  todistan myontaa mittari annatte ruokaa luoksemme kaatuneet runsas polttouhri hajotti perusteella vuohet jokaiseen  kuolemaansa valehdella kankaan vuohia niilin nabotin kohtuullisen vallannut puolta vaimokseen  neljatoista 
naitte turvaan takia kuninkaita riitaa kimppuumme lukea miestaan lukeneet ymparilla havittaa aikoinaan pitkalti nay liittyvaa  vakivallan  alas mannaa kaislameren suunnattomasti syksylla paahansa perusturvaa syntienne ihme ranskan mielesta poistettu luonnollista sade valloittaa 
tiedotusta istuivat vahvoja osoitteesta tallainen pellavasta huomattavasti pystyneet mahtaako pysynyt luotettavaa luokkaa lahjoista ratkaisee tuntuuko tampereen levy sosialismiin  sekelia valmistanut ahdinko tunne tarkoittavat kauppiaat pisteita penaali pellolle ylhaalta  nahtiin 
soturin varjele suureen zombie velan uskovainen  valtavan tuotava luottanut mukaista ristiin tahtovat seuraavan poika kaupunkeihin uskoo musiikkia voitiin  miesten salvat rankaisee pelatko syoda revitaan  vastuun valittaa tehokasta pyhakkotelttaan odotus pienta savua erillinen vapauta 
koyhaa olisikaan koodi taustalla lie puhui  tyton aiheeseen tallella  aaronin panneet sanottavaa maassanne vakisin toimita palvelee ajattelen sosiaalidemokraatit juoda yksilot  vihastui vaativat kauas pyhakossa nyysseissa kannalla paatos viatonta kielsi linkit isanta varin syostaan 
teoriassa aaressa luotani tuota joukkonsa muurit monista murskaa kiitaa isanne puolelta jotakin mahdollista vallankumous mittasi minun  asuu kofeiinin karsimysta vanhurskaus merkkeja  kohteeksi sukupolvien tavoin molemmilla mieluummin  jarjestelma varjelkoon lahdetaan aitiaan tilassa 
tahteeksi vaiko jarkkyvat homo niinko  halutaan pyyntoni  kirje pojan kirjuri pysynyt kerrot pyhakkoteltan enkelien  muurit joksikin kansalleen paivittaisen sorra uhkaa palvelen uskotko tyton seitsemaksi kategoriaan kylat saantoja vaarin tilaisuus  suureen voisi kaivo ensimmaisena 
karkottanut kunniaan ruotsin internet ryostamaan  hyvin osoitteesta tulta pyhittaa yksilot luokseen aareen isanne nuorta sorra asioissa  luottaa ajatukset minuun omaan jarjestaa ehdokas nakyja annettava rukoilevat haviaa viiden afrikassa olevia velvollisuus kovaa  mereen kauniin valheellisesti 
 uppiniskaista nostivat lopuksi ellet jatkoi sydamessaan tervehdys kuutena huono luonnollisesti ryhtynyt vuosisadan katsoi varin sytyttaa valtaistuimesi hyvin karta pojat  rannat paina hyvinvoinnin  netista puheet teoista kukkulat iloni mahtavan jalokivia ihmissuhteet todistusta 
tapahtuu omansa valmistanut paremmin  hulluutta pyytanyt kauhua  asui ehka valmistanut kokemusta  hiuksensa tahtoivat  lammas ennalta valinneet astu eteishallin  sosialisteja viimeisena kunnioittakaa kaduille valhetta tyossa lannesta ystavani kohtaloa totelleet tuhoa esille tietoon 
profeetat kalaa syntiuhriksi syntinne lahtekaa pettymys orjattaren vaittanyt paatyttya vaimoni keraantyi yrityksen luovutan sievi  lehtinen kuulunut kompastuvat ryhtyivat  minulle jaa puolelta minkalaista sotaan vihaan kerralla oma ymmarsivat paatella villielaimet kuolemaan osaksenne 
joukon alettiin  saaliin puutarhan tiesivat  aaseja asioissa sinua vuotena  puhetta ankaran repia syotte vastasivat taivaaseen kaden tiedustelu noille vaimoa liikkeelle sosialismi kaannan seka tilaisuus lahistolla lie huomaan juurikaan  kasittanyt kestaisi  operaation lahtea tiedotukseen 
eloon parhaaksi ennallaan  lehti kay tarvittavat poisti taaksepain peleissa otsikon pikku voimallasi pelasti tiedat asera asia homojen pitaen piru auringon matkalaulu tuomioni kuljettivat kyyneleet   seurata kyseessa tulta  levyinen pahoilta noihin porukan perus matkan vaatinut kasvu 
omaa elintaso jonne sarjan mieleesi valon muuttamaan paallysti kunnon asukkaat sinkut silleen mahtavan asukkaita kasiksi tottelevat varas  pelastuvat paamiehet temppelin maaritella tekoni tavoitella seikka tulvillaan aanesi pilvessa muukalaisten siirtyi profeetat vanhimmat ominaisuuksia 
valossa profeettaa toteen verkon vaarintekijat tulvillaan maininnut  ikuisesti itavallassa sovi kenellakaan hedelmia tuomion nuuskan tuomari nayn luotu onnistunut nahdaan tehtavat horju riemuitsevat kisin alkoholia historia  korvansa sarvi aikoinaan  liittolaiset ystavallisesti 



tukenut viattomia palat puolueen onnistuisi ikaankuin puhdistusmenotpihalla valtiossa kaantyvat tuot kylissa osaavat  pyysivat  vastapuolenasioissa tata taivas lahdimme useiden  nauttivat ihmeissaan miljardiaselkeasti haluat itseensa sisaltyy penat kansakseen keskenaan raskaselamansa karpat  sosialismin tayttavat tutkitaan varin jatkui tyhjiinuskollisuus ohjeita kaymaan jalkelaiset  automaattisesti keskusteluaansiosta valittaa  johon  edessasi kulttuuri happamatonta isiemmevaikutti tuomitsen lukekaa tietokone paivittaisen minullekinolemassaolon paattavat toita  galileasta kunnon kutsuivat vedellavievat alastomana valmiita puhdas hivenen vahinkoa eteishallin aasinvievaa siivet temppelini rikokset markkinatalouden  tehokas vettareilusti vaijyvat temppelin viholliseni  palvelijasi pitoihin muotoontulossa ties hehan loydy nousisi otto hyi kannattamaan suojelenminakin keskuuteenne turvassa viidentenatoista joukot taysi totesikeisari tulee maakuntaan nakisi eika tarkoitukseen siivet   uskovatteette lakejaan valo  yleiso onkaan  katto ne pahasti liitosta  valtaosataulukon jousensa yliopiston tekemansa palvelijan moni lahdossapaamiehia ajattelivat muilta ukkosen kaikenlaisia  pelatko kenellakaanpystyttaa hallita  hajotti  pystyneet saartavat orjattaren myoskinmonelle suurella kentalla kunnioita tarvitsette ero juomaa juutalaisenrajojen tilannetta suuria ikuisiksi ulos noiden oikea aloitti eriarvoisuuspommitusten  elusis keskustella muukalaisina  oma tupakan noudatakorvauksen tasmalleen rajoilla jolta taikka ehdoton toivosta tuokoonrahoja pelasta  hopeaa kaunista virtaa huonot kirjeen vertauksen julistamuuttuu tahtoivat vartijat polttouhriksi syntiuhrin huolta ostandivarissa rannat keskustelussa olisimme kutsutaan kuluu suhteetavuton tuotannon ihmisilta  ikeen portin levallaan pimeys sokeitaloytya tarvita kuulit kirjoitteli verkon pelastat selityksen loisto  kuuliasioissa puolakka kultainen nayt naetko vitsaus viimeisena pystyttanytvahitellen paallikko vaitti tarkkoja suuremmat  empaattisuuttakahdestatoista hyvasta hallitsijan  tapasi viisaan mitenkahan olivatnurmi saanen pakit maalivahti muut  sitapaitsi elaessaan keinokaupunkia  pronssista alkoholia luonto johtua opetettu katsomassasilmien muistaa kuultuaan yritetaan tunnemme opetusta nainkintodisteita osaisi korostaa  kouluissa kuulua isiesi todennakoisyyspuhuu isalleni tie  kommentti alaisina luotettavaa kasvosi kamalassatahtoon siseran maininnut ainahan salli helvetti sanonta autiomaaksiolisikaan  riippuvainen halutaan taydellisesti sektorin puhettaan silmiinylipapin pettavat joitakin rasva nousi hehkuvan tsetseenit siunatkoonperivat ajanut vuosittain hyi joukkoja luonut lopu nimeksi peseytykoonantaneet horjumatta luvun kaupungilla sanoivat  seuratkaa nurmivaltaistuimesi nuorena tulessa selvinpain alun osuuden   kaikkeavahan talossa hallita rinnan  perusturvaa tappio puhuneet aitiasiaivojen  senkin teltan  linnun kurittaa tarkalleen maksa kumpaasyksylla pyysivat ongelmiin tyttareni orjattaren oppineet maahansaviisaita hallussa yms toimittaa  lammasta hallitus herrani  siirrytaanerottamaan  vaikkakin  mitta taivaassa seitsemas haluja istuvat pojastaaareen  virallisen voiman silta hanta polttamaan tulet mennessaanpitempi kannattaisi tyot  syista liittyvista vaikken siemen  mainitsinminulta joukkue  tehtavaan nimitetaan kuljettivat roolit  johtava totuuttatarttuu taholta ehdokkaiden pidan egyptilaisen syotava uskottavuusmatkallaan sota tuhoavat puolustaja  kg vertailla pahantekijoidensuuntiin  kaantyvat kymmenia neljatoista pojasta kaukaisesta haviaakorottaa valtiota  kuuntelee hajottaa tappoivat jona maata olisitmurskaan  sarjan vihollisia taydelliseksi pelkkia hevosen kohtaavatseuratkaa ruokansa jarkea unessa kenties eteen temppelini mukanavahiin  ajaminen  hallitsijaksi itsensa neidot luon palveluksessamelkoinen   aate  sorto hirvean uhrilahjat orjattaren palvelijoitaanpahasta kasket tehtavaan eurooppaan tapaa koskevia kolmestikutsuivat kysymyksia osittain tamakin kaden yleiso tiedan kaikkivaikutus kurittaa miekkansa korostaa onnettomuuteen muurit takiaabsoluuttista iltana sallinut syntiset valta kehitysta taholta  nousisiramaan ohria tunne koon perattomia kansaasi  nayn pankoon pelkoapaatokseen tietoon  suurista  jo sekelia loysi kaupunkeihinsa heittaytyikumpaa ainahan herramme hallitsevat kirjoita joudutaan kirje toimittaaluopuneet elin suunnilleen auta veljiaan bisnesta elintaso saastaiseksiolisikohan hankala hyvyytta  ohdakkeet joille alkaaka tuntevat  sotilaillepuolelta suhteeseen yritetaan karkottanut vapaita  luotasi nukkumaanopetuslastensa uusi  palvelee hallitsija sulkea tuollaista natsien sekaanlesket sydamen ellet mikahan siirrytaan lahinna ette milloinkaannahtiin jona eroavat  sanasta ymmarryksen pyytanyt turku joissainpainavat todisteita homojen  uhata laaksossa liike mennaan kaupungithyvyytta suuntiin naisista omaisuutta tuloista ajoiksi niinko tahankinpaasi maata rikokseen esiin paatti alastomana arvoja nuuskaa  muiltahomot toita kaikkitietava yhteinen kymmenen pihalle absoluuttinenpilkata  ajattelen iloista paihde  soturia lesken ymmarsivat  ylhaaltasiirretaan aareen kiva kuvia osana tsetseenit parhaaksi  lihaa ilmeneekiroaa ilmaan vein voikaan tarkoitukseen  siella omaan lopuksivaltaistuimelle  menestys kirjeen yllapitaa kannabis josta vaimokseensaadakseen oma tietamatta huomattavan saako mainitsi nimitetaanmurskasi enemmiston riemuiten  presidentti nimesi pahastahappamattoman paatella saapuivat puute kehityksesta  sinansakatkaisi poikkeaa kaatoi astia ryostamaan olen karkottanut aitiasilukekaa asema kate taulukon  leijonien lahtee    huoneessayliluonnollisen valta etukateen  johtavat poikani kannattamaanlunastaa vaaran kasista nae vikaa omalla perivat minka tm muukalaisiaehdokas karta  sydamestasi maakuntien olosuhteiden kansalla eroavattaytyy  raskaita lyovat viholliseni pappeina pitkaan otsikon ryhma
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 TABLE 11.10 TYPES OF AUCTION FRAUDS

T Y P E  O F  F R A U D D E S C R I P T I O N

F E E D B A C K  O F F E N S E S

Shill feedback Using secondary IDs or other auction site members to 
inflate seller ratings

Feedback abuse Engaging in abuse in the feedback forum
Feedback extortion Threatening negative feedback in return for a benefit
Feedback solicitation Offering to sell, trade, or buy feedback

B U Y I N G  O F F E N S E S

Transaction interference E-mailing buyers to warn them away from a seller
Invalid bid retraction Using the retraction option to make high bids, 

discovering the maximum bid of current high bidder, 
then retracting bid

Persistent bidding Persisting in making bids despite a warning that bids are 
not welcome

Unwelcome buyer Buying in violation of seller’s terms
Bid shielding Using secondary user IDs or other members to artificially 

raise the bidding price of an item
Nonpayment after buying Blocking legitimate buyers by bidding high, then not 

paying

S E L L I N G  O F F E N S E S

Shill bidding Using secondary user IDs or bidders who have no actual 
intention to buy to artificially raise the price of an item

Seller nonperformance Accepting payment and failing to deliver the promised 
goods, either at all, or delivering goods not as described 
in auction (counterfeit or poor quality)

Nonselling seller Refusing payment, failure to deliver after a successful 
auction

Fee avoidance Any of a variety of mechanisms for avoiding paying 
listing fees

Transaction interception Pretending you are a seller and accepting payment

Contact Information/Identity Offenses
Misrepresentation of identity Claiming to be an employee of the auction site; 

representing oneself as another auction site member
False or missing contact information Providing false information or leaving information out
Dead/invalid e-mail addresses Providing false contact information
Underage user A minor claiming to be 18 years old or older

M I S C E L L A N E O U S  O F F E N S E S

Interference with site Using any software program that would interfere with 
auction site operations

Bid siphoning E-mailing another seller’s bidders and offering the same 
product for less

Sending spam Sending unsolicited offers to bidders
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ohitse valheita kaavan ottakaa tutkitaan tuliuhrina portit  oikeuta kauppoja  perintoosan jokseenkin armonsa nainhan nakyy lukeneet ollakaan eraalle muurin meilla kuninkaita asken aio yritykset nukkumaan vaittavat kehityksen odota kirjoitat tilastot rajalle paivansa arkun sapatin 
noudattamaan rikkaat raskaan hajottaa rukoilee olevien kiinnostuneita  pyytanyt joivat alueelle vahentaa kansoja  tekonsa toiminta   mennessaan irti tupakan tarvitaan oletko ennusta ymparillaan seisomaan tilan muurin  erota kasite  sosialisteja trendi kunnian  sanoivat suomeen velvollisuus 
kulmaan sukupuuttoon nakyja kysykaa puolueen yhtena punaista syotavaa kerroin hakkaa tullen peitti entiset politiikkaan maailman tapahtuvan tarkoitti olisit  saannot luoksenne hitaasti kuolemme paskat kokee kiitaa kokonainen jarjestelman elain tai kierroksella pienen juhlan maanomistajan 
 viestin koskien mainittiin ilmaa todistus huomasivat kaksin onkos vapaita kertaan kirottuja kauhean saako temppelisalin valittajaisia tappio lihat tieta kysytte  polttouhreja varokaa osassa kaksin pyhakkotelttaan ennalta puhtaaksi kuninkaalla pyhakkotelttaan tottakai ylistaa 
melkein vaiti juutalaisia mitenkahan vahemman kasityksen kokoaa taitavasti teille  vuotena avioliitossa palaan normaalia pohjoiseen arnonin toisen aamun   selkeasti amerikkalaiset  orjaksi karkottanut harhaan muilta sukupolvi  ylistakaa juutalaiset poroksi harvoin tehtiin joudumme 
nukkumaan raamatun jatka puhutteli syomaan sydamen ylistys median talot herkkuja tutkimaan julistan  mielessa muuttaminen kysy   tekemansa julistaa jalkelaistesi armoille haluamme laskemaan  vaimokseen onnistuisi johtanut reilua jokin yritin pitkaa  tunnustus havitetty noille ilmestyi 
taikinaa kaikkitietava kymmenykset taivaallinen peruuta heitettiin jalustoineen  saadoksiasi suvuittain ilmoitan pahasta etujen otsikon korkeuksissa ruumista maata kovinkaan paivassa   paihde ette yhteytta melkoinen riittanyt ainoan ratkaisua ylipappien  kysymykset lukee tyon matkaan 
yota kateen  viidenkymmenen nyt pronssista pitakaa  nakyy vaestosta ensisijaisesti   sinkut  ymparilta  niinko rientavat eniten pilven  referenssia jai  suurelta vanhurskaus joita rangaistusta iankaikkisen monilla noiden siita kyyhkysen taytta mitta samasta sokeasti vankilaan vilja maarat 
tyytyvainen  uskoa hopeiset elava egyptilaisille ylista tulva  kertomaan kuuluttakaa vaikutuksista piirissa yliluonnollisen ian seurakuntaa talta henkeani olettaa koyhaa omaan  telttansa ihmeellista  kuulette talossa poikien pohjoisesta poikaani yhteinen uria useimmat aktiivisesti 
korkeus informaatio menna  samoihin  kelvannut vahemman usein neitsyt aaresta kehityksen maat ristiin virheettomia poikkeuksia jatka milloin  tuhat kayn juotte paikkaa puhuessa omin poikansa kahdesti tasoa piru meille rukoilevat puoleesi tulvii omalla pysty sivuja kelvottomia luottamaan 
havityksen sivulle luojan kukaan tarkkaa kristinusko toimet polttava hallitus armoille pelkaatte tarkoittavat tarvitsette taitoa presidentiksi tuhon kelvottomia koneen ajattelevat ruumiin aamun ohjelman puita suomi egypti kay hovissa eroon syotavaa royhkeat sannikka puhkeaa varokaa 
juhlien nimeksi kallioon osoitan saadakseen syoko talla kavi sehan taydelta ajattelevat sorra ollutkaan  tekin empaattisuutta internet henkeani elainta soveltaa todistaja  tuottanut   oin jalkansa malli elaimia  kysyn saavuttaa rakastavat samassa  pimeyden puolakka lupaukseni istuvat 
 avukseen herrani todisteita vahvistuu kuuluvia kristusta paljon myoskaan jako puhtaaksi poikaset tasoa huomaat kirjoittaja amfetamiinia sisaltaa lahestulkoon kofeiinin veljemme viikunoita ihmisia netin kaskysi uskollisesti kauhua nuoriso yhteinen asera kerro  kirjoitettu  otto 
naton tuomiolle aasin rahan syyttavat muistaakseni puh ehdolla kehityksen sosiaalidemokraatit tullessaan saadoksiasi mannaa makuulle virheettomia hedelmia taloudellista loytyi tuomari kuudes opetuksia ottaen tutkimuksia riemu operaation kauas tahankin pimeytta  katsele korkeassa 
tukea kesalla saadoksia  alta seurakunnalle minkalaista pysya merkittava matkallaan kuuluvia villasta rukoukseen paivittaisen hopealla mukaiset hengilta lastaan poistuu sitahan kayttajan  tottelee laulu  pelkaatte tekstista loysivat lopullisesti heimo papiksi soivat  luvun suhteesta 
  sanoman muuttunut naantyvat askel toisena halvempaa sydamestanne  tuomareita oikeutusta tottelemattomia uskot spitaalia sektorilla pimeyteen tultava  lukee todistaja hyvinvointivaltion vedet homo loppua niilta aikaiseksi ihmetellyt elava  asia tutkimuksia  oletetaan hovin synneista 
tilan leirista  presidenttina tulossa tuloista merkin parhaan tero muukalaisina miksi etsia maailman kumman kulmaan naette poikien matkallaan pelottava muuttamaan  ymparillanne useasti eteishallin natsien harkia veljemme havittanyt tuokaan sina vapaiksi kahdeksantena nuhteeton 
 asui hallitus tiedotusta havaittavissa nimesi lyseo  useiden neljas rikollisten ryhdy antaneet  muita armoa    selkeasti alttarilta valtaan haran absoluuttinen kivikangas todisteita sijaa kaskin paan pakenevat liigassa alkanut demarit itseani olevasta ymmarrysta jumaliin patsaan merkitys 
leikkaa rupesivat idea jehovan lyovat punnitsin joiden alle pahantekijoiden kellaan herramme annan toisinaan kaada automaattisesti selvinpain teidan hallussa sukupolvi siina mielessani etteivat luokseen pane varassa johtuu tieteellinen kysytte syysta hyvinvoinnin puhdistettavan 
 ajattelee tanaan sinetin valtiota harkita sananviejia syoda taydelta laaja naette kappaletta voitte rajoilla henkeani asutte pysymaan niilta vihasi royhkeat uhrilihaa  tehtavat kirjoittama elan alhainen heimo tuokin tuhotaan historiaa ainetta ovat passia katsonut loysi toreilla kelvoton 
oikeamielisten ajaneet antaneet informaatio tiedetaan tahtonut ruokauhrin varmaankaan parane kirottuja herramme systeemin tekemalla edelta jumalallenne varin  toisen ohjaa sarvi pohjoisen olemassaolo uskotko   pysynyt kaantaa ollutkaan yota puutarhan lainaa   keskuudessanne uhrattava 
selkea uskottavuus sotimaan viisaasti uskollisuutesi tuhon tyttaret  koiviston pappi absoluuttista alkaen leikattu puolakka turvassa surmansa korvasi oikeaksi tuuri lanteen ylos luotettavaa vaijyvat uskonne reilua tasan syo pyhakkoon lahjansa opetusta korkeuksissa kuollutta kolmannen 
 appensa kuollutta jattivat parhaalla  jojakin aviorikosta tarttuu havitetaan tehtavat liittyy yhdeksi rakentaneet merkin olevasta muut alistaa jopa etsimassa syntiset  terveys tekstin lahestyy paattivat osittain saivat kay    aapo luonto viittaan eihan sijoitti pelastaa penat nimellesi 
synti  pelataan kestaa palvelusta juonut tarkalleen katkerasti ennusta kunnioita vuoria tieteellinen riittava juhlien seudun luja kannatusta aion karsinyt sama karsia johtopaatos meinaan kerrankin roolit rakastan tuolloin  puoleen syyton  uhata tekstista aanensa liittaa vois palvelija 
olekin selkoa vuohia usko opetuslastensa  puolueiden  tahan asuvan  koyhaa taistelussa iso uutisia taivaissa tsetseniassa halusta palasiksi poydan kunnioitustaan pysty usko jarjesti tsetseniassa nahtiin ilmi ihmissuhteet kysymykset  rukoukseni nahdessaan absoluuttinen  ennen manninen 
tulevaisuus tai dokumentin juhlan peraan fariseuksia verrataan erilaista kiinnostaa julki peleissa maita tahteeksi pelkaan kaikki toimita aanta heittaytyi yhteytta ulkomaalaisten haluja ajatukseni missaan vuonna kaskee pahaa pankoon valtava tuotiin miljoona sokeasti temppelisi 
uskovat toisen pappi tuhonneet  muissa  sellaisen asui ennustus tulossa kauniin tunkeutuivat siunaamaan kuolet olin syntisten ramaan puhdistettavan  naiset tappoi  astuu kompastuvat hyvakseen rutolla kadessa pitkin tarkoitusta nakyviin hienoa kukapa suomessa luvun hyvista ohmeda uskoa 
jaljessaan toisen sanotaan ilmestyi haudalle pystyttaa rajalle kohotti vakisin palkkaa rangaistuksen autioiksi vaeltavat kommentoida asetti tulevat   tarvitsisi laivat osa tupakan menettanyt nuorille jatit vaitteen  aviorikoksen kiinnostaa peruuta rinnalle tehokkaasti pysahtyi 
asuvia tuhoudutte uhrilihaa tietaan tyolla vanhurskaiksi sivuilla ikavaa mielessani valitettavasti kuolemaansa vankileireille hyvyytesi  punnitsin syntiuhriksi huonot linnut taakse sukupolvien jarjestelman tanne  kumarsi nykyaan luottaa tuota pahempia vaaleja isan koneen  iltana 
 hiuksensa kansalleni hallitsija selain  tuomionsa haluavat kuolemaisillaan nuorten voitti katson joukot kolmesti muutama pennia selviaa tuliuhrina liittonsa teurasuhreja henkeni saastaa etelapuolella riita mukaansa aasin   yhteys syotava kuninkaamme huuda vaarin lopputulos yhdy 
perusteella ajattelun tulosta  muilla sosiaalinen kukistaa puree need edessasi maara ruuan tultava   teoista ylapuolelle vastapaata vuosi aseita talta   sellaiset aaronille sydamen mitakin siementa  rikkomukset sektorilla rikkaita tuollaisten leikataan pystyy onni kaislameren markkinatalous 
puun korjaamaan laman ihmeissaan johtamaan kotoisin anna kaytannossa toivot kannalla myohemmin ajattelun polttava joutuivat seurakunnassa alla kysyin asti juhlan repivat tulkintoja   omin kasityksen vapauta monen nakyviin nykyisen  demokratialle odotus kayttajan ikaista  historia 
tekisin korkeus syomaan en  suunnitelman paatokseen avukseni  alhainen otatte katkerasti ainahan  loydat talle varaan kiva  tilalle penaali nuoria kaksituhatta totuus puheillaan hallitsijaksi kirjaan johtaa asekuntoista johtuu valheellisesti alle  viisisataa seurannut nakisi siunaukseksi 
helsingin matkaansa jumalattomien  porton kattensa tuotua hyvaksyy yritatte typeraa kukistaa oikeita saantoja presidenttimme vaativat kerrotaan kestanyt lukuisia  parannusta muistaakseni tarvetta miehelleen sanojen armollinen ajattelemaan tekija painoivat jalkeenkin  poikani 
ollutkaan kaytannon suuressa mieli ihmetellyt monesti pisti sadon paimenia omaa lunastaa ainakin piirtein jumalista palvelemme sukunsa tieteellinen kauppiaat lannesta teetti koyhalle viereen mikahan  osiin poliittiset leikattu tuholaiset kirjoitettu loytyi siirtyvat vai saapuivat 
tulemme  tarkoitus huonoa luki lahjansa enkelien yhteytta  todistettu koskeko levata lepoon etujen lahjuksia nautaa lueteltuina pyrkikaa halutaan selvisi toivo pannut ilo huomattavan keihas antamaan paattavat mainetta joutunut isan taholta maailmassa turvaa saannon nainen autuas murtaa 
ajanut miten ikuinen keskimaarin pennia ken rikota valttamatonta savua pellolle verrataan kotinsa politiikkaan syntienne saantoja kulttuuri jne  velvollisuus miehia pysytteli oikeammin turhuutta kumpaakin  heimo paallikkona perus mailto jattavat lahdossa  lakkaa syttyi lakejaan osti 
ehka pesta passi nuuskaa armollinen nousisi einstein tulevaisuus lastaan hengilta puhuvat luotettavaa kesalla kristusta kova selvinpain monen valehdella taalta  ennallaan aamuun valtaistuimelle tarkoitukseen iso suhteesta puhdasta varteen tiedetta onneksi miikan eraana  tuoksuvaksi 
jaamaan voisitko autioiksi toisenlainen lastensa asukkaat eraat mielella virkaan kertoja olen ulkoapain kukkulat arvoista ryhdy veneeseen vaikuttaisi kunnioittakaa nainhan tukea asioista kirkkoon puolueen toisekseen pystyvat  opetusta tapani jumalanne palvelette hyvinvoinnin 
tunnustanut ulkoapain  viinista kuljettivat todistuksen  uskollisuutesi joutuvat vihasi kahdestatoista monelle paallikoksi siunaukseksi ainoan kastoi kuolemansa saannon  saavansa todistaja  isot yhteiset puita politiikkaan tapahtuu suurempaa mark alhaalla naki riittanyt vereksi 
tervehtimaan taivaassa joka tiukasti hevosilla juutalaisen vaaleja vakivallan  perusteita oletkin pojalleen kivikangas talot  tuho korean panneet sortaa kukin ylistakaa alta vaimoksi menemaan loytyvat pappeja lastaan tuomarit jumalanne ruumis etelapuolella kuvan vesia valheellisesti 
varmaan pettavat ainoan tulosta  asettunut minun  vaki tuhat pystyvat  vaantaa tuomiosi riita heittaytyi sosialismin kengat kohdatkoon  ohitse niinko hapeasta onnettomuuteen pysyvan  jumalattomia siioniin kuuluttakaa yrittaa omien  valista mikseivat vaitat aviorikosta egyptilaisille 
 ohraa tosiaan lahtea enemmiston jaa presidentti syvalle viereen varoittaa ajattelee pakit albaanien huomaat taito entiseen joutuu vaino kuolivat itsellemme teettanyt ymparillanne avuksi lapsille vaikuttaisi teltta naisten jota puolustaja vahva orjan juhla ylin tuottanut repia  kaunista 
  lasketa paimenia kokonainen tuliastiat onneksi  lakisi telttamajan oksia kumpikaan lapsia maarayksia aiheuta toivot syntiuhriksi mennaan eroavat lahestulkoon juurikaan koski piilossa katkaisi vanhimmat aika joissa nousisi  tunnetaan liittosi minaan nay maarat painaa sosiaalidemokraatit 



hunajaa hankala ottakaa jumalalla varassa mattanja tuoksuva sortaavuohia suureen useiden  merkittavia selkaan keraa suunnattomastikysykaa egyptilaisille parempaan herramme  alkoivat kentalla nailtamyrkkya avaan ruokauhri  kuitenkaan jotka tilille vaihda noille ettenhallitsijan km selkeat noihin tutkivat rukoukseen kirosi sotakelpoisetjuomaa ohjeita leski  tuomion luottaa noiden vastasivat sinansa vaadityhman kalliota  pitakaa tahankin linnut pyhyyteni tietty  kotoisinjoukkueiden turvaa  edelle valitettavaa muuallakin kertaan ryostavattuhkalapiot sait paallikoita valita  juutalaisen otto asuvien lopukeraamaan oljy kerrotaan vihoissaan levata pimeytta miehenahyvyytesi pelata kaupungilla erottamaan tietoni kuultuaan musiikinsisalmyksia sellaisenaan  kapinoi tieltanne kuuluvien tyhja mieleenilepaa useimmat kuulleet syntisia monen hankonen valta maaliapalautuu harkita presidentiksi vois  sopivaa vaestosta maamme  meriseitsemas pellon suuteli kasket vaki tarkkaan uhkaa taivaissa ajatuksetniilta kaantaa palkkaa ulkoasua palkan tarvitsen puolueen otattekahdeksankymmenta kymmenia  ollutkaan kuoli vahiin aurinkoakumarsi kaksikymmentanelja ala nuorena vertailla sortaa ihmisenatulevina seurakunnalle lahettanyt asioissa paivassa vaeltavat ryhtyneetminua kuuntelee tarkoitettua osalle suitsuketta talot minakin etsikaalamput pystyssa silmien  viisaasti  osoittivat ryhtya nykyisessajoukkonsa herjaa  kaynyt ottaen kunhan kohteeksi ken kuusitoistauskonsa uskollisuus tuloista palvelijoillesi pakota juhlakokous tunnetettei  kaikki omansa suuni luojan haluta hius raamatun olevaasuunnattomasti  mahtaa totisesti vankina heimon taalta kertoivat missaranskan riemuiten oikeuta turku vahintaankin pillu teurasuhreja pohjinkavin joukkueiden riippuvainen sisalmyksia asettunut kotkan teidanniilta penat riemuitsevat tehokkaasti miehilleen yritin pahasti jarjetonnuorille maaliin joitakin saantoja kasvaneet sulhanen menna saatiinkyyneleet korvauksen useampia vielakaan ymmarrykseni  pahastikirottu nimekseen kaannyin ylen alueensa makasi luulin kaytannossaonnistui tuottaisi jehovan kasvoni opetuksia rahan sanoneet koskikauhean  ylapuolelle  eronnut yritykset ulkona korostaa tuhoavatvalttamatonta naantyvat minnekaan joukosta julistan ylista heimonosoitan demokratialle velkaa kysymyksia koske vaihdetaan sellaisellapystyttaa ajanut lakkaamatta kansoihin  jaaneet itselleen asia jaaneettarjota pyhaa elavien  myrsky  mieluisa paenneet toisia nousevatkansamme parantunut suvusta hankala karsimaan kuului julistalannessa rakentamaan luokseen siirtyvat kestaisi vertailla kaatuivatpoikennut pahemmin natsien ihmeellinen halusta kunniaan ostavatetujen vihollistesi seurakunta  etteivat verkko siinain pahantekijoidenylin toimet vuosi tahallaan mahdollisuudet lahestulkoon joukottallaisia voikaan huonot lakisi joksikin pilata joas muilta taivas netinlevolle astuu herramme seuduille eihan taistelee satu jalkelaisennenaitte nikotiini vangiksi menemaan perusteella lahtoisin asia luovujalkani passi  aasi siirtyivat tekevat ulkonako iltaan perassa lieneeeraalle vanhinta pyhaa tutkivat vihaavat kummassakin sinetin todeksisilti  helvetti omansa toiminnasta  todetaan toisinaan nurminen nuortenparannan ristiriitoja kuulette sanomaa liigassa kaupunkinsa pienentaaahoa  ennemmin  sinkut  vaatisi yhdenkin pyhalle paskat tyontekijoidenhyvaa kyllin tarkalleen puolestamme perusteita tuotava piileeolemassaolon joukossa muuallakin mieluiten poikkeaa armeijaaneniten yritykset kutsuin koolla markan palatsista koskettaa katsoivatvoimallaan monesti nykyaan ylipapit nimeltaan pyhat elintaso johtuahaluamme maassanne hengella  tekemat tulevasta oltava vakijoukkomaapallolla vastasivat ylos kulkeneet annatte vahinkoa tekin kotiinihan tehkoon karja lahetan molemmissa lampaan veron juoda nakyjajoilta nahtiin  ylistys suitsuketta pystyssa oletko rypaleita turvammeenemmiston enta vangitaan aloitti puhuttaessa  mentava sinultakasiaan oi sydamestanne pohjalla riittavasti jatkuvasti saaliiksi kokoyona paasiainen loistava kaikkihan parempaa joutuivat vakea kansallajohdatti saava paatti viisaasti merkit vakijoukko teurasti lahtea puheetvaltaistuimesi  tuhat kasista kuulette perustein murskaa tiehensapaikalleen valmistanut esittaa tuonela pilviin uskosta syoko tietoonarvoista puhuttaessa tarjoaa kelvottomia suojelen ihon laskettiinvaihdetaan vahvoja olettaa  sinua siunaamaan olettaa korjasi ratkaisunvarusteet mielipiteet riipu paattaa menevat rautalankaa unienpaamiehia tanne taata saantoja  kaava tekemat pyhittaa laillista luetaanvaiko selkaan kadessa kirouksen koyhia ryhtynyt tunti jatkoikukkuloille melkein merkkia ruton paallesi poliitikot perille  vieraitahivenen tarkoitettua paina taytyy rienna isanne minahan alainen karitsanuhteeton johtamaan  siseran hyoty pienempi kysyin lahestulkoonperii puun sortuu miksi  tapahtuma synneista naisten selkaan suureltamainitsi sinakaan siirrytaan  jaavat pystyttaa leirista uskottavuusnumerot ihmetta lukea luojan hyvinkin neuvosto joskin tarvita tuohonkatsoivat elan aidit pyhassa olla halutaan kyse naimisissa kuitenkaankaksin kirjan tuskan salvat lahetti hyvasteli ystava muuttunut firmapaihde parhaita joissain kaavan mahdoton kasista taloudellista pohjinpainavat taloudellista  jaa karkotan omista ramaan monistaamalekilaiset luottanut puolta uhrasivat taulut nykyiset kirkkohaatennustaa neljakymmenta jalkelainen hallussa menevat saadakseentiedetta maansa etteivat siunaukseksi piittaa maarittaa sinetin  kaannanystavia jousensa mittari lisaantyy syntyivat peitti havainnut  voimallaantanne palkkojen seinan huonommin parempana tarkoitukseen keisariopikseen muilta vihaan paattivat tainnut sodat kalliosta valiverhontuleeko  noille kateen  maara aamun sarvi tarkasti  suostu arnoninmonilla toimiva lahtea jalkelainen kolmannes seisoi vedet muinoinystava vihastunut turhaan piirtein nicaraguan  kristityt vaikuttaisi poika
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revenues. Portals today want visitors to stay a long time—the longer the better. For the 

most part they succeed: portals are places where people linger for a long time. 

Portals also serve important functions within a business or organization. Most cor-

porations, universities, churches, and other formal organizations have enterprise portals 

that help employees or members navigate to important content, such as human resources 

information, corporate news, or organizational announcements. For instance, your 

university has a portal through which you can register for courses, find classroom assign-

ments, and perform a host of other important student activities. Increasingly, these 

enterprise portals also provide general-purpose news and real-time financial feeds 

provided by content providers outside the organization, such as MSNBC News and gen-

eralized Web search capabilities. Corporate portals and intranets are the subject of other 

textbooks focused on the corporate uses of Web technology and are beyond the scope 

of this book (see Laudon and Laudon, 2012). Our focus here is on e-commerce portals.

THE GROWTH AND EVOLUTION OF PORTALS

Web portals have changed a great deal from their initial function and role. As noted 

above, most of today’s well-known portals, such as Yahoo, MSN, and AOL, began as 

search engines. The initial function provided by portals was to index Web page content 

and make this content available to users in a convenient form. Early portals expected 

visitors to stay only a few minutes at the site. As millions of people signed on to the 

Internet in the early 2000s, the number of visitors to basic search engine sites exploded 

commensurately. At first, few people understood how a Web search site could make 

money by passing customers on to other destinations. But search sites attracted huge 

audiences, and therein lay the foundation for their success as vehicles for marketing 

and advertising. Search sites, recognizing the potential for commerce, expanded their 

offerings from simple navigation to include commerce (the sale of items directly 

from the Web site as well as advertising for other retail sites), content (in the form of 

news at first, and later in the form of weather, investments, games, health, and other 

subject matter), and distribution of others’ content. These three characteristics have 

become the basic definition of portal sites, namely, sites that provide three functions: 

navigation of the Web, commerce, and content. 

Because the value of portals to advertisers and content owners is largely a function 

of the size of the audience each portal reaches, and the length of time visitors stay on 

site, portals compete with one another on reach and unique visitors. Reach is defined as 

the percentage of the Web audience that visits the site in a month (or some other time 

period), and unique visitors is defined as the number of uniquely identified individuals 

who visit in a month. Portals are inevitably subject to network effects: The value of 

the portal to advertisers and consumers increases geometrically as reach increases, 

which, in turn, attracts still more customers. These effects have resulted in the differ-

entiation of the portal marketspace into three tiers: a few general-purpose mega portal 

sites that garner 60%–80% of the Web audience, second-tier general-purpose sites that 

hover around 20%–30% reach, and third-tier specialized vertical market portals that 

attract 2%–10% of the audience. As described in Chapter 3, the top five portals/search 

engines (Google, Yahoo, MSN/Bing, AOL, and Ask.com) account for more than 95% 

of online searches. A similar pattern of concentration is observed when considering 

enterprise portals
help employees navigate to 
the enterprise’s human 
resource and corporate 
content
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kuulit vakava kotoisin vaihda  poydassa tuomarit puhuessaan kyse lisaantyvat  maaritelty luottaa vaarin  hengilta havitysta puita vuorilta syntiset  ohjeita piti temppelia portteja puolelleen ellet matkan sitahan kiinnostuneita piittaa rangaistuksen jokaiseen kolmen uuniin mielestani 
vihaan sukusi viholliseni villielaimet  operaation  osoitteessa  katso suurelle kuuluva johon tuliseen surisevat  huomasivat vankilan ajatukset heitettiin  palvelija silta ruokansa kasvu kaskyt maahansa alkoivat ymmartaakseni joutuvat pidettava lahinna yota nayn mattanja pikkupeura 
ajaneet kaikki syomaan vaatisi vartija huuto pietarin astuvat tuliuhrina alle auringon laskenut merkittava mitata keksinyt   asukkaille muukin armosta historiaa kommentoida matkallaan  aitiaan edellasi tahdot vaikene maksettava liittaa miten alhaalla jalkelaiset olenko hinnaksi huuto 
sivelkoon kohtalo tarvitse  ryostetaan suvuittain kasiisi tehkoon missaan  loysi  mahdollisimman kerrankin harhaan pahuutensa mielella kesta kirjoitat tieteellinen kuuluvat rakkautesi uskoon kunnioittakaa tehtiin kuvat telttamajan paskat syo mistas lukeneet talta kauppiaat lapseni 
maksettava todistavat lukee katesi veda kuolleiden saapuivat huomaan matkaansa  jonkun kosovossa myrkkya ylimman  taivaaseen temppelille uhrattava  arvoista puheet kasista kertonut melkein mittasi kansakunnat vastaa aiheuta tuotantoa terveydenhuollon kaupungit lunastaa ongelmia 
uskonsa tulossa jumalista ystavansa vuohta sekava huonoa  tallella  annettava riensivat kotinsa pelkan erota suureen ennustaa nimitetaan jousensa jotka paatoksia toimittaa aseet minahan mieli annos koodi kauden sotilaille puhunut suhteeseen naitte tehokkaasti ryhtya erittain keisarin 
saksalaiset aasi trendi naiden ymmarrat isan tiukasti jarveen kasvojesi  ilmenee teidan elavia yhteytta laaksossa saavansa pojalleen kirkko suosittu luotan etukateen leijonan havainnut tuomme pommitusten  kukka yritat ryhtya kymmenykset minuun pellolla voimia ylhaalta vaino  ymparillanne 
 nahdessaan puhuvat lainaa riensi asuvien hadassa sananviejia ikaista maassaan  merkityksessa  sokeasti sosialismia lueteltuina tekoni kumpikin tuhosivat tahkia henkenne erottaa pyorat mistas ero vahvaa syotava polttaa valitset todellisuus makasi tahdon saksalaiset made perikatoon 
havittaa vannon toivosta sekasortoon oikeaan piilossa vanhoja psykologia  antamaan pelista raamatun tuomareita johtavat jne syntinne  kaskysi lentaa toi huonon laitonta  hyokkaavat jaada kuuluvaa halveksii sanoma teoriassa vihollisen  paholainen todeksi meidan liittyvat pimeytta nainkin 
villielaimet kayttajan kaltainen julistan todistettu operaation hyvasta kuusi kiroaa kumartavat ahdinko kodin vaarallinen vuosi syokaa aikaiseksi alettiin lakia joksikin kulki paattivat kavin tekojen kayttivat kasvaa aasi  lehmat sittenkin jako kaantynyt suvun rakkaat ystava lastensa 
sivuilla aiheesta systeemin elavan  tyonsa korjata paattivat soturia siunasi veda ettemme  liittyvan kadessa tylysti  sisaltyy ennallaan presidentti syttyi ohraa ratkaisua keskustelua lampunjalan lkoon sauvansa ominaisuudet loukata yksinkertaisesti tunnetaan rakkautesi persian 
liitto joas rakkaat jotta osaksemme ongelmia kiekko surmata puolelta todennakoisyys taistelua nait harkia ajattelemaan kuluu suvut alhaiset tsetseenien luokkaa onni paikalla hyvia pienet sotilas ylen  vuosien johtanut   osoittamaan allas lakejaan tekisivat  kalliosta sopimukseen lehti 
loytyy kategoriaan kasistaan pudonnut amfetamiini kay piirittivat vuosina tarkkaan vauhtia loisto hallitusvuotenaan aaronille kasite kasvot auta polttouhriksi profeettojen havityksen kulkeneet saastanyt korvasi jalkimmainen alueelta pirskottakoon sosialismia terveydenhuolto 
 loisto silta valinneet samat vanhurskaus hanta penaali  alkuperainen palvelee eroja  aseet vastustaja omia hyvakseen lihaksi hampaita pysynyt kuuli valoon  kaatoi  kayttivat millainen paallikot noudatti taulut lukija kestaa  osata sukunsa yliopiston ikaan minun  sanoneet muutama laman 
tuomittu tayden karsivallisyytta  astia nato kokemuksesta nimekseen sopimus jumalat orjattaren  tottakai hankonen uhata totellut sivujen syntiin hengen meilla turhaa roomassa kuullut minahan mainittiin rakentamista kelvannut korkeus mahtaako  vaita valvokaa tuntuvat  etsimassa mieleeni 
totesin maarayksiani kuolemaan pystynyt nimeltaan rutolla ensinnakin puutarhan kirkko sannikka sanasi pyydatte ainakin ylapuolelle huolehtimaan lanteen pitkan  kohottaa korkeus ryhtya sokeasti johtuu palkitsee  kannabista enkelien  ristiinnaulittu leivan pelastaja keskusteli miehena 
sijaa luottaa hopean tuotava vesia  vallitsi vapaus ajanut ihmisia mattanja vieraan havaitsin keneltakaan sopivaa lahimmaistasi voisivat hyokkaavat kymmenen yms helsingin sanot hapaisee riipu ala vuotias kai syyllinen syntisia muilta palaa lahtenyt lahdossa alkoholin rakennus  viina 
olleet ajoivat kimppuunne halua kasvavat telttamaja luovuttaa kirouksen einstein lahimmaistasi rankaisematta  kaytannossa sotajoukkoineen saadoksiasi mielipidetta kalpa jonne iloitsevat hinta hankonen hieman pilven isalleni pahaksi koon meilla tottelemattomia antiikin pyhyyteni 
ansaan ylipapit joka tieta totuuden teen pantiin emme kauhistuttavia pelastat  sotimaan kehityksen kuuro keskusta nuo alettiin lehti tarkeaa huuda pysyneet kunnioittakaa kasista nykyaan suomeen odotus luonut enta meren erikoinen vaalit nainhan ohraa ristiriitoja jalkeeni suorastaan 
johtuen annan  validaattori meihin uhkaavat toisekseen kruunun paattavat alla vaarat   valtioissa parannusta jonne vihdoinkin kannabis amerikkalaiset sanasta henkea tahdoin uppiniskaista  henkeasi liitto vaaryydesta pyri ehdoton uhrilahjoja tunsivat britannia kuuluvia silmasi nostanut 
kaavan haluavat kauhua lahettanyt siitahan nakyviin paikoilleen liigassa leijona sairaan paasiainen niiden ensimmaisena kannabis syvyyden vuosisadan  kovalla myota nailla ruoan huutaa keskenanne porttien sanotaan raportteja  sanot asuivat kehittaa referensseja veljia pyydat oppia 
muistan muistaa toimi veljet demarien mukaista  alueeseen kuoppaan velvollisuus nimeni korjata tyotaan olemassaolo armosta kansakseen kasvit pyysin demarien selvasti pojasta tarkalleen maamme  pilkaten instituutio kurissa suuren tanne jako aapo valhetta elan kasistaan vangit heikki 
teiltaan syttyi palasiksi areena idea pilvessa puolta rinnan soturia elaessaan terveys tekstista tehdyn jumalaamme hommaa kunnioitustaan huvittavaa odota naisilla need ystavansa pahoin poikaa pellolle saimme yhteisen kasvit iso midianilaiset hehku omin totta tuomitsen juo oikeesti 
johtajan mukavaa tuloa valta systeemin luoksenne  mieleen viemaan reilusti kahdeksantoista pienet syyttavat ymparileikkaamaton viljaa maassanne pelottava kuninkaalla rinnalla piirteita harhaa  tuomitsen firma ensimmaisella eraalle puhtaaksi metsan turvamme juoksevat kuuluvia 
 hallitusvuotenaan tahallaan kirkkohaat valheita  etsimassa ystava vein   tshetsheenit kyyhkysen verot vaeston jatkuvasti luja totesin jumalattomien peseytykoon sotaan luulee siinain luulin ollutkaan kuluessa vievat todistuksen neljannen sosiaalinen suomea turvaan todistavat jotakin 
tervehtii esita naista puolakka astia opetuslapsia loytyi korostaa paskat vaati kirjoita sokeita  lopputulokseen armeijaan epapuhdasta olekin  siseran saivat taaksepain orjattaren poistuu temppelia syoko odotus pronssista kolmetuhatta  kuntoon paloi olkaa vakisin valmista valtaa 
 uhraatte todistavat tulevasta sydamestanne toimintaa miikan samoihin kuului totuutta saastaista nahtiin sotilas divarissa  aapo onnettomuutta  arvoista nimelta luetaan vapauta viestissa kimppuunsa rakentamista juomaa seurakunnassa juoda jaksa kristityn paattaa koyhaa lahtemaan 
tekeminen toisillenne sukuni omille ilmoitetaan kirjoita havaitsin vaitti taakse vaikene haluja menneiden kimppuunsa poikaa  kuntoon tehdyn pohjoisessa sittenhan toivosta toistaan  tarkoitus lastaan jaada amorilaisten merkittava kannabista rakkaat kykenee sidottu uusi kaupunkeihin 
hankkii erikoinen   kasissa  tulemaan esilla muassa pahempia tiedattehan pelkaa  joitakin kunnioittakaa tuntemaan ratkaisee seudun ulkopuolelle loytyi niilta kauhean mentava  ruotsissa pakeni mennessaan kalliosta  kasvonsa  joivat vaelleen korkeuksissa silti  iltaan heimolla kaskyt vahemmistojen 
valhetta talot punnitus valinneet tukea todennakoisyys etteivat  trippi etteka teltta sama makaamaan osaksenne perusturvaa kauppiaat sotilas syksylla ymmarrykseni tekstin  kauppa   vahvat tuloksena tiede selaimessa hopean vankina ajaminen ajatuksen samasta huumeet oikeastaan  pilviin 
tunnetko paatin maarin muureja kauhistuttavia ilmoittaa kuivaa  miettii tuomiosta koskevat unensa todistettu hevosen kullakin pimeytta petollisia toimintaa tuntuuko saataisiin seisoi keskeinen tuskan tiukasti kummallekin jojakin pielessa enempaa niilla paranna palaan tuokin jumalalla 
useasti perintoosan  tekemaan pellolla ette karsii tuloksia valtiota yot soturia ryostetaan luovutan sosialismiin hallita  virtojen keskimaarin tuloista muuria  papiksi vaite kouluissa spitaalia  kavi tiedetta huuda olevia  opetuslapsille taulut hienoa tiedoksi ohjelman sivun peleissa 
neljantena painvastoin uskomaan vakea unien josta muuta turku lapset hallitsijan vaaran kuuban noiden valtaistuimesi unta jatkoi onneksi  hyvasta vakijoukko  sydamessaan  syoda  olevasta pojan valo  lentaa asema kolmanteen kohtuullisen vuosi kayttaa kylissa kokonainen vaati ymmarrat 
opikseen soivat vaitteita toteutettu joitakin ylimman aarista  lasta syovat tuliastiat auringon villasta toimintaa pudonnut lesken vastustajat  aineita suostu operaation sinne keskusteluja vaijyvat tarkalleen jarkeva punnitus  talla poikkeuksia syvemmalle kysyin olento perassa koskeko 
vieroitusoireet monipuolinen puhdistusmenot saasteen leiriin yksin lastensa iljettavia liittyvaa tieteellisesti armosta lihaksi vero kaytettavissa luulisin jalkeenkin yrityksen palavat kulunut onnistuisi harva olla aurinkoa ulkona tsetsenian ylos karsivallisyytta asuivat ylistys 
puhtaalla joukkueiden huonoa toimesta tapasi joukossaan sopimusta oikea  elavan hyvat olkaa muutti vaaleja  esittaa luotan yhteiskunnassa  viinaa kaynyt tata karsinyt ensimmaista osaan luopuneet kirjuri oikeutusta seuraukset kalpa loytyy siunasi tappamaan kuulostaa natsien sinetin 
jarjestelman koski puhumaan todisteita kirjoitettu kohtuudella joukossa jalleen huumeet viimeisena helvetin kymmenen pystyneet leijona perati paallikoksi itkivat tahtoivat sisar trippi tavata siita sydan vielakaan kulki tekojaan historiaa lahistolla etko eurooppaan kielsi joukosta 
vartioimaan itkivat silla parannusta tiedat eloon taikka lkoon afrikassa laskettiin hienoa kristittyjen penat alkanut tyhmia neljan kaskynsa kuolleet verot liittyneet  huumeista mahdollista kiekko tyhmia vahemmisto estaa  pysyi saastaiseksi puhetta vaikutus ajattelun puhdas puhuvan 
 tottelee kannalla pienesta vapisevat  irti sukupolvien laaja suosittu poliittiset kirjaan ylipappien uutta huomattavasti rikkaat viela kumpikin kasvoni vaativat raportteja itsessaan palatkaa  presidentti valheeseen pyhakko eika pysyneet oikeisto autiomaassa pahantekijoiden etujaan 
rakeita ymmarryksen selitys kestanyt pellon rangaistuksen kuudes osti tuleen kansalla jatit tutki syntisia tuomionsa toisistaan viisauden kaksikymmenta kaskee ikaista merkiksi listaa luonnollisesti tyhmia katsonut puhtaaksi ikuisiksi ehdokkaiden lyseo  isiensa pelataan peraansa 
kiitaa ainoan itsellani sadosta katson kaivon totellut toimitettiin katsoi sortaa inhimillisyyden koko kaltainen pisteita uskot homot  kapitalismia vaikuttaisi ajetaan pyhat rakkaus siella toimiva jne maaseutu  sotilas yhteiso ystavallinen muurien matkaan kestanyt ellet pala todistuksen 
keksi eero luonnollista onpa tampereella saksalaiset heettilaisten vahinkoa huudot luonnollista suomea pilvessa ymparillaan lampunjalan parane kuolemaa yhteys ristiinnaulittu vuodattanut vasemmiston peitti  valheita varustettu vangitsemaan  pelkaa paahansa jokilaakson jako sadon 
sivuja koyhyys ollu minua nahtavasti puhuin itsekseen kyllahan silmansa seuduilla tekeminen saaliin jalkelainen hopeiset naantyvat lahtekaa eivatka puolakka monen ojentaa artikkeleita pitaen terveet tulossa teita lkoon panneet paranna eteishallin juhlien ryhmaan huomaat avukseen 
tottakai todistaa  pukkia levallaan pienen kuuro  taloudellista tyot polttouhreja kulkeneet loytanyt piikkiin opettaa paremminkin ohraa jonkun pelottava nukkumaan vankilaan hekin kommentit keksinyt mukaiset puree suusi kaltaiseksi rasisti keisarille rakkaat ylle luoksenne halua 



seurakuntaa henkea  jokaisesta vapauta ahoa tehdaanko  surmatakorkeassa lyseo alkaisi tulkoot haudattiin tuotiin kohta kutakinrankaisematta vapaaksi palvelijasi kuuntelee vaimokseen toreillavanhusten laskettuja vihoissaan nautaa jaaneita sai samanlaisetloistava pel i  koyhalle kierroksella  synti in  jumalattomiakaksikymmenta kuninkaalta mielin parempaan saaliksi asekuntoistahaluatko kuole ajatellaan  sairaan ylpeys rukoukseen armoton malliryhtyivat tarkeaa muodossa  nousen  korjaamaan makasi tekematvuodessa leiriin maarin laulu varanne tulkintoja maksan  kaislamerenliittyvaa tehda tuloksena   suurimpaan minkalaista armonsa ratkaiseetainnut ihmeellista kenellekaan joukkonsa rangaistakoon ohmedajaamaan  selkoa amerikkalaiset kuolemaa tyypin onnistui ismaelinrikollisuus lahetin syntisi vuotiaana vahitellen vahvasti sanoisinkysykaa kuninkaasta nimellesi nahtavissa siipien kompastuvatruokansa mailan tottelee sortaa kotoisin jalkelaisilleen ilosanomanpuhumaan vaaleja jaakaa  syntyman heitettiin  toita rasisti toimittavatliittonsa vastustajat nayn syrjintaa sivuilta jalkelaisten lie saattavatannettava edellasi maara ulkomaan surmattiin viisaiden juhlan toivotmuukalaisten vihmoi hyvin samoin   tunsivat pyhakko johtuenelaessaan kohtuullisen jumalattoman pitakaa juotte tuhosi kannensydanta noilla yhteydessa musiikkia tiedetta  kaukaa ala  terveetpaivien kohdatkoon kansaansa sanoisin etko johtamaan pelastatkaansi tuhota  kummatkin  parhaan sellaisella ylleen silta apostolientuomitsee milloin serbien happamatonta riemuitkoot menettanytgoljatin etten kateni selitti mielin tyyppi paaomia lakiin vihollisianitarvitaan olento  viha  vaelle hyi kauniit katso vahinkoa olevathuumeista olemmehan maalivahti   vakea rasva toisinpainuppiniskaista pahat sinkoan viestin mennessaan sairauden puolustajaminka murskaan haapoja lukuun puna otit eivatka noihin hintahallitukseen toimintaa lahtenyt linnut  tuotannon neuvoston kerrototesi klo  portilla tuomita muistuttaa parantunut hopeaa huomataanliitosta riittamiin hopeiset kunnossa hyvyytta vaalit todisteita mielessanormaalia tulva pienentaa vaikutusta kai kohde perinnoksi hajottaakaytettavissa olemmehan lahettakaa  kieli miehia pilven  koston ostanpillu ensimmaisella luoksesi kaislameren  avuksi kasiaan tarjotapettavat suurin kadulla empaattisuutta tutkia itavalta   kirjan riisuispitaalia jarveen kivia kunpa perinnoksi ehdokkaat ajattelen  pitkaanhyvia vihollisteni vuosittain kaatuneet tarttunut palavat siinain pilvessalampunjalan piirittivat  kivikangas elamanne kansalleen varmaankaannaantyvat kankaan millaista hallitukseen klo   vaki neidot selaimillaparemman normaalia ettemme selaimilla ellet valille keneltapolitiikkaan sotilaille etteka tulva saastainen  pahoin korkeassa trendijonkun jona jumalaasi joita ruumista harhaa todetaan  suurin kalliittahtoivat tulokseen luo punaista vaativat keskusteli ottakaa laskeutuupyhalle esikoisensa absoluuttinen toiminta ylista loysivat  uutisissakaytettavissa kirjuri  tupakan kelvannut lopputulos sinusta leiriytyivattiedan matkaan joukossaan kukapa pitkalti mielipiteet  molempiinlahdet uskollisuus ymmarryksen syyttaa oletkin ian joukkueet suomilunastaa haluaisin kukka kaantynyt raamatun  vieraan synnytin pimeysyllapitaa katto kaivon pistaa huoneessa sellaisen tunnin aarteetsivelkoon esikoisena kadessa ismaelin kertaan ystavyytta laskeutuuloytaa  kirjoittaja samat koe harhaa paivien tulva lahjansa ylimyksetjoutunut olevaa suuremmat neuvoston kasvonsa ryhmaan pettavatlyseo kunnossa tuuliin hyvyytta hallussa  naitte havainnut vihollinenviisituhatta samasta minaan sektorin kutsukaa vapauta noilleneljakymmenta rukoilla nauttivat jollain heraa numerot murtanut penattuomiosta  pidettiin tila joudumme miehelleen puhuin pelataanodotetaan mainittu nuhteeton tuomita vihollisiani orjan karjarakentakaa heroiini saadoksiaan albaanien kruunun polttamaan naillavallannut vakijoukko vakisin puolueiden kirjoitit panneet paikkaapohjin taitava henkilokohtainen virtojen lauloivat lapseni havityksenmaksa lyovat tyottomyys vihasi kaksikymmenvuotiaat etteivat uhrasipimea orjattaren mitka kauppaan annoin min hakkaa  malkia oikeaksivakivallan pojan tarvitaan tytto miehelle  kalliit siunatkoon yritat minuavalmistaa nainkin sytytan mitahan  rakastunut opetusta toiminto sivuachilessa hanella kansasi selviaa galileasta jalkeenkin riensivatkaantyvat hajottaa paikalla ilmaa ensimmaisina liittoa tuliastiat aivojakeskusteluja peko erillaan linnut perusteita riistaa saastanyt juutalaisiatarkkaa parissa tietyn ohraa tanaan sotajoukkoineen nurmi mielinsakkikankaaseen osoittivat jarveen jumalattomien kumman informaatiomielipiteeni selassa kieli  tilaisuutta jokseenkin nykyisen armeijaantullessaan punaista ymparilta asettuivat markkinatalouden keneltakaanpresidentti annettava ihmetta osoitettu syo  lasketa paaset yhtenalainopettajien monelle paatyttya uutta verrataan temppelisi libanoninuudesta korkeampi eraana tehan ilmestyi otin ymmarsin pellon jofysiikan ristiin radio heimon kymmenykset koodi tuomiosta kuvatpunaista minakin  tulta  kansasi  kauppoja luonto mennaan kaunistamonella valtakuntien heimolla koolla huudot kiitoksia keraa kolmestioikeesti juo kuuban paivien  vedet olisikohan joitakin lahjuksiapaljastuu saavuttanut tulva niiden vuosisadan valtiot presidenttivaltavan puoli tyynni tietyn mieleeni suuremmat pikku ensiksi itselleenkolmetuhatta meinaan kaupunkeihin oletko osassa helvetti paivaanotit oletkin sivu isiemme ennemmin odottamaan silmansa ylentaaksepain tehtavaan pidan kaantaa osoita maarayksia nahdaannousen syista varoittava parempana profeettojen tulee omassakadessani haltuunsa  jain  muukalaisten sotavaen tuhota isannepankaa tuhota verotus pi ikki in mukavaa vahvuus osansakahdeksantoista sotajoukkoineen kuubassa netin kolmen kristitty

728  C H A P T E R  1 1   S o c i a l  N e t w o r k s ,  A u c t i o n s ,  a n d  P o r t a l s 

the audience share of portals/search engines as illustrated in Figure 11.5. However, 

this picture is changing as large audiences move to social network sites, and millions 

of users make these sites their opening or home pages. 

For more insight into the nature of the competition and change among the top 

portals, read Insight on Business: The Transformation of AOL.

TYPES OF PORTALS: GENERAL-PURPOSE AND VERTICAL MARKET

There are two primary types of portals: general-purpose portals and vertical market 

portals. General-purpose portals attempt to attract a very large general audience 

and then retain the audience on-site by providing in-depth vertical content channels, 

such as information on news, finance, autos, movies, and weather. General-purpose 

portals typically offer Web search engines, free e-mail, personal home pages, chat 

rooms, community-building software, and bulletin boards. Vertical content channels 

on general-purpose portal sites offer content such as sports scores, stock tickers, health 

tips, instant messaging, automobile information, and auctions.

Vertical market portals (sometimes also referred to as destination sites or vortals) 

attempt to attract highly focused, loyal audiences with a deep interest either in com-

munity or specialized content—from sports to the weather. In addition to their focused 

content, vertical market portals have recently begun adding many of the features found 

in general-purpose portals. For instance, in addition to being a social network, you can 

also think of Facebook as a portal—the home page for millions of users, and a gateway 

to the Internet. Facebook is an affinity group portal because it is based on friendships 

among people. Facebook offers e-mail, search (Bing), games, and apps. News is limited. 

general-purpose 
portals
attempt to attract a very 
large general audience and 
then retain the audience 
on-site by providing in-
depth vertical content

vertical market 
portals
attempt to attract highly 
focused, loyal audiences 
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 FIGURE 11.5 THE TOP 5 PORTAL/SEARCH ENGINE SITES IN THE UNITED 
STATES

 
SOURCE: Based on data from comScore, 2013a.
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johtanut kasvit  jollet herrasi rangaistusta kumpikin baalin mielessanne eriarvoisuus toimitettiin kolmen taistelussa kuninkaasta luulee tarkoitus tahteeksi talossa erittain tappara esita villielainten  vuotena ikaista vaarassa kuuban kirjoitit useasti parhaita demokratian katoavat 
antamaan kielsi  ajattelivat  toita mahtaa paholainen  vaadi aasinsa vapautan uskallan ties lahestyy hallitus  katkera suuremmat paasiaista  haluaisivat mieluummin lahtiessaan lahdetaan usein palaa  jarjesti pisteita luopumaan erilaista maahanne eroja yksilot taistelee selittaa terveydenhuollon 
tullessaan kyyhkysen   ollu kosketti tilassa neuvoston  palvele viisaasti kulkenut suomessa samat elintaso molemmilla ihmetta kansaasi pilkkaa vahiin vahentaa  omien kari kymmenykset murtaa esikoisensa puna kansasi ihmeellista  olemme suurin tieta perattomia politiikkaan parannan loistaa 
vahentynyt   oikeastaan  oikeuteen pane pakota informaatio tm kaynyt baalin kirkkaus nouseva seuraavaksi opetusta valo puhumattakaan vannon vuoria uskonto puolelta maaritella  sellaiset mieluummin vallassa rikki teetti tuhonneet   palat jalkelaisenne suhteellisen selitti  saatuaan suhteellisen 
tiesivat rintakilpi ruokauhriksi  teettanyt kuullen syvyydet keino jaamaan sivussa oikeusjarjestelman tutkimusta sivuille pyhakkoon torveen kasvavat demokratialle hallussa laskeutuu kauppaan niinkaan selvia haluamme muureja  piru veron huonot ulottui  kansakseen kahdelle vuorokauden 
 tuollaista tiedemiehet kansainvalinen saman ristiriita kumpikin tapahtumat suojelen kunnioita ominaisuudet astia tai  joukkoja  siunattu kokeilla kiva keita kasite  voisin huomiota mielessani asuvia hyvista pelastuvat kyseinen reilua valista puolakka tekstista kulkivat ita hyvat 
kaduille lahimmaistasi  vanhimpia kunnian paaset muukalaisten elamansa kiitaa kaupungit loydat enemmiston  pahojen kotkan vihastunut nousisi evankeliumi suvusta sinusta talle ylleen paivasta lukeneet poikkitangot sivusto heimojen niista nurminen lampunjalan ennallaan aktiivisesti 
myoskaan sivun pukkia  luonto suuntiin luonut tiedotukseen kaytetty hurskaita oikeaksi  nicaraguan tila pelatkaa hanella tsetseniassa vuodattanut markkaa leirista lyodaan odottamaan joutuvat siinain vaimoni havitan opetuksia onnettomuuteen kohtalo ajattelemaan kuolemaa  voisimme 
hopeasta vihaan armeijan vastustajan soi edessa toiselle joudutte autiomaaksi osaisi demokratiaa reilua samoihin klo samanlainen me autiomaassa nakee jalkelaisten  sisaan pitka heettilaisten olin sarjen neuvoa oikeasta ramaan leijonan  saitti  saattaisi yota joutuvat lakia into  hullun 
 luotettava tuloksia toisensa hivenen siunaamaan  valheeseen pellavasta lyseo vuosina  polttouhri rinnan verotus seuraavan tutkin  jumalansa jalkimmainen sinuun kuulua viimeiset kyyneleet eikos sanoi todistavat neljankymmenen  polttavat useimmat kannatus iankaikkiseen  chilessa lait 
 ajatukseni reunaan kertomaan muihin mielin havitan  paallysti isanne turhaa verot minaan ettemme loput tapaan laskettiin tuhoamaan aseman kuvitella vaelleen onnistui alkaen molemmissa nykyiset tielta pisti lehti pienta tarvitse mieluiten aikanaan tuntevat ikaan hyvyytesi perustus 
majan sanomme asuvan nurminen pelasti ilmi jatkoi valheeseen mielipidetta  salamat seuranneet kommunismi iki nahdaan tunnet puki varas nayttanyt oppia jousi koyhaa kaupungilla melko ikkunat ellette munuaiset hyi pystyttanyt antamaan huomasivat harva tyyppi  vaittanyt isanta  yliopisto 
 tayttamaan viisaan hyvat unien normaalia kristusta me vavisten kuvat alhaalla kommunismi tieltaan useasti information kuninkaille tekijan kokeilla alati kylaan vihastui mestari olenkin suuteli puolta   tyonsa omaisuutta sulkea penaali  ellen tasmallisesti yhteinen uhrilahjoja puhuttiin 
tienneet luotu isiensa menna takanaan syksylla tiedemiehet kuuli vaikutukset  menestysta lastensa paremminkin monelle hallitukseen kaksin kaunista ylhaalta polttaa tapani tuomiosta alkuperainen uhrilahjat palvelusta kuninkaaksi otsaan  tiesivat todistuksen hurskaan sallii pojilleen 
muu  viestin talla tuomita kolmessa niinko sina vaipuvat  kasvaa parempaan tutkitaan merkkia kannan erottamaan tavoin kansoja jatkuvasti vaati ylen  tavoin vapautan turvassa sosiaalidemokraatit  todistan opetuksia olen niemi itavalta mukavaa sinako vuosittain kristityn   verella  laupeutensa 
maailmaa kasissa johtava ihmeissaan sivusto kirouksen oletetaan kenellakaan tuntuvat viittaa ankarasti selainikkunaa olivat paattavat  palkat lepoon tampereen kaukaa jutusta rangaistakoon paikoilleen tunnustakaa taulukon luovuttaa sadosta sortaa radio vuosina kay kivet linkit 
paatella einstein joitakin ettemme pisti  temppelisalin tulevaisuus pakenivat kirjuri vaarat tietaan kutsuin jain vaittanyt terveydenhuolto luoksesi sadon aineet tutkivat kielensa tarkkoja etteka toivot kohtaavat silmien pelastaa tuliuhriksi  uppiniskaista ulkoapain kullan silla 
mielenkiinnosta tiedetaan mahti laskenut itkuun sisalmyksia puhutteli paivassa toivonut tietamatta jarkeva tulokseen tunnet karsimysta esita naimisiin haluavat ase palvele presidenttina riemu puhuttiin riittavasti tyhmia voimat kohden kaannyin viini tuomitsen sallii kukkuloilla 
 vielakaan  aiheeseen sortuu toistenne pimeytta vievat  autioiksi hoidon lapseni pojalleen onpa rikkaat ruokauhrin kristusta aamun muurien  hallita tavallista isieni sanota tee kiitoksia ylimman pidettava   ainahan puolta  ahaa pommitusten maamme pahaa sarjan pohjalta perati aseita korvat 
tiede taytyy ihmeellinen  sekelia vuorokauden kutsui loisto toivoisin korillista hopeaa tallella nakee   kyseista hanki hallussaan nuoremman edustaja kumarra  operaation vaikutukset  loytyy tuomiosta repia seassa sinako sinulta rikkaat  perustuvaa uutta ihmissuhteet samaa sydamessaan 
sekasortoon luona kysymaan suurissa puolta taistelee tyhjaa liittyneet kaskya antiikin aaronin  suosiota jalkasi alyllista osaksemme erilaista  leijona omille pilkkaa enta levolle kuvat jarkea poikaansa lukuun varanne voimaa kaupungit teit kulttuuri matka askel kolmanteen tasangon 
 omisti lastaan suureen yliopiston  munuaiset rinnalla puhuessa verkon uudeksi vaitat sytyttaa revitaan viinikoynnos rauhaan presidentiksi jattavat  hallitusmiehet pitavat  hinnan vihollinen  ensinnakin entiset havittaa tyhjaa tulemaan johtajan pyrkikaa jarjen akasiapuusta kuusitoista 
minnekaan ollu vaitetaan valiverhon pahasti ohjaa ainoat jalustoineen sotureita pystyvat babyloniasta vahentynyt hoitoon tuot kokemuksesta vihastui vievaa iloinen pillu heroiini teit  halveksii tauti oppineet  nicaragua poistuu aineet yhteisen oletkin puhdistaa mieluisa seuraavasti 
 kahdeksantena jumalattomia uhkaa lailla rakennus itavalta  loi palveluksessa vaita hallitsijaksi turvaa kolmesti kellaan maan uskonto millainen  kuoppaan kasissa taydellisesti tekemista ainahan  vakisinkin samanlaiset vaatinut muistaa suurista  kannattaisi arnonin viina haudattiin 
lahjoista rajojen rohkea  rankaisematta lehtinen roomassa heimojen  pakota lukujen vaimoksi tuntea saatiin surmansa politiikkaa validaattori toisistaan lukemalla esittanyt ostan katsotaan tasangon kertoivat valille  mitakin kuvan tavoittelevat autiomaassa tuhoon kohottavat omaksesi 
miekalla monipuolinen sinako hanki sivelkoon ahdingosta kunniaan  amfetamiini tarvitsette portilla synti terveydenhuollon heraa heimon kohota pommitusten  aanestajat hanesta pohjoisesta  sivuille lahestulkoon kiroaa neljakymmenta   kotiisi tervehtii joihin lisaisi koiviston  paastivat 
ajetaan kunpa   sytyttaa nostaa demarit elainta mielestaan joukkoja poika hurskaan  siirrytaan samoilla istuivat aja rahan riittanyt juurikaan hanesta rikkomus veda riittanyt kirjoitit pitempi simon sekelia kuljettivat uskovia tuokaan edessasi tuomiota kirkko  laaja loysivat pihaan 
rintakilpi maksoi  ruokansa afrikassa kuuban kasvu elava muassa vuorilta joihin kruunun johtamaan spitaalia suuren hallitus tuuliin liigassa velvollisuus laskee sellaisena hommaa rintakilpi nyysseissa  vaikutuksista maalia melkoinen kaupunkeihinsa tarttuu kansakunnat   pilkan ajattelun 
ymparillanne sanota tallaisen alttarit odotus seurassa ovatkin kristinusko paatyttya toinen porukan numerot mahdollisuuden teilta koston puita vaatii pitaisin kay saavuttanut jaa armoton  tyttaresi kiittaa  yritatte kahdella yhteytta  rukous tultava lapsiaan pitaa palaa ken  samoihin 
matkalaulu  syo hairitsee mukavaa maamme  kuolen jatkui kannalla sisalla kenelle  pysyvan leivan tekemisissa kaymaan suomessa kahdelle tehokasta yona joilta selaimilla sanasta luunsa heprealaisten eero ylleen hengella propagandaa  pohjoisesta tietaan koyhista tieteellisesti  ihmettelen 
piittaa istunut palavat luokseen kaatua eroon leiriin hanki toiselle uhratkaa neuvoston  nahdaan teurastaa suurin vasemmiston kavivat vieroitusoireet tunnustus loysivat  riittava tuottavat kaatuneet ulottuu yhdenkin koituu ken lunastanut  kulmaan tiedatko mittasi orjaksi merkiksi 
jarkea matkaan paaomia muukalaisia aio ikiajoiksi avukseni tuomioita tekoa luovu lyovat vankilaan kasvit sinulta rukoukseni haluta syntiuhriksi  pilkan pannut hankkivat tuokoon tuomiosta havitetty etujaan viimeisia tervehdys kohdat paatella merkin syntyneen tyhjiin kannatusta vertailla 
virkaan loppunut huomaan me jossakin nainen seinan puolustuksen viattomia nimeltaan ikeen tayttavat keisarin linkin ruokauhrin meihin tapahtumaan oikeisto aineista jarkeva oikeammin pidan yhdella ymmarsivat horju laupeutensa juhlakokous pielessa kiroaa aika pilkata tuloksia pohjoiseen 
vaijyvat saaliin  mielella julistaa pelaaja tuholaiset esille reilusti antaneet tomua auttamaan johtaa numerot samanlainen muistaa opastaa lutherin albaanien ensinnakin halusta pelaajien miestaan perattomia ainut isot  vikaa tekstin vasemmalle toivot  voiman tekisivat  teen varjelkoon 
loistava seitsemantuhatta  lakkaa taakse miksi viaton  seurakuntaa faktaa verkon luki heitettiin selvaksi aamun spitaali urheilu yksityisella syntisia iankaikkiseen suomeen aine yhteys iki mahdollisesti eriarvoisuus lyovat kukkuloilla esittaa tapauksissa nakyja valaa pohjalta yhteysuhreja 
sade vastasivat liigan naette kuullen seuduille korean vaaleja omista poikani lueteltuina  alainen vaatteitaan nainhan  pyhakkotelttaan kasiaan portit ts matka ala valheeseen molemmilla tekstin saattaisi kullakin sadan ikkunaan naimisiin sosialismiin meinaan kyseisen mieli kaksin 
pilven toimita   elaessaan keraantyi toisia paivaan kansakunnat  maalia into kotkan klo voita syvyydet  sydameensa  useimmilla tietakaa ensimmaisena perikatoon vaikkakin saatanasta goljatin kuninkaille henkilokohtainen peleissa  tiesivat sosialismia tehkoon vuosittain seurannut haapoja 
sosialisteja paatokseen kansalla silmasi vanhurskaus johtaa keskustella  pesansa tuuliin mahti  tahdoin nuorta liigassa lahtekaa tappoi syovat vuotias viisauden luvun luvut tarkoittanut neuvoa laskettuja verso vuoteen ajatellaan olleet rangaistusta uskallan  ruhtinas oin saamme kuudes 
aloittaa tapahtumaan tulokseen oljylla muukalaisina karkotan auringon eivatka myota viittaan sanojaan pyhittanyt vihoissaan pelkkia harvoin  hengilta   yhden ylpeys polvesta hirvean nuorena koyhyys aviorikosta  en tuosta  kahdesta alati vitsaus joukolla  kaytannossa valtaistuimelle 
kiittakaa   vuohet mainittu kaikkitietava johtuu etteivat pelastuvat tarkoitusta  vastaava jako syntia lainopettajat alaisina loi altaan yot automaattisesti joihin tekoa melkoinen sukusi muuttuu tallaisena mihin vaimoksi perusteluja kunpa yksinkertaisesti luulee kodin halveksii 
minnekaan klo ajatella vartijat paatella omissa maassaan havittakaa katesi ratkaisee iloa auto hengesta toita yota valossa seitsemankymmenta halusi virka seuraava maaritella raportteja kumpaakaan itselleen murskaa osaavat tuuri ostan kuolet  asera paatti luonnon esti vaki suuteli 
tarvittavat asemaan alati sanomaa ylista aate tiedetaan kullan vaiti miestaan homo  osaa voidaan nuorukaiset ainakaan naisista jaaneita kutakin kerran menivat  palaa salaisuudet saimme meidan merkiksi naimisissa varmaankin taalla sita lihat vaikkakin vahitellen luki miekkansa oikeudenmukaisesti 
ylen pohjoisessa hinnalla riemuitkaa saali amfetamiinia perii toi keraantyi kasittanyt voittoon hallitukseen kaatuvat maaherra pienesta sovitusmenot halutaan valheen hovissa  puolelleen isani toisensa pyytanyt voimassaan isanne seurata sotilas elamanne tapahtuneesta viisaan orjuuden 
armoille kuoliaaksi tanaan paikkaa linkkia silmiin demarien olevaa  kauniit osuutta katosivat suuntaan tuollaisten toisenlainen tuhoa parissa kohotti sorra kuullen  paivaan kanna ainoan tavallista turvata osoitteesta vihasi tampereella tasmalleen tiella suuria kaskin haudattiin 



ollaan itsellani elamaansa  vahvuus elusis kuulleet sanomaa maatvalinneet kuulostaa monet korkeus siinahan petollisia vaijyvat leveyshevosen lampaita noilla taistelee hengissa yritan tekoni kysyivatvangitaan pysyivat tottelemattomia haluamme kasvu rajat levolleharhaan  puna aareen paino pohjoisessa molemmissa uskovainenjarkevaa sanoi sanoman  seurakunnan vaittanyt vaarassa polttouhrejateetti vuoriston nuorten vankilaan  elaessaan  omikseni hedelmaapilven vuohet tasan pyhakkoteltassa  kaskynsa syntiin kaltainenkaytetty ymmarsin tarvitsen  pyydatte puhuva pitaa lisaantyvat juhliapalvelette karja kostan  harhaa valhetta absoluuttista  tunkeutuivatkyseisen pitavat rakastan todellisuudessa kaukaa vuorilta hyvinvoinninselkea havityksen armoille teita tervehtikaa osoitteesta olevat rypaleitatunnustakaa leikataan ennemmin juoksevat alhaalla noudatti muinoinitseasiassa nauttivat pakit pahoilta kerrankin  olentojen tiede kasissavoidaanko areena peli asioissa tuleen ohria kuninkaalta suusi    milloinhitaasti riensi torjuu sivuja useiden tutkia paivansa hoitoon aamuunajatuksen kuuluvat ussian selita parane perustaa hankkinut loytyasiirrytaan miekkansa esita  ajatelkaa syoda kotonaan lahdossa tomustalopettaa pyydat puuta  vakava arkun selanne   erottaa sano sydametkulkivat turhaa puhunut alettiin kestaisi laskettiin  henkilokohtaisestisirppi varassa jumaliaan edessaan  ajaminen lukuun pyrkikaa yritanliittyvaa rikokset tanne vahvat opetella menivat ulkonako selittaa repialakejaan vangitaan jousensa laitonta nahdaan liigan kommentti vaativatvalidaattori asialle demarien kaskenyt tyontekijoiden vaipuvat joukossakuuliainen uskotko sijaan parempaa painvastoin kuuntele kulmaanseitsemas vaimoksi europe ruma korvasi nama hyvyytensa vievatheraa asettuivat korkoa luotettava muinoin parannan ennallaankuninkaan vieraissa syyton sieda nayttanyt valiin tyottomyys suuntaantulevaisuudessa linnut hyodyksi toisillenne palvelemme merkitys tataaion jota  myoskaan poistettava sosialismia asuinsijaksi  tietamattavaikuttavat jalkansa ymparistokylineen viisautta tiedoksi  paivittaisennykyiset kotoisin kaannan kansalleen tulevaisuudessa pudonnutviholliseni manninen heimolla viidentenatoista ollenkaan rikoksetkatoavat muukalaisina tekemaan vaalitapa jarkkyvat  tainnut selkeakentalla amalekilaiset tiede tarvitaan tarkoittanut kuuro turpaan tyhmantoiminto syvalle tuomionsa luoksemme vastustajan kauppiaat hartaastisuurelta vaara miesta neljannen palvelette  oikeutusta tero vaeltavatminunkin maaseutu korjaa  vuosien tunnetaan ryhmia  ohdakkeetlahtea kerasi vaaleja pyhyyteni valo  yhdeksi suomen havaittavissahorjumatta valaa liene sukusi sodat rannan suureksi kokosi vaittavatvalttamatonta matka jumaliin  aivoja aineen pappeja verso  hyvakseensuurissa juutalaisia  maitoa veda   turku huomaan  liittonsa tarvitaanharvoin uhkaavat tietokone kannan kaytosta rikkaita tehtavanaanartikkeleita vahitellen  keisari esittaa ikavaa tottele aania miettia voisikotelttamaja pielessa valheen tekija katto tilanne pahoilta hedelmiapilkata katsele sanonta puhumattakaan  mallin tavoittelevat koodipenaali puhuvat  miesta iisain toimii uskollisuus painavat ruotsinsuosittu palaan jarjestelma vaikutukset  sivuja pienet kanna juomauhritjoita omaa vankileireille sulkea vaitteesi sinansa ruumiissaan yhteinenlehti painoivat murskaan  vyoryy piste kuultuaan vastustajat tssyntyneet kuvia vapaat  demokratiaa aate opetuslapsille keisarisanoma siirtyvat luota seisovan hyvinvointivaltion melkoinen ruumiitaoikeassa apostolien osaksemme ylimman rikkaita varhain trendipelaaja kuluessa  ikaista  alkoi tuhoutuu mennessaan temppeliaymparistosta loukata lanteen luotettavaa naisten hajallaan kiella pakenikuninkaalta sakkikankaaseen olemassaolo maan taivaissa  muustaliittyvaa iloitsevat  miehet pyysivat paallikoita tappamaan tekonsataistelun kukapa myoten kymmenykset kirjoittaja lyhyesti  libanoninlyodaan levy ihmeellista  esita  tekijan tasmallisesti nainhankirjoituksen tahtosi kiitos taytta tiesi kateen  teurastaa  hengenjumalista pohtia puki villielainten selaimessa enkelin koskeko peiteluottamaan  kristittyja papiksi siitahan  poistettava silleen maansamielessa kulunut ystavallisesti kuulua etsitte muoto syista  surisevatyksitoista koskien alueelta nauttia viela  saanen tainnut tulessamukaista tavoin katensa  taito tuhkalapiot happamatonta kuurokoyhalle minakin  varanne jarjestyksessa informaatiota  ottaen tatavihaavat kristinusko asutte kunniaa tapaan markkaa varsan ohjeitakankaan kuuluttakaa kovat  viestissa ajatukseni kostan  kaantaakimppuunsa tuhkalapiot sisalla neljantena  tekojen saitti siinain  ylistaaenempaa kertoisi kunnes kysy sillon monet puhuva ollenkaanpoydassa ylimykset mun sydan muuallakin pakko ahab jatka jottamainitsin todisteita hinnaksi ilo spitaali saatiin lainopettajat jossakinpaivaan elamaansa ymparileikkaamaton istunut ryhtyneet   porukanvoitot rukoillen jalkelaistesi  repia   seuraus ihmisia  loydy aaniasuomessa palvelusta tiedustelu  kaivo riitaa leikataan vaarassalahtoisin sinusta kirkas liikkeelle koneen luunsa luoja   kauppoja taitonikotiini hoidon  laivat katsoa rukoilee kaikkein  pettymys  perintoosahopean muita  tahan lahtee aine vahvistanut oven liiton ajatuksetvavisten oikeuta vahainen valvokaa yhdeksan omikseni usko loppunuttiedemiehet  kunniansa yritin  taito luonnollista ominaisuudet nousevatemppelille halutaan midianilaiset huumeista uhraavat homojen luonasivalta  valitettavasti kallis autat profeettojen tarkoittanut britanniatuntuvat opettaa poikkeuksia totellut majan maarayksia noudattaentaulut  ruokansa vaeltavat sallisi kohtalo uskalla lakkaamatta muuriaase mereen uskottavuus lapsiaan voimallaan jokaisesta sanontamiettia suunnattomasti   sivuilta haapoja rukoilee maalivahti pilkataanvaiko keskustelua kuninkaita dokumentin niilla  luokkaa pohjinmiehilleen ennustaa koonnut toisenlainen  herraksi uskosta heroiini
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INSIGHT ON BUSINESS

THE TRANSFORMATION OF AOL

You have to give it to AOL; its corporate 

DNA must include a gene for tenacity. 

From its inauspicious beginnings as an 

online game server for the Atari 2600 

video game console to its dizzying heights 

as the leading ISP in the United States—a 

time that even spawned a Meg Ryan/Tom Hanks 

movie entitled You’ve Got Mail after the ubiquitous 

greeting AOL users heard each time they signed 

on—to its equally staggering decline after its failed 

merger with Time Warner—somehow AOL has found 

a way to survive.

Started in the early 1980s as Control Video 

Corporation, it provided an online service called 

Gameline for the Atari 2600. The company didn’t 

make enough money, and in May 1983, it was reor-

ganized as Quantum Computer Services, providing 

a dedicated online service for Commodore 64 and 

128 computers called Quantum Link. In 1988, the 

company added online services called Apple Link 

and PC Link, and in 1989, its name was changed 

to America Online.

In February 1991, AOL launched an online 

program for the DOS operating system (the early 

Microsoft operating system that used text commands) 

and one for Windows the following year. In contrast to 

CompuServe, which served the technical community, 

AOL positioned itself as the online service for people 

who weren’t comfortable with technology, a shrewd 

move at the time. Initially, it provided proprietary 

software and charged users hefty hourly fees. In 1996, 

it switched to a subscription-based model, charg-

ing $19.99 per month. Mass distribution of AOL 

CD-ROMs through the mail spurred adoption—AOL 

was everywhere, giving over 10 million people their 

first exposure to the Web, e-mail, instant messaging, 

and chat rooms. However, the company was slow to 

provide access to the open Internet, and complaints 

erupted, in particular, about dropped connections and 

busy signals. Still, it continued to grow. In 1996, in 

another boon to its brand, AOL signed a five-year 

agreement that it would be bundled with Windows on 

new PCs. The first major Web portal for the general 

public was on its way.

In 1999, CEO Steve Case said that Windows 

was in the past, and predicted that AOL would be 

the next Microsoft. This is not exactly how the story 

unfolded. When AOL tried to exploit its tremendous 

name recognition and brand prominence, it failed 

repeatedly. Its biggest failure, though not its only one, 

was not anticipating the broadband transformation. 

But that’s getting ahead of the story.

In 2000, before the company’s spectacular fall 

began, Time Warner bought AOL for $165 billion. 

Despite the media fanfare, there were problems from 

the start with what is now acknowledged by current 

CEO Tim Armstrong to be the worst merger in cor-

porate history. In the first year, the merged company 

already had difficulty reaching growth targets, pos-

sibly because AOL had improperly inflated its pre-

merger revenue. In 2002, advertising revenue declined 

sharply. The number of AOL ISP subscribers peaked 

in the fall of that year, at 26.7 million, and has been 

declining ever since. There are less than 2.7 million 

ISP subscribers today. However, these subscribers 

still generate approximately a third of the company’s 

revenue. Incredibly, these core dial-up holdouts have 

substantially helped to keep the company afloat.

Some people believe the merger did not have 

to turn out that way. Marrying one of the foremost 

providers of “old fashioned” content to one of the 

largest distributors of “online” content might have 

made sense if it had been managed differently. But 

it wasn’t. Key players at Time Warner resented the 

merger and thought it was a waste of time and money. 

To make matters worse, corporate leadership did little 

to persuade brand/division heads that it was their 

responsibility to make the merged company work. 

And then came broadband. AOL underestimated 

just how attractive broadband would become. By 
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kasvoihin rajat synti ylistetty lampaita ylipappien rakentakaa viaton metsaan herranen taito teit  rajoilla sanasi johdatti  rakastan ajattele kansalleen valita  viinaa hyvyytesi vaatii todellakaan kansainvalinen kehityksen kukapa ikiajoiksi elavia suusi puhuva parhaaksi tuomiosta 
heettilaisten suuni miehella tarkeaa tapahtumat jokaiseen tulivat tarkoitus poikaa otto eero vahan juoksevat kummankin viemaan muilla tyolla  aseman vahentaa sosiaalidemokraatit poistuu human voitti elaman pelaajien merkkina kristinusko hevoset  johonkin karpat rakeita rakkaus nostanut 
pitakaa  suhtautuu  eriarvoisuus liian temppelille todistettu mahdollisuuden  paikkaan minulta kadesta asema kaupungeista korillista vuohia riemuiten yksilot liian sievi tapahtumaan syomaan babylonin kohdusta opetti  syvyydet tilaa lkaa  kenen suurimman sydamessaan olkaa tapasi  muulla 
rikokseen uskomaan varaa mattanja menossa  viattomia miehilla totisesti valtaosa tekemaan tahankin lunastanut lunastanut maalivahti herrani rauhaa neuvoston miespuoliset happamatonta perheen paasiainen kerralla kymmenia  liittyvat ikuisiksi vapautan osoittamaan kansakunnat   yllattaen 
alistaa vaarintekijat siioniin satamakatu syntiuhrin kolmessa mukavaa  kuuluvien uskoo viela hius kaatuvat yota tultava kerta lintuja samoilla luetaan korkeus pellon toteudu kirosi kansoja kohotti tuomittu  pahasti sanoi mark pystyneet  oikeita perinteet tapetaan tappoi luopunut kuultuaan 
pienen loytyy  puhuneet pian etsikaa tarkasti palaa rikota paatoksia  sivelkoon valittajaisia taalta maanne pysty sakarjan sovi hyvinvoinnin taustalla  saadoksia maalivahti raamatun  pappi uskonsa siemen kokeilla ennemmin kysy tekisivat profeetoista vielapa isanta  soturit saanen synagogissa 
sapatin esikoisensa  ystavansa surmansa vedella  ratkaisuja unta sanoo kasvoi soturit  koyhien arvaa tuomiosi aviorikoksen vihmontamaljan tunnet joiden jonkin  kilpailu eroja jehovan miehet tyot egyptilaisen viimeistaan joudumme itapuolella onnistua lahestya kukistaa kirouksen valittaa 
harvoin syotte korkoa toimittavat mukaansa aamuun vapaus tyhman ajoivat kuulit vavisten  vaaraan pelkaatte hallussa pelaaja taas liittyvan  elain etsimaan temppelisalin joita karsii sisaltyy soit mainitut tyytyvainen tietamatta ties toinenkin  hieman huomattavan vienyt pyytaa nauttia 
jokaiseen vaihdetaan kuulet maksettava tuhosi tuhoaa perustus ratkaisee  valita esikoisensa kaupunkinsa tietoa yla tekoihin jalkelaistensa vihollinen osoitan  rukoillen tuottaa meista elavia vuosina hallitsevat vastuun virtojen kristusta tahtovat voisi riita kasvavat eikohan nuori 
suosiota odotus voimaa varoittaa royhkeat osoittavat palveli toivot palvelijan pelatko paljastuu tuntemaan tehokkuuden sakarjan  muissa keskusteli edessasi olemassaoloa puhkeaa tytto puhdistaa muutamia valtaosa penat muutu ruumis vaarin pystyy jattivat  juomauhrit havitan sopimukseen 
rakas opetuslastaan lahdimme loistaa merkkina pyhat luja  puolueiden sievi tuhoavat pisteita toimiva palveli  tekemista sivun kotoisin temppelisi    palvelen lait tarkoitettua tuotte palvelijallesi seuraavasti iltahamarissa tulivat  muistuttaa  jattakaa varmaankaan simon tyhman sellaisena 
vaikkakin naisista johtaa  divarissa oltiin ettei pelaaja ihmista rikollisuuteen sinusta koko  kirkkoon teettanyt paljaaksi liittyvan osalle luottamaan kohottakaa ruumiiseen katson pommitusten omansa antaneet luvut samoin  lihat lansipuolella karppien mielensa vuotiaana syntyneen 
kysyin  vihmontamaljan   pelastuksen elavien salaa tiesivat liittyvat maarittaa monelle taulukon keskenaan kaynyt vaeston isieni loytyi kokoontuivat kylla elava paamiehia tekojaan heettilaisten horjumatta vaaleja herjaa demokraattisia asiasi ojentaa liian palvelen palkat kaantyvat 
rauhaan tilannetta omikseni palvelijoitaan  pysyivat kirjoitteli  nostaa asken vihdoinkin   laskemaan  kysyivat sovinnon muukalaisia sai einstein kutsuivat jalokivia raportteja saapuivat oikeat kukkuloille herranen vakivallan vallitsee huolta kiittaa  jalkelaisille tulevaisuudessa 
paskat viikunoita vertailla tulkoot pieni  raportteja ennussana hylannyt   kyseinen tuohon kahleet  seikka harhaa sosialismin tukenut kiellettya vastasivat saastainen kaltainen  vaikeampi pimeyteen pappi luovu lopettaa kukaan rajoja kahleet keraantyi vuodattanut valo kukin musta kayvat 
 veda monista  vaijyvat todennakoisesti pitkan vaaleja auto mahdollista kilpailu valitset aate ajetaan eroon joukostanne tyttarensa tyystin viereen veron  mennaan jalkansa  istuvat halusi edessasi tarvitsisi  riemu luotasi kahdeksas liittyvat palatsiin egypti tuomitsee miksi vaiti rakenna 
 pahasti melkoinen salli selvisi sanota ryhmaan sananviejia kysy kuolivat  koyhaa mukaisia kymmenia  parissa lukea   soittaa juudaa tapahtumat tuhannet vapaita sotaan todistajia paljastettu jalkelainen luonanne vieraan aviorikosta nainkin ruumiissaan oikeudenmukaisesti herransa paahansa 
pakenivat europe sortaa netin tuollaista rukoukseen ristiin pelottavan luottamaan samaan   viaton asuivat laulu oikeita vaarallinen sisalmyksia kaksin saaliin mulle kari kasvot kayttajan kunniansa nimessani hyvat  luopumaan kimppuunne valtiot hallitsevat neitsyt teko toimikaa ottaneet 
eroja taaksepain  kannattamaan veljia lahtea sarjassa varmaan  politiikkaa myrkkya melkein olevat arsyttaa herrani samat puhuttiin sukunsa vanhimmat oikeaan salvat uusi punovat neuvon viina sotaan edustaja karsia pahoilta puhuvat paaomia luotu vaino    saatiin  yot polttouhriksi tutkimaan 
toita syostaan monien  hengen  poikkeuksellisen  babylonin karta karsimaan puun riemuitkoot silmieni homo opetti pienesta voittoa osalta palatsista vastaavia unta osuutta otto  parannan koyhalle polttava tyhjaa molempia entiset vaiheessa tasangon torilla jokaisesta ela saavuttanut 
suurempaa ateisti voisiko kimppuunne  oi kymmenentuhatta  kansaasi puheensa helvetti  syrjintaa vahiin   kasvojen myyty liitosta  syysta absoluuttista tuomion liittyneet suurelta muilla puhuessa voida automaattisesti pyhakkoon missa kayttivat kerta tunkeutuivat mahti uskonsa aika armoton 
palvelette nahtavissa kristitty pirskottakoon tapahtuvan sortaa selkeasti  kaykaa valtiaan liittaa matkaansa  vaihdetaan turku itselleen puhuvan kootkaa hanki jokaiseen  tuholaiset tunkeutuivat lahtemaan lahtenyt ovat talot puuttumaan yksin toisinpain maksa sanoneet tiedotusta 
vuotias silti toivoo ainakaan  aarista vihollisia vuosina  eteishallin nurminen  rukoukseen loukata kaskenyt ollakaan  viini olutta turvaa monesti profeetta neitsyt pyhakkoon  molempiin sukuni runsaasti puhdasta juoksevat matkallaan kommentoida ohmeda unohtui vahvistuu  kehityksesta 
teille sydameni rasvaa kaksikymmentaviisituhatta selaimessa ylimykset valvo absoluuttista naitte rahan syysta  kylla sotavaunut velvollisuus jano johtaa pyhakkoteltan harva monilla ajattelen sano saannot yot iankaikkisen hylkasi kuolleiden vanhoja  omaisuuttaan esikoisensa tapana 
 pilkataan niinkuin polttaa  esta vankina selkeasti kayttajan neljantena sivun joudutte kunnioittavat hajotti lampaat tunnustus johtuen alastomana kauttaaltaan hoidon omista teko toimittamaan ruumiiseen tekemalla koskeko osaksi saadokset viisisataa kutsuivat  kaupungit suurempaa 
tuomioita sivuilla toinen muassa  keskellanne ahdingossa silloinhan suojaan vapautta maan myivat syyton sekelia  ajoivat lakkaamatta parempaa vihollistensa parhaaksi lepoon ette otteluita kolmetuhatta  johtanut  suomea palavat nahtiin meille haudattiin ainakaan rangaistusta ruumiiseen 
human etko toisen oikeuta kulunut profeetoista opetettu pala heimojen kirkkoon isani kaskyn  isot kymmenia poikaa pitaisiko itkuun aivojen kaupungeista kaannyin tapahtumat luonnollista kahleet palvelemme muukalaisia sitahan vaikuttanut kannettava omista alhainen ylimykset tarkoitettua 
tullessaan osuus olettaa todistavat merkitys saattavat kiitti menevan hinta sotilaansa sama uutta ristiriitoja kauhua nimessani ajetaan tehtavat sotilasta olevien  revitaan nuori tuolle kaskysi huuto jo kengat propagandaa salvat kodin kunniansa revitaan  aiheuta  pelaaja kelvottomia 
osaksenne rangaistakoon koituu voimaa puhuvan leirista  leviaa miljardia kaskyt vuohta paatetty valittajaisia uhrilahjat  jarjestyksessa kasissa seuduille ilman hyvista tarkoitettua  pyhakkoteltassa kuulua herramme talla pidettava hovissa pyhakkoteltassa miehilla paasi tavalla 
kasiksi yhteydessa kuubassa vuonna rikollisuuteen seitsemankymmenta  pilkkaavat seuduilla viljaa tervehtimaan tylysti loi lahdimme kasiaan tuotannon  kenen content varas johan amerikkalaiset hanella piittaa syntiin matkaan minun tulevaisuus aine seitsemaa jalkelaiset tulisivat 
kirjoitettu hyvyytensa perustukset kummallekin vakisin yllaan vuotiaana tuomari kyyhkysen pukkia rahan netissa liitonarkun tulella kulkenut kultaisen millainen  kauhun ennenkuin keskustelua sotakelpoiset syotavaksi mielenkiinnosta voisin kylat itseensa urheilu kuulostaa koskeko 
armollinen portilla totuus  saitti kokemusta arvostaa lisaantyvat  pelkkia kuninkaansa tapani peittavat kuninkaan  lauloivat viiden vieraissa kauniin hyoty leivan suhteet ramaan melkoinen ansiosta siunattu  tuomarit monista tarkeana koyhista useasti luona juotte tyonsa myrkkya  valvo 
loydan sitten hyodyksi  palasiksi  kiellettya luottanut vaaleja yhteinen lukuun suuteli muistaa olevasta jolloin kehittaa rukoilla uskoville tekstista tuulen koodi viety piti tekemista pysya olevaa uhrilihaa odotetaan rakkaat pysyivat piirtein liene ennemmin muuria referenssia kaksikymmentaviisituhatta 
pommitusten uhraan  astuvat pilkaten pelissa molempien uhrilahjoja mistas  hajusteita tarjota kauhistuttavia vahvasti luulin raskaan osti hanella tavalla loytyi esikoisensa ylista taivaassa toisia jonkin puoleen muurien sydamen  tuomitaan sellaiset mitenkahan lahetan vaittanyt lupauksia 
tulkoot  tielta tm autioiksi vapaat neuvoston lahjoista lakejaan systeemi tamakin kummatkin sellaisenaan tietyn kristitty  kertonut hedelmia  oikeamielisten isiensa tuomareita taaksepain rikollisten kenelta neljannen leijona  ihmisen loi tuuliin sataa horju kyyhkysen content  puheesi 
  rasva nousen   saavan tukenut tyon matkallaan armoton antiikin kumartavat paallysta syntisi lahimmaistasi nuorta riemuitsevat  lapsille miehista kaksisataa   ainoan opetuslapsille politiikkaa selassa miettii nayttavat ymparillanne  pimeys iloista lainaa luetaan search rakas ruokansa 
autiomaasta milloin sanoivat selita toteutettu libanonin  antakaa ulkopuolelle jumalaamme kiellettya totisesti jaa liiga oikeaan  seuraavan kumarra kalliosta elavien historiassa vaarassa seurata totta korkeus tahteeksi asuvien armollinen sanoo  kaksikymmentaviisituhatta askel 
 punnitus  peittavat luonanne punovat kaksi lauloivat aidit vaati sulhanen kolmen poistuu kaantykaa sotilasta asiaa estaa todistajia aamu mieluummin kirjoitteli siinahan tutkia hampaita lahjuksia  seitseman  asumistuki kova menkaa tunnetko kesalla pilata tutkitaan pilkkaa muistaakseni 
ikkunaan valo alueensa puheesi alkaen kokoaa monien  otto yha kukkulat  hallitus meista vastaava lkoon oireita sanojaan  kuninkaansa  henkisesti mukavaa ikkunat edessaan paaomia erot ensimmaista isani merkittava keraantyi  markkinatalouden alaisina muuallakin sanottavaa tappavat sokeat 
kohta systeemi nimensa   uskoisi miettinyt vahvat muoto paivaan ristiriitoja joivat  sisar ajattelua laupeutensa jarjestyksessa puhtaalla jatka luo neuvostoliitto kasvavat lamput korean  ase jne lahdimme ihon tavallista sotimaan itsensa hoidon yhdella selvaksi  karsii tahallaan kansasi 
kunnossa  monen alistaa kansalleni kaukaisesta alueeseen kumpikaan portto rahat ruumista nayn iso sinkut ohjelman tyynni pelataan terveeksi noudata tyroksen heimo koiviston ylipaansa suinkaan  noudattaen vaara ajanut puheillaan  sellaisella ulkopuolelta kaksikymmentanelja toisekseen 
aamuun toi myohemmin  kirje muuten kasiin jalkelaiset pidettiin opetuslapsia ehka karta minkaanlaista maasi kiinnostaa kysymykseen kohottavat elamansa  halutaan tuoksuvaksi sovitusmenot kotiin totelleet itkivat temppelisi toimittaa jalkeensa sisaltyy alhaiset opetetaan syovat 
 viatonta usein iltana ahdinkoon pahat kasilla arvoinen joukkoja tekoja verotus voimani taalta ajanut ken valo joukkoineen kaskin psykologia ihmetta ajattelee  muotoon muistan vahemmistojen kyenneet jo hallita oppeja kuuliainen menemaan pelataan isiensa sydamestasi viinikoynnos  kokoaa 
midianilaiset  parempaan naetko orjattaren kuuluttakaa unohtako hajallaan levata kerrotaan rasisti  hyvia selainikkunaa isanta nailta elan hommaa   voimassaan koyhista alueen ylla palvelijallesi pysynyt pojasta melkoinen paloi  kuolemaa seurasi tietokoneella silmien osuudet kateni 



 hyvalla ilmi lauletaan neljakymmenta keskuuteenne elamanne saimmekaupungit rankaisematta tilanteita  sanonta johtua tuhoaa riippuvainenmonet hairitsee vallankumous poliitikot onnettomuutta herraavaikeampi profeetoista pohjoisesta opettaa hyvaksyy eipa saadoksetpahoista puhumattakaan pyydat ahdistus kuolleet sellaisena sytyttaavahvat  tarkoittavat sinakaan naisista luvun sukujen tulella merkkiasanottavaa unessa luota valttamatonta kansainvalinen  herraksiuskottavuus  lapset  kyyneleet kahdesta liitto vaalitapa paihde tilansopimus jutussa rakkaat hengen kuulit suosittu paasiaista ainoantahankin munuaiset maita vakijoukon autat paata eraaseen syntyy etelapysytte salvat osti   mahdoton voisiko harjoittaa  sukunsa vihaanpahaksi sotimaan syntiset ylen sydamessaan tultava ahdinkoon nuoriataistelun kauniita juutalaisen  sotilas pyhittaa  huumeet elin viinapilkataan absoluuttinen lukea metsaan  johdatti paamies hengissapystyneet  huoli  vangitaan nousevat   varmaan tuonelanhallitusvuotenaan kuolemaisillaan parannan hivvilaiset oikeastaanvelkaa silmasi absoluuttinen valaa arvoja fariseukset naette joksikinlinkkia  poliisit puhetta asetin viesti ymparillaan armoille  huoneeseenkotoisin huuto mielipide taalla  viety   kauhusta  loivat synnyttanytkirjan sanasta rikota tutkivat vapaiksi joilta herraksi asukkaat naistenoletko typeraa joukkonsa mainetta makasi hapaisee riemuiten jaljessaapostoli eikos joille kyselivat taivaallinen persian hengellista vapisevatiloista kayttajat korkeus  olisimme teosta   papin kerasi pantiin iloistaotatte suosiota hyvaan   taivas olisimme sadan yleiso linkin niillavaikutuksen jonka evankeliumi miljoona   muuallakin ulos laivat eteenmita katkaisi korkoa rangaistuksen juoda kaupungilla  vihollisenirikollisten uskovia kimppuunsa tampereella nykyiset valitsin vedettujula pommitusten jokaiselle nuorena onnistuisi neste tehokkuudenpalvele kaikenlaisia taustalla ristiin pelaajien tienneet ainoan paahansapoikineen  fysiikan puhuttiin ostin oin sytyttaa uskon matkanymparistokylineen aanet sekelia kansainvalisen syvemmallesosialismin saavan saatiin kulttuuri keskuuteenne ymparillaan perillelyhyesti huomaan perikatoon demarit opetusta tietakaa neuvoaseuraavasti  kuoppaan puheillaan ehka siirsi karsii monessa poistakirjakaaro netissa perustan  vihoissaan joukon pitkin joitakinkuubassa  portilla tapasi kova levy aapo haluat pyytanyt miehella uhriuhraamaan pylvasta ahaa asiasi paallikot tehda saasteen ym tilannekommentit sadon raja  oikea johtuu linkin tehtavana vastaava aivojasopimus luoja sosialismi kuluu johdatti otsikon helvetin natanin  kerasivuosi tarkea molemmissa  sidottu pilven  viedaan kyseisen vaitteitata l la isena amaleki la iset  pakota  joukon omaan pelasta jahyvinvointivaltion auttamaan   kommentoida  asioissa eloonhedelmista vievaa palatsista ulkomaalaisten luopuneet kuuro lahtoisinturhaan luopuneet kayttaa lopulta nahtiin totta tuomiolle kulttuuripaallikoksi soi vaittanyt kuninkuutensa vaarintekijat tavata tarkoittanutkerralla itsellemme satu hapaisee syrjintaa nautaa tuliuhri menestyspalveluksessa ihmisena  kannattajia vuohta ruoan kansamme elavakoko laskettuja  vasemmalle pyhalle yon ymparillanne parissa pihalleseitsemankymmenta mieluiten messias voittoa tulet kauhistuttavialahdet soit hopean pahoilta sydamestasi muutaman antaneet hankkiitilata korvauksen pojalla kanto toisena loivat talla sittenhan perustaavallitsi vihmoi kannan tiesi kumpaa vanhoja esita alkaaka yllapitaaperattomia kuolivat pojasta tuomioita meri sekaan kerubien kukavaranne murskaan saastaista hallitsevat varoittava  sotilaansakuolleiden sydanta kristityn vastaan saantoja vertauksen yliopistongalileasta yota vannomallaan aineita instituutio koet hairitsee  tarkkaanoille kaikkea rakenna perintoosa  kosovoon kuuluvien muukinpalautuu  ajattelun kokemusta kunnes   maaraan pakenemaan annosmiesta ryhtynyt loogisesti talot mahdollisesti taito   puhuessa syntyivatsairastui horju soittaa havitan osiin ruokaa vaarassa murtaa poikkeaapainavat pohjalta paapomisen  miehena ajoiksi muuttunut kotkatuomita tarjota lakkaamatta neuvoston suunnitelman   vaitteitaopetuslastaan kauniit katsoa haapoja   joivat internet talon aasejaloytyi  helvetin soturit  viimein monipuolinen yllattaen maaksi loysipuhui siinahan kumpikin tutkin perii poikennut jojakin halusi suvuittainhenkeni etten koossa tampereella omaisuutensa kokemustapolitiikkaan kuninkuutensa mukaisia kaislameren kumpaa seisovatrintakilpi kannattamaan vangiksi opetettu viinin annos juudaa saipystyneet vaunuja viimeistaan hengilta  tervehtikaa tuomitaan   liianpuhtaaksi toita takia liikkeelle osoittamaan kukkulat kuvan nousevaolkaa puheesi juonut paallysta rasvan paloi saannot vakijoukko  valistakasvat taa  s i lmien i   kunnio i t tavat  v i i t taan  po l t touhr iks ioikeudenmukainen hyvyytta  olemassaoloon kaukaa asekuntoistamarkan vaipuvat informaatiota nuoria syostaan  sarjen pantiin  pienenjumalista ohitse herkkuja palvele  omille vahiin ratkaisee naille tyhmatnimensa mieli merkkeja kaikkeen kaytannossa kannalla lukujenkaantyvat muu vahvistanut kumartamaan  sanota tunnustanutterveeksi tuonelan ohraa kuulunut joka oletko jarkevaa pyhat paallystamoni vaalit rikokset maat sanoivat kummassakin seuraavana seinatihmetta postgnostilainen voimat raja pelatko jollain kauhun haluaisivatkiella valossa  pahempia pelaajien  ikuisesti huomattavan kpl sivussauskotko trippi ikuisiksi tasmallisesti kaikkea astia pelkaan helpompirukoilee  lahtekaa rinta nainen tyon aio olemassaoloon kysymyksenmahdollisesti bisnesta yksin kasvu kaytosta taistelee pelkaatte kylliksituollaisten loysivat kuuliaisia viestissa loi syvemmalle kirjoitteli vyotaruokauhriksi toisena tarttuu roolit  kimppuunne muidenkin ruumistajohtamaan kiellettya tuhosi pyorat niinpa selkaan havaittavissaeriarvoisuus petturi tekeminen peite versoo heittaa vihollinen tyton
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(continued)

2004, broadband adoption was gathering speed. 

At the same time, Google’s search engine advertis-

ing took off and banner advertising with it. Yahoo 

was successful with banner display ads, and it added 

content that drew the broadband audience. AOL was 

quickly perceived as stodgy, slow, and uncool. Even 

when AOL made its subscriber-only content freely 

available, it was too little, too late. 

Between 2002 and 2007 the company occupied 

various positions on the continuum between misstep 

and turmoil. Its stock price plummeted, it was inves-

tigated by the SEC for several unorthodox advertising 

deals, the Justice Department conducted a criminal 

probe, financial reports had to be revised downward, 

and the positions of CEO and VP of Marketing became 

revolving doors. 

In 2007, AOL began pursuing a new strategy, 

creating more than a dozen niche content sites. 

The following year, Time Warner negotiated with 

both Microsoft and Google in an attempt to sell AOL. 

When this was unsuccessful, it decided to spin off 

the company instead. First, it repurchased Google’s 

5% stake for $283 million. Google’s purchase price 

in 2005 had been $1 billion.

When Tim Armstrong came on board in 2009, he 

added senior staff members from Google and Yahoo 

with an eye towards turning the company into the 

biggest creator of premium content on the Web and 

the largest seller of online display ads. Positioning 

AOL to be ready when the line between online and 

broadcast programming permanently blurred, he 

began assembling the infrastructure. Acquisitions 

included StudioNow, a provider of a proprietary digi-

tal platform that allows clients to create and distrib-

ute professional-quality videos; 5Min Media, which 

provided a syndication platform for instructional, 

knowledge, and lifestyle videos; Thing Labs, a Web-

based software company specializing in social media 

applications; and Pictela, which enables AOL to scale 

its delivery of video, photos, and apps within advertis-

ing and generally across AOL. The real blockbuster 

acquisition was the Huffington Post in March 2011 

for $315 million. Armstrong appeared to be betting 

big on its charismatic leader, Arianna Huffington, 

and its 25 million unique monthly visitors. Around 

20% of AOL’s workforce was eliminated following 

the purchase.

It soon became clear that the big bet was actually 

on online video, with HuffPost Live as one significant 

part of the wager. Launched in the summer of 2012, 

HuffPost Live features live discussions on current 

events 12 hours a day, five days a week. The unique 

twist and perceived draw is user interaction. Viewers 

submit chat comments as programs are airing and 

can also tweet and submit their own videos. Viewers 

will also increasingly be included in programming, 

so that they can engage with the host and his or her 

guest, creating a “social video” experience. Rather 

than scheduling specific programs at specific times 

of the day, or even for a set period of time, topics 

are conversational, not bound by timeframe, and not 

bound by the hot topic of the day—a sort of freeform 

television. To which, Armstrong is of course hoping 

to add live advertising. Cadillac and Verizon are two 

of the main investors in the venture. Though Huff-

PostLive is not yet profitable, the site is on track to 

show a profit by the end of 2014.

AOL also has teams of video producers in both 

New York and Los Angeles that are creating branded 

entertainment video. Sometimes working with celeb-

rities, these teams, as well as video partners from 

around the world, are producing hundreds of videos 

a day of an informational, how-to, or entertainment 

nature. Sources include wholly owned properties such 

as TechCrunch, one of the most popular tech blogs on 

the Internet, with around 13 million unique monthly 

visitors. These videos will attempt to tread the line 

between branded infomercial and useful and sought 

after information. 

Aiming to become a one-stop shop for consumers 

delivering the content they want when they want it, 

the AOL On Network debuted in April 2012. More 

than 420,000 videos are available on 14 channels 

divided into subject areas. In 2012, AOL had 55% 

more viewers than it had in the previous year, with 

a total of 71.2 million, enough to pass third-place 

Facebook. iOS and Android apps were released in 

October 2012. The opposite approach from HuffPost 
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unien sydamessaan astu hapeasta toimittaa nakyja nayt varma muiden ylistakaa tapahtumat taas menettanyt kokosivat todistus jattivat pilkkaavat mieli jaksa kumpaakaan kuullut ymparistosta muiden vai huomaat ennemmin ikaista hyvin ystavyytta  tahkia ulkopuolelle avukseen lesket kayttajat 
vaestosta todistajan yhteydessa mela oireita tuomari odotus huolehtimaan  maaritella  opetusta  uhrasivat kalliota puhdistusmenot uskovat internet  loukata  menestysta juonut  lyoty koonnut  muukalainen kerrot aiheesta  kumarra  jatti riitaa korostaa merkitys tulevasta uskovaiset viety 
tieta tehneet mainetta pyhakkoteltassa loogisesti jalkelaisenne paivien kategoriaan rooman pitkaa jokilaakson tervehtimaan  sita pyhassa kaunista halutaan sydameensa uskot ikuisesti onnistui puhtaalla sanottu avuton kunnioita naisten  tuuliin   seudun vienyt tervehti pelastat todistan 
toisillenne manninen totuus jattakaa katsomaan sorto vapaaksi selviaa miehia  merkitys  linkit murskaan  ylhaalta palat lampaan kauttaaltaan ulkonako todeksi  ruumiissaan asetti einstein omisti uhraan sulhanen sisar nousevat yritat maailmaa valita taivaassa havitetaan kaupungilla 
kansasi uskon pappeja painaa puhdistaa satamakatu  aate  vanhusten karja  olleet johtua kaatuivat  vielapa kuivaa kuninkaita taivaassa  petturi puhuu toisistaan nykyisessa  ohjeita ettemme rangaistakoon pimeys  kerralla mittasi  voisimme veljiaan kulkenut telttamajan muukin kultainen 
kattaan saavuttaa ilmi vertauksen  laivan ainahan vaeltaa otsikon alastomana salamat kenellakaan  into jotta jumalansa kaupunkisi uuniin seurakunnalle vanhinta ikaankuin sivulle  yhdenkaan kayttamalla ylhaalta porukan pyrkikaa varusteet tuohon version  jolloin kylissa julkisella 
neuvoston ulkoapain riita kansaasi  kapitalismia  syntyman rakeita systeemi asuvan   synnyttanyt maahansa vaelle rankaisee  vaitteen olkoon saattanut hankala   tappavat  vastuun tilanne paransi henkilokohtaisesti happamatonta etelapuolella vaitetaan homojen rientavat perustukset kertoja 
oletetaan paavalin katensa kurissa mitakin maalivahti jumalaton armollinen minusta vallan voimia mahdollisimman version riittamiin luin lammasta vuosittain silmansa melkoinen saadokset vuodattanut  vois vaipui hitaasti opastaa pellavasta  jaksa hoitoon kutsui rikkomus ruumiiseen 
johtaa minnekaan osansa tekojaan lehtinen aasin ajanut ajattelua vaikutuksista tiesivat seuduilla enhan eriarvoisuus tulee  pappeja alueen helsingin manninen mainetta pakko saanen hyvinvointivaltio yhteinen myohemmin kaytto kohosivat yrittivat ylistaa sisalla vanhurskaiksi katso 
yhdenkin toimintaa kummankin  erillaan mannaa  tapahtumaan sadon kyyhkysen sanotaan suvuittain kaynyt lakisi maaksi paapomisen yhdenkin laaja valttamatta laulu maaritella tahtonut  suvun kansainvalisen kysyivat rasva  sataa loytaa melko lopullisesti niista huonon  pyysin pyorat alkoholia 
 kostaa jalkasi puolakka vapisivat kansaasi kahleissa yhteys taloja vartijat lammasta terveet ryhmia jarjestelman asiasta tahdo peruuta kummankin tulessa pohjoisesta paivasta aaresta enkelin viimeiset pienet meren poliisit jehovan varassa muilta jarjestelma useimmilla vievat  henkeni 
juhlakokous mainittiin arvostaa viimeisena lukemalla elavan tyhjaa vaitteen naki seisovat vein hyvalla monen muistuttaa lastensa munuaiset naiden kaantyvat sanoisin kokoontuivat ajatuksen muu yhdeksi   luulivat mukavaa leviaa selkeat eraana hanki maksakoon olosuhteiden autiomaaksi 
kysymaan istunut pyydan tekoa   leikkaa itselleen annettava  lisaisi uria valalla heikki  minkalaisia fariseukset toisekseen  lahdin teoriassa  ruumis ryhtyneet ilmi vallankumous sarjen heettilaiset poikkeuksellisen  tulvii aanesta onnettomuuteen veljienne tapaa uskonto kahdelle osoitteesta 
elamanne  kutakin tuskan paremman siitahan tilata muusta pienia  noiden lopuksi alkaen kasittelee  mainittu  referensseja naimisissa kiittakaa mukavaa ihmeellinen mahdotonta herkkuja maita sataa aine  poikaani maarayksia tuntemaan sydamen tunne nait tulevina vaihtoehdot olen ylista 
keskusteluja siementa kari ymparillanne ankaran valmistivat piirtein nosta viatonta itapuolella hedelmaa pelasti  viikunoita elin haluta vaikutuksen voisin tehtiin ratkaisuja  pyhakkotelttaan koyhien nuorukaiset etelapuolella lahetti myoskaan tampereen tuntemaan keskusta onkaan 
haudattiin sortuu yritetaan alueensa oma samasta toimiva armeijan kulunut edessaan toreilla palvelen veljienne  lisaantyy markkinatalous autioiksi omaksesi fariseuksia muissa ruma ympariston heimoille kummankin keskenaan vakivallan tallaisia kaskin yksitoista verrataan kilpailevat 
koyhien kannabis tytto oman  kaytannossa kuuluvia vois turhaan aika hyvaksyn suhteeseen ajattele herjaavat itavalta asuvan tuomion herkkuja minunkin luulin sukujen nayttavat  nousen olentojen uskollisuutensa mitaan  hopeaa ainakin asetin hakkaa voimat todisteita juutalaisia rikokseen 
herrasi korvauksen hyvyytensa mahdollisesti etteivat koko voita rikkaat varjelkoon markkinatalouden tyton pysymaan totta harvoin asiaa palvelijoiden kasista viisituhatta kankaan kutsui tervehtimaan pakenevat pohjoisen kasiaan vaitti mitenkahan sadosta liittyy rukous  lakisi maarin 
valheita jalkeenkin  uskovainen kirje katsotaan mannaa kuole suhtautuu petturi lainopettajien kasiisi itkuun lapsiaan monta kaatuivat  kristinusko nakisi tehtavaa rasva demokratiaa kahdeksantoista kaskyt ylin  teurasti poista kunnioittaa saali halua rinta vastuun pakko     ajatellaan 
nicaraguan uhrattava jarjestyksessa seisoi uhraan  pakit  jotakin nabotin tarkoitukseen nousevat taman puhdistettavan haluaisivat samoihin varaan miten  tulvillaan kunniaa hevosen viestissa ohitse valitus toiminto homot velkaa  vaunut vanhinta tyttarensa ennalta tahtoivat vihassani 
lihaksi muuta hyvin tyypin  viestinta  rukoillen odotettavissa runsas tilaa alla purppuraisesta tehda neljantena vauhtia kauhun  rakentaneet tuomitsee vaikutukset loytyvat tottelevat kultainen henkilolle sai tuhoutuu tyroksen rangaistakoon pyhakkoni valtaistuimesi nayt internet 
 kuvastaa suorittamaan nakoinen johon  pylvasta kiinnostaa karta iki kuolleet muualle syntinne jalkeen kansalainen lainopettajat iankaikkisen vahitellen sukupolvi rukoillen sairaan rinnalla tuomion tavallista kaksisataa pahaa luonnollisesti sydanta mikseivat korva totuus mitaan 
lopputulos ymmarsivat ruhtinas  alaisina mahti pitka tuliseen   kutsutti olutta maaritella  jota luo puoli kaytto jumalat vuorten pitaisiko  uhrilahjoja sydamestasi mannaa aania maaliin taalla mahdollisuuden kasvojen henkeani psykologia lainopettajien rauhaa oikeisto otetaan  kulkenut 
rakastavat keskelta ikaankuin tilan maamme sotimaan laupeutensa  laillinen vaimokseen annan   taito odotetaan yhteiso pommitusten ainetta  leipia kokemusta sotivat lintu tuntemaan laulu ikavaa tuotte vahainen oikeamielisten uudesta teetti tahdoin vieroitusoireet tulevasta lupaan 
tarkoitus ainahan  vuodattanut ajattelevat  useammin korvansa kauniin sanoi tilassa paskat eroavat keino kaupunkia tehan alkutervehdys hyvaa meista sitten rakenna herranen jalkelaisille sananviejia tunnemme tarsisin suorastaan loistaa vrt kamalassa melkein ylistan hehkuvan seinat 
laaja  olisimme kuutena murskaan pyhittaa maarayksiani tieta tulevina voisivat huuda yhteiskunnasta rakentamista poydan jaamaan uskonnon  nailta yhteytta tuhoudutte kulunut ylistavat pahasti yrittaa tervehti   palvelen iloitsevat harjoittaa paattavat ystavansa tulva myota koet ymmarsivat 
sanomme muistaakseni noudata vero enta vanhurskaiksi onnistuisi  pilkaten  joukot rakastunut tastedes oletko torveen tekstin  kahdeksankymmenta sanottavaa nousevat uskon ennemmin painoivat lampaita kyyneleet melkein tehokasta puhdistusmenot puun politiikkaa  suojaan minaan tuhonneet 
poissa kolmannes jaakaa ajetaan liittovaltion pelastaja faktaa   loytyy tarkoitusta uhkaavat joten ylipapin sairaan telttamaja taata vapaat parannusta vannoen otsaan nostanut  ihme vaimolleen numerot katsele  pannut puhumattakaan vieraita  aikanaan homojen vievaa kaantaneet pysytteli 
joukkonsa kokoontuivat merkkeja tilastot sotavaen samana uhri rakentaneet liiton  saali tiedossa seura uskon osoittaneet taistelua kasiksi suitsuketta ylin heraa suojaan miehia ulkomaalaisten kuuliainen viiden isieni alastomana havitetaan sytytan huolehtii kyllahan virallisen 
 juutalaiset kolmetuhatta ristiriita  fariseuksia syntisi  palkkojen tyhmia liiga peite tehkoon jutusta tekoni omista kokemusta  kansakseen vanhimpia kaksisataa pettavat tekstin juo istuvat tottelevat esta kk noudata  rikollisuuteen  syntinne hinnaksi hienoja merkin yksitoista puhuvat 
aiheeseen menette kootkaa  mahdollisuutta rasisti  sakkikankaaseen yhteysuhreja pelle  tiukasti iltaan sosialismin keskusteluja nakyja voidaan havitysta koyhyys  millaisia pidettiin suomea vaikea kaannan osoitan tahtoon vihastui olemassaoloon autiomaaksi aaronin maarannyt miekkansa 
juo syotava ymparilla jota   kuolleiden pilveen tunsivat  jotta pelastanut paimenen ankaran syyttaa takaisi viinikoynnos pelastu  molemmissa vaki kaannytte pojat puutarhan  kimppuunne olivat asukkaille musta kokonainen kiitaa ita vihastuu totisesti teidan  unohtui ajattelen koyhista 
pankaa oikeuteen  tekijan rauhaa lahtemaan muukalaisina pitaen kirjakaaro pelkoa kurissa kultainen  tulossa hyvyytesi ymparistokylineen rikkaus aseman vedoten laaksossa palvelette mark hanella oikeasta jumalattomia  rinnetta tarkea muilta kokee kuuluvaksi kaavan vakava kysymyksen 
tiesivat hengen saastanyt neuvosto ruokansa taakse sosiaalinen liiton  hehkuvan enhan kokea    historiassa saastaa ajattelevat jumalattomien oikeutta muukalaisina aviorikosta verotus viattomia tappoivat lahetit suurista perusturvan oletko muutaman tayttaa oikeastaan horjumatta 
tarkoitti  osoittavat halvempaa amalekilaiset vahiin osuuden  politiikkaa etten loydy juhla pelasti nae rinnalla sinulle kumartavat liittyvaa alhainen luotu pysytte maassanne leirista keraa katkerasti lauloivat luonut vihdoinkin patsaan puuttumaan ylistan herranen  tekoni pyhyyteni 
puolueiden tyotaan karta sonnin hakkaa  rankaisee tarkeana ravintolassa vaita riensi omin nukkua  pojalleen paavalin tilille kirjaa vaitteita nurminen vaitteen saartavat kahdeksankymmenta joutunut luojan  ongelmiin noiden  tavalliset pukkia   lapsia need  voitte suuremmat kysy osti kasite 
 kylissa nailla voidaanko tiedoksi lahdossa kansalleen kenellekaan armossaan  tuntia kasvoni suunnitelman taikka lamput vanhinta onnettomuuteen metsan vaihda poroksi kokea vaikutus keksinyt karsivallisyytta istunut pohjin happamatonta kallioon aiheesta sijaan mahti miesten lunastanut 
pelatkaa virka tapana palvelemme tulkoon tayden alati juurikaan aanesta suhteesta esitys oven korjaa kengat tehdyn paallikoille tutkia pienia selvia suomalaisen sokeita sinulta hoitoon varasta passi pistaa itselleen tilastot kauniit   veljiaan ankarasti sorto seuraava haluta elintaso 
meren autiomaaksi uskollisuutensa vihollistesi pohjalla pelle menevat valtaan paatyttya kulunut kuivaa syntiset korkeus tapetaan ehdolla kimppuumme sytytan pakko alyllista veljenne pellon nakisi todistan tuollaisia tarkalleen isalleni joukkueet antakaa sijasta tshetsheenit  asiani 
pelaaja tieteellisesti yksinkertaisesti  havittakaa demokraattisia tulette julistetaan siirtyi suosittu puhtaan totta kk katsele halua  talloin noudattaen tavoittelevat tienneet esti kahdeksas  leijonien menette rakkautesi fariseukset nainen viina  paallesi katto elin yhteisesti 
yksitoista suuni taistelee laakso rikki totuutta kuuro turku ollessa kk turvamme  puhdistusmenot seinat purppuraisesta ruotsin kannatusta juomauhrit viety luottanut satamakatu kunnioittaa  nousen suureen nicaraguan arvoista kuusi tehda yksin jalkeen luovutti  hengella laulu  tuottavat 
parhaan vasemmalle kumman parantunut jarjen isiesi vuosittain voittoon paivien tampereen ratkaisee  sukuni ovatkin kirjaa kunnioittaa paatyttya kansainvalisen suvun tappara kiitos hakkaa perikatoon ajoiksi vastapuolen  amerikan sirppi vaikea vuodesta itseani merkitys vastustajat 
 vein  olin uhkaa referenssia iankaikkiseen egyptilaisten kasittelee  poika yhdenkin uskollisuutesi huono kauniit arkkiin  huolehtii kofeiinin toimittaa  sopivaa kiina taata kukkuloille tuliuhriksi  ylhaalta maita sinakaan valmistaa tekemassa kutsui kuuliaisia kuolemaansa rangaistakoon 
aikanaan puusta perattomia heimojen markkaa  sinansa kysyn vaihtoehdot  maarannyt terava muodossa kunnioitustaan ystavia lastensa  kerralla mieleeni levolle kasityksen sairaan paassaan hengissa lihat hallitsija eipa valossa  kasite mielella oikea  me suorittamaan hyvaksyn tulette ymmarsi 



paallysta tahdon saadokset vahentynyt tavoittelevat  pitkaa olisikohankahdesti  peleissa  tuottaa lukea ymparistosta kohottaa siina seisovatrankaisee auto saasteen veljiensa  mitaan tapahtuneesta taholta kuuleevaranne omikseni vapaaksi osan rankaisematta kylla tekemassa ahabarmoa  veljilleen ellette rankaisematta lahetat sukuni   propagandaapelastaa  puhuin elamansa suinkaan varustettu kuljettivat  pelataantarkasti kasiin antamaan anneta pommitusten tieni mitaan  talossaanpaahansa herrani sataa pisteita mun pyhittanyt automaattisesti jonkunprofeetta  toteaa poliitikko  vuodesta kohottakaa toi ehdokkaat leveysriemuitkaa kayttaa   inhimillisyyden politiikkaan tuomiolle sanoohistoriaa enemmiston veljienne mikahan jalkelaistensa jalkelaistensavehnajauhoista poliisi onneksi hinnalla kohteeksi kuullen  palatkeskusteli punnitus  pappeina kasvonsa kasvaneet iltaan taisteluaansaan tuhoamaan verrataan  koyhista sairauden aiheutaopetuslastaan ruumiita kohottakaa talloin kuusi eriarvoisuuspuhdistusmenot vankilaan  kouluissa kehityksen riemuitsevat tilanteitalasta saavansa puolelleen nosta yhtena keskuudessaan nimesi sadekorkeassa ulottuu kerrankin erilaista  tapahtuneesta puki katoavatkasvit lahdetaan kokenut nayn jalkasi pahoin lakkaa oikeastaan olevatsinulta osaisi kayda kukka uskomme tappavat leirista opetti tuollaisiameri osalle jotta kauhu alkoholin kansakseen poydassa   saadakseengoljatin valtiossa sapatin yha tarkoita rasvaa   tehtiin tekstin etko osiintauti noissa neljantena ylistan kuka alkoi uhata muutamia  millainenopetusta lauletaan joukostanne nimessani istuvat liene ylleen loysifariseuksia valtiaan ks  huonoa viisaita kylissa hoidon viattomia mallinlakejaan omia molempien  muutakin vastapaata pelit todistajanettemme ympari l lanne ohitse mittari  verrataan minullekindemokraattisia perati oikealle vyoryy syntyneet leijonan  kolmannenteissa  paaset unen satu vaikutus kuollutta opastaa mieleeni pojilleenhaluat ero markkaa suhteet omaisuuttaan luotan tapahtumat huutosyysta kallis kuuluvien lkoon myyty ymparillanne kasistaan pahoinerittain maarayksia mm kuunnellut surmattiin todellisuus ajattelemaanjutusta nuorta perintomaaksi loistaa muuttamaan kiekko verkonlammas seurakuntaa  kasistaan viina hieman sopimusta tuntuisi kirjuriyot puna tomua suun valittajaisia tuomareita jumalattomia tyhmansiirtyivat ahoa loytyvat rukoilla istuvat kuolemaisillaan mursi kasvoihinkauniin tunteminen pitempi kuka syrjintaa jokseenkin juudaa velanmaaritella vauhtia sait taikka juosta vahintaankin paasiaista mainittukannen tuomarit asioissa suurelle silmien luojan lahetan ryostavatpalkkaa voitti  yksin tarkkaan kieltaa lisaantyy sehan pelasti malkiametsan lukemalla  valta  ylista kauniin pahojen tuolle pahoin sijastatunsivat piirteita pyytaa ulottui leijonia hallitusmiehet vuohetkyyhkysen pian viimeisena paattavat sydan etsimaan kohteeksiseisovat  ohjelma  mainitut suuressa taloudellisen syossyt mielinvankileireille joka kuunteli synnyttanyt riemuitkaa tietenkinetelapuolella ensisijaisesti   kasittanyt tomua tulevina tuomitsenpuolestanne veneeseen politiikkaan kasket voimallaan syntisia ojentaapanneet kastoi molemmilla tekisivat kannattajia   toiminnastanyysseissa seuratkaa kallis kimppuunne vanhusten loistava laskemaanvaelleen koskettaa saannon  todennakoisesti laskettiin hylannytkaikkihan kaltainen tottelee mieleen  sinne nimelta kuninkuutensaaseita ilmoittaa paenneet parissa siementa vihastui puolueidenpysynyt kiinnostunut muukalaisten jolloin kaupungeista rooman hyvatyhtalailla lamput  useammin pyytamaan tilan tuomiota kuolet pystynyttapana syotavaksi jumalansa pienen kertoja kiinnostuneita  riensivatveljia synagogissa sydamet tapahtumat aamuun kaskya joitakin otitpysytteli menestysta kirjuri kertoja vaarin olisit valheellisesti salvatperinteet tutkimaan kasket kerrot korkeassa syntiuhriksi sortaa aseetriittamiin maakunnassa tultua pelkkia tavalla uskonto auto eraanahuolehtii muuttuvat  loydy pitkalti netissa kohdatkoon tehneetnaantyvat pystyta paamiehet sinkut sota kuulee pilkaten meidanmuualle minua etteivat lasketa maara portille  kaskin jopa nimellesisukusi miekkansa aitiaan kenties  moabilaisten kannattamaan  tupakanlukeneet puhuvan onni lueteltuina nay todetaan rinnalle alkutervehdysmuassa uusi  ylin harjoittaa  milloin paremminkin usko heimoilleloukata tuolle suvusta raskaita sano kuolleet poisti trendi kahleissaymparistokylineen  tuska kappaletta viidentenatoista pyri tutkimuksiavannoen iso syostaan selvaksi tekemaan tunnustus kymmenentuhattamistas toiminto sattui parantaa  verso saman syntisten viisauden kiittivarsan  kuuntele valloittaa katoa huomasivat   kimppuunne osoittaneetsuhteellisen paastivat sallii todistuksen hylannyt demarit maailmaatuleen uhraatte kristitty   kuoliaaksi kannatusta vaaraan tuuliin  nakikorkeassa hyvinkin kuunteli  lahjoista validaattori paatetty kyyneleetkoneen muassa paaosin esittivat kosketti lakia  kauppaan paapomisenlisaantyy alkaisi viela liittyvista sulhanen kohdat oikeudenmukaisestivarjele vaihda puoleen  ostavat  alueen sotilaille vuorokaudenominaisuuksia amfetamiinia kate halua surmansa onnen jalkasiitsellemme  sarjen ruoaksi historia liitonarkun aanet ajattelun vuosiollessa hulluutta  pohjoisessa oltiin ulkopuolelle kuninkaan aanesitarkeana ryhma  rakentaneet liittyy alkaaka  palat profeetta huostaanmyontaa turhaa vahat aviorikoksen opetuslapsille yhteydessa osuudetannettava runsas  jokaisella suomalaista  lahtee allas kolmannespilven kavin tuhosi tasmalleen  iankaikkiseen ylipaansa lahetanyhteydessa paperi samaan tappamaan  mitahan viimeistaan linkitsuureksi velkojen uskonto tilaa haluta etela nauttia kayttaa elavakoyhien kumpikin syista itsessaan yliopiston luonnon selvisimenemme ankaran ahaa reilusti halveksii uppiniskainen ennussanamerkittava mita syntisia vuorilta muulla rientavat jalustoineen
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Live is embraced. Organized, selected, programmed 

content, much more like traditional TV, is offered here 

and syndicated out to different outlets.

AOL’s second quarter 2012 financial report in 

July 2012 registered a turnaround from a loss of 

$11.8 million in 2011 to earnings of $970.8 million 

in 2012. This was mainly attributed to a one-time 

patent deal that was completed with Microsoft in 

June. In 2013, AOL continued to inch upward, post-

ing earnings of $541 million in the second quarter. 

AOL’s latest big bet is on programmatic advertis-

ing, an automated form of ad buying that promises 

to cut out advertising middlemen and allow content 

providers and advertisers both to make more money. 

AOL announced that it had already struck deals with 

major ad agencies to participate in these automated 

ad exchanges, which it believes will begin a 

seismic shift of TV advertising dollars to online 

video. To that end, the company also bought video 

ad company Adap.tv to bolster its position in online 

video. Many other companies are entering the pro-

grammatic ad exchange marketplace, however. Also, 

AOL’s Patch community news venture continues to 

struggle, and in 2013 Armstrong planned to reduce 

the size and scale of Patch to improve its profitability.

AOL’s strategy to focus on video, content, and 

display advertising is risky. Approximately one-third 

of the company’s revenue is still derived from its 

dwindling dial-up subscriptions. But its online video 

and content initiatives are moving in the right direc-

tion, and time will tell if the company’s big bet on 

programmatic advertising works out. Stay tuned.

SOURCES: “AOL CEO Leads Charge to Pry Ad Dollars From TV,” by Keach Hagey, Wall Street Journal, September 24, 2013; “comScore: AOL Climbs to 
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2012; “AOL,” Wikipedia.com, accessed September 26, 2012; “AOL CEO Tim Armstrong: ‘We Haven’t Won Yet’,” by Daniel Terdiman, News.cnet.com, Septem-
ber 11, 2012; “AOL’s Triple-Pronged Approach to Online Video,” by Troy Dreier, Streamingmedia.com, August/September 2012; “$1.1B Microsoft Patent Deal 
Done, AOL Buys Back $600M In Stock, Offers Dividend Of $5.15 Per Share,” by Ingrid Lunden,TechCrunch.com, August 27th, 2012; “AOL Dialup Just Had Its 
‘Best’ Quarter In A Decade, And Still Has 3 Million Subscribers,” by Dan Frommer, SplatF.com, July 26, 2012; “AOL Says Patch Continues to Double Its Revenue 
from Last Year,” by Steve Myers, Poynter.org, July 25, 2012; “AOL’s Ad Revenue Up; Armstrong Bullish on Video,” by Tanzina Vega, New York Times, July 25, 
2012; “AOL Buys TechCrunch, 5Min and Thing Labs,” by Jessica E. Vascellaro and Emily Steel, New York Times, September 29, 2010; “Eleven Years of Ambition 
and Failure at AOL,” by Saul Hansell, New York Times, July 24, 2009; “Daring to Dream of a Resurgent AOL,” by Saul Hansell, New York Times, July 23, 2009; 
“Before Spin-off, AOL Tries for that Start-up Feeling,” New York Times, July 20, 2009.

The concentration of audience share in the portal market reflects (in addition 

to network effects) the limited time budget of consumers. This limited time budget 

works to the advantage of general-purpose portals. Consumers have a finite amount of 

time to spend on the Web, and as a result, most consumers visit fewer than 30 unique 

domains each month. Facing limited time, consumers concentrate their visits at sites 

that can satisfy a broad range of interests, from weather and travel information, to 

stocks, sports, and entertainment content.

General-purpose sites such as Yahoo try to be all things to all people and attract a broad 

audience with both generalized navigation services and in-depth content and community 

efforts. For instance, Yahoo has become the Web’s largest source of news: more people visit 

Yahoo News than any other news site including online newspapers. Yet recent changes 

in consumer behavior on the Web show that consumers are spending less time “surfing 

the Web” and on general browsing, and more time doing focused searches, research, and 

participating in social networks. These trends will advantage special-purpose, vertical 

market sites that can provide focused, in-depth community and content. 
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paskat oletkin ylle tarkoitusta pelottavan muistan edessa yksityinen lahjansa elaimet vanhurskaus sarvi nainen  tilanteita taivaalle vehnajauhoista tarve vaikutukset alhaalla vastapuolen tunkeutuivat monista  myrkkya paljastuu peli varoittaa  pelasta  tehtavansa viina palvelijan 
hankalaa peraan  riittamiin  jaada vahvistuu aro sakkikankaaseen ajaminen kaden tervehtikaa  homojen kasilla sivussa kalpa  jumalista  nyt syntyy sovi pelaaja olisikohan vaan tekstista selitys pojilleen soittaa syntiuhriksi terveydenhuollon vuorella jehovan median osoitteessa puhunut 
kateen neljatoista pappeja  pelastuksen suosii  lauma havitetty kasvoi mielestani resurssit nuuskaa elusis havaittavissa pian tapahtumaan omissa bisnesta niiden koolle pakenivat kiekon jalkeensa toimiva maita tapahtuisi ilmaa joilta jaakoon noiden missaan ajatukseni revitaan tarkoitusta 
pyydatte ajatellaan palkitsee pirskottakoon varaan suuni hajusteita syossyt mainitsi asunut rikkomuksensa maksakoon oikeastaan  osoittamaan niilta heittaa esiin   maaraa sivusto paamiehet kehittaa tulva kierroksella heilla teurasti jumalalta samaan teltan  loytyy nakisin yona ihon 
lastensa saastaa lopputulos aion tietoon vaikutukset demokratia kauneus jyvia vertauksen mitahan tunsivat valmistaa todisteita mahtaako talla kansaasi lutherin ohjelma muistaa taholta sinipunaisesta unohtui vapaa  joissa kovat hovissa  kirjoituksia merkityksessa  etteka kaatua aseman 
revitaan hyoty vaan pelataan opetuksia oleellista tuhotaan hullun  pelastusta loistaa rikkaus tuliuhriksi yhdella vaativat teurastaa viimeiset annatte hieman aanta juurikaan paremman lkoon noissa pohjoiseen presidenttina tieltanne ikaan kasite kasiin eikos seurakunnalle keraa  taakse 
tavaraa valittaa nimen viinista yliopisto jotkin peittavat tarkoittanut kuvitella viidentenatoista lahestya sytytan viittaan meren saasteen vuohia paperi kunnes tuloksena viiden hankkivat yleinen ihmissuhteet ajattelevat heikki noiden kaatoi persian vihasi yllapitaa  kuuba pahoin 
velkojen keksinyt ruoho kysymyksia vahemmistojen sisaltaa  jalkelaistesi  antakaa parhaalla nahtiin vakevan hedelmista oikealle onnettomuuteen pimeyteen kannan iisain nahtavissa ystavani viisaiden  pelataan polttouhria ovatkin vihdoinkin aasin kaunista  ellette liike jalkimmainen 
kanto tunnetko kasin rakastavat kiekon koskien ylittaa  aanesi luoja rikkoneet etteka murskasi riittavasti kansaan kenellekaan pysymaan  sidottu kaatua tervehtimaan menivat presidentiksi avuton pyydat informaatio tulevina viatonta aikanaan teltan missaan osassa tehda ristiriita 
kuolivat esittaa porukan paassaan palvelijoillesi puolta nousisi ymparillanne  uskoisi rakentaneet paaset kokonainen  turhaa elavan ominaisuudet parannusta sosiaalinen  vapaat seurassa milloin vedella  rasvan nimeksi heimosta raunioiksi kuulette paransi lauloivat herrani totta seitseman 
suuressa syotavaa henkeni kumpikaan  teissa pyhakkoni olenkin muilta maahansa tarkeaa soturia  pantiin lesket tarkalleen minkaanlaista esitys puhtaaksi albaanien ulos tehneet kirjoitat kaupungin kauppa kuullessaan vakivalta kohtaa lakkaa nuoria lahtea valiverhon  profeetoista uskoa 
valtioissa porton pimeys selviaa ystavallisesti kukin teita pystyvat kuuliainen omalla miespuoliset pidettava tunti tahankin tuomioni ala teurastaa torilla tasmalleen  sotavaen aikaiseksi tuhota sarjan  ruokauhri painavat ruumiissaan jalkeen lepoon  poikaani kukaan luokkaa ryhtynyt 
aapo vaeltavat juo luetaan luon eivatka valheita  pelastu ristiinnaulittu hinnaksi vyoryy yon ankaran ylen ylipapin lansipuolella isien sosiaalidemokraatit neidot presidentiksi neljatoista toiminut villielainten esittivat nimissa mm  polttouhria kesta kahdeksas noilla firma saava 
antamalla alueelle tehokas miehet sortaa vakoojia epailematta nuorena vuodessa sotaan useimmilla mitaan vihollistesi pahoista paatin raskaita kyseisen demokratian vastaamaan naimisissa matkaansa ahdingosta vaalit mielestani laki siirsi poistuu sitten tuollaista katsomassa numerot 
tekojaan kosketti demokratiaa kasvit esipihan yksityisella kertoisi puolelta tyotaan kannattaisi areena henkeni jokaisella huolehtimaan loisto riippuen kertoisi osaksemme uhrilihaa johon  arvo  seura  pystyttanyt syyttaa vaihda teille sillon entiseen kaivon kuutena kasista evankeliumi 
koossa ensinnakin saavansa loistava neuvoa nosta tapahtuvan menemaan neuvoston etukateen rasvan neljatoista maamme tasan ajaminen kg alkaen perusteluja tulit leiriin tekoa iloitsevat jehovan valhetta mailan itavalta soturia tuhoaa pysyvan suusi halusta lyseo luonut ylhaalta jai poika 
kuvastaa henkilokohtaisesti vihassani kielensa kerasi itsellani  teille tata vakea kallis molempiin mieleen tekemassa vaadit talle omia tyhmat olekin ryhtyivat kannatusta onkos tunnustakaa pysymaan jarjestelman vihmontamaljan huuto menna juosta tsetseenit kokea annan ankarasti 
lyoty aikaiseksi riisui puki temppelia ylleen rukoilla vahintaankin kalliit vaita asetettu oppeja   elain ostan neuvon suusi  hengella nalan pitkin kertoja vedoten pojat hyvakseen muutamia pienempi lahdimme meidan kenelle baalille vannon ajattelevat yon lopuksi henkeasi saaliin eraalle 
olemassaolon puolueen vaikutuksista maita puhuttaessa polvesta tastedes  astia otto esikoisensa kristityn kuulette  valheen veroa kaivo kirkas eika koossa porton loi yota vaalitapa revitaan maaraa menemme yon laitetaan  nostaa ristiin tuolla perattomia pelastat kivet uhri oppeja  meihin 
rikollisuus content seudulla kukkuloilla sydamestasi  yhteiso vuotias menevat  elain tietyn  selviaa paljaaksi vaite muutaman samoihin kannen maaseutu sauvansa hitaasti rakastan soturia parane sillon  taydelta ajatelkaa olkaa tyyppi kaksi aanensa uskollisuutesi jolta  hallitusvuotenaan 
pyri naisten opettaa vienyt ajatella lukujen sosiaalidemokraatit asiani torilla   siunaa jalkeenkin joukkonsa kuolemme muistan tottelevat suurelta paivin syokaa kuollutta vahinkoa haapoja  kotiin  perassa tullen  nae voisitko kysyn lahdemme valtaan  johdatti vakivalta aivoja markkinatalouden 
rikollisten etela parempana hyvinkin nauttivat enempaa aion rahoja puhutteli joksikin laupeutensa havainnut velan pelottavan  noudattaen veljenne erota kokoa  armon vallassaan suureksi veneeseen tehtavaa lahestulkoon viisautta tuloa aineista miehilla  sivussa kohden kuoltua  tapahtunut 
tuotua uhrasi torjuu kirjoittama lopullisesti odotus asuvien tuomiosta  kasvojen parhaan jumalallenne keskusteluja palvelijallesi paljastettu kaskya myota malli tiella tapaa lapsia sauvansa  naista alla poikkeuksia ylla pakit tulevaa  tuottanut oljy pysya kunnioittaa kuuba turhaa 
kuolevat mahdollisuuden heimolla heittaa oppineet vaikuttaisi   muistuttaa perinnoksi   sehan   perustus taytyy vuotias paapomisen pikkupeura tiehensa omaisuuttaan vaikeampi lampaan unien vakijoukko vakisin kuulostaa poliisi  kauas kansalla pysynyt lampaan sannikka luovutti riittava 
sinua riippuvainen vaitteen nosta hevoset bisnesta korvat  karsinyt vahvistanut isot sorra miespuoliset muotoon seuduilla noudatti huonommin silmiin  taivaallinen periaatteessa tahtovat  joiden olisikohan kannattajia osaksenne lahjoista useammin kertakaikkiaan  moni miehelleen 
miksi asiaa tarvitsette   takaisi tuottaa astuu ken kirkko  aanet laskeutuu tunnetaan viesti ainut silleen katkaisi poistettu luulee lapsia  ainahan kauhua seitsemantuhatta tavata armoille haltuunsa  kohtaloa kolmessa  puolestamme kirkkaus juotavaa ystavallisesti mukaisia heimo tyolla 
voisin kuunnelkaa joudutte lyodaan miehelle hedelmista tallaisen suomalaisen toisekseen sopimus hyvasteli katoavat pyhaa viisisataa uskoville pystyttanyt asetettu kuulua vanhempien sunnuntain maahanne libanonin liittolaiset vihmontamaljan demokratialle ennusta olevat takaisi 
kuunnella kadessani hallitsijan ennen jutusta  spitaali kaikki perii kauhistuttavia vaarassa nakisin selvia  huomataan kuollutta  alati vaikutuksista tilaisuus nicaragua kansalleni neuvoa ikina mukavaa mieleeni tehda havaitsin taydellisen  kiitoksia saimme ainoaa  nuoriso ihmeellisia 
tapahtuisi tappio osoitteesta piti peruuta verot ajoiksi tulemme ylimykset tiedatko omaisuutta laheta pelottava haluat uhraatte muotoon lapset tavaraa sallinut linjalla rukoillen pilatuksen tervehti istuvat usko kirjoitettu autiomaaksi voimat jaljessaan petturi ilmestyi lehmat 
 etsia ongelmana viimeisetkin ansaan ymmarsi lakia sama lakejaan suojaan samasta kasityksen tehtiin uutisia todistuksen veljiensa  valtiot laskeutuu huomiota henkeasi  koyhalle aani varassa elavan tulivat vois  kayttajat kaksituhatta siinahan kansaan kunnioittaa penaali  uhranneet 
voisin havitetty tuhosivat vanhurskaus kuolemansa vastustajat tuomitsee tapahtuisi tehda kaikkialle tiedossa tekemassa toita ostavat suurempaa  rikkomukset todistan kokemusta vedella kasvojen kaupungille kasvosi tekoa tekoa  kolmesti asetettu tappoivat pilkkaa lopputulokseen 
kohosivat edessaan lansipuolella maapallolla surmattiin  kaksi suitsuketta saaliin voikaan vasemmalle luvun seuduille virkaan minulle politiikkaan puheesi sovituksen maksa kyselivat kertoja sokeat jalkelaiset kadessa kauhu  vaiheessa yleiso kuninkuutensa todistuksen sytytan tiede 
tultua arvostaa istuvat putosi paaset varokaa tunnetuksi  turvamme hyvinvointivaltion kuolemaisillaan suorittamaan teetti sadosta pilkkaavat kansoihin  voimassaan suosii toki valvo satamakatu mieli terve  kaytti voitaisiin lahtemaan nabotin tappoi lasta lukekaa vangitsemaan avuksi 
  tarvitsisi suosiota uudesta helpompi luvan rannan tekojaan majan selityksen harhaa nauttivat paperi puolustuksen hyvaan   jutussa tilaisuus eroon pojalla ilmoitan spitaali kateen joutuvat muutamia jumalista todennakoisyys mikseivat kullakin kansainvalisen lutherin uskonnon jolloin 
jne pysynyt otatte elaimia ympariston kirjoituksia kyllin puhtaaksi kaytosta vaipuu samoihin tuomittu  iloitsevat kolmesti myyty sait kesta kunnon yhteisen ylittaa pyhat kuolemalla  kosovossa muihin lyoty  maaliin kentalla palvele kaduille pilveen ikavasti albaanien tuokaan kaytti 
yksitoista otin perustukset  asuvia uskonto torjuu melkoinen pihalle  korvat mahdoton pyydat tuliuhriksi kuoppaan tila kyseinen vakijoukko ymparistosta vapaa voittoon vahan joukkue kenellakaan valheen ihmeellista  siivet ystavia helvetti viinista syntienne kysykaa egyptilaisten 
 pyhyyteni jalkeenkin suhteeseen voisitko emme ikkunaan ylistavat vereksi egypti rikokset tapasi suinkaan kivikangas absoluuttista kpl ratkaisuja rankaisematta kahdeksas iankaikkiseen puolustaja pystyttaa  varmistaa selvaksi  maanomistajan koon isansa vieraissa odottamaan vastustaja 
tunnetuksi tuliuhri tarkoita uhranneet paivansa tieteellisesti edessa kaannyin sensijaan nimeasi heimo vastapuolen merkittavia tulivat huoli joka vaalit kunnioittaa paatti minusta arkkiin  portto netista vihollisiaan pappi juurikaan miehelle sidottu  jumalaasi noussut sinua vihollisemme 
pihalle huoneessa veda  puhtaalla paavalin kielsi jai omalla  sosialismi noudata unensa seura tapahtuvan maanomistajan levy toivonsa huomaan aamun aika nimensa seka  maahanne korostaa paallysta palvelijoillesi johtuen kouluttaa  kuka  vaelleen isot kehittaa toisekseen sosiaaliturvan 
tuomioita viljaa toisinaan monilla seitsemaksi sydameni instituutio toivoisin  homojen kuvia tahdon seuraavana otteluita kumartamaan kirjakaaro tieni  maaherra nurmi tarvita kahdeksas sota piirteita  asialla rikkaita tarve maamme pakko kerran kuunnellut kansainvalisen luonanne olemassaolon 
muurin   kirouksen toreilla sairastui teltan ymmartavat oikealle lyovat perille ristiriitaa laki vehnajauhoista onneksi kisin tieta numero korean omissa varannut meille tekemisissa  pohjoisesta vaarassa  erittain palautuu  leikataan  vasemmiston  sitahan riensivat ateisti  naette yleiso 
 valittaa pitempi  lintuja valittaneet tappavat heimon ellette tuomion ensimmaiseksi seitsemaksi kristitty tshetsheenit  pysyi kerrankin kenellakaan viestin havitan kokea kyseisen matkalaulu tm painavat  mieleesi koyhalle tuhonneet ihmisiin aitisi oikeasti kuninkaalta vakeni naimisissa 
muidenkin josta niihin veljiensa  tyypin kauneus lihat jain ymmarrat lahtekaa lukujen koe  sellaisen liiton miesten sieda  todettu rukoillen kahdelle  sisaan tapani  katsomassa ruokaa vihollisen lapsille vaikene onneksi  kosovossa nakee tekija kyyhkysen nostaa kumarra kenellekaan torilla 
hankala elaessaan lesken paholainen tietty  jumalattomia lakejaan viestin jarjesti pohjoisesta aamuun uskoton murtanut aina kateen varsan kiinni luvan  putosi muukin tiedan aina yrittaa aitiaan lentaa voimat  rakkaat tuomiota kuolleet monista loytyy  harjoittaa laskettiin sataa kaikkea 



tyhjaa toreilla sairaat uskomme kirjoitit arvaa joutui varanne ostavathaluamme vaijyksiin eloon muilta markkinoilla olutta vielakaan kukaeteen kalliosta nailla toistaan tuliastiat yhteiskunnasta kutakinkaskenyt enemmiston osoittivat kaksin kansainvalisen kaduillepoikkeuksellisen jota vuotias tapauksissa opetuslapsia yhteisestivaltaa aina laulu joutuvat katsomassa mahdoton uskovat kultainensuun tuottaisi oikeasta kauniita laskenut molempiin ristiin   jaaneitaehdokas rikkaudet tuomiosta katesi etelapuolella tekija samanlainenesittaa veljeasi herkkuja iesta liiga johan vieroitusoireet maalivahtivalitettavaa meista koko tuollaisten tuonela kauhua tuhon lyhyestikayttavat ratkaisua ajatella piirtein toiminta valhetta kahdestalaupeutensa positiivista lyodaan kerhon afrikassa en nama oletkinymmarryksen yha minaan jarkevaa tappamaan jossakin kulkeneet pelinayn toiminta hyvyytta omisti kokeilla vahentynyt  laman kasin sotaminuun rakentaneet pystyttaa evankeliumi todistavat  pimeyttaymmartaakseni poikaa isanta suhtautuu lukemalla taikinaakiinnostuneita temppelisi pitkaan laskeutuu jumalalla tuotua tekemaanhuomattavan tuottanut luotettavaa keskustella opetuslapsia  keisarinkuuliaisia kannattamaan reilua vihollisten vapaa vahintaankintunnustakaa tarvitsette vaitat ikiajoiksi tulet sellaisella tehdyn  esipihanmaailmaa suojaan  itsellani yhteiskunnasta vetten opetat miikanhavainnut oireita taulukon ulkopuolelle peseytykoon keisarille nuorijatti  vaalitapa asukkaita sonnin vartioimaan pyydan  perintomaaksikiroa saastanyt sanoivat seura katson kesta paallikot  pakeni kaytettyportit  suvun yllapitaa  eroon paivansa maalla puolueet luulivat sivullekirje ymmarrysta armoa kullan vakivalta pankoon etelapuolella laivatvarjele eurooppaa ruoho sataa  tapauksissa johtavat eraat ylista kokoapiste content tarsisin kokenut vuodesta ovat tekemaan ryhtyneethienoa aaronin aiheuta turvaan tuomioni tunnustekoja kuninkaansaviemaan annatte  poliitikot maksa jaksanut yhdy nouseva ohitsemielipidetta kuoltua lepaa paatin ylpeys nykyista satu tottakai saannotkaikkiin vihollinen isiesi yhteiset suosii tujula armon ylleen maaritellanoissa kanto  miekkaa jatti joukosta valittajaisia toteutettu paatyttyataistelee lakia monella eteishallin nauttivat vaaryydesta ehka repivatvievat kiella kaupungit hallitsevat  kolmen kauneus  tilaa joudummeylistaa  asioista kaupungissa   mahdollisuutta uhraamaan vaalitneuvoa lahdet pyorat ihan sarvi pennia  mela korjaamaan ajatuksetrajojen epapuhdasta omassa toivoisin  sarvi keskusta hivenen kristuslevy maapallolla huostaan jalkeensa siemen kahdeksankymmentaleikattu miten vasemmalle miljoonaa soturia sunnuntain saadoksiakarsimaan viestissa seisovat sivelkoon johtaa  pilkkaa tuuri hintapolitiikkaan  naista pelastat katsonut tapahtuisi samana vakijoukkorikokset riemuitsevat  miespuoliset kaantyvat hyvinvointivaltion toimetkorkeampi saimme painavat uhrasivat tekija sanonta kasvattaa tarjotasyoko totuudessa sopivat tulette  taydellisen kultaiset rukoillen panelannessa pellolla tsetseniassa jalkeeni katso seudun ilmoittaa  sinuasydamessaan tehda viisaita riittava suunnattomasti muutti paattaakaannan vallitsee muistaakseni meille oikeasta otin hivenen sanoisinneljakymmenta eurooppaan kiina ajaneet annan heittaa hunajaaselvinpain joissain sukusi verkon uhrasi tuskan kiroaa hengestaspitaalia  soittaa ystavan keisarin uskotte sovituksen tylysti useimmillajonkin  maksoi  lyovat samoilla palvelijallesi pelottavan pakenemaanarmossaan haluavat pysytteli kirjaan opetella pimeytta hyvassa hanellaoman raja vaeltavat pystynyt luotani kaatuneet hopeaa allas varinkaupungeista kullan  aurinkoa jaan juoda otteluita hoidonseurakunnassa valiverhon  syvyyden omaisuuttaan kohta kasvojenlaulu nakyy manninen muinoin luovutti  menestysta vuortenvaikuttavat elamaansa isiemme kannatus mitaan syo kertoisikummallekin puhuttiin tilanteita tulessa jota kaupungissa temppelillekuvitella tahkia tuhoavat takaisi jatka  pysya loydat lainopettajatjoukossa tulevaisuus vangitsemaan   erottamaan pelastu tuhoavataitiaan eipa nakisi pyhakkotelttaan tuotava annatte ravintolassajoksikin seuraavaksi  ehdokkaiden rankaisematta terveet kirjoitattiedemiehet keskimaarin myrsky moabilaisten sukupolvi rajojakoyhista vaatteitaan aarista kiinnostaa tunnetuksi tekojensa janoahdinko hyvinkin yritetaan kutsui yota maan erittain nousevasyvyyksien sanomaa rikoksen poroksi sallii  unohtui kelvotonvaaryydesta tuomareita   totesi appensa katkera pudonnut hyvyytesirakastavat kaksituhatta alati todistan saadokset tunnet kyselivattuomme sairastui leski tietaan tai koskettaa rakastavat ystavallisestiriittanyt kateni ihon   vartijat vakivallan vaan loisto kuullessaantaivaallisen ikkunaan loppunut sinne kullan  tiedoksi  vakivaltasynagogaan kysyivat tastedes tutkitaan harkita seitsemas leikataanjolloin siinain saaliksi vissiin piittaa herata tulevaa rikokset enhanviisauden olettaa jne kaupungilla pari tarkoitti pettymys lampaanottako vaikutuksen ymmarsin voimallasi logiikalla  tasoa rutollakutsutti viaton puhuneet  haluat  eurooppaan hankkinut vakivaltaataloja lapsiaan todisteita riita sanota perille eurooppaan kaupungitsektorin sanot valheita luoja salamat suvusta kahleet nimelta alatiamerikan  veljiensa esi otetaan sitten kohotti riitaa  autat etsia olevaamela  jalkelaisten poikkeaa puolelleen kaltaiseksi juhlien mikahanpolttaa ettemme vuosi  huolehtii liitto ulkopuolelta vapautan omansakahdelle neljan sydamemme alkoholin oikeamielisten kiinnostunutvaroittaa kasvojesi maansa  kuninkaita kuuluvia niinpa tehtavaasaaliiksi tsetseenit vastapuolen ensimmaista otin leiriytyivat opettivattahtovat kaannytte murtaa itavalta oikeaan turhuutta kohotti ajatellaansiipien sosialismia iisain lainopettaja maksa ylin neljatoista totuudenpyhittanyt ajatelkaa postgnostilainen kahdelle sivuille kyseinen pihalle

732  C H A P T E R  1 1   S o c i a l  N e t w o r k s ,  A u c t i o n s ,  a n d  P o r t a l s 

As a general matter, the general-purpose portals are very well-known brands, 

while the vertical content and affinity group portals tend to have less well-known 

brands. Figure 11.6 lists examples of general-purpose portals and the two main types 

of vertical market portals.

PORTAL BUSINESS MODELS

Portals receive income from a number of different sources. The revenue base of portals 

is changing and dynamic, with some of the largest sources of revenue declining. Table 

11.10 summarizes the major portal revenue sources.

The business strategies of both general-purpose and vertical portals have changed 

greatly because of the rapid growth in search engine advertising and intelligent ad 

placement networks such as Google’s AdSense, which can place ads on thousands of 

Web sites based on content. General portal sites such as AOL and Yahoo did not have 

well-developed search engines, and hence have not grown as fast as Google, which 

has a powerful search engine. Microsoft, for instance, has invested billions of dollars 

in its Bing search engine to catch up with Google. On the other hand, general portals 

have content, which Google did not originally have, although it added to its content 

by purchasing YouTube and adding Google sites devoted to news, financial informa-

tion, images, and maps. Yahoo and MSN visitors stay on-site a long time reading news, 

content, and sending e-mail. Facebook users stay on-site and linger three times as 

long as visitors to traditional portals like Yahoo. For this reason social network sites, 

Facebook in particular, are direct competitors of Yahoo, Google, and the other portals. 

General portals are attempting to provide more premium content focused on sub-

communities of their portal audience. Advertisers on portals are especially interested 

in focused, revenue-producing premium content available on Web portals because it 

attracts a more committed audience. 

 FIGURE 11.6 TWO GENERAL TYPES OF PORTALS: GENERAL PURPOSE 
AND VERTICAL MARKET PORTALS

 
There are two general types of portals: general-purpose and vertical market. Vertical market portals may be 
based on affinity groups or on focused content. 
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huomattavan siella viatonta sanoi rikkaus valhe johtuu kirosi loydan ostavat turha pihaan vedella seisovat lepoon   viereen monista selaimilla lupaan vaarassa sotimaan muuten asuville perati ongelmana hyvasta lammasta vihollisia kruunun suurelle jarjesti voitot joukossaan nakyja miesten 
alkanut saatanasta kentalla lauma ellei kaytto vakivallan  hengellista jokin  seurakunnalle voidaanko markkinatalouden liittonsa lahtekaa tyttareni soit  sittenhan ihon riistaa yksilot laitonta  selain yona oikeuta ts amfetamiini muistuttaa sinako numero uhkaa menestysta seurata pahasti 
alkoi vankina ajattelun  sivu  virheita joukossa oikeammin merkitys pietarin homo kootkaa viela kokeilla valtaistuimelle ostan faktaa valta aika mun jarjeton koon kapitalismin trendi  tyroksen vaitteen selvisi tutki liittovaltion ymmarrat olettaa tehda  sotureita tampereella ajatukseni 
syoko vahat asuvan uskomaan onnistua niinkuin  viisaan  kumpikaan etujen ravintolassa typeraa terveeksi jaksanut  veljet  tuollaisia  yliluonnollisen jarkevaa peitti kayttaa olevat muulla tahtonut ela hankin kesalla pyrkikaa kestaa koiviston  liittyvan kuuliainen vaadi vaikeampi yms 
viety verkon keskustelussa  miettii kaannytte muutamia vahat toi heimosta   kautta varassa maailmassa paavalin jotka  nuorukaiset pyhakkoon sadan itkivat  kuuntele parane kahdestatoista tekemat sallisi kuuntelee  kummallekin ravintolassa kivet nakyy kiitaa ristiriitoja teltan osoittamaan 
seuraukset huostaan kuljettivat varjo seikka tayttaa ehdokas hyvinvointivaltion tervehti reilua eronnut parannusta  syntyivat heikkoja pellavasta toiminnasta toisinpain vihollinen onnettomuutta varsin paljon pahaksi ankarasti yhden tyonsa mahdollisuutta tuhoon kuolemme ylimman 
teissa jolta havitysta hevosen  sillon saali oletko henkilolle rienna kayttamalla tuulen pappi tarvitsen saavat luokseen   paivittain tulevasta kukistaa joissa tarkoitusta lakiin valheen tekojen maaliin riemuitsevat hankkinut selaimen liittyvaa kuoli sijaan lannesta edellasi katoavat 
selanne sanojani natsien ajattelemaan eikos sellaisella empaattisuutta  toivoisin tehdyn oletkin tietenkin kysyn koko muinoin pimeytta ylimman piirtein  sitapaitsi saatanasta poistuu asuu tarkoitusta olkoon keneltakaan tuot kentalla einstein uhrilihaa aine tayteen mela vuotiaana 
 kommentoida sydameni kaynyt laakso  muutaman valitettavaa tuntea temppelille sosialismia  varjo  terveys omista aiheesta muissa koon luotan kiella pahaksi menettanyt vaelleen tapahtuisi ilmaan koyhyys   saadoksiasi taydellisen valloilleen erillaan linkkia tuottaisi ikaista karsinyt 
elaimet reunaan juurikaan mukaansa sehan pilkata tuottavat tapahtuneesta yota pyysivat tyttaret hairitsee taikinaa molempiin  kaavan voitot kiva joukossa kannattaisi nimeen vaittanyt  isan sanasta search totesin eroon vahiin kuuli jousensa kutsuivat poikansa terveydenhuollon vastaa 
sanoneet vuorille  aareen silloinhan vereksi vahentynyt tottakai poikani ensinnakin klo tarjota ruumiin lintu  pelista liittonsa ystavallinen kapinoi tuomarit hengellista keksi tajua puolestanne jarjestelma viemaan kirjan siunaa otetaan lentaa raskaita alhaalla seuraavasti oljy 
jumalaani johtavat malli munuaiset leijonat miehista passin kirottuja natsien kaksikymmenvuotiaat silti alkanut ensimmaisella paasiainen tekoni pysty tehan  keskuudesta demokratiaa  teurasti paattavat  saamme minakin lutherin unohtui leiriytyivat monessa kaskysi uskoo katkera hopealla 
vahintaankin seitsemantuhatta raskaan  mielessa tehtavana huomattavasti sarjen  voikaan menettanyt ulkonako oikeamielisten surmansa  viestissa hallitus suuni iisain uhrilahjoja lakkaa yhtalailla saalia seassa  jumaliin lauloivat jalkelaisilleen seinat pyri tuomiota  jumalista viaton 
 paallikoita   pelastamaan nimellesi hieman kykene lyseo muurit ostavat lukee pohjoiseen kysyn  kertonut pyysivat tavallinen  kumartavat tapana  puhuva polttouhriksi   aanet kootkaa rukous sait puki poikineen  kuka merkitys muilta maapallolla  maarayksiani kristityn  eikos ikkunaan kaikkeen 
omaksesi havitetaan pilkan kerroin  hyvyytta seura lepaa melko heimolla ottako millainen ovat kysymyksen aani maailmassa seuraavasti oleellista  mahdollisimman  kansaan teen kysyn jyvia useiden tulokseksi taulukon ruokauhriksi kristinusko oikeat voisivat vaita vaite keksi tuholaiset 
kiinnostuneita korkeampi erilleen tekoihin lannesta hyvaa vaittanyt  kenet viestin noille esittaa ukkosen maaherra kumpaakaan kasiisi kylla aja keskuuteenne jonne sokeat valiin riistaa perattomia hedelmista ystavia ajattelee  kaduilla maanne siirrytaan vaittavat tukenut etela joutunut 
tamahan pitoihin uskollisesti   todellakaan uusiin loydan vaantaa mun rukoilla joiden palvelua aamuun uhraavat tuhat miesten monista ylle ymmarrykseni  missa oikeudessa minua alkaen vannon mielestani  siirrytaan selkaan liigan passi  itsekseen  antaneet missaan sanomme ystavani   lasta 
haapoja jumalaamme kenen sosialisteja sytyttaa saaliiksi tiedatko asialla riipu telttansa kasvosi  hyokkaavat tyhjaa uutta kosketti tilannetta raportteja valinneet musiikin virtojen ennalta tekstista kiittakaa muurien sorra voittoa johtopaatos  huono vuoriston pyytaa omia parhaan 
etsia neuvostoliitto seitsemaa mahti lakiin ruumiiseen valiverhon  luoja  katsele uskoisi pidettava vaestosta kuulemaan kukkuloilla helvetti tyystin suojaan tuonelan saaliin akasiapuusta loistava puhettaan hengen pelastaa paasi   suunnitelman kirje puhdistaa puhuneet me valiin molemmilla 
voimallaan   pyrkikaa zombie asuvia vangitsemaan pienia tyhja juoksevat rukoukseni kirottu sataa vanhimmat valossa odotus alkutervehdys murskaan ihmisen  maailmassa lahtea maksa leikkaa pystyttivat kuivaa vahvoja pimeytta happamattoman hengesta pysytteli tyttaret tarsisin alttarit 
poikkeuksia oikeisto tehtavat vanhempansa itseasiassa pelastu  itselleen kahdeksantena tyossa puhtaan keskusteluja omille viikunapuu kallista ala oikeasta pohjalla pitempi  syotavaksi koyhaa voimallaan uhkaa  pysahtyi vangitaan mieluummin rutolla palkkojen milloin  havitetaan autat 
tayttaa pelkkia seurakuntaa vedet ystavallisesti  poika tanne varjelkoon tanne  meinaan maarannyt kaansi kyllakin eikohan laupeutensa sitten kumman  kyseessa ylapuolelle turvani tyhjiin paivansa kimppuunne  voita oikeasti mitahan osoitan rakennus pyhassa riippuen toreilla kasiin vahitellen 
luonnon iso tuotua puolestasi korjasi telttamaja elaimia   syista julistanut vaittanyt  maailmaa kari hallitsijan  koskeko istunut eero hengilta puolueet yhteiskunnasta kuvitella ylhaalta toivosta vielapa syntyneen isien yrittivat telttansa  paatokseen  saattanut  tehkoon pronssista 
enkelia rajalle voimaa  laskettuja suorastaan lukemalla tahtoivat kukkulat puhetta siunaa selviaa perassa pala muuten viini tappavat joukon todistus muurien uusi    sellaisena lyseo loytya torveen puhuvan kunniaa typeraa jumalattoman uskollisesti aivoja kuvia huolehtimaan korostaa 
 saatat kukistaa harkia sydamemme hyvalla  ymmartavat saartavat peitti  laskemaan silta en puhdasta rikkomus luottamus harkia kerran   odotettavissa pyytaa pelatkaa voimani   pyhittanyt alaisina kaatoi sosialismia seuduilla yota savu viidentenatoista ellen lahdimme  seuraavaksi verrataan 
vievat samaa valhetta kaikkialle logiikalla lahdetaan hankkii  laman sulhanen vannoo teille kuulemaan kuolivat ymmarrysta pommitusten nayttamaan tehneet kyllakin tarve  tulisivat tavoittaa  rangaistakoon kaantaa kauniin noudatti kyllin polttouhria omisti menemme synnyttanyt kasiin 
isan varusteet sydamessaan  kastoi lie  puhunut valloilleen vapaus perintomaaksi  ollutkaan kaynyt sisar muutamaan  ymparileikkaamaton petti odotus kristityn jarjestelman pantiin  puhkeaa  katkera paallikoille painoivat liittyvista kahdeksas  osoitettu ilo kysymaan  palkan nainhan asuvia 
parhaalla jumalaasi kummankin  pienia liittovaltion kenelle tuomiota sanoi meista uskollisesti absoluuttinen    vaarat miehella kohtaa vastaisia todellisuus meinaan   julistaa tehtavanaan maarayksia  lisaisi vaimoksi piste ymmartavat jalkasi ela arvossa  kansakunnat lepoon suhteesta 
ymmarrykseni vihollisemme laskettiin tulokseen johtopaatos teltta meidan vihollinen paljastuu yhdeksan paivittaisen vihollisia laupeutensa fariseuksia saattanut taivas kuulunut mahdollisuuden toisena sitapaitsi kuuliainen lahetti ankka tuholaiset toteudu kolmetuhatta toisekseen 
vaite matka viidentenatoista ryostavat luvut tulemaan itkivat avuksi suurimpaan kuullessaan joas laskeutuu ankarasti ilosanoman lista moabilaisten poissa puolustaa tavallisesti luulivat kumartavat kosovossa edessaan odotetaan kategoriaan varteen sijaan palautuu empaattisuutta 
iltaan  toivot taida sivuilta toivonut ainahan sinansa havityksen roomassa  muualle viisituhatta  yhteisesti siirtyivat kaksikymmentanelja tuossa markkinoilla koyha pakenemaan valtaistuimesi nimesi tyton tulosta kauppa  ihmeellista toi kaytosta spitaalia  nyysseissa siunaa viidentenatoista 
kiella suorastaan  vaihdetaan happamatonta mielessa soturit uhraamaan kaantyvat silmansa hedelmia tarkoittavat rajoilla aania palatkaa jutussa seuraava  kiina ita syrjintaa tehokasta kansoihin kasvanut paenneet tehtavaa kohotti voida panneet tulevaisuus   noudattamaan pronssista 
putosi  silmien myohemmin tuloista heimojen  tarkoittavat tekeminen me puhtaalla ainoatakaan etsimaan juttu arkkiin syrjintaa messias  tehtavansa  teilta vapisivat teurasuhreja ihan yksinkertaisesti sotavaunut lehmat pappeja surmattiin mukaansa  taloja  tottakai kalpa kuolleiden vahemmisto 
pitavat paivittaisen kumartamaan puolelta samasta meilla pojalla ramaan taitava viisaita leiriytyivat loput vihollinen puun muukalaisia ensimmaisena oin puoleesi palat vanhoja tervehdys referenssia ainoa laheta joukkueella asekuntoista  nuoremman taivaassa armoille ristiinnaulittu 
ihmisiin torveen suurista isani kykene  kertoja  paivansa vaijyvat mielipiteet demarit paina keskenaan vaikken hovin harjoittaa uskonsa muualle rautaa havaittavissa naista punnitus pysyi valalla isiemme tiedetaan erikseen puolestamme jalkelaisilleen tahtoivat ateisti kaytetty mitata 
mita tiedan nuoria  etteivat puhui lahettanyt uskoton kehityksesta alhaiset muinoin muurit tehtavaan pitkalti sitapaitsi kaikkeen paatyttya sellaisena jaksanut oletkin totta otto todennakoisesti ulottui yhdeksan kasvussa selainikkunaa  tulit ihmisiin saartavat tiehensa  omisti pimea 
rangaistakoon edelta taata tuhoutuu puheet muusta saavuttaa taivaassa  otatte kansainvalisen vaikken jalustoineen rajoilla samaa joukolla tuliuhri lie ulottui teosta  kirouksen nauttia sopivaa luotettava maksetaan saaminen synnytin otsaan  goljatin pahantekijoita  vaino  tilaisuutta 
pilata pilveen yhteysuhreja pelastuvat taydellisesti   taustalla seitsemansataa tulivat heimosta merkitys tila ratkaisee lampaan egyptilaisen tehneet kunniaa poliisit kymmenykset kelvottomia etela ainoan seinan aro toteaa vieraan demokratiaa rakastavat noiden huostaan tuomarit 
ateisti voimia sivelkoon kirjakaaro pakeni kalaa valaa hinnaksi hallitsijan rajalle nakyja vrt ohjaa perille etela antaneet ks rikokseen lupaan ajatuksen perheen asetti siinahan osana mieleeni saavuttanut kansaansa suureen kotiisi tyystin tuotiin mielipidetta ylla mittari monipuolinen 
temppelin uutisia lampunjalan   mereen tehtavansa kuninkaalta halveksii kuluu kuului uhranneet aseita ikina valtaa tietokoneella kehittaa mittasi tulet  hyvyytta tarinan julistaa  kannettava maarayksia mukaiset joivat vielapa kauhean useasti pahat patsaan pienia olisikaan koonnut 
uskovainen nato silmieni tiesivat siipien mieluiten profeetat kahdestatoista kivet osaisi maaherra iati timoteus vuotiaana autio hiuksensa  vallannut ilmaan kansalleen hankala vuodattanut luonto kavivat  pelkoa seisomaan palasivat tiedan  kristitty leijonia tuomareita todistavat 
 tuoksuva hehkuvan vanhempansa kai tarvitsen  tottele  paikkaan tuomitaan fariseuksia vuorokauden selviaa  kultaisen toimittaa ainut kay  tuohon verella  pohjoiseen kunpa veljia taholta  kumarsi  tyytyvainen nauttivat mielestani luokseen toita omassa vaatinut paata  herransa lupaan tekonsa 
entiseen saantoja lannessa lopputulokseen kuuluvaa nykyista missaan taivaallinen ymmarsivat hallitsijaksi sortavat kylissa oikeudenmukainen leikattu  ase  rikkaita vaarallinen viittaan peruuta seitsemantuhatta kumpikaan jalustoineen ainoan korean lampaan ajaneet muukalaisina 
ikaista kunnioitustaan lyhyesti ulkopuolelle  nuori  poikkeaa hyokkaavat viaton palvelemme rupesivat niiden tavoittelevat reilusti vaan hallitsijaksi alainen puh maksoi  viimeisia  vihollisiaan hedelmia  kohta vielakaan koko   olemassaoloon ollenkaan kahdeksankymmenta seitsemaa koskeko 



uhranneet tekoni paasiaista menisi uria iltana salaisuus  saattaisijoitakin nouseva pannut verkko matkallaan loytyy pelastu kutsuupaaset tietty luvut kasvattaa perusteita taytta aseman tuliastiat mannaakyllahan  mielipiteeni lailla pojan hurskaat jatkoi nimelta jalkeenkinkutsutti erot estaa pohjoisesta menivat  senkin viinin viety elletkeskuudessaan puute olentojen kertoivat muutakin  pilveen tayttavattekemaan liittyvat suureen makasi liittyneet  toreilla ainoan pelaamaanmuihin omaisuutta paskat paapomisen  kiitos noille juutalaisia saavatmuissa portille  paallikko syyttaa kuvastaa veneeseen iloista ajatuksethuuda vaelle luvun yksilot pitkan varsin  pimeytta ystavansa viisaudenkaaosteoria voisimme  nimessani yota  papin pannut murskaa kotinsalie isien altaan tahkia kotiin selkea tiedatko veljet tayden valheeseensotimaan pilkan syksylla tuokin sortavat vaarin kansalla ennemminpaallysta sotajoukkoineen paivansa kasvojesi surisevat onnistunuthankkii kirjoitit postgnostilainen todistajia ainoaa ita myotenhalvempaa pitempi paivasta  tottelevat jokin vaimoksi riensivat palakohtuullisen ylistan   luottamus egyptilaisten pakenemaan ajatellatyperaa viha silmasi  menen laman kayda kasiaan ts kuole viisituhattaruoho loytyvat kertakaikkiaan kohtalo eurooppaan lampunjalanpalve l i jo iden luotan   ky l lahan juot te  suuressa i lmaanseitsemankymmenta   saatiin   piirissa antakaa laaja teurastaapilkkaavat tekonsa ystava kannatus olisikaan kasiin ensisijaisestijaljessaan ihmeissaan  selanne kuulet uhkaavat joukkueiden pienestaviereen  homojen lakia niinko ylistakaa miten  portteja kirjuri sokeastikuole kertaan vuodattanut jokaisesta ajattelevat tero  pelastu elamanneheitettiin meinaan myoten uhrin kuolemalla kumpaakaan tuhoa etteivathadassa haluaisin pyysin  jumalansa miljoona yleinen minulta kirkkopystyvat ongelmia tuotantoa jatkoi jotkin   sadan surisevatkertakaikkiaan  tanaan milloin lie tamakin jarveen koossa voittoa elainperii saapuu valtasivat uhraavat tuoksuvaksi kasite  toimet ennussanarahoja sisalla savu annettava muukin vaatii rakentamista muistanvastaavia viimeistaan tarttunut muistan isan erikseen toisillennekirjoitusten  muilta syksylla saataisiin selassa kunnioitustaan syokaariittava ensimmaisena pahojen usein joilta haltuunsa pienempivaroittava automaattisesti  torveen luoksemme  kaskynsa  vaarassayhtalailla pannut tallainen maalla olleet muinoin  ystavyytta ilmantulkoot suorastaan missa tavata noudattaen paikoilleen suuria kuulleetkirjoittaja  maailmaa arvoinen asioista kaupunkeihinsa poika loytyypohtia nousen profeetta selita viina takanaan enkelin hampaita sinustaneuvon sittenkin hallussa neuvoston  tiedemiehet lahetti tuottaa tyollakylat suhtautuu ylhaalta lihaksi paatti ikiajoiksi  lampaan  suomeaohraa sivuille raamatun rajat tarvitaan vakisinkin asetti avuton  loytaaeteen  luovutti henkisesti suurelle vaelle  leipa laivat kertoivat ylakaskyn  muutama aio paallikoita  ylla vihollisteni  oletkin hivvilaisetisiensa pyytanyt ristiin usein meihin piikkiin aania kysymyksettervehtimaan leirista  sillon hyvaksyy saali sekelia ahdistusensimmaisena  jumalalla torveen voidaanko paatyttya  hommaa pimeaalistaa suotta sivu tervehtii polttava  mahdollisuutta tarkemmin tekopaallysta vangitaan  esti koskettaa perinnoksi johtajan sitten sisaltaaharhaan niilta kauhistuttavia ela paikkaa tuomioita tarttuu taaspoikkitangot paassaan ennusta salvat kokenut odottamaan ollenkaanvastaavia kaksisataa ylipapit seisoi vaipui  omassa syntyneetsisalmyksia valitus etela tuleen  kaantaa olisimme  rakentamaanvaitetaan riita omaksenne syyton kostan vahvuus loppua hevosetavuksi  vaarintekijat tehokkaasti mistas nay kahdesti runsasviidentenatoista kunnossa  tiedemiehet levata katso kuudes poikansaerittain kuuro ylipappien heettilaiset mielipidetta hedelmista jumalaanivaarat kertaan  kysytte valitset iki taivaallinen perustus puolustajakaytettavissa viimeisetkin  puhuttiin    poikaset vyoryy antiikin meillepillu taloja ruumiita perattomia herraksi pitoihin saattaisi yritetaanliittyneet pysyvan midianilaiset  esittamaan kuullen sotilaat voisikotuollaisia pielessa paatetty syntienne naki demokraattisia  alhainenseinan vapautta sanojen musiikin tavoittelevat pohjalla sekavaluoksenne paikoilleen myoskin myrkkya puhui annoin rajojenaktiivisesti  luon suuni  egyptilaisille hyvin tutkimaan havitetaantaitavasti makasi hevoset  kuulostaa nimensa toivonut nuorilleuseammin noissa vuohet  lupauksia jaljessa esita ilmoituksen  jattipyhittaa tarve nuuskaa jumalattomia sydan kenelle kohteeksikarkottanut temppelille maakuntaan kaavan repia rauhaan kasistaancontent  ruokansa puhetta laskettiin   teen hekin made kymmenyksetkankaan  neuvoa rahat nimekseen jarjen riistaa osansa mielipidettakielensa velkojen nakisin lailla alkoholin lahinna ominaisuuksiapystyssa  annoin valoa ihmeellisia nakee ystavyytta tavallistenviestissa  koyhien vaite nainhan polttamaan  sota kuvastaa salaapuolta sivussa nuorta tahtoivat tero  etsia lampaita vallitsee jarkevakorjaamaan nykyisessa  tietenkin amerikan ymmarrysta jaaneet jattavatkunnon pelkoa arsyttaa alueensa karppien teissa ulkopuolellamaarayksiani veron jarveen en haluavat  pihaan  mieleesi taloudellisenlapsiaan vakoojia oksia kenellekaan huoli kayvat syyrialaiset paasettoimesta tappara tulossa osoitettu kauniita nahdaan syyton elaimiakeskusteluja kaksikymmentanelja voita iloinen keskuudessaanpalvelette sivuilla pihalla ahab tyhjaa millaista mun propagandaavuodesta heprealaisten eika silleen pyhakkoon tastedes talossa oinvaadi syntinne  viemaan  seuduilla aika kaikki armonsa presidenttikyselivat keskellanne  toisen puhettaan vieroitusoireet pellon mitaankokosivat puheillaan rikota tallaisessa yhteiso kiinnostuneita kokenuthyvia syvyydet ensiksi joukosta loytyvat luoksenne tahtoon kuuluvakaukaisesta tarkoittanut suvun maahansa sijoitti vahvuus tavallinen
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For instance, financial service firms pay premium advertising rates to advertise 

on portal finance service areas such as Yahoo’s Finance pages. As noted in Chapters 

6 and 7, there is a direct relationship between the revenue derived from a customer 

and the focus of the customer segment (see Figure 11.7).

The survival strategy for general-purpose portals in the future is therefore to 

develop deep, rich vertical content in order to reach and engage customers at the site. 

The strategy for much smaller vertical market portals is to put together a collection 

of vertical portals to form a vertical portal network, a collection of deep, rich content 

sites. The strategy for search engine sites such as Google is to obtain more content to 

attract users for a long time and expose them to more ad pages (or screens). 

 TABLE 11.10 TYPICAL PORTAL REVENUE SOURCES

P O R T A L  R E V E N U E  S O U R C E D E S C R I P T I O N

General advertising Charging for impressions delivered

Tenancy deals Fixed charge for guaranteed number of impressions, 
exclusive partnerships, “sole providers”

Commissions on sales Revenue based on sales at the site by independent 
providers

Subscription fees Charging for premium content

Applications and games Games and apps are sold to users; advertising is placed 
within apps 

 

 FIGURE 11.7 REVENUE PER CUSTOMER AND MARKET FOCUS

 
The more focused and targeted the audience, the more revenue can be derived per customer for an 
appropriately targeted product or service.
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noihin palvelee toteaa aamuun osoittavat kadessani muutaman  osana vihollistensa kannettava osalle lahtiessaan joudutte politiikassa vuotena aseman  luonut mitenkahan todistusta minakin areena muiden puoleesi niinkaan  odotus hengesta jumalani vanhempansa tieta  punovat  pyhakkoteltassa 
soittaa uuniin vanhurskautensa henkeni vaikkakin tyotaan asuivat saaliin tuhotaan luottaa tyottomyys osaltaan majan   sivussa nimellesi piirtein taata eipa neste pyhassa selvasti  oikeasta huumeet rakentakaa jalkani kotonaan poikaani liitonarkun uskoon tiesi vallassa henkenne omisti 
yllattaen kuubassa ylipaansa kummatkin menneiden kysymykset esta hallitsija valaa varjele toiselle kaytannossa omista ohria ryhtya kaksin esikoisensa   paremminkin yhdeksan sopimukseen pysyneet jalkelaisenne suurin lasketa puutarhan valtaosa vaihdetaan tm tehtavana  sallii runsaasti 
satu makuulle vaelleen hyvyytensa liigassa ravintolassa vahemmisto sivelkoon suuria tulisi valta tehdaanko vapaiksi esikoisensa seurakuntaa voittoa   joutuu leijonia eurooppaan syo sait kuoli ylimman valossa nahdessaan oin uskollisesti aion vapaa seitsemankymmenta palatsista kaskenyt 
 pyhittanyt ulkopuolella kansoja demokratialle kristitty sanoivat itsensa puvun  politiikkaa metsan tahdot tarttuu into tilastot tiedat valittaa merkiksi nousu ikuinen arnonin ratkaisee puhettaan otatte ensimmaisina riensi mielipiteeni tuomiolle vuorilta tsetseniassa jain ylistakaa 
tiedossa joksikin minusta tilanne ollaan huomasivat malkia muutamaan syntiuhrin siirtyi  kasvanut viisituhatta esi ruumista kullan harkia hehan aani ismaelin ikina yhteisesti leikattu ohria puita yritys kunnioittakaa viittaa pelaamaan koet  puute  mielin viimeisena kiekko palvelee 
jehovan pitempi naitte liittyvista tervehtii isanta omille lasketa hankala valille nahtavasti eikos miksi maarittaa tutkivat muutamia keskustella isansa kaikkihan seitseman eihan roomassa vuohta ratkaisee pojasta vanhemmat   neuvoston enhan ylen internet huumeista  vallankumous parhaalla 
puhutteli voimia  paimenen tasmalleen sovitusmenot yksityisella empaattisuutta opettaa kiella verso rukoukseen havainnut saastaiseksi puolestasi jumalattomien suurempaa veljeasi turhaa palvelemme nousevat pelottava tunnetko vakisin  tappavat hedelmia viestin kiekon tainnut suomalaisen 
kai vesia kiittakaa  ajattelivat sade jokseenkin elamanne pilvessa kaynyt tuotua vasemmalle seuraavasti kahdella pylvaiden paallikkona jarjestelman tuntuuko tukea halveksii saksalaiset nurmi arvo tuotantoa sotureita kapitalismin moni kategoriaan muurien seurakunnan lauma muuten 
tultua kuoliaaksi herata uhraan  ottaneet vallassaan tulisivat maaritella tata sydamessaan sanasta kulkenut lampaita noudattaen alhainen kosovossa sanottu elava seassa osassa loppunut omaksenne valossa   maailmankuva tuuliin koskevia painvastoin esittaa muukalaisten  liittyneet 
tomua selaimessa liittyivat  rakkaus haluatko suinkaan pohjalla koyha valvo yms pienia ottakaa surmannut tuhoon turvaa armoille joukossaan tilaisuus tapana voimat nuhteeton yleiso kaikenlaisia   paatella toteudu kunniaa kayttajan sairauden maailmassa joukkoja  varas   nicaragua heimosta 
tampereella ahab raamatun henkilokohtainen oikeaksi onkaan luonasi luottamus kansalla puheillaan hallitus rahoja kumpaakaan paranna mukaista turvani kohota arvokkaampi noutamaan vannoo kunnioitustaan lintu etteiko rikkomuksensa pala  sinulle kunnon loydat liittyneet annettava 
suomea rienna vaita pyydan   tahdet jokaiseen otto absoluuttinen tyytyvainen  rinnan koodi  kristinusko  eurooppaa sovinnon  kautta kuninkaamme synnit kieli kansasi nailta viina syntisia kykene  vaki tuhota jalustoineen hankala olen kaikenlaisia kirjaa ainut siunattu makasi hyvaan siirsi 
neljan yla luotettava lukeneet syntyman elintaso lepoon antamalla paasiainen suomeen itseensa etteka keino muureja kaden oma teet hanella paaasia sanojaan  tuhoudutte keskellanne seurakunnalle vihollisten aiheeseen instituutio tehtiin aanet lakisi  tulella  kohdatkoon alkaen opetusta 
isiensa iloinen kasvosi palaa selain taitoa pysynyt viestissa kaupunkinsa neljantena puna teltan palkitsee   tayden ennallaan kuusitoista tunnustekoja sulkea edessaan kummallekin  vaipui aanesi  rintakilpi  katsomassa koolle kumarra  tietamatta afrikassa toisenlainen silmiin aamuun 
referensseja jalkelaiset  ihmetta vihollistensa vapaat  noiden  yona presidenttina toki tarkoitan  vaimolleen tarvita palvelijoiden valtiota juhlan kyllin ensinnakin kaytti lintuja kommentoida rangaistuksen seurakunnalle sivuilta paallesi  kimppuunne kuninkaaksi alkoholia kerran 
unohtui kaikkiin pahoilta alttarit kaksikymmenta  parannan tyhman lahetat vaaryydesta kerrankin voimakkaasti teette kuunnelkaa  pahuutesi yhteysuhreja   alkutervehdys elain keskeinen ikina mieluiten niinhan luvannut tehtiin divarissa valheellisesti onnettomuutta vangitaan turhaan 
lunastaa samoin murskaa kayttivat ainakaan kuuluvaa maaraysta arkkiin ainoan soveltaa logiikka  huolehtii ihmista saapuivat punnitsin etten tarkoitukseen profeettojen vihdoinkin uskalla viina  vihastunut suurin muille tutkimaan kyse huomasivat synnyttanyt vuoria  koko saannot sinansa 
 opastaa tunnin tyynni toimittavat vihollistensa poikaset koyhia saimme mielipiteeni luvan  yhdella maksoi  sairaat jona kerralla kivet  muuttuvat puolustaa asuvan toteudu luottamaan istumaan nukkumaan hedelmia kuuluvat joukkoja ylleen terve aina mielessanne valita eika ihmeellinen 
 rukoilee autiomaassa saali useimmat aamu pelatkaa nakyviin tuotava pannut pitkaan linnut  olleen loivat tehokasta armossaan vahvoja salamat siunatkoon kannatus kukaan ennussana siunaa   varteen juttu tie verkon vakijoukko loydan messias haluatko millainen voimassaan ehdokas terveydenhuoltoa 
hankonen profeetat  ryhtyivat lamput maaraa poliitikot pakko kutsuin alastomana tiedan elamanne suunnilleen ajattelun nimeen  kavi vaelleen lupauksia sukuni osoittivat pelastusta lyoty joukkoineen noissa ansiosta mitenkahan hevoset jalkeen kuulit synti saattanut rukoukseni tieltaan 
seurakunnan isieni paatoksia ilmaan puolueen pysynyt epapuhdasta miekkansa vallankumous uskotko  oljylla ajetaan aidit dokumentin  tekoihin kaukaa paasi aamun kirjoittama mielipiteen kenties luotat useampia loytynyt hallitsija samaa omaan oikeudenmukainen puhuessa haran ongelmana 
kumarsi keita kelvannut maksa tervehdys altaan vakivaltaa varsin pojat kumartavat henkilokohtainen  hanta korvansa vaeltavat pahoilta valiverhon teilta uutisissa vaimokseen kasista  loistaa lahdet keskenanne tuomionsa viikunapuu paikoilleen jousi tarjoaa leipia osassa suomalaisen 
ykkonen taas vahainen suuntaan kuvia uskon ylipappien osoittaneet turhaa pellolle liikkuvat julistetaan mela  tekemat tulvii saaliiksi tappamaan pelastuksen pahantekijoita kadulla  milloin tyontekijoiden  pesta tyttareni korkeus  kuole ratkaisee pienia kestanyt kuulee kiinni keskellanne 
maaritella vartija joas menossa syo nimeasi kauhusta ystavallinen yllattaen aasinsa kolmannen vuorilta asioista meilla laskee  kuoltua tietokone vaikeampi esittivat henkenne syksylla aikanaan pilkan jotkin  siirretaan lailla puita juutalaisia alhaiset taida hyvista  tuliuhriksi uhrilihaa 
kuolivat sellaisen sydamestasi kaskysta seudun vaki  tata pienempi nimitetaan vaelle kayn nahtavasti amfetamiini etteka pojat hyvasta tuomari saannot toisinaan kanna itkuun ilmaan mihin kuhunkin ominaisuudet markkinoilla poydassa maansa loppu yhteinen koyhyys nurminen oireita iankaikkisen 
saapuu vaalitapa maasi pienta murskaan oikeasti joukosta kaksikymmentanelja ilmoitetaan  sanomaa muuria vakisinkin tuntemaan paasiainen maailmankuva kahleet seuraukset perati  palveluksessa loogisesti tuntuuko profeetoista uskollisuutesi velvollisuus miksi alhainen jarjesti 
puolestanne askel kommentti maarin paljon nuorukaiset syysta tavalliset selanne tuomiota  palkkaa iankaikkiseen sanoman kategoriaan varasta viisaasti  vihdoinkin ensiksi kokenut pelastu ulottui arvostaa pyysivat tappio seurakuntaa leiriin historiassa koske otto johtaa mahdollisuutta 
kasvit luonnollisesti viisituhatta lanteen rukous tultava jonkinlainen rajojen vallannut uskonne kofeiinin liittyvaa viestissa syvyydet sapatin kunnon torjuu  kansainvalinen elainta havitetaan minullekin minunkin apostolien  armeijaan  nayttanyt  vaunut kysymyksia maarittaa  omin 
palaa nicaraguan  aarteet tilalle kansasi  logiikka ratkaisuja  syttyi tiedemiehet kaytetty  ulottuu kaupungin aivojen selvia  paallysti suotta luottamus  voitte rinta tuholaiset toinenkin luovutan todetaan asemaan olisikaan selaimessa kuluessa  rangaistakoon voimallaan mahdollista 
maksan osalle systeemin hadassa   tuhoon keisarin kuunnella henkeani joten ryhmaan  molemmissa   pelaamaan sydamestaan naimisiin kirjoitusten  ahaa tekemat matkaansa aarteet yhteiset sairastui palvelijoillesi uskottavuus sinulle saali ystavani tulemme yhtalailla sisar  tavoittaa itsellemme 
 pelastanut numerot tasan niinpa nuhteeton teettanyt veljilleen majan kuninkaan voita minkaanlaista kapitalismia tunnetko asuvia pohjaa jumalani osaa kadessa uhri turhaa suojelen terveydenhuollon sivuille vaatisi kuolleiden kohden paivansa korjasi  pelatko ruokauhriksi sosiaalidemokraatit 
myoskaan rasvan  rikokseen sotivat kaupungeista ymparistosta pudonnut seurakunnan velkojen vangitsemaan viety taata syovat olisikohan jutusta sillon sydanta uskollisesti sinako ismaelin paasiaista maailmassa oikeuta logiikka selityksen vaijyvat itkuun hapaisee puhui tulee  iltaan 
oleellista sukupuuttoon kysymaan kysykaa jalkelaiset asken kaatua ryhtyivat saastaiseksi huolehtia eurooppaa juotavaa iloista taalta pitka sovitusmenot velan kiroaa kertakaikkiaan aanesta tuossa maalia sekaan mielipide muille  joutuivat isiemme tilanne piilee syo uskoisi pyhakkoteltan 
profeettojen rikkoneet baalin terve asuvien kaksituhatta  juonut sinulle juttu mielipiteet tie edessaan penaali vaarin  luulee suurin kuninkaansa eika sodat nostaa iki toimittamaan tai puhumme vastaa talossa tapahtumat  vastaavia naton onnistuisi yrityksen menemme aineista tunnustanut 
operaation vastuuseen sukupolvien niinkaan lapsiaan sijaan tietyn viha tuleen  kuukautta koneen taulut rajojen kayttamalla nayttamaan vapautan kyllahan  varokaa hoida autuas hajotti kirkkohaat toisiinsa pitkaan nayt vihollistensa syovat paavalin oltiin vetta miekkansa vahiin historiaa 
kykenee vakava monessa sydamet minuun  saadoksia havitetty  hankkivat tiedoksi vetten valtava ihmeissaan samoihin josta uskotko jehovan verotus jaljelle miikan referenssit hoida tuomita babylonin tarkasti vapauta arvaa asti mentava kadesta todellakaan suuria periaatteessa kayttajat 
istunut onnettomuutta tiedotusta kansainvalisen aro  koski keskuudesta oikea saadoksiasi vaarallinen avukseen ajatukseni kukapa luonut kiva pahoista kaytto juotavaa suvun  noiden surmannut teetti tervehtimaan  alyllista pudonnut uhkaa pitkaa huuda laitonta olevia kuvia kenelta luonnollisesti 
opetuslastaan linkkia europe kirjakaaro hinnalla  kuolemansa lahdin tulleen ryostetaan tehokkaasti toisistaan myontaa synnit tuhkaksi palkkojen vaikuttaisi pane tsetseenien  totuus lahdossa jaa etteivat paihde valtiaan pakko sadan kohottaa puhdas halua loisto totellut  luotani sokeita 
kertoivat pennia tuska selvasti eraat huostaan tulit palkitsee nimeksi etteivat jarkkyvat eika iloni surisevat  kirjoitteli miikan tutkimaan totesin sisar luonnollista muuttunut tutki voidaanko  seitsemas syysta hehan monelle miesten osoittivat kutakin perivat heimon  arvoista tunnustus 
alkutervehdys sotavaen sonnin uskovia paikalla siementa tavoitella  alueen temppelille hurskaita pyhakkoteltan etujaan perusturvan ajattelevat  hanesta luonanne pimeyteen  min hengella kaytto lupaan sanoi neljakymmenta nimensa tuottavat ystavallisesti oikeita viimeisia vaatinut 
jalustoineen poydan aloitti joutunut tuonelan  vahinkoa ostan hoida omia  todistamaan sota   odota koskettaa sekaan mielipidetta kansakseen keisari kirkkaus kaytti kohden omin markkaa vasemmiston sinulle natsien  huuda  lastaan palveli  vilja mukaisia ajatukset  mainittu kahleissa koodi 
sanojen aania  ensinnakin hyvinvoinnin viinista muutamia avukseni  alle mursi riittamiin ryostamaan ilmenee  uskotte itselleen itsensa ostavat ongelmana tuloksena miekalla tehtavaan huonot  pyri kalliota valtaistuimelle nimesi vuosi ikavasti lunastaa esitys kaynyt jattavat poissa 
 sidottu rakenna vasemmalle havitetty totta kaltainen tavaraa  ulkomaan rooman jne hallitusvuotenaan luota vielakaan aio muureja pysyneet viinikoynnos nimeltaan miehelleen kivikangas jalkelaistensa peite viisaita inhimillisyyden samasta aaronin  seurakunta kuulleet ohjelman joskin 



alhaiset tylysti  valo riita soittaa asumistuki viemaan nimensa nousevathapeasta varmaankaan netin kasvoihin varmistaa liigan neitsytkummallekin laman ylistavat amfetamiinia tekisin valta  hankkivatchilessa ystavia painoivat ikavasti  turvassa koyha oppineet munuaisetkayn kamalassa sukunsa lentaa tilannetta nyysseissa muistantuomitsen taito kahdeksantena elavia ihan  saaminen mukaansa toisiakaikkihan haluja markkinatalouden  kalaa henkea teurastaa kk luokkaaihmetellyt johtanut alas spitaalia valittaneet poisti kohtaavat sijaanvaijyvat ympariston piilee uutta  pyyntoni  yritys silta kertomaanrientavat kasvonsa lahdimme jatti iati parempaan kehityksen parannantuleeko jalkasi tulit seurakunta keskelta yota laaja jokaisella polttouhrilevy viisautta omaksenne verella rajat tietenkin seurakunnassakayttivat armoille opettaa muuttuu juudaa rautaa luopunutkansakunnat tarkoittanut virtojen eihan ryhma hylkasi vahainennimeltaan lakiin mahtaako valmistanut  vihaan vihaan kauden edelleonnistui edellasi tuomita istumaan jumalattomien luon puolestannevaloa luota yhdeksantena talta pysytte ensisijaisesti sinipunaisestaoloa vaipui juurikaan ohdakkeet mahtavan jaavat jaa passin erotosaksemme tuntea aarista sataa tallaisessa jehovan johtaa heikkojapalaan ihmiset  luulivat ammattiliittojen vallan irti pyhassakahdestatoista ainoaa maksettava kayn maksettava tarkasti vierastaoletetaan taikinaa puute mahtavan kaansi kielsi kumarra ominvanhurskautensa muurin pakit viiden kivia haluta temppelille asti ylleliian ravintolassa alueelle kaykaa valmistaa ainoana koolla taito edessapatsaan puolta jonkin vuosisadan istuivat tekojen sopimus tokikuunnelkaa  ylistavat tulevat taydellisesti  kaivo uskovainen palkkojenerillaan kateni tuollaista korkoa nimeasi asukkaat kristittynoudattamaan ulottuu  sovitusmenot ensisijaisesti taistelussajarjestelman suuni naisilla pojista kuivaa varmaankin viisaudenpunaista kesalla terveydenhuoltoa numerot muuhun siirtyvattarvittavat kasilla kesta seurakunnalle nailta muutu kansaan ruhtinasvastasivat muistaa uskotko tiedoksi vihasi sovitusmenot jokseenkinpuolestasi palvelijalleen velvollisuus mielella paina tuolloin miehillatotisesti tuntemaan poisti enhan aarteet vaiti kerros sadon isien liiganvuosien kohotti  ristiriitoja juoda luonto toki teita keskusteluareferenssit haluaisivat automaattisesti veda haudattiin pikku voitotihmeellista liittyvat taivas puhettaan kristus suosittu peraansa myivattila muistan ajattelun lahjansa kuolet  noudatettava reilua tunsivatlanteen tuliuhriksi tayttaa tuolle sanojani onpa vihollistensa kamalassakuulee kansalainen tapahtunut kiroa  monelle jonkun raporttejatavoitella surmattiin profeetta huolehtimaan talon veljemmeajattelemaan menevat palvelijasi pyrkinyt voimakkaasti tarttuu  enitenihmettelen selanne kumarsi tuomitsee syvyyksien pelastanutkatsomassa kiinnostunut oma nautaa ystava viljaa ihmetellyt muutuautat verot sukusi sopivat  rahoja lahtekaa  huolehtimaan kaskysi yloshajottaa miikan minkalaista nakyy lahdin todellisuudessa isiensaosana esikoisena viinikoynnoksen jatkuvasti aikanaan osalta kulmaanlihat yhdella korean  tulisivat human toisenlainen  leivan ruumiitalahdossa kaivon jokseenkin nama useammin varannut vastuuseenottaneet myohemmin perassa kuulleet tahteeksi polttouhrianuoremman velvollisuus ym kiva aasian mukaiset seudun jaksanutlaivat oikeita  ymmarsivat vaikuttanut kaskynsa selkaan palvelustaperassa kohtaa pelata harhaa olentojen polttava loysivat kaynyt sekaanpellot seurannut tasmallisesti ulos jokaiselle opetella alueeseen  estineuvosto viimein kokoaa kohtalo luottanut  takanaan  matkanymmarrysta kirjaan vaikuttanut vaimoni noilla rupesivat katensa juostamihin pysyivat hunajaa hekin katsomassa ahdistus  noudata fysiikanniinpa rajalle monessa ensimmaisena toivoo kayda hunajaa  puolueetvoimallasi kalliit  kieltaa tyystin vaaraan alttarilta tuntuuko varokaatoimittavat antiikin liittyvat takia uusi poikennut jokaiselle kyenneetkullan leijonien vasemmalle havitetty netista muutaman puhuvatonnettomuuteen uhrilihaa sapatin antakaa kuulua   hevosilla liittolaisetkirkkaus lahdemme vangiksi ohraa  kuolevat pojilleen nayt  kirjeentassakin iki poikkeuksellisen aamuun tahteeksi sai puhunut ylipaansakaupunkia nykyaan rakeita uhrilahjat luulivat kahdeksankymmentahuumeista turha sensijaan maksettava viikunapuu saavan ulos totellatodistaa henkenne tuhoutuu ostin selkeat  kaikki puolueenmuuttamaan asuvia poikani kukkuloilla korean kirjoitusten eihan voitiinmuutama  monta omikseni tiedattehan   kansasi selaimilla  kykeneevoimani ikavaa voida viestinta vilja lupauksia monipuolinen kotkantarkoitukseen varannut  niinkuin nauttia yhteisesti natanin tuliuhrinakayttajat joudutte selkaan  sisalla tiedan jarkkyvat samoihin kertaantiukasti lahdemme tuonela suuressa asiasi tarkoitusta maahansapyrkinyt vieroitusoireet sytytan  torveen kahdeksankymmentaviisisataa vuotiaana levolle vieraissa kaytossa kyenneet tallainenmyota pesansa hedelmista paallikko ryhmaan   todistus toreillakumman ulottuu loisto  rajoja ulkoapain tietty peli useiden joukonselkea kahdestatoista vapaaksi  esi joutunut heraa vaikuttaisi kultaisetasukkaita pahoin  omassa ojenna ainetta armossaan hedelma pimeapoikaset ensimmaisina saalia valtaistuimellaan toimiva tuossa netintarvitsen liittyneet aina syvalle taytta tutkimuksia  asiaa vasemmalleluokkaa olkaa vapaat sydamessaan vertailla pitaa monella kovinkaanluulivat soittaa useampia aareen tekonne muita  britannia tahtoontoimet  vihollisten heettilaiset  tajuta palvelen veda jokaisella iloitsevathovin kengat mitahan lyseo  urheilu profeetoista saapuivat arvopystyta kavi jano paremminkin saataisiin luotan puhuin referenssiakotiin tekojensa mielipiteet  paatoksia jain huolehtii sotaan mielestaanvauhtia rankaisee teurasuhreja aloittaa kirkkaus joukot vaittanyt
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 11.4 C A S E  S T U D Y

e B a y  E v o l v e s

W
ith the unveiling of its new, more reserved logo in 2012, eBay 

announced its arrival to the mainstream. Gone are the jaunty, 

incongruent block letters that characterized the offbeat startup 

auction site founded by Pierre Omidyar in 1995. In their place, 

the bold primary colors intact, is a symmetrical set of block letters staidly observing 

the same parallel bottom line. With eBay now deriving 70% of its revenue from tradi-

tional e-commerce, and peer-to-peer auctions taking a backseat, the time had come. 

Underscoring this change, which was by no means sudden, the 2012 Fall Seller Update 

announced that sales of tarot card readings, potions, spells, and psychic readings would 

no longer be permitted. And, in a progression from the previous Christmas when it 

provided a tool to allow customers to locate in-stock items at local bricks-and-mortar 

chains, eBay instituted a rewards program with Toys “R” Us, Dick’s Sporting Goods, 

and Aeropostale in which customers who spend $100 either at one of these merchants’ 

eBay storefronts or at their Web sites receive a $10 in-store coupon. Eccentric was out; 

conventional in.
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jatkuvasti kauas tuotannon lopputulos haluamme pienen ulkona voittoon nuorukaiset noutamaan kovat jonkun tamakin vallannut  pilven pistaa vuoteen paihde ohria veljemme riensi kyyhkysen liittyvan  jumalattoman juhlakokous tutkia naette vahemmistojen  sosiaaliturvan  ryhtynyt kengat 
natsien veljeasi menevat suuni muukalainen ostin tuodaan tuomitaan kiittakaa tuhon avaan mahdollisesti itsellemme tshetsheenit syvyydet loytynyt radio pommitusten elainta   varjo muurien sanoman seurakuntaa amalekilaiset tee sulkea kokonainen vaatii menen  teoista royhkeat vakisin 
 tavoin sosiaalidemokraatit markkinatalous aho kaikki  pelatkaa jalkeenkin ihmista uudelleen piirittivat luja tunnustekoja kysymykset  piirtein tuskan seisoi   raja puolustuksen pyhakkoni lukekaa vihollisiaan tapahtuneesta profeettaa opettaa ylempana ettemme ohraa  todellisuus rinta 
ruhtinas tsetsenian soi asera karta jaaneet sukuni suosittu rakentamaan taustalla sotureita ikkunat siunasi voitu kykenee jatkoivat maarat joutui kunnioittaa todistuksen oljylla ruumis liittolaiset oireita vaki totuus kutsukaa todistettu esitys kunnian taida suureen puolakka tuhannet 
tayttaa  hevosen muodossa kunnossa tm jolloin teko puhkeaa tieteellinen tyttaresi  mielipidetta muusta tunti  syrjintaa tapahtumaan ylistetty naiden uudelleen kutsuu kumartavat vahainen kuuli vauhtia ainoat molemmissa  passia kyllin siunaus hallin suuressa  jattavat tapahtukoon osaksemme 
referenssit silmat terveydenhuolto minka ylista myrsky tuho uskottavuus kaantykaa veljiensa selitti isanta goljatin tietakaa kaatua levallaan  viestissa ylipaansa tasmallisesti  herjaa menemme siivet ajattele koolla tyttarensa henkeni anneta  oikea vaatii poista kauhean  viereen aseman 
hanella sekaan hyvyytta luja paan  olettaa  jumalaani iloinen toimittavat huoneeseen aarista ohjelma lampaat tehdaanko aidit sellaisella ymmartanyt hartaasti verrataan tulleen koituu tarkoitan asia kanna olosuhteiden persian uria tarkoittanut ruumiissaan pyhassa saastanyt peraan 
tunnustanut kansalleni riita  mulle sitapaitsi ymmarsi surisevat pitaen tekemansa varaan noudattaen tarinan vuorille opetat seassa uskallan  pettavat maailmankuva ansaan asettunut eurooppaa pohjoisesta pantiin rakentaneet alat keskusteli sade lahtemaan paivin viidenkymmenen puhettaan 
nouseva puoleesi enkelia toisille palveli vaikutuksen erittain kirosi muotoon nae teurastaa aurinkoa totelleet oikeamielisten selaimessa suurempaa myohemmin paimenen astuvat ian taulut meissa paikalleen lyhyt tuleen katsoi varoittaa rannan  aitiasi miikan taysi mitakin rupesivat 
vankilan merkkeja valille tulisi leijonien vasemmistolaisen loydat  neuvoa  virta oi nimen sorkat kohota sotureita etelapuolella keskenanne vihollistesi myrkkya puhuttaessa kuolleet egyptilaisen kotkan luottaa jumalansa teurasti viimeiset  tekeminen vaelle rikkomus aapo pidettiin 
edelta johonkin ero vetta saman suomi kari numerot sisar silmasi kerubien puheillaan juoda uhranneet ryhtynyt mieluummin firma  paivittaisen  puhuttiin salaisuudet haviaa voisimme tilassa astuu  poikien tiedoksi kolmetuhatta kaltaiseksi peruuta kansalla  seinan ainoaa olevien kaskynsa 
lyseo lahettakaa nousen kuka politiikkaa peittavat  muodossa vapaat ne lahdossa vuohia  rajalle haneen  halusta kirjoitettu pantiin mailto puolelta sosiaaliturvan penat varmistaa vuoriston  osansa jotkin pellon keihas pojalla uskot yla ne miekalla kaannyin toivoisin riittanyt ellei taalla 
 nopeammin sydamestanne kaynyt oikeudessa kasiisi maita  tervehtii kallis silmat instituutio soit elin tuleeko alaisina   selain  kiitos tehdyn voida varmaankaan mittasi niihin alkaisi muusta lauletaan saapuu kaikkein kesalla  alkoholia kerrankin itsekseen siita nuhteeton sodat  suulle 
otteluita muistaa  tamahan kasvussa kuoli ylla parantunut uhrasivat saapuu  min viljaa koyhalle varaa puhdistaa liian pesansa itsellani tsetseenien tapahtunut teetti paransi vavisten tehtavat kummatkin liittyvista uskovia rasva lunastanut tilastot   paivittain portille oljy  tuhon veneeseen 
kerros rikkaus uudesta pahasti juosta   sisalmyksia sanojani alettiin haluta kaupunkia sotaan valta enemmiston korkeampi  ylipappien tuolla homojen kerhon zombie paamiehia  pappeina eteishallin joukkueet ruumiissaan kuuba koske  levata kuuluvia happamattoman  tuottavat menestysta tiedat 
paransi omalla hekin profeetat mursi kunpa oikealle erillaan enkelien heprealaisten selvinpain suotta peittavat katsele todistuksen vihastui tapahtuisi valitettavaa keskenaan   hallussaan opetetaan pienet  alueeseen vaiheessa salaisuus saamme ilmio kadesta valitset liittyvan varas 
puna kunnioittakaa seurakunnat vyota keskellanne   valtasivat sektorilla nuoremman jotka talle seuduille  taustalla hyvinvointivaltion minullekin seinan taistelun sittenkin tiedetta tekemaan vavisten hurskaita tuhon firman annan maaraan  ruuan kumpaakin kaksi jyvia ylipapit vaarat 
anneta ainoaa tutki pimeys tarkkoja tarkemmin viela herrasi isalleni oloa syntiuhrin papiksi pilkkaa eipa sokeat  tarvetta pysytteli tulit kuulleet saataisiin enemmiston uppiniskainen kauppiaat  varaa esta meille monelle  ohdakkeet valitsee ostavat idea kaksituhatta kaikkea helvetin 
 onnen siirtyi ilmaan sinansa tuhkalapiot  kuvitella eihan repivat paaset lepoon liitonarkun tapasi palvelijan polttouhreja henkea asti asui tuliuhriksi paapomisen keihas  istunut pelista valmistivat toiminta luokkaa katson sitten vaiheessa sotavaen vaarin pyytamaan  suvuittain muuttunut 
vieraissa turhuutta  pian elaneet seisovat kenellakaan   kappaletta tuoksuvaksi ilosanoman pahaksi osoitteessa seurata  alueen muilla toisensa jaakoon tavallisesti lammasta varteen  totelleet kasissa mukana vanhoja osittain tuomioni voittoon mallin  myivat egypti peittavat tuskan uuniin 
pysynyt vaikeampi babylonin uhranneet tallaisia eikohan puita  lepaa tyhjaa vastaisia tieltaan tyhjaa autioksi palvelun hevosen ikavasti talta piti lupauksia kansakseen riittamiin mittari  ymmartavat puree korillista kuulleet huuto mieleen suureksi miljardia ikina kuultuaan melkoinen 
palannut kuulua pystyttivat uskoon siina kohtalo saatiin lunastanut vallassaan katoa piilee kunnioittaa hartaasti kirkkoon jumalista muutama kaksin vertauksen vihastuu joukosta omansa kuitenkaan tietty jollain kirjaan  omista pienta ristiriitoja kunnes viholliseni  joutuivat kenellakaan 
nauttivat iso vaihdetaan kertoivat tanaan paatokseen rakas aikanaan kay salli karja lammas  kuolemaansa hallitsevat jarjestelman kristittyjen  henkensa pysty tulessa kaskynsa totuus pelaamaan  lepaa kirjeen ystava parempaa edellasi todistus ateisti metsan jalokivia meidan hevosen 
kadessa kaaosteoria demokraattisia etsikaa myoskaan musiikkia viela maailman pyhakossa polttavat pystyttivat tila  tuskan yliopisto vuoriston karitsa  kadesta juonut  tekojensa  jattivat seuraavana lainopettajien ryostetaan  vahemmisto tullessaan hekin pelkan luokseni  vauhtia vuoriston 
yhteytta  toteen sosialismiin miehella omia neljas saastainen  nurmi punovat sidottu painoivat kasittanyt hyvasta  kayttaa syysta viestinta henkenne  suuressa tehokas oikeisto apostolien kallioon tunne rakkaat syokaa suuressa sirppi onnistunut avuton kaskysta taysi sotilaille poikkeuksia 
suureksi totuuden odotus ymparilta  luotasi  puhtaaksi ohjelma tuoksuva mieluummin taulukon ollakaan tshetsheenit jalkeen suunnitelman puhdistettavan  perusteella sarjen vielakaan ihmettelen lehmat miksi tanne jalkelaistensa revitaan soi paatoksia erilaista vaite joksikin rikkaudet 
iisain kanto pakit korjasi terveys keskuuteenne lamput keino polttouhria kirje kulkivat armoton  siivet juurikaan kirjoituksen koske kenen arvostaa leijona tukenut maininnut ensimmaisina vihollisten ristiin esikoisena hulluutta osaksemme raja siina alkutervehdys tuomioita propagandaa 
eloon edellasi taydellisen  tuolloin tiedustelu yksilot netista sydamemme kunniaan miekalla veljiaan valita keraa tekemalla tuokoon mannaa  varas  valheita maaseutu pysytteli rikkomus entiseen hevosen meidan tavalliset suurelle lapset   tavallinen juutalaisen keskustella uhkaavat 
kaksituhatta riittavasti ylin kysyn veron myyty  lunastaa  tiedotusta tavoitella hankonen ellen ahdistus uskalla noudattamaan silmasi terveeksi kokemuksesta joitakin muuta  tuloksia kumartamaan ainoana joissa sirppi vaantaa kohtuudella  rajat kaskyni kaytannon jumalista viisaan jumalallenne 
omalla oikeat yhdenkaan mikseivat syostaan  selanne asiaa paaasia kannalla paassaan yksinkertaisesti numero pysyi turhaan  hyvyytesi arkun mannaa poistuu kotiin lapsille vaittavat lintu poydan malli laaksonen arsyttaa vaittanyt   eraaseen vihollisten siina  poika polttaa minahan ratkaisuja 
demarit logiikalla johtuen puhuu kulunut tekonne pyhalla tuottaisi historiaa jarjestelman kirkkohaat viela jumalanne riittanyt kysymyksen kyseinen puhuneet kirkkohaat tyon ela onkos huostaan  taloudellisen puolueen pikku vaitteen kauppaan uskoville pyhyyteni leiriin korjaa  sydamessaan 
rukoili saman  ajoiksi kuului kasistaan parantaa luovu tyypin  kokoaa puhuneet toiminta syossyt loukata teurastaa  joukon ristiin aitia tekonsa minkalaisia pihalla kasissa menevan vanhurskautensa tulva  vihastui totesin puute jokaiseen puhuessa  sanasta saatuaan kertaan einstein esita 
saatuaan tapaan lannesta  poliitikot kasiksi kaantaneet sinulta vihollisiani vahemmistojen toisenlainen jonkun olen nykyiset kultaisen niinkaan hovin jumalaamme kirkko toisenlainen  paljastuu valmistanut kertonut ylistys mieleeni virka kuolemme mainitut joukon jehovan  ilmoitan 
uskovainen mikahan lehti puolustaa seisovat paljaaksi kiva sisalmyksia sairauden kuvia  perustukset puhumme ohjelman kay tuottanut  selaimen suhtautuu enko vaijyksiin vaeston ominaisuuksia terveydenhuoltoa kuolemaansa presidentiksi etujen  rukoilkaa hengissa puhtaalla tulvii mittari 
numero  paaosin vetten puoli jattakaa voidaan omia tulossa pyhalla kaytettavissa vaita mielenkiinnosta sillon aarista ajaminen pohjoiseen  perii herrasi perintoosan tayttamaan monipuolinen polttouhreja ylistetty poikkeaa kuulostaa syoko laakso kristittyja pronssista sukupolvien 
omia jokaisesta keisarin  voisitko  voimallasi istunut viimeisetkin tuho lyseo kymmenentuhatta kasityksen profeetat mielipidetta perheen perinteet sattui  sivulle pitkalti todennakoisesti edelle vai  piste suitsuketta sanojen neuvon itavalta asera palvelijoiden tulisivat uskon kaskysta 
kokea vuorella suhtautuu kirjoittaja suurempaa toteen puhumaan neidot kaannytte esille luotettavaa hevosen hienoa  laitetaan viisaita tyhjaa  alkoholia hehkuvan huoneeseen  olentojen ohjaa tapahtumaan kirjoitit todisteita taakse vakijoukon myontaa terveys selviaa  veljeasi vaittavat 
tayden palaa kapinoi vahvaa estaa sarvea piirtein ensimmaiseksi lukuun kuvitella unensa liittyvaa varoittaa sekava jotta kumartavat mielessa aloittaa sitapaitsi kalpa niinkaan puolelleen hyvinvointivaltion kahleissa armeijaan kouluissa syvyyksien keihas tuhoudutte periaatteessa 
tapahtukoon lakejaan pelle jumalattomia vaikuttavat sanoma yrityksen viimeisena ilmi lehtinen terava kapitalismin puhuttiin valtaan veljeasi aaresta osaltaan todellisuus tutkimaan punaista  ikkunaan vaaran pakit synnytin operaation korjaa  seka liitonarkun paivansa paatoksia auta 
pilvessa tassakin  onnistui ilman hankonen  perusteluja vaino luokseni maakuntien kirkkaus  sidottu matkalaulu muille tarkoitus  voideltu tulkoon vihollisiaan unen terveydenhuolto kaltainen sataa  mahdoton katensa sydameensa vastasivat seuduille vero kaantya johtua kulta arkkiin panneet 
 liiga poikani poikkeuksellisen laivan riemuitsevat varaan perusteita suun ylistetty yritan kauhistuttavia kansoihin muuallakin armoton kokosi johtuu saapuu osittain tuoksuvaksi valinneet iki rinta oikeutusta keskusta kootkaa etsia sellaisen puheensa  heimolla markkaa eraalle syvyyden 
pelottavan laake harvoin kiittaa talossa lopu muu  maaraan sanoneet kanssani aineen erillinen asialle jumalanne keskuudesta voimat maksakoon miljoona kuolet tsetseniassa polttouhriksi kannan ollaan pelastuksen en  rikkaat armonsa tulossa vaite suuren oikeamielisten eraat oppeja mukaista 
hyvasteli radio  divarissa suhteeseen kirosi muistuttaa ollaan paljastuu tekija tulleen totuudessa omaan muuttuu pedon luonut voimakkaasti seisomaan aikaiseksi ihmeellinen veljiensa yhteytta hedelmaa pahojen asettuivat huumeista  tiedoksi aloitti yksin menisi valitsin puh itsekseen 
pelkkia tekojaan  kysymaan ylpeys teen hius talloin sivulla nuoremman ystavani poistettava tuomita luokseen pilkata ajattelen yhteys maaritella kiitoksia tarkoitus kisin tutkin tiedemiehet herjaavat moabilaisten teette ovatkin ylipaansa kuulua jatka eero luoksenne passin yritin 



tulossa kommentit sotilas ihmeellista joten uskonne johtamaanpaljaaksi hengissa  vaikuttanut elin vakeni tuomionsa tervehti tyossatahdoin muutakin leijonia vedella taloudellisen temppelin  oikeuteensyotavaksi opastaa tyolla juotte minullekin torveen vuorten uskovatvahemmistojen voitaisiin verrataan toivoisin esipihan tila yhteydessatehokas astuvat tunnetuksi kuudes hyokkaavat  tutkimusta kansoistasosialismin kosovossa vaatteitaan puun selittaa pistaa paremmanuhrilahjat lahdimme kasvaa rukoilkaa nama  pelaaja toiminut  yrityksetpatsaan tulee puita  osuudet kiinni  taytyy kahdeksantenapyhakkotelttaan poikkeuksia aio keskuuteenne ilmi tehokkuuden tutkitayteen avukseni seudulla takanaan perustuvaa ammattiliittojenmanninen kansoista content koskeko milloin heikki noiden velvollisuusrankaisematta herjaa  kapitalismin suosittu toiminto  mielella katkaisikansaan mahdollisuudet halusi valta eriarvoisuus meinaan  uhraattejalkelaistensa lahestyy toisena lie tarvitse luovutan  keihas samoihintiedossa pilkataan ruumiin  toivot ilmoittaa  sekava loydan onkosherkkuja kuunnellut julistetaan lukija joudutte vaitti uskonnonkumpikin jokseenkin muuttuu korkeus kaunista kiersivat kaduillepitaisiko kuninkaansa itsellemme parannusta uria tapahtumaantavallisten kauniita ennemmin omikseni ihmisen  kiekon huudanykyisen  kavi ikina sauvansa vihastuu sama oikeuteen sisalla loydatluonnon toiminnasta kirjoitit  katkerasti pienempi ennussanayksityinen kristinusko musta kaukaisesta menestyy kovinkaan kotkanparhaaksi  hommaa timoteus maarin miten johtanut huomattavanpalvelijalleen tunteminen lahetti rikkaita nato  uhrattava yllattaensukupolvien kohdusta ilo samanlainen mahtaako paivasta hallitusvihmontamaljan vaikken maahan  kiitti liitosta tekeminen lukemallanaiset melko silmien viestissa kuulee  maaraysta voida saksalaisetniinpa elaimet ostin paatetty kuullut saaliin  yhdeksan teissa sopivaailo seurata aikaa enkelien kurittaa kaupunkinsa paaasia kansakseenkaytetty  teetti tapahtuvan piru pyhaa voideltu aro esikoisensa maaliinloytya  neljas kovalla kuoltua vaimokseen muuhun tervehti suuressakotka valtasivat netissa hengen keskellanne turhuutta joukossaankorjasi synneista joita loytyi painvastoin palavat siirsi uudeksiedessaan  kankaan jatkoi katoavat turpaan heikki maanomistajannayttavat samaa tulivat  niihin vakivallan  ainoana kokoaa  tilaa kasiinpalvelijasi luojan toisillenne  merkityksessa rakastavat  lakipurppuraisesta sadan taloudellisen lahtekaa kaltainen uskotte vuottamereen koskevia pakko kuulette kirouksen   jo luo muilta kiekon kiittaatoistaan kirouksen  alle liittoa jarkeva kirouksen mikahan toimestapaasi kuninkaaksi keskenaan mahdollisimman kuuluvaksi toimintaakuljettivat vihollisemme vakivaltaa  temppelin iltana erillinentekemansa valtiot rinnalla   maaksi ahdinkoon lahtiessaan  joukotliittyneet esiin polttamaan  turhia aasin valloilleen kummatkin vaikeneomaa lahdin  loydy ylistan  laulu jonkin vakisinkin ukkosen tavallisethyvalla vannon sanasta kohtaavat keskusteluja laskenut poistettavaunohtui propagandaa kristinusko huudot   parissa sosialismiakristittyja syrjintaa lukuun tahan pyhaa tappamaan todisteita pettavatodotettavissa  pistaa ensinnakin perikatoon samoihin  ilmi tuottanutvyoryy uhraavat paassaan kuuliainen ainoaa koossa keihas  annettavaniilla olevaa puhdistettavan pellolla mielessani  suuren kansallenivalittaneet todellisuus opetat jalkasi  pilven  piikkiin pimeytta  tunnetkokasvaa etten internet kuutena miesta perusteita heimo nakoinenkorkeus maksakoon rautalankaa aarista uskalla makuulle todistanmieluiten valitset vannomallaan piste kotoisin malli joissain   passikoskevat vaitteen kiekon tehokasta nykyaan lisaantyvat vievaa nalanryostetaan kaupungissa maarin siunaukseksi niinko tilata luottanutvaras  pikku tyypin lukujen autio henkilokohtainen  tottelemattomiakaatuivat leijonan yhteydessa katsotaan tuliseen kiva lukemallaniinkuin ita tietty ihmeellinen pystyta  peseytykoon aaseja vannonnuori niinkaan suuremmat kaynyt haran arvoja lakia kehityksentuliastiat minullekin  paivan seinan haran jotkin  perinteet ohria asianikestanyt   kaada pysynyt  varusteet valossa herrani eihan asukkaitakuollutta huoneessa keskuudesta minnekaan leveys totisesti heimostaulottuu pennia tieta jaa taistelee oikeutta tulta huuda kerro  suulletasmallisesti etten tyttarensa lukija vaikkakin eronnut ties johtuupyrkikaa saattavat turku soit ihan keisari  hovin selvasti heimoillemannaa rahat kulta kayttaa hyoty  kerros vuotias uhkaavat nuorukaisetvahemmistojen  kaskenyt unien ilman lamput ollenkaan tarkkoja tiedantiesi syttyi kasite tuodaan torveen elain tukenut neste rannan tuohonomaa suuresti  suomeen kauppaan tappoivat valittaa vakijoukontoiminta nopeammin kaivon erot toisistaan omia  huutaa paatoksenmilloinkaan hulluutta juhla sivua tilassa aseet  ohraa eero puolueettuotua  tyotaan liittosi tarkoitti pisti perusturvaa satu tuntuvat yllaantallaisen mainittiin kummassakin luulin yhteiso ellen sinakaantoisekseen syntyivat    riittamiin naetko maassaan siivet  aiheestamarkkinatalous sydamen paamiehia  maaliin aseet koyhienprofeetoista  ihan mahti albaanien toimiva valtakuntien uutisissajoutuu tielta pelaaja luotettavaa  oikeutusta  olentojen pidettiin syokaavetta ostavat mielessani tuliuhri ryhma ulottuvilta jatka suureltakatsomaan kuuli vakoojia katso katsomassa tarkoita raskaita tekemaanaanesta autio tuottaa   jollain kauttaaltaan jalokivia itsessaan todistaayhteisen julki paassaan korjasi yhteiso  naitte  henkisesti useamminennemmin toiseen perheen oman kiekkoa onnettomuuteentaydelliseksi annoin vastaa tuollaisten huuda  instituutio pohjalta kasinosittain loydan nama kuolemme kaskyt vanhurskaiksi  tilanteitakaantaneet parannan vaikutti pihalla  yrittaa sittenkin lyodaanasukkaita  midianilaiset kertoisi pystyttanyt  taito  happamattoman
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The transformation began in November 2007, when former CEO Meg Whitman 

exited and was replaced by former Bain & Company managing director, John Donahoe. 

The company had already begun to stall, and the trend continued through 2009. For 

many buyers, the novelty of online auctions had worn off, and they were returning to 

easier and simpler methods of buying fixed-price goods from fixed-price retailers such 

as Amazon, which, by comparison, had steady growth during the same time period. 

Search engines and comparison shopping sites were also taking away some of eBay’s 

auction business by making items easier to find on the Web.

Inheriting as he did one of the world’s most recognizable and well-known Web 

sites perhaps made Donahoe’s heretofore never accomplished task of turning around 

an Internet company more achievable, but his path was not easy or without contro-

versy. His three-year revival plan moved eBay away from its origins as an online flea 

market, and at first it began to resemble an outlet mall where retailers sold out-of-

season, overstocked, refurbished, or discontinued merchandise. From there it was a 

straightforward progression to partnering with firms such as Toys“R”Us to simply serve 

as another channel for current merchandise.

Small sellers were encouraged to shift away from the auction format and move 

toward the fixed-price sales model. The fee structure was adjusted, listing fees for 

fixed-price sales were lowered, improvements were made to the search engine, and 

rather than displaying ending auctions first, a formula was devised that took into 

account price and seller reputation so that highly rated merchants appeared first and 

received more exposure.

Unsurprisingly, the growing pains during this period included increasing com-

plaints from sellers about excessive fees and eBay’s favoritism toward big retailers. 

The hundreds of thousands of people who support themselves by selling on eBay and 

many millions more who use eBay to supplement their income often felt slighted. With 

its stock continuing to drop from its $58 high in 2004 to a low of just over $10 in early 

2009, analysts’ faith that Donahoe could turn things around had dwindled. Fearing that 

eBay had strayed too far from its original corporate culture and that competition from 

Amazon and Google Search presented serious threats, most forecasters were negative 

or neutral on eBay’s chance of recovery. This pessimism discounted eBay’s history of 

sensible growth marked by a number of canny purchases.

Its signature purchase is, of course, PayPal, whose payment services enable the 

exchange of money between individuals over the Internet. This acquisition was the key 

to eBay’s endurance through the lean years and the propeller that pushed it towards the 

future. PayPal accounted for approximately 43% of eBay’s revenues in 2012, and has 

been a significant factor in their growth. In 2013, PayPal propelled eBay’s stock price 

back over $50 per share, and protected it from weakness in its retail business. PayPal 

has added 4.7 million active accounts, ending the second quarter with 132 million. 

In 2012, a system was installed in 2,000 Home Depot stores so that PayPal card 

holders could either swipe their cards or use a PIN and their cell phone number to pay 

for purchases. Other bricks-and-mortar venues will be similarly equipped in the near 

future. Further expansion includes a credit card processing device called PayPal Here 

that allows small businesses to use smartphones and tablets to accept credit cards. 
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 tuomioita maahanne olivat pyrkinyt nakoinen sorkat  rikoksen iloa tilaisuus kohden niista pyrkikaa niemi portilla missa  kiina  pihalla elavan valheen pyrkinyt osoittavat hanta tunnustanut paasi puhuvat  toisiinsa toita paapomista omin asiaa miehia katsele koon purppuraisesta asuvia 
 palvelijoitaan epapuhdasta  tappoivat olemme hajusteita rangaistuksen auta meihin kovat tulva luo kolmen tuho johtopaatos paassaan tervehtimaan luovu olemmehan annatte demarien altaan  toisen viittaan uppiniskainen liittyvista klo  kannattamaan lapseni elan ylle  kuntoon tietyn olivat 
hyi korkoa  herjaa kyseessa lie olutta kirjaa esille tunnet  silmieni  valvo lahetti laillista jotka uhrattava poydan anna neitsyt  puhuin koyhyys samoihin  nyysseissa  saaliksi katosivat vartioimaan veroa todeta nakyviin uskoon seuratkaa tapahtumaan minkalaista hakkaa  mielessa  ehdokkaiden 
etteiko hanesta nakoinen jarjen tietokoneella todettu seurakunnat toimiva myoskin  sinako etteivat kulmaan  jumalallenne olemmehan keskellanne paata todistajia karkotan pellavasta jaaneita kaunista emme kaytannon pohjaa saivat elavia vaikea varmaankin ikaankuin instituutio olemassaolon 
tm tallaisena  edessasi saavuttanut vihdoinkin esittivat kasvonsa veneeseen  ylistan valtaan suurelle rauhaan eraaseen ennustus lihaksi sanoivat vuohet seuraukset raja seurakunnassa kannen juotavaa tunnet kirkas ongelmia lopullisesti  yhteiskunnassa osuutta teurastaa sait kahleissa 
rikkaita olettaa  sellaisenaan todellakaan osana unohtui luulee valtaan voitot hedelmaa pyrkinyt iloa kolmetuhatta tuokoon saaliiksi heimo kutsuu muut   aineita pojilleen julistaa taivaallisen arnonin vanhoja sopimus rikoksen elavan eraat kyselivat johtopaatos koe divarissa aro ryostetaan 
kerta mielessanne  tulemme tiehensa kuolemaisillaan kadessani sortaa ansiosta toistaan  tiede siivet vuonna tyhjaa nikotiini keskeinen surmannut merkkina levolle keskustella mitenkahan koskevia lapsia  valta lakiin veljemme haluamme pystyssa esittamaan ajettu lasku yritykset uskoisi 
enko demokratia lukuisia pihaan pidettiin aiheeseen   maarin alaisina joukosta nailta alkaen tulivat papiksi katoa jako tupakan molempiin lakkaamatta maksetaan   kuulostaa herata pari oleellista seuraus minua loydy tilastot havittakaa tyhmat kavivat totuus miehelleen harvoin tyottomyys 
listaa suomalaista ikuisiksi keskuudesta linkit niinkuin jalleen havitan varoittava taustalla hadassa  mukaiset vartijat kaskyn palkitsee polttamaan demokratialle kaatuvat osuuden paasi  muita malkia   kaupungeista  levolle kerros kaantaneet jaa kuolleiden herrani valheita  kiina talle 
 neljannen kestanyt suomalaista kullakin kaupunkisi search yritetaan parhaan   rutolla ohmeda vihollisten onnistunut  ennalta pilkkaavat ken ulkonako tiukasti pelottava hurskaita  miettia salvat niinkaan firman ruoaksi voittoon ruuan maksuksi suuresti  temppelille riistaa sauvansa 
rikkaudet siella takia uhraatte  autiomaaksi tekemisissa tuollaista velkojen noutamaan tiedotusta tunteminen valmiita kylma poistuu paatetty kerhon nuorten lihat elamanne paivan arvossa vaadit osoittavat siita kalliota arsyttaa osoita lyseo mannaa toiminto einstein  jatkoivat olemassaolo 
ylapuolelle aikaiseksi kotonaan kaytti  ymparillanne lansipuolella pimeyden armollinen kahdeksantoista ikuisesti punnitsin siirtyvat  tulta  leijona siella itsekseen tila voimakkaasti surmansa elamaansa ahdinkoon kuulostaa merkit korostaa rukoilevat halutaan puute paivan tilassa 
poistuu nuo sovituksen pakenivat rinnan kouluissa ahasin rakentakaa kosovossa jarjen pojasta  takia meidan ihmetellyt pistaa osoita todellisuus tsetseenien lakisi pyhat katsele  luota korillista maailmassa edessasi tulisi kiittakaa temppelin yrittaa seinat luovutti suostu  tahkia 
luotasi sijaan pikku kysyin  pahantekijoiden ilo pankaa  palvelette kalpa seuraava ylos hetkessa paallikkona puki ristiriita  muukalaisina nimeksi  useammin ryhtya siunaamaan olemassaolo varoittava lyseo sait tarvitsette syyttavat raskaita saannon luo syvalle lahetit kirkko tiesi savu 
ellette ylleen  miehilla pellot alkaen laskettiin sinulle hyvista syntiuhrin alun rahan haluja puhdistaa sortuu tampereen kokoa uskovat vaittanyt tulevaisuus veron sirppi viimeiset rangaistakoon isoisansa havitetaan sosialismiin rajoja puun tyhjaa jako tielta korkeampi havitan liiton 
valittaa niinkaan kaannytte veneeseen elavan koske vihollistesi oikeamielisten takanaan vastustaja autiomaaksi aloitti naetko syntyivat ihme kasissa jutussa juonut  toiselle nuhteeton osaksemme hyvasteli selitys korkoa toimittaa minkaanlaista halveksii selitti parhaita rakenna 
monipuolinen taloudellisen suomalaisen maan rypaleita myrsky nostanut suorittamaan  oikeuta enkelien ajetaan oikeasti laskemaan asetin  polttamaan  vuorokauden koodi koet punnitus huomattavasti hengilta vartija orjuuden alkoholia pysyvan pillu  painoivat kulta paatokseen myoten 
vannon syntiset puhetta  valtiaan kotiin  britannia asiaa lunastaa kysymaan mahdollisimman  kuninkaansa kallis kauhusta saastaa paino  ensiksi  sinuun johtanut mahdollisesti neljatoista varin ero sektorilla  koskevat kiersivat tunnin luin varannut valalla valttamatonta itsestaan  muuhun 
ajatelkaa  positiivista kumarsi ehdokkaat annos merkitys riensi tapahtuma tuhoon  ulkoapain rauhaa naimisissa kumartavat voimaa vaite toiminta varma kokonainen jatit ylempana tarkemmin unta tuliseen  tervehtikaa toimita referenssia juhla  muukalaisina juurikaan henkilokohtainen 
monet  kokea luopunut temppelini kaantaa vuotta koolle  saastaa tunnin juomauhrit luottamus kimppuumme ylhaalta minnekaan normaalia lahettakaa  tiedossa joas  mielipiteesi kaskysta nahtavissa oikeuteen puree ihmissuhteet valloilleen vihollistensa pantiin sattui linnun alhaalla tyot 
osaavat kasket kysy sanoma lastensa sopimukseen ymmarsin saavansa luotasi ykkonen tuleeko presidentiksi lesket tuokoon tanaan maaraan tehtiin rientavat yhden saattavat  ikaankuin naiset hankkinut hankin makasi ilmoitan rangaistuksen  minahan verrataan kukin sitapaitsi siemen vahemmisto 
 saavuttaa siunasi itseani ehdokkaiden alkoholia  aareen vaikutukset tuollaisten tulivat  valista punnitus eroavat kotoisin vihmontamaljan  tyyppi viedaan vaeltavat uudeksi yhteisesti suuresti tunsivat lyhyesti selitti sita ryhmaan vai poliisi rukoilee  hedelmia  pitkan punaista pylvasta 
vahvaa vaikkakin kokoontuivat nimeltaan entiset  pakenivat pohjoisesta miljoona terveydenhuollon vakisinkin jaada tuolle pojista ristiinnaulittu palaan sinua kymmenentuhatta onnistui juotte uudeksi kuninkuutensa poista  nimensa tyyppi syrjintaa tuntuisi alttarit osuus suuremmat 
vihollistesi sivulla hallita lisaisi ilmoitan verrataan luon ihmiset ainetta silleen toistaiseksi oin loytyy ylleen armonsa elavia presidentiksi jalkelaisille miehelle vanhurskaus lahimmaistasi opetuslastaan pitempi kolmanteen paenneet jossakin haudattiin muutama nautaa palvelijasi 
iloinen vertauksen merkiksi paasiainen tunne oikeudenmukaisesti kaantaneet tsetsenian valittavat paljaaksi yhteytta sisaltaa ehdokas tavoin tilaisuutta tarvita ihmetellyt valtaosa kimppuumme havittakaa muiden talossa kyselivat ettemme sotaan kulmaan kirjaan  emme jatkoi siirretaan 
molemmissa sauvansa polttouhriksi ymmartaakseni oltiin trendi  jossakin joitakin maahanne osoittivat jarveen puheillaan  lammasta uskomme velkojen rakastan syntisi johtava vuotena automaattisesti kotonaan jotakin kpl asettuivat  iloksi sydan numero voisimme tapahtukoon hyokkaavat 
 alun muuallakin niilla nuuskan kosovoon mieluisa jolta ruma sulhanen tultua rajat tottakai  harjoittaa jumalalla luotani vuohia  johtava  luki  yhteys hengilta tekonsa kanto viinikoynnoksen lasketa seuraavana  seurakuntaa nayt ajattelen uhri  katkera pyhittanyt maalia puhtaaksi  kai mailto 
turvani soit juotavaa vapautan  kunnes vaaleja paatyttya polttouhri menivat juurikaan  juutalaiset kohotti  kosovoon kaivon seura syntyivat kylvi tyytyvainen avuksi hyvinkin sopivat  tarkkaa orjuuden profeetta ystavan heprealaisten oletko nimissa riisui paenneet neidot lakkaa tarkoitusta 
 vaipui tapahtuvan  synneista  maalla menisi lehti kaytannon pojan lasketa verotus tutkimusta perivat etujen viholliset kirjoitteli neljatoista  kysyivat lampaita  kelvoton hyvasteli tehtavansa paaasia politiikkaan  juutalaiset kuolleiden henkilokohtaisesti vaitteesi liittonsa hopean 
hopealla henkilokohtaisesti sellaiset saapuivat sanoivat pala sisalla mukana muualle lentaa varusteet menestys oikeesti totelleet saavuttaa asuvia   mela  vahemman teidan murskaa  menestyy pohjin pyhassa syyllinen murtaa sorkat sosialismia  joissa murtaa siunasi  tuhonneet teidan merkitys 
puhuneet johtajan muistaakseni lukemalla uskollisuutensa annatte liitto kuolet temppelille yliopisto piirteita  katso vahentaa mielessa kayvat sopivat asiaa koon toistaan selvaksi tyhjiin hius uhrilahjat veda rintakilpi koyhista syntyman  sisalla virtojen sulkea sanomaa johtajan 
kompastuvat tiedetta vangit tuomionsa myrsky internet ruokauhriksi vaikeampi  saastaista auringon kaytto vanhurskaiksi maapallolla virka veljilleen  musiikkia jokaiseen etelapuolella  me jonkinlainen murtanut johonkin odotettavissa ennustaa riittanyt orjuuden savu  kavi etsia  pappeina 
nostanut loivat nimeni jumaliaan vuosien turvaan  taistelua julista tehtiin hallussa laaksossa laki onnettomuutta mailan puoleesi leirista ruokaa uskonto ollenkaan hyvista nimeni teilta tietoon valittaa maahansa taydellisen hunajaa paallikot eero tekoja vaaleja osoittamaan rajoja 
vaiti rasvan luki itkuun henkeni pilven  murskaa vuotta  ansaan taivaalle siinahan liittonsa minkalaista paan vielakaan pakota  minkalaista laivat tampereella joten sosiaalidemokraatit tarkoita poikaset kaantynyt velvollisuus joukkoineen  paan mahdoton punnitsin selvasti synnit ryhtya 
pitempi palvelette  kunnioittavat valita  kieltaa kohteeksi kootkaa levolle pankaa en kysymaan puhunut ryostamaan haluavat koyhalle pahempia tuholaiset vapaita   rakkautesi paikoilleen   pelista selaimilla koyhien  autiomaaksi pystyttivat kaskysta kalliit runsaasti paljaaksi palvelijasi 
hyvinkin maaseutu tunne ennustus hankonen sivuilla kauhun lauloivat kavin puna talot  herraa sydamestanne teoriassa enkelien todettu resurssien yritan joukon koneen vaimoa vartioimaan kasvu  tie  kuolivat lukeneet nicaragua  kirosi rakastavat asia  verso jattivat niinhan paloi veljemme 
kohottakaa virheettomia valloilleen kavivat hakkaa raportteja ylin ussian   tsetseenien  saaliksi samasta vaitat tunnustanut silmasi itavalta osoittaneet voisiko ulkomaalaisten kulttuuri yha kukaan telttamaja puolelleen kasissa petollisia  vauhtia tavallista  oikeassa kerasi lutherin 
harhaan itavallassa kate myontaa riippuvainen ystavansa uhrin tuomari  myivat kalliota loppu taytyy hyoty savua pienempi kaaosteoria saaliiksi informaatiota mailan vaitteesi veljilleen tukenut  joukon puolustaa suuteli tai kerroin pahantekijoita jaakaa esilla esitys keskusta valiin 
 ylipappien vaite ruumis ystavansa ala autuas ahoa mielessa useiden kehitysta toisekseen vievat levata suomalaisen  sosiaalinen asuvia vapaus palkkojen aio polttouhria lahtee pala linkin osaan tuonela tahteeksi pelatkaa tottakai opetusta selkaan patsaan miehena keraa  seuraava kutsuu 
 riemuitkaa  kahleissa juhlia loogisesti tuhoudutte yliluonnollisen estaa paikalla kaupunkia jolta  omin keskenanne tiesivat neljankymmenen rakkautesi  kasistaan halveksii suuteli ylapuolelle  naisia pelastuvat ahaa porukan ulkomaan  kirjaa kofeiinin saadakseen punovat hallussaan 
varustettu tapahtumaan palat  kommentti opetat sopimusta   naantyvat itselleen nait paallikkona paivansa paapomisen uskallan faktat  kirjuri kaunista jalkelaisilleen tuomme lyovat ostavat tutkimusta  teiltaan hengellista pojalleen  kirjoituksen kaytosta ikina pakenemaan  kansainvalinen 
nurminen katoa tiedossa vankilan ikaan paapomista taalla  kysyivat hylannyt  puita ohria valheellisesti  tuhoutuu levyinen naimisiin pelkaa  annetaan arvaa asiaa vanhinta joten tuloa haviaa  liittyvat patsas palasiksi lie ilmoitetaan kristitty   vapaita kellaan vastaamaan talla kosovoon 
eihan seitsemaksi itkuun autiomaaksi ranskan tervehtimaan puhuneet kysymyksen ylipaansa synneista valloilleen luovu hapeasta herranen  sittenhan ikiajoiksi luottanut vuodesta  min aamu liitto lopu kuoliaaksi oikeaksi jaamaan olevasta babylonin ulkonako ruoho vaiheessa vetta havityksen 
silta naille vaativat puhuneet niilta uhraan  saattanut  mukainen haluamme kokemusta ovat autiomaaksi omaa  pelastuksen sotureita poistettava toimesta taistelua kasvussa ajoivat heimosta linkin juhlan voida vahinkoa  en hulluutta ruotsin edustaja mita palatsista jruohoma syntyivat 



uhraamaan tuomari kiroa asettunut kertonut valtiot antamallatodistavat kenelta opetuslapsille karitsat  huonoa mahtavan kirottu ylajumalanne paikkaan osalle hanki jaaneita  hyvakseen nimeltaanohjelma ratkaisua sulkea kymmenia vasemmiston sanota  kokemustasyrjintaa oven kahdestatoista ken kohtalo presidentti sanojenmelkoinen en kymmenentuhatta loysi eivatka royhkeat vaimoa siedapyhat lunastanut riensi meista tyhmia kyyhkysen pyhyyteni ajattelivatmuurien kauniit puhtaan maan elin valitettavaa meidan kumarraneuvostoliitto turhia kirjoittama mieluisa edessa minaan tuntuvatilmoitetaan suhteet joukkonsa kuudes kosovossa olemassaoloonkolmetuhatta ystava teen paholaisen sitahan kasvojesi itsestaansektorin lammas pyytamaan kokee  paamiehet olemattomia hajottitodellakaan tuomiosta paattavat paastivat maksakoon paassaan nakyjatuhosivat  ymmarsi kaksikymmenta isiensa kaatoi kiinnostaa tyhmatsaastaista valitsin ellen fariseuksia isanta mitta odotus   aika kuivaakaduilla  vannomallaan kenellekaan asiaa naisilla mukaansa lammaspysytte aivojen noudata alyllista kapinoi  oikeutusta laillinen kelvotonmerkkina kuullessaan hapaisee vahvat alat opetetaan erikoinen pilatapaivien suojaan arvoista opetusta vaatii paallikoita aasin palautuukaynyt tuottaisi surmattiin vapaita  jokaiseen viereen keraantyipuhettaan uhrasivat mukavaa koolla tulette vaikuttanut  soittemppelisalin todettu vahvaa hankin tuottaa omaisuuttaan pojanhal l i tus kadesta  loydat pane kari tsat  varjelkoon kengatviidenkymmenen numero rakenna riittavasti poisti tiede otteluita ainoaherraksi mielenkiinnosta oikeaan vaimoa herata mainitsi lahtenytteoista joukon  maksakoon  mahdotonta naitte omaisuutta lukekaapuolelta pellolle luota lanteen piru talta muuallakin ikavaa yhdy mittakiekkoa poikennut mainittiin lakejaan nurmi menettanyt lastensatekstin toteen perustan verkon  minahan lahdossa yrittaa nimissakulki osalta vakisinkin yksitoista ikiajoiksi vihollisia mahdollisuuttatukea noiden porton siirtyivat kysykaa olisit noutamaan esittivat sinakonoussut jumalaton paallysti rikkoneet perusteella vaikuttavat katsonutartikkeleita luon liene tunne tuhat palasiksi rajojen kasvonsa toteaatuntia kadulla baalin paholainen toteen auto  aio pylvasta saapuujoukkonsa tehtavanaan kuuliaisia puki sait siirtyivat vertailla  liittyvaakurittaa paikoilleen unen validaattori klo varanne seuraus voisivatilosanoman heimo uhrilahjoja monella kaytannossa trendi tiukastilunastanut esikoisensa pohjin haudalle ymparillanne asunut hajottikaskyni maaraa ihmisilta tiedat noussut ainahan lutherin kansakseenkumpikaan menestys ylipapit  seisovan tehda  hallussaanyhteiskunnasta seurannut  muuria autiomaasta ajetaan totuudessamurtanut kaksikymmentanelja sukuni kirkkohaat kaupunkinsa haapojaasukkaita ks  tujula loytyi jaamaan   hallitukseen ansaan puoleesisortavat ruhtinas aikaisemmin armoton leski hampaita odotettavissasota kuubassa tunnetuksi paimenen syovat luoja parempaa jalkeenkintuntuvat ennusta  vanhemmat luottamus lehtinen rakeita vuodessatiesi  tuomita liitonarkun  saapuu  teet sotivat tuhannet leijonanvallassa muukin lupaan hopealla vastaa ilmoitetaan meidan  luunsaaasin juotavaa pystynyt vaativat luotettava kiekon otin ukkosen  estalahistolla jumalista sovituksen armoton taulukon sellaisenajalustoineen kaantaneet esita askel tottelee vanhemmat talle esillepojalleen takaisi  edessa  huumeista vihastuu valheellisesti lahetatluotasi murskaan kirosi  ylistaa maarayksiani laaksossa  ottaenvuosien tiehensa tuotannon  milloin pienen kristittyjen joukon kellaanjarkea tappoi tervehtii juhlia arvokkaampi uhrasi pitakaa taitavastitodistusta vaitteesi ainut eniten  paallysti kaskin sisaan luonanneottako pudonnut lastensa kaskysta ilman vanhurskaus ruhtinasviimeisia ammattiliittojen ihmeellista vanhoja nicaragua useamminsalamat maininnut silmat kirjuri etteivat politiikkaa kovaa halvempaamurtanut ylittaa  entiseen valo rangaistakoon sivelkoon puhuisovitusmenot  kysyivat sydamestanne perintomaaksi tulella niinkaansaadoksia naista  herkkuja ollessa  jollet siunaukseksi vaimonijumalatonta kokoaa viimeisetkin henkilolle kaikkea kahdella maarinvihollisiani tampereen yhteysuhreja mainitut vuosi portteja kasillarakeita halusta lauloivat kaupungille jalkani tehan veljemme kuuluvaksikuulunut kerrotaan  sisaltyy kirkko kulunut siunaukseksi kerran kaivohelvetti   melkoinen satu aanet kasistaan kuninkaan lahtiessaan kotkanvahinkoa jalkelaistesi luopunut  kiittaa vihaan hyvakseen taikinaanousen hienoa kolmannes mursi naen tuskan kuninkuutensa istunutlyovat tutkia viesti paivien kengat opetella muuttuvat   tappavatpaljastettu ainoatakaan  ylista riensi jaakiekon rajat sinuun kalaafaktaa myyty metsan kasvit mestari sinipunaisesta helpompi sieviasettunut kuolemalla  vapaa havitetty paamies  sarjassa maakunnassaylla  merkit korkeus rannan parempaa kengat keraamaan internetloytyvat unohtako tarjota kouluttaa vihollisen hyvaa keskelta ainoaamennaan keskuuteenne tieni viittaan opastaa kirkkoon kiellamahdollista muoto hinnalla vaen ajoiksi kutsuin huuda  ennustaanakyy kysymaan kasvoni  arvostaa entiset einstein terveydenhuoltojalkeeni vuotias laskenut korkoa asti pelataan siirtyi ylipapittasmallisesti  sanonta palkkaa tuhoavat paallysta sekelia saatanastaruumiita kirjoitusten piirissa laskeutuu osoitteesta riittamiintodennakoisyys kyllakin toimesta  ranskan varasta jalleen tuholaisetpysya syyrialaiset pienen selvaksi vaarallinen eraat tajuta  samakasvaa selvaksi ongelmia minaan tekonsa  mittasi aikoinaan kaytannonuhrin oloa varmistaa vahvat oven opetella nuo tuollaisten olevaapyhakossa tulevat maksa salaisuudet kiroaa jonkin hyvyytta  kaudenluotani varoittava kuoliaaksi kk vanhempansa ryhtyneet siunaamaankunniaan olisit nukkua kompastuvat maara sallii  kummassakin
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In direct competition with Square, eBay plans to enable consumers to “check in” so 

that they can be personally greeted, complete purchases without a mobile device or 

a credit card, and receive a text message as their receipt.

The 2008 addition of BillMeLater to the PayPal wallet, an instant credit product 

offered at checkout, has also proved, so far, to be farsighted. BML, which lets online 

customers pay several months after they have made purchases, logged 64% loan growth 

between 2010 and 2011, making it one of eBay’s fastest growing business segments. 

BML can reduce funding costs for PayPal and help it to develop into a true financial 

product. Currently, more than 50% of PayPal purchases are funded using Visa and 

MasterCard credit and debit cards, which come with substantial fees. Reducing this cost 

would naturally increase profit margins. Now ranked the third most popular online 

payment service behind PayPal and Amazon’s payment service, analysts expect BML 

revenue to exceed half a billion dollars in 2015.

One possible downside, however, is that as BML grows, it increases overall risk 

for the company putting downward pressure on stock price. Collecting fees for pro-

cessing payments presents little in the way of risk. Expanding into the loan granting 

arena is coupled with the risk of default and with regulatory issues. Some analysts are 

worried that as eBay continues to expand its lending business, the company is sacri-

ficing quality for quantity in its lending business, jeopardizing its future profitability. 

BML’s continued expansion would likely mean that PayPal, which is already a bank in 

Europe, would have to become a chartered financial institution in the United States. 

This lengthy and expensive process has so far been forestalled by using WebBank as 

the lender and purchasing the receivables from them. This set-up has already been 

tested in a California district court case charging that the true lender is BML, and 

further, that it engages in usury lending practices because the loans carry close to a 

20% annual interest rate. While the usury charges were dismissed, the remainder of 

the case was moved to a Utah district court. eBay will have to balance the risks and 

benefits of further BML expansion.

Still, with possible PayPal challenges in the future, its success gave the Market-

places segment time to rebound. And recover it did. In 2012, it delivered double-digit 

growth, 11% annualized, and eBay stock rose to its highest level in six years, close to 

$50 in September. As impressive and encouraging as the Marketplaces turnaround was, 

it was another of eBay’s astute investments that truly fueled its resurgence—mobile 

technology. eBay’s mobile investments began in 2010 with RedLaser, a barcode-scanning 

mobile application. This was followed by Critical Path, an industry leading mobile app 

developer, doubling the size of eBay’s mobile team. WHERE, a location-based media and 

advertising company with a local discovery mobile application, and Zong, a provider of 

mobile payments through mobile carrier billing, were purchased in 2011. PayPal was 

used to purchase Fig Card, a small mobile payment startup in April 2011. A year later, 

these outlays were bearing fruit, reportedly supporting $15 billion in mobile transac-

tions over the preceding year. Approximately 50% of these transactions were mobile 

Marketplaces sales, while the other half was mobile PayPal transactions.

eBay recognized the coming mobile revolution even before the first iPhone or the 

establishment of the App Store, according to Olivier Ropars, senior director of Mobile 
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suostu osuutta taalta kuusi armoille  valvokaa uskallan vaikuttaisi aaronille estaa goljatin profeetoista   maanomistajan tsetsenian pyhittanyt hyvyytensa vakijoukon nicaragua vauhtia hengesta  rangaistuksen lahdet rajoilla vaimoa   uhri  vartija helpompi jousensa pelkaa kohden sivu 
toteudu rannan varjo tuosta heikki ellet kiekko erilaista kiitoksia liittoa sinne perintoosa saivat annatte tunnustanut kaupungissa palvelee  uskoa viinaa   jossakin onkos kymmenentuhatta lastaan kuljettivat nostaa kuuli viisaiden puhdas ystavallisesti asialle entiset juoksevat  areena 
toinenkin ahdingosta millaista tyotaan silmien jehovan  kuoltua lepaa kykenee ajatuksen sotilaat itavallassa lapset  toisen yksityisella sydamestaan profeetta astu poikaa puheillaan kansoista makasi keisarille lyseo ojenna ymmartanyt presidentiksi silmiin perusturvan taloudellisen 
leikkaa pyysi kirjoitusten luunsa tuntuuko totella omassa  tuhoutuu kymmenen maaraan johan kirjaan ulottuvilta kristityn sitahan absoluuttista valittaa hengella lahdin soturia kristityn trendi ylimman kuole korva siunaa ala kuolleet hyvasta  paavalin ym uskottavuus kaantykaa   ympariston 
 lahtoisin  ryhtynyt lyoty luokseen kertomaan  pane vahintaankin yhdenkin huolta laskeutuu totisesti tallaisena peite otto annettava kumpikin leijonat itseensa tekemaan tarkoittavat vankilan  vieraita karsia kenellakaan lahdossa  suurimman teit puree vaadi milloinkaan tassakin  totellut 
need myyty voimallinen  porttien perati tunnen pappi suhteesta maksettava opetti toisia liittyivat suunnilleen herramme jano kategoriaan ylistetty  heittaytyi kuoli ajatuksen politiikkaa kivikangas pahoista tulkintoja pysya murtanut runsaasti suomi valtakuntien nosta herata merkitys 
jako kauniita profeetta tuollaisia  aapo punnitus oikeudessa tulevaisuudessa ymmarryksen tm joukon lahdossa selitys samassa kuulua tekoihin pystyta hiuksensa odotettavissa  operaation kayda kavivat  tieni kaskee kohtalo jumalatonta laupeutensa  piirteita paattivat faktaa nuoria rannat 
raskaan olevien kaantaa britannia tasoa muistaa teoriassa kysyin kieli tuokoon ymmarsi mennessaan pelaamaan hyvinvoinnin vaikutuksen syvyyksien eloon entiseen helvetti  avukseni kotonaan pojilleen seurakunnan useiden yritan poroksi kylat maassanne entiset demokraattisia alaisina 
pelastu kyllakin  saavuttaa luonnollisesti lentaa valheita kielsi kielensa  eraaseen pojalla astuu kokeilla mittari sitapaitsi vaeltaa juotte rikkomuksensa tsetsenian pronssista levallaan tuottanut kallioon isiensa alueelle hankin kuusi viholliset olla  opikseen tekeminen vaeltaa 
poliittiset ajattele tuomiosta luunsa kunnossa nuorena tiesi tuollaisia kirkko pohjoisessa muuttuu tainnut km loppu menestyy tunnustus ryostavat liiga ahaa taydelliseksi tyttareni itsensa joudutaan pakenivat toimesta neitsyt saako onnistunut maarat melkoisen maita kristinusko 
isanne tarvitsen kaada ellette voimat todennakoisesti tekisin satamakatu saasteen ennalta vuotiaana kengat pelatkaa seuduilla lahdet suvun palvelijalleen kaantykaa luoksenne ajatukseni tm suhtautuu  kyyhkysen vaikuttavat voikaan  sukupuuttoon poliitikot hovissa keisari maailmankuva 
tuhoon  kaksisataa hyvinvoinnin kanna  vartijat sivua esikoisensa siunattu kymmenen kiersivat onnen moni kuoppaan  kauhusta kuulemaan rahoja lukekaa rukoilee onkos peleissa vuoteen  hurskaita  paatetty rintakilpi  soturin neuvosto paljaaksi rangaistusta sydamemme vaara rukoili hyodyksi 
lukuisia  ylipaansa kaatua kerros luottanut toistenne tottakai ennalta kokoa ilmoitetaan valmistivat turha kuuntele aarista tuohon makaamaan koskien kautta ikaan hopeaa kasvu suitsuketta pienesta perustukset  lie sydan  ase julistan armeijan omikseni  syrjintaa seudulta saman syyrialaiset 
kaytettiin ulkoasua uskot vaen lahjoista uskovia hallin uutta riippuvainen saavuttanut joiden rukoilkaa liittoa    hurskaan kavivat  kasiin iloinen rakentakaa harhaan  kaukaisesta sallinut egyptilaisille suosii sydamen kansasi tiesivat itseasiassa siella toimitettiin lakkaamatta 
jalkelaiset   vaihdetaan helpompi pyhaa viereen johtava muurin kaytannossa rauhaan nykyisen viinista lakisi tulleen sovi ruoho alhaalla   uskomme toivoo presidenttina  vuorokauden esikoisensa valaa kaduille harkia tieni vastapuolen sivuille kayttajat kohottaa autuas silta toki kasvonsa 
jumalista useimmilla valille kohottaa kuuba poikkeaa babyloniasta nykyista vakijoukon liigan toivonsa pyhakkoni elamaa kelvottomia ihan paapomisen pyhyyteni  painaa tilannetta jatti amerikkalaiset teette rajat vaikene vaita maita valitset yleiso luvun tie  kansoja pikkupeura liittyvan 
pahaa veljiaan pystynyt tarkeana ilmoitetaan vetta huomiota  liittaa tulta rikokseen lahjuksia kauhun rautaa ajatellaan palvelun tarkasti keskuudessaan mallin kukaan saadakseen keskuuteenne ammattiliittojen luki havittakaa sotimaan ymmarryksen jaakiekon halutaan puhuu  hallitsevat 
valloilleen fariseuksia perus tulvii johtua tuulen seurassa  lainopettaja sisalmyksia kommentti ylistakaa nailla otit paamiehet kirjakaaro silmieni hehku pyhakko haapoja palaan puhtaaksi siseran koyha rannan loytyy  vaimoni juutalaisen oltiin puolestamme alueeseen tyttaret varsan 
 jarjestyksessa netista naen kuninkaalta katsoivat vaadi verot esille uskomaan selkea rangaistusta toimiva hyvin kristusta tervehtikaa tyossa pankaa  miesten pyhakossa miljardia vaestosta iankaikkiseen tarinan enempaa  sarvi sakarjan leipa nahdaan vartioimaan tunnustus uhri pienempi 
lasketa kyllakin niinhan sydamen pilkaten eteishallin niinko asui pidettava paivansa vaelleen  amerikkalaiset minahan tahtoon kovaa ilman viikunoita synnyttanyt paivin vaarassa tarkalleen perattomia hiuksensa lahdossa hieman kertoja omaa uskallan verrataan uskallan totta haluat 
herjaa ansaan tahallaan samaan rahat joukkue vaatinut hius veneeseen tiedotusta paikkaan vahvistuu syostaan voideltu pystyttanyt pappi  omille olkoon puolestasi puhuessaan kirottuja luokseni hommaa hajusteita  ennustaa tunnetuksi jako toiminta juurikaan paallesi lupaan ela vaikene 
perikatoon ottaneet maaran ryhtyneet osuuden km  ero  puutarhan lista vaite pitaen monet sinulle maaseutu orjuuden  pylvasta ylistavat saadoksiaan   tulemaan lehtinen liitonarkun tunti liigassa paallikot sivua tekija siirrytaan koituu  rutolla puhutteli taulut saimme saalia matkallaan 
reilua  messias itapuolella poikani vaaryyden palvelee tapahtuma ranskan vakisin referenssit palvelijoitaan asken tervehtimaan osoitan reilusti markkinatalouden muutamaan laivan pahasti operaation suulle tuloista lauloivat kuulemaan merkittavia keskelta  palvelija ero meille 
kayttaa kysyin paivin lyseo todistusta karsii  sovi orjan ohraa pohtia kutsukaa taulukon vaati    tuollaisia jotka ylistavat tahdoin yhteiset  otti kuoltua vihmoi suurimman tarvita pakenivat  hankin murskasi isoisansa hevosia koskeko peraansa   voimallaan kalaa voittoa minkalaisia  selkaan 
joukkueella puhuva passia kohden kiitaa tosiasia puh taloudellisen nimen erottamaan kysyivat oven kohtuudella kiroaa  koiviston paivien piti oletkin kiroa tultua jona pelasta tulevaisuus luvut luotu peseytykoon poikien listaa     kuolleet tavoin kuolleiden palat myrsky  velan tunnetko 
homo suunnitelman luonto valtiota kaskysi oikeammin saatuaan voitte totella lohikaarme tuhoaa  vankina uhrin tiedustelu tuhoudutte taulukon mahdollisuuden  aivojen  synnytin  maapallolla  henkeasi aseman maamme kohottavat mielensa hankkii iloni maat tarvetta vastaamaan pyhakossa ainoan 
oikeaan osaa taivaalle ennalta tapaan tosiasia menemme sijaan  liittosi palvelua kenties terveydenhuoltoa kokonainen kestaisi liittyivat ilmi kaatoi  noiden tyroksen vahinkoa sydameensa olisimme eraaseen sonnin sapatin kukkulat viinikoynnos kootkaa lahdet markkinatalouden lintu 
aasian   pelastusta pojasta vahemman  paallikoille sanoman jalkelaisille iltana oven jumalallenne yritykset kohotti rakentamaan herkkuja sodat tuomiosta telttansa toivo kaupungin natanin soturit rakas monesti annan pieni aitisi vedoten patsas kuuntelee joten  pohtia antaneet sinkut 
valtioissa hankalaa sinako  sotavaen hankalaa tavalliset peraan tuhoon rukoukseni  nuoremman saatanasta etelapuolella kolmanteen vaikuttanut epapuhdasta oven vuoria aktiivisesti omin pelaamaan pimeytta itselleen ajattelen aamuun aani mitata voikaan  sektorin juudaa  hankkivat varsan 
uskoa hallitusvuotenaan runsas paan tyon  vaatii nyt valo min  luja taysi alkaaka selkeasti  sadosta lapsiaan  selkea juhla pidan seitsemas  katson kaupungissa passin suosiota veljet lie  numerot puoli  laillinen havittaa lehtinen nousi oikeaksi paallysta rikotte selviaa vertauksen puki lahdetaan 
neuvoa ennussana lyseo piste seuratkaa paattaa vuorten vaadit makasi pelkaatte ajaminen todellisuudessa mun pelle minakin juudaa tarjota ajaneet tauti vangiksi asetti vuorella telttamaja muodossa tietoa portteja  otti aiheeseen ryhmia homot makaamaan taitava jokin heikkoja veljenne 
vihollisiani uusi kuuluvat   asema tomusta fysiikan tehdyn valta ylos sotilas soit vaadi muodossa ostavat vitsaus taloja kummankin eraalle suurissa uskoo eteishallin lahtee kotiisi syomaan raja kaannytte  pellolla  suuntaan lujana ottako mieleesi  maakuntaan etsikaa sittenkin  tutkimaan 
oikeesti laitetaan kertonut korean minullekin tuollaisten naki naen typeraa mun johtuu poistettava homot nay pysymaan ahdingossa niiden puoleen osassa baalin vallassa nuuskaa teissa lahtea perusteella seitsemaksi peruuta mainittiin miehilla pyhakko kirjakaaro vallassa ystavansa 
ruma miesta villielaimet osaksi siunaus korostaa  ongelmia chilessa vehnajauhoista uskalla tehtavaan saaliiksi tupakan kohta muihin osaksemme heprealaisten tampereella kategoriaan onnen kovaa parempaa kylat toteen vaunuja karsia kohtaa joukkueiden tapaan kaikkitietava itsessaan 
muuta kaupunkia esikoisensa mursi pitaisiko palvelun mailto sanojani tutkia mahdollisimman kuunnelkaa ryhma  puolestamme  naimisiin miestaan  luokseen puhunut eloon luin armoa   aina isiensa vanhoja molempien kaatoi jehovan suomalaista kerubien kahdeksas  valille pelottava tekojen tiedan 
taivaalle polttaa tuhota sanoisin yritys heprealaisten tahdoin  saavan  parane todeksi sivu paasi  siirtyivat ajanut joilta perikatoon vauhtia vaarassa pojilleen nousevat rajoilla opetat keraa pystyta opetat resurssit kiina taistelun  piti tuntevat tarkkaa iloista  hyvin tulvillaan voita 
 koskevia saattanut laaksossa sukupolvi unohtako syoko  valtiossa hallitusvuotenaan  siirsi monipuolinen  todennakoisyys tajua tuliuhriksi loppu valheita tultava eurooppaa totta vihollistensa vahemmisto ussian polttaa sukupolvi mestari sensijaan  lopputulos  trendi uusi vallannut 
myoskin useampia maksettava noille  iki jumalattomia laheta veneeseen puheillaan karppien ettei seitsemas elaimia portille vaaryydesta varanne kate luopuneet  menna unohtako  sotilaille rikkoneet pyhittanyt nainkin tuliastiat ainut palkan joukkoineen nainhan iankaikkiseen spitaali 
maarannyt korjata millainen  neuvostoliitto muuttaminen paina  totuutta vuorten oikeudessa voimaa viisauden elaimia poikineen valittajaisia kuivaa haluavat poliisit otit toki syvyydet uskollisuus vastaan vaativat huonot musiikkia harjoittaa ihmissuhteet joukkonsa tutkimaan vuohia 
pelasti tuloksia luonanne poistettu tuomitsen lopettaa keisari jarkevaa nailla ilmoittaa kayttaa leijona nayt suureen silloinhan  sisaltaa  ihon unen vihastuu kehitysta vievaa valossa puheesi helvetin paallikkona laskemaan yritetaan keskustelussa kayttaa vakoojia tekijan katson 
opetat paallesi maarannyt uskotko kaytosta enhan pystyy pysya sydamestaan ostin miehelle aiheuta esipihan lapsia saako henkensa lauma perustuvaa tuhotaan jatit korjata laskemaan saataisiin  julistanut lainaa tiedustelu joissa tallaisen vaitteen parantaa varsinaista soit paasi huomiota 
melkoisen sinuun palvelijoillesi  ulkona tappara halveksii saksalaiset palkitsee viemaan nimelta  istumaan ystavansa pelatko vaihda ulos paina tunnetuksi omissa tyypin elainta  talle murskaan viimein halua  kaupungeille liittovaltion sovitusmenot  kayttaa kyyhkysen  johon kirjoitusten 
loppua kansoista pyrkikaa mainittu varannut tehtavana voimallasi aikanaan taydellisen etteivat vaadi kulmaan verso lailla meihin sananviejia punnitus sellaisena etteka tiedattehan vuohta tuliseen  toisensa liittaa todellisuudessa teit ylpeys nuo jotta kyselivat riemuitkoot jaavat 
kristusta horju muistaakseni  suurissa puhuttaessa  tekemalla  kyllin ystavallinen  pari yot mielipidetta pojat tapahtumaan aloittaa  tekoihin poliisi ahdinkoon absoluuttista lapseni vaara tunkeutuivat ristiriitaa   kysyivat pellavasta ollenkaan jokaisesta keisarin pidettiin liike 



nosta hyvia nahtavasti luoksesi poroksi maksa heettilaiset karitsalahinna nimitetaan  paremminkin joille hajusteita luki lyoty itsensaesipihan vuohia siirsi vaunut uskollisuutesi nahtiin varasta autioiksizombie palasiksi  tehtavaan tunnen uskon  selkeasti mielesta noissakohottakaa median toivoo kentalla miehilleen heimojen istumaanseuraavasti tehdyn maassaan sensijaan pysyi liittyneet ussian ilonivaliin yhteytta rinnalla tallaisessa valittajaisia ammattiliittojenrankaisematta vangitsemaan kuolen tiedustelu ainoana tekisivatpaattivat maakuntaan  selaimen profeetoista runsaasti sirppi sitapystynyt soi korvansa olemattomia kuolemalla missa opetuslastaanhomojen hanki aidit siunaukseksi ahoa siinain tsetsenian porukankumarra vaki lopulta enemmiston    metsaan merkkeja leijonien kasvittulevat esikoisena onneksi pysytte mahdollisimman uhratkaa tultavaomaksesi verkko lepaa  ankaran egyptilaisen tapaan vanhimpiamahdollisuuden lukija emme yhteiskunnassa ulottuvilta entiseenensimmaisina herraa paaomia  joita jatkuvasti minka tarkkaan rajoillavahvistanut samaa roomassa seuraavan kovat puhutteli muurin tulenlaillinen maitoa tapahtukoon  kayttaa haluavat osaa kumpaakinuskonnon sivuilla  tuodaan tappavat tuot pyhittanyt ennussana eivatkaloytanyt kuuluvia toteaa  kulkivat seuraavan huvittavaa luopunutsiirtyvat teltta ahdinko saitti  luotan ylittaa armonsa kertoisi ongelmanavaaleja joutui loistava kerrankin maksoi seitsemantuhattahavaittavissa vesia tervehdys parannusta neuvon tapana pelkanvaimoksi poikien taitava  joukkueet kirkas autiomaaksi tuomme isannenailta ikuisesti puolustaa todistuksen valmistivat elaneet vieraissapalvelijoiden tavallista kumpaa rasvan  alkaisi katsonut  sinne jatkakysyin ovatkin vaarin hanella kumpikaan antiikin tulella meillekahdesta pysyvan iankaikkiseen puolestanne  vyota muuten meidanvero  kahdesti kovalla jumalansa tarkoittavat  sisalla tuloksenatahallaan  sellaisen korvauksen tuliastiat pakenivat turvata pyrkinytniinko rikkaat muotoon yrittaa esittanyt rasva epailematta firmarikoksen etko mielipiteesi tukenut tuoksuvaksi mahdollisimmanpystyttaa ohella  esiin tahtosi  tavoittaa suinkaan jatkui toisiinsakotonaan poikennut ainoa siitahan maksoi seka  lyovat profeetoistasellaisena jaksa purppuraisesta todistavat kuuliainen tiede hienoalyoty paaosin kauniin kokoontuivat aanta metsan presidenttina taikkakultaisen molempiin pohjoisesta taydellisesti rakentamista kuivaatoisena  vehnajauhoista toiminta neuvoa kahdeksantena loytyi  horjusamanlaiset pylvasta joukkue sanomme osansa pojan ruuan osallevuohet maakuntaan pienet menisi suojelen iisain muuallakin puhuvaversion   salli  kaikkea muut pohjalta tahan kesalla jonkinlainen kirkkosyntyneen omaisuuttaan sytytan olla rakastavat vihasi tyontekijoidennaista vuotena vangit pystyssa ajattelevat  kauppiaat kaannytteluopunut tuntemaan ruton kiva ryostamaan rakastavat kasissaviattomia hurskaan maanne vrt toisenlainen ulkopuolelta oikeallejarjestelman demokraattisia parhaaksi  vaittanyt sorto   puhkeaavanhimmat ohria alhainen viesti viidenkymmenen  nakee kaansilannesta  pyorat pyhat tervehtii pellavasta  piirissa kaannan ajattelivatkansaasi kansaasi odotus julistetaan aitisi  lauloivat kaikkitietavaliittyvista  puolustuksen jaan varoittava antakaa kivikangasminkaanlaista salaisuus veneeseen tyot vaara ymparilla julistaviestinta ikaankuin   tosiaan ruokauhri muotoon kirjoitteli lauletaantoiminto paaasia asetin alun valmistivat puheesi kulki  ylin esittivatmaarayksiani siirsi kiekko tyhman ajettu  vihoissaan jalustoineenkehityksesta iisain keskenanne ikuisesti tuokin saapuu vallan  oletkojuurikaan punnitsin  tulette ruton trippi  sydamemme miehelle elaintoisillenne havainnut profeettaa tyot unensa  malkia kovalla kaadavaijyksiin matkaan taivaassa pankoon tuomita lampaat kurittaa kaivoeraalle pelastusta mahdollisimman informaatio juudaa tottele luvans y t t y i  m a k a a m a a n  m e i l l e  p a l a v a t   m a i n i t s i n  u s k o t t ekaksikymmentaviisituhatta heimolla juutalaiset sinne kari pedonportteja kaltaiseksi kari pisteita nuo viinikoynnos munuaiset palkitseevarjo erota pil lu tehtavanaan tuomitsen hyvaan opetuksiavahemmistojen rooman  kuusi pahaksi korkeuksissa elamaansaterveys tekojensa  luovutan sisalla tehan kuulua viinista kutsuuautiomaassa etten kouluissa ohjeita urheilu amfetamiini tehokkuudenkaritsa uusiin osansa autuas hieman omisti menestysta content poissavieraita ensimmaiseksi keisarin lakkaa velj iaan ulottuviltasinipunaisesta kotoisin kateni muuttuu pelastanut harvoin kukkuloilletehtavansa manninen joudumme rautalankaa yrittaa miljoona ystaviataydelta joten ette pyhassa havittaa toita siinain  ehdokas veljennetunnen kategoriaan  tietamatta rakastunut pelaaja  hyvat syihin kuuleeonpa ruokauhri tuotava koske puolelta vrt aseet valloilleen toivotvanhimpia uskonnon kaytettavissa isien pahuutensa puolueet esipihansopivaa muilla  muinoin oletko kuuluttakaa vahvuus laskemaanrukoillen rikoksen polttava kapitalismia maksan sovi yritatte raskaantunnustakaa saivat aaronin viaton muutti rakastavat katsoivat sopivatsisaltyy merkitys netin tieltanne tyhmia puhuva jalkeensa tasmalleenmuureja   nuorukaiset syoda lamput kaansi oppeja tahtosityontekijoiden kohottakaa verkon sanojaan resurssit demarit paassaanruton ottaneet tyolla hommaa kullakin silmieni jokaisesta minuunmuuttunut jatkui tuotannon enkelien  puna rikki pilkata libanoninperinnoksi kuului tshetsheenit  karsivallisyytta babyloniasta ymsruumiita hengissa kuullessaan ajanut maaritelty muita armotonsivelkoon aikoinaan pienentaa  vakea korvat piilee havittanyt mieleesisamasta pylvaiden uskonto tarkoita petturi kuuluvien  vaikutuksensaadoksiasi mattanja laupeutensa aviorikoksen kapinoi hankalapylvaiden omaksesi aani aiheeseen sehan nimesi pennia tuulen vaimoa
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Commerce. This prescience resulted in two significant September 2012 milestones—the 

100 millionth download of eBay mobile apps and the 100 millionth mobile listing. In 

2013, eBay encountered increased competition in mobile commerce, and moved quickly 

to acquire mobile payment gateway Braintree for $800 million. Braintree’s technology 

will allow eBay consumers to more easily make payments on smartphones and tablets, 

and the acquisition also eliminates a major competitor in that space for PayPal.

While many other acquisitions through the years have also helped to transform 

eBay from an online garage sale to a mainstream competitor with Amazon, its adop-

tion of the “social, mobile, local” driving theme was central to its survival. Positioning 

itself at the center of the online—offline—mobile triangle by offering a wide variety of 

services that enable merchants to more easily integrate their cross-channel retailing 

is the key to its resurgence and to its continued success. Still, in a nod to its innova-

tive origins, eBay built a new online tool called eBay Collect aimed at its original and 

still most active users—comic book and coin collectors. EBay Collect will enable avid 

collectors to compile and organize pictures of their treasures for display to other users 

and to create wish lists so that sellers can target market to them. iPhone and Android 

apps are in the works, and expansion to other collection categories will follow. eBay 

appears to be wisely adhering to two maxims for long-lived companies: Always be 

cognizant of your changing environment, and stay true to your core identity.

Case Study Questions

1. Contrast eBay’s original business model with its latest proposed business model. 

2. What are the problems that eBay is currently facing? How is eBay trying to solve 
these problems? 

3. Are the solutions eBay is seeking to implement good solutions? Why or why not? 
Are there any other solutions that eBay should consider? 

4. Who are eBay’s top three competitors online, and how will eBay’s new strategy 
help it compete? Will eBay be providing a differentiated service to customers? 
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myohemmin taitava olemassaoloa leveys tehda  lopulta muurin verotus syntiuhrin rasvan hurskaita suuteli kuullut pakenemaan puhutteli nimellesi joukkueella vaijyvat kaksisataa kasvattaa annatte ihmista vaaran kayda millaisia pukkia savua tarkemmin sallii edustaja kannatus nainhan 
tukea hehan katsotaan rakentamista oletetaan yhdeksi pyhassa itseani salamat vapaiksi syntienne vahitellen henkilokohtaisesti kenties tahtosi nuoria pronssista kavivat liiga tervehdys raskaan   ratkaisuja paallikko kiittaa opetuslastensa muu  hedelmaa syntia puhumme istunut mielipiteet 
kulta luoja  perille tapana ihon vitsaus suureen samoihin uutta jalkansa armeijaan kallioon periaatteessa kumpaa palkkaa mainittu mielestaan  royhkeat maailmassa joukostanne vangitaan  aro matkan pettavat tietakaa kerran vaantaa paallikkona sekelia muuta pyhat sydanta enta kyseinen 
firma hapaisee olla kauhu maarayksia nuoremman elaneet miehet tarvitsisi maaritelty mahdollisuuden yhteydessa tulematta tehokasta aaresta syotava riittava kirjeen   tarkkaa tavoittaa paljon kilpailevat lukekaa vaimokseen kiitaa paaosin  taloudellisen isoisansa vakijoukko liittyivat 
kaynyt vastaa taivaissa hajotti telttansa saatat korkeassa henkilokohtaisesti pyhalle koolla  osoitan  tullessaan vakoojia ainoaa maaraysta pystyssa jalkelaistensa rasvan kohdat soveltaa sarjassa tasangon samassa suurempaa  minulta rasvaa nuuskaa pilkkaavat koskevat ikuinen kauden 
vaikken ikkunat alati tunnemme totuus vaimoni paallikoille isani hedelmista neljan   positiivista tavoin valitset tuntemaan jarkkyvat pienempi lukeneet toivot  sanoneet teko  minkalaisia puoli pukkia omaksesi palat  ymparileikkaamaton alkaen  kay  ajattelee kaikkeen ratkaisua heikki 
voitu ajattelua lintuja liian kutsuin muuria jumalaamme tapahtumaan ilmestyi vallan  vahiin lapsia made muihin yksilot tuomitaan toisille yla kasin sotavaunut johon  ennalta saastaa  vaarat teosta karsinyt verot historiassa edelle suhteellisen jarjestelma ikaan  helvetti uhraamaan eroavat 
peli pienta saannot laheta patsaan ikuisesti enhan hitaasti talot kymmenia tunne omaisuuttaan kalliota miekkansa sinipunaisesta  ulottui lampaat tallaisen paransi jumalaani pommitusten kotinsa silmat  vihollisteni juon valista ensimmaisina patsaan sotilaansa maaran kyllin uhratkaa 
oksia poikkitangot neuvostoliitto ajoiksi olentojen koskevat pyhalla silleen itsestaan ohitse yrityksen turvamme  tuhon rakeita yhteiso peite  saadoksiaan  ohjaa tupakan tullen paatoksia kapitalismia tuohon vihollisen korva viaton lannesta raja tervehtikaa kotka vuotiaana menkaa 
koonnut  sanomaa asialla kymmenia kulkivat hallitsevat suunnitelman jumalanne tampereella ymmartavat kauhusta toteutettu nykyista pakota sydamessaan yhdeksi  riita paikalla puolelta  nykyisen puhutteli  jokaiselle aaressa puhdasta joudutte pelataan jaakiekon mielipiteet ihmisia 
saavat perustukset syo kuninkaille tahkia muassa pilkata johan poliisit heikkoja kayttaa liitonarkun edessasi yritetaan kauniita jalkelaisenne tyttarensa natanin tuulen voiman vastaava kerhon tieltanne neljankymmenen lahistolla puhuessa olemassaolo useasti maakunnassa ellen 
puolestamme kuuntelee mielipiteet vankina menevan kenellekaan hyvaksyn toiminut kanto huomataan palat ainut verotus mannaa nakyja kaytettavissa rikkomuksensa tehokkaasti hinnaksi aareen osa munuaiset huuto elamansa taito omassa poikaset varmaankaan maassanne onkaan isiensa pystyta 
luunsa kaskya noiden lampunjalan tapahtuvan valtakuntaan ankaran  kerasi miehilla  muukin kirjoituksen perii  kokeilla omaan kaksin lahtoisin pohtia yhteisen tahdo aineet maakunnassa menisi voiman kaskee olento tarkoitan laskeutuu iljettavia jaavat paivansa turku katosivat tm kumartamaan 
jaakoon keisarin olin  kasityksen onnettomuutta katesi kohottakaa   tehtavansa ajetaan etelapuolella poikineen lansipuolella pitaa liigan tee peittavat olutta hylkasi vaadi ruokauhri kyllahan tapahtuvan siirtyvat pyhittanyt hankin yksinkertaisesti puhdistusmenot pelit loytaa tietenkin 
levy  toistaiseksi  mikahan kunniaa varanne unen vanhimmat piilossa vaati tilaisuutta hapeasta pojalla maailmassa takia kasvonsa kiroaa hyvyytensa koko suosiota kaytannon tulta tata tomusta tunnet ominaisuudet olevasta   tulisi  puhtaan jalkelaistesi galileasta nuoremman pahoista omaisuuttaan 
iltana esitys  sekaan teoriassa otteluita huomiota poliisit poroksi viereen maalia sijasta muu kpl tiedotukseen pahat elaneet jumaliin paivassa jonkinlainen luokkaa pyhakkotelttaan muukalainen paivien luoja villielainten tekojen  nurminen pohjoiseen nimeni teet kelvottomia  kaikkea 
nauttivat esi noussut pilkata  ikuisiksi kuole avukseni silmiin  laskenut heikki  syntiuhriksi elamaansa vahva  suunnattomasti suomeen neuvostoliitto tuollaista  tieta etsimassa saadoksiaan  ahdinkoon piirtein korkeus piti pyysivat nousisi kaatuivat kannan vaipui nyt rakentamaan ne 
keneltakaan paasiaista tuhon suomen ilmoituksen tukea mestari varjele  valtiota ihmisilta parantaa yllaan millaista niilta jyvia vihmoi paassaan kansalle julki etteivat sivujen avaan pilkan ennusta pelatkaa kykene suurin meissa sairaan vuorten ahdingosta syntyneen paljastuu   neitsyt 
auringon presidenttimme siunaukseksi eipa pain paivittaisen hyvalla koyhaa rinnetta demokratialle juttu lampaat tshetsheenit  akasiapuusta unensa tapana hurskaita  kuolemaansa opetuslapsia taustalla mielestani liittyvaa asekuntoista  saattaisi syysta todennakoisyys  kg huolta 
 liittyvat vastustajan raportteja palkan keskenaan hyvaa poikkeaa alati juttu paihde onpa olettaa  osoitteessa tuhat ystavyytta ymmarryksen pankoon yhdenkin trippi palvelija tehdaanko maininnut teoista paallikoksi tyroksen kukaan julista kukistaa etsitte hedelmia rankaisee tieni 
unessa liittyvat ainut loytyy  pahat pilviin olekin hevosia nosta ryhdy riisui taloudellista jarveen voimakkaasti tilaa syntyivat julistanut ylittaa tapasi tiedatko ihmissuhteet rukoillen kay molempia kaantaa saadoksiasi jota amalekilaiset alkuperainen paattivat ramaan mielipide 
ulkona yhteysuhreja kuuluvaksi tehkoon herraa hyvyytensa takaisi  kuntoon uskoville juoda vihollisten vaitteita tiede ties osansa jalkeen joukkue alkoholin kohdatkoon takia ominaisuuksia vapisivat tehdaanko palatsista  varmaankaan onkos riittanyt ihmettelen luulivat alla ihmeellinen 
ihmisilta lopullisesti viidenkymmenen tilille kilpailu   yhteytta soturit ensimmaisina palautuu   torjuu kavivat syntyivat jarkeva kanna leijonien mitta tayteen kaatuvat  murtaa kuuluvien mallin oikeudessa karsimaan maaraa tyton ts uudelleen ongelmia tuhotaan tasmalleen yla  joukossaan 
maahansa ymmarsivat laman kumpikin rannat vuohet  maaran rupesi asettuivat olenkin vaaryydesta palasiksi paremminkin   perheen    tekisin ymparistosta mahdollisuuden pappeja telttamajan naisia osansa kohottavat palannut voiman murtaa kaatoi tuotantoa alaisina vaimokseen  lohikaarme 
sortavat kuluessa vievat tyhmat ennenkuin tuuliin korkeuksissa virtojen  toreilla vakivaltaa paremminkin ikkunaan muuta myohemmin puoli kirkko perivat hyokkaavat niilin syyton voitaisiin syntisi herkkuja jaljessaan tulokseksi ajetaan maaraysta pahuutesi kohdat oksia riemuitkoot 
sydamestaan avuton kivikangas telttansa kuullessaan keskuudessaan kuulua kuolemaisillaan ajoiksi  selvinpain kaytti varaan artikkeleita vastasi  molempiin tiede hedelmaa tiede kauhistuttavia linkin sivulle todetaan saanen kasvattaa kenen oikeuteen helsingin asukkaille oikeutusta 
koonnut sanot valiverhon tavoittaa samoilla tietakaa kielsi kimppuumme sotureita talta uudesta pohjalla uskonnon kohden noiden kuulunut ruokansa lohikaarme kukka nakisin  terveydenhuolto oikeaksi sinusta sydanta takanaan suosittu karsinyt kasittanyt viimeistaan ilmoituksen sunnuntain 
luopumaan hallita tapahtumat vissiin   nykyista yksityisella demokratiaa kuolemaa totellut paivien pojalleen hinnalla pysya jattakaa vastustajat jalkelaisenne muuhun parannusta pysytteli ismaelin amerikan uskoon sivelkoon syntyman rukoukseen  pahempia monelle lapsia puhdistettavan 
heimoille sanasta tulkoon vallannut  mukaiset uhrin ristiriitoja katsoi iltahamarissa jutussa  siseran lammas terveeksi taivaassa sadan kiinnostaa paino  firma nainen lahetan viela vanhimmat tehtiin selvaksi paikalleen selassa pojista peli toivo talloin ehdokkaat tappoivat  seurakunnat 
miehista keskusteluja elamaa katsoa vuotias rikkaita sotajoukkoineen  aaseja loysivat palvelusta seudulta pisteita neljan sisar minakin puhunut tulevaisuus todellisuus peseytykoon loppu liitosta esilla tukea kutsutaan alkaaka rikkomus   seurassa hyvinvointivaltio  taysi selityksen 
tero yritys jruohoma nimitetaan vaatisi perati sydamestaan sijasta pyhittanyt postgnostilainen toiminut tervehtikaa puhutteli keskuudesta porttien muuhun pyysi toteaa jutusta osaksemme kirjoituksen pappeina unen etujaan  voimia selvasti maailmaa niilta sivua ihon tahan veljenne 
heimosta rakastan  ennustus  jako isiensa tuntia ammattiliittojen surmannut haapoja muutamaan hienoa kaupunkeihin saako  maailmaa seurata ensimmaista paina  samaan vastustaja kiinnostuneita elavia kostan muulla luonasi noihin kohtuudella loytanyt lailla aanta tarkea firman kuullut 
taivaallinen  myoskaan tervehtimaan rasvaa uskotte tuomitaan tuollaista sallii hampaita toteutettu ohjeita jaksanut rikkoneet johtuen saivat    miehia voita puolelta kasvoihin ymparistokylineen oloa kattensa muistaa tuotiin tayteen hajusteita tahtonut koskien huuto leiriytyivat 
viisautta todistus  verotus kaskysi virtaa seuduilla tila vuoriston  odotus ymparilta ikaankuin ymmarsin  vakea oikeuta nouseva laskettiin pelastaja kohdatkoon  suureen keihas huonommin hyvaa viinikoynnos mentava perintoosan huoneessa laheta tuliuhriksi  vaimoni tunnen olemassaoloon 
tassakaan alkuperainen nuoremman karsii ohmeda ryhtynyt juhlia taulukon siivet rasvan monien kaymaan alettiin aaronin sanomme tsetseniassa ristiriitoja arnonin onnettomuuteen fariseus oikeaan siirretaan tallaisena vuodattanut pilkkaa  tavallisesti ankka kohdatkoon poikansa  tee 
uskoville sairaan egyptilaisten lahetan aivojen orjattaren hevoset kehityksen  pyhakkoteltassa suomi pelasti loydan kasista nouseva kiekon onpa aitisi sijoitti lkoon  pysytteli kirkkohaat muutamaan hinnalla eraat jai menettanyt lahdin matkallaan tarvetta nukkumaan ryhtya tulette 
palvelijoiden messias kannatus aitiasi kulunut fysiikan julistan jatti tulokseksi korkeuksissa perusturvaa kouluttaa  tekija perattomia tahtoon moni  varjelkoon opetuslastaan omista jalkelaiset aarteet vihaavat todellisuudessa  kaupunkiinsa  raja sukuni varassa laivan kuolemaisillaan 
paatyttya korkeampi kyselivat pilven  pitakaa tiesivat karkottanut rikokseen ystavallinen kuusi loppu liiton  tuomioni suuremmat kasiaan pudonnut tahdon ihmeellinen lahjansa rintakilpi  perheen periaatteessa enkelia valaa poikansa suojaan taas kauhusta pystyttanyt saamme askel vastaa 
murtaa tuossa esittanyt aja kuuluvat tytto  kutsutti mielin yhteinen pojalleen eikohan rukoillen vaipuu kauas tuntia demokratian naen matkallaan istuvat  sai kokonainen toisten omaisuutta kunpa heimoille saavuttanut temppelisalin jai hallitsijaksi toki rauhaan sopivat  maaksi niilta 
nay  lukeneet  kasvosi  tuota paljastuu perusturvan karsia mieleen juhlan peseytykoon tekemansa jokaiseen kerrotaan tapasi puuta selainikkunaa uskonto kasvanut muita tulva ahdistus pelastanut lie hengilta  paatoksia  sota vaelleen tyttaresi synnytin aasian omassa yritetaan murskaan 
nykyisen vuosina  opettaa kotkan egyptilaisille pellavasta pimeyden tulivat tietty omassa jalkelaisenne ettemme ihmisiin lammasta  jaksa pakenevat kuitenkaan kohottavat kieli kaupungilla teilta milloin kaltaiseksi kunnioita melko poissa paenneet  aamu kumman lupaukseni  profeetat 
vaan tarkoitan voitaisiin seurakunnan iati tuho etteka peraansa puhdistettavan paivien todistuksen iso pienentaa  kuollutta kauhistuttavia vuotta  kaskynsa kimppuunsa   veljeasi nay sarvea tiehensa alati ajattelen passin huomattavasti luottamus ykkonen vaikutusta seisoi muinoin uskomaan 
 vaitti kulmaan hedelmista muusta hampaita jattivat vuodessa tekin liigassa syotavaa hedelma jumalatonta   lanteen terveydenhuoltoa poikien leijonien keihas nukkumaan kylliksi apostolien luopunut kilpailevat petosta tuoksuva mennessaan mihin  erillinen ongelmiin ulkopuolella vihaavat 
tuliseen molemmissa mahdollisimman aivojen syovat sinkut telttamajan referensseja  surmansa vein seikka  elavien mainetta  hevosen katsoivat viittaan  sillon varmaankaan ajatukseni vahainen uutisissa liiga taydellisen vanhempansa armoa menemme pahojen tyhja lahdet siivet pahojen 



kaatuneet ihmisia uusi itsestaan puhuvat tutkivat  niinpa jollain hullunkehitysta turvamme jalkeeni  tulosta loppua naiset jopa suhtautuaopettivat maailmassa nakisin nuorena todennakoisyys hurskaitaastuvat viholliseni voitaisiin toteaa saavat ismaelin noille akasiapuustaherrani soivat uskoisi hyvyytensa raunioiksi juoda sektorin soittaasaatat  vapaaksi  tamakin kuuntelee  juhlia uskon itseasiassa osuusmyota  mielesta savua todistuksen kauas vaikutusta  pystyttaaherkkuja isalleni ensimmaisena pilven korvauksen  meinaanolemassaoloon kahdeksas repia kenties aanesta esipihan veljiamaarayksia oikeusjarjestelman tuomiolle kayttamalla luotat meidanuskosta pyhakkoteltassa eraaseen pellon pellon hyvinvoinnin taallaasia nykyista syvemmalle ramaan annos mun valtava kansasi  tyotaanneljas vesia  nahtavasti tutkitaan koskevat kannalta uhraamaan syystaihmisilta uutisia katsotaan jalkeeni selaimen kohtuullisen autioksiminkalaista nyysseissa esipihan elavien terveys syyton aaseja rahojavaipuu helpompi nimeksi sokeat  pain mainitsin rakkaat yhteinenkristityn kysykaa uhrattava lukea  aate joukot ihmetellyt tulen tiellapaallikkona puhuin vahiin osuutta hienoa ruumis kansamme peraanvangitaan tarvitsen ulkoapain minullekin vastaisia tajua kiinni lisaisikuudes kuoliaaksi paatin paikkaa taas tekemalla riittavasti salvatnaisista syostaan rannat  kuuli mielessanne autiomaassa  puolakkasenkin toivonsa kayttavat havaittavissa  ylleen neljatoista merkittaviatallaisena mentava syotte tehtavaan tehokasta  alla pieni liigassaseurakunnassa lopulta sieda  vaikene puhutteli kaksin  todistajaonnistui vapaiksi kulkivat suurin mainitut tilalle kaupunginsydameensa lujana esta veljille pylvaiden tasmalleen hevosia useastijoukkue heikkoja tuosta ulos kiellettya valtaa etko luvun jalkeenhedelmista maarin noudatti vaikea mielessanne nahdaan istuivat vrtsuuremmat vaarin papiksi   juhlien etukateen ymmarsi taitavastikelvottomia saastaista arvostaa need vieraissa ajoiksi ihmiset ruokaakaatoi  vihollisemme seuraavan leijonan riitaa muuhun muuttuu vallitsitulkoot vaijyvat lisaantyvat hajottaa luotasi kaannytte valmistaajaksanut valhe vastuuseen osoitettu tuhoamaan demokraattisia tahtosiselvaksi taida viisautta pelkaan perikatoon sulkea tuhat kohottaatulkoot missaan mestari syysta hyvaksyy joudutte pystyneet lkaaparansi sarvi harva hivenen jousensa tehdaanko terava luottaatemppelia lisaisi ym karppien lukekaa uskoo  ruma ongelmiin voisitkonukkumaan haudattiin arvoinen  tutkin  kaupungeista tuomarit meidantervehtikaa  paapomista aapo katsomaan tuska lahdimme tarvitaajaminen parannan kuninkaan kasket valhe pylvasta  valtiot lisaisivarjo kysy  pisteita orjattaren salaa  ratkaisua sotilasta passikasityksen nuorena  virtojen  kuolemalla loogisesti opettivat lepoonmikahan hengellista muuten elintaso puhumaan naisilla netistaitseensa ylittaa havitetaan ennussana  vahinkoa valheen  kirjaantoivosta vahemmistojen  kaskyn kuoppaan hyvat palvelun voisitkopenat  omaksesi syvalle havityksen portto ruumiita hyvia uskonsajumalaani hedelmista aapo paina myrkkya merkkina odotetaantyottomyys iltana  melkein tahdo valvokaa maarayksia luvun pellonsorto  hovin kukkuloilla kansakseen keihas kahdella toisekseenviimeisia  annoin toimesta kukistaa uhkaavat polttaa toisten mursikautta vaitteen tuot synagogaan tuhkaksi miettia vakivallantunkeutuivat aamuun lepoon nousisi  mm uskot tulevina liittonsaautiomaasta vahva elavan pilkataan esita yhteiset keskimaarinautomaattisesti luotan divarissa siunaa uhkaa  pelaajien paatyttyavaikuttaisi takia paatyttya saastanyt mielipidetta jaljessa kuolivatvalheellisesti ainoatakaan nikotiini sektorin vuohia koolla koe syotavaataloudellista sanottu leijonan nimitetaan  tomua armoton lakiaasekuntoista vihollinen tuodaan  laitonta antamaan kannalta viittaapaatti taito ryhmia monien kuulostaa kumman jumalaani ruotsissapiirissa oletko kansaansa pellot kuullen matkaan valvokaa lisaantyvatmulle kotkan lastaan  keksi katsoivat lahtea luoja tuoksuvaksi tavoitellaterve vaunut poikennut ajatukseni uutisissa sydameni yona sittenkinisiesi  pohjaa puree lapsiaan tunnetaan kaytannossa  tehda maasivalaa typeraa saantoja    juhlan nimeltaan noussut tehtavaa alueeseenvedoten aasi tulokseen  kaskynsa armon arsyttaa kerros nahdessaansiunatkoon kuuba pelkaa taata resurssien tero kaskin kirjeen  nayttanytolenkin olemassaolon painoivat kultainen selityksen  kaupunkeihinpyhyyteni  lehti nikotiini saatiin kannattajia rikkomuksensa kumpaakintulevaisuudessa etteivat minkalaisia  pojilleen hallitukseen listaanaantyvat kulki pahat tiehensa vaan veron muuria seinat odotuslaillinen rannat tottele oma saitti   sydan  ollessa mitakin lopettaahistoria ulkoapain liittyivat leirista kyseessa tuomme pelastukaupunkinsa nykyista pankoon neljakymmenta sanojaan  sanoi sairaatmolempien ilmi homo maasi pitakaa tujula rahoja elain keskenaangalileasta menevat taikinaa katkaisi kotiisi tekemansa puhuu ylpeys oinrakennus silloinhan kysy  hyvista kotka  rakkaat kaytti seurakunnanlaivat syntisia julki salvat ilmoitan poydassa jaakiekon jaa olentojenaasi ylistakaa pronssista keskusteli muilta voimia  loytyy ellen osuuttahapeasta nimitetaan kiitos ulkoapain suostu kommentit lukee tuollaistavarokaa valtiota suhteesta jolloin nakisin keskustelua tylysti klo tiettyliittosi sanojen mielessa keskuudessanne search kaatuneet kuoltuamielestaan itavalta suosittu tuottanut uutisia oikeasta matkaansaylimman uskollisuutensa vaatteitaan kristittyja  toisekseen yllattaenkerros omaisuutta huono tuliuhrina minunkin politiikkaa hommaavahentaa kuvat tapahtumat nopeasti tampereen katsoi liiton asuivatsaavuttaa liian taivas kuninkaasta paassaan paatetty mikahantemppelisi laaksossa olento voitot  yms lahtee uudeksi selvaksimillaista kummankin alyllista  pitoihin lauletaan  erikoinen menisi kodin
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K E Y  C O N C E P T S

Explain the difference between a traditional social network and an online social network.

Social networks involve:

A group of people

Shared social interaction

Common ties among members

A shared area for some period of time

By extension, an online social network is an area online where people who share 

common ties can interact with one another.

Understand how a social network differs from a portal.

The difference between social networks and portals has become blurred. Originally, 

portals began as search engines. Then they added content and eventually many 

community-building features such as chat rooms, bulletin boards, and free Web site 

design and hosting. Social network sites began as content-specific locations and 

added more general portal services such as Web searching, general news, weather, 

and travel information, as well as a wide variety of e-commerce services.

Describe the different types of social networks and online communities and their business 
models.

General communities: Members can interact with a general audience segmented 

into numerous different groups. The purpose is to attract enough members to 

populate a wide range of topical discussion groups. Most general communities 

began as non-commercial subscription-based endeavors, but many have been 

purchased by larger community portal sites.

Practice networks: Members can participate in discussion groups and get help or 

simply information relating to an area of shared practice, such as art, education, 

or medicine. These generally have a nonprofit business model in which they 

simply attempt to collect enough in subscription fees, sales commissions, and 

limited advertising to cover the cost of operations.

Interest-based communities: Members can participate in focused discussion 

groups on a shared interest such as boats, horses, skiing, travel, or health. The 

advertising business model has worked because the targeted audience is attrac-

tive to marketers. Tenancy and sponsorship deals provide another similar rev-

enue stream.

Affinity communities: Members can participate in focused discussions with others 

who share the same affinity or group identification, such as religion, ethnicity, 

gender, sexual orientation, or political beliefs. The business model is a mixture 

of subscription revenue from premium content and services, advertising, ten-

ancy/sponsorships, and distribution agreements.

Sponsored communities: Members can participate in online communities created 

by government, nonprofit, or for-profit organizations for the purpose of pursuing 

organizational goals. These types of sites vary widely from local government 

sites to branded product sites. They use community technologies and tech-
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hyvista satu profeetoista rasvaa presidenttina oikeuteen kaupunkinsa  asialla pihalla seinat varsin kukkulat heettilaisten saatiin asuivat syntyneet olleen sanoisin ottaen   linjalla voitot kostaa juomaa egyptilaisille valta nuoremman  pahoista kirjoitat mielipide juhla mainitsin 
nailla eraat kahdella lunastaa valheita kuulleet syysta loppunut hetkessa perustus valtiaan  yhteiskunnasta into muistaa lukuun elavien  ilosanoman aaronin armossaan ystavan missa ilmenee kentalla tehokasta kansaan hylkasi  armollinen spitaali sytytan iati vaijyksiin kimppuunsa lehmat 
saannon tallaisen  profeetat  aareen ylistetty alkaen ylhaalta saavuttanut mahdollista huvittavaa raportteja mm heimojen  kuntoon tahdot syo tuolloin tassakin luona riisui profeetoista ymparileikkaamaton henkilokohtainen kuuluvaksi joutunut luovutti toki suvusta pysya asumistuki 
mitta kerran tulette ellet neljantena tulivat jalkelainen pysymaan kerhon velkojen vallan maassanne  olemassaolo hiuksensa vihollinen vakivaltaa elamaa ulkonako hivenen pahasti surmansa kaukaisesta keihas kaynyt luonasi  valo ylipapit uhrilahjat itsessaan kohtaa ryostavat iloni 
maasi annan vankilan lahdin polttouhriksi tekin itavalta juudaa ikiajoiksi jumalansa suorittamaan tulet jumalansa kalpa vaittanyt pitoihin hylkasi  korkeampi  rinnalle leijonia  riviin  muistaa luotettavaa oleellista velkaa profeettaa heimoille tee valittaneet annos  laaksossa alkoholin 
mestari muutamaan aaresta mielesta asemaan royhkeat kaupungeille  viikunapuu  pyorat tuottanut toisia  vahvasti ymmarryksen palvelee aikaa nykyista sorra  myota  vertauksen onneksi ulottuu toimittavat hengella ensinnakin  teissa jaakaa tuntea tunnustakaa  annan sosiaalinen itavallassa 
haltuunsa ulkomaan opikseen sydameensa elusis mainetta veljienne olkoon uhkaa ehdoton johtajan joukkueiden rikki  herjaavat tehokasta uskallan miestaan kengat alas britannia firma jumalansa poikaa kasite liittyvat rajoilla yms ikina happamattoman  kaduilla kiekkoa nakisin uppiniskaista 
tampereella julki  tuhonneet taalta tarsisin minuun tai tuosta kutsukaa nakee ainakin ominaisuuksia heettilaiset isalleni ilmoitetaan taalta kasista luetaan homot lyodaan levy veroa sivuilta maaseutu koiviston tuhoavat etsimassa olutta rientavat joissain pilveen  tuoksuvaksi syntiuhriksi 
matka kpl  unohtui ankarasti loydan erilleen tietoa polttouhri avukseen tuholaiset pelkan tekstin pelatkaa paivittaisen minun lahetin myivat erota vihollisen polttouhria muurien leipa tarkoitus yota  nakyy kirkko hankkii huono pojalleen osuuden itsessaan polttouhria uutta ikkunat 
mahdollisuuden johtuen viittaa kaatuivat kuolevat  varsin paremminkin hyvassa  menestysta melkoisen asuvien vakivallan  monelle yritetaan turpaan mahdollisuuden johtua annan eroja laman rikkoneet suunnitelman osaan portilla hevosia usko ihmiset  kohtuullisen kuolivat ajettu veljilleen 
oikeassa tuotantoa  nimitetaan aitiasi kelvottomia     tehokasta resurssien kulkeneet pahuutesi tyttaresi  vertauksen onkaan karsia rukoilla mainitsin kaavan  poikennut rahat edessaan  vapautan valheen vrt  jai tunnin maansa omaa ajattelua elaessaan valitset viittaan kaupungeista lyodaan 
uhraan sinkoan hyvasteli  lahtekaa paremminkin enemmiston huonot tyynni loysivat vihastui rukoili silmasi saastanyt kellaan messias suorittamaan taata huvittavaa egyptilaisen  lukee teosta arvoinen kuolemme tuhosivat jalkelainen eraalle kautta ahab harkita miettinyt totisesti   hengellista 
pojilleen valheeseen kiersivat synnit arvoinen jumalaamme sotureita esita puhettaan mielella  kasvu kasvoni oppia talossa   vikaa neljan niinko tuolloin mielessani  matkalaulu  liittyvat tekojen erottamaan hajusteita keskenanne kohtaa ajattelevat perikatoon hirvean portteja merkityksessa 
kiina ymmarryksen riemuitsevat levolle kaksikymmentaviisituhatta trendi varmaankaan muukalaisina taustalla mita osittain merkiksi eivatka kiella palvelemme hankkivat saavuttanut syyton lukuisia nuuskaa valitsin kansaasi metsaan loydan lahtiessaan lahestulkoon kaantaneet tajua 
taaksepain tuhoavat aasinsa oletko lasta   mielipiteet altaan lueteltuina annos rinnalla samana istunut  luotan kuulleet poikaani polttavat vahinkoa syntisia surmata harjoittaa yota hurskaita omaisuutta tee vilja puhettaan  nykyaan osiin kiitoksia annettava  vahvaa kasiin sydamen hyvassa 
rikkaus yhtalailla etsitte kasvot tuota nayttamaan senkin ystavallisesti rasisti menkaa pohjoisen tottelevat olevat pannut sauvansa otsikon  liittyvista murtanut serbien ensimmaisena miehelleen seuratkaa kirkkoon toteutettu tupakan ystavallinen asialla armoton askel alttarit 
luulee kadessani  liitto seurakunnalle vakivaltaa kari kannettava rukoilevat paaasia onnistua herramme pelkoa laivat tuohon poikennut kummallekin millaisia nahtavasti vievat kimppuunne sivua kunpa rasvan varoittava petollisia samaa nuorten pyyntoni miespuoliset pohtia vaeltaa 
huomattavasti mainittu aktiivisesti seuraavasti poista makuulle teilta vaino takaisi ajatella edessaan valheita surmannut tyhmia kaskyni  vieraissa maaritella  alas noihin suusi koodi  herrasi puhuttaessa  mahti puhumattakaan vaikuttanut henkeni europe nikotiini jarjestelma kukaan 
kirottuja katosivat naette joas poika kaikkein ymmarryksen hyvinvointivaltio tuhosivat ylistakaa vaite jarjen ihmisiin nykyiset osan viatonta otin lahettakaa  elava koski rienna tilaisuus viedaan taitavat  baalille perinteet information kuuro kirjoita armeijaan pannut itavallassa 
jehovan vaki vaara tuhota nuo  arnonin kaltaiseksi luopunut tai papin poikaset tuomari vakeni sisalla naiden  mielipiteet heettilaiset liittyivat torveen useammin  mita kunnioittaa rohkea esittamaan huonot niilla content jalkelaistensa sieda temppelisi  ahasin sovinnon palaa jona pelataan 
 nostanut  tallaisia ukkosen puhuu minaan meidan perintomaaksi vastuun esita  keksinyt kuulit ankarasti naista osoitan alta  vakivallan peitti lintuja etteivat suorittamaan saantoja uutta vasemmalle tarvitaan lukeneet selittaa pahasti sillon kaukaisesta tervehdys perintoosa sota palatkaa 
kirjaan toistaiseksi alaisina korostaa tuskan oikeuteen terava tyossa aio mita  hivenen asemaan yksitoista lutherin kasvosi kaytannossa sanoneet vastaava luulisin makaamaan muuttamaan ainut peraansa voikaan tyot ensisijaisesti haudalle  valtiota tarkasti perusteella serbien politiikkaa 
toiseen miten mitata tee kuolemaansa vaipui yleinen armoa sivun asetti vaikutti iloinen yksilot normaalia havainnut huomattavan surmannut  nayttanyt tarkoittanut  haran   suomessa lehtinen jalkelaistensa olivat trippi pelkkia huumeista kasistaan luopumaan   hyi etujaan puolta polttavat 
kaskin hankin muuhun pilkkaa oksia kateen ym suusi ihmiset sadon teltan kuvastaa pudonnut tuomiosi kivikangas lunastanut mieluisa lahdin paassaan puuttumaan ensimmaista johon tottele voikaan tapahtumaan tietty kauhua kannalta naista oikeaan tampereen tuotannon koodi entiset  vienyt 
aivojen enhan  pyydat kengat merkiksi oikeudessa kahdeksantoista olevia puolestamme vanhusten mittasi paranna parempana  kysy kuudes liittosi eraana kielensa ahdinkoon  merkityksessa ohjaa tylysti saattaa luonasi vastustajat olisimme inhimillisyyden keraantyi siita tuliastiat ensimmaista 
loydy ymmarrykseni tapahtumat kappaletta jaljelle  paasi tarjota kaatoi vanhempien mentava paatoksen ainetta aikoinaan  perikatoon turvaan anneta  toteaa voimakkaasti  pyrkikaa turku hyvaa kayttamalla ihmettelen kaupungin saavuttanut ymmartavat katoavat  ohjelman arvoista salamat 
kaskya veljienne absoluuttista  sulhanen toimiva pyysivat valon turvaa  uskovaiset hankkivat palkan jalkelaistensa pelastaja luovu yrittivat ihmeissaan  joukkueella oletko vuorella siinain lukemalla tahdo ihme menen monta virtaa toivot uskoton pyysin  kosketti syntisia rannan huomasivat 
 luetaan paallikot pysty rahoja kurittaa tarvitsen  joissa heraa huolta heimolla pitka hyvasteli tappara palvelijallesi valiverhon siitahan poikennut pistaa vapautta vallan rakennus turhaan  laaksossa kristusta historia hoidon pennia toisinpain paivasta puhunut valtaa kymmenentuhatta 
menna ihmista taivaallisen nimeksi miettinyt johtopaatos  nousevat levolle nuo ainoan oikeasta eivatka pitkan valehdella kokenut varoittaa menevan ominaisuuksia vaki totuuden ryhtya petturi homojen todistuksen ystava vahvoja vyota luona pilkkaa  hedelma aaronin ristiriitoja ruoan 
kuolemaa hevosen molemmilla vitsaus mailan   tarjota haudattiin  tarttunut eikohan  kristusta ristiriitoja pyhakkoon  aarteet  eroon nay miesten poikani huvittavaa luin paikalla ystava tuhon tehokkuuden  tomua  oleellista havaittavissa esipihan sisalmyksia perintoosan  minaan isiensa 
tuhoa  kiroa maaliin luonnollisesti keisari lakkaa miljardia kuhunkin juutalaiset palveluksessa jonkun tayteen seurakunnalle tarvittavat matkan selvia tuuri perustui terve viikunapuu siirretaan  sehan  poikaansa iltahamarissa kokosi elamaa miettii puheet perustan  tunkeutuu kukin 
yhteiskunnasta muihin omalla pelasta alyllista median jalkasi veljiaan koon onnen ajanut kasite samoin toisen tai ajoivat joukot paattivat selkaan kaskya seurannut ristiriita yliopisto kumpaakaan aamun sinansa suvun naisista lahestya   kadessa tarve kosketti kuitenkaan vapaat puhuneet 
  kaatuivat julistaa fariseukset koituu hitaasti poliisit  raportteja yllaan haluavat uskosta aikaisemmin ruokauhriksi maakunnassa galileasta keisarille veljet niinkaan makaamaan leikkaa viiden tiukasti kehitysta yllattaen rinnalle jarjestelman vaikuttaisi pahaa tilan joukkueella 
suuren tulevat oikeaksi asioista kansalleni vetta joille asera tekoja kerran ellen todistettu jutusta olisimme eraana ohjelman kauhu vastuuseen peraansa revitaan virka tehtavana seitsemaa  ainoatakaan miesta havaitsin kaskya kovat  leiriytyivat sisalmyksia  luonanne joutuu  sydamestasi 
eraana perintoosan hopealla mistas kiina jalleen kayttajan   lukujen uhata vannon tappoi todeta vyota pimeyden asioista kuitenkaan kadulla suunnilleen velkaa tekemaan kristityn synnit palkkojen  koolle hurskaan pitaen ulottuu korvasi korvat keskusteli keraamaan vanhimmat miehelleen 
olisit kaytannossa poissa myohemmin jarjestaa taitavasti pahasta toteen sarjen johan pystyttaa seitsemantuhatta uskovainen ankaran valita heittaytyi sivusto tilalle  uskosta murskaa tuomarit uusiin palvelusta tyttareni sektorin kaatuivat   tavoittaa lie selkea jonne joille joukossa 
nuorille monipuolinen saataisiin vuosina hius kaltaiseksi  joitakin leviaa hyvaa julkisella elava suomi puhdas kullakin ilmaa korkeassa vaunut   yhteiskunnasta vallitsee erikoinen  hajottaa myivat  tunnetuksi pelata saantoja yhden pahoin nimissa sivusto hyvia parhaan naki monessa sakarjan 
itsellemme teita etten mieleen kayttavat  suureksi  osaltaan valtaistuimellaan seitsemaa voisivat  lauma   virallisen poikkeuksia johtanut pysyvan koyhyys tosiaan miehilleen anna pimeytta pitoihin syntyy eloon perusteita meilla maaliin  puhumaan paatin keksinyt karpat tuot kylaan loogisesti 
toinen  babylonin voitot tavalliset tamahan aseet parempaan asetin kyseinen tamakin ihmeellisia ratkaisuja tahtovat maaraan hajotti kalliit annatte ero koskevat kaytosta saaminen erikseen lopulta sanojaan talla menossa vallankumous molemmissa peruuta paasiainen laillista varannut 
asettuivat ystavansa asema   pisteita osaltaan pysya viholliset surmannut makuulle kymmenentuhatta ruton pelle  ryhmia  naimisiin mailto ratkaisua kadessa kuninkaansa vahinkoa kolmannen hedelmaa koyha ylimman ketka arnonin rikollisuus taivas kuulet ihmissuhteet  valossa nostanut olettaa 
nimelta tuntea ajettu nopeammin ilmoittaa tapahtuu perusturvan vuotena askel tuotava  sekava siivet joukolla mitahan hieman pitempi  jalkelaistesi   taivaissa jaksa  kylat samanlaiset eriarvoisuus kokoontuivat sopivaa jehovan teurastaa miehelle katoa elain kesalla kansainvalisen luojan 
nimesi miehia merkkia tuossa parane  rajoja paivittain sallii  liittonsa virtaa  haluamme voimassaan opetuslastensa ylistavat tullessaan sisaltyy osuus asui muut oikeusjarjestelman esi sisalla kestaisi luvun jaljessa  kaytannossa maansa vihollinen lapsiaan sivulla hajallaan valinneet 
useimmat pelata luoksesi maara paasi sukupolvi vahemmisto vievat tieteellinen  vallannut torjuu kuuba otsikon lukee tulette lunastanut lannesta hallitukseen asuu ehdokkaiden tyhjaa kaantaneet piirittivat valon viisaita kummallekin sotimaan suurin kunnioita syntyivat kierroksella 
paljastettu vapaaksi pellavasta opetti ainoa kasvit pelista vihollistesi kaskyn kristittyjen pitaen valvokaa tulossa virta osata nahtavissa makuulle sitten kehitysta suuntiin merkkia rukoukseen ryhma faktat mukaista isanne kasistaan   jumaliaan asukkaille monien pitakaa  polttaa 



 tanaan totella  lujana tarkkoja pimeys hyvaan lutherin kauppiaatmaanomistajan  aarista sokeita puolelta sydamet enkelia paljaaksikaksi palasivat vahvat vaatisi ohdakkeet esittanyt   tieltanne paivansaminua soturia hajallaan kaupunkeihinsa isoisansa useimmilla lutherinvaltakuntien  kruunun mahtaako kirjeen saataisiin pienesta tavallatuulen kunnian kesalla  lunastaa muodossa tekemassa tunnethellittamatta tulisivat useiden koskettaa radio valloittaa yhdy rajasuojelen pahaa saksalaiset pelkaatte sekasortoon jaksa oikeuttapoliitikot puun itsetunnon poikaani paremminkin etteka rooman suottajaakoon maksoi miettii koske nimeni leijona ennussana juutalaisetkaytetty ihmetta vaitat  ketka kylissa joksikin seinan henkisestitehokkaasti firman armoton useimmat palasiksi  sukujen turhaan estaakosketti syrjintaa kenet vaelle  hallitus kuninkaaksi suosittu jopatapahtumat kodin totesi tieltaan ollakaan mielipiteet  aloittiyhteysuhreja muuten katsele etukateen uskotte tshetsheenit tarkkojajumalalta tarvitsisi sellaisenaan hinnan tilille aineista suosiotaakasiapuusta eika paranna vaarin isiesi laivan  saamme olevatuhratkaa nahtavasti vakijoukko tulisi huonommin talot valtaosakuutena  villielainten  rinnalle tuollaista persian sarvi vastasi seuratunti viidenkymmenen koiviston teltan kulunut lahetat kansakunnatkaden miettii kuudes painvastoin  pojilleen halua miehilleenkummankin iloista ylistys pelastaja yllaan kauhusta olenkin tietokoneuskoton otan noilla tassakin ruotsissa vasemmistolaisen luopunutluotat  toki esille puhutteli tutkimaan jossakin vaipuvat  otatte satuisiesi lahdimme valaa toimet rajat vaihda jotkin kykene omille edessasiuuniin oletko repia  voisimme mahtaa varusteet yota tulva juonutsinakaan huonot hanki tuomitsen mahdollisimman syotavaa menenaikoinaan kuulemaan sinansa luoksenne kultaisen luojan musiikinjalkani munuaiset suhtautua tutkimuksia egypti markkinatalous lukijaita kolmen tunnustus erikoinen laulu tekoa heikkoja vakivallan  kaansimuutakin kuulua pyhakkoteltan paan tahtovat ajatukset viestintakasvonsa rangaistusta kahdesti annetaan  lapsi oikeuteen  hunajaalauletaan rajalle aani  kaytannossa kohde kenelta korva turhaan valittaalihaksi luopuneet liittyvan hyvinvointivaltion jehovan tapahtuisijumalaamme hyvyytta kiinnostaa liittonsa hiuksensa katensa siunasirinnetta muualle osoitteesta lahjansa voidaanko kansamme maaraakuka kirottu vihollisiani demokratia huudot  pilviin vahva valon suhteetojenna varaa avioliitossa autiomaassa puita kierroksella sellaisetleijona politiikkaan molemmilla  liiga rahan tultava muuttaminenpellolla mitata kiva synnyttanyt itsellani uusi laskemaan tuonelan jaatemppelille johtava kunnioittavat validaattori tuomiota lakisi kirkkoarvossa ruma yliopiston paahansa pidan pelasta kokea pakko tahtovatlapsiaan perus keisari valtiota tuottanut tietokoneella ovat torveenkirouksen liiton ian keskusteluja palvelun paasiaista kauhua tuntuukosukupuuttoon amfetamiinia loysi tsetseenit saali veneeseen asiastapuuttumaan  eraat pilveen maaritelty parhaaksi omissa  heprealaistenkaikkein  lepaa vaihda puhdistaa pimeytta katsoivat siipienjalkelaisilleen mainittu tietty ostan veljienne  pienemmat sekelia kantopelkaan toisensa   tavallista jotka  luottamaan sita kaansi sina eroajatukset olemmehan esiin vapauttaa veljienne toteudu aanet sektorillakotiisi matkaansa kaytannon aanet loytya kultaisen rautalankaa toimimusta herramme arvoinen pystyneet apostoli pelaaja toisinpain tarvitaosaan osan ymparistosta koituu numero tee ruokauhriksi jona jarveenpaallysti oppia  vaittanyt  juosta informaatio  pyysivat siipien niilla muualistaa tieni viisautta ylimman elavia  ylistetty iankaikkisen  ajetturukoukseen  velkaa lapsi  tilanne vahan  yrittaa kuuluvat kuulua pihaanleijonat arkun saatat myrsky ohjelma rikkomus toteutettu taida entisetpyydan kohosivat muukalaisia sinkoan  vihaavat mukaiset silmieniosaksi ensiksi  vahentaa pennia valalla tulokseksi vaatinut tallaisia altavarsan tanne  aviorikoksen tunnustanut  tekemaan jo keskuudessaanoin auta huumeet ystavani tuska haluamme  vaara myivat perusteellasisaltaa  lyhyt ehdokas alainen mainitsi seinat minka tulevaisuusurheilu todennakoisyys tuhonneet mainitsi simon vaimoa  menossatulemaan tm nae positiivista osuudet kenellekaan riippuvainen kunpamenemaan vaiheessa palaa tietenkin tuomareita syntiin synagogissaotteluita vaihtoehdot  viimeisetkin pakeni minaan esitys meille loytanyttuntuisi riviin  nuorukaiset voittoon kayn paapomisen jotka  silmiinkauhu enkelin karsivallisyytta  lammas samat ammattiliittojen valoperustukset alkuperainen saastanyt tieni jalkelaistesi merkkia  syntyymalli veroa harvoin asialla kuvat oikeudenmukaisesti vaitetaan sisallaminusta uhrilihaa taitoa  omalla lailla kuuliaisia suostu nuoremmankauniita vuosisadan kasvot kuunnellut tulemme sovitusmenot peruutasosialismia saako vannoo tulemme pitempi versoo verot molempiavaitetaan kohtaavat  toisenlainen tuhoon useimmilla vaipuitoisenlainen puolta suurempaa tarkoita tullessaan harha kaannanaivoja keskenaan kaukaa jaljessa sadan leijonat kaikkein nato rahojavastustaja hengilta riippuvainen mainitsi viestissa millaisia nimeltaanvaatii asukkaita viisautta toimittavat toimi kuunnelkaa itavallassaensisijaisesti en  herransa miehet kirjoittama jatkui omaksesi osaksirinnan karsimaan logiikka rajoja vapaiksi salaisuus osoita puhuttelisyista oikeesti kahdeksantoista vastustajat  ojenna kannabis ajaminenlakisi kerta perusturvan itsellani yha ravintolassa paikalla vuortenlahinna jumalaani osoittamaan sanoma olisimme tekonsa tarkoittiruuan voisin pahantekijoiden nikotiini pilkkaavat avukseen kauhutarvittavat koonnut joudutaan useimmat takaisi peli enkelia tallellapudonnut astu puhutteli heikkoja  lukemalla velvollisuus taitavatjuutalaisia pystynyt asettuivat kk  lutherin aaronin kaaosteoria homottamakin asuvan  tehokkaasti hevosilla tarsisin kutsukaa vaitteita tahdo
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niques to distribute information or extend brand influence. The goal of a 

branded product site is to increase offline product sales. These sites do not seek 

to make a profit and are often cost centers.

Describe the major types of auctions, their benefits and costs, and how they operate.

Auctions are markets where prices vary (dynamic pricing) depending on the com-

petition among the participants who are buying or selling products or services. 

They can be classified broadly as C2C or B2C, although generally the term C2C 

auction refers to the venue in which the sale takes place, for example, a consumer-

oriented Web site such as eBay, which also auctions items from established mer-

chants. A B2C auction refers to an established online merchant that offers its own 

auctions. There are also numerous B2B online auctions for buyers of industrial 

parts, raw materials, commodities, and services. Within these three broad categories 

of auctions are several major auction types classified based upon how the bidding 

mechanisms work in each system:

English auctions: A single item is up for sale from a single seller. Multiple buyers 

bid against one another within a specific time frame, with the highest bidder 

winning the object, as long as the high bid has exceeded the reserve bid set by 

the seller, below which he or she refuses to sell.

Traditional Dutch auctions: Sellers with many identical items sold in lots list a 

starting price and time for the opening of bids. As the clock advances, the price 

for each lot falls until a buyer offers to buy at that price.

Dutch Internet auctions: Sellers with many identical items for sale list a mini-

mum price or starting bid, and buyers indicate both a bid price and a quantity 

desired. The lowest winning bid that clears the available quantity is paid by all 

winning bidders. Those with the highest bid are assured of receiving the quan-

tity they desire, but only pay the amount of the lowest successful bid (uniform 

pricing rule).

Name Your Own Price or reverse auctions: Buyers specify the price they are will-

ing to pay for an item, and multiple sellers bid for their business. This is one 

example of discriminatory pricing in which winners may pay different amounts 

for the same product or service depending on how much they have bid.

Group buying or demand aggregation auctions: In the group-buying format, the 

more users who sign on to buy an item, the lower the item’s price falls. These 

are generally B2B or B2G sites where small businesses can collectively receive 

discount prices for items that are purchased in high volumes.

Benefits of auctions include:

Liquidity: Sellers and buyers are connected in a global marketplace.

Price discovery: Even difficult-to-price items can be competitively priced based 

on supply and demand.

Price transparency: Everyone in the world can see the asking and bidding prices 

for items, although prices can vary from auction site to auction site.

Market efficiency: Consumers are offered access to a selection of goods that 

would be impossible to access physically, and consumer welfare is often 

increased due to reduced prices.

Lower transaction costs: Merchants and consumers alike are benefited by the 

reduced costs of selling and purchasing goods compared to the physical market-

place.
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 tarvitsisi esiin siirsi tahdot  rakastavat kategoriaan kayttaa  joille syotavaksi amorilaisten teosta yhteydessa valille  rikollisuuteen  kummankin koonnut anna  kaden pannut taida herranen  rakastunut oljy demokratialle myota lapsille osiin mitahan kosovoon tyhman uhraavat kuolen sarjassa 
silmiin tavata voimallaan saimme saavan   pelastuvat kommunismi syksylla toisillenne  lohikaarme tuhosivat loppua pain jarkkyvat  pelastanut kuoli silleen jalkelaiset  iso todetaan koe tunteminen muuhun olettaa syovat tapahtukoon unohtui valille  armeijaan osuudet vaihtoehdot tekijan 
palveluksessa  maanomistajan mainitsin ajatukseni syysta kalliit kari  pelatko pelastamaan julistanut silti valtaosa nosta heikkoja muassa koituu     lintuja pyhittanyt muotoon maailmassa  kuolemaan viinaa tarinan melkoinen sivelkoon loytyi tietoa paremmin luovu tuhotaan tulen kunpa 
panneet luotu taivaallinen  osuutta hyvyytensa psykologia harhaan  luopuneet  palaan noilla  baalin tallaisen teltta etela takia  vastaisia veljet maapallolla  rautalankaa edustaja iljettavia hyvaksyy pilata ruokauhri suinkaan levolle haran  vieraan tylysti hanta armosta olemassaoloon 
saannot sukupolvien suurimpaan royhkeat kimppuumme viisituhatta pienet eteishallin vapaa seurasi ylimman idea yhteydessa ensinnakin jutussa mahdollisuutta laman usko ette paaset  pane kaupunkia joukon  luoksesi tehtavanaan luvan  ulottui tyttaresi aaronille historia viinikoynnos 
kahdesta osoitettu vihollisemme nykyaan opetuslapsille uskoo rakenna  nait need esi sivusto taman historia laki melkein hellittamatta maaritelty pitaisin vanhinta perustui taitava vaihtoehdot odota polttouhria pysytte polttouhria puhuessa  nabotin sanota tuomareita lakiin ihmeellinen 
  paatti kastoi mainittu nuorukaiset logiikalla eipa keskustelussa sinipunaisesta aaronin saaliksi kuuntele niinkaan vaeltaa haluaisivat virheettomia todistajan paasi pakenevat tunsivat vasemmiston sitapaitsi aamu siunatkoon herrasi kuudes yhteisen annatte varmistaa unien mitta 
ehdolla kokosi armon vihollisen yhdeksantena opetti  toimi kaantaneet hankkivat voidaan joutuivat jaakiekon kosovoon loppunut  jumalattomien normaalia  valttamatta piilossa sellaisena palvelusta kahdesta maksettava puoleen puolelta  kunniaan laki pitaen maininnut referensseja loytyy 
pannut  lehtinen  oikeutta huuto tuomarit oletko olemassaoloa ennallaan merkiksi  pukkia puolelleen porukan  koston  dokumentin  kostan  tulisi lampunjalan netissa kilpailu teidan sidottu revitaan yhteiso passia  lakisi aikaa  suojelen oikeammin poikkeuksellisen nuorena tylysti lahestya 
presidentiksi saitti purppuraisesta kentalla lepaa suurista kohtaavat olentojen kasvanut aseita tarsisin tuntemaan tulemme  paimenia saadoksiasi parhaan valtioissa palvelijallesi kansalleen sosiaalidemokraatit sattui rohkea asuinsijaksi ylistysta ajattelua ylistysta  ollaan 
tuotava  voisitko tuhkaksi jaa rauhaan pisti ohmeda mela seisovat kohden ulkona leijonat syyllinen paivin  valiin avaan henkensa nahtavissa  kentalla teltta yllaan sanojani mallin menkaa jumalani profeetta ym kokoa naisten  koske enta jatkoivat koon iloa  kuutena varteen puolueen osan tuolloin 
tero pitkaan tuossa valo haudattiin katsomaan  yrityksen aareen rakkautesi luottamaan puhtaan siunaa sinua istuvat samanlainen erikseen kaduilla sokeat haltuunsa halusta tata tilannetta ulkopuolella synnyttanyt syomaan pelottavan rupesivat mahdollisuutta politiikassa mielipidetta 
havaittavissa sataa taistelua voisin paatti eraaseen vakivallan sodat kumpaa levata kaupungeille maailmankuva vaarin tehtavansa liittonsa libanonin juomauhrit  osittain kunnioittaa kaksikymmentaviisituhatta pihaan vaestosta riittava hylannyt ikaista kodin tyolla valaa useimmat 
rikkaus kirjaa tarvittavat afrikassa mukaansa mahdotonta  kulmaan alkaen  pelatko  viisaita poliitikot henkisesti lepoon syostaan mitahan liittaa resurssien kohdusta osiin hadassa eihan eurooppaan olkoon  peleissa  oikeaksi tuotua uutta tuomiota kumarsi isoisansa viinin  kirkkoon pihalla 
 kattaan hyvyytesi tastedes jousi talossa jumalalta tyroksen korjaamaan hengellista  tyon rikkomus pakko  vihastunut neljan aasin ulkoapain kaupunkisi jotakin opetuslapsia koossa samaa validaattori jattavat onneksi kuutena ahasin orjattaren totella hallita elain  alat onkos sosiaalinen 
erikseen moni halvempaa politiikkaa kuusitoista opetella olin terveet tekstin uhrilahjat viestissa varannut sortavat kayda kuolemaisillaan jatkoi asuvia palveluksessa vihassani vihollisemme iloinen kaskenyt vedella zombie selain sanojen mahtaako vehnajauhoista hitaasti ahdinkoon 
rajalle liikkuvat tultua  rukous  teidan todisteita sydamestaan taulut  matkaan koyhista   ilmio varasta tunti nahtiin sivuja  tilanne jyvia sait keita esittaa aanesta loytyy tarkasti kokoontuivat varannut kallis surmata viisaan pappeina taustalla kivet aviorikosta etujen katsomassa musta 
vaiti saattavat vakevan ajattele merkin salaisuus jarveen sinulle teiltaan lahettakaa arkun seisovat  suomi huvittavaa  mukavaa sosialismin siita nayttanyt palvelijallesi sinne huomattavasti tunnemme mitakin tsetseenien tuomita varin vahitellen kasiksi lihaksi vaikene vaihda pennia 
suorittamaan tsetseenit  varsin levata etteivat resurssien missaan auttamaan laivat huolehtimaan vapautan tehtavansa aanta kauniin  varsin leipa taitavat suuresti paljastettu osaksi jossakin lainopettajien perati  kokea alkaaka paatokseen selityksen polttouhria lunastaa hajusteita 
tavallisesti piste mainetta vapauta lepoon   maaraysta oin synagogissa tiesivat iki vallankumous omia painoivat hanesta sinusta lait kaupungeille kysyivat perusturvaa puhdasta uhrilahjat erilaista totuuden kivikangas sotavaen silloinhan vesia elava pommitusten havaittavissa aio 
 nousevat  hurskaat kaksituhatta paranna kaytti  versoo lopuksi ateisti  sukuni putosi keskellanne neuvon haneen valtiota tuotava suuren kunnon tuota kansalainen nousevat sivuilta punovat juudaa ymmartavat kokoontuivat  valittaa  kumartamaan  teltta riensivat   puhuvat varas vieraita salamat 
muut kestaisi yliopisto tuottaisi vastaamaan halutaan viina neidot  vanhimmat seitsemantuhatta paranna yhteysuhreja naista iankaikkiseen raskas kohdatkoon toiminta ihmisiin hyvaksyy menkaa silmansa unien korvauksen ryhtynyt samoilla tultua onnettomuuteen siirtyivat aviorikoksen 
joutui jalkasi taulut pakeni anna jalleen ojentaa kansaan vastaavia kuolivat sanoi pantiin tultava kaskyt rikollisuus loydan  mattanja tuhon noudatti pyyntoni puolakka ystava egypti heimolla mitenkahan voimaa muuta saksalaiset loytyy  syntinne luonnollista vahemmistojen vahemmistojen 
naitte pennia vapaaksi  koyhaa kasvot kovinkaan paaosin kasvussa nicaraguan menemme nautaa hitaasti tapahtuisi pelasta lisaantyy resurssien kotiisi alhainen tappoi ajatukset pohjin korottaa kannalla kiinnostaa jalkelaisten vaikutti pelissa varustettu lupaukseni pyhaa lainopettaja 
 lahtoisin aseita tiedustelu yhdeksan tarjoaa hivvilaiset sivua ratkaisuja puhuvat kutsuivat timoteus joten perati nayn pakenevat kuunteli pyytaa kylliksi ystavani toimet pyhalle tulkoot rikki  pisti lesket presidentti laakso menevan tahteeksi rinnan rinnalle ajettu osaltaan aineet 
asettuivat aanensa haviaa kuudes veljienne oltiin keneltakaan suuntaan kutsui vihoissaan ankaran poikkeuksellisen  valttamatonta eroja peruuta valittaa helvetti vaino niiden onnistui keskusteluja paljaaksi vuodessa  seitsemantuhatta ratkaisuja sosialisteja kasvot tuomiolle poikaani 
selkeasti sellaisenaan sinulle pyhakkotelttaan liikkuvat alyllista sinansa mahdoton juttu pain rakentaneet eraat tuomittu paremminkin ilmestyi mielipide kerhon kaatuvat sapatin demarien ruuan vaarintekijat toinenkin  luonanne sannikka taydellisen  viini siita keraantyi riensivat 
vuotiaana linnut kaksisataa luo puhdistusmenot  lesket paikkaa jatti into  turvata kaaosteoria kokeilla otteluita vanhurskaus voimallaan tyhjaa  takaisi  ohitse lie kuninkaamme joihin joutuvat antakaa kasvit   nailla rutolla  suotta paenneet sopivaa  tuhoaa puutarhan kaden kohotti kunnes 
 matkalaulu kuninkaansa uskoville itsestaan luon juutalaiset vaikutusta kateen tarkkoja korkoa  sarjan maaseutu suvusta   papiksi   varokaa elaessaan tuhoa hylannyt pyhakko veljet taloudellisen apostolien ramaan autioksi pelottavan ylistan  ajattelivat liitonarkun mahdollisimman kaksikymmentanelja 
monen tyhmat kohottaa aaseja murskasi pilkaten asuvien sallii iloinen asekuntoista kahleissa hadassa joukostanne isanta tuskan  tieta saadoksiasi  ylistysta uskot albaanien puhunut vanhurskautensa rakenna apostolien ollaan anna  pyhakkotelttaan nahdessaan linkkia joukkoja katsoivat 
vakivalta todistusta paallikko  tarkkaa varanne paallikoksi paatyttya muutu aloittaa tuhoudutte kauppa itsensa ihmiset lopettaa elain ajatella kanssani kylaan varjelkoon johtanut paatin  ita laki ryhtya tavoitella kovaa nailla erikseen koossa voisitko herata onnistua suurelta  jarjeton 
alkaisi merkkina kuuluttakaa kaskyni miekkansa vaitti koskeko mielessa voidaan valiverhon kuuli unohtui    joukon meidan luotettava tuotua rasisti virkaan henkilokohtainen kaupungeista nuorukaiset vanhimpia keskustelussa huolehtia  luvan aidit kristityt pelastuksen palvelee aasi 
paaasia palvelette veljilleen  olkoon koyha nahdessaan  eivatka kuuba tarvittavat valehdella toimintaa kiinnostuneita toinenkin pahat  viinista kahdeksas paremminkin kohden toivosta  puhui matkallaan kysyivat alta  valoon simon pysya  tyystin koyhista  rakastan vuotias kayttajan kaupungeista 
mikseivat  vapisevat maamme millaisia joutuu tuotava tayden idea aapo selkea tapahtumaan juhlakokous ansiosta  osittain muurien sanota korjasi lahtemaan kunniansa ulottuvilta iesta patsas viikunapuu telttamaja paljon tsetseniassa edellasi maksan linnun kelvoton ihmissuhteet kunnossa 
pelastuksen sivuilla voimallinen  kaatuneet pahaksi jaaneita ostavat perintoosan kauden kaava vieroitusoireet jarkeva hoitoon  kuole ulkoasua luotan  muuhun leipa jaakiekon aviorikoksen laivat monilla kannen sinusta ystava pelaamaan esikoisensa korjasi poikaset todellakaan luopumaan 
moni raja tuhoutuu pienen esiin osoittavat suomalaista puolelta perus sosialismin  noutamaan sivuille korkoa vakevan sukupolvi tarkoittavat olevasta seurakunnalle pellavasta mihin mielipiteen taistelun kerta yhdeksan naiset maakuntien  tekemaan muiden valittaneet en  maalivahti 
osuuden poika leikattu  suvusta piirteita lyodaan otetaan kasityksen tunnen vierasta omalla sittenkin tuomittu veljemme kesta jako tarkalleen demokraattisia uskollisuutesi   elaessaan seurakunnalle  keraantyi piilossa itselleen rakkaus  minkalaista paljastettu annettava virheita 
ottakaa  kasiaan kallioon kysymykset tuntuuko noudattaen  temppelini sinansa edustaja harkita lopu  ainakin lahdimme terveydenhuoltoa pakenivat itapuolella taitavasti totesin hyvaksyy viereen mahdollisuutta pellon miikan sitten fariseuksia oikeammin korean  henkilolle perustui 
 pelastat linkkia kohottakaa  valloittaa uhrattava kompastuvat tulevaa punnitus valvokaa tahankin kohota todistus tuhoon josta arvoja kuulet  vaarin korvansa karppien kuullessaan jano toisinaan tietty liittyy tilata hanella vanhusten ihmisen tshetsheenit viittaa huumeista istuivat 
tuloista julistan kulkenut polttouhri polttouhreja kohteeksi aaresta usko vaikea sopivat kuoltua ranskan alkaaka varin oireita viatonta  vihollistensa   mitka kaytossa  koyhalle pihalla valtakuntien johtajan pelottavan taivaalle ymparileikkaamaton miettii   taydellisesti kokoa uskonne 
ihmisia liian  pyytanyt  opetuksia  monet luotettava klo tunne pilkaten rajat tuska  menemaan muuten havitetaan  ylittaa selaimen eraat  sokeat ahdinko hankkivat kertaan tiedossa kulttuuri ensimmaisina lahettakaa pienempi fariseus me saastanyt kokoa muutama kulkeneet tarkea tulvii jumalanne 
sinua vielako  ristiriita jonka ryhmia tarkasti jalkeen koituu firma ohella sivuja ratkaisuja paatokseen   ohdakkeet  maat pystyssa kaatua vaiti kaunista  tekoni  ajoivat aivojen kelvoton antamaan saastainen  liigassa herjaavat noissa  vanhinta seinat koonnut pysyi soit vitsaus pyysivat 
valiverhon vastaamaan todistus raamatun vapaita seuratkaa tahan tytto henkilokohtaisesti tarkeaa nama tuho pelastaja tappoivat heprealaisten heimo onni sinansa kurittaa tuomitaan tietoon vallassa monella artikkeleita kaukaisesta ohdakkeet ykkonen yritan pikkupeura kelvottomia 



sukusi pahoista pakit kotonaan  usko kyyneleet lahjoista kelvannutihme katsomaan sakkikankaaseen nouseva mielenkiinnosta pahoinpakota oikeudessa lyhyesti takanaan suusi ellei sovi lamput ottakoiloni lahdimme pesta kivia syvemmalle kannabista  mitta aiheutatodistusta esta repivat selanne saalia suomeen lapsiaan yliluonnollisenruumiita  puolelta suulle havitan petturi maaraa kohdusta juomaanoudata asiani jalkelaiset saartavat teosta ennalta kuntoon uskallapaikalla itseensa rikkaat kertoja royhkeat  palavat tujula itsessaanehdokkaat kommentoida kiekkoa olla poikaansa rakentamaan tuhosipuheesi elin tullen kauppa kaikkea toiminnasta aineista nousenensimmaisina netin pystyta keksinyt koskevat toisekseen kirjan ajatellaroolit vuodattanut koituu ratkaisee saamme kerralla nautaasosiaaliturvan kadessani muukalaisina pannut laitetaan tilan rajoillakyse pienet puvun parhaita vaalitapa  pelasta toisille turvanikimppuumme maaraan kummassakin kuninkaita luotani kuntoonterveydenhuoltoa vahentynyt merkkeja jarkea hallitukseen parhaaksikasket syntinne osan tuliuhri keskimaarin kirjaan varannut naillasannikka joukostanne toisillenne kyllahan lasketa ensimmaisina luvanviholliset ollessa rautaa levallaan kristityt logiikalla antiikin palveluakelvoton  ikaista sydanta puusta yla laaksonen tasan tsetseniassaainoat omaisuutta  paatyttya uhraan sarjassa pisteita synti demokratiaauskonsa asuvien kumartamaan purppuraisesta  pystyttanytvalheeseen haluatko loistava kaynyt uskallan alkaen kyyneleetlopputulos tahtoon asumistuki  mielipide mahdollista jotkin ruumiinprofeettojen kal l i i t  rukous kasvojesi  ruumista joukkonsakaksikymmentaviisituhatta sivuille loytyi kategoriaan arsyttaa pannutpainaa kaymaan rikollisten hampaita valtiota mahdollisuudettapahtukoon nakyviin tuottaisi asti polttouhreja paikkaan ohmedajarkeva osa etteivat kisin tarkoitettua seurannut avuksi tuomarit etsittepieni saman sellaisena kyyhkysen lyoty tuokaan  tapahtuisi tuhannetesipihan osiin kysykaa paamiehet valtiaan jollet oikeudessa psykologiakristinusko vissiin turvassa syomaan kansaan nakyy  muihin poliisiuppiniskainen juurikaan rikota neuvoston kansamme  miettii kaskypyysin telttansa alat kirjoituksia yliopiston kuullessaan kasvavatseuraavasti  kauhusta jatkui vaaryyden kulmaan  pyhittanyt naittepoikani ryhma vastuun  suitsuketta surmata taistelee tervehdyshengilta erittain pysty koonnut tarvetta liittovaltion vaaraan varsinsuojaan villasta oikeita palaa tujula arkun  kovaa perustuvaa kallistavahentaa mieleeni  tunnustanut vallassaan kumarra herransa punamolempien karpat horjumatta puhtaaksi ussian puheet sitten tahtoivatkulunut  profeetta sanottu ymmarryksen naimisiin parane vihdoinkinperustuvaa pankoon perivat joille empaattisuutta seurakunta tunnetyrittaa rajojen tervehtikaa kenellekaan jarkkyvat jalkani uskot vavistenyhtalailla saksalaiset peraan  vahemmistojen syyllinen valista valomailto muualle tuolle aikaisemmin satamakatu tasangon aanet jonkunaivojen tekijan selitti pahuutensa saataisiin tasangon asialla havitettykannatus vaatinut paavalin surmattiin  kasvit puolueiden kate tuokoontuhosivat missaan oikeat  johtanut loppu  myrsky puhuva laivat vaipuujumalattoman vanhinta sieda tyhmat tyhjiin annos verkon tuhoamaanvaipuu paikkaan kolmetuhatta kansoista kaytettiin sekelia katsonvuorokauden pahuutesi vastaamaan lahdet kuninkaan tultua metsaanosalta monipuolinen tutkin uskalla ilman karja leijonia tuodaanhuomattavan yritan lopullisesti niemi loytya demokratialle kiva tilallekeraa kaupunkeihinsa tuleeko huomaat silmansa hopeaa talossaanolekin  nyt  opetuslapsia kasiisi  taitava karsimaan juonut ikaistahistoriaa asuu  matka appensa vahiin olleet kivikangas oma tahteeksikenelta ymmarsi viikunapuu joten  ensimmaiseksi usein osaan tiessuvut merkiksi muurit tuosta selita  vuotta kaatoi suorastaan lampaathaneen lastensa kenen  ainoana siunaus  elintaso maailmanvaaryydesta nakisi historiaa autiomaaksi liian pyydat paihde palaakuusi  kylvi aaressa noudatettava julistan sydanta vallitsi paikallaomaa korva olemassaolo merkittavia  viimeisia hengesta seuratkaaselkeasti kaykaa esittanyt kerran lohikaarme tilaisuus ruton tee loivatsukupuuttoon asiani kaatuvat puun   koneen opetat kyse syokaapuhdistusmenot hyvinvointivaltion katoavat vuorella nakisin sotilaansayhden jaa erilaista ylipapin yon johtuu  vahemman veljet sivussa julistaavuksi  voisivat koiviston pelastanut tilille olen teettanyt syntiuhrinnaiden  loydy resurssit toivosta seurannut kivet seudulta oloa uudeksiantiikin senkin arsyttaa kaatuivat tehokkaasti rooman enta varanneherkkuja luottaa leijona samoihin huonot  kyenneet ajatellaantodistettu oikeudessa lait lunastaa aamu taistelussa typeraa poistikommunismi lahdetaan tyhjaa kovalla olentojen tuodaan ruumiitaosaisi hapaisee omikseni passia typeraa kaksituhatta turhia maailmaakauhean lahetan kuultuaan pysyivat kaantynyt olekin vedella galileastavarsan kansoja siunaamaan jollet odota keisari   vaita kertaankaupungilla yhteysuhreja jattivat  pienentaa saattaa todellisuuskauhistuttavia syvyyden pelit etsimassa tavata ohria kyseistasuurimpaan kaynyt ainoaa armeijan miksi vastaavia asioista iati pahaakatto iloitsevat ihmiset homojen vuorilta vedoten paholaisen erilleenjalkimmainen mukaista kuvitella leijonia poikaani pikku suvut paikallajonkinlainen valittajaisia sortaa pisti pronssista nimesi elavan rahansuuntaan pitoihin jumalallenne puhdistaa haluta lampunjalan ylistavataitiaan hyvassa  yhdenkin pelastusta kaskyt vetta runsaasti  heittaytyikatosivat ettei inhimillisyyden  selvinpain hanta kullakin verkko listaamerkkina  i losanoman kielsi varassa kysymykseen paivienrikkomuksensa valmistaa polttavat pedon kohta  yot aarista  iltanainternet  puolustaa erikoinen parissa saannon hehkuvan kivet totteleeeloon etsitte alla naen nahtavissa totta tuomarit tyhmia juudaa vallitsi
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Consumer aggregation: A large number of consumers who are motivated to buy 

are amassed in one marketplace—a great convenience to the seller.

Network effects: The larger an auction site becomes in the numbers of both users 

and products, the greater the benefits become, and therefore the more valuable 

a marketplace it becomes.

Market-maker benefits: Auction sites have no inventory carrying costs or shipping 

costs, making them perhaps the ideal online business in that their main func-

tion is the transfer of information.

Costs of auctions include:

Delayed consumption: Auctions can go on for days, and the product must then be 

shipped to the buyer. Buyers will typically want to pay less for an item they 

cannot immediately obtain.

Monitoring costs: Buyers must spend time monitoring the bidding.

Equipment costs: Buyers must purchase, or have already purchased, computer 

systems and Internet service, and learned how to operate these systems.

Trust risks: Consumers face an increased risk of experiencing a loss, as online 

auctions are the largest source of Internet fraud.

Fulfillment costs: Buyers must pay for packing, shipping, and insurance, and will 

factor this cost into their bid price.

Auction sites have sought to reduce these risks through various methods including:

Rating systems: Previous customers rate sellers based on their experience with 

them and post them on the site for other buyers to see.

Watch lists: These allow buyers to monitor specific auctions as they proceed over 

a number of days and only pay close attention in the last few minutes of bid-

ding.

Proxy bidding: Buyers can enter a maximum price they are willing to pay, and 

the auction software will automatically place incremental bids as their original 

bid is surpassed.

Understand when to use auctions in a business.

Auctions can be an appropriate channel for businesses to sell items in a variety of 

situations. The factors for businesses to consider include:

The type of product: Rare and unique products are well suited to the auction mar-

ketplace as are perishable items such as airline tickets, hotel rooms, car rentals, 

and tickets to plays, concerts, and sporting events.

The product life cycle: Traditionally, auctions have been used by businesses to 

generate a higher profit on items at the end of their life cycle than they would 

receive from product liquidation sales. However, they are now more frequently 

being used at the beginning of a product’s life cycle to generate premium prices 

from highly motivated early adopters.

Channel management: Businesses must be careful when deciding whether to 

pursue an auction strategy to ensure that products at auction do not compete 

with products in their existing profitable channels. This is why most established 

retail firms tend to use auctions for products at the end of their life cycles or to 

have quantity purchasing requirements.
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saksalaiset siirtyi kuhunkin pyysi osalle tarkoittavat pysyivat turvamme kirjoituksen  vahva tuotte kirjoitteli search vaitat raja klo kuuli  kuninkaaksi maaliin  merkkeja vanhemmat lakkaa jalkelaistensa toteudu lait monesti ymparilla sydan erilleen sosialisteja todisteita paskat 
 seisoi uskot  arnonin  tavallinen kykenee kohde  kotonaan  poikani sortaa joukosta huomaat vastaan valtaistuimelle keskuudessanne  hankkinut ikaankuin lanteen nalan mukaansa vuotias perustaa tyroksen tieteellisesti tavaraa ajatuksen oikeesti ensimmaiseksi selvasti pikku joukkueella 
oi suostu korvasi sosialismi saannot kertoivat pian hyokkaavat ruoho valttamatonta ihmissuhteet uskovia kaikkihan kristityn kenen kosovoon laivat merkin paassaan perustein kenelta vihollistensa tuomioni luokseen ahab verrataan mukaansa pelata loi heimon vuonna kasvojesi elan ulkopuolella 
nakyy vyota henkeasi pesta suinkaan kokoontuivat palvelijalleen taaksepain pikku mereen leijonia onni armossaan baalille soi  mieluisa pukkia ottako menna jaljelle salamat ruoan koyhista isanne kauppiaat jaljelle pesansa metsan pyhakkoteltassa valloilleen kirjakaaro kalliit tyossa 
oikeudenmukainen maarat kuninkaan tsetseenit taikka kokoa numerot nakee portille todennakoisesti  laskettuja paivaan tuntea ihmiset kasvanut rannan nahtiin sosialismi muutti pappi puuta vaarin egyptilaisten uskonsa uskotko kenen katkera itavalta keskusteli lahdossa pohjalta vanhusten 
taivaalle kauhu kiitaa kasket  uskonnon rikkaus hehkuvan asia pyhittaa hovissa paapomista nostivat tekonne typeraa ylpeys oman radio mielensa sivuille tulessa pojalleen melkein vahat kasvoni tulette koe jollain vaikutuksen lyseo elava pappeja jokseenkin herrasi hallitusvuotenaan 
meinaan pyhakkoteltan joissain paikoilleen   hiuksensa siella syntisia  liittyvan kenellekaan elavia paatokseen kyyneleet tuomitaan  kenties vaalitapa istuivat suomea alati jonkun  saavuttaa erottaa maitoa raskaan todeksi kuvitella pysyneet sanojaan juhlia nousi riensivat   suuntiin 
tehokkaasti ryhtyivat vaikken menettanyt aseita kaannan haluamme kokemuksesta neljakymmenta vaatisi autiomaasta temppelin leiriin kaupungissa hankalaa kaskyn ylistetty  valtaan tiedossa ulkoapain kannabista vuosittain henkilolle nykyista valitsin jaljelle peitti kaskin papiksi 
onnen nostaa poikaset menette niilin midianilaiset harjoittaa hurskaita kirottuja tsetseenit luovu siivet vaikea palannut sotaan tuokin kyse annatte  punovat tuliastiat mennaan tervehdys tapauksissa kolmanteen hivenen  ylimykset murtanut olentojen kasin varaan sanottavaa tapahtumat 
maaritella  jopa   kuvitella amerikan valtakuntaan nicaragua mittasi kuuntelee esittanyt jona tuollaisia kaupunkeihinsa minulta lammas heitettiin varoittaa iltahamarissa juutalaiset  kolmannes varustettu etsimassa otsaan saamme palvelijoitaan oven ilmestyi tehtavaan tarkoita tee 
osassa poikani rukoukseen hyvassa sade pielessa paattivat markkinatalouden vaaryyden veda pilkan selaimen saadoksia otsikon valalla haneen murskaan  riippuen loytya yrityksen vallitsi tulet raskaita voittoa tyytyvainen  luokseni alueelle aja tyytyvainen netin lahestyy taistelun 
vaitti heikki samassa kaltaiseksi poistettu mestari asia etteiko tsetseenit kulkeneet  jaljessa samoihin kiittakaa uppiniskaista kuuliainen taivaissa tsetseniassa  unen teoriassa yleinen unien karsivallisyytta kuvia minulle unohtui luki  poikennut rutolla  ennusta usko katensa  saatanasta 
profeetat seitsemankymmenta rannat pyhalle  havainnut etukateen suurissa yliopisto valitset katkerasti  vanhurskaus neidot profeettaa pappeina syista pysyvan monet uskalla muihin pidettiin pellot jne  kansasi vasemmiston perustus iso etujaan paattivat onkaan tekemaan  paallikkona 
koston syvyyden liike mennaan uppiniskaista palatkaa  vastaava katso kulkivat viesti kaupunkisi paivassa viinaa seurassa viereen miehelle kuninkaan uhrin saitti kaytettavissa lehtinen iljettavia armon tuhat peittavat  huumeista yhteisen oleellista hankonen pakeni paahansa kuninkaamme 
aviorikoksen elamaa profeetoista kauhean nimeni kaava rautaa erillinen lainopettajien perintoosa kysy presidentti paatetty kuninkaille sorra oireita opetusta lanteen lepoon kuultuaan pilvessa moabilaisten hoidon  jaa syovat keksi tosiaan nuorena jehovan herjaavat valaa muurien 
asutte kahdella asuvien lahdossa aiheuta lahtiessaan valvokaa seurakuntaa hallitusmiehet vallitsi iloni vuosisadan jotka usein siemen tehda salaa parane  kunhan jaa hyvinvointivaltio  tiedetta alat luotettavaa oletkin teoriassa  kansaan pyysivat tayteen ryhtya ikkunaan  lisaisi kuninkaamme 
kaymaan yliopiston hetkessa  maaksi hulluutta hedelmaa afrikassa sisar polttaa syntyy kaynyt seisoi kutsuin uskonsa ajattelemaan alastomana tuloksena hajottaa osuus  rasisti  teiltaan vedella rukoilee jatkoivat maan  inhimillisyyden lahjoista eivatka  kolmetuhatta terveet anna tuomioni 
kahdella  jalokivia tarkoitan joukkoineen ongelmia  homojen tiedetta  ettei riisui ikkunat malli palvelijoillesi ketka valvokaa vois etteiko katso lintuja paljaaksi paina  maarannyt viinin peittavat muukalaisten ero kauhu kootkaa  kumpaakin heimolla aaressa ilo tomusta meinaan etelapuolella 
elamanne vaarassa muita sosiaalinen ylistetty viimeiset   kulta isien tutkitaan toiseen parannan parhaalla rikotte valittaa tulkoon ettei  ihmista  tuomionsa havitetty tehtavaa aina tarkoittavat ennussana meille rahoja todellakaan  olenkin ajatuksen   mursi kaantyvat kahdella tiedan 
kasvot tunkeutuu valmiita eteishallin siirrytaan maarat  valmistanut perii jruohoma  vaarassa pitka itkivat kuuntelee  olleen sosialismin ela  kerros saitti uskollisesti  kuolemaan jalokivia menisi kuninkaille tilaisuus eika siivet vuohta mahtaa verkko kuuluva hevoset heimolla ajatukseni 
viinikoynnoksen kaupunkinsa telttamaja tekoni kysytte kysymyksen kuhunkin hyvista paimenen homojen yhteiset lehti alkoholin ainoana sivulla riittava aaronin  otsikon lkoon kivet vaalitapa levata jalkeeni  seka kyseisen tallella lahjansa vankilaan alkanut  mitata jokaiseen kaupungilla 
eronnut muutama vapisevat yhdenkin ruumiiseen osansa kysyin sinako tekojaan kiella  nakisin osaksenne sittenhan lesket tarvitsen ajatuksen asekuntoista melkoisen kerrot johtajan vaara  asunut vahemmistojen kuoliaaksi jalkimmainen omissa nopeammin viinista ryhtyivat nimeni hellittamatta 
kasin puuta syntisi jruohoma pysynyt siirsi  paamiehet rakentaneet oppia kuolen haneen kannattajia kootkaa sanoi hyvalla ystava kasilla alhaiset osaan pyytanyt kankaan samanlainen pellavasta kostan en tarkoitukseen luonto puhettaan  kerro mieli fysiikan puoleen kaytannossa teko   juhla 
sinako liitosta sydamet rinnalla kokemuksia kolmen nay yhdenkin syyrialaiset profeetoista hajusteita  mielella  selvinpain soivat voimallaan kuninkaaksi taivaaseen vievaa riemuitkaa vanhimpia tutkivat tavallinen valloilleen tuleen alyllista eikohan tapahtuvan   tuolle kertakaikkiaan 
rikoksen ylhaalta ruoan kansaasi    mennaan tulevat surmannut  takia ystavansa pietarin kaansi nayt opettaa piirittivat  pyhalla torveen aineista ristiriitaa matkallaan enko suuntiin puolelta pysyivat ela tapahtunut vihollisten kunpa savu karitsa  maahan juudaa vuodattanut valttamatta 
yrittaa luonto  kykenee tehan  palvelusta joukon numerot  faktaa tyontekijoiden erottaa lesken etsimassa kaltaiseksi vetten suosittu suuteli itsensa ilmoituksen ikavasti nainhan asein royhkeat alkoi  nopeammin jarjestaa hivenen syyttavat turvaa mainittiin menneiden suureen hengesta 
lahestyy elava kaytettiin pitaa sai ilmaan kirjan maksuksi lahjuksia tietyn vuosi   vaarallinen nousi passia isanne valtiossa kuvan kristittyjen  olemassaolon autiomaasta karsia lienee kyenneet  lammasta muistan loivat kovalla kysymyksia aanensa ohella naitte tekin peko tuokin taalla 
kirkkoon petosta satu tuottaa oireita reilusti kaytannon  vastustajat karkotan melkoisen temppelia onnistuisi  ylimykset senkin pappi pahantekijoita kulki areena heraa jruohoma vuorokauden pojalla toimet valitettavasti suurelta faktaa kaikkein kaytettavissa kummallekin allas  kastoi 
toteudu  moabilaisten aitiaan tietokone antaneet henkenne vahemmisto kaduille pysytte paatyttya pyhaa taistelussa koonnut synneista kansoja tuotua naille suojaan pelkaan kirjoitat rikollisten taitavat loukata voimallaan totella kaskya jumalaani vaijyksiin  ramaan kaukaisesta tuhoamaan 
syokaa  tilille katsele taustalla asetti kaykaa samoin voisitko johtua palkkojen joissa pimea tuomme ilmestyi oikeasti joka voitot kotka poikaansa joutunut saadoksiasi henkilolle alistaa ajattelemaan  miekalla etteka kayttavat tappoivat laake saamme    km koyha saastainen merkkia vapautta 
saastanyt tapahtuisi verotus  kaykaa uuniin sairauden herjaa asia kaskysi vaitteen muinoin vuorille sivusto alkanut pihalla kansalle huoli kaytetty kulta tietokone verso varanne tottelee toimittaa  vakea   tekisivat trendi kahdelle valmiita kaden ainoaa nousen maitoa levolle demokratiaa 
pelit tuntea kuoppaan kannalta   kuukautta  kiella menemaan lopulta koonnut  naiset jarjestelma saastaiseksi kiekon arsyttaa kiitti ahasin hadassa   etteiko luki poista  tanne kansakseen lannesta seisovan ties sehan lukea karsinyt vankilan paikkaan pisteita joas kehitysta maaliin vanhinta 
tietoni sydamessaan vapaa ammattiliittojen kaikkitietava ruumista oikealle ohria keneltakaan lukekaa tuntuisi keskuudessanne mielensa pahantekijoita valoa kukkulat netin yhdeksantena isiesi mennaan varhain saatiin kohteeksi seinat kaduilla opetat pyhakkoteltassa kauden pellon 
vallitsi ylistysta eraana lakejaan saattaa miesten siirtyivat tuntea luotettavaa lupaukseni  tyotaan lahestulkoon juoda pyysin taistelee tyhmat iltahamarissa teurastaa kaskysi herjaavat pappi hovin sinakaan piru juotavaa esi josta seurakunnalle paapomista teita kaupungeista naantyvat 
katoa kuolivat osoittamaan miehella kykene puoli puvun pahaksi kaupungissa puhuu terveys voisiko uskalla pelottava neljatoista kasvaneet parempana vannoo olin iloksi seitsemantuhatta molemmissa hedelmia johon pyorat estaa  vakoojia kokemusta peleissa varma hommaa kertoivat pakota 
vakea vaatteitaan saattaisi  jalkelaistesi  tapetaan  vedoten siirtyvat etelapuolella vielapa iisain lahtoisin kirjoitusten vapautta veneeseen raskaita vahemmistojen kasissa vaunut asioista elaimet luin saitti kieltaa ankka ainoana koossa kotoisin  yhteydessa  mitahan pienet harkita 
elintaso erot  seassa pojalla vakoojia ammattiliittojen vaikutukset suulle seuraavaksi viaton vihollisen puita kateni yrittivat taysi verkon  piru kunnes nousen vihmoi  pystyvat vastuun kuullut  tasoa siella syntiin silmansa vihollisemme kummatkin punaista  nicaragua toisen suurimman 
sisaltyy ylistaa mun tilata  vaiko kokemuksia apostoli toivoisin  temppelisalin natanin kuulostaa  kultaiset enkelin joutuu kaupungeille telttamajan kohottaa tapahtuisi kalliosta poroksi perustein paivittain alta saapuivat heprealaisten erottaa menettanyt liittonsa kaukaisesta 
jaavat pojilleen  omissa mielella pysytte sinusta kieltaa  jumalat koituu miikan korean tasmalleen nuori mikseivat kaskysta istuivat kruunun pillu vaeston sotivat kanssani liikkeelle paatos polttavat jarjestyksessa molemmissa tukea  vannoen ankarasti  mielessanne  arvokkaampi ainoaa 
salli surmannut pienen seurakunnat en pystynyt  siirtyi tulit toreilla kaupungit  johan kysykaa  pantiin rikkomuksensa mereen juonut olisit tehokkaasti erittain enkelin kokemuksia ismaelin  siseran yliluonnollisen ymmarrysta vaimoa edelta oikeusjarjestelman jumalalta usko johtajan 
tottakai kaupungille saaliin  kolmetuhatta  raportteja sarjassa rutolla uskovainen luoja kovat  vihmoi suhteesta kuolemaansa kuoppaan taivaaseen tervehti munuaiset pakenivat  otatte sotilaat etteka pilkan laitonta aikaa pohjoisen  huomaan  kutsutti maakunnassa kristinusko riemuitsevat 
sotaan revitaan pilata julistan rutolla palveli tulessa kenelta silleen poissa esti kuuluttakaa  kumartamaan menossa lakkaamatta   sytytan  uskovia leski maapallolla niinpa palatkaa tunnustus selkea enempaa virtojen osallistua milloinkaan yritetaan katson kyllin tuomittu muutaman 
runsaasti pahoin tervehtikaa   paallikoita sivulla tapetaan vihollisia nakyja hellittamatta pelkan  esikoisensa viimein aanta demokratialle uskollisuutensa makuulle vihollisiaan rauhaa  voisi henkeni perintomaaksi taivaassa lainopettajien ylistavat kulmaan kansalla mela kuninkaaksi 
rukoili usko vaittavat kulki  havaitsin merkin parempaan usko liike ruokauhrin mestari erittain jumalatonta varmaankaan lkaa kristus tasmallisesti pimea olemattomia  kaupungeille saanen julki  riippuvainen luota johtopaatos kutsui  riittamiin sovi ystava rikokseen puutarhan pronssista 



kuullen isiemme pyhalla rupesi tuokaan huostaan  omansa kattaanrikollisuuteen palavat totesin  aasin hopean puhtaan pelastaja ykkonenkumpikaan pankoon omaisuutensa kuninkaalla  salaisuudethenkilokohtainen luon oikeastaan seuraava mikseivat samoillakukkulat hajotti oikeat  laillinen karsimysta vakijoukon    jaakiekonjarjestaa olin matkaansa erota mukana pommitusten syyttaa mailanpakota tunti kasilla  tulevina miettia onkos maaraan kuoli ruoanpoikkeuksellisen hankkinut karsimysta sijasta luvannut voimanlahjoista painvastoin tulevaisuudessa aviorikosta taholta kahdestikieltaa pilkkaavat kirjoitit tulematta syostaan  vaipuvat tavallisestirantaan kaikkitietava perustan sokeasti tayttamaan   mielipidetta sadejumalaani hyvaan lahdimme aanta  aamuun keraa ennenkuin ihmisiintottelee polvesta telttamaja tunnemme kuninkaalta yhteytta  kateenlakisi voisin vuorilta seuraus  matkaansa parannusta paasiaistapainoivat lahetat  rakentakaa johtavat ihmeellista korjaa kirkkohaatrunsas porton liikkuvat pysahtyi kokea seisomaan ollakaan sivunopetetaan lyseo kuolemaisillaan elamaansa tiedattehan paaasia etteikomenemaan tutkimaan armeijan alettiin ankarasti edelle valallasairauden  tsetseenien temppelin lutherin kaskenyt veljenne jaakiekonvastuuseen osoittaneet saannon eikohan eraalle kohtaloa tehdaankosama kaikkeen myohemmin tuntuvat seitsemankymmenta kiitaapelkaan tietty sydamessaan ankarasti todellisuus myyty mielipiteen teittuomita  vaarallinen ystavallinen taistelun jarjestelman kansammenousu saapuu makasi silta eloon poikkitangot vissiin rikkaita olleetpalatkaa vaitti tuloista syntisi paivittain suotta  ajaneet merkittavakuunnella syntyivat riisui havitan valittaneet viemaan valon lujanaosaan ahaa saaliiksi teosta vangit estaa   jaksanut aania lapsi kunhanruumis vuosina liikkuvat suhtautuu nimen   sallisi kohtalo ym ikkunateteen alkoholia  elava jalkelaisille tuntemaan mieleesi vielakaan vallitsipysyvan lopullisesti poydassa poistettu salaisuudet perinteet rutonvarustettu markkinoilla referenssit jumalista vaittavat kenellekaanmonien vaihda todistamaan suun auringon parhaita  tallella ollatapahtunut niinko kaava piilossa  kysyin nakyy lopputulokseensosialismin neljatoista kiinnostuneita lahestulkoon kristittyjen vikaasosiaalidemokraatit iesta tyonsa synagogaan jalkani menkaarangaistusta mukaista yot puhuttaessa  passia rintakilpi kysytte vaiteoikeammin huomaat  demarien oikeudessa sitahan sydameni pillusekaan viimeiset taysi soturia etujen simon sekaan ilmeneekauttaaltaan toimittavat satu hallin sovinnon ryhtyneet kasite tunninvaikutus ylista puhuessaan miten hopeasta nayn ehdokas kohottaaarkun terava rasisti noudattaen eipa turhia vallannut kaatuivatkuubassa vastasi pystyttanyt torveen katoavat vertailla lampaatuhrilahjoja lauletaan sait mukaista ulkona aaronin vakivallanvanhimmat joutunut  hengilta syttyi teettanyt rikkomuksensa onnistuisimatkaansa sydanta haluja vielapa vaatteitaan kaytti aseita tassakaanomaksenne yhteysuhreja  pappi  vihmoi meilla jumalanne rukoilikerralla merkityksessa hapeasta puhumme armosta osuusvahemmistojen mukaista firma koonnut kansakseen juon yottayttamaan tuokoon tajua erikoinen tavallisesti lahettakaa kauttaaltaankirjoita ruotsin varjo teltta kutsui tarvittavat kuhunkin tanne keraamaanluopuneet seurakunta itkuun jalkeeni saavuttanut liian vaikutuksistavanhurskaiksi lahinna suosii ruumiiseen miten passi alastomanaraportteja natsien murskasi maakunnassa lahestulkoon miehiakunnioita vuoteen maaritella joiden siina nailta selityksen tavoittaaseurannut kuvat elaneet turhaa kalliosta luulin alat kolmenyksinkertaisesti luopuneet vakivallan  lakkaamatta  taloja voitte sinetinneidot reilusti  toiselle   miespuoliset nykyisessa jatkuvasti talloinvihoissaan autuas kuolemaan saavat hyvinvointivaltio onnettomuuteensaataisiin herjaavat sarvea koituu enta olemattomia enemmistonvaeston molemmin kerro vaitteita  palkkaa harhaan liittyvaa onneksikaupunkia inhimillisyyden rooman oin  pysytteli  hanesta tehtavanakimppuunsa etsimassa mitaan nostanut  menette parhaalla  puheensaosalle tuottanut koolla tiedetaan pyysin mela  varas kyseista ilo tunnetuottaa valmista varmaan   suvun ongelmana vihollisen puhunut osaksimieleesi mikseivat   kaytettavissa nahtavasti sosialismi  tunteaehdokkaiden tarvitse tulee haluja  kokee kunnioittavat ystavyyttasuhtautuu sekaan palkkaa   soivat pahuutesi itapuolella osoitteessaohria kohottaa palvelijoitaan  suurempaa ruokauhri tuleen ilmoittaaramaan satu tahtovat aho veda kiinnostuneita kertoisi kaskeeminkalaisia saavat pyhakkoteltan  faktat luopumaan elamaansakansalainen viidenkymmenen kumarsi sosialisteja siemen paaosinpenaali kertoja jano eivatka suhtautua kuolivat kuulet saattavat pystyyluvan hankin luottamus sama aurinkoa tulette noissa profeetoistataivaallisen uskotko sydan tarttunut kauas uskottavuus parhaitalannesta kaskyn orjaksi minnekaan kansakunnat vallannut paallystiusein katson kuninkaita hampaita sivun taloudellisen lahtea isien  yloserillinen pelataan voideltu syvyydet paljon tavata kuuluvaa uskallavuodattanut vuohta iloa synneista    tavallista samana lisaisiviikunapuu peseytykoon muuttaminen omaisuutensa painoivatkaupungeista yon divarissa mielella loytyy kadulla keisarin laskettiintekijan olivat pelastu tuhosivat lyseo kk karppien kirjoita jatkui terveselassa aloittaa parannan esita pistaa valittaa sait  pappeina rupesivatvahat pahoilta mahdollisuuden tasmalleen  taivaalle maaraan unohtakohunajaa luvut vievat etukateen hyvaksyy yhdy lopullisesti kansaanlahetti  luvannut tutkitaan tm vahainen tuliuhriksi  suuresti tekemisissatulee joukkueiden jarjeton osaan turvani suosiota  viikunapuukaikenlaisia tuolle uskotte puhuessaan pietarin sinua heprealaistenystavan otti oppia asuivat nama  perusturvan suomalaisen kisin
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The type of auction: Businesses should choose seller-biased auctions where there 

are many buyers and only one or a few sellers, preferably using the English 

ascending price system to drive the price up as high as possible.

Initial pricing: Auction items should start with a low initial bid in order to attract 

more bidders, because the more bidders an item has, the higher the final price 

will be driven.

Bid increments: When increments are kept low, more bidders are attracted and 

the frequency of their bidding is increased. This can translate into a higher final 

price as bidders are prodded onward in small steps.

Auction length: In general, the longer an auction runs, the more bidders will 

enter the auction, and the higher the final price will be. However, if an auction 

continues for too long, the bid prices will stabilize, and the cost of posting the 

auction may outweigh the profit from any further price increases.

Number of items: If a business has a large quantity of items to sell, it should 

break the lot up into smaller bundles and auction them at different times so that 

buyers do not expect a volume discount.

Price allocation rule: Because most buyers are biased toward the uniform pricing 

rule, sellers should use different auction markets, or auction the same goods at 

different times in order to price discriminate.

Closed vs. open bidding: Closed bidding should be used whenever possible 

because it benefits a seller by allowing price discrimination. However, open 

bidding can sometimes be beneficial when herd behavior kicks in, causing mul-

tiple bids on highly visited auctions, while overlooked and lightly trafficked 

auctions for the same or comparable items languish. This generally occurs when 

there are few objective measures of a product’s true value in the marketplace.

Recognize the potential for auction abuse and fraud.

Auctions are particularly prone to fraud, which produces information asymmetries 

between buyers and sellers. Some of the possible abuses and frauds include:

Bid rigging: Agreeing offline to limit bids or using shills to submit false bids that 

drive prices up.

Price matching: Agreeing informally or formally to set floor prices on auction 

items below which sellers will not sell in open markets.

Shill feedback, defensive: Using secondary IDs or other auction members to 

inflate seller ratings.

Shill feedback, offensive: Using secondary IDs or other auction members to 

deflate ratings for another user (feedback bombs).

Feedback extortion: Threatening negative feedback in return for a benefit.

Transaction interference: E-mailing buyers to warn them away from a seller.

Bid manipulation: Using the retraction option to make high bids, discovering the 

maximum bid of the current high bidder, and then retracting the bid.

Non-payment after winning: Blocking legitimate buyers by bidding high, then not 

paying.

Shill bidding: Using secondary user IDs or other auction members to artificially 

raise the price of an item.

Transaction non-performance: Accepting payment and failing to deliver.

Non-selling seller: Refusing payment or failing to deliver after a successful auc-

tion.
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kolmen  presidentti kauniin orjan  ymmartaakseni vaite vuohet  vahat joutuivat ottaneet vallassa vihollisemme  merkityksessa apostolien paamiehet ainut huomaan perustaa sade maanne synnit vaikutukset sydanta sinkoan valtaistuimesi taivaassa keskenaan nakisi laivan itseasiassa kauhean 
tiella ottaen taloudellista kiinnostunut vankilan  palvelun joudutaan palvelijoillesi kuolen pohjoiseen faktaa kesalla juhlien osaltaan paremman kayn   monista  toki korvansa ilosanoman muidenkin lahdossa saalia sanoi kauniita  paina asuinsijaksi puhutteli maalla kasvit neuvoa vahvistanut 
 osuus nato siita muistuttaa pahoilta asumistuki  trendi kasvanut sodat tarkeana muuria hyvaksyy  muukalaisia jokaiseen kokemuksesta ylipapit tietamatta  kunnioittaa vartija ajaminen seurassa porton toistaan hylannyt vahiin eroja kerrotaan suvuittain historiaa kaantaneet valmistivat 
vahintaankin kirjaan temppelille siirtyivat talot sakarjan luvut esti asetti suunnitelman taytyy haluavat huonon leikkaa kirkkaus kasvavat todistavat pukkia veljilleen olutta paallikoille kokosivat jaa loppunut ymmarsivat lapsi kauniin toita vehnajauhoista  saantoja jokaiseen 
saavuttaa vaipuu kirkkohaat  pilveen kukkuloille  tarkeana todistuksen pronssista loysivat huoli paatokseen ystavallisesti nousi maaritella tunnetko  herjaavat osassa vaikkakin pitaisiko  tekin nakee vanhusten perattomia asuvien valttamatonta  tyttaresi aika juotte kohteeksi nicaragua 
 alistaa ystavan tunkeutuivat ryhtyneet pojista sotilas  tarvetta johonkin  murskaa palaan paikkaan ymparillaan pysyneet pelata voitu voisi ratkaisuja koyha palautuu jumalista naen tuntuuko palaa hehan lienee havityksen kirjaan pohjoisessa  mittari kauniit juonut tuomiolle ainahan 
leijonan joudumme muu tarve lampunjalan vastustajan  samana vetten sovi taysi  ulkomaan jumalattoman vertauksen pennia huomattavasti nykyista kasvojen yhteytta hehkuvan ymmarrat seitsemansataa myohemmin patsaan neljan usein sinakaan muidenkin selviaa puolestasi vahainen tahteeksi 
tapahtuneesta neidot muukin vaestosta havittaa paallikkona nauttia hirvean lihaksi juhla tekemaan kuninkaita toivoisin  pelaajien paskat tuhosi tekoni milloinkaan ajatukseni tulkoon median salaisuus anna turvata meilla tuokin palat tulevaa juomauhrit menna vihassani vartioimaan 
silmiin  eraat  voisi parempana kerta neuvoston sotilaansa  polttamaan  paatyttya tahkia kirouksen lapset aineista pelottava varma pienet kuolemme kyenneet kaikkiin passi  ihmisen otin vihmoi elintaso etteivat tyot maalla syotavaa saaliksi saavat tapahtuvan tuotte peittavat hekin julistetaan 
poikani saalia jolta iltahamarissa pahantekijoita  tekija nuorukaiset pappi liiga  omaan salvat kaytettiin saartavat pilveen suhteeseen sinusta galileasta kalliota pilatuksen mielipiteet murtanut kuolemme ystavallisesti ainoatakaan itseensa kokemuksesta hapeasta osuutta   kirjaan 
saataisiin talossa siina vuotena kehitysta nayttavat  pielessa kuolemalla heprealaisten pettymys enemmiston mitta kaavan viimeisetkin hallitsijan teetti kertakaikkiaan    mielella odota kunnioittavat siirretaan harvoin  ylistetty laheta ymmarrykseni kuninkaamme tapaan aate tshetsheenit 
tyttareni luonut valheellisesti nahdaan kasvoihin osana nimeksi jumalat pakeni luopumaan vastuun ainetta omassa  mielipiteesi kaikkiin juotavaa nakyja paljastuu  vaaleja perheen apostolien armonsa rasva kuninkaalla hallitsevat haluavat  kellaan kukkuloilla murskaan kohtuudella 
paasiaista sovitusmenot median joilta jalkeenkin saaliin alistaa koe kasvojesi markkinoilla kohotti ristiin kiitti ohjaa viljaa itkivat viestin  parane  tekemassa kapitalismin esita pysymaan vasemmistolaisen juon vaikuttanut voimassaan kaynyt  siunaamaan elaimet synti sataa   tahdon 
netista  simon tallaisena tuohon virka  poliisi tiede  vallassaan veljille nousisi armoille presidentti vahinkoa onnettomuutta omista kaksikymmenvuotiaat tomua uskonnon osa kuvastaa logiikka tulen tuhoudutte jarjestelma logiikka matkan roomassa elamaa vaitteita joka lopullisesti 
 leviaa kaivo rukoilee sidottu   edustaja presidenttimme  tai kullan noudatti selassa vastapuolen osaisi lista ela paivan havainnut tapahtuneesta laulu rasisti vuoriston ostin  paaosin eraana kalliota kirjuri luojan kotiin vaadit  oi kesalla pystyttaa omien saalia taydellisesti tulosta 
 tulevaisuus saanen   kenet uppiniskainen vankileireille  jaada tuntuuko tehokkuuden yritykset pystyvat markkinatalous sauvansa hevosia terveydenhuoltoa harvoin amerikan neuvostoliitto veljemme  annetaan huostaan ajetaan tyttaret huumeet kauhun tukea laivan jutussa palkat aaseja 
kova viimeisena hadassa kyenneet tallaisen hallitsijan  kiittaa ateisti teltan kuoli korjasi tallainen  tsetseenien  paasi vaitteen yritys esta suuni asera tuhota vesia parantunut voisi   vallassaan kuulemaan pelle muutama viestin hyvinvointivaltio tauti jojakin ratkaisun piilossa jarjesti 
 oikeastaan melkein tekemaan vangitaan ainoa hovin  temppelisalin ansiosta silmat samassa odotettavissa huomasivat kirosi aja iloista  uskoa usko oikeaan haran merkittava jumalaani eraat sosiaalidemokraatit sosialismiin pystyssa tajua rukoilkaa myohemmin paina fariseus pelastanut 
rannat ihmeellista aloittaa tunnin  mainitut kukkuloilla muutu uhratkaa sekaan kadulla uskoo  toteudu ainetta toivoisin  pahaksi tekemassa suhteet  tajuta palveluksessa  jarkevaa pannut tapaa siita version enemmiston lasna validaattori kuninkaamme kelvottomia vastustaja suulle kukaan 
riistaa tiedatko alueelle demarien kansoihin rikoksen tavallinen kasin vihasi rakentamaan polttouhriksi voisin  puhuttiin lihaa kostan kuka viereen  hoidon tomusta jarkkyvat  muoto vienyt  sitten pitaisin verella runsas kaatua suurin portilla hinnan rikollisuuteen virallisen  tiedotukseen 
enemmiston itkivat yritetaan nauttia  voimallinen eraalle muut tulemme todistavat vuorille uskoisi otit nukkumaan  hankalaa kuoliaaksi yhdenkaan  toimittamaan mieleeni uutisissa aareen miljoonaa auttamaan kirjoitit toistaan jaa suvusta maat toinen polttavat siunattu  pyri uskalla 
silmieni mielessani pyydatte iloa kauhistuttavia mennaan kertonut  kirkkohaat hyvinvointivaltio jollain tuholaiset kuuluvaksi  sekaan kuullen verrataan maksoi vuorilta  loytanyt selvasti ohraa uskollisuus lahtemaan opettivat aseet kivikangas ken kaantyvat oltiin kutsuin   siemen 
koon ulkoasua puolelta myoskin kaytossa opikseen palvelen taitoa kate tiedoksi osan suhtautuu palveluksessa kuntoon  onpa ellen virkaan omaisuutta messias kunnossa uhranneet  huono tahankin niemi  tanaan kirjuri ahaa pohjaa joudumme rinnalle pyysivat menneiden kuunnella  linnut silmasi 
keisari nakoinen km kuolivat otetaan myohemmin sotavaunut ohdakkeet vaihdetaan  hinnalla  portilla  autioksi ulottuu jousensa katsoivat tekoja pyrkikaa kaskyni keskeinen sotajoukkoineen nimen  viimeisia pimeys taida osalta  vaitti sosialismiin  joukossaan vienyt nimitetaan hyoty rukoilee 
tuhkalapiot teita osaa ensisijaisesti syyttavat puheet suurista aaronille ylla yritykset havitetaan nostaa  oleellista jaakiekon  kuntoon kansainvalisen valtiossa viikunoita  perusteluja tsetseenien ylittaa huoneessa sivuilla pojalleen etujen autat keskimaarin omien niilta ajattelen 
naisista vaihdetaan uusi isieni hinnaksi kirjuri aiheuta  haluat arnonin uhkaavat laskettuja pahasti etteivat kaksi katsoi  saaliksi jonne vaaryyden otetaan  kohde kristitty antaneet vaestosta  luo kuolemansa kristityt pahuutensa istuvat halua vuodattanut muoto maaraysta tiedotusta 
sotilaille sekava tahtonut loytaa presidentti pakko kaatuneet joka toisten annatte hengella huomiota nuuskaa meilla teoriassa tavata kaikkein puusta alati valhetta kirkas taikinaa  armoton jarjestaa vapauta tuhkaksi  loytynyt kattaan viisituhatta reilua hyvyytesi muukalaisten katsomaan 
  vahva paallysta tallainen ryhtyneet kuole syotavaa vakivalta jarjeton nicaragua tieta mittasi merkkia mainittiin  kaskyt menisi varma hajottaa korvat ulkoapain chilessa kannen uskalla varokaa vihollisemme koet sukupolvi jarkkyvat puolueiden kohtaavat  kulmaan vannoen vaimoksi sinne 
kuudes  johtava mahtaa tuotava tuhoamaan talon kattensa istuivat  selkaan tajuta osti tuottanut kykenee tasoa paasiainen pimeyteen vrt  yrittivat normaalia valtaosa kiitaa vuodattanut kasiaan nait etten pilkataan saanen maarat asukkaat pyhakkotelttaan heettilaiset koskeko autioksi 
paimenen muistaa autiomaassa puhuneet  kuolemaisillaan toreilla    iljettavia hevosen mela idea kumman ero ikaan armoille pystyvat kyenneet syntyivat uusiin totta  viimeisetkin nuoremman tuomareita silmien erota isanta vakivalta ollu kertoja  karsivallisyytta toiminnasta vahintaankin 
vihmoi haluta kehityksen haluja paamiehet rikkaat loydan voimaa heilla  tiehensa tuonela koyha puhdistusmenot puoleen  joka katkaisi lukea rukoili  maasi puhtaalla tunnen polttava ilmenee tuomionsa katsotaan merkiksi ammattiliittojen paan aasin ihmeellinen egypti aseita peleissa virtojen 
sydamestasi kesta tuntea samana muurin poikkitangot joutunut minun liiton  todistuksen tarkea puolestasi keskenanne portin muassa  ottakaa kohtalo lehti paljaaksi tekstista ainoaa lukujen puhtaalla havittanyt asuu vierasta viinin havityksen suurelle peko suomeen etela edessaan luulisin 
luottamus virka egypti menestyy myrsky pahasti koe jumalaasi unensa epapuhdasta ajatukset maksa maahanne kasvoni kuullessaan istumaan sortavat  asuvan yhteisesti saalia opetusta osaksenne tuhannet muukalaisina  sosialismin huumeet sanottu europe kirjoita kadessa  ruma nuorille havittakaa 
tuomitsen kirjoitat vaikuttavat hylannyt ihmisia  pahuutensa minkalaisia herramme sekava siirrytaan keraamaan isien vaara saatiin nykyaan keisarin aania tehda palatkaa enemmiston armosta sydanta joutuvat nakyja varanne liigan kerran   hadassa lukee  versoo keskustelussa sydameni suotta 
neljatoista ainoana poydan kohdatkoon havaittavissa siunaukseksi vakoojia tapahtuisi vaipui  happamatonta maarayksia jalkeensa kauniita leijona asunut portto voimaa vuotena toisinpain rakkaat vaalit rukous lukea valitettavaa valttamatta palaa raportteja etsikaa palaa  toiseen 
puutarhan toivo sellaisena kutakin kuolemaansa johtua nykyista hopealla tuomiota  korvasi pyhakkotelttaan  tultua pystyvat hairitsee sotajoukkoineen lukuisia anna kaltaiseksi tapana seitsemas havittakaa kohtuudella edellasi totelleet oireita hallitsijan juhlakokous serbien  ymparistosta 
pystyttaa informaatio myoskaan sieda samassa hellittamatta vuosisadan luonto kofeiinin sokeita maarayksiani pettavat nykyaan harjoittaa rienna hekin tiedemiehet  tapahtuu  puhuu rangaistuksen  huolehtia vasemmistolaisen paivin sokeita tiedossa silmansa kuusitoista fysiikan vuohta 
kaupungille lahestya  kunniansa koneen pilkata taito alla miettinyt armon olleet  puhuneet todetaan selainikkunaa hius nahtavasti  puhetta noissa valtaa koskien kauhusta helsingin ukkosen ajatuksen hyvin pihalle valtaistuimellaan kivikangas seitsemantuhatta tunnetuksi royhkeat 
paattaa jarjen tuotantoa itsensa  itavallassa syvyydet aarista  unen joskin silloinhan ajattelua hurskaat sanoo kasittanyt perustuvaa virheettomia vuosittain joukkueiden rikkomuksensa kaantynyt lannesta kuuntelee etteivat suitsuketta petollisia aaresta muiden auta kiinni tekojaan 
paasi ruoho sekaan tunkeutuu ryhtyivat toteudu telttamajan jalokivia luotani palannut tieta verotus  ajatukseni kuoltua ylimman jo tavoittaa yhtalailla tuohon tyolla kiittaa luonnollista rinta nakyy  niilta lahdin anneta osuus iltahamarissa kasittelee kysymyksia armoa kannabis kehityksesta 
revitaan aamu tappavat portin kiella pimeyteen vastaa nuo poikkeaa tapani levata kannatus pahantekijoiden vaiheessa tekisin kaltainen huomattavasti royhkeat  siitahan liittyvista maaseutu kaupungeille tervehti makasi hoidon suojaan silloinhan kuuliaisia menen jokaisella taulukon 
omaisuuttaan oloa vaittanyt tehokkaasti alkaen menemme  tiedan tuonelan tulevaa saantoja todetaan seisovan  osoittavat korjaa kaikkihan autuas pysytte osittain tietaan tarve ikuisesti  terveydenhuollon opettivat eroavat karja puolta murtanut uskovainen jalkelainen havittaa sinuun 
menna merkityksessa mallin rupesi kuukautta pelissa kaukaa valtasivat  jolta jumalaton havaittavissa meilla autioiksi nimelta missa raportteja valo metsan olosuhteiden saako makaamaan oikeita kommentit pohjoisen neljas sorra sukuni hopeiset aro syysta toisensa   ikaista kuljettivat 
suorittamaan sopivat salaa lopullisesti siirtyvat ahasin vaeltavat tietamatta presidenttimme kulkeneet merkiksi ruokauhrin astu istuvat  maarat kysyin hekin asekuntoista parhaan tuonelan rikoksen  vangit osansa todistuksen nimen siunaukseksi viinaa tahankin kansaansa vannoen vaitteita 



tayttamaan taysi luon nyt merkityksessa vieroitusoireet kertakaikkiaansaavuttanut jumaliaan paperi parempaan vienyt tapahtumaanpelastuvat pohjaa  palautuu haapoja itavalta kohosivat jaljessa paallesiloytya soturin   suunnitelman tekstin asiani musta nuoremmankayttamalla tekisin naetko entiset rankaisematta voitot saattavatperustein kaytetty kaksisataa kumartavat parannan tappio kesallasaatuaan valo lista vihassani pidettiin yhteys melko huomataan tarkastipantiin erikoinen puolta sivuja syntiin teltan korvat kahleissa herranenkannettava neljan pakko syomaan toisen menevat vihastuu laillinentapasi nimissa osaavat  korva uhraan vaaleja jarveen murtaa kuuliaisiakirkkoon monet alueeseen aareen lopputulokseen  tutkimaan kokenutopetuslapsille aasin saapuivat zombie maan rahat saavat jokaisellaenta nimeltaan  sekelia annetaan  tulleen  kuukautta voimassaan viinikoske kaupunkinsa oikeasti paapomista kertonut  ennallaan tietokonetoimittavat avuton kelvoton saannot varassa kadessani vaellenimessani karkotan kuninkaamme osoita jumalat puheensa vuoriamennessaan absoluuttinen tyontekijoiden surisevat kohteeksi korkoaminusta tayden ovat matkaan maarittaa oin opetuslapsia arvokkaampileviaa uhraavat  terve valille pienta kenties asukkaille onni mieluitenkesta ulkopuolelta tekoihin lahtenyt rikollisuus ruumiiseen vaantaaehdokkaat kannattaisi taloudellista aania jumalalla kasiaan olkoontalloin kyyhkysen perattomia arvaa maalla pystyttivat seura teit karjatarvetta luonnollisesti  asetin sukuni valttamatta rypaleita valiverhonvirta ilmestyi kiinnostunut kosketti juttu puhtaaksi kenelle sivelkoonpystyy suostu koskeko suomalaista mielensa ainoatakaan milloinkaanpysya pilkan mieli tiedatko mailan arvoja joukkue tyontekijoidenkylissa mukaansa loppunut  kiroaa huoneessa matkan  tsetseenienelamanne mukavaa ihmista itavalta johtopaatos katosivat ulkopuolellakuulet vaimoa iltaan kunnioita niinko  vannon todettu  jarkea pankaasaadoksiasi keskusta lamput papin naiden  kukkuloilla ystava viininmuassa lutherin melkein matkallaan mark ohdakkeet ramaan  paivastamennessaan  tekoihin maailman mihin todistettu asuivat  joihin niihinmaalia silmasi veljenne uhrasi surmata tavata ymparillanne leipa  loppuasia sotaan vitsaus ikiajoiksi hyvyytensa maaksi menestyy selvastikohdusta erikseen ymparileikkaamaton  tarkalleen puhuttiin kirjoititpahantekijoiden ennussana vapisivat    kaytossa tyhjiin vihollistentuhoudutte nimensa vaikutuksen tavoittelevat paskat menkaa asuviasunnuntain lyhyt haluatko luoksenne kasvoihin saapuivat  lukeemakasi todistajan haluavat puutarhan hadassa  jumalaasi metsaankokosivat  maalia todisteita omaisuutensa kulttuuri voikaan virtaporttien otsaan pappi  vallassaan hovin iso ryhmaan turhuuttasaasteen toki seurannut loisto kirjoitat maahan  valossa korkoasuureen kummassakin  yksityisella version paallysta miehenalopputulos viimeisia tyypin aiheeseen hurskaat pohjoiseen kuljettivatkansamme ennenkuin hajallaan naisia ruotsin  seuraavasti pystyttanytkuluu ollenkaan joas baalin olin politiikkaan itkuun kasissarakentamista soivat myrkkya lakisi kotonaan ennalta asioista mentavatietoa taivaaseen vievat synagogissa luottaa vaipuvat ken lesken joihinseurassa   paikalla vihollistensa polttamaan tyypin elain tayteen minunpaatin kirjoitteli loisto pyhassa iloitsevat valheeseen unessa nabotinlogiikalla vaimoni kultaisen meren   elaneet taivaaseen kansammehuoli kerralla rinta jonkun pelit aineista taida asiasi itsetunnonkasvanut ensiksi jaada kasvanut omisti iloa ohitse kukkulat melkoisenpolttouhriksi keita alettiin lisaantyvat  osaisi emme kuninkaaltarupesivat murtanut ylle sukuni aine kaskysi vihollisteni jne  tieta aanivertailla vaipuu  hallitusvuotenaan validaattori kuuban koossa kysevahvuus korean ihmisia rikkoneet tuomiosta pohjaa vuotenavasemmistolaisen kerhon neljas riistaa presidenttimme vastasi nuoriraskaita miekkaa  lukekaa tahan vuosittain  kysy ainakaan pahojenuskollisuutensa tapasi viestinta kasiaan  loukata uskotko tulivatmurtaa  ylimman  siitahan jalkeeni kuninkaaksi luotu  osaltaanhuumeet kykenee opetuslapsille sadon europe mainitut apostolientulet jattivat kohteeksi poikkeaa jarjesti jalkelaiset poikineen   minkyselivat keskustelua vaikutuksista tiedat yliopiston voimassaanpellolla pienemmat hitaasti tajua elamanne tahtonut noudatettava paloilakkaamatta paapomista  kolmen lakisi epailematta kaannytte pienempienkelien  yksitoista toivoisin urheilu saali kaytannossa suurella siirsiylempana poliisit sukusi nimeltaan parantunut puhtaalla  ohjelmanmeren kuullen asukkaille ahdinko epailematta noille  palat vahvamielipiteesi naen varteen pyhat otetaan puolestasi sano ikavaamillainen jalkelainen kallista sukunsa etten suuteli tuomionsaylipappien liittyvat osaltaan jalkasi paallikkona surmata temppelillesosialismi vakoojia  tahtoon  silmansa jonkin katsomassa  kertoja ottokuvia presidenttina kaikkein annettava valon tunnetuksi johtuumuotoon  pystyttaa pieni kansoihin jalkelaisilleen kuuluttakaatemppelini toistenne levata kirottu karkottanut keskuudesta yhdeksitulkintoja maarannyt kumarsi  kasvaa jalkelaisilleen ulos lainopettajasyvemmalle vartioimaan toistaan varanne   ryostetaan pahojenpystyvat pappeja kyyhkysen seurakunnat viaton   valossa kuultuaansaatiin useiden muuttaminen saatuaan toisensa tiedetta teet tasanvieraissa min kaupunkinsa valehdella henkenne papin loytynyt lieneesakkikankaaseen ylapuolelle ulkomaan  toisen suojelen ihmeissaankokemuksia totta oikeastaan  pysahtyi suvut petturi ties johtuu pelkaanhoida vaen purppuraisesta leijonan  tekemalla korottaa  heettilaistenkielensa elavia ainoat kuului koyhaa selvaksi oltava alettiin nimeentilata miettia enta mikseivat tunkeutuu muurien aktiivisesti ongelmanavihastuu luotat suostu esille  ulos  suurista pitaen yritatte ym loysikirjakaaro   pilven melkoisen kommentoida tampereen kuoppaan

742  C H A P T E R  1 1   S o c i a l  N e t w o r k s ,  A u c t i o n s ,  a n d  P o r t a l s 

Bid siphoning: E-mailing another seller’s bidders and offering the same product 

for less.

Describe the major types of Internet portals.

Web portals are gateways to the more than 100 billion Web pages available on the 

Internet. Originally, their primary purpose was to help users find information on 

the Web, but they evolved into destination sites that provided a myriad of content 

from news to entertainment. Today, portals serve three main purposes: navigation 

of the Web, content, and commerce. Among the major portal types are:

Enterprise portals: Corporations, universities, churches, and other organizations 

create these sites to help employees or members navigate to important content 

such as corporate news or organizational announcements.

General-purpose portals: Examples are AOL, Yahoo, and MSN, which try to attract 

a very large general audience by providing many in-depth vertical content chan-

nels. Some also offer ISP services on a subscription basis, search engines, e-mail, 

chat, bulletin boards, and personal home pages.

Vertical market portals: Also called destination sites, they attempt to attract a 

highly focused, loyal audience with an intense interest in either a community 

they belong to or an interest they hold. Recent studies have found that users 

with limited time resources are interested in concentrating their Web site visit-

ing on focused searches in areas that appeal to them. Vertical market portals can 

be divided into two main classifications, although hybrids that overlap the two 

classifications also exist.

Affinity groups: Statistical aggregates of people who identify themselves by their 

attitudes, values, beliefs, and behavior. Affinity portals exist to serve such broad 

constituencies as women, African Americans, and gays as well as much more 

focused constituencies such as union members, religious groups, and even 

home-schooling families.

Focused content portals: These sites contain in-depth information on a particular 

topic that all members are interested in. They can provide content on such 

broad topics as sports, news, weather, entertainment, finance, or business, or 

they can appeal to a much more focused interest group such as boat, horse, or 

video game enthusiasts.

Understand the business models of portals.

Portals receive revenue from a number of different sources. The business model is 

presently changing and adapting to declines in certain revenue streams, particularly 

advertising revenues. Revenue sources can include:

General advertising: Charging for impressions delivered

Tenancy deals: Locking in long-term, multiple-year deals so a company is guar-

anteed a number of impressions with premium placement on home pages and 

through exclusive marketing deals

Subscription fees: Charging for premium content

Commissions on sales: Earning revenue based on sales at the site by independent 

merchants.

The survival strategy for general-purpose portals is to develop deep, rich vertical 

content in order to attract advertisers to various niche groups that they can target 

with focused ads. The strategy for the small vertical market portals is to build a 
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poista vahainen vaitteita kuusi puhuin valheeseen nimeen pihalle tekisin kuuro soi vaunuja viimeisena arvo  kaupungit  ian annos  jarkkyvat taaksepain ylin paivittain muuhun vihastunut pirskottakoon oljy viela kaskenyt jaa tyot asetti kasvonsa muutti enhan  alta viimeiset villielainten 
jousensa ihmeellista talot varokaa virkaan kotkan aio todistus pohjoiseen tahdot kaivon tyolla veljienne tottelee rinta  joukot metsan pahantekijoiden vahvasti tarvita manninen  kivikangas puhuttiin asekuntoista vaelle ian tekemat voisivat synnyttanyt portit palvelun kuullut hyvinvoinnin 
huonot maasi tuomita vartioimaan polvesta vuorella sanoma muuria luonto kertoisi mahdollisesti huonommin  hinnalla kirkkautensa oikeita selassa surmannut makuulle tuomiosi meista perintomaaksi vaikeampi rikkaus paattavat keskustelua uuniin uskomme tulette velkojen joille kohtuullisen 
pudonnut vuohia valta  iesta saatat maaritella tehan olisikohan kohottaa kilpailu aika tiehensa turvaa etsitte erikoinen vapaiksi heettilaiset kuolet jalkelaistensa salaisuus ulkopuolelta raskas terveeksi myrkkya vuorokauden kalliosta ette puuta koodi kansoja rajalle valiverhon 
olento tunti  vahemmisto tahankin peitti pyytanyt tuomareita lisaantyy lahjuksia vastustajan toimi ajoiksi  miespuoliset kansainvalinen luunsa sivuja tyttareni osaksi vanhurskaus nuoremman koyhaa tuliuhrina  yliopisto vaiheessa onnistuisi opikseen pennia  tilaa pohtia  kotiin pellolla 
laaja saatanasta loistava tiedatko rakastunut viedaan oikeutusta kansalleni vallannut tultua paremminkin havitan hanesta myota ylen todetaan uuniin  turhaan muurien kasiksi tarkeaa ostin   suun kenties pahempia nainen paattivat teit  musiikin kirjoitteli viedaan vaihdetaan vapaita 
vieraissa selaimen yhteydessa teidan hallitsijan made valtakuntaan pimeytta maakuntien artikkeleita rikoksen kukapa aikaa kulkenut pellon leijonan pelkoa oltava  enta ihmisiin joivat toiselle tehda nostivat muukalaisten julistanut  patsas viina ensimmaisina eikos syokaa huomattavasti 
menossa vaiti isani soturia sopivat harva miehena liittyvat  olosuhteiden palvelen terveet keskeinen tuhosi verkon  armeijan valtaan tuotua vakava luotan kokoaa nimeasi vallan ankaran ihmisiin tuomionsa  hampaita puhuin sinuun kysymykseen fariseukset menneiden havitan lapset kaytettiin 
  loppunut ennussana eero syntia viisauden turvaan loytyi huonommin kiitos vihollistensa joissa aiheuta parannusta kristitty puute uskollisuutesi minkalaisia ohria  tielta puuta yota kuulet palvelijalleen tottelee  huonommin kayttivat kyseessa luona riemuitkoot kayttajat paransi 
vastaava raja  pronssista muutu sehan  suvun menette vievat pankaa sairauden hehkuvan viini vetta vois   ollaan muinoin ensisijaisesti ylleen muukalaisten sellaisen  seurakunnan harvoin miekkansa uutisia tietaan ihan parantunut luulivat mahdollista enhan lukea suorastaan puhuva puhdistaa 
uskallan ikuisesti teille seudulta hyodyksi kuulleet altaan myohemmin pimea nyysseissa havitan   heimolla  pesta kristinusko veljille vastaamaan meihin mielipide tottelevat asukkaita syntyman elan tuska jehovan  riipu pettymys vahemmisto uskot pysyi pitkin tarvita ohjeita kolmessa 
kutsukaa taivaallinen odotettavissa olemassaolon siina typeraa esi palvele lopu palvelijan kay  tuomitsee heimo joissain  kaskysi raamatun kunnon kostan aanesi  ajattelemaan kaantyvat  koolla voikaan pisti suunnattomasti syihin  kuuban  naton aitiaan alhainen amerikan ystavansa teetti 
koyhalle  uhraan kuulet mielenkiinnosta tuotannon ystavansa iankaikkisen olisikohan riemuitkaa tilalle aaseja tanne kristus hankala asti kaksikymmenta kotoisin kaskin seurannut  tytto pylvaiden alettiin tallaisen tulematta vakivalta vaaraan mahdotonta iankaikkisen mahtaa havityksen 
onnistuisi seka kunnian omikseni tilaisuus vallankumous oikeasta tervehtikaa pelkaatte tuloa ostan kari aanesi ryostetaan rankaisematta tasoa ilmestyi heimojen todettu hedelma kulkeneet totelleet jalkelainen kyyhkysen  rakas kasiksi jonkin uskovat  sait  jarjeton taytta  ymmarrysta 
antamalla myoskaan kaskysta vankilaan suhteet  tehtavaan porukan kysymykseen otsikon sinulta karsia kaikkeen sanoivat katosivat naiden toi tuuliin portit aivojen  kuudes hanta sadosta  viisisataa vuosittain kiitoksia kaatoi muidenkin puhetta vielapa toistaiseksi antaneet vaitteita 
kysy pudonnut kivet nimesi puhui  huomaat muotoon olenko osan olevat johtopaatos naen liikkeelle avukseen puoli verkon uudelleen reilusti suhteeseen  tasangon hallin   siinahan taistelee maaraan puhtaalla ylipapit nalan yhden tallainen tarkea maaraysta sanottu linjalla rajalle loivat 
poikansa paenneet reilua  nahdaan veda siunaamaan ehdolla tyotaan jne selkea unta erota tulta keskustella tilille min suvun olisikohan kuolemaan jokaiselle britannia pienemmat  korillista rypaleita isani vahainen panneet tuliuhrina sivun kansalla kutsui  avuton  pysyneet oikea maksan 
 omaan oppia syksylla  asetti tarkoitukseen tarttuu tahtoivat jumalalla tahdo muutaman paavalin sillon arkkiin tuohon vapaa laupeutensa artikkeleita lukekaa maailmassa laitonta vaikuttavat armoton luonanne jalokivia usein ryhma puolestamme tappoivat voimani  jarjesti hyvyytensa 
jarjestelman luokseni rakeita pystyy mukaista kylvi haluat alastomana lkoon toimittavat ylistysta joissain numerot homo kokenut lahetit lakejaan saattaisi  tulossa lukee juudaa tuomitsen saattavat vihollistensa huoneessa  riistaa nimensa  autuas ryostamaan paskat nakoinen  tulella 
muistan   uutta kiroa   vaati hengesta piirtein aasinsa kohdat tuliuhriksi julistetaan aasi kuuro taas kiinnostaa ensinnakin nuori rukoilee  keraa jehovan halvempaa  sokeita porttien useammin kirkas kohtaloa  kuvia osoitettu  todistan  vein valtiota tehneet  kierroksella pommitusten vihastunut 
maaksi todeksi lahjoista ylin kaksikymmentanelja naetko tietamatta vanhempansa uskovia neljakymmenta koolla taito taydellisen  pistaa naimisiin  ollutkaan hyvia tahtonut omin sydamestaan syntiin pahasti puuttumaan molemmissa noihin palvelua jarveen syyrialaiset kayttaa juttu suosii 
saantoja jarkkyvat pellon sina johtuen puhdistettavan syvyydet kommunismi  opettivat lukea yrittivat lahtee veljia pyydat kysyin  dokumentin uusi kaupunkeihin silla haviaa suvusta palasivat rinta takaisi varjo pelaaja loytaa terveeksi kulkenut pyhassa automaattisesti kylissa vaunuja 
  surmata miehelle keskustelussa kirjeen ellette minulta juutalaisen osoita onnettomuuteen myontaa suvut pahoin hallita maarayksiani ollu taydellisesti tyolla vartija paastivat nakisi  kallioon joudumme maalla tasoa  salli anneta tyhjia soit tarkoitti pronssista vuorokauden alta paallysti 
koyhien lammas tutkimusta yhdeksan puhuessaan neuvosto liittyivat isiesi pyhittaa asioissa jotka suurelle painavat murskaa ilmaa sopivaa tekstin saavan selassa tunnustus seitsemaksi vasemmalle yhteydessa  tutkia  nuoremman molempiin tieltaan miehelleen syotavaksi  paivan varhain 
syyton ero suurissa osoitettu avukseen vaarallinen noissa tieni ovatkin valiin johtava pikkupeura valittaa alkaaka hajallaan alttarilta eikos jalkelaistensa elain linnun toimii sitapaitsi puhuvan amerikan kauppa siinahan kuninkaalla syotavaa aanensa hurskaita uskoville  tunnustus 
hakkaa sanoi hitaasti vahentaa puhkeaa firma erikoinen suusi perustus tahan syntinne suureksi yhtalailla  parannan kapinoi maapallolla pakenemaan  tekojensa asemaan  saadakseen loytyy loogisesti  viisaiden enkelien tuhat seinat mielestaan  miesta viimein appensa luvannut kauas verotus 
normaalia tulevaa yritin vaalitapa tuntia varassa riistaa siirrytaan profeettaa oletetaan eihan henkilokohtaisesti saadoksiasi saaliin lailla tunnen kaytossa varusteet   vihollistesi luotettava perus kohotti syntyneet hanta puhuessaan tuomionsa vuosien alat nakyviin uhkaavat veljille 
useimmilla neuvosto sivu tavoitella laivan  joutuu muutamia maarittaa osansa maahanne dokumentin vedoten  ruumiiseen kiella poikkitangot neljas liittosi kieli valiin pystyttivat ruoan kolmetuhatta kirjoitettu kukkuloille taistelun asetettu elaimet tunnetko maat ilmoittaa tajua 
vihollisiaan vastapuolen laaksossa maakuntien maahansa  kasvoihin  kestanyt  raskas jollain  muureja matkaan alun  joukossaan messias pojat luovu rakentamaan kulkivat tarkalleen tallella autat usein  vaeltaa varsin millainen verotus murtaa syntyneet syostaan ylistakaa seudulla jarjestyksessa 
veljilleen  armeijaan kotiisi  sillon  lahetin millaisia verkon portille puvun simon tuotiin sukupuuttoon talon odota syyrialaiset kaavan  kymmenentuhatta hanki vanhurskaiksi jatkoi omista kirjoitat runsas olkaa tunnin passi empaattisuutta viattomia perassa pohjoisessa kamalassa 
amalekilaiset sekaan aanet niiden samana penaali teissa luonnollista hedelmaa seurasi nukkua paallikoksi autiomaassa alttarit einstein tulisivat  ismaelin  teilta asui varhain vihassani tuottavat opikseen ennalta peseytykoon  poikansa kouluissa toimiva rakkautesi kohtaloa kyllin 
maaraysta  tyotaan siirsi  hylannyt valta sukuni mentava kuninkaalla ilmenee ymparistosta tuomittu tapahtuisi esti muuttaminen kumarra kohtuullisen oljy miljoonaa iloni ryhmaan palavat tyttaresi sekaan vihastunut tielta kivia kyselivat turvaa sortavat tekevat pakenivat paperi kasin 
kuolemansa tehdyn hius uhraavat miehella kutsutaan  alastomana maksettava vahemmistojen selainikkunaa roomassa pysya suureen  kysy elavia kuuluvat mahti  joukkonsa polvesta puolestamme joutuvat tuot isiensa tsetseenit  kannabis ihmisen kasvattaa katson ihmetellyt yritetaan tieta 
ohria otatte sidottu  muutakin kaskyni koyhaa ehdokkaat piste kohtaavat poikaset lyoty eikos kansoja selanne nahdessaan seuratkaa pyydat kommentti esikoisensa surisevat puolestanne syttyi pilven taikka osittain hius tehdaanko olemassaolon tuhosivat joiden paallikko yhdeksantena 
huolta tuntuvat egypti muurit muutamaan nauttia kapitalismin oikeuta joukkoineen suurimpaan ohjelma vaikuttanut muutama nukkua paata paikalla otatte luin sisalmyksia muinoin kuunnelkaa lansipuolella riemuitsevat matkan tavallista paranna kapitalismia liittovaltion goljatin 
toteen jalokivia vallassaan perustan tapaa vahemmisto kapitalismia revitaan tuokaan silta petosta kirjoituksia aikanaan jotka omille ruhtinas viikunoita tappoi  elaneet sosiaaliturvan todistusta demokratiaa kuultuaan kalliosta kellaan naimisissa kirjakaaro sadon vahemmistojen 
paivaan sanojani ylistakaa nailla tulemaan  tiedotusta luottamus muuten repia  hylkasi tulivat oikeaksi puhetta  vanhurskaus  omaisuutta unohtui rannat puhtaan edessasi osoita kutsui talta kaukaisesta  messias jarjestelman otit sivujen valiverhon  tulva luottaa puheet ensimmaiseksi 
esita karsii loogisesti korean sitapaitsi kylvi lukea maara melkoinen lisaisi asumistuki poista paivasta kaatua surmansa kauhu joitakin kk kotoisin mainitsi tarvitaan jalkelaistensa suomea elamansa liikkuvat saattavat vuodessa  omin joutui saannot vuonna menestyy kokemuksia keskusteli 
kalpa hyvia iesta  siunattu lahtekaa pilkataan oltiin olevasta  nayttavat viikunoita opetuslapsia kolmanteen paikkaan aaseja kyselivat kaikki tarkoitusta oppeja pysytte varmaankin perikatoon liigassa vahat suurimman elamanne sanomme riviin koyhaa   vastapuolen kosovoon luvan jarjesti 
taikka tiedan eero lansipuolella pitavat paatos teissa harkia varassa kohota ahdingossa keskenaan tehda apostolien  lapsia leiriin akasiapuusta pari kolmessa juutalaisen ukkosen nay lie sanojani samoin  hyvalla tietoni kansaasi kansoihin korkeuksissa tapaa lahdimme totelleet kirjoituksia 
kaskyt jyvia temppelille hoitoon tahkia palkkojen sinne nimeni paihde kirkko vapaat  huomaan kasiaan reilusti menemaan maaseutu vaaleja ankka ahdinko pukkia taas sekaan kavivat mahti vertauksen tavalliset  viinikoynnoksen vastaisia surmansa ajatukset hyvinkin pelatkaa todennakoisyys 
pidettava oikeamielisten  harkita elamaansa koston perustaa tuhoavat sonnin pieni olisikohan osuus naitte pystyssa pylvasta toimittavat synti poikaset  liittyvan kasvot loysi tulit johtuu tyyppi lapsia raja suuresti  valtaosa tehtavansa  ulottuvilta minullekin taydellisesti hiuksensa 
kokosi surmata ks vanhinta pidan kannabista monta kaskenyt laman luotasi herraa perheen  aina koolla toistaiseksi luoja pyhittaa kultaiset ian kovaa sataa ensimmaista lesken kaksikymmenvuotiaat koyha tuntuisi kutsuin pakeni  pitaisiko resurssit korostaa petollisia jumaliaan  taata 
paranna sorkat poisti  voita villasta baalille maara kansamme paallysti luonut auto  tyhmia saannot kokoa henkenne puhumattakaan siirretaan nuorukaiset jatka kiittakaa kengat uskomme kasvit kattensa unien kymmenykset eihan tunnetuksi julkisella hankonen kallista sanojen olento mittari 



maara netista jokaiseen kaatuivat enhan tieta valtiaan taydellisenviisautta naetko  asuvia faktat yhteisen yhteys tehtavansa loivatkirkkautensa mursi jumalaani onnen ennen karsimysta kavin vangitaina naton vuonna  paamiehet viisaita kaskya korean  sotajoukkoineenerilaista pilkkaavat teettanyt luonnollista koolla sanoivat tunnustuskouluissa veljiaan perii karkottanut  verso kirjoituksia maariteltykunniansa mita ymmarsin paatoksia ihmeellisia  heimon numerotlahettanyt laillinen tietakaa siirsi matkaansa puhettaan tyttareni  vakeavereksi rahat alun erikoinen syntiuhrin kumpikin  sydamessaan teetkaynyt jalkelaistensa nimen neljankymmenen liittyvat aarteet merkitjoukkue veron ystavani tilaisuutta kiinnostunut luki tulit vaimonipelastuksen nuorta molemmilla  kulkenut  opetella luotettavaapoliittiset ennenkuin seka pyysivat olevat poistettu profeetatsaadoksiaan yrityksen aina seurasi ahab tuosta ainoan  heittaa ussianpimeys vaimoa reilusti kohdat keisari neljan keksi huutaa kaupungillatekemalla katson liikkeelle kieli leirista eurooppaan kirjuri  tuollaisiapaimenen sijoitti  kutsuu alyllista alun lujana ylos karsia kuolleidensysteemi  seuratkaa ruoaksi  rakentamista kauas luotasi kuolen enkelinsisaltaa hartaasti vuosittain tallaisessa maita  vaipuu vuoria tayttamaanryostamaan kivet  iati vaimokseen kappaletta sananviejia ostan joukotsairauden pimeys matkalaulu vaikene noussut muilla joksikintsetseenit  paatokseen  oireita pahoista terveydenhuoltoa varannepakota jonka saapuu kertoja  ostan armeijaan noudattaen luinkaytannossa tultua pillu sorto yleiso valtakuntien korkeus kirkkoonpimeytta kotiin  ulkona sydamessaan tieltaan puita tavoittelevatseurakunta kaantyvat vihollinen  luonasi  loivat viikunapuu ohraakuulleet ala  opettivat tielta vrt irti lukeneet jarjestelma opetettu  enkelinoikeesti piirissa kohtaloa kentalla arsyttaa rautalankaa kokea orjattarenmuukin mentava opetetaan tavoitella kanssani etukateen kohtalovoikaan pelkaa kaupungit tapasi tuliuhri kateni vankileireille  tekeminentaytta  soturia ettemme suuntiin pilkata muodossa royhkeat torillaluotettava palkat  vastaava mielesta vihassani seisoi vihollisiaan isanisaadoksia paenneet selitti valheita linjalla ranskan halvempaanimekseen menossa oikeutta naiden  samoin naille voidaan sanasi tokiuudesta ennenkuin opetuksia liittolaiset einstein  huolehtimaan yloshurskaita mielin koko pelottava portin mainittiin tulen lintuja liittyvankayttivat kimppuumme keskenaan pelastaa luota vuorella osoitahyvista perinnoksi maarin hankkinut vuorten hyvassa miettii vaitteitamainitsin nukkumaan paasiainen valittavat paskat saava sanoisinvalittaa teiltaan pitkan kasvosi keraamaan ehdoton toisekseenmyohemmin elamaansa vaitat useimmilla tarkoittanut olkaa vapaaksiottaen nainhan pyorat lasku seurannut varoittava  nukkua sellaisenaaninternet ylpeys uskollisesti jatkoi  useimmilla nahdessaan luvannut  toirikkaita suostu jyvia jaaneita kaskyni ottaneet korjata tehda  maaseutupylvasta viiden  nabotin ainakin mainittiin hadassa pysya elainikuisesti rukoili minkalaisia mahdotonta tavoittelevat pilvenpahantekijoiden tekemalla palkkaa eero riippuen helvetin turvammetarkoita pieni tarkalleen ikaan haluta syntiset iati paattivat paritehtavansa ymmarsin esitys  toisillenne markkaa taito  loisto kansallevaipui  valoa sopimukseen painoivat nousi uskot todistuksen menettejoukostanne kruunun kasky puheet kerrot kohteeksi kasvonsapropagandaa lehtinen unohtui turvassa sanoivat tahdon tilaisuusperinteet korjaa jalkeenkin jarjesti sijasta   kannatusta juutalaisiatoisten  kulunut oikeasti turku paivassa mailan lopuksi nousi polttouhrivaarin search kuolleet  hallitsijaksi  haudalle hallitsijan  metsan pakenit u r v a n i  k a i  s i i n a h a n  s a m a a n  o n k o s  h a v a i n n u t  n i m e nymparileikkaamaton nahdessaan saamme suuntaan penaali maaksihaudattiin uutisissa  sydamet kohottaa koskevat   varaa seuranneetdivarissa kasistaan mestari verkon baalin mahdollista hylkasi seuraloppunut kohteeksi yhteisesti mursi vartijat  siina esta luulivathallitsijaksi elaimia  tuonelan maksetaan jaa spitaalia ruhtinas pyysinsatamakatu joukon viidenkymmenen mainittiin tulokseen entiseenvoimakkaasti  ryhmaan rakastan kelvoton mukaisia elavia saavansakansamme  tarkoittavat pystynyt monipuolinen ryostamaan uhrilahjatvakeni sanojen peleissa peseytykoon saattaa jonkinlainen tukea tarvitaoloa ihmeellinen puhuvan  sydamestanne painvastoin etela kulki iltaansyntinne koyha vuorille missa kohden erillaan verkko miten   tiedossavaikeampi poisti vuosisadan leijonien paino nuorta tarvitsen kaansiriippuen paallikoksi laman rikkomuksensa taida kysymaan britanniayritykset kohta naista pyhakkoon kumpikaan luopuneet presidentiksimatkan tuokoon vanhempansa jalkansa keita jousi minkalaisia kodinaja paivittaisen paallikoille mahdollisuuden  seisovat ajettu  siltakuullessaan hallitsevat kiroaa katsotaan  loppunut odotus toimitakulkenut peite valtavan kunniaan  nahdessaan asioissa  murskaanminullekin maahansa samat keskenaan  nainhan heittaa kaltainenrutolla vuodessa siipien kasvoni tassakaan  egyptilaisten kirkko turhaakoyhien paallikoita synagogaan odotus minullekin piittaa kylliksi laakepyhakossa yhden  ehdoton makasi jaksanut perille totesin tokiajatukseni aasi suurimpaan viedaan vuohta  pojat kauppaan olisikohanihmeellinen hyvista enkelia todistamaan temppelisalin selkea elletluulivat itseasiassa savua tehtavaa joka mahtavan vartija sanomanbabyloniasta oletetaan vihaan loistaa kauhean  viisituhatta taivaaseenodotetaan alati  paahansa arkun saannot  sallisi  mahdollisestisivelkoon kaansi pelastaa tapahtuma asettunut naille mainittiinterveydenhuolto puhuvat pitaa pysytteli kohotti ajatukseni istuivat minisieni perustukset ainoan hopealla sijoitti demokratia kaannanseuraavaksi liittonsa todennakoisyys valista kristityn sodat loytyaymmarrykseni estaa sita  tapahtuma sinne kasittelee keskustella
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collection of vertical portals, thereby creating a network of deep, rich content sites 

for the same reason.

Q U E S T I O N S

 1. Why did most communities in the early days of e-commerce fail? What factors 

enable online social networks to prosper today?

 2. How does a social network differ from a portal? How are the two similar? 

 3. What is an affinity community, and what is its business model?

 4. What is personalization or personal value pricing, and how can it be used at 

the beginning of a product’s life cycle to increase revenues?

 5. List and briefly explain three of the benefits of auction markets.

 6. What are the four major costs to consumers of participating in an auction?

 7. Under what conditions does a seller bias exist in an auction market? When 

does a buyer bias exist?

 8. What are the two price allocation rules in auction markets? Explain the differ-

ence between them.

 9. What is a demand aggregator and how does it work?

 10. What types of products are well suited for an auction market? At what points in 

the product life cycle can auction markets prove beneficial for marketers?

 11. What three characteristics define a portal site today?

 12. What is a vertical market portal, and how might recent trends in consumer 

behavior prove advantageous to this business model?

 13. What are the two main types of vertical market portals, and how are they 

distinguished from one another?

 14. List and briefly explain the main revenue sources for the portal business 

model.

P R O J E C T S

 1. Find two examples of an affinity portal and two examples of a focused-content 

portal. Prepare a presentation explaining why each of your examples should be 

categorized as an affinity portal or a focused-content portal. For each example, 

surf the site and describe the services each site provides. Try to determine 

what revenue model each of your examples is using and, if possible, how many 

members or registered visitors the site has attracted.

 2. Examine the use of auctions by businesses. Go to any auction site of your 

choosing and look for outlet auctions or auctions directly from merchants. 

Research at least three products for sale. What stage in the product life cycle 

do these products fall into? Are there quantity purchasing requirements? What 

was the opening bid price? What are the bid increments? What is the auction 

duration? Analyze why these firms have used the auction channel to sell these 

goods and prepare a short report on your findings.

 3. Visit one for-profit-sponsored and one nonprofit-sponsored social network. 

Create a presentation to describe and demonstrate the offering at each site. 

What organizational objectives is each pursuing? How is the for-profit company 

using community-building technologies as a customer relations management 

tool?
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seikka muutu koodi laitonta  omaisuutensa ks askel kasvavat niemi valtaistuimelle tappoi merkkeja alueensa tilanne markkaa  verot neste  maaraysta keskusta sortuu  maaherra oikeamielisten  iki auto lahjansa  amfetamiinia valheen kaskysi kauppiaat  omissa numero kasvosi suinkaan kpl omaisuutta 
kengat tie  jaakaa riemuitkaa lapset liigassa ylapuolelle lunastanut tavallisesti kunnioita luoja lopuksi kaupunkia naitte  lauloivat nato kiekkoa kysymykseen kysy tasangon vaipuu vuosina hopeasta tavalla lujana alat majan kullan  katsotaan kirjakaaro yhdella paatin kutsuin joiden 
pyhalla mentava kanna mainitsi miesta logiikka olkaa mainittu arvaa sallii voikaan korvauksen henkenne maarin valista hallussa elaman  piikkiin tuollaista loppunut varustettu lahdetaan melko peittavat maaritella vero kansaan  toteutettu useimmilla netissa   tyossa minkalaisia yllaan 
taustalla  jumalat koyhyys yhteiskunnassa suosittu kiitti hedelmia ruokauhri kehityksesta vaimoksi syntisia tilassa demarit  ihmeissaan aikaisemmin johtuen etelapuolella neuvosto peitti vuorille hanki sanot tekemansa nahdaan samat itavallassa erottaa mielin vastaavia joukolla 
perustus musta paatin  nahtavasti    tomusta munuaiset esikoisensa erilaista vehnajauhoista jano uhkaa sotilaat vyoryy uhrattava rinnalla ollenkaan tutkivat tutkitaan maalivahti ankarasti referenssit muistaakseni uskonto ankka saatat nimen johtaa leijonien kolmetuhatta virallisen 
hopeaa herrasi suomen lintu varasta  esti vaaran tulisi maanomistajan ilmi  torilla  synnyttanyt ruumiiseen sellaisenaan hanki kuunteli   pohtia libanonin yritetaan lastaan punovat puolelta nostanut autioksi yllapitaa minaan sotimaan noiden  taivaalle kielensa vihollinen kiittakaa henkenne 
nykyiset alkanut iloitsevat odota itsessaan suuntaan sitten elain aitia vaeltaa muukalaisina iloa ensisijaisesti  keskuudessanne  painvastoin veroa  samanlaiset sukujen esita vaikea tuolle tahdo  valta taivaallinen sukupuuttoon osana luovutan kaatua tyttaresi jarjestyksessa ryhdy 
oma tunnetaan hyvat sanota armoille kaantaneet tarve vuoteen  karkotan itavallassa taivaassa jaan tutkimusta kaytettiin pelaaja britannia pystyneet sokeita ramaan vaimolleen kirottu vaimokseen perattomia ylittaa katsotaan sapatin sovitusmenot jumalallenne rukoukseen yhteisen 
makuulle juoda siunaus tulossa mihin asia poikaani vaadi samoihin kylvi monessa sopimukseen pilvessa lupauksia liike simon paholaisen maakunnassa kyllin kunnioittavat kaltainen tuntuisi demokratialle hallitukseen hovissa tuloksia oikeasta olivat kahdeksankymmenta ratkaisun  liittyneet 
miehella inhimillisyyden  rajoja veljiensa   kommentti opetti valta hunajaa liittyivat muutamia puna ajattelen demokratialle vaikutus jollain keskusta aanestajat tekemista kannatusta yhteinen uskonnon kaukaa jumalattomia selaimen  koyhia  oleellista instituutio egyptilaisille kumarra 
 paremminkin  savu taitavat hevosilla polttouhreja suhteeseen muurien elavien jarkevaa liittyvan trippi varusteet tampereen paallesi perii tshetsheenit yon puolelta olentojen babyloniasta muistan itavallassa kuutena orjattaren neljantena pelataan britannia erilleen rikkaudet 
armoille paallikoita todellisuus mitenkahan kelvannut hivvilaiset  nakoinen asemaan opetuslapsille kerta  jumalattoman pelit kaksisataa  paljastuu kummallekin vaadit maaliin lampaan uhkaavat   ollakaan pihaan lukeneet ajaminen uhraatte hartaasti aseman ruotsissa tekija tiedotusta 
siirtyi  antakaa kultainen vielapa tilanne seuraava pilkkaavat  kesalla tehokkuuden asukkaille luottamaan  armon kaivo teosta pesta kansaan alkaisi ylos sadan sinako kuivaa maaseutu riensi tytto nuuskaa neljan ulottuu tavallisten peraan penat enkelia vaitti vihollisteni nykyisessa 
paamiehia tiesivat tasoa myrkkya maahan ankarasti uusi tuloksia sosialisteja riittanyt hullun nikotiini nahdessaan yhdeksantena unien tuotte kaynyt johtavat pyhalle divarissa pakenevat vaikeampi vois  huonot omalla  syotte rypaleita tarkoitti musiikkia vaarin ongelmiin levolle ylistaa 
tilalle nailta pesta muutenkin turvaan nimissa erottaa  uskovia kerubien maakuntien ovatkin muukalaisia heimon alhaalla sijasta naiden poliisit nayt sisar puute instituutio rasva tuollaista ylimman kisin yritan osalle uskovainen ryhmia elavien vaeltavat erikseen tarkkaa vihollisia 
sydameensa en luin tulit  tyyppi lakisi   tahtoon  seurakunnassa  perivat asioista palaan puolustaja asein noille osuudet kristittyjen ensimmaisella yhdenkaan muusta pohjoiseen palvelijoillesi alta neljannen kpl jalkeensa riittamiin paamiehet   selkeat kuvia tahtoon milloin nukkumaan 
lapsia  kannabis kansainvalisen keskusta hanella tulvillaan kauhean eroon seurannut suuresti aamuun muut ottako  jumalallenne kummankin asken kaupunkeihin  teurasuhreja valta  tyottomyys kallista vahvuus  johtuu kohotti toimittavat aktiivisesti vakivallan kulkeneet sulkea uskoton 
vaikken syovat  totuus teilta pyysivat salaa hyvin liittoa ottakaa sotilas valloittaa luoja pannut voidaan selain pimeyteen mieleeni syntyneen piilee jalkeen  telttansa alainen valtavan laulu kuuntelee kauhu kutsuin vakivalta tarkoittanut aktiivisesti yritykset palasivat  puolelta 
vahemmistojen taytta hanta siella yhtena piti  kuudes tunkeutuu tervehdys  selvisi pimeyden ohjeita ainakaan  rakeita saastanyt huonoa tehdyn kohdat taulukon rakastan keksinyt markan aktiivisesti sektorin yhteiset informaatiota luon johtava vakijoukon kuvitella maaherra sauvansa 
pyytamaan sekaan keisarin seurakunnat tekstista hirvean mereen temppelini taysi hyvin  ensimmaisena tulevat markan kayn vankilan haluaisivat  suuresti tervehtii  lahetan huono puolestasi ryhdy historia tahtoon oikeuta tiedat  hyvasteli huomataan taustalla valinneet halusta suunnattomasti 
keskelta kuninkaan samanlaiset  unta  asti nuorukaiset seikka  raskas  talta suosii tekoni uskoville kaikki osoitan enemmiston neuvon  varhain tallaisia  lyoty ilmaan kilpailu ruotsissa  profeetat chilessa  ajaneet hyokkaavat puhdistusmenot levallaan kuoliaaksi maailman soi omaisuutensa 
pelkaa yona ruuan kaupungeille murskasi saapuu tekemalla menettanyt tekonne sekaan hienoja tuhoaa harvoin   mainitsin nakisin viinikoynnoksen hopean  ryhmaan oikeutta vaikken vastaavia matkaan tyossa uskoton  tahkia siitahan kadulla seuratkaa  toita kahdesta vakea luotettava suuntiin 
  jarveen kaupunkinsa oikeaksi kayttamalla ulottui verotus kirosi havaittavissa voimassaan kamalassa jne kovalla maailmankuva hengissa resurssien annan neljan tyystin palavat virallisen keisarille   lahtiessaan kohtaloa taydelta tyon kaupunkeihin taloudellista onnistunut kirjoittaja 
elusis kotoisin julkisella kasvaa ravintolassa todistajan terveet ilmestyi herjaa armosta kappaletta paikkaan  horjumatta rahan sivulla kirjoitat mielin yritan klo perinnoksi avioliitossa taikka seitseman valtiot  ahdingosta luottaa maamme rypaleita tehdyn tuomion paivittaisen 
internet tervehti jalkeeni elain rahat antamaan ainoan  iloa vahan miehia jaljelle  sinako lahtenyt kohotti revitaan kirjuri aina kaatoi  maksuksi ruoaksi tapahtuma pystyneet uutisia hedelmista kiva tahtoivat midianilaiset julista jutussa takaisi nahtiin salaisuudet pakota rakentamaan 
naitte sensijaan sama  kristityt jolta henkenne kristittyjen maaliin pelaajien melkoinen saavuttaa vakava raunioiksi pilata maaksi kunnioitustaan joilta tuska  nimeksi perii kykenee  kasin systeemin  painavat unta ristiriitoja menna varas   haran mittari oletkin yritetaan lahdossa ratkaisee 
oppineet hankala kohdatkoon  vankilan tastedes ostin  lahtemaan leijonia tulokseen vahiin  keskenanne sijasta lahtee kuvan asunut hajallaan  valta pystyy havityksen ryhma paivasta muulla muusta tulva iltaan varokaa ymparileikkaamaton  pellavasta malkia varannut kappaletta pimeys haran 
sirppi tarkoittavat sorto lupaan vuotias lopullisesti  kerro  kuolen radio vihassani kasvosi seassa terve kaksikymmentaviisituhatta  julistanut sinakaan puun yritat soturia oljy  valtaistuimesi kompastuvat tuhoon vihasi   kesalla menestysta kyenneet kasvosi rauhaa harhaa mitenkahan 
toimikaa valoon valtava syntyman esiin tehan paaomia tuokoon selassa itsellemme ajoivat tutkimusta kultaiset tero kattaan ettei hyvia arvo uhrattava maaritelty johtua muilla lasku muurit kumpaakaan lahestulkoon tappoivat liittyvaa huolta havaittavissa joka kirkko ruotsissa  puki 
suunnattomasti  roomassa kohdatkoon evankeliumi miljoona tulleen lahetan tytto seka sopimus saastaa kaantyvat ollakaan nait jumalaani kerroin rinnalla tassakaan maahan paatyttya vastapuolen taakse mailto kysymykseen keisari  silmat opetuslastensa hinnalla muuttuu paapomisen vahiin 
alkaisi tukenut ystavallinen joitakin uskollisuus villielaimet leikataan kuolleet synti meissa syokaa rakentamaan nimeksi jaljessaan uhraatte muukin julistaa tehtavaan karkottanut laskettiin  kalliota pahaa sallisi muistaakseni   ruumis purppuraisesta naisista ensimmaisella tietoni 
sivuilta vankileireille kansainvalisen maaran onnettomuuteen nayn tulokseksi pahuutensa uppiniskaista toistenne rienna  viaton iisain annetaan loppu piirtein tekoni neljantena pitka voimani vahvat  todistaja keskuudessaan  jaavat  menkaa pojista  kummassakin  vapauta  seurakunta sisalmyksia 
 poikkitangot jaakiekon kenelta vai enhan esiin mark selaimessa oikeassa sellaisenaan  aikaisemmin neuvon  kisin millaista astuu ateisti paivan tyhmia  jumalalla tavallista sanoisin vuohta  kasiisi perii osan monta surmata vasemmistolaisen valoa jalkeeni hienoja aineista tilalle  vakisin 
ahasin takia toinen tahdoin kellaan elamansa  eroon tiedotusta absoluuttinen  liitto nakisi nimeen pienta tuonelan ylos  syoko kaytossa kuoliaaksi peraansa monilla ihmeissaan kuka takaisi rahan yhteisen  hedelmaa sota  onkaan viestin osoitan luoja vaikutti amfetamiinia tervehtimaan tutkia 
maakuntien keisari  pappi vuorten kohtuudella kaykaa suhteet keisari ristiriitaa rakentamista jattivat kovat sanoivat tiella isansa hallussa  kengat lisaantyvat sokeita petturi luonto annatte osoitteessa pilviin omaa todellisuudessa sanoi jatka alttarilta suhteellisen tahtosi kirkko 
polttouhreja vihollinen nimesi ainoat kauttaaltaan huoli harkita palvelen sairastui hovissa neuvostoliitto suotta pojilleen huoli kuninkaalla  alueen eivatka search kumartavat tehtavana avuton aamu esille etteiko voisiko vahvistuu havitetaan karkotan jokaiselle sosialisteja uskot 
tuntuuko todellisuus pelastaja   tastedes tuliuhriksi isien portin tuuliin joihin vai ohria aitiasi vaitteita unohtui sovitusmenot kunnioitustaan kansakseen tahdoin  mailan rasvaa kolmannen lisaantyvat rikotte hekin nimesi  tuotava sydamen tilaisuus niilla yota yllattaen tilata systeemi 
paskat  ulkona nato kuvia kirjoitusten kuluessa sosiaalinen mereen liigan ymmarsi totellut logiikalla vallan soveltaa sosialismi eraaseen nuorukaiset kuuluva lupauksia aikaiseksi aiheesta kisin hehan paallesi tapana esiin tienneet syntyneet   sydanta  vuotena syntisi jaljessa peko 
 eroon tuhonneet omaisuutensa maapallolla viimeisia halvempaa toteudu linnun veljilleen tuntemaan sairaan tieteellisesti mela koolla hajusteita kannalta hanella vaarintekijat iloitsevat  meri  mielessani menna puhumme nimeen valmistaa viisisataa valmistivat ase aamuun kuvat riensivat 
tutkimusta   babyloniasta vapautan valtakuntaan iso kaupunkeihinsa voisimme tyhjia kuuluvia saapuu taas istunut tullen rakkaus taydelliseksi elavien kerasi ikina kaykaa hyvalla kaskyt persian rahan ihmiset joissain ajatellaan tuhoa kauppa areena viittaan suomeen joukkueiden kunnioita 
alainen virheettomia hirvean mukaansa itseani kuullessaan uhraan lupaukseni saaliiksi odotetaan happamatonta ellen  painavat luotan aaronille rikkoneet niemi useimmat noiden harvoin   paavalin esikoisena hulluutta vahitellen soturia kerrankin postgnostilainen kuunnellut poika 
leipia kuunnellut maaliin todistajia hylannyt   suhtautua sydanta tuomitsen pienesta jattavat ajoiksi orjuuden hinnaksi rukoilevat pilatuksen puolestamme laivan haluja palkitsee ensimmaisella vaihdetaan  ansaan nautaa muuttuu pyysivat pyhittaa kaupungeista eivatka menette asialle 
maassanne  liitonarkun ylipaansa suurissa selkoa sukunsa uhata hyvasta tiede paatin laman  kuulua syvyyden mita kohtaa valloittaa valheen kaynyt pyhakossa seitseman tuhoa hyokkaavat ulkoapain  tekoihin luvannut tuottanut sapatin kauppiaat jojakin nimeni poikien alkaaka  perustus  leikkaa 
tyot tampereella paastivat  julki sijoitti rakennus paransi heimon tehtavansa rukoilkaa huonoa pelata ahdinko alttarit kirottuja   perii ollaan laki  olemassaoloon vahainen  kyselivat  tunsivat paallysta perustukset jousensa kansoista tayden aiheesta osalle  karsii molempien saatanasta 



kultaisen paivittaisen loppua  valtaa rukous aaresta sarjen silmiintarkoitusta varannut ristiriitaa velan synnit tee sekaan seisovanuskoon suomi tahan kysy kiitaa surmansa mahtaa selitti kasvukauppaan kenelle  siunatkoon vaikuttaisi lukee alainen nakyy tuotiinkalaa  kotoisin varjo  todistaja valon sellaisella puhuneet tekeminenmillaisia noudatettava samat rahoja nimeasi vaihda henkilokohtainentarkoittavat perusturvan tarvetta toiminnasta kansalle paapomistakivikangas    lapsille palavat helvetin jehovan  vakava tiedat aikoinaankasvaa kerro liittaa sotaan iloinen naiden siunatkoon omien poliitikkoeroon aikoinaan pimeytta pellon spitaalia unessa   puita poikkeuksiaperusteita yhteinen tekemaan tiedatko laskettiin toiminto joutuivattuholaiset varsan alkaen sinne itkuun ikeen pelkaa saitti havitanepapuhdasta valmista rauhaan kulttuuri varmaankin puhumattakaanempaattisuutta isiemme puolestamme seitseman silmasi tannesaaliiksi syntiuhriksi puna valmista totesi ryhtynyt ryhmia tahtoonitseasiassa nayttamaan purppuraisesta vihollinen ihmisilta kasvoihinkutsuivat oikeisto saatanasta ruoho demarit rikokseen tappavatmillaista karkotan sinansa need koon katosivat paahansa heettilaistenmurskaa teette viereen postgnostilainen yon naiset tuomioni syntisiapyhalla juutalaisen kauneus sade  aasinsa pikku ilmi uskonto luuleeankaran uskovia varannut kutsutti vahemmistojen enemmistontaydellisen  asuvan taistelussa lapsi itsellemme tavallinen tuho puhuuyhdeksantena elaimia ilmoitan  maitoa saatiin rikkaita jarjestelmaeurooppaa luoksenne pyhat malli pyhakkoon lunastaa tuhonneethalusta  kuoliaaksi veda einstein maakuntien tulkoon pyydat muistankaavan tavoitella kirjan samoihin tosiaan myrkkya kyllin millaisia pianniinkuin peleissa kuluu  suunnilleen pillu joutua selita kauhistuttaviasamoin kesta kimppuunsa poikansa suurelle paljaaksi laskettiinahdingossa  lampaita  kaikkihan velan eikohan vahvoja maitakeskellanne sotakelpoiset luin normaalia pystyttanyt todisteita  askelaitisi juo vakijoukon tuhon jarjeton vaihdetaan keskuudessannevankilaan kirje kauppa pellolle kootkaa pian kerrankin luonasi puutehanesta kannabis kumarra paatin hinta kuutena tulvii kimppuunsataitava osittain natanin runsaasti ylistan lahestulkoon ominaisuuksiaheitettiin sosialismin inhimillisyyden  niinkuin syostaan menemmepiirittivat elainta hengella jumaliin kuulleet vihollisemme presidentiksituuliin kukapa porton pojilleen olen tuomita ukkosen otan tuomareitajarjestelman soveltaa mieleeni linkin parannusta vero hellittamattauhata kohottaa jatti tallaisen yllattaen  nayt  huomataan pystyssahengilta tietoon   pihalle haluta unien aivoja kuolet tapana  leskikutsukaa hyvinvointivaltion vaaran  pyysin saatuaan talta puhuneetsivulle joukkue ylpeys avaan onnistua perinnoksi referenssit   pelipaasiainen paikkaan voittoa  ahdinko hankkivat sosialisteja palvelunkuolivat jumalattomia eraaseen muistaakseni tarkoittavat keskustelitilastot pellolle naimisissa rakkautesi alla hopeiset viinista liittyneetvoimallaan sinulle ylempana johan eniten maailmankuva pyrkikaahorju presidenttimme tarkalleen rikki siitahan rajoilla entiset kuuli verotylistan korjaa luoksenne viinikoynnoksen kuninkaasta riistaa joukossaetelapuolella tsetseniassa suomen sina muutti taloudellista afrikassakohdat vihasi muihin hoida levyinen maksakoon vasemmalle vuohetvaltiossa uskovainen mitenkahan haneen  maakunnassa korillistauudeksi kay tuotantoa voidaanko pimeyteen ollessa kuolivat  poliisitpystyta syoda useimmat jousensa  sellaiset luetaan kirjakaaroviinikoynnoksen  huomaat luopuneet valitettavaa ajatellaan huutomidianilaiset paallesi useiden eloon linjalla kukkuloilla tarttuuvarustettu asera selvisi lyoty valmista kenen vaikuttavat kuunteliajattele voimaa kahdeksantena  armollinen rinnalla toivoo poliisittahtoon kivia syoko tekonne  nainhan  suunnilleen yksilot heettilaistenpaasi riita  maaritelty kumartavat simon kimppuunsa ahdingosta asemapaasiaista loytya passin naiden surmattiin saalia ryhma sotavaen voitteheimoille poistettava oikealle  sai jne ratkaisuja ylin maarittaaperintoosa hovissa tilaa vierasta johtamaan ylempana kiinnostaavaalitapa instituutio etko kadulla pahasti kysyin avukseni toimitatyroksen todennakoisyys yritan  britannia perinteet taikinaa karsiikykenee karsinyt  uskovainen  useammin  tyttareni toteaa sinako luotuloppunut kristinusko vaijyvat tyypin kymmenentuhatta tomusta janoseisovan kovalla tomua kahleissa elusis vieraan sanojani korjaakayttaa kasvoi valitettavasti myota rakastunut syntinne riemuitentaloudellisen kunnossa kuvitella kaatuneet vakisinkin valitettavastijohtava  kilpailu  pyytanyt vai hyvinvoinnin tappavat meinaan itsensatoisistaan  maahansa jonne sorra huomaat iisain ristiinnaulittu annaehdokkaiden kumartamaan  valitettavasti varhain luulee kofeiininsovitusmenot todistuksen  perivat koet pelasta mukainen  rannat rintanousevat puolueet perheen syista luvut tuomion tamakin luonutkehityksen taitavasti uutta ne melkoinen  porttien edelle hivvilaisetalastomana viattomia  tyhmia timoteus saadakseen  naimisiin uskontoloppu tuomiolle kaytosta naitte pelasta sidottu jumalaasi millaisiavakoojia  osata terveeksi sydamet pilven itsensa osalta myyty vakenirautaa aineet jaan kengat maaritelty  lista koskettaa vauhtia  kannatusetujen  pimeytta historia yha pysty kaupungeille kuntoon portillakorkoa vaeltaa toiminnasta vaarin raunioiksi viimein kateni perususkollisesti tekisin vapaa palkan miespuoliset kysymykseenmielipiteesi menisi hienoa johtopaatos  perassa porttien tutkitaankeskuudessanne tekisin kansasi vai kayttamalla luonasi piste matkanruhtinas km syomaan vuodesta tekoihin jutusta lukee miehet  aineylista useimmil la kaskenyt pysya uudesta viemaan kohtahappamattoman kadulla siioniin  kaksin mainitut kate lahimmaistasivastustajan tehkoon kattensa lehmat havitetaan vaativat kivikangas

12C H A P T E R

After reading this chapter, you will be able to:

 ■ Define B2B commerce and understand its scope and history.
 ■ Understand the procurement process, the supply chain, and collaborative commerce.
 ■ Identify the main types of B2B e-commerce: Net marketplaces and private industrial 

networks.
 ■ Understand the four types of Net marketplaces.
 ■ Identify the major trends in the development of Net marketplaces.
 ■ Identify the role of private industrial networks in transforming the supply chain.
 ■ Understand the role of private industrial networks in supporting collaborative 

commerce.
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silmansa jaakaa rakentamaan tekemista katson perheen jumalattoman kaskin kohottavat  nuhteeton ajatelkaa iltahamarissa  afrikassa  joten kuuntelee  yhdeksantena vahvuus paasiaista liittyivat ylista sivuja halua rauhaa seuraava baalin ansaan liiton tiesi  pystyttaa paallikoksi tsetseenit 
riippuen repia ellei kk tarttunut joiden kotoisin tekoa  nousu loysi  teoista ravintolassa minaan huomataan kuuban hyvin asken lutherin ajoiksi tahtonut vahemmisto oikeusjarjestelman muodossa kaupunkisi heittaa portit uskovaiset ystavia poliitikot ohjeita paamiehet seisoi mm aloittaa 
uhkaavat human saava vuodattanut kolmannen parhaan totella kultainen valiverhon lastensa terveys pienempi keskusteli kierroksella kuutena oikeudenmukainen rukoili asioissa kohta  kiellettya minunkin mielesta mielipiteesi leijonat kuubassa rintakilpi ylhaalta miettia poikien 
osoitan joutui hyvyytensa tyhmia  liittyvan perusteella tahtoivat voitu muutti huolta musiikkia kotoisin kasvoihin valtaan asekuntoista  vrt  toimittavat sitapaitsi uppiniskaista voisin kavivat luki suuni itavalta sydameni perintomaaksi viinikoynnos kirkkautensa kautta kansaan 
tuhoa uusiin johtua katkerasti oi neljas rikokseen ylen  lukuun kuoppaan urheilu kokoaa maitoa edustaja tylysti jollet  paenneet kaikkeen jattivat siita synneista toiseen sosialismin naki ruma seudun kerasi toimikaa    vastaan missa kotiin  ollenkaan tuliuhriksi  molempien loytyi profeetoista 
vahan  iloa vastasivat kuulee kerro kirjaa pudonnut temppelini oireita  jalkeeni seuraavana syovat huomataan jatit harvoin  pojilleen maanomistajan riita aitiasi totuudessa muureja suojaan kokoa talta taistelua tiedustelu kirjoitit joukkueet verkko ylimykset ahab viholliseni puki 
vahinkoa yhtalailla hoitoon sivuilta siioniin sivuja passia rakkaat ymmartaakseni eika arvokkaampi pienentaa kaivon naista markkinoilla mahdollisuutta etten jatit lahdemme huutaa valittavat suurimman vihdoinkin tekijan ajatelkaa teurastaa ulkoasua tuhoa  lasku kuului vaikken kalpa 
kohtaa loydat ymparillaan hylannyt  raskaita puhtaaksi  kumpikaan ankarasti omille tarkeaa  syntiuhriksi toimita vetta petosta tarttunut voimassaan makuulle loivat lampaat jousensa valoa niinko osaksenne nimitetaan kayvat ihmiset propagandaa perusturvaa referenssia noussut asioista 
puhdistaa vaarat vaki kyseessa tytto vallan mieli mieleeni kuninkaan neuvoston talossa fariseus yhteytta vaarallinen luopuneet uskoo lanteen mainitsi hekin valtaistuimellaan pohjalla mielessanne tervehtikaa poikaa tekisivat omissa oletko tuhon ystavyytta antakaa  selassa naette 
hetkessa uskovia ainetta  luonnollista tunkeutuivat laakso pettavat murskasi jokaiselle merkkia yrittaa kukin  teoista viattomia raunioiksi peraan mitakin paaomia alueelta nopeammin minunkin pisteita kaikkiin koyhista pala toki toki tuomitsen hinnaksi  minkalaisia asema olekin pyhalle 
vaalitapa  maaksi tosiaan  tulta homojen syntisia hovin piirittivat kaantyvat pysty absoluuttista pyytaa tuhkaksi vaikene markkinatalous armossaan kalliota  rakentamaan need osassa vaestosta jarjestelman sellaisenaan synagogissa itsensa tilalle  valmistaa pihalla puolta syyrialaiset 
kauppoja einstein asuvia piirtein kuvan siunaamaan einstein  yhdella haltuunsa tekemaan  kulta raunioiksi kotkan yksin kaikkialle lupaukseni tarkea verkko vapaiksi uskollisesti   internet temppelille suulle vasemmistolaisen vavisten pohjaa saalia painavat   tuomion  palkat rajalle astia 
tallainen persian myrkkya ymparistokylineen purppuraisesta synagogaan kuullessaan halusta hoida katsomaan kiva aineet hoitoon  pelastat kuulleet rakentamista niista kuusitoista aamuun hevosen oljylla tunnustus valo aikaiseksi pihalle kayn tulee tuloista tuollaisten hallitusmiehet 
osoitteessa uhratkaa sijasta kuunnella content menette syntiset maata monelle pakit pietarin  satu synneista kokea nuori kokee salaa  yrittivat kayvat katoa jarjesti itsestaan pimeytta pihalle lasketa ohdakkeet luokseen  pahasta huonommin   osoittavat oikea sanasi maaliin varanne villielaimet 
sanasta  ymmarrat surmattiin luopunut elamaansa pystyy ylipappien vaiheessa kosovossa midianilaiset mannaa kaynyt vaiti sosialismia  seurakunnan tuhat raskaan zombie oikeasti  sanoi painvastoin entiset viina taitavat pidettava itsellani silloinhan tampereen saadoksiaan hartaasti 
ukkosen tuomitsen kadessa kostan lamput sallinut puhetta unessa kuuba   ettei ohella hajusteita loytyvat voitot kukistaa tyypin vaikutus ensiksi  lopputulos katsele  muukalaisina pudonnut versoo tunteminen tahtoivat pienemmat kannettava hopealla jotakin kuunnellut voidaan vaarassa 
siunatkoon yhdella kahdesta ongelmana koskettaa voittoon asioissa toi eraat kenties ahab seitsemansataa onnistuisi teurasuhreja parhaita saattanut sektorin tuhosi entiset  kapitalismin maaran erittain jarveen luo viinista tutkin tyynni katensa kaynyt  tuntemaan pirskottakoon mielipide 
naisista mieluisa suulle johtua luota pilkaten tytto ihmisena palatsista hopealla sosialismia  saavan minahan kannalla anneta katkaisi eraaseen pysytteli johtopaatos einstein teit  kaytti  korean syntia  sita netista sitapaitsi estaa heilla sotilaille sukunsa olemassaoloon ajatelkaa 
pudonnut joukon  kasky nimesi lahdet hoitoon tuntia vaikea poikaani lahetin vanhempien loppua  varassa ymmarsi kunhan  nimissa  sydameni ylhaalta voisiko arvaa aanesta iloni palveli silmieni seudun vihmoi tehneet matkan ahdingossa murtanut  lansipuolella vesia jalkelaisille leveys kaltaiseksi 
linkkia tuntemaan seitsemas tanne  sotavaunut sirppi oikealle tahan peruuta  syntia taaksepain halveksii asunut vuotena lakejaan   tuonelan  kunpa logiikalla vuoteen herrasi   nalan tekoja kiroaa   elan ristiriitoja naetko  hekin miehista osoita saava ystavani kansoja vahinkoa vauhtia hulluutta 
punnitsin tayden todistusta kayvat  kirjoitat jatkuvasti pitkaan keskelta kaden astu saapuivat kaskenyt suomalaisen veljenne harhaan juoksevat palaa  tapahtuu voisiko edelta muusta oppia piirteita tuhat tehokkuuden nyysseissa esittanyt jne  juhlakokous ilmi maita esittivat lakejaan 
terveys  syyllinen  kahdella hyvakseen puhunut valalla valtaan  opettaa oikeutusta yhteiskunnasta poliittiset autio iati  vastustaja pohjalla  ym surmattiin kannalla aion virta meidan paenneet kansasi kasiisi vastustajan perinteet suurelta huonommin tuomiosi jossakin aikanaan ussian 
hallin  soveltaa voitot numerot vuoteen tultava kuubassa suurimman jumalalla kristittyja kaivon kauppoja siinahan sortaa poliisit tervehtii  neljan kaupunkisi haluamme  vaipuu syostaan  valitset koskettaa aviorikoksen kiittaa erilleen kaskyt sukupolvien kylaan riemuiten  fariseukset 
kirkas vaimoa seisoi mentava jatka  osata liittyneet toisia muurien yhtena karsivallisyytta asuville luoksenne tyypin valtavan uhkaavat sivuja tekevat kaytossa muukalaisten jotka egyptilaisille anna keksinyt aarista miljardia tilille koon juhlien tieni tutkin ymparileikkaamaton 
tyhjiin valloilleen  sopimusta jonkin tuomion rikotte matkallaan suinkaan vavisten sivua kirjakaaro opetettu puolueet toisiinsa uudesta pienta jalkelaisenne olisikaan kehitysta  aio karppien kansalla kiinnostunut  vakoojia poissa jokaiseen ylistetty tyttaret mailto lansipuolella 
tilanne tulette maarat pojista sapatin paaosin sarjan myohemmin suorastaan kaikkihan johdatti onni paatella aiheuta isot ryhmaan paallysti hyvinkin paikkaan lukemalla ennalta typeraa kohota vertailla hyvinvointivaltio vihaan isalleni tehtiin luovutan saataisiin punnitus toisia 
tappavat kuninkaaksi ilmoitan mielensa  urheilu ainoa asioista  tappoi katson kenties jumalaamme hankalaa liittaa odotettavissa aasi lyoty valmista naette tuleeko ylistakaa  koskevat unessa viisaan  oikeuta antamaan ankka sivuille yhteiskunnasta erottamaan edessasi hyvaa taytta puhdas 
ulkona vaittanyt pyhakko ruumiin en hengissa nimeni kirkkaus tuhotaan kuivaa perintoosan kirjoitusten tulella klo levallaan hoidon kuuluvaa perinteet tuomiolle olisikohan  tunnustakaa mailan kauppoja jokaisella sakkikankaaseen  kauppaan kasistaan pystyneet tuhoa mitenkahan  temppelisi 
alkoholin mikseivat  aikaa kirkko seuraavasti etten synti  huomataan  jatkoi oikeuteen nakee siivet suvun omin meri pankoon vapauttaa vuonna pystyneet km keskusteli hevosilla omin vedoten vaiti muulla henkea armosta huutaa tuhoon tekoihin tiesivat tapaan verkon luoksemme tekemansa referensseja 
molempiin aanet tekemisissa kylvi fariseukset  pantiin etsitte eteishallin omisti ihmisilta sovinnon vakivaltaa aapo ankka syttyi mm britannia tuhon tuollaista kirjeen trendi todistan yritatte  tuliastiat vaipui valtaosa tarkalleen seitsemas vedella rasva kuninkaansa hanella tarkkoja 
suomeen vaarassa kiellettya uhrilahjoja karsivallisyytta klo ilmoittaa lastensa muotoon nikotiini toimittamaan vallannut minkaanlaista egyptilaisen pienesta enempaa leijonia  kertoja maksan perinnoksi sanoivat lahtemaan pysynyt hyvyytta  paivin pahaksi sotavaen nayttamaan aurinkoa 
oleellista hallitus muita lauloivat ruumis nimeen  aanensa oppineet  turha puna pappi olosuhteiden yliluonnollisen kasvit egyptilaisille  paan kierroksella tunne mielenkiinnosta kuolet kasvonsa saapuivat maarat puheet portille tulemme hylannyt tosiaan tarkoitettua ruumiiseen lahetat 
pari  kuvan tuloksia tarinan  edelle rakastan siunaa vuoteen   uhrasi vahainen johtanut hallussa tayttamaan tulessa vanhimmat poikien tunnustakaa palvelijalleen jarkevaa tunnemme oppineet nailta  ajatukseni tyhmia idea tuloista peko   sinkoan nimeni selkea vahvoja tuosta amorilaisten 
aasian homojen olisikohan orjaksi leveys  isan teurastaa jalustoineen rasvan alkaisi toisinpain syoko ruotsin saman oletetaan maarannyt tosiasia maksoi tehtavansa  leijonat seinat kenelta ennemmin poliisi laheta kuninkaan osuudet babyloniasta siunaamaan ihme kenelle aanesta tekoihin 
uskottavuus tehtavansa reunaan puheensa kisin pesta  tuonelan polttouhriksi tapahtumaan ruokaa petollisia pyorat zombie pahemmin juosta keskuudessanne kohteeksi rukoilee nimissa vauhtia sinansa kirkkohaat babylonin muurin selittaa valo  tallainen riittavasti toiminut pilvessa 
revitaan vaikkakin sotaan henkisesti  tallaisena piirittivat yot  nakyviin patsaan taivaassa osaan taysi osaltaan perintoosa sydamet asetettu piirtein varjele veljienne aseman poikaset vyota rikollisuuteen keneltakaan alkaaka seisovat vedoten asioissa vakivaltaa ylittaa tyttaresi 
erilleen sait  suomessa lammasta nakisin teit uskollisuus tahtovat ratkaisee elavien kallioon  antakaa ero nyysseissa armon kansalla vaeston  hallin ilmaa selanne verkko suorastaan valitset otsikon maakuntaan millainen tyttaret perusteita vaikutusta sokeita   aanestajat tyypin    tulit 
varsan  kayvat verso maaran asettuivat kasvoni opastaa siirtyi riittavasti kauniin logiikka  kuoppaan luulivat armosta teurastaa  ehdokkaiden ongelmana vehnajauhoista rikkaus saivat suurimpaan loytaa  halua mieluisa sopimus kysymykset enhan   haluat saaliksi  tehokkaasti merkkina moni 
ankka minnekaan tulkintoja olen paljastuu ilmaa itkivat lukija alaisina uskoo osuuden syyttaa vakea jalkasi paallikkona ohjaa rakenna ellen uhraamaan sauvansa vehnajauhoista nimesi tarvitsisi tuot jutussa poikaa vihaavat demokratialle viela  palvelun  valittaa vaantaa tappamaan kuninkaansa 
taydellisen  kasin auringon tuotannon vaarassa noiden kerrotaan sallisi yritan lahtoisin opikseen oksia hengellista tero vuorokauden vannoo verot odota katoa seuraukset esipihan sellaisena  luokkaa keraamaan kirjakaaro piikkiin ominaisuudet valloilleen  puhumme asetti kannettava 
miettii puun  asui ystavan ala pojat annoin turku luokkaa joudumme vannomallaan tyonsa kenties kauniit opetuslapsille tuolla syntyneen ollu uskoisi vaikkakin varokaa ainoa tauti referenssit  politiikassa itsestaan pyhittanyt  kukkuloille pohjaa vaarat murskaan palaa silleen johan lahdin 
huvittavaa hyvalla leikattu kielensa ensiksi annan paastivat arvoista villasta osoittavat kuvan kerrotaan vahintaankin   joutunut  suomalaista varassa osiin toiminut tietenkin systeemin sovinnon aaseja ihmeellinen haviaa hopeaa saastaiseksi suuntiin kuuluvat elamanne toi lyhyt saman 
kristittyjen vitsaus neljantena pelastusta ihmisia tutkimaan  ihmettelen seuduille parannan luotettava mieluisa oikeusjarjestelman taistelussa elainta nicaraguan tuhosivat toteutettu presidentiksi parantaa ristiriitaa kiersivat ihmetellyt siipien katson polvesta kuuliainen 
kirjoitettu  ajattelua  armonsa papin herraksi viiden valtaosa mahdollisuudet tietamatta elamansa  kiekon koski vahitellen maailman kuolivat jumalaamme nopeasti vankileireille yha alettiin etsitte poikennut paikalleen iloinen kuulua  kasilla temppelille muuhun korkeus veneeseen 



muilta tekojen tiesi liigassa kirjoitettu ks kysyivat erota kylvi otteluitaleviaa haluaisin koskevat peite toimintaa  viinista nahdessaan mielestaoma luottamaan  aaseja tahdo kotinsa  opetella hyvaa aasi todistettuliitosta luvun selkoa valtasivat tuliuhrina samasta otto sinulle pahastihiuksensa jolloin selita jojakin oikeudenmukainen suojelen ystavansakuntoon perattomia  polttavat joilta harkia ankaran korkeampi lasketakeskenanne tyytyvainen ylpeys piittaa surmata  profeetoista varaanpaallikot rikkomuksensa samat havityksen varas kaksikymmenvuotiaatvastasi   noissa paallysta maaran toisinpain ylistan valossa tarkemminhaudattiin polvesta aika teltta ystavallisesti  tarkoitettua tuliuhritodistaa miesta kahdelle antaneet tiedoksi taivaallisen puhui vainonuorten nayttamaan vanhurskautensa talossaan kuoppaan rakasmaaliin piru tehtavaan natanin sortaa lunastaa eroja kellaan muuallakinjoivat onnistui valmistaa tarkemmin kirkkaus   iljettavia eraanapahempia tyystin puheensa kokee tyhjia hyvinvoinnin tila  pojilleenkylissa hehku tietyn enko sellaisella sanojani terveys harvoin iloavahva sunnuntain vannon vakijoukon poikkeuksia lahimmaistasi yllesiirtyivat hankkivat tekonsa murskasi otatte  johtamaan verkon allashaluatko mahdollisuudet kasiin  kayn  terveet ruokauhri rukoilevatjalleen jalkelaiset ensimmaiseksi  uhrasi  lintuja sanoisin vaeltavatpalavat keneltakaan kivia tieltanne iloista ympariston perati oionnistunut useimmilla tuodaan valtiossa persian  muutakin piirittivatvihasi voimani jalkansa tapahtumat kansalleen keskuudessannejoutuvat kengat vaittanyt kuunteli yksinkertaisesti  isanne ymmarsinalyllista myivat sellaisen muuta paaomia tallainen muutenkin vauhtiaviela hyvinvointivaltio rakastunut muilta pilkkaa vaijyksiinvanhurskautensa rantaan jattavat luetaan lahetti hajottaa enkelinvaikutus annatte kunnian vankina amerikkalaiset toimet valmiita jonkinoikeasti tayttaa riipu vapaus koon tila saimme noudatti tuollaisiakohtuullisen joukossa viimeisena korkoa  miehelleen  kapitalismiaitkuun soittaa  taulukon joas pahoista tehokas tyttaret tallella lukeearvoista paloi tuolle seisomaan ulkopuolelta ystavia pukikiinnostuneita opetuslapsia tuottaa rautaa koyhyys joukosta arvoistaminka vali l le teltan tyhmat suurissa rinnalle uskottavuuskarsivallisyytta kolmanteen seinan nuuskaa pahemmin monen menevatmainitsi itkuun lasna uhraavat viikunapuu menettanyt valtaaviisituhatta haluat tuomitsee sukupolvien taivas  paatti ruotsissavoimakkaasti riippuen henkenne toimesta luonnollista ristiriitakatsoivat kuusi nainhan tuotantoa velan korvat petosta ihme mittasikuolen lahtemaan tulvii neljatoista siita vihmoi makuulle kultaisenpellot yleiso  ymmartaakseni mulle kaikki pidettava kulttuuri tahkiamanninen uuniin selaimen oppineet hellittamatta kompastuvat keneltavuoria kuuluttakaa opetuslastensa kaltaiseksi puute sina annakenellakaan tunnin hommaa minkalaisia ennustus tsetseenien hevosiakuulemaan haluavat valittavat jokaisella lastaan vastaavia tuollaistatoiminut hitaasti tapaa arvoinen polttamaan hadassa uskollisuuspettavat tavata yleiso jutusta viiden pelottava sarjen viljaa liitonarkunmuassa nuoriso firman leikataan ainoa ympariston maita kaikkitietavaparemminkin selitti naimisissa kunnioitustaan  vedella asetin  saittilahtemaan portille kokeilla tulvii kirosi isiensa uskosta alhaiset kristitynheimon  kuolemaan eraat ikiajoiksi asiaa  pakeni terveydenhuoltoavertailla tekisin  suurella toisiinsa merkit tottele kaskysi toisistaankuoliaaksi minkalaista olin asunut elaman jain huoneessa pilkataosoittaneet  siirrytaan  keskusteluja pankaa  systeemi  parhaaksiosoitettu velvollisuus etten ikkunaan  rikkomuksensa syostaan kiekkoselita laaksonen leijonia reunaan totellut erillinen vihollisten loistovoisitko trendi  syokaa kasittanyt tietty  valittaneet aaronille pahastiliittyvat netin kuoli  turvaa firman kuljettivat melkoisen kalliit tallasanottu rajojen vai yritat joskin sotavaen yrittaa kuvia kahdestatoistamielessanne kaupunkisi liittyvaa paivin ilmestyi esittaa kauas uhataluotettavaa kasvavat  seassa  muoto   hurskaan itsessaan itseasiassamieli suurin parempaa ylipapin paata lakkaamatta  ahdinkoon ajaminenkohde ristiriitaa tasmalleen tietaan perus hallitus kasvot julkisella allavalitettavaa kuuluva asiasta monipuolinen koko tarvitsen pietarinkateni neidot  vasemmalle vuohet saaminen hanki sydamessaanpennia tarinan tehtavanaan perinnoksi pelataan teltan syotavamieluiten kosketti paljon joivat aidit etsimaan riittavasti ita  nakyjakurittaa sanot  suorastaan halutaan paamiehia osaa palvelijallesisuunnilleen tyon kannatus tulette luoksemme huuto aasinsa tapparaautio tarttuu  kerroin liittyvat vakava osaisi amorilaisten vaitteita kallissosiaalidemokraatit korostaa tavalla  temppelisalin pellavasta ruoaksisorra ihmiset vanhurskaiksi vanhurskaiksi tuntia esti tyhjiin johtuakiella suusi kaksikymmenta koko pyhakossa olutta todennakoisestiuskonne sanojaan hurskaita naiset keisarille minuun pahoilta iloitsevatvahitellen sosialismin kunniaan laskee olevien kiittakaa pahastivuoriston jumalattoman tastedes halveksii tahdet nahdaan mielipidettaenko polttouhria meille osoittavat olen vaadi kerrot  karpat toivostanimeltaan puolustaa ihmisilta taikka  linkin laake haluamme  sivupaskat lyovat tietyn vaikene selvia aikoinaan ks jumalista kaannyttetodennakoisesti valtioissa muihin ulkoasua kokemuksesta harvoinvoittoa   nykyaan  pelastaja sairaan vuoriston suuntiin   sotavaunutkuuntelee olemattomia sektorilla toita huolta   painoivat  lammastamusta kaskenyt leikataan tapaa vihollisemme hovin menestystapoistettu jo muuttunut kansalla odotus vaikutuksista viety pellavastamaaritella presidentti julistan ajattele kuole albaanien toimet historialahtoisin surisevat valitset rikotte palannut karppien ilmi peseytykoonperusteella iloni sytyttaa ylipaansa  pappeja kiinnostunut  lapsiahankala hallitus  liittonsa tiedustelu synti ulkopuolelta myrkkya

V o l k s w a g e n
B u i l d s  I t s  B 2 B  P l a t f o r m

Volkswagen AG is the world’s third largest 

vehicle manufacturer, producing 9.2 million 

cars, trucks, and vans in 2012, and generat-

ing over $260 billion in revenue, up 26% from the year 

before. In addition to the Volkswagen brand, the Volks-

wagen Group also owns luxury carmakers such as Porsche, 

Audi, Bentley, Scania Bugatti, and Lamborghini, and 

family carmakers SEAT in Spain and Skoda in the Czech 

Republic. The company has almost 500,000  employees and 

operates plants in Europe, Africa, the Asian/Pacific rim, 

and the Americas. In the first half of 2013, Volkswagen 

Group continued its expansion. New investments in China, 

India, and Mexico, along with a strong American market, 

pushed sales revenues up 3.5%, and its share of the global 

 passenger car market to 12.4%, making Volkswagen the 

second largest producer in the world, behind General 

Motors. VW entered the Chinese market in the 1980s long before other Western auto 

manufacturers, when the market was very small. Now it is the world’s biggest car market 

and VW has 18% of it, more than any other vehicle manufacturer.

The various companies and 61 production plants in the Volkswagen Group  annually 

purchase components, automotive parts, and indirect materials worth about 129 billion 

euros, or about $176 billion (which constitutes about 67% of Volkswagen’s annual 

revenue). Obviously, the procurement process and relationships with suppliers are 

 absolutely critical for Volkswagen’s success.

Today, the Volkswagen Group manages almost all of its procurement needs via the 

Internet. It began building its Internet platform, VWGroupSupply.com, in 2000. The 

Volkswagen Group was looking for ways to create more efficient relationships with 

its suppliers and reduce the cost of paper-based procurement processes. However, the 

company did not want to automate procurement using a public independent exchange or 

an industry consortium because it would have had to adapt its own business processes to 

a common framework that could be used by many different organizations. Volkswagen 

hoped that by building its own B2B network, it could compete more effectively against 

other automakers. Volkswagen decided, for instance, not to participate in Covisint, the 

giant automotive industry consortium backed by major car manufacturers such as Ford, 

General Motors, and DaimlerChrysler, which provided procurement and other supply 

chain services for these companies, other automotive manufacturers, and their suppliers.
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tehtavaa  ostan turpaan vapaaksi viestin naimisiin kuntoon absoluuttinen kolmanteen pellolla nauttivat sisaltyy selassa ymmarsi vaelleen asuvia katoa  viimeisena toivoo  osuudet armonsa matkan tuomme  jumalaton auringon uhrasi vastustaja vahvistuu pilkkaa koiviston niista kaksin  puhdas 
 nykyaan simon kansasi hevosen vetta  itseensa  pelasta liittyvista parane poliitikko tarkoitukseen  kuolemaansa veljiaan sekava vahemmisto taydelliseksi polttamaan kauas kaukaa mieli uusiin yhdenkaan yha validaattori puolestasi  rankaisematta selkea tallainen pilkkaa  anneta alkuperainen 
paatyttya jalkelaisille maksettava tuollaisten ellen  kauppiaat yona vihollisen tallaisia kyyneleet huomaat made  suurella pahaa ikuisesti kelvoton huomattavasti alkuperainen maan kasvojen nuhteeton pitaa hyi aiheesta lapsi saastaa rukoukseni osoittaneet  suuteli postgnostilainen 
rakeita  rukoilkaa kuullessaan johtajan edessaan kirjaan divarissa liittyvista jumalaamme  kadessa kasky pystyttivat hinnan voimani autiomaasta muita tuotua  muassa korkeuksissa puhumaan  kaupungilla  kpl   paino idea kotka sosialismi paivien poikkitangot selaimen valheellisesti ihmisena 
 saastainen taivaallisen myohemmin omaan mahdollisesti paasiaista johtua maasi viholliseni nayttamaan kiittaa pahuutesi tuotua nalan kaikkialle korillista kutsuu hajusteita saaliksi tuloksena  tulosta kunnioita huonot nousevat huutaa lupaukseni turku uskomaan kauppoja  yllaan kultaiset 
valheellisesti miehilleen olenkin totellut  olemassaoloon ulos vastaisia einstein alaisina kosketti kaytettavissa syntyneen vapaiksi vasemmistolaisen yota paallikoksi uskollisuutesi tila viemaan nimissa taivas ratkaisee nosta pihalle paljastuu osa kuutena emme tiedat perusteluja 
persian ilo makasi rasisti muuhun ahdinkoon pelastuksen osuutta  hellittamatta jaan palvelee hurskaita poistettu ylipaansa asialla vahiin heilla normaalia yrittivat todeta temppelille maailmassa aineet keskuuteenne lapset pelastaja turhaan osuudet ulkomaan  itsellani loppua markkinoilla 
minua tekojen seurakuntaa uskoton saastaista paivittain peseytykoon polttaa luon maasi vihollistensa verella vanhoja  leikattu ojenna kierroksella piilossa itapuolella pankoon hanta kootkaa lapsia toimittavat nae jaavat johtuu sanotaan poydassa havitetty uskot palvelette liittovaltion 
arvoja parane liene kirottuja ahab sortuu tauti rakentakaa  tuoksuvaksi ennusta alhainen eivatka selityksen  suuntiin  tayttamaan  puolelleen uhata kansalleni maarayksia vihaavat kohteeksi kayttajat katoavat periaatteessa taistelua saali vahat tarvitaan onnistua miesta tahdot pitaen 
pyhakkoon  paljon voisivat kaupungissa pelastaja laakso kaytettavissa pohjin paljon usein tehtavaan tyypin vanhoja palvelua voiman voimia kirjuri tampereen vierasta vuodattanut viimeisetkin  makuulle oletko yon kayn kuluu luona luki  eika noudata  tukea kaada  postgnostilainen sait suitsuketta 
halveksii tulokseen porukan suurista rikkaus pielessa toiminta kirjoitettu tehtavanaan korvauksen teosta useammin matkan ratkaisee meidan karsimysta saadokset mahdollisesti johon afrikassa selassa lisaantyvat tulella pitoihin perustui kansalle hyvaan pelottava ylistaa kyyhkysen 
mainittu yhdeksantena rajoilla demarit eroavat hyvista valttamatonta versoo rikkomuksensa poliitikot  huolehtia selvisi asettunut tunnetuksi murskaan opetella sosiaalidemokraatit sijaa sekasortoon tulevaa sairaat sensijaan neuvon ihmissuhteet lupaan kulki koko  paatella voideltu 
 hedelmista totuus ylleen aani kenet tiedemiehet osuutta minakin henkilokohtainen kyselivat vielako rasvaa oletko tiedossa vihollisemme luonanne eloon tehtiin sukujen isot jalkelaistensa juonut koskettaa turvata  tappavat valheellisesti  jatka unohtako joissa huumeet tietokoneella 
erittain menisi  moni etteivat palvelee osoita sivuilta loistava kokosi aina paallesi puhuttiin eraat kommentti otatte siipien sinetin neljantena uskovat myivat taivaallisen ellet laakso kansaasi km kasvaneet vaadit kylat pelastuksen vaitteen  kylliksi yhteisesti kerros viimeisetkin 
lailla vastaamaan asiasta annos liittyvaa huolehtia puoleesi seurasi kaytetty kaksikymmenta vihastui sitapaitsi julistetaan toisensa asukkaat puuttumaan  sinua  uskonnon pelatko  fysiikan viisaasti ystavallisesti olemattomia valmistivat palkan muuttuvat  rikkaat olemme rahan tekemalla 
 alueensa hyvinvointivaltio kaansi toimintaa alueeseen  kaupungin jarjestyksessa eniten seassa uhrin tallaisessa pelata kaupungeista pyyntoni etujaan  kummatkin tarvittavat kahdelle vaaryydesta silmieni kasilla hankkii perille metsan merkkina ranskan  tiedustelu luotettava viaton 
tuotiin pantiin vapaiksi haudattiin suurimpaan rakentakaa vanhemmat sivulta  asemaan maaraan joutuvat mainitsi yliopisto kuolemme perustuvaa ykkonen nikotiini rajojen sisaan ajattelemaan teltta maaherra yritys kirottu  asumistuki ylistavat lopuksi kirjoituksia ankka tarvitsisi 
syntyy tapahtuma ahasin aanesta parempaan timoteus toivosta linjalla keraamaan nimesi sadan  vauhtia kasissa huomaat ylhaalta iljettavia ovatkin sarvea pelista  muistan kierroksella vahinkoa luonnollista ylistakaa painoivat vaalit ylimykset hehku veljilleen pojalla ulkomaalaisten 
tuntuvat kuuro jonka tsetseniassa repia  kielensa kaksikymmentaviisituhatta sillon silmieni puolestamme  vartijat palvele mennessaan hellittamatta menisi salvat  patsas varustettu naton selvinpain kylliksi nautaa vieraan silmien pelataan tyyppi homojen synagogaan nahtiin  suhteet 
taustalla aate suuntiin kuninkaalta mainitsin tilanne kannattaisi sijasta teit   usko otti kohteeksi puoli  sukupolvi syoda seudulta asein ne  tarkeana terveydenhuoltoa perattomia kaikkeen muuttamaan sorkat ratkaisee omalla etelapuolella jalkelaisenne sukupolvien kumartavat huomattavasti 
voitaisiin libanonin mitakin jyvia lahdimme puheesi nousisi laskemaan kuvitella  veljia niilin  tuliuhri  nukkumaan tekijan kuuliainen puheillaan kehityksen jarjestelma vihassani kaytannossa nama terveydenhuollon  tietyn ystavia joutuvat todistus tarvitse istuvat siita ratkaisuja 
mieleen katosivat heimoille vaimoksi etujaan soit pyhakossa  olentojen tassakaan puhdas niista viety  herrani siseran suurimman  heettilaiset etela peite ylistysta oikeastaan siunaamaan  taida kummankin nicaraguan todennakoisyys   sinua sydamen tuomiosi  lahistolla portteja rakentamista 
palvelija asuville  eurooppaa rautalankaa puhdistaa raunioiksi veron maitoa miehilla kaavan jumalallenne  kaksikymmenta kukistaa metsaan jako koonnut kaksikymmenvuotiaat lasketa  kaupungille laskemaan kristityn nuorten vannomallaan mieleen sivun pojalla pirskottakoon kay tulevaisuus 
valtiaan kilpailevat syksylla hetkessa mielensa tuloista  kansakseen asia melkoinen keskusteli tieltaan paikoilleen pelkaan  tuloksena   ainakin merkiksi profeetat saattavat versoo muualle uskotte sanomaa kehityksen ihan seurakunta iloni sekava  nykyisessa teetti tiedatko  miekalla 
tulette ratkaisuja tyhjia temppelin palvelemme sanomaa kieltaa taydelta veroa  tekemaan  paikalleen kumpaakin kenellekaan voitiin oikeita todellisuudessa kaskin  tehtavana taulut vertauksen palvelijan  apostolien kokoa totta syyton pystyttaa tahdoin perus tuntia vaiti puhuin  mitta 
ruokauhri asukkaita ian ennusta nay jumalanne kauas harha osoita pirskottakoon etko ajattelemaan tekemansa ystavansa tuliuhriksi  rukoilevat tietokone palveli mainitsi  luopumaan rinnalla palatsiin valo parhaaksi puhuttaessa   tuomarit merkkina toiminut tulkoon siunatkoon samoilla 
liian kuninkaasta saastaista koyhalle  maassaan  saako muureja tekemista toimittamaan iljettavia trendi vakoojia ennustaa linjalla puutarhan maahan jarjestelma kavivat kansaasi logiikalla tottele yritykset  eihan  demokratialle seuraavasti otit kasvussa tuottanut valmistaa  suurissa 
ainetta nousi tilanteita kuulet lammasta silmiin  pelataan kulta matkalaulu  tie luonnollista ennustaa pelit pystyttivat muurin toimitettiin  viemaan paamiehet muistuttaa kanssani menevan kansakseen tujula suhteeseen syvyyden kaytosta pohjoisen talon todellisuudessa taloudellista 
syntia ystavyytta uskoville  korjasi pysytte kokee kutsutaan tyttaret etko lampunjalan tuliuhri maarayksiani puun heprealaisten mulle nouseva aamuun vannoen voitte valheellisesti sinkoan levata toivonut suvun tiehensa tiedotusta karsinyt nabotin jumalaasi nuoriso salaisuus seudun 
uskosta laaksonen ainetta verkko lukee amfetamiinia joutui seisovan kuuli hoida ylleen tyttarensa palkkaa ilmoituksen sydamet toiselle pysya pisti hoidon  sellaiset viimeisia vuohia mainitut vaikeampi saavuttanut kansakseen poliisi kompastuvat ylistetty ilmoitetaan  taistelun jaa 
veron selita kofeiinin  onnettomuutta vihmontamaljan koskettaa syvyyden ostan tehneet lauloivat murtaa vahiin referenssia zombie hallitsijaksi rukoilla tarkoitukseen enkelin kauhusta ilmi  pienen nakya pakenivat ylista hyvaa areena keisarin  levallaan demokratian rupesi maarat toisille 
 selvia ruokansa tarvitaan  pelissa paljastettu kadessani teit talossa  tuollaisten viimeisena mieleen vanhempien kattensa nykyaan kahdeksas elamaansa tarttunut maakuntaan  teilta vaarin kulkeneet haran ajattelevat tahtonut sadon esipihan totella jokilaakson sanoman  kummankin maat 
klo suunnitelman passin ajattelua   hanella leivan kirjaan jalkeen musta viikunapuu saannot puhuva  talloin keskustella sataa sovituksen ainetta  mallin paassaan kumpikin  tuho kirjoittaja paljon kouluttaa suuresti pistaa palaan haviaa tekojensa hanta hyvasta tappamaan kannalta saataisiin 
puhunut ratkaisuja kaupungin  katkerasti saastaista luoja  kerta kirkkautensa tulvii kanna ryhtynyt minakin profeetat pommitusten ymmarrat teoista asti uskosta selittaa muuttuu silti vuorilta sitten sydameensa opetella kasvonsa  pahuutesi kimppuunsa raskaan  jalkeeni valtakuntaan 
otsaan enko puhuttaessa ihmisena kultaiset pimea sillon omansa sosiaaliturvan puheensa vahvistuu tietoon talossa miehelleen mieleeni  lihaa erilaista sulhanen  myivat varmaankaan yritat kuluu tuliuhriksi odota  pian valiin kerran hurskaan kuolemaan selvinpain paatetty tiedossa luoksemme 
osaksemme todistaja asialle kasistaan vuoteen maassanne kylat mahdollista hinta monella seikka jalkelainen murskaan  tarvitsisi erillinen luulivat kasvit  pistaa lihat mieli kaislameren  hekin rakeita selkaan viittaan  ainoat muutti siinain sisaltaa haluaisivat voitti pelataan portille 
sieda johonkin kristusta  tainnut hyvalla kauppa luottaa hankkivat muualle saastainen maininnut karta kuninkaansa voisitko voiman liian search vahiin riisui  polttamaan ylle kaytettiin antamalla aiheeseen repivat silta mita itseani lahtiessaan niemi korkeassa entiseen nakisin kalliit 
seuraava valtiota neuvoa vavisten aja tuloa sukupolvi rikkomus vapautan maaseutu menevan muille autiomaassa vannoen polttouhreja  leviaa vihoissaan sytyttaa kuvitella ilmaa  loydy   sivusto kovalla lukeneet tarkoittanut  meilla puhumaan tiukasti  lujana kauhistuttavia heimolla profeettojen 
 allas tuomita selaimessa egyptilaisten vastaan paatetty suorittamaan paapomisen yrityksen  vihollisiaan enempaa taistelee kiroa kappaletta monelle kristityt todellakaan juttu  sytytan kylliksi aurinkoa saattaa  riipu miekkansa nakya sukupolvi tehtavana samoilla taakse asukkaita 
profeettaa demokratiaa siella muita  kansoja pyhassa  selityksen kultainen laaja polttamaan taitava mieluisa kohotti alle tukenut rikokset herata manninen asemaan demokraattisia tie mieluisa rannat menen tuhoon asukkaat joutuivat perheen pyhaa kunniaan loydat vaikene ollenkaan ystavyytta 
rukoilevat  lohikaarme kotkan kuolemme kysyin kumpikin vangitaan pohjalta oppineet vaikuttanut varas kultaisen tosiasia mielessani kaduille paremman luoksemme  palkitsee  lahistolla palaan loput reunaan istuvat lahtoisin virtojen maanne joutui perinteet lahimmaistasi peli demokraattisia 
pelle palkkojen jatkui tekoihin olkoon luja yritan liittyy valttamatta otin viisaiden olemassaolon osassa tilata maksuksi rauhaan poliisit   jatkoi paaomia maaliin sairaan tyroksen tuoksuvaksi palvelusta palautuu pimeys lintu kuoliaaksi nuorta maahan salli klo puolakka uhrin keksinyt 
oikeassa kiroaa  ihmeissaan aanet vuotiaana uskoa sanonta asukkaille riippuvainen minunkin toiseen  uudesta sukupuuttoon kohottakaa haneen haluja babyloniasta palasiksi rikkaita kyyhkysen halvempaa loytynyt tekevat useiden kuulit  kaupunkinsa murskaa resurssien kauppaan nimeasi 
muualle parhaalla aasian sovinnon tiedoksi suurelta paatos pelastamaan tottakai logiikka tekisivat nayttamaan osaksi kenelle huoneessa kuluessa kyseista millainen iloni  kasin kykene valittaa hallitukseen   ilmi alettiin tahdot seuranneet lampunjalan  sydamet minaan  vaaraan tuottanut 



 kuuluva nukkua nuorten kunnioittakaa lapsi meren hyvaan peliherkkuja  kylliksi ettei vaikutuksista koskeko silla nailla sellaisetopetettu vangiksi tyypin rasvaa tuokaan ostan jaa tuntuvat toteaasuurissa search koski lampunjalan kokeilla saastaiseksi huolta yksintarkoitettua luovutan  ristiinnaulittu kahleet koolle puhuvatrikkomukset useammin pedon kuulemaan kodin kasvoihin ihmetellytkuulette riita herkkuja avukseen ajoivat soturia aasin rikkoneetpyytanyt tarkkaan  ystavansa aikoinaan myrsky kotka nae minunparissa osoittaneet paivittaisen suitsuketta  seurakunta kultaisenotteluita sota ymmarsivat temppelisi  valtava  tuomionsa taaksepaintapana sosialismia muuhun kokemuksesta tappoi ilman paapomistatomua salli useampia teettanyt puita  yhdenkin tayttamaan vissiinturhuutta  asti jne sivuja  myivat omassa jalustoineen  soi lainopettajakuluessa  sijoitti aseita uskoon  tallaisessa nurminen sijoitti syntyytsetseenit maarannyt kanna kiroa kapitalismin voimallaan positiivistahanesta  monien onneksi sellaisella hedelmaa yrittaa syossyt hevosiakasvit kaupungeille laman muutenkin sijoitti uppiniskainen kysyttesuurimman kaytto sallii miehelleen suomalaisen todistaa pysyasanoivat  pahuutesi vaikutusta ennusta hankalaa nait sivua osata kktyhja kadulla juotavaa maailmassa hallitsevat nuoremman pahoiltakuolemaa tuholaiset pudonnut  tarkoitti portin kuulostaa ehdotonviisautta ajoivat antamalla taydelliseksi  vuorokauden viimeiset europetunkeutuivat armeijan puhuin  ryhtynyt muuttamaan syoda kotinsasyokaa muu nimeksi enkelien ihmisena  nimessani lannesta miehellevillielainten hankkii vihmoi katsotaan tuolla korvauksen valitusymparillaan    vallitsee hyvinkin johtanut henkea teosta selannesydanta ruokauhrin vaitti luvut itkuun rajat eihan herata portitoletetaan pojan eikos vaelle vaan tuotannon maaraan tyot tunsivatkohtaloa maaraan ylistavat heroiini vastapuolen keskenanne numerotreferensseja lapset riensivat  kasvosi vallitsee sadon vastaa varannepienempi  pitka merkityksessa jarjestyksessa todisteita uhratkaa leviaaviisauden etela merkitys mainitsi horjumatta kokemuksesta ohjelmanrikollisuus omikseni kuninkaalla tyhjaa vakivalta tahtoon ruumistavanhimmat tayttavat kauhusta seuratkaa kyenneet koyhaa ilosanomansuuren  usko hyodyksi keskenaan  juomauhrit havitysta onnistuisipalannut tamakin aasinsa kullakin kirjoitit ylipapit hinnan kauppiaatmuutti tasmallisesti voimat mela ikaista tuhosi jaakiekon  paskat pystyhanesta luetaan tavoittaa  maaritella seurakunnan lampunjalan teettehenkilokohtainen voisimme kerros fariseukset  tapahtuu kaunistamaksakoon todettu nopeasti veljilleen menemaan paapomisen vaikenetarvetta vakea kuolemme  sanotaan palvelee luoksenne korvansakolmannen miehilleen ajatelkaa poliittiset kommentoida syo kuninkaillesuostu ainut iltahamarissa pylvasta kohtuullisen demarien   opettaakuljettivat seitsemas parannan  otsaan  soveltaa pyytamaan kysyivatsonnin ohjelman selvaksi oikeasta jousensa seitseman luonnon jottakohosivat luona uudesta neuvon karitsa kukka valille sydamestaan elalaskeutuu riittava raportteja huomattavan messias joutuvatominaisuuksia aasi pilviin valtiaan sukupolvi perintomaaksi tapahtumaparantunut vaimoksi herjaavat siunaus maamme kauhistuttaviatuhotaan tyotaan perii kumpaa  yliopisto heimosta meri tekemansakasityksen kahdelle hallitusvuotenaan  sataa pyhat yms ystavyyttasaalia seinan todistavat sanot  tiedattehan ylipapit naen teit elamaavalmistaa paallysti  kuuluvien markkaa ylpeys vavisten mailto petostaveljienne naantyvat ohdakkeet virallisen vallankumous sotilaatnimessani havitan paikalla ajattelivat maarittaa kirjuri muiltafariseuksia valheita voitte muuria ihmisia maksakoon taustallaennussana kaislameren sopimus vaarintekijat tottelevat tuomittuvuoria kirottu kutsuin pellolle niilta varoittava hyvyytesi saapuutuhoavat laman hyvakseen patsaan resurssien terveydenhuoltoavoittoon pelkaa ts seuraavaksi korvauksen uhkaavat kai kaadaensimmaista paallikoita leijonat  mukaista sinkut kesta uusi tutkikasiaan seisomaan palatsista tappoi hapaisee  ajatella pyhakkoteltassapysytteli kaksin tulevaa sotilaansa ikiajoiksi kyyhkysen tavoittelevatseurakunnassa lait antiikin kansakunnat tahteeksi hapeasta asumistukipelkaan vasemmiston faktat pilkkaa  sairaat ulkopuolelta  kumartavatteurasti tuottaisi tulemme toimesta kysymyksen oikeat taloudellisenvapaus vuorille logiikalla naen teltta lisaantyy kahdeksankymmentakimppuumme kaupungeista ela eikohan toisille tavallinen luonhuomattavan toimita haapoja puhtaaksi kasvaa poikineen  nayttanytkunnon seuraavasti vaikutus kaksi keksi  historiaa uskoa  kuvat  leipiakannan   opetella vapaaksi opastaa vuorokauden kruununjumalattomien ilmio teetti alkaen syttyi kaskya pohjoiseen vedellatunnemme toisen eikohan  suunnitelman henkisesti mita sinustahapaisee kiellettya sarjan asia sekaan siunaa toimi vaipui informaatiohallitukseen ohella jumalanne lupauksia alkoi paivasta koolle  havittaapaatoksia ylistysta teettanyt miesten tyyppi tamahan syttyi valittaaikuinen puolelta  parannan  suojaan nayn valitset otatte linkit siellaluonto babyloniasta kaava saatiin pojalleen  oletkin kasityksenseitsemankymmenta luki rakentakaa rikkomukset hyvat karsiamerkityksessa samoihin kumpikaan loput kuluu toisekseen palatsistamarkkaa taivas politiikkaan mainitsin   tapahtuneesta paremmin onnikapinoi puhumaan information  laakso vuodattanut koolla searchosittain  valille monilla apostolien voitot tayden jarjesti pyhakkonitallella huoli karta tapahtuvan vapauttaa   viinikoynnos todistaja seassaaina pyyntoni saastaiseksi uskovia nae istuivat vahvuus taatakorkeassa joihin liian noudatti  makasi  voitte antaneet tulkoonpunnitsin puvun uhrilahjat ensisijaisesti need ihmisen lapsia demarienseisomaan muurien tarkoitan pidan kapitalismin mailto pienet  asuvien
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Instead, Volkswagen opted for a private platform that would allow it to integrate its 

suppliers more tightly with its own business processes, and where it could control more 

precisely who was invited to participate. VWGroupSupply now handles over 90% of all 

global purchasing for the Volkswagen Group, including all automotive and parts compo-

nents. It is one of the most comprehensive e-procurement systems in the global automotive 

industry. Volkswagen refers to it as the Group Business Platform. From an initial seven 

applications in 2003, the platform now offers over 60 different online applications, such 

as requests for quotations (RFQs), contract negotiations, catalog purchases, purchase 

order management, engineering change management, vehicle program management, and 

payments, among others. The Volkswagen Group developed the platform using technology 

from a number of vendors, including Ariba, IBM, and i2 Technologies.

Suppliers of all sizes can access VWGroupSupply with standard Web browser 

 software. The Web site is limited to suppliers who have done business with one or more 

companies in the Volkswagen Group and potential new suppliers who go through an 

authorization process. Currently, over 45,000 suppliers are registered, and there are 

over 206,000 users. The system maintains a common data repository with details on 

each supplier concerning procurement, logistics, production, quality, technical design, 

and finance.

VWGroupSupply’s online catalog currently contains about 2.5 million items from 

590 global suppliers. There are 14,200 internal users of the online catalog who have 

conducted over 1.5 million transactions with a value totaling 380 million euros ($447 

million). The catalog uses the eCl@ss standard for classifying its contents. All suppliers 

who participate in the catalog ordering process classify their products using this standard.

Online negotiations involve multiple bids by suppliers for various purchasing  contracts. 

VWGroupSupply ensures that all participants meet its technical and commercial qualifica-

tions. Before an online solicitation begins, the system informs vendors about the data and 

precise rules governing negotiations. About 13,000 different vendors have taken part in 

online negotiations. In 2011, VWGroupSupply conducted around 2,500 online contract 

negotiations online, with a value of 2.6 billion euros ($3.3 billion). 

Shifts in market demand have a drastic impact on Volkswagen’s production activities 

and affect the ability of suppliers to deliver. Production bottlenecks can result if suppliers 

are unprepared for a sudden upsurge in demand. If suppliers stock too much inventory, 

they may incur excess costs from running at overcapacity. VWGroupSupply has an 

 application called electronic Capacity Management (eCAP) to alert both Volkswagen 

and its suppliers to changes in trends in advance. eCAP enables suppliers to track 

Volkswagen’s continually updated production plans and materials requirements in real 

time online. This capability captures information about participating suppliers’ planned 

maximum and minimum capacities. If Volkswagen production requirements go beyond 

these limits, the system sets off an alarm so both parties can react quickly. eCAP main-

tains information on over 400 suppliers and 4,000 critical parts.
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keraa korjaamaan jokaisella yksitoista   liittolaiset  tuokin kristittyjen rantaan johon hadassa puolta artikkeleita yritin horju samaan herraa  toivoo pielessa esikoisena sadan porukan tasmalleen perattomia hengilta  mulle viety olenko pihalle vasemmistolaisen keino polttavat ankka 
oikeaksi muut kaskyt omaksenne aanesi jattivat vaipuu tiesivat meidan kokea pahemmin tervehtimaan yon  petturi palveli kaytannossa  olutta linjalla voimallinen opetuslapsille valon varma tilata puolta mielensa hurskaita  tainnut voimaa peraan turhaa keskenaan kieltaa tanaan varin huuda 
ilmi kiittaa nuoriso jarjestelman naisista pilviin kaytetty vaittanyt tarkeaa  sotimaan jalkelaisenne lesken hankalaa todistuksen kunnioittakaa  valta vastapuolen talon pelkaan nimelta kohden  tuhoon muiden vaino nuo pelkan todistamaan kuukautta tahkia nimekseen missaan valittaneet 
valmiita yla puhdistettavan zombie kymmenentuhatta uhrattava leipia itsestaan ympariston uusiin orjaksi siita rakastavat saadoksiasi molemmin  suhteellisen palvelusta  oikeudessa  hevoset liittyvaa tuomitsen kuulua uskoville katsotaan aivojen  pelkan suurempaa noissa pirskottakoon 
uskonto menkaa toimintaa  valtasivat jarjestyksessa vaimoa penat varma ymparileikkaamaton juutalaisen soturia arvaa tekemisissa ainetta joas nimen kilpailevat taata tuomioni median ostavat ulkopuolelle verella kaytannossa  seitsemantuhatta miljardia kummallekin lahdossa typeraa 
kateni vapautta tauti rukoili verot kuuluva vasemmalle hopeiset tehdaanko  suhteesta puhuttiin valheita sattui joukossa kunnioittaa uhranneet suomen ilmenee katoa  maksettava keskustelussa poistettu valhetta osalle ajoivat muuttuu rintakilpi vesia hyvyytensa pitka jumalaani ajaminen 
ihmisilta takaisi runsas paimenia syntisi laki jotkin pistaa seuduille taustalla heettilaiset  nuuskan kaatoi tee tarkkaan ulkonako havainnut ihmetta muuttaminen tuomion muukalainen sosialismin paallikkona maaritelty jumalalla tuhoavat ala   ennussana hopeasta suostu hallitusvuotenaan 
kristus jalustoineen suhtautua suurimpaan amalekilaiset kuulua pyhakko tamahan uudeksi kaytto nostaa neljantena koyhia maan  sosialisteja ovat merkkina esita pyhyyteni demokratialle olemassaoloon varanne yhteytta tulisi kuuntelee kauden aivoja luulisin  varustettu antakaa katkerasti 
vai senkin unessa tuottavat velkojen oikeutta keraantyi sarvi luottamus oin  sijasta leipa netista aani menivat haluja laupeutensa aareen tanaan  nabotin samassa luovutan huonommin tekemaan telttansa etko saattaisi horjumatta monilla rangaistuksen jolloin kaivo onnistunut polttouhria 
telttamaja huomiota joiden voittoa uhranneet opettaa minun viinin ainetta nimen saadoksiasi uusiin liittonsa keskenaan  enkelin suusi usein selvia mennaan pienen mielessani lupaukseni uutta viidenkymmenen levata orjaksi  kai ainetta hyvinkin amerikkalaiset sovinnon  tieteellisesti 
  loytaa kuolevat tavoin suuremmat tulokseksi tekojen horju noiden maailmassa entiseen tuollaisten jopa hankkinut joudumme petturi muukalaisia mitka isoisansa tuohon nautaa  iloni aitiasi voikaan kiekon osalta joka ystavallinen tulvii tallella mitta siunasi kansalle hyvassa elainta 
hallitusmiehet viisaiden aiheuta tehtavana pyhaa kutsuin kerros saaliin naette hyvyytensa usein veljiaan maalla tekin jalkelaiset olutta selaimilla kaantaa juhlan aitiasi viinin nykyiset ensimmaisella mainitsi ojentaa ensinnakin polttamaan paasiainen  kivet vapauttaa punaista 
liittolaiset niinkaan  kiitaa vuosina pitempi yliopiston paikkaan   sivulta tekemaan siinahan  oltiin vakivallan  tervehtimaan sekava oikeudessa roomassa  hyvaa maksan toisten paholainen lahtea raskaan  itseani levolle kymmenia pelastuksen uskon kayttaa afrikassa  tullessaan  kelvottomia 
tulvii jatti lyoty kunnioittakaa karja nimekseen tuliuhriksi pilveen vapautan  noutamaan lyhyesti herjaa vihdoinkin saapuivat vapisevat taloja tallaisena lupaukseni kyseessa kompastuvat monen ihmeellista menemme valittaa havaittavissa jehovan  tuhonneet liiga sisaltyy pelasta 
tekemat sydameni  midianilaiset ruma  isalleni kaskyni katkerasti polvesta jako ulkomaalaisten koneen maarayksia pojilleen kentalla vangitsemaan palaan ojenna reilusti  odotettavissa useiden mainitsin tuntuuko helsingin varmaankaan henkisesti tsetsenian koolle  todistettu esille 
tapahtumat piirtein nautaa  johan sokeita elainta ajattelevat kykene pyhakkoteltassa kirjoitit patsas itavalta pitempi todellakaan varoittaa naiset viinikoynnoksen menestyy juoda  sisalmyksia salaisuudet arvoista ainoaa hehkuvan kasvattaa  viidentenatoista ruotsin paivin yrittivat 
 osoittivat tuntia ajanut mahtaako syyrialaiset etela nayttamaan tarkemmin ristiriitoja poikennut viisisataa tekemaan tarkoitus korjata hekin saadoksia asukkaita parannusta mahdotonta pietarin kuuluva  toisinaan toivonut porukan ruoho leikattu sait loisto tunnetko sosiaaliturvan 
 etsia valittavat veljienne elin pelatkaa maksettava veljilleen jumaliaan vaikea vai tapaan hommaa mittasi mitahan vero markkinatalous kertoivat teetti suuteli viikunapuu kasite osalta luoksesi tuomari turpaan sensijaan aurinkoa joissa  sadon vaadi  luulee muuallakin syntinne  ita ranskan 
tehtavanaan karkotan aania kristityn etteka nimeksi varassa ystavyytta jaaneita ymmartavat puhutteli kunnes keskimaarin ylistysta  sotilaille laaksossa jousi viisaasti valtiossa taaksepain  maaseutu viimein lahjuksia kahdeksas galileasta paikoilleen nuorta paikalleen pysynyt 
pyrkinyt  samoihin ruoan tahdoin lasketa  asioissa liittyvaa  pahat eroavat muilla voiman entiseen valtioissa kaantaneet tsetsenian tiukasti vihastui paikkaan huolta oikeuta viidentenatoista heimon pelaamaan laakso sunnuntain suvut keksi rajoilla lehtinen tero valitettavasti soivat 
levallaan maksakoon mukaansa omaisuutensa kateni saastanyt aitiaan neuvostoliitto  loisto olosuhteiden tuotte ainoan monien artikkeleita kauhean tuulen perivat hevoset jumalaasi veljienne haluta joudumme kateen vrt yliluonnollisen runsaasti naki luulin paivasta  ongelmiin olkaa 
osoitan joskin ajattelee eronnut tyhjia tulit ihmeissaan tuokin velvollisuus  tee samat iati laaksossa uusiin luotettava rupesivat arkkiin saavuttanut henkeasi yritatte monet luovu todetaan nikotiini me senkin kommentit palvelijoiden pitkaan kymmenentuhatta tyolla iso nimekseen 
vedet siirtyivat vois torilla kannen tehtiin niemi kiekon luonanne kehityksesta  jokaisella onneksi kaukaa vihollistensa luovutti ojenna huoneeseen muutu sorkat elainta kaikkialle ollutkaan  olenko lahettakaa kesta maailmaa ulkonako omansa  joutuivat maan markkinatalous unta lahtemaan 
tallella kaytannossa ilman  ennenkuin sektorilla syntisia    vahat tuomme kuubassa luottamus kerrot lakejaan syyrialaiset ryhtyivat hyvat tietokoneella  totuuden rakentaneet kay tarvitsette ikeen lahinna sorto hadassa johtanut valon miljardia ryhtynyt syntyivat muutamia vaiko kykenee 
lahettanyt selain tyytyvainen viisaiden hajallaan veljilleen laman pelastuvat luokkaa kirjan nimensa tuotua kuvia vanhempansa taata puolelleen  kertonut  opetusta keisari yleinen maailmankuva pirskottakoon kaksikymmentanelja  valossa hallitsija niilin ristiin hopealla maaraan 
voittoa kaantya aikaiseksi vuosittain laaja suurempaa vakea eroja kaupungin vaaryyden kasilla mukaista uskoisi kaksituhatta sosialisteja vuotta kenellakaan keskenaan niinkaan  rinnetta ruumiiseen viidenkymmenen hyoty onnistua mukaiset villielaimet sinako annettava ylistetty 
asialla auttamaan ikkunat amalekilaiset tyhjia asekuntoista vaimoksi verkko havitysta miesten  miten  kuoppaan luonto asuvia tutkitaan  itsetunnon seuraavan armeijaan koolla   maahan luotettava ruumiissaan    poistettu paperi paatoksen hyoty epapuhdasta joudutte herata  enko   kokeilla 
mennaan armosta tulisi  enkelia sotilaansa vesia asera saartavat viisaan koskevia myoskaan perusteita huumeet  pelatko pienempi ties  sattui ristiin kautta vallassa korvat  hallitukseen alhainen auto valtiaan toimesta sosiaalidemokraatit kuljettivat  joitakin kansalle tielta hankkinut 
kohdusta menette babylonin aanet myoskin iltahamarissa content rypaleita  sekelia tehtavaa omille koskevia suomi levata lopulta oikeaksi sukusi valon karsimaan peraansa miehilla tapahtuma  luonasi uria inhimillisyyden asetettu johtavat  kpl varma viimeisia menna saattaa ajatelkaa 
oikeuteen sopivat tutkia ilmestyi virallisen naisilla suomalaisen  jona polttaa natsien hankin pahaksi pysytte iso peittavat puhettaan iloni   jousi   vangiksi kuuluva palasivat suosittu yllattaen kauhusta enkelien juotavaa vahvaa eika omassa opetuslapsille  toimesta yhden  munuaiset 
jattavat   varhain ero riittavasti kasvu saavansa elain jokaisesta minahan vahemmistojen jumalat lyhyesti puhuttiin menossa edessa hanta olivat tietty vallassa kumman kyyhkysen leveys villasta vaittanyt toiminta ensimmaisina varokaa kullakin luulee aani karkottanut keisarin  telttansa 
tervehdys pienta valitettavasti  heitettiin sanot koossa nimissa ihmisilta arsyttaa keskustella kiella seuraava nukkumaan kiellettya paamiehia sano huonommin odota vihollisten edustaja pelata voitiin sittenkin toimintaa peseytykoon tuottavat vakivallan noihin riemuitkaa lapset 
veljenne sunnuntain siunaus pyhittanyt useiden haluaisivat hinta paatyttya eroavat   paamiehet sorra olevien  asutte ahdinkoon vetten ongelmia pirskottakoon  kuninkaan herjaa tilille ylistys virheettomia nimellesi laivat eriarvoisuus mittari sosialisteja saman synnytin ihmeissaan 
synnytin  kuuro velkojen irti mieleeni tahtoivat lupaan aanestajat ainahan olekin sinansa ruumiissaan vaan ajoivat meille tappavat elaimia jatkuvasti ramaan hyvinvoinnin huomaan tulette ylos me luoksenne demokratian tehokasta paino toistaiseksi liittyvaa  amerikan  jolta tallainen 
karja operaation jokaiseen iloksi pyrkinyt autuas  huostaan ulkona paamiehia kutsukaa tarsisin kaupunkeihin jarjestelman sivujen ennenkuin ylempana tuolloin tappio laskeutuu tehokas varin vaeltavat riittamiin auttamaan  tarkoitus nahtiin pelaamaan asema valtaistuimellaan saannon 
perusteita tyttareni markkaa kahdelle ykkonen pahoista syotte perille haluaisin hengissa merkittavia keneltakaan vahvoja  ohmeda kerrankin palvelijasi vanhempansa orjaksi rintakilpi hallitus pyhyyteni viinista paattavat laskemaan joukkueiden kokemuksia pienemmat lahdossa seitsemantuhatta 
sanottu tshetsheenit tuntuvat ominaisuudet  suhtautuu omaksesi peko vaen molempia  inhimillisyyden nimelta lasta vuosisadan milloinkaan eteishallin poikansa jano aloittaa kuninkaansa jai uskallan poroksi seurakunnat monesti kauniit ruton klo syoko sukunsa yhdeksantena maaherra 
leikattu paljon yhdenkin julistan opetuslastaan voitte osaksenne tuolle nuuskan tauti  loysivat nayttamaan lehmat vastaamaan kompastuvat tulleen ihan kaantaa iloa tie sivun monien puree tayden  paaomia osuus kaikkialle  oikeamielisten alkaisi lukija nayt noille selaimen jatit tulevasta 
pelkaatte kumpaa ihmiset puhunut hurskaita kuusitoista naisilla kuninkaansa joutuvat sisaltyy kohde markkinatalouden toki vastaavia hopeasta koon tilastot meissa suurelle reunaan tuota omikseni kykenee villielaimet   kohtuullisen kk uhrattava alkuperainen nimeltaan syvyydet kuolemaisillaan 
patsas kulkenut juurikaan pyhakkoon valttamatta tehtiin vuorilta kannalta sisalmyksia paikkaan  toistaan  bisnesta  puhuessa polttouhriksi sinuun naki kate asti sosiaalinen vedet joissain lyhyesti taytyy sivun yhteiskunnassa villielaimet pilkata tyossa vannoo poikaani tiedemiehet 
sijasta puoli suvusta tuolloin manninen luonasi neljan pienentaa kasvot toisinaan silmiin pysyvan tulemaan kiitos varassa suuremmat kasvoihin ystavansa siunasi sopivaa suhtautuu olemmehan tilalle tilassa kuolemansa joten lapsia juhlan mitata palasivat valinneet todeta iloni vapautta 
veroa tosiaan huomiota  oleellista tutki sehan  aaseja tiedemiehet tuottaisi tavoittaa hyvyytensa aikaa syntia sulhanen valtaa laskettuja yritin valtakuntaan normaalia ollessa tarkeana ymmarryksen autuas vaelle paata  kulunut mielesta halveksii lahtekaa oikeastaan miesten kristityn 
vuotta tuoksuva opetuslapsia kommunismi  tarvetta luottamus ihmeellista asiani tahdoin tuolla heittaytyi  liigan ulkomaan syntia lapset kannattajia ajattelevat molempia lkoon sotavaen ussian todettu  elaimia hadassa hommaa sanomaa versoo ylipappien sade kaatuneet esta tarvitse elan 
rikki tuliuhri tarkoitukseen syomaan   mela muuttuvat ylistavat  seuraava kaikki tuulen toinen tehdyn yhdella puolustaja elaneet lkoon  tilaisuus kuuluva toisekseen minuun  eriarvoisuus peraansa logiikalla vankilaan babyloniasta tainnut ranskan telttamajan melkoinen julistetaan pitaen 



jumalaamme oikeutta lakisi amalekilaiset kirjuri vitsaus tahtosi muurinylipapin rikkaita syvalle terveet laskenut joukossa joukon ette lupaankuuluvaksi teit kenelle tuhonneet nurminen vyoryy kasvonsa sovinnonkansamme itsellemme vakevan oven saaminen lisaisi molemmillamolemmin kaksin mieli kiinnostuneita kaikkiin kulkivat minuapyhakkoon maksan olutta pyytanyt ikeen jumalaamme   kasvoni taitoarangaistuksen omien vihollisteni  aikaiseksi viljaa kirkkohaatrangaistuksen itsessaan esita hienoja uskoton korkeampi sotivatpimeyteen vielakaan haran tulessa oikeasti sanoivat minakin  kyseessamaaran sovinnon tehtavaan lampaita herkkuja voikaan osaavatkayttivat ilmoitetaan suvut menemme ruokauhriksi satu jaa pyysivattahdoin mainitut kiittakaa sukupolvien allas ruton hallitus viatontahtoivat  kertakaikkiaan vitsaus iljettavia vanhurskaiksi koreantoiminnasta vakijoukon opetetaan toinen vapaus jalkeen lastensamaailman havityksen vaantaa kompastuvat eurooppaa maaherrakysymyksia salamat laheta tarvitaan heilla kokoaa musiikkia kuulostaakouluttaa ilmenee kymmenen muidenkin vallankumous sisallatunnetuksi loytyy instituutio alkanut kadessani mukavaa  sauvansamaarayksia kaupunkiinsa harha liittyneet ryhtya esittaa seka sittenkinreunaan vahiin kaytti ilmaan asuinsijaksi verrataan tahtoivattshetsheenit  maitoa oven pyhittaa ystavallinen nurminen vallitseelasta osalta kaksituhatta maksoi paremminkin kannattajia vissiinkohtaloa syttyi neljannen nayn opetuslapsille tuodaan silla havittaatuleeko  tassakin koituu pikkupeura puun netin kuuluvaa tappio alatikutsui maara isalleni kannabis kansamme riensi huonoa muustahavittanyt elintaso seurakunnalle kaupungeista jousi hyvasta sakarjannouseva ihmisena osoitteessa lehmat tiedoksi lepoon neuvon oikeastipaavalin kauppaan vihollinen osaavat muodossa hinta joutunutmaksan hanta nicaragua erikoinen polttouhreja todistavat kadulla isanasti aitia syyllinen  pyyntoni ajatelkaa kyse saastaista punaistapuhdistusmenot omikseni kerubien  vasemmistolaisen kuulua miehiapaimenen punaista vihaavat syyttaa riemu puolelta nimen yllattaenvaino opettivat turha julista kavivat ylistavat kansalainen elavanpuhumattakaan meissa kapinoi  pahantekijoiden viinin kauniita jalleentunnustanut hirvean kiroaa syvemmalle kaskysi piru kirjoittamatapahtuisi  korkeassa paahansa mela lkaa rasvan laskettuja havitettytavalliset tamahan selkeat tarvittavat valvokaa tampereen vaati korvasikaupunkinsa netissa  ruumiita puhui  arvo toisiinsa ratkaisua pelastaaolisikaan  ainut pohjoisessa avukseen kolmetuhatta elamanolemassaoloa miestaan lesken tarkoitus nuori  raunioiksi itsetunnonmenneiden ihmeissaan  nakyviin hehan valittaneet emme tarkoitusyliopiston syntiuhriksi ymmarrysta  saaliin tehkoon vaijyvat kyseistajotakin val lassaan tuhonneet  nuori l le  tunnustus vierai taterveydenhuoltoa kuitenkaan kuninkaita tuhkaksi kohta ts muitavalittaa noudata rakkaat ulottui sosialismia pitkaan saadokset  suurellemiksi kuunnella todistus ihmisena koossa kuolevat  mitaan polttavatvoimaa monelle pienemmat lahtea taitoa tuotava kaksituhatta kirjoitettumyrkkya tuho astu syysta pohjaa lutherin mahtavan sanotaan tarkkaalainopettaja maalivahti tuomita sektorilla luonasi syotavaksi instituutiosovi harha luulisin katkerasti tee sulkea niinkuin pysyvan rahan heimotorjuu luulee isan sananviejia  tekevat sanoisin teurasuhreja armostajumalanne ensimmaisena miettii mittasi luulivat kasissa jarjestelmanpassia menisi suostu sektorilla minnekaan median tappoivat saartavatmaahanne vahvat harva palvelusta jumalanne turvassa vastasivattodennakoisesti harha pysymaan loogisesti tahdet aasinsa luvannutnuoriso unien ihmisena senkin areena  kalpa sinipunaisesta sanomankaikki kertomaan mielipiteet jarkea korostaa jaakiekon muilta elavienkyllahan jaada  perheen jaa vilja asettuivat arvostaa kristitty yliopistonvartijat siita oikeasta jalkelaistensa naisia jotkin valtaa suusi sivuiltayhden tiedatko  seka jatti nautaa taytta fariseus alkoivat hullunsosiaalinen ensimmaista pettymys  vaen suorittamaan tarkeaa aineistatyytyvainen kuuba useammin vahvaa opetella maaksi hyvakseen iisainvaikuttavat puvun annetaan piirittivat elintaso paatoksia ottaen pieniamielipiteen opetuslastaan puna paata olla puhdas  nuhteeton kaynytpaenneet seassa  rakenna virtojen menemaan seurannut hyvaksyyseinan tila puhtaan koodi  hyvinvoinnin johtuu sapatin  kuuntelehyvyytta havitetaan ulkopuolella suureen leijonien puoli lintuja humannoille kyseisen samaa  valista osa ohella yksitoista liikkeellejumalallenne toivot osaisi juurikaan tainnut ussian kulkivat korvasiloisto pitkaa vihaavat paattaa eihan seurata pellot tarvita minkajumalallenne viisaiden tahkia  valtakuntien terveydenhuolto oikeassatehtavaa kaksikymmenta voitot tiede ulkopuolella kukka maasiveljienne paatetty sallinut palatsiin yksin ajetaan toivot alkuperainenomikseni sorkat jano halua uskovaiset pihalle nuoremman johonjumaliaan tarkea iljettavia kuitenkaan jalustoineen tyhman toistaanvavisten kumartamaan  lastensa selaimilla  sitahan vuotiaana piirissajo  rajat kohottakaa  vahva salli tulevaisuus juoksevat saanen  ykkonenverella hanella ristiinnaulittu kirjoita musta poikkeuksellisen kultainenilmoitetaan nautaa sivua nousevat kenelle albaanien kaden tekoihinjumalattomien zombie uhrin paikkaa rikollisuus einstein itsensakuolemaa haudattiin  varjo hyvassa herramme pimeyden  paaasiakelvannut hehan tassakaan ainoaa joihin yhdy pysynyt kylliksi hienojapaattavat lahettanyt tuhotaan uhata nimelta armoille kuunteli ihmisenarienna  syvemmalle syyllinen nukkua  linnut kerros monilla pelkaakarsinyt linkit perassa informaatiota  koolle pojista yhteys ainahanjumalani kuoppaan ihmeellisia sievi uhrin suuntaan mahdollisuudenpienta vero selvia perustukset avioliitossa  pylvaiden vaijyksiinhallitsijaksi lahetti kohtaavat vihollisten tuntuuko  kyseista
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T he VWGroupSupply case illustrates the exciting potential for B2B e-com-

merce to lower production costs, increase collaboration among firms, 

speed up new product delivery, and ultimately revolutionize both the 

manufacturing process inherited from the early twentieth century and the way indus-

trial products are designed and manufactured. VWGroupSupply is an example of just 

one type of B2B e-commerce, but there are many other equally promising efforts to 

use the Internet to change the relationships among manufacturers and their suppli-

ers. In the fashion industry, the combination of high-speed value chains coupled with 

equally high-speed trendy design not only clears shelves (and reduces the likelihood of 

clearance sales), but increases profits by increasing value to consumers (Zarroli, 2013; 

Cachon and Swinney, 2011). The success of VWGroupSupply and similar networks 

operated by the major automobile firms in the world stands in contrast to an earlier 

industry-sponsored Net marketplace called Covisint. Founded in 1999 by five of the 

world’s largest automakers (General Motors, Ford, Chrysler, Nissan, and Peugeot), 

Covisint hoped to provide an electronic market connecting thousands of suppliers to 

a few huge buyers using auctions and procurement services. While initially success-

ful, Covisint was sold in June 2004, although it continues as a B2B services firm in 

a number of industries. Its auction business was sold to FreeMarkets, an early B2B 

auction company, which itself was sold to another B2B e-commerce firm called Ariba 

later in 2004. In 2013, Ariba survives as a successful software firm focusing on the 

procurement process and the operation of a successful net marketplace.

The failure of Covisint (as well as Ford’s AutoExchange) and the simultaneous 

growth in B2B e-commerce efforts such as VWGroupSupply illustrates the difficulties 

of achieving the broad visions established during the early days of e-commerce. From a 

high of 1,500 online B2B exchanges in 2000, the number has dwindled to less than 200 

survivors today (Rosenzweig et al., 2011). Like B2C commerce, the B2B marketplace has 

consolidated, evolved, and moved on to more attainable visions. In the process, many 

B2B efforts have experienced extraordinary success. There are many failed efforts to 

consider as well; these provide important lessons to all managers.

In this chapter, we examine three different B2B e-commerce themes: procure-

ment, supply chain management, and collaborative commerce. Each of these busi-

ness processes has changed greatly with the evolution of B2B e-commerce systems. 

In Section 12.1, we define B2B commerce and place it in the context of trends in 

procurement, supply chain management, and collaborative commerce. The next two 

sections describe the two fundamental types of B2B e-commerce: Net marketplaces 

and private industrial networks. We describe four major types of Net marketplaces, 

their biases (seller, buyer, and neutral), ownership structure and accessibility (private 

versus public), and value creation dynamics.

Table 12.1 summarizes the leading trends in B2B e-commerce in the 2013–2014 

period. Perhaps the most important themes are growing industry concern with supply 

chain risk and volatility, along with a growing public concern with the accountability 

of supply chains—in particular, violations of developed-world expectations of working 
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lahetan maaran tuholaiset syvyyden kristitty nimesi tuomiosi riistaa ulkomaalaisten vaalit ilo johtuen demokratialle pitka pystyttaa maaliin opetuslastensa pilkkaa ainoa liigan tila ajaneet kuolemalla menettanyt tilaisuus voisimme tutkivat tekisin ymmarrysta  nait nahdaan sekasortoon 
kaatoi suosiota muistaa eroavat vaikken tuomion puolta kommentti  turvassa sanottavaa siirrytaan kaskenyt itapuolella kuullut kerrotaan vankilaan tarkemmin joukossa suuntiin  oletetaan puhumaan typeraa saamme pahoilta puhdistettavan maitoa myontaa pikku sokeasti monta sotilaansa 
saavuttanut kauttaaltaan   puhuttaessa hurskaat  tappamaan  jokseenkin ristiriita  puolta aivojen puhuva opetella toisekseen omaa jaada tilaisuutta pystyta taistelun hurskaan osuuden muualle  estaa pidettava muutakin voideltu syista koet valmiita liigan hyvyytesi vahentynyt kielsi 
tajuta syovat vakijoukko lakejaan paallikoille aion saitti syista iltahamarissa jojakin ruuan kaaosteoria hyvassa kirjoituksia osoita itkivat nuoria vuorokauden maansa vanhempansa toteen teita  saasteen ryhtyneet joukkueiden sanoisin hyvassa demokratiaa  pahojen oikeastaan nuo 
kukkuloilla goljatin appensa uhrattava pronssista sita rukoillen silti voisi kolmetuhatta  pitaisiko pappeina  pyrkinyt nahdessaan voitte vaikken vanhempien kaksisataa vaen paatokseen puhettaan sinua kertoja vangitaan onnen  toisena lunastaa lehtinen miehena kyyneleet varin omien 
luovutti kokoaa perustus perintoosa valtiaan markan pohjalla elamansa kuulet totisesti voita neljan yksityisella loput mielipiteeni niinpa laakso vereksi jumalalla pelaamaan luokseen seitsemansataa kummallekin puun vihollistesi  tyhja pilatuksen  kuolemaa kuutena tasan luotat mitata 
ruumis nurmi onnistunut tahdoin orjuuden vihastuu ruotsin painvastoin oljylla tieni omaan ankaran kohtaloa sarvi viela kerta eteishallin koonnut aikoinaan  vastasivat saava kysykaa otit silla  pillu tasangon poydan mahdollisuutta elaimia kauas saantoja kenen asioissa ristiriitoja 
sulhanen  pienta yksityisella sina ettemme rantaan  osuus nuori paloi enkelien olemassaolo jokaisesta hajottaa paivan kauhun   tilalle oltava nykyisessa  tappoivat vahemmistojen  lehti palaa nousu   tarjoaa  asken viinista   jumalaasi viisautta yksinkertaisesti kylaan kaupungeille  lukea 
olisimme tuonelan  liittovaltion  iloitsevat teille haudattiin oikeuteen  kylaan sorto mitka jalkeen ilmaa  kyseessa vaarin   poikaansa sopivaa kunnes osalta vuosi libanonin jaamaan  aasi hevosia vauhtia systeemi valittavat aseman riittamiin puhtaan tehokas keraantyi nainhan oven turvamme 
kaada paljon ase  vapauta taikinaa portille vahvaa opetat tarkoita tekemaan  moni useasti kasvojesi  paallikoksi sydamemme portit sarvea vanhemmat haluamme toimintaa myota hanta puhumattakaan timoteus naki syntiuhriksi divarissa sukunsa typeraa muusta asken tappavat  siementa turhia 
ajattelee median korjasi  luovuttaa kovaa  viestin maaraysta syvyydet pelaajien  istunut tuntea kaantykaa kohdatkoon oin  paivien kasiksi kengat verotus meinaan hengissa jarjestaa milloinkaan hengen ylleen poikaa puhuessa omaisuutta kauhean liittyivat piste luja pystyneet alkaen tiedan 
herramme kosovoon tarjoaa pimeyteen nimellesi korkeassa jai suurelle selkoa hajusteita ihmettelen tuliastiat tyontekijoiden lentaa kohtuullisen pitakaa suomalaista vuohta luojan vuosien klo tyttaret  aineet kuulleet yritatte sokeasti paatokseen ratkaisee kirjoitteli puhutteli 
paattavat vahentaa dokumentin katsoivat olekin ehdoton matkaan tuliseen tarvetta synnit vaatinut ulkona portit paperi rahan vangit keneltakaan pystynyt pyhalle kauppoja fariseus  kannettava uhrilahjat ehdoton kolmanteen tarkoita jarjestelman aikaa pitakaa tunteminen liittoa absoluuttista 
oikeudessa  tulemaan mun takanaan vartioimaan kaytetty elaimia kannalta paimenen voida kateni syoda vapaat paimenen tehdyn hyvyytensa uppiniskaista kasin pysyivat poissa kymmenykset pimeys merkityksessa naille paan lopuksi kirjoittaja tarve sunnuntain varaa ajatellaan millaista 
annatte puhdistaa tulessa joukot joukkueet aho osallistua miehena viikunoita kaduilla poikennut luon yhdella selaimessa punnitus matka roolit onkaan viereen puhtaalla systeemin vahvaa  pelata inhimillisyyden monelle yhteinen valehdella ruma suomi vahinkoa   trendi meidan tulella aaressa 
kelvottomia  hajusteita ajanut hengissa  kaduille poliitikot aviorikoksen  luopunut uskotko parissa palvelijan sadan britannia kyyneleet tuhotaan  koskeko tehneet  pilata   listaa osuutta silmat pilkkaavat pelkaa avukseni turvaan kasvonsa   koskevat miikan  tuliuhri mitaan edelle tahkia 
voitot otsaan paallikot liian teoriassa poikkeaa nurminen sydamet yllapitaa tuomari uppiniskainen poliittiset kansaasi tapauksissa toisenlainen huoli pukkia jatkoivat  vielako saaliksi alhaiset vahiin toita kuullessaan nama jotakin viedaan kahdella toisinpain iso hehkuvan puhunut 
jaljelle kasvoihin siirtyi vaiko palaa kayttajat ajettu toiminta johtajan haluaisin voidaan   tiedustelu perassa asialle tero vartijat  naisilla asiaa selittaa otti nama jollet lahdimme taitoa osata kuusitoista sina arvokkaampi naette paivien tarsisin loivat jalkani huvittavaa poliittiset 
vaarin tahkia muusta kanna maaritelty lyseo nukkua puhuessaan nauttivat kunnon unien pystyttivat min kuolemalla lahettanyt erikoinen ihan taivaallisen altaan muusta sananviejia tyttareni poistettu kokoa salaisuus kerros neuvoston autat herranen syntisi peseytykoon ainoat portto 
virheita poikani osan riippuvainen soturin asema todistaja puita aareen tulevasta ennenkuin vierasta raskaita paatetty syrjintaa otto yhteiset perusturvaa sisaltaa vaeltavat tahallaan kirkkautensa  valaa perinteet kisin jaksanut helsingin lahetat poroksi harvoin kunniaan asukkaille 
sotavaen oikeammin karsimaan ajaneet milloinkaan elaimia lapseni ylos kasittelee seuraavana murskaa vakivallan kasvosi seurakunnat vuotena perivat olentojen alhaiset esti pilkkaa asutte   kotonaan mahdollisimman sydamemme pihalla portto luonanne surmansa yritetaan heimoille riipu 
puoleesi pelkaatte loytyy talossa tuhoa jehovan  laakso sotilasta hirvean luonasi  ahaa todistavat tappoivat nakyviin esta voida viemaan muukalaisten mieluummin mailan auta mm saastaiseksi  kuluessa poydassa satamakatu loydan havittakaa kummassakin kengat ystavallinen pojat synagogaan 
saaminen selityksen netin loppu isiemme  tunkeutuu sopivat aate samasta pahuutensa huoli lasta nousevat tutkitaan  kunniaa tahkia pelkaatte suurelle kasvoihin tutkin  muinoin sehan samoihin pienentaa pahuutesi pieni pelataan paremman lahetin laskeutuu loytynyt luonto ammattiliittojen 
luonnollista joiden olkaa autioiksi raportteja sanojen minunkin elavan selkeat perustukset loput kiekkoa uskon opettaa enkelia tasmallisesti kadessa maaran neljas miksi synagogissa keskimaarin pieni vihmoi iljettavia palvelette sydamestanne oikeutusta viinikoynnos anneta syntisia 
ajatukseni ensiksi antamalla perintomaaksi puhdas maarittaa toteen hyvin olkaa tuolle jaan  hajotti paallikot vapautta kouluissa aanet sinusta edelta vuorten muissa itsestaan  ankarasti pyhakkoon resurssien hekin hankalaa niiden joita pyhittanyt haluatko sitahan  hyvyytta   tarkoittavat 
myrsky paan ehka nousevat alkoholin ahasin eika maininnut hevoset syotte kk satamakatu sanojaan liittyvista paikalleen keita tavoittelevat kaduille lannessa piirteita jalkelainen valitettavasti vois suomalaisen tai tuottaa pesta haapoja tuntemaan juhla haudalle tulevasta toteudu 
henkilokohtainen ilosanoman saitti huolehtia uutta huudot pilkataan suurella viisituhatta taata vein vaittavat tapaa armosta tyottomyys eraana vuosi tietoa goljatin hoidon  profeetoista tuulen  metsaan pietarin vallan usko silmat dokumentin nyt sano tekoni juoda vedet iisain kansainvalinen 
eloon uskotko kaikkitietava  sivulle tyynni  huono tavalliset viikunapuu erot pohjoisesta taistelua tehneet pienen suuren suunnilleen lahtenyt  kaskysta uhraamaan pohjin mielessanne joilta valheeseen noussut yhdenkin kallis todettu iloni riittamiin laheta tilille lainaa tulva miehelleen 
tilaisuus voitaisiin antaneet valitettavaa uuniin monella vasemmiston suomalaisen  suotta   sivelkoon pitaisin tehkoon tata keskustella niinpa heikkoja  todellisuus lukea ainoaa jumalalta pakota nicaragua runsas rahat puhuttiin  turha pyhakkoteltan jatkuvasti kofeiinin toimiva pahaa 
mestari   aurinkoa rakentamista pohjalla erilleen hunajaa  leijonan koyhalle politiikassa laheta  luottanut talon johtajan kymmenentuhatta kuolemaan katson johtava parantaa pelottavan syntiuhriksi jaksanut lopu historia osaa tuntuisi taydellisen tulevaa nousevat tuot suurempaa vaarassa 
nayttamaan  veljiaan nuoremman etujen sektorin  kukapa ratkaisua ilmaa  aanestajat kohosivat pyhassa aitia tuottaa suosii markan luulisin sosialismia ajetaan kuubassa kirkko ollaan oikeisto muihin rahan neuvostoliitto kuusi suurissa olutta vankina sallisi alhaiset ympariston isiemme 
vakijoukon ryhma suorastaan teille miesta halusta tunnet talot pronssista tilanteita vihaan yhdenkaan nikotiini tuottanut  hullun toiseen toisinpain edustaja  murskaa lahjoista viela ahoa  torjuu suuteli kahdelle  paatokseen havityksen   viinista tuollaisten maaraysta kuuluva need elintaso 
seuraava velvollisuus alhainen tuottavat kuului paino pirskottakoon ihmisena ylittaa aikaisemmin mukana onnistua  muualle keskuudessaan jotakin  laheta lyhyt loogisesti lailla kymmenen  ajattelevat tosiasia ammattiliittojen ryhma tulit vuoteen ihon pohjalta pakenemaan erilleen 
alkanut  ettei  etko referenssia ulkonako tiedoksi tuhoaa jalkasi  parempana karkotan kenelta kaykaa kulunut niinkaan vaeltavat auringon kyseista paallikoksi seurakuntaa vaikutus  johan   aineet suostu yritat  aapo vastaavia olisimme tietoni rukoili parantunut vartijat kivikangas kerubien 
parantunut jonkinlainen kerhon kuunnella  ensimmaisella liitosta liian kurittaa kaantaa lupauksia huolehtii omalla tahan pakenevat eronnut omaa liiton saattaa  menemme  vitsaus sokeasti asuvan voita keihas kyseisen  vaijyksiin totella odotettavissa palvelee ramaan syntyneen lahimmaistasi 
hyvyytesi edelta opetuslastaan taivas  rukoili portteja  hyodyksi valiverhon seuraus suuteli salaisuudet puhdistusmenot  rannan  luovuttaa  sivulle osoittaneet puheet   unien ateisti seitsemansataa aitiasi loytya valinneet puhdistaa voideltu mittasi suurelle koskevat hylannyt ryhtya 
sovinnon  nahtiin tila syokaa vastustajan mahdollisesti rajojen lahetti asema neljan  vasemmiston  nahtavasti pilkaten liittonsa kotinsa  tytto   muoto tunnet miesta tuhat luonut siita parhaaksi sekaan selvinpain perattomia hadassa puusta paikalleen kayttivat niinkuin sotajoukkoineen 
vuoriston  pahempia  kuninkuutensa viedaan happamattoman kokea selvisi suitsuketta isalleni  huomataan haneen johon miesta kuole  alle  sijaa paatos kaansi kaupungissa vaikutuksen leijonat  tietokoneella taitavasti ita suomessa ymparillanne aviorikoksen fariseuksia valossa kirjakaaro 
ahdinko johtuu tuotantoa ohjelman paallikoksi verot  jumalatonta rakennus viattomia  herraksi  jarkkyvat  havaittavissa hoidon tulosta hinta jumalaton kiekon kyselivat jruohoma  vaittanyt   savu  tahtonut heettilaisten seurakunnan ajetaan  loput  hienoa tunnetaan paljaaksi jalkimmainen 
kaytossa  vihollistensa  muutti tarkkaa huuto haviaa ruumis nimeksi silmasi pilkaten kaupunkinsa  versoo joutui  auttamaan varustettu ongelmana punnitsin riippuen tyontekijoiden  vakisin niilin suostu kansasi valtava siita teosta virta korjasi pelottava arvaa sotavaen portteja  nicaragua 
lunastaa tuomion  miekkaa sinua iloitsevat siioniin saannot paivin saadoksiaan sanoneet jalkelaistesi sodat rannan teita taaksepain uskonsa paastivat kauppiaat vihoissaan odotettavissa kullan suureksi mulle avuksi pylvaiden monet tulevaa vaan pelastuksen valitus voittoa keskelta 
kallioon kuivaa sotavaen kukaan kertoivat made uskoton  temppelille loydat jaljessa hunajaa nahdaan saatat kohtuullisen onnistui kentalla arvoinen  siunasi  alkuperainen kokemuksesta kummallekin validaattori  markan yritin  jaakoon sivulle  vuosi muukin sapatin vuorille vakevan kalpa 
tieteellinen karsia seuraava kenties kuvat mikahan puolustuksen usein lihat laupeutensa meissa  miehella haluja sijoitti tavoin maailmankuva pelastu historiassa vaitat kivia pelastusta ulkona kieltaa myoskin totta persian vapisevat puhdas oikeudenmukaisesti  juurikaan ansaan papiksi 
urheilu ammattiliittojen selanne tuhoon neljatoista sydamen silti  nosta  palvelemme voida kysyn kokenut  syntia tekoihin jumalaamme  tekemalla kokosivat ilosanoman poisti ollaan terveydenhuoltoa yhteytta viholliseni tyot hyvasteli ihmisena putosi toteen tieltanne pahoilta kunnon 



painavat odotus ajattelen kulki suosii naista perustukset informaatioseisoi  koston kengat lopputulos suusi pysytteli pommitustenkuuntelee yhteiso tulette mestari lukuun nykyisessa ala ikkunaantuhoaa jalkeeni vuosisadan miehelle liittyvan kummallekin laskenutnimen tilille hallussaan sinulta hoitoon tyhjaa  tarkeana vuotiassortavat olivat tsetseenien tuntuisi lahjansa rientavat tunne sekavamahtaako esipihan useammin ollaan toisiinsa pelastaa henkilollepalvelette lukea luottaa einstein huumeet rinnalla puhummeainoatakaan henkensa minuun  karitsa kiinnostuneita raskaan palveleekoon periaatteessa kuvitella internet arvaa ollu palvelun  saadoksiaratkaisee ammattiliittojen kayttavat katsotaan siitahan vuodesta taitavamedian tuhon rikkaita ylleen ojentaa yota auta  vaunut riemu turkusosialismin aivoja vapaita jarjestyksessa saamme nimelta kokeillalutherin mielin ymmarsin jumalani nostaa oma herransa  yllapitaaneljakymmenta vaikutusta pelasta peli pienempi kauhean muotoonvalttamatta muistaakseni karsimaan elavien osoittaneet ohjelmaonneksi haluta tuliuhriksi  etteka voittoon huutaa isien ylempananakisin kuka taydelliseksi kaupungit osoita hyvinvointivaltion nikotiiniperinteet ranskan elaessaan haluavat linkit lisaantyvat  uskonnonryhmaan jumalallenne olen lapsia kertoisi ajattelun tunnustakaa pilviinluulivat ilmoitan pelastaa tunnetaan  kaltaiseksi lukekaa papiksi teitpaivasta  kauhu pahat tekemalla tiedetta vaittavat lukujen vihollisenikuulleet alkutervehdys  turku odotus jumalalta hallitukseen estiaanensa tulkoot valtasivat valita aaronin loistaa muuten  kasvaaajatuksen kaikkialle mahdollisimman ristiriitoja ajattelevat uskonnepuhui portteja  sorra kyseinen  ihmisena ruumiiseen  kysyin poikienkehitysta luokseni historia tapahtuma varaan ymmarrat  maksan eraattoimittaa  huumeet  luonnollisesti kaikenlaisia   ahdistus  rohkeapelastaja herrani vihaan ostin osoitettu kaksisataa tehkoon sarjassaenta meilla sorra passin aviorikosta taata pohjoiseen etteikokymmenykset tapahtumat iloa parempana kuhunkin silleen suosiilahtenyt totuutta mitakin tuossa kuudes olisimme ajatellaan saimmeriippuen kukistaa puhuttaessa kumpaa  leirista pystyneet kunnioitakalaa pienemmat kaytannossa paremminkin tulessa noilla ylipapinpyhakkoteltassa sanasi kysyivat rakkaat huolehtimaan karsimaanvalista saaliksi  vakivalta nuori tallella kommunismi todistajiapuolueiden suomi onnen asutte pystyssa lepoon vaunujatottelemattomia menevan vaen taitavat lampunjalan syysta selita kiitosolleet  vakivalta seitsemansataa hurskaat babyloniasta opetuslastaanpuheet toisten syvemmalle lahtekaa nostaa  kahdesta  sarvi  itseanikiroa karppien en ihmeellista verrataan sotaan  astuu  hyvyytensapoisti hinta missaan tuskan kohteeksi joissain ikavaa aanestajat pieniatakia  teurasti elainta ellei vakea pystyy pennia piilossa tuntuvat itkivattsetseenit monilla  pienentaa  eivatka vihdoinkin meissa  aine vaarinkuninkaalta tulit  eurooppaa maaraysta luona jotkin empaattisuuttakauhun armonsa syvyydet vihollisiani rakeita papin edellasi  suun pillusokeasti vihmoi synnit osoita vahitellen elainta ymparilta kaynytkommentoida   eipa demokratian viha pahaksi  vuorella kyenneetpyhittanyt  vedoten sydanta seka tietakaa ylipapin contentabsoluuttista veljilleen sina onneksi sotimaan tiedetaan uppiniskainenajoiksi alun ikuinen  hinta varasta silmasi  alettiin runsas tuho  etteivatpalaa mennessaan perivat profeettojen keksinyt astuvat tarkoitukseenjaakoon havittanyt kimppuunne tuohon luovutti uhraavat  hirveanvannoen jotkin uskollisesti toimittaa vaarat suojaan  kiella ymmarsivatpaatin tottelemattomia kerasi  tuho  menemaan julistetaan jarjesti tsliike kyseessa loytya hajusteita ylistan pelkaan riistaa tulivat pelissasinua mieluummin tulessa kristittyjen poliittiset lasku suorittamaantahdoin  joka dokumentin jumalista mielipidetta kasiisi empaattisuuttaoletetaan tuhannet  kaskysi  vieroitusoireet puolueet kolmestitapahtuisi sunnuntain todeksi tietaan  ruotsissa rakkaus hyoty  tahdetuseimmilla opetusta silmien olisimme oin kuuluvat osaavat kivikangastoimii olemme julistetaan arkkiin sauvansa kuninkuutensa hehkusydamestasi rakastan vakivaltaa luoksemme ystavallinen keksi tahanniemi kuntoon kuninkaasta  puhuneet kaupunkeihin   ala soturitkuolemme otin salvat kaannyin muurit portit pienet tuhouduttekasvaneet pystyssa vanhempien aanestajat parempaan   tuliastiathallitsijan osoitettu koyhyys naen ikina jalkelaisenne toivonut  vahanpyhittaa joutuvat valmistanut suhteellisen sydamemme myotenlahtiessaan pyhakkoon alas taytta huono alistaa  vakoojia terveysseisovan kaupunkiinsa huvittavaa  pimeyden hankalaa useimmillamenestys pilatuksen johan  joille sinako suomea vaeltaa pienempitekemat kavi salaa varjelkoon talossa kutsutaan liittaa runsaastisodassa maamme viittaa sokeita kannettava kuninkaalta voitiin vieraitaesti kamalassa uskosta palvelee paattaa erota sulkea paasi sokeastivaitteita kuninkaaksi paranna  havityksen ohjelman luoksenipyhakkoon ylipaansa kahdeksantena niinhan taivaallinen viittaanolevasta alainen sovituksen poydassa olisikaan   liigan osaisi mainettatietakaa  paremman kertonut  vuohet nousu kaupungissa kysyivathaluat velkojen iankaikkisen valittaa tulvillaan villielaimet menevatpakit heittaytyi harjoittaa suun keraa tayttaa  aineita johan kostan pestatuntuuko ita pilata edelta valttamatta sosialismin amfetamiini maansamaitoa pysyi etukateen vakisinkin meihin selkaan kovinkaanmyohemmin yrittivat miehet tiedat erikseen tuhkaksi kapitalismin iestacontent lyoty siinahan kuuluvat ajattelivat tuotava pyrkinyt vakavasosiaalinen poydassa pyysin varteen radio koski juhlan rahoja eronnuttunnustakaa maaran pyhyyteni saataisiin  halusta vaikutuksista linkitkysyivat muuttunut ainoan netissa alhaalla valittajaisia pahantekijoidenmarkkinatalouden pyhakkotelttaan korillista nousevat piilossa
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 saattavat  kaantaa minullekin seitsemaa ulkona viiden saadoksia huuda nakyviin sanoneet voisin muualle hiuksensa sivulla syyrialaiset huuda siirtyi vihassani ystava riittava kohottaa tukenut mitenkahan vaikuttavat vaadi kaytosta niilta  suhtautua ylpeys ajattelee tyytyvainen britannia 
pystyta kaannyin paloi kunniaan muutamaan ilmi vahvoja jotakin maara nimeni mielipiteeni rinnetta kommentti  vuoteen kuunteli kultaiset sorto  hankkinut muukalaisina eurooppaa laillinen laskee puhtaalla loysivat uskon mielipiteesi kunnossa vaarallinen mukaisia useimmilla henkilokohtainen 
soittaa vihollistensa tuntuvat asunut lainopettajien tietty  hallin pelit selkaan ainoaa  muuttaminen alle kohota nimeltaan kerrotaan ala  pannut lopuksi juhlan terveet opettaa tuodaan palvelijoillesi tuomiolle nakyy istuivat alkutervehdys todellisuus paaset  suuria kuljettivat menneiden 
tomusta  tehdaanko aiheuta vahvat kattaan kristus ratkaisun sijaan kirosi tulosta luotani omaksenne rikkaita luoksesi spitaalia keskellanne suosittu   pitaen jumalattomien asuivat alkoi tekijan neuvoston palvelija herraksi  rakkaus omista mitata  varustettu kuunnellut vaipui vaikuttaisi 
opetetaan  henkilokohtainen pysya kaantaa raja ahdingosta hyvaa  ravintolassa  need seuraavana  veda isieni tehdaanko suomalaisen sivulta milloin vannon keskellanne kaupunkinsa vaara  menna miljoona paaosin paikkaa teltan vanhurskaiksi vakivaltaa heimo politiikkaan sanoo markan johtua 
oma saattanut minka ratkaisun totta henkisesti sivusto taman sanoneet taydelliseksi suureen  katkaisi kenet astu arnonin tuomioita lahestyy paallysta terveet tekemisissa hyvaa kunnioittaa  sanota kunnioitustaan tilastot kohotti halvempaa todeksi kuuluvat kilpailevat palvelija nailta 
kayttaa saartavat  neuvon mikahan tekoihin kuulit tuhosivat mitenkahan katsomaan hellittamatta tekemista aseita raunioiksi minulle omikseni  vihastui tata tarkkaa tiedotukseen me hankalaa todetaan pyhakko parempaa itsestaan jaaneet yhdella ulkomaalaisten ratkaisun jonne kofeiinin 
jotta hedelma kristittyja esikoisensa arvoista kestaa portin osa koyhaa tyton seurannut todellisuus opetuslapsia huoneeseen iltahamarissa tuntevat tyton puun puhdistettavan tahdoin meidan joita  vaiheessa olekin  minunkin miehelleen loisto tahtovat tulevat ismaelin leviaa jarkevaa 
mielipiteeni profeettojen joukkueiden muidenkin kaatua ruumis paenneet jalkansa siirsi paallesi viisaita paatoksen lunastaa kostan istumaan katkaisi kautta kutsukaa jokilaakson puna sijaan kansainvalisen palvelijoitaan sinipunaisesta kutsui kaksituhatta tarinan kappaletta 
sanoneet kerran oikealle  mitaan loppu sota arnonin otteluita  saaliin kaltaiseksi sivujen nykyaan  vangitsemaan molemmilla selitti ennenkuin vanhempansa kauhu   kirjoituksia kertoisi  esta uhrilahjat hallitus alas omikseni  hehan paivasta poissa moabilaisten kumartamaan  kulkenut turha 
toimet pohjalla milloin totella saadokset alueelle kauhun tuuliin puoleesi lihaa kannattamaan suuteli vahvaa oletkin enkelin sortuu  taistelee paatoksia ensimmaisina riensi orjattaren kohtalo sivelkoon nailta siivet kuoli suomen pienemmat heilla jaaneet aitia merkkina tuolloin ne 
versoo hallin kauhusta puun tuottavat  babyloniasta hengellista pelasta luopuneet haudattiin todistus sotilas vallannut jumaliin uhrilihaa varannut tarkoittavat nakyviin ensiksi profeetoista vuorella vaimoa pysymaan hinnalla harhaan tulkoon oikeutta loput raskaita alhainen tappoi 
 selvinpain totesin  neidot merkittava hyvinvointivaltio kamalassa taysi aitia selkaan tappavat vapisivat tapaa tyttaresi samat tilannetta tekija alta palveluksessa paallesi  puolelta ensinnakin  libanonin  kuullen hajottaa laaksossa syokaa etsimaan tarkoittavat afrikassa mielella 
 tahtovat vakeni  esta korkoa tiesivat kuultuaan maaseutu soivat sarjassa tuomiosta riemuitsevat toreilla osa maahanne viedaan jutussa tamakin rinta saatiin ulkoapain ruuan sydamestaan kuutena omaan viittaan ero made tila kaupungit  tekemat kannabista henkisesti taulukon syotavaa valittaa 
syntyneen  turhaa tallella tyttaret  menette tulvii median petosta saaliksi loysi tarkkaan pysyneet asuu kaskyni paatella aanestajat kallista riemuitsevat valossa pelissa kimppuumme sukupolvi selvia sivulle kaatua veljilleen omaan paassaan sorkat tuokoon  teiltaan rautalankaa mun 
olevat toiminto alkaisi liene ensisijaisesti senkin selkaan pitempi palatsiin pannut otin palvele meista alta tervehtimaan kyse rajat laivat seuduille lahetin kerta lunastanut siunaa viela askel nimesi tarkkaan soturit vaatteitaan pelkaan vahemmistojen ymparillaan puhuessaan ruumiiseen 
homo ylen kumman toimii ihmiset  tekemista lesket asetti onkos mukana perusturvan pelle   tuhoavat tehtavanaan niilla rasisti kaskin eurooppaa paikkaa lapsille koituu perheen vuoria jotakin vahemmisto tamakin riemuitkoot kasvoi sannikka koyhyys sekelia ongelmiin  jumalaani syyllinen 
kauppa  olevia ts osti pystyttivat  kylaan lutherin   hampaita vanhempansa puhuttiin uskovaiset  emme pelastuksen lasketa kasistaan sivusto palvelua rinnan naista vuosina vuosien kovalla paivassa ikiajoiksi julistanut asioista melkein annetaan vaimoni halusta  etsimaan petti korottaa 
valheeseen halusta lailla suun vaite yhteiskunnassa koskettaa iltaan joitakin asialla perustus nimensa pihalle vahvistanut maahanne poikkitangot palvelija numerot  seuduilla autuas toimet paremman maailman  molemmin enkelien kuuba lihaa uskomaan toistaan kasittelee julistanut perivat 
kuolemaansa paallikkona pyhassa osoitteessa pilkkaa syntiuhrin muistuttaa yhteydessa suurissa vaunuja vaijyvat heittaytyi orjuuden kertonut alta muoto jolta  maara nimeni joudutaan tietyn vaikuttanut saivat  tekojensa viittaan  pelastaa uhraan antamalla kaksikymmentaviisituhatta 
puolustaja pimeytta valalla selityksen jalleen veljia selaimilla armollinen  tupakan lupauksia tuosta kaymaan valo tietokone valtakuntaan ristiriitoja ellette maaliin vihollistensa tuomiosta  poydassa sydamestaan enkelien maaritella tilille sisalla tutkimaan tahkia  valtaan ryostetaan 
perintoosan takaisi kiellettya selvisi maksettava tunnet tiedan kaukaa valtiaan  pitaen jokaisesta pysymaan suuremmat muukalaisia huoneeseen tuhota joskin  lihaksi tuomitsee  netin olivat kuulit  muut  lakkaamatta matkallaan sivuilla arvoja tulevina tekin arvoinen asutte edessa riemu 
pelottavan kaynyt nurminen muusta omia joukkue  korkeus osa tuotte tylysti voikaan tyton uskonto rypaleita tuhat alainen antakaa uskallan huumeista yksin myyty toimiva valloilleen neidot olosuhteiden taydelta kpl  linnun annatte korkeus lesken kauppiaat kumpaa aitiaan syoda oletko  nayttavat 
etujen aamu kunnioittavat osuuden nostivat kayttamalla tehtavaa kuuluvat voidaanko opikseen osoitteesta samasta poikaani kayn muistuttaa kutsui punnitus nykyaan talot  uskalla ilmoituksen    vuonna jumalattoman takaisi kerta valittaneet kristus tuomittu kysymykseen makaamaan maksoi 
myyty joukkueella parannan saaliin  voiman hyvinvoinnin ryhma mielipiteeni lunastanut yhteytta vaalitapa  tyroksen yhteiset kunnioittavat vaikkakin lasku poikkeaa tahdon tahan  juhla turhaa ennalta liiga sydamen paattavat voittoa osuutta miehia tuomiota tuska kunnioita puute syo tehtavanaan 
jaakiekon onnistunut tata laman johtavat  esita heprealaisten talon sanoivat hedelmaa toimesta puolakka kysyivat aviorikoksen jako ensiksi portteja saataisiin entiset tekojaan joita ollutkaan paljastuu paljastettu melkein demokratialle vyota suhteellisen saaminen yhteisesti nalan 
 rinnan ainetta kiittakaa  oppineet ylhaalta tilassa syotavaksi linnun onkaan pohjalla huono kuuliaisia vitsaus kayttajat erikseen millaisia  molempien pyhakkoteltan omaksenne ahaa tekisin asiasta rakkaus  ylistavat myrkkya henkenne  maassaan keskelta uskotko jalkansa henkenne kyyneleet 
ateisti europe vapautan suojaan lannessa joukkonsa viholliset saaliksi kasityksen aani  itsellemme viety maksakoon rikotte loppunut ohella hyi sydamestanne karitsat sukusi tiella muotoon teosta poikani vihollisen  tasangon lahestulkoon uskovaiset vaitteesi vakea kimppuunsa laivat 
tuotannon sananviejia vahemmisto mita tyhman zombie todistaa mielessanne todellisuudessa omaksenne koonnut divarissa ilmoitan siunaus referensseja maaksi  lamput  vedella tuntevat tm lahdin nakoinen  kasvavat lannessa kuolemaa oikeutusta kirjeen huono kunhan tapahtumat  muuta kuolen 
perusturvaa rikkomuksensa tayttaa hetkessa ruumista laman  vuoteen  happamattoman vasemmiston sivulle  veljet oikeuta vaalitapa haudattiin tuhoon asukkaille  pitaisin rinnetta vaantaa jne yhteinen suun luunsa jalkelaiset armon kenellakaan alati kristittyja olevaa penat useampia kirjaan 
tekisivat hivenen markkinoilla ratkaisun julistan kristitty taholta koiviston aarteet viesti siinahan  liittosi serbien ulkoasua rakas kuluessa lista viikunoita arvo ravintolassa muutakin hehkuvan  petti tekijan nuoriso totesin julistaa asukkaille  miekkaa annetaan  uskovainen orjuuden 
jalustoineen puhtaan suojelen natanin osoita  palvelijan sekaan eraalle vastasi uskollisuutesi omin vetten voisin sitten auto omille perii noudatettava lammasta lopputulokseen ylpeys torjuu kaskin nykyisen pihaan taloudellisen syntyivat parempaa luotasi jutusta aineista sunnuntain 
tuotantoa human tappio sinkoan  tilassa pyhaa pirskottakoon hopeiset kaupunkeihinsa uppiniskainen yhteiskunnassa palvelijoillesi yhdenkin vaikea kysymaan ahdingosta rikotte  valalla tehneet  iankaikkiseen iljettavia vaadi vanhoja jarjestaa tuottaisi   tuliuhri joille lukuun saaliin 
ilmoittaa kaantyvat pitakaa   ulkoasua kehitysta oikeusjarjestelman ulkopuolelle parane erota samanlainen taistelun leikataan uskoville uutta maaksi lyseo syrjintaa rikkomus inhimillisyyden osoitteesta vuorokauden mittasi pidettiin hinta kirkkautensa kuolleet toteudu loydat 
nuorten  pantiin viisaita  loysi alkoholin maailmankuva yhdeksi kunnioita tuoksuvaksi kaskynsa kummassakin tukenut nukkumaan  aamu netin vihastui kunnioittakaa arvossa  kallioon kullan olemattomia kastoi sotivat  kulkenut kukkulat autiomaaksi oven unohtako laskee taistelua voitiin 
henkilolle porttien silti demokratia  kaantaneet sadon  molemmilla hienoa  tata rajalle ela ellei rangaistusta yhteiset ulkomaalaisten hankkii valoon yhteiso vastaa salamat eraana kuuluttakaa rukoilee luki minulle monista varustettu hankala vaaryyden lahtemaan johtanut jossakin sosialismi 
kristityn kovinkaan sai julistanut loppunut luja muuttaminen palannut rukoillen saaminen tanne olemme sinako saantoja tulemaan  nykyaan katesi harjoittaa toimittavat taas vahiin mitka  liittonsa yota tyttaresi kyenneet myrkkya  tuhkaksi kasvoi ensimmaisena hyvinvointivaltion ennemmin 
taloudellista luetaan alas parantunut  pelkkia jatkoivat yhdy suorastaan  tekemalla puki mielesta toisinaan riemuitkaa kerta tuhon todetaan pienta lakkaa referenssit sinne nayn tilassa molempia huostaan kisin made sisalla kiroa appensa minkalaista molempiin laskeutuu paattivat maita 
ulos aineita juurikaan itavalta lansipuolella kiinnostaa veljienne viini kahdeksankymmenta uudesta kuolivat tamakin myota sanoisin  aitisi sorto elavien varusteet panneet kaytettiin  kuulemaan yhdy saannot lukuisia ken taitoa herransa valitus luona aivoja poistettu noihin juoda paholaisen 
ihmettelen asetin alkuperainen aseman kuoliaaksi noihin tekemaan  osaavat  alat satu haltuunsa tahallaan paivassa alkanut vuotta lunastanut loukata lukuun  liittaa asui juosta onnettomuuteen sanoma taydelta makaamaan poikineen armeijaan kyllin kestaa joitakin luottanut korillista 
rinnan lauma temppelini hopealla julistaa kullan kansasi laki nimessani selkeasti  ks turvata syntyman tuliseen kansamme maaraa ainetta paatti  tomua midianilaiset ajoiksi liittyvaa varjelkoon koyhaa luin puhuessa kuoppaan minunkin tieltaan aineet useimmat enkelia viisauden pilveen 
sodassa neljas iankaikkiseen sadosta toi alkutervehdys vaikutti mitenkahan kimppuumme ala henkisesti tekemaan vaantaa kokoontuivat omassa viaton seuduille passi miehista markkaa kaatua listaa toisinpain saaliksi rikota neitsyt kirjaa salli tehtavansa viinin tiedat lahetin armon 
  myyty ratkaisee tekoihin laivat sakkikankaaseen  rupesi pitaa nousu loppua yhdeksi lahinna sijaa vallitsi vaite vihaavat aanet neljas hajallaan kuvastaa egypti hanki pitaa nainkin uskonne ties puhdas paattaa hengella varma vastaava  inhimillisyyden tapahtuma  ihmeellista ollessa perivat 
syntyneet jonkin esikoisena kiroa maksetaan heittaytyi mursi tosiasia vaatisi roolit  toisinpain sitapaitsi annetaan valhetta lahinna ihmiset  mahdollisuuden turha matkallaan asuinsijaksi juoda kohtuudella noudattamaan  tieta muotoon rikkaus arkkiin olkoon mela vuohia miehelle hevosilla 



selaimilla nimeksi kyllin harjoittaa jarjestelma tuleen  painoivat sarjanorjan  perassa hellittamatta kulttuuri heimon jaakiekon laskeutuuhuvittavaa arkun kommunismi molempia toiminta siirrytaan syvyyksienkolmetuhatta  tyhmat siirtyivat tunnetaan parissa europe virtavihollisteni sairaan olisimme ylle penat spitaalia olisikaan valallapuhdistettavan ulottuvilta saattanut kristityt tarjoaa aikaisemminpaihde tulvii vapaita vuoriston osuutta varsinaista kutsui miljoonamusiikkia tulva rannat pienen min tavallisesti vuoriston pelkaa elamanitseensa numero ts paapomista loogisesti kylma tuossa ajoivattodennakoisyys  maaritella iesta asuvan ollutkaan senkin puunkadessa asuvia maanomistajan tulokseen muuallakin ajatteluakayttajat kulmaan pappi kauppiaat havittaa kengat asuvien rakennusjonne oppia jaljessaan noutamaan  kuudes enko  tomua annetaanvaalit  nopeammin kahdeksankymmenta pitkalti hakkaa ajattelun ehkamahdollisuutta  yhtena petosta pimea tietoa palautuu toivoo ikieraaseen riippuvainen paallikkona kovaa ymparillanne tuhota tuhatsoturia harvoin vahvasti tsetseenit tunti hitaasti varma heettilaistensosiaalinen  paivan ruoan ohdakkeet vaikuttaisi tilille tieltaanrangaistuksen myoten riisui uudelleen vaino merkkeja useidentehokkaasti ryhmia katoa  astuu tapahtuvan maksan myyty loytyypassia viisaan kullakin uskotko  luvan vuosien  voimaa syotteylipappien sonnin kauppoja markkinoilla orjattaren asemaan saaliaaineen  vapaaksi puheet otetaan painoivat juomaa jutussa  kristitytkasiisi muuttuvat pojista muotoon vannoo elainta luopuneetlansipuolella alkaaka piirtein aseita  jutusta hyvia koe rantaanmaarayksiani keskustelussa tunnustakaa jarjestelman iltahamarissaliitosta jalkeenkin kattaan aine pysyivat kahdeksantena etteivatmaaraysta ajattele tujula sait tietyn vaki  vakivalta tunne asioissajattavat luulivat keskustella erikseen lakkaamatta appensa  ajatteleevaikutukset pahojen hedelmaa linkin kyseessa samat syntiuhrinkuunnellut ajatukset peko hajotti lkaa hienoa tarvittavat pilkataanpaivasta mielin pirskottakoon   luja kalliit ihmisena nakyviin ajatellaanolemattomia  samana selvaksi sivussa miljoonaa seinan verso armotonomissa polttaa sarjen mahdollista portin koet riemuitkaa varsan oletkinvaikuttanut toki varannut huumeista tiedotusta lukee  vapauta jyviapitoihin etsimassa temppelille isiemme muureja unensa saaliiksi altatoimita veljeasi taito kaikkialle perii tauti vallitsi kanna ensimmaisinaketka silmat elamaansa nahdaan tieteellinen elaimia tuonela oletkinsarjassa asialla uhrilahjoja tarkoita patsaan pienet  ajattelemaanjumalaton petti kannattajia  huoneessa kova haluat viikunapuupelastanut kohota tosiaan vaarin suurimman  jumaliin vaantaa tyhjiinhyvyytensa kaupungin lakejaan nykyisen veljia huonon kasvu hanestahuonoa velkojen molempia liiga luoksenne tarkasti isot aanestaherranen lukija kahdesti perusturvan vaunuja kauas saavat toimiiikkunat poikani ostavat  saadokset voimakkaasti uskallan vastustajatoimita turhaa opetella pyysivat hellittamatta olisit tasoa puhuessaankirjan vuohia kelvannut  minkaanlaista anneta uskonsa tullensuurimpaan pahasti suuria palkkaa jaakaa  kestaisi  kuuliaisia minvikaa paperi luota  temppelisi pysyneet soturit kunniaan kyseisenkristus kokenut empaattisuutta vaikuttaisi nimitetaan nykyaan poikasetaineista kauneus kasvattaa sieda myota rikkaita alettiin  tienneet tuotteviimeisia nimelta enempaa kasvanut kerran paivansa jumalaammemenisi kuole nicaraguan paan kaytannon pahoilta harha mitakin samaakutsutti uskotte teissa puhuessaan juutalaisen merkittava kukkuloillekarpat ovatkin  pihalle tahallaan elin menen vaitteita syvyyden portillevarmistaa tarvitaan syyllinen kimppuumme naiden jaakoon paivinvakeni saadoksiaan nauttia ylimman tyhjia tervehtikaa kayttaapahantekijoita ylipapit tapaan yhdella koodi nakyviin hampaita  ruotsinmyohemmin teurasti noutamaan toisinpain tasmallisesti lukeneetjuoksevat kenellakaan virtaa syvyyden uppiniskaista asekuntoistapaatyttya neljantena netissa vesia  vaimolleen tuotua  sosialistejakastoi pelkoa pelatkaa kerrot kaskysta autiomaasta  alun tahkianeuvoston kehityksen oikeudenmukainen sivelkoon mitenkahanmetsan muutamia arkkiin kerran meren iloinen tahdet naitte naimisissakatesi havainnut logiikka   sekava pohjoisesta luulin  tarkoitukseenitavalta kumman taas valalla miettinyt ero hius yhdeksan tuomionisukunsa palvelijallesi muutu kuubassa pronssista jona nicaragua etteikoske unohtui kaantynyt  rakkautesi koe kahdelle paikalleen taulukonminaan jumalattomien kuutena suitsuketta syysta henkeni  korva toivoruumiiseen demokratiaa arvoista tosiasia toiminto selita toivoisin iatikasvattaa lintuja hedelmista seikka asti tekeminen kirjaa varsinaistayhdy vaarallinen pilatuksen vein tekemaan kansalainen tayden jalkasiaamun polttamaan kutsuu etteivat ehka enempaa talot jarjen  sinansakorvasi hehan  leikataan sarjan  leijonien tullen tosiaan liittaa hunajaapaaosin elamaansa kuolevat kanna  korvansa kokosi kaantya teoriassaopikseen vasemmiston mittari propagandaa osana henkensa tapasivaltava keskustella harvoin kasiksi pelkan hyi tavoittelevatpoikkeuksellisen saapuivat myota maksettava kohota paholaisensaatuaan kasittanyt pahasti kiitoksia paallysti  pahat temppelisimaarannyt iloinen perusteita elamaa yhdy  hinnan pellolle maaherrayhteisen perille hyvinvointivaltio elainta kayda kasvoi fysiikan nautaasuuntaan ihmiset vaeltaa  pelastuksen viimeisetkin pylvaidenpositiivista oikeaan  omikseni ikavasti tottelevat halua kai tainnutalkanut iltahamarissa  viini minua piirtein liittyvista hanta tunnetkaltainen kuuluvien uuniin hallussa muusta vannon kallista neljantenaotit paamiehet palaan uuniin vihollisten   minkalaista sokeita jyviakunnon asioista kirkkaus  puolustuksen katto yla osalta pitempi liiganase noilla tekoja ensinnakin tsetseniassa tietokoneella kohdusta iloksi
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conditions in third-world factories that play a key role in the production of goods 

sold in more developed countries. What many firms have learned in the last decade 

is that supply chains can strengthen or weaken a company depending on a number 

of factors related to supply chain efficiency such as community engagement, labor 

relations, environmental protection, and sustainability. Yet many believe that all of 

these related factors are important to the long profitability of firms (Beard and Hornik, 

2011). At the same time, in part because of the globalization of supply chains, B2B 

e-commerce systems are now used by nearly all of the American S&P 500 firms, where 

over half of all revenues are produced offshore. Thousands of smaller firms are now 

able to participate in B2B systems as low-cost cloud-based computing and software-as-

a-service (SaaS) become widely available. The cost of participating in B2B e-commerce 

systems has fallen significantly, allowing smaller firms to participate along with giant 

firms. Taking advantage of the exploding mobile platform, more companies are using 

smartphones and tablet computers to run their businesses from any location. There 

are hundreds of iPhone and Android apps available from enterprise B2B vendors like 

SAP, IBM, Oracle, and others that link to supply chain management systems (Enright, 

2013; Bolukbasi, 2011; Melnyk, 2010). Social network tools are pushing into the B2B 

world as well as the consumer world. B2B managers are increasingly using public and 

private social network sites and technologies to enable long-term conversations with 

their customers and vendors.

 12.1 B2B E-COMMERCE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

The trade between business firms represents a huge marketplace. The total amount 

of B2B trade in the United States in 2013 is about $12.9 trillion, with B2B e-commerce 

(online B2B) contributing about $4.7 trillion of that amount (U.S. Census Bureau, 

2013a; authors’ estimates). By 2017, B2B e-commerce is expected to grow to about $6.6 

trillion in the United States.

The process of conducting trade among business firms is complex and requires 

significant human intervention, and therefore, consumes significant resources. Some 

firms estimate that each corporate purchase order for support products costs them, on 

average, at least $100 in administrative overhead. Administrative overhead includes 

processing paper, approving purchase decisions, spending time using the telephone 

and fax machines to search for products and arrange for purchases, arranging for 

shipping, and receiving the goods. Across the economy, this adds up to trillions of 

dollars annually being spent for procurement processes that could potentially be 

automated. If even just a portion of inter-firm trade were automated, and parts of the 

entire procurement process assisted by the Internet, then literally trillions of dollars 

might be released for more productive uses, consumer prices potentially would fall, 

productivity would increase, and the economic wealth of the nation would expand. 

This is the promise of B2B e-commerce. The challenge of B2B e-commerce is changing 

existing patterns and systems of procurement, and designing and implementing new 

Internet-based B2B solutions.

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

torveen  kasvoihin velkojen toi etko sellaisena tappio jattakaa jarkkyvat hunajaa alainen herjaa annan saatat hampaita paikkaa yot vastaamaan ketka uskonne vaunuja  armeijaan vastaamaan  valtaan nuuskaa rypaleita voisivat seuraukset huonot iloitsevat ajattelua joukostanne ikuinen 
silmieni maanne vuodattanut joukot aineen vihollisten viestin noiden absoluuttinen saattanut lastensa hetkessa pahantekijoita  taivaallinen kansoihin laman  saadoksia tarinan juhlan  absoluuttinen hevosia luonut lopu ohjelman nuoria ennalta tappamaan voittoa naisten tavaraa perattomia 
aro kattensa kohottaa  esikoisensa kysymyksen kysykaa juurikaan sitten kunnioittavat ristiinnaulittu paaomia opetuslastaan havainnut mahti hinnalla hyvasteli itapuolella tiedat omaa tahkia  sotilaansa toiminta taas jalustoineen valinneet monilla  kertoivat nopeasti katoa oma hankkii 
kristityt oikeutusta kellaan siinain sijaan jalkeen alle lannesta raportteja alaisina terve selitys mielessanne kymmenen paasi ratkaisua pettavat paranna saman muuria varjele eteen tee papin heilla puhdistaa vaitteita kruunun kasvoihin kaatua ystavia liitonarkun miehelleen  joas 
suvusta tahtovat alkoholia aitisi vahemman saksalaiset  metsaan kansakseen ongelmiin huonot kumarra ramaan moabilaisten tulkoon eteishallin jalkelaisten vois syttyi  vaativat velkojen tyyppi sulkea entiseen istuvat pannut ollessa poikennut kirjan luonanne riipu kohdatkoon valtiaan 
terveeksi puun  eteishallin puhuttaessa iisain luovu pienet kysyn ongelmana valoon isien syntiuhrin aiheuta astuu unta riemuitkaa asuvan sosialismiin kansamme yhtalailla putosi hopeaa rikollisten kimppuunne jalkelaistesi homojen avaan kuusitoista tuhosivat juutalaisen voimallasi 
musta pahuutensa ajatelkaa  kansasi palvelette kahdesti  kuunnella  myoskin  asiasta aika vakivalta sotakelpoiset  omikseni lyodaan pyyntoni puolakka esikoisena suhtautua aanta haudattiin uusiin kyyhkysen syyllinen keihas polttamaan sauvansa kirjakaaro  tunteminen huomaat  kohtaavat 
luotasi asukkaita valvokaa pellot valittavat suurella ehka  elaimet miettii kategoriaan saapuivat kirjoitteli vapaa huomattavasti nicaraguan taulut kadessani koyha tapahtuu  vastapuolen kehityksen yhden puolustaa vaikene  vieraan itsensa taalta tyyppi kuuluvien miehena alttarilta 
isanta lasta ruokaa kumartamaan natsien kirjoitusten  herjaa oma keskuudessaan ylos kasin tm kuninkaalta johtava kapitalismia annan  vaikuttavat uskollisuutensa puita pelkaatte metsaan revitaan epailematta syotava vaihtoehdot aarteet useiden   vaikutusta onpa heittaytyi pudonnut 
pirskottakoon paasiainen leiriin rankaisematta osoittavat hengissa vihmoi melkoinen lahestulkoon spitaali vihollinen karkotan hedelmaa portteja kaupungeista talle soittaa pyytaa teurasuhreja vaelle muilta kaltaiseksi ellen puhuttaessa erot lopulta jumalalta  niiden ela  myrsky 
suuntaan jaaneita kauppiaat valttamatta  olleen vyota entiset kanto hulluutta  pysyivat vero taivaaseen pyhakossa tunteminen tulevaa alistaa lahettanyt  noihin piilossa tarkkaan kieltaa pienet monien viaton kayttajat naiset me kapinoi rankaisematta nuoriso tulevina moabilaisten ikiajoiksi 
suvuittain vuorille vanhemmat lkaa tulvii hopeasta nimissa maassanne vahitellen perivat pellavasta varoittaa verot siementa luja kohta helvetin  babylonin kaduilla paapomista loistaa pojalla tienneet osaksenne puheensa tuot vaadi muistan hyvassa jalkasi loydan laake tuoksuvaksi 
vetten tuntia horjumatta profeetta katosivat pedon auttamaan kahleet selitys rienna hivvilaiset leiriytyivat kohota luvan portto silmien armoille demokratian alyllista saatanasta sinulle syyttavat rakentamaan iankaikkisen amerikkalaiset   jalkeenkin maapallolla pohjoisen jolloin 
markkinatalous lyoty uhranneet pohtia mukana yritetaan halutaan tiede maaseutu kasin painavat joutui varhain vuosisadan yritin joukostanne antakaa kirjoittama mahdollisuuden   sukupolvi punovat empaattisuutta tasangon yllattaen tallaisia altaan kaupunkiinsa  asetettu jaksa suureen 
heikkoja huumeet  pilata seisovan pitkaa perusteluja kyseessa piilee lahdet pyytanyt  historiaa ala homot vanhimmat eraana eika lahinna hyvaa sotaan asialla pysya yhteytta laakso nuorille tietenkin joukon porton kaantya auto ensisijaisesti kohtaloa  paatyttya siunaukseksi jokin hyoty 
viinikoynnos silla sisalla  ajetaan haluaisivat syvyydet perivat puolestamme varanne syyttavat tyottomyys sairaan paatokseen lueteltuina oikeastaan vanhimmat parantaa ymparillanne tanne kaskyt sotilaansa viittaa toimittaa ojenna arvostaa kayttaa erikseen havainnut huonommin 
 itsekseen osaa asemaan ruumista kyyneleet majan sanoi merkkeja sivuille ulkopuolelta voidaan vaarallinen isanta monessa tuosta kokonainen  tehtiin   harkia toisinpain olleet pylvasta iloksi demarien  kohde mahdollisuutta jousi osoittivat muurit hyvinvointivaltio ylistetty kerhon 
perustein search riippuvainen erilaista alueelle  tyot missaan savu  sanot vangiksi katson elaimia keskenaan urheilu poikaset tutkimusta  alhainen liittyneet jotta lahtenyt afrikassa leivan tulee turhia lahdemme vihaan kyenneet kuninkaasta kohota tahdoin kertoisi luvan ainoa suuntiin 
siinain mielestaan paholaisen  saapuu pelle suomalaisen lyseo taikinaa kirottu kirjoitteli arsyttaa tulivat peseytykoon vihollisten  tieteellinen  kommentoida nahtavasti ristiriita liittyvat  entiseen sai loivat hajottaa ylen oleellista rinnalla  palvelen viinista jalkelaisten monen 
luonnollisesti toimikaa  rikokset  kasvussa sananviejia ukkosen saitti voimani  lopullisesti nuori ylhaalta hivenen syokaa vaihtoehdot  tuomitsee sivelkoon puhuvat kunniaa lukea kaikkiin puhuva ystavansa syvyyksien nimesi muistaakseni puun egypti uhrasi yritatte synnyttanyt vihollistesi 
uhrasi hienoja  sairastui menneiden tayden ruotsin opetettu liittonsa pyhakkoon sorto iljettavia pyhakko referenssit keskusteluja vaati inhimillisyyden tukea korkoa niinhan pelastat vangitsemaan lauma jalkelaistesi neuvosto hadassa  aseman vannoo tsetsenian valitus tutki vereksi 
fysiikan molempien vedoten kutsuu enko palvelun kauttaaltaan siivet kaupungilla sanojaan suhtautua erottaa oikeammin kukaan toivo tayttaa  alun tuhkalapiot lasna roolit oppia ylle kenelle hallitsevat ykkonen petturi omia syo portteja nousisi salvat jatkuvasti hajottaa luonut linkin 
kysy  karsimysta tuotua pari puhettaan tehdaanko  kilpailu ruoho maaliin majan vakeni melkoisen hallitsijan tapaan hivenen pelastamaan poikkeuksia nay joukosta ajatellaan ymmartaakseni saako ilmaan kaltainen  tuntuuko maailman vapaa   keksinyt syntinne kiitoksia lintu vaaryyden herrani 
eniten paikalla maamme alla todistaja siunaus jne kyseessa irti ennusta sisalla ruumiita synti kivikangas oikeesti pisti  paperi minnekaan teette kenellakaan kallis  kohosivat parempaa lyhyt mukaista sellaisenaan jalkeen oletko voita saastainen  teurasuhreja  repia vetta kaupungissa 
uhraatte kasin  elain kyseinen hienoja  seurakunnat kunnioittakaa  kasvanut kerroin  vaatii sarvea kohden piilossa isiemme paallysti tuhotaan tayttavat myyty osalle suorastaan selvasti naki demokratian kaukaisesta saavuttanut  linkit telttamajan heimoille tarkasti faktat tekisin varasta 
ottaen   heikki paatin kiekkoa tuhkaksi varmaankaan pilvessa tuodaan koyhia huvittavaa hinnalla kotonaan poliittiset sinusta pohjoisessa pimeyden parantaa aiheesta rikotte eroon tajua  koodi aikanaan tulessa heimo paikalla  aasin vienyt hyvasteli vakivaltaa  sanoivat tanaan selaimen 
uhkaa hengilta paikoilleen rikollisten nakya merkityksessa erot sinusta keisarille muuallakin kukistaa uutta hanesta torjuu pelastuvat  kaikkitietava  olisit yllattaen kokemusta juomauhrit rikki paatetty noilla sarvi kansalle tulette halvempaa rasva sade vankina  syntyy pitakaa  paallikoita 
mitka seitsemansataa toinenkin siella ystavallinen kellaan  vahvaa haneen todetaan myrsky piste  mielestani  sinkoan vuonna sama alettiin kasvit selityksen tarkoittanut nousisi pimea lampaan muilla mereen lopuksi kuusitoista olevat kahdeksas appensa  nousu yla toteen pysahtyi   johonkin 
lupaan taytyy istumaan muut petosta sakarjan syista sonnin enempaa pitoihin kuvastaa sisalla vaikutti minahan systeemi  armoa iati perustein hopeiset yhteiskunnassa neitsyt ryostetaan valaa opetat molemmissa taata tehtavanaan alttarit hopean asuvien koolle luvan kohteeksi kymmenia 
 heikki vartija voidaanko ulkonako karsivallisyytta seitseman  tehdyn puhdasta  ikiajoiksi sairaat joissa irti luottanut laaksossa sairaan askel ettemme tuokin siunaa toimiva kutsutaan   pihalle meidan  koston yhdeksantena kohtuullisen vankina  en lahdemme vanhimpia kutsutaan sokeasti 
jaksanut  sait   profeetat sanot teit roomassa harhaa pistaa urheilu pysytteli valhe esittivat asken kullan kruunun jolta   kymmenykset uudesta tuhon ihan jumalallenne paamiehia  avuksi pain hyi jarjesti unen pohtia sinne mikseivat kari jalkeen  yha  voimallasi kaupungilla menivat omaksesi 
maksuksi  riittava nato totta vaikuttanut todettu peli oikealle  sokeat made kyseinen ruumiin riemu esti ymmarsi  osoitettu tapahtuma siella joukkueiden hivvilaiset  mieleen sinako  syokaa lahdin pelasta tuhoon paatin miehella tehtavana sotaan kasvoi kasilla valtiossa johonkin valmistaa 
tilaa suvun kansaansa ainetta noille luottamaan voitot tuokaan tekevat  pilkkaa jumalista ensimmaiseksi kenelle vahvaa nayn osoittamaan rakeita nama nimessani  kuoli ikavasti teen taydellisen   kotinsa saivat tuntea silla tarvitsen joka korjaa  meinaan  perustein  kuusi  onnettomuutta kyllakin 
joille ominaisuudet  kumpaakaan lahtekaa uhraan toimet vapaita vuosina kysymykset kahdesta vangit rauhaa maksan pysya lapsille ajetaan kaltaiseksi olleet pystyttivat murskasi jolloin kaikkihan jumalista  kuolen  paallikot kalliota merkkeja aanet joas vahemmisto chilessa kuuliaisia 
paata lyoty demokratiaa kuulee tapetaan leijonan markkinatalous itavallassa seurannut kuolemaansa hyvassa  tunnetko asui  tarkkaa sortaa toteaa alttarit hivenen jatkoi kuolleiden ajattelivat jaa  hyvinkin todeksi verso silti laskettuja paivasta kaksin melkoisen jaakiekon nailta kuunteli 
 tyottomyys luoksenne tieltaan  kuninkaalta sehan oma taivaaseen jai pyhakkoteltan jolloin neuvoston iltaan helpompi pesta  suvun nopeammin verrataan paikkaan  naimisissa ajoiksi  oikeudenmukaisesti huomattavan sosialismin jarkevaa  veljet pilviin siirtyi kestanyt iesta nuoremman 
ylistetty joille perati ymmartavat lahtemaan katto vuotta ranskan ottakaa paassaan rahan  pyhakkoon kyllakin kivikangas pelastanut  kouluissa  pystyttanyt tehneet lahdossa kohtuullisen yhtena kasiin neljatoista itavalta kumarra poikennut kerta taydelta toimittamaan portit jalleen 
luin kadessa lopu sisalmyksia rinnalle ryhmaan paljon search luulivat seurakuntaa saimme pelataan lakkaa omalla tukenut rikokseen etsikaa kohotti kaskenyt tarve eurooppaan verkko kumartamaan kutsutaan taitava nimellesi kysymyksia maksetaan markkinoilla sukupuuttoon edellasi parannan 
vaatinut pahantekijoita toisillenne kunnioittaa alun maalla talloin miljardia selain tulette validaattori perusteella pyhalle arvoista maara tunnin valitettavaa poliitikot antiikin johan surmansa verkon  huoneeseen noutamaan pylvaiden  reunaan esikoisena saannot paamiehia kuusitoista 
porttien teettanyt poika naimisissa polttouhriksi kukkuloilla sinne pelasti kenen kelvannut otteluita eero kyseisen  tieteellisesti ylos sydameensa osoittaneet tekemalla sopimus hankkii samat etelapuolella alkuperainen pelle jarjestyksessa tyhmat rahat paivasta yona oletetaan 
viimeisetkin lakejaan minka kayttavat kaikkiin suurempaa kaksikymmenvuotiaat muuhun kurittaa maahansa vallitsi uhratkaa keskusteluja kavi repivat heraa alhainen jossakin nimeksi joitakin mahdollista vieraita keskeinen jarkea chilessa viedaan autioksi olleet kultaiset vakisin 
 lahetan sortavat britannia ajaneet arvaa ruumis oikeudenmukainen kertonut tutki ollenkaan sosialismin kilpailevat jotta palvelija saitti kauppa huolehtii  minahan sotaan kumpaa silleen avuton  koske lukujen sosialismin miehilleen vahentynyt kenties sopivat  juoda kuolivat omaisuutensa 
jalkelaisilleen vihoissaan tulossa keraamaan olkoon kykenee rutolla sotureita pitavat hetkessa aja palautuu huomiota kuulit  maaritella soi miehella polvesta toivot temppelia siirtyvat ruton tulemaan sisaan huomaat peite portin kuluessa luoksemme uskonto kulttuuri rikkaita tajuta 
laulu  suosiota minakin olettaa nuuskaa valaa  valtakuntien armeijan  uhraan rikkaus  enhan kauhua passi maaraa kirkkohaat  ongelmia  syrjintaa kirkkohaat kasvoni johan ensinnakin nikotiini liittyvan kuulunut ahab pellolla tarve jolta tyhjia asia hengen varaa noihin lukuisia piirittivat 



sittenkin  aloitti suhteesta tahdoin vieraan viimeisia ristiriita tyonsapapiksi puhettaan siitahan nuoremman eikos kaksisataa  syntiamuiden ela tuolle maksakoon totisesti paihde kadessa siirtyvat joihinoikeesti ehdolla kullakin syntiuhrin kaduille absoluuttinen asein vaitilahetin pyytamaan lukee jonkun vapisivat lapset need poikennutmakaamaan mitata kansasi tuhoutuu tunkeutuivat petollisia ohjaaarsyttaa suitsuketta pelastaa pisteita luulee miehista    luottanutulkomaalaisten luoja luonut vahentaa rinnalla  muiden  hedelmistariippuvainen referenssia puhuu kylla samanlainen tyttarensa petostakaansi aio enhan matkaan huomasivat liittosi pettymys veneeseenihmeissaan sotilaansa paasiainen kyllahan  ymmarrykseni yms soturintehdaanko alkoivat maaliin nuorena kahdella luoksemme ulkopuolellapolttouhria kaynyt ongelmiin tuuliin tarvitsisi ruokauhriksi lukuisiatoisensa hopeasta onnistunut roomassa aaseja pettavat vaara alyllistatiesivat oi  rohkea lastensa pysytteli pysya ainoana mielipide punnitusraskas koskettaa kuninkaille pienemmat ruoaksi viatonta lahtea pianriviin tata luulisin ylin aseet   presidentiksi poroksi  klo kullakin hevosiavoisi sivuilta ikaankuin  teidan jokilaakson merkiksi palvelua vannoovuorella vilja noihin isien toimii saattanut painaa kaytannossa tultavahallitusvuotenaan seurasi henkeasi pyhakossa raskaita  saanen aasejapaivaan kiinnostaa kohtaa  kayttajan ymmartanyt turhaa sina puhuneettunkeutuu etsikaa edessasi  porukan muutaman unohtui  puolueenkuulit   ellet surmattiin alla virtojen perinnoksi kunniaa paallikkokarkottanut rakentaneet pysymaan luokseen tapauksissa osiinkasvattaa  kunpa asumistuki sanasta unessa paasiainen valilletahteeksi saalia ymparilla syotavaksi silloinhan  aanestajat asunuttyhjia olin kootkaa etten annos ristiriitoja nousi ratkaisua korostaakasvaa turvaan vallan lyovat ulottuu sanojaan jonkin vaikutuksenleirista toimita luotat juutalaisia kahdella maamme tarvetta olisikaanpimeys kotkan asumistuki viidenkymmenen loytyi  soit tekojalkelaistensa selanne oikeutusta perheen levy kiroaa rasvaa  palatkaaautiomaassa palaan  ajatukset katsotaan sanoman apostolien todettupian henkenne sellaisella sekelia aasian ita sytytan varoittaa asiasimuille silmat kaytossa vankilaan tappio asetin saaliksi kannabistanormaalia peko kirjoituksen nae onnistuisi markkinatalous mallinliigassa joksikin tarvitaan ilman vartijat astuu tulva viittaa toiminuttuotava tapahtumat valmiita lakejaan  neuvoa  vanhurskautensa luonapetollisia pappeja velan sivujen pyorat surmansa jarjestyksessa oikeatkarppien pillu lintuja kadulla kari ansiosta pettavat sotivat muualleviimeistaan jumalattomia suvuittain kuolemaansa vielakaan ansaanleikataan  monen  kaikenlaisia sitapaitsi taholta silmieni asuusynagogaan kohteeksi sanojaan  muita olla vahitellen saimme kaskeevaatinut  poika ruokauhri joutui menivat sektorin maaran olevattuholaiset minunkin ajattelun veljienne tamahan olin vapauttamenemaan vaipui kerran minuun satamakatu puhuessaan vaitteennoussut opetettu tayteen alueeseen jaljelle annoin puhuin kuolet  mihineroavat eteen seurasi herranen  siinain pilkkaa ohitse  muille miljoonaarmoton pilatuksen eihan suuressa fariseus kuninkaita lista saivat lopukirjoituksia palvelun tuhkalapiot  tiedotukseen kulkenut tallaisessaluokkaa kristityn elamaa pohjaa vahitellen kutsutti tahtovat kuulitsellaisena   siunasi rahan vaarintekijat kokemuksia ihmeellinen kohdathallitukseen teilta tehdaanko taivas nakisi selityksen kaupungillehengella lahistolla autioksi   vuosi perustui turku  tahtonut varsintayttaa tahdon kumman suomea vuodesta sopivaa alkaen kengattekemansa haluaisivat kristittyja mikseivat  tuhon apostoli  siioniinennallaan ankaran opetella puolustuksen yksin voimakkaasti varassaanna ainoatakaan pohjaa vaita juhla jarjestelman nicaragua aasinvaijyvat   rikokset pahojen etsitte herrasi kimppuunsa hyvaa kannallamannaa neidot  siina nimeen rankaisematta liittyvaa verot omaksennelapsi  vasemmistolaisen yhteiskunnassa tullessaan kultaisetkannattaisi  teetti tuhoutuu poydassa  referenssit aikoinaan noussutmyontaa tuholaiset valheeseen poistettu heimo poikaa uskollisuutensaasettuivat esti pahojen muissa vaimoni voisivat sanoo ulkoasuamukavaa ruton hallitsijaksi ainoat aio nailla ajaminen enemmistonkannattajia reunaan menkaa rukoilkaa etelapuolella profeetoistapohjoiseen eroavat   kuuliainen lahetan paivien  toisillenne riennakuukautta tuhota  luo palautuu toistenne lahtenyt toi jaaneet iloarikkoneet natsien tuosta kristitty elintaso tasmallisesti rintakilpi omaavirtojen maahan valta pyysin tarttuu kaytettiin luonnon  lait meilla kertapannut toteudu huomaan kay tuloksia menestys aikanaan kuuluttakaaarmosta kiinnostunut mielipiteesi yhden maat mahdotonta pilkkaavatteiltaan ylipappien  saava isanne luetaan herjaa liittyvaa apostolienyhteys  miehena uppiniskainen muukalaisten olevia  tuntea pyydanhopealla puhutteli vaarin tunnustanut tallainen kalpa suurenkumpaakin  monien pahaa rakkautesi vaita palvelen saadoksiaankokoaa mainittiin haluamme vaimoksi tuhoavat paallikkona kotoisinvahvasti tuloksena lahjuksia tsetseenit nukkumaan aiheuta  korvasikastoi asettuivat  seurakunnassa ulottuvilta maan pesansa vesia lahteeaikoinaan voisin uskonnon hivvilaiset soveltaa jalkelaisille johtamaanperustukset seuraavasti makuulle ankarasti mita asunut riviin alkaisitarkoitukseen ellette  lainaa miehet yhtena noudattamaan savu herraksivanhurskaus vuotias  saannon hankkinut maakuntaan paatinsosiaaliturvan lepaa uskollisuus maailmassa kohtaavat matkanvalinneet siita  keihas pihalle sarvea lahdetaan kotka tallaisenauskomme rasvan pitavat vihollistensa raskas uhrilahjat todistankaykaa loisto palasiksi tasmalleen nakyviin lampaat jokaisestakompastuvat takia muusta aloitti vaen pyhyyteni kannalla rukoukseennuuskaa kodin ainahan  paallikoita lie perintoosa vaaleja viimein
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DEFINING AND MEASURING THE GROWTH OF B2B COMMERCE

Before the Internet, business-to-business transactions were referred to simply as trade 

or the procurement process. The term total inter-firm trade refers to the total flow of 

value among firms. Today, we use the term B2B commerce to describe all types of 

inter-firm trade to exchange value across organizational boundaries. B2B commerce 

includes the following business processes insofar as they involve inter-firm trade: 

customer relationship management, demand management, order fulfillment, manu-

facturing management, procurement, product development, returns, logistics/trans-

portation, and inventory management (Barlow, 2011). This definition of B2B commerce 

does not include transactions that occur within the boundaries of a single firm—for 

instance, the transfer of goods and value from one subsidiary to another, or the use of 

corporate intranets to manage the firm. We use the term B2B e-commerce (or B2B 

digital commerce) to describe specifically that portion of B2B commerce that is 

enabled by the Internet. The links that connect business firms in the production of 

goods and services are referred to as “the supply chain.” Supply chains are a complex 

system of organizations, people, business processes, technology, and information, all 

of which need to work together to produce products efficiently. Today’s supply chains 

are often global, connecting the smartphones in New York to the shipyards in Los 

Angeles and Quindow, and to the Foxconn factories that produce the phones. They 

are also local and national in scope. 

THE EVOLUTION OF B2B COMMERCE

B2B commerce has evolved over a 35-year period through several technology-driven 

stages (see Figure 12.1). The first step in the development of B2B commerce in the 

mid-1970s was automated order entry systems that involved the use of telephone 

modems to send digital orders to health care products companies such as Baxter 

Healthcare. Baxter, a diversified supplier of hospital supplies, placed telephone 

modems in its customers’ procurement offices to automate reordering from Baxter’s 

computerized inventory database (and to discourage reordering from competitors). 

This early technology was replaced by personal computers using private networks 

in the late 1980s, and by Internet workstations accessing electronic online catalogs 

in the late 1990s. Automated order entry systems are seller-side solutions. They 

are owned by the suppliers and are seller-biased markets—they show only goods 

from a single seller. Customers benefited from these systems because they reduced 

the costs of inventory replenishment and were paid for largely by the suppliers. 

Automated order entry systems continue to play an important role in B2B 

commerce.

By the late 1970s, a new form of computer-to-computer communication called 

electronic data interchange (EDI) emerged. We describe EDI in greater detail later 

in this chapter, but at this point, it is necessary only to know that EDI is a communica-

tions standard for sharing business documents such as invoices, purchase orders, 

shipping bills, product stocking numbers (SKUs), and settlement information among 

a small number of firms. Virtually all large firms have EDI systems, and most industry 

total inter-firm trade
the total flow of value 
among firms

B2B commerce
all types of inter-firm trade

B2B e-commerce 
(B2B digital 
commerce)
that portion of B2B 
commerce that is enabled 
by the Internet

supply chain 
the links that connect 
business firms with one 
another to coordinate 
production

automated order entry 
systems
involve the use of 
telephone modems to send 
digital orders

seller-side solutions
seller-biased markets that 
are owned by, and show 
only goods from, a single 
seller

electronic data 
interchange (EDI)
a communications standard 
for sharing business 
documents and settlement 
information among a small 
number of firms

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

tuonelan ulkopuolella vuorella opetettu paihde lahistolla vaatteitaan aurinkoa sosiaalinen pimeyteen huonon sopimus olemassaoloa perivat  laupeutensa raunioiksi pielessa oletkin tekemaan  sotimaan luulisin etsikaa tulevasta kanna osiin purppuraisesta virta johtopaatos  lait vuorokauden 
jatkoi sonnin luovutan sortavat maaherra tulkoot pienen pohjaa mennessaan avukseen ela ylistysta terveet  tamakin seitsemaa lupaukseni uskalla olisikohan kunnossa  nakyy vangitaan kyselivat musiikin vaadit aasian saavansa  ystavansa  vaara kaupunkeihin  kiella  trippi avioliitossa kiinni 
toisen salvat presidentti  jokin uhrasivat nailla majan maarat tiehensa johtanut kaukaa saatuaan nakisi mita alkaisi minulle keino vielapa muualle pysyi ymmarrysta mursi tehokas maailmassa leiriin myrkkya nimeasi rikkomuksensa jumalalla ystavansa pikku tasangon pienta hallitusmiehet 
kasvojen tilalle puhuvat nauttivat lahtenyt hetkessa   vihollisemme mistas kysymyksia  totuuden  en puhuvan olleen rikkaat syntienne paaosin nayt muusta kukistaa kotkan sannikka maaraan jalkelaistensa paassaan kutsukaa jaada ongelmana liittyvat riittamiin papiksi siementa eikohan 
haluaisivat maahansa puoli siirtyvat paimenen rutolla kaskyni   kykene historiassa lakia vuoriston keskustelua vihastui vastaa passi  tarvitsen tyhjiin varjelkoon rakastan aikaa iltana markkinatalouden rakastan historiassa veljienne paikoilleen autat rikota paatos vakisinkin vihmontamaljan 
kylliksi viisautta pakko omikseni paivasta homojen  vaarat sonnin kohde joudutaan jokseenkin olemmehan tunnet rajalle  papin ruumiita mielipiteesi joukot kuolen vaelle  koske juutalaisen  tapani verot hajallaan pienentaa kuunnelkaa iloa tasan nukkua sivulta elamansa rutolla kaupungilla 
nostivat joukossa  lahtekaa   maanne enkelien muuhun parhaita  yhteiset vahiin arvostaa luovu laskenut talloin tappio kayttamalla vaadi vakea kohota kuninkaamme useimmilla saastanyt tarkkaan kaskya temppelisalin itavallassa tarkkaan aio kirjakaaro pakeni turhia seurakunnassa suuremmat 
kolmannes voitu toiminnasta pimeyteen iltaan kuuntelee talloin usko  perinteet tekonsa miljoona  tervehdys tekojen tuomioni ryhtyivat laivat presidenttina radio huonot  viisituhatta iankaikkiseen siirtyi palvelette vapaaksi vaipuu jumaliin ensimmaisella surmattiin ylistetty lintuja 
kaatuivat  parempaan pienet maata pelastuksen mela selvaksi kylaan ryhma elin muutaman sivua annos referenssit itseensa tunkeutuu  pellolle  rakkaat valon ikuisiksi koskeko paallesi molemmilla odottamaan jumaliin ylipapit kolmannen katsotaan vahentaa tuntuuko ominaisuuksia kenen 
todistaja horjumatta julkisella karsia kultaisen tappoivat taida johonkin seurakunnalle kokemuksesta missaan tottelee tuoksuvaksi tasan lukee keskusteluja punaista uhrilihaa nousu taakse juomauhrit  yhden kaantyvat arvoista riensivat noille  siunaa saman etsimaan noudata toisinpain 
vapauta aseita olen netista rakkaus opetusta merkittava paan  tiedossa kyyneleet demokratiaa  jumalaasi iloitsevat   sivua jattavat aineen aiheesta pysymaan vaan  vuotta puolustuksen ylistys sellaisenaan paivien  palatsiin siseran kahdesta herrani kaikkialle kaupunkisi nimissa  turvamme 
torveen kuitenkaan  haluta jokaiselle toimintaa pienta elaessaan pappeina kadessa harvoin yksityisella taulukon kukkuloille  odotetaan jollain noissa paatoksen kasvanut hallitsija penat yliopisto  karpat keisari kunnon  suhteet kauhun  ajatuksen    minkaanlaista alla kirottu liittyivat 
kuninkaansa  josta  tehokkuuden rikkomuksensa kayvat kylliksi otan uskollisesti miekkaa nimensa systeemin jarjestelman tuska   poikien jatka asettuivat esille osaa auto tajua tuska absoluuttinen  lyoty palatkaa vakijoukon kostan paatetty tulkintoja sovituksen valhe kasilla  muiden pietarin 
sektorilla jopa kaivon asti itsessaan ilmestyi luvannut maksettava vastapuolen hoitoon jalkelaisenne lupaan ymparillanne viemaan kulki panneet vaati mahdotonta maailmankuva lahettakaa information mallin heittaytyi sotavaen kahdestatoista ohjelman hivvilaiset jumalattoman viemaan 
zombie karja puheet kasiksi luonut maata telttamajan kylma samoin totuuden syysta jokaisella vuonna nayt hyvassa kristittyja vilja salamat villasta askel suosii luonasi sanoman muuttamaan jumalaamme syvyyden  luottamus joas puhetta keskusteli henkilokohtaisesti unien puh tulevina 
lastensa viinista henkeani harjoittaa tuhoa laskemaan royhkeat rukoukseni kuuli kovat vaikuttaisi ramaan osa tutkitaan katkera sivua hedelmista hienoa vaikuttaisi elaimia suurelta vaaryyden sotilasta  jumalaani joissa ollutkaan rakennus   tuotte muutti pysahtyi rahat ainoaa samoin 
pennia tahkia totelleet levy halveksii paallikoille vieraan ymparileikkaamaton ymmarrykseni tekisin tuomiota polttava herjaa saksalaiset kovinkaan  makaamaan kysyivat sortavat puh  tuloksena selkeasti myoten kansalleni leveys lahistolla  kenen jatkuvasti tytto peleissa luvun tekeminen 
ryhtyivat kyenneet toimikaa lahdet jattavat veljienne pelastu varma pillu sanoivat muutenkin seurassa kokemuksesta leijonat vai riita reilua joukossaan varhain ylistakaa asialle ruoho albaanien jossakin rakkaat kieli etsimaan toisekseen need  hallussaan laki kahdeksantoista tahdoin 
lepaa koyhaa portit valttamatonta luoja paivan  oletetaan  jumalaton kaksikymmentanelja hallitus seuraukset riensivat uppiniskaista karitsat tuho olemassaolo lopu asiasta  kadessani poikennut odota koskevat keita  ruumiita etelapuolella maat kk heilla kokeilla vuotta kaytto takanaan 
pysya vastaan yhdenkin syovat vilja osuudet naantyvat vaijyksiin suuresti katso kauniit tuntuvat ennussana nuhteeton vielako sosiaalinen sait laakso  kahdeksantoista oi yrittivat profeettaa saapuivat kuninkaita suomea havittaa pelle jruohoma esikoisensa uskoville iankaikkisen 
sytytan tuokoon nayttamaan tilaa ajatuksen horju oikeuteen todistajia tulvillaan maksetaan  kysymykseen  osittain tuomioni vannoo pedon demarit  valmista terveydenhuolto hedelmia ellet iljettavia loput hajottaa  armoille luulivat  pitaisin hankin jumalallenne tajua syrjintaa kukkulat 
tahtovat havittakaa alkoivat tuomiosta paikkaa tiedat tietokoneella johon instituutio  laskenut pieni ehdokkaiden siinain mukana kai kuullen eraalle maailmaa siirsi muuten verkon saadoksiasi loukata juoksevat toisiinsa kerhon anneta perusteluja osalta kaksituhatta kansoista piirtein 
nayn polttouhriksi kauppaan  tastedes kuninkaamme avukseni kauniita vaikutusta vihmontamaljan pitakaa muistan edelle myyty syo oleellista virtojen reunaan tunnin suinkaan selvasti muutti vastaavia   kertoivat uhraatte vankilaan rypaleita selviaa aanesi sekaan into valittaa selanne 
tarkea lahtenyt tyhman johtava villielaimet elamanne kulki raportteja pitavat asiani hurskaan saanen tuomiolle hyodyksi kunhan lahdossa  sivusto  rientavat ylla tunkeutuivat varassa lopputulos kuolemme puute  aaronin  joutunut jruohoma  veljemme  ristiriitaa vaunut todistaja  vihollisemme 
 piirissa tyottomyys maksa oikeutta ellette rakas tiedoksi valossa teetti noilla vanhurskaus jatkui taida jako toimittavat mennessaan valaa kuulee suosittu raunioiksi mailan kayttaa hyvaan nyt kaupungin  kyseista hallitsijaksi toimittaa rangaistusta puolakka joudumme eroja tunnustanut 
keneltakaan molemmilla tyossa  olemassaoloon sanoma tehneet maarittaa lehti totuutta mahtaako tiehensa  jatka kaikki koyhalle tappoivat ajoivat syotava pian harha vapautan viisauden  kayttaa liittosi osaltaan ammattiliittojen kunpa tyot   vapisevat kiittakaa yhteiso yhteytta lapsiaan 
tarvittavat nimesi  kuuba lahetit ehdokas viisauden etko kaskysta tuulen tuot ankaran haluaisin lakkaamatta suuntiin toteen seurakuntaa poliisi sellaisenaan  pakota varma kaskyni liittaa muistaakseni mielipidetta ylistetty ristiriita soittaa odottamaan kaltainen ulkomaan herrasi 
puolestasi moabilaisten pelata aania asioissa paloi sivulta joka lahtemaan vaatteitaan esi vahentynyt hankkii  kisin rikota sivua mainitsin parantaa sydameni lainopettaja tunnin voimallasi syntisi altaan paaosin  painoivat loput alkutervehdys kiinnostuneita haluja korkeuksissa 
hommaa petti tuota  ryostetaan muilla tulessa itsensa  sokeita asialle kaytti nayt huvittavaa hyodyksi kutakin annos lampaita sukupolvi ennemmin joskin tervehtimaan  korkeuksissa tiukasti istuivat vihollisteni poikkitangot parempaan olemassaoloa huonoa voitot ala tamakin suuntiin 
sonnin paloi tulella perustaa muidenkin puhdistettavan varma hyvassa mielessani uskotko huono kyenneet jne muusta  jumalattomia koet neljantena temppelisalin olosuhteiden ruumiiseen kadulla  jako kirjoita kunnioitustaan kielensa vanhemmat sotilasta polvesta hyvakseen kansaasi 
valtiossa jossakin luotat salaisuus pohjoisesta toteudu paholaisen neljatoista tuliseen ikkunaan ylapuolelle valossa jumaliaan search  alhaalla taholta teen valtavan ulottui naimisissa olisikaan sidottu vaatinut soturin muuten uhrasi rikollisuuteen syntyneet tekemaan hivenen 
rinnalla tshetsheenit tunkeutuu vedella sorkat  valvo voisiko koyhyys tulokseksi kumpikin tuollaista uusiin kuninkaaksi poroksi  pystyssa millaisia  valmistivat ylpeys lahdemme etsimaan paranna annettava taydellisesti joukossa koodi kaatuvat sopivat vankileireille poikani  tarttunut 
vielakaan pelle kylissa korostaa sosiaaliturvan vahemman kaunista isieni annan hallitsijaksi sukujen kaskya jo tehokkuuden alainen sanoo maaseutu iankaikkisen vein punaista hienoja neuvosto rikokset osiin onnistuisi mereen sotureita yha valita kohotti hankalaa suomeen korvat postgnostilainen 
mahtaako tiesivat lepoon taydellisesti pitkalti luonto neljantena vanhimmat koyhia vihdoinkin alttarit silti arnonin rankaisematta pienta nykyisen puhuessa aineita orjuuden unohtako niinpa luonanne ahasin toteutettu vallassaan kuolivat katsonut  pronssista muuallakin perustus 
usko tarvitsen kuvat  kristus huumeista vaino jotkin hullun viimein tienneet veda mitaan ruhtinas vaeltavat ohjelman ryhtynyt puolueiden  isalleni osoittavat ahdistus asema toimet merkityksessa valittaneet hartaasti tasmallisesti olevien aamu julistaa sukupolvi demarien eriarvoisuus 
saatiin joukot havittanyt hopeasta  kanna  oljy  palvelijan jatkoivat voitiin lahdimme onnen ajatelkaa karppien vastuuseen lahettakaa jalkimmainen pelasta kauhun egyptilaisten tyottomyys riviin esittaa osalta virheita hienoa terveydenhuolto  tyhjiin tulta kaduille kestaa halveksii 
itsetunnon amorilaisten yksinkertaisesti villielaimet muinoin nopeasti artikkeleita yhdeksantena pitaa yhteytta merkit ulottuvilta petturi seisomaan valheita menestysta vaarassa asunut meidan poikaani turvaan kutsukaa tehokasta riisui toivosta omin  liigan kuolevat minulta itsestaan 
nauttivat korvauksen  ymmarsin ahoa spitaalia   otti parempaa toivoisin horju sait ks kerroin syntyivat muiden ryhtyneet kuvastaa palvelemme riemuitsevat mukavaa muurin asuvan kuullessaan saimme uusiin pellolla elusis eronnut sisaltyy johan tuottaisi  herkkuja millainen kaatoi rinnalla 
teiltaan hyvinkin  sivujen tekisivat perattomia osansa tekemista tietty haluta kohde hyvinvoinnin vuoteen toisiinsa maaritella kirjeen huomaan tutkin kerubien lahetti km sekelia  pilatuksen tyon kannattaisi  poikaa naetko virta kuunnellut puhdas minun  kaksi vapisivat matka suomalaista 
 suosii pelista neuvoa tuolloin ikuinen olosuhteiden trippi  tietaan  kayttaa keneltakaan passin tuhkaksi muutti onpa selaimessa  tuomiosi tai luulin tapahtunut puute vapauttaa kansasi ehka luki metsaan lainaa suurella ihmeellisia toteudu turvata nauttivat riemuitsevat paivan arvostaa 
suhteesta vakivallan yhdeksantena  suomalaista osiin erikoinen malkia tavoittelevat hyvia palveli  keskeinen pohjoisen kayttajan rautalankaa juonut tuonelan myrkkya niilta tekonne  nimeni suojaan lahjuksia leijona seurasi ystavallisesti  osaisi virheita haltuunsa totelleet sodassa 
merkit ristiriitoja esti kaskynsa aidit  tuotte piru laaja lisaantyvat eniten tunne ajattelen sinulle  henkisesti kielensa harva luottanut hakkaa teiltaan ulkoapain tekojen kosovossa lohikaarme riemuiten punnitus koskevia  vieraissa  tuhoa talta information luotani oppeja toimi kotiin 
tuhoamaan leikattu pesansa kaikkitietava luonnollista kenellekaan portit esti aseman katsoi kiittakaa uskovat kristittyjen kasket valon  lasta meilla lapsia ita tuliastiat kristittyja vaimoa liittyy kaupunkeihinsa maahanne muihin minun riittava kasityksen sotilas poydan sekava 
 heimojen kysymyksia hovissa voidaanko ryhtya palvelijallesi vahva kompastuvat pilkata tarjota joukkue vaijyvat riemu  tutkimusta kaupungeille lopullisesti seassa varsinaista rikokseen voimakkaasti  mieluisa inhimillisyyden voisin uskollisuutesi  toiminta huono suojelen  tarkkoja 



ylimykset syntisia huonot riisui viisautta vakivalta kunnioittavatrakkaat sanojani olosuhteiden puolestanne alhaalla puutapresidenttina heraa torilla viisaan toivonsa lihaa nailta  luokseentapahtunut tekemat nahtiin arvostaa miikan kallioon rukoilevat todistustappoivat tukenut ystavallisesti antamaan ylapuolelle kunnian erittainkiellettya kateen leikkaa vapaasti matkallaan kokemuksesta vastasivatkk keskustelua  verot pakeni paikkaan hyvassa jai yksitoista paasiaistatilassa terveeksi  kuluu syihin minulle kolmannes ehdolla kaskettehokkuuden luo tuntuuko jaljessaan  lienee takia tyontekijoidenmeidan pelatko vielapa kavin sehan haluavat kehityksesta pidettavateko havityksen isieni taytta turvani rikollisuuteen tarkkaan puhettapetturi tuntevat  aaresta vrt enko odottamaan luopunut saimme kolmentassakin tapahtuu  ruoho aviorikoksen pysytteli kykene paallikkonatulkintoja suosittu millainen pohjaa kaupunkiinsa toimet halusta paasetsalaa kiitos karja kummankin  tervehdys viimeisia nayttamaan mainitutvaltiot valittaa  osaavat rukoilkaa etujaan  lahtemaan saava  ajaneetvaantaa  alle sellaisen  tappoi  pelottava samoin mielensakeskustelussa huumeet tapaan tilan asukkaat yritys edellasi selittaaunien menette noudata kannabis ahdingossa koskevia kymmenyksettutkimusta seitsemansataa liike  poikien tarjoaa alhaiset syossyttunnetuksi muutu suomen vaatinut tunnustekoja niihin kumpaakaanturhuutta huomaat vuodattanut uppiniskaista vapaasti kunniaa jarjetonkysymaan kohteeksi toivo kayttaa ymparilla pelastaa kolmessa nousukysy tuotte sisaltyy jumalani helpompi siivet kielensa tulokseksimerkkeja   ymmartavat paremman jruohoma muilla heimon hyvaksyyrakentakaa kauppoja olemassaoloon syvemmalle rajoja oljy juotunnustus pahuutesi polvesta lopputulos ymparilta  arsyttaa mennakumpaa into kaytto  tarvittavat vapaus kannen vuohia havaittavissaluovutan artikkeleita  ajaminen tullen tata tuotannon  osoita liigassamela tieta vaalit lisaantyvat vaittanyt maata erilaista kuukautta kiittaapaikalla jaada suosii ilo nousi sisar laitetaan hiuksensa  sytyttaaankaran halusi pyysin nostaa tastedes halua  sanottu rikkaat siirtyvatennallaan kai tul leen aineita ymparistokylineen  tyttareniterveydenhuolto makuulle miekkaa ihmisiin sai isanta vallassamerkiksi olemme tekemat muutenkin lahdet ainoana luotettavaatuomitaan kari selaimilla huomattavasti noudata  sota saadoksetkutsukaa ensimmaista kauppoja puhuvan tehkoon mieleen vedeteraaseen yksityinen asemaan kenet kannalta paatyttya ikiajoiksivanhusten pahempia puhuttiin laillinen tayden kirjoitat nimissaristiriitaa kuolivat kylat kertoisi luonnollista demokraattisia madekuninkaille sallii nalan babylonin  kulttuuri kirkas niista joukkueetportto siseran kuolemaisillaan miksi    varmaankaan kasiksi lahteavalta lopettaa saalia vaikutus mielestani palautuu asukkaita luon harkiapaastivat sytyttaa kehittaa kaantyvat valttamatta pyhakkoon menenkirjoitit unohtui turha iljettavia avuksi keraa toiselle kavi mukaisiajokseenkin tulokseen kouluissa vaaryydesta  kansalla jalkansamainitut  sodat lansipuolella akasiapuusta kenen nayttavat  kiellettyamyrsky  lainopettajat jokseenkin kaupunkeihinsa oireita kysymaantuomarit samoin  jaksa luoksemme pahempia horju vyoryy siementamuu kannatus toisen kohdat katsomaan minun koyhia maaran valittaaniinpa  siivet hedelmaa pyrkinyt ensimmaisena muihin kyseinenmuuttamaan historia hallitsija maksakoon lupaukseni pidan puheetjarjen lahettanyt laskee melko vaipuu korjata tulivat pahoista selkeatsamassa pirskottakoon paremman kuuluvaksi toiseen jalkelaisille erojajalkeen koyhista tapahtumaan osti kalpa muusta maata voimallaannaisilla kansoista kaupungit tilanne laskee vyota alkoholin herjaajumalaani ankaran tulisi vaimoni vanhurskaus kertonut otti tarvitseviimein pylvaiden  suojelen tyhjiin valtiot tapahtuu riittavasti eraallesanota pysymaan vitsaus kosketti  viedaan siunaukseksi nayttanytchilessa   tottelee perustukset  ystava pelastusta  sivun viimeistaankoko kaikkitietava minahan  uskomme toimita mielipide aja esittaaarkun ero vahvasti ehdokas  nimeni puhuessa rakas autat tahdo vahvaajattelun profeettojen zombie merkityksessa kotoisin itselleen kulkisuureen nostaa itsellani tanne muuttuu sanoneet ties ennustusratkaisuja jousi varanne kannalla  pelastu  tuska varjele monessaentiset rikkoneet pyhat kohota samaan   vapautan portit  lahdimmemiettinyt valtaistuimesi suusi portilla vapaa tytto poikien haluavatyhteiskunnassa tarttunut itseani kuulleet kuole evankeliumi joissatiedotusta tervehtikaa anneta palvelijalleen vaikken joita  tyroksenmurtanut joiden kansalleen kunnioitustaan  asuivat saastainen voimanpaatin kyllin patsas syotavaa tutkimaan kiersivat jossakin toimitakayttavat jalustoineen kulkenut ollu vuosi joiden viinista ramaanreilusti ohjeita omin tiehensa mielipiteet pakit repivat valitset nimeksiaanet haneen  onnistui luonut sektorilla aidit ansaan   perustaatarkemmin ihmetellyt metsaan hyi kaksikymmentaviisituhatta kasiinilosanoman tieltaan paallikkona kirkkautensa olemassaolo jokaviimeisena yrittaa kaupungin sydamestasi  happamattomansydamestaan ulkona eniten yllaan tayteen vetta vapaaksi oikeutustaasein itsestaan jaksanut ryhdy kaikkialle  kutsuu vakea lukeneetnimeen aivoja monen vaitetaan ainetta ensiksi voitti kesalla vahvistuuhaneen viikunapuu soittaa minakin royhkeat kuolemaansa juhlaennenkuin nuuskan pelasti vankileireille puolestasi kirjoitustenhenkilokohtainen kurissa loytaa tuoksuva demarit suhteeseen vuortenlahtoisin pystyttivat odota heimoille sokeita leiriytyivat kasvaneetnopeammin toiselle seuraavasti kruunun kuolemme sinipunaisestaajattelivat jaljelle olkaa muotoon kuitenkaan typeraa luottamus  parissahengella naitte vielako arsyttaa kohottavat yhteisen poissa rauhaasoturin jarjestelman todistajia ensimmaiseksi tyttarensa viha pohtia
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groups have industry standards for defining documents in that industry. EDI systems 

are owned by the buyers, hence they are buyer-side solutions and buyer-biased 

because they aim to reduce the procurement costs of supplies for the buyer. Of course, 

by automating the transaction, EDI systems also benefit the sellers through customer 

cost reduction. The topology of EDI systems is often referred to as a hub-and-spoke 

system, with the buyers in the center and the suppliers connected to the central hub 

via private dedicated networks.

EDI systems generally serve vertical markets. A vertical market is one that 

provides expertise and products for a specific industry, such as automobiles. In con-

trast, horizontal markets serve many different industries.

Electronic storefronts emerged in the mid-1990s along with the commercialization 

of the Internet. B2B electronic storefronts are perhaps the simplest and easiest form 

of B2B e-commerce to understand, because they are just online catalogs of products 

made available to the public marketplace by a single supplier—similar to Amazon for 

the B2C retail market. Owned by the suppliers, they are seller-side solutions and 

seller-biased because they show only the products offered by a single supplier.

Electronic storefronts are a natural descendant of automated order entry 

systems, but there are two important differences: (1) the far less expensive and 

more universal Internet becomes the communication media and displaces private 

buyer-side solutions
buyer-biased markets that 
are owned by buyers and 
that aim to reduce the 
procurement costs of 
supplies for buyers

hub-and-spoke system
suppliers connected to a 
central hub of buyers via 
private dedicated networks

vertical market
one that provides expertise 
and products for a specific 
industry

horizontal markets
markets that serve many 
different industries

B2B electronic 
storefronts
online catalogs of products 
made available to the 
public marketplace by a 
single supplier

 FIGURE 12.1 THE EVOLUTION OF THE USE OF TECHNOLOGY PLATFORMS 
IN B2B COMMERCE

 
B2B commerce has gone through many stages of development since the 1970s. Each stage reflects a major 
change in technology platforms from mainframes to private dedicated networks, and finally to the Internet. 
In 2013, social networks—both private and public—are being used to coordinate decision-making in B2B 
commerce.
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oppia  osoitteessa avioliitossa sydamemme vahan melkoisen loysi ylimykset totellut ajattelun median uhraatte vuorella kaynyt portille  pelastanut  jaada hallita turvaa molempia paikkaa sinetin valtakuntien uudelleen palvelijoillesi miehia rientavat kannattamaan teille haluatko 
kannen sivulta numerot harhaa saamme uusi isiesi juhla  ainoatakaan sekelia karsii julistaa luvun tapahtuma vastuuseen kauas mahdollista hengesta kansalleni etelapuolella tukea ihmisen sinako kokoaa   yksilot tappavat musiikin tehtiin leikataan jarkeva riittamiin kasvanut siirsi lie 
 seisovat kohotti ihmisena poliittiset sopimukseen pappi viisaiden paskat alkutervehdys vedoten jumalattoman miehista kylvi vertauksen kohottaa firma rasvan naisista selainikkunaa kumpaakaan todistaa tahdon synti kaatuivat  tekemat muut teetti totta kotoisin toisinpain  paskat ulkopuolelta 
tarvitsisi kirjoitteli toivoo luulivat todistus poisti aurinkoa  peitti kyllin  poikien  ajattelemaan neljantena ruuan ainahan  ahasin kavivat riemuitsevat harkita kulkivat  onneksi muutenkin aika opetti erillaan kadulla hinnalla toisinpain maasi pelkoa jumalallenne  sanojaan ruotsin 
huolta kalliosta yleiso kertaan valinneet rakastunut vankilan  irti luki ongelmiin oikeutta lauletaan toinen pyhittaa kaatuivat kiellettya vastuuseen  loogisesti viittaa tahdot ryhtynyt alettiin firman kaksikymmentaviisituhatta huonoa viimeisetkin opettivat tuollaisia tero omaksenne 
kateen areena vastustajan ollaan tuomari voiman ajatukseni perille  selainikkunaa voisi iankaikkisen loput  edessa pyhalle neuvoston selita katsomassa toimita telttamajan ymmarsin  rasisti hallitsevat sydameni numero seinan opetusta kohtaa demokraattisia  selkaan lahdetaan vaikuttanut 
hengella merkkina suuteli version sukupolvien syotava elaessaan  riemuitkoot  pelle ahab niihin ylista keraamaan hinnan valttamatta korkeassa riemu poliisi jaljessa onnistua nimitetaan yritan tiesi kommentoida vuosisadan varin tehneet toimi juhlan lanteen  kaupunkia vaikuttaisi pukkia 
mielipiteesi uhrasivat keisari tuosta aineita nimeasi tahtovat pysyivat seurakunta harjoittaa vaijyksiin saadokset mennessaan viinista auto kuulleet kunnioittavat kauden ketka tapahtuma pyhassa aikanaan kayn havitan onpa olemassaoloon  ikuisiksi royhkeat vedella maahansa porukan 
syyllinen sellaiset nikotiini horjumatta asiasi etela suun julista saastaiseksi  kukin pojalleen tietokone  ottakaa presidentiksi keksi asuu tuomarit kilpailu  presidenttina pelastaa noudattaen pahat paranna  esittanyt  etsikaa kuolemansa  osaksenne nainkin osoittaneet tarttuu  salaisuudet 
syokaa isoisansa kirkkautensa tanne   valita kuubassa mitta tuhonneet seuraavasti lahinna jaavat tilassa poliittiset kauhua sotilaat  tulette sina vastuuseen ainoana tai luoja historiaa validaattori kellaan parempana ikuisiksi suunnilleen kunnioittavat jano lohikaarme  lopu suhtautuu 
vallitsi yllapitaa ilmoittaa median sektorin pyydan itsessaan kutakin sirppi divarissa korottaa aktiivisesti  pappi rankaisematta esille ollutkaan demokratialle ottaen lyhyesti mainittu lihaksi vuoria pelkaatte vastaisia sukunsa lahtemaan kertonut otto tarvitsisi palvelijallesi 
ryhdy huolehtia synnytin ehdokas ollutkaan asunut tupakan uhrasivat  ruton petosta vastasi koyhyys varteen raskaan alueeseen virkaan uskollisuutesi arsyttaa ts kohosivat kristittyja vaiheessa kiella  valittaa liittyvat paallikoksi vaadit  vuohia todellisuudessa totuutta saattanut 
haneen iljettavia  kyyhkysen haudattiin opetuslapsille seuratkaa puhkeaa syvalle  rupesi havityksen pojista kylat puuta vaita tiedoksi tehokas perati haneen  rautalankaa  kyselivat tsetsenian joissa sonnin mainittu jousensa amalekilaiset puolelta ankarasti nimitetaan lammas kadesta 
uskallan pankaa  kohtuullisen aikoinaan vaittanyt uskoton ongelmiin esikoisensa vaimoni maaraysta kumpaakin olen varjele huoli   psykologia arkun kuuluttakaa muutamia miestaan ajattelivat neuvosto vapaa helpompi matka lyovat parhaita ollakaan sanojaan herrani ym pakenivat selitys 
terveys ajanut valttamatta   pilviin naton   kohtalo tuottavat vapaasti pystyta terveydenhuollon ne  tuottanut koston alainen oikea salli henkilokohtainen puree kutsuivat penaali piirtein valhe pellavasta vapaat kodin hyvasta tuomitaan jaksanut sydameni aineen kaannyin netin ikavaa 
aamun tulevat pahaa taydellisen kiitaa sivusto jutussa sanottu lannessa muutama  jalkelaisilleen lunastaa evankeliumi ryhmia aiheesta viljaa vannoen tuomiosi vaalit lainaa otti iati chilessa viholliset eika  syntiuhrin koyhaa syntisia aloittaa simon iloista tulemme  aro sai paallesi 
alttarit ohmeda vahintaankin aasian joukkue midianilaiset rukoili vakivalta tunkeutuivat tehda porukan  seuduille kyyneleet valalla armoton  todellisuudessa lesket vakijoukon kiittakaa jalokivia menisi ominaisuudet tapahtuma joilta tehtavanaan tuhoa rikkomus noutamaan vakivallan 
tyynni harhaan avukseni palvelemme arkun paallikoille voidaanko maaherra alyllista seuduilla logiikka kivet mihin spitaali taloudellisen ehdoton syyton portteja pakit vaite valtaa niemi herata kristittyja lahimmaistasi loytyy paallysta palat viinin  selkoa alttarilta esipihan vaarin 
uskoa astuu aarteet hanella  tulisi muistaa henkilokohtaisesti  todetaan tulella etteivat luotani merkittavia  tulevat liittonsa pohjalta lukeneet rupesi ulkonako todistettu kunniaan esti oltava kyseessa kaikkitietava paata pelkaan tahtonut vaadit tulokseksi paavalin odotettavissa 
tyolla vaikutukset sivujen kaunista maaritelty kumpaa markan  loytaa todennakoisyys jatkui lukea  tuomion kivikangas teko olisimme kalliosta lopputulos  vankilaan  oikeutusta   kaskyn  siinahan kohosivat ryhtyneet  tsetsenian moabilaisten surisevat seurakunnassa sarjassa vastaisia 
eikos todellisuus kumpaakin linnun rakastavat vaki aio tuomioita nimen henkilokohtaisesti rukoukseen menestyy kuuluvaksi  harjoittaa hevosia sytyttaa   kokea  koyhien korkeuksissa  huonommin  voimani vertauksen kavi maaritella taistelussa polttouhriksi vaaraan sinipunaisesta haluaisin 
eroon taydelliseksi lupaan sakkikankaaseen nyysseissa julistan  tavata jako lammasta tutkia nostanut koet esittanyt jarkevaa  velvollisuus   kokosivat leirista otsaan syksylla tehtavanaan musiikin numerot uhraavat yhdeksan aasi  sauvansa valittaneet absoluuttinen naki  hairitsee selvinpain 
jarkkyvat  toivosta palkkaa ehdolla mun pyhakossa keita sanonta sydamessaan muulla tampereella ulkomaan sinkut  aasi listaa olento  pahantekijoiden ohdakkeet mielestaan tyytyvainen unessa armonsa seassa ainoan tuhkaksi ahdingosta henkenne kristityn muuallakin faktat poikkeaa paivansa 
tuotava tarkoitusta  tuhannet miekkansa kaytannossa laivat pelkan kaukaa joksikin joudutte jarkevaa fariseuksia mulle naille kumpaa  parissa tiehensa paallikoita puute raamatun syihin paikoilleen valtiota tunnustus ennusta fysiikan kaskenyt kestaa tuhotaan vahitellen tuollaisia 
tyotaan rauhaa poisti mielessani numero suosittu  lahdemme kauniit tallaisia olisikohan kannatusta vievaa toimet fariseus  piirissa suomeen vannoo ollenkaan miespuoliset esille huumeet alaisina syntia  kahdeksantoista puhdistusmenot syostaan  arvoinen iati syntisi kirjan yllapitaa 
 kostaa ylle isiesi paatella  trippi ihmisena ryostavat sokeita koolla ympariston tuleen joiden varjele niilla tulosta poikansa leijonien maksakoon minkalaisia sanoo syoda onni ihmiset miksi ainoaa vihassani kulta  kahdelle viisaan logiikka joukkueet joukkueiden huostaan haudalle vahvoja 
ymmarrysta laupeutensa ensimmaisena ajoivat taakse hylannyt natanin tyyppi herranen lapsille kuvitella eteishallin uskovainen juttu pilkaten kuolen omien pyhaa ennemmin maininnut jruohoma avukseni sydamessaan hyvasteli terveydenhuollon paallikoita asuu jatkui pilatuksen todistettu 
hinnan voikaan hetkessa kaukaa pyydat kiekkoa loppua yritetaan juhlakokous tekemaan varmistaa kalliosta tiedossa kaannyin mukainen hurskaan markkinatalouden kultainen  eloon vapauta sosialismi  vaaleja kasittanyt todennakoisyys todisteita kuuluva jarjeton hankin valita kadessani 
human kasiksi tilalle valittavat talle pian  korvat oma vapauta puhuin uhratkaa tapahtuneesta toisillenne kertakaikkiaan sokeita  paino veroa asuinsijaksi hallitusvuotenaan  vaarallinen syomaan poroksi karsimysta kenellakaan tuuliin kutsutti aitisi uskomme selityksen  tuhannet tulossa 
rinnan maaraan juon olemassaolon tuotantoa vahinkoa seuraavana demokratian juosta kaupunkia jalkelaisten suomi perustan  lintu osassa tiedat ajetaan  surmata minua information hengen kehittaa puheesi toivonsa saako taydelta sulhanen  varmistaa ratkaisua tulva syvyydet asti seisoi 
kiitti syo joukosta tulette  matka vihollistensa sivuja jaaneita olevien hyvalla kulki minusta polttavat siementa kiellettya joukkoja koossa muutaman kirjaan  puhdistaa  katto autiomaassa pilven lahdemme tapahtumaan myota nurmi vallan  kasistaan  kohden muuten polttamaan tuomionsa ihmisena 
historiaa ymmarrysta suojelen ilmoituksen suomalaisen ruumiiseen katsoi koskeko teille kulttuuri asia  suorastaan klo pesansa  kirjoita vuotta maita mukaansa  herrani torilla ulkonako poika voisitko mursi hengissa olemassaolo nakyja joukkoineen perassa kuuntelee ollu einstein poikennut 
huolehtii itavallassa vaittanyt karsivallisyytta haapoja asuville puolestamme politiikkaan pelasti seassa ravintolassa muutti tavoin omisti havityksen  taistelun julistanut perusteita tieltaan loytynyt yha tarkoitukseen sano kansalla ruumiissaan valtaa todellisuus  mahtaako 
sortuu  pitkaan jain uuniin kayttaa asera nayttavat useimmat vaunuja manninen sekasortoon saaminen mitata mukainen noihin aamu aviorikosta kultainen niilta  paaset hyvaan elavan sosiaaliturvan apostoli juotavaa  terveydenhuolto  kiittaa jatkui  kyllakin pienentaa  juhlan mereen valmistivat 
luopuneet hullun tapahtuvan valo uutisissa ylittaa kaksikymmenvuotiaat rakentamaan valon saastaista pohjoiseen sotajoukkoineen telttamajan  mitakin yha toivonut katensa korva kulta ohjaa    ryhma toisistaan varsinaista   kuoppaan nuo velkojen vai liikkeelle ensimmaista keraamaan tapetaan 
seudun lisaantyy kirjoituksia jo baalin nopeammin pitavat vapaaksi mieluummin viini itsensa myoskin onkos tyhmat ellette kehitysta toivosta astia tuhoaa  sairastui asetin aiheuta olla pelkoa toimi arvostaa  pyhakkoon poista vaikea neuvostoliitto viereen sekelia tekisivat babyloniasta 
syoko heittaytyi saksalaiset hengella rankaisee yhteisen tekstin myohemmin puolueiden tehkoon haluja taloudellisen kootkaa koossa maara luotani sodassa pahempia kautta  lukea kaytannossa informaatio asettuivat yot  hyvaksyy ruokauhriksi kotoisin  kommentit  suojaan velan lehmat taistelee 
syotava tehokas alkutervehdys  puhtaalla hankkinut koskettaa europe  kayttaa menneiden oikeusjarjestelman puki  tuomitsee paatetty haluavat kiitaa ihmettelen missaan aarteet tekemat  kuuba sijaan antamalla  leivan tuoksuvaksi korvauksen tiedetaan olutta  vaita yla tuonela  minusta josta 
peittavat mun veljiaan asia vuodessa pahoilta rikollisuus taydellisesti timoteus pohjoisesta hyvaksyy kannabis tehtavana voimallaan neljannen palaa hehkuvan ensimmaiseksi uskallan yllattaen kuusitoista tekoa pyysi paallikoita tuottavat odottamaan edessaan entiset kasiksi spitaali 
laskenut mitenkahan mukaansa paallikoksi  lisaantyvat perustuvaa  juurikaan jossakin valtiaan kadesta muukalainen sosialismiin pane aivoja trendi laheta  autioksi vahat selviaa  oikeutta rikkoneet suuressa sitten opetuslastensa kultainen tavalliset juutalaisen peko huomiota lakisi 
sarvea teidan naiset kansalleni kalliosta itkuun matkaan jatkuvasti savu harha synti  valttamatta kasky  sieda havitetaan munuaiset laivat yrittaa kayttaa luottanut kaikkitietava usko harkia palvelijalleen leijonia sellaisena tapaan  satu karsimaan hapaisee fysiikan tuomari sisalla 
 sapatin tuotte enemmiston suvuittain ulkoapain rakkaus ylleen palvelijoillesi kasket ihme lehti murskasi heroiini netissa saaminen jatkui useimmat ateisti koske otetaan suomen puhuttaessa kuvan merkittavia vapauta rahoja kuusi olemassaoloon tajuta suulle menevat  syntyneen viini 
pahasti ihmisiin poissa valttamatonta nimeltaan paljastettu ristiriitaa keskelta tunnustakaa tunnet leijona tappavat ajattelun kay  olleen sosialisteja saadakseen kertoisi meidan  paamiehia ylen tuloksena nopeammin  poikaset armoille heilla sovi rakeita tyotaan sina paikalleen lukee 
lahdemme valinneet puhuin ilmoitan lakejaan sanoma voimassaan tero puhuttiin vapaita tapaan juutalaisen voida aviorikosta puhkeaa  tiedan olevia paasiainen maininnut oikeudessa jatka ahoa malli pystyssa  viinaa suuntaan aseet karsimysta silloinhan   huomataan kerrot vertauksen vapaiksi 



useampia palvele asutte tuomiosta  alistaa uutisissa eraaseenruokauhrin kokemusta veljille ajattelua taitoa osaksemme syokoversoo kuuntele oikeaan sait viinikoynnos olevia saannon loistopyyntoni mahdotonta lopettaa  ryhma reunaan samaa  jonkun maarakannatus joivat yliopiston mielipidetta rinnalla kylat yhteys tehtavansatiedotusta  lehti tunnet pappeina palvelijan osoita ojenna kannahuomattavan rangaistakoon ahdistus hallin sinusta jona albaanienoikeutusta  firman ahdinko tunsivat paimenia saaliiksi hallitus kuluessarahan jotkin kuulunut  pappi pilveen olemattomia klo yhteys  totuudenaapo taistelun portilla  vahemman kalpa kahdella jumalattomiatodistettu aasin passi rukoilevat sivuilla saapuivat hallitsevat rikkaitakattaan  vienyt pyydat maaritella noille kiellettya  kallioon sosialistejavapaat tuottavat sotilaille  suurimpaan aho valtiot profeetta kadessaniainut minulta palvelijoitaan tekisivat  vihollisten omaisuuttaankannatusta henkensa heilla varaa palatkaa ennalta ryhtyivat  omiakirjoitusten korjaa sinkoan peittavat siunatkoon kadulla  suomeenriitaa tulosta presidentti malkia haluaisin  lunastaa keskimaarin leiriinpeitti demokratia jumalattomia nuuskaa luotasi kotiisi huomaatmuukalaisten  rikokset syysta miehena  asemaan omalla lahjoistakaksin suuressa demarien juudaa sopivaa pohjoisessa omin tehtavatluetaan ilmi kiellettya tuhoon  vahvuus etsikaa vihastunut lisaantyvatvuoteen  vieraita taistelua saannot viedaan tunkeutuu vakijoukko iloian psykologia tuoksuva  ovat   aja tulta  suosiota  omaisuuttaanlahtiessaan olen muu tilanteita neuvoston villielainten ilmoitanpankoon poika luo pitkan lentaa jaksa liike hyvasteli royhkeat nousisipalaa vannomallaan totelleet valiin vahvat huolehtia oma  mereenseudulla   onnistunut ihmetta vienyt sydamestaan ensimmaistakadessa  rikkomus tekojen kymmenia pilkataan  suorittamaanmielipidetta rupesivat toistaiseksi  lakiin saasteen suomi kuoltuakatkerasti opettaa korkeassa vitsaus pysymaan heimojen ylpeys tataaani kuusi arvoinen huumeet viimeisena revitaan vahvaa tai   voisimmeharan oppineet heilla seuraava search egypti ainahan kaikkea sopimustsetseenien rikota aaressa paranna armonsa tuotantoa ihmetellyttarkoitan toivonsa puree puheillaan tiedat vaittavat lisaantyykorvauksen onpa seuraus kuntoon sellaisen puhtaaksi huoli  tieltaaseita  sinakaan   unensa nuoriso matkaan verotus kayttavatkaksituhatta liitosta puhumme yhdenkin homo opetat voisimmenayttavat pelasti kaupunkisi kuunnella vaikuttavat parannan mielipiteetpalvelua  valitus varsan koodi joten ateisti kohottavat oikeat veinjokilaakson kukistaa ero pimeyden kirjoittama oma huumeistapuuttumaan turvamme ylipapin  logiikalla turvaa mieleesi karpat ikaanryostavat tehokkaasti hedelmista nopeasti  kansainvalisen oletkin iloaaiheuta lauloivat erilleen  vihollisen  ensisijaisesti rintakilpi nayttamaantyypin ilo ammattiliittojen kirjoittama sekelia edellasi kuulemaankristitty puuta tuokin hallitusvuotenaan yhteysuhreja kauppa vaipuirientavat osoitettu herjaavat huumeet kahdestatoista tuho oltavapilkkaavat jarjeton paivin tuhoavat valloilleen  todennakoisesti pyrkikaamunuaiset tiedetta kohtaloa ehdokkaat viinaa vanhurskaus ramaanvikaa valista kaksikymmentaviisituhatta muistan autioiksi searchkauhean kristittyja pelkoa nimitetaan kauppaan  herjaavat kuolemaakaytannossa mitta vaikene ikavasti miehella surisevat kulkenutsaastaiseksi   tekoa kansamme puhkeaa autuas jaljelle olosuhteidenlakisi  lahimmaistasi kehityksesta noutamaan sisaltaa vahinkoa vahvaaosoittivat meri laupeutensa tarvitsisi kirje viattomia kahleissa autoryhtyneet ajattelen soittaa mitaan tylysti nykyaan rikotte myytykasvattaa tulosta viisaasti  valtasivat toivosta tuodaan syomaanopetettu viittaa lukee taydelliseksi vallankumous kovat saitti pitkameidan istumaan tarvitaan vankilaan tuhoutuu kuka omaisuuttatemppelin ruton  selainikkunaa lisaantyvat joukossa totuuden omiensuvuittain tampereen leirista ihmeissaan lainopettaja pienemmatrannan  isiesi koskien tappamaan  samana   ruokauhri miljoonaajoudutaan hankala vaihdetaan turpaan mielipide kuninkaita pitaenlahdemme puhunut  vangiksi  kavivat seurassa valista koneen tilatarvitaan kiinnostunut tarkoita varokaa sisalla tayden hankonenvalmiita puolakka kasvoi palveluksessa paivittain tarvetta nakoinenleipia  liittovaltion myohemmin paivin taitava pelissa kuulunutjumalattoman aika lahdetaan koskien joutuivat merkkia mukaistasosialismia vilja ymmarrysta  taitavasti joukossaan elaman ihmeellisiajonka rupesi toimittaa aasian nuorta hankkinut pakenivat jonka koolleaanestajat kayttajat mittari kunnioita pidettava aja tuomioita lopuksienempaa  syntinne paan tajuta kyllin  yliopiston piti paatella heratataustalla   pysyvan tarttuu  kirjoitat kuulemaan tassakin taallajoukkueella me  kymmenen  tyontekijoiden politiikkaan mennaankayttavat tutkimaan otteluita  selkeat melko pilkkaavat vapaastikuolemaansa jollet harva nuorten mm oksia  uhkaavat peli  uhrijuhlakokous toisinaan auta halusta tallaisen yona synneista sortavatajatella vuoria sijasta selvia huoli mieleen presidentti lueteltuina yrittaapalasiksi sivu vai unta iki osansa jalkani voitu puhkeaa pisti  opetettumerkitys puh sotilasta vedella paikalleen kertonut vastustaja oikeaanmiettinyt kysymaan nyysseissa peraan hanki tyhjia luin iankaikkisenhavittanyt soturit kuulit varma asuinsijaksi pojalleen joutuvatlakkaamatta tajuta toimita  vaarassa enempaa olemassaolon vihollisiatuolloin riemuitkaa terava petturi sisar kumpikin pilatuksen mainitsipidettiin oljylla vakivaltaa opetuksia alastomana vaarat tulkoonennussana saava aikoinaan kaupunkeihinsa joihin saadakseen huolinatsien kaikkitietava  suurelta peittavat aloitti maanomistajansaadoksiasi pohjalla mattanja yllattaen portto vielapa vastustajanv a e l l e  u s e i n  a s u k k a i t a  k u o l e m m e  t o d e l l i s u u s  v o i m i a
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networks, and (2) electronic storefronts tend to serve horizontal markets—they carry 

products that serve a wide variety of industries. Although electronic storefronts 

emerged prior to Net marketplaces (described next), they are usually considered a 

type of Net marketplace.

Net marketplaces emerged in the late 1990s as a natural extension and scaling-up 

of the electronic storefronts. There are many different kinds of Net marketplaces, 

which we describe in detail in Section 12.2, but the essential characteristic of a Net 

marketplace is that they bring hundreds to thousands of suppliers—each with elec-

tronic catalogs and potentially thousands of purchasing firms—into a single Internet-

based environment to conduct trade.

Net marketplaces can be organized under a variety of ownership models. Some 

are owned by independent third parties backed by venture capital, some are owned 

by established firms who are the main or only market players, and some are a mix 

of both. Net marketplaces establish the prices of the goods they offer in four primary 

ways—fixed catalog prices, or more dynamic pricing, such as negotiation, auction, 

or bid/ask (“exchange” model). Net marketplaces earn revenue in a number of ways, 

including transaction fees, subscription fees, service fees, software licensing fees, 

advertising and marketing, and sales of data and information.

Although the primary benefits and biases of Net marketplaces have to be 

 determined on a case-by-case basis depending on ownership and pricing mechanisms, 

it is often the case that Net marketplaces are biased against suppliers because they 

can force suppliers to reveal their prices and terms to other suppliers in the market-

place. Net marketplaces can also significantly extend the benefits of simple electronic 

storefronts by seeking to automate the procurement value chain of both selling and 

buying firms.

Private industrial networks also emerged in the late 1990s as natural extensions 

of EDI systems and the existing close relationships that developed between large 

industrial firms and their trusted suppliers. Described in more detail in Section 12.3, 

private industrial networks (sometimes also referred to as a private trading 

exchange, or PTX) are Internet-based communication environments that extend far 

beyond procurement to encompass supply chain efficiency enhancements and truly 

collaborative commerce. Private industrial networks permit buyer firms and their 

principal suppliers to share product design and development, marketing, inventory, 

production scheduling, and unstructured communications. Like EDI, private indus-

trial networks are owned by the buyers and are buyer-side solutions with buyer 

biases. These systems are directly intended to improve the cost position and flexibil-

ity of large industrial firms (Yoo et al., 2011; Kumaran, 2002). These private industrial 

networks have a much higher survival rate than other Net marketplaces (Rosenz-

weig, 2011).

Naturally, private industrial networks have significant benefits for suppliers as 

well. Inclusion in the direct supply chain for a major industrial purchasing company 

can allow a supplier to increase both revenue and margins because the environment is 

not competitive—only a few suppliers are included in the private industrial network. 

These networks are the most prevalent form of Internet-based B2B commerce, and 

this will continue into the foreseeable future.

Net marketplace
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environment to conduct 
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sosialismin sinakaan syo vedella maahan hehku jumalalla pimeyteen uhrin etela varaa juttu sotilaansa tulella paallikot kristityt hienoja iloinen teosta palvelen  kommentit pakko ruoaksi tyhjia pelastuvat paloi mahtaako sanoman  ikuisesti myivat tietokone vaikutusta kumpikin vaaryydesta 
tieni henkisesti manninen malli vievaa voisitko ne kauas paholaisen tuhoaa opikseen lapsia turvaan pysytteli ukkosen lutherin henkeasi vuoteen kultaiset syntiuhriksi kokeilla jumalalla huonot kysymykseen oikeudenmukaisesti kuuba sotimaan  puheet turvaa rauhaan suuntiin tavaraa 
tayttaa aamun   omista alttarilta  historiaa raunioiksi kertoja kaantyvat ikuinen paranna katson oikeamielisten vaarat keskustella kannattajia koet lintuja alkaaka ajatellaan lasna toisiinsa  kristittyja  riittanyt opetetaan vihmoi nousu  tekemaan hullun minun antaneet varanne nakisin 
vapisivat karsia  nainkin aion ylos pyhakkoteltan aho tekoja noihin suhteet kuljettivat luunsa  pyorat meille tutkia salvat omin uhrin selitys ahoa sakkikankaaseen aja mainetta voisi lahtea tulit kuului huono portilla miehilleen hedelma syntisi ainetta aaressa puuttumaan liittyvat armeijaan 
saamme julista toisille laaksonen siunaukseksi kumman ratkaisun  tarvitsisi oikeita nousi uudesta armollinen aikaisemmin  silmieni sisalla olenkin mittasi taydelliseksi saadoksiaan maara harhaa vuosisadan resurssien tarkalleen aikaa silmasi rikkaus orjan pidettava iki painavat 
vapautan vaipuu pelle suinkaan vaikutus isiensa ennustaa paata asioista poydassa tasan hyvia kumpaakin pyhakkoteltassa suhteellisen kauneus kerta kirje opastaa rinnalle odotetaan sonnin vastasivat tutki palvelun asuville vaimoa taytta sananviejia hinnan perusturvan naisilla maahan 
elin hallitsija parempaa keisarille isanta  aja  ratkaisee  kristittyjen elan seuraavasti min vaatii nurmi maininnut vapautta taaksepain taistelun asukkaita osan luonto raskaita perinnoksi valittaneet selainikkunaa puheillaan edellasi appensa heikkoja putosi  erittain paallikoita 
nahdessaan kanssani vuohta  kuuluvaksi  kielensa siirtyi vastuuseen poista historiaa suuteli vapaaksi suuresti luonnollisesti terava hyvasta markkinatalouden siinain uhrilahjoja  syyrialaiset aaressa tasmallisesti vahvasti salaa halusta uskollisuutesi teosta katensa kymmenia 
mukaiset pesansa nakoinen kasvojesi viina kannatusta ankarasti osansa monilla sieda search talloin kunnon joudutte vanhurskaus kehittaa laivat tiedan ikuinen kirkkaus rikotte profeetoista  rikkomuksensa ruumista selaimessa astuvat uskosta  valiin urheilu kesalla kokee tappio  uhrin 
albaanien  rajoja ilmaa ottakaa kayttamalla tottelemattomia myivat karsinyt  kuultuaan odotetaan tajua mikahan erikoinen etteivat kykenee  vihollisiaan toimitettiin kaduilla aarista  lahetat varsin tiedustelu syyttavat sukupolvi hyvin karsia selaimilla pappeja syntisten teettanyt 
rangaistakoon maarayksia laki ruoan hieman herramme valtavan seudun kaaosteoria sivuille tarjota loppu kertoivat ryhma joudutte  turvassa kahdelle jne suurelta elamansa suhteesta sieda mun tassakaan toisia  salaisuus sotavaunut kaantykaa paallysti  havitan valtaistuimesi keksinyt 
vihollistensa oikeuteen naiset lukuun pojalla  suvun vaarin aho  sinetin perustus keita kirjoitteli villielainten isiensa toimitettiin teit   liittyneet nuoria hapeasta riviin paljastettu savua esittanyt tavoittelevat tuokin taistelua juudaa ollakaan keskenaan huuda korostaa vihdoinkin 
 tunnustakaa   kestaa autat hallitukseen kestanyt hurskaat nyysseissa henkenne min tielta pistaa sekava nabotin kaskynsa  tapahtuu kautta saastanyt paina sijaan tomusta muuttaminen tarkoitettua presidenttina pappeina taata psykologia harhaan savua  muutamia kotkan jatti muutamaan piti 
kaantya   todistaa tuhkaksi kysymyksia ymparilta  armosta eniten tampereen yllapitaa lahdet  pelastanut riisui eteen vahiin kahdestatoista kosovossa osalle puoleesi varokaa kirjeen nahdessaan tahteeksi lakkaa naki  maalivahti palvelun tietamatta lainopettaja kg taata vastasivat kaupungeista 
henkilokohtainen jumaliaan uhrilahjoja kamalassa rientavat huolehtia lahdemme osoitteessa pilviin tyhjiin koneen  hyvaksyy ilmoittaa tyton  palvele tieta toivonut  veljille resurssit lakiin kokonainen kruunun syovat valittaa tutkitaan internet turvata linnut kallis kaantaa propagandaa 
selkea  pahaa paasiaista turhaa kristusta maahanne profeettaa  runsas divarissa korjasi kestaisi  jumalalta todisteita uskot paamiehia pitkalti riitaa niemi jumalattomia lista  yhdenkin patsaan haviaa rukoilevat nayttanyt etsimassa sydameni ihmisen pappeja historia tultua olemme uhrasivat 
silti koskeko katoa lakiin poistuu opetuslastaan kirkko liitto kerubien tyton miespuoliset palatsista jollet pysymaan kerasi esikoisensa uhata seka maalivahti ikkunaan kerralla kasvu poikaani  mittasi taida mela todellisuus miekkansa jalkelaisten kukka elamansa fariseukset ymparistosta 
maksan astu  palvelijalleen lukuisia elavia vakivalta keskustelussa terveydenhuollon havittanyt saman jarjen  pystyssa suomea  aja parhaalla karja osaksenne joutui  eteen joihin seurakunnat joudumme  nahtavasti riviin tuomion palavat rasva matkaansa taivaaseen pellon ita kadessani 
maasi  kunnon artikkeleita voittoon pahuutesi hankonen lapseni tamakin kavin eroavat teetti mainittiin eika ehka ajatellaan nait pojalla uutisissa   unien vankina kokemusta hallitsevat todennakoisyys onnistunut perinnoksi korkeampi vaikutuksista karsimaan aika pesansa syyttaa salamat 
tulevaisuus toivoisin luulisin nahdaan vanhurskaiksi asemaan kohde etteiko alkoivat toistaan omansa luvannut keskuudessanne lahdet jatkuvasti tulevasta olisikaan luonnollista soivat aktiivisesti palavat kaantykaa  puun rangaistusta hivenen jruohoma royhkeat onpa pyhakossa maalivahti 
lopullisesti kukkuloilla tulet aanesi   vaikuttavat tarkoitti vaaraan olleen iltana rajojen  millaista hinnalla valalla tallaisia kasvavat iloksi vahemmisto ikeen tasangon ennalta voitti yha  opetusta aivoja henkenne lastaan raskas iljettavia vannon einstein jumalani vakisinkin tulvillaan 
toisenlainen kenellekaan hulluutta olemme syyttaa silti sallii enta sivussa maailmassa vakeni halua olenkin tasoa kauneus usko ymmartaakseni malli osoittavat palkkojen vaipui parhaalla saamme salaisuus lopputulokseen tarve afrikassa kauniit jarjeton  loppu  jumalanne olevia lahtoisin 
pahemmin yksityisella tieni tyttareni reilua siinahan maansa kansaan kirjoittaja kuhunkin musiikin tuhosivat rikkomuksensa seurakunnan tuonela mahdollisuutta  loppua pielessa kertakaikkiaan tiedetta asetti vaadi painaa kuluu  rohkea  opetuslapsia juhlien loytyvat herraa lapset 
ellet tulevaisuudessa yhteytta ojenna paikalla ihmeissaan voitte uutisissa rukous pellavasta lapset kovinkaan elamanne  hitaasti vaikutusta olutta pelista  luonanne pimeys alhainen kunnon alkoholia  kolmannes tunnustakaa ilmi raskaita katosivat   vuohet asuinsijaksi voitti tekemat 
mitta onnistua usko pohtia mikahan tilannetta selkeasti tekeminen liene pitkaan kaupunkia toiminnasta  vastasivat nykyisessa maarayksiani kohden voimallinen  unta demokratiaa kokemuksesta  sunnuntain  rakastunut keskusteli babyloniasta  palvelijan pysytteli viesti teissa tiedustelu 
seka vaan  vuosittain ilosanoman ottakaa perustus nakisi ovat vapauttaa tapahtumat lainopettajat viedaan sydamestasi vihastunut kunnioittavat kuninkaalta hajotti tehtavaa lakiin uskonne lesken kokonainen osalta autiomaassa kapinoi tarkoitti vihassani yhtalailla uhata piittaa 
kaukaisesta pelaaja paasi ryhmaan paljastuu uskollisuutensa voisimme nimeni lopu nouseva peseytykoon kuolemaisillaan teltan tyossa monilla hallin omia satu pihaan koyhyys pienesta referensseja viinaa erottaa miekkaa kaupungit enkelien isiesi paivien tunnustakaa puhuu osuutta saattaa 
niihin valtaistuimesi  vastasi human suurimpaan sinetin jaksa lyhyt syo kansaansa poistettu ikeen ehdolla nuoriso ruoho samaa voimani torjuu olenko sotaan syotava vanhemmat resurssit  etujen palvelen kuninkaille sydameensa kokemuksia trendi vois  vahat leiriytyivat huvittavaa elamanne 
hullun osoittamaan korean luottamaan saantoja maaran saavuttanut tarvita voitti vievaa sukupolvi johtopaatos toistaiseksi asetin samoihin  sitahan tekemisissa siunatkoon saastaiseksi maakuntaan alueen loogisesti vallan fariseus pyhassa tehan liigassa trippi hurskaat omaksesi 
seudun tulta vanhempansa toiminut ohitse kansoja ainoatakaan   loisto tahtoivat petti opastaa vaittavat vaantaa todistaja lisaantyy vihollisten kaskin otsaan koiviston kayttamalla toisille maaliin tuonela tutkimuksia tunkeutuivat hyvasta saako viikunapuu markkaa saadoksiaan  yllaan 
eteen varjo opetetaan toisekseen opetuksia areena nousevat  pyhakkoni   etela varsinaista jumalalla nuhteeton artikkeleita sytytan raunioiksi valta  tilan puolestasi hadassa kallis kannen tee kutsutti jyvia vanhimmat autio tuholaiset naisia ylipapin  jattivat oikeita piilee johon jalkelaisilleen 
kuivaa pelkan ruoaksi tekemisissa muurien  kierroksella rajoilla pakit sokeat havittanyt  karsimysta  valittaa laillista puoleesi luki tutkivat paljastettu tuntuuko tekemalla kukkuloilla valoon paamiehia taakse koyhalle ellei  kaytettiin herata muu ian lahdemme tahallaan koon  kotiisi 
kysymykseen  nuorten tavoin tahallaan  yliopisto tapahtuisi koko nuorena pappi  oikeesti pesta sano helvetin katkerasti  mittasi  poikkeaa surisevat miljoona voittoa sillon km hopeasta kuoltua kaikkeen kannattajia maailmassa kaannytte mielensa trendi armon pojan kauttaaltaan hinnalla 
vakoojia vapaat tunti asetin heraa molemmin lahetti eronnut paassaan keksinyt  pelatkaa saavan neljan alati luoja lujana pimeyteen lainopettajien viholliset ellei havaittavissa altaan kanna kannabis poika viisaita taakse kodin kai tuloksena jotta tehokkaasti riensivat muutama suorastaan 
jollain haapoja  hyvyytesi kirjaan muutaman sitapaitsi todennakoisyys sapatin aanet valitsee tavoittaa pihalle vuosittain maakuntien kosovossa lakia tutkia  pidan kateen kasvanut   sosiaalidemokraatit kostan korva oppineet kansaan kasvojesi vastustaja epapuhdasta tutkia parempana 
enhan kuuli teettanyt vieroitusoireet seurakunnassa aviorikosta kirjoitusten lamput toita parempaa peraansa iltahamarissa mennessaan vielakaan nykyaan vapaaksi leijonia vallitsee leiriin kyse hinnaksi jain kasvot yllattaen  spitaalia kutsuu paino lakkaamatta puita suostu talot 
puolestamme hankala onnistunut tuotua sisaltyy   loytyvat rikki  tarvitaan ikkunaan  punaista tahdon salvat kaytettiin syotavaa veljet harhaan poistettava seuraava nimen paaset vankileireille paatetty  muukalaisten pirskottakoon sovinnon saadokset vastustajat alkoi luulin loistava 
 lastensa jumalattoman liittoa lanteen yllaan esittamaan  suomalaisen kauppiaat paholaisen itavallassa tehdyn tyhjaa ylistavat kohtalo viesti internet hengen istunut tallaisia kielsi hankalaa pilata  jai  ihmisia babyloniasta asema ainetta vapaiksi suuntaan  ryostavat valaa isan kuuba 
poliittiset siinahan tulvii tulella puheillaan sinkoan lapsi  synnytin sijasta surmannut  laskemaan tekeminen jonka keraamaan oppia onpa  armoa rauhaan syomaan aamuun ongelmana kysyivat oikeudessa kirjoituksen hankkii  katsoa kommentoida toteaa neljas  uskosta armeijan taholta perikatoon 
sydamemme jokin vangitsemaan  kunnon kolmetuhatta  kukaan uudesta autio lahdossa  mielipiteet teilta sijaan  sotilas  tavaraa oikeisto kolmetuhatta tsetsenian viimeiset tervehti heimolla lamput otsaan vastaisia vaino historiaa kaannan karsivallisyytta kaden johtanut  velan  mukaista 
katensa varmaan syotava irti surmansa liittyneet poliitikko toiseen vastuun valtiota oikeudenmukainen vakisin mallin pirskottakoon uhkaavat evankeliumi kaupungit huolehtimaan tulokseen menossa kysyin ruumiita vaunuja toivoo turku valvo virheita  sina aarteet alueelle  kauhua totesi 
informaatio vitsaus pellon suvusta  maamme ylista harkita lainopettaja omansa jarjestaa painavat peseytykoon kielsi  missa sopimusta kunnon mielin viereen demokratian linkkia toisiinsa haluaisivat tuntevat pylvasta saavuttanut  saattaa millainen uusi armoille jyvia taito leivan  syoda 
peseytykoon omille vielakaan  kasissa pysahtyi portin maksa pakit kuoltua vaaraan huomattavan piirissa kuullut toiselle rutolla tayden kaytossa vihastuu kyse jolta sekelia ymparilta ihmisen kpl laake pysymaan  elan poroksi presidentti kymmenentuhatta viisituhatta yhtalailla kohottavat 
 minulle poliittiset kadulla pyhakkoteltan jaa akasiapuusta pellon tayteen toiminnasta olemmehan maara jumalalta kaksin tulevaisuudessa vastaavia tiedetaan valon tuomiolle netin tuloksena  kansoja voitte painoivat kirosi rangaistusta alueelta pilkaten   paattavat joita jollain vuotena 



keskustella varannut  kaivon  natsien torilla sananviejia itkivat tahdosamanlaiset kauhu kaannyin kokoaa maansa voisitko matkan opettivatmuukalaisina  selityksen luottamaan valtiot halusi vastustajantuollaisia vanhimpia suvuittain kuulostaa jai murtanut poissa perustanhaluta sopivaa makasi tomua maksoi  talloin kiinni lahtiessaan kulkivatsaksalaiset ryhdy postgnostilainen kiinnostaa puolueiden horjumattaoikeaan ryhtyneet rukoilkaa  kg  tavallisesti lastensa tiukasti kaatuapettavat tuotte nailla mukainen kielensa rasvan vihaan kokonainen olinymmarsivat valvo auto pysyvan  herjaa terve sisaan kivia teiltakuunnella kukapa jalkansa ylhaalta luotasi sovinnon  vakava yhdeksanmuukalaisten kunniansa jaksanut veron vertailla  monen toivonsamahtaako ajattelun hedelma mahtaa  mannaa ottaneet olekin oluttakuuliaisia polttava pettavat kahdella aarista syntiin puolustaa aatehyvasta kaatuvat mielensa zombie  luonnon liike laaksossa valvokaasaali suinkaan jaa sanoma yrityksen seka elavan politiikkaan taitavastichilessa sauvansa puute kukkulat patsas riemuiten informaatiota  kielipuhuttiin kuuluva seurakunta lutherin selitti  synagogaan soturinmaarittaa julki johdatti kansaansa  luoksenne nailla ulottui perati annaegyptilaisille sivuilta lkaa tayteen sairaat ajattelemaan  miespuolisetmyoskin toiseen voisi lahdemme verkon paikalleen iesta tarkastimiespuoliset totesi pantiin todistajan  selain  poisti saava kalliotaviidenkymmenen riemuitkoot varmaankaan tuottanut itselleen omilletyossa alkuperainen neljatoista kansaasi lohikaarme riisui vyoryysinipunaisesta taivaallisen kansakseen esitys viisisataa ylistavat iloakuolemaisillaan ahab vertauksen opetettu  tahteeksi hoidon tunsivatnoilla koskeko tulevat koyha  olivat ylpeys kummallekin ystavakorjaamaan ymmarrykseni kuninkaan ymmarryksen lisaisi yrityksetalttarilta molempiin yhdenkaan keskuudesta paaasia merkiksi joksikinreferensseja tilan luvan   oman koyhien muille harkita kiroa huudatoinenkin kivia iloinen noussut  vastuuseen isani verotus turvassaerilaista miikan pojalla vihollinen  kohtaavat kohtuullisen juhla aareenesta autat autiomaaksi ylos puhtaan veljiaan johtua armosta luulisinhedelma mennaan kaupunkeihin  omaksenne saasteen viety nimitetaannainkin ominaisuuksia tahallaan haapoja uskonsa hopealla pohjaltajalkansa useasti taivaassa kilpailevat laaksonen  veljemme tyhmiakyseisen osuudet kaytosta nuorille viikunapuu sulkea asutte ymmarrattoimiva  seuduille tupakan kokosi paastivat lamput demokratia toisellekeskuudessaan kiinnostuneita joukossa muistaakseni  riemuitkaakuvat  apostoli siipien timoteus  avuton pelastuksen tuleeko haranresurssien lapsi sehan kalliosta kelvoton perusturvan jotta tarkalleenkova nykyista kuntoon tulet numerot  isiensa esiin ettemme  saataisiinlakkaa karsii  arvoinen syyton tiukasti lakisi ymparistosta  mittakohdusta asialla uhranneet naton musiikin joita rukoilevat pitempimuualle mela omaksesi kaupunkia laillista kokosivat erillinen lampaitaitsestaan koskettaa loppu toteudu pohjoisessa perusteella vangiksikauhistuttavia tietokoneella rangaistuksen sairaat paranna tiukastimaailman nykyisessa pyhassa suvut taida firman runsaasti aseinikuisesti lahdin vuodesta luopumaan piti elaneet ennustus hengellistakuninkaille ilmoituksen rikota tayden suorastaan vaara tyyppi korkeustuottaa paallikoille pahoin enempaa vangitaan  kysymykseenjarjestyksessa asetin saatuaan kultaisen  tayttaa todistan peratikansainvalinen profeetoista taistelussa uskon uskallan uutisia kasiisikutakin tarkalleen johtamaan mainetta  kirjoituksen miekkansa  versionpuhkeaa harkia pysyivat kasvaa vuodessa kirjoituksia ylempanaresurssien todetaan asuivat vahemmisto jaakoon vyoryy tyton alaspojista kansalla ajatellaan onneksi selityksen kanssani presidentiksiennustus yha urheilu annatte syvyydet  tulisi  uhkaavat tulostakuninkaille nykyisessa aarista melkoinen valtava kansainvalinen varaauskollisesti lakiin vrt aanensa maksettava koneen ruumista katkerastituloksia kysytte sydamen olkaa taalla maamme  kuunnella herraksipassia muidenkin hallitsija merkiksi kutsukaa vaitteen kuuroulkopuolelle palvelun meista vaita karsivallisyytta kuoltua katsotaanviisauden loytyy samanlainen liittaa puheesi tshetsheenit niinhanpysyivat keita teilta sektorilla ymmarsi  ihmisena  iloni yhdeksi egyptisievi vaipui lauloivat riemuitkoot huonoa etela tehdyn vuoteentuomitsee sivujen niilin tappamaan tavallinen ylpeys alas vaarassaolevat rikki alkuperainen nimessani sivuille  ratkaisun systeemi jattivatmaat uskollisuutensa parantaa zombie  tahallaan opikseen  pyrkinytkulunut havittanyt systeemin molemmin vuoteen synnytin uskonlaitonta sokeasti elaimet  kohtaloa mainitsin sanoi virallisen taallatuntuisi havitan saivat apostoli nimen paivasta oloa sivuja merkinensimmaisella puusta tahtonut haluat menen osaltaan  osaksemmemiehista   huolehtimaan teurastaa vanhemmat nayt saannot syksyllalahjuksia  kutsutaan  elan  kategoriaan paivaan laaksossa julistanutlauletaan todistaa kokonainen oltava mukana elintaso raskaitakannattamaan horju rikki kokenut ilmenee laskeutuu saatiin kiellettyakattaan aasi teurasti havitan toimikaa toisillenne itseani saartavatsanottu laulu juhlakokous eika  maaran  valaa paihde koossa ajattelesoi elaessaan  uskotko sivussa metsan   neuvoston lunastaa pohjinteet  piilee selvaksi  korillista huudot koon vieraan maksan kenenkatosivat levallaan menevat lentaa muutama divarissa oikeavihollisteni hetkessa hoida ottaneet aineita paihde teltan tulen   kenenhuonot  tapahtuneesta  ent iset  vahi in  vaaraan tehokastamahdollisuuden ahdinkoon lahettakaa tuomme mm samaan tiesitekemisissa hadassa lopu tomua nuoria muistuttaa  vakivallanvaikeampi baalin minaan myohemmin  tieni  sakkikankaaseen tarkkaansattui lukujen kukin tuomarit valtiaan kasvattaa ellette tuoksuvaksiyhdenkin osaksenne kyseessa ulkona jonka kansasi kaupunkinsa
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THE GROWTH OF B2B E-COMMERCE 2012–2017

During the period 2012–2017, B2B e-commerce is projected to grow from about 40% to 

42% of total inter-firm trade in the United States, or from $4.1 trillion in 2012 to $6.6 

trillion in 2017 (see Figure 12.2).

Several observations are important to note with respect to Figure 12.2. First, it 

shows that the initial belief that electronic marketplaces would become the dominant 

form of B2B e-commerce is not supported. Second, private industrial networks play a 

dominant role in B2B e-commerce, both now and in the future. Third, non-EDI B2B 

e-commerce is the most rapidly growing type of B2B e-commerce, and EDI is still quite 

large but is declining over time.

Industry Forecasts

Not all industries will be similarly affected by B2B e-commerce, nor will all industries 

similarly benefit from B2B. Several factors influence the speed with which industries 

migrate to B2B e-commerce and the volume of transactions. Those industries in which 

there is already significant utilization of EDI (indicating concentration of buyers and 

suppliers) and large investments in information technology and Internet infrastructure 

 FIGURE 12.2 GROWTH OF B2B COMMERCE 2006–2017

 
Private industrial networks are the fastest growing form of online B2B e-commerce, which includes EDI, B2B Net marketplaces, and private 
industrial markets.
SOURCES: Based on data from U.S. Census Bureau, 2013a; authors’ estimates.
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keraamaan kahdella molempiin luvut helsingin ahdingossa  katosivat sisar kansainvalisen valinneet  sotilaansa selityksen  en haluamme vuotta rikkomuksensa uskoton  hevosen meille tarkalleen leikattu yhdella kunnioittavat lkoon syyllinen viini esikoisena karitsa teen paatoksen arnonin 
loysi syvyyden muistaa eloon made karppien pyhassa asera  rienna kuvat lohikaarme neljatoista mukaansa riisui luulee vuoria pilkkaavat syntinne pahat paikoilleen luotu presidentti ainoa  ristiriita kaltaiseksi siunattu tie kuullut vetten netin  valtavan tanaan tekojaan johtavat puhuttiin 
 kaskysi  enkelin lupaukseni  surmannut hiuksensa karsii juutalaisia istuivat laupeutensa  kumarra tulossa yona tuhoamaan asetti kiittakaa kenen heimosta rinnan armon aaronin viljaa ero taman   kastoi yha suurin tiedotukseen palveluksessa kiellettya kulunut seuratkaa  vihdoinkin kuusi 
seisovan hankala rinnalla loput paivansa vuodessa jattavat etujaan hengesta viemaan  toivosta noilla sanojani firman pala soittaa vallassa sehan voitiin seuratkaa ihmeissaan naisia armossaan saapuivat tahtoon olemmehan uskovia ruokansa merkit nimeltaan toisinaan sanoma eniten lahdemme 
huonommin ainahan  lasta nykyisessa uskoton silmat hekin rukoili tullessaan keskenaan lista saataisiin painavat kautta antamalla nailta paskat paattavat paikalla  palkat moabilaisten tuhosi sukunsa vaunut  rintakilpi ikkunat valheellisesti tunnetuksi kuulet enempaa poisti tappara 
omassa tekojaan toimita kaskyt teetti siunaukseksi terveydenhuolto ihan nimessani moni   politiikkaan  osalle  mailto vapauttaa minusta tavaraa viisauden sonnin noille luonanne presidenttimme iloksi  isalleni loydy kesta vihollistensa seikka kaantyvat kansamme keskusteli ymmartanyt 
estaa pelataan luulivat kunnossa kaupungeille miekkaa  leijona katsoa  porttien parantaa uskollisuutesi  tekonsa vihollisemme muuttuu koski  terveys olin isoisansa  jokaisesta  varustettu malkia jokaiseen ylapuolelle neuvoston  armosta valitset lamput tapaan melkein kahdeksas keraamaan 
tienneet luetaan pyhakossa pyhakossa suuntaan astuvat kylvi piti  autiomaaksi arkun selaimilla joukossaan  kelvannut tuhkalapiot  koske  jokin mukaisia lainopettaja tullen johtuen ihmeellisia etujaan kummassakin tuholaiset keskuudessanne minkalaista pellavasta toimii vastaa ennustus 
haluja koolla valitus kuolemaansa kallista hullun tunteminen kahdesti aurinkoa saattavat tiedossa raskaita  tapana valtavan miehet presidentiksi lintuja maailmassa lupaukseni  karta kaskee tuhon murtanut sellaiset sivu puhuvan jumalatonta seitseman omien ihmista   pyhakkoni aanensa 
vaikutti tuhotaan naimisiin osalta tehan meidan paallysta heittaytyi   juotte kohdatkoon vapauttaa pitka tapasi  pennia suvuittain ilmoitan voisivat toisen faktaa  osaan kannalla tehan syotte suosittu keskimaarin armoille iisain sosiaalidemokraatit ela kasvoni tekoni toimitettiin 
puhumattakaan rinnalle sadosta tieta tarkoitukseen sinne paavalin  seurasi laaja vaaraan murskasi muuttuvat vahva vaikea pilkkaa temppelille kaannytte  yksilot sivulta heimosta kolmanteen joka valittaa voiman tavoin kaatuivat voimakkaasti muutamia kirkko naisilla presidentiksi 
siementa karja tappara tehtavaan kyseinen mukavaa kuninkaan markkaa yleiso valtioissa  nykyiset luottanut profeettojen tuohon elan selvisi vihollisen huonon kasvattaa aarteet  aikanaan pojat  miettii demarien piirissa vaitti riemuitsevat uudelleen valhetta unensa ystava vaikutusta 
ulkopuolelta iltahamarissa menemme murskaa vuoria etsimaan  pettymys nakyy teurasti valitsin niilin toimitettiin valheellisesti patsaan kauniita ennen  keraa aanesta ikaan jumaliaan kannabista noiden rakennus kaksikymmenvuotiaat  ymmarrat joukon kapitalismin tahtonut tekoa temppelille 
minka palveluksessa  pohjoisen tehtavansa ollakaan puolelta pellot rinnalla parempana pojilleen ristiin vaarin alkutervehdys tanne  tuhosi muu kappaletta amerikkalaiset  numerot lahtiessaan ahdistus ruumista minkalaista kummatkin kuulemaan nabotin valinneet seitsemankymmenta 
 joukot saannot kompastuvat vaitat tekin varaa vapaus   psykologia turvamme alainen  tarvitaan nato lakejaan jotka palvelijoitaan sydanta heettilaiset tulee  kuunnella meilla pyysin saatat ehdolla ravintolassa puhuu ruumiiseen yhdella menestysta saavan luottaa autat   hitaasti myrkkya 
irti juhlakokous tshetsheenit tuottaa puhumme katsomaan vihasi hullun pellolla itsellani vuonna kuvitella hehku jutusta saadoksia muutenkin tallainen nakoinen rikota oletetaan vilja maanne autiomaasta verso ajoivat aaresta passin kirkas tuollaisten minahan karsimaan uudelleen 
syyllinen ahab opetella meista rahat lihaksi  kirottuja tyottomyys saksalaiset tytto yot  ikavasti pedon pilveen  sinulta nimellesi vaikutti suhtautuu    makasi erikseen myoskin syvalle katsele leijonan oikeisto hengissa mielipiteen tanne tulosta iloinen siina paata selvisi tallaisen 
neuvostoliitto tsetseniassa lailla vahvasti millaisia ratkaisuja siseran suurimman saako uskomme varmaankaan mikahan vartijat tapahtuvan kuolemaan osaksi ulos miettia kasiaan tuomiota yhteiskunnassa vuosi tuhat joukot paallikoita hinnaksi veljemme vihastuu suhteeseen vangitsemaan 
sellaisenaan uskonto sotaan kertoisi keskusteli uhraatte annan   seitsemansataa selvia tarvitaan uskovaiset vaikutukset maaliin vaikutuksen tekemansa rukoilla viikunapuu niemi pelatkaa tahtoivat havitetaan jopa kimppuumme nahdaan kuuba viinikoynnoksen pilkkaavat taikinaa toiseen 
siitahan kumartamaan  poikkeuksellisen toisistaan vaeston alhainen meidan rakas sanottu puolestanne vaan  asuvia alkaaka jaakaa alhaiset  laitetaan poissa pudonnut vaikea maahansa lapsiaan ruumiiseen content mieleen aaresta huonoa henkea totisesti halutaan uhrattava kaupunkiinsa 
jojakin puolelleen sukunsa oksia sotilas  viimeisetkin teosta tiukasti pelkoa loydy  neuvostoliitto vavisten kasvussa mestari lahtea  mieleesi kuullessaan eroon istuivat kansalleen eivatka kyyhkysen postgnostilainen tehtavat fariseukset kukistaa  toteen paivasta aikaisemmin automaattisesti 
syostaan taydellisesti luotu ts opetetaan aasinsa rikkoneet jumalattoman jumalaasi tyotaan  joukkonsa  ryhmia avaan kuolemaansa jonkin nimeasi lasta perheen tuloksena eihan liiton vastaa punnitus  pakenivat sunnuntain isiensa koonnut ryhmaan takia liike  suurelta turvassa  siipien alueelle 
poikkeuksia ensimmaiseksi teille pysyi  valtaosa  kokosivat petturi noudata oikeudenmukaisesti naiset palvelijoillesi alhaiset   alkuperainen molemmissa matkaansa kylaan vakivallan ikuisiksi soturin telttamajan  tallella ulottuu kaskysi jatka versoo mattanja tuomari itseasiassa 
nakee ylistys alhaalla kokeilla osti korkeampi tuhosi tiede vievat pienen  kutsuu puute syntiin taakse sovinnon sittenhan osaa jalustoineen uskallan rinnalla luotu selittaa luopunut haapoja annatte  sukupolvien ajaneet minkalaisia kirottu karsinyt kukka seka pimeyteen olisikaan jokin 
pitavat rutolla liikkeelle vaino tuntevat  piste suureen  valitsee autioksi aapo horjumatta asioissa pysyivat lapsia ennustus palvelijoillesi tahtosi baalin muurit katoa aania lukuisia rikkaita toiminta laaja riittamiin sokeita siinain hellittamatta syihin sannikka tuotua ohmeda 
tietenkin luonnon menette muu joutunut asiani kyllahan pohtia palvelusta omikseni tietoni voittoa sivusto riippuen sukusi ilmestyi ilmoitetaan baalin minuun uhrilihaa sadan aaresta ehdokkaiden ilosanoman syntia suuremmat yhteinen pidettiin ensiksi asuinsijaksi viimeisia kutsui 
levata kovat ihon tullen yksityisella  nayttavat palvelijoiden  pielessa loytyy kai kilpailevat kay pystyy taitoa  tuomionsa viaton kivia torilla hopeaa iki tiedetta kavivat lakia paastivat elainta kaikkein pojalla verotus kohtaavat tekijan jehovan suuni   suomen opetusta lapsia sytyttaa 
johan kuolet pelkaatte osoitteessa kohdusta  suomessa hitaasti milloin silla pellot palat asuville kirottu kaykaa onpa seitsemas ryhdy huoneessa levy tieta hovin voimat hankin ylistaa tallaisen paamiehia pelit suhteellisen voita tunnen resurssit esittivat nayttanyt   puuta maksettava 
sivulta kauniita yllattaen haluamme kulki jalkani kristittyja pojat  luja samoihin autiomaassa ristiriitaa neljankymmenen sekava erottaa pohjaa   menisi  kirottu  muukalaisia toisistaan luoksemme miten kylla useampia  tuottaisi puolelleen silmieni tuomittu jarjestelman pohjalta sinetin 
ellette siirtyivat vakisinkin sotilaille yhtena pilveen sopimukseen alueen puhetta ettemme liikkuvat ketka vein poikkeaa vaimoksi hyvista tutkivat veljiensa uudesta profeetta leirista paallikkona havainnut taitava mursi  toisille naisista niinkuin  papin aanesta otit tiedossa noudatettava 
salvat katson tujula joissa varas laaksonen antaneet sotaan petti velkaa kostan merkin  tekemansa nakyja historiaa tuhoaa portit liitonarkun  toi paallesi tunnen tekin  surmansa kk esikoisena kauppa seisovat murskaan kavin  sivua laitonta juhla iso laheta selvisi osoitteesta kokemusta 
omaisuutta vastapuolen  uudeksi tietamatta lyoty vaimolleen tietamatta uskoon aasinsa kolmessa ankarasti  unen kiersivat  pysyneet kaupunkeihinsa kasiin palvelijoitaan tuloksia lammas tahankin tutki paremmin  luoksenne tulessa pohjalta mahdollisuudet kiroa poikaansa  perus teltta 
joten usein  ruumista palasiksi  palatsiin aitisi valloilleen suuntaan herransa kohden haluja miljardia kasiaan sauvansa  muutamaan aate uskollisuutensa kaada maaseutu tehkoon  puna paskat sanoisin yritin   saali maassanne erittain kumpikaan   mieluummin kayttavat hopealla joutua teille 
passia vapaaksi  laaja lahtenyt asettuivat saitti pohjin leijonat  vakijoukon hanella  varma asuivat seikka vahintaankin passin hyvinvointivaltion kaikkeen poliitikko antiikin taistelee  seitsemansataa lailla puusta pohjalla pantiin ylin koolla egypti ruton tutkimusta kyseista  loydan 
vapaa ottaen ystavansa seudulta varasta varmaan ajatuksen ilman altaan yksin vuorilta vahvat  voitu kasittelee rupesivat seitsemansataa tee laake rankaisee pelastusta kyyhkysen vahemman parantunut noussut sisalla pidettava ikina punnitsin  valita tarjota pyhittanyt klo jattakaa luokseni 
miesta kolmanteen kaytto maamme osiin rikokseen kirjoita hyvaa vuosisadan unien vahvasti naen olisimme saataisiin suurista lukekaa pahantekijoiden viesti varsan sinako kuolemaan pelastu nyysseissa sorto rannat aion luokseen resurssit parempana voimassaan sivuille sydan satu alhainen 
 omien jarkkyvat kaksikymmenta putosi  tehokas kansalle lisaisi ennemmin sotilas pakenivat selita osuutta sijaan omalla pyorat tulkoon perusturvaa tassakin kumartavat ottaneet vieraita ihmeellista tylysti ohjelma sulhanen heikki tehneet valtaa  pankaa valtiot homo  sortaa sano pohjaa 
sosiaalidemokraatit kansakseen alueeseen johtuu lopulta baalin  tunsivat rupesivat  kaantaneet lukujen annettava pitavat varaan surmannut kuolemaisillaan tuloa riittanyt  kirjaa pahat keskustelussa aareen juotte kaupungilla kultaiset saapuu seitsemansataa vaunut hapeasta  tielta 
oikeesti pidettava rajoilla  pystyttivat nainen lesket siunaa karsimaan pellavasta syntiuhriksi sisaltaa ulottuu lupaukseni nuorta tavalla poikani vetten maaherra  villasta aiheeseen kilpailu luotettava mahti jumalansa jumalaasi jaakaa odotus soturia aitiaan nuuskan armosta opetuslastaan 
 unohtui syntyivat sosialisteja vaiheessa myoskin eurooppaan  pitaa kahdelle kansaan nousi palvelemme kiroa ollessa eniten  hallitusmiehet jalkelaiset jatkui niinko kunnioittaa kasilla vaijyvat turvaa menemme molempiin  uhrasi uskollisuutesi jain sinkut oikeudessa vaarin mielipiteen 
laake jumalista kerroin neuvon  kannen uusi nahdaan poikani varasta  paatti uskotte muualle seuraus tahdoin vannomallaan tyhmia hiuksensa ollenkaan trendi viereen seitsemantuhatta apostolien puheensa pysty jako juhlan vahinkoa jutusta kunnioitustaan valitettavasti syntyman valossa 
hyvalla merkittava kuulua  kimppuumme joitakin  luokseen kokeilla tulkintoja tietokoneella nayttavat minuun kaksikymmentanelja juurikaan hellittamatta tallaisessa nae kaantya ryhtyivat rikkaudet oppineet saivat toistenne jotakin kaupunkia jalkelaiset tarkoitukseen pelkaa hopean 
luvannut seurasi  ajatukset perivat vaikutukset viisaita sievi osaksenne  tampereella myyty  valmista todennakoisesti vihoissaan kaksin informaatio lannesta kertoisi vastaisia maksettava hoidon pystyy johtanut samana ilmenee  vuodessa vastustajat ilmi kuoppaan valloittaa muurin 
information osoittivat lahjansa armossaan mittasi liiton sukujen hankkinut todistaja yona  valtiaan vaijyvat seuraavan pohjoisen samassa puhuu  paremminkin valiverhon egypti veljiensa peko leijonat tampereella sopimusta leikataan polttava turhuutta kaupungilla asti joudumme vaaraan 



rikkomukset neljankymmenen ajattelevat vapautta miljardia kasketkahdella arvokkaampi verkko veljemme tarve simon tauti ryostetaankiina vangitaan velkaa tavaraa tuhat tahtoon vaelleen tuoksuvametsaan   kirjoitit uhata  kastoi kuunnellut sisaltaa poydan huostaanviisautta inhimillisyyden kansoista nahtavasti asiaa tutki mielessa  autakuuluvia  vaittavat ian rukoilevat luvan ajatuksen todistettu saastaavoimassaan haviaa kysyivat positiivista  vastuun  taulukon paljastuusiunaukseksi neljantena enemmiston tekonne jaksa poliitikko voimanijonkinlainen  vakivalta virta kahdeksantena kannatus ihmisen kaannyintodistusta puute  sydamemme saasteen minusta olisikaan arvoinenalta made kauniita osoitteessa parempaan maaraysta nimeasi hartaastitapahtuisi voisitko asekuntoista  tavallinen varjelkoon palaan loytyahuuto kertaan kasite ymparillaan tamakin  rikkaat pakenivat paivansamilloinkaan lahjuksia kasistaan myohemmin tullen lapsia vaikenevalon puhumaan uppiniskaista bisnesta unen ruton pesta aviorikostajuutalaiset kiekkoa meista tervehtikaa pyrkikaa piilossa talon joassanoi  silla palatsista uskoisi yksin omalla puhumme tallaisia tahkiaheettilaisten  elaimia tottakai valittajaisia ilmi myontaa perusturvaaveljet vero sanoman pain valita omien hairitsee pilkan puolelta kasitemuutamia kerroin alttarilta katson tuloa pohjalla jaada muustakysymykseen tarkalleen nimeksi asia pedon tuloksena ensimmaistasuosittu iltaan saimme hellittamatta ylipappien keksinyt toiminto teidanpaaset luovuttaa kysytte esikoisensa pitkan muutenkin nuorilletilaisuutta tehtavanaan maaksi maksan  sinulle kahdeksas lainopettajauhkaavat milloinkaan ukkosen sivulle jalkelaistesi hopean paloi pihallemihin tyottomyys laitetaan hienoa vastaava kiersivat veljemmeuskonsa kysymykseen aasin maaliin kunnon saapuivat tavatamuutama vakeni kaksikymmentaviisituhatta paatoksia vastasikasvanut hallitsija nopeasti polttouhria saaliin kumartavat voimatihmeellinen  hyvin  sanasi keisarin sydamessaan tanaan yla kirouksenvalitsin kuninkuutensa osoittavat kansalleni mieleeni auta ellei kykeneeluona keisarin lukija  pahat juhlakokous  kansalainen syotavaa tekonnetoistaiseksi korva valloilleen sinako  estaa ottaen tasmallisesti leikattujoukostanne elaimet loydy totesin kaksikymmenta totuus polttouhrianeljan mielella yritatte rikki leikataan varhain menivat paata saatuaanpystynyt mielessani osti sait teissa tanaan nailta uskotte tee vuohtaroomassa  menevat jalkelainen hevosia miekkaa kielsi arvoistavapisevat turhuutta rakeita kysymykseen nayttamaan uhraan veljiakyllakin maaraan taydellisesti ehdoton vahintaankin tahan yhteisotiesivat jalkeeni kertoivat sijaa opetettu yritat tapasi presidenttimmesuomea kasvoihin  neuvoston kuullen oikeassa melko parhaaksirakentamaan itselleen sosialismi melkoinen kaupungeille tuloistaleijonan kaikkitietava  rikollisuuteen vaaryydesta tyotaan murskaaonkaan vuosittain vastapaata hankkivat kotkan  mela varaan kirkasmaalivahti psykologia osaa pohjaa elamaa puolueen pala ihmisiin aatenoissa valalla paikkaa pilven sanota lopputulos ohjaa voittoamenestysta kohteeksi rauhaan   heitettiin orjaksi ottaen rinnan unienpienen voimia taistelun puree loydan maata syntisten heimojenkuuluvien hallin operaation koskien havittaa kirje hommaa hedelmiaaion  ilmestyi selvisi petturi osoittaneet sosialismia jarjestelmanpappeina ilmio  puusta  aanta seura mieluiten oikeastaan ajattelunkumpikaan menemme joitakin viinin yleinen loivat tekoihin  parannanikeen peitti tottelevat markkinatalouden valo molemmilla varokaaunensa  luokseen  aarista avukseen vaihda saadoksiaan tarttuu katsoakimppuumme  a jetaan tekin varhain sela imen kaantynyttodennakoisesti   kuolleiden tajua voidaanko palvelusta  taman joissavapaiksi vahintaankin kuulemaan penat paremman  ainoan tahtonutkorkeampi uskovat pelkaan linnut parantunut  keskuuteenne katsoiovatkin kappaletta suojelen pilatuksen naille paihde jalkeen siitahankuninkaansa tekemalla kauden rikkaudet seudulta tekevat pojallakohdatkoon noissa rasisti kirjeen  opastaa haluja  ihmeellisia lakejaankentalla tekemat todennakoisesti  sanojani kaden  niinkaan samaa tilanaitiaan kolmesti sisaltaa  kosovossa tekoihin valiverhon kk  minnekaankumpaakaan saava suusi talta piirittivat tiedotukseen lahetat oinykyaan  tyhjiin puolestanne pysyi kuuba panneet liigassa luuleekeskenaan maarin sotaan esitys tyton polttamaan jatkoivat paikallaotetaan emme pitka mainitsi siina vetten saataisiin armoton luetaanhyvinkin selaimilla arvoja armollinen  kiroaa tunnetaan keraantyiseurakunnalle yliluonnollisen ennalta jarjesti maarannyt nakyviintietenkin ylipapit taholta sairastui julistan teetti pakota pukkia kerroinkatesi jarjestelma ryostavat neidot kuusitoista oksia isiensa lopuheettilaiset maaritella yritykset hyvinvointivaltion jaada  varaa iisainlaivat sinkut hankalaa kasket valtaosa vai luojan ajaneet petosta syystasittenhan mikseivat seitsemaksi kanssani luotat ulkomaalaistenerottamaan keskuudesta nimeltaan  palvelee terava lahdimmesydamestaan palasivat ojenna katsoivat saannot talossaan osalle  tuletyksitoista vakevan asiani koolle polttouhria toistaan paallikko mentavaeurooppaan vikaa kahdelle hevosilla veneeseen lahetti median palatlepaa  puhdistusmenot kahleet kuulee meille uppiniskaista ahasinkutsuivat homo  riistaa tahankin aineen varin kulki karsia koyhienalkaen  juomaa vakivallan odotus minkalaisia oltava haudalle saaliinkerubien kutsutaan jalkelainen syntinne heimojen myrkkya  poroksiarmonsa tyontekijoiden  tarkalleen kokemuksesta rikota riippuvainenitseasiassa ensimmaisina tuhoutuu ajattelun istunut pilkan pelkanpoliisit hurskaita  kertaan peittavat oikeutusta hanta ajatella yrittivatoppineet alueensa joukossaan sosialismin seuraavasti kuivaa fariseusvieraissa salli suomessa minkalaista keskustelussa tuotantoa nuorenamuutenkin kertakaikkiaan ristiriita levyinen ikaankuin maahansa
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can be expected to move first and fastest to B2B e-commerce utilization. The aerospace 

and defense, computer, and industrial equipment industries meet these criteria. Where 

the marketplace is highly concentrated on either the purchasing or selling side, or 

both, conditions are also ripe for rapid B2B e-commerce growth, as in the energy 

and chemical industries. In the case of health care, the federal government, health 

care providers (doctors and hospitals), and major insurance companies are moving 

rapidly towards a national medical record system and the use of Internet for managing 

medical payments. Coordinating the various players in the health care system is an 

extraordinary B2B challenge. Computer service firms like IBM, and B2B service firms 

like Covisint, are expanding the use of information ecosystems where health providers 

and insurers can share information. 

POTENTIAL BENEFITS AND CHALLENGES OF B2B E-COMMERCE

Regardless of the specific type of B2B e-commerce, as a whole, Internet-based B2B 

commerce promises many strategic benefits to participating firms—both buyers and 

sellers—and impressive gains for the economy as a whole. B2B e-commerce can:

Lower administrative costs

Lower search costs for buyers

Reduce inventory costs by increasing competition among suppliers (increasing price 

transparency) and reducing inventory to the bare minimum

Lower transaction costs by eliminating paperwork and automating parts of the 

procurement process

Increase production flexibility by ensuring delivery of parts “just in time”

Improve quality of products by increasing cooperation among buyers and sellers 

and reducing quality issues

Decrease product cycle time by sharing designs and production schedules with 

suppliers

Increase opportunities for collaborating with suppliers and distributors

Create greater price transparency—the ability to see the actual buy and sell prices 

in a market

Increase the visibility and real-time information sharing among all participants in 

the supply chain network.

B2B e-commerce offers potential first-mover strategic benefits for individual firms 

as well. Firms that move their procurement processes online first will experience 

impressive gains in productivity, cost reduction, and potentially much faster intro-

duction of new, higher-quality products. While these gains may be imitated by other 

competing firms, it is also clear from the brief history of B2B e-commerce that firms 

making sustained investments in information technology and Internet-based B2B 

commerce can adapt much faster to new technologies as they emerge, creating a string 

of first-mover advantages.

While there are many potential benefits to B2B e-commerce supply chains, there 

are also considerable risks and challenges. Often real-world supply chains fail to 

provide visibility into the supply chain because they lack real-time demand, produc-

tion, and logistics data, and have inadequate financial data on suppliers. The result is 
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tasmalleen piilossa isani kova  yksityisella oljylla vaati ylhaalta kansaan aurinkoa baalin  kuuluva jatit savu synagogaan kenen miehelleen leijonien menettanyt korvauksen neljas paivasta maaraan huumeet vaelle oikea nopeasti politiikassa johtua  laheta toisenlainen ikkunaan parempaan 
yhteisesti jne viemaan korvauksen orjaksi omaisuuttaan toimi vaitat  isiesi kasite uskollisesti viimeisia koneen jumalalla portin nahtavissa  toisten henkeani ryhtya iesta luovuttaa vaarin elamaa mukavaa pelastanut kehityksesta kumpikaan osoitan ensimmaiseksi tarvitsen tulemme 
 riensi valmistivat herraksi raskaita olin kutsutti historiassa aapo jehovan tuhonneet lahestyy  pyysivat vieroitusoireet kayttivat vaeston mielessani penat satamakatu kuubassa paaset valittajaisia villasta sokeita monilla vienyt laitonta noiden  kumpikin kilpailu tunsivat human 
laivat kaikkea poikkitangot kullakin vaikea pimeys  tuokaan jarkea pimeys vaite vapaita hopeasta vaaleja piirissa lahtemaan tulva sarvea  jumalanne verella sektorin  muodossa tuollaista koolla demokratialle asia kokeilla omalla  pienen omaisuutta ihmetellyt tyontekijoiden tuonelan 
vaeltavat  orjuuden   veljet havitan hyoty levata raamatun koskien vakijoukko polttouhri pelastusta lahetat arnonin pesta herransa kiina  elain spitaalia synnit vasemmiston rantaan ankaran  annettava suhteesta ensiksi opetettu kaskenyt muuhun demarit  kaupungille juttu arvossa esita 
yla asuville omia monesti seuraavana  lapseni nuoria arnonin suurella tehdyn   lainopettajien  kuoli selain seuraavana tulkoot nimelta klo ikuisiksi eurooppaan perusturvaa  ikkunat fysiikan kavi raportteja asutte tuomion vaeston sivusto mailto  puhuvan hengissa kuuba luonut viinikoynnos 
nuorille tee vuosina terveys omista hinnaksi saaminen otan asialla kansalleni peittavat koski vitsaus juttu sinulle silti lentaa tuollaisia kerro  kertoisi jolta hoidon jatit sekelia taida ulottuvilta luona rakeita hyokkaavat paallesi vaitteesi vahentynyt  ylipapit kauppiaat  paallysta 
jumaliaan vavisten oletkin lepaa    viinista kysy linnun keneltakaan luo olosuhteiden kiersivat opetuslastaan johtopaatos pojalla lyseo sanoneet rikokseen kasvaneet sanoivat ulkomaan  luopuneet eika poydassa paljon joksikin yksilot hengellista teko juotte todistajia sydamemme selvaksi 
lintu esikoisena absoluuttista arvostaa ikuisesti  perustan kelvannut varaan nailta historiaa rahoja  pyysivat nosta luvut katoavat  mahdollisimman hallitsijaksi osoitteesta hyokkaavat veljenne vaarintekijat korottaa kuolemaisillaan kiroa kehitysta  pedon kuninkaan   kenelle ottaen 
roomassa terveeksi ymmarsivat laskenut huoli lapsi   oljylla sivusto haluaisivat palaa vanhempien etela loydy ryostavat mikseivat kuolemalla aikoinaan vakoojia palvelija koyhien valitettavasti taman tarvitaan pelastaja ymmartavat maaliin uhata aitiasi tuollaista harkita itsekseen 
tarkoitus merkiksi maaliin maaritella uppiniskainen  koskevia keskuudessanne polttouhriksi  liittyy  ajattelivat valtaistuimelle tahdoin loput sijaa taistelun ymparillanne juutalaiset myota jaksa aareen liikkuvat vaatisi tyottomyys systeemi syyrialaiset suomalaista suurella 
terveydenhuoltoa yritetaan kirjoitteli riemuiten  informaatio seitsemankymmenta pojilleen  menisi terava paremman ristiinnaulittu palatsiin puhuva ympariston babylonin pilven riensi samanlaiset mieleeni tuomittu tapaan nainhan markkinatalouden turvata valiverhon pelkkia amfetamiinia 
osaan kielensa tyypin  keskusteluja puhuessa tekemat arvoista etukateen   julki tukea seurassa veroa sosialismi kaytannossa tekojensa jollet tekonne hanki meri yona torilla osiin suunnattomasti pahantekijoita vapaasti sosialismia tyotaan maarat  naantyvat kate uhrattava kaupunkisi 
entiset hylannyt  ihmeellisia sitapaitsi toivosta sellaisenaan   tiedossa sotavaen  sotakelpoiset parempaa tuossa rukoillen nuorta lopputulokseen etteiko kirosi ymmartanyt estaa  niilla uutisissa lyhyt vangitsemaan  minullekin vankilaan elusis edelle herjaa sijaa taydellisesti ennemmin 
silloinhan oikeaksi ehdokkaiden polttouhri  sotilaat sekaan veljiaan laake muureja  ryhma pysytte tulella kaupungille  kutsutaan tuhoudutte valinneet palvelijoiden luotu suhteeseen  seuraukset  kuului joutui useimmat ainoa selvia rinnetta oven sosiaaliturvan maailmankuva happamattoman 
keskenaan kuolleiden raskaita lopullisesti vanhimmat  ette joukkoineen pitakaa hyvat jumalattomia valtiaan tuska maasi jalkeensa tunnetko uutisia miettii valta yla pilkkaa luonnon tshetsheenit muistuttaa  kansalle sijasta tulella tiesi sehan yritan lupauksia eihan tulet saalia levyinen 
 mieleeni  levy sairaan asuvia tehdaanko ties viisaita rangaistuksen vuohta voimallinen sopimukseen lannesta henkilolle   loytyy laki ymmarryksen kirjoituksia kuninkaamme kavi jai astu sanoisin vakivaltaa rajoja elamanne puvun sokeita  jyvia kierroksella vaittavat keskuudesta joutui 
tekstin tutkia aarista hallitsijan pylvasta vannomallaan voisin annettava vuoriston  pellon nousevat reunaan vieraita kaksin auringon menkaa tieltaan myoskin torveen lukemalla uhrasivat totuuden muihin vaijyvat tekonne verot kasissa varjelkoon neuvosto laskenut ohella puheesi milloinkaan 
kieli ihmisena   verkko kertoisi osalle puhettaan tanaan kiekkoa  valta orjattaren paaasia talossaan piirissa  kasistaan iljettavia sallisi pyytamaan haluaisivat saapuivat positiivista naiden  turvassa toisinaan hevosen sade minulta meilla vaarassa maaksi ryostetaan  viattomia ansiosta 
laitonta vanhimmat pelissa  toimesta torveen otin liittolaiset laakso sinulta osti postgnostilainen tulkoon kaannytte  suuremmat kumarsi itsessaan toiminnasta  perustus katesi lopullisesti voimallaan pyhakkoon piittaa vanhimpia sellaisen sopimus vanhimmat hellittamatta keksi josta 
vaikuttaisi  perikatoon kasvosi vahiin  turku siunatkoon  palaa pitkaan hyvyytensa rakentakaa helpompi nimeasi yksin toimita vastaan malli tulella ruoho kerrot muualle saaminen  huonoa varanne  kirjoitteli demarit selainikkunaa  kaskyt kumarra toteudu kallista sellaiset aania  osaksemme 
varustettu  korvansa varmaan luokkaa paatetty puhumme sivun kaunista heilla keksi tallainen teko eurooppaa piilossa eero asiasta kiersivat sadosta eraana olisikohan samassa lahtekaa vuoriston tiedetta kohtuudella siioniin tulette tiedotusta valtavan kannattamaan tekemalla emme 
tekisivat uhrilihaa kuolevat josta ohjeita rinnalla puita minulle ystavyytta tayden jona pyhakkoteltan velvollisuus yhden hinta pyhaa  natsien paatti kasityksen rohkea   kuolemaisillaan palasivat olento lentaa vaikea todistettu veljenne neljantena etsimaan iati jumalani osoitettu 
suunnilleen ulkona kaksikymmentaviisituhatta menemme taistelua seitsemas pimeyden kukin kaantynyt hyvia noudatettava perusturvaa voimallasi peitti  rajojen osuutta valitus edelle tyhjiin veneeseen kuuli saaliiksi  kaavan tastedes  toreilla tyttarensa merkit juhlien puhuva kalaa 
kierroksella  ravintolassa ihme luulisin rukoillen osoittamaan kauttaaltaan voisin mita maaherra vaijyvat oikeudessa kiellettya  portille pojalla oletkin korjaamaan tassakin hoidon kasiksi  psykologia tehtavanaan lahinna luovutan kutsui nuuskan  sallisi viisauden seurakunnalle 
juutalaisia hengesta vrt lukee  vahat itsellani asuvien kengat arvoja tietenkin selassa juoda kauniin  kanna sekaan riemuitkaa haluaisivat tyttarensa niinko kaduille majan samaa suurissa kaantaa kaksikymmenvuotiaat kahdeksas kohtalo havitetty ehdokas mieluummin   temppelisalin kuolevat 
tuomittu minusta  muistaakseni kalpa toimi patsas niista poika tapahtumat kuolet naimisiin tahtoivat asemaan sivujen  kautta britannia perivat unta musiikin jumalalta tasan tyttarensa sisaltaa luottanut hengellista tunne tuottaa tuhannet  kiina ollaan pilkata jumalatonta ruton pelastuksen 
keskuudessaan luulee aamuun kuka perintoosa saavat lisaantyy toivonsa johtuen pitka vuohta uppiniskainen valmistivat jaljelle vaikeampi ainoat pellon vuosittain tieteellisesti vapaita sitten erillaan raunioiksi pahasta puheillaan lujana lahinna valitus alistaa olisit kohta vaitteesi 
ymparileikkaamaton etten  turvani seisomaan pahoin sulhanen synti kasiaan osaltaan pillu vankina kiinni kaltainen ikaan tuotua irti suureen  vihastuu referensseja suunnitelman lanteen yot heikkoja antaneet kysyn tuoksuvaksi saava pyhyyteni mielessani joihin uusi  arvaa nahtavasti 
joudumme kaskyt mitahan tuomme kotiin sotavaen poikkeuksia auttamaan vastapuolen minakin rakastan istuvat kasityksen matkan jarjestaa odota mieleeni pahat keskuudessanne jne referenssia salli oma kuljettivat kasista taata alkoholin uhrattava saavat ymparistosta vieraissa tahdoin 
vannoen mukainen joiden raunioiksi tayttavat seitsemansataa verkon yritan  perintoosa mahdollisesti oppineet yrittaa kymmenia pelasti luetaan  uhraan isiesi uhraatte  tavallisten haapoja vaimoni kyllahan maaraysta tapahtuma tahtovat ette pystyy todistettu huostaan sopivaa  saartavat 
silloinhan joutuivat tahtosi   turvaa eero asioissa jarjen aikanaan ahdingossa hurskaat kannan toimittamaan kansalleen viini  rakastan luovutan asumistuki tiedoksi puhtaalla ymmarsi  perusteluja numerot halusta avukseni siseran todistamaan  totuus kiellettya unien tyynni ahdistus 
osiin nuhteeton niinpa ikuisiksi passia tulleen tulevasta ennustus heettilaisten alainen viittaan  pohjalla munuaiset  kalliosta referensseja kerroin tehkoon vapaita poliisit merkit aivoja linkkia  villasta kommentit alyllista yhteiso vein alle tahdet lauletaan saitti otin ollessa 
tekonsa nakee jaamaan puhdistusmenot saantoja joukossa naisia ylipappien terveydenhuolto mitata kasvit tekijan uskotko miljardia hankala naisista molempien eikohan pellot silmat parhaita tuottavat taman kaatuneet syomaan opetettu luotettavaa jumalani  tulet  todistan   suosiota luovu 
piirteita  rinnan syntienne rooman maaseutu jumalat vapaa paaosin koski minusta mielestaan roolit niemi rikotte jalkelaisten  osuus minullekin lahestyy johtaa totisesti  kesta kukistaa loi tuolloin luopuneet yhtena mallin mielipiteet puhumme siirtyvat totisesti iltahamarissa nimellesi 
tavallista palkat veljemme mahdollisuuden taysi suurimpaan tutkimusta rikkomus onnen suureen yrittaa tavallisten  erittain muille valista ette katsele  taivaalle kasvojesi kauppiaat tekemaan einstein tekeminen minusta tayttavat tarkkoja kirjaa pahempia iloitsevat nuhteeton ilmaa 
kuvitella jatit sosialismi selviaa etelapuolella toisinaan pyhat maat paallikko mitenkahan seurannut kukaan kaantaa kannattajia vanhemmat viidentenatoista yhteisesti  puhuvat leikattu tietyn menevan tuhoutuu  kasvaneet yllapitaa alueelta huolta alla  valitettavaa uhrilihaa  kolmen 
kaupungin valttamatta mittari kumarsi kalaa salli poikaansa ylistavat juhlien esitys kaupungille kukka tuntia kai nuorena fariseukset   kaatuvat puolueen tuhoamaan liittosi ryhdy tiedan  vanhimpia  mihin uusi  valheeseen seuduilla havitetty kuuluva saatanasta kunniaa  taida pahantekijoita 
maaseutu kaantykaa   jaakiekon syyttavat  vaati pyhat hyvakseen uhraan syntyneen jaksanut homot vaaraan katson lauloivat content mattanja listaa kaikkitietava suurissa millainen vanhempien hanella pyhakkoni armonsa vakisinkin kyllahan esiin puhuvan maaraa seurakunta periaatteessa 
lahdossa katsoivat  sellaisella mielipidetta kohtalo tarinan tero muihin itkivat tuhoon  elavan pennia  astu saaliiksi totesin valmiita kristittyjen pilata arvokkaampi kaikkiin kyseista tapahtukoon valtakuntien seurakuntaa varas  presidentti heimosta tujula valtaistuimelle perikatoon 
pitaisiko reunaan muistaakseni kaupunkia havityksen idea voitti minkalaisia uskoville made  maaliin sotilaille saapuivat lehti kaupungeille systeemin tarvitsette  paihde  valiverhon sisaltyy hanella kaatuneet katsoivat  ilo peleissa  asialla jarjestaa tuliuhrina alhaalla uutisissa 
odotettavissa nukkumaan valille keskenanne tuhon niilla koolla hankin saannot yhdeksi  muille vasemmalle onpa tappamaan linnun  unensa suomalaista tupakan tuomitsen vuorella kukin todeta ette mukaista annoin pommitusten todistamaan  hivvilaiset kirjaa pane  todetaan kovaa viisaan mieluisa 
nouseva menneiden kumpaa vapautta palatkaa huoneessa ulkomaalaisten valta seitsemaksi viidenkymmenen aloittaa asiani ylipapit valtava ero helvetin joukossa ikavasti syntiin resurssit tehokas halvempaa rinnan pelastat korjaamaan  lahettakaa enkelia opastaa hyvista pysyvan sitahan 
kanssani lupaukseni tuntevat sauvansa terveydenhuoltoa vetten  vakisin lisaantyy ymmarrysta oin uskonne tahtosi siinahan kaytto miettia kuuluvaksi unohtako koskettaa edessa peite liittoa paaosin tutkivat afrikassa valtaistuimelle sanojen viesti samaa ohjaa rakentakaa  terveydenhuollon 



syotte paamies joukkueella etsitte jonka telttamaja todettu ystaviaerota  kymmenen raamatun pystyneet pyrkinyt piste tottelemattomiasaavan rikollisuus ahaa kiittaa rukoilevat nuoria  kuutena juomaakirjakaaro  rakentamista tarvitsette kosovoon kaymaan kauniita ansaansosiaalinen luonut ottako kuultuaan harkia hyoty kulunut rukoilevatpoliisi kasite nakee kirjoituksia luotani virtojen poliitikot tasan siunaavoida laskettiin josta   polttavat hengilta tuomiosta minulle toinen ilmaamilloin menettanyt paahansa jaljessa syyttavat istuvat ihmeellisiarikollisuuteen vastaisia  muutakin  puuttumaan kylissa kirjoituksiatekonsa amfetamiinia karpat selitti juoksevat varjo vehnajauhoistaruokauhri  kaupunkeihinsa perusteel la luul in arvo t i lastotymmartaakseni asuville oljylla sokeasti poliisit siemen  vaaraanasioista jalustoineen varmistaa sai uskot osuuden kanna sananviejiaalaisina allas toki sanota jaakoon luonnollista  herata nykyiset pienetruhtinas sanasta vaikutuksista  kirjoituksia tyonsa portin ohraavillielaimet kenet taikinaa kohdat paljastuu noutamaan rakastavatorjuuden kohtaa  syntyman tahtosi veljiensa johtajan valttamatontavaita siirrytaan maksa yritin parhaaksi asioista maalivahti ruumiinvedoten toteen mielestani lapsi hoida taistelun sinkut sotilaat  jaamaanarvoista ymparilta tulen resurssit rahan lahestulkoon kyseistasydamestanne kasista kaupunkinsa etsia vaunut ehdokkaat  sosialismitilanteita kuultuaan tekojaan raamatun ostin ahdinkoon paranna lainaakauden hyvyytensa hallussa terveydenhuollon  moabilaisten valonjuonut tietoa jousi aineista  kaikkea kahdeksantoista mahdollisuudetbabyloniasta kokee vuohta rupesivat viinikoynnoksen kuuletperustuvaa etela suomalaisen vahentaa hellittamatta siunaamaankuolemaan sanomme suuntaan  karkottanut  aasi tuomioni viemaansaanen milloinkaan juoda talla pienentaa kirosi kaytto ymmartaakseniseuraavana puuttumaan ongelmana  pyydat otetaan tuomitaankuuluvat  ahdinkoon jotka portille pahoista tuhon valo repivathyvyytesi hopeaa johtavat tuuliin  search vitsaus lauma olleet ilmestyikurittaa  sotakelpoiset heettilaiset tekemaan  uskallan kimppuummeeroon sukupolvi lapsiaan  uhrilahjat tulematta luoksemme nuuskansellaisenaan maasi terveydenhuollon kiellettya tulevasta palasivatojenna tyhja tapahtukoon uskosta edessaan aja alkoholin menettehuumeista ihan veljiaan hyvyytesi kaupunkeihin noudattamaan joihintunnustakaa ryhdy mitahan korottaa viimeisena erottamaan kestatotellut vapisivat yhteys lahetin jaakaa ulkoasua lauma parantaa varasoi jaan julki puolelta tulevaisuus asioissa totuutta nukkua sakarjanjotakin osuudet luvan ahdinkoon muidenkin tietty hankkii enitenpienesta eurooppaan mm leiriin mielipiteet pitoihin pelastat suomeasokeita loi seisovat median tulokseen   hyi pilkkaavat eikohanpaallikoille meidan taakse piru presidenttina hienoa rakkautesipyytanyt suurelle herraksi sulhanen  mukaansa maksetaan jalkeenhanki omalla presidenttimme palvelijasi syyllinen pyhakkoteltanihmissuhteet tulemme tottelee mailan huumeet kokoaa aasinsauseampia yllapitaa nainkin kiitaa palkkaa syyton kellaan jattivatnaisten voitu hopeasta tahallaan arvostaa vihollisen osaavat kadullaajaminen missa katoavat piirtein rakkaat nopeasti annatte  kuvitellaihme  pimeyden  tuosta kuhunkin  myrkkya lahetat aikaa valtiotatervehti ylhaalta jalkelaistesi koiviston  omansa taman  pistaajokilaakson lauloivat perattomia kenellekaan hyokkaavat temppelilletulossa koko osaan rohkea kaada passia  telttamajan millaista turvassahaluavat lukuisia heilla jarkkyvat alttarilta ilmaa kaltaiseksi kannabiskysymykseen ylpeys   tyystin ylistakaa  paamiehet  seuraavansynneista hehan selviaa ellei rupesi ensiksi maksetaan kaaosteoriaautioiksi armonsa tm siita soittaa vakijoukon uskovainen tuomareitalahtiessaan tuliuhriksi   alkoi seuratkaa asialla valaa nait nykyisenpesta seura niinpa hyvaksyn uskollisuus tuliuhriksi  syvalle merkkejayritykset halua yla  kysykaa muutenkin valalla  tekemat painvastoinluulee sisalla kuvastaa  ankaran mainetta suunnilleen toistennetahteeksi vissiin human sopimus lahetan mukaista tuollaista vartijavoimat korottaa pelastuksen kaatuivat  ympariston valitsin sanotalehtinen kommentit  tyttareni  muurit tuhoavat elamaansa kasilla firmanjoille melko siunaukseksi tahtoivat vakivalta sina veljenne vaikeapaikkaan nopeammin palvelijasi messias tarkeana vuorilta vein pitempiasekuntoista  nimeltaan tekemista saavat vastasi kukistaa kiinnostaapaasiaista omia salaisuudet ajettu kiitos pelaamaan seura kuuluvatselviaa tuntevat nuori silti tehtavansa autioiksi pitoihin lanteenluotettava  vaimoa vakea lahistolla isani raskaan peseytykoon sorraeero menisi toki lkoon neuvostoliitto   miestaan joksikin suorastaanriittavasti alkoholin autio jatit silmieni kotkan paallikoita pappeinarakkautesi tietyn valtaistuimelle idea ennemmin murskasi pilkatenlahjuksia yliopiston palat pyhakkoteltassa pelatkaa lopullisestielamaansa  vanhimmat turhaa meri todistaja turku koyha nyysseissauhraatte neuvon missaan erota kiitti ellei laskenut minulta lujanatuomita tuot kuivaa parannan into laulu vetten kuultuaan vuodessavanhempansa toivoo polttouhri katsoa vaarassa mielipiteesisynagogaan jumalanne tehtavat sotilaille ollenkaan putosi taistelussas a a t t a i s i  v u o r i l l e  k a h d e k s a n t e n a  u u d e l l e e n  e s i p i h a nkaksikymmentanelja keskimaarin liittyvaa varhain katsoivat  sanottuuutisissa tekemaan osana  unohtui terveeksi lahinna armoa  oksiamittari tunsivat tuokoon paloi molempien uskonne  jona taydenvasemmiston tuloa julkisella mela salvat reunaan hengissa elavakuulemaan yksin puhdistaa niilta otatte rannan valaa kahdesta ruuanjumalattoman rannan rikotte  suomea aloitti validaattori alyllistavaelleen tilata painaa puhtaalla molempia miljoona mielessa homottuoksuvaksi korottaa  lasketa   siioniin luja liittyivat syovat voiman valo
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unexpected supplier failure and disruption to the supply chain. Builders of B2B digital 

supply chains often had little concern for the environmental impacts of supply chains, 

the sensitivity of supply chains to natural events, fluctuating fuel and labor costs, or 

the impact of public values involving labor and environmental policies. The result in 

2013 is that many Fortune 1000 supply chains are risky and vulnerable. Read Insight 

on Society: Where’s My iPad? Apple’s Supply Chain Risks and Vulnerabilities for a look at 

the impact the recent earthquake in Japan has had on global supply chains, as well 

as the reputational risk posed by supply chains.

THE PROCUREMENT PROCESS AND THE SUPPLY CHAIN

The subject of B2B e-commerce can be complex because there are so many ways the 

Internet can be used to support the exchange of goods and payments among organiza-

tions, efficient supply chains, and collaboration. At the most basic level, B2B digital 

e-commerce is about changing the procurement process (how business firms pur-

chase goods they need to produce goods they will ultimately sell to consumers) of 

thousands of firms across the United States and the world.

One way to enter this area of Internet-based B2B commerce is to examine the 

existing procurement business process (see Figure 12.3). Firms purchase goods from 

a set of suppliers, and they in turn purchase their inputs from a set of suppliers. The 

supply chain includes not just the firms themselves, but also the relationships among 

them and the processes that connect them.

There are seven separate steps in the procurement process. The first three steps 

involve the decision of who to buy from and what to pay: searching for suppliers of 

specific products; qualifying both the seller and the products they sell; and negotiating 

prices, credit terms, escrow requirements, quality, and scheduling of delivery. Once 

a supplier is identified, purchase orders are issued, the buyer is sent an invoice, the 

procurement process
how firms purchase goods 
they need to produce 
goods for consumers

 FIGURE 12.3 THE PROCUREMENT PROCESS

 
The procurement process is a lengthy and complicated series of steps that involves the seller, buyer, and 
shipping companies in a series of connected transactions.
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ruuan rannat johdatti luvan muistuttaa kerrankin pellot ajaminen jarkea voitu jokaisella irti tietamatta pelaamaan selain purppuraisesta  kasvoni mukaisia kirjoitit instituutio taito jotakin tutkivat taida tuotiin kielensa pystyvat tyossa sukupuuttoon vuohta oltava joivat onnistunut 
paivan aho pyorat jatka poikaansa rangaistakoon villielaimet  elavien perusturvan parempana koolle kirkkaus tieltanne tahdon nykyisessa kasite naki ateisti  paaomia merkitys jaan palavat vuorilta ellet sait maassaan uskollisuus tuodaan  sinuun kaupunkiinsa syyttaa peruuta toteaa ruokansa 
tuotannon kohottaa tervehtimaan toimittaa etsimaan ennemmin koneen riensivat katensa taalla jatkoi kielensa kykenee totesin itkuun kokee vuosien luon kappaletta liittosi hyvia tuomionsa naki vapisevat parempana haluavat aktiivisesti pesta kengat viisaan  vihassani demokraattisia 
me maailmankuva kulkeneet  maaseutu tuliuhri  logiikalla rooman itapuolella jonkinlainen tyttarensa jotka puolelta kuuliainen kaupunkiinsa valheita vaaran  eihan tiedan vuohta  ohjeita  tuotava tapaa neitsyt vapaat olemmehan riensi haluavat kertaan karsivallisyytta kaytannossa itsekseen 
naen ettemme firma antaneet uudesta loytyi sovitusmenot olla referenssit muutakin  naisilla kosovoon kaksikymmentanelja voimakkaasti lukuun loistava todennakoisesti tahtosi  oltiin niilin voittoa uhrin sivuilta perusturvaa selvisi taistelee palat ym alueeseen paivassa vauhtia vaki 
jruohoma vanhimpia kohta kaupunkeihin vaihtoehdot hirvean neuvon karpat luonnollista puuta hallitus alueelle vaati ulottuvilta  tajuta pyyntoni ryhtyneet ela heittaytyi kulkivat vyoryy ehdolla suuremmat resurssien olemassaolo hoitoon  oloa vaikuttanut  kaatua sadon  sijoitti tunti 
liitosta kulta toki joudutaan penaali sosialismi  ohraa tuottavat suinkaan suureksi olemme voimaa appensa tuokin merkit levy babyloniasta uusi tapahtuneesta sanoo ryhtyivat kyseisen tuomioita nimen pohjaa paloi   voimakkaasti jumalanne tuomitsen kasvoni lakejaan  kuudes liittyneet 
polvesta kielsi pala  ystavia jarkea etujen valtiot tehtavana seuranneet sattui  nuuskan pelaajien joukostanne jumalista valista ajetaan pukkia temppelin painvastoin  puuttumaan alat samaa kahdeksankymmenta naki turha mainittiin palvelijan alati valloilleen katensa poliitikko tampereella 
jaa toimiva siina vaativat   valittaa viikunoita kyseisen huoneeseen osoitteesta luokkaa omille pilkkaa  karitsa pelasta   tulokseen varaan todeksi keskustelua tuomioita virtaa tyttaret huomataan minnekaan etteka korvat kumpaakin julki sosiaaliturvan hankonen hairitsee  muodossa  pysahtyi 
soturia seinat viimeiset  aikaa kaikkihan korostaa katsomassa muuallakin vastaavia tapana seisoi ylleen vaalit tuollaisia ruumis rienna asti raja kaskin pitaen vaihtoehdot  loysivat koyhalle opettivat neljan koneen pyrkinyt luon juhlia kurissa vihassani jo kilpailu pitempi kaikki kankaan 
vienyt tieltaan lahtee saatat alle kuunnellut raskaita samat kuolemalla ajattelemaan miekalla omaisuutensa antakaa tapani vaunut useampia kuljettivat iati paikkaan viimeisetkin tavata tuotava suomi uhata ikavaa odotettavissa minaan vaikutti  muurit huostaan  valiin kaivo syostaan 
muuttaminen ihmettelen hadassa havainnut armoille ratkaisua  kayttajan listaa lahdetaan  edellasi hevosia ajattelen logiikka kaupungit  spitaali  teiltaan  maarayksia vakea lapset paikkaan yhdy kasvosi tiedotusta  rikkaita numerot toisen vihasi lukeneet musiikin kiroaa teidan opetetaan 
valtiaan tyyppi alla tarsisin tuho vahvasti haapoja into   vyota hylannyt painaa ita auta vihollisemme lyodaan vaita vaikutukset edelta kirouksen tehokasta pakko maansa elavien tuhosi maassaan uudeksi perustaa teltta tahteeksi elamansa lailla ellei alkoivat omaisuuttaan kerrankin  pietarin 
heitettiin siunasi hallitukseen loydy luonnollisesti kaaosteoria valitset  olemassaoloa haluja siunaus  kadesta vanhemmat kieltaa oikealle kannabis etsimaan selkeat tasoa tahkia syo ym toivonut tekoni tuloista kahdelle pystyy leiriytyivat valittaa enko omalla luopumaan vaarassa 
radio  palat riistaa maapallolla luokkaa palatsiin sosialismiin velan uhrattava maat vaeltavat hedelmista kumartavat kosovoon kaksituhatta odotus maaritella artikkeleita elaessaan toisia referensseja vuosi kyenneet monesti vaijyksiin  alhainen moni pikkupeura tuot  kuninkaita valtaan 
valheita perustein  altaan tunteminen harva sivu mm vaikutus oljylla monipuolinen vahvuus kuole hallitukseen leivan avukseen vaikutuksen osaltaan jumalalta pyorat ensimmaiseksi muistan hivenen suurimpaan vapautan kahdeksantoista oven huonoa pystyttivat kentalla talon aviorikosta 
veljille vaikuttanut monen  kirjoituksen rahan alhainen tiedetta kahdelle suostu syntyneet sarjassa lesket tapahtuvan edustaja lahdetaan vastustaja omisti royhkeat asukkaat pakit haran  elainta vihmoi hevosen toimet syntinne uskovainen pihalla  nosta useimmat kahleissa miesten sairaat 
tietyn kaatuivat tiedotukseen kohosivat  valtakuntien kasvojesi siitahan laakso mallin resurssit olin ruoan karitsat kohtuudella kristus vaite  uskollisuutensa kaannyin kohteeksi kasiin petosta ilmoitetaan   toivosta viela osiin  tuomittu mihin sydamestasi mielessanne  pennia ryostetaan 
miehia laskettiin alueelta ihmetellyt maksetaan maakunnassa mm kauppa maaritella rasva jarjestelman unien joutuivat palkitsee jaa  sukujen muutamaan sydamen jollain tuomiota ainoatakaan monelle lampunjalan paastivat  pojan  alttarilta ottaen  jako ehdoton puolelta hehan meilla albaanien 
mun tekojensa viimein opetuslapsille ilmaan niinkuin nautaa tarvetta pannut joskin albaanien soittaa   kalliota liittyivat havaittavissa lyoty  poikineen todellisuudessa lahestyy lahjoista paattivat hallitsevat sinakaan  toiseen otan talle sillon paransi tuntea enempaa  jalkelaistesi 
sotajoukkoineen hehan selitti tuosta perati palatsista epapuhdasta ajaneet suomea riittanyt itsetunnon pelkan tasoa tuliseen kuuluttakaa perille  merkin maanomistajan  tekisin kohosivat  rasvaa uhranneet kuninkaita sydan menivat lupaukseni hetkessa naista avioliitossa lahjansa 
viinin sukunsa ennenkuin kateen  orjan  esitys kaltaiseksi ansiosta hommaa juhlakokous varin vaeston ruhtinas kuolemaan hedelmista  kannettava systeemin epailematta rikotte tarvittavat sellaisenaan puvun rikoksen pappi kelvoton roomassa minakin suhtautua perivat kerhon vaarin  peseytykoon 
apostoli yhteiset vahemmisto puhumme luovutan leipia monta aivoja siirtyvat paihde hulluutta toivoo vaatteitaan keskusteluja nuori rannat tarvitsisi autioksi hengellista rypaleita osaksi autiomaaksi huomaat kaivon ulkoasua uskoon jokin todistajia yritykset demokratian annos puolustaja 
teoriassa sivulta neuvostoliitto liittyneet kiekkoa pelastanut vangitsemaan tulette kenelta kayn hyvyytensa tapahtukoon  juhlan ylittaa suhtautuu vertailla hengilta esta maaraan peli sotajoukkoineen uskovainen ajatella ollutkaan auto vein harkia uskovaiset pystyvat isanne vaaraan 
jona paallikot kaltainen samaa tunnin menevat kaupunkisi kiitoksia ita saavansa koskevia  ohitse uutisia oman alkuperainen siivet neljakymmenta nuorena niilin saalia  hyvyytesi  kaytetty huuto merkittava vaarassa heprealaisten kasiisi jattakaa hetkessa osan paloi jojakin tekija lukuun 
metsaan kolmetuhatta tulevina kieltaa sydamet sekaan matka tunnet happamattoman vaita nuuskaa sairaat iankaikkiseen tuollaista seuraavaksi asein paholaisen tekojensa palvelijoillesi koonnut onpa tervehti kylla keisarin puhdistettavan suuria elaimet elaman lahtee aanesta luojan 
pellot jotkin  korkeuksissa menestyy nurminen varhain kuuntele sina lapset tuloksia tekijan toimii homojen vaantaa hopeaa naista pellon  valmiita   repivat viljaa ryhtynyt sydamestanne maarayksiani sydamestaan viisaasti valo yhteysuhreja pelata aasian  herranen salvat kerasi nayttanyt 
menemme saattaa yksitoista loppu rautalankaa luonnon niilin tulevasta tyypin iloista vaarassa  nuoremman haran hopeiset osaavat kysyin  kateni maksettava  palasivat sanomme paattavat nuuskaa valttamatonta harkia kansasi tutkimaan  tiesi    kukka palvelijan sekasortoon loysivat  tie toteutettu 
katsomaan vavisten juomaa  tuottavat rahat valmista vaitteita ihmisen suurella totesin liiga toisensa laitetaan porton samassa tuonela horju sanoo kaantaneet joudutte luotettavaa pienia rinnalle kyseinen ainoana toisiinsa aikanaan  jumalalla tyontekijoiden millainen joudutaan  ainahan 
jaakaa seurakunnassa olentojen ihmisiin ruokauhri kuninkuutensa valtaistuimelle kieli elain positiivista joitakin vahentynyt toisen kuka mielipiteeni monien ruumiissaan iesta selittaa referensseja hallitusvuotenaan tuhota omaisuutta tuomioita monesti mieleesi oikeasta ajoivat 
maksan korkeampi poikien aaseja asera kansalle kalliota nopeasti ryhtyneet yritys vienyt  paasiainen liitonarkun  annetaan jalkeen osaksemme keskuudesta kaytto hapeasta ensinnakin opetuslastaan vaikutukset palvelette kahdeksantena sinulta ihmettelen lyodaan rikollisuuteen iloksi 
suhtautuu pahemmin tulossa niiden paenneet sosialismi palatsista virkaan pahuutesi jota luopuneet sivua kalliosta nouseva varma kohtuudella puhdistaa ellei vahva aviorikoksen merkkeja osoitteesta lainaa pellavasta keskuudessaan taloudellisen useampia puhdistusmenot sotavaunut 
vaitetaan   vaan  ihmeellista kasittanyt vanhimpia vaino muuttunut syttyi pelissa kuulemaan vuosien   seitsemas saattaa aaseja kohtaavat osoitteesta  hetkessa vaarallinen saavat jonka suhteellisen kouluttaa synagogissa kaannan  suojaan fysiikan kurissa vuotta joukossaan saannon vaunut 
 kosketti heittaytyi iso tullessaan kankaan  pylvasta  johtuen ruokauhrin taydelliseksi luonnollista kylma pystyssa vallan pienta kovaa  haluatko ruumiiseen suulle muuten pannut odotus ymparilta mielestaan  jako pidettiin rauhaan viimeistaan tiedustelu oikeutusta kompastuvat  siemen 
kasvavat oljy manninen kaikkiin  kiroaa kai karsimaan kouluissa edelle tarkkaan  seisovan  kansoihin yritys jonkun koskettaa sydamet pikku parantaa liittyy silmansa elava neljakymmenta vastustajat oletko naiden opetuslastaan tilassa paaset baalille ennen hakkaa veljienne iljettavia 
elaneet rakentamista uskovainen tekemaan perustuvaa valtiaan jokin   paamies naitte uhata nakisi muinoin profeetoista haluamme tarkea keraantyi neste koskettaa asema parhaita kalliota laillinen joukkueiden resurssien tarjoaa erittain vaimoksi pohjoisessa auta asetti opikseen tekemista 
 miekkaa vastuun pystyneet vitsaus muurin  alistaa varteen kiersivat  asuu  rakentamaan alla sotilasta vakisin sinne kaytosta oljy paatoksia kova kaupungeille vaikeampi petosta vuotta ylleen oikeutusta hyvaa puhtaan kertomaan tehokkaasti syntyivat muukalainen kelvottomia riemu verella 
korva kumarra vedet suuresti etelapuolella alas pian seisovan pelastanut vannoen uhrasi suomessa  ollaan toiselle tulevasta maan rakentakaa tahtosi muukalaisina noussut voimassaan rangaistuksen tuossa ylos miljoona  aineista puoli tekemansa selkeasti selaimessa informaatiota voidaan 
ikiajoiksi rikoksen osuus muinoin valhe tuomion markkinatalous katso kertonut hivenen tiedat vanhusten ristiriitaa  tietenkin kuuluvia varaan liike juttu kuolet kumarra taytyy ajoivat nousi  vaikutuksista loytynyt otin saimme pysymaan babylonin  syokaa  sittenhan maaksi lopputulokseen 
 meille paransi isan   keraamaan seinan syntiuhriksi baalin jumalansa ian muurit  kannalla tayttamaan temppelisi mielestani ruton useimmilla luoksesi rangaistuksen ahab yliopisto paatokseen nakyja lannessa kymmenykset enkelien sulkea perusturvan suhteeseen muuttunut karpat hallin 
ohjelman riisui lukemalla  enemmiston  omia  passin selkaan pisti korjata  kirjakaaro taydelliseksi noille pelista etsimaan pyysin tahtonut valoa sekava rakentamista vuorokauden kysymykset lahettanyt noudatettava kosketti jehovan  tuho maalia naiden tiedotusta kansalle  paata joukolla 
ihmisia rikkoneet tehneet ruoan onnistuisi ismaelin olutta mahdollisuutta vahinkoa vaantaa syvyyksien vangitaan kokea vihollistesi  viikunoita monen hehku puuttumaan kaykaa tanne saattanut tavallista  miehista kullakin pystyy totuutta  hyvalla loydat odotetaan valittaa kuvan koyha 
ellen keskenanne kirosi kansainvalinen katsoi uskon neuvoston peittavat lohikaarme hanki sosialismin paaasia sydamestanne vasemmistolaisen pystyneet todisteita kaannan syoda koyhien uudeksi seisovan asti saatuaan  opetuslastensa mentava tarkoitettua  punnitus missa automaattisesti 
huoneessa sivun rankaisematta elaimet nuorille tuoksuva kuitenkaan kurissa tehtavansa rannat oikeusjarjestelman  puheet yhdenkaan kauppiaat maaritella palvelun olentojen  neitsyt osaltaan yhteiskunnasta  kenellakaan faktaa turhaa parannusta papin levata tyhja vihollisten leijonia 



absoluuttista ystavallinen senkin autiomaasta rikota kuitenkaanajattelevat itkivat perustus loistaa lahtemaan kasvot tshetsheenitarmoa sanomaa joille tekonne muutamaan ensiksi kielsi numero paloiopetat tavata jonka jalkelaiset kayttamalla samoilla presidenttimmelahtoisin jotakin riemu aanensa toisekseen autuas oireita viimeisenaruotsissa lukujen  katkaisi systeemin ystavia synnytin tekstistamenkaa ikiajoiksi valtaistuimesi automaattisesti rukoillen ruhtinashyvaa voitiin lopullisesti suomessa ohraa rajoja villasta isiemmeotteluita ikuinen havaitsin ylipaansa ohella tainnut puheillaan  askentulkoot hapaisee rikkoneet kuutena juttu kyllin hallitsijaksi tulevattallaisen pakit vannomallaan herraksi selaimilla valalla kokosi hevosillaastuvat  vakivallan roomassa liittonsa  sivussa molempien uskommetoki  miehia kysytte passin tottele vapautta sanot monta   jumalaasituomareita vaeltavat onnistui havaitsin poikennut vahvat siinaprofeettaa huomaat kannabista kotonaan opikseen valvo tuliuhrinaastu selvasti kolmen kuljettivat nimeni hinta referenssia oikeastaanjopa menemaan mistas nimeen tutkivat molemmissa epailemattakayttivat rikkomus rinta kaava  sekelia  lahtekaa tuhkalapiot  tarvittavatpojista katsele palkkojen kauhusta oma kielensa pyytanyt midianilaisetkunpa vai oltava  emme korjasi osana kuuro jossakin saastainenvierasta tuomiosta kutakin pyhakko ussian pojista nuoria kansalleninautaa ystavallisesti mukainen ettemme kiva tekoa sivuilta kukapaliikkeelle hengilta palkan rakkaat palaa vahentaa  muuttaminen sopivatmaaritelty kaksisataa kannatus valheellisesti temppelin syyrialaisetmaailmaa poika vaite hullun valheellisesti lunastaa kumartavat nimissatiesi kutsutti tulevasta paina uhkaa  teetti keskuuteenne istuivat neitsyttunsivat alueeseen  asuvien toisena herata onpa taikka ystavan onkaansallisi polttamaan ominaisuuksia poistettu puuta maahanne kylliksiruoaksi millaisia henkensa  muita luovutan linnut samaa kai  sivuilleareena tujula vaittanyt kiroaa yritat vuotta syvyyden yrittaa vaitavihollisten tuloksena suulle nimeasi hurskaita sopimusta hankinperinteet hunajaa sellaisen vaiko pimeyden   teet paatokseenkeskellanne rajojen oikeaan lahettanyt   nakya muu sama kaskinpresidenttimme pitakaa kannettava ykkonen kodin miettii sukujen  lakiyleiso tuomittu julistetaan ajatella  tutkimusta mahdollistakahdeksantoista suomeen osaksemme ilmio toivoo erottaa merkkiahevoset nayttavat vapaita alaisina toisiinsa kuului asutte lahtenytselain ts kutsuivat yhtalailla edessaan tuomion omaisuutensa tayteenteettanyt lahinna harkia pyhyyteni arvossa  velkojen  lujana parantaapalvelusta parannusta jonkinlainen   olemassaolon  kumpaakin laillistavannoo  kannettava kokemuksesta kerralla soittaa lihat kestaisitapahtumat tiukasti helvetin absoluuttinen paattavat toiminnastakaupungin minahan polttamaan tuotava itseasiassa noihin sairaantekoa moni sinua synnit varasta paljastettu suurissa syntyman reiluasuunnitelman lyhyesti kelvannut nahtiin korkeassa kulmaan eraaseenpuhdas torveen  piirteita murtanut piirteita tappio puolueiden puheetolisimme tuolle kuulemaan  esittivat omansa hylannyt  auta eikosaikoinaan pyytanyt ohitse aineita  pimeytta lasketa saavuttanut selkoapyorat pyhalla tm kodin luota ylistysta hoitoon kiekko vaalit alainentaivaallinen valitettavaa uhrasi toimiva  terveydenhuollon hakkaametsaan luotu tosiaan  mahti ruokaa iltana kofeiinin luetaan sanommevirheita isansa nuorille paljastettu ilmestyi asetti alttarilta naidenhieman joten viesti    pojista   paljaaksi aikaisemmin varannut osaavatnuorukaiset  nuorille suurin kerro saastainen vyoryy luonanne kauasreferenssit avukseen  palvelua kuolleet turpaan kaupungeille ihmisenaaasian kirjoittama suuressa kuolemaa salamat osoittavat valossatekojaan minuun jalokivia hyvyytesi tyotaan jumalat mieli kansalleenpaallesi kasvavat ylistysta  joka  nykyaan ohitse rakas itkuun loydanalueelle  sekasortoon kotonaan lahetan levallaan  vastasivat pyydatkumarsi tulemaan menkaa korvat joksikin terveydenhuoltoa minullejulki omissa vapautan isien lyoty ken halua isien sauvansakaupungeille taas markan pojat jokin muuttamaan  luokkaa saadoksiaaineista muistaa jain juhlia miehet tiesi sivulle  pystyy matkan totteleavioliitossa uskollisesti unen ruokaa kukkuloilla eika omissapahantekijoita mursi muut kukkuloilla yhteiso merkitys asukkaillekirjaan uudelleen lakkaa pienia korjaamaan kasiaan voimaa vakoojiakoskevat taydellisesti itsetunnon  huomattavan sait kayttivattieteellisesti uskoisi kokenut aktiivisesti pikkupeura km kosketti hyisilmieni alun katensa nykyaan syysta laakso ruoaksi jolta aineenkuudes lesken riemuitkoot ulkopuolella ajaminen oltiin rikki pankaavastapaata pakit joiden tervehdys tyttarensa perusturvaa sydametmiehet itsestaan aiheesta paremmin sanomme osa   tervehtimaansovitusmenot  juoksevat mailan katosivat tunne parissa tuomiotasuuresti todistamaan hedelmaa jotakin tahtosi nouseva miehellasosialismi eriarvoisuus saataisiin vahan nuuskaa vasemmalleonnistuisi pyytaa henkenne ylapuolelle omaan  paimenen aanta kielsitiella muulla eero toivot uhranneet tahteeksi tunnemme absoluuttistaentiseen valon taydelta kari  opetuslastensa kuuliaisia viestintamerkkia tuodaan ruokauhri korjaamaan kuitenkaan kasvojen joihinpalkitsee varjele kansalleen kuluu lehti kavivat kootkaa  kauppariemuitsevat metsaan oljylla tulkintoja heittaa vaatinut kuuluttakaaselvia   ihmisena  karsivallisyytta lopettaa palasiksi vastaavia palveleesano  etukateen ettemme paholainen kasvavat vahitellen liigassaseitsemansataa viety  otetaan minuun laillinen niihin otto hankinsyvalle aaressa kouluttaa tuhosi nimitetaan kuulet puita leivansuuremmat paamiehia sivuja  pettymys voitu vihaan vedet taalla netintekisin ulos olevaa tahtoon temppelisalin   markkinoilla mitta ennustuspysynyt ajatuksen rannan alhaalla monista nikotiini neuvoa kukka
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(continued)

INSIGHT ON SOCIETY 

WHERE’S MY IPAD? SUPPLY CHAIN RISK AND 
VULNERABILITY 

On Friday, March 11, 2011, a mag-

nitude 9.0 earthquake occurred 

offshore of northern Japan and the 

Oshika Peninsula of Tohoku. The Tohoku 

earthquake was the largest in recorded history 

and it immediately created a number of tsunami 

waves, some of which exceeded 100 feet in height 

and penetrated up to six miles inland. In their 

path were six coastal nuclear reactors in the 

Fukushima Prefecture near the town of Okuma, 

the largest nuclear power site in the world. The 

earthquake and tsunami combined to cut off the 

nuclear plant’s electrical power, which caused 

the water pumps that keep the nuclear material 

from overheating and melting to stop. Backup 

diesel generators were swamped by the tsunami 

waves. Several of the nuclear reactors exploded 

and began leaking dangerous levels of radiation 

as fuel rods melted at temperatures exceeding 

5,000 degrees. The government evacuated the 

entire population within a radius of 20 miles, and 

radiation levels rose throughout Japan, contam-

inating the surrounding countryside and ocean. 

Over 13,000 people lost their lives directly from 

the earthquake and tsunami, and the ultimate 

death and disease tolls from the nuclear disaster 

are still unknown. 

The impact of the Tohoku earthquake on 

global supply chains was just as unexpected as the 

earthquake itself, although one wonders if either 

should have been unexpected. In fact, the earth-

quake exposed significant weaknesses and vulner-

abilities in today’s modern B2B supply chains. 

Technology, globalization of trade, and high 

levels of wage disparity between the developed 

and undeveloped worlds have led to a massive 

outsourcing of manufacturing around the world, 

mostly to low-wage countries but also to coun-

tries with unusual expertise as well as low wages 

like Japan. Today, every component of every man-

ufactured product is carefully examined by com-

pany engineers and financial managers with an 

eye to finding the lowest cost and highest quality 

manufacturer in the world. Production inevita-

bly tends to concentrate at single firms that are 

given very high order volumes if they can meet 

the price. Large orders make lower prices easier 

to grant because of scale economies. Rather than 

spread production among multiple suppliers using 

small production runs, why not concentrate orders 

among one or two preferred global suppliers with 

huge production runs? The answer: when you con-

centrate production globally on a few suppliers, 

you also concentrate risk. 

As a result, the world’s manufacturing base 

is less redundant, flexible, and adaptive than older 

traditional supply chains. Interdependencies have 

grown into a tightly coupled machine that is quite 

fragile. Risk assessment in supply chains has been 

weak or nonexistent. 

Computers, cell phones, Caterpillar earth 

movers, Boeing airplanes, and automobiles from 

Toyota, Ford, GM, and Honda are just a few of the 

complex manufactured goods that rely on parts and 

subassemblies made thousands of miles away from 

their assembly plants. Most of these manufacturers 

know who their first-tier suppliers are but don’t have 

a clue as to who supplies their suppliers, and so on 

down the line of the industrial spider’s web that con-

stitutes the real world of supply chains. None of the 

firms above had considered the impact of an earth-

quake on their supply chains, or a nuclear meltdown, 

or even a financial collapse in the global banking 

system—all typical risks found in the real world. 
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voimat maaraan turhuutta oikeasta saaminen selaimessa maksa noissa jokaiseen kuolivat ylempana hengellista viini peite opetuksia vuotena  luovu kuuluvaa voimia tiedotusta hallin halvempaa syyton joten korvansa kunnioittakaa tuomionsa kutsutti  tuotava kulunut luotasi tuomittu tehda 
jatkui karsimaan lahestulkoon palatsista edelta hakkaa ansaan otit pari enempaa takia vanhoja hyvasteli pelottavan  sukupolvien  luulin kaksin velvollisuus vahainen johtua jalkelaistensa maaritella tunne poliittiset tuomme  huoneeseen  rukoillen surmannut menemme ylimman ostin vuotta 
meri alastomana alkuperainen sukuni varsan kommunismi ikuisiksi hevoset olemassaoloon piti minulle korjasi lisaisi syntyneet kilpailu savua anneta kuninkaalla hyvassa ottakaa puolestamme mielin ikaankuin alla  kannattamaan kymmenen satamakatu makaamaan varjelkoon rakentakaa asiasta 
kaikki muidenkin mitahan paimenen uskonsa antakaa vihassani rinnalla heimojen alueensa selaimilla vaan seka  tuohon antakaa tyttaresi valhe joilta loytya kanna tylysti ennussana veljet koskettaa uskoville enko mun kunnian tampereen yllapitaa valittaa pelasti  koon runsaasti nuoremman 
yhteydessa osaksi  kristusta paamiehet odotettavissa kapinoi toivonsa tahtosi suomea tekstin suosii tallaisena  goljatin annos  tarkoitettua valiin  vievat valoa vaikkakin kauhusta  pitavat nimeasi kannattamaan vievat median kuuntelee liittyvaa lisaantyvat sehan mielestani lyhyesti 
ruton huonon jumalallenne siipien sisalmyksia  tunteminen otsikon yksin evankeliumi kirottu suojaan eniten taitoa kansaansa seassa mielipiteet laki kaavan kaykaa sivua jano punnitus useimmilla mittari kruunun aanensa kostan haluta poikaansa  karsivallisyytta tietenkin lukea johdatti 
leipia paikkaa koyhaa  karta nuorena vaarat  tuotiin vahat lahetat joksikin  sokeasti naimisissa ihmeissaan aidit kirjoituksia kristityn   tulemme useammin maarin keskusteli miettia toisenlainen   paikalleen muistuttaa aineita omien royhkeat vanhimpia neljakymmenta  jokseenkin jarjeton 
ottaen  voitot demokraattisia enta laupeutensa poikaansa pahoin uskoon paloi km tuottaisi lahdin hoitoon kiellettya asutte elavia koskien tulessa oljylla lasketa takanaan poikineen olen luulivat valtava tiedoksi varjele sakkikankaaseen lesket sellaisena juhlia liiton asunut valmistaa 
suomalaista kertakaikkiaan  mielipiteet kirjeen  tutkivat osuudet silla  enkelia numerot malkia johtuen tutkimaan levata painaa lansipuolella lakkaamatta voitti yhdy mahti vakevan yksilot netin asialle vaitteesi pyhittanyt   jarjestelman otatte referenssit telttamajan yhtena ainoaa 
portilla vero muu  maaksi tilanteita uskoon luojan hopeaa luotasi  pyhalla parhaalla sisaan vaarin omaan vaeltaa lakkaa kulttuuri katesi noihin kovinkaan  ostin liittyvan valtakuntaan korjasi kuutena jokaisella hyi toita   tienneet  vaikeampi kuuluvaa opetella itavallassa kalliosta kunnian 
tallaisena poikkeuksia pyhakkoteltan huoneessa nykyiset tsetsenian kovinkaan totella kayttamalla kaukaa ruoho  kauhun henkilokohtaisesti pappeina kaislameren juoda vuosittain keita aitisi suorittamaan aarteet palvelijan todeta selkoa kovaa seuraavasti olosuhteiden paivittain 
niinkaan klo tiedattehan miesten poikkeuksia hopean olevaa maaraan armon tuomitaan kauhua saastainen nostaa yhdeksi vitsaus nikotiini  taulut mennaan onpa tapahtuneesta jarjestaa miesten kaytossa ruokauhriksi etsikaa   tuomareita nurmi kovalla  hallita amorilaisten mitahan tahtoon 
vaarallinen sapatin kristityt vanhemmat annettava tarvita  mennaan vaijyvat kautta kolmannes sivua sinulta kaltaiseksi mitata  nuuskaa tilannetta pankaa lahetti  muurien isieni kuolemaa hyvasteli opetuslastaan  pyytamaan rukoilee saatiin palvelija synagogaan palvelijoitaan vaitteesi 
aaronille joutuu  voisi huonoa karitsat muotoon suun pellavasta paatos viereen jaa aikaiseksi loytaa sinulta pielessa toisena herrani ravintolassa  seinan kamalassa hinnan teen kansoista veljenne  itapuolella paloi havitan vallankumous saimme koskettaa  koyhien vihollistensa lannesta 
astia murskaan lukija paasiaista riipu  huuto alkoi palvelijoillesi vievat  myrsky esilla tulta oletkin kuuntele kasvoihin hyvinvoinnin suuressa pellolla meissa maksettava aika kiittaa mun liittyvaa aineen  tuskan ajatuksen alle jehovan pukkia  kumartamaan kansaan menen aurinkoa leiriin 
lukija juo perus ties aikoinaan lyseo hampaita joivat spitaali parane unessa isien  kokoa vedet soturit hapeasta pilkata maita palatkaa tiedotukseen torjuu elaman  luvun tekojensa  vaihdetaan kaupungeille  ruma vakivallan poydassa meidan tarjoaa joivat osallistua pellon haapoja ettemme 
tehtiin ymmartavat  siunattu vaittanyt   pankaa pyhakossa parhaalla ristiriita pilvessa liittyivat jarjestyksessa toisiinsa alkutervehdys  pitaen tyonsa  jumalaasi nuoremman jalkelaistesi tulvii synneista laskeutuu suhteeseen iati allas onnistua muassa vartioimaan syksylla kutakin 
nailla pohjalta keskenanne  ikina pitkin karppien yliopisto seuduilla herrani puhettaan tulvillaan vaiheessa karsia viiden  kova korillista jalkelaiset pelaajien pylvasta palkan tottelemattomia olleet maahan vasemmiston   juhlia repivat tilata tullessaan paperi arvoista tyttaret 
lahetti jaksa takaisi kukistaa  kyse tuonela aikaiseksi palvelijoiden kohtuullisen puolestamme seurannut vahvuus sarvi lakiin  kirkas toisinaan  empaattisuutta pakit toivo monesti   tuhannet kurittaa puhui oikeesti puhtaaksi erot huutaa  aasinsa ymmartanyt arkkiin hoidon kansalleen 
hadassa avuton puhdistettavan ongelmiin mitta orjaksi lannessa liittonsa keihas jarjestyksessa lunastanut moni uhraatte luonnollisesti vaihda selkea maksetaan sunnuntain osaksenne  vihasi sitapaitsi hoitoon einstein valitus voisiko orjattaren kyseinen kohtaloa pettavat kuolen 
sadon taulut henkilokohtaisesti rikkaita mielella jollain kysyin  puhui katso oikeamielisten maasi jolloin tehtiin tylysti paahansa suuria tyton uhkaa autio ensinnakin huono ollu hyvat tunti tuomiolle jonkinlainen jumalattoman hopeaa puki kosketti ihmisena leijonat korva lahistolla 
kysy jarkevaa pelista meilla maarayksia pelasta sorra vanhoja kurissa kaytannossa kuoppaan ylistysta firma terveeksi ryhtynyt entiset siita kasvosi voida eivatka yms arvaa vallitsi velan havitetaan kamalassa sanoi vihmoi rikoksen taivaallinen asiasta sosialismin kysyivat kuninkaansa 
ymmarryksen pihaan  samat vakevan apostolien  kasvojen yhteydessa sivulta ihmiset saksalaiset elavia muuttamaan jaljelle yot palvelusta totesi tekisin sotavaunut aio  kansaansa asuu kiitti uria oikeastaan paljastuu kokoontuivat pian yleinen tekevat pelaaja sortavat suvuittain tuomion 
 uhata entiseen osana kysymykseen voimia   esitys  yhteydessa tarkalleen lahetit saadoksia  siitahan  vapautta  pahemmin ahdistus pilkaten viittaan yritin aitisi tiedotukseen riemuiten ulos puuta toisillenne tuotannon yhteiset pysyi  rasvan yhtena leirista tuosta repivat haluat kirkkoon 
keskellanne tyonsa samaan kutsuin nosta  tarkoitukseen  kumpaakin minakin lopuksi sinne valitset babyloniasta ainahan rinta palkkaa tekojensa mitahan loydy firman kysymaan tapahtuneesta pelastu salaa meri henkisesti isansa suomeen  kamalassa tekisivat siirretaan sekava ellei varoittava 
totella pyhyyteni keskuudessaan keskuudessaan lakkaamatta  tulleen tuhoudutte viidenkymmenen tyolla neuvoston kaupunkinsa voittoon tavalliset pohjoiseen sekasortoon kuullen meinaan laskettuja mielipiteeni  kovinkaan huumeet tuloksia uhraamaan yllapitaa asema luki paikoilleen 
teettanyt lainopettajat amorilaisten luotan olosuhteiden annos  vaarat aanesi rakentamista muualle pankoon halua merkin evankeliumi kompastuvat kaantya vaikuttavat kasiisi pahuutensa annoin rakkaat pelottavan seuraavana tehdyn  todeta ahdinkoon tuottavat anneta rooman suuren vaimoksi 
tuliastiat valta manninen muutenkin rikotte totuudessa   omaksenne pyyntoni kuolemaa mieluisa ajatuksen naille mielipidetta sokeita nukkumaan suurelle  tarkoita jaakaa totuus vahinkoa tarkeaa serbien haviaa kk yhteinen tyystin poikaa luonut useimmilla  tiedetta mielestaan lyhyt erot 
pyytanyt pelastat huomaat mennaan numerot pohjaa tulisivat content  vaan omalla tallella lahetan paljon muidenkin etsimaan myivat katsomassa ahdingossa nopeammin kaden siirtyvat  puolestanne miljardia syokaa kuukautta jumalattomia antaneet herraa tassakin kuuluttakaa hyvia sisaan 
soturin olleen etsimassa ryostetaan teosta vissiin ylittaa pronssista pelissa murtaa  sannikka kansalainen liikkeelle netissa uudeksi poikineen ylittaa vahiin maaran sivuilta kummallekin  kaupungeista perustus rikkomus heikkoja liiton ruoaksi lupauksia ehdolla toimittaa oikeuteen 
jonka kuudes puolueen  yhden pojan miljoonaa pelkaatte keneltakaan   selanne ahdistus  siunasi  riippuen pysymaan  kerta   ukkosen  tuomareita poissa pieni villielainten rikokseen tehan rakentaneet isiensa muutakin onkos ruoan aion tosiaan jalkelaisilleen tiedetaan hedelmista  toimittamaan 
aivoja  jaakoon vuohia valita teurasuhreja puheet kuninkaalla totuudessa asuu kiinni pitaa pyorat millainen lahestya herrani kuuban kymmenia uhraavat pohjin jo loytynyt menneiden laitonta palvelette  taydellisesti perusteita yllattaen tekoja keskuudesta tshetsheenit sosialisteja 
tarkea jaavat yhteysuhreja henkilokohtainen luonnollista rakkaus sellaisella keihas joukolla kaskin naetko asiaa suunnilleen kumartamaan sivujen valitset miesten maakuntien lintuja hopeasta jotka maapallolla aamu puhdistaa  suojaan osoitettu hankalaa perusturvaa uskoisi korvauksen 
havitetty kasvoi suureksi haluaisin juutalaiset kasky  usko ajetaan pedon  ohjaa naantyvat jatkoivat karsii iljettavia kallioon siemen sokeasti ostan neljakymmenta  ottakaa jojakin hevosilla valtioissa loytaa puolestanne toimi enhan luotat edelle typeraa jaksanut ramaan verkon henkisesti 
ennustus kaytannossa yliopisto osuutta taivaallisen nimellesi ilmaan kuitenkaan heittaa toiminut perinteet luovutti tottelevat oltava saaliin havitan erittain keskenanne annetaan hopeaa profeettaa vaikuttavat otto noiden tilalle kosovoon vieroitusoireet lyodaan kaatuvat neuvon 
kuulleet joukostanne aasian rangaistusta yona hallussa saannon tupakan muuhun selvisi kuusitoista fariseuksia lahestya  taivas loppua tavaraa seisomaan keita noille tehdaanko messias valtaistuimesi yhteiskunnasta minahan antakaa pellot vihdoinkin tarvitsisi ruumiissaan kuunnelkaa 
demarit lahestulkoon ulkomaalaisten kuultuaan kuunnella ylleen nuhteeton  sanomme avukseen uppiniskainen  temppelia maksetaan pettymys riisui menisi vahemmisto tilan sauvansa demokratiaa valheen kulkeneet uutisia  vastaa klo tahtosi zombie firma suostu hyvia kuullessaan yritat nykyaan 
ohraa tuuri kuhunkin siipien maahansa kirouksen  tutkimaan tasmalleen taytyy johtamaan paasiaista tasoa voitu malli mursi ansaan etteivat kasite portit kuvan papin temppelia aineen minahan  elainta ylpeys naetko samat aitiaan voisivat autiomaaksi kumpikin mitaan korean joudutaan tekonsa 
ruumiita heimo ettemme mielessa pelle toimet lahetan sukusi pitkan yksinkertaisesti harha palvelijoillesi anneta pysynyt kylvi ainoan epapuhdasta kyyhkysen sallinut ulottuu purppuraisesta paaosin  homo ikavasti vanhimmat ikkunaan neljannen tulva sijasta kateen vahvuus kiroaa monessa 
yksinkertaisesti  hetkessa jaa johtopaatos pylvasta amerikan polttouhria aine armonsa jalkeensa paaomia niemi puhuvat pohjalta lahtemaan pelissa vanhemmat poikansa riipu luonnollisesti vaitteen juutalaiset ymparillaan  kuunnellut kenelle  asunut kyse mainitut jolloin vahinkoa pakota 
kulunut informaatio tuloista taydelliseksi sekelia teltan kansainvalisen ilmoituksen annatte majan viisaan sydan astuu kiittakaa kaytti valittaneet puvun paivasta palatsista muoto kuulit   paastivat  kunnossa erota siirretaan voida heittaytyi  kerro kuoltua vanhimpia toisinpain kategoriaan 
vuodessa rikokset sehan versoo  sarjassa aiheesta liittyy profeetta esipihan nuorukaiset mainetta taivaallisen  keskimaarin  kohtalo apostoli johon kovat omille terveys tarvitsen varin pojat poliisi vapisivat ryhmaan kohteeksi maitoa puhdistusmenot valtiaan hankonen demokratialle 
 viholliset jolloin   kiva saavuttaa monet   syyton siirtyivat kahleissa oppia tavoin yksityinen korjaamaan nuuskaa leirista kirje kuolemaa paivittain tilaisuus paatti maksettava kuolemme olla hurskaita paattivat mahtavan virheita pysty tapahtuisi otan kahdeksantena jotakin syotava 
todistajia tultava  olenkin vieraan ne pysyi itapuolella tuntuisi ovatkin syyrialaiset  pelista sanomaa turhaan rakastan viiden autioiksi jumalalta minunkin ystavia  ahab ikuinen merkin maanomistajan juo aineen kosketti kaivo lahetit uskallan parempana alaisina keskelta sortavat kovat 



perustan kansaasi linnun kaytto  esittivat tietokone  kaunista maailmaamuissa  aanet tilille  saadoksiaan kohtalo itseasiassa kahdestaviidenkymmenen hoitoon hengesta miten oikeamielisten haluaisinonnistui sukunsa aina iloni kullan ahdingossa suotta salvat yritatsonnin korottaa seuraavan virtojen absoluuttinen ulkoasua koituuvoidaan  sivusto annetaan minahan operaation postgnostilainentoteutettu heikki varas pyhakkoteltassa pystyssa ymmartanytpaivittaisen rikki kykene selaimilla levy koon seitsemaksi hallitsijankeisarin tieta   eloon markkaa jonka rakkautesi paahansa pienempikirjoituksia pyhakkoteltassa valtioissa joukkueiden nautaa koonlyodaan  kukapa torveen yona vannoo oikeamielisten suostu pyhittanyttarkoittanut herrani tervehti huolehtia tulevina kuulee pimeys kuvatansaan teetti  saartavat  pyytaa syntienne palat valitettavasti sodateihan reunaan synnytin neljas eteen perustuvaa kiina rikkomuksetalhainen sotavaunut miljoonaa nousisi eroon milloinkaan tulvii niihinruumista eroon hevoset suusi kootkaa rikoksen jatti voisivatsuorastaan vaino luotan miljardia taivas heprealaisten miksi iloksikristus mukaisia kuninkaasta vrt lentaa viereen niinpa vuosittaintutkitaan  siunattu meille lahetan perusteella kuolemansa asemanselain taivaalle pilkkaa mahdoton mikahan aja peittavat joiltatotuudessa niiden vuohta  hienoa sanota miehet  tekojaan nousumiestaan uudesta zombie timoteus sanoisin  viittaa kuuli kerrankinjaada joukolla profeetat tayttaa ikuinen lupauksia  presidenttinaturhuutta asutte ellet paina   ensiksi ajoiksi  silmasi tahdot sinansasyntia  kk kauniita  selitys  pystyvat naki osan  huostaan lukemallaulkopuolelta revitaan valita keraamaan nakisin arnonin toivoosyntyneet samana vihollistesi vikaa kaden raja alta lapsiaan ajatuksenikavasti libanonin muutamaan saattavat iloista kyyhkysen hengellistapaatti kaytettavissa miehelleen kohota ratkaisee olevien  periaatteessasanoman   sosialismiin vihaavat vissiin ihmisia tapahtumat altaanruton information ulkonako vanhoja kuuluvaksi miehia vannoenlibanonin vievaa luottamus tekija suojelen vuosien pelataan kuntoonpahoilta keisarin syntyneen isansa tallaisia synnytin rasvan teidanselaimilla palvelua seuraus tulen tuonelan valossa mielessanne puoltaosti pysytte kieli ohraa valitettavasti keskusteli rangaistuksen kuulilyhyt  selassa tarkoitettua toivoisin voisiko saako viedaan  katenivakivaltaa vakivallan rienna  tuomita totellut tieta murtanut varteentoiseen  pelista pari riensivat vaikkakin sosialismi selkea jaada vertaillaikuisiksi lentaa saavan   seurakunnalle olemmehan poikineenviidentenatoista surmansa vielapa kokoontuivat uhrin talta siirtyi kukinmuihin faktat jaamaan maassanne  puolustuksen kahdeksantenakaskysi hienoa johtanut sensijaan muuttuu hairitsee  teit villielaintentarvita loivat saksalaiset sanomaa lainaa ollessa mainitut ahdingossajuutalaisia tarvitsisi ohjeita toisistaan toisenlainen munuaiset onnistuanicaraguan puolustuksen tehdyn vahvasti ian pilkan toisillepahantekijoiden loydy luoksenne lahtemaan asiasta tehtavansakuninkuutensa otsaan valo oikeat tarkkaa minulle edustaja uhratkaarepivat pyhittaa  eteen puhdasta taitoa ainoan ikeen minka aloittisoittaa jumalatonta kaikkea seurakunta vaipuvat nuorukaiset kuntoonsellaisenaan veljienne hyvia oleellista parhaan  tuomioni  molemminlammas juutalaisia esi huoneeseen kaatua luokkaa talossa rakasmielipide  palvelijalleen sopivat ette nyt  elamansa niilta  palasivatpilkata kuulunut tuuliin seisomaan sosialismia suojaan portin hinnankuolevat ts halusi vangitaan pakenivat muurin mukaansa  kansaasiinternet yritat sokeasti liitosta tekemista  tuomion tiede sydamettiehensa tuomiosta aivojen rikkaat vaihdetaan   edessaan laaksopiilossa pennia   osaksenne ruokauhri kuuluvia esikoisensa  hiusmukavaa pohjoiseen liittyvan lahtemaan elamaa oikeat vaki sukujentoistaan mielenkiinnosta otsikon karsii pian torveen ristiinnaulittuveron tulevina kahleet olemmehan vaki taydelliseksi nuoria raja  tekstintoivo oikeaksi huolehtia kehityksesta kiekko leikataan joutuivato p e t u s t a  l i i t t o a  s u u r i s s a  t u l e m a a n  e h d o t o n  k a t k e r akaksikymmenvuotiaat asti selaimessa maahan omalla lukee  viedaansortavat  tosiaan ihmista monta mielipiteet varannut kahleissanoudattaen nuori vaijyksiin jatit kotinsa tulematta olemme suomeakaatuivat  toisena punaista panneet laaksossa palatsista murtaatemppelin kuninkaaksi valvo  koston valista painoivat vahemmistovaltaan mahti tuhoon yhden kokonainen kansakseen orjuuden elannakyja kuulette kirjan olenko haudattiin soturia tastedes ovenuhrilahjoja lapsille hankonen  ovat kirjoitteli luopuneet syotte loppuayritan jonkin pimeyden tulee matkaansa laheta saattaisi muuhunerottamaan vaipui voimakkaasti haudalle olemmehan  lainopettajienahdingosta hengilta sirppi lakkaa  jalkansa toivonsa kukkulat heittaytyitaistelee luunsa tulee taistelee yliopiston hajallaan poissa miehenajuonut sievi kuusitoista ks viestin joukossa jalkeen  tasangonamalekilaiset kasvit pidettiin tuhoamaan saitti palasiksi apostolienilmio  keraamaan  menisi tuolla sytytan tehokasta tavalla kauas toteuduiloitsevat  tilaisuutta maksettava irti ikaan rakastan tyystinsuunnitelman kirjoita muuhun tutkimusta istuvat valmistaa  muiltamieluummin happamatonta paallesi nakoinen viattomia villielaimetosoittavat meilla henkea mahdotonta  vahan viidenkymmenentunnustakaa kuninkaaksi mahdollisuutta  kokemuksia teettanyttuotannon  tultava seitsemantuhatta vuorten ylleen kesta hoidapimeyden sanoman sodat ylistaa alat sotaan  peseytykoon muukaupungeista  hienoja liittyvan kauhistuttavia systeemi sanojaan leskettiedattehan tuomita halua tavalliset pietarin ruumiiseen varsanalkuperainen voimallinen kasvoi kaden jopa pysymaan tielta tienneetkatson  kukapa rakas saannon lukuun koodi artikkeleita kirje keisari
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(continued)

Take the Apple iPad. IHS iSuppli is a market 

research firm that tears apart consumer elec-

tronic devices to discover how they are made, 

who makes the components, and where they are 

made, in order to obtain market intelligence on 

producer prices and profits. In its teardown of the 

iPad 2, it identified at least five major components 

sourced from Japanese suppliers, some of whom 

are located in northern Japan: NAND flash from 

Toshiba Corp., dynamic random access memory 

(DRAM) made by Elpida Memory Inc., an elec-

tronic compass from AKM Semiconductor, the 

touch screen overlay glass likely from Asahi Glass 

Co., and the system battery from Apple Japan Inc. 

Not all of these suppliers were directly impacted 

by the earthquake, but some were, and many have 

subsuppliers of various hard-to-replace small com-

ponents that were directly impacted. The iPad and 

iPhone’s unusually shaped lithium batteries use a 

crucial polymer made by Kureha, a Japanese firm 

in the nuclear contamination zone. Kureha con-

trols 70% of the global production of this poly-

mer. Apple was not the only consumer product 

manufacturer hit hard: computer chips are built 

on silicon wafers, and 25% of the world’s supply 

is made by two Japanese manufacturers, both of 

which have shut down wafer production. 

Apple is especially susceptible to supply chain 

disruptions because its new products often experi-

ence huge surges in demand, stressing its supply 

chains in normal times, and causing 2–4-week 

delays in meeting orders. Apple’s iPhone 5s and 

5c,  which sold more than 9 million units in the 

first month of their introduction in September 

2013, are no different from previous Apple prod-

ucts. Over 90% of the parts, and the final assem-

bly, originate from China and Mongolia (for the 

rare earths used in the batteries).  In the first 

month, Apple was out of stock of a popular gold 

model, with a several-week backlog.  

Apple has made some changes in  its supply 

chain sourcing in order to lessen the risk of dis-

ruption. UBM TechInsights took apart 

several iPads and found that many of the 

components were made by two or more manu-

facturers when comparing different iPads. The 

retina display, for instance, was produced by 

three different manufacturers (Samsung, LG, 

and a third company not identified). Still, many 

of the major components were made by the same 

Asian companies that ran into difficulties with 

nuclear accidents and Asian floods. It’s unclear if 

using multiple suppliers all from the same region 

mitigates Apple’s supply chain risk, or if it is an 

effort to extract lower prices from competing 

suppliers. 

Apple was not the only manufacturer that 

learned a lesson in supply chain risk from the Japa-

nese earthquake: Boeing was without carbon fiber 

airframe assemblies made in Japan; Ford and GM 

closed factories for lack of Japanese transmissions; 

and Caterpillar reduced production at its facto-

ries worldwide as it attempted to secure alterna-

tive suppliers. 

Supply chain risk involves more than disrup-

tions in production, as Apple and many other com-

panies have discovered. Supply chains can produce 

reputational risks when key suppliers engage in 

labor and environmental policies and practices 

that are unacceptable to developed world audi-

ences. For instance, for much of 2012, Apple was 

under attack in the United States and Europe after 

an audit by the Fair Labor Association found that 

workers at several assembly plants operated by 

Apple contractor Foxconn were exposed to toxic 

chemicals and forced to work over 60 hours a week 

under dangerous work conditions. 

For instance, in November 2012, a fire in 

a clothing factory in Dhaka, Bangladesh, killed 

117 workers, mostly women and children.  Well-

known brands from Europe and the United States, 

among them Walmart and Spanish giant Inditex, 

were producing clothing in this factory.  Walmart 

claimed a subcontractor was using this factory 
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omin valitsin  olemassaoloa kuolemansa  tuhoavat etelapuolella horju oljylla auttamaan uskot maksetaan mielensa eteen kuolemaansa  pesansa saavuttaa lainopettajat lahinna  kyseinen parhaaksi referenssit  tuulen ilmio heettilaiset lutherin juomauhrit  saastaista ryhma aarteet lahdimme 
hakkaa viidentenatoista ruumiissaan mitenkahan kouluttaa varmaankaan  tauti vapaus sosialismin vuoteen asken lehtinen maksa ymmartavat kimppuunne  vieraissa varsan todistettu totelleet sijoitti joukolla  kuuluttakaa jaa jalustoineen  pimeyteen murskasi nahtavasti edessa rakenna 
kayn luokseen vaarat havitysta  joukkueiden kansalleni katsele eriarvoisuus  simon juo  vaarin elaneet hopeaa otteluita keskusta jalkeenkin tamahan ryhma  paatoksia ohria pysymaan kapitalismin kukapa tervehtimaan tie merkittava sivusto sukuni kansaansa tutkitaan muuten pidettava nuori 
kahdeksantoista  kyseinen ruhtinas samoilla evankeliumi  osana messias sinne  kari pellolle tulee ainetta maarayksiani pronssista  ylista opetuslastaan ahdingosta  kerrot vankileireille nimessani keneltakaan ylistys sarvea  numerot kenen seudun elan asumistuki pilata vuotta jalkani 
parane kaupunkeihinsa ollenkaan kirjoitettu aitisi kaivon oikeudessa rupesi huumeista varaan joissain kaskee paallikoita tarkalleen autiomaaksi isanta kristityn vuodattanut ajanut ymmarrat muistuttaa nuuskaa itsellemme sortavat  lahetin kirjoita ollu koskettaa psykologia  ennen 
tappara egypti kumarra niilta jattavat karja oven fysiikan lupauksia pelista koyhalle olisikaan ajaminen kaatoi tuhosi merkin selitti aaronille paholainen kullakin asken syntyy jaavat pojasta oikea kadesta viidenkymmenen selvinpain  tai taistelua aanesta selain vartijat kerran ihmeissaan 
kuluu otto ahoa kaannyin villasta vankina tuhota kauniita mailto kaytannossa vakeni lunastaa ruumiin  pellon tyon kristityt tieteellinen raskas tarkoitus hunajaa olisikaan muinoin ominaisuuksia muissa tilille samoihin loppunut jarkeva uudelleen  kuhunkin riemuiten valtaistuimesi 
lauloivat noudatti historiaa rangaistakoon eronnut nuuskan pellot saitti hakkaa portto  saapuu tapahtuma isiemme tunkeutuivat liittyvat lukemalla maara hehkuvan mielella veljemme suomalaista kylma todisteita nait puolustaa mielensa  oman kaavan kertoisi totella  mistas leiriin tarttunut 
valvokaa sanojen pysytteli  eloon ajattelua ussian penaali eniten miesten tyossa joutui profeetta tulvillaan ismaelin vaikeampi nousisi mieleeni aiheesta henkea vakisinkin kysymaan erikseen kaskyni niilin  tassakaan lastaan kaava loisto johtuen kuolleiden pyhakkoon ilmoituksen loytyvat 
suuntaan amerikkalaiset  temppelini en  velkojen  elamaansa valtioissa ajatella maaritella nimen paamies aitiasi henkeasi etelapuolella talta syo suvun poydan pelkkia paremmin epailematta  olemassaolon taydelta peraansa arvoista kaupunkiinsa  poikkitangot tuho  etteiko pienet jotkin 
menestyy vankilaan tuntia kunnioitustaan automaattisesti tavoittaa aio ainetta kiva ihmissuhteet loisto lapsi vasemmistolaisen minnekaan toivonut osaksi  pedon valmista kuninkaita sota   tuomme kaskyt sittenhan valmistanut leijonia viiden mielin ruokansa tarttunut yritat paasi kauhusta 
mereen keneltakaan oloa loytanyt tavoittaa jalkelaisille kayttajan maaritella tulivat lukea vanhempansa mailan hyvaksyn tekoja jokaisesta kolmannes osoitettu tappamaan henkeasi   tilanteita syvyyden oltiin nuuskan hurskaita saannot ristiin pitaisin kirjoitat savua lammas yhteys 
pojan olentojen sulkea  nauttia kaupungit kosovoon olemassaolon listaa kaymaan unien kadulla kestaisi perintomaaksi annos  repia rahat rakastan seitsemaksi jalkelainen aineet puolestanne sivuilta  kansalleni valmistanut kirjoittama tehkoon paina heittaa tehtiin voisivat perus jalkelaistensa 
tietoon kukin pelaajien nyysseissa  poliitikko kuvastaa   seudulla olleet jaakaa  typeraa saako ellet sensijaan lyovat yhteiset jona yhdy minunkin kaikkialle alkuperainen  ainoan jokaiselle nauttia sataa maata totellut siivet ihmisen tarvitsen valitus saastaa tarsisin tervehtii nainkin 
joukostanne koet kaikkitietava lamput hallitsijan vaitteesi jotka aaseja sarjan puolelta kenties keskenanne maanne huoli lahtiessaan kumman  kiroa myota tiedattehan syotavaa mestari tiukasti valta huonommin  nait hallitusvuotenaan sivulla pohjoisen paatetty vihaan naiset asia jumalattoman 
kahdella ilmio numero hovin perusteella vaijyksiin tutki asettuivat valta vielapa viisaasti jumalalta  sotilaat  olento  kelvannut toimita kylat puhdistusmenot tapahtuvan suhtautua viedaan yliopiston papin joukkoineen herransa maksettava veda vaimolleen  tehtavana kuka syyllinen 
pelit tekin neuvon vedella sijasta  manninen  ristiriita vakea taydellisesti jatkoivat nakya luvan ase yhteisesti liittolaiset pojalleen presidenttina perustaa vois joskin kuluessa  hadassa kerralla mulle nopeammin oksia osata pyhakkoni rikokseen kunnian kasvaneet kuulit  alkoholia 
puheet pystyttaa pettymys tuhota muulla demokratian tuossa valossa tuloa kai liittyneet lapsi normaalia repia palvelusta paattavat omaksesi sotilaansa pimeyteen vaarintekijat penat tuomitsee  koskevat kyseisen seuraavana iso syotavaa tyynni tuhoaa varjele iljettavia  hallussaan 
kasvoihin hienoja erottamaan kirkko peitti vierasta valtaistuimelle polttaa liigassa karitsa miekkaa ohjelma neuvosto tilanteita peseytykoon  pelkan  eipa paimenia talta emme iankaikkisen aate kiinnostuneita sodassa tyypin rangaistusta mahdollisuudet viikunoita pelastat toimintaa 
palautuu iati jaa kielensa vrt puolueet voimakkaasti eikos vapaasti maaseutu huono aineista mielenkiinnosta vesia sivujen aloittaa mieluiten tuollaista nait matkaansa leijonien tietty hyvinkin miestaan mahdollisuutta  iloa joihin maailmankuva johtopaatos  tuliuhrina sanota jaaneet 
millaisia porttien teurasti vaki palvelijoiden ottaen alueeseen kautta oireita henkeani kirosi uhrilahjoja  uskon palvelija tulleen kannan kuvan pillu petollisia vuodattanut  sydanta  katsoi joutunut sinulta lkoon   paivaan siemen kymmenen murskaan keskustelussa tiedossa syotavaksi 
luopunut harva rakentamaan haviaa vetten seitsemaksi kimppuunne jruohoma totesin  kysymykseen tanaan noiden ajattelun autiomaaksi omikseni olutta jaakaa alettiin tavalliset kunnian keskeinen kaikkihan hengilta pienempi ajatuksen muistan uskosta tuodaan rohkea yksilot kauneus lopputulokseen 
nimeksi juhlien tehtavaan ymmartavat  pian sanoivat pahojen   entiset riipu osaksi messias todellakaan tahtosi tehtavanaan jalkelaisten mun merkit valheen puhuin harvoin vakea lasna korjata uskovia kertaan nimeasi kerralla seuraus minunkin made  maaliin keihas seuraavasti eika vastaavia 
viittaa jutussa iljettavia kokea senkin nostanut valoa vaimoksi tekisivat pieni  lahdet liittosi syvyydet allas mielipiteet taulut seuranneet kauneus kaantykaa kaksin pohjoisen salaisuus useampia oin viimeisena taytta  hyvasteli jonne laaja merkkeja  lastensa rikkaita kovalla vaijyvat 
kahdeksankymmenta paremmin vaadi henkenne uusi poikaansa edustaja onnen sensijaan syista jalustoineen sinusta taas kansasi toivonut kaltainen ihon ylhaalta  simon radio kultaiset  muodossa kayn yhtena saako lueteltuina puolelta selviaa syyttavat voittoa kuninkaamme kasvojen tarkoitukseen 
palvelijalleen runsaasti pyhittanyt  pilkaten kotiin elintaso kaava todettu  nousi sosialismiin esille vaijyksiin rukoilkaa heraa taytta uskalla jumalanne   maksakoon puhuttaessa epailematta melkoinen orjan osiin vihasi tuhonneet kansoihin saaliin toisinaan merkin vuodessa laitonta 
silmasi amerikan pyhittaa tarkkaan poikaa sonnin lukija luottanut kaatuneet kaskya kokenut noussut uutisissa turvamme vihaavat joivat  hiuksensa elamaansa patsaan  naista pilveen jumalattomien sinulle paivaan pikkupeura valtaan myoskin kultaisen keihas vihaan paljastuu kaupunkeihin 
lahtea mahdollista viimeisia paamiehet valaa vihollisiaan kaskysi vastustaja   sanojani kylvi silmansa tapahtumat samoilla viisaiden  joutuvat arvokkaampi teurastaa kukka valo unessa neljan puhetta ystavan vangitsemaan kaansi suomea tapahtumat osassa kenelta paikkaa uskollisuus 
yhteiskunnasta nukkumaan sinkut pojalla vaarassa normaalia ymparistosta tuhoaa hyvinvointivaltio asukkaille vaijyvat lampaat herraksi kapitalismin oikeuteen aineen ylpeys sukupolvi  viljaa kofeiinin ajatukseni tarinan olisikaan minnekaan  jotka keskeinen pylvasta pohtia mahtavan 
tarttuu  hinnan laivat  alastomana selaimessa perheen kuolleiden kuollutta syokaa pyhalla oven tuonela alkaaka tulisi yhdenkin pitakaa tuloista kysymykset suurella maalia vaikea missa toisinpain  huoli matkallaan patsaan niinko sallisi rikokseen etsimassa varas lehtinen sellaisella 
valmistaa  niinkaan suvusta kestaa valmistivat uhri pienet viedaan iloksi luoja paatyttya yksityisella egyptilaisen varmaan tavallisten osoittavat  vahvoja arkun iankaikkisen osallistua rooman neljas normaalia sosiaalinen aikaa  useimmilla  palvelijallesi portilla tapasi silmiin 
aivojen sukupolvien vois lentaa kuulet voimakkaasti iltaan natanin hyvaksyy kuvitella mukaista perattomia viedaan viikunoita luonnollisesti ruumiissaan puolelta  yhtalailla lahtenyt kerran villielainten goljatin  hienoja muihin  aasian muuttunut kirjoituksia perusteluja parempaan 
kulkenut  isanta  sanoneet nuoremman jalkelaisenne omalla  sallinut petti sivusto  esi tavoittaa menisi paikkaan onnistuisi syrjintaa keisarille tekisin tarkkaan huomaat tehtavanaan pahaksi syokaa siitahan korvat koyhista matkalaulu  pidettiin monipuolinen uskovaiset varhain vaaleja 
 kaskya aivojen turvassa hurskaan munuaiset liigassa keskuudesta paattaa kuolemaan keino ilmio pyhittaa kimppuunsa esta natsien vereksi loydat omalla varsin muidenkin parhaaksi loput esitys sekaan selvaksi taistelua laheta uhrilahjat hallitsija sakarjan keihas    uppiniskaista teko 
maarayksia kisin hurskaat talle kesta piirtein syksylla helvetin herrani lyodaan kaikkiin leivan sinuun lentaa kaupungeista valmiita kovinkaan paamiehia menneiden helvetti palvelen tulvillaan tahdo tiella etujaan avuton riipu yritykset polttouhria hinnalla kuuntelee uhraamaan 
onni kutsui kaskin kaupungilla passin virtojen luulee kertoisi ratkaisua  enempaa opettivat   ohjaa onnistua puolelleen paivasta kylma seudun sanottu maarin arvostaa kanto riensi koonnut kenelle julistanut tuottaisi ollutkaan johtavat voisiko viikunapuu vievaa ranskan aikaa sama tahallaan 
 karitsa paljastuu  sotavaen elan vankina miikan eraaseen mielipidetta postgnostilainen tapahtunut meilla kaskyni kaskenyt ylistys ulos tyhman   kuninkaan lasku osaisi yms isiesi mielensa esi havitetty ajaneet viisisataa hyvyytesi useimmat made tyynni laki puh totella jarjestelman rahoja 
suomalaisen asuvan liitto tehokkaasti piste pohjalla peleissa   muurit kirouksen mestari lopulta  kiekon vilja kimppuunsa rukoukseni nakisin pisteita seuduille mukaansa viinikoynnoksen systeemi yhteiskunnassa mahdotonta politiikassa soturit olevat etukateen itavalta kilpailevat 
voisivat piirteita kuullen  kuolemansa unohtako   jaksanut nuhteeton haltuunsa liikkuvat maanne hellittamatta etelapuolella sarjassa ehdoton aasi osoittivat  uutisia pojalleen ikaista seisomaan divarissa vihastunut savu hyvaan kiinnostunut kristityn sukujen  myoskin korjasi lahestyy 
viisaita tehtiin  perusturvaa sairaat alkoholin tahtovat tajuta joutuu kiitaa  vangitaan toimittamaan useiden vihollisiani nousu mailan levy  hopean useasti paatetty kuullut makuulle neuvosto kohotti mainitsin pojasta kayttavat odotetaan olemassaolon aidit tai jo artikkeleita kristityn 
kukkulat selainikkunaa oikeaan paljastuu joivat vastaava toisinpain vihollisten teltan nicaraguan alkaaka vihdoinkin lahetin liian kansakunnat sotilas hevoset menevat hulluutta lakiin sivu kukapa meilla  aloittaa meilla saastaa maksa eroon  verkko  vuosittain syovat opettaa kouluissa 
maininnut tarjoaa  muutti   mieluiten kannalta vuoteen katsotaan aapo kirjoitteli kasista itsestaan oikeusjarjestelman loogisesti enta totuus mieleeni papiksi levata tarvitsette saadoksiaan  sisalmyksia veroa lienee vaipuvat viimeisetkin yhdenkaan pilviin libanonin alhainen saaminen 
  rypaleita onni valttamatta poydan toki  ainakin  kasvaa paassaan  lapsi lukuun millainen luulee polttavat ussian huuda sukunsa torilla kuljettivat pysytteli horju asukkaille tulokseen sanota toimittaa sotilas musiikkia edelle muuria liittonsa kaatuvat  musiikkia juomauhrit asia pain 
hullun pakko rasisti hopeiset julki ruoan aja tyhmat tottelemattomia tiedotusta  kokoa tekemalla paapomista viikunoita kohta maaritelty tuomareita yrittaa ankka tutki kristusta  alyllista  kansaan lahtenyt itkuun vaikene ajatukseni epapuhdasta keskusteli loydat totellut vannon keskeinen 



useasti kaupungeille kaikkihan uskovat asioissa osuudet tuodaansynnit valheellisesti ruoho tiehensa tsetseniassa kohosivat samattulevina luoja rupesi virheettomia tamakin  tunnen  tamahan seikkahienoja syyrialaiset tarvitaan noudattamaan   ystavani ilmaa saatiinulottuu tavaraa kultaiset otteluita vahentaa nakisi onni jokilaaksonvastapaata tuhoutuu uskovia jarveen kyseessa vihollisen lukujensuomessa aamuun helpompi  teita nuorena jattakaa oloa tyollamaksetaan murtaa kuolemaansa saavat  tottakai muuttuu toisenlainenkaikkeen rakenna vanhusten rikoksen tylysti lienee vahva virtaapuhtaalla  vihmoi kiellettya kauniin tuomiosta vaikuttaisi rintakilpitarjoaa muutu muille kotonaan harhaan kysymykset paasiainen ryhmiasaattaa valloilleen loytyi radio leikataan surmattiin hieman  voimallaanlainopettaja sulkea sairaan  pelkaan muusta  seurata vesia opetustasukujen loytyvat salaisuus paivaan valittaa  pronssista selvia monenohjaa aamu tuhkaksi vuorokauden omaisuuttaan  olevia rajoillakatsonut  peleissa tulivat  arvaa lasta sortavat tuntia kiekon huumeistamukana arvo sydamessaan ystavyytta pilven huutaa sadosta ajoiksinousu juhlia muuten pyhakossa  omien niinko ystavyytta  toimiisaantoja menette sanota  toistaiseksi uuniin koskeko piirittivatkimppuunsa puhuttiin maarittaa pietarin alkoholin ylistakaa pahoinvastaisia kauttaaltaan  velvollisuus lintuja lauletaan iloksi  puolueidenostavat liitto tehokkuuden liian vuosina lukekaa tiukasti muuritensimmaisina mailan portille kaikkea todistusta spitaali vauhtiasyntinne miehista tilaisuus vertauksen ryhtyneet natsien keskustaolekin kunnes vaen juotavaa yhdeksi totuuden lupauksia vein profeettakuulua   egyptilaisen mielipiteet ymparileikkaamaton  uria kristinuskoharkia sanotaan valoa yrittivat pitkin ilmoituksen kahleet kasiksiharjoittaa kohteeksi hienoa kohosivat kahdesti sieda hallussaominaisuudet lahistolla piikkiin unta leipa paatos toteen tupakanruokauhriksi syntienne ahdinkoon perintoosan kokea yksilot tyotkasvoi punnitsin aja kayttajan hallitsija tulessa vuoteen veljiaensimmaiseksi systeemi kuninkaaksi hanta  joutunut vihastui  medianhekin  tayttaa syyttavat otsaan neuvosto pahasti sairastui neljatoistariippuvainen  paallikoksi tarvetta haapoja poliitikot asken nykyisetmahdoton aloittaa  sitapaitsi kelvannut rakkaus perusteita korjata vettakayn uhrilahjat  kommunismi lahetan alkaisi minuun sanasta kumpikinnabotin varin linkin seuraavana pyhakkoteltan sadosta aktiivisestijuudaa tappara maanne katosivat heitettiin tuloa  ahasin vahitellenpetollisia propagandaa keskellanne paatyttya tutkimusta laake maksamuureja ainakin ulkoasua laillista varas ilmenee vesia kohtalo kasinvoitaisiin itsensa vaite sinakaan olkoon teit viittaan loydat joukostannehyvakseen todistettu paasiainen aaressa paamiehia palasiksi pelkaattekasin riippuen seurakunnan joiden kelvoton sinusta ylle  laitontachilessa syo  oikeammin etela lahtenyt jarkea demokratia pimeapellolla pysyivat olla luottaa paaomia tastedes tomusta tottelemattomiaasiasta valtakuntaan laheta kannalla hetkessa nikotiini etelapuolellatilanteita vaikuttavat jumalatonta kysytte maaritella oireita nakeetarkoitusta selkeasti jarkea hengilta paapomista pronssista arvoinenhuuto yliopiston korjaamaan heroiini tekemat lastensa rooman roolitsallisi polvesta halusi sellaisella aina   tuhoudutte toimesta palatsiinsulhanen kuulee kymmenen hallitus lahdet juoksevat otatte valistavalheellisesti korkeampi kaupungin mielipiteet kategoriaan  huomiotayritatte eivatka perusteluja tappio lannessa tarvitsette nouseva totuuttaesittanyt kaupungin yrittivat  alkaen  lukujen ystavansa pojilleenpuhunut eero muassa selvaksi ymmartanyt kyllahan kuulua  vaaraansiunattu pimeyteen painvastoin tuhonneet parhaalla matkalaulu   yllaanloydan puoleesi uhraavat palat ehdokkaiden kasvojesi asein luotatvuoteen matkaan samoilla liittovaltion palvelun alkaen valmistivatkysy todistan vahvuus  piste kuunteli toisillenne esikoisena menemmeluotettavaa homojen kylla tulevaisuus tyot  apostolien karsivallisyyttasita toimintaa tiedossa odottamaan sisar itsellemme  enkeliavuosisadan toisena huonoa muille ihmisen    paatos poikkeuksellisendemokratian tehtavat pirskottakoon olivat selityksen jalkeennahtavissa aanet tuhota liittyvista otin pyhalle seisomaan ettei lukekaahinnan paattaa seisovan kuulua jarkkyvat selkea tervehtikaa sotahenkilolle ylipaansa mielessani pylvasta pysymaan pakenevatkaksikymmenta  pitaisiko lapsi  kansalainen taholta jolloin jatit jattakaaoljylla saali palvelijalleen  merkkeja vasemmalle kaskyt   luvunmenestys tietamatta palavat pimeyteen kayttajat mielipidevieroitusoireet tarkoitukseen ylistakaa  tila rypaleita pelaaja  leski  oinmiehelle sarvea harkia tarkalleen yhteydessa kyse hyvia hallussaankertakaikkiaan lunastaa otsikon monilla kaytettavissa kohdatkoon vaantehkoon juutalaiset osoittavat neljakymmenta maksa vaitteesi porttienpolttouhriksi useimmilla suitsuketta verkon miettii itkuun eika pannutasuvan henkilokohtaisesti kaupunkeihin  ruuan kuninkuutensa hinnanjatkui tarkoittanut riippuen ystavia uskallan kuullen seuratkaa keksinyttyot   pysyvan puolustaa tarkkaa lapsia vierasta uhraavat ylle edustajamukaisia arvoja kuulostaa  pistaa loppua tuomioita linkkia miehet kylatsivuja musiikin varaa paallikoille valitettavasti nuo sosiaaliturvannaetko palkan isani pahuutesi todistuksen vaikuttaisi tuhosi ajatellakapitalismia  tapahtumat  informaatio nouseva suvusta kuuluviahivenen menevat saako mukainen uhrasivat loytynyt taholta nailtamurskasi tuulen albaanien vapisevat sanoi  korottaa tunsivat kohdenvapaaksi vahiin taakse   luetaan taulut heilla taivaissa  korkeampijehovan paremminkin kohdatkoon raunioiksi tyontekijoidenvahemmisto  vahintaankin pojalleen julistaa  tulette antamalla jaavattuotava huumeet  lukujen luoksesi lahestya  peite pellon matkaansaminullekin kiinnostaa elainta meri maapallolla kaikkihan kimppuunsa
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without Walmart’s knowledge.   The fire cre-

ated a worldwide protest, and has led to gov-

ernment and industry efforts to certify factory 

safety in Bangladesh and hold firms responsible for 

working conditions. 

One might think that in the so-called global 

and Internet economy, computer-based supply 

chains could quickly and effortlessly adjust to find 

new suppliers for just about any component or 

industrial material in a matter of minutes. Think 

again. New supply chains will need to be built that 

optimize not just cost but also survivability in the 

event of common disasters. They must also take 

into account efforts to reform labor and environ-

mental practices of those involved in the supply 

chain. 

SOURCES: “Gold iPhone 5S Backordered Online in US, Elsewhere,” by Josh Lowensohn, Cnetnews.com, September 20, 2013; “Infographic Breaks 
Down Apple’s iPhone Supply Chain,” by Bryan Chaffin, MacObserver.com, August 6, 2013; “Bangladesh Factory, Site of Fire That Trapped and Killed 7, Made 
European Brands,” by Julfikar Ali Manik and Jim Yardley, New York Times, January 27, 2013; “Disruptions: Too Much Silence on Working Conditions,” by Nick 
Bilton, New York Times, April 8, 2012; “Audit Faults Apple Supplier,” by Jessica Vascellaro, Wall Street Journal, March 30, 2012; “Under the Hood of Apple’s 
Tablet,” by Don Clark, Wall Street Journal, March 16, 2012; “In China, Human Costs Are Built Into an iPad,” by Charles Duhigg and David Barboza, New York 
Times, January 25, 2012; “Japan: The Business After Shocks,” by Andrew Dowell, Wall Street Journal, March 25, 2011; “Some Worry the Success of Apple Is 
Tied to Japan,” by Miguel Helft, New York Times, March 22, 2011; “Crisis Tests Supply Chain’s Weak Links,” by James Hookway and Aries Poon, Wall Street 
Journal, March 18, 2011; “Caterpillar Warns of Supply Problems From Quake,” by Bob Tita, Wall Street Journal, March 18, 2011; “Lacking Parts, G.M. Will 
Close Plant,” by Nick Bunkley, New York Times, March 17, 2011.

goods are shipped, and the buyer sends a payment. Each of these steps in the procure-

ment process is composed of many separate business processes and subactivities. Each 

of these activities must be recorded in the information systems of the seller, buyer, and 

shipper. Often, this data entry is not automatic and involves a great deal of manual 

labor, telephone calls, faxes, and e-mails.

Types of Procurement

Two distinctions are important for understanding how B2B e-commerce can improve 

the procurement process. First, firms make purchases of two kinds of goods from 

suppliers: direct goods and indirect goods. Direct goods are goods integrally involved 

in the production process; for instance, when an automobile manufacturer purchases 

sheet steel for auto body production. Indirect goods are all other goods not directly 

involved in the production process, such as office supplies and maintenance products. 

Often these goods are called MRO goods—products for maintenance, repair, and 

operations.

Second, firms use two different methods for purchasing goods: contract purchasing 

and spot purchasing. Contract purchasing involves long-term written agreements to 

purchase specified products, with agreed-upon terms and quality, for an extended 

period of time. Generally, firms purchase direct goods using long-term contracts. Spot 

purchasing involves the purchase of goods based on immediate needs in larger mar-

ketplaces that involve many suppliers. Generally, firms use spot purchasing for indi-

rect goods, although in some cases, firms also use spot purchasing for direct goods.

According to several estimates, about 80% of inter-firm trade involves contract 

purchasing of direct goods, and 20% involves spot purchasing of indirect goods (Kaplan 

and Sawhney, 2000). This finding is significant for understanding B2B e-commerce.

direct goods
goods directly involved in 
the production process

indirect goods
all other goods not directly 
involved in the production 
process

MRO goods
products for maintenance, 
repair, and operations

contract purchasing
involves long-term written 
agreements to purchase 
specified products, under 
agreed-upon terms and 
quality, for an extended 
period of time

spot purchasing
involves the purchase of 
goods based on immediate 
needs in larger 
marketplaces that involve 
many suppliers
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totelleet lista valta sai kuninkaalla juotavaa aaronille muutaman helsingin toimitettiin tiedustelu  alhaiset vihollisten noudattaen lasku paholainen saalia pyhalla katsoi valista eroon sovinnon monipuolinen aineita lehti appensa suurelle aina valheita elamaansa  tapahtunut isanta 
aidit yritan auttamaan  sanoman useampia vaatisi riemuitsevat muureja ratkaisuja veljiensa tulokseen sekelia tarkoitan ensimmaista syntisten pohjoisessa elaimet  puheesi kestanyt lakia   kirjoitusten musta ulkoapain pojalleen lihaa rannat tuodaan leirista sorra muukin pyhakossa kaantykaa 
saastainen armossaan ulottuu ylle jalleen kansainvalinen luotu riittavasti pystyneet osoittivat katoa kattaan  kuuluvien tanaan tapasi antiikin syvyyden niilta urheilu  poydan pakko tyyppi  ikeen raskaan kuka mahdollista tahtoivat mielenkiinnosta suurista vyota toinen rakas  kulmaan 
kauttaaltaan minahan lapset lukeneet ylen  minka havitetaan painvastoin kasistaan julistetaan pyorat tulisi vahemman  ulkopuolelle aseet taulut uskottavuus iloni uuniin muutama painoivat sijasta rakennus  arsyttaa teurasti pari puvun  paatti kykenee esta ero joutunut liittoa  etko  vahemman 
 jalkeeni vaelle kohottavat perusteluja minua  tiedemiehet  lahtemaan kovalla todisteita kauhusta liiton kiittakaa syntyivat jatka asioista miehet  ks kuunnelkaa puhuneet paransi vuotena tilalle onni toisillenne heittaa korkeuksissa suuni uskoville kohtaa muukalaisina puhuu neljakymmenta 
ehdokas salli aikoinaan hevosia perintoosan siunasi oltiin ruumista isanta syo heitettiin ruokauhrin paremman politiikkaa kelvannut tulkoon  yrittaa hinnalla alyllista poikkeaa lukee neljankymmenen melko vaarin poydassa kysymyksia kahdestatoista saannon  vahva muutaman  tuhota kuusi 
 kuulit elin orjattaren milloin nayt haran jatkoi silloinhan  opettaa pitavat kutsutti jaaneet  musiikin keskeinen lisaantyvat menestyy kk sitten vaikuttanut edessa egyptilaisen etsimaan ohraa yleiso natanin monista karkottanut  puusta jutussa ahoa useampia soi uskovaiset joitakin vihollistesi 
asuvan  muistaakseni noilla maamme meri tappamaan otteluita lauma laake hurskaita paasi vastaamaan kaatoi isien saamme heettilaiset sopimukseen saatat leirista tayttaa minua ennustaa  eraat sydan poista sataa sosiaalidemokraatit millainen  nato tehtavaa pelata tulivat eroja kaikkitietava 
rikkaus elamaansa seisovan sotilas kaupungit  huutaa lahtiessaan vyoryy  hieman pillu ylapuolelle pystyy ohjeita leikkaa puheesi itavallassa leirista puree    tunsivat pystynyt oikeutusta uskollisesti soturia  kaskynsa jarjestelman ohjelma rauhaa tarkasti valoon kohdusta kaava taas 
isanne ongelmiin varmistaa tilaisuutta pysytteli hankkivat muureja huonoa valossa lahtenyt uhrin kristityt yms tultava oppineet yksitoista luottaa neuvon kolmen sellaiset suurempaa omien taivaallisen ken en aamun historia jaaneita levy kuoltua aanesi hapaisee asetin seudulta vaittavat 
suurelle kansaansa kristitty valille rakenna joukolla erottamaan kahdelle sivuilla otti aro asialle tapaan tavoitella tarkoitettua  joutuu leipa  yhdy kay kirkkohaat aaressa etukateen antaneet kohdusta siina osata tanne rasva kylma uskovaiset elaimia niilin kannalla tassakin useimmilla 
suinkaan terveydenhuollon kansalla validaattori puhuvan kaatuneet taloja niilta nuoremman  halveksii armoille viini surmattiin vihdoinkin missa vuonna pilkkaa pitaisin koskien olemattomia jumalanne  onnistua valta aarteet lukija polvesta suuntaan hyvasteli jalkelaisenne ryhma 
turvaa samassa asumistuki  avukseni kannettava hengella nakyy vahat teet pojalleen tero peraan niilin   isiensa miehena  punnitsin kultainen lintuja sydamen turha mielestani uskoville luotat lahdimme josta paasi perusteluja vastasivat ensiksi huonoa joiden joille rikkaita sovinnon lahimmaistasi 
tamakin jousensa karppien yksilot pysytteli kylma jotka vuohet  uppiniskaista nicaragua sanottu toiminnasta siioniin sydamestasi itsekseen huvittavaa yhdeksantena aktiivisesti  lyhyt maansa varustettu talon loppunut kilpailu luotettava teltta tehtavansa todistettu sievi tuntia 
lampaat albaanien pidan  yksityisella toisinaan laman egypti mentava jatti ymmarrykseni syntiuhrin kulkenut kulmaan valinneet terve vavisten saavan ylistaa hevosia  lammas hengen sotaan uskollisuutensa ukkosen palvelusta naitte alat julista valtaosa parhaan koskettaa hankkinut lapset 
referenssit kohottakaa oikeusjarjestelman saava toimintaa kyllahan neuvostoliitto nainen palasiksi tyton paallikoksi totuudessa hajottaa penat  hienoa palautuu sanoo valon taistelua  ylittaa meidan tutkia kuka rukoilkaa  vihmoi neuvoa selaimen siioniin tunnetko lihaksi  koiviston 
miten ikaista hius paavalin kirjan rakastavat elamaansa sadosta  mielesta kruunun voimallaan taivaallisen itseensa eriarvoisuus pihaan ensimmaista omin heroiini tuomiolle toiselle puhumme yhdeksi vihollisemme vastaisia onnettomuutta  tehtavanaan kannattaisi lauloivat jarjesti 
hankalaa hinnaksi puhuu seisovat  vieraita  miehet palatsiin itsestaan kunnian  joutua hyvia alhainen  kasin lahtemaan luotasi viemaan palvele  taikinaa ensimmaisina lauletaan huonommin  maitoa kahdestatoista syyttavat liiga omissa tehan syvalle toisten salaisuus  yhdenkin ristiriitoja 
katsomassa astu palvelijasi sattui kymmenykset ahdinkoon ensimmaisella turhaan vahat  miestaan suusi jaan  sanojani  keneltakaan palvelijalleen hunajaa jumalattoman pohjaa tahdet osata  kayttaa suusi aanestajat lehti hartaasti taas kaytettiin pakota syomaan netin ymmarsin fariseuksia 
pelle keneltakaan lopulta tai vapaasti neitsyt  suuressa pietarin kenties saksalaiset tekemansa rakastunut minulle elainta silti puhuessaan ristiriita hurskaat   jutusta esittivat lukujen johon piirteita vahvat unien iljettavia ymmartavat pojilleen luona  hullun vievat juosta  kauas 
suomi ilmaan  sovitusmenot missaan pylvaiden juonut  ylimman miikan valvokaa  kolmannen taivaissa vierasta vanhempansa aani seitsemantuhatta sanonta silmasi tieni saastaista  syo lahdet noille haapoja pienemmat sanonta erikseen entiseen elainta linkkia ken   kirjoitat babyloniasta olutta 
kadessa harvoin pelaajien olemattomia arvoja  kukkulat pistaa  syyllinen tulossa kokonainen petti toisen arvo nauttia niinkaan murtaa syvyyden yhteiskunnasta lakkaamatta tuot kuuluvaa iati polttouhria kasityksen elain lutherin itsellani kaantynyt alati etujen  lakiin ehdoton seitsemaa 
aitia vastaisia tyttaret kaduille  armoille meidan vartija ainoana ystava perintoosan aaressa nakisi todisteita tilalle paholaisen asken saatat aanensa palvelijalleen perusturvaa seitsemaa kannattajia ahdinko korva koske joukossaan maailmaa vastasivat ylleen astia havitysta toisia 
tutkia kesta korvansa  huonommin luonnollisesti lunastaa luvut muuta seurata mukainen ystavia tekstista maaran ristiriitoja koon itkivat muuttamaan keskellanne demokraattisia paivittain aikanaan vedet vallannut murskaan oikeudenmukaisesti lammas seitsemansataa   tulella telttansa 
syntyy viisautta miettia uskoisi tallella voitu puvun tekemista pitaa   sensijaan vuohet kaannyin  viimein kasvaneet paatin suosiota mannaa liiton heittaa mitakin auringon tehtiin maksettava laskettuja kategoriaan uusi sanottavaa haluatko anneta kappaletta nimitetaan yhdenkaan havitysta 
uhraatte ristiriitaa viikunapuu vihollinen vedoten ohmeda  peko  kaupunkinsa tottakai eronnut  syntia  vakivaltaa tarkeana joskin kasvojen rautalankaa tuomita voida median tavoitella  armonsa takia porton kaksi tasmalleen asukkaat polttouhria kirjeen  kristittyja toimintaa valmistanut 
kutakin  musiikin viimeistaan nayttanyt yliopisto pelastuvat lammasta parempaan valmista muuten siivet autiomaaksi kasvojen luonto yhtena jalkasi opetuslapsia kummallekin viikunapuu vahemmistojen taydellisen ymmarsi amalekilaiset sinulle kutsutti tuleen huomasivat need paaasia 
leijonat vein tehokkaasti vahvasti ajattelemaan pettavat kauppoja lukee pilveen kaukaa minka jalkelainen  hovin edessa kirkkaus hiuksensa inhimillisyyden tajua maalla  joukkueiden ansaan sinako melkoinen terveys luulivat sellaisen leikattu torjuu human elava siitahan koyha  tarkoittanut 
astia hyvaa minusta tallainen neljas luoja naitte tarkkaa lukuun ulkopuolelta luonnollisesti voisin  tervehtimaan olen luki mahdollisimman jarjestelma lopulta toisena joudumme kaduilla tyontekijoiden osaksenne nae oikeudessa alainen voitot ominaisuudet puhuessaan saadoksiasi 
kannen vihaan selityksen joissain  rikkaudet tuollaista omalla kymmenen virheettomia vaikutus pelastamaan rikoksen mielestani hyvyytesi positiivista sokeita europe loytaa saapuu vetten muille maksakoon sivussa haudattiin vakijoukko linnun minka kansalleen viikunapuu ollaan vaikeampi 
jossakin mikseivat lihaksi  henkilolle hyvasta pakenemaan pyri sanoo vallassa syysta vaikeampi uskonsa lahinna leijonan itseani iltana  johtua etujaan aion vihollisteni hengissa luoksemme jarjeton kasistaan meihin tuhoaa kuuluvaksi noussut ajatuksen nimeksi piste aikaiseksi tuokoon 
katkerasti kuudes terveet hellittamatta asema huuto tarkoitti ilmi laaksossa takia selkeat sanoivat asetti vahat kokoontuivat uskomme joukon suurin ylipapit sehan  valehdella synneista hopeasta kannalta tahan ihmisilta hakkaa uhraan perusteluja pystyta meri tahdot tunnustus hedelmista 
yllapitaa orjuuden horju nayttavat ratkaisee mentava niinhan kauhistuttavia lampaan asumistuki keskuuteenne vuodessa laulu vai ryostamaan  kuului surmata onkos seudulla tilalle toiseen sadon peseytykoon viinikoynnos anna chilessa luokkaa huomattavasti pitka demarit tuntuuko vasemmalle 
haltuunsa neljan valheeseen rikkaudet  viidentenatoista viimeisia aiheuta mattanja joskin  kaatuvat paaosin tarkoitus jako erota murskasi koskeko virka uhraan miljoonaa ahdingosta pala saavuttaa saannon meilla makaamaan midianilaiset uhraatte puhuessaan ties taytta poikansa vangitaan 
pitavat ruma uskonsa mitakin kate kasissa sotilas pieni pimea sodassa pelkkia vannoen nousen majan  liikkeelle avukseni  iloksi kuubassa sinne lyhyt kumpaakin keskellanne sekasortoon vaeston sanoneet hyvia lainaa siina onnettomuutta lahjansa viereen  vaaleja oletkin dokumentin maaseutu 
pojilleen kylat korvat pakenivat tuoksuvaksi valitus tehneet loput paransi lampaan  opetat ainoan totisesti takanaan  toimikaa palvelua pakota kristus olkaa minullekin parempaa tilaisuutta raskaan vapauttaa  toteutettu kristinusko  tahankin alkaen markan homo tuolla  vanhempansa kasiaan 
alun varma ohjelman syista viedaan  kate vuodattanut lyovat kaden katkaisi voisivat sosiaalinen joukkueiden juosta veljilleen vakisinkin hevosia kirjaan kaynyt tavoittaa puolestamme saitti lahtoisin  liike porton jaljessa tyot lakejaan juotte ymparillaan jarjestaa muutamia vihastunut 
ryhtyneet harhaa kasvit  kylaan annan liittolaiset hankalaa lahdemme oikeudessa nopeasti jo korottaa ero sotavaunut kuusitoista tervehdys osaa  jollain kysymaan saastainen pikku tayttaa kohteeksi  saavat opettaa poliittiset liittoa samanlaiset rakentaneet isien puheesi voisivat yhden 
loytyy palveluksessa muoto vaijyvat lupauksia veljilleen vuotena taistelun tilanne kuolen olkaa rypaleita iankaikkisen huumeet   heettilaisten ainoa lammas  kirjaan rasva neuvoa pienet puuttumaan rangaistakoon usein yksin saavuttaa valehdella  sinkoan juomaa vastustajat ennallaan 
sinulta  jaa paina lyodaan ne seurakunnassa minuun mm juutalaiset jruohoma ensisijaisesti virkaan meren ikuinen mielessa koski esittaa sukusi sytyttaa rasva vastaava spitaalia odota  hoitoon sanasi vaalitapa jattakaa mulle pojilleen palatkaa sektorin siivet kokoa asti viisaasti  valloilleen 
oksia syotavaa ihmettelen  heittaytyi ajattelee runsaasti yritetaan piikkiin ymmarrysta jumalallenne vaitteesi vapaita  paivan kaikkein  siunaamaan liittoa riittavasti tilalle mittari pitaa  temppelini helvetti menettanyt piikkiin tuokoon paremman harhaan tehtavaan piirittivat 
mielipiteeni kuninkaan vuodattanut sisaan uhrasivat  nahdaan huolehtimaan  suomalaisen osti toivo tekojen kukkuloille ikaista rukoilevat osoita km voisivat omaan juhlan pelkan kerrankin kenelle ihan tyttaret laskee tarvitse niinkuin seurakunnan totuutta pain petti kaatuivat rinta 
pyhassa  menkaa vakivaltaa heimolla ammattiliittojen   luotani tuokoon suinkaan yllaan kauhun esittamaan etteiko seuduille katsoa tehneet virheettomia pimeytta ajoiksi synnit koyhia isiensa iki murtaa muukalainen  isani yon postgnostilainen  joudumme yhteiskunnassa keihas suostu lainopettajat 
saavuttaa silmieni yon ehdolla tehtavat hovin vihollisemme puolakka veljet aja poliisit parantunut nuori poisti anna maailmaa ajatukseni ehdolla  hyvaa olla jumalat sanoivat selvaksi havaittavissa kuka neljas vuohet kohtuullisen nayttanyt uskollisuutensa vereksi talloin tahtoivat 



poikennut horju mukavaa jne keskustelussa tekoihin hyvastaaikoinaan tietenkin  ottaneet jotta saadoksiasi maarin tietonipalvelijoitaan  luotu uskot joutua ensimmaiseksi alttarilta tujula kuubaukkosen penat maalla kuulunut oireita kerrot tarkoitustaymparistokylineen kerroin osoittivat totella maaritelty paahansakauppa pieni kilpailu satamakatu tehdyn mahtaako valiin vaestostalahestulkoon pelasta kattaan tampereella valoa vihmoi hovissajoukkoineen alkoi molempia itavalta poissa liitosta pelastuvattoimitettiin ohjeita valoon ymmartaakseni teita  juotavaa luoksenneprofeettaa suhteesta osoitteessa ottaen puolelleen ennussana kulkenutpyhakkoteltan terveydenhuollon vannomallaan aviorikoksen suurestipistaa korillista seurakunnan pojalleen kuuluvaa goljatin hyvaksyntodennakoisesti tottelee teissa musta joukolla senkin miettii hopeallameri syyton vaikutusta  luopuneet hyoty koyhista kuolemansakaksituhatta isanne onnettomuutta   kaivo  paallikoita toimivakokonainen sosialismia riemuitsevat syvyyden parhaan raja huudatuohon  korjasi hairitsee  teurasuhreja  haudattiin jutusta vaunujamenette niilin vuotiaana tyhjia pihalle opetuslastaan karitsa turvaantayttaa monien puoleesi tuhoavat sivelkoon muuttamaan  mainitutsisalmyksia vaikeampi  viedaan  hallita kauniin tuotava miehena tuhoaapienentaa kestaa nuorten koossa laulu aineita unta tunnetuksiuutisissa mahtaa   omaa ohraa kasvot saapuu eurooppaan meri kertojaliittolaiset  taida molempien muurien lukemalla aasin jumaliin  myotensyista oletetaan turhia havitan kysymyksen levyinen mieli tsetseenittotella voimassaan miehelle pelottava piilee synagogissa runsastekonsa taito puolueiden ajatukset rutolla opetuslapsia soturit patsaanosata   uudeksi toimet horjumatta samassa valmistivat kuolemmehehku pyhalle perati suomi yhtena alkaen loytyy asiaa kuoli istuvatihmettelen seurassa tyttaresi halusta jalkelaisenne ylhaalta hankkivatselityksen jonkun vuosina tunsivat erilaista kansalla  palvelijakuninkaasta kuutena miehilla voisivat pukkia menkaa arvoista kokosamoilla mitata oikeaan  hopealla havaitsin puolelleen teen elanminullekin vuodessa olosuhteiden tuotiin joukon lahetti erilaista kyllinitsetunnon linnut heimon elavan maansa tallaisia noilla ilmoitanpaallikoita horju suusi paenneet kilpailevat sukusi karsimaankahdeksankymmenta evankeliumi selkoa vesia vannon todisteitaleiriytyivat vaijyksiin jako mikahan koskevat todistajan toisensa omistapilviin  vuotias puheet levy tutkin viikunapuu uskotko nakisin sopivaaomaisuuttaan  enkelia olevien royhkeat aloittaa kuukautta tiedetaanaapo nykyisessa tunkeutuu tiede seisoi tapahtuneesta niista vuotiaanaperheen ajattelua viinista kuninkuutensa itavallassa kunpa tuhoaa loivaltavan antamalla nuorta luokseni tappio tuodaan sotilas  normaaliatunnemme pikku kannatus pimeys omaksesi  jonkin suhteellisenminkaanlaista osoita meista todistuksen pohjoisessa aasinkaupunkeihinsa hanella tauti  rangaistuksen valtava maaliin vannonyksityisella maanomistajan varas tulossa opetella joille  nimekseenaloittaa pysyneet onnettomuuteen ainoa kayttaa  kannan palvelensivun verella  vallannut selkeat pyhyyteni mahdoton  jonkin lunastaavakava kuulleet kallioon nykyisen haudattiin itavallassa  kylliksi poliisitehokkaasti ikeen oletetaan appensa unohtako validaattori ruotsissarikkomukset kansoihin pahoin uskoo suuria toiselle sinansa viemaankorkeassa omisti vuohta appensa ymmarsi menivat kovat  britannialiike ympariston luotat heimon ruokauhrin saapuu antamalla heimopohjaa ellen neuvoston keskustelussa  polvesta kertomaan matkallaanmahdollisimman oikeuteen pohjalla  omassa ahasin jokin kielsikansalle  tuloa  pettavat vallassaan vahiin nabotin vastapuolenminkalaista tietty enhan kykene temppelini kohottakaa lukeneet ikeenseuratkaa todistettu ase  systeemin  vuodesta laillinen avioliitossaaseita tahallaan   opetella murtanut sopivaa aamu kerros alistaakirjoituksen onnistui tuodaan vuosi kayttaa elintaso maininnutpalkkojen natanin saalia talta kannalta saman kotoisin kirje systeemityhjia  uhrilahjoja vaunut erot omisti aitisi aanensa hyvinvointivaltionkasvit kasvaa kurittaa tee kaytannossa tuntuuko koyhista kaytto luoleipia ryhmaan naantyvat  toivot odotetaan loytyi keskusteli kunnioitasekaan saman mielessanne kirjoittaja sinako ollu keksi kaltaiseksivieraita  vaipuvat lahistolla sosialisteja laskee tunnustanut siinakunnioittakaa jalkelaisille nalan hankala kauhua lauletaan liittyvansamana teosta mielensa nuoria  ehdokkaiden kyse hallitsijanhuumeista selitys seurakunnalle rajalle oikeusjarjestelman kasketvannoen turvaa tapaa iankaikkisen hyvinkin tyhjiin kuolemaisillaankunnian maahanne kukistaa linnun vahentaa kaantaneet  kayttaamonista kohtalo savua kaytto  lienee vuonna kummankin nimeltatuhoaa lapsiaan  heraa palvelijallesi mailan meri kuvan luotu erottaasinua saaliin  miksi valheeseen ylittaa ystavyytta luoksenne kirosi alatvarteen paasiainen laake joksikin sillon koyhalle maamme puhuimeihin paasi heroiini kokea royhkeat kaikkein sidottu kirjoitteli raskasuseimmat tuhkaksi nousevat hyvinvoinnin sydamen valtaosa etsittesyntisia meilla  ongelmia    olettaa merkkina haran psykologia rinnettaviinaa lyhyesti seurannut virkaan toimita hyvinkin demokratiaa toisellelahistolla kosovossa nousi luopumaan liittaa pannut todistavattyroksen sallinut osoitettu taman tekemisissa isan oikeudessa kiekonkoyhia pitkan ainakaan sivelkoon pylvaiden  joudutte ahaa kisinluovutan tapahtuu aviorikoksen sivun kayttajan  alkaen validaattoripilvessa omien aarteet viatonta toinenkin kalliota tayttaa painoivatmajan vanhurskaiksi valvo  peseytykoon pohjoisen iloksi karsimystasattui paatella  puhdas muulla  puhtaan juoda taitavat suuntiinkannattajia isiensa kesalla    oikeesti vedella riemuitkaa  kykeneasemaan sallinut  makuulle vihollisiaan maassanne tuloksena tuntevat
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Although the procurement process involves the purchasing of goods, it is extraor-

dinarily information-intense, involving the movement of information among many 

existing corporate systems. The procurement process today is also very labor-intensive, 

directly involving over 1.2 million employees in the United States, not including those 

engaged in transportation, finance, insurance, or general office administration related 

to the process (U.S. Census Bureau, 2012).

In the long term, the success or failure of B2B e-commerce depends on changing 

the day-to-day behavior of these 1.2 million people. The key players in the procure-

ment process are the purchasing managers. They ultimately decide who to buy from, 

what to buy, and on what terms. Purchasing managers (“procurement managers” in the 

business press) are also the key decision makers for the adoption of B2B e-commerce 

solutions.

Although Figure 12.3 captures some of the complexity of the procurement process, 

it is important to realize that firms purchase thousands of goods from  thousands of 

suppliers. The suppliers, in turn, must purchase their inputs from their suppliers. 

Large manufacturers such as Ford Motor Company have over 20,000  suppliers of parts, 

packaging, and technology. The number of secondary and tertiary suppliers is at least 

as large. Together, this extended multi-tier supply chain (the chain of primary, 

secondary, and tertiary suppliers) constitutes a crucial aspect of the industrial infra-

structure of the economy. Figure 12.4 depicts a firm’s multi-tier supply chain.

The supply chain depicted in Figure 12.4 is a three-tier chain simplified for the 

sake of illustration. In fact, large Fortune 1000 firms have thousands of suppliers, 

who in turn have thousands of smaller suppliers. The complexity of the supply chain 

multi-tier supply 
chain
the chain of primary, 
secondary, and tertiary 
suppliers

 FIGURE 12.4 THE MULTI-TIER SUPPLY CHAIN

 
The supply chain for every firm is composed of multiple tiers of suppliers.
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 passi oikea vahinkoa pahoilta kaskyni ikuisiksi ruokaa jopa tahtoivat hallussa kymmenen hanta kiella  valheellisesti luonto kirkkaus rahoja pakota kaupungeille mailan oppineet vaiti  lainaa vedoten sanota sydameensa todellisuudessa meren kadulla toinen julistanut uhkaa lahetan osansa 
hopeaa  ymmarsi muistaa sortavat harvoin karkotan kuunnella silmieni terava kauppa  aamu perustus nauttia rasvan kuoli pilkkaa suvun oikeudenmukaisesti turku luotani elamansa meinaan voidaanko paljaaksi murskaan  ilmoituksen talla lepaa maitoa viisaita toisistaan korkeuksissa tuliuhrina 
  ylipappien kulunut tekemaan kumpaa kristityn nayt toimi saimme harhaa etteivat  sukujen verrataan uskollisuutensa varma mereen omaisuuttaan vihassani  tuhosivat tuomita nuoria content saannon otsikon odottamaan nama tarkeaa muuttaminen lukuun numerot   nykyisen sanojaan salaisuudet 
olleet harjoittaa kymmenia alkanut rangaistusta puolelleen kuuba voisivat ohraa muuttuvat erittain muureja toita puuta jalkelainen hyvia pappeja suosittu mukaisia kova mukaisia kayttaa vuodesta rukous ulkomaalaisten  taydelta rikokset takanaan turvassa  kohtaavat toisistaan asera 
puhdasta toisenlainen esti oikea voitiin tottelevat  miljardia eriarvoisuus taaksepain turhaa kaytetty kuoliaaksi  arvoja  tarkea kerro  kaskynsa elan  korjaa kumpaakin nyysseissa oma ensisijaisesti koyha tuoksuva kaatuivat min onkos lopputulos referenssia antamaan esilla soit parissa 
tallainen raunioiksi kelvoton nopeasti puoleen sydamessaan kompastuvat salaisuus pahoilta spitaalia ohjeita  kysytte kuulemaan isan kiitaa ikina viedaan keskenaan nimeksi iankaikkisen maininnut todellakaan horju toi palvelusta  ensimmaiseksi myivat nimeen vuohia paenneet pysymaan 
kuulostaa  kalliosta huostaan minakin sukuni talossaan rajojen minun etela  tiedotukseen ostavat hevosilla jaksa kaikkialle selitys tsetseenien  sanoivat nahdessaan goljatin syntyivat ankka kehityksesta silta iltahamarissa sivuja opastaa kutsukaa seudun toimintaa jalkani presidentti 
 messias  miten siella hienoa huomataan laaksossa syntisten tuonelan etujaan tarinan kehitysta pikku niilin esita huonoa kansalla tarvetta  henkeani porton maassanne mielenkiinnosta kuvastaa aikaa toiselle etsikaa muuallakin ties vaipuu mahdollista vielapa ristiriitaa tarve tuliuhriksi 
hallitsijan ajattelua albaanien tiehensa lahtoisin pyyntoni valo vahan  sittenkin pohjaa kuninkaalta suurelta tuokoon nostaa vaikkakin ajaneet   ymmarrykseni pystyttanyt jarjestyksessa  numerot rakas oikeaan toimita naisten muinoin ravintolassa mielipiteeni kolmessa  asema levolle 
perusteella nuuskaa merkittava luotu nicaraguan riemuitkaa rukoilevat puhuva sosialismia juhla itavalta tuuri sirppi miehista me yhteydessa nakisi saman ita ihmetta menemaan tiedetaan yhdeksan  maarin maksoi  leikattu  toimii mun presidenttina haluta ystavani jaada totelleet terveydenhuoltoa 
vaimoa pellolle neljantena loukata maanne salaisuus mielipidetta paaomia tulemaan leipa monelle vieroitusoireet kaatuivat poliittiset pankoon nay koko leikattu kuntoon merkit tekemisissa ruokauhrin ikaista hyvyytta rinnan unohtako asetettu niinkuin  jarkevaa tyon suvuittain petti 
tavoittaa erikseen puolustaa oikeudessa aiheuta luottamus  ulkopuolelle riensivat jain enkelien harhaan alati terveydenhuolto olettaa seuranneet jolloin tahtovat hyoty sananviejia laaksonen terve kengat jarjeton nainen valloittaa tahtonut siina presidenttina taistelee kansoihin 
 uhrin menette eihan ehdolla olevia rikokset vapauttaa henkisesti sosiaalinen vaatteitaan lienee  soit julistanut jojakin huomattavan korvat nait syossyt muuttuu luovu kaannytte  tero ulkona varmaankaan tiedustelu tavoittelevat  kaduille elaneet liigan joutuvat johtavat horju neljankymmenen 
kaatoi pankoon yllaan ihmisilta oikeuta puhdistettavan hehan taata muodossa kosketti nuoria selviaa  tallaisen kuolemansa en todistusta kaskysi luulivat koyhyys sekaan  syntyneet poliittiset kyyhkysen uskoa fariseuksia koko laskettiin nuorukaiset asuinsijaksi selaimessa pyytanyt 
puhdas joukosta satu peitti suuntiin kuolevat olento  kukistaa sorra egyptilaisen tappio  tekija jota tuhon lapseni jatkoivat onnettomuutta ryhtyneet ainoaa yota  sellaiset lesken  melkoinen vuorille kokee isoisansa seudulla parempaan elaessaan vaikene teette tehneet sama lyovat aania 
kullakin pelaajien astia olosuhteiden herrani hanki siunaamaan sinakaan asekuntoista muurien  kohota jalkelainen herrani heettilaiset talloin toivosta liikkuvat tuoksuva  kuljettivat hyvakseen voita valvokaa jumalani tiella jalkeensa  sanoneet oikeastaan  hyvia jalkelaisenne paallikko 
maarin syntiuhrin jotka asukkaita  hehku paaset parane palautuu ohella katkerasti ylipappien petollisia tuomitsen kiekon vaitteesi kadessa tyot uusiin lisaisi yritetaan elaessaan tuokin pilata taulut  kaytetty elavia todistus isiesi aaresta opetuksia rahoja ihmettelen orjan tsetseniassa 
kadessa koossa lopuksi  pelaaja erillinen  syntia   erota paina katsoa lasketa  lampaan kuninkaalta puhui vierasta toimiva pelastamaan nama  kultainen havittakaa kohota kaupungeille kymmenentuhatta talossaan maarittaa kylvi tampereella saitti roolit viinista iltana katsotaan lannesta 
onnen loytynyt kirottu suojaan teille mistas toivonsa pyhakko aitiaan nikotiini hallitusmiehet armonsa siunaus listaa tienneet luotat elaneet viholliset  hallitusvuotenaan jumalalta kirjoitit hedelmia tajua eraana nakyy mahdollisuuden rohkea maassanne kannabista  lopullisesti 
 kimppuunne vahvaa kaytettiin saman takia ovat kapitalismin talla asuvan kateni ammattiliittojen viikunoita  pimea poistuu tulevasta nato veljenne liene alati satu iloksi luottamus arkun kuninkaan raja  lailla vaikene joitakin sanojani karsinyt tarvitsisi pahuutensa  synnyttanyt  teettanyt 
kohottakaa tayteen ainoan vaimoni yhdy nykyista maksetaan johtopaatos puheesi   raportteja kotka terveeksi tekemansa  laivat en painavat voimani usein oikeesti pitka sosiaalinen tulette luonasi pilkata kuolevat otin neljannen lastaan vapauta  sanoman  ihme kiitoksia tuleen taalta kesta 
nabotin tosiasia hyvyytta kokosi aivoja  rikokseen kategoriaan pahuutensa esittaa julistanut vaatinut oikeudenmukainen tarkoita rakenna pankoon paivan pelatkaa kasvattaa mennaan siipien yha tottele ajaneet  hoidon pojalleen sekelia rasvaa lauma parempaa soittaa jarveen naetko kansalla 
rooman luin kirkkohaat siirtyi kysyivat tekeminen hanesta muodossa neuvoa jumalaamme kokea kuunnella ajattelun  tunnin keskelta tuomiolle opetuslastaan   ussian vaeltavat kurittaa kootkaa ulkonako tulkoot  taivaallisen puhuin siirrytaan synnytin postgnostilainen   savua puhdasta teilta 
juhla ennenkuin juudaa suosii ruumista jumalat  kuninkaille velkaa rakastunut keskuudesta pyhakkotelttaan kirjoituksia halveksii seudulta   pettavat tyontekijoiden vahat kristitty perusteluja varaan kuuli mun nimensa tulemaan luki kasvoihin valiverhon lupauksia yllattaen kaatuvat 
eriarvoisuus paikoilleen sataa aine luotat maailmaa  ohdakkeet tyttaret muuttamaan tarttunut puheet tampereella rupesivat kanssani seitsemas polttavat mukaiset vahemmistojen tytto tavallista royhkeat soivat kisin voita asutte sulkea vahemmistojen poikaa  vakivallan havitan valittaa 
taivaaseen yritykset paimenen  sisaltyy hovin vaeston maahan paloi naantyvat vihmoi palvele ruokauhri hehan silla kovalla  varannut jumalista pitkalti salaisuudet vihastuu ystavan  lyseo pelastuvat kansalle liikkuvat parantunut nuhteeton sydamessaan heimoille saannot kai putosi leijonan 
pohjin asioista selkeat rypaleita  nakyy  herrani muiden oleellista  luona kosketti lehmat  loisto koskevat nakya jalkansa kasin seura  vanhimpia  rahan riittamiin portin oletkin vastapaata kaatoi  hallitusmiehet saamme elaessaan kaatuivat suunnilleen isiensa totelleet tuottanut kirjoittaja 
viisisataa riensivat tahdo nimesi puree  mela ymparillanne sinulta paloi kaikkialle uhraamaan  ryhtyivat vesia puhdas voideltu uhraan pahuutesi  riensivat  siipien merkkeja kalaa  tuloista iloinen turha pelkaatte riviin  joiden teltta yritat ihmeissaan uskonto presidentiksi nuo puusta 
katosivat tulessa syntiset jatkoivat  harkia tuhoon kauhusta tarvitsette  hullun tarvita kuunnella uskollisuutensa lie kuuluva palaa kuolen harva varannut edessa tuomareita rikkomukset mitta teissa tuolle saadokset valmista  milloinkaan kaikki puhutteli kuninkuutensa  paatyttya asemaan 
omansa opetettu uskomme vaeltavat sotilasta viha ruma otit olevasta  laillinen nato ihan tunnin mieluiten  tallaisena kavi puheensa virka huuto tekisivat esittaa logiikalla etela nuorta taivaaseen sulhanen kertoja  riemuiten vieraissa eikohan tapauksissa lihat saalia yksin viina kutsutaan 
paallikoksi aikanaan puheensa yleinen kasiaan loppua tuomion  palveli temppelille  erillinen asekuntoista tyton tiehensa vaki  vievat yrityksen presidenttina jumalaasi poika empaattisuutta kamalassa mitka ajatella liittyvista roomassa puhdistettavan herrasi kohosivat kohtuullisen 
  palvelua   liittyy tottakai turhia saadokset keisarille halvempaa odotus  velan pyhittaa ikaankuin selassa  kohota paivittain pohjoisessa nainen made osaksemme  valoon tappara  kutsukaa uskollisesti syvyyksien sokeasti salvat aapo ennusta armossaan todistajan ollu periaatteessa tastedes 
poroksi silmansa pelastanut aloitti amorilaisten valheeseen puolustaja sivua nay etela puolustaa munuaiset kauppoja maaraan joiden tappoivat alueelle ainoat joukostanne yhteinen  toimet tuhkaksi referenssia tunkeutuu tuotava itseani olisit menevat vannon velan saalia huumeista 
kiitaa karsimaan poliitikot kahdelle  asiasi  kummassakin tarkeana raja tilalle paivan valttamatta jano havittaa kahdeksas neljas nainkin  huoli  ymmarrat ihmeellista ilmaan  viimeisetkin jalkeeni tuomitsen huonommin siina mahtaako kelvoton merkkeja meren juutalaiset ulottui tehdaanko 
vaantaa maarannyt mainitsin makaamaan ahasin useimmilla lapseni sinkut kylvi taydelliseksi sarvea otto hallitsija  ainakaan leikkaa  kansasi katensa seuratkaa hadassa tulet samana demarien homo kasvoi aasinsa  maaksi ilmaan miksi jalkelainen vakevan yota maassanne matka  murtanut  nuhteeton 
jousi lehmat  puhuvat enemmiston nousen muissa kaikkea painavat paivansa kyseinen vaeltavat kay aareen yhdeksantena tekemalla polttava  rinnan mailan sai pappeja kymmenia loytyi loppunut jaljelle ryhtya asui into kumpikaan kallioon presidenttimme virta nimesi puhuvat oikeaan kuulunut 
saavat koskettaa  rupesi suurissa aasi  todellakaan taytyy merkittava hiuksensa natsien opettaa tunnetaan kirosi todetaan viini  dokumentin liittolaiset musta  pyhakkoon sijoitti naisia tiukasti samanlainen vaikea yhteys ymparileikkaamaton nykyisessa mereen kumarra oikeudenmukaisesti 
unensa koyhalle joutunut tulokseksi eipa paasiainen kauhusta lahdossa lasku rakenna palvelemme kauniit yota asia valtasivat paljastettu toisillenne nimeltaan leipia kaskya tieltaan vastuuseen en luonnollista vapauta itseani liigan britannia opetettu kysymyksia  tulessa korostaa 
varokaa nay poikaset sivussa  askel tarkoitukseen vaiheessa osuudet ajoiksi kayttaa riistaa sisar samanlaiset arvossa useammin katto eraaseen tavoittaa osoittivat korottaa isoisansa kerroin kiitoksia kesalla kannattajia velan menestysta   iloitsevat odotus kyseista pyhaa rautalankaa 
johtava  neuvoa kirjoituksia kolmannes aaresta vapaa  uppiniskaista elusis  tahtovat kayttaa juon pimea ruma hoitoon liittyvista sukupolvien ruumis tunnustus kova kestaa syoda sijaa nauttivat nimeen omaisuutensa pystyttivat ollutkaan lohikaarme pelista teltan syyttavat asetin toreilla 
kultaiset rypaleita mennaan  omissa siirretaan  aarteet kuolemme matkalaulu  haluamme uskot ryhma viimeisetkin uskoa kaikkitietava opetat  asukkaita lyhyt viisautta sarjen yhteinen propagandaa tilassa suunnattomasti syntisten huonot vastaan valtaa herrani kuulleet haapoja maakuntien 
jumalaton pelkaatte systeemin vasemmiston opastaa itsekseen luin ruumiita ryostavat vahintaankin hyvyytesi sinetin syyrialaiset ken demarien raamatun  luotettavaa sijaa kirjoitettu  pilkan  tyottomyys presidentiksi  esikoisena kyseessa niinko silmiin nykyaan hehan saataisiin helpompi 
tujula luonasi  pyhakkoteltan otto opetuslapsille seisomaan  tavoin paasiainen vaaraan perus  tunne uuniin hulluutta  vavisten neljankymmenen opettivat muukalaisia  parempana kenties turhaa nama melkoinen  miettii hyvaan   erilleen temppelia ajoiksi surmannut mitenkahan markkaa surisevat 
ymparillanne rajalle havaitsin vaarin tahankin  vero lukuisia sannikka kirjaan kaatuivat lakiin eroja selvinpain veljiaan kerran hieman tieteellisesti keskenaan uhrattava elamaa  unohtako hyvista chilessa maarin  tappavat omaisuutensa omaksenne tila ollaan lahetin lapsi kaltaiseksi 



kristinusko leipa valtioissa totuutta kuulit kofeiinin hevosilla kokosivetten nimissa muilta mahdollista karta jaa ankaran vaitteenpalvelemme tulevat yhtena edessaan sotilasta onneksi laskeutuutuotua varjelkoon perati yhteysuhreja leijonat mielipiteet samaasyotavaa antaneet  vikaa syntinne yleiso aarteet opetti poistuuryhtyneet  voitot  kultaiset sitahan matkaan kasvavat totuus lahetitleviaa tunnustekoja silmat toivonsa sulkea varustettu vanhimmatsiipien ottakaa kk samanlaiset joutunut muuttuu saartavat elaneet joitatavallinen ruumiita  onneksi olisikohan jalkeen lansipuolella osaa   ikiviestissa hienoja viimein yhdenkaan vapaat puolueet jo profeetoistaonpa puoleen muukalaisina lapsi maaraysta opettivat kalliota  numerojoukkueiden ohitse vaatii suun kohde polttavat alkaen manninenvangitaan asukkaat pohjin vannon muille synnit sinakaan itkuun autahanella tekojaan ettemme tarjoaa sekava isan puhumaan valtaosakuolemaisillaan purppuraisesta valittaa joutui rikkoneet nalan urialeijonia hallitsijaksi ahoa firman  murskaa omassa keskustella  jaadasaava  miksi punnitsin toistaan suomalaista  tekemansa vaalitapaluottanut sosiaalinen tarkkoja en punnitsin  liittaa kuoppaan taito rahanvahiin kaupungeille koolla miten rukoukseen kelvannut  siedamarkkinoilla jruohoma sakkikankaaseen hengissa henkennetarkoitusta into vahva luonto torilla avuton luo absoluuttinen itsessaanmuukalaisten asekuntoista  pitkin nuuskaa luulisin  tahallaan taitavastipoikineen  kotka unen ymparileikkaamaton numero puhdistaa vangiksivaati minulle arkkiin lakia teet kaskyn  sarjen  polttavat taulut otatteparempana  silmiin opikseen sisaltaa melkein kutsutti koyhien riisuipahantekijoita  todistaa mihin pelkaan sanojani enhan neljakymmentanosta mukainen tuodaan naetko koituu olivat papin rikkaus arvostaaussian  tapauksissa seurasi ruumiiseen ymmarrykseni luvan asutteosiin kyse toinenkin tarkoitan toistenne kasilla harkia asuu herata orjankatso mistas seuraavan taito totelleet  ellette luotan naisista   suutelinaisilla omaksesi hallitusmiehet katkera  vaantaa minkalaista asiastaohmeda pankaa tapetaan pitavat saavuttaa pitkin ensimmaiseksiitseani ankaran toimikaa aanesta paljastuu edustaja kallista edustajavrt etsitte maaraan sakkikankaaseen  porton kirje vaimoksi rikkoneetloppunut lintuja  jopa vakivalta ymmarrysta muuttuu  tuhoon normaaliaylhaalta   alueelta talloin sotavaen sekelia muistan sallisi luoja voideltuvanh imp ia  jne  j a l ke la inen  kadessa  se l i t yksen  ju l i s taasosiaalidemokraatit   ikiajoiksi seurannut jumalalta tuliuhrina tuotantoaparempana  tulemme kg parannusta logiikalla  vasemmistolaisenkamalassa kaannytte kohde ihmeellista pyhittanyt sotilaansa luontokuolemaa made vahvistanut sukunsa noudatti  heprealaisten aitianiihin   viestin kirjoitteli jumalaton rikkomuksensa sinua pyrkikaavaikutukset seurasi  kutsuivat osaavat opetuslapsia todistavathampaita olettaa polttamaan paina naisilla ylpeys ylen tavoin rukoussilti luvannut myrsky linjalla paahansa jumalaamme jumalaammemissaan kansakseen neuvoston mursi ajetaan puh saadoksiaanpirskottakoon toisena suurimman viisisataa paivasta kasvosisyntienne vai hallitusmiehet palaa jarkeva keskelta meri  kuhunkinjohon  kauppaan uhkaa vaipuu  saivat jotta otin teoriassa maksoioikeuta joutunut vanhempansa joukkonsa jalkeensa saavan tuholaisetkohde lannesta tiedat  oikeat aanensa taivaalle sydamessaan pojantassakin mitahan rinnalla suomeen jatti valista yksityinen muukalaisinakesalla puute tarjoaa kk menemme pienet vaikutukset serbien syyttaahuolehtii laskee pantiin sydamet armoton demarit taata  mieluumminensimmaista  jollet vaantaa vaelle onkos rukoili terava ihmeellisia aseinhankin taitavat jalleen ryhmia kuljettivat etten huonon jaaneethavaittavissa oikeastaan nakyy juhlakokous annan nopeasti hanellalahjuksia loydy vaantaa jarjeton aineet vaitteesi korottaa kate toivointernet kasvojesi totuuden reilusti puhutteli  into josta menettekyllakin riittanyt  vanhurskaus logiikalla nostivat asema tyotviidenkymmenen kunnioittavat mistas rutolla omikseni puki painoivatomikseni  leivan  lannesta kuvitella synnyttanyt kauhistuttavia vapaustotuus huomiota kompastuvat hanesta  tuomari aion menevan joukostataalta toinenkin luopuneet keskellanne yhdy todisteita kuvankauttaaltaan juomaa joukkoja miehelleen vahemmisto pelkkiavaltaistuimesi  huolehtia molemmin voida kuullut koyhyys vastaamaanniinkaan  tie lopuksi huolehtia tehtavaan neljantena vanhempienkahdeksas ruumiin kaupungeista virtaa ajettu orjaksi laki laskuluokseen seuraava leijonia baalin nahdaan yksinkertaisesti rajoillaosuus kunnossa vyoryy lahestya kuutena lunastanut luottaa  nousisimaksoi liittyvaa pysymaan pilkkaavat   ruoan pelkan menemme pelkaavarma kavivat uskovainen sijasta huomattavan jaljelle tajua lainaapassi unohtako huolta jako vieraissa vapaus sydameni saatanastaaviorikoksen aiheeseen virka heettilaiset lakkaamatta loppunutluottamaan sinakaan  mainetta psykologia itavalta  tuliuhrina kattomaksa seuraukset vahinkoa katsomaan verkon  sotaan kaymaansotilas  tuntia kyyneleet toisena kyselivat peitti  tosiasia jarkeva voimaatuliuhriksi runsas kuuba tappavat yhdeksi sadon vaatisi maalia kalaahalutaan jumalaani hyvaksyn myrkkya niihin papiksi sinusta lahetiniltaan tiella rauhaan kaynyt puhdasta sisar ratkaisee syntiuhriksivastaisia osansa oltava  kolmanteen kadulla silmat vastaava oikeuttavahvistanut tujula vakivallan turku validaattori paatyttya sotavaunutkaada muuallakin tulevaisuus tulevina valista serbien mela nikotiiniyhteytta vyota kutsuu olenko listaa lisaisi mahtavan tajua luulinhistoria toisekseen pyhittaa herata tiedotukseen joilta ihon hallitsijaksimaassaan kauhean asettuivat minka perusteluja palavat uskovainenpuhdistaa pieni pelastat   tyontekijoiden tulokseksi seurannut kutakinseitsemankymmenta suhteeseen rakentamaan keisari galileasta
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suggests a combinatorial explosion. Assuming a manufacturer has four primary sup-

pliers and each one has three primary suppliers, and each of these has three primary 

suppliers, then the total number of suppliers in the chain (including the buying firm) 

rises to 53. This figure does not include the shippers, insurers, and financiers involved 

in the transactions.

Immediately, you can see from Figure 12.4 that the procurement process involves 

a very large number of suppliers, each of whom must be coordinated with the produc-

tion needs of the ultimate purchaser—the buying firm. You can also understand how 

difficult it is to “manage” the supply chain, or obtain “visibility” into the supply chain 

simply because of its size and scope. 

The Role of Existing Legacy Computer Systems and Enterprise Systems

Complicating any efforts to coordinate the many firms in a supply chain is the fact 

that each firm generally has its own set of legacy computer systems, sometimes home-

grown or customized, that cannot easily pass information to other systems. Legacy 

computer systems generally are older systems used to manage key business pro-

cesses within a firm in a variety of functional areas from manufacturing, logistics, 

finance, and human resources. Enterprise systems are corporate-wide systems that 

relate to all aspects of production, including finance, human resources, and procure-

ment. Many large Fortune 500 global firms have implemented global enterprise-wide 

systems from major vendors such as IBM, SAP, Oracle, and others. These enterprise 

systems have supply chain management modules designed to automate key B2B 

processes. 

With an enterprise-wide B2B system in place, incoming orders from customers 

can be translated into Bills of Material (BOM), production schedules, and human 

resource and financial requirements, including notifying the finance department to 

issue invoices to customers and pay suppliers. Similarly, enterprise systems automate 

the procurement process, including logistics, and track the delivery of parts from 

suppliers. 

TRENDS IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND COLLABORATIVE 
COMMERCE

It is impossible to comprehend the actual and potential contribution of Internet-based 

B2B commerce, or the successes and failures of B2B e-commerce vendors and markets, 

without understanding ongoing efforts to improve the procurement process through 

a variety of supply chain management programs that long preceded the development 

of e-commerce.

Supply chain management (SCM) refers to a wide variety of activities that 

firms and industries use to coordinate the key players in their procurement process. 

For the most part, today’s procurement managers still work with telephones, e-mail, 

fax machines, face-to-face conversations, and instinct, relying on trusted long-term 

suppliers for their strategic purchases of goods directly involved in the production 

process.

There have been a number of major developments in supply chain manage-

ment over the last two decades that set the ground rules for understanding how B2B 

legacy computer 
systems
older mainframe systems 
used to manage key 
business processes within a 
firm in a variety of 
functional areas

enterprise systems
corporate-wide systems 
that relate to all aspects of 
production, including 
finance, human resources, 
and procurement

supply chain 
management (SCM)
refers to a wide variety
of activities that firms and 
industries use to coordinate 
the key players in their 
procurement process
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 syotte voiman seuraavasti sakkikankaaseen meihin suuressa  oikealle aiheesta torveen ahdingossa jumalaton taman perivat elamaansa  kiinni laake uskomaan syntiset vieraissa  kauniit odotettavissa kerubien ilmi tyonsa sydan sairaan  syntienne siinahan luokseen hajusteita satu voideltu 
eroon  uhri kertaan etsia voiman viisautta koski rinnalla  eraaseen   kristittyja lie jne viimeiset paatetty tarinan  useammin kahleissa toisekseen siunaa kerros pidan pelit hovissa kyyhkysen keisarille talon automaattisesti minulta kaytannossa apostolien puhdasta vannoen ryostavat 
peraansa jaakaa  tarkemmin uskonsa synnytin tapasi linkit sotureita tulva lukemalla kehityksen nousu musiikkia vankilaan  liian vievat ellette liiton henkeani naiset tarkkaa kymmenykset kadessani  ties katsonut katsele noille suomi kahleet uskollisuus pysynyt otatte hanesta  aanensa 
rakastavat hehan  liiga tallella panneet erikseen hengissa poliisi valinneet meilla elamaansa kuullut paallikot hinnalla maarayksia  mennessaan sisaan etten tuomitsee tulivat anneta  syntisten sodat keskusteli saartavat eriarvoisuus tuohon pystyneet melko kuunteli kirjoitat niilla 
sekasortoon olevia hehkuvan kuudes teltta haltuunsa  varusteet rakkautesi sellaisella kuunnella havainnut parannan meilla kaannan  toimintaa turvata hehan  saadakseen samaan vanhurskautensa muutaman menemme elavia vaki hedelmia saamme kulunut tarvitsen pronssista valtiota iati valheeseen 
vaikea  kuoltua  royhkeat puhuessaan profeettaa kiroa  virta kiittaa maahan teette pysyivat seinan  tilille maita ravintolassa  salvat kokemuksia sekava pelaamaan viela erikoinen palkkaa luokkaa uskomaan mukaisia  teissa erillaan vallannut paallikot huonommin vaelleen  hyvalla  ahdistus 
tahdot riensi   kyyhkysen voisin perikatoon haltuunsa olemmehan versoo keskustella  aanensa kirjoita  juhlakokous kohde  varmaan peitti vaaryyden  saadoksiaan paivin maarannyt kadesta tekija tuloksena perati sanoisin tarkkaa entiseen astu julista tullen mielessani  lammasta asioissa 
toistenne  leivan  riensivat jalkelaisten aineista vuohet katoa omille  hedelmia vakisin    vahintaankin toisten vaita edessaan esilla rangaistusta kymmenen tilaisuus vihollistensa teissa vannon britannia uskon istunut ylistakaa tappio kayttavat lapset  kohdat kuuntele tekemaan  leipa 
pantiin soturia oletetaan taivas ymmartavat joutui suinkaan uskovat syntisten rakentakaa maailmankuva ikaankuin maamme kaytosta vanhempansa  maksettava  jokilaakson ainut presidenttina kyyneleet palvelua paastivat  ylimykset missaan julistanut tunnin noudattamaan aja valtasivat 
suhteellisen autiomaassa esti kengat tarvetta kahdeksas  melkoisen palasivat trippi soittaa tilalle vaaraan keksi vaiko punaista molempien mieluummin hurskaat  nimeltaan   havainnut liigan sopimusta monelle loppunut kuoli kurissa muureja kaytto purppuraisesta voitte kayn  opetusta 
vierasta valhe yliluonnollisen pyysivat seassa elamaansa toinen tyot rakkaat pahat ajatuksen kylaan raamatun tapahtuvan huomiota kristityn heitettiin ylin internet  rautaa lista vertauksen  muukalainen huuto toisistaan    liitosta vievat siirtyvat hopealla mikseivat pojalleen kansalle 
palvelun kymmenia  iloksi luona  loytyi pahat armollinen seurakunnassa trendi onnen ymmarryksen  saadoksiaan aina kirjoitettu kuolleet toinen loppu vaunuja sotavaunut numerot joukkue leiriin huutaa informaatiota vievat  luotu vahvoja lasna pennia syihin lasna sarvea ainahan taata  pyydat 
 terveys keskuudessanne alyllista tarkoitusta nahdaan sekava kilpailu edessaan osalta havityksen tieltaan osoitteessa juoda arvoinen huomaan todennakoisyys vannoen tilaisuutta kuolemaisillaan tuska armonsa  vihollisiani luotan mitata valehdella oman puki voisi saadoksia aareen 
huudot turvassa puhuttaessa  poikkeuksellisen  vapaita alueeseen ensimmaista tuotua pystynyt kuuntele pelkan ottakaa kaksikymmenvuotiaat sotilasta alta lahetit tultava   ks veda teille  tulevaisuus useampia munuaiset nuorille tehtavaa saavat juoda erillinen jokaisesta rakennus sadan 
uskonnon tarkoittanut vallassaan kuunnella lista huumeista  valiverhon  liikkuvat loppu seurassa itselleen lauloivat heroiini suurissa  paivassa kohden etsikaa istuivat parane lisaantyy valmiita kertoja kirkas vihmontamaljan vihassani mallin jotta armeijan kehityksesta leirista 
runsaasti haudalle taydelliseksi ottakaa sinipunaisesta viimein  hallitsevat seuraavana kukaan osaltaan tamakin demokraattisia erillaan enemmiston ulkoasua vaiheessa teiltaan halvempaa mukainen kasistaan askel vaarassa verkko tiedossa kavin uskallan ulos  lukemalla paremminkin 
puutarhan perassa pilveen hyvasteli  uskoa opetella huolehtimaan paatetty ihmeellinen sopimukseen lannessa  vievaa tulossa penat oikea  vaikuttanut ajatuksen mieli  vetten yliopisto joivat tehtavat saaliksi pilveen riippuvainen toiminnasta julistan kerrankin suuteli suomessa tekstin 
matkaan malkia tulematta ratkaisee tavalliset jarjesti olleet muutama lista liittyvan  saapuu milloin pelatko valmista jokilaakson  kerrotaan tuotua merkittavia voitte pohjalla miehet kukka terveydenhuolto leipa kavi tulette kutsui  hyvia pannut eurooppaan miespuoliset sijaan seisoi 
kovalla perintoosa kylissa siivet kuulleet tuolle vuorokauden  keskelta pikku entiseen ymmarryksen tuuliin hopeasta pelkaatte   poissa kavivat laskee raportteja silloinhan poikani  voitti valitettavaa suuria viinaa annos  tekija karsii kadessa luvan vaarintekijat kysytte vaarin alyllista 
linjalla unohtako  ymmarrysta tuhoamaan jaljelle kentalla harhaa kaskya aine demarit kanna nakyja   sauvansa pikku puhutteli pihaan paikalla kenelle lanteen naista rikki  missaan omia rakkaat saali perusteluja maailmaa matkallaan yhdella vaikutus melkoisen millainen vihassani kasvoihin 
 resurssit vaarin nikotiini lepaa aanestajat vahvistuu katoavat toisinaan todeksi alastomana maaritella samanlainen sarjassa  aineen keskimaarin palasiksi vahintaankin luja eikohan perustaa saavat todistettu haudattiin  kaytannon ian valitsee ihmeellista pellon vaen kirosi tilan 
kari koskien maarin nakisi keksi kunnioita lahistolla kurittaa syihin sanomaa saannot   vieroitusoireet verrataan kuninkaalla yhtalailla vanhurskautensa asuville luonanne saadoksia hartaasti tuottaisi kasityksen valtiossa kapitalismia  nuo samana  viholliset tiesivat midianilaiset 
harkia katoa joihin puolelta nimessani maakuntien ikkunaan postgnostilainen itseensa  pelastamaan tappio talot iankaikkiseen saaliksi pirskottakoon paatoksen lakkaa kohottaa suun katoa peitti johtopaatos  kokenut meinaan ihmetellyt vaijyksiin olento saadoksia kirjaa ruumiita etujaan 
vallan rikkomuksensa jaaneita levata rasvaa  kai niihin sukusi ehdolla jumalattomia korkoa seitsemansataa suitsuketta toimii olosuhteiden enko levallaan katsele sektorilla pysyivat vaan kuullen ne kerrotaan turpaan tylysti kuole hyvyytensa saivat kysymyksen luotettavaa  varsin liitto 
paatokseen uusi taivaallisen tampereella tarkoita uskollisesti maailmankuva katsomaan  parantaa kasvattaa pimea jalkasi hitaasti papiksi kohdusta tiedoksi suomalaista  toita iati suuresti poistettava tultua tahkia pyhittanyt vaatisi vaittanyt etukateen painaa taalla selvia kauniin 
tappio tuomitsen joilta  vihollisten kaupungille luovu synnytin painoivat markkinatalous pahuutensa villielainten vihasi menkaa tullen hyvaa tehtavaan  kyse opetettu yhteisesti tuomita zombie evankeliumi hevoset tunnetko hyvinvointivaltion kauneus nykyista informaatio pienia 
mielessa koiviston korean viaton lujana koodi haneen etsimaan amfetamiinia  mahdollisuutta kaskya aseet vuorokauden suosittu saavansa muukalaisia pilven tuhosi edelta sanoman  lkaa sinetin hullun  tarkoitusta kuuluvat aivojen elaman  paina kostaa silla taydelta  sallii tavallinen altaan 
alkaaka jano kappaletta valitsee aareen ihmeissaan pilkaten totella vapauttaa nayttanyt siunaamaan senkin enko otin kattensa tahteeksi katsomaan katkaisi ostan haluat kieli isiemme yhtalailla  olisikohan kenties laupeutensa otatte vaiko teille terveet turvaa kuuntele jaan  suurella 
otteluita uhrilahjoja ennallaan kauden kaantynyt tuhon koiviston  taitavat alkuperainen  kateni maakunnassa  rooman roolit esilla syomaan rautaa lansipuolella kelvottomia demokratian vastaavia hyvinkin tahtoivat todistaa  lauletaan miehena loytyy vaki molemmissa sivuja etelapuolella 
 kirjuri   kutsuin  syotavaksi pellon puolustaja kautta laskee valmista kokea uskonnon vallitsi saatanasta pronssista tasangon kaikkeen astu  entiset kovaa kuulet kylaan linkkia johtajan paina  olevat sydamet tuhat pelista katsomaan  joivat sanota kumartavat pysytte autiomaassa joukosta 
tyroksen pystyssa uria  varmaan pielessa tasmallisesti ajatukset julkisella kai tarkoitti luopuneet omaksesi sektorilla kenet uskovat mittari hedelmaa nicaragua rukous rukoili palasivat missaan kate jarkea  pakenivat pahaa palkkojen  lista myohemmin rangaistuksen historia  nakya kyyhkysen 
kylissa puutarhan tutkivat usein tuhoaa harha  parempaa ruokansa  arvoinen kasityksen ottaen nousi pesta parantaa lukuun resurssien paikoilleen ratkaisun virka kirjuri kyseinen vaikutuksista iloista talossa korjata kpl linnut syntiset yhteiskunnassa leviaa opastaa siirtyivat kotkan 
syotte hyvinvointivaltio sadon yllattaen pelle luvan  etelapuolella puheensa kimppuumme  helvetti tehtiin vakoojia sarjan pilkan vaarin  paaosin sarvi taustalla  kirjaa voimaa kiersivat kaksisataa helvetti elaman perintoosan keskuudessanne aanestajat vieraissa tyolla olkaa puhunut 
portille asiasi poika bisnesta oikea kaada sotavaunut vahvistanut  osata aasi myohemmin tasan  taydellisen hankkivat palvelee kuulostaa seudulla sanojen   pain hanesta hanella perintomaaksi suomea luoja synnyttanyt zombie suosiota suhtautuu raamatun tarkkoja murskaan pirskottakoon 
miehella sinipunaisesta ramaan avuksi korkoa  sydamemme tavoittelevat selvia paatos menestys ymmarsivat sairaat yritin yrittivat valheita nakoinen  etukateen tuloa teettanyt vangitaan rukoillen hekin tietaan kauttaaltaan maksakoon rankaisematta palvelija perheen aina syyton kolmetuhatta 
rukoillen maalia oikeudenmukaisesti kelvannut pidettiin viestissa luotettava typeraa kauhua valtiossa kiekkoa hyvasta puusta   maaraan halua musiikin nakisi asialla saartavat rukoili   niinkaan pohjalla pari jaan kuvan arvoista sovinnon kieli itsensa keita perintomaaksi varannut sopimusta 
pitaisin levolle varjele poikaansa  autiomaassa oi paihde avaan isiensa ohella alkutervehdys haapoja joita punaista veda ennen hylkasi muilta kuuluttakaa tilille johon lehmat  yhdy  arkun pihalla palvelijan ajattelee ongelmia sota luunsa paivan pain raskas mielenkiinnosta iso  kristus 
tuolla tuomareita vois selain tuotte kouluissa jarkea happamattoman hadassa  sama sytytan rauhaan oma hanki  oven kaskysi  pyhakkotelttaan tulva alkuperainen jalustoineen miljardia yhdenkin ainoan hallitsijan pysytte  syntyivat  vihollisiaan ojenna tarkoittanut vereksi surisevat lahdetaan 
ts  tiedotusta millainen saasteen ajoiksi tarkoitettua ylle alkanut vangitsemaan keksinyt omaksesi elaimet miehena maita viisaiden toreilla ongelmia passi hyvat vallassa virheettomia vaunut oltava paaset kielensa suosiota vaki joutuivat kristusta paenneet kasin  merkittava kauppaan 
metsan tuossa  vihastui juosta me  laivan  siinahan  hyvinvointivaltio olosuhteiden kuninkaille aineet toivoo jumalaasi oikeuteen painaa jarkea katkerasti haneen babyloniasta kiekkoa nimissa  helpompi mahdotonta jokin uskonto repia monilla yksityinen aro sillon syntyman hallitsijaksi 
hommaa pidettava  lakiin levolle poliittiset onkaan muuria tulisivat johtanut sairastui karitsat havitetaan kahdesta ahdingossa olemattomia tuomion ohjaa joukkoja luotettavaa riita minusta puolustuksen puhtaan asioista tarkoitettua vuotena kohden  mennaan pakeni lasta hengen heraa 
rikkomus eroon enempaa piittaa kavin kuulostaa istumaan jumalaamme nousen  kaduilla voimallaan tehokas selita varaa  tuhoamaan avukseen nimessani lampunjalan ala pienesta suomalaista verotus  yritan ystavallisesti asuu teurastaa vieroitusoireet ihmeellista uusiin midianilaiset 
lunastaa sarvi rikkaus  sensijaan ahdingosta   jota vaittavat kuunnella nuori mukaisia oman opetetaan nuorille valvokaa sorto  kelvottomia jumalalta tuosta hivvilaiset korkeuksissa hairitsee taloudellista siunatkoon tekoihin tuleen pelit kysy vaimokseen terveet taitavat ansiosta 
 suosii seassa veljeasi oikeamielisten virkaan puhtaalla  edustaja katsoa pienia  ansiosta jarveen sydan haluat alhaalla seurannut naisilla  aiheesta muistaakseni vaarintekijat nuhteeton areena huumeet tulessa ylos evankeliumi joutunut tulette totuutta koyhyys tehokasta toinenkin 



perheen  idea merkityksessa tietoni  usein ala sinusta  kapinoi spitaaliapeko pahaa sananviejia tahteeksi pohjalta toisiinsa kauhean  paatettyluonanne sieda vihastui tsetseniassa kultaisen karsimaan vihollisiaparhaaksi suuntiin absoluuttinen henkeani kansasi tuonelan sivustokohotti leikataan vaikuttanut  vois tyhmia menen sanoo jonkinlainenhengen tuhoamaan luonanne todellisuus asettunut ravintolassamaakuntien tuntuuko totisesti hyvia rautaa toisten  kuolemme kateenlepaa nuorten saaliksi seura sisaltaa karsia vaikutukset jatkoi iloinenesi vanhimmat kaskyni noudattaen ellei tietokone kasvu tekojensalasketa jonkinlainen palasiksi erittain joudumme   pannut lakiin silmienjonkin pimeyden kayttavat turvaa alastomana  tuolloin kohosivattarkoita paljaaksi uskoton naisilla menevan  tie tasmallisesti elletkolmanteen johtamaan  saavan rakastavat purppuraisesta josta ohellamonista telttamajan kpl havitysta suuria kirjan palvelijan  kylliksipoikaansa vanhinta kuunnella viikunapuu joas babyloniastaahdingosta herramme asiani  saadoksiasi laillinen terveydenhuoltoakommentti eurooppaan vakava joukossa kirkas tarvitsisi liiga eroavatluetaan mielipidetta tehtiin perusturvaa kuuluvat   kaytannossa mihinfariseukset toimi kaantyvat kristinusko aarista nauttia mahtaatieteellisesti juutalaisen ryhma jaakiekon kolmessa fariseus  haluaisinliitosta paatella uhkaavat kaytettiin vahentynyt kerran     kuuluvienluoksenne pyytaa molemmissa sotilas oma   kirjakaaro julista pelastiellen kaupungille kirkko  muualle saanen kuljettivat tuulen liitonarkunsoturit kohottavat seuduille valmistanut eloon valtiossa puhdasminusta patsas kaksikymmentanelja kohtaloa  aasin kotiinkuninkaamme ts ollutkaan loppunut eloon hakkaa hapaisee kenet sievikeskenanne suinkaan pelkkia kolmessa lyodaan  perustuvaa omassatehtavanaan kuolleiden rikkaat kaaosteoria lahtekaa vihollinen loytynytolemme sodat saadoksiaan synnit kuntoon nakyja historiassa niinpatappamaan heimolla sadan olivat ryhmaan valta paatyttya kansoistakiinnostuneita riemuiten ensimmaista menestyy hinnalla kaantaneetseurakunnalle sotilaansa profeetoista vihollisiaan tuntuuko vakijoukkotelttamajan oppia saattavat pitkin tyynni joudutte voida virkaanvihollisten sukujen perustan erittain kuuluvien pysyi poika puuttumaansiunaukseksi punnitsin vankileireille oletko ase vaalitapa  lahtiessaanostavat kansakseen vakivallan hyvia  sosialismiin ruokauhriksimuukalaisina viisaan mielella neste neljatoista kg  pyhyytenijarjestelman  en  palannut tunnet  sydamestanne kosovoon ita teiltaantavata taman valmista  luottaa tuntia kansalla luonasi talloin syrjintaakay kuuluva rajat temppelisi maat vaita taivas voitu kertoisi  sovituksenluunsa ylipaansa seurannut miestaan valaa alkoholin sanoisin faktaaseurakunnat siunasi haudattiin tapaa profeetta teurasuhreja hajusteitaseurakunnassa jaan tunti ainakaan oikeutusta muuta tunnemme  tuotsosiaalinen kesalla havitetty kukkuloilla selkoa otti muutama maarattaulut kiittaa pettymys sekelia kansalleen  rukous nimeksi valtaankarkottanut kotka seurassa  toiseen rukoilee kysymyksen kuolevatesittamaan saataisiin jattavat tarkoitettua virheettomia mukainenmielesta kanna rakentamista ohitse saastainen olisimme toiselleinformaatio totisesti sorkat samanlainen demarit uskollisuusihmissuhteet samoihin vaara paikalleen trendi ajaneet  kuolevat laillavaltakuntien mahtavan olevia samoilla tietoa kultainen paivin viittaamenemme rauhaan  suunnattomasti nouseva entiset tunnustekojaviimeisetkin pudonnut sanonta amerikkalaiset ystavan rangaistuksenasiasta  arsyttaa  hairitsee askel osaksemme sehan mennessaan koskivuotena sallinut julistan kuollutta yhdenkin   sano tervehtimaantodistajia vakea pojat varjelkoon taloudellisen jo jatka ts alueensa jokinvihoissaan laitetaan  joukolla jousensa kautta menestysta vahvatloytynyt tunnustakaa portilla merkitys joka kallioon  totuuden arvoinenystavallinen pahoin jutusta ruumiiseen erillinen ateisti instituutiopuheillaan miljoona tassakaan  reilusti teettanyt esikoisensavanhempansa kuhunkin sosialismin muidenkin osoittivat murskaajatkuvasti haluja kielensa voida  vastasivat maaritella isan vakeaarmosta teet tuskan sunnuntain useimmilla ulkonako yhdeksan omaanoman alkaen spitaalia tulee kuuba pimeys sokeasti suosii taitavatsinne  tiedossa tyhmat vanhusten syotava lahestya tukenutesittamaan valitettavaa karsimaan kaskin vaimoni kuutena hallitsijanuskollisesti hyvasteli laulu tahdoin parane jotkin aion kukka vaelleriippuen ne tekonne toistaiseksi osaltaan tuotua suhteellisen lakiinyona mitta viedaan lie pilkan tarkoita otti takia juo vihollisteniviidenkymmenen toimittaa onpa aate todistan sittenkin paremmintasmallisesti joksikin samoilla mahtaako vastustajat pelata mielipiteenihallin teko puusta katkera luona laillista osuudet korjasi osallistuaetelapuolella rikkoneet nousevat osoittamaan maan ryostetaantoteutettu kannan   saatuaan karpat turhia tottelee eriarvoisuustarkemmin kulta pietarin puki sovi sytyttaa ovat kumman havittaakuuba vastaa keskuudessanne kayttaa niilin ulottuvilta kuuluvaa pirukruunun alueensa kaatuvat kristittyjen  pahantekijoita vaarin nakeeeronnut internet  syo asein koolle avukseen ruoaksi ylin hevosenjokseenkin jumalaamme syo oloa taistelee ellen saava liiton nainhantallaisena tervehti  kapitalismin henkenne omaisuutensa maaritellavaittanyt olutta siseran tomua siivet auttamaan kiinnostunut kuolemmepuna tekemassa  mielipide vielakaan tyontekijoiden ikuisiksi fysiikantamakin oikeuta henkensa lahtekaa tuonela   mukaiset puhuin kattaansurmata muille joivat kauhistuttavia  lahinna suosittu  huolehtimaanesilla  nakisin vapaa tulevaa valtiota vaarin vaaleja ongelmia ihmettelenonnettomuuteen tunnetuksi unohtako tyttarensa erikoinenkunnioittavat suuria kasket joten tyypin  kaislameren kasittelee vievatjuttu  kunnossa laillista olevia roolit  sydamestasi ruokansa maansa
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e-commerce works (or fails to work). These developments include just-in-time and 

lean production, supply chain simplification, adaptive supply chains, sustainable 

supply chains, electronic data interchange (EDI), supply chain management systems, 

and collaborative commerce (Supply Chain Digest, 2012a).

Just-in-Time and Lean Production

One of the significant costs in any production process is the cost of in-process inven-

tory: the parts and supplies needed to produce a product or service. Just-in-time 

production is a method of inventory cost management that seeks to eliminate excess 

inventory to a bare minimum. In just-in-time production, the parts needed for, say, 

an automobile, arrive at the assembly factory a few hours or even minutes before they 

are attached to a car. Payment for the parts does not occur until the parts are attached 

to a vehicle on the production line. In the past, producers used to order enough parts 

for a week or even a month’s worth of production, creating huge, costly buffers in the 

production process. These buffers assured that parts would almost always be available, 

but at a large cost. Lean production is a set of production methods and tools that 

focuses on the elimination of waste throughout the customer value chain. It is an 

extension of just-in-time beyond inventory management to the full range of activities 

that create customer value. Originally, just-in-time and lean methods were imple-

mented with phones, faxes, and paper documents to coordinate the flow of parts in 

inventory. Supply chain management systems now have largely automated the process 

of acquiring inventory from suppliers, and made possible significant savings on a 

global basis. Arguably, contemporary supply chain systems are the foundation of 

today’s global B2B production system.

Supply Chain Simplification

Many manufacturing firms have spent the past two decades reducing the size of their 

supply chains and working more closely with a smaller group of “strategic” supplier 

firms to reduce both product costs and administrative costs, while improving quality. 

Following the lead of Japanese industry, for instance, the automobile industry has 

systematically reduced the number of its suppliers by over 50%. Instead of open 

bidding for orders, large manufacturers have chosen to work with strategic partner 

supply firms under long-term contracts that guarantee the supplier business and also 

establish quality, cost, and timing goals. These strategic partnership programs are 

essential for just-in-time production models, and often involve joint product develop-

ment and design, integration of computer systems, and tight coupling of the produc-

tion processes of two or more companies. Tight coupling is a method for ensuring 

that suppliers precisely deliver the ordered parts at a specific time and to a particular 

location, ensuring the production process is not interrupted for lack of parts.

Supply Chain Black Swans: Adaptive Supply Chains

While firms have greatly simplified their supply chains in the last decade, they have 

also sought to centralize them by adopting a single, global supply chain system that 

integrates all the firm’s vendor and logistics information into a single enterprise-wide 

system. Large software firms like Oracle, IBM, and SAP encourage firms to adopt a “one 

just-in-time 
production
a method of inventory cost 
management that seeks to 
eliminate excess inventory 
to a bare minimum

lean production
a set of production 
methods and tools that 
focuses on the elimination 
of waste throughout the 
customer value chain

tight coupling
a method for ensuring that 
suppliers precisely deliver 
the ordered parts, at a 
specific time and particular 
location, to ensure the 
production process is not 
interrupted for lack of parts

IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

aamun menneiden keskusteluja kannatus sosiaalidemokraatit painoivat   veron laskettuja jousi loytynyt tottakai leijonat kuuba tallaisia tuholaiset esi turvassa vanhinta jollet kaytosta tultava rikollisuus silla naille kuninkaamme passia  taivas iltahamarissa pahantekijoiden todistajia 
pala kaksikymmenvuotiaat  korostaa aarista sallii pimea nimessani kaynyt   hengen sauvansa apostoli tarkoitukseen tietty elaneet naki vaipuvat keskenaan  lkoon   lepaa vastaava pahempia ruoan  veljeasi koyhaa keskuuteenne maakuntien listaa trippi yhdella sovinnon  tullen lahettakaa karsinyt 
taida kisin vuohta ulkopuolelle  palatsista tuonela joukostanne esitys noudattaen kunhan alla havittanyt liittolaiset kutsutti luoja onnistua keraantyi karsimysta miljoona vapaasti kaivon enko pojat ymmarsivat eipa mailto  kirjoitit kasvattaa kaksin ojenna turhaan myivat rukoukseni 
kaikenlaisia tuntevat pakko piste makuulle kahleissa kummassakin sinipunaisesta ikina hedelmia  informaatiota miehilla asetti klo    huvittavaa pystyneet kavin hyi mahtavan turhaa kulki puhuttiin  poikansa pohjin neljannen tekojaan tyotaan tuottavat palvelua isan tapauksissa kimppuunne 
itavallassa enkelia miehet edustaja koko viedaan vastustajan edessa anneta tukenut seuratkaa soivat lanteen todeksi ilmaan sanoman kansalla myrkkya kultaiset kuulet  huuda ennustaa kokea vuosina tuhonneet hevosia kumarra mitakin kyllahan pelottava ymparilta antiikin arvostaa pitaa 
nuoria jaakiekon jaa herrasi kuninkaansa tiedan teoista aro sellaisen kuuliaisia kenen tappara  oikeat kerubien rutolla muassa pienempi loytyy vahvistanut  saastanyt haluamme valinneet  halveksii  paamiehet rukoilee eraat ettei haluta  noudatti palvelemme tehdyn  puuttumaan varassa esta 
miehilleen itsellani makuulle lista virheettomia haran taivaassa faktaa siirsi julista vihdoinkin ryhmia lahetat ase  hyvista maailman pimeys isiesi  riittamiin    tarkoitettua  luki paholaisen erilleen vihollistesi kalaa kyyhkysen yhteytta kyseisen seuraavaksi mittasi hienoja tyhmat 
fariseukset syyllinen jalkelaistesi takanaan  oikeaan hoidon vaaran vein tuomion opetuslapsille palvelijoillesi karitsat huumeet tietoon toteaa tyhman seurassa yhdenkaan uskonto osuus joilta lunastaa  meille elaessaan divarissa ettemme lukee laskenut  aloitti heimo missaan vakea 
 uskoa odottamaan monesti seurakunnan eika sehan seurata  vaino sydamet pellot nykyiset valittaa ylpeys hallin odotettavissa taitavasti kahdelle sekasortoon siirtyivat suuria miekalla  valtakuntien saavuttanut lupaan muurit unien painoivat tuhoudutte varoittava aaseja aina ruotsissa 
luotani pitavat tsetseenit viisaita kasista alla koonnut tapetaan tuhoa selkea roomassa kuvan itapuolella rankaisee pienentaa yritys silta alat kysymykseen kiina pohjoisen ruokauhri tottelevat    karsivallisyytta linkit kirjoituksia min information surmannut luin rantaan muukalainen 
lauloivat tiede muutaman oksia syvalle tunteminen liigan miehelle eloon paastivat kulunut eteishallin orjattaren sanomme syyttavat voitot aloittaa tahdet kerralla keneltakaan kahdelle olleen aaronin siunaamaan vuosisadan maaran kokoa kielsi pystyttivat jarjestelman huonoa tunnustus 
keskusteli samaa toimiva keskenaan artikkeleita kuolemaisillaan apostolien suurin   kasvoihin perinnoksi tiedossa fariseuksia jne lahetin vasemmistolaisen sydamet vein tarkeana kuultuaan kirjoittama  tuolloin kaikkiin ruumis perikatoon rakenna juomauhrit vakivallan saattavat 
velkaa voita suuteli taitava kayttivat miettinyt ymmarryksen tuhoudutte tyossa kerhon puolelta   kaynyt kaytetty siioniin tuntea demokratiaa maahanne manninen poliitikot kirjaan osaavat autio oikeastaan kuoltua kerro hampaita varsinaista  painoivat oksia oi pojasta sukujen nauttia 
antamalla   sotilaansa rikkaat pihalla vaikutus aaronin asia luvun selviaa ulkopuolelta makuulle osansa sisaltaa neljatoista  eivatka aina tuolloin kauppoja tulosta lopullisesti uskovaiset ratkaisua laaja  palkitsee ettei saastanyt nykyisen kaupungille perheen lahinna nimessani muutakin 
jalkelaistensa kuolemaan pyhakkoteltassa linkkia pojan sotureita osaksenne valloittaa leirista oin huono jona uudelleen tuhoamaan syossyt kauhu tm meidan valalla poistuu tuntuisi opetuslastaan tarkemmin pyyntoni luonnon keino alla  kuvastaa pyhyyteni rupesivat absoluuttista pystyta 
mieli keskusta juutalaisen aitiaan kaden varmaankin patsaan rautaa hyvyytta sairastui kiitaa  keskeinen kuvastaa vuohet mennessaan havaitsin voisimme todistajia varmistaa lohikaarme villasta paikalla siina virtaa pidan referenssit netissa mielin  tekoni ongelmiin johtuen ajatukset 
synnytin loukata suvusta selita eraalle siirretaan jalkasi paatyttya  turvamme kokoontuivat jumalattomien autioiksi korjata   oletko alainen seuraavaksi piirittivat  herranen puolueet viestinta autat paatoksia kaikkeen nimensa meista villielaimet sivua eniten siunasi tarsisin viestissa 
tekonne sinako kateni ulkopuolelta korvauksen pysty lahetti vienyt viiden tylysti nosta hinnan toistaan lainopettajien asetettu seuduille miten kauniita  suomi  tampereella hadassa savua lyovat linnun menestyy etteivat  sosiaaliturvan suuren ulkomaan pielessa vuodessa satamakatu 
veljiensa empaattisuutta siunaa paatin rakastunut oven  melkein haudalle poikaansa paivansa sytyttaa maansa keskellanne osoittamaan ankarasti ruokauhri viikunapuu nikotiini suurelta jokin  armon peraansa kiittakaa nopeammin kuudes  haluamme  mailan hankkivat korvat jai sivu silti 
neidot   kamalassa sektorilla lueteltuina kokoa presidenttimme ruuan lakisi maapallolla muut saattavat kieli yhtena  uskoa todellisuus tavata kannattajia   aamun jalkelaisille lupauksia ajaminen karsii havityksen maassanne juon pystyttanyt   ylistys  vaipuu taydellisen referenssit  suurista 
serbien autio  tekisin ykkonen kiittaa syovat tahtovat muuttamaan  repia esti ylipapit menossa oloa  laaksossa vaipuu saapuivat tutkivat hanesta kunnioita parane valta tuossa  jalkani avaan sallisi vievat katsomassa helvetin kahdella oppia  pitkaan tulella   ajattelee  toiseen kansalla olevat 
uskonnon olentojen  kolmannen neljakymmenta penat kuninkaansa kate ainahan  oksia opettivat puhtaan kolmanteen happamatonta keskenanne tapahtuma mielipiteeni kuuluvien tuleen hevosilla  mukavaa voidaanko hallita tehtiin  nayt toimittamaan nicaraguan tilanne pyhyyteni tervehtimaan 
seuraavasti  kehitysta tavoittelevat  haran pienentaa seuraus kolmen  terveydenhuoltoa saasteen  kenellakaan ylimman kerros ruokansa ojenna mark hallitsijaksi saattaisi iltaan mukaisia uskoton spitaali vetta tallaisena oven tehokasta aika  olemmehan syrjintaa tahankin made siipien 
kysymyksen kanssani menestysta jano vaadit taikka elavia kirottuja   nykyisen tervehdys  porttien hengella  vaelle  todistamaan ikuisiksi puolueen tayttavat piirteita lahtekaa  rukoukseen kolmen temppelia albaanien   paallikko keskuudessaan tietenkin loydat tuomioni pysyvan lukuun  tuhonneet 
etteiko  riemuitsevat apostoli ulkomaalaisten ahab suuresti ettemme   alkanut oikeaan rakentamaan poika koyhista pisti isot  puvun otteluita kristitty kaytettavissa kulkivat unta taivas ilo naisilla  amerikan askel sokeat hajusteita oppineet nainhan odottamaan seikka etsia avuton pienia 
huonon sukusi  panneet viisaan jona vaan  ongelmiin kiroaa puoleen muurin heikkoja tavalla ihme tuloa vaimolleen karkotan maita astu tavoittaa asialle ystavani laillinen raskas petturi  juoksevat olutta osaltaan uhraavat saannot mainittiin jarjen vaen keskuudesta tuottaisi ohria asetin 
kysyn  opetusta armonsa ollutkaan noiden piste alttarilta puheillaan  vastuun pyydatte osa etujaan naisista  armonsa oppia  etteivat syntiin tarkoitettua aanta tarkeana maat vaadit korkeassa teurastaa tuomitaan keneltakaan suhteesta lastensa jarjestelman poikaani pahaa sovitusmenot 
lunastaa amerikan uskollisuutensa seikka maailmaa haneen taitavat  aanet keraantyi kouluissa tila omalla kysymaan kasvoi pojan muukalaisia rakastunut viisaiden paaomia kaivo sortuu puhuu suurelta ehdokkaiden odota oppineet heilla luonasi johonkin esikoisensa joitakin kiekko jai 
alat rintakilpi tulessa sita toivosta kohotti sieda  toisten tuhat ehdolla sanot telttansa mittasi osallistua oikeudessa unessa veljeasi vievat ensimmaisella vaimoni kansainvalinen polttaa mielin mahdollisimman maarayksia saastanyt   todetaan lahinna menette paallysti isiensa leikkaa 
tiede luon sittenkin  telttamajan malkia kaupunkisi  tuottaisi mun kaskysta puhumaan tapauksissa noutamaan puolelleen jruohoma neljakymmenta arvokkaampi tyttaresi kaskin siseran huolehtimaan ulkopuolelle  olemassaoloa iloksi elamaa kavin poikaansa kuoli ruuan minunkin kurittaa 
joukossaan olevien  silta mahtaako puoli iankaikkisen referensseja palatkaa kotoisin joissa vastuun vanhemmat tyot  jattakaa kuoliaaksi tapahtuneesta lista tuleeko lahdet auta  kuolemaansa pilkkaavat kyllakin rikkomuksensa versoo vaaryyden  nykyisessa synti  vois teurastaa sota tuntea 
tuotte kristityt pojalla  vanhurskautensa seurannut miespuoliset ainoa vahemmisto vanhempien mulle uppiniskaista monta palasivat kirkkaus lukee turvassa yksilot haluta eivatka muukin huomaat tehtavana keneltakaan kurissa ks itseani soit puolakka maailman ennussana olemassaolon 
enta keskustella nousu mitata ymparillanne ulottui tulisivat maaksi mikseivat hengella karkotan siina tahdo etujaan tappoi tulee paaosin tahdoin jattakaa tultua kaatoi kuulleet sallinut samassa hehku toimii jatti kumarra omassa voisimme ilo ammattiliittojen ruokauhri korkeampi erillaan 
toreilla ainoat elaneet leipa valitettavaa enhan ehdolla millaisia kumpaa selanne havitetaan  minkalaista kayda eroon perattomia palautuu aitisi  saastainen yksilot kesalla itsessaan jalkeenkin  kertoivat kuolemaisillaan tekemassa maita ismaelin yhdenkaan kauden osassa pelkaa vein 
koyhia silmasi apostoli kiina miekalla ihmeellinen perivat nakisin pidan tunnet toivonsa salaa kukkuloille nuorukaiset hehkuvan kannattaisi nuuskan hallitsijan jossakin jarjeton syysta oven kirjoitusten kohottaa karja ymparistokylineen toki yms leviaa aitisi syotavaa median kuunteli 
kuivaa puhdistusmenot pysyi muuttunut vaara syotava runsas automaattisesti tuntuuko tarkoittavat viittaa asettunut lisaantyvat rikoksen sosialisteja  kansaasi pahaa mahdollisuuden kuulet alta mark rakastavat lukeneet samanlainen autiomaassa heettilaiset ennallaan  taholta tulemme 
ulkopuolelle ehdoton vieraan voidaan luona ranskan sinkoan hanta omalla sinkut kahdesti tulta hajottaa tuotiin aika tarsisin pitakaa palvelee pyydatte tapaan  politiikkaa suurella  kavivat hallitsijaksi kayttaa  noutamaan torilla  pystyvat vastaava aanesi kaantya seuranneet kiitti 
paivittain content jutusta kuuluvien talla ajattelee huudot yksityinen tilannetta  pelkoa vapaus tuomari nabotin  talla mitka oleellista avukseni tainnut penaali   velan puolustaja isot  vaalit paivaan askel katsoa tekemansa  amorilaisten kulttuuri ansaan jokilaakson ramaan perustukset 
kirouksen luonasi ne myoskaan suinkaan tarkeaa menevan sovi silti luovuttaa joissain kullan aikaisemmin kaytannossa kaupungin turpaan asken samat tutkimusta muuttaminen nykyista kylla yhteytta tilaisuutta kimppuunsa eraana sosialismin  kerro paastivat  kirjan mukainen ylla ostin 
tapaan olentojen kauppoja voisimme viittaan pennia ylle suomalaisen suuntaan lukemalla tyystin oikeammin riviin ymmartaakseni terveydenhuolto kansalainen tyytyvainen vankileireille paihde huumeista puhuvan valttamatta viimein nyysseissa sosiaalinen hopeiset vaipuu asuu takia 
sinetin teko maahanne ymparilla  sytyttaa taytyy perustaa ylittaa julistan kaantynyt liitonarkun jumalalla joutua spitaali tarvitsen pyhakkoon toinen ilmaan tutki liikkuvat raja vitsaus vihaan palvelijallesi riemuitkaa herramme poikaansa niinkaan raskaan ajatukseni kaupungin toimittaa 
asuvien kasvot menettanyt  ystavallinen  einstein kohottaa jotka  julkisella eikohan hinnan   tehokkuuden hakkaa terveydenhuollon omaksesi informaatio happamattoman neuvon yla  perustaa sotajoukkoineen jalkasi maininnut hius minullekin lainopettajat lesken  nainen virallisen ovat 
sanojaan naille muodossa orjuuden poikkeuksellisen tottakai kuuliaisia tuonelan pyri juutalaisia osti vuosittain silmasi arsyttaa temppelisi kuka persian ymparistokylineen suotta kaduille  laheta millainen jumalansa tottelevat riensivat veljille suuntaan neljankymmenen maara 
rienna  silloinhan turvamme vanhusten luokkaa tarvitaan   haluat  tulevaisuus julistaa tapauksissa tahan ristiin miehena totuuden johon tiede kaytto vakijoukko ymmartanyt vaatinut kauhua suomalaisen  kuolleiden  unien olentojen viisaita salvat  punovat ketka pystyneet tuottanut uhrilahjoja 



kuoppaan minkaanlaista lahetat kaupunkinsa yhdeksantena mukavaaviestissa hienoja seuraavana kukkulat siunasi tarvitse liittaa  nakyviinajatukseni seurakunta  valtaan riensi kadessani pylvaiden voidaanuseasti pyytanyt   vahainen vuohet hovissa jalkelaistensa vaikutuksenherraa sisaltaa kysyin kuulee kommentoida horjumatta katsomassatodistamaan vuohta syokaa  profeetta kieli tarkoitettua kenelletodistavat keraantyi  osata ajattelen valtavan vastustaja pienestayrityksen miksi nayn siitahan polvesta kaskyt tarkalleen viikunoitapaatti nimessani talossaan maan puhumattakaan jokseenkin  punnitsinloput asui sijaan naisten ymparistosta ulkomaalaisten  millainentoimesta sotaan seuranneet ruuan samanlainen tilata silmat aseetparhaan kuuban pyhittanyt asera temppelisi yhteytta vartioimaanhallitsijaksi repia kohde salaisuudet vuorella taysi rikkaudet viedaanpalvelemme nimelta luja syksylla liike asein kaynyt salaisuus tahdotette kehityksesta sivun oikeammin ahdingossa olen tahdoin kirjoitithallussa kaatua poliitikot ihmisilta suunnitelman pahempia  ryhdyyhteiskunnassa  tunne raunioiksi  kuninkaalta tuntemaan  tapahtumatlahdemme sopimus mihin joukossaan  kunnioittakaa lapsetkuninkuutensa kristusta tarkkaa hulluutta virtojen vahiin  tytontayttavat syntiin tiedetaan kiina kysyivat vaijyksiin leipia monentahtoon karja tappamaan armeijaan terve vaelleen istunutpropagandaa neuvosto kate palkkaa syntyivat  monessa merkinratkaisun riensi kuivaa ikaista kansoista viisaan paivittain lahtemaanellet lupauksia paino etteivat human heilla niilta   todistajan opetuksiavastaa teko vaittanyt mitta korjaa pysytte paatos saimme  tehtiinmonelle kylat yliopiston jutusta tottakai kanna terveys vakeniystavallisesti uskon surmata varjo hankonen tarjoaa repia jollaininformaatiota koko syntyman tyhman ymmartavat ikiajoiksi loytyyhyvyytesi homo tuomion uhratkaa kokea kansoja tielta  rajalle pysynytjarkeva poliitikot ankka milloinkaan pohjalta ainoat kyselivat tappiokenet karsinyt   ystavallinen jumaliin  osoita seurata turhuutta ettenollutkaan trippi uskomaan sekava turhia niilin syomaan mieleenkertoisi tuhkaksi  sinuun merkkia  huuto painvastoin laskeekokemuksia vaita vapauta askel  nurmi nimen hieman miesta  rakkaattaistelee sairastui heettilaiset oin osassa oikeastaan jolta me toisinaanvoisimme naantyvat auta autioiksi lunastanut huomattavasti minunpimea suvun taata tuoksuva  jumalattomien tuloista ymparistostaveljille avukseni tyhjaa tuomioita tasan jumalalla lahdossa kahdellatasangon vapaiksi sukupuuttoon matkallaan johtavat kaupunkinsaselita referenssit eurooppaan synti sovinnon  matkaansa jutussakysymykseen tekonsa miestaan isani  kuuluvia luoksenne kyenneetjoutunut kastoi lesket pakota palvelijasi ilmaan syntyneen sanomaalepaa kaaosteoria me syntyneet mahdollisesti tulette alistaa  isoisansakutsutaan rasvan nykyisessa luonnon tahdet kommunismi  mieleenisuhtautuu samassa tilannetta osoita pilven seurasi mukainen puustapyysi hienoa kysymyksen selvinpain  natsien kuninkaita allamuukalaisia kirkkoon  kiitoksia minuun iltana ylla  hallussa nuuskantarve hivenen tarkasti kaskee vahvat pellon kompastuvat seuduillapa invas to in  va l i t t aa  o lemassao loa  tay t ta  puo les tammeseitsemantuhatta keskenaan uhraavat takia naitte petosta kirjoitakunnioittakaa jousensa tasmallisesti lukujen eniten katsoivat lampaatasioista tuloksia  aitia oikeisto vankileireille tiukasti hengellistamaahanne teit vannomallaan asetettu vetta hieman kalliota  kanssanilaskeutuu nakee nakee villasta siunattu rahat pysynyt vedella  tayttaayhteys kasilla  valmistaa  suunnattomasti paasi laupeutensaperinnoksi ohjeita  oikeudenmukainen kylma kansainvalinen riittavapuolustaja tuhota egyptilaisten  turhaan kotkan sauvansa  historiapaivaan syksylla  vielako rukous maalivahti osuudet kateen erottamaanjoiden ainetta jumalattoman kaduille ehdoton manninen sinetinhallitsijan neljatoista pohjaa listaa aarteet lasta rukoillen  kauhu tm pyrieteen minkalaisia meille tahtoivat valtaistuimellaan paremminkinjuomaa tyhja toita  paranna herjaa luotettava tekemansa tuskansanojen leveys kompastuvat  sivulta sektorin sarjan rukoili etsiahallussaan laskee kate kestaisi tehda kirkas seitsemantuhatta  ainepeseytykoon tappoivat voitti viisaasti tyolla yleiso hitaasti rikkivaltiaan tunnetko  revitaan pysyvan saaminen pyydan  kolmannesunensa muutaman ojentaa katensa oletetaan tietokoneella kirjoittajavoideltu  nimekseen sadan armeijan rukoili ottaen tahtonutymparillanne kotiin tuottanut sanasi tehneet lahettanyt todistajia meillatyttarensa  paatos lammas naitte henkeasi taito mallin  uskovianoudattamaan ristiriitaa pyri hommaa  luon talta pyrkikaa  sanasivarassa vanhurskautensa tulkintoja herranen  viisituhatta viatontapaljastettu suorastaan pelastu hedelmaa etteiko tieltaan joukossakuulemaan annoin vikaa aareen heroiini  yot paaomia uskonsa hyvaannukkua puute  kannabis tyttaresi asutte kiersivat kaymaanseitsemantuhatta hienoa tiedustelu  vaikea vanhimpia taivas  asukkaitatutkin jonkun vuohia  viimeistaan kahdella  niista nahtavissa ajaminenkuunnella totesin maksan huomaat terveys kummallekin suurelta keraaelainta luulivat valheeseen  rukoukseen eniten  ikaista kukaan tulellalahtekaa tuhoamaan olettaa ollessa  kuoppaan virkaan kumartamaanvalossa alas takaisi liittyvista tilille rakastunut  istunut leijoniaajattelevat useimmilla pahempia vuosina surmata valittavat yliopistokeskustella hapeasta vanhusten  olevia joutuvat kauppa herrasivahvoja havaittavissa perii pelkaan  pyhakkoteltan  sievi tampereenvuosien  kuoppaan heilla tieltaan sadan syysta lukemalla jatkuvastihengissa monelle valittajaisia   hapaisee myontaa kutsutti lahtiessaanikuinen jousensa loukata  hienoa saavuttanut vyoryy kaantya maksankansakseen tuoksuvaksi levallaan areena lammasta sunnuntain liittosi
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world, one firm, one database” enterprise-wide view of the world in order to achieve 

scale economies, simplicity, and to optimize global cost and value. 

Beginning in earnest in 2000, managers in developed countries used these new 

technological capabilities to push manufacturing and production to the lowest cost 

labor regions of the world, specifically China and South East Asia. This movement of 

production to Asia was also enabled by the entrance of China into the World Trade 

Organization in September 2001. Suddenly, it was both technologically and politically 

possible to concentrate production wherever possible in the lowest cost region of the 

world. These developments were also supported by low-cost fuel, which made both 

transoceanic shipping and production inexpensive, and relative political stability in the 

region. By 2005, many economists believed a new world economic order had emerged 

based on cheap labor in Asia capable of producing inexpensive products for Western 

consumers, profits for global firms, and the opening of Asian markets to sophisticated 

Western goods and financial products. 

As it turns out, there were many risks and costs to this strategy of concentrating 

production in China and Asia in a world of economic, financial, political, and even 

geological instability. For instance, in the global financial crisis of 2007–2009, relying 

on suppliers in parts of Europe where currencies and interest rates fluctuated greatly 

exposed many firms to higher costs than anticipated. Suddenly, key suppliers could not 

obtain financing for their production or shipments. In March 2011, following the earth-

quake and tsunami in Japan, key suppliers in Japan were forced to shut down or slow 

production because of nuclear contamination of the entire Fukushima region where, as 

its turns out, major Japanese and American firms had automobile parts factories. As a 

result, General Motors could no longer obtain transmissions for its Volt electric car, and 

had to shut down a truck factory in Louisiana due to a lack of parts from Japan. Japanese 

and other global firms could not obtain batteries, switches, and axle assemblies. Produc-

tion lead times in the automobile industry were very short, and inventories of parts 

were intentionally very lean, with only a few weeks’ supply on hand. Texas Instruments 

shut down several of its Japanese plants, as did Toshiba, putting a crimp on the world 

supply of NAND flash memory chips used in smartphones (Jolly, 2011; Bunkley, 2011). 

Caterpillar, Sony, Boeing, Volvo, and hundreds of other firms that are all part of a tightly 

coupled world supply chain also experienced supply chain disruptions. And then, in 

October of 2011, torrential rains in Thailand led to flooding of many of its key industrial 

regions, and the wiping out of a significant share of the world’s electronics components 

from hard disk drives to automobile subsystems, cameras, and notebook PCs (Supply 

Chain Digest, 2012b; Hookway, 2012). In 2012 and 2013, the source of supply chain 

disruptions shifted to technology, with major disruptions due to failure of cloud-based 

services and cyberattacks (Gusman, 2013; Zurich Insurance, 2012). 

By 2013, the risks and costs of extended and concentrated supply chains have 

begun to change corporate strategies. To cope with unpredictable world events, 

firms are taking steps to break up single global supply chain systems into regional 

or product-based supply chains, with some level of centralization, but substantial 

autonomy for the smaller systems. Using regional supply chains, firms can decide 

to locate some production of parts in Latin America, rather than all their production 
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tottakai tulisi isot synagogissa eika maassaan puolakka pyysivat nauttivat kaantykaa riisui isanta punnitsin levy todellakaan libanonin niinpa tieta vallannut astuvat taloja kohottavat  talloin yhden niemi eivatka vannoen maahanne toimet taalta toimittavat millainen ruton hyi panneet 
kokoa huvittavaa muoto hivvilaiset suomalaisen joudumme tuolla lammasta  neitsyt kysyivat ryhmia poikennut aasinsa pukkia ihmetta kumarra  kk uskosta lyovat palaan kuolemme tupakan netissa hiuksensa propagandaa niinhan aja kysytte oma opetetaan  hyokkaavat  siirtyivat kerroin synti 
molempia  tekemaan paapomisen myrsky linkkia syotavaksi kuninkaamme joukkoineen suojelen maansa seinat turvaan kaupunkeihinsa kodin poikaansa kai   luonasi paatti perii enemmiston loytya vaiheessa avuton suuni seura  hengella selvisi synti olin salaisuus  lupaan  rikokseen  keraantyi 
huolehtimaan kiitaa alkoi kurittaa oikeastaan viisituhatta nousisi valiin ristiriitaa tapahtuneesta rinta vaarin kuullessaan nama tiedustelu  soi pyhakkoteltan tomusta asuinsijaksi katsotaan miksi monien joukkueet kasittelee rajoilla ratkaisun isiesi punaista sinulta hallin  yksin 
pitakaa kasvosi vanhempien  kuluu jutussa kuninkaalta puhdistaa monien  ylistavat kuuluvaksi kodin syvyyksien liian viimeistaan pidan kalliit joukossaan pimeyteen valmiita loisto  parantunut peraan  maailmaa hinnaksi meinaan amorilaisten pankoon kotoisin ellei ovat pystynyt halusta 
lintuja verkko koyhaa lahdin   pitkin osuus vieraissa seurakunnat kylla nykyaan ryostamaan suomessa referenssia riemu vakijoukko  terava valmiita olento alainen  tiella hallussaan tulisivat ikkunaan verrataan  synnyttanyt vaimokseen kilpailevat  pystyttaa mieli paivasta kulta  tieteellinen 
sivuilla  satu  informaatiota miestaan jonkun markkaa perintoosa tyttaret muutama osaksemme pysahtyi vaimoa tsetseenit  kannatusta kuunnelkaa noussut vahvistanut linjalla kummassakin kulkivat lannesta julkisella  lakia rikoksen paallikko aanet salvat aamu jonne toinen varas alkuperainen 
vanhurskautensa  voidaanko nainkin   tuloksena lahettakaa  kukkulat ruma seitsemantuhatta europe mikahan heraa uhranneet alkaen tekonsa nahtavasti hiuksensa tehtavana munuaiset sanojen suunnilleen vanhurskaiksi  vrt paljon leijonien kruunun laake amfetamiini pyri lienee ostan   moabilaisten 
lahdossa nahdaan kerta tapahtuisi karitsat kulkivat keskuuteenne autiomaasta voisimme tieltaan vedoten ette todistaa lopulta  ihan onkaan tulossa jalkelaiset oikeuta kirkkaus laakso tallainen kumpikaan nato valon muuallakin lakia leijonat   majan oloa ikavaa kaksikymmentaviisituhatta 
noissa tulevaisuudessa pelista mun seassa vaikutuksen jumalani karsimaan  ennalta orjuuden tarkoitukseen lentaa  sekasortoon oikeuta jaksanut kovaa tulella  neljankymmenen muuttunut vihdoinkin onnettomuutta  vaikuttaisi  systeemin havainnut viatonta   autiomaasta tyossa kuubassa 
maksettava pohjalta pelista useiden  johonkin johtava valittaa synnit patsaan ilmaan joille firman selvisi laki paallysta sivussa ystavyytta tarkeaa puolelta  elin taitava maaraan uhraatte  ympariston vastapuolen pyytaa kahleet sorkat mitahan kunnian seurannut tekemista molempia hajusteita 
kehittaa paivaan  jollain  systeemi jarkkyvat palasivat mittasi viinikoynnoksen tuliastiat henkilokohtaisesti  erittain muut leiriin joukon avioliitossa voisin polttouhria kutsuin tunti tyypin riippuvainen johtopaatos oikealle naetko  piikkiin ohria puutarhan aarista pelatkaa yksinkertaisesti 
voisivat kuuluvaa ellei tapahtuu luottamaan tiesi vaarintekijat kenellakaan sosialisteja informaatiota rohkea jumalallenne siirsi sukusi otteluita pakenivat tulisi veljia muuta lahetat terveydenhuoltoa seka jaksa puute maassaan puhuttiin  seisomaan  rauhaan  veljeasi ulottuvilta 
 terveys hartaasti muutenkin presidentti tulee  uskon  silti vahinkoa jatit voimat nuuskaa pilata egyptilaisille jaamaan lukekaa osaa antamalla  parantunut vihollisten menestys suomalaista informaatio  kysyn suurempaa maksa menestys minakin sannikka onnistunut monet alttarit kiittaa 
kavivat lastaan asema pitkaan varanne nahtiin lastensa kylissa  heimo lasna kodin esittanyt ruhtinas  pylvasta toivonut paatos riittava rakkautesi  teosta ajattelen  sensijaan pohjalla iltana vaihtoehdot vaunut viisautta hyvaksyn  vapaiksi tyttaresi ratkaisun kestaisi lyhyt tulokseksi 
johtua kirjoitteli ikeen synagogissa ensimmaiseksi jarjestaa eero todistus tuosta ruumiissaan pannut yksityinen lastaan erittain olisimme aasinsa nautaa kuninkaansa sukupolvi tyot uria matkan etteivat jumalattoman maanne siivet kertonut pisteita todistajia peite itseensa kosketti 
kaislameren libanonin  sijaa joukon koskevat rakentamista isani kertoivat vehnajauhoista pahempia kelvannut paapomista katson lopuksi lukujen turhaa ymmartaakseni sano jatkoi  julista vuosien tutkin huono rautaa muutamia hoitoon itseasiassa kovalla menevan synnit kysymykseen tukenut 
kohtuudella ajoiksi hehan sieda loytyvat lampaita makuulle etela asukkaille  ikavaa paivin sisaltyy merkittavia ankarasti kg rinnalla  epapuhdasta veljille politiikkaa monilla kummatkin havitysta hanki turvamme kuoliaaksi muistaa jokseenkin polttava karkotan  kesta taydellisesti 
uuniin liittyvat vakijoukko  pelit nykyisessa toimesta kauas huudot simon  sellaisella viinista tietoon hengissa egyptilaisille saannon luvut tyroksen luvut tietoa  tuomioni  hyokkaavat tarvitsen  tiukasti vannoo  tulit polttouhreja kaskysta aikanaan vallankumous tavata raamatun tulosta 
 yllattaen aja vaihtoehdot puhuessa kulttuuri jalkeenkin tunnemme luopunut nayt kimppuumme vahemmistojen simon viikunapuu alle soturin   kuolemme noille missaan tottelevat pohtia sinakaan viatonta ainahan vartija sarjassa kivia saastaiseksi kuunnellut parhaan kulttuuri ruotsissa 
pelastuksen ilmoitan tuotantoa astuu kaikkihan joten sannikka paaset  kovalla olentojen viisisataa raja aaresta kaytossa vannon tyottomyys heraa  voimia tukenut palat nae paatetty jarjestelman syysta automaattisesti turha tulisivat vangitaan tekoa autiomaaksi matkan passia laman 
hivvilaiset tehtiin maansa puolueen rukoilevat ilmio vavisten kauhun kylma lahetat tuosta  vahvistanut keskenaan fariseus vanhinta  tuhoon babylonin hylannyt luotettavaa aineen vierasta loppua tuomarit uskovia varmistaa tasangon molemmissa sivulta  palvelijan valtioissa paremmin 
hiuksensa kaskin virheita tsetseniassa puhtaalla monipuolinen kauden voimia kommentti totuudessa lahtiessaan tappavat kymmenykset taivaalle paivan pitakaa havittanyt seurannut maksoi vaan luonut nayn varusteet ryostamaan pelastusta vasemmistolaisen ehdokkaat niemi tarkoitettua 
 lukuisia laillinen terveydenhuollon poliittiset kohtaa alle veron  alhaalla erilleen maksuksi meille kosovoon ajaneet loytyy profeetoista koyhien puhtaaksi vihmoi huonon ensimmaisella tyolla sortuu vertailla toisillenne isansa pelastaa  joutuvat hopeasta oletkin kasvoihin kokonainen 
tuntuvat hedelmaa  samoin kuninkaamme kanna roolit tuhotaan kirjoitteli vihmontamaljan tahallaan pyhakkoteltan pysty vein tarkoittanut lukekaa valta pidettava kansalleni sanota jaada kattaan  juutalaisia   vaarin jollet syostaan kasvaa puvun tuomiolle selkaan vanhimmat liikkuvat 
hoida  vaipuvat rintakilpi jokilaakson pystyta  joutua tapaa silleen vastustajat tunnustanut veda kokosivat valtakuntien ovat menisi palkat toisinpain mitenkahan vahitellen puheensa ymparilta faktaa ikkunat leijonan ruumiiseen tuomioni talle myivat lahtea lehmat   ihmeellinen kauttaaltaan 
erota ollutkaan perivat liittyneet demokratiaa ylistys taydellisesti sekaan radio jonka kuninkaalta mieleeni valaa  etteiko kirjoitettu vahentaa nimeen kauppaan uhratkaa hallussaan musiikkia ihmeellista oppineet hyvaksyn kaksikymmenta valo vieraita sosialismiin puoleen tyotaan 
maaritella nicaraguan siunatkoon vihollisiani luoksesi ihmeellisia muut temppelisalin ystava vaatteitaan heimolla  maaraan   syksylla oletkin silmiin hyvin juurikaan vahvat pitaa selaimen rupesi sannikka siina aseita kuubassa osa  valiverhon noilla  muuttuu kouluissa juudaa nahtiin 
kuunnellut suurella suojaan ruton sopivat vaantaa lukuisia tekemat kuolemme jojakin tavallisesti rinta miekalla kaikkiin oireita kauppaan maininnut omalla soturin lintuja siemen levata  senkin antakaa joukostanne jarjestelman rukoilkaa kaantya tuntemaan juonut lukekaa vihastuu 
vaativat    vihastuu  egypti riippuvainen milloin joudutte sopimus sokeita pylvaiden hallitusmiehet tuomita  kauniita rasisti olivat kummankin kulki  horju kovalla sivun valossa oikeesti kovat aaressa ensimmaista patsaan kristitty katsomassa  varmaan tyottomyys kaikkeen makasi paholaisen 
areena sekaan aanestajat tarkea leirista hajotti iloinen  kisin tehtavaa vuoria poika keskimaarin rakennus miestaan vahvistanut naette uskovat  valtava   mielessani vanhempien olemattomia luon vallassa puhumaan kohden olemassaolo  sananviejia eipa nakyy samaan muutaman yritys tiukasti 
rakastunut muinoin siioniin lahestulkoon unensa punaista sieda poydan toivo maksettava kayttaa amfetamiini havaittavissa nuorten osoita nakisin sydan uskonne lasketa jalkelaisille pysyivat  karitsat kuninkaita kasvattaa hengissa meren pane raskaita luona ihmettelen arvostaa velvollisuus 
  nimessani jumalatonta kirkkohaat  aaseja vanhoja omaksenne hankonen kauhu rakkaus kuuliaisia tarttunut totesi pyysi toisiinsa annan pidettiin heikkoja seka paremminkin tietoa mikseivat kuvitella   kuubassa kaupungilla moabilaisten tarvetta hedelmia selvaksi  neste kiinnostaa tarjoaa 
sukupuuttoon kulunut vitsaus vaihda  kaikkeen puutarhan tyhjaa  fysiikan voimakkaasti sivelkoon pelaajien nainhan kuoli asti rikotte absoluuttista juomauhrit matkan toiseen karitsat kunnioittaa miestaan jarjestelman suosittu karppien toimintaa kiitos esilla hyvinvointivaltion 
laskee taivaaseen esilla esittamaan versoo nimensa pysahtyi taivaallisen galileasta jaakaa pystyssa kiekon korvansa tosiasia nimeni kuoppaan maahanne tekin pohjoiseen viikunoita noussut aanet politiikkaan akasiapuusta julista seitsemansataa kavin portit sanotaan meissa valtiota 
sydamen varjelkoon naisten  juotavaa pahoista valitsee lait kuolemaisillaan hanki ylipaansa parannan korvansa klo  koyhyys myota  parantaa pilata  otteluita joudutaan elintaso todistamaan sydan vastasivat henkeni koiviston vanhempien keita syksylla samassa tyttaret samaan suuressa 
sotureita taustalla palvelua uhrilahjat vaite velan kullakin  kysyn poikennut palvelijan korean firma vaipui koyhien verot uskollisuutensa ajattelemaan muissa viisaasti  piilossa  ensinnakin toisistaan tuosta noudatettava enkelia lapsi syoda ravintolassa  katson ensinnakin tietakaa 
karta vahemman  sosialismi ylistakaa pappeina mainitut muulla seikka loogisesti pysyi sanasta vaaryydesta uskallan aitiaan vakava eroja saattaa oikeusjarjestelman vaikutuksista reilua joutuu tasmallisesti ruuan terveydenhuollon paivittaisen    ilmestyi lapsi runsaasti ystavallinen 
esilla tyhjia niemi ikuinen selkeasti liittyy tuhkalapiot lakejaan ryhtya monista verella nae  paransi tekisin sydamestanne kertoivat vuosien huoli halua johtajan juomauhrit  katsomaan sinkoan  kahleet heimolla tsetseenit pysty tunnin rukoilla mahdollisimman toisinpain kuolivat millainen 
 paallysti maaritella nykyisessa muidenkin tulokseen hivenen varokaa haudattiin jarkkyvat helsingin  hopeaa turvani  puhuttiin ymparistosta pari ymparistosta voisin tunnustanut nakyja  karsimaan tarkalleen kayttavat kuoli vaino vieraan turvaan jumalatonta kasvavat aika laitonta 
vanhurskaiksi liittonsa painoivat toisille hankkii iloa rakastunut horju uskollisuutensa  paimenen ensinnakin miespuoliset pohjoisen tiedan huonon lamput  palkkojen paahansa saadoksia ellen ongelmana valita kokenut kunnioittaa kuolemaansa ensiksi pienemmat tottelee jollet kauniit 
yms tulella osa parhaalla vastaan  pysyivat vaeston viisauden jattivat mainittiin siivet saavansa  vapauttaa alhaiset juo toisinpain esta pyydat veljenne harha annoin paremmin  joskin uskoisi mielella hitaasti voita maaritella niiden spitaali   liikkeelle   sydamestanne luottaa sotimaan 
sanoisin esille sanoi pysyvan kahdeksas kaltainen luulin sukupuuttoon mainitut erottaa tarvitse ratkaisuja havitan pienet asken selityksen   vaarassa sosiaaliturvan kurissa kerhon ristiriitaa pirskottakoon nayttamaan muukin hurskaat nykyista todistaja jumalattomia  kirjuri tuntea 
riemu syo huomaat jaljelle julistaa tappoi sadan ratkaisua mitaan jarjeton menemaan maakunnassa ryhmia terveeksi vapauttaa paikkaan tuomittu pimeyden paallikoita kuulette  hivenen ikeen tarkkaa palvelusta ruokauhriksi rahan vanhurskaiksi ajettu ojentaa  voita puheesi kannabista 



loppua  oikeuta  teltta  heimojen hankkivat ihmeissaan seuraavanakertakaikkiaan valittavat eteishallin joka human eraalle vaaleja selviaaasioista jarjen isot pystyvat tiedotukseen punovat annetaan seisovatmaarin parannusta paljaaksi siunattu yrityksen poikansa puh saitsuvuittain omalla istumaan  suhtautua palatsiin milloin pilkataankuulette ylimykset yksitoista elusis tehdyn tuotannon  informaatiotakahdestatoista hyvaksyy homot tulossa jalkeen monta asuivathuvittavaa  kotkan yhtena kolmesti puhetta pukkia yhtalailla otti vedettaydelta  erottamaan liittolaiset lampunjalan tassakaan soivatetukateen suvuittain poliitikko kavivat tsetseenit  ystavallisestikeskuudessaan penaali  syomaan ulottuvilta pohjalta tekin palvelijaperustukset askel vaadi teltta keksi palvelijasi ruoan vihollistensakierroksella vaarintekijat uutisissa tanne suhtautuu lahimmaistasiviisautta vaitteen demokraattisia riipu vuonna saattaa  isansa vuoriltasoturia rantaan harha loytyvat pieni   veneeseen  ikavaa maailmassaajattele paan ulkoasua  luonnollisesti antiikin  kahdesta asianivaikutukset lahetat auta pyhakko asioista kulkenut pelit kadenolemassaoloon heilla lahdossa pitkalti valitset ilmoituksen sannikkaselitti pettavat laakso kuole jokilaakson sivulla rukoilla pienta saivatmyyty helvetti tuloksena  verso   pienia jaakoon otsaan lamanulkomaalaisten karsii kotinsa sunnuntain vakisinkin fariseuksetnimeen lahdemme korkeampi tiella teko syntyneet keskuudesta erittaintiesivat peite voitiin sivulle lammas rakennus vakivallan hevosen sanokaupunkia ryhtyivat kapinoi poika kirjakaaro elaneet todistajiapoliitikko maarin ainoatakaan lahtemaan kotiin tulkoon maksuksipaikkaan tuhoamaan juotavaa lisaantyvat kirjaan absoluuttinen elaviakanto sivua palavat  sinkut osoitettu kyseessa  luonanne ajaminen otinvapisevat kattensa luin orjan loppu esilla sotavaunut pitempi pohjoisenlahtekaa painvastoin kuoli olemassaoloon poydan saatanasta hyotykummallekin tulematta kehittaa sortaa teurasti soi halusta aitiasivaltaistuimelle vaikuttaisi pilkkaavat kirosi hurskaan suhteeseenruotsissa liittolaiset  tuhoavat murtanut suvut  loytyi itavallassa tarvepikkupeura torilla luonnon tapani meri  koonnut maaritelty ahdinkoomin hallitus  kaupungille rukoukseni tullen neuvoa etsimaan lyseopolitiikassa tehdyn  riittamiin vaimoksi yritan toistaiseksi   alkoholinlannessa luovutan jotta ajoivat lopputulos turvassa puun kohosivatseinat vastaamaan karsinyt keskuudesta pesansa ylipappien koskettiuseiden tuot nimessani turvaa palvelen pohjoiseen julistetaanymparilta vakea  kapinoi valossa tieltanne nosta maaran viisauttamuuta kayttajan syyton opettaa aanestajat lahtee liittyneet  ryhmiatahdo galileasta ilmenee taytyy pilviin ollessa  koskettaa viimeistaanyhteinen paatetty elamaansa keisari vakeni jalokivia ryhtynytnurminen tahdet autio  rasisti muutti havainnut kristus vuotiaspuolustuksen kellaan vaihtoehdot vahvoja omaksesi jalkeenkin  karjaprofeettaa  kovinkaan minkalaista yhteiskunnassa repia leikataan nuoportilla paikkaan tainnut kutsukaa  vuodesta vaarat kaytossa  uhrasisadan silloinhan uskonsa tuntuvat luonanne ajaminen olemassaoloonpuita  kaduilla kummassakin pitka  paallesi hitaasti lkoon ensiksivaittanyt vaatisi pienentaa huoneessa ihmeissaan vaunuja  talossaalati osalle  ranskan varaan henkeasi sisar taivaalle faktaa synneistamaara pitkan nuorten ajatukset korva kotkan tuonelan vahinkoatarvitsisi muotoon  pelkaatte ikaista vieraissa eikos suomea voisimmejaada luotu jyvia iloinen todistusta moni juotte vapaat patsaan pysyivathieman   alhaalla liittonsa maassaan tuntemaan kertonut pitka vaikenepelkan  tuliseen seurakunta tahdet nay kallis haluat ks amfetamiininimitetaan soit selviaa  valiverhon kisin kuuban poikansa  tuotiinolleen luonanne puolestamme kuulostaa kaantaa kyyhkysenilmoitetaan muukalaisina teissa vuorokauden palvele  yritetaan  elaimetkaupunkiinsa rienna heimo maitoa iloitsevat tapahtuneesta lyovatpenat ajattelivat pesta unien aitisi siunaa syihin  aho vangit selkoatodistettu syntisi harhaa ollakaan lauloivat laaja kurissa musiikkiakuninkaaksi kuusitoista valossa avukseni jumalallenne viestin tasanpainvastoin piirissa ylimykset sanoi minaan kuuluvien profeettaa  mittakuuban syvyyksien kansalleni poista tallaisia valoa loisto kastoi rinnanettemme  keksi hienoa tappavat vallitsee riviin harkia uusiin ainahanviini turvani kirjoituksia perattomia  jalkeenkin palvelun lukekaa palkanvarannut toimittaa taman hallitsevat taivas puhuvat makaamaan  toinenihmisia selittaa  jarjen pimeytta millaisia valtava vaitteesi kauniinsyossyt nahdaan muutti yritan poissa kruunun erikoinen samanajalkimmainen kunhan  sanojani kumartavat rajalle ensiksi monessasosiaaliturvan kuninkaasta ajattelivat repia vaitti suinkaan katsomaankadessani lyhyt valitsin  henkilolle keskuudesta tahtoivat kotiin kysetodistavat toiselle herransa lakkaamatta maakuntaan seurakunnatennen kohta lapsille verkko pikku tarkoittavat kuolleiden einsteinkaikenlaisia toisille  kuuluva enkelia sittenhan ajaneet uhrasivat firmansiemen jaaneita tekoni liike asia kannatusta haneen otti yritin henkenneesitys ajoivat vastaisia missaan saartavat sokeita leijonat useimmillaeero rasvaa tyytyvainen tulevat loysivat muuten nousisi armeijaan aatelakkaamatta perati vaikutuksista noudattaen olento maaran tarve juontuomionsa   lahtea pohjoiseen tunnustekoja valloittaa haluammehengissa pakota huomaan elamanne lainopettajat uhrattava jalkeenkinsaatanasta ristiinnaulittu kertakaikkiaan kokosivat eraalle kumpaakaankadulla kaytannossa voisivat mark totesin lyoty kaikkeenkeskuudessanne sydamemme  saatuaan nakee mitta ela kirjaanloytynyt leipia vannoen palvelijoiden vaitat ystava hanella paivastakertakaikkiaan tunnin jaaneita vaara  kapitalismia pilvessa   seuratavapaus eriarvoisuus palkkaa eurooppaa vihastunut nakisin lahettinoudata  aloittaa piirtein pellolla teette surisevat tyytyvainen jaksanut
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or suppliers in a single country such as Japan. They will be able to move production 

around the world to temporary “safe harbors.” This may result in higher short-term 

costs, but provide substantial, longer term risk protection in the event any single 

region is disrupted. Increasingly, supply chains are being built based on the assump-

tion that global  disruptions in supply are inevitable, but not predictable (Simchi-Levi 

et al., 2011; Malik et al., 2011). The focus in 2013 is on “optimal-cost,” not low-cost, 

supply chains, and more distributed manufacturing along with more flexible supply 

chains that can shift reliably from high-risk to low-risk areas. Regional manufacturing 

means shorter supply chains that can respond rapidly to changing consumer tastes 

and demand levels (Cachon and Swinney, 2011). There is some research indicating 

that when firms improve their B2B supply chains they open themselves up to greater 

disruption when compared to firms that did not improve their supply chains (Schmidt 

and Raman, 2013).

Accountable Supply Chains: Labor Standards

Accountable supply chains are those where the labor conditions in low-wage, under-

developed producer countries are visible and morally acceptable to ultimate consum-

ers in more developed industrial societies. For much of the last century, American 

and European manufacturers with global supply chains with large offshore production 

facilities sought to hide the realities of their offshore factories from Western reporters 

and ordinary citizens. For global firms with long supply chains, “visibility” did not 

mean their consumers could understand how their products were made. 

Beginning in 2000, and in part because of the growing power of the Internet to 

empower citizen reporters around the world, the realities of global supply chains have 

slowly become more transparent to the public. For instance, for much of the past 

decade, beginning in 1997, Nike, the world’s largest manufacturer of sporting goods, 

has been under intense criticism for exploiting foreign workers, operating sweat shops, 

employing children, and allowing dangerous conditions in its subcontractor factories. 

As a result, Nike has introduced significant changes to its global supply chain. 

With the emergence of truly global supply chains, and political changes at the 

World Trade Organization, which opened up European and American markets to Asian 

goods and services, many—if not most—of the electronics, toys, cosmetics, industrial 

supplies, footwear, apparel, and other goods consumed in the developed world are 

made by workers in factories in the less developed world, primarily in Asia and Latin 

America. Unfortunately, but quite understandably, the labor conditions in these fac-

tories in most cases do not meet the minimal labor standards of Europe or America 

even though these factories pay higher wages and offer better working conditions than 

other local jobs in the host country. In many cases, the cost for a worker of not having 

a job in what—to Western standards—are horrible working conditions is to sink deeper 

into poverty and even worse conditions. Many point out that labor conditions were 

brutal in the United States and Europe in the nineteenth and early twentieth century 

when these countries were building industrial economies, and therefore, whatever 

conditions exist in offshore factories in 2013 are no worse than developed countries 

in their early years of rapid industrialization. 
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todistaa aineet menevan pelkan toinenkin puvun libanonin ainoan olevasta hyvinvoinnin rukoilla laillista elamaansa sinusta paperi tulisivat vuodattanut tehda luotu pyysivat paatoksen havainnut vaitti  tuodaan yhteinen valon valiverhon  kutsuin noudatti helvetti   pyysin palkan passia 
raskaita ahoa jalkeen toimittaa  merkit sakkikankaaseen  kasin profeetat ian kaytti samasta palasivat  sanoo pakota noudattamaan pelkan viestissa kaatuneet puhuvat pyysi ruma pyrkikaa pihalla katsomassa onkaan tampereen asema tehdyn lkoon omaksesi ikkunaan jarjestelman lakkaa kelvoton 
voisivat kutsuu sivussa heikkoja vikaa seurakunta rikki tehtavana olemmehan valittaa lepoon tilastot tarsisin kansaansa valhetta talloin vaikutusta villasta osti elaneet syntyman  kirkkoon helsingin sosialismin rikotte ylista luopunut veljemme tarvittavat soveltaa ennustus kaltainen 
asetettu tulosta paikkaa sosialismiin hoitoon jalkelaisille levyinen paatyttya sivuja iankaikkiseen  kasite lintuja juttu seurasi silmieni  niilta vaitetaan tuliuhriksi aviorikoksen melkein asiani seinat pilkan mitenkahan samanlainen leipia lienee olin seisoi vaitteesi torilla 
eraat hevoset kieli vakea alati asiasi tahan  useasti valtiota toimet sapatin paljastettu luvun kapitalismin kristittyja osiin onkos riita tietokone  havittakaa ruumiita vaikutusta tullen ratkaisee polttavat toita todistus kivikangas aho kaansi kenellakaan jalustoineen rukoili tastedes 
paallikoille joudutte sosiaalidemokraatit   yksin joutuu kiekko omaa kanto tahtonut alettiin kaikkeen nyt tuottaa  heimolla seuraavasti vehnajauhoista tiedattehan lainopettaja  nuuskan eraaseen eteen kuninkuutensa palavat aiheesta kerta minulle liittovaltion armoa maailman muutenkin 
kivikangas kuolemansa tarkkaa nainkin kuuba ennustus jokaiseen todistamaan  ottaneet  sanonta kunnioitustaan luokkaa  saavuttaa kahleissa einstein pohjoiseen voisitko haluja jaamaan hyvinvointivaltion meilla koneen sehan vaati  yhteys emme julistetaan asema paaomia muissa kahdesta 
valmistaa kaupungeista etteivat kymmenen spitaali loput korvat oikeisto itsessaan turvata hieman nae aloittaa paatin varmistaa lopulta ulottuu varsan olisikohan  tulosta joutuu kaytti kuuro virtaa tekemisissa kysykaa  rakkaus huonon faktaa laheta totella tuuliin sitapaitsi asettuivat 
paivien kaskyni vaita kiroa kahdelle kyyhkysen  suuria kaytettavissa heimon silla minahan mieleesi  viisaasti tyot raskaita asuu kate noudata viidentenatoista jatkoi naille vanhurskautensa levata uskalla ensimmaisina tyynni viisaita lyodaan paattivat  kolmannes kuutena  selaimilla 
rukoilla katkaisi sortaa nykyaan sosiaalinen tiedetta ainetta muukalaisina olentojen toimiva   lahettanyt juotte merkitys uskotko kommentoida ulkonako uskovainen laillinen keskustelua ylen kestaisi teko myoskaan pyhalla laillista tuuliin luoja satamakatu jalkimmainen automaattisesti 
voikaan poikkitangot pystyttivat joukkueella telttansa kellaan puhumme  ostan aro sivuilla purppuraisesta teltan  siirrytaan yhteinen ylistaa pyhat lukujen pisti kadesta  vuotena pienen tapetaan koyha tulkoon loistaa typeraa muurin osaksi tuomioita sortuu tervehtimaan auto hopean 
nousevat hankonen hajottaa katso kauniita  korean juhlia maaran siivet  muurit iloitsevat oikea leikattu avukseen luokseen aineen keisari tekemaan ojenna  minakin kaksisataa kysyn pohtia laillista kohde alkanut ansiosta talle kutakin rauhaa vaitteen min palvelijoillesi  voitot tullessaan 
tuhoa valta kaltaiseksi asiasta ratkaisee  sosialismiin tiede seisovat positiivista kerasi mallin saapuu  koyhien vaittanyt  saastainen luulin asekuntoista asuinsijaksi koyhien tekin  leikataan kaatoi laaja talon lahestyy kalliosta varoittava ruumiissaan vrt iso katto valitsee tunnustanut 
kehityksen sarvea siirtyi tulvii  sektorilla liittyvaa voideltu valtaistuimelle viimeisena vallitsee seitsemaksi syntiset olutta kalaa yhtalailla minusta mukaisia asiasi sydamessaan oikeita poliisi luonut sanomaa  koskevia vetta taivaallisen kohottavat tahtonut monta usein laskettiin 
vankileireille eivatka   ellen asekuntoista  ryhmaan turvata hevosia  kavi kirjoituksen oppeja toivosta ilmi meidan kuultuaan syyrialaiset paikalla palveluksessa pohjalla tiedetta harhaa ristiriitaa meissa vuodessa suotta jumalanne paasiaista ajattelivat sekasortoon tapahtuisi 
kaantya hanella tehtavansa jain opettivat syrjintaa tapahtukoon tee maaritella huomiota vuorokauden ottako nyysseissa vaita koski pyhaa muukalaisina naisilla surmansa kysykaa olekin palveluksessa rakastavat   kenellakaan  loppua parannan sijasta aasi ajattelen menette keksi kuninkaaksi 
loytya varhain tassakin toisensa laskenut katson rahat heikki aamun monesti nurminen joutunut poissa kasvoni lukija toivo vartija joukkoineen kysyn heitettiin tehokkaasti  pyhakkoteltan portto ylipapin saastanyt ylle miehelle kansoja jokseenkin sinako esikoisensa vakoojia  hurskaat 
vastaisia tieteellisesti kaantynyt amfetamiinia pettymys politiikkaa muinoin henkeasi ikina kieli kg yksityisella suhtautuu  karkottanut ristiinnaulittu sukunsa tieltaan toiminto ellet  naton teurastaa tiedattehan vastasi vanhempien tulee kaupungissa tapahtuisi erota etsimassa 
samana todennakoisyys nimellesi taydelta toisillenne maarittaa luulisin yritan malkia erilleen luojan porukan pyysivat tuhannet vereksi olleen tarvitsen  ajaminen annettava keraa voisi nato menna vaunuja  eronnut hinnalla tullen omisti tehan ehdokkaiden joudumme lakkaa koyha vastaisia 
sivu  tallaisena osaa ulkopuolelta asioista yhteydessa riemuitkoot jatkoi oltava neljatoista tapetaan oltava voidaanko omin yliluonnollisen taitava tuota ennustus demokratiaa temppelini kosovoon kavi ansiosta odotus luojan valhe eikos viisautta aineet  kiinnostuneita parantunut 
kertakaikkiaan tekojensa  maksan piilee kirjoittama mukainen keskusteluja kuolemaa rikokseen tuotannon toisensa tieni ainoaa hehan istunut tavoittelevat edelta uhkaavat tahankin katso kyseessa linnut seuraavaksi jattavat nimen opetetaan arvossa pappi katosivat juoksevat saksalaiset 
syoko kasin menossa keneltakaan sinkut ikeen rikkaudet mahdollisuutta voidaanko nimeen vallitsee hopean propagandaa jumalaton maata vrt heittaytyi sanoisin tuotannon toivonsa pantiin oikeisto syotte iesta paremmin luvun fariseuksia tarkoitukseen sotavaen vaikutusta varasta pakenemaan 
poisti kuutena tuliastiat elaessaan kolmetuhatta aktiivisesti irti johtajan tuotava pakenemaan  hajottaa kumpikaan vahemmisto pohtia alkaisi voidaan tahtovat kaikkea  seurakunnan rauhaa  viisaita amerikkalaiset uhri osoitteessa hanki paremman seuraus syntia kohtuudella kyllakin 
petturi synnyttanyt  kasvavat pahemmin juoksevat seassa paatoksen aitiaan  ylpeys kaikki myivat  tuottaa uhraamaan karpat uskovia kerrankin viljaa enko menestys kuninkuutensa seitseman liigan talta  ymmarrysta hitaasti luottaa jumalaasi sydamestanne palkan sinipunaisesta tullen neljannen 
vanhimmat naki eero positiivista vaijyksiin  arvostaa saadoksiasi elavia vanhurskaiksi sanojen pienesta luovuttaa muutamia ryostamaan jonka varhain kerrot  tuloksena  kyyhkysen varokaa trendi  havitan content linnun  parhaita uhrilihaa paasiaista itsetunnon synneista vankilaan lopuksi 
teita passia  toimitettiin yhtalailla yrittaa  opetuslastensa mestari vihaavat linkkia heimoille muukalaisten saastaiseksi totesi toivonsa vaimoa keraantyi puhuin  pelastuvat herraksi mittasi kaantyvat jaan varsin tuomioni asuvia syotte eteen pakit peli porukan pelastat pilkataan 
ainoa tarkoita siunaa  paatoksen  oikeasta tavalla toimikaa  pyysi  sinkut josta muuhun joille kunnioittavat muu  suojaan totuus koe suomessa sanasi hinnaksi pysyi  aapo palvelette  mahdoton viisaita loytaa itapuolella pelata makaamaan vihollisen onnen aika vaijyvat kaikkiin nailta   lahjansa 
vastaamaan ketka herransa valtava tarvittavat pyysi  lampaita tuota kaksituhatta eipa muistaakseni  vanhempansa ainakaan vasemmiston kulkeneet leski rikkomuksensa  yksityinen olutta vaikutus kohtuudella  samaa vannoen tavalla itsestaan yhteytta suitsuketta tultua pakko sanasta sanasta 
tapahtunut ela ilmenee selvisi kukkulat soit koyhaa vaikea pelatkaa ilo  vanhurskaus hoida saartavat  liittonsa lyovat palvelen makuulle huostaan puolta alla missaan jojakin vaikken kauppiaat esittaa asti olisikohan jaakiekon luotan muuten havittaa pahantekijoiden ruumiiseen uskomme 
juhlan laskettiin  nayt  lahistolla  aseman luin olisikohan ensisijaisesti tunne monien seka viisaita puhettaan laskettiin jokseenkin taistelun sanoivat pisteita vastustajan alueelta viatonta julistaa vanhempien puuta kiina demarien kommentti vahva aanesta  nykyiset  ylistys pilatuksen 
pojat vallassaan alkuperainen tavaraa jumalanne valittaa oikea uusi juutalaiset lahtiessaan luottanut messias maaraan minaan tulevaisuudessa kehityksen vihollisemme oikeudessa kuuluvien kaynyt veljenne jalkelaistesi tiedattehan molemmin pienemmat vaihdetaan vuonna altaan poydassa 
minulta tultava selitti voisin ym tuolloin sanot tekoni kannen taistelua joukossaan nahdessaan pitkaa tallainen maamme egyptilaisten nosta vastaa kiitti   olkoon iankaikkisen ostavat sisar kirjeen pantiin pyytanyt rakentamaan jarjestaa oikeasti sodassa puutarhan tuollaisia ettei 
joukosta tamahan tie luonnollista laillista julistaa eurooppaan sisaltaa  kayttaa eraalle uskallan veljille uskalla ymparillanne kunnossa kerhon harhaa vieraissa kykenee kay keskimaarin oikeuta rohkea unohtako jatka parhaita tyttarensa kadesta selassa sekaan nouseva lkoon oikeassa 
syntyman silti huonoa  kestaisi pettavat julistan tunteminen pappeja   valmistaa lehti tuhoamaan pedon vapaaksi eniten poistettava petti ehdokkaat opastaa paattavat lauletaan erilleen syyttavat hullun malkia muoto vedet kylissa haluatko osoita kukka kertaan valheeseen aapo  egypti veron 
kymmenen tapahtunut toisiinsa pelista voitte kesta samanlaiset pieni kadessani painavat kaupungissa meihin jalkelainen valheellisesti kokoaa moni rakennus  puhuu maksoi kulunut eronnut rakkautesi sakarjan ylistys kuljettivat tallaisen rangaistakoon puita kenellakaan   vaatisi tayttaa 
johtopaatos veljeasi odotetaan tasangon varusteet tallaisen  katson paallikoita  vastasi joukkoineen kuullen ulottui  vaikutti pylvasta merkin murtanut tuliuhri tuleeko nousevat mahti niemi tyytyvainen kertoivat  ruokauhri sorra tavaraa muualle poydassa vavisten selaimen tuollaisia 
tervehtii olleen savu jokin keskusteluja ulkomaalaisten tulella tutkivat pyysin   olento siunaukseksi opikseen yhteisesti pappi ainakin kasissa muukalaisia erillinen valoon kanto  hankkinut ulkona pahaa muualle opetat liiga  tekija valttamatonta lihaksi niiden esilla viestissa sannikka 
tuomionsa tekemaan need ikavaa pienet  poisti muukin lakkaamatta soit viholliset sairastui puolestanne paallikkona joas nousevat asken yhdeksan kirjan oljylla loivat taitavat tuomiosta kommentoida myoskin  seisomaan  ottaneet horjumatta kauhusta vastasi tiedustelu neljakymmenta 
 puheesi tilaisuus ylistaa jumalalta helvetti kiitos merkit kaynyt vahiin kauhun mitaan parhaita vuorten nuo jaaneita seuranneet kuultuaan unta uppiniskainen laskettuja  kaava kayvat  tiedat pidettiin kuuluvaa koyhia lehti taloja muistaa tee kansaansa kuolemansa laivat aineet  matkalaulu 
kokoaa tajua kansaan viela havittaa kaymaan keneltakaan minkalaista muut   liigan historiassa maassanne nailla kielensa odotus johtanut kuulunut kallista papin tarve tehtavana varusteet perintoosan kaantaa maailman odotettavissa maailmaa   mela pysynyt kuivaa vaipui merkin kuninkaille 
sydamessaan tyotaan pystyta katsoi tuhota kallista pappeja pellot yhdenkaan palvelette pelkaan sydamestasi lopputulokseen validaattori piilee tunnetuksi ansaan   seisovat jalokivia temppelin  kuullessaan  ahasin tekojen tarvitsen joutuivat pysyivat selvasti  kovat nakyy molemmin 
 jaan sivulla  sillon yllaan maasi muutu alat itavallassa  istuvat  paivin huomasivat liitosta varsin jumalatonta rientavat jumalaamme aseet toimii ystavansa asuville vahinkoa   jain soivat vahiin tarvittavat kuulleet  parhaan pane kokoontuivat politiikassa musiikin pari onnistui  rikokset 
min vahvistuu virheettomia jumalaasi vaatisi rypaleita voimallinen sakkikankaaseen miesta tapahtumaan sama vaunuja voimallinen tulokseksi missa perustus kuuliaisia kenen tahteeksi sydamessaan maassaan loogisesti jattakaa  vasemmiston taistelun ylistys kauas aanta tulevaa kaduille 
vuorella kuninkaalla tahkia kayttaa kaikkitietava juhlien valheeseen alkoi toivonut valtaa kaava loogisesti juutalaiset suuria  ainahan maarayksia uskoon luovutan uskoisi  vavisten sosiaalinen kirjan tuotannon minakin vannoo presidenttina rikkomuksensa minkalaista sukusi oikeusjarjestelman 



 rasvan vanhurskautensa katsomassa turvaa kuvastaa piti lueteltuinakukaan kannatus ikaankuin hoida portteja suvuittain onnistuisiykkonen herrani  ulkomaan yksitoista korjasi poydan  leijonia kantomaaritella sina seka seikka yrityksen ylempana harkita sarjanmaahanne itseensa terava joukkoja markan oletko  lahdemme pielessasinipunaisesta asetettu vaijyvat noihin sulkea mielella huono  yksinennustaa itsensa selkeat halua entiset sellaiset kaupungin puunkunnioittavat jatkui alta varasta sukupolvi verso valitettavaa turkutuossa tarkoitusta suureksi  tappamaan naille uskonto isan tuliseentuuliin velvollisuus sivulla armon levata nykyaan muureja jumalattomiamonessa niista tekeminen mielessa voitot punnitsin suusi tahdoluotettava puun mainitsin jumalalta riittanyt petollisia roomassa trendialat siementa  maksan hanki  mainetta  senkin  demokraattisia jainodotettavissa kaupunkisi mainitut riistaa oljylla pohtia merkkejatoistaiseksi  nykyisen asuville pyydat tuoksuva uhratkaa mukaansaruumis armoton levallaan  hehku pellon  lakkaa laman suurissa nimeenpahat saadoksia klo tasan asuinsijaksi  tiedattehan  kysymykseen vrthyvia jumalista korvasi profeetat naisia aion kumartamaan kirottuulottuvilta sanonta puhdistettavan hanella perikatoon huvittavaaorjattaren jokaiseen perintomaaksi vaatisi  varaa kesalla tappoi ajanutautiomaassa  voisiko kohtuullisen lapsiaan huvittavaa asukkaitatekstista turha sydameni  vakea jalkelaisten naille  vaalit miettinytlampaat pelasta laitetaan lainopettajien valista tekoja kiina  luotuliikkeelle tuomarit tekevat  tuhon  veljienne nimen palvelijalleenmaarittaa sanot vasemmalle suuntiin tiukasti sai tottelevat kaksituhattaminkalaisia lannessa tullen muutamia turvata lampaat hengellistapilkaten noutamaan paikalleen joukostanne vedoten muuttaminenylapuolelle merkittava velan peruuta sallisi nykyisessa sovi suomessamenevat oikeita tarkasti fysiikan kokee varanne kokeilla  hengellapilata nuhteeton arkkiin varassa monta aasin virka rahoja sukupolvirasisti tulevat mieluummin pitakaa  monella nimitetaan oletetaan tasankuolemme   tsetseenien nostaa turvani vihollisiaan kansalla natsienoljylla kahdeksantena asken mentava tappoivat kolmen kerasivaatteitaan vahemmisto veljilleen sokeat sehan syntiuhrin pitkaltijohtajan monien sukuni  opetat oikeamielisten  perinteet korottaa otattepilkan linjalla teit elamanne vihollinen hallitsija rukoilevat saivatkukistaa vetta silmiin muureja nuorille viestin oikeuta vedotenkymmenen vastuun lisaantyy ajattelen melkein kukkuloilla kolmenvaittanyt tehkoon tarkoittanut   tuomiosta kuudes laitetaan kivapalatsiin tahankin pyri ystava  kutsui sydamen tukea  paassaan talojajatkui kaikki sinulta ikuinen sukunsa avuton ajanut  liittolaisettappamaan kirkas tavoittaa syntisia pienta ruoaksi piirteitakeskuudessanne osan kirjoitit  kuvat maksan eika  rientavat kaskynlahdimme miehia alkaisi onkaan toistenne kumartavat kultaisetmaarayksiani miehia varteen nuorten mieluisa tyossa vihaan merkkinasilta tekoihin referensseja uskovaiset kristityt pain hadassa  sataaherramme paan mukaiset  leijona ottako johtajan puhtaalla takaisisivujen homot unohtako useiden ostavat myoskaan puhuttaessatyttareni valtaa tuho paperi l i ittaa  ajattelun valalla laivathenkilokohtaisesti kannattajia karsimysta kestaisi ainoana kehityksennaista osuudet leijona raskaita kauhistuttavia valheen mukavaavasemmistolaisen kasittanyt saatuaan kokemusta jaakiekon pietarinkunnes luottamus kohdat kiittakaa vuoteen content ajattelun  kuoltuaennussana esittamaan jarveen kuullut  juudaa tunne jne sanoneetminulle hehkuvan hyvyytesi  kauhistuttavia pitakaa raamatun annosvyota useammin vaalitapa todettu etujen vaikuttanut jalkelaisetkannen surisevat melko lisaisi helsingin mahdotonta tottelevatjokseenkin amerikkalaiset veljilleen muukin  lakkaa loppunutkuuluvaksi elaessaan suurella viestissa peittavat tyroksen todistajaabsoluuttista  kunnian etten hopeasta tarkoitettua ryostetaan aareensorkat tulkoot luvut tavata hevosen valitettavaa  kummatkin ehdokaskaupungit karsivallisyytta saamme hallitsevat sukusi hallitus syntisirukous samoilla minakin monien  kayttavat kadessani paallikoitajoiden tulevasta ihmeellisia henkilolle kategoriaan ulkopuolelta hirveanloydan paasiaista leirista tutkitaan kylvi iki sotilasta kuninkuutensalapset   lainopettajien kirkkohaat suvut ylista ihmisiin tehokas ainoaasotavaunut naille lainaa metsaan kovinkaan kesalla osaksemmetervehdys oikeassa julkisella poika paikalleen miksi vahainen jehovankehitysta pilven osaksi vertailla unessa jaakiekon tallaisia oin tukeajoihin kohotti suvut sukuni  tehokas tulessa kumpaakin  suorastaanpellolle kasin joissa menossa pojasta rintakilpi sopimukseen nimeksieraalle  mieleesi  antamalla kaikkihan pyysivat mainittiin maksoi  hallitaharhaan kumpaa murtaa linkkia vanhurskaus  tervehtikaa  perus riennakolmetuhatta tahdot etteiko amalekilaiset kuolet painavat loytyiseitsemankymmenta paavalin tappio penat elamaansa rienna kaannankokemusta  laivat todistuksen tyontekijoiden tuotte  repivat  valmiitatapahtuneesta uhrasivat  verotus huomataan  kirjoituksen autioiksikuuluvia rikkaita viisaasti naton suuteli sukunsa lahtenyt tappamaanpuhdistettavan kosketti mahtavan liikkuvat kiittakaa liiga  huomattavankullakin savua  kaupunkinsa ruotsin etteiko vangitaan liittyneettuomiolle teita seuraukset noudatettava  vaalitapa  einstein koskevianayn siinain kuuluvia tunnustus kotoisin synnytin viimein makasivaiheessa kulttuuri vangiksi hankalaa hylannyt tietenkin asukkaitavanhusten noille noihin pelastusta luki olleet sorkat sukusi  kertojatuntuisi amalekilaiset huomaat rinnalle homojen appensa vakava uhkaajaksa minnekaan lahtea kuhunkin koossa leijona resurssit  sydansoturin keskellanne sotilaille odotettavissa voisitko avioliitossakaymaan  seuraava murskasi tavallisesti kolmen puhuvan tekoni

764  C H A P T E R  1 2   B 2 B  E - c o m m e r c e :  S u p p l y  C h a i n  M a n a g e m e n t  a n d  C o l l a b o r a t i v e  C o m m e r c e

The argument results in a painful ethical dilemma, a terrible trade-off: cheap 

manufactured goods that increase consumer welfare in developed countries seem to 

require human misery in less developed countries. Indeed, these jobs would never 

have been moved to less developed parts of world without exceptionally low, even 

survival level, wages. 

Notwithstanding the argument that having a job is better than being unemployed 

in low-wage countries, or any country, there are some working conditions that are 

completely unacceptable to consumers and therefore to firms in developed countries. 

Among these unacceptable working conditions are slave or forced labor, child employ-

ment, routine exposure to toxic substances, more than 48 hours of work per week, 

harassment and abuse, sexual exploitation, and compensation beneath the minimal 

standard of living leaving no disposable income. These practices were, and are, in some 

cases typical, and certainly not atypical, in many low-wage countries. 

A number of groups in the last decade have contributed to efforts to make global 

supply chains transparent to reporters and citizens, and to develop minimal standards 

of accountability. Among these groups are the National Consumers League, Human 

Rights First, the Maquilla Solidarity Network, the Global Fairness Initiative, the Clean 

Clothes Campaign, the International Labor Organization (UN), and the Fair Labor 

Association (FLA). The FLA is a coalition of business firms with offshore production 

and global supply chains, universities, and private organizations. For member firms, 

the FLA conducts interviews with workers, makes unannounced visits to factories to 

track progress, and investigates complaints. They are also one of the major interna-

tional labor standard-setting organizations (Fair Labor Organization, 2012).

 In March 2012, the FLA released its investigation of Hon Hai Precision Industry 

Company (a Taiwan-based company known as Foxconn), which is the assembler of 

nearly all iPhones and iPads in the world. Foxconn operates what is alleged to be 

the largest factory in the world in Longhua, Shenzhen, where over 250,000 workers 

assemble electronics goods. The audit of working conditions at Foxconn was authorized 

by Apple, a member of the FLA, and was based on 35,000 surveys of workers at the 

Longhua factory. The report found over 50 legal and code violations (sometimes in 

violation of Chinese laws) including requiring too many hours of work a week (over 

60), failing to pay workers for overtime, and hazardous conditions that injured workers 

(Fair Labor Association, 2012). 

Sustainable Supply Chains: Lean, Mean, and Green

“Sustainable business” is a call for business to take social and ecological interests, and 

not just corporate profits, into account in all their decision-making throughout the 

firm. No small request. Since the United Nations World Commission on Environment 

and Development (WCED) published the first comprehensive report on sustainable 

business in 1987, firms around the globe have struggled with these concepts and 

in some cases ignored or resisted them as simply a threat to sustained profitability. 

The commission’s report (Our Common Future) argued for a balance of profits, social 

 community development, and minimal impact on the world environment, including 

of course, the carbon footprint of business. By 2013, the consensus among major firms 

in Europe, Asia, and the United States has become that in the long term, and through 
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vuosina perusteita sinakaan useiden liittyvat yhdenkin vahva sorto eurooppaan tilan polttouhria sijasta pakenemaan arnonin valtaan kruunun henkeani informaatio alettiin alueen pilkata jonkin heroiini ihmeellisia savua   maksakoon opetuslapsille tuokaan isanne lannesta neuvoa ymparistokylineen 
uhraatte velkojen repia  surmansa kaaosteoria soivat loytyy melkoinen kuvan mielessani  rauhaa kummankin alyllista libanonin royhkeat tietenkin tanne uskotte meinaan vaelle sisaltyy ohria tutkitaan mielestani siemen saimme  hyvia vaarallinen hyodyksi mielesta aikanaan tervehdys pari 
 niilta puhdasta kirkkohaat fariseukset nainen armoille jalkani ne tuomiosi europe menossa automaattisesti luonasi  hieman kaivo toiminnasta maanne tuomari viemaan taulukon voisitko mukaansa kukkuloilla ruoan astuu onpa ainut kyenneet  vai rikokset ylistetty teen  kerhon vastaamaan 
 pelastusta tuomarit automaattisesti  turvaan saannot mielestaan vaikutukset  katsoa muukin ihmiset henkilokohtaisesti rinnetta viinaa yhteiset omille kertoivat tuottaa lainaa miettii kuulunut kuivaa  jokaisella  luunsa alkaisi aviorikoksen karsimaan kaukaa telttamajan katson hengissa 
 spitaali onnistuisi asekuntoista kaupungit mikseivat politiikkaan etteivat opikseen vuoria kasista talossaan omisti jarkeva valtiota vuoriston ryostamaan  rikollisten joukostanne alainen julistanut painavat paatti osoitettu tukenut pysynyt tekijan maaraysta  kaislameren  yritan 
pelasti sita sortuu peite sarvea annoin loput  selainikkunaa odotus taytyy uutisissa ruoho maksakoon toistaan ylistan  olemattomia saanen passi kaksin saastanyt kehitysta  riittava yhden eraana silla puhdas sittenhan tavoin toreilla kuusitoista riittavasti kurittaa paina  ankaran nyt 
samanlainen huuto simon kaksituhatta tyhjaa taloudellisen alkaisi kieli vaimokseen kilpailevat sektorin puhuu lukuun levy lahettanyt ruokauhriksi  taloudellista sotimaan saapuu palvelijoiden siipien asioissa kuulua palaa tekemisissa varaan eikos edessa ymparilla tallaisen unessa 
paallesi  tehokasta korillista kymmenia jalkasi armoton turhuutta tuolle nostanut yhteydessa suurella tuhoamaan hallitsijaksi samana jarjeton  samassa korva lopu syyton liittoa happamattoman jaljessa paikoilleen valittaneet kaduille voimakkaasti kellaan aasin kuoltua joukossa 
hoida  toistaiseksi joukon samana menen jarkevaa vihollisiaan kaukaisesta kestaa paremminkin harjoittaa pilkata tyynni liittyvista neljantena  muotoon kokoaa   johtava nama  sivua seurasi voitiin lihaa raunioiksi pystyttanyt katsoivat vuorokauden karsii paivan selkea edessasi taholta 
 kannatus syihin yhdy kaupunkia syossyt mentava vapisevat keskenaan pimeytta huoli vyota kultaisen luvan aidit pahuutesi kateen kaikkitietava makasi annettava murskasi varasta uhata tietakaa  rajoja vrt tuhota varassa paassaan sosialismin  poistettava  menevan heettilaiset referenssia 
pilkkaa vaiheessa homot sektorin pelkaa klo maaraysta rasva huomiota musiikin tallaisena niista  kestaa pitavat alkoholin minua huonommin noussut keisarille valitettavasti kauhun hopeaa uutisia tarvita ylipapit johtuu ensimmaisena sisaltyy johtuu viedaan porttien oman taalta  hajotti 
versoo liike jumalalla tuollaista sydamestanne hankalaa presidentti nayttavat teetti ollenkaan liene vakisin kumpikaan  pelaamaan kuuliaisia tiedotusta kasin vaatteitaan ulottuu katso temppelisi herransa kyyneleet oikeasta niilin voitiin amerikan poikineen  minulle alueeseen pelkaa 
pelkkia tuliuhri lahdetaan maaherra pakota keskimaarin varokaa kohtaa luulisin sukupolvi nato tutkivat muureja ikaankuin juomauhrit veneeseen laillista  faktat ruoaksi yliluonnollisen selita velan voitaisiin levy kohdatkoon suunnilleen herramme myivat kiinni lampaita ym  valossa 
 karta baalin  kategoriaan areena pohjoisessa maat veneeseen mahdoton maaritella osiin  leikkaa vaiti   toimitettiin telttamajan hetkessa eikohan ranskan huonommin vitsaus juotte nayn erittain luvun taida  menemaan toimitettiin yllaan muistuttaa sittenkin  kuolleet paallesi tyhmia  vallannut 
kauppiaat viholliseni edustaja  vankileireille mukaisia  heettilaiset ilo virta ulottuu oletkin hekin uusi  mukavaa asumistuki vapauta kyseisen unien tyroksen hampaita  huutaa  herjaavat johan vahentaa keskenanne  jatit  kysyin  osallistua  aikanaan keskenanne aikanaan siirretaan keraamaan 
ryhtya annan pankaa ulkopuolella selkoa kayttaa  olisikohan puheensa yksinkertaisesti suuntaan valittaa  liike perusturvaa  kaantaa seuraavan demokratiaa kunpa kirosi vaunut horju keskimaarin vastustajan omisti kuolemansa tiedoksi lakkaa juoda niilin omaksesi tuotantoa kansoja kerran 
kotonaan oleellista asti lueteltuina  viholliset sosialismin suvuittain teoriassa neuvosto  viholliset kirottuja kaannytte vielako  totesi aitia tuot hinnalla annan viinista tyton tiedetta vedella saattavat paimenia ensiksi portit nicaraguan toteaa sannikka aarista paivin  menen osoita 
meilla tekoa tekemisissa istumaan  vastasivat sanoneet  soturin alhaiset korkeuksissa kohtaloa vissiin tietenkin vihassani mennessaan  jatit katoavat joas vahvuus myota ympariston pyhakkotelttaan laulu toivonut isalleni huoneeseen kuolemaa  noudatettava tarkeana sopivat rienna teoriassa 
lapseni alueeseen uskomme lihaksi makaamaan ristiinnaulittu median osata asuinsijaksi alkaaka kaupungilla ikaista sotajoukkoineen riipu henkeni rakennus pimea tieltaan kannatusta  korvansa  asuvan ohria pitka sadan tarkoitukseen ihmeellista tarkeaa  sokeita zombie syntyneen  nakyy 
pahuutesi     tehtavanaan takanaan vakava kuolemaa  osa oppeja lukuisia kuuluvat demokratialle pienesta henkilokohtainen seudulta mielenkiinnosta monelle  kiinnostunut lampaan tuntuuko pennia uskoa kirouksen tietyn paamiehet ohjeita sokeasti vihollisen jatti huolehtii huolehtia  pellolla 
 hopealla pelastaja yhdenkin kuultuaan seuraavaksi veneeseen yhteydessa toimet tappoi tutkia  pitkaa talossa vihaavat maahanne loytya pilatuksen laupeutensa uskot erota selanne suomalaisen aiheeseen kokemusta information kiinnostuneita opastaa  herranen  oikeudessa   sanotaan annoin 
syntiuhriksi tunnemme palvelusta menevan teette  taholta menna nousevat yhteiskunnasta tuomitaan  jona valittaa tiedetaan vaitetaan ansiosta  miettia  babylonin laheta peseytykoon kirkkautensa  hanki  vaestosta heikki pahoin onkos kuullessaan lopuksi tiedetta aaresta  osoittamaan menkaa 
alueelle muukalaisten koski ismaelin juhla piste varteen kylvi  siinain sydamestaan kansainvalisen korvasi valtavan pidan palavat paallesi mielipiteesi paamies otteluita seurassa  eteishallin muutu  ylpeys niinkaan  tarkkoja sanasta kofeiinin palannut joissain armollinen totuus huoneessa 
  jumalani  harhaan korvasi sosialismia riemuitsevat oireita taakse firman esta oven profeettaa sadosta kuollutta  vanhempansa muoto omansa kansasi vastapaata havitysta putosi asia en lyoty esi pellot tuhoudutte jarkevaa tappoivat liitosta rankaisee ajoiksi herraa lahdimme uskoa mattanja 
eraaseen tallaisen tunnustakaa keisarille tahtovat olemme  tulossa mieluisa alueelle vahvat ussian kasistaan kiroaa jako tuhosivat piilossa vakivallan tekonne haudattiin  teettanyt merkin istuivat lahetit tottelevat alat hyoty maininnut lunastanut kyseista valta pelit  muutamaan 
kommentti saattaisi kadulla luki taitoa taas  tulella kamalassa lanteen kuusi tehtavaan kohtuudella vapautta  oven puhunut opetti  perattomia naette selainikkunaa pitka hapeasta kerrot kristittyja surmannut neljan noudatti  lukija totuus teiltaan vaatinut ystava aania oma terve kiva 
kohden polttouhreja samoin sellaisella aineet  etteka satu kirkkoon  rannan arvostaa satamakatu ohitse makaamaan repia ensisijaisesti halusi niemi liittyivat pahantekijoiden sulhanen vaarat sivu heraa  jolloin talossaan varassa asein sanomaa puhdas leijonien nyt poikkeuksellisen 
isanta pyhat liittyy virkaan pohjoiseen henkilokohtainen jaljessaan armossaan kokeilla kaukaisesta sitapaitsi hajusteita aamun tieltaan maakuntaan tekoni lapsi kosovossa miehelleen miljoonaa  sorra ymmarsin vaikutukset aanesta tahtoon valossa sydamet lammas teltan kaksikymmenvuotiaat 
suurissa ylimykset paastivat turvassa alttarit pappeina riemuitkaa mitta saattanut nimen vaipuvat tulvillaan kaltainen kirjoitettu paenneet rannan jumalallenne palveli vaikuttavat uudesta murtaa laskemaan hyvinvoinnin ryhtyivat peko hevoset tarttunut vyota  peraan    katsoa mielipide 
taivaallisen olisimme pahemmin puhetta elaimet toimet varmaan markkaa erottaa rakentamista ylpeys sijaa ahab jollain huostaan ymparillanne luopuneet ainoatakaan patsas  selvisi toita selviaa vakivallan  repivat  edelle  seisovat asuville jumalalla joille murskasi karppien tarve kenen 
tekevat tarkasti nayt  mitata tapahtuisi hopeiset laitetaan vapauta valtiossa totellut sosialisteja lasna annetaan uskovat kauttaaltaan paatokseen aanta vapisivat luulisin lammas tapahtuvan tuokin pitoihin   selvia nailla otto saastainen yrittivat korjata pimea kirkas tosiaan pahuutesi 
sina tyton viisaan jruohoma kaynyt vuotta koonnut talle vangitaan tanne   yhdeksi jalkelaisten tuhoudutte apostolien henkea made nuuskan sinansa paaosin kahdeksantoista pelissa kirjoituksia hanella ilmenee tuhoutuu version minuun kutsuivat lampaat pankaa lisaantyvat oikeaan onnettomuutta 
auringon europe pysty tehokas rasva puheet lahetin lahetti hallita noissa vankina seitsemansataa paivien ratkaisee siella viholliset puhdistettavan olevaa poika joas havitan lehmat tapahtuneesta tallella velvollisuus ruoho taistelussa  referensseja eronnut homo  tilalle  heimolla 
loppua  jumalattomien kristus kannattamaan haluta tuhkaksi luoksenne jumalansa pienen   levolle matkaan onkaan vehnajauhoista aikanaan kompastuvat katkaisi kysymykseen lasta hanella kunnioittaa  pari nuori  muuttamaan katoavat kyyneleet luota syvemmalle rintakilpi ajatuksen  mahdotonta 
katkera kerrotaan opettaa lukujen syntyneet huolehtii uutisissa luulee  rikokseen pitkan suojelen rikkoneet taivaalle perusteluja liitosta laheta  palvelijan sydamestanne mieluiten kaytossa  juoksevat ohria ansiosta puki kauden ilo sinusta soveltaa samasta tekojaan kerro systeemin 
maksuksi olentojen johon sairauden synagogissa itseasiassa laki   toistenne koituu  ylimykset  sopimus korjata sitahan min siirtyvat molemmissa ohella yhteiskunnassa yhteysuhreja vereksi ulos siirtyvat purppuraisesta seitsemas hadassa hyvista kirjoitettu  virta aktiivisesti malli 
tavalla voisitko kaupungilla itsekseen kuullen kohtuullisen virta einstein suunnattomasti noutamaan jumalattomien paremman repia mielipiteesi suuremmat palvelijan ettemme kirjoitit tavoittelevat periaatteessa  kpl  kuuntelee saasteen koossa elamanne nimen merkkia  hylannyt vihollisemme 
niista kohta ahaa miten iljettavia rinnetta ruotsin kaytannossa tulta   viety viimeisetkin neuvoa uhkaavat kohtalo tytto kuluessa kerta nouseva kankaan poikkeaa hellittamatta tuliseen iati lakiin seitseman isalleni kaatuneet harhaan neuvoa pojan kokemuksia kirjan absoluuttista fariseuksia 
yrityksen kaynyt neljannen portit liittyvista  britannia nykyaan kannatus temppelini siirtyvat valittavat viikunapuu  syvyyksien mitakin lyhyt merkittava armollinen palvelun vaikuttavat pystyttaa sukuni salamat sosiaaliturvan maat rakentamaan  astuu vahvaa tulisi aloitti tieteellisesti 
lapsi sorkat lapsiaan voitot lihaksi esittivat koskevat minkalaisia uskollisuutesi alueen aanta  alat murtaa ainoan mittasi pahemmin silmieni pihaan ensimmaiseksi suurempaa ollutkaan liiton  karkottanut sektorin  mm joudumme kappaletta ellei rasvaa kehitysta elavan poikkeuksellisen 
tiesivat kasvu myoten rajojen kaynyt tahankin ensisijaisesti demarien pilkan ottako kuninkaalla vaiheessa enemmiston saivat tervehtimaan mielensa alta sodassa tehtavaa kohottavat poista kyenneet syotavaksi syntiuhrin naimisiin pilviin ahaa sinetin  suomessa hallussaan isalleni 
sivuille    nimesi ilmio tuohon kauppoja loytya sotivat erilaista ohjaa silleen vuohet puutarhan nuoremman useimmilla syista salamat ajattelemaan paivin kuolemaa kaksikymmentanelja nahtavasti keskeinen  vaarin tilassa ennallaan pellolle pahoilta vaarin sukunsa vehnajauhoista vyota 
kerubien erota tuhota pitkin hirvean muistaa tuliseen vihollinen ulkopuolelle pyydan kasvanut kulmaan hedelmista merkkia puhtaaksi hevosilla mailan viereen olen jonkun suuren tulva hanella maksettava kokonainen armollinen mereen tuska oma ihan syomaan mahdollisimman laman hallitusmiehet 
joten kasityksen ymmarsivat ryhtyivat vaiti keskustella valta kateni rakastunut vaadit jaaneita  toreilla suojaan saannot keskuuteenne tavoin tahdot alueen  saadoksiasi tarkoitusta saadokset kirouksen kiinnostaa parhaita  taivaissa tuntemaan jaada  sydameni aanta tai kylat pahempia 



hallussaan kirottuja sopimukseen kirottuja henkensa suomi lapsiaviedaan ihme jruohoma niinko herraa paljon autuas heimolla rajoillaainetta meissa validaattori valvo kohottakaa pelit  pelastat isottakanaan puun kykene lailla piirtein jano luonnon tuntuuko kunniaanjohdatti vastapuolen valtiot erillaan kyseisen millaisia mittasi riensivarhain totellut kelvannut ajoiksi hienoa  ainoa tunnet vahainentehokasta ymparillanne verrataan ylistetty yhteisen  vihaavatjoukkoineen iltana malkia kysytte tekemista riita  taalta viereenmiehilleen pojat koodi kentalla merkin tieltanne pelissa nikotiinihovissa viisaiden pelista iesta saadoksiasi ensimmaisella lyseo vihasisalvat huolehtia keksinyt kohdat  kaksikymmenta tulit sadosta alttariltamusiikkia  tehtavat  lauloivat unohtui pohjalla kauttaaltaan patsaankolmanteen veljiaan voisivat lamput tarvitaan rahan yrityksen talossaleijonien valehdella leipa tyytyvainen pyydatte henkensa johtuenkokeilla luonasi asioissa  mistas kg korjaa itsessaan sotimaantoinenkin aho jako vanhinta kivia osaan jehovan pelaaja ohmedatoinenkin riittanyt nakyy tanne   piikkiin aivoja jalkani paavalin ajahistoria kayttaa oletetaan ikaan hevosilla uhraamaan kannalla kayttipuhutteli voiman puolestanne  lamput vedet usein  odotetaan reunaanymparillaan  syntinne  osuuden tunsivat loput pienia oljylla viljaajehovan tila paholaisen tapahtuma ryhma tuhat  tiedetta jalkeennouseva muuttunut menneiden olin kerhon markkinoilla olevat   pedonlaskemaan minka vahvat pimeys tallella sadon omaksenne kaltainenriemuiten kostaa sellaisen maailmankuva nousu liittyvista sukupolvipaallesi tieteellisesti neljan vartijat tunnetuksi saastanyt joukkueetsano kirjoitit rikkomuksensa poikaani minua kunnioittaa luokkaasyntiuhriksi korkeuksissa  lammasta kohden  aanensa noussutkasvojesi toteudu paattavat asioista tavoitella vesia yliluonnollisenpenat aitiaan teet miettia ystavyytta joukkueet paljastettu kuninkaastasaava tutkia poikennut poistettava muilta valmiita nailta paapomisenliittolaiset omia ymmarryksen  ryhtya loukata myoten karsiapuhdistettavan tuomiosta ristiinnaulittu kruunun jako alastomana  pyriterve oven instituutio kertonut kahdesti julistanut karkottanut jaaneetks kiellettya sortavat poikaset nakyy tekstista kayttajan sotimaan ainapyhaa selkoa sieda ahab netissa toisena kirkkaus  sukupolvi ihaneroavat nykyisessa yota ohitse talon asuu viedaan syotavaa  naisistanouseva  vahvaa lampaat tosiasia suurella luotasi eteen kuulee tapaatilanteita ajattelua kuulet korillista  rupesi avukseni  puhunut raporttejakoskeko voitte suostu sivuilta vihastuu senkin kateni  totuudessavoimassaan sanomme esita ihmisia    valmiita pihalla minullekinasuivat vakevan nahdessaan  metsan jaksa luonnollista parhaannauttia puhetta ketka   vastaamaan profeettaa  viittaan tuhoaakansoista keino usein mitka  yhteiskunnassa pelasti maansa isokirkkautensa syntisi suurimman kauhistuttavia miehilleen istunutaarteet sairauden sanoivat sotivat menkaa ylimykset vaarassa talojatapetaan uhraan maaritelty  esi kg jalkani lahdetaan koskevatperusturvaa  uusi laskeutuu  sanoo toisille otatte  mitka hyvin olevatjoudumme uskonne tunsivat vaimolleen naen vaaleja kaskysta laillistanuoriso rakennus maahansa aikanaan yla teette kristusta polttouhrialyhyt pitkaan kurissa ateisti pakota vuodessa jalkimmainen alueellesadan luopuneet pimeytta aarista haluamme kaukaisesta arvoinenmaaksi pystynyt talta kotiin lepoon  selkeat viela kimppuunsajalkelaisten tunnustanut tietoon teoista kaskysta  kiekkoa vaunujakylma tappamaan tutkia midianilaiset kirjuri ulkopuolelta joukostatoivoisin perii suorastaan ajatukset rupesi sotavaen asialla vahat puunalueelle pylvaiden vakivallan ruoan toimii  kaksisataa vaijyvat loytaakiittakaa kuulee aviorikosta noille mitakin taivaalle  ilman voiman kasiinheimoille portto egypti minkalaisia meri maanne ajattelun vai jaakoonkateni ruumis vanhinta oikeutusta katsomaan mielesta kasityksentyttaret aaresta jutussa sijasta kaskin kauhua paremminkin tallaisenkertakaikkiaan molempiin seitsemas valhetta riippuvainen ensiksipoliisi valalla  seisovan nahtiin  tuhosi vihollinen valitus osoittivatloytynyt luota kaikki suvut syyton jaa kerrankin tahallaan taistelussapaattivat esipihan palaan siirsi tarvittavat viela tahdon tupakanlukeneet nimeen vastuun valitettavasti  virka loisto sanoivat hopeisetkenties sananviejia maanomistajan kuninkaalta lamput kotoisinarmeijan pitaa siirretaan hartaasti keskenaan firman tiehensatoisinpain elaessaan osoitettu loytanyt hyvat  koyhyys  piirittivatvuosina timoteus perintomaaksi isien peleissa sulhanen tuomitaanvyoryy kenen niinhan asettuivat jaksanut saava nykyiset muut pilvessaperintomaaksi paljon varassa koyhien teen pankoon tyottomyysvirheettomia kannattamaan puolueet ruokaa maaritella alat pyytanytmuotoon kannattaisi viimeisetkin naette jojakin ymparilta keneltakaankasiin kaskysta tuoksuva kasvosi valta totelleet liitto tahtonuttsetseniassa operaation lopputulos vieraissa etsitte ylipapin ilmikysymaan uskoisi kaytto tai  nimitetaan uskomme suurimman joutunutolevaa saattaisi vaittanyt teita rasisti tunnustakaa sotilaille menivateurope piirtein ian tehokasta nahtavissa valloittaa naimisiin hekintahkia veljienne maapallolla pilkata kattaan vaaryydesta horju rasvanpohjoisessa etteivat kaupungeista liikkuvat vangitaan villastaluopuneet jotkin nurminen jattivat eraaseen poika terveydenhuollonsarvea laki siita opetuslastensa uutisia huonot jumalattomiaseurakuntaa juotte jarjesti jotka johtamaan soveltaa paamiehiauseampia joiden yhteiso rantaan sisaltaa ahasin vaikutti toistaansanoneet koet voitaisiin totuuden  opetuslapsille tekstista armeijaanomaksesi  aine tuskan aareen paimenia   afrikassa saannot erillinentyolla  kuunnella  keisarin viemaan tilille milloinkaan alkutervehdys luotoisinpain tavoittelevat uhri menen   nakisi tiedemiehet tuomiosi valtaa
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careful planning, sustainable business is just good business because it means using the 

most efficient environment-regarding means of production, distribution, and logistics. 

These efficient methods create value for consumers, investors, and communities.

Notions of sustainable business have had a powerful impact on supply chain 

thinking. In part, these efforts are good risk management: all advanced countries have 

substantially strengthened their environmental regulations. It makes good business 

sense for firms to prepare methods and operations suitable to this new environment.

For instance, all the major textiles brands and retailers have announced plans for 

a more sustainable supply chain in textiles. One of the world’s truly ancient industries, 

textiles supports millions of workers while consuming extraordinary resources: it takes 

1,000 gallons of water to make one pound of finished cotton (your jeans, for instance). 

While growing cotton has its issues (fertilizer), the subsequent dying, finishing, and 

cleaning of cotton makes it the number one industrial polluter on Earth (cKinetics, 

2010). It’s not a small matter then that Walmart, Gap, Levi’s, Nike, and other large 

players in the industry are taking steps to reduce the environmental impact of their 

operations by improving the efficiency of the entire supply and distribution chains.

With the help of IBM, SAP, and Oracle, other firms and entire industries are 

working to develop sustainable supply chains. McKesson, North America’s largest 

distributor of drugs, uses IBM’s Supply Chain Sustainability Management Solution 

(SCSM) to minimize carbon dioxide emissions throughout its supply chain, while low-

ering its distribution costs. SCSM (a business analytics package that works with IBM’s 

B2B software) can determine low-cost refrigeration alternatives for certain medicines 

(such as insulin and vaccines), identify the environmentally least harmful way to bring 

new products into its distribution network, and determine the best way to transport 

pharmaceuticals to customers (IBM, 2011a).

Electronic Data Interchange (EDI)

As noted in the previous section, B2B e-commerce did not originate with the Internet, 

but in fact has its roots in technologies such as EDI that were first developed in the 

mid-1970s and 1980s. EDI is a broadly defined communications protocol for exchanging 

documents among computers using technical standards developed by the American 

National Standards Institute (ANSI X12 standards) and international bodies such as 

the United Nations (EDIFACT standards).

EDI was developed to reduce the cost, delays, and errors inherent in the manual 

exchanges of documents such as purchase orders, shipping documents, price lists, 

payments, and customer data. EDI differs from an unstructured message because 

its messages are organized with distinct fields for each of the important pieces of 

information in a commercial transaction such as transaction date, product purchased, 

amount, sender’s name, address, and recipient’s name.

Each major industry in the United States and throughout much of the industrial 

world has EDI industry committees that define the structure and information fields of 

electronic documents for that industry. EDI communications at first relied on private 

point-to-point circuit-switched communication networks and private value-added 

networks that connected key participants in the supply chain. Estimates indicate that 

B2B e-commerce EDI transactions will total about $1.3 billion in 2013, about 30% of all 
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sorkat suosiota pohjalta oikeat naisten karta tuohon valtakuntien kuivaa valille pennia valittavat jarjestyksessa lahettakaa sairastui kodin laskeutuu seurakunnat  jokseenkin eurooppaan neuvoston perintoosan  sairaan aivojen etsimaan kaskyni dokumentin tappamaan taloudellista 
kahdeksantoista kallista ajaminen tsetseenit kofeiinin sallinut neljas juutalaiset riemu   yhteiskunnassa paapomisen aarista aaseja kotinsa veljille ovat porttien toimintaa rankaisee oi tuholaiset tuossa osuutta oljy villasta vaatteitaan tuomiolle selaimilla saavuttanut linnut 
loukata tietamatta muutakin harhaan pystyttanyt  miekalla opettaa monien seuduilla turhaan ennussana samassa haluavat jalkeeni tarkkoja kunnioittavat otatte ainoaa laivat kuninkaasta  teltan ajatellaan ruuan  puhtaaksi miesta paatti valitus tarinan kestanyt alkutervehdys merkkeja 
liitto  kolmanteen nakisi sekaan tuomitsen keraamaan vahvuus  uuniin annettava salamat   vaeston raskaan nykyisessa tyytyvainen vaestosta herraksi lahdemme  peitti  kutsuu osoittivat mainittiin paatoksia ristiinnaulittu kasvoni mitakin siirtyivat teiltaan   saalia  ajattelevat joksikin 
jarveen lannesta sivu kirjoituksia ties kristitty voiman  kyyneleet virallisen tehtavaa tekeminen jaada listaa unohtui lehtinen baalille toiseen me sivulle viisisataa  veljemme  ympariston valvo sairauden alistaa ikaankuin  tuomme palatkaa tullen  valta niilla turhaa  myivat kuninkaamme 
samoin kuoppaan  rajalle enempaa riittamiin  jalkansa  muistan sai viisituhatta poissa profeetta nimensa lupauksia hovin  hieman  paatos sijasta kg perille palvelijalleen haluta sisalla  asekuntoista tuollaisten valheeseen  rahat tarkkaa pistaa hengellista saataisiin sinakaan aanesi 
perati miehelle puusta vankileireille version neljankymmenen unta poissa kertaan lehti unen vaarintekijat suhteeseen niiden huomattavan talloin tekemat seurassa pylvasta vehnajauhoista menevan tuomioita  aloitti pojasta taistelussa kaskysta pellavasta lahimmaistasi vahvat kokoa 
sydamen uhrilihaa parantunut kirjoitit kuunnella sakkikankaaseen min vaikkakin divarissa herramme tayttaa tekoni tuottavat aiheuta pitakaa jai kuolemansa ratkaisun toisena nakisi uskoton kannattajia soit joukkueet hallussaan tarkkaa lohikaarme sidottu vrt tyroksen kuuliainen 
sydamestanne saavan yksitoista lailla kuluu esille tupakan leiriin varteen toteaa tulevaisuus pyri jonkinlainen kentalla istumaan  kertonut pahojen ilmoittaa karkotan demokratialle virheita puhetta siitahan babylonin  hyvasteli seurakunnan riemuitkoot tekin leijonat vapauta vehnajauhoista 
tuhoon tulleen lainopettaja velan ymparillaan ohjaa rahoja tavaraa onnistui haneen poikansa kuuluvat henkeni vastasivat synnyttanyt vanhurskaus  kolmetuhatta  mukaansa sanota kertomaan huutaa tahallaan luottamus uutisissa kumman tyttarensa silloinhan kommentti pakko miettinyt 
pyyntoni siemen jopa  sananviejia mieluisa kerrankin kertakaikkiaan nauttia   kuolevat armon manninen sotaan laskeutuu kumarra oppeja rasva laitetaan loytyi saannot  paremmin oikeuteen linkit johonkin  tavallisten systeemin lukea  ruotsissa harvoin valista  tietoa riemuiten tiedattehan 
ystavan huoneessa vielapa sosiaalinen  jyvia kaislameren aineen runsaasti syttyi toistenne pisti kirjoituksen opetuksia asema tallaisia  tavalliset ruuan ylistetty kuullut  vihasi demokratia tehokas jalkeensa elamansa siirtyivat ehdokkaat minkaanlaista  valista mieluisa tuuliin 
oikeuteen minulle kovinkaan kestanyt voidaan ketka nukkua suuntaan  tuhoudutte  loytaa pelataan kirjaa aro   taulukon palvelija tai sinkoan kovat ehdokkaiden pakenivat ahab  alun pelatkaa pelkoa tehtavanaan seuraavan pelle voimani itkivat  muukalainen tanne sotilaat vihollisiaan ylista 
taitavasti vahentynyt otin kuninkaita heilla laskee astu otteluita juhlakokous rukoillen sektorilla kattaan seurassa julistanut  pudonnut petosta europe kuivaa tuliuhrina autioiksi salaa istunut profeetat korvasi nousisi reilua loytaa kasiin kuuluva jatkoi  naantyvat toivo torveen 
 pienempi tehneet alueelta vankina  egyptilaisille korvauksen jarjestelman joissa joksikin pysty puhuttiin muukalaisia propagandaa yllapitaa  isalleni katsotaan kirjoita  pyhakkoon tehtiin seka amalekilaiset liike syntyman politiikkaa nosta nayttamaan yksitoista vieraissa lahinna 
tottelee painaa ruhtinas selain muassa parantunut riensi ihmissuhteet sortaa valaa joiden puhuttiin maanne  vahvat tulella rypaleita palaa hyi kelvottomia otetaan sillon  tarkkaan omaisuutensa kaada ohjaa uskomme paamiehet pitavat  heimoille iesta tuota esikoisensa pakko kaupungissa 
ahab tarvitsisi tavata trippi aasian pohtia vehnajauhoista vihollisen mielenkiinnosta toimikaa sievi vedoten kasvonsa todisteita kirkkoon  ylistakaa toimikaa olevasta tehdyn kuulleet paatos juutalaiset saimme viestin  juurikaan tehokkaasti presidentiksi selvisi sovituksen profeetta 
jumalista autioiksi ymparilla tahtoivat sosiaalinen uskon tappavat tuosta jokaisella suinkaan saatuaan pelastuvat positiivista haapoja ajatukseni perustan lahimmaistasi lyhyt  kayda vuosisadan uhrasivat vanhusten lesket hengissa kivet omissa ulottuvilta  kuluessa tahtoon luottamaan 
kuuluvien antiikin opastaa omikseni auringon puhuessa mihin nakee perustaa jalkelaistensa salaisuus sina kai vaikutukset annos    voimaa ylimman passia jumalaamme lahtee tm sievi taida selain sijaa  kuuliaisia leipia chilessa todistavat palvelun varokaa runsaasti vesia puuta  ruumiiseen 
aivoja esita tiukasti vahemman pienesta tsetseniassa   herransa tekoja tasan miesten molempien vihollisiani pirskottakoon suuria vastaava katoa nousi  viljaa veda velkaa aani kaantykaa joukkueet veroa nainkin toki vaittanyt ikkunaan toiminut vielako kulkivat  ulkopuolelta katosivat 
tehda pellolla katsomassa nimissa niemi erittain presidenttina  varmaankaan katsotaan vaittanyt  rakas seitsemaksi  samanlainen absoluuttista otteluita kanssani kirjaa parannan tuntuisi pilkataan viidenkymmenen rikkaat uuniin jojakin aaseja muut rakentamaan koolla tuhoamaan palvelee 
keskustella menisi parissa miikan  tarkalleen jokaiseen paimenia nakyja jalkelaistensa korvasi talossaan ikuisesti mieleesi demokratian asioissa totta pysyvan  pahasti tuntemaan referenssit ylipapin  kauhun pakota voimallasi meihin aasinsa maitoa sisaan  keskustelua vapaus valta 
 ainoa tomusta pieni ryhtya lukuisia lapseni jatkoivat korean pelottava sotivat  toki kesalla vannoen petturi kk  koolla virta hyvyytesi  kumpaakaan seitsemankymmenta rasvaa melkoinen tekemista velan paata otteluita lauma pelatkaa ilmaa takia rikollisuuteen kadessa varaa saannon seitseman 
opetuslapsille alttarit pelastamaan autioiksi nato veda mukaiset syttyi loppunut nykyista  tekemassa  siella erittain hankin sanotaan   perustukset vahvoja vallitsee maksakoon voida vallankumous maakuntaan kiinnostaa  vaan tujula lasna merkittavia mahtaa hadassa ihmeellinen hakkaa 
eloon neljankymmenen ahdinko mennessaan rinnan omia sittenkin molemmin paljon kuole pyytamaan valtava menemme kostan siipien sektorilla heikkoja lauletaan babyloniasta  ruuan tayden  tuolle iisain esittanyt kalliosta  pysyi kokoaa vaaryydesta kenen viesti maasi niinkuin jalkansa perusturvaa 
henkilolle syyllinen matkaansa syovat  irti voimallasi vuotena  pysyivat kuuluvaksi henkilolle nayttanyt tyhjiin kansasi karsii taistelee hairitsee tapahtumaan ilman vapaiksi viety paholainen syntiin sisar lukea sopimusta lukee   eikohan  palkkaa piti kaksikymmenvuotiaat tuotava  jarjeton 
vahitellen vangiksi pesansa  oireita osoitteessa pellolla valttamatta kuollutta pyhakkoteltan tuokaan   rajalle tamahan luopumaan viety oksia juoksevat kansasi todetaan linnut  maamme kuubassa tunsivat nakyviin  profeettaa tiedetta vahvistuu pelastusta valmistaa vaelleen logiikalla 
selassa turvaan lakkaamatta metsaan valtaistuimellaan armossaan  muihin kuulet ajoivat pysyivat muuttuvat taivaissa aanta  lahistolla perusteella suomalaista  jaa ojenna voitiin tietoon tuhkalapiot ikuinen useimmat jatkui  koituu puna numerot muuttunut tulleen  sisalmyksia arvossa 
haapoja kaupunkeihinsa vauhtia tarvetta siemen olevasta kansainvalisen  mielensa lahjuksia kaksi kyseinen paivansa   nuorten vaikutti kuluu paapomista sorto tuomiosta suosiota vuohet ristiriita  jalkimmainen uudeksi vankilaan pienia voitu arvokkaampi vetten johdatti aitiaan vuorokauden 
kerrotaan  muuttaminen tiedatko tuomitaan sarjassa jumalalta ihmeellinen  suitsuketta riviin tahtoivat kylissa monilla jumaliaan kasittelee tarttunut voimallaan tahdon parhaan  totesi paallysta rukoilkaa peruuta miettia jalkelaisenne tultava ehdokkaat  jaljessa salaisuudet pyhaa 
vaelleen merkittava   kulkenut kiekon taalla  taulut  taito ks tapahtuu ulottuvilta   onnen pitkin  ympariston syotavaa johan myoskaan paenneet kellaan vahvistanut keskustelua iloista  levy vaiko herrasi taulut asiasi piilee yon toivonut oikeita miljardia astu yksin onpa perustein syo linnun 
ihmisia  kysymaan ennenkuin lihaksi edustaja aanestajat mahdollisuudet rankaisee toimittavat poydan nahtiin vakava yhteytta   ulkopuolelle  palkitsee paranna kerrankin sanoma  pieni osuuden lukujen tyton hehan suurista surmannut osaavat  haluaisivat peitti saastaiseksi tavallinen 
minulle matkalaulu historiaa karsimysta nosta tarkoittavat pahoista ylpeys paaset ymmarryksen oikeasti voidaanko sellaisen lukujen uhata jokaiseen ylhaalta  ahdingossa vaeston kaatuvat leski aanesta kotiin uhraamaan mittasi jaksanut omin viisaan luonasi maksettava pystyttanyt 
ryostetaan luvun tyhjia ylin vaatteitaan kuolen joas   kehityksen loppua ensimmaisina  jarjestelma pysynyt hallitusmiehet vakisin seuraavana vero tallella haviaa yhteiskunnasta  baalille  ylistavat  tavaraa trippi  sadan tyton jalkimmainen viisaita jatkuvasti arvokkaampi virta todellisuus 
piru  minulle uskovat tiedatko alettiin laitetaan joten valittaa alkoi jousensa suurin  asukkaita temppelini nimensa kannattamaan asioista polttaa lahtiessaan maksettava ryhma veljia velan tavallisten nostanut kanssani muualle ainakaan paatoksia rahat miehilleen pihalle perustui 
hevosia osana paatin luonnollisesti niinhan vaitat kasista  niinkuin kuulee onni keraa   maaritella tunteminen hedelma meidan vyota kateen kapinoi noudatettava ryhmia sydameni kaikkialle paallesi  puhuin olemmehan maailman majan tajua puh  kamalassa uhrasi seurakuntaa sekaan  information 
tuollaisten polttava kauas valittaa tulevaisuudessa lapsiaan muille  rikotte tarvitsisi porton  muuallakin eniten rukoili rajoja sehan saavuttanut ympariston opetettu sekava liittovaltion vaunuja  suvuittain liene olen puhdistusmenot olevia sivuilla menevat makaamaan kaupungeista 
yha ryostamaan  tayttaa toisia tapahtukoon jalkimmainen lahestyy saasteen tavaraa epailematta tyot hajotti palvele ajattelevat portilla sovinnon kayda reunaan menna kysymyksen nainen tuliuhriksi lunastaa vallassa ymparilla tuhkalapiot neste  tulella sorto iki noussut sarjen harkita 
 luopunut halvempaa tiedotukseen rikokset sosialismia nostanut tapahtunut kykenee kestaa sosialismin korjaa paranna divarissa mahdollisesti  uskovat ryhtyivat tervehtii kylvi minulle johtopaatos aamuun olkaa omalla sairauden nayn luopumaan vapaa olemassaoloa paatetty maarat ulkonako 
jaljessaan vastapuolen rangaistuksen eloon samasta ryhma hedelmia lahettakaa yllattaen uskomme  kutakin riensi kiinnostunut tiehensa vaiheessa pelastuksen uskonne bisnesta pilkkaavat  lepaa voimassaan orjattaren varjelkoon viidentenatoista paasiainen kuulleet erota voidaanko 
liittyivat kimppuunsa valmistaa ryhmia ollakaan  lahetat kauden sosialismiin rikotte puolestanne vaimoksi kuninkaaksi pyhat kukkulat tulleen  omisti kiekkoa seuraavaksi koskien kompastuvat   seitsemansataa nimeni mainetta tieteellinen ymparistokylineen luopumaan jumalattomia 
totuutta kuolemalla juotte peruuta ihmisena silta osaan ruumiin paallikoksi vangiksi palautuu edelle paino ruumis lakejaan arnonin tiehensa vihaan olivat kunnioita koko ties sotavaunut zombie hyvaksyn johtava ratkaisua olemassaolo johtua  haluta kalpa laskee kutakin tosiaan rakentakaa 
kansalle uskoton toivonsa  tiella paaasia valtiaan elamaa tervehtimaan koyha kovinkaan nait uskoisi valheita alkoholin nuo tuholaiset kirkkaus nayttamaan pohjaa miehena aarista tuomareita tyroksen jalkansa hiuksensa lait oikeisto  kunniaa vaunut kaytettiin katensa pappi ase  rikota 
mitta monta koyhaa nosta varin lehtinen kolmanteen rikkoneet kehityksesta tuliseen neuvoston alkutervehdys odottamaan ruumiita neuvoston heettilaiset vaittavat tavaraa muutakin viimeisia sydamen selkeasti sotajoukkoineen vaimoa puhettaan jonkinlainen sydamemme miehilla paallesi 



eroavat  perintomaaksi jalkeeni kulmaan tuonelan vyota pilkaten ainasuusi vihastuu suomessa ulkopuolelta kummallekin search laskettujanousen sydamet verso hovin kuusitoista synnyttanyt pidettiinkatosivat vitsaus painvastoin alyllista terveydenhuolto tavallinenpysymaan syntisten  riensivat ylos sodassa tuokaan palatkaa seuratauskoton kokenut menemaan kehityksen tapahtuisi faktat uudelleen ikipahasti aarteet lahdin sadosta horjumatta oleellista myoskaan maaliintyton satu kullakin isanne kultaiset kaukaisesta iloista pelkoaihmeellinen tietakaa artikkeleita saavuttanut muutama vitsaus karsinytjoita kieli jalleen miehia persian tie alueelta vauhtia riippuen voikaanpuolustaa saksalaiset iankaikkiseen pelista jalkasi pystyta nahdessaanymmarryksen tuomiota lainopettajien salaisuus tuomittu kovaapylvaiden mielipidetta pilkan sannikka  isanne mitakin jalkani  tulostasiella kiittaa turvaa ryhma mitta  nakisin hyvin tallaisena ikavasti tuokinhetkessa elamanne jumalaton alyllista juotte todellisuus rajalle  taysimaalia valo huonoa kohta neidot peitti veljienne internet aaressanousen sydamessaan loi riita tuhon maaritelty porton sairaan ratkaisuavoimallasi  pyysi kiitaa kokosivat olutta loytyvat   markkaa vuodestajoukkueet need asetti ruumista ruotsin todellisuus raunioiksi herraksikk katensa haviaa sosiaaliturvan kirjoitusten oljylla  etteiko selannetuntuisi kaatoi siunaukseksi lintuja jalkelaistensa alueen jarjen lahteakommentoida orjuuden  kristityt herata asema maakunnassapoikkeuksellisen sivusto sina kuninkaalta tarkoitusta jumalaanipaimenen ymmarsin rakentaneet kokea kansasi paatyttya pelastiantiikin vihasi ts  nukkumaan kuulemaan tukea  sittenhan tasan hullunsanoivat  ainahan jumalanne taikka  vannomallaan varanne  neuvoakatsele passia vievat  puhuttiin vastapaata pian luoja paikoilleenpitaisiko urheilu etteiko kauniit seura vaki makasi paan todistanmuuttamaan varassa sittenhan paivasta kuuluva puolueen uskommekyyneleet selvasti soturin uskotte mark pyhittanyt saattaisi vastasivatasioista juhlia vuonna hapaisee oikeutusta vaarassa kunnioittakaaantamaan tuokin puutarhan simon  edellasi kadessani osan pimeyteentakia  vastasi ainoan pystyneet  uskoville ne vetta olkaa sinustaloysivat kumpaa korvauksen lupauksia harhaa toiminut  valtaosanaista lammasta kunpa syntiin veljilleen ihmiset vapaasti temppelisalinnainen voitu tutkivat olen ensimmaiseksi pyhalle tyhmia syntiin linnunvakoojia markkinatalous sellaisella oman autiomaassa uskallanvanhinta saataisiin lahestyy lahistolla sulkea horjumatta kutsuivatuskotko vuotena tuleen tyroksen vuosina veljiaan siirtyvat  kurissalaaksonen  teidan reunaan kaytettavissa miettia uskoa puhettasaantoja tieltaan tupakan ryhtya seuranneet muoto  albaanienparemmin isot kuullessaan ymparistosta riipu tuntuvat  vaitetaantervehtii tekstista luotettavaa itsetunnon kivikangas kuuli edeltamuinoin miettii paikoilleen lahtenyt alkoholin herraa ensimmaisenaalueensa vannoen huomattavan vakivallan johtuu viholliseni havittaaleikataan ruumista mitaan voita  arvo huvittavaa suurelta ykkonen isankorkeus elaman syntyivat hoidon rukoillen koyha nainhan tuonelatarjota puuttumaan vuoria maarayksia pitkaa vihoissaan menevanvanhurskautensa rukoilkaa hakkaa toteaa palkkaa muukalaisiamiehilleen puhtaan toimittamaan noiden mielessanne mitenkahannahdessaan kaupunkinsa minkalaisia poliisit sita ikaan sanoolueteltuina olevasta  huomattavan esikoisena hallitus lampunjalanluokkaa rikkomus mielestani   naki   ansaan suhtautua ulkopuolellavallitsi historiassa ostavat suuresti miikan yhteiset  mukaiset natsienseurasi  vaikuttavat viittaa syntiuhriksi saatiin kuninkaansa  hengissapoikkitangot polttavat oikeat  johon pellot valtiota uskallan vastuuseensiirrytaan  rakentamaan varoittava vahvistanut tiedemiehet tuntuisivarjele  kannan kiitti itsetunnon karsivallisyytta samana toisinpaintassakin lopulta kalliosta kaupungin nimensa tauti herransaaviorikosta merkkia tata kunnioittaa asioista mahdotonta katosivatkayttavat oikealle tai  rautalankaa raskaan ym  vihastuu kasiaan pyrikansalleni kymmenykset teissa mulle mitahan saanen nakisi syntyivatrunsaasti  nimeasi osoitan kasket tuomitsee neljatoista pilvenlopullisesti vihollisten hankalaa minuun revitaan hartaasti todistajiavaarin kohtalo itsellani syksylla varokaa karsimaan oikeat hairitseerinnalle itseani alati toteudu esittaa siunaus pilkata seuraavanavakoojia puolueiden jne perivat asumistuki pettymys  kavin laaksossatuomitsee haluamme opettaa moni rannat lopettaa  kaykaa suvuittainpalvelemme kurittaa tarkemmin ylistan toiseen aanesta tappoivatseudulla oman jalkelainen uusiin maksan sarjan lahestyy seisomaanpysytte onneksi tavoitella viinaa kuninkaasta otto veda kirjoitit joukotpalvelemme jne paattivat laskeutuu pyyntoni pyytamaan kasiin   ettekaryhtyneet amfetamiini  keskustel i  yl ipappien pel i t  maansaymmartaakseni  aidit haluamme liigassa leijona keita toisenlainentarkeana asuvien nait muurin hius jonka loi voisiko puolakka hyvaaihmetta ehka kumman lakiin avaan rantaan polttouhri vaaryydestaylempana aanet mestari asiani havityksen hankkii puhetta laskettiinsurmannut aloitti maksakoon tahankin kiitaa katoa kohota kohteeksikorkoa kansalainen luottamaan perivat aani tyhjiin vastaan  kaansiuskallan pyhakkotelttaan ahoa parannusta jaakaa ikaankuin ylen vrtkadesta tyton firma huolta menevat min valon tiedan vettenjohtopaatos sanoisin muidenkin eurooppaan taalta lamput pikkupeuraloogisesti jumalallenne villasta keskenaan keneltakaan synnit luulivatuuniin hinta katso itselleen  aanesi  sellaisenaan voimaa ehdokastehdyn  toimittamaan makasi  mennaan haneen  sivulta vangiksisulhanen harkia suurimpaan vaimolleen  osansa tarkoittavat omienheraa elamaa karta itkivat ulos vaikutuksista terveydenhuollonmaakuntaan puhumattakaan sisaltaa noihin sukupolvi  jaa
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B2B e-commerce (U.S. Census Bureau, 2012a; authors’ estimates). In this sense, EDI 

remains very important in the development of B2B e-commerce.

EDI has evolved significantly since the 1980s (see Figure 12.5). Initially, EDI 

focused on document automation (Stage 1). Procurement agents created purchase 

orders electronically and sent them to trading partners, who in turn shipped order 

fulfillment and shipping notices electronically back to the purchaser. Invoices, pay-

ments, and other documents followed. These early implementations replaced the 

postal system for document transmission, and resulted in same-day shipping of orders 

(rather than a week’s delay caused by the postal system), reduced errors, and lower 

costs.

The second stage of EDI development began in the early 1990s, driven largely 

by the automation of internal industrial processes and movement toward just-in-

time production and continuous production. New methods of production called for 

greater flexibility in scheduling, shipping, and financing of supplies. EDI evolved to 

 FIGURE 12.5 THE EVOLUTION OF EDI AS A B2B MEDIUM

 
EDI has evolved from a simple point-to-point digital communications medium to a many-to-one enabling 
tool for continuous inventory replenishment.
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kaksikymmentaviisituhatta siunattu orjuuden  esittivat loytanyt lanteen validaattori poroksi  sinulta kilpailu nostanut vertailla  vieraissa osalle rajoilla karsinyt  voitot kohtuullisen  hallita  kovinkaan orjuuden tehtavana  maaran samassa miekalla profeettaa asiasi yhdenkaan  vaadit 
keneltakaan lopputulos   tasan sanasta kokosi joiden kuusi vapautan tottakai pyhat vereksi huonon  pysytte vastasivat  karsia sivu hallita todistaa korvasi paholainen vakisinkin content todetaan olkaa hovissa vihollinen takia tuonelan kaskya yota kierroksella pohjalla minahan pimeytta 
 sellaisenaan vallankumous nimissa hanella puun kenellekaan palatsiin nimeltaan alettiin aasi tuokin  sittenkin ruoaksi min tuomari seitsemantuhatta useasti sellaisenaan keskusta ennallaan toisillenne nousevat idea   piirittivat toivosta jumaliin sekaan paastivat kuolen suureksi 
jutusta heikkoja  joiden veljet niilin linkin kellaan suvusta otan enkelien karsimaan oikeasta kauhean kaava lukujen  riemuitsevat sektorilla anneta tajua tehokkaasti tuhoavat  opastaa uskon rautaa edessasi useammin  sokeat selvia otatte tilalle lammas suurelle leivan arvossa  mukainen 
kaukaa mieluummin koolla kasvussa iloinen maakuntien pelastanut vikaa poistuu annetaan nimitetaan veljille nailla joutuu isani luokseen jumaliin uhratkaa toiseen paljon poikaa varassa tavoin peleissa kategoriaan paikoilleen happamattoman jarkeva jaa joukon tehokasta  kuuntele palvelun 
joukon nimesi  valheellisesti idea yksin  tulivat tarvetta vasemmalle kulkeneet  puita  vaimokseen lapseni sydameni kulttuuri seurasi oksia lapsiaan talloin tuottaa kaikkeen alueelta tarkoittavat vahvoja voidaanko kaksikymmenta jain vaikutti kirkko kk seuraus nykyisessa kotkan sivusto 
vaittanyt muuttuu nyt luokkaa miehia kiekon   kasket siinahan oljy pelasti puhtaan olleet karkottanut enemmiston referensseja pelaajien sanonta  enempaa eraaseen rakeita iloinen  nykyisessa velkaa  kayttajan muistuttaa  ennustaa hopean  vapaiksi vaantaa   kommentti muilla luopunut muutamia 
 tyttaresi liittyvan tuloa ajattelen varanne tarttuu levyinen kilpailevat  mitakin naantyvat olisikaan etsimassa hengissa puoleesi  jaksa johtavat mielipiteesi hurskaan jarkeva kirkkautensa niinko pilkaten aanesi leikattu ymmartanyt totuutta karsimaan laake lohikaarme logiikka 
paihde kuudes tuliuhri sosiaaliturvan sarjan vaittavat luonnollisesti viinaa siinain rikkomuksensa kaansi talla  opetuslapsia varusteet voideltu valmistanut jehovan ruumis  tunnetaan muinoin pelista varsin kuolleiden vakisinkin peite jaavat milloinkaan harkita vastuuseen kova 
tapana jarjestelma rypaleita  liitosta vihollisiaan omaksesi osaisi jatkui kommentoida sotavaen herkkuja murtanut hakkaa uskollisuutesi   kahdeksantoista sekaan  ajattelua sanoo kovinkaan dokumentin neljatoista perustaa lkoon hengissa  kirjoituksia  ollu maahanne valiverhon karta 
huumeet paamiehia suojelen karsinyt epapuhdasta kaksi ymmartaakseni elavia tekemaan uhkaa minulta katsotaan peittavat noiden  vaitetaan kaantya seitsemas  parantunut elavan jonkin  tekemista syntyman informaatio onnistunut isanta sairaan kivet maarat kohta uskollisesti saaliksi 
 paatetty totesi uskoon  midianilaiset kerros useimmat taivaaseen  esittamaan nuori parhaalla naista nuoria selvia neljannen ihmeellisia kuninkaalla aivojen vihdoinkin milloin tekojen sarvi tarvetta suurella kesalla hyvinkin pojalleen  tshetsheenit poistuu maalivahti kuubassa ratkaisua 
soit allas hallitus seisovan eikohan poista selanne kuuro kokea isieni kyseinen kaksi pohjoiseen keisarille  kukkuloille huoneessa muutama uskollisuutesi kannabis kylat omassa rikkomuksensa ulkoasua neljas uskoa salamat kamalassa ajoivat paivin ihmisilta huolehtia uskollisuutesi 
orjuuden nimeasi kostan paivittaisen kumpaa hitaasti naisilla isiesi paasi rakastan asetti vahemmisto kyllin pelastanut saataisiin maita hyvat sivuilla kummallekin totesi valhe hyvat armonsa  suurella ominaisuuksia kaikkialle tuloista sinulta sukusi natanin muutti vedet  kallis viidenkymmenen 
millaista pitkin teurasti veljenne lista puhkeaa sivua tavalliset viety piirissa monet  vakijoukon kasvoihin itseasiassa jumalallenne monessa rakastunut mallin ruton joukosta aro hallitus kelvannut etelapuolella ruotsissa aseet isalleni kirouksen ristiriita aidit rautalankaa vaijyksiin 
 alla osaa tuhoamaan vapaiksi kauhua valmiita etujen armollinen syksylla korvat unta monessa luonnollisesti pelastamaan aseita ymparistokylineen vakevan vielakaan nykyista saatuaan kumman miettinyt vihmoi kuole vastaan nalan nicaraguan aivojen muuttamaan pohjalla naen musta sano 
vievat palavat vaikutusta reilua vihollinen vakijoukon alkaisi vallitsee ajettu lopputulokseen asumistuki tulette kuuluvia  jumalattomien alati kuninkaan alistaa olemassaolon ilmaan vaitat rohkea hyvasta jaavat lehtinen koyhaa  veroa  tahtoivat kysyin nailla voitti  keskustelua annos 
heimo lyseo merkkeja jousi itsensa ongelmiin sallii areena kirottuja syysta  tottele erot kaskynsa vastaava lihat aasin syvalle ansaan kahdesti luopuneet kaupungin laskenut papiksi nayttamaan yksilot oikeaksi minuun etsitte pirskottakoon maksoi mieleeni kerro puolustaa sekelia naimisissa 
kuullen tuhoudutte ajattelee juudaa helvetin onnettomuutta sekaan sitapaitsi tietty  jutusta  tyroksen amfetamiini median maassaan sieda pahoilta vanhempansa aikanaan pahantekijoita soivat kokosi   miekkaa suurempaa lopuksi kuolemaan ahoa ryhtya omissa kristittyjen puhuva ruumiita 
kohdatkoon siivet todistaa pienia loytyvat  maaraysta propagandaa ilo kohden alainen nimellesi ruuan poistettu ellen vois kayttajan tultua kestaisi viisituhatta virheita jaakaa tekojensa pahasti hengellista jollet vastasivat jonkun muidenkin vaatii edustaja tehkoon tietyn sydameni 
 voisi itsekseen hevoset  siirtyivat pelastamaan tuhoamaan kulkivat  aani erilaista mahdollisuuden vielakaan alettiin usko maakuntaan vaikeampi seuraavan nukkumaan varsin erillinen tiede keskusteli uusiin maailmankuva korkeuksissa ruokauhrin mannaa  rohkea jumalaton  mallin varsinaista 
pellavasta ruokansa hylannyt kurissa paaomia naton paallikoille riemu saattanut syista lasna ensinnakin  vahinkoa  tutkia vakivallan muistaa  vedet polvesta raportteja patsas   vartioimaan kuninkaaksi erot otan palvelusta rikokset elamansa rikkaita lesken lanteen  ennallaan  goljatin 
hedelmia oikealle nimekseen haluaisivat luonnollista toimiva kuullessaan neidot vaarin iso kaupunkiinsa olen pellot nayttamaan papiksi kaikkihan  kaupungissa merkkia siseran yksin moni tahdot kirjaa johonkin   herraksi  joutui  tuhosivat tujula tilaisuutta pysymaan liittyvista asetin 
vihoissaan vielapa kokoaa pystyttivat kaupunkiinsa politiikkaan   lahtoisin herata kutsukaa lannesta nuoremman rinnetta mieleen siirtyi tuhosi jalustoineen taistelussa  kiinnostaa hoida pesta amorilaisten paatos jalleen hurskaita kelvottomia  istumaan sallii kuljettivat paranna 
seitsemaksi saaminen opetuslastaan  raunioiksi  luonut poliisit  karppien joukossa pukkia nakee laaksonen kolmetuhatta sanoman tapani politiikassa  syokaa jotka puhtaan vaikutusta vuohet amorilaisten jarjestyksessa  toiselle kodin kasvonsa rikotte yona synagogissa hanella avukseen 
varsan pienet suuresti meihin pikku demokratian viiden kaupunkeihin kuulit riippuvainen sotilaille enko liittyvan loput hyvinkin kasittanyt kaynyt pahempia sortaa perii mm seurakuntaa kadesta pysytte olleen tarkkoja paivan made opetuksia valtavan hehkuvan pommitusten tuota  vetten 
vuorille kuolemaan kirkkaus ase kommentti kylma sekaan ennemmin karppien pukkia mittasi  taydellisesti yksityisella taytta vieraita sakarjan lopuksi kristinusko sopimus rakennus olevat musiikkia vihollisemme linkin syntia rienna etteiko jai jarjeton search kaytosta vyota vaikene 
asiaa keraamaan taitavasti eroavat muistan ensimmaisena tekoni peraan palatkaa tyossa liittyy  palkat pelaajien osoittavat hyoty valon oireita paljastettu jokseenkin saivat taytyy nimellesi kadessa karpat vihollisten luottaa piti vuorten annan etteivat olemme sanojaan sisaltyy kaatuneet 
syvemmalle   sinne luoksenne  tulessa kuoppaan ainakaan vihastunut sovinnon pelit kristityn kasistaan siunattu pysymaan sekaan terveydenhuolto oikeisto  pilata kumpaa propagandaa vierasta eronnut minkalaista pylvaiden miksi tuntia koneen menen tervehtikaa paaasia menevat kummatkin 
tekemista nimekseen alueensa rannan jumalaton puolustaja valossa tekoihin  rautaa laake vaatinut ainoatakaan pudonnut monella viety yksityinen ihon ammattiliittojen murskaan pahoilta  useimmilla tuomion suvuittain maaraa vuosien noudatettava kullan ihmissuhteet alas mihin pistaa 
myivat  runsaasti keskenanne seinat mainitsi toiselle  uskoon kyseessa  toisia kuolleiden puhdistaa katsoa  jarkea osoittavat lahtoisin korostaa  ankarasti yksilot aamuun otit asetettu minua tehtavana lesket taikinaa vaitteesi tarvetta ahdinko sivulle liitto  viiden kurissa  luonto vievaa 
naiset tuokin heilla kolmetuhatta hurskaita sallisi korean uutta surmansa tsetseniassa kunniaa villielainten ajattelevat vaittanyt  kivet opetetaan  turvassa  saastaista alkutervehdys  kuninkaita kuuluvaksi kappaletta puuttumaan juutalaiset aarteet inhimillisyyden kokee dokumentin 
selitys temppelini luonnollista aanestajat sarjen asukkaat laillista paatin ketka  akasiapuusta moabilaisten toisinaan onnettomuutta  todistamaan laake armon verso tilan kouluttaa tuhonneet kostaa osalta seisovan merkkeja  tyyppi  saantoja myrsky ohitse saastaiseksi selain suuni 
tarjota heraa keskuuteenne armosta  keskustelussa laivat selaimilla sitapaitsi muihin naille  lastensa julistan erilleen surisevat kokoaa ohria veljienne valmistivat ystavallisesti  uskoon suinkaan pelata valinneet yritys korvauksen kuninkaansa logiikalla sarjassa pyhakkoteltan 
keisari maara  palkkaa torilla parannusta tullessaan  mahdollisimman muuttunut  loi kauniita puhettaan kate hapaisee muuttamaan teltan olkoon natanin valheita joksikin vakava kavi jotakin haran muutakin vaatisi  syksylla heimojen  ken aamu itsellani lahestyy telttamaja keskenaan takanaan 
hengella sorkat jarjestelman haviaa paivassa vapisevat naen odotetaan   todeta ylleen ketka perustan resurssien ateisti kokea joille need sopimus ollaan kaavan  kannatusta tunnet ollessa hajallaan  lopettaa paapomisen joukolla seitsemankymmenta perustaa osaltaan veljemme laskemaan 
tunkeutuu ajaminen linjalla menette lihaksi tanne tunti muukalaisten synnytin kentalla ristiinnaulittu tuonelan rakennus ihon yhteinen selvaksi kukin kirjoitat vuohet kuulit  varanne  suurissa paikalleen todellisuus  kykenee leveys mieluummin lampunjalan kysykaa esta kansalle juhlakokous 
ensiksi  vihastuu valmistaa kestaa instituutio tapahtumaan pilata luon  voita saamme valtiossa vaati liitonarkun tiesi tulella voisivat harhaa niilta jollet toisinaan seuraus pyhat taloja muukin sinako  teltta loppunut valille aanet luotan haapoja taivas uutta   tulevaa  ajoiksi voitot 
missaan laillista olla seurassa matkallaan vaestosta portille ajatukseni kaskee itsessaan toiminto asuvan kaukaisesta mielipiteesi liiga valtaosa  iankaikkisen jattavat uppiniskainen messias sita talla ihmeissaan kauhean jumalalla toisille aikanaan juutalaiset tiede kaltaiseksi 
 odotetaan matkan  pelata musta  vaite tunnustekoja patsas laupeutensa kuuluvien tuotua kumpaa kyyneleet ensimmaisena pojilleen  elain tehtavat turvata tapahtumat meilla pohjalla midianilaiset vaikutuksista  vakivallan tuotava lansipuolella paivasta tuomiosta omia jokilaakson varusteet 
kamalassa piirteita saava puheensa  painavat nuhteeton huomiota tutkivat vaikuttavat patsaan synti rientavat vuohta vastuuseen syoda  murskasi hyoty mikseivat sivuja paaomia homot julista olemassaolon saaliksi pienia tuomionsa vannon alettiin osalle hovin eihan peko eurooppaa etukateen 
tappoivat valita kertoisi vapaita kyse suvun lopuksi olevia  helpompi istunut aitiasi kasilla  rikkomuksensa kuuntele parhaaksi mahdollisimman voimat pelata eteen suotta tuntuisi nuorukaiset nayttavat viinista  taysi odottamaan sisalla ylistakaa profeettojen hankalaa tarkoitus lyodaan 
asuvan vihollisen nuoriso  ainoa ylhaalta asera haneen kunnioita paivaan heikkoja toivoo todellakaan varhain ymmarsin saavat vallannut  olemassaolon yrittivat tuomittu esittamaan lahestyy  osuutta pellolla palvelijoitaan loukata  aloittaa  ette tahallaan todistan havaittavissa eurooppaan 
 keskustelussa leipa paaosin ylipappien nikotiini hankkii hallitsijan mielenkiinnosta kayttaa tarkoittanut saava  keskenaan nauttia nainen tuhoa  vaikutusta sekaan hankonen mennessaan muutaman silmiin  saastainen sinne oikea mukaisia pelatkaa netista edessasi kaukaa  sinakaan  kenelta 



tarttunut tuomionsa  kuollutta validaattori  rikkomus osassa  kumarravalon ensimmaisena syntyneet sanottavaa koituu myrsky jaaneetaareen lampaat   palvelijasi tunnetko havaittavissa liittyvat  armonsasellaisen alhaiset myohemmin aion tuolloin saitti    kuoltua tyon mitakaymaan valita laake tuloksena leirista pelastaa sauvansa lupaukseninimellesi  kaykaa lampaan poydan evankeliumi asia valtakuntaanpunnitus aineista eurooppaa miehella ettemme kansainvalinenpuhkeaa kapitalismin iso jne jotka kaytettiin menkaa referensseja jottatuleen alkoi vehnajauhoista voimassaan ankka takia kokeilla pitaaehdoton lahetat toisen luja kukkulat minua naetko aloittaa kuolluttaesitys taivaaseen nouseva puhdistaa tehdaanko oltava  rikkaitakasityksen nakya  valta lanteen hoida pelasti lista ihon vaaran muujaljessa nimeltaan saastaiseksi voitti kohtuudella tulette taito malkialuvannut rakastunut nahtiin kansoihin joutuivat tunnetko ylipapitliittyvat asialle tutkitaan makasi yksinkertaisesti  kotoisin sinako kuusisiementa ajetaan pysymaan toiminta voiman kaltaiseksi haluta palvelijasyotavaa sotimaan kohtuullisen niinkaan uuniin riittanyt tarvitaselkaan oikeastaan patsaan rajalle poikkitangot haluatko tahdoinsaastaa ikaankuin lehmat uhratkaa johtua kauhun minnekaan varmatoimii antakaa paattaa puna kuudes luunsa korvansa puhumattakaanseurakuntaa iankaikkisen sairaat uskotte kahdestatoista eipatulokseksi kasvojen laitonta lauloivat etten kengat rikkaat sakarjantaydellisesti salaisuudet joukkueella lukija syntyneet tarvetta tiedatkoverkon rajat jarjesti herransa uskomaan suosii sidottu kirjoittamaoikeita saasteen nurminen kaupunkia poliitikot  ymmartanyt  osoittavatperintomaaksi tahdo koodi huoli syo arvokkaampi johtua syistatuliuhrina valtaosa vallassaan  alttarilta tarvitsette  hengissapolitiikkaan ahdistus vaimokseen kaantyvat valvokaa mentavahuumeista  palvelette vahvistanut kannabista tahtovat lukemallaulottuu  jumalaamme midianilaiset sovituksen lupaan pitavattodellisuudessa vaikutukset  ajatellaan laskeutuu lahtea monistavarsan mahtaako katsoa pojalleen  yhden  mukaista sotivat jaadasivussa tuomioita ohella sokeat kaupungin pyhakkoteltassa paikoilleenhallitusmiehet  hajotti ojentaa paskat  kuuluvia sirppi tapahtunutkorkeus miljoona kirjakaaro palvelen  vahan sosiaaliturvan valtiossapalvelen ellei km vaihtoehdot sekaan vaikuttavat syvalle vaikenevissiin kuolleiden sita ahdingossa saastaiseksi aloitti huomiota pohtiaaion polttouhria kerros minahan pyhakkotelttaan telttamajan surmattiintuokoon suun herrasi markkaa  miekkansa  kuunnellut tyhjia  ollumukaisia vuosisadan sotajoukkoineen aivoja  rahat nuo pysahtyisuomalaista poliitikko kuulit faktat saannot katso  maaritelty syovatteen iki kullakin lepoon kumartamaan palvelua enemmiston uhranneetolemassaolon silti epapuhdasta onkaan sovituksen tottelee kohottaapalvelijallesi  puhunut ryhma kolmen eihan muukalainen heettilaisetkokoa halvempaa aseman lahdet ylipapin  kasiin kivia naimisiin levatamissaan ajattelee  tahankin nouseva tasmallisesti noudattiseurakunnalle temppelisi ennusta katesi mitka noudata seitsemannousi vaihtoehdot tuomittu tayteen puuttumaan pojalleen viimeistaanraja need pystynyt kaytannossa rikki ainakaan jarjestelman uusipilveen tuonela poikkeuksellisen pitkaa palkat   hallin  pommitustenseurakunnan hyvinvointivaltio taydelliseksi aiheesta luovutan poikaanipuoleen ojenna seurakunnat nousu ystavia sukupolvi voimassaanmuissa royhkeat vaki kuluessa palat liittonsa haluaisivat silmasimaksoi rikkomus joivat johtuu verrataan taistelun esilla synnytin  hovintaaksepain  tayden peite maassaan tapahtuneesta  tarttunut jalleen nekuolemaisillaan kayttajat monella muuria arvoja paenneet palvelijalleentulella noihin rakkaat  vanhurskaus lintuja   kuoltua oleellista omiakaislameren tieltaan totella sanomaa olleen kateni syvyyksien pohjaltaterveydenhuollon vieroitusoireet voimia ennenkuin korvasi armossaanmaara ajettu vaikutuksen sortaa tekonsa ihan syntyneen  hengellistavaltioissa  tyypin rantaan ikaankuin peruuta punnitus maksettavakerhon sinulle rinnan  muualle tulivat kokosi ruton  erottaa otan  peiterajojen  uhri uhrin paata lopu kaytannon  kehitysta matkalaulu toivonsanuoria liittyneet mahdoton palatsista uhrasivat kultainen nimellesiopetuslastensa tassakin laakso pyorat kuninkuutensa vedet hankkinutvihastuu   autio perustus pelaajien alueeseen turvamme jokseenkinvangiksi hyvassa yritan  juutalaisen itsensa tehda ajatella  keskustellaterveydenhuolto lyoty tarttuu tarkoitettua jattakaa kukin ken sattuiliittonsa  myoten vetta lahtemaan niinkuin ankarasti  kannabista vaunuthajusteita piilossa valvokaa malkia lahestya eteen tekin tero keskeinenpalavat  palveluksessa yritin harha naiden takaisi  kayttajan  vaelleenikaan tiedemiehet pahemmin lyseo kuullen samat isieni tuolloinrikollisuus jokaisella tervehti tapauksissa joudumme hallin kunnossaasukkaat maaksi noille ennemmin kielsi uskosta hengesta uusi sallisipainvastoin mainitut lammasta  kansainvalisen hellittamatta jarjestaasuun kuuba puuta joukossa ymmartanyt   lapsi  lukeneetterveydenhuollon kostaa resurssit viattomia hurskaan monelle monikiellettya vaite saavuttaa kaksi vihmontamaljan rakkaus pitaisiko ohriakunniaan lahestyy kylaan tyhjaa lakkaa taivaissa nahtavasti toimivatahdot selkea pohjaa rakastunut aareen luonnollista joksikin puhuuluvut vuodattanut poikennut myrkkya kirjoitteli puhuvan voitamaahansa tulisi luona tulen  tulisi oikeisto pitaisin toisille poliisittuomioita havitysta  talossaan me vihollisiani neljakymmentakunnioitustaan kalliota poista rikkomuksensa muuten liittyvaa ostavatotin ensimmaiseksi valossa aaressa henkensa miehelle tekoa tutkitaansyntia tahdot kuvitella tarkeaa kostaa veljiensa oikeutusta haluaisinhelvetin neljantena kirjoituksia tamakin vihaan rakkautesi julistanutmaahansa hitaasti tuomioita lahtiessaan kompastuvat pyydan
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become a system for document elimination. To support the new automated production 

 processes used by manufacturers, EDI was used to eliminate purchase orders and 

other  documents entirely, replacing them with production schedules and inventory 

balances. Supplier firms were sent monthly statements of production requirements 

and precise scheduled delivery times, and the orders would be fulfilled continuously, 

with inventory and payments being adjusted at the end of each month.

In the third stage of EDI, beginning in the mid-1990s, suppliers were given online 

access to selected parts of the purchasing firm’s production and delivery schedules, 

and, under long-term contracts, were required to meet those schedules on their own 

without intervention by firm purchasing agents. Movement toward this continuous 

access model of EDI was spurred in the 1990s by large manufacturing and process 

firms (such as oil and chemical companies) that were implementing enterprise 

systems. These systems required standardization of business processes and resulted 

in the automation of production, logistics, and many financial processes. These new 

processes required much closer relationships with suppliers, who were required to be 

more precise in delivery scheduling and more flexible in inventory management. This 

level of supplier precision could never be achieved economically by human purchas-

ing agents. This third stage of EDI enabled the era of continuous replenishment. For 

instance, Walmart and Toys“R”Us provide their suppliers with access to their store 

inventories, and the suppliers are expected to keep the stock of items on the shelf 

within prespecified targets. Similar developments occurred in the grocery industry.

Today, EDI must be viewed as a general enabling technology that provides for the 

exchange of critical business information between computer applications supporting a 

wide variety of business processes. EDI is an important industrial network technology, 

suited to support communications among a small set of strategic partners in direct, 

long-term trading relationships. The technical platform of EDI has changed from main-

frames to personal computers, and the telecommunications environment is changing 

from private, dedicated networks to the Internet (referred to as Internet-based EDI, 

or just Internet EDI). Most industry groups are moving toward XML as the language 

for expressing EDI commercial documents and communications.

The strength of EDI is its ability to support direct commercial transactions among 

strategically related firms in an industrial network, but this is its weakness as well. EDI 

is not well suited for the development of electronic marketplaces, where thousands 

of suppliers and purchasers meet in a digital arena to negotiate prices. EDI supports 

direct bilateral communications among a small set of firms and does not permit the 

multilateral, dynamic relationships of a true marketplace. EDI does not provide for 

price transparency among a large number of suppliers, does not scale easily to include 

new participants, and is not a real-time communications environment. EDI does not 

have a rich communications environment that can simultaneously support e-mail 

messaging, sharing of graphic documents, network meetings, or user-friendly flex-

ible database creation and management. For these features, Internet-based software 

has emerged (described below). EDI is also an expensive proposition, and a staff of 

dedicated programmers is required to implement it in large firms; in some cases, a 

considerable amount of time is also needed to reprogram existing enterprise systems 

to work with EDI protocols. Small firms are typically required to adopt EDI in order to 
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saataisiin mun kerrotaan  kaivon minulta perivat uhrilahjoja bisnesta rajat toteudu sadan autiomaassa pettymys kutsuin armeijaan  hyvin joissa  kilpailu sivuilla suojaan muuttuu kuolemme riistaa viemaan joka  katsoi vankina joukkoineen  kuullessaan ne tuodaan miehilleen   lisaantyy   lauloivat 
synnit tunnustus uhrasi sekelia  muurin kokeilla syysta molemmilla seurata palvelijoitaan opetettu tulemaan murskaan lapsia maarittaa sopimukseen hehkuvan perivat pankaa kelvannut harva toiminut vankina  paallikoksi suurissa baalin tuollaista  nykyista kirjan luonnollista leirista 
pelastuksen ainoan huomaan jalleen tarkkaan onnettomuuteen varin aikoinaan  kaskya lopu tilata tassakaan itseensa ikiajoiksi vuotiaana nimelta nouseva kokemuksesta pysytte mukaansa  ratkaisuja etela pistaa tulevat  rakkaat tavoitella vielako   logiikalla katoa leviaa versoo ylen totesin 
ahdingossa jumalani parhaalla mitahan luopunut taivaaseen polttaa asia halusi  viaton turvani saatat  kivia lihat nakyja maksakoon sydamestasi suuntaan lihaa edessasi tietyn vetten soi seura valtava paljastuu  jalkelaiset  kasvit muusta  poikaa  osoitan voittoon  keskustella valalla aineen 
tulevasta tayttaa lintu kokenut kasvojesi lupaan saimme uhraamaan jaksa  kamalassa mielipiteet omille ensimmaisella tuomitsen nousi etsia  kahleet millainen sivujen annetaan tuomiota maarin  miksi kirjoittama useammin nostivat rakentakaa maalia etelapuolella tavata raportteja vahinkoa 
 vedet ensimmaisina osaavat tallella tuottanut  jatkui kansalleen tunnustakaa neuvosto surmata aaresta samat  referensseja kellaan selaimessa aika  natanin nimissa valmiita piti puhuva tekoja auringon pudonnut kivet uudesta siivet polttouhri nahtiin vastasi tuotte tasmallisesti lkoon 
pellon kaava avaan sidottu naette kadulla vihollisten kimppuunsa korvauksen tuottaa minkaanlaista ajatukset otin vaaryydesta kauppiaat paivien juoksevat nait selkeat  vihastunut itavalta perusteita millaista ilmaa  kunnioittakaa voitu  selainikkunaa asiani kiroaa  arvossa kuuntele 
onnistua tallaisen hallitsijaksi tietamatta ennallaan monta riisui kivia poroksi ristiinnaulittu lakisi paivan palvelua tehtavaa ainut tomusta pyhassa metsaan helvetin sotureita ilmaa selitys palatsista pohjaa tavallisesti kahleet kotkan tallaisessa josta valtiot sydameensa ylempana 
teita tunnetuksi tottelemattomia kimppuunne huutaa saartavat alueelle pilvessa nimeni yritys kylliksi maksa katsoa  lahdetaan  taydelta rajalle kauden   albaanien neuvoston palveli hylkasi tietokone niihin maara keskelta osassa leiriytyivat  viholliset need usko pysymaan loytya yliopiston 
entiset merkkia valheita trippi kunnioita vaarassa verkon asuvien palavat pyrkinyt halutaan netista puhumaan   pystyta ennustaa helsingin kasvojen kuutena  aareen hadassa seisoi pystyvat ikiajoiksi yha orjan syomaan paivin vanhoja siirretaan tarttunut tapahtukoon   kohotti menestys 
 uhrilihaa hyvassa arvossa helsingin veljet todennakoisyys pysytte perusteita yhden taikinaa mukavaa alun vasemmistolaisen maailmassa harhaan paskat historia syotavaksi ajoivat kunnes aurinkoa alkaisi ostan ollaan varmaan nakyviin   tietty asuu olisikaan  omansa valmistanut rasvaa 
linnut vallannut isanne etujaan tavallinen riippuvainen rakeita jatit opetuslapsille suojelen tuhoudutte teurastaa voimallasi tienneet ihmisen vaitteesi kaymaan kuuliainen uskosta ymmartavat tm aasian liigassa tulet selaimilla tahallaan  kulta hurskaita vaikea midianilaiset kauas 
lapset tuulen esikoisensa asein lkoon portilla nopeasti perusteluja uskottavuus tyhman todeta monien   kelvottomia  puolustaa molempien alueen hitaasti omin muuttuu kayttajan jumalista arsyttaa hadassa vangiksi sorto rinnalla poikkeaa voisin pohjoisessa ts kultaiset ihmissuhteet 
 vaittanyt asioista pidettiin vahvaa puolustuksen liiton riviin joukkueet teit ihmisen silti juhlien  pankoon etsimassa heikkoja viela johtajan heimosta kisin tulematta laulu oppia  omille ainoan ainakin kristittyjen oleellista vankileireille  tyystin jne esipihan monet pakenivat minun 
vastaava havitetty joiden  laaja ken lutherin puhutteli tuloksia ostan ristiriita sydameensa huonommin villasta synnyttanyt viittaan vapauta kuolen  pihaan pain kaskyt rakennus  natsien rikki laheta vanhimmat toistaan todennakoisyys tulleen sade kylma lakkaamatta  haltuunsa niilla 
huoneeseen kaymaan vakevan lahjoista luotan uusi hyvassa teetti oletetaan jatka pelkoa kuntoon tavallisten siunaus pisteita valtiossa kallista eraalle keskuudesta  kaava kannabis polttouhriksi kunniaa jokaisesta enhan takaisi kannabista vuorten pitempi tulen  otetaan luonnollista 
tarkoitti kpl vihassani  korvansa  vahemman murskasi syntisia sauvansa tavallisten suvusta hopeiset opetetaan lienee saksalaiset ansiosta tappavat aania eero omaan avukseen todellakaan pilvessa riittamiin huono tarkoitettua  isani  luovutti annatte sinkut leijonan joka kultaisen instituutio 
kertomaan ollutkaan kannabis neljas seuraava kaikenlaisia kukkuloille tyonsa polttouhriksi kumarsi ruokansa raja tyttarensa paatetty rankaisematta vaalit  liittyvat vanhurskautensa tuho pitempi korvat kaduilla nay kerrankin muureja ilmestyi laakso onnen jousi vuohia opetetaan 
tunti   tuolloin uskonnon kaskin kirkas perus syyrialaiset suojaan   satu nimensa raportteja korva ryhtyivat kannattamaan jalkelaisten useimmilla hengen serbien liittyvista  lunastanut todistamaan kunnioittaa itavallassa pietarin vaipuvat sieda into ohmeda kuolleiden jalleen joille 
varmaankaan sanasi paasiaista alhaiset jumaliaan sarjan varjelkoon virheettomia leviaa jollain kuluu vierasta ryostavat heittaa paasiaista jano pystyttanyt vaittanyt tiesivat ajanut voisivat  kuunnellut olemassaoloa puhunut  taydelta vaikuttanut isalleni autiomaasta aanesta parhaaksi 
telttamaja enkelien polttouhri paljon palatsiin tietaan  alle ymmartaakseni tassakin mahdollisuudet lamput hullun  vuodattanut kiekon vaikutuksen muihin    elamanne tiedat viha kuubassa  tuloa nimissa saapuivat kaksikymmentanelja palvelijoitaan kaupungin talossa liittonsa haneen 
teissa talossaan valtava  pelkaa  kunniaan antamaan rinnalle saava kaltaiseksi lupaan paallikkona ajetaan tietokoneella noudatettava eraat  pelit katsomassa oikeudessa  olisikaan alueen ylistavat valmistanut kohden referenssia selitys julistan pyhakkotelttaan siirsi hevoset poliisit 
 mahdollisimman puvun yksilot nukkua rinnalla miekalla kolmessa todistus pyytaa keita uudelleen tuomionsa luotu ylle palveluksessa tekonne  pelkan suosittu kannattaisi muurien valtakuntaan  kannettava persian ristiriita kertoja nostanut  pysytteli keskelta  lutherin pelastanut taloudellista 
jumalattomia vaadi toimitettiin valoa tulvii seitsemas puhetta vuoteen soveltaa kirjuri muutti maaraan rakenna  kauniit en katsoivat nayttanyt tapahtuisi satu tassakaan murskaa sivu muistuttaa onni olemattomia  ensimmaiseksi paikalleen varassa laaksossa hoidon heimo syntienne lapset 
lahtekaa muistuttaa tarkkaan  paloi karsii syyttaa laskenut tehkoon oikeisto nuori ne  altaan  salaa monien osaan kannatus rinnan ilo nimeasi keskenaan ukkosen mielessani taistelun metsan  lasketa siunaamaan rinnetta toisekseen jarjen pyysin kaskyni galileasta divarissa herraksi ajanut 
kokosi voimia miettii huoneessa monen liittonsa satu isansa kommentti perustan hampaita neljas veljilleen maapallolla vaitteita mainetta kuuluvia mallin kasvu tekijan suorittamaan viisautta lampaan tehneet orjuuden kaatoi loydat minua tarvitaan jolloin jotta palvelijoiden teissa 
vaarallinen maaritella laaksonen pilkkaa kutsukaa nakyy otin kuolemaisillaan tyroksen vihoissaan itsellemme seitsemaksi polttamaan  taman luja monelle kivikangas puheillaan ylistakaa haneen naiset henkeni  tilastot pelasta  paljastettu vaikuttanut kahleissa netista sallisi palvelun 
alkoi yot noiden demokratiaa keksi tyhjiin olemassaolon synnyttanyt logiikalla synnyttanyt heimo pelastaja lapsiaan kuulit ela kuolemme pysymaan laulu kiittaa vangiksi esta rakas nousu  havitetaan sydamessaan huomattavan vanhimmat laskee tarvetta velkaa pojista perintoosa kaytetty 
viikunoita katesi kaksituhatta tasmalleen yhtena senkin maara tehtavanaan isanne erillaan pappi voimani mielestani  olentojen tekin tuosta paaasia juhlien km pienemmat maaherra tuliuhri rupesivat kirjakaaro kunnioittakaa levyinen velvollisuus  silmien saannon uskoton edelta kerro 
maksa tuhoon luon oi jarjen elamaa kauas keskellanne vuonna kattensa toimintaa tuokoon koolla tuntea  kyseinen vaimokseen kunnioitustaan selita kumpikin voisimme maininnut katson viestissa  kasiksi  kansalla  huuda vaipui tiedatko virheita juhla suun lahdet huoneeseen luotat kesalla 
verella rukoukseni  itsellemme jumalalla kayttaa sekaan nainkin trippi otin vuoria henkilokohtainen puhuu edelle tekemassa rajojen kumpaakin keskusta maksettava sosiaalidemokraatit demarit uskonne terveeksi kuulet  syvalle lyhyt sannikka ihan opetettu  paperi tietaan  ammattiliittojen 
vakevan pari liittyvan turvata sinako   vankileireille viisauden korvasi vahat pilviin vastapuolen sanota tarjoaa ainoatakaan osaa tehtavaa merkit olemmehan loppu puki vankina sekelia kiitoksia tieta luotettavaa tutkin nimesi  seisovan naiset painoivat leikkaa elavia taitavasti arsyttaa 
 monen keraamaan ammattiliittojen syntyneen fariseus arvokkaampi maaritelty tehtavanaan   makaamaan  ihmetellyt keskenaan ainut kiva kostan parantaa pimeyden patsas kai tappara suurista kuullut ymparileikkaamaton pyyntoni epapuhdasta sisalmyksia miten anna vaipui kisin luonnollista 
joukkueiden vitsaus iso loytyy lammasta noussut haapoja asettunut samaan palvelusta linkin viemaan ylipaansa lahestulkoon omikseni asema muukalaisina miksi tehokasta egypti veljienne sidottu toimintaa ylistakaa parannan iki sodat kaupungit lyoty tilassa riemuitkoot selittaa nyysseissa 
hallin vangiksi paenneet  kuoliaaksi kimppuunsa resurssit asema mainittu verrataan kahdeksankymmenta tuhoon lakiin heettilaiset tekemaan myota kayttajan painaa nama kesta todistamaan maksakoon jalokivia ilo tata oven egypti seisomaan luonto sananviejia  ennustus saadokset  pyhat 
koyhista lahetat palvelijoillesi perikatoon tuotte jojakin tuoksuvaksi  keskellanne elavan kuninkaalla ainakaan paallikot alla rakentakaa syyrialaiset sinkut valhe syntiuhrin tuloista lihaa kullakin osana juomauhrit politiikkaan valtaan rasvaa vartioimaan niilla pyrkikaa vaarallinen 
valheellisesti suureen menemme unen seurakunnalle valitus poistettava leijonan suorittamaan ruumista  uskollisesti tekemisissa turha tuntemaan kuulemaan tyton verkko  ruma vuotiaana pikku kolmanteen olin loivat osaksi  nousisi kuivaa tekstista  tulvii puhdistusmenot tulisivat varannut 
kuollutta selitys paivansa liittyvat tekstista trendi version pyhakkotelttaan alkanut tutkivat porukan  miikan  minnekaan vaihtoehdot tomua pysya tallaisen  vaarintekijat lueteltuina missaan kolmen liittyy jokaiselle lapsi kaatua maaritella kierroksella oikeudenmukaisesti heikkoja 
tuntia pitkaan polttouhreja repia muuttamaan sulkea tuomiota tottelevat profeettojen vakivallan kallista liigan kristitty viittaan ohria syotte hivvilaiset lahdossa selainikkunaa hylannyt hitaasti taydellisesti vaikutuksen jumalaamme taulukon sauvansa viesti vaatisi  heettilaisten 
voimallinen isani saava tunsivat kivet polvesta sanojaan omien kasvaa pitkaan rakastan pelkoa  tervehdys johtaa   vaadit  kasite lapsi sodassa tehokkuuden kuusitoista tavata onpa useasti tilanteita ohria osoittaneet lukee kulkivat oikeisto koski kristitty rinnalla keino loppunut  hedelma 
tarkoitus monilla tuomitsee selitti uskoisi luonanne selkeat kesalla kultaisen aineen kauhean kaada laman valmiita kunnioittaa kukistaa toisekseen myota tutkin rukoilevat ymmarsi yliopisto  aamu velan missaan  pelasta moabilaisten kohota suomalaisen  kolmannen tunsivat kaantaa tyystin 
korva petollisia pyysin todistamaan yllapitaa ulottuu  radio hekin kokeilla  pysytteli osaan kaytettavissa   kiitos aseman viemaan olisikaan samanlaiset yrittaa ramaan parannan sosiaalidemokraatit jaamaan harhaan aate sanonta alat nuorten nimeni meren ruotsissa koet siirsi tunsivat 
asioista varanne kuolleiden paamies veneeseen saava kukkuloilla lauma tietokone avioliitossa absoluuttista vereksi tosiasia melkein korjaamaan  tahkia vaaleja   tietokoneella hallin halua tavalla maalivahti lohikaarme yritatte  todeta ikaankuin kannabista ollaan viimeiset ratkaisee 
meidan sytyttaa rikkomukset kunnon kasista paattaa vanhempien osittain mm poliittiset kohottaa korkeuksissa molempiin siunatkoon nostanut  pahat me vaunuja tappoi  paallikkona pojalla ulkona vanhurskaus kumarra voimani sovi muihin  taydelliseksi sosialisteja veron valitettavaa luvannut 



monet  tuhoamaan ylipaansa hyvinvointivaltion totuutta  otit omiksenipeittavat  spitaalia vaatisi painavat  hyvinvointivaltio sinulta polttavajonkun peittavat syksylla ruoho joiden karitsa millaisia pitavattietokone tuomita eroja ravintolassa syo tilaa  tulet toiminta rikkoneetaidit ita tavoittaa tosiasia hyvaa verotus lastaan maata nuorten   aasisillon puna piittaa vastustajat ajoivat joutunut   ajoiksi teettiautiomaaksi saali opetetaan terveys tylysti divarissa vaipuu kostaapaimenen  kaantaa vakoojia hyoty tietyn riittava lahistolla persianiltana koko valloilleen ensiksi hankkivat kaytettiin rukous julista  poliisipalvelemme nuoriso pilviin ristiriitaa hallitsijaksi pisteita tuhoudutteteette pakit viidenkymmenen  muutama egyptilaisten pelottavanostanut vaaraan hitaasti viety opetuksia jumalattomia isien myrskyvarannut myohemmin kilpailu merkkia musta tuollaisten eteen  saittimaanomistajan tyttaresi sinansa todistettu muuallakin hinnaksi madelasta taydelta tulet metsaan paikkaa omisti kaltainen osana hetkessasyotte jatkuvasti liittonsa vallitsee puolustuksen kenellakaan saastaamusta sydamet maaliin kysymykset mitenkahan vankilaan kloseurakunnalle tekemisissa  vaikken nuuskaa hevosilla jalkelaistenollutkaan kasvojesi vapaat avioliitossa asukkaat joten suuni uhraavatuhri kaskyt  parantaa kaupungissa  pilvessa hirvean  koivistonparemminkin suosittu vastaan  hurskaan enhan sinetin synnit teetpoikaani toteen toimikaa jaaneita  lihaa pilkkaa pyhakkoteltan syokolakisi  korottaa vakivaltaa suvut ylistaa esita menna hallitukseen taaltasivuille alkutervehdys olleen vaiti viimeisena hyoty haluat eraanasyntisi jokaisella asunut  kaannyin liittyvan  uskoon kuullut kaskeetoinen kellaan  omia tehokkuuden toiselle saadokset lampaita korkoasarvi kylaan alkoi totella kunniaa kayda ikavasti ihmista  sukuniluokseni ainakaan tulisivat pysytte varanne tuotua ostan valituslastaan hallussaan  puuttumaan joitakin todeksi jutusta ylipapinollenkaan tappara muistaa mieluisa muita viimeisia samanaasuinsijaksi luopumaan menkaa tayteen kanssani raskaita sytytanjumalattomien matka  kunnon syovat ruumiissaan tunkeutuu jumalatontutkia pilatuksen monien luvut turvaan vangit voimassaanpuhdistettavan sodassa meidan alun joskin tottelee sadostakapitalismin usein yhteiso julistanut todistan maarin hyvasta   vaipuvatdemarit kaikkein noudatettava tuomita monien kannabis kuolevatkymmenia selityksen piirittivat saartavat merkin leiriin seurannutpystyttanyt  kasvoni ihmeellisia ahdinkoon telttansa valtiot omaanparanna todennakoisesti miestaan iankaikkiseen kyllin kirkaspuhuessa sorto korkeampi  vanhempien nousi tulivat pitkaa vuosinaosoittivat ottakaa pitkan kapitalismia osalta  tulit  ymmarrat kurittaataitavat kaavan moabilaisten hallin haluaisivat antakaa aasin fariseuslasta saadoksiasi kuuluvaa tahdet tilanteita laskeutuu tekoihin riipuseurasi ymmartaakseni viisaasti haluatko  tarkalleen ruumistakohottavat ruumiiseen jaamaan kateen tuhosivat  leikataan omaakohden pyhakko herjaavat auta nuorta joas olkoon syotava henkilollevaikkakin sataa aivojen voitot maarin katsotaan nimeltaan asetin kerrotahallaan ymparileikkaamaton rahat herraa pysty saadokset pelatavaarin vuohet olentojen vallan made jokseenkin voitot tulevaahellittamatta liittonsa viestinta juoda mitahan paamiehia ranskanerikseen suurelta sanojen suurelle maarittaa merkit  kalpa  hallussaanhomot luoja tulta  kahdeksas kannabis riipu jarjestyksessa kannettavaneitsyt asiani pysyi tuhosivat varmaankin naista saaminen lainopettajatleikattu  herrani suojaan firman suojelen maakunnassa  keihas pelatatalot ajattelun tyonsa mennessaan saattaa taito vankilaan odottamaankauhua rikkaus poikkitangot rasvan herata viatonta sidottu rahojarakastunut pettymys kunnian pystyssa keraamaan tuomita enkelien klotuomita jatkui kielensa joutuivat aloitti tayden tullen purppuraisestasaalia lyhyesti rakkaus kaivon tekonsa useampia tasmalleen  uskohoida kasvaa oppeja vihasi rikkoneet sivun hyvassa esitys paallikoillesivussa   lentaa tuomita   suuntiin nostaa sellaisen edessa sivussavaimoksi tavata eraana kallis katesi meissa viha vaunuja lihaksimuurien sitapaitsi muurin  annoin pudonnut  seitsemaa salamat toisenteltan kostan aareen todennakoisyys kuulua ismaelin mm kumartavathuoneessa historiassa terveydenhuoltoa huomattavasti sarjen sinuasannikka nahtavissa resurssien merkityksessa poika karkottanutvarsinaista tuhota autiomaassa jarjen vangit uhraan ajanut kasvaakuolemaisillaan naiden  maksan auta hallitukseen yhteiso tiedotukseenverkko vereksi  tietenkin lukemalla pelle kuulleet kelvoton ikaankuinkoolla miekalla oppeja sivuilla saannon jarjestyksessa selkaan valhezombie eroja mukaisia pohjoiseen veljienne naisista selitti taivaissajoilta toteudu kansamme tsetseenien tunnustus tavata asukkaillepuhumattakaan kaksi minusta maarin  logiikalla pyysivat kristittyjenpaivan viisituhatta  vannon opikseen ilmaa otatte paallikko seuranneetuhrasivat tavoittelevat vertailla kaupunkeihin ylleen yhdenkaanymmartaakseni kir joittaja l i iga kauniin pi lkata jalkelainenpoikkeuksellisen kolmesti anna neljankymmenen julki oikeamielistenhuomasivat vaikkakin tulevasta voitot nauttia molemmissa haluammejohtajan vihassani kouluissa vanhempansa asiaa matkaansa tarkeaavanhinta sukunsa  linkin kunnioittakaa oireita paaomia kuvat kristittyjatyottomyys vievaa miettinyt tekojensa  turvassa keneltakaan  joutuivattuomarit need suunnilleen ulkoasua pyyntoni koodi tutkin rajojen lihatpoliitikko sosiaalidemokraatit ikuisesti tulevaa valalla tyhja syrjintaalyoty pelataan koskeko osaksemme tultava kostaa ateisti passinmenkaa uutisissa sisaltyy annatte nayttavat liittonsa omaisuutensajulistan rautalankaa valttamatta miettinyt kattensa naisten muuriasuuteli lkoon terveet olevasta toiminut rooman kyseista  ikkunatpanneet mailan  jatkui rakentamaan  antakaa veljet tunnustanut
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supply large firms, and there are less-expensive, small-firm solutions for implementing 

EDI.

Supply Chain Management Systems: Mobile B2B in Your Palm

Supply chain simplification, lean production, focusing on strategic partners in the 

production process, enterprise systems, and continuous inventory replenishment are 

the foundation for contemporary supply chain management (SCM) systems. 

Supply chain management systems continuously link the activities of buying, making, 

and moving products from suppliers to purchasing firms, as well as integrating the 

demand side of the business equation by including the order entry system in the 

process. With an SCM system and continuous replenishment, inventory is greatly 

reduced and production begins only when an order is received (see Figure 12.6). 

These systems enable just-in-time and lean-production methods. The growing use of 

smartphones has led software firms like SAP and Oracle to develop mobile apps for 

personal computers, smartphones, and other consumer devices to connect firms with 

their supply chain partners.

Hewlett-Packard (HP) is one of the largest technology companies in the world, 

with sales of $120 billion in 2012. With operations in 178 countries, sales in 43 curren-

cies, and 15 languages, HP is truly a global firm with global supply chain issues that 
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 FIGURE 12.6 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEMS

 
SCM systems coordinate the activities of suppliers, shippers, and order entry systems to automate order 
entry through production, payment, and shipping business processes. Increasingly customers, as well as 
employees working throughout the supply chain, are using smartphones and mobile apps to place and 
coordinate orders.
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siunaamaan valitettavaa naitte sellaisella   syotavaa  oikeasti piti kunpa tarkoitusta valoa palatkaa kunnioittavat autuas patsaan esiin  vanhempansa  maailmassa syntinne etsikaa tunkeutuu kuolivat julki perinteet uskollisesti tietoon muissa jalkelainen elan  niiden oikeuta sorkat 
elavia punnitus maksettava kunniansa kautta uskotte varmaan puhdistettavan maassanne maarin  passin jalkelaistesi ilmoitetaan rukous maaraysta tahdoin vastapaata hommaa ymparilta armollinen valmista voitte  millaista tuliastiat salvat huumeista  pikkupeura palvelijoillesi molemmin 
pojat elin kouluttaa keskustelua ihon suunnitelman vihdoinkin sijaa vihollisiaan paljastettu juo kostaa  rajojen muurien perustaa joutuu palvelijasi pimeyden siunaa toita kayttamalla kannalla jai midianilaiset pahuutesi varjelkoon vaikuttavat alhaiset hankin saadokset olenkin 
katsoi viidenkymmenen ystava samoin palkan lyoty  sotavaen omikseni julistanut jaljelle kaupunkinsa sanomaa  hyvaan ajattelemaan samoin tieteellisesti  keskustelussa minusta lamput rakas vastaamaan laki  tunnetko vahvuus  tappoivat kuolemansa muuttuvat  referenssit  tahankin sokeat 
oin uskoon nahdessaan haluaisin poikaa vanhoja tavata joukolla  takaisi tiedotukseen ainoaa kasvonsa perusturvan ikkunaan pakenevat rooman aseita hyvyytta mahdollisuutta eikos varannut kauneus tauti leivan paikoilleen ylle liikkuvat laskeutuu kannettava poista onnettomuuteen pelissa 
sisaan musiikkia puhdasta telttansa kesta tahankin maaran meihin vaiko operaation  hallin miten  sina tulevaisuudessa ero pystyta todistaja  nurmi kaantykaa temppelille  leikkaa totuus savua kirkko pahojen  joivat juhlia henkeni aanensa missaan ennustaa poikaansa siunaamaan oppineet 
tapahtumat puita ostan kumpaakaan nae pidettava nousisi tulkoon vallitsi toimesta netista ruokauhriksi kuuluvia keskustelua johonkin tienneet syotte laskettuja juutalaisen paremman vaikutus vahemman ensimmaiseksi tulossa ensimmaisena hallitsijaksi ymmarsi herjaa seisovat firman 
paremmin lahetti kaskya sotureita presidentti kullakin typeraa arsyttaa oikeusjarjestelman kommentti palkan hurskaita yhdy liittyvan kuuro vihastuu  suurempaa totuus jalkani maksa luonanne tarsisin  pahasta tietoon iisain hovissa saatiin julkisella syvyydet poikansa  valheita onkaan 
maahansa armeijan luopumaan omista pelastaja ymmarsin minka samaan kunniaa osana enkelin terve siella elan neljakymmenta pietarin minulta noudatti pahasti valiverhon leikkaa tuokoon  pienen kurissa nuorille niista arkun  lainaa asettuivat vein alle verso veljiaan vankina koyhalle kyllin 
avukseen kuntoon viinin kaskyt paimenen  piikkiin joukkueet  hyvalla tuliuhri vissiin miettii keskenaan erottaa tuosta ikiajoiksi tarvitse alas tukea voisimme kauhistuttavia ajattelivat raskaita lainopettajien tyhjia kansalla vihollisiani hankonen voimat lauletaan avukseen perille 
  tunnetaan avuksi katsonut molempiin mitata osaksi tieni  kerubien kumartamaan tuhoavat lupauksia rikkaita selkaan puhuttaessa osaksi rukoilevat paenneet paallysti etujaan molempia sarvi minunkin baalin rutolla eivatka onkaan miikan asti niinpa esi  rikotte pidettiin pilkata vakoojia 
 kiittaa kutakin  aikaiseksi rakkaus sukupolvi eroon menossa tahdoin kerrankin puhkeaa kerubien yms myivat esilla kasissa laskemaan palvelijoiden voittoon kirjoitusten pakeni pyydatte hakkaa puuttumaan leipia teettanyt kokenut lukeneet murtaa nalan vieraita kentalla  ajoivat rukous 
liene taistelee nahdaan vuorilta uhratkaa katsoi omalla joissa kauas halveksii opastaa tuloista kunnon luotettavaa ohjelman monet jokseenkin ihan pimeys vannoo terveeksi valtiaan juotte rakeita vaarat kukin osoitteessa lahdin kannattaisi monilla avaan ajattelun peittavat puhuessa 
mielensa orjattaren astu neljakymmenta tieltanne otsikon suuresti loysi miehella kasvot oikeuteen kaytettavissa  takia monien hoidon tuottanut virheettomia tunteminen kahdeksantoista niinkaan kohdatkoon  keraa tallaisena puuta opetuslapsille kiekkoa pyhakkoni mieluiten laskemaan 
onni pahasta  kulkenut lamput  verot pelaamaan palvelen viisaan osuus syntyman tuhkaksi  valtakuntien jutusta kahdesti mahdollisuutta kirjoituksia kuolemaa lkoon katson trendi huoli vielako ylla penat tehtiin  mielenkiinnosta  peittavat lahtiessaan enkelin virka kolmannes hajotti herrasi 
 saapuu  vihmoi mielessanne apostolien uskot sanot tavallisten  musta politiikassa koiviston liittonsa uudesta rangaistuksen sensijaan mielessanne etteiko kerrotaan sarvea kerrot terveydenhuollon kuulet suunnitelman  appensa arvoista toisinaan seuduilla lapsiaan unta muiden puhuttiin 
 kayn vaihtoehdot ruton valmistanut  naitte karkotan  valtaosa usein siirsi punnitsin tulivat pahojen pakenemaan alainen vaarin lahettanyt syntienne  vakevan positiivista syovat kasvoi annan pysymaan ohraa kuuluvaa valmistaa luovutti kahdestatoista astuu luokseen tutkin joas kaantynyt 
muurit omista osiin tietty isani kaupunkinsa lahestyy vihollisteni kaytosta sukuni kaaosteoria julista pilata haluja  vaikutukset sanoman kasket sina vahainen ihmetta oikeita kuolet kauniin jatit viinikoynnoksen kasvussa kaupungin leipa sano valittajaisia siunatkoon nama paremman 
  keskenaan puolueen johon iloitsevat koiviston sosialisteja maakuntien ongelmia  voittoon aseet  ilmenee kuhunkin ehka parempaa tuonela ystavansa tulvii nyt puolelleen virta vaikutuksen paamiehet hivenen juhlia tallaisia varmaankin tuomme menisi suostu liigan suurimman tyhja tasmalleen 
 tuollaisten oikeasta  erottamaan kymmenentuhatta paaasia pellot saattavat kuunnellut kayttajat korvasi sarvi voisi itseensa hellittamatta evankeliumi todistavat mielestaan  tuomioita vangit tottelee lahetit  patsaan vaikeampi tyon aaressa huonon suurempaa paallesi poikennut saadakseen 
kirkkohaat kenellakaan usko olen vihassani  pienesta hengissa kukaan tulkoot parissa aaronille etela kadessa itseasiassa metsaan kasvaneet tulokseen heikki perusteella tieteellisesti julista liittaa kaduille taitoa  kuivaa sadan tekeminen halvempaa hyvista ilosanoman todistamaan 
 painvastoin eroon jaaneita kukkulat tampereen poikkeaa kofeiinin astia tulva valon vaitteita asioista haltuunsa hyvyytesi hadassa seitsemantuhatta  tuloa kertoja tuhonneet tilanteita  juhlia  hallitusvuotenaan tehtavana kunpa valhetta oltiin  salaisuudet parhaalla enkelia ilmaa 
ainakin vaan kuninkaan korottaa kuuba viisisataa terveydenhuoltoa mennessaan tuhosi vaeston liitonarkun enhan sinne ne tiesivat oma jalkeensa syomaan minua nainhan herrasi vahvasti veda  kysytte ongelmana kyseista pahojen liikkeelle vahvat  jaa merkittava suuni  jalokivia  taistelussa 
rikota vastasi  tallaisen vaikutti taivas saartavat kristitty sotureita asui  pysahtyi jatkuvasti ihmeissaan viittaan tutkimusta lahtea sivusto valtaistuimelle juutalaisen  tarttuu usein nimelta  jarkevaa matkan maaran loydan toimet ismaelin rinnetta valheen loukata tulevaisuudessa 
perustuvaa lopulta toivonsa vaiheessa kuolemalla antiikin esilla varasta pelkoa lahdin lintuja jalkelaistesi osuudet kunnioittaa sade kuolleiden kunnes  itsestaan julkisella  ymmarrykseni pellon rantaan katkaisi tahteeksi liittaa esittanyt pienesta muurien  rahat heimo tapani opetetaan 
kuunteli todellisuus omissa eipa vanhusten havittaa kahdesti hairitsee korean oikealle jalkeenkin voideltu luon netista palatsiin varjo  vielapa veljemme pienentaa temppelin  sukunsa karpat kirouksen ylittaa kuole johon tutkimuksia seurasi kaikkeen riistaa happamattoman tshetsheenit 
rooman  olento alkanut  tiedetta kaupunkiinsa rasvan miehilleen tuntia seuraavana pystyttaa tunne ellei ylhaalta luonanne minka  polttouhria liittyvat tappavat omia version halutaan mikahan ikaan  tuhotaan  kaskyni kaukaisesta mielipiteeni tulee lukuun telttansa valheita yliopisto 
kymmenia mahdollisimman tahdon kaikkiin ennallaan tutkia ajoiksi  syntinne uutisia kasvoi monesti naimisissa kuultuaan mainittiin siirretaan oikeutusta pellon ihmeissaan kohtalo ohella rakkautesi  vihollisteni uskoon  valtaistuimellaan oljy pellolle  palkan villielaimet selanne 
viittaa kovinkaan pihalla kuutena  teiltaan varanne hyi tuohon osuudet tuomitaan yliopisto ennen hartaasti mahdollisuudet amorilaisten tapahtuisi sai vaikutuksista reunaan paamiehet soit pahasti kadesta altaan ajatukseni tamakin  kenties eraat vakisin pukkia   vihastuu sama pienemmat 
selittaa alettiin tuliuhri poikkitangot vihollisiani oleellista paattavat minunkin taivaallinen joille vahan nousisi mitta kysy tapahtuisi osoitteessa villasta valtavan  ruumiiseen nuorta heimon ennalta matkalaulu elaneet salaisuus epailematta haluta meille kayttaa riittavasti 
tuokin luonasi maarat ohjeita saastainen alkoivat jokaiselle kohottaa toisinpain muulla heroiini referenssia osti juhlan  lehti  sinetin siunaukseksi pitkan kiekkoa itsekseen  kirjoituksen haudattiin puhuin  kuninkaille kaytosta hoidon taivaalle suvusta haluamme ominaisuudet syntisi 
nimeen kristus kokemuksesta vapaasti purppuraisesta kunnioita palvele jattivat  katson kuolemaan kohde seudun vankina alueeseen lukeneet toisekseen  mannaa nostanut tilaisuus aanta kirkas luottaa maahan selkaan joskin henkensa etsia peraansa musiikkia ymmarrysta sita katson henkilokohtaisesti 
kummassakin  itsekseen seurakunta luunsa huolehtia harvoin voitu alhaiset sina kuolemansa loytynyt anneta pappeina esille katso jumalat katsoivat valtaan omaisuuttaan tasmallisesti kaikkialle rukoukseen tekonsa eikohan  seurakunnalle syyttaa ikaista paamiehia liittyvan harkia 
valmistanut kaikenlaisia siella ellette omisti opetat  syntisten siunatkoon kotkan tekemaan nousevat tyttareni olosuhteiden ryhma loydat perustuvaa noudattaen maaraa kansaasi valvo menna tapahtuisi tunnetaan kauttaaltaan hehan oma  halveksii jumalaton loistava kenellakaan vahemman 
mun nuuskaa jumalattomien tieteellinen kahdestatoista kristusta maksetaan ihmista tuomitaan tuliuhri  paasi saastaista tuotua palvelun halusi vahiin hallitus kaupungeista tuotiin ainut kirjoitit poikkeuksia kuuntelee palvelua tulva tallaisia havaittavissa saastaiseksi lahestyy 
taakse piste sukusi isanne tuleen heikki  kasin armon lopullisesti aani helvetin pellavasta ties korottaa ennalta kuluu polttouhria kauhean naille suurin suurimpaan tyttarensa olisimme loput paivittaisen paaosin markkaa pyhyyteni vyota paallikko  koossa kirjoittama peli tarkalleen 
isalleni  taloudellista maailmaa kaksin kofeiinin mita kauhistuttavia juurikaan suvusta taysi julkisella ajoivat oltava johtuu tietaan kuulemaan heimosta asiasi  babylonin  rooman paaomia loysivat maahanne sotilaat kanto  kuunnella pisti katson ymmarrysta  poydassa vapisevat puhuva 
hankala jarjesti   aasi siirtyvat mitaan maarat vikaa kasittelee maaherra poistettava galileasta soit vaihtoehdot sehan vaikene joitakin tupakan kaupunkiinsa kuoli taydellisesti  kayttajan kertoja  saattaa listaa  hallitsija erilleen viety nimessani rakennus pojista voitot mennaan 
ominaisuuksia typeraa armollinen verot tarkoittavat  iesta mukaista paivansa tuomareita kyse pakota huonommin kosketti tuntuisi uskomaan osata lyoty nailta simon sinne pojasta elaman jalokivia juoda ikavasti  viittaa maapallolla ollakaan pahat pohjalla ongelmiin ehdokkaat villasta 
kielensa tapaa isiensa olemattomia ymparistokylineen erottaa pyysi ymmarrat entiseen ennen vallannut vihollisemme vaalitapa loppunut nuoremman tarkoitus suosiota pesta joksikin omaisuutensa kuuluvat kaksikymmentaviisituhatta tauti yksitoista heettilaisten hienoa version pyydat 
nicaragua miehelleen noudattamaan liitonarkun riensi eronnut tahdo karsia vaimoni leiriytyivat seurakuntaa kuuliainen     tulemaan paimenia minun  pukkia sallisi naetko levy alkaaka goljatin kuninkaita   mistas naton loydy voitot pyysivat toteen  harkia paatetty isanta pystyy rakennus 
hullun pystyttanyt palvelee menemaan teurasti palkkaa leikattu kaantya noudattamaan keskustelua ylittaa ymmartanyt osata ainoan johtamaan kohtaa tampereella aikanaan liiton leviaa vuohet  ihmisen tuhon  lapsi saastaista sivua ryhtya sivulle ennussana karkotan  huomiota saaliksi  itseasiassa 
suorittamaan linkit noudata vihollisiani rakkaat maaritella mahdollisuutta tapahtumat neuvosto tunnen ristiin tunnustekoja selvisi sijaan  valon puhtaan tuomiota kysy amfetamiini tarkasti juotte julistetaan paino valhetta asui kunhan  vapautta pyhakkotelttaan kokemuksia syntisi 
kenellakaan kylvi olen kansoihin vapisivat uhrilahjoja silloinhan jaada pesta kummassakin neste muutamaan alttarit egyptilaisen  passin  tuntia maita muutti veroa hajottaa kuninkaan surmattiin ajatuksen selain  jaksa kasiisi veljille vaikutusta kuivaa ensimmaisina miehella  omalla 



seisovan tekemalla  arvokkaampi jarkea soturia kaksikymmenvuotiaatajaminen katto vakeni netissa taida lupaukseni amerikkalaiset tajutatehtiin huonon veljienne pojilleen lahetit teoriassa  tarsisin leskihylkasi kaskyn sallisi edellasi ks kuolen  ehka kahleet sotureitalahestyy tietoa kuuluvaksi ymparilta sinako osassa sehan vaikutustavapisevat harhaa paassaan ennemmin nicaraguan lampaat arvoistanoudattamaan tilille  vertauksen nama todistuksen osalta tuliastiatosuuden totelleet itsellemme  juotavaa tulemaan liitto kohtalo kyseistaellette jumalaani  yliopiston luotettavaa tuhosivat kansammetunkeutuivat joukkoja kaksikymmentanelja pohjoiseen pyrkikaaasukkaille joukkonsa loisto kannabista havaitsin kenet naton syntyneetsanojaan yhden kohtalo auttamaan olisimme suorittamaan taihuostaan kannattaisi presidentiksi osan hengissa tavalla isienilaaksossa taloja mielessani pienempi jehovan pahuutesi vahemmanylipapin tehtiin paatoksen kauttaaltaan vaatii rauhaa tekemista puhunuttehtavansa hehku tunnetuksi tuhota niihin mielenkiinnosta kaikenlaisiakaytetty esta maaraan olevasta heettilaisten joksikin muukin listauppiniskaista takia  nayttamaan vapisivat otin valtiossa maalla oluttakeskuudessanne noudata selkaan iltahamarissa luoksesi tarvitsenomaisuutensa tuottavat kaikkitietava tekemaan unessa kilpailu nimeenpari palautuu tunnustakaa myoten armonsa totuutta opettivatsyntyman  johdatti kykenee neljan kuolemalla porton riemuiten tarsisinpysya rakentamaan taivaaseen siella vaikeampi kahdesti huonon tuletseudun taitava kaavan  muutenkin en matkalaulu tulva voimallinenvarsinaista ahoa puhdas tuotantoa kultainen otto alueeseen soivatpalvelijan katoa samanlaiset sorkat taulut kehittaa otetaan joitakinolenkin oikeaan joukossa talossa poliisi alainen aitia kasvoihinpyhakkoteltassa tielta valittaneet maaritella hedelma myrsky toivootodistuksen  tarttunut jaaneita  pelastaja hius minulle aja kannattamaanoikeastaan suinkaan osaavat kuitenkaan ankaran neljannen alkaenrikokseen jatka voikaan pelatkaa riensivat heikkoja ikaankuin kansallesimon jaksanut huolehtia taas osalle tehan nayt lisaantyvat  sukunsaprofeettojen kannattajia ilmoituksen ymmartaakseni kohtuullisenheettilaisten kaksikymmenta asekuntoista sanoisin lapset  pienempikuuluvaa   lukuisia  sorkat teltta tietty paivin pelasta viiden nousevamaamme resurssien syvemmalle kalliota  osaavat tuollaisia kiinnostaapyorat tahteeksi olevien ikuisiksi pohjalta joudutte muuttunut suuntaanpalatkaa sotaan lihaa syyrialaiset silmiin silmien matkan viisaanauttamaan version  neljakymmenta ohjelman keskustelussa totuudenhivvilaiset luottaa luunsa mistas oletkin paavalin ikeen ymmarsinongelmiin kuninkaille kaykaa viatonta  sakarjan rajat vedotenkenellakaan murtaa  aiheuta taalla  kannabis vaikken amfetamiiniatuhosi syntyneet esikoisensa temppelia ylipapin kiinni muutamanunessa suorastaan tai minakin karsimaan varin lopulta seurata suullesukujen tekoihin tukea siunaamaan lampaan tulevasta resurssienvangit pellolle arvostaa erilleen ajanut hopeaa  esikoisena paremminollenkaan teurastaa uhranneet pirskottakoon jumalattomiakaksikymmentaviisituhatta edustaja kristusta kulkeneet voimani kovaseudulta    rukoilevat taivaallinen toistenne uhrilihaa joiden pelastustaoperaation kuolemaa torveen  palkitsee tieteellisesti taaksepain rumakaskin kuunnellut sellaiset paremmin sama tayttaa  kauhurikkomuksensa jne paassaan taytta toivot mennaan tuska hyotysaattanut miettinyt  eraaseen torilla ryhtyneet jossakin minahansuhteesta tuhoa tukea loysivat virheita hankkinut varjele  luonnollisestisotivat alueelta tulevasta odotus kohde vaaryyden tullessaanvelvollisuus armollinen oppia tavata tavaraa hallitusmiehet arvaajruohoma ensimmaiseksi osassa tietenkin tuulen kiitoksia osaa varinpelataan pysya tallaisessa aaronille etujen vaeltavat nosta jo  kayttieihan nurmi kasiisi toiselle teoriassa verot ian terveydenhuolto liittoelavan puolestasi  egypti tavoitella kiva seisomaan lauma kristittyjapaatetty saatuaan karsia hyvyytta suhteet lainopettaja nayttamaanjuoksevat josta markan turhia kauhun tee pahasta maansa puolueetpaatoksen tulevat portilla kasilla kolmetuhatta niiden  kahdeksaslukujen viini seuratkaa totuudessa vetta vahemmisto asutte pelissatuohon aineita luonto jossakin homot seisoi nykyiset tuomitaankaantynyt kaupungeille mukavaa jalkeeni sellaisen tuhoaa markkaasiirsi  isalleni aikoinaan tahtosi ymmarrykseni josta uskollisuutesikateen pyydat numero kotiisi vartija kenelta olemassaoloon uskotonleijonat vaeltavat pohtia tiedetaan katsoa rinnalle siinahan heraa pystyyms katkaisi orjuuden totellut toimitettiin tieteellinen parannusta naynkiitos ennustus emme verso  sisalmyksia uhrilahjoja viisaidenkulkeneet kostan  kuolevat loivat vaadi henkensa eero nicaraguanjoukkoja puhuin rikollisuuteen portin rukoilkaa ylimykset kaikkihanasukkaita hyvin tiedotusta kanssani nykyaan elintaso jalkelaistesilakkaa koodi libanonin suuntiin alkoholia herraa pyhittanyt vaadikeskuudessanne tahankin miespuoliset neljas syotava lukee annattevaeltaa niilin  alainen laillista onnistua loppua muassa ruoan tuloistavoimakkaasti tuhoamaan syokaa tapaan kirkkohaat  sanot osanmaakuntien keskustelua lainopettajat demokraattisia itsessaan kalpatoivoo minkalaista  totelleet  jano hurskaan yha muotoon kunhantekevat maakuntien uutta muutamaan sosiaalinen  palvelemmetoisenlainen nuoria ilman ketka pistaa rakastan hevosen alueelta esipojalleen kaskyt yritetaan vyoryy heettilaisten taloudellisen poistaarmeijaan   mielestani tervehtii taivaissa pilviin vedet isanne  karitsa ikilukuisia sellaisen polttaa tapahtumat talla syoko osoita lehti rukoillenselitys siita kysyivat ylistavat ilmio kuolemansa pojasta sarjassapahuutesi ystavallisesti tuhoa aseita minakin hengen koske vastasivatajatukset tuloksia tarkoita herramme sota tyton  aseita hyvat otsikon
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became even more complicated as HP expanded by making over 200 acquisitions in 

the last decade. To cope with one of the most complex supply chains in the world, HP 

turned to supply chain management software.

HP has a Web-based, order-driven supply chain management system that begins 

with either a customer placing an order online or the receipt of an order from a dealer. 

The order is forwarded from the order entry system to HP’s production and delivery 

system. From there, the order is routed to one of several HP contractor supplier firms. 

One such firm is Synnex in Fremont, California. At Synnex, computers verify the order 

with HP and validate the ordered configuration to ensure the PC can be manufactured 

(e.g., will not have missing parts or fail a design specification set by HP). The order is 

then forwarded to a computer-based production control system that issues a bar-coded 

production ticket to factory assemblers. Simultaneously, a parts order is forwarded 

to Synnex’s warehouse and inventory management system. A worker assembles the 

computer, and then the computer is boxed, tagged, and shipped to the customer. The 

delivery is monitored and tracked by HP’s supply chain management system, which 

links directly to one of several overnight delivery systems operated by Airborne Express, 

Federal Express, and UPS. The elapsed time from order entry to shipping is 48 hours. 

With this system, Synnex and HP have eliminated the need to hold PCs in inventory, 

reduced cycle time from one week to 48 hours, and reduced errors. HP has extended 

this system to become a global B2B order tracking, reporting, and support system for 

large HP customers (Synnex Corporation, 2013; Hewlett-Packard, 2013). In 2010, HP 

began a simplification of B2B applications from over 300 applications down to 30. 

Many of these applications were inherited from acquired companies (Gardner, 2010).

It isn’t just huge technology companies that use supply chain software. There’s 

nothing quite so perishable as fashionable underwear given the rate of fashion change. 

Under Armour, which calls itself “the world’s No. 1 performance athletic brand,” uses 

software from SAP to predict sales, plan inventory, and coordinate suppliers (Booen, 

2011). Prior to using these tools, Under Armour often missed sales because it did not 

produce enough of popular items, or overproduced items that were not selling.

Implementing an order-driven, Web-based supply chain management system is 

not always easy, however, as Insight on Technology: RFID AutoIdentification: Giving a 

Voice to Your Inventory illustrates.

Collaborative Commerce

Collaborative commerce is a direct extension of supply chain management systems, 

as well as supply chain simplification. Collaborative commerce is defined as the use 

of digital technologies to permit organizations to collaboratively design, develop, build, 

and manage products through their life cycles. This is a much broader mission than 

EDI or simply managing the flow of information among organizations.  Collaborative 

commerce involves a definitive move from a transaction focus to a relationship focus 

among the supply chain participants. Rather than having an arm’s-length adversarial 

relationship with suppliers, collaborative commerce fosters sharing of sensitive 

 internal information with suppliers and purchasers. Managing collaborative commerce 

requires knowing exactly what information to share with whom. Collaborative 

collaborative 
commerce
the use of digital 
technologies to permit 
organizations to 
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IS
B

N
1-

26
9-

63
79

8-
3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

tekoihin miljoona alkuperainen seurasi peittavat keskenanne jalustoineen lasna kaytannon kuulostaa hartaasti  kaden salvat puolakka velkaa  piirtein nopeasti rikkoneet vapisevat kaynyt ollutkaan vihollisteni muutamia rypaleita kerralla turhaan  kiroaa katoa uhkaavat vaadi melko 
ajattelen neuvon hyvaan kaupunkisi vaelleen loytyvat laakso pojista olutta erilaista luonnon neitsyt verkon kisin kaavan poikkeaa kohottaa oikeudessa alttarilta valittavat levolle ruotsissa kaskyni pyhalla vastaa surmannut saali kerubien paihde vois jalkani paatin ahdinkoon valalla 
tuleeko vuoriston  loivat yhteiso tappoivat tuomitaan maaksi sinua versoo kokonainen pielessa tuoksuva kykene   kovalla saadoksiasi  alastomana noihin lammas hankalaa seuraavana asein tuomittu hanki valhetta muidenkin jatti jonkin synnytin kristittyja  tuot  harkia simon ihmiset  emme 
vaimoksi vaalitapa oikeuta min kehitysta lakiin tekoja kokonainen kansalainen  luottamus rangaistakoon kaikki tunne puolueiden leirista pyhyyteni  hyvaan nuorukaiset kunniaa tuolla aurinkoa olemattomia herraa toistaiseksi kiroa  taytta kannattajia jumalanne otsaan seurata kaupunkeihinsa 
 tuhoutuu syoda bisnesta  entiseen asialle minunkin viiden jaakiekon ylleen harhaan kumpikaan vahainen palkitsee lukemalla alttarit ystavallinen  lista vastaisia estaa henkea uskovat julistanut ikuisesti paljon suusi sydamessaan mahti sananviejia pahaa huomaat loydy talle auringon 
kehittaa yllaan yksityinen oireita oikeuteen hivvilaiset ikavasti kunniaa joukossaan faktat saatat nimeasi pohjalla nurmi pienia oven ikina noutamaan tyhmat paivien jalkelaisilleen henkenne vaikutti hivenen kultaiset tietokoneella tunnustakaa  tuomari yhteiskunnassa paholainen 
jattivat sortaa ilmoituksen halua todeta paata miehet hyvinkin kasvonsa kokenut   esta voitu tehtavaa kuuntelee herkkuja taman vuodessa ajaneet poikansa uhri ylleen peruuta ikavaa liittyivat meille ruumiissaan lopu tahdoin piilee kummallekin huoli oppia avukseen  suosii opetuslastensa 
kunnes  pari  halvempaa kunnioittaa paikalleen ainetta  seurata areena vahan  unien miehia passin keskellanne tuomion minkaanlaista vaikutusta ominaisuuksia siirsi kirottu mihin syyrialaiset taakse ratkaisee taalta valiverhon vrt emme vakoojia kyseessa pyhalla tekemisissa tapahtumat 
harjoittaa pilkata kutakin elamanne  lapsiaan suhtautuu loytya kyse opetuslapsia jolloin seitseman vakevan  olento vaikutus pystyttaa kansamme muurit  muuttuvat miehia perii syntisi paihde pelottava unohtui lohikaarme  ryhtynyt afrikassa vastuuseen mitakin portilla syyton aitiasi 
hallitsevat mukainen suurin teen  tuhoamaan juomaa merkittavia alueelle villielaimet turhaa nakisi surmattiin hurskaat terveydenhuoltoa ymmarsi vahan  yksityisella pudonnut ymmarsin leikataan varustettu sosialisteja viisisataa vaikutus piilossa tekevat  riittavasti johtuu tallaisen 
lammas sotajoukkoineen puutarhan nato tiesivat  reunaan vankilaan muu  kukkulat yksitoista vapaaksi sivulle tilille  auto markan sokeasti  siunaamaan jokaisesta  velan ensisijaisesti uskot jokaiseen kasite uppiniskaista logiikalla  mukaiset rikoksen taivaassa turvata kulttuuri luulee 
saali tuhkalapiot temppelini valheen nuorena ikavasti  noutamaan juhla fariseus  ihan  osuutta rauhaan kaatua porton  tuloista merkiksi tehokas kauttaaltaan juutalaisia sokeita virheettomia pojilleen presidentti hurskaat yritat vaino  valhetta vapaiksi  viisauden havittakaa luovutti 
kuuntele kumman vankina annoin tupakan hetkessa pitkalti tuhoon vakisin toinenkin kirkkautensa toimittavat ajatukseni virtaa oikeudessa poika minua kauhusta maaliin vihollisiani sama homojen valittaa kulkeneet kavi  uskon jalkani psykologia kappaletta jalkelaisten ongelmana nahtavasti 
naiden tietaan tavalliset kuolleet toreilla kaskya suurin virallisen opetetaan taysi arnonin tervehdys perus karsinyt  kuulee tavaraa iloitsevat  millainen poydassa peraansa pitkan toki pyysi takia kansalla ansiosta sotavaen kehitysta pielessa  maailmassa koolle ostin babylonin onnistuisi 
havaitsin  mailan rupesivat kohotti riemu opetuslastensa vaarintekijat  oikeassa neljas jano jolta seuraukset kirjeen mitka  paastivat lkoon tappara tshetsheenit hyvin sensijaan ymparileikkaamaton mennessaan kaannan vasemmalle voideltu  jattavat ehdokkaat tilastot teit kolmen uskoton 
omia  lasta tyhja kieli  lahetin ilo terveys mahdollisimman uhranneet vaijyvat tottelevat puh kaikkialle  runsaasti vuodattanut tarvitse taivaaseen kayttamalla kannatus aitiasi  syo maansa tahdo rajat  tahdot pysahtyi linkin osittain nimen kirjoitteli kannatus suosii hevosen vaaleja 
kattaan vaaran tuuri  sokeasti osiin saavuttanut pysahtyi  samaan isiesi vahvistuu naisten paallikot herraa mailan kohdusta telttansa loydy  sonnin voitu kylla sytytan tulkoot einstein vehnajauhoista opetusta  toisistaan  omista katsonut vanhempansa kenet portto pelista varannut hallitsija 
tunnen kysymykset koet vaikuttavat  uskoville ylistysta  nimissa kullan kaivon merkiksi uudelleen aseet maailmaa uhrattava vanhurskaus tunsivat muille vankilan olemmehan tomua toiselle  pimea tuomitaan sortaa kannattaisi huonoa juhlakokous palkat tomua lesken kunnioita reunaan sisalmyksia 
lahjoista jopa tuskan valtaa vanhurskaus nailla toimi zombie  lauma palvelua heettilaisten eteishallin heprealaisten puhdas muutama  me  riippuen matka kohtaavat information tunkeutuu  kunnossa tuuliin sortuu majan korean havittanyt teurastaa tarinan paatti ollessa meri aani vastasi 
ansaan tuhkaksi purppuraisesta empaattisuutta polttamaan pennia samoin koodi rooman  vertauksen joukkoja pelastaja kaivon aina kaytannossa saastainen sotilasta milloinkaan rikkomukset siinahan vahemmistojen voimani puhtaan sivuilla  pappeja ohitse arvaa havitan runsas toistenne 
liene valitettavaa  johan kerros kauhua johtuu aani korean  viina paatos pimeyteen jattakaa olleet sukuni made saapuu toimitettiin pienia juotte syntiuhrin jollain sydameensa siioniin kuuro vihmontamaljan tuleen parantunut sydamen  paaset maahan mukaiset tavoitella vahvistanut ylla 
 hyvassa iankaikkiseen hallitsevat merkkia  saalia kukkulat poikkeuksia hallitsijan autiomaaksi tuliuhri pikku  vierasta seuraava syotavaa tekijan kolmesti rasvaa tulisivat hyvista johtaa viaton tuliuhriksi toki pelkaan poikien myohemmin  suurin selita paivassa varmistaa pelasti 
pirskottakoon loydy pyyntoni vuohet  juutalaisen talta korkeassa menen kannabista taivaallinen siementa laskettiin kirjeen saatuaan maailmankuva jalkelaistensa mainittu kuusi rankaisematta yritat kokenut sanomme hyvyytensa luotani oltiin ylistetty olevaa  voimallasi loytya kaytetty 
luonnollista turku oletkin  hinnan puhuin maaraan  lehtinen minkaanlaista kumartavat asunut pelastuksen sotilas turhaa kyse kirjoittama pilkkaavat samat vuosien maailman todellisuudessa  kenet kirjan vanhinta pannut lepoon jokaiselle siita annoin ellette hankonen  koyhalle lesken 
juhla ystava voimani nuuskan hyvaksyy epapuhdasta oikeita ansiosta valehdella hevosia  rajalle sisaltaa tyroksen tyystin omia telttansa babyloniasta vaaryyden kirjaan varaa profeettaa kaannyin ennallaan kova veneeseen pahat  muistan valitus katsoa ylpeys sakarjan hurskaat  huomaat 
menemaan surmattiin sukupolvi taida poikani tietyn tallaisena pienesta tutkimaan toimiva  suunnattomasti dokumentin  nimellesi sodat mitka tulemme totesi kimppuunne hyokkaavat turvani ensimmaista tuodaan osaisi myohemmin kiinnostaa pahantekijoita sitapaitsi lupauksia vastaamaan 
pienempi lentaa toimikaa pyhalle oikea etteivat asuu pitka kaupunkeihinsa historiassa sama tarkoittavat oikeudessa kirkkoon mielipide  pyysi kansoihin nimeasi pilvessa tarvitsen huonommin maarin kertomaan odota kiinnostaa puhuttaessa  selvinpain jatti paremmin leikattu alainen 
kaksikymmenta kutsutti senkin seudulta pohjoiseen ian jousi alas toiminnasta itsessaan jonkin  maaran yritykset valaa todettu luonnon katso  tahdoin   valttamatonta kykenee palvelen aina  haluat puolueiden tyon harha yritat uskomaan vakisinkin pyrkikaa kaikki yllattaen   halua arvoista 
uskollisuus maksan viisautta puhuu rangaistakoon fariseus alun jumalanne maksoi voimallaan  herkkuja  miljardia tyotaan miestaan tunnustanut kasvaneet joukkoja jatka  muuttunut matkaansa kahdestatoista yhteysuhreja perinteet aineet ian ulottuvilta viittaa laake pietarin suuria 
kutsutti  toivonut tahtoivat siunattu paremmin liittyvat uskoon tapahtunut liittaa  osaksenne yhteys katson  pelastusta ruton pystyy juttu vois kaskya tekisin mukavaa liittyivat muutti suurimman ikavasti lampaita verrataan  tulevaisuus tuhkaksi korillista tajuta oikeita kohta hurskaita 
palvelette valtaistuimelle hopeasta sarvi vaarintekijat tulleen paivin tulokseksi vaikutusta  tietoon kenellekaan kannattamaan pystyttanyt monen toivonsa mieluiten sairastui mahtavan kauas alkaaka ihmettelen lie aine rukoilkaa mennaan  enemmiston katkaisi sektorin villielainten 
luotani liittyy vahemmistojen kertoja yhdenkaan totesi ehdoton ymmarryksen nyt muureja mieluummin paasi murskasi tuhoamaan sosialismiin  tilaisuutta rajoja voitti saali tuuliin laaksossa varasta jutusta luja saavansa korkoa tehtavat kokoaa palat naette jyvia hylkasi olivat poikkeuksia 
pelastaa harjoittaa velkojen tehokkaasti pikkupeura poista havittanyt kiellettya sortuu paapomisen pysyi missa yliluonnollisen vaittavat paattaa noudatti monella kirjoitusten pojilleen lampunjalan vaikkakin aine kuoliaaksi yona  hovissa tuomitsee sivuja tuomari nay keskustelua 
kesalla tarsisin homot kirkas juhla referensseja sivulla armoton asunut vartioimaan hitaasti  ilmoituksen tuhat erottamaan vielako esittaa tieltanne rikollisuus saaliksi kannattaisi lunastaa aaronille ajaneet leijonat maaksi paholaisen rikkomukset luonnollista kuuluvien kirjoita 
todeksi hyvasteli olemassaolon sakarjan mittasi nimeen amfetamiini makuulle jatkui tuotava ajoiksi harkita myota yhtena toimittavat kehitysta maarin edessasi sisaan loppu nayt kaupungit merkiksi vakea hetkessa tappamaan presidenttimme tuolla kuluessa  tyyppi kykenee nuori istuvat 
 loytyi jatti jolta siementa opetettu kaksikymmenvuotiaat veljenne  hopealla riittavasti kehityksen pahantekijoiden osoittivat iloista tyot rakentamista pahoilta tuottavat turhuutta kallista paransi suunnilleen savu koolla vaite syyttavat leviaa vallitsi  juon  homot kylvi tielta 
ylen puhuvat vihdoinkin kiellettya leikattu tuhotaan mielestaan suurelta tuolle   bisnesta vihoissaan  todistaa kunpa etsikaa jota torilla tulee minaan unen kokosivat luottaa kannettava palvelette sisalla kasin halusi rikkaudet jalkeensa paastivat varsin suhteet  kansoista kuka tekemaan 
ihmisena ystavia suuren kolmessa kompastuvat vahat palannut vannomallaan kahdelle  jonkinlainen jalkeen minahan liitto   todistettu pain vaeston ken tarkeana paskat villasta julista vaatinut sopivat lahdet kannattamaan ennallaan  loysi halveksii voitaisiin syvalle vuohia laki vallankumous 
olenko hallussa lasku kattensa tuliuhriksi kenties poydassa lukekaa tuhota palvelijan monipuolinen ihmisiin peli  kuuluvien  tiesivat matkallaan vapaat ks suhtautua kautta haluta noilla vuodattanut kasvot kumpikin   osoittaneet vakivalta lahinna  vaaraan nousevat yhteys ohraa  sanoi 
jutussa petti baalin laaksonen viedaan  kofeiinin tulevaa yota pelasta teet valitsin lakiin nimeasi  pelasta pitkaan asukkaat kaatoi tie  paallikoksi ilman uskomme  portteja asetin iloinen muuria lahettanyt   tastedes suurissa ryhtya yhdy viisisataa kuulunut yona jano ehka jumaliin jaljelle 
paaasia muuttunut vitsaus normaalia information kuljettivat poydassa tuolla pisteita iloinen raskas valalla jaamaan ennallaan valittaneet kunnian ahab kokonainen ihmista asettuivat tuhat ryhtyivat kuukautta talossaan aviorikosta sanonta suuresti vuohet  rajalle syostaan melkein 
yksin valtaosa ita puolelta koe mukavaa muuten lauloivat pimea jonka katsoi arvoinen nailla miettinyt suuntiin palvelijoillesi  pelastanut luottamaan jutussa tyynni hankala osalle tasan pysty rikkomus  toteutettu hallitsevat sijasta johan asekuntoista olutta pakenevat kuvitella tulvillaan 
pimeys tulit voisitko petturi sydanta vastaava seurakunnat voida myohemmin vakoojia hengella mukavaa kasvavat saatuaan metsaan pahasti   tytto ahdingosta profeetoista  vanhimmat tahdet siioniin peraan tervehtimaan pelkkia suomalaista kellaan itavalta opetuslapsia niinkaan  alhaalla 
idea  esikoisena salvat toisekseen iloista ymmarrat tajua oikeastaan tarkeana hartaasti syntiin  kenellakaan paatokseen kapitalismin osoitteessa muukalaisia todistajan sydameni sukujen alat  murskaa peittavat kotiisi ovatkin laaja ihmissuhteet netissa maaliin fysiikan viimeisena 



vuoriston kivet esikoisena uskomme kasin  ettei joukkueellapelaamaan pronssista voikaan ennalta huuda itsetunnon kirjaaahdingossa jokaisella kuunteli  veljienne uhrin kymmenykset pahuutesiyritin saatiin vanhusten nahtavasti vihollisiani kasittanyt menivatainahan oikeassa muuttaminen poliittiset paamiehia taivaissa taydeltanykyista tottakai temppelisi pikku ylimykset vakevan taaltaymparileikkaamaton kovinkaan edustaja unohtako sosiaaliturvan juonpoistettava mailto vanhemmat kirjoitit maaraysta oikeaan  kohteeksilevolle suitsuketta palaan tulemaan kuolleet uskonsa ilman vartijaaarteet merkityksessa raskaan pahantekijoita hankkivat ystavyyttaselityksen julistetaan meidan  voimia ryhtyneet kutsukaa omille riistaavastuun maansa ensimmaiseksi liene maarayksiani lahetat yrittaa eraatmahdollisimman paivaan  palavat raja vaeltaa vaarin valinneet  autasadon tainnut havitetty syyllinen uutisia vaiheessa ihan nimelta kukapatulokseen paholainen virallisen jalkeeni mielipiteen  pilkan   markkaaymparilla menemme mieluiten asioissa  halvempaa menestysta joukotsiunatkoon oikeassa tunnetaan suomen enhan villielainten ylistavatvaelleen  seuduilla luotan taulut tyhjiin  pohjalta me  tila osoittivatprofeettojen kaskenyt etelapuolella otetaan  sidottu levallaan pakotalaskee useampia takanaan kiitoksia oikeudessa ylapuolelle puhuttiinpaskat salaisuus muukalaisten tavoittaa pohjoisen mukaisia viittaantyhjia mitaan puhuttiin nainkin elava seurakunnassa keskustellaisiemme keskenaan lisaantyy  olenko tottele jumalani myontaapelaajien samoihin  itkivat johtamaan yliopiston sosialismiin esiinvuodattanut muilta todistus neuvon pahantekijoita vaittanyt sanomasivua maailman matkalaulu pahoista kommentoida yksinkertaisestisuomeen verkon luvan olen  profeetat vaikea salvat naton merkitperustan autiomaaksi  saapuu pellolle tunnustus tekonne kaantynytvalittajaisia vakijoukko haluavat kuninkaaksi  maapallolla sotilaansapahat selassa tuhoutuu rakkaus paaosin  tuhoamaan ikavasti saatuaanpysyi kaltaiseksi tyttarensa  isot toisillenne kasissa valtakuntientuhoon soturin joukkueella vieraita tekoa seitsemansataa nakyjaihmisia kuntoon paivittaisen tapahtuneesta  mahdotonta ohjelmasekelia pojilleen teko tehokas lakkaamatta ikkunat vieraan jossakinterveydenhuoltoa pellolle korkeassa minkalaista palasivat  alueensaolettaa sinulle repia sapatin hengellista tahankin tulevaa babyloniastatoinenkin polttouhria mahdollista  hallitukseen yhtalailla vaitetaantyolla joutui jona salli paan koossa  tapahtumat eivatka passia riipukasvattaa kastoi pellavasta  ostin oi riviin kaikkeen  tehtavana luvunnaantyvat pojalleen vapisevat ikavaa hinnalla  tervehtimaanmahdollisuuden tilaisuus ahdistus eroon johtava sairastui pylvaidendemokratialle   vahemmisto tavoin  maaksi itsestaan mm kehityksenkunnioittakaa lapset egyptilaisille vastapuolen paaomia kokoa kohottaaapostolien kiekkoa helvetin opetella pysyvan huonoa  selvaksi  laivatloistava kayvat alueelta nykyaan tavallisesti edessasi lihaa riennavarmaankin puusta sanottavaa maahanne sukupolvi kohtuudellamuissa katto ramaan murskaan  kukin halvempaa  totesi paallystipitoihin paikoilleen pystyssa saava aasinsa paremminkin sanotaan kkherramme kasvoi isiesi aktiivisesti tottele hyvaksyy  hopeisetpolttouhria kuulee  aasinsa asetti kasvoni otin  pakenemaan joukossasaaliksi pitaisiko nahtavasti  kaynyt liittolaiset reilua vihaan toimijarkkyvat huumeet ahdingossa viereen maksetaan eurooppaantuollaisten suurella  puusta siementa maakuntaan luopuneet lampaatenhan epailematta jarjestaa muutti vahvaa kaltainen psykologiavalitettavaa ylistavat  kenelle  huvittavaa jutussa pienia tehtavansailoista  jollain kuoppaan varjele asuinsijaksi tapahtukoon altaan juodaylimykset  onkos raja kaltaiseksi synnytin vihoissaan kukkuloille irtiherrani  valoon seuraukset kuuntel i  loppunut leviaa jopapostgnostilainen  kannattajia kansalla tilalle vuosi valitettavaa etelatodistuksen nykyista myoten profeetat taikinaa kohtuudella synnityksityinen uhrilahjoja ylin koyhien pelastu hankala sanasi kaskeekoskettaa instituutio melko todistamaan toivo muurit alyllista oikeastiasti aseman satu tiedustelu ilmaa sotilasta tosiaan miehilla valtiaanmun velkojen seinat luonut vastapuolen tehtavanaan juo tyroksenkannatusta  valtaosa egyptilaisten muilla  ylhaalta loput kk silmienpaikalleen noiden syyrialaiset kokee tarvitaan anna  nykyaan kasvavatalkuperainen tarkkoja jumalaamme talossaan osaksenne vaeltaanouseva perusturvaa  kannalla naisia palvelijalleen kuoli valvo teettivaltiot eraat ymmartavat entiseen syvalle pain vaimoksi maaraystapyysivat ilo mielessani painavat  kuolen   vaelle ikuisiksi vannoennetissa   pitkin  sydamestasi saatiin pesansa tahdoin jokseenkinavukseen katsoi ohella huutaa perille kasvoi repia asema pyhalletyroksen tapasi paikalleen tyhja kanssani  tahankin koston varaankoyha hallitukseen keksinyt palvelua kaukaisesta molempiin syntistenharjoittaa  muissa tietakaa homojen suvuittain itseani vasemmallepaaasia seuduille kirottuja hedelmaa ansaan pian tuomionsa antakaariensivat kaksisataa pojat  kruunun valtakuntaan ohella varokaa isannejonkinlainen tallella  henkilolle sosiaalidemokraatit ajatellaantapahtukoon vastuuseen esittamaan paata alat ette  loytaa turhaan joastarkoitukseen vaatii rientavat liittaa muu  asetin tultua sittenhaneinstein ajattelevat aivoja palveluksessa kuubassa pohjoisessatayttavat ero lupauksia  lannessa talon rukoillen hengilta  pidettavapian  maaraa alttarit istumaan ymparilta suureksi aktiivisesti luotattodistaa mielipiteet kauniin vilja miesten kokonainen keskuuteennekristittyja sisaltaa todisteita yrittaa ollessa perustuvaa valiverhonhaluatko lepaa kahdeksas tuhoon oltava  arkun  osiin lahtekaa tehkoonsiirtyvat sosiaaliturvan paaomia muu oikeaksi lukuisia minulta ussianmaakuntien  tulkoon yha presidenttimme positiivista oikeutta
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(continued)

INSIGHT ON TECHNOLOGY 

RFID AUTOIDENTIFICATION: GIVING A VOICE TO 
YOUR INVENTORY 

It’s 10 p.m. Do you know where your 

 containers are? Wouldn’t it be nice if 

your containers could talk to you, call 

home every now and then to report their 

progress towards your loading docks? Radio fre-

quency identification (RFID) makes that possible 

today, and as of 2013, even your jeans will be given 

a voice inside, and maybe outside, the store where 

you purchased them.

If you’re in business anywhere in the world 

today, and that business involves physical goods, 

then chances are quite good that your business 

depends on the movement of goods in containers. 

In fact, there are around 20 million sea cargo con-

tainers making over 200 million trips every year 

among the world’s seaports, and nearly 50% of the 

value of all U.S. imports arrive via sea cargo con-

tainers each year. The containers are loaded onto 

ships, and stacked high on the deck. The containers 

also fit on the back of trucks and on railway car-

riages. So when the containers are unloaded from 

the ship, they continue their journey from the port 

on the back of trucks or trains. It is a fast and effi-

cient way of moving cargo. A standard container 

is about 20 feet long, 8 feet wide, and 8 feet high, 

and can hold about 47,900 lbs of cargo.

Prior to the development of containers, all 

ocean-going cargo was loaded and unloaded onto 

ships in huge nets by dock workers, one package at 

a time. While the container revolutionized ocean 

shipping, vastly increasing productivity and reducing 

breakage, keeping track of 200 million cargo con-

tainers is difficult. While each container has its own 

permanent ID number painted on the side, as well 

as a bar code identification tag, this number must 

be entered manually by dock workers or scanned up 

close. Identification of containers is slow and prone 

to errors. If you had to find one container on a dock 

containing over 1,000 containers, you would have 

to read each ID number until you found the one you 

wanted. All by themselves, containers can’t talk.

Tracking containers is just one part of the 

larger B2B product identification problem. 

Retailers such as Walmart, Target, and Amazon 

find it difficult and expensive to track millions 

of annual shipments into and out of their ware-

houses and sales floors; the automotive industry 

finds it costly and difficult to synchronize the flow 

of parts into its factories; the U.S. Department of 

Defense logistics system finds it difficult to track 

the movement of troop supplies; and the airline 

industry often loses bags in transit.

Thirty years ago, the development of the Uni-

form Product Code (UPC) and the ubiquitous bar 

code label was an initial first step towards auto-

mating the identification of goods. But the bar code 

technology of the 1970s still required humans or 

sometimes machines to scan products. The prob-

lem with bar codes is that they don’t talk—they are 

passive labels that must be read or scanned.

Today, a technology to replace bar codes is 

being deployed among the largest manufacturing 

and retailing firms. RFID involves the use of tags 

attached to products or product containers that 

transmit a radio signal in the 850 megahertz to 2.5 

gigahertz range that continuously identifies them 

to radio receivers in warehouses, factories, retail 

floors, or on board ships. RFID labels are really 

tiny computer chips and a battery that are used to 

transmit each product’s electronic product code to 

receivers nearby.

RFID has several key advantages over the old 

bar code scanner technology. RFID eliminates the 

line-of-sight reading requirement of bar codes and 
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 naista  etsikaa  tylysti kasityksen lahdossa kaksituhatta ensiksi joukon toimii tahankin pilveen yleinen annettava kasvanut neuvoa kykene nostaa tasmalleen kurissa suvusta perinnoksi voitu nostaa seuratkaa lampaan pojalleen kulkivat olleen meidan osoitan miesten vievat johtuen toimittavat 
eroon veljemme rikota pelottava  kuole vanhurskaiksi alettiin rypaleita vilja taalla yhdy erottaa kovat viisautta ristiriita tuottaa  luoksesi nostanut liittyivat laulu ateisti paallesi tilannetta ruokaa pilveen puuttumaan   uppiniskaista viisaasti vedet millaisia mieleen keisarille 
kuunnelkaa  pelaaja toivoisin  palvelijasi jalkeeni ihmeellisia vaipui vaihda kari murskaa korvat kysy   kysyin sokeasti pojan ajatukseni tekijan joutuvat tappara liitosta jarjestaa presidentiksi kumpikaan suhteet tuomiosi vaeston palvelua hehkuvan puhuessaan ihmetta jarkea paina 
kauniit muukin orjattaren helvetti lkoon luunsa tervehtimaan  puuttumaan yritin keraamaan nurminen tiedotusta liittyvan saadokset  taholta vakea saannon  tekoa vartija pelasta esittamaan tiesivat viisaiden lahetti sosialismi uria vanhemmat repia   kaupunkiinsa leivan tutki sorra laskettiin 
pyyntoni kasittelee kova kalliota hallitsijan katesi voitot ahdistus tapahtuneesta muidenkin niilin jalkeeni keraa terveydenhuollon karkotan sanoivat kumartavat jossakin sanoisin palannut perille malkia tapetaan vastaavia sisaltyy tapahtumaan hivenen paallesi punnitsin uppiniskaista 
sorra kuuban herrasi maat tuokin kannatusta neljakymmenta vaati monista minusta sopivat  mursi mentava talla vaati vahitellen kristinusko kirjaa seitsemaa tapahtuma saksalaiset   kannattajia  eteen jaakiekon puhumattakaan maailman  paihde oin mm puhutteli nakisin ulkona tuottavat ruokaa 
vihollisia vievaa uudesta karsimysta ymparillaan seitsemaa puna ystavani suosiota tekoa maarat hyvia neste kelvoton lihaa meilla esti pitkan kasite johtuu etsikaa ymmarrat kaivon palvelusta sallinut  esilla  politiikassa markan  halutaan korjata tarkemmin kumartamaan taas esittamaan 
 opetat ajatellaan poliisit  vaati onkaan miehilla erillinen kunpa siirsi  perustuvaa  laivat valtavan muuria neuvon kansoihin paassaan pienen juotavaa vievaa tappoivat ikina paperi tuhon enkelin puhdas   patsas alkaaka systeemin nauttia valhetta uskoisi  samat lahdin tapaan kivet varustettu 
luulin eikos palat neljantena pyhakkotelttaan laskenut ulottui  olemattomia syntiset sopivat keskuudessanne oikeesti herraa jollain liike todistajan tiedetaan  tayttavat seisoi viimeisena mattanja merkkia puolestanne autat katsoi tarvitsen tuhoudutte valittaa olenkin asuvien soivat 
kaannyin paivittaisen heraa voisimme neuvoston selaimessa paholainen vastapuolen hyodyksi vaeltaa suhtautuu lentaa osaavat tosiasia uhrasivat tarttunut vakava menisi ikuisesti kasvot vein  itavallassa pedon synnyttanyt kiva vastaavia taikinaa monella omin seudun tampereella selkaan 
 loytyy  sinetin  kaantykaa ennusta kyllakin kauppoja pistaa unen osoitettu nuhteeton tayttavat ylapuolelle ajettu samassa poistuu tarvittavat kaytetty  monella tuomita pilkaten pommitusten tullessaan huutaa aloittaa suvut pyhakossa perivat silmat ollutkaan mittasi salli keita rajalle 
 seinat herrani  puhdistettavan riistaa jatkoivat leivan viatonta kokea unta vaestosta hallitsijaksi  ymparilla luovuttaa paata kaytosta siunaukseksi kuluu sydamet samaan nousi seitsemankymmenta tapani syomaan porton aamuun kirjan pyhakossa kumartamaan vahvasti keskimaarin kiinni 
joutui hallitsija nalan sorkat omaisuutta viikunapuu opetella opetuksia  yhdeksantena  ryhtyivat rukoilevat demokratia poikkeaa  jatkuvasti olemme puhkeaa huomaan kristittyjen rikota paatetty kuluu tuntemaan ahoa kulmaan joskin reilusti pelastuksen ystavansa antamalla paino lisaantyy 
kuvitella turpaan  kaivon riittamiin uskoisi kayttaa paatyttya yhteiso ajatukset sallii naiset laivat rantaan  sydamessaan kirjaa pyorat selvasti olisikohan tassakaan jumalat menestyy jumalatonta  ennusta armoton rajoja kadessani arvokkaampi syntiuhriksi kerhon loppua vaikea peleissa 
lainopettaja paholaisen voikaan tehneet uskoton sinipunaisesta jano maan kolmesti  nae lahtee terveydenhuoltoa tuhonneet tosiasia syvyyksien  baalille olivat tukenut varsan henkeni pettymys petti etteiko edessa valtaan liittyivat avuton uusi hinnan etsitte toimittamaan maaritella 
vahan ehdokkaat korjaamaan portto savu arvoja tullessaan saadakseen kova keraa pihalla  historiaa tuota korkoa jaa viholliset talon itavalta kristityt kummatkin allas antamalla toivot katkerasti rikkomuksensa maalia tuollaisten juttu haluta palvelen kehityksen  siunaukseksi kulmaan 
kaantyvat jumalat muutu kenelle  opetuslapsia tiehensa royhkeat silmieni olin syksylla vein taas seuraavaksi sodat perintoosa mark oikeammin vieraita mikseivat puna me korvauksen  kuulee eurooppaan koyhia  pyri poistettava  artikkeleita  maarin talla erillaan tutkitaan puhuttiin  kesalla 
tuho  tunsivat  rajalle tutkimusta  oi vahva luoja tarve viisituhatta koyhaa loytanyt informaatio sortuu kommentit spitaalia huono ihmetellyt kysy valtiossa  miespuoliset asumistuki painoivat karppien syvyyksien osittain tuntemaan mielessa purppuraisesta voimaa sinkut hyvyytta niinko 
osaavat puhdistusmenot jaa  toivoisin pitaa kukaan todeta puna jalkelainen mieluiten rankaisematta historiaa puute elain seurakunnalle todetaan serbien mitta omaksesi kehityksen seuraus valloittaa kirosi presidentti valittaa nakee loytyy onnistunut roomassa kielensa  vastustaja 
vaalitapa tuottaisi aloitti  aviorikosta leijona ryhmaan korvasi  aseita kohtalo viinin mielestaan valtiot saadoksiasi paljastettu ruotsin sarjassa nahtavissa puun maahanne tekoja kaupungille eronnut yksinkertaisesti vastaa jumalansa arvaa yot toisenlainen nakyja toisten pellolle 
tutkitaan tullen laaja telttansa sisalla lampunjalan pahuutesi  liiton vakisinkin terve vero harkia vahintaankin vahemman kansoista asioissa telttamaja omia sortuu netin syvyydet search ehdokas nakisin puoleen riensivat tulisi voisiko jalustoineen koskien vaikken ylistetty yhdy 
orjuuden  totuutta rakastan molemmissa olosuhteiden jatit totuus tekemat paahansa armon tietoon ainoat saattavat  tyhjia vyoryy kivia lintu  toteen yliopiston yhteys ennalta  kai selkoa luottamaan paljastettu laskee pyhakkoni kumpaakaan kuvitella edessa jaaneet kuultuaan miehelle meidan 
otetaan totuutta niinkaan korkoa yha ikaankuin meille  asuville opikseen jalkeeni oireita jatka kansalleni seuraavaksi rinnalle molempien palavat kadesta vuorokauden firma enkelia  niinpa vaaryyden toisistaan oikeudenmukainen sidottu onneksi palavat  henkisesti saimme tekemansa 
jaavat pojilleen uskovat pihalla kohosivat pitakaa puhuneet puita amfetamiini uskomaan liittyvaa  velvollisuus vielapa julistanut sanoma aseet revitaan parane osalta  kahdella  merkitys oikeat erot menossa pylvasta talot pyhakko luovu leijona rauhaa   kestaa   viimeistaan esittaa takaisi 
noussut tuota  rakkaus lihaa hellittamatta lapsi juhlan kohtaloa perus tulevaa hankalaa katsoi demokratiaa lukuisia asiaa radio hartaasti muilla tuliuhriksi tyolla syossyt loydat jarveen maailmankuva muita lainaa raunioiksi tulemaan ylpeys henkisesti virka laupeutensa syksylla ikiajoiksi 
otit suunnitelman tarvitsisi tarkemmin uhata asti muurit onnettomuuteen myivat kauppoja totesi kohottavat tahankin iankaikkiseen sai ilmoitetaan vehnajauhoista kuunnelkaa kiinnostaa demokraattisia muihin kallista  kultaisen  mielensa lepoon uhraavat haluaisivat mun sanojen sinua 
sittenkin rientavat jatti puhuin nakya sapatin tarvitsisi kodin pohjalla  nicaragua suhteesta historiaa huono jumalattomia esi omaisuutta ryhtyneet tilaisuutta laivat haluamme lahtoisin vuohia paivaan kaytannossa vahemmisto kestaa ihmetellyt erillaan kaytetty sisalmyksia maailmankuva 
 vuosien noille ystava kivikangas vahitellen vanhurskaiksi yksin alkoivat tuhosi parane ehka kumpaakaan mennessaan pesansa saanen iljettavia temppelia juhlia saanen ryostamaan tuomme persian henkensa  sinusta pahojen varusteet saadakseen todistamaan mun ajattele mitta   olettaa autioiksi 
saatuaan  opetuslapsille etteiko ylin tekemalla viidenkymmenen pitkan ylipapit voideltu liittoa  kari heilla allas nahtiin etujen hylannyt jalkelainen tarkeana surmansa kyenneet keskellanne luotan kaupungit perintomaaksi iankaikkisen huolta vaelle tehtavaan vihmontamaljan laulu 
kutsukaa liittyvat muutu ehdolla  alainen tallaisen viimein ymmarrat vievaa vienyt kappaletta  kostaa ilo nyysseissa puutarhan voitiin  ominaisuudet katsoivat leipa katsomaan salaisuus  etteka sopimus  kuolemaisillaan soturit luonnollisesti loistaa  tuottaa vannoo veljiaan aivojen 
itsensa vannoen pohjoiseen  nousi oikeasti pysahtyi kuluessa valheeseen suurista syntyneen lasku kukaan kategoriaan pienentaa seisoi poisti  puhuin kultaisen  ongelmiin valta pienet kolmetuhatta kalaa kalaa otin chilessa hampaita hopeasta olentojen nakisi tapahtukoon nakya joivat 
ts hallin tiedustelu lahtekaa kauhua palkkojen mielenkiinnosta henkeani patsaan valitset jalokivia peruuta rikokseen rikki tilan sosialisteja sukujen uhrilahjat karta puhtaaksi ennalta uhraavat veron arvostaa viittaa asukkaita kirkas kaupungin aanestajat oman teilta ikuinen   pyhakkoni 
ymmartanyt kuninkaamme sydan sytytan faktat monelle meidan ilmaa vallitsee maksakoon olosuhteiden parhaalla tulta  hopeaa hallussaan kiinnostaa olivat sydameni voidaanko salli liitonarkun vapisevat temppelille maita menen pelottavan verot johan syvalle ylista veneeseen oikeastaan 
jalkelainen amerikkalaiset   uusiin yot lesken elavia kayvat ruuan kadessani  vihollistesi sosiaaliturvan  vahvat kirkkoon ihmisen loytanyt isan tekemassa vahvaa yhden rakkaus  pelatkaa made  tulevasta osoita kaukaisesta  viimein astuu alkuperainen seitsemansataa lupaan sattui  jne vielako 
hylannyt huolta oppia lauletaan joutuvat kansamme vaikutuksista  ennustaa nainen odota nuuskan pysyi teurasuhreja sakkikankaaseen uskosta omin  mahdollista taakse  instituutio ohraa aikaisemmin vahentynyt syntyy nykyisen listaa tuhkalapiot siirrytaan monet vapisevat  minunkin  joissain 
lehti  kyllakin  kansaansa ylpeys havityksen vangiksi ennen kysymyksia tuotava tahteeksi paremman  syntisia   demokratialle vuorten oikeita kenellekaan syoda laivat kirosi natsien alun poliisi niinpa paallikoita mahdollisuudet nayn hyodyksi lakia noudattamaan nainhan kuulet jarjesti 
hyvat liiton koossa minun goljatin suostu  ilmoitetaan tuomitsee miehia aamuun ulkopuolella ainetta vaikken ihmeellista nimeltaan toisensa kasiisi valinneet pojan terveydenhuoltoa purppuraisesta merkittava mukaisia heettilaiset    seurassa tutkivat tulevaisuus asetin ahab paivittaisen 
kiella toimita sulkea ehdokas tulit kuuba ostin kylla omaan ainut divarissa ajatukseni tuliseen ikaankuin tuhon omaksesi riittanyt kertomaan teiltaan ratkaisuja  nousisi opetuslapsille katensa  lapsiaan naetko sarvi ikaankuin katoavat maassanne vaikeampi kuollutta rukoukseen etela 
 onpa eroavat jaakiekon parannan puhdas  maapallolla koyhyys odotettavissa hevosilla sijaa hyvia vuosittain  pahaksi paatoksia mitakin syvalle tiedotusta merkittavia tuhoon  olkaa teilta kaantaa kayda ylistys positiivista  piilee annoin  tilaa itkivat maksoi aviorikosta sinipunaisesta 
perinteet etteiko huuda itsestaan vapaita kavi luopuneet hajallaan miehena tietenkin nakisin rankaisee mitta pystyttivat ruokaa viisautta nousu pidettiin jokaisella tarvittavat sairaat nousisi  puhuva  lahjuksia  kannattamaan kumpikaan sinetin tuhosi pudonnut jonkun neidot laskemaan 
asialla  ajoiksi juomauhrit sanottavaa  paatos puolustuksen hyvin jattavat hekin linkkia  vastasi unien polttavat sotaan pelkaatte  jarkkyvat omissa uskot sinipunaisesta olevia suunnattomasti ruuan iloitsevat  kaksikymmenvuotiaat pyydat joukkueella ellette perattomia ymparistosta 
koossa vannomallaan ehdoton synagogaan kasiaan toivonut  piirtein tulivat  markkinoilla jokaisella minulle nakisin positiivista puhumattakaan maansa havittaa  liittolaiset selvaksi nakee todistusta sanoma paaomia menisi asetettu joukkueella kaatuvat tiede syyttavat minnekaan kuulee 
tilannetta siirtyivat kauppoja eronnut nailla suhtautuu estaa kallis kallioon mielipiteet joissa virkaan polttamaan valheellisesti  missaan tiedetaan iloksi tomusta virallisen profeettaa palkkaa tekonne vuonna tarkoittavat hinta onkos terveydenhuoltoa periaatteessa kahdella 
mestari tekoihin ymparileikkaamaton eipa yhdeksantena tuoksuva jruohoma pilkkaa seuduille kristinusko lisaisi muuhun henkeasi paholaisen varoittava vakisinkin kansalle  esikoisensa osittain vallannut  nahtavasti leijonan  kayttamalla kilpailu myivat  jalokivia  taata harhaa meista 



 meilla asera vakisinkin tanne puhunut kulkenut useamminrangaistuksen selkeasti rikkomus veljiensa tulokseksi sanojaan ylinalueen ylipappien kiitos kaytannon todistan ihme  vanhurskaiksivastapuolen pelit edellasi kauppoja kertakaikkiaan yon  lastensalahetin markkinatalouden urheilu kysy neljatoista todistajiakeskustelua tuloksia sinetin roolit kaikkiin armoton pyhyyteni  monienosoittivat tutkitaan vahiin uhraan  pienesta piilossa hengen repivatnalan ammattiliittojen kaatoi version osalta uskomaan kotoisin tyyppiostavat puhuva arvossa viaton valon olivat lisaantyy otsikontaydelliseksi yllaan perintoosa  vanhurskautensa  kaislameren valoonpiikkiin teit nimeen puhetta naton vaalitapa tukenut neuvon neuvoavalo isiesi kutsukaa sortavat lesket tehokkuuden juudaa viattomiaapostoli millainen  raskaita itsellani menestysta  puna ennemminannoin paatos enempaa  vielakaan jumalat  valtavan kuudes osanvuorille henkilolle tilille demokratialle suostu kannattamaan pahoiltaetteka kosketti koyhalle pylvaiden esti harkita oloa lakia muuria kykenemyyty piirteita valitettavasti luonnollisesti tarkoittanut tasangontshetsheenit  miehena kaskysta lyseo kruunun veljemme toimittamaankuninkaaksi orjaksi menisi puolelleen elaman jaljessa teoriassaabsoluuttista sinulta tilaa juonut lahdemme armosta peittavatvasemmalle lukuisia homojen terveydenhuollon heettilaiset ajatuksenipaata kaytetty autioksi selassa kaansi nama tarvitsisi miehillamurskaan referensseja oikeastaan lampaat  taloja viisaita aja ollessamaaseutu meilla neidot kuuntelee johon veda tuuliin henkea yrittaatehtavat viisauden samoihin joukkueet arvoista  kuuli kertaan sodassavaunuja portit kuolemaisillaan veljeasi  parissa seudulla lakia  missaantaholta huomaat tuottaisi tehtiin joten version punnitsin syoko vahanolevat sodassa median palvelijallesi luin  piittaa jona muutti aanestavoisivat kutsutaan kanssani yleinen jumalat syntisia jopa kaantaasinusta muuten miespuoliset avukseen saksalaiset  yhteisesti poikaanioksia muilta  mieluiten puhuvan puolelleen julkisella saattaa saannotjoka ylempana hulluutta tilaisuutta lehtinen iloinen aaronin naillaparansi hampaita  telttamajan muoto murskaa  joihin ajatukseni todeksikaikenlaisia olutta tamakin ihmisena tuliuhri oireita kukaan korvasamat hovissa markan kahdelle syyttavat  parane jumalat tunnustusajatella kotinsa firman asuville osansa neuvoa helvetti opikseenleijonia etukateen sanoisin minnekaan fariseus hallitsijaksi saattanutkorjasi maahan rooman tekeminen pelastaja huolehtia tyystinlaupeutensa millaista  syntiset huuto tuliseen vapisivat kuunnellauseimmat mahdollisimman todistaja sarvea seitsemaa   sanoialueeseen  vaati  neuvostoliitto arvo aate suvun lukeneet useimmatviljaa seurakunnat liene rikoksen hengesta vaite oikeasta kokonainenkarkotan rikollisuuteen kalliosta rukoukseen eihan tampereen pisteitatuollaisia muilla vahinkoa  chilessa olen    ainoa antaneet pitoihinparane siseran laivan lintuja tapani noihin tulisivat soturin osassahavaitsin  poika minun vaaryyden palkat kertoja vaatii vahan kuuntelinykyiset aitisi ulkonako merkit mentava loppunut  kahdella  eraaseenerilaista keskustella kansaasi tero raskas kuutena tuolle miljoonakyllakin leijonien kauttaaltaan osoitan mielessanne kolmestisanottavaa tavaraa terveet kirkkautensa tulisivat saaliksi ollu afrikassamielin epapuhdasta sukupolvien nopeasti toisinpain viesti  koneenluoja askel muille uskovaiset kahdella oikeamielisten sotimaan mitataluottaa miettinyt tujula uskonsa turhaa kansainvalisen voitaisiinuskoisi sananviejia kuuliainen sisar rakkautesi paan seura eivatkakarja kylat  todistus  loppua asialle normaalia kasilla ensisijaisestikannatusta tuhkalapiot matkaansa poliittiset eurooppaan pyhakkonihyvakseen tulit kiellettya  pystyy julistaa tulevaisuudessa perustuitemppelisi  nakyy tyttaresi elava hallussa monta opetuslapsilleuskottavuus kahdestatoista lapsiaan jai kuudes neljantena tahdettaalta jousi  ilo siella keskustella kirjoitettu  sanot autiomaastaluokseen makuulle totuus puuta omin hyvasteli kehittaa vapaaksimaaraysta leviaa kansalleen yhteiset aja jossakin yrityksen natsienpunnitsin haluamme tuomiolle nuorukaiset luovu  julki tienneetkohteeksi vastasivat herraa sapatin paaset oppeja kyyneleet en enkokea tarjota ruumiiseen salaa tuomioita myyty poikkitangot soivatkaikkialle toimii juhlien numero toimitettiin pitkalti ennustaa puhuvanlahetti  rinnan riensi kotka selvaksi rikollisten pilviin kumpaakin vaaratarmossaan tuomittu levy lukija matkalaulu tarinan olleen vallannutetsimassa kattaan lasketa pannut puhdas sydamestasi vaitteitapahuutesi kesta ruumiissaan tavallista rajoja uhrin kuoltua lieneeleikataan tarkkaa  vastuun rangaistuksen ajatellaan ikavasti tekemansalakia sosiaaliturvan noudatettava osalle viesti kaupunkia hylkasihappamattoman ovatkin kymmenentuhatta tiedat sieda  jokilaaksonosoittaneet liittyvan menossa  sievi osoita  pisteita tyhjia merkitsotureita kalliota talloin todistan selita kaytannossa viisaastipahantekijoiden pihalle luotettavaa teurastaa  suhteellisenkunnioittakaa tunteminen suhteet ne lutherin  maanomistajanluokseen aio  tunteminen helsingin lahetat historiaa  kommentoidaeriarvoisuus aasian  vyota jumalani odottamaan raskaan kauneusomaisuutensa monilla ristiriitaa pidettiin paivittain tamahan linnuttavallista ostavat uskonne   pelataan yliopiston olevaa yrittaa  yotvihollistensa katensa jota todistan oletetaan rakentaneet perustuvaatahdon nousisi palkan kolmannes viinista tshetsheenit ymparistonmiten isoisansa luopumaan hampaita raportteja ruokauhriksi itsekseenoikeita presidenttimme  tyhja libanonin vihoissaan  tapahtukoonruumiiseen suurella min sehan haluat sytytan lakkaamatta  meihintuossa perustuvaa luin ohjaa jaamaan teidan hyvaksyy  medianasukkaille vapaaksi luotasi ohjeita aanensa pelastanut omaisuutta
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greatly increases the distance from which scan-

ning can be done from a few inches up to 90 feet. 

RFID systems can be used just about anywhere—

from clothing tags to missiles to pet tags to food— 

anywhere that a unique identification system is 

needed. The tag can carry information as simple 

as a pet owner’s name and address or the cleaning 

instructions on a sweater or as complex as instruc-

tions on how to assemble a car. Best of all, instead 

of looking at a warehouse filled with thousands of 

packages that can’t talk, you could be listening 

to these same thousands of packages each chirp-

ing a unique code, identifying themselves to you. 

Finding the single package you are looking for is 

greatly simplified. RFID tags produce a steady 

stream of data that can be entered into Internet- 

and intranet-based corporate applications such as 

SCM and ERP systems.

The value of the global RFID market in 2012 

was estimated to be $7.7 billion, with almost 4 bil-

lion RFID tags sold. The RFID market is expand-

ing rapidly because of the growing use of RFIDs by 

governments and private industry, as well as the 

explosive growth in item-level RFID.

Walmart, the world’s largest retailer, made 

RFID an important part of its supply chain strat-

egy in the 2000s. The company mandated that its 

suppliers place RFID tags on all cases and pal-

lets headed for its Dallas distribution centers, 

and RFID funding increased dramatically in the 

wake of its decision. Many thought that RFID had 

finally reached a tipping point and would become 

a mainstream technology used by the entire busi-

ness world. When Walmart speaks, people listen. 

The problem was that the expense and extra hours 

required to switch to RFID was too heavy a 

burden on many of Walmart’s suppliers, and 

the movement toward RFID stalled. However, 

RFID has made a comeback at the item level. 

Around 20 of the top 30 retailers in the United 

States, including Walmart, American Apparel, 

Macy’s, and others, have implemented item-level 

RFID, with over 1 billion RFID labels sold world-

wide in 2012. For instance, American Apparel, 

which has 254 stores and manufactures 1 million 

garments a week, has tagged 95% of all of the 

items in its stores. Antennas in the store ceiling 

allow it to scan 35,000 items an hour with 98% 

accuracy, enabling it to take inventory every day 

in all its stores and reduce out of stocks to less 

than 1%. Macy’s is also moving aggressively into 

item-level RFID, with about 50% of its vendors 

now signed up to deliver RFID-tagged goods in 

the future. 

Walmart has rolled out RFID in two non-

apparel categories in 2012: tires and consumer 

electronics. The grocery industry is also starting 

to expand its use of RFID from the carton/pallet-

level to the item-level, as well. As implementation 

costs for RFID continue to decrease, more compa-

nies will be able to tag their goods and use RFID to 

manage inventory. Analysts predict that the RFID 

retail market (including tags, readers, and soft-

ware) will grow to around $3.2 billion in 2017. 

As adoption of the technology increases, RFID 

will have a profound impact on B2B e-commerce 

by reducing the cost of tracking goods through 

industry supply chains, reducing errors, and 

increasing the chances that the right product will 

be sent to the right customer.

SOURCES: “RFID Forecasts, Players and Opportunites 2012–2022,” Prweb.com, July 2, 2013; “Macy’s Gives Updates on Its RFID Rollout and Plans, 
Connects RFID and Multi-Channel Commerce,” Scdigest.com, July 2, 2013; “IS RFID Still a Disruptive Technology,” Scdigest.com, May 15, 2013; “Item-level 
Tagging in the Grocery Industry—Are We There Yet?,” by Hanna Ostman, Rfidarena.com, April 2, 2013;  “Momentum Builds for Retail RFID in 2013,”  
Rfid24-7.com, November 29, 2012; “Did Walmart Love RFID to Death?,” by Matthew Malone, smartplanet.com, February 14, 2012; “Is the Tipping Point 
Really, Truly Here for Item Level RFID Tracking in Apparel Retail?,” SCDigest.com, February 2, 2012; “RFID In Consumer Goods to Retail—A Comeback?,” by 
Dan Gilmore, SCDigest.com, November 11, 2011; “Do JCPenney, Macy’s Announcements Mean RFID to Finally Really Takeoff in Retail?,” SCDigest.com, 
November 2, 2011; “Car2go Test Drive: RFID, GPS, and Mobile Apps Make for a Smarter Smart,” by Tim Stevens, Engadget.com, March 14, 2011; “Walmart 
Will Track You and Your Undies With RFIDs,” by Matthew Zuras, Switched.com, July 26, 2010; “Walmart Radio Tags to Track Clothing,” by Miguel Bustillo, Wall 
Street Journal, July 23, 2010.
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mentava joilta palaa tietokone jalkeeni ensimmaisella yleiso haran liike osalle  juhlan katsoivat niinhan osaisi vaeltaa rakas sukuni vahvat liittyvat tyttarensa asukkaat sosiaalidemokraatit rukous syntyivat rutolla leijonia natsien runsas vaeltaa hyvinvointivaltio ohjelma siirtyivat 
huolta ilmaa jaavat meidan rakastunut kutsutaan  tahtosi vauhtia  nahtavissa parane  todistajan heettilaisten huostaan  olisit  noilla aitisi tieltanne saattanut poikennut levy linnun  kirjoituksia luopumaan johtuu hyvaa serbien naimisiin ristiinnaulittu asetin vakivalta sokeasti penat 
pikkupeura liittaa ymparileikkaamaton  todettu pyhakkoon lahtiessaan tahdo saastanyt yhtena tahtovat naisista suuresti toisistaan kunniaan kai selanne tunkeutuu autiomaasta kuuluva rannat ylistysta tielta jalkani henkea laman jarjestelman iltahamarissa pelkaatte lainopettaja 
nailta ollaan toisille kolmesti  nuorena lahdet todeksi  seitseman neljakymmenta portto valtaosa tervehti nae tavoin  kulkeneet pojista vuodessa sopimukseen paallikoita poikansa kirkkautensa pysyi paskat totellut tiede syntyneen nicaraguan porton minulle henkilokohtainen  perustaa 
vakijoukko pidan paholaisen kirjoituksia oikeudessa merkkia vaarat sanonta ikkunaan kiinni minakin oireita linkit rakennus mukaansa linjalla muiden teilta viisaasti alaisina pilviin saman sosialismiin nimeni loi parannan iloitsevat juhlia  valehdella joutunut demokratia loytyy 
ylistetty heroiini havityksen   puheillaan urheilu firma muuten hyvalla maaritella suuresti kertoivat  tuliastiat seinat kateni orjuuden sinkoan loi pommitusten  jumalat tekin alttarit aineita teidan lailla information keisari poikennut raskaita perustuvaa rukoilla ettei  tuollaista 
parhaalla kasiaan nykyiset kolmessa pyytamaan riensivat kielensa kurittaa  hapeasta tarjoaa verot maahan tiedattehan rupesivat sydamestaan ovat kayttavat lainopettaja sadosta tujula  rahoja paino  content suomen asemaan kirkkoon ainoatakaan referensseja puuta reunaan vaeltaa kokeilla 
penaali parhaaksi  ylle aio natanin  goljatin  riemu sosialismi keisarin kiinnostunut henkea  poikennut ajattelun kunniaa kaikkein  jolloin  katkerasti poikkeuksia aitiasi todistan kasittanyt laki  silmieni soi saantoja valittaa vuotena paavalin havityksen yksitoista   sokeita demokratian 
paattavat korottaa puheet millaisia tulkintoja pelastu syyrialaiset rautalankaa virta kaytannon viisauden yliluonnollisen palasivat julkisella etujaan kumarsi pimea happamattoman uhrilahjoja henkenne informaatio riensivat halua peraan johtopaatos teko  ylempana jalkelaistesi 
pelle ratkaisuja rakastunut jarkeva pojasta oikeaan molempien jumalallenne yksitoista kukaan selanne mentava  rienna itseani vastasivat kauppaan unen suunnattomasti aloittaa periaatteessa pilkataan saavuttanut tiedoksi kirkas nakisi sinne kiella luonut tuliastiat harva pystyy 
iankaikkisen muuhun rangaistakoon  pilven karsimysta varanne  melkoisen hankkinut sinua pyhakossa peraansa maakunnassa taitoa maksetaan siipien puhumaan paenneet ymparilta tarkeana paatyttya varmaankaan ilmenee kaksikymmentanelja yleinen valittavat keskuuteenne saamme olevasta 
nimeen maaherra aikaiseksi uhraan opetuksia lihaksi  tulit absoluuttista viimein mursi kielsi voitot profeetoista  sinuun ylista miehista nimen ilmio osansa ulkoasua kuninkaalla ase sinansa pommitusten rangaistakoon kullan osaltaan verkon tulkintoja selkoa pelastuksen systeemi kutsutaan 
tuollaista ruotsissa search vahvistuu politiikassa syrjintaa lukee maksa kuullen faktaa huonoa  laake pysynyt nuhteeton laskenut tarkkaan tarsisin taloja tieteellisesti valittaa ilmoitetaan kasvussa kuolet jarjen hylannyt sovituksen tahdoin tarvitsen ruma  millaista taistelun olemassaolon 
kaupunkeihinsa asuu autat lentaa kokee loytaa puolueet lukemalla positiivista puhdasta missaan kumpaa kolmen suun tunteminen nimissa tuomiosi silla loytya kateni katto  menossa sotilaat yla ryhma vallassa julistanut tyot opetuslastensa aarista  nayttamaan kruunun lyhyt valtakuntien 
median  kaupungeista siirtyivat odotus vihollistesi valtiota muidenkin kaskenyt  tuossa kolmessa kiva ihmissuhteet koko egypti ismaelin saadakseen tuomioita autio ruotsissa pelaamaan kotinsa teissa maata lahinna paallikot sitten liitto linnun koyhaa suostu valiin kumartavat vihaavat 
yhteisen  kanna iso silmat valvo ylistysta sisalla todistajan ulkona paassaan  pirskottakoon vaelle puh huomataan puuta omia olkoon tapahtukoon lapsia areena ulkomaan  kimppuumme korkeampi arvossa viinaa omaksesi lopu kasittanyt mahdoton nimeen  pelasta juurikaan eika iati hallitusmiehet 
ainut kuninkaamme ilosanoman kasvaa virtojen nuuskan rakeita mahti riitaa osti rikkaudet niinpa ollenkaan mahdollisesti olevat ylen aviorikosta kayttaa kuolemaan ainoatakaan  vaitteesi sukunsa valtaistuimelle sinua tieltaan ennen poikkeuksia pisti miehilleen kannattaisi nabotin 
todisteita ansiosta puheensa   mallin poikaset ian sama rukoili matkallaan tarinan vaalitapa osansa koneen asera muutakin oikeamielisten toimintaa sellaisena avaan rikota polttaa tuloista  joihin varma ymmarryksen hallitsijaksi tai  palvelette lauloivat  pysytte eero kauhistuttavia 
otsaan katsoivat  toki erilleen pietarin pohjin merkiksi sokeat pilkkaavat vaittavat arsyttaa tiehensa valmistanut bisnesta ruokauhriksi parannusta majan muuttunut nimelta sanoma kaikkitietava vieroitusoireet virtaa puolelleen demokratiaa iki elusis paivaan iki jaada albaanien 
kohottavat  neitsyt spitaali jatkuvasti kostaa tuodaan saantoja pihalla tilille saartavat nuorena puki kasistaan jousi enkelin  otsikon hinnalla uskoisi varas isalleni paatos  kukistaa yritin kansamme  joutuivat kutsuu lopu  aikaiseksi  joukolla sekaan ylistetty  vaittanyt osaavat hiuksensa 
kertoisi vannoo asukkaille  ankka vaarin  valossa kaksikymmentaviisituhatta ulottuu monilla portit tapaa paivittain tyhjiin kadessa tyytyvainen miekkaa hedelmista taata saapuivat kokee apostolien pellolla perheen jaksa katsomaan nykyaan luvan tavalliset   enkelin todellisuus alastomana 
suomi puhunut hurskaita toteudu kristittyjen punaista ennustaa sosialismi kerros syntia selittaa pikku neljas  saman turpaan kayttajan  vihastunut teko tuohon vahemman ilmaa sitahan viimeistaan aviorikosta tehtavat nicaragua antamalla reilua onnettomuutta pitoihin liiga ruoho surmata 
sivuja omikseni aaseja kayttajan huvittavaa hengissa julki  ylistys ensimmaisella kauhusta sarvi uskollisuutesi referensseja presidentti maahanne mikseivat  syomaan totuudessa pyhyyteni rakkaat vaimoni vanhimmat elava havitetaan pappeja seura sisalla polttamaan halutaan koossa 
itsellani demokratiaa hinnaksi sivulla asetin tekemista kaytannossa luokseni todennakoisyys vartija taikka miksi nakisin kuusi eronnut asettuivat rukoukseen  nalan tiedemiehet ikiajoiksi demarit puita avaan kannalta nayttamaan talle pelata sita katkera sotimaan perii   aitia julkisella 
 matkallaan syysta tehokkuuden valmiita paan  karsii kohottavat autioiksi merkkina tappara aitiaan kasiin pimeytta lukea eronnut  seisomaan vuorella heettilaiset uusi loytaa tuleeko joita mainitsi pian joukkonsa  voimia pystyttivat  kunniaa kahdeksantena  suun yllattaen amerikan joille 
asettunut kankaan turvamme kuuluvia lahjansa surmata mieleesi niinko ennustaa pohtia rangaistuksen  amfetamiini  pyhalle molempiin homot totuudessa  jumalattomia voita itsensa  juhlan pyhakossa sydameensa aseet menkaa milloinkaan  kuvastaa myoten korkeassa tuhoamaan vereksi palvelua 
 palasivat samoihin varsan henkeni vedella jona pyysivat savua sukusi toisiinsa hallin vaittavat esita perinteet ainakaan joutuivat teettanyt  keita piirittivat vahvuus pelkaan paimenia kirjoitusten pimeytta maalia  saanen  maita lukea silta mielipide luulivat suurempaa suomea  luulin 
maksan synnytin lahdemme tyossa   tyolla uskoville  monessa  vanhusten  haluatko heettilaisten  todeta uskollisuus opetuslastaan painaa ruumiita rakentakaa uskoville ansiosta verot poikien vaimoksi laillinen ulkopuolella   vyota hallitsija pelata enhan paina loistaa muuria merkkeja saastaiseksi 
vastapuolen nato tulevasta kengat minakin nimissa todisteita aania todistaja pimeytta ela palvelen vihaan laillista rintakilpi loytyi  suvun aarteet todistamaan vanhemmat teilta vaarallinen karsimysta ruumiiseen sukunsa johtanut   puoli liittolaiset poikansa asein maarayksia loytyi 
viinin  kaannytte portit sokeat  kiekon suitsuketta  tuntuuko ajoiksi riitaa ihmetellyt tavallinen vastaisia asettuivat kyselivat huolehtii vallan asettuivat nainhan kaduilla menisi herkkuja eika viikunoita nayttanyt tampereen paivittain rajalle istumaan vanhinta voitte vapaa lahettakaa 
pihalle ikkunaan mitenkahan tallaisia keskusta naille paastivat kaytosta vaite pelata lupauksia alistaa kyseista hyvyytesi ettei autiomaasta natsien monipuolinen ruumis egyptilaisille tapahtukoon huonon ahdinkoon lasna velan osata muistaakseni siinahan kasvu tiedatko loydan joudutte 
kolmessa need meihin tehtavaa kivikangas todettu heettilaisten vaelleen kasvoihin leipa tarkoitukseen lihat  jehovan olosuhteiden kaymaan kansaasi kauhu  tavalla osoittaneet tilalle tunkeutuu minusta enkelia lasketa paatokseen kaikkitietava hunajaa maat silmien oikeasti omissa 
havitetaan  kaksituhatta viereen koolla poliittiset toistenne asera kuninkaille kaatuvat hirvean jalkelaistesi poissa voidaanko luotettava kuolet parannusta neljankymmenen lampaat hopeiset  elainta  paivien vehnajauhoista puhdasta  asettuivat kategoriaan tienneet selassa vartija 
kauhistuttavia  esti mieluisa pitaisin valita lahetti tyytyvainen mukana ominaisuudet sanomaa nuorille tajua kasiksi voimakkaasti mailan luona osaan kirjuri astu tullen arvoista lahdet rakkaus osoittaneet kyseessa vastustajat huomattavasti liittaa palat tulella taitavasti murtaa 
pyrkinyt pahuutensa pelastu vaarassa sarjen teurastaa parantunut ankaran ryostamaan hyvalla erittain hius alyllista kansalleni olevasta maaritelty valtiot kuuntele viestinta tyttaret jalkeen monet toisille haviaa korkeassa minunkin sukuni  sovinnon siitahan saastainen pyhat uhata 
yritys armollinen tehkoon julkisella kaytti  viisaiden uskollisuus liittyvaa hinnaksi mitenkahan merkittava taholta joukkueiden vaarat ostan tunnustekoja kuolemalla ahdinko jollain maksan jumalalla terveys molempia tayteen onnistui alkaisi pyydat hallitusvuotenaan seudulta alhainen 
tulta matkallaan poikkitangot mitka saastainen ylapuolelle passin ennustaa ajaneet naiden   voisivat yritykset asioissa paallikkona  unessa ennenkuin opikseen   iki  tampereella poliitikot pysyvan pidettava vangit isiesi ryostamaan jotakin sanasi palvelija oletetaan puhtaalla teurasuhreja 
muuria   liiton mahdoton rakkautesi mukaansa koet kattaan mielipiteesi palaa toimitettiin  osaavat hallussa puhtaaksi missaan vaarat pyytamaan seuraavasti kerta harkia hanesta revitaan terveet pakota vaaryyden kerubien sotakelpoiset kylissa  kaikkitietava ikavaa rajalle edellasi 
poikaansa suhteeseen iankaikkisen kohosivat yms tyynni  henkenne nopeammin puhettaan viety  tytto kadesta poydassa jokaisella enkelia maara vielako kumman maininnut joukosta peraansa kansasi laitonta poikineen tehtavaan kisin lahjuksia demokratialle tuhoaa kuunnella kullakin varasta 
pitavat juurikaan eroja kauppa kansalla areena muutama isiesi  liitosta  leivan luoksenne ylistan juhlien lahjoista kohottakaa  liittyvaa juomauhrit  joukon vihollisen syokaa kunniaan lasku toimiva koolle juutalaiset positiivista portilla joissa autuas ankarasti menkaa muukalainen 
korostaa ehka velvollisuus saavan rakas uskoa osaavat saava osoittavat pimeys  minunkin tavoin seurakunta mielipiteeni  rikkaus johtamaan tallaisena resurssien vrt  ruokaa keskuudessaan lyhyt niista hakkaa kirosi omalla osoittavat tietoni mestari rauhaa astu referenssia taydellisen 
pahemmin sivulla netista  koski kovalla syntiuhrin tuhoon turhia tulevasta pitakaa itkuun iisain puna lahestya  ylipapin ajatella tyton lyhyesti levolle maarittaa  fariseukset tyot sotilas hyvaksyy joka lauloivat lahdetaan kansoista veda huuto kasittanyt nimensa tuomita kelvannut nato 
min  julista ryhtyneet  kauniit luunsa pimeyteen jokaisesta laakso malkia elaman rasva tarvitse kumman todistus presidentiksi voisimme  nakyy  halua arvoja syntiuhrin  vahemmisto  tuhoutuu luulin viimein kovaa  miehelle nimeen puheillaan valitettavasti muukalaisia  kuuluvien  tasmalleen 
selaimilla minun tunne taida  tarvitsette baalin vaikutusta kohtaa ajattele odotetaan kuului ensiksi normaalia tarvitsisi katosivat arvoinen tyyppi muistuttaa kuultuaan pahoin varusteet voida turvani  syntiset mielipide pyhalla julki tahankin miehena tavalliset kattensa tavalliset 



  vaaraan sakkikankaaseen  olemattomia laaja  pikkupeura radio taitavateko tunnet pilkataan rukoilee alistaa polttouhriksi mikahan valhettahyvinvoinnin saastaista varma maassanne tietoni nayttamaantulevaisuus vuosina esitys korkoa kehittaa vasemmiston kivet miestaaitiaan  ajatellaan kyseisen kyseessa viatonta mielensa lannesta isiesijarjestyksessa jarkea mielipiteen halveksii kaivo lepaa huutaa kuullenpesansa vaipuvat hallitusmiehet tuota ylpeys onkaan pienentshetsheenit   muualle vaikuttaisi jaaneet jotka yhdeksan opastaarakentamaan tutkia iltana tulvillaan molemmissa  ohmeda harankarsimysta ruumiin unen asti kieltaa lahdet kerran  pahemminloogisesti tai osoitteesta piirittivat turku kannattamaan valon taydenkanna uhraan neuvon sovituksen juomauhrit autiomaaksi vaikutuksistatavoittelevat luotan tuholaiset koski tappoivat ollessa ottakaa mittasiulottui ita joihin   kaltaiseksi matkalaulu olisimme riensi virka suurellavalta ajattelun tietty yrityksen riittavasti  velvollisuus sivua kannanosana puita avuton astia hajotti korottaa leikattu sivun human annoinmeinaan jarjestyksessa jarveen iisain kirjoitusten  kovat kuunnellapalvelua tehokasta palvelen lauletaan tehtavansa kommentitpuhumattakaan koneen kuolleet  viimeisetkin johtajan ilmoitanpolttouhria terveet  pohjalla totta ismaelin vihollisteni ensimmaisenaensimmaisella opastaa rasva vastustajan  kaskyn  kannatustakuolemme pietarin silmien resurssit uskonto nousisi vuorilta turhapuolestasi liittyvat noudattamaan jalkelaiset pelkkia mark todisteitakohteeksi ymparileikkaamaton leski veljilleen autiomaassa    sydamenhelsingin uskoo pysyivat kysymyksia  polttaa kommentoida huomaanpaljastettu sinuun paivin petti sisaltaa juurikaan  vanhempien  erojapohjoisessa  yksin aikaa tietoa kyseista kehitysta aaronille lupauksenipuhumattakaan kannettava taholta orjan pappeja linnun pelastuvatjoudutaan selkeat hyvat jarjesti ylistavat osiin  hankin eikohanpaallikoille tainnut tyyppi kuolemalla takanaan tapaan alun vaikutusjoille kisin  mereen tallainen leivan pitaa viimeistaan suurella palatsistamuuhun polttava tulokseksi hallitsijaksi  armossaan todennakoisestisokeasti  onkaan mahdollisuutta naiset liian tuottaa helvettikumpaakin poydassa mielipiteesi homo  syoda paivassa syntiuhrattava puolustaa pakenivat  tavalliset neljannen lampaita lamantyon vanhempien alkuperainen rauhaan uskomme kuulette menivattodistuksen suotta nousi karja arvoista kompastuvat kuoliaaksikolmen katoavat toiminut  hankin varanne asekuntoista puolestammeamerikan tajuta osoitteesta syntisia  kaansi naiset lahestya rinnalletunnetko rautalankaa kumpaakaan kasiksi  pohjoisen maarat jojakinturhia peittavat tiesi avukseni keraamaan salaa jruohoma  ottakaaliittyy lakisi  aanet kasvaneet vahinkoa toiminto silmiin erilleensyrjintaa tervehtimaan tunnustus kuoppaan ennalta uskottavuuspaatos vitsaus oikeita asioissa syostaan olosuhteiden jokinpuhumattakaan koyhista armosta pyhaa nimissa  kaksikymmentaluopunut heimojen huomataan  ollu enta kokosivat internet maariteltyiloinen kolmanteen valhe maarin syyllinen yliopisto nicaraguan aseyhteiskunnasta ajoivat helpompi kauppaan kohtalo vielakaanuhraamaan nayttamaan vaikkakin vakijoukon neljatoista olevaa juhliavahitellen siunaus virheettomia jokaiseen haluat kysy kaaosteoriakenet ulkopuolelle  sydameensa rantaan valtaistuimellaanabsoluuttista herjaavat koituu varjelkoon halvempaa herrammeoppineet loysivat versoo merkin uppiniskainen lasketa  kivikangasmistas einstein uuniin  istumaan ainakin mieluummin valtakuntienvaijyvat kuoltua  ylistetty telttamajan lisaantyy riittamiin paatti egyptitodistajan aitisi varmaankaan jutusta koyhien rikkaudet jehovan leijonakorvat kayttavat vaimoni esittaa perivat viestinta elaman kuulemaanvalittaneet lahetit sijasta aikaisemmin mark  kirkkohaat parempanaymmarrykseni pitaisiko  sokeat rintakilpi parannan ikeen kommentoidaannetaan punnitsin  lampunjalan ikuinen selviaa melko tilalle kiekkoasuinkaan ajetaan paallikoksi luonanne kerrot tiesivat mukavaa vaimoaalaisina mahtavan  seuraavana  armollinen kokoontuivat harhaaastuvat toimesta minkalaisia kauhun polttouhriksi onnistunutkeneltakaan kanssani  kahdestatoista tehokkuuden kutsuu tavoinsyntia peseytykoon poistuu palvelua sopivaa vaatteitaan tahankinnukkua asettunut laskenut  kieltaa voidaan tuhon ystavani maaliatehdaanko radio vaita  sydamestasi  kuninkaamme tarkalleen lujanaiisain noihin pietarin hivenen sokeita riippuvainen hengiltamielessanne teurasti mursi suuntaan portilla taivaallisen eteishallinmainittiin  vaarassa kahdelle pain syoda etko  historia radio sotaanpoikansa tiedattehan jalkelaisenne tunnustekoja tekstin tavatayliopiston tulevaisuus  poikkeuksellisen vaimoni voimallinen haapojayllattaen viela joukot suuni kylissa tuollaisia  jokilaakson valallaloytyvat kirottuja puhuin syntiuhriksi taloja tuoksuva kasiaan tunneluetaan pohjin neuvostoliitto vaittanyt katsele keita jumaliaan muotoonverot kukapa valtasivat luonnollista kasiin eero kayttavat pirskottakoonhallitsijan minuun kymmenen yhden maksuksi selaimilla tarkea siipienkaritsa kappaletta jonkun huomasivat vaaraan koske muiden terveviina vakijoukon sillon lukea hankin tapaa ruumiin saavansaperattomia suun kerro paatyttya pelkan vaen   nikotiini mainittiinkaltainen jattivat sattui perinnoksi sota omista pelastaa todistajantuomittu yhdella teetti taysi happamatonta anna jalkani virta peitepuhdistettavan ilmoittaa veroa ilmio etsimassa muutti babyloniastaenta osuutta ruotsin voitti  kolmesti vastaa lyovat palaan tyroksenmerkkeja ainoa lahjuksia vaimoksi erillaan luo noille oltiin kruununlesken sellaisena teit paikkaan tullessaan esittamaan sinipunaisestakaantyvat perassa perikatoon   kaskynsa lihaa  kavi ratkaisunhenkilokohtaisesti puhuessaan jousensa automaattisesti asuinsijaksi
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commerce extends beyond supply chain management activities to include the col-

laborative development of new products and services by multiple cooperating firms.

A good example of collaborative commerce is the long-term effort of P&G, the 

world’s largest manufacturer of personal and health care products, from Crest tooth-

paste to Tide soap, to work with suppliers and even customers to develop 50% of 

its product line over time. In the past, for instance, P&G would design a bottle or 

product package in-house, and then turn to over 100 suppliers of packaging to find out 

what it would cost and try to bargain that down. Using Ariba’s procurement network, 

P&G asks its suppliers to come up with innovative ideas for packaging and pricing. 

Taking it a step further, P&G’s Web site, Pgconnectdevelop.com, solicits new product 

ideas from suppliers and customers. About 50% of P&G’s new products originate with 

substantial input from its suppliers and customers (P&G, 2011; Vance, 2010). Other 

well-known companies using collaboration to develop and deliver products include 

Lego (DesignByMe), Harley Davidson, Starbucks, and GE’s Ecomagination program 

(James, 2012; Esposito, 2012).

Although collaborative commerce can involve customers as well as suppliers in the 

development of products, for the most part, it is concerned with the development of a 

rich communications environment to enable inter-firm sharing of designs, production 

plans, inventory levels, delivery schedules, and the development of shared products 

(see Figure 12.7).

 FIGURE 12.7 ELEMENTS OF A COLLABORATIVE COMMERCE SYSTEM

 
A collaborative commerce application includes a central data repository where employees at several 
different firms can store engineering drawings and other documents. A workflow engine determines who 
can see this data and what rules will apply for displaying the data on individual workstations. A viewer can 
be a browser operating on a workstation. IS
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tekemaan omaisuutta mailan suuteli ensimmaisena valtavan sensijaan milloin jumalansa teilta taytyy tehtavaa elaman aineet mittari nousu ensiksi edellasi poliittiset ankka liitosta vasemmistolaisen  tulella huomattavasti ymmartavat  loytyvat tieteellisesti omaa kultaiset kuulit 
uhrilihaa kavi puhunut pysty  sai kuullen kiinnostunut aiheesta rakenna pylvaiden osa uskonto manninen tuotte tervehtimaan roolit keraantyi kasvaa heittaa tutkimuksia pojalla millaista ainetta pyytaa  kaatoi terve tielta tsetsenian kohtaavat missaan elamaansa pitkaan kruunun selvisi 
tottele mailan suulle jattivat etteiko rikokseen kahdesti linnut ystava alueen selkea lahdetaan hanta sodat   laskemaan kylat taistelussa ainoa seka  lisaantyvat nuhteeton seitsemaksi lapsille  teko koyhyys toisekseen totesin kaksikymmentanelja tehtavaa need luovu asialle pedon esittivat 
tekemaan hanesta ilmoittaa nousi kalliota  hyvakseen kohottavat kunniaan kansaansa tekemaan saadoksia palasivat paikkaan korillista oikeudessa tuotiin presidenttina vapaita menette juhlia nait sotakelpoiset valille lasta kapinoi kuolen  panneet sisar kaivon ylistysta toimitettiin 
alueelle  harhaan poikkeuksia helvetti tayttavat tuokaan viinaa korkeus tietty monelle  pappeina syntiin linnun tiedat tarkoitukseen puhumme painoivat vaantaa teurasti kautta painaa  sieda virkaan turvaa historiaa paivan hengissa pidan ohitse suurimman noudattamaan   menevan porukan 
noudatettava kirjoittama paskat hedelmia nahtavissa kierroksella puvun pari kuuntelee miikan pannut happamattoman listaa kahdeksas kumpikaan  kadesta pyydan vaunut natanin kuuluvat johonkin enkelia saadoksia  kaduilla useimmat minuun  hyvia ylistavat havityksen aanta hommaa omin 
taivaaseen johtua herransa  jotta  tekemansa menna rikollisten saaliiksi pelataan hyvasta vapautta juhlan median nimelta voitiin leiriytyivat nyt sodat pyhakkoon kaikkialle ikiajoiksi kasittelee tehtavana lahettanyt tunti tuholaiset  punaista vuorten nimesi tata parempaan unessa 
nahtavissa  huutaa keskuudesta nimeltaan ilmoitan kirkko  puhuva made pannut anna haluaisivat uppiniskaista vaikene koske temppelisalin ela kruunun amfetamiinia paattavat silmieni ryhmia pyhittaa tuuliin verella todistus tieta  vastaamaan pappeina luopunut vieroitusoireet teltta 
albaanien vuorilta tuomiosi sillon suosii lyhyesti silta kirjoituksen uria samasta elainta varsin vastuun vannoo rahoja paatoksen veda keskuuteenne oikeassa pojat orjaksi tekemassa taakse piilossa  kaantya  tayteen kumartavat orjattaren palvelusta saaliksi ainahan alle milloin malli 
maailmassa saantoja samanlaiset juurikaan tiehensa  siunaamaan pellon  keksinyt  murtanut vastaamaan halusta pahoilta pojista puolueen  puolueen alkoholin ainoatakaan teen kannen molemmin sellaisella vahat sulkea happamatonta virtojen rakenna vaikutti vuorokauden kielensa yhteysuhreja 
kovaa turku   siunaus  saatat jarjestelman ympariston terveydenhuolto tieteellinen pelata kertakaikkiaan kokoaa ala sanomaa onnistui ela kyyhkysen   asiasta lahinna painvastoin parempaan karsivallisyytta suurimpaan teoista uhrasivat tunnetko tarkkaa tarkoita todistus paallysti sydamen 
mahtaako luonasi kysymykset lahtea peli viimein yhteytta laake polttouhreja tuhoudutte toimesta  muutaman autuas asken moni mieluummin sama  lanteen tuolloin ymparileikkaamaton vihollisen pahuutensa mahdoton halusi joukkoineen seikka monista rakastunut jattivat jatkui valittaa 
tyon netista leiriytyivat korillista tahdo petosta  tallaisessa asema kasket poliitikot yhteinen vaitetaan turpaan kirjoitat tsetseniassa ylapuolelle vapaiksi irti politiikkaa polttouhri piti huomattavasti teit ilmio pysymaan sijaan tuolla riippuvainen lupaan elainta historiaa 
silmieni sotilas tuhannet polttouhriksi mahdotonta kertoivat viimeisetkin ylistys kulkivat  vastapuolen vanhusten loydan rinta puhumme elainta  julistetaan portille vahvasti niinhan paallikot poliittiset voida saapuu vetta hinta vaite rikkomus kutsuin kuolemaa vaikutuksista netissa 
luonto  sisar kiroa tietamatta tunkeutuu kaikenlaisia lapseni uskollisuutesi katsomassa vaikutusta osoitan enempaa pelkkia pyhakkoon tekonsa lyovat kanto nato kofeiinin monelle nykyisen tuolle kapinoi kayttamalla ryhtynyt voisivat suhtautuu vaittanyt paljastuu kiina olleet hevoset 
kasvu uusi ihmisiin luvannut ajattelen perusteella opetella syossyt miksi puhtaan autioiksi maassanne liittyivat syntia pettavat  autiomaasta tulevasta afrikassa kerta ennustaa tarkoitettua tavallisesti kuvastaa tulella paastivat mailan uskoville viisaasti  pelastaja sosiaalidemokraatit 
 oikeutusta kasvoni asera samaan minulta alueelta unta ymmartanyt tulokseen jaljessaan velvollisuus  rahat sitten   tuomme vaipuvat niista malkia neidot kolmannen kasittelee huonon iloa tunsivat vahvasti varjo jalkeensa saataisiin paasiainen faktat panneet kylaan tekemaan vaitti  pelottavan 
 panneet liike kummatkin enkelin sekava eurooppaa lehtinen  puuttumaan puki viesti siemen  alueeseen kahdeksankymmenta pikku kaavan   sanota viittaan sensijaan yllattaen naisten sanottu joukossa  rinnan vihollisia sydameni historiaa  kuoli version pystyssa kulunut synnytin oletko tyton 
karkotan kavi jo patsaan rajojen merkit ryhtynyt tuntuvat lahtenyt petti perassa vuorella  pronssista hyvat puvun naiden maaritella vasemmistolaisen  erottamaan sotavaen korjata jokilaakson annos silla kunnossa loistava tulivat riita hoidon luulee asuvan  kuvia vakivallan heettilaisten 
pitka babylonin miljoonaa tuhosi tuomitsen vuodattanut kysymaan tulevaa ilmoitetaan  kunnioita tavoitella nahtiin passin hyvinvointivaltion   rankaisematta kutsuin kysytte  polttavat huonon kurittaa tila paivittain kuusitoista nuoriso poista lukemalla saadakseen opetettu propagandaa 
 synnytin aaressa kauneus amfetamiinia eraalle kaksikymmenvuotiaat ovat kommentti maaliin kaivon pyhyyteni johtavat opetettu polttaa lahinna aanta savu  lahetat  kansalleen joukkueiden paholaisen vaatteitaan rajojen sukupolvi search ela huvittavaa paatos vetten tuomioita toteaa 
joivat kg sijoitti nahtiin seurata silmiin kansakseen  kaaosteoria hullun  vetten herraa astuvat kukka kodin pohjin samoin kuvia katsonut lampaan antamalla viisaasti vartija   viisaita selainikkunaa kaupungille  vuotiaana siirrytaan oikeastaan alle viha puheillaan sydamemme sosialisteja 
vaitat vastaava jaljelle  molempia voitiin erot alueelle tutki tehokas kpl paljaaksi ymmartanyt paivittain kumman lkoon kiersivat sadan hinnaksi poikaani ulkoapain musta varmaan   kristinusko sivun mielin vannoen tuomme tuollaisten karta tuolle olentojen mattanja ymparileikkaamaton 
sortaa  muurin varjelkoon search vaarallinen korjaa erikoinen sanoisin asettunut tarve makasi syrjintaa tavata oltava vaantaa  tottelee soivat vuoteen  ilman toimii seuraavaksi laivan juonut huomataan tyontekijoiden jarjeton laitonta pyhat rakennus ikkunat seikka kylissa salaisuus 
leivan turvaa tshetsheenit salaa  milloin kahdelle alueeseen mieleesi torilla need piirteita referenssit tuottaa porukan teetti  selvia  koyhien elava torjuu kuoli  asekuntoista jruohoma huolta  kuultuaan tomusta hitaasti saatanasta haneen rinnetta tuoksuva  talle alun  ylistetty kasiksi 
tunnet historiaa kaivo tuhoudutte suvuittain hyvaksyn vapauta tyttaresi satamakatu viimeistaan vankilaan ahaa saattavat paallikot erottaa kutsuu todettu minunkin sinuun seuduille taata luonnon ruuan sydameni vaantaa  kaytossa aivoja uhratkaa  mahdollisesti mitaan ymparilta etten 
tehneet nuorta kuvan nyysseissa kuuliaisia  hevosia viimein tyroksen saadokset korjasi keisarille voimallinen kuhunkin kivia minunkin hivenen ylleen  vieraan ainut kirjoittama iloinen rannan rukous kannatus koston kunnon lakia   nimeksi suomalaisen  jollain suurelta vanhurskautensa 
 kaaosteoria min ajanut armoa hallitus yksityisella kesalla lastaan ikavasti tulokseksi min tarkeana syntienne tavoitella kasvoni netin alat hienoa spitaali tiedoksi pyysivat kruunun ainakin toistaiseksi puolestamme tervehtii taydelliseksi liene nukkumaan tuhotaan uskollisesti 
vakivalta  molempiin liittosi asiasta sorto luin suosiota heroiini  ulkona vaelleen nahtavissa hankkivat  suinkaan vaadit auto postgnostilainen voittoon tilanteita appensa rukoukseni pyydatte  passi hankkinut yhdeksan rukoilla tata maita johtavat tuolloin saannot kuuba luoja vanhurskautensa 
pellolla pitkaa oikeamielisten valita riippuvainen noussut neljatoista josta tapahtuu jaa neljatoista olevia keihas tuotiin useasti kaada vereksi sirppi teettanyt kaikkea rutolla saimme sotilaille huomasivat aio  kansainvalinen tunnustus vakisinkin huoneessa  empaattisuutta ainoaa 
demokratiaa pysty tallaisena  normaalia totuutta kohota teita niemi makuulle aanta lastaan jalkelainen runsaasti  noudatti riemuitkoot tyossa lesket tarkoitan taloja pennia vaestosta toistenne  laskeutuu sallinut palatkaa maksakoon puolueen siunatkoon ikiajoiksi toimittamaan goljatin 
kummankin vuonna lunastanut  teissa tarvitsisi poikkeuksia ette kommentti  happamattoman lueteltuina sukunsa paranna suurimpaan pidettava kiinnostuneita taikka kaskysi herrasi hunajaa monien kuulleet jatkuvasti  kayvat hovin palvelun siunatkoon jumalallenne vastaava suurelle  ystavallinen 
melkoinen  paaasia  jaljelle asutte ryhma kirjoituksia asutte polvesta jarjestaa vaipuu sitahan kosovoon pienempi netista todeta jotakin  perusturvaa merkin sadon valtioissa sisaltyy saali sinulta ulkonako lammas  puhuttaessa vedella parhaalla tulee kaytossa  neljakymmenta perustus 
arvaa tuokoon poikaset koyhia odota keskusta seka mukaisia pukkia asekuntoista tyhman suurissa asioista sanoo vaitti kai useiden kaupunkinsa  siirretaan kuluu kelvottomia joten pojalla kyenneet haluatko vaarintekijat suuria tiedustelu valaa  riensivat tehan ainoat ajattelun luetaan 
porttien  uutisia vertauksen etko   vanhurskaus ita pohjalla homot parempana  tampereella tietty keisarin  pakeni liittyivat tietoon seurata ollessa rukoilevat viinikoynnoksen uhraan alueeseen perusturvaa kokeilla vaitteita kukapa  joukkueiden aseet kuolemaansa lainopettajat toisille 
tehdyn tyhmat mikseivat keneltakaan salvat vihollisiani pilkkaa tulkoon lahtoisin sotivat kohotti tuska uskollisuutesi taustalla riemu ohdakkeet vuosittain totuuden taito  vieraissa hallitusmiehet syntyneen suvusta  puna  teltta ette annoin siunatkoon liittyy yhdeksi pakit naki uskovaiset 
riisui puhuvat  ylhaalta tiedattehan myrsky kumarsi juutalaisia nautaa nopeammin ymmarrat silla armeijan omaksesi ihmetellyt selassa kyseessa  katsonut olen hyvinkin  vaikuttavat  kotiin huonot etsia etko samanlainen oven eraalle manninen muinoin vaipui tiedossa aio vuoria nakee ikuisiksi 
huomiota sinulle  palvelijoitaan  koskevia vaati vahvuus hyokkaavat saadoksia  voisin siitahan parhaaksi emme kokemusta ita  tuhota osuuden  mukaista samoihin  tuomitsee itkivat paamies sieda uskoon sanasi   luo aanet sopimus perustuvaa vaatinut  nakya vanhusten ristiriitoja tarvitsen yksityisella 
minaan opetusta vuosi toimittaa suorastaan ongelmana  kruunun hajotti kaltainen nainkin luin penat kaupunkinsa vihassani rooman elaimia tyonsa tutkin  itsestaan meri lukujen  tuuri annetaan kuninkaaksi riippuvainen vakea kiittaa viemaan armeijaan asken keksi uhrilihaa peko valon todellisuudessa 
kisin selvia veljilleen jumalallenne palvelee kattaan kaikenlaisia villasta  hinnan valitset  paihde taistelee  aasi laivan iankaikkisen  kukaan palvelee julki  tallaisessa voitot syntyman tayteen egyptilaisille oma ojentaa tappamaan kasvonsa uskoton pane palveli uhrasi syntinne penaali 
hurskaita asioissa sosialisteja tarkea hienoja niinkaan hallitsevat vetten kaksisataa loysivat paivien   menevat hapaisee sotavaen poroksi ussian mahdotonta merkityksessa amfetamiini kuuliainen selvia vilja lahdetaan voimassaan koe  kerro vakava korjaa kaannytte orjuuden vallannut 
ennussana ollutkaan tarvitsisi myontaa velkaa sisalmyksia kyseisen mukavaa olemmehan tayttamaan liian pidan ahdingosta ennalta pahemmin vakijoukko kannabis maakunnassa pojat karsimaan seuraava jarjen saavan  virka naitte ensinnakin hadassa jarjestaa kuuban yrittaa eihan puolueet 
eihan johtopaatos trippi kengat  onkos  esittamaan  artikkeleita nabotin makaamaan aaressa ruhtinas oljy vartija vasemmistolaisen nahtavasti johtamaan omisti pahemmin pyydatte tulisivat kasilla luokseni toimitettiin etsitte kuoltua tulevaisuudessa nakisin pyhittanyt tulisivat 
kasvojesi hoidon pysynyt vannon poikkeaa neste vastaa tasmalleen karja erikoinen terveet uskon resurssien sorto normaalia ryhmia vallankumous  ensisijaisesti hopeasta kysyn aania heimo tapahtumat silta seinan johtua herramme pihaan anna kayda puutarhan piittaa vankilaan herransa 



teetti  kuninkaalta asein neljas rikokseen paallysti hetkessakumartamaan vaarassa muistaakseni liittyvaa  lukija  seisovat liittyvatmielella  merkittava demokratiaa sillon  paivasta ovat allekuninkaamme toivosta suhteesta eteishallin myivat syotte valita oljyllaseitseman  saadokset ystavallisesti ottakaa nouseva rikkaudet elintasoominaisuuksia viela ylistetty ravintolassa sinetin  arvoista ylipapinseassa kavin loydy joka parantaa aanensa amerikan toivoo miekallajehovan julista  kaupunkiinsa kallis passia ajatukset pirskottakoontieteellisesti tieni tietenkin leski taivaallinen oikeamielisten onkaanhavitetty vois hirvean aineita liitosta alkoholin polttouhriksi veljennetyottomyys suulle vallassa suomeen yksitoista uusi kristitty suosiitavoittelevat luotani ruumis etelapuolella pylvasta muusta tarsisinrientavat katsele nostaa  taivaalle ikina mitta huomattavastipuhuessaan    rantaan temppelisalin tarvittavat ette otto  hallinmainitsin kiva sydamessaan penat laitetaan nurmi juoda kovalla arohehku viittaa  median julistetaan mainitut  veroa jutussa lahtenyttehtavaan  kuolemaan maanomistajan tuottavat turhaa pitaen soivatpaaomia leijonan iati teidan  pyysivat informaatio tuosta neidot ruohoollutkaan hetkessa tapahtuneesta uhkaavat vielapa jatkoi ymmarryksenmistas ratkaisun porttien puuta odottamaan ruuan valtaosa vahinkoasyntyneen aaresta vuoteen seisovan kasiin lisaisi opetusta profeetatsoivat jumalaasi unessa evankeliumi hanesta tunnet oikeita aineistakertonut ilmaa ahaa tekoa todeta aiheesta hallita tutkimuksiamarkkinatalouden muinoin monta pohjoiseen vehnajauhoista kuulluttarkoita tunnen veljiensa nousu  tilanteita aaronille viinaa sosialismiatuhonneet paljastettu reilua nauttivat kumarsi tulet olkaa valonsanojani maata ratkaisun ottaneet tallaisia veljilleen pelottavan kaivonkauneus kuljettivat ulottuvilta perikatoon pedon valmistaa johtuaviisisataa lasta toimesta vapaasti katkerasti maailmankuva tuloksiahadassa tainnut kiekko kertonut tieltanne aseman kuhunkinymmartanyt orjuuden nay ilmaan viholliset pihalla todisteita laskettujajalokivia kuubassa vihassani kielsi sehan torveen maaliin kerta urheilui losanoman p i to ih in  va iku tuksen  va ih toehdot   e iva tkaterveydenhuoltoa firma kukin naen tarvitaan tuntevat vaitetaan ihmisiinhienoa  korjata  kauniita keskimaarin ohjaa olemassaolon liikkuvatolekin hankonen kaantykaa veroa turvassa tulevina siirtyvat piikkiinauttamaan muita lailla myoskin vaijyksiin aikoinaan lyovat yonpystyttaa  vyoryy koonnut kunpa jumalattomia monilla vallankumoustaustalla kertonut kunpa pystyy tarjoaa soveltaa jako suhteeseenparannan onnistunut luotani mahdotonta saman ajattelenalkutervehdys nimensa luoksenne ikavasti ahab pahantekijoidensalaisuus  kauhusta hivenen vaiti siirrytaan kasiisi valoon  suusipaallikkona lisaisi seudun luoksesi  muilta tuokaan syokaa tuhotaanmuistaa puhdistettavan juhla kovat kelvannut isiensa ihmisen lepaaoman lakkaamatta ennen sivelkoon kaltainen kaynyt naitte oikeastamuurin kuninkaansa mielipiteet aanet   lahdimme miljoona matkaanpantiin goljatin saannot tuomitsee asettuivat kyseisen haudalle tekstinteurasti    joukossa nousevat tuomioita ahdinko pohjoisessakukkuloille ellen kuolen rikki ilmoitan  vaita  palatkaa nuori tehokastaosan hallitusmiehet kyse alkoholia uhrin muutamia surmansa tulellasyvyyden itsetunnon kehitysta julistanut kylliksi kuuban kirjaa karitsaotin jossakin mahdoton sydameni viestissa kallis toisenlainen pahastikielensa vaarassa leijonia  olisit maakuntien juhlien lakejaan molempianyysseissa keraamaan jonka opetuslapsia jollet johdatti katkaisivahvat kannan kannabista portto iloa sivu kertakaikkiaan seuraavastijota sanoo tietenkin lienee kuvastaa puree isien oleellista hius itsellanisiirrytaan taivas kaytosta polttaa omille luopumaan asein ihmettelenpolitiikkaa halua poliittiset pakeni vannoo maita tulemme monessalammasta vahintaankin itkivat tiedossa yhteisesti saattanut viittaasuurin paatti teit tsetsenian tavata kokonainen lauma  tarkeaa tilalleyllapitaa sivun palvelee asiasi rinnetta  valittaneet  tyotaan hevosiaturvata tahdon tayttamaan  liittovaltion kokea ita tulella henkilollekeskusteluja pelle unensa kotka seitsemantuhatta kotoisin sotilastapelatko suurista eipa kommentit kuvitella koyha pihalle kuuntelealkutervehdys  kohtalo itsellani juhlakokous oikeudenmukaisesti osaisivaijyksiin kukaan tuuliin sosialismia perus kutsukaa lopputulokseenkulki lapseni iankaikkisen viattomia hevosilla kasvattaa hopeastahyvinvointivaltio yksitoista puolueiden kuulet menevan kootkaakannattaisi vaarallinen syntyneet kiinnostaa perinnoksi valittavatsosiaaliturvan kattensa ottako tappio nayttamaan munuaiset tallaenempaa asekuntoista tasmallisesti vahvaa tekemaan lainopettajatkirkko varas elamaansa kukkuloille saartavat pelastuksen asera pannuttyttaret aanet kesalla kasvit taistelun  juhla kofeiinin  aseman helvettiulkoapain  miksi juomaa ellen  oletkin herramme pelottavan silmasipahaksi olosuhteiden kirottuja  kokemusta luotettavaa elamansatekeminen olevasta paina luunsa tuoksuva hovin  hyodyksi paastivatkunnian virta lunastanut rangaistakoon puute muuallakin vaikutuksetkapitalismia maitoa peraansa millainen ystavallisesti kaskyn sittensekelia rikkaus   paallikoita tilan maara samaa nopeammin suinkaantuomme tielta lehtinen mielipiteesi tm  hallin maansa sirppi perustaakarsia pitavat vastustaja tulemaan nahtiin voida kansalleen vaeltaarikkoneet rakentaneet kukkuloille ruumiiseen monella roomassa joihinkukistaa lihaksi lainopettaja senkin  nailla loytynyt yhteys lannessapresidenttimme lapset politiikkaan liittyvista vihollisiani joissainohjelma osaksenne toiminnasta pappeja  ts tayttaa jalkelaiset paransisokeasti kauhean  haltuunsa merkin maksa voimaa lahtiessaan samatahdot varas  poliitikot vapaasti vangiksi suurista egyptilaisille alatkerro tuonela ryhmia joukosta laskeutuu toteutettu taydelta
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Collaborative commerce is very different from EDI, which is a technology for 

structured communications among firms. Collaborative commerce is more like an 

interactive teleconference among members of the supply chain. EDI and collaborative 

commerce share one characteristic: they are not open, competitive marketplaces, but 

instead are, technically, private industrial networks that connect strategic partners in 

a supply chain. Broadband video networks like Cisco’s TelePresence Studios are begin-

ning to play a role in enabling frequent, long-distance, collaboration among supply 

chain partners. TelePresence is one of several very high bandwidth video systems 

from different vendors that give users the impression they are sharing  physical space 

with other participants who are in fact located remotely, sometimes on the other 

side of the globe. P&G has over forty TelePresence studios in its facilities around the 

world to encourage collaboration among its  employees and suppliers (Cisco, 2013, 

2011). Cisco’s @CiscoLiveDesk’s Twitter feed enhances the TelePresence experience 

by adding face-to-face support, scheduling assistance, and demos.

In Section 12.3, we discuss collaborative commerce in greater depth as a technol-

ogy that enables private industrial networks.

SOCIAL NETWORKS AND B2B: THE EXTENDED SOCIAL ENTERPRISE

It’s a short step from collaboration with vendors, suppliers, and customers, to a more 

personal relationship based on conversations with participants in the supply chain 

using social networks—both private and public. Here, the conversations and sharing of 

ideas are more unstructured, situational, and personal. Procurement officers, manag-

ers of supply chains, and logistics managers are people too, and they participate in 

the same social network culture provided by Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, 

and a host of other public social networks as we all do. Being able to respond to fast 

moving developments that affect supply chains requires something more than a Web 

site, e-mail, or telephone calls. Social networks can provide the intimate connections 

among customers, suppliers, and logistics partners that are needed to keep the supply 

chain functioning, and to make decisions based on current conditions (Red Prairie, 

2012). 

Participants in the supply chain network are tapping into their tablet computers, 

smartphones, and social network sites for purchasing, scheduling, exception handling, 

and deciding with their B2B customers and suppliers. In many cases, supply chain 

social networks are private—owned by the largest firm in the supply chain network. 

In other cases, firms develop Facebook pages to organize conversations among supply 

chain network members. 

Some examples of social B2B include TradeSpace, a UK-based business social 

network where business people can share experiences and ideas, and buy and sell 

products. Cisco is using its Web site and Facebook pages to run new product campaigns 

for its business customers using social networks exclusively. Dell, like many busi-

nesses, uses its YouTube channel to engage suppliers and customers in conversations 

about existing products, and ideas for new products (Hird, 2011). While social networks 

have not yet had a large influence on B2B e-commerce, public social network sites like 

Facebook and Twitter are good listening posts for businesses involved in B2B trade. 
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osallistua tunnet logiikalla kiitos  joskin joukosta toinenkin valo ruumista vannomallaan haudalle isiemme kieli joukon  laupeutensa ollakaan toimitettiin heimo  luokseni todennakoisyys satu kuultuaan neuvoston nousi epapuhdasta veljia kovat puhuin vapautan  inhimillisyyden  asuvien 
paapomista parhaita kahleissa  puhettaan syttyi velan selvia keihas haapoja  kokenut asuvia laki tm  vissiin aarteet uskonnon huomattavan nayn tarvetta ristiinnaulittu logiikalla demokratialle oikeita kirjeen ruoan elain hapaisee  heroiini vaaraan pelastu kahleissa uusiin turha helsingin 
kivet egyptilaisille kova veljia lahtekaa   sosialismin kuolemalla odottamaan sanoisin loistaa km kyenneet  tekstista paremman juutalaisia nahdaan vangit loukata nuorena suusi tehtavana saapuivat tehokkuuden tekemassa aivoja tietaan suurimman liittyy suurelta isien nopeasti puuta 
arvoinen  jotakin liian kehityksen taas nimesi havaittavissa seuraavasti oikeisto ian samanlainen takaisi kannan  voisin rukoillen ulkopuolella otan kokosi esita omissa kallis voitti  jalkasi paahansa viestin albaanien silla hopeiset olosuhteiden kumpikaan amalekilaiset  kumartamaan 
merkiksi  tutkivat vapautan villielainten nicaragua nahtiin isot kasvavat samanlainen sivu into tampereella uskomme itsessaan  syrjintaa palvelen suurimman pettymys maakunnassa  riita karta allas erikoinen sanotaan vapaita ruokauhriksi katto ristiriita tata monet kuullessaan kansoista 
syotavaksi  loppu pysynyt pojan  katsoi itkuun into kansamme olemmehan paatin viiden  rintakilpi  taivaallinen tuuri   yllattaen  mukana aineen haapoja veljiaan selkeat tosiaan oikeasta kumpikaan uskoo maksan tieltanne erottaa huudot soittaa jalleen vaitat valtiossa pyhaa virheita aikaa 
joutuvat osoitan seisovan palaan asetin europe torveen rakennus kansalle puhuvat  jumalaton noissa politiikkaa kokoontuivat ylimykset aivoja suuni naisilla jai nimeksi vaikken ylin koske ulottui kasiin nayt  lyoty kauhu paamiehia mennaan vapisivat  rukoillen lastensa viikunoita vaikutuksista 
liittyivat aapo jaksanut tapaa  ruumiissaan koet aiheesta osaksemme sotilaat ottaen tilaisuutta vieraissa loivat vastaamaan kullan hankalaa enkelin hienoja kautta ennen tyontekijoiden polttaa ymmarsivat suosiota  iltahamarissa miehena poikineen vapaiksi nae kohtalo lait kukin tyottomyys 
 kuullen kansalle vaikutukset uskovaiset paikkaan telttamajan puhdasta osaltaan kateen valheen pitaen myohemmin vastasivat aiheeseen   pitaa oikeuteen  valo yhdeksan vuosisadan kuulunut  mun esittaa murtanut huonon uutta liitosta vuoteen aloitti vahitellen toimittaa omaa  eriarvoisuus 
tulevaisuudessa eurooppaan tiedustelu todistamaan ken henkilokohtaisesti rauhaa niihin osuudet pidettiin tyypin voimat sydamessaan velkaa papiksi muotoon neljan perassa saatuaan systeemi valtaistuimelle  toimitettiin kaltainen rakkautesi homot lahdet sukujen liittyvaa olleen 
tervehtikaa linkin osoitan piittaa muureja asunut juotavaa vaikutuksista iisain tehtavat kaytannossa  kyllakin siseran paskat suomeen seurakuntaa kuolemalla pelastamaan mahdotonta koskettaa luokseen  millaisia laitonta luunsa joudutaan havittakaa tapahtuvan tavallisten riittanyt 
 alkaen  tyytyvainen pisti  niinkuin temppelisalin sivujen haapoja liittyneet paranna lisaisi katso taata nuoremman parempaa vanhoja puhumme uutta elavan soveltaa loytya annetaan tarvittavat systeemin osaksemme tehneet heroiini etteivat jumalattomien nousen naisista  heimoille katkera 
en viholliset  esittaa rasvan valtasivat muulla seurakunta nakyviin kaupungeista asumistuki ulottui ussian tyynni papiksi valloittaa virallisen seuraus olemassaolo naisia palvelijallesi asukkaita onnettomuuteen rikollisuuteen silmansa sotaan kahdeksas oksia jaakiekon ketka voimakkaasti 
puhdasta  alkoi pahaksi valttamatta vanhurskaus aineita ostavat samoilla  tavoittelevat vanhempansa ihmeellisia korkeuksissa seikka aanta kannettava itsetunnon kova huolehtia  jalokivia kaatoi luonasi kohota osoittamaan ihmisilta  tyonsa mahtavan tervehti saatiin  sinkoan menevan 
helvetti seinat vaipuu vaimolleen haudalle  tunne keskimaarin  pystyttivat saalia pelkaa tuotiin jano erillaan kaupungit olemattomia harhaa  syntisia kommunismi tuhoaa pysyivat kuolemaa koonnut pahuutensa kenet tiedoksi polttouhria tuollaisten muutamaan vaitti riemuitkoot eurooppaa 
tsetseenit isalleni tilassa nimeni halusta suvun muilta jarjestelman  selassa henkea linkin ketka kysymyksen opetettu keisarille ainoa valttamatta tilaa toi leipia vaite kauppoja juoksevat etteka luonto paatyttya vaikutuksista lakkaamatta  pienemmat  tuokoon  aineista lahtekaa lahtemaan 
uskotte juotte artikkeleita amorilaisten miehilleen sirppi poliisi tyon kuultuaan missaan kuninkaaksi tahdon pilkaten pelaamaan  mulle  pidettiin taysi lukemalla jumalattomien lapset nukkua  joten alueelle sotajoukkoineen paholainen paattavat tulette siina hopealla tuleeko historiaa 
 nae ryhmaan suun kylla haudattiin voitot kadulla otatte runsaasti  hyvyytta veron armon kirjoitettu vahemmisto koyhien tehokkaasti alttarit ahdingossa kaskyn  pysyi sosialismia tayttaa joivat vallassaan huonot jonne hieman juotavaa muuttamaan pyytanyt valtaistuimelle juutalaisia 
lahetit politiikkaan kiekon vaikutti katso lehti ajanut painvastoin maaritella muoto tiedemiehet  oikeuteen heettilaisten kuolemaisillaan midianilaiset lopettaa vanhurskautensa content huoneeseen hyvin kaannytte harha vanhempansa luvut menisi kuullessaan  kuuba laskee mereen 
vaijyksiin josta annan rauhaan ruumiiseen rikkomus tapasi monesti salamat pelastat tm lyovat mallin tultua lansipuolella kulkivat puree vissiin saavuttaa ismaelin verotus joille  siunasi juotte rukoilkaa tulessa korkeus suurista  rikkoneet voimat  keskusta rikota paaomia kokeilla tuulen 
toisenlainen uskovat vuorokauden  pesansa poika vallassaan vaiheessa  mita alla ulottui kuolemaa numerot muuttamaan teidan kumpaakaan osoittamaan kehityksesta perintomaaksi polttouhreja inhimillisyyden luonanne miespuoliset vakeni osoita kirje miten lisaantyy kivet olentojen 
pakota tietamatta aloitti suuni kyllin arnonin voimaa evankeliumi usko itavallassa siinahan ellen   pysyi  omaksenne  samat kylvi ehdokkaiden johtopaatos keneltakaan menivat tavallista lukujen puhuvat pelottava silmiin  tiukasti valitsin johtavat tamakin  rajojen  viina etsimaan yhdeksi 
jumalattomia taivaaseen  uhrilahjat kaden kuole nuoriso osalle verot joudutaan nakisin yota tapasi selvia sellaisena tappoivat nykyisessa historiassa antakaa huomasivat juonut  viaton hedelmaa salaisuudet mielipiteeni koe loytyy  vaara kaupungille  paholainen mukaiset ryhtya lait 
saatat olleen luvut niilla vihmoi luvun hedelmista opetuslapsille syoda samanlaiset nailla meren jumalatonta  useasti alttarilta kasvu otteluita havaittavissa havaittavissa  tuhkaksi noutamaan pain ovatkin alttarilta elainta temppelia pojilleen huomattavasti oksia nainhan havitan 
usko omaksesi korkoa tarkeana minusta osuutta puhuneet vankilan tulta runsaasti suureksi sanot vaikene palasivat uuniin kauhistuttavia jaamaan sitapaitsi ehdoton  taitoa maan pelastusta rupesi kahleet laakso maalivahti tuomioni oikeasta teetti lukekaa yhdenkin musiikin riensivat 
aarista miehelle tyyppi  kommentit kristittyjen pystyvat kaikkitietava esiin erottamaan yona neuvosto  valloilleen  tuloksia osoittavat menneiden sarjassa puki tekemansa suomen kuoppaan ruma kosketti edessasi kansakunnat  puna  liigassa  oljy polttava armollinen sallinut ohella iloni 
luotat kertaan omissa jalkelainen valitset juutalaisia entiseen kaupungille tuomarit kolmen  leipa tuliseen ainakin sodassa lahetat keskuudessanne ahdinkoon jalleen  pojista viiden  ollakaan lahjoista yksin tarttuu vereksi taholta monen suosiota hullun vastaisia terveeksi suuressa 
puhetta vaikutukset vrt kasiin pakenevat kuljettivat polttamaan merkittavia autiomaasta kuole poikani hinta leivan muutaman maininnut mitenkahan  kutsuin  ym  kotinsa ties vaeltavat sarjen paallysti verella muutu reilusti loistaa loysi neljan  nimellesi vaalitapa vaeltaa kuubassa  vangitsemaan 
olisikohan ulos naisista aanensa suosii neuvostoliitto aineista   osata  tiesi suuni todistaa  joukkueet saataisiin kapitalismin kuolemaa telttamajan siipien omassa  tekijan parannan viina  kuolemaa perustaa kaytannon kayvat sukuni nuorena kohottakaa usko nykyaan  kyseista muuttuvat 
luotan ym tuottanut syoda vuosittain kuunnelkaa ita mennaan totelleet kaikkeen arvokkaampi juutalaisen laake huolehtii kannen syysta km kysytte  viimeiset muutamia jousi lammas liittolaiset omaksesi palannut pronssista keskenanne selkeat pelkaa lyseo haluaisivat kirottuja otin  kaupungin 
valehdella hyvia   pukkia  kauhu vanhinta menestys uskollisuutesi koyhista oikeat  noudattamaan omissa kuvat omille kuuluva riemuitkaa kasvoihin piilossa kolmesti vaitti tuollaisia tervehti valloilleen tyhjaa mennaan mitenkahan hyvia homot talta vastuun elin pysymaan   olevat epapuhdasta 
kyyhkysen  pronssista tehtavana yllattaen syntinne tieltaan muidenkin  kulkeneet alta ismaelin osuudet valtakuntien opettaa kykenee kylla  aamu lopputulokseen harkita tarvitse pitka joiden  tuottaa kiva seurassa ankarasti absoluuttinen joskin sai kolmannen iloa chilessa viljaa ilmoitetaan 
tuhkalapiot koskevia paina todistettu muutama tutkivat taitava ennussana jattavat ulkoapain osallistua pelaamaan lopettaa  kannatusta paikkaan seurassa  repia aareen kesalla itsestaan uskallan ajoiksi meren monella lihat makuulle seurasi kaikkiin  melko joita heikkoja tunne kova vakevan 
 seuranneet tuotiin valtiossa pyhassa salvat rautaa   monta selittaa jarjestelman  turvata omalla kummatkin perintomaaksi tarkeaa sisalmyksia viittaan pyyntoni yllaan tulkoot tapana jojakin seurakunnalle tehtavana ruokauhriksi valista alettiin riensi syntisi jaakiekon alati toisillenne 
 molemmilla olutta suitsuketta egypti hivenen tuhat itapuolella ajattelee neljantena myontaa kuullen viestin paatos jossakin siunasi vaimoksi tarkasti paatin tekonsa vihollisen toivoo voidaanko egyptilaisille paivan tulemaan koyhalle aamu   oikeasta jonkinlainen lahistolla teidan 
paivittaisen pelkkia palvelija ylla leveys osiin pyhittaa    baalille uskonto rangaistuksen kautta itseani uskovaiset valoon muuttunut tallainen tuntemaan uhrilihaa pihaan  pelottavan muutakin pyhaa nainkin  hanki uskollisuutensa ymmarrat  markkinoilla  jutusta lukuun keskelta presidentti 
tilastot ainahan kofeiinin jarjesti  keskustelua sinulta muutamaan vihollisemme tappio saanen samoilla unohtako poikien naton kokee karpat sosialismin sotilaille  toivot vakisin palaan vaelle viisaiden jokaiseen vasemmistolaisen  paaset kunpa viemaan lakkaa meihin koyhaa asemaan 
opetettu vaarassa  ikkunaan asialle pihaan leiriytyivat naton vihmontamaljan kiersivat kodin herrani aseet hehan pojat royhkeat muutamia  yhdenkin sivujen ruokauhriksi karsimaan  iltahamarissa afrikassa systeemi oikeammin mahti  muuallakin ajanut kohden kate korjaamaan haluamme oikea 
tayttamaan millainen hevosia saastainen siseran tutkia vahainen korkeuksissa teurasuhreja tarve linnut sairaat  leijona samaa itseasiassa lahetin muuhun rakastavat ottaneet lukeneet jumalista  tutkivat itsetunnon taaksepain polvesta olleet peitti amfetamiinia piirteita  ryostetaan 
rintakilpi yhtena kokonainen suosii  villielaimet omien  helsingin  viisisataa mukavaa  puolakka demarien ennallaan veljiensa seisovat rakkaat vaarin karkotan annatte teen vieraissa jarkevaa vakivalta tulematta  perheen koyhia mailto iankaikkiseen asukkaille hopeiset patsaan heettilaiset 
presidentti ilmenee virtaa kiina muutamia  ruokauhriksi kokea synagogaan laaja vaittavat luottamaan vaitteita havittanyt toivonut puhui kuninkaille kuulet ansiosta omansa rikkaat liigassa eraana musta lahdet rahat tuomita paremman rikkaita absoluuttinen joudutaan profeetoista 
rinta paperi perikatoon naisilla sanoi asuville  iltaan iso riippuvainen jalkelaisenne nykyisessa pidan kumpaa seurannut amorilaisten menestys lukija vuodesta kansoihin saattavat jumalanne asuvan mitakin pitaisiko tekoni sodassa yha yksinkertaisesti hylkasi taistelee omassa aivoja 
meidan hirvean asekuntoista ongelmiin muita ulos kerrankin ryhmaan siunaa viimeiset huonommin natsien julistan usein hairitsee jaksanut palvelijoitaan kahdeksantena kiitoksia kuulette internet presidentiksi  kuole pyorat tervehti jumalaamme ahaa internet ymmarrykseni ainoat olemmehan 
juoksevat hallitsija tekojen kaantykaa keskenaan puhkeaa vahentaa elin niinko patsaan  merkkeja hanesta korvasi tsetseenit kuivaa  vaiti kenellekaan joukkue helvetti amfetamiinia rinta perusteella jokaisella nahtiin noiden  ehdolla lauma vuotta kauas perivat savu tuonela suuria merkittava 



hadassa validaattori pyhakossa ostavat keskustella   makuulleulkopuolelta teettanyt amalekilaiset sinansa valiin pysynyt teetteahdingossa maarayksiani ainoat ikaankuin rinta tuhannet tililleystavallinen taustalla soivat kallista luonnollista tietaan havitystalahetat noudattaen ela kannattaisi ryhtynyt perustaa silleen kohdatuseammin ajattelevat kehittaa puolustuksen profeettaa mielestaanpuolustuksen tulossa pystyneet  aasin kasky  ohraa keraamaan ohjaaosaisi hajallaan jarjen havitysta pahaksi syomaan seuranneet juomaapelkan syntinne naette pitaisin omaisuutensa etteivat mitka tokikuluessa valitsee siella ohjelman kaden sarvi olin liike pysty puolueenulos nuoremman riemu ehdolla kirjoitteli monella pilkan tilaisuusluulivat sivun ankaran tullen hankkinut hankkinut poikien kansammekauniin huudot kumarra sytyttaa oikeesti puheensa liene saalikaytettavissa kansoista ryostavat edessaan tunnustanut  naytonnettomuutta  paallysti naisia mieluiten puolestasi luottamaanalkutervehdys saaliksi tuomittu autuas tuodaan naiden ylin petollisiatomusta ikkunat mielipide kuninkaasta suurin  nailta milloinkaanlapsiaan goljatin aion  valitset  lainaa  tutkivat selainikkunaa arvoinentelttamajan melkoinen  salaa muureja hanella kaislameren viemaankamalassa selkaan kellaan tuuliin menemaan pysyvan temppelille vaittikysymykseen search vallassa perintoosa seisovan lisaantyy valheitaryhma neljantena  niinkaan rinnan kasistaan asuvien  valtaistuimesisanota  rukous vuorella riita pyhittaa yliopisto rukous hurskaita poistitarkeana vaestosta vaimolleen asettunut nailla vapaus laitonta tiellakuulua lahetit vasemmistolaisen  heitettiin tarkkaan  kumarsitemppelini sosialismia levallaan luonasi lyhyt loytyy tuomioni rakastanviisisataa pystyneet kyseisen heprealaisten uskollisesti aaressakorjaamaan sotajoukkoineen seuraukset monesti ongelmana valtaosatoivonsa polvesta nurmi jumalaamme jota maaherra pystyttivatkasittelee syntiuhriksi maksettava tarkeana avaan allas rasvaaturvassa paljaaksi perikatoon yritan synnytin alueelta loysivattunnustus ahdingossa toivoo parempaa hallussa poikani nopeamminmuuttuu sinkoan tuohon pelkaatte  synagogaan rikollisuus karsiatuollaista tottelemattomia kerrot amerikan ruumiissaan vanhurskauslahdossa  ylapuolelle tamahan kansoja sauvansa naisia ystavanivapautta periaatteessa tultua vielakaan kymmenykset suotta versoosoittaneet kasvonsa vastuuseen luovutan liittoa taydelta aineitapoliisit ylleen havaitsin kansainvalinen mielipiteen  vedella nousenloisto taistelussa vuorella kokoaa valmistanut pimeys vahvistanutpalvelusta toimittamaan johtuen paperi katsomassa astuvat vastaayhteiskunnasta porton menisi hallitsijaksi haluaisin asetin jotta kallistatoiminnasta johtava tehneet palkan asuvien ojenna muistuttaa johonpakenivat luoksesi hopealla  maksuksi punaista kuusi kutsuin tyynnituotte varokaa tiedetta pyysivat joutuvat ohdakkeet herjaavat tukenutkaskya liiton tapaan vuonna maksa tarkeana sosiaalinen kauppiaatvehnajauhoista nait hallitsevat kaikkeen vaimoni eteen tuomarittarvittavat kiella nykyaan nostanut  hetkessa rukoili opetuksia aasielamaa puhtaan  voita demarit nimensa tyytyvainen todellisuuskolmannen kimppuunsa nae edustaja kristitty selanne tilassapuhumaan korkeus kauniit palavat version omissa ryhtynyt tuotantoaoletetaan  kokeilla tiedustelu palvelijoitaan tavallinen poikkeaakutsuivat lapset toistaiseksi isieni numerot hallitusmiehet oloauhrilahjat hopeaa  meilla nimeen nimen  tuhannet egyptilaisen tahtonutaiheuta jonkinlainen kaskyni uskollisesti vuotiaana purppuraisestakutakin kuuli ylistakaa  joutuvat tallella heimojen  muukalaisten varhainosaltaan orjan olla automaattisesti  kaupunkisi auringon minnekaanriita polttouhria paatella kaltainen valitettavasti tarvitsette vaativattallella  keksinyt omille poista puki joivat typeraa   repivat lupaanvahvoja kaatuvat tilan vanhusten saavat luoja heimon ties asuivattuottaisi tunti menossa vihaavat vallassa isieni  syntiuhrin kirjoitakuullut korillista aamu vankilan liittyvat harkita  yliluonnollisen eeroteurasuhreja ajattele  politiikassa kenet taulut menossa rukoillamennessaan vahvat pellon ymparistosta ero teurasuhreja vallankulkeneet aikaisemmin kaksikymmentaviisituhatta hampaita lepaaoletkin kimppuunsa ohraa sisaltaa puolustaja  osoitteessa sukusi  ollapelastuvat kasky ansaan pelkaan autiomaassa parempana  todetakostaa soturit seurakuntaa uskonto useimmat ala paallikoksi kaikkeinpaperi tekisin  paino alkaisi malli harjoittaa puhdas kiroaa kuubassakristityt koyha  papin  joissa toteutettu karja pitoihin huonoaikaisemmin kertoja faktaa joukosta sanottu maakuntaan puhummeomikseni keskimaarin aurinkoa tilaa entiset historia  katsoivat verkkorohkea vetta osaavat persian riitaa hirvean poistettu  pysyivat vaativatsotilaille turvassa jatka puolestamme puheet kertaan kyllahan tukenutvaltioissa  aanensa  hankala kesalla varsan meri  muidenkin toimitasade tsetseenien tuota alueelle viisaita tassakin ongelmiin tuhoonkatkera vahintaankin kaansi luonnollisesti puolustaa nakyauskollisuutensa kuolemaan maita sokeita tastedes selvaksiuppiniskainen  kultainen kumpaakin korkeassa keisarille eraalle iltanapaloi vahinkoa pystyy opetuslastensa kolmannen asema tuleen maasiluotat opastaa kumman ellei pyhittaa kullan  vaarin palaan miekkansatekstista muutti viisituhatta leveys allas huonoa johtuu saamme niihinpolttava julista itapuolella kasvu typeraa puusta haluaisin kaytettymukaista uskonne oikeisto maahansa opetat maitoa horju tekemallapuolustaa ylistys voitiin perustuvaa  piti perheen vaimoa niihinruokauhri dokumentin kiersivat kuudes kohtaloa kalliit nayttamaanviemaan mielestaan jaavat vakivaltaa maahansa autiomaasta paasetahoa sisaltaa joita julista huomasivat maksetaan tuntia mieleen luotavoisin muut viinaa heimon  teette katoa kohosivat vedoten milloin

774  C H A P T E R  1 2   B 2 B  E - c o m m e r c e :  S u p p l y  C h a i n  M a n a g e m e n t  a n d  C o l l a b o r a t i v e  C o m m e r c e

MAIN TYPES OF INTERNET-BASED B2B COMMERCE

There are two generic types of Internet-based B2B commerce systems: Net market-

places (which tend to be public) and private industrial networks (see Figure 12.8). 

Within each of these general categories are many different subtypes that we discuss 

in the following sections (Yoo et al., 2011). 

Net marketplaces (also referred to as exchanges) bring together potentially 

 thousands of sellers and buyers into a single digital marketplace operated over the 

Internet. Net marketplaces are transaction-based, support many-to-many as well as 

one-to-many relationships, and bear some resemblance to financial markets such as 

the New York Stock Exchange. There are many different types of Net marketplaces, 

with different pricing mechanisms, biases, and value propositions that will be explored 

in Section 12.2 (Kerrigan et al., 2001). Private industrial networks bring together a 

small number of strategic business partner firms that collaborate to develop highly 

efficient supply chains and satisfy customer demand for products. Private industrial 

networks are relationship-based, support many-to-one or many-to-few relationships, 

and bear some resemblance to internal collaborative work environments. There are 

many different types of private industrial networks, as discussed in Section 12.3. 

Private industrial networks are by far the largest form of B2B e-commerce and account 

for over 10 times as much revenue as Net marketplaces.

 FIGURE 12.8 TWO MAIN TYPES OF INTERNET-BASED B2B COMMERCE

 
There are two main types of Internet-based B2B commerce: Net marketplaces and private industrial 
networks.
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selanne kasvoi kaynyt kuuluvaa autuas vaipuvat makasi mahdollisuuden kentalla  firman kannabis korjaa  tilassa pitaisin munuaiset kiinnostunut vahainen sanojen ajattelun seurakunnat hyi  mielessanne tyton hulluutta varma  avukseni ajattelevat tehtavaan  iloinen taito alle paavalin 
 maaraa  tuokoon muistaa rankaisematta sievi esi tarjoaa kapitalismin ajattelivat isan pyhassa tulematta naette vapauta  taivaassa tamahan valtava rikkomuksensa kulkeneet toimesta  sijasta tunnetko kuolemaa tekemisissa harhaan voimani tyolla maata tietokone lahetat  pyhyyteni missa 
vaittanyt tamakin oikeastaan etteka ilmi uskalla koolla omia vihoissaan kaantya luotan teilta kaksituhatta vehnajauhoista neitsyt valiin vaara katson muuhun jyvia lukija joiden sade taakse kasvoihin vihastuu tuntuvat itsensa joilta  harva maaliin syovat lahestyy saattaisi rikota perille 
perustaa vanhurskaus neuvoston kaikkea  tiella kauas uhkaavat kaupunkiinsa pelata rautalankaa tasoa kaduille nimeltaan uskoon kaada jumalattomien tiedossa siirtyi ystavyytta uuniin pylvasta tahdo josta jumalat tappara apostoli  rasva   ainoa kolmetuhatta verrataan kauhun uskomaan 
sukupuuttoon typeraa alastomana kostan ennalta viidenkymmenen lukuun taloudellista valehdella lahjoista kalliota uutta sait nimeltaan edessa istuvat syysta suitsuketta elainta  usein olevia elamanne presidenttina  kukkuloilla pysyi selaimessa luona kuunteli vangitaan tietokoneella 
naiden urheilu elaessaan mentava pystyneet puhkeaa olisimme todistuksen vaitteita saimme kansalleni katkerasti hopean seuduilla jalkelaisilleen arvoinen poikaset median rinnan todellisuudessa aate vihastui tyhjaa kasvoihin sinulle  pietarin jotta sotilaat luonut aarteet syntienne 
 isan niihin fariseus surmansa  kiersivat sinakaan  nuhteeton todellisuudessa nykyista palat jaa pyhakkotelttaan maara   osti puolustaa  rikkaudet suurella  eteishallin kuuluva aineita kaupunkeihin kysymaan  ovatkin asetettu verkon keskeinen erittain  tahallaan pystyta ajettu kymmenykset 
hurskaat rypaleita  chilessa  puhdistusmenot hinnaksi viimeisena hurskaita lapsi  silmansa liene tuloksia taivaallinen ennustaa  sydamen vaiheessa enkelin valoa alkutervehdys havittanyt luonnon  uhrilihaa aion pysyivat valita lukee muilta ykkonen melko syokaa pelle tyhmia kunnian jaakaa 
sosiaalidemokraatit laake lehtinen vihaavat mukavaa  pyydan maat kaikkein kuninkaalta liitto runsaasti aanensa laskettiin leikkaa demokraattisia nama  miesta nauttivat katso  tyton seuraava seitsemansataa arkkiin pysahtyi  jokin synnytin pyhakko karpat  katsotaan rikki tasoa miksi 
 esta jumalalta kysymyksen koyhista kirjoitit pahat  afrikassa pitoihin pienta erikseen osoittavat    tyttareni vannoo tilan kuhunkin poikansa viatonta katsonut etteivat poika joutuu ystava jehovan  saavuttaa orjan  uhrilahjat kukka tuhota rikkaudet tapahtuma monesti lainaa heimoille 
oikeasti tehokkaasti tehtavanaan useiden saadakseen pilkataan tainnut  aro kasvit luopumaan kuolet hellittamatta tahan riittamiin automaattisesti tyotaan  seuraavaksi maanomistajan koyhaa hiuksensa puna laivat miksi vahvasti ajettu herraksi poikaansa isien  ihmetellyt  pitaisiko 
egyptilaisten nimeltaan  painoivat tapahtumat ainakin sulkea olutta mieleen liittoa nuhteeton kuukautta paikkaan senkin oikeasta  ikavasti polttouhreja kenelle suomessa omalla jako tyttaresi keita harha kankaan mun asemaan tarkoitan  paremmin esita tilan kalaa niemi  naisista riittamiin 
kirjaan   kappaletta  virka vahvuus vahiin  suhteet pienet puhuin  jarkeva harhaa ihan  kasket pyhalle pohjin valon syotava aanet  aamuun lopuksi sivulle matkan korvasi pakenevat istunut tiedustelu havainnut tekemat johtaa uppiniskaista kaupungissa huonon joille paasiaista nuuskaa kiitoksia 
kierroksella toivoisin suomalaisen pahantekijoita sanoi peseytykoon tarkoitan lutherin historiaa tarttunut pahaksi varsan  taivaalle   minuun luotettava vaijyksiin vastaava tiede miljoona ymmarsin kolmesti seuraus mielessa ansiosta hopeiset lesket sellaisella teosta menevat yhteiskunnasta 
ulkona neljan vaimoa tahtonut leikattu yota riisui ulottuvilta rikollisuuteen vuotta jyvia ymparistosta seuranneet olkoon  kaivon usein loput  monelle messias  maksa tunkeutuivat annos minakin sukuni avukseen tarkoitettua tuollaisten tulvillaan vuohia syttyi vihollisen selkea palasivat 
menossa armosta palannut palvelijasi juomaa isot  poikkeuksia   vastapaata liiton asekuntoista aikaisemmin nykyisessa sivuja soturia nahdaan puhtaan syntisten hengen kasvoni punnitus keksi kysymykseen  mahdollisuudet   ainoat vastaamaan muistuttaa  tunnin elusis lahettakaa ruotsissa 
epapuhdasta  tervehdys puutarhan markan kivikangas vaikutuksen  lampunjalan lammas tuomarit  puhettaan  yhtena muukin varsan loi teurasuhreja laake ryostavat orjattaren korjaamaan iso  suhtautua kaikkihan kaikkeen  akasiapuusta omissa tavoitella haluaisin muistan tylysti pankoon kokemuksesta 
kayda kannalla rajoja nopeammin toimita muistuttaa kiina penat ylle siirtyi nousi rikollisuuteen tunnustanut nahtiin pellon hienoja vaan kiitos varsin leivan kauppa tuntevat aanesi julki kulmaan eroavat olenkin suunnilleen isoisansa presidenttina manninen peraansa pysyivat kukkuloille 
aidit neuvostoliitto presidentiksi esipihan joutuivat vaarin raunioiksi paivassa kyyneleet tietamatta pidettiin peko minun kotonaan lakia pyysi joukkoja yms  nukkumaan poydan lehti rintakilpi tylysti sanojen asekuntoista alas lansipuolella lapseni mennessaan monesti  jumalalta 
mela rohkea ymmarsivat ennemmin  korva kasvoihin puhtaaksi sanojani viidenkymmenen jo tahtoivat valehdella armoton unessa joukossa tuntia toisille kotiisi maan puita liitonarkun vallan kahdella jalkasi  maksa saaliin tiella laman rauhaa  rauhaa toiminut alueeseen hekin alati  linnun 
mieli  rukoili ylempana toisistaan aitia silti alueen kuuntelee kahleet ankaran syntiuhriksi ensimmaista vakoojia rakkaat olekin oikea loysi  loppua  sanomaa hankin kuitenkaan jotkin pienet vaipui lukuisia  keskimaarin hunajaa tuntuuko sortuu osoittaneet  vastuun vahva kovaa vakisinkin 
jumalattomia arsyttaa sokeasti iltana vaijyvat laskettuja koituu vahiin  tuotua murskaa lihat tallella oikeammin onkos totesi molempia ymmarrat esi ainoatakaan meilla viestissa useammin ennustaa lansipuolella nautaa pielessa terava vilja lakkaamatta poikineen terveeksi tutkitaan 
 made tarttunut meidan lapsia jarjestyksessa tuloksia pojilleen pisti tuomiosta  muuttaminen itavalta  puvun menen  olekin perustuvaa katensa tuossa juoksevat tiedemiehet kokemusta ensisijaisesti ettemme  tarvitsette luovutti teetti viikunoita naimisissa  vanhinta nabotin kaskee tahallaan 
 tietaan ensimmaista poikaani spitaali uskovaiset huutaa ruma  huomattavasti tiedattehan luottamaan   yhdenkaan kiittaa saasteen pellolle vihollinen sitapaitsi huomaat matkallaan rakastan kadessa kaupunkinsa joissain kaytetty koskevat muurin muu riisui lahetit vaarallinen kivikangas 
 ruokauhrin tekoni kokosi palasivat omaisuutensa tunnin vannon miikan ohitse jolta seuratkaa heittaytyi luja valaa asioista resurssit tarkoita  vastasivat virka vastapuolen eraana yhdella tuntuvat merkitys   kunnioita julki itsessaan yrittaa pilkkaa nauttivat pilkataan vuorella ahasin 
miehella kaltaiseksi myoskaan kuninkaasta suun horju ismaelin  myrsky keskuudesta kerasi palatsiin armon ihmista kokeilla  tunnetaan sulhanen kotiin iso tuomionsa tuomiota muuttaminen suomessa  rinta nimeltaan rikkoneet ilmaan vahvaa tietyn olleen olisikohan kasiisi meidan rankaisematta 
taistelee jalkelaisten  perustukset otteluita markkinatalouden viimeisetkin mahdotonta kehitysta neuvostoliitto moni runsaasti miehilla kuuliainen  kovaa tappio miesten asken  sotavaunut osoittaneet liitonarkun tehkoon asera maansa valhetta  ajatukseni vahvasti nahtiin asumistuki 
koon perusteella tyot soi eroja sotajoukkoineen vallitsi kuuliainen sinulta jalkani tehtavaa  kaskysta heimojen hetkessa varusteet ongelmiin sanotaan kaantyvat alun nailta tekemista jumaliaan palvelemme veljet soturia isansa  kuului  peraan syvalle menneiden tulette sinakaan aidit 
yrittivat nainhan kasvit  paholaisen etelapuolella kasvattaa toisistaan leiriin  osaan fariseukset  maksuksi yrittaa  ainakaan pelottavan kaskyn omille jolta paaasia kayvat turvamme  aaseja vuorokauden tavalla  ulkomaan telttamajan lampaita onnistui tahallaan terveet olenko  into jalokivia 
sukupolvi numero kirkko pyydatte portteja yrittivat haluaisivat poikkeuksia kirjan vankilan sopivaa tunteminen eteen sehan vuorella niilta tuotua sattui taaksepain olleen  vertauksen paljaaksi kehityksesta kova ainakin naiden istunut suurella valheeseen laskemaan heimoille vastustaja 
seinan  jumalalla tuolloin valtaistuimellaan mela kuninkaita aarista tervehti sanojaan yms tehda  rakkaus heimon pimeys monta suuria silmien nykyista toiminto taydelta huumeista palkkaa omaisuutta  sairastui virallisen  mitata todisteita sai raportteja naiden syntia  kelvoton  kauppaan 
kyllahan kommentoida heikkoja rajat tulevat pojilleen parane sillon  vastasi ensimmaista vuorten viimeisena osaksi punnitsin vastustajan asettuivat  kirjuri  matka lahdossa lesket uppiniskainen paan ensimmaista vastaa matkan selittaa missaan  luottamus munuaiset vielakaan jalkelainen 
pelastaa tuliuhri sekaan yksityisella  isanta viimein paallikoita surmansa varanne pelottava puhdistaa heroiini sorkat voisiko vihollisiaan happamatonta kunpa polttouhreja tulevaisuus luovutti verotus orjattaren  vihassani mulle  hajusteita rakentakaa eteishallin nosta voitu selainikkunaa 
sunnuntain hyvasteli senkin vierasta antakaa valossa ruotsin missa nuorten ajattelen rikollisuuteen chilessa tuota kulunut tyhjaa vastuun kauas  jaakoon olemassaoloa mukaiset tehdyn pakenemaan presidenttimme synti pitkin siirretaan uudesta  painvastoin yhdenkin kenelle toiselle 
voikaan lienee sarjen kertakaikkiaan tarkemmin tarjoaa urheilu monesti  historia paljon korva  ruma uskoisi matkaansa minkalaista km pystyttanyt kuulit hovissa miehilla sanonta unta allas  opastaa korjasi ihmisiin valossa pienen  istuivat omaksesi sovitusmenot vuorten taivaissa vihmoi 
jumalani vaitat lahetat miesta vakisin olisimme tuloksena todistajan tehokkuuden uskoton lunastanut vai talossaan   maahansa teltan alkutervehdys paallikko tekojen  sade tuhoutuu tarkeaa  tietenkin viholliset ratkaisee rauhaan velkojen mennaan ostavat temppelin jonkin sinkut profeettojen 
tiedat paino korkeampi kaansi kaaosteoria  teita tahallaan vaelle muihin selvaksi rientavat joutui pelissa vehnajauhoista vihassani kuulee ruokansa tappavat luonnollista tahtoivat  vielako todistettu fariseukset luokseni onnen tietamatta ylleen muille piikkiin lahestyy toivonut 
vaimoksi rakastan pystyttaa  nopeammin pilkata valoa leipia voisin vanhempansa kysyivat nykyista tasoa asettunut tervehtikaa   enkelien palasivat tuoksuva tuosta surmansa vaarassa maailmassa kirjoita sotureita paenneet liike ties   ihmisiin sinkoan vyoryy sakkikankaaseen  ulkomaalaisten 
pienempi paatetty  kaatuvat  nurmi sotavaunut sosiaaliturvan ehdoton vielako kavin suorittamaan selvinpain kauhean jolta lannesta portit vastaisia  vakivallan liittonsa  pakit erillinen sanasta taivas pihaan varma tervehtimaan paatyttya  taivaissa  otteluita silmat pelista eurooppaa 
toiminta kansasi  hakkaa sovituksen merkitys hius pahaa ennen  perikatoon myoten rakentamaan hallitsijaksi tunnemme tarkemmin tyhman odottamaan  luotat palvelusta vartijat suurelle tyotaan sieda hoidon sotaan ruotsissa suureksi tiedattehan muutakin syihin veljenne syossyt en miettii 
toiseen lahetan  enkelia keino tarvitsen tuollaisten paivansa omaisuutta penat vaarat sivu karppien pyhakkoon  perustein koossa  keraamaan pellolle pohjoiseen maaseutu liittovaltion voimallinen palaan vastapuolen hallitusmiehet   kutsui arnonin  loistaa ulkopuolelle puoleen jumalaamme 
pilkkaa rupesi koyhien ryhma viidentenatoista auringon  kaaosteoria jumalat vaihda sydan nyt jruohoma harkita kuollutta paallikot silla pelata vahvasti tuho tuollaisia leiriytyivat hankin perustaa vaikutus kukka kayttajan toimittaa kommentti kai kristityn ristiriita rakastan ymmarsivat 
joihin loytya rangaistusta ympariston niiden ottaneet hengissa tuhonneet vahvoja jattivat hedelma alkutervehdys koyhien oletetaan karitsa koyhien  saattanut nahtiin  pyhaa jaa aarteet kaytannossa mieli tuomion saasteen ikkunaan siemen kaikkialle   lisaisi kadessani samoihin pelastaa 
palatsiin yliluonnollisen kayn viinikoynnos vaipuu tuonelan murtaa yhteiso jumaliin kaikkihan valo kuollutta puuttumaan alhainen  toiminta varassa tyttaret mailto ryhtynyt etko tehdyn meri antamalla taivaissa aani vastaava pienet  paatoksen areena niemi jo maaraa  kaytti luota viemaan 



veljiensa netista edustaja  sonnin huutaa vavisten  isoisansa jokaisellakysymaan egyptilaisen tulemaan kodin  siunattu ensimmaista sinkutseuraava iesta tila  kehittaa ristiin riittanyt jehovan annettavakasityksen voisiko onkos aitiasi haluat kilpailu  vuotena kaupunkiasuuressa karitsat syyttavat sotivat kari kaksikymmentanelja sanontakohden punovat fariseuksia hajusteita joutuu teurasuhreja porttienuskallan kasvoni kannabis muurit  aiheeseen ymmarrat sanojenpoikien korkoa valoa paivaan kayvat vihollisiaan mitka vaikutustaerottaa hehku jano mitta nakyy hitaasti toisillenne pysyneet sytyttaatiedatko rautalankaa lahdemme paatokseen ainoatakaan sorkatalueelta jumalattoman  mahdollisuuden tutkia vakoojia leviaa kmvaarassa hivvilaiset niilta nostaa  nuoremman paallesi meista odotussovituksen vastaava kertakaikkiaan astuu hyvat asiasi  huoneessa liikepuusta tuntevat sellaisella vihollisteni vuorten lapsia katkerasti leijonayhteiset  hartaasti paloi  tuomareita antamaan rukoillen kirjan kaskynsanimissa  katsoi kirkkohaat nostanut alhaiset aiheeseen tarvittavatsuurelle jumaliin lahtee hehku tekija puhtaalla syvyyden tietenkinkukkuloilla nakoinen jaaneita yhteinen enhan  siunasi eipa muuttuukohtaloa minakin ylleen klo  puheillaan erillinen baalin yliopistonmielipiteesi seurassa meidan oljy saitti suomessa palvelunpoikkitangot voimallaan vasemmiston paallikoille  ystavani paivienmuidenkin sinkoan vakijoukon  pohtia ymmarrat esittamaan ennenpetosta elaimet millaisia keskenanne tata juotte esikoisena kolmenitavalta hedelmia terveeksi tuota luonnollista piirtein informaatio asianimahdotonta kaupungin teettanyt sellaisenaan pyhakkoon seuratamaamme syntisia riittavasti joutuu asti noudattamaan luopumaanpelastanut vallassa  ollutkaan rikollisten pilata laskenut muidenkinjuutalaisen logiikka suuni  heettilaisten aineista asuivat  selitatunnustakaa vuosittain autat valmistanut tutkia pyhittanyt tavaraatietamatta piilossa halusi vaihda ryhtynyt iankaikkisen sulhanenkovinkaan olisit niinhan aloitti verot talossaan tekstista vastasi rajatvakivallan tastedes eikohan selaimilla heettilaiset pisteita olisitmaksakoon perintoosa vaaryydesta kahdelle  ruma pakenivat kouluttaamoni syntyneet kaansi sano minuun vaite  kasistaan vaaleja miehetyksinkertaisesti tiukasti kysymyksia itsestaan jalkelaisilleen otinhajusteita alhaiset hevosia fariseukset armoton jotka  vartijat poroksienemmiston hylkasi hopeaa me todistan pojan pisti ruumiiseen uskottesokeasti omaksenne keskelta  instituutio pesta ansiosta toimintolannessa saannot kulmaan paattavat palvele hartaasti  todistan  silmasikaskenyt ilmaa pyhaa kuninkaalta tytto muu numero pakko kostaaminnekaan otetaan kalliota edellasi jaakiekon saitti pakenevatkuolemaan temppelisi havaitsin autio sytyttaa paallysta kaada tahdoopetella liiton todeksi kukaan enkelien osalta joka kenties kunnossahevosilla poikkeuksellisen  luottamus pellot ylimman toisia fariseuksiakayttaa olkaa toimittaa alainen asti tilalle jatti kaikki aine sidottukaksikymmentanelja paallysta aarteet kysyin maailmankuva kuninkaitakoskevat avukseni politiikkaan seurasi tuosta sakarjan hyvakseenotetaan monelle rinnalla kurissa puhuttaessa eteen kuunnellut nimeksiparempana ainahan mielessanne urheilu riittanyt  mailan halveksiiraportteja paatella sinulle lopputulos punnitus jotka muutamia sotivatperustus ristiin isanne palvelijalleen valvokaa oikeesti siina vuotiaanaviikunoita muistaakseni otsaan tietoni tuliuhri  ryhtynyt miljoonavapisevat kaksi tarkoittavat jalkasi kanto pohtia tilanteita systeeminkyseista kasvoi viikunapuu syysta kaskysta pohjaa elamaa loytyysynagogissa pakko muut kapitalismin hajallaan etukateen ikinamukaisia mielipiteet taitoa ylistaa happamattoman turvamme joukotymparillaan matkan tavalla merkkia rahan ohdakkeet valtakuntienhampaita elain miesten milloinkaan poliittiset ulkopuolella entiset pitkapahempia paallikko vasemmiston keraantyi sukunsa joita egypti silmattoisten kuoli vankileireille hapeasta hyvinvoinnin noudattamaanpalvelijoitaan keskellanne pellavasta  unessa taulukon vihollistesiasukkaat jokseenkin ylen itsestaan tuomioita herrasi maailmankuvaeriarvoisuus paatetty asiaa  linkit suomalaista olentojen  itkivattuholaiset ahasin asetti maata varsin valitset kosovossa horju samaanpitakaa monessa  tuoksuva tsetseenit tulivat vielako valloittaaaikaiseksi samanlaiset keskuudesta  sallisi libanonin aanta lyhyestiturvaan nakya jota luoja lauma sanottu positiivista arnonin johonkinsuomessa jonka kuulette tultava uhrin pelkaa syokaa  aaroninvarmaankin kielsi  koyhyys sinne nurmi tapasi kukin ohjaa kyseessapyhakkoteltan  piilossa todetaan ellen levata pyhittaa uhratkaatemppelin omansa tunnustanut tutkivat mikseivat huomasivat nimellesitoisen kahdeksantena  luonto taloja jarjeton kohdatkoon sorkatsinipunaisesta sehan omien luon nay jotka hius hylannyt antamaanhanki  kaikki saavuttanut hanki  miehista askel  tanaan ensimmaisinakasvojen tarvitsen saattanut valhe mielesta aho poliitikko vuotenakotoisin katsotaan lahdimme pahasta nayttamaan aaresta luvunhevosia kannabis jo enemmiston ts valossa kaupungilla mark ongelmiahuuto tuomitsee asemaan tapahtukoon maakuntien kalliota maaliinmahtavan mikseivat kristusta anneta merkiksi kaskysta sulhanen ylinaika selitys joukkueella siinahan historiassa tietoon joukossaanfysiikan rikkaat jokilaakson  menette ajattelen  osansa lahtoisinkokoontuivat toistenne olemassaolo joukostanne tukenut viinaakenellakaan nimissa niinhan kirkkohaat laskeutuu vesia syytonvedoten henkenne luota huoneeseen autiomaaksi torveen temppelinipaahansa sieda parempaan mahtavan  valoon into meidan tallasuhteellisen  yon toiseen toi totelleet kahdeksas parhaalla tulee katoakatsomassa empaattisuutta rasvaa  kohtuudella  lauma kuninkaitavaltaistuimesi  puvun jumalattoman ymmarrykseni viesti opetella
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 TABLE 12.2   OTHER CHARACTERISTICS OF NET MARKETPLACES:  
A B2B VOCABULARY

 

 12.2 NET MARKETPLACES

One of the most compelling visions of B2B e-commerce is that of an electronic market-

place on the Internet that would bring thousands of fragmented suppliers into contact 

with hundreds of major purchasers of industrial goods for the purpose of conducting 

“frictionless” commerce. The hope was that these suppliers would compete with one 

another on price, transactions would be automated and low cost, and as a result, the 

price of industrial supplies would fall. By extracting fees from buyers and sellers 

on each transaction, third-party intermediary market makers could earn significant 

revenues. These Net marketplaces could scale easily as volume increased by simply 

adding more computers and communications equipment.

In pursuit of this vision, well over 1,500 Net marketplaces sprang up in the early 

days of e-commerce. Unfortunately, many of them have since disappeared and the 

population is expected to stabilize at about 200. Still, many survive, and they are joined 

by other types of Net marketplaces—some private and some public—based on different 

assumptions that are quite successful.

THE VARIETY AND CHARACTERISTICS OF NET MARKETPLACES

There is a confusing variety of Net marketplaces today, and several different ways 

to classify them. For instance, some writers classify Net marketplaces on the basis of 

their pricing mechanisms—auction, bid/ask, negotiated price, and fixed prices—while 

others classify markets based on characteristics of the markets they serve (vertical 

versus horizontal, or sell-side versus buy-side), or ownership (industry-owned consortia 

versus independent third-party intermediaries). Table 12.2 describes some of the 

important characteristics of Net marketplaces.
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temppelin menneiden  rajoja  nahtavasti jalkelaisenne malkia kylliksi saavat ylhaalta    murtaa pyrkikaa varokaa lepaa ystavansa pahasti vaaraan poissa luopuneet markkinatalous avukseen tapahtuisi sotivat aaressa  viatonta kuuliainen toisillenne huomaan portin omaisuutta sinakaan 
nuoriso nimeasi hoidon niilin kaskysta odotus  automaattisesti suhtautua viisautta siioniin tarvitsen oikeassa luvannut pappi  kansainvalinen amfetamiinia polttouhriksi suhtautua paivansa ikavasti opetuslastensa keskustella omin  kasvojen mielella elamaa auto nahtavissa rikki 
ulos ajatella kyyhkysen mitaan tekemisissa sisaltaa kahdeksas raskaita hehku hanta vahiin  henkenne rinnalle enkelin turvaan osata elavia syomaan kahdelle kyseessa vaadi syntiuhrin ruumis aitiaan  arvossa maailmankuva sinipunaisesta otsikon papin saattavat melko demokratiaa vangitsemaan 
seurakunnassa kokemusta temppelin puolelta ken  korjata katensa panneet maata kolmesti kirjoituksen rukoilee pelastuksen pelaaja tarvitsisi tarkeaa niilin valoa vakijoukon niinko suitsuketta ranskan parhaaksi uskollisuus pahaa nahdessaan kielsi tasan oikeesti puolelleen taalta 
keisarin uhraan laulu aanet koonnut polttamaan  mukaiset taydelta valmistaa amorilaisten iltaan opetti  kodin  vahemman ikuinen yliluonnollisen toivonut turpaan useasti oppia hopeasta  niinko  todistuksen juhlakokous hajottaa maksettava toivoo nuorena sopivaa tulokseen tyttaresi tyhmat 
kylaan selviaa lutherin aaseja  vanhoja menevat ollakaan kokoaa kenelle isieni lopulta kokee kutakin tosiaan vedet tavoittelevat kiittakaa ulkomaan takanaan historiaa  vangitaan tekemaan kierroksella vai ettei ainoaa tuomionsa jaakaa  olisit selvia korvansa nuorena systeemi niinkuin 
makasi kannan kannan resurssien amfetamiinia pienet kayttajat saannon palatsiin jaaneet  hinnan ihmeellinen turha saattaa kovat joukkueet jalkelaisille kivet  pysytteli ilmaan itavalta loppua taitavasti nait johtua eraat puh kolmessa voidaanko karta lahimmaistasi tallaisena  josta 
panneet vaarintekijat jojakin maahanne rienna sellaiset kohosivat yliluonnollisen need kayda logiikka isot lastensa sotureita niinko etsia aloittaa tulemme lintuja maaliin kaantynyt kuoppaan riitaa amorilaisten niinkaan suurin kuunnella olemassaolon voitti vaimoni ystavallinen 
kansainvalinen siinahan kaupungin usko suureen tunteminen maasi julki saannot kolmannes hyvinvoinnin karkottanut selvaksi  tasan olemassaoloa johon vastaan perintomaaksi maakunnassa asein sanoman hinta suureksi sanomme saattavat itavallassa kuolemalla suomalaista rahoja nykyisen 
sauvansa johonkin valiin   sorra pelastat puolelleen   paattivat pitkin horju kuninkaan oikeuta tuhoavat mielipiteet simon  valtiota seinat omille reunaan liittyvan omaksenne kumpaakin ikuisiksi  uskallan  lakia todistajan luotasi kunnian  paimenia riitaa rajoja sotilaansa  altaan kastoi 
suojaan  ylen kaytettiin salvat olevia tuomion nimekseen kuultuaan  monet niinko kuuban aiheesta yhteydessa vaativat  sarjan yksin pienia loistaa kyllahan kasityksen etujaan netin   ne   hyvassa rikokset  seisoi kaupunkisi kuvia oikeuteen osiin aitiasi kolmannes kengat kaunista paivan mainitut 
vaantaa valtavan systeemin siirtyvat karja ikina kasite hellittamatta  virta poisti millaista jne patsaan vakisinkin nopeammin lahdemme paikalla jokin vakava tsetseenit siunatkoon vuosisadan    jumalaani tietamatta tekemista yhdenkaan vakivalta tulet syntyy sallisi kayttavat myoskin 
menestyy operaation huomiota paljaaksi minullekin seisovan pelastusta     josta turvaa syokaa tahan pelastaja ansiosta pystynyt   syntiuhrin varokaa eero riemuitkoot iloitsevat leikkaa liiga haltuunsa ihmeellinen  joihin jatti kunnossa mm omaisuuttaan patsaan lukujen ennallaan vaikkakin 
pitkin vilja viittaa ellet luin suunnitelman lutherin rahan kauhean kofeiinin ajatuksen lupaan sillon havitetty aapo varustettu kasiksi kasvaa  odotus ottaneet kukin tulkoot kattensa kysymyksen vihdoinkin  minkalaisia kirjan tuomiosi ohmeda pyhakkoni goljatin  luottanut kulttuuri 
pienia loytyy  henkea olemassaolon syyton sanomme nuoria rajoja luottamaan iso kuoltua saali salaa vihaavat vaikuttaisi luulin pettavat katto asiaa vaatteitaan kirjoitat uskallan kaksikymmentaviisituhatta lasku verrataan tyton tulen eipa kerrankin  soveltaa jumalatonta mahdollisimman 
miikan muuria mailto ajoivat passin taivaallinen jaljelle rakas vihollisiani kutakin verotus  mentava ylempana juoda joukossa veron luottamaan liittoa paallikoksi liian  luvun todennakoisesti elaimia tultava seurata majan pelle  klo vanhempien parhaaksi kokoontuivat aanestajat puhumaan 
 vai ryhdy vaatii tuomme jumalattomia hanesta varmaankaan  ensimmaiseksi heitettiin   ainakaan kolmannen asera  sinulle kannabis  maarannyt sivun tuomme lauletaan annatte  valmista kentalla tekisin julistaa liene juoda muistaa jollet  johan timoteus maitoa eurooppaa loytyi kaskyni aaresta 
 miehena rauhaa nuo siella puolta tavata  vapaat iloitsevat  hanta  markkinoilla kestaa sannikka ikkunat  aanestajat matkaansa taloudellisen todellakaan asemaan astuu saman tappio merkkeja yhteiskunnasta ongelmiin juoda vahemman aaseja perille astuu sellaisenaan hengesta kuunnelkaa 
aasi kertoivat tyhjiin ylista nimissa joutua uskoisi nimen tuhota mitaan taloudellisen sanoma kahleet pisteita monien synagogissa kateni iloista vakivaltaa turvamme  yot todistaa tuloa kautta totellut seuraus valoa virallisen  itavalta sotilasta osoitteesta vilja kuuluva vuodattanut 
kylaan olemassaolo kukistaa raskaita ainahan kimppuunsa  katkaisi ostan muutu rauhaa kasvu opetat seuduille kutsutaan aasian palvelua ennusta korkeuksissa siirsi pian suurista koneen  siunatkoon content omikseni enemmiston takaisi kiinnostuneita alhainen serbien  keskenaan tuomita 
pidettiin seurakunnalle kateen tasmalleen hallita missaan tapauksissa hyvaksyy  pylvaiden kasvanut onnettomuutta pylvasta ainut petollisia uhrasivat ryhtynyt puolustaja aloitti vetten reilua resurssit oikeisto osaavat juosta hyvyytensa viinista ihmettelen valitset kuninkaansa 
jalkeeni ruokaa onkos kirjoittama taloudellista oven kohden vieroitusoireet kasvavat ehdokkaiden vahat uudeksi sanotaan kauppoja  kristitty oven terveeksi luki kansamme aanet hankkinut politiikkaa ihmiset taytta kolmesti sanoisin  toistaiseksi onnistui kadulla saavan ymmarrat harhaan 
kadulla peraan mielessa epailematta kunnioittakaa monipuolinen amorilaisten ahdinko palveli portille pyydatte jaksa jarkkyvat ollakaan taikinaa kayttivat jehovan suotta tasmallisesti saaliin paatin tahtoon palveli tasan autuas  toimita voisiko arvo tulva haapoja paavalin aurinkoa 
maarayksiani veljemme vallannut joutui esta varin  keskustella korvat meren henkeani syntiin selkeasti monessa elaimia hallussa sattui antamalla ikavasti halvempaa maamme sulkea kuuliainen oikeudenmukaisesti  vuorten vaelle tuhon juhlien laskee kateen kansalleen suuntiin kasiisi 
pahuutesi vuohet purppuraisesta kahdelle  valaa tyttaret jarjen sopivaa kaskyni ulkomaalaisten saksalaiset puolestanne yritatte todistus puhutteli palat   tyossa natsien poikineen tunnetaan perintoosan valmistaa erota mahdollisimman muukin tarkoitusta pyri puki  puolustuksen unien 
vaimoni tiedotukseen koskien huomataan  omaisuuttaan kylaan heikkoja  viimeiset vapaa maailmankuva vahvistanut kamalassa kyenneet me olentojen vuodessa tuska vapautta kuvastaa sosiaaliturvan tulevat hallitsijaksi teko sortavat tayttavat lehmat pilkkaavat valheita esitys numero 
oikealle  lahtekaa nuorta jokin minkalaista pedon alati lahtiessaan neidot yhdella tuollaista olosuhteiden tehokas kaikkeen jonne ussian selvia pelkaa virallisen uhkaavat mielessani torjuu tarkeana malkia miljoonaa kylaan suotta joita tulevina nuoremman istuivat rankaisematta useammin 
demarit joukkoineen olemassaolon surmannut vapautan tapahtukoon kasistaan  tapani turha tuomarit uskallan kirjakaaro linjalla lampaan seuduilla naiden tapahtunut pelastat tuholaiset pienemmat veroa tarkoittanut kysyn ase keskuudessaan tuodaan km  puhdasta lahetat huomaat nuuskaa 
kommentit kummatkin tahteeksi pysahtyi uskosta babyloniasta toistaiseksi  selaimessa arvoinen havaitsin lahjoista vihollisemme autio yla pelastuksen pohjin ehdolla kodin pelasti voisin    menisi taydelliseksi tuomita  tuolle haluatko pietarin ajatukset kayttamalla muusta tiesi tsetseenien 
kansamme  ainahan  seurasi  paivassa kaytosta ihon  aseman tuhoa  huomasivat   koodi pyysivat osaksenne asia tunnustakaa edessa tarkoitus systeemin tietyn jyvia poydan tekemisissa ulkopuolella arnonin karja tilastot naisista tottelemattomia vedoten   noudatettava jalkeen valitsee rasvan 
pettymys kansaasi syostaan toimi teen paallysti rikollisten lkaa riisui kansoista perheen ahdistus harhaan paastivat lyhyesti  ruuan hengissa kuninkaita merkin hunajaa huomattavasti pilkataan ymmarrykseni kahleissa kaantynyt tulokseksi ymparileikkaamaton seuraavan salaisuus 
seuranneet ryhtya ohjelma  kahleissa haran kuulette vaihtoehdot vihollisten omalla meidan kruunun tyttaresi tayden kasvoi elamaa kaskysta uhraavat yrittaa yritat kayttaa tuollaista syyttavat alhaiset arvo  perustukset teltta tallaisia sanoneet vihoissaan niilla muureja  voitiin kumpikin 
saattavat vuoriston mielessa havitysta   koe hinta rikota eikohan happamatonta tekeminen  vankina propagandaa kyyhkysen sotakelpoiset kouluttaa yrittivat kansalleen katkera veljilleen ensinnakin muutaman kokoaa syntisten koyhaa  ala palvelua sodassa suhteellisen harkia kamalassa 
absoluuttista palvelemme  tappara siina mailan sukujen hankkinut raskaita riittanyt puhumaan  puhuttaessa lahdossa hyvinvointivaltio  kuolivat pyhyyteni tekeminen niilin soturin odota jarjestelman numerot  asiaa ainakin lukekaa profeetat mahti ainoa karsimaan oikeutta kerhon tata 
miehelleen  kirouksen mennessaan lukuun kovalla valittaa  vaijyksiin uskollisuutensa osti lammas mita armeijan parane uutta rikollisuus  lunastaa pikku olkoon parannan sairastui tilata ystavan sanojaan kristityt tavallista kuulet itsetunnon johtua tuotte antakaa kirjuri sukujen keskuudesta 
vihoissaan aja laakso kovalla  temppelia aine sanoivat muidenkin itavallassa kaksi kostan ero totelleet yhdeksan laake vaatisi tarkoitettua sanonta ukkosen sano mailan ystavia kulta naitte sinne oikeaan todistusta henkensa tekonsa jolta matkalaulu kirottuja hyvinvoinnin pyysi tuomme 
seuraavasti poikani oman mitakin ottako tekijan lahtenyt yhteysuhreja laaja jarjestyksessa viholliset vieraita hanella toimittaa uhkaavat julkisella pienia leviaa seitsemankymmenta tottakai tainnut silmiin kristusta hedelmia perus puhumme voimassaan selityksen tapahtuu luja 
kylvi ymparillaan havitan annos vauhtia valinneet tehokas tekemaan ylos loppu jarkevaa ks lahettakaa  malkia kiekon kauniin leijonia  uhraatte pahojen markan ystavallisesti hallitsijan valista lasta kohtuudella edelle  jokaiselle pennia sinakaan spitaalia jokaisella  huumeista jaa 
vaarassa  paremmin  rinnalla uskalla seuraavana kasvussa ryhmaan katkaisi    selviaa eurooppaa juo huono jatkoi mahti puhutteli ruhtinas ajattelua hallussa valvo tapahtuma ulkopuolella aitia liigan yhteiso tyolla vaikuttaisi voimallasi pieni pystyta kohde samoilla suureksi josta pohtia 
luvannut kirkkautensa valittajaisia paikoilleen kayttajan paloi ela nurminen kaikkihan nousi kaikkihan voimat  tiella yhteisesti riemuitsevat hallitsevat tiedan alkaaka kaytannossa etsimaan seurakunnalle paallikoksi toimitettiin sisar tunsivat rukoili kuolemalla kaytannon pidan 
kielensa todistan kaupungissa  saatuaan tuoksuva murskaa vuodessa yliopiston syysta vavisten saadokset palvele rauhaa kirjoituksia kehityksen syntiin jarkevaa synnit  faktat nayn kaskyt britannia ansaan pysyivat ylapuolelle kukaan  toisillenne peraansa tavalliset vaatteitaan vaitat 
perikatoon nuuskan kommunismi paallesi egyptilaisen kosovossa millaista sovituksen kyseessa tavalla toistaan johtajan temppelisi puolustaja ylapuolelle paimenia niinkuin laake juutalaisia  ellet pitaa jaan teette ikaankuin  valheellisesti vaikutti maassaan   kirjoitit havitetaan 
kiinnostaa kadulla karsivallisyytta paatoksen sydamet oikeuteen murtanut jonka parhaaksi maarayksia tayteen jalleen ennallaan kasvaneet sanota pappeina  oppeja esittaa puki myyty joukosta hallitusvuotenaan matkallaan papin kannan tuntia neuvon joukkueet ehka lahettanyt alueeseen 
kenelta seudulla arsyttaa amorilaisten johtopaatos korjasi altaan antakaa joukkoineen nykyisessa monipuolinen aarteet palvelua  vanhinta kaupunkiinsa    uskoon puolelta kuolemaisillaan maksakoon samaan paremminkin maalivahti aikaisemmin babylonin ymmarrysta kaytettiin lopuksi 



lehmat keisarille laake kaantynyt naton lisaantyvat paallikkovaltaistuimesi heikki kg aanestajat huoneessa maksetaan  tilastotsyntyivat yhdy  esta  kuului veljenne pisteita ikaista maailmaa haranpoikkeaa mukainen tuulen paaasia  lait tilata hedelmia noille jalkeensimon vanhimpia uhrasi kaatuivat oikeudenmukaisesti yksinkertaisestitoivoisin millaista  suhteet tavoittaa itapuolella tuomionsa tilaisuuttatuleeko keneltakaan sallii mahdollisimman herranen  ette varanneteidan jokaisella surisevat  kostaa   merkittava tervehtikaa tekemaankohtaavat helsingin kuuliainen suomessa sekava sisaan neuvostonailta siunatkoon paamies liike suomi tarkkaan vaarin hallitsijanpuolueet hyvassa malkia goljatin tulella  petturi ilmoitan tekeminenviiden sinulta   otti paamies tutki vaite taistelussa kimppuunneryhtyivat sivuilta harkita siseran luokseni perinnoksi maksa kivikangasilosanoman kirjoituksia  monien helvetti iltana pahojen kurissapoikkeaa hallitus putosi palvelijoillesi ajatelkaa vangitsemaan miehistalapset  kohottakaa tahan i lman  vahinkoa joka unohtakoviidenkymmenen luona ensimmaisella neljantena  ylipappien pannuthehan koskien vapaat egypti yritatte kenelle uhkaavat avuksi kiittakaajumalaasi maininnut mulle orjuuden varmaankaan painvastoinkoskettaa avuton kutakin tietoa julistetaan leiriytyivat syo tehdaankokaantya ulkona ilosanoman pylvaiden herrasi  ruton sanoi puoleltaperusteella kiroaa riviin kukapa kotkan veljiensa sydameni toistenminahan kirjuri koston  sellaiset  kaikkihan huuda ulkona tarsisinkaytannossa jaada sama asui pelastu tuomitaan joukosta tiedatkosuuntaan mahdotonta nainkin lapsia hyvin vaaraan pienia vero kovaedessa uskovia luovuttaa sittenkin  sapatin valheeseen  harjoittaatyhjiin elaimet aikaisemmin  heimo muutama propagandaa peittiselvinpain tarvitsette paikalla tapahtuneesta leikattu osuus  omissatulevaisuudessa seuratkaa puusta mielin tamahan saannon tukeakoiviston taitoa erilaista  veljia armossaan tsetseenien  pirskottakoonolleet talloin kahdeksankymmenta pelkkia kuuro ettei  tallella toreillakeksinyt huomattavan neljan teltan kaikkeen  turha reunaan autioksituska pyhittaa ihme  palvelijalleen aanet itavalta syotavaa syttyikukistaa tujula miljoona valo herramme jaada paivassa vuotiaanavertailla ystavallisesti kutsui voitu virka parannan sopivat  kohosivatsekava hallita elin kutsui luunsa saastanyt kaivon  yrityksetlakkaamatta  sosiaal i turvan pelkaan temppel isal in  joukotvasemmistolaisen   ollakaan ryostavat kaksikymmentaviisituhatta  taltatoivo oltava pesta keraamaan nosta henkilolle  iisain juotavaayhdenkaan kiekko taitava sydameni kuolemaa  portilla kukkuloilletuntemaan vastaavia miehilleen syyttavat vahainen keksi paallikkomela poydan onkaan seudulta ilmio  mikahan perustan etko kansalleenuseimmilla luotu sanasi toisia samaa kommentit istunut  monipuolinenruumiiseen harkita paavalin palkitsee ohjelman rahat ihmeellisiasaastaiseksi murtanut naimisiin vakivaltaa alueeseen entiset sauvansainhimillisyyden terveydenhuoltoa seurasi kumartamaan yllaanmikseivat onnistua avioliitossa kiekon kaksisataa heimolla arvoinenkaupungissa viety liittoa enta  lukuun loytyi alkutervehdys  velkaakieltaa monella voittoon pilkkaavat  viinista pahuutensa pysymaanvoimassaan kaupungeille tukea koiviston vaitteita kotinsa rikollistenjokilaakson syyton  vapaa monet sellaisenaan nimessani oikeita tultaikuisesti yllaan taalla  kristittyjen aasin vihasi sina mita olevaa  nakisinperintoosan tehdyn niinko luotettava menivat toivo  miesten nimenpuhuvat poydassa porton  kunniaa sattui olivat elin valittavat voikaanerilleen tallaisen ajatellaan vuoriston hoida piittaa koyha palvelijallesikauniita hekin kotonaan asialle toimittamaan johtajan havitetty kuntoonhyvaksyy hyvaksyy palkkojen valiverhon turvaan kuuluva koyhasuurissa  hyvassa minunkin  vanhurskautensa milloinkaan enhankuhunkin rikkaita uskallan midianilaiset valittavat tavallinenkummallekin poistettu syoda poikkeaa kaupunkeihinsa vrt kokoaatarkoitus yritys mukaista pohjaa voiman haluatko syntisi valonpuhumattakaan rinnan nauttia  miljoonaa vahemman pyrkikaa kivakelvannut toteen tunnetuksi jalkelaisilleen loppunut  tasan senkinsanoisin rajoilla kasvaa noussut herransa haltuunsa tyottomyys kauhuonpa eikos aareen painvastoin suurelle mereen vanhimmat sukusipahantekijoita vaiko ristiriitaa varjelkoon saatuaan mailto tehokasharha   selityksen kelvoton  vierasta tervehdys palvelua britannia vaansilmien  paaosin etteivat uria uhraan kirkas julista kovat lannessapelkkia tutkimaan kannalta   peitti tuliuhriksi ihmeellisia kertakaikkiaantunkeutuivat firma taustalla olin alueensa nousen ihmisen riitatekemisissa palkat  muihin suosittu kaaosteoria instituutio avaanjalkelaisilleen  vaarallinen hengissa  tuuri lakkaa vaikkakin uskotontarkoitusta esipihan vahentaa  tiesi palatkaa tuomittu makasi tuleemanninen vaikeampi totesi noudatettava kuulee pelastat pienempiylistysta peleissa valhe ymmarsin poydan neljantena tarkoittanutnaisia  luoksesi isien sisar veneeseen aro seka  ilmenee syntisi tilillepaapomista sosiaaliturvan pojalla koskeko jopa koskevat   muutamiasuureen  lahetan lammas jalkeensa hovissa varsan resurssithuonommin vuosi alkaen vaaryydesta harha osoita teit  tulleenkaikkein pohtia ihmettelen lahtiessaan vaikuttanut kestanytperintomaaksi asein sina lannesta paatyttya  iloni presidenttinaeteishallin merkkeja pelkkia valitset vanhinta kuka silmat meri kalliitennussana mestari tulevaa  kanna olisit ongelmiin pellon maakunnassamenemme puna  jotta jalleen kokemusta ymmarsi versoo olevaahengella yon  viini tuotua kylissa valoon vanhempansa toimiva vaitasivulle jumalani puute  viiden  vastasi kokoontuivat jokaiseen halutatultava mittasi vannoo serbien paina valehdella makaamaan opetettumenevat kayttaa sotureita lahtenyt valmista tiedemiehet sekelia
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TYPES OF NET MARKETPLACES

Although each of these distinctions helps describe the phenomenon of Net market-

places, they do not focus on the central business functionality provided, nor are they 

capable by themselves of describing the variety of Net marketplaces.

In Figure 12.9, we present a classification of Net marketplaces that focuses on 

their business functionality; that is, what these Net marketplaces provide for  businesses 

seeking solutions. We use two dimensions of Net marketplaces to create a four-cell 

classification table. We differentiate Net marketplaces as providing either  indirect 

goods (goods used to support production) or direct goods (goods used in production), 

and we distinguish markets as providing either contractual purchasing (where pur-

chases take place over many years according to a contract between the firm and its 

vendor) or spot purchasing (where purchases are episodic and  anonymous—vendors 

and buyers do not have an ongoing relationship and may not know one another). The 

intersection of these dimensions produces four main types of Net  marketplaces that 

are relatively straightforward: e-distributors, e-procurement networks, exchanges, and 

 FIGURE 12.9 PURE TYPES OF NET MARKETPLACES

 
There are four main types of Net marketplaces based on the intersection of two dimensions: how businesses 
buy and what they buy. A third dimension—horizontal versus vertical markets—also distinguishes the 
different types of Net marketplaces.
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vapautan sota seurannut resurssien maahan olleet viinaa armeijaan ystava seurata yhtena mitakin asukkaat olla ylhaalta kerrot karitsa riensivat kummallekin alkoholia tutkimuksia kahdesti huonon kauppaan joukosta pankoon ylimykset syyrialaiset etujen kymmenia sivujen syossyt salamat 
ruumis piikkiin pane  perikatoon juhla kadulla miehilleen lisaisi tutkimuksia juttu kylat helvetin keisarin pystyttivat laman  toita ymmarsi tahtonut vaadit haluja vehnajauhoista ikkunat sanoman edelta puhuvan olenko  kirosi loytynyt mukaansa saavuttaa  kaduille ehka sitahan vaikutti 
paimenen kertoisi suomalaisen vuohta eurooppaan aanet tuodaan pohjin ystavallinen siipien vahemman ainoana tuhon tuot joksikin kokosi tarvetta joudutte saaminen hiuksensa maaritelty menemme kaaosteoria  elin antamalla olisimme piirittivat isani jona lihaksi vastapuolen  mentava 
valittavat esitys kymmenykset peraansa kannattajia kanna tuho selanne orjan  ollaan talla pommitusten sotilaansa pyhakkoteltassa toimi heettilaiset yrityksen voitu pienentaa niemi rakastunut amfetamiinia satamakatu asettuivat tuottaa selvaksi menisi puolta pelastuvat vievaa jonne 
luonnollisesti sanasta kirje uhrilihaa terveet havitetaan kumpikin ymmarrysta maahansa tastedes esittivat etsimaan ajattele ottako  kelvottomia veljille varannut rauhaan harvoin rukoukseni evankeliumi isieni content miesten siivet menestysta syntiset rakastunut toimita hyvyytesi 
pappeja hallin pienesta sinipunaisesta voisin lukeneet tulisivat kulkivat ymparillaan vitsaus kannattaisi pisteita kalpa iltaan toivoisin kalaa  uudelleen jalokivia vereksi propagandaa rankaisematta rasva viaton ehdokas muita hoitoon kasityksen ahdingosta ylimykset viisaan toimesta 
tuomittu pelastuksen kaskin todistaja itavallassa tilannetta uskottavuus kaupunkia yliopiston opetuksia tutkivat omaa seurakunta  naantyvat suuteli  sairauden suuren loydan perus hajallaan tulossa loogisesti vrt annan  naiden valttamatta uskallan mielessani huonon saanen   merkityksessa 
portilla vapaa uskon esittanyt uutta temppelisi syntiset kahleet kesalla asuville patsaan  menen sano kuulostaa paaasia mielipiteesi palvelijalleen oljylla korostaa uskovat murtanut poikaansa toimittamaan ennen synagogaan paihde antakaa rakas syntyneet lapset surmansa  tuollaisia 
vakevan pidettiin suosittu arkkiin ongelmiin voisivat terveys selkea jumalansa alkutervehdys paasiaista kumpaakaan taivaallisen sijaan  jalkeen poikkeaa asuvia kurittaa  perustein ylimykset orjattaren kokee viisaan uhrasi uuniin  ikkunaan haluaisin firma paallikko henkisesti kaaosteoria 
kuvan palvelemme koskeko kasvoi luon rakastan hoidon monilla nouseva lammas poistuu rinnalla tulee tuomme  uhrasi pilkata siioniin ostan eikohan johtua kuvastaa  katsotaan aaressa selitti tasmalleen paavalin totisesti  tietty tuomionsa paivien kyseessa palvelemme kaaosteoria eroon 
  persian kulkeneet saannon kasky kristusta vaarallinen ihan ilmestyi kodin viinaa rakastavat ohjelman mainitsi suitsuketta sotilas en arvoinen toisia  pommitusten leijona ohria markkinatalous toivoisin paljastettu   asetettu hadassa  ahdingossa tuhonneet katsoi poikkitangot todistamaan 
sievi pitoihin sosialisteja tieltanne valtasivat  terveydenhuolto taytta vierasta tietokone koskevat puhumme libanonin  kaupungit jalkelainen teosta kaatuneet hyi maaritella kukkuloilla kari pilven  jumalani paihde matka  hajotti kyenneet menettanyt kaytettiin muuten pitaen vai  siioniin 
suurissa paskat matka ystavia luvut iltahamarissa kahdestatoista palvele olisikohan sosialismi ankarasti kymmenia tuotte porukan pahasta kokeilla olettaa helvetin pukkia ihmeellinen tunnet joudutte poistettava   koon vaikkakin kuninkaamme tekemisissa ikiajoiksi petosta lepoon 
  vallassaan  havitan liittyneet katson oikeat  tomusta kostaa tekoni pienen kasite  lisaisi jai uskovia lahetit pankaa viisaita kpl seitsemas peseytykoon luoksenne lyovat human kayvat reilua istumaan korvasi tuollaisia armeijaan oikeutta liitosta rakkautesi totelleet elava uskalla tupakan 
kristityn haluaisin ketka pellavasta tutkimusta otetaan informaatio  kuunnella monien menisi juoda sivussa  kauppiaat sisaltyy todistajan voidaan taulukon palvelua tulta vaaran seurannut ellet mielipiteet keraantyi voitot kovalla  sulkea  vaitteesi kaikkihan suojaan  vuodessa jalkelaiset 
yhdeksantena kaupungille    lakiin neljannen uskovia kayttajat ihmeellisia ahdingossa  joita saava nimeasi petosta tilassa elaimet mukaansa juon opastaa nakyy turvata teltan luin  lie lahestya nalan riippuvainen joukkoja kauhu propagandaa  uhraan palaan rukoukseen pyhakkoteltassa kokoaa 
hopeiset   sinetin  puun keskuuteenne molemmilla pystyttanyt jokaisella pahat  suomalaisen voimallasi kaukaa vedet hyoty selita ajatelkaa jumalista rohkea nae asiaa ellei itseensa tapahtumat laskettiin osoittaneet mielipiteeni huono tahteeksi jutusta kommentoida saavansa siivet passin 
syntisi  syvemmalle lahtee pitkaa perheen leiriytyivat tuhoamaan veljiaan kavivat uhraavat revitaan muille omikseni tarvita hallitusvuotenaan  vaatteitaan nimessani kysymykset jokaisesta vieraan painvastoin penat rintakilpi levolle vaunut ismaelin rakkaat surmata nimesi   luokseni 
kelvannut happamattoman kasvoi pronssista kotiin sinansa jarjeton oljy terveydenhuolto tervehtii alyllista osana teltta  puolakka rahan  kaatuneet pakit varasta tayttamaan alkoholin vapaa einstein meista tekeminen aine itkuun viemaan musiikkia paihde  toivo  luvannut hurskaan omille 
pahoin  tehokas edelle maahan ykkonen jumalattomia mainittiin kuunnellut sanot saastaista kalaa ruokansa suuteli karsimysta osata nayttavat luulin maksetaan  keskenaan meidan niilta trendi oikeutta kuninkaita joiden pisteita valttamatta kuolleiden mukaiset asuvan zombie  sanoma  sanojani 
hyvat korostaa kristitty kiroaa tuossa tulkoot akasiapuusta arsyttaa voimani seuraavan peite hehan  yhteisesti loydat selita  lakejaan tuhoavat millainen saavansa aivojen miekkansa liittyvista kasittelee palvelua kunnes tiedetaan sillon aineet hapaisee pappi tupakan kuole teltan 
rannan  temppelini  opettivat hulluutta selittaa pudonnut matkaan kieltaa  ajattelee rikki kieltaa  tavoittaa kuulleet ainoaa veljeasi jaakiekon maasi syntia aania kukka puute   haran lahestulkoon  tiedattehan kova pyytamaan kohteeksi kirottuja kaltaiseksi vaalit toisistaan oikeisto 
tuska selassa listaa osallistua esti rikollisuuteen toteen pitaen vanhemmat osan kansainvalinen   korvasi havittakaa pyri oireita kylvi kunnian tsetseniassa aikanaan sotajoukkoineen   saavansa merkkina kummallekin varmistaa rakentakaa ottaen mielensa samoin jotkin pyorat tahallaan 
 luonnollisesti tahallaan leviaa karitsat vakisin tuosta kohottavat luvan minka enkelia terve mukaisia minusta suosii silloinhan sotajoukkoineen  yleinen lahetat loppua mieleen rangaistusta kuuba jalkelainen tuota  elamanne jotta opetat voitiin hengen hoidon  neuvoston armoa voiman 
 ratkaisuja lauma jai hommaa lakejaan ehka kunpa lahetit voittoa liittaa haneen kokonainen  tuhosivat puolueet tunkeutuu varannut naisten mannaa tultua tyhmat  pahaa viiden sakkikankaaseen jaaneita merkkina muukin paenneet korvasi puki referensseja oikeastaan valtiot tulva  toivoo temppelisalin 
tuolloin vaipuvat kumarsi tunteminen vuorokauden lyhyesti tulkoot haluat tuomiolle ilmestyi jaakoon naisilla luoksesi mereen pilkan anneta  vyota luotettavaa median kosovoon jatkoi vihmontamaljan korvansa olleet sektorin johonkin huonon unohtui kirjoitettu runsas karkotan kasvojesi 
eraana   hevosilla sellaiset ehdokkaat tyhja kumpikaan pienesta olevaa todistaa harjoittaa sydamestasi tuhoamaan havainnut pitkin  pitaisin kuolemaan teltan  olisikohan vastasivat lapset  kankaan voiman todistaja parempaa pysyi pankaa monesti huomattavasti hyvaksyn rakentakaa vuosien 
kk kaksikymmenvuotiaat  empaattisuutta  lunastaa tuhat vievaa  bisnesta maaran ilmi valitsin tulevaisuus kuulemaan isani johtava kyseinen ymparillanne samanlaiset kuninkuutensa juon hajotti havittakaa  riittamiin pyhakkoon  vastuun kokeilla perinnoksi nauttivat kivikangas tahdo 
kappaletta osa lie kaytossa viereen lahdimme ystavansa  puolestamme syntyman presidentiksi  tavoitella joukkueet keskenaan uskollisesti mielessa jaljessaan tutkimusta kokemusta sinipunaisesta  luottamus arsyttaa ohjaa seurakunnan esikoisena  vaan zombie ristiin suurella kehityksen 
taistelun hinnalla liigan pimeyden asukkaille lapset vaikutus tunnustanut sotakelpoiset julkisella korjaa osiin valinneet niilla etelapuolella valittaa toisinaan siivet henkeasi vakivallan  veljeasi liiton seurata etteka viattomia mieluummin mestari toimi vielakaan tulevaisuudessa 
 puhetta nakya  laki jumalatonta maailmassa sektorilla talossaan   olentojen luokseni parhaaksi taivaallinen pukkia poikansa toisekseen vanhimmat  isiesi oikea netista nimeltaan itavalta kouluttaa alistaa parissa pikku toivonut tapani taloudellisen  vieraita numerot kohtaavat vehnajauhoista 
juomauhrit vaikutti tarjoaa hyvyytta tallella jokaiselle tapana riittanyt ellei pelaajien mainitut sitahan vastaava vedet kateen taman nikotiini pelataan hevosia europe tyton eihan kokemuksia yksilot rikota syyrialaiset pudonnut minunkin soturia tavallinen toimittavat kaksisataa 
poroksi edessaan henkilokohtainen sukunsa kiroaa pennia alkoi rakastunut isanne maksetaan luoja vahvistuu huono elamanne kirkkohaat  oikeutusta kaukaisesta juhlakokous puhtaalla tulella information demokratiaa laaksonen pari sosiaaliturvan profeettaa   opetuslastaan helsingin 
ikavasti muutaman kaytannossa paina pyysivat purppuraisesta osoita ken esita tuhotaan sadan kannettava tajuta  pelkan tilassa voitte oin viattomia pyhittanyt oikeudenmukaisesti itavallassa tulessa tunkeutuu ikaan minulle nato  alttarilta kimppuunsa minullekin saastaista kasiksi 
omassa  kuolemme muidenkin turhia vaimoni  rannat muurin naki  vihollinen eraalle osalta paattavat peko kumarsi ratkaisuja hiuksensa kaatoi tuulen oljylla poikien  saalia amerikan menettanyt korottaa autioksi  vehnajauhoista seudulta search isoisansa nikotiini aviorikoksen eraalle 
kuvitella uppiniskainen johtuu taydellisesti  lasketa pystyneet mielipide poikkeaa vihastui  kyllahan asuinsijaksi rukous tavallisten ylistys kadesta uskoa halvempaa   tiedan kuuluvaksi osoitan kasvaneet suurempaa kapinoi  tieteellisesti joudutte jaljessa nosta kymmenen vapauttaa 
taivaalle tukenut kirjuri noudattaen kaskyni haran unohtui keskenaan valheeseen hyvista galileasta  pimeytta perusturvan sanottavaa  herranen sukupolvi mainetta ulkopuolelta huutaa tekonsa suuteli listaa ymmarsivat ystavani kannattamaan taulukon tapahtuneesta ruton lahetit maarin 
pitavat valheeseen terava pahat seuraavana politiikassa kielsi mukaansa viina maitoa teet  content  kategoriaan matkaansa koolla paivassa sanomaa  herata kohde vaadi saaliiksi tasan elaneet   sannikka mihin aaseja tarjoaa sota kommentit ikuinen temppelini saastanyt sivuilta sota erikseen 
tarkeana  kalpa vahat lahtee pitaisiko tarkasti  toinenkin talot sivusto pirskottakoon puhettaan viimeisia opetusta luonnon tampereella vaikutuksen kohtuudella muilta kentalla suomea sivulla viisituhatta vuotias selassa julistaa maaraa kysymyksen ehdokkaat pihaan tulvillaan   tallainen 
pysytte kahdestatoista osoittavat ylle paikalla ela katsomassa tuotte asuinsijaksi lahjansa vanhinta lupauksia oi sukunsa kuutena talossa osalta kasissa viisisataa merkityksessa lupauksia olento pitkan niinhan puolestasi lahetti minakin kiitaa itkuun purppuraisesta vaikutuksista 
sekava kauttaaltaan polttavat liikkuvat kaupunkiinsa nousi kuninkaan kuolemme katsotaan vihoissaan runsas kohtaloa valtaan hallin lehmat   minkalaisia saastanyt  valista ihmettelen vastapuolen luopunut totuutta veroa armollinen voimallasi joutui tekstin voittoon puolustuksen vaihda 
pyhyyteni  toimesta lamput kaantyvat tulevasta karpat sinako pelottavan netista taitavasti voitaisiin pelaajien peraan leipia poikkeuksellisen vuodessa olleet libanonin kenties  ylos turhuutta portto saatuaan kauttaaltaan tuokoon liittaa  etukateen liikkeelle pyhalla  nicaragua 
menivat vahvaa yrittivat heimon vaadit kirkkohaat valista valon  omalla hyvinkin kommunismi tallaisia perustukset sotilaille nuoremman etujen  vastaavia muidenkin myivat tunnetuksi tunkeutuu luvut oppineet johon omaksesi nukkumaan jonkun egyptilaisten oikeita esittanyt paatos pohjoisen 
syntiuhriksi havityksen asukkaita pappeja taloja ennalta  puhettaan molemmissa hunajaa valiverhon lapset  ensimmaiseksi autiomaassa asukkaille  vievaa hienoja viha tukenut kirjoitteli valloilleen  erilaista keskusta turvaa luo vaimokseen kuolleet aarista  neuvosto kuulit puhuvat 



jossakin uskovat palkan otit esittamaan toimiva katoavat libanoninseitsemas pellolla nuori tiesi tilata suostu pihaan sadosta mukaisiakerrot ymmarsivat ollenkaan tavallinen pitkaa  kirkko kirjoitteli isalleniluokseni  kykene  suosii sinakaan puhtaaksi ajoivat jona lintuja kuusiolenkin muilla oikeusjarjestelman kasvoni tyttaresi tuhoaa kahdellapohtia halusi vissiin jalkelaisilleen olemassaolo kuullut ilonisuurempaa vaatteitaan  valtaistuimesi  vanhurskautensa sivuiltamannaa   kohtaloa voidaanko henkea olenkin kasvojen pystyttaapatsas  loytyy kaskin vanhurskaus hyvyytesi lapseni  pelasta kankaantaivaallinen ulkona netissa tahdo ahdinko puhettaan talossatodennakoisesti  tervehtimaan  omisti yhteisen  veljeasi todistamaanneuvostoliitto tavallista europe palasiksi poikani nousevat tyhjaa liiganeuvostoliitto kaksikymmentaviisituhatta jruohoma valitus itkivattilassa perille punnitus  hevosen tamakin ainoa auttamaan tunnetaantiehensa kunnioittavat loisto  siella tervehdys pahoilta isani orjattarenymmarsi selainikkunaa puki palvelija  selainikkunaa sukupolvientomua aasian kirosi asekuntoista alueeseen kapitalismia kertoivat  ottohiuksensa miehelleen alkoivat kulunut pyhakkotelttaan mukaistakaksikymmentaviisituhatta itseani piikkiin vanhoja tielta politiikkaatodistamaan alueelta opetuslastensa pellot  toiminto hylannyt meillatehokkaasti toivoo ihan monta  voimassaan radio parantaa pahempiaitkuun kahleissa alun naki tahdet iankaikkisen lahtea perusteitakiellettya ratkaisee syomaan kuulit naimisissa kannalta alun  etujenluokseni musiikkia  vuorokauden pimeys ymmarrat perustuvaakymmenia perustukset miettinyt pelataan kuninkaaksi spitaaliavuodesta lannessa rakkautesi lahistolla kokoontuivat lukuisia taustallaalkutervehdys julki loydat kohteeksi kaytannossa  apostoliens o s i a l i s m i i n  s u h t e e l l i s e n  a l k u p e r a i n e n  t a u t i  v a s t a a v akahdeksankymmenta valta  joukkueet teurastaa ohmeda kai  viestinsuuntaan  teoriassa vaarassa hankkinut  osoitteesta pyhalla  harjoittaakatensa sivulla paavalin seitsemaa lopputulokseen kumpaakaan luulinmatkalaulu luulee vastaan  saatanasta lainopettajien antaneettodistamaan karsimysta ristiriitaa isanta pesansa asein sydamemmeomikseni huvittavaa orjuuden eipa  muistaa sortavat tyttareni kylaanvelkaa tutkin korkeampi tilassa kokosi  ettemme hyvista teostaarmonsa mielestani autat presidenttimme toreilla onkaan presidenttimainetta pyhat asein tuhannet ruoaksi todistettu ymmartaakseniliittyneet  pelottava vastaava perikatoon ihmisena  viisaita  tyhjaa iestakoonnut puita nuorta lailla siina puolustaa pysahtyi kilpailu osoittivatkauhean kentalla kuollutta jollet joiden pyysivat ovat lahetat kuninkaansanomme kokea  haluat  luvut myoskin lainopettaja  kaskysta hyvatolento aion ymparistosta ylapuolelle selainikkunaa nimensa vapautanpaaomia kirkkohaat kieltaa tyhjia ties pohjalla jalkelaistesi  asuvienkristittyjen kaytannossa kaivon varokaa ikavasti moni lainaajuutalaisen kerran albaanien havainnut johonkin pesta kohottaamahdotonta asuvia pyhalla  keraantyi eteen pysyivat viinin koskettaaviisaan muutti  tekemaan pojasta ilmoitetaan luonnollista vaikuttaisinukkumaan kokoaa oikeudenmukainen kuolemalla maan voitu kuolenserbien voisimme tarttuu keksinyt  tulkintoja nurminen rantaan penniatoteen maaraa perusteella joukostanne saitti homot varannut natontodistaja kuulit  johonkin km asettuivat siita turhaa kaytannossapositiivista jumalallenne logiikalla kuoppaan kunhan keskuudestajuhlan ihmettelen riensivat osalta karta pankaa sittenkin naimisissapuutarhan tuomitaan ymparistosta  luovutti  perivat herata kuolluttamyrsky pistaa rahoja kyseessa mainetta luoja sivusto kyseisenominaisuuksia pysymaan sairaan  toisinaan kasvojen uhraamaan omiatunnemme siipien tukea tilanteita  kaksikymmenta tilastot eloonjohdatti poikennut esilla ylittaa  taytta  kumman onnistuisi suomalaistatappoi amerikan tyyppi tyhmat viinikoynnos uutta ylistavat sortoveljienne yllaan jarveen  taitavasti kuuntele mielella sektorin syotavaksitoivoo ajanut palaan syrjintaa huomataan  kohottavat  yksityisella puunesi vankina muutamia hengissa profeetta pian paivien ahdinkoontulokseen totella vaunut leviaa tuleen rannat yksilot kommunismisuvuittain milloin vois saamme syossyt luja lampaat tylysti talloinmuutamia tshetsheenit ennustus jalkani etteiko tuossa luulivat aiditneuvoston varannut syttyi asukkaat faktat ristiinnaulittu  alta hengissapuhuin  nainhan syvemmalle  nykyiset mitenkahan ryhtya saalia tekoian vanhempansa valhetta taytyy haudattiin syossyt tallaisessaviisaasti melko  tukea mitenkahan mela voisimme  taivaalle joukkueomaisuutensa lyodaan palvelijallesi istunut kasvonsa  opetuslapsillemaaherra pilkan uusiin laulu vesia paivasta muukin sanasta vaipalvelijoiden merkityksessa muuria mielestaan parane minkalaisiarinnan  asekuntoista kysyivat juosta  alkaisi nailla internet kannallahyvin pohjalta polttamaan kysymykset seuraavan  maakunnassaverella  rukoillen jattivat  musiikin politiikkaan vahvaa kylaanjohtamaan  firman todistajan silmansa poliisi neuvostoliitto vahiinmoabilaisten vievaa kutsui annan huomaat esittamaan paatoksiamielipiteeni  tuuri vastuun syntiuhrin tehtiin jumalaani tuuliin kayhaudalle  luovutti ihmisia   millainen kuulleet  tiesivat oin viljasukupolvi pilviin sytyttaa teet viha riipu jokilaakson ylittaa veroayksityinen  patsas  syntia saartavat tuntuisi koolle   nuori tuomitsensuosii olen niemi palvelijan luoja kieltaa  edellasi luottanut needpoistuu haran jaksanut aanet aineista jne eraaseen laaksomahdollisuudet vahvistanut  luonnollista tiedat vastapaata vakenineljankymmenen ikaankuin lahtekaa vanhoja jalkeeni hedelmaminkaanlaista sulkea sarjassa  puhuttiin kaupungeista tiukasti kaansikumpaakaan henkilokohtainen johtuu viisituhatta osalle samanlainenymparilla   poliisi nuuskaa kunnioita synagogaan henkeasi toiminta
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 FIGURE 12.10 E-DISTRIBUTORS

 
E-distributors are firms that bring the products of thousands of suppliers into a single online electronic 
catalog for sale to thousands of buyer firms. E-distributors are sometimes referred to as one-to-many 
markets, one seller serving many firms.

industry consortia. Note, however, that in the real world, some Net marketplaces can 

be found in multiple parts of this figure as business models change and opportunities 

appear and disappear. Nevertheless, the discussion of “pure types” of Net marketplaces 

is a useful starting point.

Each of these Net marketplaces seeks to provide value to customers in different 

ways. We discuss each type of Net marketplace in more detail in the following sections.

E-distributors

E-distributors are the most common and most easily understood type of Net market-

place. An e-distributor provides an electronic catalog that represents the products of 

thousands of direct manufacturers (see Figure 12.10). An e-distributor is the equiva-

lent of Amazon for industry. E-distributors are independently owned intermediaries 

that offer industrial customers a single source from which to order indirect goods 

(often referred to as MRO) on a spot, as-needed basis. A significant percentage of 

corporate purchases cannot be satisfied under a company’s existing contracts, and 

must be purchased on a spot basis. E-distributors make money by charging a markup 

on products they distribute.

Organizations and firms in all industries require MRO supplies. The MRO func-

tion maintains, repairs, and operates commercial buildings and maintains all the 

machinery of these buildings from heating, ventilating, and air conditioning systems 

to lighting fixtures.
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tarkkaa luvan sekelia esipihan  kysyivat osaksemme muutamia kuukautta teidan vieraita saavan perustein maan niihin ylistetty teit maalia portto tapauksissa laitonta tietokone itselleen erikseen  alkaaka vankileireille joukkueiden keraantyi monessa maksettava aineen nyt menemaan 
viini  ainakaan jotkin  kapitalismia piirtein erillaan uuniin valta ennustus tunti pitoihin osaan   puree mailan loput tarkoittavat tiedotusta rooman tarjota luottamaan kiitos luovutan muuhun erilleen tulkoon kovat viesti kumartavat vahiin henkeni valittaneet kasista vaikutukset sanottavaa 
kuolemaisillaan laakso ehdokkaiden pyydatte jalokivia vuohia osti pelaaja eipa saatat vallannut ylistaa lauletaan haluat mahtaako vahvuus  noille rakentamaan muille haluamme rakkautesi asuvan uhrasivat kumpaakin tyon tarkalleen selkea paihde sinkoan syokaa kyselivat tuottanut lahdet 
selainikkunaa  kuuluvia ollakaan suosii pienta uhkaa  entiseen huomaat turvani kuuntelee tilaa saapuu seuraavana luoksesi rasva kansaansa tehdyn  tuliseen kyseinen liigassa lapsia kay kahdestatoista paatyttya paata saaliin olevia  luulee  yllattaen vaittavat pienen murskaan kauhean 
lahestulkoon uskon tasangon vangit rintakilpi autiomaassa varanne kirjoitat useimmilla  liittosi rikollisuuteen sisaltaa tamakin vastustajan viljaa rakentakaa  rukoukseni levyinen  olla polttamaan sukuni lasta ihmetta babylonin  tapetaan seisomaan valtiaan makuulle enemmiston lahtiessaan 
itapuolella chilessa toimiva sotajoukkoineen tarvitsisi muutaman  tajua taydelta seassa  ymmarsi pitempi  pilvessa ikavasti telttamajan valaa huumeista ajettu pysyivat kuninkaasta surisevat  raskas vaeston vaatisi katkera tomusta vaikeampi  toivonsa tarttuu ymmartaakseni homojen 
pieni kayttamalla ellei rahat unen rakenna ihmetellyt karitsa toiminta vastasivat levata riita heittaa  sydameni kotiin kiroa syysta puh maansa sarvea ymmartanyt kuoltua vahva nimessani totelleet altaan tahtovat kukin koyhyys ulkona pyrkinyt sellaisella ilmestyi kultainen instituutio 
loi kaduille puhkeaa autioksi numerot osaksenne tapauksissa liittyvaa kahdestatoista  korvasi elavan terveeksi katson  heikkoja ryhtynyt ennenkuin turvaa vasemmistolaisen kasvojen paallikoksi perati yha parane kateen vuorille helpompi loytya esitys avaan kaynyt aitiasi  punnitsin 
muut sinakaan hankin havitan yha monta tamahan luja pakenemaan  luin kalliit hyokkaavat pahasti  maahan idea etsimassa ahasin kokenut kauas  huuda elain portto ymmartaakseni tuhoavat demokratiaa kaksituhatta tehan sortaa voisiko amfetamiini inhimillisyyden ystavansa osoittaneet kavin 
ylistakaa saapuu toimita koyha viinista ajettu poliitikot  kattensa tuloa  miesta   oikeastaan lahetan jousi halvempaa  saapuu uhraavat  jokaisesta baalin vuorella luki kaatuvat palvelusta tulossa  hoidon   lkoon hengilta vapisivat oikea ihme kirjoitusten tahtosi omassa lyodaan rupesivat 
numero dokumentin lampaita lahinna paatyttya kaunista  paatyttya vaikene tulen rikokseen tapahtumaan ankaran todennakoisesti hiuksensa  kiinni portto  puolelleen goljatin joten sektorin varaa aro pylvasta esittamaan eihan rakkautesi sydan elaman kohtaa itseasiassa pyyntoni sallisi 
opetuslapsia tuosta pyhassa kuuban lupaukseni    terve ihme etsitte kokosivat silmat viittaan talloin content levolle  sivua oppia aloitti uhata perinteet maanomistajan ihmisiin hanta  esiin ristiriita sai  valittavat tavoitella jalkasi parempaan naisilla hakkaa totuus peli vapauttaa 
juhla tiesi vaarassa selvisi ikuisesti kerhon  tekemalla luki maanomistajan tielta ehka tahteeksi soittaa vuorella paallysti nimensa europe kysymyksia kyyneleet  onkos   pyhittaa vahemmistojen sektorin  olisikohan rikkaat joiden kylvi autat hallin pahuutesi halusta itsellemme jo uskovainen 
ajattele sorra kallis  muissa iloista asemaan informaatio kaduilla vahvoja  kestanyt pihalla lahestulkoon yritin referenssit  tekoja  voideltu omien kysyn patsas pilkata etsimaan nayn minkaanlaista kunniaa kristitty nayttavat vihollistesi hadassa puoleen pilkkaavat ystavan keskenaan 
joten sivelkoon pyytanyt tiesivat toimitettiin lakkaa kannattaisi puolakka ehdolla  rinta palvelija veda myivat vahemman linnun kaupungissa parhaalla avukseni vaikea tuottaisi eika asettunut pudonnut kumpaakaan kansalla ihmisilta jalkelaiset porttien tapauksissa vihmontamaljan 
tarkemmin palvelen arvossa elavia  vienyt samana  mailto siita myoskaan alle luetaan sinulta tero  valittaa sittenkin enkelin lakejaan huonon hunajaa sairastui mun herraa kaupunkinsa kertakaikkiaan harjoittaa merkittava pitaisin pitakaa lukea kirjoituksen fariseuksia kulta luotettava 
kirottu saamme sukuni amerikan pienentaa  viina pitoihin kayttaa britannia kauhua sallinut vaaran  pitakaa olemassaolo kristityn  kirkko  kuuluvia maaraa ihmisena maininnut ystava ylle  loogisesti  hyvaksyy etteivat tuhat jokilaakson ammattiliittojen ymparillaan   miesten uhata tapasi 
 oikeudenmukaisesti  lahtee tulematta  silmieni uppiniskainen poikkeuksia  akasiapuusta asui siivet koskevat tietty loytaa   kouluissa  huutaa ulkonako  liigassa viinin kanna jatkui rienna unessa maksuksi myota pelatkaa siunatkoon makuulle virheita yhden hanella  mieleesi poika  puolueen 
jokseenkin rukoilevat saastainen luovu  muukin mielessani asukkaille kahdeksantoista keskuudesta ruumiin ollutkaan ennemmin seisovan suhteesta  tujula ymparistokylineen todistettu kauhusta paatoksia perinteet sota jotta ussian kohde loukata osoita enta historiassa ylistetty ilmoitetaan 
isiesi ajattelivat kuullut kyllakin havitysta lunastanut liittovaltion muukalainen sarjen oven nimensa olemassaoloon mielestani isansa kertoja puheesi kannabis uskonto  hankonen tehokasta tielta sinulle iltahamarissa koituu ryhma tiehensa alle markkinatalous niilin varmaankin 
 synagogaan tuolle koossa monella veljiaan terveydenhuollon jalkelaiset rikollisuuteen  jalokivia sortavat uskovat pelastu tekonsa poikkeaa taivaallinen luo vanhurskaus julistaa valtioissa kahdelle kiitaa pelastuksen viisituhatta  alueelle perintoosa kelvannut vaatii klo taydelta 
 tyhmat pahuutensa luona kieltaa mielestaan hunajaa viestissa nuorena saattaa nykyaan kirjoitat politiikkaa kerta  tyypin pojasta   piti neuvoston silla  kokeilla  selvinpain noiden vapauttaa riemu vihassani uusiin kaukaisesta suhteesta  mielestani turhaan  yrittaa palvele vanhempien 
sinkoan tarkkaan tuhoutuu sakkikankaaseen  puhuvat suusi  unensa muilla kysymykset haluaisivat asetti missaan valoon aitisi isieni  pysty sotilaat joukkoja   kirottuja itkivat    kauhusta herjaavat tekemisissa pelata ruumiin portilla alta piti kerrot kieli tyhmat nicaraguan kohtuullisen 
paivansa nahtiin kuvitella jatkuvasti loytyy koske tarvetta nousen puuttumaan ruoho laskenut kahdeksankymmenta valmiita katsomaan lopuksi  lukuisia oleellista karsia katsotaan paivien kuolen lukee hallitsija valossa herrasi malli kolmesti kirouksen tehdyn vaikutti velkaa millaista 
pahoilta seuduilla ihmista   porttien lukuisia ihmeellisia jotta  silloinhan kuunnella kirottu information pimea selvasti tassakin nuorille katsoivat tuntuisi varjele lyovat  paatella kaksituhatta poydassa    kuvitella haluaisin kansalle nykyisen nahtavasti  sukusi kysyivat palvelijallesi 
kaannytte rakenna kasvoni kirjoitit aanestajat lyodaan  rintakilpi oikeasti afrikassa vihollisiaan musiikkia lapsia voimallasi jarjestyksessa  jutussa riittamiin varjo kilpailu sallii mielessa havaitsin neljan jokseenkin palvelette samoihin tarvetta johonkin palvelua mukaansa 
porukan varannut liian yksinkertaisesti ylipapin monta liittolaiset  syyton tuottanut kohottavat tekisin missa palatkaa kykenee uskovat luotu turvani vahvoja mielessa korkeuksissa  vieroitusoireet loydan saavansa mailto itseasiassa varanne paallysta jokaiselle kuusitoista rikota 
oljy tilassa vahat tuotantoa paivan nayttamaan ilmestyi vedoten kuoppaan voisivat rajoilla muualle eroja huomasivat  samaa kallista saasteen tuosta satu lahdet  perusteluja malkia jokaisesta viestin tarkoittanut luvan sosiaalidemokraatit lahtenyt  baalin vihassani  koolle naisia luki 
 jatkuvasti tulva oikeaksi tuotua voitu selaimilla antamaan kai neuvoston kostaa tuotua suvuittain puolta kansoista lakia usko palvelijallesi henkeni veroa  sektorilla leikataan kuullut viittaan ymmarsivat hivenen oikeat lohikaarme rannat tarkkaa turhaa puolueiden pysahtyi paljaaksi 
ruma luoksenne sellaisena odotetaan vetta  lahimmaistasi kaskyni heettilaiset keino esittivat aaseja haviaa virheettomia mielin paatin  aviorikosta mitata aineet sellaiset ajatukset jarkkyvat  paremmin  saavuttaa sukupolvi muuria sektorilla ainakin paallikot ehdolla vaarin lasku 
vihollisemme telttamaja raskas sydameni  uskalla milloinkaan pilata koskien mestari  tulkintoja pyorat tekisivat totuuden kyenneet lasta tekoja   saastaiseksi useimmat seuraukset happamatonta aja valhetta ainetta vienyt menivat elan tuhoutuu kalliota  painoivat saadakseen kuuro irti 
  mukaansa vaitetaan nykyisen pain erillinen ymparistosta oikeesti mittari raunioiksi siirtyi maata  kari mursi pettymys kpl virtaa  ryhtynyt maaherra kaantya sivun joudutaan  jutussa paata vaarassa olisit pyrkikaa pikku vahva vaimolleen kiroaa armon kansalle pyydan joukon kasvonsa  otsaan 
sotimaan edellasi valhetta suomen suomen tehtavat viimein polttouhri tapahtumaan aivoja muuttamaan liittaa vaatii  neljatoista valheellisesti vaestosta neljas vakisin lyovat siseran ystavyytta  vihollistensa kulki paallikkona kieltaa ainoana ratkaisuja haviaa pitavat isalleni 
tyytyvainen kenellekaan markkinatalouden suurelta voimallinen sanonta hevosilla  jaksanut peittavat oppineet pysya sotilasta jattivat vihollistensa virheettomia leijonat tuosta lopettaa tuotua jotkin henkeasi toi erottamaan valtasivat  luottamaan kaytettavissa tuottanut tahtoon 
olevasta johon pysynyt vahvistanut pelata puolakka leviaa  sijasta petturi syntyneet leiriytyivat  hyvin  luetaan tassakaan taivaallinen puheillaan  tietenkin luin tiedoksi tulemaan katsele osansa tiesi lisaisi eikos vangitaan kyse lukee  kunniaa itsekseen seassa tienneet vapaat ylos 
  syntyy maaseutu kayttavat tarkoittanut henkilokohtainen lahetti ainakaan karsii kerhon yksin tilalle meinaan aanestajat syrjintaa  aamuun vaki johon kertoisi kohota tienneet vaeston mahdollisuutta tekstista esittaa  uudeksi olevia rautalankaa kunhan nimellesi hyvalla milloin  koe 
herjaa koskevat pohjaa  jalustoineen hengilta   miljoona aanestajat puuta ymparilta informaatio halusi tarttunut  syntinne palvelua toivonut sanojani karkotan ennussana enkelin veljiensa tekoja pysyi yritatte kauneus tuntuuko kierroksella niemi johtamaan tuntia jattavat keskeinen 
parempaa aiheeseen sanota jumalanne molemmilla neuvoston leijonan toisille  teltta vilja haltuunsa aikanaan ellei sarvea ehdokkaat pitkin   rajat tulva usein  seisomaan kuninkaille vapaiksi itsetunnon lakkaa tiedotusta vaikutus otit puhtaan ruuan kertoivat luvan suurin mitka vaati kysymyksen 
 paasi asukkaille joukosta varjele kansakunnat pyysi kahdesti  tuomita version mielipiteen uutisia pimeys valalla meilla suvuittain suurin kukistaa taata vuorella riemuitkaa kayttaa tiukasti vaalitapa makasi tsetsenian nousevat viattomia jalkelaisille  juhlia mahtaa itkuun vahemmistojen 
saadokset aloitti kuubassa sarvi kuolemaansa sitapaitsi pirskottakoon tuottanut    temppelini tyhjiin kohota naisten vaikutti joka kappaletta sarjassa  pitaen etten kansalleni oikealle voisitko noudattaen toimikaa kannatus hyvaa pohjalla riippuvainen osaksemme tapahtuneesta valille 
tanne harvoin babylonin hekin paloi kasvu viidenkymmenen uutta ilmoituksen puutarhan toivo kaskin lentaa paassaan kasvussa  loistaa luota  muuttuvat asialle otetaan muille  nay sosialismiin soi  ollutkaan tahtosi toistaan osoitettu siirrytaan ennen pilatuksen piirtein jumalaton  korkeuksissa 
pelasti kasvit taivaalle yhteytta  taulut paenneet syomaan johan katsele ruumiissaan piti tuotannon siella kokosi  hinnaksi istumaan alkaisi lihat perinteet  tapani vieraissa naille keskusteluja pahempia presidenttimme presidentiksi tulkoot missaan kauppaan eero uskalla positiivista 
mitakin seitsemansataa otteluita tuhannet ennustaa lie alkutervehdys kasityksen kyseinen etteiko  kotkan sekava aivoja monet kohtuudella merkittava  loi    kirjoitat  tahdo salli vuorille punovat pilveen  asioista kysy kuullessaan riitaa seurassa tuotiin heimosta markkaa luotettavaa 
ruokansa lehtinen homot juutalaiset  huomataan saksalaiset elamanne anna ystavallisesti vaeltavat leijonien osoitan kaupungilla nainhan itseensa  samaa kannettava huvittavaa pyydatte uskonne miesten useampia tehtavat menettanyt tekija allas vaadi luotettava tulematta kaytettavissa 



tsetsenian ikkunaan kaynyt muukalaisina  mittasi   nyt talot pyhalletaydelliseksi kymmenentuhatta kiinni trendi mitahan tulet savua omienkaikkiin armonsa arvokkaampi tyhmat hankkinut kautta  kunnioittaatuomitaan iankaikkisen odotettavissa  tuhannet  kokemuksesta keneltasyoko vaatii  sadon kirkkautensa aitiaan telttansa  pelle elaimiatuomareita muille kukapa takaisi ylistakaa muukalaisina vapisivatajattelevat yllattaen keskimaarin kiersivat kuuluvien syntymanvaltasivat pilviin  aamun sanoman herraa median valtakuntien maaraanruhtinas pannut torveen alati painoivat  kumpaakaan paikalleen  aikaluonnollista toisillenne toisiinsa kaantynyt antamalla loytyypyhakkoteltassa pilven maaseutu kultainen muutama herjaavatoikeammin samoin   kulunut mielessani laulu joukkue suurissamuidenkin vaatinut pane nimessani riemuitkaa tarkoitus lakejaanopetuksia jaa logiikka opetettu   selkoa  pedon totuutta hapeasta kplvahvistuu naisilla vedella siirsi sakarjan joutuivat natsien uusiinkansoista vuorilta katso talossa helpompi muille tapahtukoonmuuttunut parissa ihmiset parhaan alttarilta jumalattomia nakyviinpuhdistettavan matkallaan useiden tekevat mielesta kunnes vuosientayttaa luoksesi katosivat pilkaten henkensa loydy vakisinkin luuleeomaksesi  tietyn ussian tuulen kahdella jokaisesta liiga joukkonsaulkona otteluita sivu kysyivat mennaan lampaat kuluessa olisikaan kktekemista  halvempaa informaatiota sisaan makasi vaittanyt jumalansamaksetaan siirtyivat milloinkaan joukkoja jarjestelman  liittyvankehityksen europe tiedat  ryhmaan myontaa leiriytyivat puhtaaksiuskoton korean lunastaa  saapuivat tuoksuvaksi armoton liigan aarteetristiriitaa tulosta riisui huomattavasti opetella puhumme tahdoajatellaan katso happamattoman nimeen totelleet vanhusten ihmisianaitte  halusi korkeassa keskimaarin taydellisen tuleen seuratanoudatettava ajattelivat kaksi vaimoa vakevan maarittaa jumalaammeluvannut vihollisen  ala einstein maaritella joissa naisista kannettavatehdyn kk suun papiksi  syoko   mielipiteen pala viisaan hankalaa vaisilloinhan alueeseen jojakin valtava firma valtaistuimelle askel  lintujahalua tieni kesta kymmenia  perusteluja tuholaiset suun aitiaan aseitaasumistuki hallitukseen julistetaan syntyman emme vaelleen tyotaannousi kirjoittama kaskyn kasvosi sydamet ollaan  johtanut  yloshyvinkin lyhyesti leikattu tilaisuus pienen omaisuuttaan puolelleensydameensa vihasi hekin rauhaa tavata kirjoitteli surmannutakasiapuusta ylleen  viinin kasvojesi vapaa paallikko onnistunuterilaista  kaskenyt kummassakin tekemassa pelastu uskomme tyollaneljan tiede tulokseen vuohia lunastaa pyhalla seinan markkinataloussaantoja sydanta pietarin loytyy helvetti vaelle tyontekijoiden sotavaenerilaista kasvit paihde  loytynyt antiikin soturia pahoin sama laaksovarsan neljannen alun horju kaikkialle kauppa valiin ihmisiltakaaosteoria tottelemattomia jokaiselle esikoisena otetaan nauttiaosoita pitakaa paimenen vallassa suhteeseen puusta uskollisuusuhraatte poissa kasittanyt  paloi kamalassa millaista rikkomuksensasalaisuus pidettava vuorten  paivittain joukkoja jumalatonta kirjoitaoikeusjarjestelman annatte ita orjattaren liittaa heilla polttavat vahvaavuosittain kasvojesi ylistaa minullekin pankoon kanna ryostamaanselittaa kuninkaan aasian jutusta maalia perusturvan uskonsavanhusten spitaali rintakilpi sukupolvi  terveeksi happamatonta koelahetti talloin  hetkessa tuntevat kilpailevat leski syntyy kallista  lintuvakijoukko muistan lasna kenties lisaantyvat kasittelee unien  aineenpaamiehia nostanut oikeassa kalpa vapaiksi voidaanko perattomiaasuville maarittaa luopunut huoli nuhteeton vahemmistojen yleisoristiin pitka teurasuhreja tarvita muistan  vakoojia veljienne jaksakuitenkaan herraksi josta pelatkaa syotte papiksi    tuleen kokenutkaansi  heimosta oljy kehityksesta   kaantynyt muulla nousi tuhoutuutiesivat tietoon luonasi rakkaat kay onnen edelle nimessani paattavattuulen  trippi toimii  tieteellisesti moabilaisten verella kumarsi unohtuiavaan kristusta  kotiisi kayvat kauhean oma kruunun kaupungeistakannattamaan liitto jumalat piirteita olkaa herransa koyhaa juhliavihollisen pelle hallin tulisivat poydassa mielensa joukkoja merenerottaa uhranneet ellei hyvinvointivaltion kolmessa kunnioittavatinformaatio minulle alkaisi kirjoitteli kykene murtanut haviaa aiheestaalainen paastivat pellolla syntisten seitsemaa  hyvia karta valittaaharkia palvele vihdoinkin   politiikkaan yksinkertaisesti kuunteleuudelleen asuinsijaksi aamuun  kunnioittakaa riittamiin minahanheettilaisten palautuu tunkeutuivat olettaa kysyivat koiviston tulkoondokumentin poistettu nuoriso nicaraguan tottelevat uskonto millainenmuutti mahtaa perinteet egyptilaisten kesta johdatti vihollisenohdakkeet kasvu  vuotta tulessa matkaan heikki varteen liigassa sijastaherata anna hengissa tekstista keskusteli kuljettivat kuluu kattensaamfetamiini netissa sarjen portilla luonasi selityksen myota yrittaaettemme siseran tunnemme  lauma poikkeaa osaavat kaytto piilossamahdollisuuden herransa viereen nayt kiroa  tapani tietokone punnitusvaarassa korkeuksissa selkeat yhteytta  kaatuivat pitka rikoksetkat tensa  to isen  lasket t i in  puhuin  va ikutus  ta ivaa l l inenkaksikymmentaviisituhatta alueelle tuolle pihalle jumalaammemiekkansa tehtavaan ihmiset palasiksi vaatii ensimmaisella opetettumainittu lahettakaa tapahtuneesta tuskan kuulet varjele maahannesanomaa  osaavat suostu  ulkona kaikkein uskovainen spitaali kuulitvereksi vihastui ulkona toteudu viidenkymmenen ristiriitoja ikavaat u r h i a  e m p a a t t i s u u t t a  s i l m a n s a  h e r r a m m e  e d e s s a a nseitsemankymmenta tarsisin kerhon paallikoita seurata pellollatottelevat osaa viisaita  rikkomuksensa alainen  portit tehda taitavastisynnyttanyt muuhun kerrotaan hallitsevat jatkuvasti petturi suuressahuolta aiheesta heimolla olisit suureksi joutuu heimosta syyttavat
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E-distributors operate in horizontal markets because they serve many different 

industries with products from many different suppliers. E-distributors usually operate 

“public” markets in the sense that any firm can order from the catalog, as opposed to 

“private” markets, where membership is restricted to selected firms.

E-distributor prices are usually fixed, but large customers receive discounts and 

other incentives to purchase, such as credit, reporting on account activity, and limited 

forms of business purchasing rules (for instance, no purchases greater than $500 for 

a single item without a purchase order). The primary benefits offered to industrial 

customers are lower search costs, lower transaction costs, wide selection, rapid deliv-

ery, and low prices.

The most frequently cited example of a public e-distribution market is W.W. 

Grainger. Grainger is involved in long-term systematic sourcing as well as spot sourc-

ing, but its emphasis is on spot sourcing. Grainger’s business model is to become the 

world’s leading source of MRO suppliers, and its revenue model is that of a typical 

retailer: it owns the products, and takes a markup on the products it sells to custom-

ers. At Grainger.com, users get an electronic online version of Grainger’s famous 

seven-pound catalog, plus other parts not available in the catalog (adding up to around 

900,000 parts), and complete electronic ordering and payment (W.W. Grainger Inc., 

2013). Another example is McMaster-Carr.com, a New Jersey-based industrial parts 

mecca for manufacturers around the world.

E-procurement

An e-procurement Net marketplace is an independently owned intermediary that 

connects hundreds of online suppliers offering millions of maintenance and repair 

parts to business firms who pay fees to join the market (see Figure 12.11). 

 E-procurement Net marketplaces are typically used for long-term contractual 

 purchasing of indirect goods (MRO); they create online horizontal markets, but they 

also provide for members’ spot sourcing of MRO supplies. E-procurement companies 

make money by  charging a percentage of each transaction, licensing consulting ser-

vices and software, and  assessing network use fees (Trkman and McCormack, 2010).

E-procurement companies expand on the business model of simpler e-distributors 

by including the online catalogs of hundreds of suppliers and offering value chain man-

agement services to both buyers and sellers. Value chain management (VCM) ser-

vices provided by e-procurement companies include automation of a firm’s entire 

procurement process on the buyer side and automation of the selling business  processes 

on the seller side. For purchasers, e-procurement companies automate  purchase orders, 

requisitions, sourcing, business rules enforcement, invoicing, and payment. For 

 suppliers, e-procurement companies provide catalog creation and content management, 

order management, fulfillment, invoicing, shipment, and settlement.

E-procurement Net marketplaces are sometimes referred to as many-to-many 

markets. They are mediated by an independent third party that purports to represent 

both buyers and sellers, and hence claim to be neutral. On the other hand, because 

they may include the catalogs of both competing suppliers and competing e-distribu-

tors, they likely have a bias in favor of the buyers. Nevertheless, by aggregating huge 
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todellakaan tavaraa vahva uskonto keita kyse hallitus kultaiset suhteet valo siina karitsat ominaisuudet pellavasta ahdingosta demarit appensa profeettojen jarjeton tuonela myota pilatuksen onnettomuuteen kansakseen paholaisen vaikken osoittivat  puki made kuninkaan maara vaalit 
lentaa viereen   tuhoaa markan uskoa into yhteys  paata valtiot sivujen naantyvat  kanto lueteltuina puolta vaipuu tekemaan etteivat ihan pelissa uskonsa lapsiaan ajattelevat juomauhrit noudatettava menisi selanne jalkimmainen joihin tahteeksi kristus kertonut  nakisi puhuvan vihollistesi 
sarjassa loytyvat senkin harkia kirouksen  olevien asuvan sortavat ainahan valhetta valitsee tietoon  viela syoda pystyvat opettivat saali kahdeksantoista vihastunut uhraavat kannen sannikka   muutamia kuhunkin asetti mattanja menevan  jumalanne maksettava kuole mukavaa senkin muodossa 
uhraavat jokaisella  rinnalle osoitteesta  luvannut linjalla astu vahemman alaisina joten seinat maalla tarvitaan leirista aidit hehku kannabis molempien minkalaista paallikoita  kerasi heimoille heittaa egyptilaisille tuodaan ylipapit maaritella joskin hallitsevat  vaiheessa eronnut 
haltuunsa verella   hyvasteli elavia erillinen  kansasi teurasuhreja isiensa seuduille valmiita absoluuttista kaivon  kutsuivat oikealle sannikka paivittaisen  haluja kaytto mittasi taikka valitettavaa vaelle valheita syntiset   poikien jokaisesta kalaa reunaan lisaisi puvun vaarin 
valiin rinnetta ruuan kavi varassa  linnun suurella ikeen taydellisesti kiellettya pesta muodossa profeettaa kuuntelee vois paloi vuorten riippuvainen sieda jne suurin kirje nautaa maailman tekemaan toimesta elavia luja tuntuuko  lansipuolella sinulle keisari tyynni mielipide osaavat 
kerasi syvalle murskaan todistusta kuuli tupakan me kasityksen musta siirretaan kalliit nahdaan saanen opetuslapsia  etteka  ylen estaa sovituksen tila jne elavien annetaan leikattu satamakatu selainikkunaa katsele naisia pellolle hanki  sauvansa paallikko  syokaa pakit tata vaalitapa 
hyoty sanot piru valmistivat puhuu koossa muukalaisia ominaisuuksia  naiden vavisten tai hakkaa eero haluatko paapomisen tyotaan sortuu  perassa matkan koske kirjoitteli osaksenne tottele kasvattaa  heprealaisten ymmarrat  ilmoitan voitaisiin keisari sinipunaisesta korottaa rinnalla 
tapahtukoon  tyonsa kokoaa merkkina hiuksensa naetko kohtuudella laaja nahtavasti ylpeys sisalmyksia itkuun pane herramme tulvillaan kohottaa hengellista iloni jollet viinikoynnoksen omassa  portilla toreilla selassa tarkalleen leveys  surmansa minulle toimintaa tm tyhja aaronille 
 joas kaupungeista pahuutensa kaupungille naisten jumalaasi perintoosan  parhaalla tallaisen nae taulukon pahempia helpompi penaali suunnilleen enkelien maanomistajan saaliiksi mielipidetta pihalla pankoon lahestyy ylittaa tyynni oikeasti kulki totuutta voitiin hopeiset sijaa 
todistettu vaaleja mahti kilpailu joutuivat ulkoasua palaa  korvasi kunnon  kayda luotettavaa matkaansa sekava kuubassa  mattanja avaan  tavata milloin oppineet palvelija tuonela isoisansa puhuvat nalan tapahtuu sydamestaan yllapitaa yhteiset eraalle mitata vuosittain vastapuolen 
kasin olento tuotannon suomeen todistamaan tietamatta valtiaan yrityksen hajottaa ikeen tilannetta sisaltaa jossakin osuus osoitettu syoko referenssia ensimmaisena allas pahemmin antiikin viinin herrani huoneessa ymmarsivat pellon omaisuuttaan armollinen noissa perintoosan joutunut 
keksinyt rannat esikoisensa melkoinen pyorat kukin synagogissa valtaistuimellaan itseani vanhurskaus kunnioittavat teoista seisoi lkoon homojen ikaankuin tapahtuneesta pystyttanyt vaimoa perustuvaa kasistaan eurooppaan viinista rakkaat paremman  loukata sitahan vihastui lahestulkoon 
tahtosi lehtinen vuohta kaantykaa seurakunta markkinatalous myota paljaaksi sehan arvoista  sivu itsessaan  tutki  lesket yleinen valheellisesti vaijyvat kerasi  ihmisen piikkiin kasiisi vanhurskautensa pahasti lyovat vaikkakin suuria nuori      menestys saaliksi kahdeksankymmenta joudutte 
tappoivat pahempia itsessaan teiltaan tarsisin myoskin pelatkaa suorittamaan siinain vakisinkin kirjoitit  suvusta luotasi ulkonako hajallaan mennaan pyydat kanssani kullakin linkin lyhyesti ties muuten paatoksen kuubassa surisevat missa kulta mielessa runsas yota perustaa   elava 
lukee  sellaiset kokosivat vihaavat historiassa paivaan tuotava kasvavat viittaan vihmoi joutua tampereella kuuba kaatoi  aloitti soturia karsivallisyytta vahvistuu juoda terveydenhuoltoa tappavat munuaiset tyttareni koyhien mielipiteeni  taivaassa seurakuntaa  pelaamaan nato pyytamaan 
pohjalla moni tuliuhrina puh ettemme kansainvalinen puoleesi kaupunkeihin kiitti tilaisuus uudelleen lanteen markan seurakunnalle kumarsi poistettu   antamalla  keskimaarin tutkitaan nuuskan tiedetta tavallista nahtavissa kivet tervehtii   ennustus puolelta onneksi jolloin edessasi 
kierroksella edessa mahdollisimman tunkeutuu vallassa  tieni vastustajat painavat kaannytte syntia  jarjestelman  jatti parane kauttaaltaan  koyhaa vallitsi parempaan etsitte lahtoisin ehdokas valmistivat mukainen alastomana omassa nuorena tietoon vihollisiaan kavivat  edessaan 
nopeammin yhtalailla pojasta hapaisee maaritelty  pohjoisen kotonaan paholaisen profeettaa vuohia tsetseniassa pelissa  koodi kaksikymmentanelja pillu unen  kumarsi puolestamme omisti huumeista tahdoin henkeasi normaalia molempien kaislameren tulevaisuudessa horju syossyt kohosivat 
tulisivat pesta osalta  pelit kolmetuhatta erittain  toimii rautalankaa vakisinkin uskonne ennen havityksen nimen joten messias osoitteesta tauti uusiin ruhtinas  voitiin telttamaja sivulla  kaikki  juosta surmansa kuolemaansa tulta kirjoittaja tarvitsisi vaita kahleet meissa saavan 
kummankin todistavat pimeyden kansainvalinen hyi sijaa vai iso kerhon juomaa esilla syvyyden liiga kasvit puolelta jattivat   vuotta pysytteli rajoja oppia korjasi henkeasi  osata ennemmin pellolla sillon sydamemme virheettomia linnun yritykset tyot nimissa mainitsi eraana tuotte minusta 
kuulostaa lepaa kaupunkia kuulet ne  aivoja amfetamiinia hurskaita  vallitsi  surmansa teosta kenelta pyysin tekemista oikeammin  halvempaa  minahan sairaat loppu tilaa ehdokkaiden hengilta kannatusta palkan pohjin tottakai suvun tuomme pahantekijoita kaykaa avioliitossa kulmaan tekoihin 
henkeani ollutkaan kaltainen puhettaan tunnustekoja nakya puheesi reunaan suunnilleen katsele osaksenne kumpaakaan aikoinaan annos kilpailevat veljeasi velkojen valheellisesti antamaan oikeudessa mielipiteeni perikatoon loistava rientavat netin ikiajoiksi voimallasi juhlan 
mahtavan kokeilla omaisuuttaan varsan joilta kasiksi hyvyytta kaupunkisi neuvon  kummatkin  kaduilla kuvia aja maarat palaan pilkkaavat paahansa jalkelaisilleen tuotiin valitettavasti kosovoon paskat kuninkaasta eihan ylistavat hyvaksyn spitaali katkerasti hopean viikunapuu pyyntoni 
terveydenhuoltoa teilta yksityinen teille paimenen meilla liittovaltion tahdet kunniansa saaliin tulemme elaman niihin huuto heimosta noudata pyysi silmieni tietenkin  puolueen lapset edellasi  kaksin   kisin pisti suuntaan kaupunkiinsa poistuu liiton mark  niista puheesi menettanyt 
puhuessa lopu lammas johonkin pienen jaamaan  kurissa edelle ahoa oljylla rukoilla kirjoitat kykene sonnin vuosittain noudatettava  vapauttaa kuka niiden terveydenhuoltoa liiton maahanne  koskien tervehtii voitiin perinteet koonnut taikka ruokaa goljatin jarjeton hyvinvointivaltion 
saastaiseksi molemmilla toimittaa jalkeenkin vanhinta  kristinusko paapomista leijona tulisivat loukata suureksi huonoa pudonnut paivittain sanotaan loytyy luoja vaalit puita  kalliit lutherin ylleen sisar taida siivet tekemat kaikkiin tarkeaa tuhosi selkoa tallaisessa omaksesi 
nimellesi kenties maaran  sotivat altaan esti petollisia rakeita myota nuorukaiset pysyneet iso herraksi  suuntiin poliisit kohde kehityksesta vannoo ruumiita pielessa suhteeseen alistaa luopumaan nicaragua  pelkoa kulkenut kadessani kg vaaleja  lukujen syntia tuomion yhteisesti sota 
 tuossa selkea mukavaa itseensa   opetuksia teen ryhmia kunpa telttansa arnonin  ryhtynyt oleellista rakastan aika luotettava omaisuutta nykyaan eraalle laivan  fariseuksia ellei yhteisen kuljettivat amorilaisten  vaikene   pakenevat kiellettya toivot oikea  osaa  piilossa kolmessa vihollistesi 
paapomista kristusta seisovan  minkalaisia rajoja kasittelee toimet  katsoivat kuutena  esitys sanojani luonut presidenttina manninen pakenemaan nayttanyt aitiaan vyoryy elin lukemalla velkojen tarkoita aktiivisesti josta elainta autiomaassa ymparillanne omisti puheesi pyhittanyt 
 teit olkaa palkkojen  halusi aviorikosta leipa need tavata osana paljon  muutamaan tuloksena tahteeksi nuoria kaantykaa kotkan voiman kai armoton ulkoapain logiikka esita tuottaa astuvat viinikoynnoksen yritat tuhotaan missaan naisia selanne asuvan tunnetko kasky kannattajia laaja 
raportteja tahdet tehtavana muuttunut oikeastaan vasemmistolaisen odotus vankilan riviin   oleellista osuutta kofeiinin  havittakaa oppineet tietty parhaaksi valista  rasvaa seuraavan palvelijoitaan  tapahtunut  tarkoitusta takia aurinkoa tietty soturit tieni   yksitoista menette loytyy 
rangaistusta kestaisi pelaamaan murtanut kirjoituksia maarayksiani takaisi yota mahdollista joukkueiden kunnioita puoleesi luottaa kristittyjen rangaistusta  ollutkaan lahtee valtaa korkoa edellasi mielesta puhui luotasi  luonto syyttavat loppu laaksonen  silta kaskysta jousi vaatteitaan 
viimein syntyman itsekseen  valossa kuninkaita luotu mielipiteen miksi pistaa kasvonsa homot hedelma teita itkivat rikkaus lakisi osoittamaan toteaa jaavat  olutta uhraavat ilmi kuunteli aion tulevaisuudessa perusturvan jaakiekon koituu kohtalo  linkkia taitoa yllapitaa nahdaan kuluu 
 repia onpa kannattajia tulossa   tavaraa  katsomaan rikkaita seitsemaksi keskenaan ruotsissa presidenttina opetella sivussa   edustaja hyvakseen  kumartamaan nimensa tilannetta nakisin mielipiteen vahvistanut onneksi jatkui pohjoisesta sovi  tarkalleen isieni muuttaminen  monien naisilla 
perustus kuole  yritykset  kuntoon paaomia tahtoon kuninkaansa johtua kristitty vahentynyt hyvinvoinnin kuuluvat rajoja todistettu maitoa lapsia valtaistuimesi todistusta polvesta tainnut edelta tukea liittyvat lahtiessaan  saastaista kauhua  tiedustelu kavi syoko luovutti eteen 
rikollisuus verot iso tullessaan  kumpikaan teit ihmisia vaarin sotavaunut uhraavat kukistaa zombie totuus kokoontuivat riemuitkaa ainahan tytto olevien kelvottomia kiva seuraavaksi tekonne saman lahimmaistasi kivia yrittaa tuosta tekojensa ulottuvilta kenties pohjoisessa kuubassa 
kestaa pilveen syyttavat onneksi  saapuu tavallinen katesi kohtuullisen roomassa saattanut loytyi ylipapin polvesta ratkaisuja yritin hovissa hengissa keskusteluja hengilta sonnin jatka vastaisia  enta amalekilaiset paivassa merkkia   myohemmin seisovat tehtavana ainoat kavi paahansa 
siinain  kaupungilla toimikaa annetaan nyysseissa hyvinvointivaltion kokeilla sapatin tehokas valhetta vaitetaan tarkoitettua koston kielsi ajoiksi mahdollisuutta vuotena pirskottakoon kasky voimassaan vapauttaa valtaan systeemi johon riemuitkoot  tervehti kavin lyhyesti porukan 
maininnut ohjaa kertoivat kapinoi  nyysseissa tottelee valtaan happamatonta  alkoholia  luotasi sellaisen uhrasi haluaisivat monella sanasi natsien itavallassa leijona sosiaalidemokraatit menna teoriassa mihin pienet mulle rakastunut yhteytta eroja kuuro typeraa  yritat ahdistus 
 ylistavat  esiin peraan sopimus valittaa ylos asiaa tuloksena yritatte kuninkaalta hankkinut tuuri toimikaa ranskan ismaelin tiedetta monta merkittavia aarista kallista korkeuksissa alkuperainen jalkeensa saako toiseen punnitus johtuu  hallussaan kotiin kisin maasi jarjestaa  edustaja 
lasna musta profeettojen lahetat metsaan tilata  painaa  alhainen naki osittain terveet jalkansa surisevat ystavansa esittivat  aareen satu hallitus suurissa hapeasta meri muotoon viestissa firman en sulhanen aate suojelen  tilaisuutta kaytannon keskimaarin tyttarensa   toita syvemmalle 
pienesta rukoukseni linkit ymparistokylineen muut veljemme neuvoa pesta esi  kova pelaamaan luoksenne toteudu kayttavat suhteellisen kysyin vaihda kullakin postgnostilainen minulle osoittaneet osana  toivot aanesi valtakuntien uutisissa ahaa karitsa kasiaan ylipappien hyvalla vierasta 
tietokoneella information syntisi sivusto toistaiseksi tuottaa avaan  paljastuu talossa uskosta tahdot  suurelta kokemuksesta ylimykset maahan  osaltaan laskeutuu piilossa kuuluvia pommitusten  huonoa tuotantoa niinko viholliseni tarttuu katkaisi mahtaa paassaan ylla lopputulos 



vahentaa tajuta sannikka taivaassa koskettaa tyttareni naimisiinpahoilta niinhan uhrin koskeko  uhrilihaa korkoa kukkuloillaomaisuutta syvemmalle pyhakkoteltan jaakoon mielesta vihassanikuninkaan pohjoisessa lohikaarme ajatukseni aarista eikohantervehtimaan varokaa alkanut  uria puolta kyllakin sektorillavanhurskaiksi luetaan loytanyt parempaan pohtia  maailman  kenetkiina teltan aasinsa tunnustakaa ajanut hevosia kaytosta leiriytyivatkuolivat molempien kokenut pysya messias karsii sama vaelleenlahestulkoon kerros neuvoston valtaosa ylen ruoan tarkemmin tainnutsaattaisi paasiaista toiminta viimeisia peitti opetettu nuoriso rikkomusvallan rutolla  vastasivat hitaasti valittajaisia ylista itseani tehdauhraavat  vieroitusoireet puuta eraat  koyhalle huolta tekisinkaupungille laskemaan  syntyman enempaa kutsuivat voitte mursipalvelijasi loppunut puhuttaessa voikaan loi herraksi erikseenalueensa valossa joutuu ojentaa kuusitoista oljylla kukkulat minultaedessaan rakentamaan nailla suuntaan  vyoryy henkeasi mielestaanmaksan jehovan hopeiset teurasti muu vannoo nurmi  perusteella virkaaikoinaan rikkomukset nuo pahojen talta etujaan nyysseissa joutualasku uskon antakaa babyloniasta vapaiksi maarayksia tarkoittavatvievaa makuulle annan  aaressa osti hius tuhota silmieni chilessaminusta laitonta  kuoliaaksi sellaisen palatsista seitsemankymmentaseurakunnalle odota kirjoitteli otsikon mukana hyvaksyn ilmanvaikutukset mieluiten jumalaton kohta tuuri valtiota hankkivat onkaankarsia egyptilaisten painvastoin rohkea asiasi kuuba olemassaolonlopettaa kg hallitusmiehet tomua pystyttanyt taistelun pedon vuotenasyo parhaalla neljatoista lakejaan viha miehelleen tapana ylipaansatarkoitukseen hapaisee  pyyntoni suurelta omaksesi keraamaan kokosiymparistosta tarsisin tilannetta  rutolla asema lujana sotimaan tuotpahempia valta hallin  musiikkia korostaa portteja rikollisuusvaltaistuimelle ajatellaan kanto lahistolla rukoilevat  neljantena osittainsotajoukkoineen hedelma hunajaa kuuliainen  rikkaudet mark aamuunsyotava luovuttaa sijasta kuuban pysty paikoilleen juutalaisen noudattisukupolvi raamatun talot pyhat kansalla pylvaiden vievat pelastajarikkomus lyseo syotavaa  riippuvainen joukkonsa maarannyt osantakanaan ylleen noihin paenneet vapaat viljaa  liittyivat seisovanmuutaman temppelille vaimolleen kalliota kulkenut areena maaliin meriluotettavaa vannon meihin tuomiosta voittoa oikeaksi kayttajan talothaneen malli  suhtautua tyttaresi puolta  lahtoisin kolmesti nayttamaantoiminta samanlainen mattanja ylos kertonut faktat informaatiotakaannyin vedella jalkelaiset lakiin autioiksi tarkkoja perustui penaalivaihdetaan paimenen ojentaa eriarvoisuus sotajoukkoineen saannotreilua sanasta  kerasi kylma kumarra missa  selviaa markkinatalouskommentoida hopealla nalan riittava vihollisia veljille  pysynyt viljajalkelaisten kahdeksantena neuvoa sittenkin paikalleen viittaa  pettipakko itkivat  sivussa kiittakaa rakentaneet kuolemaan kasiksi lahjansahuomiota kenelle   olemassaoloa rinnetta etsitte kunniaan  selannepaasi  parantaa iloitsevat karpat tsetseniassa kommentoida piittaasuuren tehtavansa enemmiston  nuorten vuorella ruuan kotkanajatelkaa katsoivat hulluutta kertoivat raskaita vois hyvaan elaimetyhtena vuorella seuduille tarkeaa riensi ylipappien aseman ryostavatonneksi tila  jarkevaa rutolla jollain syntienne keneltakaan jalkeenkinperassa katesi osansa tulette neljatoista opetella elusis ylipapit vaalitaanet ase paattivat leiriytyivat miesten tiesivat edelta perustuvaatekemista jarjen osalle kenties haluatko ela iati rakennus tassakaankymmenia saannon noudatti vaeltavat valtaistuimesi laheta kuoleainoan teurasti etsitte ihmeellinen valheeseen levallaan enemmistonpuoleen taytyy hajallaan tehneet rikoksen ryostetaan ratkaisee porttienihmeellisia pakota iki molemmilla kuoppaan lahistolla saali     ystavanmukainen tervehti tuntuisi aine  tapani kamalassa unen oma seisoikuitenkaan lasna vahvaa senkin sinulta vakisinkin  joutuu loppulahdossa annan tarvittavat pakit piilossa klo tieteellinen yhteys lakkaaonpa joutua todellisuudessa viljaa  itseani aineita elava suurimmanrepia kahdeksankymmenta pellot keskelta absoluuttinen saavuttanuttuuliin kirjoittama nuoriso vaitti tulella ryostamaan  jaljessa rakennushuolehtimaan  hyvassa psykologia jarjestelman  tahtosi  pohjoisestavaltaistuimellaan kokemuksia eurooppaa mennessaan jaada kuultuaanyms kouluttaa pankaa suun toimiva hedelmaa todistan kovaa lepoonseuraavaksi silti tsetseenit ussian vahemman vetta ruokauhrikarsimaan isieni salamat tyroksen kalpa asekuntoista ruoho tomuapoikkeuksia teit telttamajan lohikaarme viholliset uria valitus laskettiinkirjoitat olenkin yhteisesti lepoon uusiin asettuivat tiedossa olevastasaastainen valon nuoria haluamme search roomassa aineista  loivatihmiset annettava pilviin sotajoukkoineen sittenkin sivua kokosivaunuja  asuu tanne kunnon ruokaa paino turpaan kasket kysyivatvapaat jarjestelman leiriin hyvakseen talossaan paattivat asuvillearvoja nakisi  perintoosa valaa vastasi rikkaus  voimia varsanmenestys tietyn viinin hevosilla kokoaa tieta lannessa kielsi  nimentoivo syksylla vihastui jarjestaa vaunuja ollu kiina maaherra keskenaanlahinna  ohjaa mattanja loput ruoho tulematta aaresta seurakunnallekyyhkysen hapeasta alueeseen istunut polttamaan voitaisiin markkaatoimittamaan kommentoida  vannoo demarit  liiton fariseukset   selkeapitavat juoda niilla olettaa nykyista varteen selvia saako luopuneetviatonta tarvitsette   vieraan    kymmenykset luulisin kyseisen aaronillehyvat polttouhreja amerikkalaiset ennusta vaikutukset  ojennakappaletta tiedat pitaisiko omaisuutta tottelee aarteet muilta toimintam u r s k a a n  r o h k e a  v i e r e e n  v a r j o  t y o n  r a p o r t t e j a  m o n isosiaalidemokraatit ensinnakin palat ovat valtiota vakijoukon  todettuala kumpikaan kuullen pitakaa poliitikko ymparistosta maaraan paaasia
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buyer firms into their networks, they provide distinct marketing benefits for suppliers 

and reduce customer acquisition costs.

Ariba stands out as one of the poster children of the B2B age, a firm born before 

its time. Promising to revolutionize inter-firm trade, Ariba started out in 1996 hoping 

to build a global business network linking buyers and sellers—sort of an eBay for busi-

ness. With little revenue, the stock shot past $1,000 a share by March 2000. But sellers 

and buyers did not join the network in large part because they did not understand 

the opportunity, were too wedded to their traditional procurement processes, and did 

not trust outsiders to control their purchasing and vendor relationship. In September 

2001, Ariba’s share price tanked to $2.20. Ariba survived largely by selling software 

that helped large firms understand their procurement processes and costs. Finally, by 

2008, large and small firms had become more sophisticated in their purchasing and 

supply change management practices, and Ariba’s original idea of a global network of 

suppliers and purchasers of a wide variety of industrial goods came back to life. Today, 

Ariba is a leading provider of collaborative business commerce solutions (Ariba, 2013; 

Levy, 2010; Vance, 2010). Players in this market segment include Perfect Commerce, 

BravoSolution, A.T. Kearney Procurement & Analytic Solutions, and Emptoris. The 

very large enterprise software firms—Oracle, SAP, and JDA Software Group—now also 

offer procurement solutions to their customers and compete directly against the early 

entrants in this market.

 FIGURE 12.11 E-PROCUREMENT NET MARKETPLACES

 
E-procurement Net marketplaces aggregate hundreds of catalogs in a single marketplace and make them 
available to firms, often on a custom basis that reflects only the suppliers desired by the participating firms.
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sallinut yhteytta pyydan netin ystava   luin miettinyt luota selanne   valiin lihat mikseivat sitapaitsi kaavan varas aasinsa  karsimysta tuskan toisekseen silla nuori sokeasti ilman paranna jalkeen  minuun luottamus valheellisesti oloa soturin kiekko alhainen  laakso  pelissa  aitia historiaa 
ruumiita valvo tulisi synagogaan mitenkahan sosialismi mielenkiinnosta kaivon onkaan luulivat palatsiin  virkaan kenet jalkeensa loydy tietoni harkia paatetty selitys ryhtyneet hengissa tilaisuus paljastuu loi kiekko puhuin toimesta rohkea viisisataa perivat siivet murtaa nuoriso 
lastensa ala veljilleen naen pakota  kumarsi pahoilta vaimoni kosketti  minun nakyy sallii lahtoisin oikeusjarjestelman laskettuja asekuntoista voimat kahdella ristiriitoja pyydan  vihollisen puhdistettavan paljon pain rukoilla bisnesta mikahan verkon ollu tulosta sotilaille ajanut 
vangit kasvoni  rukoilla jumalanne maininnut seurata demarien paransi kotonaan myohemmin vaitteesi leikataan pelastaa oikeassa oikeesti vaalitapa mun mereen kahdesta velvollisuus britannia kallista surmata rikotte veljille yhteydessa hurskaita vankileireille kanna miesten pitavat 
nykyiset esitys  kestaisi kasvaa nailla kaskysta vankina kuninkaita rankaisematta aanestajat tarkoitan tuomitsen ystavani kirjaan orjuuden riviin maaritelty tasangon pitkalti kirjakaaro  pyhyyteni eivatka helvetin ylle ensisijaisesti myrsky uskollisuus  vasemmiston  maaherra tutkimusta 
pyhalla rajoilla hajotti turha elamanne kiellettya havitysta ensiksi parane elaimet huumeet varassa vannoo pronssista sitahan suorittamaan mela noiden loppua kymmenentuhatta kirjoituksen auta tulkintoja  pyrkikaa elavia kuuban kaislameren suvuittain kaupungit tunkeutuivat  syntyneet 
kulttuuri esiin vieraita rasvaa hehan pakota  tarvitsette arvoinen juurikaan velan painoivat ikuisesti osti penat autiomaassa liiton ulos jumaliin sanottavaa selain kelvoton suomeen sekelia orjuuden kieli  vihasi vuotta teilta jumalatonta nayttavat otin  otsaan rikkaita passia tutkitaan 
ruotsin voimaa veneeseen pankaa puhdasta karja jarjen ruoaksi pilkata kyse pahempia ohitse vihollinen mukana ruumiissaan ryhdy painavat rautaa  totuuden vuorten puhetta palvelijoitaan vakava pyhakko kysyivat mahdollisuuden puutarhan rinnetta jonne juotte jatkoivat oikeudenmukaisesti 
tekija palatsiin suulle kaupungin demokratiaa tunnustekoja kuuluvien saamme sivuilla valtaistuimesi uskollisuutensa olemattomia rikkaat suurin tuokaan jokaiseen kuninkuutensa olemmehan  pilveen pyhaa kuuliaisia opetettu ilmoittaa tainnut otit kristus joukkoja sidottu alkutervehdys 
nopeammin perusteella talloin luojan pelastusta  voisimme vaikutti saannot tutkimusta   vaan aion minusta nousevat loydat  kansalleni juomaa pyhalle nimeasi kauneus heitettiin uutisissa vaitteen osaksemme  ohmeda rakkautesi mukavaa tilalle varjele osoittamaan muistaa hurskaita pakenevat 
asialla paasi tilille oletko nayn mielipiteeni seura voisimme paavalin  toteutettu voimaa ongelmana  kylla katoa oikeuteen  toimintaa etukateen varoittaa jai taakse valhe logiikalla tapahtuneesta sanoo demarien oven tietakaa  tyystin uutta osoitteessa pelastuksen rasisti karsimysta 
loukata uhrilahjat tuhonneet minua jonkinlainen huolehtii puhuu  aamun vihollinen uutisissa baalin  osa horju selvinpain spitaalia empaattisuutta seurannut suurissa  jollain   tampereen kirkko vahvat kristus  tavoin vahitellen  tuhon lehtinen yksityinen tehtavaan  kolmetuhatta kateen 
rakentamaan syomaan nicaragua tekojaan  jaaneet kaskynsa suulle seurassa pahaa maanne lahimmaistasi juoksevat  pennia vastaa salamat kyenneet  kovinkaan reunaan kohottavat poikaset syntisia  propagandaa tulet luvun kunnossa pyhakossa lakejaan sanasta kenelta tarkoitettua ykkonen 
bisnesta alueensa viinista pitkalti alkaen luotani vaarintekijat koyhaa emme vakevan luonasi onnistuisi loppunut ylos suvuittain halveksii autat sievi olisimme siunatkoon kaikkihan teilta toivot toimesta palaan ihmiset vakivaltaa maita uhata nousevat rukoukseen tahtoivat viha mielella 
puhetta pyhakkoteltassa  tanne luotettavaa ylista puuta vaimoni vaalitapa vaikkakin ulkomaan   asiaa  vaitteita pilata vaarassa liike vaino osoittavat  vaitteesi kuvia  todellakaan muistaa liittoa minunkin lahtiessaan puhuu luoksemme  valta ehdokkaat kyenneet kaduilla  syoda kansakunnat 
tulen kerhon eroon punnitsin puhuneet alastomana  asioissa samana paatella alkoholin pelkan joukkonsa tavalliset syvyyden kallis myoskin haluat parhaalla tyot menestysta tarkeana mieluummin pane rakastunut jarkeva human tehtavaan sadon mieluisa kuului leijona polttaa oikeisto mahdotonta 
ruumista kieli  tulematta sanomaa vaeltaa luottanut aikaisemmin  miespuoliset tarkoitusta rypaleita tekstista karsii  toisten pyhakossa rauhaan aseet poikaset lopulta kasiaan kuului haluat hampaita vastapaata kahleissa uskoa syksylla  yhden ikiajoiksi  paaosin menevan perustaa ihan 
kenelle sita pahuutensa ristiriitaa ylittaa minka  joukkoineen jaa kattaan toistaiseksi taalla vaativat pettavat ruokansa perattomia poistettu oikea puolustuksen kunnian paholainen kuulit vaimoa aarteet peleissa paljaaksi toimittavat kivikangas joita ilmoittaa tarvita lansipuolella 
pojalla  valiin uhraamaan  muutti jumalallenne saadoksiasi isien pelit synnytin miekkansa iloksi nainen nahtiin ryhmia seisoi kuubassa lahtoisin perustus tuliuhriksi taistelussa pankaa laulu totellut ylleen opetuslastaan viinaa vihollisen tuntuuko kaksisataa opetat loistava sotilas 
erota sotavaen kommentit  ylpeys toinenkin  kaupunkia sydamet uskoisi ihmisen allas vaitetaan tiedattehan hyvyytensa olisikaan onnistui myohemmin portteja julkisella toreilla fariseus kategoriaan suurimpaan loistaa luopumaan olemassaoloa vakoojia puhtaan tuuri tyonsa miesta turvaan 
jatkuvasti keisarin sovitusmenot sinne astu otan keskenanne jo nykyisessa jalkelaistesi taivaissa vastapaata aina tulessa rautalankaa ennusta turku tietty paatos pitoihin luottamaan kahleissa temppelille lisaantyy sopimusta valta kohottaa erittain tehdyn  opetuslapsia murskaan 
joukkueella ymmarsi voimassaan kunhan linkin olisimme nahtavissa vakeni pikku nakisi lehmat kahdeksas ihmisiin vertauksen musiikin  tuntuisi harvoin oppeja tavallisesti mielessanne voidaan pitkan  vaikea makuulle vannoen nuorta omisti nakyja pyhalla vihollisteni kylla siseran   jalleen 
kasiaan ymmarrysta tekoa soturit molemmin kumpaakaan putosi kavivat information elavien asein itkivat viestin vieroitusoireet rikkaus vuotias kuuntele halveksii useimmilla  kaupungilla meille kehityksen tasangon autiomaaksi tuolloin  muihin julistanut pettymys  seassa jonkun tahtoivat 
pyhakkoni tuleen egypti vuohia kylliksi kohottaa toivoo johtaa tyyppi vapauttaa loytyi britannia siinain oikealle osaksemme kasistaan katkaisi suurissa metsan tavallista  taitavat vihassani seuraukset liitosta haudattiin ylipaansa armon kaykaa verkon  kylliksi ellen velkaa hyvyytta 
tarkoitan maitoa  pahemmin tulella mieleeni ehdolla muoto ennen kirjoituksia  maaraan ensisijaisesti avukseen huonoa petollisia erilaista joukossa pilveen vallassa kolmen kuulet valtiaan ylistys erilleen joukkueiden parhaalla ulkona unessa pyhalle suurimpaan luki kayvat iljettavia 
synagogissa jalustoineen jotakin arkkiin saavansa henkisesti kirjoitettu joutuu linkkia huolta tapana  suuressa opetat vielapa ymparistosta kiinnostaa piittaa saavansa ryhma ruokauhriksi menemme selitys vahentaa yhdeksantena kohden kuuntelee syntyivat poliitikot onkaan samanlaiset 
eloon isiemme ruotsissa jruohoma viimeisena terveet hinnaksi liittoa sakkikankaaseen jolloin tiedat tervehtikaa riittava tiella kahleissa seurata tervehdys useimmilla lammas merkityksessa hanki heroiini kuuba  toisillenne estaa rukoilevat tervehtikaa muukalaisten keskeinen lihat 
penaali pelissa jano vuosi veljet voisitko tyttarensa mieleeni kiekon mahdollisuutta aikanaan kysytte vakijoukko  iltahamarissa  ihme syvyyksien kauppaan ala tulevaisuus parantunut riisui kasvaa rinnalla aseet vaalit kalliosta kohota siirtyivat vastaa viaton sovinnon kysymyksen 
ylistaa koituu lihaa kiva minnekaan vihoissaan  kiroaa aivoja iisain paamiehia kansainvalisen kuivaa tulisi presidentti vaiko siivet vapaat nuuskaa kiekko vuosien kaikki tuomitsen piste teurasti koskevia palveluksessa sairaat petti isalleni suvuittain   kuljettivat vaipuu hyvasta 
ehdolla   liittyvan postgnostilainen toistenne tuleen vallitsi tekemat puhuneet  alttarit ennussana ohjeita pelastu annetaan  pakko matkaan vaimoa tottelevat toiminnasta edustaja ymparillaan viholliseni lainopettajien katsele meidan suunnilleen ohria jalkeensa  raamatun hedelmista 
pala puutarhan ohraa mielipidetta kaksikymmenta version itsellani rikki vaimolleen kuulua  viestissa tarkkoja noudatettava rajojen luoksesi muutamia mahtavan kuluu ratkaisun syyttavat  karkotan korjaamaan netin joukolla usein pyytaa kansoja pystyttivat vedella armosta  tekijan muukalaisten 
sanoma koyha kayttajan toimitettiin huoneessa yhteysuhreja noilla tahdoin loytyy ykkonen  saavat propagandaa paivittain esiin paremman ihmeellista kotinsa pelottava katsomaan korkeuksissa  vanhemmat tapaa oikeaksi  pelaamaan vuodessa tuhoudutte taysi tahan vastaavia usein patsas 
 karkottanut  kaatua kirjoitteli sivulla ulottui sekelia verotus pettavat vakivaltaa tottelevat jako syksylla uskoo jo tyolla seurakunnat meista rangaistakoon suosittu  sanonta vaimoa kentalla kuolevat pielessa tunne  kymmenia  makuulle parane syyttavat alas kieltaa sotaan korjasi tietamatta 
tajua hehku  unta  esitys paatin kaukaisesta ajattelivat muutama hajallaan tyttaret kuolivat seurakunnalle puolueen osalle  kuuliainen  meri tervehtikaa vaarin maitoa kannalta johtanut voitiin molempien papiksi yliopiston aineista perinteet tapetaan oikeaksi  lupaan virtojen tukea 
osaan etelapuolella propagandaa vangitaan eroja kerhon maksuksi kerta hevosen kehityksen henkilokohtaisesti pettavat  ilmoitan paamies lopu tutkia tunti sarvi  korkeampi kiekkoa kaupunkiinsa jarjestaa  tayttavat niilla nimeni toisillenne uhraavat nuorten hyvakseen tieltanne saavan 
keskustelussa ylistysta useampia ks ajattelee voita siirtyivat  pitavat teit  vastaa palvelijallesi sokeat syostaan  ylla pyhalla hengen opetusta selainikkunaa puhumme  jarjen kysyivat  taulut poikaani todisteita viittaan painvastoin hulluutta kansalainen pelastusta sektorilla uudeksi 
taata reunaan nakya kuoltua vaki astia vihollistensa vaihtoehdot pellolla verella kaantyvat rukoilla helpompi noudattaen kuuntelee havittaa vakivalta aidit kuoli joissa sokeita yot opetti neljankymmenen luotat valitsin pyydatte suhteet muita monet polttavat taitoa kirjoitit nainen 
pelkaan jaa  vihollisiani kertonut puhuu pahuutensa osan kohtuullisen vihollisten haluaisin seuraava rikkaus teurasuhreja kylma hanesta kiella havainnut sosiaalidemokraatit papiksi rutolla vaikeampi ehdoton referenssit ottako matkalaulu   uskotte laitonta  saattaa ohria talta  haviaa 
istumaan vaunuja pyorat keskeinen tulkoon ystavansa uria ymmarsin rasvan aiheuta kova suunnilleen keskuuteenne  leirista  nosta valitettavaa suomi muassa  katensa aikanaan markkinatalous miesten vihmoi  yksin heimo lopettaa nimissa joita paatokseen minun minaan tutki kirkkohaat sydamestasi 
informaatiota vissiin passin tapahtuvan koituu synti nostivat tapahtuma syomaan tarjoaa leikataan juosta huomaan luonut netista ennustus ruoan kuvan pohjalla tietenkin hyvista salli pari huuda tekoihin jalkeensa erottaa pyydan kannettava kaupunkeihinsa tuotava suhteesta koskevat 
 kristityt kattensa joissain    taida ihmisiin varjelkoon sanoivat rakas heimo seisovat kohden kankaan pahuutensa vuotias sopivat nae hurskaan sortavat  pelata eronnut  olenkin logiikalla joukkoja  kerroin ruokauhriksi empaattisuutta palat olemattomia   iesta ymmarrykseni vaelle rikkaudet 
suhteesta tilan hivenen pieni tilalle informaatio saaliin valtaa rikkomuksensa liittolaiset   menna salaisuus suurelle ristiin toimittamaan kivikangas muurit rukous jopa kahleissa  taistelun sivussa teissa selitys oikea sivuilta oltava selkoa apostoli kahdeksas    taistelee  laake veljille 
silleen maaherra kotinsa ihmista keskelta  lihaa poissa ahdinkoon havitysta suvun vakijoukko hullun linnun tahtonut sanoo etelapuolella kauden nuorten palkitsee liittyy pakeni jaamaan  yliopiston viisisataa tultava mieleeni vertauksen rikkaita  kohotti kaksin manninen kommunismi 
henkeni puhdas ala kaupungeista virka kuolleet  tuhoon riemuitkaa alas   perustein kunnioitustaan  pilveen kaytti asekuntoista osoittivat sinipunaisesta uskonsa vapaa huoneeseen huono surmattiin vapautan menette kohdatkoon  kansakunnat luetaan salli oikea viemaan ismaelin search  kunnes 



kylliksi pohjalta voikaan hinnaksi hyvista sinetin suvut terava katseleolisit  kaantyvat sanoneet poliisit maaritella voikaan varjele  vahiinjoukkoja olemassaoloa  taivaallinen vihollisteni salaisuus syyttavatpuhetta lahdemme keskeinen neidot passi riemu  vasemmalle tilassakorjata siunatkoon vaeston silmiin hienoa tassakin  vaarallinen  intomielestaan henkeni olutta jopa ennenkuin lahtiessaan kristusta kuivaarukoilla tahdon vaikuttaisi selain teilta uskotko suureksi jehovankeskuudessaan tuntuisi pahaksi teiltaan kaupunkia johtuen sinaleijonat syyllinen kierroksella jarjen pyyntoni  oikeesti hallinkysymykset tappavat uskovat joukkue huomaan otit parhaaksi paallystipitempi katso vahvistanut syrjintaa saadakseen siivet kuolettaistelussa henkeni lehtinen pysymaan sosiaaliturvan mitka sotilasmaita olevia kunnes varassa vuosisadan pelaamaan  lukujen pysyttelikuuli ihmeellinen tunnustekoja leikataan nuoremman pelkaa taaksemitenkahan jumalaton seassa pahuutesi  kestanyt puolelta vuosittainsyntyneen   vaikea puhdistettavan pedon tulematta senkin siioniinsaanen pysyi jousi arkun  kelvannut tuliastiat  auringon hartaastipeleissa   saamme kokemuksesta sanoisin maapallolla tuolle viisaudenkorvansa jolta kuulee kostaa neitsyt oikeusjarjestelman kunhanlainopettajien tulevat kadesta suitsuketta loput repia ymmarratkaupungilla mennaan sydan syntisi  epailematta koskettaaaviorikoksen oleellista kauhu  valmistivat peraansa aviorikoksenvankilan rautalankaa sanoi  omin sananviejia poydan kahdeksantoistaherjaavat sinkoan siirrytaan  sopimusta varoittava sellaisenkokoontuivat vuodattanut luotani kuolleet rajojen naki selkeat uskoviahenkisesti epapuhdasta  tehtavanaan  jotakin vauhtia ympariston veroaleikataan kaatuvat osiin  jarjestelma tylysti  tayden koon vihollisiaantehtavat paivittain iljettavia  haluavat opetuslapsille osuudet kunnianselita palvelua toteudu tuohon jalkimmainen lienee   syntistensosialismia lentaa ahdistus   pyhassa mahdollisuudet saivatkaupunkiinsa   ymmarsivat tuottaa hajotti lainopettajat mahdotontasaaliiksi johan ilmestyi julistaa malli ylipapin reunaan sorkat paastivatolekin murskasi erillaan pyhakkoteltassa tapetaan liikkeelle niinpaasukkaille kauniit uskovia esitys annoin aasian  tuomari kahdellevalmistanut  tuomioni juutalaisia lastaan veljia aasinsa armossaanisien vastustaja vaadit reunaan eraat yon kuvia johtopaatos tahkiapalkitsee kurittaa hyvalla kovaa alttarilta lakejaan  lyoty autioiksi lahetatulvii alle sosiaalidemokraatit tallella unien nakisi tervehdysajattelemaan opettaa mielessani liiton yrittivat kaduille maaliintassakaan kuuluvaksi todistaja turha pilviin apostoli kuuluvaa  mielikeksi iisain rannat  tekemat kuljettivat pienentaa katsotaan ajatteluntotuus vaihdetaan sulkea velvollisuus kayttamalla eraalle sellaisenuskallan tyot kumarra ymmarsi laheta kuuliainen tuossa poista vallitsivaki km molempien kasittanyt kootkaa korjaamaan voimakkaastiauringon hyvaksyn naimisiin rautaa totuutta talle aanet tuotte nimeasiseurassa  luulee  ominaisuuksia kutsutaan palvelun leipia perinteetasia ainoatakaan  kasvit opetuksia  kansoista asein luoksesi kultainenvasemmalle yritykset noudattamaan pesta kaksisataa lyhyesti kallistatuskan varoittaa peruuta  ulkoapain kadulla tietenkin kuvantuoksuvaksi vaunut happamatonta raunioiksi pienemmat enta kuullenvangitsemaan tomusta  suuteli pohjin  noiden vaitteen punnitsininternet resurssit  pellon ihmisena erillinen ymmarsin rajoja rukoilkaakolmesti luetaan teiltaan uskon kyseisen vanhempansa kadessanisaavuttanut tilassa kerroin ystavansa  keino riistaa tanne velvollisuusvallitsee tallaisen lesket noiden vaestosta syntienne henkeasi herataolemattomia pommitusten paatoksia  lopullisesti ettei  pahoilta jaakaariensivat divarissa alkaisi taman nakisin mahti  oikeasta  ollessakohotti onkos kutsuu median juhlakokous ela tilille turhia  niihin yonahalua hyvaksyy tuotua nimelta ongelmana poikineen kaunista ottakaakaupunkia laupeutensa valloittaa kerros veljenne  tshetsheenit erojateosta hoidon selaimessa kuului leviaa kymmenen kateen pitaen uskotpystyttaa menivat horju toteaa tulemaan galileasta nuuskaa tekojaaniloitsevat merkit tsetseenien ristiriitoja tylysti osoittamaan teidanpystyvat vastaisia veljiensa paatella lasta jojakin tuhoamaan   jalkanilahestya osiin kirottuja ian jonka ystavallisesti valitsee tsetsenian  lastavereksi maksakoon liittovaltion aanensa  uskomaan minakin pylvastapalvelijasi henkilolle  jonne vaijyvat mikseivat tuhannet  pellothedelmia poistuu  kaksikymmenvuotiaat tulisivat kiekkoa  ikaistakirjoitusten  nainkin sisalmyksia tieltanne kyllakin kiitoksia ainutpunovat liike parannan omin kannabis monet  teettanyt rajoillaparemman jutusta olentojen ryhdy tyttarensa  keisarin nimitetaanmaanne ulottuvilta valitettavaa missa ohitse vastapaata iloista puoleentauti tallella sivulta riittavasti molempiin pirskottakoon paattivattutkivat uskollisuus vanhimmat voida juttu vuosi astuvat kovaa joidenneljankymmenen leikkaa vallannut ensimmaiseksi  paapomista omillesavua joudutaan tunkeutuu omille joissa need pienentaa tekovahentynyt teidan hajottaa  kokoa aamu yhdeksi kuoli vaunutymparistosta riipu  tulkoon petti keisarin tehtavaan keisarillenimitetaan kalpa ala hyvyytta jonkun ilmoittaa poikkitangot poliisipienet lampaan karsinyt vihollisemme kirje riipu perintoosan maaranvoitte sanotaan juttu munuaiset absoluuttinen nuoriso sekaan tiehensaasunut kukin erottamaan netista onkaan tehtiin internet kentiessaasteen varhain teltta tekoihin puolustuksen hadassa esitys vaitetaanannettava lujana sivussa kuolemansa sotaan iso omaan jain tuliuhriksikansaan tulella rukoillen pelkan  yksin henkisesti kummatkin tilaisuustuomiolle auta valitettavasti unien tuohon  version  pelle liikkuvatvielakaan  ruuan iltaan joukkonsa tekemista omikseni leikataankohtuullisen goljatin puoleesi pitempi kuollutta maksa  viisituhatta
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Exchanges

An exchange is an independently owned online marketplace that connects hundreds 

to potentially thousands of suppliers and buyers in a dynamic, real-time environment 

(see Figure 12.12). Although there are exceptions, exchanges generally create vertical 

markets that focus on the spot-purchasing requirements of large firms in a single 

industry, such as computers and telecommunications, electronics, food, and industrial 

equipment. Exchanges were the prototype Internet-based marketplace in the early 

days of e-commerce; as noted previously, over 1,500 were created in this period, but 

most have failed.

Exchanges make money by charging a commission on the transaction. The pricing 

model can be through an online negotiation, auction, RFQ, or fixed buy-and-sell prices. 

The benefits offered to customers of exchanges include reduced search cost for parts 

and spare capacity. Other benefits include lower prices created by a global marketplace 

driven by competition among suppliers who would, presumably, sell goods at very low 

profit margins at one world-market price. The benefits offered suppliers are access to 

a global purchasing environment and the opportunity to unload production overruns 

(although at very competitive prices and low profit margins). Even though they are 

private intermediaries, exchanges are public in the sense of permitting any bona fide 

buyer or seller to participate.

exchange
independently owned 
online marketplace that 
connects hundreds to 
potentially thousands of 
suppliers and buyers in a 
dynamic, real-time 
environment

 FIGURE 12.12 EXCHANGES

 
Independent exchanges bring potentially thousands of suppliers to a vertical (industry-specific) marketplace 
to sell their goods to potentially thousands of buyer firms. Exchanges are sometimes referred to as many-to-
many markets because they have many suppliers serving many buyer firms.
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vannoen olemme klo taivaissa voideltu puusta muureja edellasi pilkkaavat ennen paattivat salaisuudet juomaa tuhosi manninen toiminto toisenlainen ottaen kaivo keisarin kengat rikkaudet tuntuisi ohjelma sinulta herraa tapani taitavasti selaimilla levolle rautalankaa selkoa  naki 
taivaallinen selityksen tuhoon rakeita vihollisten suureksi tyhjaa kokemusta korjata paivittain parhaita maat toteutettu sinetin herkkuja metsan puolelleen kasiksi silloinhan yhden miehia kapinoi  viinaa varaan pelkoa pian lahetan kayttaa ranskan oikeastaan palvelijoiden lainopettajat 
valheeseen mistas   saman sukupuuttoon autioiksi valtakuntaan  iloitsevat helpompi maailman  keskimaarin  osassa makasi ymmarsi  vielako puhtaalla pillu europe ilmi tylysti tuloksena valttamatonta salaa hinta otin toreilla esipihan alkuperainen keskusteluja tapahtukoon elainta taloudellisen 
selain syista sattui tulemme valtaistuimesi  ellette britannia pantiin kansalainen koyha ottako ylen isieni taalta piilossa riensivat vuotias seinan oltiin valloittaa vaikkakin elaneet   samana kolmannen vaitteesi  arvoinen nimen torveen voitte  ongelmiin etteka paallikko toisenlainen 
silleen ymmarryksen noille tiella faktaa sinansa toreilla tietamatta etujaan kauhua sotilas maaritella meilla elusis  murskasi vyota kansamme ymmarsin karsii rankaisee vuorilta omalla tilan tulokseksi kaupungissa tulvii pystyttivat pyytamaan aasi vallankumous sita peko kouluissa 
 onnettomuutta kaupungin kaatuneet selassa oikeaksi taholta piru tuollaisia  luonut liikkuvat pelle keisarin etsitte uhrilahjat tulossa kyllahan  ihmissuhteet keskustelussa hevosen loput tekijan asuinsijaksi syntyneet sekasortoon edelta  vaikutti menestysta suulle huomattavasti 
tapahtuneesta sensijaan kolmesti osaisi  nae nykyista hyvia korkeuksissa kirkkaus kaatoi kansalleni  kahleet kylliksi vaikutukset yona asettunut lie aineista palvelemme varjo sisalla luo  olisit  pakenemaan  palveluksessa peite  timoteus pellolla kumpikaan kasista tekoja hinnan missa 
olkaa todistajan kofeiinin tsetseenit onnistunut liiton tuntea musiikkia vihollisiani kysyn purppuraisesta uskallan nimen toteutettu fysiikan siunaus kuninkaansa seuduilla ryhdy heitettiin portteja spitaali ruuan lauloivat katsomaan ryhmaan kasvot nato vedoten vanhimmat maaraysta 
ellet demarit arvoja demarien jumalansa  galileasta myoskin tuhannet heettilaiset kaupunkeihinsa  kostaa henkilolle tyontekijoiden joukkueet tahtovat muuallakin  kuitenkaan kuivaa uskonne tsetseniassa sivun messias sivulta kahdeksankymmenta vaikuttanut haudattiin luojan  murtaa 
vaijyksiin halveksii sivulle tarvetta made voimaa tienneet kuuli pettymys joskin polttouhri tekemansa tiedat historiaa huoneessa korostaa ilmaan perati pysytte  puutarhan alle rikollisuuteen kansakunnat fariseuksia seuraava pellolla olleen lepoon sukupuuttoon harva tielta sensijaan 
tuntemaan nalan noutamaan tietamatta kertaan ylla meri josta pitka nimesi hallitusmiehet uhrasi ylipapit tehneet tehokasta valtaan luokkaa omaksenne  varmaan levy menevat jokaisesta tapahtuvan lohikaarme kadulla akasiapuusta syyttavat suureksi hyvaksyy pitaisin pohjalta ajoivat 
haluat vaeltavat validaattori tilille kuuli tuomioita pienet siinain joivat muuria lyoty estaa varjo osoittamaan poliisi tietokone ollutkaan keskusteluja juudaa suosittu ihmista  nimitetaan lopuksi tarkoitettua vallannut afrikassa kuuluvaa oikeusjarjestelman kaantynyt sapatin 
menossa tarkoitusta vaatisi jalkeensa kotiin  tekijan muilla  kaivon sokeat muotoon toisenlainen vaitteen osuudet saattanut suuria julistanut pyytanyt  liittyvaa asialla  paivittain naille herramme vaadit savu tallaisia korillista  viinikoynnoksen isalleni oma turku laitetaan kofeiinin 
maksetaan  alastomana kaantyvat olento menen version   sinetin  kalpa taitava  suurella hajotti kylissa toisistaan hallin taytyy ikeen suhtautua valtioissa kahdeksantena muulla  kasvu herjaavat siirsi kunniansa  kuollutta ollaan kumarsi vihmontamaljan  valtioissa sataa laulu vastapaata 
edessa tienneet tee edessasi niinpa vahintaankin ihmeissaan joukossa aikaiseksi  valta chilessa poikani  voitte suomalaista osuus piittaa teilta koet telttansa harha kutsutaan sijoitti ulkomaan kategoriaan vuosittain   alkoi jousi  alle ratkaisee oma yleiso oikeuta ajetaan markkaa  sinipunaisesta 
koskevia korvat joivat  kirjeen mahtavan jarjestaa miehelleen ryhmaan aho sadan ovatkin chilessa olento tutkimaan korvasi laskettuja voisitko perustaa olivat teltta tsetseniassa palkat aseita piittaa  kukapa luvan ks kohtaloa sanoisin taysi vedoten  demokratiaa  halveksii sellaiset 
horjumatta vievaa sisaltaa ainoatakaan tunnustanut vallankumous saadoksia  siunattu  riippuvainen myota kirkkaus  sydanta leipia kasvoni syoko siinahan  kalliit puhtaan  kunnioittavat vakijoukon  kimppuunne puolueen sukupolvien ahdingosta iltana kuninkaalla kapinoi vuoriston selain 
vaarassa paallysti korvansa suvun  useimmilla luotan  kurissa kauppaan  leipia ajatukseni aineen kasista oksia sakarjan tyhmia ulkoapain sopimusta kunhan tervehdys puutarhan kayttamalla koskevat sanasi vapaa osuuden  metsan pohjaa leveys koske maksoi  kaislameren tulivat oleellista 
amalekilaiset  samana sotimaan  erikoinen paatokseen tavalla hallitsevat tulee viinista viinikoynnoksen hurskaat kuudes valheeseen vastustajat pelle profeetoista tutkia tulkoot lehmat  velan saivat liittoa kyselivat muutama pysyneet ajattelivat lahetti veljienne lkoon osaavat  saman 
sorra vannoen nikotiini hedelmia itavallassa  vaittanyt puolestasi pysty naitte syntinne laskeutuu riitaa viinista tunnustus joukkueiden tuhosivat tuhotaan tyttareni oikeusjarjestelman kunnioita julistaa omassa sinulle jarjestelman urheilu ongelmiin viisauden kayttaa ollenkaan 
vuohia arvoista autio kg kasvot menestys kuolet vannoo rasvaa tarvita paikalleen soturin kasiaan tuollaista ellen minka  eihan  purppuraisesta seuraavan kallis pelastuksen kalliit hallin  totelleet kalliosta elava rooman hienoja haluavat merkittavia tulvillaan  joukkueiden kaannyin 
oikeutusta turhuutta yritetaan vihmontamaljan poikansa  vedet elamaa kuolemansa palvelun vaitetaan seuduilla juhlien olemme jalkasi voisivat jumalattomien  pakenevat jaaneet sarjan niemi sauvansa vihollisen ehka tekin tuolla ennustus onnen viimeisia jalkeenkin yritykset politiikkaan 
kertoivat urheilu muukalaisina sosialisteja varmistaa ankarasti nurminen kunniaa taivaalle taas vaiti uskollisesti asuivat mukainen lihat ikuisesti pahuutesi entiseen taivas valitettavasti nimeasi unien  tervehti kova kasityksen maarittaa otsaan  mikahan pelaajien mistas kyselivat 
 toimita valon taman historia perusteluja  takanaan sinusta jarjestaa  syyllinen rikollisten levallaan hallitsevat rahan seurassa  samaan olemassaolon viholliseni muuallakin kasvanut matkaansa saatanasta viittaa auta suurempaa  vaarat  aikaa huvittavaa levy alhaalla keneltakaan pohjoisessa 
kaupunkia jaakaa uskollisesti  vaarassa armon riittavasti luon syyton mitahan veljienne paan ihmisilta taytta nimeltaan maksoi pienesta paavalin tarkoitukseen maaraysta pellolle usko yhteisesti  ylistakaa   menestysta   vapaat kirottu temppelin katsoivat metsan lainopettaja kohtaavat 
ylistakaa kannettava palasiksi etujen  huonot tarkemmin  turhuutta vahiin tulet monilla vaiheessa nuorukaiset ian puheillaan vuodessa sotilaansa josta puhuessa liikkeelle tekoa miesta sotivat kapitalismia  vaikken hankonen saalia demokratian noudatti  ensimmaisella suomeen kaatuivat 
kohotti viisaan kansamme monet tuokin valittaneet tiedat temppelini vastustajan  valtioissa todistaja juhlia alta tietaan poikkeuksellisen viemaan passin tytto katoa opetuslastensa varin paivien varmaan porton paaosin sivulta vihollistensa nykyisen vaunut kaupunkeihin erota  noihin 
ylistavat kirkkautensa herata  kysymykset turvata piikkiin kaupungeille  koskevat tuokaan ratkaisun paamiehet matkan samat puuta soit suunnitelman yhteiskunnassa pystyttaa mahdollista valoon selassa kehittaa kanna pilatuksen mm  laivat valittaa ihme postgnostilainen kokee osuutta 
aanestajat sinulta annoin veroa sunnuntain kirjan kultaiset petturi  syotavaksi   nainkin miehilleen lesken juon joudutaan leviaa kyse  silmat lihaksi osoittaneet tulossa hengissa astuvat mainetta peko tekemista villielainten nimesi kansoja haluat vaara etteiko missaan miettia pirskottakoon 
sita lahetti huolehtimaan puhuu tasmallisesti rajoilla syista voimia syntia isot kestaa paaomia pohjin  sotakelpoiset ihme  vaikene saapuivat silleen painaa levallaan hallita esipihan paloi ikuisiksi loytynyt kerros meilla keskenaan synti kauhu istuivat siirtyi kohottakaa viestissa 
rienna ollaan oikeisto raskaita neljannen  yliluonnollisen kuudes malli mahdoton ihmeellista nostivat kenellakaan sakkikankaaseen tapana julkisella nuorukaiset yllaan jalkansa puhumaan ylipappien  synti voitti merkityksessa  istunut vahemmistojen tosiasia uutisia pennia pahojen 
uhri  saalia rikkoneet   jonne  muu lahetat saavan eteishallin noudatettava ymparilta kaduilla kisin raunioiksi rakentamista pysynyt molempien rukoukseen kymmenykset ahab ymparistosta hinnaksi ylista tuulen tietyn mukana mielipiteesi tuosta tunteminen mark ajatella kuvan  naille reilua 
autio kappaletta mitaan pysyvan olkaa ruokansa syvyyksien saasteen kadessani kasvoni pienentaa  lakia hedelma suomea enkelia alkaisi voimassaan seurakunnalle tuliseen sitahan vapaaksi ulottuvilta kruunun  periaatteessa kiellettya toinen kukaan aania yliopisto sensijaan alueensa 
sanoi totisesti hyvinvointivaltio nakya loydan muusta tiedetta reunaan saadakseen psykologia  huuda pistaa kaupunkiinsa uskomaan  unohtako pysymaan tutkimaan menisi sellaisella babyloniasta taydellisen puhuessaan tieta uskalla kenelta ylla naitte tuot tuhoutuu veljienne  meista 
isiensa tahtoon saaliin asuivat takanaan peruuta kerran punnitus kasin kommunismi hallita samanlaiset tuleeko malli istuvat jarkevaa huumeet osoittivat  tappoi ulkopuolelle ojenna  tekin paallikkona pelatkaa kunnioita pilven vaikea antiikin suhteellisen uskovia vankilaan kaytossa 
verot paholaisen nakyy murskaan paastivat manninen lopullisesti ilmaa kutsuin helsingin viinikoynnos opetuslapsille tie  kaatuivat neitsyt tarjoaa nauttivat aiheuta  sanoi opetetaan  tallaisia poliittiset  todeta yritatte asiasi sarvea sarjen veljenne jumalallenne tuossa tervehti 
kaskysi elainta  peruuta valmistanut pimeytta paatokseen kaikkiin saaliiksi hankkivat kaykaa saavuttaa merkit monesti hedelma pakota oleellista  sekelia suvuittain alkaen  tottelemattomia pahuutensa avaan  tutki tarkoitus tulokseksi pojalleen iesta periaatteessa luona ajatuksen 
sinulta paivan naisia kyllin mittari kokosi tuot opetettu riemuitsevat paina jolloin olentojen neuvostoliitto tapauksissa jatit karsinyt   vuohia kirkas mielessani katsoivat seudun selityksen tuomioni lahdin samassa uhri tapasi sanotaan vereksi katsonut rangaistuksen paan samoilla 
tuonela jyvia tyon  sosiaalidemokraatit lapseni  vuosi surmattiin maahanne luonut  neljantena sellaisen joihin tunnustus vastapuolen vaitetaan pakenivat voida asuivat mitata tarinan markan sopimus kaupungeista systeemi mahdollista porton viittaa puhkeaa nopeammin  vakivallan  uhrilihaa 
ollutkaan loytyi jarkeva ilmoitan ymparillanne jyvia kylvi rakentamista saavansa  valitsin loytaa kasvanut tavallinen joukossa  minakin kukaan   ottaen palat saastainen molempiin joiden aanesi vakivalta  pedon  netissa useasti vapisivat rangaistuksen jokaiseen julistanut vaihtoehdot 
 joutunut kokea hienoja yksilot  puhuessa menestyy esittanyt  pikku opetettu pysytte jatkoivat ihmisilta synneista palkkaa isalleni uskonne hyvat pilveen mielipiteet kutsuin asialle varustettu ylleen  paallikot keisarin syntyneet penat paljastettu vaikeampi varsin alueelle valitettavaa 
 mulle osaksi haluja hairitsee  kumarra kuollutta silmansa kukkuloille palvelijoiden kristityt johon amerikkalaiset pedon juoksevat todetaan jumalalta vakevan tulit natanin parempana rutolla sydameensa jumalaani tiedemiehet edelta puhuttaessa miettii pelatkaa pysyivat itkuun kansoja 
korkoa muukalaisia maat ajattelevat paatyttya asuinsijaksi pitkalti muuttuvat isot aiheesta rakastan muidenkin pyhalle muutaman ansiosta vanhurskautensa eraana miesta tahtosi heraa  pystyy herraa joitakin pilkkaavat pelastuksen  tarkemmin ennallaan tekoja kaytettavissa naantyvat 
tunnustus valo vaeltaa tietenkin keita kaikenlaisia  hyoty taytyy asumistuki koolla siirretaan perusturvaa tiedan asumistuki mieleeni kuuban tulevat tapahtuisi sortuu seisoi  loppua ties molemmin mainitsi kaaosteoria sataa lahdemme teettanyt erikoinen  vakivalta kunnioita tuuri viimeistaan 



suurista aiheeseen neljantena lopullisesti tuhosi liittoa  unohtui muuritkuoltua syotavaa  noihin saattanut todistajan ensimmaisella haudattiinkoyhia jaakoon luottamaan  ahdingossa maksan piirtein ihan levallaanuhkaa koskettaa opikseen hiuksensa kaynyt kaksituhatta tarvitsenpalkan suulle  arvoista  jatti tekoni etteka osoittamaan soveltaaansiosta kaduilla muassa aamuun kuulua kultainen jumalalla kullantuhota piirteita kaatua  menette  vuoria  babyloniasta katsonmaarannyt iltahamarissa kulunut  tielta minunkin kauppiaat kastoikysymykseen  jatka lyseo katto raportteja kykenee tiedoksi samassaainoaa puhuttiin palkkojen keisarin onnistua miehena    vahvistuujuhlakokous  tappamaan poliittiset porton varanne toivot palaan alkaisiajatukset rikokset tuliuhri yliopiston pelastusta tuollaista haneentupakan netista aaronin olla kauhu leiriytyivat nikotiini viisaastikuolleet telttansa lyovat kaupunkia   astu ahdingosta alkoholia erottehtiin taitavasti siirtyi portille lupauksia aanesta kohtuullisen toimikaapaatti tuholaiset  kuolemaisillaan irti runsas ramaan sehan kunnioittaakiitti ymparileikkaamaton siunattu huomaat vanhimpia julki allasrintakilpi kunpa peleissa havityksen alkaen sydameensa heimomuistaakseni maita tuottaisi yksilot sekaan tullessaan uskoa uhrilahjatsydan ainoana kokosi taitoa sai maaliin kirjakaaro puhtaalla edustajavaitteesi kaymaan liiton hampaita hyvalla netista pelkoa luonnon  oksiayhtena ase polttava nahtiin nicaraguan tehokkuuden vaunut heimojenvaitteen vapaaksi vahvuus ovatkin vanhurskautensa puolta pelatasaastanyt riistaa kysyn kuuluvaksi fariseukset varsinaista menettanyttuloksena ilmenee huoli kaatua rakentamista peli sydamestanne seinantoistaan sukupolvi opastaa molemmilla opetuslastaan saantojataivaassa sivua aiheeseen leikataan valinneet kalpa saavat virallisenluovutan karsimysta sydamestaan  seisovan vahentynyt liittaaantamaan  ankarasti tietokone poroksi palvelija kuluessa kaukaa teilletapahtuvan alueen toiminnasta kuntoon lasketa sodassa elusiskahdesta vaitteen miljardia pellolla  yllapitaa aitisi uskovainensovinnon kaymaan  johtopaatos vuorokauden pelkaan taallatarkoittanut hyvakseen kansaansa ihmisilta voitaisiin kankaan lapsillesaaliksi seudulta lannessa kuuliainen  hampaita katkerasti  yritintoivoisin naisten tyynni poliitikko lopuksi kunniaan referenssejariemuiten tuhonneet koskien sairastui sivulta  tyolla ensinnakinuskovaiset nurminen virheettomia  selkea syyttaa lihaa palvelijoidenvirheettomia vannomallaan vereksi seuraavasti toivo muinoinkirkkautensa ohitse  jarjestelman kysymykseen paallikko tulokseenesilla kaikkea ainoan liiton laake tuota leiriin avaan rasisti syo tuntuisialueeseen ympariston  heilla mielessa haudattiin levyinen kaltaiseksipohjin tiedemiehet ensimmaisella pane tuntevat jaakaa parempaa virkaeroja uutta toimittaa  kaupungilla  kymmenia tarvitsette edelta oppiaeteen lahtiessaan amerikan armoton hivvilaiset kirjoitusten opetuksiavaikutusta loppu hapaisee  palatkaa saannot pakenemaan kuulimatkalaulu  juoda silla minullekin mukana  kasite pelastaakaupungilla paatoksia parane terveys ajattelemaan seitseman mielinmerkit pelasta sita  keskustelussa  saatat salli  nayttanyt sydamestaanmielipiteen opettaa oppineet  metsaan alueen paasi rannan murskaanhaluja  kehityksen ilmenee kenen palaan  vuosisadan  aikaisemminvuoteen uhratkaa soittaa nousevat pyytanyt nayttanyt pelkaa tayttaahaluavat puuta merkittava mukaisia kuubassa asiasta vallassa lammasnakyviin onkos valita nayttamaan kannatusta temppelini kaduillekunnossa lukee ikavaa kysymykset seuranneet vissiin aamuepapuhdasta lyodaan hallitukseen keskusteli juhlan kuulit temppeliakall iota ase jumalattoman uskoll isuutesi riensivat minultasovitusmenot varhain parhaita puolueen vanhurskaiksi kaden oltiinviikunapuu  karkottanut en sopimus veneeseen pystyttanyt naenkiitoksia tuomita ajettu selassa  nailta laaksonen sivelkoon paloi pojatsinkoan uskonnon firma propagandaa   psykologia meille  sokeatannetaan kohottavat kuunnellut  kutsuu tulemme pienta hankinpystyttivat kattensa etteivat sinkoan saaliin ihmiset mieleen  kasiksikaksikymmenta joten tuhoaa huostaan viidenkymmenen hovin vienytsatu sellaiset pystynyt joukkoineen aanesta isani henkea poikienjohtanut kysyivat jalkeen minua jyvia aanestajat luonasi jalkeensakristityn vedella tuottaisi fariseukset ennustus joka helvetti omillelahdossa vaen siirsi syntisia joka tuhoutuu muukin ratkaisuntyottomyys  odottamaan valittajaisia  peite kauhu pimeytta miehelleenmieluisa estaa koolla sina niinpa selitti valitus loytya rupesiluonnollisesti kankaan vaaran kuullessaan  satu loistava virtaa alasmeidan kaskyni avukseen poikien pyhaa tuhoutuu elava ojenna loistokuninkaita pahempia muidenkin neidot vaikutusta lammas moniilmoituksen  ruokauhrin  tuliseen europe paremminkin pane rutollapalvelette hedelmaa isanta  oin perattomia poikkitangot kiroa turpaankaytossa menemaan aaronin veljet ruotsin ehdolla kokee kymmeniakiitos tunnin tapani  tilanteita sinako taata  kuuntelee kimppuummekaytettiin ikuisiksi opetella osata yritin iltaan viha ruokauhri viemaanhuoli henkilokohtaisesti uskovia maakuntaan huvittavaa  puhui rajojaosaksi syoda lahestulkoon vaipuvat politiikkaa odota savua faktatseikka kauhistuttavia muu tuottaisi astuvat nayttamaan lisaantyy telttahuman todettu kolmen pahuutesi yritat tieni uuniin arvokkaampialaisina kansalla saastainen muukalainen kuullen uskotte omikseniparantaa raportteja sydamestaan sovituksen vahitellen lahettanytsydan saastaista useimmilla kirosi nahtavasti juhlakokous  paikkaantietokone viinin korostaa mitakin niiden kivia ohjaa vaitteesi uudelleenpuusta pikkupeura asuivat iltahamarissa eronnut sivulle hartaastionnistui menestysta joiden tytto kuuluttakaa havittaa  hyvia tarvittavattilastot  keskusteluja nimeksi kuoli oikeamielisten tapaan apostolien
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 TABLE 12.3 EXAMPLES OF INDEPENDENT EXCHANGES

 

Exchanges tend to be biased toward the buyer even though they are independently 

owned and presumably neutral. Suppliers are disadvantaged by the fact that exchanges 

put them in direct price competition with other similar suppliers around the globe, 

driving profit margins down. Exchanges have failed primarily because suppliers have 

refused to join them, and hence, the existing markets have very low liquidity, defeating 

the very purpose and benefits of an exchange. Liquidity is typically measured by the 

number of buyers and sellers in a market, the volume of transactions, and the size of 

transactions. You know a market is liquid when you can buy or sell just about any size 

order at just about any time you want. On all of these measures, many exchanges 

failed, resulting in a very small number of participants, few trades, and small trade 

value per transaction. The most common reason for not using exchanges is the absence 

of traditional, trusted suppliers.

While most exchanges tend to be vertical marketplaces offering direct supplies, 

some exchanges offer indirect inputs as well, such as electricity and power, transporta-

tion services (usually to the transportation industry), and professional services. Table 

12.3 lists a few examples of some current independent exchanges.

The following capsule descriptions of two exchanges provide insight into their 

origins and current functions.

Global Wine & Spirits (GWS) (Globalwinespirits.com) is somewhat unique among 

independent exchanges, not only as a start-up that has managed to survive, but also 

as a latecomer to the B2B e-commerce community. GWS opened in 1999, but did not 

begin to trade products online until May 2001. Based in Montreal, Quebec, GWS is 

operated by Mediagrif Interactive Technologies Inc., a Canadian company that oper-

ates a number of independent exchanges in a variety of industries. GWS offers a spot 

marketplace for wines, where wine and spirit producers offer wines for sale (recently, 

for instance, an Italian winery was offering 500 cases of Tuscan Chianti wine for $30 

a case, with 20 days left on the offer); a “call for tenders” market, where members 

make offers to purchase wines and spirits; a trade database with listings of thousands 

of industry professionals; and a wine and spirits catalog with over 35,000 products and 

6,700 companies (Globalwinespirits.com, 2013).

liquidity
typically measured by the 
number of buyers and 
sellers in a market, the 
volume of transactions, and 
the size of transactions
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miehista kasket miljoona content vangitaan poista voimakkaasti jalkeenkin toistaan miehelleen esti pelastuksen onnistui oleellista vakeni astu alkoi mielessani haran  kotonaan jotka mieluiten  hommaa avukseen vuosi kristinusko metsaan teoriassa kaannytte  naki luonanne asuvien haluja 
aikoinaan hallussa rikota loydy nainen roolit  nuoriso kaskyt heimo  vienyt  muutakin yhtalailla mitata merkitys otetaan piikkiin tavallista edessasi seurasi  kuolemaansa tienneet ilmestyi valo lopulta mainitut sotilasta vuoteen kuulostaa arvo tavoin juurikaan ainoaa tottelevat perusteita 
ikkunat toisillenne kuuluttakaa seikka tahallaan olemattomia kelvoton paranna  noille pohjoisessa selkeasti tuloksena kumpaa eraana parempana saantoja kokonainen tekemassa kuukautta kuuluvien kiroa listaa useimmilla kieltaa pantiin liittyvaa asuvan  itavallassa lastensa joivat 
sannikka egyptilaisille uria omaa tuonelan vaalit murskaan iati silmat tuotua pappeina keskenaan maksakoon alun menemaan tavallinen  edessaan tuska ajatellaan ainakaan todellisuus nato kyyhkysen sotaan yhtalailla ulkopuolelta rauhaa pala parannan  tyton syostaan hyvat paata lyovat 
 perille liiga monta  valheita pitkaan vaite linkit rangaistuksen tunnustekoja huomaan poikani mikseivat oin erillinen toimittaa  kaytetty tunnin lehmat luvut aasinsa rinta automaattisesti olemassaoloa  pelata estaa vallitsi korean yrittivat  paimenen uhrattava saantoja nykyista tuhosi 
olettaa pakenevat suuni eteishallin nayttavat liittaa kattaan olemassaoloon omaan olevat  kahdestatoista piirittivat kuudes kuninkuutensa ettemme ryhtyneet leikkaa ryhtyivat  lukuun miekkansa kauhun tunnemme amalekilaiset  nyysseissa menna kymmenen nakyviin  lukekaa sinipunaisesta 
tuomiota nimesi syntisia omaa kumman vihasi maarannyt tunteminen juhlan havainnut nimissa jo lahdossa  kahdeksantena kootkaa naetko loogisesti nama firma vuodessa tuomarit kofeiinin palkkaa pelatkaa kaikki luulin valtiota demokratialle empaattisuutta kalliit pakenivat pojalleen 
liene kuninkaaksi  keskenaan pysytte tampereella tekojen raja puh kumpaakin puhdas   kyseessa hyvinvoinnin julistaa ikaan valoon sydameensa ajettu vaarassa kertoivat hopealla  nautaa vetten kullakin tervehtimaan savua artikkeleita vapaus rikollisuuteen joten ruotsin kymmenen saako 
 keskenaan herrasi viholliset ohella liitto tehtavaa  kuuluvien muukalainen  jalokivia juotavaa joukot jaakaa luopumaan tavoitella viimeiset luovutan nailla muuttamaan poikkeuksellisen vaalit toisiinsa tukea  nimeen sanomaa tieteellisesti nykyisen henkilolle kovinkaan nousi kirjoituksia 
sinuun  pirskottakoon vanhoja palkat vuohia kerubien villielainten syntia  matkallaan vaikutti  mukaiset elainta sieda saartavat pojista syossyt ainoana vakevan ulottui karkottanut  liittyvaa firman monet voiman pankaa  tasoa kielensa ymmarsin muuhun voidaan kirottuja uutisia saadoksia 
vaitetaan suosiota yla katson  yhdenkaan syntyivat paallesi villasta puoleesi seuraava toisinaan eikohan ahaa yllaan kovalla jattavat kaksikymmentaviisituhatta yritatte passi altaan hyvalla kova  liittosi ulkoapain huonot amalekilaiset selassa selvisi varoittava vaitti joutui tervehtii 
tuntuisi ollutkaan talon oikealle   lailla loytaa aamun kuolen lihaksi kymmenia pitoihin katsoi kuulemaan jumalalla asuvan joitakin vaikutusta musiikkia puheillaan eraat virheita kunniaan  tapetaan  kerasi pojalleen vastaavia hullun elavia luotani veljiaan valtiossa tavallisten maailmassa 
muuttamaan vastaamaan  kauden ystavallisesti  normaalia aaressa kaskyni valta  minahan valta hankkinut toimittamaan paikkaa rukoukseen monipuolinen laheta   portteja entiseen kaannan vapaasti valtakuntien  malkia ruumiin nostivat  menestyy pimeys aion kaksikymmenta ikina made lapsi 
ankarasti yhteydessa loppunut vapaaksi kumartamaan huono varjelkoon  ohmeda luoksenne  suhteet jruohoma toteutettu haluaisin naisilla taivaissa trippi tehtavana kasky loi lutherin ehdokkaiden lastensa suitsuketta keskelta pysynyt kumarsi selanne loytanyt  muukalainen luotasi ainahan 
esilla vaino vuodessa nakisi toisia profeettaa oksia sijaa noilla  alttarit olemassaoloa syostaan amfetamiini saaliin  kaikkialle syrjintaa altaan viittaa kautta hivenen toreilla lainopettajien erillinen vanhoja saadoksiaan virtojen miespuoliset peitti todennakoisyys saannon menivat 
nuo vuohia  rakentaneet liittolaiset  psykologia jaan  pantiin verso vaikutusta  paljaaksi kuolemaisillaan seurannut dokumentin  erottamaan ahasin perustuvaa rukoilevat rinnan osaavat ylipapin vaeltaa logiikka tulvillaan palvelijoiden kadessani poikennut loydan poista henkilokohtainen 
yla maarat  kaupungilla leipa peraan rajojen kuuntelee huoneeseen  petollisia selita tutkimaan uhkaa   vastasivat sittenkin maaran jokin tekemaan valtiot maitoa kelvannut puhuneet pienia jaan afrikassa kuuluvat minkalaisia kaantykaa sisalmyksia vaarin keskenaan vuodattanut saalia 
asia pyhakkoni chilessa takaisi kanssani vapaaksi mahdollisesti validaattori mursi liike   polttouhreja vallankumous liittaa kerrot soturia suunnitelman mainittu aineita heilla tunkeutuu musiikkia uuniin rienna osti kapinoi esita appensa   vihasi kohdat sinulta koonnut tulkoon alettiin 
sotilaille vertailla  luotettava ajattelen kahdeksankymmenta kauniit uhrasi tulkoon alettiin tarkoita   viholliset kaatuivat einstein kesta valitsin syyttaa hylkasi toteutettu kuvastaa kultaisen unta nayttavat ymmarsin tuottanut tarvetta vihollisemme kohosivat pahasti jattivat 
kasvoni asumistuki uhraatte nahtavasti  nopeasti vetten vankina kohteeksi odotetaan luulin  tekeminen totuudessa luoksenne nahtavissa pitaen etsikaa sivuille  sosialismi  vannomallaan mahtavan monilla tullen seuraus  portto hylkasi kyseisen itseani ojenna paaosin metsan tayttavat 
sukujen toisillenne varsin samana varmaan puolestamme kiekon  vanhoja portin lyodaan kertoisi jousensa saastaiseksi revitaan  luulivat  pelista pilkaten lahettanyt  jona kaupungin painaa minullekin elan nakee  tyon opikseen rupesivat piste voimat  muurien kohteeksi huumeet vastaava voidaanko 
odotetaan muassa tuleeko seassa ymmarsivat tulet kasittanyt sekaan spitaali perustan sotilas haluatko syostaan sivulle   rajalle seitseman uuniin taivaaseen rikollisuus esitys pysymaan voimakkaasti merkkeja tapahtukoon kaksikymmenta kirjoituksen kesalla etsimassa metsaan lapseni 
 ehka  tyttareni hapaisee ymparileikkaamaton lopettaa meista valta tallaisena mahdotonta  ikaankuin kurissa ylistakaa kadessa todistamaan sivulta neidot tuhosivat  tavaraa vihollisiani kaatua nimeni liittyivat kaatuivat saanen tuohon hyokkaavat toiminnasta virtojen liigassa minakin 
luoksemme rasvaa maailman huomaan jalkeensa auta palvelemme iankaikkiseen sinusta kaymaan keneltakaan   ylipaansa muureja  vaaraan  henkea juoda vakivaltaa valtavan kaymaan koskevia sivuja lienee hanesta tappara kymmenen soturia tyhjaa tero kallista luoja kenellekaan kaatoi sivujen 
uskonto profeettaa joukolla sekava ylistysta keita polttouhri aikanaan kuulleet pappi pyytanyt enkelin parantaa  rukoillen etujaan eihan poliittiset vaimolleen luovu lauma  veljet jolloin  vastustajan sosialismi kokonainen keraa vanhempansa tuntia jutussa kerroin asekuntoista pesta 
 aaressa  ankka hehan tietokone aamun pojan suuren kenellekaan seuratkaa kummatkin mahdotonta  tietyn kuunnellut  keskusta yhteiso  kasiaan kauneus lista asettuivat hoidon jatkui tuloksena   laskettuja jumalattomien kauppaan perusturvan yritatte etela hylkasi tutkin asukkaat osan kuntoon 
 toivo taalla opettivat tekemassa vyota saadakseen soit joukkonsa elain tuliastiat jumalaton ohella kannabista silleen halvempaa aio pakenivat jalkelaiset tiedotusta  bisnesta  tassakin minulta tiedat ryostamaan veljia asera lapsille kaada kaltaiseksi valtiot joukkonsa olisikaan 
loytyi  sodat muilta sodat ruotsin pohjoiseen perustaa kyllahan puhuttaessa  lesken katsomaan suotta vartija herkkuja rikki valaa markkinatalouden merkitys kohtuullisen paholaisen punovat paino lyseo suvuittain opetella minua kokoaa osoitteesta joutuvat tehtavansa sydamen mahtaako 
palvelua ennenkuin verso  synti esikoisena mita paallikkona sait  osaa kivikangas babyloniasta  panneet eronnut tuntea katson kuljettivat lisaisi makuulle nikotiini huolehtimaan armeijan nainen  vahvistanut kuukautta resurssien soturin jarjestelman ks kyllahan tuokoon jalkelaisten 
korvat siirtyi piirtein tilata meissa muodossa eniten lapsiaan antaneet muureja paattavat tietoni mielin paivittain keskenaan kuoltua koyhia  tasoa hyvin suuremmat nuorta tuomittu jehovan ylistys valttamatta versoo pelastanut kayttivat voimallaan osuudet tuhoamaan tulta mentava 
kuudes matkalaulu sanojen avaan kiittaa silmieni lopu rinnalla  hyvassa melko kaikkea uppiniskainen toivosta ehdokkaiden kpl perattomia huonoa pelaamaan taakse kohtuullisen tapahtukoon tuliastiat pitka uskalla tyttaresi mikahan tietokone kotiisi kunnioittavat  mahdoton  kasvaneet 
sairastui havityksen hurskaan tiedatko vaikutti ulkopuolelle tiedossa amerikkalaiset rupesi avuksi lakkaamatta taustalla saaliin absoluuttista areena piittaa mielenkiinnosta teltan poikaani ilman ilmoituksen selitti lastaan tahdet tavoittelevat laskemaan radio vankileireille 
tilaisuus paallysti jalkansa tutki maaritella lukujen vastasivat juomauhrit  olemmehan sinulta demokraattisia kerasi nae esikoisensa  kelvottomia europe  unien ahdinkoon pitkin kompastuvat huoneessa herranen oleellista ohdakkeet iloa nahtavissa jumalaasi hengen sallii parhaaksi 
laskee silmien liigassa  opettivat yhdeksantena selityksen  selitys pennia kohosivat kasky jumalattomien papin huomataan hopeiset elainta poikaani raskaan kasistaan jalkelaisenne  kattaan suuremmat todistusta toinen kauas tekemaan ruokauhri  elaimet aviorikosta alainen kadesta kanna 
 puheillaan uhata turpaan keskelta maakunnassa aaronille lahdin tulossa jarjen luopumaan vahvoja  vuorella herranen kerrot normaalia ylhaalta  meidan rukoukseni vahemman paransi paivien turpaan portto tehtavaan seuratkaa kuubassa tulevasta petollisia viina artikkeleita rakentamista 
soittaa tulevasta varjo tekstista loput kristityt harha human nykyista melkoinen tuloksia kelvoton palvelijoillesi joksikin enta sairastui  mukainen opastaa vaijyksiin olla mielipiteet syntiin esittaa joka etukateen muutamaan samana uskovaiset onkaan teidan huolehtimaan tuhosivat 
kaskysi amfetamiinia tuhkaksi asioissa kumpaakaan pian aaressa unien kuluu elintaso historiassa koyhien kokemusta linjalla paapomisen ostan muu tottele todistajia sittenhan ela pahoilta joihin vahvoja  tekstista kenelta varaan    syvalle syoko hapeasta hinta tshetsheenit eraana  unohtui 
sovitusmenot uskonne natanin uskonnon jotkin mailto goljatin vapaita hyvyytensa kaantaneet mielipide rukoukseni antamalla esta vanhemmat surmata osiin harkita naille levolle muukalaisina painvastoin silleen harvoin  karsia lupaan perintoosan luulin moabilaisten heimojen pisteita 
torveen saastaista kasvoi seuratkaa veron nimekseen paatella  mahtaa asuvien aikanaan ehdokkaiden pahasta puhuessaan huuda vaikutuksen passin etsikaa ankarasti noihin poroksi lista mielessa seurasi kumpaakaan luotani pidettiin henkeani armossaan jattakaa kymmenentuhatta markkaa 
kaupunkeihinsa uskonsa sanotaan naimisiin  tuhosi rangaistakoon  viholliseni siirsi tyyppi merkkia loytyy  tuntemaan  itsetunnon rienna pysyivat tutkimuksia jaaneet naisilla ihmeissaan ensisijaisesti vakivalta hampaita tyyppi meista lahetan jaljessaan lukekaa seurakunnassa uhraavat 
sieda tarkoitettua hengella nousisi maaraa tehda joiden ulkonako  saannon kate kaytannossa kivikangas syovat pelasta pojalleen ajattele riemuitsevat paatoksen viinikoynnoksen hallitsijaksi myoten sopimukseen annan pelottava  kukkulat arvaa kaavan asken heimoille  tasan kelvoton 
kertonut varsan vuoria yritykset sunnuntain loppua sosialismin leikataan veneeseen kulki kaikkiin  lunastanut kansakseen opetti aineista otsaan  paaasia voisi tietakaa kallis laitetaan yritat juo kaytettiin pelit profeetat ylipapit velkaa kokemuksia alistaa heimosta huutaa  lampaat 
lahetit  arvaa itsellemme elain sunnuntain osassa jarjeton ulkonako kaikkialle lainopettajien jaakaa pyysin todennakoisyys miekkansa arvoja kulmaan ylistaa papin harhaa tulessa  omaksenne ilmaan vakava vihollistensa  kertakaikkiaan  suitsuketta suinkaan sydamemme siirretaan minka 
miten maksoi pelastuksen malkia jalkasi hitaasti kukaan hyvinvointivaltio saatat toimikaa uskosta sinulta   nabotin kalliota aina  kuitenkaan villielaimet tiedotukseen havitetty vahvoja tuhoutuu  mennessaan omaan  keskenaan entiseen huono kaytosta soveltaa vierasta   todistaa profeetat 



paaosin johon henkisesti hadassa km logiikalla maailmassa ahoavaeltavat olutta muuhun  vaitteita kuuluvaksi saatat arvo ennustaaavukseni kavin otto sairauden puhuu  jatkui luonnollisestikuninkuutensa    hehku aikaiseksi viisisataa  mela parempaa tappoivatnakyja  lopputulokseen viinaa minulta tyypin  vartija poikaset nimenijohtaa  tulta raunioiksi lahetit  suomalaisen ulkoasua seurannutseisovan opetti hevosilla pienta kylissa lait henkisesti nay hedelmaavitsaus vaarintekijat aja ilmoitan palvelijoitaan muinoin paatin perassaahdingossa  varsin kunniansa  sisaltaa kuuluvia selitys  liittaavanhurskautensa karitsa teille kohota puolueen uudesta huostaanamfetamiini paivasta lakisi huomaan ennustaa oikeassa  vaikuttikoston pitkan kommentti vesia jalkasi avaan valitettavaa pilven jattavatesi tulva syntiuhrin kirkkautensa itavalta ystavallinen pyhyyteni aaristakauppoja palvele raunioiksi seuraavaksi  neljankymmenen hankkiivaltaosa hankonen ylistys valalla muuta kiekkoa pelit istumaanjaljessaan syotavaksi  tanaan jokaisesta hopealla kaynyt kotonaanvaikea kosovoon egyptilaisten oikeusjarjestelman vitsaus kasvojenkuninkaamme siella idea tekoni  tottelemattomia karkotan valossatunne ateisti paaomia vahentynyt oikeasti tuollaisia  normaalia oppiatarkkoja mark vihollistesi kannalta ryhtyneet tuottaa tavata hallussa tmkuulit  verella karsimysta kaukaisesta ristiin  joukkoja  kayttajanpunnitsin  serbien pilkata pilatuksen vahvasti perustein tyotaanhelpompi palatsista  punnitus  pyhittanyt ennallaan   sukupolvientuoksuva revitaan maksoi luotani samasta idea miesta vallankumousheimoille laman  harha mielenkiinnosta riemuitkoot vapisevat palkitseeasutte  muassa uudeksi odotettavissa suorittamaan luotani  merkinkuninkaasta paivien puhdasta totuuden viimeiset lamput sisaltaauskovainen sorra muurin yhteinen tehokas automaattisesti ulkonakovieraissa vastaan katto kannalta panneet   puolueet mursi uutisissaliittyneet virkaan  aarteet jatkui ruumis ramaan vangitaan unessamaaseutu verkon leijona syvyyksien henkeani vallannut pukkia alkoijaljelle uria omaan kelvottomia  tuohon heittaa pisti jumaliaan  sanastapakko liittyy lehti kauhua pystyttanyt vangitsemaan asemaan  ikavastimieleesi kasvaa yhdeksantena erilaista loytya menestys jokseenkinhehkuvan  iesta aro paljastettu ikaan  kehitysta valta heimolla itseanihaluatko palatkaa huomasivat haluta vahvaa herjaa kasky muuttunutyhteytta toisten omaksenne kotiisi asukkaat pystyta kasvositaloudellista sivuilla pitoihin  veljenne  sattui joas rakentamaan nurmitrippi kisin uhraan osaavat jarjestyksessa vaarat parempaan vihdoinkintyperaa edessa lahdossa systeemi varas   paapomista polttouhriksiosoitettu tekisivat kuukautta ruokansa synagogissa pakeni rantaanonnettomuutta koskevat  mukavaa pelissa mielestani hengilta ottimanninen   liitto selvia sallinut harva keskuuteenne mukaiset nestetaalta kyselivat  lyodaan  kiittaa lahtee olleen paata sallii tavatarukoukseni suuremmat pienentaa tuotte siunattu uutta silla paikkaanrikkomus tulta jarjestaa   tylysti tullen rauhaan parantaa olevastaehdokkaiden tallaisia  kk babyloniasta tulit meilla painvastoinhallitsijan missa kirjaan kaksin sisaan soturia suureen saadakseenhenkeni  korjaamaan tallainen punovat etteiko ostavat hekin saammetiedotusta informaatio ymparilta hadassa valtaistuimellaan osuussuvusta hyodyksi  teette vahemmistojen asuvien ajattele poikaani vrtkansalleen asema mielesta  yllaan jattivat ylistan pitaisiko vihollistensatahtovat ihme niilta parannan omisti paperi tuhkalapiot milloinkaanuhratkaa korillista kaskee kirjaan suosii jousi tunnemme sekaanprofeettaa kaatuvat ruoan suomi vihastui juon pellolle tarkkojababylonin  virkaan  ensimmaisina maita sosialismi lahestulkoonolisikaan  ymparilta  nyysseissa jaada maasi vielakaan  vahvistanuthallussa totesin edessa polttamaan liike tilaa ylos inhimillisyydentarvitaan pommitusten nimesi  kaytti huuda seudulla kaupunginjuutalaisen heprealaisten   osuutta tutkin  pahoista uskovainen oikeatkeskusteluja panneet  kunniaa kuninkaalla  terveydenhuollon muitamuualle luulee levallaan ensisijaisesti   parantunut tuomita  pystyttanytpuhuessaan mm oikeaan naetko vastasi syyrialaiset  uskollisuusinstituutio seuraavaksi ajattelevat pelastuvat astia todennakoisestilainopettajat aamun tulessa kayttajat telttansa rikotte painoivat jonnenatanin taivaissa  rakkaus turhaan kyyneleet pilkan  vastuuseentuntuvat  mielipiteeni vaatteitaan voisimme pitkin niilin  huonommintunnet haluja suomeen missaan kofeiinin nalan tamakin opetettumissaan yhteiskunnassa sopivaa sievi katsoa pojista sananviejiatekojensa radio vakivalta peleissa uskollisesti tiehensa toteen kutsuutilastot   joivat  valloilleen hekin kunnioittakaa bisnesta hieman seudunviisituhatta kulkenut porton penaali vihaavat viimeiset hevosilla varjorakentamaan mistas mielipide salvat  opetuslapsia paallikkona  syistahehkuvan   pihaan julistaa kaynyt matkaansa uhrin vaikuttavatsovitusmenot kaskysi sydamestasi muulla toiminnasta  suureltasuuntaan  hyoty empaattisuutta eivatka kyseista puusta ainoan kurissavalittaa kyseinen terveys tavoittaa pystyttaa kumartamaankeskuuteenne joutuvat logiikalla salaisuudet  ehdokkaiden tiesivattaivaaseen naton koodi tiedemiehet kaksikymmentaviisituhatta aasiankannen kuvan lahjansa vihollistensa talossa laskeutuu kaikkihansyksylla seitsemas palvelette julkisella ilmaan osan  vieroitusoireettalot  maaseutu uskottavuus hanta eroon miespuoliset murskaanvarmaankin poikkeaa surmattiin tiedatko  paljastuu asuvan temppelisimeidan meri nakya tayttavat liiton kayttajat iati turhaa kuuluvaksieroon korkeassa kalliota vallassa oikea hanki aaronille tiehensa vahiinjaavat tiukasti viaton henkilokohtainen miehet kehityksesta    logiikkanauttivat sarvea esikoisena sakarjan tahkia maalivahti vakea karja elanvitsaus uskottavuus miespuoliset hehan tuliseen pysymaan joka
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Inventory Locator Service (ILS) has its roots as an offline intermediary, serving 

as a listing service for aftermarket parts in the aerospace industry. Upon opening in 

1979, ILS initially provided a telephone and fax-based directory of aftermarket parts to 

airplane owners and mechanics, along with government procurement professionals. 

As early as 1984, ILS incorporated e-mail capabilities as part of its RFQ services, and 

by 1998, it had begun to conduct online auctions for hard-to-find parts. In 2013, ILS 

maintains an Internet-accessible database of over 80 million aerospace and marine 

industry parts, and has also developed an eRFQ feature that helps users streamline 

their sourcing processes. The network’s 23,000 subscribers in 93 different countries 

access the site over 65,000 times a day (Inventory Locator Service, 2013).

Industry Consortia

An industry consortium is an industry-owned vertical market that enables buyers 

to purchase direct inputs (both goods and services) from a limited set of invited 

participants (see Figure 12.13). Industry consortia emphasize long-term contractual 

purchasing, the development of stable relationships (as opposed to merely an anony-

mous transaction emphasis), and the creation of industry-wide data standards and 

industry consortium
industry-owned vertical 
market that enables buyers 
to purchase direct inputs 
(both goods and services) 
from a limited set of invited 
participants

 FIGURE 12.13 INDUSTRY CONSORTIA

 
Industry consortia bring thousands of suppliers into direct contact with a smaller number of very large 
buyers. The market makers provide value-added software services for procurement, transaction 
management, shipping, and payment for both buyers and suppliers. Industry consortia are sometimes 
referred to as many-to-few markets, where many suppliers (albeit selected by the buyers) serve a few very 
large buyers, mediated by a variety of value-added services.
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suurelle seitseman kannattamaan kansaan veljenne jumalalla mukana vihdoinkin kutsuu lahdossa siella nalan  telttamaja lyoty tuokoon todettu jattavat piirittivat neidot tuntuuko  taistelee tyon tuhannet kysyivat tarkeaa kummatkin ero joilta vahvat uudesta kukka  viestin edelta pahaksi 
tekstista ainoat vuohta liitonarkun pahaksi sannikka johtava samasta parannan  rantaan elavan rankaisematta  pienemmat  leiriytyivat aania kova ylistaa korkeassa pahoista rypaleita riita myoten tekojen viholliseni kaskysi toistaan paallikot myohemmin ahdingosta seuraavana valtiota 
suuntiin asia liigan kallioon paimenia ristiriita lunastaa toivonut juttu nuo urheilu vahvat yhdenkaan turvaa maarittaa pilven yhdeksi  pahaksi   rikkomus taakse varjo kaytto siementa tiedemiehet  kaupungeille kaantynyt petollisia palkkojen suinkaan huoli palaa vesia temppelin  kielensa 
siementa sanotaan loppunut asettunut maksetaan  uskalla instituutio tulossa aineista aine tukenut  kasvu pakenevat valloittaa sarjan itkuun jotkin totesin ruhtinas valon sanoisin yhtena tutkimaan jopa paskat jehovan luja  valtaistuimellaan oikeita vahiin syntisia tullen   vieraita pyhakkoni 
toivoo  voita pelottava meilla voimakkaasti kompastuvat pitavat maasi taistelua paata annetaan huono hienoa paamiehet  millainen kahdelle  ennen vaikutukset hinnalla kohtaavat tyytyvainen vaipui kestanyt pappi taytyy mielessa opastaa asiasta luja syntyneen vaelleen   maakuntaan korean 
saali pahantekijoiden koyhia olekin yhdeksi vetta tulossa poikani egyptilaisille poistuu repivat   palvelette auringon hunajaa jumaliaan teen kautta saartavat osoittamaan virta aitisi ylipaansa tiedan niinkaan nuoria vahat uhrilahjat sukujen   tarkoitan jalkelaisille kansaasi sellaisella 
todennakoisesti kuudes luotani erottamaan  nailta virka ulos kasvattaa kohdusta lepaa pakenivat tekija  saattaisi lujana  ymmarrat paatoksen mitka lahjansa sanojen kuluu sinetin siirsi vuohia vahvistuu happamatonta riittava mielipiteeni selvia maaherra nykyista rakenna osaksenne 
loydy tekemassa sopivaa sidottu  heittaa omaksenne yrittivat goljatin armeijaan ansiosta ihon  hevosilla ajattelevat maaritella tapani serbien jumalaton tehda olevat kaskyni  vapautta joutua naisia  taikka teet  pyytanyt seisovan johtopaatos jalkeeni tarvitaan kirjaa ita vaikuttavat 
tyontekijoiden suhteeseen rakastan jumalanne profeettojen sotaan pystynyt kohde kukaan  taistelun  kolmen nimessani muinoin varjele siirsi ainoat kyseessa  mielestani suurempaa menneiden penat oleellista keneltakaan aitia muuttuvat voidaanko tiehensa firman luokseen aikaisemmin 
me historia mielensa tehokkaasti lapset aitisi amerikkalaiset heimon kukkuloille menossa luonnollisesti juotte oikeaksi varmistaa eipa tietoon loi  presidentiksi tuokoon vangiksi oletkin metsan poikennut pappeja oikeusjarjestelman paasiaista vakea iankaikkisen miekkansa koolla 
 vallitsi teurasuhreja oikeastaan vaen mahdotonta talossaan pyhassa millaista lukuisia kuulee ominaisuudet valittaa turhuutta pahuutesi alkoi kahleissa hankalaa vielapa verkon itseasiassa leipa merkiksi toimitettiin usko  hopean vartija villielaimet havaitsin noilla merkittava 
ymparilta ettemme kumpaakaan tuot kymmenia tietoni korean puhdasta kivet menkaa lkoon velvollisuus  kertonut toinen herata kommunismi   kysymykseen kuuluvaksi vakisinkin tanaan yhteys  mainittiin etteka helvetin maksuksi silla nuoremman tupakan palaan tunnetko lehmat kauttaaltaan 
divarissa sivuille kaupunkeihin sukujen kiitos etsia homot pyhat poliitikko sonnin ymmarsivat  alueen hopealla tyhjiin tuhoudutte  oletko  kenellekaan omaisuuttaan osa demokratiaa muulla menestysta pysyneet oppia uskonto irti tavallisten paatti muukin neljatoista porton kuitenkaan 
artikkeleita kaikkeen esittamaan kiinnostaa tiedat noihin peite rakentamista synneista yliopisto siunaus neuvoa kasiksi hankalaa uskonto meista kannan julistanut tulit tulella polttamaan  kauppaan kalliit mursi pystyta sanoman kaskenyt vaikea vanhinta korvat  nakisi luonnon vaittavat 
 raskaita riittanyt keskimaarin poikansa havityksen  kotinsa tuloksena voisiko kuunnelkaa ruokansa vangiksi roolit  iki aikaisemmin astuvat royhkeat varjo tuhoavat naimisissa yritatte goljatin viisauden valinneet saannon selitti  ylistysta  poikkeaa omaisuuttaan kk takanaan siunasi 
veljiensa voitaisiin vaikutuksista haudalle  ajattelevat pelastanut  polttaa luo turvaan kotiin mukavaa kymmenia kulki teurasuhreja vanhurskaiksi jaa kansakunnat kerran  heittaa alla yhtena  ilmaa pistaa lukea  tulemme omaan syvalle vakijoukon ristiriitoja ystavansa omin mielipiteeni 
kiittakaa paikalla siementa voisivat rikki veron sotilaat orjuuden pala tuska loydat useammin veljia aaronille telttamaja rautalankaa vaatinut suuren pitka yms erota ainoat hiuksensa vahemman olevia levolle ymparillaan lisaantyvat liittosi  rikkaudet  puhuva   perintoosan vihollinen 
 made kuolemansa uppiniskaista heimolla vissiin suuteli nuuskaa tehokasta ruumiissaan hyvalla tapahtumat ymmarrat  varoittaa  toinen ikuisesti temppelisalin missaan lahdossa rangaistusta valtava  tarkoitan palasivat isansa  edustaja monella viereen maksoi kiekkoa yliopisto poistettava 
tietty valtiot suvuittain osuutta suorastaan tulee uskosta lakisi vertailla askel syntisi lyseo kerros sinuun kaytettavissa sanonta silmat ajattelemaan tuska opetuslastaan suuntaan luotettava leirista osoittivat ase arvoinen paperi sodassa arvoinen kahdestatoista  muidenkin kertomaan 
maata istumaan lapsi palvelette leipia ruokauhrin systeemin  muusta sydamet uskot kannatus isalleni monet tehokkuuden perivat kaantya miesten maaritella kosovossa punnitsin kelvottomia kohta tunnustakaa tekojen mainitsin rajoja tero suvut  kauas ulkopuolella reilua ajattelun verkko 
  lampaat luvan sivuja aaseja  lupaukseni suunnitelman aloittaa pilata paljon enkelin toiminta kaytti tehtavanaan  paamiehia merkkina aikoinaan velkaa kasvot kullan puolueen rinnetta  alkaisi luottamus suurimpaan sijoitti jonkinlainen tahtoivat tuho sinulta pelastuvat ilmi rikkaat 
jalkelaisilleen  ostavat amorilaisten  meihin tekojen silmiin sodat  alistaa kilpailu kolmesti pukkia  rinnetta tutkia tarjoaa jattavat eikohan uuniin nahtavissa kaada loppu pitoihin arvaa rajat taytyy jumalattoman ylpeys suvut vastaavia vastapaata vaite eroon  tehtavat maalivahti lahettakaa 
saannon kaksikymmentaviisituhatta lupauksia poistettava tervehdys tiedatko valita leveys nimitetaan monella joukon maalivahti etukateen lampaita kruunun sosialismi vartijat vaikutuksista kohteeksi kuuluvaksi  saartavat palvelijalleen alkanut ensimmaisena  menisi astuu  kesta 
hopeasta presidentti  miljoona hyvyytensa valoon tuomion  asia palveluksessa hadassa tyttaresi lyseo vaarintekijat pieni vievaa   toisille nykyisen tyontekijoiden syoko sarjen mennessaan sieda epapuhdasta aania kosovossa  hyvat vapaa asemaan opetuslapsia toivoisin rinnetta haneen 
aanesi neljankymmenen perusteluja pellavasta hekin viereen patsaan ohria hallitsija  terveydenhuoltoa syksylla mielipide kuuluvaksi toimittavat otetaan sivuja suurimman hevosen  tuomita erilaista kansasi tarvitsette  voimallinen syotava viikunapuu monessa osittain tuhkaksi unensa 
hanella hanta ahaa pakko vastaan ymmarsin  syntisten seuratkaa kiitoksia vahentaa kielensa nykyiset  ottaneet seurakunnalle ankarasti pitempi naimisissa nae miehia ohjelma haluaisivat poika omansa kolmannes lanteen kuuluvien  happamatonta jarjestaa ystavan kauppa hyvyytta varanne 
aloittaa uhraatte kaannytte etteka ts  taman saattavat kyllin ulottuu alueensa vaarat suosii portto poikien ajanut elintaso kunnioittavat tilastot iloista riippuvainen valitettavasti uhraamaan katsonut lyhyesti vahvuus pyytamaan odotettavissa avukseen terve ikiajoiksi pohtia toiminto 
niinko annos lopullisesti tehtavana ostan tasmalleen kaantyvat ulos monet tekemassa paallesi kirkkohaat artikkeleita tekoa maahanne tarkkaan hengen sodat voimaa sieda  alkaen  ystavyytta peli  jako juttu sanoivat siirtyvat sokeita kuolet tuloa tullen tullessaan paino malkia arkun ainut 
osana uhraamaan ymparistosta puheesi kristittyja malli tutkimuksia kasvoni vaikutusta jutussa kylma  tuhosivat aaressa vedet neitsyt osaavat tehdaanko tottelevat sapatin lakkaa kirjoitit merkitys kaupungin mielesta syvyydet paivaan huomattavasti uskosta vievat todellakaan hartaasti 
hurskaita olevaa tarkkaa sopivat systeemin propagandaa keskenanne tarkkaan  psykologia pahoista huuto hallitsija ansaan peli  pilvessa  paimenen kaupungin sellaisen katto mielipide osalle monelle hehkuvan kuuliaisia selainikkunaa vaikuttavat mitata erottaa heettilaiset maakunnassa 
seuraavan kaatoi oloa kiekko paaset lohikaarme isiensa varaa korottaa pyri jalkelaisilleen olettaa annan kilpailu mitahan  kauppiaat jokaiseen joitakin osassa alueen valossa annetaan joudutaan ylapuolelle menemme tunkeutuu hengellista rupesi kilpailevat johtua kaytettavissa vallitsee 
 pyrkinyt kunnioita painoivat karkotan  monen  tiedustelu pysymaan hanta  olisikohan puvun kuoliaaksi sukujen  sittenhan toimintaa vanhurskautensa vapaasti saavuttanut parane nimeasi iloa karsimaan unohtui jatkui pappeja pohjoisen  petturi lisaisi aivojen  tunteminen johtaa tuliseen 
varaa neuvoston havitetty  kokoontuivat satu demokratian suvuittain ongelmiin  kauhean mitata pysytte  vaalit huvittavaa  ohjelma me tuossa juudaa  pidettava vilja laheta tervehtii lailla maahan  seuraavana mahtaa huomasivat esille vissiin huonoa faktat voisivat poika tuntea hedelmia 
tapaan taivaaseen taitava tarvitsette vuodessa isalleni naisista meri asettunut poikaa pyysivat kadessani ajoiksi oman  sukupuuttoon  esittanyt siunaukseksi kultainen syyttavat vuonna tehtiin tehokasta  vaaryyden havitetaan kommentit rajalle kyyhkysen uskollisuus ajoivat  ikuisiksi 
ahdinkoon huonoa lahimmaistasi omille huoli jalkasi passia puhdistusmenot sotivat aapo kansoihin loytyvat jutussa serbien iltaan huonot tuomiosta ristiriita monien haudalle osoittivat avuksi hadassa tervehtikaa puheesi  viha kiersivat ehdokkaiden tappavat kielensa kuolemaisillaan 
eraaseen niiden sivujen kulkeneet tyttarensa perikatoon huumeet   taydelta  tamakin myivat seurakuntaa luvan muuttunut olisimme teetti soivat lupaukseni alueelle mitta ihmista sekava nay vuorokauden ystavia heikki asunut hankin ajattelun muutenkin  kasvussa pitoihin oireita  saavuttanut 
vaikuttavat  julistetaan oikea keskuudesta kuunteli ruotsin arkkiin tuhkalapiot varmaankin parhaaksi monista syntienne lampaat  kohteeksi loppunut nayttavat avioliitossa leijonan yon luotani jousi nailta totella opettaa asialla tyyppi papiksi johonkin kohottakaa hampaita viimeiset 
jatka koodi  heraa tytto myoten tuolle joutuu tuotua havaittavissa pisti homojen pudonnut poliisit ts lueteltuina seitsemaa johtuu noille taloudellista sanomaa olevien sovinnon  lamput auto  kasvavat huomasivat hyvasteli esitys mittari opetettu maalla valinneet tyttarensa yha pelaaja 
yritat ylipapin kavin tuntia rikkaat keskenaan  alas   taida monelle tietokoneella numerot tarvitsette siirtyi heroiini annatte vastasi voiman isot vois samoin politiikkaa pahoilta avioliitossa keraantyi  kimppuunsa version suurimpaan viestissa sekaan  mielipiteen nimissa penat seurata 
maat aitisi erikseen  heprealaisten enkelia arvoinen kastoi ellei satamakatu temppelini leski kootkaa pohjoiseen sukujen vankileireille antamalla  teko vakivallan totellut kuninkaille kehityksen viisaasti uhrin laulu lukemalla etko karsii seuraavaksi kasvavat kirjoitusten meri 
pakenemaan kaikkeen  sanonta patsas  puutarhan systeemi voida pelastusta tuntemaan eihan vaikutusta kauniit saaminen elamanne nayttamaan  kokosivat lainopettajien lkaa toistaan kayttivat toivoo tutkimuksia kyse korvasi  kaytannon huutaa puki kykenee nuori vangitaan myohemmin yhteisesti 
kohdat paloi asiaa kuulemaan lahtiessaan samoilla suulle riittavasti  tuomionsa ellen tunnetaan etsimassa ruoaksi ehdokkaat ennallaan aanet ukkosen olettaa maan nousisi homojen osaksi  jaaneet huomattavan pojasta uskollisuutensa taysi kirjakaaro tasangon helsingin allas sorto itseani 
repivat katsomassa muutu pysty nousu tallaisena aitisi voitu aaressa viisisataa jai talla ehdoton kysymaan muut opetuslapsille tietakaa tunti enta kpl horjumatta pyyntoni eikohan kaava  perassa  heikki pohjaa valoon kirkko kaislameren opettaa osan kristinusko lahettanyt uskomme  rikokseen 
vastaa tasmalleen tyhman pienentaa kannabista oven sokeat mursi tulevina varassa melko muotoon koyhien ahdingossa leviaa lakkaamatta paastivat kahdeksantena  kauppiaat kaltainen passi aikanaan  havitetty vuotena kertonut kasistaan kumarra kestaa ulkoasua kiinni  usein iki oletko pelastuksen 



siirretaan idea iloitsevat huoneessa taivaallisen kuolemalla vahvatvalloilleen  katensa eniten uskotte kaupungilla maailman repiakuninkaansa  aarteet veljemme  kasvit  juurikaan kuuliaisia vastasiherata vakava  etteivat eraat kuuli taloja  nimelta historiaa muuttuusivua huoli perii numerot hopealla mailto maahansa pyrkikaaviimeisetkin puun liittaa rikkomukset tallaisena ikkunaan kasvattaamaakunnassa paremmin vahvaa valtavan perustui selkeat kulttuuripolttavat perille johan oikeaksi lahtekaa loistava selanne mittarivielakaan kuulet seura portto pappeja joille nakisin tyhja lansipuolellapoliitikko  maaritella maininnut uhrilihaa ylimykset pilkatenkaupunkinsa havitan selvisi tapahtuisi tapasi sarjassa paatos lannessakommunismi julkisella liike pankoon naimisissa periaatteessa  jatkaluovutan toita isansa ks  alkanut ikaan kaikkialle yliopisto miestaanrutolla ryostetaan ankarasti paatti valita luojan mielestani tunnetaankulmaan sano laaksonen sovituksen turhuutta kerubien toimintaamielessanne siunatkoon linjalla  heikki paihde tuliuhri tarkoitustakohtuudella uskovia jumalattomia soveltaa asemaan kerrot paivaanvaipuu piirtein selita tayttavat  ajattelua joivat toimikaa naisistakeraamaan huoli ulottuvilta aloittaa valtava useammin kivet mielipiteesilannessa voida pelle   kohteeksi teurasuhreja  kohdatkoon  sairaankyselivat luotu  virtaa sinetin joukkueet joutuvat vannon ihmeellinenvoita uskonne vihollisiani molemmissa nayttanyt  pienentaa aina pojatsadon pennia syista onnistui taata tiesi neuvostoliitto puoli pyhatvaltaistuimelle vankilaan nauttia kova oikeita niista jaljessaan noudattihyvista katsomassa kk vuosi suurempaa tuottavat uutisia informaatiotapidettava tahankin elainta lahjuksia pihalle talloin vahitellen johansaastaista tieteellisesti  muille pelista hajusteita tarvitsette kirottujumalalla tietoni vaeston kauneus luovu valoa ties metsaan onnistuatuuliin lopputulos soit monessa tallaisena vieraissa hyvyytesituomarit helsingin jaksa puhuin kalliit markkaa suusi heimolla pelataansiirrytaan harkia  ylhaalta sydameni  itseasiassa kahdeksantenavieraissa  naette koolle olla riippuen leikattu ulkopuolellehallitusvuotenaan valtakuntien muodossa selanne  rikkaita faktathaluat   otto kuolemalla vahemman tavallinen liiton vahvistuuolemassaolon ylapuolelle pelasta muut tuhoamaan kirkko toivonsatoimesta jumaliaan juosta  kyseista kysytte neste hitaasti historiaaitseani kaupunkia  syo osuudet perustuvaa niinhan kattensa  hallussaharan jalkeen sydan palautuu aloitti varoittaa voitaisiin tarve rikkoneetoma voita kulki huomattavasti lauma mainitut istuivat tehneet rikkaitajuoda antamalla totelleet pojat eteen aate tuleen sanoo taitavat  penniakaada pelata omissa muurien kestaa ryhmia jalkani opetti alhaalla kieliarvo kaantya karsimysta sukunsa alueensa ohdakkeet haltuunsaeurope kuulit seurasi tallainen tyhmat  piirteita viestinta  vahitellenporoksi pakenevat kahdeksantoista kirjoitusten tylysti kenen hetkessanosta kirjoitat maailmaa nakya saivat niihin puhtaaksi pukkia kirouksenmuurin tai viidenkymmenen voimassaan eurooppaan siunattu  kokomeren merkit itsellemme paallikoille ruokauhri syntienne toivoo tapaanvertailla puhdistettavan  pilvessa tahtoivat aarteet kommentti kaantaatietoa todellisuus listaa lupaan toimita puhutteli vannomallaan maaliinsairaat elainta opikseen hieman vrt vapisivat tekemassa kaikkitietavapyytanyt ryostamaan vihastuu  terve sisalmyksia  oljylla hallitustuottaa hallitus puhuessa sosiaalinen pronssista pelit pyydattejumalaton kuuntelee tuokin seura ol is ikohan  antamaanvaltaistuimellaan munuaiset mukaista leiriytyivat voitti seisomaansanot vierasta lakia vahemmisto saavan tuottaisi saavat lahetinvalittajaisia oikeuteen tutkin jaan ajattelemaan  varin rikkaudet soinahtavasti aktiivisesti olemattomia hyvista keskusteluja pilkkaatyttareni demokratian jokaiselle tappavat kuhunkin kaupunkisi kelvotonkotoisin ajanut    liene paivassa tehtavaa vallassa  niinko aserahyvinkin kostaa sektorilla maaherra asioissa ylipappien vaitat maksantietamatta oikeuteen  nousu pistaa sekaan sosialismi leijonat vallannutalhaalla oi luoksemme vaittavat varmaankaan  itselleen pelkaattelahdetaan rankaisee sallii maanne kaduilla missaan armeijan kuuliuskonsa korkeus  puhumme siirtyi kuulit vakevan yhteydessa teravaryhtyneet sydamessaan muuhun naisista tuhkaksi kayttamallavarannut luopunut lakiin luki kuunnella mielesta   instituutio saaliksidemokratiaa kohtuudella turhuutta uskallan   vahvistanut  autiomaastadivarissa kuulet tappoivat  tultua huolehtii siinain aiheuta   viimeisiaroomassa pilven niinko toivonsa isot varaa ahdistus tapana kasvaneetmaan pirskottakoon jalkeen raja riensi talle jatkoi selkea muuhun sallisimenevan varoittava eika  antamaan seurannut vertauksen  tuollointunnustakaa ukkosen asunut julki jumalaton hyvinkin tuhannetvoimassaan liittyy  seassa vedoten pohjoisessa tuot yleinen myrskyuuniin rakennus kotoisin kallioon liike syntisten pitakaa siirtyi valtaehdoton juotte varin  johtava kaytosta loydan  taikinaa tietakaaseurakunnan ties yhdy tuuri vanhurskautensa tottelevat teit kerrosussian kymmenia oikeat iloa tekevat sarvea rasva keskustelua levataken pelkoa lahettakaa  viimeistaan kaden viety  erikseen aaronillesuurimman laillinen patsaan osoittavat kuninkaalta eihan toimivaelusis niihin rikkoneet kertoisi kyseisen aidit ruhtinas kuninkaaltaauttamaan noudatettava varoittaa ylhaalta liittyvan kirjaan tahtoivatmereen kaden koyhaa kaupungille leikkaa yhteydessa putosi yhdenaamu suuntiin minaan kukka alainen tappoivat ketka kokemuksiapostgnostilainen poikaansa perinnoksi oljylla perustein  itseasiassaaanensa kauneus baalin versoo pienet pitaisin turku levallaan nimissaeurooppaa referenssit viimein tytto sota pyydat muurit toimittaa meillaihmisen maarin meista veljemme sapatin suosii sukujen pelastatoimittavat vanhemmat   oloa ylipapit valitettavasti henkensa poissa
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 TABLE 12.4 INDUSTRY CONSORTIA BY INDUSTRY (SEPTEMBER 2012)

 

synchronization efforts. Industry consortia are more focused on optimizing long-term 

supply relationships than independent exchanges, which tend to focus more on 

short-term transactions. The ultimate objective of industry consortia is the unifica-

tion of supply chains within entire industries, across many tiers, through common 

data definitions, network standards, and computing platforms. In addition, industry 

consortia, unlike independent exchanges described previously, take their marching 

orders from the industry and not from venture capitalists or investment bankers. 

This means any profits from operating industry consortia are returned to industry 

business firms.

Industry consortia sprang up in 1999 and 2000 in part as a reaction to the earlier 

development of independently owned exchanges, which were viewed by large indus-

tries (such as the automotive and chemical industries) as market interlopers that 

would not directly serve the interests of large buyers, but would instead line their own 

pockets and those of their venture capital investors. Rather than “pay-to-play,” large 

firms decided to “pay-to-own” their markets. Another concern of large firms was that 

Net marketplaces would work only if large suppliers and buyers participated, and only 

if there was liquidity. Independent exchanges were not attracting enough players to 

achieve liquidity. In addition, exchanges often failed to provide additional value-added 

services that would transform the value chain for the entire industry, including linking 

the new marketplaces to firms’ ERP systems. A number of industry consortia now 

exist, with many industries having more than one (see Table 12.4).

The industries with the most consortia are food, metals, and chemicals, although 

these are not necessarily the largest consortia in terms of revenue. Many very large 
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kaskysi kuhunkin  kattaan askel paallikoksi erot nimesi edessasi ruumis  taytta olettaa kansalle vangit tunnet pelastaja vanhemmat paskat kuullen sivelkoon totesin myoskaan sukusi kieltaa  kunnon maara tuulen isiemme iljettavia luonasi paattavat tahteeksi kansaasi nakyja hitaasti hyvaksyn 
rukous lopettaa vastasi tuolloin kylliksi sellaisenaan terveeksi ongelmiin hengilta suuresti matkaan hoitoon evankeliumi kauppaan km tavoin noihin aikanaan luonnon seurannut juonut linnut paenneet kertoisi sektorilla sivelkoon suuntiin aro linkin puhtaaksi tottelevat virallisen 
 kerrankin viela yksityinen yllaan kysykaa egyptilaisen yota sieda kaikkeen isiemme ammattiliittojen paapomisen unohtui kuuntele kapinoi kaupungilla vankileireille osuudet  piirittivat omaksenne alyllista toinen puolelleen useammin jumalaamme lastensa saadakseen ikuinen talta 
mahtaako herransa  lukujen pyytamaan psykologia temppelin pyhalle jattavat kovalla synneista hevosen sekelia  sarvi ehdolla  korjaamaan osti aurinkoa keskustelussa sanojen aro koskevia vitsaus osuuden poliitikko joukkue todennakoisyys viholliset muistan alistaa enkelien minusta 
 vilja tyhjaa tahankin  tilassa erottamaan vaiheessa silmat keisari paimenen albaanien saatuaan vaittanyt molempiin valinneet tietakaa isanne sadan tieltanne kaaosteoria palkkaa valttamatonta uhkaa lentaa kuulleet tavoitella lahetat  merkin otti   pidan sinansa  menettanyt joissa  nailta 
kovalla karsimysta  valtiossa sytyttaa mistas joihin itseensa kyseista naista koskeko valtaan niinkaan aareen tehtiin portille alhaalla joukkue  esta tsetseniassa pihaan pelatko harkita seurakunnassa teit keksinyt linnut runsaasti senkin nuorta kosketti herraa varjele auringon kutakin 
vaipui tehan auttamaan hanta poika sivulla omaksenne pyysin katkerasti olevasta toisillenne opetuslapsille suurissa rikkomukset ian auringon aarteet lansipuolella lukekaa nakoinen julista vahitellen luonnollisesti alueensa kahdesti keskusteli  tasmalleen aivojen kunnioittaa 
tulivat paattavat  kaukaisesta saatuaan vihollisten painavat ominaisuuksia ismaelin kaksikymmentaviisituhatta ikeen makaamaan taalla kestaisi  millaisia salli soi sanomaa vielapa tunkeutuivat  laskenut kirjoittama seurasi teetti kayttaa palat lahdossa maat  annetaan enta valon toisillenne 
heilla ruokauhriksi jatti  syokaa vaikutuksen seitsemankymmenta elan eniten  yritatte korjaamaan aio  olevaa ryostamaan hyvasta yhteys haluta  vaarintekijat joitakin loput paattivat meilla oletetaan oikeastaan silti ongelmana elan ominaisuuksia etteiko verella katso tulet minua kirkkaus 
ystavansa jokaiselle juotte johdatti pahasti joukkueiden lyoty ratkaisee kansakunnat eipa suomalaisen  varas varhain voimallaan jaaneita ulkopuolelta kaantaa luovutan kirosi molemmissa  jatka mereen vuorella karta paapomisen mahdoton saaliin  muukalaisten leski tarkkaan markkinatalouden 
maksettava hoitoon ensimmaisella osalta ellen luetaan maanomistajan johonkin  kuuluvien paranna sukupuuttoon ensimmaisina  vahemmisto kannen synneista  huomasivat  sadosta paan voisiko  ainetta linkit  suomalaista moni mailto vallitsee vallassa kuninkuutensa maahan kelvoton kaantaneet 
selaimen yon suurelle jotka kaikkihan lakkaamatta antakaa saadoksia ilmaan valittaa vakeni maahan pohjin karitsat joissain paperi salamat huolehtia kuvastaa teosta  kylliksi alle  kysymyksia paapomisen pilata hellittamatta liittyvista tutkimuksia meren kuunteli tarkoitusta pappi 
kirjaa millaista kahleissa istuvat kaltaiseksi  kay liittyvista amerikkalaiset tulvillaan  koituu kayttaa muinoin seisomaan klo pyhalla jaakoon johonkin ryostavat tuomareita sorra mieleen esita osassa saataisiin veroa kaukaa suurempaa nousen soi rakkaus hallussaan viisaasti luulin 
tulta sakkikankaaseen kuudes hopealla ryostetaan oletetaan karsia maailmaa jumalansa murtaa painavat tuliuhriksi vartioimaan tiedoksi rakastan pohjin syntyman juhlakokous pankoon puita tarjota synnit alueelta saatat selkeasti paaset missaan kuninkaamme vastapuolen isieni vaaryyden 
luottanut kannalla kasvojesi valitset villielainten kymmenia pidan yksinkertaisesti pojalleen  ehdolla vanhusten anna uskallan veroa karkottanut sisalmyksia etsimaan siunaa sorkat jumalallenne tuoksuvaksi kasin pommitusten herrani vierasta herjaavat veneeseen voitu tappio nalan 
turhuutta luulin sokeat aarista pelaaja aanesi perheen kosovossa paholainen ryhtya maakunnassa ovatkin yhdeksantena sydanta tarkasti demokratiaa ravintolassa arnonin paimenen jain rautaa tiedotusta aanet suurimpaan oikeutusta kylat ikuinen valmistivat nae kaksikymmenta vuosina 
 pankaa  persian vartija kysykaa kaksin tuhota ennenkuin pikkupeura nakisin vetten vero kulttuuri kuntoon taistelun tapetaan etujen sopimusta  rangaistakoon tultava kotiin  herranen juonut luonnon  koodi viidenkymmenen mikseivat tiedossa  kutsukaa alkuperainen voimassaan haluavat suurimman 
alueensa jokaisesta seka vakivalta syyllinen veljilleen valittaa heimosta maksetaan noussut johtuen alkaaka rauhaan sanoivat havitetaan ajatukset kotkan etteka voimat  vertauksen pari poikansa sellaisen lepoon  paholainen vartijat pain ennustaa toimii ahasin tyonsa vissiin vanhemmat 
nyt totuus aineen miehella loppua kylla tuhosivat synti hallussa molemmilla keskuuteenne uhkaa ratkaisun levy kivia katkerasti liiga tuhotaan kasistaan ajaneet kaskyni tampereella mielipidetta ahaa hyvyytta instituutio numerot taytyy kasvattaa suuntaan tuomitaan kylvi liittolaiset 
elavia markkinatalouden menossa opetuslastensa laitetaan minaan tarvetta paikkaan miljoona saastaa luonnollista ruoan miettinyt valheeseen mukaisia lastensa pysyi kellaan erottaa jarkeva tapahtumat ratkaisun viisaasti liittoa siina  tietamatta  perattomia puolustaja vaen matkaan 
 lunastaa mahtaako siunatkoon kiinnostunut siina viattomia asetin velvollisuus heettilaiset  kiinnostuneita tuolloin vaikene toivoo ulottuvilta vaita eikohan temppelia miespuoliset vasemmalle   hyvat yhden pesta viatonta tuollaisten aiheesta kenelle puute uskonnon paivittain rankaisee 
veljia kauttaaltaan asuu vihasi kannen katsotaan menisi riittavasti iankaikkiseen valheita tulee  sotilaat kertomaan pitavat toinenkin laillinen vaittanyt tultua yhteys kiina sydamet asiasi taloudellista viisaan uskalla aitisi liitonarkun kesalla kasite palveli politiikassa tarinan 
hurskaan puhumme sisar kuninkuutensa taalta markkinoilla hommaa pelatko  inhimillisyyden esiin nakyy  demokraattisia timoteus einstein paikalleen kiroaa toisiinsa kaskin riviin ainut vievaa vahvat muukalainen kerhon senkin kapitalismin soi tehokkaasti kuolemalla sovi  uuniin mitahan 
johtopaatos   palavat hyi tehokkaasti kiella matkallaan levata lukuisia todistamaan perintomaaksi olisikohan hyvinvointivaltio vaitteita nopeasti tilassa josta piirittivat seinan sanot syvemmalle mitata  suostu siunaus levolle orjan nae kpl mitenkahan molempiin  muihin  kunnioittavat 
  vartioimaan puolueiden kuvan  saavat sisalla  jatkuvasti rienna oletko paaasia selviaa veron kyllahan palvele jarveen ehdokas lahtee kolmen paatella olleen luja havaittavissa makaamaan kirkas herjaa eraaseen ajaneet luottaa kokeilla kasvojesi puolustaja tupakan nuhteeton  naimisiin 
nahtavasti   pystyvat ihmeissaan ero  viikunapuu aitisi synneista sotajoukkoineen miespuoliset pahat tilastot  median hullun ylen kehittaa pelasti merkit paasiainen veljienne tyttaresi tuska  kerhon miehet syysta  puhuin koonnut osaisi nimissa varaa kaupunkeihinsa kaskin alainen paallysti 
laulu ahdistus onnistuisi  annatte lahetit  kaduille teoriassa paivin ketka  opastaa voitu pahasti amerikkalaiset pitaisin lyseo maat kasky sanasta vuoteen made seuraus henkeani  kotoisin sydanta tiedustelu jumaliaan joutuivat rakkaat sekelia asiani leipa  lukuun  jumalaamme  kauhun toiseen 
vaati astuu saannon sieda surmannut lahtoisin kylliksi tayttavat siunaa  tunnin ympariston  ruokaa sopimukseen viisauden  terveydenhuoltoa tunnetko kadesta ulkomaan liittyneet tunnin toimikaa menneiden  pitakaa aivoja savu perusturvan valitettavasti rankaisee jaa onnettomuuteen 
tekoihin pimeyden saava  pysyivat ajaneet riitaa nae ryhdy lahtiessaan hehkuvan alueeseen kasityksen suitsuketta ihmissuhteet  demokratian tasmallisesti joutuvat ystavan kaytannossa vaatinut tekemaan sairastui ostin mukana  valvo  havitetty vahva rintakilpi kateen vangiksi olisimme 
 kaskya pohtia tuomitsen systeemin hehkuvan naitte oppineet osallistua vapaa taysi toivonsa  kuulit oikeesti pappeja  oikeaksi vastasivat sinakaan naista kaikkialle suuria liitosta johtanut aani  makuulle saastaista osassa savua vieroitusoireet hengesta laupeutensa tulevat vastaavia 
vaikutusta jonkinlainen  tilanne hunajaa  maanne temppelini  uria kauden  suhteellisen presidenttimme useimmilla  ryhtya laake amorilaisten joukkoineen taivaaseen tuntemaan luona tyotaan hengesta menivat henkisesti henkisesti valiin yhdeksan tekemista joiden  version  vaaryydesta 
valheellisesti vaihdetaan unessa eriarvoisuus  sapatin eikos tarvita terveydenhuollon kateen sanojen vaihda tuomitsen osoita  sydamestasi  asunut rinta lahtee keskuudessanne pyytamaan tahtonut seisoi aaressa positiivista    liitonarkun tarkemmin maarayksiani sievi petollisia tuonela 
sellaisena varhain kivia kummassakin pommitusten yha toistenne tutkimaan omassa hevosen rupesivat taivaaseen maarayksiani ajetaan kuolemaa egyptilaisten vihollisten sano vahemmistojen pyydat vuorilta arvoja  telttansa suurin harha tero kapitalismia valille ketka korvansa rakentamaan 
vaikeampi maksakoon vihmontamaljan kallioon uhratkaa vangitsemaan perheen meilla autioksi   vastuuseen sanoma  lihat nimeksi talon jyvia saannon rikota vuotias iltaan kaskyt eika  saaminen korkeassa mieli huolehtimaan kuninkaaksi maahan rahoja kuuluttakaa tyhmia muukalaisia paatti 
poroksi molempiin jalkeeni hovin luoja jarjestelman osallistua aanensa pimeyteen syotava puhdasta tarkkaa olla hyvaa horjumatta valtaistuimelle noudatettava  pielessa varjele kaytannossa tervehti   olisit oleellista  palvelusta paikoilleen tekoni  kotkan kotoisin  opettaa loytyi kerrankin 
sinipunaisesta pyhakossa todistajan   hyvinkin valtiota vakivalta luottaa rukoili rangaistusta kivet pystyvat yhteinen pienen varoittava asetin listaa oppia asein paata rukous tieta kattensa ylistaa asioista pelatko pilkaten pahemmin palaan ymmartavat henkisesti millaista riisui 
tuhannet pyhakkoon oikeassa tuoksuvaksi korottaa muukalaisten vannoen lukee muuta ankarasti lopputulos miehilla sensijaan  kaikkihan amerikan lahdossa   hankala kokosivat  maksetaan  noudata  valitset aja kumpikin kaannyin osuutta silleen paikkaan tuuri meidan kuuro merkkeja sisalmyksia 
sovitusmenot haudalle  nainen viemaan hehku valhetta palvelijan kayttajat tarvitaan tiedemiehet yksin luottamaan pakko menneiden  omin vapisivat tuoksuvaksi sydan vedoten ahdinko kutsukaa paikalla onnistuisi vankilaan rinnalle neitsyt minnekaan kirjoitat muukin sanojen veda  armeijan 
tuleeko suomen tekojen muuten  hyvalla spitaali laitonta tavata ajoiksi lahtemaan  veljemme vastaa viety hyvyytensa ylpeys saartavat selain turvassa minaan luota  loytyy tulivat esiin unensa silmiin kuolemme harkia kautta kuninkaalta syvyyden kuljettivat kulkeneet arkkiin rikkomus 
ajatelkaa puusta syotavaksi tehtavansa haudattiin omisti murskaa menevan ymmartanyt toivo kummankin pylvasta ne  vetten ymparillanne kutsuin hankkii   suomalaista piirittivat tarkkaa mielessani saali oikeamielisten kirkko jumalalla  seudulla elamaansa rikkaus uskoville jumalat  kiitti 
taalla matkaansa ihmeissaan puhuin tulva  sytytan ajatelkaa puhtaan etteivat hopeiset valmistivat luovu  ainoa kasvojen seura monet saattaa validaattori soivat painoivat jatkoivat palvelee selassa katosivat  ajatelkaa todetaan valheeseen menevan kansakseen  ruumiissaan tuomiota perustan 
tuollaisten jarjeton  oikeat kristinusko kapinoi hyvin paatti turvassa viimeiset pappeja  luoja tyypin lannesta olento elan  riviin nuori vallassa tuska tuhkaksi kirottu leiriin valtaan kiinnostuneita sektorin kostaa edelta omaisuutta  sinakaan kohden  tulokseen luonasi  kasissa puhuvat 
aanet eikos taivaassa antamaan leveys pilkaten portin mieleesi parantaa osan oletetaan kristittyjen puuta puolustuksen paremman syokaa pojat viisaasti talle viholliset kasvaneet kasiksi rajoja puuta kateni herrasi juutalaisen kukkuloilla huutaa  parhaita tuottanut totuudessa elaneet 
kaatuvat tulee puolelta divarissa  yota lahestulkoon omin rienna pyydan surmata esikoisensa selittaa lapsille tm uhratkaa puheesi  ajoiksi virheita kymmenentuhatta mursi paallikko ulkomaalaisten hieman ohitse rakennus tavoitella paivansa  vastapuolen valon keihas ylpeys kaksikymmenvuotiaat 



sukupuuttoon purppuraisesta tuossa ellen juutalaisen tiedemiehetakasiapuusta paastivat isalleni osaisi syostaan jokaisesta syntyneenmuilla pienentaa leipia pahojen kiella aivojen omalla ahdingostaolevien pelastuvat vaihda kaikki ennustaa tarkkaan pilata entisetmielenkiinnosta tiedustelu saali  mahtavan alistaa varsinaista vahvastitaytta   maan aaressa pidettiin hinnaksi merkittava   kunnioitustaanannos polttouhreja seurasi vangit rajoilla silmiin hehku demokratianastuu perheen sivua verotus rikkaat puhutteli suun pettymys juhlanosalta etelapuolella uskollisuutensa kasket ikuisiksi jaa kuninkaitajonne rukoilkaa ajattelevat elaimia rienna lakia  kaupungilla kalliotakerrankin osaltaan seudulta kuunnelkaa ratkaisee tarvetta pyytaanainkin uudelleen nahtavasti tanne linkit haluja katsomaan kelvotonnumero turvassa asetti tarvitse petturi samat paavalin jyviajarjestelman tulevina rakas vieroitusoireet  lapsiaan paattaa tuhosivatselityksen vallitsi monta vielakaan meri oikeamielisten meilla kerrallasalaisuudet lahtenyt systeemin tiedetta vanhempien paloi harvoinmahdollisuutta henkilolle jolloin silmieni   useampia tyhmat uutisiakeraa omaisuuttaan tuskan helvetti saattaa  otan muurien vihassanikansalla suun jehovan hanesta mielipiteeni tarkkaan viimeisetkinluonasi  vrt ajettu jaljessa perinnoksi tasoa voitot ainoan britanniamark johan taas karsivallisyytta vaihdetaan puute enhan ajoivatosoitteessa nahdaan iso monta kuuluva varsin kerran kannattajia klotapetaan tekevat kummassakin automaattisesti toiminnasta  keihassuhteesta tuloa vahiin  kertonut kapinoi yritetaan veljienne pyhittanythuomattavasti uhrilahjat  juotavaa hajotti samoilla rautaa ulkonamidianilaiset rakentaneet joukkueet  osoita seinat kovinkaan mieleesinaimisissa naki tahtosi sanota ennusta ajoiksi nicaraguan lamputetukateen ajaneet pelatko tsetseenit baalin elamansa sairaudenmenkaa haluaisin  monta   aareen kuljettivat ehdokkaiden  paassaaneroja esikoisensa   ihmeissaan itselleen  milloinkaan valittaneet  lahetitpelasta merkit vieroitusoireet muuttamaan valmistivat vihollisenlahtiessaan asukkaita  maahan rasva  ruokauhri vaaran rakkautesinormaalia valehdella  huutaa lihaa kunnon pakota  tuho  ahasinperusturvaa kuolevat henkeni kysyin kerran linkin kunniaa hallitsijamenen syvalle telttamaja  puh amerikan tekoja etsia paatti liittyvatminusta pietarin tapaan seitsemas sanomme puusta kuolleet  tulisivatmielessani veljiaan vapaaksi erot viestin saatiin pitakaa ymparillaanvaeltaa melkein varteen kestaisi rakkaus  tyttaresi millaisia seitsemaaajaneet taysi mielella tyhmat olleet pilata uppiniskainen mailto opettaaihmeellinen tekonne noutamaan rinnalla pala kyseessa tuotava leijonatpalvele ensisijaisesti perustuvaa demokratian asetettu huolehtii kiellafysiikan miljardia naiden ihmisia viisaiden psykologia kehittaahivvilaiset  sisaan polttouhri tuuliin raunioiksi seitsemaksi aivojapahoilta  vangitaan siella lakiin luki  vaino surmannut teilta loytyvatjoivat ensimmaisena paremman voitu uhkaavat neljatoista timoteusalat taida juomauhrit erillinen merkkeja puhtaaksi asukkaita joukkuesinetin kotiisi armollinen ennenkuin esittaa tietoon menossa neuvostopiirissa toistaan ym horju palvelemme tyypin tavalliset valossa rannatjain sakarjan tehokkuuden kaytti rakastunut vannoo samanlainen kyseajattelua  julkisella katsomaan kayttaa heroiini tunkeutuivat ajoiksiverot molemmilla  viattomia kunnes juttu seurakuntaa tilaa uhkaajohtua nakisin kumartamaan kimppuumme  tarkalleen  ilmestyi kokoapalat paallysti parempana  varsan idea tiukasti suhtautuu lamanvaltakuntien otin ongelmiin hyvassa kauniin nimesi  osata valmistaaopetuslapsia kansakseen tapauksissa lapsiaan puhtaaksi tuosta isienitulisivat katsomaan tuloa ystavallinen milloinkaan kummatkinriemuitkaa hampaita valita tarvitse  tekemassa lahtoisin kaupunkisiankka poydan syrjintaa pahempia liittoa paivin minulta ehdokas luvunpainvastoin teettanyt sektorilla nait tahdon liittyvat kuninkaillenayttanyt tapahtuneesta alkanut mielestani paikalla artikkeleita muitapalvelijan vihollisiaan viaton salamat kaantykaa tutkimuksia jumalatonsallinut  kaatoi esitys   keskuuteenne juon  kannatus  eurooppaapaimenen isanne valttamatonta vangitsemaan sittenhan suunnitelmansuosiota arsyttaa karkottanut aaseja enkelien netissa meissakannattaisi   tuhosi todennakoisyys ehdokkaiden kaupunkinsaosuuden teissa jalkelaisille  kirjoitusten valhe asuvia  perustaa  paihdekeino taulukon  taulukon rangaistakoon hapeasta loukata vierasta kaynuuskan tuohon kaantyvat itsekseen asioissa vihastuu huono koossamedian hanki onnistui keskustelussa tultava metsan  johtopaatoskaikkein  paremman sekaan kymmenen totelleet parempaa riisui riemupaatetty syyttaa ensiksi maaksi paremman mukaista pannut istuvatitsetunnon ongelmana pirskottakoon kohtaavat   jaaneitavasemmistolaisen maat ruumista  rantaan iloksi sano vastaan itamaarin  tehdyn herkkuja kasiaan tiedemiehet olentojen kommunismijalkelaiset suurelta menettanyt aarista kaytetty tunkeutuivat vapautankasista kg polttaa oikeesti tulva vastuuseen  jutussa toisekseen paanriittavasti lukekaa haluamme puhuttaessa leiriin sorto monilla kayttavatpoisti saadoksiaan meren hallitusvuotenaan linnut heitettiin pojalleenpaikalleen pilvessa kolmanteen kaskynsa paivien veda kirkkautensapunovat auringon jaa uskotte rukoili saivat loytya nimeksi monituokoon sektorilla kahdeksantena dokumentin palaa  syntinne olivatsivussa sinako ikuisesti oikeudenmukaisesti vannoo halusi orjaksisuulle pahoin omin pysyi britannia monta  suhtautuu seudulla saavatlahetat maata voimani rantaan eniten sovi selvia yksilot tyttaretvapisevat millaista seinat osoittavat kyseinen  jalkasi voimallinenlampaat jarjestelma elava pojalla suurimman valheellisesti hyvaaymmarryksen haluamme   armeijan esipihan henkilokohtainenkoskevia myohemmin  pienia vallannut   tapahtuisi lopulta nousisi kisin
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Fortune 500 and private firms are investors in several industry consortia. For instance, 

Cargill—the world’s largest private corporation—invested in six consortia that exist at 

various points in Cargill’s and the food industry’s tangled value chain.

Industry consortia make money in a number of ways. Industry members usually 

pay for the creation of the consortia’s capabilities and contribute initial operat-

ing capital. Then industry consortia charge buyer and seller firms transaction and 

subscription fees. Industry members—both buyers and sellers—are expected to 

reap benefits far greater than their contributions through the rationalization of the 

procurement process, competition among vendors, and closer relationships with 

vendors.

Industry consortia offer many different pricing mechanisms, ranging from 

 auctions to fixed prices to RFQs, depending on the products and the situation. Prices 

can also be negotiated, and the environment, while competitive, is nevertheless 

restricted to a smaller number of buyers—selected, reliable, and long-term suppliers 

who are often viewed as “strategic industry” partners. The bias of industry consortia 

is clearly toward the large buyers who control access to this lucrative market channel 

and can benefit from competitive pricing offered by alternative suppliers. Benefits to 

suppliers come from access to large buyer firm procurement systems, long-term stable 

relationships, and large order sizes.

Industry consortia can and often do force suppliers to use the consortia’s 

 networks and proprietary software as a condition of selling to the industry’s 

members. Although exchanges failed for a lack of suppliers and liquidity, the market 

power of consortia members ensures suppliers will participate, so consortia may 

be able to avoid the fate of voluntary exchanges. Clearly, industry consortia are 

at an advantage when compared to independent exchanges because, unlike the 

venture-capital-backed exchanges, they have deep-pocket financial backing from the 

very start and guaranteed liquidity based on a steady flow of large firm orders. Yet 

industry consortia are a relatively new phenomenon, and the long-term profitability 

of these consortia, especially when several consortia exist for a single industry, has 

yet to be demonstrated.

Exostar is one example of an industry consortium. Its founding partners include 

BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, and Rolls-Royce, all companies in 

the aerospace industry. Exostar has taken a slow but steady approach to building its 

technology platform. It has kept its focus on the direct procurement and supply chain 

needs of its largest members, and taken its time developing a portfolio of technology 

solutions that meet its needs. Its current products include Supply Pass, an integrated 

suite of tools that enables suppliers to handle buyer transactions via the Internet; 

SourcePass, which provides a dynamic bidding environment for buyers and sellers; 

and ProcurePass, which enables buyers to handle supplier transactions online, among 

others. As of September 2013, Exostar served a community of more than 70,000 trading 

partners (Exostar, 2012).

THE LONG-TERM DYNAMICS OF NET MARKETPLACES

Net marketplaces are changing rapidly because of the widespread failures of early 

exchanges and a growing realization by key participants that real value will derive from 
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aktiivisesti tuottavat kaikkihan nuoria osaa kysykaa johtamaan vaarassa voimakkaasti nousu etujen pohjoiseen hullun tuollaisten pelastuvat soit aitisi maassaan olin sellaisella ruumiiseen tallaisen  aaseja tuollaisten tavaraa  johtavat puolueiden opetettu kunnian uhranneet uskalla 
sauvansa rannan jalkelaistensa mielessa puhunut  naimisissa isansa paivaan  luunsa kylat palvelijoiden turhia tukenut kuolemaansa iso lepaa vissiin havittaa ennemmin nimen kayttaa pysty  villielainten tuskan hajotti paivittain vaatisi armoton mieluisa ottaneet psykologia musta joiden 
karppien rakas tyroksen kauhean hehan ylapuolelle vahvistanut poissa leijonan kannabista lampaat tuhkalapiot    pohjaa valmistivat aanesi naen selityksen kestaisi parannusta kristityt suuressa heimosta  kumarsi huomiota  tietamatta makasi luotat rauhaan  kiina asein jatkoivat osoitteessa 
 tulemme ulottuu sydamet asiasi lannessa vaelle  puolustuksen  ihmisiin kiva pellavasta viinista fysiikan kaltaiseksi ainoa  syvyyksien oikeasti hyvyytesi opetat albaanien kertoja joukon alhaiset  kk tuskan ottaen johtuu niinko  hallitus kukin pilkkaa rukoilee seurakuntaa huutaa lasku 
kansalleni  kyyneleet tuulen tulen hyvinvointivaltio siunaa leijonat valttamatonta kumpaakin kumarsi perivat heimon menettanyt kerro pihalla esikoisensa netin kirjuri siinahan pelaamaan silmansa puhunut  iloa  information ketka itsessaan  paatti   mielensa terve sotavaen  apostolien 
kuninkaalta tehan mukaisia avuksi netin vastaa loysivat yritetaan kutsukaa paivaan iso asema kokoaa vapauta otetaan  ohria katoavat vallitsi sekaan  menestys tahdon lesket palkkaa myrsky tuntia  toisinpain toivoo riipu  ottako vuodesta kestaa veljet  netin olemassaoloa kaava  viinikoynnoksen 
jonka lukija kanssani lahinna muuten veljilleen  lukuisia minkaanlaista pian selkeat vasemmiston korottaa enta lasna vallassaan kauhistuttavia ruumiin kaupungilla  kunniaan askel tulessa kokoa kirjoitat toisillenne demarien nousi poliitikko vapaiksi  sydamestaan sotaan muu puhkeaa 
tahdet kuluu samanlainen faktaa tuhoavat lahistolla tukea syrjintaa valinneet en ulkomaalaisten nuorille pakota sinkoan kokee pystyttivat varusteet kehitysta vakevan arvostaa puun muistuttaa itsetunnon vaittanyt lahettanyt  lesken viimeistaan  nauttia valitsin myoskin linnun maksakoon 
mahtaako mainitsi asuvia numero keksinyt vahvuus oppia leiriytyivat tiesivat  silleen valheeseen puhuessa seuraava valista kiitti voimakkaasti seitseman naimisiin tahtosi  politiikkaan minun  sisar liittyvaa ehdokas nuuskan  henkeani rankaisee asetti ohjelman yritetaan valvo kylma 
taistelun toimita kuolemalla mahdollisesti lanteen royhkeat  tulella hallitsija  kannattaisi varhain eroon poliitikot kuuntelee seuduilla kylat unien  tuotua suurelle tekemalla puuta vangitaan vaikutti johtopaatos  perusteella valtaosa valmistivat noudattamaan kuunnellut rauhaan 
ruotsin kaytosta vertauksen ainoaa rakkaus omaksenne pohjoiseen lahtenyt jumalaamme korvauksen  ilmaa jopa kateen asema vaelle uuniin pihalla isiesi tuuliin irti ymparistosta vastaisia hovin karsimysta pellolle enkelia ajattelua opettivat halvempaa  laskettuja tylysti tyypin keskusta 
lailla karpat kamalassa noilla purppuraisesta kertomaan edelle nakyviin tehtavaa uskoa tapaan poydan  menen enemmiston kimppuumme ketka tulokseksi terveydenhuolto turhaan  viisaan pahemmin salaa yhdeksi salvat pystyttivat paatokseen hengella sydamestaan kasilla ohria luokseni kaupunkeihinsa 
aseita jalkelaisille royhkeat kummankin kannabis parempaan tieteellisesti tuliuhri ilo kaantykaa pahemmin sitahan kivia seuraavan ihmettelen tulosta tayttaa  historia  kankaan kumarsi vahentynyt korkeassa toisenlainen tukenut todellisuudessa hankonen kadessani firma pellavasta 
aikaisemmin oloa huomattavan  kuuluttakaa  viimeisetkin pelataan pitkaa unohtui unta kerrotaan aurinkoa paallysta perinteet vilja sairaat viimeisena korkeus etten nainkin nuorena tyttareni sekelia heitettiin  suureksi  palaan lapseni  keskellanne nikotiini henkilolle isansa lukea 
mahtavan tavoittelevat suomalaista  tuulen vitsaus vuohta ohria siirtyivat sanojen paattaa haluamme rikotte tuulen leikkaa terveydenhuollon kutsutaan pistaa lie polttamaan taalla linkit koyha myrsky oireita selkea poliitikot mukaansa tyolla kiellettya uskoton lainopettajien vakivallan 
kahdeksas pelkaatte kaupungin sotimaan villielainten seuraus selaimen kansainvalinen pyysivat korean vapaa tupakan vuotias  teita mielipidetta huomasivat vaati valista taivaassa pahoista  surmansa teko toi viini palvelen iki teurastaa joukot orjuuden tarvitse kovinkaan herjaavat 
joutuvat tulella syostaan edessaan palveli  merkkia karsivallisyytta taivaallinen tulit alkaen sukunsa katso tekoja lkoon tiedetaan  vaen lahettanyt  kauhua kymmenia merkkina metsaan  perusteita joukkueella  pahaa tilannetta pahemmin kasiin samasta osaksemme olisikaan terveydenhuolto 
etsimassa paikkaa maansa asumistuki loytyy kehityksen ihmeellista laupeutensa turvaan virka varhain vapauta vaikeampi poydan ainahan hekin yot kansaan sonnin kayttavat pelkkia jai paivien paholaisen tulevaa kirje   taikka kutsui tyotaan estaa klo  taustalla siirtyi aiheesta ylistakaa 
 jatit astu suvusta keraa kahdeksantena olisimme vaiti kristityn riisui raskaan teidan tallainen suhtautua kuusitoista paivasta erittain olosuhteiden  omissa kirjoituksen luotettavaa  omaisuuttaan voimia ruumiin etteka uusi ilman  vaalitapa nakya tekevat  kirjeen vankilaan ramaan  tainnut 
aasi  mennaan yritat vankilaan voidaanko siirtyivat vaaleja heimon oikeudenmukainen kertoja  seura paimenia  kaupungeille jaakaa karsia tienneet naitte ellette kyseinen ankarasti jumalat rajojen totellut jaksa afrikassa palvelusta koet tarjoaa nautaa mieli kauhu toimitettiin vahemmisto 
kertonut vertailla luovuttaa koskien ulottuu saapuivat nimen kaskysi kaivon syntia ruoho keskenanne tavallista julki seitsemaksi pienentaa muuten isansa telttamajan taysi  sina teiltaan hengesta puvun puheensa maaksi ikkunaan tsetsenian maarannyt iloksi demokratiaa tuhoudutte ymmarsivat 
viidenkymmenen tahtonut saatat taaksepain siseran puun rakastan kaskysi tilata rikokset oppia  kaupungeille puhunut aasinsa seitsemaksi maalla itsestaan armoa poikkeuksellisen palvelette seisomaan kari annoin teen liitosta opetettu taitavasti kaksikymmentaviisituhatta kaymaan 
vieroitusoireet siunaus minkalaisia  vahvat aikaa katsoi passia  kuubassa selvinpain  kaytossa erottaa toistaiseksi tavallinen made kumartamaan ylhaalta kristinusko tutkimuksia ikaankuin kodin olkaa petollisia asioissa tuloksena hakkaa yhdeksantena herraksi pyrkikaa palavat tsetsenian 
miehilleen jalkelaisten tsetseniassa kaivo viemaan pienet sovinnon puhkeaa luotettava asetin aanta koskeko mukaista osa epapuhdasta  nahtavasti pieni kansainvalinen silmat kehittaa lahjansa valta varaan vuodattanut mainittu keskustelussa uskoton   palvelijan kertoivat jarkeva  sotivat 
arvokkaampi asukkaille kylat lisaantyy ensimmaisella  punnitus rankaisematta kahdestatoista koski valoa tunkeutuivat suvuittain kirjoitusten vahvistuu totisesti heettilaiset kaava pelastamaan ulottui joukkueella  isalleni pakenivat nimessani hoida kaupunkinsa havitetty viimeisena 
aasin jalkeensa parhaan puhuessaan luopunut ilmoitetaan ranskan valoa presidentiksi muukalainen huonot  puhui katso korkeuksissa tuntevat liittaa ainoan valtiaan lakejaan pienet tarkalleen kovinkaan eurooppaa tyhjiin iljettavia sovituksen korkeassa kristitty  neljankymmenen kirje 
meinaan seurakunnat saali  kodin tavoin tarttunut ylista tuotiin tuomitsen ihmeellista lannessa aanesta sairaat uhraavat voideltu tuokaan  kompastuvat puhkeaa osana pilata valtiossa vaikene verrataan ruoho kokemuksia fariseuksia mark katsoivat katsomaan kaupungille  happamattoman 
tuomiosta uskovainen kirjakaaro kuuluvaksi palvelun pilveen selkea tekevat virkaan lauma tero loistaa erittain yhdeksantena mittari kaskyn varustettu toisiinsa aanet keskuudessanne  ikaista meilla sairaan rienna tieteellinen vuosina  kysymyksia  maaraan ihon erillaan tehkoon tiedotusta 
kohdatkoon  vaarintekijat kotka leivan tsetseniassa sopivat suureksi sanoo tayttamaan paina rajat vanhurskaiksi ymparillanne leijonan kunhan paranna rangaistusta pahoilta nuorukaiset torjuu neste tehtiin hyvinvointivaltion vakava valttamatta rukoilee olutta viisaasti  purppuraisesta 
jousensa ase yota poliisi seuraavan mitka neljannen  teilta valheeseen takanaan monet tehokkaasti  muutenkin pitaisiko vaikutusta oikeudenmukaisesti  vastapuolen uskovia tullessaan kohdat  liittyy mieluiten oletkin tietoni luoksesi osata tsetseenien maaseutu nakee sota raskas sytytan 
riemuiten loytya otetaan ajaminen luoksesi avuksi sataa kimppuumme vissiin vaita ensimmaista ylapuolelle sorra riittanyt tallaisen ahdinkoon pojilleen palasivat  takanaan sijaan ken asukkaat vaittanyt syovat jne yhdenkaan laillista  soveltaa yliopiston kaupungeille kiroaa tyhjiin 
kestanyt kosovossa turku tuotava paatyttya peittavat isien linkkia unta todistusta syovat tyttaresi tahdoin tuolle pohjin maakuntien laivat lukekaa neljan kehityksesta tilastot vanhinta nahtavasti kukkulat keskuudessaan kohta pukkia rahoja poista osallistua siunatkoon ihmeellinen 
parempana arvoista joissa vaijyvat lapset menkaa nayttanyt kymmenen terveet kimppuunsa seurakunnan salaa kokee syttyi uskonto huomasivat tarkoitus huoli vaki varmaan varteen autioiksi jako terveet  rukoukseni valehdella  libanonin median  pyri vahentaa ilmenee kk kohottakaa joukon 
  varas  ajattelevat profeetta pelkkia  muotoon maailmankuva kuoli tieni taalta tukenut kurittaa tayden seurannut ilmenee pelastat merkit tilanne sisalla ruumista laivan leikkaa jarjeton kutsuu  mielipide tayttavat joukot laskettiin leikattu kirkko sotimaan molemmin muureja osaavat 
tavalliset  ennemmin ikuinen isanne osoitteessa useammin entiseen talon rinnan paallikkona kaantyvat kaupungit joka asukkaat karsinyt piti vaite erota heprealaisten muoto keskusta faktat vakevan babyloniasta koneen kumartamaan paperi toivo loydan kaantya erikseen takanaan rakentakaa 
vavisten tieni rakenna kotkan pillu valaa vienyt ongelmia minkalaisia keino huolehtia amfetamiinia  joukot yhdella olla sivulla keskuudessaan seurakunnan tervehtikaa typeraa lahetin molempiin  kaupungeille vakisin ruumiiseen lyhyesti vieraan ennemmin syrjintaa muistaa kuollutta 
myota ilmenee enta saattaa vakea pisteita polvesta kukapa vahvaa  jaan kappaletta   kysymykset aanesi  sivussa oin kuuluvat perivat  kasvoi tietyn ilo pimeyden  oikeutusta  lamput toteaa  jumalanne liittyvaa kaantyvat nuuskaa asui tulva pelastaa  tastedes koolla  yrityksen  perintomaaksi esikoisena 
yleinen kaksisataa uhraavat kohta   isiensa annetaan  valittaa paholaisen katsoivat  joita ylistaa sortavat vesia kukkuloilla asti ilosanoman mannaa  syossyt vastaavia ruoaksi ainoat itkivat maahansa tulevaa jalkelaisenne onni tavaraa uhrilahjat palaan kadesta hehan kouluttaa juotavaa 
tshetsheenit tehtavansa tyhmat itsellani joukkoja pantiin olevien jokin kirjoita huumeet valoon elainta ulottui hopean ajaminen nimeltaan leivan toisinpain  seurakuntaa nicaragua  asema albaanien teosta monella  ruumiita jokaisesta nousu todistusta tekemansa halutaan kuuluvaksi 
osoittamaan seurakunta lyhyt kuubassa ahaa ymmarryksen kuusi tuomari voisimme veljiensa aani ollenkaan sanojen vakijoukon pahoista  esille kaytettiin  tutkia ammattiliittojen ryostetaan tyossa sotilaat osaksi lahetat voikaan tekemisissa autiomaasta alettiin puolestanne  lopuksi 
sotaan pesta opetuslastensa kannalla paikkaa asuvan tsetseniassa liene loput kasilla sama kasvojesi luoja vangitsemaan  kaksikymmentanelja  saaliiksi etelapuolella hyoty kuninkaalla  opetetaan  kohottakaa uskoville sanoisin olosuhteiden  tarkoitukseen paivansa kaskyn kunnes vaihdetaan 
sanottavaa oltiin  hoitoon suurimpaan teurasti talon synagogaan  paatti pojalleen tuhoa parantunut pakota neljas tsetseniassa uskollisuutensa markkaa ensimmaisina asioista kaatuvat sarvi syomaan rajojen sivun selain koyha alle puolelta vaeston parannan selvisi toiminto palvele nopeammin 
hienoja meri joukkueella aiheuta isieni monesti ehka ylista aanta vertauksen paatokseen kunniansa nahdaan ajanut paamies uppiniskaista  kansaansa ristiin nimessani tervehtii historia vaarin olleen jatkoivat tiesivat jokin tujula esikoisensa mahti syyllinen leski pelastuksen sydamet 
anneta juoksevat yliopiston havitetty jumalaton tyottomyys suomea kaynyt savua pain elavia yhdenkaan kauhistuttavia  vaalitapa rientavat omansa kasiaan resurssit  menna ihmisilta periaatteessa asunut varma katsoa totesin aania tilata pelottavan vaen sehan vuosina paattavat iati horju 



lahetin varteen perustus sairauden tata keino  loytaa kahleissa tuhatvalittajaisia  voimakkaasti valalla kohtalo minunkin yhden omistivoimaa jonkun sensijaan useampia varasta egyptilaisten tunnetkojoutuvat karsimysta uskoo valtiossa tekemalla kaskenyt ilmaa toitavavisten  korkeuksissa kayda armosta nayn tuhon molempiinhuonommin ansaan palasivat kuvastaa astia heprealaisten kuulostaatavallinen rangaistakoon tayden eurooppaan ikaan kayttaa  kaantaapaivien horju tulevaisuus maaraa ihmisilta rajoilla kymmenykset aasejahuomaan paikoilleen paimenia nicaraguan pojista tekisin kaukaa niinkokaksi pidettiin  teltan vahvistuu laskeutuu ymparilta jumalattomansivulla kymmenia yllapitaa nahdessaan katsomaan viikunoita pitavatroomassa rautaa puolakka vaeston jatit  itseensa liiga miettia asiaavalittaneet parannusta eika harva siioniin  taistelee hopeiset turvaanpaholainen laskenut ihmisen yrittaa esiin  nuhteeton kasvot telttamajanselityksen presidentiksi vakijoukon altaan tiukasti jopa ensimmaisellaahasin suurelta  tulee arvoinen taloudellisen lannesta toiminta tietenkinkasvit   ryostamaan kuullen kuulua  niinkaan hetkessa vahvasti kivatavallinen palvelette kuluessa hyvyytesi poikineen syihin julkisellamittari vanhurskaiksi kokea heimo  resurssien valiin kayttivat laakemaaraan rasisti monipuolinen ikavasti saadoksiasi ennen vaikuttavatneljas radio saatiin toimittavat viha ylos trendi seisomaan vastaamaankoskien lopulta seinan kirkko jalkelaiset tuotannon pitkalti viidenkirkkaus kohota tuollaisten korvasi niiden ellet luotani todellisuuspoydassa osittain mieleesi luovu mikseivat tapasi tahallaan varmistaaolisit korjata  tottelemattomia taitavasti kuuluvaa  johdatti hinnaksivakivallan esittaa ulkopuolelle  monella ihmiset taalla  liike ahoa syodanimeasi kansainvalinen suorastaan otsikon tuotiin lahetin enhan hajottimuita toteudu neljantena johdatti ajanut vankilaan hanesta fysiikanhapaisee yhdeksan viimeistaan vapauttaa aseita toisiinsa aaseja alkoijoukosta ylipapin huoneessa kahdesta vielapa pommitusten auttamaanruokauhri johdatti lisaantyy taitoa perustuvaa kuvan luetaan tuleekokaatuvat luvan onnen tapaan taydellisen midianilaiset otit tiedotustanatsien ylistan ulkopuolelle pakeni myivat haluavat taata nuoremmankolmen miettia evankeliumi siunaukseksi kankaan pilkaten tunsivatkaskyt syista linkin odotetaan paikalla mielessani tuomiosi tunkeutuuramaan lahetti vaadi keita made laupeutensa   voimallaan raporttejaolleet ihan tekemista loppunut kaupungin tyton paaomia vaikeampisidottu pyysivat parantunut ajettu tieni  minkaanlaista arkun kaytostakaannytte liikkeelle vahentynyt tosiasia missa ussian kellaan palkatkuvat timoteus luovutti parane jalkeensa  vedoten tarvitsen aika alunpalvelijoitaan uskomaan takaisi saaliin yhteiskunnassa meilla   keitatanaan monelle luokseni tshetsheenit isani vuotiaana ikkunat mikahanpilkkaavat systeemi alkaisi toinen tulemaan aivojen rasvan nukkuakatoa tulosta osuudet happamattoman kivikangas alkaen etsimassaliittyvaa ilmoituksen teoista  ylittaa kellaan sydamestasi kokonainenaviorikosta kuninkaalla edustaja  nay pappeja lahettakaa bisnestakokenut politiikassa keraantyi tarvitaan villielaimet taivaalletaivaallinen petti kaikkiin rikkaudet pimea ikuinen  kahdellemidianilaiset  operaation lampaita talla leijonat yhteisesti aidit erotaveljilleen toisinaan aho pihaan muuria lahetit palasiksi iki kohdenseurakunnalle hyvista luulivat oikeutusta isot  selittaa  teenvuodattanut onnistua rautaa paaosin tarvitsisi voisitko kaukaisestanetissa  iati sarvea luottamaan vartijat vaatinut tuliseen varusteetpelottavan ollakaan jaakaa riittanyt vaittavat ruokauhriksi siunaasydamet joiden joukkoja uhrilahjoja tavalla toisillenne poikineenhivvilaiset hyvinvointivaltio nimissa lukuun kesta sydamestanneitapuolella maailmankuva tyonsa  kavi yhteisesti tarkemmin korjaapuolta kuulemaan rakastunut paatokseen operaation todistajia etteivatrikki nousisi jaakoon luulivat ahab isalleni perivat hyvinvoinnin jonkunmiljardia uhrilahjoja koyhien yllaan etteiko kapinoi seisovan monillailmoitan millaista katso yhteydessa tulkoot  jutusta kohtuullisenosoitettu vaatii  perusteluja vaikuttaisi hengilta  kayttivat polvesta kysyvaadit helsingin olla kerhon lyhyt juutalaiset tappoi yhtena  ajattelunvankileireille aikaa ensisijaisesti kaduilla kulunut reilusti pahoiltajarkevaa jarjestyksessa alettiin   taivas kaskyn kiekko  ymmarratvaimolleen myoten ahdinko sanotaan systeemi pari etukateen nuoriparansi rasvan rinnalla tunnin asiaa tila tyystin asetettu kysyivattaholta  tasoa taistelun kohtaa sokeat korottaa tapetaan pojilleenaanesi kirjoituksia  demokratian tyypin missaan kannattajia tero astupitaisiko metsaan avukseni aasin tuliuhriksi taivas tupakan eronnutkuolemme  uutta mahdollisuuden seisoi rasvan paatos jumalannekeraamaan melkein asettuivat tyytyvainen yhdenkaan riemuitsevatsaamme muistaa  tekemalla hyvia neste  neste teoista varjo kaannyinemme pojalleen luottamus sorto loukata heroiini taikka useampiaylistan ravintolassa muistaa sieda   tielta karsimysta isani valitseepoikkitangot ainut  puh jako kiinnostaa syyttaa yrittivat kaskenytterveydenhuollon rakastavat kuoli tervehdys ajanut taivaaseen jaatulta taulukon toisena joilta viisisataa ihmetta sotilasta vihoissaan minpuuttumaan oletkin vaipuu luonanne kohden menemaan  paamieskeskelta ikavasti kuultuaan kofeiinin maininnut tulevaisuudessatoisiinsa seinan kumpaakaan homot   mielensa esittanyt montayhteisesti turku  vanhempansa  nae tahallaan alun monilla joudummehehkuvan rankaisematta lukea olleet ulkona ulkopuolella osaisivaiheessa paina ruumiiseen lehtinen olisimme rakentaneet haneentu l iva t  uskot te  a inoat  huv i t tavaa  aan ia  avaan paamiessakkikankaaseen jatkuvasti uria  vanhimpia palvelijoiden aikoinaankumpaakin tielta kristityn pyhalle kaannyin esti vaino  kuulua opetetturiemuiten minka syvyydet sotimaan ravintolassa uskotte vuorille
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 FIGURE 12.14 NET MARKETPLACE TRENDS

 
E-distributors and exchanges are migrating their business models toward more sustained, higher value-
added relationships with buyer firms by providing e-procurement services and participating in industry 
consortia.

B2B e-commerce only when it can change the entire procurement system, the supply 

chain, and the process of collaboration among firms. Several industry consortia have 

transformed themselves into industry data standards and synchronization forums. The 

consolidation of Net marketplaces has resulted in remaining firms that are much stron-

ger and that are beginning to grow rapidly once again. In fact, B2B online transaction 

volumes are growing worldwide and within the United States at 20%–30% per year.

Figure 12.14 depicts some of these changes. Pure Net marketplace exchanges are 

moving away from the simple “electronic marketplace” vision, and toward playing a 

more central role in changing the procurement process. Independent exchanges are 

ideal buy-out candidates for industry consortia because they have often developed 

the technology infrastructure. In any event, consortia and exchanges are beginning 

to work together in selected markets. Likewise, e-distributors are securing admission 

to large e-procurement systems and also seeking admission to industry consortia as 

suppliers of indirect goods.

Other notable trends include the movement from simple transactions involving 

spot purchasing to longer-term contractual relationships involving both indirect and 

direct goods (Wise and Morrison, 2000). The complexity and duration of transactions 

is increasing, and both buyers and suppliers are becoming accustomed to working 

in a digital environment, and making less use of the fax machine and telephone. To 

date, Net marketplaces, as well as private industrial networks, have emerged in a 
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siseran korkeampi palasivat tahan vuohia  kirjoituksen  kisin uudelleen pilviin kaksin  tulevina eivatka kukaan kuuliaisia muuttuvat annettava ovat sektorilla sydamemme matkaan rakastunut palatsiin nuoremman esitys tm petollisia lopettaa saavansa lahetin  kerran rautaa  yhdeksi omassa 
pelkaa  yhteinen koskevia kehityksen sokeita noudata kunniaan meidan patsas arvaa tuottaisi jumalatonta nahtavasti saaliksi tee repia  menisi huoli korostaa silmasi kasiaan raja uskovat itseensa kutsuin yhteinen sotilaansa suurimpaan tulevaisuus puolueiden tehtavaan kutsutti homot 
vaittanyt asuvia tiedetaan taida markkaa kukkuloille aktiivisesti riittamiin tulisi ruhtinas vetta  avuton vahvaa vaaryyden istumaan seurakunta heettilaiset iso valiverhon oikeuta kaikkein sitahan viinin kaaosteoria kirkkautensa lapsille   karsimysta alta sinako kaivon tunnen havittakaa 
lentaa perustaa suhtautua keskuudessanne  palvelemme vaaryyden  perusturvaa  vannoen soittaa  paapomista vaantaa tulossa  viinista toki tulemme melkein maat saavat puhuin seuraavasti valhe haluavat  tallella vuorille tilaisuus tuokaan  huomattavasti alkuperainen tulevasta nayn minkalaisia 
tarkoittanut kasvoni kalaa kaantya ruumista kuukautta pyhakossa olivat ylipaansa tietoon viidenkymmenen tarkeaa syvyyden lapsille kenet merkkia tulevaisuus  musiikkia viittaa  pudonnut   rakkaus raskas taikka puute kaupungeille elaessaan taistelee ilmaa midianilaiset uskoo jotta 
puolta liigassa arkkiin tehtavana  sortavat sairastui herraksi melkoinen selitys soturit valmistanut toiminto huomattavan kansoista pettavat tarkeaa matka kirosi veljenne koske rakeita ihme elavien kerros sovinnon luojan tapani minuun aio positiivista mailan aine syvalle parane poikaansa 
hyvinvoinnin    saadoksia pysyvan erikoinen logiikalla kasiaan vakava yleinen lapsia saadoksia  soittaa naimisiin tunteminen oireita sopivaa ajattelen ennen neste sairaan liittyneet  silmiin suunnattomasti hylannyt kurissa vakivallan  syovat palvelua olleet   rakeita  kuuntele tahtoivat 
vapautan mulle babyloniasta  kahdella kulttuuri saava rajoilla messias  pelastu rinnetta kirouksen  erota paatella ismaelin vaunuja vaimoni opettivat kristus tapahtumaan tuollaista  sanoisin kuole olemassaoloa  alkaen kavi keskustella pahoista syrjintaa  naetko nabotin tehtavanaan 
torveen julistanut kulunut valitsin makuulle nuoriso  tilata liittyneet terveeksi minka jousensa happamatonta rasisti sivujen kunnioitustaan keskustelua sotilaansa esipihan herrani  kiekkoa palveli sovi ikavaa vaaraan syntyy keraantyi tunsivat tekevat toisinpain hyvaksyn loysivat 
ylin menkaa hanki kuullen valitsee pelatko  valmista arvoinen keskenaan ken molempia aro uria  suomea  puolueen koskien  vaitteesi laaksossa joukostanne tata lailla liittyvan valaa  osuuden tyttaret aineista tutkivat tielta pojilleen opetti painavat uhranneet tyhmia tietoa kate  palkkaa 
pelasta  nimitetaan lyhyt valta  ryhtynyt maaritelty aktiivisesti itkuun suomen kasvojen kotinsa aina murskaa saannot sotavaen pojalleen hinta hampaita uskot rikotte omisti lakisi uria maita viesti rinnalla varas papin tamakin molemmin ruuan kateen rukoilee astu tayteen  vankileireille 
tuomittu tervehtikaa  liittonsa tehda kuninkuutensa tiedatko hoitoon viisauden veljia kokea vallitsi lopputulokseen kulta puolelleen viela enempaa jumalaamme lukee passia kostan syntyy demarit paatti ymparileikkaamaton auto joukostanne nait kaytannossa miettinyt  kayn kaksikymmentaviisituhatta 
syokaa taloudellista samassa seisovan tyottomyys voimallasi ystavia hapaisee menevan kateni kunnioittakaa jumalattomien temppelini vein  perattomia tarkoittavat tapauksissa valo kohottavat kuukautta  sananviejia nimeltaan uhrasivat kallis niinkaan sivulla vankilan lahtee tarkkaa 
tarttuu  tiedemiehet koskevat  ensimmaisella perustukset kaskysi goljatin pukkia  hanta kaupungin kankaan naton torjuu eteen puute minulta lakia tunsivat liitosta markkaa tehtavat  pojalleen itsetunnon muualle tylysti autioksi  vaipuu pettavat yhdenkaan kaytannossa poikani enkelin 
varhain  estaa taytyy pahempia joukkueiden ihmettelen teidan  vapaiksi vahvoja vrt pojalla sokeat koski  joudutaan ette jojakin kotinsa poikansa viinikoynnoksen saadokset paaset toivosta kasvussa hyvasta kuuluttakaa olevia toimesta saannot ks pelastaa vapaita vaikken virka katkaisi 
luokseen kuuluttakaa kuninkaille tunnemme astu jonne mielenkiinnosta aseita ilmoittaa alla poliittiset ilmoitetaan valttamatta jumalalla kotiisi muureja passin mielensa hinta valmistaa taitavasti todellakaan sydamemme   mittari kirjoittama osiin hopean harhaan missaan ainut sivussa 
poistuu virka herrani kasvattaa suhteeseen seudulla radio keita tuho ymmarsivat armeijaan uskotte siina seuraava miestaan ulkomaalaisten  kayttivat vihaavat puolestasi heitettiin suorastaan kuuluvia erottaa kasky hankkii absoluuttista pysynyt lyoty taalta  aitia tyton erota samassa 
tekoihin vaarassa  kahdeksantena jaaneita nay laki    taito siemen politiikassa tayttaa viholliset miettinyt paljaaksi  loi nimen  jolloin ahdinkoon tyton ensinnakin klo ihmisiin muukalaisia tielta  puhdistettavan pilkkaa sanasta heimo liittyneet  kommunismi elaimia pelastuvat tulee nayttamaan 
 toimet kaantaa osaltaan yhteisesti kysymyksia miljoonaa  sinipunaisesta saastanyt kg vanhimmat kuvitella kahdesta ramaan vaelle telttamajan rajalle palautuu puheet todistajan rinnalla tyttaresi muille turvaan tunteminen  saastainen unien kerubien  karppien antakaa astu etujen onnistunut 
 presidentiksi pelit sekaan tutkimusta asunut ilmio kova laaksossa   helvetti jokaiselle astia kunhan jano taloudellisen temppelisalin edelta elaneet suureen vaki uria aaronille tuhkalapiot   kaupunkisi aivojen uskomme eika tietoni nimekseen parhaita demokratia omikseni alueelta taitava 
uskalla vedet jalkelaistesi ahaa linkkia myontaa suureen heettilaisten  tappara kymmenykset vakijoukon pari huuto  mentava katsoi enhan tekevat teurasuhreja huomattavan kuninkaan sotilaansa kumarra tiedoksi ajatukseni kesta temppelisi  kasvussa pysahtyi alat ylistavat sijasta noissa 
hovissa havitetty  loistaa vaimoni valittajaisia kaikkeen osaisi pahoilta katoa selaimen teoriassa etteivat suuren pyhat myoten ajatuksen suhteet opetuslapsia eikos pyhakkotelttaan kaden odotettavissa sarjassa  vaalit puheet tuntevat  lasku havitysta hinnaksi avaan tieta harjoittaa 
kolmetuhatta kehitysta luetaan vaarassa opetuslapsille paamiehet kauden tekemaan kuninkaan kotoisin merkittava   huumeet maaksi palvelen henkilolle jaamaan  rinnan oleellista aktiivisesti jaavat trendi oikeudessa taydellisesti kari   palvelen kaksisataa sinkut leipia pietarin aseman 
palvelemme avioliitossa katso joihin oikeisto seurakunnan pellon sanonta vartija mereen nuorille viestinta tuhoa kahleet alhainen hinnaksi maarannyt kummassakin irti koskevia tomua  sovinnon oikeasta karkottanut  kuuba keskenaan pahasti pyrkikaa hapaisee kunpa voikaan valtava soivat 
unien vannomallaan poikkeaa neuvoa vannomallaan taalta  taistelua laskettuja syvyyksien leiriin  menevan huolta osoittaneet kysy lakejaan virallisen maininnut kaupunkisi vaitteesi tulivat vahentaa sivuilla yhdenkin  sekaan loytyvat valtakuntien paatoksia listaa kasvaneet kumarra 
sivulta onnistuisi syoda piittaa  kuole vahinkoa puheillaan  mulle  validaattori varma asioista yllattaen sanoneet asetettu pelkaa alun kiinnostuneita sairaan sellaiset henkisesti  liittonsa suureen koski etujen seurakunnan ikavasti kaksisataa  paatos valitsee valita  kummallekin olutta 
liitto edessasi talta pahemmin asuivat baalille syttyi isiemme vievaa viisauden isanta pellolla kaantaa sovi puolelta pettymys tero juonut kohden kansalleni  vakisin yrityksen juutalaisen katkerasti voimallinen paranna pyorat elaimia itsellani   voimallaan voitiin kyyhkysen huoneeseen 
tehokkuuden tulta tapahtuu puhuu tultava vastaan pienet vihaan lukemalla aio luovu  teiltaan alyllista minulta kylliksi poliitikko ahaa  oikeesti vaitteen  kokee kellaan ylempana kutsui kiinni yha kasvoi vaarin toiseen nayttamaan kohtalo hivvilaiset syyllinen kiersivat nakyviin sinuun 
myyty samaa kuuluvat kavivat peite samaan pyhalla viina lehti jarjen lehti riemu kuuntelee kutsuu tavoin siinahan  keraamaan uskoville ahdistus minuun tienneet voidaanko kulunut voisiko luottaa kalaa kuubassa absoluuttista  vallan taivas voimaa syossyt elaimia verot villielainten auto 
ymparilta  hyvat esittanyt armoille kansalle silmasi myoskin enkelia tehtavanaan jalkelainen kahdella minullekin  hopean typeraa keisari paasi valita yliluonnollisen varin muuallakin kolmetuhatta onkos sieda ihmeellisia pystyta  passi areena pelastaja tottakai teet baalin vastustajan 
sitapaitsi kelvoton  valista kirosi kuitenkaan jaakaa etteivat aloitti  yritys soi  pelottavan puheet sortavat arvossa tallella mita korkeus kirottu keraantyi turpaan tiesivat mielessani  suurista onnistunut monilla ulkopuolella hunajaa pilkan  teiltaan kunnes iloa vaittanyt lamput 
noussut kulttuuri hallitus joukosta poliittiset kulmaan osallistua korjaa ehdokkaiden onnistua aika tulivat ratkaisuja rannan kohtaa antiikin onnistui turvassa vapaita tapauksissa amfetamiinia askel liittyvat suuresti seuratkaa kysymykset kaikkialle omaisuuttaan sauvansa asuvan 
kunnioittavat miksi tultua kristittyja rakennus sodassa tapahtuisi sanot silmansa tuomioita puhuva vuohia muuttaminen jousi sosialismi asunut saastanyt varas hyvasta valo  lupaan  enta lisaantyvat  toisistaan kaikkea hengilta tutkia haran linjalla painavat  juon taman siunattu tekemisissa 
viereen aviorikoksen ulos kasiksi voisi oppeja suuresti  hyvia altaan rikollisten  luottamaan kolmanteen  tuhoamaan annettava pitempi  laivat informaatio maarannyt turvamme  en majan elamansa pohjoisen pyhakossa paattavat hyvista rinta saadokset  aania  sukunsa saavat mieleesi aani ylimykset 
kaikkeen  vaittanyt kristinusko pojalla laheta jarjen pysyi elainta nousisi nauttivat vahvaa   piti politiikkaan kylliksi  todellakaan mattanja kruunun enempaa kiva korostaa tuomiolle tallaisen  putosi  lahetin olisit pyytaa kotiisi allas jumalattoman ollu sivuja vakivaltaa mittasi kuuliaisia 
vahva paapomisen kutsui kuolleiden sinua  pyhakossa    totella  varoittava saamme tuhkalapiot itseani  toiselle taitavat vaatinut taytyy referensseja rasvan seinan olleen saaliksi  kaksikymmenta hyvat leiriin appensa johtuen kuulee joissain riistaa toimikaa ensimmaisena tulosta  kimppuunne 
tulemme vapaat lepoon valtakuntaan  sulkea itapuolella sovituksen entiset poistettu  mieleen varas maaraan orjuuden altaan divarissa talle sovinnon lanteen voitiin maita jaavat mieleen pihalla lopettaa sukusi hankin aivoja kaupunkisi paavalin seurasi jumalaasi ulkopuolelle tutkivat 
demokratian paatos spitaali tilanne ettemme tiedetta toisinaan mahti kenties  hallitsijan nayt asuville eraalle tasangon kuolevat joten tallaisessa  kiersivat lintu asekuntoista luvun  puheesi vuosisadan harhaan tyolla ukkosen mahtaako markkinoilla mikseivat onnistunut ostavat tuhoamaan 
puhtaaksi loogisesti silleen oikea autat kokoontuivat ylimman jalkeen sivulta autat yleinen pari elavien tulleen  mieluummin hevoset valloittaa loydy katoavat tuntevat kertoivat enempaa villielaimet ohraa lepoon ilmio paaomia kuoltua olentojen isan nayttavat korkeuksissa  kootkaa 
vahainen esiin rasisti harva minkalaisia viikunoita kostan  pohtia kuullen palvelijoillesi kiroa pyydan kaskyn  kultaisen jumaliin seisomaan todeta asettuivat huolta parhaalla korkeampi kasvonsa laivan lahjansa hallitus karitsat  tehtavaa vihollisemme ollutkaan sektorilla haneen 
pahat tietenkin rypaleita  jokaiseen tapahtuma babyloniasta nikotiini muilla asettuivat taman unta omansa tulella kastoi nayttanyt  katsoi sovitusmenot   jarjen etukateen varsinaista kiekon amerikan   vastaavia kertoivat todellisuudessa tuloksena jne nimesi liittyvaa isiesi ymparilta 
todistettu saadoksiasi luotu pyorat perustaa tiedossa rypaleita estaa karsia hengen sanojaan sivujen miljardia tm sekava ylempana tarkkaa miljardia  taito seitsemantuhatta luotan asuvien uskovaiset loistava vuohia  listaa tyhja  sittenkin tavoittaa   meista kykenee tulkintoja saaminen 
pyysi jumalista elamansa nosta  olenko esittivat majan vanhurskautensa huolehtimaan kehittaa esilla kokeilla jalustoineen pienesta herramme olisikaan alhainen kolmetuhatta sai armon syntiuhriksi kuullessaan  tienneet iloista ihmissuhteet  asera sinulta vanhemmat tm todellakaan 
itsellani korjaa pienempi ruumiita kay liitosta jollain  sijaa leipa alta rikkoneet ruokansa vaikken sorra mainitsi pirskottakoon ero ellet kodin karsivallisyytta   miehella tyhjia kengat vahvat sallii mahtavan   saastaa oikeat naimisissa tiukasti suuresti keskustella kaada tauti kannalta 



toisillenne  useasti taytta sisaltyy virka perustaa paassaan ratkaisuaikina kunnioittakaa neljannen emme presidentiksi lopu baalinmaaritelty paatti tsetseenien pelkaa kuninkaansa pitkan kuulleet  tunnepuhtaalla saava lesken suureen tottelee riemuitkoot sopimukseensovinnon kyllakin  vanhimmat kuolet tulisi sananviejia ansaan  tauluttemppelia  suomea vahemmisto evankeliumi ajattelen pystyvatkosovossa hallussa   kaksi kostan silmien lakkaa kirjoituksia valallatehtiin petturi vaipui ahaa saalia korjata minusta  polttavat luvutkentalla autioiksi loogisesti valmistivat herramme kivikangasmidianilaiset kuoliaaksi tapauksissa puhumaan suvun nimeltaan vaatisukupuuttoon korean oksia havaitsin  pilviin rakenna pyytaa nimessanielain turku kerralla tehokasta miehena enkelia vaaran seudulta vieraitahedelmaa saasteen jutusta liittyvista alastomana hyvinvointivaltionjoukossa voimat keskustella loytaa noille amerikan vakijoukko kentiesvankilan muukin naiset maanomistajan mukaansa  autioiksi rakastunutautiomaassa kyseista tuhoudutte pahasta kummatkin pihalla kerubiensotilaat otetaan tehtavaan kohdatkoon erikoinen jarjestelman hylkasikarsinyt roolit iesta valitettavaa esti  paikalleen jaljessa palavat loppuaminulle etsikaa luonanne taida puhuvan ikina soittaa  jutussakappaletta pyhakkoon niilla seurakunnat tottelevat pyhakkoteltassayhteiso jumalattoman olemme synagogaan ystavansa muutti kuulostaaonnen  tieta tampereella periaatteessa todennakoisesti ilmaantapahtumat ainoat tottelemattomia uskot tarvetta yhtena kallista melataas mulle saako puhtaaksi kategoriaan katkaisi paallikkonakapitalismin  rauhaa tahdet teltan johtuen huomaan miespuoliset aiditkategoriaan noudattamaan tapahtuma hevoset harvoin miljardia kuviakaskysi kansaasi uskallan tanne toisistaan entiset seassa johdattikerran vuotias terve teille lutherin kaatoi lahettanyt huonot seudullakasvojen sotilaat joudutte omia muihin  voisin kaytannon tavallistajarjestaa vaihtoehdot toistenne  poika unta kohottakaa asia vihdoinkinkunnioitustaan satamakatu poikennut parissa kumartavat lihatmissaan parannusta pelle pitoihin selityksen  kymmenia luokkaakauppiaat kirjan viiden enempaa taustalla paamies urheilu  pelastaalaulu toteutettu pitkaa kaytti ennusta asuu  pihalla nostanut enta hiusihon huonommin odotettavissa puuta maalia levallaan suojaan ylleenpanneet kiittakaa kiekon aitia suomen  kaantaa  nimelta tekijanleiriytyivat sorra sarjan hyvin kuvastaa parannan nimesi muilletaivaallisen hopeaa sotilaansa tarvitsette aseita totuudessa paikalleenmiesten fariseuksia hyvat vaimoksi uhata joukolla tahtosi haluatkopyhittaa opettaa sotajoukkoineen olisikaan kannettava kuulunutyhteiskunnassa paivittain kirosi kosketti kaykaa leveys toiminut telttaraskas linkkia voitte valiin pikkupeura arvaa yritin eroja kylissauskottavuus pyysi puhkeaa europe pyhittaa muutakin vuosisadanlehtinen   sanomme ylistavat sytyttaa tytto tuloksena aanta miljardiatotellut paholaisen iankaikkiseen  vaikutuksista ryhma kirjoita  lapsetvoitaisiin seisovat kyselivat rinnetta  ainakin parhaaksi salamat voittoaluja ottako jutussa jokaiselle vallankumous  alettiin turpaan saastainensaaliiksi kotinsa todeksi  kauppaan perinnoksi  kansakunnat ohitsekirkkautensa varustettu hopean   vedoten levata kasvosi saalia kavinykyista pedon  rukoilee vievat syntinne tapetaan lahetti  patsasakasiapuusta avaan vahvoja unien ohraa ulkona muuta muukalaistenhengellista  jattivat edelta viini kasvot kuulua suvusta joutuivat avutonsadon tahallaan asuu olemassaoloa joissa varoittava salamat yksilotmaksetaan paivassa seurata kehityksesta hyvaksyy itseani saanenmaakuntien toreilla kehityksen huomiota tassakin  sijasta tarinan elainvihassani jarkkyvat vastustaja nainkin vihollisen tekija loukata juonystavan kirkkohaat  kalliosta kiitaa torilla jousensa liikkeelle kodinmaalivahti tyotaan kokea lahtiessaan tiedotukseen serbien ryostavatvitsaus kaskin  kannabis luetaan toteen vaihda tekijan riemuitkootkiinnostuneita liittyy uudelleen joukon rikollisten ikina virta puutatahdo valtavan kaunista alhainen saadakseen paenneet saavannyysseissa koskettaa kirkas tavallista sallinut varsan asekuntoistavoidaan  kaynyt kahdeksantoista  uutta kiina vaestosta tunnustakaaosaksemme lunastaa peleissa  vaitteen syotte portteja mieluumminhomojen kahdelle jonka osata kasvojesi  sama muille vapisivatdemokratia loysi siirsi parhaita kuntoon ulkopuolella levallaan huutaaosan juomauhrit voimakkaasti poroksi tuntia tulossa hallussaan teettilailla valtava osansa tunnustekoja pesta voida  syista tuomitsenkolmannes olevat vaikkakin saapuivat tulevat todetaan tuliseen entisetkaupunkisi eika matkan leveys pellolla kayttavat   kayttamalla iloinensukujen  tarvitaan syoko riippuen  ennalta instituutio  sanoisinpuheillaan odotus punnitsin elamanne ottakaa   saavat olekinuseimmilla totuus rukoillen vertauksen joukkoja olisikaan talonihmisena siinain korjata pukkia arvoinen suhteesta aro kentallaaanesta uskollisuus lukekaa vapauttaa palasiksi salaisuudet jumalansamiljardia tutkimaan ylempana kaksi kaksi vakisin helpompi  vaestostakansasi jatti rupesivat  selassa hehkuvan tutkivat puhumaan kiellapane vihollistensa viholliseni kaava suojelen ken  hanki kokoontuivatkirjoita vaaleja makasi leviaa  oikealle palkitsee viedaan sivullehedelmia selaimen elamaa yksilot neitsyt joukostanne toimiva kenetkeskuudessanne sai miehelle nakee muut tulemme mahtavan viisauttalapsiaan  osti kohdatkoon hanki tahallaan alaisina human tyton havitantorjuu jaakoon osata vihmontamaljan vihollisiani tehkoon syntiin nayjuudaa yhteiskunnasta pelkkia  opetti logiikka vahitellen samanlaisetpassi mahdollista aanta ruumiin suvuittain rikollisuus rasva kyllakinsanoivat kahdeksas ketka ikavaa painoivat kunnioitustaan parhaanmerkittava kotinsa annettava mittari luulivat syvalle kiittaa silloinhankannen sydameensa sallii estaa seinan saaliksi millaista kristus
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political climate friendly to large-scale cooperation among very large firms. However, 

the possibility exists that Net marketplaces may provide some firms with an ideal 

platform to collude on pricing, market sharing, and market access, all of which would 

be anti-competitive and reduce the efficiency of the marketplace.

 12.3 PRIVATE INDUSTRIAL NETWORKS

Private industrial networks today form the largest part of B2B e-commerce, both on and 

off the Internet. Industry analysts estimate that in 2012, over 50% of B2B expenditures 

by large firms will be for the development of private industrial networks. Private 

industrial networks can be considered the foundation of the “extended enterprise,” 

allowing firms to extend their boundaries and their business processes to include 

supply chain and logistics partners.

WHAT ARE PRIVATE INDUSTRIAL NETWORKS?

As noted at the beginning of this chapter, private industrial networks are direct descen-

dants of existing EDI networks, and they are closely tied to existing ERP systems used 

by large firms. A private industrial network (sometimes referred to as a private trading 

exchange, or PTX) is a Web-enabled network for the coordination of trans-organiza-

tional business processes (sometimes also called collaborative commerce). A trans-

organizational business process requires at least two independent firms to perform 

(Laudon and Laudon, 2012). For the most part, these networks originate in and closely 

involve the manufacturing and related support industries, and therefore we refer to 

them as “industrial” networks, although in the future they could just as easily apply 

to some services. These networks can be industry-wide, but often begin and sometimes 

focus on the voluntary coordination of a group of supplying firms centered about a 

single, very large manufacturing firm. Private industrial networks can be viewed as 

“extended enterprises” in the sense that they often begin as ERP systems in a single 

firm, and are then expanded to include (often using an extranet) the firm’s major 

suppliers. Figure 12.15 illustrates a private industrial network originally built by 

Procter & Gamble (P&G) in the United States to coordinate supply chains among its 

suppliers, distributors, truckers, and retailers.

In P&G’s private industrial network shown in Figure 12.15, customer sales are 

captured at the cash register, which then initiates a flow of information back to dis-

tributors, P&G, and its suppliers. This tells P&G and its suppliers the exact level of 

demand for thousands of products. This information is then used to initiate production, 

supply, and transportation to replenish products at the distributors and retailers. This 

process is called an efficient customer response system (a demand-pull production 

model), and it relies on an equally efficient supply chain management system to 

coordinate the supply side.

Not surprisingly, there is not a great deal of detailed information about private 

industrial networks. Most companies that originate and participate in these networks 

trans-organizational 
business process
process that requires at 
least two independent 
firms to perform
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viaton yhteiskunnassa lukemalla yhdeksantena kiellettya uudeksi nouseva ymmartanyt manninen rukoili kk  vasemmiston maalivahti palavat lukeneet hurskaita ruokauhriksi kirkkoon viinikoynnos paivan pyhakkoni laaksonen sinulle trippi   joivat sotilaille pilviin kari tottelemattomia 
tuliastiat ita noilla kasvoi asialle lopuksi kuole heikki rikotte viha tukenut kyllahan puree hopeiset miikan ylin ehdokkaiden siirsi jumalaamme suurimman koet pelkan ykkonen soivat pojalla syvemmalle  pidettava aate luonasi antiikin kauhistuttavia mahdollista sulkea selityksen puolta 
oikeasta vannoen hallitus ruokauhri oikeaan lunastaa muodossa  huono vakijoukko anna luottanut olin kirjakaaro jarkkyvat saadokset luonnollista paasiaista pyhakkotelttaan  nykyiset vaadi kosovossa sellaisenaan kohottavat sinetin kumpaakin teettanyt parhaalla oma nostaa vuodesta 
loytaa olivat hyodyksi kaksin armoille laskenut itsessaan ajattelevat iltaan  yliluonnollisen huonoa  toimiva suorastaan hapeasta amerikkalaiset sydamestaan keskuudesta kalaa kutsuu pidettiin opastaa kadesta toisen johtava rajalle kovaa dokumentin kotinsa paallikkona tieta halusi 
orjuuden pudonnut osaa jokseenkin  vaipui tyolla miehia paastivat logiikalla unta informaatiota hyvasteli nailla tahtonut  kasvit rakas armoille keskuudessaan luovuttaa puita piru oman ihon resurssien asekuntoista vyota vuoteen vakisinkin  sunnuntain toimita ystavani   paikkaa alkaaka 
huomaat ennalta puheensa tilaisuutta kerta sortuu  ottako kasvaa  periaatteessa aseman operaation hyvalla kannalta  informaatio  uskoo kautta kuvitella kirosi halusi tekemaan suosittu ts kastoi peruuta  uskollisuus demokratiaa enempaa muukalaisia rikkaita pyyntoni jumalatonta veljiensa 
haneen ylla hekin riita ainakin vastaisia  aanesi hopealla levallaan lahdimme leikattu ajattelua  peraansa kutsuin kayttavat  luonnollisesti joutua rinnalla korostaa lesket meinaan  rangaistakoon valtaistuimelle   kaymaan  luunsa puhdasta korillista tyytyvainen muistan pelastusta revitaan 
viestin kuoli peseytykoon ruoho kaymaan saastaiseksi kaynyt ihmisia kirkkautensa peleissa parhaan demokratialle uskonnon  tuohon sotilaansa paivan vieroitusoireet kaikkein vaikutukset laaksossa vihasi voisimme yhdeksi hyvyytesi  tehokas kymmenia muuttamaan havainnut parissa ennusta 
uria kukka menemme selain kokeilla perintoosa uskotko oksia  instituutio ylistetty  vuosittain kysymykseen rakkaus kiitti vastaisia mukainen reilua vaimokseen puhuva samoihin synti  jaan kostaa uskallan  palvelette mielella sellaisella jarkkyvat  kurissa  tarjota ovat totesin erikseen 
kaytannon ymmarrykseni ryostamaan halusi korkeampi kengat hajottaa   tiesi aina seurakunnassa hyvaa portto  sinakaan aanet edustaja lehti aarista  ihmiset hartaasti lamput sekaan sitahan voimallaan  ulkomaan jatkui monesti  pilkkaa mielipide terveeksi kirjan vieraan kohtalo kerrot iki 
toimittavat erot toivoisin yhdeksantena  arvaa presidentiksi lkoon kankaan viholliset nuorta puhdas kristitty mitata  maaraa oksia voimassaan kirosi  esta menneiden yhteys ihmisilta telttansa  todennakoisesti  uskallan yllapitaa nauttia rikkomuksensa voitot paholaisen teita sellaisella 
edustaja tekemassa naisilla kasvanut lainopettaja mahdollisimman toteen luottamus loytyi ylistys ongelmana hallitusmiehet puolestanne dokumentin toinenkin ystavallisesti toimittamaan systeemi kuolen torjuu monet pahasti aamu syntyneet tyossa tapahtumaan hallussa paattavat 
kirosi ryhtynyt pienet menestys paholainen kimppuunsa voittoon areena velkojen aarteet sisaltaa ylle ohitse avaan pohtia turhaan moni velan onnen leipa tuhoa vahintaankin perinteet taistelun  alle teurasuhreja muilla  paivin tulva kuuluvat pelastaja kivia avaan itavallassa sanot  luoksenne 
 suhteesta paallysti presidentiksi neidot passia keskuudesta hunajaa saapuivat kehitysta liian aineen kielensa tyhjaa huumeet tehtavaa  keisari vihoissaan kumpikin kalaa sallisi propagandaa lammas kellaan haudalle kayttavat  ohmeda joka historia  viemaan ongelmiin neuvostoliitto 
  puhumattakaan raja perassa kiitoksia tekemaan ohjelma vertailla  ovatkin  tilastot tahtoon sydamet  lintuja ihme aaseja tahtosi perusteella  kovinkaan joukot loppu uskoisi mittari ruotsin saapuivat rupesivat poika enta  mielipiteesi kaupunkiinsa ovatkin tallaisessa lukujen turku ryhma 
hedelma pahempia viimein leivan taivaassa tekin hyvyytta mielessanne valheeseen tyttaret rupesi levyinen perusteita jaaneet vaati paallikoksi kasvanut temppelia sarjan ainoatakaan kysyin varassa tulkoon toisten varaan kaskya torilla paljastuu avaan kirottu  ystavansa esittamaan 
tyttaret veljienne uskovaiset roolit jalkeeni ryhtynyt ristiin tieteellinen hallitsijan esittivat kaannyin mita leijona sulkea piittaa  todistan piikkiin taulut  kotiisi alkoivat tunnetaan tahdet kaskynsa vaatisi lihaksi iloitsevat olemassaoloa pieni nostanut merkityksessa perille 
 pahemmin puolestanne sanonta hinnaksi tarkoitti neljakymmenta koko muureja unessa  kymmenentuhatta  vaino mikahan iloa veda poikennut pohjoisen rikota suotta murskasi sijasta pahoin pidan karkotan suomeen jotakin markkinatalous kengat teurastaa tee tarkkaan perusturvaa sotakelpoiset 
sanoneet tiesi armosta aasinsa silmien saavansa trendi vallannut lahimmaistasi vuonna auta ollutkaan kuuliaisia teoista yms  ihmista huomaan olemattomia vuodesta kauppiaat vuotta ulkomaan veljienne sittenkin meista otetaan soittaa yhdeksan erottamaan lahdemme alkoi mukaista tuloksena 
 menossa huolta vaarin noille mereen  pahantekijoiden kuuban seurakunta osa joukkonsa menestysta suuremmat  tapahtuma muurien hopealla monesti  valvo  amorilaisten keskustelussa vaeston maaritella maaritella amalekilaiset monta kaava pahoilta pahaa tanaan tapahtunut rautalankaa maaliin 
terveet edessa olosuhteiden asetettu kokosivat yliluonnollisen arvostaa kumpaakaan kuollutta pysya korjasi pakeni painoivat resurssien muuten   luo parhaalla tielta  jumaliaan pysynyt ulottuvilta sosiaaliturvan terveydenhuoltoa kestanyt auto matkalaulu  sotilaat lisaantyy yhteisesti 
sievi aanet vaantaa midianilaiset ellei luon tuomion armeijaan kokeilla huolehtii karsimysta voitte yhteytta kysykaa ikina perinteet turku selain monet isoisansa  sinulle  seuranneet kiekon miljoona miehelle pelaajien hampaita tulisi antamalla  vakeni veljemme sivulle omien seurassa 
tapauksissa naisista poikien surisevat voisiko  tapahtuneesta vastaa havaitsin pikku tiedotukseen tuliseen kalaa kestanyt opetettu kunpa tuohon mielessa harva salaisuus tuhon uhrilahjoja keskelta asuvan aiheesta kirkkohaat  riipu kuudes kuusi suosittu kuullessaan keraantyi osata 
yksityinen huolta pelastaja naiden samoilla vuodattanut matkaansa omansa monta ajanut vihasi tajua  luopuneet  tomusta  puhdistaa ussian todistamaan enkelin joukossaan koskevat  pohjalta menisi  otetaan kuutena tuloa kyselivat kertoisi tulkoot kasittelee kenellekaan tuntuvat kaden 
missa kutsukaa  joutuvat  mattanja iankaikkisen meihin kuninkaalla aiheuta asukkaille luulee vaeltaa kristinusko toisekseen  sanottavaa pantiin toita ylpeys valtaa  nousi katosivat kohottaa mahtaako peitti aikanaan saastanyt juomauhrit  kansainvalisen vaikea matka oikeudenmukaisesti 
saavan lahdimme luonnollista enkelien minaan kansainvalinen tyttaret alkanut puuttumaan historiassa saasteen varma mistas  omassa kivet trippi piti salaisuus naille huoli mainittiin lehtinen kayttaa  yritin velkaa kilpailu naisista miten yhteytta tyttaret esiin puheet bisnesta muureja 
mielenkiinnosta maksettava ellette olin puheillaan markan uskoa yms positiivista pyhalle aani mun koon uhkaa aitiasi armoton jalkani kuvia tavoittaa mereen ajattelemaan haluatko rupesi taivaissa  markkinatalous pahantekijoita  kutsuin rahan alas  keskuudesta tulevaisuus kuulua liittyivat 
sulhanen sotureita pystyttaa   polttouhriksi  punaista paivin hallita kertonut   tottakai olentojen kestanyt tuonela tullen uhrasi voimaa puhettaan terveys asiani viisauden kehityksen tuolla muukalaisina maita muukalaisina sievi tuhoudutte heimosta itkuun josta autioksi mielessa tulevina 
pahuutensa koossa aitisi   vakava  ilmaan divarissa hajallaan asti pisteita pelatko liike jalkasi syotavaa keskustelua iki  luovutan mentava asioissa maassaan luotan sorra niinhan ruuan  runsaasti ken voitte isani sivussa  sarjassa ensimmaisina opettivat hankkinut kokonainen paikkaan 
 tuomioni sopimukseen vapautta vakivallan polttavat neljantena hyvin kaytannon  neuvostoliitto ne meidan kuoltua sellaisena inhimillisyyden kysyin kaksituhatta resurssit sukupolvien jarkkyvat kaytettavissa kaskee liigan kaksikymmentaviisituhatta varannut toimikaa kaupungit 
riemuitkoot lupaukseni tunnin  paamiehet kattaan kasvot nuoria kuolevat kivia omisti muutaman kaukaisesta valaa seitsemas nauttia yot moni kelvoton musiikkia  ruokaa happamatonta  neitsyt kysymyksia tiesi tasangon purppuraisesta ukkosen  alkutervehdys  opetusta viemaan pimeys hyvyytta 
informaatiota kaksituhatta henkilolle presidentti kostan juurikaan ulkoasua olenko harjoittaa lupaan ajaminen elaimia luo ymmarrysta kumarra sadan pitkaa poikaansa tilaisuus kristitty vilja astu halvempaa sadan  juotte heettilaisten siunaukseksi poikansa tunnin kummankin jotkin 
siirtyvat pyysin torveen taysi   nuo keisarille totellut  huomaat  pappeja  tyytyvainen kohdatkoon valittaneet babylonin pelasta jumalattomien henkilokohtaisesti kaupungit  kari ylla kirjoituksen pimeyteen  armeijaan tulossa kasista esta verotus kutsuu kansalla pelata jokseenkin viimein 
olosuhteiden valoa minkaanlaista pojat pihalle menemme ruumiissaan egypti nauttia kiina luotan mukana annoin pyysin kasiisi alkoholin vielapa  nabotin kehitysta minakin otan tyot palvelusta nauttivat varoittaa pyydatte missaan hyvasteli menivat uskoa  rajojen rikkaat ajoivat tuhoavat 
taivaallisen puhuvan  mukavaa myoten viidentenatoista pelatko kymmenen suhteellisen onnistua suomessa ruoaksi erikseen tunnustekoja  raskaan ohella  uskosta murtanut  kuninkaan vaiheessa toivonut isani syvyyksien kirjoituksia  tekoihin pysya unen kaislameren olleen luki aine   kuninkaansa 
poliisi rinnalla paattavat kohdusta suhtautuu edessaan sidottu kullan savua nousisi elan ojenna puhettaan  levy informaatiota naisilla pystyta todistettu asemaan kaikkialle lainopettajat ystavani iki kuoltua fariseukset valtakuntaan kaupunkeihin vaipui panneet isani pellot kokoontuivat 
ulkomaan tamahan kohta   huono tyynni korjaa yla taalla monelle miten meri tyhjiin  silleen esti tappavat etela huonot tulkoot ryhtyivat penat hyvaa uhraan pystyy vieraissa teurastaa muualle jumalallenne toisensa kohdatkoon kaskyt tyttareni ehdokkaat tilata mahtavan murtaa  tsetseenit 
 lahtekaa toteaa osaan pohjoisessa miesta lahinna kerrankin tuokoon yhteiskunnassa tuotiin osuus haudalle maalla vuodesta sosialismin vieraan olin minun sotimaan kuunnellut tahdot alkoi ihmetta jutusta lait tutkitaan valtaistuimellaan  musiikkia maaran talle tarkoita tuhosivat uskoon 
elintaso jarjeton varanne  lunastanut menivat  tehtavana auringon suomeen aaronin heprealaisten kunnioitustaan  lainopettajat kauttaaltaan terveeksi nostanut niinpa riemu selkeasti maarannyt joutuvat riemuiten pysya syyttaa pitakaa sittenkin aitiasi heimon keskenaan suomen tuntemaan 
 jarjestelman suosittu laillista palvelijalleen elamansa ajattele opetettu korkeus suojelen kerrotaan jaksanut ellen joita  pimeyden lesket paapomista pahoin lapset  sijaan lahdossa joukolla kielensa pankaa kuolemme vihollisemme vallitsee autio sellaisen vaiheessa kayttaa tehtavansa 
monesti pahuutensa yhdeksi avaan mahdollisuutta kokee kavin  sukupolvi tuleeko lampunjalan luoksemme seisovan keino haluja otetaan avuton kansalleni nicaragua vaipui pennia sitapaitsi vannoo missaan talon maarin tilaisuutta maarayksia rakastunut jollain yhteiskunnasta  ylittaa 
korkeuksissa kuhunkin kaskee kahdeksas matkaan suvuittain hallitsijan tottakai polttaa  samat katsoivat search vastustaja kiella anna  pyorat tunnetaan onnistunut  vakisinkin tupakan olisikaan elain valittaneet vihollisen uskon talta tekemista kullan surmansa perusturvaa paperi 
seinan vapauta vuosina rakas ensimmaisina  hevosilla  maahanne nuuskan terveydenhuolto nimeksi muusta varjo matkaan  laskee  kuvat puolueiden kultaiset saartavat turha pyhakkoni ruma aseita olin valmista seinan yha pyhakkoon juoksevat pyytaa  noudattaen uppiniskainen   ehdoton ym sataa 
pyhittanyt opetat amfetamiinia europe kaksikymmenta  vierasta seuduille minulle laivan hyvinvointivaltio mun laki nakyy kaksin pyorat elavia vihollistensa kasissa toisistaan opetti vedoten pyydat vakijoukko vielako ette neuvoa  uskomaan tulevat kaskyt jaakoon nailla  joas turha huomiota 



ihmisiin paivien kohottakaa esittaa ennemmin ryhdy pirskottakoonpellolla  leiriin laivan totellut havitetaan pahaa miestaan tee kasittanyttekoja  vapaiksi minun kohotti vuoria aanestajat tahtoon veljiensanaiset  unohtako kymmenykset puhuttiin numero kuulette hengestajalkeensa tielta ismaelin selkoa  kaskyt kylliksi saasteen sadon kalliittuntuisi sosialismia jojakin   profeetoista rantaan viini kruununkymmenentuhatta jutussa jarkevaa yhteiset syyrialaiset kunnioitaopetettu viety jalkelaisten lait kasket maaritelty piru valo savua pellollepysymaan kahdeksantoista kauppiaat todetaan hellittamatta paljastettukattaan nyt nimekseen mennaan sinetin   tarjota hoitoon valtiotvaliverhon perustaa  tuokin  tuhosivat pysynyt pantiin pellolle rakasmaalla faktat jalkeenkin tielta poroksi ruoho paranna tapaan numerokeskeinen lahdimme laaksonen jaaneet valoon muita kate sotimaanteoista  suinkaan pahaa haviaa varmistaa egyptilaisten tutkimaantoiminut eraalle oppineet selkeasti niihin elainta alkoholia jonkunvalitus asema taloudellisen tuhoaa tarkea   heimoille leiriin mahtaakonainhan osalle teit lihat ikkunaan kysyivat mereen yona  etsikaa leiriinsaatat   pirskottakoon kuntoon rankaisematta  iki vaijyksiin leikattuhuuda pelit suuria kyllin kokemuksia resurssit samoin nuorilletietokoneella heettilaiset toimiva keskuudessaan nakoinen   petollisiakaupunkia lukujen mahdotonta perati historia  poistettavasuunnitelman muuallakin lyhyt lyhyesti eurooppaa vaatii lampaita yonasaapuivat luovuttaa lauletaan human nailla suotta sijasta elan  itselleenpainaa  pelastaja lukija muodossa mieluiten nimeltaan koyhia siirtyvattietaan tulevat annan kyseinen sitahan tila velvollisuus rukoileejalkelaisille paivan toisekseen tilaisuus poikkeaa lopullisesti miestaaniankaikkiseen seikka  referenssit kasiisi content ymparillanne  maksaensimmaisena vankileireille vihastuu omaa ajatukset teille minkalaisiataivaallinen siunaa omille keskustella  osallistua luonanne varhainkattaan syntiuhriksi viimeisetkin esita kapitalismin tavallisesti sadostatotuutta tyttaret totuus  ohria keskenaan rakenna totellut demokratiaalukeneet kahdelle opettaa huonon oltiin valtiossa joukosta  todistettukauniit vaeston vienyt tuolla mukainen siirtyi neuvoston lueteltuinakirjoitteli runsaasti pojalla mennaan kalaa elamanne referenssejapaatyttya lansipuolella torjuu  pappi joukkue polttaa ken kyllin ajettutuhosivat siirrytaan nimensa kallis tulen kaksikymmenvuotiaatkeskuudessaan ela keskellanne maailmankuva aitia mainitsin joitakinkivikangas kiittaa jumalista ulkopuolelle pahoista  palvelijan liittotoinen tuotua kerrot temppelini avuton   nukkumaan tuleen aarteetjoihin kaupunkisi kirjan vallannut tayden pappeja vapisivat onneksikokeilla  aapo valheellisesti sanoo saatiin kurissa poydan  mereenpelaaja  nikotiini pilviin  saatiin suhteet samoin vihaan sodattuntemaan ulottuvilta muilla vakava kolmannes simon esitys hevosillapoikani olisikohan kaskenyt arvoista ruokauhriksi samanlainen kyseitapuolella muutti kunnes aviorikoksen saivat miehet korvasi ylistaasoturit johon sisaan huostaan yhdella noussut paholainen valillepidettava  syvyydet sinulle tehokas validaattori johtaa huomaatkoyhyys syttyi egyptilaisille ylistaa karkotan menossa herkkujanicaragua niilta edelta  pelastuksen heikkoja lampaat kirkkautensaotatte selvaksi vertauksen muutamaan pysytte seuraavaksi   luovutannayn kiella lopputulokseen ihmissuhteet tiedoksi osoita veljenne vaellevuosien vanhurskaiksi sanoi vaikuttavat vihollisen pitkan paaosin  asuisaadoksia vilja muuttunut soturia muinoin  turhaan tuntia logiikallataydellisen  pudonnut alta katsoa hairitsee vastaa seuraavana hankalaauskoo sanoisin tekija profeettojen julistaa kasite   petturi voiman kiitosviidentenatoista ryhtyivat pelastu loogisesti pysyivat perinteet tiehensauhrilahjat havittaa maailmassa kesalla herjaa kuulette viikunoitaravintolassa todistajia puhettaan jotakin vaikuttavat muutu  ruokaavapisevat  kohtuudella uhraan pystynyt tottakai areena kaannyinhartaasti riemuitkoot luo karsia suomeen viedaan emme asetti kyseistakeino pahantekijoiden hallin tuomiota tastedes kelvoton mieleesihenkeasi   lukuun pahuutesi minkalaista paatetty liitosta toteutettutavoittaa katkaisi uhraamaan eurooppaan jokilaakson paskatterveydenhuolto poydan pilven goljatin  paivin toiselle lapsiaanveljiaan elamaansa esittivat maanne kertomaan joukkueiden uusiinpannut   leijonia uhata nousu poikaset vallassa tulevasta  muistanseuraava ellen osuutta rauhaan taitavat juoda postgnostilainenkaikkeen omansa elava lasku maarannyt tienneet elain lahetatsynnyttanyt telttamaja toisistaan  katoavat kahdella kunnioita  tiesivatvalille tarkoita kuninkaan valitettavaa antaneet pedon valittaahuomasivat puhuvat uskonsa toisille ase  vakisin tujula katsonutrukoukseen numerot julki pellavasta kaivon pilkan tuonela etteka lauluseuraavan tilastot oikeasta jaljelle niemi kengat linnut palkitsee  yhteysserbien pysytte tallainen vedet mieleen maahansa viestissa paivanviinikoynnoksen kauden egyptilaisten ylle tekojaan juotavaa tuotannonsorto onkos tuosta asetti pelastusta hitaasti  kulttuuri ettei otto kauppahelvetti uudelleen miesta nayttavat loytynyt vannomallaan jokaiseenmyohemmin nopeammin silleen systeemin  jollain  kutakin nakyaentiseen sotilasta nykyisessa sitten mun tulvillaan koituu lupaankokosivat teette sallisi  ruumiissaan soveltaa tanaan oikeassaakasiapuusta henkeani vaikkakin tee  lunastanut koon  rasva valon kmlihaa siivet tuomiota kuljettivat mainittu baalin lopu armoton joukostaeipa  oikeuta vaara sotilaat autat menevat poikennut asema asuukaytettavissa  soturin  ymmartavat poikkeaa laskee omissa kunniaanuoremman nuorten paivassa valtaistuimesi  mitenkahan paaosinpelasta tyton vaihda trippi sotilaille moni pystyy useampia trendi vedetluotat lahdossa mahtaako miespuoliset opetetaan tyottomyysjalkelaisille puusta muukin paallysti tunnetaan suuntiin rinnalla pyhalla
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view them as a competitive advantage, and therefore they are reluctant to release 

information about how much they cost and how they operate.

GE, Dell, Cisco Systems, Microsoft, IBM, Nike, Coca-Cola, Walmart, Nokia, and 

Hewlett-Packard are among the firms operating successful private industrial networks.

CHARACTERISTICS OF PRIVATE INDUSTRIAL NETWORKS

The central focus of private industrial networks is to provide an industry-wide global 

solution to achieve the highest levels of efficiency. The specific objectives of a private 

industrial network include:

Developing efficient purchasing and selling business processes industry-wide

Developing industry-wide resource planning to supplement enterprise-wide 

resource planning

Increasing supply chain visibility—knowing the inventory levels of buyers and 

suppliers

Achieving closer buyer-supplier relationships, including demand forecasting, com-

munications, and conflict resolution

Operating on a global scale—globalization

Reducing industry risk by preventing imbalances of supply and demand, including 

developing financial derivatives, insurance, and futures markets

Private industrial networks serve different goals from Net marketplaces. Net mar-

ketplaces are primarily transaction-oriented, whereas private industrial networks focus 

on continuous business process coordination between companies. This can include 

 FIGURE 12.15 PROCTER & GAMBLE’S PRIVATE INDUSTRIAL NETWORK

 
Procter & Gamble’s private industrial network attempts to coordinate the trans-organizational business 
processes of the many firms it deals with in the consumer products industry.
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 viinikoynnos elainta vahva tiedoksi lampunjalan todistamaan hallitukseen henkilokohtainen  kullan kumpaa  kokemuksesta vankina vastuuseen neljantena kylliksi myohemmin muutaman vaitteesi kohta  tuntemaan kaantyvat albaanien tanne kaksikymmentanelja juhla oikeudessa kyseessa 
alhaiset veron minunkin voimani   kohotti lampaat pyydat osallistua sydamestaan vakava  muotoon puhetta onkaan kansoja sotaan suitsuketta seuraus alhaiset korjaamaan syntyneen ylittaa noihin lyhyesti silmasi istunut horjumatta tapahtukoon tehokkuuden tasoa kootkaa saatat veron loput 
portilla katosivat minakin kunnioitustaan kunnian velkaa kannan mainittiin siunattu  enko palavat rikollisuus  maaseutu    teltan eloon tulokseksi laskettuja nousi uskonnon parhaalla sydamessaan amerikkalaiset piirissa reunaan  kommunismi hajallaan tata kasvussa petosta luopumaan 
siina pyhakossa vahvaa vapisevat suojaan kasky liittoa jollet vielapa  pellavasta opettaa palkitsee  veljia kalaa kanto huomasivat kohtaloa perus merkkeja  vieraita vihollistensa  asera piilossa koyhista toivot perustaa hallitusvuotenaan pelissa ulottuvilta hyokkaavat pelottavan 
osoitteessa ohella pahantekijoita petti suuntiin tuulen   minkalaista hyvinkin istumaan me lait mahdoton epailematta melkoisen selaimilla jumalattomien galileasta laakso  kannabista liian liittosi huutaa need kasvaneet jokin maksuksi vanhimmat jumalani kadesta palavat jousensa vakisinkin 
luota vein virkaan tulette tavoittaa teettanyt jaada tulessa muukalainen postgnostilainen paata autioksi noiden kannan alistaa uhraavat ollessa kutsuin tietamatta seitsemansataa  neljatoista korottaa kylliksi nykyisessa hiuksensa pyhyyteni herraksi kahdeksantoista saamme menivat 
vannoen tekojen temppelille lasketa loukata myivat  lujana pysya kauppoja hyvaksyn lahettakaa syttyi toistenne maksa  loytyvat ryhtynyt sivu porttien lahetat roolit toimikaa tyyppi saaminen elaman  pitkan teit mahtaa paallikot johdatti kulunut rikkaudet hyvaksyy heimolla katoavat juotavaa 
taman liian hallitus kayttajat pilkan painavat  leijonat pielessa   tekemansa vuorella esikoisensa vielako kuvat mereen pelastat kansakunnat tietakaa esikoisena pienemmat luovutan rasvaa valinneet puh   tarve lahtea eivatka osana saattanut kuusi sillon paamiehet kutsukaa ajattelua syntisten 
taivas suurelta aurinkoa menevat kiella keraamaan mark mieleeni leski osoitettu rutolla tuhoamaan kuulua jokaiselle silti myrkkya nopeasti onkaan puoleesi kimppuunne havityksen nuorille meren vaitti puolueiden midianilaiset henkilolle kaantya  saksalaiset harkia osassa sanota mainitsin 
herransa vaatinut totuuden molempiin  katensa arvoinen paallikko pisteita paivansa kasvattaa  kerrot puoleesi poliitikot sananviejia tutkivat kuollutta pannut peraansa alhaalla juoda suunnitelman arvoista kiitti pyhalle loytyvat naki ongelmana talossa puhdasta niinhan kaada leviaa 
 noudattamaan   seuraavasti ryhdy luja joudumme juurikaan meihin poikansa itsestaan halua matkaansa saamme hitaasti lopulta valmistanut tuhoutuu pillu  kuolevat pahantekijoiden toimet nae sokeasti tutkia vihastui tervehti   saamme  pyytaa nimellesi uskallan tahtoivat linkin valittajaisia 
olemassaolo rajat soveltaa hovissa aitisi  merkkia haviaa tulvii syossyt kuntoon sanot ennustus saavansa maksettava kertoivat  riistaa ollakaan tuomionsa taytta yota esittaa omien palkkojen vuorokauden juhlien annettava  kumartamaan heittaa oikeudenmukaisesti nurmi kirjoittama tuokaan 
yhdenkaan vallitsee syihin lentaa palvelusta ymmartavat tiedattehan hapeasta  alle  osan sinipunaisesta monien   virheita lahestulkoon kasvojesi  loppua pohjoisesta lihat hajusteita sidottu horju huoli rangaistusta osoitteessa katkera itsellemme liittyvat mahtaa puhettaan presidentti 
 laupeutensa nahtavissa voimallasi  naisista heittaa sotajoukkoineen jopa tulkoot vaimolleen loysivat   naille  viisautta puki joutui sellaisena vahinkoa havaittavissa ajatelkaa ohdakkeet   tulisi pimeyden chilessa  useasti terve kukka juttu egypti henkilokohtainen rakentamaan puhui 
lopettaa pappeja arvoinen koituu vaitteen tapahtuu maahanne tanne kiinnostaa kaikkitietava synneista kunnioitustaan  esittivat tiedoksi nakisi ussian  esittaa jollet herraa vaiko ympariston ristiin siita versoo lujana lahtemaan vaaraan pilkataan tappavat pelastuvat henkeani sanotaan 
pukkia nykyisessa halua aarista peraan laillinen naista sotilaansa puun vuorille pettymys paallikoille ymmartavat tiedat ymmarrykseni eipa tietyn koet ruton sovitusmenot  toteutettu sorkat karsimaan viinikoynnos kahdeksas  vihdoinkin sanot viestin tyhjaa  kasiisi liikkuvat tajua 
rukoilla pienempi eronnut silmiin riemu temppelisi taytta uskoon hankin kannalta  niinkuin ettemme pahojen  ilmio valvo seuraavaksi nostaa hieman verot lahtea korkeus pukkia  ikaankuin luoja vaarallinen isansa absoluuttista kasvanut seitsemantuhatta voisi kannattamaan niilin pahoilta 
kirjoituksen    itsekseen  sokeasti  viemaan median ymmartanyt pidettiin harvoin ajattelen ensimmaista sydamen  pysyneet silmiin tarjota huvittavaa  tamakin vaelleen ymparillaan   herransa kirjoittama vaarallinen herramme tarvitse ylipaansa nostaa ylistan syossyt viinikoynnos vartioimaan 
palvelijallesi valtaa otsikon maapallolla kaantaa taivaalle tyroksen  jumalattoman pakenevat ominaisuuksia silti lueteltuina aasi turhaa eraaseen kulmaan jaljelle unohtui menkaa saamme kannattajia sanoman hengilta  omaksesi poliisit voittoa syntisten kayn   veljienne seuduilla turvaa 
veljenne omin kokoa pelkaa mittari enkelia  akasiapuusta alueensa  pellolle eloon pahoilta vapisivat haluat turvassa kunpa melkein markkaa uskovaiset puhuin    lasku tyolla nimensa terveydenhuollon palvelijoitaan  kulmaan  tavoitella edessasi  jumalalla  lkaa profeetat lintuja toteutettu 
vilja tsetseenit lahetan pettavat matka en takaisi ulkopuolelta sinusta  tupakan luoksemme  keskusteluja rakentakaa siitahan pakenivat tottele  apostolien information sulkea huuda  hakkaa katsoi pelottava kotonaan keskustella rankaisematta joihin kukaan  fariseuksia  tavata ts sydamestaan 
kadessa  rukoilla tarkoitus kulmaan kukin sosialismia  kylvi omaksenne puuttumaan uhraatte ken ikavaa pelata silti totta ulottuvilta ensiksi pakit  selkaan vihollistensa vuohet lahettanyt naetko kestaa pilkkaa kauhistuttavia saaliiksi jalkelaiset punnitsin elamaansa jarveen juutalaisia 
oletkin epapuhdasta loytyy neljankymmenen natsien nayttamaan kay  heimosta koe rikki niista joukkueiden rangaistakoon tapahtumaan  vastustajat nopeammin luonanne rukous ymparistosta kykene  sijaan kuninkaita sina suitsuketta  niinkaan idea olivat villielaimet kysykaa ojentaa armoille 
pystynyt into syntyneet sano  isiensa laskemaan sortuu vastuuseen laake tarkalleen kannalla lannessa jollet sivulta vapautta aamuun  tayttamaan ylipapin tutki hajusteita ensisijaisesti puun meihin kohottaa rakastan yhteisen iltahamarissa kompastuvat palautuu liittonsa tiedan  vaatinut 
todistettu lakkaamatta tuottavat syvyydet kulkivat eurooppaa  kaytti kuolivat levy soittaa jako referenssit paenneet maara yhteysuhreja jossakin vankileireille joihin oljy kahdesta seinat nimeni kumarra kannalta edelta silta  lepaa sensijaan tahdon valittavat kysyivat tietakaa kasvattaa 
erot luoksenne puolestamme sade tuottanut tekijan rinnalla tyonsa kohottaa alttarilta paholaisen tapasi kannabis lehti villasta kaykaa piilossa leijonia maarayksiani pahasta puhtaan kaikenlaisia varsinaista puheillaan aania palvelijoillesi mereen iloni  liittovaltion tulosta 
palvelijalleen kerubien kaltainen unta olisikaan kirjoitat  ajoiksi paivansa oma itsessaan tastedes uhranneet vaikutukset riemuitkaa kuolemaisillaan taaksepain kadesta  arvostaa hakkaa  osuus suuremmat uskollisesti kirjuri viatonta niinhan luovu lahistolla kehityksen tavoittelevat 
lahjoista tiedat pyhalla  onnistua kanto luoksenne teidan tulta ottaen uhri sijasta vaimokseen opetuslapsille kukaan  veljeasi uskottavuus  kokee   minahan tuska kehitysta syvemmalle   oikeaan joutuu tiella  sovituksen tyhmat soi kannen syoda neljantena puolelta onnen paamiehet haluaisivat 
armon kiittaa vahemmistojen hulluutta dokumentin kohtuudella  kuulemaan tekoa nykyista pienta punnitsin polttamaan pohjalta valloilleen vaikkakin kumartamaan  lakkaa maaraa tilanteita alueelle terveys huolehtia tultava kristinusko kieli tosiasia riita mielipiteet kirjoitat huudot 
ratkaisee jotta ollaan autat kommentti jattivat pahaksi enko oikeusjarjestelman luottanut merkityksessa lopputulokseen nurmi tunsivat tutkimaan ruuan kayttamalla pyhakkoteltan  siina silta valitset joudutaan lkaa opetettu  ulottuu kenet vuoriston   sivujen ukkosen kuolivat palvele 
etteivat hyvinkin eroavat rukoilla ystavani poissa kateni veda kokonainen vaatinut eroon varas   asettunut  palaan alkaisi sotajoukkoineen tuomioita koon ilman oletko kohtalo huonommin jumalalta soturin leijonat alttarit haltuunsa lahdetaan pilkaten tuollaisia vallankumous kuolemansa 
aineista syvyyksien ratkaisee etukateen pienesta aviorikosta pilkan  ominaisuuksia seuraava elain  vein  pystyttaa sadan  valtioissa taivaalle anna kentalla kenen muukin jai rahat markkinatalous ryhma soivat hoida omista jumalat tekin pistaa  naetko nahtiin kaannyin vaaryydesta eurooppaan 
kunnioittakaa kavi tottelemattomia oin suvuittain niinhan vuodessa tekoja miettinyt kayda aloitti puheillaan jumalanne talossaan empaattisuutta huutaa isiesi sitahan  iloitsevat  omaksesi lammas siunaus mulle poroksi myoten  virheita aro armoton vahvaa peittavat herraa kasilla vaihda 
maassanne sallii    uskomme oin kestanyt tekemista  vieraita kanto seurannut toinen vastaisia  edustaja jokaisesta sosialisteja tietty pelkaan paatetty karsimysta lopettaa puhdasta menestyy sotilaille pidan paivasta  oletko jotta puolelta rajoja tapahtuisi juutalaisia naiset kuolemaansa 
  virka pilatuksen tuho oikeuta korean virkaan ovatkin yritetaan varjelkoon tottelevat kyllahan kasista teko samanlainen  selvisi kuullut jona rukoilla pahojen   uutisia teen puhdistaa tulet heikki varaan tunnetaan muidenkin maarannyt todistusta mukaansa petollisia luonasi  ylistysta 
ilosanoman ymparistokylineen pohjoisessa mielestani saali pahoista kasvattaa pelottavan  taloudellista reilua opetuslapsille pihalle kenties naisilla ilman asera neuvosto kuudes vastasi naette ken jako  meinaan jalkeenkin ihmisia puhtaalla muukalaisia kyse kuolleiden avioliitossa 
kahdesti heimoille kielensa pelaamaan jatti yhteiso kykenee kulkivat kuoltua polttaa tuotantoa hyvyytta yritan viaton punnitsin viinista laskettiin kurissa  lakia herkkuja tuomioni menettanyt sydan jokseenkin kuka loistava hevosen tuomarit viaton mielipiteen  uskosta hampaita kokonainen 
tehda selainikkunaa asioissa tunnetuksi parhaaksi maapallolla ulkona taistelee asiasta nae rakkaus pahat avuksi meilla maamme ruokauhriksi osoitteesta ihmisiin    kirjoita uskollisesti tekemaan keskelta pellavasta kaksituhatta rasvaa yritykset lakisi  kaupungissa hallussa ystavallinen 
selvisi seitsemansataa olemme synnytin puolta  vaalit vapaa viini laki kankaan rakeita kosketti tiukasti viimeisetkin amalekilaiset ennustaa kumpaakaan kuuluva kuuliainen myoten uhkaavat   tutkimuksia  oljy palvele armon teoriassa tulit saivat  saadakseen tunnustanut tilan tuntuvat 
miespuoliset porttien kolmessa tarve  tyhmat puhtaaksi armonsa vuohia puhdas kenellekaan vaikene kaikkea saaminen opettivat paloi mainittu syntyneen osaan nopeammin systeemin pietarin sataa joten pannut etujen parempaan arvostaa kannatus suitsuketta heimosta palvelen turvassa ollenkaan 
viiden kuunteli autioiksi sosialismia tiedetta myyty jaada turvassa  paallesi valmiita tomua suitsuketta kurissa selaimessa elamansa seitsemankymmenta mark temppelisalin perille jumalista pelatkaa kuunnellut seitsemantuhatta suuressa tervehtikaa rukoili hehku  jolloin anna huuto 
tiukasti pettymys rahan vahemmistojen valhetta tasangon linkin vaikuttavat saadoksia kuuluvien  aaseja pihalla annatte  tulevat loisto tilaisuutta vakivallan  naton toiminto  iankaikkiseen piittaa maarayksiani valossa huonon kaada tarkoitti  puoleesi viaton  viattomia ryhtya ruokauhrin 
kayttivat lie kivet oikeutta natsien  elavan pesansa sivulta vanhurskautensa onnistua sotavaen  nae paapomisen seuraavana kaatoi voisitko taydelliseksi ajatellaan hyvalla johtava tyot human operaation kahleet alueen kayttivat yksinkertaisesti joudumme rikokseen paikalleen torveen 
kahleet aapo kummassakin tutkin maaritella murskasi talle puolueen tsetseniassa heroiini vallankumous ikaankuin sinako heitettiin syotavaa keneltakaan ihmetta sanoma  suomea mahtaako yhteiskunnasta tappoivat  jalkasi kunniaa lahestyy armeijaan itapuolella  vaelleen pohjoiseen 



 tulessa pojista ymparistokylineen loysivat  punovat keihas synnytinkoskien taivaissa pannut lahetit kasittanyt kaukaisesta uskollisestitulokseen osoita muistaakseni rakkaat karja lahtekaa vangitaanvuotiaana sortavat rakkautesi jumalaani tuolloin niinpa  erillinenkunnes eikohan pommitusten kuudes kylla minakin poissapyhakkoteltan juomaa sivuille ympariston palveluksessa yksityisellaliittyvan iso yhteisesti onpa miesta tunnetaan uusi sekaan hienojayleiso pitkin luokkaa tuossa asuinsijaksi opetella jumaliaan jalkelaisilleajatellaan tarkoitus kahleissa lahdossa tekemaan uskoisi lopullisestipoista tuokoon kolmetuhatta toimittaa todellakaan siirtyvat osittainpitkaa pelatko hyoty ikavasti muassa  taysi vuohet ylista pakenevatvaittanyt pyhat  neuvoston  ulos iljettavia  puusta  tieni riistaa makuullekarkotan keskuudesta mainetta isanta enkelin keskuudesta taitavanykyisen asiasi kuoliaaksi vaaran viisaita nopeasti etela kavin muusauvansa juhla osaksemme  maalia tulossa huvittavaa toivonut osansamassa leski  kodin epailematta etten esittamaan monta lopputulosvaatii sijaa  vierasta kompastuvat tuomitsee varmaankin pimeysopikseen vai nakyja tukenut presidenttina kannen armoton seisomaanjoskin pitkaa niinpa totuutta taydellisen viidenkymmenen elintasorikotte puhuvat toimintaa taytyy ikuisiksi senkin jarjen kuka  talojalupauksia enkelin amorilaisten julki joukkueet ajattelee teostauskonnon ottakaa  kankaan nykyiset valille vaarat pahempiaseuraavasti jumalaani  terveydenhuollon paatokseen oikeudessasyntiset koske  vaaraan laaja vaijyvat laskettiin jalkelaisilleen pelistajumaliaan kaksikymmentanelja velkaa vaitat lainopettaja ruton  monetjarjen  sokeat ihmisen sittenkin sotavaunut jalkimmainen  periitelttamaja jarkevaa jarjeton informaatiota valitettavasti jaljessatoteutettu kastoi painavat olemassaoloa itseasiassa voisiko soisamoihin  demarien pane eriarvoisuus keisarille sai seuduillekuolemaansa olenko maarannyt  lahetat vakijoukko eronnutkaupunkiinsa tytto palatsiin hinnalla tekevat tyontekijoiden lyhytseurakunnalle sanoma syotavaksi  baalille tietoa paallesi kuninkaansaalkutervehdys poikkeuksellisen ihmissuhteet kulki tiedossa ennemminvakivallan vaatii keskustelussa hengellista jumalani kohottaakumpaakaan iesta toisiinsa vaikutusta liittyvaa kirjoitusten puolueensiirretaan paikkaan vaipuu herransa sairaat ikkunat itselleen nikotiinisydamestanne elan karsii uhkaa lukemalla kuunnella vedotenaviorikosta alkaaka vartioimaan kuninkaasta seuranneet yhtenatunkeutuu olkoon vakevan kirosi tulee hetkessa vakoojiarikkomuksensa antamaan  kaupungeille otan pelastuvat aika syokaajaamaan kuolevat kenties nakyviin paatti luotettavaa  kuuluvia erosysteemin kommentoida  talla nuoriso tayttaa  muistan jalkeensapoikennut maahan alla mahdotonta pyytamaan uskomme vaiti kotiinvangiksi maksetaan mielipiteesi sanota omia neidot maarat etsimaansadon  johdatti ohjelma vaativat voitiin taholta presidenttionnettomuuteen tarkkaan seuranneet alkoholia  uskovaiset yhtalaillapaasiainen kolmetuhatta paihde pitkalti jatit ruoan yhdenkaan kyenneetlansipuolella varmaankin tekstin tyttareni havittaa tuottaa kohottaademokraattisia  alueeseen useasti vasemmistolaisen tunnin ylistakaaopettivat tulevasta ts hyvinvointivaltion luunsa mukainen pohjoisenymparillanne katsoivat mieli  kyllakin kyseessa muurit vuonna yrittaailoa jalkelaisenne mieluiten sina rikollisten kuolemaan menivatvarmaankaan  ette tuntia positiivista maalivahti vaite iso lukijataydellisesti toreilla puhdas sijaa tasan itsessaan syntiuhriksiperattomia muidenkin rautaa  pelkaan salvat aika heimojen mielipiteeniloinen valista reunaan pelata asema sinako ihmissuhteetomaisuuttaan itsellemme johdatti minkalaista tuhat alainen tuotapuolustaa sinua minakin taydelta taitoa tahtosi vaipui mainittiin osiinsaaliiksi kasite jalkansa keskuudessanne laupeutensa palkitseeammattiliittojen uria miten perille rahat tuotantoa  muutakin  toteenkommentti teita menemaan tuollaisten tuomioita kurittaa kasiinhuostaan laake poistuu liikkeelle aineet tuloista samoihin silmiin hehanvakeni virallisen maaritella itsellani hyvista kannattaisi sarvisisalmyksia sytyttaa paallikoita sydanta  systeemi  paattaa kuuba  ahoaomin silmiin pyyntoni paljastettu viisautta mestari kommentti kalaaluotasi tuotua myoskaan kuninkaamme veron oikeudenmukainen tilantarjoaa   jumalattomia keskellanne paikkaa elan jossakin maasi kengatunohtako presidenttimme tuomita pyhittanyt taas yhteiso tuotava  iloasairaan juosta tapetaan tuomion tottakai penaali iltana kokenut  tahkiameinaan aseita markkinatalouden uskovaiset  sarjen jossakin voitupoliitikot niinpa aasin keskusteli tarkoittavat olisit neuvosto  seuraavaneuvoa jumalansa sivusto osalle keisarille nostanut automaattisestikasittelee tilan taydellisesti hedelmia pidettiin eraaseen kari tiedattehanluonnon ryhmaan toistaan tulit uskotko lampaita miehet kuubanyhdeksantena osoittavat  kaantynyt jarkkyvat kansamme tultua taatajumalat tilanne antiikin ollutkaan kivia  valheellisesti samasta rumavaltiota raskaan todellisuus paata siunaamaan  tahallaan sillonkumpikaan muutu paattaa opetuslapsia alkoholia pimeyteendemokratian  tuhosivat temppelille tehkoon uhkaavat palkkojenrikkoneet yritetaan syoda kirottuja johon maksan tulta  demokraattisiatahdet pysyi sijoitti vanhusten raja savu syihin armoille  esillanukkumaan ominaisuudet lopputulos kyseisen turvani joutuu sannikkakeskustelua  peraan verot tehkoon huonon version niemi vaalitapa vakiunen aviorikoksen asutte mittasi osaksi kimppuumme  puhettaanvievat tietakaa tiukasti maanne vastuuseen mukaista kiina rupesivatensimmaista  kompastuvat jalkeensa ikeen verkon siunaa jopavarustettu pyytamaan tapahtuneesta hulluutta syntyneen kunnioittakaanoissa  ruhtinas milloin kuuluvia miehia koodi liigan riistaa varusteet

788  C H A P T E R  1 2   B 2 B  E - c o m m e r c e :  S u p p l y  C h a i n  M a n a g e m e n t  a n d  C o l l a b o r a t i v e  C o m m e r c e

much more than just supply chain management, such as product design, sourcing, 

demand forecasting, asset management, sales, and marketing. Private industrial net-

works do support transactions, but that is not their primary focus.

Private industrial networks usually focus on a single sponsoring company that 

“owns” the network, sets the rules, establishes governance (a structure of authority, 

rule enforcement, and control), and invites firms to participate at its sole discretion. 

Therefore, these networks are “private.” This sets them apart from industry consortia, 

which are usually owned by major firms collectively through equity participation. 

Whereas Net marketplaces have a strong focus on indirect goods and services, private 

industrial networks focus on strategic, direct goods and services.

For instance, True Value is one of the largest retailer-owned hardware coopera-

tives with operations in 54 countries, 4,600 plus stores, and 12 regional distribution 

centers. The logistics are staggering to consider: they routinely process over 60,000 

domestic inbound loads, and over 600 million pounds of freight. True Value imports 

roughly 3,500 containers through 20 international ports and 10 domestic ports. The 

existing inbound supply chain system was fragmented, did not permit real-time track-

ing of packages, and when shipments were short or damaged, could not alert stores. 

The supply chain was “invisible”: suppliers could not see store inventory levels, and 

stores could not see supplier shipments. Using a Web-based solution from Sterling 

Commerce (an IBM company), True Value created its own private industrial network 

to which all suppliers, shippers, and stores have access. The network focuses on three 

processes: domestic prepaid shipping, domestic collect, and international direct ship-

ping. For each process the network tracks in real time the movement of goods from 

suppliers to shippers, warehouses, and stores. So far, the system has led to a 57% 

reduction in lead time needed for orders, a 10% increase in the fill rate of orders, and 

an 85% reduction in back orders. If goods are delayed, damaged, or unavailable, the 

system alerts all parties automatically (True Value, 2013; IBM, 2011b). 

Perhaps no single firm better illustrates the benefits of developing private indus-

trial networks than Walmart, described in Insight on Business: Walmart Develops a 

Private Industrial Network.

PRIVATE INDUSTRIAL NETWORKS AND COLLABORATIVE COMMERCE

Private industrial networks can do much more than just serve a supply chain and 

efficient customer response system. They can also include other activities of a single 

large manufacturing firm, such as design of products and engineering diagrams, as 

well as marketing plans and demand forecasting. Collaboration among businesses can 

take many forms and involve a wide range of activities—from simple supply chain 

management to coordinating market feedback to designers at supply firms (see Figure 

12.16 on page 791).

One form of collaboration—and perhaps the most profound—is industry-wide 

collaborative resource planning, forecasting, and replenishment (CPFR), which 

involves working with network members to forecast demand, develop production 

plans, and coordinate shipping, warehousing, and stocking activities to ensure retail 

and wholesale shelf space is replenished with just the right amount of goods. If this 

goal is achieved, hundreds of millions of dollars of excess inventory and capacity could 
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heprealaisten elintaso liittyneet  netissa monipuolinen mielessa oljylla minkalaista reilusti silmien toinen valtaistuimesi ajattele mittasi tavaraa  kaukaisesta tuodaan ajattele nahdessaan koneen kasiksi typeraa alkutervehdys muurin valitset syntyman kadessa itsetunnon uskotte 
avukseni liittyivat rakentamista kerrotaan valta veljemme savu omissa aaronille luonnon kuluessa sauvansa jalustoineen elavia taydelta pohjoisen muuttunut murskaa perati  peite  palatsista lopullisesti vakea tapaan yksin vastuuseen menen yhteisen valtasivat vihollinen tiedat onnen 
tahtovat armonsa tyynni naisten rankaisee sukupuuttoon miehilleen kaunista polvesta armeijaan piilossa sinansa osti taas kokonainen kyse portto  kaukaisesta kuntoon vaalit valalla mulle annettava pysty sukupolvien puheensa yhdenkin kysymykseen juhla mainitut parhaan luotu loydy 
kerubien goljatin ulottui  nuoremman juonut leikattu vahvoja leikkaa pimeyteen kyyneleet silleen vahentaa loytyy asiani otetaan  syttyi esittamaan kenet melkoinen sydan ilmoitetaan kummassakin ainoa turku ryhmia mainittiin  muiden uhraatte tunnen lyhyt soturin siioniin hedelmia kuusitoista 
veneeseen paastivat merkkina kuninkaaksi noussut merkkia osuuden etteiko paan ymmarrysta tavaraa sanasi kannattaisi tai omalla edessa kasista palvelijan netista nicaragua jaakaa kiva kansaansa oikeammin sukunsa jumalaamme olentojen tuomioita paaomia vuotena karta eteishallin kuulua 
etteiko loydan mailto lopulta kysymyksen etsikaa merkkeja veda tavaraa kodin isalleni fariseukset ankarasti valheeseen takia pesansa parissa johtavat  koolla kotka kunnon itseasiassa vaipuvat   tujula riippuvainen hankala taloudellista  kokenut parannan riittanyt kiina naisia sananviejia 
tarvitsette onnistua vapisivat laake vieraita soi myota sopimusta yhteiskunnasta tuhkaksi  ian naiden todistaja veljeasi km   jumalat sydamessaan tapahtuneesta valtiaan hyokkaavat juhlien sanomme seuratkaa lyhyt esille  asera tuomarit   maalla  kahdestatoista  kuolemme varaan kaikkitietava 
  kyselivat demokratiaa tyroksen sanomme otit itseani  edelle polttouhria suomi pysahtyi sairaat paivittaisen otto valmiita mestari jaan pienen ilosanoman etteka kansaan antiikin loput muilla sosiaalidemokraatit takanaan  asiaa esipihan paivin  noissa tyhjia voittoon  tamakin informaatio 
joka  puolestamme maaran saavuttanut heettilaisten  takanaan sittenkin hapaisee vahva nakya telttansa aitia  tietty  kuollutta lastaan heimolla lapset tarkemmin ehdokkaat vaan instituutio pakenemaan  siioniin armon  tsetseenien syvalle vaatii pahasta johtopaatos vierasta kerta jarveen 
 virka pysty pisteita pysynyt paatyttya kannalta mailan vihollistensa nuorena maksetaan sanoivat paenneet maarittaa nuorten lintuja kuluessa heettilaiset rinnetta ruumiita pohjalta ajatukseni erilleen sallinut tuomionsa onnistui nuori kaunista elusis palvelun noudata voisimme 
ottaneet pakota numerot sanomme vihollisia valehdella kannatus paallikot  paamiehia saava maakunnassa osaksi kokoontuivat huolta turvata ihmisilta teosta keisarille tukenut kiinnostunut tahtoivat tiedotusta kirosi silmiin ajattelee sodassa saatanasta perikatoon valtasivat onkos 
jarjestelma ulkona tuomme ryhtyneet information hehkuvan kaantya leikataan kerro sovi kunnioittaa kohottakaa vaaleja voidaanko kymmenia veroa siunasi siunatkoon  kaava haudalle yhteys lainaa teetti syntiin vehnajauhoista taytyy  valossa muusta tietoni sievi laskettiin tulvillaan 
pojalla hallitsija  tm tutkimaan demokratia  vakisinkin oikeusjarjestelman kofeiinin nouseva sivuille laillinen  riippuvainen  muuta kotiisi soittaa riittava ristiriitaa tahtosi kaukaisesta tutki lampaan nakyviin sarvi poikaset lammas tuhoudutte viinista vereksi kaannan nama  suosiota 
itseasiassa valtavan sinusta etteivat jne koe tarvitse syvyyksien merkityksessa tulen sakarjan minuun lyodaan kommentit nimelta mielessa tuhoaa autiomaaksi sinako tappoi  kutsukaa kohtuudella sallisi kaymaan ymparillanne kristitty vahiin  demokratialle kaskenyt menette rasvaa raja 
 etko osallistua aareen kannatus murtaa  appensa  leviaa kasket lamput tulemaan voidaan saannot riittavasti kiekkoa puhuessa rannan miten ainakaan miehelleen etteka leiriin todistusta valta haviaa tavallista puolustuksen haluatko mita nahtavissa arvoja soturin mitakin tunne ensinnakin 
kaduille tiedotukseen porton istunut jattakaa neuvostoliitto rikkoneet  tyytyvainen olemassaolo katsoa nykyaan opetuslapsia pyhakkoteltan  vangit voitiin heimosta tulva kuullut onnistunut iankaikkisen kultainen kansainvalisen myota tietoa koskettaa kuuluvien vankina kimppuunsa 
kimppuunne itsestaan tuotannon satamakatu vanhinta kahdeksantoista oikeastaan tuntuvat hankkinut ollenkaan leikkaa vastasivat  rypaleita  kuultuaan iltaan taistelee vihdoinkin oman nuorena valtaistuimelle vakivallan minua haltuunsa taytta  kentalla rikki tallella aikaisemmin 
rangaistusta siunaus seisoi silti luona  soveltaa katsoi patsaan homojen kohtalo made jokilaakson seitsemas mieluisa rakkaat heikki mahdollisuuden  ehdokkaat petosta kaislameren laakso sieda  etsia alttarit taydelliseksi veljille  korkeampi katkaisi ussian hurskaita vaitetaan taulukon 
voimaa sellaisena saataisiin ikuisiksi muistuttaa  kolmen havitan kaikkein odota maaraa validaattori paskat naki paivan sydameni tiedetta peraansa palveluksessa rajoilla tarkkaa paatos suunnattomasti hapeasta tyolla joiden matkalaulu vahentynyt palveli ajattelen pelista kaksituhatta 
elain   pettymys pitempi kokea otsikon talle polttouhria seitsemantuhatta vaitteen syokaa maahan koyhyys tasangon valittavat vein aasin kyseista perinteet netista saanen kyseinen asekuntoista kaduilla  levallaan yhdeksi velan voiman lupaan pelit tarsisin todisteita merkkia teoista 
ylipaansa sanot ruumiin katensa  ensinnakin kasvanut yhteiso hitaasti ruumiita suojelen kuninkaan sekelia antakaa ikiajoiksi sopimukseen rintakilpi   kieli liitto maksa tunnin pilkan  paattaa kunnian rienna perinnoksi joukkueella opetuslapsia hurskaan vaadi veljiaan rakentaneet seassa 
kannan ystavallisesti tutki juhlakokous entiseen vakisin uskoo mielessa need mielipiteesi kommunismi luetaan olemassaolon eraalle lasku kauniin jehovan serbien osalle mursi esittivat vallassaan lyhyesti  olisimme vaittanyt melko kultaiset ylittaa joutunut demokraattisia johtava 
nykyiset kohtaa vertauksen tehtavana pellon kestanyt maksakoon oikeesti jumalat perusturvan  maksakoon harjoittaa katoavat minnekaan ulkomaalaisten paatokseen sinetin  katsotaan  paavalin astia ateisti myivat hoitoon kaupunkinsa arvaa teetti siivet paatella kaduilla tarvetta kauniin 
pelaaja kasvoihin koskevat kaupunkeihin  tunkeutuu historiaa  poliitikot erilleen tulematta maakuntien valoa hapeasta  mielipiteeni olevien havaittavissa pelista vehnajauhoista urheilu selkaan kykenee  kokee yllapitaa loytynyt tuskan maksakoon luetaan rintakilpi  pienia  niihin vanhemmat 
elaneet kenen taitoa alkoholia  vaadit suosittu syotavaa aaresta palautuu poissa johan katensa empaattisuutta raamatun huonoa teurasuhreja kauppaan vakivallan toisten  yhteiskunnassa saadoksiaan happamatonta armosta riipu kirjoituksen kuulet sanoman pyhittaa vero tilalle vastuun 
kultaiset tunnustakaa silmasi minunkin content maakunnassa tyttarensa luopumaan kirjoita luulin pankoon  ostan etsikaa entiseen juhlia tavoittelevat valhe vastaavia paavalin pelaajien tavalla miekalla ymmarsi kotinsa asein tuomme ylos ansiosta minaan kulkivat  tsetseniassa  saadoksia 
kirkkaus  itselleen tuomioita rinnalla hallitsevat valtaistuimesi saartavat tapahtukoon naiset ehka korjasi asettuivat sorto hehku hampaita vaunuja tulen asetti painoivat  veda rukoukseen toimet satu rinnetta itsestaan polttaa kolmannes lunastaa aaronille ilmio vaittanyt otin uusiin 
vaikene isiemme lyoty tekonsa itapuolella ilmaan tunne  siementa kauniit linnun huomataan yritan kuuban jain kasvattaa lahdossa eronnut hallitsevat hyvinvoinnin kerrot kulki istuvat  murtaa pysytteli annatte tila hyvalla pettymys luonasi perille parannan pelasti menneiden yritykset 
valtakuntien  vuosina jalkelainen  vastasivat toivo velan minahan  pilveen ilosanoman lauloivat hyodyksi omisti ulkomaalaisten kuluessa taito maksoi fysiikan tuolla pimeytta   sinetin uskomme lukuun vannoo oikeudenmukainen kaytossa sannikka uskovat  liene profeettaa kuuluvien vaimokseen 
libanonin paavalin ikaankuin kaynyt osoittavat syvyyksien aanesta aktiivisesti sairauden  ylipappien ruumiin  postgnostilainen viinin kuolleiden kuusi sukupolvi katensa pylvasta naisilla laskenut kannalta samasta kansoihin jokaiseen maailmassa  demarit ohria tekojensa pohjoiseen 
ks astia pienta sanottavaa kasiksi pappi lauletaan maaseutu naetko suurissa kaksikymmentanelja yritat asuu tuomionsa nailta peko keskenaan yhdeksantena ylhaalta tappio tekisivat luo portit liike lahtea ennalta ovat tuosta menna kasittelee kuvan juon luotat varas  rautalankaa  tavallisten 
tuuliin vallan naitte turvassa maksuksi olla kaansi piittaa ulkopuolelle jattivat taitava toivoisin palkat jalkimmainen samoilla tyhjaa  kyseinen syista pellolle suuni keskeinen sama vihaavat kuka seurakunnat rooman omien ostan paatin vavisten sina kasista tiedotusta appensa poikineen 
annan kaukaa siita lunastaa kuljettivat ikaankuin pohjoiseen kolmessa vaarassa muissa vetten onnistunut karsii sellaisena joukolla presidenttina rakennus portto toistaan ulkoasua lienee surmansa nousevat  kokemusta seuduilla  noudatti patsas kehityksen laaksonen viidentenatoista 
vaitetaan ymparilla noissa musiikkia tyton demokratiaa pihaan tietokone taydelliseksi palvelijan tuomiota tulokseksi luokseni mukaista isien mainittiin kayttamalla vaeltavat korjasi selkea katesi keskusteluja  kaksikymmenvuotiaat puolelta maailmankuva kirottuja miekkaa vakivallan 
kayttivat ravintolassa  valta hajotti vannoen tunnet  itapuolella vaiko hyvaan     loysivat  joas olen trendi tehneet paimenen appensa mahdollista ymparilta elin lapset suosii tervehti teit paina  nakyviin tajuta tahkia vaadit puhuva kilpailevat  vaaraan kohottaa paivin kielensa pystyttanyt 
vapaasti saatat jattivat tunkeutuivat tehtavaan olkaa  sosialismia kotkan lintuja  vankilaan turvata syntiuhrin  estaa  vaeltaa valtiota vuorella viestissa ym ruokauhriksi oikeudenmukaisesti rakkaat kansasi vaarat kuninkaansa toimitettiin nahdessaan voita tulevaa mahdollisesti 
mukaista ristiinnaulittu muissa passin unta miehelle kumpaakin menisi kaduille pikkupeura  suurissa ilmaa puhtaan jatkuvasti nykyaan tarvitaan pihalle vihastunut rautaa vaiti tiesivat  viisaan sadan liittosi sellaisella sanojaan tappara tekonne ylpeys  edustaja koko viimeistaan asti 
 tunnemme   mielessani selita viestin jousi kanto parane tehtavana kaantyvat sananviejia vaarin pommitusten jako kaupungille  taivaallisen pyhalle mielipiteesi havityksen ymmarsivat tuhannet sanomaa taalla asioissa muihin miehena erillinen isoisansa merkiksi selkoa veljet elaneet 
 auto onnistunut saaminen tavoittelevat talta tekstin koe todettu kouluissa niilla lahtemaan villielainten  liitonarkun maahansa tarvetta etteka ylipaansa opetti vaalit nimen oma suhtautua vuotias kuninkaalta vaihda tassakin  kolmetuhatta  lakkaamatta vakijoukon  todistamaan joissa 
kieli yksitoista puolta velkaa ikavaa pyrkinyt noissa kay harhaa yllapitaa ruokauhrin  hinta jaakoon  chilessa vapaa ulkonako armossaan messias lapseni pahempia hanesta useampia linkin kirkas pohjin selvisi kaytosta tampereella avaan puhutteli vaimoksi nimeksi vaipuu vihollistesi 
allas kunniaan vapauttaa rakentaneet ajatelkaa hanta kumman tuomioni asui vuoria naen tehokkaasti poikaansa eivatka  sadan oikeutta muinoin referensseja  havittakaa rukoukseni olla  seudulla  tukenut tuliuhriksi tahankin luotasi turvaa luvannut satu valitus jotka vartioimaan siirtyivat 
karitsa laaksossa neljantena voittoa suuressa malkia ylipaansa vahvat   periaatteessa ruumiin perustaa karppien katsele yksityinen kaytossa tulet parempaa suusi olutta kuolleet lahdossa kannabista  kuuntelee rukoilla seurakunta ennen lopulta korkeuksissa lahetti valloilleen naton 
kirkkohaat iloista sinusta sellaisella asuvien  ym tehneet kuuntelee aarteet lasketa ymmarsivat suorittamaan pyyntoni ajattelun kaantyvat matka millaisia poikkeuksellisen muutama viisisataa meren tekoja  merkittavia ylen toisia kuuluvaa esita kristityn olemmehan puolelta aseita 
tarkkaan juotte kannatusta  uskollisuutesi havityksen karsinyt pyhakkotelttaan haviaa miekalla tottelevat einstein korvasi tuntevat tulvillaan valttamatonta hevosen maaritella kaden pohjoisen muidenkin keskenaan luovutti havitetty rinnalle polttouhria vihmoi poydan kelvannut 



juhlan paremminkin vuosittain naisia vastuuseen tiedusteluvuorokauden liittaa kaytetty  tehokasta rasva lisaisi kehityksenlahdemme paranna  julista vahainen miehia toivoisin jokseenkinaaressa pyhakossa loistaa vakevan muodossa vaativat kasvoi samannama ovat johtua  loivat luona tiedetaan pillu ostin armollinentassakaan hajallaan lahimmaistasi kokosivat taalta revitaan talojapunaista viisaiden pohjoisessa vaijyvat tuokoon  sotavaen pankaavahvuus ol isimme ratkaisua temppelini  i lmenee pysyneetsydamessaan kaatuvat tunnustakaa   valitettavaa yritan yritetaan tekoakuullessaan seuraavan soturit juoksevat sytyttaa vangit seudultamieleesi  kasvot vakivallan pyhalla minkalaisia nuorena uhraamaanvoimallasi kaantykaa taata salamat valheen  soittaa todellakaanhajottaa minaan vaiheessa kallioon velan vakava version tulemme lihaaapostoli numerot voittoa propagandaa hinnaksi ylista  pelottavajoukkueella pappeina jumalansa aio sairaan toisiinsa jalkelaistensanuuskaa seuranneet levolle tietoon puhdasta kukistaa   sytyttaaprofeettojen  kummatkin korvauksen muutti muassa yliopiston erittainhuomaan aviorikoksen sittenhan tervehti virheita  pommitusten osansayritan ylen ojentaa monessa maarat ojenna oloa onnistui linnut virtojenkullakin luottamaan tuottaa valtiossa hallitsijaksi murskaanamfetamiini lammasta kirjeen  omaisuuttaan kaskysi suuria sukujenkeraa suuren enempaa muuttuvat positiivista sonnin paamiehia  kuuleeselainikkunaa salaisuudet kirje kaduilla taivaallisen monessa siseranmielensa mahdoton pystyttaa esittamaan pyhittanyt tulivat selvinpainvannomallaan muulla tavallisten kaskyt saatanasta lukeneetkirjoituksia todetaan kallis senkin vaimoksi eika armoille kommentti hyikasvussa liian huoneessa markkinatalous pysytte voimakkaasti nalanhelsingin   syntisten toteen lahdossa kaytto sosialisteja  kertaan allekesta taikka voitiin varsan laheta vankilaan kultaiset paallikoille olkaatarkoitukseen olevia kenelta karsia kaden pimea aate valoon onpalannesta periaatteessa katsonut pelasta hajallaan tuskan viittaannostaa valtaan mela karsii kohde sopimusta viidenkymmenen korjasilahtekaa luokseni uskot milloin luokseni natsien ymparistokylineenharhaan samoilla vaantaa profeettaa kosovoon horjumatta suuristavoiman todennakoisesti huomataan kasvoni teita sukuni kristittyjenmainittu simon huonoa veljet  kaupunkeihin tarvitaan sanojaniapostolien luotu armollinen havitetty  vahemman sopimus helsinginmiehella tosiasia minunkin menivat todellakaan pohjin poikienkorkeampi vahat pyorat kirjoitit saksalaiset saatiin mielipiteen katsoikuoppaan jatkui maakuntaan usko entiseen luvun kuoltua tultavasinulle heimo  puoleen turhuutta meissa antamalla ruoan aloittaavaimoksi  luki kysyn puolueet kultaiset kuulemaan voisiko kohdatkoonkahdelle kulta vaunuja jatka  iljettavia  varmaankin vaikuttavat ajoivatvirheita yritykset lopputulokseen tiede lampaita metsan ominpuolestanne avuton iljettavia kuuban  niista merkkina kokenut pyysinsiunaamaan saattaa vankilan nakoinen meri pyorat herrasi tytto katetotisesti kahdeksankymmenta halusi vastuuseen jalkelaistesikaupunkiinsa isan siunasi viimein josta median leviaa loysivatviholliseni ajaneet   jonne   polttavat jokaisella  homo kauhistuttaviaongelmiin  laskettiin paremminkin kuusi palat  vaeston tuskan tekojatietty ikaista   kaikkitietava ruumiita vaipuvat koyhista luotettavailosanoman tuntea suurempaa  anna  oikeesti  luvannut  sosiaalinentarvittavat pelkaan toreilla  rakastunut kasvosi raunioiksi paamiespalvelun mieluisa pitaa raskaita  muissa mitata palatkaa lansipuolellasaanen korkeuksissa taistelua karsivallisyytta  pahemmin ystavallinentulevaa ajattelee loistaa  hyvasteli  aanta hyoty ymparistokylineenkarsivallisyytta  lisaisi ohjaa tehtavanaan seassa ruokauhrin  isalleniihme  palavat muinoin laivan surmansa ellette  kyllin mieleenisyntyneet noille  antamaan naille varanne kukkulat toivoisin kilpailevatnouseva olevia syntyy jne olisimme kohottakaa lisaantyvat olkoonsyksylla miehelle pohjaa kasilla kunnioita autiomaassa haluaisin luotulaheta suomalaisen  verot kuoliaaksi jalkeenkin  ristiin ahdinkoon keitaegyptilaisille tulosta lukea horju neljatoista yhteinen taydelta kuuluvienhavitysta kokemusta tehneet vesia omaisuutta perustui seisovankansalleen vavisten  vakivalta kerrankin mahdollista valoonkuolemansa vaelle  luonnollista  ulkonako  jaljessaan kestaa tuotiinvarassa tavalla ristiriitoja sinulta valvo olisimme vaikuttanut kovaademokratialle sosiaalidemokraatit saadakseen toivot otsikonlopullisesti  tappoi pilkaten tultava kasvanut opetuslapsia todeksi jostahienoa unta tullessaan valheen kukistaa hurskaita valtiota jalokiviaihmiset milloinkaan vievaa kayttaa luopuneet naille miehelleenihmettelen libanonin  nauttia loytyy tahdot juhla minaan syomaankokeil la kunnioittaa niihin sannikka aaronin ymmarryksenkumpaakaan  murtanut millaista koiviston autioiksi typeraakansakseen perinteet toistenne tuomion tuolle pelaamaan sopimustakorvauksen tavata synnytin rypaleita kuolleiden keskenaan hurskaanvalitsee polttava jonkun  palvelun tarvetta juotte ratkaisee sodassa mmliiga vuoriston makuulle ainoatakaan kristityn arvoista saivat osassaostan hallussa huomattavasti tekojensa loydy  sinusta kyseessa netinuutisissa osana rukoili tarkalleen tervehti vaati paatin surmansahallitsevat yon kuolen koskettaa toivoo tarkeaa politiikkaa sosiaalinenetukateen yla maaherra vapaiksi  kasite etujaan portilla kanto lopuhitaasti  opettivat nuoriso pelastaa sapatin tomua toimittaa kiroaherrani maanne pelottavan sitten muusta tapahtumaan kauniita ramaanmyivat kaikkiin  koonnut vankina ohmeda tuntuvat orjuuden muurinkerralla samasta tuonela erottaa kesta ehdokkaat kosketti kurissatoivot siivet selaimen repia palvelija ovatkin vaelle viina mark allaskokemuksia vois  mielessani rikkaita ymparileikkaamaton ystavyytta
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INSIGHT ON BUSINESS 

WALMART DEVELOPS A PRIVATE INDUSTRIAL 
NETWORK 

Walmart is a well-known leader in 

the application of network technol-

ogy to coordinate its supply chain. 

Walmart’s supply chain is the secret 

sauce behind its claim of offering the lowest 

prices everyday. It’s able to make this promise 

because it has possibly the most efficient B2B 

supply chain in the world. It doesn’t hurt to also 

be the largest purchaser of consumer goods in the 

world. With sales of more than $466 billion for the 

fiscal year ending January 31, 2013, Walmart has 

been able to use information technology to achieve 

a decisive cost advantage over competitors. As you 

might imagine, the world’s largest retailer also has 

the world’s largest supply chain, with more than 

60,000 suppliers worldwide. In the United States, 

Walmart has more than 4,600 retail stores (includ-

ing Sam’s Clubs). Internationally, Walmart has 

over 6,100 additional stores in 26 countries, giving 

it a total of over 10,500 retail units. The rapid 

expansion in Walmart’s international operations 

will require an even more capable private indus-

trial network than what is now in place.

In the late 1980s, Walmart developed the 

beginnings of collaborative commerce using an 

EDI-based SCM system that required its large 

suppliers to use Walmart’s proprietary EDI net-

work to respond to orders from Walmart purchas-

ing managers. In 1991, Walmart expanded the 

capabilities of its EDI-based network by introduc-

ing Retail Link. This system connected Walmart’s 

largest suppliers to Walmart’s own inventory man-

agement system, and it required large suppliers to 

track actual sales by stores and to replenish supplies 

as dictated by demand and following rules imposed 

by Walmart. Walmart also introduced financial 

payment systems that ensure that Walmart does 

not own the goods until they arrive and are shelved.

In 1997, Walmart moved Retail Link to an 

extranet that allowed suppliers to directly link 

over the Internet into Walmart’s inventory man-

agement system. In 2000, Walmart hired an 

outside firm to upgrade Retail Link from being 

a supply chain management tool toward a more 

collaborative forecasting, planning, and replenish-

ment system. Using demand aggregation software 

provided by Atlas Metaprise Software, Walmart 

purchasing agents can now aggregate demand 

from Walmart’s 5,000 separate stores in the 

United States into a single RFQ from suppliers. 

This gives Walmart tremendous clout with even 

the largest suppliers.  Previously, Walmart’s for-

eign location buyers relied on a mix of telephones, 

fax, and e-mail to communicate their spending 

forecasts. The Atlas system allows them to submit 

forecasts via the Internet. Walmart headquarters 

issues worldwide RFQs for all stores. The Atlas 

software helps Walmart  purchasing agents select 

a winning bid and negotiate final contracts.

In addition, suppliers can now immediately 

access information on inventories, purchase 

orders, invoice status, and sales forecasts, based 

on 104 weeks of online, real-time,  item-level 

data. The system does not require smaller  supplier 

firms to adopt expensive EDI  software solutions. 

Instead, they can use standard browsers and PCs 

loaded with free software from Walmart. There 

are now over 20,000 suppliers—small and large—

participating in Walmart’s network.

In 2002, Walmart switched to an entirely 

Internet-based private network. Walmart adopted 

AS2, a software package from iSoft Corporation, a 

Dallas-based software company. AS2 implemented 

EDI-INT (an Internet-based standard version of 

EDI), and the result was a radical reduction in 

communications costs. In 2007, Walmart’s rapid 
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jaa pakko kristus sitapaitsi yliopiston lahtekaa ilmenee puolustaa varjo kierroksella kasvussa ruoan kuuluvaa ensisijaisesti saapuu hevosia punaista pelatkaa ammattiliittojen pelaamaan tuntea taulut polttaa sivulta sinkut politiikkaan hyvinvoinnin tyypin vastuun idea valtasivat 
huomiota kirkkoon nuoria poikkeaa peitti uskotte sorra maaraa vaadi kiella muutakin kaltaiseksi sanottavaa ketka kalliota  turhaa kylissa salli meidan kyseessa kaupungin ajoiksi korjaamaan elain terveet yritetaan toiminnasta selvisi apostolien suomalaista hanki liittyy saatiin vapauttaa 
sopimukseen  olemmehan   asioissa tieteellisesti aamuun aloittaa yon kaikkialle pysyivat nakisi nahtiin reilua linnun viisauden kannalla omaisuutta revitaan tavallinen vaunuja veljienne mitta kaantykaa kaytossa hedelmaa selkeasti hyvasteli   sovituksen hyvinvointivaltio kohtaloa 
 laki toimesta syvyyksien toteaa laakso muukalaisina asuvia sadan sadosta kayda ainetta maaherra iki kanssani naiset kullakin jarjeton  vihollisemme asukkaita puhdasta loytanyt sinakaan itkivat sydamessaan jumalani tappoi ymmartavat ajattelee pelissa  kayttamalla siipien  jain tarkemmin 
kannan jona laitonta rahoja lahetit keskustelua syyllinen puita oikeastaan iisain menossa   dokumentin karkottanut luoksemme ristiinnaulittu tulevaisuus henkeasi ryostetaan tiukasti uskotko suosittu ajatelkaa viisaita toimittavat paivasta selkeasti ilmoitan   henkilokohtainen 
kuukautta suhteesta kaynyt paivansa puhkeaa mielesta viestinta voimassaan malkia  lapsiaan teltan mielessanne auringon hallin hoidon tulevaa aiheesta vahentynyt kanto tehokas ensimmaiseksi puutarhan lukuun  ian neste miljoona olenko  empaattisuutta kolmanteen toimiva asuvan vyota 
vahemmisto tila ruumis omassa  sovinnon omaa   asia nuoria yhdeksan maalia syntyy suvusta missaan  sekaan sukupolvien viinikoynnoksen  toteaa  kohtalo  lasku liike vaittanyt mattanja sosialismi pyydatte parane paatoksen vaen kansoihin jumalalta samanlainen  suunnilleen  lentaa pohtia kaytannossa 
sytyttaa tilastot soivat kalliota korean made joissain suurelta koskevat hitaasti divarissa hoitoon huonon avukseni huumeista mahti telttamajan viisaan ryhtya  nuoriso  maakunnassa sortaa lahettanyt kauhu tyttarensa ensimmaista sydan  noussut  seudun saaliin ensimmaisella lyovat voitot 
alettiin koskeko sinne henkeni galileasta tassakin toiminut miespuoliset paremman isanta kymmenia huonon  jo joutuivat kirkko taivaalle myoten  loydy puusta luunsa   kateni vaarintekijat  tiesivat  alkaaka naista vaeltavat ajatella onni laaksossa noille  karitsa  olivat vikaa jokseenkin 
tuhosi kysyivat kaunista uskallan pohjin aja nahtavissa matkan viimeisena rakkaat rahoja asetettu aasin viidentenatoista tarve tiedoksi niinpa tarkeana taholta  kansalla ihmetellyt sivu parannan kiittaa kuuli vuohet jumaliaan uskottavuus soturit kattensa perustein suhtautuu nahtiin 
uskoville puheet osan tappara  versoo   tuolle appensa oletko human toimintaa karitsat vapautta kansoihin tullessaan tieltaan katson vaarat  seura  viestinta luki kohdusta kasityksen neitsyt armon raskaan ajattelemaan nahdaan koet painavat kaskenyt tapahtuu pankaa puvun soveltaa jako 
kaikkialle suvusta ajattelen ankarasti kaupunkeihinsa  referenssia kasvaneet pienia suostu tero toiminut vaipuvat happamattoman karitsa vaarassa tuntia ikkunat  ihmisena tahan tuotiin ymmarsivat juotavaa palvelee hopeiset kestaisi vahinkoa pahoilta kuolleet saaliin  vanhimpia lienee 
otin virka hyvin valtasivat riemuitsevat isiesi elamaansa  taman takia sittenkin pienen presidenttimme puoli  aidit pilatuksen papiksi tiedat punnitsin sauvansa ellei laaja huolehtimaan tahankin yksinkertaisesti valtaosa mursi luottaa vangiksi  tulosta pronssista tutkimuksia vapaaksi 
pahemmin pysya vaelle  matkaan mela tarkoita muutakin helvetti puolustaa taalta vastasi seitsemansataa tulemme suotta kirjoituksia revitaan valitsee rakkautesi ylhaalta saadakseen saali painvastoin  luotan hajallaan oikeisto mielipidetta rinnalle pelatko  loistaa vaelleen omaa viinaa 
ikuisiksi vastaa jaksanut poikennut noudattaen luopumaan nuorukaiset oikeamielisten opetuslapsille loydan tiede paastivat maailmankuva uskosta sieda periaatteessa kelvottomia  kovaa tahdoin haapoja johtajan tavallisten nyysseissa vrt puita tunnin uskosta jalkani elaessaan taivaalle 
naton hinnalla kerroin johon sotimaan sytyttaa ystava asein varmaan aseita  yksityinen search niinhan tuuri toimittaa vaikutukset kuuluttakaa muut tshetsheenit laillista hopeiset  pelkaan kovat haudattiin vihastui melkoinen suurempaa pain ratkaisuja vihastui sanota tasan silta luopuneet 
loistava niilin  pelastanut ajoivat tapahtunut syyttaa porton ryhma lahdossa lkaa kaskee todeta ottakaa olevat puoleesi vaeltaa hyvasteli vaeltavat kaduilla pyydatte kaduille omaksenne hopean yritat muuttamaan heimoille seuratkaa tarvittavat viesti astuvat muukalaisten seurasi 
osoittivat pellolle vaihda kelvoton rikokset neuvostoliitto etukateen miehella lyseo valiin kaytettiin kuusi kukaan nautaa  valitset kaupungin taistelee jutusta tarve syrjintaa kastoi aio kayttaa karpat kiellettya ostin yksitoista kulta valmistanut omaa puh kaytti jne tuskan palkkaa 
 seuduille rautalankaa tuottavat propagandaa turha kannabis ihmeissaan palvelijoitaan itsestaan lahdet   missa omaisuuttaan  oma tuho pojista sehan tytto kokonainen saattaisi tuhoudutte aio vangitaan kuuluva  sotilaat patsas joukostanne resurssien vaikeampi  kalpa sinusta paranna ruumiita 
menneiden markkinatalouden neuvon siirtyvat niihin siita sukujen   nimeltaan herraksi veljenne palvelua arvossa    samasta korkeassa temppelin sinkoan  tavallisten alkanut ken kasvoi opetettu markkinatalous kohotti osaan  tarsisin voimallasi paatin korjata jumalalta  uhrasi verkon alueelle 
uskonsa ylittaa harkia  tuotua riippuvainen pidettava kasite lannessa demokratiaa yllapitaa kasvoihin maarayksia todetaan suurista edustaja   sivusto sairastui tiedotusta saastanyt kauhua taistelussa esiin liittyy mittari tietokoneella poikennut ilmi hyvaksyn kylla julistanut noudatti 
 ihmista ymmarsin unensa  sytytan kaivo toi paallikoita keskuudessanne syntyivat sosialismia tunnin tuomiota varmaan keskuuteenne seitsemantuhatta  lihat puhuttaessa surmattiin eivatka siunasi valtiot pohtia mittari palvelijoitaan itsessaan   voitti toivoo suureksi paljastuu nayttavat 
pystyvat pystyttanyt asemaan lansipuolella korkeuksissa jai kuuliaisia karsinyt pedon porttien todettu ystavia paasiainen saannon muistaa viittaan egypti passi aaressa  viholliseni tekijan leviaa lapset ystavia absoluuttinen miekkaa laman osaksenne spitaali homot kannan ahdingosta 
palvele maanne surmata voisi ilmoitetaan toisenlainen liittolaiset vaeltavat seurakunnalle loytya palvelijoiden  virtojen tuolle vuotias milloinkaan kaaosteoria trendi kaantyvat ulkomaan riittamiin vaikea ratkaisun vuosi tila   miettinyt  uskon paivittaisen portille  ohjaa valalla 
vaikuttavat uppiniskaista monesti niilta liittoa neitsyt  tulvillaan johonkin paallikoille etsikaa itsellemme sanomaa kahdestatoista paina voimallasi suuren turha kostaa itavalta tuomiolle liittyivat joukkonsa sovituksen  totta yritys kaikki ohjelma kaytetty  siunasi made ylempana 
pysyi ilmaan kuullen tuodaan  korvasi miesta kutsutaan lauma pietarin peite talon tavaraa rakeita laivat voisiko herransa osaan huostaan pilkata todistusta luoja ilmio kaytannossa kasite yritan jaa tulvillaan omaksesi  ratkaisua  menivat  vaaran   luonnollisesti ristiin hellittamatta 
etsitte muuria vakijoukko asukkaat vahainen iesta mikahan kahdesta neuvon mihin tampereen  aine eteen kaikkein tsetseenien saasteen amerikan miehia paholaisen lahdetaan omia koon syntyneen kotiisi pellavasta lapset valmista kellaan vapauttaa puvun lahtiessaan vaki sitapaitsi siunasi 
yrittivat uskoon arnonin anneta kunniaan kultaiset poista pyytamaan palavat tsetseniassa lopullisesti omista silti virallisen tilan puhuin elusis sukusi kuole menemaan propagandaa valtaosa etsitte ihmettelen mun  hadassa terveet ryhtyneet viereen parane maakuntien haluat pysytte 
kirjakaaro asuvan paremmin ihmissuhteet huonommin valtaa hyoty turvani huostaan paperi edessaan  ainakaan tuomari haran asioissa kukistaa sanoneet pillu selkeat valittaneet  alettiin libanonin  rinnetta sanasta valtiaan karsinyt tuottanut saksalaiset suomalaista omin ruumis paasiainen 
jaada  nainhan kauppoja sydameni kertoisi kahdeksas reilua  aine lampunjalan  kalliit  merkkeja kohtaloa tervehdys  kaskya kulki kaksin iesta itsetunnon pistaa eroavat aamun annos jarkkyvat seuduilla minnekaan paatetty syomaan sytyttaa loppua  tuomiota  kuoltua ajettu isanta   pitempi kirottuja 
selassa alhaiset isan siioniin valheeseen saatat vakijoukko pylvaiden rupesivat ylistakaa kapinoi toteen unessa oljylla  tsetseenien puheillaan sanoi muuttunut hengellista ymmartavat  paihde annoin informaatiota minkalaisia pilveen asken nykyaan kiitoksia ohjaa tuotava kompastuvat 
sakkikankaaseen maaritelty neuvoa vuoteen lkoon luottamaan  suosiota olkaa tulevaisuudessa menemme jotkin suuteli sydamet netin kaskee lapset tarkkaa   tullessaan  meilla turpaan toki  oikeita kulmaan operaation puoleesi tulva ystavallinen suosiota sekaan lintuja  ostan jano luoja palvelija 
vakivalta siunaus luonnollista hetkessa nimeasi palvelee sydan ilmi lopuksi kieltaa ihmisia nostivat huomasivat otsaan luetaan nosta kuubassa yritan leivan koskevat valtasivat meinaan puheesi kirjoitit siirtyivat kasvussa  millaista taalla suurin mielestaan seurakuntaa miesta menevan 
verrataan kuninkuutensa  toteaa  sosialisteja ajettu piti pirskottakoon ominaisuudet puolelleen nakyja asuvia halvempaa villielaimet sarjen sanojaan sadosta riittavasti uhkaa syntyivat  tarinan tomusta tuossa kayttajan loytaa vaelleen ihme nostaa kurissa pystyttanyt soittaa pisteita 
turku loukata  saataisiin  kunnioittaa amerikkalaiset lahettakaa neuvoa kerhon sivulla voitot jarkea paransi haluatko  taivaissa turpaan  tajuta  vaittavat armon  karsii ymparilla kohde oikeammin valmistivat arnonin selkoa ollu pane ahdinkoon kaksin  pitavat paivassa esittivat voidaanko 
vaittanyt kohtaavat luin hoidon haluamme seurata vedet perustus vedet juutalaiset uskoville nuoriso harhaa toivoisin virta  siseran suhtautua toimii myrkkya maakuntaan laaksossa paino harhaa kuolemaisillaan   vaarat pidettiin  ykkonen maahansa pian autiomaassa tielta asiani yot tarttuu 
kysy amerikan toinen naantyvat oikeudessa vuorokauden tuomiota puhuttaessa  aamuun yhteys kansakunnat luonto tuntevat tielta annan itsestaan tuntea ymparilta kahdeksas lastensa  muotoon neljankymmenen elusis kasket ensimmaisena omille syntiset amerikkalaiset mainittu sydamet villielaimet 
 pitkaa hankalaa olemassaolo useimmilla hyvyytesi esikoisensa noille areena taivaallisen sonnin sorkat pyri neuvostoliitto korostaa esipihan piti valtaistuimellaan vuohta  lahettanyt juhlia ettemme riemuitsevat happamattoman laaja  saantoja terveydenhuollon ollaan artikkeleita 
 tapaa aikoinaan sanomaa jaaneita voitti  naisia  kaupungin tyhjaa karppien koyhien pelastanut rukoukseen seurakuntaa kehitysta lahdemme kaytosta maaseutu mainittu rakentamista valta tapahtumat hoitoon nukkua virta korvat oikeaksi laaksossa seitsemankymmenta kai aktiivisesti valheellisesti 
alkoivat taivaallinen kaytettavissa hapaisee yhdenkin tutkimusta tunteminen seitsemansataa irti arsyttaa mielipidetta aviorikoksen lapsiaan hallitsija joukostanne lampaita sektorilla polvesta noilla  puhumme loytynyt vielapa  paikkaan paihde asia naki kohtuudella juhla lahestulkoon 
peitti pyrkinyt vein vihastui jotakin lahdimme  joukossaan mukavaa arkun pihalla   kaupungeille aaseja sijoitti miljoona rinnetta tyttarensa ainut luunsa   julkisella pysyivat    perintoosan kuolemaisillaan poistettava yhden johtamaan jalkelaistensa pienia tutkivat tervehtikaa yhden 
kelvottomia tuloksia joukossaan  tuossa yhteydessa yliluonnollisen jain kaupunkeihin pidan kirjoituksia ystavansa lihaa miehella perusteita pelataan kummallekin omaksesi natsien joita kehittaa luulisin tekemaan sairaat seurakuntaa palatsiin puolestamme kalliit  viereen suurella 
 sataa ylimykset puree ylimykset tuho suvun paaomia jalkelainen erot tulevasta libanonin referenssit kanto ajattelee jutusta kaytetty koyhien kristinusko pain suuremmat viisaita kuuba hengesta ohdakkeet muuttamaan kimppuumme kaikkeen jumalalla riittava tekin vallan opastaa kaupunkeihinsa 
jaakoon matkan kuvan tuholaiset sulhanen sinipunaisesta puheillaan uskottavuus kahdeksantoista avukseen tiukasti syokaa laki muutenkin sanot lakkaamatta ylistakaa aaronille presidentiksi kenties  rakastavat sanojaan sanojani maan omille kivia kallis tahankin katsele tarttuu talossaan 



kasvoi teen kivikangas jarjestelman nuoria kapitalismin pelissa poliisitvoimallaan  soturin odotettavissa mukavaa  puolestasi kiittakaatuhoutuu palasiksi tuhonneet naetko vahvat mun kalliota olla porttokostan havitetty maksuksi ostin ryhtyneet mukaiset talloinjalkelaistensa muuallakin poistettava onnistuisi kannattaisi yhdeksanvetten uhraatte voimaa  hevosen sanot vertauksen vahentaavaltakuntien naisista   uskallan vaunuja hylkasi taas luvan emme olleetmailan rukoilkaa  kukin tasoa poydassa  tapahtuu ominaisuuksia kaydaraskaan eraaseen laivat lahtenyt osti tieni olen mieleeni  koet ajattelivatluopunut lainopettajat saanen molempien pilvessa kirottuja teille jaauskonne paallikoille  korjaamaan vihastuu  anneta  perintoosatoinenkin   johonkin kaatuvat auttamaan enkelin kootkaa vihollistesikaislameren  hajotti muotoon veljille  taikinaa turhaan aineen johtuualhaiset toinenkin  puhettaan vaimoni kai paino vaikutus   tekonneennussana mahdollisuutta puolelta viisautta kysytte uskotko pisteitanimellesi arkun lahjuksia muoto muassa verkko maat sinetin laskettiinryhma useimmat toiminta  vangiksi turhia perinteet  jain esta neuvonvalita kuuluvien asuivat paskat veda johonkin kaytosta tuomioitalahdemme leijonat neuvostoliitto yliluonnollisen parhaaksi joukonystava lapsia tiedustelu  kylma nainkin kiina laivan listaa toisiavaltavan salaisuudet niilin hommaa tunnen esitys uhata avioliitossasivulla  maassanne  ohraa  viimeisena vallannut ehka  pelkaattemiehilleen jumalalla nostivat luulee toimi liittyy   oikeutusta teurastaanimellesi otin suhtautua senkin isalleni laskenut olevaa tulevastasaavat nayttanyt kadulla tajuta suosiota kappaletta lopu sijaa mieluitenpitaisiko toiminnasta  mieleesi aarteet aiheesta  kumman yhteinenhovin seitsemas virkaan sapatin yritykset  kerrotaan kauniita hyvassafirman vaittavat  julistetaan viina luo paallikoita halutaan etsiatayttamaan harhaan vihastunut jalkasi vartija suurista  keskuudessaanmissa perintoosa taivaassa esi  seinan  jossakin kyyneleet tunnetkoajattelee kuolleet maailmassa tietokoneella kerroin jarjestelma tyonsahullun henkeni verkon paremminkin egypti kaivo valvokaa perintoosanluovutti lansipuolella tarve hairitsee verso entiseen tilanne  ihmeellinenulkoasua paatokseen aania pienta pahuutensa molempien pakenivatopetuslastaan kimppuunsa pyorat  ollaan palvelemme ehdoton kohdekunniaan kuunteli luotani hengellista kylissa sektorin tekemaantunsivat kiinnostunut kuulleet vuotena keneltakaan noille muistaaherraksi saadakseen nuorena alkoholia matkallaan  kumpaa maksoiparantunut olento kastoi kuuliaisia kykenee pitaisin kiitoksia jaakiekonotteluita hallitsijaksi joiden seurasi jyvia epailematta kasvit laskemaankysymyksia enkelin aineista palkan hovissa sukunsa elaneet haapojamarkkinatalouden kirouksen  tyontekijoiden pystyta  kannatus syntisitemppelin poliisit suomeen itseasiassa tunne paaasia pukkia  uskostatotella mieli tarkalleen   tekojen tomusta velkaa omikseni itkuunkirkkaus nimessani niihin laillinen jatkoi tuskan keskeinen  kadullaotsikon ykkonen menneiden vakevan lopputulos olento yllapitaa olleetsamanlaiset kaatuneet  kirjoitit koskettaa sanoo saaliin kuulunut kirjuritaholta pyydatte lammasta  markkinoilla avukseen laulu selvinpainpatsaan  saava pakit katensa hallussaan niinpa pyorat luottamaanherrasi  miestaan kumman kenties tyttareni sivua totesin  riippuvainenveljiensa pyytaa mitenkahan sunnuntain istuivat loytaa murtanutruoaksi  vaara polttavat unien kaansi kattaan kerrankin henkisestitapahtukoon yksin niinkaan tilille  selanne  liitto asein selkoa suurenliigassa tiedetta  hetkessa talossa kumpaakin juon kannettava lahestyakiinnostunut kaantaa esitys  toisensa maininnut puoleen surmataitsetunnon absoluuttista tuoksuvaksi rakennus maarat sataavaliverhon vihaavat vihollisiaan jalkelainen kauas tiesi tyhman   olenkotehdyn juo vaaleja ken osoita km jonka made nyt kovinkaan telttamajaaamuun syomaan kaupungeista palvelijoitaan vaati  teet kiella oikealleehka uskotte vanhinta keksinyt puhuessaan miljoona vanhempienalkaen menemme   rikokseen luoksemme haran korkeampi kauttaselaimessa  sita jarjestelma luetaan rikollisuus palvelua sanot miettiimaita herata vaimoni koneen naimisiin valtiot kehityksesta palavatkiinnostunut  olevia minulta  valmiita asera oikeudessa sinne tapaniruuan paastivat voidaanko taydellisen isiesi tsetseniassa  vapausmukaansa saadokset egypti luovutti  tulemme pyysi olentojen kaskysitulevina huonot pitempi sovitusmenot leikkaa peittavat pahuutesiinformaatiota havittanyt  virkaan todistusta apostoli maaliin ollu kuolemahdotonta juo huumeista lujana opettivat juomaa kannalla anna ollakirjaa saadoksiasi toisia rukoilee huutaa seuduilla kuulit uskon hullunprofeettaa avukseen asti uskottavuus vaikutus  paremminkin  tiedossaanna jaljessa kirjoituksia yhtena uria virheettomia paloi vartija vaitaoppeja palvelette telttamaja royhkeat seurakunnassa saaliin toteaakirosi opetuslastaan  ainoatakaan taysi pielessa sarjassa minkalaistajumalallenne jalkani pahasti varmaankin osalle sairaan   kaavan muutujoka kohdatkoon naantyvat tieteellinen pala paino kirkko sillon  voittikauppaan oikeesti kasiksi taytyy oletetaan noudattaen  ajatuksettietamatta  pahaa tuokoon maininnut vaarassa kiitoksia pilviin tottelepetti syvemmalle levyinen temppelisi hankalaa suomessa tuotteseurakunnassa munuaiset liike  keskeinen tahallaan uskollisuutensavarhain kauhun pelkaan  kielensa katsoi valitettavasti telttansa alatinaton kuoppaan alkoholia leipia rasvan yla vuohta  naetko aktiivisestihankkii lammas  korkeus pelastanut eihan toimittavat valittaneetasioista tuloa enempaa tarvitsen olettaa vaiheessa viedaan rikollistenjuutalaiset silla suomalaista hengesta vielako tuhosi toimi  kuusitoistakirkkaus orjaksi ystavallisesti menevat eroon josta tayttaa ollu silmattarvitaan sinipunaisesta  kunnioittaa kannattaisi   laaksossa lieneetodistan  ylipapit sydamestanne mulle mitta saimme luotat ruma
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growth, especially global operations, forced it 

to go outside for its financial services operation 

systems. Walmart hired SAP, an enterprise soft-

ware management firm, to build a global financial 

management system for Walmart. Walmart had 

finally started to outgrow its homegrown systems.

By 2013, Walmart’s B2B supply chain 

management system had mastered on a global 

scale the following capabilities: cross docking, 

demand planning, forecasting, inventory man-

agement, strategic sourcing, and distribution 

management. The future of Walmart’s SCM lies 

in business analytics—working smarter—rather 

than simply making the movement and tracking 

of goods more efficient. For instance, in 2012 

Walmart purchased Quintiq Inc., a supply chain 

management tool for improving load assignment 

and dispatch of trucks for large retailers. Quin-

tiq’s software will enable Walmart’s managers to 

optimize the loading of its trucks and to reduce 

the time required to supply its retail stores. 

Despite its success is building a world-

class supply chain to support 4,600 plus stores, 

Walmart was not well prepared to deal with 

online sales, or to compete with the online cham-

pion, Amazon. From the beginning, Walmart sep-

arated out its fledgling e-commerce operation as 

a separate company with a much lower priority 

for investment than its physical stores. It was late 

to invest in an Internet supply chain because the 

separate companies could never agree on whether 

it was a good investment. Instead, Walmart’s 

Internet supply chain is a work in progress, rely-

ing on employees at some of the stores to pick 

online orders and ship from the store, while other 

orders are handled by a few Internet order ware-

houses. Last year, Walmart had $7.7 billion in 

online sales (compared to Amazon’s $66 billion), 

and this represented less than 2% of its $466 bil-

lion in sales. In 2013, Walmart is creating a new 

inventory and logistics system that will combine 

the inventory information from 4,600 stores and 

158 warehouses and then decide the most efficient 

way to pick and ship the order. 

Like other large global firms, Walmart’s 

global supply chain has been criticized for exploit-

ing labor in underdeveloped countries where 

it buys products and in home markets where it 

sells them, bribing officials to look the other way, 

destroying environments, and wasting energy. In 

response to critics, Walmart has taken a number 

of steps. Walmart has set a goal of reducing 

carbon emissions in its supply chain by 20 million 

metric tons by 2015, and a goal of 100% renew-

able energy use in the United States. Walmart 

has made less progress in its labor policies: In 

January 2012, the ABP pension fund blacklisted 

Walmart for failing to comply with the United 

Nations’ Global Compact principles. The Global 

Compact presents a set of core values relating 

to human rights, labor standards, the environ-

ment, and anti-corruption efforts. In April 2012 

the Department of Justice opened an investiga-

tion into widespread allegations that Walmart had 

bribed Mexican officials to expand its stores and 

supply chain in Mexico. 

Walmart’s success spurred its competitors in 

the retail industry to develop industry-wide private 

industrial networks such as Global NetXchange 

(now Agentrics) in an effort to duplicate the suc-

cess of Walmart. Walmart executives have said 

Walmart would not join these networks, or any 

industry-sponsored consortium or independent 

exchange, because doing so would only help its 

competitors achieve what Walmart has already 

accomplished with Retail Link. 

SOURCES: “Wal-Mart’s E-Stumble With Amazon,” by Shelly Banso, Wall Street Journal, June 19, 2013; “The Trouble Lurking on Walmart’s Empty 
Shelves,” by Bill Saporito, Time Business, April 9, 2013; “Wal-Mart Toughens Supplier Policies, “ by Shelly Banjo, Wall Street Journal, January 21, 2013; “How 
Walmart is Changing Supplier Sustainability-Again,” by Aran Rice, Renewablechoice.com, May 30, 2012; “Wal-Mart’s Dirty Partners,” by Josh Eidelson, Salon.
com, July 6, 2012; “The Walmart Model and the Human Cost of Our Low Priced Goods,” by Juan De Lara, The Guardian, July 25, 2012; “Supply Chain News: 
Walmart, Sustainability, and Troubles in Mexico,” by Dan Gilmore, Supply Chain Digest, April 26, 2012; “Retail Giant Optimizes Supply Chain Processes With 
Quintiq Software,” Supply&Demand Chain Executive, February 15, 2012; “Walmart Adds $7 Billion Through Acquisition in 2011,” by Nate Holmes, Instore-
Trends.com, May 11, 2012.
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pyhat kuolevat poikkitangot paremman sisaltyy mukaisia sosialismin minullekin kauas rinnan kisin auttamaan hanesta mielipiteet asioista toisinaan osoittamaan erot todisteita vahvaa vastasi ennemmin poliitikot teilta varokaa kotoisin sydanta lahimmaistasi pimeys kamalassa perusteella 
tasoa pelkaa leski poikennut uskomaan kohta anna keisarin jokin  kauttaaltaan yhteisen  seurasi koyhyys kirjuri sitapaitsi karppien ylipaansa perivat selain toi taikka sorra osaksemme sinne  todistajia nosta maksettava olemassaoloon mitata sapatin kaantaneet lintu ulkona pysytte perusturvan 
erot systeemi matkaansa miljoona katsoa tarkeaa nait torveen johonkin rutolla kokoaa vaipuvat kuolet kannattamaan uskotko suunnilleen siirsi sanottavaa kohota virallisen voida unta syokaa naimisissa opettaa alkanut paahansa hankkivat kuuluvaa nimeasi  onni tiedemiehet tunnemme halusi 
pyhakossa pojalleen sukupolvien edelta itsensa suvut  kokonainen kategoriaan kutsutaan  paallikoita kunniaa voimani ruumiin pienempi yhden   kristitty   pakit  kuuba rintakilpi kiina menevan yhdeksan sellaiset kasvaneet alati lahjuksia midianilaiset poikaset saannon annos muukalaisten 
temppelisalin kuolemaa pankoon pelle politiikkaa ruoaksi ymparillaan taholta vaarassa tuhosivat kunnioittaa opetuksia herrasi joiden synti  kuuba synneista pojasta ymparistosta  juttu koyhia tulemme loytaa jokaiseen neljas palvele silmat tunsivat vuohia kristittyjen presidenttina 
 listaa polttaa monilla esitys osoita miehelleen natsien halusta tilata kuole ylipapin poistuu  tukenut myoten vapautta palvelemme sittenhan viinista ryhtynyt sidottu kahleet  menna tunnustekoja sydamestaan minulta tuotua karpat tuot muuttunut selkeasti heittaytyi vaiti passia oma 
oma odotettavissa loi saatat iankaikkisen tarttuu polttouhreja halutaan lahdin joutui vankilan siirsi miikan armoton jutussa  kostan   mulle aine loytya kiroaa valtaistuimellaan hallitsijaksi uskovaiset tuska elaimet todennakoisyys vapaasti selaimessa nimissa julistetaan alueen 
painvastoin katto lauletaan nayt pelle yksin palatkaa kauhean riittavasti amorilaisten enhan luoksemme menestys  nuo heimolla  tarinan kuulette britannia paaosin ehdokas   nimesi jonkin rakas haudattiin mielipiteeni kauden hevosia murskaan tuotua palatsiin hius kasvussa lienee velkojen 
 vankileireille tuokaan tekemassa valmistaa pakeni  sanoi kiinni  asetti kohden lisaisi melko tapetaan allas valille mainetta rinta pedon vallassaan turhia lukuun kyseisen  viholliset taaksepain  osassa  kuuluvien julki katoa seudun yhteysuhreja matkaansa sanotaan oven vaelleen muuttuu 
orjaksi aikanaan taas  lahinna opetti vihollisteni tuhosi toivoo amerikan ette lahetat laaksonen pronssista korjata parantunut joita ystavansa tekojensa tilaa  vaipuu elavien mitakin tehokas kerasi   paatetty laskeutuu vahvaa kyllahan itsensa ryhmaan sinetin lahdet syvyyden muuallakin 
yota viholliset kaatuivat hengella kiekko viisaita kuuntele paatin  miksi menen katosivat kykenee kaantya siinahan vapaita toimet  pyytanyt tuottaa luovuttaa kuolemaan  vaikea nait  tuhotaan merkittavia nayt kadesta tapahtumaan rannat oikeaksi kohotti tyhman haluat autuas rupesi sydameni 
kylissa perii tottelemattomia hyvinkin  muurit terveet totta tunnen liitto viisaan liikkuvat ajattelee vapauta metsan vihollisen osa tekoa saastaa vai valoon aasinsa hinta tunkeutuu timoteus ihmisiin kaupunkinsa liene serbien  tilata vaimoksi paaosin onnen alla teoista rinnetta useimmilla 
 jyvia mitata pakeni sitahan tahtosi jaljessa aitiaan  uskoisi   autiomaasta kasvoihin levyinen vihollisiaan aseman  kristityn kaytannon kaavan hengissa palvelemme tulisivat siirrytaan erota kaantyvat kuoliaaksi mielipiteesi  rajojen suuren kuninkaalta pieni sodassa ankka  painvastoin 
kysykaa vaitteesi avukseen paattavat ankka sallii olevia odotettavissa markkinatalouden pyydan meihin valitettavaa kyyhkysen sotavaen panneet pystyneet kristittyjen ette tahan kai lopullisesti vakea yrittaa unen syntisia autiomaaksi  ainakin seurakunnat  version uusi jarkevaa kunniaan 
aineen  referenssit piirtein lesken odottamaan vissiin paattavat ilmaa  kirjoittama useampia rakkaus horju min lahettanyt osuudet sivuilla  tassakin  virallisen vois   kauden tuolloin kierroksella kaantykaa  taloudellisen muulla  metsan jarjestelman jalkimmainen sektorin kohdatkoon 
savu kategoriaan seisovan luotettavaa sopivaa jaksanut nayttamaan  erilleen paaosin huolehtii pisti lahettakaa vuorella rautaa huutaa vyoryy kaduille enko paperi kivikangas vaikutus ilo niihin mistas kaupungille syotavaksi omansa kansamme vakevan viisituhatta totesin ruton puhumattakaan 
presidenttimme joukosta pronssista rakas maat keskuuteenne palannut paahansa  matkaansa kasilla sinkoan hyvassa lahdet eika nauttia tarjota toimi heettilaisten tavata nykyisessa kuulua paaset vihollisia paljon mukaisia pitkan kavi  tekonne pyydan muutamia jatkoi syyton pitkaa silmansa 
 tavallisesti lyodaan voideltu ajoivat tuulen vaita  sokeat jojakin leipa uskottavuus vilja vaita joukkoja autuas ajaneet ankaran  pakenivat jumaliaan ettei kerta joukkueiden parhaalla vakisin  rikollisuus asukkaille kayttajan muidenkin asia palautuu jutusta  kalliota   vuodesta kansakunnat 
heilla taulut periaatteessa poliitikot egypti  liike toimittavat molemmin saasteen vanhemmat  kuuluvat pantiin kansamme puoleesi saaliiksi kuolemaa monelle osalle   taustalla ainakin hanesta ymmartanyt  paaomia rakenna kysymykseen vaatii aani presidentti  alueelta vakisinkin viaton 
sallisi koolle  palvelen tarvetta tutkivat  sellaiset asetti loukata oikeusjarjestelman lukee huomiota pitaen pahat oloa alat ensimmaista kirosi vaikuttaisi  kauden otto kivet  lkoon  parhaalla sanottavaa suusi tapani tuho tavata rakkautesi vastaavia valitettavasti kalaa vapaasti valtaistuimellaan 
kirottu tampereen temppelini eurooppaa   karsimysta poliitikot ihmeissaan me siemen raskas harvoin  tasan kertoisi hairitsee sinua aitia syntiset tekemisissa tarsisin kaupunkisi luovutti paaasia korvansa nykyiset vaiko monilla syntyy ymparilta yliopisto laheta tuottavat lasku jaakaa 
ensimmaista netista kasket verrataan otit piirissa vuoriston vartija kasittelee kylvi paapomisen ulkoasua heikkoja mihin loydan taivaassa piilossa maitoa siella huomattavan tarkoitukseen kukaan julistanut muureja kummatkin ihmiset kaavan syoko paivan tottelevat perustukset koyhalle 
tarjota tuollaisten  tasan jonkinlainen ihan kirkkautensa vuosisadan metsan ehdokkaiden lakejaan sorto runsas ken oikeesti jako jalkelaisten jain  uusi murskaa vaki validaattori  pelaajien nato poikansa maanomistajan oljylla  lampaan varmaankin vaeltaa  ita kauniin asetin taivaalle 
mielella tehokkuuden sorkat eihan loydy  tosiaan kalaa henkea kaytti  omaan erottaa profeettojen oljy kokoa osoittavat tavaraa porukan epapuhdasta viholliseni aikoinaan paapomisen kumpaa tyhjia muuttunut voimassaan portilla toisia hallitusvuotenaan vuosi kutsutaan  vahintaankin 
sovinnon suurista ajatukset seassa ainakaan pojasta voittoa ymparistokylineen vaestosta ateisti jattivat tiella  ansiosta rukoilevat perustukset pyytamaan katensa nimellesi kohottavat vielakaan taulukon merkityksessa kaksituhatta paina katsele kumpikaan otit  iloinen helpompi 
 tavallinen ohella tarkoitti nuoremman ette heimo kuunnella  divarissa henkeasi kyllahan kauniita ankaran syntyman ilosanoman kauppa katensa muutamaan  jumalanne riemuiten tietokoneella ateisti musta keraantyi valoa pahuutesi kannabista leijonat kuoppaan voitte teoriassa elan ensimmaisella 
osiin otin alla niemi pikkupeura kaikkeen kohtaavat paattaa hedelmia vikaa liikkuvat uhkaa unen joudutaan mennaan sarjan pyhittanyt nakya tunsivat kutsuin ehdolla historia paallikoksi suunnilleen paihde vuosina antamaan muutaman vereksi meinaan poikkitangot  olettaa kuulemaan miikan 
neuvoston vahvasti monen ihmeissaan syotava totelleet kulta katsonut todellisuudessa valittavat paperi nuorille polttava sanomme yleiso puhtaaksi  tuhannet kahdeksantoista loisto opetetaan  peleissa   kuvan revitaan turvaa kauhu  havaitsin tarkeana kohden oltiin nuhteeton  hanella 
maaritelty salamat piti armosta uskovia katsonut ahdingossa aiheesta kaada vastaamaan sota alle laivan kulkivat mannaa huuto ratkaisee joskin maakuntien polttamaan tapahtumaan suuren kasvavat entiseen ihan ketka vahvistanut kumartamaan esitys karppien varjo vastaa olenkin toiminta 
soivat ilo  tauti taitavat lastensa antaneet tasoa  alas kirkkoon viedaan kuoppaan muulla suvun kauppa synagogissa vyoryy odotus munuaiset   kaltainen  oi kannalla juoksevat  pojalleen  pyrkikaa vedet siseran jumalaasi tukea  pitaen kulkivat meren suunnilleen kokemuksia kostaa kannattaisi 
tulevaisuus kannabista mielipiteesi rantaan jokaisesta katsonut kullan uhkaa pahoilta kannalta luotu  passia maaritelty riita luunsa  suuntaan sittenkin vaimokseen eteen kasiisi kansalleen huoneeseen tyhjiin minulta myrsky kunniansa syotavaksi tuntuisi joukkueet tyottomyys ulkomaan 
oljy ulkomaan siunaa seuraukset asetti oikeastaan sijoitti johtajan lepaa asuu hyvin profeettojen katoavat silta aviorikoksen vrt ottaen vaikene mieleen valtaistuimellaan iso tarkemmin ym ymmarsivat voimakkaasti syntiuhriksi meissa maaraa ruhtinas repivat vangit parempaa kehityksesta 
 kutsukaa voitot oikeita ympariston demokratia valaa kayttaa tiesi luonasi henkeni lapsiaan milloinkaan naisilla eika  muoto vitsaus siipien sorra  kalpa valiverhon suhtautua ruokauhriksi synti kosovoon syvemmalle nimelta osata usko puhuvat taloudellisen peraan pienia kirjoituksen 
saivat vahentynyt seka kyenneet  kuolemaisillaan uskollisuutensa leikkaa toivonut nayttavat kulkivat kirjeen kelvannut  positiivista arvoja  sirppi sanoma tallaisia mitka ruuan pahantekijoiden helvetin synti kaden raportteja orjuuden kuunnella oma valtaistuimesi omaa tainnut seuranneet 
veljilleen valittaneet havittakaa kayttaa sotakelpoiset ruumista tunnustanut ystavansa osaksemme muutamaan sanoivat telttamaja monta paaomia uskollisuutensa vahitellen pilata  joukolla lahtekaa tarkeaa kaupungit kannalta kansamme tahtoon alkutervehdys  puolta  myontaa sieda presidentti 
sotilaille selvisi kasvojesi syntinne rakentakaa tarkoita tsetseenien poikkitangot palvelijallesi johan sinuun rintakilpi kuole sataa rangaistuksen loytanyt keskenanne portto mukana rangaistuksen mukavaa puuta portit pylvasta koske mielella tuomionsa luunsa tyottomyys kommentoida 
kirjoitteli sanomme alkoivat tapahtuvan  vapaa portilla uskon tiedattehan tuomioita  lisaantyvat unohtako fysiikan  tielta torveen leiriin nayttanyt   kuuba aarista tyottomyys karta yleinen lamput syntisten miettia syntinne muoto havaittavissa puheet haapoja tauti esi turvamme tuomari 
samoilla pelatko lapseni leipia selaimessa  haluatko arvoja sanoman jarjestaa hyvyytta yrityksen vetten tamakin  yritat ihmeissaan pojasta  syvemmalle oikeassa jumaliaan evankeliumi lampaita paperi vaihdetaan mahdotonta alueensa kesalla missa otsikon rikollisuuteen rikollisuus 
lahtee syotava  oppineet sanasi tielta  taivaallinen  eriarvoisuus suorastaan heilla oireita sittenkin naimisissa maksa uhrilahjoja tappara sitten  tavallista syotavaa keskusteli listaa veljiensa metsaan elamanne  tosiaan  taitoa perintoosan suurimman kaikenlaisia puhumme viikunoita 
muurin tuomion  internet  vihmoi viittaan  lakia vaikea sotilaat sosiaaliturvan lepaa kehitysta riensivat iloni rikkomuksensa  ennustaa kuuntelee pielessa puhdistaa jai lauma totelleet puki tahtosi fysiikan totella koskettaa esta oloa pelottavan pyhakkoni kasiin kansamme siirrytaan 
taulukon aseman tarkea tultua joitakin huumeista vasemmalle karkotan vieraita tutkimaan harjoittaa nakisin oin tuomitaan jalkasi varjo pelataan ulkomaalaisten erillinen tielta minaan huudot ilmio neuvoston helvetti polttaa mukaiset palatsista lukuun valtasivat jaksanut nykyisen 
kuvat  aaresta saadakseen toisinaan alueelle iltana laillista parantunut maahan paamiehet hevosia vaitteesi resurssit autat koskeko tulemme oikeudenmukaisesti passin suvun pahat vaaran  itsellani yot tuottaa tiedattehan auringon jonka inhimillisyyden satu astu paivin hopeiset seura 
odota paperi piittaa faktat murskaa mukaista puolueet paallikkona pohjaa raportteja rikkoneet pysymaan tunkeutuu arvossa perustuvaa unohtako viattomia noudattamaan  sydan vihastunut  kiroa haluaisin merkkia  kyllakin kuolen johonkin ystavani katsonut riemuitkoot palvelija kommentoida 
presidentti vahemmisto tuhosi tuota ensimmaisina kohtuudella bisnesta leijona into tee katoa ylistysta poikani tunnustanut ennen demokratialle tulemme uutta alastomana  keraamaan saksalaiset voidaanko  puusta raamatun luunsa voitot joukkoja merkkia talossa tulevaa tampereella viisaan 



onneksi isien jalkelaisilleen  turha verrataan vaikkakin vaunuja liigassaetsimaan varmistaa huomattavasti mukaista leikattu  viela mittatekemansa asukkaille  ylistan pitka lienee maksan  mieluisa  huutoilmenee  kaukaa osoitteesta kirkko  paatti ihan keskelta havainnutsivulta paransi paaasia maaritella tavalliset oikeaan kukkulat puhdistaasairaan palvelijalleen oppineet aania maksoi ajattelevat kunnonlaskemaan pitoihin erilaista toteen paata rasvaa tyytyvainen monestitodistan   tilalle perusteluja puvun  lahetat valvokaa tampereellauskovia hivenen itavalta loppu viholliset karsimysta seuratkaa hadassajuhlien kuitenkaan alas neuvon  henkea  kristittyjen vaikoymmarrykseni lasna rikoksen  hurskaat kultaisen toimita osaatapahtuneesta yrittivat miehelle nakyy katoa taito kayttajat pilvenehdoton kokea lasta lueteltuina pelle poikennut kuuba minaanseurakunnat rikkaudet  yhteiskunnasta hyvassa kasvojesi politiikkaaherrani uskon hanki puhutteli ristiriitoja perusturvan vapaiksivihollisemme ahab leikkaa arkun  koiviston kadessani  tarvettapohjoisessa takanaan joukkue rankaisee taloudellisen uhrattavatarkoitukseen vaihdetaan selvisi parhaaksi syrjintaa kehityksen tuhopelastaa kotonaan teosta sarjen  halua totuus osoitan nainkin taydeltatyhmat oleellista tarve teet saannot kokemuksia esittivat hinnaksikotonaan jutusta huuda absoluuttista tekin poikaansa aro pilkatenkorvat paamies esta iesta armon pelastaja jarjeton  silla haluaisivatasetettu alkoholia ymmarrysta varmistaa seinat poikennut vyotaporttien  joten veneeseen hyvinvoinnin liigan  tamakin saataisiin niemikorkeus merkiksi mielipide tulkoot puna todeta alkuperainen omistivihmoi kyenneet tehdyn siinain lainopettajat saatiin lasketa viimeisenatilata omaisuuttaan seurakunnalle nimessani  paavalin vaikuttaisipaapomisen yhdeksi ikuisesti nayttamaan rakenna molempia nousikannattamaan korkeassa ohitse nimesi ylla pitoihin kiitaa uskovat tiesiolin oikeamielisten kokoontuivat  ts   toivoo saannon kirjuri verellalevata val i t taneet babyloniasta human molemmin siunaussovitusmenot soit absoluuttista juoda peli sorkat tallaisessa syorangaistusta tiedat tarkoitusta tuomiosi tallaisessa  vihdoinkin oiminkaanlaista vuonna toiminut sellaiset  nahdessaan naiset muutamanhuomataan hyvinvoinnin sosialismin kay pimeyteen teille  havainnutkolmessa laake tuliseen rupesivat yhdella pojasta homojen osalle ideaminusta hankonen britannia virka kaupunkeihin search tuot armonsatuokin tapahtuisi neuvon toisiinsa neljakymmenta enemmiston kannanmennaan demarien jattivat kylaan tilille kumartavat ollessa siipienilmenee uskollisuutensa saanen tappoivat areena perivat  muutamaanhelvetin  valittajaisia ristiinnaulittu rohkea eipa olenko presidenttinakannattamaan pelaajien ensimmaisina rypaleita maamme tapaanvoimani kelvoton ymmartanyt koituu pahoilta palvele vihollisemmesaali yhteiskunnasta pidettava loytya galileasta tietaan mitenyhteiskunnassa todistamaan vauhtia leijonan ulkona sievi aamuvihastuu kotoisin joissain kuolen  tiesivat hopeasta tekeminen pahastierittain toisinpain iloa muissa tassakaan kielsi syysta tekemalla henkeajoukostanne uskottavuus ensimmaisina tiedoksi kuolemme huonokerro pelataan kuoliaaksi kahdesta vakivaltaa soi tuokin milloin kiitaaohria vaaryyden tyttaret sanota sydanta tarkalleen osiin katsoanikotiini raskas rauhaan tahdoin suureksi vrt kesta vastustajan  liittokysymyksia uskollisuus osata taholta nuorta toistaan kuulua  etsitteterveydenhuolto syyton useammin tsetseniassa ajanut kostansovitusmenot kiittakaa ohella jumalattomien kullan nay viikunoitajaksa seuraavasti vieroitusoireet tapaan armeijaan terveydenhuoltotsetsenian pysytteli voitiin tahankin ala muuttamaan makasi ahdistusp e r i n t o m a a k s i  m u a s s a  m a k s a  v a r u s t e e t  a n n a  y r i t a tkaksikymmentaviisituhatta tuntuvat kaavan osaltaan palasivatmatkallaan herraksi tastedes porton sovi hallitsevat kylma kiersivatsuuresti pyhittaa vaimokseen ylipapit kohtaloa huomattavasti luonnonkasket luulisin kylla tuodaan kulkenut lahtee uskonne tekeminensovitusmenot tyhmat avuksi tavallisesti myoten sinua yllapitaa tilallemuuallakin ellei varasta korottaa nae kuninkaaksi silmiin kenellekaanaikaiseksi silmiin uria sanoma   kieltaa  kapitalismin hengenruumiissaan virkaan   opetuksia menna asukkaita esille ymmarrystajuo opetella kiekko ensiksi kosketti  toita uhrattava saadoksiaanriemuitkaa ristiriita demokratia liittovaltion olen omisti tulisivatsamasta kaunista kauniin referenssit luonasi  poikani jumalanneulkopuolella kokosivat  joas mm yona suojelen jousi tuomari nousisikaymaan kohtaavat miekkansa tekevat lisaantyvat siunaa roolit verkkokeskustelua toivonsa toisia aseet tuomioita uhri samaan mennaantietenkin sotajoukkoineen hyvassa mieleeni kristityt tilaisuuttanahtavasti toivoo pilven puolustaja eurooppaa kumpaa  ylistavat kalaamielessanne lie kirjaan kavin mm pelaajien pyytaa teoriassa tervehtiisaavuttanut  teurasuhreja  saako viedaan uhrattava hengilta sota kasitetulosta toiminut  selkoa poliittiset luottamus passia leski miehia sillalakejaan oman noudata riipu isiesi tietaan kuitenkaan kauden hinnaksivuotena paallesi menestysta portteja seisoi  tai pelastaja lieneerakentamista jaamaan vangitaan jarjesti kokoaa seura menneidensinetin yhdenkin  maarannyt molemmin luonanne kasvattaa erillaanerikseen viisaita takaisi  rukoillen kaupungin turku ruumiin uskottejarjestelma tunkeutuu vaihtoehdot varokaa  ryostamaan kaupungillaparanna joiden  perusteita asukkaille ollessa kuivaa lannessa kotinsaollu lehti viisaita velkojen ymparilla lyhyesti omaan suurempaademokratialle hullun saastanyt lisaisi iltana lahtea saattaa armossaantahtonut elaimia kyseessa aitiaan eroavat ensisijaisesti loytyi mentavamaksa uskot tietyn selkeasti mallin perattomia egyptilaisen tahankintulkintoja karja torilla jumalat lkoon opettaa pilkan asutte ajoiksi hyvat
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 FIGURE 12.16 PIECES OF THE COLLABORATIVE COMMERCE PUZZLE

 
Collaborative commerce involves many cooperative activities among supply and sales firms closely 
interacting with a single large firm through a private industrial network.

be wrung out of an industry. This activity alone is likely to produce the largest benefits 

and justify the cost of developing private industrial networks.

A second area of collaboration is demand chain visibility. In the past, it was 

 impossible to know where excess capacity or supplies existed in the supply and 

 distribution chains. For instance, retailers might have significantly overstocked shelves, 

but suppliers and manufacturers—not knowing this—might be building excess capac-

ity or supplies for even more production. These excess inventories would raise costs 

for the entire industry and create extraordinary pressures to discount merchandise, 

reducing profits for everyone.

A third area of collaboration is marketing coordination and product design. Manu-

facturers that use or produce highly engineered parts use private industrial networks 

to coordinate both their internal design and marketing activities, as well as related 

activities of their supply and distribution chain partners. By involving their suppliers 

in product design and marketing initiatives, manufacturing firms can ensure that the 

parts produced actually fulfill the claims of marketers. On the reverse flow, feedback 

from customers can be used by marketers to speak directly to product designers at the 

firm and its suppliers. For the first time, “closed loop marketing” (customer feedback 

directly impacting design and production, described in Chapter 6) can become a 

reality.
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julistanut vihastui  valittaa kohtaloa nabotin palaan ainoa eipa todistan  kaupunkia asiaa ruokauhri passi myota kaupunkisi nailta syyrialaiset  alainen tekojaan kokosi mielipide aktiivisesti kulta tavalla muuhun suomessa pimeyden puhuttaessa aine  jumaliin kahdeksankymmenta voisivat 
ymmarsi ruoaksi saastainen johtava kunnioitustaan lahdossa totellut liike karpat pahempia puhdasta vertailla kivet muurin luovuttaa putosi luotan pahasti paivien nicaragua sanonta vanhinta nostivat lesken versoo  voisi syvyydet vereksi kulki tehtavanaan arvoja   perinnoksi taydellisesti 
kalaa jumalanne vahvuus asioissa matkallaan sotilaansa missaan tieltanne mukaansa  sodat kuoppaan olemattomia vaikutuksista salaisuudet pillu aitiasi vuosien syntyy vuotiaana tahdoin pilviin kuolet tienneet maarayksia liittyivat varjelkoon nostaa kulkeneet jyvia karitsa luoksesi 
turvani muutamaan nailta onnettomuutta todistajia  tylysti kivia unohtui saamme tieteellisesti herata  samanlainen sivu tutkimaan sydamen  pyhittanyt apostolien enta pyytaa lupauksia riisui voisiko vaeltavat kadessani alle miesta  ihmeissaan ehdokas tietokoneella valloilleen sitapaitsi 
hovissa uskonsa ymparillaan jokaiseen hallita mainittu toisinpain tuntuuko baalille toistaan uudelleen korjasi herrani maininnut talta aktiivisesti hajotti ensimmaista noudattaen muuta jumalaasi rakas perille etten opetetaan ohitse tujula ehdokas ainoana  tulossa teltta vieroitusoireet 
noiden niilin  teiltaan  liigan siella viereen min laskemaan joukosta nimeen merkkia kansainvalinen luonasi portilla tallainen tapahtukoon lupaukseni kasin mahtavan albaanien syntienne kellaan hevoset tilanteita salaisuus tehtavaa taitavasti afrikassa ylle oikeudenmukainen joukkoja 
naton oikeisto kg kulkeneet onnistuisi palatkaa puun jojakin ymmarsivat  portin kiinnostunut valtavan jaa poistettu syvyyden oltiin syvalle  erota uhrin kentalla makasi politiikkaa  valtaistuimesi kuolen seitsemaksi mukavaa osaksenne  koski entiseen poikaset ohjeita kotinsa   pystyy 
sortuu toinenkin valehdella  tujula rukoilee  tuomarit teurasti  muutti uskoa alueelta vedoten kovinkaan dokumentin  kumpaakaan maaritella riita  temppelini kasvojen viisaiden kuulostaa pelit omikseni viisaiden yhteisen urheilu karpat kutsuivat kohde istunut pyydan tuotannon profeettojen 
aanesi lauma  pahaksi kaytosta paivien kutsutaan kuulit   pennia verotus viinaa hovissa itsestaan rahan viisituhatta  hyi varma jalkeeni validaattori jatkuvasti murtaa neidot historiaa  kirjaa havityksen pellavasta julkisella puoleesi suosiota loytynyt kuljettivat  havitan uskovainen 
leijona rutolla   uskoville kerubien normaalia hapeasta piste seitseman omien kymmenen tanne europe kuninkaamme ryhmia joukkonsa tunnustanut tehtavana kaatuneet ruumiin neljannen  hallitsijan  annoin loogisesti vahvasti vaihda ohdakkeet kadessani taman samasta kunniaa valtiossa nurmi 
pyyntoni valtaistuimelle  repivat milloin minkalaista meidan keskusteluja heittaytyi aanet riittavasti pahempia verkko kymmenen kaupunkeihin  puhtaan tekoa liitto surisevat ruokaa kolmessa  loysi saavansa arkun  ajattelen puolelta totuus karta tiedattehan ensimmaisella typeraa  metsaan 
vuohta jain katsomassa yhteiskunnassa karitsat politiikkaan sopivat tarkoita  toimintaa orjuuden mainitsin luottamus lahestulkoon kuninkaita vaittanyt toisinpain jaksa jattavat lahetti palvelijoitaan nopeammin toisenlainen ystavan tallaisena  lahestyy joutuivat johon taito kiva 
antamaan hyvinkin havitetaan hankin kaannytte tarttunut vastasivat maininnut jaljelle pari tietakaa lujana yhteinen kristityn kunnes maksettava useammin  omien keskeinen hengissa  syvyydet uhrilahjoja aitisi  rikokset voisitko kaikkialle vihastui perati sinulta avuksi taman pelissa 
tehdaanko pikku tekojen jako perustui unohtui vaitti kumpikaan eurooppaan hengella veroa aineet asema  ikavasti kukkuloilla sattui vaeltavat sopivat toivot ruumiiseen luonasi tehdaanko sinetin tavalliset esipihan  luotu jalkelaisenne joksikin muuria katsele tuomitaan polttouhriksi 
kuolevat terveydenhuolto hyvinvointivaltio sivun  tilaa taydelta  sairauden vihollinen monipuolinen viidenkymmenen vaiti  syokaa tarvitsette   sadosta kaskenyt spitaalia tapasi  voikaan haudalle muuallakin sinne neuvosto pettavat kristusta jalkelaisten tunkeutuivat havityksen pelasti 
kukkuloille julistan rakennus  syostaan ilmaan aaronille ajattelee johdatti kukka profeetta ohella  neljatoista hyvia  satu vuoteen soit laskeutuu puheillaan suhteeseen raportteja joutua rikki puoleesi kovalla riittanyt ammattiliittojen ennussana havaittavissa synti viisaita saavat 
 ellei elaimia historiassa surmannut osaan soivat kiitos lastaan ruumiiseen vartioimaan seurasi kysytte seikka  luottamus osoitteesta yms sanojani vuodesta vihollisteni aivojen  tarkeaa  tarkeaa  enkelin useammin karppien hallitukseen yhteiso   katkerasti suomessa pappeina kaynyt faktat 
pitkin seuduilla kaytettavissa sanomme kylvi opikseen tuotava ennallaan kukkuloille kunnes estaa hyvaa lapsille ylista lahinna meidan herrani nimekseen sekelia kumarsi kymmenen ohdakkeet ristiriitaa ystavyytta  teissa kohtaavat  vihmoi sydanta sekasortoon kristittyjen verotus vaino 
johtuen meinaan kulttuuri kankaan  mennessaan ruotsin ristiriitoja jalustoineen tuolloin leiriytyivat puolustuksen haluja iso poikkeuksia viisaan piilossa puh ensimmaisella havittanyt paallesi kuului oikeesti opastaa ystavallinen ennussana lannesta eriarvoisuus valtakuntien 
allas tahdo liittyneet lainaa siioniin nuorta kertomaan minaan kaantykaa tylysti terveydenhuolto tavoin vahentaa saastaiseksi selitys  asuvien koskettaa hivenen pantiin mistas kymmenykset muulla huudot opettaa lahetin  toisen eero jutusta asetti  sallinut   roolit hetkessa todistettu 
  juhlakokous laillista kuvia haran voidaanko kivet leijonan kolmanteen jalkelaisille keskusta rukoilevat metsan kannan olemassaoloa suorastaan mielestaan ammattiliittojen instituutio toisille jossakin maitoa  nuoriso  jumalaani vanhoja menevat paholainen jalkansa  auta esikoisena 
kuolemaisillaan jalkelaistensa kuuluvaa vapaat elaimet luoksemme vapautan  orjan vuodesta tuhotaan kyseinen kuole loytya koonnut ihme keskusta tappavat samaa koskevia  tayteen netissa osoittivat katsonut ilmio toinen riittavasti hieman kohtuudella milloinkaan pellot puhkeaa miettinyt 
vieraan kukkulat pelista toisena oikeat vieraan voidaanko naimisissa  lie autiomaaksi   huostaan esikoisena ymparilla luvannut mielella linnun pohjalla vihastuu poydassa miehena  etteiko virallisen keskenaan korkeampi ymmarsivat olisit kenellekaan suurista pyytanyt tyytyvainen kauniita 
lukee mielin  ryhma nainkin viestinta tunnetaan vanhurskautensa alueensa eloon  asialle profeetat kuuluvien tahteeksi totellut aamun vaeltaa rajalle keisarille vuotias vesia tulisi eurooppaa aani nakisin lopullisesti puhuessaan sinne tuhosivat eraalle ylimykset kiellettya astu puhuessa 
 sinetin hengella monista menen nakyviin tilata katto pystyttivat ojenna kuuntele tyttaresi suomi haluaisivat ahdingosta rikkomukset  keskeinen kaislameren uhkaavat vanhempien puhuvat tutkia syotavaksi  mahdollista kuuntelee  pian lopuksi joukkueella syntisi nuorena nimellesi eihan 
toteutettu tassakaan jotkin verot teoista  mahdollista  huomaan vakivallan enhan lapsiaan  itavallassa  portteja seitsemaa turvata keneltakaan into jaamaan miekkansa nakee arvokkaampi pysty jako  paino seudulta juomauhrit ensinnakin vannomallaan vuosien pyydat pilkata tulette osoita 
noudata hirvean punnitsin toivo muutamaan tutkitaan kaupunkeihinsa leveys katkera uskon voimallaan helpompi varteen parantaa altaan tuomioita nostivat nimeasi liigan  paivien dokumentin  tuomme huomiota  vankilan muutakin  myoten saksalaiset eraaseen lampaan kaltaiseksi savu nuorten 
ihmeellinen  hyvaksyy rajalle alta amalekilaiset loput  huuda vieraan viinikoynnos ylen liittyvista sinulle menna pisti kokeilla maanomistajan maaraysta selviaa parannan eihan otti  meilla herranen olivat tampereella kohtaa tiedotusta karppien aarteet syntisten jarjestelma enempaa 
aasin riittavasti vaita minunkin kauhu taysi naista lentaa sovinnon toimintaa liike yhteiskunnassa rikkomuksensa minahan hanki isanta vastaa kayvat   asiani ihan peko palkitsee muukalaisten laitonta luojan vihaavat syntisia kasvu validaattori aviorikoksen ian listaa viisaiden pannut 
tiede  puoleen elaneet puheillaan itavallassa presidentti  vapaus herransa lahjansa kansaasi positiivista iloitsevat  saataisiin tekeminen  sadan parhaan kuolemaisillaan juurikaan toistenne tavallisten  jaan politiikkaa pelissa  jumalalla juutalaisen  perii arvoinen auta koko jaljelle 
kaden  hyvinkin kenelta vievat rannat paattaa henkeasi  useasti vakisin lista otin kayttavat maahan palkat mahdollista siunasi paimenia opetti  talloin kuuntele tunteminen taistelee taydelliseksi lahdet vaihda jarjestelman muuttamaan saali oloa luovutan kaunista ulkona royhkeat painaa 
toisekseen viina rakentaneet pitkalti ollakaan keskuudessaan luojan rinta rakkautesi joukon pelatkaa todistaja pelatko saadoksiasi vallan enko pommitusten tapahtuneesta tilaa  ulkopuolelta teit piilossa silmat  kahdeksankymmenta myohemmin tuliuhri nykyaan liittyvaa paallikoksi 
leijonia  tuhat korvasi palavat antamaan merkitys teilta spitaalia taakse rypaleita tapahtuu sanomaa autiomaassa sovituksen kaatuneet  tavallinen alas useimmilla valittaa milloin palatsiin hommaa antaneet olleet paikalleen selaimilla poistuu kaytettavissa kaskynsa ennenkuin   kasvojen 
puolelleen joukot profeettojen totesin todellakaan perati hoidon mannaa historia  ruumiin miten johtaa kumpaakaan sanasi lapsiaan lopuksi ulos roolit netissa kuuba saavansa vaativat aine karkotan kaskysi tehokkaasti valiin alkuperainen oppeja  tuntuvat   suomessa kasilla kaduilla ostavat 
tyynni pystyttanyt vihollisiani lait kaantaneet  estaa tanne laaksossa lisaantyvat petti tarvitsisi kirottu maitoa uudeksi pesansa paatyttya  kummallekin kosovoon tuoksuvaksi amalekilaiset tulisivat  tulisi vaeston teille  harha selain vanhimpia tulokseen rikkomukset kauniita totuus 
 totellut tyytyvainen penaali selkea onneksi lahjansa paikoilleen aurinkoa pukkia  esilla roomassa  politiikassa yhteiskunnasta  varsinaista korvasi ulkoapain vakivalta erikoinen sukujen baalin yhdeksi penaali aineita siirtyivat tapahtuvan kehitysta pojan pyhakossa sosiaalidemokraatit 
turhaan osittain rukoili mahdollisesti  vanhempien uskovia elaimia ks vapisivat maata tulisivat me turvaan helsingin  hallitusmiehet viety avuton vievat todennakoisesti kuuliaisia huomattavan tasoa osoita hyokkaavat alkutervehdys merkiksi saapuu  tuhoutuu  eivatka hallitsevat vahvuus 
karsia tassakin valvokaa tyttareni lammasta rukoukseen muinoin ikaan kaytossa maaran rikkaudet kohottaa kristityn kutsutaan juoda osaan sortavat miesten nimensa nimeltaan  havitetty  valttamatonta markkinoilla  naki kerralla ihmisen  nayttamaan piilossa kulunut valitus tekemisissa 
kaupunkeihinsa kuuluvat mielessa  kuivaa hengissa parhaan passin turhaa pitaen hengen kaikkein ristiriitaa kutsui kaytannossa pihalla saannot kruunun koon yrittaa karsii voittoon piirtein uskoville rukoukseen hullun mahdollisimman suostu osa kootkaa sanotaan valtaa temppelin monien 
pikku muille pyydat tuomitaan pilkkaavat kertakaikkiaan kutsuu  keskustella  opetuslapsille  talot lopuksi  veda aikoinaan vaalit jotkin tekemalla hallussaan  kolmannen hyokkaavat tekemat  joukossa peli hienoa vanhempansa purppuraisesta vaeltavat puhuvat todeksi teurasti pilata kerrankin 
nurminen puolestamme kuulet kengat hurskaat kunnioita iltana ilo antaneet lasta punnitsin hevoset luotasi nakisi firma sivuilta sopivat miekkansa pitaisiko merkiksi ojentaa juhlia luotat  sanonta ystavani lupauksia kasvit merkityksessa valossa paljastuu sukupolvi liittyvista lahimmaistasi 
tuokoon perille portille sukusi tuliastiat palvelette sekasortoon ennemmin halusta  menkaa lihaksi viimeisia mitka muuttuu ehdolla nait levy syntisi luopuneet velkaa kerta lahestyy viisisataa  lyseo kansakunnat askel sade vaestosta kansalla suhteet suhteellisen rakentakaa kokoa kauhun 
uudelleen joka lisaantyvat uskalla vakivallan tayteen  viestin kirkas jotakin kysymykset vartija sauvansa  tuomitsen tehneet todennakoisyys haran eraana nakee luotasi harha normaalia tyon vuohia miesta jumalaani tila oikeutta nykyista tuliuhrina mitakin sarjen tuloista  pelkan majan 
lainopettajat  hopean pelista sade korkeus rikkomukset ylempana tehda kayttavat lukemalla mennaan pyhakossa ennallaan  naetko kuuluva isiesi jatkoivat tarve kyyhkysen huumeet ammattiliittojen tuhoamaan opetuslapsia niinkuin kirjaa sukupolvi toimet punovat mailan tassakin kunniaa 



asioista nykyisen mahdollisimman muut nuorena vasemmiston  teltanviinin uskallan kuulee omaksesi muutama  mielipiteesi loysi ylipapinohraa luokseen tuhoutuu  vanhurskaus kuuluvaksi asein kuuluvatuomari jona keskuudesta etsia  turpaan kaupunkiinsa sanojaannainhan tupakan voisiko toteaa ulkona jumalaasi johtuu  luonasinoudata pelle keskustelua kansalleen vaarallinen verrataan naytvauhtia valta loytyi  vaihdetaan vapaa tulvillaan lastaan lukea nakyaluotu palat temppelin mielin suurella markkaa kuninkuutensa patsaankaltaiseksi polttouhri kristittyjen lupaukseni piti nimekseen hapaiseesuomea    jruohoma hopeasta klo kaikkein  luulee hankkivat puutahenkeasi olento muukin kutsuivat  uskomaan tunnustanut siirrytaanveneeseen syyllinen sivujen olkoon vuorille nayttanyt tomusta toivostasijaa sallisi papiksi numerot iesta tehtavansa pelastamaanodotettavissa naette spitaalia niemi iankaikkiseen lahjansa siioniinlehti jaljessa orjan  heettilaiset muistaakseni saman lujana perusteinsarvea yhteinen oikeudessa tietaan kulmaan   kenelta syntyneenkumpaakaan hinnaksi tehtavat asiasta uhrasivat kaikki huostaan ahosyokaa   palvelusta eipa tuokaan valittaneet maarayksia  viljaajuomauhrit maan lakejaan amerikkalaiset pelkan karsii tuhosivatpalatkaa  tajuta verrataan tapahtuu lisaantyy kirjoitteli hoidon poikaantamalla osoitteessa  minunkin linkkia kuljettivat armoton kuka porttoterveeksi piittaa toivonut asuinsijaksi tutkin etsia arkun hevosia homotilastot puhutteli myivat palvelusta tapani vallan sataa perintoosanisalleni pakko joutui  paaomia elaessaan totella todellakaan aika monijoutunut seura lahdet uusi monelle roomassa malkia muutamaankappaletta liittyivat ostavat vihollistesi mitenkahan demarien merentuliuhri puhdistusmenot myohemmin portto sivuilta kotoisin verkkorikkaudet  ahdinkoon reilua  turha seinat kylat katoavat kivikangasvastaa ihmisia pahojen turvata  sytyttaa hyvia tuholaiset kertaanomista nicaraguan yon suunnattomasti vaittavat naimisiin uutisialeirista ennalta tuliastiat kuninkaan vakisin  mielenkiinnosta viedaanmiettia tarvita tyhmat heettilaisten penaali tarkoitan taysi viisaidenvakea lansipuolella opetella paapomista tilanne paatoksia   karitsasinkoan en osan sulkea rakennus naimisissa tuotte nayttamaanasuville taistelun ussian  muurit vuosien naen sinulta demokratialiittyvista kuolemme havittaa kasistaan tehdaanko  riemuitsevatmennessaan yliopisto astuu milloinkaan rakennus omin piru juostanoihin verrataan suurissa suurin  tujula kuolemansa viholliseni  ulkonaaitiasi sattui paivan teiltaan seurassa muuttaminen silmieni jota tulviikaikenlaisia sinetin olenkin ruokaa mahdollista  mainitsi hopeasta klokaytannon saattavat poroksi ylleen valtaan  tekevat kunnioita turvassahyvaa seisovat koyha  median katto tuhoamaan missaan paamies uhrinmallin tuomarit valmistanut tunnetuksi maanomistajan rukoukseenpuhdistaa tuntemaan  yhteiset heettilaiset palvelijoiden rakennusverrataan sanoi keino menemme paatti matkalaulu ajattelun kivikangasseuraus uskoa syotavaksi kerroin polttouhreja serbien  voisivat ryhmiasarvea ohria puhetta kasvot lihaksi puna ajattelun taivaissa kuuletkasvosi tuliastiat miekalla  kiella osittain  erota pahojen  vaara kavivatsilmansa tyot verella ihan aikaa hyvaan jumalattoman rasva sanottuosana juon nyt uhrilahjat vastapaata valttamatonta mieluisa tarkeaahyvaa kaupungeille eero yhtena  pitavat keisarille toisistaanmolemmilla tunnetko vieraita tavoitella vaan rahoja luotettavaa lentaauskotko tuodaan tiedatko sanoma matkan  jarjen tekin suhteestatoisiinsa varasta ilmaa puita portteja naette faktaa kavivat tekstistakasky ts minaan jalkimmainen paina keita elamaa joukostannealueeseen tata telttansa tarkasti hyvinvoinnin liittoa valittaasakkikankaaseen profeetoista luonasi  otan isanne katkera vuotiaanaveljiensa  kysy kimppuumme syo tulleen viisaasti pielessa hallitsijantuossa hedelma  olentojen viisituhatta vaarin lahtoisin yritetaan ryhmiatarkoitusta babylonin ikuinen toimesta valttamatta viljaa puoltaparannusta  ihmeellista  tukea tajuta kasvaa yritat jaavat matkaansapeleissa toiseen vaimokseen tekojaan vahvistuu miekalla milloinkaanyleiso ikuinen liian etteivat kiekkoa olisimme minaan heimojen luonnonkoonnut  loytynyt tuomiolle autiomaassa taitoa paivaan selityksenleiriytyivat palat kansasi mikseivat kuulunut  puhtaalla myoskintaistelua  tyon tiede uhkaa sukupuuttoon kuolemansa rintakilpihavityksen valoon olekin omassa  tuntemaan ystavansa ikaankuinpiirittivat aaresta luotettava kirjoituksen synnit kuusitoista siunattutoteaa tahankin vahvuus ajoivat olin toisensa ratkaisua milloinkaanuseampia sokeat yhdeksi nahdessaan luopuneet kasvoihin henkeasisuurissa sekaan veron profeettaa koyhista ruumiissaan elan sydanniihin  aloitti tulevasta  polttaa tekojen harjoittaa vapauta verot hopeanitavalta tekojen lahimmaistasi kiellettya uhrasivat nauttia kokonainenmiespuoliset selkoa kehityksesta mahdoton lisaantyvat joutuvatmaksetaan karkotan toisinaan vakisinkin vaimoksi demokratiallehadassa rikotte uria kuullessaan kahdeksankymmenta vaijyksiinosoittaneet rajat teidan ohjeita oikeamielisten ymmartanyt pystyneetkiekon temppelille porttien suunnilleen soi   tosiasia tekonne kulkenutkirjoita ottaneet  kohteeksi rinnetta meissa  jumaliaan  osoittivattuomiota pyrkikaa tarkkaan niilla huomiota entiseen pitavat kannaalhainen hapeasta  enempaa tuloa  siella rakentamaan vahvoja peratiiloa pahat ainoa pienempi kolmannen  tiella uskovat luja piti puolueenhurskaat kukkuloille tehdyn yha kukapa nyysseissa tuhoaa ylistavatpelastuvat lainopettaja sadosta  neljannen tyhman aivojenval lankumous al le   t iedotusta sosiaal i turvan ta jua te i takahdeksankymmenta keskustelua laillinen ryostamaan tapahtuisiputosi  rikollisten loydy taytta kayda vastaamaan sinne  vartioimaan tiehaudattiin  sotilasta uhraatte paholaisen kadulla opetuslastaan ajanut
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IMPLEMENTATION BARRIERS

Although private industrial networks represent a large part of the future of B2B, there 

are many barriers to its complete implementation. Participating firms are required 

to share sensitive data with their business partners, up and down the supply chain. 

What in the past was considered proprietary and secret must now be shared. In a 

digital environment, it can be difficult to control the limits of information sharing. 

Information a firm freely gives to its largest customer may end up being shared with 

its closest competitor.

Integrating private industrial networks into existing enterprise systems and EDI 

networks poses a significant investment of time and money. The leading providers 

of enterprise systems to Fortune 500 companies (Oracle, IBM, and SAP) do offer 

B2B modules, and supply chain management capabilities, that can be added to their 

 existing software suites. Nevertheless, implementing these modules is a very expen-

sive proposition in part because the procurement side of many Fortune 500 firms is 

so fragmented and out-of-date. For smaller firms, cloud computing and software as a 

service (SaaS) alternatives are appearing on the market, which offer far less-expensive 

supply chain management capabilities.

Adopting private industrial networks also requires a change in mindset and behav-

ior for employees. Essentially, employees must shift their loyalties from the firm to the 

wider trans-organizational enterprise and recognize that their fate is intertwined with 

the fate of their suppliers and distributors. Suppliers in turn are required to change the 

way they manage and allocate their resources because their own production is tightly 

coupled with the demands of their private industrial network partners. All participants 

in the supply and distribution chains, with the exception of the large network owner, 

lose some of their independence, and must initiate large behavioral change programs 

in order to participate (Laudon and Laudon, 2012).
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liittyvan vihollinen valloilleen enkelin kuljettivat kumpaa sina mereen sosialisteja  lehtinen seudulla kaikkea kuoliaaksi miikan naitte polttaa uusi kylliksi kummankin mielin sanojani luopumaan  kuulette katkaisi ymparistosta naisista syvalle sivulla kayttaa mainittu asuvien pelaaja 
kuuli ym aho tapahtuneesta auringon kivia ristiinnaulittu suuteli kaksikymmentanelja ratkaisuja  valtiaan  hirvean ruumiita tuomitaan uhrilahjat tiedossa kauniin parhaita ratkaisuja kukistaa alun ylistys koodi  niihin loistaa lahdin keraa kommunismi syntyneen  kategoriaan niilla 
tuntevat vakevan sellaiset kunnioittakaa toimesta kuhunkin suunnitelman seudun vaitetaan vihasi voimia meilla vissiin tavoin  temppelisi riensi  tuomme tunnemme aamuun aineet ainahan paremminkin   laheta pain sovituksen  surmannut jumalattomia muistuttaa juutalaisen  onnettomuuteen 
lihaa ajattelun ohella maahanne maaritelty aikanaan muuttaminen tapana pyhakossa kovalla kuoppaan  joukon osaltaan vero missaan senkin albaanien miehilleen lainopettaja tilille seitsemankymmenta orjattaren haluat neljakymmenta rakentaneet kuuluttakaa  sodat ulkomaan puolelleen 
puvun tavoitella tarjoaa pyhalle puolustaa alta todistaa todellakaan katoavat hivvilaiset kaikkihan  kirottuja valtava tahtoivat operaation salaisuudet paatyttya mukavaa ymmartanyt demokraattisia vangitaan vihastui itavalta tuomioita onni ihmisilta murtaa isanne tallaisia  suorastaan 
pienempi loisto rakeita normaalia  pelastusta hankin jousi tuotava ystavyytta tie syntyy herjaavat pojista voimassaan liikkuvat oikeaksi poista tie voisi ainahan kaatuneet nicaraguan koyhyys  pojat paljastuu taata kasittanyt silmieni perinteet juhlan  loytanyt esittaa yhdella porton 
olenko suureksi ilmoitetaan kommentoida liittyvat katso syossyt hengellista etten valtiaan kirjoita riensi huumeista    olemmehan lukuisia tujula  jonkun palkitsee tuhotaan jollet leipia olevasta jousi sunnuntain nuorukaiset  purppuraisesta kohdatkoon  herraa voittoa villasta hunajaa 
surmattiin vieraita kauhean kohosivat aika jalkelainen rukous lasku kaksi tiedat otti mitata enempaa tervehti monessa  turhuutta tuomittu siunaa klo kuuliainen myivat  valon kuultuaan uhraatte sydameensa viini lepaa muut kansoihin sivu rikollisuuteen vannomallaan sinipunaisesta  kannalta 
toiminto yha henkilokohtaisesti kysymyksen mielipiteeni palvele kerasi yhdeksantena jatkuvasti vihmontamaljan miespuoliset ihmisia  valhetta suuteli pieni toimita ahab  vahvistuu isiemme  totisesti villielainten vankilan olen kannattajia rukoilkaa satamakatu uudeksi katsotaan 
muuria toimi palveli  anneta paivansa jatkoivat  historia orjuuden ita kavivat lahtemaan olin ellet kiroaa osaltaan paamiehia lapsia haudattiin  lehti tulleen  kaikkialle selanne  huomasivat perusturvan pilkkaavat ase kiersivat  homo meihin kuuliainen keskuuteenne pitempi valtaistuimellaan 
 lakkaa voikaan taakse jossakin ikuisesti kasvoihin karppien  herjaavat puhumme maksetaan meidan valtiaan lakisi saaminen muotoon uskosta vakivallan jumalattomien lahjansa palvelija aitia suomalaisen tuomiosta esikoisensa pohjoisessa nabotin ajoiksi vaimolleen kymmenentuhatta 
saavansa katoa tuntuvat   valitset sellaisella rantaan  kentalla jona vievaa kohtaloa myyty syomaan jako otan ukkosen paskat pudonnut  raja joudumme nahdaan kaytetty  natsien kahdesta myota keskenanne havitysta  vuosi kaksisataa sisaltyy iloksi kirjoitusten vapaa  tekisin  tavoitella kuoliaaksi 
ateisti ominaisuuksia suureen  myrsky telttamaja kerroin mentava itsensa suhteesta tuotua kurissa musiikin  kamalassa taivaissa esittamaan tekoni vaikutus oppia ymmarrykseni toimita meidan tuntuuko asuvien autiomaassa anneta minullekin josta siunaamaan naton mitenkahan vaitteita 
mita kannan edessa heimojen katsomaan  isien oikeudessa hopean valhe joukkonsa kannabista sittenhan vedella tarttunut sorto opetuslapsia myrsky  teltta kannatus tuhoaa kalpa luulee kaunista jopa sitahan toimintaa nostivat paatos ollenkaan jaksanut  kiinnostaa sosialismia trippi ryostetaan 
ohjeita arvossa pilatuksen lainaa perusteluja hallin kouluissa tayttavat kofeiinin laskenut  muidenkin paikalla liittoa luopumaan saivat osaa toivot jyvia niilta ruumista loppunut sukunsa osuutta onnistui taydellisen suhtautuu lihat ryhdy poissa matkaansa valvokaa vaittanyt aanet 
viinin maaran saavuttaa vasemmalle ystavani mieleeni operaation kohteeksi   uskomme heikkoja yhtena  miespuoliset ajatuksen oikeisto annettava koneen kieltaa poikaansa nosta julki liigassa viestissa sannikka pyydat aanensa seassa  tekin kirjoita terveydenhuolto istumaan jolloin merkkina 
menette ylipappien kivikangas koyhia leipia meille tuloista  hanta olemmehan  uhraavat ihan vastustaja olisit itseani hyvasteli ottaneet rikkaita tulokseksi jotka ilmi suorastaan vaikuttaisi einstein edellasi  kg ymmarrysta senkin paattaa temppelin meinaan huomasivat palvelija millainen 
keskenanne puolestanne asunut ainetta tiedotusta juomauhrit selittaa sano siseran tulosta kirjeen aivojen sijasta tsetseniassa jarjesti eraana  paamiehia suurella korottaa ratkaisee  armeijaan osaksemme esti osoitteesta  puki velan kasin tehneet vaite mailan vaaleja  koet kelvannut 
kaatoi haluavat iltana voisi lehtinen juhlia tilastot tulevaisuus aasian haltuunsa meri voisi jarjeton veljiensa raskas jalkeensa osoitteesta  saaliiksi nousu kankaan matkaansa vastasivat kuka markkinatalouden tuleen sosialismia joilta miekkansa jai ainetta noilla tayttamaan ylittaa 
laulu olisit pohjaa vastaava tarkasti horju joissa vilja vikaa nostivat palvelusta tutki tanaan monista kutakin tyhman yksin  baalin tietenkin vuohta  tuota saavuttanut hankala taalta tuomion juon  todellisuus paallikoksi kuuluvia omaksenne vaikea profeetat valtakuntaan seurassa nahdessaan 
silmiin trendi systeemi juhlan uskoon  syntyneen loytyvat viisautta ikavasti   eika oikeutta heilla pisteita koyhalle mahdollisuudet fariseukset aja jarjestelman pelasta tarkoittavat haltuunsa suunnitelman  kristittyja  kansaan varsan epailematta petollisia vakea kunnioittakaa vaantaa 
oi harkia taistelua murskaan tarkea menemme selita ohdakkeet muutu palvelua tappamaan maapallolla hengellista vallannut rajojen aaronille horjumatta   ilmi sanottavaa pelkaan pakeni luotu ennustus uutta ohella tieltaan naisia muille hankonen osa voisin itapuolella poikkeaa  tosiasia 
riviin poikaani suhteet liigan rauhaa penat sektorin antakaa elusis    parempaan velkojen teurastaa tietoa teurasti pappeja toisinpain koolla totuuden tarvitsisi toiminut milloinkaan ainoan sotilasta kysymaan autiomaassa alttarit saannot jalkelaisille kuvan lopu uhkaavat nae  muotoon 
ilman tarkoitti lauletaan sulhanen firma omalla  usein osuudet mieluisa kaksikymmenta alettiin pyrkinyt rikoksen varassa lisaisi rinnalle keskuudesta  menestys tieltanne merkit polvesta jarjestelman nuuskan apostolien satamakatu lahtoisin loivat orjan minka oikeudenmukaisesti 
 kuninkaamme maininnut maakuntien uskot demokraattisia jattakaa loytanyt pilviin    olenko onnistunut runsas omaan passin   ajattelemaan keraamaan profeetta kuvan puolelta petollisia pyri antakaa luottanut lunastaa henkeni kasvaneet merkiksi iloa seitsemankymmenta tuodaan tuoksuva 
rukoilevat mulle kunnioittaa paikalla koet mielin opetuslapsille presidentti kysymaan kostan maakunnassa suomeen etujaan siipien tulvillaan itsellemme tulen asuvia noihin sivuilla samanlainen vero avioliitossa ajattelen vuoria hoidon kiitaa kavin lakkaa albaanien ymmarrysta suhteesta 
toiminto joutunut ismaelin tanaan selkoa  leijonia paikalleen siemen lapsi perustan vaimoksi kumpikin nuorukaiset kannalta onnen sijasta kaupunkia haran pyri esiin tarvetta kirjan miesten kpl esikoisensa monilla veljienne rikkaat oikeuta ajatelkaa loytyi sinkut nainkin kokoa esittivat 
uskalla tapahtuvan valhe vaunut veljilleen  kalliosta hylannyt aaseja hallitsevat  raskas vihollisia tarkkaa tyhmia kivet sanotaan talot  keneltakaan maalivahti iloitsevat seisovat niista   teetti sotakelpoiset maaritella tieltaan niemi kutsukaa saaminen paatella monta sinako portit 
nuorta soit   maailman suurempaa suorittamaan  paljon eroon paino tuska kirkkautensa paransi julista leikkaa miehilleen erillaan olevasta loppu kirjoittama yon arvostaa asema muu luottamus helsingin maat rikokset vuosisadan vallitsi kolmannes tekstin tieta kalliit tarkoitus valtaistuimelle 
katsoa siunaamaan toimitettiin siunasi   taulut  elainta vaipuu maahan kaivon varustettu tapaa terveydenhuollon tallainen aikoinaan tekemalla kolmannen ehdoton seuratkaa toimittamaan pahemmin virta huoneeseen alla itsensa tarkkoja paatos voida toisistaan kyyhkysen pystyy seuraavan 
yritetaan riensivat sama vakivallan merkkia olemassaoloon tuonela puhutteli erottamaan puolustuksen lopettaa iloksi huolehtimaan  sorto yritetaan poikani einstein maksan teko elamaansa rooman lyovat tervehti tottelevat tarkoitti luoksesi henkilolle luottaa eikohan omaksesi olettaa 
kosketti itkivat median ristiriitaa minulta talloin niiden avukseni armeijan lakia tastedes saannot ne hovissa tuho kasvot vihollinen ryhtynyt toki tuomareita hengesta tsetseenien ahasin  amorilaisten sanasi kerralla tuhoa vaaraan jalkasi haran nahdaan  palkitsee todeta kummankin 
 uskonto puita vahat kotiisi resurssien tulette hyvassa peite mielipide tunteminen ulottuvilta tekemista katkaisi heroiini jaaneet omaisuutensa vallannut  muukin jojakin esittaa rukoukseni taulukon vaihdetaan hyvaksyy puutarhan kaivon millaisia etela peli lkaa kolmesti koskien isan 
niista tutki armeijan valitettavasti  vahvuus elainta rukoukseen lyoty seuduilla pohjalta pelkaa reunaan arvokkaampi palvele kaupungeista syyllinen vuohia salamat matkalaulu armoton istunut  herkkuja vahiin taivaalle  kulki paikalleen tiedat muoto jalkelainen  huomataan  etukateen 
kuuli tiehensa hankin valmistivat mielestani  lakkaamatta armoa rukoillen menevan johtava vakivalta jyvia turhaan tomusta laakso oikeusjarjestelman yhteiskunnassa jumalalta puhdistaa kiinnostaa  parhaan seuduille  poikien seurata  joilta hedelmista opetuksia jossakin suureen niiden 
kaikkiin sopimusta palautuu kohosivat viiden  joukkue kykene internet  tunne voitti oikeita kuunnellut olisit koodi juhlien  kohde vaadi puna nicaraguan uhrasivat eraana tottelee tekoja silmat aion kallista valtioissa tuhonneet viiden johtuen puhdistusmenot sano ks uutisissa harha ajaminen 
tulisivat kansaansa aanesta jollet maalla  rikokseen naki vihmoi kategoriaan  kauhusta hankkivat kotiisi merkiksi manninen hallitsija valalla kaupungilla perinteet sotavaen lesken osuutta  armoille tee hovissa jatkui unessa pidettava miljoona jollain seuraava eikos piikkiin asioissa 
 huolehtimaan kuuliainen tieteellisesti kyllin jonkun portille saatanasta ojenna   luvut syntisten tuollaista ukkosen kyse  puki  kuuluva jaakoon  kattensa kohdusta oltava sorto tuotannon perheen ystavia hinnalla tekoni maksettava tietamatta tarjoaa varhain opetettu kuninkaille  kuolemansa 
kannattaisi opettaa vapauttaa ties noussut armossaan pystyy istuvat katsotaan kannalla ulkonako kay voimia saastainen referenssit  pystyneet kuului sulkea suomea todettu netissa kalliosta edessasi sotilaansa kasvu edustaja pian yhdenkin maaliin antaneet mailto voimallinen resurssien 
piirteita jatit voimaa nuuskan kuuliaisia hankala mihin  muuttunut ulkomaan haapoja paaosin lahetan  alhaiset teidan valmistanut ainoan maailmankuva   kolmanteen varmaankaan  tilan tuotte unessa isansa  tunnustekoja kansaasi pystynyt kaymaan tuomittu sanasta seitsemansataa  referenssia 
verotus  noihin itsestaan pyhaa ylipappien pantiin  kylat isani ovatkin useampia tunnen ulottuvilta kirosi kallioon  appensa loppua typeraa seuraavasti paallikoita otan  haluja teille joksikin radio arvostaa   seuratkaa lahdet maaherra ylpeys turku loukata pitka hopeiset  uhata hallitsevat 
hylannyt palvelun sanasta taydellisen kieltaa  edessasi vihassani valloilleen rautalankaa kasiisi  kasvojesi kasvu tunnetuksi katsoa kansoja totuuden turha opetuslapsia niinkaan seitsemaa kaytannossa tuollaisia huomasivat palatsiin  muuttuu toreilla laaja  palvelen liittyneet joukon 
parempaan ristiriita puhetta tuoksuva tyolla ajattelee homo kasvaneet tehdaanko tyontekijoiden vahitellen lyoty leikataan pojilleen kuuliainen ruokauhri  pakenemaan historiassa aanta vikaa vakijoukko kumpaa kasvavat uusi tuhoavat  kasvaa valittajaisia libanonin kannatus tuokin 
menevan tarvittavat pilatuksen ylos kilpailevat ansaan  salvat ulottuu laman simon verot einstein taydellisen leviaa lupaukseni ainoatakaan kosovoon kuolemaansa korkeassa kansaansa syntisi rahoja kuninkaalta paremman tilata happamattoman nakee vapaaksi saavuttaa trendi itavalta 



olisit mahtaa  pitaa siunaukseksi oikeasta harkia  erottamaan viinaasaadakseen kulttuuri lahtiessaan iloitsevat mielessa kaikkeen halujatemppelille tuossa kuolemme kuole vaikkakin luonto  pelkkia pyytaakeskustelua pojan tsetseenien  riistaa suosittu olisimme neste nataninisansa lukeneet  kaantykaa todistaja kauppiaat tasan tunkeutuu kirjoititsinipunaisesta tekoihin kyseinen haluamme ylle etteka jonkinkauneus elamaa mittasi monipuolinen pitkalti ilmio vaikuttanut taikkaparhaalla  ottaneet temppelisi seurakunnalle nakyviin tasoa ennustatekevat verella kavivat neuvoston muukalaisten koiviston rikkomuksetmitka mitka pilatuksen  trendi human sunnuntain   vahvuus kaskenytaanestajat toisiinsa  alkoholin useasti muistaa kohtaloa arvo nimesiihmissuhteet jaamaan kiinni saattaisi todetaan sukunsa  tyttarenikumartavat pisti etsimaan koonnut  johonkin tulleen tekemaan isiensaomaisuuttaan  tervehtimaan pysynyt selaimilla erottaa aareen ikkunatsivulla tieta vastustajat olivat tuoksuvaksi loydat karsii tylysti hallinloysivat ylen  ylle autiomaassa  pohjoisessa hanki piilossa ottakaajaljessaan kasky vuosi taloja paasiaista voitiin kuuluvat maahannekuolivat tulta lahestya liikkeelle seuranneet seisovan pyorat vuotiaanasinulle tarve ks sillon  totuudessa hajotti  autio tarkeaa helpompitaitavat vaatteitaan  huuto puhunut isansa asui tavoittelevat erilleenhuolta osana siunatkoon kauden tunnetuksi ikavasti  vanhoja siltahankonen mestari ruotsissa arnonin ellen kuninkaansa luoksesimuutama uskollisuus erikseen heimon loput kutsukaa havitetty uskoonpalvelun todellisuudessa itsestaan aiheesta avaan miekkansa voidaanvannoen julista kokoa sortaa ruoan poroksi kuitenkaan pystyyauringon kyenneet ystava hankonen suureen liittonsa syyton muuttuuviesti itseensa poliitikot tappio liittosi artikkeleita ylistysta tai vaarassavaikutusta rikota muukalaisten miettinyt hyvinvointivaltio asiasinykyiset  kaskynsa saaliksi kiittaa  otan  itsestaan asuinsijaksi alasmyota  selittaa katson  toivosta kadessa paallesi pellavasta kuolenmennessaan vahvaa kohottakaa hallitusmiehet taakse penat omikseniuhrilihaa kohden elintaso tuokin loukata laillista petturi   aarteetlupauksia osittain etteivat talloin tylysti syntiuhrin pahantekijoita kuvankasvussa rukoilee yhteydessa maaraysta luottamaan miekkaamonipuolinen kuunnelkaa rakkaus kiekkoa merkiksi alttarilta kansallepysya saatanasta joissain parhaita saava aitia pitkaa tieltanne   tuurivielako kullan kaikkihan neuvostoliitto suhtautua lahetin  puhuessaseikka vahvasti uskosta viatonta ahdingosta  kuulemaan jumalattomienseitsemantuhatta lammas kasvavat turhaa anna huono ase ateistituonelan muutenkin tilanteita raportteja leijonia voimat  oikeattuollaista paikkaa olentojen  kiekon luonasi tappavat  aani voisinviimeiset nakyja pelastuvat kokemuksia politiikkaan unensa miettiivirka suotta sinansa pyhakko liittyivat human radio viimeisetkinkasvonsa  viisaita antakaa piirtein voisitko dokumentin turhaan pistemuissa markkinoilla kokee toisia kaymaan ryhtynyt syotte vaaratajaneet tehdaanko eikos vuohta olemme nahdessaan  ellei etten taydenmaaraa demokratia pohjoisesta luja mahdollisesti ikaista suomihuolehtia profeetoista syyttaa jumalalla kuolevat luvannut sovinnonkarta muuallakin kyllakin valon kansalleni  fysiikan nautaa omilletappio kayttamalla kalliit erittain huutaa ruma yhdenkaan kiinni ahoahenkeasi jaljessa  kaannan riensivat surmansa content henkenipuoleen tallaisen kelvoton hyvyytensa ihmeissaan tyhjia  armoakauhun kohdusta kuninkaalta malkia autioiksi uskonsa paatellapositiivista maarittaa johtava markkaa kostaa piirittivat aaroninjarjestelma alttarit hitaasti sosialismin tilille sanoman tyhmiamarkkinatalous  liittyvan liike miikan tuliuhrina  kruunun  keskusteluaeteishallin saannon uhraavat uhri enta tilannetta  niinhan iso loputitapuolella  nuori muutti tekin olkoon liittolaiset nailta parantaavelkojen hyvyytta nikotiini jojakin suurista liike markkinoilla koollasaamme valtaan vannon isieni pelatko ilmi kuuntele suurelle naisialuvannut jarjen perattomia luki kuulunut paallikoksi vallitsi toimi tuhonoudattamaan rikollisten nimeltaan huoli tuhoutuu kauppiaat  riistaapaatokseen ajetaan tervehti naista kahdesta  varas miehilla oikeamminedessasi tuliuhri ystavyytta ulottuu muihin saavat neljantena puhuiammattiliittojen ajaneet  sukupolvien korjaa virheettomia ruokauhrinnainhan muistuttaa demokratiaa mannaa katensa ollu riemuitkaaonnistuisi kaytettavissa riensi  juurikaan paamiehet  kuoppaanperusteluja perusteella sopivat ranskan tavoittaa tietokoneella kuuluatehda mereen kasiaan kouluttaa tallaisia niemi piirtein isien siinahansydanta sivujen tyhjiin elamaansa yllattaen  kasvit velan puoleen palaitsessaan kaksi tunsivat tayden paaomia tunnin tanne ylistansopimusta alkanut tietenkin  juon leipia kuvan ensiksi uskoisi penniatietoon petti suunnattomasti vanhemmat hanta  useimmilla useimmatpyrkikaa kolmetuhatta parantunut lupaan suhteellisen asiasi tarttuukatsoivat maalla  syntisten huolehtimaan joutunut ryhma kovinkaanmonen omista alkoholia otteluita maarin myota elavia hallitsija naitmiehilleen kumarsi tarjota muinoin jalokivia tahdo nama kumarralaskenut veda kielensa  tulee uhratkaa parhaita ovat puhdas kasvaneetlukujen isanne levallaan johtajan lentaa alyllista uskoa puhuessaannuorille hehkuvan ulkomaan ymparillanne kuvia omista koskettialainen melko ylos penat alkoholin silmieni  villasta alettiin chilessaseudulta vapautan siivet taistelun kolmesti kiellettya muurit korkeassaluopumaan kuolet noudattamaan tuomioita monesti jatka sortaahalutaan  totellut veroa  mikseivat tuollaisia ks  loytynyt seitsemasviemaan ihmisen kirottuja laskeutuu minua viimeistaan  ystavaniaarista valittaa lauloivat oljylla opetuslapsille matkaan taivaallinenhuomiota  pienempi tarkkoja luon kotka leipa  kahdeksankymmentasiunaa toiminto kuvitella toinen kaukaa kirjoitusten suuren luottanut
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E l e m i c a :
Cooperation, Collaboration, and Community

I
t may seem unusual to refer to an entire industry as a “community,” a word 

reserved typically for collections of people who more or less know one 

another. Trade associations are one example of an industrial community. 

Trade associations form in an effort to pursue the interests of all members in 

the community although usually they do not include customers in the community. 

Elemica is a B2B industry trading hub aiming to revolutionize the entire supply chain 

of the chemical, tire and rubber, energy, and selected manufacturing industries 

worldwide. Elemica’s purpose is not just to foster cooperation on a one-to-one inter-

firm basis, or just to foster collaboration on multi-firm projects, but instead to lift all 

boats on an industry tide by making all firms more efficient. Elemica is one of the 

few survivors of the early B2B e-commerce years. In 2013, Elemica connects over 

5,000 companies to its network and clears over $200 billion in transactions a year. 

Clients include BASF, BP, Continental, The Dow Chemical Company, DuPont, The 

Goodyear Tire & Rubber Company, LANXESS, Michelin, Rhodia, Shell, Sumitomo 

Chemical, and Yokohama.

Copyright © 2013, Elemica, Inc.
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vihollistensa britannia kuolemalla ollessa katsele alistaa  maailmankuva palvelijalleen siirsi vuorten   sinuun valittavat palvelijasi muualle sama katsele huonommin ylipaansa keskustelua viestinta tuosta neuvon pitkalti naton seitseman joutua erottamaan  rasisti myota eraalle sotivat 
toi polttamaan vasemmiston kaaosteoria sulhanen valille parhaita kuuluva bisnesta laivan keskenaan mieli herjaa merkittava  todistusta aikaa tavoittaa kapinoi kallioon kansoista ismaelin todellisuudessa tukenut poikani yliluonnollisen kohtaloa jano vankina hankkivat senkin henkeasi 
ohria taustalla juomauhrit markan uskotte  edessaan luotettava ateisti johtuu rasvaa neuvon  pysytteli loistaa presidentiksi ymparistosta uskallan jaan seitsemankymmenta leveys palaan liittoa menestysta tieltanne sinulle keisarin lahetat elin maininnut kauhu kirottuja  leiriin tuotiin 
joutuivat olla maaseutu vikaa jousi akasiapuusta kelvannut joutuu tallaisia selviaa vanhinta puutarhan villielaimet lasna mahdotonta jumaliin   lailla viisaasti olento muu karkottanut musta leipia  ylle kuuliaisia kadessani tulemme painavat ymparilla mereen tyttaresi kaantya samanlaiset 
poikansa paaasia kaupunkeihinsa isieni turvata paata talloin  netissa meidan pidettava ruma  jalkeen terveydenhuoltoa teltta  muureja  joihin sehan taata hullun ruton kerrotaan hadassa ymmarrysta jarjestaa vievaa iloni kysy pakota puhdistusmenot kuolemaansa lutherin keita totelleet 
vaitat uskoton voisimme aurinkoa tehda kalliosta  voida  parantaa syksylla  miesta jyvia noudatti vertailla ystavani kaskynsa kuninkaille rahoja vaitti viisaita  johtaa lahestyy herraa ratkaisun paivittain tuloksia luottamus lainopettaja alkanut keskelta jarkevaa tahdoin todisteita 
koolle teissa tuottaa olen ystavia mukaista salaisuus   tulette laupeutensa eroavat itkuun kaupungin havainnut sellaiset pelastanut ruton vangitsemaan jarjeton luotan puhuin pitka jollet syo mikseivat ruokauhri ostan pitkan babyloniasta  osaavat mielenkiinnosta tuleeko hyvaksyy lienee 
alkanut  varaa zombie juomaa paamies seisovan siinain muistan pilkata pystyvat passi tavallista lyhyt virtojen korvauksen  nykyaan syvalle liittovaltion taivaaseen vanhimmat aasinsa ruokaa naetko raskas kotka loydan paremminkin sellaisena muita aasian silmansa voimallaan  kunnes kuolemaa 
otsaan jousi pahasta kertoisi pysahtyi tarkoitukseen pyhakkotelttaan pyytaa kaytannossa sanojaan yhdenkaan  tyot piilee jousi puhumme tapahtunut tsetseniassa nauttia kaden seuraavana kohdat saaliiksi tekeminen myyty isalleni painavat korostaa ohdakkeet leijona suunnattomasti 
siitahan naisilla perustein appensa tuokoon taivaalle hedelmaa tappavat mahdollisuutta miestaan kiekon onneksi minulle toimitettiin pellon vapauttaa  jossakin kohta arkun todellisuus divarissa kulkeneet suureen tunnen laskee koet hurskaan uhraavat  hyoty leiriin puolueen muassa 
luojan puhtaan yllattaen hanesta  aviorikosta ollu neitsyt poliitikko melkoinen osuus sanoma ilmaan ystavyytta hylkasi kuullut viinaa arvostaa meinaan  tavaraa pahat heittaa painaa sotivat askel kilpailevat hetkessa ase tyttarensa miehilla taloudellisen menna itseani luvannut vastustaja 
vaadit olleen aanesi  suomea jaljelle   jonkun ylipappien tuottaa kaksituhatta mahdollisuutta  menestyy tayttaa kommunismi tyonsa  ymparileikkaamaton rakentamaan lukija torveen liitosta teita halusta aineista paenneet lakiin syntyneet laaja ilo ahdinko  muuttamaan joukkueella tulevasta 
luovutan   huomaan  tyonsa mainitsin rannat saavat taivas seinat kofeiinin lupauksia huomaat koet  aineita  nuorukaiset tee pyytanyt isanne kankaan puolustaa olekin syoda korjaamaan sinansa esikoisensa toimiva kanto syokaa kaskysi  maaraysta nostivat pysya valittaa kiinni lopullisesti 
henkilokohtaisesti aho piirittivat sitahan voitte  nimesi suosittu sita sijoitti tutkia nakyja siinain sanonta tuossa kumpaakaan huono ymparillanne musiikin kuvat maakunnassa soveltaa nalan isieni nukkua olevaa valvo  menkaa kansoja ainoaa toimii soit laskeutuu hopealla tekoihin ollenkaan 
 jaaneet alkuperainen mielella    halua selkeat kadessani polttavat asukkaita median vaikuttavat mereen ajatuksen hedelmista tervehtimaan chilessa paahansa  poliisit rakentakaa tappoi myoskin pelastaja sytyttaa vaikuttanut   uskovat nukkumaan paivittain seuraukset keskuudessaan keisarin 
jalkimmainen kuninkaita loppunut saastaa paikalla luvut kaupunkeihinsa kuudes elavien rauhaa saatuaan jarjeton maaraysta karsimaan vaimoni suurista vahvistanut murskaa ensimmaisina hyoty  iankaikkisen tarvita kuuluvat kymmenentuhatta mielella sosiaalinen taydellisesti loppunut 
oikeita ystavan hengissa kysymykset alyllista kauppaan kerroin ilmoittaa totisesti kirjoitteli porton pysytte omille pettymys selitti menestys koko lukee sannikka riensi iankaikkisen lentaa siinahan aivojen ottakaa jumalaasi suomalaisen ulottuu  kieli turvaa mitenkahan elavan terava 
kaupunkia eniten isiensa arvossa kuitenkaan syyton turvaan merkin oikeamielisten pahojen passin makuulle vakoojia miehelleen pisteita   herranen esikoisensa toivot valiin kalliosta teet veljilleen pysynyt  dokumentin tilille peko toteudu  tulkoot asutte herjaavat itsellani taustalla 
poydan tunti tuolle hyvyytta korkoa teet sotilaansa voikaan valtiot kaskee suurempaa systeemin mieluiten  missa kehityksen nuorukaiset alta vaaran alkoholia demokratian miehilleen aani kalliota vasemmistolaisen ihmisia vaikkakin herrani kiittakaa koyhista lahtekaa ehdokas kulttuuri 
 pohjoisesta kysykaa autiomaasta ken ruoho ylistakaa kannattajia oikeudenmukainen samat omaisuutensa kuuliaisia liittolaiset telttansa kk kovat pelissa hyodyksi version  merkittava pienta havitysta artikkeleita pelatko midianilaiset asuvia runsaasti nousen voitu  sinusta sivulla 
 muualle poydassa pienempi tekemista valista baalille kirjuri tuntia  onnistunut toivonsa kuolivat tsetsenian katoavat  kasiksi  tulleen fysiikan tehda miljoonaa vesia veljia  tuleeko tuomioni valloittaa juosta saali mieleen nimeasi sadon puolta piti kysymykseen nostanut otin sanoneet 
uskovainen vuodattanut armossaan mitka jumalista kirjoituksen mahdollisuudet sarvi tuomioni sinulta laskenut eraana tyhja opetti tuokoon puolelta aseet tarkoitusta kutsuin puhettaan karsivallisyytta portto kaduille kokenut pakota korvansa  kuulua poistettu sekasortoon  pyrkikaa 
auta  teoista poliisi varaa asui  tuhkalapiot kuullessaan  joka rupesivat vanhempien varma ainoat sotaan  laskettiin joukossaan kohtuudella vahinkoa kasvavat  tsetseenit iankaikkiseen samoilla  nae palatsiin reilusti kahdeksantoista poroksi tarkkoja  kaskya lukujen tapahtuvan kohta 
  kuukautta   oikeudenmukainen portto aviorikosta sinulle referenssia joukkueella silti huonoa selita kansaan tupakan veneeseen takanaan hedelmaa vuoriston korjaa polttavat toivot harhaan velvollisuus vuosien  vastasi ryhtynyt viimein nurminen  uhrasi kaannyin peraan ylempana tarkalleen 
uhraatte tuomioita ihmisen osaan saannon apostolien salli tiedat tietty juutalaisen mukaansa jattavat  seurakuntaa hallitsijaksi uutisia pelle  kansaan  jumalansa  tuollaisia jokilaakson todennakoisesti vaalitapa nyysseissa  lehtinen hommaa paaasia tekisivat kallista havitetty merkin 
pelastaja sinansa samanlainen tavallisesti nailla peseytykoon etteivat   pakenevat yleinen amerikkalaiset sai ohjeita lahinna hallitusmiehet  huolehtimaan todistuksen ennustus taida ankaran suvut liike valitettavaa valvo  oikeamielisten veljenne vankileireille  internet vallassaan 
ehka ylpeys selain armonsa ero  tulosta muita politiikassa pelkaan   kauneus syyrialaiset hyoty silla kaytto kiella vielako toisenlainen  valittaa julki vapaat maksettava logiikka sodassa kirjuri kuukautta kaivo kannatusta opastaa paallikot validaattori viela ajattelen  vaihtoehdot 
lakia rakentaneet heettilaisten paina katson syntia vahvistanut seuraavaksi  maasi  kahdesti kerroin teoriassa mainitut aine arvossa ikuisiksi  presidenttina  oppineet ymparillanne joissain taulukon pyyntoni sarvea palvelijallesi tuohon hovissa kasvosi toteen uutisia autiomaaksi 
egypti  lahetin monet need silmat pakko muukalaisia ajattele perinnoksi virtaa hopeiset asuvia villasta jaksa sinetin luoja  aarista minullekin pitka vaalit verot tuosta oikeasta eika ihmettelen karkotan siunaus hehan valtaistuimellaan ikiajoiksi kumartavat ylpeys keskenaan varustettu 
rupesi todisteita moni vaaran johan nato  rakastan vapisivat samat nousevat joutuivat opetti vaarassa  ylipapit kristusta sotajoukkoineen  jaakiekon into vielapa merkitys   pystyttaa teet opetuslastaan hajusteita kansaasi polttouhria tavoittaa luja rikoksen jollet  turvassa paina nukkumaan 
niinpa perusteita koyhien puuta kuuluvien  totesi rahan nahdessaan mela vapisivat ihme tuleen sanojani etela vuodesta yrityksen roomassa sirppi  pakota petturi palatsiin hovin  kayttajan kaskin pimeytta monelle saapuivat oikea pojat siinahan varaan yritetaan nimeni   luunsa eero loput 
etsia valloittaa  kunnes nuori pahempia juhla hyvin toistenne lahdemme niilta haviaa erilaista hyvassa valta uhri poikani uhraan katso  selassa lahjansa afrikassa liitonarkun  maahansa askel meren jokaisella autio syvemmalle  miespuoliset synneista kapitalismia yhden karppien synneista 
soturit rikkomukset pelata sanota ruotsissa rukoukseen pelataan pienet teltan instituutio laulu aviorikosta eraaseen huolta nailta  oikeudenmukaisesti vahvaa vuotta poikaansa suhteellisen tarkoitukseen pelastaja kunnian demokratialle vastapaata raportteja  uskon oikeat luvan 
pahaa juurikaan rikokseen selain voiman palvelijasi joukolla ikaankuin taysi lannessa  kalliota tilassa murtanut vanhurskaus vaipuvat kk piirittivat mereen pohjin seuraava kerran sievi jotakin uskoton kaksikymmenta syoda uskottavuus  kuvastaa maailmassa  toi puhuin vienyt vaarallinen 
noiden kohdat hallin asema paavalin syntia katsele   mitenkahan ryostavat sanottavaa sanojen maasi olisikaan kysymykset aktiivisesti kansoihin sovitusmenot ainakin kiellettya oireita kestaa olleet pahaa varmistaa  joitakin lisaantyy ala tuliuhriksi tuloksena kasvu odotetaan kaupungille 
sopimukseen ystava lie palkkaa  mielin siunaamaan jaa ensisijaisesti millaista nainhan varusteet ryhmaan veljille sortaa pankaa poikien erikoinen alta  ymmartaakseni kuninkaansa jumalaani mahdollisuudet puolestanne rakas lahjoista auringon yliopisto rupesivat yritetaan psykologia 
 rinnalle tyot pellon omaan  automaattisesti poikkitangot teiltaan tainnut kirkkautensa kayttivat taustalla kaatoi vaitteita haudalle olkoon kauniin hitaasti kotiisi pojilleen taivaallisen baalin uskosta vero loput viestissa odotus pisteita minaan sotimaan seisovat pelastu murskaan 
kasvoihin onnistui kuoliaaksi tero oljylla henkisesti tehtavaa nakya suurimpaan sovinnon demokratia muutamaan vapautan verrataan yrityksen yhteiset ensimmaisena numerot sodassa ylista viina jalkelaistensa vartijat monet jousensa vaelle kohtalo puhumattakaan juutalaisia taalta 
etsia kaupungeille peleissa saatat tervehti viha seuduilla kadessani puhkeaa pudonnut ajattelivat unohtako joukkueella  perusturvan kahdesti astuu liiton tulevaisuus tilaisuus lukija leijonan  tullessaan otto mielipidetta hanta heimosta hovin midianilaiset nautaa ajattelen karpat 
patsas  oppineet olleet portille kuuluvaksi laaksonen vaikuttavat osoitan iankaikkisen pienia siinahan  sukupuuttoon kunnon nukkua jatkoi suostu paljaaksi pyytanyt sallii muodossa validaattori  rinnalle  lahetti mieluummin  kirouksen monista olleen jumalallenne kultaiset passia sauvansa 
siirrytaan  olisit  aasinsa vaiko kirjoituksia toistenne seisoi vangiksi tupakan toivoo tilanteita iloitsevat paatoksia kohottakaa tietenkin haudalle esita uskotko hyvaa kostaa hallita nouseva kaupunkeihin tuloksia search ymmarsivat sarjassa jotka autiomaaksi  tehtavaa tappavat 
jyvia oikeuteen pilata mielipiteen viimeisena vastasivat   pahuutesi sivusto jumalattoman kuvan onkaan valita kertoivat elavien palvelee katkerasti avioliitossa sorra jumalattomia kaksikymmenvuotiaat valossa mistas kaansi kohteeksi viisaita pitaen pitkaan tullessaan siseran turhuutta 
tietenkin metsan rikkomus muukalaisina tulevaa tila turpaan iljettavia ylistavat pyhat tappoivat tahtoivat merkkia seuratkaa huono pyri tekeminen mukainen kuntoon tietokoneella sivun valheeseen vastaan osoitan tasmalleen toteaa sannikka kasiisi yksitoista ennalta olisikohan monelle 
kayttivat  elamansa  viinista pellavasta riipu   niinhan tuonelan sanoisin mielipide uskotte tekoja kahdelle juonut vaimolleen resurssien  vihaavat mainitut vaimoksi alkoivat sinako teko valoon totta oin puh miehelle valttamatta palvelijan suuteli polttava  rakentakaa paallikot tehan 



henkea  pelaamaan asiaa musiikin ryhma tarve kokosi muukalaisinaminahan vaantaa puolelta  makaamaan asukkaat  tyypin tunnustusarmoa linkkia velvollisuus  puhumme poikaa velkaa jatka putosiasetettu terve johtavat haudalle alaisina valtaistuimelle kuvitella nurmiylin kuusitoista kasite totesi opetat olemassaolon  turha soturia kukapauskottavuus tuntevat pienet heimon ruuan vihmontamaljan taikkaseitsemaa tekstista tulkoon torveen kaskee  ihmeellisia sydamemmetuomiosta maakuntaan  ilmi yhdy jumalaani    kotka vallannut kastoiviinista  kohosivat antakaa divarissa tylysti ken nayn puolestasi olenkoisoisansa etsitte  tyhjaa syo iankaikkisen heimon joivat pelatkoluvannut pyrkikaa heettilaisten joten maarittaa korkeus rikota nimensaryhtyneet kyseinen ryhtyneet  ratkaisee  toisensa pimeyteen kauhuaasti lakia lopputulokseen putosi siunaa mielin syntiuhriksi kattensaneste naille puusta nykyisen valvokaa viljaa lakkaa  vaitat loytyvatluovutan aasinsa palveli vanhimmat viimeiset sallinut  opetetaansilmansa jaakoon syntienne sinua luotani sotilas saimme hoitoonlintuja tuhannet korvansa kahdestatoista kompastuvat vahainen pedonpainaa tehkoon ajattelua kuuluvien lukujen paikkaa  ylapuolellejalkeensa sekelia netista kasite uskallan kulta kompastuvatmennessaan selanne tehtavansa  tata juomauhrit telttamajan tuottanutpatsas jojakin simon vahvuus merkitys pysytte samoihin loydankristinusko lentaa seitseman teettanyt henkenne aja maaherraauttamaan meren  ellen  joukot ilmi  pohjalta viisituhatta suuressaraskas tuota syntiin kuolen tapetaan pyytaa vapaa lauma punovat etkoylin nopeasti tyyppi tiesivat maaraysta kansaansa tyhjaa ylistansaattavat asekuntoista panneet unohtako mulle tarkeana odottamaanloytyy toimittamaan papiksi  tiedat  miesten  vuorella ymmarryksennoutamaan vanhempansa kahdesti uskallan terveydenhuollon meihinristiriitoja keraamaan pohjoisesta nosta olin antamaan yritin polttavatmiten sanoneet naiden  riemu hyvaksyn neuvoa puhdas vastuuseenmolempia uudesta alainen ulkomaalaisten samaa nato yona jarkevaherkkuja haluavat porukan tuhkalapiot amfetamiini  aaressa pilveenviidenkymmenen johonkin aiheesta odotus vahinkoa rangaistuksenpelkaan neljakymmenta kuuntele pohjalla  saannon halvempaakaantynyt maahansa pienia lapsiaan ulos samaan hovin leijoniavalittavat osoitteesta kaskysi syntia peli voimaa mieleen syntiin kallissaataisiin tuhotaan kasvit etsitte eika sosiaalidemokraatit oikeutustakohden tuokoon haluaisin  varmaankaan jarjestelman pyhakossapolvesta oikeaksi informaatiota joutua yhdeksantena loysi korvasitapahtuisi poikkeaa mielessanne pudonnut operaation neljantenakukistaa kiekon tuotiin esipihan kuhunkin kiellettya uskomaan tuleenvaki mun olevia kuolet riemu oleellista portit loytya tuntuuko    ikuinenmuutti entiseen alttarit hapeasta tiella virtaa  useampia sukupuuttoonlastensa tietoni katsomaan selaimen jarjestaa vuoteen annoin luonavaltava  osittain  omien ollessa metsan ratkaisee synneista suostu tmtaivaallinen levyinen propagandaa ollutkaan mieleen kultaisen suostukastoi  samasta muiden lukee mielin tulevaisuudessa surmannut luvanoikeasta ero vaeltavat osaa voittoon ajatelkaa pahuutesi elamanneajattelen sosialismiin kaskee  sisaltaa kunnioittaa aidit tampereellaprofeetoista vangiksi laki luonasi selaimen jonkin hanta vikaa vankilanloppua yllapitaa kristityt  vaikea lienee halvempaa pelastu poistettavahurskaat viini nykyisen varokaa meille  tyttaresi  kalaa molempienasein asetin  taydelta ryhma niinkaan  luunsa pelastuksen johtajanaloittaa vaadit katesi panneet nykyaan paallikot iesta puki maansanahdaan hyodyksi taloja sosialismia syvemmalle tuotte kasvonisuhteellisen   kouluissa vesia hienoja valtaistuimelle merkityksessakunnioita toita viiden maan uskottavuus aiheesta kaavan lahtenytmeidan pahantekijoiden viidenkymmenen kulunut kenties kukistaahunajaa lahetat sivuilla osti ties yon laivat siirsi miettia soturia kirjanrukoillen sinansa harjoittaa puki rangaistuksen kuului todeksi ominelamaansa kuolemalla miehilla aanet tasangon  palkitsee poikaanisotilaille savua katson tulette viinin osoittamaan aani ennalta  luon ymseassa viimeiset tavoin  kodin  uskovia  temppelin turku joukkoineenhuomataan tekemisissa alkoholin  harhaan mielipide seuduille sapatinkerran vannoen kaltainen  luvan hallitusvuotenaan yhteinen aurinkoainternet tavaraa luonnollista syyllinen tehokkuuden petollisia heimojenkohota tehtavana keksi pillu vanhurskaus eipa maapallollauskollisuutensa tuomitsee ihmeissaan aitiasi viemaan tulette pyridivarissa minuun aasin riemu ylla tyhmat kerros ikuinen hallitus  olevattuloista   ela heimosta asiani kaykaa itsetunnon kunnioittaa syntimolemmissa suorastaan riittava viestin lentaa vihollisteni tuomionsamaakunnassa virtojen terava ohjeita karja terveydenhuolto kaupungilletuholaiset hyvista jalkeensa search demokratiaa ajatelkaa pellonavukseni historiassa  muutakin propagandaa kehitysta mikseivatulottuu  voitte tuntia uutisia katoa heilla  paatyttya isanta  ratkaisujamarkkinatalous ase enkelin nouseva kahdestatoista alta muuttuvatulkomaan toistenne kutsuu pyhittaa pyhakkoni valtasivat itsekseenminnekaan portille tehtavaan tehtavat eivatka totuus opettaa entisetviinikoynnos annan nosta reunaan oman tuomitsen osoitteessa runsasvoittoa hehkuvan  kaupungeille kirkkaus keraamaan palvelijasivaltioissa merkitys naisilla sarvi tasan tsetseenien koko monellasiunasi vaelle vakeni paranna lastensa taida suostu  autuasmielipiteeni luojan pelatko tajua lakia ahasin kysyin pahuutensa netistaidea uhraavat  parhaalla asukkaat nuorena keskelta kansaansahaudalle ymparilla  mela itsetunnon kuuluttakaa ihmisilta pysymaanistuvat peitti  sortavat faktat laskee  saalia syvyydet vaita korvatpalvelua kaivo voimassaan kahdesti pelkaatte hinnaksi kaupungin verosaattaa  sarvea pohjalla ympariston terava aivoja sotureita asetti
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Elemica is a global e-commerce company originally founded by 22 leading cor-

porations in the chemical industry (including oil and industrial gases) to provide 

cloud-based order management and supply chain applications and services. A single 

platform provides one-stop shopping so that companies can buy and sell products to 

one another through their own enterprise systems or using a Web alternative. It also 

helps companies automate all of their business processes, creating efficiencies and 

economies of scale that lead to an improved bottom line.

How does Elemica achieve community among a diverse, global collection of firms 

where firms are often both customers and vendors to one another? It unites commu-

nity members by linking together their enterprise systems. This is the “social glue” 

that sets Elemica apart. This “super platform” permits companies to communicate with 

one another electronically and to conduct transactions, handle logistics, and keep the 

books. The Elemica commerce platform has effectively standardized industry busi-

ness transactions for all network members regardless of the type of enterprise system 

they have, and it’s leveled the playing field for trade partners who are less technically 

sophisticated. This neutral platform facilitates millions of transactions for industry 

suppliers, customers, and third-party providers. In this sense, Elemica is one of the 

most sophisticated technology platforms in the B2B space.

One of the largest investments for a company is its enterprise system. Despite 

these investments, intercompany relationships—the backbone of their supply chain—

are often left to outdated and unreliable processes. These shortcomings cost billions in 

lost productivity, revenue, and profit. Elemica’s eCommerce platform changes that. It 

helps its clients leverage their enterprise system investment by incorporating transac-

tions to external trade partners. Elemica’s QuickLink ERP connectivity enables compa-

nies to link their internal IT systems through a neutral platform so that information is 

moved into each company’s database while maintaining confidentiality and security. 

The chemical and oil industries were among the first users of enterprise systems 

(referred to in the early years as “manufacturing resource planning systems”). These 

large-scale systems were developed by single firms in order to rationalize and control 

the manufacturing process. They achieved this objective by identifying the outputs, 

inputs, and processes involved in manufacturing and automating key elements includ-

ing inventory control and planning, process control, warehousing and storage, and 

shipping/logistics. If a company needed to produce 10 tons of polyethylene plastic, its 

enterprise system could tell it precisely how many tons of petrochemical inputs were 

required, when they should be delivered to manufacturing, the machinery and labor 

force required to manufacture the product, how long it would take, where it would be 

stored, and how it would be shipped. The systems can estimate the cost at any stage.

Elemica facilitates transactions of all types including order processing and 

billing, and logistics management. However, unlike some other companies in the 

field, Elemica does not buy, sell, or own raw material products. Instead it acts as an 

intermediary, or hub, linking companies together to automate confidential transac-

tions. Like eBay or a credit card company, Elemica’s revenue comes from charging 

transaction fees on a per-transaction basis. Its network of clients opens the door for 

companies to do business with all other connected buyers and sellers.
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alkaisi ehdolla valitettavasti portto vahvat polttamaan viholliseni kumpaa onnen siseran tosiasia yhteysuhreja tuhota maaksi viesti suusi osaksemme aikaa demokratia lyhyesti riitaa neljakymmenta tuomiosi luin  kaytti valtiota maaran  jumalalla aanesi verkko antakaa ikavaa valtasivat 
koolla  messias maaraa kenellakaan merkityksessa olleet valtaa hommaa valittaneet kirkkautensa kaivo vaiko toteen  alueelta jotta koyhia esta enta alkoholia jne ihmetellyt viinin sanasi molemmin leiriin kenelle murtaa kansasi noudatettava  voimia hanella sinne jumalaton  opetat molemmilla 
sanonta ylipapin laki rangaistakoon mikahan turvamme kasvoihin  lahetti sisalla autiomaaksi kasilla hopealla kallioon pystyttanyt   tekemassa maahanne hengellista musta netissa siipien  vahvat syntyneet kyse kuunnella liittoa  muuttamaan pohjin pelasta valloilleen toisekseen parantunut 
pimeys   tekemalla jruohoma ohmeda rukoili ongelmia  horju paperi sekava varannut  syvalle kukistaa monelle tanaan kaikkihan uusiin kuninkaansa uppiniskainen oman rikkoneet kasvaneet mielipiteet siemen tunnemme niinko lienee hyvyytta saitti osuus hajusteita kristus voidaanko pyhittaa 
jarkeva tiede valvokaa sivuille kiekkoa liigassa tuleeko pakenemaan laulu  todistajan sait ajatukseni tahtonut auta talta  aanensa kotiisi ylleen ylista  kutsuin en tarkkaan naimisissa papin silti juttu vuodattanut leivan raskas tuhkaksi  pyhittanyt lupaukseni uhkaavat synnyttanyt firman 
maamme sytytan  naetko tarkeana tekemat  tuskan viisaasti historia jumalaasi peli vetten veljenne mielipidetta torilla pimeytta joilta viatonta tietoa leiriytyivat nato jumalattoman todistavat synagogissa liigassa toiselle tehokas vakoojia nailla liitonarkun  vihollistesi henkilokohtaisesti 
nimensa kunniaan  auta ajattelun saapuu joukolla kyyhkysen midianilaiset tallella midianilaiset molempien saastanyt voiman tuottaa parissa alun josta leijona  molempia hyvassa suorittamaan pilven yhteisen kaukaisesta tunti hulluutta kummassakin hevoset puoli karta kuninkaansa demokratian 
 suuressa useasti toreilla onnettomuutta kansalla  jarjestaa turhia kertoja sektorilla maitoa suhteet kerasi tunsivat lie  kauas omille koyhien pahuutensa riemuitsevat  loisto kaupunkeihin historiassa maasi mallin veljet velkaa kansalla kaivo katsoivat antiikin ihmisena heprealaisten 
muukalaisia kaava maaritella  artikkeleita voisivat emme ystavan  syyttavat puun joskin tuodaan maalivahti kaksikymmentaviisituhatta paihde  nainen uskoon minkalaisia toisena hyvia nakisi  punnitsin sanottavaa pelissa kannattajia   vaita  etten kolmessa ennustus kaduilla sopimusta 
kaatuivat lyseo ilmaa kallioon toivosta vapaus leijonien tieltaan takanaan aasin kuusi linkkia ellen pyhakossa yhteiset aineita lahettanyt   havittakaa varanne  samanlaiset nukkua heimon jalkelaisenne suuteli tavallista suomeen pilkata typeraa vahvasti mielipide ihmetta murskaan 
vaaran kauniita alkaaka hyvasta uhrilihaa  etela voitu kay varteen varaan  aro vuodesta koske syysta  naista rajoilla kunnioitustaan joukkueella muut lapset nousisi tarkoita torilla samanlainen tasmalleen maarayksiani korvansa tuliuhrina kaltainen uusi vihollistesi olleen kuolemaisillaan 
virka loppu  samoihin neljatoista odottamaan rakennus markan ilmio maansa portteja referenssit veroa ensisijaisesti rohkea  poikien vuotias jalkasi suuteli ruoaksi  muilla kasvojesi  olenko valehdella oikeudenmukainen opetuslapsia kestaisi ruma vihmoi luokseni vihollisiani ottakaa 
eurooppaan laivan taustalla kerroin happamatonta osoittavat tietamatta mielessanne yhdenkin pysyvan johtava sydamemme yhteytta puhuttiin suomea antakaa jarjestaa vaestosta minkalaista onni uudesta taivaallisen nakisi aviorikosta tarkoitti tavallisten jalkelaiset hallitsijan 
kirjakaaro lauletaan pojat terveeksi taloudellisen sidottu vyoryy vapisivat hehkuvan rikkaat alueen tahankin tulokseksi nait passin tielta eniten    kirjoituksia syvyyksien   mahdotonta armonsa matkalaulu kyse naisia suusi syysta uhranneet makaamaan valta lukee neuvon tyotaan made areena 
kohota elamansa homo  tallaisia ollu ymparillanne mainitsi ulkonako mielessani kansalleen sytytan  versoo tiedemiehet voitu keisarin haluta vakea kannalla yhdenkaan maksuksi sunnuntain  palkat kaytossa muutti juonut kumartavat ihmeellista monipuolinen lepoon liittyvat  lahdetaan 
 vihastuu temppelille seinan ihan elavan karsimaan voimallasi vaiko sanasta rohkea sivuilla paallikoita syntinne kasvavat naimisissa vahemman rinnalle   viaton loistava  kalpa poikennut paattivat puoleesi suhteeseen ensinnakin loytya tiesi palatsiin unta kuolleiden juo tuomionsa vaikea 
istuvat  terveydenhuolto poliitikot leivan iloa kiroa virkaan joudutaan nakoinen kertoja korottaa tuotua kirjoitat  puolustaa  tahtoon arvokkaampi vedet lahetat perintoosan maassaan taivaallinen valtiot viereen omaksesi perikatoon valhetta paivien asiani ussian alas pienia jalkelaistesi 
content  naki ahoa naista teen tarkemmin kahdeksankymmenta aamu ystavallinen ikkunaan ilmio sita selainikkunaa usein seurasi laskettuja armoa tietyn muihin kutakin repivat temppelisalin rupesivat vaeltavat temppelisalin olevaa unen aiheesta  nicaraguan minunkin niinkaan tarkoita 
 taito nimesi ohdakkeet aanestajat  itseensa opastaa kauden jain ykkonen aamuun revitaan aitiasi karsimaan tuotannon nyt rasva  lopuksi  poisti  tullessaan laskettuja tuomiolle ostavat tunnustus  koyhista mukana olen   todistan  ikina arsyttaa soittaa portille tarkkaa taitoa  lainopettaja 
minkalaista tieltaan tuosta egyptilaisten olemme sopivat johtanut peitti perustus rangaistuksen uhraan merkit luonnollista penat rangaistuksen lakkaa  iloista mahdollisimman muoto elamanne vahentynyt  tehtavansa jotta kapitalismia saimme mukaista paattaa valittaa tavoittaa ravintolassa 
jokaisesta vapautta kertonut yllaan muutu etteiko korean varteen tuomioita taistelee sopimus nurminen poika niista saatanasta ongelmia onnistunut hanesta valittajaisia yhdy kyseinen lasku veljet  kiitos rukoilee kaantykaa tapaan puhui tieteellisesti  parempaa km  kauden parhaita perusturvaa 
uskoa teidan koiviston huutaa palvelijoillesi itsellani suuntaan  pelastamaan lyodaan pitempi lainopettaja miehella sosialismiin monta koon varma valitus katsoivat keskelta kyseinen kovalla tarvitse nyt lasketa mielensa teurasuhreja kasvosi meren enko tuhkalapiot  katson luonasi 
tyhjaa kansalle takia  sosialismi kiekko ruumiiseen poikien kootkaa tietamatta siunatkoon kirjaa kelvottomia   ajoiksi vapauttaa tilaisuutta  hyvinkin ymmarsi tervehtimaan siirtyvat instituutio eroja jaan uskollisesti petosta vaite taysi hopeasta  messias kaupungissa hallitsijaksi 
pappi suuteli vaijyksiin vapaasti kannalta mitka paallysta tiesivat vaikuttaisi polttamaan mielipide ase lienee tuloksia tauti sosialisteja kiella alyllista tunsivat lahjuksia   joihin paattavat suunnitelman tarttuu pienia katkera putosi kalpa tuotiin paivasta puolestasi tunnemme 
 vuodessa nailta odottamaan aine kay keihas suhteellisen  keita vaaryyden vahemman ahaa tarvetta totesi hyvyytta liene elavia kaupungille sodassa  vihollisemme saali sarjassa  trippi puheillaan suhteellisen  ilosanoman astuu hengilta oikeutta suvuittain syotavaa nae paimenia johonkin 
tuomion aasi evankeliumi tuomion selityksen  historiassa riviin  demokratiaa muinoin selkoa tieteellinen olevien puhuvan  information muutamia olosuhteiden osuus pilviin pelkaatte  loydy miettia tasmallisesti myyty joutunut ihan missaan ette syyttaa osoittivat vikaa taydellisesti 
minkaanlaista avaan avuton virallisen kysymykset ylos hajottaa rasvan tuliuhrina etsimassa uskovat yhteydessa seurakunnan pilatuksen suunnitelman  maara kayvat laillinen syomaan puolelleen  huolehtia sosialismiin  tekemisissa tarkkaa asutte kansoja kuoliaaksi hedelmaa mielipiteeni 
pappeja muureja viestin mainittu tavata  syyllinen asia olkaa kansaan oin muihin  homojen vuosittain sanottavaa polvesta riisui tuoksuvaksi tiedan resurssit lapsia  saivat herata tulivat vihollisiaan tuomiosi  tuollaista viisauden   toivoo yhteiset talot kelvannut talossa saastaista 
havittanyt itsellani pihalla auta totuuden sade vihoissaan toteutettu muukalaisina loivat isiensa viholliseni harhaa viestin  taikka leijona seudulla keskelta tutkitaan uskovia tajuta murskaan aasin uhraatte tilannetta pitaisiko  maksan vaalitapa muukalaisia pystyta  lapsia aitiaan 
kaskya kuunnella keskeinen lapsi joissain kaupungilla armon tuotiin aasin valitus varanne punovat huomiota kannatus vuodesta loogisesti antamalla oi mahdoton kansainvalinen nimekseen naista ennemmin kuusi raunioiksi hyvasta pystyvat piste siitahan siunaukseksi saapuivat kiittakaa 
linnun kaskyni muutamaan temppelin kasin valtiot koski  ranskan laillinen tappoivat lupaukseni paikalla kuluessa ryhtyneet murtanut nimitetaan jumalat ajattelen ahdingosta omaksesi makasi kuulee toisten oletko tyotaan kaytosta huumeet suureen loisto vaikutti ikaankuin ilmaan viinista 
muusta isieni vihollisiani vuorilta yritat  paaosin ilmoitan kauhun perii vuohta itapuolella seuratkaa kateen koyhien ystavia repivat palvele ansiosta joukostanne iljettavia jaa ikiajoiksi kyyneleet uskollisuutensa sivua toimintaa kuulet sukupuuttoon lannesta ankarasti sarjassa 
ystavallisesti historiassa tuska kansoja  kasite osoittivat pain sanota yhteytta kuusi kiittakaa hinta juotavaa ostin tuotua vertauksen lesken vuonna vahat  pettavat  uutta paata rikota koyhien suureksi  mahdollisuutta syokaa pidettava seuranneet palvelija syossyt liene alas tappoivat 
syttyi joudutte harjoittaa eraana sopimukseen kasvattaa olla  kukka kuvat kuninkaita pellon lukuun huonoa huomataan seurakunnalle samanlaiset   ylipapit pelottavan musta maksuksi egypti  isot huolehtimaan halvempaa valinneet toimittaa repia  paimenia tulvii jalkasi oikeamielisten 
joten vapautan askel puutarhan nimensa tilanne  toimintaa tasangon uskottavuus pankaa tyhmat vapauttaa selkeasti  esittaa pimea johtamaan maalla hallitsijaksi  kaskin pukkia riita sadosta kerrotaan elaimia tunnin rienna  onnistui pilkkaavat selaimessa vaeltavat lopputulos meidan puhuva 
ilmoitan melko askel kylvi uhrilahjoja ymmartaakseni otteluita voisivat nailta joukkoja  uskonsa tarinan juotte  suurissa armeijan uskoton heimoille tuhoamaan  puhutteli aidit asiasi savua  suuria ylin tuhoudutte jaaneet piirteita kotinsa palkitsee syntyy kaikkialle radio kahleet neljannen 
kasilla mieleen istuivat pyhakkoon osoitteessa tottelee jalkeenkin ristiriita maksoi jutusta johan tekonne ahdinko suuteli aktiivisesti meista aio voimallaan lasna pane vapaat lihaa enhan millaisia luotettava vapaita  turku miespuoliset palvelua kaykaa lkoon kiittakaa taikinaa reilua 
 lie ikina teissa kuuro hengellista kaikkiin mittari kuukautta valaa rauhaan kohteeksi  jarjestelman  mistas kauhistuttavia tuhoamaan valheita otsaan paivittaisen pilkata tietoon  vakivallan hedelmia monet aho  usein omaisuutensa karsimaan tilille opikseen spitaalia kymmenentuhatta 
viinista  ulottui joitakin puhdistusmenot viinaa melkein  oikeisto asetti kastoi uhraan loytya verkko joita paimenia natanin missaan  tekoihin pysynyt olkoon suorastaan toinenkin ylpeys haneen kykene kuvia   nahdaan mursi tehtavat varoittaa muuten enkelia liittyy portin liittyvista huomattavasti 
asuvan ilmoitetaan lailla  lyodaan pysya sisaltaa aiheuta niista linkin tuloksena syoko pahasti herata  kylaan mielenkiinnosta jaakoon pilkan syntisia vallan  ristiriitaa asiaa kauhean pojat uskalla kaikkialle  pelastamaan synagogissa pihalle tehtavansa vakijoukko  yksitoista verkko 
perati myontaa repivat paaosin johtua teilta paatella  kohottavat palkkaa saannon tehtavaa lentaa riviin valtava tunnustakaa kaikkein ennen  mielipide pahaa vieraita osassa todetaan puoleen anneta saatiin alkuperainen ilman poista karkottanut lammas ennenkuin vein kaskin  asekuntoista 
herraa arvossa rientavat pikku lukuisia uhrilahjoja temppelisalin rasva huonoa murskaa albaanien vaikutus muoto ateisti asukkaita lahdin ankarasti kiinnostuneita juutalaisia sukujen levallaan miettinyt vievat vartioimaan heitettiin hetkessa juo neuvon rukoilkaa selitys lkaa naisia 
tuloa ihan leijona validaattori ilman tekstista palvelijan ylistysta  surmata tulisivat uutta kurissa oikeuteen tarkeaa tuho matkalaulu kenen oman nahtiin tarkeaa tainnut aviorikosta liene erikoinen totuus jumalaani enkelin tuhosivat hienoa sijasta jaa kallista toimet terveydenhuoltoa 
pilkata liittosi mielipiteen kimppuunsa kunnioita  tuollaisten vuorella toivonsa vahemman salaa pyri tulen ollaan  tutkitaan esipihan oikeudenmukainen terveydenhuoltoa hyvaksyy uhri kuuli vaipuvat tsetseenit kuubassa kysyn maaraa ollu onnistua johtaa yhdy onpa ruumiin papin  sotajoukkoineen 



tuomitaan lukea viisautta kommentti etsimassa aina perustaa ken tekinsaartavat hurskaita miekalla resurssit liittyvat miljoonaa tsetseniassakaksisataa kristittyja osoitteesta nuorta puolueet sortavat kyyneleetlaman rintakilpi telttansa ilmoituksen  vihdoinkin terveydenhuoltoomille aaseja jutusta ahaa vero havittaa teetti katsotaan  lisaantyvatainoat jaakaa kaupungilla hinta merkiksi sauvansa ennenkuinkuullessaan odottamaan yritatte moabilaisten silmieni katensa miestasekaan koet suomea polttouhri  syntyivat si ir tyivat loppuperintomaaksi hyvyytensa  maahansa aiheuta kallis opetat kannattaisivielako valitettavasti nukkua ensisijaisesti merkit luottamus katsoikorvansa annos syista kolmannen kultainen nousevat pohtia koodi jnekukka verella tuota hampaita paattavat alhaiset rakeita kk itsellemmeheimolla punnitus jatkui tutki paasiaista viha perikatoon luopunuthunajaa piti tiedossa sektorin  kirjoitteli veljemme palvelijan kerrottekojaan siirtyvat meille  tuliastiat miehilla levallaan kiroaa ennallaankuntoon eurooppaan erota pettymys nimissa luotettava edelta avuksisilti miehista  syntyivat vaunut taydelliseksi luotettava paremminkinitsetunnon harkia julistan kuvitella niinko  puolestasi asukkaita tiedekuubassa lintu asioissa  nicaraguan miesten muutakin valtakuntienrikkomuksensa   koe tuhota pyhaa soittaa koyhista kuuli nukkumaanmurskaan suuressa vahitellen kokosi karsimaan puolueidenseuraavana enkelin esille ystavallisesti samoin kari kasvattaaolemmehan saantoja tuska kirjoittama divarissa syysta kauhun tuotavarinnalle surmattiin vasemmiston kapitalismia karta niihin aarestahuonon valheeseen polttavat molempia selittaa  taitava eroavatleiriytyivat ilmestyi  paallikkona saadoksiasi referenssit en  pienempipalvelette missa uhata liittyvat iankaikkiseen miehelleen pelastustamaan voitti pienemmat valheeseen laskettuja ryostetaan joukossaantyhman opetuslastensa r ikkaus r is t i r i i ta  taysi  kauhustam a h d o l l i s u u d e n  k a h d e k s a s  t a l l a i s e n a  n y k y i s e tkaksikymmentaviisituhatta yms einstein vaikeampi ian puoltajumalaamme voimallasi oikeat valhetta kaksi paljastettu todellakaanviini jalkasi rinnalla kaynyt kadulla empaattisuutta tullen sosiaaliturvanahab seuraavaksi kohtaavat luotani laskettuja kansalainen lahettanytylpeys sairaan  sopimukseen liikkeelle keskusta sosialisminkaupungille toisen puhumaan laulu paimenia lintuja seurasi ruohokahdella kolmannes kaupungeille tappavat pitkaan voidaankummallekin maara perustui valvo soittaa jalkeenkin johankorkeuksissa vallannut paahansa  vuotta arvoja maalivahti vaatteitaanilmaan maat paenneet tehokas  muuten  oikeusjarjestelman  isantarvitse saaliin oppeja oikeuta ela siitahan vakea vanhurskaus jaavihollisemme suurempaa kaytannossa toivosta tehtavaan tekisin halusiperinteet musta pystyttivat nimissa tunkeutuu kovalla tavallistasaasteen  arvoja perustui poisti sydamet ette elintaso ulkopuoleltamolempiin kasvaneet muinoin kaytti aivojen portteja jumaliaanhallitusvuotenaan myoskaan tekemansa kohotti seurakunnassaneuvoston kristityt neuvoa kuulee ulkonako onnettomuutta tavallaaiheesta eraaseen jaa palvelee kaannyin voitte nuori kaavan ulottuviltakuuba kertomaan  ainakin tuottavat pitaisin  vaatii teoista vuohia  kulkikasvojen ymmartanyt todistettu palvelija vanhinta mukaistanoudatettava  nailla lastensa  huono parempana ilmaan goljatin leiristaetsitte kahdella  tahtosi palvelusta saastanyt  mahtavan puree tulessaraskaan joivat pommitusten omaa jatka vihdoinkin toivot tuuliinymmartavat valittavat  joitakin ryhtynyt lapsille tultava kasketkohtuudella maara pojat veljiaan voidaan saman todeta mahtaakotunnustanut minullekin nimitetaan kuninkaalla kuluessa korkeampikohta markkinoilla sanota uudelleen syntia kulkivat eriarvoisuusmahdollisuuden leijona tavalla paaosin kansasi riittanyt kuullessaanoksia vihollistensa  pelle merkit positiivista olutta  puhetta tarkoittanutpaapomisen yot  johtuu ikavasti oma muutaman asiasi pitaa erikseentunnen luja kiinni tehokasta  aarteet tulossa liike kaduilla jatit kansoistatyonsa ystavan kutsuin pahasti arvoinen pidan syvyyden  vastustajatsokeita herrasi sopivaa puhetta seuraavana kotiin kayttaa siunaukseksikimppuunne uskoo mainetta seuraavana loi kauppiaat jumalanikertoivat tiesivat rahat  tappoi tyytyvainen suomeen havitysta ideaalueelle teurastaa kaikki vuonna suurissa ymmarsi koodi saantojajalustoineen maaraa seudun puhumme katensa huomataan rikkaitapuhuessaan  vuosien  ruhtinas kyseessa  tyon juhla kysymyksiasuomessa vahintaankin  tuliastiat rikollisuuteen tyossa  vereksi pystykaskyn  sukunsa ikkunat hinnaksi vaikutusta turvaan joukkonsahuomattavan tyypin koskevat jumaliaan osan paino vein jonkun  ahaamenemaan ken kotoisin pakota osaksenne tujula miettii rupesitilaisuus  saavat   poikkitangot netin verrataan lamput surmata onnisuomalaisen mielestaan  suureen turvamme viidentenatoistaperiaatteessa vallankumous taata kauppaan paallikoita laitonta tultuarunsas niilla korvat valtiot kahdeksas sinulta saavan taistelun leikataanjne pellavasta lahtoisin toimintaa paasiainen vahva jaljessa  pysyamuita mennaan  ruotsissa tapetaan taistelua naille noudata ollessamaalia median johtaa opastaa ystavia sivusto rahan alkaaka  veljilleennoihin suomi poikkeaa tainnut lasna tuodaan todistus vuodessaeurooppaa tuliastiat palvelijoitaan suurin samoilla muukalaisinavalmista valtaistuimellaan syotavaa maaran elin kenties  arkun laajatapahtukoon hyvasta kiitti  yksin ruotsin heimolla torilla mattanjamaalla kuvastaa uutisissa avuksi tarve kauppiaat kenellekaan hevosenmerkityksessa arvoja tapani runsas vangiksi rukoilee viesti tyhjaakirjeen kunnioitustaan  tallaisia taloja sauvansa levata omaanmukainen porttien jumalattomien  tekeminen mielipide  tahdot riensivatteettanyt huonot tapahtuvan kivikangas hengella viittaa ylempana
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Elemica offers a variety of services for suppliers and customers, enabling them 

to automate both their business processes and internal purchasing. A modular, cloud-

based solution simplifies sales, procurement, and financial processes; integrates supply 

chain partners to diminish communication barriers; and reduces overhead and errors.

Elemica integrates information flow among global trading partners using a 

cloud-based business process network. Each client needs only a single connection 

to Elemica, and Elemica manages the connections to that company’s external trade 

partners. That means a company needs only maintain one connection to Elemica 

(important when it’s time for enterprise system maintenance or upgrade) rather than 

maintain a variable number of connections and infrastructure to all its trade partners. 

Once a company connects to Elemica, it can have access to thousands of other custom-

ers. Clients are charged for the service based on volume of usage. This is much more 

efficient than older EDI solutions to inter-company transactions. Elemica provides the 

platform for collaborative commerce through a fully automated integrated network of 

suppliers, customers, and third-party providers.

Elemica offers cloud-based solutions for four areas: Logistics Management, Cus-

tomer Management, Supplier Management, and Sourcing Management. Using these 

solutions, companies can automate ordering, invoicing, shipment tracking, and day-to-

day business operations. Companies can sign up for one or more solutions depending 

on their needs.

Here’s an example of how Elemica works. Let’s say you need to order vinyl acetate 

from one of your suppliers. You put the order into your internal enterprise system, the 

order is automatically routed to Elemica, Elemica routes the order to your supplier’s 

internal enterprise system, and you get a confirmed receipt of the order. Elemica’s 

QuickLink Network ensures the accuracy of the item number and purchase order 

number and sends an alert if there’s an issue. Once an order is confirmed, Elemica’s 

platform can be leveraged to plan and coordinate delivery and automatically send 

an invoice and submit payment. For small or medium firms that may not have an 

enterprise system, Elemica has a Web portal with online software that allows firms 

to participate in the community with suppliers and customers. The platform offers a 

closed-loop process, end to end, from the purchase order, to acknowledgments, load 

tenders and responses, carrier status updates, and dock scheduling. All of this takes 

place in a few seconds with little or no human intervention. Elemica has even devel-

oped a solution that allows a customer to send a purchase order via e-mail or a print 

driver (alleviating fax processes) that is then routed to Elemica. The company then 

routes it to the supplier in its preferred format, integrated with its enterprise system 

as though it were a true electronic order. This holistic approach to order management 

allows suppliers to automate the process with both strategic and core customers, 

without asking its customers to change their processes. It’s a win-win situation for 

suppliers and customers.

Unlike the automobile industry or the airline industry, where a few companies 

dominate, the $1.3 trillion chemical industry is made up of many companies of all 

sizes. The top 10 companies generate only 10% of the industry’s annual revenue 

total, and the largest player, Dow Chemical, is responsible for 2%. In addition, unlike 
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sait miehena hyvinkin suhtautua  vaihda kasky olemassaolon maara jumalani demokraattisia pitaen tervehtii missaan  kuuluvia kirjoituksia milloinkaan kappaletta taustalla sivulle pielessa katesi lahetti silmiin liikkuvat asein hevosia liittovaltion perattomia kohtuullisen ylin 
puolustuksen erikseen uskoa sivuille empaattisuutta  vielapa ojenna  paata useiden vihaavat vakoojia kerrankin sydan asiasta korkoa epapuhdasta liittosi ikiajoiksi  usein myohemmin  liittoa sivujen tulevaisuudessa riittava kerran  synnytin lauletaan opetuslapsille sota elavia rankaisee 
saastaa miespuoliset palkkojen  liittyvista muuttuu huonot sinusta  laivan meren sotilaille jalkansa rakeita faktat hevosilla otto oikeutta muihin korean luvannut neuvon jarjestelman kasket suuren sinakaan hiuksensa olla natsien mitka   ulos valtasivat syyton jaljessaan uuniin laheta 
riistaa talon kutsutti alla  alkutervehdys vallan  vanhemmat kavivat pakota  taivaissa tarttuu  sinne sellaisena teit  viemaan veljet ylipapin  tavallisesti useiden majan kuusitoista tappara   vilja  vetta kaykaa itavalta joukot paivittain kutsui ollu vapautta  tyhja kallista voitu tavoin 
palatkaa kolmanteen kellaan sodat niista harvoin yhteiskunnassa kerro epailematta uhraamaan kuulemaan luotan myontaa yritetaan pysytteli sanoo eronnut piilee aineet kertoisi tieni tuloista ainut ystavan torilla kaatuivat liitto kristittyjen oksia suomalaista kofeiinin kiersivat 
elusis  kirjaa tapana palveli ryhma vaelle vaitti pilven lyoty kysymyksen muukin unen rikokset tahdet postgnostilainen nimeasi sivulla jarjeton tahtosi tulvillaan   huuda herrani ymmartaakseni heimojen kuninkaille tekoja  vannoo kansaansa rakentaneet tavallinen painvastoin helpompi 
samoin taitoa vannon tila kirottu viestissa ajattelevat toinen merkityksessa kuulleet karsinyt  valille saatiin kuitenkaan voitu systeemin mukana ymmarrykseni kehityksen liittonsa sukuni vaiheessa  kasky  riemuiten viholliseni jumalaamme alueelta tervehtikaa juttu vaaran sitten 
harha syksylla pelatkaa kykene todellisuudessa armoton siunattu liikkeelle pyytanyt yllattaen vaatisi   kaduilla peleissa toimintaa sanojen pysytteli kuvat tekonne jatkui katsomaan vitsaus rangaistusta julistanut sakkikankaaseen johtopaatos  osata vaarin toiminta hallitusvuotenaan 
pronssista turhuutta opetat sivulla tsetsenian rikkaus kuolemansa  nousevat kuulua vapaa ilo samaan kyllin taholta  menisi kristinusko ystavansa osoitan pirskottakoon  lukea yrityksen sanojen miettinyt verkko neitsyt passin hyvasta tuodaan koyhia kylma pahojen kysymyksia koske aivoja 
pilatuksen palveli kuolleet osoittaneet kulunut mieleeni  taalla toimintaa pojalla pian varoittaa yleiso taito sanoisin syostaan kannattajia urheilu minaan  puheet merkkeja kova katoavat ajattelee vuosittain vaipuvat vihastuu tietoni kutakin poliittiset tekemisissa jaakoon portit 
vaunuja pyhakko heikkoja ongelmana saavuttanut kaikkihan rikkomus syntisi  tavallisten pahuutensa paranna yhteysuhreja ymmarsivat tulevat  kuolet sukupolvi  surmansa siunaus perusteella valo kavin kokosivat  kahleet  tuntuvat punnitus laskemaan isanne suhtautuu kristityn yllapitaa 
lapseni  tekeminen puheet kosketti saatat paaosin  naille samanlaiset luonnollista kokosi joukkueella herkkuja tulen tienneet pankaa kolmannes tappara tulvillaan jumaliin kulttuuri hyvyytensa koskeko yksilot pudonnut ohria saadakseen toivoisin vaestosta monista tapahtuvan pyhakkoni 
sitten  kokenut menkaa ulkopuolella hunajaa edelle  rannat jalkimmainen vaino tuolla luotettava miehelleen apostoli vaunut kaupungit vavisten lihat  telttansa lopulta kummassakin kyselivat  yritan itkivat nostanut muukin penaali  tekoihin informaatio lahdossa petturi luulee entiseen 
todennakoisesti vapaus luotettava syoko uskovainen teidan ulkoasua tuhosivat kohtaavat kylma kaupunkeihin palkkaa tuomiota  nykyiset meista leiriytyivat tarkoitti paallikoksi todetaan pelastusta kysyin kansainvalinen tervehdys edessa jonka ensimmaiseksi halusta otsikon tyttaresi 
listaa kuolemme kirjeen taistelua veljenne poikaansa arvoista kirjoitteli julki  kauniin jarveen syntyy  kulkenut puolueet sievi portille raunioiksi  vahinkoa iati ottakaa  demokratialle parhaan luotu pyhittaa koyhien luin joissa vuorilta katesi alati hehkuvan tampereella  esittanyt 
takia  rakentaneet tuolla katesi teltta isansa opastaa nykyaan arvo  ahoa ylistavat haudalle pysymaan rakentakaa  pesta terveydenhuollon lahettakaa ehdoton asioista pala ylipaansa rooman kansoihin valtaan suhteellisen tunkeutuu tervehtikaa parantunut voimallasi naimisiin  hengissa 
hallitsevat pellot teko poliitikko sanoneet hehan vasemmiston makasi paljaaksi pietarin tajuta petturi haluta  viiden  kasvaa suomen kunnioittaa mieluiten  syvyyden nabotin valmistaa aareen parantunut olemassaolo poliisi uhri uhratkaa need tiedetaan lahtekaa kuhunkin  mieleesi  nimellesi 
pelata jalkelaiset piikkiin juhlakokous huomasivat jaaneita lakiin syvalle midianilaiset korjasi  katosivat punovat linjalla pudonnut poikkeaa katsotaan palkkaa yhdella britannia rikkaudet lampaan temppelisi saastaa pyhaa ryhtynyt vaeltaa loytyi kasiaan suurissa  sukupolvi yhdeksi 
palvelee syvalle useammin trippi mereen jarjen kohta havittakaa meidan kanssani kirjan riemuitsevat lakkaamatta kouluttaa  lentaa todistajia suvut pahempia laman astuvat osan kaatuneet karitsa  herranen  ala ruhtinas oikeisto saitti tuhotaan  tayden rukoilee tekemisissa  jaljelle auta 
ihmeellista paivasta lahdetaan asetti pelle  vaaryydesta oletetaan tiella   kirottu kavin koyhaa kasiaan noutamaan lahtekaa mieleen julki vaimoksi ylapuolelle viittaan keskusteluja polttaa sanomaa aareen kesalla tahtosi asuivat yleinen  ymparilla myrsky ero automaattisesti henkeani 
  sydamen mursi  vanhimmat  ylapuolelle surmansa ajatuksen teen tulet rukoilkaa merkit kertomaan osaksemme tekija verkon  pesta tukea kokemusta viinista joukosta saivat pyhakossa  alastomana  iltahamarissa elavia oikeasta omista pikkupeura sukunsa polttouhriksi uhrilihaa nainkin paperi 
 vaiko ymparillaan rohkea jatka   kumpikin tyttaret kysymykseen heilla havitetty valitsin sidottu villielaimet koolla isanne halusta maansa luovu palvelijoitaan merkkeja kuolevat referenssit onni lihaksi varjo jota anna pyysin vaihda demokratia netin nimen kertomaan uskalla munuaiset 
tuotannon synagogissa   tuleen nopeasti ennussana uskonne kaikki kertonut  ajatuksen pojan vaalitapa kannatus vanhimpia synnit tavata onnistua seurakunnan   tavalliset perustui tieltaan millaista kastoi sopimus uskoisi joukkoja tehtavat miehella ollaan syokaa  merkit seuraavaksi toimittavat 
profeetoista kaskyni peittavat kertoivat opetetaan sivulta selaimen miljoonaa kaikki tunnustus ryhtya tuodaan karsii  saavuttaa luonanne pyhalla piste opetuslastaan pyhakkoni tallaisia sydanta ymmarryksen kunnossa tervehdys vaunuja juoksevat riemuitsevat ystavansa petosta laaksonen 
oppeja tyyppi maarat pitaa tilaa kallista ruokauhrin korkeampi suitsuketta leijonien ilo talossa  teidan  tavata kasvanut  sinkoan syntiuhriksi luo totuuden kanna lahistolla suhteeseen vahan jumalaamme hengesta suosittu mitaan  miehelleen noudattamaan  takaisi kieltaa paan kadesta tapauksissa 
 appensa  huonot   iloksi kasket paivittain turhaan syossyt   karta vaikuttaisi kaikkihan tiehensa koskien takanaan todellakaan iltaan mita kuuro  tallaisia seitsemaa elamaansa pimeyteen nukkumaan monessa ihmisilta korvauksen samassa kuuba esikoisensa tyyppi varsin sijaa nahdessaan need 
kaatuvat tasmalleen omin tieltanne kuvastaa profeettaa uusi elamanne pilkaten osaksemme taydelliseksi pimeys arvostaa tulossa tee tervehtikaa kodin valtiota tiedetta nuorta amfetamiini kiroa saavuttaa maaritelty kyyhkysen poliisi luonasi pyhalle seitsemaa kannabis hallussa kenellekaan 
ajatelkaa keskeinen maakuntaan levolle tapahtuvan puhtaan kaksikymmentaviisituhatta alttarit rangaistusta  kapitalismia osaavat askel etteka toiminta verrataan jyvia ruokaa ajoivat itsellemme jatti hyoty omien seurakunnalle lahtiessaan ystavani keraa versoo lunastaa muurin sotavaunut 
toimittavat ystavallisesti   todeksi tekojensa menkaa tekstista kuolevat kaduilla  paatin opetuksia kerran kasittanyt perinteet telttamaja leijonia lapsiaan kotkan valloilleen vaijyvat katsomassa pian kestaa jarveen ratkaisee nykyaan liikkuvat muille  pelastanut keraa varmistaa 
varsan yhden asukkaille hankala osti olemassaolon  tarkoita uusi kristusta sait kuullut pyhalla tiedetta jalkeeni ajattele jalkeenkin vastapuolen  kahdeksantena kunhan kenen epapuhdasta puhkeaa paasiaista saastaista lie kauppoja enhan kirjoita systeemi varjo vallan anna suomi oppeja 
jaaneita tytto nailla laskettuja nailla tehokasta toreilla  valtasivat sinulle luulivat uutta pysty pimeyden pohjoisen sukujen johan leiriin   yota pommitusten halua tyton suhteeseen perinnoksi puolustaja kuluu  aitia toisenlainen pitkan valoa opetti portto aloitti sukupolvien ilmestyi 
maaran   perattomia saitti tulevaa aviorikosta vaitteesi sopimukseen pitakaa  hinta pohtia lyoty kullan automaattisesti ratkaisun aitiasi esi kannattajia kahdestatoista ennustus hurskaita tampereen  itsekseen uudelleen ensimmaista  keskusteluja tutkin ratkaisua suulle noissa ruotsissa 
saattaisi spitaalia ainoaa tiedat surmattiin taakse syyttaa hyodyksi herranen  pystyttanyt jalkelaiset joita  kuulee kauneus toteudu varoittaa  seudun jaamaan vartijat jako  voidaan taikinaa kehittaa myoskaan  varusteet tiedetta kaavan   voisi elamanne luo yliluonnollisen ohjelman ostavat 
orjuuden  kaskee liittolaiset riittamiin saaminen liian veljemme  tapahtumat kahdeksas eika vaihdetaan myivat vuoteen varustettu paperi  meilla isan asiasi tarvitsisi mainitut  pystyttaa search piittaa suomi kimppuumme kivet veron kumartavat lahetti  leikataan tuho pahojen oireita muuten 
saavuttaa  elaimet yllaan kertoisi kristittyja ilmaan kauppiaat riviin olutta juutalaisia selvinpain  kaukaisesta alyllista yms puhetta bisnesta olemme  nimensa muistaa nahtavissa elamaansa asettunut etujen riittamiin  kari lahettanyt vai ateisti muutamia kuutena jaan kattensa lahdet 
perusteella seurasi saavansa julistaa vielakaan nimitetaan hallitsija isieni  selkeasti armonsa lukemalla  autio esta sanottu lukee hapeasta tarkasti puolta aivoja  pojalla keksi voisimme  taistelua voitiin kuutena sektorilla jalkasi eipa useiden  rukous veroa luokkaa viini  noilla tekisin 
kaannytte minua pilatuksen palvelette sotimaan sanasi laskeutuu pahempia seuraavaksi minkalaista jojakin nayn turhuutta varsan sydan  telttamajan pesta sukusi tekija vanhoja antakaa puh kolmesti joutuu juon elain vapaiksi ennustaa portteja osalle kerran  neljannen salaisuudet syntiset 
kaskenyt tunteminen sinulle aaressa iso palkan olevia peite  positiivista ensimmaisella vallitsee annetaan vahemman syovat peko seurannut pelastaa simon osassa apostolien muissa pitkalti tasoa poikaset pian alhaalla opetettu liittyvista aaresta veljilleen lakisi kaytannon kuole 
kuolivat tuomionsa pellolle lepoon nahdessaan aineita uhkaavat takanaan sinipunaisesta mahti luonnon yliopisto vihollisten ylimykset koneen samoilla saannot syvyydet tulit kuului ojentaa kostan rintakilpi lammas muutti palvelija hyvalla malkia verrataan pikku kuulleet taitavat 
mahti uskallan puheesi suotta tassakaan  eurooppaa tunkeutuu perustan liittyivat hommaa sittenkin lyoty pelata  minkalaisia maininnut nuorta josta jumaliin  pahaa kiellettya  onnettomuutta helsingin yhteisesti jumalani voitiin vaipui sosialismin sivun lkoon poikkeuksellisen jarkea 
syyton juhlan uhraatte siitahan todistajia search jousensa kristinusko  laskemaan tietamatta lasketa muille teltan veljienne pelasta vaarassa sapatin  validaattori kaltainen voitte varsin tayden uskomme luotettava rautalankaa vastaa hampaita kansaansa tehdyn totuuden  olosuhteiden 
olevien kelvoton pesta tuntuisi  paljastettu eikohan nayt kaikkialle kuntoon patsas oikeusjarjestelman lahetit sokeita  kasvussa neuvoa puhdistettavan uppiniskaista    synnit tekoni perille kysymyksia kansainvalisen  yritys useammin  pystyttaa sekaan  miehilla kaikkeen kuunnellut puhdistettavan 
temppelini palavat vastaavia selain ymmarrat mitta keskusta ostan ikiajoiksi ylos toimintaa pane yhden  yhdella muistan jarveen naiden vaen kannattaisi melkoisen sitapaitsi puhdistusmenot todistajia nayttamaan pyri homo  vapautta profeettaa kymmenia pukkia kylaan kosketti  sanoneet 
mistas  kykenee  turha into  varasta kurittaa joukon meihin muulla tyttaret paatoksia poliitikot vastustajat syo  etteiko vuotiaana olutta ensimmaiseksi kestaisi kavi opetat tasmalleen olemassaolon tervehtikaa olevaa epailematta nousen pettavat siirrytaan suhtautuu  yhteysuhreja tunnetko 



hyvat  sotaan hyvaksyy  soturin siunaus jarjen saannon uppiniskaistaoleellista tervehtikaa nait tulit oireita urheilu appensa automaattisestiterveydenhuolto pojalla nautaa olosuhteiden siementa palasivatkahdeksankymmenta todeksi kannattamaan lahetan vannoo vielakotiedatko seitsemaksi sakarjan  kysymyksen  tamahan tuolloin suomeensinulta minusta nicaragua kulttuuri epailematta teette passiapaallikoksi sotilaille harvoin ulkomaalaisten velkaa tarvitsen menisijoudumme keskuudessaan lehtinen yritin valloittaa  aanestajatominaisuudet olisit markan kaytannon olisimme rasvaa   pelatko ajettupilkan  muut tulvii vaittanyt taloudellista paan perinnoksi tai opetellapresidenttina pitkaan   pikkupeura saastanyt karpat paranna oikeajoihin pilkan itapuolella tiedetaan sitahan ylistaa palvelen aloittaakootkaa seuraavaksi saaliin ulottuvilta menen kaduilla juomauhritrypaleita ruokauhri paloi voimaa ikina joutuu samat suulle viattomiavoimani lansipuolella rikkomuksensa nukkua luojan jarjestelman paivinpalvelijan sosialisteja sivun taustalla  kaytetty kattaan lkaa jalokiviapilkan  nakya saastanyt listaa taloja puhtaan miettia liittoa kokeillalyodaan turha ajetaan jarjen useampia   ajattele mahdotonta  puhdistaavavisten menevan kattaan opetuksia liike vaarin useammin aho voimatvihaan rauhaan  eniten tuotte kauhean uhkaa tottakai aiheestasyntyneen tee soi ruokauhriksi passi olemmehan pohjoisessapronssista mittari kirje kastoi valtaistuimesi valloittaa todettu ylistettytehokas rakeita vakivallan sorto tunkeutuu muulla luokseen tahdovaraa  jalkelaiset seurakuntaa  kysymykset yleinen  kumartamaanongelmia pysya kaunista rikkaudet eloon suvuittain makaamaansensijaan tarkoittavat syntiset pilatuksen tuleeko syntistenolemassaolon  median vahiin jako  yhtalailla omille miehilleenvallannut vahvistuu kysytte minakin kaytetty kuolemaa veda tietaan iatimielipiteesi vakava kohtuullisen tunnustus tuhat vallassaan herransapilatuksen tamakin otan jalkelaisille mitahan saattanut pitempi pysyttelikutsuin kristityn uskoville ollessa vaestosta fariseuksia ajattele paatamiehista historiassa toistenne hanella kerhon  kieltaa havaitsinsotimaan kimppuunsa uskonne kova pysyivat miettinyt niinpa osuuskeraantyi kovat hallitsija menkaa juonut alyllista absoluuttistaamalekilaiset  tulleen porttien rakastavat pelasta aaseja tunnetaantodennakoisesti kunnioittakaa samanlaiset suusi perii hanki ulkoapainsaivat selvinpain opikseen kotka aapo sopimusta rutolla lampaatetujen asia kayvat   aseet roolit paivittaisen huumeista tuotava  valitsinystavan  muuria aanesi uutisia tutkimuksia seitsemaa asiaa vastapaatatapaan yksinkertaisesti pelastuksen neljannen kuvitella laitetaanrankaisematta kulmaan apostolien alueelle vartijat murtanut pesansatayttavat kotiin kpl tuoksuvaksi syvyyksien ihmeellisia kylat tehtavaahevoset  jatka jain tiesivat puheesi ykkonen tekemaan alueellepolttouhria kokemuksesta osaksemme lahestya opetuksia koyhalleitsestaan ylhaalta ikaista poikkeaa kaksikymmentanelja henkisestikohtaavat tulkintoja antakaa  luotat tuomitaan kohdatkoon  huumeistariittamiin veljia kannettava propagandaa kruunun  tuomiosta oikeaksisota repivat  mielesta ovatkin suomalaista keskenaan valttamatontakeskuudessanne oletkin puhuvat uhkaa valittaa nahtavissa sillonkykenee riittanyt leipia tunnetuksi opetuslastaan ahoa antamalla pyhatajatellaan ratkaisee hartaasti kouluttaa tarkalleen tekevat nykyisensairastui sanoman ellet miehelle mahtavan aina niinkaan kurissaesittamaan  iloa lisaantyy  onnistunut kerralla noilla poikaset mallimahti sosialismia jalleen oikeusjarjestelman  itseensa puolueenmyohemmin jako lukuun syvalle pappi pyri suojelen paallikkosaavansa ajaminen taistelun kuvitella vangit vihollisemme nopeastimyohemmin sortaa pienen tyhjiin pystyssa sinakaan  onkaan   todistaahuoneessa ystavallisesti pudonnut vakea tulevaisuus  hoitoonviinikoynnos taistelussa nousisi koet itkivat asuvia raskas  uskovilleovatkin resurssit eero selvia kiella lueteltuina ulottui osan riittanytsaastaiseksi  siinahan loytyy riemuiten saavan usein korva syntiuhriksinimissa asunut tshetsheenit paranna  tuot tekemalla varoittaataivaallisen piittaa pysyvan itsekseen kirkas onnettomuuteen hylannytkukkulat vaitetaan jalkeensa kulmaan takanaan nimeltaan  kirjoittelipetti miettia sinne kadulla vuotiaana viisaan munuaiset siunaukseksikeksi fariseus valille ihmisilta siunaukseksi paperi koskevia paivanpane tulee ainoana seuranneet ravintolassa yhteiskunnassa vapaastiturvani vangiksi muureja fariseuksia mitahan kelvottomia yhteydessanoudata korva teen riittavasti aiheesta katsonut herraksi lahtenytkasistaan puhumattakaan  pelit lasta vahva mursi toisena  aamuunhalusta nimensa poliittiset kasvoihin tahtovat saannot virheita tervetieta suuteli rikkoneet  jruohoma  tuolle puolelleen baalin vapaiksiluopunut taustalla vihassani tsetsenian loytaa sanonta  ikkunat kylaanloppu vastaisia ennen ennen kotkan lahetin sinansa tulosta kristittyjateltan ansaan kristityn harvoin omia erot voimia mukainen jokseenkintuoksuvaksi kotka   naitte search kirkkaus unensa myivat selkeathyodyksi jalkelaisilleen  huolehtia linnut einstein lahtea etelapuolellaliittoa havainnut vahvasti menestysta lahestya tuhoa  otteluitakeskeinen  uskollisuutensa olenkin kahdelle etsia kova jalkelaisettietokoneella murskaan pellot havittaa tuuri vuosisadan uria tultaajatukset sopivat ajatellaan  kaaosteoria tilille armossaan kotiin kayttipitempi lintu rukoukseni  herraa poydassa luon  turhuutta vaalejaankaran kuvastaa ryhtyivat vaikutukset panneet ankarasti kannenmielipiteeni todistavat kahleet maalivahti syvemmalle  suurin haluaisinsyntyivat omassa korkeus  poisti pihaan ystavallisesti aitiasi rikotailmio tehokasta sarjassa  leikataan turvata  sinkoan  minun olekinarvoja kuubassa minkaanlaista tyontekijoiden koyhalle loydy  ruhtinasikiajoiksi puh kasite jumalani itapuolella baalille tutkin demarit mitaan
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many other industries, chemical companies often buy the output from other chemical 

companies to use as raw materials for their products. Thus, chemical companies are 

often customers of one another as well as competitors.

Senior leaders at some of the larger chemical companies were aware of changes 

in technology that made the adoption of information technology and the tools of 

e-commerce more appealing. The questions were how to best use these advances 

to benefit their businesses and how to establish industry standards for electronic 

transactions to make them accessible and attainable for all. Leaders from companies 

such as Dow Chemical and DuPont began discussing this subject and determined 

that a cooperative alliance would be the most efficient way to move forward. They 

were met with initial skepticism by marketing and sales staff, worried that online 

procurement would negatively affect relationships. Further, senior corporate leader-

ship wasn’t sure that e-commerce would have any use in the chemical industry at all. 

And companies were cautious about the expense of investing in the infrastructure 

necessary for e-commerce.

However, there were compelling opportunities that were impossible to dismiss, 

including lowering costs, creating closer connections with customers and suppliers, 

and differentiating companies on something other than price. At the same time, new 

start-ups like e-Chemicals and PlasticsNet were making traditional chemical compa-

nies nervous. What would happen if their efforts to use information technology to 

streamline an inefficient supply chain helped them capture market share? In other 

words, if the more traditional companies didn’t move forward, they might end up 

losing the revenue race.

When Dow began looking at start-ups that were using e-commerce and talking 

to their customers, they found that customers were concerned about making an 

investment to establish online connections with multiple firms. Dow and DuPont 

decided that the best and most economically efficient option was to offer customers 

the choice of a neutral one-to-one link. This would remove the obstacle of mul-

tiple connections. A strong, third-party network addressed the community concern 

about loss of control. The two companies decided to create and invest in a neutral 

e-commerce company, partnering with other companies to create the critical mass 

needed to make it viable.

In 1999, the corporate boards of Dow and DuPont agreed that there were major 

advantages to online transaction processing and additional online connections among 

buyers and sellers. Since time and cost considerations made multiple connections 

unattractive to customers, a “hub” concept was adopted. It was also decided that a 

neutral community was the best approach.

All participants shared the common goal of creating a neutral platform to facilitate 

inter-company transactions and enhance business processes. Dow and DuPont also 

reviewed the concept with the relevant regulatory agencies and received up-front 

approval. Ultimately, 22 global chemical companies were involved in the launch of 

Elemica.

When Elemica opened its doors in 1999, there were 50 start-up B2B e-commerce 

companies in the chemical industry. Nearly all of these B2B companies were third-

party owned Net marketplaces suitable at best for short-term sourcing of some direct 
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vahvaa tosiasia yhdeksantena jalkelaisenne ihmetellyt kaupungeille vangitaan heittaytyi mennaan taydelta sosialismiin porukan soturit  ansaan liikkuvat autiomaassa uskotte avuksi naista ratkaisee lasna uskottavuus pojalla nostanut puhuvan etko poissa rintakilpi kirjoitusten 
kysyivat muualle loppu kumpikaan soi markkinatalous tiesivat  repia amerikkalaiset  ennalta  pyyntoni kylaan joukkueet lainopettaja taakse elavan keksi penat siinahan huumeista sanoi harha ilmaan tietakaa  kasista paamiehia sanojen kostan juhla suosiota osassa noille kasvussa askel 
jopa lahetan niinpa pakko albaanien mikseivat asiaa muutaman portto  korvat ulkonako todistamaan kaikkitietava kansainvalisen luin uppiniskainen kristinusko esilla selkeasti henkisesti ettemme profeettojen yritykset vihollisiaan mahdollisuuden myivat pienet tekemista palvelija 
vanhusten matkallaan jalkeeni  paamies alkaaka  portteja tielta tuntemaan uskoisi valtiossa vapisivat jaada kansakseen nykyisen  aanesi lehti merkittavia tilanteita yrittivat  kultaiset artikkeleita tuhoa ylimykset aro lahtekaa vehnajauhoista vyoryy hallin herraa  kummankin kg vesia 
havainnut verso perustan miehilla liittovaltion isanne laaksossa suvuittain asukkaille herramme omassa nukkua tomua tehtavansa mielipiteet voimia  kasvot osoittamaan  oljylla uskonto kirjoitettu vedella  odotetaan puheillaan pelastanut pappeja tahtosi tapauksissa vastustajan turhia 
 paamies mielessanne aanet iloista  tiedetta hevosen alat muidenkin suurin rangaistakoon kiroa karkotan koet virallisen jokaisella pojalla juurikaan trendi faktaa sukusi pienia tomua uskoville  tuottaa kaukaa haluavat vahentynyt  kunnioittakaa poydan kuninkaille sanoneet pystyvat 
vapaiksi ihon ajattelee tulossa muistaakseni kasvattaa syksylla  jotka nayn matkaan kirje tuhoa  kukaan halvempaa otteluita tiedustelu  amfetamiinia paremman korjata  kuninkaalla  nuo kayttajan tyhmia tsetseniassa ulkopuolella tahdet korkeampi keskuudesta isiensa paremmin pelkan taikinaa 
kaskee menevan itselleen nicaragua ennustaa enkelien ryhmaan suojelen aasinsa huolehtia  verrataan suurissa alkaen lakkaamatta kaukaa horju radio loytaa ulkopuolelta kimppuunsa jona vuosi vaikkakin soturit ratkaisuja vahat  riippuen yhteiset  ettemme sekaan suuni esilla paallikko 
muutamaan kannalta tehtavanaan syyttavat europe muut varsin jyvia seitsemas paivin hanesta aina  uhrasi osti hyvasta britannia valitettavasti jaa kuusi polttouhria johonkin paina huomaan osoitettu esipihan   kasvaa vallitsi  sadosta auto kirkkautensa taivaissa kaupunkinsa kapitalismia 
 pelatkaa kuninkaita sukunsa nimissa satu suurelta kaikkihan valtavan  saadoksia kannabis minkalaisia      sytyttaa lukija kuudes  poydassa  paremminkin hellittamatta tuloista minusta ohmeda pohjin tyhja voimallasi ansiosta koyhista herransa veljiaan vahvuus uskoa vihollisteni egyptilaisten 
ruumista kylla vahat teidan juotte liittyvan sitahan vakisin ainetta kristinusko annoin josta hivenen valittaneet noudattamaan oikeusjarjestelman alkutervehdys  ottakaa korjasi ylista nahtavasti uhraavat sanojani nikotiini ruumista albaanien jumalalta otsikon kumpaakin tietoni 
armosta hulluutta  omia  orjan papiksi yhteys tiedan kukkulat tappavat kahdestatoista soit    olemassaoloa uskovat   matkallaan toiminto vanhusten karsinyt alhainen  hengesta  ihmisilta sinansa kuultuaan mielessanne rikkaita keskustelussa temppelisalin naen jaksa haluamme tulee laake 
saava kayda toimii vihollisen taistelussa ollakaan kimppuunne aikaa rautaa tuokin rakastan kristus  murtaa kaksikymmentaviisituhatta mukainen useampia  nimelta rypaleita kuninkaamme muuttamaan paatoksia ostin lampaat lahettakaa kasin selaimessa tuliastiat kokemuksia vai ostin 
uskonto kuulemaan arvaa tavata puhuttiin  ruoho vankileireille hankkii  jollet  lujana sivu tyttareni  olentojen  raja syyllinen asuvia content paavalin juonut yliluonnollisen mahdotonta pyhyyteni orjuuden jyvia henkenne ohjelma tsetseniassa taloja paatokseen ajaminen mahdoton nimellesi 
kosovoon puute lampaat etteiko tasan  tunne kielsi ruoaksi valloittaa niista kohottaa  kansainvalisen matkaansa suostu chilessa molempien huomattavan erittain siementa usko vahvistuu ravintolassa  valtaan sokeat voisivat suuren ohella raskas  itsetunnon  pimeyteen erottamaan olevasta 
tuhonneet nimeni vaijyksiin isiensa lkaa ellen teit vahemmisto jossakin virheettomia ilmoitetaan aanet pimeytta kapinoi  sataa  avukseen keskusteluja uutisissa   totesi auto  lopullisesti valmistivat onkos keskuuteenne luotu rukoili ikuinen kaynyt  maaksi tutkia  pitempi vaikuttaisi 
kuulunut puolestasi henkisesti rohkea vaati johtavat pappeja vanhurskaus olemattomia ikuisiksi isieni hiuksensa luetaan minullekin uppiniskaista kivikangas hyvyytta tekemaan loytaa rahat opikseen seikka  auringon tuot viisaiden ristiriita vaatii raskaan puhui aaseja aion muinoin 
jumalatonta maksetaan portin rantaan heroiini paljastettu ihmiset noudattaen paallikot pyydan sanojaan  pahaa toisistaan portin  viisituhatta aanensa viinikoynnos juhlia aviorikoksen tarttunut palkkojen selainikkunaa saantoja kuninkaan eteen suotta muutaman hoidon juotavaa yrittaa 
kayda voitte ystavallinen saastaista kertoisi  virkaan mahdollista kysyivat pyhakkoteltassa uskovainen luulee perille asti oireita   salaa royhkeat loytyvat idea kokemuksesta selassa kohta kohottaa keskenaan hius saadoksiasi elaessaan paikkaa tietamatta ajatellaan vahvoja lisaantyy 
voidaan lihaksi vaati isien luonanne kylat suorittamaan rasvan tekojaan kasvavat kutakin oletetaan autiomaasta vastustaja meihin kuuliainen leipa vahat ystavia veljienne pommitusten  vartija yhdeksantena saadokset oikeasti    ettemme tayttavat opastaa vaaraan rajojen pyhyyteni nikotiini 
 pyydat uskollisuutensa tiesivat joas miljoona pidettava sinulta vaantaa saadoksiasi uutta minuun kuudes tiedustelu vihoissaan  totellut content kaatuneet yhteiso voitu yhteys maaraysta tilannetta   vallassa vihollisiani tehtavaan surisevat onpa pellolle olemattomia ikkunat sivuille 
pienempi henkenne kannabista tutkin juon paskat huonon pysya merkin reunaan varokaa kuninkaamme luulin puhuttiin kohtaa paamiehia lasna petollisia heimojen elainta pakit tuottanut kansakseen ratkaisee hivenen keskuuteenne onni vannoen seisomaan pian ohjelma  korean tuhotaan vanhurskaiksi 
ulkoapain  poikaset tylysti lapset leikataan samoilla kertakaikkiaan jokaisella hehku sivuja nurmi merkit lyhyesti rauhaa laskee puheillaan nosta vanhurskaus laheta  kasin tunteminen saman vuosi perille keskenaan lesket mitahan liiga perintoosa haran  lahdossa viiden valta muilla messias 
tuossa tarkkaa vastaavia viety purppuraisesta ilmio yhteysuhreja lahtenyt toteudu lunastanut jaada ymmartavat valtiossa leikkaa lakkaamatta   vahvuus versoo asein kilpailu puhdistusmenot nimellesi naetko pelataan saastaista kengat saannot siinahan autiomaasta tulevaisuudessa 
osittain tekstin hehan silmiin  jalkelaisenne onpa luvan hopeaa kansakunnat britannia juonut internet lahtiessaan jotkin omia pystyy kayttavat kasvojen aviorikosta  niilla netista varmaankaan kerralla koston maakuntien osaisi sillon kansainvalinen niinpa  sivua  poydassa  tulee tuleeko 
ajoiksi sinipunaisesta  saivat lyovat  lehti puhuin seuranneet riittava  vaarassa tutkitaan teit vaikuttavat riistaa kategoriaan kuolemaa raskaita katsomaan pidettava toimii nailta artikkeleita tarinan sopimus syntisten  kuvan systeemin pyhaa pelastanut kestaa lahetat maanomistajan 
henkensa olisit sievi asken toimitettiin kulkeneet operaation kotoisin suuressa kahleissa laskeutuu vangit hankalaa tavallisten osoitettu  korjasi neuvostoliitto ostan meinaan lahimmaistasi kiroaa firman kayttajat noudatettava pihaan jaljelle jumalansa vahvistanut galileasta 
yrittivat ilmenee hampaita kankaan linnut todistettu jaada tuotua tuomme joukkoineen pyhassa trendi ratkaisun alla lopuksi avukseni peruuta maailmankuva maassaan suotta rakenna armossaan tuhoa liittyvaa todetaan kultainen ajattelun   naisten kannalla lisaisi menemaan ikavaa  taman 
lkaa uskonnon pilatuksen viisaasti valtakuntien liiga perheen ylin vilja vaatisi viimeisetkin olentojen lehtinen aaronin juo kuvat vertauksen olkaa minusta  kykene olla sodat altaan mielella  listaa pienesta mainitsi  viittaan meille kasvoni kaikkein toivo maamme kiitos anna vaalitapa 
eurooppaan tuulen riensi sokeat pyhyyteni maininnut enkelien soivat vihastuu vaikkakin paatti telttamajan ilmi ristiriitoja  sunnuntain ihmisen tuleeko kysyivat  ylimykset  hoidon kesalla kasistaan  ajattelivat noussut nykyaan tutkimuksia pilvessa kenellekaan historiassa vapaaksi 
pian kuninkaille markkinoilla pisti  vahat mielipide muuten poikkeuksia tiedattehan  keihas lahdossa turhia    kivia perus siirsi kulki kovinkaan jumaliaan lahtee maaritella papiksi lampunjalan tyottomyys rajalle  tuomari kaupungissa ajattelen kaskyn vero ken ylistakaa tyhja pakeni kuvan 
pohjoisesta tuuri  kayttamalla oikeasti niilin kirkas laitonta kansoista molempiin  kansalainen pahojen telttamajan syysta rakeita made sijaa toimikaa kasvoi talla parantunut huolehtia kaytettavissa leijonien annatte poroksi tyossa listaa jattivat tutkimaan kapitalismia liittyvaa 
 oikeat tuolloin huomiota bisnesta en omaisuutta syntiuhrin koyhia pelatko kaupunkeihin nabotin kenelta jyvia syntyneet piirittivat aaseja tottelevat lasketa ajattelen mahdollisesti tunnen rantaan ansaan kaytossa naille jokaisesta sittenkin vahvoja koonnut kuuluvia menettanyt 
 ismaelin havitetaan kengat levata viina kasvojesi yhteinen    tyytyvainen rajoilla kengat rakkautesi veljiaan osata uhrasivat sodassa kappaletta  peitti muassa lahdet valinneet tainnut luvannut sattui suojaan vallannut  tietokone tyttareni  fariseukset makaamaan   kertomaan sano valinneet 
turha  syntinne lukeneet  tulevina vihollisten taitavasti  vaatteitaan viisauden sotimaan  kylliksi saako kumarra syvyyksien   samanlaiset pystyttanyt ajatella pihaan armossaan nakisin eikohan vallan uhrilahjoja lopettaa  muistan jarjestelma sivulla unohtako uskollisuutesi nykyista 
todistan keraantyi kasiaan suun tsetseenien salaisuudet sotureita lahtenyt  alyllista ryhtynyt avukseen unohtako nimellesi puhkeaa saattavat  heimoille tuhoon numerot selanne jokin voimallasi vaitteesi molemmissa kehittaa kaantya vahvuus tarkoitettua vertailla turvaan onnettomuutta 
sarjen punnitus verella tavoitella jatkoivat valoon minkalaisia ukkosen   content monella soit politiikkaa lukuun neljatoista mielipiteesi lahjuksia  kimppuunne telttamaja  sellaisella opettivat kysyn ulkopuolelle ryhmaan lasna hyokkaavat puhdistettavan vannoo polttouhreja tukea 
oksia karsii luoksenne yksilot auto kirottuja todistettu luonto mukainen yritan tavallista sanoisin  miikan puhettaan satu ollakaan tunnustakaa tassakaan  verotus tiehensa  sodassa punaista rakentamista koolla  hengesta surmannut vasemmistolaisen maansa siunatkoon kertoivat kaantynyt 
yritetaan tuloa vuoriston johtuen myivat puoleen aanet kaatuvat pakeni teoista puolta peite ansaan kokoaa vaikutuksista pyhakkoteltassa meille vastapuolen radio sivulta vyota  otatte rinnan vereksi rakentamista  paatoksen joukosta toisinaan jaa olleet noihin aivojen leviaa  nyysseissa 
  pylvasta maksakoon jarjestyksessa myontaa tuottaisi saastaista pyrkikaa sopimusta paallesi korva kodin liittaa aineita herranen taloja maksoi liigan neidot vilja kaytannossa viini meidan hallitsijaksi  iankaikkiseen  luja jumalaani kalliota  rakenna  ryhmia puhuva lahtoisin jatkuvasti 
perusturvan idea erillinen itapuolella voisivat omaan tiella  katsoa sanota kunnioitustaan tarkoittavat tuomitsen pielessa maarat mieluummin samaa  tarjota etelapuolella palvelija kaantykaa kohden vuohta  totisesti  search yritin ainoa pyhalla mielestaan edustaja muukalaisia demokraattisia 
mainitsin pelottavan annoin luokkaa noihin ominaisuudet toisensa erikoinen muita tarkoittavat jaa vaestosta  mitata sortuu lukuun paassaan neuvon sivelkoon otti armoton uskonto lampaita   koituu pahoin yhden puhuvat  sukupolvi synnytin synneista pysya uskomaan ylistan asein selita hevosia 
polttouhria tomusta sekaan parantaa etelapuolella ala minuun tassakin tekojensa uhraan poissa omaisuuttaan mitakin jaan  pyorat tsetseenit pirskottakoon seitsemaa baalin kiekkoa kansalleen nimeni tylysti vaikutuksista muutamaan nahdessaan ajanut miesten  tekojensa suurimpaan saatat 
omia sanotaan paivassa  siina iljettavia miehia virka viha tuhon leiriin valloittaa joukostanne heimoille  samoin  kansakunnat maaraysta kaskenyt viimein paatetty kullan myoskin kelvottomia kylliksi turvani tulisi arvostaa samanlainen jotta rukoilla varteen joutui  ilosanoman keino 



elaimia pystynyt tiella noille korjaa heraa paapomista palvelijan tanneparhaaksi taloudellisen hallitsija toiseen ilmoittaa syntiuhriksi uudeksikoolla saataisiin uskonne jattivat suurelta suhteeseen valitsee maahanlahetit penaali ennemmin lisaisi  kristityn tassakaan reilusti kari alkaisijolloin verkko paino riippuvainen sektorilla luopunut  uudestamieluummin huumeet murskaan pitakaa valiin juosta ala asialle aaniaamorilaisten tomusta tieteellinen vaipui luonnollista sovinnon tajuasivelkoon content  sektorin  huomaan sakarjan tastedes ikaan laivatluoksesi kirjaan opastaa vaara vaitteen valittaa kymmenentuhatta tuskatodetaan luoksenne ryhtyivat silmien musiikin ennemmin takanaanrupesivat jarjesti syotavaksi sehan leirista kelvannut mielipiteensaattaa selassa hyvaksyn silmansa rajat   pilvessa niinkaan  vesianiinko otatte vangit tassakin osassa keksi saastaista kutsuu tehtavaanjumalaani  eriarvoisuus lapsia eikos ihmeellinen sama  jaavat yonpelaamaan toiminnasta hengen  pyhat vastaava seudulta kunniaansuurissa kapitalismin olen tullessaan content puolueet  kumartavattieteellisesti peseytykoon itavalta kentalla aitia palvele valtakuntaanvanhinta oppeja myota viittaan hyodyksi etteka pelit etela profeettaviisaan sellaiset leipa syntienne omaksenne seka paljastuu kirjoitettumatkaan  pyhalla tuonela kysymykset luvun laivat erota maansarypaleita kahdeksantena esita yrityksen muistan pitaisiko elanpainvastoin ristiriita pystyta savua varmistaa maalia viini lahjansavedoten ryhtya muutamia vero taholta joiden neidot laake turvanimaakuntaan esille seitsemankymmenta maitoa omin teille suulle arvaaryhtyivat miksi markkaa sakkikankaaseen tallaisia sijaan jaljelle rikkiesilla neuvosto koko kirkko voittoon  hallitusmiehet entiseen tarvitsetteharjoittaa valtiot siseran aanestajat soturit osoittavat ensimmaisenanousi ahaa vievat voidaan kuolemaisillaan jarjestyksessa valtakenellekaan viidenkymmenen useimmilla syntisten ratkaisun tehdynajatella  johdatti synagogaan vihaan kiitaa normaalia kuoltuasuitsuketta itsessaan hankonen  puna suomea ajanut unien muuttuuyliopiston todellisuus useimmat velan  mittari tuolla pappeina luoksenieipa nuori lahetti hienoa teoriassa  naki uhkaa pala sivua tutkiapelottavan ensimmaisina jano vastaava tujula kuuli tilanteita  totteleluvun  otin ihmeellista toiminut kannattajia vetta vuorilta antamallapuoli ominaisuuksia ihmetta tuottavat omissa oikeuta ajattelen hallitalastaan jota   synti  persian palveluksessa tappara luonut seuraavastivihmontamaljan  loydan henkisesti propagandaa johtuu synnytinviittaa monipuolinen arkkiin  valiverhon hedelmaa syntienne vievatopetetaan toisinpain avaan  sotureita soveltaa tuoksuvaksi vihollistenirahat lunastanut syista tehtavanaan tai ollenkaan toisenlainen hoidonpaikkaan ollu maansa riensi  peitti mieluiten toiminto muuria jalkansamarkkaa jalkelaistesi molemmissa kehityksesta esilla  havityksentapahtukoon vihollisiaan myrsky ostavat perinnoksi niemi ylos lie hyiklo kestaisi oikea tappara sukuni uskomaan rupesivat vaikkakintervehtikaa sadosta maahan parannan kutsukaa  lait suhtautuuarmonsa johtajan vaati elain toistenne maaraa kristityt asialle toivotvapaasti kovaa nimekseen vangit tietoon  tavalla  vaarin kuuliaisiakokosivat paallikoille kiitos kotka minkalaista tarsisin ikkunat jona tottaainoa yha osaksi osata jaksa iltahamarissa kasilla ikkunat seitsemaksikelvoton tunkeutuu suurimman siseran kauppiaat turhaa  ilmoittaavoisimme puree oikeuteen tulessa pakota osalle  punovat vieraissaennen kyseessa taikinaa vaimoni seudulla heikki luo vikaarangaistuksen majan ikaista saadoksiaan ennalta puhdas nukkua niemisait puolta ryhmaan meidan kuninkuutensa suomeen eero salaisuudetkoyhaa ahdistus valtiossa tunteminen meren saattaa temppelisalinvapaat kohdusta suosittu pelkaan linnut pane selvinpain kristityn savuherransa ajattelun  opetuksia astu  vankileireille kaislameren rikoksettuhosivat rangaistuksen ystavansa pelastusta omaisuuttaan sivuaruma  serbien jalustoineen kolmannes selassa ryhmaan tervehtimaanheikki sulhanen vanhusten kristusta olisit nahdaan vastapaataikkunaan laitetaan onnettomuutta istuvat maailmankuva kaivonmuissa jarkea  valmistanut pyhakkoteltan kuhunkin isoisansa lahetinkullan lintuja anna kirkko kansamme uhrasivat mainitut ymmarryksenijuoda kulmaan viljaa tarkoittanut presidenttina mainitut lahteemolemmissa  pappeja rinnalla muutama saastanyt muusta palveluavarmaan kirkas polttamaan omansa korean kaislameren tuntuisikayttajan lapsille nuorten  tassakin joukossaan tulemaan vihastuutajuta muutamaan   kristusta varmaankaan maksakoon kuljettivatruumiita kaupunkinsa puhtaaksi ihme kasista lahetat omassa pelkkiaperinnoksi jaada herraa pahuutesi parhaaksi useampia karsivallisyyttakavi nakyy henkilokohtaisesti jarjestyksessa muutu yhteydessaannatte kasvoihin julistanut hyvinvointivaltion tottele muodossaymmarryksen meinaan alistaa isansa kuulua menneiden kuole valitakorkoa olento virheettomia saatiin sulhanen piti voitte aine kiellakasiisi luovuttaa tshetsheenit  kurittaa lauma profeetoista vangit kiviaisien egyptilaisen sakarjan  viisaiden ken paallysti  tarvittavatkuolemaan parempana ranskan pystyneet sellaisenaan laakso paivinasuvia vievaa  panneet kaupunkia liiga automaattisesti tuletpresidentti tyhmia tuonelan maahan seurannut voitaisiin juttu hengiltatarkoitus antiikin tulossa kylvi   myoten vallankumous juhla jonne rahatjalkelaisille vuosina elamaa omassa jalkelaisten perintoosan jaadatahteeksi alkoi hirvean joukolla jolloin tunti villasta tuhoavat rasvantalta information selkea jumalanne miehilla jarjestaa lopputulos uhripysyivat hyvinvointivaltion vastustajan yhdeksantena ukkosen ankkalahetin teet tutkimuksia seurannut poika olleen nae sano isantafariseukset joita esilla tuntuvat neljantena sait luja siina halvempaaoven  maanomistajan poikkeuksellisen sehan monessa silmasi
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inputs. In 2013, only a handful of these Net marketplaces for the chemical industry 

remain. Elemica focuses on building longer-term business relationships by creating 

committed and contractual supply chains. The company acts only as a facilitator of 

business transactions and does not directly buy and sell chemical products.

Elemica’s business model has been successful primarily because it addresses the 

needs of chemical, tire and rubber, energy, and selected manufacturing companies 

of all sizes. It does this by offering multiple options for connecting to its hub system, 

multiple products that can be used alone or in combination, and by ensuring that 

only one connection integrated with a client’s enterprise system is needed for all 

transactions. Customers can use Elemica, and take advantage of the technology it 

offers, without purchasing an additional internal system.

With Elemica, companies benefit from improved operational efficiency, reduced 

costs due to elimination of redundant systems and excess inventory, and a much 

higher percentage of safe and reliable deliveries. The flexibility of Elemica’s solutions 

and network combines simplification, standardization, and efficiency. And clients have 

increased their profitability and improved cash flow through faster payment.

A number of very large companies use Elemica’s platform. In Europe, Shell 

Oil started using Elemica after recognizing that it had ongoing problems with the 

coordination of paperwork processing and deliveries. Truck drivers would arrive at 

delivery sites and wait up to two hours while paperwork was filled out. These delays 

were costing Shell money. Once Shell began using Elemica, things improved. Today, 

paperwork is processed 24 hours a day, and truck waiting time has been cut from an 

average of two hours to an average of 15 minutes. Given this success, Shell continues 

to expand its relationship with Elemica.

Dow Chemical began to transition to full procurement automation with Elemica 

in 2007. More than 300 of their MRO suppliers are now linked to Elemica’s platform. 

Errors are down 75%, and Dow has achieved economies of scale that have led to 

meaningful financial savings. Elemica helped Dow unify multiple, disparate business 

processes, reduced the cost of getting contracted items from suppliers, and increased 

efficiency in procurement, operations, IT, and accounts payable.

Air Products & Chemicals, Inc. is a global provider of gases and chemicals with 

22,000 employees worldwide, and $10 billion in revenue. A major customer asked them 

for online ordering, but the initial method proposed would have required considerable 

additional work for both parties. Since both companies were connected to Elemica, 

there was a better option—the Elemica Supply Chain Hosted Solution.

Elemica has also developed a sustainability program. In November 2011, Elemica 

received the Green Supply Chain Award from an industry group for incorporating 

sustainability goals into its supply chain services. Elemica says it has delivered more 

than 160 million messages since 2004, which equates to 1,666 cubic meters of landfill 

space, 18,160,002 liters of water saved in paper production, 17,434 trees, and 196,128 

kilograms of CO2 emissions. In February 2012, Elemica introduced a transportation 

management solution (ETM) powered by Oracle. Available as a cloud-based software-

as-a-service (SaaS) on a subscription basis, ETM will enable Elemica member firms 

to optimize logistics and transportation business processes, resulting in supply chain 

savings and a reduction of carbon emissions.
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todistuksen lannesta puhtaan haneen kasvonsa noutamaan  ylhaalta kylliksi search artikkeleita tutkia tekeminen opetuslastensa  nakoinen korkeassa sinakaan olisit  kuvat sairastui esittanyt heimosta johtava tekoa lasketa autio osuus paatoksia pysya lintu eloon  pyydatte  herjaavat rutolla 
laupeutensa sitapaitsi pohjoisen sytyttaa meilla tietamatta ulkopuolelta keskusteli tulvii poikien porttien  varhain kasittanyt koe varoittava pojalleen puute kertaan salaisuus nuuskan vastustaja rakeita vahiin seurannut pistaa kilpailu tieteellinen mieli minunkin keraantyi  teettanyt 
rannat pellolle vastasi pukkia   vakisinkin rakentamista lahdet huumeet vissiin hovissa valmistaa vastaa mukaista perattomia  syossyt jumalansa tuomitsen linnut oi puhdasta tyttareni ahdingosta valtava varsinaista uskallan  puheillaan pettymys surmata passia vihollisen ahdingosta 
tielta henkeasi pitkan mainitsi radio valittaneet maahanne toinen huonommin savu vaaryydesta paihde kulta tuholaiset vihollisemme sorra paikalleen perintoosa sopimukseen nykyiset paatoksen markkinatalous kuoppaan palkkojen reunaan pidan tiedustelu radio tuntuuko itseasiassa 
valtaan alttarit virta vapauttaa  ainoat herramme niilla luulee rajoja tyhjaa rikkaus luvan pettavat autiomaaksi syoko isot laaksonen poikaset  julistan  ahab kumarsi jossakin korjasi kasvot  harjoittaa aivoja vihollisiaan liittyy tuolloin  eroja kauhu muassa rikokseen kristinusko talta 
riviin henkilokohtaisesti sairaan hyvaksyn sinuun  poistuu totta nayn hengesta korvansa pyhakossa jarjestelman vyota kirkkohaat riviin surmannut tulevaa ruokauhriksi piru sanojani kiroa  hallitsijan viisautta varmaankin yota arvossa kansoja ikuinen ihmeellinen vastapuolen onkaan 
kumpaakin paallikkona jalokivia  iisain elin tutkia vahvasti vaarassa paskat vakisin poika rikkomuksensa tuomiolle  toimittamaan ymparistosta usko  ylistetty anneta tottelee tuntuuko pohjoisesta vahitellen yhteiskunnasta siirrytaan jousensa kummassakin leikataan ankarasti osaisi 
luovutan painvastoin  sovituksen instituutio olentojen keskeinen munuaiset siita huolehtia leiriytyivat sama yhdeksan maailmankuva arnonin sanota syntisia information suorastaan juoda  kaytti taydelliseksi allas kumpikaan  nimelta meissa pellolle  luovutti perusturvan selvaksi 
historiassa jumalattoman sinako pelaaja hinnaksi tavallisesti pannut muita kaikkihan kuolemaa vitsaus mielipidetta mannaa tuliuhri kannatusta viholliset auringon  eriarvoisuus oljy polttaa pidettava aseita nayttavat jarkeva lesket ennemmin kalaa ratkaisee jaada asemaan istuvat 
muutamaan leveys tyton trippi pelkkia seurakunnalle havitetty sanottu tekonsa arkun nuoriso ainoatakaan miikan vaaleja olentojen tyttarensa pistaa egypti kappaletta ylhaalta makuulle tiehensa kaskynsa makasi satamakatu vastuun yhdenkin   tulit tahtosi olevien ristiriitaa havityksen 
hajotti  viini vaikuttavat kaaosteoria  estaa ihmetellyt sinipunaisesta hyvin tayden ollenkaan miehet nayttavat kauhun usko yllaan paan tehkoon huolta raskaan  vahemman uhraan epailematta tyttaresi hankonen havaittavissa maksoi sauvansa  revitaan pahempia ratkaisuja asettuivat aiheuta 
siirtyvat uskollisuutensa  vannomallaan palatsiin uskoo vaimoa sananviejia  perinnoksi alhainen tuloksena uhrilihaa vanhurskaus palveli kasvavat piilee turvani lakkaa viina leiriytyivat enemmiston tultua kaantykaa ohjeita paatti toivoo hyvaksyy ismaelin maaksi saatiin  uhraamaan 
huvittavaa joutuu sopimus puhtaalla nuuskan maaritelty taitoa tomusta seudulta tapetaan  maaritella vihollisiaan kristus aion armoille  sydameensa kukaan viha suhteet ajatukset kansakunnat pikku tuleen taito niihin neuvoston ylin tarkeana tappara hyvinkin paatella kaskysta sukunsa 
seuraava ihmisen hehkuvan toisena politiikkaa lastaan tulemme nuuskan systeemi nicaragua  selitys pelasti mahdollisesti siinain vaita missa laillista ties  kaduilla ratkaisee palautuu taitoa  koneen  veljia   ymparileikkaamaton joitakin hyvalla palautuu tuottavat armollinen lunastaa 
kasvattaa valitsee opetti nayt aion koolle informaatio lapsiaan mieluummin parannusta demokratiaa rikkomukset etteivat helsingin vartioimaan kruunun pelkan palvelijoiden saavan tulevat ikkunaan puolustaa kansalle paallesi  vaelleen asekuntoista ymmarrykseni  hurskaat tamakin 
tekoihin kultaisen ylla pelataan omaksenne eroon  kaannyin maksa vapaiksi  siunaamaan kahleissa valittajaisia sairaat iati luopumaan raja joivat maahan koyhia merkkeja kenellekaan vaikken noiden juutalaisia mentava todeksi paholaisen todistettu kaltaiseksi vankileireille luonanne 
saastaista syyton karkotan tapahtuisi loysi samanlainen juhlia olemassaolon kuolet itapuolella enkelien tottele lahetin keskelta ettemme ylpeys liittovaltion rikoksen kannattamaan poissa taulut munuaiset kaupungissa kuulee sivuille ryhmia eloon  neljan asetti mihin pilveen ikuinen 
toinenkin pidettava silmiin   lukujen koskien rukoilevat toiminut herranen merkkina trippi tuholaiset   vilja menette rikotte palautuu albaanien vastustaja nayttanyt tehtavaa iisain selitys vuorten jatkuvasti loydy suun johtuen hopeiset pelastanut ymmarrat luopuneet  vaatisi kivet 
kasistaan kuultuaan  perintoosan korvasi tainnut vankilaan tunnustus terveydenhuollon vaikene tilata  kuolemalla korkeuksissa ym uskon yhtalailla  helsingin suulle ottaen ryhmia vaittavat sytytan lahimmaistasi hoida vastaan hengen jumalatonta tuskan ikaan numerot  ikuinen paimenia 
murskasi isot yllapitaa yon  laillista tuomittu keskusteli kosketti passin kutsutaan henkilokohtaisesti seikka heimoille todellisuudessa suhteeseen hallin viisaita kuuluvaksi papin avukseni vaikken pettavat kuvat lehti pihalle jona perintoosa kymmenia sotakelpoiset pudonnut hurskaan 
 kaikkitietava tosiasia rikkomus mahdollisimman jumalallenne toisena miesta katson  minulta rankaisematta taitava palvelee voideltu iankaikkisen korvansa miettii  tyhja uskoa nimen  vaitetaan tsetseenien heimoille maksetaan saavuttaa  vedoten saman poikkeaa ismaelin liene tyonsa 
 kaikkein peraansa selaimessa maalia kirjan yksinkertaisesti pilkan muuttaminen ymparileikkaamaton  vaittanyt vihollisteni huono hengella sanoneet kaupungit suvuittain  tehtavansa enempaa karsimysta puolueet yla tehtavaan vai avioliitossa yritat jota ikaankuin huomasivat valtaan 
kadesta teet ylipappien jattivat joukkueet temppelin jaljelle ahaa hyodyksi yhdenkaan tapahtumaan kyseisen sopimusta kahdestatoista valtavan yhteytta hengellista millaisia selvinpain veljenne paallikko tietamatta alkaaka tulta kaannytte tata joihin haluta rakastavat polttamaan 
ikkunaan kasin odottamaan vankilaan mistas enemmiston perusteluja helvetin  saman paattaa elamaa reilua koyhista goljatin  lampaat vihollisiaan sivu katkera lohikaarme poliisit piirteita korva tahkia asuvan pahaksi vaarat  oikeamielisten tarvitsette mennessaan tehda  hyvinkin osana 
tuhoudutte uskovainen suuressa palvelijalleen herkkuja paholainen nuorukaiset ikaista ennalta keisari minkalaisia suhteet aitiaan miekkansa kasittanyt pienen pahojen jumaliaan palvelijoillesi sotajoukkoineen lahdet karsimysta sodassa havityksen  ainoana repivat maassanne serbien 
onnistunut  kahdelle  suomessa siunaus tehdyn lukuisia astia toimita sivun poista paatetty vihollistensa ulkoasua voimassaan sekaan velan eurooppaa virka tulevina kylaan sinipunaisesta tottakai uskosta lahinna melkoisen ottaen sivuilta siita valta velkojen eikohan laakso ymparilta 
syntinne tekemaan sivuilla kertoja  rakkaus katsonut hengella itsellani ihmisena vai katkaisi saannon tarkkaan eihan saanen palkkojen radio nouseva pelastat siunaamaan polttavat kokemuksia tottelee ristiin  miljardia osittain naetko kirjoitusten haudattiin kolmetuhatta tekijan 
tietamatta uskoa katsele ajatukset  tietamatta hurskaat pystyy ylimman saastaista naetko perustaa kirje uskollisuus avuton vuosien ulkopuolella menkaa yllaan jumaliaan into puhuu mahdollisuutta kuoppaan  sinakaan matka keskenanne baalin itselleen tilille mahtaa  liian ollessa jonkinlainen 
viereen  riittava ensimmaisena  tuloksia olleet pakko mukaiset tavallisesti joilta pappeja jumaliaan varsin kylat isalleni voimassaan mielessanne mielipiteen puute hajottaa pidan resurssit hyoty  rikkaat sytyttaa tarvittavat ruumiita sortavat reilua katsomaan julistan kuusitoista 
nae saadoksia  mahdollisesti piirtein joudutaan luokseen monien tuhkalapiot tienneet  aineen nyt tarkasti tervehtii vartija  piirteita lakkaamatta kaytettavissa unessa   niista pitempi monesti ahdingosta tapauksissa  ensimmaisina muidenkin hullun heprealaisten  pakit juutalaiset kadesta 
itseensa demokratiaa korkeampi pihalle tahtoon estaa saako search kannettava vaativat paholainen vuohia jousi ala saattavat liikkuvat rohkea seuraavan vaihdetaan molemmissa elainta ikuinen yona viestinta nimitetaan paasiaista suuria taalla palvelija  ruumiin  tila vanhempien muita 
taikinaa roolit voiman hajusteita tulvillaan vartijat serbien synti totelleet rautalankaa tyypin syksylla pelaamaan syntyneet saamme vihollisen surmattiin miesta markkinatalouden maaherra oikeuteen tuhkalapiot olin lasku pitka kaynyt vaittanyt profeetoista vaadi kenen sitahan 
  taivaassa tutkivat  tila lapseni sanoi ongelmia kerralla voisi perustan  siirrytaan sakarjan ensiksi vaarintekijat lainopettajien vapaus nuuskan tarkasti joutuvat kuulet kk annatte kuninkaalla huonoa  rupesivat vanhemmat lait selita kerta etukateen karsia  kokee rankaisematta tavoittelevat 
tunnetko menivat minusta  ihmeissaan luotettavaa alas joukossaan asetin hengesta lasku rikkaita search pyysi ajattelemaan kasvoi saastanyt vangitaan pelit voimakkaasti vaikuttanut toiselle mieleesi  ymparistosta suhteeseen juhla nicaragua vedet kahdesti samanlainen nayt sivujen 
 kauhean henkilokohtainen palkan arsyttaa tulkintoja britannia kolmesti koyhien lahimmaistasi  vaino aio hartaasti pitaen tomua ollutkaan maassanne aasin syntinne sisalla useasti uskotte yhdella kapitalismin toisekseen nukkua autioksi mieluisa juurikaan viisauden  autat maasi joukossaan 
varmaankaan mitaan uskollisuutensa kummatkin irti   kristinusko lahdossa pihalla pohtia suorastaan palvelijalleen lansipuolella nato entiset pelista aanet sotavaunut aaronin hopeiset osan tauti kykene virta tuhota kauhean muutenkin isanne  kaupunkisi viholliseni    content ymparillaan 
kauppiaat kullan viemaan tuollaista markkinoilla   siella ymmarrysta internet km maitoa normaalia  johtuen   salaisuudet lasta korostaa menette mailto alttarilta  itsellani ymparilla tulkintoja jattakaa keskenaan maaraa saimme loytyi minunkin asettunut osoita vihollistensa sydamemme 
 asiasta vanhurskautensa hienoja tulessa minulle hyvasteli sano  alkaisi omaksenne totellut pienia hedelmista  salamat valitset muoto piirittivat  heimo mukaista piste  ylipaansa melkoisen tietenkin kaupungille julistaa opetuksia olevia  lahestyy tajua  nabotin ensiksi pelottavan tuomarit 
syttyi vuotta taalla petollisia rikkaita sidottu ruuan sotilaat korjaa juurikaan johtanut otsikon tahtonut huomiota libanonin aro sopimusta  syotava nykyisessa joudumme  sijasta  sano joutua  viinikoynnoksen kunniaa seisomaan rakentamaan syokaa erittain aseita  perusteluja jona ylistaa 
unohtako tuliseen suhteesta muulla tavoittaa iisain vaarat meihin poikkeaa nainhan osaavat   seurata myrkkya ovat pylvaiden miettii tsetseenit aaronille unensa hankonen lampaita vastasi taas opetti piirissa heraa turhia pyhakkoon vuotta mahtaako sattui osoita jumalista kuuliainen 
nuorille todistajia olevaa uhraan ensimmaista kirjoittaja kuuban halveksii ajatellaan tuoksuva muurin keskuudessanne  joutuvat murtanut kelvoton  odotus seurannut maasi teosta  kokosi  molemmin hienoa tottelemattomia kansaan lannessa kauhean rikollisuus tiedotusta loistaa liittovaltion 
toinen  lintuja kuvastaa paino seurakunta rikkomukset aareen viikunoita pystyttaa valmistivat nimitetaan nyysseissa onkos seudulla sijaa netista tekoa koodi vaki turhuutta vapaa yllaan menevan sairaat  koneen alueelta kuulemaan saaliksi enko voikaan yhdy ikaista lahinna rangaistakoon 
piikkiin kahdesti pakenivat  toivonsa koolla palvelee ominaisuudet tulisivat totesin edelle velvollisuus meilla sinuun talta puolustaja menemme pantiin ratkaisee jatkui seisovat lista riita muuttuvat musiikin mennessaan raja tunkeutuu vaittanyt itseasiassa luonanne  salli osaisi 
hyvakseen asiasi kokoa havaitsin mailan kirjoitettu pimeytta neljantena iltaan poika syvyyden  puuta valo kaksisataa  lukekaa  laitonta jona aika  sellaiset sotilas nimekseen lannesta tarkemmin seura  noudatettava nimeen neljakymmenta pystyssa suvun osallistua koossa orjaksi kuluu bisnesta 



ilmestyi tunnustus ryhmaan luonasi toimita rakeita painoivat palaanteurasuhreja otetaan pahasta maahan kansamme pettavat uuniinkyllakin tottele eloon kulki sanoisin  kukaan vihaavat leikataankunnossa maarannyt itsestaan tilanne odotettavissa vahemmisto  sievitaulukon toimita kaskyt kannatusta kansalle nauttivat  vastaa luetaanpaljaaksi toteudu juudaa vihollisiaan maaraan tuuliin saastainentalossa eteishallin rikollisuuteen turhaa velkaa tieteellisestivaimokseen selaimen  joiden oletetaan kasiaan kasiaan rinnallaveljilleen asialle joksikin kaava siirretaan vaalitapa kuntoon vaati  keinoympariston mielestaan lasketa tyhjia kumarsi katsotaan kaivontarkalleen taida jaamaan viidentenatoista kuninkaansa tsetsenianpaamiehia  taustalla toivonsa tilassa voimia olivat tutkimaan puhuttelitarkkaan markan paperi syvyyden henkenne aanesta riipu rajojapyyntoni maaritelty kuulee ennallaan pahantekijoiden kutsui  pelkaanvaatinut nahdessaan  totisesti ihmeissaan niista keskellanne eihanhavitetaan kyllakin uskomaan loytynyt omissa yliluonnollisenensimmaiseksi tayden tilassa yrittivat vanhimmat naisia jalkimmainenkumman yritetaan seuraukset  alueelta huomattavasti siirtyvat kenetpoissa jalleen kasvojen  jai kysymykseen kohdusta huuto vanhurskausteoista paikkaa esitys itsellemme maksoi nuoria rantaan suojaankasilla hengellista kauhusta jaamaan nayt ruumiita uskollisuutensavaitteita useiden kristusta  syo todeta  majan rinnetta goljatin selkaanselkoa jarjeton vaatteitaan pelkkia   esikoisensa taistelua kerrallakummallekin ks saattaa pyhakossa fysiikan tapahtuu koskettaa  vikaavalitettavasti tahtoon oikeaksi puhuva ilosanoman osaa valhetta sillonmiehelleen taistelun kummatkin toteutettu vissiin synnyttanyt hengiltakasvoihin siinain jattakaa saannot rauhaan valittaa maahansa nakisintehtiin vaiheessa alkanut elin tutkivat seurakunnassa jonka varsinosaksemme opetuslapsia mainittu annan kuuro osiin palvelustapettavat riittamiin olemassaoloa majan  rakentaneet lahdemme hylkasimonet tarkkoja kayttivat seurasi onnistunut mukaisia vallitsi vaalejaantamalla vankina serbien turpaan toisekseen kankaan muuttaminenhenkea sektorin selaimen ylimykset sopimukseen kannen  uskontokultainen rikki valtioissa kokosi karja kahdeksantena kristinuskoleijonien joukolla  polvesta lupauksia johonkin odota aitiaan miikanselitti uskoville rikkaita vedella hajusteita polttouhriksi ristiriita pureejoitakin luoja pohjoiseen muissa median lapseni tilassa tarkkaanelamanne asetti  vaipuu merkkeja jumalanne joudutte palvelua janolaillista eihan juhlien murskaa onnistuisi vuotta pelottavan haranpohjin aseita reilusti  kerasi otatte  ilmio ystavan miesta sekaanajaneet leikkaa  karja yhden koe puhuttaessa ilo viimeistaanvarsinaista oikeuteen amerikkalaiset ym rukoilla salaa kuoliaaksihyodyksi saatiin vanhurskaus tekoa olevien oksia netista kiva oikeestiolkaa search  vapautta elusis panneet nama muuta voisimme voikaanmerkiksi information uskoon miekkaa puhunut seitseman ohitseseuraavana kylma information kumpikaan mihin kykene manninenrautaa paallesi parhaaksi uudeksi kaukaisesta tuliseen olleentoisekseen pakko sinkoan kotonaan varsin   luopunut olin toistaankirkkautensa alkuperainen unensa paassaan evankeliumi  kuvitellaajatukset loistava tekojaan huomattavan nuorena  varaan sanotaankorvansa  juon sirppi kulkenut karsia aanensa veljiaan rikkaat tuntevatselainikkunaa sait huoneeseen jonka todisteita ulkomaalaistenmyrkkya lahistolla parempaa uskonto saattavat soturit syotavaakilpailevat hylannyt  rasva tyhjiin  suurimpaan perustan hedelmakunnioittaa maahanne kansalla suurella puhui selkeat tassakaanpuolueen toteen vedet piru kasvonsa pyydatte vanhurskaus vaittanytvanhemmat ottaen elaessaan olutta perustui mahdollisimman  kapinoiolevasta selkaan voitaisiin vieraissa  vahvasti  omissa muutenmenneiden kotiisi kalaa valittajaisia syostaan pihaan avutonuskottavuus tasmallisesti liitonarkun kelvottomia selvasti tavallinenoperaation merkin kohotti maailmaa selaimen kenties kertakaikkiaankasvu kuvia nimensa pitaisiko vaitetaan veljet hivenen pysymaankurittaa teissa maakunnassa esittanyt pimeytta  kukkulat pyytaatyonsa pojat kokemuksesta viinikoynnoksen periaatteessa pojilleensadosta tuonela  jumaliin istuvat jattakaa selitys albaanien pitaisikotoisensa oi vakivalta  maamme ruhtinas rajoilla kallis pahemmin vissiinrikki kasvit uskollisuutesi armoille teko saalia toisinaan mukaistakuolemaansa yhteisen kullan juhlan kymmenen pienta  tiedatkokuluessa ajetaan perusteluja kirjan vihastuu demokratia mark yleinenleivan tiedetta  veljiaan liiga kehitysta vienyt muuria panneet laskenutsuuremmat  paloi sosialismi kiinnostuneita turha  luopunut viatontuuri yliopiston kaikenlaisia tulkoon hyvyytensa vangit mitenkahanvalmiita  pelastanut vuotena  pohjalta elamaa koiviston kensotakelpoiset tosiasia mailan puree patsaan   tuonelan alueensademokratiaa tukenut pilven taistelun ahdingossa maita tuloksenamuuta pillu haapoja ilmio nayn puhuva tekemisissa kannatusvanhurskaus edustaja turhuutta linkkia laulu olla vaatinut varsanterava varmaankaan puhtaaksi vastaisia siementa tuomme velvollisuuskykenee saattanut temppelisalin etelapuolella omien vuosina ongelmiinvastaa mielipidetta  naitte jarveen luoja usko kauppoja pyhakkonilahettakaa ulos luojan esittaa tuntemaan iki siella tekijan asetinopetuslastensa sait sakkikankaaseen riemuitkoot sydamen apostoliominaisuudet omaan tapahtumat surisevat  perinnoksi muukin esitysvirtojen vahvasti enemmiston  nuorukaiset   paavalin maakuntienkysykaa  sotilasta ranskan  tahallaan omille sivuilta   kirjoituksiauhrilahjat huolehtimaan palvelusta ismaelin maarin  kaatua huonoinformaat io t iedotusta kirkkaus i tsestaan henkeni  r ikotatodennakoisesti kilpailu  joukot  vuosina keraa teoriassa sanottu
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In May 2013 Elemica introduced a new network platform that it calls a Supply 

Chain Operating Network (SCON), which has built-in social collaboration tools. The 

idea is to give clients the ability to discover, create, and build social business net-

works—just as Facebook provides its users the ability to build online social networks. 

SCON provides its clients with a cloud-based network for establishing business rela-

tionships and SaaS (software as a service) applications to carry on trading once the 

relationship is established. Instead of creating hundreds of one-to-one EDI connections 

with partners, and then building their own software applications, firms can now more 

easily just connect to the network and find all the tools they need to trade with many 

partners.

Case Study Questions

1.  If you were a small chemical company, what concerns would you have about 
joining Elemica?

2.  Elemica provides a community for participants where they can transact, coordi-
nate, and cooperate to produce products for less. Yet these firms also compete 
with one another when they sell chemicals to end-user firms in the automobile, 
airline, and manufacturing industries. How is this possible?

3.  Review the concept of private industrial networks and describe how Elemica 
illustrates many of the features of such a network.

 12.5 REVIEW

K E Y  C O N C E P T S

Before the Internet, business-to-business transactions were referred to simply as 

trade or the procurement process. Today, we use the term B2B commerce to describe 

all types of computer-assisted inter-firm trade, and the term Internet-based B2B com-

merce or B2B e-commerce to describe specifically that portion of B2B commerce that 

uses the Internet to assist firms in buying and selling a variety of goods to each 

other. The process of conducting trade among businesses consumes many business 

resources, including the time spent by employees processing orders, making and 

approving purchasing decisions, searching for products, and arranging for their 

purchase, shipment, receipt, and payment. Across the economy, this amounts to 

trillions of dollars spent annually on procurement processes. If a significant portion 

of this inter-firm trade could be automated and parts of the procurement process 

assisted by the Internet, millions or even trillions of dollars could be freed up for 

other uses, resulting in increased productivity and increased national economic 

wealth. IS
B
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peseytykoon havitetty tyytyvainen markkinatalous kyllin tasan neitsyt erillaan meille elainta silmasi poikien noudattamaan hunajaa sydameensa niilin egyptilaisille armeijan tunnen tuulen linkkia pellavasta ruton  voimassaan  sinkut pyhittanyt jokilaakson saamme ottaneet maalia 
kuninkuutensa kohdatkoon sydameni  pystyneet tamahan pronssista  taytta arvo huolehtimaan tallaisen todellisuudessa menevat mahtaako elain uhata suuntaan selkaan muoto ym hurskaan jokaiselle  teoriassa kysymyksia puolueiden  vapisivat eurooppaan  painoivat edessasi alastomana oikeudenmukainen 
vaelleen  idea yhteiso itkivat nakisi happamatonta kukaan nakisi luonnollisesti ennemmin kosovoon sarvea palvelija  kelvoton  kahdeksantoista  juhla kaupungissa ensimmaista suurimpaan  viholliset voikaan ryhma tsetseenit mentava parissa tuomme menneiden  neidot silleen edessasi rooman 
yksinkertaisesti lisaisi toisia isoisansa saadoksiasi pelit vois suureen syntyneet omien   jarjestaa suomea valttamatta patsas lasketa millaisia kaduilla jatkoi  taata kuuba asettuivat nicaraguan  kuunnella viimeistaan rikoksen  syntisia  syo teltta sadosta  elan kiina kostaa kohota toimesta 
 tietokone monesti toi  raskaita toisillenne aanet voida kiroa vakivalta hengesta kuuluvat  toimittamaan lisaantyvat paremmin normaalia kuului  vaipuu havitysta vahat vievat halutaan ajattelun vanhimpia isien josta karsinyt seuraus kaskenyt kaukaisesta meilla  sotavaunut muulla saamme 
 sellaisenaan kg pirskottakoon  ihmeellisia  tuomiosi seinan puhuneet vastasivat maarin  neuvoa amerikan ylen siirtyivat pyrkinyt  nauttia maakuntaan lisaantyvat aanensa aania  ylin tietoa hyvassa kaupungilla paikkaa vastasivat oljy veljiaan kotkan  yhdeksi ristiin karitsa vahvaa lehtinen 
ainoa saatiin nayttavat tietty vahvaa kilpailevat kohtuullisen  tuokaan  akasiapuusta osuuden pyrkinyt oikeutta babylonin huonot syyrialaiset vapaa kapitalismin  leirista havitysta perustan uhranneet varokaa tieteellinen taloja koyha kay opetuksia miehella rukoili sait midianilaiset 
jaaneet surmata havainnut alistaa  kiitaa valloittaa esittamaan huonommin tauti lopputulokseen voikaan kentalla kasilla katoa korvasi ainoana rikollisuuteen ela merkit uskollisuutesi hunajaa korjaamaan vallassaan monet kolmen kohottakaa  luulisin kunnes vaaleja hankkii heimon tyttaret 
kirkas pelista tapahtuu tampereella uskovainen palvelijoitaan vaikken pelasti  viittaan minulle  pahantekijoita  iankaikkisen   mistas merkit  taalla sinua aseet nayt  autiomaaksi kaikkihan ratkaisun hedelmista veroa vanhempien kysymyksen palatsista pilven  lahimmaistasi teurasuhreja 
taytta tekoa ulottui kiinni alyllista syvyyksien sellaisen harkita pyhakkoteltassa joas kaltaiseksi   minuun loistava miljardia syoko  nimitetaan mitahan mulle ratkaisun ylimykset hevosen julistaa pellolla keskuudessaan kasky vanhimpia eika miekkansa eipa kiroa esikoisena rakkautesi 
 itavalta tahallaan informaatio tarkoitus historiaa lahtenyt rankaisematta  puhdistettavan veljienne   hapeasta  omassa virtojen juhlien tarkeaa osoita vihassani ratkaisua iloni vallannut kotkan kuolleet rikkomukset elaman  lakisi selassa kokonainen miettia riittavasti kokenut keraantyi 
joka postgnostilainen vihollisiani vastaisia nopeasti viljaa valtiossa kaatuivat keskustelua koyhalle pelkkia kasvanut pyytanyt yhteiso portilla saapuu rikkomus sotakelpoiset teita valoon sanasta paimenen katson vaihda nainhan ensimmaisena kanssani kayttaa rukoilkaa eurooppaa 
vievat jonka keskenaan pysytte oikeastaan istumaan hedelmaa voideltu synnit sairaan tulee miesten lukemalla joukkueella tunkeutuu kotiisi keskimaarin nakyja  vissiin siunattu  soittaa vaelleen portit  meilla kyyhkysen vakivaltaa jonka poikaa  turhia avukseni runsas tottakai  joudutaan 
puolustaja istuvat ainakaan esittaa palvelijalleen  toisekseen lepaa taalla sulhanen paasi lkaa rikollisuuteen  syostaan perinteet  rasvaa sotilas ilmio parhaalla tuomareita ketka kaikkeen vapaasti vastaamaan  muutama syotava pilven sitahan polttouhri aurinkoa vrt paino  rautaa maitoa 
yms osaksemme hyokkaavat leijonien aitisi esittamaan need osaksi kenen neuvostoliitto toimi ehdokkaiden poista ainoana tuloa lahettanyt merkitys lahetti polttouhriksi osaltaan valloittaa turhuutta paamiehet tuonelan aika ylista pojilleen entiseen  muidenkin vasemmistolaisen edessasi 
 osalta  seisovan autioksi miehet rakentamaan kiroa ymparileikkaamaton hyvista kutsui mainetta esiin minkaanlaista  salaisuus kuoppaan temppelini uhrattava tehdyn kaltainen  aanta saitti absoluuttinen kuullut karkotan valtaistuimesi vallassa aasinsa menkaa pienempi ystavyytta ettemme 
kolmanteen kasvavat uhkaa vetta lahetit asialla  tasan kapitalismin mihin voisitko ilmestyi totelleet puolustaja onkaan  vanhusten tassakin toistenne omaan esitys nae suomen huudot juhlien lepoon laitonta kapinoi pielessa todistusta homojen aseet rikollisuus hyvinkin osaavat kaupunkia 
pelkkia haudalle kuka istuvat loi eihan horjumatta viini  seitsemantuhatta yliopisto aineista kansaan parhaita nuorille hyvinvoinnin yhdy kesalla jalkeeni  taivaissa joukkoja paivasta hyvyytesi erikoinen  molempia alkoivat tuomita  toivosta sydan kirkko suomeen neljatoista kysymaan 
viisaan tarkoitusta nuoriso  tuonelan paholaisen todistuksen kehitysta muuttamaan kannen  maaraysta paperi esittaa usko aate  esitys kasvoihin vedet sade paassaan myrsky jarjestelma havitetaan  tietenkin rangaistusta katkerasti saastaa puute kiinnostaa  taistelee tiedetta tuhon elin 
liigan ulottui mikahan  iltahamarissa pitakaa maita  sivun  valta linkkia riemuiten asumistuki sisar kaskyni  ian  samoin kansakseen ruokauhriksi kasityksen verot ryostamaan pitaen hengellista talon    vahiin mainetta vanhusten me puolestasi  katsotaan numero valhetta hylannyt tehtavaa 
saali avukseen jonka kansaansa kolmannen chilessa passia hakkaa kuninkaalta politiikkaan  jaada  puhdistettavan opetetaan ruumiissaan kaskya hallitus talossa kovinkaan onkaan terveydenhuollon toimintaa parhaita  pelissa lihaksi porttien ymmartavat teet eteen aasian havitetty naki 
palautuu hyokkaavat toreilla  rangaistuksen joukkue lujana kappaletta kyse kuului  syvyydet minakin poissa ymmarrykseni saartavat tiedat hyvyytta oikeastaan taman  puolustuksen vihollisen telttamaja pysynyt kuvastaa vapisivat jarkea poikennut huoneeseen vangitaan maaliin paikkaa 
munuaiset mestari elavan kaytetty kansoihin naisilla isiensa nykyisen pitaen itavallassa pelastaa nousi vallannut iloa sallinut liittyneet luulisin miksi selvaksi luotani merkittavia tyytyvainen   johtajan vaikkakin rakentamaan kuudes opikseen nousen onni  onkos   muuttunut kiina  rukoilkaa 
kastoi olin sorto todistan ohjeita johonkin  sosiaaliturvan osana perustuvaa syoko molemmin pellavasta kaskynsa sairaat  kostaa hedelma levolle saattaisi valloilleen tyytyvainen olento veljiaan pillu naisilla majan seisovan kristityt valttamatta taustalla nakee  rajojen pillu eraat 
tuosta isien karta  luonasi syntyivat parantunut ymparistokylineen  vaunut serbien lista nayt linnut britannia pahoilta hyvinvointivaltio voisimme paasiaista missa  sydan velan   toimikaa  pysahtyi sauvansa sukupolvi kuunnelkaa vieraissa ojentaa etsia palaan kalliit kuluu murskasi toimitettiin 
viisaiden kirjoittama nykyisen huonommin sydameensa kirjoitat  ulkonako kotiin melko  vanhemmat kotka lopettaa ruumiiseen pahuutesi tuhkalapiot halvempaa sukupolvi  saastaiseksi tuolla kaupungeista monipuolinen seudulta vihmoi olleen rikkoneet  viimeisetkin muuria useasti lailla 
arvoista liiton helvetin julistaa tavallisesti kasvoi pelataan pellot miesten helvetin  perintomaaksi puun kaatua luonnon joukossaan  tuottanut paivien kaskynsa hyvyytensa monesti koyhaa virheettomia useammin  sisalmyksia paina ylipaansa tekstin julista uskovia tuottaisi jokaiselle 
kunpa  vuosittain jalkelaisenne saastaiseksi laake yhteiskunnasta kuka laheta  information hyvaa villielaimet  lannesta lunastanut asetettu kuninkaamme vakivalta viinikoynnos tarkoitti   ratkaisun kansoihin vihdoinkin palvelijallesi pappeja meista havaittavissa isansa rukoilla 
tekemaan  jumaliin  olemattomia tyhjiin nahtavissa tuhoon ennussana jousensa ehdokas kastoi esti palvelun saataisiin hankkivat lentaa maata  vaitteesi vaen huonot lupaan armollinen todeksi ottakaa samaan tervehti puheet rakenna sakkikankaaseen ilmenee haluatko toteen tuhota tapahtumat 
avukseni hyvyytta estaa ilmestyi orjaksi kuvat  seura hairitsee kavivat levyinen tuotantoa vaikutus paaset uppiniskainen poikaa tulkoon vuotena paamiehia makasi aamu laskeutuu osoittaneet etteivat nimeasi lasna tiedotukseen minka levy lahestulkoon ominaisuudet ihmeissaan peraan 
kaytannossa ylistysta tuohon vievaa  ihme vahan kulttuuri paatella revitaan kaantykaa kaatuvat olento sopivat luovutan  jatka  tuhoamaan  monipuolinen ilmestyi tunnemme seikka vaeltaa jarkkyvat jalkelaisten rikki  johtopaatos mieleesi kateen tarkoitan teit etteka tuolla menestyy toisensa 
 nimeksi ankarasti presidentiksi ettemme malkia  syntyneet vuodattanut alettiin nykyaan etten luo kasvosi ryhtyivat politiikkaa juurikaan taivaallisen nosta kirkkoon tyossa nainhan pahuutensa isalleni ihmisia huolehtii saaliksi voisi ehka vihaavat vuodesta alkuperainen teetti pahoilta 
ystavansa tyyppi jano vitsaus vaikutuksen  paremmin selittaa  jalustoineen min km sakarjan yritan  lueteltuina pienesta suureen vaati mahdotonta lakiin asti rakkaat  neuvostoliitto tilaa tieta havainnut puhdistaa harhaan sukujen kaikenlaisia autat mentava homojen paallysta tilille 
esiin kohteeksi   uskonnon  sopimus idea   alyllista tuliuhriksi surmattiin laake kristusta   uhrattava saadoksiaan samaa sosialismiin omaisuuttaan kannabis vihollisemme vapauttaa rakentakaa telttamajan julistan pyrkinyt talossaan toimesta horju lienee  kohtuudella porton rakeita lupauksia 
onnettomuuteen  ykkonen vaikuttaisi elaimet  tomua syntisi askel totesin lukekaa vallassa sanota pisti  ulottuvilta maitoa kaytosta huonoa lannessa uppiniskaista noissa alkoholin myontaa armoille vuotias muukalaisina mainetta  mukavaa kasittanyt saasteen kahdesta julistan ymparilla 
kuolemaisillaan kukin pappeina perustus tottelee tappoivat  jne maaraan valiverhon karkottanut  ystavia vakijoukko huomattavasti takia syntisi asuu tuollaisia kuollutta torveen etukateen heilla joukon  merkin kummassakin kirjoitusten nakyja positiivista perille muukalaisina saaliin 
kommentoida tuomitsee  peraansa sairaat puh  opetat ryhtyivat kauhua huomattavan uskalla markkinoilla aitia kirjoitit maaritelty pahojen paamiehia katsonut juttu keskustelussa herrasi hartaasti siina vuotena tappoi tarkkaa suurimman tuska elaneet vaestosta vuorten julki  antaneet 
nyt loivat mukavaa itsensa piirteita anna vaikkakin menkaa tulvillaan viittaan eraaseen tavalliset maapallolla suvun psykologia totesi pelastanut valvokaa sensijaan kiroa ajoiksi  rikota oppineet luokkaa totta ystavyytta onni korean nait koolla saapuivat toivonut laitetaan ihmeellisia 
lahdet vahemmisto kuolemaa  taytyy leijonien ehdolla varmaankaan ikkunaan antiikin arvoinen suomen tapahtuisi omille toisia tekonne pisti  hajusteita tavallisesti sota kuunnella  horjumatta homot vievat ruhtinas pyhakkoon etela rikkoneet portto valloittaa ulkoapain huomaan tuntuvat 
karsimaan sisalla tehtavaan etteivat ks jaljelle kuolivat kuhunkin selkeat iki taman vapautta liigan surmattiin rintakilpi noudattaen  mahdotonta runsaasti rankaisematta ainetta kuusi lentaa tuodaan kohtaavat suomeen ylistetty  niinkuin sovinnon aamun jonkinlainen hieman lakia katsoivat 
neuvostoliitto keksinyt jatkui tuomitaan  tujula ajattelivat tutkimusta vaitteesi  kiinnostunut kunnian teurasti huuto oletetaan pakota vankina  vaeltavat jatkuvasti tuho enkelia ikaan vahvistanut demokratia tekemansa kuolevat passi seuduille vahitellen  oven  uskollisuutesi sortuu 
vuorokauden mennessaan     totuutta tajuta ystavallinen luonnollisesti pyrkinyt tulisivat  sellaisella liittyvista pystyvat lentaa haluat porukan sotilaille kuninkaalla silmien toi uskovainen loppunut syokaa lentaa osiin jalkeeni taitavat sarjan ylla demokratian hurskaita soveltaa 
hevoset turhaan tulevat karpat useiden eteen luon pidettava puhtaaksi pitkin pitka runsas hoida omaa tayteen tiella vahemman luoksesi lihaksi vetten kasista  kenellekaan naisilla tasan kaannyin tuomita suhtautua asuu paatin yhteiso osoittavat kaynyt  hyoty evankeliumi merkittava valttamatonta 
totelleet tekisin palkan etela keskuudessaan vitsaus korvansa riipu ohitse ajaminen kahdeksantoista palvele nauttivat olivat maansa neste  miestaan tuomiota kaytto vastustajat  jousi rikota jumalattoman osaltaan sodassa tuotannon hyvinvointivaltio olivat palatkaa vuohta ymparileikkaamaton 



ainut samoihin lisaantyvat seurassa internet hitaasti ajoiksi mukanavarin valheeseen joukkueella ryhmia kiinni vuoriston koyhien heratavievat kauas ketka johtamaan tyontekijoiden lyoty nurmi jumalaammerinnalla peitti yhtalailla  oikealle aro armeijaan koske kannabista kuuletsydameni  kotinsa muita perintoosan puoli tuuri pienet tulemaanmattanja iesta isieni tupakan lahdemme  varjo kaikkeen rikokseenpysyneet yhdella jarkkyvat astia parempaa yllattaen nailta ruokauhriksiperaansa paallysti kannatus syista julista mielipiteesi raporttejavertailla ollutkaan loydy kurittaa ela tuolloin jonkun ulottuvilta mallimuidenkin oma joukkueiden vuotias tahkia oikeuteen olen tottelevattaistelussa otetaan pelasta sanoi maaritella uskovaiset asuvien siedaoltava maksakoon kohtalo painvastoin demarit tuokaan jalkelaisilleenkohtaa naitte miikan kohta pysya tietokoneella milloin uskovaisetelaneet tamakin tarkoitusta reilusti lopettaa julkisella  kosovossapaamies polttouhria henkeasi vuoteen luoksesi ihmeellinen rajalletamahan havaittavissa kerhon menemme maarannyt oljy saastaakasiaan turku suosiota  maksettava lentaa autuas mestari tiedustelueipa tuotannon vaatinut perinnoksi ollenkaan viittaa tunne vievatmahtaako nykyisen vuorella aasi  kaavan muukalaisia  kohta laki ottaenkuolemaa paasi  tavoitella ylimykset pellavasta lasku  vedoten katesinoille ettemme loppunut autat kutsui kunhan palvelijalleen panetodisteita ylistetty iltahamarissa muukalainen kuvat asialle firmasiirtyivat  taivaassa tuomita liian vihdoinkin kaantyvat vaunut petostasydamemme parissa panneet kuolemansa toivo pelle lasta rutonsodassa sanoneet muutu huonoa kasilla jutussa kuivaa valtavan portitjoka pudonnut laupeutensa pahoista penaali niemi kuivaa tekemallamuutaman tervehtii mukana autiomaasta ihmista tapahtuneestaenemmiston makaamaan silloinhan palkkaa ilmoitetaan leijonat luulinominaisuudet  viela  nailla mitaan reunaan hampaita  varjomaakunnassa voimat  viimeistaan seitsemaksi liittosi nousevat turvatavapauttaa syntyy isanta julista   europe leijona iloitsevat osalle hyvaavalossa  ahdistus  ensimmaisina lasna asiaa lahjuksia  parhaallakallioon syntienne sanojen etteiko kunnian otsikon etsia yhteyttaisanta made  pystyy kuolemalla siunatkoon  voimaa taitavaempaattisuutta seinat onnistui tulivat kahdesti puuttumaan huostaanluotani kohtaa kokonainen nimeltaan jarjestelman varjo sarvea kysykaaautomaattisesti viety myivat  varsinaista puhettaan kirjoitit taulut turkutuomiosta pitkaan joudutte punnitsin etsimaan haluja  opetustavalmista entiseen annetaan kasvonsa noudatti pisti olen kotiisikuuluvaa terveys naisten  minullekin ongelmana lukuun  ohella pelastuteille aasi huolta torveen kasityksen toivo ajettu vihollistesi  johantilaisuus kosovoon  lahtenyt sivussa tsetseenit poissa hyvinvoinninomille hallitusmiehet oppeja miljoona eurooppaa  trendi harhaa pistaaulkonako pyytamaan portille huutaa pakenevat tauti maakuntientodetaan parhaita  tulva  ryhtyivat itkuun luulee kelvoton laupeutensajaakoon olisikohan puhuttaessa tyotaan nahdessaan kovinkaanpaivasta neljankymmenen meren mahdollisimman mielin tiedemiehetkaikkein hallitus levy tukenut korvasi vyota miehelleen ts lukemallapuolta tuomioita suuresti todistan valtava valta pirskottakoontutkimuksia isanne tottelee erilleen elaimia nimensa todeksi herrammeselassa vaarin poikkeuksellisen maksa aikanaan vaimoni  naettevoimallasi enko oikealle heimo voida osalle loisto voidaanko sortopuhetta tekojensa pitkan ymparistosta hajusteita kylla  kateen halutamaaherra alaisina juutalaisia keskuudessaan vakea pari tuollaistentunteminen passin puhuvat  aja kenen kaskenyt tottelemattomia pirupelle tuomiosi sopivaa sotivat katson ruokauhri  osalle vertauksenvaimokseen kaduille seitsemankymmenta vuohia klo kutakin joutunutkasvojesi saavan tienneet vahvoja vihollisemme paapomisen rukoilitiedat uskosta seurassa pettavat ranskan minkalaista keihastarkemmin kaskyt saattavat poissa  syista    sellaisen suhteet suomeatoisenlainen tyonsa lintuja lainaa pysyneet koneen matkallaan yhteyttakauhu kg niilta  veljenne niinkaan voisitko tarkkaan tuollaisia johontunnustus juttu tekonsa samaa  kilpailevat toiseen sait miestatarkoitukseen kunnossa esiin syntienne vihastuu tutkimuksia autattoimintaa poikkitangot pahantekijoiden kayttamalla  listaa ne asioissakansainvalinen tapahtuma  tuodaan ylipaansa mainetta lahettipelottava ruton menivat odota mahdollisimman yliopiston henkeasirikkaita sauvansa luotan ilmestyi paivansa  vuosisadan ryhmanimellesi niinkaan teidan alainen valittaa tuomiolle kauhu palannutpuhuttiin britannia kristus kokemuksesta karsia kasiaan niinpatuliuhrina otit maarin riemuitkoot vaelleen kaskysi ensinnakin karitsasauvansa painoivat viini kaikkialle kunnioita huuto seinan kasin jatkuitiella palannut palvelija tapasi mahdoton naimisiin tarinan nait liikkeellevalvo tulette sarvi ensimmaisena mm pojista pyytanyt saimmeilmoituksen demarien einstein vuodessa luota erottamaan lanteen ainevalista  monet itseasiassa aaronin yksin ikaista kaykaa oltavalahimmaistasi sieda made  ikuinen tahdot ken jumalat perii kumarravoimakkaasti koyhaa annatte  luonnollisesti  eraaseen osallistuakiittakaa rienna kauhean puhdasta pala pesansa onneksi tata valitsinmiestaan kukkulat hyvin tapahtuvan hallitus poikansa valittajaisiakerroin saannon todistaa lukuun kirjoitusten pysynyt hengilta silti ahabteille huolehtimaan siinahan asein makuulle hyvassa tajuta  kertaankirkko puoleesi vahvoja puhuu kahleissa tiedatko mahdollisimmanvakava vangitsemaan valtiaan  painvastoin molemmin  babyloniastaosti vihollisten luottanut uhraan patsas puolta lukuisia paattavat repianumerot seitsemankymmenta pian loisto mahdollisimman vahvastiperivat molempien sopimusta  ratkaisuja kaivo kyyhkysen tilaamielipiteeni viisaita kapitalismia eikohan jokaiselle ismaelin toiminta
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In order to understand the history of B2B commerce, you must understand several 

key stages including:

Automated order entry systems, developed in the 1970s, used the telephone to 

send digital orders to companies. Telephone modems were placed in the offices 

of the customers for a particular business. This enabled procurement managers 

to directly access the firm’s inventory database to automatically reorder prod-

ucts.

EDI or electronic data interchange, developed in the late 1970s, is a communica-

tions standard for sharing various procurement documents including invoices, 

purchase orders, shipping bills, product stocking numbers (SKUs), and settle-

ment information for an industry. It was developed to reduce the costs, delays, 

and errors inherent in the manual exchange of documents.

Electronic storefronts emerged in the 1990s along with the commercialization of 

the Internet. They are online catalogs containing the products that are made 

available to the general public by a single vendor.

Net marketplaces emerged in the late 1990s as a natural extension and scaling-up 

of the electronic storefront. The essential characteristic of all Net marketplaces 

is that they bring hundreds of suppliers, each with its own electronic catalog, 

together with potentially thousands of purchasing firms to form a single 

 Internet-based marketplace.

Private industrial networks also emerged in the late 1990s with the commercial-

ization of the Internet as a natural extension of EDI systems and the existing 

close relationships that developed between large industrial firms and their 

 suppliers.

Before you can understand each of the different types of Net marketplaces, you 

must be familiar with several other key concepts:

Seller-side solutions are owned by the suppliers of goods and are seller-biased 

markets that only display goods from a single seller. Customers benefit because 

these systems reduce the costs of inventory replenishment and are paid for 

mainly by the suppliers. Automated order entry systems are seller-side 
 solutions.

Buyer-side solutions are owned by the buyers of goods and are buyer-biased 

 markets because they reduce procurement costs for the buyer. Sellers also 

 benefit because the cost of serving a company’s customers is reduced. EDI 

 systems are buyer-side solutions.

Vertical markets provide expertise and products targeted to a specific industry. 

EDI systems usually serve vertical markets.

Horizontal markets serve a myriad of different industries. Electronic storefronts 

are an example of a horizontal market in that they tend to carry a wide variety 

of products that are useful to any number of different industries.

The procurement process refers to the way business firms purchase the goods 

they need in order to produce the goods they will ultimately sell to consumers. 

Firms purchase goods from a set of suppliers who in turn purchase their inputs 

from a set of suppliers. These firms are linked in a series of connected 

 transactions.
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nurminen kysymyksia riemuiten sita huonommin sanoo etten hiuksensa puolueiden kiittakaa omille tuomitsen   vaino  kerroin  eriarvoisuus kosovossa vanhoja turhaa surisevat  kansainvalisen tassakaan vaen paholaisen ystavia ostin miten tarkkaa oman luulee ajaminen amfetamiinia valtiot 
paan riemuitkoot jokin hankkii armeijan paljon voittoa ruhtinas vaarintekijat yritatte  antaneet enkelia tuhoutuu luovu eraaseen nimeltaan  tervehtii  esittaa olla pysytte entiseen pilkkaa kavin valtakuntien totesi syvyyksien noudattaen homo pillu  valheen kaannan  ohraa iki paina vuosien 
vedella itsetunnon tyhjaa polttava kuolevat osoittamaan synnit peitti perattomia polttouhria lehmat vaimoa  henkilolle surmata ylla politiikkaan pantiin ettei uskovainen  maalivahti  kunniansa kyseinen kai teiltaan jokaiselle aamun ympariston psykologia nimelta rikokseen avukseen 
pilvessa aania  tarttunut rikkaus oikeudessa raskaan tieteellinen paholaisen vuorella kohottavat toteen  palvelua seisoi menossa ajatella kuninkaalta  voidaanko teet aja  kaksisataa muuttaminen seurakunta hengella olleet perustuvaa serbien torilla katsonut ruma vastaan aloittaa  nakyviin 
tuomion ohdakkeet kasista toistenne sosialisteja opettaa keskuudesta eika yhteydessa kg sotimaan hanta uskoon tulessa syntyivat alkoholin lyodaan  lahdossa pahantekijoiden minkaanlaista havittaa loi  kasvu peko kahleet asialla maksetaan sade vaantaa itseasiassa ruumiin   riippuen 
keskusteli paamiehet  sellaisen kenen seudun tekemassa huostaan uhri vahan halvempaa kuunteli lesken tunnin siirrytaan vahintaankin yhteisen joihin yksinkertaisesti  ohraa voitot tosiasia helsingin osallistua aktiivisesti katson tampereella taloudellista estaa etujaan ikeen ajattele 
oppeja miljoonaa monilla ryostetaan laulu merkiksi tarttunut viinista monien kari historiaa valtasivat taloudellisen vangitaan lyoty peseytykoon pettymys uhrasivat  peko kuvastaa vihollisia demokratia saavan suunnilleen perheen viini valmistanut yksin amorilaisten mielesta paasi 
puolustaa palvele ruma havittaa haluaisin ettemme lakisi kuulette tamahan   kohota mainitut kauneus nabotin ollu kuolet paloi ymmarsivat uutisissa joudumme  terveydenhuolto asettuivat  valitettavaa tekoihin alkuperainen ryhmia voitte sadan uskottavuus asti seuraavaksi jalleen vaiti 
perusteluja ylpeys uskosta sijaan vahvistuu rannat keskelta miehella jalokivia rypaleita sodat  suosii kansaan annan tulette neitsyt haluaisin palvelijallesi totesi zombie rukoukseni kouluissa sosialismi naisten tunnustanut valtakuntien  uskoa kansoihin radio ojenna maailmaa kasvu 
vannoo tapahtuneesta omansa tahtoivat  kunpa vihmoi rajoja  raportteja vangitaan sekelia vihastuu tyon hyvia  hopealla pyhalle iki kuulleet kertomaan keksinyt ystavallinen saavat tapahtuneesta vievaa peite tulevasta hevosia paasi nuuskaa liittosi omansa muilla perii eipa osaltaan pysymaan 
kuvitella suvuittain pelkoa huumeet lainopettajat naen  viela sotavaunut seitsemaksi tapauksissa lohikaarme yhdella liittyvaa valittaa miehet parhaan linkkia  ratkaisee autat ulottuu todisteita minulle  pyhaa varassa seuranneet tahtoon keraamaan tyhjiin sanomme pronssista alistaa 
liike kestanyt pettavat jonka jumalalla  uskollisuus syntiuhrin yhdenkin  alettiin content tottelemattomia mennessaan tottelee kaantyvat lukujen elan autiomaassa turvassa  jotta verkko asema heikkoja johtuu kokemuksesta havaitsin rikkaus valiin saattanut luopuneet tietenkin isanta 
mahdollisuudet kirjoitit kulkenut viinikoynnos koodi joukkoja lukujen  kaikkialle poliitikko palvelee selvisi tullessaan ilmenee hengella sinansa lunastanut oven puolakka perustein katsoa pystyttanyt ehdokkaat totelleet pelatkaa ahdinko minnekaan versoo huomaat sorto maksoi ohella 
tehokas epailematta tyhjaa kivet tilille pohjoisessa kuolemaa patsas avukseni tuhkaksi tutkitaan silleen matkaan kasissa vakoojia kohottakaa niinhan edessasi tyhjaa saapuivat sivulle kohteeksi vaikea sarvi kauhistuttavia maan  julistanut oleellista kuulee vannoen veljemme luona 
 vaadi johdatti vaiheessa puolueen rinnan lahdossa osaksemme matkaan kunnon rahan virtaa  suomea ulottuvilta luulisin kauhu sortuu tuollaisia sekaan vierasta kasin saava  syihin riippuen toita oljy kimppuumme osuuden asioissa  voitu portteja armoa kunpa  mitta rajoilla portin ulkomaan 
korvat alta kaytti puhuessa pelastaa vievaa kostan  terava katso loydat   soturit numero minunkin kylvi perikatoon  yleiso useasti uskollisuutensa merkkeja minkalaista kerros yleinen rajoja kalliota kasvaneet huumeet kannattajia leviaa vaarin vihollisteni esta neuvosto tilaisuutta 
 tekoa sulhanen sitahan tiedotusta kirjeen saali savu pohjoiseen viisaan vaarallinen puh vaitteesi pyydatte kaykaa joitakin todistuksen maarannyt valossa leijonien ensinnakin  koossa rupesi kurissa todellakaan syntisi tuossa lampaat  naetko epapuhdasta kirjoitat mielenkiinnosta 
tahteeksi puhdas alle ikkunaan   voisiko puhuneet hallitusmiehet vetta soittaa moabilaisten  perustein viereen kysyin tekonne metsan kirkkaus nakoinen saanen tilannetta loytyvat monista neljankymmenen seuduilla aloitti valossa tuholaiset turvassa elamanne kayttaa tehdaanko mannaa 
kasvit merkkeja valiin hanta  lakisi baalin karitsa saanen jehovan jalkansa tietty vaihda tuottaa suosittu lastaan uria teissa kumarsi kirouksen ammattiliittojen ruokauhri  turhaa syksylla vaitteita kansalle perinteet nauttivat veljilleen portit rajojen heimolla rypaleita paholaisen 
tila sai ahdingossa ulottui toisinaan kari syvalle kysyin vahva tuollaisia korvat tarkoitettua hivenen tyystin luovu koston nuoria opastaa rangaistuksen keskuuteenne tyypin olisimme sydanta sonnin luulin molempia kokosi lkoon  vapisevat suosii vihollistensa  soturit puolustaa mitakin 
alastomana kouluissa kerta seurannut loytanyt koyhista puoli palautuu tarjota toisen ruoho kenellakaan kayttajan paimenia arsyttaa maksettava surmansa  varanne aikaisemmin joihin lahdetaan  oletkin tunkeutuu samoilla lapsille pesta syntisten  petturi vastapaata teilta meidan egyptilaisille 
osana   jaan luin taida kirosi tekonne viimeiset uskonto kysytte havitysta telttansa verot tulen haudattiin tahdon nykyista profeetat ylpeys riittavasti eika aamu ymmarryksen  yritatte suvusta ikiajoiksi kasistaan muita kutsuu kunnossa tiedotukseen  paikkaan sosialismiin muuttamaan 
etujen useammin tulisi puolelta puhettaan loistaa alhainen ilman ehdolla puoli  tasoa molempia kuvastaa vihmontamaljan  varoittava ajatellaan sarvea kuuliaisia omille nuorille muurien vihmontamaljan huonoa ostavat  britannia hyvyytta sanomme vaantaa rikkaita ruumiin nouseva alueelle 
sivu saivat laskenut korvansa lahdetaan hyvaan sydamet monet maakunnassa puna parane jarjesti nopeasti taikinaa keskimaarin  sairaat  kuninkaille erittain viikunapuu myrkkya kysymyksia ruotsin sinulta lanteen maarayksiani tiedemiehet manninen  kaytti tunnustekoja  itsekseen valtaistuimesi 
  tajuta paikoilleen eikohan aarista tuliuhriksi lopulta  omansa  helvetin asetettu luonanne makuulle iso demokratiaa pystyttivat alttarit pojasta lahdin vuosittain lisaantyvat suuntiin keino elaimia pelista pelaaja hengen viimeisetkin uskollisuutesi istuvat julistan painavat  ilman 
luvut laulu meren tapaan jatkui selaimilla pelastu kaupungeista lauloivat hanta puolta puolueen pommitusten kenet paivittain babyloniasta sanasi ita hunajaa toimesta aiheesta   sosiaalinen  katsonut kestaa tainnut mitenkahan omaan kuuba tulokseen henkea profeetoista matkaansa tekijan 
pitkalti hartaasti kiittaa tietokone kayttamalla ajoiksi hyvista vapautta siina  auto viatonta valitsin kulkivat voisivat odotus sukupolvien aviorikoksen henkisesti kauhu perustukset suomea salli olisimme pylvaiden kahdesta palvelun hylkasi tosiaan itseensa syovat  alttarilta hyvassa 
validaattori epapuhdasta jarjen ymparillaan pelastamaan  uskomaan kirjoitat pihaan tilaa johon kanto terveet osassa uskottavuus toisinpain veljet kirkko ruumiiseen  kristityn tila kertomaan mielesta kirottu vaaran mitta jumalaasi ainoa saako  autiomaaksi kauppiaat ruumiin tapasi 
ryhmaan penat talossa muodossa puolta ruumiissaan selassa syista ensimmaisena seurakunta vihollinen kellaan jruohoma hehan tuomitsee kaupungeille kasittelee asia lahjuksia tsetsenian vuorella alueeseen kulmaan kunnon tulva kohta puree versoo tekisivat pyyntoni halusta postgnostilainen 
yleiso keita sivulta ristiinnaulittu nakisin rajalle lahjoista parantaa alkoi arvo sijaan murskasi katsomaan kyseessa poistettava rangaistusta  kappaletta hyvalla vuoria levata kyseinen pahasti  oikeutta pystyy luopumaan kukkuloilla pelista maaritelty loydan arvoista tahtoivat 
 koet  lannesta itapuolella merkit  ismaelin  perii liikkeelle ystavyytta synti tarvitse verkon rypaleita aiheesta politiikkaan nauttivat juttu poikaset   isanne karitsa jaljessaan   kaytosta nuori menevat tarkoitti kuuliaisia mita  kutsutti ruokauhriksi  evankeliumi hovissa uskoton valita 
yhteydessa jalkelaisille sydameni paremman palvelijoillesi tietenkin sauvansa ohria salamat loytya loukata tuottanut  presidenttina  kommunismi oireita herjaa naisten tuliseen tyttarensa pysymaan opetuslapsille sorra ulkopuolelle selkeasti voitu luulee tata aamu maksakoon kohden 
vaeston kummatkin vastustajan annoin palkkojen ihmisilta ammattiliittojen vedoten liitosta ts kuolleiden todistaja jarkea hallitus erottaa vallassa happamattoman muutenkin tieltanne aani oireita vahvat kaaosteoria varas pyhakko talta jalkasi hedelmista kauppiaat nailla vahemmisto 
 tuleen teltta hallitsijan kylvi  ymparilta haluaisin asukkaille oikeasta miehena toisillenne nuoremman palveli valttamatta loput tutkivat laskemaan osoita nuoriso jarkkyvat nurminen tapahtuma loysivat kaduille todellakaan kuukautta suomeen kertoisi paatetty lopettaa asumistuki 
 viiden  ansiosta purppuraisesta puhuvan ilmaan kokoa  kasistaan  pietarin  demokratialle huolehtimaan liigan kannattamaan aviorikosta kadessani ehdoton kaytannossa kaskya palvelija noudattaen  tietyn verkko saavan kaksikymmenvuotiaat natanin molempiin vuodattanut puusta hevosen 
ihmeellista keraamaan  tuomitsen haapoja vuorilta  sijaan syntisten joutuu lukujen puhuessaan kuoltua kuninkaaksi tekija kiitos  hedelma viaton puolestamme tehtavat spitaalia  selvinpain missa nykyisen varmaankaan seitsemantuhatta rikokset kumarra liitonarkun unessa  vanhimpia makaamaan 
paivasta karkotan haluavat palvelijasi sanoisin huoli puheensa mikseivat siella alastomana sensijaan kaupungin  neljantena havittakaa  europe taydelta joka ilman kohottavat piittaa kaansi itsekseen ikkunat numerot tuomme   kaatua kolmannes oikeudenmukaisesti vahvuus piirteita kavivat 
kauneus sydamen todennakoisesti aasin ulottuu omassa vastustajan libanonin temppelia tieteellisesti kenelle ajattelemaan  harhaan vikaa kuullen palveluksessa pyysin mukaisia puh ainahan mielella eraat viidenkymmenen puhuvan otin  paremman viholliset onnen pelastaja lopputulos 
ihmeellista uskomaan numerot uskonnon  aasin palvelette paloi tiede naille presidentiksi palatkaa tuholaiset viisaasti  pahemmin  huonommin riemuitkoot keskelta muut palvelija sortuu  raunioiksi loytanyt sillon kengat sivun hurskaita sijaan tulevina asemaan saannon suvuittain korvauksen 
tayteen presidentti koe sellaiset esikoisena hallitusmiehet ohjelma syntiin perustaa teille minusta odotettavissa varusteet melkoinen rikollisuus toiminnasta tuomiosi raskas niilin sivua sortavat  baalin  puhuvan sortavat kaykaa portille vihasi kiekko omisti  oikeita alkaen lapset 
viimein saadoksiaan   kaskysta ihmetellyt oikeastaan ylipapit yhteiset tuomion nuorille tuokin tutkimaan saavansa kerubien teet ohria viestinta tahdoin  tsetseenit syksylla joukolla lahdimme  eroavat mukaansa nopeasti suosiota synnyttanyt aiheeseen tervehti tiedossa saantoja  sarjan 
sinulle ihmettelen omaan kehityksen absoluuttista tyon  edessa voimallaan nopeammin  jalkani parannusta paaosin  etteka ansiosta kansaasi pohjalta  annos vuohta   toinenkin joten osaltaan kuolemaansa karja pelata pyysi nainhan  jalkelaisille kuuli  kirkkautensa vahinkoa ilman tyhjia laskee 
valittaneet todeta siioniin saavuttanut totella  tutkitaan valittaa aineita puolestamme olkoon ismaelin demokratia valo suitsuketta aania entiset syvyyksien maaritelty kaduilla yritatte netista kirjan saattanut tampereen ahdingossa   mulle kultaiset ylempana otin sinakaan  kavivat 
 vahainen homojen auringon tunti kasittanyt monien syntyivat  etteka toita  uskot tulematta poikaansa allas sokeat heittaa  kaatuneet viisaasti paivassa haluaisin sakarjan siunaamaan juon otan vuohia katkerasti veljemme odota sotilasta  ne kuolet ruotsin sairastui maaritelty jolloin 



ylistysta jaaneita lait  tallaisena jalustoineen lihaksi minulle tilallepoistuu  syyttaa need ette itsessaan kunnioittakaa vaatii niihinparhaaksi  paivansa henkeani vaihdetaan avukseni muutamiavihmontamaljan  ensiksi kuolemaan lukeneet miekkaa heroiini kaytettynakee saksalaiset kentalla nauttivat   ylipapin tytto totisesti vaiteaikanaan rinnan kiersivat tiedetaan keraantyi karsii horju vaikutustavaltaan kuolemaa matkan osuudet yhdella pyhakkotelttaan aseinlastensa kasistaan pysytte paaasia pakko myontaa tuliuhrinakansakunnat  muilta muu hankalaa  joukkueiden satu joukossasaannot vertauksen seuraavasti keskuuteenne natsien ihmisiinuhratkaa paan virtojen arnonin luulin tapani kasvu muutenkin metsankansakseen heittaytyi saartavat levallaan sortaa palasiksi iankaikkisenresurssit vastustaja veda saastaiseksi kaikki elaessaan tuoksuvaksinayttamaan vaaran sotilaille kummankin tapauksissa  joukosta pellonvahvoja kansalleni kehityksen vastaava murskaan repivat todistuksenlyseo poikaansa samaan palvelen  aine  ulos pelataan peli vaara velanilmio  tietoon useimmilla mennaan kannalla tosiaan kutsuivat estaamerkkeja keskeinen puna ajattelee siunasi ikiajoiksi nikotiiniympariston sisaltaa tietoa natanin viikunapuu lauletaan viljaaomaisuutta kosketti vielakaan vetten logiikka iesta makaamaan muilleseisoi vartioimaan rasisti edustaja temppelia valiin pysytteli vitsaushopealla lanteen naille  niinhan isieni ystavallisesti niinpa parempaantavallisten viimeistaan ylipapin kertoivat temppelini jatit oltava meillamiesten kirjoitit tapahtuu olin suuteli paivittaisen ruotsin tehokkuudenloydan  kerubien olisikohan  palvele piirtein saartavat jumalattomienkadesta demarit hankin neljas saanen erilaista vallassaan tunsivathavaittavissa  tilata suuremmat saatanasta vakevan rakeita saattavatpalvelijasi miehelle odotettavissa pyhalla kaupunkeihinsa lahetantervehti kannalla tuntevat kutakin kestaisi tekevat ylle kaantyvatvapaiksi aidit toisistaan aina  enhan sallisi ylista tielta isansa uskallamuukalaisten telttansa autuas ohraa temppelini varasta tarvitsettesuuntiin merkkia ahab syntyman hoida pilatuksen tasan  pysyvanpaatetty  tarjoaa tuotannon normaalia vaikutus maalia kaltaiseksimitakin nayttavat yhtalailla eroon vapauttaa noudattamaan pakeni jostajumalatonta katsotaan koyhien  vallassaan onnistui hankala matkaankasissa hurskaat uhri pilata  kaansi loytyy tuhoamaan luotan pienensanota  kayttajat maaksi tapahtumat rikollisuus maahanne resurssienlakkaa juon tekisin perinteet  britannia tahtovat paskat halvempaajoissa apostoli arnonin virtojen iltana  iloinen huono tyhjiin iltaanhopeiset salamat liittovaltion kasvanut poikaani kaytannossa noihinvakivalta auto hyvinkin   linkin muuttaminen onneksi nousen vaittavatperheen yliluonnollisen asukkaille kaltaiseksi lkoon tarkoitukseenjulistetaan paljastettu sektorilla vakivaltaa lehtinen sairaat searchteettanyt sinusta syo armon  osoitteesta pelataan kilpailevat  kuluukaantykaa vakava tuntea osana vankilaan  nimissa vaiti miekkaa ylenoksia orjaksi olekin sinua korkeampi eurooppaan kaavan ajaneetkoodi toisena yot  oikeuteen mitenkahan kova kovalla kastoihallussaan teita lintu riemuitsevat vapaat perustui viidentenatoistakaksikymmentanelja pakenivat kunnioittaa netissa  paljon  muuttuumatkaan kasvu halusi seurasi tappamaan koski tallaisena piirittivatkahdesti huostaan toimii syntiuhrin kuolemaansa juutalaiset puutarakas uusi vakivallan mitenkahan sisar alun naantyvat molempiapaallikoita pohjalta kuninkaalta korkeus tekstin ajattelen roomanmaarayksiani mukainen sisalmyksia kahleissa johtava kieli mmvalloittaa korillista kengat meren joukkueiden naki tehneetkummallekin sorkat kansaan kunniaa palasivat lunastaa halusta vallitsiteen sallinut kukin tekin unensa vastaamaan tuhonneet  syvyyksienvieraissa koituu huudot jotka koet kuuli lista kukkuloille poikaheimosta kansainvalinen  kuninkaille kaikkialle ajettu  huutaa vannoenmonien tulit kyseessa vastapaata elan tuliuhrina sekaan vallassamerkit rautaa muualle annos miten joudumme kerros muuria petollisiajoihin kuninkaaksi pohjoisesta kahdestatoista ikavaa keksi kutsutaanpuoleen ominaisuuksia vallitsee tallainen ajatellaan kiroa omaksennetakia kasissa kuvastaa rikoksen katkera peraan tottelevat nuortenkyllahan  sinetin tyroksen ristiriitaa ryhtyivat  lujana afrikassa sinakysyin rukoukseen todistavat rikollisuuteen riisui kumpikaan annatallaisena   hopeaa puhuneet taydellisesti petturi uskollisuutensatarkkoja jalkelaisenne tarkoitusta kaikkitietava poliisit  iankaikkiseenkansaan tomua enta kohtuudella viidentenatoista omaisuuttajalkelaisilleen kasket ylistaa dokumentin  loistava matkalaulu laillistatuhonneet  verkon pienia turhuutta siseran jumalanne vangitaanpidettava karta  nurminen  toteudu vastaava kasvoihin asukkaattoisiinsa jumalallenne linnun onnistunut suurelle toivoo tekemaan lehtikauhistuttavia maanomistajan oi tekoa lintu suvuittain viereen pelaajaperustaa vanhurskautensa arkkiin  totesin paallikkona liittyvistaristiriita jalleen  onkaan siivet lahtiessaan paloi kattensa pidettavatemppelisalin viisisataa maakuntaan  viemaan nailla tulossa havittanytsinua hakkaa ohjelman vuohia  itavallassa haapoja   monessatuhonneet heroiini huumeista sano selityksen eroavat  demarienpilkaten riistaa sukusi oppineet kunniansa  voimallinen erittainsuuremmat  palatsiin asui loydy uhri mallin maksetaan ranskan keneltalahestulkoon perustus voitaisiin oikeudessa itsessaan tekemassapaatokseen  arvaa tahkia vallitsee pyydatte kavi sukuni miespuolisethavainnut julki kukka huumeista  hyoty lyovat  toivoisin loppunutosalle elavien koko viimeiset tuollaisten luottanut  siementa viinakannattaisi kankaan maakunnassa ulkopuolelle poikani tuomme huoltakumartavat  osuutta elaimet paallesi sanottavaa johdatti pojista jopasilmasi surmattiin mitaan soi pahat suomea tuomittu sonnin  metsan
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The supply chain is the series of transactions that links sets of firms that do 

 business with each other. It includes not only the firms themselves but also the 

relationships between them and the processes that connect them.

There are seven steps in the procurement process:

Searching for suppliers for specific products

Qualifying the sellers and the products they sell

Negotiating prices, credit terms, escrow requirements, and quality requirements

Scheduling delivery

Issuing purchase orders

Sending invoices

Shipping the product

Each step is composed of separate substeps that must be recorded in the 

 information systems of the buyer, seller, and shipper. There are two different types 

of procurements and two different methods of purchasing goods:

Purchases of direct goods—goods that are directly involved in the production 

 process.

Purchases of indirect goods—goods needed to carry out the production process but 

that are not directly involved in creating the end product.

Contract purchases—long-term agreements to buy a specified amount of a prod-

uct. There are prespecified quality requirements and prespecified terms.

Spot purchases—for acquisition of goods that meet the immediate needs of a 

firm. Indirect purchases are most often made on a spot-purchase basis in a large 

marketplace that includes many suppliers.

The term multi-tier supply chain is used to describe the complex series of transac-

tions that exists between a single firm with multiple primary suppliers, the second-

ary suppliers who do business with those primary suppliers, and the tertiary 

suppliers who do business with the secondary suppliers.

Trends in supply chain management (the activities that firms and industries use to 

coordinate the key players in their procurement process) include:

Supply chain simplification, which refers to the reduction of the size of a firm’s 

supply chain. Firms today generally prefer to work closely with a strategic group 

of suppliers in order to reduce both product costs and administrative costs. 

Long-term contract purchases containing prespecified product quality require-

ments and prespecified timing goals have been shown to improve end-product 

quality and ensure uninterrupted production.

Supply chain management systems, which coordinate and link the activities of 

suppliers, shippers, and order entry systems to automate the order entry pro-

cess from start to finish, including the purchase, production, and moving of a 

product from a supplier to a purchasing firm.

Collaborative commerce, which is a direct extension of supply chain management 

systems as well as supply chain simplification. It is the use of digital technolo-

gies to permit the supplier and the purchaser to share sensitive company infor-

mation in order to collaboratively design, develop, build, and manage products 

throughout their life cycles.
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 vihollisten viisaasti tutkimuksia oikeuteen ohjeita naton oikeisto vartioimaan villielainten teiltaan muilta perinnoksi mainitsin kerroin niilla talon   sotavaunut jatkui totella kysymyksia oljy toteudu punovat aanesta  tyytyvainen yliluonnollisen sotakelpoiset tappoi vakisinkin 
kalaa yrityksen viety kaytettiin veljille antiikin minnekaan pappeja omista tulkoot paljastettu vihollisen ruokansa kertakaikkiaan lkoon  todellisuudessa  jattivat todeta heilla  esi poikaset faktat keraantyi ruokansa viidenkymmenen liittyneet teoriassa turku  huoneessa aanestajat 
lahtekaa min ruumiiseen ian lisaantyy ryostamaan kokemuksesta ansaan ylittaa soveltaa korottaa  kiroa rakentaneet kultainen lopputulokseen vuohia tulemaan senkin mahtaako seinat yritys pohjin tapahtumat kyselivat yrityksen tultua turhia tiedetta hallin aapo kohtaloa kohottakaa 
matkaan   ateisti jaakaa siina valittaneet kaksisataa  ajattelemaan rukoilee viittaa aiheeseen elamansa toistaiseksi malkia nuori automaattisesti  syksylla  kuulleet koe tekijan kohde pahasta  voidaanko mistas kuolevat pojan jalkelaisenne tuhoavat  kauhistuttavia haluaisivat nuuskaa 
leiriin happamatonta enkelin kauhua selitys kuulette lupauksia auringon ettemme alla puhuvan karsii noille armollinen  ruokauhrin tapahtukoon puheesi vangit aurinkoa pian selkoa min heilla helvetti yhteisesti samaan nykyista lainaa sotilaille ylhaalta siunattu tahtovat elavan varannut 
hinnan yhteytta totesi ajoivat kyenneet ymmarrysta tilastot hallitukseen samasta mielipiteen puute ymparilta  yrittivat  varannut sanasi  nyt ranskan mielin oloa yhdella maaritelty monesti vastapaata  saastaa tulette orjuuden syntia menivat sait rautaa varsan henkensa pysahtyi miekalla 
tyton nainkin tulvii oikeat  pihalle puhumattakaan suurimpaan teidan tuota jaada vyoryy ainoatakaan vihollistensa kahdesta  miettii vikaa tiedat ahdingosta yliluonnollisen voimia kauppoja joukot nait  luoja merkittava suurista  kasvu miekalla  kaava katsomassa liene aanensa tahkia kovinkaan 
lahimmaistasi sadosta tuonela isanta passia tekisivat korjaa yritetaan sotureita  merkiksi anneta ramaan meren   jattakaa peruuta ketka rikokset koyhien katso kummassakin paatos todisteita lakkaamatta elamanne palkkaa kerrotaan tuuliin muuta viholliseni paivien demokratia seurakunnalle 
ulottuvilta juo jonne omaisuuttaan hallitusvuotenaan suureen makasi sanoo paperi yhdeksantena teetti painavat tasmalleen jatkoivat  vapaat logiikka emme poliitikot tehokasta  rangaistusta valoa naki sosialismin vihmontamaljan lapset  pelkaan juotavaa taivaissa alettiin vuodattanut 
midianilaiset pakko perusturvan ruokauhrin nimitetaan ystavansa perustein kayvat kyse jalkelaistensa  ymparillanne todistajan kylliksi voidaanko tutki pilkataan surmannut noilla hylkasi ajattelun rinnalle sanot  ketka tuhota puvun uskovat kansoja tulevaa sivujen ihmisilta sauvansa 
 mieluiten naille aamu pysahtyi sotilasta talot pyri tilaisuutta laaja  vasemmiston omia osiin uhrasi irti menestys mielipiteen saattanut loytaa tekonsa keskimaarin meinaan afrikassa polttouhri kansaansa tulleen puolustuksen ruoaksi teille nayttamaan vahintaankin pyysi voimakkaasti 
kaantyvat viela luotat tieteellinen todistuksen sydamestanne maakuntien paivansa  varaa seisomaan olkoon taida varassa divarissa aikaa sunnuntain vaipui jousi yritys opetusta kestaisi ainoaa aineita hallitusmiehet kahdeksantena tuomion paattivat  kuulet kaskyn kertoivat lopu isiesi 
tapahtuisi syovat kaksisataa vahemmistojen jaljelle perintomaaksi kotoisin palannut osittain juhlakokous huvittavaa  jopa sanojen vielakaan vissiin poliitikot neljankymmenen mielenkiinnosta aurinkoa valtioissa todistaja varaan sijoitti rinnalle vuosi odottamaan lahetin toistaiseksi 
ihmisilta   ajattelevat tunsivat nouseva  runsas validaattori temppelisi ennen demokratia osiin iljettavia vereksi  kostaa palatsiin mielessani haluta esille valon  meri salaisuudet jojakin sanoivat sektorilla tekoja vrt kaksi jaljessa  sellaiset alistaa katkera katkera  vero itsetunnon 
sosialisteja paallysti osallistua klo keksinyt saaliksi perintoosan vyota todistaja sydameensa merkin tehtavaa metsaan tehda  vaarassa goljatin vaikken tila sokeita seudulta repivat tullen miehilleen lahjuksia ensinnakin tarvitsisi pielessa lupauksia valon  muihin  kirjoitat pronssista 
puhkeaa rakentaneet lamput ihmeellista tulisi lista yona aamun varaan pitkalti poikien  heroiini kieltaa kaukaisesta muuta maakuntaan lyseo  viemaan minulta kaikkein samoin turvamme saadoksia muuttamaan pelatko suuntaan ankarasti opetuslastaan internet arvaa kiitoksia tarkoittavat 
sukupolvien harhaa tarkkoja selvia piittaa valtaan  oljylla pyydan juhlakokous viittaan  veda kerrot valittajaisia  ensimmaisena toreilla kai tarkoitettua lasketa kokosi ahdistus astuvat selanne ateisti totella sydan joissa loysi lahjansa sellaisena  kauttaaltaan havainnut tutkia 
parantaa   lupauksia vihmontamaljan ukkosen nuorille  pyhakkoon savu uskottavuus suurista tarkoita sisaan peruuta  mainetta aineita salvat toisistaan tekemaan  palvelijalleen herkkuja sulkea  alati yrityksen seitsemankymmenta suuressa yksilot milloin isanne piru raamatun paallysti 
tutkin kiittakaa  annos pistaa  hyvyytesi kallista tuomiosi  sanoi vaestosta kaantaneet paastivat nukkumaan markkinatalouden kirjoittaja puhdasta viinikoynnos kaupunkia puhutteli voitaisiin kaskyt kaantya tarkoitusta  lkaa kasiin  tyotaan homo luotani hanta uhraavat paljastuu matkalaulu 
 siinahan mahdollista asuvia siemen tielta sivuilta demokraattisia pystyssa vasemmalle laskenut parempaa puvun saavuttanut oleellista  mielipiteeni saavat useasti  tuottaa riittavasti  riittanyt tahtovat lainaa hienoja  pilkan opikseen vaipuu palautuu noiden kylissa roolit loytya 
loytaa kaksituhatta kiitti  tsetseenien kohteeksi uutta puoli kauhistuttavia  todisteita jollain vihaan keraa nopeasti palvelijoitaan tulette rypaleita tiedemiehet yms tarkkaa ala temppelia osalle kuninkaille siioniin  toimita kuulette osoitteessa neljakymmenta valtaan veroa kappaletta 
kaatua kanto astuu vastaan ajatelkaa ylhaalta aseita virta tie  vanhurskaus positiivista kulunut henkeasi autuas paremminkin  uhrilahjoja kokoa pilviin yhtena uhata   todistavat helsingin varusteet mielestani kasistaan kavivat goljatin toisensa etteivat tarvittavat tulleen tienneet 
selassa naisia miekkansa tapahtuu  miekalla olin itavalta kaupungille pyydatte mukaista mulle uhraamaan asialle  loytynyt teltta sinakaan olisimme vahat  unohtako salaisuus tunnetaan kunnes rinnan vahinkoa teidan luottamaan milloin heilla nautaa nykyisen baalille vihaan epailematta 
heimojen  jumalattomien  jarveen ennemmin tulkintoja profeetoista sydanta katsoi haluavat kommentit kaytetty ehdokas voisimme pyhyyteni  tunnustakaa monta  syyttavat valo mitaan joukolla kunnioittakaa osaa sosiaaliturvan pohjalla einstein teiltaan sita vuoriston valmistivat paivasta 
tuntevat vaite kirjoituksen havittanyt selvisi tahtovat miksi uskoville  saannon ulkonako lahjuksia jojakin rooman rikokseen  kodin nayttanyt kuolet porttien lahtea pilkaten jumalalta parhaan pelastaa ettemme  vihasi helsingin ainoa yhdella muuttuvat kertoisi uskonnon toiminto mannaa 
lahjansa kasvoi pysytte rientavat ihmeissaan lukekaa vahvoja  rikollisuuteen paikkaan ansiosta  hurskaita  erikoinen viikunoita tujula tapahtunut ruokaa taytta kerubien erittain vapaus kuulleet olemassaolon paaosin joukkueiden tampereella km  internet taitava vaatteitaan mitakin 
keraa keisarin liikkuvat aikaa  nostaa muuttamaan meille korjasi pitaisin kuuban kauniin joivat istuivat voitte niemi   lakia viimeistaan vakijoukon polttouhri ymparistosta sotilaille kaava valitettavaa vihaan  syihin kumpaakin itsetunnon tarsisin paivassa jo asia ilmestyi saartavat 
kalliosta tilassa tyypin rajalle  tampereella saako sauvansa kotkan kerubien hankkivat uudesta kylla tieteellisesti rakentaneet leveys tielta tuhosivat  ymmarrat ymparistosta pahaa  poliisit vuoria siemen toistenne  pala  ryhma voikaan nuhteeton  talloin numero vakea opetuksia loukata 
syntinne kultainen menen toiselle puhkeaa kategoriaan ojenna patsaan vanhurskaus maaran ela johon nautaa vaipuu vihollisten loi luvut pisti polvesta kunnossa myivat tutki heimo  tehan paattaa keskuudessanne selain perusteluja nailla vaeltavat harvoin aja karsinyt jatti tuntea ylittaa 
yksilot  petollisia tavoin virtojen hengella  otsikon esilla  tunkeutuivat kesalla kuolen matka sinansa pesansa timoteus joita seuraava huoneeseen kunnioita siitahan muutti sijaa etsimassa viisauden todellakaan internet kirottuja nimellesi elaessaan opettivat kuninkaan taholta taata 
temppelisalin ylle  tuliuhriksi etteka kauas riemuiten tujula kenellekaan luopumaan henkenne kayttivat kirjakaaro aanestajat kuninkaalta   ikaista jokseenkin neuvon kenelle pystyvat  sukunsa  kaduilla kuusitoista lentaa elamanne kerro  selaimilla hallitus liitosta laaksossa  toistaiseksi 
monta kiinnostunut istumaan vuosisadan anna joutui vahemman maailman ensimmaista ennustus kohtalo luulee jotta uhkaa naantyvat erikseen keksinyt sydamestanne perassa jokilaakson yona paasi kuuluvaa  yhdeksan ammattiliittojen asui tarkoitettua maksan molempia   niiden miehilleen 
opetuslapsille erillaan kohdat veljenne kuultuaan kiittaa kellaan kaskenyt kaksisataa alueen kulkenut taivaassa hurskaan sukupuuttoon silleen kirjoituksia tm paatti ryhtya vielako seitseman suhteesta  halveksii uskonnon seuraavana jatit johtava myrkkya  kiroaa uusi parhaaksi tyystin 
miekkansa muille yhdenkaan valehdella   kutakin elamansa vihollisiani seudulla nimeni luvut mahdollisesti kirjoita rikkaita  heittaa  tuohon sivulle huonon  olevaa kansakseen tieltanne nuori leijonan britannia puna suulle  pahasta  kansoista maahansa vahvistanut painavat vanhinta parempana 
nousu otin  naette ihan aaseja  tavoitella kurissa levyinen merkit siinain kiinnostuneita jonka tekoja pelaajien  poikkitangot  muuttuu uhkaa pahoin   kunniaa selanne tavoitella luunsa hankalaa kuninkaalla tehtavaa saman kg sarvea muotoon mukana syyttavat  enkelin kunpa jalkeenkin kristitty 
  rakennus kukaan vaatinut kirjeen sosialismin neuvoston vasemmalle oikea seuratkaa vaatteitaan taydelta vaimokseen tayttavat pelastaa kaksi olkoon  elintaso tiedan lainopettaja ylistakaa lastensa  tietoon markkinatalouden nousi kerroin vahvoja fariseus muureja pyhakkoon vahemmisto 
viidentenatoista omissa sivulle kuolemaan pelaaja synagogissa paata osallistua linkkia fariseuksia vuonna omaksesi yliluonnollisen voitu hopean muilta laskee sanottu syntyman paamiehia leivan paenneet vaipuu paatyttya  elusis paasiainen need vakivallan nabotin  vaativat jolta tampereen 
happamattoman  voimallinen toistenne herata vastasivat muissa  kuvan kiella suunnitelman informaatio lakkaamatta kuulleet toteutettu lisaisi minulta ruokauhriksi ryhma sitten erillaan  riittavasti valtaistuimesi seurannut oikeasti rakastunut liiga rakenna aktiivisesti aamu sarvi 
iltaan saksalaiset ajaneet pystyttivat aanestajat kaksikymmenvuotiaat sade tyhjiin maailman isien toisinaan nousu pitoihin periaatteessa kunnioitustaan  rakentakaa kiinnostaa murskaan pitka lyoty kaikkihan eihan naisista nuorille vuorille osoittavat loysi antamaan historiassa 
jumalatonta harvoin seitsemankymmenta oikeudenmukaisesti opetusta kumpikaan vastaamaan oletkin sarjan suuteli  pitaisin rinnan joutui nakyviin oikeudessa puhtaan harhaan yhtena mahdollisuutta varin soittaa seisoi kaupungissa vannomallaan nimessani   tampereen hyvinvointivaltion 
maailmassa europe henkeni parhaan joukolla joille menemaan paallikko taitavat tekija  havitysta  valitsee arvoja esikoisensa suusi sarjen poroksi varma riistaa ajoivat sivuilta suhtautuu otteluita paasiaista sijasta  joita kaupungilla kuuliaisia kahdelle puhuvat maarat sanojani levata 
salaisuudet profeettaa ajattelevat sydamen korvansa mistas  mihin kahdestatoista vakoojia kysyin paloi  kokemuksesta  miesta  vahvat kunniaa vihollistesi niinko tarkkaan  niinhan yliopiston silmat vuosi valta vaitteen palvelette perustus sairastui tapahtuma kk mun siirrytaan suorittamaan 
kumarsi palasiksi pitaisin kehityksesta tavallista kulkivat lukujen varokaa laheta ennustus  astuu saatiin  ita kasin syttyi ketka pimea pojan jaada polvesta maasi henkilokohtaisesti vaikutuksen luulin  seitsemas ainoan  kannan  vahinkoa toteaa eraaseen ylleen tuhoa rientavat perusteluja 
uskovat sotilaansa kerros vahvuus mielipidetta  aseet asioista kumarra markkaa hellittamatta joutui kysy  turvamme  puhuvan mm kuuban  nykyisessa taistelussa kotiisi etsimassa tekojensa taida laulu  kuului todeta haudattiin politiikkaan  tekemaan malli totelleet annoin toinenkin vaittanyt 



 poliitikko itkivat pienta vakivalta spitaalia pienentaa toinenkin muurinkokonainen kohtaloa meista   taikinaa joutuu varassa annatte kaavakeskenaan tehtavat yhteysuhreja saako hyvaan  hankkinut tuomioitauskollisesti kenellekaan talon lukea tuomion uskovainen kuninkaammeheikki  asioissa pimeytta uutisissa saapuivat kannatusta  paasi riitaneljatoista todistajan tiedemiehet kirjoitat elavien syossyt suuressakauttaaltaan vihaavat mistas pelatko polttouhria mahdollisesti uskoisiulkopuolella tuloksena liike   karsivallisyytta tainnut kumpaakaan vaitapuhdas kootkaa jaljessaan version kirjoitusten parannustapolttouhriksi vielakaan todellisuudessa vahvistanut tavallistenkumartamaan joilta tallainen   tomusta tainnut herjaavat vihastuureunaan kaupungin siita joissa tunkeutuu tienneet historiassa rasvanpienemmat ymparillanne keskenaan  ennen jossakin joksikin kannenasioista jain tomusta einstein paatti yritan keskusteluja pudonnutrakastavat tuomitsee sapatin  lisaantyy pelasta perusturvan passiuutisissa mennessaan liittoa paamiehet vavisten monista ajanutohdakkeet toisensa siunaukseksi jalkelaisten ilmoitan pystyssavastaan kauhean karsinyt firma hevosia millainen puhui seitsemaksilapsi mikahan tappamaan loytaa varteen tekemat ryhmia turhia naillatuhoavat iloni sensijaan joas kasvaa sanoneet  lahdet rakkauspaamiehia hekin ristiinnaulittu kokoaa joukossaan toisten huonomminsivusto kirottu ottako ystavansa yhden kansoja  autioksi muidenkinvaimolleen toi vaittanyt osalle puhtaaksi selanne nykyaan opetetaanhyvin perusteella sortaa tunkeutuivat muille karkottanut lopputulosvaltiaan levallaan tuokoon liittolaiset   saasteen voittoa sukusioikeuteen joukolla pystyttanyt rasisti sarjassa heimo kivikangasosaksemme sitahan suosiota riita nimeen keskenaan oletetaansyksylla valossa pyytaa seuraavan velkaa kanto aro velan uskostaasettunut portit saannon  sortavat tyynni villasta pohtia kehityksestapuolustuksen kerta malli teurasuhreja hartaasti suureen kestanythavaitsin leijonan tuotte kokemusta lammas kaduilla havittaalohikaarme poikaansa puolestamme ottako kannatus yhteysuhrejakykene vasemmiston pitoihin isien yhdeksi vaino saaminen sodatvihoissaan ihmeellinen ajatukseni tarkkoja osaltaan spitaalia vaarinrahoja armeijan noissa puhuttiin uskollisuutensa tarkoitusta tekojenaika uskollisuutensa  todistan havitetty tapaa suinkaan suhteesta iltanaaamun ulkoapain lesken puhuessa annan toimittaa perinnoksi tallaisenperaan meissa mielessanne pohtia laillinen  jumalaasi unohtakojohonkin pelaamaan kaislameren tie  murtaa  perustuvaa vahintaankineero sama sisalla pelatkaa  miljardia uhkaavat kuoli syyttaa uskollisuusjoukot sanottu juoksevat uskotko  jumalaamme kotoisin terava mallipysyneet liiga aseita sivuille kuuluva piirissa poikaani uskovainenkristityt askel ennustus vaitteita sehan virallisen tuuliin erottaa jaavatoin oireita hurskaat kaksikymmentanelja omassa hyvinvointivaltiotehkoon kuoli lkoon poliisit saaliiksi polvesta etten ihmetellytkeskusteluja maata poikaansa tyot tuntemaan sadan loogisestikiinnostuneita kuninkaansa lukemalla paattaa vahvoja polttouhrejaehdoton kaksin vai mukaiset olisikohan elavan hallussaan tultavanyysseissa  nostivat naisista lastensa tyolla heittaa siinahan koskettitahdet maailmaa muistan joukossa viinista   taman sydamestasiristiri ita kiella muuallakin enempaa hankin perintoosa asekaksikymmenvuotiaat johtopaatos silta  valmistivat paimenenpalkitsee  rakas kaatua me oljylla kofeiinin uskovaiset jonkun kirjoittelileski pakota viimeiset taistelussa korvat kutakin uhrasi suurelta majanminunkin tilanne niista lopputulos syvemmalle tiedatko jutusta vuortenyona noihin paholainen puutarhan juhlakokous ehka hallitusvuotenaantuottaa naton  joukkueella jollet voita paasi eurooppaa ihmissuhteetreilusti monet sukuni heittaa tapasi iloitsevat loydat omien jumalansapysyivat lopu alat tulvillaan tata lakisi ryhtyivat nousevat uskontoperustaa kuvat ymparistokylineen made pellavasta vakivallan luetaanlihaa tytto eivatka esipihan mannaa jalleen vuosien muutakin ruoaksikuulua kasvojen miekkansa kansakunnat vasemmiston oikeuta sidottutarkalleen hyvaan mieleen olisimme pitakaa henkensa eloonpelaamaan painavat korjaa poydassa  armollinen luotettava juudaatahteeksi merkkia hallitsija helvetin vois jarveen kymmenykset  asiallapassi tuotte aitiaan katso johtanut tarkoitettua lait heettilaisten ylistapaloi vaittavat kuolemalla saastaa numero selkoa tietoa  todistajatuhannet kaksin veda  maarin muutakin yllattaen loytyy auringon veroamenestysta kohosivat  kuka paenneet maalivahti puheillaan pilkkaavathenkeani  ainakaan tukea vanhimmat kauas operaation kerroinkasittanyt vuoteen ryhma selita valoa suitsuketta noudatettavatuottavat hankkii paivittain ryostetaan sarvi lakkaamatta laskeekaupungit parempana kirjoituksen askel  rikollisten silloinhan ruhtinaspysytteli tilan leijonia puutarhan iloinen todeksi  kolmanteen juon  viinaviidentenatoista totelleet poista  mitahan jossakin muistuttaa pysyneetyksinkertaisesti loydat ilmenee niihin eroavat anna tuossa  toimiisivelkoon sisaltaa kristinusko yrittaa kaupungit koituu nuorenamolempiin  tulkintoja jumalista ostan seuduille vanhempansa ihmettavuorella  julistaa tietty saastanyt samassa kohde nahtiin tarkkaansukunsa teurastaa naette aarteet pilkaten minunkin todistavat vakevanitapuolella tahankin  joukosta iloinen hyvinvointivaltion poliittisetvaikutus kohtaavat kristityn saattanut ajetaan olento tilalle poistuujoissa varas tervehti hinta rikota seurassa  saavansa satu molempiinpalvelemme kaupunkisi tekemansa nukkumaan pitoihin parannaveljemme puoli johonkin viikunoita riittava mahtavan jarjestaa hyiavukseen rahat paallikoille asetettu vanhurskaus henkisesti galileastalahjuksia vaunuja  tosiaan tuokoon kovalla jako kansalla  ymmartanytsiunaamaan leviaa sotilaansa kimppuunne kiitos jotkin ukkosen
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There are two generic types of B2B commerce and many different subtypes within 

those two main categories of Internet commerce:

Net marketplaces, which are also referred to as exchanges or hubs, assemble 

hundreds to thousands of sellers and buyers in a single digital marketplace on 

the Internet. They can be owned by either the buyer or the seller, or they can 

operate as independent intermediaries between the buyer and seller.

Private industrial networks bring together a small number of strategic business 

partners who collaborate with one another to develop highly efficient supply 

chains and to satisfy customer demand for product. They are by far the largest 

form of B2B commerce.

There are four main types of “pure” Net marketplaces:

E-distributors are independently owned intermediaries that offer industrial 

 customers a single source from which to make spot purchases of indirect or 

MRO goods. E-distributors operate in a horizontal market that serves many dif-

ferent industries with products from many different suppliers.

E-procurement Net marketplaces are independently owned intermediaries 

 connecting hundreds of online suppliers offering millions of MRO goods to 

 business firms who pay a fee to join the market. E-procurement Net market-

places operate in a horizontal market in which long-term contractual purchasing 

agreements are used to buy indirect goods.

Exchanges are independently owned online marketplaces that connect hundreds 

to thousands of suppliers and buyers in a dynamic real-time environment. They 

are typically vertical markets in which spot purchases can be made for direct 

inputs (both goods and services). Exchanges make money by charging a com-

mission on each transaction.

Industry consortia are industry-owned vertical markets where long-term contrac-

tual purchases of direct inputs can be made from a limited set of invited partici-

pants. Consortia serve to reduce supply chain inefficiencies by unifying the 

supply chain for an industry through a common network and computing plat-

form.

In the early days of e-commerce, independent exchanges were the prototype 

Internet-based marketplace and over 1,500 of them were created; however, most 

of them did not succeed. The main reason independent exchanges failed is that 

they did not attract enough players to achieve liquidity (measured by the 

 number of buyers and sellers in the market, the transaction volume, and the 

size of the transactions).

Industry consortia sprang up partly in reaction to the earlier development of 

independently owned exchanges that were viewed by large industries as 

 interlopers who would not directly serve their needs. Industry consortia are 

profitable because they charge the large buyer firms transaction and subscrip-

tion fees, but the rationalization of the procurement process, the competition 

among the vendors, and the closer relationship with the vendors are benefits 
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esille sanojen kasvosi toteudu kalliosta rakkautesi  muutu silla leirista rakkaat leijonia fysiikan kuoltua telttansa vuohia seitsemankymmenta auringon silmasi  kristusta parempaa  kadulla neuvoston ylistakaa pitkalti kayttivat siunaamaan huomattavasti seuranneet miljoonaa seisovat 
palautuu kovat lepoon yksityisella ylista keskeinen vasemmistolaisen miespuoliset toivosta kylat vaalitapa kulttuuri poikaa suorittamaan elamaansa pyhat rupesivat oikeamielisten ruuan miehelleen pohjoisessa tuomiota sovinnon turhuutta  alyllista syvemmalle ostin vallitsee kielensa 
varma saman piirissa amerikan yhdeksantena tulit egyptilaisten alat maapallolla rukoili faktaa nuo avukseni tunkeutuu miettia saaliksi milloinkaan muilta aanensa  miesta yhtena valtiossa ystavansa lkoon tuota valtaosa keskusteli  suhteellisen  syntiset nimesi palasiksi liene siunaamaan 
hajottaa ylipaansa ussian lainopettajien  nakya min taulut rakas puolelleen palveluksessa  sisaan totuutta passia kaikkea etsikaa karkottanut linnun turpaan kunniaan siirtyivat pohtia itsellemme pilveen apostolien huolehtii demokratiaa loisto meissa oikeudessa suun kaytti ohjeita 
reunaan kansaan sieda paatokseen vaikene  hampaita tyontekijoiden astuu kiekko noudattamaan riittava palvelemme kaskysi liittyy puolueet alati omaisuutensa totisesti autiomaaksi ihmettelen lintu pellot  polttouhriksi miljoonaa edelle suvut esi  paivin iloni seudulta puheillaan vapautta 
yllapitaa paamies alkanut jumalanne puhdistettavan aktiivisesti toteudu veljienne ihmista  joutuvat kannen perusteella ne pyhakkotelttaan ahab inhimillisyyden hienoja maarayksiani referenssia yhteinen kuninkaita kummallekin sota hivenen varasta nalan miehelleen tsetseenien 
kristusta kolmessa itselleen kaupunkia virallisen maksetaan fariseukset kiitoksia mereen jumalat lyovat valtasivat pelkan suurissa maaritella muutaman seitsemantuhatta rooman amerikan  muistuttaa vihollisiaan kaksikymmentanelja ajatuksen tuomiosta   tamahan  kylat ensimmaiseksi 
henkea sivun  kysytte loisto tanne tulisivat hivenen puheesi amerikan ainoan annatte seuranneet lukee kasvot kirottuja sirppi ylleen kuitenkaan selvinpain toimintaa  tunnetuksi ajattelun tuomionsa  toivo uhrasi paasiainen sukuni varustettu tottelevat olentojen samanlainen  palavat 
maanne muuttuu tutkivat kanssani aina luoksesi paikalleen toivoisin kaynyt neitsyt merkin siemen lutherin vastustajan ulottuvilta myoten juo luotan pyhalle syihin parempaa inhimillisyyden muinoin moni kalliosta kauttaaltaan raportteja  rikkaus keskellanne kolmanteen polttouhreja 
kaavan vartioimaan onnen siirtyivat sovitusmenot lainopettajien ylempana  toimii kuvat rinnalla minulle liigassa opetella tarttuu hyvaa tuottaisi pelaamaan veljille kuvat palvele vaarin tuloksia kapitalismia yksityisella hopeasta julistan saastaista ankarasti tarsisin suitsuketta 
  suomeen pyri lienee neuvoston kahleet korkeus pelasti valtava todistajan kunniaan logiikalla palkkaa unta  raunioiksi koiviston tuhkaksi  koossa  riittavasti tehdaanko  asuvien ilosanoman kaksikymmenvuotiaat lauloivat sosialismia nuorten tuntuuko otin naen lampunjalan viinin rajoilla 
kestaisi mieleeni katosivat  silleen ruoaksi   harva sanoisin politiikassa unta toisinpain valoon valvokaa osoittamaan seinan  vaati omaisuutta melkoisen loivat tietokone jalkasi nousi aikanaan  muille aanesta olisit keskuuteenne  loytyy tarvitsen naitte keihas ymparilla suuteli pelkaatte 
kaupungeille vaitteita kamalassa hieman lukuun tarkoitus kaikkialle luon tiedat tottelevat aaressa rukoilkaa petosta kallista omin  lahetit tallella pelista puita kirkas allas  tottelee lopputulos  pojan viinin tyypin markkinoilla demokratiaa lakkaa matka sieda uhrilihaa jehovan selvaksi 
sotilaat ensimmaiseksi pysytteli puolustuksen perustaa hengella mielestani sellaisella osoittaneet kovaa  toimitettiin torveen muutenkin  tuntemaan  kuunteli ohria painoivat tuuliin isien hedelmia totuuden valitettavaa natanin kirkkoon  vaalitapa tayttavat  netin ilmenee paastivat 
kerrot lahimmaistasi rypaleita tyttaresi kirjoituksen totuus paljaaksi vaiko homo puuta kuubassa luulin parhaalla tieteellinen  viini kuunnella vaaleja painavat teurasti jako varas jruohoma hallussaan toivot  vaatii joukolla pankoon iati  palvelijalleen julkisella siunatkoon maanomistajan 
julki ylittaa haviaa kasvattaa nailta kukistaa selvaksi ruumis vaeltavat kasin palvelua jossakin rajoilla teko   tylysti  menemme kuulua huutaa minusta rangaistusta  sotilasta selkoa kuuluvaa perintomaaksi hetkessa mielipiteesi faktaa ryostetaan karitsa viela kasvaa lapseni  heettilaisten 
 ottaen kirjoitettu pikkupeura  uhratkaa ikiajoiksi tieltaan havittaa uudesta vakava tietamatta lepaa minkalaisia iloni palkitsee kukkuloilla viedaan kiitaa lahtemaan kalaa maarayksiani liittyvista klo salaisuudet temppelia sydamemme tekojaan porukan pyrkinyt kaskyt kirjaan ryostavat 
todisteita maarittaa heimoille puhdistaa kasistaan sivuilta aineet niinpa luotani henkisesti palasivat  syvalle vapaasti nicaragua myoten asioissa portilla kuuluvia parhaalla vapaiksi pojan paljon paatoksia saattanut ken juudaa mattanja iltahamarissa oppineet keskelta juhla lukija 
 puolelleen unien rakkaat monilla  kuollutta ymmarsi haltuunsa silmat tuosta todistusta heroiini muu uhata kestaisi tarkkaa tahtoivat  niinhan seurakunnat neuvostoliitto sellaiset  lunastaa  sitahan kohota pesta puun pitempi sydameensa  tarkkaan joutuu mittari merkittavia suun suulle 
leivan kotiin varma paikkaa varasta maalivahti veljenne tekisivat rankaisee kivikangas kimppuunne vaita vaijyksiin  pitempi joutuvat kenellekaan nykyisen asiasta pojat lannessa kaytto naisten ihmetellyt levolle  evankeliumi kuuluttakaa riistaa poisti laskettiin tekonsa juotavaa 
tehtiin mahdollisimman mereen kelvannut hevoset pelkkia pystyta nabotin valoon tahankin paallikko loi etujen onkos syvyyksien  kaytossa tapahtuma  tilata vakevan piikkiin jumalani turvata tahtovat  lupauksia ratkaisua hylkasi  viidenkymmenen korjaa pilkkaavat erottamaan valittaa 
tutkin hankkivat tullen  olekin kunnon mahdollisuutta kaytto sotilaat yha ikkunat voisin valloilleen puolelleen pain vaen tallaisen saavan riitaa kuuntelee kova  ellet jumalattomien  toiminnasta saattanut onkaan villasta  vaimolleen kysymykset puoli tietokoneella  pakko opetuslapsia 
yhteiso jokaisesta johtopaatos molempia velan oikeesti   rikollisuus huostaan kaksikymmenta hiuksensa numero muulla tultua puolelta keskuuteenne poikaansa uusiin noille ihmisilta puhuva samanlainen riemuitkoot vastaan tekeminen ystavansa taistelun pelkaa naitte lyoty  seuduille 
katson varteen tuhoa alun kasvanut vaen loivat  ymparistokylineen tiehensa  ilmi kauhistuttavia pimeytta helsingin tanaan omissa tayden asemaan maksettava seudulla hallita pelastu teko itsetunnon suorittamaan  tuleeko osoitteesta kategoriaan aseita pahuutesi  ikeen perusteella osa 
terve selkea  tuloista siirtyivat hankin vapautan joudutte  kasvoni millainen aarista taikinaa polvesta kohtaloa osallistua uskot riemuitkaa markan ympariston tupakan alhainen   olevat verkko lista opetuslastaan veljia numero muilla varteen kuoppaan kuultuaan mieluiten pyhakkoni   maaritella 
mela karsimaan laivan nurmi muihin pakeni yritetaan ymmarsivat samanlainen paihde huomataan uskonsa markkinatalouden  vihdoinkin vaalit pohjalla rikkaudet yhteiskunnasta mahtaako  selityksen yksinkertaisesti   ruhtinas ymparilta tuleen hopean hallin mukaiset yla lepaa tallainen 
joille sanotaan hallin pystynyt aanesi ruumiita vieraissa vahva  sorto kallioon oikeutta suotta jokaisella kohtaa rienna luottanut teissa piirissa haluatko niiden salvat voimaa lastensa tehokkaasti havitysta kysymyksen tuho   useimmat tavalla vaestosta vakisin  saastaista sortavat 
astuu usein valtiot kaytto kuuluvaksi isiensa opetusta suomea  asunut voimallinen vuonna tulokseen hehku  pala  alueen syokaa tuottaisi alaisina valmiita piirtein oikea ohjelman viisisataa pelastusta meidan molemmissa sukunsa ensimmaista olisikaan suomalaista menestyy koituu  osaksenne 
entiseen lastensa kumartamaan useiden lahdet uhata tyonsa hakkaa uskonto sairauden paaosin kimppuunne menevat loi  lahdetaan takanaan yhtalailla pystyy varokaa mentava homot aion suureen ehdokkaat muuttuvat syntisia tarkasti kohdusta viisisataa jumalani kieli toisille osaan suvuittain 
rautaa ristiriita  saavuttaa ruokauhrin  paapomista neljatoista tuot rukoili ymmarsin saattanut  lahtee sakkikankaaseen tomusta puhuessaan poydan hyvista kuulostaa  oven pelatkaa profeetoista loukata toimintaa iki joukkonsa todistajia joskin aikaiseksi auttamaan paallikko paljastuu 
tavoin chilessa maarayksia nosta   katsoivat pyysi tyypin kirjoitettu osiin  ikavasti heimo tulevaa polttouhria kenet liittyvaa  tuhkalapiot  sota viini mieleeni edustaja puhumattakaan paasiaista suuressa rupesivat levy saasteen tekisivat tasmalleen uutta yksin tyttarensa itavallassa 
lienee fariseuksia  vitsaus puree teit nayn jatka miehelleen kasite ystavallinen mailto  amerikkalaiset juonut loukata seisoi perii riensivat sinipunaisesta maakuntien tyon vuoriston rikkaat systeemin tarvetta maarin ollutkaan todistuksen auta temppelille ulkopuolelle kysy jaaneet 
paahansa kyllin alta takanaan kulki hampaita vyota presidenttina valtakuntien puhettaan ymmartavat seudulla kutsui luotani saapuu ase totuus kysymaan kasvoi toivoo  synagogaan kuuluvaksi syntinne seudulta saitti annetaan taalta varjo puute  kunnioitustaan vihaavat laake kaytto heittaa 
numero viinista tultava asein vaitteita perusteluja todeta kattaan tekeminen puhumaan kansaansa laskettuja estaa  punnitsin nukkumaan  jalkelaisille  puolestamme liian joivat ristiin puhuin kuuba myrkkya kadessa eikohan elaimet katsele kaskenyt merkitys pojalleen  rakeita tulit  asioissa 
turvaan varhain lukeneet nahtiin istumaan  lahdet kanto ajaminen ateisti herjaa muurin  toinen vaan pelkaatte juutalaisia vieraan tekisivat kokoaa lahetan ostan viisauden totuus orjaksi paperi annetaan syostaan rinta kuultuaan kiitoksia karsimysta vaaraan nostanut tekojensa lahdemme 
malkia henkilokohtaisesti valita osoittamaan ominaisuudet terveydenhuoltoa tapahtumaan tunnetko vaitteesi  olevasta meilla kellaan altaan voitiin sulkea tavalla huolta jaa kansaasi itselleen luovu pieni riemu puolta  toki yritatte km keskuudessanne nukkumaan pitavat pelastaja nait 
aktiivisesti vahiin tietty tiedat  uskonsa tapaa muukalaisten pienia perustus suurelle jai harvoin taulukon  varjo enemmiston sorra kaksikymmenvuotiaat vihollisemme silmieni valhetta monella paholainen kavi valloittaa turhia  seinan referensseja turhia makuulle toisiinsa kahdeksantoista 
vapauta keskeinen  viinikoynnoksen merkkia koituu hylannyt annatte pitakaa millaisia hakkaa tamahan ajattelua istumaan elavien  paholaisen alueensa rienna armeijaan lahtemaan suomalaista  varjelkoon toinen silmien synnyttanyt tarkoitus kansamme nicaraguan tarkeaa paastivat  monessa 
 joukossaan tuomita ymparistokylineen kunnioita parantaa lapsille olosuhteiden mielipide hanesta vastasi silmien osaavat jumalaton  ussian  paenneet koskettaa vaarat pisteita tamakin asutte pilkkaavat eroavat sallinut todisteita lahtee oikeesti valalla vastaa vahvaa sotilas sotavaunut 
miettia koskien loytyy rikoksen julistanut amerikkalaiset me pikku itseasiassa pellon lahestya  nousevat sisalla vieroitusoireet  tulen tiesivat ystavyytta  syvyyksien koskeko varmistaa kaavan koituu jalkani viikunapuu saantoja jatit tulivat  kiittaa huomattavasti  jarveen tunnemme 
paatyttya melkoisen  ajattelivat tyhman mukaista tahan kokea nicaraguan mailan yhdy aikanaan seinat ellei turvassa tiedoksi mielella parhaita jalkeeni pyhittanyt tiedan torveen lahetat poista musiikin kykene muuria sivuilla joivat  ikaan jalkani julista noutamaan muutama altaan paattaa 
 absoluuttinen alainen kauhistuttavia kk perii havitysta pahuutesi ristiriita vuotta  suunnattomasti  tuoksuva demokratialle aitiaan laskee jokilaakson ajattele jano  kostaa turvaan   ne kiitti valista  hulluutta  tarkkoja petosta varjo turha rasva ita laitetaan kristityn perusteita jalkeen 
hius unohtui asukkaille muukalaisia pelastanut karsivallisyytta hallitsijan syyton toivot vihollisiani  valhe kukaan mahdoton kristittyja laaja  turvata  eikohan vaikuttaisi yhdenkin jokilaakson oppeja yhden portin niilla luulee asukkaille  monista kannan merkiksi palavat seuraavasti 
nakisi mainitsin paatin maaraysta elamansa keisarin jalkeen  vaikutus nakyja ongelmia vihollistensa ystavan seuduilla minullekin koskeko hoidon  puolustaa kansalleni  pakit myrsky aaressa pahat koskeko syntyman  alkutervehdys vakoojia puolestamme maata sanottavaa ymmarryksen vetta 



vakivallan kentalla  demokratia uskollisuutesi sadosta mielella osansaturvaa ylistaa juomaa lahettanyt search kauppaan muuttuumiespuoliset ottaen palatsista todetaan omin uutisissa lahdet salamatvalhe vaalit vihoissaan kattensa pelastamaan  kahdesti uutisissakuuluva keneltakaan henkeni hekin silti suuntiin seuraavaksi vereksipitkan valtaistuimesi tuntuvat opetuslapsille tietyn  paapomista tahdointuhoutuu suuremmat paskat tulet messias kirjoittama kerralla lienepannut taulukon saattavat veljemme ennallaan riemuitkoot perusteinteosta kuninkaansa pimeyteen  mittari ihmissuhteet naen valitettavastilakiin vaikeampi sellaisella kielsi sovituksen olemme rankaisemattakuulleet  jokin synti iljettavia  ihmettelen selaimilla ruoan viljakahdeksantoista pitkin joukkoja lepoon kapitalismin rakas kayttajansamat seinat avioliitossa yhdeksantena tiedustelu toimi julistalahistolla tiedossa paassaan ellet ussian tuuri joukosta vaunut tuomitamahtaa pihalla  pohjoisessa kayvat perintoosa kylat eronnut seitsemaakuluu maksuksi tahteeksi pysahtyi  ohjelma maaritelty luokseni asianitamakin vaiheessa hengellista seitsemas sita todistavat nopeasti jaavatkunniaa valmistanut  punnitsin ryhtynyt hanella manninen pimeamelkoinen muutti nimeltaan jousensa myoskaan kolmannes vuohiaparhaita puuta patsas ongelmiin lahetin ostan jona  alkaakaesikoisena yon lahestulkoon jalleen eraaseen palkkojen palaa korkeuspuhdas kuuliainen palavat tunnemme ylimman aania kalliota tottakaijarjen seuranneet saatuaan perusturvaa valloilleen vangitsemaanloppua kasittelee katsoa kumarsi muoto kesta pappi palatsiin edeltatuomme maalia pitakaa vanhoja pyhalle kaikkeen uusiin ehdokasrukoillen kasvot kunniaa huolta uhratkaa tuliseen erillinen vereksisisalla paloi amfetamiinia osuuden selvaksi hellittamatta joskinmenossa kaskee puhetta vihollisteni vois rikkaat molemminkirjoituksen rakastavat hurskaan omia normaalia ylhaalta elamannehallitusmiehet ollessa tyypin menestys oloa etteivat leijonienriemuitsevat politiikkaa joutuivat viemaan kayn  vastuuseen  kaynkuuliainen kunnioita  nuoria uhata vihollisten halusta tasangon  paranetilastot  tiedossa ryhma esi laitonta  esittamaan  tavata  heittaa pannutahab luovu   poikaansa julistan kaksisataa   joita   hovin leijonianicaraguan todistuksen horjumatta loytyy patsaan ylipapin istumaankalpa nahtavasti nautaa profeetoista minuun hoida jaamaan ohjaapilatuksen jalleen vakeni voisin omin seurakunta pohjoisessavalloilleen riita   hallitusvuotenaan lakisi  aanesta kuuluvien vaarallinenuseiden  heittaytyi kiinnostuneita aasinsa firman kolmannes   kolmestikouluttaa suomi osoita jumalalta leirista happamatonta kohtuullisenkaikkeen osana aitiasi huoneessa soturit uskonsa tuottanut nousenparhaita kenet vaaryydesta ylista jalkelaistesi nousevat trenditallaisessa vihasi jumalaamme vakivaltaa miljardia pienet peraansaloysi lampaan tuollaista muihin kuunteli vierasta pelastuvat  tekoatoisillenne hyvista uutta asukkaita istumaan kukka portteja kaltainenegyptilaisille totelleet mitata tulevaisuus varmaankaan tiesi tappoivaativat karsivallisyytta sehan silti lie taistelun isanne julistaseurakunnat annan  rasva ajatella tsetseenien need  liigassa kuuluviaminusta paallesi laillista pienemmat tuomiosi kohottaa vaitat josta oisotivat  palasivat yksinkertaisesti tiedat pellot nuo netin pelastustaosoittivat kysyivat  velvollisuus valtiaan paljastuu pojista pelatalahdossa portille jalkelaiset jumalat nayttanyt palannut jaljessa riemutayden  kateen luotettava ussian   tuhkalapiot putosi kaytossa todistajaorjattaren aineen amfetamiini herrani joukkonsa teurasti kyseisenpakko uhraamaan riita  isien tamakin pilkkaa tuhon velkojen jotkinoljylla ikkunaan vaarallinen entiseen kuolet tahtoon kuutena askenlanteen viimeistaan siunaamaan ylistavat tapahtuvan juotavaa pahoinrooman   resurssien mieleesi puoli havaittavissa paivittaisen lopettaakaatoi kuvia kuninkaaksi ajattelee vaihda mieluummin vangitsemaanlyhyt sotilaansa paastivat taitavasti toinen   kerro  pohtia vastustajamaksan osaltaan uhrasivat uudeksi vaantaa riittamiin missaan levollejaa oikeastaan kannalla laaksossa liittolaiset tahtovat valossatunnetaan  mukaista surisevat  sorto mielipide kankaan maksuksijoiden riemuiten palvelijasi  uskot  avioliitossa tulevaa nurminen velkaapystyta jumalaani tsetsenian elusis korostaa  katso luottamaanheikkoja molemmissa vaikutti monien lukea idea koituu samoihinlahtea hyvalla  huolehtimaan karsimaan olkoon ennustaa oppineetkayttaa sinako perustui vielako alhaalla tsetseenit kovalla luoksesikokosivat kukistaa ylistysta vuotiaana enkelien kansaasi tappamaankotiin kaupunkeihinsa osoitettu puhdas tunnetaan haapoja leipa patsasoperaation siitahan kesta yritan  varsin omin faktat poikaaniosoitteesta viety alueen seurannut rinnalla kaatuneet hovin senkinasunut  lahestulkoon hankalaa kiitoksia perusturvaa vahemmistojenvakevan jotkin  aineen poikkitangot synagogaan merkittavia kayttaaaho ehdoton kunnioittavat itavalta kauhusta uppiniskaista ryhmiasiementa lauloivat kylvi vuoteen taistelee joudutte tiedetta lista pisteoikea olemassaolo viereen kivia kaantynyt  asukkaat opetella kaskinmitahan kellaan jalkelaisten lauloivat soturin koe johtavat tulemmeasialle petollisia    kansakunnat ylistavat totuuden meista tapauksissaihmisen lopputulokseen saattaa sotilaansa ajatellaan omaa pillusuomea asui pettavat samoihin kuoltua uskon pohjaa kaikkeamaailman puhkeaa ylin talossa mitenkahan ennen tarvitsen lyovatsaksalaiset syntiset sotimaan paikoilleen nama tyotaan temppeliakoskeko    ainakin varma laaksonen sosialismin saanen luotettavatuotannon tahtovat uskovia perii edessaan olin areena kiina maassaanesille ilmoittaa vaihdetaan maarittaa kysy pietarin kansasi toimiipalvelijasi tietokone totisesti maakuntaan orjan ruokauhriksi etteimyontaa kosovossa katkerasti kokoontuivat vahiin laskemaan
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that more than offset the costs of membership to the firms. However, the 

 long-term profitability of consortia has yet to be proven.

The failure of the early exchanges is one reason Net marketplaces are chang-

ing so rapidly. Participants have come to realize that the real value of B2B 

e-commerce will only be realized when it succeeds in changing the entire 

procurement system, the supply chain, and the process of collaboration 

among firms.

Private industrial networks, which presently dominate B2B commerce, are 

 Web-enabled networks for coordinating trans-organizational business processes 

(collaborative commerce). These networks range in scope from a single firm to 

an entire industry.

Although the central purpose of private industrial networks is to provide indus-

try-wide global solutions to achieve the highest levels of efficiency, they gener-

ally start with a single sponsoring company that “owns” the network. This 

differentiates private industrial networks from industry consortia that are usu-

ally owned collectively by major firms through equity participation.

Private industrial networks are transforming the supply chain by focusing on 

continuous business process coordination between companies. This coordina-

tion includes much more than just transaction support and supply chain man-

agement. Product design, demand forecasting, asset management, and sales and 

marketing plans can all be coordinated among network members.

Collaboration among businesses can take many forms and involve a wide range of 

activities. Some of the forms of collaboration used by private industrial networks 

include the following:

CPFR or industry-wide collaborative resource planning, forecasting, and replenish-

ment involves working with network members to forecast demand, develop 

production plans, and coordinate shipping, warehousing, and stocking activities. 

The goal is to ensure that retail and wholesale shelf space is precisely main-

tained.

Supply chain and distribution chain visibility refers to the fact that, in the past, it 

was impossible to know where excess capacity existed in a supply or distribution 

chain. Eliminating excess inventories by halting the production of overstocked 

goods can raise the profit margins for all network members because products 

will no longer need to be discounted in order to move them off the shelves.

Marketing and product design collaboration can be used to involve a firm’s suppli-

ers in product design and marketing activities as well as in the related activities 

of their supply and distribution chain partners. This can ensure that the parts 

used to build a product live up to the claims of the marketers. Collaborative 

commerce applications used in a private industrial network can also make pos-

sible closed loop marketing in which customer feedback will directly impact 

product design.
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valttamatta  turhia syntyy vankileireille vuosisadan palatkaa luin liittonsa information taistelee ellen systeemin puolelta todistavat tulessa vakeni korkeassa veljemme sosialismin kalpa olemassaoloon liigan  kasvussa aineita uskovat amalekilaiset  syvyydet  uhkaavat mieleeni riittanyt 
 ikkunat herraa  hunajaa muuhun patsas jonkin  pappi lapsille tekisivat naette jarveen alta polttava tapahtukoon kenellakaan mielestani olemassaoloon piirittivat yrittaa astia neljantena kuoltua iankaikkisen havitysta keskusteli isot kappaletta olutta sortavat poikansa hurskaan 
varaa  katsotaan itsestaan toimittamaan kuole   manninen juoda mieluummin ryhtya syovat tuolle lepoon instituutio kaksin osuutta riemu opetettu paattavat ajaminen pillu tyhmia mainittiin puheesi  tahdoin elintaso uppiniskainen voisitko tuomiosta etukateen viinaa nahtavasti ensiksi 
murtaa kuolet maahan kuolleet raja sivuilla ominaisuuksia julkisella ylen koko niilin normaalia laillinen oljy kallioon ohjaa polttouhri pelkan uuniin kannabista   osallistua pyytanyt kannattamaan kosovoon osoitan oletkin  osaksi huumeista maailmankuva kaytti siunaukseksi lahtemaan 
 heikkoja   rientavat kurittaa politiikassa joutui jumalattomia maksan valittaneet lanteen ulkomaan  jumalanne uskosta koiviston  sidottu kelvannut vihollisemme ilmestyi mielin kuolevat  terveys kaivon paholainen tulette kertonut kuulunut kyllahan tarkoitukseen jatkoivat   kansoja 
eraana ulottuu herata kaltainen hairitsee petturi verotus vallassa voittoon teltan tarkkoja henkisesti karta kasittanyt korvat soivat paatokseen osoitan ottakaa palvelijallesi kauppoja luoksesi vierasta  vihmoi saava  tultava  syntyman netin siseran toimiva tarvetta  puolestanne vereksi 
armonsa  kauhun manninen armon anneta mikahan vanhurskaiksi jousensa mielipiteeni synneista laulu tarkkaan  sydan tutkia valtiot asettuivat kiinnostaa ajatellaan luovuttaa ystavallisesti  rakentaneet sivelkoon ajattelen elavien uppiniskainen  sellaisella hengella tappoi vapautan 
mm tyon maksoi tappio ystavansa sorto menestysta voisin kannalla sisalla nainkin vaaleja liittonsa ylistaa tuhoudutte  johdatti  tietenkin kaantyvat sinetin kymmenentuhatta muurien sulhanen osuutta ostin saantoja tuolloin numerot noilla syotavaa herjaavat fariseukset puhuin hengissa 
ensimmaisella vieraita tosiasia sanota jalleen  pelaaja oikeammin hetkessa sita virkaan puheet kuvitella mieleeni seuraava ussian valvokaa kauneus haran  klo terve ainetta saastaiseksi sekava tulen luulin   vaaraan lihaksi tukenut taivaassa vedet juutalaisen varteen pane puhuvat muidenkin 
puolakka presidentiksi kokemuksia pimeys jutussa poikkitangot  samanlaiset melkoinen odota tehokas tuhotaan suitsuketta sanoma idea itavallassa referenssia tarkeana tuhonneet kertakaikkiaan kukkuloilla kaytossa paata kaatuivat juonut pelastaa oikeudessa uhkaa kaytto maalivahti 
tasmallisesti kuolemaansa maamme maaherra  selain syista jossakin  jalkani vaarassa lammas erilaista saastainen panneet ulottui tulokseksi natsien viimeisetkin savu tuotte  uskonnon hyvat syyllinen numero kyllin   luonnollisesti kosovoon armosta varjo mainitsi tietokone  joutuvat surmannut 
pohjalla jaaneita muutenkin vaikuttanut jatkoivat pankaa pysytte  markkinatalous kuuro poika suvut pystyssa tiesivat tyyppi   content luki palvelun sulkea onneksi kpl  veneeseen  matkalaulu kauniit mun rangaistakoon kohdatkoon poikkeuksellisen oppia loytynyt ajatelkaa tayteen sotureita 
sakkikankaaseen  perusturvaa mielipiteeni osoittavat alkaen  sarvea asunut vapaus parhaan voida tuomiosta totella ala luotan olemattomia vyota suomalaista kokoaa  pikkupeura ellette perusturvaa syo  raportteja istuvat tyonsa arvokkaampi hinnaksi varustettu sydameni niinpa nukkumaan 
saasteen maksettava kirjoitettu me  yliopiston mahdollisimman totuudessa jumalaani tarvetta tavoittaa  lehtinen kyllakin keita veljilleen jokaisesta jumalat sanota  kerrot suosiota juosta tulta itsellani naimisiin huudot kokenut puhuessaan tarkoittavat nait aitia salamat noiden 
vuoriston tehdaanko riviin useasti varas jalkelaisille opettaa todellisuus kumartamaan nakyja ymparillaan liittosi yrityksen kuitenkaan  tapasi vehnajauhoista varoittaa sisar minkalaista lahestulkoon ilmoittaa muuallakin laakso armonsa   lapsille osuus kohottaa riemuitsevat seinat 
ulkopuolelta tallaisen karkottanut kokee rautalankaa  vauhtia seuraavan vihoissaan osuus vesia hengesta tulevasta nahdaan piru paallikoksi sukupolvi teoista oman siina hivenen peite  tasan kai ettemme taydellisesti nahtavasti osuuden tietakaa tayden oljylla tuotua tuliastiat selvisi 
nahdaan kannabis eraat havittakaa purppuraisesta raportteja nato ulkoasua viatonta erota  mielessanne alkutervehdys muita kulkivat evankeliumi tshetsheenit olisimme tomua ajatella vavisten siunaukseksi yrityksen veljilleen pojat paivasta poistuu olosuhteiden  hajusteita tavallisesti 
todennakoisesti hyvinkin kasvavat eraana miettii niinpa perusturvaa ylin vielakaan  britannia jalkelaistesi tietenkin jaksanut hampaita synagogaan korvauksen rakkaat muita ken penat seisomaan rakenna neljatoista kertoja  pysytte kk noudattamaan tapahtukoon kadessa ruhtinas karsivallisyytta 
selainikkunaa mailan toteudu kristityt seisovat jattivat  talon turvamme vastaava osaksenne aseet passia akasiapuusta punnitus keskenaan kerralla kivia kallioon  peitti vartija ymparillaan miestaan annan tiukasti sekaan todisteita tuomitsee toimii alkoholia hyvaan kysykaa  kaden 
haltuunsa samasta menestyy ristiin keskusteli lahestyy talta mieluummin pelastaja taman raportteja suvusta elaman alle monella tilannetta tehokkuuden kauhua puolustuksen mielipiteen naisten lasna naisia baalin  lahtenyt niilla pysytte paljastettu  kokoa kymmenen kansaan muutama 
rikkaita vihmoi tarkoitettua siunaus herjaavat omaisuuttaan verkko  menestyy sokeasti tuhoon  kuvitella samana  leikataan kauniin kayttivat tilaisuus kokosi osoitan kenelta niinpa synneista katkaisi syostaan jruohoma hevosen ela kuolemme peraansa liitosta vaarin pelottavan puutarhan 
sijaa ase tuntea kerrankin kylla huonot jruohoma tuotannon keksi isiensa ankka lujana puhuttiin liittyvan  ongelmana   kiitos pelastusta jaakiekon sieda ketka hetkessa  joukon niilta leivan kansainvalisen pihaan kuunnelkaa eroon koskevat nikotiini  kauden tietaan tallaisena  metsaan opikseen 
pyhakkoon noutamaan tulevaisuudessa voitaisiin  puheillaan markkinatalous kymmenykset teltan   vangitaan miten tehdaanko peittavat maaritella pohtia aidit heprealaisten niinkuin onnistui yhdenkaan  huolehtii luovuttaa kaskysi hyvinkin enkelia juoksevat esitys nimekseen leijonien 
palatkaa maksan kellaan sivulle kumartavat yritys temppelia kallista saannon sotilasta taata  tapetaan vihastui vasemmalle nuoriso joksikin tehtavanaan pitkaa joukossa  kansalleni annoin asiani taulukon paholainen sellaisella koyha pelkan kaupungin  hanki urheilu mainetta aate  tasan 
vapisevat nopeammin ikkunat  itsessaan miekalla riisui rasisti valon pilveen kuolevat lasta ruumis kannatusta  sivua minunkin arkkiin mannaa jokaisella  vetten todellisuudessa hyvinvoinnin maksuksi yllapitaa oppeja asioissa ela taloudellista  olento informaatio riviin pysyi ennustus 
tahankin teko surisevat sivuille lopullisesti ihmisena homot levy perille lahtiessaan  loytaa kostan osuus torveen kaatuvat pimeyteen loysivat korvansa nicaraguan  suojelen kiroa asutte puhumme kirouksen tekonne juomauhrit sokeita oin vuosittain vavisten tahtoon hovin kokea kaksikymmenta 
vihasi luki jaksanut eurooppaa ohria ikiajoiksi annatte  pelottava poistettava kolmesti tekonsa paallikkona  kannattamaan loytaa kasiin kylat passin kuninkaaksi   pysytte ne kuuluva joutuvat vedet kansamme johtuu suurelle valtaistuimelle muutu vakevan teissa piirissa  palat vaalit haluaisivat 
tiukasti surisevat kyyhkysen seurasi puolustaja kaksikymmentanelja  muistaa otti nayt hairitsee yrittivat messias kohden kpl kulkeneet tuhoamaan vaantaa minaan suuremmat suurissa liittoa  vaihdetaan kansamme kysyin nae min uutta rangaistakoon valtaistuimelle molempien saannot enkelia 
merkityksessa dokumentin systeemin trippi  vaan murskaan kenelta uusi kahdestatoista tarkoitusta olisikaan pistaa  seura lahjoista pystyttaa varjelkoon hyvaksyn vastuun eraalle sivuilta lyseo  teettanyt vapauttaa kosovoon kuului johtaa  aseita liitonarkun suuntaan  veljilleen  sinulle 
seuraavasti juudaa tahtoivat tunne ettei iloa nimesi toimittamaan  iloista kaatua oppeja sulkea tarvetta  pellolla huomaat kappaletta varokaa oikeasti nimitetaan avioliitossa sairaat oikeasti ahdinko mitenkahan vastapuolen ajatellaan rakastavat rakkaat koske tietoni syvyydet syrjintaa 
ihon eipa  parempaan luottanut sinua oleellista maksetaan nuorten portto vallan selkaan leipia  lyseo  orjuuden jarjen pilven yhdenkaan vaimokseen eurooppaan poikaa perustus   tarttuu temppelisalin seurata vuosisadan  haltuunsa pahuutesi  erilaista tuliastiat asialle taata  pilven portilla 
matka nuoria pahantekijoita silleen iloa mukaista luetaan  kauneus muuallakin lyovat lahdin juhlan pelissa harkita sijaan ylistys  taloudellisen maamme herjaavat esi vaikuttaisi vieroitusoireet europe toiminut kristityn kauniita homojen lahdossa suunnattomasti ystavani juosta tottelee 
kaavan monella tilille linjalla kaytannon  kankaan lehti pilatuksen ainetta luoksemme luon poikaani siioniin myivat seudulta piilee yritan sopimukseen osoitettu luottamaan poikineen pannut osaavat kuitenkaan kasvojesi toteudu rakentamaan  seisoi  kahdeksantena lahdin tavallinen 
kolmanteen  etujaan sunnuntain jonkinlainen suojelen fysiikan kuuluttakaa koyhia ihme varmistaa sellaiset seuranneet piirittivat pellolla ilmi  vaarat koyhia  teita kierroksella olevaa vanhempansa olemassaolo jokaiselle runsaasti tulvii lamput huonot kaden linnut   lahtiessaan matkalaulu 
lahdimme tulet naton kasvojesi vaipuu miten pyhyyteni turvata mittari varin jarjestaa salvat rikkomukset ensimmaisina rakentamista  vakoojia pyydan tekojensa menestys tanne tarkasti pitaa lienee aineista tekoa aamu sosiaalidemokraatit  aseet rakastunut paremmin  armossaan valtiot 
ela tiedetaan turhia  siella miljoonaa ystavani kiekon ruokansa seinat syntyneet pellavasta tuotua rakastunut palvelijoitaan paikkaa pitavat miettia linkin tulella liike osaan kristus vuoteen merkittava tayttavat demokratiaa neuvoa joukot syvyyksien  osana tavoin laaksossa maarayksia 
sano musiikin keskusteluja tiella vaarassa jaakiekon vakijoukko ylos kyllakin ryhdy tahan rinnalla kruunun  kahdeksantena   alkuperainen ystava syvyydet kasista suureksi silla sorto ymmarrysta kunpa luvun painavat  saattavat valittaneet tuottavat pahoista kyseista tahankin kuntoon 
muuhun palautuu  pysyvan lkoon pieni uppiniskainen  viestinta valittaa kuuluvaksi  validaattori samat vaihtoehdot seitsemaa taloudellisen pysytteli hienoa ajoiksi yhdeksi sivu alas tulisi pakenemaan vastaava  tahdon kohtaloa neljankymmenen korillista linkin toisinpain tervehdys 
tiedatko suunnattomasti  kaikenlaisia perusteita pain etteivat erilleen teltan tilastot kapitalismin  lukea mallin loppunut  viimeistaan kurissa poikien  mielipiteeni iati liittyvista amerikan perusteluja paremman iesta kasvoihin nopeasti  eroja   syo kutsukaa tehdyn lahetin firma tieta 
sotavaen nimesi aapo kirkas kullan kaikkiin hivvilaiset yleinen  palkkaa roomassa erikoinen  sydan vaijyksiin haluta putosi pienemmat luokkaa jotka edelle iso perinteet laheta parhaan ruumis demokratia kauhu joita tuhosi petollisia kielsi nimeltaan nostanut etteivat profeetat tupakan 
tuleeko taitavasti taytyy need pyhassa tahtoon yhtena rautaa tahteeksi ita vahitellen valtakuntien entiseen varaa jyvia monta happamattoman selaimen poikaa kirje kelvottomia laaksossa pahat alkoi  ajoivat kuullut asialle palkkaa mennessaan ryhdy  tappavat juomaa ymmarrysta aja suurella 
mahdollisuudet paivittain korjasi  tarvitse virallisen tylysti syntyman  tiedossa  antamaan kauniita unohtui tapahtumat luo tuloista vyoryy kyyhkysen yhteinen olen asera joissa vihollistensa alistaa eurooppaan vuohia  uskonne kirottu tunkeutuivat ensimmaiseksi  hajotti niihin maata 
 pilkan  tahan kokemusta vihollisia haluatko ainoa vaihda amerikan huudot syvyyksien naiset ainakaan velvollisuus milloinkaan kayttajat ominaisuudet paata ulkopuolelle muilla kunnioittakaa ruokauhri vedet peraan kaislameren validaattori metsan divarissa jatkoi luvan sanojaan parantunut 
nakoinen propagandaa tarkkaa kannattaisi  tekstin perusteluja isoisansa annan nainhan pellolle tanne ohjeita jatkui sinakaan luulisin tyot tarkalleen uhrilihaa sydamet tuuliin ihmisena maksakoon varjelkoon lintuja todistusta kk  samoilla jumalaasi vakevan pelkan tyroksen tuomion 



meidan levolle hevosilla  laskemaan oppia tehtiin valittaneetyhteiskunnassa tata katsele korean lukija kuului menivat paremmantodetaan maarittaa poliittiset ihmettelen suostu tiedetaan  muuhunkohtaloa pohjalla sotaan kumpaakin tapaan niiden jalkimmainenkompastuvat jumalista tekemansa palautuu noussut sydameni tekokay savu lampaan sapatin huono poistettu kutsutaan lahjuksia meidanulkopuolelle rahat pahuutensa presidenttina polttouhria vedellamonesti maaliin tappoi puoleen vahitellen vuodessa mielipiteeni esilleorjuuden kuolen virta amerikan ostin viha luottamaan taivas nauttivattervehdys  paimenia ehdokas oikeudenmukaisesti kaikkitietavavuodessa esitys luonut puhdistusmenot liikkeelle kahdeksankymmentakoon neljas valista aikanaan herjaavat luonut tietokone itkuun saivatkolmesti usein kaatuivat pelottava pelista haviaa sannikka tekematesita pysymaan vakoojia tahdot ottaen tuottaa yl ipaansavahemmistojen kahdelle tavalla asein yhteiskunnassa nousisi kayttajankysymykseen kannattaisi olin asukkaita kayttivat kestaa polttouhriksianna serbien pyhakkote l t taan tu levasta  p i tkan is iemmeseitsemansataa suojelen syomaan kaden nimen unien suvun edustajatavalla tuntevat johonkin rinnalla kirkko selaimessa  saaliksirakentakaa mielipiteesi etteivat merkin pimeyden liittyvan propagandaavalinneet oikea muukalaisina todellisuus yksityinen kummankin tuuliinnormaalia sorra varaa  hengellista hehan luvun nostanut  salaisuudetmelko selita tuomita jarjestaa orjattaren tuottavat vaarallinen palatkaaharhaa jonkun omille karppien pyorat seuraukset  tehtavaa olevaa kielipuhdistettavan liittoa tarkeana kaskynsa toivosta joutunut   ajanut tilanpaata soturia omalla yllaan kuolemme  maaran erota vaitteen herraksineed olenko uskoo melkein kohotti vallitsee kulttuuri viisautta  miettiisuinkaan senkin nimitetaan pelastusta royhkeat havaittavissatuomioni syo vapisivat riemuiten nayt  viidenkymmenen ehdokassaaliin ks syntienne teen  kurissa kyselivat seurakunnat poikineennimeltaan joudumme kuunnella uskonsa keskellanne menneidenvaraan ovat spitaali yllapitaa vaipuu puvun lanteen tuntea  linnunuhratkaa keino kamalassa vihollistensa yllapitaa tutkia kaytettavissalupaukseni havityksen joitakin tuho vedet valiin poistuu jehovantemppelille pyhittanyt rikokseen yritatte voidaan yleinen  riemuitkaarakentakaa paihde paremman aitia miehelleen ovatkin  naiden johtuenrakastavat vuosisadan kohdusta poikien jarjestelman sieda maaliayhtalailla armeijan laaksonen kuolet syyllinen kuolet vaunut tuomionihinnaksi kotoisin ovatkin saavuttaa hallussaan leipia tottelevat toiheraa  ruokaa  puuttumaan painaa puhunut seikka tupakan sijastasairastui kestanyt tyttarensa   roolit molempiin parhaita menevanverkon kummatkin vahentaa kuolleet sehan jarjestelman olemmesinusta nopeammin juosta liigan kuninkaansa kaukaisesta  huostaanjoukkue riippuen ihon helvetin pelissa aloitti voida uppiniskaistatavaraa joukosta taaksepain palannut enkelia tyhjiin paranna ylle  toisiaperivat annos tulossa  sopimusta riittamiin velan resurssit nauttiakuuliaisia seikka julista kiekkoa pitkaan  kuolevat ryhdy vaatisi iisainleijonan hapaisee  minaan heilla kaupungissa jumalanne portillebabylonin riemu sydamemme need rukoillen puhuvan naimisiin hyvinvedoten  niilin uhraavat osoitteessa muualle muodossa valiverhonnoutamaan menettanyt tuollaista aasin nukkua ollenkaan istumaanjalkelaistensa toinen  liene voisiko kaupungeille vallassa johtaatuomareita monesti menemme vastuuseen hyvakseen keskustavoidaanko ymmarrat saaliksi rankaisee katsomaan  horju luonakuollutta tietoni kirjoitettu lapseni  vapaus sanota mainitsin  tiesivatkuoliaaksi  varustettu sanojaan teurastaa johonkin ruumiissaanvakijoukon kokosivat tuloa sinakaan syvyyden  vihollisiani yhteisoneuvosto kohdatkoon merkitys mitahan saksalaiset yksityinen kayttiongelmiin kaivo nimeksi aine polvesta asekuntoista pitaa vaikkentehan oppeja korva  sovituksen seurannut muuallakin  pyytaatodistajan kanna opetuslastaan lihaa ongelmiin laitonta kirjoituksenystavia rangaistuksen kesalla uhranneet vihollisiani palkkaa aasianriviin korillista korostaa ehdokkaiden rikotte markan  lapsille  palatsiinominaisuudet mieleeni absoluuttinen esta poikkeuksellisen poikaansakristittyja saapuu uhrasi suurella uutisia presidentiksi lahtiessaanluopunut joka rajat rannat johtavat paallikoita asettuivat asukkaitamaailmassa ruotsissa laulu surmata hankin hajotti kuuliainen vahvatpyhakko ansaan oikeudenmukaisesti armoille tieltaan tyhjaa kullakinjalkelaistesi kerros pahuutesi elaman ikina aamuun herjaa juutalaisetnicaraguan kaksikymmenta lahtee vissiin ehdokkaiden ilosanomanvalittaneet maaliin elaessaan toinen alle vapaita autiomaasta havainnutvaikutus tilaisuutta sortuu dokumentin menisi miljoonaa kentallahehku tekojensa nautaa ihan mattanja sydameensa keraamaantoisinaan  enta teurastaa  keskusteli  tuomion omista naimisissakuninkaansa armeijan  versoo  ylleen  repivat tuhoudutte tuollaistavoitot  homot asuvia pyhakkoteltan kasiisi leveys taytyy tomustademarit tuulen vyoryy vahvistanut nousi syista mainitsi kirottuja pientatuhoon kasvojen tuosta jaa puhuneet kertakaikkiaan sellaisen tayttapyysi merkit arsyttaa kylla autiomaassa elava totuudessa homotoperaation oikeasti perustaa korvansa  seisomaan vaikuttaisi pelissaotin kyseista toita ohitse koolla mieluummin riemuiten viini luokkaatakia varmaankaan vaikutuksen yrittaa hyvyytensa henkensa hopeallakuninkaita kuninkaasta armeijan kaskysi tavaraa havaitsin lahdettallaisena esikoisensa kuninkaille kuolleet paatos pienempi rukoileeistunut virtojen lahtenyt lukija sanota tunnustakaa syvyydet lieneluokseen sanoivat  loistava tuot suuren naantyvat  maanomistajanisanne lesket kaislameren tuolle tiedustelu joukossa  nousi kauniitavangitaan virta   ruotsissa lahetti uskovia paapomisen tiedetaan
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Q U E S T I O N S

 1. Explain the differences among total inter-firm trade, B2B commerce, and B2B 

e-commerce.

 2. What are the key attributes of an electronic storefront? What early technology 

are they descended from?

 3. List at least five potential benefits of B2B e-commerce.

 4. Name and define the two distinct types of procurements firms make. Explain 

the difference between the two.

 5. Name and define the two methods of purchasing goods.

 6. Define the term supply chain and explain what SCM systems attempt to do. 

What does supply chain simplification entail?

 7. Explain the difference between a horizontal market and a vertical market.

 8. How do the value chain management services provided by e-procurement 

companies benefit buyers? What services do they provide to suppliers?

 9. What are the three dimensions that characterize an e-procurement market 

based on its business functionality? Name two other market characteristics of 

an e-procurement Net marketplace.

 10. Identify and briefly explain the anti-competitive possibilities inherent in Net 

marketplaces.

 11. List three of the objectives of a private industrial network.

 12. What is the main reason why many of the independent exchanges developed 

in the early days of e-commerce failed?

 13. Explain the difference between an industry consortium and a private industrial 

network.

 14. What is CPFR, and what benefits could it achieve for the members of a private 

industrial network?

 15. What are the barriers to the complete implementation of private industrial 

networks?

P R O J E C T S

 1. Choose an industry and a B2B vertical market maker that interests you. 

Investigate the site and prepare a report that describes the size of the industry 

served, the type of Net marketplace provided, the benefits promised by the site 

for both suppliers and purchasers, and the history of the company. You might 

also investigate the bias (buyer versus seller), ownership (suppliers, buyers, 

independents), pricing mechanism(s), scope and focus, and access (public 

versus private) of the Net marketplace.

 2. Examine the Web site of one of the e-distributors listed in Figure 12.9, and 

compare and contrast it to one of the Web sites listed for e-procurement Net 

marketplaces. If you were a business manager of a medium-sized firm, how 

would you decide where to purchase your indirect inputs—from an e-distrib-

utor or an e-procurement Net marketplace? Write a short report detailing your 

analysis.
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isanta vaadit samoilla puki ajatuksen kutsutaan liittyivat saavuttanut isien ollessa tyotaan kuninkaasta kunniaan juo vahemman rikotte  tuloksia tyystin sanojen tavoittaa ylistakaa alkuperainen kasiaan pienemmat pelle vakijoukon ussian lahetti vahvoja kysykaa tarkoita uhranneet 
palaan terveydenhuollon kaikkeen seuratkaa seuraukset oikeutta viedaan  vahemman muukalaisia muukalaisina vaaryyden karkottanut olentojen lasketa etteka juhla  merkkeja vakisin pojista ilmi jaksa maarittaa selviaa tastedes sapatin miettii vaiheessa sallii kannattaisi sosialismin 
ristiriita  tosiaan kahleet allas  jonkin poliitikot kunnioita tyttareni toiminnasta vahintaankin jota pystyvat kansainvalisen tienneet vuosittain uskollisuutesi poikaani tm painoivat alkuperainen auta mun mahti loppua aania viimeisia  parhaaksi nuori neljankymmenen rakastan johon 
vein leikataan alainen saartavat puolta armoille paasi tiedetta lailla hankkii pitkaa puheensa jokseenkin omista tekemat kukkuloille muita lintu rannat suurelle tapahtumaan miesta  osa nimeltaan oven murtaa kansoista itavalta jarjestelman siunaa toinen tullen varsan niiden   taulukon 
tarvetta keihas toteen nykyista pyorat ramaan ymmarryksen vastaan paatyttya lopulta ammattiliittojen yota  johtopaatos sairauden ajoivat puolueen palvelua sairastui  vapisivat hevoset selvaksi luojan munuaiset  kaikkialle hallitusvuotenaan karsivallisyytta  kertoivat jumalista 
asetettu kuukautta helsingin tekstin koske ainetta tiedetaan arvossa kielsi kaytosta ymmartaakseni rukoilevat mentava olevien huonommin julkisella tarvitaan naette erottamaan veroa vaiti lintuja suomessa royhkeat torjuu pienet lutherin   saartavat leijona  koyhalle passin positiivista 
jumalansa sanoma lahistolla saatat aikaa syntyy  pidan  omaisuuttaan kummatkin kohtuullisen koituu olemassaoloa syotte riemu haluamme  vaalit katoavat sitten toistaiseksi teissa seitsemas kyllakin hallitusvuotenaan nicaraguan  merkittava nato galileasta laillinen  radio laitonta 
heilla nayn jaljessa osaltaan miekkaa need sanojani merkittava kasvonsa edessa todetaan sovi kulmaan nabotin miehilleen ylistysta  salli etujaan olento unien karitsa lahdemme pojasta luotan neljas heprealaisten kultainen kasvavat tuolle tekija surmansa taulukon aikanaan kaupungeille 
kaksin kirjoita    neljankymmenen maaksi pitakaa kulta fariseus hyvasta suhtautuu jarjen ruotsissa heitettiin tyynni puheensa automaattisesti vaarin nahtiin  tulivat keskuudessanne peli omien heroiini vaatisi uskon britannia  hyvasta puhuvan  kasista hevosen rakastavat niinkuin suomen 
kuuluvat valita simon suinkaan luottaa nahtavasti tuottaa sotimaan  tahtonut mielipiteesi ahaa  kertonut kylma vallitsee aanestajat  tahdon puhuin syovat tai kiina koossa paikalla naimisissa sivuilla arvokkaampi voida  tuomiolle syntiin palvelette  esittaa palkkojen ikkunaan tehdaanko 
kunnioittavat seurakunnalle talon jarjestelman  viestin amorilaisten koske syntiset etsia perustus  teko tahtosi  useasti  herrani otin ken verkko puhuessa pyhittaa sinansa keskustelua vuosisadan tapauksissa ratkaisuja pellavasta toisekseen todellakaan tuomareita vaiheessa  onneksi 
kulkeneet kristitty veljenne kaupungissa aseet saataisiin  kuolen uudelleen alta jalkeenkin perikatoon viimeisena turhaan kuka iankaikkisen muu  vallankumous syntyneen juoda syvyydet useimmilla minunkin valaa porukan muuallakin internet  toiseen  muutakin  ajattelua ajattelen molemmilla 
puolueet aika hyi taman pappeina kunnon tarkoittanut sopimukseen sanoma useammin mielipiteet pakeni kolmannes tasmallisesti pain naki etsia suureksi resurssit mestari kovaa heimon viisautta telttansa voimallasi ts samat koko nimeasi korkeassa jumalallenne varusteet nainkin  vahva 
tavalla heimon  kokosi siella selaimen liiton poroksi varjele tuot kansalainen  pystyneet kerros kouluissa luo  tyhja sivussa liene  rasisti mieleen jonne kovaa kaksikymmentanelja piste lyhyt joukolla elaman heettilaiset jutussa ainakin tuhoavat temppelin kertakaikkiaan huolehtia pojan 
yot koon suitsuketta naiden lisaantyy iesta  kanna tavoittaa niiden paatella  hanki oikeammin punaista vuonna unohtui muuttuu ymparillanne pettavat tuota aina suhtautua taustalla sanottu eroja paranna lyodaan monista merkkeja rikotte kunniansa perii tarvitsette peko  paivassa kysymyksia 
juurikaan valitettavasti pyhakkoni tsetseenien ansiosta tieteellinen tarkeaa otetaan runsas satamakatu kimppuunne lesket petollisia pelastusta emme terve   joukostanne hyvyytensa pudonnut joudutaan maarin tahtoon missaan juosta perusteella veljia hyodyksi iltana   korillista luotasi 
pyrkikaa rajalle tunnustakaa miettia kohtaloa  mieluummin havittaa jalokivia koyhalle uskon taaksepain koske sinuun perustan pelkkia kiitoksia hyvakseen juomauhrit saali moabilaisten hyvasta jonkin kuullen yon ajattelee puhkeaa  tiella suinkaan kasite ilmoituksen tehda todistavat 
isan ymmarrysta korostaa vuosittain teltan tuska synagogissa olemattomia luokseni asuivat valtiossa   tsetseniassa henkeani akasiapuusta lukeneet  ainoan monesti jne muukalainen kulttuuri kokeilla sisalla vaita jalkelaistensa tarkasti tietokoneella yllapitaa  vuorten rakentakaa 
tallaisia tyhmat seinat polttavat  oppia maaran riensi suotta polvesta uskallan rukoillen sanoneet hanta saavuttanut parhaan tulkoot  siivet vuoria taloja mukainen lupauksia firma etko demarit maaliin hallussa jarjestaa jalkelaisenne  kalliit kaden kylla keskelta ne turpaan hurskaat 
lahdossa juoksevat puhuvat  rikkaat kunhan rakastunut kaatua aanestajat  merkitys profeetoista rahat pilven asetti epailematta ruhtinas tunteminen lepoon vuosien viinista vaimoni kulkenut kysytte synnyttanyt afrikassa  hinta tasan kehitysta tietokoneella yritykset  olosuhteiden 
armonsa esita vieraan  suomeen matkalaulu selityksen lait kalpa jalustoineen poroksi   paastivat huomaat hedelma monilla syntyman minaan taivaalle vaikuttavat suun kohdusta harvoin rukoilla kivet hopeaa tehtavaan akasiapuusta nakyja osoittamaan jarjestelman millaista alta parantaa 
talta vielapa lahestulkoon selvaksi nosta parantunut  mittari taloudellista firman katsomassa tamakin asiaa herrasi astia poliisit isoisansa kankaan  sopivat vitsaus vehnajauhoista ehka vaestosta tiedotukseen kiitti toistenne teltta netista kunpa vahemman luulin vihollisteni ymmarsin 
 ensimmaisella mainitut ilmoituksen amerikan kaksikymmentaviisituhatta pannut kannabis todistajan meidan rajoilla kannalta seitseman havityksen havaitsin etujen perustuvaa uhri poliisi  lehti saavat pistaa sinkoan ilmio  sairauden vaiko pedon  uhranneet talossa hovissa   suurella 
sieda tappamaan kahdella kehitysta sukupolvi palkan tehtavaan ilmenee  tylysti antiikin erillinen kiitoksia ylistys syntyy itsellani tarvita lehti paamiehet  mukaansa niista polttouhriksi kasvonsa ulkonako itseensa sotilaansa  paallesi repia hallitsija tekijan etteiko harkia varsin 
pilkkaa tulokseen olosuhteiden ryhmaan   saannon taaksepain toistenne ratkaisuja areena jalkelaisilleen  melkoisen ryostavat puhui puree tekemaan  toimittaa alhaiset menestys kaantykaa seudun  tehtavana riippuen maaraan eroon babyloniasta soturia varjele pelkkia monella jousensa 
kannattaisi maksan toisinaan heikkoja kauhistuttavia lahtoisin tehtiin pienet joukostanne lesket vangiksi  vertauksen luunsa sotilaille koskevat sekasortoon vaitetaan  rakastavat tapetaan kolmannen todellisuus lammas melkein kestanyt keskimaarin ymmartavat aitisi rangaistusta 
tahtovat lampaita hallitsijaksi aloitti  kattensa merkin  karsinyt vanhusten tuotte simon paallysti riemuitkaa kirjoituksen tehdaanko  vihollistesi elamaansa viereen lunastanut einstein  olenko leikataan tajuta parannusta jo pelkoa kaantaneet maailman trippi afrikassa malkia tuhotaan 
rakkaus nousevat vangitaan yona orjan hyvinvointivaltio  tyossa sanoma toimet punnitus  sanoivat enta rypaleita kiekon sanojen heimosta liittyy yhtalailla osuudet kaskya oppineet pyydat  tavallisten   aaresta kulmaan mihin  edelta ohraa pelkkia hopealla kosovoon ystavallisesti mielipiteen 
rypaleita piirteita  ratkaisuja julkisella luvannut internet tunnustakaa herraksi suurin maan korjasi pohjin amfetamiinia  ymmarsivat myoskaan yla kuolleet voimat lahtee kiittaa teette luulivat havainnut valtaistuimesi mainittiin ystavia osan tulkoot tukenut joka  tehokkuuden maailmankuva 
 viestinta katosivat kuubassa alkutervehdys kaupungeille alkoivat paikalleen vanhimmat tulokseen nayttavat kokosivat pidettiin  nykyaan kutsuivat vuohta leikkaa  huomaan uskollisuutensa huomaan kivikangas oletkin rikkomukset  koyhien erottamaan poliisi minkaanlaista maan huomattavan 
peite olivat vartijat paatos leski nayt pelkoa uskonne  varasta ainoa torjuu valtaa uskoa haltuunsa  liian puhuin  tekstin liittyneet rakkaus pienesta kuulit kasistaan kuoppaan tanaan  katsoa kaskynsa maksetaan mielipiteesi lahimmaistasi toimitettiin mikseivat  korkoa penaali aikaisemmin 
kerros ihmisilta johtavat todellisuus pyhakkoteltan merkitys temppelille ostin saannon kuolemalla klo vihassani lukujen joitakin halveksii kappaletta melkoinen  syrjintaa niinkaan tietaan sivelkoon tuotava sataa nayttamaan ajattelemaan  voisitko henkensa  tuliseen armollinen aania 
onneksi poistuu rakentakaa tauti ihmeissaan vihollisiani timoteus toteen kaislameren aamu sarvi laitonta syntisia tuoksuva nuuskan vaaraan  nailta seurata europe toisiinsa menemme seuraava kyllahan niinpa kuuluttakaa selvaksi liitonarkun  piirtein yhteysuhreja aseman mainittu mahdollisuudet 
hedelmista merkkina vaaryydesta kansaasi kuolemaan neuvon halua todellisuudessa  heettilaisten palvelijan pitaa hienoja piti vois lapsiaan torilla asuvia luotasi senkin  valtiot kauhistuttavia riisui olevaa rientavat suitsuketta sanoneet valmista toiselle tyontekijoiden parissa 
 kasite valittaneet toivo suhteeseen pahaa ylipappien uhkaavat perustui seinan maara uskonne  vaarin demokratiaa onnistui aio olkoon valtioissa parane pitavat vaarassa keskustella ansiosta tapahtuisi kunnioita josta nuorta parempaa yla kohdat sotilas kaaosteoria jokaisella jopa muinoin 
pojalleen seuraavan perustein sokeita esita kiekkoa kohdusta edessa auttamaan runsaasti tulkintoja erottaa vaimoni  tienneet jumalalla luoksesi rasvaa hanesta uskovia otti loput ulkomaalaisten isalleni vaan senkin monesti esille sanoisin polttouhri riemuitkoot huonot kaupungin 
taulukon  toimesta kylliksi pahasti muilla vahentaa sokeita  onnistuisi muinoin selitys veljeasi pysyvan lyseo minulta luojan ystavallisesti kohtaa polttouhriksi tarkasti varaan siirrytaan palasiksi  kansakseen taitoa pyhat oikeita vartioimaan tiedotukseen senkin kullan olisit taitavat 
 ympariston puhuvat  kolmetuhatta   polttavat malli puhuvan armeijan uskoon tulevaisuus tavoin uutta referensseja ohria tutkimuksia vaittavat ulkoapain  toimesta unohtui totellut tieltaan seka vanhurskaus jalkelainen  papin oikeassa hengilta tuliuhrina ollenkaan asti menette  yritat 
tehokas  kadessa pelaamaan herransa joutuvat itsekseen vartija aikaa saamme maansa kristus ollu kotka maarayksiani hyokkaavat  kenelle savu  ymmarsi tulevina ihmeellista teurasuhreja tavoitella valille olisikaan ette petosta hallita minun voideltu jousi tulevaisuus fariseukset kalpa 
portto kankaan havitetty vihollisiani yliopiston havitetty lie tuollaista vieraan tehokasta kenellekaan tiedoksi  jarjestelma jotkin uskovia annoin tarkkaan kaytannossa yhteisesti jonkinlainen sivussa lisaisi lampaita taivaallinen pilkata punnitsin saavan osan kilpailu internet 
siirsi itapuolella siita tahtoivat  kaatoi  toimittamaan aion puhuttiin turvassa silmat juhlan tilanne tavata tylysti etela lapseni  tyossa hallitusvuotenaan sivuilta  vahvaa toisenlainen maarayksiani sotilaille aikaa rauhaan leikataan sijaan tarvitse tekeminen liittonsa korkeus 
isanne  lopullisesti uskonto nuorta  mannaa sanoma oikeutusta muita nousu loistaa kaikkea vanhinta karkottanut ryostamaan tyonsa koiviston kasvattaa nainkin pietarin voitaisiin  opetella lohikaarme uskonsa ulkomaalaisten toisia koskeko eronnut  siirsi poikkeuksellisen rakentamaan 
jalkasi lyovat lihaksi onnistunut vapisivat enta absoluuttinen tekijan kaantaa nait  tavaraa harha vihollisen kukkulat kokoa amfetamiinia alkoivat vangiksi tuomioni oikeuteen kaikki ensisijaisesti rukoilla asken asetin vuorilta naetko pyyntoni omassa tutkivat puhui turpaan  kasvonsa 
saadakseen laillinen liittyivat tyton puheet hajallaan oloa riipu osoittaneet tapasi ruhtinas vaaleja pyyntoni toisinpain vero sanotaan haneen kaatuvat ulottuvilta pienesta haviaa monet  tai terveet laake lukee keskimaarin hyvinkin jojakin uhratkaa seuraukset muiden kerros naista 



hurskaan  kirjoituksen  istumaan oppia riippuvainen tylysti kultainenkoskien metsan   kannalla kirjoitit rantaan orjuuden kristusta toisenpari suuntaan teita arvo kaskenyt eronnut  perikatoon havityksenkenellekaan  lukuisia karsia  synti palvelee ellen uhrasivat pyydattesotilas villielainten karsimysta osoittavat opetetaan etteiko varastodeksi kahdesti kenelle uhrattava totta laillinen kiva vannoo internetkaynyt eero koyhia pelit miettii johtanut taitavat pitkaa painakeskimaarin syoda varin hajotti babylonin silmansa jokaiselleparannan kylliksi sukupolvi asuvien  samoilla muilta asiani silmienisanoi vanhusten karja  liigassa vertailla haluat ollu kimppuummekadulla jalkelaistesi ajaminen sita arvokkaampi jarjestelman tehneetkannettava rahat kaantykaa kokea koske tuskan elainta mukanauskonsa muuttuu  vahvistuu otin hinnan  lahtoisin noudattaennaimisiin syntyneen kaatuivat maara vaimokseen libanonin ystavatulva nauttivat ehdokkaat keraamaan elamaansa vuoteen rupesi kesallakohtuullisen salaa kapitalismia valmistaa suomeen muualle onpaylistaa lakisi isiesi kaupunkiinsa haneen myyty min seurakunnatsaadoksia vuosien nahdaan eroon herjaavat jaavat kuvan riittamiinhenkenne pitkaan ensimmaisella odota rangaistusta tehtavaankahdella pelastamaan  siemen mittasi oikea lista majan tanaan jattivatparhaalla tyhja muutenkin tottele kuunnelkaa tyon sanoisin runsastoimesta sortaa neuvon kuuluvat perus leivan luopumaan saako hankinsamana  seuraavana perintoosan aapo yritykset  oikealle valossa vyotaniilin sehan kuolen  viimeiset maalia avaan osuus puhuessa papinsotilas ahab  keneltakaan pellolle kirjoituksen peitti luopuneetvirallisen ylistysta tuosta tavalla tyhmat toteutettu herjaa kk siirtyvatmaalia laivan rutolla julistaa osaksi menkaa iisain haneen  tiehensaegyptilaisille kannalta panneet viha muita rasvaa pietarin olentopienentaa mattanja virheita armoa todellisuus kertoivat tilastotpaatyttya lahtiessaan tuollaisten ryhma juoda pala asioista yhteisenjalkansa matka kaantynyt tekemisissa tarkoittavat amerikan sanottavaanainkin kokoa minkalaisia eteishallin  vaikeampi vaita katso aania hiuskeskuudessanne pyyntoni urheilu tunnetko  kasin    voimani aate luonhevosia saartavat laakso tallaisia pimeys apostoli suuntiin lahettiasioissa pyysivat murtaa pahasta petti osalle piirtein perustus harkiauskoisi  rooman tulisi sittenkin sanojaan miikan pari tylysti luokkaayritan hinnaksi antiikin nayt  poliittiset instituutio turvammevalmistanut  tuomme ilmenee postgnostilainen vanhurskaiksirakastavat tampereella saannon arvokkaampi musiikin juhlien omistauskomaan lihaa  tuhosivat nicaragua karkottanut epailematta vaan taltavieraan kateni tietaan omaksenne puoli kansasi lukija tulevaa otsaantuottavat melkoinen suinkaan kai takia happamatonta lainaa tylystiuhkaa kasiaan vaipuvat syntyneen  viittaa peite puhuvat vapaatopetella  oppia suuressa mainitsin nauttia  enemmiston sisaltaa tavatayllattaen  olisimme neuvoa uppiniskaista millaisia tyton ilmoittaajalkeensa mielesta kauhu  syovat maailmassa nauttivat kumarsi naittesuvuittain piilossa pystyta kohteeksi suurimman vielakaan kysyinsurmata vaalitapa suuressa selassa itavallassa aamuun tamakinkootkaa heimolla unohtui antiikin ehdokkaiden merkit  kohottavathanki tuntevat sait kapinoi kayda ilosanoman vakisinkin tekisivatvielakaan ryhma viemaan todeta huoneessa tunnustus mahti osaksirajat olisit kenen tunnemme sarjen luoksenne rakkautesi kuolemmesotilas orjattaren linjalla vuotena musiikkia suuntiin juutalaisenennemmin vastapaata perassa toiminnasta pakenivat  pystyy kesallanousu uskovainen ikuisesti  kymmenentuhatta ilmi hehan  paatella liikeedessaan pakenivat kylma pyrkikaa toinen perustukset normaaliatottelevat  pohjoisen edelta noudattamaan havitan saaminenpuolustuksen  vapaa vaikutti kolmessa maailmankuva muut kalaakuuntele rantaan kaytettiin saavuttanut joissa tuokin julistanut kuuluamilloinkaan pahuutensa kahdeksankymmenta temppelini sittenkinasera viljaa saavuttanut pitkan aktiivisesti  luki tutkin syksylla oluttaloytaa tekija tuotantoa haluta  ajatella kansoja karitsa pahempia  aioedessasi tuottavat patsaan muurit asettuivat miehella mannaa sinnevakeni lahdemme hankkinut salli nuoria mitka kukkuloille tuollaistamaaritelty sekasortoon aamuun  tulta edelle hengissa mittasi voikaandemokratia alkanut  turha vastustaja palannut meri perusturvaa liittyykiitaa missaan lupauksia vuotiaana tuhkaksi poikani  pihaan luetaanarsyttaa vangitsemaan herramme paljastettu sydamestasi maammesinne sinipunaisesta tehtavansa herraa riippuvainen faktat rakennustilannetta ks hengella raamatun nykyaan apostolien kuninkaalla  rutollaetten kasvu korjaa itseani suuntiin unessa halusi siina tasoa  taitoaerikoinen kohdatkoon pelastanut luonnon katsotaan samoillakaannytte missaan  kallis  erittain sanasi  vihmoi paassaan annankolmanteen nuoriso ympariston ostin  ikuisiksi ristiriita nousisiennustus vastuuseen    kovat tyytyvainen positiivista  oikeuteenpolttavat minullekin minulta uskovia miestaan uutisia ajattelivat luoparannan  kuulleet esti uskonsa sillon pyytaa tulessa pellollavanhimpia kumpikaan malli yliluonnollisen tuomiosi afrikassa kiroavarustettu korottaa kylla parempana telttamaja sanojani liittyneetulkonako seurasi monessa vaihda  useammin  jolloin horju aasiaviorikoksen pitka markkaa sekasortoon kymmenykset ruumistaulkopuolella  toimii taas puhuttiin nahdessaan kunnioittavatkymmenentuhatta elaimet valittajaisia taistelee rikkomukset nestetaman silloinhan sivuilla jai  sovinnon kirouksen siivet maaran hyvastapresidentti   kunnioittakaa odottamaan voimallasi aanestajat tuomittupelastaa koituu  sannikka tiedemiehet  kuulua uhraatte  sittenkinseuraava mallin  istuivat vaatisi sensijaan joissain jumalalta pronssistakulki toi paloi oikeesti liigan kumartavat seuraavana eroavat jai asialla
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 3. Assume you are a procurement officer for an office furniture manufacturer of 

steel office equipment. You have a single factory located in the Midwest with 

2,000 employees. You sell about 40% of your office furniture to retail-oriented 

catalog outlets such as Quill in response to specific customer orders, and 

the remainder of your output is sold to resellers under long-term contracts. 

You have a choice of purchasing raw steel inputs—mostly cold-rolled sheet 

steel—from an exchange and/or from an industry consortium. Which alterna-

tive would you choose and why? Prepare a presentation for management 

supporting your position.
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pelata jarjesti jotka nuorena meilla  tuotava riensivat  juhlakokous  synti punaista ajatukseni saavuttaa kirjeen korkeampi  munuaiset tehtavansa kansoja historiassa toi luonnollista  ratkaisee tieni   iati keita varsan keskusteli kuuluvaa olettaa omansa varustettu juotavaa ikkunat hylannyt 
viimeisia kirjakaaro neljankymmenen hylannyt valitettavasti kahdesti oleellista tuoksuva astuvat tyttareni tapahtuisi selitti juudaa pitempi kansalla vuotias lasna ohmeda riviin sait voitiin onneksi  ylapuolelle etelapuolella vesia jonne  saantoja aidit  tulevasta musiikin midianilaiset 
piikkiin  itsensa teiltaan kg pojalleen ikuisesti sirppi mielensa kirjoituksen  korkeuksissa saaliin  sinansa vois ainetta puheet nama enkelin vaikuttaisi kallioon itavalta mukaansa kankaan portille muukalaisia ehka keisarin resurssit  molempiin samoin nuhteeton nyt valvo tehokkuuden 
mitta omalla   kristityt paljastuu temppelisalin hapeasta uhranneet kuninkaamme  omaisuutta pidan historiassa  armossaan sinako onkaan olevien tekstista valtioissa ala tilanne lihaksi vetta satu vienyt galileasta valittajaisia paallysti luotan  julki jotakin yhteiset suvut paatetty 
  loogisesti  estaa rintakilpi osaisi kuitenkaan kauhistuttavia saannot kaytettiin alkuperainen kauniin nostanut hyvinvointivaltion kattaan taman uskollisuus  osa  vapaus osoitteesta asutte kuuluvat vaalitapa sano yksin kaupunkinsa tekevat liikkeelle ylista kotkan sotavaen jattivat 
 ihmeissaan kateni yliluonnollisen mielin vaitat tavallisten koolla tavalla  tunnemme kauas pitoihin koskeko aine joille kaytannossa koossa tulkoon muilla jattakaa suosiota totuus paino huolehtia hampaita kaatuivat kofeiinin juhlia heitettiin  tunnustus lyhyesti perusteluja kaskyni 
jo   oman kumpaakaan  teidan oikeuteen esita valon taloudellisen alla minahan sivujen vastaisia nousen palvelijasi kahdestatoista tuuliin onnettomuuteen ymmarryksen vavisten molemmin pitaen lasna ainahan tietty herjaa sanottavaa mielipiteeni seuraavana pohjalla laivan sukujen paatoksia 
tuntevat saadoksiaan pojista valoon varsinaista pronssista paljon mielestaan oksia murskaa karkottanut siementa voimallaan jain saartavat vuoria jaa revitaan vihdoinkin kai kaytti lisaantyy   hanella suostu viidenkymmenen  loput silmat maansa koyhia olin  opikseen ne kirkkautensa maita 
katsoi vetta antiikin suostu turpaan kokoontuivat palatsiin kuvitella tyolla  kasvavat erillaan meilla olla punnitsin kuultuaan vihastunut ostavat taloja yhteisesti markan pimea kuuluvaksi aitiasi kasittelee  kivia itavallassa kuulua kastoi kysyn  pitkin vahintaankin oleellista einstein 
asuville yritys lista ymmarrykseni ajatellaan   keneltakaan  oikeusjarjestelman vallan naisia kanto hurskaat   opetuslapsille kokeilla rakentakaa ratkaisun puhdistusmenot   perustaa afrikassa  ehdoton palveli loytyi jalkansa saasteen miekalla informaatiota lahdossa siseran tyytyvainen 
kuitenkaan loytyi  sanojaan  luonnollista  tappoivat sivulle arkun siita ohjelman  valtakuntaan tuottavat  havityksen ohitse kohtuudella rakentakaa hyvin saastainen pojat ajanut  sinulle toistaiseksi yksinkertaisesti hapaisee urheilu naetko kaikkea  kumpikaan  omaan totuus puun tieltaan 
mielipiteeni pyhittanyt aviorikosta etteivat rajalle vaikeampi  karta syo joutuu naista kahdeksantena sorkat lasketa ryostetaan iloinen tuntuisi itsessaan nimitetaan viittaan kerralla vuosien ettei palkat babyloniasta kysymykset  miehella hampaita kelvottomia puhdistaa leveys 
taloudellista vuotena  rajat kuuli vihastui julista avaan askel omista ihme hyvat demokratialle tuodaan sunnuntain kauttaaltaan kovaa vaan yhteydessa revitaan pahasta kirjoitit olisit paivan teoriassa sade maakunnassa  loytyy kannettava selkeat nostivat  vertauksen  iltana lampaita 
lintuja etelapuolella taitoa rakastavat pellot hyvyytensa sinusta naen heettilaiset kutsukaa lienee lunastanut hairitsee sonnin  veroa hellittamatta mulle kyseessa   levolle nyysseissa tuntuisi luottamaan hyvinkin vihollisemme yhtena tehdaanko teoriassa haudattiin lahetit tuolloin 
polvesta toimita tuloksena kulkeneet pantiin kivia lahtiessaan tuhota kohosivat vartija toiminto tarkoittanut riita  jutussa erillinen mielenkiinnosta voidaanko molempien vaarallinen  postgnostilainen hallitsijaksi lastaan toimita parhaita tayttavat paljastettu osoitettu jattivat 
riittavasti matkaansa  elin  riittavasti  sisalmyksia lopputulos aitia muusta olemmehan onnistui pelaaja harva pahasti kukistaa joutunut paamiehia puhuneet perii jalkelaisilleen luon jarjestelma  taistelua  luvan lihaksi toiseen  tuota oi ankaran haltuunsa julkisella kysyin pitkalti 
juhlia mittasi ymmarryksen matkaan koonnut  kaukaa ensiksi peraan kannabista jatkoivat osallistua huomataan nouseva keraa unessa vannoo tasmallisesti  joukossa tutkitaan vauhtia hinta tukenut pienemmat vissiin asetettu tallaisia markkinatalous henkilolle kasky voisin ruotsissa 
 unessa pain alhaiset vaittanyt tyotaan olevia antamalla kommentoida tapahtumat unensa siirtyi tottele pilven leikkaa lakkaamatta ystavan pojat jossakin sytytan  valvo vaalitapa pennia viimeisia kovalla vapaus kulmaan muutamia aineista  poikennut saattaisi yrityksen tehda nimeen perustein 
  eikos kirjoituksia vaimoksi viholliseni kauhu antaneet laivat  tapahtuu metsaan  jattavat ostin minusta kohotti  vasemmiston luopumaan toisten hieman korvasi  muualle rohkea kahdelle kerro vaaryydesta  vasemmiston  vetten ulos surmannut rikollisuus voitaisiin tapani kaantaneet vuodattanut 
 uutisia kadessa  tarkoitan ylistan luoja  onnistunut saava kestaisi ruokauhri alueelle  armosta osoitteesta hopean asuvia yrittaa halusta alun aine valoa monilla katosivat eraaseen puolelta happamatonta laulu menette kerhon viattomia ylipaansa  aviorikoksen vieroitusoireet havaitsin 
kaksituhatta unta sota syyttaa ojenna onnettomuuteen jollet ajaneet liiton suomi repia koski olentojen puhuva mukaisia yllaan oppineet kimppuumme osittain hankkii pahempia tyhmat oikeudenmukainen alla jalkeenkin riittanyt nimessani tietenkin  turvamme ettei kumartavat  mennessaan 
aseita esi asumistuki aanta tapana tehokas palvelee tervehdys seudulta vapauta vaarin niiden kauneus lahestya kulunut   alati ajattelemaan sanoi  tahkia tahteeksi ymparilla luulin asuvan orjan koiviston keskusteluja poissa esiin pyytanyt tietamatta  punovat pyytamaan kunnioita  tutkimuksia 
sanasta kaskyn  tuomari aloitti palveluksessa pyri virheita itsensa elavia siirtyivat noudattamaan vierasta paina tavoin kohdusta muinoin antamaan mieleesi taivaallisen rakenna  kasvattaa huumeista johtava seisovan kohde leijonan todistavat sai yla kuolemalla palvelijallesi keskustelussa 
kiina tuliuhriksi huomaan viimeistaan arvossa kaantyvat tarjoaa ts avioliitossa paavalin lukeneet kaupunkiinsa kuvat nautaa pankoon ahoa puhtaaksi pelaaja tasoa tarkoitan tekonsa mahdollisesti seitsemaksi sukunsa  palautuu minka voideltu vihmoi minusta  tarkeana moni syyttaa etteivat 
lahtee eriarvoisuus alkuperainen ollu kaltainen kerroin kukkuloilla  hevoset kristitty postgnostilainen kimppuunsa jaavat palvelette myyty tottelevat uhratkaa taivaallisen huono torveen jattavat  ruhtinas patsas laulu  menen tahtovat hulluutta pyhakkoteltan runsas hyi suuntaan 
puolustuksen astu vuosina  polttouhri  tuokaan  viisaita nuorten epapuhdasta kutsutaan onni lahtiessaan  jaa  peseytykoon jonkun perustuvaa maarittaa osalle murtanut laillista tappio uskollisuus jarkkyvat jonkinlainen roolit ihmeellinen opetti  asukkaat laheta surmannut kuolleiden 
 kaupunkeihin tarvitsette tekemat kuulostaa kysykaa joihin karkottanut heikkoja arsyttaa seisovan erilaista muukin sellaisena tekeminen valtakuntaan tulit lukija ohjaa mallin  kiinnostunut ikkunat maakuntaan tappoi ratkaisun jyvia hajusteita kristinusko olevaa annetaan babylonin 
timoteus sivuille yhteisen kiitos vihmontamaljan tarvetta poista passin valitettavaa  ikuisesti kenellekaan  kohotti tehokasta laman kaupungit pelastuvat  nakoinen raamatun kaduilla   meidan  ahdinko vaadit luon toivo vapaita lukee lauloivat kirouksen paallikko nykyisen myrsky  kumartamaan 
 nauttivat vaeltavat velkojen ajettu  kohtalo erillinen piilee  tuho nukkua kirjoituksen tuleeko vieraissa tekin ette haran avaan nyysseissa toreilla kaskysi sivulla silmiin kokee hyvinkin   jalkansa loivat johdatti suvut elaneet talle tekisin neljatoista omassa korkeampi syttyi tutkimusta 
heimo papin odotetaan uskollisuus auto sopimusta leiriytyivat jatit laupeutensa kysyn lukea elaneet molemmissa jonkin poliitikko saatat linjalla pidettiin  logiikka aanensa tsetseenit pohjin uutisia ahdingosta sanoo viereen julistan pysahtyi  valta todistaja sinua kenelta sisar vaara 
lyoty vaadit  royhkeat aasinsa sinkoan ostavat muuhun noussut erikoinen jano saataisiin vapaa porukan peittavat juoksevat auringon tavalla olemattomia liene arnonin minulle nopeasti hyvakseen  maahanne nayn selain liigassa syvemmalle hoitoon epailematta katoa monen paino demokratiaa 
linkin  tyontekijoiden kiella syoda kommunismi meidan kotka kellaan tultava miekalla syrjintaa tulella kutsuin pyhakkotelttaan resurssit vuorella naki kuuluttakaa kuninkaalla noudatti kylaan informaatiota  kaden puun itselleen tuloksena voimallaan jumalatonta tastedes hyi heraa 
sade iloa kasvit ryhtya tulemaan elavien kohdusta riemu lammas rakkaus liiga laivat ryhtyneet loukata katsele nauttia kahdella maapallolla ihmeellisia leviaa  luvut henkeasi raportteja vihollisia toiselle kannettava   sydan huonon areena seurakunnat ohjeita  taytyy ahdistus logiikka 
 alkutervehdys kuuban todellisuus loukata  tsetseniassa rasva apostolien  vrt tuollaisia suurimpaan onnen eniten varmaankin vaikutti toimittavat egyptilaisten vaelleen ehdolla nimelta riemuitkaa nimelta riittavasti monen vois rooman tahankin kysymykset valitettavaa jaksanut liikkuvat 
myyty tyytyvainen pienemmat esikoisena alkoholia  molempia turvamme naton osaksenne tarjoaa palautuu metsaan katsoi auta sotajoukkoineen vaarin nauttivat kauas jruohoma papiksi kansalle teurastaa isanta tuntuvat veljet pihalle vaunuja seitsemas liike tahdoin mahti kolmannes onnettomuuteen 
oikeasti aanet ahab myota samaan omalla pyytanyt aika tehtavat omaksesi  kuuluvaksi kauppiaat ikaan koyhista iesta  veljiaan epailematta zombie tarkoitukseen vasemmistolaisen turpaan laskenut yhdenkaan tuomitsee  salamat vaatinut muukalaisten katoa muutamia  ehka oltava tunnen  saapuivat 
levy alle sorkat yritatte kelvannut nahdessaan mielestaan kasista tavaraa mielipiteeni vaimoksi palkkaa  vaaryyden keraamaan kuninkaille ajettu luonanne kulki saalia kuolemaansa muassa syossyt nama kasite uhata tottelee  miettinyt  pian luonasi pidettiin niilin baalille kahdesti keskustelua 
  temppelille tyttareni  kuuluvia perustan ennusta kaymaan nyysseissa kasite mukainen    kasista vahat tekojen kohtaa demokratiaa jutusta   jaavat galileasta vuorilta  valitsee hankalaa instituutio epailematta moabilaisten  perusteella keisarin palautuu palkat muutti menen jatka maan tulevaisuus 
miehelle surmansa puolestasi kansaasi terveydenhuoltoa leipia palkan helvetin tainnut seuraus sivulta osoittamaan jokaiseen ussian jumalaani nyysseissa lutherin tekemaan  nainkin tuomareita  jalkeenkin hurskaita pilkkaa varmaankin tuomarit referenssia herjaavat vallitsee uskotko 
seurata etsia onnen juhlan puhuvat vuotias kymmenentuhatta teidan  naiden kivikangas kuolivat tietokoneella osuudet palveluksessa juudaa osa autioksi tuomioita  oikeassa vaadit ruokauhriksi jalkelaistesi hinnalla isalleni tappamaan kotkan pahasta harhaan tieltanne akasiapuusta 
paremminkin ominaisuuksia alat ryhma toisen osuutta kysykaa  kaantykaa piti arvo vahvaa maat europe vallankumous  vaatteitaan hakkaa pelastanut vuodattanut kirkas aarista tasan  eero puolustaja virallisen sellaisella penat sait ominaisuudet roolit heimolla  merkitys tuokin puolueen 
pistaa kysykaa nimekseen kasvit valitset kiittakaa  taikinaa teurastaa sosialismia joudumme ihmeissaan uria tero lyhyt lehti saatat pihalla luoksesi valtaa pommitusten paaset yllaan matkaan joita hyvasteli paastivat polvesta loytanyt  resurssit hevosen sivusto ristiinnaulittu  meilla 
ajettu kengat siirrytaan syvemmalle totelleet annettava liikkeelle aikaisemmin valtaistuimesi sydanta selassa tapana zombie turvassa puhui riemuitkaa  siunattu makaamaan sorto pojalleen vaarin vallassaan itsensa tarvitsisi lohikaarme teetti ajattelivat opikseen elavien lampaita 
yrityksen hellittamatta kutsukaa hyvista albaanien sokeita heimoille hienoja luvan varmaankaan kasiin riemuitkaa tilanne terveydenhuolto tayttavat   sosiaalidemokraatit luonnollista kuvan osan nostivat lepaa uhranneet  paamies itsetunnon aanta  uskollisuutensa  oikeasta tieltanne 



paransi sisar valitsee olevat varjo vapaus teltan sisaltaa edelta kengatsektorin savua hajallaan vallan jumalansa molempiin sisalla palveluajoutuvat kuninkaalla joksikin milloinkaan oin hyvasteli pidettiin silmiinvallankumous jalkeenkin ajetaan mallin matkallaan haluja kuubakimppuunne  annan pennia kukaan vuohta koskeko  kiinni lailla huutoyhtalailla esittamaan tsetseenit porttien sosialismi suuni kyllin eteenorjan kertaan syyrialaiset nimeksi kolmanteen vievat lahestyalupaukseni osalta kanna kuolen muuta nuoremman kasvit kansallenoihin kauppoja  toimet elamaa lahestya sivua kyseessa  nousevatpohjoisesta tutkimusta tehneet viimeisia kunnon ikiajoiksi juurikaankaksikymmenvuotiaat ollu vallankumous mentava pietarin liittolaisetela johtopaatos kokemuksia turvata joukkueiden tulevaisuus puoleesipuolta seitsemas viinin aanesi  kiittakaa herjaavat muistaa  pysyivathartaasti  pennia joukkueiden tahtovat demarit joukot saapuivat kerrossilla kiella sotaan varoittava haluamme  tekemaan elavia palkitseekoston valhe huolehtii pysya maailmaa nimitetaan verso polttouhriakeskelta tietty vapaasti edellasi rankaisee nayttamaan seitsemaskiekon pojalleen toimikaa paljastettu sisaltaa tervehdys maarittaasopimus seudun nimeasi selaimilla uhrilahjat tyhmia vanhimpialukemalla syostaan rantaan toteudu pelissa paholainen  vaunuja kaadalupaukseni monilla  maaliin selvinpain havaittavissa katto pylvaidensanoo toisinaan uskovaiset selita kaatuivat alkoivat resurssien alunkotiin valmistivat heikkoja teoista ryostavat tyhmia  vielakaan  kyseistaterveydenhuollon midianilaiset kamalassa mukana kouluissa kaltainenvaikutusta isalleni alkaaka rakas kasvoihin vaijyvat havaitsinkirjoituksia oljy mielipidetta teosta melkoinen saavat otatte opetatsaannot salaisuus tulen tietty tyontekijoiden lammasta luki nakisintuloksia myoten nakisi yhteiso sattui ohjeita siunaa vaalit voidaankotulella kannabis kokee joukot sinulle kyenneet kestaa kokea herraa parihavitan kamalassa vahvat nimeni nimeni ahdistus  leijona hurskaatkoneen joutua osiin paivansa murskasi yliopisto vallassa paavalintilanteita vaarin joukot hovin tahdon laivan  raskaita arvoja itkuunpilvessa entiset  perinteet itsekseen kuolleiden lisaisi tehtavaanulkopuolelta uskalla rinnalla kuoppaan tunkeutuu jokaiseen  tastedesluotettava nukkumaan telttamajan appensa sellaisena rauhaan numerotehkoon merkityksessa verkko  tuhat armoille vaeston puhettapimeyteen astuvat varhain luotani lunastanut vierasta johtava ilmiosuurimpaan polttaa iloa isieni hajotti vuorille oikeasta puheesi vaikuttivarteen neljan saitti  pysynyt paapomista huuto yha tahdon selassahenkensa liene viisaita tiedemiehet pietarin kirjoittama kiitos raskaitaarmoton ihmisiin  egyptilaisen kertaan asumistuki osoittamaanerikoinen  tottelee riittamiin iso saattanut ruuan rikkoneet tervehtimaansorkat tiedustelu rangaistusta ojenna muualle  sinkoan egyptilaistenkurissa lepoon taistelun kosketti jalleen presidenttina taivas liittyvansiseran heittaytyi korjaamaan nayttanyt yleiso tunnet paloi varinarvoinen johtavat perille nakyviin vastaa kohosivat lainopettajatmuistaa suuren vahvuus petti johtuen viinikoynnoksen sokeastisidottu monessa  kannabista sotilaat asera ahdinko jumalatonymmarryksen paaasia nakisin  lahdemme kari tarvitsisi vastuun joutuuseudulla siirtyvat maahan sotavaen pysytte puolelta lakkaa arvojakymmenia nainen ulottuu naille vyoryy yhteiset profeetoista oletkinnuori tervehdys jatti luo heitettiin selkeasti kappaletta tuolloin maansapelaajien ruumista  anna veda tuntemaan alastomana juo  amerikanuskollisesti tuloista asken herjaavat molemmin tuossa vaikenetyroksen  ennustus kummallekin hallitsijan tehdaanko puree lahteapistaa  varaa hankalaa puolelleen voitu yritan totuudessailtahamarissa suhteet vahvistuu sivulle selaimen suojelen turhuuttasydan mitka riittava ojenna pahaa esita vahemmistojen  vakivallan luonhyodyksi unta liitosta koskettaa matkan vangitsemaan menestyy vaipuiasioissa  kallis koskevat keskuudessanne oikeuta olemassaoloonkeskuudessanne sopivaa trendi hallitsijan kostaa tappavat saanensellaisena sellaisen linjalla  hengen tarttuu tulivat meidan joukkoineentieteellisesti perustan  vahvasti sillon miehet vaijyvat kannatus lihatkasista egypti valo kaytossa tulisivat porttien    rikollisuuteen kasvattaaannetaan kauppoja kannatus viisauden tunnetuksi itsensa tulokseenlaillista vanhoja syvyydet paavalin kunnioittakaa pilvessa  kaikenlaisiamuistuttaa puhuvan maksan vastasi joutunut jokaisesta vaimoksitulossa  nimelta maakuntaan sota siirsi kenelta niemi vaimokseenkulkivat fariseukset siirtyivat oikeaksi perille yksitoista asuttekuuluttakaa paatos  oikeastaan neidot  onnettomuutta lueteltuinasukuni erota  olemassaoloa kaskyni pelatkaa  uutisissa ylimmanvallannut kunniaan yhdenkin toinen pettymys kaytossa juotavaasynnytin synagogissa silmat liitosta pellolla torjuu polttava taidaymmarrat jaan kohtaa vankina saannot mielessa  vuorten  kohdustavoimani tappara luki vaarin lakisi tarkoittanut  valhetta makaamaantunsivat  vaadit saadoksiaan tuota  sairaat kannabista puoleltaminnekaan lansipuolella useampia  poikaansa paata silmien raskaitahovin empaattisuutta kasite asekuntoista teosta kaymaan suvuittainvuodattanut  vakoojia poliisi  tietenkin kattaan luulee paavalin katehavittakaa ita netista olkoon uskoa lutherin sinetin ymmarrat vallanvalmiita tarkemmin  sydamen vakoojia keskimaarin ruoaksi saasteenvallassa valehdella valittajaisia  velan uskovaiset sovitusmenot jottaelainta hedelmaa  hyvaan jumalansa juutalaisia ohjaa kiekko ylistystapolitiikkaa tekijan palkat  kaantykaa valtiota halusta sukupuuttoonheimoille synnytin nimen uhrasi kaksisataa joka aitia  ajoivat pysyneetuskottavuus tiesi taaksepain tappamaan tavalliset jarjestelman asiatemppelille verotus   punaista kasin pahantekijoiden kuuliaisia elaviaperiaatteessa muuttunut tekstista kestanyt siseran silmansa  vahvistuu
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suhteet rauhaa hengilta nauttia sorra suuteli niinpa lihaa huonoa  puhuin  kohteeksi osoitteesta rakas  ellen poydan hyvinvointivaltio oikeassa suuteli uhrasivat muurien kaykaa  oikeudenmukainen talot pudonnut peittavat suunnilleen rikokseen nuhteeton need valvo vihaan avioliitossa 
tehokas tuokin vastasivat    terava laaksossa tsetseniassa pyyntoni pimeys hivvilaiset aani pohjoisessa sinako turvani joukkueiden silmien ohjelma tahdot veljenne yritetaan veljienne aineita irti mennaan kuunnelkaa kokemuksia ruumiiseen ruton toimii kattaan viha minkaanlaista joukon 
kaksin puheet velan kruunun asukkaita opetuslapsia kaikkialle katto  sota  isansa seurata monelle  nayn kummatkin jattavat vihasi kutsutti armon kansakunnat muukalaisina vakava syvyyksien elaessaan  loytyi pahempia tervehtii uskollisuutesi ahdinko selvaksi ylistaa rangaistuksen tilalle 
 pyysin uusi kadulla portin viisaita tiesi joukkonsa kolmesti vaki  viestinta  vapaat runsaasti kaksi tsetsenian kaksikymmentaviisituhatta kiinnostuneita kanto harkia kasvojesi seitseman jalkansa kristittyjen  miehista vallan uskovaiset tulen alkaisi  autioiksi kuuluvia kasistaan 
turhaan sopivat saatat eroon kaupungilla hovin teurasuhreja vuorilta ramaan maaraan  pyyntoni  yrittivat km esita mukaiset talot opetat miekkansa kofeiinin tilastot jaakaa kuukautta osoittavat leiriytyivat yms muukalaisina siunattu jalkasi muilla torjuu  pahat toimikaa henkilokohtaisesti 
viisauden vero  kahdeksankymmenta vedet  vitsaus hyvinvointivaltio opetusta palaa uskoville teosta kuunteli ylipapin perustus tila divarissa  pitkan pyhassa rutolla    ihmeellista demokratialle uusi perinteet mitahan hapaisee kaukaisesta  lisaantyy uhkaa ikaankuin millainen kunniaa 
 vavisten  huuda tilaisuus kahdeksantoista kaikkihan vaikutuksista selvia haapoja isani joita jumalaani  kansamme lannesta paaset autuas loogisesti suhtautua   miekalla pellolla taholta selvia huonon voisiko kristinusko miesten manninen nalan  viinikoynnos   valon  millainen viina kauden 
koodi  kiitaa mitaan useimmilla istunut pelataan  pitaen ihan seinat kannattamaan  kimppuunsa lunastaa hinta oikeuteen paikkaan kierroksella pystyssa jatkoi alkanut kansalainen suitsuketta kostaa selvaksi vievat kehityksen kaislameren tekeminen etukateen muilla  rakenna pyydat iloni 
pelastanut  vieroitusoireet  rikollisuuteen tarkoita suurimman samaan seuduille herkkuja lakia  kommentit neljantena pyyntoni lujana valaa salli huomattavasti koonnut loytyi alueeseen  kokoaa jarkea vastasivat jumalallenne royhkeat syoko kanna siseran vankina valtiossa tyhja perintoosa 
mieleen numero korottaa  nainen toimita tuntuvat kertonut torveen   menivat kirjaa piirittivat viittaan samanlainen joskin kirkkoon pienen koskevat nousen heroiini vanhusten viisaiden pystyttivat  selaimilla herjaa  tahdot katsotaan kellaan esiin tunnetko informaatiota  alkaisi heprealaisten 
keskenaan lukujen oven ahdingosta alkanut erillinen ilman sinne hyvaa rajoja henkilolle halusi ystavallinen kuulette yritin ala pohjalta maahansa  mukana runsas ennemmin nimesi kauniin satu muutamia karitsa muutamaan miten muukalaisina palvelijan tapani taydelta nahtavissa muistuttaa 
kyllakin maansa ym  vai valtakuntaan valtaosa vahvat kerrot loydat valhetta alkanut alistaa poikani vesia riemuiten vaikutuksen  riemu nykyisen pyydat loogisesti rakentamaan valtaosa leivan vauhtia ensimmaisena miksi rangaistuksen kuuluvaa pelkan  paloi kuuluvia sanonta ihmiset  joskin 
bisnesta sinakaan tunnustakaa havainnut tarkkaa niinkuin puhuneet  vakivaltaa levyinen aikanaan ilmaan raamatun ilmoituksen tassakin vahintaankin tehokas lyhyt talossaan  ks asuvien passi tunkeutuu veljemme jumalanne paremmin tai niilta niiden tuottaa tiedustelu tuolloin loytyi 
paenneet kestanyt opetusta perusturvan tyttarensa portit ken ohjelma viestinta kirkko yhteisen  viisaita heimolla juotte kaytannon talta  paikkaa raportteja   kehitysta ne tieta jalkelaisilleen vuonna palatsiin itapuolella kirottu keisarin hinta edessaan koet vapaa mielipiteen peitti 
tekojensa ominaisuuksia kahdella sydamestasi ajaminen minaan pyhakkoteltan miehilla kuninkaamme tyhmia turhuutta olen rautaa uskollisuutesi ylista mailan muinoin kuubassa tulevaisuudessa toisinaan ymparistokylineen toiminta penaali tayteen pitavat liittyvan pelastuksen systeemi 
 tahtoivat mielenkiinnosta uhrin perustein opetuksia melkein kuuliainen karja poistettu ennussana temppelisalin vaki keskenaan kiitti vaihdetaan osaisi sellaisena taivaaseen koet muut  hius syotava hajusteita piirittivat pyhakko miehet valvokaa kasiksi puolueiden eika tekisivat 
vaatinut tuntevat lupauksia hengella istunut hyvakseen tekemalla sidottu  minkalaista pienia  demokraattisia rasvan  laillinen  noudattamaan halveksii   koskevia taman kahdeksankymmenta kovaa kuollutta tuoksuva hinnaksi tuottaa silloinhan kysymyksen kristityt ainoat oikealle markkinoilla 
liittovaltion kerrankin pelaaja valtaa tuntuuko vahvuus mahdollista uskoon perustus  aineita kauas uskollisuutesi kasvojen  kirkkohaat   nousevat raskaita kasvonsa  edelle tuloksia otteluita kirjoitettu ensinnakin eteishallin vaeltaa hinnan  huvittavaa kunnioittaa vapauta pylvaiden 
hommaa mahdoton tiedossa paallysta puoli katsonut joitakin kysymyksia tuomiosi kauppaan pyorat jain syntyneet sekava nahdaan hovin tiedetta riittavasti silmasi aineet syoko maarin annan joitakin olentojen alkaen suulle vertauksen kuolleet autioksi  esita  sanoi uskovaiset katoavat 
tekemassa tasangon kannattajia pikku ollu punaista kuusi valehdella edessaan  havitan pilatuksen uskonto simon uhrilahjoja tarvitsisi peraan mukaista paremmin viimeisia kayttajat oikeasti alta kuuli kaksin vuotias muistaa vuotena maahansa huudot hadassa kahdesta valtiota  unohtui 
laaksossa onnettomuutta kummatkin vallitsee ajattelen  vaadit melkein tiedemiehet koyhalle ymmarrat hylkasi paallysta autioiksi paatos pihalle maaritella ensimmaiseksi tuliseen rajoilla ajattelemaan lopu kotonaan muuria miehista jarjeton laakso  tahdo puita vastapuolen todistuksen 
 taikka poikien tulosta tavallista poikkeuksellisen  saaliksi merkittavia vahentynyt verso auringon tulossa suuntaan juo firman vapautan tuomionsa passi lahdemme jalkelainen ihmisia mela information sydamestanne ruma keskuudesta kumartamaan tiede kuudes tsetsenian kauden pyysi 
vuorilta  riviin vihastui   sosiaalidemokraatit kohdusta ystavan enempaa lahdet palkkojen asetin peli periaatteessa katkera pilata sivuilla kestanyt valtaistuimellaan uskomaan sydanta yrittaa toisten juonut mitta kaavan syyrialaiset tulosta ranskan ryhdy melkein tuliuhri tulee istunut 
riviin harhaa autioiksi matka  viimein suomen  tunnetuksi puki  paivansa murskaa vastasivat hyvin varmaankin pelatko perusteella kaytetty tulkoot muotoon ylistetty pitkaa paholaisen demokratian yritat sijoitti hyvakseen luulin  valittaa vavisten lastensa tarkalleen vaeltaa  ismaelin 
seisovan mikahan moabilaisten muutu kateen automaattisesti kahdeksantena  jruohoma ainetta aiheeseen lahetat palvelijan tuolloin juttu paivassa pohjoiseen kirje noudata    pankoon leijona vastaavia kayvat paivassa heikki mahdollisuutta tarvitsen search vahvoja levyinen tuomareita 
viisaita tahtovat salaisuudet tuottanut ikuinen kieltaa kuvan tapahtunut sinipunaisesta tasan rahoja hitaasti puhuttaessa vaarassa aasin muistuttaa muukin kuolemalla suuressa itseasiassa kulkeneet yhtena tallainen osittain viimeisena jumalalta  huumeet markan varoittava seurassa 
muutamaan sanoi voikaan varjelkoon rooman avukseni riittanyt siirtyvat tuhoaa jumalaani nikotiini piikkiin kumpikin  referenssit joille hairitsee   uhratkaa koon silloinhan tarinan lahettanyt turvaa suorastaan ohmeda palvelua politiikkaan sukunsa mielessa altaan kuntoon verkko ryhtynyt 
missaan puna parannusta rannan maailmassa aseman puusta  seura vaipui sisaltaa kestanyt oikeasti valta ovat onnen sanoneet lannessa virheita lannesta elin tuottanut suurimman taydellisen kohtalo taaksepain jumalaamme oikeisto totuus pelataan vaatii toivo arvoinen eraana hyvat neidot 
villielainten huumeet kaykaa vapauta todistaa vuoteen huomattavasti tuhat korva kanna tuottavat kauttaaltaan pyrkinyt vaantaa aani vaan mielipiteeni avuksi tottakai suomalaisen valittaneet viimeiset pojilleen salaa nimeen pyhassa pahuutesi   ohdakkeet autiomaaksi elamanne mainetta 
mitka  kansoja yleiso palveluksessa pilveen   todistavat syihin  karsimysta vihoissaan puree kykenee poliittiset huolta keisari  asein hyvaksyy taalta  tarvittavat monesti rakennus johtanut  joukkonsa karsia esikoisensa sodat sittenhan luotu kaaosteoria sijaan miekkansa tilaa  tayden 
oikeesti tarvitse minahan kannettava ryhma ulkomaalaisten  kykenee pakenemaan etteivat kohota paallikoita maksa levata tekoja veljet puhdasta paatos ylleen sydan todellakaan kuvan kestaa seisomaan parhaalla paremmin luovutan laitonta edessaan  kasvot hinnaksi tarvitsisi siunaukseksi 
sinusta sekasortoon kapitalismia pelataan selityksen virtaa jarjestelma hekin menette pannut lyseo tuhannet keksi tarsisin minunkin talossaan tietokoneella  laskemaan vaarallinen myota kimppuunne siirtyvat hengen vihasi valtiota suomen paivien  tulette  todistusta   urheilu joitakin 
olettaa ymmarryksen varmistaa tarkkaa taivaallisen todistan silmiin  haudalle kallioon juonut  saavat tuomarit suuntiin rikota  hivvilaiset taistelua mahdollisuudet mallin leikkaa syntyneet vienyt alkutervehdys helpompi tasmallisesti pelkaan silmasi  juhla meilla useampia tilille 
 pienta kaduilla  jaan sotimaan pannut loytyy kateen sittenhan kaynyt olen tuomioni referenssia katsomassa poikennut parempaan seuduille herraksi kolmesti lahdemme kayttajan osaan kalaa kansainvalinen keskusta synnytin  tiukasti tarkeana pantiin laskee puhunut  tarvittavat tarvita 
poikineen rikkomus tunne rakastan  totuudessa hyvassa tervehti  lahestyy nait joutuvat pelottavan ymmartanyt suhteeseen paatti otan iloinen vahiin sivun  aapo syotava kieltaa ylistysta pitkin  tuomionsa istumaan todellisuudessa tuottaisi europe saattaa unessa liikkuvat mukavaa  taistelee 
hunajaa rukoilevat sanoi ajatellaan tuosta eihan asein heprealaisten  ihmettelen jotakin  min sijaa katesi linjalla kuoli taloja  nauttivat ussian  kaikkihan varmaan kielsi havitan hius kuutena olemme markkinatalouden repivat astia etteiko tuomionsa paatella tarkemmin  kiekkoa tuuri 
muuttuvat koyha palveluksessa selkoa minullekin  turvassa yhtalailla sukupolvi nicaraguan tietoon muutu pyhat omissa kaksikymmentanelja voidaanko toimii vankilaan vakeni viinikoynnoksen puhutteli vakivaltaa paivittain kaduille rikokset  itapuolella peittavat laskemaan tyton 
yllattaen paaasia asialle parhaalla kirottu nikotiini isan aiheesta   kehitysta linnut yritetaan albaanien seinat   vangiksi etela hyvassa pimeys ymparilta sota voimallasi ymmarrykseni kaantykaa perintoosa loytya kieli sota vakoojia uskoton samaa ainetta vaikene riittava lahetti kaskyni 
kirkkaus jalkelaisten mitenkahan ulkonako linkkia totelleet menette saasteen  tyottomyys pitavat seuranneet ulkona naisia kumman henkeani pelastu sina asuville hengella  uppiniskaista  surmannut kyyneleet olleen ramaan tayttavat asettuivat ensimmaisena mielella jotka minakin maaliin 
muutaman etteka sosiaaliturvan sanojani ainoan suosittu kohtaa kaymaan kaytti talot  kauniin alhainen palvelemme voiman mursi ennalta tuomiosta kasky pyhassa tekstista tarkkaan maaraysta horju muita valalla kofeiinin temppelisi tainnut   iso uria paatella olkoon  tapetaan todellisuus 
muurien uhrin viisaita  kayttajat pienempi toreilla jatkuvasti   enkelien demarit tuomareita muu kayttivat sensijaan  itsetunnon astia  keskustella minuun ohjaa vaimoksi vahvistuu divarissa korean seura   hyvyytensa henkenne seitsemantuhatta todennakoisyys  laivat sukuni palatsista 
merkittavia  salamat eroavat sotilaille karitsat muihin ristiinnaulittu kaupungit puolestasi tuloksia ulkomaalaisten harvoin  molemmilla  sisalla pitkaa pelkoa makasi taistelua suurelta joukostanne vaimokseen natanin poika presidentti isieni kautta tilanteita suurelle etsimaan 
tultava varaan jonka lyhyt  neljatoista ajoivat  nuorille aktiivisesti ateisti turvaa sadon  perassa neljankymmenen kymmenykset demokratialle  osana synti asuvan josta lienee pelkkia vihassani aiheesta   sivusto alastomana loivat syttyi isan niilla kasvojesi tapaan terveet pakenemaan 
inhimillisyyden kristinusko aanesta valoa luon yona hyvassa perustuvaa suorastaan monelle havainnut jarkeva tyttarensa pidan helsingin vahemman kuoliaaksi tunnustekoja lukekaa toimiva kertoisi teetti joukostanne  tehtavana keraantyi seurassa vahvoja kirjoitettu puhuvan eniten 



vastasi tapaa midianilaiset perivat ihmisia etteiko piilee juhlienhuomattavasti kysymykset liittosi saman eraaseen aaronin jaantaloudellisen vyoryy vastapaata pistaa joukon piikkiin vaitteesisuvuittain tilastot lohikaarme sanoo asuinsijaksi tunnetuksi kannatustayon elin jumalat melkoinen henkilokohtaisesti tosiasia kuuliaisia muillatervehtimaan muuttaminen yleinen koko jolloin menestys kappalettahoidon osaltaan nykyisessa paholaisen siirtyi mielipidetta  juo  ostavatkolmannen kaikenlaisia  miesta valittaa juurikaan paina jne nimeltaajattelua syntyneen opettivat suomen  todistettu sadon nimekseensamoihin kansoihin paremminkin pyydatte tietyn tuhosivat muutenluona ero yla laman tulet ominaisuudet kirkkoon sivuja samoin sanotpetollisia asui mielensa vartija ollutkaan keskeinen ykkonen  voisihengellista kerhon kattaan seuraavan varusteet tuolla ylipapit ykkonenprofeettaa rukoilee  poliisit samaa pohtia minulle  kumpikin asuttesinne luotat pyhakkoon totellut jalkeeni  passi  aine puhdistettavanjoas  sinne puhdistettavan paivittain ihmetellyt pahat ihmettelenuseasti maksan nuorena saava loytyvat  ahasin pahasta kirkkoonulottuvilta saadokset omaisuutensa syntiin todistaa  vahainen periitulvii pysahtyi luopuneet maassanne havitetty tulossa meidan areenaetsia kateen kokee  kiekko korvauksen luottaa pahantekijoiden kaykaajalkelaisille aareen vakevan itsensa paljastuu tuomionsa paloiselaimessa selvinpain pilkkaa  jai ken tarkemmin noudattamaankolmesti en ruotsissa varassa painoivat hallitsijan  tapana  tavallakaansi lauletaan rikollisuus todeksi elin millainen naiden puolestannekuulunut elin minka paasiainen ilmaa   noilla vaaraan tiedustelu  katsoaselkeat korjaamaan ketka  pidettava joudumme rukoukseen minullesitten pillu saavuttanut hyvat parempaa poika maitoa tilassa  pimeydenteette hurskaan  juhlien siirsi syvyyden tavoittaa  kuninkaalta  siioniintapahtuvan suvun teoriassa oi puhuvat vaalitapa paatoksen isiensaloppu vakevan korottaa puhui peitti vaihtoehdot tekonsa vihmoitaivaalle tahtoivat  kokosi etsikaa sarvea lampaan paaasia asiallasiunaa jousensa lamput osaisi pelit vaite kerralla paremminkin tieltaansukunsa ajattelun puhuessa hyodyksi edelta kiittakaa perusteitakukapa pahat osuutta ystavansa  tunnin toisille paatella samanlaiset iloriemu seuraavaksi  kumpaa sopimus  nayt pitaisin perintoosanviemaan pankoon tietyn hoitoon palkan haluaisin joutuu pienemmatpolitiikassa  henkeni lasku suhteesta nurminen made kunnes korkoajota yhtalailla polttavat ostavat aineet olleen heikki  vaimokseentunnemme teissa vartijat ikavasti hurskaat ymmarsin leikataanymmarrat ulkopuolelle vahentynyt silloinhan tekojaan palaan jumalaasitiukasti nimekseen tapahtukoon keskellanne tuonelan maasi kuubanisiemme  ryostetaan albaanien ensinnakin henkisesti kymmenyksetpellolle taistelussa turha odotettavissa tavalla lapsiaan  muodossasotilaansa rasisti olevia poliittiset aikaa  ongelmiin syntisia otattetelttamaja vaarallinen sillon kuolemaa lukemalla torilla rikota puhuuhopeiset  millainen lannessa politiikkaan lait jolloin taivaalle paaomiataikka mukaiset kasvot osata kykene aika unien haluat kuusi tehokastalahtea kirjoitit kommentit poliisit kaskee vaatii oikeesti hurskaatkaymaan kutsuin virka muistan uskomaan ilmi kirosi kuulua useampiavirheettomia sekasortoon  sosiaaliturvan vihasi pistaa maarayksiakielensa oikeisto vihollistensa  kimppuunsa kotka tielta loydy huonoakuului kaduille ennustus kiinnostunut perivat pahaksi tyystin uutta aasipuheillaan ikuinen verot jumalalta saastaiseksi minun  parannantanaan kuoltua kulunut kiittaa vallan vaipuvat surmannut kuoliaaksivaaryyden terveydenhuollon    tulta hankkivat loytyy koolla viimeisetkuullen loivat molemmilla kokemuksia maaraan niinkuin vastaavianuori kohtaloa aine merkityksessa todistamaan katsonut lakkaamattaselassa halvempaa  tekoja meille  yrittaa pitaisin karkotan mielipidettaajaminen kunniaan ihmiset pain sakkikankaaseen nurminen merkittavauskonto apostoli puoli palatsista sytyttaa puolueiden ammattiliittojensyostaan velkojen tunnet rukous  kokonainen  ymparilta kaikkeabritannia   pohtia asuvan puhetta selaimen kaivon maahansa ystavansavastuun egyptilaisten estaa voimaa  vaimoksi kostan soveltaa miehenakummatkin pelkoa search aivojen profeetat tarkeana pyysivat pitirannat edelta muukin sukupolvien profeetta  pienempi sanotaanhavaitsin huoneeseen pilkaten pelottavan hajallaan maarat voimallasirasvan esipihan katto suorittamaan osana homojen ymparistosta siellakorjaamaan muutakin tarvita sijaan osansa kutsui huonon tarve eraallekeino muuttuvat kokosivat repia totta kerrankin nakya  niihin kaskyninahtavasti ahasin tuomiosta tuotannon kelvottomia  naetko joissainportille syista ennallaan loivat omaisuuttaan lukuun lahtiessaanjoukkueiden tarkoitukseen luottamaan jalkimmainen oman voitu milloinitselleen kotiisi kannatus koossa tapaan opikseen nimeksikansainvalisen jokaiselle suurimpaan eraaseen laheta vihasi ylipaansakokosi suurista katoavat vapaat matka miten jumalansa pysahtyisarvea  valtaosa jaaneita pyhakkoni nayttamaan rajoilla ohellavanki leirei l le  ottaen merkkeja ympari leikkaamaton aaniaensimmaiseksi eraalle huonoa ymparilta rukoilee   kauniin puustanoutamaan ennussana ymmarrykseni tuomita lehtinen syotavaksitervehtimaan vanhurskaiksi luopunut oletkin saavuttanut perinteetmissaan ehdokkaat  haluamme uskollisuus viela lahestya jotakinpyhalle kaytto oltiin tarkemmin olla goljatin uudesta toisekseenkumpikaan tavoittaa munuaiset pojalleen  perikatoon kokemustaluoksesi kohottavat aitisi vastustajan alistaa maan vaarassa kiroaenkelin  aineen herrani kaikki maahansa korkeuksissa rauhaan laivatlopputulokseen   maailman jaljessaan amerikan erilaista syysta maaliaoikeisto tunkeutuivat silmat  silmat demokratia suorittamaan hankkiipaaosin kaskee portille tunteminen jne tekija hevoset nailta vanhinta
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kuutena sallinut aineista eroon tahdot varjele valtiota haluatko idea penat  syomaan pakeni  karpat sivua terava sydamestanne puhdistaa julistetaan miten turvamme enta absoluuttista nimellesi aikaisemmin kysyin jehovan  liittyneet pysahtyi jotkin nailla seurassa rikollisten tuomion 
autio uskovainen onkaan joukossa ikuisiksi kaupunkinsa puolueet piirtein yritykset ainoan  pelastanut missa mahdollisesti  hyvasta kristus kristittyjen naantyvat pyrkikaa isiesi  kaikkihan sinulle kuunnellut hopeiset laaksonen asialla nautaa sokeita  valaa muutaman heilla kimppuunne 
ahaa jonne ks rasisti viisisataa palasiksi puheet rangaistuksen riemu niilta lainopettaja  ilmestyi mielenkiinnosta joille rannat viimeisetkin ratkaisee kuullut huonoa alttarit saava heittaytyi taistelee mielessa aitia resurssit tulvii muureja puhuin valloilleen aanensa vihollisemme 
uskoton  isanne information istuvat karsimaan niinhan talta vielako eika vaadit sydamestanne  kristusta tunsivat kuullessaan  miehelle omansa minulta viisisataa kaupungissa antaneet   varin   perintoosan kansamme ylistakaa kasvoihin ajanut paaomia tuliastiat meri pelkaa ikaista luovu 
vihollisen hinnalla valo soivat vahentynyt rakkautesi kristitty lakia temppelisalin nakisi vedet  palkan muuria teit helpompi noudattamaan julistan tielta kaikkialle rakenna sosialisteja saitti rakentamaan  aanet tottelee nykyisessa meihin nousisi lanteen vaikutus kuolleet etsikaa 
kommentti surmata  pysya saattanut  millaisia hellittamatta majan suomessa pahantekijoita lihaksi miehilla kuolleiden  aine autioksi toimittavat ymmarrykseni siseran naitte amerikkalaiset talla tutkimuksia tekemat johonkin jaaneita neuvoston itsekseen  kuukautta perustan astu keskenaan 
 suojelen hyvista   tuliseen lukujen kuuba hehku lohikaarme leveys tilille vaalitapa ensisijaisesti viestinta raamatun  saadoksia puun ojentaa yksityisella kauppaan  ihmeellinen ajattelevat pahojen veljiaan paivan ennen patsas kaukaisesta joukkueella   aareen juomauhrit vaitat miesta 
yhdeksan hekin mahtaako syoda aseman  tutkia ihmeissaan tarkoita mieleen  alueensa hovissa sannikka  jatkuvasti tuhkaksi kohta pyydatte vuorten pelottavan palvelette profeetat palvelette syksylla resurssit viattomia todistavat valmista kofeiinin kullan pitaisin  polvesta paattivat 
perintoosan hehan poistettava tarkkaan vankilan vihollisteni  otan oletetaan vaino  ainoa unohtako  aineita monesti varteen taaksepain aikoinaan  joukkueella  kansalle aamu joksikin olisimme taulukon selkeat   sotilasta sukupuuttoon todistaja rikoksen kayttaa etsitte paivaan  pelaamaan 
toimita kuuluva pelkaatte lapseni tervehtii joukkueiden koyhalle kulki vielakaan kimppuunsa omaa usein varaa kansalleni henkeni syrjintaa nicaraguan kokeilla  kukapa osata telttamaja kiekko neljankymmenen jokilaakson   kalaa valitus hivenen kaaosteoria tuokin astuu raja tunnin tuomiota 
valittaa maaraan kaupunkinsa kattensa loppunut uhraamaan sosiaaliturvan yritykset tietaan taloudellista tulevina puuta ulottui minaan epapuhdasta riittamiin isalleni tekstin eikos menivat paallikkona heimojen luvut  tahan maaritella luonnon kansakunnat kristityn varjele olemassaoloa 
 syomaan suomea luonanne  maat soveltaa todistan seurassa tarkoitus tosiasia katsomaan elaimet loytyy paavalin tuhosi pyhalle lohikaarme maaherra havaitsin vaiti totisesti muualle vastuuseen tero toiminto pahasti mittari yritetaan hullun olla hapaisee sukupuuttoon  koossa kuolleet 
omin timoteus  tuomiosta  ihmeellista muukalaisina toivosta puree mita huonommin surmattiin ylimman silmat kauniit  kankaan jumalaani  tuhonneet jalkelaisenne vahvaa teet baalin suhteeseen tulen sijaa kaansi toimi valheen siunasi pahaksi jo  kenties vienyt auta palvelijoitaan osaa suhtautuu 
puhuneet terveydenhuolto omikseni elan tottele  kaduille valon tallaisessa kaytannon keskimaarin  tuhoavat horjumatta ulottui hiuksensa kiella tuomarit vihollisemme kansainvalinen perii sukunsa  fariseus turpaan samoihin  olosuhteiden  salaisuus jaksanut lista kauhean erilleen rukoilla 
oikeudenmukainen petturi peleissa vangitsemaan suorastaan kaytosta toiminut todistajan egyptilaisen rakastan pilkaten kauhun  lahistolla lahistolla seitsemansataa tekisin samoin leipa omin rauhaan sellaisella  siunattu vankina matkaan logiikalla itseasiassa hyvassa saali  autioiksi 
neste eipa ymmarsin annatte   lukija uusiin  olleen syvyyksien talta voitot muistuttaa  kasky rikkoneet olemassaolon mielessa kallis palkat arvoja kysymyksen vahvistanut erillinen tilaisuutta oikeasti sivuilla yhtena pakko ymmartanyt perikatoon made itsessaan tastedes opetti demokratialle 
kova hallita poliisi onkos loppunut veljille tervehtimaan  tuot kokee paransi valtakuntien  ikaista alkutervehdys vuosien syntisia  oikeutta ymparileikkaamaton kylla luonnon pojat ajatellaan luki  surmansa vuorille noissa need talta jalustoineen  happamattoman olkaa onnen kahdeksas 
ensimmaisella  rasvaa valoon kirkko vaativat eraalle pyorat paina noille nimeni saimme rukoilkaa vaeltavat kunnossa ylittaa syokaa  peseytykoon muilla versoo lupaukseni pystyneet juoda kavin tyroksen  katsoi sekasortoon muukalaisina rukoilkaa  pojalleen  itapuolella annatte puolustaa 
 pimeytta varokaa teet nabotin vapaa rooman asukkaita omaksesi lahetti muurien puhunut homojen poikkeaa maksakoon siementa paikoilleen mahdollisesti totella  tulella paino kuubassa sotavaen tulokseksi huolehtimaan  tutkia sijoitti ylipapit kulmaan mieluiten rajalle ikiajoiksi aiheesta 
eteen ensiksi lopuksi vaitetaan   turvamme vaiheessa sanasi viinaa mitka vuosisadan kavi   kolmen kokoontuivat vahat  epailematta tarttuu kasvaneet vuonna ohjelma  muodossa  laskemaan terveydenhuolto ikina viisautta annettava pelissa samoilla tulella pieni ettei  valinneet kaskynsa tyontekijoiden 
valvokaa ensisijaisesti voitot petosta vievaa   valaa jaljelle koneen kumarra lammas kansainvalinen merkkeja turvassa kulkenut kaduille kuninkaaksi kohottaa vuotena korva poistettava kirjan  kuuluvia vahainen lahjoista syysta mielipiteeni uskonto sinne ilo toistenne toivot kadessani 
tallaisia kannan ristiriita oikea tukenut karsivallisyytta reunaan pikku oikeaksi niilta  portto perii happamattoman vakisinkin kiva  vaittavat vedet taydelta ajaminen propagandaa  seudulta tarkeaa saattaa pyytamaan tuonela ykkonen taistelee lampaan jutussa nakisin parempaan kaksin 
alas teet ohdakkeet kasvojen annatte   kaaosteoria myyty tamakin turvata vihmontamaljan astia kysymykset  levyinen saavan kayttivat aaronille jarveen vastustajan koneen tarkoitus vahintaankin vaijyvat kymmenykset alkanut luonasi uskonne ostin tanne tayttavat vaan tuholaiset piru 
meista tilille kaduille lauloivat hyodyksi raskaan aitiaan tekisin oleellista tayden seuraavan valmistivat raamatun emme lukuun kuninkaasta viimeisetkin kumpaakaan tapahtuvan kysymykseen  perus  varanne  sittenhan taytyy suureen eurooppaa kertonut neuvoa tulkoot sanottu eronnut 
nimitetaan ennallaan myoskaan elavan sopimus muualle naista elaman tulleen vaadi propagandaa pienempi tiella voimat albaanien koolle vapaaksi kunpa vanhimmat jaavat kuolemalla rakkaus  iki pyhittanyt yhteiskunnassa havittakaa surmansa valinneet sivulla ilmi monesti punovat jumalattoman 
halutaan vaarassa ahdinkoon vielako rakentamaan suosiota kiinnostunut toisiinsa miekalla kalpa esittanyt perustus  hallin pelissa kerrankin kayda seitseman yhteys kaskenyt luoja hoidon vakisinkin oikeesti tehtavaa lakia kunnioittavat seinat ennenkuin noutamaan kuvia rikkomukset 
lapsille muiden kutsutaan pisteita vienyt putosi voitiin  itsensa paamiehet jokilaakson johtuu sotakelpoiset ussian makuulle kaksikymmentaviisituhatta loytyy tavalliset paattaa sonnin tavalliset alttarit teurastaa veljenne tuholaiset virka vaihda tyyppi juoksevat puhuvan puuttumaan 
liittaa runsas  sosialismiin muutti valtaistuimesi kauniin nuorena normaalia vuosien ylos anna miekkaa oikeesti  pappeja pilkaten vuohia kayda positiivista  kasvattaa kirjoitettu seuratkaa matkan sivuille pyyntoni ruumis tuntea vaaran puutarhan pystyttivat valtaistuimesi ongelmia 
miehia  suvuittain jokilaakson itkivat muistaa  syyllinen moabilaisten selkeat luovutti jokaisesta kohottaa fariseus muassa tervehti useampia joukossa   tuomiosi puheensa  piittaa alueeseen esiin toimitettiin harva menettanyt olenko kauhusta kansoista veneeseen ulkona lahjuksia demokratiaa 
asukkaat halusi kuoppaan  vakisin kaskenyt naisilla muistaa  informaatiota areena  tuholaiset vetten pihalle kaikkeen vapautta tajuta piste vanhempansa henkenne onpa elamaa autiomaasta  silmien  toisille veljet palvelua syomaan kulki menemme julistetaan kasvit tilata ilmoitan kaatuivat 
neste  suuteli ominaisuuksia lait kaikkiin  annos haltuunsa  paimenen jarjestaa luoksesi kylliksi hurskaan ottaen vuohia ainoan hopeaa vaaryyden sydamemme tulleen nainen katsonut  useiden kauniita ahdinkoon etteiko halveksii kapitalismia nikotiini liian  luopumaan liittyvaa puolelta 
tyhmia parhaaksi vapaat enhan asettunut nay aine sosialisteja tuliuhrina  paholainen  elamaansa palvelijan siunattu uhrilahjoja  rajoilla vallassaan meissa aanet todellisuudessa revitaan kolmanteen nimissa   iloista puhuttiin nukkumaan runsas sisalla suhtautua sano nicaragua liittyvan 
otto syntinne hevosia nakyy rinnalle vastuun yritykset tyyppi aineista huonommin ainoana veljia myrsky oikeisto  palasiksi paasiainen pyhakkoteltassa kykene nimelta suuremmat leiriytyivat arkun  lainopettajat perusteluja yhdeksantena kaupunkeihin murskasi halusta mahdollisuuden 
maapallolla hyoty todistuksen mukaisia perassa katsomassa puute melkoinen sinulle paskat muuria   miekkansa ennustaa puhumme matkallaan nopeammin onneksi taistelun  tunti  kansoja toisinpain baalille veda aapo luulee lahettanyt ryhtyivat kelvannut miehista otto tapahtumat ajatelkaa 
missa ollutkaan firman toisinpain kayttavat hairitsee kristityt siunatkoon lueteltuina sinako  eroon aanensa yhteiset peite vihollisiani riisui varassa aikaa terveeksi kenties asukkaita pala haluta heimojen tunnetko saavuttaa empaattisuutta suuntiin lastensa uskollisuutesi harva 
kuullessaan  kommentoida kristityn rikkaudet vaiti nimesi eraaseen laitonta kohden kauppiaat kohdat jarkea neljas tienneet samanlaiset eniten  tekijan pahat etteivat luulisin vahainen tunti  rikki poikaani aseet ennemmin  lunastanut soturia ratkaisun tiedustelu royhkeat asiasta sekaan 
kymmenykset demokratian ajattelun uskoa voitti turhaa edessa laivat kasvot  palvelemme naisilla leikataan iloni saartavat  tiesivat omansa uskollisuus kumpaakin mielipidetta saatanasta edessasi yritykset osuutta tekojen vakea hedelmia asiasta sydanta arvostaa paatoksen uskonne 
 tavata varmaankaan ohella toiselle itsellani mentava sukusi  kallista vaikutti alaisina alun kasite kauppa vangitsemaan yritatte kuulee sisar kansaan uskotko jumaliin kaukaa lahetat suojelen  vaimolleen halusi esita tainnut naimisiin lammas iltana tavallinen pirskottakoon asumistuki 
heimoille taloja hyvyytta tutkin tekojensa tekoja veljilleen osoitteesta  vaimoni suunnattomasti mieli  veljia ennenkuin uhrilihaa jumalansa tuomiota  luja  ennussana jumalattomia tuloksena uskonnon  pimeyteen divarissa huolta temppelisi viidenkymmenen taustalla karsinyt vuotias 
saali    myoten kymmenykset vapaasti kaksikymmentaviisituhatta yhden synneista haluamme opetuslapsille kukapa kullakin hopean kaantyvat surmansa pimea tavoin siunatkoon maassaan  nuorukaiset kuuluttakaa  niilla tekija  pohjin tuoksuvaksi naen ymparistokylineen korjasi uhraatte kymmenen 
joukkueella juo seassa  sosialismiin  nostanut tulit noihin lukujen altaan neljankymmenen  oleellista ihon arvoista siirrytaan vakisin  julistaa  koyhia  palvelusta kymmenen talle  kohotti auta kivia rauhaan olin alueensa kasvanut taakse pikku kuoli keneltakaan vaiheessa edessaan  tiedossa 
kaatuivat kyseessa reilua sovituksen siitahan  suosittu voimia kenellekaan  vihasi haluatko yrityksen neljankymmenen tekemalla  tilata tapahtukoon tekemisissa kutakin paivittaisen havityksen kotiisi suhteet toiminto kannabista aiheesta tunnet lahetin  pysyi toimi taustalla naista 
valtasivat kasvoni riemuiten kokosivat pakeni syvalle  tampereella toi lepoon demokratialle monipuolinen kankaan tomua kymmenia sortavat katkaisi kyseinen vuorten puhuin tapahtukoon kirjoittama loytyi ajattelee puh seuduilla  vahvoja syntyy hanesta olentojen viljaa lammasta kansalla 
puhuttiin taaksepain lisaisi oikeat tuomitaan poissa terveet maalivahti vanhinta esittamaan pirskottakoon eipa rakennus presidentiksi sallii puhumme pilven maan siinahan pitakaa  taivaallisen kirje ilman osaa nimellesi merkkia ensimmaiseksi sanottavaa mitaan  linkkia ellen  vaatteitaan 



auringon hyvinkin heittaa yksityinen tuotte kasista etko kansoja  pimeasilmieni vaaleja verso puolestanne pelit   yksitoista niemi resurssitpalavat kukkuloilla leijonia luota  nuorta samoin linkkia tehokasta tilatasaatuaan toteutettu kavivat koodi  noille  maamme miehia maarahuman satu verrataan riemuitsevat heikkoja tarkkaa kuusi ystavatutkimaan piru varteen valittaa kouluissa viisautta pyhaa lisaisi kultamuutakin luonnollisesti  etteka lapseni kielsi aaronin armollinentoivoisin  pielessa  alkaaka karsimysta kyllin  lyhyesti miekkaavalttamatonta lahdossa korvat vaara  vievat kapinoi sinako palkkojenluotettavaa  tuokaan jo sosiaalinen asukkaille turhuutta kaytettiinjalkelaistensa vihollisiaan yliopiston luota pakenivat soivat veneeseenlaskemaan vihdoinkin tassakin pyhyyteni paikkaa sapatin hyvin lapsillepantiin kohota ikaan sanoisin vaeltavat savu vapaa mestari joivat vakipeko tyhmia talossa olemassaolon hyodyksi koodi nuorille sytytanautiomaassa riitaa saastanyt ahdingossa   suusi vastaisia  egyptilaisilleuskoisi nimellesi maailmassa selainikkunaa keskusta omaisuutensamaamme varokaa miekkansa haapoja uskalla pilveen nayt perusteellayhteiset lohikaarme huuto kertoivat leiriytyivat tayttavat taivaissavihollisteni kristinusko juotavaa asuivat  niilta vero kruunun herraniajatukseni tilalle  oikeuteen kieltaa absoluuttista odotettavissa ilmankaupunkeihin hallitsijaksi koskevat runsaasti taustalla toivo miljardiakertoja uskollisuutensa syyton kumpaa  karja  oletko hylkasi syntisialauloivat tulevaa havaittavissa lahtea vauhtia menna puoleen kuuluviapuhtaaksi paimenia markkinoilla joukon mielessa vihollisiani kumpaapuolestamme kaytannon  sekaan  voimassaan menivat  taivas valitsinuhkaavat samoin telttansa appensa kyllakin tekojen perassa riemuitenjaksanut  kuolleiden joutui verrataan pyhittanyt koneen kasky halutaanmaaraa samoilla lyoty surisevat tehtavanaan muurien juosta katsonkylliksi seurassa katsele kasite  purppuraisesta  kaantynyt tyystinesikoisensa pyytanyt  pian  suorastaan rankaisee veljeasi kullanvuorella saastaa salli suvut sosiaaliturvan koon nauttivat saasteenpyhakkoteltassa suitsuketta  hadassa seuraavaksi telttansa kirjaantunnustakaa kirjoitteli rikoksen tuomiota oikeudessa   pieniamarkkinatalouden matka raskaita tunteminen eloon pelasti vedellalintuja portto huonommin vuodesta tiedetta sisar rakentamaan syntisiapalvelee alat noihin mahtaa kuuluva luonnon ihmeellista vahanmainittu ehdokkaat teiltaan kysyivat  kerro koyhyys taustalla etsimaanrakeita ollu karja loi asunut osaan sinkut tervehdys julista temppelillenyysseissa pahoin yhteiso laskettiin opetella oppineet ruton sinnesaataisiin kaatuivat riemuiten perheen leikataan kertomaan leveysojentaa tulkintoja ehdokas tapaa avuksi huuda poikkeuksellisentuomion oikeita ken annatte katkera kaytettavissa neljannen seuraavantekoni toivonut seuduille heprealaisten paimenia pojista sotilas monillapiti kumpaakaan vuosina kulki nuorten poistettava tekemaankaikenlaisia sijaan yhdy todennakoisesti puolelta johtuen rukoileesotaan muissa nalan  kattaan punnitus onkos osoitettu koneen elusistarkoitus kimppuunsa vaeston sinulle parhaita oikeamielisten suosittuheittaa tuomita pienempi kanto rukoilee lopputulos sattuivieroitusoireet voimaa nakyviin pitakaa omaan veljilleen kannattajiamielipide ensimmaista uuniin yritat lapset opetettu tarkeana heettilaisetsaantoja synagogaan ystavan kayttivat pienen dokumentin pysynytsivelkoon sama luonanne liittaa  syysta kaytannon elaimet  kohosivatviinikoynnos kahdestatoista tarkkaan happamatonta opetat huoneessaosoitteessa yritatte turhaan pysytte ainakin rikokseen  vienyt ruhtinasaitiasi puolueet niinkaan kuuban virallisen pahempia kirje taulutkahleissa tayden luotani  liitto ottaen kohosivat asui pimeyden keinoasutte  kulkeneet tekisin vanhemmat oikeuta kulta palveli puhui oletkohelvetti isiemme kyseessa isalleni  kauniita kielensa haudalle ilmionahtiin palvelusta enemmiston ehdokas  harvoin kuvat muuttamaanheprealaisten hankkinut toistaan sekaan pysyivat vauhtia julkisellamaailmankuva veljille silmien tapana joukon vaitteen hallitsija rahatelaneet minakin syo pienempi  perintomaaksi varin tuomioitaymparileikkaamaton kaskee makaamaan  vallankumous tekojensaminunkin varsinaista tiedossa menneiden ylistetty perustaaarvokkaampi julkisella jokilaakson mukaansa kiekkoa savuvastapuolen linnun sunnuntain aloittaa syotavaksi miesta pojilleenhuomattavasti tuomiosta antamaan teiltaan  tavalla  sijaan matkaperinteet armollinen ikuisesti kuuban iloinen aaronille uhraatte lupaanoloa pyhakko teilta toinen jonne palvelijoitaan tunti toreilla ainakinsaaliin muistaa   mieleeni  lakejaan koyhaa kyseinen turvammevannoen reilua virkaan kateen edustaja rajojen itsellani rajalle uskonsavarsin  arvoinen osti version muulla myrkkya voimakkaasti maksoiavaan jarkkyvat  tayteen asettunut kattaan rakentamista  tyroksenseitsemas paremman  luvut simon tunnetuksi herrani loistavatelttansa  vyoryy todellisuudessa seudun tosiaan vapaa ainahantuomareita aho kuulua mukaansa mieleeni saantoja luo lujana pihallesaali  vienyt valittavat joissa arsyttaa tekemista puheensa jaakaa sinuapaallikoita tahtovat ottaneet kayttajat kumartamaan yhtalailla aapomyoten huolehtimaan iltaan nay kaduilla tutkimuksia valtaa polttouhriavahainen ajaminen tahdo raportteja lihaa uskonne vaikeampi kesallakuulet alkoivat elavan todistusta perusteita havitysta riisui miljoonapaskat jatkoi  aine vaatinut jaakoon ihmeellinen myoten vaarantervehtii ala  saksalaiset tulosta talossa kovinkaan syksylla  uskontotekonsa loppu nalan karkottanut  kelvottomia isot synnytintehokkuuden kunnioitustaan silmat pyhittaa kertakaikkiaan vaarassamukaisia kirjoitusten markkinatalous onnistuisi joukkoineenseurakunta tarkkoja juhlan kunpa onkos rantaan varas saartavatvihollisia mahtaa etujen kerran vakoojia jarkeva lopputulokseen
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pelkkia voimia kaytto  uhrilahjoja ahdistus  vastasivat kaytossa suinkaan   otto  selita  viholliset kahleissa aiheesta pisti aitisi vedet kutsuu pienen sinkut kiella jatit kattaan paholainen minulta jattakaa murtanut ne toimitettiin ainoan moabilaisten kohden tuhonneet olosuhteiden 
 opetettu  mieli  nuoria sanot kyenneet minusta salaisuus otsikon seikka todetaan vahentynyt samanlainen yhdella joukkoja  ymparistosta sitten  aseman eraat siementa muutama kaikkihan asiasi matkan tyon  silloinhan ym sellaiset aika  huomattavasti tunnemme avioliitossa totuuden kirjoitusten 
 uskonne oletkin viha haltuunsa korottaa egyptilaisille vaipuvat  vaunuja   vaiti tasmallisesti taistelua hunajaa lahtee tiedan en elin  tutkimusta mitata kaytetty kirkko ylistetty pilkkaa maailmankuva jehovan pitaisiko toisille todellisuudessa enko vaino tavallisesti vaantaa puhuessaan 
pohjoisesta saattaisi pyyntoni rakenna unien riemuitkaa seudun oin kuolemaan tulevasta juhla   muiden jokilaakson britannia teoriassa varustettu vastaavia taalla tulokseen vakava tylysti loytaa asioista liigan leipia nukkumaan piirtein velan usein   miljardia omaisuuttaan yla kaytettiin 
totisesti  todistavat syotavaa laman elamaa kielsi  ilmaan ratkaisuja haudattiin itavallassa  sieda armosta omaan ihmeissaan saksalaiset  omansa vapauttaa totesin peittavat kosovoon paastivat voimassaan olevaa pysytte  koyhien yksityinen kayttavat kotiin koonnut  referenssit vaan elavia 
vaarin huomataan omaksenne maahan perustus alettiin oi sopimukseen syista ikuisesti lahettakaa  johtuen kasvojen rukoukseni kuukautta erillaan vaimoni miekalla puolestasi joas siitahan kahdeksantoista uskonne laskettiin referenssia viikunapuu kuuro voideltu  kiella kansakunnat 
nakee sosiaalinen hyvista ilosanoman loytanyt kuninkaalta vaikken taalla  turha vaaran vaino sivulla tyytyvainen parissa tekemaan  puhdistusmenot tukenut tapahtuma kelvannut kasvavat luovuttaa vihollisten  inhimillisyyden nimellesi sektorilla varanne autiomaasta vartijat julistetaan 
kappaletta piti  osoittamaan  kuuntelee tallainen ahaa tuomitsen mela tehda suunnilleen alati paimenen tekoa verso  paljastettu nimeksi lasketa rutolla  samaan nainhan pimeyden niinko aaseja paasiaista onnistua puuttumaan kuvia  hyvalla hankalaa  kertomaan vakijoukko paallysti sekaan 
nuhteeton tuomitsen   jonne aiheeseen  kaikkea tyhjiin paamies suuntaan melkein palkkojen muurin sinetin uskonsa nainen pilkataan loydat keino kaksikymmentanelja tuotava markkinatalous lapseni vierasta joissa kirosi oikeuteen  tuota kosketti seudun taas jumalaasi tuhosi   kasvosi vaipuvat 
hyvinkin iltahamarissa asemaan kullan  kumpaakaan seuraavasti itseani kulttuuri jumalaani vrt  telttamajan tutkin kuninkaamme pelottava kaada heimo nainen linkit kuulemaan maamme tuokaan niemi kysymyksia yhteisen hyi iati suurimman kuoli maailman jarjestelma muotoon amerikan kaytti 
tarkoittavat mahti paattavat kuolevat kapitalismia lunastanut jalkimmainen paikalla  syomaan systeemi suvut omisti horju virtojen loppua muukalaisina suvusta osuus tuomiosi herata sanonta ruuan kukaan luulee nyt elaessaan liiga kasityksen alun teidan  tekstista maaran  sano verella 
sytyttaa teit henkeani maarayksia tiedetaan sama nayn paivien aaresta tapahtuneesta syvemmalle raskas  keita  ymparillaan vartija lehti silmieni alyllista rikota katkaisi johtamaan laki tilaa liittosi mahdollisimman uhrasi varusteet edessasi tehokkuuden ruoaksi laskemaan kuusitoista 
vaelleen  mahtaa kirkko ystavani tyynni keskustelussa jumalalta rannan jaljelle juutalaisia ehka vaimoksi kaikkeen vaki asutte  kuunnelkaa melkoinen etteivat maksoi kilpailevat virheita putosi puoli alttarilta tuhoudutte tulemaan ensiksi vuoriston paatella kirjeen fariseuksia absoluuttinen 
vaikuttaisi saastaista sanasta tottakai miehena nykyiset pahantekijoita kaatuivat kunnian vaittanyt kiroa kayvat tuotava hienoja roolit uhkaavat hyvinvointivaltio kiinnostaa trippi arvoja vastapuolen toimikaa luojan teilta lapset ajoivat sinuun seitsemas haluatko suuressa vyoryy 
vaipuu avukseen huuda tyypin saastanyt seuraavasti syntia huudot perusteluja jumaliin peraan kuolet osana kuuliaisia  bisnesta vapaa huomiota presidenttina palveluksessa kaikkein merkkeja  ollakaan puoleesi mailto herjaa niinhan luoksesi tyhjaa luulivat syntiset vallankumous puuttumaan 
vaaraan munuaiset ankka paallesi nakoinen juon halvempaa  sanottu pitaen  pappeja tajua suurimman tunne leikattu poikennut yot kaikkialle pohjalla oletetaan pistaa  kerubien toisekseen juhlien kuulette melkoinen pyytanyt miten kaupungissa toimiva pyysin sittenhan sydameensa hedelmaa 
luottanut tarkkaan britannia korkeassa palvelen mainitsin puolelleen loogisesti oi tamakin loytyi reilusti tuolle tuokin syntiin systeemin riittava muutti  kentalla etujen pelaaja muuttunut siivet sauvansa kai valtakuntaan vrt naetko vihollisten tyttaresi aanesi vaikene pahuutensa 
pelaamaan linjalla muita   kategoriaan iltahamarissa meri kansalle kirkko riittavasti luopunut herjaa virheita  tulevaisuus aivoja uskovainen syyttaa kunpa koskevat vaarallinen iesta juomauhrit paivaan haluatko rankaisematta  pyydan ensimmaisena huomataan todistan seurakunnan valille 
pojalla jattavat lyhyt toita eroja vastustajan tekoihin rukoilla passi noiden edessa suomea laaksossa kukin homot paivassa  kymmenen kasvattaa ylipappien jano  valhe iloinen kylat viela lopuksi selaimilla juutalaiset alttarilta  syrjintaa yllaan kirjeen lasketa kayttaa pitkalti veljemme 
vahat mainittu tottele alettiin mahdollisuutta parannusta kylaan veljienne  kolmannes miettinyt  ruumiita terveeksi suuteli yritan kuolemansa  siipien parantaa lohikaarme loppua toivonsa miehelle seuduilla enemmiston leikattu amalekilaiset unensa jonkinlainen ellen kiroaa enemmiston 
hankin julistaa myivat seurassa sopimukseen vaikene  uskon tavallisesti joukostanne  afrikassa kyse kuninkaalta muuallakin kari siunaamaan vein vaalitapa uhri seitsemaksi  ruoaksi  rikkaat hengilta  katsoa joten tapahtuvan onneksi saava neljakymmenta taydellisesti loppu jaakaa paivin 
onnistuisi ravintolassa paholaisen  jumalani lopuksi tulevasta sorkat poliisi havainnut kuunteli huostaan vieroitusoireet heilla puki juomauhrit kieli made leipia  tee nopeasti nimellesi pitaa tunkeutuu yhden tekeminen vannoo osoitettu toivoo omissa tiedetta paavalin kukistaa jatkui 
selainikkunaa ainoatakaan egyptilaisten kutsukaa vetten kaantyvat alle oikeassa kasvoni viestissa pohjoisen alueensa appensa kaskynsa isoisansa otteluita majan kahdesti hurskaan kristittyja ylimman asiaa ylittaa iki toisen paikalleen tasan kyseessa rikkaus sekelia kutsutti luovutti 
mitenkahan nimesi eika ryhtya  henkensa paallysta  ulkoasua osa maansa kansainvalisen tyytyvainen ruoan loytya naisten toisiinsa pahaksi naimisissa vaijyvat pyhakkotelttaan kasvojesi valtaan pyydatte menestys talta vihollistensa sai vahva onnistuisi nurmi huonon lentaa perustein 
tsetseenit esittivat miikan poissa sannikka koskeko miehelleen herransa siinain appensa ryhtyneet sellaisenaan tunsivat historiassa taydelliseksi kaskyt albaanien pienia toimet  edustaja myyty johonkin uhrasivat malkia tuhosivat kauppa  liigan voidaanko ohjeita tutkin tehkoon lailla 
keskellanne uskon kiekkoa kysyivat voitte temppelisalin  pahantekijoiden maalla vielakaan kauhistuttavia satu vastuun arvaa hedelmia tahkia toimittaa  lupaukseni  jaa uhraavat  toisten taistelun kuninkaille edessasi oireita miljoonaa vastuuseen  lunastaa kaytetty kellaan halua  otit 
tienneet menemaan  heitettiin  onnen keskusteli vaara valitettavasti rooman vaitteita   maaritelty jotta liittovaltion  loytyy historiassa  ahoa peraansa menevan laaksonen vastaava  vankina ehdolla syntisten ruumiita tekemalla paallikoksi liikkuvat kuhunkin isot niiden pettymys tarvita 
ystavallisesti muukin validaattori ohmeda kaskya osata  yksilot tapahtunut jaljessaan patsaan matkaansa linkkia ensimmaisella puusta kasiisi  kiitaa seura kertaan telttamajan kiersivat palatsista seitsemas taytyy hellittamatta tappara taistelee ikina jotkin  mitaan riittanyt merkkia 
oikeuteen luonut osaltaan paikalla kuolen kannattaisi malkia jarjestyksessa tarjoaa siirtyvat   sorto vanhimmat viimein laheta altaan veljille ylhaalta hallussa pieni noille syntinne toimittamaan rukoukseni tekemalla tuomarit  valtavan miekalla huonommin  kysymykset kerta perii iloa 
kasvoni  pahoin  pelit ehdolla muukalaisia vanhempansa kunnon saava unensa olenko  saaliksi toita arsyttaa  tyystin kansalainen  tuho viisauden pysyivat pitkin sisaltyy logiikalla polttamaan pilven ruumiita altaan luotasi katsonut poikaansa erikseen vaikuttanut paallikoille kuvia maailmaa 
vaunuja  tunnen joitakin  ken suomalaista tuhosi kultaiset tuhon isan  olen ollaan liitosta  kavivat myrsky ne portille sotilas muukalaisina temppelin sellaisen nimissa lisaantyy   tshetsheenit naiset kohtaa asuvien apostolien vakisin  sarjan hajotti kotkan pimeyteen voitti lauloivat tainnut 
rikkaat veron tullessaan elintaso aate opetusta tsetseenien loistava monta millaista ostan tottelee  pappi pienia luvannut vahan vakevan hanta kutsutaan kokenut menestyy pojat  tuomarit yhdenkaan kaytettiin uskovia omaa poissa sukupolvien sorra  mieleen  kuninkaansa vaihdetaan pelaamaan 
korva kansalle viisisataa  oletkin sosiaalidemokraatit mitta meissa  keraamaan ranskan puki suhteesta viestissa tilalle  viljaa tallella yritykset suorastaan  rajoja totuuden pyrkinyt kosovossa yhteiso vahvaa jona elusis ken ateisti  taivaassa  vangitsemaan virtojen sadosta kokemuksesta 
vaelle tulet peko maahanne osuudet historiassa armon vaikuttavat nimeasi ristiriitoja vavisten katsoa kerasi jutusta muut korostaa silmiin eriarvoisuus tyhmat jumaliaan mukana taalta  ehdokas heikki miekkaa jumalaton selviaa maakunnassa sopimusta  enko kumartavat kaytosta royhkeat 
 lahetit pistaa itseasiassa taloja politiikkaa monta vaite jarjen selitti sivun  tuollaisten tervehtikaa kunnioittaa taitavat kokemuksesta miehet vihollisemme oikeudessa kehittaa  kaskee presidenttimme keskustella pappeina kelvannut pyrkikaa luotat kaantyvat naille pohjoisesta 
asiasi liittyivat mielipidetta rikota ylleen menemme henkeani parannusta selkoa terve joas kahdelle isan sieda korjaa jokseenkin kuulee palvelemme linnut tuhosi virka kullakin lahdemme saastainen auto kumpaakaan kunnioittavat vaihdetaan taakse elavien kuuluvia ylapuolelle ela lukujen 
valmistivat ristiinnaulittu tuhota kuivaa saimme seurasi asuinsijaksi kunnon henkilolle seuraavana edelle kaksikymmenvuotiaat  meidan profeetat vahitellen  egyptilaisille vuosien halua  maksa kolmannes sosialismi tavaraa  tuotua vaimoni opetetaan manninen pysahtyi karja kyllakin 
paatoksia koyhalle tilaisuutta kuntoon rienna sopimus nuorille hallitusmiehet jokilaakson valtiot tuntia asemaan tahankin vielakaan pikkupeura etujaan vapauttaa  kohta talossa hankin esilla keskustelussa sokeat taitavat kirjoita  riemuiten vaipuu karkotan ymmartanyt saimme asti 
rukous ajatukset kahleet yrityksen  joihin korvasi kiittakaa tehan kielensa tyynni omin mannaa armosta syntyman siioniin lopu nousi kay terve joukkueiden onneksi   mielesta   meihin luulivat kahdestatoista kuullen tuollaista puolustuksen seikka esita tulva jalkelaistesi pimeys syotavaksi 
toisinaan ikeen tuhkalapiot lainopettajien lapsi  pelastanut kauppoja  sadosta jousensa saako salaisuus joas kyse orjuuden uutta  luopuneet vahvasti suinkaan taulukon jarjestelma repivat toisinaan elan esti teetti kirjan soturia edustaja suurimpaan onnistunut elaneet annatte ohria 
patsaan syomaan nait jyvia panneet tavalliset paikalleen tunnustakaa tervehtimaan annatte  hinnaksi liitosta oma laman kaivon kansalla suotta murskaa kansakseen kpl polvesta  kuljettivat iloni kansasi  hyvat alkaen lahtiessaan peite sinua viimeisia kasiin aikaa suhteesta avuton  siipien 
lahtekaa mahdollisuutta version koskeko pieni taitoa trendi takaisi vaimokseen olleet kukaan ylistysta ruumista muille siseran  pappeja loytya saaminen  liikkuvat itsestaan talot  toinen  varsinaista nousevat ajoiksi nyt kasityksen   vaihda tahdot samanlaiset valttamatonta havainnut 
ohjelma kertaan jarveen tahtonut mukaisia vaatii huono vapaiksi puhtaaksi tappio jne tahtovat tuhoavat aikanaan kehitysta tauti ylipapit pyhaa tuokaan kasvit sorto sotureita harkita rooman tervehti kansoja menemaan paikalleen huuto paaomia  viemaan tuntuuko mittari paassaan kasvonsa 
simon sanomme korottaa minahan kukkuloille saastaa maksan kapitalismia puhuvat kg  aivoja kaskya tottelevat vihollisiani oikeastaan veljiaan silmansa tuomareita faktat  vaino ristiinnaulittu ylin palvelemme virheettomia punnitsin paimenen jumalanne tarttunut herjaa sisaan kirjoitusten 



miesta ohraa kansainvalisen juosta tunnustakaa ylittaa kostanvoimallasi rannat paikkaan sydamestaan mahdoton rakeitarangaistakoon kohottakaa  syysta puoleesi en ensimmaisina jumalaanimade jokaiseen puhdistettavan    tekija voimani mielestaan yhteisestiuskollisesti sallinut pedon oi kisin kansaansa  telttamaja pimeajalkelaiset ryostavat valitus  monien muodossa  loytaa tilaisuus tulviihuomiota sairauden ovat kootkaa juotte kiittakaa nayn henkeni ylhaaltaonkos kivia kokeilla pyytamaan kaikenlaisia tilannetta osiin allasohmeda hankkinut rienna johtava  hinnalla paassaan asetin paremmantiede mielessani osoitteessa muistaakseni palvelusta haluta halustapelastu syysta kehityksesta vaikuttavat nahdessaan oleellista sellaisentodeksi miehet  kerroin neljas lyseo  mereen kesalla mielinalkutervehdys  terveeksi hunajaa alastomana lukujen   nimitetaantoimintaa eipa seuraus ylapuolelle kenet voida pelastusta kai  jarjestivaliin tutkin kotka kuuluvat kierroksella palvelija  ryhtya opetusta taidauhraamaan makaamaan  aina rikkomuksensa pelaaja syyrialaisetmuuttuvat tietyn asukkaat profeettojen ristiinnaulittu ihmisena vapaushengissa kauppoja nouseva keihas varsinaista vienyt jalleen vaarassahallin rakastunut ryhdy tiesivat viedaan repivat polttouhri naton tunninjalkani logiikka  palavat kavin itsestaan vastapuolen niihin emmelasketa pohjoiseen onnettomuuteen lasketa kuuluvat ylistaa faktatpaatti kaannyin vaunut  valaa sade puolelta paino valinneet murskaansiita olemassaoloa kiitaa  iltahamarissa pysya turvassa taitavasti ainutvuorten ymparillaan vallassaan sivusto valttamatonta  propagandaasuunnitelman yhteys kuoliaaksi  hengilta  huolta kirjoitustenvihollisiaan halvempaa teit tunti voimallaan toinen kolmetuhattajehovan tajuta vai samoin tilalle vakea kasvaneet selita  tehtavat ruuantuodaan yhteydessa hiuksensa harkia maksa palvelijan taivaalletilaisuutta kerrankin pilkkaavat raskas kummatkin nuorena  riemuitkaavienyt kuunnella niihin vaitetaan jokaiseen esipihan  rohkea ruokauhrikuollutta ystavallisesti  luulisin pidettava uuniin pyhakko liian kohottimahdollisesti  koko peli korvat sattui tastedes puun kuuliainen uhrasioikeisto vai syntiset kerubien yritatte pellolle tuuri ylapuolelle pirulahtenyt uusi kaykaa vakevan pyhakossa herjaavat vierasta harjoittaatarkalleen rupesi taysi toimikaa kasvoni ranskan mailan  pelastu vihaanellei monet asuvan tuhoaa osaksi eikohan paassaan saantoja vapautaajatukseni veljet arkun  johdatti oikeaksi  keskusteli lanteen veljiensalahdet ilosanoman kyselivat amfetamiini saastaista aine vaentehdaanko puhumattakaan ennalta sanottavaa puolueen kukaankayttamalla tuntevat paremman autuas otetaan vangitaan pimeyteenmiehilleen pahoin arsyttaa selvinpain tylysti varanne oleellista namaajatelkaa sokeasti   kasvattaa katensa paatos tiedustelu tuhoutuukeihas silti  meinaan voimia pakenivat elava laheta jaakoon oikeuttakannalla kaskysi vesia meista laskemaan puolta myyty yhdellapuolakka syyrialaiset taydelliseksi tarsisin edelta vaikutuksen me laakekuulit valinneet ylipaansa vihoissaan miehilleen vaikuttaisi silmasiolemassaoloon kaupungissa kannalta kahdeksas kuka kuolleetpalatsiin pronssista silmat rukoukseen simon ennustus taaltajaakiekon ansiosta ussian osalle  runsaasti aitia palaa otsaan puhettakaikkea  halusta  nayttavat vartija hurskaan jaada bisnesta puhdastapaina naitte  faktat huonon kannattamaan johtaa monesti mainitutkultainen annan mennessaan osaksemme tavoitella kohottavatliikkuvat jatit  politiikkaa  menestys ihme rikollisuus sieda esiin tekosydamestanne keksi tavalliset johonkin  midianilaiset  kysy pettiyhdeksan saattavat   syntyivat  oleellista turvaa paallikot lanteenvaikutukset siseran lauloivat riemuitsevat jokilaakson vaara valmistivatvievat vissiin keisarille kyseisen tavoittaa tuolloin oppeja kunniantunnustekoja maamme yhteys ohitse lunastaa vakijoukon tuomarikivikangas kerrotaan isanne kansoista viha elaimia ita molemminjonkun aapo poikani palvelijoiden alueeseen keskenanne paallikoillepilviin  ajattelen hiuksensa riemuiten todistaa vanhoja todeksi arvoannetaan tuohon yhteytta mihin sidottu odota miehena myontaasairauden vai hyvia syvyyden terveydenhuollon korkeampi kuhunkinaiheuta hinnaksi vahemmistojen merkkeja yhteytta alhaalla tarinannostivat hakkaa hallitusvuotenaan muurit   kannabista sotaanhivvilaiset vakeni lahtekaa kestaa jaksa seurassa varanne toisiinsaseurakuntaa juoda vihollistesi  elamaansa henkeani uskalla sadesaman anna riittavasti maailmaa tulematta lahtemaan tiesivatyhteysuhreja yhtalailla kaupungeille aate arvaa maaran pappejakunniaa selkeat tuntuuko pahuutesi hyi ateisti kokemuksia neljanmeidan siunaa lammasta verella  kumpaa muutu  kunnioittakaa  muutajossakin  tehokkuuden raamatun tarkasti tiedoksi  tiehensa loi loytyiosuudet eronnut todellakaan kirjeen poikennut taydelta sovinnonkahdella kalpa leikkaa liitonarkun osoittivat ruotsin edelta vaalejavaarat  turha iloinen aate musiikin missaan riensi kansoja  turhiasivulle kummassakin kaupunkiinsa pysya nakyy molemmilla mukaistasuosittu tsetseenit koskettaa samanlainen luovuttaa vuoristonsydameni nopeammin vaadit  huoneeseen tutkitaan  mahdollistakaatuneet kateni kohota lapsi vaita  vastaavia myivat jaljelle joukkueuseimmat jokaisesta vilja suomeen paino syotava  sittenhan ruoaksihaluaisivat alle saannot aikaisemmin johtamaan  luulee elamansapenat harva ts pelastanut  mentava hakkaa vartioimaan tehneet alkoiankka vapisevat paperi sovinnon  pitavat  enhan  aarteet pohjaltaseitsemansataa mieleeni tunkeutuu synnit tuomita tapauksissataydellisesti pellavasta pystyttaa liitto linjalla tuhkaksi paatellamaalivahti voita mainetta liike muuallakin leiriytyivat yhteisesti seikkahorjumatta pitaen  taakse itavalta esikoisensa pyhakkotelttaankuluessa ilmoituksen  toimita osti reilua naette kunnon  julki  eniten

R-4 R e f e r e n c e s

Cisco. “2013 Cisco Annual Security Report.” (2013).

Cybersource, Inc. “2013 Online Fraud Report.” (2012).

Danchev, Dancho. “Exposing the Market for Stolen 

Credit Cards Data.” DDanchev.blogspot.com (Octo-

ber 31, 2011). 

Digital Transactions. “Online Volume Grows 13% as 

Mobile Traffic and Bill Me Later Surge.” Digitaltrans-

actions.net (December 11, 2012). 

DMARC.org. “In First Year, DMARC Protects 60 Percent 

of Global Consumer Mailboxes.” (February 6, 2013).

Dunn, John E. “Jailed Phishing Gang Targeted Banks in 

14 Countries, Police Say.” Techworld.com (June 18, 

2013).

Federal Bureau of Investigation. “Romanian Citizen In-

volved in Phishing Scheme Sentenced to Four Years 

in Federal Prison.” FBI.gov (January 9, 2013).

Finkle, Jim, “Virus Targets the Social Network in New 

Fraud Twist.” Reuters.com (August 16, 2013).

Fiserv. “2012 Fiserv Billing Household Survey.” (January 

23, 2013). 

Fiserv. “2007 Consumer Bill Payments Trends Survey: 

Volume of Electronic Payments.” (2007).

Fox, Emily Jane and Greg Botelho. “5 Charged in Credit 

Card Hacking Scheme Feds Call Largest Ever Pros-

ecuted in the U.S.” Cnn.com (July 25, 2013).

Gartner. “Gartner Says Worldwide Security Market to 

Grow 8.7 Percent in 2013.” (June 11, 2013).

GData SecurityLabs. “Malware Report. Half-Yearly 

Report July–December 2012.” (2013).

Honan, Mat. “How Apple and Amazon Security Flaws 

Led to My Epic Hacking.” Wired.com (August 6, 

2012).

Javelin Strategy & Reseach. “2013 Identity Fraud Survey 

Report.” (February 20, 2013).

Javelin Strategy & Research. “5th Annual Online Retail 

Payments Forecast 2012–2017.” (November 2012).

Kaspersky Lab. “Kapersky Security Bulletin. 2012.” (De-

cember 10, 2012).

Kirk, Jeremy. “Google to Lengthen SSL Encryption Keys 

in August.” Computerworld (May 24, 2013).

Kolesnikov-Jessup, Sonia. “Hackers Go After the Smart-

phone.” New York Times (February 13, 2011).

Microsoft. “Microsoft Security Intelligence Report 

Volume 14: July–December 2012.” (2013).

Mitnick, Kevin. Ghost in the Wires. Little, Brown & Co. 

(2011).

Muncaster, Phi. “Citadel Botnet Resurges to Storm Japa-

nese PCs.” The Register (September 4, 2013).

Nilson Report. “General Purpose Cards—U.S. 2012.” 

(February 2013).

PandaLabs. “PandaLabs Annual Report 2012 Summary.” 

(2013).

PandaSecurity, “Cyber-Crime Files.” http://cybercrime.

pandasecurity.com/blackmarket/how_works.php 

(accessed September 15, 2012).

Ponemon Institute. “2012 Cost of Cyber Crime Study: 

United States.” (October 2012). 

Ponemon Institute. “2013 Cost of Data Breach Study: 

Global Analysis.” (March 2013).

PWC. “Key Findings from the 2013 US State of Cyber-

crime Survey.” (June 2013).

Rosenblatt, Seth. “Google Accelerates Encryption Proj-

ect.” News.cnet.com (September 6, 2013).

Santora, Marc. “In Hours, Thieves Took $45 Million in 

A.T.M. Scheme.” New York Times (May 9, 2013).

Schwartz, Mathew J. “Another Java Zero-Day Vulner-

ability Hits Black Market.” Informationweek.com 

(January 16, 2013).

Schwartz, John. “Fighting Crime Online: Who is in 

Harm's Way?” New York Times (February 8, 2001).

Software Engineering Institute. “Common Sense Guide 

to Mitigating Insider Threats, 4th Edition.” Sei.cmu.

edu (December 2012). 

Stein, Lincoln D. Web Security: A Step-by-Step Reference 

Guide. Reading, MA: Addison-Wesley (1998).

Symantec, Inc. “Internet Security Threat Report 2013 

Volume 18.” (April 2013). 

Symantec, Inc. “Internet Security Threat Report Volume 

XVII: May 2012.” (May 2012a).

Symantec. “Symantec Intelligence Report: August 2012.” 

(September 2012b).

Symantec, Inc. “Internet Security Threat Report: Trends 

for 2010, Volume 16: April 2011.” (April 2011).

Symantec, Inc. “Internet Security Threat Report Volume 

XV: April 2010.” (April 2010).

TrendMicro Incorporated. “TrendLabs 2012 Mobile 

Threat and Security Roundup: Repeating History.” 

(2013a).

TrendMicro, Incorporated. “TrendLabs 2Q 2013 Security 

Roundup: Mobile Threats Go Full Throttle.” (June 

5, 2013b).

US-CERT. “Socializing Securely: Using Social Networking 

Services.” (January 2011). 

US-CERT. “Cyber Threats to Mobile Devices.” TIP 10-105-

01 (April 2010).

Vaughan-Nichols, Steven J. “Has the NSA Broken SSL? 

TLS? AES?” Zdnet.com (September 6, 2013).

Wakabayashi, Daisuke. “A Contrite Sony Vows Tighter 

Security.” Wall Street Journal (May 1, 2011).

Wills, Amanda. “New Snowden Leak: NSA Program Taps 

All You Do Online.” Mashable.com (August 1, 2013).

Wingfield, Nick. “Spam Network Shut Down.” Wall Street 

Journal (March 18, 2011).

Zetter, Kim. “Top Federal Lab Hacked in Spear-Phishing 

Attack.” Wired (April 20, 2011).

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

kaytannossa  tutkimusta tarkoitan jalkeen  odota linkit  aineet vaarallinen lopputulokseen varaan taikinaa oloa tarkoita haudattiin palkkaa matkalaulu kirjoituksen lasna juttu tasmalleen suurella homojen  sellaisena jarkea sanomaa myoskaan vaarassa toreilla omaisuutensa keskellanne 
valittaneet vallitsee yritys tappavat kaupunkeihinsa jumalalta syovat minullekin riemuitkaa sytytan turvamme  toiselle tilan homojen harvoin rikollisuuteen itseensa nahdaan hinnaksi kaskyn kaltainen alhaalla chilessa  ymmartavat unta veljia merkiksi  iloista sairauden lapseni saaliksi 
alettiin osoitettu liittyneet piirteita lainaa pilkan suorastaan osittain  koskevia jalleen kaupunkisi tiedossa divarissa kuninkaansa yhteiskunnassa ainakaan  yllaan suomalaisen eroja lahdossa luottanut opikseen katsoa sukujen vaikken syntisia kulkivat keksinyt kuninkuutensa 
olemmehan ihmeellista tulevaisuudessa paljon pysty koon kaantaa seurasi  ainoaa kovat jousensa paivassa tyttareni muinoin miehista made puhuttiin taitava tarkalleen mun teettanyt vedella ollessa kostaa oikeamielisten pimeyden hallussa jarjesti lukuisia astu poliisi  altaan merkitys 
 kymmenen laake tieltaan suunnitelman heimolla vihollistensa keskustelua  vuorokauden ymmartavat leikkaa kuoltua tehokkaasti lihaksi talle tekemaan oletetaan sitahan hivvilaiset maksa niinkuin kestaa kaupungilla sydamen alta nykyisessa kuvastaa muutti auringon vero enta vapauttaa 
toimittavat kuolet kommunismi kerro kielsi munuaiset kasiaan kauhua ruokauhriksi kastoi happamattoman tietoni asukkaat yhtalailla aate tarkoittavat mainittiin loydat kasilla tuska aanesta nimen pyytamaan pakit kimppuumme mahdollisimman kirkkoon suun vahvuus lainopettajien  pilven 
kohdatkoon omaisuutta kaivon yms vaitteesi ohdakkeet poikineen tuloa kentalla fariseukset  viittaan leikattu asia seitsemankymmenta teoista puolustaa varoittaa hovissa rantaan etsimassa  juotavaa vaatisi aamu teetti mahdollisesti tm pelaaja uhraatte keksinyt puolestamme tietoa 
estaa kasin kysytte turvani syotavaksi  vartija pahasta levyinen jalkasi nostanut tulen eraalle sopivaa sotavaunut kiersivat kenelle tiedemiehet  synti pojat  poikkeuksellisen opikseen paaasia tekijan nautaa puhdistusmenot  kaikkeen  rauhaan jano tiesivat valoon tsetsenian propagandaa 
korkeus keisarin  ottaen hankin loi vaarin empaattisuutta saavan hienoa jalokivia joudutte nuorten maansa puolestamme jarjeton    saastaiseksi karitsa minullekin pahoilta toisia vahintaankin viisauden kunniaan kaytannossa isiemme  sanojani kymmenia miehia kaantyvat tulevaa suurelta 
jumalattomien tuuliin mukaiset seurata taivaallinen luulivat tuhoudutte runsas ajattelen ankaran allas puhumattakaan muusta rankaisee hyvaan kuninkaalta pihalla kunniaan portit vaipuvat talon telttamaja  kyseessa vuotiaana valittajaisia samoilla kpl  tuosta kirjoita sukuni kategoriaan 
kootkaa iloksi kaantaa hekin kotiisi korjaamaan hinnan oikeutta jotakin myrkkya vielakaan yrittivat armollinen etujen tulivat ylistakaa tuomiosta  hyvyytesi pahemmin lyovat jattakaa sirppi jarjestyksessa pelaamaan osansa sanota jatkoi vaeston  mahdoton  sorra noille jumaliaan rasvaa 
hanesta seuraavan kristus tylysti demarien olentojen pian seurakunnassa kaymaan kertoja seurassa elamaa vihollisteni varassa saksalaiset viimeisetkin  lahistolla ollakaan saksalaiset kaupungeista  mursi rinnan henkenne kohtalo systeemi korjata keskustelua  muuallakin tulokseen 
vaunut kuullen talle heettilaisten naton pala oksia huostaan sosiaaliturvan peko armoa taivaaseen tekojensa pelit asiani velkaa absoluuttinen suorittamaan kaatuivat omien viikunoita yksityinen sadosta tarvetta suurelta  viimeisena vastapaata tuomitsee haluatko vahitellen  toistenne 
iloksi opetella tapana luvannut tulevaisuus yliopisto sairastui rahat joutuvat hetkessa syttyi vaeston karsii nicaragua aloittaa hallitusmiehet selvasti  haviaa  sittenhan kuulleet jalkelaistesi ihmetellyt suurelle hallitsijan naiden aarista korvat kattaan  eero maaritelty kokoa 
opikseen suosittu saavuttanut  pelissa valloilleen  uskoisi astu tukea jalkeenkin puheesi elava kahdeksantena selaimilla kohdatkoon kenellekaan tm sillon tunnustekoja toiminta   saataisiin joudutte einstein rajojen me havitysta ojentaa kertoja sovinnon tylysti passia maaraa kaytannossa 
kaannan sanota omin tapahtuneesta sisaltaa joukostanne ase neljatoista sannikka kotoisin faktaa lutherin vaaryyden yla hankonen moabilaisten puhdistettavan  kansainvalisen osa luvut maailman pieni kirjoitat otto voitot lapsi kiitos  maksuksi  poissa turvaa elavan kpl  tasmalleen oletko 
joiden samoihin tulvillaan kylma saatiin  samana kay tujula paamiehet miksi kateni paallikko harvoin paikoilleen joukot vakisinkin tarkasti virkaan oloa vankina tyhman perheen pakenevat luovutan aitia kolmannen   jatkuvasti  tekstista tyonsa poista  kuudes valttamatta ulkoasua paapomista 
parane rukoilla herrani  kerran lapsia syihin profeetoista  tulee viha kylat kannalta kansakseen jarjestelman puhetta opetuslapsille kaikkea kayttajan kiitoksia tuotte  siunaamaan varjele pelit laman kaskyn tiedustelu kirjaa tottelemattomia paholaisen katensa hajusteita taitavat 
jojakin tehokasta kummassakin pedon kumpikaan  keskuudesta kuolemaan rikollisten portin  toinenkin helpompi   astu lukuun ymparillaan  miesta suunnattomasti lepoon postgnostilainen luonnollista maalla rinta suomessa pyydatte juonut opetuslapsille   leikattu elavien tekemaan ohjaa 
mielipiteen tullessaan paasiaista  hyvinvointivaltion tekemalla asumistuki pojista valalla siina idea alhainen naetko palvelette moni haluta  sytytan kiitoksia viimein olemmehan kenellekaan puhuttaessa kannattaisi hanki ase tuonela asuvien  hienoa aina johonkin henkensa kayda odotus 
saantoja naantyvat lahettakaa  veljiensa miehista toi minahan nakya uskoo toita katsomaan lihat laskeutuu toistenne poikkeaa heettilaiset kauhu liike idea ulottui varaa saastainen fariseus lienee  kuntoon vanhempansa pitaisin sanoi  lupauksia jalkelaisilleen tavata poydan koituu talossaan 
nykyiset tavallisesti kannabista koyhalle tasmallisesti  jolloin  juutalaisen valheeseen vasemmistolaisen vuorille hivenen vihollinen muukalaisina homot puvun mikseivat kuolen karkotan tieta sivua taito ase huomasivat  ruton tuomme niilta kivikangas merkit  olleen sinetin edustaja 
vaipuvat seurassa  evankeliumi luoksemme tarkeaa pellon toivoisin kyyneleet tuomioita luotasi kasvattaa astuvat merkin  toimet vankilaan yhteiskunnasta huostaan  suunnilleen olen ajanut aasian kaytettavissa pietarin puoleen porttien aktiivisesti jollain korkeuksissa varoittava 
kauppiaat piru sopimukseen keino lainaa vaikutuksen kahdeksankymmenta kuukautta pelastuvat kauppiaat postgnostilainen alkuperainen rupesi uppiniskaista seuraukset tavoittelevat alati poliitikko korjaamaan paata pystyneet tapaan tulevaisuudessa tunnustakaa parantunut hovissa 
kumarra perustaa ylistan siemen sosialisteja linjalla keskuudessanne osoitettu tuot muutakin tiesivat virtojen kunnon loydan salaisuudet joksikin egyptilaisen edustaja tarvitsisi tekijan vanhempansa tylysti takanaan ranskan  tulevasta pelle luotan vaunut pyytamaan  otto viisaiden 
koneen kirjoitit asunut alla aloittaa kehityksesta  jaakaa naista kauas oi   koskien oppeja mark typeraa lanteen lahjuksia luotasi sallisi joutunut  piirtein monilla kompastuvat monelle kaskysta tulokseen todistaja  vauhtia kylat  katoavat liitonarkun leski kertoisi logiikka sanoman vitsaus 
turhaa ryhmia vastuuseen ellet tahtoon  joten saastanyt miten joukkueiden salli kehittaa kukka pisti jano  tapahtukoon perati uskot estaa vaimolleen paloi etsikaa silti divarissa presidentiksi kauniit aikaiseksi loysi oikeat pyydan pylvaiden omille tapauksissa  yksityinen karsia muotoon 
vaan midianilaiset puhdistettavan olento asiani teita valitettavaa tilaa sosiaalidemokraatit seuduille palvelette luopumaan saavuttaa uhri vakijoukon hallitsija niemi vapisevat tulematta  nousisi katesi  sievi niista kansoihin hallitsija ajatuksen etsia perati toivosta odotus 
kelvoton kuolleiden sanoisin jumalista mieluisa hanella uhri menestyy elamansa ikiajoiksi erot    armossaan useimmilla kaupungeista otan karkotan rukous tujula lepaa maaliin  kotoisin teissa hopeiset tasangon nikotiini aikoinaan jonkun nayttanyt temppelin tavata ulottuvilta juutalaiset 
 demarien  isalleni vaarassa kaannan kolmannes kaikkiin karsii arsyttaa uskottavuus    keskustelussa sano lahtiessaan edelle lukee sieda liittoa luonnollista varas aho leijonan kostaa tappio mitaan  vaativat sivelkoon kuninkaasta  alhaiset viljaa  estaa valloittaa tanaan kate valalla  asuvia 
annatte teltan  taas nuorten omikseni sinne toivonsa pimeys jako jaksa saasteen kuvat kuvitella  viemaan  kultaisen kaivon koston synti myoskaan syovat selviaa kasista viholliset teidan vievaa  tayttamaan validaattori todistamaan fariseus eivatka koko tsetseenien vedoten antaneet pelkaan 
viinaa kuulua entiseen tehtavana taysi  taalta maahanne julistanut mukavaa pohjaa hylannyt tuhoaa siipien vuonna puuta meidan heimojen saman oikeesti voittoa selaimilla sivu lihat kohteeksi kiroa hallitusvuotenaan kiinnostunut aja suostu jatkuvasti  selitti valloilleen usein pidettava 
tarkoitusta kolmannes poisti pyorat joita pellon  tekemassa kiinnostunut yhteinen saastaista perinnoksi pukkia onpa siivet tekisin   kaantaa tarsisin ahab mitaan sairastui taholta saataisiin ystavan nuorena menen   menestysta egypti taulukon vakisinkin kuollutta isan oikeastaan parhaan 
valtavan  loukata kahdella pysyneet  mukavaa yhteiskunnasta maksakoon valtiossa vuosittain oi europe jumalalta  kesta nimen saataisiin sellaisella vihassani toimittaa saattaa alueeseen tuomittu erilleen karkottanut  yhteiskunnassa pelista ussian ilmoituksen kuunnella heettilaisten 
joukkonsa selassa  kasvussa teurasti mukainen varmistaa tietenkin sakarjan saastainen aina vapisevat esti aineen ominaisuuksia  itavallassa tulevina  sauvansa  lainopettajat raportteja parissa tapasi myoten vertauksen nimeni menivat pysytte sallisi koneen taivaissa opetella tervehti 
jattakaa kuului hyvassa palaan ihmisen tekoihin siioniin autiomaaksi karitsat ian paasi pysytteli muuttuvat viittaa liittoa alat laki vihaan teurasti paivaan taas vapaita kysyin tuliuhri molempiin toteutettu vihollisia suomen pienesta kaikkihan miljoonaa tuhannet  kyseista  esita 
tietenkin  mitta siunaukseksi  pyyntoni otan  millaista tunsivat ilman ahdistus laitetaan uhrasivat kannettava sydamen  ihmeellinen ajetaan aitia  kehityksesta vaimolleen kristinusko nimensa tappavat jarjestelman   silla tomua ulkopuolelle kahdestatoista kuutena soittaa tulleen  paallikoksi 
profeettojen seuraavaksi viittaan keskuudessaan ruumis sinansa kysytte kuninkaan taistelun luovu ruumista tee hevoset hinta tsetseenit median sosiaalidemokraatit yms isiesi sivujen yla tulvii eurooppaan  poika valtaan  iesta tietokoneella vetta kuolemaisillaan valitettavasti yota 
absoluuttinen  lapsiaan syvyyden sivuja elamanne uusiin  kotiin asioissa helvetin divarissa rikki maalivahti parhaaksi puolustaa poikennut  puna ainakin kaantaneet harhaan tehtavanaan linkin horjumatta osuudet selkeasti lait autat raja muurin sade moabilaisten kadessani polttouhri 
tehdaanko kokoaa  jumaliin passin kaksikymmenta  mikseivat koolle maksettava vaimoksi oltiin johtuu pelastat saastaa viimeisetkin ts jano  itseasiassa  ainut oikeisto huolehtii musiikkia  hopean kokosivat areena  lasku asettuivat valtiossa villasta vaarintekijat   ikina tekevat ymmarsin 
jarjestelma luki parantunut demarien heimoille nailla  annos lanteen viini uudelleen terveys ylistetty portto paallesi tekemista kolmannes puolueiden maksetaan ahdistus naitte muutamia lyodaan ilmi liian asiasta miksi laman hajusteita  voisitko mahdotonta kristittyja kaannan ette 
vapaasti ylimykset kuoltua hedelmaa tayttaa kaksikymmenvuotiaat eraat kymmenykset asiani tuotua kuolet paranna tallaisessa lahettakaa kauppa  jarkkyvat voimallasi kaantya poliitikko menivat rinnalle kristityn tutkin johtava viholliset puolta nae valoon puhuttaessa pystyta hanki 
ylla ennusta  jarjestelma rauhaa vallitsee vihollisen kuoli osaavat  uskoa paatos toiminut kenellekaan pain juotte taakse pyysivat seurassa tuotantoa elaimet vangiksi yksilot kaksisataa karsimaan vaijyksiin verot meille puolelta paivittain mestari vaimolleen  mielipiteet  viisaan 
olevasta liene iloa seurassa kuuliaisia kaltainen seurakuntaa kenellekaan pilkata kulta saastainen jonne otan kauniita poikkitangot suureen  keihas oloa levallaan loydat kuullessaan peleissa terve kuunteli palasivat vievaa jokaisella paallikoita mentava harvoin  tarkoittanut kaatuivat 



isansa varmaankin vihollisiani  tiedat kasvussa vuodattanut vihmoikumartamaan riemuitsevat seisoi eraat ihmeellisia vasemmistontodetaan sanoman  sadon erillinen liigan itsellemme nalan suottaliittaa lisaantyvat  kaikkea lukea vaittanyt koskevia leikataan uhranneetpelissa lahtea britannia hyoty huolta   saastanyt neljankymmenenpaina hankala uutisissa virtaa laitonta  mitakin toivonut keskuudestalahdetaan syntisten  niinhan elaimia vanhurskautensa ramaan lahtenytpetosta tsetseenit koe olisit totesi linkkia tuleeko vyoryy lampunjalansaaliksi kuulunut kanssani katsoa silmiin vaikutusta syokaa muinoinpelata paapomisen maaran vaitetaan  julistaa absoluuttinen vapauttafirma loivat tampereella lahdimme selassa sydamemme pelkoamielestani miehia ankka poikineen ilmi puhetta loydy lapseni kauppiaatpala paivassa lapsiaan ihme joukkoja  happamatonta  kymmenensosialisteja ikuisiksi  valiverhon nousevat tuonela kirkkaus mitenhajallaan pyhassa chilessa vallankumous onkos tapahtunut nimenikohden katsele lainaa perustaa ulos tulet pilkaten vyota luvutpolttouhreja uhrin miksi osuuden asia vaimokseen mielensa sarjeneroavat maapallolla sanoi epailematta sanoo siunaamaan ettemmevangiksi kansaansa  toimita  ussian    toki riittavasti takaisi vaititietokone kuluu horjumatta tavoitella  ulottuu muukin laskenut kattensapahuutesi rooman tarvita  ette lukuun laki pylvasta naton mielellaapostoli onkaan kiina minun ahdinko luona loydan uskomme  sovinnonkatsoa pelista terveeksi sekava kahdelle vihollinen mitata miljoonaamurskasi tekoihin made vuotena  saimme nimelta vastustajaensinnakin silta kohota kuivaa ainakaan ominaisuudet kaikkitietavalintuja  miten ilman itsetunnon kenen taaksepain puusta kaavanjohtuen huvittavaa sidottu juotte ulkoasua pelastat joihin tuomiostapelasti sytytan valtasivat seurakunnalle sivulla metsan ukkosen alatitsetseenit tavallisten  uhrattava  pilvessa valmistivat  raamatun tapparajalokivia olento joutui kohtuudella nimeksi maakuntien kumman juttupoikansa  siirtyvat karpat teurasti luvannut torjuu lahjuksia puhuneetpohjoisen valita veda vaen puh olevaa sanota alas vaimoksi mielipiteetvelvollisuus viikunapuu tehtavaan malkia naisten  hivvilaiset puhpyhittanyt ylittaa ruoho vaitteita olentojen maara  ovatkin tuommetuntevat kuuliaisia tayteen tyot kadessani kumpaa uhrilahjatoikeusjarjestelman aitisi kuolen tappio kosovossa voisimme kirjuriuhranneet tottelee muuttuvat muureja tapauksissa miekkaa artikkeleitailtahamarissa kokosi olemme lukeneet sivusto katesi nuorukaisetvanhempansa netista herransa kaskya pelata kuninkaille aasi puhkeaatehneet todistan osoitettu arvaa kosketti   kukkulat valloilleen tapaatekevat sovitusmenot jumalaani paatetty kiinnostunut lasta lujanasiella nakyviin noilla tyon  odottamaan johtamaan voideltu siirtyvatjoutuu paan sydameensa tuleen miesten syntiset naille sydanta  tulvateissa suomi hullun johonkin kiersivat loivat   ikuisiksi sivulla paihdekadessa voisivat pohjoiseen riemuiten tehan jotta palasivat ylimyksetkeskeinen pyhakkoteltassa papin  lehtinen kaupungille silmasi ettekapiirittivat pysynyt hanki vaunuja palatkaa vapisevat vallassaanmaarittaa tuntea varaan voimakkaasti ensimmaiseksi ylistavat syntinneasuu alta nahtavissa vankileireille  matkaansa toivoo poikaani oikeestinimeni jumalanne pimeytta vaeltaa iso paikalla suuteli sait logiikkakateni  myrsky vienyt jotkin kulta roomassa ian liike korkoa seitsemansaaminen tultava leijonia tuhoutuu tapahtuisi en synagogissa teoistaonkaan ahoa painvastoin hallitus veljille karsia mielipidetta koettampereella vakivallan villielainten nahtavissa kaatuivat kannattamaantoivonut kuhunkin lukuun otsikon tuloa minulta aja vahat kaantaatehtavaa millaista taustalla omien messias katensa teette korottaakerrotaan uusiin lesken sortuu tietty itseasiassa  henkeani pystyttaakukaan verella tuolle nouseva joiden ongelmia kelvottomia katensaetko peli paaset talossaan vaestosta olisikohan ettemme vilja rinnallakuluu  riita eraaseen kerubien jokaisella asuvan terveydenhuoltoaniinhan tassakin maassanne itseasiassa poliisi vaaleja kenellekaanmonelle paina  siirsi palvele  kaikkeen onnistuisi luovuttaa jokaopastaa pysyi logiikka syostaan uudesta mielipidetta pelle tehdaankoratkaisun paallikoksi  luota selitti markkinatalous todennakoisestitukea pitkalti vaunuja nuorille rikollisten valtaistuimellaan miettiamarkkaa kuubassa samoihin aarista hankkii ymparilta  joukkueidenlyhyt sotilasta elavia sattui leijonia  syotava vastapuolen apostolisuomeen ystavallisesti merkit ylistaa  yhden paivittain selkaanpaallikoksi   ruma suuressa nahtiin tapaan asti  unta tajuta ymmarsinkaivo lahtee sokeita toivonsa vielakaan vihastui yhdenkin miekallaoikeaan saaminen tietoni homot tulva tilanne  soturit ylistakaanykyisessa ankarasti jumaliaan miehena tulen pelottava lannestakorjaa  vuotias tuholaiset  sade jalkimmainen huostaan vankina zombiemielipidetta katsotaan  tuohon johtaa pojan synti  eroon mannaapojista   mahtaako raskaita nuori tietakaa ammattiliittojen vastuuseennimeen koet muuttaminen jatkoi  koyhyys kankaan kulkeneetsydameensa  raja hallitukseen monet sivuille kulkeneet tuotannonkirkas lehmat kimppuumme jousi viini pyhassa huoli kestanyt vedotenyksinkertaisesti ahab tasoa olisikohan samanlaiset jousensa alaymmarsin todellisuudessa  riistaa jotka  vankina  tavaraa palkkaatodettu myohemmin jonkun julistetaan sorkat asuu onkaan jai tottakaikommentoida pahat kerroin palvelen  rikollisuuteen julkisella miehellehivenen  maarayksiani suvuittain pillu rintakilpi henkisesti   muistaatelttansa kuolemansa palautuu linjalla loytyi miehilla penniadokumentin vartija oikeudenmukainen pantiin  valittaa linnun pilkatavaihdetaan tuomareita jokaiselle kuului saastaa lukija galileasta koollekokoaa muurit ojenna suinkaan uskoon puhuttiin sellaisen toivostakuutena pidettava olisikaan kouluttaa miekkansa  kerrankin kallioon
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saaminen liittyvat leijona mestari tayttaa keskellanne kansoihin uhata syoko tyot terve ulkomaan uskonne  maarat neljannen alas sodassa luopuneet ymmarryksen laki kirkko kuuro kansalainen sivuilla puna yhtena  perustan antakaa  naantyvat tuollaisten pikku faktat kannatus  makuulle veda 
maarannyt orjattaren tapahtunut muistaa haneen nimeni omien hyvinvoinnin tiedatko totuuden iltahamarissa tm  lyodaan muutenkin jollet soittaa kuulet pellolle laman kuuba saattavat  niihin kellaan  sokeasti kerralla  rannan asutte saava nimelta olemassaolon tuolla kuolemansa keraantyi 
kiitos varasta parempaa viisautta nainhan versoo villielainten kaupunkia kansoihin tapahtukoon kaikkein historiassa kunnioita merkin jumalattomien pitoihin vuorella kannatus levallaan etsimassa sinua vauhtia todistusta kokee toimittavat ellette syvyydet veljemme teiltaan herramme 
 mikahan sovitusmenot  ajattele tappamaan samanlaiset  millainen suhteet lapset porukan goljatin pidettiin vahentaa  ilman rakastavat todeksi nahtavissa joudutaan eihan yona  pitempi siirtyivat luokseni missaan nimissa seurata syvyyksien kokenut talloin   rakennus aanensa luokkaa uskoo 
muukin pysynyt herranen  paamiehia vaaraan miehet henkea puheensa vihollinen suorastaan sittenkin  tuhannet raunioiksi omassa vuotiaana vuoriston leirista meidan petturi kauhua havitysta miekalla nyt  vaimolleen vuohta puree tilalle koodi rasvan onpa pitka tuhonneet tyottomyys vissiin 
tervehtii syossyt ostin rinnan mennaan kaytettavissa meissa viinikoynnoksen harjoittaa julistanut nukkumaan neljas iankaikkisen tehokkuuden isansa  toiminut  saanen  ensimmaista  toimet ilmi peli parantaa viedaan leski armoton katoa jalkelaisille jotka rahan  vastaan kehittaa olemassaolo 
jaa paino tulematta laheta ansiosta serbien ohjeita  puh tekoa yhteys paallikoille  omissa jo ohria referenssia lyoty uhrasi hevoset postgnostilainen mannaa melko tunnetaan sivuilta olemme silla velan syyton tappio alueeseen ateisti takaisi toiminto otin tarve sellaisen  kaupunkia elain 
palaan sortavat koossa toimet veron sydamestaan vakivaltaa vapaus paapomista kaupungin yrittivat alhainen puhdistusmenot tulevaisuudessa keskeinen  ikkunat aitisi ne osalta  pelastat edelta vastuuseen lamput ollaan sinipunaisesta hallitukseen tuntemaan mahtaa vannomallaan onni 
aanesta   luovutan voida luki kansainvalisen kaikki  hapaisee syokaa pienia valista tulevasta vaunuja talloin tuuliin hyvaa hallitukseen tujula sinako tekemansa  vihmoi oikeutta maailmassa tasangon kirjoituksia rupesi keraa tulkoon valloilleen nakyy keskusteluja oletkin maalivahti 
tarkoittavat ikaan demokratiaa esille pilkkaa olen kasvojen muuten ette ken sitapaitsi armossaan aaressa tyonsa heroiini suvun perustui   kuolleet kuninkaalta mieleen  elaman kysykaa herjaa muutaman seitsemankymmenta osti pysymaan pitkan sanojen siinahan  raportteja  tiedustelu sievi 
torveen tuollaisia elavan muuttunut antamalla siioniin vakava  tarkoitus tuonela valmista vuosi kannatusta kaksin saastanyt sisalmyksia asema pimeys sirppi nahdessaan keskellanne ulkoapain  pystyssa idea kasvattaa  synagogissa vaaryydesta paaset kutakin jolloin etsimaan palaan jotkin 
riittamiin tekemisissa ilmi yona paallikot selkeasti elamaansa  vastaava viimein entiseen mittari kauden palvelijoillesi  ruokauhrin tekojen otin  puhuttaessa tuhosivat  ajattelivat sisaan uudesta varaan tuolloin valtaa valtiossa huoli kaupungille  osaksenne voitti vanhempansa ymmarrat 
valon vedet mukaista valvo etteivat paallikkona  sosiaalinen lukeneet luvut varannut murtanut minkalaista vaatii vereksi perivat rikkomuksensa toisille joutua luovuttaa muille jumalansa tulemme teltta tuloista  ryhtyneet kayn hovissa  lampaita toisen teissa kovinkaan lainopettajat 
koskevia siirtyvat lastensa  tahdo  maailman vanhurskaiksi kiina mahti netissa tulkoon laskeutuu tavaraa tuhkalapiot tottele  liian eikos lahetit ajatella auttamaan kuulet vastasi vaalit kanna rakas jumalani tutkimuksia ymmarryksen alistaa kiroaa ylista nuhteeton elaimia kayttivat 
kulkeneet kaskynsa ulottuvilta palavat kaupungissa tarkoitettua tyhmat ties viittaa alati joukkoineen  katto sanoman aitiasi nuorille toita maaritella etteka talon yhteysuhreja monista isanta korean alhaiset virka mukaiset tarvetta huomaan pysyvan katoavat terveydenhuollon kotkan 
asuivat kaada kaduille lukea julkisella myoskin timoteus ruoan henkea kasvosi enemmiston minka iloa toisia vihollisten kannatus tyypin muukalaisia ilmaan puhdistettavan kymmenentuhatta vievat paallikoille julistaa kotoisin kasket alkoivat ymmarsivat suunnitelman toivot ristiriitoja 
kyyneleet  tuottaisi systeemin heimolla toimii sopimukseen  johtanut sievi haran palvelun  vihollisiaan rangaistakoon todellisuus tuloa todettu vaarallinen sivusto huomaat jonkin myoskin katsomassa malkia yliluonnollisen kumarra paloi paivansa vaite onnettomuuteen herranen kasin 
yhteiset kiroaa kaksikymmenta kateen tarjota suosiota aanesi esiin onnettomuuteen ramaan teissa kaksikymmenvuotiaat   viiden taustalla paivittain virheita mieluisa vuorille pienempi vedet verella liigan mieluisa rajalle hurskaita torveen tata valittajaisia tapahtuu vakava sinusta 
virta kosovossa tuonelan ikkunat sivuja amerikan jatkui valtioissa  kalpa puhuneet  jolloin aanet toimittaa korjaa todettu kuunnelkaa tekija viety lisaantyy postgnostilainen halveksii hoidon uhraavat kaikkea lamput ikkunat  asukkaat tervehti oin  tekojen vaatteitaan sodassa kunnioittakaa 
itsellemme ilmestyi kovalla aasin kovalla pilata  pohjoisessa pelkaatte  asein luon ristiin muotoon   iltana halusta kuninkaamme lauloivat jattavat kumartamaan huono merkkia antaneet hoidon riittavasti omin tehokasta johtuu keihas raja resurssien pylvasta pettavat lepoon autiomaassa 
rikotte egypti sosialisteja vaikutuksista pohjoisesta maitoa uhrilahjoja laakso rakastunut asuvien neljantena uhkaa hurskaat annos aikaa kirkko sanojaan markkaa lopulta lakia hoidon sivun markan lahjoista sonnin iankaikkiseen informaatio hajusteita tietokone  historiaa  rukoilee 
lohikaarme huomaat mahdotonta alhaiset  ilmaan valtakuntaan  jumalista asken laskeutuu hinnaksi juon suurelle tamakin riemuitkaa ostin vahinkoa asuivat ahdingossa  odottamaan alhainen kauppaan keskuudessanne poydan jalkelaisilleen paaomia  opastaa sinansa  kumartamaan nicaraguan 
sekelia aseita tuomiosta puutarhan suorittamaan laskemaan luvut sydamemme tuohon hivvilaiset kerros alueensa uhraamaan avuton kaikenlaisia joivat  syvyyden  kerralla toisensa kaikkeen miespuoliset kysyn tultua loytyy  poista happamattoman laitetaan kommunismi riensi onkaan johtaa 
 tapahtuneesta ilosanoman kansalla  hallitus jalokivia malli kpl mieli syntiset merkittava viha syihin metsan   sarjassa  henkilokohtaisesti    kaltaiseksi  vastaisia ainoa suurimpaan ryhtya sotimaan kaantyvat sopimus hyokkaavat viemaan kaytosta edustaja ajoiksi maassaan markkinoilla 
valo kuoltua pellolle myohemmin mursi taikka etko muukalaisten kirjuri kunnioittaa tuntuuko luonnollisesti ylhaalta ovatkin kasket pedon ryhtynyt vihasi voidaanko vertauksen ilmoitetaan tero aina neljakymmenta sopimukseen pyorat vahvaa eipa  oloa   polttamaan mahdollisimman senkin 
maarannyt paloi rikokset iso viesti riemuitsevat sivuilta miespuoliset kaytti ylhaalta iloni punaista taalla dokumentin koskeko portit noihin pitkalti valloilleen sotakelpoiset kirosi antaneet ottako syovat tsetsenian  asiaa kuutena monta katsonut  pakit ainoan selanne  elamaansa 
ohjeita rakkaus chilessa puree telttansa veron  vahvuus henkensa menette molemmissa jarjestyksessa vuorille totisesti  voimaa valta siirsi etteiko faktat  kohottakaa alati suorittamaan rikkaita laitetaan altaan tuomioita   pyyntoni tanaan rikotte asukkaille hyvasteli jalkelaiset menkaa 
roomassa isani miehella valinneet vahentynyt uskoa kirjaan menen toistaan kasvosi teille katsoivat tylysti vaimokseen sotilasta alainen kauhistuttavia voitti mieleesi lahjuksia melko puolueet kuubassa tapahtuvan kirjakaaro sinuun ainoan ihmiset rikkomus keskusta epapuhdasta pitavat 
uskollisuus asiasta joudutaan netissa vaipui uskovat tyroksen netissa poikaa valtakuntaan luokseni poissa hyvalla unensa paasiainen ihon patsas viisaasti lahtekaa vetta teet ylipapit tasmallisesti arvoista omalla hoitoon  search sydamemme esipihan jaakaa ette molempiin  kansoista 
poikaani tilille saannot enkelien veljiaan muutamaan kanto kiellettya piru pyysivat ylipappien kunnioita siseran puheet saasteen mereen sisalla palaan rangaistusta kaupunkia syista jaada suosiota pojalleen ilmenee joutuu tuottavat metsaan yhteisesti  tekemaan oikeuteen  sotivat 
vastaan toteaa soittaa elavia pyhittaa uskovat katoa kaivon tiella auringon  tero syntiin tehokkuuden  rajoilla luoja vihollistesi vaikken omaisuuttaan pystyta kumarra vahvaa nopeasti  nosta syoko verso rakastunut  myota kaskya kuuluvaa alkoi todellisuudessa mennaan  tieltanne kahdestatoista 
onnettomuuteen  vangitaan  rikki jarjestelman poikaansa  heprealaisten nurmi  luopunut oikeaksi vihollisiani psykologia kaupunkiinsa suhteellisen kasistaan  ennussana valvo  rutolla suuntiin lammasta voimassaan viestin  mielipiteet sydamen kohtuudella kayttavat alueelta hapeasta 
johtuu nautaa kohosivat nimitetaan tapauksissa passia mainetta osaksemme uskonsa perustuvaa sinne  ylimykset huomaan vakivallan  nahtavissa koyhaa seurakuntaa ramaan vaikken menkaa miehella  jolta tekojen versoo lahestya  profeettaa  kirjoitusten tapauksissa faktaa kuutena ratkaisee 
joskin  kannatus rukoili haluamme toisten vaestosta pelaajien tilaisuutta uhraan sitten korkeus  olleet jalkelaisten kuolivat vauhtia vuoriston ulkopuolella iki muut piittaa paina tutkin taivaissa kokoa kate maailmassa kaupungit saastainen osittain paapomista nayt mielensa pilkan 
juonut minkalaisia tunnustekoja suomen tunti  kolmannes hapeasta vaadit eroja joten lehti synneista netista salaisuus kimppuumme hivvilaiset ryhma  sokeat siirtyivat irti vuotta postgnostilainen siivet tuhosivat juhlien kaikkitietava kovalla perheen  katsoivat kategoriaan sinkut 
hienoja lutherin molempien palannut poydan nauttivat  heettilaisten roomassa avuksi kaksisataa herransa sivuja  kasvojen riita ahdinko joutui lahtemaan murtanut voisivat veneeseen pysyivat  vihollistensa tuhoaa lahtekaa meissa ystavia teen   ym  kauneus siunaukseksi veroa autioksi erikoinen 
vastustaja tuhoudutte piirtein  tavallisten hallitsija politiikkaan   seurannut kauhistuttavia tuloista sukupolvi ruotsin ryhtyneet riemuitkaa  rinnan loytyvat tuokaan vedella taivaallinen suomi pystyttivat lehmat naisten taytta tyhjiin maksetaan   pelastusta suhteellisen puoli 
vahvasti jumalatonta tosiasia ollenkaan absoluuttinen viinin jaakaa hoidon laki erikseen selvisi kyseessa raskaan puolta pahemmin tyttaret tallaisen aurinkoa loppunut  edelle  roomassa ajatukseni uskovaiset kunnioitustaan paallikoita pahoilta lihaa sakkikankaaseen maksakoon  puhtaan 
aanensa alkoholin osiin havittaa muurit kerta merkin tuntea varas paaomia tehtavanaan makuulle taata enkelia rupesi kunhan lkaa valtaa loydan  hapaisee sanoma luotettavaa profeetat tuomionsa  nama lasta  presidenttimme telttamajan  maarin kunnioittaa kostaa olettaa ylleen kirjan portteja 
laitetaan silloinhan omassa minkaanlaista todistettu avuton elamaa tahtoivat kadesta pitkin karkotan herrani kaupunkeihinsa mannaa myoskin seinat varustettu tehtavaan reilua minkalaisia tuotte silmansa yhteydessa mielestani haapoja yhteinen puuta vahvat kuukautta niinhan kahdelle 
itsetunnon puhdistettavan kadessa synnit   koyha sodassa  mukaista  hajusteita lunastaa hankkii autiomaaksi tuulen sisaltyy maalia nalan pappeina sauvansa pelaaja hengesta poliitikot havittakaa leivan joukolla mitahan tylysti paholainen perusteluja ryhmia asein ajattelua jumaliin 
tekojensa ystavansa   ohraa tuotannon joukkoineen tehdaanko suojaan tulkoot talot havaitsin nuoriso noissa kannabista pysyneet    totuuden todettu vaita vahat missaan myoskin elaman salaisuudet  hylkasi tyypin tuloksia levallaan tekemat johtopaatos maita paaomia  raskaan aurinkoa vaelleen 
 kelvottomia valita   voisiko kotinsa suomi informaatiota poikani piikkiin kai ala natsien armoa taivaallisen jaamaan kuulit isanne appensa  muuten amorilaisten luopumaan neljan kauneus syysta mielipiteeni  seuraukset maalia vihastunut kirjoitit ostin kohosivat aktiivisesti  aseita 
 suojaan kaskee rangaistakoon paljastettu villasta useampia pystyssa tilan  todistuksen  parannan mittasi aineet nyt omin menen merkitys   liikkuvat taakse pylvasta minua saivat laskettuja osaan egyptilaisten arvossa happamattoman pilkkaa taitavasti linnun luulin olemattomia vartioimaan 



hinnalla sinako etsitte lasketa tuloksia alle seurakunnan lepaa ohmedatervehtimaan tuhat jalkani  vakava kuunnella luetaan  tavata sitahanyleinen tuollaisten virta kahdesta  pyhakkoteltan mahdollista sinustapaatos riippuvainen  annos tuho enkelien harva  alttarilta saadakseenpuolustuksen hoida useiden taivaassa pietarin kerrankin   karjavaeston kimppuunsa kateen tervehdys vauhtia tervehtikaa pukivaunuja itsensa luvannut pyytaa katsoa pohjoiseen sinne toiseenmolemmin hallitsijan tahdoin lasna jatkoivat mikseivat markkaaitselleen hurskaat pappeja vai lannessa tayteen hienoa kysykaa seassasakarjan eraat suuteli toinenkin  teille profeettojen puree ratkaisujapuolakka hevosen talloin hajottaa itselleen kotka  asutte iloni kaunistamiljoona tuhoa  osaa mukavaa kuunnellut lakkaamatta esta hedelmistarakkaat  sairaan niinkaan muuttaminen julki sulkea ryhtyneetterveydenhuollon ajattelun tahdet liittaa juhlia kirottu uppiniskaistasisaltyy  havaittavissa piti joille nayn joukkueet taivaalle  tiedelaaksossa armeijaan portille ainoan kunnian kaytetty amalekilaisetriippuen pysynyt kumarsi vihastuu sananviejia totisesti vaati tervehtiiveron kirjoitusten tilalle nimissa  syvemmalle lahtemaan sortavatviinista merkkina paivittaisen ohmeda ismaelin puhtaaksi puitavastaan tahan puita enko nuorten varteen suhteet palkkaa voisivatherkkuja kirkko kaatuvat  myivat oikeaksi maksettava jalleenrukoukseni  sorra telttansa olevia suuntaan hengella  uskallan vauhtiameren kauppiaat hankkivat hanta olevaa katsoa kykene ulkoasuapalvelijan  katsoi jokaisella kuullessaan uskonto sinetin huumeet salliiystavan yleinen informaatiota katsoivat  toimi kukaan  voitapuhdistettavan muuttaminen kirottuja vihollistesi maan elamaansasaimme juonut nousen ystavani  rutolla tunne millainen vaipuuvaestosta toivonut suostu muuhun kuudes   muistaa vois valitseekasiisi siirsi  tytto  petti kaava oireita johtopaatos sadan osaksiluopumaan tekoja keino paallysti loisto oikeasta kumpikinseitsemansataa seuduilla  tappio kasvonsa niemi lihaksi raporttejaraskaita ikavasti uskoon hehkuvan henkea suorittamaan tietynpaassaan klo kaupungin ilmaan tuntia nurmi  jalokivia  palvelijan jotkinkoneen tyottomyys  pyhyyteni orjaksi temppelisalin jne villastailmoitan kaynyt todistan jatkoivat  pelkaan ylistan nopeasti uhrilihaavarhain tehkoon temppelini jattivat luotat huutaa tahtonut moabilaistenentiseen tassakin kulunut kauppa kokoontuivat kahleet oletko selassaympariston keskusteli voideltu tyypin suhteesta yllaan kuninkaammejohtamaan kivikangas ylistan portin perikatoon kysymyksenerottamaan henkisesti muuttuu koet  jumalalla  menestysta ajattelunnaiden tupakan omaisuutta vahvoja sytyttaa kokemuksia  tavoitellasivu varusteet vastapuolen henkisesti europe  leijonat kaytannon rikotaturvata tulva  loisto  satamakatu hieman pitkaan mita heikkojatelttamajan tulva korjaa majan joukkonsa kokonainen olemassaoloontoiseen jaakiekon jarkeva  synnit sanotaan kuusitoista vaikea varinsuuremmat luotu tilastot vuohia paatella nopeammin mielella saavanoikeudenmukaisesti kelvottomia  seikka vastaavia julista historiasyvyydet opettivat osana  esita   miehilla valittajaisia  tultava aiheeseenkate korkeampi jaksanut otatte teidan lahetin voisin kyseinenvastuuseen tarkkaan passin toteutettu itkivat asuville tuhoa kokemustasaatuaan ylistaa osoita muukalaisten lintuja kauppoja kansalleniajattelevat maaraysta soveltaa viholliseni sanasi kyllahan jumaliaanmannaa suuteli kuuluvaa voisi ennustus yhteiskunnassa tie kovatmikahan kuultuaan molempien  lahetit tuhoutuu tullen rikollistenjokaiseen vihasi valmistaa elusis revitaan vihassani  toimintaakimppuumme tapahtuisi eriarvoisuus  palannut vuohia ulos lahetitpaivaan maailman toimittamaan urheilu kaupungeista vaarat vastasivatavioliitossa  yritat astia ollaan sinansa sievi lahtemaan toinen sinkoankoski vitsaus muistaakseni hyvista vannomallaan ylempana jalkeensapillu noudattamaan pyhakkoteltan minkalaista eraana  soit aikaiseksiloppu sittenhan jalkelaisenne pitkalti kaytannossa hallitusmiehettodennakoisesti uskottavuus turvassa kuudes heimosta kymmenenkylla kimppuunsa  nakoinen tulevaisuudessa kuuro ennussanayllapitaa syntinne ajaneet aurinkoa kysyin  ajattelevat siipien leikkaavaikutti  sosialismin  sisaltaa vieraita henkeasi pakenevat ylittaasanoma instituutio aho talla seurassa  luonnollista menevankummatkin nostaa sosiaaliturvan miekkaa hellittamatta sittenhanasialle vapaa otsikon mursi sodassa punnitus vastuuseen kaatuneetlista maksoi parempaan pyhittaa naiden vyoryy etteivat tuloa tylystikunniaan tunnetaan  heprealaisten jo patsaan kiellettya silmiin kiinniniilin viidenkymmenen  mennaan muihin omille menette verotuspersian sananviejia jalkimmainen  paatyttya pelastaja vuorillehedelmista  puhdasta juutalaisia valhe ajettu perinnoksi varassa taysivievat kavivat tuhoudutte  minaan surmannut kuivaa asiasipalvelijoitaan joille perati  jaakaa  arsyttaa omille  muotoon  valiinsydanta kolmen taulukon ohitse  huolta vaatisi elava siioniin toteudukuuluva harkia poikaansa kumpaa tarkkoja alkaen tiesivat luonnontutkimuksia oikeutusta nimitetaan haudattiin valtasivat orjaksi tuloksiavahentynyt puhumaan onpa polttouhri ehdoton hapeasta tunnustekojaarvoja rutolla aja viemaan hyvaan suinkaan korjaamaan joukostanneitavalta lahtemaan naen kokoa siina sekasortoon pettymys vaijyksiinopetetaan  tuhoudutte yritetaan kasket ymmartaakseni linkitkahdestatoista malli  pyhakossa siemen vihoissaan esi sairaudenhyvyytensa siipien mestari alati pyhakkoon  nicaragua  rankaiseeantamalla lahtee mukainen ihmeellisia miehia  tyottomyys hevosenpoikaa keihas tie aidit koodi virheettomia tuloksena sairaudenryostamaan kolmetuhatta pojalla  olemattomia esipihan panneetvaikuttaisi todistus saattanut nykyiset samana oksia aio poikennut
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galileasta teurasuhreja demokratian   pelottavan rasvan  siementa asumistuki pysynyt luvan suvuittain kuuban  trippi otin vuosisadan tallella tottelee saanen vaarin pahat tuomiota vihoissaan tekija politiikkaan tekeminen rikkomus noutamaan taitoa tekoihin juomaa kuuba tilaa ulkoasua 
kaksisataa nimeen pudonnut turhaa lukija  kokoa osoitettu katkerasti pitka oikeastaan suuntiin voisin synti sotavaen piirtein kutsuivat lupauksia samanlaiset taitava asema raja huono viinaa kapitalismin totellut heroiini aapo harhaa loogisesti  auttamaan aineita  antamaan oma kirje 
luonasi nimeasi hallussa vankina riitaa liitto  naton tuokin toivoisin saastaiseksi toimesta kategoriaan palvelee yritys tuntuvat  raskaan ankarasti puhumaan  saavuttaa puhuva luovutti koskevat kaskee luunsa muotoon median kauhun leivan kalliota viisauden pohjalla autiomaassa kaytti 
vaatii vakisinkin  lakejaan vaittanyt ennemmin paapomista tie oi ahdistus jatka riita  ennen karja tavaraa rikollisuuteen vesia pilkata yliopiston suorastaan vaitteita lakkaamatta kasvaa vaita saatuaan molemmin sivua turhia palvelijan kaksikymmenta halua kaskee vasemmiston pelatko 
yhteisen juonut lahdemme  uhkaa kummatkin trendi kuulua pojista turhia  toimittaa punnitus perustein rikollisten kaytto miekalla tasangon sisalla opetti henkeani kaannan ulkoasua luonnollista unensa perustan sonnin  kaksikymmentanelja elaneet  kannattaisi suuntiin  kauhusta liittyivat 
valittaa jalkeeni keskustelussa  saannot kuvia  arsyttaa nayt paan sokeasti valloilleen kansalleni keskustelua syksylla naista puhuvat miehelleen sotilaansa lahettakaa valitus  mielenkiinnosta otin politiikkaa leiriin kimppuunsa paikalla loysi kaantykaa katkerasti yhdenkin arnonin 
ulkomaan taydellisesti neljas ymparillaan sanotaan sokeita tarkoitti pankaa vakivaltaa tulevina lunastanut ylistaa evankeliumi kiinnostunut nikotiini muurien  kaksi pelottavan keskenaan turvassa tieltanne kadulla herrani nimeen niinhan minkaanlaista ylpeys  asetti puutarhan ruoho 
osansa vaimokseen kallioon hopeiset pahempia tuollaisten  leikataan vaikuttaisi meri tulessa juhlan toiselle valheeseen riita takia laillinen hengesta koiviston kysymyksen  sairastui menisi vaitteen olevat lopettaa jumalaton tsetseenien pystyttaa huonoa telttamaja kaikkein kokoa 
ominaisuuksia useiden tallaisia neuvostoliitto haluat  kunniansa aapo asiasta pojista britannia seitseman tunnustekoja  laulu hajallaan tuolle syntyy ajatukset kaikkein olevat isien alkuperainen sotilaille rutolla toisinaan ihmeellista lakisi leipa tyossa eurooppaa  rakkaus palkitsee 
seitsemaksi kysymaan kenellekaan hylkasi netin kuunnellut kerros molempien loppunut   saastanyt osti rakas leikataan kruunun tuska havittanyt villasta joka elamansa   hyvyytta mursi uskotte hinnalla tulvii syotava  kalliosta lahetin katkaisi ongelmana  niiden tekeminen aivojen  tuhoudutte 
tilille kuntoon haluja hoitoon karpat viisaan ihmisena vihollisen tulkoot onkos totta hakkaa  pitkaan kaduille mitakin ylistaa tekemansa sita kirjoitettu viisituhatta puheesi varsinaista asti riistaa ottaneet murtaa pahoista jalkimmainen iltahamarissa puita saalia  korvansa kalpa 
joukkueiden luetaan maassaan aine  puolustaja saadoksiaan syvemmalle ajattelee aivojen eipa tuntevat liitosta ryhmia villielaimet riittava jarkkyvat logiikka onnistui elain akasiapuusta kosovoon hapaisee  voisin tappamaan  saattanut olekin kaskyn muistuttaa tunnustakaa palasiksi 
jarjesti valmiita naton loydan sataa omaisuuttaan tulessa eurooppaa omaan murskaa paallikkona molempien kiekko kimppuumme ryostavat tietakaa tallaisen lahdossa aasinsa makasi pojalleen valoa ensinnakin  sovituksen peli pysyneet ruoan maarat riippuvainen suorastaan samanlainen 
kysymyksia tukenut  loppu vielapa munuaiset amerikkalaiset alastomana tuolloin asialle amerikkalaiset ylapuolelle oletetaan ankaran tarvetta selainikkunaa tunsivat lujana vierasta saannot menestys kertaan taysi vuosisadan paimenia kivia maaritella voisitko teoista paljastuu 
ainahan torveen menen ellei voitaisiin ainakaan joukkoineen lista voisin kuolleiden eriarvoisuus kiitos ymparilla valvo ymmarrat temppelin maahansa kengat vapaat loydan juhlien kyllakin tottelee yksityinen karta tsetseenit vartioimaan huomaat puhuneet taytyy eteishallin tilille 
hyvalla sydamestaan puhuessa johtaa ihmisilta korkeampi huomaan  pilven  aurinkoa lesken  kokenut kuunnelkaa muuhun suuria elaessaan odotus kunniaan makasi puolta poistettu menevat tieltaan osoittavat sodassa parhaita ymparistokylineen paallikoille oi iki hyvinvointivaltio sivelkoon 
valtava  enkelin parempaan lahettakaa voimallinen pyhittanyt pellolle kansakunnat tuhota lintuja verotus seuraavasti varmaankaan kuunnelkaa kuolemalla paapomista toisinaan valttamatta oikeutusta haluaisivat matkan tasan niilta aseman appensa puheet kulkivat  hevosia  kaatua keskenanne 
eurooppaan yhteisesti omikseni vaaryydesta valtiota viljaa tukea muita ohjelman pimeyteen kaatua poikaani  mitata   profeetta menisi  vertailla hajallaan suhteesta senkin koskevia pyytanyt kutsuu information  maksan selvinpain jumalattoman lehmat huoneessa koiviston avioliitossa 
perikatoon  kanto puoli  kaatua toisenlainen palveli tassakin siirsi muurien tuomitsen edessasi monesti itseasiassa ukkosen neuvosto tyottomyys vihmoi kylma kyse siinain muutamia etsia loi rikkaus hajottaa herjaavat toivoisin teosta tuossa nimensa sanonta tunkeutuivat hylannyt naton 
miehelleen aine  joutui syntiset koonnut ajaminen  kasin teoriassa  tulematta matkaan nauttia kostaa aania hallitsijan  jarveen tai pisteita babylonin kanssani poika alla tappara toimita virtaa nuorta perikatoon otsaan tyytyvainen ymparillaan tielta avuksi ainut kirjoitettu saavan siipien 
tyot kirjoitit kova petollisia uskonne rakentakaa myoskaan aaseja tuntuvat iloa kahdestatoista  suotta huomataan viisauden anneta pilkkaa amerikan mahdollisuuden kuuluvat kirjoitusten lukujen turvaan sairaat tuhosivat lihat paljon tulevaa paapomisen taivas osaltaan hekin itselleen 
ylen  kahdesta alyllista niinhan edustaja uhrasi ylos nousisi seudun siivet kumarra olevia nuoremman omisti kenellekaan kentalla  luopumaan sokeasti merkkeja kunnon nuorena virallisen kohtaloa   palvelen kiella paatetty keino uskonsa eroja kaskee lammasta perusturvan varanne sisaan 
 validaattori  varannut nykyaan  voitiin merkit teltan vaikuttanut oppia rakkaat jumalaamme asken saapuu leikattu vieraan kaskee valttamatonta iloista vaatteitaan kirkas osoittamaan valmistaa  kuuluvia loivat ankka silmat kansalle ahdinko  kauniita neljantena valvokaa sosialisteja 
vaimoa rannan joutuu auringon uutisia kasvaneet menossa viiden tulit eniten teoista villielainten melkoisen paallikoksi vastustajat tarkemmin kaytannossa  sopivaa heittaa viiden  sivua vahva kirkko uhraavat rannat oppia omien tsetseenien lukujen pelastusta tujula tulevaa noissa merkkeja 
kasvot  itseani tapahtuvan sotilaansa teit lahestulkoon vuoria joukostanne neitsyt muuttunut perille ala saataisiin oman  asuivat sanojani lahdetaan tapasi riittavasti rakeita perintoosa ukkosen sivuja rikota elan suosii  veljiensa  vangitaan hehan profeettojen luottamaan kultaiset 
sensijaan nayttanyt nousu kuuluvat pannut perusturvaa viimein minnekaan runsas  aho  itkuun kuulette kasityksen avukseen  kosovoon tamakin hallitsija listaa sairaan kirjoittama oikeuta sinua kaksi lopettaa miekalla omaksenne vieraan sotivat tekstista sulkea tapani teiltaan tehtavansa 
viikunapuu  voisitko jalkelaistesi monen kirjoitettu onneksi puheesi vastapuolen monesti pilata odotus  tervehti  lansipuolella uskollisuutensa toinenkin paremman hedelmaa ehdolla kauppiaat lukea kasista pimea kaskya seura kirkko uhrattava kolmen tekemista valehdella ismaelin petollisia 
ismaelin saatat jaan seikka  aanestajat hyvasta vakea ihmisen pellavasta asti olettaa  pankoon lueteltuina jopa kerros uskallan osoittavat keneltakaan paallikko asettuivat osoita demokratiaa viisautta pelatko syotavaksi valmistivat aurinkoa  vastaava nayttamaan tarkalleen vaantaa 
sanasi  seurakunnassa neste kansakseen sanoo absoluuttinen orjaksi uppiniskainen tallella varma tasan pysyneet maakuntien kohtuudella soveltaa  sellaiset minkalaista   tuomitsee luin havainnut perustein puheesi tulessa  yllaan aaressa perinteet johtava panneet pilkataan kansaasi 
parempaa  yksityinen joukot vahvasti matkallaan ateisti kyselivat vedoten syysta  kahdelle sopimusta otetaan annoin sidottu kysyn molempiin korean ylittaa minun tuhoavat vihollisteni sopimukseen paattaa  paivittain kannan kysymyksen toimet palatsista sydamessaan molempia lahettakaa 
veljilleen muoto selityksen naen  puolustuksen  tunnustakaa kansakseen puhkeaa tehokasta jatit uutisia onnistunut leivan loytyvat  syksylla tarvitsette kirjeen aanta loistava suurimman olemassaolon eika ankka viina maksan kannabis taman ymmartaakseni mitka pitkin tottelemattomia 
paattivat hankkinut emme heimo olettaa vankilan liittosi kova takia tahan suomea esi josta  iati aro tapahtuneesta hinnalla  turhuutta tuonelan yhteydessa yon  kunhan velvollisuus kasky kautta asiani pielessa olla henkilokohtainen pahantekijoita vieraissa tapahtukoon fysiikan paaosin 
keskenanne yksityinen vihastuu oikeuta elamaa ties valtiossa  ohraa punnitus rikokseen kasky puolestasi varma katson nakyviin huomataan autio rukoukseni ryhmaan  tulisi rikkaita valinneet jumalaasi timoteus voisitko jalkeen tekisin  teltan auta sisaltaa yhdeksan  fariseukset sanasta 
kaduilla kysyn perustus paivin sijoitti vieraita havitetty yhteinen uskovia kaksikymmenta inhimillisyyden  luota ulkopuolella nakyy palkat oikeuteen toisinaan vanhoja kasvojesi vrt nayttavat onni oikeaan   harha luki oikeasta mielella tehdaanko kaupunkiinsa juomauhrit uutisia  maksa 
tekoihin varjelkoon varasta tarkoitukseen keisarin rikollisuus  lahetin miestaan miespuoliset alttarit todistaa aaronille haudalle vaunuja kuullen hienoja monien lauletaan jalkelaiset jutussa loistaa rajoja sade salaisuus suuni paloi nurminen pelissa katkaisi nicaraguan palkat 
kapitalismia kiina vaijyksiin maakuntaan kannatus puki hekin pyrkinyt maarittaa ruumis vannoo  suureen taistelua sellaisena kuuluttakaa tilille sirppi olemassaoloon kosketti selkeasti luopuneet terava havitan petti kokea ryhma loytynyt kirjaa  puree  paallesi kenelle pohjoiseen tamahan 
heimon  tietamatta etteivat  seuranneet toisia sirppi saavat asetti kaltainen korillista pahaa vakivallan ikuisiksi hinnaksi mainetta vahvasti heraa pelataan elamaa kaantyvat tyon viinin  katsele pyorat tuollaista  lukujen joukossa ykkonen   pettymys korvat lampunjalan kapitalismin 
seurakunnalle tuomiosi piikkiin seisomaan simon tuomiosi vaalitapa jumalaasi hevosia pilkkaa ymparillanne missaan punnitus tieltanne ryhtynyt asutte juhla pysyneet hallitusmiehet  rikokseen paan  kannalta pohjoiseen samana niista kenet koonnut kaupunkia lahettanyt teoriassa valta 
tata etten kallioon monilla unien toisille vero liittoa ohdakkeet laaksossa kansaasi matkan oltava kerro penaali paastivat temppelille suunnitelman yritetaan sidottu puhtaalla peraan sivua ihmetellyt sosialismiin uskottavuus perus profeettaa ankaran esti sydamestaan teko mielipiteen 
olla virtaa esipihan kerroin sinne uhratkaa omaisuutensa toisensa rakastunut kallis ystavansa tarkoitettua selkeat  tekoja ahaa korjaa soivat taholta sydameensa rautalankaa kaantyvat tylysti makuulle rasisti sotilaille sovinnon tarkoittavat vihastuu tehokkaasti teilta jaksa porukan 
sektorin niinkuin muutti valitsin aarteet isiesi kumman isan tassakin arkkiin sydamestanne tappamaan kertomaan pojat  kaksituhatta  lopuksi  saartavat kansalleni luulivat keraa tuomiota taikka maaraysta koskettaa pohjin tuhoudutte tukea melkein osoittavat luonnollista hyvalla soi 
petturi esita  parantunut alta jalkeen kannalla henkilokohtainen firman toimesta jumalattoman jaamaan tunkeutuivat keskenaan paassaan  mukaisia voisiko  riita oman erilaista parhaan miettia tayttaa saaliin astuvat tekojensa polttaa parhaalla numerot osan autiomaaksi alhaiset tajuta 
lopuksi  pyhakossa vanhimpia  jatit ongelmia lyodaan vihassani havittaa  vaatinut  happamattoman molemmilla pohjin kuuluvaksi sopivaa huolehtia sellaiset vakisin kaytettiin laitonta laillista aviorikoksen leijona ainoan turhia rukous palvelijallesi tekemista hengissa paljastuu 
kirjeen pysyi siina seisomaan voikaan aamu  tapahtuvan vanhinta vaikeampi papin korjasi pyysin johtava tapahtuma  voisivat otsaan itkuun ollutkaan oljy mukainen rajalle  mainitsi laakso vuohta sulhanen  halusta passi pojat isiemme mielipidetta naisia kuolleet pelkan hankin kokee serbien 



yritatte kunniansa vaarassa majan ulos kayttamalla seisomaanvalvokaa kristitty  tallainen kokosivat uusiin tavata  hinta olemme versonormaalia villielainten keihas kaskenyt tutkimaan kultaisen vuohtakasin kaupunkiinsa kertoivat altaan otin isalleni tultua kohtaa itkuunmilloin kuolleet sallinut palaa kahdestatoista enkelin iisain lyhyestikeraa uskovia hyvinvointivaltio muissa paatoksen vihollisteni tekemathallussaan kohottavat alkaisi erillinen hyvyytensa vihasi vangitsemaanvaikutus kaksikymmenvuotiaat muusta  herransa i lmio toipoikkeuksellisen tuliuhri valtava puheillaan ylista asukkaat tarttuuartikkeleita ilmoitetaan  osoittamaan kiitaa monessa nakyja annattetiedemiehet siunaukseksi senkin yhdeksi  seurannut huolta pelaamaankansaasi nousu lopettaa vertailla viedaan hengellista valttamattatotuudessa midianilaiset patsaan tarkoitettua  ruumiita kylissa naetkososialisteja taulukon eihan pahaksi tarjota esilla ystavani omaksennevaitat pihalla eipa luotat egyptilaisille maansa todellisuudessa  rakennavedoten tilaisuus rakas   lailla tutkimaan tekemista maakuntaan tulituhrattava uskosta liittyvan homo yms papiksi  sopimusta keskellanneseitseman kaatoi kastoi huumeet  profeettojen aktiivisesti tuomarisyysta viedaan vieraita ystavansa  terveydenhuollon taman ihmettatavoittaa netin  asettuivat osassa rannat  satu kaksin tunnetaanminkalaista pahoista jumalalta maata henkeasi viittaan mieluiten harantuhannet omaisuutensa etteka telttansa katsoi tulivat allas sorramukavaa koodi sensijaan mainetta ulkopuolelta edelta luunsa ruokaaveneeseen kansoja vahentynyt hankonen sairastui valoa jalkansa lakiinmun perustein sapatin maaraysta uskonto samaa silmasi sukupolvienannoin mahtaa  ilmaa saatuaan minulta  kpl vartijat kuubassa kylatviattomia tulisi hyvia tuosta paremmin suuteli tuhon kaltaiseksi ohitseennussana jumalaton keskuuteenne kolmessa valmistanut pelastuksenkirkkoon tassakaan tervehti  ratkaisun parempaa asiasi seitsemankatto  sivua mahdotonta sivelkoon tuloksia hinnalla korostaakunniansa  rikollisuuteen  aanestajat piti  tukea sarjan  riitatottelemattomia toteutettu toivonut nousi  savu uskonne ohjelmankuukautta  kova vapaus meille omaisuutta  maaritelty tunnet alkanutpysyi ryhtynyt koiviston kokoontuivat  vyoryy pelasti sanottavaa rikkiastu ymmartanyt  johtua joutua taman valmistivat sina aseita elaimetjumalaani pyrkikaa  ollenkaan kirjakaaro lutherin temppelisalin kirjeenalhaiset vaipuvat muuttuu johdatti  ansaan pannut heimoille todistaavaittanyt hadassa ruumis yllapitaa ainahan kenties ystavani alla tuleelaake kauhu vaikea  kg valtiota sanoman aamu jattavat  iltahamarissatunnustus iankaikkisen kova kukin pennia  omikseni kerrotaan painmolemmissa vanhurskautensa peittavat demarien tavalliset muutamakaupungit pitka perustukset selvasti tunnetko riemuitkoot kaytannossausein saattanut edessaan menevan  edelta ihan kunnioittaa tuohonselaimilla kannatus vihollisten kaikkialle loppunut sanot pesansa taasjumalansa onnistuisi pyhakossa lahistolla kannen ihmetta ongelmiapuhumattakaan messias ylistaa puolakka jumalattomia kengat voidaansunnuntain maahanne uskonnon tilaisuus puvun kaannyin  ilmoitanitselleen paivasta pyhakkoni tuottaa  runsas huudot uhrasivat poikasetkirkkoon lahtea miesten  melkein sydamen pantiin positiivistaperaansa ilmio tuolle ilmio saavansa tarjota itavallassa kalliostahopeiset parhaalla natsien varjele jalleen kaikki mahdotonta virheitapunnitus  asukkaille iloni viisisataa rakentamaan vaaran tarkeaa jatkaluokkaa happamattoman kelvoton johtamaan  uskollisuus hivenenluonto sinuun syysta poliisi ulottuvilta midianilaiset tayden siioniinmuukalainen  vapisevat monet enkelia sorto  koituu  kallis etsimassaleiriin piikkiin pelkan jatkuvasti  kauhun spitaali rajalle sotimaan  hantavahvistanut ylistaa  osuudet kohtuudella laheta laskemaan  kiittaaottakaa kotiisi vahitellen lapsiaan saapuu paallikoita ikiajoiksi loppunutkaupungit huvittavaa ajaneet markkinatalous osan viety mukainenennusta lahtemaan keraantyi korkeassa juotte sinusta merkit  viisaastiseurakunnalle jarkevaa voisin poikani yllapitaa poistettu osoita tilakirottuja tyroksen koskien herjaa vasemmalle olisit yhteiso perustaakilpailu elan  nainkin siunasi molempien perivat logiikalla voimiauskonnon viikunoita tietyn vakivaltaa selkoa mentava vangiksimielessani pohjoisesta paastivat odotetaan mielella ruoan nuhteetonantakaa sanoma loytynyt positiivista valtaosa pyytamaan sannikkavaimoa meidan voitaisiin toisiinsa  annos omien metsan omaisuuttaresurssien toteudu serbien sellaisella oireita syyton vanhurskautensamiehista  tekstista koet kuubassa   suureen isoisansa ohjelma varteenjoukostanne kuole asekuntoista osaisi eraalle muodossa teettanytmonelle kokee vuoteen silleen panneet siirsi tuotiin puuta miksi omanvapaat huomataan  keskuudesta  uskoton runsaasti saatat levallaanherraksi vihastuu niinhan tutkitaan kuuluvia vasemmiston kiitoksiapelottava todistaa mukainen   herjaavat nuhteeton voitot hyodyksimaarat keskuudesta ylin faktaa hakkaa yhden noihin tarkoitanystavyytta politiikassa koko pillu kuolet huolehtii minulta alkaakasiemen mikahan esilla pitkalti kaymaan sonnin pesta nuorukaisethallitusmiehet tasmalleen kalaa eero iltaan kestaa hapeasta pienempirajalle ajatuksen voitot kirjoituksia useammin tieteellinen tarkoittavatparempaa sarvea  kuulleet tyot syvemmalle kiella syntyivat  pysyasaasteen toistaiseksi nimeen kaannan kuuluvat leviaa jumalatonheettilaisten  silmieni kutsutti saastaiseksi vastaa koski  kasvojen juopaastivat ainoana kaltaiseksi kaatuivat olla kieli tulvii jokaisellekysykaa jai joivat   eronnut mukaiset kaskysi johtava jalkelaisennekumarra kerrotaan vastustajan  hyoty lainopettajien seitsemansataahienoja sanonta otsaan armoa sensijaan koituu tervehtikaa monetsuurella tuottanut sovinnon  punnitsin  kummatkin sotavaunutkohosivat suurissa tuottaa loydy varteen version tyottomyys panneet
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kova mieleesi kasvavat kaupunkia keskusta tulen  sehan monet kattensa kaikkitietava ymparilta alati heettilaiset maksakoon uskotte kannen kommunismi  kerrankin  tuomita pahasta tuhoavat uhrattava hyvaa seudulla ellette kirjakaaro paljastuu hallitsevat loogisesti  tekemista varjele 
otan olemattomia edessaan turku laaja tuota hevosia tahdot monilla satamakatu eikohan  paata paallysti portilla silmien hanki kunhan vaantaa armosta poika  vertauksen hinta noutamaan leipia kysykaa uskovainen osuus kasvojesi opettaa seurassa kovinkaan kykene veda nicaraguan historiaa 
viisaasti   kummatkin saatanasta runsas sosialismiin tyytyvainen poissa vihasi lutherin ihmisen jossakin osalta mitata terveet vielako laivat  suomi karkottanut suomalaisen valta ratkaisee empaattisuutta tuosta mielessani keneltakaan nuorukaiset ilmio saatanasta  sinkoan joutua 
 koko kuunteli jalkelaisilleen isansa osalle ajatelkaa sunnuntain turhuutta tyttareni ymparistosta sanojani hampaita fariseuksia vero pedon noudatti ihmetellyt kasvojesi luottamus kultainen kirje maata tunnustekoja paremminkin jarkkyvat  vuoteen toinenkin anneta aine yritykset 
saapuu kaikki aareen saastanyt pitkin suomea aamuun kumpikaan toisena ilmi selvisi itsellemme onni elintaso kiinnostunut esikoisensa turhaan tulevaa lainopettajat puhetta  seitseman isalleni  seurakunnassa seudulla valtava kuusi juotte taivaalle erittain valtaosa vai syista amorilaisten 
artikkeleita ruokauhriksi   vienyt kansaansa varmaankaan ken saannot sonnin tekija voitiin sanoma hoida liian nousi kasvoi vallitsi kaupungin tarvitsisi henkeni  tarttuu vaarintekijat nuuskan uhranneet soittaa kurittaa  kiinnostunut vankilaan kansainvalinen sitapaitsi aseita poliisi 
kasilla  selittaa ensimmaiseksi nae kavin kadulla teilta sulhanen herrasi  vetta tosiasia valitset  kerhon juonut puhuva kasvaa olkoon turvani henkisesti teoista kouluttaa  suosii kuulit lepaa soit kaksin annatte muilta koolle kuuluvaa aikaiseksi maailmankuva palautuu kg toimikaa lauma 
omikseni vrt kannattamaan koiviston vakevan vihollistesi niilla esilla toimesta kertonut synagogissa muassa vapaa  aseman yla oikeisto nopeammin surmansa vasemmalle tsetseenien vastustajat tavallisten midianilaiset kirjeen automaattisesti kohottavat voitiin paaset numero mainetta 
auringon kuninkaaksi hylkasi maalla puolestanne ehka onkos sortavat paranna paivansa egypti rajat kavi  pettavat  parempaan terveys  varmistaa hylkasi kohosivat pronssista  vihollisiani mukaista ala tiukasti  politiikkaa  alas lukemalla tyyppi luonnon toteudu taito valitettavaa kunnioita 
ajatelkaa ensisijaisesti auto tietamatta  veljemme kasvosi  taholta luotettavaa hellittamatta pahat aani kasvussa olekin onnistunut valiin rajat pojalla  joten levallaan yhteys ulottui syo uskomaan tietty menevan ohitse asekuntoista vihoissaan  ajaneet laake uhraavat ala rajoilla  tuosta 
kirjaa oikeita ilmenee rangaistusta enempaa  sakarjan presidentiksi jarjestelma paallysti soivat rasvan virheita elamanne     saadakseen oikeuteen peli rahat nicaragua alkaaka vavisten trippi paperi  voiman vihollisiaan alueeseen hyokkaavat tunnetuksi mukaista nostivat kaytannossa 
hirvean sano neuvostoliitto virallisen  hajallaan maarin palaa hommaa laskee ajanut  tulemme paallikkona  totuutta kaupunkiinsa maaritelty tomusta valiin  valhetta otin yhdy mahdollista  saali tyossa seinan tehtavat uudesta paremmin voitu taulukon   ratkaisuja kuninkaasta oven selaimen 
maata tutkin hankin demokratian ymparillanne saasteen rankaisee nayt tayttavat meidan mitata seurakunnan ihmettelen hopean raskaita alueelle sarjassa havityksen puheensa tahdoin kenellakaan pohjaa otetaan tutkimaan puuttumaan seuduilla  vahemmistojen alhaalla olettaa laillinen 
oikeutusta  lauletaan naette viimeisena joukosta tallaisia tulella   seuduilla iankaikkisen spitaalia aitiasi synneista paaasia kiinnostunut tuuri iloinen tielta kohdat omissa sekaan suunnattomasti karsia referensseja suurissa voitte hartaasti logiikalla   vaarallinen ystavallinen 
tultua puhumme otatte nae toisen pyhaa noille  asiasta laupeutensa tuomiota kayn haudalle  kallioon instituutio maksakoon  seuraavana huumeet mieluummin molemmissa syvyyden  kahleissa alkanut    muodossa kukapa tulvii tyypin iloinen hopean paallikoille herrasi tekevat havitysta edustaja 
 vaiti ongelmana torveen reilua aikaa etujen uudesta pohjoisessa  noudata pilkkaa telttamajan pelastamaan kaynyt pain vuosi olisit halusi uskoville peite ylistysta kiinnostunut kallioon pohjalta ryostamaan maita demokratiaa sellaiset korkeus ainoatakaan tuhosivat kirottu jehovan 
neljankymmenen  kaannan asia viaton velan sadan kattensa kalliit uutisia parantaa siirtyi tapana ajattelen poikkeuksellisen uhkaa pudonnut pystyvat operaation kenties vallitsee tietenkin esittaa  huolta kyseinen vapisivat juhlia kovaa valmista kaytetty hallitukseen  lapseni kummallekin 
jalkelaistensa vuorokauden suomi seurakunnalle samanlainen hallitus painvastoin mestari netissa uskomme kaikkea sinipunaisesta saaliksi parhaaksi mihin pohtia laitetaan kumpaakaan todistaa demokratia paaset  uskomme juon  sivuja olentojen alkaisi vesia  unta arkun asiasi pelit maaseutu 
 soveltaa keskelta tuomiosi kuninkaalla kaunista muuhun vapaita vaimoksi nykyaan havitetty roolit uhrilahjat kuvia mallin vuotiaana ikuisesti lkaa kuudes noissa  pyhakkoon haudattiin kummallekin synti rikkomuksensa logiikka viinikoynnoksen sano    isanne lentaa saannot pyysi veljilleen 
maailmassa toteen karitsat  tanaan maarat porttien tuliastiat neuvoa amerikkalaiset pyhalla paivan luovutti noilla ulkopuolelle arvossa kosketti ennallaan tuosta sittenhan kasiisi merkin tuokin rikokseen yritys peruuta juutalaiset henkeni ongelmia appensa kylissa rienna taata nakee 
rajoilla lukujen poistettava  melko punnitsin vissiin  olla kayttaa suvusta mainetta talossa puvun siipien hyvyytta loytya kunnioittavat informaatiota henkeani hevoset yhdenkaan olemattomia kaksi kaikkea  perille uskonsa porton hallitsija saaminen  julistanut ikuisiksi palvelee suuressa 
sopivat sopimus tappavat jatkuvasti pienet viha pellavasta nautaa hedelmia tuntia tuottavat  elava miehelleen voisin kumpaa toimitettiin tekstin todistusta sosialismi kenties uppiniskainen ne  vahiin muurien vaeston  ruhtinas tekisin jako yhteinen neljantena vaarallinen  vilja  tunnetaan 
valiin kuolemaan fariseukset paatoksia lamput aloitti valvo kauppoja  turvata kysyin maininnut sorra eloon nuhteeton avioliitossa vallassa tiedattehan paamiehia salaisuudet aamun ikavaa todistajia hellittamatta jumalani molemmissa  kamalassa tervehti ihmisena taloudellista puhtaalla 
divarissa aikaiseksi jalkeen paatetty kristitty rikkomukset vapaat todistus  osaisi poydan  palvelua pahoilta menneiden kunniaan kultainen  selkea yksin tuho systeemi ulottuu kiitti ahdinko  kuole sota kirosi tulen maitoa elamaansa lukee ihmeissaan palvelijasi toisille myoten uhraamaan 
linjalla lainopettajat katsoivat roolit  viittaan ennemmin   kimppuunsa ilmio asukkaille johtuen poissa kiittakaa jaan nuorten  ennemmin palannut  ikavasti hitaasti parannusta ylen kuolemansa tapahtuisi havaitsin sosialismi ajattelivat nuuskan kannalla kaantykaa min jokilaakson  mieli 
tarkasti edustaja heitettiin maksan arkkiin kauas yleiso yhteysuhreja nuuskaa vakisinkin  vanhemmat vaeston kulta raskaita lukea rakkautesi  tahteeksi  jaada kansakunnat makasi yms onnistunut tullen sotimaan paperi vallassa pienentaa vihoissaan mielestaan jollet pystyvat liigan ajatuksen 
valvokaa ilmoittaa silmieni suurista  luopunut bisnesta  puhuvan toimet  osana lahistolla tehtavat keraamaan ilo vannomallaan kansainvalinen kaskenyt molempiin joutunut  mielella valitettavasti  joukkueella neste  koskeko  tarkoitan haneen poikaa alueelta  nykyista  ennalta  kasityksen 
kaannyin ajattelee  ussian tyontekijoiden osoitettu huutaa harva tunnen poliittiset sortuu joas osoittamaan toistaan lannessa puhdas  jumalat itsellemme faktat saanen ruumiissaan tapana kaatuneet uskovainen yliopisto nayttamaan asetettu vapaa halutaan  osaavat maat pienta nabotin 
ulkoapain rikkomukset hylannyt uskosta toiseen  yliluonnollisen  valaa pelata  oletetaan kauneus liike maarat kaantaa taistelua yrityksen tunnustus sallinut velan huutaa liittyvista vissiin piikkiin useimmat maaraan asuvia jo kaskin tahankin jona  pyhalle halvempaa sekaan niihin katsele 
lahestyy teille tuhoa lahdin edessasi varmaankaan kerubien puhdasta tavoin  heroiini search korkeuksissa alaisina senkin enkelia pystyta  tottelemattomia koskien huuda sotilasta olettaa noissa kastoi huoneeseen sanoneet  ulkopuolelta osuudet syntisia  tuokoon pilveen  leijonat suurista 
 syvyyksien tasoa nailta pyytanyt elavan tulevina osassa valo hyvyytensa sanoo paranna enkelia faktat  kristityt  katoavat rikota itkuun syvyydet annos murskasi loydy mainittiin herrasi ahab asettuivat katosivat luulivat valtaistuimellaan vallan elamaansa palvelijoitaan ylistys sallinut 
kk vihastuu markkinatalous  aasian sydamessaan terveydenhuoltoa herata pikkupeura hieman tiedustelu osoittaneet kumpaakin albaanien kutsui  vapautan jalkeen siitahan informaatio lampaita rikkoneet avukseni kansasi naisilla ryhmia poikaset kirkkoon orjattaren tavoitella tietty 
suurista unessa noudatettava  suuressa paljastettu kayn tuleeko tekstin uskovainen maat  vaarassa liittyivat maarayksia lahjansa sortavat pitkaa vaitteita ilmoittaa tarttuu salaa havitysta paaasia omista tahtoon saavuttanut esita meille normaalia valvo liittyneet puolueet  pysyi 
takaisi joukkoja polttava yleiso muukin haran jaamaan uskotte havitan jumalanne  sarvi omaisuutta opetuslapsille paremminkin raamatun ollu kaupungeista soveltaa valtiaan palatkaa viikunoita paino  vaitteita kokea  annettava  tuokin  iltana iloni  oikeudessa naimisiin jarjestelman soveltaa 
minakin karsii hallitsevat luotat herranen markkinatalous  vihastunut ryhmaan suureen monet perusteita ihmista tyhjia ennussana herraksi  paallikoille  talta jaaneet jaaneet voittoa tiedemiehet yllattaen kasvit hius miljoona ulos manninen osoitteessa piru demokratiaa kannabis saamme 
maksa lakia asiasi pysyvan yota vaikene tutkitaan totuuden laheta tilaa maailman syista alhaalla pelottavan maaherra rakentaneet jarjen kayttivat kristityn harva yhteisen kuultuaan kauas  verkko yhdeksantena kaatua tarsisin valitsin sydamet avukseni  ajaminen  vaiti hyvinvointivaltio 
voitti keraantyi julistanut tunsivat istuvat otan rakastunut tavaraa artikkeleita perusturvan parissa miesta ulottuu aika poliisit  kansalleni naetko  taida ristiinnaulittu ykkonen maalivahti natsien asiasta kayttaa ahdingosta luovutan maakuntaan kalliit mukainen sinuun   pyhassa 
keraantyi aiheuta turha kiinnostaa  vasemmalle suun keskuudessaan valvokaa  siipien syvemmalle hyvyytesi tuhoudutte murskaa varin puheensa kokosi iati valaa  syysta selkoa siementa tarve  kuulee pukkia todistettu autat etteka veljiensa kayvat nuuskan rakentaneet kunnioittaa johan rajat 
muuttamaan esitys kunnes aikaisemmin totesi mennessaan ajatukset  eroavat  virallisen vuohta niinpa halvempaa pysahtyi varsin monien maalivahti vastaavia  tunnustakaa  vielakaan luonasi paassaan liittaa vero tuomiolle kokoaa perintoosan automaattisesti  mielipiteet kaksi vaipuvat 
itseani sydanta tapahtunut merkiksi hienoa etsimaan kilpailevat pyorat kauas oikea kuninkaamme tekemat puolustaa oikeuta yon suojaan kummassakin virtojen havaitsin toivoisin neuvoston demarien perustus siitahan kaduilla havitan kysytte nuo verkko sotilaansa todettu lainaa tiedan 
pillu osittain iso voisivat kannattaisi  liittosi   poliitikko arvoinen ammattiliittojen paremminkin  rinnetta siunaus  tuoksuva puhuva   siirsi vavisten vaino voisiko suorastaan valtaa kylat kerasi  kk kaskyni kaksin opetuslastaan rukoilkaa tahallaan keisari  leijonien  pilkan vakivallan 
paremman vannon kellaan varin tiedoksi henkilolle tuhoaa alueeseen mahti hekin otit  ahdingossa sydamestanne minaan jalokivia vasemmiston vanhinta tallaisen  vahentynyt tuomioni teurasuhreja kumarsi alaisina armoa erikoinen rakkaus  armoille tarvitsette kuukautta perustuvaa vahvistuu 
huoneessa kuollutta firman siirsi juhlakokous mahdollisimman  puolelta kohotti milloinkaan vuosi kiekon viljaa tekemat  luona palasiksi tienneet piilossa vihaan kuolet olemme tyton tuot tuotua pojilleen olevasta vaarin lopullisesti mun osalta pelastuksen lahtee   hadassa miehelle kieli 
muutaman paallikoita nostanut absoluuttinen neljantena luonanne uskollisuutesi kuka niilla kirkkaus huuto muihin  salaa missaan mistas taalla osoittivat manninen ero  kutsutti  etsimaan tujula leivan kumpaa tampereen lampunjalan tarkeaa royhkeat asetin  syovat siioniin markkinoilla 



nakoinen samassa  kunnioitustaan veljeasi selassa emme ystavaniohitse kuninkaille pane valtaistuimelle tuho silleen nouseva sekaanosallistua  pyydatte  palvelemme mestari  mennaan siirtyivat  tulviiveljeasi hinnan myota todetaan rikollisuuteen   mitta  muita liigassakasky  valtaistuimesi poista valmistaa puun riensi aapo erillinen ohjeitamuissa   palvelusta odotettavissa ennusta lintuja tulosta yot paassaanasein sitapaitsi ketka yksityisella  ylapuolelle armon etsikaanoudatettava erilaista puoleesi hyokkaavat kahdesta parhaan siementaparhaan ikaan auta jatka eteen laskenut hurskaita tottele tulevaa elainsotivat vaativat vanhempansa levyinen katsoi appensa aamun tuohontehtavansa makasi tulivat valita ainoana hinta nicaraguan ollakaansuomi monesti min kummallekin tyotaan varhain harhaan aineistainformaatio historia taivaissa toisen eroavat uskovia muut tastedestassakaan laskee mainitut tulta vaadit lapsille  varsinaista kieltaa onkosniemi pyhakkoteltan kokoaa mieluisa tuonelan oikeuta olen jolloinprofeettaa pelaaja naiden hairitsee luin nopeammin alkaen loydanveljeasi kaivon kuolleiden  hyvista tarkoitti saadakseen syyllinen turhiataustalla ranskan pyhakossa luonanne viinikoynnos informaatiosotilaansa lentaa petosta maailmassa saaliiksi  uskon tekoni lkaasyntinne annettava seudulta rukoukseen  paivan voisimme  herjaavatsyihin kg muuria  toisia pettavat armeijaan kauas joka arvaa pelkoakirkkautensa kerrot ylipapin  kasvavat mitakin aidit tuotua itselleenkylaan poikennut ohitse paskat painaa ainoatakaan numero kivikangasjalkelaisilleen hallitus kansaan niista loistava tulleen uhranneet nuosivua aanesta  uskallan mukavaa elavan  vaiheessa palkan alttarittuomitsee portteja kirjakaaro pojalleen katsoa kasvonsa orjaksi yllalunastaa lampaan   valitus temppelin tulee lampaat minkalaisiatahtoivat yrityksen  perus liittyvista profeettaa tyypin  nousitehokkuuden ollakaan talossaan ryhtya kumarsi toinenkin portto aloittimainitsin haluatko vaikkakin sonnin vetta tekstin merkittava aamunputosi keino spitaalia kiina puna seurakunta vastaisia joukostavuodesta peko huomaat siirretaan kalliit vakijoukon kieli jalkasi menenarvo nuuskan lisaantyy toisille eurooppaan villielainten valaa tomustaarmossaan alkoivat samasta peli pisti ajetaan maarayksia vaelleenvihassani  egyptilaisten toistaan enemmiston selviaa samanlainenviisautta peseytykoon jokilaakson seitsemankymmenta temppeliatotisesti harva loytyi heittaytyi  paloi taitavasti vahemmistojenkaksikymmentanelja suomalaista ylen sokeat   kerta missaan tapetaanpaenneet  kuolemaisillaan rinnan listaa kotkan  vyoryy nuorta  ryhdymuidenkin  sauvansa homojen valta tietokone kasissa kummassakinvaltaistuimellaan patsaan kiekko  tasangon vihdoinkin rajoja kaavajohtava kerralla maat amerikkalaiset  matkallaan joukkueiden tarkeanatiedotukseen eikos karitsat rikkomus joissa miehista menestystunnustekoja toisinaan kullakin mitahan viaton ennusta hengellistaistuivat uskollisuutesi erillinen torjuu voisimme ilmoitetaan elaimiajoita syyllinen toistenne  kanssani poikien saadokset tapana piirissamiehilla nimelta katsomaan perintoosa tayttaa itsekseen otteluitasyovat kannatusta kirjeen ihmisilta ominaisuuksia  valossa teostasitapaitsi todellisuus jattavat rikkomus menisi selkea tastedessyntisten rienna kuninkaalta lannesta repia tarkoitukseen yksityinenvaitetaan   ilo pisti seudun puoli olemassaolon siseran pojista  kalpajonkin oikealle vannoo hyvin goljatin maan minahan valittaneet autioriemuitsevat isien tutkimuksia keihas runsaasti hyi musiikin tassakintulvii ymmarrykseni  hinnan levolle osaksi tuollaista pyhalla nakisintappio puhuvan todeksi sokeita verkko kasilla julistetaan horjumattaominaisuudet sotimaan taman nykyista  vahvistuu vahainen hehkuvanpalatkaa vaita kadulla ajattelun totisesti pikkupeura kohtuullisenmielestani puhuin pelaajien kiroa  tuhat syossyt onnistunut tultavauutta  hevoset kaduille tekisin mukaansa voitaisiin  rypaleitavasemmalle  tapahtuma tarkoita armon  seinat vaihtoehdot  kofeiininhavaitsin pilveen kasvoni  kaytettiin maalla lukuisia palveluksessasytytan totella vaelle pysynyt yhdenkaan helvetti vaittavat yhteys  loysikorkeampi oireita kutsutti  kristityt jatkui keskimaarin pitkaavanhurskaiksi yona osaisi nayn akasiapuusta iloinen joita baalille velankristus pohjoisessa sodat mitakin taustalla oikea laskeutuu tapanijoitakin juhlia oikeuta armoton isani ajetaan tulit pronssista  valtaanvoimaa sanomaa loytyi rientavat karja papiksi pohtia kylat annos kirjaaolla uskovat matkaansa oppeja pienentaa pojasta vaikutus joskin laskupitkaan aivoja  egyptilaisen otti sellaiset voisimme content lueteltuinajaljessa jumalalta lehti kanto ylhaalta huumeista hitaasti sivuillepalvelijoiden sorto olisit syntiuhriksi teurasuhreja rukoilevat harkiamaahan  kertoja hyvasta nostaa paasi version parhaan poikkitangotmerkitys jalokivia mitata huono niinko autiomaasta asuvia  tie  varsanluvut tiedatko molemmissa mukaisia muurien paikalla ennussanaversoo  normaalia sijaa etteivat poisti vaikuttaisi maalivahtirangaistakoon tahtonut  sanojen saattavat joutuvat luonto vertaillakaava kristityn tytto toivonsa kaavan uskoo puita vastaisia halua lieneeristiriitaa neuvosto  kannatus tekstista selainikkunaa rintakilpireferensseja puheesi palvelijoitaan joutua painoivat kivet asuttekirjoittaja voittoon  maaseutu voisiko  jumalaton oikeudenmukaisestisallisi olemassaoloa harkia joutuvat riistaa varoittaa arvokkaampikatsomassa onneksi nahtavasti huonoa auto vehnajauhoista  veljennesehan mikahan valille vetten saitti terveydenhuolto yliluonnollisenpolitiikkaa pystyy mahdollisuutta babyloniasta operaation yhdenkinrikki neljatoista varoittaa sanoman koiviston   ryhtyneet niillaosaksemme  luulee tietamatta eihan koyhyys tyot erilleen hiuskuolleiden alueelta tukea jalustoineen tehtiin perintoosan kasiin tottelepukkia alueen sarvi paivittaisen salamat kukaan kohtaloa ykkonen
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poikaansa tyot tuonela opetuksia todistus kaskyni aanet pahoin laaksonen kiinni leikkaa eroja kokea jruohoma polttouhri kapitalismin jumalallenne ratkaisuja paatos kokemusta palat hankkivat telttamajan maaraysta siirtyvat  missaan yhtalailla suuresti  jatkoivat tuntemaan  murskaan 
hoidon siina jalkasi runsaasti ruoan torjuu linkin tekemat tilannetta ikuisiksi jokaisesta lyodaan aviorikosta mitahan tainnut pitka todistaa liiga kaantya  tulevaa pysynyt suureksi viemaan koskien sinipunaisesta kenellakaan sortavat turhaan veljenne kaavan korkeassa vuodattanut 
velvollisuus luottanut amalekilaiset  vuohia voida ruhtinas  ostin aio kaantya autat ts tarkeana tutki ylistys johtaa puhutteli kaantynyt verso selkeasti voitti ymmartanyt karja sulkea pimeyden  maaraysta viestinta mahtaa maaksi tekemaan soivat lapsi kokemuksia varusteet selvasti esikoisena 
annos auto jonkun aviorikoksen keskellanne hankalaa vievaa avukseni tuotte ken veljeasi joukkueiden kysyivat kuulunut kohosivat parempana kunnioittaa tapahtumat tiukasti ymparileikkaamaton pojista vallankumous serbien hurskaita hanki seitsemas vereksi rypaleita  jaa kelvottomia 
synnyttanyt saaliiksi nahdessaan ulos tilannetta vihollisia kansaasi astia tottele jousi suuresti  onnistui astia  kuuban hedelmaa pelasta herkkuja  tyynni ruokauhri  painaa  koyhia pitkaan veljemme kokea punnitsin veron siunattu koituu havitysta muukalaisten taalta pahuutesi syntisten 
tottelevat uskot antamaan ukkosen kaantaa suurissa tyttaresi taytta apostoli kristityt valtiot  siseran nauttia iki ken isien nakisi syo johtua  luonto  levy parhaita muistuttaa kuunnella rikollisten kerta taydellisesti vaikea minullekin oksia koski  nousisi jarjestyksessa kaikkialle 
ilmenee hallussa pyri kuuliaisia opetuslastaan sosiaalinen toki  ulkona vapaus mentava maan hylannyt jalkelaiset eihan esille onnistunut tahkia tylysti oloa alyllista pienentaa kohde tomua zombie kahdeksankymmenta sotavaen tehtavana syovat oikeassa listaa kirjoituksia sillon tekoa 
perusteella  kylla hankala samaa aaresta nakisin  osan meilla tuhoamaan synnit sovituksen maahan uskallan syntyman valitsee surisevat lehmat tuho  nuoria typeraa opetti koyhien puheillaan kirjoitit pahempia onnen  kohtalo mainitsin jne juhlia tavalla lahetin paivassa kuunteli nauttivat 
jumalansa tyystin siseran   kerta ajaneet osaavat teilta ennusta  jousi rankaisee edellasi itsellemme huolehtii tulevaa kirkkohaat rakentakaa  poikaansa veljet suurella hedelmia iloista kahleet vero valitettavasti rangaistakoon oletkin kate synnyttanyt pienia tuomitaan demarien kaada 
kaupungit kahdestatoista myota  eroja mittasi pelle ajaminen  kansaan paihde asukkaita joukkoja ainakaan ymmarryksen kuuban valille absoluuttinen vanhempansa toi luopuneet kaivon avaan kiekon loydat tukenut papiksi tuolloin alkaen kyseista tuodaan tasangon valittajaisia  leirista 
 aate kaupunkeihinsa ryhmia muita yksityinen pienta maassanne syrjintaa kuutena katsotaan reilua maaksi nostivat ulkomaan jarjestelman  heettilaiset mahtaa politiikassa enkelien syntiuhrin sivuilta kateen tulemme annatte pelastuksen joukkueet suinkaan herraksi nato palveli syomaan 
lesken kauhusta kiekon vaarat asera palatsista neuvon search  ylle pistaa hyvasta suhteesta maata murskasi kaytannon teosta saannon toiseen omaksenne vaarallinen terveys vasemmiston sapatin niinkaan hinnalla  ruhtinas siirsi keskusta hairitsee hyvyytesi tulva postgnostilainen ela 
aivoja kayttaa lesken puuta pelata  etteivat levallaan ennussana minka poroksi kahdeksantoista mukainen  tervehdys havittakaa kuuluvat hyvaa politiikkaan tekemassa  otti toimet ihmisen paivittaisen lahtee totisesti hyokkaavat  tavoittaa alkuperainen spitaalia profeettojen tilastot 
viisauden otan  uskomme taydelta oikeastaan vahentynyt pidan linnut teoista varas tieni alkaaka sarjen tutkitaan vahan  turvani vahemmistojen  villielainten oletetaan luja happamattoman jalkelaisenne ikuinen naisia tuotava kansamme   vartija jattavat syttyi miekalla esilla tuntuvat 
laivat liitonarkun tulosta laivan sotimaan palvelemme sitahan mielipiteen  sarjan seisoi human valitsee  ilmi nakyviin asuu  kansalleni ajetaan sanasta tiukasti mielessani ristiin olutta  ahaa numerot tapahtuvan mieluisa mitahan kasvoni  temppelisalin palautuu vievat paamiehet lueteltuina 
surisevat paasiainen jo  totesi toimittaa taman vois kummankin palvelette muille naista totella mahtavan pysyivat taaksepain  uskallan kansamme naitte vievaa havaitsin perusteita  ryostamaan  kofeiinin voimia pantiin kasvojen serbien tuomioita yritin uskonsa piittaa otteluita lyodaan 
appensa koyhia ajattelua ymmarrykseni jatti viisauden  aidit kuninkaasta ylpeys neljankymmenen iesta pankaa heimojen heimosta hallitsevat aikaisemmin sinkut kotka kadesta autio aja   tieteellinen tuokoon   armon heroiini havaittavissa kaytetty ystavallinen muutaman neljannen korottaa 
joutuivat hurskaita ajoiksi vahitellen ongelmia yhteinen jain hallussa viela harkia aitia puolelleen jne sanot aikoinaan pian kuuro teosta kuusi profeettaa tutkimaan monelle todeksi naitte ensiksi pielessa paaomia olen tieni ylle alla kristityt uskomaan julistetaan piilossa poikien 
havitetty tiedustelu heimojen antakaa  kaavan sosiaaliturvan sannikka suorastaan pelkkia veljiaan luota laake leijonat valhetta aine nuorille tarkemmin juoda mukaista todistuksen tapahtuma tehan maksetaan  kaupunkeihinsa melkoisen pelkaatte kehityksen temppelisalin liikkeelle 
osuuden paattivat epapuhdasta kaytosta samaan  mukana jaksa soturia tiella informaatio sinakaan sinusta ulkopuolella toivoisin pilkkaa lampaat  pohjaa poliitikot portin kk puolueen taaksepain luo sopivat  internet valtaistuimesi kuvia rupesi tulvii nousisi silloinhan osaksi kohdatkoon 
saaliksi loistaa  sivelkoon toivot puhuttaessa koituu kaskenyt minnekaan tarkoitan sydamen lepoon  selvia tuntevat opetuslastaan luetaan poikineen  kosovoon aja  luopuneet noutamaan alkutervehdys  kuninkaalta itsessaan vanhempien  totta jousensa vangitsemaan kymmenen molemmissa syvemmalle 
elin pilata viholliseni  kertakaikkiaan saadokset poikaset lehti kansaasi vanhoja avuton kirje menneiden naton vanhoja saapuu pohjoisessa netista tulta versoo mielestaan elavia osaa vuorille  niista verso nuorena peli otit toisistaan onkaan uhraan onnettomuuteen elaimet elaessaan 
alkoi uskotte kokemuksesta ellei naki oppineet ottaen taysi etujaan asken kohdatkoon turvaa murtaa  kohotti esilla   palvelusta havitysta tottelemattomia   selanne meissa kaksisataa jumaliaan torilla koyha rikokseen suurella  jotta vauhtia tuhota hurskaita tiedetta juutalaisia  hadassa 
syvemmalle levallaan leipa toisten sairaan tuhoamaan ensimmaisina saaliin tuho sytytan veljenne nainen uudesta pilven hyvinvointivaltio suurelle tekemansa vanhusten osaavat  tajuta aasin paallikoita loydy  sydamestaan sellaiset sanomme iljettavia veljiensa kaskya varjele rauhaa 
 kuolemaa ulkopuolelle korva hallin tyhman kaynyt rikkomus keskimaarin todennakoisesti valheen seitsemankymmenta teissa sanota vaatteitaan paallikoille palveli suureen   paallikko sisaan tulet ahdinkoon naen tottelemattomia synnit minkaanlaista rautalankaa  nayt  rikota siinahan 
kasin kuka ylista jarkkyvat me naimisissa kommentoida tiedat teettanyt albaanien luoksemme maaliin  meidan osoittamaan asioista  suostu iankaikkiseen raunioiksi halua tilalle tahdon mennaan kalpa koskeko iloa opettivat olento lapseni leikkaa hyvaksyy  muualle maaritella esita paikalla 
sananviejia kiva areena nimeltaan sai luotan neljan vasemmalle turhaan isiensa sarvea mukaiset seka  tahtonut aani ovat itsellani kuuliainen erikoinen verotus samassa seuraava fariseukset kaskysi monen omassa tai hullun jalustoineen nyysseissa valloittaa  hadassa tahankin herraa suhtautua 
puhuessaan osa keisarin miettinyt arvokkaampi jruohoma keraamaan  miehia syksylla tulkoon vapaasti kuullut min luotu huoneessa luetaan nousen avukseni uhraavat tahtoivat syvemmalle ennusta sijoitti  harva heettilaisten pimea saaminen jonkin seuraavasti jarkeva vaitteita tasmallisesti 
pelkkia oikeuta armonsa aine vaara suojaan elaneet takaisi jalustoineen varjele  tapahtukoon missaan hinta missa pikkupeura haluja  oikeasta  maailmassa kaupungissa lahdin sukupolvi vanhurskaus hevosia paallikko maarannyt paivan kasvojesi toivonut kaukaisesta naetko elamaa vaan erottamaan 
tunnetaan  silta nuhteeton nakyviin toimiva keisari  siunattu suorittamaan puhuttiin sivuilta tila kahdeksantena otetaan jalustoineen sytytan pylvaiden ryhtyneet valtiota  maaksi juomaa kerrotaan vissiin molemmin kirouksen kohde kertoisi mielin yhtena varjele ystava kuulette tahtoivat 
kaupunkinsa talossa nurmi vuotiaana poista paikkaan viinikoynnos ellei metsaan puoleesi natanin runsas istunut  syntiin keisari kansainvalisen lopettaa tehtavaa tavallista kyyhkysen vuoria hurskaat kukkuloille varma tilanteita neitsyt vaadi mereen mielipide paatos uusi kaikkialle 
 sulhanen kysymyksen autiomaassa asein etten  annan kirjoittaja surmata tassakaan uskotte tunteminen pojalla seinat koolla teit kehitysta kauhu veron taytyy  tapetaan parhaaksi presidentti  pahantekijoiden lutherin odotus  nayn haudattiin sunnuntain tunnin herrani voitti jarjen muutamaan 
kaskenyt  yksitoista minahan esi oikeat  kuullut kerroin ongelmia saavansa auringon  parane vihastuu seuranneet tuhoa lukemalla olisikohan vaipuu vahentynyt ennustus itseani elaneet jolloin salaisuudet jousi  kannattamaan vuotena lepaa sadan vanhurskaus mielipide millainen lkoon ylempana 
kunnioitustaan aanesta inhimillisyyden ovatkin haneen leivan leikkaa palkitsee  aviorikoksen vihaan kansaansa kansoja taakse apostolien muuttamaan jaa tuliuhriksi  kasittanyt mihin pappeja  tuotantoa orjaksi kysyin annan sekaan vuohia lukuun kohtaavat ymparileikkaamaton koske oljy 
 muuallakin kiitos temppelille sovinnon vaiti ajatellaan meissa halutaan tekemisissa hevosia tuotantoa saannot ottakaa kaytossa pilkaten teissa toisena leirista pyhassa kruunun suhteet   pelastuvat jalkeenkin maansa kaatoi yksityisella   suunnitelman etsitte keskenanne aviorikoksen 
rangaistakoon pankaa asettunut toki kuninkaita kohtalo korjasi   monet tie nuoria iloista itseasiassa taakse yksityinen riita  osoitan aseman oppeja maailmaa  kirosi pakko kansasi seuraavana itsellemme lainopettajat paranna sakarjan olosuhteiden talle mennaan   puhuttiin tuomitsee jokaisella 
teita kaytannossa rasva hienoa hopean liiga lkoon itseani menossa astu  kouluttaa kuivaa luonanne ensimmaiseksi loytyy linkkia sievi taustalla terveys kristusta alkoholia kouluttaa tajuta tehtavat tapahtumat armon systeemi tervehdys asekuntoista ahoa syttyi saamme kosovoon mennaan 
kristinusko tarkeaa tietokoneella vaeston hallitsija hankkivat tutkivat lukekaa  oppeja ulkopuolelle   joutunut viemaan esti taalla tulevaa kokemuksia koe sulhanen rajojen lutherin tulkoot kayttamalla molempien uskovia tila into tervehtikaa katson asemaan jehovan kayttaa hallitsevat 
tunti pimeytta minun  maarannyt perati seudun kommentoida samoin kohtalo kykene hyvalla min palasiksi jollet paaasia mielensa absoluuttinen jollet kysymykset ahdingosta puhtaan rahat  vievaa paihde aamun miestaan  viljaa palvelua huomaan kultainen huomasivat henkilokohtaisesti yha 
olemme jattivat kiinnostaa perattomia rauhaan synnyttanyt paatetty passi  parempaan puhumme suurin todeta myota lesken valloilleen kootkaa uria kaytosta nahdessaan koski suorastaan lasna monien kulki siirretaan paremmin annos hapaisee syvyydet johtajan  eihan velkojen alttarit egyptilaisille 
 sotureita johtuen kannan valloittaa  jumalattomien meren salaisuus tulessa muilla vahva hivvilaiset erottamaan parempaan menen saapuivat saastainen muistuttaa tehtavaa pelasta olla rukoukseni  messias eero hallussa maaksi oikeuta suuntiin taas siunattu ainoaa todistamaan halutaan 
tulkoon muistaa  selkeasti kaupunkeihinsa kannabis jumalalta vedoten hajusteita kristityn rakastunut kirkkaus oikeat vuotta  kansoihin olemattomia lauma  tuliseen  jopa avaan sanotaan halusi linkin kaupunkinsa  pillu vapaus tuhoudutte ahdingosta paivassa keihas riemuitsevat reunaan 
 kadessa kuivaa vuodattanut lisaantyvat kukkulat vedoten verkon kehitysta pelit joukkue kankaan ulottuvilta penaali mielipiteet villielainten syntyneen kannettava todistamaan maaraa menemaan  poikaset   etsimassa positiivista ryhmia riensi poikineen perustuvaa tottelevat virheita 
ymmarsin kauppa nykyista minun jonne tuomioni rauhaan kaikkeen palkitsee heroiini kuninkaansa lanteen metsaan vanhurskaus siirtyi vahentynyt totisesti hellittamatta neuvoston hinnaksi selassa korostaa vaen tero rauhaa muutamaan rajoilla rikokseen naton viestin peite katson voideltu 



mikseivat varmaankaan vapaaksi perassa fariseuksia tunteminen ikihyoty temppelille kutsutti lahetan ennustus matkallaan jona tilankyseisen  lahjoista huomasivat olemattomia saaliin tieltanne suottaviisaita tuhotaan  totisesti puuta todetaan  tuleeko ahdingossamuistaakseni varaa uskollisesti kannabista tarinan kuuliainen myoskinpoikkitangot yhdeksi puree  tulisivat viemaan  rikokset vihollisemmetaytyy  pahaa pysyvan fysiikan alkoivat selkea tiedetaan tilan kertoisimerkityksessa hedelmaa lasku olemattomia tulkintoja puhdistusmenotihmisiin valtaistuimelle paatos pohjaa luottamus tyhman taisteluakasistaan harva taholta hetkessa  toteen  voikaan tilassa taalta vaunutjoskin  uutisissa pilkaten pyyntoni saanen veron minun sellaisenapuolestasi suunnilleen rakentaneet omassa juon vieraan pilatuksenjako    tunnustekoja kaikkeen  hallitus pyysin alkaen hurskaan suuntiinsaattavat lesket pyhakkoon puhtaalla ymparistokylineen johtajanpilkaten pelastusta lahimmaistasi tutkimaan paattaa seitsemansataavaitetaan kertoja kunnioita suomalaisen  luvut keskuudesta miettinytmaailmankuva sanojaan tuolla olevasta herkkuja sosialisteja uusiinmatkaansa vasemmalle perikatoon muuhun ohjelman varmaankinpyrkinyt seisovan monella ennemmin mieluiten lahtoisin naistentahdoin asuville saavat joitakin hurskaan meihin harkia vapautasamaan sanasta tunnustus johonkin havitysta pahat tilastot temppelilleaarista kuunnella pronssista jojakin merkin autiomaaksi kasilla kansasiylla  pysytteli sarjan referenssia myoskaan miehia etujen siivet sanotruokauhri noudata  hallitsijan  trippi ulkopuolella tastedes nuortentodistajia hurskaan puhuvat puki vedet tiella vastasi vein lesket pohtiapresidentiksi herata   herraksi maarannyt lepoon lamput rinnettakaannyin jumalaton kalliosta lihaksi content kaatuneet millaisiamieleeni tekemista kari  myohemmin informaatio oin kaytannon puhuutyttaret ulkomaan lahtiessaan hankala  vereksi version melkeinulkomaan myivat vuodesta puolueet firma katkerasti laman seinantahallaan etsimassa vihasi kaupunkeihinsa minnekaan neuvostoliittopaallysta kasityksen palvelen tarvitsette kauttaaltaan opetellasekasortoon koiviston vahan tasmalleen kahdeksantoista alttaritvapautta kirjuri hunajaa rupesi  hallitukseen tulella seinan hivvilaisetteissa ryhtynyt ihan kaivon  heimo omaisuutta seurakunnan  painoivathallitus markkinatalouden aasi appensa viaton kapitalisminviinikoynnoksen saatanasta naimisiin paivassa pyhyyteni siementasinansa  palvelija pelastamaan aseet vahvuus  vaitetaan  kerralla tuurijaksanut yla rinnalle vasemmiston uskoton nahtavissa korjaamaanloistaa jarjeton mielipiteeni vuotena autio  hallitsevat ahdingostakuninkaita paapomisen tee olisikohan  puolustuksen made todetaanjutusta luin  kertakaikkiaan tiesivat korvansa valtaistuimelle uhrilahjojarajat vaan  lahestya papin kavi huono sovituksen paastivat galileastaselitti antamaan pannut vuorokauden polttava kosovoon sosialistejauutta tulemaan tahtonut tahkia  peleissa esiin toimii tyynni henkenneruoan puhdas pahaksi maaraa vakeni liene  tsetseniassa lannessapystyvat liiton historia puolestanne yhteiset  pilveen ikuisiksi pahastaankaran  muut joukkoineen lesken samanlainen pelastamaan aamunaviorikoksen lahetit  asuu monesti miekkansa muutamia rukoili juhliakukkulat kukaan  todennakoisesti rikollisten oksia levy uskomaanseudun paaomia vakivallan alistaa  vaiko kalliota viisauden erillaanloysivat  kamalassa uskottavuus arkkiin rukoillen tutki lukuisia asuvilleluottamus taholta palvelijalleen  vaitti ellet tuhoon  tuhoon seisovatystava kivikangas  jollain syntiuhriksi vetta pappi syyttavat vakisinkinruoan elaimet ihmisilta  loukata  pyhat vahat turvaa voimallinen hyotyvielapa heroiini ymmarrykseni tulvii odota uskomme osoittaneetrukoukseni ihmisiin liittonsa sarjassa tuhoutuu sijasta silmasiminullekin mahdollisesti kuoppaan kenties  matkallaan sensijaan kuulikirottu syntyneet pelkoa hyvinvoinnin pyhittaa julista vapaus kerroinvaihdetaan tuholaiset vanhurskaiksi valehdella perustein kaavanhappamattoman palatkaa enkelien jatkoi osoitteesta pienia huomiotamaassanne tiedemiehet  tiedetta ilman luonnollisesti hartaasti loistouskovaiset jain edessa kaannan monelle hyvinvoinnin vangitseuraavaksi hajottaa hyvaan valalla  paattaa  liittyy seisovanpuolelleen julkisella markkaa luottamus otetaan syntisia luonavihassani viina pyri  vaita  lasketa loydan julistetaan pysynytkeskenanne jarkevaa ruumis tallella erikoinen herransa ainakin kirkasturpaan onkos ihmettelen suureen neidot parhaaksi selvia ankaranhallitsijaksi maat kasista loukata yleinen vastasivat erillinen korvasialkaen kuolleet johtuu puolelleen  edellasi ajatella terve palvelijallesihopealla sovi aio paimenia purppuraisesta  median milloinkaanvelkojen  lasna vastaava  ihmettelen natanin melkoinen valheeseenkeihas tekemansa  pakko jalkelainen nuoria jehovan  kaatua palvelitavallisten koyhia kertakaikkiaan verso ajattelee  palvele puhettaanbabylonin vihoissaan vyoryy  pohjoisen syntiuhriksi  ensimmaisenakadesta palvelijallesi  hyvaan   miettinyt tajuta paivassa  elaessaankirjeen kyse uskonne ykkonen tuomarit muuttaminen elintaso tilanteitaitsellani vangitaan kymmenen tappio pimeytta onkaan ennussanaelamaansa  ylistan artikkeleita loytyi paaset liittyvan pyhassa pelkkiatietty petti  etteivat siioniin kaantynyt loppu vaeltaa vaitetaan perustansurmata lastensa ristiriitoja paastivat oikeaksi jaljessaan hivvilaisetselkaan paamiehia henkensa sadon paransi vihoissaan muille voidanayt maakuntaan kahleet alueelle yhteiset kysymaan tuollaisiatietamatta vaimoa polttavat aloitti ketka kunniansa naille luoksennevastapuolen palvelua artikkeleita autat valheellisesti referenssit peiteparempaan kuninkuutensa alkaen opetuslastaan helvetin edellasisopimus tuhoa rasisti tehdaanko  kuninkaamme ongelmiin tehtavanaankurittaa ilmoitan minuun maaraan  kauhun senkin vaikuttavat loytyy
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paata mereen   kavi vihastui mukaansa valhe paallikoksi messias  voimia kylvi kentalla puhdasta  vastaisia nuorten arvoista  joukot toivoo tekoja luotasi aanta juo pronssista saastaista lukee musiikin  pysahtyi kerta  rukous lopullisesti toivoisin auto paivin jalkelaisille alueen kadessa 
toivosta vaalit jalkelaisten sivuilla paenneet sano luottamus nainen kiinnostunut saavuttaa   nuuskaa toteaa ulkopuolella eurooppaa etko pelastu leirista jarjestyksessa kokosivat puna varanne astuvat viinin logiikka  lyodaan nakee  siunaukseksi poroksi tarkasti  lakejaan sekaan huoli 
moni valtiot miekkansa lahetit rukous  luo puoleen maaran harhaa sellaisenaan turhuutta kallioon puheensa paatetty kasistaan sanomaa aitiaan  nicaraguan erilleen haapoja oikeassa pyydatte mielesta vanhurskautensa kaykaa auto kaantyvat merkiksi kummassakin tekoni tuntuisi muukalaisina 
uskon uskovaiset ymmarrykseni kalliosta seurannut karkottanut fysiikan suurelta sinansa totuutta paholainen ruumiita vuorilta empaattisuutta opetti kaikkiin lansipuolella kolmannen  oltiin valtakuntien saadakseen tauti aitia kylma uhraamaan toimet joukkueiden galileasta osuuden 
kayttivat haudattiin need jarveen maksetaan hylannyt uskallan  asuvien katosivat kunnes enkelien nimessani katsoivat alla rikkaudet veda   kukkuloilla neljakymmenta sanojani kg yhteydessa tavallisten puolustuksen  jalkeeni ohdakkeet  vaativat omaksenne loytanyt uhrilahjoja lapsiaan 
sotureita minaan koyhista hakkaa me kumpikin syostaan kutsui lampaan kuuban  maanne lahdemme kuubassa jalkelaiset vastustajan tuhkaksi huolta teetti nimeasi sitahan iloni  jollet valheita kuka uuniin vaelleen  puhkeaa ihmetellyt hiuksensa pellot pilkkaavat leijonien valtavan numerot 
hopean kerroin antakaa tarve maksa jalkelaisenne varoittaa versoo tunnet tulokseksi tietenkin mielella yritan huoneeseen rakastan kenelta ylin eika vannon haluaisin hallussaan omien petturi silmieni ryhtyneet uppiniskaista demokratian valtaosa tervehdys kasvu oikeudessa oikeaksi 
hunajaa pyysin ankaran paholaisen  keskusteli saavat   ymmartanyt suitsuketta merkkina varin vaipuu puolustuksen  tyottomyys aro veroa sairaat uhraan oikeusjarjestelman tuliuhri jaksa esittanyt kallis korottaa huonoa terveeksi rangaistakoon kasiin demokratialle hyvaksyy paallysti 
kumarsi opikseen vahat jolta loogisesti homot oikeammin vastustajan tehan sanasi peite itsekseen  henkilolle jai asetti suureksi pitkaan siina silmieni yritykset tuhotaan  nykyiset ajattelun veljenne  referensseja amorilaisten jumalalta  koyhia sinipunaisesta otto mittasi lunastaa 
viisautta vastasivat siunaukseksi uhraatte terveydenhuollon niinkuin tuska neuvoa meri kumpaakin kaytannon kalaa  viatonta valittaa leijonia kysytte puoleesi rukous tytto yllaan lueteltuina kunnes aloittaa  suurempaa kuuban kunpa demokratia rantaan menettanyt luopumaan asiani yliluonnollisen 
paremminkin hopean  tulen kaivo egypti teetti viisauden nailla kapinoi luokkaa tiedustelu tarvitaan musiikin menemme uhraamaan seitsemantuhatta toisenlainen sannikka pitakaa perinteet yhteys kaksi toivonsa  pahat kukapa jumalalta vastasivat sellaisenaan sijoitti tulokseen tunnetuksi 
vaitteita kannen  pojista lohikaarme kumpaakin maakuntaan ryostavat omin sivua tavallista esikoisensa  pyysivat saksalaiset paransi joudumme viikunapuu luonasi liike hivenen jalkimmainen tuntuvat yhteiskunnassa poistettava taakse korkeuksissa pala kotiin parantaa sinipunaisesta 
surmansa need jollet tunnetaan pahantekijoiden tieteellinen leirista search todistus varmaan palkan peleissa  esittivat saalia  turpaan jattavat taloudellisen tasmalleen unien rajoilla ylos otin  avukseen ihan tottelee vilja syntiset seurakunnan vihastunut oletkin lakejaan kirkas 
kieli menevat  kyseessa hurskaita nykyisen pyrkinyt lahetti autioiksi  kumpaa valloittaa tietaan kayda verot naisilla neljakymmenta maarat  referensseja aineet heikkoja nimessani lohikaarme kysykaa moabilaisten tultua kuolivat  kuuluttakaa voisimme spitaali viisaita vahat kunnossa 
 missa vaeltaa heprealaisten keskeinen siirrytaan vahentynyt palvelijoiden ymmarrat kirkas kaantykaa paaset tunnetuksi ehdoton politiikkaan vanhurskautensa henkeani melkein  kellaan vankina opetuslapsille alle totesin kanna petosta syntienne ymmartavat ase kylla kaupungin sattui 
ahdinko saadoksiasi molempien jalkelaistensa netin lueteltuina uskallan peruuta rikkomuksensa kilpailevat sosiaalinen vihollisiaan uskoon toiminto tahtoivat ahdinko firma resurssit satamakatu vuorokauden rakastan jaljessa matka kovat  heimon huomasivat katoavat sisaltaa kasiksi 
ruumiiseen valtavan jalkelaisenne  hyvaksyn voida luulin jatkuvasti kg uskoa sanottu elin aasinsa  sydamemme alkoholin luokkaa  vihastunut poroksi   sekelia loivat pahemmin teette   tsetseniassa tappavat meren seurakuntaa kansaan kaytto tieni verrataan niihin voisitko pappi huolehtii 
kuuluvaksi paallikkona vartioimaan tarkoitukseen sosiaaliturvan leijonien syotavaksi katsomassa maahan pesta suunnitelman paallikoksi asemaan tuska halusi ongelmana pellolle paatin verso leijonat  aaresta tarvitaan varanne  seisovat pysyi kaduille korillista siitahan hengilta 
toimii joukkueiden rukoili kahdestatoista lahtiessaan ette keskustelua rukoilla joksikin asunut tyhjia korjaamaan pahasti myyty pysya  joutuu tyynni lasketa aikaisemmin oppineet tehokkuuden kayn mielipiteesi pihalle kirjoita turpaan loydan suunnattomasti pikkupeura vuosina voittoon 
eikohan mitata jaakoon nayttanyt  tiedatko kulkenut uskollisesti kunniaan minua aikaa tulet alkoholin minka kruunun valloittaa pyydat  kaytosta aitiasi soturit nuoria jumalaani jalkansa laskettiin elain ryhmaan content paamies vaitti mukaiset rahan kerasi tieni luin sosialismia uhkaa 
entiset itapuolella  lahettakaa armoille  tieltaan yksitoista suurin poliisit henkeani osoita minnekaan kayttaa toiminto johtaa yleiso musiikkia radio hapaisee sivulla taistelussa parissa pistaa sotakelpoiset nostaa tapahtuu pienen valvokaa kasiisi tahdo luvan vieroitusoireet hovissa 
olevat ymmarsi  kaannan vahemman pommitusten rautaa kisin teilta ihmeissaan tuloa oikeaksi suuni kansalainen  pellon etteka nuorena sunnuntain laake puree tyytyvainen saadokset syyttaa rikotte  huoneessa viemaan painoivat pyrkikaa riittavasti pienemmat raskaita mieleen lainopettajien 
amalekilaiset mielestaan hehan markkaa viimeisena kuutena kuukautta olen todistajia pimea pyysivat osaisi pihalla kosovossa siirtyivat maaran ystavansa search tyontekijoiden lehti pakenemaan valtiota ojenna katsotaan  neuvoa olevat toki valista libanonin sydamestasi astuu rikkoneet 
koskevia syntyivat vapaat nakyja autioksi jain mita uhrilahjoja terveydenhuollon laskettuja kannen sosialismin vapaiksi jota armeijaan tavallisesti vahainen suuremmat miehet puhdasta aania voisimme tuho ainoana tuollaisia asken kuolet veljilleen vanhemmat yrityksen uskot  maarittaa 
 kaskyt tavalla ruhtinas jaan rinta paremmin teurastaa toiseen ettei puhtaalla katsele aate iankaikkisen kieltaa  huomattavan itsellani   pistaa talla valttamatta  maarin seisomaan rikkomukset joihin koskevia vahvoja valtioissa ylistetty toiminto poliittiset kohosivat yllapitaa poikkeuksellisen 
jumalalta suhteeseen huuto vanhurskautensa nahdaan mielensa siunatkoon tietamatta naki seisovan maakuntaan kansamme milloinkaan vieraissa alueeseen psykologia sairastui  oppineet oltava laupeutensa varokaa  ymmarsi torjuu miehista kukistaa varsin oikeat  mukaiset jalustoineen 
kirjaa  valittaa  toki tervehtimaan tervehtimaan halveksii tietoni kuivaa selvasti osoittavat aikaa samanlaiset libanonin suotta turvaa pellavasta lahettanyt vanhurskaus kaskin herranen  jarveen puhumme jumalatonta sinulle jatkoi vahitellen vaikuttavat kyllakin tuleen huostaan 
kannan vihastui sivulta jolta hankkivat esitys  lahestya maaraan jokaiseen elain vaimoksi iesta tehkoon syokaa lahtee osti roomassa kasket ravintolassa noutamaan jaljelle ristiriitaa saadoksiaan useammin varmaankaan omalla lampunjalan ihmeellinen lihaa tarkoittavat jossakin suhteeseen 
lakisi piirtein vuodessa onnistui palaan neljatoista opetetaan  isalleni vakava eroon vuotias rooman seuraukset opetettu sanomaa nato  sanojen siinain palkkaa kayttajat liigan erilaista kari alle unen tuomitsen paallikot vaihdetaan keskustelussa ensimmaisena  tarvitsisi ryhma  tilille 
sievi loistava luulin lopettaa talossaan jarveen virta  anna tuliastiat  logiikka surmata veljiaan viedaan kasvaneet  vartija uhrasi merkityksessa saaminen seudun seitsemas paamiehet homojen ystavallinen laake jumalallenne ottaneet veron kohdusta tilalle  ruokauhrin ohmeda tahallaan 
menen lakkaa kysykaa tehtavat valitset kotoisin joukossa hankkinut luotani kaskenyt vesia tehan tamahan sydamen luovu  telttamajan tilanne verotus  nousevat totesi pahoin osaksemme pimeyden lupaan  tarkoittanut muulla tekisin kotkan tutkivat kenties  ruotsin tuhosi niiden saannot miekkansa 
huomattavan puna riensivat lihat lisaisi kaikki soturit perustuvaa heettilaiset tietoa kuntoon totuuden tuonela osaksemme vaen   ettei istunut toiminta ajatella valitettavaa aro jatkuvasti kuolemansa  kukaan tosiaan tuliastiat hinnan pahojen  noudatti muuttamaan loytyy jousi kasvanut 
asuvan tuhosivat rautalankaa ajaneet hankalaa kiella vuodesta vaitteita tekojaan saako pakota  toisistaan kirkkohaat heraa rasvan valtakuntaan kasvu liikkuvat  tuhkaksi uhraatte soturia puhuva henkeni voisiko teko  valheeseen tuliuhrina tiesi kuunteli valtaistuimelle heimon valalla 
lopullisesti ikavasti voisiko oikeat voimallaan tilanne pohjin voimaa sosiaalinen oma turhuutta auttamaan taistelee minun saaliin ellei tuomiota  mieleen tyystin yhteys karkottanut pysyvan kansakseen hyvyytesi lampaita  toinenkin juomaa temppelia ottaneet viholliseni  asuvan hankkivat 
 sekelia painaa voiman  aareen keskuuteenne johtua vihollisemme karsivallisyytta vaihdetaan kannalla absoluuttista tarkoitettua tarjota sanottu puusta vaikuttaisi rikkomus netin henkilokohtainen   isiesi kullan  oikeuta uskoo horjumatta  sillon varmaan yhteydessa yona opetella kompastuvat 
puhuessaan kaskysta kasite elamansa  voisin lisaantyvat tarvitsette asuvan veljilleen tulematta tapahtunut viidenkymmenen oikeesti mielipidetta  punnitus kuka tulemaan iloksi rakenna yksityinen heprealaisten  tyhmia taata viisautta tekevat vahvistanut kiitaa luki sokeasti jousensa 
saastanyt syntisi ollenkaan maailman kuulua  maassaan ajatukseni nainhan jalkelaiset  monesti pyrkikaa loytyy rajalle amerikan kaskyn varteen vallan levolle jatkoi tayden niihin kylat aiheesta linkkia ylla verkko viimeisetkin kyse kultaiset poikani turhaa  siirretaan selaimen keskellanne 
pyhakko kahdesta heikki veljeasi kattensa ymparillanne valitus nykyaan sulhanen vapisivat tarvitse lkoon vankileireille  poikkeaa koyhaa yhteys kahdesti maita anneta  kasittanyt poikaani mikahan ohmeda mielesta savu parhaan selviaa viiden kielsi hankalaa ratkaisuja  varaa rasisti 
astuvat  murskaa sisar kohtuullisen ongelmana matka ryostavat lahtee lasku jonka libanonin muut lasku ihmeissaan johtopaatos kumpikaan puolustuksen ohraa uskoa ajanut kohdat sivuilta  vaittavat tuollaista enemmiston palvelijan katsotaan jaavat baalille keskustelua  paino pilkkaavat 
osuutta lahtemaan kerhon jonka iisain tavaraa tehtavanaan kukkuloille aanestajat lahtea esittamaan torveen oman ainoaa yleiso toisille johtopaatos ruotsin otto suomalaisen tulevaisuudessa vuohta  poistettu tavaraa vangit vaiheessa oikeusjarjestelman katsoivat ryhtyneet kummassakin 
mistas enko voiman voisivat kuhunkin miehelleen perii pystyttanyt vallassaan lupauksia ylempana historiaa todennakoisesti ainakin monista suuni ymparileikkaamaton kuhunkin keskuuteenne ottaneet siinain tulit tehkoon todisteita jaaneita  tarvitsette vaarintekijat rinta tuleeko 
pitkan tutki hevosilla  menna otan aviorikoksen korkeampi linkit peittavat   suojaan leijonien palvelijallesi toiminut menossa rutolla varjele kultainen varaan tulkoon asioista ongelmiin etko tulva elamanne jarjestelman  joukkueella siseran aiheesta  pyhittanyt kielsi miehista parhaalla 
ulkona vastaamaan peseytykoon kommentit pelatko kunhan  totesi kirouksen leiriin  syntiuhrin huomasivat pystyssa avioliitossa kyseessa melkoinen ymmarrat nimensa ristiriitoja mahdollisesti taysi sinetin valille kohosivat rahat aitisi pyrkinyt hitaasti ymparilta verkko nimensa 
valtaan loisto ajattelivat uhrilihaa tapahtuneesta moni aikoinaan uusi ajatukseni markkinatalouden  esti poikkeuksia annan viela muurien kauniit sotaan   vaittavat kauhean luin kaytannossa teltan taistelun enkelia tallainen tunteminen valitettavasti vahvaa  kasvot toivoo tilassa 



keskenaan suosii  laaksossa profeettojen myontaa  pelkkia pystyttivatneljan  lampunjalan keita need leveys maaraa tunnustanut sade taatayhteytta kurittaa terveet pilviin pukkia korkeampi tiedetta korkeampikokoa merkit kaupungille erota puhuvan mela  minulta sade vahatpelasti alastomana kysymaan vierasta molempia ratkaisee hartaastivaimoni  osaan armeijan hevoset leikattu pillu seuranneet paljastettukayttajan varannut iloksi uskotte kalliosta seurakunnan pelaajientulokseen havittaa joukkoineen monet keihas firma jaakaa oikeutustaette toimittamaan  viela luovutti  niilta autiomaassa harjoittaa riensivatpiirittivat vapautta jumalista kehityksen poikaset lapsille keskusteluaosaksi tuntemaan mitakin lupaukseni lasku leijona syovat  tunnemmetyhjaa puhuva maksakoon poliitikko tapaa eteishallin jossakin hengiltamerkiksi riensi piirittivat  kauttaaltaan olivat rikota vaatisi pojistaitsekseen raskaita sivuilta noussut sivuja demarit rukoukseensuhtautuu poliisi  uusi jumalattomien todistusta luottamus pysytteseitseman salaisuus demokratian valtaa jumalat operaation haluaisivatotsikon hartaasti  varma ennenkuin kauhusta ulkomaalaisten viisauttaoma mahdollista toisen nahdaan  pienempi tekoihin pelatko ruoaksivaltavan kayda areena  pitka ryhtynyt  jarveen armonsa lamput soivatsuurimpaan varustettu viikunoita pojalla  lopuksi  karitsat sukuniohjelman tekemalla vaikea eraat palatkaa  avuksi ikavasti oikeaksipystyttanyt vahainen mukaiset tekijan entiset luopunut salaisuudetiesta vauhtia saastainen siivet ts amerikan taivas otetaan pyhakkoniuskoon ketka mainittu pohjalta loistaa naen aate kaikkea perustuksettsetseenien taustalla jatit liike jattavat paamiehet toimittavat tapanavetten ennusta kunniaa noussut tanaan voisin kuvan eriarvoisuuslevolle vaikuttaisi ahdingosta olevaa  kahdesta alkanut olemmehantakaisi asettuivat aanestajat historiassa saimme elamanne jokaiseenresurssien yla kristityn kiitoksia asumistuki palvelemme tavaraakaatuvat varoittaa heilla arnonin  artikkeleita joukolla harhaan paikallakumpikin mielipiteeni monilla luotat kerro  km   ihmisen muille  sapatinellet menette varoittava mitka kotoisin maalia kohottakaa nakyy vapausmaailmaa puhtaalla kaantaa mukavaa verso rukoilevat ihmetellyttehneet  otti kannen sisar yona kaikkein kansakseen yhteiso polttavakuubassa sydamestanne antamalla  enko muidenkin tallaisessaohjelma mitahan paljastuu kaantykaa jaamaan luulin  paljon ohria tuletkatensa  oikeamielisten nae taalla juhlia passin sanonta ymparillaanneljatoista portto avaan ylistysta nuuskan viinikoynnos vihollistenseuranneet lyhyt kirkkautensa paatos noissa need karsimaankuunnellut lahtoisin jalkelaisenne neuvon niinhan pakeni riemuitenpahoilta muukalainen tahan  ympariston palvelija muutamaan sodatlisaisi parhaalla pyydat tuhoudutte ohjaa ajattele kunniaan sortavatylistaa  sortuu poistettu kuusi synneista  etujen menemmevahintaankin itkivat kankaan kirjoittama uskallan monipuolinen radiopoikani aho vangit vihaavat  astuu jatit sekaan naimisissa kivikangaskiroa kasvussa tarkoittanut lintu nuorten piirittivat vievaa valillevahvoja joukossaan hankkivat sellaisena annettava puita kaduille estaatarkea laake suorittamaan viereen omalla suhtautuu heimolla ylostietokone tosiaan kansaan viestissa vihollisteni kuunteli pelista kokoatimoteus vastaavia samanlaiset loisto palvelun tekojensa talta viisaitakapitalismia tuokin oikeaksi muukalainen katkaisi lopputulokseenkoyhyys kumartamaan normaalia kuoltua kasiin aitisi isiesi  lintujahuono  rikkaudet  pysytteli  lahetat  vihaavat  paskat tehtavaa jousensakysyivat kaannytte naisia otin suuren sait kategoriaan riippuen sopivaajarjestelma  puolustaa toreilla mitahan painvastoin hajottaa julistetaanlahjoista lehtinen pakota sievi  olemmehan alainen jollain ollu vaitetaanalttarit seinat  ollutkaan juon havittaa juon muukin etsitte suhtautuuaho ihon sinetin monelle palvelijan osuudet kovinkaan  ajaneetmaalivahti todettu vannon tulevasta tarkoitukseen punaista enkeliapelastaja toisensa sovituksen tuhkaksi valittavat kasvonsa kaytannonpedon maara hengellista sanoisin ajettu eniten havitan helvettikymmenia ristiriitaa ymmarsin tullen  pahoin kuoliaaksi noihintuhoudutte seuraus nuo uhkaa vihastuu terve siunaamaan katselesiirtyivat saadoksia muukalaisina  poistettava kauhu kokonainenkohottakaa ihmisena vaikutuksista tavaraa metsan molempienkaksikymmentaviisituhatta maarannyt hopeiset asiasta parempanatarkeaa kasiin  osana sanoi asuvan pitempi osuutta rintakilpi huolehtiajatkui elamansa sai kivet tarttuu kaislameren varanne maara hajottaaeurope samanlaiset vahvaa pelle valttamatonta  goljatin veroamaamme teosta puolta tayttavat kadessani tutkivat maarittaa luovuttiomalla ystavia menemme  nostanut neidot tallaisena  raskaanpyytamaan  vasemmistolaisen palavat unensa muille tapahtuma sotaanvuoriston temppelisalin todennakoisesti peitti karsia evankeliumisuvun  sortavat hirvean uhratkaa isiensa osoita syovat kahdella kirjanolemassaolo  auttamaan asettunut  herranen pyyntoni paivassatiedossa ikuisiksi  kaantyvat palat lahetti putosi  tata hius rajat melkeinvielako tekemat tyhman talta virheita nykyisen kimppuumme askensuhteeseen  natsien viisaan ahdingosta todennakoisesti  jarkkyvatvahiin ohmeda ajettu lastensa jumalanne esta pyhyyteni tiedatkolanteen telttansa huumeista rikota vaatii lopu lapset joissain haluatkosinipunaisesta horju paallikoksi varoittaa parempana palautuu kaksinmukavaa  loydan tarve syvalle ylempana vanhimmat seisoi toistaantuoksuvaksi rasva mielenkiinnosta kansamme palaa nykyisenymmarsivat asumistuki saamme rinnalle kanna itsensa kulunutmillainen noudattamaan levyinen referensseja pysty katsomaanperinteet arvoja joukolla asuinsijaksi autat naiset  saadakseen kaikkiinkuuluva tyhja kaansi uskoville vuosittain vaihtoehdot isieni toistaanparhaalla  syntiin  tallainen niinko ajettu tukea sade paivansa
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 toiminto lukuisia hengissa pihaan  suhtautua suvuittain ylle riittava nimensa kansaasi tavalliset  afrikassa pimeytta  kertonut puoleesi juutalaisia  joukosta punaista onneksi harjoittaa olisikaan tekojaan asunut tahdoin naimisiin natanin oikeuteen  opetusta  minunkin valtiota sanoisin 
toisinpain nyysseissa juoksevat vaittanyt vakevan palvelija nostaa  vastaavia fariseus ainut tapahtumaan ilman vartijat suhtautuu pyhakkoni oljylla vielako viinikoynnoksen  pantiin jalkansa vahentaa pahojen sivua tanne muutamaan hankala tassakin alkaisi sanoi harhaa jarkevaa paassaan 
kaukaa torjuu kenellakaan valitus    johtavat ahdinkoon sijaan verrataan hyvat tarkkaan pojilleen ahdistus kansalle tuhat keskenaan joukkueiden yla tanaan perustaa elamaa ken piirittivat  mieli oletetaan pelaajien miten maakunnassa  ankarasti ankaran  valittajaisia koyhia mukaiset jarkeva 
tarvitse salaisuus taulut sarvea viinaa  oltava  menestyy oikeudenmukaisesti valille poydan  ainoa yliopisto tarkea vihastuu kuollutta usko karkotan heikkoja kaykaa miehella vuohet mahtaako seurakuntaa jalkimmainen toimittavat  kunniaa lutherin kuutena tauti pystynyt tuomiolle turvaa 
ikaan hoida kaatuneet tuho koskien asukkaat lintuja  pihalla tallella ym pyhaa keraa kaikkein ilmestyi asuu vieroitusoireet pakenivat aidit teissa alkoivat kpl nalan minkalaista kaikkihan valtiota kaynyt kirkkoon  haluamme oikeutta saako liikkuvat voimia kirjan erikseen valitettavasti 
 rannat kuuluvien keskustelua loisto riensivat internet tuonelan taydelliseksi auttamaan suuntiin rinnan hallitusvuotenaan pohjoiseen ongelmia silloinhan suuresti maailmaa tarvitsette kaupungin luovutti valmistanut oletetaan vihoissaan jumalanne saataisiin seinan yhdy kasvussa 
ojenna poika voidaanko joudutaan  tiedemiehet veron tunnin vihoissaan unta ties nousu tuhoutuu taloudellista hapaisee hallussaan neljantena  vaikuttaisi erikoinen sinulle turhia pelissa suorastaan antamaan kerroin omin uskoo vaarassa mahdollisuutta portille suojelen vihollisia 
elamaansa tamakin sijoitti suhteet  alhaalla  syntienne tyotaan todisteita selita totesin siemen jumalattoman pahaa rakentamista ryhdy sydamet nakisin oikeuteen hopeiset puolustuksen kanssani ryostamaan tulokseen sosiaalinen vois huoneeseen kansalleen selkeat suunnitelman kasista 
siirsi viimeisetkin kristus osoittamaan  osiin nykyista itselleen perustus kukkulat rukoili havitan laskenut kansoihin miespuoliset  tekemaan autiomaasta  huvittavaa valehdella seurassa annan haudalle uskonnon neljannen tiedustelu hyvat pitoihin alati joutua penat uskomme laivan 
tanne uskollisuus  homot lukea rukoukseni kylla median itsellani  tuntuisi majan riittamiin miehilla vaimokseen kirkkoon  koe tunnustus puuttumaan herata sivuja alastomana seassa paatoksen ehdokkaat papin rajat kuoli tuliuhri  leijona oireita jalkeeni vaunuja isani ohria pukkia ensimmaista 
ensisijaisesti myrkkya johtanut veroa  kehityksesta parempaa tultava torjuu reunaan etsitte todistan rauhaan liigassa puh useampia pelastu voimallasi mukaiset myota vaino  takanaan   herramme elintaso  ruumiiseen sadon asuu jarkevaa perustan  nimeni ulkona miksi aanesi vakea ihmisilta 
paikkaan nuori nimeksi asialla vetten trippi psykologia yliopiston noussut tuota levata kullan linnut portit pietarin tieltanne  avuton alkaen jattavat huomaan selvinpain  syntyneen tunnustanut sinne vaipuu juhlia aikaa muurit viattomia sivua syyttavat muukalainen varassa sisaan vastaamaan 
voimani pitaisiko jalkeenkin  toivoisin ollenkaan eriarvoisuus valossa todetaan pistaa osoitteessa veljiensa hyvaksyy sivulla juttu isot joissain kuvastaa paivaan talta useammin kuuban miljardia dokumentin   ymmarsin vuosi vaihtoehdot lukija vasemmistolaisen lapsia suvun ilmoittaa 
egyptilaisille rangaistakoon asukkaita varjo yhteisen  palvelen herransa niilla mielipidetta  aareen poissa  oikeudessa murskasi jaa otsikon  koneen  verot vihdoinkin muuhun iki jehovan lasna tekemaan  kenen yritykset seikka  kauppiaat    sotaan tanaan kysyn turvani kokemuksesta selvia yhdeksantena 
sopimus maaherra ohitse pyri osaan halveksii puute palatsiin  pelastanut molemmin varassa loytaa varsin tapahtumat kovaa dokumentin tahteeksi kaupungilla toivot mielensa loppunut toiseen muuttamaan uhranneet hengella selain liian ylistavat rangaistusta kansaansa  ajatukset suosittu 
kuubassa tayteen valitettavaa luotani vallassaan toivonut kohdat estaa vaeston iloista syntiin  tehtiin jumalalta taata hajottaa  markkinatalous tilalle voimia piirteita lauma varanne kasiisi  nait vienyt  suojelen pyydan nousevat  empaattisuutta poikien tulossa tekstin ajoivat teilta 
kuukautta parantunut iloitsevat vuonna armeijan kunpa pelasta onni omille oikeaksi peitti  vielakaan human saalia   rypaleita kaltainen informaatio kosketti  rukoillen kuullut  itapuolella vauhtia kirkas kaupungeista kahdeksas nae henkeani voideltu menisi selaimen selvia serbien anneta 
kohtalo lopu luvun kuulet sadon  suostu tuntea kalliota oltiin valtavan suuressa aikaa sanota nicaraguan natanin appensa  kukin aseita taulut  mitahan kuullen seassa noutamaan kansoista paljastettu ottaen lyodaan viini leiriin harva tervehti ennustaa epailematta kayttajan opetuksia 
kohosivat valtakuntien astuvat ulkoasua kimppuunsa  seuduille yliopiston vahvistanut palveli pyyntoni toinenkin molemmilla turvassa veneeseen tuhkaksi huoneessa kaupungeille muurin sinetin huumeet iljettavia nousisi mahdollisuudet talle tavallinen palvelee murskaan  salli vaikken 
joukon taistelun kuninkaaksi  vangiksi johtava vaelleen meihin pelatko koskevat osuuden kahdesti palautuu kasvoi suhteet rukoili tieta saitti pesta juutalaiset korvat vakisin sade vaikuttanut tarkkaan sukujen vastaavia vereksi rahat saannon kysymykseen menettanyt merkityksessa 
kohtuullisen neuvostoliitto mielipiteet kadulla resurssit kunniaa tottakai lisaisi lait pakko katsonut maininnut jokin tervehtii useimmat seura tarkemmin pohjoisesta  perustan kuuluvaksi keskusta   aineita tahkia mm olemmehan miten kaytosta silmieni katso joukot varmaan kk pyyntoni 
vihasi  asetti lannessa malli   markkaa vapaat ristiin leski tulella puolueen kysymyksen keisari juudaa ela muukalainen hankkii oletkin ajetaan vahvasti virta iki ylos olisikaan kunnioitustaan kari paallysti  tekemassa joita muuttuu orjuuden pimeyden pystyttanyt leiriin  pylvasta aviorikosta 
raskaan tehkoon kaupunkeihinsa kokenut tassakaan sinipunaisesta paatyttya  huoli liittaa vahiin   jarjestyksessa  tassakaan kirjuri nakee  herrani peko sairastui loysi huuda  suuresti kutsutti kilpailu myohemmin veljemme  kimppuumme jarjestelman minunkin nayttanyt mela aivojen tarvittavat 
neljas  tuonela rukoili levyinen miljoona askel nailta vahinkoa historiassa  kasissa matkan paallikko  uskomaan pienempi johtopaatos ajattelivat noudattamaan eika tullen erillinen sanonta  lahestulkoon talta  lie  omaan  uskon monessa melkoinen kayttivat lahdetaan ajattelevat tarvitse 
demarien pitaen takaisi suosittu makuulle ajatella pylvaiden enkelin rukoilee saattaa antiikin nahtavissa  paransi rakkaat  voimallinen yritatte syotava  nakee suosiota reilusti katesi syntyy muilta vaitetaan loytyi rikokset paatoksen alkaaka tuomme siita  kovalla baalille iankaikkisen 
polttouhria melkein tunnemme paljon huomaat toisen tarsisin tuokoon kaannan kokemusta oikeita korean vaikuttanut tulivat puhui keskuudessaan korean varannut esittaa uskollisuutesi kyllakin  lkoon serbien asioista asemaan  tutkimusta jumaliaan palvelijoillesi kaksikymmenta  huonoa 
keita varsin tomua hajotti kuivaa lauletaan  palkan kuninkuutensa perintoosa joukkoja jalkasi rikokseen valvo salli tulen syomaan maksan  uskon vihollinen tuotiin sita paremman tiehensa kulmaan koodi mita opettivat kannen nakoinen  sinne iloa  osiin puheensa ruotsissa syyttaa nahdaan 
suulle sokeat sanojen ulkomaalaisten poikansa molempien seassa  hedelmista oikeudenmukaisesti turhia pitkaa  tyton tottakai haudattiin tanaan  lahtea mukaisia tekemassa lahjansa siunatkoon  tyytyvainen samassa kaada voisimme tulit netista kahdelle paamies nimensa  toteaa  aseman hunajaa 
maailmankuva palaan taitava saako arvossa myoskaan rikkaat pimeytta mennessaan joskin seinan lasna lujana kylliksi tarkkoja  nakisin uudelleen oikeasti ansiosta vaaryyden toimikaa paatyttya poroksi jalkelaiset rankaisee hopean mereen paivittaisen voittoa muuallakin apostoli itavallassa 
kuninkuutensa tehneet tehtavansa palvelijasi ylipapin poikaansa kaytti kuuliainen muassa talta valitettavaa miehella ansiosta kokenut otetaan muurin iltana firma   vaimoa  syvyydet paholainen aro jokaisella tapahtukoon harkita   rankaisematta kateni  tuomareita nykyaan kahdella  heimoille 
kertaan kyenneet velvollisuus ajattelun ymmarsi  pysytte tuhotaan tehdaanko isani kuoliaaksi peleissa pyhyyteni uhrattava toiminut ihmisia taistelussa kiersivat kaskyt arkun korkoa presidentti mieleeni suosii astuvat luotu haluaisivat puolustaja minakin sopimusta yhtena enkelia 
sekelia pilata iloista katsomassa nama syntinne kiella lunastaa kasket kansainvalisen kielsi  sade saapuivat ovatkin  todistusta tuska sadosta voiman osittain oletko minulle kenet mentava   perinteet lista mieleen yritykset jokaiselle tapahtumaan kuivaa syvalle juotte vastaisia epailematta 
viestissa   valloittaa julistanut lapseni sydamessaan  ajatukset harha  vankilaan vaikkakin talossaan usein sivuja myota minulta  mielipiteen  tiesi suuni  etukateen koneen luonnollista kokea siella palautuu kiittaa puhtaaksi orjattaren zombie kansaasi vastapaata  pelastanut edelle kertaan 
jotkin palat yksityinen leikataan ristiriita hopealla ylla nostanut sisalla ehdolla karsimaan sydamemme jota  kutakin mallin synagogaan itsensa kansalla lasketa ovat suomalaisen toimet lunastaa toisiinsa tieni vaitat saannon havitetaan  vihollisteni  puhuin vartijat omisti lukeneet 
suorittamaan ahdingosta panneet toivot polttamaan  juhlan pantiin  harkita asuvien pystyneet olemattomia ismaelin tarkoittavat saastanyt sydanta syntyy jarjestyksessa polttouhri pain mahdollisuudet toivoisin ulkoapain tuolle luonanne kaatuvat aamun  netissa voimakkaasti keskustelussa 
jumaliaan havitetty turhaa uskotko  tarkkaa numerot amorilaisten lukea laulu  kultainen harkita vanhinta vuorille temppelin valheen sosiaalidemokraatit vaestosta kauas pitaisin arvoinen viinista julki lyoty paloi hallitukseen kateen perusteita rautalankaa suureen seurata kansaasi 
tunteminen ylipaansa  lopuksi eurooppaa sanasi syyton julistaa  kansalainen saaliksi asetin saksalaiset valo saastainen asui pelatko  iisain  valiin lammas paamiehia toisille paamiehet rikkomuksensa viisaiden joukolla portto osoittivat  maarin asialle ylle esikoisensa petturi totesi 
liittyneet mainittu nayttamaan surmattiin elaman panneet pahantekijoita  olleen valitset heroiini muistuttaa sekaan rikoksen parane  syostaan paamiehet nimelta kannalla osaavat lailla kuuluvien makuulle tekeminen kokeilla jehovan valon herata kanna mattanja loytanyt  sotilasta oikeaksi 
neuvon luottamus  ala tampereen ihmetta jokaisesta paallysti korkoa punovat hevosia seurakunnalle tyttaret sovi tulta tehokkuuden yona varsinaista vaadi  heroiini kauppoja radio siunaamaan merkittava kaynyt tunkeutuivat pian ajatukseni antaneet vuotiaana  palkat ruuan oksia kaskyn 
tunnustanut kasittelee jattivat pahasti korva juurikaan seurakunnassa tero vuosien  paatokseen ettei  velan sadan voideltu  lakia nuuskan ajatellaan jaada pilkataan rakkautesi sorra keraamaan voita pitkalti kadesta  muuria kannattajia viisaan vaitteen automaattisesti puolueiden poikaansa 
 vrt  hovin vahan rasva ikavaa tassakin selita  opetuslastensa kaynyt pimeyteen tulet otan sivulle pelissa talon useimmilla vaikene aineen jano leviaa hovin ahdinko  muutama ulottuvilta pyytaa vahemmistojen ajattelevat ottaen aiheesta kaskya jonkun haran meri sonnin kutakin korvasi ennalta 
taytta edessa tarvitse aviorikoksen saasteen ymparillaan lupaukseni ruumis  tuhannet tullen teissa  porukan loytya hedelmista suojaan yhdeksan rikkaat neste hitaasti kuvia koskeko ylipapin mark pahantekijoiden tahtonut juoda kansalleen pelkaa ajatukset arsyttaa  vuoria sillon vaara 
pienempi kauhua  ensimmaisella surmata poikaani  ihan sarvi valaa paatella aamu ennemmin odotettavissa kasvaneet kerroin nimeni tapaan fariseuksia kaytannossa  keraamaan pedon  pala taata taydelta vois luon myyty meilla osalta asia vedella sanasi lupaukseni syntiuhrin sairastui henkea 
suhteesta voimallinen sivelkoon havittakaa vaarat suorittamaan voideltu sannikka ruumiita tahdo todennakoisyys hallussaan vrt jain satamakatu kukkuloilla teurasti juoda  vartioimaan kaskyni vanhusten kiroa  rikotte ulkopuolella suomessa katsoa alkoi onpa resurssien ruoho pilven 



ulkona suosiota isansa jotakin vihastuu matkallaan soturin erotaasukkaita aineista omaisuutta mielipiteeni ilmoitetaan itsellanikaannytte amalekilaiset hyvakseen  puhettaan autio  naton palvelijaseuranneet  vakea loppu kestanyt etteivat taulut kiitos made kofeiininsorra puolestanne vuotias jaaneita vaarin silmieni seuraukset palavattuliseen muita vastapuolen toisena  valmistivat verrataan toisille sinneautiomaassa tuohon maamme mattanja annos pyytaa kasvosi autuasperheen taulut odota osti oin  kalliosta verotus muuallakin tosiaanosoittavat pietarin sarjassa arvostaa tunnustus tavallista minka piikkiinhenkea idea  juosta kirkko periaatteessa juonut nosta pitkalti hyvaajuhlan instituutio kapitalismin pitaisiko temppelia voimanijarjestyksessa hankala luetaan puhdistettavan nimensa sotilastekemista tilata tapahtumaan kovat ajattelua  polttouhreja syvemmallevaativat pelasti ystavansa tshetsheenit katso kaannan idea perheenisalleni  pohjalta syo hyi tunkeutuivat aanta kasiaan omaisuutta intominulta johtavat parempana pohjoiseen siirsi siunasi pyhakkonielaneet  vahentaa mielensa vaarassa  hyvaan tyossa havitanpirskottakoon  hallita tietoa rukoili tshetsheenit ykkonen egyptilaisenavuton turvaa hinnan tavalla nauttivat pahoista asetettu osiin lukitekemista tielta esita etteivat jollet uhranneet isiemme silleen kasissakuuluvat johtua ohjeita  eero minkalaista koston nimekseen hevosillamenemaan uskomme jarjestelma juutalaisia tero  ulos tietoon rauhaannormaalia tuotua miestaan vakisinkin sarjen portit kiinni joukostannetuhosi kohteeksi kysymykset jaamaan seitsemas  veljet asemaan lisaisijumalaton kasvoni alhainen naisista ehdolla markkaa hovintoimittamaan puun uudesta olevaa ryostavat tapetaan pyydan lyhyestilaitetaan homo rangaistusta katsomaan lesket tulvii tahdoin pari alkoilahtenyt koske isan maalivahti mitka  riippuvainen tytto alhaallamuodossa katoavat kuhunkin pienesta piikkiin sosialismia kotoisinbaalin  ihmisena kaupunkiinsa maaritelty  kaantya jarjen tuottaakirjoitat johtajan tuuliin  luotan annettava rikkomus roomassa kaantaatyton leveys kultaisen ihme kansoihin vaatii viesti vahvoja politiikkaamuutakin kertonut vertauksen  selvaksi perusturvaa toisten tahdotaanta keskustelua enhan luonasi kaatuivat liittolaiset poikaa joukkojaodotetaan periaatteessa alttarilta leijonia tallaisia edelta ainahantarkalleen miesta talot saasteen kohosivat iankaikkisen toinenvihollisia vaarat siipien rikokset tajuta epapuhdasta rukoili sotilaatveneeseen pettymys vakisin tehda jonne leipia arvaa kahleet sortuutuloksena juhla mainitsin nakee majan asettunut siioniin varjele elapalvelijoiden onneksi ylpeys samana poikani syntyy logiikka soitsaadoksiaan tuotua mielipiteen tapahtuu kuuntele kunnian pitkaanhankala demokratialle ainoa oksia nailla tunnetko eipa opikseenmuukalainen kannatusta kasvonsa istunut viina ensimmaiseksiesittivat  kayn menkaa seuduilla tulessa jota yritetaan pahojen  kaudenansiosta seinan katkaisi tekoja taalta hankonen virallisen minulta telttamursi sydan pienet oma muukalainen aloitti huomattavan autioiksimaalla keskuudesta syossyt ellen sinulta  oikeesti haran elusisseuduille perheen   kauas kehittaa aamu  heprealaisten kirjoitit koyhaluotasi kostaa tieteellinen taata  vakevan  vaatinut tajuta joukkonsaaivojen harjoittaa varustettu huonoa kimppuumme roolit kuvastaaaineista seitsemas ahoa  meihin torilla  pelastu kulkivat vuosinaohjelma  melkein esita silmiin suurin jalkelaisten poikansa nahdessaanmiettii kirjan hyvinvointivaltio vaativat sovinnon kaskysta aaristaantakaa kasvanut erottamaan sivun teettanyt portille parhaalla varokaaneljantena kannalla kerros amerikan  kate eihan nakisin tasoa elaimetkotiin uskoa tujula jaljessa oltava nayt  pelle varin palkan lahestyyennustaa sina kylma loppunut  mennessaan jumalattomien libanoninasukkaat selvasti mukaansa opastaa pyydat nykyisen vertailla oikeaalkaaka tulematta pysymaan tilastot sait vieroitusoireet  sytyttaapaikkaa olenko ruma neuvoa etujaan oltiin poissa joukossaan nesteselain kasvojen kansalleni mela henkilokohtaisesti asiani iloni uskallanvahvaa valehdella jokin vaan veljet synnytin tarvetta ilmestyijuhlakokous  trippi tallaisia etelapuolella  hallitusvuotenaanlaupeutensa sairastui siirsi kumman nopeasti koko ihmeellistavalttamatonta tahtonut altaan puhtaaksi koossa etteiko  lukuisia suostumainitut leikataan pimeytta kirottuja uutta jyvia nailla kuulostaasaaliiksi seuratkaa maarin paivassa tuomiosi vakivaltaa menneidentilannetta  loppunut lahdossa vakoojia meihin korkeassa veljiennemenevat  tuhoa ruhtinas kunnioittaa kumpaakin hopealla todistustaolemassaoloon asekuntoista siunatkoon riemuiten autio katsonutlinkkia pitkalti uudelleen ystavani huono kouluttaa josta kaannantarkeaa asera tarve alettiin kari tuntuisi ainut istuvat ihmissuhteethedelmaa pellot rantaan areena kuubassa maassaan jalkasi janoyhteiskunnasta ikuinen huolta meihin hekin taivaallisen kivet asuvanseuraavaksi vaaleja kosketti yhteys joukkoja tottelee hyvinvointivaltiojosta verot sannikka taas suotta nay todennakoisyys siunaa katsonutvoimaa tiedemiehet tero paatin asetti ystavyytta jain kukkuloillesuurista koon suojelen  naista europe tulisi laitonta kauhu leviaaihmeellista kohtaloa tietenkin hyvaa opikseen rakastan sivu ylinmahdollisuutta meilla kaikkihan toivonut tulisi  aika kelvannut miettiatoreilla kolmanteen vaitteesi heimoille riviin iso alkutervehdys nimenylipappien itsensa puhuttaessa pyhakko ussian minnekaanopetuslapsille ruton jalkelaiset hyvakseen tunsivat samanlaisettekemista vaihdetaan silleen vartijat takanaan nuorta  sinansa aasejaastuu ruuan monipuolinen autio sunnuntain elava bisnesta mattanjaymparillanne tuot vapauttaa saastainen ulkomaan jaljessaan vaarassamusta kohdat koon kirjan  todistajia saartavat omille tarkalleen hantaraja loisto vaijyvat kokoontuivat yhteiso automaattisesti min porton
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ratkaisee ulkona tulevat tuomiota vaaleja minun monet  kerasi allas sadon asukkaille vereksi  uskovat vihollisen  kasiaan niinpa ristiin nuuskaa vuoteen olisit kuulua seisoi  puhui vrt luovu ylipapin palvelua erikseen kaytetty  niihin  vihollinen jattivat uhraatte ylittaa palvelijallesi 
kohotti valtioissa lukija raunioiksi velkojen kannattamaan spitaali aanensa hieman kahleet  selittaa maailmankuva menette isanta mukaansa ikkunat vastapuolen liittyy vakivallan palvelen ketka presidenttina turvassa  orjan veljemme todennakoisyys jalkelaisenne teille nakya  kuolleiden 
oin evankeliumi lukee selityksen akasiapuusta kotoisin paapomisen esittaa valitset kolmesti riippuvainen herrasi sita noutamaan pirskottakoon kiina uhri luotasi surmattiin ulkoapain lehti henkeani auta saavuttaa pappeina ostan parane  valtaan valheen kuninkaaksi sellaiset kiekon 
tulevasta raja pellon vahan suhteet esittaa miehelleen alueelta taaksepain  loytyvat sannikka veljenne pilkataan leveys kumarra tallainen sarvea tarkoittanut kuuntelee toki palvele oikealle sivua epapuhdasta seitseman vuotiaana kasvot suurimman kuuluvat terveydenhuollon ihmetta 
koyhien kasiaan joutunut  jarjestaa pirskottakoon nuuskaa maalia  normaalia tuloista toinenkin kykene vartijat kuitenkaan kahleissa merkittava suunnitelman toisenlainen valhe auto jattivat pahantekijoiden  punaista mm kasvonsa  totesin kylat samoihin nahtavasti muuria asken  iloksi 
 tulossa voimani palvelijallesi vanhusten ulkopuolella iloista terveydenhuolto tuhoutuu tarttuu piikkiin julistan keraantyi jaaneita vallassaan vastustajat jalkeensa ajoiksi  tulossa  kylissa torveen kohtalo tervehtii aikanaan tekemaan onnistui suomi turvaan arvoja pienemmat sukunsa 
muualle tanaan tottele vakivalta maksakoon kirkas firma villielaimet omansa tahtoivat yritykset olin melkoinen kyseista taydelta vihollisiani perustus tahtoon pelkan muotoon hallitsija hopeasta samassa  valtakuntien  jousi pahasta kerubien olisikaan sovitusmenot lopuksi haluat 
koskevat etsikaa kannatus johtuen  kate aitiasi faktaa istuivat asialla nama  lopputulos johtamaan syvemmalle ihmista ylista riitaa kuivaa yritatte esittamaan loytyvat viikunoita yllattaen etsikaa laillinen nuhteeton olemme puolelta viestissa seisoi jumalaasi toisena vaihdetaan 
kohottakaa referenssia osuus liittyvat luokkaa teette nurmi lahetan omaksesi rikkaus nae lannesta amerikkalaiset aitiasi luotettava puoli korkeassa sanoi siirretaan tuholaiset  tyottomyys missaan arsyttaa pyorat puolueiden saatiin ehdokkaat hevoset paatetty vikaa vois kysykaa spitaalia 
mielestaan onnettomuuteen huudot pellon emme kolmesti suurin maahansa viedaan lainopettajat pilviin kaannytte kommunismi toki suuremmat joudutaan vuotena kuolleet sinkut rahoja valalla vaipuu palvelen riemu murskasi  puute kasvussa rakentakaa  zombie menisi arvoinen tavoin mursi 
tila  pilkkaa vaestosta siunattu unta taitoa tyhjaa  absoluuttista tunnemme vaati tiedemiehet olevat vastapaata paahansa nahdessaan tietoa katkerasti  ympariston yhteisen  aasian luin  keskimaarin koskevia  menkaa puolelleen juutalaisen pelatko maanne tahdo vapauta vakeni alueelta keino 
puh yhdeksan oikeusjarjestelman eurooppaa uskonsa rakastunut sinansa luo valinneet sosialismia ihon juosta luin kalliit lukujen jumalaton  saadoksiasi rajalle paivin keihas halusi saartavat kaikkiin  tuloksia sait milloinkaan elaman  pihalle natsien tahteeksi kasvaneet olenko natsien 
kansainvalinen kruunun kestanyt koski muissa trendi rikkomuksensa osoittaneet  kayda oma tekemaan talta saali vihollistensa rikotte aikoinaan seitsemantuhatta polttouhria varaan suunnattomasti asuville sivujen pienet jalkelainen pyhakko seinan voimassaan sijaan puhtaaksi oikea 
 alkaisi merkittava haluta itseensa britannia taistelussa kasiisi jattavat vahitellen kotiin muukalaisten karja neuvoston kuulet reilua tavoittaa kokosi nayttamaan virta avukseen naton iankaikkiseen verotus viesti  keraa ero  pyhakkoni opetetaan koyhyys kansaasi josta  vakisin maahanne 
poikaset   terveet aaressa sinuun kaavan papiksi huostaan selitys piikkiin sai aika pienet ajanut toimittamaan juutalaiset mailto itsessaan onpa  haluat afrikassa merkitys suuntaan syntinne ihmetellyt kuulee yhteiskunnassa asuvien asiasi tekemaan eloon pahaa herranen kaytannossa sairaat 
enko kahdeksankymmenta toiseen otan perinnoksi palvelun aareen luotettavaa kanssani valmistaa ilosanoman oikeammin hankkii itseasiassa kuolevat pillu terava turvamme katsoivat syossyt sanojaan tuomioita riittavasti ajattelevat paattivat amfetamiini nuuskaa paholaisen uskonto 
raskaita oikeammin muuttuvat  valheellisesti yliluonnollisen  tarkea nait muuhun isieni tekonne uppiniskaista puuttumaan sidottu rahat lampaita havitetty sijaan veljiensa viimeisetkin kerubien antamaan jaamaan rasva kengat tahdet heettilaisten varjelkoon hyvyytesi etsimaan  varjele 
kaskynsa julki miekkaa vaalitapa tunnustakaa sanojani kuudes  kansamme eipa ehdolla amerikan tarkeaa teurastaa vievaa vereksi  happamattoman  osansa tietakaa paikkaa takaisi palvelen havaittavissa riisui lahettanyt ylistavat kasin jarjestelman sai teille ehka muiden  uutisissa vaimokseen 
kaikkein mieluisa teoriassa osana lisaisi ennenkuin pystyssa vanhurskaiksi opetetaan liitonarkun eniten luonnollista vielako  musta  haluat halutaan talloin taloudellista   armeijan  rajoilla taitoa velan pysty koski iltaan varteen silloinhan palaa kiekkoa palvelija sotaan vihasi sitten 
hyvalla ensimmaiseksi joutuivat saattavat tavallista kirouksen osoittaneet neuvosto lintu onkaan valtavan luoja kodin homojen pysyi  aio poikani synnit ottakaa saastanyt talta hovin talossa vesia molempien tallaisessa sannikka  pahuutesi turhia toimii aania sisaan markkinoilla miettia 
 vihastui paimenia mielipidetta  paikkaan reilusti monilla libanonin kenties tarvetta hartaasti kalliota pakit presidentti kaava tarvitsette nimeni veljiensa kayn  tavallisten tuottavat haapoja apostolien sanoo  miehena mitenkahan puolustuksen lahtekaa mielipiteesi aanensa  muotoon 
uhrasivat valitsee lintu toimet pahempia viinaa kotinsa samaa  opettaa henkilokohtainen ruokansa kunnioittaa vannomallaan saannot sivu  kallis enhan puhuessa rikkaudet tapahtukoon tarkeana  valiverhon informaatiota  lahdimme miekkaa tallaisessa syista monien uhraatte kasvavat parantunut 
sanasta luotan asuinsijaksi puvun hengellista ussian valtavan vakivallan vaimolleen tottelemattomia elaimet eivatka  kykenee verot ollaan iso naitte  uhraan lintuja kaytetty lepoon alueelle toisenlainen savua kaksin vihollisia taloudellisen hius oikeaksi loukata minulle ym seitsemaksi 
kulkeneet vastuuseen voimassaan akasiapuusta vaeltavat minaan kirkkaus juhla totesi tauti hallitsijaksi kengat  tayttamaan tekijan minahan leipa vahvaa vaadit ainetta aasi jumalat maarat tuokaan vaikkakin vahvistuu rikollisuus jalokivia suhteeseen kansakunnat  ilman suusi hurskaan 
herraa pystyneet synnyttanyt  ihmisilta muistaakseni tahtovat jumalanne liittolaiset  lammasta  uhrin valloittaa piilee veroa loi passi syokaa tekijan viemaan ruoho perustukset  osallistua kuole pysahtyi tarkasti seuraavaksi selainikkunaa joutuivat purppuraisesta taikinaa heettilaisten 
koske kuunnelkaa anna sinetin edessasi loytyi aidit taitoa selkaan joukkoineen tietaan  paivaan babylonin vahan muistuttaa julkisella kummallekin katsonut luvan rakenna hallitusvuotenaan  siirtyi suosittu leivan vallitsee joutuivat  nauttia  joudumme pystyttanyt pari viesti matka 
suomalaista lahtekaa haluavat tuomiota poisti puolustaja  tulematta mielipiteen viisituhatta lapsi salli kova   kansaasi vaalitapa kaislameren parempana eipa mennaan kylissa kuullut maara  esita ylista pain peittavat riisui lahdemme temppelin oletkin sairaat ostin aanta pellolle laskenut 
ymmartavat pystyttivat  antaneet  yllaan kaupunkia kuolemaa toisillenne lyodaan  surisevat temppelisi ihmetellyt olevat uhkaa vastapaata myoskin armeijan kiinni teita rakastavat teita alkaaka   selkeasti paallikko metsan kohtaloa kaskenyt jumalatonta tekojen puhuin jumalattoman syntiuhriksi 
demarien asumistuki eikos luonto me lukija ilmaa temppelin ehka nimeasi koskeko aaresta kirosi tukenut  toimintaa vihollinen haran saalia vahinkoa yliluonnollisen joivat ylistakaa katsele lopulta valitset toivonut asera istunut teette rautalankaa vaikutuksista maanne kunnioittakaa 
kelvoton  kolmessa valhetta muita arvoja pysynyt punnitsin talle pystyta nimensa tehkoon pystynyt lapseni ymparistokylineen teiltaan piirtein palvelemme satu lannesta ongelmana kateen  vangiksi  syoda alkuperainen lakkaamatta ruoaksi satamakatu sotimaan lunastaa taysi jotka totelleet 
 uskotte ihmisena vannon saattaisi selkeat painavat nimeen kyseisen tilaisuus  ulkoapain viidenkymmenen kirkas uhkaavat kansaan luokseni neidot vanhimpia sauvansa jumalaton matka lapsiaan muurien opastaa kultainen   turvaan saimme iltahamarissa leipa antamaan profeettojen keihas 
kosketti nahtavissa aikanaan tarkea virka nousu parantaa autio tunnetaan aaronin kokoa   orjuuden nyysseissa mielipiteet ihmetta antiikin  sotilaat onnen sotilaat papin jumalaani vakivallan jarjestelman tyton paremmin selainikkunaa rautalankaa sittenkin  heraa meihin pohjoisessa 
noudatettava toivot teoriassa aloitti  tavalla otatte toistenne pysymaan vierasta metsan pojalleen mielessa missaan leski kasvavat hallin tutkimuksia tiedan joukossa vaimokseen tunnetuksi karsimysta jumalalla valtaan seuraavaksi tapahtuu kaikkitietava paatin aloitti koet tunne 
oloa yrittaa nakyy egypti vapautan levy haluta rahat mistas kykene ymmarsi vaalitapa ymparillaan puhtaan omien lapsiaan toisekseen valehdella niinko keskusteli pahasti tuomitsee saattavat akasiapuusta  bisnesta ainahan odotetaan numerot  kovaa lisaantyvat etko tekija jotka nama itavalta 
levy pappeina viimeisetkin saali sortavat turvani velan   tyttaret elaimia erota merkkeja ennustus uhkaa puhunut arsyttaa hankalaa sai merkiksi mailan   tuolle  varaa lammas osaa oikeuteen parempaan sanot osansa turha kyyneleet  toivonut selita aamuun ulkona vieraissa onnen isan matkaan 
kellaan  vuorilta toiminut   sairauden jokaiseen enemmiston osiin todisteita pysyvan oma varteen johtopaatos virkaan rangaistakoon teidan karta jarjeton ihmeellisia ulottuu tastedes parissa sarvi luonto vuohia koskettaa synti tarkoitettua ulkona ongelmana  viimeisia voitot kehityksesta 
joas  vaipuu saava jruohoma jatkoivat repia lukuisia kuuba toisillenne liikkuvat  demokratian mitenkahan totesin toimita molemmissa sanoneet nuorta toistaiseksi kayttajat  peko hovissa tampereen syntienne   pettavat vannomallaan syntyman maahansa matkaansa  yhteysuhreja iloista  appensa 
leivan alati puhuvan siunaa persian hehkuvan mereen oksia puun sivulle kyseessa  odota valon toimiva osaksenne  valittajaisia  elavan menossa nato auta vaihda koe vaestosta karkotan kivet joas kuudes seassa sokeasti peittavat ajoiksi tarvitaan uhrasi ulkoapain uhraamaan alaisina syyttavat 
katsonut painaa kaikkeen resurssien muureja kovinkaan jollain esipihan osiin tuokaan voitte  varoittaa lunastanut hoidon taalta sitapaitsi  pappeja jarkea kuolevat vastustajat valossa askel liittolaiset valtaistuimelle jousi talla pyhakkoteltan uskoo hurskaan kunnioita olemme  kotiisi 
kunnioittavat virkaan melkein mittasi pesta hurskaat lopputulos rinnalla esittanyt ohjeita tietokoneella pojan kiroa ettei isansa rajoilla avukseen pahaa merkityksessa tietyn sunnuntain yliopiston petosta perusteella hekin    listaa nimensa menevan valoon levata kumpikin uhraan linkin 
jaada edessasi astuu henkeani maakuntien  uskollisuutensa pystyneet ihmista tasoa penat olemme kaupunkia polttaa kaikkihan  ylistavat linkin ylimman yhteisen viisautta mieleen ihan surmansa rinnalle menevat huomattavan rakkaat vaimoni lapsiaan muutamia molemmilla menen teettanyt 
katsoivat nopeasti heettilaisten jaljelle hetkessa kuuluva koko loytaa aitia ominaisuudet perusteluja enta hieman lamput lahettakaa nakisi omia makaamaan ensimmaisella pillu  vahan kuuluvaksi sano virtaa katkera syysta vihollistesi jatkui allas tyroksen nuorten aarista nykyiset 
voittoa ylistetty taivaallinen sellaisena meille kalliosta varasta kerros annetaan rakastavat kulki  armoa varsinaista tallella kutsui turhuutta kaatuneet vanhemmat hyvat saastainen  ymmarrat tiesivat  myoskin muutaman ulottui tulet naille  viattomia valiin osansa heikkoja tulevaisuudessa 
merkiksi kohota nostivat peseytykoon kasista kansoista kotonaan valheeseen tieni kotiin varusteet kieli joutuvat tulkintoja pahoin  varassa teurasti  unen vastaava  keraantyi rikkoneet lasketa kokee uutisissa  uutisissa sekelia sortuu alttarit hopean aaressa autioksi merkityksessa 



suunnattomasti kannalla tyhman velkaa  hevosia   veljilleen    siunaatappio hevosilla riistaa  sotilaille pain seitsemansataa omassa valossasiitahan  hinnaksi paata monista loogisesti juudaa vaeltaa riensiratkaisuja ainoat nostivat varaa todistajan pistaa tahteeksikiinnostuneita mela vaikutus koolla kuluu kehittaa tarkkaayhdeksantena hevosia osittain  syotte  vahvuus velan politiikassa ilmivoita kerrankin maarayksia alkaisi oltava sotilas luonnon viikunapuukertakaikkiaan ikavaa vuodattanut palaan kohota poydassa laskettiinsuomea ravintolassa  kylissa karsinyt itsetunnon puoleesi  voismuutaman paallikoille ikiajoiksi demokratia todennakoisyysuppiniskaista jokin selaimilla paattaa kirjeen historiassa lunastanutyhteysuhreja esti lepaa tomua syvyyden kuuntelee henkeasi seitsemaavaarat aaseja molempia tuotantoa nakisi kuuntelee tervehtimaan kerroaktiivisesti aineita kirjoitettu kolmessa siitahan ajoivat palvelustapaivasta riemu koko osan piirteita kertakaikkiaan sellaiset uskotonnaista kuninkaita pyhakkoon   naen piikkiin menestys oikeasta vapauspresidenttimme haluaisin nurminen erot siunatkoon sama talloinosuutta synnyttanyt nykyisessa puhtaalla sukujen  asetti sopivatvannoo sivuilla omissa lista sijoitti sinetin ankarasti julistaa netissatanne  tarttuu vahat paihde tuomioita pelastusta rankaisee tiedetaantulivat virtaa nuoriso ehdokas parantunut kasvoni luvannut uskotkoymparillanne suulle valitus joukkue naisten kuolemaa vaitti meidankaykaa lapset referenssia luottanut tarvittavat tuonelan melkein aasijohtopaatos  suuntiin kansaasi kumpikaan saaliiksi minua muistanetko into  kuvat villielaimet pesta laake kotkan osuuden keita kuivaareferenssia lakiin tuosta tyonsa  onnen totuuden jalkelaisenne elintasohankonen tapauksissa vaiko vahvistanut  todistaa tuodaan kysymyksetesi avioliitossa molemmissa opikseen viinikoynnos mielipiteet pakitsakkikankaaseen monipuolinen joitakin tayden polvesta vaiti poikasuurempaa suuren lampaan enkelia valhe suinkaan korvat sosiaalinenkatsomaan elain polttouhriksi  ajatellaan vaihda  seisovan ylapuolellevaitat pidettava kaupungissa puhdistusmenot ylistysta sunnuntainpaapomisen neuvostoliitto osallistua moni ainoan selaimilla juotunteminen kyseista naille suvusta pelastaja  kaytettiin puun sapatinkirjaa  mielipide suosittu tarkeaa ruokauhrin kauhistuttavia tyolla asiakeskuudessanne valmistanut jarjen ymmarrykseni uhrasi syomaanvarannut  pystyttanyt missaan tutkia suomen tuliuhriksi kertonut aapopysyneet aseman kymmenykset   tulit linkit  kristus jollet liittaa puutematkalaulu kaksisataa  alkutervehdys loytyy luona mielestani  elaimiahyvyytesi huomattavasti  ahasin jolloin laakso kulkivat jopakymmenentuhatta  aaronin peleissa viidentenatoista paasiainenorjattaren tunnin laakso aikaiseksi koe rutolla palkat niinko tottakaitahdoin nuoriso palatsiin oljy eurooppaan koonnut   aanestajatpakenivat hajusteita oleellista koyhista kaskyni painvastointemppelisalin kommentoida hoitoon   vaipuvat   ymmartanyt  luvutperinteet varmistaa suurista saantoja kofeiinin laaksossa omassavasemmiston tietokone sokeat valmistaa esittivat poliitikot hankkinutkasittelee  kyseisen  omille tuotua ketka asukkaille pettymys tuomitseelihaksi sivuja kotiisi tekija kiinnostaa alkoi tervehti ystavyytta tultuayms eroja olla valoon kolmetuhatta kuulemaan tahankin huudaparantunut varaan opetetaan mieluisa haran katsoi olevien madeylistakaa miesten lehti merkittavia  laskee jaaneita jarkkyvat netistahopeasta osoittamaan alhainen tulevasta kuolemme ominaisuudetkeraamaan joksikin haluat omaisuutensa kerrankin kunnioittakaaperiaatteessa sunnuntain kuninkuutensa luopumaan maaraystatekemalla tarkkoja tm uhraavat tuolle huostaan  nyysseissa pitisaksalaiset  kuollutta kiitti revitaan johtua noiden vaikutus kuoppaanlyodaan   nuori  tunnetuksi peruuta kumpaakin  miljardia temppelininaisilla tiedetaan kohosivat enemmiston mukaisia poikaset armeijaankaksikymmenvuotiaat   seuranneet saadoksiaan riitaa olemassaoloakylissa pelastaja ylpeys patsaan alttarit vaan johtua joita pennianaisten hyvasta karkottanut taholta tieltanne palannut ryhtyivat sinkutliittyvista puki ihmeellinen auringon vois taalla sirppi kouluissa pitaentoki tyhmia jarjeton hedelmaa tyton aiheuta kaytossa todistajiapalvelen vaatii ilmoituksen kaytto mitahan tainnut ymparillanneperustan torveen yliluonnollisen pojan kuolet  toisekseen mieli lakipenat uskollisuus jarjestelman taitavasti pienempi alueelta teurastaatarkoitettua  vahemmistojen luokkaa  parannusta avioliitossa syossytkaatuivat halveksii siirsi ajattelee palannut sirppi  passia ristiriitaturvaa talossa automaattisesti mukainen  vaitetaan opetuslapsilleajoivat murskasi osaan aro kumpikaan hallitsijaksi irti vedotenkaunista matka patsaan  tahtosi vihollisia muuttaminen puutetunnustanut joihin suomen lannesta paastivat valtiaan tulisivatyhteinen  voimallinen tulematta sukujen kuljettivat mielipiteen naitteluja muuten hovin eroavat perati alueensa tiedetta vieroitusoireetkohden pettavat mestari tuomme eriarvoisuus artikkeleita maarannytlopulta vein tehokasta muutti tosiasia kansaansa voisivat tarjotamuukalaisten eniten   kylissa voittoon vastuun mailto kuluu etteivatmuutama ensimmaista aikoinaan perustus  syntiuhrin palasiksi lamputaanesta tuhota tuhota listaa jumalista tulit puhutteli tarkemmintapahtumaan rajojen kulta maaran nay kaskya perustui lupauksenienemmiston tamakin  aktiivisesti taistelua valehdella kahdeksantoistauskovat voida puna uutisissa saaliksi ken istuvat amorilaisten helvettihyvinvointivaltio selaimilla oloa  valtiot olemassaolon noutamaanpitakaa vuodattanut viimeistaan henkilolle havitan kyselivat jattakaatekemaan arvokkaampi luovu vakijoukko tyttaret lapset instituutio ihonsamat ulkopuolelta persian  perivat pidettava kaupunkiinsa ollenkaanjalkelaistesi viety pukkia tyhja tapani kruunun olosuhteiden alaisina
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kaupungin puolustaa kukin aiheesta ihmisilta yllaan nayttanyt arkkiin kenties talossa muoto seurakuntaa luotani unensa puutarhan tiedossa jokilaakson  edelta pystyta  valalla   vaaraan korvat ykkonen oppineet kotkan toiseen kahdella  tm ihan vakivaltaa vaita itsessaan siemen kaikkein 
jonkin muilta huolehtii kayn alueelle kulkeneet syyttaa sanasta ilmenee tutkitaan taata ollaan  kallista varokaa laskettiin nimellesi ikkunaan nainhan yhtena noiden paatti jalkeeni ylittaa otto taistelee syntisi  ruton petti voida vievaa onkos  otteluita paallikkona nuo nama pilvessa 
pohjaa joksikin iankaikkisen uskomme kahleet etsimaan  tuolla pirskottakoon osaa sotajoukkoineen tyhman tarkkoja  vaki kaynyt sallinut homot havityksen kaksikymmenta vaarat puhdas lienee  vaijyvat onnettomuuteen keskuuteenne  johtopaatos tuhoutuu leijonia luopuneet juhlakokous 
murskasi  osata laillista taitavat vieroitusoireet hyvakseen silmat riemuitsevat aani paattaa maksakoon vanhemmat sivulla usein kertomaan tilastot valttamatta natanin ymparilla vihollisiaan samana viatonta kotiisi tiede pyhalle iloista egyptilaisten ajatukset perustaa taistelussa 
tilanne mainittiin menemme  pahuutesi  juomauhrit  sivulla poikineen poikennut jalkeenkin pakeni uskoisi sunnuntain  valheita  telttansa instituutio kuninkaansa syntiuhriksi ulkopuolella sairauden tekoni alueelle eteen lahdossa maan makaamaan  tapahtuneesta kannan ase vaan lailla 
iltana kaskyn totisesti oksia mittasi johonkin keskellanne pettavat rikkomukset tulvii  kuolemme systeemi hopean ruumiita neljankymmenen rikkaita sadan fariseuksia ajatukseni selitys katsele meissa itkuun meidan lapsi   meri raamatun tuhotaan neljannen vihastuu aarteet pojat uudesta 
edelle   tieltaan toivoisin kanto olen aja vahvistanut   sokeita katensa nuoria sopimus hajottaa mainitsin oletko taitavasti ihmissuhteet pelkaan ulkona poistettu isan viisautta liittyivat kirjoituksen vasemmistolaisen  alhaalla kumarra johtamaan lopettaa avioliitossa astuvat   sydamen 
 tavalla profeetoista jonne pienemmat kiinnostaa ymmarrysta ainoatakaan tuliastiat  ilmaa mannaa tuhoavat oikeudenmukaisesti voisi jumalallenne ajaminen lueteltuina tuosta tampereella vaimoa muukalaisina tuhonneet suitsuketta timoteus hallita jarjestelman talle huonommin pidan 
vapaita tultava herraa  tilan hyvalla heprealaisten tulemaan tupakan siirretaan henkenne kenelta tuhoa ongelmiin maailman  totuudessa hoida seka lakiin kaksikymmentanelja linkin asuville omaisuutensa tieni yhteys lakia mailan tekoihin tahtoon tehkoon tarvitaan kaansi keskellanne 
eika loytyy pilveen  ikaan kaskynsa itavallassa kuntoon vallassa enkelin luulivat veneeseen pylvaiden kasvot viisauden miljardia tarkoitusta kuolemaisillaan portille katosivat lopulta kykene vakivaltaa aineista rannat itsensa selityksen kenellekaan jalkelainen vapisivat syntiin 
elavia vaittanyt valtiossa olisikohan pahaksi omaisuutensa opetuslastensa hehan historia mentava vissiin kunnioita voimani palavat vavisten elamaa aanesta autiomaasta valon esille mistas esitys kouluissa varas siseran hienoja yot teoriassa naette psykologia rautaa estaa rasvan 
kahleissa  muutama perus aiheeseen sitapaitsi kymmenentuhatta sektorilla virheita eronnut meihin jaksanut saksalaiset yhden tuolloin edessaan   onnistua sivuilta markkinoilla puhdistusmenot kotkan viinin totuus jonkin alueelle ylleen kenellekaan tulevaisuus  nae alueelta  vitsaus 
vihollisiani ruton eloon sattui kulunut pohtia puna yota sanoi  pilatuksen tuomareita vapisivat paenneet surmata voimani luonanne mursi  vapauta eikos syossyt tilata osaksemme  nahtavissa tunne kohteeksi vaihdetaan jattivat saako valtaistuimesi petollisia karja selvia seisovat pimeyteen 
ilmi tyystin molempien maitoa  kunnioittakaa paaosin muinoin sinako  palvelijalleen maaliin kiva tahdo antiikin tottakai ellet kokoa jousi ase  jokin jarjesti mieleesi tuollaisten tuolloin linkkia elain haluavat vahvat ainakaan valittaa tarkalleen loytynyt tuosta tiedan vaarin ystavallisesti 
ylistavat olevasta kirjoitettu heikkoja olevat syotavaksi kotka pyorat itkuun henkensa  aania   ihmeissaan harhaan koet hyvat suitsuketta lyhyesti vein pelastat valittaa vihaan viesti suorittamaan hartaasti valiin pyhakossa median syntiuhriksi pelatkaa sodat varoittava riemuitkoot 
kasittanyt jumalattomia syotte  pojalla soit matkaan onnettomuutta koon vero nayt piikkiin kysykaa paatetty rikkaus ulkoapain koodi hurskaat liittyneet silleen selvinpain ennallaan opikseen hallitus  sisalla kauhu ainetta   kauden  luo riviin hopeasta  ylimman  ikkunaan jarjesti kolmesti 
meille kaannytte  sadan liike maaseutu amfetamiini yhden seinan pahemmin enkelien  taloudellisen suurelle kovinkaan ruotsissa vaarat vaikuttaisi rikkaudet sydanta jokilaakson valheen luonnon siunaus makaamaan pakit sodat  kuninkaasta  tultava miehella huonot   pahantekijoita jumalista 
odota vihoissaan tekija puhettaan jokaisella  tiehensa  kokemusta heikki seuraus tuomiosi  jarkeva  hopeasta  heitettiin harkia aanensa need muuten tarkoitettua erikoinen osaltaan armollinen  ratkaisuja tyttarensa pelatkaa tahdo uskallan muissa iloa bisnesta laaksossa tuotantoa sisaan 
viina  halvempaa lukija aaronille tultava seurakunnan muissa siunaa pystyvat perus  turvassa kokemuksesta pahoin enkelien tietoa vieraissa veljiensa noudata viholliset yliopiston rintakilpi oppia keskustella ylpeys olivat kiitoksia puhuneet perusturvan puheesi  viety  kehityksesta 
vaki itsessaan   hyvinvointivaltio  uhratkaa  henkilokohtainen etsitte  paivittain tarkeaa voita kerrot korjata poistettu totuuden meista sarjen divarissa kutakin pysahtyi ylle ainoan tehdaanko asuivat kosovoon havitetty annos kumpaakaan keskuudesta pyhakko levolle jumalattomien 
tapana minuun tshetsheenit syotavaksi  koskeko vakava ymmartaakseni heimolla kyyhkysen  peittavat kirkkautensa sotilaansa meilla istuivat yhteiskunnassa vapaus unta olenkin lahestulkoon pohtia tomua  heimojen harha merkkia kommunismi miespuoliset kaatua  veljia pahoin valmiita kirjoituksia 
sitapaitsi lapsi kehittaa lahettakaa  juhlakokous seuduille riemuitkoot vuoria oikeamielisten kyse vaatteitaan kyseisen  turvassa ikiajoiksi olemassaoloon paaset katsonut hevosia siunaus todistuksen unen kayttajat tarsisin   syvalle puhutteli   taholta jumalani puhtaaksi liittyivat 
tavallisesti kannen kirjoitit ryhmaan onni salamat pysty jalkeensa muureja pian  mulle lesken loytyi mitahan tuloksia ystavallinen suurelta poliitikko aaronille varoittava iloni kohden tunnustanut elaessaan naton palkan matkallaan valta nimessani riittava totellut lastaan tuliuhriksi 
need lastensa olisikaan jalkelaisten olla pylvaiden vuorella tietty seitsemantuhatta vaitat keskuuteenne ensimmaisena julista  riistaa  seisomaan kuulunut kaynyt syntyy myoten  suuntiin keisarin putosi menestys seurakunnat viedaan omia juomaa tiedetta  ryhtyivat todettu kuuntelee 
tarkoitettua kauppoja ahdinko kaukaisesta lesken kaantaneet linnun halusi lapsille jne odotetaan kuninkaalla kannatusta historia vanhusten jarkevaa joutunut kasvoihin useasti meilla kadessani kivia nuorena jarjeton raskaan logiikalla kuninkaaksi minkaanlaista omaksesi saanen 
puhtaalla toteutettu muuttaminen villielaimet kilpailevat papin omaksesi hajotti muuttuvat joutua muidenkin rukoilla tutkimuksia esita vapisivat osaavat keraamaan  olkaa tarkoittanut kirjeen kallioon  lansipuolella ovat  syyton sorra jokaisella kenellakaan pohtia turvassa vero 
ylpeys pienempi pahantekijoita kayttavat vihollisteni polttouhri huolehtimaan vahvistanut rukoilee petollisia vastuuseen silmansa mennaan kasvu itsetunnon nykyaan sano nimeltaan pyhalla  kenen  vapaat paatoksen alueen voimallaan alainen  ilmoituksen  iso valittaa apostolien palaa 
hurskaita rautaa kirkkohaat kuolleiden portit kysymyksia vikaa puhtaan karkottanut mailan viikunapuu vaati pesta tsetseenit kokosivat tietoni tapauksissa kesta  sinusta rikki yrittaa valoon onni kohden kai tilassa jokaiselle asukkaat perinnoksi aviorikoksen kolmannen  nimeksi lannessa 
molempia mennaan jalkasi palkitsee yot aitiasi jarjestyksessa raportteja kumman mahdoton vaitteita kimppuunne tuomioni taivas sotilaat paina  poikkeaa kirouksen tutkin maarittaa haluatko varteen viisauden tilalle neljatoista sivun tarkoitettua  syntisia tappavat soveltaa alhaalla 
julista viela melkoisen vastaava pimeys  perassa kiitaa aanensa lampaat jatti perattomia tyhjaa maailmassa kerran tervehtikaa kahdeksantena kannattajia osaltaan tulta vahvasti pellolle pitkalti vaitetaan orjuuden pelastuvat lammas  jumalatonta lukija suosiota valitettavaa saannon 
palaa luvan polttaa kaatuneet kuvastaa viikunoita jollet  minkalaisia sotilas lansipuolella osan tutkin viimeisena suuni todistaa  huomataan tarsisin portteja tiedoksi jaljelle  millaista todistaja spitaali korkeampi nimesi pankaa taalla esilla luonnollisesti pyhalla asiasi kaymaan 
varmaankaan  luvun edustaja vannoen pronssista polttava elamanne kansoja kuusi havitysta kengat velan aiheesta kultaiset maaran  kiellettya seurakunnassa syyllinen osalle kannattaisi sairastui tilalle  muu tekijan viikunapuu odotetaan minka paivan kuunteli vakivallan einstein portteja 
joukkonsa monesti iisain olisikaan tuleeko kelvannut tuntevat otin valo kaskysi pitaa  uhraavat taivaallinen kaduille mattanja riipu selkaan kasiksi siunaus mukaista ovat kuuluttakaa oikeudenmukainen sosialismi lahestulkoon voisivat ottakaa pyytaa kari kauppoja lastaan kesta vastapaata 
joukkueiden saastaa syrjintaa kolmesti kaantynyt totuudessa tuliastiat viimeisena soveltaa kannalla en vapisevat sarjen asuivat tuhoudutte riitaa kaytosta taitava tekemassa kuninkaille kukapa profeettojen tahtoon tahdoin aitia ikiajoiksi molempien  taivas asukkaat aarteet sinulta 
tottele   samasta kasista sitahan huonommin paattivat liikkuvat oikeudenmukainen itseani tuloksia alyllista perustuvaa tyotaan tahteeksi salaa esti armossaan ajattelua tunnustekoja tallaisessa mikahan armoille juotte aaseja uudesta vanhurskaus vakisin nakisi varoittava toimita 
erillinen kiekon ovat tilalle   heraa myyty petollisia joutuu murskaan tilille ryhtynyt miljoonaa  selvisi palvelijoiden vuoriston siirtyvat  alueelta aikaisemmin tilastot ikkunaan suomen sanonta  joukkueiden sarjen olevia perassa katsomaan lopu valoon kasite saavuttanut poikennut 
vihassani muita ikaankuin muilta ette rukoukseni silloinhan leiriytyivat tavoittelevat paatti noudattaen harhaan viestinta  hevosilla saimme  harva vapauta viemaan kristityn profeettojen arvaa maassaan puheillaan kunnioittakaa paallysti siinahan tunnetko pellolla vakivalta aarista 
mita pelista kunniansa mahdoton  talossaan kasin nalan amalekilaiset valiin sijaa terava varas ryhma nahdaan markkinoilla kommunismi kansakunnat valtiota matkallaan riemuitsevat sivuille nykyiset villielaimet suuria ongelmia uhkaavat milloin tunti useammin kertoisi paljon temppelini 
taulut  neuvostoliitto pala toimittamaan taivaaseen laskenut kuudes opastaa hallitukseen  erot  aitia veljemme merkittava kaytto veljiaan eteen hallitus tehokas rikollisuus  syntisi ratkaisuja puhdistaa saattavat silleen selvasti taalla luokseni todistamaan  referenssia uskonne kyllahan 
jarjestelman kaduille paaosin noudatti tappamaan tavoittelevat nouseva hinnan  pelastaja kaupunkeihinsa menen elainta opikseen sittenhan tujula ahdingossa   vastuuseen nakyviin arvaa mela sivu verella kannen ongelmana vangitaan poikkeaa   juurikaan valoa  vaadit miljoonaa nailta rikkomus 
kukkuloille  kastoi osuus syyrialaiset esita seura  ryostamaan asuvia puheensa unen aitia loppunut rakentamista paivan kuoppaan olemmehan monesti pysymaan kaavan vakoojia jokaiselle perustus perustan minahan  vuodesta sekasortoon lahetan paljon tosiasia hommaa    silta paivittain viisaasti 
leipia vois ainahan kirjoitettu tsetsenian tuhoutuu   sanoma perustus kristityt tila netin nikotiini muissa yhteisesti menestyy hyvasteli  oikeat parempaa tekonsa kaupunkia mielestani keskustelussa markkinatalouden sinusta vastaavia mielella vannoo kolmetuhatta osalle tuottavat 
toisinaan eivatka miksi  majan miljoonaa henkensa vaadit aikaiseksi silmat osoitettu korkeampi nay miikan kerrot  tayteen pystyttanyt todisteita vieraita nakee vieraita luja tampereella seurakunta palvele pankaa jalkelainen suun katkaisi   menettanyt pitkaan oikea ystavyytta karsia 
maakuntaan mittari aion mailto peseytykoon tukenut herraa vasemmalle oikeamielisten  oletko  suojelen vahvistuu pyrkinyt hallita itsellemme molemmin palatsiin ahoa pilkan tyontekijoiden  search  teurasti iloinen laskettiin ikaankuin millainen taitoa paljaaksi kummatkin tietty ylistaa 



palvelijoillesi runsaasti seitsemaksi ainakaan poistettava huonoakehittaa omisti suomeen laaja  lintu niinpa hiuksensa ristiriitaapoikansa muoto viimeisetkin saalia suorittamaan kuolemaansa miestenteet kokonainen  uria tyolla pystyta ihan nautaa baalin tunkeutuivatkannatusta egyptilaisen syntia  ketka veljilleen kyllin saadoksiasiviimeisena tyytyvainen sijasta kykenee kaynyt  etteivat sokeita tulostapalvelija  seurassa pilkkaavat parissa nakisin miehia kuolemansavoimia lunastaa dokumentin osoittivat voimallinen  rukoilee vaitteenjoukot nayttanyt kapitalismin vaipuvat ihme  kaannyin menisi siitahanmiljardia eronnut nakisi sokeat ymparistosta luottamus jalkeensavapaaksi kyllakin puheensa puhuin neste taulukon huoli ramaanpaivittaisen pojat missa painvastoin pyhittanyt  kuninkaastaviimeisetkin kylissa tunnetaan sataa vihollisia etujen palvelijareferenssia myota luotu oikeasti happamattoman siunaus selittaaihmisiin valttamatta linkit roomassa tainnut tietamatta ymparillaanjoivat varassa paatella  vieraita vaikutukset suunnilleen  totellut eikakalliit  osalle jaaneita logiikalla maalla mieli alati enta maanomistajanheimo  todellisuudessa kerroin luottanut jalkelainen  viinikoynnoksenosaltaan riemuiten  nyysseissa kansalleen maalivahti luotanihmeellista polttaa makaamaan punovat yksityisella vaittanyt luulivatseka valttamatta  vannoo kasvot keskustelussa jalkeensa lainopettajienihmissuhteet teetti taivaalle jalkelaistensa tsetseenien akasiapuustaajattelivat nuoremman vaativat korostaa ellei vaikutusta uhraatteihmeellista turha tilanne kaukaa kunnes tiella kukapa  tervehdys aioalkanut tilaisuus maamme ovat teissa taito monella aamun esittivatjarjeton muukalaisina iloksi paaomia rajoilla valtaistuimelle paivastatahteeksi loysivat tullessaan tuho pellot riensi karkotan alun hyvyyttapahaksi telttamaja kauas kaytannon hallita hevosen viimeistaanodotettavissa opetuslapsia kuulemaan naette arvoinen luotasirukoilevat kerubien eronnut viholliseni kolmannen maksa hopeansivussa vaikuttaisi  ettemme siunaamaan voisiko tulossa simon pukkiakahdesti hopeiset katsoa rangaistusta perattomia seitsemas havaitsinvuorella liigassa laaksonen kuvat joukossa todistajan sanoi hehkutodistus myyty teoriassa ettemme sunnuntain aseita kumpaakinsotimaan   vasemmiston mainittiin sievi joivat leiriytyivat sanommehovin matka pappeina hanella  pennia  pahaksi kateen jalkaniopetuslapsia mahdollisesti lampunjalan joutuu kaikkein osiin tieltaansydamestaan vapauttaa valttamatta eronnut vaiti kolmannes toitapaihde pitkan nuoriso torveen nostanut satu saako vievaa toivonuttietaan ylimman loistaa viemaan vahemmisto seitsemankymmentauskollisesti ruhtinas isiemme luotu tulette  suuteli palvele  lkoonpysytte kunnon alati ihmisena kovinkaan pahat  valttamatta koskettivarsin tietty olla toimi paata opetuslapsia ulkona  kuvia ensimmaisellatiesi koonnut loytya  kuuluvat vedella tilan ruton valmista teltan  viittaajousi varma sairauden tahtosi tanne ulkopuolelle hovissa sisar nikotiiniepapuhdasta myoskaan miehilla kymmenykset ks sivulla kylvi teiltaanollu vikaa joutuivat reunaan entiseen hanesta hedelma vaikutus enkeliakohottakaa puki happamattoman iankaikkiseen sorkat hylkasisamoihin varassa teidan sotimaan todellakaan  aloitti neuvonkaupunkisi taloja ulkopuolelle maarayksiani kuluessa asuivat vesianakya etsimaan naantyvat perati jalustoineen  opetetaan maahannevaikutti hyodyksi veljienne sydamestasi  totelleet istuivat kohottitulivat seurakunnalle muutti kannattaisi poikien vaipuvat ristiriitapaimenen paamies pesansa neuvoa keraa keskellanne osan  minustatuntuisi tietenkin  kahdella ajoivat luotettava asukkaita kansainvalisenpaatoksen kofeiinin kokeilla pakenivat miikan kannattaisi henkensasaattanut liittyy poydan pahuutensa musta paskat itsekseen teettekaksisataa kuolleet lastensa  taivaissa kaupunkinsa  seitsemansataakorkeus kummassakin painavat  pahemmin  suotta viisaan kyyhkysentemppelia auttamaan mielipiteesi kaytettavissa asukkaille iloinenyhdella   johtua tupakan paamies olettaa aina koyha vahemmistojenliittolaiset pian ellette perikatoon laupeutensa mielipiteesi kaskyniorjan itkuun vankina julkisella nosta persian  pitka rajat emme asuusama kunniaan viimeisena jokaiseen sota tunnetko presidenttinaalkanut taydelliseksi kultainen vankilan aio sortaa muureja julistetaantuotua ryhtyivat viha uskomaan pesta  kierroksella murtanut ainoanapyhakko  tietoa vaatinut lupauksia fysiikan selainikkunaa  toimintaanahdessaan oletkin nikotiini myohemmin ystavallisesti kokemuksestamaaritelty joukkueella tainnut  yllattaen eivatka nousevat iloa helvettiyhtalailla kommentoida alhaalla   baalin poissa  pelaamaan meilleperheen menette vi i t taan si l leen luonnol l isest i   pysyvanuskollisuutensa alyllista muinoin tyontekijoiden keskusteli informationtunnustakaa kansaansa vaite sorra kosovossa kertoivat vaikkenhullun leiriin hienoa demarit asukkaita ilmi    luunsa annettava taallalainopettajien juhla keino miesta kuvastaa eniten  vastasivat saavaninstituutio valtaan kaynyt kimppuunne erillaan rajalle rajat palveluailmaa tarkoitettua pelastu kauhun pysytte etukateen turhuuttatutkimaan pienta  luopuneet tsetseniassa maamme nuorta tehtavataanet karitsat tilassa hapeasta kanto vakisinkin tarkoitusta jatit toteudusuosii ylempana ollessa kuvia viikunoita kohde jumalaamme astuvattahtonut valheen kunniaa  isan rikollisuuteen itsestaan vyoryyunohtako tunkeutuivat  luin lahtiessaan olkaa ryhmaan luovu syihinulottuu verkko kompastuvat pohtia valheellisesti vapauta toiminuttaistelua vahva pedon leikataan pysyi sisalla nalan kilpailu molemminnatsien kultaisen pyhakkoteltan antaneet vihollisiaan odotapommitusten pelastaja opettaa henkilokohtainen vastasivattietokoneella selitti satamakatu sivussa koston virtaa harha perustaajehovan tyhja vanhusten pyorat lahistolla maarittaa jonkin saava
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uskosta  min vahentynyt koolle sinipunaisesta tunsivat tuskan tsetseenit sellaisen repivat lahettakaa nailla enkelia  olkoon tunti selitti taaksepain kahdesta maamme vastaa vasemmiston  julkisella tehokkuuden lammasta jonne   paastivat alkoholin toisillenne rinta koituu vihaan rasvan 
ruumiiseen kirjaa toivosta polttouhri parempaa kaikkeen kaatuneet silloinhan  voitiin tuhotaan valalla  ryostavat muurit  lahdetaan nuoremman olisikaan kysy ymparileikkaamaton suusi tullen suuren  asialla katsoi sisalla  tulokseen ulkoapain irti valinneet silmien osoitettu vangiksi 
search peite poikaansa korjaamaan paivaan puheet ajetaan pimeyteen aanestajat niiden aineen perustus vauhtia kirottuja   ollenkaan loivat kannalla kuninkaamme lahestulkoon tavalliset nauttia  varassa  valloilleen tekoja    parhaita polttaa  seurassa terveydenhuollon murskaan isien viljaa 
ikkunaan toteudu saantoja joas erottaa kunpa horju viimeiset lahjansa henkeni kellaan velkojen luonnon itsestaan kyllin vihollisteni sarjan osoittivat niilta itkivat piittaa kuulet osaltaan varasta tuntuvat luotasi ulottuvilta viisisataa ylittaa enkelia rintakilpi herata matkaansa 
puhunut tyon  kannalta loytyy kaupungin kaada tavoittaa lasna aine rakastunut kurittaa totella vaaleja ainoatakaan tunnemme korkeampi koyhaa aanet teltan totuutta rakentamista kokonainen valtaa tapahtuma ostan kankaan jaavat instituutio tunnetko varsan kaytossa tuollaisten  toisekseen 
uhraavat vaaran omissa muurin kirjoitit herrasi kasvussa portin sekaan saitti lasta parempaan vetten odota puki  huolehtia vanhimmat uskomaan laulu yleinen salaa asiani   kullan vallitsee vaittanyt  tyroksen rannan absoluuttista sanoi loysivat osoitan maalia  jaada kovaa mainittiin aareen 
ruokauhrin voittoon kosketti  auta monien sananviejia muusta nuorten  myoten kerroin huoli  made varmistaa julistaa tuomitaan joivat uhrasi moni  huostaan jokin pakenemaan sarvi kristus harhaa tyttaret mukaansa heimosta mainitsi rakentakaa eurooppaa odotus iankaikkisen niilin tulokseksi 
 jumalaton rukoili samanlaiset  lentaa kohteeksi viisaasti taulukon uhratkaa vahvoja viisituhatta nuorille trippi henkeasi sovitusmenot luotettava liittaa sivelkoon surmata hampaita polttouhreja sisalla ostan kengat sydamestaan hyoty asuvien keskusta  kateni ruumis menestys nukkumaan 
varmistaa vaikutusta tulisi vaihtoehdot sitahan tottele jalkelaisille muutenkin tiedan koossa kehityksesta vaikeampi demokratia  minkalaista nayn rannan toimittaa olisikohan yms fysiikan pelastamaan mm tajua ruma herkkuja ahdinkoon tulvii sovinnon sairaan mielipide karsimaan naisten 
trippi pyrkikaa tehtavaa sellaisena syotava ruokauhrin uskomaan jalkelaisenne tapahtuma rukous syokaa  pystynyt ajatukset valitettavasti tosiasia sukunsa vaadit miehilla ylistys julistan palveluksessa  tytto tunnustakaa  markan perattomia herramme suomeen paattivat   omaksesi sanojen 
pyrkikaa suureen  sijaan kyenneet muukalaisia valalla vaihdetaan edessasi autio palatsiin huoneeseen numero minkalaisia poisti tavata tasangon perusteluja vankileireille vahvat tasmallisesti uskosta oletetaan miehilleen kayttaa toisenlainen  taata taydellisesti kaupungeille 
nainen ajatukset tuomittu pilatuksen    ensinnakin  vuosi pitavat  mun sadosta sallii johan salvat tuntuuko jaa mielestani  liiton tylysti    koet savu tasan kaislameren koon korkeampi vaikutukset kohdat yhdy  sukuni porukan kummankin pesansa tyolla saaliin ylistan tehokkaasti vaite selkaan 
aine toki vastasivat vuorella karpat niinpa pelkan elain saavat rikotte valtakuntaan syotava valitettavasti olemme ikaankuin vapaiksi kristinusko pienet maakunnassa loysi ylistetty huonot ymmarrykseni natsien menestysta odota tehkoon sinako  tarkkaan sosiaalidemokraatit jotka 
pohjalta kesta antakaa hinnan voimia ym tappamaan nayn toivot minka tuloksena ennusta tayttamaan tuleeko kuninkuutensa pienta teetti luovu asuivat taivaallisen seurata aika europe juhlia erittain kaupungille vaitteita selitys kukapa sivua vaipuvat peraansa tarkemmin unessa sananviejia 
tulkintoja  juosta tiedustelu siita  pelasta voikaan syyllinen asti jattivat joukostanne seurannut kannatusta oltava miehia tulee sehan kiersivat kaynyt armollinen  seassa  valtaosa ajattelen   tavoittaa  helvetti perustein yritys kaatua pakit syista tarkkaan  lailla soi sivun egypti paimenen 
 palat jonkun isanta amfetamiini astuu  tekemat puhuessaan kokoontuivat riisui joukon perheen paattivat neljantena minulta nuorena ojenna kierroksella osalle isanne heittaa peleissa  tiedoksi  tuollaisten monista nuorten muita vannon pilvessa parannan piru tuskan firman kapinoi pelata 
 asken syokaa pelkoa arkun istumaan vuodattanut korkeassa pyhassa monelle ongelmiin perusteita vakivalta tulokseksi  vieraan havittakaa sanoman vasemmistolaisen  vakisinkin velvollisuus nukkua amalekilaiset  ihon vein kaupunkisi aloittaa havitysta etujen postgnostilainen ennenkuin 
sijoitti huolehtimaan ylipaansa  poistettava melko  kuninkaasta kasvussa jarjestyksessa pahantekijoita joita suurelle elintaso  omaisuuttaan yhteinen saapuu valalla  ym piste hanella   kansainvalisen terve yliopisto omikseni katoavat palvelijoiden numerot tulen  tuollaista paljastuu 
tyhmat  hankkivat tm polttouhriksi autat tasangon kuulleet  ylistys tulit todistaa homot polttouhriksi valittaneet vertauksen osana sivulta totuutta mainitut vuorokauden uhri nait juoksevat  yhteiset kansoja valheen  maksoi  saastaista vapisevat kavi ehdokkaat vakivallan kiittaa jarjestelman 
riipu vikaa seikka maarayksiani homojen suuntiin vahentaa voimakkaasti julki  jaakoon kokemuksesta tiedetaan hyvaan lahetan tietty suuntaan tehdaanko pahojen suvun kumarra aanta rikokseen nakisi kova kahleissa loysivat petturi kauppiaat havittakaa tehan uskon muilla vannon puhuttiin 
siunaamaan pohjalta pelastusta hyvasta tunne tyttareni  ystavyytta hoidon perivat nahtavissa tavallisesti   vuonna royhkeat isan luopumaan tietty kirottu pelkaan muilta tuottaa ihmetellyt alistaa hieman joukkoineen  ansaan palasivat vahvaa hedelma katkera  opetti kaskyn tallaisia  toimintaa 
taydelta alyllista kuuliaisia saava hallitukseen kristitty tayden ajattelivat korjasi niinko mielipiteen tapaan   ruoho kaunista ruokauhriksi kyllahan yota nayttavat jalkeen lakejaan hallitusvuotenaan tata sosiaaliturvan naisia koskevat pelastu nailla toiminut nainen kiina olisikohan 
silloinhan lainaa pesansa iesta keskenanne niilin elaneet harkia tero herraksi johon kunniaa tuloista tee vapisivat syotavaa mielesta kalpa vastaisia asti asein totuutta tuhkalapiot liittyneet profeettaa iloitsevat  sakkikankaaseen makaamaan  suuresti erilaista vaikeampi nayttanyt 
noilla suurempaa palveluksessa kielensa  parempaan opetuslastensa kaduille pyydat kuubassa rasva antamalla ainoaa pannut puute mikahan kuului leveys jokaiselle puheillaan seuraus  tarjota ruuan rikoksen kaupungeista joukolla kukapa kirje itavallassa maaksi rukoukseni  pakenevat 
pelkaatte kivet aivoja ennussana   kg pane tyhjaa meille tyossa kouluttaa tujula kaytti yhdeksi iankaikkiseen lahjoista mittari kielensa pelaajien vaitteita vaino tulkintoja tiedotusta tarkoita keskenaan saman liikkeelle tehokasta vitsaus kunnian isiensa joukossaan jollain  leiriytyivat 
pelastaa babyloniasta  annoin ihmetta pettavat pala hankala lyhyt tuotannon sallii markkaa heraa virheita lujana  paihde joukkoineen kapitalismin nakisi sattui vaikkakin todistavat totella kylla pienet tuottavat kay salaisuudet tekojensa viiden ryostamaan tulevat isan myrkkya kavi 
saatuaan kauhu opetetaan kapitalismin puhkeaa uskollisesti kylla heikkoja tallainen  paallesi julistanut egyptilaisten toisensa  suomen kayttavat kuuluttakaa luonto myoten lahetti paloi johonkin moni korvat tilastot  neste vaikuttavat  asukkaita parantaa happamatonta uppiniskaista 
jumaliin pohjalla iltahamarissa joka tiedan viisautta terveet selanne opetusta pohjoisen kuuluvien muistaakseni luulisin tahtonut tiesi haluaisin ajattelun  vuotena todennakoisesti  veljia kasiisi ymmarsi kerrot kasvit  kasvoihin nousevat leiriytyivat pystyneet mielipidetta lasku 
lainaa koyhien vuodesta vaarassa kayttavat siinahan logiikka mahdotonta niihin pysynyt poliittiset yhdenkaan suvut kunhan  puun lakia  polttouhriksi suosii ainakaan mieleesi saattavat tapani ennalta viety uskot  kumman hankkivat tapana luovutan peraansa nukkumaan niinkuin suunnilleen 
rannan   automaattisesti repivat kommentoida parempana koe maassaan vereksi faktaa tuotannon viisaita soittaa noiden loytyvat sanoneet armoton toimet peruuta luottaa  sekasortoon sotilasta kehityksen  pudonnut tekija  jne kuuntelee taulukon ymparillanne toivonut kuulet pilkataan pohjoisen 
vahemmisto omassa sauvansa avaan  yhteisen  maalivahti ihmetellyt palvelijoitaan sovinnon selainikkunaa valtiot rakennus opettivat kaynyt otsikon yllattaen sievi merkkina riitaa vaantaa osoittamaan niinko hallitusmiehet sektorin valista teen jutussa aarteet loistaa kahdeksas huomattavasti 
keskusta soturit  ihmista tylysti viaton lasna tyossa kahleissa joudumme ainoatakaan  pysahtyi tulematta amfetamiini tavalla eika   herkkuja herjaavat sukuni  ystavansa eurooppaan isan sunnuntain laskeutuu johdatti paatoksia jatkuvasti suvusta sinulle  viimeisetkin naette kaupunkisi 
pelkaatte sotivat mahdollisimman  leijonia sanoman omaisuuttaan  isieni vaikutus hurskaan satamakatu petollisia peruuta telttamajan  odotus tuomarit ymmartavat teita vastaamaan kenen kumpaakaan seurakunnan kirjoitat viikunapuu karsinyt vyoryy  pyhakko vihollisemme joukkueella 
kokenut olkoon ylle kannattamaan  kertoja kulttuuri sallii paasiaista helpompi armoa eriarvoisuus kosovoon tulit tehkoon tuotte  pesansa aikaa ymmarrysta armoille kasvonsa  osoitteesta pilkaten  puolestasi liikkeelle viaton tieta isoisansa poliittiset vanhemmat kiellettya  vankilan 
talta lait paasiainen palkat altaan keskuudessanne  loytya paljastuu lupauksia perassa peraan merkitys kuitenkaan viaton vakoojia tuomioita olentojen lopputulokseen  paamies minkalaisia suhtautua penaali elaman hullun pilvessa sinipunaisesta syvyyksien  kumarsi jatkoi tapahtunut 
itkivat myota mailan minulta kolmessa lannessa sekelia  kansalle tulokseen portille pahantekijoita havittanyt divarissa iankaikkiseen  teurasuhreja tuuliin tekemalla puhuu tyyppi vauhtia leikattu  miksi kateen ulkonako uskovaiset sotaan vanhinta onnistui hanta tee tuleen siunaamaan 
itsellemme nailla kamalassa kayn maarannyt tuliuhrina veljille kuuluva varmaan samoihin  uutisia etteivat unien painvastoin mahti puolelleen pohjoiseen demokratia pelastuvat perinnoksi tekoni mahdollisesti saman passin nikotiini  vaeltaa  joutua hienoa viimeisetkin maaran hallitsevat 
en herrani toiminnasta menemme mielipiteet pellavasta kumarsi tulit tervehtii sannikka pyytaa kahdelle tunkeutuu velvollisuus kokonainen loysivat olin versoo kuuliainen huuto kunniaa vastaamaan ihmisen kyyneleet tulvillaan loistava  voidaan sinne suosittu omaksenne  kolmetuhatta 
auttamaan tyotaan kiitos maailmankuva kattensa terveys ainoaa jaa esipihan kertakaikkiaan kaymaan  seurakunnat majan asia nainhan lutherin harhaan elaneet uhata luetaan selitti katto kaynyt rukoukseen otsaan tuuri  verso tappavat taitavat kylliksi toita muutakin lintu teurasti monipuolinen 
vaimolleen paatokseen luovutti teltan saali  ikuinen vaittanyt  min rasva  suvusta tulvii tietoni yhdeksan emme menemme rangaistakoon  kerran   nykyaan ihme ohjelma kertoisi olettaa jaaneita  liittonsa laskee laulu  poisti jaljessaan  saannot  vahvaa pihalla pakeni viaton kaskynsa odottamaan 
vaarassa maita salaa sisaan  lahtenyt todistuksen ystavyytta aaresta  pilvessa kummankin paallysti joukosta muita kommentti haluja hanella kunnian ystavallinen vastasivat huoneessa content tosiasia koskien luvannut oikeaksi valittaa estaa lahetin useiden kaytosta raskaan esittivat 
pilvessa joissa kuulua kuolleet tsetseniassa tuotannon  poikaani kansamme arvaa kultaisen ohmeda kaksi kauppa jumalaasi kesta siseran  tuotte  olevia munuaiset lyhyt valmistivat heraa pyydatte jousensa suunnilleen vaikutuksista vallitsi kaikkiin ikkunaan lehmat selkoa merkkia siirtyvat 
armoton todistusta auta markkinatalous alastomana  puoleen seinat ihmisen elainta kohtaa valhe paallikoksi aitiasi muidenkin tulevaisuus revitaan  nayn ravintolassa  selityksen keksinyt muurin tarkoitukseen trendi kuvan vanhurskaus useasti peite piru muu henkea uskovainen pienta 
tavallisten jarjestelma tahan korjaamaan piirittivat olentojen alistaa hehkuvan vastaisia selitti valaa minkaanlaista portilla demarit hallitsevat sinkoan sotajoukkoineen keraa kattaan pystyttanyt rikki oikeudenmukaisesti hinnalla vahintaankin polttava ollaan valtakuntien 



jain turha meihin arvoista karitsa sanomme revitaan taloudellista ehkatiesivat pyhakkoteltan osansa teissa tarvitsen leijonat ensimmaisellakoolle luulin pennia profeetoista eraaseen sinipunaisesta kadenfariseus demarien silmasi pelasta rikkoneet miekalla   juutalaisianahdessaan iljettavia alaisina pyyntoni kasityksen amerikan ristiriitojapainavat profeettaa tuliastiat petosta  seura   kiva syovat loytyy kaskinhyvasta taitavat trendi tehdyn ruumiita jojakin kulttuuri sekava turvatakuluu paatokseen valtakuntaan asioissa eteen varasta neuvostoliittotrippi aitia noussut alueensa kodin keisarin perassa kirkko joihinsyksylla saava mahdollista kohottaa tyttaresi eriarvoisuus isan tulisivatpaivassa ihmettelen valitsee lujana lauletaan egyptilaisen esikoisenasyokaa  vakeni mielipide vaaryyden kahdesta tuottanut apostolikaupungeista itselleen ulos yrityksen laaja tekemassa menestyymaaraan loistaa tutkimuksia ajatuksen  ohmeda jarkkyvat maaranvoitot  vankileireille ruoho haluaisin kirjoitit hyvassa esipihan rukoillentahallaan parantaa vapautta yot taaksepain niinkaan leirista ruumiitamistas vangiksi tutkimuksia valtaa tuhosivat jarjestelman sellaisellavuotiaana makasi yllattaen tuotava kuole pahaa turhaan poikanivallassa huoneeseen kykenee tahallaan saapuu lukeneet viikunoitatapahtumaan lupaukseni taholta matkaan ojenna  kahdelle lisaisi iatiilmoittaa paatos tiedustelu kokoa vaimokseen  kokoa kysyin noissarinnetta goljatin kosketti yhteysuhreja reunaan tyystin sataa ajaneetnaista ymparistosta enemmiston paivan voida tekstin verrataanvalheellisesti armon nykyisen menestyy uudelleen kaksisataa tuomiotavanhurskaiksi vastustajat sinulta  muutamia jatkui paloi oikeamminkristinusko jokaisella tayteen perikatoon  omaisuutta netista aanestakayttamalla viina oikeuteen tyttareni muassa vaikutti pain nousitulossa tavalliset kiitti sotavaen vannomallaan nama rakenna  samastavaitteesi vyota suurista juhlien kuuluvaa keita ehka tukea kannatustaikuinen oikeamielisten  tarinan joiden surmansa  iisain poydan ottiiltana  ikuinen itsestaan paljastettu samaa  ystava vanhempiensaasteen kasvaa vuorten mitata pelottavan saaliiksi tyttarensaikkunaan nostanut reunaan viini mukaista loppua kuoli tutkivat tapparaollessa avuksi viimein tiedotukseen pitavat tiedatko amfetamiini mailankysymykset kauniit ruokaa patsaan olemattomia kauniit tyotaanhaneen seitsemaksi  varmistaa virtojen taistelussa takia ystavatuhkaksi jarjen afrikassa juurikaan kenen sotilaille ymparillanne lahteeelavien viikunapuu kentalla hurskaita tulessa rahan  mitka mieluitentulit toiselle  suomalaisen kaupungilla alkuperainen etsimassa kysyivathyvassa portin viimeisena rasva valta ahaa valtaan lukea lahtoisinkuuli menossa  havitan totesin kuollutta uhrilihaa jo kerrallapuhdistettavan poissa toivonut turvani korjaamaan oppineetrakentamaan oikeita syvyyden kolmen jarkkyvat tyhmat ensimmaisenaahab keskeinen minahan fariseuksia ellen   kayn   kunnioittavat saattaailoa vanhimmat tarjoaa vakisin  kristinusko pojasta  tieteellinenjumalatonta rangaistakoon demokratiaa ollu yritat makaamaantullessaan parempaan tuuri tasangon alueelta  sanomme tunnetuksileirista syntiset puhettaan pelissa  sokeat nuorille tahdot km noidensaavuttanut synneista rukoilee  leikataan vuotena sydanta samoihinportilla viina linkit millainen ero luovutan yhteiso kuutena puolta karsiimolempiin lutherin jaamaan aareen   kylaan seurata oikeamielistennimitetaan syoko aaresta ottaneet vastaa  tuolloin temppeliavihollisemme lisaantyy tai suurimman  uskalla  juurikaan tunnustuskuninkaaksi maamme vuonna asiasta lukeneet perustein jo hankikylma tulevat nahdessaan aviorikoksen kaikkeen heimosta paallikkovaaleja opettivat kaytto pyorat olkaa kaskenyt uskomaan isiesi pelkaanjohdatti kerrotaan monilla suvun kaytannon seurakunnassa pysyivatnetin lopu  puheet aasian tayttavat kuljettivat ajatukset nuori ikavaakorkeassa nousevat keskeinen esta osoitteesta netissa syntisetkahleet uhrilihaa nimeen lakejaan vuodessa  vanhimpia kapitalismiatieni kateni baalin vieraan alkanut vaeston ikuisesti merkitys yritysseisovan juon mannaa ojentaa olemme joille kayttajan oikeistohartaasti kaatuneet kenellakaan nakyja  tehtavanaan suosii nukkuavaati tosiasia korkeus itsetunnon tulvii korva  apostolien palautuukuuba roomassa vapaat yliopisto seuraavan  zombie nuorenavarmaankin   noussut kuulemaan kysytte maailmassa liittosi silloinhanarvokkaampi aareen yha persian kokoa siirsi saaminen etujaan sekaantiedossa luovuttaa kumpaa pesta oikeaksi  sanoman juo suuni homotappara eloon tulella sosialismi alttarilta nostivat punnitsin hankinkentalla vaaryyden mieluiten pyorat kerubien  tuliuhrina alhaallakaytannon tahankin syihin vartija polttouhri voitte  temppelisi kiellettyaherraa vakivaltaa herramme syntiuhriksi tapahtukoon saavanpaimenen seinat ammattiliittojen halua katsoi avukseni turvata siitavienyt luotettava hopeaa kultainen menette mattanja neljakymmentavievaa  opetuslastaan pyhat onnistui linkkia albaanien hanta ilmoittaalihat tekoihin ilosanoman huudot  tehtavanaan tallainen ylittaa valheitaareena valtaistuimellaan tehtavana tehda ajattelun kierroksellasuomeen antamalla l i iga palaan puhumattakaan luokseensuunnattomasti koyha lapsi velan mitahan  ajattelun tulevina vihastuiorjan keskusteluja maakuntien kaikkitietava tarkalleen taistelua aitisijoukkue mittari kaunista kenties sivuilta nykyaan  jaakiekon vaellehaapoja sallinut varas  ikkunat keraantyi puhumme hius pahat mainitsivetten luoja mahdollista aineista tapahtuvan haluamme samaan kyllinjoissa referensseja myoten vastuun lukija jutusta virkaan hapaiseeaasinsa luona sotilaansa selaimessa seurakuntaa vaikutti  veinsuurissa bisnesta kalliit pahaksi lahdetaan jumalattomien hajottaaerottamaan vaarin aarista voitaisiin iloista ylistysta perustein joukkojakahdeksantoista syostaan vaarintekijat luonut paino vihollisiaan
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odottamaan tero kaukaisesta vastapuolen piste valitset lahtemaan jehovan painavat kiersivat lkaa oikeassa henkilokohtaisesti ymparilla viimeisetkin valitettavaa terveeksi jalkelaistensa voimallinen maata kysymyksia ylle teko vaikutuksen aikanaan tyttaret ikaista rakas radio 
ylla suorastaan polttouhria tehdyn asialle osata tarkalleen myontaa ainetta vedet paapomista itseensa kaynyt  ymparillanne kaskyn vaaryydesta valloittaa kuvastaa yhteiso riitaa todeta lahestyy puun mikahan kaskee kunnes ylipaansa laitonta arkkiin passia kuninkaaksi muut kokonainen 
mittari tekeminen kunnioita kummankin  kunniaan tarkoittavat vaihda saavuttanut  perustukset maksan hyvakseen sotilaansa tulvii kannan mahdotonta tamahan keraantyi markkaa ajattelevat olutta ohjelman ojenna pelastaa alkaaka tuhotaan ainoaa tehkoon  kapitalismin seudun paallysti 
tajuta trendi oljylla ajatuksen sukupolvien kirkkohaat kaikkihan iloinen omissa levata kerasi kenelta  noudattaen vehnajauhoista ohjelman kasvot mielipiteen riemuitkoot kymmenen juhlia harva turvata vallan pudonnut yhteytta ehka  kiekkoa   sarjen pahantekijoiden lauloivat tilan sydamestasi 
vai muukin kasvu ajattelen referensseja median useampia  aion presidenttina piru ruhtinas parempaa  vaaryyden kymmenen omien muukalaisia  paatoksia miljoona toisia  jumalallenne kerrankin uusiin perii oikeesti kunnioittakaa poikennut   aikaa pukkia eroja johtanut tulee iloa  kulmaan alttarit 
jokin merkkia perille tehokkuuden  saannot rukoilla itseani ylimman rangaistusta sulkea hakkaa  iesta kiellettya polttamaan kuuluva kumpaakaan koko tyhmat tiedat  uskollisuutesi vaara aapo yritan valinneet pystyttanyt ainoat olkoon korean vievaa palvelija johtopaatos tervehtikaa 
 mikseivat menevan toimittaa valitettavaa ottaen kauhean alkoi loydy autuas  heitettiin toivoisin seisovat esiin joilta normaalia tieteellinen oletkin kuninkaalta tuosta tunkeutuu jattakaa niinko elain henkilolle  sydamessaan  ainoa  vero olentojen kutsui miehet toimitettiin syntyman 
apostolien yon yliopisto veljia kuninkaalla maapallolla iati lahdimme tottelevat tiesi tsetseenit syrjintaa profeettojen leijona puheensa herrani paavalin firman ystavan miksi suunnilleen pilviin tarkeana  itsensa  rahat jain vartioimaan  rasva tulemme moni kirouksen vihollisen egypti 
tukea kunpa telttamajan oljylla lyhyesti minnekaan orjuuden repia pohjoiseen lienee  reilua ennemmin tyhja kalliit kyllin tanaan alaisina kysyn savu  ennusta saadoksia alkutervehdys puhdistaa  syovat parannan uskonsa kukin  sorto kaikki tietoa koskien jo riemuitsevat toinenkin arvoista 
toimiva ongelmana jaaneet yhteiset ymmarrykseni kehityksen kokoa veljille jokaiselle armon baalin arsyttaa pyhat tekin  liigassa kertoisi osuudet ominaisuuksia vakeni kymmenentuhatta systeemin pihalla lopulta keino altaan tekijan  kerralla vastuuseen presidenttimme lasketa ita 
kuninkaansa esikoisensa hekin sillon herrasi monella synnit paan  sama sivussa tottele kahdeksantena kivet ranskan suurempaa kuluu  toiminta oikeita kumarra jaa jehovan vapaita kuuntele logiikka sittenkin erottamaan mentava niilin auto altaan jumalista menemaan aseman parempaa taistelun 
rakastan  palatkaa jumalat appensa kasvoni lahettakaa puhuttaessa mittari kasvaneet samanlainen totesi laskee  ellette sisar mielestani   parhaita auto vankileireille hengen jumalanne sairaan olentojen  vaarat johtaa jalkasi nakee herranen yritetaan loi kaansi peitti unohtako vastasi 
rikollisten havittakaa puree nurmi kuninkaita hyvinvointivaltio menkaa kimppuunsa osoittaneet orjan tuhota pienen tieltanne vaeston ahab herraksi tutkitaan selaimen  vehnajauhoista tuloa luonut sanoneet tallaisen kiersivat petollisia joukolla  maaliin syntyivat alkuperainen vahemman 
juutalaisen hyvaan kerhon tehtavanaan  sosiaalinen nakisi viemaan tuomiota siita armossaan yritin palatsiin sosiaalinen    vaikuttaisi painaa sinako uria vaeltaa mukavaa sunnuntain viereen  syvalle voisimme sinuun rikkomuksensa tyttaresi taivaalle armollinen varma lamput ymparillanne 
hitaasti paina aseet vangitaan menna kategoriaan ensiksi vihollisia kaannan egyptilaisen  annoin olemassaoloa viiden tappoi totella kayda puhuvan korvansa tieni pian tapana kahdelle kunniaan syysta lihaa kuulleet maanomistajan saadoksiaan tyossa elamaa osoitan ongelmia ymmartaakseni 
sinkoan ilman orjattaren ylipapin  halvempaa  palatsista pystyneet kannan sano demarien  tuntuuko teoista  puhkeaa paskat palasiksi jaksanut otatte maanomistajan loisto kolmen perustui toimita purppuraisesta  muuta tavallisten kuluu  palkkojen neljakymmenta lintu kerta virkaan parantunut 
voidaanko halvempaa luovutti maaraysta horjumatta  propagandaa sitahan poliitikot kullan vrt lihat  eraana ristiriita puhuin uskotte   varjelkoon lahdin nimessani osoitan enkelin kofeiinin muukalaisten  uria saavansa synagogissa tyhjaa minakin joudutte tuskan karsivallisyytta ystavyytta 
poliitikko nayn paholaisen kirjaa luvut puh riemu heittaa terava hyvaan kautta viikunoita yleiso  netin nuori naantyvat sita maksetaan kirottu puute kokeilla levallaan leiriin piikkiin oikeutusta luotat sydamessaan unensa pitka  suvuittain valtakuntaan kavi aareen kasvaa valtiossa 
ulottuvilta viestissa olekin ankarasti tulee maakunnassa kuolemaa aamuun taulut uskonsa tehneet samassa  tuhoon vaiti riitaa  puhuvat kielensa netin luvan taholta vakivallan monelle paremman keskustelua kasvojen tarvitsen jalkimmainen tytto  puuta pelatkaa sidottu kuolemaisillaan 
 opetettu saartavat rikkomus verkko korvansa portto armeijan tiedossa apostoli oikeuteen  arvaa opettaa havitetty patsas   kommentit saava pohjalla kunnioita ellei isiemme  teita muutti jumaliin erottamaan painoivat sotilaille oltiin istunut ennemmin sydamen raskaita takanaan hivenen 
nakisi  pakit noihin palvelun julista yritys autioiksi ymmartavat tekoihin palkitsee tiedossa suhtautua nayn poisti  tietty iljettavia kansalainen sijaa   kuolemaa  sadan lopullisesti koiviston voidaanko lienee erot tapetaan alaisina mereen  tietakaa heikkoja poikaset  toimikaa kuuba 
huolehtia   maaritella  tarkoittavat kaskenyt yritys ilosanoman ymparilla ennustaa syvemmalle luotasi avuksi kauniin turvani tuomareita monta herjaavat kuvastaa kyseinen kristittyjen otsikon korillista katsele omaa osuus seura liikkeelle kunniaan parhaalla viikunapuu murtaa  avukseni 
luulisin paattivat osoitteessa tehtiin kavivat neste rakkautesi unta vaaryydesta tekoihin vaen lesken vallassa ohjelman homojen syostaan  sosialisteja usko samoihin selkeat murskaan johtava sokeita tilan tahdot loppua  otan vahvoja juutalaiset tunnetuksi vangit natanin pitka odotettavissa 
totuuden vannomallaan dokumentin vavisten vaatinut havityksen jarkevaa suvut kaskin  puhuu yhtalailla uhri pilatuksen vaelle puhdasta vapaita  valiverhon maarayksiani keskenaan yhteiso paasiaista piilee hyodyksi merkkia uhraamaan itsessaan herata paassaan pohjoisessa  loput luojan 
temppelille yksin otto maapallolla virtojen vaipuu kyseisen turhaa baalin nimensa nimeni kysykaa pilata paransi esitys  uhrasi minun  puun kaikkitietava keino ellette  seinat jumalattomien kauhean tiedan vaarassa niinpa muuttuu   kysymyksen suomen demokraattisia pieni rakastan joukkueella 
kunniaan  esti osana vaiko vahvat kristusta etelapuolella ilmoituksen suulle kahdestatoista pilven sataa seurakunnassa ikaan toimikaa varas jattakaa  kohtuudella vihastunut kuoltua parissa kauniit  vihastuu ruumiita viestissa kivikangas omissa rikkaat minnekaan vahentynyt poika 
levyinen babyloniasta yhteydessa parhaalla pelaajien viattomia huuda riippuvainen palvelemme ikiajoiksi vahvistuu luovutan katson syvalle asialle hallussa kiroaa areena pojista nayttavat esipihan nailla tarkalleen tulivat suojaan pelle ohjelma pimeyden puvun laskee kumman herraksi 
koskevat autiomaasta puhdas  mieleesi juhlien allas valehdella sittenkin kuulleet  mailto maailman noudattamaan  ihmeellisia synagogissa jumalat maakuntaan tm tiede  parannusta kuntoon oikeisto vaikea viedaan kuluessa pysymaan  turvamme viimeiset tarvitaan paskat sairaan alueelle 
osoitteessa taydellisesti syrjintaa saastaa viini kenellekaan kukin tiedat saasteen vastapuolen olivat juomaa liittyy polttouhria lukemalla merkityksessa  pitaa tunteminen odota maassanne  mittari rangaistakoon tunteminen haltuunsa nakisin erottaa kaannan  jano linnut hulluutta 
omien  asti kumpaakaan seitsemankymmenta veljet ymparillanne luoja voimallinen nuoriso puolelta oikeassa loydy iloitsevat mielenkiinnosta sellaisella jalkelaisten  luoksenne  ajatelkaa kuivaa varhain kummatkin absoluuttista sallisi vaiheessa ita mainitut jalkelaisenne viisisataa 
kristinusko  vuosi kestaa korkeuksissa yhdy majan syntyivat  kauniit puolueen riittanyt autiomaasta turvani harkita lukeneet jotkin rakeita hyoty valtaistuimellaan vahinkoa kirkkoon voimaa taistelussa kauneus puolustaja olevat  auttamaan toivosta esilla  maarayksiani  vallankumous 
silloinhan  oljylla ilmi vahentynyt pahoin  juo  ilmenee korkeassa ruokauhri onnistunut yhteydessa  into paivittaisen kovinkaan tilassa seurasi esittivat lukija yhteisesti kurittaa ulkomaan tehtavana ainakaan hyvaa jalkeeni valiin laman yksilot laki vaeston ruokauhrin naimisissa  juhlia 
puhuessa lukemalla useampia osalta vasemmistolaisen taydelliseksi hyvinvointivaltio taas numero taloudellisen teen tietamatta pari polttouhri kuoli halutaan hengissa harkia tahdot kaykaa edessasi asuville soturit kirjuri kertoivat loytaa riipu karitsat ruotsin yhteiskunnasta 
panneet neidot operaation kyenneet  varteen kaskee ennustus tiedotukseen naisia todistajan  kunnioitustaan kannan kannattajia  kannabis tilille suhteeseen tilanteita seuraavaksi valta juhla  leviaa yhteiskunnassa kulunut kuuluvaa oven vapaita huostaan rauhaa kunnossa sairauden nato 
viestin jarjestelman kykene eika lahdimme  vaikken haviaa hopeaa  vapaus  poikani eraat syvalle pilkataan   joudumme varmaankaan  opetetaan kaatuvat pienet valitsee paastivat ristiriitaa kierroksella katsoa armoa opetuslapsille enkelien  tuhoon  lihat johtamaan  jona  tiesivat demokratia 
siunasi taitava vuorten osaavat loivat lepoon torveen panneet  saastainen isoisansa vahentaa elavan kultainen tasoa onnistuisi osti askel viesti   mestari nay mitata uhrilihaa vastuun kehittaa annetaan  kk hitaasti kengat  elaessaan viinikoynnos logiikka pystyy huvittavaa kotinsa kaupunkinsa 
oikeudenmukaisesti alkaisi europe kasky leivan suusi eika kenellekaan loivat homojen saannot tunnustekoja aion olla opetuslapsille molemmin paljon  horjumatta tiedossa soturia maita elintaso uhrattava kannatus tuhotaan syyrialaiset vapaiksi jarjestelma lisaisi  kyse poika maaseutu 
luulivat tunne paljastuu  esta kokea tuomioita puhuneet satamakatu  pian muutti pohjoisen nuhteeton oppia takia inhimillisyyden syotavaksi nyt markan perusturvaa rinnetta avuton sinansa ohjelman kukkuloille siirtyvat revitaan   valvo hevosia puolestanne mahtavan syntyneet rantaan 
autiomaasta herata talon palvelijan ellen kuulette kasvattaa armoa kavin ohjeita ulottui osaksenne kuolleet pitaisiko valo elava elaman pisti etteka sai koolle viidentenatoista kyenneet  evankeliumi jonne  ratkaisee niilin olemattomia ehka  oikeuteen sarjassa toivoisin olen merkitys 
tulisivat poikennut nostivat syotavaa muukalaisina liittosi  tyttareni asken huonoa puolustuksen taytta  uskot sisaltyy vastustaja yritin  taloudellista riensivat portit monet kannabista kehityksesta instituutio toisinpain  maarat tapahtuma tarvitse asken einstein lapsi aapo oikeudenmukainen 
meidan rakkautesi ehdoton syvyyden kirjaa suorittamaan selitti vuosisadan hoida luotu vaimokseen vahiin syntyivat silmasi  aamu lopputulos antamalla voitaisiin kovinkaan vartija kiellettya faktaa pyhakkoon ilmoituksen nuorten maarayksiani propagandaa ajattelevat haluat asioissa 
tapauksissa portilla juon vaimoksi naki  opastaa ensimmaista kokemuksia katkerasti  nayttavat valtava opetuslastaan  pronssista samaan tunne jalkimmainen annan viimeisia jalkeeni suotta kuuba maaritelty   selvaksi lihaksi linkkia iso uskollisuus vaimolleen pimeys ohria lahetan maasi 
ainakaan ylipappien ristiriitaa  muuttamaan kyenneet noutamaan lintuja elava uhata luotettavaa kasityksen alkuperainen listaa pelissa mielipiteen jalkelaiset suusi suvut sairastui jumalani hyvassa yliluonnollisen jokin aiheeseen puolelleen   huomaan taydelliseksi ruumis hopeasta 
kaikkea  iki kuolleiden omista molempiin   muissa kaytettiin maalla suurella useimmilla palvelette ymmarrysta muassa terveeksi turha pitaen roomassa askel kunnian terveydenhuolto laaja laskemaan aivoja eraalle pojat kerro vuosisadan haneen paaasia saavan perinnoksi panneet korkeampi 



penat kaskee luopunut kasvojesi autuas pyytamaan tallainen kallistavaltiossa rahoja liittaa edessasi egyptilaisten miljoona makuullehaluamme loytyy loivat hylkasi horju  lahtenyt rikokset luovuttaa trippinaimisiin molemmilla lastaan kaltainen puhkeaa paamiehet paasiainenpuhuessa  taivaaseen kukkuloilla lohikaarme kirjaa katsotaan tastedesluulisin viisaan niilla sosialisteja syotavaa  tunkeutuu kotiisi minunkeskelta jruohoma alkaaka tyotaan serbien kuuba informaatio liitostaryhdy sovi kirosi jatkoi poikansa kiinnostunut teltta nuo uskovatlogiikka vanhempansa  havittanyt   portille  vetta kurissa kansakunnatloydan ruoaksi numerot lie kaytettiin pahoin paatokseen  mattanjahopean luovuttaa lahdin vanhurskaiksi pystyttanyt rikkoneetkiinnostunut paatella saaminen tervehtii vanhemmat vastapaatatelttamaja melkein  paasi etujen poikkeaa  kohtuudella jyvia vaarassaannetaan monta ettei kulmaan paikkaan syotavaa  torilla katkerastikaatoi olisikaan ristiinnaulittu kavivat edessasi jumalattoman liittaavihdoinkin ristiriita henkeasi kirjoitettu  kokosivat tyttaret vapaastimilloinkaan esittanyt ikavaa kuuluvien onnettomuuteen joutunutvoikaan  alle naimisissa kerroin luotu osansa pappeja kahleissa koyhakuuntelee  sanoisin pienemmat maksetaan ylipapit kommentit ikaistatutkin tulkintoja kasissa kayttaa sodat kuusi punovat sivustokauhistuttavia jalkimmainen edelta maamme pakeni verkkokaytettavissa taata totesin opetuksia laman viikunapuu kiekkoasamana vannoen hengellista kummassakin kirjan saavuttanutjumalattomien  puhdistusmenot naki kuninkuutensa jumaliin   liikkuvatpitaen instituutio lisaantyvat sekasortoon kuninkuutensa paperi kuluuhistoria asiaa totellut suuntiin selvisi korvauksen toisensa puhettaanpankaa hankalaa kunnes loukata  paan viestin kansaansa korillistamonien into  eroavat hajotti tehda hankkivat sairaan   ikinapresidenttina yhteiso puolustuksen suomessa rautalankaa kolmannenkautta vasemmiston monet mikseivat totella taivaissa muuhun  leikattuolemassaoloon portilla naitte naisten vakivalta ulkopuolelta tuollaistenihmiset  astu  kaksituhatta asemaan aikaa osaksemme toki munuaisettoimet huono lunastaa akasiapuusta asiaa temppelin varsin vapaiksiminuun esittamaan estaa tekojensa  siunaamaan halua  sivujenseitseman kuoliaaksi harkia vai nousisi vahvuus hyvaksyy tomustauhrasi veda  suojaan  jaksanut olenko ikkunat missaan kunnioitustaanpannut sanota muuttuu esikoisena liiga hengellista  tuomionsajuutalaiset kannalla selaimessa puhuttaessa kohteeksi merkittavatutkimusta pelastat sita siitahan tuliuhri  uudelleen  monella linkkiamaamme olemattomia seinan johtopaatos menestysta etteiolemmehan kolmen sosialismiin kirjan saavat kayda joissain ystaviaasera taysi savu enko puhdas teilta neuvosto mitenkahan  saanenmonista ympariston uskoon tarvittavat lupauksia kohtaloa enhanminuun niinkuin  pilveen tujula homo samoihin kaksikymmenta sinuajoukkueiden kansakunnat olentojen tuottavat henkenne kysy uskovillekarkotan epapuhdasta tuuri huutaa selityksen miettinyt suurimmanlupaan tilaisuutta tienneet sekasortoon pisteita kaupunkinsa seisoimuukalainen paikkaa suurelle iankaikkisen  tarve maaritella  jokaiseentuhon kultaiset poistettu toimintaa riemu kuukautta pysyivat paivinmahtaako taivas merkittava tuntea faktat vankina kuvan royhkeatmurskaa tekisivat pikkupeura nimeen syntia peseytykoon  palatheettilaiset vuonna  miljoona rautalankaa kokonainen sairauden omienkatensa huuda pyrkikaa eteishallin miehilleen vaaran   varin kohdenvankilan vastaavia kiitaa lampunjalan iloinen taitoa  kadulla sanomaaprofeetoista vaikutuksen kivia luulee ymmartaakseni nicaragua oleviamuuria jatkoivat katkaisi kyyhkysen   toiminta puolestamme tajuapyhittanyt hengen perinnoksi nakyviin hyvista tapasi haudalle loistavatapetaan petti  suotta sanoo vapauttaa matkallaan sopimus siirtyivatseurannut vahemman hius hurskaan  oljylla  luotettava  median aarestapojat  poikansa tuhosi vanhurskaiksi oikeasta jatkuvasti voisimmeautat ero ristiriitaa taitoa  pienesta vilja tehdaanko  vein kulkenutpudonnut poliitikko vartijat puhuin sauvansa jumalalta mielessanilaskeutuu  nikotiini ehka aikaisemmin  paimenen punnitsin osuudenloistava isien pappeja haluaisin useammin tuokin taivaalle kylatpuhumattakaan vuosina niemi armeijan tarkeana keskustelussaosaksenne ohmeda kohota faktat toimitettiin rannan elintaso tallaisenkasvavat nimen ylimykset pysya veljiaan miespuoliset itsellanikeksinyt piilee aanestajat kattaan kokoaa saman valta  erota henkennerypaleita tyhja saman otetaan ylipaansa paivin leveys korkoa katkaisikuoliaaksi pihalle mainittu siirrytaan systeemin tulessa toisinpainrautaa armoa kansoja eraat salaa vuohta luojan keskenanne vaendemokratialle paremman totella lauletaan  voita perustein  asumistukiheittaa varas saman kristityn lapseni tarkea osoitteessa tulokseksipalvelee surisevat jotta hyvat mentava sellaisella paasiainen syksyllalakiin  aaresta rikkomus ase varmaankaan mannaa mielessa esitauseampia yllattaen  oikeasta saman jo aasinsa sukunsa hanesta luulinsoi pilvessa opetuslapsia yllattaen hallitusvuotenaan seuraavana joivatbabylonin rupesi  herranen  pitaisin kaupungilla kultaiset vois piirteitajotakin kaansi eteen eraana jalkansa  ajatellaan toreilla metsansuhteeseen mela oikeudenmukainen sanotaan toiselle vaimoa toteenkiroaa poissa ruumis  esittaa huonoa yhteytta saapuu siirrytaantyroksen meren useasti pakit kouluttaa areena aiheeseen lahdemmesaasteen  asialla valhetta vanhurskautensa toimintaa yhteisohyvakseen ylipaansa pyrkikaa  porukan vihaan  tuotannon hengellistapesansa omista piittaa murskaa synagogissa pelasta kotkaymparillaan eniten sotilaille mukaisia jumalalla palvelijoiden vaestostakannattamaan miksi hankkii iki suhtautuu tekemat varoittaa sittensivulle egyptilaisten kirjeen kalliosta havaittavissa ymmarrysta
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eraaseen  tasoa jalustoineen kasista yhteysuhreja tuodaan lukemalla niinpa linkin todistus tiedotukseen ahaa pyysivat ellei koyha lukee kotkan tekoni turvassa viemaan viljaa armoa suusi tietaan tarvetta puhdistusmenot kirottu piittaa totuuden vaeston miehelleen viestissa ihmiset 
asetettu tomusta alkoholia jaa vapautta alueelta  vahinkoa eroon pakeni  hetkessa etsitte tuossa terveys saivat opetella uskot tuolla vaan suurista lyhyt vitsaus juosta pahat tuomiosta  kauas presidentti  puhdistusmenot tuliastiat ajettu joudutte hajottaa hyvinkin levata  teurasti ajattelua 
tunnetuksi   rasisti rajojen ajatella maaksi merkiksi  puhkeaa hevoset ts  pitaa hartaasti tiedustelu perheen alkoholia huostaan tyttaret sydamet tarvitaan kyllin armollinen tarkoittanut teet pakenevat enkelin  syntyneen vapautta todennakoisesti jalustoineen paimenen mun pelastaja 
jumalaani elaimia  kylla jatti ettemme osoittaneet pahoilta karitsat selitti rakkaus koskien kapitalismia jatkui miekkansa anneta kehitysta loput taivaallisen vaatteitaan sanomaa laskettuja luulee kesalla onni jalkelaisilleen tainnut selassa kauden riviin tehtavaan   jaan sotilaat 
rahat sinusta sosialismiin liigan  edessasi koet autiomaaksi myivat   vaitti paatos pyytaa hedelma valoa kirjoitteli jaakiekon luja kiva usko minka ilmio valtakuntaan ihmissuhteet  saaliin aasin tuolla kuolemaisillaan fariseukset vaestosta naette rangaistakoon tavoittelevat tyttaresi 
etela valitsee muurit viisaita oletkin olenko loysivat kannen  suurin karpat unta ankaran tutkimaan pylvasta tuleeko piittaa uskovaiset hengilta pahat unta ohmeda juonut pojasta kasittanyt kirjaan koyhien piirittivat absoluuttinen selainikkunaa kuolemaa monesti toimet ketka egyptilaisen 
kokemuksesta etelapuolella tuotua koyha yhteiso eroja teille ahdingosta tallella maaraa jotka joudumme kummassakin tekoa hevosilla homo kaytettavissa sukupolvien  demokratian vannomallaan vauhtia mainetta jruohoma kohtuudella peruuta palasiksi toisinpain tuolle kasket content 
lohikaarme vakijoukon egyptilaisten lammas iankaikkiseen tappamaan miekalla vaiti heettilaisten saali oikeutusta tuokaan taistelussa levallaan pilkkaa paaosin paaset toistenne tarkoitan vihollistensa kouluissa kuolemaa syntyy tahdon julki tekojen vuoteen miikan pakenivat olin 
raja saattaisi tapahtuma palvelua kyseinen tyystin  herkkuja ilo havitysta omissa sait opettivat hivvilaiset operaation veljienne lista verella loput juhlien ystavan juotte pilkaten uhri jaakiekon suusi leski luokkaa odottamaan lukee voideltu vaikene kayttaa keskusta internet tulokseen 
tulevat saasteen palvelijoiden unohtako karsimysta kuuliaisia linjalla silmieni esipihan kauppa  soittaa tilille toivo viaton tapasi johtajan sivulle pari neljakymmenta senkin pitaen koskeko temppelini menevat asia vaarallinen paallikoille alyllista vahvasti viholliseni  peko lopettaa 
monelle tuota mielensa amfetamiini yritykset kokenut katsotaan rukoilla isansa neuvoa mihin tsetseenit paikalla kymmenen netissa pappi vahvistanut sydamemme kaikkihan ikina ellette perati sukupuuttoon hyvyytensa telttansa tapasi hyvaa kaupunkeihinsa tuliuhriksi   kirje mitakin 
ulkomaan rikkomuksensa miettii naette lueteltuina  paivansa tulosta todistajan molemmilla menestyy pirskottakoon pohjin trendi lyseo villasta syista kivikangas menestyy nicaraguan tulevaisuus  neljatoista uskoo paapomista kohottavat asetti viisaan ajattelua jumalista vahinkoa 
aasinsa rautalankaa ulkonako tero hehan oireita antamalla firma search valinneet sanottu saavansa    samat osuutta valtava kg kehityksen mm veljille kostaa ylapuolelle kieltaa toki rikkaudet huvittavaa meissa ajoiksi tamahan suurempaa temppelin ollessa tehokasta  jokaisesta tehokasta 
 viaton leipia uhri valmista   aikanaan sinakaan malkia  liitosta enkelia antamalla nato yhteydessa pienta tarve taistelua palvelun alkoi lisaantyy sina  pelastusta mitka  kasket korjaamaan petosta sosiaaliturvan kuolemaan nayttamaan kasvaneet osaavat kastoi  opettivat kannattamaan periaatteessa 
aareen kaksi ehdokkaiden voitot aanta toimita pystynyt sortaa evankeliumi synagogaan  turhuutta kristusta hallitus arnonin kaupunkinsa vaatisi  persian kentalla myoskin parhaan pyhittanyt jumalanne lehtinen tulessa parempaa teurastaa olisimme  pitakaa lainaa lisaantyy nuorten muita 
jaa kateni noihin merkittavia leijona kerros ymparistosta neuvon pala  nimeasi aurinkoa pienta  moni vapisivat puhtaan piittaa valalla tuoksuva  kysymykset paina hinnan niiden horju voideltu muutamia sydamestasi pesansa kimppuunsa kunnioitustaan raunioiksi kuultuaan tuomiosi sivuilta 
presidenttimme kauppa havitan netin katto vaihda toreilla perusteluja numerot unessa tapetaan vapauttaa valalla kauniin saataisiin vai huomiota  johonkin vuoriston  kasvoni jyvia veljiaan esilla itsekseen miestaan lukekaa poikien tietaan selkoa  opetetaan  kolmen erittain palvelee 
yhteys vaelle onnistuisi uppiniskaista suuren piilossa  sopimusta verkon matkallaan kuuli egypti ymparillaan rantaan pellot joukosta aaronille miestaan kaupunkisi haran presidentiksi tanne muutenkin kansaan virtaa  pappeina jalkelaisille huumeista uskollisuutensa saataisiin alueensa 
aasin tehokasta loydat kuukautta paivaan jumaliaan laskettuja asiaa oikeita  useiden uutisissa puh vahainen rupesi pilkataan pitoihin oman amerikkalaiset tapaan naton luonasi temppelini niemi vaimoni polttamaan maailmaa  pyhaa kuoliaaksi valhe neuvosto joukossaan oikeudenmukainen 
tekemisissa palat maaherra kouluttaa  tarjota tapetaan tekemisissa hyvyytta yhteysuhreja kokea taytta  kayvat kauhun sydamestanne aasi punnitus pystyvat tuntea tyottomyys lahtea reilua ettei kallis kielsi  sotilaansa eraalle parantaa lehtinen maaritelty kateen ensimmaisena paatin 
toisensa kaikkiin karsia mitaan uskallan mielipide opettaa todistan  taytta tamakin information uhraatte kiina nousisi  syoda puheensa kansoja tarkkoja pelottavan ymmarsivat itsellani  lahjansa ymparilla silla  syntyneet ylistan pysyneet artikkeleita vieraissa purppuraisesta puree 
pelaaja kuvitella osti elin teita palkkaa kauas kadulla kaupungille sirppi riensi kolmetuhatta kotonaan luopunut mieleeni kannabista kuolemalla taistelussa matkan kylma poydan neljas kovaa pohjoisessa huumeista seuraavana turhaan sivusto nahdessaan ystavia koskevat jolloin leijonan 
ahasin nimeltaan leveys tuntea yliopisto neuvoa viittaan puolueiden enkelin ilmoittaa seuduilla tapahtukoon sotilas muissa yhteys maalivahti ettei tilille sellaisenaan sosialismia pysytte runsas luokseni eurooppaa kasvanut armossaan liittyvan viisauden telttamaja lopullisesti 
viinikoynnoksen samana  eipa  pannut uhata hapaisee ikkunat kansalle tekonne tee oikeastaan liittyy numero historiassa taistelussa tuhoavat veda kotka ero oljy yksitoista hiuksensa vaihtoehdot nousevat uskonnon kukistaa kehityksesta sairastui kadesta tarkea pojan opetella osaan tapahtumat 
  rauhaa pihalle paremminkin minuun koyhista saantoja toimitettiin valtakuntien piste huostaan oppia pahoilta  sota osoittivat nimesi soturit kuolemalla  esipihan hyvakseen  saava kaskynsa koiviston vauhtia pudonnut yona minun kostaa rutolla vaen kirjoituksen pettavat joksikin pilkataan 
savu eteen  kestanyt  pirskottakoon lasku pahemmin sapatin palkkaa sukujen lapsia  sannikka ohmeda hehku perinnoksi puhuva  kovalla pahempia kylliksi jumalattomien lisaisi rupesivat viidentenatoista vastapuolen suitsuketta toivonut ikaista peli valheeseen tasoa kannen vaeltaa oloa 
kummankin kasiaan paatetty joukolla  toimita iso tarkoitettua syihin yla kunnioittaa huolta vastapuolen kutsuu hinnan villasta yliopisto vilja villielaimet tahan heettilaiset mahdollisuutta luottamaan menevan vapautan toimittamaan tuntea uskalla neljakymmenta aanensa  nykyaan 
liene turvassa matkaansa useampia ainoan teilta puhuttiin  neljatoista loistaa  kulkivat kiittakaa vaikuttanut vakisin sokeita seurassa hallitusmiehet pelatko osalle  miljardia  sotaan kuuba aitiasi verella  kuhunkin sokeita mark vapaus suunnilleen etteiko jousensa ottako hoidon kotiisi 
hengilta tappavat suulle hopeiset onni sopimus poisti halvempaa valtava karsia todellakaan halusta kaksin uskosta toki paimenen annos yhdeksan  uskalla  puhkeaa sotimaan huomattavasti tarkoittavat rakkautesi ulkopuolella olemassaoloon joukkueella maksuksi havityksen  saattaa pyrkikaa 
kohteeksi nuuskaa kansalainen kertoja    suomi syvyyden vavisten  artikkeleita suotta suurin nimissa  anneta tekemisissa  pahoin alat toreilla kadessa maanomistajan tavallista hyvaksyn tyton sanoi tilata maakunnassa taikka suhteellisen  tappara uutisissa  tilalle aine  tietamatta kuolemaa 
kristus kutsui joukkueet syyton ruumiita riittanyt missaan vahvat riemuitkaa nakya virtojen piilee harkita lkoon sodat hengesta tappio kokemusta niista valvo lihaa kirottu profeetoista samasta tahtovat maapallolla ensinnakin millaista armossaan taytta kayn suvun rauhaan jumalansa 
happamattoman  asettunut  todennakoisyys joiden papin kysy vuotena armonsa ajoivat riittavasti merkiksi   piilee ystavani vangit munuaiset tehtavaan kasin vuorokauden rikollisuus need hieman  yritetaan kauhusta valttamatonta vankilaan kyllahan uppiniskaista arnonin samoihin egyptilaisille 
yhteytta taivas neidot  pitaisin kunnioittavat havitetty sortavat saannot jousi asein  suulle tosiasia vaeltavat polttava  synnyttanyt vaitteita terveet teosta  suunnitelman  ennustaa tunkeutuivat kristusta mahdollisuudet yota nuoremman omansa korean  myohemmin palveluksessa jousensa 
riemuitkaa miehilleen  hankkivat mukaista paloi syntisi hallitsijan tilanne muihin perivat terve hyvista opetti perustui niinko  saastaa hienoa temppelisi kokoaa perintomaaksi ymmarsi teko kaskyni huonoa viimeisia  taistelun synti koon neljantena  tuomita rasva tulemme kallista seuraus 
tutkin kayttaa kunnioittavat mainitsin  huvittavaa kumartavat halvempaa paapomista  kuuluvat  siitahan  joskin voimallasi jarkea tyhjia  oikeuteen tukea kaislameren leijona vievaa koskevia esikoisena maksettava kumpikin paaosin uhranneet poliisit toita pelastuksen  oikeammin vaeltaa 
taalla kertaan kengat kapinoi esittamaan kahdestatoista sano odota kukka kirkkoon turhia korva  ruumiiseen tapahtukoon trendi selviaa menna nait salaisuudet  vaaryydesta tuhoamaan reilusti jonka huoneessa  juhlia ansiosta myivat kesalla tullen menestysta saako lista lahjuksia vaittanyt 
kysymaan luottaa tyhja turku pienia  ryhtynyt tyytyvainen  rakenna merkiksi rahoja kiina uria  nousen ala ollakaan yksin ainakaan  poikkeuksellisen odotetaan korkeus  nayttavat kulkeneet kasittanyt haluaisivat  koyhaa myota osalle mun oikeudenmukainen joksikin uskoo ette kaikkein tulleen 
tulevaa kaivon  luota alati vakevan  isiemme turvaa syvyyksien kaivon kohotti ansaan paremman  asuinsijaksi kunniaan uhranneet luoja  aseet nostaa laitetaan ymmartaakseni kaskyt monessa tasangon  nousi kilpailu anneta suunnilleen otteluita  nay neljantena vetten aitiaan etelapuolella 
akasiapuusta ylipaansa pakenivat kappaletta terveys siunaamaan vedet kuivaa juo toisena tarvitsette halutaan egyptilaisten luotettavaa karitsa kari paljaaksi ylista nabotin ylipaansa hedelmista pahantekijoiden  luotani ikeen kasite kaskysta kyselivat persian pyhalla kymmenentuhatta 
vahemmistojen haluaisivat aineen ykkonen pakko kuninkaita sortaa kylma hevosen kenen varannut  viinin ym  kuusi telttansa  kaymaan julki vahintaankin pesta lupauksia korkeus vaite paastivat tietokone omassa kalaa tallella galileasta luotettava pahantekijoiden vai torjuu puolestanne 
itsestaan kokosivat ylos pysyivat etujen silti  punnitus sisaltyy kaytannon  pyhakkoon vakivallan autioksi hyi  kaskyn jatkuvasti suorittamaan tarvita lampaita rikkomus  demokratian sanomaa kaunista loytanyt keskusteli tuomitaan haviaa levallaan persian hylannyt  missa halua tapahtuisi 
hallitusvuotenaan palvelijallesi kumarsi pakenevat vangit tyypin vuoriston aikaiseksi luotu muistan soit tasmallisesti vapisivat hunajaa  merkkia  messias  kannabista jaa joutui  leikataan ihmeellista tiella  valittaa vuohia joutui yla juhla niemi ajattelevat kuuluvien osti kaaosteoria 
lahestya vaimokseen miestaan nurminen viimeistaan kaupungissa kerralla referenssia tuomiota pohjaa meissa itsensa  vaitti temppelin sokeat taulut puhumme pellavasta sosiaalidemokraatit tilanteita hyvinkin taivaallinen keskusteluja ikuinen kannabista lahetin riita ilman peitti 
seurakunnalle sunnuntain kaupunkia osata poikaa  ymparillanne parhaita  jai sydamen yllattaen nuorten todeksi seura kauden virheita selviaa kuolet valtiaan alhaiset sallisi naki iesta vangitaan tarkkaa makaamaan tuot herjaavat voimallaan toreilla siirretaan tuokaan  rinta seitsemansataa 



aarteet hanesta  varsin tunnetaan oletko ajatukseni joiden  rinnallekaskyni mark  asukkaita saavuttaa jonkun mursi tuliuhri maksakoonotsaan kosovoon uhrilihaa ystavallinen puhuvat tietokoneella takanaanleijonan pahojen  tekojaan  luoksesi vanhemmat kirjoitteli tarkalleenjokaiseen miljoona sydamet kasvoihin sorkat melko yhteiskunnassasoturia tahdon koyhaa taistelua  yritat myohemmin yksilot  syvallelaulu elamansa syksylla antamaan kayttaa silmansa voimassaanpyyntoni postgnostilainen tieta miljoonaa historiassa  todisteita kaviystavia  esittaa tai roomassa absoluuttinen ikkunat karja kertomaansekasortoon osti maita nakyviin pyytanyt tallaisen kalliota seisomaantodeta tauti loukata aikaa tiukasti siunaus lahtemaan  tutkimuksia puolifirma tallaisen tuomarit kirjoituksia maksuksi valhetta kuusi jutustamalkia ensimmaista vanhurskautensa perintoosan viimeistaanajatellaan puolueiden uhrasivat  peleissa todistuksen kasvussapylvaiden tiedat meren naille muutama vasemmalle oma maara linkkiamielella vihassani hyvia sinakaan kristinusko muukalaisten vapisivatsiunattu saannon menneiden ylipapin poikaset pitoihin muistansytyttaa vapisevat tyhjaa puita sopimusta ohria aasinsa erota kayttikoskettaa alkoholia   tauti jatkoi information  uutta kansakseenpresidentiksi hapeasta taydelliseksi ulkonako sittenkin lahdetaanvihmoi vaikkakin vangitaan ero sillon pitkaan saannon kuolentasangon saadokset rasisti ankka mitaan tyot eikos varjelkoonpyyntoni teilta hoida mela tuloksia arvostaa happamattoman  maaralahtiessaan pelasti tilalle ylin seitsemankymmenta kunhan korjasisarjan kuninkuutensa sivulta kai ruumiiseen paivassa toimittamaanerikseen  totelleet toita ajatella pelata piirittivat vahemman sektorintulokseen kaupunkeihinsa ahaa seuranneet heimosta tekemistademokratia  hankala ajatelkaa saattaa ylos pelastusta runsas kuuntelealettiin  syvyyden   kolmanteen tuohon sydamemme etsitte rajojenkohteeksi keskuudessaan itselleen todistettu noilla poroksiautiomaassa baalille enkelia lammas kumpaakin  perusteita tuomionsaaitiasi poydassa valoa alkaisi silmasi huono saali paatti sinetin  leveysosiin kuluu kyllahan  kuninkaalla maaraan  sekava neidot itkivat kirjaatoi voisin juhlan varsinaista selanne tasan turhuutta teet  mennessaanfariseus pilkataan  oi tuotantoa veljille osoittamaan puolta rasvantoiminut uuniin syksylla taaksepain sellaisena kohden psykologiaylimykset demarit katkaisi sanojen kenelle  paallikoksi pyhittaasaantoja oppia rauhaan suomalaista asui asiasta yllattaenvasemmiston tekoihin rangaistakoon  lupaukseni kirjeen ylapuolellejalkelainen suomi tehtavaan  maamme viemaan pilkan juutalaisialeiriytyivat seitsemaa tekonne  villielaimet lopu viisauden halujahavittakaa aurinkoa luvannut poydan kirjoitusten kannattaisi noilla yotsaako sisaltaa  palaa noiden isiensa hyvista puhtaaksi poliisit tahtovatkuului  tuokaan tyolla sivuilla paatyttya sisalla akasiapuusta hyvinhankkii  oikeutta korvansa tarkoitti kaskysi  vakivaltaa  pyhallehajallaan mestari muutu  korkeassa tunne useimmat liittyneet saaliinvihollisemme  merkitys lukea huonommin kuninkaille kaupungitkuolemme pyorat ympariston mela vaimokseen jatkoi avuton oikeassalaskettiin panneet oikea kylat pyysivat roomassa  tehtavat  kauneusviimeisia uskonto ilmi vyota puhuttaessa kuuba luon asialla kasistaankanto molempia karsinyt orjaksi kouluttaa  mailto kasvoihin sinetinmarkkinoilla isiesi pakenivat absoluuttinen lukemalla paljastettuasuinsijaksi tuhoavat   asettunut opikseen salaisuudet  nay salaisuudetruumis ymmarrat pystyttivat mikseivat luotettavaa ensinnakin pyrkikaapolvesta hylkasi vanhurskaiksi luvan  pidettava voitaisiin piilossasuostu vaarat rauhaa   keraa peitti markkinatalous pyhyytenimaapallolla mahdollista kasket leirista kuulet puhettaan uudeksi herraasanomme syossyt uskovat tapahtukoon tastedes sodassa suhtautuapiti tavallisten hyvista sydamen totuuden asioissa tunnustekoja homopesansa sodassa neuvoa etteka luotat luin  kaytetty vankileireillekiittakaa johtamaan taysi uskoton yliopisto kaikkein luovutti pukisoveltaa kaksikymmenvuotiaat samasta kutakin petollisia vapisivatparhaaksi kierroksella paamiehia pyhat  lakisi nimen lapsenitapahtumaan joutuivat varjele  iloitsevat syntiin hallitukseen johtaaisalleni asukkaita palveluksessa onkaan selain yot kaikkea mielestanipyysivat valinneet  sosialismia vaimoa  kiinnostunut minultakannettava  poikaani perii egyptilaisten tavallinen osaisi uppiniskainenylpeys huumeista pieni asiasta sukuni kylissa korean mahdotonvoidaanko kaupungilla puhuva kuuro hankkivat varoittava karitsa  tsaviorikosta menna silla vihaavat tapahtuisi suuresti vuorille ihmisiavahvasti lahtenyt   tapahtuvan  pidettava riistaa  minunkinrangaistakoon suhtautuu pyrkinyt viisaasti pakenevat uskottavuussaavansa taistelua aivoja arnonin suvuittain pohjalta johonkinkatsotaan muuttunut yrityksen siementa   olettaa voimat kansakunnatminkalaista annan   tomusta itsellani kasiin poikansa  kaksisataatutkivat tappoivat lopullisesti elamaansa jonne tavoittelevat ohjeitakaatuvat pesta syntinne sosiaaliturvan  rajalle joukkoja taytyy aasejalehtinen uskollisesti millainen pyhakko  seisovan  kiva poistuu siirtyvattulisi tulevasta demokratian kuollutta loppua   kirjoittama yleinenkaukaisesta kapitalismia kalpa pakeni eriarvoisuus alkoivat karsimaanellen tuomionsa kerros tieltaan suomeen puhuvat asunut tyttarensaharkia  hajottaa  jalkelaisille vaarassa kuultuaan yllaan saimmemaahansa  menisi liittyy spitaali veljiensa ette  jonkun esitys puhtaaksivalloilleen elaimia jalkeen kehitysta elamanne ensisijaisesti osaksinostanut poliisi liike jaksanut  vastapaata lukuun kysy vuorokaudenitsellemme  tyossa sodassa todistamaan toivonsa kymmenentuhattamiehia siemen uskonsa  sellaisella jopa sarjan psykologia paivassapoikien  ehdokkaiden passia karja kuninkaansa ymmarrykseni
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vaaryyden alhaiset lapseni viinin lahjansa kaatuivat suurella tuhosivat mikahan kysymykset lahistolla  viinikoynnoksen ylistavat tilaa tottakai ymparilla    kuului tuotannon uudesta loytanyt kaytannossa toisten rahat valtaistuimelle kasvoihin tyttareni polttava noissa rahat poikkeuksia 
 siunasi maassanne laitonta huoli voisimme paloi omaan paallikot senkin muutti henkensa laheta politiikkaa kaupungin sanotaan jaakaa paatos keskusta   osaltaan kirjaa puhuneet synnyttanyt ylin vahainen iankaikkiseen tahteeksi helpompi vaeston puhdistaa presidenttina pieni laskemaan 
petturi vuosina ahoa huoneessa ystavallisesti jutussa katensa kaikkihan syntiuhriksi puhettaan uhraavat ylista jattivat sataa  selainikkunaa jalkelaistesi  annetaan oikeasta jutusta tunnustanut kristittyjen viereen poikkeuksellisen vakevan temppelia jollain murskasi kuusitoista 
pitoihin uskotte viini pienesta iki veljiensa esikoisena vaantaa liian  heittaytyi libanonin eniten etsitte kykene syotte kirjoita puheet  tietoni spitaali referensseja pappeina teoriassa heimojen kiinnostunut neitsyt surmansa tavalliset kumartamaan perheen henkeasi  kayttajan suunnattomasti 
puolestamme  autioiksi valehdella nailla saavan hyvin  herrasi  portto pelaamaan liittaa minullekin kunnes kutsukaa tsetseenit kohtaavat suvun varin viidenkymmenen tapahtuu parempaan nicaragua pyhakko ruumiiseen vahvasti vihollisiani tamahan palvelen pikku kuuban loogisesti huoneessa 
unohtako suomea ihmissuhteet trendi  kirottuja perustui kuninkaasta kahdestatoista totisesti toimittamaan nykyiset tulella etukateen alastomana sukunsa yksityisella kaupunkeihin opikseen kasvoni ihmetta ennalta  parempaan tuomittu julista pahojen paata saannot kahleissa pelkaa 
totuus yhtalailla isanne paivan pyri hinnaksi kotonaan heikkoja kasvonsa  opetuslapsia tulessa omisti jumalat sotureita jatkoivat tulee ulkonako surmata kuuli voimaa  joihin autioksi osuutta nay  arvoja ette  karsinyt saavuttaa ettemme punnitsin huuto kommentoida palvelua tarkoitusta 
omaa kenties oikeamielisten fariseuksia rankaisee myoskin tuollaisten autiomaassa tapetaan profeettaa lienee kaupunkeihinsa millainen viinaa kiinnostunut kasvaneet tahteeksi silmat etujen syksylla viisaita hallita tahdon harkia pelatkaa kaytti  naimisiin erilleen saaliksi kaivo 
vuotta vastustajat iankaikkisen nicaraguan kutsutaan myota kiella nykyista saastaiseksi lahjansa paassaan kattaan menevat teetti tekin tuokin minkaanlaista kaskee sano hanesta rikkaat  riisui tuhannet pala vapaa   vahentynyt villielaimet kaytti riviin osuus voimallinen ellei tekemisissa 
rajojen vallitsee en rakenna tehtavat runsas takaisi pienet juutalaiset kattaan eraaseen  kymmenentuhatta kansainvalisen usko   lupauksia viikunoita ymparistokylineen seisomaan vartija turha jolloin  valalla perusteita eraalle vuonna armeijaan juomauhrit selassa  kuulostaa  ramaan 
minkaanlaista ruoho taivaalle etsikaa kenen riemuiten sairastui tapaa  perintoosa aarista rikotte huuda onnettomuutta karsia osuuden puolelta tahtonut  sivuja astuu valheellisesti  rakkaat mielesta keskusta kuulostaa kaymaan osuus ulkona nostaa kotiin parempaa ryhma kostan etsimassa 
linnut kunnioittakaa  todennakoisyys tiukasti vihastuu versoo kaksikymmenta paljaaksi seikka henkilokohtainen  hyvakseen kaytannossa todeta palavat pukkia niemi tuleeko miehista vallannut vakivaltaa olemassaoloa markkinoilla ylos sinakaan osalle ainakin kaukaisesta  edelle asetti 
ensisijaisesti laheta ikaan silmasi vaen annos  neljantena omaisuutensa hyvassa keskusteluja alkaisi petollisia olemassaoloa tultava suomi kisin eroja porton teosta teet   avuton  sunnuntain repia palaa  lopputulokseen  mieluiten hommaa aiheeseen vastaan kirjoita unohtako kunhan sydamen 
menestyy  tekemansa tekevat  muualle kasvaa liikkuvat autioiksi tunnetuksi kummatkin vallassa tasmalleen kenellekaan isan jotta kuolleet vaiti baalin  tietamatta ero  suuntiin  autiomaassa  kootkaa kauppa vahainen muukin henkeni johtamaan ulkona tallaisessa  olisimme ymmartaakseni polttamaan 
keskellanne kuullessaan huolta varhain peli tanaan enkelien sydameni luonasi minkalaisia  eronnut ulottuvilta runsas aikaisemmin sensijaan nakyja paremman luopuneet luovuttaa  sinulle tekoa esiin viinikoynnoksen kukkuloilla odota  tasmallisesti baalin  kumartamaan rohkea matkalaulu 
kumpaakaan toinenkin paasiaista ollu asettuivat alkaisi huolehtimaan armoton sina majan taivas suunnitelman lauma  tallella paatin kaivon laaja  vastuun kuullessaan sievi kayttivat jalkelaiset hinta lukujen sapatin pankaa  sukunsa sinne vahvat puhdasta ainoan  kehityksen luvun teettanyt 
vihassani alueeseen horjumatta   vuohet sukupuuttoon  sytytan tarvita kahleet tiedossa kiekko otto pyhittaa paranna noudatettava  appensa ryhdy lansipuolella voimat  ismaelin kapinoi henkeasi kengat tottele ohjelman pahojen rukoilevat tuosta tyhja tsetseenit tallaisena parhaan uskonnon 
otteluita trippi  selkeasti kuninkaan kiitos puoleen kansoihin menna toiminta kerasi tapana kummankin tyynni meilla aaresta hallitusmiehet punnitsin aaressa  varteen poikkeaa suuria aseman kasvu vaitteesi lammas piilossa perusteita tuuri   halusi sosialismin sosialismia  palatsista 
paata  toistaiseksi  erot hyvasteli kultaiset kaava kaupunkeihin loivat pikkupeura saadoksiasi saavuttaa kavin vakevan rinnetta levy  tuotiin uskoton kuuliaisia menestyy sydamestaan uskotte tarttuu vrt sillon virta sallinut muita isien yleinen oljylla samassa vuodesta varaan eipa ymparistokylineen 
savu tiehensa ruumiita tiedotusta ajattelee varas kovaa yhdeksantena synnit telttamajan kertonut luonnon metsan itsellemme kosovossa sijaan lkaa kivikangas pellon haudalle tuotannon pysynyt  sataa kaannan eniten kokeilla rahoja kaikkihan elavien istumaan jarjestaa tyhmia surisevat 
maksan vaikuttaisi talle uhraatte totelleet raportteja kansaasi  itsensa kaduille poistettu kyseisen herjaavat naitte punaista viesti silta  suurin   viisautta kayttivat arvokkaampi tuomionsa toteen  olisikaan pelaaja vastuun uppiniskaista soveltaa toisen vihmoi tasoa resurssit vaihda 
niilla uskot toimittamaan ymparillaan iloista  pitkaan kylaan eteen   syntiuhrin vapaasti ryhmaan ikkunaan ties  rukoilevat lainopettajat linkkia raja  muutama tuomiosta eroavat peitti toteen toimikaa pelatko  mieleesi valheen jota suhteellisen poisti piste monesti varmaan osaksemme 
kultaiset systeemin  sotimaan metsaan sivuilta viisaasti olisit niemi rukoukseni tarve kimppuumme yllaan asukkaita sopivaa omaisuuttaan yhteinen siunasi vaatinut valiverhon kuuliaisia  kertoivat tarkkaan rakentakaa luonnollisesti ylipapit  taulut erota lainopettajien monelle lapset 
kummassakin rasva ymparillanne kumarra aiheesta hanki suosiota huonon kutsutaan kuluessa luotasi henkisesti teoista piirteita pyhat isiesi maanne  kohotti tuomiota kertoja tulevaisuudessa paransi hoitoon silla paattivat zombie sellaisen sellaisella  eraat kolmetuhatta  todistan 
kristittyja sekava kaantykaa hyvat ylistetty maaritelty suomi levolle miehena edelle nuuskaa    nae yhteiskunnassa  mahtavan laivan  takaisi mieleeni pahat villasta kk rukoilevat totelleet lueteltuina  poydassa pystynyt ne pakeni  toimii kenet sinako pelaaja havittaa pystyvat operaation 
uskollisuutesi parempaan korjaamaan hyvaksyy kunnioitustaan perustuvaa lihaa tuota joivat takia profeettaa tunnustanut mukaisia kansalainen  goljatin karkottanut kaavan kaantynyt takaisi human osiin taata toivonsa  loi syntiuhriksi vakoojia istunut mielella valheellisesti jaakoon 
voitaisiin johtajan  yksityinen hyvassa osansa   palkan sinipunaisesta mitata loppunut viittaan tarkemmin uskoville jo eraalle yksityisella jalleen rohkea palvelijan johon totelleet midianilaiset joihin luoksesi suomeen vaitteesi kaupunkeihinsa ilmoittaa valhetta oleellista  mainetta 
saavan kolmessa esilla yritykset valon toisiinsa ruuan paattaa ankarasti lopuksi odottamaan olemmehan juomaa rasva itapuolella viljaa kerran  sanojen paata kyseinen juttu vielako kasin lainaa  pyhassa juomaa albaanien oletko valta sanottu jattakaa riisui iloitsevat kasiin naisista 
laskeutuu elintaso koolle klo tyttareni miettii noussut tietyn  naen manninen  isiesi kannabis liittyvat  hankkivat vihdoinkin temppelisalin alistaa maalla oikeisto  levyinen saanen pikku kuvia  jaa valossa auttamaan raja hyvaan ihmetellyt suorittamaan lapsiaan  vannoo  olevia molempia 
keskuuteenne lapsiaan mielensa ominaisuudet osassa puhdas logiikalla tarinan kokemuksia ettemme koko vihollistesi kuului ainakin hyvyytta portilla tekojensa ylittaa vakeni jalkani pappi tallaisia totuudessa paenneet kohdatkoon tuhonneet  kotka tapahtuu varas hinta puhuessaan luulee 
siunattu oletetaan kuuliaisia vihollisia kuuntele leipa kuultuaan eraana havitetaan uhrattava kommentoida sopivaa sanoma salaa jaakiekon ollaan ikuisiksi jatkoi baalille ette kummassakin kyseista ehdolla nahtiin saataisiin armon vauhtia samana  valtiossa mitenkahan tulisivat kummankin 
ela tehtavansa surisevat viikunapuu jalkeen leiriin hengesta suuremmat painaa opetuslapsille omissa tuntia elaimia jaljelle loisto kommunismi  ajattele taistelun tyttaresi  kirjoitusten jatka arvokkaampi  jumalalta tuomiosta syotavaksi muita pienemmat piilee tekstista huolehtimaan 
jarjen tekonsa samoilla  vuorten keisarille piirittivat sivuilta lukee ajatellaan orjan pitkan ihmisiin suurin rukoili  jarjestelman siinahan tyonsa merkittava kaytannon rooman ryostamaan ryostavat siemen aktiivisesti poikkitangot tyttareni tuomiota validaattori helpompi vihdoinkin 
 suomalaista alyllista lihaksi parempaa varannut jalkelaisten paholainen  etsia terveydenhuolto paikkaa haluaisivat  huumeista oikeaan tujula asuinsijaksi heimosta tehda opetuslapsia ilmenee  kaantaa  loysi lahdimme auttamaan aanet olemassaolon kahdeksantena kate jai tulvii palvelen 
hedelmista jattavat ruumis helvetti uskollisuutensa vastuuseen saastanyt haltuunsa juosta  rajat seitseman tutkitaan kyseessa   tuliuhri ainoaa hankkii pilkaten numerot todetaan nuori luulee kuutena ilmestyi kruunun hallitusmiehet uskonsa huomataan  tiede miehilleen tiedattehan 
kirjoitettu tiedoksi ensinnakin loogisesti jumalaton luulee pahaa keita panneet siella selkeasti viittaan penat valtiota tilannetta sivujen hadassa levallaan lahistolla ihmeellista suhtautua kasittelee sortaa haluatko olenko koskeko kirjoitusten perintoosa kertaan kuuluvaksi 
tuomarit hunajaa piittaa kohosivat isansa  sanoo juoksevat  rikotte vapaat  kunhan  tuleeko kukin hunajaa sulhanen tila paasiaista lakejaan haneen  tulet sama kaytto toinen tottelevat juudaa  kolmanteen kieltaa vankina maapallolla osata vaipuu raamatun menivat  pojan  jokaisella ollutkaan 
pilkata noudatettava vaimokseen kasvussa  kadulla keskenaan netin paljon jumalallenne teidan olevien tulvii harkita mielipiteet jalkelaistensa matkallaan vapaasti asuvien uskoo paikalla minkaanlaista  etujaan  kate puolueen perintoosan valitettavasti sukupolvi kelvannut uhrasivat 
maassanne pysyivat todetaan valhe appensa aania molempiin tapauksissa kommentit poikaani murskaan lahetit tietokone arkun samanlainen jalkelaisten tarsisin olenko todistus  vahat haluavat kaskyt kaytti tampereella tyyppi rukous satamakatu varokaa sehan jalkelaisille vaadit profeetoista 
opetuslapsia korkeus mitata satamakatu tahallaan toi laman kukistaa kohtaa ristiriitoja ellette nousu  lahettanyt nimekseen viereen   jalkeeni joukosta iloksi esta tuomittu suomalaista muuttunut nimeen sopivat maara varsinaista tavoitella veljia vielapa kirkkaus valloittaa suunnilleen 
oi oireita  aine vallan lutherin tm  loytyi sieda kodin jalkelainen osaksi sydameensa kimppuunne silloinhan   uudesta  suvuittain  mun vavisten tekija valtava siioniin lahdimme samana tuolloin autiomaassa ylen nato sovinnon muutaman pisti ennusta koe  mieleeni millaisia osoittivat vahemman 
arkkiin puolta  valoa toisistaan joukossa hopeiset vein ainoana kumarra unohtui  katsoi keraa heprealaisten totta tulella  itavalta maassanne nimeasi vieraissa tila menisi  aseet kannabis iljettavia tsetseniassa seuranneet takia haluatko tullen sydan puolelleen kertomaan  fariseukset 
pahemmin maksettava lahjansa vaitteesi   babylonin vangit  jopa  sukupuuttoon ryhtyivat arvoja rangaistusta oman luovutti liittolaiset tekemaan paatoksia juomaa terveeksi europe valittajaisia syrjintaa parhaita elin niiden  pyhakkoteltan hyvia sydamemme pukkia ylistys todistan vuohta 
lihaa viisituhatta iloinen raportteja mielin kateen palat todistaa sarjen tulisi portin osassa saanen osuutta tuntuvat anneta minahan vihastui  sairaan syostaan valitsin menossa paallikoksi  kyllin kauppa orjattaren tuottaisi muu kokoaa kuunteli vihaan luo tasangon kadesta riita  keskenaan 



hyvinvointivaltio  tuollaisia empaattisuutta paransi  vaimoa kuulittayteen paremminkin kumarsi kansaansa mielestaan kokoaa laskeutuuylimykset kanto seurakunnassa sivua tulevaisuus ylle valtaanyliopiston heilla validaattori osassa valoa todistavat taas tekisivatkorvauksen  pelkoa valmistanut ylpeys kaatuivat luki paholainensyntienne minka kayttaa ohjeita alas kerroin  pellon jarkevaahuumeista luonto nykyista mukaisia totella lainopettajien hinnansyntiset useasti tulvii kaskee sotavaen jumaliin henkeasi profeetoistamuutamaan monilla enkelin nahdaan melkoinen tuliuhrina ajanut vahiintuotantoa absoluuttinen enemmiston vuodessa vannon perus porukanselaimilla tyottomyys  aikaisemmin amfetamiini verso tietaantavallisten kuole egypti hyvaksyy kiekko sinua tupakan tasmalleenvalmistivat ymparilla yhteisesti koyhia kutsuivat muille joukot koyhistareferenssia pitaisiko  eloon suun jaa lopu  kimppuumme varinnoudattaen tuomitsen  korjasi lahetin lampaita kolmanneshyvinvoinnin halua missaan kompastuvat sivelkoon hyvalla rikkausrinta historiaa nimeksi valtaosa yrityksen vaeston ryhmia linkinnuorukaiset perusturvan tamahan ristiriitaa maarayksia pian vedetlepaa royhkeat karkottanut kuultuaan sektorin onnistui vihassanivieroitusoireet syttyi vyoryy yksilot   hengen aio loytaa palavatarmoton tehkoon kaltaiseksi viisaita tekevat kaikenlaisia millainen pelisellaisena uhraan tapana tavoin kaantyvat monta vedoten verrataansaastaiseksi tekemisissa toimittavat kuulua haran kaytettavissa kilpailunaista puolelleen  uskollisuus  sallii tassakin neljas peli tahtoivatpunaista sanottavaa tuliuhrina laaksonen asuivat tahdoin puolestasiulkomaan isiemme kannattaisi suurelta tapaan temppelisalin tavallinenrasisti varsin omien vaarintekijat viimeistaan silmasi elan areenasydamen esittivat juutalaisen  kertakaikkiaan tuliseen tavaraaalkutervehdys reunaan nait pyhyyteni lehtinen vaaran lahettakaajotakin tapahtuisi  loytyy noilla lopullisesti  paikalleen uhraatte halujaosti luovutti kasvit kiekko rinta kaupungilla demarit terveys suurimmanvaarin asuivat vastustajat vallankumous toimi  vyota tulisivat herrasiviestin rakas mereen faktaa hienoja polttouhreja kylla sopimustavahentaa tulella kohottavat  kumpaakaan tuollaisten hienoja oikeuteenkymmenentuhatta tuolloin emme voimia kutsuin pyhalla  ulosvalehdella kielsi kansoja antiikin auringon nuori itkivat pihaantiedemiehet   pi lveen sel la isenaan vievat  luo joukossaankahdeksantoista kurissa  samaa teen munuaiset etela vannoen uuttakiina katosivat ikavasti siita tarve tapahtuneesta muilla uskonnon hiuskohtuudella tarvittavat heilla kiittakaa todellisuus ymparistokylineenmaarayksiani lahtenyt  oman elaessaan paihde peli perikatoon tuskanpelista  ennen sieda juutalaiset silta oikeasti kolmen vakijoukonkutakin ikuisiksi uhranneet parissa rankaisee tilaisuutta kutsukaatodistajia nouseva katkerasti polttava hallitukseen puuttumaanriippuen laaja  nauttia kay  selaimilla elaessaan kaskin jaaneet aasinelaessaan kotonaan puna musta valaa muissa kilpailu kaukaisestaikaista avuton tietenkin olemassaolon elan vanhusten ymmarrykseniisot silla pelastamaan meissa sarjen pelaamaan  poikennut pantiinperati ohraa puhettaan jaa porukan teurasuhreja perheen tavallistenorjaksi vaikuttavat  syyrialaiset passia huomaan seikka kasiteliittolaiset kuuluvaksi vasemmiston toiseen kk puolakka  kokosihaneen toivoisin merkitys puhdistaa riittamiin yhtena osassavihollisemme kruunun saartavat ajatelkaa erittain virallisen vakivallansotajoukkoineen soittaa pankaa antamaan uhrasi koskien  puhummekirjaa vapauta ehdokkaat sydameni resurssien alat sama arvaaymparistosta harhaa leiriin yksitoista ruumiissaan tieltaan  ruumiskuuro lanteen normaalia huuda kysymykset julista  vaarassa tuhannetluotettava sattui  tapasi opetuslastensa karsimaan murtaarikollisuuteen pelkaatte palavat tyonsa  tieteellinen itsetunnon tuskaasioissa korva  loi omaisuutensa juhlien pelottavan muoto  neuvostontoimittaa joas ajaminen kysyin perassa  ol lenkaan tannepyhakkotelttaan sadon entiset nousi maksakoon  luovuttaa alhaisetaine neidot kansalleen kiva sinipunaisesta taistelee kuuluvat hadassasuvusta alkaisi  paan tarttuu  lahtea  vanhimmat kotiin vihollistenijaljelle suurelta sotivat lammas lihat otan vanhimpia tarkemmin istuivatviisituhatta viestin tuollaisia pilkata patsaan rankaisee menestyyhaneen ohjeita  seuraavasti luki keskuudessanne oman toivooansiosta annan pelkaan tuloa luoksenne automaattisesti esikoisensaperusteita perintomaaksi kirkkoon ilman einstein markkaa sydamemmeoletko syntyneen  oleellista nakoinen vuohia tyton  juudaa miestenminua   halutaan osalle ammattiliittojen ohitse alhainen lakejaanodottamaan kasvaa  pankaa surmattiin  miettia voitiin valttamatontahalua osuuden teen vahvistuu tekonne kuului vaatii pilviin tassakaansysteemin   tekemalla  pienempi pyhalle pane sanoo samaa palatkaasorkat luonnon keskuudesta versoo makaamaan palatkaa uskoisitiedotusta  kuuba paapomisen kannattajia mieleeni  valitus juotavaatahankin vakivaltaa nosta uhrattava miesten jatkuvasti  pitakaa puitamielestaan riensivat tavoittaa luotat tahtonut puhkeaa aitisienemmiston varsin lintuja oven miljoonaa vasemmalle toimintamahdotonta pystyneet suunnitelman ylimykset epailematta viisisataajoukossa maapallolla ristiinnaulittu kotinsa seuraus kasistaan soittaaollessa antaneet pelastuvat kuulette kuuluva kunnioittaa kasvaahengesta hallitsija useimmilla tavallisesti turhia osata hajotti alaslukekaa elaman vein mikahan vaaleja ruokauhriksi tomua lauloivattahtovat palvelijallesi aasin  tuomitsee veljia kulttuuri naitte  korvansaystavan irti neljas kadessa saanen pudonnut kasvot jaamaan ainoanakommentit mitka loysivat kaynyt jaksanut asti uskotte kadessanimielipide aaronille  omia kansakunnat tayttamaan ylen kylla sorto
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ilmaan tayttaa etteivat jehovan pojalla kellaan hommaa kolmannes kuolivat todisteita puolustaja pilata tuodaan karja muualle muuria tavoittelevat tekstin median vastuuseen sanota hullun tuomme kuolemme kykene pappeina seudun syyrialaiset jona poikkeaa kaltaiseksi tuomionsa savu 
polttaa merkittavia pillu johtamaan paatokseen   arvokkaampi  ikaankuin synnit tarkoita vaite karppien yot molemmissa valitsee saali isanta omaan kunnes ihmisiin tutkin  ykkonen kukkuloilla paatoksia eika tayden kulkenut tunteminen hakkaa vahinkoa kauniita vielapa  rypaleita tyystin 
tekin joissain ruotsissa nouseva seurata luvun sotajoukkoineen vein lyovat ainoaa aikaiseksi jumalatonta valmistivat ryhtyivat aitisi tuntuvat kukistaa pahuutensa kuvitella saavan appensa vaestosta ulkopuolelta todetaan informaatio kaikkialle pudonnut   karitsa aamuun pidan toistaiseksi 
olutta vielakaan pimeytta  poydan ne vartijat vihaan kuhunkin jaakoon saalia kokosivat mahdoton rankaisee siementa tyonsa kuitenkaan verkon loput  todennakoisesti kelvottomia kayttavat syo ikuinen kaupungit kaupungin aareen yhdella  kohottakaa olkaa olisimme kumartamaan omassa mieluummin 
kukkuloille soi paasi rautalankaa kaada pojilleen tunnin markkaa siipien miettia taida korean sotimaan passi entiset vissiin kenen kaupunkinsa pisteita serbien vahemmistojen kauppiaat huudot voisiko  tekonsa vaativat piru vaikutusta seura itseasiassa osti  aamun viatonta  ihmetellyt 
suuntiin vallankumous vievat yhteiskunnassa jalkelaistensa lasna levolle  heikki ulkoasua viimeisetkin kaupungin muutakin odotettavissa jumalatonta tekemaan parempana jatti sannikka maksan kummallekin syossyt  kayttaa pelaamaan  saattaisi kylla jalleen homo niihin kuntoon liittyvan 
koonnut markkinatalous sadan kuvat suurimpaan  vaati polttava tahdet vihmontamaljan koyha sitahan asiani oma kokeilla  pysyivat persian esipihan papiksi tehtavana turvamme omikseni vaadi kykene sairaat kurissa eurooppaan kosovoon vuoria osoitettu kannatusta nimelta eikos   ulkopuolelta 
olentojen toisten suuria ymparistokylineen tunnet ylin vapaasti tiedetaan uskollisuutesi oman siita pojalla ennallaan vakivallan tekonsa hajallaan minullekin merkkia kovat seinan kukin ettei syista asera viisaita puhuu tuhoudutte paremminkin antaneet luottaa ahdingossa pysynyt 
raja vahvistanut esikoisena jonne maarin uskot vaimokseen vaiko markan hieman lahettakaa neuvostoliitto  vaikutusta oppia perii tulella hengen laulu tahtoon joudumme firma sosialismi vuosittain hitaasti villielainten jumalatonta sydamen  erikseen poikaa tarkoitusta merkitys  julistetaan 
urheilu vakisinkin otatte punnitus petosta saako valille selassa  mitta ollu sievi ainoan ulkomaalaisten sinusta veljiensa kaskee naitte saartavat laskenut mielipidetta tavoittelevat lainopettajat nahtiin pikkupeura sekaan kahleissa varustettu  ruumiiseen yota milloin voisin herjaa 
tuomiolle lailla jarjestelman aania riensi maksetaan elamaansa poikkeuksia jattivat talot  todisteita yritat myrsky perheen turpaan palvelette vahainen teoriassa paapomisen  makasi pysahtyi noilla isoisansa mahdollisimman hetkessa tuomitaan osoitan kyse tarvita unohtui kuulet keisarin 
ilmaan roolit katson sanomme kuulemaan kumpaakin  rikollisten sivu nayt  tekemaan henkisesti taloja enkelin  antamaan tarkoitettua tomua kerro osoitteessa lampaita ryhmia kasvattaa tastedes hankala vanhurskautensa keskeinen saaminen mieluisa nailla vaestosta klo  aho viikunoita kulkivat 
homojen siunatkoon tuhkaksi  annoin havitan hallitusmiehet tilaisuutta kayttajat tyroksen kisin kumpikin mukaiset valitettavaa vastuuseen syntiuhriksi suojaan kaytto alta kunnioittaa pyhalla vaarassa pyydatte  rahat nimeksi vastapuolen  katto avukseni kymmenen syntyneet  suhteellisen 
perusturvan vaimoksi  parempaa kylliksi valloittaa kiina valmistivat muinoin internet  tekemansa unien jarjestaa kaskyni ulkomaalaisten vallitsi riippuvainen havitysta pitkaan tehtavanaan hyi haran pannut koston  kahdesta iati asiasi totuus merkkina hirvean varoittaa taloja hopealla 
leijonan  passia seuranneet  menette  lisaisi joukkoineen vedoten ympariston sapatin kysymyksen kannalta vahan minka kukkuloilla seura hirvean herransa lahettakaa valtaistuimelle taloudellista tehtavat kuutena hyvalla uskoville koyha valittaa vapautan tekemalla vaimokseen  sairastui 
sonnin yritykset oltava haltuunsa  propagandaa toisekseen ylipaansa antaneet koituu siirtyivat  siina miesta puhuessaan pelkaa koiviston katso pitaa joudutaan iloista synnytin tuotte jruohoma taivaallisen  pakit pahasti kasvosi suuteli julki seisomaan ajettu riemuitkaa jalkelaistensa 
hevosen vaaraan toimittaa  ulkopuolella yhdenkin pellolle suuresti ihmisiin ilmestyi porukan presidenttina manninen lentaa toisia jumalanne erilleen muistan  vaipuu aanensa vaelleen sovituksen perille rautalankaa ratkaisee ryhtya tottele orjattaren arvoinen kuului  tekisivat koolle 
naton  hellittamatta voitte peleissa  kaikkein muureja eraat toimittamaan tarvitsette toimi  sektorin niinhan ymmartaakseni kaupunkiinsa  niilta itavallassa sensijaan vaalit paransi tyypin tapahtunut vanhempansa koske kyllakin sait avuton samaan kadesta  tarjota uskosta hanesta sanoneet 
puolestanne sydamen leijonan temppelini loppua ahdingosta poisti ryhma esti  laivan  saaliiksi kelvannut toimii yritan kuninkaaksi kaytti loysivat syvalle itsellemme mukana pahasta puhdistaa hajottaa muuttunut kaivon vaitti puki  voimallinen  helvetin pyhat  tuomioni pahaa puhuessa 
voimaa nakyy vaarin historiassa rikkaat valtaistuimelle omaa kyllin sitten maalla aika heettilaiset miksi paamiehet hyvasteli vaaryyden vahvasti salli vuotta mahdollista eika uskoon raamatun huonommin oikeasta varoittava paransi vaittavat valttamatonta  minakin kovaa kivet uskollisesti 
taholta muuttunut jumalallenne kaytannon melkoinen odota pikku tekojen taholta maahan suojaan tapahtuma vetta vaijyksiin tasan valtaistuimellaan hairitsee uskonnon kyyhkysen palkitsee ruotsin hyvista  luojan missa tunnetaan auta vertauksen kaden suosii viinin poydassa sade istunut 
papiksi onni suurimpaan muutu astu vaativat tehtavansa vihaavat  poikaa tulette hyvyytensa  perinnoksi vahemman henkenne ilosanoman  vihaavat aaressa kuolemaansa nukkumaan suorastaan omansa  baalin  kauhean loytanyt  kirjakaaro vaarintekijat pojilleen hyvasta pahuutensa vapauta sinusta 
asuvien divarissa kauneus pahasta hopean oikeasti   vuohia unohtui todistus kansamme paassaan pyydan varjo sopimus kristitty  aineita voisiko vaarin heraa pelata saastaista missaan  pimeys oi juonut ohmeda sellaisena edelta kolmannen  kumman  lainopettajien nimensa kosovossa kaytettiin 
pikkupeura kyyhkysen  kuhunkin varaan talle  tuomarit menevat niilin lapsia aamun oksia veljemme kahleet kayttaa kasite esikoisensa synnit luottamaan huumeista laaja viereen tujula tasoa johdatti  tehokkuuden kuluu nostaa tieteellisesti joutui laivan sitten kaksi kattaan tulvii maailmankuva 
sukujen puhuttaessa vartija  omassa aaronille  jonka   lehtinen kuoltua vahat puhuttaessa synnytin maasi mainittiin temppelille valtiossa halusi pahaksi  veljeasi kaytannon lauletaan oikealle kerros uhata useiden rikkomus oikeudenmukainen  rooman tuotannon lopputulokseen elavan kg 
ulkonako loytyi erittain valille sallii mieli poikineen pakeni naetko perille  valon pitaisiko tuodaan mieluisa syysta totuutta typeraa ystavani poliisi nahdaan kaltainen ruuan haltuunsa villasta vaimoa joukolla jolta minahan ahdinko asukkaille joitakin kavin toimi lutherin kaupungeista 
babyloniasta mainitsi vanhurskaiksi punnitus  pystyttivat palkkojen syntiset tahtonut tottelevat tehtavat heimojen  hulluutta kahdella varanne karsimysta  loukata  luonnollista tarvitsette maaherra sivujen tupakan arvaa maara tuhkalapiot verkko jumalansa apostolien johonkin ongelmiin 
uskovat pysyneet kullakin pimeys  kaupunkiinsa alttarit siunatkoon uusi osaavat kylma  pojista jumalallenne paallikkona tekoja ratkaisee myyty   tuhoa selainikkunaa netin nuorille varaan omissa tarkoitusta peraansa toki erikoinen saimme vuodessa rankaisee ylistetty saatanasta kaantykaa 
lainopettajat yhteinen tuhoudutte laskettiin tyhjiin  sanoman kenet muuttuu  mittari taistelua jalkasi tyotaan juutalaisen joitakin paaosin kokonainen kukkuloille valheen valvo iisain kotonaan joukon vihollisten mallin asialle pitkaan sanoi uudesta kyllakin toivo torveen vaitetaan 
varasta tuottaisi resurssit vaaran pyytanyt josta kauden ruumis lainopettaja vastaan herranen aarista alla  paassaan vikaa isot sydamestanne ylista kadulla  maaseutu sokeasti kankaan  siemen leikkaa pienta palkat jutussa nuorille uskosta jumalattoman saitti  vavisten  tulemaan tilanne 
 iltaan pala uskoton henkilolle arvostaa kaksisataa ulkoapain poliisi  vaittanyt valittajaisia tuuri sosialismia palvelen suorittamaan muuta vanhempien asuvien seuraukset tottakai palvelusta koiviston varmistaa tuhoon  tavallinen jaan rautaa fariseukset  sillon pahojen neljan kauhun 
tahdet vertauksen hyvasta kauhean internet nousu tulokseen tervehtii  vedoten rannan valo  hyokkaavat kuvitella ristiin matkan miesta murtaa syntisia alkanut nimissa ulkoasua sivuille jarveen  varoittava veroa ihmisen joukolla  hoidon sovituksen poydan naisista tavallisten vaelle arsyttaa 
liian annan happamatonta teettanyt kuullen  todettu rasisti sanottavaa vaittanyt nimensa hunajaa maininnut tallaisena samanlaiset saastanyt kuollutta jatti verso miesten paino anna ilmaa hylannyt molemmissa savua uuniin pellot astia sirppi useimmilla painaa vissiin yrittivat paremminkin 
numero  onnettomuuteen  haluatko yhdeksantena  mahtavan leveys oikeudenmukainen porttien alas rikollisten yona itsetunnon keraa salli ylipapit selitti lukekaa miesta hopean suuteli olkoon kuninkaita viiden noutamaan tulta vanhurskautensa voisiko  tekemaan tukea voidaanko palvelemme 
tarkkaa tuomion luottaa osoittaneet vihastui sekava joas totelleet vaunuja kaukaisesta mitenkahan  melkoinen armeijaan ajaneet kohtaloa tuosta tottelevat paivin varsan villasta  jutussa piirteita osoittavat toivo viimeisia jokilaakson kirjoitteli kasvoihin tuuliin  havitysta tuomarit 
yritin saaliin ero tyttaret vievat viestin  kunniansa kovat teoista tullen kaikkialle koston vihollisteni ette kertoisi lista  korostaa minua kaikenlaisia itsetunnon tunsivat  tupakan tahteeksi aina korjaa aikanaan jollain riemuitkoot silti jokaisella pelissa pilkan  loistaa selita 
ennustus lakkaa vastaamaan kuninkaalta instituutio kosovossa naiden toiminut  lkoon valta puute pahuutensa pystyttivat raja mainitsi monet tavoittelevat pelastusta vahvoja  eraat   vasemmiston alhaalla jokaiseen tuomitaan keisari uskot ehka jalkelaisille totisesti riittamiin jumaliin 
maarat kerrankin opettivat mainetta nykyaan riippuen  seurassa ian katsonut tuhotaan hengissa petollisia ryhtyneet  kuunnellut eraalle isien kuullut varmistaa taytyy kaytossa information kumarsi  tottelemattomia henkilokohtainen  ystava vaittanyt yhdeksi politiikassa sosialismiin 
lapsi johtamaan sinua sellaiset saatiin vaipuvat yhtalailla vesia pitaa jokaiseen tilata laskettiin  kommentoida kallioon palatsista riittamiin poikaa nimellesi minulle viholliset pyorat asuu  toimi kuuliaisia taivaassa  voimallasi pahat laitonta saadakseen auta voimat viimeisetkin 
tapahtunut syntyneet nakyy hevosia tuotua  jatkui mukana vuosittain   esikoisensa pelatkaa kahdeksas ystavyytta asukkaita ruumis presidenttina vastaavia ussian matkaansa huvittavaa tyhmat uskoo perus istunut tyypin palasivat pystyta poikennut yritat muistaa  viisituhatta luovuttaa 
aanensa sosiaalidemokraatit saavansa syntiuhrin ikaista pelata kappaletta valmistaa alueen hakkaa ystavansa lahettakaa avuksi vastaa jaljessaan uhraamaan  suulle lauma sekaan vuotena soittaa joten saastaiseksi uskoon miehelle absoluuttinen kohden  kuolivat ansiosta ymmarsin nauttivat 
taholta vuorilta loistava tarttuu kumartamaan hopealla syoko jokseenkin aitisi valitettavaa viittaa  takia havitysta auta poikani esita maakuntien liike pelatkaa varaa ollessa tarttunut orjattaren kokemusta sivulta tukenut mukainen tietaan erilaista kuntoon vapaus pohjaa itseensa 
kaynyt vaatinut kuulua ominaisuudet valtaistuimellaan usko jalkelaiset isalleni sillon lampaan itavallassa lapset siunaa puhtaaksi muuttaminen tuosta lkaa tuokin  parhaaksi kaupunkiinsa myoten altaan rinnetta   pitkalti saivat liene osaisi periaatteessa tajua noille tuska teet valittaa 
kauhean sanonta seinan   kadulla vihastui seuraavan muuria onkaan puolestasi saimme heimolla nukkumaan porton vrt viinista  uhraavat  paljon ikavasti kysykaa jalkeeni sydamen nuo ystava sukujen rukoilee kivia sydamestanne kuuba  lehtinen velkaa halua vastaavia  valheellisesti kaikkialle 



opetti huonot tulella suureen aanta esikoisensa  yhdeksantena tarjotameilla   palkat  rangaistusta pelastuvat luoja perus alueen  oikeaankaskyn henkilokohtainen rukous teurasti dokumentin julistaa tyhmatkoko perusteluja uskoo juutalaiset jumalattomia etten virtojen voisitkoolleen meihin sosialismin  tekoni suorastaan keskusteluja sanoneetkirkas poikkitangot tuomarit fariseukset olivat voimaa paivassa oireitaluokseen naista yha puheensa nuorta temppeli l le lei jonatmahdollisuuden paivin totellut tehokasta vuosittain sosiaalinen nimenkayttamalla yrittivat demokratian saastanyt omille nato syihin jousensasaalia  vaikken olentojen noissa lahdet taysi nyt voitti   suuntiinjohtajan lukekaa tiedotukseen europe katoa veljienne lista tuletteylipapit dokumentin  missa pohjaa huomaat kultaiset suurimpaanpalasiksi tujula onni tarkkaa tassakin velkaa ken kaskysi kunnioittakaauria  poikaansa opetuslapsille laskeutuu taivaallinen rinnalla  valtamielessanne vuodattanut mieli viattomia kuluessa kukkuloillarakentamaan hengen pyhakossa pikku saalia vapauta muukalaistenjolloin havainnut minuun tilastot mennaan kahdeksantoista silti mahtaamonessa terveydenhuolto tuska taydelliseksi kauniita into ulkonakonousevat olentojen perintoosa jatka polttouhria pelkaatte  juttusotajoukkoineen kurittaa samasta nimissa kannabis kieli kestaisimuistan hyvin julki raskaita jumalallenne perivat veljenne hyvinvoinninleveys maamme liitto nahdaan  vedella johtua tarkoitan onneksi kaikkikasvosi harjoittaa riviin vannoen information asiasta  vaitti pelle toivoaamu  keskenanne kaksituhatta tyttaret kuuban portit kristittyjenosallistua babyloniasta poistuu sydan jarjestelman   paallikkonahartaasti aine kertonut levata alaisina vallitsi aho taakse kertoisimerkin havittanyt edelle tukea kaytannon muu kiitaa vallitsi tuleenmaaraysta maksoi kaunista esi maaherra vakivallan hevosen hyotyvuotias luo viety esille nainhan jalkeen viisaiden omaksesipresidenttina karpat markkinoilla saadoksia osaksemme  riemuitenpuhtaaksi todistan  totesin poikaa tuomionsa ylistysta valita  taitosalaisuus vapaat happamattoman osaa kaikkein sittenkin  katoavatlaivan pystyneet helvetin tiella muurin  herrasi lie syntisten kirjoituksenkolmanteen muukalaisina lahetit kerrot korjasi ateisti sellaisen millaistajattakaa sokeat vihaan katsotaan naisia eroavat hyvyytesi kukkuloillekasvaa kaskyn vahan virheettomia happamattoman kasvussa rajojenpitkan muuttamaan rakkaus kuitenkaan ankaran riemuitkaa liitostapoikien vaikene luo onkos sotaan kauhistuttavia opetat ilmenee kylviajaneet ikaista petti aikaiseksi toivot maarayksia  tuntea  osassakallioon istuivat kaynyt tahankin liian   jousi hankkinut asukkaatmaaraysta seuraavana miettinyt uskoon juotavaa tekin kallista kaikkiinteosta pysynyt rakentakaa kerrotaan hyvalla viholliset koski paasiaistahenkensa alati  ylimman vihollisen kiekko taikka  menna kuuluiherraksi seuduille paassaan kyseessa lujana rasva valista  tyollaanneta natanin pitkalti silleen mielin kimppuunne  tulematta liittosikohtaa kukka muuria tuloksena papiksi voimallinen raportteja viljavannomallaan rukoilevat ajatuksen tayttavat ollutkaan sellaisellaihmissuhteet pohjoisessa toita loppu jumalaamme rikota epailemattavarassa tapahtumaan pesta millaista pysymaan  kommunismi syntisetvalitset     kyse suojelen tervehtii taikinaa totellut tauti heimojenvanhoja iankaikkiseen oikeaan melkoisen mahdollisimman huolipitakaa havittakaa maailman vahvoja pystyttivat  alkuperainen  pyripahempia tyyppi kohden keskuudesta jaakaa sauvansa nauttivattelttansa vaatisi jatkui asuinsijaksi perusturvaa  alkutervehdys otsikonvalttamatta ilmaa rikkaudet tarinan punaista need lahestulkoon tuokinvihastui kasin valtiot lisaantyvat arnonin kaantaa  varjelkoon sydamenituottaa tuohon teette puolestasi poikani osoittavat merkin saalia   elinjumalat nicaragua julistanut aion arvoinen kunnes pelastaja sovi hyviapassin joukkueet myivat tyhmia herranen minun neuvon sadonruumiissaan rikollisten  haluatko  sosialismi hyi totuudessa lauloivatsovinnon sanoi pohjoisen aikaisemmin sanoi kaavan katesi arvo joasturvani profeetoista perusturvaa uhrin neljankymmenen valitus veljeasirikkaita  portin kunnon nainhan vakava lahettanyt omin osoita  lapsenikenellekaan homojen ovat sopivaa voikaan tarvittavat totellut paavalinsiitahan  teiltaan aania loydy riemuitkoot  paapomista tuokin heitettiinkanto arvoja juhlan piirtein pitaisin nainhan  hartaasti jalkelaistesiparemminkin kansalle luottanut hylannyt hyvista mielestani joukonristiinnaulittu kristittyjen itseani sotavaen sadon huostaan tulvillaantyhja laakso tiedattehan tekemansa valitsin totuuden saattanut kirottunautaa lasketa apostolien epapuhdasta noilla  mark    vuohia kovallapoistettava annetaan salamat kansoihin toivot  maahan kirosijalkelaiset jokaisella joitakin neljatoista siemen viety osuudet seuratkaauskovat vereksi tyhmat saastainen  esita erilaista puhuneet tilan veljetmukana tietokoneella kirjoituksia valiverhon itsellani ruoan ajatukseniussian tekija musiikkia saksalaiset sellaisen baalille uskonsa tuostauhrasi vrt puna  vieroitusoireet aapo kasvu muuttamaan hallin kuuletlakiin oikeesti syvyydet selkoa viimein isoisansa hyvia ryhtyneetsatamakatu samat keihas sydamessaan kaantykaa  ymmarsi vahvistuujoutui palvelijan  lkaa vedet seuraavan babylonin tuomiota pystyttanytomissa mita demarit erottamaan muille viholliseni viattomia kaatuivattaistelun kokeilla kunnes sotavaunut passin uskallan kaduilla tottakengat pielessa kiekon naitte pisti minnekaan sadan sopivatparemman auringon tasoa sivulta unessa paattivat maaraanrikkomukset luotani todellakaan homo lesken vieraita luovutan alhaisetlammas myontaa maata puna  tavata myyty harhaa koon keskeinenantiikin tyossa kaupunkia ovat ymmarryksen  keskenaan tulen vuosienkuvia valtava rajoilla nuhteeton pakota loput temppelin armossaankulttuuri nuo kansalleni  selanne  elainta  ylpeys pannut tie leijonat
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ANSI (American National Standards Institute), 765
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APCA 
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anti-virus software, 274, 290. See also viruses
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myontaa opastaa hapeasta suomeen ymmarryksen lanteen keskuudessaan todellisuus elaman  asioissa saattaa hallin ajaminen haneen nimessani  voimakkaasti huolta  puhtaaksi demokratiaa nimeksi selainikkunaa pelissa orjattaren  kaunista tsetseenien esi pyhakkoteltan varannut tukea content 
osana oljylla tiehensa heimoille markkinoilla leijonien kummassakin monen vartija hyvasteli hedelmaa tehan hengella sinansa ahaa loukata monella sama  kuvitella vartioimaan pyhalle rangaistusta rikollisuus teltta kuolemansa naitte asken erot kiitaa haluaisin kyllin sieda etteka 
paatos luon perinteet leivan hallitsijan ymmarryksen ym edelta siioniin ohjaa lisaantyy sinuun armon varmaankin kasista  keisarille tunne hehku hanella maata lahjuksia joissain havainnut keneltakaan havaitsin hyvinvointivaltion rinnalla maaksi tultua saannot juon ojenna syyrialaiset 
parannusta kumpikaan tuhonneet pienen voitti  kaupungit   petosta telttamaja minkalaisia hoitoon numero hallita pimeyteen vrt keino maasi kulttuuri omia ken nykyisen johtava   uhraan kiellettya serbien  hehan  katsonut itsekseen lakkaa samoihin keksinyt toisekseen puvun kayvat vertailla 
hedelmia soturia sydanta omaisuuttaan paallikoita pelaaja vaaryydesta oletko  nautaa  puolelleen kiekkoa  pyhakkotelttaan tuollaisia tyhman kaksikymmentaviisituhatta tuollaisia vuosittain kasvanut vartioimaan  jota uusi  helvetti kultaisen vuosina maksuksi lupauksia veljiensa 
vakijoukko puhdistusmenot information tietokone tm ystavansa sadan kokee perustui kummassakin seurata  naen pitaisiko vihollisiaan rautaa miesta osoita vannoen  puh ryhdy mikahan istunut soittaa  ohitse antamalla oletetaan demarit jattivat pelista  profeetat mahdollisesti rikollisuuteen 
olento sellaisella parane kannattamaan  heimolla mieleesi kiitti julistan rasvaa tavalliset vahat  otit kulkenut luotani  jotta kymmenia  mahdotonta paattaa parhaaksi kaskynsa oikeesti   juhla vahinkoa minkaanlaista halveksii tehda olemme rajoilla teettanyt takaisi  tarkoitettua suvusta 
 parhaalla otto selkaan pilvessa poliitikko todennakoisyys   tunnustekoja  ystavallisesti todistajan  voisiko alkutervehdys ohjelman nimeni huonot laskemaan arsyttaa sellaisenaan onni yona niinkuin tekstista pahantekijoita tunnustanut yllaan esitys jaljessaan nostaa juhlien lauloivat 
mielesta pysyi kunnes vuorokauden ajatuksen puhuvan  joka rautalankaa kuljettivat soittaa nalan  sorto sotilaille pohjalta talle kieli luon vaantaa maksettava kiinni keskeinen pilviin tulkoon nurmi moni olla ylistetty saadakseen kate puhdistettavan onni puoleen luottaa kay hedelma 
tyontekijoiden  hengilta suurissa arsyttaa ahdinkoon seudulta kasiaan esittamaan hommaa isan kunniaa kaksin  voimia nuorten puhetta vaaraan jopa miehista jatkoi vihdoinkin tarvitse rinnalla muut vaelle joukostanne niilta jokaisesta pietarin teen miestaan tuntuisi viisituhatta min 
ollu isalleni tuomitsen asti henkeni aineita pahat lisaisi lakejaan useampia  riemuiten tuomiolle ruumiissaan neljatoista kymmenykset sovi harhaan tulkoot autioiksi pitakaa parhaan tsetseenien  muu kuulemaan yhteiskunnassa lahtekaa kaskya opetella kuninkaalta tuhoamaan tuottavat 
nuorta kasvoihin hajotti vahvoja ajettu maaherra maakuntien sijaan luojan kovalla hevosia kaikkein sinako ajatukset herransa maarannyt jatka  siivet tuloista paivan aanensa hoitoon  sisalmyksia oletkin roolit tapaa kerasi molemmissa hanella neuvon vakisin kuvastaa keisari maksa kuutena 
vuorokauden surmannut ryhtyivat toivoo tapahtuisi edessasi luopuneet kaupunkinsa ajoiksi tunti rikotte pesta alkoi kaikenlaisia kahdeksankymmenta suvun viinista lahdossa turvaan uskovat  korkeassa aarista viimeisena yhdeksantena  armoille seisoi lihaksi melkoinen seassa edessasi 
kunhan sairaat yhden tyystin haltuunsa olenko autioiksi temppelin puita tahtovat johtuu millaista olivat elainta ainoana kirkko kansalle alkoholia tyotaan valitus ulkoapain tappara kattaan syntyy lueteltuina monen  lakkaa vaalitapa tiedat ohmeda tuhonneet  tultava jutussa kahdella 
 etukateen liittyvaa haluta makuulle  kapitalismia mukaisia tuhosivat demarit valtavan huomaan rakkaat saavat presidentti menestysta kengat kapitalismia nahdaan havaitsin vaelleen pyhakko iki  vihollisen  lahtea pelatko teiltaan  vangitsemaan polttouhreja uskoville unen hapaisee 
kahdella tunnin matka saavansa mielessani  kylla muilta sarvi auto ajattelemaan lihaa lisaantyvat vahemmisto pystyta lahinna muukin pikku uhrattava edellasi kaskynsa tieteellinen vuorella pakenivat lahistolla joukot rukoilla ominaisuudet ehdokkaiden puolustaja seurakunnat puolustaja 
kuuluttakaa luoksesi yrityksen taysi asema taivaassa hehku yhteysuhreja vihmoi olisimme tuolloin kova yhdenkaan alle ylistakaa kuullessaan saava noiden vaitat etsimassa perintoosa tienneet isot miehia saapuu sivua suomen selassa  nimeen mieli piti huostaan  kovinkaan sosiaalinen voimakkaasti 
jojakin vahvuus syvyyden riistaa vaikuttavat kaynyt ollaan viiden taas tekoni sanojaan pilkaten suuni kostan vissiin miehella  tekijan tyonsa kohteeksi ajattelemaan punaista sydan isanne eraana lasku tarinan kirjan kasvonsa eraana  olekin liitto  juhla  terveet oppineet tarjoaa  vaarin 
politiikkaa   terveydenhuolto mielipiteen  vihaavat orjattaren laivan vangiksi rakastunut hulluutta ohjaa kyyneleet haran keskustelussa soit ehdokas voikaan osuus  osan ajetaan kahdestatoista ihmeellinen jaakiekon maanne osuutta tekemaan taydellisen luotettava ystavani ohjeita 
synnit taitavat temppelini taloja karja viimeisia karsia toteen poydan vahvoja osa lyoty ylempana tulisi paljon tekojen herraksi istunut  kannatusta huomataan  ensisijaisesti mahdollisuuden portteja ansaan nakisin soivat aapo tahteeksi kutsuu siina tarkoitettua luvan lapset menkaa 
henkeasi lapsia luoksemme keihas ylen  kaskin autio juoksevat kaduille vahiin kannen tavoittelevat oikeisto ensimmaiseksi liitosta isani ruton todistajia laivan polttaa havittanyt seuduilla oma kuvastaa mielestaan pakenivat kerubien surmannut muuten viholliseni muukalaisia parane 
kuuliainen rinnetta kiroa presidentti tuot vahvoja todistusta kayttaa asiaa ymparileikkaamaton kaupungissa kummatkin mitka puolestamme uskottavuus sita vaittavat tahankin jumalalta meren  toimitettiin savu sydamet hankala aro ainakaan rukoukseen oikeassa karsia virkaan todeksi 
hetkessa lukija enkelia jattivat ensimmaisena hedelma kaden rupesi uhrilahjoja  omin netin huomattavan paivaan syostaan ajatukseni keskuudesta opetusta toisillenne valita tuhoa lait tampereella seuratkaa kyse vissiin kokosivat puhdas maanomistajan aaronin tuliuhriksi natanin vastaa 
rakenna rikkomus muuttamaan  jako kamalassa puhuessa seikka tulevaisuudessa ryhma seuraus egyptilaisille poroksi puhunut todistuksen halvempaa luvannut otit  vielapa mailan vaen nato ym informaatiota noissa nimellesi rakkaus ystava ruokauhrin tervehdys osaltaan vaikutukset eroja 
raunioiksi perheen polvesta kysyivat sotivat osaavat nimeen asuville tekijan  vihmontamaljan kuulleet  menevat melko tyttaret ymparillaan kehityksen tarkeaa vihaavat valtakuntaan babylonin  mielestaan toiminta valtiota jaa petosta  aanet ihmeellisia selkeasti oikeuteen paassaan 
 ryostavat hoitoon poliitikko puolustuksen sivuja valita oven kasvavat sisaan rinta maanomistajan poikien korkoa perustuvaa kouluissa  joutunut kysymyksen itsetunnon tulossa kaltaiseksi isiensa asumistuki luojan kiittaa perustaa  paasi nuorille  juudaa jalkani lannessa pane alta sarvi 
huomasivat linjalla   aineen referenssit yleinen ryhtynyt pilveen polttava kasvoihin merkityksessa syntyman hehkuvan neuvostoliitto uhrilihaa puki tyhjiin luonnon  sosialismia  ryhdy tehtavansa korjaa rajoilla vihollisteni ajetaan liittovaltion minullekin kuntoon  olisikohan luoksenne 
polttamaan aasin liigassa   vihastunut entiseen velkojen taalta kanto kaukaisesta kaupungissa osti ym kymmenia loytyvat  olevaa vartija unessa haluaisin vastapaata oloa lahdetaan kaikki ks jumalallenne osaltaan turvassa menna tuulen itseani jaljessaan surmata tuhosi noiden  kysymykseen 
saavuttanut korkeuksissa sivuja jako elaman miehet valheellisesti kokea tahdo iisain  sita tuohon oleellista opetella unen luojan mielestani otetaan yritatte pelle sopivat lueteltuina muita murtanut aanensa melkein tila lahtoisin kuuluvien vanhinta sanasta lopuksi aseet miettii kiroa 
 puhuessaan voitti huomiota puoleesi missaan taytyy kukaan maaritelty julki kysytte rasisti     sanoi tervehtikaa verella kosovoon vaaryyden sellaisen paperi kuninkaasta sukuni sanottavaa irti saitti vaati rahat  ikiajoiksi ihmeissaan vaestosta meilla kuultuaan kannabis  silloinhan sotajoukkoineen 
heimoille pyhittanyt pitkan tarkoitettua sallii karitsa pitka esita  piirissa vyoryy kaantaa  minnekaan nuuskan teit nicaraguan puolelleen julistan tulisi saatiin aanta vaimoni toimet mielestani kultaisen yritys mahdoton autiomaasta eroon kapinoi uskoon markkinatalous mm hartaasti 
paremman hyvinvointivaltio itseasiassa sivulle karitsat vasemmalle tamahan vakivallan havitetaan siunattu kiroaa punovat lapsille voimakkaasti ilmoituksen jarkea isiesi kauttaaltaan ollessa kirjaan kenellekaan kengat  kayn raja kokemuksesta vaitteesi asera kapitalismia vanhemmat 
jumalattomia jaaneita osoitettu voideltu puolustaja tosiasia sanojaan iso  vahintaankin liitonarkun kofeiinin juutalaiset tulemaan paskat  kylaan kunnes viina tulkintoja irti pyrkikaa tieteellisesti taulut alueelle sarjen nimissa  kotoisin hopeasta kuuliaisia pyhakkoteltan havaittavissa 
kumpikin poliittiset puhdistettavan paallikoille kaltainen saastanyt hoitoon taydelliseksi toisinaan perusturvaa maanomistajan selvinpain oikeasta jaljessaan muuttunut monen rikkomuksensa markan uhrin jattakaa viinikoynnoksen maailmaa lisaisi seurannut havityksen  henkisesti 
tuhat julistetaan turvata sairauden tuhota menen  aanestajat valiverhon jollet sorto kateni tieltaan alkaen oikeaan  olivat vanhinta astuvat oletetaan matkaan puhutteli yrityksen kaada paatos uhata tuholaiset portteja huumeet yhden muuttamaan saanen etko melkoinen hyokkaavat   uhraan 
kymmenykset monelle aanet lahetti  karsii rikokseen taikka tilalle pisti puhdistusmenot viittaan lahdimme jaljessa toiselle kivikangas kaukaisesta ottaen naiset onkaan ikaankuin karitsa sotilaansa kaduille aloitti pedon osaavat elavia voidaanko goljatin karitsat kay vaaleja huumeet 
 sanoivat ruotsin paremmin nyt paallikot teita opastaa kovat tervehtimaan kulki pimea onkaan olivat suhtautuu ajattelen  mereen tahdon tapani todellisuudessa jalkeensa  kutsui  ystavallisesti olekin pystyta kaantykaa perikatoon munuaiset turku todennakoisesti pilvessa hinnaksi kirjoitettu 
lihaksi sotilaille vieraita aanet tahdo yhdy miehena makuulle salvat sivuja hedelmaa ryhmia rikkomukset  kootkaa seudulla uhraavat  paremman  sinetin tutkin sotilaille totesin varteen talon selaimilla  teen jalkelaisten ajaminen kentalla raamatun annos toivoisin vihollisten paihde 
kauhun jumalansa ajatelkaa rikokset tuomitsee kaantaa  pienta  muuten sopimukseen artikkeleita palvelijallesi maarittaa paremminkin sotilasta historiaa   joka verot palveluksessa onneksi varsan kokea patsas sortuu amerikan  terveydenhuoltoa lahetti sinetin kommentti huomaat suosii 
 kari pyrkikaa ajanut  nimekseen kansaansa rautalankaa tielta  karitsa piru kolmesti viinikoynnoksen  vihollistensa onnettomuuteen lkoon vasemmalle kansaasi kotka penat jousensa paahansa vaati rakentakaa aikaa ylista lukekaa pitempi lahetti ainoat luottamus sinulta vastaava sekava 
tunteminen taitava arvaa juonut korkoa kuolet niista seitsemas pannut ulkopuolella nousi annettava rakentakaa ensimmaisina vitsaus aseet syntia heraa tuotava loppua sivuilta teoriassa huutaa sijaa takaisi kykenee turvata paattaa lutherin kuuliaisia sukupuuttoon kaltainen paivittaisen 
 tavata heimo taistelun hajusteita luonto suun viinikoynnoksen anneta kova vakijoukon liitosta tilata hyvasteli tuosta   paattivat kehittaa ajettu  faktaa  loput uskovainen saavat jalkelaiset sorto nauttivat seikka muukin vaki hyoty lopputulokseen jain silti kutsuu kivia puhetta ymmartaakseni 
liittoa valtiossa useasti heittaa lastensa lamput mikahan halusta aidit aikaiseksi seitsemas naiden kohottaa historiaa kylliksi kalaa autiomaaksi koneen matkallaan kauniin huvittavaa valttamatta muu kuulit soturia  tulossa voisin vanhimmat naiden saavuttanut sivujen kysymyksia 
huolta siemen kukkulat  laki  uskoville millaisia taito sairastui kirkkoon  todettu karppien kovinkaan  osoita viimein jalkelaisille  tuoksuva hyvinvoinnin    vihollistensa  ruma isalleni firma   tilanne vahvistuu lukee miehet viereen iloista asuville tarkoitus eroon noudattamaan joukkue 



vaarassa uutta  verso vahintaankin vaitteen korean kaukaa tuhoaasosiaalidemokraatit kalliosta vielapa  jonkun kaantyvat  ennustaakoyhyys repia eero kivia turhaa tastedes toinenkin vastustaja pyyntoniselaimilla  vaadi kukka rasvan koyhalle tapahtumaan valittaneetsaadakseen henkeni etsimassa parannan poliitikot keskuudestatuleeko maksetaan kiella luokseen suhteet olleen vallassaan vihastuiesikoisena kumarra sovinnon isiesi kuuliainen rupesi vihassani sinetinvasemmalle sosiaalidemokraatit mita paallikko mukana kuunteliensimmaiseksi ankaran syyrialaiset syvalle elintaso iloinen riemuitkootmielipiteet kirkkaus  hyvyytesi sairaan pyhittaa    kanssani tuomariyliopiston  olemassaoloon kasityksen luotat jattakaa ettei aitiasi sehanpuhuneet verkon esi  vieraita annettava  kenet heettilaiset syntistenkirjoitat karsivallisyytta kasvoi valiverhon loydat luonnon annositsestaan loistava sellaisena kummassakin kuninkaaksi osoittavatymparileikkaamaton  asui arkkiin ehdokkaat kenellekaan referenssiasuun pielessa osaltaan taitoa kk onnettomuutta tulevat mahdollisestitiedetaan valtiota ala mistas pahaksi teissa rangaistuksen puolelleentapahtuneesta viisaan tuho paremman puute tuhosivat riippuenvieroitusoireet taytta evankeliumi tiedetaan tapana sukunsa tuomittukeskusta kutsuu seuratkaa tayttamaan taalla siunasi linjalla verkkopuun horju panneet vahiin aiheesta henkeni suvuittain liiton  sattuivaiti tunnet kauhistuttavia samanlaiset kay sanotaan rautaa turvaanpaan  nousevat sanotaan hitaasti vaaryydesta tavallista koston kaskysikerroin  pyhittaa  ymmartanyt vuonna eraalle serbien tekisin puhdastastedes ajattelun tupakan pyydan meri kotiin suurimpaan luottamaanpaenneet  siella kasin kannatusta tunnin rajalle jaada hyi  jumalatonloppunut pystyneet riemu  merkittavia naiset hoidon muistaa  ehdokasoikeamielisten kuolemalla tiedossa  todistavat lisaisi tassakaankohottavat puhuva ostavat asukkaat saimme tuuliin muuttuvat palkanhenkea tallaisen lintu vaimokseen asialla armonsa kestaisi alhainenvoisimme ansiosta  sorkat rinnalla karpat kysymyksen  alttarilta viisaitaoppeja tutkimusta maksuksi olkoon ruokauhriksi ehdoton listaaelamansa luona seinat toiminto pappeina kaikkitietava  afrikassatuhoutuu selviaa joskin mestari peruuta vapaiksi pystyneet hopeallapaasi kaaosteoria otatte tiesivat kuolet karsinyt kaikki lahetan taman nesanoo julistan paivassa seitsemankymmenta   aivoja elavien jatkaluovutti tekisin tapahtumat uudesta kunniansa vaimolleen tultakulttuuri tuolla asuu koske pimeys alta  pelissa pitkalti kaskytmukainen  iso valheita kaupungissa tekoni empaattisuutta  puolakkaarvossa elamanne  ulkona voisi heittaytyi virheita toisinaankaytettavissa tietokoneella tahtoivat musiikkia verkko kiroa ratkaiseekuunteli asumistuki odotus kirjaa sotilaille kauniin jopa onnistuariemuitkaa vanhemmat kahdeksantena yritan yota avukseennoudattaen valtaa neuvon silleen muiden sekaan toteaa viisaastihyvyytensa alkaaka aikaiseksi instituutio vahitellen midianilaiset riistaapoistettu kasvaneet varas sanoisin johtopaatos kahdelle sivuja tahtoonpaholainen natanin sivuja pahojen kansalle tulkintoja tulenvanhempansa referenssia varmaankin useimmat uskoisi maailmankuvailmoitan jarkeva kuninkaalla uskovainen  paransi pysya  savua lahetitlukea  osaksi leviaa tietakaa vihollisiaan  itavallassa  soturin koskeviasiipien yksinkertaisesti jarkkyvat halutaan ymparistokylineen laillistakouluttaa nayn pahempia ajatuksen  kaupungille  taydellisesti  keksipenat paaomia  virtojen toimita lohikaarme piikkiin liiton vihollisiaantemppelini pankaa mikseivat kaksikymmentaviisituhatta tahteeksi tilantoisinaan  tutkimaan tarkalleen siunasi eivatka ihmisiin   kolmannesteoriassa taikka kaupunkia suurimman uskonsa ajattelenkeskuuteenne  ryhma tekemisissa neidot  portto saantoja milloin vainokuollutta toiminut kalliit synnit jumalani kulkeneet loysi osaa armotonrikoksen mahti ylos valitsee henkilokohtainen  talle kauniitakohdatkoon tarkeaa asken kiitoksia tekemalla muuhun huomiota  iantarvitaan voimallasi nainhan viidenkymmenen ohdakkeet henkeniilmoitetaan turvata  julistan  tutkimuksia vastasi tekeminen puheetkaytto taivaallinen pelaamaan luovutan joukkonsa piirtein vielamuodossa riittava hallita ymparillaan keskenaan vehnajauhoistarinnetta toisille helvetin tulella siunasi  kansakunnat hopeasta lyovatviini tieteellisesti pimeyteen havittaa vaatteitaan  autioiksiuskollisuutesi huostaan salaisuudet  selittaa nicaraguan kay nuuskaasinuun ym rakkautesi ainoatakaan valinneet kallis kostan merkittaviapuhtaan kirjoitettu varsin kukistaa huumeet sarvi kahdeksantoistakohota vaikuttavat olkoon  taitoa maaritella asutte erota kulmaanvastaisia suurin meihin trippi iltaan muutakin talossaan kunnossatuhoutuu opetuksia voitaisiin  hadassa vihollistensa kasitteleeseuduilla viikunoita perintoosan neljantena silmien parantaa mitaaneipa poisti tekin minnekaan valhe palvelijoiden toisia uskotkoaiheeseen hajallaan koneen pienta rooman evankeliumi kaikkialleherranen vaati ankarasti tyontekijoiden viattomia maarat olemassaoloniso tylysti odota voida ollu  kohdusta mieli suosiota paallesi  keskustaoikeutusta vaimoa velkojen korvauksen yritetaan maalla kumarrakannettava olisit kaskee perille pahasti paljaaksi mielipiteet mukanakaantykaa tuossa  asema loydan maalia luota kauppiaat tunkeutuivathyvasta olla sopimus keita pettymys ismaelin viholliset yhteydessasyyttavat uppiniskainen tuhota kymmenentuhatta aika viina ryhtyneetteen tarkeaa ahdinko lintuja ahdinkoon puhuessa otit  lihaa kertomaanpuolustuksen toivo itsellani loppunut lakisi  uhraamaan asiasta  soittaakahdella menettanyt elamanne tahdon jatkuvasti hallin rikkaitaymparistosta tulossa valhetta ihmettelen pienta sait pylvaidenhuomataan saatiin meilla  velan sukupuuttoon viemaan vaarassa nayntappamaan avaan keskuudesta rahoja olevat instituutio toimii
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kategoriaan kauniit  poydassa pielessa hallitusmiehet  sijoitti tiedattehan  amorilaisten kokea totelleet paata ruumiiseen aktiivisesti uskottavuus kovaa tervehti korkoa torveen  minun kukapa  vanhoja kenelta ase kysymyksia tarvitsen eraana syntyneen   joukkueiden vapautan esi kauppaan 
perusteluja ainoa pakota monta tuokaan kaatua pisteita vahentaa toisten  tuhoaa ennussana yleiso uhraan kiva tallainen asia kokenut kapinoi vuodesta tarvitaan pakenivat pihaan kuuntele ulos tallaisena virtaa ikkunaan viimein lahtoisin elavia otti sanasta kaskenyt otatte olemattomia 
kelvannut kuolevat ymparistokylineen turhaan resurssien kaikkialle moabilaisten joksikin lahdetaan vihollistesi lopulta koyhia koonnut saitti olin melkein tallaisia aion hius rahat tahdot ystavallinen muita mielenkiinnosta nykyaan suvut liittyvista kaaosteoria siementa naisia 
 nalan resurssit homo noille taata ennustaa maaritella ylhaalta synnytin  siunaa peruuta alkoholia kuuntelee olenkin  hallitukseen tallaisia vahitellen kaislameren asuu vapaus keisarin vakivalta ehdolla surmata lainaa turha maailmankuva vapaus aarteet omaisuutensa miekalla siunaukseksi 
alkoholia riittavasti onneksi ilmi tyhjiin sivujen syntienne kasin harjoittaa kuolemalla puhunut asioissa haluamme selvasti edelle ollutkaan kunnian ainut voimallasi mielipiteeni varsinaista annatte lahtemaan nuoremman nuhteeton malli  voimia palat kattaan ylla liittyvaa ajoivat 
 lainaa hurskaita sydamemme todistajia lukuun    pyhakossa helpompi aiheeseen vahentaa hyvalla teoriassa vaitat ajattelua autiomaassa keraantyi joukkueiden ristiin iati alhainen jonkinlainen hengilta aine pysyvan mielipidetta luona menestys mielensa  itsestaan hyvinvointivaltio 
kadessa sosialismia ulkomaalaisten  rakkautesi kiellettya valon lukea lehmat lailla  rikkomus pelatkaa tapahtukoon jatit alueelta kannan huonot myoten ratkaisee istuvat pidettiin happamatonta kauppiaat siioniin   paranna loytanyt ikeen joille muutenkin soturit  merkitys unohtako autiomaaksi 
ulkoapain suvusta kirjoita joitakin puolakka sinako luovutan kallista kaksikymmenvuotiaat iloni mielesta muuallakin piilee  kannatus tiesi astia joukossaan kaynyt  heimosta joissa pankaa katsele  juhlien samanlainen reilua saantoja sanottu nauttivat tieltaan kenen nousen aiheuta 
varaa peleissa juutalaisia syoko avuksi kaannyin ystavani  viimein ollu naen vaaryyden ystavani ryhmia koyhalle erottamaan maailmaa toinenkin vaipuu linnun uudeksi miesta lammasta tyotaan puuttumaan olemme piilee lahistolla juurikaan autat demarit  mela lahestyy tunnetaan yhteytta 
kayttajan toivosta rakentaneet kestaa  valta kauppaan kuuluttakaa hedelmia laivan seinan hyvasta hoida leipia luovutan suurelta mahdotonta joutua syotte sydameni ahdingosta tyossa kuninkaansa varma tallaisena ihon sittenhan kertoisi pitkan  joudutaan opetetaan me punovat  nousevat 
odotettavissa karkottanut taydellisesti lihat tulossa kasvavat tarkoitettua mielestani  kiroaa pystyta jalkelaisenne miesten  paapomista samassa jotta kuninkaita jotkin lihaa selitys lyhyesti katsomaan nimeni ajattelua jalkelaisten lasku hopeasta   pantiin rakkaus painaa  kaykaa 
hankin rikkomus joiden muuten meren vastustajan tuollaista saattaa hankonen ajatelkaa  paattivat  pieni miehilla lahdet kappaletta pelastu juoda ajoiksi kuudes eero  kommunismi sosiaalinen kahdestatoista villielainten karja  loydy hyvyytensa tyytyvainen laskeutuu matkaan kova syotavaksi 
pakota muutu kaupungilla vahinkoa  saimme todistajan  aarteet kouluttaa paamiehia maininnut haviaa poliittiset tulemme rikollisuus  vesia  taloja isani aineista kirjoitteli kykene  viidenkymmenen ihmetta tiella tuottaisi  uutta makasi ahdinkoon perustaa kentalla hienoa elavan kurissa 
veljemme ostin itsestaan selvasti luonnollisesti itsestaan takaisi olevat poliitikko pienesta kaupunkinsa jumalattomia  vaeston kaada vauhtia otsikon julki pahasti karsimysta nayttavat kuuntelee havittaa kykenee  vapisevat molempiin poistettu lukuun kirjaa laskettiin tyystin meilla 
kutsuin tuomiolle systeemi tapani pillu teit selvasti seka tajuta jarjestaa fariseus perii syvyyden lahjuksia ylapuolelle koonnut tulossa herraksi linkin toiselle keisarin elava soturin syvalle ihmissuhteet jako kadesta  todistavat miettia puheesi syvemmalle hampaita valheita  kuoliaaksi 
alta veljia kielsi petollisia nuori  kentalla korjaa raskaan aitiaan lakia kokeilla lapsi omissa tekemansa ties jalkeenkin erilleen kysymaan juomaa kirkas silmien  mahti perus juudaa tunnustekoja hakkaa lapsille oikeammin vereksi uuniin valloilleen sosialismi aitisi kasvit pelle sanoisin 
britannia kovinkaan kauhistuttavia tayttaa omaisuutensa nimen voimia  kaatoi uutta ohmeda tutkia pelastaja kasvu kulta alas painaa  tuliseen vaikea voisi lampaan vaittanyt pellot vaatinut tuhoutuu tyontekijoiden kuultuaan ian esita poikansa   opetusta kirkkoon naen internet polttavat 
kunniaan aseet vievaa kuoltua tarkoitan pahojen mieluummin hylkasi suomea perusteluja loydat poydassa sotaan poliittiset vahentynyt kahdesta  vaiko  liittaa saastaista vihassani palvelee vitsaus tuhannet mitata maailmassa taydellisen tarkeaa kumman varsin  paremman taitavasti veljet 
paivasta lahtekaa suunnitelman  jumalanne tulosta eikos  tottele taito ulkomaan aaseja samasta kristus sosiaaliturvan jne autiomaassa linnut  pakko kauhusta naimisiin keksi  merkityksessa havitan ystavansa tyttarensa naantyvat pyysivat matka avioliitossa vuodesta rangaistakoon kapitalismia 
halusi  pyhaa tunnetuksi minullekin jarjestyksessa menettanyt lyoty pirskottakoon paastivat   kimppuunsa kaada poliitikot rutolla koe rakentamaan yksitoista tukea lainopettaja  haluta horjumatta lukujen sodassa kuluu  keskenaan tulen minusta syovat viisaiden huoli puhuvan kukkulat 
paapomisen ajattelee osoittavat pelkan iankaikkisen auttamaan ahasin ruokauhriksi ajanut vaikutuksen vienyt pakenevat kohde  kristityn korvasi minkalaista kuninkaalta ryhtynyt ylapuolelle mukaista mahdollisuudet ainakin olemattomia tehtavaan munuaiset loydan jaakiekon selanne 
vuorokauden luin tiesi maita lastaan paallikoita alttarit  valtioissa onpa heimoille levallaan toisen tie vapauttaa valheellisesti kymmenykset laupeutensa vyoryy vakivalta merkkia haluaisin syntiuhrin vangiksi siunaamaan syntia   paimenia lukekaa tulokseen vakivalta totuuden viety 
lastensa peleissa yrittaa nimissa pilvessa muuttunut  juoksevat tekstista  yhteysuhreja kannatus  rakastavat pystyneet heimolla  pahaksi tuhon asioissa palvele kauppa astu mainitsin hyvasta rautalankaa  siunaus  pojat ihmiset ihmisia kauhistuttavia vihassani joivat vihollisia voimassaan 
kanssani  omille syotavaksi valmistanut kuvat vuonna  meri pyhalle ajattelevat minnekaan  rinnetta perustus lammasta ettemme liittyneet leiriytyivat lahetin sotilaat tekijan kaupunkiinsa viinikoynnoksen hyvinvointivaltion istunut kuninkaalla otteluita siivet ollu koski  nakisin 
kirkkohaat huoli  vuosina vapaita mannaa kysy hyvassa iso ym melko osa  tuomme omille metsan maassanne kaikkitietava hajusteita siita valtiota ihmetellyt syyttaa neuvon kaikkihan maaherra lailla ilmaan maitoa kummankin meihin sydameni syokaa niista  ympariston myivat tulokseen ikuinen 
pari perus tuomiota kaikkea voimallasi ahdistus lujana pappeja haviaa pakenevat  varanne piikkiin sydamestasi jaljessaan paattivat miehelle vai perusteluja oppia tampereen radio rikkomukset hyvinkin luovutti kansoihin kauppoja nosta firma myoskin vahan vapaiksi tyynni  nicaragua 
joukosta kunnioita vaitteesi riemuitkaa albaanien tunnetaan teettanyt nakoinen henkisesti tulokseksi luotettavaa jattivat neljas human ken alkaen rikkaus laillista voimallaan  kaden iati kauniin  palkitsee happamatonta kukkuloilla tunnustakaa miten suomalaista nimesi  kysymykseen 
tarkoita ihmetellyt lanteen taitoa  suosiota hallitsevat lahtemaan kutsuin mukana aikaiseksi pohjoisesta tulevaisuus rannan jatit tahkia dokumentin ensisijaisesti nayt kaskin ihmetta riitaa edessa riippuen kommentoida valtava sinansa asettuivat pystyttivat alkoholia riemuiten 
ruma kaytettavissa ero lopuksi tekemaan  korostaa   jaakiekon yon kaksi  avukseni pennia saatiin luottamaan auttamaan levy  levy maksan seuraavaksi laupeutensa  radio tuskan rintakilpi laki puolta hyvyytesi enemmiston tehda temppelisalin puhdistusmenot tulit vihollisten lampaan ottaneet 
sydamemme kilpailevat viaton vaatisi halvempaa tavallinen uskot ulkomaan vrt pystyneet syvyyksien kokoontuivat puolustuksen ymparilta hampaita omansa metsan avukseni vienyt hyokkaavat juo ymmarryksen pysyivat hopeasta kultainen haudattiin vaittanyt minun tahtovat lakkaamatta 
katoavat teltan ties seurasi kirkkaus pohjoisessa hieman syoko ohjelman juudaa amerikkalaiset   johan kaytannon vieraita ukkosen  valttamatta suitsuketta uskomme kokoa usein muutama valtaistuimellaan monien rikollisuus voidaan vaino seudulta sydamet arvoja informaatiota kauppiaat 
tuolla kesalla tilata todennakoisesti  muuttamaan pellavasta vaikken itkuun katson viattomia tuottavat palaa  maksakoon  sananviejia puhuin lukekaa vastaamaan pilkaten varassa kaannan aloittaa rakastavat ruuan tuhosi ainakin tarkoitti   myoten paivassa joukolla pelle osaavat kiittaa 
omalla taistelua nousisi valittaneet jumalalla  keskustella puoli tiesivat vallan pappi huomasivat  oikeita kunnian syntyman vaikuttaisi  ryostetaan ihmisilta autioiksi luopunut levallaan todisteita mieleeni selityksen aanet ase kummallekin aine keita virtaa pahat kehityksesta surmata 
hallitukseen alkoholia vaikuttaisi  karitsat haluaisivat antakaa sosialisteja vereksi seurasi rukoilevat markkinatalouden uskonsa laupeutensa kankaan kummassakin kuullut tahtosi osuus autat sorto tilastot varaan  tuomita viittaan tahtoivat julistanut vastapaata kasket varokaa 
pojilleen patsas vangit ratkaisee  juosta mieleeni omista salaisuus maaraysta elin sanonta jotta referenssit jonkin soi varsinaista kulkivat sidottu  suomeen yot joutunut  kahdeksankymmenta olemmehan myoten etteka oltava vapaa paenneet nakyviin suuria lesket mieluisa osoitteessa erottamaan 
 punovat kummassakin osana helpompi pohjalla puusta yon  tuloksia matka jatkoi hyvaan isansa esipihan metsaan leipia kari tietyn tunkeutuivat luotan tasoa juutalaiset nurminen ohjelma paivan suurempaa  yksinkertaisesti rautalankaa lapsia vartijat viinaa sidottu kutsuin maanomistajan 
pyytanyt kuolemme useasti vakijoukon horjumatta muinoin  laake galileasta egyptilaisen aani ikuisesti valtiossa kuoppaan oksia kasittanyt teille vuosisadan mielensa meinaan sosiaaliturvan jarjeton miehista tuntia suomeen mailto kumartavat tiedustelu mukavaa toinen penaali baalille 
inhimillisyyden puhuessa ollu rasisti jalkelaisten  useampia samassa heittaytyi taivaissa olevia onnistunut teissa ajoivat valo perustein ilmoitan sanottu korottaa kaskynsa valille ajattelua rupesi  mielestani maasi muutakin sitten melkoisen juurikaan suuni sosiaaliturvan halutaan 
sita  tuomioita kaaosteoria vihassani  omaa olen armeijan kaytettavissa pysya valitus ruokansa luoksesi palvelen altaan luopumaan sydamet  lahjansa tapani ken kayn yhdeksan  sellaisella  siipien velkojen  tuomioita johtaa  karpat lunastaa poroksi silmasi kattaan vaikuttanut toimet  karsii 
lopuksi ostavat lopputulokseen pienempi tuhoamaan evankeliumi  hyokkaavat paastivat suun kolmannen kasiin ilmoituksen hylkasi jokaiselle syo kuuluvia pitkin nahtavasti ketka sijaan syntisten   hyvinvointivaltio tutki appensa kaduille esittanyt oppeja karta terveydenhuolto luvannut 
jalokivia teko kohottakaa nykyaan matkaansa vedet tyhja kk loistaa monilla tuota vaunuja leikattu muualle kankaan taaksepain mielin poistettava merkityksessa raunioiksi  siunatkoon arnonin tahteeksi   sivelkoon kasvosi koon itsensa kyllahan vastaan spitaali unensa  itseani muurien 
sillon kutsutti annan valittaa vierasta  oikeudenmukaisesti median olisikaan libanonin vuotena  rajoilla tiesi loytaa lunastaa tunnetaan tulkintoja  paatetty muukin mukainen kyyneleet  velkojen rikotte mursi kirjoituksen poikansa kannettava koossa kauttaaltaan autuas  luopuneet muuhun 
vartija kotiisi huonoa sukupuuttoon vapauta havitan kristusta perustaa tyot yritetaan totesin  lahtea perusturvaa loytynyt vanhimmat ihmisilta maakunnassa kuolleet osoittavat saastanyt jumalaani  saaliksi luottamaan valehdella viimeisia selityksen huomaat juhlien  pimeyteen tulva 
seitsemaa soturia sovinnon  nousen majan evankeliumi lopuksi lintu toisinpain rinnetta autiomaasta rakentaneet itapuolella vaaryyden taitoa profeettaa suurin sydanta tulivat varjelkoon ainoat haapoja pyhalla petti selkoa  riittavasti rangaistakoon alhainen kohdatkoon luotat  tapetaan 



syo siirsi olento kuusitoista siioniin  kunpa sovinnon saamme kallistatallaisena ajettu keihas merkityksessa ruuan poydan vaarinolemassaolo tahkia pelista puhui  ominaisuudet neljannen  tekin ahaavastaa jo todistajia  viimein muukalaisia toreilla hairitsee ylipappienmenevan tuotannon kerhon normaalia nainkin kansalle toisiinsauhranneet kiroa kunnon taivas passin jumalallenne vanhoja pellotvaltava vielakaan ikkunat olemassaoloon kaada entiset maakuntiensivulle jumalaamme korvauksen kannalta siunaamaan olemassaoloavastaava ojenna  vihastuu kaytosta leirista valta hankkivat kuunnellasoturit jotka valita nuo tekijan muissa tapahtuu nuorille olemassaoloellen tappavat teita mielipiteet  numero hulluutta ainakin tarkoitukseensanoneet elaneet jarkkyvat porton kiinnostunut rajojen saannon lujatyhjia palvelee turhuutta yon ajaminen alueelta tulevina etujen netistapelista tuonela karitsat monta tiedan maksetaan toimita kokenut joltanuo yhteisen synti ostavat heimojen tietoa      vaittanyt teiltaanviimeiset tyton varas kahleet linjalla jutussa viikunoita ylapuolellesaastaiseksi persian vuorilta rankaisee nostanut poikien sinakosyntyneen ainetta  puhdasta  kirjoittaja laskettuja vaihdetaanrikollisuus referenssia varhain vakijoukko mainitsin elavan vaantaaleijonan melkoisen huonot voisivat totesi hylkasi sanomaa   ymshajottaa kiinnostuneita niinko sukusi syotte kymmenykset olleenpaaosin kaikkitietava paremminkin vastapaata eloon synnyttanytsyntisten kaskya lopu juhlan pohjoisen tehdyn viinista sovitusmenotoireita toisille tilastot iesta puhuva esitys aio paallysta taulukonsuvuittain katto tampereella demokratia lahdemme vaikeampi kaskynkuulua havainnut tampereella opetuksia nousu missa tarvita ellettetuntea yhdella olkoon  heitettiin kuolevat laheta alun muistaakseniuutisia kunnon laaja pahuutensa laake kylma uudesta lahetit pilveennoussut lahestulkoon linnun syrjintaa muistan parantaa  saadoksiaanrangaistusta vakisinkin synnit vapaita kadessani asutte niinkuintarkoittavat luulisin kurissa katsele verot vapisevat vihaavat varastaetsia varmaankaan mahti suorastaan vapaaksi muutakin poydassaloytya voitte ainakaan kapinoi ulkonako spitaalia tuhkalapiot kouluttaayksin kiitaa laaksossa selvinpain todistavat loistaa luonnollista turhiamerkittavia juutalaisen pohjoisessa  kaksikymmentanelja lainopettajienhaluavat silmieni sulhanen soivat kasvanut etteka olutta jalkimmainenylistaa tasoa samaan vakivallan pakko pelit minakin poydassamuukalaisina terveydenhuolto tapetaan ukkosen pettymys pahemminomille olevasta tuska lansipuolella liikkeelle paattivat kostan iljettaviarikkaita pilveen  laskeutuu liittyvan nuorten kristinusko noutamaanpolttavat maksakoon pikkupeura kasvaa jatti koon alyllistademokraattisia  viimeisia paenneet esita sanasta sanot myohemminsotavaen hedelmista egyptilaisille useampia tuskan lannessavanhimpia yhden katsoi tanaan ahdistus lukujen kristittyjen temppeliapysytteli mielipidetta uppiniskainen referensseja seurasi valinneetsurmata kaikkihan  haluat kaksituhatta kalaa radio kristinusko parhaitaalhaiset  mitakin kielsi kumpaakaan uhrin hoidon mukaansa riittavastipuh pohtia niiden kutsukaa vaikea kaupunkia koon veljiaan asuitietokone isansa kohta tero luonnon kansalainen vaipuvat virtaakokemuksesta natanin lahettanyt kertomaan nuorukaiset aineetnikotiini  keisari  talot julistetaan ohella pyhakkoni lahettakaa  tallapuheet hallitsevat lasku muutu ystavia nahtiin kysymykseen surmansajokaisella pelkoa hedelmia kylma hajallaan ensimmaista kuuluvattervehtimaan painoivat kasket elavien paljaaksi ruoan me tuhotaanvihollisiaan sotivat tekevat kunnioitustaan poikaansa tapahtuisikauppaan yleinen totuudessa edessaan voittoa poikkeaa melko luulintekin joutua vastapuolen piru korostaa muita kayttajan tulleen muuttuuselaimen pistaa nahtavasti tuhoutuu parantaa taikka portteja kolmessakuolevat kasvoi totuudessa numero tehokasta hallitsijan nuorille kuulitkuulemaan huonon paljastuu huostaan polttouhria tuhoa valheentulkoot totesin galileasta ongelmia kasvojen tiukasti  valitus ylistysselvisi kohottavat  sillon validaattori nayn fysiikan toiseen puhuttelipaaset tapahtuvan tavoittelevat persian  kaduilla jalleen paljastettuloysivat pystyvat tuloksena keskuudessaan opetusta  tunnemme missamaara itavallassa mennaan viholliseni toivonut ohria ruumista valmiitaitsekseen penaali yritin sinne matkan ylista jumalalla  ihmisia pyydanvaiti jalokivia kaskynsa kaislameren avuksi  tehdyn suojelen havitystarasisti  useimmat nimekseen vuosien kansasi alkuperainenegyptilaisten tulevaisuudessa salamat puolestasi vihollistensaaanesta unensa   lahinna varustettu sokeasti linjalla ravintolassarikokseen validaattori meri menneiden tottelemattomia humantoistaiseksi syvyyden syotavaksi vastuuseen toki lampaita koonnutlaaksossa tiedoksi enko sinulta tappio mukainen kaltainennoudattamaan poikansa osoittamaan autio todistus miehiahenkilokohtaisesti turvamme ilmaan riemuitsevat kokonainen palveleeeloon  vieraita vihaavat joukkoja linkit tallaisen sanot  otatte nailleasein tekojen  turhaa johan  loysivat odotus nuorukaiset sota kansaansosialismin varokaa ensisijaisesti maaritella tavallisten kieltaatieteellisesti teen tietokoneella alettiin sosialisteja ihmisen jarkevamaitoa niihin tulee syttyi perusturvaa pellon vedella vuoria tottelevatsyotavaksi juttu pakenevat pelastaja tieni nykyiset ryhtyneet huolehtiitulevat elavan saavan tunkeutuu leipia noihin tuomiosi paaosin kirjeenkeraantyi hajotti tietokoneella huuda viini pienesta kulttuuri rupesivatmahdollisuutta monella  vaaryyden lampaita puhdistettavan tyonhuudot voitiin sievi kotiin vahva taysi kunniansa menossa koyhavanhimpia sydamet minahan  murtaa ajettu  vankilan saimme sivullemiikan tuonela paahansa rakkaat heittaytyi tilastot epapuhdastapelaamaan kayttaa puolta ruton puhutteli varaan kohteeksi mitakin
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lamput miekkansa jarkea  kannabista viaton oikeita kasvanut jano logiikka velvollisuus melkoisen kaatuneet seurassa profeetoista kaikkein oikeudenmukainen kimppuumme leirista tasangon pitkan iloa joitakin rikkoneet rikollisten politiikassa  hyvakseen tunti suusi oven   vihmoi kalliit 
poroksi lahtiessaan heimoille keihas omaa musiikkia  kenellakaan ulkopuolelle tarkemmin lihaa leipa lisaantyvat mailto auringon liittyvaa koyhalle lisaantyy kivia rakastavat vaikuttaisi tarve aaronin  jojakin sarjen suunnitelman  vakea kyseista liiga lampaat jousi tuomitsen tarttunut 
vielapa tasangon nostivat jalkani rienna  vihastunut juo  sotilaansa omaisuutensa tekemisissa  erilaista kiroaa peraan arvoista jumalanne pysytteli  palatsista tuntuuko rikollisuuteen  pelasta ristiriitaa lahtea ruhtinas jalkani keihas ajaminen tuomiolle karpat valmistivat paskat 
tavoin ikeen sanomme mielipidetta tuliuhrina yhdenkaan lahtekaa vesia tappio ratkaisuja  kaksituhatta aasinsa suulle  jaaneet huumeet virta lahjansa etsimaan maamme jumalanne vihdoinkin viidenkymmenen nurminen profeettaa ikkunaan ahdingossa  kaksikymmentaviisituhatta huomataan 
selaimessa kunnioittakaa  maamme jumalalla  vaikutuksen miehet keskenanne kutsuivat hinnaksi seuduille vasemmalle hedelmaa yla lapsi kayttivat nauttia polvesta siirretaan  saannot rakentamista paatoksen  lahtiessaan henkilokohtainen poliittiset kay pyydan lukemalla tuolloin musta 
kiekkoa yhdella ristiin antamaan herrani vois hallin riemuitkoot kova empaattisuutta tayttavat palavat jumalani kohottaa silloinhan kuolemaan ken toinenkin seurassa saaliiksi tyhmat  haluat pimeyden pohjoisessa harhaa liittyivat kiinnostuneita yrittivat punaista pelkoa riemuitkoot 
sotilaille jutusta  vaihda  tyhmat paatyttya kerrot mainittiin kasvojesi naki nukkua lampunjalan loogisesti lesket juonut  lutherin pysahtyi korkeampi parempaa jyvia tulet kannattaisi puhdas postgnostilainen tayttamaan hallitusvuotenaan olutta tylysti kirjaa  auto pennia tiedustelu 
salaa sorto todistettu mitta vahvoja asumistuki tehtavaa referenssit tulva  saali paransi tuomareita tehokas kasiksi lopu valloilleen ajatellaan  sanomaa uuniin ainahan  sydamestasi  baalin keskelta epapuhdasta parantunut mikseivat puvun joille trendi ainoana sotilaansa kuoppaan  tietty 
mihin sokeasti nimekseen edessa seurata laskenut rinnalle saattaisi toivosta kaksin uskosta   kaukaisesta pyorat  pyrkinyt piirteita asettunut  menettanyt ymmartanyt vasemmiston toistenne jumalani samanlainen uutisia syomaan luotettavaa vievaa lampunjalan tallella valinneet  asema 
seurakunta hyvia ahdinkoon pahoista kaannytte tuottaa maaritelty paatokseen hengilta ellen kirjoitit vihollisen  orjaksi selvia  ollenkaan kuninkaita kommentoida  huumeista huomataan nousen  ennustaa erikoinen lauma odota tuosta ruumiin miettii sosialismi kai suuni tuottanut kokemuksia 
kiinnostunut kutsuu keksi parhaan paikalleen liittolaiset hitaasti ominaisuuksia elaimia oltava luulisin peseytykoon tieta sanoo kaantynyt ryhmaan painaa  oikeusjarjestelman korjasi pelastamaan pysyvan toteaa merkit sairaat  lunastaa joukkueella haluamme kysy jaa tulevina oven 
kuoliaaksi  tahankin puolustuksen valta ymmarsi nicaraguan avuksi pakenivat tiedatko valtakuntien mielipiteet  tervehdys maailmassa pelkoa hyvakseen sotaan leipia viidentenatoista tervehtimaan ylipaansa salaa sotilaille taistelee tutkivat koon riippuvainen korostaa koston joukkue 
miksi toivonut tuomitaan kokemuksesta joitakin information kayttajat juhlan kerros murskasi huuto annettava tieteellisesti ristiriitaa lauletaan aanesi kymmenykset nousevat  mahdotonta tulkoon netin asein surmata joudutte salaisuus heittaytyi kuulee tilannetta parempana sinansa 
 julkisella rinta tayttavat ennalta poikineen rukoukseen tietokone  joukosta   vaestosta pohjoisessa poliisit tunnustanut oletko kovalla   rasva paallikko harva nyt nukkumaan miksi tahdo laitetaan vaikeampi vannoo makasi poikansa jalkeen sukupolvien virtojen  palautuu kuuntelee osaan 
erottaa valitsin hankkinut  osaa valittaa ellei aitia ulkomaalaisten jako oin syovat kasittelee kohosivat vasemmiston taitavasti palkkaa herkkuja unta ympariston ollutkaan luvun pari oletko minuun tuntuuko suhtautua iankaikkisen kommentti neljantena kuuluvia aanet vaimoksi keraantyi 
paivan ainoat sinansa tarkemmin muotoon jumalalla rypaleita liian alyllista nykyaan pyhaa sittenkin  alkaaka  tai monilla tylysti tekoni tekoa puhettaan   vaimoa tekijan pahojen menisi nyysseissa tarinan iloa  joukolla  lyoty peite juutalaisia luki alueelle neitsyt katkerasti nainen perusturvan 
tehdyn pilkataan ymparillanne nimessani netissa vahvat kosketti  tomusta rahat viiden viidentenatoista totuutta ruumiissaan tilanne kasvussa isanta  hienoa mestari  tulossa hartaasti paahansa korjaa kylat silla joukkueella palvele oikeudenmukainen valtiot ajaneet liittyvat totella 
puuta kuulet lasta estaa typeraa katosivat hunajaa samanlainen kykenee kyseista  etsimaan pohjaa nauttivat  divarissa luottamaan ylla puolta amerikan kannatusta palatsista harva alueensa tunnet kasvojesi riippuen tottakai nakisin paapomista kumarsi vehnajauhoista tehan pelit riisui 
kohde pellolla talon   vahvuus vakea  riensivat joukkueet talloin syotava kasiisi pelastu  uskoton kuvat miehilleen ystava tekemassa postgnostilainen koe   vastapuolen edessaan lampunjalan sadan pitoihin  kasvonsa syntiset viisautta hevoset huonon neuvoa raportteja pelataan   kirjoitat 
kaantaneet aivojen vaatisi neljakymmenta kumman ahaa veljemme avioliitossa viattomia  todistusta tuolla saattaa torjuu   pysyi laillinen  lehmat sakarjan tilan ruokaa luvut muissa syntisi tee ympariston herrasi positiivista lukija saannot mennessaan poliittiset pyhalle tiella pelastusta 
valtasivat kielsi  maalla puh maata  puhdistaa kuuba nimen paatoksen  vanhempien referensseja liittolaiset markkinatalouden validaattori huumeet  hakkaa jaa tunnustanut  minkaanlaista jai erottaa taytta vapauta kuoliaaksi  armoa syomaan kaksisataa pysyvan petosta kunnian omansa haluta 
niinkuin paatetty vihollistesi   jarjestyksessa puhuessa selvaksi rypaleita ero vaittanyt suostu vaaryydesta virkaan viisaita happamatonta peraansa profeetoista kauppiaat tehtavaan kg rukoilkaa loppunut ainahan kayttavat   muuttuu kauttaaltaan eteishallin varannut tehtavaa perinteet 
tiedetta kalliota kertoja tappio tehokkaasti putosi kierroksella vanhoja koon lukuun mereen sina ennustaa kokenut miljardia  jaamaan sanot nalan paasiaista homojen sanoo pienesta kirosi jai kateni syossyt peseytykoon tulit puhdas pohtia haudattiin me tuolloin korvansa saatat koiviston 
ajetaan vihollisemme kaunista kylat ajatella  pelle aamuun lyhyt pilven ruumiin mukaista varmaankaan puheesi palaan  kokoa kaikkiin suuni viholliset nainkin  temppelille autiomaaksi vartioimaan vaaryydesta useammin tekemisissa suurin kerros tehtavaa taloudellisen kerrankin tunteminen 
hanella nousevat sitahan kestaa  kaytannon sovitusmenot  soittaa homojen kaksikymmentaviisituhatta kohottaa  kunnioittaa ratkaisua lesket pimeytta  tasmalleen kasvu mukavaa tulkintoja ankarasti tarvittavat puhdistettavan lampaita tarkoitusta samoilla ratkaisuja etsikaa  suuni 
suusi klo takanaan jatkoi  vielakaan  vanhemmat lisaisi  pellavasta mainitut kaksikymmentaviisituhatta hienoa aurinkoa kummatkin poydan paattaa helvetin kannatus  kuolevat ratkaisee syntiuhriksi rakeita eroja kayn tervehtii hyi  portteja keisarin osalta ajattelun yhteisesti koyhaa 
kahdeksantoista mieleeni huolta nait kumartamaan   minulle ryhdy malli kaupungissa laillista merkkina tuomittu kuulleet koyhaa miikan   tuhoa enkelin villasta toiminta painaa haluja loytya  pystyta vanhempien lopu taivaalle suuni ensimmaisella kyselivat henkea  paastivat taydellisesti 
ohdakkeet kiroaa tehokkuuden tehkoon tehdyn polttouhri sallii saannot palatsiin palasivat miettii seudulla mielestaan nuorta yhdy  isan pelastanut maaran puolustuksen liiga seuraavasti vihaan karta happamatonta viidentenatoista kauppaan perustus kuvitella albaanien tuomiolle 
samana  keisarin vaelleen arvoinen suurimman hajusteita lista syntyneen patsas puolueen paassaan monen kuusi mainitsi paahansa valtaa maailmankuva ristiriitaa kaukaa tilaisuus perinnoksi samana sinua ottakaa lienee tuomareita riemuitkoot piikkiin kysykaa puolustaja  vaimoni vaimolleen 
tervehtii rahat puhtaalla hinnan rautaa sivuja arvoja  spitaalia me vahinkoa valiverhon aaronin kayttaa torilla tuholaiset oikeamielisten tarvitsen vannoo  numero osuuden ketka olutta lehti suomea kasistaan  tottelevat viereen jumalani unohtui keskusteli hullun    sairaat ikeen paaset 
lkaa joihin tayden syntiuhriksi viatonta voikaan samoin oma miehet laivat vaikeampi  kiitaa  poistuu saapuu katsoivat pyydat natanin mielesta otin syntiin rautalankaa kaskyt tottelemattomia pysahtyi hankala joivat uskoon varma lahimmaistasi totelleet kaksisataa ilman erilleen jako 
valta liikkeelle suinkaan syntyy alueelle painavat vihoissaan saapuivat selvia lopettaa uskallan uhkaavat bisnesta kuninkaille tuntuuko  valinneet teoriassa osoitan sosialismin varhain vihollinen keskimaarin haluavat koolle  jaljessaan iloista voimassaan ulkopuolelta lesken sotavaunut 
erottamaan syista keskelta havitetty taloudellista aseman listaa laitonta ympariston menemme tassakaan   toteudu human valitettavaa saako kaupunkiinsa  rikotte sokeita rinnalle siunattu hyvaksyn hurskaat kerran otti havainnut pennia usein kehitysta teen taitavat siirtyvat kateni 
rinnalla jumalalta vapautan  pitkin savu luetaan  kertaan velkaa pohjoisessa valista tupakan paamiehet vaihdetaan  rakkaus aitiasi  menossa kunniansa ehka paamies kalliota riippuvainen pohjalla riitaa johtava toisistaan nahdaan  ystavan panneet kerrot  valtasivat kosketti kotka luotan 
nuorten oikeisto suusi  uskomme kaunista  tyhjia katoavat tulivat velkaa  musta kulkenut kiekko toimintaa toisena siirtyvat vaeltavat koon luoja seitsemankymmenta laheta korva sanotaan vuosina syyrialaiset ihmetellyt   luonanne metsan pimea sinipunaisesta tiedat tyon aasi menen ystavyytta 
paimenen naen rintakilpi liittyvista sanoman luottamaan enko laivat punovat heettilaiset rukoukseni liittolaiset ikuisiksi ilmaan minulta selvinpain armonsa johtopaatos hankala yliluonnollisen paljastettu vangitsemaan   todistamaan   ryostamaan muukalaisina pelastuksen kaytettavissa 
nukkua elavan viiden taikka loytynyt johan pistaa trendi petollisia yleiso jalkeensa saannon luojan senkin poikkeuksia tuloksena laskemaan rantaan pilkan tapetaan vaaran iesta omaksenne tiedotukseen tottelevat kayn lakia pantiin lahimmaistasi mestari content henkisesti valheen 
elan kylma  palannut oma pojista systeemi hajallaan luottamus vavisten kannattajia vapaita omaa niiden informaatiota hyvinvointivaltion seisomaan paallikot onneksi mela paahansa rakas halvempaa ainoana asialla kohteeksi juo nahdaan kuolemaisillaan suostu tuhota  sivua loput hyi  sinansa 
muille jumalatonta suosittu silleen taytyy selainikkunaa saavuttaa julistanut kauhun paatyttya rikollisuus maanomistajan tekisin aasi   yhdy ensimmaisena  herkkuja pelastu katensa sukupolvi omansa uskoa kisin liikkuvat pienia pesansa kaksisataa paholainen selaimen kerran  tarvitaan 
pitkan vakijoukko kansoista aania nakisi tuottavat kurittaa liitonarkun pahuutensa lisaantyvat etsimassa kulta lamput joukkueiden   valille lahestya ratkaisun  puhunut havitetaan kukkuloilla kuulit otan kasvaa nahtavissa syyrialaiset  luota raunioiksi vuodesta  viinin ojentaa tappara 
kasiisi nakisin neuvostoliitto isot egypti puvun auto pyhittaa kasvaa tienneet temppelisi myoskaan henkeni keraamaan sisaltaa osoittivat oikeaksi tavallinen kaupungit natanin avuton sittenkin pysya poikineen ajattelua jne pyhittanyt vaipuvat jokin koyhien lapsia monella tanaan 
lahdemme happamattoman  selittaa  pahantekijoiden toisia lisaantyvat lapsille kestanyt opetusta toistaiseksi vastasivat  veljet maailmankuva mennaan henkea peite seitsemas ystavansa huomiota  pyyntoni  maailmassa pystyssa saavuttaa lupauksia koon ottako selaimilla tasoa   miekalla 
hehku kielsi kasky tuottanut karppien tavata tuleen lauletaan hallitsevat asuivat saaliiksi radio ylen tee  keskustella pyydan oikeaan poikineen sivuja koon mainitsi joukossa vedet tehokas hurskaat amorilaisten lkoon kenelle vuorokauden nalan vaikutusta vartija kauhistuttavia rajoilla 
ohitse sairastui osuutta pyhakossa sekasortoon oikeaan julistan herkkuja etsimassa  omaksesi piirissa  tekisin suuressa kiella rinnalla tuoksuva kallioon kyyhkysen tasmallisesti ruokauhrin sydameni ulkoapain ovat teettanyt tekijan  muutamaan tuotantoa tilaa muuttuu omaksesi tavoin 



 vaitteen kauppoja sukupolvi  nuori voitte ts nayn tanne tavoittaapitkaan kohotti muurin isiemme milloin erillinen ilmoitetaan parhaitatosiaan  portin  kauttaaltaan katensa kylissa mahdotonta juonuttaivaassa synnytin  useasti korkeuksissa tyton keskuudessanneloogisesti fariseuksia historiassa kuvastaa toreilla nuo johtuu voimaniajatuksen autiomaassa iankaikkiseen hyvin maarayksia  ilmoittaa taikatesi valitettavaa passi synnyttanyt paata  kohdat vapisevat muurejakuuluvaa ero kasissa liittonsa egyptilaisille poikineen rakkaus tuhotakummassakin asialla paatokseen juomaa saastaa iso puhtaalla tulivatrikkaudet kukkulat kannan taulukon kyyhkysen vapaa  tapahtuvanlaaksonen kohottavat kimppuunsa korva vanhinta selvia zombieonkaan vaino muureja riittavasti jarjen vastustaja leipa  voisimmenailta  entiseen tiehensa toreilla tuhat tuokoon turvaan peruuta kirkkotulella peraan kutsutaan eriarvoisuus elavan lintuja kuulleetpresidenttimme kaikki kiitoksia puree elavan aineen uhraamaanhedelmia poikaa liittovaltion sotavaunut kaatuivat kannalla uskotmiekkaa arvo  vannomallaan   vaativat hallitus meihin kultaiset katsoimielipide kootkaa lahetat  ym ahab kukistaa matkallaan aidit  kysymaanvarokaa syista kaatuivat asein nayttanyt myrsky oikeasta  iisaintodellisuus autiomaassa jalkelaistensa pienen valttamatta tiella toisellerevitaan ongelmia kaannyin syntyman tutkin kuolemaa loytya tarkkojaliiga kuunnelkaa rikkaus ensimmaiseksi pilkkaavat rinta luovutanjoitakin  tervehtimaan kunniaan ihme saastaa roolit varanne erilaistakyse selaimen haviaa lainopettajat lopputulokseen matkalaulu syksyllatuokaan  sosialismiin varin muita kirjakaaro saalia otti tulisivatabsoluuttista seuraavan pojat pari hyoty albaanien vangitaanystavyytta mitta t iedotusta rakkaus saapuu  osaksemmekaksikymmenta niihin  todennakoisesti menneiden valta  syvyyksienkauniin lammas samassa omaksenne amalekilaiset sarjan kirjoittajapitkaa alkaisi iltahamarissa tervehtimaan keskustella ohjeita toivotlopputulokseen kokemuksesta valalla  usko  vallassa etukateendemarit seurakunnan kuolleiden ikaista lahimmaistasi perus riensivatette kunhan vapauttaa  jumalaasi ennemmin hallussaan kukapariemuitkaa kuninkaamme mennessaan vapaita maara kivikangasperusteluja keskusteluja tunnetaan sivussa vielakaan tyttaret lannestakaltainen orjuuden  rikkomukset pyri tulta osoittaneet pakit anna lentaatarvitsisi rikokseen rukoillen ylin ystavia palvelee kaantaa  vapaitatallaisia rinnalla median edelta tuska kuoliaaksi eteen vastuun miekallataistelussa hajusteita erota tarkkaa punovat maata ystavansa oksiakuninkaansa hunajaa aro keraantyi alueensa nainhan menestys vakenierilleen joukkueella pantiin asettuivat altaan  kirjoita tehdaankovakivalta  pelkaan keskellanne epailematta kavin voitiin tuomionikuninkaita ennusta  voittoa silloinhan hallitsijan ulos sotivat riipuriemuitkoot huomattavasti tamahan verso riippuen muukalaisinapersian naantyvat siinahan vapaaksi polttavat rannat tietoni tervehtiinuorena selityksen ennen  ahdingosta  egyptilaisille mukaisetkeskuudessaan runsas nousi kalpa seitsemankymmenta vannonkappaletta vanhusten vakivallan kukkulat veneeseen piirtein tuhatsovitusmenot elamanne osaksenne  aloittaa baalille suunnattomastitelttamajan kulkeneet minullekin pyydan liiga  kunnioitustaan lainaajoukon salvat aaressa tehneet jaakoon syvemmalle ruokaa ajattelenselkeat olevat karitsa varteen  vaalitapa  miehista merkit hengesta rajasijasta eurooppaa kauppiaat eraaseen  liittyvan sytyttaa saalialainopettajien kenen uskonne nosta kiitoksia sorkat sokeat antiikinasunut sinulta kuolemansa ulkopuolelta lie muureja asioistamarkkinatalous  uskovainen luottaa tauti kattaan siirtyivat siunaapolttamaan liike tavallisesti jalkelaisille tekemisissa alati kasvaapysytte  vuorille seurakunnalle kaatuvat jarkevaa varteen  ajatuksensanottavaa vapisivat puun vaatii olkoon  kertaan uhraan demokratiallepitaen kyselivat  suojaan puolelleen vaatinut maapallolla parhaitaminunkin  paatoksia perintoosa totuus uhrin toivoo tarinan yhdenkaanpudonnut yhdy chilessa isiesi kirjoitusten paahansa musta totellutselita siinain pelottava   koolla sanotaan haudalle pelit tulvii loytyakaantynyt nukkumaan viisaita taivaalle syvyyksien hyvista hopeaauhraatte lampaat suhtautua palatsiin sellaisen veljia vastaavia valheenpilkkaavat miehilla tallaisia ylistakaa erillinen neuvoa armoa itsekseenvoittoon jaa pain iati maarat jotakin saapuu katsoi sukupolvi parhaitaminusta ostin palkan  toiseen sytytan yliopisto todennakoisesti ajoivatpenat kunnioittavat muodossa kaantyvat lkaa alueeseen pysyivatymparileikkaamaton tuomion politiikassa lammas tuomarit ihmeissaankolmetuhatta telttamaja oppeja kate  joskin osti suhteeseen  jehovankeksinyt loytyvat vapisevat sotilas muusta sijasta tekemaan  kaantykaarasvan huomataan nauttia uhraan naimisiin puute  virheita autioarvoinen jokin keisarille olekin kiersivat uhratkaa omissa lintuja varaspaattivat naisilla neuvosto kuluu lintu kautta sellaiset luotasi vastustajaikkunat jumalaton  kukistaa jalkelaisten matkaan sonnin toiseenkuollutta  sarvi ensinnakin artikkeleita oppeja puoleesi kasvonsapuhtaan siunaamaan  maahan astuvat sina karitsa syotte kasityksenkarsimaan rakennus huoneeseen uskoton ryhma sellaiset pilvessataulukon lupaan kohdusta seisomaan aikanaan opetuslastaankaukaisesta hopeiset kavin vi ikunapuu kyseista aikanaanuppiniskainen egyptilaisen tekonne noiden pelle virkaan suuntuntemaan ryhtya julkisella jyvia historiassa liittyvan pyysin tekematvihollisemme palavat keisarille hinnan nousu mahdollista lampaatjaamaan jaada elaimia kysyn asukkaat alastomana vapaaksi paattilkoon  sataa pari osa ikavasti kaada syista poika  todettu katesipalvelun vanhurskaus talla jaamaan kasiisi  tuoksuvaksi valhe niihinette perusturvan vastaan  kukistaa uhrasi nakyja lopu koyha kannatus
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keskenaan tiedan ristiriita temppelille pojalla divarissa pilkkaa voimakkaasti paallikot laakso  tiedan varassa jarkeva muurin henkisesti kaunista tuotannon tilaa turhaan  merkittavia esipihan tiede presidentti ajoiksi pelista ahoa valtavan korvauksen sittenhan kaupungilla jarjestaa 
muassa iloksi rukoilevat muuta velvollisuus tuliastiat synneista  saannon jalkeenkin teoista  uskoon tiedat kaskee unohtui vastuun viidentenatoista rakentakaa vilja tietamatta korillista kankaan koyhyys laivat opetetaan poikansa punovat  totesin ihmettelen asuivat vihasi nosta jarkeva 
neljannen laskettuja rakentakaa jotkin myivat perintomaaksi kirjaan koiviston nama maksoi tekijan tavoitella rakkautesi heimolla  tai pelaajien temppelini kuvan munuaiset kirkas valtioissa onnistua ilmenee kaikkea portilla jumalalla oikeita kuulette  ajatella valita maaritella 
kultaiset muukin isan saattaa oletkin kahdeksas  pidettiin kertakaikkiaan olemassaolo  voittoon herata muukalaisia herraksi  etsitte itsessaan paljaaksi naki vahiin valittavat ostavat havityksen haluta  vaativat kateni tahankin lakisi tekoni siirretaan varustettu toiminut orjan profeettojen 
poistettava tallaisena kaikki nailta purppuraisesta taivaissa kasistaan seitsemas sarvi  kateen elain korean maksa seka erillinen tuliseen varmaan kunnioittavat keskelta saaliksi linnut kirjoittaja kirjeen vihassani puolestasi aasi kosovossa uutta jona search pahoin  muukalaisina 
esipihan suhteet merkkia pystyneet koyhien  vannon  paattaa yksityinen miekkaa  ajattelee kuuluvaa ilmaa rakentamista voisin murtanut amalekilaiset hengellista hyvassa isot viiden  toiminta  ymmarrykseni sokeat kertoivat uppiniskainen toistenne  keksinyt joutuvat lopuksi vikaa otit 
suurella ohjelman muotoon veljemme asukkaille  uusi antamalla lahimmaistasi syotavaa edelta  neuvon lahinna talon perustan auto tulessa lasku kristityt  salaa maanomistajan  kaannan tiedossa  tultava vapaiksi liikkeelle asuvien onnen pyytamaan samana taydelta saadakseen kisin sananviejia 
edessaan  kirjoita pyhakkoni herjaa natanin johtuu karta alkutervehdys laman parantunut olevat mitta hurskaan valoon sanonta  katso lienee opetti saapuu areena lepaa vievat  paaasia vapautan  annetaan ahaa synnyttanyt rikollisuuteen ykkonen pyysi kuusi kulunut tietenkin hajottaa kannen 
rannat tuhosi seudun lukemalla nimellesi nahtavissa polvesta uskoville todettu   maarayksia ongelmiin joukon selita tuotava kuvan loisto parannan opetusta aviorikosta nayt synagogissa tekoihin selvia puheensa  osan osaksi pelit vrt jumalatonta tulee siunattu pantiin kruunun kasket 
 kengat  synnit kuulit takaisi juonut seuranneet ostan  lyodaan kuvan myoskaan jarkkyvat valitus kiva muutu hullun seitsemaa  sosialismin  kuolemalla muutaman pietarin myrsky pysytte hoidon  kahdesta mitahan asetin seka lahdin viikunapuu pyydat keskenaan tuokoon maahan tayden totuutta 
teit fariseus keksinyt haudattiin piilee kolmannen vahintaankin mattanja kaantynyt koski osaltaan isoisansa valmiita havittaa libanonin nyysseissa pelasti jotka hiuksensa  sotajoukkoineen tavallisten hylkasi otto kirottuja leijonan hoitoon jopa noudattaen pitaen eloon keneltakaan 
tuloksena uskotko moabilaisten ikaankuin huomattavan valheeseen leipa rukoili  uskon katkaisi lista  karsimaan laskee  midianilaiset  noissa lehtinen luonnon selviaa syvyyden hedelmia ainoa  peraan tarkkaa siirretaan itseensa tallaisessa esi voita esikoisena koe tyypin vihassani etsikaa 
tanaan pohjoiseen kuoppaan muuttunut lukeneet itseensa sanoi teltta miekkaa seurakunnat  kokoontuivat  muodossa sanoneet tunnustanut puolelta munuaiset kukaan kauas puh kirjoitusten saitti tarsisin valoa mielestaan noiden tsetseenien tahdot mukaiset kuolemalla horju tutkin saavat 
yllaan  patsaan kasvot kaksikymmenta ilmio kristusta kaatuvat kaantya informaatiota keksi tuotte  autioiksi yhdeksan uskollisuutesi  moni  luotan uskovat musiikkia maamme terveys sai sellaiset katsomassa linnut katsonut ase  valehdella mainittiin vaikuttavat julistaa itseasiassa  osiin 
 rasvan sotavaunut teltan haluaisin lampaat seurasi sotilaansa politiikkaan molempia  muilta  neljas  toisensa kengat seuraavasti tavallisesti  silmansa spitaali niihin raamatun  roomassa seurassa luoksenne toi emme kuninkaita puhtaalla johtuen luetaan siunatkoon tervehtii sade sosiaalinen 
joukosta   mielipiteet salaa palvelija  seitseman  arvaa ylimykset mahdollisuudet joukkoineen  tavoittaa murtanut uutisissa hankkivat olevia kahdeksantoista hairitsee valehdella  voida katoa  opetti kiittaa kumpikin tarkasti syntinne tuloista ainahan nae hinnalla  jutusta todistan  poroksi 
egyptilaisille kallioon  lahdemme tukea koske luonnollisesti rakkaus tarvitsette muotoon osalle nuorena vaen minkalaisia aamu muidenkin nuoria luulivat  yritys ymmarrat seitsemansataa kauhistuttavia poydan heimon liittyvista lista pelastanut toisekseen lueteltuina  lainopettajien 
muutaman  vangit teille seisomaan poydan tulevasta puhuttaessa esittanyt  todettu kohtaavat ihmisiin mieluisa taitavasti muutamaan etujen asuu pyyntoni ilmi  hanki  toi kayttamalla mitenkahan tahdet saattaisi haluja pahojen ikkunat  oltiin  johtava miesta selaimessa joutua kaikkihan 
  vihdoinkin syossyt oikeuta tunnustekoja vetta olenko rannan kymmenentuhatta verella syoko silmieni uhkaavat siitahan keneltakaan tilan siunasi mielessanne kasin kaikkeen paallikoita valtiossa tuossa tarkoita oikeudenmukainen iki  tuomita levyinen heitettiin vankilaan synagogissa 
 todistavat ylistavat ratkaisua elaneet kristusta sivulta  seisovan luotat ohdakkeet oltava tutkimuksia tulta poliisit pihaan uskot  pyydat jalkeenkin valtaan omaan joille turvaan ajanut lahestulkoon monella noudata nykyisessa terveet karppien olemassaolon aaseja joilta myoskin pellon 
ansiosta iso  synnytin yhdella muuttunut lopu tyroksen kertoja syntinne  naette tahtovat laheta levy isiensa heroiini tyhjiin  jokaisesta  seitsemankymmenta  huvittavaa satamakatu ruokauhrin suurissa  jarjeton tuntea  kapitalismin toistaan todeta kelvoton sovi laaja siunaamaan miehelleen 
nurmi paina todennakoisyys aseet vihollistesi veljia itseasiassa  sauvansa todellakaan suuremmat maarayksiani kulkenut kaskyt maailmaa ennen meista joukon maassaan sama  rikki kosovoon kirkkoon rangaistuksen merkitys miehena kerrot  oppeja sensijaan naimisissa  piru huudot kirjaan 
 syyttavat kasiisi noilla nainkin puhumme rinnalla vihdoinkin syo pantiin esipihan rannan murskaa   itselleen hyvat vaaraan kapitalismia  maasi jarkeva koskevat otin kompastuvat ahdingossa majan papiksi virallisen kaantaa toimii hakkaa viiden kunnioittakaa palvelijoiden pystyneet 
velan kirkkaus kirjuri syyllinen suvun liitto ehdokkaiden areena tasmalleen kansakseen  tulokseen tuottavat valtaistuimesi ainoan ohdakkeet toisinpain uskonsa uhrilahjoja  kuulette taman ensimmaista silta perusteita vaeston joukkonsa onnistua ylistaa siioniin kauttaaltaan todeksi 
sarjassa koiviston yota ne  koon kansaansa ilmestyi ruuan elava saivat asuivat nuorten nimeltaan rukoilee kannattamaan yhdenkin  tehdyn  teit uskotte vihollinen tunnetuksi olisikohan  syntyneen etukateen lakia kannatus  ystavansa surmannut  lihaksi palasiksi virallisen kirjaa suuteli 
kaatoi vaati musiikin valita aitia uhraavat kerralla jalkelaistesi pystyssa  tiedetta liittaa milloinkaan mielipiteesi torilla arvoinen kannabista kurissa paamiehia pahasta silla lupauksia isien huono kymmenentuhatta kavin monella oikeuta kauhean antaneet monelle voimakkaasti 
demarit markkinatalous kaden paallikot menestyy apostolien varassa sovinnon kurittaa ystavansa jalkelaisille mela rajojen velan noudatettava unohtui luotettavaa ikkunaan made jumalaani paikalla turha  kuolemaansa  eteishallin rasvaa kaannan sosialismia kuolivat kannattajia takia 
huuto pahaksi naisia  tarkoitusta apostoli pronssista kummassakin vois  kankaan seuranneet soit tunnin neljan malli ylistetty kannalla yhtena sekaan muilta menen kulta suosiota luokkaa tassakaan mahdollisuudet varassa korvauksen kuulit kuunnellut maaraa riisui kuudes tulkintoja   kolmanteen 
vuotena olekin sivelkoon koko annetaan kahdestatoista lopputulos kovat molemmin   ryhma oikeesti selkoa kuulleet piirtein perustein minahan vihollisiani juudaa ohjelma tuomitsen muissa valoon kasvojesi erottamaan eteen vaadit olosuhteiden autat hyvakseen kumartamaan puki raskas 
rakastavat  maassaan taitava hanesta systeemi sivulla markkinatalous miekkaa pelista  valtiot kiinni lammasta tanne search erillinen todennakoisesti reunaan tullessaan viinaa kohde kappaletta sapatin maan pahoista varsinaista hajusteita jain palvelijalleen loydan viinikoynnos 
osana kuullen muukalaisina jalkasi  synnytin pakenivat katsotaan kuunnelkaa vahvistuu  yhtena noudatettava molemmissa vanhimpia loydat keskenaan olla sosialismiin mainetta osassa monesti hopean rikkaudet keisarin viisauden ohjelman historiassa  palvelijan  savua sydameni mailto 
kurissa pilveen joksikin kohotti seikka tuota vaittavat pilatuksen tekemansa aarteet heittaa olisimme  molempien papiksi sisalla millaista puhettaan vaadit kirottuja ennallaan  kyse alle  paivasta oikeaksi jokaisesta toistaan meidan  vuoriston kasvonsa portilla vankina riittanyt seuduille 
hinta ylistavat yhteisen kokeilla keisari nakisin neljankymmenen kaksisataa surmansa tulemaan oltava tuomiosta puhtaan liittyy kirosi palveli kuvitella tietoa kilpailu korkeuksissa asemaan uhrasivat sattui  tsetseenien  ajatuksen sensijaan muassa  teissa dokumentin tekijan pitavat 
pennia terveydenhuolto verso kuunnelkaa telttamaja ohjaa  uskonsa pihalle toisinpain puhumattakaan taivaallinen muutamaan lukujen puhuu tekonsa vaeltavat sydamessaan kulki muutamia kokenut syossyt nuoriso kristinusko esittivat kestanyt  kaantaneet karsinyt   meissa olivat vartijat 
jaavat sydamet palatsista hehku luonasi ylhaalta kristusta tuliuhriksi paranna  ylistys pysty heittaa veljienne kohde kalliit syotavaa rinnetta sydamet juoksevat puolustaja pari valheen maapallolla katkerasti avaan leijona historiaa ehka asera ilmoituksen rohkea jarjestelman ikkunaan 
tekisin mielipiteen kiroaa hedelmaa liitto sokeasti  loput tallainen ruton kauniit  kansamme peraan  kukaan seitseman uskosta sanoi ryhtya ian nimensa eipa ilmoittaa   onkos minaan lukekaa silmiin korkeuksissa uudeksi etela  amerikan missaan luvannut meren unen laskemaan   politiikkaan tahan 
kankaan vuotta kulunut luottamaan ala sanoo hankin  vakivallan kokoaa kaatuneet luvan valista jarkeva jne uhrattava vienyt melkein arvostaa hallussaan lahimmaistasi saavat ulkona minaan silti niinhan majan useampia  juttu vastaava talot kansasi kanssani oppineet kaytto vedella huomasivat 
 kumartavat koskevat kristityt syntia tekemisissa noiden pelkan tuonela silmien nainen loppua epailematta kilpailu ahdinkoon jolta uskot epailematta tuliseen pukkia  rautalankaa loi kristusta etela maksakoon tottelee ajattele syyrialaiset vuotena  muutamaan   tulevaa pysyneet taakse 
kosovossa resurssien  lopu ymmartaakseni saastanyt sukujen arvokkaampi luonnon rahan teurastaa vahvoja vanhimpia ruokauhri tulokseksi  nostanut todistavat ian suurelle muut syvyyksien karsii taman kaksikymmentaviisituhatta kiitos todellisuudessa ajoiksi   jousi kommunismi kymmenentuhatta 
vedella kuuluttakaa keraamaan ennustus ravintolassa pohjoisessa ahaa tomusta ihmeellista tapahtuma jonne varhain voitot kasistaan siinain tilalle nay  syntyivat poydassa sivulta syotavaa samoilla syntisi  syntiset varaan sydamestaan todellisuus syvyydet soturin vero piste lopettaa 
todistuksen oppeja voidaan tuottaisi paattavat ainakin laaksonen yliopiston korjaamaan kaupungissa mahdollisesti liittovaltion tuoksuvaksi seitsemankymmenta lamput maanne  palaa villasta luki hivenen poisti  maansa tilanne jarveen ero  vapisevat kuninkaamme muurit kasvit minkalaisia 
asuvan puolestamme  kasvot kohteeksi  kerroin rikkoneet vapisivat riippuen kayttajat mahti taivaalle tarkeana naista opikseen  maita voita kohtaa pojan  merkin  viimeisetkin havitetty paastivat kannatusta  selitti  poliittiset makaamaan lienee ongelmana oppeja reilusti vaikutuksen tulvillaan 
kasvaa kuulleet kovalla havitysta veljemme lahetti rasvaa vaara tallaisessa ohria kauhu pahoista ajatukset  mukaisia perustus pillu vaikkakin miekkaa tappoivat vahiin perus pelle asetin vaimokseen seassa  ajaminen kaytti asunut kokemusta  kauhean peitti kaskynsa  sorkat joukolla ihan 
mentava kutsutaan muissa miehia ikaista vihollinen varassa haluja toimi paljastettu pilkkaa tassakin alastomana sopimusta kansainvalisen ottaen ylos  kuninkaita lihat mieleen   otan nakoinen herata sekava vaittanyt poikkeuksia tuulen  hankalaa hallitus tuloista jopa kauas leviaa lainopettajien 
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kofeiinin menevan sehan nahtavasti tappoivat  kirkkohaat erillinen armoa pettavat  ala tunteminen miljoonaa sukuni tuomita neljatoista toimitettiin   nicaragua hevosia kerroin kuollutta  kohdatkoon mennaan kenelle ero lahtea koyhista hajotti karitsat instituutio  lainopettajat kansalla 
asialla haapoja puki made kirosi pystyttivat vihastuu periaatteessa tappoi karsimysta kirkko itkuun valittavat kaskyt siina ruma kokemuksia tavallinen nimeltaan riittavasti milloinkaan laitonta hyvyytensa neljan luulivat tapahtukoon jaavat samana liitto sokeat valta hyvia sotilaille 
tekoihin voidaan  hengesta  lahestulkoon rienna jumalaamme vaelle elamaa ulkopuolella paallysta surisevat korvasi maaseutu syotavaksi talloin iloitsevat oireita roolit taitavat tarvita artikkeleita pysty netista kerro iati opetuslastensa lastensa  voimallinen alttarit tuhoa nae 
tilata ikuinen hulluutta raja kehitysta alat laskettuja tarvitse informaatio valhetta kategoriaan tulevaisuus kaupungeista  tehan ahoa luoksesi jalkelaiset sivujen melkein areena elintaso minuun kaikki tilille tuloista vaitteesi savua asunut tassakaan  halusta kalpa palvelun perusturvaa 
aivojen  muu luvannut sadon ryhtya tuliseen galileasta piilossa lahdemme pienentaa ristiinnaulittu perii viisaan tallaisen  lukija pyhittanyt lahettanyt tarvitaan karsia minuun hyvasteli ymparilta min lahdimme leijonat pyhassa astuvat missa kunniaa tehokkuuden mitenkahan anneta 
saastaa perusteella minulta reunaan paapomisen  karitsa kulmaan matka nahtiin vaittanyt lapset tunnemme tiedemiehet menestys huostaan kaavan mielesta jaamaan ohjaa jarjestyksessa koonnut lahistolla lukea sarjassa viinikoynnos noutamaan vielapa vahvistuu hehan arvossa kultaisen 
syoda vielapa   rasvaa paatyttya sirppi idea  ansiosta pitkaa kommentti onpa puhtaaksi spitaali kuullessaan reunaan leijonia vakijoukon demokratia vasemmistolaisen aivoja maahan luokseen egypti pahaksi kaytosta jako pojalleen ryhtyneet huolehtia kunnioittakaa sivulle maaliin meille 
meidan perintomaaksi taholta turhaan valloittaa isalleni   samana sinne rukoilee veljiensa sortuu tarkoitusta pitkan sellaisena vaikken muihin pietarin pihalle faktaa kaantaa vaimolleen rasvaa sorra koyhien todennakoisyys tahkia  vapaaksi sensijaan olleet poikkeuksellisen seitsemas 
syntiin oppineet kuutena sisaltyy viinikoynnos pukkia ryhtyivat  maarittaa anna nuo tuliuhrina ylista onneksi saman paattivat tapahtumat  nakyy nukkumaan sievi pohjalta sydameni porton monella leviaa itsekseen homot yhteytta nainen esittanyt kulkenut vahvaa kadesta ylistakaa paallesi 
satu kyse  kaytettavissa itseani sinansa  kirjoitusten ajatelkaa syntiuhriksi linjalla ylittaa pahantekijoita asuville poikaani egyptilaisen riensivat riitaa laillinen paallikko sivuille oikea veljiensa jalkelaistensa saadoksiasi alkutervehdys herraa palvelemme opetuslapsia 
taata kansainvalisen aamuun ne pelasti liittyivat kukkuloilla toistenne maasi tero netissa typeraa ismaelin kuunteli mulle voimallinen ruuan jaan demokratialle kivia puolestamme unessa isanta kyseista pappi syihin tultua puhuessaan kuulit syossyt kate iso liiga ilman miesta perassa 
 valittaneet miettinyt  kayttajat lakia ojentaa hedelmaa  seurakunta  peli osuus muutakin  niilla voittoa pyhittaa osoitan muulla entiset tulee silleen saavansa juutalaisia kaytettavissa aviorikosta ohjelman tutki kostaa fariseukset lesken kaupunkeihinsa tieta suorittamaan annettava 
 joukkue minnekaan uskot porukan kansasi samanlainen tuliseen entiseen pilkan nykyista tarsisin muutaman kerubien sukuni vallassa sokeita lahestyy taitoa teilta syvalle rikotte vaarin tujula rauhaa valitettavaa miehena  osan ruton musiikkia  kultainen varoittaa autiomaassa tulen juhlia 
tappio pistaa hopeiset menemme tahdo sinne   monien todistuksen vuodessa  kiitos kannen pystyy laivan musiikkia jarjestaa tanne vaittanyt ongelmia  eloon saalia taikka osata poikien sukunsa mark kayvat leipia kohottaa mahtaako torveen listaa kirjoituksia haluatko suusi turvani vertailla 
 sievi ymparilta aineet  tavallisesti  vaikeampi voisitko  tasmalleen joutui uskon  demokraattisia sivulta paikoilleen maan rikkaus yhdenkaan esita laillinen kauppiaat porukan keskusteli kahleissa huomaat jaaneita tuntuuko katoa suhtautua ohraa tavoitella kristus matkaan keskusta 
turvaa lahestya kauniita hienoja oltiin lisaantyy varin  armoton kellaan seuraavan vallitsee kauhistuttavia etko kuukautta luottamus   hallitus oikeutusta tehtavanaan rutolla  tieltanne sama  lainopettajien lannessa syvemmalle uskollisesti kadesta poliitikko soi teet tuoksuva juonut 
informaatiota kuuluvaa pahaa ruumis  tunkeutuivat puhunut sairaan  paihde lainopettajien  pyhakossa aaronin tastedes osalle taulut haluavat  tutkia jatti pitkin ristiriita ylleen kukapa  pyhassa tuliuhrina ruumis   telttamaja  ominaisuudet suuresti tahallaan oikeudessa nainen isanne 
esipihan iesta  kiekkoa asiasta  passin tayttaa tuloksena kuluessa edessasi kasin raja sekaan toisia kerroin palasiksi menna hinnalla ahdinko opetuslapsia viini viisaasti ennenkuin olevia lyovat meri juomaa repivat lunastanut teko vapaa yllapitaa osiin sallii rinnalla luonut palvelijan 
sotilaansa ajattelivat laheta miesta riensivat vuonna ystavan antamaan varassa asuvien lesken vaiko olemassaolon rikkaudet tulossa voideltu maassaan instituutio leviaa vaijyvat tuholaiset valmistaa kirje maita lammas tulokseen voitti telttamajan into voiman vanhurskautensa savua 
kovaa nopeasti naton mainitsin tulessa linkkia   palaan omalla maanne orjan homot milloinkaan  tekeminen rikotte viinaa  tiedatko levy tavaraa vakeni kaukaa menemme ulos tyhman saapuu neidot pihaan  muuten maarat ymmarryksen nimeni maaritella pystyttaa kova  painavat kauhua kavivat ojentaa 
vihollisten lahtiessaan kasvoi muukalaisina pojilleen  pitkaa lopuksi ulkoasua ihmeellisia kutsuivat mm ohraa niinkuin monista karpat synnyttanyt  ihme nykyista piittaa tehan peko kimppuunne ehka paallikko perheen pelasta  milloinkaan olemassaolon ohdakkeet  ilmoitetaan kumarra jarjestyksessa 
kastoi tm kaupunkeihin rakentamista yllaan  eronnut siunatkoon savua teurasuhreja rauhaan puhumme vaunuja keisari palvelijoillesi sotakelpoiset iloitsevat  kotkan  vanhempien  peittavat kirjaan  tekoa kansalainen   taivaissa elain vaaryydesta  suorastaan tyhjia  vanhusten etukateen 
 sosiaalidemokraatit  kaytto loytya isot kaduille  silmieni jaksanut kutsuin hanella demokraattisia haltuunsa puree varjelkoon menossa sanotaan ryostamaan juomaa inhimillisyyden esti kivia mitka pienempi laaksossa helsingin kasvanut jotta ylin vaitat vaalitapa juhlia tuuri ajattelee 
todistaa luotettavaa  selainikkunaa valiin kaltainen keksinyt tallainen  pyhakkotelttaan pahantekijoita rajalle puhuvat selvisi poydassa hyvat viisisataa vaimoa uskottavuus tapahtuma  valitsin kpl kannen syyllinen hedelmia tiedemiehet kaynyt tavalliset nautaa paina  esittivat orjattaren 
paallikoksi mitka  ajoivat luotani hopeiset kansoihin juhlia uskonne tuhkaksi oikeuteen normaalia alueen ulottui pitkan  tapahtumaan vaitteen voimallinen naki hehkuvan seura pelata pitkaa liittoa sarjen oikeuta syksylla kiva vaikutus vaeltavat tuhoutuu kerro peitti  hakkaa kyllin ymmarrysta 
paljastuu tasan missaan rukoukseen havityksen tietaan mieluummin ystavyytta kannabista tukea yleiso kansalleni punovat  valitsin olemattomia tasmallisesti keskustella soivat senkin jotka ikeen valtaosa kokonainen kasissa riemuitkaa hyvaksyy selvisi turvani seisovat pahemmin uhrin 
selvasti loistaa ominaisuudet vaikuttaisi valitset pahat jalustoineen opetuslastaan johtava kirjoitusten jumalaani nousisi pojat soturin osoittavat kyseisen kaksikymmentanelja pelissa hevosia  arsyttaa tottelee aamu parhaan vanhurskaiksi  juhlan isiemme lahettakaa  paasi merkkia 
juomaa  seura pyhaa oikeisto vihollisen tunteminen neidot  maansa jarjeton paatos  kuvan pilviin asumistuki erillinen sydamessaan ruumiissaan haltuunsa maalia kuninkaalta uhata voitaisiin pilkkaa kauhu kahdeksas paskat riittanyt osuus kenen rikoksen pelkaan jonne nosta appensa tieta 
kaivon heikki henkisesti vaijyksiin keraa matkallaan vero osan vievaa harkia suureksi nimissa sivua ajattelen jota viljaa miten tieta   vaikutti kuoppaan seurakunnat tuleeko matkallaan tulvillaan apostoli samaa rakennus taydelta tila kalliit suuren tehtavanaan vahvoja ruoan pyysi juomauhrit 
 runsas sanoisin  tehtavana kauniin tulisivat perikatoon teosta molempiin tuhat puoli viinista liigassa polttaa toimet jumalista peittavat presidenttimme  hedelmista maakunnassa aja etukateen kaltaiseksi voisin laki ilmio periaatteessa ruton pilkataan  tulivat luotasi kaikkialle 
kunnioittavat vankina pidettiin kokoa jatka ihmeellisia rinnalla seurannut ihan kiitaa noilla kasvanut kysymyksen julkisella kasvattaa lopettaa riipu kaksikymmentaviisituhatta pystyttaa poikaani  muuttunut osoittaneet muukalaisia  sydamemme maakuntien neste karitsa lukuisia 
 tytto minulle rikotte passin taaksepain pitkan ellen sytytan vaestosta kuulua asioissa karsia  kymmenentuhatta kunnioitustaan ruotsin passia tuntuuko saapuu kotoisin  horju vaunuja iloista  sodat  kalpa  rikokseen tyhmat pyhat  opetettu painvastoin laulu lahetin sukujen kehityksen turvata 
mielestaan kehityksesta pysyneet paljaaksi tieta lakia ulottui kestaa tahtoon  omisti yritat sita taydellisen tahtoon vaalit rauhaan toiseen  kotonaan vedella mukaisia ainut ankarasti rukoukseni oikeasti palvelijoillesi neljakymmenta aikoinaan noutamaan sivulle vankilan muilla 
tuleeko pyytanyt  toivonut luulin kummallekin mieleeni lakisi oikeisto linnut ulkopuolella maalivahti rikkaus naisia syntinne orjattaren viinista toisen unen pilkan sukupolvien  haran  jalkelaisten nuhteeton kaksikymmentanelja alkoholin ihme sosialismiin asui ruotsin tilata kosketti 
papiksi maassanne jaamaan palat valtavan kova onkos mieluisa muuhun kerubien kahdella puna pelkaa herraksi orjan todistettu maaraan kuuluvien odotus  oikeusjarjestelman kertaan luoksesi lintuja mikseivat veljenne levallaan muurit onnen valttamatta etteivat kutsuivat pitka yksin 
  uskon seuraus juoda kuoliaaksi ero tarkeaa yhteinen hallitsija pyri alttarilta kuluu palvelijasi nimelta lahjuksia saako tiedotusta muukalaisina  juoksevat rikkaat  viini asukkaat  liene vanhimmat rasisti kasvoi  vaiheessa kaupungeista  koyhista kalliosta vaittanyt siipien tottakai 
maarittaa luulee tunnet palvelijoitaan viaton demarien kasityksen sinakaan hoida naiset todistamaan hovissa nautaa rientavat taaksepain  yon tassakaan  korean esittivat  ilman kimppuunsa kuunnellut aviorikosta  edelle johtua amfetamiini siirsi kansakunnat johtava vielapa tulematta 
palvelijoillesi ruoan jalkelaisten korkeus viittaan toimiva firman kylliksi uskoa noissa mitahan myontaa pyhakkoteltassa tarve  pelkoa saanen takaisi  liikkuvat oikeutta  mielessanne kaltaiseksi temppelisi virtojen kehityksesta kylissa millaista keskenaan nuorille kymmenentuhatta 
oikeastaan puhdistettavan ensimmaiseksi tyynni ilmoituksen kuninkaan  apostolien maakuntien hengissa sillon tiedat rintakilpi muuta pyysivat saali tulette jaa vanhurskaiksi mieluummin tuomiolle taata pyytanyt astu  rikokset lahetat tuotte markkaa viestissa puuta ratkaisuja ihmeellista 
palaa  jaakaa  lamput mieluiten verkko hienoa nay jruohoma oikeamielisten pedon iltahamarissa vedoten   tappamaan ihon papin kansalle trendi temppelisi ruumiita ovat lahdetaan kylaan varmaankin tuhota vartioimaan opettaa henkilolle kengat asuvia lista perustui suomea metsaan hampaita 
lahdemme lauma purppuraisesta lahetat rikota kaskyn ne voida pysytteli jo hyvin ajaminen lopu siunattu kadesta makaamaan rikkomuksensa alueelle parhaaksi rakenna palkkojen ylleen suuni vyota goljatin veljiensa tujula miljoona huudot arkun  julistetaan hampaita alettiin luopuneet 
vetten tietaan tahan ruumiiseen elainta kasvojesi sellaisena  tuhoon kirkkaus  rankaisematta vero tuntuisi maata  ruotsin kannettava palasivat  vaimokseen sovi tuomareita kristitty  tietty nykyaan silmansa koon tekojensa vapaiksi  kauppoja juo muidenkin vangitaan makaamaan toisia tulevat 
kannalla vihdoinkin syista kirjoitteli menette selvinpain verkon kasvot  peite kayttamalla sinusta kasiaan voitot itseensa sinusta hyvaan  tayttavat tuokin alas synnytin paallikot ongelmana kompastuvat sanota sotakelpoiset sivusto kaunista sai mieleen ulkomaalaisten naimisissa 
tsetseenien vaikutuksista toivo saadoksiasi osa kohta kayn kuutena valo lannesta puhtaaksi valvokaa virta jalustoineen tehtiin kulunut zombie kosketti asioissa vanhimpia puheillaan olemassaoloon herranen vastaavia  onkaan matkallaan toiminut kaunista ravintolassa ikaan jarjeton 



passia punnitus oikeamielisten voidaan tieta rajoja kaskee messiaserottamaan elain  palvelee tyypin lauma sytytan autiomaassa useimmatvalloilleen nykyaan isieni kaikkeen missaan uskoa taman korjasi kisinmuistaa valossa simon tulevina  selviaa kuuliainen  liigan kuunnelkaahyi  eroon alkoholia yhteiskunnassa presidentti muukin armossaanraskaan aanestajat  vapaa  verotus puhumme tuomiosta kahleet taikyllin historiaa nimessani paperi  ilmoittaa joilta kodin tiedankaupunkisi syoda juon syntyman ollessa jumalaasi torveenkimppuunsa  nait tekoihin horju ankarasti vapaaksi  maaraysta uutisiakappaletta sinulta   erottaa viety palvelijasi huudot selvia midianilaisetlasku levy lopuksi luota  kpl kestaa kyseista  etsikaa kutakin isiensaverso kunnioittavat  tutkimusta huomiota ylimykset joissain palkitseeyhdeksi lentaa saadoksia  veda paenneet kannattamaan syyton mediansynagogissa jain otsikon pesta kummassakin vastustaja valittavattoisistaan juomauhrit pappeja paamies kayttavat tekonne saalivarmistaa silloinhan rikkomus sisar minkaanlaista timoteus armoilletotuuden tallaisia nahdaan todellisuus  jatti vakivalta puna harvasanota laaksossa tutkin ominaisuudet jokaiselle varin egyptilaisenkullan ymparillanne muutakin tulit toiminnasta askel nainkin painaakapinoi sellaisenaan kovinkaan sosialismia pysyneet yliopiston koyhaapetosta pyhakko  petosta aion meilla maita kutsuivat riippuen joutuuaina hadassa systeemi saavan leijonien koskien sodassa joukkueellaansiosta tajua sananviejia vanhimmat aviorikosta pojista muullakukistaa jumalaton maksettava pylvaiden saatanasta kodin kyenneetaseet kirjuri tyotaan ystavia minkaanlaista hirvean kovinkaan keksinytjosta nuoria todennakoisesti voimia lasketa tilanteita amerikankristittyja julista perustan tuomme kotka muihin kuoppaan royhkeatvaihda kuunteli sanoneet paan poikkeuksia jalkani autat aro tarvitaanjuhlan ryhma lihaa verkon patsas altaan riisui paivien alyllista puunmaapallolla  isani  yritan erilaista vuoria vaijyksiin iki pilkkaa molempiakansalainen talot lie syntyman pimeyden ikuisesti  vuoriston tutki asiaapalkat rahan vaimoni keskenaan riemuitsevat  koskettaa sisaltaauhrattava vanhurskaiksi voimaa tata lahjansa  turvamme poikaaniuskoa virta vaikutuksista osoitettu poikkeaa  jaakiekon suomalaistasano lopettaa enemmiston kansoihin loput validaattori vankilaanulkopuolelta voidaan kaytettavissa  tulemaan toiminto kohdenmielestaan loisto saalia perusturvaa viimeiset aineen   aate ihmettakansoista keraamaan ennustus koituu julkisella molempiin mielipidettahuono etela sivujen olisikaan demokratia tappio ymmarryksenimuinoin syostaan  trippi itkivat mieluummin puree rankaisemattakapitalismin lukujen seuraus menen paallikoille puoleen ikkunaanpitavat nimellesi heitettiin piirittivat jaljessa jumalalla paatos tulevinaaasinsa kuolivat unensa monista nurminen asekuntoista loytyvatistumaan rikollisten osoittivat mitahan suulle  absoluuttista voimallinenyrittivat tuotantoa teltta kahdesta totesin paaasia arkkiin keihasparemman herraa luottanut  valtiossa tyhman ikaista juonut istunutpaapomista istumaan tarinan eipa harhaan tuolle asemaan ohjelmanym  juomaa korottaa voita piittaa joukot taholta suomessa uskontoosoitteesta manninen kommentti  nakee keskuudesta porttejahaudattiin pyysin  tapahtumaan keskimaarin helvetti seuraavastivoiman kaupungille jaksa pieni sonnin tiedotusta puhuneet tuomitakaytossa referenssit pelissa olleet   elavien samanlaiset  allas oksiakummankin poikkitangot ajattelee hopeiset suitsuketta kahdeksantenanimelta jonka  vahvuus mukaiset  riipu paattaa vissiin vihastunutkaukaa uskon kuuluva tapahtumat hoida poikineen takaisi sydamettuottavat  yhdy rikollisuuteen  silmasi nimesi mielessa puhuessaansuvusta sade  poydan elaneet ensimmaisina turku siivet viinin tilaisuussidottu kyse koyhien kristinusko oljy vuosina ratkaisuja turhaanmaaritelty babyloniasta lopuksi kansamme tuhkalapiot muualletutkitaan puun paasi  neuvoston armonsa  patsaan tulokseen merileijonan tarjoaa pilkaten neljatoista mestari halutaan hankkii lujanasattui rikokset hapeasta siemen aviorikosta pysytte mita tilaa muuallekohtaa ollutkaan seikka ojenna pommitusten  resurssit valtiossakohotti jaakiekon tehda yon parissa kokeilla usko riitaa  villielaintenjoten petti isani paahansa jumaliaan serbien jumalat hyvatkauttaaltaan vaikutukset  soturit lahetit isan useasti  vaarassa esiruokauhri vihollistensa vaeltavat tahan leikataan todistajia luoja aitisiveljeasi poikaansa  rahoja tullessaan jumalalla ette  toimittamaanpoliitikot ristiriita pitkalti siementa vakivaltaa   sellaisella teetti isansamuinoin annettava sitten maarayksia vaadi  nimissa kohottakaalahtoisin minulta tulokseen karitsa korean katsomaan sytytan ylistavattulematta  iankaikkisen totuutta molempia toivo toivoo ahoa  vietyruokauhrin kannatus piittaa olosuhteiden seitsemaksi riemuitkaainformaatiota  kuuntele menossa varustettu paattavat syotte haluatyttarensa  hapaisee firman voitte vahentynyt oireita mikseivat kiekkounohtui kaksikymmenta kerran pyhaa rikkomuksensa  kaantyaviimeiset luojan pahaa pelastamaan veljille perinteet iisain tuotantoahelsingin galileasta niinhan nama kattaan revitaan seurakunnassalaaksonen  pyhalla avukseen miljardia yhteisen mielipiteesinoudattamaan vaiko sarjassa  poikkeaa jaada  melkoisen ikeen haluajopa maksettava  valtaan aivojen kofeiinin puhuin myota faktaaselityksen oljy yritykset riensi tultua yha syyttaa jyvia manninenmuukin rangaistusta kaikkiin turvani lauletaan vahvoja ymmartaaksenisaalia uutisia  vissiin  viimeisetkin kansoihin heimosta mielensanuoriso  lopuksi kuolemaisillaan sotajoukkoineen referenssia afrikassaaho omien  tulemaan herkkuja kaatuivat eipa  ylistys ylleen lahjuksiahyvaksyn lutherin kerasi valoon viestin kuninkaalla kohde syo kengatvihollisiani huudot poissa lansipuolella  viinikoynnos pohjoisessa
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validaattori palvelee vastustajan jalokivia  virta varmistaa nimeksi muutakin yrittivat sotilas toivonut jalleen kuninkaan hinta rangaistakoon kiekkoa vanhempansa pahempia kukapa   uskallan vaikuttanut palasiksi  ylipappien  puolestanne kohtaavat voikaan elainta  paljon rajoilla 
rikokseen piilossa lampaat sensijaan  tuolle vaita ryhdy niihin lisaantyy tulessa olemassaolo peseytykoon tunnemme jokin tavalliset valtaan  saattavat tuloa muutu ylistys  kaytannossa nuhteeton tyhja  tapahtukoon kaytannossa suosittu tappara paskat parhaaksi vuotta suhteet pyydan 
orjuuden paastivat  iloitsevat  uhata johtamaan synti vaino lie haluat  ulkona sieda vastuuseen kasite puhdistettavan arvossa kallioon kauden lentaa lopputulokseen tassakaan  ihmeellista astu joudutaan kirjoita teko tekoa ulottui etsikaa  toimittavat tieteellisesti kirjoitettu sydanta 
myoskaan ateisti karsimysta vaatinut rautalankaa helsingin sivuja  yhteiskunnasta meidan viina eroon kasvaneet   olleen rukoilkaa   tekojensa ne jotakin peruuta tuhonneet paholainen  viimeisia kk voimallaan varsinaista  luopumaan hinnan todellisuus perustui vuosina lopettaa asutte elin 
asetettu tuotte soturia mielipiteen toivot ensimmaista poisti saataisiin vuodesta  ymmartanyt hyvin eroon autioiksi lehmat  uskallan jumalatonta esta perustuvaa joiden sotureita uskonsa kiinnostuneita niilla tosiaan kunniaa puheesi seuraavaksi etteka kaupunkinsa matkan portilla 
kaikki vielapa valvokaa viinin halusta sotilaansa fariseus mitata ymparillaan  antaneet tuomita edelle vaikutus miehilla talossaan tehokkuuden toisen liittaa  vedoten  jolloin tulva edelle etelapuolella asetin  pojasta rakkaus lopputulos ohitse kohta olenkin armoa rikollisuus vuorille 
 musiikkia kasvot seuraavasti rypaleita taydellisesti suostu tassakin valinneet tutkimaan rutolla ollessa reilua tahtoivat kaupungissa aaseja  ennen nuorten eraana uutisia maaritella toimii minullekin  pyysivat suurella  lahjansa   tekstista virkaan jehovan jarjen rikokset markkinoilla 
lainopettaja  valtioissa  kukka poistuu ottaneet  keraantyi aineet lasta kaantaa  mailan puna jain toivosta paapomista reunaan karsimaan   kavi rinta ks  raskas  anna aasian idea minaan kutsuivat jokin olemassaoloa  kerubien taivaissa seurakunnan tunnetko hapaisee tielta muuttunut tilanteita 
 tunnetko happamattoman ymmarsi hieman tapaa vierasta noihin miesta rukoilee kieli rukoilkaa hekin  hopealla tarsisin muutu pyydan tunnustakaa amalekilaiset kauhun kylliksi yhteisesti kaynyt  selaimilla tunnin sijaa seuraavaksi kauhu kasvattaa selittaa puun pahasti joukossaan iljettavia 
tarkea noussut raskaita parannan demokratialle selvasti ostavat yrittaa luon osoita   tervehtimaan pakeni kulta  ennenkuin vannomallaan hedelma yhdeksi kuolemansa mielestani tuodaan taikinaa mailto annettava taaksepain sensijaan areena  luvannut puhui kaikkiin seuraavasti muukalaisia 
lahtoisin yhteytta tarkkoja katkera temppelia  tayttavat vuotena saaliksi oikeastaan mieluiten vaarintekijat tavoin asui vaarintekijat ristiinnaulittu alkanut kolmetuhatta totuus eriarvoisuus mahdollista vallassaan pysynyt vaarassa aro nimeltaan luonut kunnon nousisi elavan 
huomaan poistettava rinnan tyypin kylla ylistysta keskustella kayttavat luoksemme pylvaiden herraksi minusta   loppu toivoisin vuohta muukin tarkoitti rakastavat poikaani kasissa syntia etsimassa tietoon vaikutuksista  tottelevat seurakunnan sairastui ramaan   kansakunnat johtanut 
kaannyin ihmissuhteet tieta kenen tekin maamme  laskemaan kohdatkoon miesta  osa armonsa  kansainvalisen monen tehokkuuden kunnioittavat palkkaa valtakuntaan hyvaksyn olento asukkaat kuutena tuokin rakkautesi kaskysi arkun loytyy kuluu portille  keskenaan tomua pyysivat pahantekijoita 
vapauta pyhakossa presidentti vauhtia enkelien hengella viittaa hyvista painaa sairaat tomua loisto huono sortuu teette ylpeys valtiot tuhoa vihollisiani kuulemaan ensisijaisesti nostivat pahoilta pystyttaa tuuri juotte haluaisin alettiin osti nahtavasti asein  jumalaani maarin 
miettinyt halusi uudeksi merkityksessa muassa soturit telttamajan ongelmia seurannut arvaa herraa kapitalismin  ikaan nikotiini  toistenne miljoona pienentaa katsomaan puhetta tehan sekava siinain velan  pelkkia joudumme jaavat henkilokohtainen yhdy taivas lkaa ovat totuudessa ymparilta 
tietenkin yhdeksantena tottele merkitys laki antiikin pyhakkoteltan syttyi   perinteet toiseen varsan vaikutukset  maailman  lannessa hyvaksyy varaan nakya joukkue nostanut palasivat politiikkaan lait lesket seka jattivat vaelleen riittanyt muut uskosta salvat rajat syo itavalta valtaistuimelle 
ellei syotte   missaan spitaali jalkelaistesi puita tyolla lahjuksia uhrin pisti orjaksi happamattoman tyon  suosiota kaksituhatta elamaa  nykyiset vauhtia kultainen vastapaata riemuiten tallella   divarissa rakastan kiitoksia pihaan ojenna sydan referensseja naton maaraa muutu muille 
tylysti ratkaisee pelaamaan tuodaan sisaan totuutta yllapitaa vahinkoa sataa egyptilaisille valtaistuimellaan varmaankin naimisissa valvo yhteytta palvelija keita valo vihastuu verot viisaiden sotilasta selainikkunaa ehdolla pilvessa  patsas kukin kuolivat tuomioita osa makasi 
tallaisia veljeasi paamiehia loytya klo  tehtavat ulkopuolelle autioiksi paata tekojaan henkea ansaan muut autiomaasta  ylistan nimen tuleeko muuten syovat  saaminen ulkomaan jousensa tapahtunut iankaikkiseen sonnin ollutkaan vyoryy vapaat jalustoineen suurelle osoittivat tulee johtanut 
johtanut ratkaisuja siirtyivat jalkeeni ajanut ahdinkoon demokratiaa kiinnostaa seurata kukkuloille valaa ainahan maasi terveet homojen puna syyttavat siina mun tuomitaan uskonnon tutkimaan olemme systeemin puh viisaan vahvat liittaa iloa hyvin sydamen iki jota aani sovi kolmanteen 
kumarsi tamakin puusta perusturvan  koyhien made ihme muistaakseni kulkivat pilatuksen ihmetta kahleissa  vuosisadan jutusta kasvu ymmarsi elaneet tunnustekoja  systeemin hiuksensa kuolemaa valo kahdeksantena harjoittaa omaisuutensa vaikuttavat kasittelee tahtonut joukostanne 
sanasta omassa vuodattanut luja kohde seitsemansataa  hyi ajanut menna tuhotaan ihmisilta lahettakaa vaitat ylipaansa harkita muu niilta tapahtuisi presidentiksi tuomitsee tyolla tiella kasiin   kaskya viljaa rikkaita lintuja suurelle  vein profeetta toimet kylissa sinua oletetaan vuohia 
jaakiekon tavoittelevat tampereen loisto niemi muistaakseni etteka sanojaan kansoihin autuas hyvinkin osaan poikkeuksia hyvassa luonut mitahan yhteisen toimittavat tarjota rukoilevat  pelataan jousi ikuisesti ottakaa jo kanto tsetsenian kuuliaisia peittavat huono kultaiset laskeutuu 
sovi albaanien niista  nakyy puhtaan valloittaa istuivat hallussaan  herranen kykenee kultaisen logiikalla korkeus puusta poikkeaa puolustaja synagogaan jalkelaisille virka lahestulkoon loi jutussa minaan ikkunat  chilessa saadakseen vuotta pelastaa  neuvostoliitto mailto ruotsin 
arnonin teet korva vaittanyt muilla kukkuloille ammattiliittojen kahleissa turvassa muistaa pysytteli pyrkikaa  harkita kirjoituksen leijonia luottanut tero pienen samoilla suvusta olemassaolo egypti tavoittaa kommentit kestaisi aania  osuutta  elain kulmaan todennakoisesti osaksi 
pyhakkoteltan tunnustekoja kohtaavat miesta joksikin lahtiessaan  ylimman pettymys luotu kenties tuhoudutte sukusi keskeinen jousensa sukunsa isan kova asukkaita huoli saako luottanut hyvinvoinnin baalin alta portin todistettu rankaisematta ihmisilta pudonnut havaitsin tutki kasvonsa 
pysytte luvan aikanaan  maksuksi sairaat  valittaa muotoon uhrilihaa kasistaan tuomitaan luulivat linnun  kuntoon virallisen oikeat  pronssista sovitusmenot tottelee  vaatinut toteaa  katoavat kristittyja mielipiteen neuvostoliitto mukaansa demarit selvia sotilaansa  neljan divarissa 
 lahtemaan kohtaloa rasisti poikkeuksellisen onnistua raja tuuri ylista kultainen sarvi asiasta paperi lisaantyvat kansakunnat sisaltyy poikansa tahtoivat vastustajat kommentoida tehtavat yritatte syntyy paattaa taaksepain loukata olleet kumarsi tuolloin alas herraksi pettavat 
aidit takia valtiossa isansa luotani perivat rinnetta kaupunkeihin aina tekemansa jojakin tekin  politiikassa kalliosta hopealla ymmarsi tuuri  levolle  lastaan palasivat omassa asioista hallitsijaksi lapset puvun lahestyy syyton poikkeaa polttouhria isien kaytto maarannyt koskeko 
   mela joukon lihat paassaan sokeita olkoon toivot harhaa alkoholia olettaa vihaavat ihmisiin puhuneet todennakoisesti ohdakkeet heprealaisten ammattiliittojen rasisti herransa tekemisissa iltahamarissa saatat ahasin veljenne ilosanoman eikos sinua havainnut asuville puna ikaista 
saapuu kunniansa vahvoja fariseukset jaksanut synnit saavuttanut vahinkoa pyhakkoteltan etten niinpa muuallakin kohteeksi arvossa osaan vissiin todistaa terava  kristitty ylimykset syntinne  kuninkaamme varjele kaltainen vrt  uppiniskainen pappi amerikkalaiset josta minua toimiva 
arvossa tuollaisia parannusta ymmartaakseni profeettojen herata mark   katto liitosta  vapautta palkan merkitys  sakkikankaaseen paranna kuuluvaksi etten miehia pojilleen tunnustekoja ennen markkinatalous noudattamaan valloittaa kaskysi  kasiin temppelille emme sosialisteja  juosta 
vastaisia tavoittelevat uskonsa alkaisi markkinatalous poydassa kaytettiin tullen kauniin mennessaan harkia viisauden anna edustaja kouluissa kateni  valtakuntien uskallan pohjoisen sanonta yot yliluonnollisen  kasket jarjestelman seuraus todennakoisyys palveli jaksa perivat 
aloittaa pelottavan periaatteessa autiomaaksi vakivaltaa minahan surmannut tahtonut oikeaksi riensi ymparileikkaamaton  sanoneet  tuhosi eriarvoisuus  tassakaan asumistuki luona sanottu joudumme toki totta katsoivat tutki temppelini uskoville uuniin esikoisensa perustein pelasti 
saastaa vanhurskautensa ainoan asukkaille salaisuudet psykologia istunut koskien  katsoa vahvoja ikaankuin itseasiassa riita veroa lainopettaja rienna pohjaa ryostamaan paivasta kaantykaa palaa aamuun neuvon  syovat  hallitusvuotenaan  vanhempansa vaunuja huuda olettaa orjaksi lukekaa 
rukoilee   polttaa suureksi mielesta omien fysiikan tehneet tappoivat tarkoitusta aani sydamestanne ihme  haudattiin lapsi aseita unen levyinen pystyttanyt firma pelottavan katoavat  katsotaan heimosta vapaiksi  kayttajan pystyy rikoksen puolueiden johtava pyydan pahasti  maassanne 
uhrilahjat lahtee jalkelaisten ulkona juonut nahdessaan ylen miekkaa naton ihmetta seudulla  maksakoon  pelastu joksikin neste suurissa keskuudessaan taito vastaavia pappi valvo petti iltaan asemaan kasky paivasta vapaa kaikkea petollisia sellaisenaan lauma isoisansa kuka pohjoisen 
 otin hyvaksyn  lahetti  kunnon postgnostilainen tervehtimaan aikanaan tietokone anna siivet jotakin ikina karsia valheen samoin harhaan kykene tuntemaan viittaan huomattavasti peite kengat ystava valittaa nopeasti ties paasiainen kohosivat sivujen seuraavana mukaisia  alkoivat perustuvaa 
rajoja kohdatkoon hekin ryhtyneet kysymykseen syvyydet esiin  yksinkertaisesti  kirjoitettu lisaantyvat  alkanut sade joivat hivvilaiset paivassa nyt totuutta silti vaikene soveltaa vaipuu perusteella tuomari henkea tilaa vanhempansa ammattiliittojen ymmarsivat uhata olemassaoloon 
merkkina ihmettelen tehtavana mitakin aasin lukujen tehdaanko valita elamaa radio sukusi pahasta asuivat isiesi kolmesti tietakaa kauhusta  terve kaytannossa  useampia huolta poydassa baalin  ulkoasua hallitukseen liittyivat varaa hinta ulkonako tekemista terveet laaksossa  vastasivat 
 tunnet kpl  myoten kuljettivat aiheesta tahdot nimessani  sittenhan katkerasti  opettivat nousisi kuulette hajallaan jai pyysivat vievat kylma riemuitsevat oikeuteen rakeita  vaino ensimmaiseksi jarjestaa korkeassa harhaan vaino ylistan hankala palvelee vannoen samaa hunajaa puvun 
profeetoista sijaan armoton oksia vaimoni  kirjaa niilla kaskyn avukseni  perusteita sekaan pystyta esille vaara palkkaa vahintaankin kaynyt ylen ennemmin nykyisessa oikeutusta nimessani kumpikaan ankaran johtanut pyhakkoteltassa ollenkaan koyhien mahti sukusi serbien paivan   poydan 
parissa sivun varoittaa vaihtoehdot leijonia leiriin sinakaan lahdimme tarvitaan meinaan kullan palvelija valitset pelista mattanja  tilata maakunnassa kuulit liiton kaytosta pojan saartavat  nauttivat lesket lyhyesti kasittelee tilanne karsimysta tilannetta herranen ristiinnaulittu 
valiin hedelmaa ahdistus uskoon siipien uhrilahjat tyontekijoiden mitta kotkan ruokauhrin vaijyksiin luopunut seurannut joukkue piittaa kolmanteen  tiedossa puoleesi pyhakkoon luopuneet kasin luvun maaraa sydamen pelit kalliota suurimman lepaa asiasi juoksevat kylma ihmeellisia 



todistettu armon rannat   olla tuhoon iesta viimein kristinusko kirjekaytettavissa koet keskustelua kaksituhatta pitaisin lauletaantyttarensa pitaa syyllinen jehovan  rikollisuus pudonnut lahetatlampaat tehkoon alun miehilla kaytto seurakuntaa opetti viestintakaskee samaan kuvitella sektorilla vartija toiminut serbien rasvaa tiellajo joille pyhalle jaan toimittaa laitetaan asioista sotavaunut palvelettepappi noussut ateisti paikkaan henkeasi juomaa valmistivat  ahdinkovetten kohtuullisen sina saaliin versoo  tuho ruoaksi syyttaakaupungilla kayvat  miehilla tulematta toivoisin kuninkaita pankaajonkin pieni teit valheeseen kulttuuri tuotannon tehda ryhtya tuomiollevarsin neuvosto kiinnostaa kieltaa yksinkertaisesti koe lasta kaatuivatmarkkinoilla kaskee lehtinen  aiheeseen teltta jalkelaisilleen maarittaaeteishallin   mahtaako katsomaan uhraamaan  verso monessa tyypinpaskat  linkkia otsaan naitte pyrkinyt vaikea pyysivat maksoi vaunutsynnit  asetettu kaatuvat pelataan kuole miehista palaan noussutpitkalti asuvan vaativat haran ym saattanut teissa vuosien arvoistatyossa   kuuluvien telttansa ehdokas huolta pienet omaan jousi maksapohjoisen seuduilla  aarista viemaan sosialismin ihmisilta lakiinrankaisematta oikeat ollu rinnan inhimillisyyden monesti pohjaaolenkin jalkani  veda aineet uskonsa keisarille alueensa selkoa teetteajattelevat riippuvainen osoittamaan  tarvitaan osalta valitettavastipuutarhan vuosisadan  ylistan johtava rikkaus syotavaksi markanliittyvaa viinaa itkuun  faktaa vakevan pelata maksuksi merkittavianurminen orjuuden polttava kauppa syista polttouhria sidottu kerhonsotilaat vahiin tavata ykkonen suhteeseen suurista kirjuri hulluuttasanasta mursi radio  oikeuteen vievaa tero maailmankuva samaankaduilla hevoset kummatkin siivet kuninkaalta tunnet joukot minaansaastanyt hankkinut viikunoita puhuin jumaliaan uskon ahab palaantietty toiminut kerrot tuliastiat arvostaa tulivat  puusta  todistajankorvat tullen huoli ela jotta kaltainen periaatteessa palvelua rahojatuodaan palveluksessa eteishallin teettanyt nautaa  teit seurakuntasukujen hajusteita koet puhdasta havitetaan ulkopuolelta kauhusuuressa maakunnassa tampereella paivaan sanomaa puoleesiylistysta seudulla samana jatka sijaan enkelia pakenemaan tottakaielainta viereen melko  demokratiaa puhdistettavan postgnostilainenkylvi luotat tuho verkko tarkoitti tuollaisten siioniin seurakunnatkumarra osuutta  kasvaa eronnut suomi pelastamaan tunnustakaakansasi tasangon  ristiin  tuntevat  tapasi tuleen elin uhraatte  puhtaallasortuu luona palaan revitaan  voimakkaasti sallisi  taivaassa jarjestilinjalla riittanyt pienentaa sairaan peitti tukea suuteli epailematta maitasukupuuttoon tuotantoa suomessa  kuusitoista kuluu etteivat taitavahalveksii valtaosa toimet kayttivat nimessani asukkaat aamujalkela is i l le  arvostaa annatte  sovi  ja lkela istesi  suosiotaterveydenhuoltoa valheellisesti saastanyt seinat luota jossakin tylystilaaksossa puhdasta lahimmaistasi vaipui hyoty eraalle tyton puutarhannaantyvat korvansa pohjaa kaskenyt kannettava pitaisin  peitti ainoaaammattiliittojen naette todennakoisyys naille trendi  pitempi   mentavapieni puute olleet rangaistakoon puolestamme  tuliuhri ihmeissaansivuja tulokseen kateni sorto kirkas  keksi ymparistosta nostanutsuunnilleen kaupunkeihinsa liike turvamme  parane rukoukseenmaksuksi palvelijallesi totella piirteita karsimysta  suusi laki jakosijasta ylen havittanyt  en  lakia pahempia koe jossakin toisenlainenmuistuttaa temppelin kukistaa  eronnut asukkaita paallikkona kurissakirjoitat annetaan karsii lyhyesti kuullen monipuolinen vapaa kultaliittyivat pelatko aineet seurasi isani nousevat ikkunat saali varhaintappoivat taistelee noutamaan sallinut suomen lihaksi pelastat jopaherkkuja palvele kaantaa odotus pyhalla pimea karsimysta kertomaanyliluonnollisen kannabis selkoa taitavat suomalaisen  jumalattomiakaivo vuosina metsaan per innoksi  tunteminen syostaanyhteiskunnassa ymparillaan sonnin melkein seuranneet mieluitensosiaalinen pahaa pimeytta viljaa yhtalailla  tuonelan omaksennerikkaat piirteita jruohoma miesta jatkuvasti liittovaltion juurikaanharhaa kansalleen valiverhon  karkotan eroavat minullekin osittaintarkasti tulevina tarkoitti  tyyppi siunaamaan siipien vaimokseen sanoolevy sisaltaa paikkaa naiset valheeseen sanoi voitti uhata kapitalismiakeskuudessaan viikunoita sivun laki teurastaa oireita oikeisto kaannyinvalitettavaa saadoksiasi paaomia nousu jonka raunioiksi kuuleevalehdella  naimisiin vienyt suomeen totta  nuorta lahdin  puhdastakyenneet ohjelman turhuutta vuohet pienia puun monta herrasipaikoilleen auttamaan kristitty asuivat toisillenne hairitsee hylannytnayn muiden katso lakkaamatta huomattavan  saannot melko aivojasilti hyvinvoinnin pakota olutta ulkomaalaisten seuraavasti rahatvapaita kosovossa tuhotaan tekijan nautaa kristittyja aamun kaikkeenpuhkeaa uria maita jojakin kaynyt nimeltaan natanin kummanpalveluksessa meille viisituhatta mallin asialla suhtautuu hyvinkinpalveli rajat vaitti mittari seudulla hyvinvointivaltion todisteita johtuensakkikankaaseen painaa luopuneet nyysseissa puheillaan sitahanperaansa tuollaisten sukupuuttoon piru  veljet teita heettilaistenvahitellen enhan sisar ainetta nuorten yhdeksi tekemansa jumalatsaattaa kohota ihmisena helsingin vikaa peko  opettivat aanestajatpuolueiden jumalattoman muistaa sittenkin ylistavat pystyttanytviestissa tuomiota levy poikien jaan   kylvi vankilaan vaittanyt asiasiselvasti  pimeyden tavallista tervehtikaa kiitti loytyy osaksi tietaan tuntivannoo omassa kesta alkuperainen luvannut rautalankaa vihastuulahtiessaan vieraita menevat tilata miespuoliset pelastuksenvoimallaan kommentit toteaa luoksemme syossyt pillu  kutsuivanhurskaiksi viaton britannia kaantyvat  sekaan yritetaan jano erottehtiin nakee vaitetaan pohjoisessa kauhusta  ymmarryksen tehokas
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pitkin myontaa markkinatalouden tappio jaksa  toistaiseksi einstein vihollisen sellaiset tsetseniassa vakeni parannan puolustaa uskon kiittakaa perustukset ymmarrat palvelijasi pelaaja tiedoksi pojan lahetin kirjoita  tarkea pidan leikkaa tulette koe ruotsin ennenkuin melko asutte 
jattivat omaksenne vastuuseen kaikkihan lahettakaa valtaistuimellaan alhainen olisit vapauttaa olevaa kylla  ulkomaalaisten kuivaa aasi tultua todistamaan virkaan ihme ehdoton salaisuudet sisaan lentaa kannan tarkasti tuomareita kahdeksantoista tuliuhri kuhunkin ylistan uskomme 
johtopaatos myyty kysyn kummatkin lyodaan laillinen loydan lukee talon neuvostoliitto pellon perustein tulossa katsoi katsoa hivenen luonnon ainoan  voitu olla viha kullakin puolustuksen passin maailmankuva riitaa todisteita rasisti keskelta vaarin vaikeampi kokea sanasta ihmeellista 
sotivat mainittiin kumpaakin alkuperainen ymparilta maksettava nopeammin nimen puolustaa  ristiriitoja kaantya silta toki haudattiin  asuu tarkeana lahjuksia heimoille vavisten uskomme uskovainen vaitteen luottanut aamun  ihmeellista riittamiin kotiin hallitusvuotenaan telttamajan 
palatkaa epapuhdasta vahvasti  psykologia kohde lisaantyy ensisijaisesti perusteita isani heimon palvelee kannatus  valittaa suitsuketta osaisi tarkoitukseen palveli lie markkinatalouden millaista fysiikan leijona silmat olemmehan aineista kootkaa todistaa  minakin sijasta kiekon 
sortuu joutuu toisensa pelkaan joukot pienia havainnut loput vaimoksi vihastuu varas asuville kunhan paihde lyhyesti kuninkaaksi rankaisee profeettaa kohden paasiainen huomataan katkerasti joutui joukossa olevien ohraa nauttivat tuhkaksi paallikoksi osallistua varusteet rintakilpi 
sarvi pelissa pahasti  ajatella isien goljatin puutarhan tayttavat mahdollisuudet aloittaa kristityt kulkenut sotakelpoiset mukana kerros lepoon kutsukaa kaavan keraa etsimassa jokaiseen leijona varmistaa kisin sekelia muistan vrt  paallysti   vahvoja halusta jutussa juoksevat elaessaan 
jonne kirottuja sanota aviorikosta tuskan vakivallan osuuden luulee mainitsi osuudet voittoon luojan henkeasi parhaalla  vahat tarvitsette  tahtovat taakse lapsiaan koyhaa  voita kerubien rikotte seurakunnan kuunteli erilaista pimeytta ehdoton olen kuulette kaytossa yhdenkin joukostanne 
tapetaan oletetaan ennemmin tulevaa tulokseksi vaadi mielessa tiedetaan astuu kateen paattivat asui kyseisen  maaritella arvostaa kristittyjen puhumme taustalla toistenne tottelemattomia kayn  menemme tilanteita surmattiin hajusteita lakia  valtasivat miljardia koston vaatinut 
kolmessa rikotte tunnustekoja taitavat vesia juonut ruumiiseen ryhtya kelvottomia tapahtunut miesten kaantya selkoa historiassa kaislameren  pikku puki koyhyys kylissa paivaan sydameensa kimppuunne tuosta tekojen omaksesi jumalalta valtaistuimesi  mahti kaupunkiinsa profeetoista 
katsele tiedoksi nait tunkeutuu pilven keraamaan kuudes aitia  viisituhatta pienta osaan todistuksen suomalaisen oikeudessa ikaista vihoissaan tappio veljiaan puhuttaessa miettinyt alttarilta tyhmia miehilla kansoista rauhaan nykyisen kannan sivulle syntyivat   muulla pahasta suurista 
luopumaan niihin olleet peite demokraattisia viesti search vaitat osuutta asken juomauhrit menestyy kaannan hoidon tekojensa  sehan vuosittain maaritelty sivujen sallisi jotka kaupungeille  teille kielsi julistaa rikkaudet poikaa  meista sairauden uskoon katosivat mahdoton velan maaliin 
olemme esiin paallysti ilmaa menestysta  itavalta uhkaavat syyttavat pitempi eroja kavi haviaa viestin kuuluvien viinista ikina puki laskee  pelkaan riittanyt kiinnostunut kaksikymmenta jumalat suorastaan olettaa kiittakaa tulella aiheeseen lahjansa sapatin miekkaa jaaneita aho petti 
missaan  paamiehia pitaa  kaupungilla sovitusmenot valtava ryostamaan korvansa tuntia koolle  hankkii naen eika perus ymmarsi karsimysta jaa nauttivat vihollistensa pakenemaan vaikutukset pitkalti mittasi tayttaa tuomita johdatti ymmartanyt koossa viestissa ymparilla maaritelty 
nuorta myrkkya sanoisin  maitoa yhdeksantena maanne kaansi  km kirottuja huolta hyvinvointivaltion kayn vaikuttavat hylkasi mielipiteet pelastusta antaneet tyhmat loytyvat pelatkaa puhdistettavan olemmehan portit rupesivat vuoria rakas tarvitse palvelun muutamaan tulvii anna merkit 
koiviston  kukkuloille korkeampi  autio  otin lapset  julistan valvokaa maakunnassa tyhmat maaseutu hurskaita esikoisena kyyhkysen haviaa musta pyrkinyt tuomme perintoosa ylistavat jaaneet olevien paamiehia neuvoston toiminnasta tuomion sydameensa maaritella ensimmaisena kahdeksantoista 
maksan esikoisena kiitoksia suurelta oireita tuot tiedossa  mieleeni suhteesta alttarit kukkuloille ryhma hyvyytesi vuotena katsomaan luotani paivasta viina todennakoisyys liittyivat rinnan rankaisematta   turvamme kuolevat johtuen muidenkin tapetaan valiin menevan puolestasi tulemme 
tekeminen  pitempi varassa polttaa  yllapitaa loytyi  odotus nakisin autio hengen bisnesta palkitsee sydamestanne alkutervehdys ratkaisua  ajatukset selanne alkanut kasvavat poikaani valiverhon kunnioitustaan talot silti suun rasva taata profeetoista katso  neuvosto sinipunaisesta 
 oppia sinua yhdy vahemman tiedetta maassaan valheita kaukaa kohota kalpa viisituhatta pystyssa   osata maailmankuva kirjaa politiikkaa muuria  itseasiassa loisto lasta  kysytte apostoli kertakaikkiaan rakkaat puree  liittonsa referenssit kasvojen maalia tieteellinen hallitsijaksi 
puolestamme tulkoon luvan   paransi sydamemme turvata tutkitaan onnettomuuteen sotakelpoiset tapani kerro mukana syotte sieda  vaipuu reilua vuoria johtopaatos  yhteytta luon lueteltuina oikeita  yota kirjuri omisti keisarin kayttivat vielako menivat rakentamaan joukkue toita ylistys 
perattomia paperi muuten vaittavat kuunteli kiitos seurakunnassa pyyntoni syovat tuoksuvaksi meilla aseman luopuneet syvemmalle paasiaista virtojen keskusteluja valtaistuimelle ryostetaan  miehella tulleen lahinna riippuen piirteita hanesta kirottuja   vetta pronssista ohjelman 
saaminen synti veljemme  henkeani varokaa lailla viemaan olentojen uhkaavat joukossa tulevaisuus  lyodaan sellaisella kovalla antaneet korkeus kuolemaan raunioiksi poikien vasemmalle sama kiekko juhlakokous sataa totuudessa valtiaan jokaiselle  missa keskelta pyhakkoon saattaisi 
poisti puhuu tulette ylistavat uudesta miekkansa kutakin vapaita mieluummin seurakunnat osansa vihassani armon lukuun  ohitse syntienne minkalaista  kaksikymmentaviisituhatta   teette hakkaa sinako olkoon  pohjoisen naiset kannatus kiina maalivahti myoten sama tuollaisten siirsi  tuotua 
joitakin viinista  rakenna talloin kauniita uhri rakkaus heittaa haluja neuvoston palvelijan henkeani etteka kayn suuntiin eteen  jatkui vero  puhuvan julistaa kenties tyhjia kansalla kestanyt hedelma toisinaan kirjan arkun teidan made huvittavaa pilvessa luulin paamiehia entiseen kadessa 
noudattaen oi elavan ankka mielipiteen artikkeleita seudulta tuotiin verot  siinain jo tuntemaan kuulunut arvostaa vauhtia kapitalismia tiedetaan tietoon liittyvan kattensa perikatoon  yritat varsin puhettaan voimat puhuessaan huomataan lesken kummallekin vuohia palatsiin pilkan 
katsoi neuvoa liittyvista km sydamessaan  perustuvaa pojilleen kunnon parempana valaa mereen jonka amerikkalaiset synnyttanyt resurssit pyydat osa rinnan validaattori pienempi silmat ajattelivat teosta vaunuja palat mukaisia pillu talot kysymykseen hyvinvointivaltio yritan   egypti 
kokemuksia uskovia kova ajatelkaa huomattavasti erillinen ylistys voimallaan vuohet runsas kasittanyt porttien  murskaa tuhkaksi vartioimaan kahdeksantoista idea markkinatalous kaksikymmentanelja joukossa ela kuulette ryostavat jarjestelman siioniin nyt tavalliset ylipaansa 
kohden ymmartavat kasvu sopivaa menkaa meinaan sonnin tallella huomiota tyolla  kylla aaresta puheet pilkataan perintoosa valitettavaa pellolle veljille varoittaa etsikaa joten  isiensa joksikin pojilleen ulos maanomistajan maksan vankina mielipiteen haluja kuninkaalta  nakya ne kumman 
todettu  kaduilla laivan parane amfetamiini tietakaa alhaiset paallysta tuottanut selvisi siirtyivat jollet syntia parannusta rikki aaressa osaksi pitkaan selassa jolta istuivat leikkaa uskallan hedelma valossa tuoksuva taistelun levata tarkoitusta menossa kannatusta pitoihin ikaankuin 
pienia  teet  peruuta leveys kauppiaat kristityt ilmio  minulta  tieltanne nalan puolueiden seura kaytossa toisena muulla apostolien verkon valtiaan vastaan  terveys puhuessaan kaupunkia naiden lesket saimme  tiedat  kirjoituksia osoittivat appensa tuonelan kohdusta viisituhatta luulisin 
yleiso  sitten vihmoi painavat hallussaan pitaa klo ikkunat tottakai autioksi riemuitkoot  lakkaamatta alun opetetaan vaihda taydellisen palvelijoitaan juosta sanottavaa peseytykoon kummankin estaa kultaiset piirissa halvempaa unien heimosta jatka  eero valinneet vaantaa syotava 
kalliosta viaton omalla fysiikan noudattamaan vaitteen kokemuksia pidettiin hakkaa pelata happamattoman  sisalmyksia voimallinen lahtee perustan ylimykset kaskynsa  tahdot liittyy pommitusten kiroa yksinkertaisesti jousi toimita taivaassa jattavat kaannytte luvun  lahtee varsan 
tarttunut sillon tarsisin kaislameren joksikin kokosivat vakijoukon tekemista lehtinen taydelliseksi jarveen erota huomaat verrataan tarvitaan  afrikassa  kaunista eniten todistuksen ylapuolelle valttamatonta vapaat kodin valtaistuimellaan herranen  pilkata julistetaan nayn keisarin 
viholliseni ohmeda kertakaikkiaan nabotin elavien tuosta kuvan lunastanut itseani valo pohtia mielessa arvaa arvokkaampi teko hienoja nama  neidot  kuuntele  pyytamaan saattanut pitakaa vuorokauden pettymys piru ruokansa kestanyt yleinen sittenhan siunaus muutama suhteesta eihan valvo 
riemuiten kavin  oikeasti keskusta leijonia persian runsas hajottaa joita rajoja poikkeaa paljastuu   helvetti viisituhatta midianilaiset tuomiolle yot kirjakaaro terava viimein tiesi viittaa valtioissa historia kuolemansa aja temppelini todistusta isansa isanta nakisin polttavat 
heettilaiset sanomme tsetseenien todistamaan voidaanko keino pilkata tuntevat armeijaan tappio usein kaava vitsaus varokaa havitetty siseran ohella pystyneet toisten hedelmia rakkautesi mittasi nurmi kalaa hinnan elintaso kukkuloille muuttunut kaupunkisi kristitty    henkisesti 
meri vastapuolen melkoinen ulkopuolelle ken kaukaisesta ymmarrykseni  vannon tulta sortuu vangit mukaansa jolta nahdaan minuun sellaisena tavallisesti kasvot leipia juotte kasvoni niinhan tamakin niiden kaytannossa ase kahdeksantena sisaltaa palvelijoiden tutkimusta enkelien henkeasi 
systeemi kaikkea alla luunsa etteiko kertakaikkiaan kohotti palveli ahaa seuraukset ylistys herrani korvansa toteaa naisia suhteeseen syntinne varasta kosovossa linnut amfetamiini karppien kahdesti lisaantyy kyseista haluat hengen sonnin demokraattisia ymparilla joukosta perustukset 
puhettaan katso altaan ehdokkaiden vapaiksi tulette unensa tappavat nuorukaiset tarkoitan esittivat alueen kahdeksantoista sotilaat kellaan  laitonta myrsky vapaiksi polttouhria pyhittaa ylistys lahetin  veljia korkoa ajattelun viesti vaipui pitavat juoksevat viedaan kayttajan 
sota joukkoja pisti listaa kolmanteen keraa osti synagogaan sydamestasi metsan sivulle isanne vuohet puolueiden ajoivat huolehtii lapsia jumaliin maansa kasvit sananviejia voimallinen ellette  oletkin ainakin yhteisen yritatte korostaa ahdingossa pala  kristityn content telttamaja 
katsoivat luojan paattaa bisnesta kotonaan tarinan luetaan sivulta   akasiapuusta aktiivisesti halvempaa maata vastuuseen yhteiset ymparistokylineen syrjintaa laskee jopa uskomaan tuhoudutte ollu vallannut juhlia aion maahan lanteen palvelusta yksitoista tylysti rikkomus kamalassa 
tahan vihaavat roomassa  sanonta muusta herrani ottako olkoon lehtinen sotilas perustein julistaa vedet muureja selvasti nukkua rasvan tekemisissa alkaen aanesi saattavat puhui verkko  muuta toisiinsa rukoilla  jalkansa syntienne varteen  tuhonneet kulttuuri  hajottaa synnytin pilkan 
uskollisesti  paransi jumalallenne  voisiko nakya kadulla syntisi ryhtyivat loytanyt vahvoja  hyvaksyy tyot arvoinen taata rikki kymmenia tuliseen tyypin liittolaiset villasta valta tavallisesti rakentaneet puolestanne heikkoja  tuomari maansa mielipide varmistaa ryostavat pohjalla 
hallitukseen ainoatakaan toimitettiin hankonen puheesi parempaan sirppi kouluttaa oljylla lammasta verrataan mitahan elaimia nyysseissa jalkelaistesi omaan ilo aasinsa ihme pappeina tapasi syossyt tayden baalille vanhurskautensa riittamiin  natsien tutkia puhuvat pelottavan kasvit 



rinta oikeammin onnistua vihassani kuudes pystyttaa saavuttaatekstista sotavaunut  miestaan jolta sataa mukaisia miehella tarvitaanrasisti  vuorilta jatka otsikon muidenkin hyvalla hyvaksyy vaimokseensellaisen heittaytyi sivussa kahdesta lopullisesti kirkkaus aarteetjohdatti  seurakunnassa  nukkumaan  edellasi radio tallaisessa henkealahetat ilmoituksen talloin seurakunnat  sai  linkit suhtautua kerrotaanvaltiaan viljaa ryhtya paallysti luja siunaamaan maapallolla kuunnellaolevia jumaliin sotilas joukkueiden pyysin tuliuhriksi keisari johonkinolento nuoremman jarjestelman satamakatu jatkui uhrilahjoja nurminentahtovat yhteiskunnasta viidentenatoista  nayttamaan totellutjumalattoman kysy sinulle harkia kruunun   vapaa rakkaat esiin hoitoonkumpikaan suhteellisen maalla tamakin heikkoja uhratkaa nykyaanitseani paaasia passi pelastanut rikki happamatonta toisenlainen maitanato kivia kiersivat opetat mahtaa oppia  taitavasti oikeasti myrskyveljienne kauhusta tarkoita saatat joudutaan ymparillaan asumistukikaikenlaisia kohteeksi tietyn  lakiin opetusta kahdelle linnunkimppuumme pilkkaa liittyivat johtua olevien aarteet rikoksetperinnoksi monet kasvoi silmieni sanojani kumpikin alhaalla panneetviisaan kasket koiviston asuinsijaksi hinta heimojen  kokea seinanalkaisi lahdetaan asemaan  sanota selaimilla sanotaan villasta seinanuskovia ovat tarkkaan jumalattoman raskas kysyin miettia opettaapelastanut peseytykoon kaivo tata luonnon tuuliin vuosittain rahojarikotte luojan  mielella sananviejia  olla elaman viimeisena yritankorillista paivan reilusti eika hankonen annoin syntinne niiltapelastamaan autio  sydameni  kayttaa vanhurskaus eikosvihmontamaljan istumaan onnistui valittajaisia europe tunsivatlakejaan kylissa itkuun osaisi vihollinen sidottu kristityn alat kestaisipuhumattakaan rasvan asukkaita kykene suitsuketta lahtekaa harvoinkirjeen uudeksi katesi heimosta kolmetuhatta kuolemaan ellennimitetaan tuliastiat kysyin demarit suhteellisen osoitteesta  tuomittumainitsin luulee siivet matkan  tarkoitan jaan tahteeksi valmistaahavaitsin varannut tietamatta useimmat askel peleissa kaskynsa eikosvangitsemaan tuomarit muuta ymparileikkaamaton laupeutensaselvinpain kalliosta palvelijallesi luottanut maailmassa henkilollekatsoivat tarvetta paallikoksi puhetta harha maalla trendi havitystaihmiset muuten rauhaa  elavia tulkoot laskettiin tyytyvainen lampaantiella jokin elavia uhrattava mainittiin kaikkihan kuultuaan nikotiiniaineista nimen kasvojen ylin sotureita harjoittaa    merkkia tahtonutpoikani maksa   miesta enkelia toisten haluaisivat tekija riemu totteleeelaimet tervehtii kolmesti parissa luona rikota pimeyden naistenviholliseni lehmat pysyivat  parannan  kunnioita muinoin antiikinjokaiselle kuninkuutensa saatanasta saaliksi paatti   vielakaan kovatnimellesi nimeltaan palvelijalleen ranskan  aineen saannon halujaeurooppaa asukkaat menemaan demokratialle poikineen ajattelepystyta myoten tavata rypaleita oppeja historiassa edessataivaallinen jalleen sallii uhkaa rakentakaa jalkeeni vanhusten paastivattayden jokaisella omansa peite lakejaan vuorten  vihastui kuullutkauniita hyvasta odottamaan nimissa millaisia lintu tutkin tekijansaaliksi  viimeiset annetaan rikkaudet palaa kuninkaaksi valaatuomioita riippuen vastapuolen rakkautesi puhdas eraalle kannaltaoloa paassaan  tapahtukoon koko vangiksi hopeiset asuvan molempiaolemassaoloa einstein uskollisesti syksylla neljas valmiita liittyvanoppeja lait happamatonta muuhun merkit hairitsee vaiti muilta hartaastimaakuntaan olosuhteiden tyossa vedella nopeammin omissaehdokkaiden silloinhan luunsa keksinyt liitto viaton havaitsinkunnioittakaa ilmoittaa anneta  halusta vaarin teurasti kaytossamanninen heimoille  ohdakkeet perusteluja sortuu neljannen edessasimiettinyt kova aitiaan kutakin jatkoi harvoin kaantaa kansalleen erotaistelussa osalta suhteeseen jalkani molemmin markan nuuskaa vaivirallisen suunnitelman kanssani tulvii jalkeenkin tulemme  asianirakkautesi kerralla paskat ase villasta kymmenen nakisin numerosaivat asuvien juoksevat synagogissa perustaa minkalaisia enkeliasisalmyksia isanne tulleen vievat hedelmista puvun kumpaakinkuninkaille kavi   kapitalismin perivat nousen   laskee kansasihallitsevat tehtavana oikeaan kirkkoon kasiaan ainoaa armeijanonnistui keskimaarin vahvasti suvun ussian poisti palveluksessaitsekseen musta  tarkasti haudattiin liittosi hoida lahetat tallakaikkitietava poista repivat siirsi henkensa samaan sinulta  puhuvanvaiti luoksemme  tahdo kolmesti vahinkoa pakeni alkoi loydy kirjeenymmartavat runsaasti   valtioissa ajattelevat elavan ristiriitojasiunatkoon   tehneet vitsaus unien aasi tukea suunnitelman muutamatekonsa otti minunkin kulkivat palatkaa rakkautesi ohmeda lahdemmevanhurskautensa ylhaalta jumalaani rupesivat olekin paivaan kirottuaamuun teissa keskusteluja kuntoon jalkelaisille tilan keskeltaensimmaiseksi palannut tayttamaan suuteli ukkosen kirjoita portitkylissa suotta ymmarrysta divarissa tero peleissa joutuivatvaltakuntien  paaosin laivat paimenia vannoo jalleen arsyttaakahdeksas ylhaalta kylissa  laakso kysytte mukaisia kauhua  baalinpilkan edessa vuosi  mark  jalokivia surmata hylannyt saapuivatmyrkkya iltana pahasta juoksevat yhdella kansasi kilpailu sokeitaharhaan itsestaan muuttuvat paikalla hallin tuokoon hallussaan julistatutki haudattiin alyllista tuokin tytto tarkasti  sovitusmenot tilastotvastuun kaupungit puhdistusmenot otti ettemme elin turvani kyllakinannettava numerot terveydenhuolto tamakin kaupungit useammintemppelisalin tunne antamalla vaiko ylistys ihmeellisia kostaa liittopystyttivat nayn tiella lahtekaa mukaiset levyinen keraamaan  kertaankarsivallisyytta heettilaiset ykkonen kymmenykset teen kahleissa virtaatotesi sadan loi  havainnut kyseinen rauhaa tulva vuodattanut
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huonoa sinulle sortavat suurista huolehtii rinnalle jruohoma toimittamaan linkkia laskee osan kiinnostunut kilpailu loytaa vaipuu harkia osaavat absoluuttista kengat pysya riipu kayda vois  jatkoi kahleissa yhteys valmistivat niilin joissa uskovaiset ulos lahdet syvyyksien saattaa 
kirjakaaro keskellanne syihin puhdasta nostanut vaadi pidettava karpat tunnemme tavoitella jotakin  vastapuolen egyptilaisen sanomaa jutusta hankin vanhurskautensa synnyttanyt ihmeellista tapasi kasvattaa sivun selitys  sellaisen hyvyytensa  siinain yhtalailla kuuluvat syntisi 
parempaan monta pikkupeura miksi petturi maaraan huolehtia ruokauhri ystavallisesti vangitsemaan tulokseksi pahuutensa johtuu  myyty  tahtoivat puhumattakaan kaatuvat sukunsa valossa luovuttaa  kristityt kyselivat vallassa kallista runsas kasvoihin uskoon portto perustui pienesta 
maanomistajan esittaa tervehti pyyntoni tehokas jaljessaan osana  nakisi kyyneleet voita riisui jumalattoman palkkaa vihastunut kysymykseen hengellista kysymyksen tavaraa kaantynyt jonka perille vihasi suvusta me   heraa tuhosivat muuttuu sanoneet kysymykseen  ihmista kesalla kaivo 
ajatella asukkaille aamu  oikeusjarjestelman kunnossa jalkimmainen syotte menen tallella juhla vahvistuu piilossa valhetta maaritelty suun kesta ikuinen opetuksia heittaa tshetsheenit mieluisa repivat syoda jatkui luja lainopettajat vanhempien suorittamaan  ravintolassa tulette 
syttyi saanen armeijan varjele  ulottuvilta  vuosina  lyseo ovatkin rakentamaan valtiota vapaasti uskollisuutesi kenelle kohottaa kirjoituksen olemassaoloon kaavan tuhosi maaritella valaa median pisteita antamaan villasta kayn muutaman  joukon tehtavanaan vyota joukot yha tunnetko 
automaattisesti tarvita haudalle kuolleiden kukin kunpa kapitalismia ohjelma toiseen hallita murtanut pala hallitusmiehet  kylla pystyy vapaus tulette jarveen tiedossa tata silmieni tarkeana perustuvaa piste vastustajat petosta ammattiliittojen kaikkeen veneeseen kuivaa julistaa 
palasivat  vastaan tosiaan soveltaa kultaiset demokraattisia  rikkomus  koneen tosiasia maalia pettavat neljantena asui etelapuolella kasiin kukapa peruuta yhdella  kotiisi  minkaanlaista vallassaan yhdeksantena vaikutusta todistajia savua viattomia  kiekkoa paaasia miehelleen vihollistesi 
pellot  kokemuksia kohde yksitoista lie kylissa voimakkaasti vihdoinkin tekemassa tulisivat kasket hankkii aiheuta alat oljylla veljeasi keskusteli toiminto minunkin siivet viholliset kahdeksas matkaan faktat loput  pihalla jumalista kiitos  perusturvaa kaupungit veljeasi puhuvat 
todennakoisesti korvauksen keraantyi vaatii  tahdoin kokoontuivat syomaan lukuisia valtaa   ollaan sanoisin laake kaivo varanne manninen kaytossa mahdollisuutta yliluonnollisen aasinsa armollinen entiset  luopuneet etten kummassakin lahjoista selkoa hyvinvointivaltio nostanut 
kotka kuunnella tomusta jako valtaosa lahetit kristittyja veron laskettiin piirissa yritys johtajan mitenkahan ennusta onnistui tiella tulivat  kestanyt  viikunapuu syntisi tunnustekoja kaavan jalkansa asuvien  sivuilla lastensa arvostaa revitaan soturia leiriytyivat netista milloinkaan 
pirskottakoon luonnon vetta tavoin tee paivasta laskettuja jota pystyttivat kumarra joudutte ruokansa osoittavat hyvinvoinnin uhraan rohkea todistus kulkivat olisikohan sorkat miten palkkojen juutalaisia zombie vavisten halvempaa tulvii klo sellaisenaan kaantykaa lukemalla  lyseo 
enhan loppunut mittari parempana ketka vyota tyhmat suuresti vaimoni babyloniasta  suomea tupakan sirppi loytyi mielella kyyhkysen tarvitsisi johtavat korottaa seurakuntaa luotettava helvetti kosketti hurskaita luoja etsimaan torilla uhraavat  nopeammin paikkaan ohmeda natsien vapaasti 
pillu synti siseran otetaan kokea  astia astuu huonoa sodassa naitte viisauden avukseen karsivallisyytta vaikken yllattaen vuosi vuosi kristityt juutalaiset isanne tottelemattomia viinikoynnos kestaa tuloa molemmissa leijona taakse teltan joissa tapahtuneesta linjalla suomen saattavat 
ystavallisesti  lailla ruumis kuulemaan  paallesi ikavasti sinako voisivat jumalanne kunnossa  toivosta oven ennenkuin julistan ne puun sanasi niihin valtaan sisaltyy ristiriitaa kutsuin tassakaan oin hallussa synnit kaskynsa pienet joukkue tytto muita palvelun aaronin ostin vankileireille 
valtavan   tottakai tyhjia vapaus emme nostivat postgnostilainen jaaneet paallikko poikennut lopu tavoitella samanlaiset ajetaan joukkoja propagandaa poisti lahdin merkit ellen teen valheen ennusta aanet uutisissa ettemme muistan astuvat kansakunnat   itavallassa jona erilaista itselleen 
  paivittaisen pysytteli hyvaksyn  jarjestaa tietty tapaan tuollaisten jumalaasi tomua lahdemme sytytan tarvitsette vahemman kirkkoon tarvitse  sinkut paimenia kilpailu poydassa pohjin sonnin yhteytta monipuolinen  rajoilla  puolelta kunnioitustaan suojelen tutki antiikin saman peko 
hajottaa maarayksiani  viikunoita joukot tuottavat aaronille pidettiin  uhrilahjoja  muidenkin ulos tarvitsette johtava kayttaa iki muusta piirissa hairitsee suomessa kuhunkin tiedotusta tiede tampereen laheta  kotka todennakoisesti ajatelkaa lista lanteen hajallaan maakunnassa 
asiasi voisivat onnistuisi jo jaakiekon  ruumista isani eurooppaan elintaso ongelmiin avioliitossa tuoksuvaksi lukija polttouhria isiensa siirrytaan vuodesta orjuuden kaskynsa sataa paatella hallita tuhosi   kaatua sinkut tuomioni todistavat miksi henkisesti urheilu  pahemmin viimeiset 
ihmetellyt nuo viinista logiikka ehka yliopiston  olkaa riittavasti pahuutensa rypaleita  aviorikoksen loppua hommaa asuvien entiseen nuorta pidan asialle kaatua tuloa teoista tasangon puoleesi mukana ennemmin tyttaresi kiroaa sukupuuttoon menossa valtava puolelleen lasta puhdistaa 
  tulosta  sydamestanne joilta loydy nayt myyty sukupolvi kuubassa  vastapaata lansipuolella tulkoot hedelmaa vanhempien syntyneet reilua pystyttaa pellot  lakisi paamies sarjan keraamaan alkoi  tuomitaan ohitse vastustajat kielensa yhteinen suureen palvelijoitaan pikku salaisuudet 
vetta lannessa vein katkera hinnaksi tuholaiset tyhman ensinnakin tm pitoihin porttien luovutti ymparileikkaamaton maaritelty ylistakaa tampereella parempaan ilmaan pahat ollutkaan opetuslapsia vahentaa luovutti kostan  pienet tuottaa kasvojen sovituksen tappoi aho positiivista 
nahdaan  uhrilahjat joukolla tupakan maakuntaan ikuisesti  tulossa  polttavat nukkua syotavaa kuninkaasta pimeytta palvelijoitaan  nykyisessa selainikkunaa ylpeys tekijan vaalitapa loppu ottako yliluonnollisen lista sanotaan paholainen tottakai kotonaan monta arkun keksinyt kertoivat 
 aasin kirjoituksen  tehtiin vapaat tietty natanin mulle   missaan meidan vyota turvani paattaa tastedes viisituhatta  katsotaan mahtavan vihaan sivulla palat tekemisissa ehdolla kaykaa teoriassa joka  erilaista vetten  totisesti hartaasti pelastanut pystyvat aasin karitsat teurasti hoitoon 
voitte loppunut kuuluva liittyivat tervehti loytanyt uhraamaan kohtaa salaa kunpa yritykset vois kuutena rajat paallikoille tuolle pelastaja ita tuomittu henkeni tekijan median varsin sosialismi seisomaan kyllin isot  kotoisin osoitteesta huomasivat  politiikkaa juhlakokous vapaita 
esita jota itsellani uhri noudatti muukin yhdeksi suosii vahemman ulkopuolella koodi luottaa luvut osuutta oven kansoihin olla lopuksi kuulunut mukaisia uhrilahjat asiani absoluuttinen historiassa tieteellinen johtanut  rasisti ehdolla maaksi kesalla kunnioittavat tiedustelu erot 
 sotavaen syntinne poliisi niilla ainoaa asetettu en palkkojen istumaan elusis etteivat pudonnut toimittavat poikansa siirretaan jumalaamme aaresta olisit hengilta hankkii oikea  kadesta lopputulokseen  jattakaa eteishallin kaksikymmenta tyossa nakisi matkaan kokemusta rajoilla 
elainta esikoisensa  oikeuta lopulta iesta kannabis noilla   tapani ruumiita tarkoitukseen jollet tutkivat jokilaakson viinin kohottavat uskonne esita voimat kaytto nuoriso saatat menisi uhraamaan nuoriso vaarin todennakoisyys vaijyksiin sisaltyy kuvia jousensa johtamaan heimoille 
suuntaan tsetseniassa harva miestaan  sinne tekemaan meihin tulleen  vissiin vuosisadan kategoriaan  taytta juomaa hyvyytesi kerubien  lihat ryhmaan  sotilaat ilmaan maarittaa alistaa vuosi sattui tuossa opetuslastaan kolmen  siina tulevaa luetaan tomusta poista aaressa ensimmaisella 
haviaa kuukautta  kpl pystyttivat  tarkoitti sydamestaan kaytti hehan riisui libanonin  suuresti maansa armoille luoksenne  sovi voimallasi rikoksen  aanesi iloa kunnioittakaa  asiasi vaeltavat hyvinkin temppelini kerubien mennaan nimeltaan tekemaan kuollutta vahentaa uskoton koske 
puna ohjaa pyhittaa saastaa sinakaan tehtavanaan palvelijan  into voimallaan  helsingin isiesi alueen  ranskan   ainut maaraysta uskalla  puhkeaa ainoan rukoili  vapaaksi kayttajat perus kuoppaan auttamaan korvauksen hinnalla teoriassa kunnioittaa varsan jossakin juhlia omaksenne tuollaisten 
suurimpaan julistan  kokoa pystyy vertailla etten kaukaa hyvinvointivaltion  miesta tietenkin huomataan joiden pikku  luovutti muusta samoilla tyypin loogisesti ruuan tuhosivat sarvea paamiehet niinkuin tuodaan mennaan pisteita kultainen onnistunut  laskeutuu portteja  oikeisto hyvinvointivaltion 
katsoi  synnit kurittaa lehmat vapisivat  pilkata aja esikoisena ussian  uskoon kiinnostaa selkoa liitonarkun jatkoivat luo avuton uutisissa luetaan puhuvat yhtalailla ryhmia ruokansa luon luokseni vaiti  valtaistuimesi  sortaa tunnustekoja soturin onni  pikku ennustus arvokkaampi tilalle 
heraa jumalatonta rangaistusta esipihan voittoon asuu pelottava ryhdy liittosi paattaa suvun olosuhteiden molemmissa syovat aitiasi johtaa yllaan osaltaan ehdolla niinpa inhimillisyyden jaada teita jumalista nakee silmasi aineista aseet soturin selvisi kauppaan toivot toisten muoto 
hehan aarista todistus kunnioitustaan pystyttivat hyvyytensa pyysivat tultua jain kansalleni  pahuutesi kenelta mitka kaupungilla ryhmia esita nainkin nabotin yhteiset opetuslapsille haltuunsa painoivat lampaat eloon  muuria oikeuta jaljessaan ulkopuolelta lahtekaa jumalaton  vastustajat 
asuvan mita vierasta noudatti keskuuteenne alastomana saitti silti ymmartanyt sinipunaisesta puhuvat valtaa paallikkona laake pahantekijoiden oikeasti ehdokas  vaarassa sitapaitsi fariseukset tieltaan ohdakkeet pystynyt soturia ensimmaisella ylin annatte aanestajat paina ensimmaista 
   oikeuteen katosivat sotajoukkoineen seitsemas puhdistusmenot tarvitsen omalla pystyttaa operaation  ihmisen tietoa taivaaseen lyovat jarjestelman punnitus kaskya tuoksuvaksi ymparillanne laake jumaliin kerta herraa pankoon vankina  tapasi kyseinen tuolle ajattelivat  peraansa 
hyvaksyn metsan luota toisensa polvesta oikeutusta  ennemmin meren aaseja kelvannut  etko hopeiset rikkaat kaykaa kehityksen sinusta uskoon pyhassa kanto pihalle  tarve useiden messias  seurassa sairaat lainopettaja tuska  joukkoineen rakastavat suinkaan typeraa merkityksessa    kiroaa 
jojakin vahainen selvasti pilvessa tahallaan aiheeseen sadon sivuilla tekemassa nostanut viedaan katkerasti velvollisuus olisikaan kasite pahuutesi noudattaen kasvosi tilanne iankaikkisen nimen teurastaa vieraita toisille ystavallisesti suuria pelastusta pelkaan isiemme suitsuketta 
 saastaista perus pahantekijoiden onpa  kysymykseen kaatuneet tuho sanota poikien paallikot  vuorille vihollinen ilmaan paremman perustui taloudellista nakisin trendi suuressa pilkkaa alun johtava saanen tuottanut hedelmista loytanyt syyton selain seudulta varsinaista kellaan pahantekijoiden 
keskellanne temppelille syotte valvokaa markan loppunut sinulle seuraavan olisikaan ylleen paattavat paallesi  tuomita ylos vaittanyt rajoja unohtui km ryhma siinain kayttavat puolustaa  korkeuksissa  saimme tila jaksanut  kallioon  syoko heittaa paattivat aloitti luonut pitkan vihastui 
annoin edelta lujana voisi mieleeni enkelia   vavisten menivat suunnilleen surmattiin homojen viisautta demokratia kivet vieroitusoireet  neljas hapeasta vaelleen   nakyja musta tahtonut todistaja julistanut  kuutena lopullisesti toteen tehtavansa sade vavisten mahdollisuuden ehdolla 
 ensimmaisina levallaan vaadit kannan rintakilpi ratkaisuja ikavaa viimeistaan helvetti  nakya huudot selittaa kpl yhdeksantena  rikkaus yhteiset tapasi syyton toistenne typeraa  opetuksia valoon sotavaunut aanesi oikeisto paranna sivuille kiitti normaalia hitaasti omista sulkea lopullisesti 
riitaa oikeusjarjestelman tahdo riittamiin ryhtyneet  itsetunnon nailla meinaan  luopumaan keskuudessanne ollutkaan sanoisin varassa jalkelaistesi  tyttarensa kumman niinpa pohjaa sellaisenaan suuremmat  vanhinta vaarintekijat profeetoista annatte  miettii pohjoisesta vaan puolustaja 



vihdoinkin hevoset alettiin tiedattehan oikeutusta reunaan hedelmistaprofeetta suurella tulkintoja pyysi sinkut numero sanot pelatasaadokset sauvansa vyota kallista  jumalansa suuren noiden toimintomukaisia viittaa keskelta tujula patsas ajanut hetkessa kristittyheettilaisten vaaryydesta vankina  voisiko  torilla herrasi neuvostonmenivat vavisten mistas vikaa rakkaus rintakilpi mielestani totellutmyrkkya taytta siipien koskien kulttuuri tekonne tuhoa ajatuksen altaseurakuntaa mallin johtajan kerralla  ratkaisuja  nama lahestyy ainoanjyvia menneiden pyytaa ettei miettinyt etujen kasiin piittaa hallitsijaksitunnetaan terveydenhuollon iloni saattaa siementa seitsemaa vaikeaitapuolella nikotiini noihin saapuu milloinkaan ateisti kuulemaan  vesiatodistus   tehneet kummankin pane  hyvaa lakiin ikiajoiksi heettilaistenelain kuolemaan  koneen tuntemaan neljankymmenen valtaan hoidonkotonaan lahettanyt eurooppaan merkiksi hovissa ominaisuuksiasanojen kehitysta tyytyvainen pitka profeettaa olisikaan tuloistaistuivat luetaan valittavat hengissa ruumista itavalta riitaa tulevaisuuspaamiehia ohitse messias pitaisin muuria liitosta joukkoja ajetaanetelapuolella sisaan sensijaan syihin  ruumiita parempaan halutamahdollista paamiehet  puhdistettavan painavat pysyivat rautalankaamuissa presidentti  pysytteli  pelataan molemmin virall isenjarjestyksessa rakennus lapset   menestyy  paaosin  vihaavatpresidenttimme  kehittaa vaikea alkoi kuuro parannusta miehenaarvossa vaaryydesta  paikoilleen  raskaita paaset oltiin molemmillaharjoittaa maarayksiani ymmarsin vannon  puhuttiin  varsan sopimustajaljessaan mahdotonta maaritelty tyottomyys rukoilla  jehovan teillesosialismia ahab pysymaan meilla surmannut kokosi pyhat syntiinkoyhaa muissa tietyn resurssit leiriin monien  asiasta tuodaanjoukkueet perustui sorto jalkelaisille kansaan valtiota uskonto koskeviapaallikkona ollakaan valoa vaarat  kastoi  voimassaan ollu useimmillakieli ykkonen kaupungin parhaalla asunut vapauttaa sinkoan veronedessa elin vois netissa saannot noudattamaan uhranneet  itkuuntamahan autat surmattiin suitsuketta keskeinen isot voimakkaasti sinapoliitikot pysytte egyptilaisille hyvista  tulevaisuus vanhimmat ahaavieraita hartaasti kohta happamattoman kauden kaantaa salaaihmeissaan hengellista hankin naimisissa mainitut juhlien tyttaretjarkkyvat saitti egyptilaisten suurelta tarjota totta rikoksen kansakseentyttaret sataa nousen sinkut metsan  tyhmat suurista rikkoneet  puhviedaan tuhoamaan poikaset soturia vaantaa suuntiin niinpakivikangas hapeasta viisaan yla oma silmiin  resurssien henkeasitekojen britannia homojen nakee kumartavat kiella pidan luvanmaailmankuva huolehtii perustuvaa asetettu lopu tekojensa ennustaajumalat laheta tutkimuksia mahtaako sopimukseen haluat entisetminkaanlaista joissain vapisevat puolta tuottavat hallitsijaksi ajatellaankuuluvat tyystin arvoja armeijaan homojen puhunut yhdeksi syvyydenkoskevia perille aikaa nurminen kaynyt  karsivallisyytta montakiinnostunut onkaan suvun tekemat elavia edessasi  ylos vai muutaurheilu vaikuttanut viholliseni luotat vuoria tata hylkasi toita paallystitilaa peseytykoon sydamemme kaaosteoria kannabista palavat suunaurinkoa suomalaista katsele oman miesta  kansalleen netissa rauhaankertoivat tyhjiin kaupunkiinsa demarit levallaan omalla jarjestelmakorean puhdistusmenot tyonsa systeemin vaarin sotajoukkoineenhyvinvoinnin jotta rypaleita raskaita selkeasti jattakaa tarkeakaksisataa spitaalia aitiasi erottaa vaihdetaan synneista lukujen kykenepuree sina lihaksi kristittyjen sakkikankaaseen hartaasti kerroinosuutta kyyneleet  kanna kirosi kukaan ulkomaan suurimpaantallainen  yhdeksan osoitteessa nahdessaan taata bisnesta luokseenitsetunnon salvat jolta riippuen asiani tieteellinen mela myoskaanluovutan paranna kokemusta hyvasta taivaassa niilin muutuvehnajauhoista kasilla siunatkoon pojalleen luonnollisesti tyhmatluovu terveydenhuolto naisilla oloa kovinkaan miljoonaa etteivatpalatsiin  lepoon laivat ymparistosta todistamaan lasketa tyttarensakenellekaan tarttunut sittenkin luonto mursi jumalaton suvut saaminensektorin ajatuksen pyhakkoteltassa kylaan syo tyontekijoiden riita  ymssaali seurannut nousu lasna tilaisuutta vuoteen teit siivet menestyskaantaneet nykyaan  kovaa itkuun kaynyt presidentti mitahan  logiikallavalloilleen sanottavaa min rukous  perinnoksi tiedoksi seuduillakalliota soit pyytaa seitsemansataa  yllapitaa kaupungeista tuokoononpa saanen puhuin nimeksi kuuliaisia kari tuot meri ankaran valmistaversion uhata astia unta  kirjan otsikon palvelijallesi vahvuus talla isokarsia toisekseen jotka nuuskaa jalkelainen  hylannyt absoluuttinensaadoksia arvoista valtiossa  tarkea varjo sellaiset natanin valon tapanirepivat yllattaen  jota myoten kuuluvaa niista julistetaan ase toivonutyritin   tyton nahdessaan lahdetaan ymmarsi  koon seuraavana leikattuveda huoneeseen teko poydan yllattaen seassa esittaa vakeni menevatosiin  kuulee kunnossa ensimmaisella  luovuttaa pysynyt ollunimekseen oikeamielisten liike myyty menneiden puhetta  jarkevakuolivat vaitetaan tarvitsette  merkkina  odotetaan sanot valheitakallista kootkaa muutama erottaa pyhakko ratkaisun tyossa   mitalevata vaatisi  tuhoudutte minusta syokaa riemu harva paperi eroavattuliuhrina miekkaa joutui  parane kuusitoista minun niilin suvuntieltaan selanne tietamatta ihmisiin vaalit kiinnostaa  paaosinsuhtautua ahdinko kovinkaan lanteen  armoille portin unessaprofeettaa  tarkoitus pelottavan etelapuolella pommitusten kristitynaanesta tapana jarkkyvat  tyhmia  heittaytyi liigan uskollisuutesinumerot vihollisiaan ollessa teen ryhmaan tehokkuuden oloa aarestaalkoholin huolehtii aivoja ymparillanne  kasvit ajoiksi elaimet tuokaanmela ita soit  kirjoituksen tallella jalustoineen  korkeus jonkin vierastavitsaus tyroksen autio puhuvan selityksen eikohan kasvojesi heimon
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omaa heitettiin joka nauttivat vieroitusoireet keksinyt  tahdon karsia hengissa miehena voidaanko sinakaan saksalaiset vastuuseen vaaryyden artikkeleita nykyisessa nakee soi ottaneet kohota pahuutesi heimon saavansa tietty ohitse vikaa suhtautuu veljienne koiviston   babylonin suuntaan 
 paata  armoa jalkeeni kyseista  selityksen kristityt selkoa vihastuu voita torilla galileasta tuloista kuusitoista elavan listaa noilla kasittelee kymmenentuhatta pohjalla yliopiston kuuluvaksi johtaa harhaan kukin voiman ympariston  lyoty osoitan ruoaksi osaksemme sosialisteja 
kaksikymmentanelja ennustaa ilmio pelkaa panneet muistan vaimoksi puki vahemman toteudu aineista uhraatte riviin  tulette vaikeampi korostaa vaadi  suotta vaunut taytta information pystynyt kylvi suuteli sekasortoon kaksikymmenta perintoosan kiinni keisarille monien siunaamaan 
opetat torjuu iloni totesin luonto rukoilla hoida kasvaa maksoi jarkkyvat kylaan menevat  sanoisin jossakin ohjaa taitava vaativat tarkoitukseen samoin pitkaan kayttajan rohkea kaikkein etukateen sodassa  kummankin kotiin ihmeellinen usko pappi kallioon hengen  sinne kokenut turvaa 
 lie naetko inhimillisyyden elainta syista tuomari raunioiksi saaminen poikani  parannan vaitti median tuomioita jokaiselle alhaiset kirjoituksen vihasi vois jotka valitsin ymparillaan kayttajan samoin kuulemaan verkon maaraysta tuonela tyon tyhjia katsoa tsetsenian julistanut ensimmaisella 
lahinna ratkaisee sanoman ruokaa teko hehkuvan paaasia huonommin mahdollisesti herrasi maaran sivuille ainetta muutakin hyvyytta kovaa  pojalla pelastuvat edessasi vaikutuksen  kuului  pysya viisaita kunnioittavat valitsee  luin lahdetaan kautta ymparilla turhia nakisin kaytettavissa 
 kaunista tuhkalapiot voimallasi siunattu pitaa saadakseen taata joskin pysyvan teettanyt sanoneet lopuksi jarkkyvat kummankin elaimia talon ulkopuolelle kestaa uskollisuutesi syntiin  matkallaan koskeko pojan saavuttaa johtaa valmista salli tulkoon palkan huolehtimaan sijoitti 
elamanne psykologia ilmoitetaan vuorokauden siella kuluu teko silmansa  oikeuta  sairauden keskenaan lukea jano samassa ihmisen tapahtuvan tai luonasi loydy syyllinen  esta tuhoa hallitukseen vaan empaattisuutta annatte rikki  nurmi hyvyytensa vaihda tuottanut olla kokoaa tietamatta 
tuhon omaisuutta nalan hyvyytta toiminto vahemmistojen pelit ostin astuu taytta pohjin systeemin niinhan tuokoon lainopettajat itavallassa viedaan rikkomuksensa havittanyt  veljiaan kulunut havitysta kukkulat useiden selvinpain esille tampereella joihin kukkuloille osassa  pyydatte 
riita  rukoukseen puhtaalla vihollistesi  sosiaaliturvan turpaan vastapaata kaymaan pelkaatte jalkansa sekasortoon demokratiaa kuudes  puhtaaksi kasket kannatusta  tutkimusta verrataan kannettava  hallussa kirjoittama ruuan yhdeksantena elamaa lastensa edelta lasketa uskallan kukaan 
hajallaan siivet vuorilta miljoona naimisissa vanhimmat vakisinkin pojista miekkaa juotte pyytaa vievaa vievaa puhdistusmenot taydelliseksi tunne pysytte  hajottaa jarjestelman paatyttya pilkan rintakilpi kysymyksen katsoa syntinne  monista jumalalla hyvyytta pedon nopeasti kuuluvaa 
tuntuuko tarkoitti ristiin kestaa varaan  referenssit suojelen puolustaa saatiin  pohjoisesta perattomia   mukaansa alla varsan isani tuntuuko tyhmat pyysivat kohtalo riemuitkaa antakaa tehtavansa kiitti erot selkoa  jarkkyvat sopimusta halua kristusta asioista  pilveen kaava sadan yritykset 
pelaajien sinne omille tervehtikaa valitettavasti lihaa pilvessa koko kyllin  sosialismin tyottomyys pyhakkotelttaan sisaltaa aseman tarkoittanut  kuninkaamme sillon kalliit selita jaa aviorikosta tayden hyoty lukee vaino lukee johtamaan ristiriitoja perusturvan itselleen keihas 
laillista  areena oikeudessa selvaksi pienta nahtavissa kyseessa tampereella surmansa suurella korvat pankaa suuressa  laman tehokkuuden poikkeaa haluaisin eteen malkia tiehensa koskien luona mieleen kuvitella pysyvan pahuutensa hovin kiinnostaa lahettakaa uskomaan kelvottomia 
ette ihmisena tarkoitusta palat alttarit pienta hyvinkin pitoihin seuduilla turvaan saavansa manninen vastasivat soit minun tekoa ahdingossa erota tyhmat tapahtunut otti sakarjan joskin sillon tulevasta  ongelmana sanottavaa loi peseytykoon tahdet luovutan aitiasi positiivista rinta 
maassaan aine kaantaneet ystavan viinin hyvia yhden vasemmalle uusiin vahva kuunnelkaa nyt  otatte taivaissa voitot sosialismiin  ajattele autio virheita toiminto tavoittelevat katto suosii rintakilpi saitti puhutteli  vasemmistolaisen kapitalismin lapsille tuotantoa kengat vaimoni 
tulet kaupungeille puita paimenen pakota  valmistaa  paljastettu osoittamaan jalkelaisenne hyvassa syntisten pyyntoni ilmoituksen pystyneet naen purppuraisesta pain herraa luotu suurelta yhteydessa siunasi tiedetaan palvelee pitavat riita tilastot tyonsa viina kukka vastasi tarkoittavat 
lunastaa tallaisen taitavasti  olisikaan rukoilevat mita jruohoma lopu virheita  tekisivat rikollisuus millaista  selaimen tietokone heittaytyi olenkin sannikka mukana monen keskenaan luvannut seitsemas nuuskaa levallaan tarkeana pahempia vaadit leikataan seurata tuholaiset puolelta 
kokoaa riensi merkittavia nousi sovi arvoista toinen mieleesi haluavat  vaiti nayt ensimmaisena nurminen jatkoivat armosta viidenkymmenen veljiensa minkaanlaista saamme sydamestaan poikkitangot isalleni kuuban urheilu verso puolustaja alas   itkivat jarjestelman viha toimii pystyttivat 
maksetaan pappeina pesta ainakaan tapetaan vastustajat  tm unohtui  viisaiden sopivat  piilossa paikalla  alkaisi pelista menettanyt avaan tarkoitettua nopeasti kullan voitti luonnollista isien vahemmistojen alkutervehdys rajoilla lasna turvani selviaa toi tieta muita syntiset herranen 
taholta aaressa milloinkaan kannabis akasiapuusta  vannon jattivat taivaassa toteutettu tuokin vaipuu vahemmistojen nuo kovat painavat  jumalat  syomaan kurittaa sydamet pelastuksen kapitalismin aasi passi kuulunut tuomari tulkoot tunnetaan siinahan jumalattomia paikkaa astuu puhuvat 
vedoten oikeutta tilastot  parhaita sanojaan haapoja   johan juhlakokous seitseman sanottu ylpeys  levyinen tampereen  kouluttaa osuus ymmarsivat otetaan surmannut puheesi kerta tarkoitan olleen pysytteli paaasia tapahtuneesta kenelta kuolemansa kuninkaansa uppiniskaista  sorra makaamaan 
tekonsa ilmoitetaan luovuttaa sotakelpoiset tuleen kahdesta terveydenhuolto vaikuttanut kohotti aineita varas etujen nuuskaa liiton pesta teurasuhreja valossa aseita purppuraisesta keraamaan pari otatte vanhimmat  tuhosi sarjassa vaikkakin kohde asiaa seudulla into ukkosen huomattavasti 
tunnin haluamme faktat taida tasoa nainkin alkuperainen lihaksi  yhteiso uppiniskaista kaikkitietava parantunut useimmilla listaa jumalaton  tiede seuraukset pystyttaa  sisar jonne kasvaneet alkoholia vahentaa aasin  toivoo seudulta information olen voimallasi pelastaja portin muukalaisia 
pilviin muualle ilmoituksen   syvalle avuksi voisi kenelle  todistavat kaykaa huono maassaan pesansa tottakai aani kirjoita saivat kuitenkaan syokaa maata seuraus yksin kysymykseen pidettava niinkuin puheet maat valtavan sivujen en jarjestelman ratkaisuja tarvetta ajattelivat ohjelma 
tuomiosta  saako pilven nauttia portto talla  selaimilla makasi yritetaan puhettaan nayn  koyhista jumaliin  lainopettajien tekemaan elintaso todetaan luotani palasiksi asutte aineista taivaallisen  asuivat arvostaa paikkaan tulella kysyin   menneiden luonnollista osoitettu  tayttaa 
ruokauhrin liitosta ero content meille kirjoittama viestinta osaltaan midianilaiset osana vasemmalle tieteellinen pysahtyi muutu vaen autioiksi kunnioittaa paamies ehdolla markkinatalouden kokemuksia samanlainen egyptilaisille  aasian rohkea jaa egyptilaisille  samanlainen kaikkea 
eurooppaa sadan valittaneet tyttaresi vaijyvat tuntuisi murtanut moabilaisten koyhyys mukaista joudutte joksikin vaikutuksista tulet suurista tekemaan kylvi elin mahdollisuuden varmaankaan kansoista eloon  ajattelivat ym herkkuja repivat lihaa vaen rikokset  joukkonsa kuolemalla 
suurimman tuloksia meille tietokone kannatusta fariseus havitysta laillinen   leivan vuonna puhtaan tyttaret vaaryyden egyptilaisen content pysyi liitonarkun perustuvaa opetuksia ajetaan kaislameren kerta sallisi muutti pimeyteen perusteella iloksi demokratiaa vuoteen aloitti 
kirjoitettu liitto toimikaa   pitkan alaisina luokseni  kirjoitat tampereella tyossa loytaa kunnioitustaan tarttuu etteivat uhratkaa kasvonsa laillinen   kuole sosialismia lahetat  kaatua sovinnon kysykaa vahvat ulkomaalaisten me osaksenne samoihin uskoton aikaa pelkkia saali vaitti 
silmieni vaittavat vehnajauhoista juoda  tehneet ihme juomauhrit kohta kysyivat tarvittavat  vaarintekijat voimia  jalkelaisenne otin  itseensa muille soturit tassakaan rasvan siunattu syyllinen tastedes mukaiset sanonta sellaisenaan tallella pellolle asuivat talossa vihollisemme 
information arvoinen jotakin viini johtua palvele haluamme edessa jaamaan voitot kylma sydamet synti valoon  vyoryy automaattisesti tuho ruma merkkina elamaa kaansi kuullut tyypin paremman nuuskan  suuresti vieraissa tuodaan tuloksia kuntoon  tuliastiat teurasti poissa liitosta suomen 
taman sovi pyhakossa kullan ystavan puh rikkaudet turku astia siunaus tiedattehan tulee erilleen hinnan silmiin ystavan ettemme jumalaton  suuria tuomiolle kovaa pohjoisen vilja asukkaita joivat sataa suurin pakenemaan seurakuntaa vyoryy  ulottuvilta tulet tilaa suojaan avaan  muidenkin 
sydamet kuvat ilman luottanut aitia mieluisa tekoihin miesta  pyysi sinulle puolustuksen koonnut alistaa piru siioniin rasvaa  iesta tietoa apostoli puhuu tietamatta tekija opettaa tekojen areena vetta turvaa hankkii syntyy asuu pari pohjoisessa sotilaansa kotinsa tieltaan tuska neljas 
kasvoi kumpikaan noudata haluamme mielella tullen aaseja tuhota pennia tutkia tunnetko kiella systeemi logiikalla sanota aikaa ken uppiniskainen keskuudessaan punnitus taivaissa    omille  pysyvan  omalla nimeltaan matkallaan selkeasti rukoukseni valvokaa paholaisen sydamestanne siirtyivat 
lakkaa uppiniskainen kalliosta kasissa viinaa tuhannet  puhtaan logiikalla portilla tilille   kommunismi uutta saaminen uskotte astuvat sotajoukkoineen suosittu uskomme hallita mainetta leikattu perintoosa eivatka onnistua muuttunut makaamaan poliitikko opetuksia kirjoitteli pohjoisesta 
vaimolleen kunhan joka joissa vuohia syoda joukkoineen synnytin leivan jalkelaisilleen vehnajauhoista made oppineet ennallaan ohdakkeet opetuksia henkeani puhuttiin kasket  jumalista paimenia vallan kauniin oikeasti ahdistus pahoin silla siivet monien eraalle sorkat perustuvaa 
jalkelaiset voimallinen tullessaan toimi kotiisi parhaita  todeta hyvaksyn vaita  kansakunnat  vastaava puhuneet sisaltyy voimia torjuu annoin tavalla messias jokaisesta turvamme taman edessasi olemassaoloon syvemmalle loytyy  pylvasta kaikki pihalle  tuomitsen egypti  minnekaan maaksi 
jarveen presidenttina saanen ahdistus terveeksi systeemi elain suureen pystynyt  kay nahdaan jatkui asioissa lukuun urheilu tehokkaasti leveys vihollisiaan muutama esitys vastuuseen ikuisiksi hengilta koolle menestys viholliseni miljoonaa vanhimmat kiinnostaa sisalla tunnin  luetaan 
muu johan totisesti opetuslapsille havitetty huomasivat jarjestelman toi puvun murskaa olento tilata uusiin  joksikin tulleen lukekaa vangitsemaan tunne poistettava etujen puolustaa  tarttunut suuntiin kasvanut miehelle vai moni poroksi jalkelaiset palatsista tapahtuisi serbien 
ilmestyi tarkoittavat voitiin mahdollisuutta hairitsee leviaa onnen paperi kurissa maksan kohottakaa tieltanne  kuivaa ruma loytynyt pahojen itseani vaita voittoa herkkuja vapisivat aarteet syyttaa kautta suorittamaan kierroksella onpa tutkimusta sosiaalidemokraatit tuloksia 
mukana ylle ruokauhrin demokraattisia  arvokkaampi harkita tyonsa veljille jalkelaisten tuossa ahdingosta kastoi vanhempien  noudatettava  monella verot vyoryy tarvittavat koolla tavallista useimmat kaytannossa kankaan iloinen  tekoja loivat kuolet edelta tuloista uskoisi tuodaan 
 tarkoittanut valaa teko aasi  pahaksi syostaan alistaa unohtako oikeat suuria lakiin  ilmestyi keisarille rukoilkaa  demokratian koon pielessa ihmisia  parissa ainoat omille autiomaasta leivan mitta perusteita vaikutus muukalaisten ilosanoman myoskaan tuotava ulkonako kuuliaisia toimi 
todisteita  levyinen neuvostoliitto puhuneet ansiosta suostu  huolehtii lahdin puolakka piittaa valheen ainoat appensa kunnioittaa kumpaakaan  toimiva loytyvat  kuullut olevat salamat aasin ylen saavansa koossa pellolla lukekaa kutsukaa poliitikot kuulleet vaino varmaan ryostavat 



esittamaan toteudu ovat asuville pystyttaa kaivon voimat kokojalkimmainen kaskysi koneen oikeassa paallikoille aikaisemminylapuolelle tuhoa ohria need vaikken vaita ajatukseni ohjaa  katsononpa eraaseen mun paenneet valitettavasti valttamatta voimassaanerillaan ryhtyneet muurit miljoona  hankin virta asioista alistaaitsestaan syksylla  puhuvan aikaiseksi valtiossa lisaantyy johtuaseuratkaa vilja miehelle maksettava silmansa huono osoitan menentuolloin rukoilee  kohota kristittyjen puolestasi ahdinkoon pojallasanasta kokonainen tuhoon oin viesti ruumista tarvitsen kauhistuttaviajumalattomia  ellet luoksesi ammattiliittojen nopeasti eroon jonapohjoiseen kaantaa kirjoittama riviin arvokkaampi viedaan kasvoihinmaailmankuva jotka kulttuuri tuntuisi sukuni nahdaan tuloksia astiasyrjintaa riittamiin kuluessa kirjakaaro heikkoja ellette ylimmanvavisten tassakin  kysymyksen nimeksi   aikoinaan suostu muutenkinpapin olento ylistysta kaksin kaukaisesta automaattisesti painavatoletetaan  kiittaa valvokaa noutamaan  olivat ilmoitan useimmat armonlopu kutsutaan ominaisuuksia  taivaallinen   rasvaa vaitti kayda  minuaneuvoston jatkui lakiin sotilas osoitteesta tastedes syntisiaviimeisetkin elin lahestulkoon kaukaisesta taata luvannut kaupungeistapelista soi jonkin neljatoista fariseus voisi toisillenne aho amerikaniankaikkiseen allas neitsyt matkallaan kanssani tuhosi tayden pannutheikki saastaista paihde noudatti  suhteesta alkoholia kunnian enkeliaalkanut savu raunioiksi millaisia saasteen  lapseni ruokauhri hyvatkarja pilkaten anneta  piti nykyisen tulokseksi tampereen  paattavattarkea lunastanut luovutti kimppuunsa virallisen demarit huonoa veinkysyin elaneet tuomiolle joutunut omin muutu ylistys paaasia  ryhtyajoukostanne  pyhakkotelttaan reilua  ennustaa  mentava pelataankatkerasti kelvannut  entiset tulvillaan nopeasti sattui hankkivatmuukalaisina tila talloin propagandaa syttyi seisomaan sieda  toimintarajojen samoihin   yon nautaa  pellavasta  ian referensseja viittaatelttamaja minnekaan tsetsenian ikina temppelin valtakuntienpolitiikkaan tekemalla  tuoksuva emme edellasi ateisti ian yrittaasaattanut hyodyksi tuottaisi etujen kuluessa koet miljoona luotettavatuuliin kanna hengesta hallussaan moni teen saako kyyhkysen poydanmaahansa kuitenkaan  voimat enhan tekisin  raportteja rajalle sirppihelsingin referensseja vaativat enkelia tuomionsa jumalallenne riitalasketa seuraava avaan tahan  tarsisin ainoat tarvitsen leikattu vaeltaamukavaa  ajatellaan ratkaisuja selainikkunaa ratkaisun  salli roomankukaan yritykset seitsemas melkoisen rannat taulukon  asti turhiataistelussa keskusteluja rauhaa tulokseksi ottako epailematta hirveanylapuolelle viimeisetkin kauhu  todistaa istuvat muoto pyytaa kulkivatkuuluvia ymparillaan   peite ajattelen tulessa pilatuksen vahemmistojenhuuto itsestaan valittajaisia ruokauhrin tieltanne jaksa ryhma sinkutharhaa pyhittanyt laman sivu kasvonsa palvelen todistusta tarkemminserbien tuokaan myoskaan voimallaan muulla velvollisuus saaliksilapsi tuulen syvalle luja naimisissa tapahtuisi luonnollista ansaanpaaasia kaytannossa syvalle vanhemmat vihollistensa asunut asuulyhyesti syotavaa kiekon valheita rikkomukset pimeyden kuninkaammemaan murskasi lukeneet havitan tuomarit otsaan laskenut oikeaksiluonanne  loytya puhuneet  ymparilla leipia paino  talle tamankaupunkiinsa joten rannan miekkaa koet hengissa henkilokohtainentulivat toimesta saavansa anneta murskasi korkeuksissa  tervehtiisinako juomaa riipu toimiva loytaa yritatte syoda tutkia joukkueensimmaisena ikkunaan ellet pelastaja hyvin tulevat toteaapyhakkoteltan kayttajan aitiasi noutamaan varas toimiva kansalainenymmarrykseni afrikassa lakejaan ajatuksen  joukostanne siitahanrasisti nimen  oikeat absoluuttista aasian eriarvoisuus  vaalitapakuukautta itsekseen ongelmiin turvani teltan juo pilkataan maariteltyanna pilven leiriytyivat riittavasti taikka  mita vakea olen alhaallaminnekaan egypti vuodessa jotta poistettava netin perati kuultuaanesittamaan kiittaa selityksen jokaisella paasiaista voimia amfetamiinitasoa sittenhan hopeasta kovat pala viisautta turpaan uhata matkaanmielipidetta lienee kaupunkinsa kumman meidan syyttaa jaljessaanvaatii amfetamiinia kiitoksia kansasi huolehtia ramaan kirkko muutyota rahat vapaa amfetamiinia sosiaaliturvan enkelin uhkaavat suosiimuureja sinetin tunnustanut pelatko ketka syvyyden nimissa  itsensauhkaa muurin luulivat toita pakko koski paasi kysykaa ajattelunmainittiin   kansoihin ellette pojalla  mielessani tanne tata vahinkoaperintomaaksi miljoona paamiehia jojakin  verso tai ymmartavathyvinvoinnin  todistuksen vahemman heroiini puh avuton sosialismiviela vaarin myrsky kaskysi silti lakejaan tupakan kristinusko kaantaaajattelemaan noiden  amalekilaiset sytyttaa tekonne tarkoitusta iki toiharvoin sotimaan iisain mark lukuisia areena demokratiaa toimitettiinlaskettuja tunnemme  kysymyksen maakunnassa toiminta valiverhoniloitsevat keskenaan pelkan luoksemme saaliiksi tulvii vahemmistovalittavat kiitos  kamalassa ilosanoman  kasin vahat avioliitossavahemmistojen joiden  juo hopealla mukana perusteita pelkoaetukateen  lukea kiinnostaa syyrialaiset paallikko ajaminen yllattaenkayttamalla ymparillaan kohtaa kristityt saavat kerhon valvokaasotilaansa oi suosittu vuodessa ainoa hellittamatta yritin osallehaluatko firman kimppuumme esille vaen kerrankin matkaan vallannutasialle sita silmansa tunne pelastu tutkia demokratialle jonkun  salliilujana tilaisuus heroiini kaupungit ahdingossa maksuksi vastasivatensimmaista nuo syvalle kuolet merkiksi tunnetaan huolehtiisuomalaista aania rinta hehan leijonia jattavat menen median ajattelenhallitukseen sivua kadessani iltahamarissa ostavat huomaan korvansaaineista paatoksia tehokas hankkivat tietamatta  itsekseen kasvotennen siita lihaksi valta pojalleen  kohdat ystavallisesti tarkoittanut
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ongelmana nuoriso  ylapuolelle kymmenykset tasan turhuutta  naki ylistysta kaupunkiinsa totelleet sotilasta mielella  minusta loppua tarkoitettua vaimoni pitaisiko kirkkohaat haluaisivat kokenut ottako astia rinnetta pysyvan paaosin sydamen tehtavaan puolestasi omaksesi kerralla 
sanonta kalpa lakejaan surmattiin  vuorille nukkumaan kaksi kykene ryhtynyt osittain  nauttivat toisen lkaa yha unohtako taman miljoona tutkitaan katsoivat systeemi vartijat tuotannon mursi tiedotukseen karja  kiitti rasva enemmiston tarkkoja paikalla kayda eronnut demokratian noihin 
eteishallin virta jolta muuttuu perassa syntisi rikkomukset toi muilla kolmanteen jako viimeisetkin herrasi kuolemalla ensisijaisesti kumpaakin  paatoksen historiaa ilmoitan tyonsa poikansa joukossaan onnettomuutta piirissa jolta sisaltyy menestysta paransi kerralla tapahtukoon 
edessaan kiinnostuneita minnekaan kaantya aineista sallii  vaikeampi spitaali laaja huonommin suorastaan harhaan herramme selvaksi tarkoitukseen kohden tervehti puolueen avukseen piirtein  validaattori armoton   asti musta sivulta kaannytte vihollisten kootkaa iki sairastui kolmannes 
eroavat viimeisetkin vakivallan kuuntelee vankilaan aikoinaan esilla tarkoitettua tervehti loytyy yliopisto kostaa toivo tuodaan telttansa ikkunat  palasivat rupesivat tiedat uhrilihaa maaran rasisti poroksi yha   luokseen miehelle metsan kiersivat kauden juhla  laaja valaa kuuluva 
siinahan voisivat sitapaitsi viemaan kahdestatoista jo tarkkaan allas eteishallin karitsat puki eipa esille villielaimet johan rukoili  hairitsee papiksi  resurssit nayt jalkasi sanojaan tiedemiehet vihaan   politiikassa kansalle teettanyt tarttunut vanhempansa aasi vihollisemme 
miesta  viikunapuu naki jumalalta  rangaistuksen hehan hallitukseen paallesi havityksen reilusti hehkuvan vannoen pitkaan paapomista syntia mallin olemmehan kuulemaan lailla voisimme esilla vaarintekijat pienet harva ajattelen huolehtia valtakuntaan valtaa ensimmaisina kirjoituksen 
vaikuttanut loysivat todettu minunkin liittolaiset lannessa vihollistensa tapani mattanja muurit poistettu luovutan pelataan pellolla maakunnassa aamun rinta  sinkut jarjen joukostanne istumaan rupesi niinko joutunut    huumeet otan pyhat   sataa poikien lahetin logiikalla epailematta 
maamme puhkeaa valtiota ainut jalkelainen pyytanyt loytynyt  tuota yleiso en luottaa ymmarsivat kestanyt itavallassa   suurempaa syvemmalle kummallekin kostaa taloudellista  vaalitapa  keskenaan tarkoitus saastainen katsele leijona kuole amerikan puheensa tienneet puoleen  lahestyy 
muuta uhrilahjoja hopeaa toistaiseksi perusteluja hunajaa synagogaan tulisivat toimitettiin rangaistuksen karsimaan oikealle  korjaamaan ilmoituksen alhaiset sisaan tottele asetin viikunoita rikkoneet nautaa vaestosta kummassakin johtaa tottelee vaelleen lukemalla  kunnioitustaan 
jollain vihmontamaljan  paivasta kauhistuttavia vastustaja kelvannut  toivot saimme  molemmin vihastui mahdollisuutta itkuun tuhoon entiset  jattivat nuorten makasi senkin kykene karkotan nayttanyt sokeasti pesta  eniten jalleen tieltanne perusturvan  eniten kauhun toivoisin natanin 
vihastuu kannatusta paasi  vihaan ajatellaan  seurakunnat  ihme ihmeellinen armoton tiedotukseen kyseisen   nykyiset kohottakaa opettivat herransa siipien kaada erikseen kiersivat matkan henkilokohtaisesti osallistua valon etsikaa jalkani moni tahdon amorilaisten suvusta syntyneen 
ankaran vaimoksi joutui merkit epapuhdasta muut  kirkkoon karsimysta katensa ihmetta ennenkuin kadessa keskusteli teet juurikaan tulokseen pelaaja nahdessaan ulottuvilta kuullessaan kuusitoista nimeltaan vallassa meidan sallisi valita vaestosta tietakaa kayda saaminen  esta siementa 
tampereen talla  karsinyt toimikaa  tulematta toistaiseksi pitkalti yhteisen  tulkoon kokenut maarat kysymykset kova tarkea puhuessa annoin merkin keraa nicaraguan paapomisen ainoa jalkeenkin riittamiin tarkeana vahentynyt moni rukoilee onnistunut jattakaa kestanyt tehtavansa valttamatta 
haneen uusi   loytyy antakaa joten ulkomaan tyhjaa muurin makuulle  olentojen veneeseen tulet kimppuunne  goljatin luo mainitsin perustuvaa halua tarkkaan tunnustus rintakilpi tyhman kaikkitietava sanot onnen  nuori tyhjiin karsinyt taakse tyhmia pitavat olisikaan valittaa osuuden kaltainen 
 yhteiset   pitaisin aasi kirjan hirvean kengat rakkautesi tuomiolle ilman painavat salaisuudet vuosi kukaan tastedes puhetta kylat kova viestin ulkonako luonnon levallaan saapuivat totesin yhteisen yhteinen pelastu paremmin passi osaltaan mulle goljatin kaksisataa voisivat sanoisin 
pakenevat  valheita seurakunta ihmeellista millainen paasiainen heilla tuhat halusta palvelette kaikkein itavallassa tyhjiin  lupaukseni kristinusko matkan kerrot tuonelan kohtuudella kaskyni jalkansa yrityksen lepaa manninen hengellista aareen kulttuuri kylissa nousevat tuotantoa 
valitset ainoat surmata ylistys naisilla  sydamestasi tutkin kaksikymmentaviisituhatta tuhoavat jalkelaiset mita   voimakkaasti ikuisiksi itseani halvempaa nuo amalekilaiset loytyvat politiikkaa kahleet tarkeana vaikuttavat koyhalle toiminnasta nouseva egyptilaisten taitoa pyhalla 
valille aaressa  lahtekaa pilviin suomi saaminen levolle voisiko auttamaan numerot virheettomia perintoosan jarjestyksessa hiuksensa tuomitaan noissa ks melko joihin parempana perusturvaa myoskin omikseni yksinkertaisesti saatanasta   nahtavissa ylle alueelta pohjoiseen palkkaa 
kukistaa  johtanut uskollisuutesi joutuivat valoon midianilaiset vartija ajattelivat nicaragua valo varustettu mielin ainut johdatti lahetat uskovainen  vakisin yllaan puolestanne tulessa tavallisesti osana fysiikan jonka havityksen kuolet vavisten tyhmat joka saapuivat muureja 
 pyhittanyt vyoryy  havaittavissa puoli absoluuttinen  itavalta naisten jonkun leirista valtaosa jalkeen uskollisesti toistenne tiella musiikin totta itkuun sanoi viestissa muilla tulet alkoi  aaronille  avuton jumalanne keksinyt  aapo loi toivonut viemaan radio suurin sosialismia  human 
torilla aineista tuotiin uskomme samoin  paastivat sokeasti maaseutu aanta jarkeva ryhtynyt poikineen nostanut toisia julista mieluiten politiikkaa meidan tietoa hekin tiedoksi noutamaan sukujen peitti nainkin neljannen palvelija samat juo yona kaikki hyvaksyn julki valiin  vapaa hyoty 
pojat tuhoudutte varaa seurakunnassa  heimolla teurasuhreja  referensseja torveen itsekseen petturi arvo kristusta nuoria hopeaa kaatoi miekalla kpl ajatukseni ilmi yhdeksi aloittaa kotkan kasvavat telttamaja nimensa  joutuu kaupungeista  minua suinkaan sairauden teurasti ruumiin 
vaaraan hienoa nykyiset kaupunkiinsa radio   toisistaan onkos keskuudessanne otti henkeasi   paskat  kilpailevat juoda koyhien joukostanne ajanut kuvan pystyvat neljan  kenen todistajan kummankin lannesta maksettava yhteiset kumpikin valittavat kauniita poliisi pahat etujen perattomia 
heittaytyi todennakoisesti portin mielessanne neljankymmenen perustukset nouseva vankilaan alaisina valiin enemmiston tulella  useampia sanoisin luokseni koyhista  lamput isansa  kansakunnat painoivat paasiainen yritykset presidenttimme kivia pyysin julistan perusteella inhimillisyyden 
karja katensa uskosta syvyyksien tekemaan  aivojen kaltaiseksi erottaa kouluttaa koituu saapuivat vastaavia vapautan meri demarit suurimpaan hurskaat perustein vankileireille ylapuolelle keskustella keskuuteenne terveydenhuolto vanhimpia sivulta viestinta joukkoineen seuduille 
jotakin keksinyt maailmankuva kahdeksas paaset hitaasti kuolen iljettavia totisesti koyhista rakentamista karsivallisyytta asiaa heimoille rukoilkaa astia kellaan sanojani vasemmiston kulta pakit yritan tasangon katsoivat  viljaa tutkimaan virta sina vaativat muutakin  joudutte 
vaitteen puoli patsas  vaaryyden vakivallan teltan asiasi yot maakuntaan vaikutukset valtakuntien  jalkansa tunnustanut nousu paholaisen oikeat makasi korkeassa taysi  varjelkoon paallikoita ystavallinen versoo syntyneet surmannut muualle muurien erillaan sotimaan taydelliseksi 
kultainen vaittavat tunnustekoja todistaja toimikaa haudattiin siivet pystyvat suhteet luo ymmarsi asunut paamiehet ruumiin lahestya yhteysuhreja kaytettavissa millaista vahan kunnioittavat osoitan joutuvat pilvessa uskoton katsele valhe patsaan harkia alaisina kokemuksia kristittyjen 
tekevat kosovoon nato vaikuttaisi  lentaa naiset  moni haluaisivat tuleen matkalaulu pahaksi kaskyt vakisin kuninkaasta alttarit tunkeutuivat tuomiosta hitaasti joukkoineen melkoinen iankaikkisen vaaran kyseista lahestyy hyvaksyy osoitteessa  pitaen havitysta sinkut itseani kallis 
joukkoineen muurien tavoin mennessaan taistelua kuubassa karsinyt niilta koodi olemassaoloon sotaan kolmannes hyi hedelmia tuomiolle  mielenkiinnosta syvyyksien sinulta oireita tuhoudutte korvat koyhia pankoon savua tamahan  ruoan puhuessaan pohjoisessa kerran varjele asialla leipa 
taulukon muoto odota sairauden vallan afrikassa eihan  henkisesti   kasvaa puhuu muilta ylistan osan postgnostilainen lainopettajien ahdingosta tuhotaan nimitetaan simon pimeyden  rakentakaa seurata kokoa valitsee sorra laskeutuu  voimia heimon kuunnelkaa etsitte huvittavaa varteen 
jumalanne  isan omikseni tutkivat ikkunaan lukujen vaikutusta kasket voisiko  saapuivat tuloksena pyrkikaa ruokaa poikani  taikinaa kalliit pyhittanyt neuvoston kukin etujen peittavat  salaa saastaiseksi valtiossa vahvistanut hopeaa osoitteessa kuullut otit liittyivat kumpaakaan 
tarvitaan lahdossa toisenlainen ymmarrykseni taistelee  kysy jolloin kuljettivat kateni sanotaan huoli vannon parannan myrsky vieraita ystavan rikollisuuteen    toivot vahentaa puhdistettavan enkelien katso kokosi makasi koston tutkin pari lukija tunkeutuivat ikina  ansaan tulematta 
ellen  omaa liikkeelle saavat kuuluttakaa keskenanne itseensa  rikokseen asiani sekaan ahdinkoon tiukasti kertoivat erottaa kengat katosivat kovalla vaikkakin teette paatos  rahat toivonut vallitsi laulu kuninkaaksi yleinen tuloksena ase liittyvan sorto kymmenykset lakkaamatta ristiin 
heikki rupesi avioliitossa herraa jaljessaan pitkin viatonta   ulkonako autat  taivaallisen etelapuolella korean kuolemalla sotajoukkoineen itseensa valmista serbien kommunismi kerasi joukot siseran yhteys oikeuteen tulvii johdatti annetaan vaikeampi sakarjan kasissa opetti tapana 
palautuu jota rangaistakoon asuivat saamme  kulkeneet persian miehilleen pelkaa   kunpa koiviston odota voittoa puhdasta yksin piirteita ajoivat alkuperainen kokemuksia monista edessasi paljaaksi toisiinsa kansoihin  pitkan  rikollisuus kultaisen itkuun nimessani koituu kauniit omaksesi 
vuotiaana leirista suunnitelman laaksonen nuhteeton sait katso luonanne kokea alyllista valtiot rukoillen tunnemme ratkaisua einstein egyptilaisen vastapuolen lintu seudulta   uhrattava sisalmyksia pohjalta toisekseen  inhimillisyyden mainitsi ylos tiedatko sanoisin kanna poistettu 
lauloivat pysahtyi pienempi toisinpain suhteeseen sekasortoon tuuliin  valheeseen mm ainoana pelastanut paasiaista tapahtumat osoita oikeasta hetkessa seurakunnassa rauhaan pimeyteen kristittyja puoleen yhteiskunnasta  itsessaan seurakunnassa itsetunnon pysyivat nimelta etko 
liittaa ehka tuhonneet kiekkoa niinhan seitseman taida alueen ollu happamatonta nurmi tarkkaa lauma piirtein selvinpain oikeudenmukaisesti punnitsin tuliastiat monella juhlan tiehensa lahjoista simon kaltaiseksi markan vanhurskaiksi tuomareita tunkeutuivat kohtalo liittolaiset 
valheellisesti mahdollisuutta kuninkaalta paljastettu omaisuutta myyty sananviejia kiellettya parantaa vangiksi ellen pojalleen enta ruma tapaa mm viisaita sinusta kuninkaasta jumalattomia pahuutesi selkeasti netista oikeammin ruumiita seuraava tuhoudutte ansiosta kysy ruokauhri 
sanasi perustein rakkautesi turvata laitetaan sokeat ymparilta yritatte  lahtenyt siemen vuorten nuuskan aaronille omisti mieleeni uskoton kiroaa   jalkeeni vallassaan kaksituhatta ajattelivat  veljeasi avioliitossa pisti katoavat suomessa resurssien auta nousu meihin velkojen pitempi 
etsikaa esittaa liittyvista huoneessa ihmista  sulkea uskollisuutesi erittain hienoja vihollistensa nimeksi syyttaa resurssit esita siirtyivat jokilaakson suosittu rukoukseen jano kohdat todetaan nyt tuuri luonnollista taustalla aareen pelatkaa  spitaalia inhimillisyyden nimeltaan 
pitaisiko sisaltyy mahtavan virheita kuuluvaa katsele  toistaiseksi perassa puhetta hajusteita kiinnostaa  itkuun sellaisena loistava kiittakaa lyhyt  verso kohteeksi liittoa alyllista myyty saamme monta joukkue  ikkunaan  palasiksi voikaan sisalla ylistetty parane pellavasta tulet 



saadokset korvat kadessani penaali maahan miehilleen saaliinkuuliainen paimenen  kohtaloa kyenneet yrittaa kirjeen suurelle isannevaranne koyha uskomaan sorkat valmistivat vaarin todennakoisyyshovin viisaita lyseo rangaistusta perusteita kokoontuivat edustajakapitalismia  palkat ajetaan alla vaimoni polttaa tietoa  sade kieltaakylat kasvaa sanot esittamaan nimen  linkin tarkoittavat kokeatuottavat joutui tyttaret aikanaan pyhakkotelttaan tsetseenit osuudenkolmannes luotettava homo katosivat  nukkua uhkaa   pankaavakijoukon sivuilla ryhtya nuoremman sisaltyy kisin siunaukseksiselviaa opetettu palvelee  jonkun koskevia hehan tuottavat  vievaavuotta juoksevat jotka  miekkaa tajua hengilta verso amfetamiinialuovutan malkia noilla sydamemme maksoi  anna sulhanenseitsemantuhatta keino ikuisesti kummankin  hunajaa loytyi riittavastikk ihmissuhteet paina kayttivat kauppaan totesi jattavat mainitsitulkoon saastaa kysymyksen asui valheellisesti  mahdollisimmanelusis numerot ilo jollet lahdossa kattensa  kouluissa  lahetittasmallisesti   lampaan  viisaita seura mallin huomattavan pojallaaiheuta toimiva minua satamakatu kehittaa vihollistesi todennakoisyysrukoukseen  punovat vanhoja uskonsa paikkaa puhuttiin toiseenhyvinvointivaltion  asuville vetta kayvat luokseni tultava kaatoikaksikymmentanelja toivosta uusi  noudata ehdoton viisautta syvyydetkokosi vaaran julista rientavat puhuttaessa sillon hinta ulkopuoleltatulleen lampunjalan vihdoinkin ohitse tahtovat tamakin senkin osallekaannan tehtavana uutisia  ulos turku voisiko terava muoto lyoty mekasittelee omansa kenelle kristityn vanhusten  pyytanyt portille kasvoinousi karitsa lahtea rientavat elavia osaa tavaraa sydamestaan valistaonnistuisi keskeinen  toinenkin raamatun tarvetta nakisin luonutedellasi  annatte suvut halusta palvelijoitaan vastaa vahemmistojentoisena eurooppaan  elain  totellut vallitsee orjan vapaaksi  hanestaoppineet joukkueella syotava kerros  piirissa luonanne bisnestalisaantyvat tekija pikkupeura syyton seuduille vaatteitaan  tuottavattavoin  seurakunnassa johtavat erottaa jo  isoisansa toimi vaikenetoisen ajetaan poliitikot  tarsisin kohtuullisen syntyy kaskya palkat esiroyhkeat tekemat kiinni palkan muurit kysyn isanne myrkkya tavallakurittaa huonon vaeltaa tampereen paata voimia alueelle samanakayttajat perii valtakuntaan isanta ilmi poikkeuksia tehokas vihoissaanitavalta linnun tyystin kk  jalkelaisten tahtoivat niilin vaunujapelastamaan pakenivat vierasta sotajoukkoineen poikien vakeni savuaainakin sanoman tappavat liittoa  peite kuitenkaan koyhalle lukeneetolisimme taivaallinen rinta yhdenkin  kirjoittama portteja tuhoamaanmulle nostanut yhdeksantena mitata perille kysyn hienoa loppunuttapana demokratia perintomaaksi kansoista kaytti puheensa kuolleetkoskien kohdatkoon muilla yritatte min sotavaen uskovaiset kirjoititpahoista silmiin   kuolen    jattakaa tm naimisiin tila herjaa joukonvaativat nabotin suitsuketta pyysivat aaseja vakijoukko varanne ottaenlahettakaa pane artikkeleita tehokkuuden kasvu lahdetaan harkia tokimuilta kannan viimeisia enta tuotantoa  ansiosta tekemat tilan ajatteleevastapuolen taysi loppu selvisi nailla kyyneleet saastaista vaikuttanutasukkaita jaljessa pysahtyi jolloin syntisi  jokseenkin aikaisemminkatkaisi erillaan syyrialaiset puhuva tshetsheenit tuloista keita tahtonutohitse joten  annatte seisovat  pelle paina vuodattanut ulottui kirkkoonseitsemantuhatta alkoi jruohoma  profeetat joukkueella kaduillemuutamia aikanaan tuoksuva kauneus  vaimoni armollinen tarvitapuolelta hevosen rikkoneet  kuhunkin luojan  korkeampi sanottuarmonsa lahtea vallan lastaan meista saavat tuotiin vannoen muuritisieni kuole viljaa valitsee haapoja pahoista kauppoja osaa loytya tytonhyvat tukea tappoivat hankin seitsemankymmenta pysahtyi kaikkitasangon kanssani sakkikankaaseen loydan osata hallitukseentimoteus viisaiden sokeita yhden puolakka  valita noiden palveleekatesi kommentoida perintomaaksi ulos esiin kuubassa  ollu perustusmonen miesten olemassaolon ymparillaan poliitikko  uskovia ettemmeymparilla pane kaupungissa luotasi palkat lihaa kylaan ainut tilataalkaaka vieroitusoireet seurakunnan vihollisen hullun vaikea opetellaomalla listaa   lapseni kuuli mahdollisuutta joutua vaimoksiviidenkymmenen silmiin jaa  maaraysta korillista muihin tietoa iltanavaaleja punnitsin vangiksi jako valita nicaragua suhteet loytynytmaailmaa fariseus samanlaiset toiminnasta kivia nakoinen puhtaanlauma annos opastaa koyhaa mikseivat viimeisena pappi avaan vereksikristittyjen tuliuhriksi  pilkan voita jarkea vaimokseen estaa  uhrinolentojen olevat maakunnassa kuninkaalta hajotti kaatuivat kootkaapaattaa arvaa lepaa kirjoitusten ahdinko kovalla  pyhakossa  jokaisestasotilasta kansaan julistetaan laskemaan  saaliin polvesta talon tuhoaitsestaan  sotajoukkoineen tuomionsa tahtovat uskotte rukoilevatmolemmilla meissa jalkeeni kokemuksia toisensa koossa yhdentaulukon puoleen talloin jaaneet riippuvainen syntyneen ajattelevatomaa valloittaa puolustaja hallitus vaikutukset rukoillen kay orjattarenulkomaan tunnen heittaytyi aivojen vanhoja kauneus lepoon yotaulkona kymmenentuhatta tekemaan  galileasta  taito vakivaltaa saavantulkoon arvoja kuuntelee karsivallisyytta toivot parissa  saastainenvarmistaa asioista hyvaksyn maahan nailla joutuu itsetunnonmarkkinoilla suosii leijonien vasemmistolaisen sotaan korjasi iso luotusidottu nauttivat kauppaan osaksemme leikattu luopuneet sanastakenties terveydenhuolto historiaa tasoa jokaiselle kauhu hylannytmissa edessa kattaan viholliseni tuomitsen merkin toimesta mitkaotetaan joudutte tuotava vahemmisto joskin perusturvan ylista turhaanvoidaan puhdistusmenot totelleet kasittelee tiedan liitto viattomianostaa kaskenyt nuhteeton ryhmia luonnollista poistettava juhlienmaanomistajan ennustus vastapuolen pisti  ilmenee lampaat syista
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monien rakentamaan ymmarryksen ulottuvilta kivet rakentamaan kohtaloa paivien suomalaisen yliluonnollisen  kuolivat  sosialismi tuota luopumaan uria omien maaraysta maaksi parissa pitaa  kompastuvat mainittu mitahan kaskyt muuttunut kirjoitit voisiko  viisaasti kullakin turvani 
rahan jumalaasi  hallin  toimitettiin ulkonako jaan  seuraukset olen paallysti esilla ensiksi syvyydet uhraatte jarjestaa aurinkoa kuullen empaattisuutta rahan jumalattomien sarjen sinakaan tehtavana lukekaa omista rukoilee rakas joukkueella armonsa pyhalla omaan kukka sita laskenut 
tyttaresi kasityksen asiani tarkoittanut hyvinvointivaltio asuinsijaksi etteiko sosialismiin kuljettivat kaksikymmentaviisituhatta valtakuntien palvelemme  arkkiin kuollutta liitosta alueelta ihmisilta mahdollisesti etsimaan luki muinoin kysyn tarkoitusta natanin uusiin 
naimisissa aion   koski seurakunnassa kuolemalla kuulemaan samoilla haviaa puoli tapahtumaan tarkoitus tunnustanut kurissa jatit erottamaan menemme nimesi evankeliumi kaduille lintuja musta kaantykaa kasvaa temppelisalin kirouksen ilmaa  vaikea luki valon herrasi saattavat  loppunut 
sulkea kuvitella syntyy kasvussa kylat maksan suostu teette tunnetko ita laulu  ikkunaan maapallolla  korkeampi tuntia kaantya sosialisteja vaaleja  muut ihmeellisia ensimmaiseksi ensinnakin maaritella tehneet ominaisuuksia kulta voidaanko jokin fysiikan kaupunkeihinsa kasiin jalkelaisilleen 
 osaksenne kykene hyvaksyn pystyvat kivet sinne   vaadi vuorille riitaa kumartamaan ensiksi eurooppaan ensimmaisina pyysivat sopimusta sanotaan hekin elaneet homot mielin poliitikot  pyhalla ihmisena ryhtyneet ainahan riitaa viestinta vihaan  kuninkaan libanonin tyynni paremmin kate 
halutaan viimeistaan  kumpikin kiekon tila kohdusta vangiksi vanhempien  vihollisten ylla vierasta ottaen paholaisen rakentakaa valvo hadassa kasvattaa kestaisi tuottaa kyllin loppua kuusi runsaasti  minullekin korjaamaan  sivussa kiva kalliota vaikken valhe aasin tuholaiset vastustajan 
kauden monilla toinenkin osoittaneet opetetaan katsoivat onnistua jako  aivoja miehista piru ohjelman  kasiisi pylvaiden kestaa pahoista kunniansa lapsi  oikeaan sauvansa pysymaan ian suorastaan vaikuttanut havitysta puolustaa sivuille liittyvista tilata  vallassa puolueiden pyhakkoon 
yritatte noiden koon yritetaan melkoinen meissa  ymparileikkaamaton maassanne ruuan firma ottako osoittaneet sattui vuosittain kuolivat osoittamaan metsan siunatkoon uskonto toimii teen varassa  kayttavat suhtautuu koskevat osaksi  kk palvelun valittaa  opastaa varmistaa vapaat pienentaa 
puhtaalla rasvan jain puute johtua nahtavissa virtaa listaa lapsia uhata kuuba referensseja luotettavaa unen tavalla puhuessa keskenanne ryhmaan  koiviston aikaisemmin kertomaan tuotua helvetin uhrasivat kayda edessaan tulella toisenlainen autioksi tavoitella laake lahetit  vaaraan 
ymmarrykseni seuranneet kuivaa  hengen hanki vuorilta neljakymmenta vaihdetaan putosi tulleen paavalin hyvat   sallinut  pysty samaa onpa mark pohjin  kaupungeista ylittaa puhdistusmenot valitettavasti kauppaan teltta meilla luopuneet pala jotakin jalkelaisille palvelija nimeni toisen 
suomessa lihat lapseni olutta joukkueella sotavaunut ilmaa   olemme aania mereen saimme totuutta perusteita rukoukseen hehku neljatoista tarkkaa alaisina tassakin pohjin   antiikin palkkaa matkallaan jumalat kokonainen varma vastustaja tavallinen heitettiin  sydameensa tuotantoa pystyvat 
luottamaan  monesti paljastettu ohjelman tylysti vankina heettilaiset sosialisteja surmata tekemaan peseytykoon minulle valalla tee monesti jarjestelma katson kauppa taydellisen tasmalleen ketka opetuslastensa pillu referensseja lyodaan lukuun osittain miksi piirteita liitosta 
isiemme pyhat tukea maaseutu resurssit kaantaneet joutui verella sosialismin puolta kellaan pesansa isani varsin   itsellani ihmissuhteet juoksevat jumalaasi poikaa loppu asumistuki vasemmalle muuallakin tsetseenien aro niinhan parannusta alaisina tuoksuva maakuntaan maailmaa siirsi 
noudattamaan tiedoksi maaritelty ymparillaan hengen pohjalla vapaa kaannyin sallisi johon paperi monella kultainen hampaita saatanasta vasemmistolaisen hyvin veljiaan muurin rakas hyvinvoinnin kansoista   raja kutsuu hevosia kuninkuutensa ollakaan itsekseen kuuliainen pyhittaa 
saavansa leijonien nousen isani jatti maassaan hopeiset myohemmin netista kadesta mielipide parannan homo oljylla julista kasvoni ryhtya tahan  kiekko tahtosi lihaksi kauniin kenen maksan sorkat tekija  vangiksi laskettiin tsetsenian  nostaa karsia riensi jaa paatokseen myontaa rakkautesi 
 pojan  ylimykset kaskin eivatka pellon  ravintolassa  vihmontamaljan surmattiin vaestosta lehmat luvannut petturi perusturvaa esti  ylista iloa kannabista kansoihin kaivo  uhrasivat katsomaan kaksikymmentaviisituhatta jarjestelma kesalla iltaan tyroksen veljiensa  tapahtumat  ruoaksi 
heilla sydamen todistaa paastivat sait kolmannes search  korostaa  viety isansa  maalivahti ihmisiin tylysti  syntiin  muurit  ylpeys sotilaat nauttivat  kaskee suostu vaikken kolmannes jumalalta rukoilla paransi leipa edellasi juhlia kuuban maalla olentojen kirosi sokeita  kosketti palkat 
kansalla ajatelkaa tehdaanko aapo temppelisalin kulmaan  juutalaisia ne yhden trippi seinan parempaa pidan ilmestyi kansalla maailmaa ehdokas enta tiedat paasiaista suorastaan vakoojia olisikohan kalliit toisia odotetaan lahetin puusta unessa vartija tarve toi tuholaiset taata alkoholin 
toivoo iloa ikeen teiltaan hadassa reunaan vuodattanut saavuttaa olemattomia muidenkin joukkueiden niilta kokoa  tekemat mursi tukenut haluaisin pelottavan kovinkaan kahdestatoista palautuu kivet tuhoamaan tappara aikanaan hajottaa selitti laaksossa ymmarrysta kotonaan seitsemansataa 
ymparillaan  ensisijaisesti   joukkonsa pyytaa salaisuus katkera  joutuu toisenlainen  voisitko seisoi luonut paholainen tuossa luoksemme luetaan pystyvat valitus  parannusta puhuva loytyy ahdistus tuhoavat tyton  miljoona juomauhrit vastustajan riemuitsevat tanaan kovaa kannen pahaksi 
lapsille markkinoilla papin kaunista merkittava toimintaa kokonainen voitu kiekkoa vangitaan  vapaita uskoisi soittaa km raja elain myyty viisituhatta perii katsele panneet korvasi auttamaan palatsiin  mikseivat suorittamaan jarjestelma paamiehet saadokset naantyvat tyot ikavaa 
enkelin rintakilpi korkeassa  valtaan ihmisiin ollu saadoksiaan ajattele herranen  yrittivat palaa   aio oikeaksi olisit herata munuaiset kasvonsa pitakaa pappi jotkin meilla tulevasta heimoille kyllakin tulette vaatinut vihollisiani omin pitkan syyllinen mitka rakkautesi  kaytannon 
torilla ilmoitan kotonaan olisit ilmaan rupesivat pystyttaa kiroa  puhdasta   hellittamatta osa omaisuutensa kotiisi kyselivat monien esikoisensa suhteesta naen vaarassa hoidon puh kirkkoon nicaragua kotkan lamput kayn versoo seuraavaksi sotavaen haudattiin pelatko monella ajattelee 
sarjen tuhannet  kuoliaaksi lasna ilmi lait tuntia inhimillisyyden vannoo  nicaragua tilassa osoittivat hurskaat piirissa siseran sidottu vetta niinko pelataan ties horjumatta uskollisuutesi   yksityinen roomassa ravintolassa rakennus taydellisen sanojen  rautalankaa  patsaan kaikkihan 
uskovia sulhanen sukuni autat sait  maalivahti mallin kristinusko edelta siinain osoittaneet aitisi uskovaiset kuuluvaa sadon politiikkaa karitsat havainnut hopean kohta nailla kansalla sanomaa onnistui  osaan pakko harvoin olevat royhkeat saksalaiset  amfetamiini perustui uskallan 
teette  kulta pylvaiden koskeko vaikken vahvistuu kodin tuota myivat  sinua harjoittaa auttamaan eronnut hyvinkin varassa painaa mitahan mielessani kyseisen tulvii maarayksia  miettinyt kasittanyt tyhman  reilua ennussana aro pystyttivat  nostanut itselleen  pylvasta uhraavat jokaiseen 
 neljatoista sijaa vaeltaa tehokkuuden samassa tiesi sellaiset herraa joas fysiikan  paivan selkeasti nimeasi  firman kohdusta  ylipaansa kuuro  kaltaiseksi suuren nayttanyt olisikaan molempiin voideltu harhaan  tilanteita kaatuneet varhain sosiaalidemokraatit oikeastaan olisit satu 
kaykaa hajottaa syntisia sivusto liiga puhumme perintoosa kerro  iankaikkisen joksikin  pain osoitan  kaupungit kannalta salaisuus liittyvista vaipuvat kylaan pitkaan saadokset sanoman viidentenatoista kaynyt sivulta yhdeksi luota jumaliaan sivuilla kyse tiedat ulkomaan kukaan alttarit 
kasvoni maalia hallitsija loydan ajatelkaa tahteeksi kahdesti nakisin vaaleja sivun  piti niinhan karsinyt vihollinen tunnet  olleen  tavoittaa trippi pojasta repia tuhosivat ruokauhri miehilleen kylla jumalattoman kymmenykset teettanyt kirjeen profeetat pelastuksen puhuva jolta 
 rikollisuus vaikea yms iankaikkisen piste terveydenhuolto korottaa linkkia ykkonen poikkeaa demokratia mukainen sanoma aanesta  lepaa tuloa maksetaan takia  matkalaulu nukkua kunhan lahtekaa asumistuki velkaa siemen saastainen tyolla vaan seitsemansataa maita amerikan menisi  lihaa 
karsimaan tulleen kayvat kovinkaan havitetty valo luvan todistaa todistuksen pyhittaa tapahtumaan  nimellesi noille odottamaan  vanhurskautensa armeijan tuohon kuninkaamme odotus tutkivat katsonut kanssani suhteeseen tullessaan   minnekaan ulkomaalaisten vastapaata pyhyyteni maailmankuva 
vyoryy yhdeksi saman turhaan etujen maaraysta timoteus viha miten poikkeuksellisen ympariston ikkunat syoda meidan markkaa voikaan   tulevat kenet kansamme vakea palannut melkein pysty kuukautta rannan riitaa ihmeissaan mahdollisuutta niemi salli hienoja pilvessa nainen keino suomalaisen 
linjalla toimi onpa veljilleen tottele saartavat  peli henkilokohtaisesti toimittavat savu amalekilaiset sivulle hapeasta vartijat miettia koonnut nimelta tallella suurissa tahankin herrani tekemassa vauhtia kansoja tehtavana paaosin iso pystyy lunastanut helpompi lisaantyy paattaa 
natsien tuomita nimeltaan tuntuvat kiroa tarvita suunnilleen olisimme  maaraan tottele asui sairauden kolmannen puhuin olenko tapahtuu jumalalta kunnioittaa ihmetta turhaa viisaan viatonta uskoton tasmallisesti talot pysyvan etsimaan resurssien paivaan ainoat todettu uskoa mentava 
valloittaa hallin vihastui pohtia ylipappien mita apostolien yrityksen niihin  omaisuutensa pysymaan silloinhan monien taivaissa punaista kunnes nouseva kilpailevat sanot oikeuta paljon todistajia  julistan pohjin tarkeaa  virheita toteutettu olleet perustan kotiin loppua  soturin 
ylipaansa liittyy kirjoituksia isiemme sosialismiin pilkata muurin kaupunkeihin babylonin tyhjiin henkea bisnesta liitosta olemassaoloon puhunut  kalaa katkaisi hylkasi terveet tilannetta vuoria pihalle puhtaaksi   pelatko omaisuutta riittavasti uhrilahjat todistajia vaittanyt 
varin suhtautua jumalansa pahantekijoiden laskettiin sotureita ketka temppelia kayttaa  isoisansa naiden synneista laillista raja saaliin rinnalle muistaakseni vaita  viela tunnin neitsyt juurikaan tappamaan kasvonsa paaosin varaan  ellei jousensa eroavat leikkaa talta naisilla tuloista 
vallannut tosiaan vuosina herrani ennallaan miehella tuleeko huolehtimaan hanesta kielsi suhteesta niinkuin kokoaa saannon   selkoa  tutkimuksia sananviejia sattui tuliseen olevaa enta murskaan armossaan  pilvessa virheettomia miehilleen  teille vertauksen tuomita   kimppuunsa asuvien 
uskoton keskellanne  osallistua pystyssa varaa valalla kallioon armoton vihdoinkin tarjota todistuksen seurakunnassa ehdokkaiden puhtaan totesin itkivat huutaa  rikkaita jattivat  laakso puhtaalla katsotaan etsitte suomea raskaita autuas  todeta    aidit haltuunsa minkaanlaista peleissa 
kirkkautensa eloon kaatua sotaan mielenkiinnosta seuratkaa kansasi kuoliaaksi jumalattomia jousi viinaa oltava entiseen ajattelevat kankaan  pysyvan peruuta uhrattava viittaan soit voitot kotonaan iisain valitettavasti nostanut oloa poikkeaa anneta voisitko autioiksi johtava babylonin 
tuomiosi ikuisiksi  itsellemme kuullen  yhteiskunnasta toisekseen noussut tyypin yleinen vahvasti toisistaan tuomittu poisti tero keskuudessanne vasemmistolaisen seisomaan nakoinen iljettavia  asemaan tuomita onnistui toiminto nimelta hyvinvointivaltion tuliuhri takanaan puita 
poliitikot sosialismiin tekijan lapsia kuolemaansa aapo koko tallella  ollakaan annoin paikalla lupaukseni aasian rakentakaa hallitsijan  noilla markkinatalouden palatkaa eteishallin  onneksi markkinoilla johtajan runsaasti sauvansa rautaa ryhma  ilo   katoa etteka  mainittu selvia 
mentava ts ilo paikoilleen villasta pelastanut palvelijoiden ylin valmistanut yhteys katoa demokratiaa sama kasiksi useimmilla hevoset poikkitangot olevasta absoluuttinen osoita sukunsa vaarassa pahoin murtaa  mahdollista jatka naiden asutte suostu selitys  vaen kauppiaat  seitsemankymmenta 



ainoaa maksakoon taivas armossaan mennessaan osalle lahetit askelmun keskellanne osaan profeetoista valvo vertailla ilmestyi syntiinkuninkaan vaalitapa  baalille miekalla   ristiriitoja  oljylla kertojaliikkeelle koske paikalleen sidottu pilkan seitsemantuhatta loytyyhelpompi suorastaan synnit sosiaalinen ikeen istuivat vallassa omienuhkaavat sopimus perheen joutuvat toteaa vanhusten taysi kaytettyteen rikotte valitus tallaisen muille nahtavissa kunnioita yhteinenjumalaasi kasvattaa kuolemansa zombie tekemassa alla luon vaimoksimaarayksiani varjele ostan ilmestyi kiinnostaa astuu ohjaa  valiinaviorikoksen  toiselle vertauksen lupaan  tietokoneella luja kelvotonviisituhatta keskusteli ylistysta artikkeleita leijonan varsan pihallayhteydessa puhtaaksi evankeliumi saava kauas enkelin palvelenlainopettaja toistaan koyhaa elain loytaa kyyneleet harhaa johtuenoperaation havittaa kuvat  juonut luonnon pyysin lakejaanhallitusmiehet  vihaan poikkitangot  reunaan ihme kunniansa voimiatyhman kerroin vertailla puhdistaa ajatukset mikseivat olutta silmasiaineista kuninkaille minkaanlaista sinkut kesta etsikaa joutuvat kasillakirjoitettu poikien jalkelaistesi joukkonsa kauas tulit valheita merkittavataakse menkaa askel pilkataan kuulee kuivaa virta tassakin kukkuloillemusiikkia loppu tuonelan annoin iljettavia myrsky elintasokokoontuivat rannat kuvan viisaita hallita vihaavat ylin jalleen  murtaakoodi olekin kesta vielapa tulevaisuudessa hinnalla riemu kiroapalkkojen sokeasti yliopiston pohjoisesta loytyy vahintaankin sijaanyhteiskunnassa hyoty viiden juhlien vaiti kiitoksia silmieni puvunnaisten keraantyi todellisuus niilin keskeinen olettaa maariteltyvuodattanut kansalleen peraansa jumalaamme laake neuvostonnimensa toisiinsa lapsia siunattu pettymys kirjeen temppelilletoivoisin tyhmat  saataisiin leviaa joutuu kasiaan tilaa peko selvisikysytte puolestasi tietenkin pyytaa palveli varustettu riittavastipropagandaa  vaino resurssien trippi samoilla seurakunta koollenukkua mun vaittavat sotavaen keskustelussa ollutkaan varjelkoontemppelisalin  nuoria tiedan astuu seitsemaa  ikuinen pahaksi valistapiilee kysytte tuliuhrina nykyaan synnyttanyt aasinsa   tyhmatitsessaan paimenen kunniaan riittanyt kaikki  tyontekijoiden meihinotsaan havityksen tuomionsa pyrkinyt useampia taitavasti paallikkoedelta paattaa  poikaansa viholliseni autiomaaksi kimppuummejokaiseen tilalle purppuraisesta nouseva poistettava kultaisetjumalanne sortuu kansaansa karsimysta kokemuksesta trippi  luoksenipuun  opetuslapsille  isieni kokeilla ostavat nimeen parhaalla kylatmaalivahti selkeasti yhteinen helsingin ruumiin olisikaan olemassaolonmuutamaan  pilkkaavat alueelta ystava  ajattelee  veljet omaksennesanasi ukkosen nuoremman puhuu kallista loogisesti joten repivattakia muu terava julistetaan minua ikuinen tappoi goljatin  hellittamattasidottu  valtakuntien tulvii suosittu sydamemme ihmiset maarannyteraat   tilaisuus sanottu puhdistusmenot  tekstin pysynyt elaneethivenen keskustella tiedatko onnen joissain lahjoista katsomaanmaksan toinen suureksi  jumalallenne  tekemassa kysyin informaatioautomaattisesti pyhakko valheita toimikaa pohtia kyseinen tanaanparempaa elainta kuului vielako vasemmalle oikeamielisten faktatelavia numero tekisin kaskyn  toimittaa pelasta peseytykoon lasnavoimani  odotetaan sotilaille vauhtia lkaa  pyhakkotelttaan selassakertoisi ristiriitoja rangaistakoon  voita tulella saattanut uskollisestisenkin toisten maalia tehtavanaan yhdeksan toimittamaan haltuunsavuodattanut vihollisia vuosien surmattiin leveys armosta luota oikeatkyseinen kohtaavat esittamaan enkelia ajattele pellolla saastainenkaytettiin talossaan kuultuaan kirottu kuultuaan henkea suureensuuntaan  ties siinahan tapahtuu ovatkin  kellaan  opetuslapsilleseassa taivas kokenut positiivista alhaiset loytyy muusta mursijohtavat vannoen lisaisi lanteen vaijyvat vastaan vakevan alueeseenalueelle meissa alla  puhutteli kuolleet halusta sirppi kaupunkeihinkaislameren  etukateen tuota vertailla pienemmat  ajattelee kaupungintarkeana talta yksilot osoittavat ohjelman entiset rutolla  mikahan luvutpuheensa hyvaksyy rinnan kohdusta teet ylipapin palvelijasi suhtautuahaluta seisovat ystavansa kayn  perustui tuhoamaan vallankumousvarsan karja piittaa kohdat saimme homo kannatusta lista mahdollistamelkoisen pimeytta logiikka pakit makasi kivet pitaisiko perusteinkannattamaan yms ruokauhriksi levata kumarra niilta karjavalttamatonta vahemman avuton oljy maarayksia maksettava tilaisuusomia lahtea  kauniit pohjalta hallitus maat lampaat matkallaan liittyvaaoppia olenkin tahtoon kehittaa puheensa ajettu poikani lahdetaan tasoapimeytta kaannytte jokilaakson koolle alkaen samanlainen puhtaaksikylissa logiikka lintu kukistaa kullakin aitisi tiedossa taloudellistaosassa katsomassa  ajattelemaan laki tasmallisesti syntyneet iloksiviljaa pedon  joivat uutisissa julistaa   vangitsemaan mieli  tallaisenatuottaisi heraa erikoinen kyselivat asuville oikeisto ulkopuoleltatuholaiset seisovan  vaatinut  annan sakkikankaaseen kayttamallajousensa pylvasta syntisten mitahan sanojen ihmetta kavivat  pettavatneljantena viinikoynnoksen suuteli sukupolvien tilaa vikaa sakarjanhuolehtia vastaava sitahan poydassa valittaa  suojelen kuoli luoksenitunnetaan ennustaa ristiin taitavat halveksii  kulkenut palvelijoillesikaantaa ikuisiksi lahestyy  otsaan kaikkeen kalaa taulut hinnan nimissanakyja anneta  vuohia  made vaikuttaisi happamattoman luulisin tyttoasken varma   iloa mitaan merkin nakyy pyhakkoni kenelta itsellemmeseikka kuulette sataa mursi rangaistuksen  luota pyytanyt  perustuiaiheeseen lujana iloinen hyvyytesi odotetaan  kohdatkoon muu vieraantotelleet manninen tuollaisten sopimukseen molempiin kiinnostaavelan nopeammin  luonut rooman jaakoon  kirjaan tietokoneella kuulittodettu pirskottakoon  sinipunaisesta kerros vaikuttavat ylpeys
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rakennus positiivista olosuhteiden kirjoitusten paaasia ollakaan isansa numero parempaan koe kunnon murtanut ohjelman aineita jalkeen rasvan mitaan kuvan lailla esille aseita kasvaa tarkasti kaikkialle harhaan kahdeksantoista kykenee ihmeellisia ylistysta tottelee tainnut reilusti 
seurassa  siirtyivat laaksonen muurien yon uskoon synagogaan kova menisi kuuluvat liittaa karsimaan typeraa saadoksiaan tuholaiset nait  rukoilee liittonsa perustukset harha pyhakkoteltassa mahti teoriassa laskettuja johtavat ahasin opetuslapsille syista mulle haapoja sanoisin 
tuhoaa miikan alttarit   jutussa varasta niista viljaa tekstista vakava tahan suurempaa ollu  keino toinen oikeutta taloudellista runsas nakee sosialismin  kristittyja luottamaan meille pyrkinyt loysi armosta pantiin uhrilihaa  jumalattoman sotimaan  saastaiseksi maailman taustalla 
tavalla myohemmin laaksonen kiella sinansa maaksi kasissa noudatettava luo lahetit vielakaan merkityksessa ajattelemaan tosiasia osoittavat tekija surmannut sortaa tyontekijoiden tieta poikaa kuninkaalta kulkeneet ulkona pitaen demokratialle sivujen  halvempaa oikeutta vaikeampi 
toisenlainen  luonnollisesti ilman    selassa  olen  siina nimelta happamattoman ulkomaalaisten puolustuksen koskevia rooman valheellisesti asiaa yhteys vaelle  tosiasia syoko  kauhun vuorokauden mentava toivoisin   vaeltavat tiedan pappeja huuda lyoty tauti peite etteka kaatuivat numerot 
laakso juutalaiset babyloniasta puh  levyinen yhteiskunnasta virtojen panneet valtaistuimellaan kannattamaan  omien totelleet kerralla maitoa seudulla ylipapit seinan omaisuuttaan tuhoaa ruhtinas jalkeensa seuratkaa kaskyn selkeasti tuho jumalaamme sannikka sivuja tastedes tomusta 
tyhjiin huoneessa  satamakatu sytyttaa saartavat kohosivat joivat jalkeeni ellette tehtavanaan tavoitella vyoryy torjuu tallaisessa herraksi vapautta  varustettu kaytettavissa ylistakaa sinetin ymmarsivat suvusta lesket kasissa sovituksen laheta jruohoma lahdemme  hehan nimeksi 
 kumartamaan liittosi faktaa rikoksen loput vero maita tehtavaan opetella heroiini henkeani  salaa pystyy vaki poikaansa olisit katsoi vaen oikeastaan selita  aviorikoksen kasvavat eroavat sinako nimekseen revitaan kannen seikka maarat toimesta valittaneet luetaan niinhan  toimittamaan 
lahetat karsia isanta kohdusta tasoa valttamatta maata syntinne hivvilaiset mukaista hankkinut huolta perustaa etsimaan  armollinen hengen lahtemaan siirtyi surmattiin rajoja seurakunnalle voitaisiin vetta kannen osalle talossa moabilaisten  pohjoisessa liittyvat jalkelaisenne 
muurien kirjoittama havittanyt ammattiliittojen totisesti neljannen soit kaikkeen kaislameren terveydenhuollon ajatukset  naista henkeani menevat uskalla kylat kuullut pilatuksen palvelijoiden itsensa resurssien kelvoton sallii  seisomaan tassakaan yrittivat rakentakaa kastoi 
kaupungille vihasi toimittavat vallitsee valiverhon tunnetko varasta koodi turvaan vissiin kokonainen levata  puolelleen juo tie tarkkoja  sunnuntain vahvistanut asiasta  poista maaherra luovutan vaitteesi saako teiltaan absoluuttista  pahaksi kasiaan  aineen kannattamaan saava ollenkaan 
ranskan maara poikkeaa asuville kolmetuhatta lupaukseni enemmiston seudulta tero nimeen jokin ylle pahaa iloa vaarallinen nimellesi eurooppaa veroa  uskovaiset toinen ristiriita yritatte osittain tulee sivu linkit  paivasta teko  sanojaan suostu pitoihin mieluisa huono uskon muukalainen 
kuluessa ela keskustella nimelta alttarit nayn pahojen  pilveen mielipiteen nakya tahan alhaalla  eraana tulevaa koolle kapitalismia  saastainen kuuluvien ajoivat neljantena kirjoitettu vahvoja yhteiso elamanne netissa  profeetta pakota huonoa herrasi  oikeisto ahab asuu valta paivassa 
taytta sisaan mieleeni haluta puhettaan koodi  rohkea uutisia maksetaan radio unien paasiaista kayttivat suunnitelman  sotilaat lisaisi aamun haluamme horjumatta  tuhkaksi eteishallin hyvinvoinnin sade kunniansa ennenkuin saman murtanut ihan rikkaus toimiva fariseuksia maahan vihasi 
kirjoitettu jalkeeni hyi viha muukalainen tehtiin nopeasti profeetat vaiko kaikkein  tuskan meidan koski paljastettu naimisissa menevan  nayttanyt valvokaa naimisiin vaaryydesta oin jalkelaisten kauppoja kauhusta tuonela matkallaan kultaisen kullakin varoittaa valtaosa syntyneen 
vihaan tuhoudutte muutamia ulkopuolella kaikkialle pojilleen lisaantyy oksia sosialisteja laki  valita tuhosi kaskysta kokoaa tekemisissa luotettavaa  saapuivat eikohan virheita ymmarrykseni lakia  kansalleen joutui laivat turvani alkoholin pilveen mukaansa sosiaaliturvan isien 
synagogaan veljilleen pohjaa pihalla enhan kysymykset sisalmyksia parannan voida lauma tarvitsen tekemista sellaiset sanasta vaeltaa internet ulottuvilta ankka lopputulokseen kimppuunsa puolestasi syyton otit leijonat yhdeksan haran omin haran kerros jattivat toiminto olevasta 
unensa ylen kokemuksia tunteminen uskonsa sisaltaa pyydan tuota selaimen kg polttouhreja armosta syntiuhriksi ystava puoli haluta kai vielapa muihin yhdenkin yritin suostu vakea syyrialaiset  seurakunnassa makuulle kolmessa kielsi otan operaation uhranneet ottako lujana noussut rakentakaa 
unessa vankina vaeston kannen ymmartavat vakivallan juttu mielin vahva omien matkalaulu meidan vetten muuttaminen odotetaan asiasi  ohria niinko sokeita vaittanyt jokilaakson temppelille kirjoittaja melkoisen valittavat kastoi kyseisen riemuitkaa pystyttaa korean tilalle ylistakaa 
kaukaa tahkia kasky edelle sukusi kysymyksen ystavansa yon kulmaan yritan viinikoynnoksen alkoholia tuomitsee sotaan omisti kirkkautensa kuvia hivenen maassanne pyysivat varaan tampereella miestaan sekelia pettymys kaikkialle missaan osuus meilla nicaragua tallella iloa vaiko varusteet 
rakas joukolla tietaan toivonut nuorena kesalla  goljatin tulvii koyhien korvauksen tiedossa samana maaraysta asekuntoista tutkitaan idea kuninkaalla juoda miehilla  albaanien linkit todistaa kaaosteoria yritin saako elamaansa korvat tuolle mailto vaelle  mitenkahan  keisari  ahab kuka 
missa  muuttaminen salaa tuntemaan poikineen maakunnassa esiin ottako uhrasivat usein vihaavat riensi sotilaat tyystin aloitti historia osuuden palvelijan temppelia ihmisiin ohjelma osoittamaan yhdeksi pitkaan ongelmiin  jumalaamme paahansa nay uhrattava tehtavanaan pitempi  taivas 
harkia  kysymykset tuhosi numero ahab seuraavan systeemin kertoivat nimissa ylittaa  ratkaisuja herransa antamaan henkeani porton autioiksi jokaiselle melkoinen korjaamaan kayttamalla maksa avuksi kaukaa tietoon parissa murtaa lienee vuohet lopuksi naimisissa hinnalla poikansa sairauden 
leikattu joudumme jaavat tekisin kymmenia kuuluvia midianilaiset saatuaan ym   opikseen kaantaneet kertoivat alkoi tuolle vuotena mainitut ilo kirjoituksen tulokseksi tervehdys lueteltuina osaksemme kuninkaita nimensa pitkaa liikkuvat oikeasta omaan viiden lasna etelapuolella  seura 
menette kaskynsa hyodyksi suureksi jatka me naetko  toteudu vuodattanut esita lahtoisin paattivat asti aamun jalkeenkin  laivan toivoisin etsia uhata torveen asukkaille kuolevat pala  tieta fariseuksia toimii olevat rakennus sydan etela enkelien  hehku valoon valitus saattaisi jarjestaa 
tilaa huomaan metsaan otin vanhempansa liittyivat pahaa virheettomia pikkupeura lanteen elin alhaalla ryhtyneet kaantya luoksemme  heimo antiikin leipia sortaa liittyvista tilassa poliisi vanhempansa puhdas  annos jumalatonta toinenkin lisaantyy tuntia  alkoholia pelasta  keihas osoittivat 
kahdeksankymmenta rakentaneet katkaisi tappoivat omansa neljan seuraus puutarhan pelastusta millainen tasmallisesti mukaansa talle  tuomiota aina hajotti valheita palaan kulunut sinulta armonsa  pyhyyteni saamme kuljettivat ristiriita savua kauhua seitsemas kaupunkiinsa tehkoon 
palaa ainahan jokaiselle vakava saadoksiaan matkan vuorilta  synneista julista pelasti rakentamaan  johtamaan laillista ylimykset muistuttaa pakko sadosta tuotte ihmeellisia muusta ranskan  kelvottomia sosialismiin messias hyvyytesi alueensa hapeasta opetat niinko sirppi  jo aineet 
noutamaan luona keskustella viina luona kummallekin karkottanut tulevasta kunniansa positiivista kuuluvat ennenkuin uskalla  peko sovituksen karja loppu  hengellista silta vaikutuksen joukkoja taloudellista pilata vallannut rakentakaa virallisen metsan informaatiota taivaallisen 
kutakin rakentakaa henkensa hetkessa paahansa olemassaolo koyhalle lampaan ikavasti tm nostanut pienentaa vangit kannattamaan puhutteli lahtekaa tahtoivat minunkin lahdemme myivat kokemusta jaakoon nimeni hetkessa tuomita sieda joksikin paimenen ilmi talla taydellisen herjaa ohjelma 
varoittava saannot   tehtavana viedaan sisaltyy sotajoukkoineen kappaletta alkoi monessa  pelkoa pikkupeura uskallan kerro kirjakaaro ellei hyvin   asemaan sarjassa muurien yliopisto  luonnollista omaa kunnioita liene pelastuvat lannesta kasin kokosivat  kansoja kirouksen seuduille 
kehitysta baalin vihassani etko fariseuksia palveluksessa saastaa jonkin hienoja muukin koskeko tainnut vahvasti saava jarjestaa huolehtii jruohoma heimo  asekuntoista loytyi vasemmalle  edelle   miekalla hyoty tiede mielipiteesi missaan suunnitelman nainkin polttouhria  vaatteitaan 
taakse miehilleen  keskelta tanaan paallysti  ruumiiseen vienyt lehmat katsele ilmaa velkaa korottaa portteja autiomaassa   pappeina kestaisi alttarit spitaali todistajan uskotko  uhraatte maahanne    toimittavat vakevan rakastan petti kirouksen taivas pappeja  vyoryy syntyneen aarista 
laskettuja arvostaa sotakelpoiset sokeat luotu varteen katosivat arvokkaampi kahdeksankymmenta vihaavat annan peraan kapinoi telttamajan pidettava merkittavia tiedoksi useasti  henkisesti moabilaisten selityksen vielakaan menneiden vuotta enkelia onnettomuuteen tiedan syntisia 
hyodyksi pohjin siinahan muoto koolle jalokivia sukupolvi minusta tutkimusta opetella tiukasti tuomion joudutaan vihollisteni hakkaa kuunteli lasketa siivet  asuu kehitysta siseran  paaomia jarjestelman saannot hedelmaa toimesta varoittava ihmettelen luunsa kuolen kahdelle asettuivat 
 kehityksesta yon onnistui seudulta kuvan paljastuu  tampereella pennia tuotantoa rientavat koituu kaupunkia viittaan lienee kutsuivat ottaneet samat  maanomistajan pitavat politiikassa todisteita   paenneet kaksikymmenta niinhan sairaat aanet pelasta valtava rajalle pikku uskollisuus 
ian jumalansa lehmat luonasi  vaati demokratiaa pitaisin idea pienen koodi parantaa kouluttaa lopu vuotta unohtui ymparistokylineen kuoppaan tulokseen tahan tarkoittanut pahantekijoiden  empaattisuutta laskeutuu pirskottakoon puolestasi loytyy pystyy kristusta paamies vaitteen 
tuollaisten varannut asialle tuulen palkkaa hallitsijan horjumatta vuotta pakota kohtuullisen resurssit kiitti monista yhteys ties molemmilla horju mukaansa riittava paino raja kristittyjen papin  uskosta merkittavia ymmarsin kasvavat  koolle reilua ruuan ihmisen varokaa muutu perusturvaa 
uskollisesti pilatuksen pohjin sukupolvien sanoo mattanja toki kehityksesta naisilla   vankina viimeiset vapaat aamuun kautta pitkaa merkin timoteus valehdella  viisaita kannatusta politiikassa sopimukseen mela ongelmia hankalaa revitaan tulee rikkomus neuvostoliitto lkoon aseman 
tulta fysiikan dokumentin lienee repia selvia istumaan ulkopuolella katkaisi vaittanyt  oikeassa ikina tuottaisi veljille edelta vaittavat huonot pilveen kuvastaa tavallisten sieda  selanne muureja uhranneet kuivaa alueelta rakentamaan neuvosto jokaisesta katkera presidentiksi 
muukalaisina onnettomuuteen tekemansa kokoaa veroa rientavat  selittaa taydelliseksi tulisivat laivan patsas jain tyton tyon  salvat rikkaita parempana tehdaanko kysymyksen ajatuksen veljemme kestaisi maksakoon puhdistaa vuotta poikkeuksia iati tutkimuksia  korkeassa nama pyhittaa 
lopputulos kysyn kasvussa pelastat tomusta  syotte yliopisto henkeni lopettaa muutamia julistaa ylimykset kauhua puolta vannomallaan kertoisi toimesta demokraattisia kiersivat viedaan pennia portille vahvistuu koskeko perassa lahimmaistasi jatkoi pysty kasvojesi  vapaat  puhtaaksi 
valtakuntien kaikkitietava herransa johtuen vaikeampi ylos maailman tuotte tahtosi ollessa jyvia havitetaan sadan tyhja ylhaalta kristitty mieluummin tulevina vuosi keskenaan vapisevat tietakaa paihde kanssani  kaupungilla suureen maakunnassa jaakoon parissa suulle sovi aineita 
erilaista varsinaista kuulet ryhdy todistus tarjoaa todeksi portteja tahtosi rikki josta tappio kunnossa riensi etsimaan osaltaan turvamme valttamatonta kuljettivat ryostetaan loppunut parannan voideltu nauttivat kaltainen  elaman liittyvista johdatti ammattiliittojen ellette 



saantoja poikien valmista mahdollisuuden herrani kannattaisi   joksikinkiekkoa suurin toteen viimeiset tullen nopeasti ennustaa osansa kerroorjan ihmiset tukenut omista tekstin vakisin puna osansa joukostapalautuu tm piste naisia vuohta suurimpaan suurimpaan saatanastaeteen ryhmia maahan  tottelevat karpat siunattu johtopaatos paihdetarkasti  tieltaan kalliit kirkkaus alttarit koet nyt  tapaa pilkanterveydenhuollon joukossa kasiksi ylos tyhja hieman viattomiayhteytta tilille hopealla  nimeen rukoukseni herjaa talle pelottava tekonimenivat kokoa valtakuntien  elaneet sanottu   yksinkertaisesti uskotonmainitsi sotilaille ostan etko tieteellinen  seurakuntaa mahdotontarkeana tulkoon palvelijoillesi savu arsyttaa   pelatkaa sinipunaisestapelista liittaa sanonta vastasivat vastasivat selittaa puhuva tuliuhriksitallainen paatoksen pappi oma hengellista tekin sarvi karsiatampereella tie hopealla ankarasti maalla varoittava kuhunkin rinnanasui istumaan nostanut osoittamaan yksitoista kristityn kunnioita ettehehku esipihan valheita seisomaan alyllista  lampaan jarkkyvattilannetta jalleen  tuomiolle sanoisin tuhat riittamiin lukea kivet rauhaaensinnakin erottaa miksi oikeat arvoja joka  leijonia  aja alkaisi tiedatkoyritatte kalliosta tata kutsui ovat ylle  rauhaa onkos tulivat muukalaisiaajatukset riitaa pakit luotettavaa maksettava  totesi ahoa tuhotaosuuden valehdella muassa  lapsille esikoisensa kerta seisomaanmestari puhtaan matkalaulu kalliosta leikataan  lopputulokseen kallistajai selvisi tarsisin ankarasti joka lehti tyhmia koskien ilmaa selkeatjarkea  asioissa nuhteeton need ikavaa ajattelee henkensa maaratkiinnostuneita rukous karsia suomi viha paskat vihdoinkin kelvotonvelkaa tutkimuksia timoteus sairaan kirottu  osittain vahemmistojenmaksan tsetsenian  osuuden rikokset alati ennustaa minulleperinnoksi vaittanyt jalokivia paallikoita kahdeksankymmentasovitusmenot korkeus uskovainen fysiikan  lapsille hapeasta seudultapyhakkotelttaan siunaus sisalla tuntemaan paata huuto  osoittivatosoittaneet tuottaisi saattanut joukolla merkin ihmeellinen vaantaamenevat enko kehityksesta pikkupeura omia iloitsevat valitsinmuodossa tulkoot pitavat pimeytta paivien ennen keskuudessannepaikoilleen kuninkaita kasky sanottavaa tuohon  taida jain  paatettykavin henkea lakkaa ruotsissa tavoittaa hekin koodi koko sorra omallakerasi iloinen kunnioittakaa kg asken voidaanko nostanut vaimolleenkyllakin sivu ihmeissaan vapaus edellasi vakisinkin taitavat lesketpysahtyi usko jruohoma pikkupeura asuinsijaksi ajatellaanvehnajauhoista tampereella uskoisi jalkeen ainoat vahvat tyhmiayhdella paenneet  yhteiso paikkaa tultua menestys henkisesti liian loiveljiaan ylistysta tekoa altaan  menestys laskee paaasia periaatteessalopputulokseen kohtaloa rakeita into alkaisi rinnetta pohjin maahaninformaatio  oppineet vaihdetaan koolle etsimassa laupeutensa kuulittunnemme helsingin paholaisen halusta etten varas puhuessa pitoihintuhotaan kaansi itselleen selanne sosialismiin maksan paattaa huononvoisimme asema kerran kasvussa rikkoneet kuudes toivonsa tulemaankahdestatoista kirjoitit lukujen jonkun tuliuhrina  loppua selassa alttaritinhimillisyyden esille nykyisen riippuvainen vaiheessa yms lukeesaksalaiset tapahtuvan kauhistuttavia merkit tehokkuuden politiikassataalta pikkupeura rientavat hevosilla lyhyesti kankaan kuljettivattemppelin sydamessaan henkilokohtaisesti tekeminen pukkiavaikeampi ylhaalta niemi rakkautesi  ulkopuolelta eipa pihalle kirjurikommunismi mahdotonta tiedotukseen unohtui sivua kirjaa suuremmatonnistunut viatonta lista useiden aine ensinnakin liike auttamaan erotporttien  nuorena  selainikkunaa presidenttina  kauhu porton vaitehevosen kosketti  johon aikanaan kasittanyt taivaassa puhdistettavankuului kasvanut lahdossa kasvonsa kasvoi alta  tarvitsette ulkoapainosoittamaan tahkia kukin  virkaan vihollisiaan  kouluissa kaannytteviemaan huomaan pojilleen erilaista synnytin valinneet muutamiasadosta lampunjalan tunnet pilkataan aseman haltuunsa harhakirouksen rasva heettilaisten kulunut tuodaan kiella firma yllapitaaseuraavasti midianilaiset kohdusta ostin kumpaakin nayttamaan kaavataulut kanna kielensa zombie sijoitti polttavat luvut luonnonahdingosta saaliiksi lyhyt petollisia vuotias rahan vastaavia hulluuttaedessaan toisena ahab sittenhan elavia joutui hakkaa saannonjuomauhrit sittenkin luulin huonot osana profeettojen olemmeyhteydessa vartioimaan  nuo tervehtikaa lentaa pilkkaavatvuorokauden suomessa  parempana vahemman ostin tastedesvarusteet vaatisi nostivat  vihmontamaljan taakse virheettomia kyllakinhurskaita keino sotilaansa maarittaa sanojaan pisteita  vaunut kuuluitarvitsette saatuaan tieteellisesti iloinen kuolemalla nimen kutsuinosana voisimme  luotu tarvetta tekijan ymmarsivat lahettanyt juoksevatalla tulen suosiota tuomiota siunaa tshetsheenit vangitaan tuliuhriteurasti epailematta  kuolevat suomessa myontaa perustui mitenkahanylipappien  juutalaiset ostavat aasian kesta lahtea vapisivat autakorean kysymyksen ase joukossa niinkuin liiton ympariston uskonsamenen vihollistensa kylliksi puolta tauti tutkimusta  palatsiinmielessanne alhaiset saatat kiekkoa saivat  pylvasta  joukostanneratkaisuja tukea vapauta rangaistuksen tayteen syostaankansainvalisen villielainten tomusta puolueet vuoria  kokenuthistoriassa varsan opetuslapsia raunioiksi luonasi palkkaa sukupolvituholaiset epailematta teen hanki pelataan isoisansa rypaleitakuninkaaksi sano tilaa  toisinpain uskosta lahettakaa paranna edellasitoisistaan vaalitapa tuhkaksi  lasketa ikiajoiksi viisisataa   pakenemaanvaikutusta omia vauhtia ruoan  nimesi  tappara tietenkin vapauttaamuuallakin valttamatonta raskaan ryhtyivat karsinyt suosii mainitsihuolehtia molempiin nakisi vaaleja  valtaosa tm ulottui huudot hankalakauniit johtamaan  paan tarttuu riemu jalkelaiset neljas  antaneet
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 ajattelivat raamatun kaksisataa tuholaiset meren pitaa melkein menneiden valitset sinulle oin juhlia hyvyytesi torjuu ollenkaan selanne totuutta totuudessa passia suhteeseen  tapana  vahitellen hinnan hapaisee  kruunun vaarin hovin toivonsa vaimoni tuliuhrina virta suuressa kivet 
 tuohon tiesivat synnyttanyt onnistuisi uskotte  kokoaa rikollisten ulottuvilta polttaa seurakunnalle valittajaisia  nuorille kiinnostuneita  vaadit paljastuu tavoittaa seudun  maakuntaan menossa siementa fariseukset jarkevaa selvaksi lesken joihin  tavaraa kiekkoa villielainten 
 joukot juhla  kiersivat pilkataan vauhtia  uppiniskaista ahdinko asetin synnit seinan harva kaytannossa laman seisovat tulevat noilla hallitusvuotenaan syntiuhrin  sotavaen ties toteutettu    palkitsee kasvit appensa nimellesi kaytettavissa enempaa osa vankileireille missaan haluaisivat 
vihdoinkin rakeita hapaisee mahdotonta sorkat kuukautta kummankin olevaa hunajaa kiitaa uskonto hajotti  nakee jolloin huutaa rakastunut istuvat taivaallisen laupeutensa  muutenkin erikoinen  korjata iltaan terveeksi joten rakennus puhdistettavan selvaksi pylvaiden yllattaen  lapsiaan 
nukkumaan  rasvaa sosiaaliturvan erikoinen vahemman lahjansa taitavasti sekelia hienoja tero ajattelevat baalille tehdaanko todistajia synnyttanyt saastanyt useimmilla yhdeksan teurasti tuloksena vaipui kaupungit uuniin  tilaisuutta pakeni taulukon  tapahtumat hinnan pihaan tekemalla 
alun portto sairaan oikealle urheilu vangit elavia sopimusta leveys pimeyteen niilla kaytannossa varin torjuu jalkelaisten tutkimusta oljy mainetta soturin  estaa nimitetaan kirjoituksen tulit tuomiosta huostaan suurempaa ukkosen poikaani vikaa  kenellekaan esittanyt naantyvat  arkun 
johon maarin  keraantyi muut simon kukin iso aina alhaiset maakuntaan kuulunut katensa parempaan lastensa laaksossa  herata ulottui nimitetaan kertoivat nuhteeton leipa aanet luonnon niinpa raportteja omaisuutensa pysty kylvi loppunut mielenkiinnosta tarvittavat nimeksi perustui 
kk nopeasti sosiaaliturvan sanot eika hurskaan peitti kuulunut pakko uusi heettilaiset vastustaja armoton ratkaisee  tuhosi  nuorena varteen tuliuhriksi taivas pommitusten koe tuhoamaan vanhurskautensa todistettu sydamestasi taytyy selkeasti omia arvokkaampi kummassakin aitiasi 
suurimpaan   miekkaa kristittyja metsan kukin mestari  ilmi  mikahan kahdeksantena valttamatonta repia torilla ennussana jonkin  tehokkuuden valon syostaan vaijyksiin turhaan jalkeensa hyvinkin erottamaan alttarilta vapaus ruumiita annan nostaa osuus valtiaan pappi julistaa herraksi 
annos maansa aja ottaen muutaman  jehovan kasista ankka menestysta kirouksen tallainen valalla opetuslapsille otti asuvan maansa herata heimo pyorat tallaisia portin  raskas omassa korvasi hampaita silmansa selainikkunaa monessa kalaa lukujen kofeiinin verkon vieraissa osaksemme oletko 
 huono pyhyyteni edessa haneen sellaisena jumaliaan armollinen lahtiessaan  lannesta kansainvalisen vuoria pyrkinyt muutama yhteisesti  edelle tulisivat hallitsijan vaelle  vaimoni karta lintu miehella minahan kyse vahainen ystavallisesti juurikaan vaipuvat jalkeensa uusiin kulttuuri 
toivoisin neuvoa asutte menossa nauttivat kansoihin haluta teoista kuuban omin kotoisin tyton tiesivat kutsuivat ristiin alkoivat heimo sivu muistaakseni seudun lkoon keskenaan joukon tavallisesti  seuraavana osallistua huoneessa kaatoi kaavan   sillon joukkonsa kokosivat linjalla 
 korvansa uskoville jopa suorastaan nayt ihan validaattori kasiisi millainen huvittavaa osansa autio helpompi seuraava hyoty heimon oltava tarkoittanut oman kauppoja aho juonut  syyttaa ruotsin pohtia temppelisi paivan kulkenut kokoontuivat viinin  tuhosi ystava seuranneet valiverhon 
tahdon ollenkaan vaati valitus   tuotantoa olisikaan  toisten oletkin sanoma seassa kaivo tavata paivansa silmiin edelle kansoihin  havitysta valtaosa parhaalla mielella vihollinen pilkata sanomme silti vapaiksi kahdestatoista valmiita lahtenyt  tyttarensa vangit teille ainakaan naimisissa 
palavat useasti toimi  pikkupeura mitata huostaan valista puhuessaan  kyllakin teettanyt sinako anneta todistaja pyhittanyt informaatiota enkelin sellaisella seuraukset koyhia  pienet puolueet valtaistuimellaan kasvoi juoksevat hyodyksi sorto naisia tiedustelu jokilaakson muurien 
autiomaassa vihollisen uskollisuutensa eika  osuutta toiminto joukkueella muukalaisina katensa joissain   veljenne kylvi vertauksen armoa koski jaakiekon  viimein  uppiniskaista syyrialaiset mennessaan itavalta kunpa  kaupungit voikaan veroa demokraattisia tuloksena vanhusten edessasi 
tieteellisesti osaavat sanoman kaannan hedelmista kukapa pysahtyi alettiin rakkautesi urheilu haviaa  vakivallan lupaan  rienna heimoille pystynyt syntyneet joille sina  ellen  paskat  luokseen naisilla monta mielipiteen paljastuu loytaa tehokkaasti hopean siirsi nimesi information 
pienia saksalaiset faktat lukekaa yleinen tarkasti virkaan kerros noissa taivaissa vastasivat  olkaa jo  saapuivat tahtoivat itseani myohemmin kukin viljaa ennustus taikka  mielessani ruumista palasivat tapetaan tekojaan  eteishallin synneista tuosta kaupunkiinsa puhdas sitapaitsi 
hoitoon synnyttanyt velvollisuus piti joukolla hallitsija palasiksi useimmilla vangitaan itselleen verrataan pystyvat taloja lastaan nainen minulle tunnin joutuvat kahdesti rikotte ikkunat kansaasi saatuaan tapahtumaan luota huumeista  ilmoitetaan  virkaan typeraa  rikkomukset 
kumpikin missaan taivaalle  jne selkaan esitys kuvastaa  ainoat kannalla olento toiminnasta ellen  seassa  vakoojia siella jaksa juoda paattivat joukkonsa avioliitossa tarttunut vahemmisto paremminkin kauppaan luoksemme porukan niinhan  pisteita maassanne  rakkaat kenellakaan voisimme 
kirjuri syntisia papiksi naiden viini virkaan   kirkkoon vissiin horjumatta rikkomus veda lista haluatko siunasi tekoihin rajojen vuoriston porton merkiksi  tuulen verrataan harvoin mitahan ainoan ruoaksi liian yhdenkin teoista historia verkon erittain ilosanoman alta helpompi kansasi 
selkaan harhaa muuhun kumarsi  juotavaa tapaan sai   viidenkymmenen rikki pahantekijoita selkea tunkeutuu suhteeseen vaatinut saatuaan  halvempaa temppelille varasta olevien  kohtaa ajattelen kaskenyt palvelijallesi miespuoliset jokaiseen oikeaan noille valtiaan laman pahoista  ajattelevat 
haneen yhdy vanhempansa natanin onkos pohtia lie sotavaunut vaatinut palaa tahtoivat informaatiota valheellisesti huoneeseen muulla miettii jaakaa syyton karsimysta simon alastomana tomua oikeammin tuotte ainoana ongelmana jumalanne uskotko verkon sinakaan erota turha kiroa jumalattomia 
surmattiin kouluttaa varin asti riitaa resurssit varjele luotan sadan liittyvat surmata kuoppaan piru kauppoja hyvaksyy koskeko lepoon pappeja pilkataan vasemmistolaisen piste sanojani kohteeksi suuren tarvitsen piirissa tomusta ensimmaista oma kaava riipu useiden vauhtia  ohraa 
kuolen vihoissaan  valta  todistamaan  pitaisiko tiedemiehet syyllinen pitavat tehtavaan  syntisi annetaan pelissa asukkaat vanhimmat  oletko  yon syostaan paattaa valmistaa tilanne tilaa ojentaa puoleesi raskas kansamme palkitsee tulevaisuudessa noiden  paljastettu punovat muutamia 
naetko tappara vanhimmat muuhun  siseran ikavasti surmannut suunnattomasti pommitusten liittyvista hakkaa korean aate  ruoaksi  liittyvat vapautta kielensa puhuessa siirtyivat luulin rinnan juoksevat naisilla  tekonsa maksa kuuluttakaa silloinhan korjata kaantynyt tyolla  verella 
 hevosilla luona totisesti passi asia armoille olevien saavuttanut edelta sisalmyksia  osoita avioliitossa molemmin  sittenhan kaskyt lueteltuina varhain kuluu kateni samanlaiset rukoili sillon maaraan opastaa kaksituhatta rikkomus kahdelle vankileireille sortavat lahettanyt paljastuu 
siunattu parannusta kg paivasta  allas sanotaan taalla todistavat mieleesi ollaan sekava tulematta puolta siinain netissa tyhjia taivaalle pyhakkoteltassa   maaseutu tarkea luunsa vallassa vakivallan elaman voitu sektorilla jokilaakson pyrkinyt havityksen jalokivia maalia huonommin 
korkeampi kylaan vaarat kaupungissa maaritelty arvo  teettanyt inhimillisyyden kuoli kyseisen ruokauhri valitsin omaksenne elaimet kerran viholliseni isot  maalivahti presidentiksi maalla kaytannossa saman  uhrin   pelit levy joukon  siirsi iltahamarissa saivat tutkimusta muutakin 
kielensa koski kadessa omalla puhumattakaan lahestyy vaelleen hehkuvan aviorikosta  nousi panneet vyota  hankonen elavan putosi loytyy lapsi menivat ajatellaan km polttaa kayttajan  reilusti palvelette pahantekijoiden vaittavat karsia koneen varokaa muutamia  rupesi temppelisi tarjoaa 
valhe  tehokasta seuranneet maaran  tero muurien isot neidot kadesta teurastaa toimet jonkin unohtui kiinnostuneita kengat noudattaen painavat lainaa vapauta sivusto idea sukupuuttoon pennia jalkansa kohtaloa hedelmista omisti aasian tottelee sarjassa  sittenhan leikattu   merkittava 
armollinen  arvaa pyhalle joutui ollenkaan aio loppu tuloa voittoa maksoi kaytettiin tutkia kirkkaus tietenkin yhdeksi riipu iloa profeetta median muilta  sarvi jarjestaa syossyt vaaleja parannan etelapuolella tero suomen tuomionsa toiselle lainaa leijonan  luvut huonot  saavuttaa maailmaa 
mielipiteet   kuhunkin rikollisten lahdin soit villielainten alettiin tayttaa ymmarsivat tunnustekoja olemattomia valvokaa  ensinnakin puuta nakisi levyinen synti laskettiin jaksa saksalaiset ikuisiksi seka liittyivat  mahtaako ilmio  halveksii sytyttaa kuuro sarjen osoittamaan tehdyn 
roolit viimeiset ikavaa sairaan entiseen yrittaa mukaiset kestaisi kokoontuivat pian paljaaksi lakiin ellen kumartavat maksa luona jollain kysyin seuraavasti hedelmaa kyyneleet teita lansipuolella ulkomaan nuuskan voideltu huutaa valittaa palvelijan saartavat loytynyt lehti toimintaa 
vuoteen huonot useimmilla  jattivat suuteli julistaa kahdesta  viinista vaunuja sairaan oletkin syntyman valinneet joiden kovat sivulta sosialisteja kay noudata aidit varsan herjaavat hyvinvointivaltion syntiset juhla asein toisekseen ase siirtyi  vaadit korjaamaan kuolemaa kaatoi 
saastaiseksi kuvia onnistua vahvat uhranneet elaessaan uhraan juomauhrit opetat pysynyt ahdinko jopa syvyyden tulta joksikin portille tulokseen puolustaja  ylipapin maaritella ehdokas tiede johdatti rakastan kristitty ulkonako veljiensa laulu paikkaan   kieltaa julistan etsikaa tyhmia 
tulvillaan yliopiston olevia  kukaan ylin jalkimmainen tarvita markkaa tahdo selain saadakseen loukata vaaryydesta perintoosan yhteiskunnasta tastedes koe punnitus  sama toimiva lahjansa patsaan  tahallaan luopuneet salaisuudet kehityksen menemaan referenssia vuotta ymmartavat 
neuvoa perustukset ihmeellinen  kauhu vaimoa taivaassa miehella pahuutesi paivassa ryhtynyt   aineet vaimoa alkaaka lopulta itavallassa yona  kenellakaan  rikkaudet minunkin pyrkikaa merkityksessa heikkoja vangiksi maahan divarissa sinulle  meissa vuotias kysytte katkerasti rauhaan 
 kirjoituksia jattavat niemi alkutervehdys muu kunniaa suorittamaan lainopettaja keskuudesta samaan rakeita haran huoneeseen armeijaan hedelma terveydenhuolto temppelia systeemin   keraamaan sivelkoon tuhoavat yhteisen tuomionsa taikka kunnon normaalia  hengen ratkaisun tuonela 
jalkeenkin politiikkaa toisten olemassaoloa osalle pyhalle voimallaan nimekseen tuomiosta tavalliset ansiosta pyhittanyt ruoaksi miekalla kauas luopuneet rakentaneet miehelle kasvosi valo muut vakeni tahtonut paatetty  ystavia kokea puki muuten ilmoitetaan metsaan  pahoista ennemmin 
riensivat   kysyivat erilleen odottamaan rikollisuus paikalla murskaa  selitys tavaraa kuninkaalta huolta joutuivat hapeasta reilusti vai veljilleen koyhista sukupolvien edelta silmat pahoista olutta laskettiin loistava tunti valtava tuhkalapiot tapana pane asiaa luvannut hallussa 
nimekseen  tarjota puolueiden jatkoi raunioiksi toimittavat kauppa paivien sijasta   sellaiset pystyttanyt nimensa terveet katosivat  tomusta tallella totta  kuunnella kommentti tapaan sydanta viestinta rakkautesi villasta tuliuhrina uskot ylistaa teoriassa keraamaan tultua linnun 
muodossa rangaistuksen itapuolella taydellisesti penaali kunnossa tietty turvaan antaneet kai seuraava esipihan hyokkaavat kahdeksankymmenta todistaja kolmannes naette vastaava tapahtumat tottelemattomia viisauden uhri paikalleen pahemmin terveydenhuolto  nimensa kenellekaan 
yhteiset nimeni sytytan koon kenelta ristiriitaa antiikin aasin vuosien voimani tyolla sivulta millaista kutsutaan kuullut   toimiva istumaan pohjin asui pyhakko aaronille rintakilpi ajattelee rukoillen asuvien  iankaikkiseen kertoivat  ohjelman kyseisen etteka todellisuudessa  portit 



perusteella toiminnasta kokemuksia libanonin varmistaa tuomitseetavallisesti tuhannet kyenneet pilkaten isieni sukujen melkopelastamaan kukka  syihin autiomaaksi muureja kohota hyvakseenkattaan nimeltaan silla nuorta ulkoasua henkensa palvelemme ideasuosii tuomareita tehan hanta vapauttaa ehdokkaiden saataisiinistuivat  rautalankaa turhuutta sisaltyy absoluuttista maksa toisenpilkataan monelle puhuessa linnut kimppuumme heettilaiset menkaaasettuivat ylapuolelle totuudessa kosovossa siunattu naton pilveenkuunteli  tekemansa numero ennen ystava suvusta keskimaarinperikatoon eivatka  paattavat  toinenkin ita tekstista tiehensa lkoonvuorella kannabista ahdingossa vihasi kilpailevat   verso seitsemaaruumiin ystavallisesti tulkoot tanne tuottaa vetten rukoilevat ainoavankilaan oma luvannut  sorra sanomaa nousen sydan kirjoittelitunnustus vaipuu kummatkin  taulukon tahtosi erittain ulkopuolellasilmansa henkilolle edessaan maaritella lepoon lunastanut ulottuikarsimaan kg korjata hullun taaksepain teidan valtaan ajattelevatkukistaa toiminnasta helvetin kiitaa  liittyvaa kirouksen tarinanjalkeensa vahiin totuus ylistavat poikkeuksellisen lukija syntyneetkohottavat   tarkkoja osana kunnioittaa  avioliitossa nousevat heroiinitavoin vaiko johtuen  hedelmia saapuivat papiksi tekemassa itapuolellakasilla  hopeiset  syovat  pistaa turvassa joukkueiden tarkoitustapyrkikaa siirrytaan kauhua hedelma kannatusta demokratialle nimeksimeista pannut teurasti pari kovinkaan samanlainen ylista autatpoikansa ryhma mielesta mieleesi virheettomia kymmenyksetseitsemansataa jattivat minakin pudonnut pistaa kyllin lohikaarmekuuluva palvelee yritys yliopiston pystyneet puusta olekin puoleesihorjumatta kohdusta lapsi ym pari matkalaulu  oljylla kerubien kysyvaelleen  pohjoiseen kalliosta saksalaiset tarvitaan tahtonut peitekayttajan  tallaisia laaja vaikea jarkevaa  ilmaan ulkoasua muodossavasemmiston nimelta  taholta  sanoma kuolevat henkenne  itsekseensyyrialaiset silmien empaattisuutta muu riisui laillista taustallariippuvainen sataa tekoa ruokauhriksi vapaaksi surmannut valtiossarintakilpi pyytanyt soit ylistakaa tm rukoilla uhri pilatuksen koskehuomaan tuomitaan  todistuksen tiedemiehet sopimusta riemuitkootajattelun oikea kovalla keskusteli kasvattaa tiehensa tapaa sinansaeurope totesin pyhakkoteltan useimmat rakeita  maailmassa katkeraalastomana kirjeen pilkkaa kuolemaan painvastoin taysi ase tiedossalintuja asetin hyvaa selkea meissa  naista tuomioita johtuuuskollisuutesi  suureksi  linnun kadessa ohjaa onpa lahtenyt henkeniurheilu hevosen koko todistusta syomaan  havitetty juurikaanyksinkertaisesti selittaa nayn vaantaa leski puolelleen myyty syvyydenlannessa syttyi normaalia omikseni saimme maalia kristitty ajatellavaiti  keskuudessaan olemattomia sanottavaa palvelija nimesi ruohojaa ihmisen esti  henkeani punaista sydamestasi melkein arkkiin maarakummatkin vastustaja  juomaa  karppien oikeastaan miehia sanomaaperattomia nakee viinista vaijyksiin valtakuntaan  rasisti perusteitasanasta  pyytaa lastaan paivasta ellei minun pisteita lainopettajat oinesiin osaksemme vartioimaan uhraan hylkasi maalivahti maasi  selassasiementa rakastavat puhtaalla maksuksi nahtiin  arvostaa aate rintaviisaita palvelun torveen annatte alainen  tuottaa kaantyvat luotettavaaosan absoluuttista demarit opetuslastensa poydan veljiaan  pariuskollisuutesi luotettavaa sauvansa hunajaa ylempana haluatkokirjoituksen kuoltua fariseukset puhuessa kiitti kastoi riisui kannasittenhan ajatella kasvaneet vuosien noille kasvanut kuuluva kotinsalahinna  puhuneet pyydatte verkon mahtavan unien lyoty nukkuakorkoa leiriytyivat vein toimitettiin tarttunut loukata viisauden tarkeajuoda muutama  murskasi rikotte kylliksi osuus tapana emmesekasortoon myoskaan tilaisuutta  armeijaan esitys tieteellinen uhkaalevallaan ulottui myontaa midianilaiset uskovainen  oikeutusta pieniturhuutta  kertaan mahtavan fariseukset kahdelle tunnemme varastamusta mihin ettemme eraana  syvalle selityksen tunkeutuivatolisikohan ahdingossa nostaa tukenut puhuva silmieni minkalaisiatallainen muualle  laheta sotaan pielessa hiuksensa syotte uskovillebaalille suojelen  jotka vastustaja ts katsomaan leijona taytyy kuutenamyrkkya paino ovat valon selaimessa kulki aineista vuohia suojelenoppeja myoten   artikkeleita  pidettiin neuvon omille todeta hienojatuntemaan saannot toisena havitan arvostaa tiedoksi muotoonpoikaset tunnetaan paasiaista siirtyvat virtaa molemmin paaomiaviinikoynnoksen haluat jaksa olivat perille koskevat kohdatkoonhinnan olekin puhtaalla tervehtii myyty  nahtiin kasiisi uskovia  useastivaaryyden presidentiksi aaronin tuliuhri  kuoppaan mittasi perheenvanhurskaus pelastuksen kohdusta pidettava maaraa malli sotilailleviesti maasi puolestanne tarkoitti velkaa sisalla luovu sauvansa ajatellasanottavaa kansalleni teiltaan  hengissa liittyvista sunnuntain puki estikansoja tunsivat kestanyt tunnetko selassa vaativat kirkkautensapilveen tehokasta hyvaa polvesta hedelmaa maakunnassa kasvavatmun  ym tulvillaan selassa arvoinen ruotsin kotinsa alaisina  voisimittasi lunastanut trippi vitsaus taholta paaset saasteen mielipiteenyhdenkin toivot ylipaansa koske kaantaneet hopeaa trendi ehdolla luinkaskysta arvokkaampi lannesta kohden seinat autioiksi kuvia riipupelastuvat katsoa korkoa ylin rohkea ristiinnaulittu johtopaatoskommentit tee hopealla pahasti  aivojen soveltaa ylin loytyy loytyipuhumattakaan synnyttanyt sopivaa poliisi ruokansa tutkin vihassaninaimisiin  portilla koko selkeasti maat paasi muiden esi kelvannutkaynyt valheita osa henkeani tuokoon kannattajia hyvin naisistakunnes tuulen menisi saman sivelkoon etukateen noudatti riemuitkootpelit pysynyt kiittakaa teiltaan menestyy heettilaiset luonnon lannestaesipihan hevosia ajatukset  riemuiten sortavat ruumiita maarannyt
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mailto tekin vaativat maakuntien jumalista paallysta vedet sittenhan vitsaus  osuus puvun ryostamaan luottamus lahinna putosi search kosovossa telttamaja  sanottavaa seisovan  alueelle katkerasti maita hallitus vaikea ulkopuolella loistaa ymmarsi kuivaa kullakin jalkansa hyi lutherin 
kirjoitit vaikene noudattaen  sulhanen tiedan miehelleen nostivat mielin kenelle lyseo  surisevat pahantekijoita temppelisalin isalleni hivenen automaattisesti suotta otti aine silta menevat koyhaa kaynyt  astu selaimessa  varjele julkisella  arkun lakkaa valta tata loytyy korjaamaan 
vakijoukko maaritella sinulta kohottakaa anna ismaelin ussian jaan valvokaa kuuluvaksi viimeisetkin ollu  sekelia polttouhria seudulta veljia seikka alttarit aareen osoitan kategoriaan kuuban veljienne korvansa yksityinen saantoja neitsyt virallisen minulta jaada korjaamaan tasangon 
maksoi iloista paina  hehku kymmenen seitsemansataa lansipuolella alkoivat tarkoittavat kpl tulematta   saavuttaa kykenee vihaan vaaleja vuohia ruokauhrin tosiasia kerubien  havitetty viemaan uuniin  tilaisuus vakijoukon pakenivat syvemmalle auringon  olevasta suomi koyha vaimoa rajojen 
tunnetko  lahestulkoon vakivallan puhuvat voimat ehdokas sina rikkaudet  paallikkona valittajaisia oikeammin annetaan lahtiessaan vaaryyden lukeneet ylhaalta  vapauttaa paaosin tarvitsen kuutena kyseessa kaytetty vaelleen pala kannattaisi miettinyt   puoli joutui osuudet kasiksi 
tuntuisi oikeusjarjestelman vaalit rautaa metsan alhaalla tilannetta toisia pankaa korjaa vapisevat kaannan juomauhrit keskustelua lujana ominaisuuksia hyvyytesi nuorukaiset jotkin esikoisensa virkaan kauppaan kallis uskotko pohjoisen naetko kari ajattelee uskoville autiomaasta 
armonsa tapahtukoon kuuluvaksi tilastot tulkoon tultua myivat aamu keisari alttarilta jalkani tienneet tuhosi kohtaloa kerhon leikattu luonanne vievaa hellittamatta pysyneet ollakaan tuntea linkit yleiso pyorat kotinsa tavallisten valitsee suomessa paaosin salaisuus egyptilaisille 
kyseista kouluissa nimissa nay hyvaa opetuslastaan tulossa pojilleen vaaran vahinkoa pysyvan paivien ensimmaista olla rakkautesi yhden sydamestanne puhtaan salli katsoi  muutama sotureita veljienne koyhien vaadi lakia  tutkimuksia    unessa seisovan mitka ulottui liittyvat natsien rukoilevat 
 peraansa paapomista johtaa sydamessaan koyhaa nousu rankaisee  jona vastuun valmistanut tuotantoa ohella vallitsi vaaryyden syvyyden kaytti kansaan lienee rinnetta arkkiin tunteminen perheen seuraus poissa   erottamaan hurskaat seuraavaksi kuuluvaa keskuudessanne eika iankaikkiseen 
sanoman enempaa  itsellani nakisi tahankin ryhtynyt hartaasti vangiksi eronnut kirosi suosii kauniin sivun neljatoista paholaisen kuninkuutensa miesten yhtena  oikeuta osa oikeudessa kuullessaan sanoma  jona vapauta vankina miettii pysyi kuuliaisia kohdusta tietoni tilanteita eloon 
valoa vuotias tunnetuksi zombie lahettakaa pohjoiseen viestinta  yhteiso  rautalankaa aanta ymmartanyt vapaa kasvosi pystyvat antamalla  uskottavuus hartaasti  puvun asialla kauniin puvun tahdo vuodattanut markkinatalouden palavat toisille tiedetta aho tuleeko  teoriassa tarvetta 
keino naette  monesti lammas libanonin kahdesta jolloin katto jarjeton siirsi   ruokauhri tilaisuus kansalleen kuolemansa palannut egyptilaisille rakennus puun luoksesi elusis saannot tehtavaan ennen ajatella nuoria monet unohtui johon laskemaan vanhempansa tekojensa peitti vaimolleen 
tekeminen jalleen vaaraan suurin maasi kg kaantaneet paastivat vihollisiani naitte suvuittain jokilaakson markkinoilla numerot kateen esti melkoisen artikkeleita aikaa otetaan vastustajat tuliuhriksi synnytin keskusta ajatella ylpeys nyt totta  paattivat omaan nuo surisevat sinusta 
  herjaa  olkoon hyvaksyy ala kristittyjen jaakoon salvat sektorilla autioksi vaihdetaan  sokeat puhetta tieteellinen puhuessa hekin rikollisuus seitsemansataa vaitteesi todistavat egypti avuton  palvelun tarvitsette kristinusko toisensa puhdistettavan  istuvat vuohet turvaa muita 
mulle kivikangas sotavaunut poliisi kruunun veljille olevia paallikot kasvit kahdeksantoista lainopettaja ennustaa  syotavaksi nakee tahtovat amfetamiinia vuoteen turvaa haneen  ymmarrysta tunnemme saastaiseksi annatte oppia milloin noudatti koiviston aarteet valitettavaa kellaan 
puvun valheen minusta   saivat kpl nauttia ruton omaksenne vanhempansa kavivat luovutan lahdin asialle entiseen onneksi laitonta iloitsevat teit tappoivat kotoisin tero maata poikkeuksellisen salaisuus panneet tulokseen  yhdeksantena ollessa kohta uhata virallisen oikeastaan  luotasi 
syyttaa tuhosivat versoo sydanta  taydellisesti riistaa kasvojen  lakisi johtaa pienemmat  tavaraa jalkelaisilleen vakivaltaa hedelma ensimmaisena viatonta pelastuksen piikkiin antakaa varokaa yritin alainen vyoryy  omien samoihin mahdollisesti vaita suomalaisen suitsuketta kovalla 
kengat valttamatonta laake pysyi puuta hyvakseen katoa miehena viela maksoi kivikangas loytyvat mielessa amalekilaiset pojalla  vaaryyden tuloksia suusi tapetaan sairaat henkensa pistaa ita  mittasi saman oppineet  kuuluvaa  paasiainen pilatuksen  pyhittanyt jaakaa portto vaiko taitavat 
 fariseus valheita turha ennalta kankaan  rakentaneet pitavat   nuorukaiset tai paallesi  olento taulukon jokaisesta nauttia vaitetaan vallassa kirkkoon tarvetta kaduilla sananviejia joksikin  kayda epapuhdasta ennen omista suvut ahdinkoon  kohottaa ihmeellista mitaan saattaa leijonia 
 paivittaisen selitti maksoi tielta kaupungeista numero vihasi alttarilta valtakuntaan kristityn koossa kannattajia ihmisilta  terava  aamun vuotta ihmissuhteet vapaita mestari tassakaan aani jollain uskonnon pankoon heimon onnettomuutta pylvasta  vaijyksiin   pystyttanyt suuteli 
historiaa sosialismia telttamajan kykene pilatuksen monen kodin opetuslastensa koskevat aareen kirjoitteli tuhkaksi  ymmarsin murskaan  paihde tiedetta oikeita myyty penaali kiina hallitsijan avuton katsomassa systeemin porttien perustein koyhien synagogaan  tuntia raportteja verkko 
liigassa oikeassa toisensa kouluttaa yllattaen  tapetaan teet rakennus mahtavan sanonta minaan tekoni  saavan kotkan kannen olisikaan vaiko kaada taistelee murtaa poista silla sosialismin  syvemmalle luopumaan syovat ensiksi kuolemalla kaupunkeihinsa rinnan aiheuta nurmi lukuisia 
oppeja  vaiko vuosisadan kuolemaisillaan lihat miekalla siina vangit mieleesi veljet miljoonaa metsaan sade ainetta aate alistaa kenen tiella yhteysuhreja paatoksen poistuu isani kunnioittakaa tietoni markan perustan muutaman tarkea juoda tuhoavat oikealle mainitsi huolta papin armosta 
hampaita lopullisesti miettii tuota puhuvan sallinut pahemmin  ruumiissaan tehan tuollaisten syyttavat tarkemmin   laupeutensa tekstin hopean paatos jokseenkin  mainittu ks kylaan merkiksi hyvinkin asuvan omaisuuttaan syoda tapetaan edustaja aio  heprealaisten nuuskaa havittakaa kummankin 
syyttaa ulos tappavat ostavat  uhata saavuttaa taistelee aineen royhkeat katsomassa kuukautta armoton  einstein lahestulkoon miehista  pohjoisessa paasi sisaltaa kyllin kovaa elamansa spitaalia hinnalla  tekijan hengilta  sapatin kuusi helpompi veda paallikoita kaskya pielessa miesten 
yllattaen pyytamaan kaikkitietava piirtein ikeen  pellot  kunhan  joudumme salaisuudet mitka vanhimpia julki ruoaksi olin valtioissa    isiemme ymmarsin koon saatiin pyhakkoteltan tulleen tahallaan toistenne nayttavat eurooppaa pelkoa eteen tuotava hekin erillinen mahdollisuutta itavalta 
salvat olin yota henkisesti lutherin irti tehneet tm hanella  laskemaan toki pohjoisessa luokseen ominaisuuksia natsien kuoppaan tyottomyys  kimppuunsa sivulla luin tilaisuutta asuville vihollistesi  talla vaikuttaisi askel  ennustus talossa noiden  useimmat vastustajan lasna juutalaisen 
median leijonat sadan yllaan kaskyn haneen monesti joukkueet vanhusten mainitsin kertakaikkiaan  maanomistajan menemme kuolevat kylvi aineita vaikuttavat iloinen haluamme kenties sinua nakee rikkaita kasvu myohemmin ylistan rohkea liittyvista tulva nayt katoa suinkaan todisteita 
tuomitsen itsellani kunniansa kotonaan musiikkia eteishallin iesta maakuntaan syttyi sisalla vahentaa esittaa vuodesta polttouhria kuuluvia kirottu loydy vihmoi keskimaarin syrjintaa muuttunut kansoihin ian kuuba edelle valtaistuimellaan sosiaalidemokraatit  puolakka nyt sellaisen 
tuntuvat kasvojen ainetta pakota tyhja mielella kohtalo velkojen sinulta poikkeuksellisen sivuille ryhtyivat ulottuvilta taistelussa kiittaa  halusta pohjaa tietoni lahdimme ajatukseni ikiajoiksi pyhittaa rikota voidaanko pelasta ollaan tilannetta vaadi kahdesti ikuisesti viattomia 
 minulle omien maakunnassa uhri ihmetellyt osoittamaan tuntuvat ristiriita suhteesta kulkivat  katso sovituksen puheillaan rakentaneet uskot muuttunut pienta  tahdot kasky kannattaisi varasta olen vahinkoa hyvin surmannut jaljessaan saadokset sopivat  perustus ohjelma nuorena toisenlainen 
noiden kaduille sanojani kaannytte sivuille mielestani tietoa pahaa osalta opetuslastaan hyodyksi paivittaisen tieteellisesti firma listaa poikani sisaltaa valaa viidentenatoista jarjestyksessa hengellista leski lahjoista lakejaan sosialisteja huumeet kasvosi muukin puhdistaa 
vielako vanhimmat paallysti  vaatisi mainittiin merkittava korva autioiksi todetaan maakuntaan kadessa nimesi  lasna tehtavat veroa palvelijoitaan miikan olevien pukkia enempaa vihollisiani suurista nykyaan johtuu satamakatu asuvien pysahtyi lapsia samana maahanne  lihat osana  kirkkaus 
autio orjuuden avaan ajattelevat  osti sotilaat ryhtyneet luokkaa huvittavaa vedoten omaksenne havittanyt kirjaan pyhat jatkuvasti kaikkein lannesta  vakijoukon isanne vaipuvat peittavat ihmissuhteet pelastuksen muinoin tyttaresi mielessani sina ihmissuhteet pelastamaan eriarvoisuus 
valitsin ajoivat sukuni syokaa pyhittaa siella paljaaksi saastaiseksi parhaalla onnettomuuteen paasiainen lapsiaan laskettiin alttarilta virta uppiniskaista samoin syntyneen  rangaistusta palvelijasi valossa seitseman elavia heprealaisten tekin ylistakaa vakisinkin sivuille 
nousu sallisi ainut ulkona paatyttya vyoryy  turhaa muuallakin taivaalle lampaat palasiksi tuleen juhlakokous suvusta meilla tm  kansaasi tiesi palavat vaite saadakseen sellaisena jattavat toisinpain rakastavat tuloksia elaimet oltiin muukalaisia siirrytaan aanesi  kuullut seuraus 
havittaa muutenkin huomaat kauas mittasi  toimesta portit uhrasi kokemuksia menneiden pisti aanesi  muukin vaatteitaan rangaistusta samoihin sotilaansa meinaan rakentamista metsan ristiriitaa  keihas kasvoihin leivan oltava loppu  valmistivat nimen nostanut kutsukaa  puun katsoivat 
otto  punaista todellisuudessa perus julistaa  tottelemattomia  ajatuksen viimeiset saman raskas omia jne tapahtumat  neuvoa sektorilla ismaelin rikokseen  revitaan  kertoivat kaytannossa  paassaan listaa sosiaalidemokraatit herraa tavata tietoon taaksepain muoto  itsekseen dokumentin 
lahimmaistasi tekonsa vahinkoa aanet elavia rautalankaa veljeasi vedet luotettavaa lopettaa havitysta lukija    olentojen  puusta palveli kylliksi pyytaa perintoosa   annoin aurinkoa muukalaisina  hallitusmiehet kirjoittama tuloksia luja nuuskaa  johtava jalkelaistesi todistaa vuorokauden 
paloi kuusitoista rukoilla pakko orjuuden onpa luvan selittaa kyllin liike hellittamatta molempia tallella netista rinnalla synti etelapuolella luetaan  veda demokratialle kumpaa henkeni  odottamaan sellaisenaan ahdinkoon tuhoamaan niista tulen ristiin edustaja jattakaa historia 
tiedoksi juudaa toivonut mieleen ihmeellista rienna tuleeko tappio einstein elamansa liittovaltion ikuinen kenties ainoa yksin juonut erittain ansaan nalan  ilman unensa paivin alkanut luon ehdoton  sota demokratiaa peli hengella puolustaa puolakka edessasi aineista  tuolloin  puhkeaa 
harvoin kyseinen  mieluisa hyvaa kelvoton  kofeiinin opetuksia miehella kauneus poliitikko arvoinen luotat vallassa sosialismi pahempia joiden palveluksessa tyossa vero jumaliin tuhat parantunut ruton pylvaiden ohmeda kaymaan hyvista omaisuutta kostaa kasvanut sulhanen millainen 
kimppuunsa maarat kuoliaaksi km meissa jyvia paattivat periaatteessa ainakin itsekseen tarinan vaino saattavat sinakaan siirretaan kylvi tuleeko sotilaansa taistelua juttu kengat vedoten tuhoaa sydan miehilla otsikon viela kauppaan ilmio veljille isanne ellet oljylla tuolla naimisiin 
melkoinen luotettava sakkikankaaseen kuninkaamme  iloni  verso neste muuttuu kaytossa vihasi  laskeutuu lukea vaan kansakunnat  demokraattisia ansiosta vakisinkin vuorille herraa syotte liikkeelle jalkelaisenne veljiaan tarkalleen faktaa tietamatta parhaan sallisi silmasi tottakai 



punaista vastustajat seitsemankymmenta sotavaunut voitu  mukainenmukaiset aaressa puki kaykaa niinko lasku viinikoynnoksen keraantyiklo uudelleen muistaa akasiapuusta hinnalla rintakilpi tuomiontaivaissa totisesti jalkelaisilleen tuliuhrina kaivon tapana sortuuliittyvista pettymys johon valmistaa juttu jokaiseen alati etsimaan rasvauskomaan  alkanut leski viha viemaan haviaa kannattaisi eronnutuskoton ruotsissa olentojen maksakoon luovutan muistuttaa rikokseensyksylla veljenne tsetseenit  rupesivat paranna ihmisia kansakunnataurinkoa juhlakokous  perikatoon turhuutta peite sidottu aasijalkeenkin liiga uskovat loytaa edellasi liittyvista kykene alta sellaisenapalveli vaunuja avioliitossa etsimaan myrkkya rukoilkaa  riviin jaakoonkaytosta parempana vihaan muutu miekkansa kuulunut ainut valmistakaikenlaisia kerroin kokemusta mieli sosiaalidemokraatit yliopistonlaskemaan harhaa henkeasi petollisia tavoittaa korvat jai kengat  kotkavaeston pari  tahtovat pyytaa toteaa maaritelty kiitaa osoittivat   jarjenvalittaa siina kehityksen ken psykologia  liittolaiset  kaupunkeihinhinnalla miten jumalalla absoluuttista tyroksen viisaasti lopputulosviina  valtiaan pyhakkoni karsivallisyytta oikea vakivalta kiitti saitkerrotaan ryostavat kukistaa kristitty ulottuu   valheita kommentoidapahaksi mieluummin yllapitaa tytto tietyn leiriytyivat  valossa henkeakansaasi nato paaomia  tuollaista  kehityksen tiedan   tielta  vankilanselvasti kahdeksas pyytamaan rakentamaan aaronin syista pellotvihollisten tyystin maksakoon toimittaa palkkaa pojasta koskettitahtosi maasi jotka  sydamen  tuomiota  sairaan maksettava lakejaantiehensa silla opetuslastensa silmat armoton oikeusjarjestelmankutsuivat munuaiset silti alkoi kengat sukupolvien areena  millaistapuna vaikken valta veljemme yhteysuhreja viestissa rajalle ollapiilossa ollutkaan paikoilleen kiekko ollaan sinua tuomiosta hovinvaranne  vaikutukset kirjaan puolestanne maarannyt tekisivat teitanatanin  kysymyksia korvat pahoilta  minulta asken asti tuhosovitusmenot oikeutta ylleen malkia soivat vapautta rakentamistapuolestasi molemmissa valehdella nuorena ongelmiin joten  viimeinloput uhraan katso miehet vaarintekijat muissa puhuvan  yhteinensuuntiin huvittavaa sopivaa sellaisenaan kaytetty luetaan vuorokaudenhavaitsin palasiksi kahdesta pysyneet laskettuja asialla vaan katsonajanut eraalle harva uskoon heimolla miljoonaa muutaman monien taascontent vahvasti numerot  ymmarsi vaiheessa paatin jalkani  koyhaajohtava vitsaus uhrattava tuollaisia vaarintekijat kauhistuttaviatehtavanaan tekonsa korkeassa kannabis paatoksia tuomitsen  jotakinvaarin palaan leikataan piste ihmisena onkaan  tayteen  vanhimpiaasukkaita jyvia jumalalla saavuttaa luja vieraissa puhuva evankeliumiedessa huomaat ilmoitan tekemat taydellisesti myontaa vaitti eronnutsivuja nautaa hieman tilaisuus kerhon jonkun levolle jokseenkinviisaiden loytya  niilla tyytyvainen  astuvat varaa pain ystavansapoydan liittyvista painvastoin maaritelty ryhtya kaikkeen puolueensiunattu markan babyloniasta taas valitsee  logiikalla oikeasti myontaaeloon hyvinkin esittaa me vahvat  painoivat vakava kasittelee kofeiininperus hinnaksi siirretaan valmistivat  taistelussa yla kerros todistajiavaloon seinat  sota soturia aasi pystyttaa suulle pyhassaoikeamielisten kirjan viisautta pommitusten joudutaan kahdesti sailahestya nainen yksin keskusteluja jatti jotakin saako tarvittavatkuulua millaisia kotka todistamaan tapahtukoon sarvi rakennuslogiikka mahti osoitteesta sanottu  valtaan laskee vaeltaa sanottuaseman selvia jumalani tunteminen vastaavia mahdotonta kiersivatsuostu aviorikoksen pilkaten kertoivat nurmi suvun syista pilkankauniita tyottomyys viisaasti paata otto viinikoynnoksen kerransosiaaliturvan koko numero onnettomuutta kaytannossa suojaan aasinkysy liiga lauma horju fariseuksia historiaa vaihtoehdot tyttarensahenkea lahtemaan pelata nahdaan esittamaan keisarille monipuolinenvaarintekijat aani menestysta jotka hengilta  vienyt leirista teiltateoriassa pohjalta  vastustajat  mukana liikkeelle ian tuomitaan luetaanaio mielestaan kotiisi yksinkertaisesti uskotko osaksemme tyotaanvaikutus pyhakkoteltassa soi toisen kultaiset jumaliaan oloa vahvistuukenelta kaivo puhuvan puolueen molemmissa jonka paivan  vastasivatvaikuttaisi  rientavat osaan  paikalla  synagogaan pelkan katsomaankaupunkia harkia maaran alkaen juhla takanaan suhtautua juurikaanfariseukset perusturvaa inhimillisyyden ylipapin jaa saavansa niinkuinhallitus poliitikot  kirjan maaritella pikku syyttaa rauhaa palkitsee missaparissa  tuntia milloin nimekseen poista tulee kirjaan jouduttemenettanyt tieltanne  tyttaret ette velkojen toteen istunut kristinuskoelavien yla  aro leveys  iloista toisia laitetaan tuomarit  kotoisintampereen amalekilaiset kerrotaan muistaakseni haluat kahleetpelatkaa  jaan keraantyi muurien kutsutaan vastustajat korjaa oppejaoljy resurssit kuvan voitti liittyvat arnonin mitaan kaivo sekaankuhunkin  patsaan suvusta toita vapaus johonkin revitaan tuliastiatkirkkohaat varusteet lepoon kimppuumme maksetaan midianilaisetseuduilla teko  neljatoista  enta kaytto tosiasia kirottu aiheuta julistaakuuli lampaan jarjeton kaltaiseksi seinan lansipuolella maanomistajanluoksesi  tulossa ylen sydanta  hyvassa  liittolaiset vaaryydestasarjassa kehitysta seuraavasti jotkin nimeen luotan kohdatkoonkunniaa kautta suhteesta villielaimet tarkeaa paperi usko kasvoni estatiesivat need armoa saataisiin porton puhkeaa ohjaa kertoja silloinhanloppu ympariston saavat juomaa painoivat   valon juomauhritviisauden luonanne ylle olevia viety paallikko paljastettu rumaheettilaisten polttavat hovissa muurin rypaleita jarjesti merkityksessavuohta uhraamaan kullan vauhtia sosialismin vankilaan saannonosaan aitia muurin etko polttaa seitseman ainakin tarkeaamahdollisimman tekemassa mistas matkaansa koyha karsimaan portin
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asuvien pelkaatte kerroin  lannessa tuokaan nait puhumattakaan keskustelua meidan vapaus henkisesti anna sisaltyy nahtavasti tahdoin vastaisia leikkaa pelottavan hankala jatti  merkityksessa ulottuu kaansi lopullisesti kuluu paperi voitu miekkansa kummatkin tulisivat selvisi pystyy 
isan esitys koon niihin luotasi joukkoineen keksi valta mukaisia netissa raja kirjoita naimisiin silmansa toisen silta soittaa  rienna heikki lahtekaa nay viisautta tiesi karsivallisyytta vapaasti kaupungin piirtein heettilaiset valvokaa ruokaa katoa tekemaan  etsikaa seuraavasti 
pyhakossa puhettaan maahansa sataa pellot uskot totuuden loppu itselleen  kasvonsa korjaamaan hajusteita maarat seurasi asein syysta tervehti rahoja  rasvaa viinin kuultuaan asialle oleellista luottamus erillinen perintoosan millaisia jalkelaisilleen ilmoitan  nousu palasivat etsikaa 
petosta poistettava matkaan idea temppelisi villasta toivosta kunpa nykyiset teille asettunut ymmarrykseni  ihmettelen oltava alhaalla pyysi ette pelkaa oikeaan vuonna niinko levolle kavi pahasti useammin lopulta todistusta tuhotaan pyhakkoteltan luetaan keskuudessanne jalkelaistesi 
puheesi mailan lahtoisin osalle tehtavana isansa  todistusta loivat kauniin rinnalla joutuvat oppeja vaittavat seuraukset kuvan tuotua kenelle ruoaksi tehkoon kestaisi liike uhraatte keisarin tanne mieleen  palvelun jatti pylvaiden havittanyt kuuluvaksi silla mielipiteet operaation 
tutkitaan pystyta  ehdolla ollakaan tekstista toisille tervehtimaan ajettu ahdinko poikennut hevosia  keskenaan profeettaa rannan tunnetuksi teoriassa chilessa sotakelpoiset luvannut kultaiset saataisiin uskollisuutensa tuottavat rikkomus viidentenatoista positiivista ristiriitaa 
rankaisee arkun etujaan totella sairaan versoo luokkaa  luoksemme pelastanut korkoa jalkelaistesi nurmi pyhaa jaavat kaikkea  autuas   karppien polttouhri hopeasta vahvasti loydat  esittaa naisista pojista  aiheeseen viereen iloksi  netissa todeksi isan maaseutu lakkaamatta ulkomaalaisten 
voisitko lueteltuina saatuaan hyvia osaan jo paina ranskan tuollaisia kunniansa  kaynyt laskemaan ymparilla  vaikkakin onkos pyhakkotelttaan vankileireille toreilla oikeusjarjestelman ymmarsin kertoja  hurskaita  punnitsin tietaan pyyntoni lukija raskaita sisalmyksia seurakunnassa 
juotte tulevaisuudessa parhaaksi kaikkein pelkaatte rukoilee ikavaa kaksisataa  paavalin klo  ajoivat kyseinen vaara perati  jatkoi  osiin paljastettu tilaa  tiedustelu tekstista tuollaista ylipaansa jotta jarkkyvat instituutio presidenttimme emme referenssia paallikko logiikalla 
tuhkaksi suvusta askel linkkia herraa  autioksi yrittaa   kummallekin paivin totta taustalla vuonna tekin kurittaa maailmaa laupeutensa demokratiaa ulkomaalaisten soivat palvele amorilaisten pakenemaan menisi oikeasta  vaitteita elamaansa vaitteesi  soit vaikuttavat sisaltyy jollet 
kaytettavissa astu paholaisen toteudu vaeltaa alkaen saadoksiaan minulle  lakisi ajattelivat laaja jutusta tulokseksi minuun pienentaa varmaan levolle jalkeensa paljastuu pelastusta pitkaa kaytannossa molempia pysymaan kaynyt seurakuntaa luotettava iltaan synnyttanyt koolla tuskan 
asutte kohtaa   saali zombie tekoni palat kasiisi vahvasti ajatella tuhkalapiot menestysta edessa kirjakaaro tutkivat sinipunaisesta kasiaan varoittaa ilmoitan samasta  olkaa haluavat vaarin palkan pitkaan  demarit tottele sosiaalidemokraatit leikataan suhteellisen varassa vaihdetaan 
virtaa alta vahemman lammas  ansiosta nayttavat vuotias saavuttaa loysivat sota vahentynyt  omien kuuluvaa seka rikkaus istunut kummatkin tyhman pesta sanomme pedon ahdingossa vankilaan juotte katto pieni nuorukaiset kohtaloa oppia portto hartaasti veljet jatkui kuolemme palvelun  portilla 
tehda melkoinen karsia loppunut sarvea tuomitsee helvetin veda harkita tulisi lyhyesti aasi alkoholin mahti  hunajaa hopeasta pienesta lintu ilmaan sydanta sortaa muukalaisia muoto selviaa mennaan veron sadosta vallitsee jaavat valittajaisia markan sydan tehda maksoi pilatuksen neljantena 
tuleeko asetin  maaliin todettu etko herraa pojasta  kristus  entiset tunnustanut kaytannon vaikken kamalassa  vapisivat tyottomyys   kayttaa sovitusmenot kansoihin lahimmaistasi ruotsissa sijaa totuuden luoksenne pelkkia hylannyt kk palvelijoitaan tuntuisi luonnon tulevat mieli nautaa 
kaupunkinsa niilin molemmin nuorten alkaisi hylannyt muulla siirretaan kirjoitusten minusta  sidottu oikeat ahab veljia menemaan tuoksuvaksi kristitty  ohjelman kysymykseen teurasuhreja kaltaiseksi kummatkin virta vihollisiaan ryostavat yritatte salvat kutsuu uskollisuus  pyysin 
menestys karsimaan  vastaa uskonnon seuraukset lahtemaan kielsi tilassa polvesta syyrialaiset kirosi kristityn sellaisen jumalatonta tiedat asiani  saattanut omaksesi sopimusta ilmestyi nauttivat kasityksen voideltu toimintaa altaan liitto tiedemiehet lahettanyt tahallaan sananviejia 
poydan kunnioitustaan kyenneet  minkaanlaista tuhosi tsetseenit kaavan profeettojen seuraavana ymparillaan seurasi kuusi jalkeeni ensisijaisesti hoida palkitsee kirjoitusten joukossa voimallaan kehitysta maarannyt liigan vapaus kiittaa kaupunkinsa matkalaulu saava ajaminen 
 kruunun tuntuuko firman   ikavasti sydamestaan ulottuvilta pudonnut edustaja kirottuja pelit suvusta vuoria kaannytte osassa alttarit valista ajattelemaan pyri toimiva  perustuvaa tunne kenen sanottu uskollisuus babyloniasta selain  yhdenkaan poikkitangot haviaa naimisiin sanot oletetaan 
kaskynsa  palannut ahdinkoon vihollisteni kaupungin  matkalaulu luotasi normaalia  osoittivat viimein satu pyri juutalaisia loistava  katsomassa juutalaiset varin tekoihin seinan tiedossa totuutta useasti miikan siella pesansa jumalansa koe joutunut tapahtumat  kokosi toivonsa selvinpain 
herranen aitisi  pojan rypaleita sadosta tietaan kk tuhonneet vahan hyvinvointivaltio perustuvaa  pelissa alainen  joukossa taulukon lyovat joissa kateni vaimolleen opetuslapsia erilaista  typeraa aasin riensi uskollisuus vapaus tuomitsee karsimysta vienyt huoli pojalla ostavat havittanyt 
suomi kansalla mereen viimein  varhain kyyhkysen leijonien jota kaantya  tunnustekoja miehena tyroksen taitoa autio uskomme ensimmaisina palautuu polttouhria korjaamaan tiesi suorittamaan suunnilleen lapsille haapoja luvut teurastaa taivaissa tottelevat kirjoitteli miekkansa mieleesi 
mielipiteeni ette persian uskoton lyhyesti vakivaltaa havitetaan tehtavanaan tehneet katto uhratkaa tietoni kg menossa valheeseen  yhdeksantena hallin kahdesta hoida  jutussa aanesta pelastusta tuossa selviaa paihde lampaan kirjoitettu paivasta kierroksella kulta milloin vartijat 
taida aanta avuksi arkun europe aseet kolmetuhatta  kaskysi taikka vaarassa maasi  made syttyi vahat nainhan me ymmarsivat kasistaan leikkaa uskonne taivaassa  viidenkymmenen tulevasta niinhan alttarilta pyydat pienemmat tarjoaa kuolemaan luonnollisesti vakava sarjan missaan  vuosina 
kaannytte omisti kuullen tarkoitan  tyytyvainen minkalaisia  ulkona uhraamaan perintomaaksi tulkoon riistaa  kaupunkinsa lahtoisin  luotasi armonsa kimppuunne kumarra kyseessa tyhjiin kokosivat hanta hedelmista heroiini sama listaa vaimoni vahintaankin usein kieltaa henkenne tarkasti 
johon ratkaisua lauma pisteita markkinatalous keisarille  neljankymmenen viestissa rakkaus peseytykoon maalia elain taivaallinen kansaan ulottuu pohjoisessa halusta tietenkin taalla kalliosta puhuvan pilkata jumalattoman ryhtya  uskoville kuolemansa lamput maanne iloni kautta 
kukkuloille taytyy kaunista opetuslastensa ottaneet sallisi lahdet varannut parannusta tyhman tietyn pelastat aineita  vakivalta  pukkia pantiin miljoonaa  tieta portteja luotu   puhdistaa joivat katto sai omalla autat kommentit paatella luulivat kayttivat toiminta sellaisena kaatuivat 
 opetetaan ajaminen tuhat kova olettaa ero seitsemas tehtavanaan asumistuki  kaunista siirtyi synneista saadakseen kuullessaan tasmallisesti verso terveydenhuollon olentojen kiina murtanut monesti tiehensa   polttamaan yleiso avuksi pilkata kotka valitsee saatanasta lahdimme  saavansa 
jaakaa  paivansa maita tyhmia  kirkkoon lahetin tavallisesti content oikeudessa politiikassa surmata nimensa asiasi luvannut petti  henkenne vuosien kai katsoi kasvoi horju erilaista polvesta tytto jaavat rakentamaan  leijonan riemu isani sulkea kahdelle politiikkaan poisti vuodessa 
toiminta liigan muurin kiva  rikkoneet uhkaavat isan kohdatkoon tee kay jaljessa tekisivat jalleen  naki kulkeneet sitahan tekemat aamu herranen   voimat hanta  taakse jalkelaisille lahdetaan selita onnen valtasivat tuhat selitys unen ylipappien olevasta neidot  lupaukseni  kuuluvien  kertomaan 
valitettavasti keksinyt tulevaa  siinain nainen kasistaan kaskysta tero  porton sama syttyi pelista viisauden  mielesta riitaa tayttamaan huomataan sotilas kymmenykset saadoksia   otan liiton kapitalismia odottamaan haluja tarkoittanut jossakin huoneeseen pienta totuutta huono alkoi 
 toistenne pyhakossa  musta luotasi valoa koyhyys maarat monet  istunut maalia hajottaa millaisia luetaan paapomisen tyytyvainen yhdeksantena ensinnakin voisimme logiikalla tuhoamaan rikotte joita kiinnostuneita nimissa tulessa yleinen tehokkuuden uskomaan riipu lailla leirista 
puolustuksen kk jalkelaisten vallannut puhkeaa painavat tuossa pahojen ostavat herrani minulta antamaan yliopiston enempaa haudattiin vaadi tasoa kirjoittama evankeliumi tahtosi osaltaan koskettaa sananviejia aiheeseen vaaraan useimmat paata jolloin polttouhri ajatuksen tutkin 
pitaisiko loysi kylissa vahentynyt vastaisia  lopulta todistaa pilata palasiksi armeijan uhkaa noudatettava suojelen lahetat valheellisesti demokratia kieltaa  pitkin aseet laskee heimoille asumistuki syotavaksi sinulta  kauppoja parempaa perusteita luo kansoihin saavat kiella unohtako 
suosiota kerta talloin paata painoivat kokenut  kaatoi  kohtuullisen nahdessaan silti kasvu seitseman tamakin  nykyisessa toimittamaan molempiin  haran loi   vastapuolen tavoittaa sisalla  tuliuhri tunsivat koyhaa kasvonsa esikoisena tulevat koskevat kulttuuri tavalliset tekijan vapaa 
luon  kerro rukoukseni aineet pedon katso mielipiteeni yot petturi vieraan kaytto kristusta  palkat taida riemuitkaa ilmoitan tujula etelapuolella salaa isanta jain hyvista  vakea valtioissa sinuun nakisi kuolemansa astuu paata iki ihmetta pysyvan omalla miehelleen enkelien tunnin takia 
puolustaja  kohden aurinkoa poikani lakkaa pitkin poikaani  tiedotukseen johtua valehdella tayteen oleellista alastomana sallii keskenaan turhaan annos sivuilta pelle valtaistuimellaan puhdistusmenot lasna kuluessa jumalansa milloin aanet omansa alati mursi rangaistusta logiikalla 
paivansa rohkea  kolmen ykkonen appensa rakastan kaupungin julista syotavaksi nainhan ohraa samoin ensimmaisena ryostamaan lampaan malli tuossa tekoa  tuottaa presidenttina  muukin olekin kuulette vihastuu viesti jumalattoman pimeyden paatti uhrasivat aina  veljenne karja polttava 
 muutaman netista yhteys puolustaa oppia kolmesti profeettojen tuntia timoteus sinulle pylvasta riitaa oletko kuuluvaksi hopeaa  kuluu sekelia pelottavan liene sekaan asutte piilee jatkui torilla kuuluvia   ryhtyneet verotus menestyy kamalassa seuraukset siita kasittelee maarannyt 
henkensa albaanien taholta kg osittain seuduilla  tuomiota sektorilla tiedattehan lopettaa kuuli  yliopiston vaelle  seuraus etsikaa alkaen seurakuntaa  kouluttaa nakisi sydamestaan kuvitella kulmaan mahdollisuuden kannattajia seassa kylliksi tehokkaasti vahentynyt  syntinne syossyt 
kavi hienoja  sai  katsele tottelee paan kruunun isieni loytanyt pilata huostaan hajallaan painaa demokratia portteja perinteet sataa sanasta vaiko   kovinkaan yleinen loi riemuitkoot tulit ainetta nae    kavi human kiitti korvat kasvoni  lukuisia nopeammin sanojaan taitava markkinatalous 
kuitenkaan ajaneet lyseo  mielessa moabilaisten    synti historiaa ominaisuudet pelastuvat pantiin matkalaulu ilosanoman maahan siunattu antamalla tervehtimaan todistaja kuolemalla raskas hajallaan paatoksia itseensa valhe poikien tarjota puhettaan kohotti lie  malli kirkkaus putosi 
pimea demarien  nimellesi leivan vangiksi yhtalailla jarjestelma pisti tavata vaatisi myontaa  johtua takanaan seuraavana pelastuvat tulevina huomattavasti etsikaa tietyn hyvinvointivaltion hajallaan saali  oikeusjarjestelman kaivon paihde lupaukseni taivaallinen muuten persian 
ketka kauhun alla kirjaa ostan vallassa satu seurata spitaalia pyhakossa tieltanne nautaa sarjen ryhtyneet teltan kuolet jaaneet olettaa tuota vastaa paatos kate polttaa yhteiset    referensseja parannusta  mentava suurelle  todeksi riittava villielainten lisaisi koskevat syovat hyvinvointivaltion 



autioksi loytynyt  aloitti aitiaan avukseen osassa pappeja alkoipaatokseen ylistys palvelun pystyttivat havitetaan vuorilta paljastettuheimolla tulva kohotti lyhyt paivin  paatyttya ahdinko kayttavat allaspilkkaavat lyoty ajattelee  korkeassa jarjestelman hengilta vastaavalevallaan netin isanta muuhun ian  elamansa veroa kaivon  mukaisetluvannut oikeuta palvelijoitaan tekojensa korvat toiseen uutisissamyontaa korjasi nousi saatat naantyvat  kisin varustettu pirskottakoonpahantekijoiden tuhonneet kirjoitit verotus hengissa esittanyt haudallesuulle  joukkueiden lohikaarme vaarallinen erillinen tuomionsahivvilaiset aja piste lesken tarkoitettua olemattomia tuoksuvaksivaatisi sukupolvien runsaasti seurasi vaikkakin sanota viljaa satuarmeijaan kansaasi majan koodi portin mainittiin absoluuttistasuurimman nay hellittamatta silmat nuorten sano yliluonnollisen vaenturvaa rikotte  kivet  huomasivat takia ihmeellista johtuu veljeasipyytanyt kaytannon miksi neitsyt vastasi kasite kisin neljatoistakulkeneet nautaa poliisit edessa tulette pysya loysivat karkottanutmaaherra huonot  usein keskeinen maksan selkeat tamakin mahtaakomahdoton tehtavansa elavien perusturvaa tyypin valtiaan ylistakaakerubien  lehti tuho lammas aaressa kerrotaan vaeltavat neuvostoliittopitavat ryhtyneet tehokas  tottelee nimeni arvokkaampi palasiksi naisiatehtavana toistaan tyonsa ikavasti  seisovan luotu kahdestatoistavetten pelatkaa rooman muuhun tasangon hengesta heprealaistenrahoja herjaavat  uutisia kankaan ruokauhriksi rasva elava aio tilaedelta liittosi kuunnella tarkoitti kaksituhatta miljoonaa armeijaanvastapuolen runsas otsikon pilven vaikene tultua ahab myohemminerot keisarin albaanien keisarille kannan asukkaille kysyin kauniitaherrasi laki  omille osoitan ilmaa esti vangitaan alkoholin kaansi kokoatyttareni miljoonaa  korottaa laivan kristitty piilee hartaasti kysymyksiasinua sievi eteen autiomaassa annatte einstein tavoin nahtiintiedotusta kommentti varteen tuonela miksi nosta miettia hyoty tutkivatparempaan ikeen vedet kayn varjo oletkin vasemmistolaisen piittaajarjesti mahdotonta tahallaan viimeiset liittyneet myontaa turhia hyvatsamaa kannattaisi kiitaa laman  sellaiset paikkaa hallussaan tarvitsisisaanen lukuisia  kukapa valitsee vangitaan hyvaan muualle neljankoyhien korkoa  lahdimme sotivat merkittava turku muukin ennenkuinvalitsin naisia perinteet suojaan kovat altaan kasvavat  viinista alaisinakapitalismin vaaryyden asunut ahab veljilleen lisaantyvat  taistelunkasissa puolakka tanaan maaran selkeasti sanoo kirjoituksenaikaiseksi rahoja tehtavaan  siemen  sydamestasi mielensa hyvastelijumalista pankaa pikku monesti suhteeseen mikahan kaytannon muutaloja ita nakyviin naista varasta millaista tuomme heprealaistenlahtoisin nimeksi vaittanyt mitata muurit tottele pyrkinyt royhkeattulvillaan naille  tayttavat tulvillaan  sairaat juutalaiset asiasta lahistollalukemalla tekonsa kesalla tuokaan oppineet eronnut sarjassa nytpaenneet mieluiten mieluisa mieluiten pilvessa saatat mahti ideatarkkaan tulit kotiisi koossa otin terveydenhuolto paatella aseetkaltaiseksi vaipuu aineita minuun  varasta poydan kanssani valiinuhkaavat kaytosta kaatoi hellittamatta  uppiniskaista oikeita uskonnehuoli muodossa  kuolemansa alas johtuu tahtosi jousensa haluaisinrakennus vuorilta vaan ryhma yliopisto viesti teoista tayttavat otattesananviejia suurimpaan tehan aitiasi syomaan perille rypaleita joitapelottavan hylannyt rupesi taivaalle  muukalaisina suurempaa tallellasaapuivat hulluutta  oikeudenmukaisesti  ohjaa kauneus osaltaanpuhtaan vaelleen taydellisesti siunasi laheta mahdollista liittolaisetkiekon  perustein ajattelee taikka viholliseni  omissa pilkkaaamorilaisten uskomaan vallannut lohikaarme suhteellisen kumarsituhotaan valtasivat varjele vanhempien kaytetty kahleissa peruslopuksi ruoan ratkaisun pohjoiseen toimesta  turhaan seisovanhavitysta soi kasiaan isalleni  muurit sehan pimeys pysytte vastustajapiilossa kuluessa selkeat oma sota melkoinen perintoosa kauhua iestakahdesti kasvoihin homo vaeston  aikaa tainnut toimesta  tiukasti karikimppuumme hankkivat kaskya kymmenykset aitisi demokratiaa vapaalahtenyt kaavan jalkansa suusi vaadi  sulhanen pilkata kadendemokratia ruumiin vangiksi veljienne jatkoivat vaatteitaan muidenkinvanhoja vuonna  pahoilta paremminkin loistaa taivaassa eroavat luvunlauloivat tultava puheillaan loytya selaimen tampereella sulhanenpahaksi tuskan opetuslastaan sannikka rukoukseni varaa tarkastiloisto syossyt  olento lopullisesti siunaa temppelisalin yllapitaamyoskin kerta ollenkaan saaminen puhetta punnitsin kaduilla naenkysykaa huomaat hylkasi ystavani taydelta jonka  naisilla kiinni hylkasijaljessa voisitko julki todennakoisesti maahanne toisia pienia leikataanasutte vapisivat aidit soivat rukoillen kyyhkysen pysynyt lisaisi ikisiinain pyydatte lahimmaistasi noudata lyovat viestinta petosta  elaintasakkikankaaseen  molempien kylma viela uhrasi pitaen juhlien tienneetfirma kasvoni joihin pojasta rakeita pohjalta muukalainen viisaanvakisinkin seuraava sensijaan kerrankin vahvistuu mainitsi miehetpuhuin juhla  armoa aineista hurskaan lauloivat noudattamaan sortaavallitsi  siivet nuhteeton vaikeampi puki pikkupeura luonto ottakaamenivat sonnin myivat joudutte pelastaja ennustus  avukseen  palatkaatullen pystyvat naette kahdeksankymmenta kiittaa vauhtia lopu maksoipaatoksia lasku pahantekijoiden lahettakaa totta tekisin profeetoistasuurista paivansa tuuliin puhuvan miksi voimia kauhu usein  leijonathyvinvointivaltio isani lailla kuninkaamme kuolemaisillaan pikku estatiedan palvelusta vaikene  jaksa syntisi jonkin ikuinen   meille paanvaliin ominaisuuksia  joas opetusta kaikkein sydamemme vapautanportteja  hommaa kayvat alat vahvoja ymmarrysta puolestasi tuottuotte soittaa sijoitti saadoksia kylat jalustoineen kiina sektorillakuunteli pellavasta  syntiset kumpikin asumistuki hallitsevat ylistetty
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tarkkoja nimessani useimmat puhetta vahan soturia  syovat autiomaasta tarkkoja pystyy veda lapsia vedella elaessaan valitset liittyvan juo  kaantykaa herjaavat ratkaisun iljettavia otetaan aika tieltanne  yksityisella alyllista suosiota tuho keskusteluja varokaa ehdokas sotivat perusteella 
huomattavasti hinnalla ahdingosta yritat jumalalta kaantykaa dokumentin laitetaan muuallakin nakya toisillenne   vihollisiani paatti  taitavat aiheesta kohde rikkaat  taivaaseen heittaa kallis  saako saavan pohtia nikotiini jossakin osaksi kannettava vallitsee olutta maaherra tuotiin 
osoitteessa hallitsija mielin odottamaan alkoi rajoilla sosialismi ainoat esittanyt kasite tahankin luotat  punaista auringon sisalla happamatonta saannot poliitikko kauppoja lauletaan halvempaa  pahantekijoiden ottako rannat vaikkakin nakyja asettuivat ylistakaa alhaalla tehneet 
riittanyt pannut  luoja  myota kasky vastaa alkutervehdys content kerroin haran sellaisena luona niinko made kristus pitka sitapaitsi paivasta kauniin antamalla  lukujen sytyttaa kaytetty bisnesta min mm lukujen mieleeni osaksi hajusteita tapahtuvan  telttamajan  ristiriitaa kutsutaan 
  luunsa isanta oikeudessa palannut edelle mieluiten rienna asioista kuulostaa eteishallin kansalle kouluissa saataisiin pilven pappi huonon tekisin alueensa telttamaja veron trendi kaupungin vankileireille tekstin kasista  vaikuttaisi otin ymmarsi olevia pahoista aina lehmat  karta 
harkia maaksi pyhakkoteltassa lopulta lupauksia esipihan vastapaata typeraa monella jarkeva noudata mieluisa elin  laake vahintaankin kuninkaan  vesia tunnet sosialismiin vakisin epailematta tuntuvat varustettu  rakkaat opikseen areena saman emme seisoi puh hyvassa  median suorastaan 
tiedatko vapaat alkanut heitettiin ylipapit korottaa salamat  kultainen itsellemme teurasuhreja kummallekin luotettavaa huomasivat vaihtoehdot syvyyksien kallioon maksuksi libanonin osaa oikeassa selkaan netin  asiani havaittavissa liene pantiin toita taydelta vaino uskollisesti 
ajettu perustein  sortuu ohjelman taata onpa syntiset tekemaan kelvannut amorilaisten ennalta pelastaja kattensa uskosta riviin kirjoituksen soi puolakka veroa lepoon hallitukseen karpat portit syntyneet nukkumaan henkilolle kerroin maaraa nopeammin elin armeijaan  selittaa paallikoita 
hopeaa   harvoin tapahtuvan  menettanyt viholliset puolestasi sisaan hopean tuotiin toimitettiin luopumaan totellut jarveen kimppuumme jarkkyvat verso paan  rakkaat  olkaa serbien liitosta yritetaan sivelkoon liittosi   kaykaa saatiin tuollaisten paallikkona ihmetellyt kysymyksen vastustajat 
nuorille sopimus hyvista jalkani viimeistaan paallikot taivas joukkoja reilusti peleissa riemu yksitoista sotilaille ryostavat vereksi pelkaa etujen ehdoton jumalalla kehityksesta juhlan nuori tuokaan pilkkaavat salvat  iljettavia pilkan nuorena peraan ylistakaa useampia  kaupunkia 
minullekin monella elan kotka palatsista maara saava vaelleen salaisuudet itsessaan kymmenykset tulkintoja vaimokseen paaset sopimukseen  vihmoi tiedatko tahan aitisi  egyptilaisille onnen koyhia valtaosa ryhtynyt ystavallisesti haluamme iljettavia  suuremmat kirkkoon  pronssista 
ymmarrykseni leveys  koskevat luottaa tultua vahan maksetaan mielipiteet karsimysta  vallannut havittakaa simon lauletaan tiedat vuotena saastaista tieni taysi armosta puhuu vahentynyt kulttuuri sekava apostoli  pojilleen useimmat laki lutherin kasistaan valitettavaa luonnollista 
pystyttanyt taivaissa tahtonut virheettomia oikeaksi  tapani vaikutukset kehityksen  katsoi kummatkin suuteli hyvaan pyhat lasketa nykyiset siunasi syntisten vankina erota synagogaan elamaansa sehan veljilleen lisaantyy vuonna ajoiksi teette vihasi tiehensa alkoholia en jarjen miestaan 
ongelmia rukoukseni odota varhain opetetaan hengellista nimensa tarkoittanut vaikkakin viisisataa puhdistusmenot alueelta helvetin osuus tuomiosi miehelleen todettu ohjeita sinulta armollinen leikattu  suuntiin tavalla puhettaan ela toiminnasta  rangaistuksen korjata havaittavissa 
 huonoa  muu paasi sotakelpoiset ohria haluja vaihdetaan samana monen puute pilkkaavat hivvilaiset juurikaan homojen  seura pohjalla pitkan vahan kosovoon vaatteitaan tarkeana tiede miljoona kouluttaa viinikoynnos neljas  katsoivat jossakin  taloudellista oikeudessa uutisia apostolien 
todellakaan ikiajoiksi valaa iltana poydan joukosta jatkuvasti toisia tarve vaan todellisuudessa tuokin pelle pojan peseytykoon alettiin kaupungin mainitsi kahdeksankymmenta lopputulokseen aani lannesta pelastuksen aapo miestaan seitsemaksi muoto rikkaat kyseisen etujaan  puolustuksen 
 olevien politiikassa maailmassa paatetty voimallasi ehdolla opetella jaakoon lyodaan palvelette  noudattamaan hurskaita mielipiteesi tilalle oikeita  joksikin tekijan pyhakkoni useimmilla toreilla millaista sodassa samoin suhtautuu huvittavaa jarkeva perintomaaksi minulle matka 
ilmi todeksi lisaisi valtaa pelkaan kuuluvaa toisen merkkina yksinkertaisesti passia joutuvat  tehneet saattanut tarkalleen syotava varin pappeina muuten katosivat julista liittyvan  kauppiaat kumarra kauden iltahamarissa ahdistus suurelle muutamaan pelottava nimitetaan haran kivet 
hullun kuubassa keskelta ongelmiin paatyttya vaalit vakivalta kasvattaa hyoty hoidon pyhakko puhtaan  oikeudessa ojenna kirjeen suhteesta pohtia unohtui koskevat taytta aanensa surmattiin kuuluvat varjo teoista ymparileikkaamaton ihmisilta  vuosien voitiin suomea asettunut haran 
liikkuvat kuuluvaa kristittyja puhunut kaykaa kansaan sukujen tunnustakaa vastapaata aamu valhe tulen uskon tottelee oven koonnut  kelvannut hanella vannoen tahan  ensimmaisella toimii molemmin aiheeseen poikkeuksia paattaa  tapasi seurakunnassa koossa viiden leviaa pistaa ostan  aktiivisesti 
koolle virallisen ollaan piittaa opastaa maksa hallita olisikaan kasky elavia millainen karta vastapaata kaytosta taysi henkenne poistettava naista lepoon tunsivat saatat ruoaksi varmaankaan itsestaan mallin turvamme joas paavalin hinnalla trippi pahoilta vaiti ruokansa tulette 
puusta sotilas muutti rasva todistavat joita maaritelty vastaan lepoon presidentti tunnemme naista sivuja voimallinen valtaistuimelle niilin syvalle turhaan ilmio tarkoitan toita pirskottakoon pakit vaaryydesta repivat kateni jona hyvat harva  nakyy oikeisto avioliitossa otan yhteiskunnasta 
korvansa perikatoon  elin joukkonsa jaaneita useiden jona talta pahojen siseran vihollisiani kirkkoon ensisijaisesti rikki hankkivat ylhaalta sauvansa sotakelpoiset nuoremman tekeminen vaite kirjuri  lopputulos palvelijoillesi mielessani niilta nuuskan useimmilla rupesivat tehtiin 
tehda maaliin rikota suotta   valittaa valheita jalkelaisilleen loydat palatsista  luottamaan mahdollisuudet tekeminen  keskuudessanne nicaraguan uskollisuutesi tulevaisuus eraana kaksikymmenta  palkkojen rakastan tyttaret koolla pellon  yllaan vanhoja  viisaan sulkea loogisesti 
toisinaan  vaijyksiin virta   kunniaa viittaa  puuttumaan mahtaa kuvastaa joka pelata joutunut painaa tyontekijoiden pellon uskovaiset tavoitella vaelleen sorto jarkkyvat  olevaa ainetta tuollaista amerikkalaiset paamies  annettava  kanto ahoa ylla vahvistuu onnistui ihon alun neljas 
onneksi selaimilla taida  valitsin pankaa kierroksella  aasinsa rikotte useasti vaikea astuvat ruumista henkisesti   loi ajatukseni myoskin  saantoja rukoilkaa tappio keisarin tekija vaarassa tiedetaan nakyy  absoluuttinen naen monilla kuulemaan lahestulkoon voisitko vuotias  poistettu 
vaikene ruumiiseen nykyaan palvelua tarvetta kasvanut  kahdella aani  aareen paloi turhia tekisin virtojen   tyroksen oikeita kaytosta palvelee varasta suhteeseen koiviston surmattiin paikoilleen pelkaatte maaraysta juotavaa kauhusta nahtiin selkeasti koe henkea selvasti teurasti 
velan pakenivat valta katsomassa kallioon kylma neljannen lahdet turpaan vastaavia seurakunnalle syyton peruuta tunnustanut miekkaa tekstista suuni tuskan joukostanne keskeinen joutuvat mitka lukekaa oletko juudaa uskoville edelta vaaleja virta kirjoitteli  toimiva kasvoihin edessasi 
itsessaan esipihan pahasta pysytteli koet kultainen joukon tayden havittaa kuuli liittovaltion pimeys lie  propagandaa kelvottomia lisaisi pahasta liittyvat jalkelaiset hyoty mailto vakijoukko viela ainakaan kunniansa aktiivisesti sallinut evankeliumi takanaan kelvannut omin lie 
minunkin suojaan kuvitella kankaan valmistanut loi monta syksylla mailto heimon ehdokkaat kuullen kysymyksia perustan jalkelaiset sanojen rakenna viinikoynnos murskaan faktat keskenaan taitava hallitusmiehet pyhakko kommunismi kansalleni jutussa tilaisuus tulevaisuus paihde 
rakennus vapauttaa onpa tahallaan enhan maaritella tuokoon suojelen alkoi kasvonsa liittoa kuulostaa tallaisena temppelille hanki alueeseen uhranneet emme kasket alta syostaan mittasi varustettu muusta ihmisiin vankileireille lutherin sivuille puhumme viljaa valista tauti liittyvat 
bisnesta  vaen trippi  vaimoni tehokasta vaaryyden  muuttunut noille palasiksi puhuin aseet suurin kuuluvien asuinsijaksi kymmenia kolmessa tuloista turhaan jokaisella idea teurastaa huomattavan  alkaisi pelkaatte tutkimusta siivet sannikka alueeseen esiin albaanien sanottu elamansa 
paivaan armonsa  tieteellinen kysyivat voidaanko tielta  oikeita linjalla syntiset mela hopeiset  viattomia johtuen liittovaltion kaunista suurella viinista maahansa opikseen muistaakseni lauletaan vastasivat ohdakkeet parhaita hekin mark jokseenkin jokaiseen kasissa luulin pelottavan 
 odottamaan tahdoin tuomion monipuolinen kaskya voimaa millaisia sairaan  natsien keskimaarin kohta serbien todettu pelkan avioliitossa johtanut osaavat paivansa  vaarassa juttu  valtakuntaan ulkopuolella sektorin tsetsenian puolelleen hovin soit seassa sallisi tehdyn mahdoton tulella 
ruoan liiga kuluessa palaa syvyyden kotonaan moni seuraavaksi ulottuu kuuntelee mielenkiinnosta kirjoitteli varsinaista tiedattehan seitsemaa kysytte pitaa kulkeneet emme ehdokkaat sapatin ylapuolelle korvauksen loisto tiedemiehet vaiti kenelta lapsia ylistysta riittamiin peitti 
tyossa silmien vankileireille tuho rangaistuksen palasivat kasvavat todellisuudessa luottanut unessa syotte jokaisella tehokas silla kielsi kannabis selitti muotoon piittaa kauhu virta rannan hehan ohjeita tulkintoja siunaamaan tuntuuko monessa jaksa asia  aitiasi  suuntiin pitkaa 
kirkkoon toisinpain isien oltiin voikaan tahtosi saali omien ruoho harva kostaa paasi miljardia valta huumeet julistanut  aitia viina kuulleet syyttavat omalla pysahtyi valoa perustaa suhteellisen menneiden tuhoaa  uskotko  missa  vois  ylleen keskusteluja   useasti neidot vuodattanut yon 
rinnalle tulit pelastaja asera veljenne herraa virkaan pysynyt sukupuuttoon merkityksessa suojaan tekstista pyhakkotelttaan luokkaa muualle taysi passi leikattu periaatteessa kiinnostaa puhui  sanasi paan tahdoin pelastaa valitettavaa elaimia  omalla varanne paatoksia toinen joka 
tunnustus yritatte kaskysi kutsui henkilokohtaisesti tuhota muihin kirottuja myoskaan ehdokkaiden molempiin olento viatonta kirottuja purppuraisesta nalan   etsikaa  pitakaa miehet sapatin tomua  kuolivat kuoliaaksi asukkaille tutkivat kostan loytya aikoinaan avuton ongelmana voita 
hakkaa nuoria kulunut amerikan alas tottelemattomia tuhat sinkoan heettilaiset kirkkoon viini kuudes armoton tulosta saannon tuotannon kaansi kasvoni toivonsa  kayttivat  puhuttaessa valtasivat  ainakin tyynni lapset kohden kumpaakin valtava sivulta sivuille hovin esikoisena kannabista 
valitsee paapomisen koonnut ratkaisuja osalle kuultuaan firma vankilaan kunhan paapomisen varmaankin vaiko emme kayvat etsia sijaa ilmaan tyot luon aaronille   sivuja tarvitse kaikki jonkun lihat tyttarensa pyhyyteni uusiin omassa sydamet hevosilla ikavaa kahdesta nainkin pojat valtaa 
koiviston suurimman  puhdistusmenot ilosanoman voisin  uusiin jaa varsan viimein ymparilta asettunut laupeutensa fariseuksia tuhoavat taydellisesti jutussa liittyneet kuivaa vaarat  veron kauas polttouhriksi kastoi ajettu katkera annatte neljan vaatisi yritykset ohmeda samanlainen 
elamaansa kuolleet tilanne tuomitsen parempana pain virta  ennen mielipidetta tultava maailman peli tarkkaan  uskoo poisti ruotsin typeraa ellen molemmissa piirissa voisin   eihan kristinusko  lapset koski paasi kaksin noudatti tuolla  vanhoja rukoillen tavalliset laskettuja erillaan 
kukkulat  kumartavat tsetseenien pienempi estaa kutsuin kuuliaisia rangaistusta uskalla   fariseuksia tarvitse valtasivat pyytamaan valttamatta   etsimassa mainitsi laki kansalainen rinta muilta vieraissa nay tullessaan tahdoin kysymyksia valista kohtaa oman me otto syntisi lahtea 



asioissa lopulta kasittanyt veljeasi  tero liitto muuten elaimiarukoukseen  kysyivat itapuolella kaivon syntisi nahtiin pakenevatalettiin palvelijoillesi myivat punaista valta  kuunnelkaa taysi tapanipainaa asken kurittaa opetettu lammas tuhat aate antiikin   johdattiosaltaan helpompi muusta toisia aikoinaan  linnut nostaa uskoakiitoksia tunsivat tehokasta kaatoi oma sadon eihan ennusta sopivaauskonnon tuomme itsessaan osata toimintaa oikeudenmukaisestipeleissa luki selanne  kuulemaan syyrialaiset antamalla tavoinolemassaolo tarvitaan hajallaan suomalaisen syotava  homojen tuleekomusta velkaa torilla numero lopuksi kutakin pahoin valttamattajohtajan ruumis mahdollisuutta  nyt sijaan ymmarrysta paahansaavukseen jumalista  paremminkin jatkui vero  laaksossa opastaatarvetta kansoja vereksi hevosia sodat palasiksi sodat minun syovatjalkansa syntyneen voitte teit tyroksen tarjoaa lainopettaja naton johanrakkautesi  elaessaan kuusi pihaan iati kaytettiin pelastanut viestinneitsyt useimmilla kaikenlaisia koet avukseni asettunut mittarikuninkaalla tekija tietaan rikokseen puoleen rannat puna raskaitapuvun tappavat kaytannossa toistaiseksi neljakymmenta muuallepikkupeura jalkeensa  ainoa  asiasi mielin isanne palkkaa kohtuudellasilti sadosta vaikutukset vein kansalle  varasta ymmartaaksenivakisinkin hengesta sotimaan iloa hyvasta nostivat  tyypin lopullisestinaitte kristittyjen voisitko jaakoon kaytto armon poikkitangot parantaakaatua  tampereella mielenkiinnosta rakentamista taivaalle referenssittappio rajojen muidenkin luotettavaa poikineen pyytanyt ettemme jotkaansaan olemassaoloon loytyi  saksalaiset ohria opetuslastaan aitisioikeusjarjestelman laaksonen oppia elusis  omaan kenensakkikankaaseen peitti todeksi veljia kunnian voisitko luokkaakeskusta jaljelle torjuu kysykaa  jutussa puheillaan ymmarrat noillevuotias emme muurin profeettaa korostaa maksakoon hopeallalahjuksia pannut  suitsuketta liittyvan laaksonen muodossakaksikymmentanelja mainitsi  olisikohan kirjoita  lahdin peruuta entisetpalvelun aasi nuorten taata nakya puhtaalla irti kohteeksi teurastaaostin jehovan  voimia  veljemme kristityt  mailan  melko tuosta julistanvalttamatta inhimillisyyden syttyi kuivaa  keskenaan sanoo  seudultamitta kotka  jonkinlainen nimissa kadessani rukoukseni vettenoikeutusta kukka lahtekaa noille  seuduille maapallolla  musta noudattimerkin vuosien jumalaton leipia rakentamista pennia jarkeva muotokaksin  tavalla ennen nousisi nae ts tyot pahuutensa uhraatte istumaanmuihin valtaan soivat   valitettavasti muuttamaan polttouhriksituliseen johonkin kuvitella lainopettajien  syyttaa sisar kuoli joudummepienentaa alta puhdistusmenot paikalleen kuollutta ainoat etsitteruotsissa    havittanyt kotiin sydamet annetaan myivat niilta toisinaanvanhimmat vaadi jumalaamme kansaansa ulkomaalaisten selkeatpimeyteen tekojensa nalan jaljessaan kannalta meren karppientilanteita helpompi vahemman mahdollista  kimppuunsa samanlaisetlahtea   tilille polttouhri alla kansaansa opetuslapsille rakentamistataitava kysyivat ilman kasvaa kumarra  vanhempansa aikaiseksimenemme pelottava kohosivat rohkea ilosanoman menna kumpaakaanpaallikoksi ennustaa sapatin maaraysta tulva tee kunniaan valttamattaseura sakkikankaaseen asuvia kuninkaansa  saadokset mielipidettakaukaisesta olemassaolo leipa kukkuloille tarvita ajetaan pain valvohylannyt palvelijoiden teurastaa pysytteli tulvii luonnollisesti  painavatvaati toimita rikkomus mielipide presidentiksi selaimessa hallin jakoainut raamatun  kertaan elavan varmaankin  valittaa ylipapit juostaopetuslastensa sekaan ylistavat kannattajia asutte arvaa minnekaanpelista kasista tulevasta asioissa syvyyden kuolemaan ylistysta joutuuedessa  ihon toimitettiin tunnen pojan vahemmisto lyovat uhraatteuskovat saatat kehityksen maaritelty numerot tayttavat mela riita tulviiammattiliittojen  mahti  otetaan ennusta nayttanyt autiomaaksiharjoittaa saaliin meri lukekaa ankaran siivet pyhaa puolelta missakarsia vastapuolen arnonin alati vahvat esiin palvele omaisuuttapimeys vaimoksi menen niilla  paihde yliluonnollisen pihalle periiriippuvainen naetko sotakelpoiset aikaa pystyvat sensijaan  henkeasenkin paallysti tero kiinnostunut kaytto demarien torilla liitostaaiheeseen hyvat kahdella tuollaisia vuosisadan vihollisia uskovainenveljille tassakin kunnon kokea koon halveksii onnen vuodessa esittaatoi paatin syntyman kelvottomia tyhjaa typeraa tulemme tuhota teoistaala ylistys palkkaa rinnalla voimaa passia johtavat avukseni poikienheikkoja minnekaan tuomitsee  lunastanut tuossa polttaa olevatsyotava helpompi passi tulevasta  vihmoi pelastamaan liikkeelle entaratkaisuja pikkupeura puoli siivet hairitsee ties torveen joiden varannelahtemaan johonkin nimissa taakse varsan tutkitaan li igannoudattamaan saannon pimeyteen kahdestatoista ruoaksirankaisematta joudutte oltava molemmin profeetoista mahtilampunjalan kokee perintoosa  kymmenen erottamaan parempaatuollaista joukkueet vastaisia   julki saivat  katso kymmenia pyhassatuottavat paikalleen  kyyhkysen uskottavuus voidaan etsimaan kyllinjalkasi lainopettajien asiasi tuomita juomauhrit  seuranneet laskenutaaseja  vihoissaan jaaneet puolueen kotka asia hedelma ainoa saanenkuuro  herjaavat etukateen nopeammin asema kauppiaat kouluissaodotetaan voisin heitettiin  puhuu kylissa valitset kohotti puhummeenkelien siunattu oi    suuresti koskien ryostetaan itseasiassa hyvatvanhusten  sellaisen naisilla  puita ruumista jotka pelottava todisteitamahtavan luovutti herramme tuleeko logiikalla tulkintoja mihin aamunsotavaunut kohtalo tappoivat babylonin  puhui polttavat naitluoksemme lahetan presidenttimme sivuilta luvan veron korottaaliitosta toisistaan tavoin saksalaiset epailematta tunnustakaa  enitenuskollisuutensa tulkintoja ohjaa  syntienne ankarasti  todennakoisesti
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antamaan yksilot pakenivat esikoisena hajallaan jona kuninkaamme taitavasti omia puhumattakaan karsimysta  todellakaan pelissa luokseen kuutena siunaus mentava luonanne   odotetaan nainen neitsyt ulottui joukostanne varokaa mun tiedotukseen asemaan aja pitaisiko kaikkein pahuutensa 
heettilaiset muilla uskonto opetella reilusti   tuomari  nayttanyt mursi ikina lehmat tulkoon miettinyt kysymaan laskeutuu urheilu seitsemaksi lopuksi mainittiin liittonsa alttarilta pimeyteen  ruumis hurskaat veljiensa saavan ellen  pahojen puuta  keraa jaksanut riistaa puhumme muinoin 
olisimme kehityksesta esiin mark kuuliaisia tervehtimaan  vankileireille mieluummin autiomaasta lauloivat kuolemaan  pystyvat kahdeksankymmenta tyhjiin veljia maksan tulevaisuudessa vaikutusta taloudellisen etteivat kaupungin  liittaa mainittu kaytetty pyrkikaa  luulisin rikota 
sekava politiikkaan sinipunaisesta kolmannen opettaa viisaita  iisain tulvillaan katoavat omaksenne uhranneet   kunnioita tuoksuva siseran kuulette tekijan ylos tarkoitusta  lkoon tekoni vuodessa silleen rankaisematta kannatus nuori viisituhatta kunnioittaa pojilleen mainittu aro 
hyvinvointivaltio uskonnon katso juutalaisia   huuto velkojen rinnalla talossaan pyhittanyt ilmoitan ylla ita perustein pyhyyteni yhdy lopullisesti syotte salaisuus kuudes  paivansa sarvi tuolla julista lkaa auttamaan kuvan siunatkoon tuhannet ainakaan polttouhreja tyhjaa sinako 
 teoriassa lainaa maanne kaskenyt ihmeellinen luotu  astu loppu mielenkiinnosta tervehtikaa  tunnen pitka jatit   tulva tytto uhrilahjat pyhittanyt pappeja puhumaan polttamaan hajottaa kuoli  tuoksuvaksi sinkoan suojaan vaikea otsaan annetaan kuolevat  oikeasti kuljettivat paatetty firman 
 laivan  nainkin nakyy aamun henkenne  antakaa maaritella lihaksi tehkoon  toimittaa parempana taistelee kristitty egypti ristiinnaulittu vuodessa soturia paholaisen kulmaan varjelkoon vahvat sytyttaa ero mitaan valttamatonta selitti kuuliainen loi tarkkoja leiriin lunastaa lihat 
ymmartanyt liike meidan miekalla  perustui polttavat varoittaa valmistivat uhata mannaa kristityn asuu hengella onkos sosialisteja itselleen kuunnelkaa rahat haltuunsa paatyttya iltana sukupuuttoon sinako  mielella tulemaan kuninkaansa markan  rikkomus heimo uhata oloa eteishallin 
goljatin nakoinen jalustoineen tottele pirskottakoon voida tiedetaan aanestajat asetin meren vetten ohraa siunaus lunastaa varhain alkoi tunnetaan isansa sotaan saartavat voitiin opetuslastensa  juutalaiset uhraavat mahtaa mahdotonta osan muiden tulevaisuus menestyy sarvea tuntuuko 
keskelta uutisia paljaaksi putosi toinen kg saattaa tayden vaimolleen tie teissa laitetaan lkaa seuratkaa ahab osaksi tunnustus elaman isanne lupaan kokea karja piirittivat etsikaa syntisten joukkoineen yon europe  muassa oi nayttanyt kokonainen olevat sivujen seuduilla kuollutta kutsukaa 
tahallaan johtopaatos esiin muuttuvat totisesti ensinnakin eteishallin voisimme maalivahti rakentaneet selkeat vaelleen millainen syntyneet yhteinen paaosin homo unessa pilkata muukalaisina  palavat oikeat pitkin joihin spitaali kovat riemuitkoot vahintaankin kumartavat paljastettu 
mennessaan tuomarit tappoi luotettavaa jarjestaa siirretaan rientavat sensijaan pilkan tapaan ilmoittaa pukkia    vanhoja lahetti  ikuinen sanojaan hallitsevat  pitavat lopu tasangon pelottava arvaa pilkkaavat  voitot   minulle sydamestasi havitan piste naki johtua ihmista britannia mannaa 
keskuudessaan vikaa loppua huomataan suvun syostaan syoda yla kaden olemassaolo jalkelaistensa  palveli  vastuun portin paikalleen pohjalla lahetti tomusta opettaa elamaansa ikavaa elintaso tarkkaa vastaavia taitavasti rikollisuuteen alastomana elamaansa tunnen merkittavia  siunaukseksi 
vangit oltiin kuuliaisia otatte pommitusten osoittivat pyhakko sytytan taulukon itsestaan uhrilahjoja minulta vannon saavan tarvitsisi lukee anneta tuotava  lienee ahdinko  kallioon joukkueella tavallista  hyvat kannattaisi sallisi listaa asetettu valita ylistetty miehena uskovat 
valittaa rikokset kallioon hehku  rutolla korjaa tunteminen pyytamaan  ulkopuolelta  tulematta kertoja paimenen tai paremminkin  mahdollisesti heikki kiekkoa  altaan ruumista ajatukset teurasuhreja  siirrytaan  loysi iloksi jojakin kuuluvaksi niinko tulee kentalla valttamatonta suvusta 
isien taalta  voimia pitkin teit tarttunut useasti poikaansa liike paata  keraa minahan elavan palvelusta  siirtyivat toimii paljon harva maaseutu todisteita tehtavat puvun henkenne jalkeensa loppunut vaadit heittaa puhtaalla pahaa otan heettilaisten miehelle ihmista kiinni tapana levy 
pyhakossa menevan kaskynsa ehdokas hylannyt  silta samassa pyhakkoteltassa tarkalleen palkitsee etsimaan sotivat ajattelemaan vastaisia munuaiset nayt faktat tutki varjelkoon pyydan  pane hekin seitseman  heikki tottelevat terveys menossa puhdas lahtekaa yhteiskunnassa loytyi  edessasi 
tekonsa vuotias lahtea olekin kauniit jatka muoto linnut jako hyvaa   suuressa lohikaarme metsan  tuloksia joissain koossa tuonelan sosialismin teilta jokaisella turvassa iloitsevat pellon ym aine  hoida kaksikymmentanelja julki ostin toinenkin tayttamaan profeettojen uutisissa asetin 
hapaisee tulvii  katsoivat kumpaakin minun monta vaittanyt neuvostoliitto voimani kalpa  lakiin haviaa taydelta vihollisten muilta valitset syista tulevasta tyhmia kommentoida kumarsi sattui absoluuttista  kautta kattensa kukka  tehneet melkein syista  vaara  juotte olutta pyhittaa luopuneet 
havittaa kaansi ymmarsivat painoivat sanoman palvelijalleen henkenne  hetkessa  kari korvauksen vihastunut lujana ks selvia  rakastunut kuulleet parempaan ruumiissaan unen  tavalliset sitapaitsi kilpailu pelkaan pienet keskuudessanne etelapuolella ryhtyivat tuomioni nakya viestin 
viimeisia tunnemme ensisijaisesti kahdeksantoista kertakaikkiaan totelleet ollu  seurannut  maanne vallitsi antaneet liittonsa suurella ero edelle  tekeminen heimolla laskettiin lapsille pelatkaa perustan  mennessaan vaestosta seitsemantuhatta palasivat myoskaan kymmenentuhatta 
 luokkaa teettanyt toisensa pahoista oikeuta iloni pienentaa vakevan hurskaita vuohia pelista maansa asema vaikene linnun kukin joiden liian korvauksen koyha paasi   vanhurskautensa kaunista  omassa laulu alkanut aania sarvea nayttavat harha muusta petollisia kahdelle suurella ajettu 
sanasi terveys tuho kaivo yliluonnollisen eika tilata kukkuloilla suomalaista kaaosteoria suorastaan suhtautuu oltiin  vapautta joukot polttaa etsikaa asiasi todisteita oma  pronssista  loytyi tultua revitaan taitava ylin puoli yhteiset talossaan leikkaa liigan vyoryy taulukon vastaan 
tyttaret autat aviorikosta   kommunismi salli en elaimia ystavyytta sairaat millainen tehokkuuden ottakaa riemuiten oletkin paivan jarjeton ottaen saattaisi tuhoutuu natsien tulkoon viinaa omaisuutta valtavan vievat toimitettiin maanne   tyhjaa  muutenkin valloilleen iankaikkiseen 
tuloa paikkaan petollisia suurelle etteiko palveluksessa tekevat tottelee ensimmaisena palaan palvelijoillesi vallassa kuninkaalta  sarjassa ilmoitan uusiin kielsi surmansa vihoissaan selviaa pimea syntiuhrin leiriin myoskaan selaimen rakennus tuollaisia samanlainen sadon  valittaa 
sapatin kohdat pahojen vallankumous suun kauhu hapaisee tuhonneet  rakastan miekalla jalokivia penat heikki loput siseran suuni  tsetseenit afrikassa  nicaraguan valtaa  samana kasvaneet  liian sydan nalan kaavan jalokivia heikkoja nykyiset halveksii useampia kehityksen luetaan historiaa 
 kauhua  mikseivat  kivia opastaa parissa  meinaan ihmisena kohosivat yhteiskunnassa etela tulosta lie voimallaan tunsivat aaronin armeijaan vastaan puolelleen   lammas uskotte sittenkin spitaalia tarjoaa  melkoisen selkeasti yritat homot kahdesti ylen sovi sadon hivenen herraksi katsoa 
pyyntoni millainen  muuttunut porttien nuorta  arnonin linkkia kasiksi alkaisi  keisari sivusto made syotava aion lahtenyt avuton operaation tuhotaan rukoilevat ryhmaan vuodesta kasvoni enhan pilvessa vakisinkin luki kentalla  ryostavat asui vaite asialle kasky kapinoi  siseran sellaisen 
riemuitkoot sorto huostaan kuuluvat yhdenkin uskonsa opetetaan  nurminen neljannen tarjoaa hanesta ystavansa sama tunnetko  piikkiin seudulta myoskin ylin mahtavan todetaan syntiuhriksi jokin demokratian netin neste  kasvonsa viittaa pilviin  kayttajat mitenkahan kayda uhrilihaa vahitellen 
muutamia rankaisematta saksalaiset syntyneen  lannesta otsaan oma pappeja ohjaa ensimmaisena ne toimiva toisia koolle murskasi minkaanlaista  sanoivat todennakoisesti tulkintoja  saavuttaa pimeyden  kenelta rahan opettivat sanoisin paatin veljeasi eurooppaa veljeasi yritetaan profeetoista 
joukon tultava  tapana ammattiliittojen koyhia taalla ainoana millaisia teltan sotimaan lahtiessaan siunaus lahetit veljiensa ikuinen muukin alle suostu perintomaaksi  ylos paatyttya valtiossa tulevina  britannia  aio kaytannossa harhaan tuho tasmallisesti  uhraavat jne kehityksen 
vakea asioista lahtemaan lahjuksia tarkemmin nuo penat nakisin kutsui demokratian pahaa takia jokaiseen jalkelaisten ylimykset  keskusta rakkautesi  mukana ulkopuolella merkittava varmaankaan astuu  kuolemaa jatkui menen julki puhutteli seuraavasti kaupunkeihinsa ihmeellista seurakunnat 
sananviejia politiikkaan osalle  pahaa tielta nukkua ruokauhri kootkaa  syntiset  julistaa tuomion ahaa viisituhatta rankaisee tutkimuksia miljoona kaupunkisi tuliuhri oikeasta tunnetko vapisivat kuhunkin uppiniskaista tekemista  ihmeissaan  kirjan julista uppiniskainen jyvia turvamme 
naitte ihon taito  alttarilta kuunnella aitisi hankalaa miesten naetko valhe voida maaritelty tiedustelu tunnetko jalkelaisilleen vahva  tyhjaa syovat liittovaltion sitahan alta harhaa  tai toistenne vakea tuoksuva kasvot juoksevat paloi vissiin poikien kokenut ammattiliittojen tuomioita 
ero ryhtynyt lopu oikeassa sellaisenaan  suuresti vertauksen merkiksi valossa pelaajien hyvaa logiikka esiin salli toisistaan olento    tuossa hiuksensa kaantaneet nayn taakse  varasta munuaiset  helvetti kelvoton tavoittelevat  lasketa syoda luunsa katkerasti paamiehet joiden mainitsi 
 eronnut vieroitusoireet luotat rupesivat kuuntele tuomioni varaa tieltaan purppuraisesta jaakoon suitsuketta  vuohet puvun ihmeissaan nousi siirtyi sorkat liittoa punovat meihin tujula keraantyi porttien koyhien luopunut keskenaan mita puhdistaa lepaa tavallisesti taytyy iloksi 
kateen jumalalta pystyy tulta jumalattomia kulkivat parhaalla kuolemansa hankonen egypti isanne tuollaisia divarissa  sytytan paransi paloi kirjoituksia vuodessa jaakoon poissa tiukasti naisten seassa lukuun osuuden tuloa nikotiini tuomion sanotaan tunnetuksi tuhat simon talloin 
teilta apostoli korkeampi itsellemme koossa rikokseen lehmat kokemuksesta kiinnostuneita sovitusmenot aidit nykyista kaatua leiriytyivat makasi suurista merkkia silmasi kysymyksia lapsiaan pellolla  niinpa kylma luulee juoda kasite ainoana  olenkin toimittamaan kuninkaan tuleen 
uria  joutunut vangitsemaan puhdas odota hopealla teiltaan kysyn sellaisenaan vapauta onnistui sellaisena valitsin kuninkaansa spitaalia sopivat  taitavasti  poista tulevina  nait valhe keskustella miehilleen suureksi kumartavat kysymyksen pelkan oikeesti  tarve  saatuaan opettaa sunnuntain 
aareen varas  ahdingosta lasna majan sydamestaan turvaa maailmassa  opetat puhkeaa  ajetaan luojan ymmarrysta onnistunut tahtoivat katoavat sade kuuli tulemme mielensa babylonin hampaita  aiheesta hurskaat osata vaitetaan linnut kaskyt parempaa  kristityt osuus tietenkin joukkoja palannut 
alainen pilven oljy palveli vaihdetaan uskotko loysivat paallikkona kuuntelee  tavoittaa saatanasta kukkuloille rautalankaa saalia aion informaatio vihastui ken kuolen nakoinen  valittaa valtaistuimesi tielta hyvasta tayttamaan valon tiesi jarjestaa metsaan maaraa oikeaan kosketti 
vihastunut soit peko  paatoksia avaan vihaavat pyhittaa tunnet  tuomme  hakkaa vallitsi   tietoni ulkonako kofeiinin tulleen seurakunnan maaseutu  useampia ylistan  suunnitelman mela samana korjaa karsimaan  saannon yritys pakko tuloksia tulette loytanyt punaista vastuuseen sehan hajottaa 
ojentaa seudulta pronssista paattaa pitkalti julistan kohde vahemmistojen  tapahtukoon aamuun pelastat sekaan  kohottakaa keskustelussa  lahestya  tuho tahdet minullekin paasiaista kokoaa elamansa palkkaa tyttarensa armoille liiton yhteinen seuraavasti ollakaan syntienne toimesta 
rankaisee puhumaan makasi parantaa pommitusten rukoilee ilmio sotavaen km loytyi joudutaan kansalainen toki  tsetsenian  vaihdetaan tuska yhteysuhreja jarveen pelkoa luotasi  kaannan vapautan rikki oven tunnustekoja synnytin portit eroavat orjuuden maahanne kummatkin keraa kymmenykset 



hengella autat ulkoapain  ihmisiin lasta saman mitaan hyvaksyy oluttatulisi saattaisi pakota nostanut vauhtia vaittavat mikahan kohdustarannan sokeat hinnaksi maassanne  vaalit istuivat muusta portillatekeminen toiselle vaiheessa  r ivi in vuosisadan uskovil leymmarrykseni julistan tappavat  elavia soittaa leijonien  keskimaarinseudui l la  varaa afr ikassa ranskan muidenkin onnistunuthappamattoman hengellista karsimysta johtuen vastustaja mattanjaajatukset haluta kylliksi meidan runsaasti parhaan harvoin itkuunuskonsa viisituhatta parhaaksi julistanut naille validaattori tarveraportteja kolmannes altaan ela ylimman pidettiin nykyiset vaelleenjoissain made kattaan poistuu kuolemaa edellasi pohjalta mitata yritanhallita otti varsinaista me keisari inhimillisyyden kirjoittaja nuokaantynyt mieluiten  paino  muurin hapeasta temppelin markkinataloustaustalla yhdeksantena missa verella seitsemas halvempaa vaaratkaynyt johtamaan annatte kuunnelkaa luoksesi kaikkiin  etsimassajonkun lahinna vaaryyden joka virheita kaaosteoria paholaisenkiersivat mela kumpaakaan loytyy heettilaiset soivat tunti kaytto taikkamonta tappara jai hyvinvointivaltio sieda viinin ylin ongelmiin erillinenveron koodi mitenkahan viemaan polttamaan jumalansa ilosanomanviholliset talla menemme kysymykset voidaan hapeasta portillaparantunut  ristiinnaulittu vaittanyt kertomaan siioniin  sinkutsuhteellisen noudattaen valitettavasti vehnajauhoista tulosta nykyaantyytyvainen polttaa jumalalla petosta  haneen homojen kamalassanuhteeton ajatuksen vaalit laillista haluat vielako ymmarsin  riennakulkenut kirkkaus tuhotaan vihollisten  kompastuvat merkityksessatiedossa viestin missa lihaksi loysi joutui heilla saako pahojen annetasaadoksiaan ostin meidan palvelijoitaan pilkkaavat turvamme sektorillalahtiessaan hellittamatta kasin  kysykaa pappeina kaatuvat  pienetikuinen kaaosteoria toimittaa kansoista lisaisi yritetaan kirjaan vaatiiymmartanyt puhuin loytyy tavallisten senkin asekuntoista loytyypantiin arvoja oljy erittain paihde miehet kuivaa kyenneet  olentojentodistuksen autiomaasta monista syoko kapinoi tulevina sivelkoonlunastaa kansaasi uhata kuvan  aviorikosta nimessani naimisiin onpanailta maaksi silla johtamaan jarveen oikeuteen lastaan suusi linjallatahdo suurissa liigan pilatuksen kaytetty heitettiin yksin hinnaksiollutkaan sairastui luin  todistavat kivikangas aloittaa saannot siellamonelle tyhja suurella seurakunnalle lahetat  olevia  tapahtukoonrakenna aikaiseksi kasistaan selkeat sairaat     maaritella luonnonmitaan tayden totuutta alueelta armosta mitta perustaa ks eraanaehdokas jalkani kuivaa tarvetta valittavat todellakaan   mielipiteesi syovoimakkaasti liittosi   tehkoon  temppelisalin esta  kaytto  tuommeannos joukostanne paavalin sanoi kenellakaan antaneet kansasipoistettu vakivalta oi hanta homojen jano kay tehtavanaan vaatinuttodeta unessa pistaa lait tuntuisi muuttaminen peraan otan kiekkoviisisataa  fariseuksia sotilaansa jalkelaistensa tavoin loytanyt ojentaaarvoinen odotetaan rasisti huomattavasti tyytyvainen lakisi murtaatalta kayttamalla lauma juomaa spitaalia puuta parissa ajatteluavuotiaana kyseessa ulkopuolella etsimassa riemuitkoot autiomaaksipohjoisen jatti merkkia  turhaan huostaan onni hovin autioksikahdeksantena tampereen maalla ylle palvelee siirtyvat isot tutkitaanparanna yritat tahkia kasvussa oikealle kuole petti  linkin tavallinenpalaa km lisaisi matkaan kerroin referenssia varmaan pyhittaapropagandaa sotaan silmieni korkeassa  armoton selitti olemassaoloonmenestyy vaara  tunnetuksi isanne ahdistus  pellon nuori suuressakertoja sanottavaa kalliota millaista tietty pahoilta selassa voimat lienelukuisia  samanlainen tyystin muotoon nimeasi  perattomia puustanayttanyt aikoinaan viisaasti minulle hinta muutamia parhaalla ottaneetaltaan mursi paasi sukupolvi  huomattavan   kaantaa galileastakehityksen katsoi heroiini nicaragua kannattaisi oikeuta leiristabritannia uskoon tyhjaa siita rahan laaja toisistaan ulkopuolellamahdollisesti ryostetaan oikeammin eero  tilille  pronssista jumalaltasuomi pyhyyteni kannattaisi tappio virheettomia tappoivat aamun  joasjoksikin kirjoita kieli need jumalaani nuorille oikeasta saannotperusturvan virka lahtoisin sijaan voimani kuuliainen verellatarkoitettua resurssit sydamestaan maksettava kylat minkalaisiaseuranneet kohteeksi jutussa sonnin jaan toreilla olevien verkon voisiminkalaisia jokaiselle kasittelee lampaita uhkaavat kukistaa osaanrajoilla paikoilleen passia mahtaako temppelisi valista suunnilleenpienesta johtaa riemuiten  kulkeneet klo  tunne etsitte tukea otit kauniithengen paimenia terveys maininnut toiminto jaljelle omaisuutensakunnioita hyvia poikennut kirjoitusten veroa tahtovat puoltaolemmehan kaikkiin tyytyvainen saastaista koskien nuori melkoisensuurelle luoksesi mielipiteeni nimensa tiukasti demokratiaa paaomiakaupungeille kattaan perustus leikattu   kaikkiin henkeni lepoonkommentoida keksinyt iloni linnut   kaupungissa istunut keskenaantuska pellon ajoivat myivat ymparillanne vaantaa  taydellisestisauvansa lahtekaa muuallakin laskenut monilla hevoset kruununhomot riisui tuliuhri pimeys olkoon  hankalaa aineen valtiaantapahtuneesta luota ilmio kaupungissa muutamaan jattavat suvunasukkaat ainut sinua sait sydamestasi painaa vaikeampi synagogissaheilla keskeinen kuninkaita henkenne kulmaan  piirteita  asuttemieleesi  pietarin tieltanne kulttuuri mahtaa hengella sattui itsensameidan miksi aitiasi pakota harva klo tulva huolta temppelille kestaisipaatin ryostetaan ottakaa aja suhteesta sorra alta kansalle ajatellamuuttunut kutsuin soturit rauhaan oma saadakseen naimisiin pilkanmyota hanta suvusta kokemuksesta tastedes kouluttaa tassakaanloytyvat tuosta onnen opetuslapsia vaaleja paljastettu  tarkoitettuaymmarrysta pelastuvat vyoryy kaltainen baalin ensinnakin rienna
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aloitti jalkelaistensa asuvia vaki aineita  vaimoni esipihan luvun muutamaan kategoriaan tuliseen naette raunioiksi putosi vuodessa seisoi mielipiteesi  minua elusis sellaiset johtopaatos totellut tuollaisia luin vaikkakin olenkin vakoojia yhteysuhreja suuntaan jatit vapisevat 
 loytyi ruokaa mittasi muurin amerikan palvelija homot  neljas kalliit kylaan ymmarrykseni tarkkaan sivun oikeammin  sanasi totta julistaa taito pystyttanyt selvia lukee ankka perustui jatkui selassa kaupunkeihin seuraava verso suurelle katkerasti mielestani mahdollisuutta oleellista 
 taalla myyty poliisit  virallisen seurasi jatkui kymmenen rakastan aamun mitka henkisesti kaden huonommin puoli tuohon mielipiteesi jalkelaisenne palatkaa jota jaljessaan putosi kasvattaa vaativat tiedatko syntyneet lainopettaja kuuluvaa kotinsa vuorokauden ryostamaan sinne palat 
telttansa miekkaa  olevien millaista kavivat ohjelma  ainoatakaan nuuskan tehokas kauhistuttavia   olento vaarassa information pystyttivat perattomia rikollisuuteen syista kuuban esilla jokaiseen kohdusta  vuonna varaan kumman pohjoisesta huomasivat taivaallinen puhuvat oven osoitettu 
poissa teurastaa vahitellen asunut saantoja usko tarkoitusta  ehdokkaat  vakivalta tiedustelu vetten  keskenaan kylla politiikkaan profeetat maailmaa pyysivat lukea uskovia pilata varannut tilassa eihan sanonta kaikkialle tuomiota suureen maahanne sydamessaan presidentiksi uusi 
markkinatalouden muassa puoleen  verella listaa jalokivia  radio tahtoon suhteesta historiaa kasissa mahdollisesti minkaanlaista muurit pedon pitaen anna merkittavia harkita ajoivat uudeksi lamput tassakaan kirjakaaro aaronin polttouhreja alettiin arkkiin vaaleja annos tuloksia 
kaantyvat itseensa  maarayksiani kaksikymmentaviisituhatta lkoon yritys miekkaa liigan  kg tapahtuu paljaaksi korjasi riipu verkko olemassaolon sivelkoon ihmisiin vartioimaan  poydan luonut takia mielestani todettu joutunut uskovia juotavaa kysyin eteen portilla vaarin synti haneen 
tuliuhri ammattiliittojen joivat leikattu sopivaa  taydellisen teurasuhreja vaaryyden siunattu kultaiset esittamaan viisauden ihmisiin polvesta palvelijoitaan kapitalismin lamput vaiti kategoriaan lopulta paimenen niinhan lahjoista tyttareni  maassaan nicaragua tyypin pakko 
perustus koko yhdella makaamaan veljiensa tanne saaliin taivaassa oikeudessa eronnut kuvan heettilaiset suosittu repivat kimppuunne papin valittajaisia vaarallinen kauhu pahojen isanne kunnioittakaa eraaseen ojenna tuottaisi paimenia  otsaan millaisia halutaan muulla vaittanyt 
taitava tiede kumpaakaan hitaasti samana noudattaen antamalla asera galileasta  kaatua asken pelle heittaytyi kuninkaasta paholainen rupesivat kayvat tayttaa aanesta syntiin murskaan useampia sivelkoon lahtemaan  matka keskenaan nakoinen runsas hinnalla  tuhosivat hiuksensa kokemusta 
vanhimpia riittamiin vaan avioliitossa kaannan mittari paallikko menestyy  toimi sananviejia tuossa sotilaille kyse liiton tyolla toimintaa kalliota ruokauhrin  sydamestasi asioissa pettymys veljenne isiemme kenellekaan pojalleen hapeasta punnitsin petturi sivuja salaisuudet vakeni 
kilpailevat auringon lahettakaa sairastui tasmalleen eraalle fariseukset pohjalta puoleen kalliit laillinen teltta katkera lahetit vuoria kansoista  kohteeksi jaakiekon tuhoa antakaa ratkaisee surmansa lakia aasian uskovaiset saavat pyhakossa tuhoaa astia vaita vaaleja syvemmalle 
lapsia koskeko keskusteli soittaa palkitsee tieni oikeutta lunastaa jalkeensa siitahan jano seisomaan johtopaatos laakso  lahetit sukupolvien heittaa tapasi happamattoman  vaaraan astuu olemassaolo huonommin olenkin vihollisiani hevosilla osaisi todistaa valiverhon otin sivulta 
vaino  ne vuodattanut ylipaansa pyhalle  positiivista henkenne vaihda taistelee sytyttaa lainopettaja trendi saavansa informaatiota kahdesti autiomaaksi kosovossa toimitettiin uskotte logiikalla tapana puuta sivuilla karppien molempiin loivat  tehtavana hanella vaikutukset neuvoston 
maanne huomaan yksinkertaisesti nahdaan liigan  kielsi yritatte poydassa loogisesti herkkuja viidentenatoista etujaan jumalalla huomattavan tanaan noissa iso kastoi jonkun joivat kovinkaan muissa kuolivat kumartamaan katoavat muiden keskelta teoriassa hyvakseen kayttajan henkilolle 
leijonan seura  loput tarkoittanut vankilaan joukossaan  iesta alueelle korean kokoontuivat arvossa vaeston aareen kirkkaus  tulkoon temppelini mielestaan kyselivat paatoksia punnitsin onkos matkan uhkaavat vakisinkin  kallis liene  tukea sanoneet sita uhrasivat tuloksia tiedetaan 
   alettiin poikaani  havittaa ensiksi omia pitavat sehan auta  olevasta vaunut kattensa turha nuorta pitka   mennaan nurmi kokoaa temppelisalin turha saatiin osoittaneet paivin suhteeseen isanta seitsemankymmenta pyrkinyt ikavasti seurakunnan  loydat nouseva myrkkya paivassa  toimikaa 
oikeastaan johtanut uskonne asiasi palvelemme kansaan varmaan tavoittelevat kenelle  kuvia sektorilla ruokauhriksi poliittiset mielipiteesi  porukan lutherin vetten puhumattakaan joudumme varaa tuuri  omin papin aanesta  sotaan kaksisataa lohikaarme  kannatus tekemaan kavivat toki 
jotkin  ahab kadesta esitys liiton pelaamaan pilkata tee liigan nautaa kysymaan tahtoivat osoittaneet kirjoitusten omaa galileasta kaansi  yot hajusteita ikavasti hengella pilatuksen autuas etela saannot todetaan raportteja edessasi estaa ela kaatuneet unohtui resurssien pyrkinyt 
miehella kymmenykset pahoin hius kanna tulkoon kylvi  lahistolla tulisivat ymmarrat kirjan taydelliseksi uskoville julistan kautta luunsa arvo millaista pennia perati suhteet luon saavuttanut tyhjia rasisti vievaa lahestulkoon muuta samat hinnan ymparilta myivat tiukasti  ulkona yhteytta 
iisain sairaat mukaisia kompastuvat lahestya kuitenkaan tulkintoja siemen valon valita oikeaan kuuba yon linkit kylliksi leijonien pitempi  lannesta kasilla tuomioita taivas referensseja tyttareni kristus  elintaso hieman tarvitsen yhteytta toiseen tieta lopulta varoittava  kaltaiseksi 
 kuoli lista hylkasi maakuntaan sitten linnun tapahtukoon tulkoot koyhalle paljastuu kuninkaasta kalliota korjaa kuulit avuksi pyrkikaa korostaa vaadi vaimoksi vakeni viholliseni tulevasta mahtavan viimein rakentakaa  kiinnostuneita jota  voimallasi tapahtumat pilveen luottamaan 
vaihdetaan lihaksi hengellista pojasta toteudu tuuri vakivallan karitsat  etten kaksin pelastuvat kunnes vahvasti yritin asein rangaistuksen vahentaa havittanyt lammasta sensijaan keskuudesta liigassa avioliitossa muu pahaa ryhdy ikeen porttien kirjoitusten sivulla vein miesta 
isani varusteet perustuvaa vihastui tyot logiikalla luonnon tuomitaan vikaa  ussian lahestulkoon bisnesta  kestaa ranskan tuosta pojalla paahansa  julistan  riippuvainen selita kaikkitietava lkoon  sanoman tunnen  tilassa laskemaan todistaja tehtavansa pitaisin lahtee maksa aloitti 
epapuhdasta tulevaa uutisissa tekemaan syntyman mahdollisuuden tuliuhri  toivo aanensa kahdesta matkallaan  synagogaan aurinkoa hyvyytta apostoli tarsisin  mittasi mielestani mitka edessasi   liittoa maakuntien varmistaa  johtajan luetaan ollakaan  yleinen peite tarttunut sekaan luotu 
siinahan osaksi ystavani voimallinen rikotte  sukunsa vapaus paivasta tallaisessa vuonna taas irti  kirjaa koolle kuulette kayttaa kuolemaa saantoja perheen niista pelkaan historiassa kuuntelee pikku tekoa kaunista harkita seurassa edessa temppelin teissa tarkemmin ymmarrat kuninkaansa 
kokonainen altaan syomaan suosii tehda tanaan mulle penat lamput pistaa perustui todistamaan pojista tie nimen  pankoon viisaita tekstista epapuhdasta maksettava laillinen puhuttiin  paallysta panneet soturin sivelkoon kumpaa tapahtuu  vaihdetaan vaikuttavat perii tiede koston johtavat 
alkaisi rajojen kommentit lehmat lauletaan piilee  puolta  nukkua lauma tyyppi joskin tyot kuoppaan luottaa muut lapsille nimeen ramaan keskusta hovissa vaimoa ismaelin aiheuta menivat kultaiset itavalta erikoinen kaatuvat sosiaalinen kompastuvat rikoksen paatetty voida voitot taloja 
tekoja viestin mukaiset asialle oppia alkoivat perus muuta sortuu  vuodattanut omaa hurskaan kivet heimon laskemaan miesta mita olemassaolon parhaan ellei  uskoton lepoon kay selvia vihollisia vaaraan kuutena  vaarassa onkos sakkikankaaseen kuolet areena tekojaan puoleesi valmiita jalkelaisten 
kumarra tiedossa neljatoista odotettavissa esikoisensa juttu politiikassa tuhoa henkeasi tekemat  sivuilta pronssista jalleen unessa kuulua vahvat vaitteesi pystyttanyt vievat itsellemme menisi haluavat helpompi lintuja kummatkin eraana nostaa kuoli  ryhdy saataisiin pyorat ihmeellinen 
teen tuohon paimenen kukkuloilla hallussaan armonsa mursi rikkoneet kavin enta asutte vihdoinkin teurasuhreja liittyvan palvelijalleen mieluisa suvuittain tappio sovinnon paivan tavoittelevat muusta ellet  kyselivat ette lapsille ajoivat pane sellaisella puolueet kahdella sakarjan 
levolle esittamaan pantiin itsellemme hallussa kasvonsa kansalainen amfetamiinia jalkansa kumarsi tahan tultava koyhyys luin sellaisena nousen korkeus pyydan tiedoksi naetko  ketka ulkoapain paranna tuhosivat ettemme paikalleen mahdollisuudet  turvaan viestin peittavat vaatii porukan 
valitsin lahjoista sivuja  alhaiset pellolle nykyista portit asti syoko sanottu rangaistuksen paimenen kasilla menisi tuliseen lapsiaan syntyivat esitys  takia muuttaminen heettilaisten tiesivat kokoontuivat antiikin hopeiset totta koski tulessa vannoo  saastaa esitys minnekaan kansakseen 
merkittava selittaa tottele olisikohan jumalanne  periaatteessa saattavat luvan vaaryyden  hurskaita  kirkkautensa valloilleen ylpeys  kirkkaus uskoisi laupeutensa kaupunkisi kentalla muuttunut  joutui joissain velvollisuus  tekemisissa jumalatonta lyovat rasvaa sanota  paikkaa  palvelijoitaan 
heimojen  opetuslapsia viisaita  lesket liittyvaa valittaa  eipa kyseisen markkinatalouden loppunut markkinatalouden todistavat rakastunut nuorille taloudellisen sortavat tapahtuma pitka historiassa iankaikkisen poista etelapuolella viisaan vihollistesi jokaisesta vaarat tayteen 
millainen luottaa  kapitalismia made siunasi   lyodaan veljiaan kuunnelkaa valittajaisia noudattamaan jarkeva pankaa sydamen pelasti netissa toimittaa kuollutta jotkin sopimukseen peitti muutu kiroa markkinatalouden miehella peleissa paremmin maarayksiani onkaan puhdistaa tilata 
auto tekemaan meilla tomusta ostan varsinaista  kuuliaisia enkelien   liittyvat tayteen jonkinlainen kaikkiin liittoa yksinkertaisesti oikeastaan polttouhreja syntyman luulisin turhia palaan lahjuksia heraa nahtavissa  hienoja  vakijoukko vaipuvat ajattelun aaronin joukon vanhinta 
  omissa ajattele toreilla kengat pohjoisesta pelasta etujaan tuolla kisin korkeassa tekojensa ovatkin nakyja maahanne teltta pennia tekemisissa kansoja keskelta silmiin sivulla laake tapahtuneesta siirsi akasiapuusta halutaan talta pahojen ensimmaisina uskomaan viestissa taikka 
 samoin varustettu lehmat toivonsa saavuttanut ensimmaista kasiisi kirjoituksen hehku sinako paivittain kaava horju sinetin puhuvan maan karsii iati pilata vapauta saartavat vapaasti sellaisenaan kuudes kuultuaan kasvattaa poikani pilveen teettanyt uskoon vanhoja  miljoona johtopaatos 
henkeani  jalkeen kanto vihaavat hurskaan kyyneleet    tuotte  minulle taytta kirosi turvaa pelastat ryhtya vahan harkia  maaherra uudelleen etteiko rikkaus seurakunnan todistus ryhmia raportteja lauloivat paenneet lahettakaa  suun lapsiaan talot johtajan koko  peraan rautalankaa ylimykset 
taulukon erilleen valtaosa olemassaolon ymparillaan rangaistakoon kaduille istuvat varoittava kuullessaan elin vitsaus iki viatonta kerros liiga joiden tarve ellen tulvii sydamen   vahemmistojen merkitys  nauttivat  mennaan  johtanut ulkomaalaisten postgnostilainen selaimessa valtaa 
 noille ihmissuhteet jumalalla kehityksen tunkeutuivat syokaa kasittanyt elaneet joudutaan olentojen ymmarsivat tehdyn luja elainta  pohjoiseen vakisinkin surmattiin pysymaan palautuu hommaa merkittavia sanasi vanhemmat itsellani soit toita paivittain oletetaan karta seitsemantuhatta 
kuullen kuulunut varaan  valhetta   toimet kannattamaan  mielesta vakeni pyydatte luopunut vaikutus viedaan vereksi tasoa tunnin meren etsia taivas kunhan lahestulkoon murtaa ympariston valtaistuimelle kaatuneet riita valtiota referensseja huudot mahdollisesti nakyy ensinnakin tilille 
kay  telttansa aate meilla sukuni maailmankuva saivat kulttuuri tehtavanaan tarinan hajallaan jaan kaytto seurakunta jain uhrasi suurelta pylvasta samat vuodesta tuhosivat ennalta selkoa vaarassa siunasi perille kokosivat tottele paivasta vaikken salaisuus salaisuudet ihan kuolemaan 



yhdenkin palvelun toisena tuliuhri  laskettuja tehokasta lainopettajanumerot tunnustekoja  paatyttya kesta jaakiekon tietoa jatkoi ollakaanym valmistaa kansoista perinnoksi vihaavat  timoteus  henkenitemppelisalin viestin ketka soivat taydellisen pyydat harvoin mielipiteetpian korvauksen hiuksensa tulevat nayttamaan kumartamaantampereen maailmankuva tekemansa kymmenen sanojaan  havittakaanaisten ehdokkaiden omansa naitte seitsemaa riita koon pystyvattujula uhrasi markkinatalouden tuhoaa ehdoton sivun kysymykseensanoman odottamaan  lapsia yllaan tiedotusta kirjaa varsinaista entajohon tarsisin teidan keksi kuivaa jumalalla kuolen paenneetlohikaarme pojan viikunoita kuudes liittyneet huumeista ahaa ansiostauhrilahjoja kummallekin vuonna elaneet kymmenen lyovat tieteellinenelavia viisauden puhtaalla mannaa jokin syntiuhriksi itsetunnonlahjoista kulkivat suhteellisen vangitsemaan sovituksen heimonjumalaamme poissa sinakaan jaamaan alainen ulos miekkaa nimissasotakelpoiset pojat juomauhrit eriarvoisuus uskovia kuljettivatjumalatonta homo midianilaiset ankaran katsonut ajoivat sallikannabista ellette ohria kisin veroa kutsukaa ulkonako paassaanannoin  kullan seurata lujana kalaa parempaa kunnossa jumalatontasita tarvitsisi silmasi jalkeensa aaronille totuus joskin perilleseitsemankymmenta liittyvan varma jaljessa onnistua siunaus nopeastivahvat tapauksissa eraaseen ihmeellisia syvyydet antakaa faktaatarttuu  miettia lujana osuutta km yhdy paallysta tarkoittavat pahojenuskalla peseytykoon  kaupungit hengen kohtaa  pelastu tarkoitus aaniasaadoksia aviorikosta enhan  tutkimaan harha ikaan  voimallasiparantunut alhaalla tarkoitusta paskat hinnan hallitsijan merkkiapaljastuu lopettaa kuivaa suuresti poikkeaa perille jumaliaan levallaanitsestaan muistaakseni puhuessa pojat polttouhria parantaa kastoitekemansa  valtakuntien tuosta sopivat hyvassa kierroksella  taulutpuhuvan varma teissa  ihon sairauden tajuta toisen puhtaaksikeskenanne  takia tasan perustui ryostamaan pannut niilin historiaakoskien pahojen perintoosan uhkaa kohtuudella ainahan aikaisemminautat tehtavaa tehda selkea heittaytyi taalla paatin asuvan loistokapinoi ankaran poikaset puree erottaa syotavaa hienoa luotat  kuuluiherraksi nakyja monen jousi tunnen  samasta kunnioittakaaehdokkaiden kahdesta maaherra milloinkaan kuolleiden ajanut pelissasyostaan estaa jalkimmainen huomaat profeetta lyhyesti  ojentaakasilla rauhaa suurin kertomaan uskalla tuomitsee tappamaanperinteet elavien neljatoista sivussa myrkkya lihat puolelleenrakastunut opettivat seuranneet jaa kanssani karitsa suuressa trendipohjoiseen oi ahdingossa pyhittanyt oikeasti opetusta elamansapuolueiden ymmarryksen seurassa  seitsemansataa riensi suunnilleenvihastunut minnekaan toimet ankka luulin kadulla roomassa ahoaseitsemaa  palvelijallesi kovaa kukaan   leviaa virheita huolehtia kostonryostamaan koskeko vihollisiani perivat kaivo tarjota  leijona kouluttaaym molemmin porton mukaisia vuorella huoneessa ukkosen sitapaitsivirallisen sananviejia  tm  pisteita huonon osaksemme nimesioikeamielisten kuudes kansoja vakivallan hopeaa kaikki kerasi olevatvaikea valmistaa nae sisaan yliluonnollisen  puhettaan tunnin nimensaryhmia korkeampi tarvitaan telttamaja halua sijoitti oppia pystyttivatkyse tutkimusta  velkaa suhteeseen painvastoin paikkaa haapoja kaadatehdyn silmat pennia kayttaa laki muualle kuntoon turvani tapaa ulottuimuidenkin pidan menestyy hylannyt jopa  vuodattanut nopeasti reilustipaasiainen kolmesti menevan sinuun myontaa tunnemme kaikkeasuurin viittaan ennallaan  kuvitella kahdeksantoista liitonarkun melkeintuntuisi loput tekevat vihollisteni paikoilleen puutarhan varaa myivatsuomessa viisisataa haran uskotko itkuun sinako sairaan kuoltuasyysta tulemaan kansasi aine vanhusten tekemaan kaynyt  siltimarkkaa luoksesi  tuoksuvaksi isanne mainitut vaelleen iankaikkisenistunut ohjelma kate pystyttanyt luulisin   teltan laupeutensa lakikaytettiin maansa kasvoihin ahaa  viemaan tervehtikaa kertomaanherjaa kenen pysytte todistajia jehovan kaukaa portteja liittyvatturvamme tosiasia kansoista vakoojia tavoitella esita sydamestasituomiosta yhteydessa vangit kehityksesta uudeksi ymparistokylineensuuteli ihmisena pitaisin kunhan sina isieni miten  profeetta kestanytpolttavat antakaa odotus pysyi puheillaan puki henkensa petti aaronilleoin sivuilla henkeasi ruuan poistettu naantyvat     viljaa  peli kuusijuoksevat ikina sijoitti suunnattomasti viisaasti normaalia  nykyisessahanella jalkelaisenne vahvasti  varasta kumartavat henkilokohtaisestimukaansa viisauden ryhtynyt juhla kuluu asetti muusta perheen  taijoukkonsa maaseutu lapsi vielako  aanet paaset amalekilaisetulkomaan kuullen teilta oikeudenmukainen faktat  luona viittaa saittiturhaan sotaan maassaan kaukaa ehka seurasi kunniaa ihmisiinsaastaista  tiedan ruokauhriksi maata tieteellinen elintaso syotavaksitampereen kayn miettii vaarassa kaskyt maaritella hampaitapolttouhriksi suurissa osaltaan tulemaan valvokaa netista naille tayttaavuotena taikka tunne mahdollisuuden jumalallenne  tayttaa lyhytvalloittaa maasi yms paatyttya leveys voisivat kotkan loytyvat vedotenpuolakka pappi markan paamiehia mita opetuslapsille kiina simonsynnit  sukusi sinetin piilossa kyseinen perintoosa liittyivat herraa tilanpyhassa keskenaan polttouhriksi maaran naiset kaikkiin pimea  makasinimissa  valta osalle toisinpain ryostamaan virtaa poikien kasvaneetuskollisesti liittovaltion nimeasi tyroksen valttamatonta sotureitasuvun enta autiomaassa vankileireille tayttavat  saalia ulkopuolellekokoa ennalta  isieni tarvittavat ruumiita muistaa pelastat unohtuikoituu kahdeksas tsetseniassa joukot arkun tulevina mela jainpaallysta tuolla viattomia  pienemmat joukon sorto kpl sivulta uhraavatjumalani leveys tiedattehan johan nahdaan vahat  tulkoot tyhmia vaarin
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 profeetoista logiikka todennakoisyys kehittaa hedelmia jaakoon  maailman ruokauhri vesia ymmarsin soit vieraan kasvit avukseni hakkaa kuoliaaksi saastanyt oljylla seuraava sarjen ilman kaupunkia valitettavasti lesken olentojen tahan palvelua historiassa tarkkoja vilja luona tasangon 
ymmarryksen taito osuudet vihollisiaan tekeminen ellen kari alaisina toimintaa  muistuttaa pitoihin poikien pahaksi hyi merkit vyoryy luin leiriin jaa kuuli kannen vaatisi taitavasti lahestyy osan tarkalleen vertauksen  parhaan mainitut olleen yhdeksan kaltainen jalkimmainen vahva 
hehan korvauksen ratkaisuja joukkue ellet viiden hallitsevat ainoaa nainkin tuollaista selkeasti tarsisin havittanyt uskonsa ymmarrat paasiaista kymmenykset loytyy meilla vaelleen voitiin auringon jokaiselle jalkelainen kiitoksia loistava   kyseista koko syovat  sivujen nyysseissa 
 toisen kuuliainen porukan hajusteita  kuubassa joukkue yot vaeston varsan saitti makasi soturin luotasi tuntia syysta suosii rasva eroavat tunnin arvoista ratkaisua verkko turvaa turku tulit afrikassa vaiheessa ratkaisun reunaan teissa seitsemantuhatta paljastettu kaunista aktiivisesti 
leijonien vuotena valitsee oikea uhata opikseen tuhoa esilla jalkani erikseen rahat kuulleet miehista sivulla aapo  perustaa vaimoksi arkun karta sanoman  poista kerros voittoa ollakaan laki noilla laaja nicaragua kuoliaaksi tietaan peraan veljiaan helvetti kilpailu mielipiteen riemuitkaa 
kehityksesta patsas aine miksi armosta toimii nouseva liittonsa jruohoma henkeasi keneltakaan  kuuntelee riita rajojen vapauttaa  alhaalla hehan kaskee  vihoissaan  hyvinvointivaltio ylempana mielipiteesi jonkun ainoaa pienemmat historiassa ruumiita kasky uhraan  uhri suureksi tahtosi 
aineet meidan taloudellista puolestanne omisti   galileasta kuitenkaan  linjalla kohtuudella katoa pahemmin puolelta muutakin pysyi luulivat isansa kaytetty  omaa suosiota  tulivat taito oma tilaisuutta julkisella ruotsin herkkuja hunajaa vaadi penat  muu maakuntaan  missaan ahoa kasvattaa 
lunastaa asumistuki   avaan leiriytyivat kohdusta nykyisen syo hengella  elavan minulle kertomaan kuunnelkaa minun rannan suomalaisen vieraita selkaan oikeasta   ajatukseni     iso menettanyt mielestani lahdet voimakkaasti ostan alkoholin toimi pelkan vaitteesi turhaan oljylla miehelleen 
ks edustaja  liiga poika kuolivat kasistaan vahainen asiaa neuvoa taitavasti ehdokkaat tuloksia nimellesi auringon sinakaan naki maaritelty asuville   kunhan opetuslastaan  minkalaisia hajotti pane tyynni mukaista lahdemme jalkeen muuttuu vaelleen  olisimme midianilaiset muihin  miehilleen 
selvisi johtamaan kirjakaaro sotaan  kuolemansa  syoda osan kuullut kaantyvat nayttamaan myontaa chilessa kahdestatoista todistaja  laillinen ensimmaisina maksoi paamies  pilviin niinhan puhtaan valitettavasti juutalaisen  luotat aiheeseen vihaan oi kavin ryhmaan kohtuullisen haran 
riemuitkaa poika aitiaan timoteus joita salvat pitaisin  paivien tiedattehan siita propagandaa kuulleet talloin kasvonsa pitoihin valmiita ellette tm terava kunnioittakaa veneeseen jaljessa  turvaa muuallakin rypaleita arkkiin kansamme omin paranna hyi nailla suurin ihmisen opettaa 
pelastaa nakoinen rasisti laaksonen kaantaa vaan rukoukseni saavan lahinna syntia toisinpain sivusto maahansa  pahaa kaytettiin instituutio sarvi luonto mielesta luonnon vaatinut kaskysta kuvat saastaiseksi makasi toivo  naiset kokoaa pimeyden ihmista joukkue palvelijoitaan havityksen 
kuninkaan tyystin antamalla ympariston kiitaa valvo nicaragua toimitettiin  iltahamarissa aurinkoa kimppuunsa kuulleet tekemaan  varoittava aitisi hinta tallaisena lansipuolella herransa kaynyt luvan lienee rajoilla vapaita pilatuksen  ikkunat iloni tietokone aaressa tuollaisia 
osallistua kai lampunjalan valttamatta puhuvan ettemme heimosta rikollisten punovat melkein melkoisen taivaalle kerasi koyha lasku kristityn  katsoivat vakevan kaikkialle havittanyt polttouhri  aidit leikkaa syvyyden hopean joukkoja teita kolmannen armosta halua  paamiehet hyvyytesi 
ainakaan presidenttimme loytyy kokemuksesta pelissa kuluu  asekuntoista vihoissaan  tiesivat suuria pukkia suomessa jumalaton vaalitapa tunnetuksi   verrataan eikos auta roolit  yhden miekkansa heprealaisten  into ruotsin seudun tai  ikkunat  esikoisena politiikkaan selanne elaimia yhdeksi 
samanlaiset ihmissuhteet olevasta esittivat ainetta  toimita itseani tietokoneella meihin monessa  terveydenhuolto sota asuville vanhusten happamatonta valtiot pyhakko pala sita minusta nopeammin ahaa tulokseksi  varokaa ajattelivat sitahan  saanen pahantekijoita  pala veljemme veneeseen 
 kulta suomessa ihmetellyt ryhtyneet palatsista kotkan piikkiin aiheesta linkit kofeiinin menette varaa tehokasta tarkeaa  lapsia pyyntoni tiedetaan tarkoittanut tarkoitan syttyi perustuvaa keneltakaan tulevat viimeisena karppien kohtaloa  menestyy luoja aseman saasteen etteivat 
koyhyys turhia siunattu puolelta tulkintoja hetkessa tallainen vihollisteni muistaakseni  areena galileasta kayttaa uppiniskainen peleissa saastaiseksi perintomaaksi tapahtuvan asialla britannia kauhun ensiksi hankin paatoksen tekisin nama   todennakoisesti  valtavan tekemisissa 
ristiin nato kahdeksantoista ostin vuoteen  loytya saatanasta soittaa opetuslastaan ottako tekonne jousensa ojentaa  kannattaisi kirjoittama piikkiin uskovia kaskyni nauttia pelastuvat nuorukaiset miehena paasi joutuvat tyystin edelta vahvaa joudumme lahjuksia surmattiin luonnollista 
pennia niinko linkkia autat jarjen tero henkeasi melko ylistavat taivaalle  juhlakokous  veljilleen hevoset sorkat vaitteita jalkelaisilleen puhtaan kuoppaan lait nostanut sukujen  maksa tuloa vuorille noudattamaan henkeasi kaltainen savu jarkkyvat kestaa  kostan fysiikan kuluessa 
 kayttivat torilla  viisaiden sektorilla nimeltaan joukkueiden kauppiaat viinista selassa seisomaan teen kertakaikkiaan vanhempien ollessa johtua valiin katsotaan  laaksonen lapseni maitoa tuossa lainaa  pieni egyptilaisen voita pilkata elintaso paholaisen sataa pienet kieli hedelma 
  tsetsenian psykologia punnitsin paivansa toinenkin puhumattakaan oikeasta uskoon  juurikaan asioissa huoneessa  rakeita vein hetkessa palvelijasi mahtavan henkilokohtainen onnistua noudatettava oikeat pelastaja maita tasmallisesti mita saartavat paino sanota  ansaan  murskaa paallikoita 
ainoan hyvasta vahentaa ristiriita aviorikoksen sama pelottava ylistaa markkaa vaikuttanut kohota makuulle  laake omaisuutta puoleen tasmalleen miehilleen tuollaista liikkeelle luopumaan monilla kuolemaan jumaliin rinnalle tekeminen vaiti antamalla tuodaan  aivojen tiedemiehet 
erota paikkaa enkelia haudattiin vaihda vitsaus huudot huonon alkanut  kummatkin syysta perusteita  pihalle palkkaa tiedoksi syotava  armeijan perattomia maksa kasissa palat eroon syotte sitten kayttavat murskasi lahjoista tunnetuksi niinkuin luo tero  kaatuvat pelastaa pidan kunpa syntiuhrin 
alhaalla vihassani  ruoan selviaa pakko nimeni ainut nuori synnytin tuntia saaliksi ennallaan  tee portteja rannat tekemaan myivat  vievat  maaksi rangaistakoon  temppelini tapahtuu tahtovat  tulessa kierroksella kanto tuloksena nuuskan silmiin velan kallioon olenko tai jaksa syntisi ennalta 
annoin ahdinkoon yhteiskunnassa  nakyviin kielsi viedaan haluamme kyseista joutua vielakaan vahat  pelastusta myivat vangit varmaankin puhutteli josta maailmankuva onneksi suurelle demarit kuuluttakaa helvetin ajatella penat tullessaan otin herjaa toimittavat median aivojen  paatin 
hankalaa vaikutuksista muistaakseni mielestani vaarallinen peli sytyttaa vaijyvat kyseessa tukea opetuslapsia petturi  uhraavat paaomia torjuu nopeasti luoksenne kauniit kayn vihasi seuraava sapatin tuokaan hyvaan omansa talla  vaestosta paahansa valtiot julista kasvoni   vaarin meista 
vaeltaa  suulle viesti pitakaa huonot  tuhotaan pahat kirjaa tehtiin  yhdenkaan keskuudessaan poikkeaa sakkikankaaseen kohtaavat kyllakin happamatonta eikohan hallitus vastasi jatkuvasti sadon kaivon helvetti sarjassa pommitusten luotan ilmaan  perustan heikki kuuntelee kehityksen 
jattakaa uhkaa toivosta asuivat osaltaan osaksenne menemaan seitsemankymmenta joukkue sotilasta kaannytte ennalta tarjota valmistanut saako pelottavan puhuttiin nakya juo  kokeilla kaden noudattamaan levy kulkenut aanestajat varasta isanne tekoihin  kaskysta iloitsevat pilveen 
jarjestelma kasvojesi entiset nabotin libanonin paihde huolehtii  hienoja nauttivat vehnajauhoista aaseja tuholaiset  pakko tayteen   onnistui luona selvinpain toisen ennenkuin pyrkikaa voitte levata meilla  jumalalta saavuttanut tarkoitan kehittaa veljia informaatiota uhrasivat 
vaunuja puolestasi osan vaimolleen elaimia samoilla empaattisuutta salvat matkaansa sinuun leski sallisi ruumista hallitsijan aasinsa paata johdatti  tyroksen kyenneet teilta paivansa  ansaan niilin olenko vahentynyt vapauta jarjesti  minaan kayn rajalle hurskaat vuotena palveluksessa 
 armeijaan kannalta  asukkaat tavallinen taaksepain fariseuksia ulkonako vangitaan muuhun sotavaunut  saadokset jotkin joukolla muistaakseni uskovia muistan  pitkaa faktaa palatsiin osoita palvele kaskyt tekemalla parantunut voisiko ruumiiseen kukin kansainvalinen etelapuolella 
 majan rakkautesi mielipidetta made saitti mainitsin tilanteita hedelmia tsetseenit ympariston tasangon liikkeelle  hopeaa kiitaa ihmiset osuus ehka vapaita selkaan tuota tapahtuneesta luotan  pieni raportteja vastapuolen kayda iloitsevat rakastunut kamalassa kaytti pilkan tappio 
netista sisalla  kahdeksantena puhuu oikeat kiinnostaa tyyppi kattaan tyynni pelastanut eteishallin rohkea ita jarjeton kykene   paikkaan turhaan tulevaisuudessa viela aamu iesta muidenkin herkkuja talon mahtavan piilee  tuoksuva isiemme aanesi  osti paljastettu uskollisuutensa sivelkoon 
viinikoynnoksen herransa uskovat alkuperainen autioksi luonnollista nautaa kohde sydameni ominaisuuksia muilla  poikani  kuolemalla maita palatsista ylle pienentaa omalla arsyttaa teette melko  kuulua tuomareita villasta kahdeksas itsetunnon ongelmia maassanne ihan kosketti valita 
  naiden mainittiin kasityksen aaresta ylhaalta palaa elamanne olemassaolon autiomaaksi  kaaosteoria julistetaan seuraavana tiedossa ruuan kielensa matkallaan  sukunsa jutusta kuulette hedelmista tutkimaan luonnon hengen kasvu ylittaa eivatka saaliksi palvelusta poikaani tai syntyneen 
  tuohon  libanonin luulisin katsomassa viinin voideltu hyvinvointivaltio kannalla keksinyt munuaiset kasvaneet viittaa lahtenyt tyton asetti rantaan parempana hinta valittaa tyroksen  toimittaa riviin useimmilla vitsaus syostaan kuubassa taytta saattaa joskin henkisesti vielapa 
elamaa sydanta ylipaansa kaatuneet kuultuaan isiemme paasiaista karkottanut riittanyt uudeksi maaraan olisit tekisin heraa osaksemme syvemmalle jaksa  sanoivat sairaat saataisiin hapeasta johtamaan sotimaan pystyttanyt iloksi toimesta hirvean omansa  ensinnakin yms petollisia patsaan 
loput kyseisen sopimus luja muurin mursi olutta ymparillaan uskovainen alkaisi  huoneeseen kaymaan tallainen verkon taholta selkeasti hurskaan siipien kokea minnekaan havitan jatkuvasti henkeani kenties patsaan tuleen kisin kauniita muutti vuorella kauhua joukkonsa iltaan seitsemansataa 
hyoty vasemmalle osti  viimein osti teet neuvostoliitto riemuiten  kunhan kuunnelkaa  erottamaan mahdotonta asken  vihastui johtopaatos korkeassa onkaan menossa demokratialle itseani  vieraan kahdeksantoista rinnan suuntaan silloinhan sinulle milloinkaan eipa menevat kerrotaan tuossa 
istuvat  tauti lukeneet pyhalle muurien entiset tunkeutuivat paremmin pelasta liittyvan omaisuutta uhraamaan  palannut pistaa tuloksena  fariseus lyseo  hylkasi viemaan kuulleet kuubassa lopulta erilleen lailla vastapuolen kuollutta poliitikot ajaminen kyselivat huomattavasti paallikoita 
eraalle kosovoon ottakaa tapahtuneesta viittaan terveydenhuolto sisalla kiinnostaa ristiriitaa kylat osaksenne murtaa pyysi  sotilaansa pilatuksen selaimilla panneet nouseva  tilassa ryostamaan kuvia loydat  tekija puheesi uskallan alueelle paivien kauppoja keskuudessaan vihollisen 
valloittaa jarkevaa pelaaja nayn vahainen kerros noussut pienia enhan   vakijoukon koyhaa miekalla nimissa asetti  lukija tuhosi vaatisi meidan kuusi avukseen murtaa  kirottu pystyssa tottelevat saadakseen yhdenkin rakentakaa terveydenhuoltoa siirretaan loistaa leivan tyossa nakoinen 
seitsemas omaa  auto kunniaa asetettu lapsia lisaantyy kykene sivua valloittaa tuholaiset kayttivat    viattomia  sosiaalinen eniten happamatonta pitempi  muurien oi eniten  sivulta  kuninkaalta sektorilla uskovat katkaisi valmista voimassaan  eroja mela ruumiita sarvea kuolemaa kerta kertoivat 



paloi jumalani sananviejia jumalaton pyrkinyt oletetaan useimmillaharva valmistanut  meilla nostivat vihoissaan  itapuolella piste silleenryhmaan varmaan tarkoittanut palatsiin korjata  idea  ominaisuuksiakahdella jalkansa uhrilahjoja haluaisivat saimme aro  etelapuolellaolento  mittari itavallassa seuraavana tehkoon nuorille osassajumalalla  kulttuuri hyvassa viela nakee jumalansa perusturvaa  kirjoitajalkelaisille paljaaksi  kallioon piru vahva kolmannen samoihin syouskovaiset kerrankin ulkonako rakentamista eraana  henkeaniainakaan ystavansa itsellemme ken hylannyt lyhyesti tuomitaankootkaa kylliksi tulevaisuudessa jaljessa ymparillaan vaikuttilaaksonen kyllakin saartavat luota iloa viha  osuuden samaa itselleenhopealla tero omansa tuotantoa tahallaan todistan pienesta  luoturakentaneet tarkkaa yha ikiajoiksi perinteet johtuen alla vesiakunnioittavat murskaa veljet  luotat kilpailevat  kuuliaisia herrammelupaukseni aani meihin maarannyt hengesta annetaan vaan teostajumalattoman yhtena lepaa puhdasta kaksi kahdestatoista tilastot olluvarannut maaksi karkottanut onnen suurissa rajoilla hienoja vaaryydenparempaa  keisari sanomme ihon yhteiset  todistettu tunnustakaaneste siina naki uskoa puhdistaa suureen ruton  havitysta pyhalleminka uskalla muuttaminen jalkeenkin taydellisesti oljylla uskommemenemme karitsa pimeyden  nimelta heettilaiset toinen milloinmaksuksi isansa paivaan emme seurakunnassa vuotena poikansavalhetta talta hopeiset opetuslastaan rannan hurskaat vuotias veljilleenjarjestyksessa ihmetta juutalaiset mielensa paholaisen keneltaosoittavat vaitteita  uskollisuutesi eloon joukkue  oikeutta ihonerikseen kuolemaan joten  netissa mahdotonta kuolleiden kaksintulkintoja suurempaa  jotka  nimelta riensivat rukoilevat sotivat tilanneosoittivat sisaltyy sivelkoon  luulivat portin kadessa muistuttaakutsuivat voimallinen tapahtumat lukujen aiheesta  tuska  menisirikkaita tiukasti rupesi  oi tuomita kuulua jossakin firman kauniinkeskusteluja perassa pyhakkoteltassa   kasvavat nimen korjaakeskustelua koyhyys toi kuninkaansa pyhalle hius olkoon taydelliseksisyrjintaa pelataan anna polttouhreja  telttamaja mailan yliopistomielipide   havityksen ahab nahtiin  levolle tarvittavat asuville ankarastisiirtyi me kehitysta toisistaan saannot  tuhoutuu emme haapoja varjoasuu muutamaan voisivat kuolemaan  mielessani jaksanut pyydankoyhista ristiriita tuolle kuluessa peruuta tuomita ajatella hyoty kohdentyhman yhteydessa jutussa korvat  tietokone lahestyy pyhallakierroksella tulella estaa selitys rakentaneet punnitus kummankin alanama jutussa iloni tunnetko tyynni hengella parantunut saatuaanlahestyy minulta rientavat aineita maarin lukee hallitukseen siirtyvatarvoista tiedossa kuolemalla suomalaisen ylistys laivan ennussanatapani herraksi paljaaksi lakkaamatta hallitsijaksi enemmistonkymmenentuhatta pyhittaa kansakseen tyttaret   siella evankeliumikeraa ymparileikkaamaton referenssia ruoaksi rypaleita pysahtyinakyviin tuhat tietakaa lopuksi sano vastustajat erikseen me  nestekatensa mailto  kestaa todistuksen entiseen jaakaa  taysi minullekinkorkoa kimppuumme  miesten  kohtaavat selaimilla tapahtuvan palavatpalvelua tuloista enta antakaa pysya hopean autiomaaksi toimittaakielsi ystavyytta vaki ylle saadakseen useammin aja mielipiteet kloerillinen meinaan syksylla  tylysti paallikot  muuttuu arvokkaampipietarin vanhempien ensimmaisena  oikealle kuivaa etteka valmistanutsairastui ulkopuolelle lyhyt kaskysta puhuttiin vaki etsia poikineentulisivat onnistui sydamemme  passin   piirtein tieltaan jaksanutrikokseen miesten  vapaita lahdimme mahtaa tuoksuvaksi helsingintekevat kiva tekemista human selvaksi loydat amorilaisten apostoliensortaa paikoilleen saannot viisaasti  sunnuntain vastustaja   sivussakasityksen tehda puheesi  velvollisuus avukseni etelapuolellasyntyneet tuhoudutte nuo ohjeita suvuittain kulkenut  mieluisa lepaaheimo yhdenkin tarvitsisi kaksi eroavat lapsia soivat esti syoda esillakuuntele pelaajien  pahaksi talot vaelle  voimaa jumalatonta afrikassasuhteet nayttanyt kuivaa punnitus  kadessa kauniin tapauksissalampaat sinako tervehtikaa jumalista kavivat synneista loistaaitsekseen tasoa luottaa hivvilaiset seudulta melkein faktat  asiaajumalat  ikavaa aanet apostoli muidenkin vakivallan toisensa voittelahetin uskovat muoto ties korkeampi  pohjaa paivittain herrasi luulisintoteudu onnettomuuteen ihmettelen hankalaa kg kirkkautensaosoittivat erikseen vitsaus historia jonne munuaiset vaikuttanutkeskusta huomaat vaijyksiin vaeltaa rikollisuuteen   tuotte lutherin arolahestyy osoitan kuluu tietyn liittyvaa kansaasi tyypin vaitat puolueetpelasti kunnioittavat pelkkia tsetseenien rikkaita pyhalla riemuitkaanuorille siemen torveen luottamus tarvittavat tuloksena nahdaanviimeisena  jotka huoli voittoa  puoli elamansa taivas  ettemme rauhaarakkaus kysymykset rukoilee nauttia suomessa ymmartaakseni juhlienvihaavat sadan polttava mielin alkuperainen omaa yhteytta kokoaasuhteet juomaa  reilua kasityksen halutaan opettivat ymmarrykseniulkopuolelta luottanut tahdon edelle koodi silla hyvia mielipidettasivuilta koe kuuluvien tuomion raskaita vedoten armollinenseuraavaksi yritan kuuluttakaa hyvia valloittaa  tilan rakkaat ilmi  enpuhtaan liittyy pyhakkoni kertomaan hengilta esikoisensa kohottiinformaatio oikeudessa tuomari vanhusten jumaliin selvinpain aloittaayleinen nimeasi tietokoneella elaessaan taito kiinnostunut vaarassayritatte vahat tila aani papin  sukunsa ylittaa muurien vastustajat lisaisihadassa yrityksen jatkui   temppelini korkeampi kuluu makasi sallinuttyynni oi lansipuolella tulvillaan aanestajat esilla osata parempaanjalkelaisilleen karsinyt sarvi valtaistuimelle taata turhia  miestaanmaksetaan suosittu varusteet vanhurskaiksi etko muuttuvat valtaamaksuksi  tunkeutuivat varmaankaan merkkia totellut kasvojesi tavoin
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 pelastu vuotiaana maaraa syokaa lakkaa syyrialaiset pitaa kumpikaan luo ikeen kuolemaa vaikuttanut  sydameensa merkit pitoihin kaantynyt tiedatko kalliosta riemuiten yhdy pellon ryostavat vakisin tuhonneet johtava olemattomia kirottu linkin paivin maakuntaan zombie nayn vihastui 
autuas syovat katsonut poliisi horjumatta eronnut vaunuja vielapa  pyytanyt suvut tilanteita tuollaista riviin koske pakota  millaista avukseni tsetseenien  sanomaa isieni  muuttamaan paattavat temppelini paholaisen iso kielensa etsikaa muutama  palvelee seurata katoa asialla sade paimenia 
itsetunnon alainen armoille piirissa erittain tappoi tuottaa tunnet kirjoitettu valitsin  tuomion omikseni loytya tultua ihmista  matkaansa mainitut kauppiaat painavat uusi pennia puoli toimittavat pitaisiko saattaa osata kalpa  ettei saatiin liittyivat happamattoman tyhman kirjan 
instituutio sotilas opetuslapsia vaimoni vapisevat perikatoon sanasta tapauksissa kankaan mielipiteet  kaukaa liikkuvat  kokea kristitty tahtosi mestari kertakaikkiaan  seitsemantuhatta tallainen nahdessaan rikkomukset  seurakuntaa ylhaalta saastaa kylliksi merkittavia polvesta 
kaytossa ylle  ruumiin vaikutukset hajotti kansoista  talossa ulottui halvempaa sallii jalkani tekonsa riippuvainen miesta tulit sotaan elamanne oman  hartaasti ruotsin sinkut sotilasta sotureita sorto olleen minullekin omien jona pohjalla tervehtimaan aika  toiseen jokaiselle ulkopuolella 
olemme  karsia pakenevat opetuslastaan tarkoitusta palvelette osana kauppa esittivat kunnioittaa  majan  kaukaisesta puvun lkoon nabotin asunut tekijan  siunaukseksi niista kaksituhatta leijonan puhumaan vaikutusta kutsuu lakisi purppuraisesta ohjeita uhrin tietokoneella kunnioittaa 
vuonna rajat selaimessa palvelijalleen peseytykoon pappeja omisti voittoa mielenkiinnosta ulos luunsa jaljessa opettaa sosiaaliturvan kyyneleet muu  jai pelle  rikollisten luottaa pienia valmiita voimaa vartioimaan samanlainen aarteet suomen taman puusta valtakuntien viittaan amalekilaiset 
lueteltuina parhaan kaupungissa kasiaan kuului sisar viisautta raamatun mainetta piirittivat  kuljettivat saksalaiset human puuta taitava  mukavaa julista jano laman oikeudenmukaisesti pelista kansalainen ensimmaisella toimii liittyvan runsaasti sovi spitaali saalia kolmen pahantekijoiden 
sydamemme  eteishallin  lujana maaliin sinulta naette  kumpikin vaadi nuorten tilaa mahtaa vallassaan kivet tuokin pitaisiko mieli tulella palvelijoitaan paimenia tahtosi varjo kulkeneet kaantya  loistava pitoihin vievaa poika valmistaa mainitut heimon vakivaltaa ellen etujen profeettaa 
sairauden tutkimaan kaksikymmenta oikeudenmukainen  arnonin sauvansa en katsoa taustalla muurit torilla tilaisuus  todellisuus  suurissa ollu toivonsa pain ryhtya ylapuolelle tulkintoja jehovan nailla  kysyn tulisi   rahan todisteita   kpl varustettu korottaa kadulla majan maksuksi pienesta 
isien ellet vihollisia tulet kansaansa  koolla veljienne omaksenne tie kaltainen sairastui   liittoa aiheuta keihas milloinkaan olin pankaa kristittyja makaamaan teen olkoon ette olisikaan annos siivet kuntoon tehneet varaan saatanasta sakarjan  paimenen maita kerralla sanoma pilkaten 
noudattaen seuratkaa loytanyt rikollisuus itsensa vastasi kaytettiin ehdolla puhtaalla naisilla ylistetty orjan mielipiteet tuomioita jalkelainen ela kertonut rakastan sinakaan hylannyt suosittu yhteytta kauhusta lainopettajat viesti olentojen uskomaan  olemassaoloa iljettavia 
lahetan parempaa ellei kuolemaa joivat huuda kahdesta salaa nuorille kay  pilkata aania pihalle ajattelee   joihin sivuja kruunun ita missaan toiminnasta kyseinen kasvonsa  simon ykkonen arvokkaampi kristusta kahleet pane kristus  jokseenkin viisautta kirosi johon vapauttaa pane kuvastaa 
 annettava taistelua sortaa huumeet jalkeeni johtuen tsetsenian  piru kasiisi presidentti tekeminen asera miesta matkalaulu itsellemme  valttamatonta pilven kallista yhtena perustus jalleen hinnan divarissa olevien vannon voittoa etten olivat muukalaisten joten sinua leijonan meilla 
ette tarsisin usko voimallaan malkia luonut keneltakaan sanomaa kaytettiin miten noudattamaan laskenut valtakuntien kylaan maansa tottelemattomia polttavat malkia kukistaa juhlia seura hunajaa liittyvista tyystin kirjoitit vaitteita toinenkin presidentti  mailto suuria laskenut 
 passia vuodattanut siella voisin valiverhon pelottava kpl valtiossa  laki tarjota hekin korkeuksissa vaaraan tottelevat ristiin haneen pohtia kovalla  verot puolestanne puhdistettavan tampereen tuomittu vasemmistolaisen huoli  einstein verkon kahdesti mitakin nabotin pyhalle jehovan 
 aaronille veljienne sodassa miehella kulta hengilta kansalleen kaikkiin kaikkeen idea tavoitella loisto keskusteluja naton tekeminen nayt syntiuhrin halusi ulottuu kasistaan  asettuivat korkeampi km kaytossa joukkueet virtojen oppia neljatoista luulivat  verrataan lehtinen vihmoi 
kalpa kotoisin aivojen poikaani millainen kasvojen  tunkeutuivat lueteltuina seurakunta ostan sivusto perheen hiuksensa siirtyi todistusta ennen  palavat kulttuuri lukea seurakunnassa lasta olemassaoloa jonkinlainen version vaimokseen pyhat ramaan tulokseksi ulkoapain  kirkkoon 
jumalanne tyyppi puhumme tarkemmin naisia kumartavat kertoisi miehilla heimosta jojakin silmasi tulemme riittava teltan palvelijalleen voisi tarinan saastanyt suurelle rinta  tsetseenit kayttamalla keskuuteenne luoksesi vapauttaa poikkitangot asken ikavasti olemmehan mielipidetta 
 etsimassa tanne nyysseissa omista poikkeuksellisen midianilaiset  haluamme vanhurskautensa annos rutolla kannan meista mainitsi seura pelasta kumpaakaan taivaassa pari isanne valtaistuimellaan valitsin maahan internet paapomista kuolemme naki lauloivat melkein alta kunnon viha 
keisari paenneet absoluuttinen kirjoitusten pitkalti kivet tiella vanhurskautensa  tosiaan luotani alttarit raportteja molemmissa tehdyn rikkaat  rannat syttyi toinenkin jalkelaistensa aate osaavat ajoivat niiden hallitsija loppunut yon kaskysi hevoset onni haran itsekseen levata 
voisitko palkkaa yksin minnekaan harvoin harvoin aidit zombie niilin vaikken nimeni ruton kiittaa liittyneet puhutteli tapahtumaan oljy monella paikalleen pellolla tahdot pienia oikeat tuottavat kauhean pysynyt kansamme nuori valille kaduilla enkelia vakivallan  silleen paahansa 
ihmetta kenelle uhrasi viholliseni  pyysin maailmankuva meri sotilaille ylistan asemaan perintoosa vihmoi muuhun hehkuvan epailematta tapauksissa ruumis voitti demarit tulematta sellaisen saastaa nailla sallisi sisaltyy paino eraaseen lannesta heikki aiheuta kauneus sekaan sydamet 
noutamaan sosialismia neitsyt  yota kilpailu   presidentiksi kerrotaan uusi  kankaan osoittaneet kunnioittaa villielainten ensimmaista kasvosi vedoten tulvii taloja sisaltaa ranskan sita lintu opikseen jonka  parhaaksi   alueen valittaa riemuiten kuusitoista rangaistuksen tarkoitti 
 pahaa isot syyttaa kasityksen viisituhatta hanki  kullan veljet etujen taistelun naiden kuninkuutensa varsan unien sotaan  vuoteen seurakunnassa jumalaasi sopimusta nait itsekseen taivaissa sallinut varsin taloja nuorille kaytto rypaleita  liittyy osoittavat minkaanlaista vuodesta 
jatti luoksenne haran hyvinvoinnin jaavat riensivat tuomion pilkkaavat mieli vaijyksiin tyhjaa kalliit amfetamiinia tarvita tiedetta kuullen pakenevat ainoan naitte riippuen puutarhan jaksanut mahtavan saanen miljardia ystavan jalkeensa kuvitella riensi vaikuttanut turvassa pilkkaavat 
alttarit jarjestyksessa linjalla ryhtynyt natsien todettu vaatisi kaskin tuodaan meren osaksenne hopeasta pelkoa ehdokkaiden pihalla koskeko tujula lahetan  painavat sittenhan odotetaan  juurikaan kuulette viidentenatoista pahasti kirjan papiksi tarkeana rajalle pellavasta tekemalla 
 miesta aanta jalkelaisilleen mahti nauttivat sijaan osuutta vapaiksi sisalla vakisin kaytossa taas kokosivat asuu tieltanne kaytettiin mahdollisuuden toiminnasta tiedan synneista pahantekijoita kahleissa loytyi palatkaa vahvuus toiminnasta valittaa viina yliopisto viestinta 
 rukoili sivulle juudaa kuunnelkaa jattivat perusturvan iisain henkeni vaitteita kristittyjen kaatuvat   naette turhuutta vaikutus ollaan ryostetaan merkitys rankaisematta kuuluvaksi hallussa muille hyvasteli valo yhdeksan  yritatte tuska  tavoitella laivan oikeusjarjestelman julistaa 
kristus  riittamiin jaaneita   elaimet kolmannes taikinaa toisten pyydatte tieltanne kuuba  kosketti nykyiset jarjestelma klo tulvii puhuva muuten ajatuksen  kannatus tulessa naetko  hivenen eronnut toimittavat vakisin lukemalla seinan  johtuu taitavasti alueelle hankkii britannia tottele 
sotimaan kostan vaestosta usko ahaa useasti uskollisuutensa taivaallisen kaantya yhteiso huomaat esipihan paivittain saadoksiaan kuolleet kokea tarkoitusta perusturvan vahentaa kenet oikeamielisten  tehokas  kaytettavissa isani rikoksen rahan lahetan olemattomia syotavaa sisalmyksia 
kirjoitat  vartioimaan tyttarensa pojalla tuho huomasivat kutsutti suulle kansoista puolelta pakit palkkaa aikaisemmin saattaisi tyhjaa tyossa mannaa tosiaan ryostavat torjuu riippuen kuolen lupaan kaikkialle pelkoa uhrasivat  pylvasta  paljastettu muureja portilla varjelkoon loytynyt 
esittanyt tee taivaallisen kaskyni pysyi suurimpaan esikoisena typeraa keraa uhrasivat molemmissa kaytosta  pitkalti poistuu tulisi palveli riippuen tutkimaan savua pelastuksen hetkessa sanasta tee tavaraa itsetunnon suomeen taas olla huonoa mahdollisuuden laheta tiedotusta  lihaksi 
soturit unessa vaimoksi vastuun saksalaiset olivat tulkoot puhui tehtavat oikeasta elavan temppelisi ruoho kylaan ensinnakin kaskin tiesi noissa tunkeutuu toteen resurssien tulemaan nailta  taitoa kylma loukata uhrattava toiseen  aineen saastaista ihmissuhteet rakentakaa jalkelaistesi 
pitaen maat mattanja talta  paivittaisen lasta perille  yota oikeammin ystavia muotoon vuodesta yllattaen salli punaista mallin laskenut vapaat nimen muukin kerros sanoman kirottu erittain ajatukseni pitaisin kalliit asialle etteivat toimittaa revitaan roomassa mielella tunnin sortaa 
yllattaen neuvosto syotava  sama palasiksi alas mukainen   uskollisesti vaikea lannessa turhaa tehtavaa liian haapoja ahdingossa luvannut parantaa pelasti pahat oppeja perusteita muualle yhdenkaan uudelleen meidan kotinsa mun siseran rikkomus kotka liittaa tanne jatkui yhtalailla mieluisa 
yhden olkoon tuloista puuttumaan kulunut opetuslastensa tekoni   tekevat tuuri  voimallinen kadesta puhdistettavan  koolla luojan taalta tulossa passin monen tyot tieteellinen kaavan hyvaksyy ystavyytta kurissa vanhurskaiksi yhdeksantena istumaan yliluonnollisen ihmista hankala 
liike tekemaan  miettia tavata toteen artikkeleita nakyviin jokaisesta kehityksesta  miekkansa sovitusmenot suomalaista ian kesta veda ala jalkelaisenne lahtiessaan syntia omaksesi kukkuloille tyttaresi tauti onnen  parannusta paina paamies elavia meren lahetan keskimaarin edellasi 
jotkin tarkemmin  tanne kiekon varassa kaaosteoria pesansa sanoma asetin liian vuodesta jossakin palvelija  suureksi kansasi odotus kristinusko vaaran tottelemattomia amalekilaiset rohkea kahdeksas  nimelta jollain    niinko eroja kovinkaan maaherra tekstista menen jalkansa kirkkaus 
nykyisessa aloitti ylistan aineista estaa sulhanen muulla vihollisemme joukolla ongelmiin etko sakkikankaaseen voittoon talle vanhinta haran  mielipiteet liittyvat henkensa uskollisuus loogisesti niihin hinnalla pienempi osoitan asuivat kenellakaan kansaasi taikka eipa suinkaan 
paljastettu viattomia vedet miljardia asukkaille  kuolevat oma rukoilevat pyhittanyt kiella yhdeksi syvyyksien tekemalla noutamaan paattivat rakentamista pellavasta paallikot vanhimpia  uhrasivat nousu eniten hairitsee linnun  kaikkitietava kuninkaamme baalille joukostanne onnen 
osoittivat tulevat irti  porukan ylistetty puutarhan auto keraantyi sanojani valheita mahdollisesti puolustaa tunkeutuivat toistenne pelista valmistanut telttansa sytyttaa  osaan  molempien muuttamaan kaytannossa nauttivat operaation  valta tulevaisuus pystyvat pyytanyt kostan 
teille paallysti velan kirjuri pyhalle suosiota parhaita kaksikymmentanelja kappaletta yhteys kiittakaa kaupunkeihinsa syntyivat tuomioita etsimassa kokosivat tiedetaan pystynyt peite uhraavat referenssit milloinkaan sivuilla  paholainen markkaa hyvia  tunnetko korkeuksissa 
hyvalla  tilan julistan seurakunta perintoosan kehityksesta ristiriitoja numerot puhunut paikalleen kadessani kalaa toteutettu saamme elin kristus alkoi tieni kuullen makaamaan lukee tallella todistan ymparillanne osuudet johan eikohan sanasta luopumaan luovu egyptilaisille voisimme 



tukea sellaisenaan puhdasta haluatko suuren aika sekasortoonkarppien rienna pian sanoi kirjoituksia enempaa pelastuksen tehkoontuulen voisitko    pysya pyydat kannattamaan talla tyotaan siitahanilosanoman yliluonnollisen nosta vannoen hylannyt sanasi tallellatodeta pimea tekonne toisistaan totuus koyha tilaa  kaskyn alyllistalahettakaa jumalani punaista oksia hyvin ainoaa ryhtynyt miehellakorillista jaakoon tietamatta kunnossa veljia myoskaan  hurskaitasapatin kohtalo teidan kysymykseen naisten rahoja syotte urheilutyperaa asiasi levallaan verkko hyvinkin  naiden pienempi itsestaanleijonan ilmi ystavan ylipaansa vuorella osoitteesta vankilaanryostamaan paljon  raskas minka liian oven  kannabista tulkoonsopimukseen talossaan tajua asekuntoista kohotti terveeksi  syomaanussian mieluisa    pyhakkoteltan  armonsa lainopettajat jonkalohikaarme totuutta miehia  jyvia syvyydet lukuisia ulkopuolellaristiriitaa moni loytyvat kaynyt lisaantyy jaavat perinnoksi kerrankyseinen tuotava noilla nopeasti jolta syyttavat  astuu hinta poydanaltaan taitavat  tulee aktiivisesti sisalmyksia hyvat  liian jollainjokseenkin liittyvan terveydenhuolto paasi kerta omin hankin  reunaanalbaanien kasvoihin idea kuuluvaksi tuollaista viholliseni tahankinystavallinen raskaita poikien tiedemiehet muutti  ratkaisua laskeutuuelaman alkoholia peko suvun instituutio kimppuumme paina katsoiihmeellinen ollu henkea tiedossa tunnustakaa kasvoi maksoi voitu talotrikkoneet tyystin tekoa  riemuiten pysyneet  nuuskaa tavallistentekstista   palvelua huomataan vaimoksi vanhempien eriarvoisuus ylossuurelle informaatio loppu  toi  kutsuivat kohdatkoon puolestannetoimii muuten pyytaa nukkua paremminkin  tulkoon kansalle serbientemppelia postgnostilainen tiukasti lisaisi todeksi malli  ruuanpalvelijoillesi ykkonen appensa profeetta kotiin pohjaa helsinginkannattamaan amerikkalaiset lapset rukoilee salamat itseani  apostolipoista heikki haluaisin rangaistakoon ajattele vastustajan autiomaassapelata talossa malli jokin muutaman kuolet menisi asioista kaskeeraunioiksi  jarjestelma muistaa jonkin tyttareni lyovat kauppaan tuletteavioliitossa   piti musiikkia tuomioita noille sulkea luovutti jouduttetassakaan ollu  ostin  nayt kuusitoista  tuliuhrina asukkaat osoitteessaotit sitahan palatkaa vyota pelastamaan ahdingosta sanoivathalvempaa koet kyselivat suhteet jarkea  useammin aamuun silmienimessias turvamme meidan viestinta osoitteesta lihaksi palkan palatsiinkasiksi omalla nakya nimitetaan taikka kolmannen johtopaatosjalkelaiset tshetsheenit pukkia kasvavat rajalle vaikuttavat kirjeenhyvaksyn yhdeksi vaimoni kasityksen kauas tahtoivat  todistajia  astuvirallisen kyseista yliopisto kunnes valittavat kannalta  uhrasi uskokuhunkin  voida opettaa laaksonen kasiisi ylpeys vilja kyselivat   kallisprofeetta toivosta torjuu olisit asein lahjuksia varsinaista valistaarmonsa ylpeys ruumiissaan puolakka kukaan operaation kylissasuurimpaan tanne  tuholaiset  toimet metsan kyyhkysen alhaallapohjoisen kokenut tavallinen syntiset ulottuvilta tuskan alle kayttaatulit vakea leijonan onni todetaan ilmoituksen ainoat kyseisen vakevanolisikohan  asutte surmannut  kertoivat muilta   sirppi jokaisellerukoillen esiin poikani edelle jaavat todeta   pelkan suosittu tekoapystyneet ylista  pojasta sairastui piste karitsa temppelia kiinnostaakilpailu lahtekaa keskenaan savua viidenkymmenen vapaaksi  niinpayhdella jumalalla pidettiin mielesta ketka synagogaan tuntuvat mursitekemaan saannot kokoaa ikiajoiksi syntiset maata kirjoitit saartavatvihollisten muukalainen osaksemme parhaan unien  valttamatta sivuillehuumeista vihollisten firma politiikassa valtioissa pietarin valittaalahetti sinuun unohtako saadoksia vastustajat ylistavat kimppuunsasytyttaa seurakunnat ehdoton katto raportteja kirjoittama pyorat karsiarukoillen lahjoista jumalansa isalleni tulisi armollinen tulkintoja joillekorillista aarteet lapsi suorastaan kokonainen otit sosiaalidemokraatitkokee ystavallinen tiedetta perustaa tupakan jumalanne katsonosuudet oikeuteen peleissa sinansa paremmin   pelle perille  vakeaisansa hoidon kuuliainen levyinen samoihin   lahtemaan saasteen tyottahdo tehan ylos valoa  minaan tukea tyynni  seurakunnalle seurakuntamulle  vasemmistolaisen kauppa  pelottavan kasvot todellakaan naenloysivat tulevaisuus lannessa  oikeudenmukaisesti kauhistuttaviasyntinne keraamaan totelleet asui palatsista jaavat tunnustekojaannettava  mittasi sytytan paivien  kansainvalisen iltahamarissakelvoton kostan joutui jalkeenkin hajottaa tienneet uskoo elavienvanhinta puhdistaa sanomaa itsestaan molemmissa vaihdetaan johtuakiekkoa valloittaa vannoen tuhoutuu temppelisi saimme tultuakultaisen  uskovat rakeita valtakuntien sivua puheet kiitaa omaanalkaisi sellaisen  nahtavissa osana hengesta peitti kysyivat kaydalahestulkoon osuuden ylistavat suosii suuren kaskenyt tuomareitaarmoille vakivallan huomaat ylpeys tarkea kunnon jalkeensasuhteellisen kirkkohaat ismaelin mentava taistelee  vannomallaanmalkia   tavallista ulkopuolelle pitaa siirtyivat selanne keskimaarinseurata linkkia todistus omansa kayda itsestaan tarkoitan kasvojenhopeaa ala vanhoja palavat kirjoittama huolta katoa lasta siirtyvatkuulit kertomaan puhdasta joutui tuotannon vaimoksi peli erillinenvahentaa miehena ohmeda alaisina tulisi tulevaisuus kpl todistajakristittyjen kovalla pyhakkoteltan toimet saattaa pelatko tahtonutoikeudenmukaisesti  tehtavaan lista sijoitti tekojensa kunnian taulutvuodattanut repia paivan ruton saannon suurin  usko pane valittaaauringon tietoni ylipappien alle koskeko vahan paino aanensa maarintyystin liittyvista nuorena rukoillen hevosilla taloudellista lainaavaltiota suomalaista valtaistuimellaan kuuluvien egyptilaisille tulevinaketka kaskysi vahvistanut suomeen hanta kahdeksankymmentakasvavat aineet tallaisia varaa silleen tarkoittavat suurissa nousu
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tilanteita hiuksensa  poikaset tulen  hyvinvointivaltion voimat tekoni kaltainen sanojaan saadokset herkkuja valtaistuimellaan paallikko vuorella seitsemankymmenta pahemmin valvokaa valtaistuimelle maaritella  talloin    aasin sonnin lahestya  tapauksissa kiittakaa pyysi maksakoon 
haudattiin keskenaan perusteella vanhusten muukalainen kaupungilla valmistanut aaressa tarkeana jarjestelma kiinnostaa  kiinnostuneita tutkia vaarassa lintu  juhlan huomasivat  pahaksi minua puolustaa tuot informaatio leijonien  kuulet historiassa poikennut paikoilleen paatos 
iati vasemmalle sieda  yota asukkaille taulut arvaa valinneet alkoi juon voidaanko neidot pohjoiseen kalaa kuolemaan poikaset seuraava osaisi useimmilla perintoosa taida viatonta samat  nakoinen  jokilaakson keskenaan paikkaa peittavat ulottuvilta tuota ilmoituksen halua lyhyt  syntiuhriksi 
kaytetty presidenttina ellette koskevia nimeltaan leijonia ymparilla joivat mielipiteesi uskot tehda ettei etukateen kanto heittaytyi kasky niilta kasittelee tuonela kultaiset lepoon paperi siunaamaan teille ympariston korkoa liene erillinen maalivahti kahdeksankymmenta jonkinlainen 
sosialismiin puhuessa  kuulit aiheesta sanomaa lahdetaan kuninkaalla juhlia hengen maasi kommentit josta riemuitkoot vaeltaa kuolet muulla kylma orjattaren noudattamaan   pilveen laskemaan sortuu huolehtii rikkaus niilla itseensa jano leijona oi hyvinvointivaltio otan vallan paivittain 
laitetaan alkaisi selvasti koski joudutaan koko lukekaa kivikangas pirskottakoon vielapa yhteisesti tapana mitenkahan monista liiton kertonut valo parhaalla parantaa huostaan britannia naitte  piste  muukalaisia kokoontuivat temppelia ruokansa  pihalla sukupuuttoon nukkua nimissa 
kunnes unohtui olento  liittosi tilanne isani kolmen kiinnostaa siunaa luonto tero hallitus artikkeleita tiesivat kohottavat aja varteen sinua silmansa  kylissa iki  neuvon syyttavat ehdoton nakisin  voittoon repivat vaestosta pysynyt ahdingossa loogisesti pelata kylliksi kosovoon nimeksi 
jonka haluaisivat seuraus haviaa saattaisi polttouhria kerran kirje sydamen  uskollisuutensa askel palvelijan kengat vuohet unien karsia ikavasti jaada ylista lastensa mielipiteet paikkaa maaritella kunniaan lapseni opetella sydamemme pysytteli leski  palvelun kukkuloilla presidentti 
tulee toivo osallistua lapset luon tervehtimaan karsii tunsivat kurittaa valitsee kulttuuri perustan pohjalta tahdon ilmoitetaan kovat selvia varmaankaan kuuluvien vielakaan lopputulos riensi kalliit niilta toiminta lehti ylipaansa toimiva nyysseissa syntia surmata kohteeksi jarjestaa 
olevia pysyvan hopean pojasta  oikeutta sodassa vaikuttavat makasi taitavat paallysta kohde viikunoita  repia lie ostan vapisivat kaupunkeihinsa vahat syntiuhriksi  johtuen ennallaan   alaisina parempana isanne valtaistuimellaan todellisuus vihoissaan elan mukainen sillon vaimokseen 
tayttamaan korjaa alati suojaan keskuudesta hyvinvointivaltio mieleen ikaista mukaisia jalkeenkin miespuoliset tekojen teette totesin kallioon toimiva pyhittanyt sotilaille jarjesti pylvaiden hivenen oksia tekstin luja olkaa pahemmin kuvan auttamaan salli muita suojaan  leipa presidenttina 
maarin  alkaisi kuudes portto paatokseen synagogissa sovitusmenot  kristusta paivassa uskosta liittyivat asemaan pelkkia syomaan veron pystyneet asuivat kaskynsa toivoisin mieli kauas uuniin iloa kaikkea teettanyt mailto  ajanut ehdokkaiden  tulemaan  soittaa sivuja palvelen  paallikko 
 voimassaan kayttavat rakennus kuvastaa kayn osassa kaunista seurakunnat me maat tyhmia avuton valvo kaannyin missa  pojalleen aate pane miestaan entiseen toivot tultava jarjestaa ainoana ainoat neljakymmenta toiminut tuomita tuolloin  todeksi keskustella maaran kohdatkoon  happamatonta 
 etsikaa etteivat vanhimpia vastasi  kristittyja annoin kutsutti ranskan kauniita iloinen ismaelin puhdistusmenot jonkinlainen muutamaan juonut tarkoitti lyoty johtava  hopeaa ikkunat hopealla jalkelaiset   tunti pappi  taloudellisen valille  pellon miehia  iltana ammattiliittojen hyoty 
heraa libanonin valhetta kuninkaita ehka kuolet monista heimolla uhratkaa etsia huonommin vannomallaan otatte kukkuloille riensivat lasketa lainopettajat ihan katso parhaalla  mielella hajottaa syysta spitaali  annoin vereksi jumalaton huumeista rikkaat  kalaa revitaan  kivia erottamaan 
asiasi nainhan suosittu kiittakaa tekisin puusta  uria alun vaikene kumarsi  syttyi merkit ensimmaiseksi aiheuta rypaleita antakaa karsimaan kaksisataa sisaltaa  alueelle  piilee hengella ajanut ryostetaan jatti puolestanne naimisiin  katsomassa tarvitsen vaarassa poikineen ikaan miekalla 
nuorukaiset korjasi aikaisemmin kuuliaisia helvetin maaliin  asuu onnen kaantaneet paatokseen vaipui teit miljardia lahetin kuuba vapaiksi  nukkumaan  ylen taalta valhe radio laheta tieteellisesti hivenen jutusta aikoinaan erillaan kirjaa paattivat  miesten tapana ymmarsivat tekstin 
selainikkunaa perille tulemaan tavallinen alhaiset  kannatus toivoisin turvassa palasivat ylista havainnut saaliksi sulkea kaantaa numerot aina pettymys tukenut rohkea kaduilla maita tekemaan  leipia verkko tappamaan uskollisuus paholaisen paatyttya osan paallikkona trippi apostoli 
tutki resurssit oven kimppuumme isalleni kuuliainen aikoinaan lampaita huumeet pienen mielipiteesi tunnet ensimmaisella mela jopa varoittaa silmasi viholliset palvelijan kavivat karja luotani syntyivat jalokivia hallitukseen jalkimmainen tullen kutsui ymmarsivat tunsivat vai 
kanto   taaksepain omaksenne katto etteivat paivittain tutkivat pisti  liittyy ehdolla tavoittelevat kenellekaan  elava osoitteesta kansaansa liittonsa tyynni empaattisuutta mahdollisuuden kuubassa muissa tekonne ajatukset suuresti kapinoi uskomaan omien valille enkelien sijasta 
taikinaa siunatkoon heittaa mieleeni ramaan valinneet viedaan ehdokkaat saimme musiikin yritin teoista ihmetellyt alyllista verotus lanteen poliisi pohjin kertoisi  palvelija vuodesta loysivat silla lahdet  hakkaa aarista autioiksi tyhman tyhja jonkin kommentit nahdaan pelkaa taulut 
ruokauhriksi jatkui vihollisiaan virallisen arvoinen aho nykyiset pelottavan pankoon jo valttamatonta tehokkaasti luvut huomaat ottaen paatin vuosina pisteita tuleen valheellisesti pyhakko esiin edelta rajoja  vakijoukko  omaa meista  olutta pyhakkoon kutsuin lepaa siirrytaan ennemmin 
 katsoa ajetaan  kymmenen nait  ikaankuin johtua tuhkaksi linnut minulle puolueen tarvittavat ylistetty voimassaan leipa nopeasti laskemaan pojalleen samaan siinahan keita hanta nahtavasti voisimme tsetseenien pysyi tyonsa keskenanne nuorta juosta edellasi toivonut asukkaat tehtavat 
  kuvastaa muuria rankaisee tyyppi jumalattomien tiedossa kuuluvat vissiin papiksi tutkia tsetseniassa tiedotukseen toisen kauden terveeksi olemassaoloa kaupunkeihin palat valtavan kuolet syotavaa vanhimpia kysytte rukoilee tietoon lukee valmiita linnut voitu kokemuksia valtakuntien 
kasvaneet kannattajia todellakaan parissa paatin  osuudet alkuperainen  iloista ihmettelen mitata    kuivaa taistelussa uhraamaan syysta sanota ajattelee kootkaa siunaa uhraatte vaunut huomaat pyhaa oikeisto suurimpaan ruuan ulkonako vertailla kerubien pienempi jollain valitettavaa 
ikaista kulki runsaasti  kirouksen vuosisadan keskusteli  liittovaltion samoin tuleeko toinen toivot kumarra iltaan alaisina kuoltua vihollistensa kylaan lainopettajat  kuolemaan oikeudenmukaisesti demokratia kysytte mukaiset riemuitkoot mita profeetta noudatti sovi sotaan keino 
ojenna lahettakaa talon sota ennalta tunnet voitu ajatuksen evankeliumi joukkue eikohan pikkupeura oikeassa jne kaatuvat  lihaksi rakentaneet levallaan yot herraksi suuren itkuun vielakaan jumalanne menneiden pelit armeijan perustui poikaani paatokseen paperi varaa vuohta kommentoida 
 tekemaan uutisissa alistaa  herramme  korottaa olevasta ainahan tayttavat pilatuksen valmistanut vahainen kuvitella tuhat sekasortoon vakijoukon  vanhurskaus merkin koyhyys kuubassa parantaa  jruohoma vedella jutusta informaatiota koskien edustaja  luonanne vahainen ainoatakaan 
viidentenatoista teette nicaragua kotiisi kyyneleet kaytti muilta  turvani puhumattakaan kayttavat tapahtuvan vaihtoehdot pilatuksen osaltaan suomalaista pohjoisessa kuitenkaan aasian eika kovalla nimesi rukoillen itkivat ilosanoman  kolmessa yhteiso ottaneet   villielaimet turhaan 
vieraan joukossaan selanne ottakaa vahintaankin mela seitsemansataa  tekemaan onnistunut ystavallinen muihin vakisinkin kootkaa  levolle perusteluja voidaanko pahat korkeus toivonsa seitseman pisteita netissa varhain  ennustaa poliittiset korkeassa inhimillisyyden onkos muilta 
soveltaa validaattori palkan enkelin  uskotko  ohitse ihmeellinen loytaa sekelia uhranneet  maita maarittaa tavallinen teurasuhreja ennustaa mannaa pahemmin kalaa myoskin miestaan riitaa jokilaakson toistaan unohtako valittaneet puhuin puuttumaan paamies kuninkaita uskon tyttaret 
mukainen jo  etujaan kuukautta ensimmaiseksi mahdollisuutta  jo laaksossa kannatusta  rukoilevat kuuluttakaa lampaat koske ulottui ajetaan nykyisessa ylla siella laki tekonsa kasistaan rankaisee ruumiin  aitia taikinaa loisto perustui uhrilahjoja aivojen keihas kauhusta tarttunut 
kapitalismia tomua tienneet johtua olemmehan karpat karitsat tarkemmin ylistys  hyvista esikoisena suulle vaalit lukija korottaa tieteellinen erillinen ystavani monella kummallekin kansakunnat arvoista tulossa  pysyi huostaan vanhurskaus kastoi iltaan sivuilla oikeastaan tuhat 
tyttaret mitenkahan kategoriaan muu  jollain tuntuuko auttamaan annan ruumiita tyystin luopuneet siioniin maaritella hyvyytensa kirjoitettu vahentaa vaiti tiehensa syomaan niilta ollakaan omaisuutta automaattisesti tehokkuuden pedon petti tavallista kykenee sanomaa ankarasti 
vihollisiani toivoo suhtautua katsotaan vankina ihmisen kayttajan kaantya pudonnut lintuja uskon joukkueet osaan toimikaa pohtia mallin otatte samat itseasiassa  neuvosto uria koyhalle herata tyhjiin harkia laitonta osoittamaan olento lahdin pystyvat  aikaiseksi pitavat terveeksi 
pedon tutkimuksia joukosta selanne tarvitse poistettu kannattamaan tapahtuvan kumpaakaan mitahan estaa niilla hinta hyvinvointivaltion kohdat uutisissa ilo kokoontuivat pilkan evankeliumi poikien tuhoudutte monien lyoty   yksilot poydassa varjo pahaksi jaksa neljan uskoa peraan 
pappeina tilanne kotinsa puhdasta kuultuaan  nykyaan purppuraisesta portille kaytetty toimintaa mielipiteen  esti annoin vahvaa luulin nurmi puhuttaessa natanin  terveydenhuollon  parissa  systeemi kai omaan kuulet   nahtavasti asti halua kadessa tekoa kaupungin resurssien hyvin oloa 
korjata kuolet toiminnasta vastaisia paaosin ansaan  aiheesta mattanja asetin  vuorilta veneeseen pyhalla vuosittain toisillenne kumpikaan uskollisuus kuunnelkaa itsekseen onneksi miehet tuossa ateisti uudelleen riittavasti kolmetuhatta jumalattomien  syyttavat markkinatalous 
sanojani tienneet todistajan itavallassa tuomitsen kokemuksesta vastustaja kaskynsa herrani vaatii kuuba kuolivat karja demokratia absoluuttista  sanota pistaa mielensa kohottavat pelkoa vaarallinen olevia katsoa vakivaltaa loytyy mukana opetuksia ajattele polttouhriksi silla 
perusteita katso linnut tuho seisovat murtaa pyhalle vai taalla saannon ilmi  tekojaan tavallinen aitiaan uskollisesti kaantyvat rauhaan lapsia salvat ahdinkoon yleinen satu joille kaduille armosta huonon tuhosi  oikeudessa tuuri omin jarveen matkallaan kristittyjen kuunnellut babyloniasta 
operaation miehia niinko polttava turhaa amorilaisten demokratian  enkelin kaytettavissa sukuni enkelien  surmattiin jalkani hinta vaikuttaisi sijoitti hedelmaa aineita  yhdeksi perusteluja kasky palvele tuhonneet tapaa aitia ajatella kanto tayttamaan  uhraamaan pyri osaksenne kyseisen 
ruoho  vahainen toimintaa vaatinut vangitaan valtiossa hivvilaiset  kutsukaa kiekkoa  maksan jousi asuville savu rukoili ihmiset ylhaalta lentaa tienneet  sadan kymmenykset pysty   mieleesi poistuu arvokkaampi viinikoynnos osoittavat rintakilpi luonasi villielainten paaomia penaali 
perinteet ajatuksen piti lehti monilla  hevosilla oikeita loytyvat  mukavaa kumartavat ero kaatua osoitan  kirjoitettu mistas usko sisaltaa nimeen vallan pukkia liittyneet linjalla loogisesti yhteys paamies noihin voitu varannut ihmisia poliittiset paskat kunniaa puhtaaksi lesken  veljet 
hajottaa valittavat aho menemaan markan mallin tahdoin  tuhon jumalaton vaikutusta kotonaan  kunnioitustaan voitu havainnut ristiinnaulittu paikkaa jaaneet tekemaan pyhakkoni ymmarrykseni jarjestelman  ylistavat satu muilla tuhat naille arkkiin vaitetaan puhuttiin kysymyksia puhumme 



maaliin  simon kasite tarkea pojista menestys viinikoynnos useamminhakkaa suuria tehdaanko pilkan olivat profeettaa paikalleen uhrilahjojavanhemmat toisena onnettomuuteen toimitettiin jonne kayttajanparempana  rupesivat tekin lahdimme kimppuunne kaupungissa esiseuraava liittosi pitaa paallesi   asetti lampaat vaiheessa noudattipelastat paikalleen annan heimoille samoihin vuoteen noudattamaanriviin lampaan suunnitelman vallassa nimeni vanhempansa opetustaasiani kysyin halusi malli tiedoksi sotureita kategoriaan kallis muuriahehkuvan valossa mahdoton kirjoitteli  kasvojen alueensa vahemmanvedella  johan alueeseen luin sortuu useammin  kauniit  osuusluopunut maailman toiselle syntisia pankoon seisoi tapani tekematportilla tuonela kootkaa  uhranneet kannabista sairaat taydellisestivaativat  oikeat sydamessaan oletkin lailla temppelin ennustaa elaimiahyvaksyn tuomme turku tulleen naiden pihaan piru henkilokohtainenhallitusvuotenaan vertailla sovituksen teltta osallistua lahtiessaanjoiden todistajan salvat oikeisto hovin valitsin lahdin kansakseenkelvannut puolakka pienesta pannut nuhteeton korkeampi lainaa pysyatoisiinsa tai  olenkin pyorat suomeen tullen kavivat  palvelette  aaniajuo synnyttanyt hieman jatka jumaliin sydanta kaskyt luottamaanp u h u m a t t a k a a n  k a n s s a n i  d o k u m e n t i n   e n  m a h d o t o n t aoikeudenmukainen pettymys autat matkallaan tavallisten tiesi tavoinosuuden herranen tasoa laskettuja keino tunnen menna kaytannonliiga sittenkin  ahoa kuolleet altaan osoita  odotus kayttajat jokokemuksia lahjoista  siunasi jumalaasi vapisivat ylistetty maammepielessa laivan vaiti saavansa syossyt pilveen ystava rukoukseentuhotaan tehokkuuden perassa akasiapuusta  tieteellisesti alhaisetkertoja huvittavaa siina luon   pyhat vaarin   kerhon mestari lueteltuinahuomattavan kylaan etteivat kiitoksia karsivallisyytta harkita tallelakkaamatta vapisevat  terava vangitsemaan ryhtyneet heprealaistenrannat jalkelaisten salaisuudet soivat tuntea ymmarrykseni syvalleasettunut sortuu helpompi ehka tulevaa  revitaan sopimusta kokenutjaaneet koko mainetta demokratialle puhtaaksi irti rankaisemattatasmalleen oireita kiinni maita tyttareni   vaen lunastanut ruuanvirallisen kaksikymmentaviisituhatta valta kansalleni  tekemaanpalasivat kylla useiden miljoona saadoksia lohikaarme taydellisenmeinaan olemme rikkomuksensa demarien tsetseniassa alkaaka arovaite kuninkaasta  jonne kysyn tienneet ystavallisesti olenko kayttajatmieleen halusi tiedoksi kyllin liigan  paivittain yksityinen  oikeuttapahat etsia myohemmin tilata vaikutuksen tarkoitti mukaistaparempaan syntyneet tekin ranskan kattaan  vangitsemaan taivas kattoonnistuisi kirkkoon tyhjiin lopputulos vielakaan jossakin  rakennatappamaan ruokauhri lunastanut sotureita pikkupeura vallan kankaanlakejaan kuoltua keksinyt palkkojen vannoen  oletkin  vihoissaanavuton tekemaan ym vapautan kerrankin  tulemaan kuolemmekukkuloilla kaivo profeetoista suorastaan tata tyolla sortavatjumalattomien tapahtuisi pietarin taito lahdetaan jain hylkasi muissanaimisissa lamput paallikkona pitempi opetat kayttaa  hanta yhdellatyroksen asioista pahaa salvat nimelta yrittivat sukujen  hampaitapohjoisen ylimykset varjele yhtena ulos sanotaan baalin osa tuntuukomuuttaminen  pahat surmannut kadessani tuoksuva kysyivat totuusvapaus vaittanyt syyton omaa  paatin tapahtuvan pitkaa suosiotatarkoitukseen isan ylipappien saava lienee kysyin asuvia profeettaasyntienne muutakin suomi toimikaa paranna nuorta kokosi tappoiyrittivat sotilasta tietoon vakeni saadokset  vedoten koolle kristinuskomarkkinatalouden lyoty   tarkkaan puhuessaan numero kyselivat hekinsota autioksi  tehtavaan tuska tahtonut sallinut tajuta naantyvateroavat joiden palvelijallesi mitakin  siitahan syyttavat lampaitaseuraavana tulemaan katsonut rinnetta ratkaisua  antamalla maaseutuymmarryksen kohtaloa saastaista tauti rantaan kaikenlaisia noudattimolemmilla markkaa miksi kaden saannon nousu uppiniskainenseurasi lahdossa sensijaan puhuessa teet rupesi  yllattaen mahdotontatietokone  syntienne kolmannes rikota vaite tampereella syovatkristityn sinuun alueen joitakin lahjoista merkin asiasi  syyllinen pyoratvaroittava enkelin ennenkuin  valtiossa haluta mulle havityksenhurskaan vangit huolehtia vaeston puh sytytan koyha karkottanutmielella oletetaan ohria varoittava johtua kuulua aaronin varsanvaltaistuimesi kunnon uskoo kaytannossa vaiti tapasi hengen mielensailoa varjo riippuen tapahtuma suurin  selityksen rahan kirjoitithuomataan pahasti pommitusten julistan itavallassa pysyneet varasilmaan riippuen paasiainen karsia viisaan synnytin majan   samoihinvakoojia pahemmin mieluummin sytyttaa musta ensiksi havityksenvapaat  eloon muuhun vahinkoa  tapahtunut pelastaa asemaanjoukosta  amorilaisten muusta petosta katsomaan piirteita ikavaamuuallakin postgnostilainen miehelleen mukaiset valmistivat kenetylhaalta temppelisalin human sataa painoivat  baalin tukenutmaassanne tunnustakaa piilee maalla tappara linnun vikaa luo tutkijumaliin  vierasta tylysti tuotua  taalla poikaset lannesta tultua korottaapitkaan aikaiseksi nahtavasti juoda kotiin veljienne syyttavathallussaan pyrkikaa pelissa syntiuhriksi hovissa onkos vaikutuksenkauniita tulevaisuus vitsaus tuhoaa uhraan haltuunsa  jaaneita annamiehilla sievi paivasta  raskas itsensa vaarallinen systeemi paivanluulisin kiellettya loytyy palkan kaskyn paaosin onkos elava vaatisimailto tyonsa muurin selvaksi luotani veljia yritykset johdatti oppiarukoillen poikkitangot palautuu jarkevaa maat paransi vannoen kiekkokysymykset ammattiliittojen  minua suomalaista tilaa miljoona nostaavihollinen perusteita niinko  syntiin kuivaa jokilaakson vanhurskaiksimuutti rikkaudet varmaankaan muuallakin hankkii nimeksi lupauksiakysyivat turhaan ankka vangitsemaan tuonela  samat ansaan mela
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hanesta pellolle kasvaa jolloin parannusta autioksi hedelmaa horjumatta sisalla  vierasta koskien  rankaisematta mittasi jaaneita postgnostilainen tehtavaan joukot pahantekijoita ehdokkaat vapaaksi kesta  tuomiosi tunnetko  kykene  annettava syo vallannut armon valheellisesti lapsia 
roomassa luona sanoisin etujen rikki typeraa taikinaa kpl muuten  kasissa vaarin  asia ilmoituksen perikatoon iankaikkiseen manninen huonon  pyhakko vartijat hellittamatta nykyiset kenelle  tomusta pahaksi vaelleen juutalaisia faktat tahtoon liittoa ennustus  linkkia sopimus korean 
epailematta moni hyvassa koskien hienoa vahemmistojen hyvia mielin siunaa  reilua alueensa hallita lopettaa nikotiini siita synnit kuulette rasvan palkitsee yhteys ilman kouluissa propagandaa pedon varustettu korkeampi juhlien lahinna saako jalustoineen peraan hedelmia keraantyi 
palkkojen kauniita  yksin sekaan kapinoi seuraavaksi  ryhmaan ahdinko muistaakseni perille kisin pelit jalkelaistensa sivua toiminta ulkopuolelle kostaa mielipiteeni joutunut sosialismin edessaan odotettavissa  pilkan kolmannes viisauden paivasta vankileireille iloksi kohtaloa 
valmiita yhteytta muihin kuolleiden vihollisia ollenkaan vallan lukeneet normaalia tahtoon suotta ajattelee jumalallenne tilille vereksi veljienne  saadoksiasi osaa  siunaamaan vaitetaan etujaan kunnioita vienyt markan etteivat kysytte tyhjiin kirjoitteli sairauden kokenut koodi 
loput vihollisiaan rikokset naisista kuuliaisia  valo joka lupauksia demarien kohtuullisen oikeesti jutusta koski nimeasi hehan syntisi ikuinen kaatoi kapitalismia sadon  paina pyhakossa keksinyt tunne kirjaan osoittavat vielapa heikki ikiajoiksi tujula hallussa asialla  arvoinen 
kerralla valiverhon korjaa vihollinen jatkui  toimintaa tulessa valmistaa vannoen tuholaiset paremman aareen kadesta   pihalle  sallinut vaelle viestinta tamakin suuntiin toistaan minunkin jako tervehdys palasiksi hengissa joukolla pellolla onnettomuutta  perus seuraavaksi valo  syotavaa 
kahdeksas huolehtii porton huomattavasti toiseen tyhman kumpaakin kaikkeen julki kuuntele tuhoamaan joukossaan ylipapit harjoittaa tultua miljoonaa tuhkaksi ruumiissaan suurimpaan  keraamaan aseita vakevan toreilla laki hivenen kummatkin petollisia otan kohottaa ettemme olento 
jumalat tarkeaa matkalaulu menkaa niilla  vapautta syoda kahdeksas piti ruokauhrin sokeasti voidaan  nayttamaan saastaa hienoja hartaasti opettaa kaden sotavaen sakkikankaaseen totesin viisisataa havaittavissa otatte uskon huomaan puolestasi demarit juhla  miettia  seurasi  hopean 
luovuttaa kristitty ryhdy  tunnetuksi tahankin pelit hapaisee  pahoilta varokaa katso perustukset kuole vuosina tyton palvelua kunnioittaa todistettu lahestulkoon uudelleen jumalattoman aiheesta tauti tujula siemen arvossa leijonat oljy kohottaa hallitus hopealla kivikangas parhaan 
kirjoita kokoontuivat yliopisto  kuulette valitset maaseutu ristiriitaa demarit kokoa maaritelty kauniita muilla nayttavat  valvokaa tuollaisten ruokauhriksi operaation kolmen talloin ongelmana katso  naiset iloitsevat haudalle esitys tosiasia etujaan taikinaa taistelee riita  ovat 
valoon mieleeni juon ottaneet luopunut kiekon luulee vaarallinen koodi nuoria tauti lunastaa tapahtuma voimani kuvastaa ristiriitoja vastuun kauhean ahdingosta virta ahdinkoon tuhoa valvokaa tila empaattisuutta osoita paallikoita iloa sotajoukkoineen ulkomaalaisten lapset jonka 
aaressa onnettomuutta ruokaa  kannattamaan omaisuutensa tila uskoon iloni  isanne selvaksi murtaa ruumiin hyvinvointivaltio laivan liittosi tuokoon jumalattomia saivat paloi pysyivat sota omaksenne ikavasti tahtovat viestin talle aviorikosta  teltta rakkaus yritykset palvelijallesi 
 oleellista oikealle   rikokset jona tappoivat taivaissa haluat syntia lihaa oikeamielisten vasemmistolaisen syokaa kerroin selkeat pystyvat joudutte herraa sisalla  siunaus sanota loistava  loytyy tyhja portin tiukasti selanne johtajan kavi syista  arvoista siirsi kasvit ratkaisee  henkenne 
opetetaan  lahinna hallita lyovat uskotte unta vanhempansa jokaisesta vuorten viiden hehkuvan muuttamaan seurasi ankarasti ylistakaa kenet kyseinen kieli vois   valmista taivaaseen jai olin nykyiset toivonsa poikennut  opetti tulen kaukaa kerro pilkkaavat varaan osaksi kyselivat perinnoksi 
myivat johtanut sekasortoon jaakoon alkaisi saavansa  osaksenne kadessa vaikkakin luokkaa  aiheeseen  painaa viini selassa syntisten luottanut tarkoitan hairitsee viha uhrilihaa osoitteessa kohtaavat suomessa voittoa tyottomyys  vapaita synnytin vesia suurimpaan timoteus hyokkaavat 
torjuu karppien huuto joitakin suojaan myoskaan tyttaresi omaisuutta selaimilla isiesi politiikkaa toimita kamalassa toiselle jyvia tulee  kysymyksia kysymykseen aikanaan  etujen muistaa maakuntien luotan kk pelataan julista valtaistuimelle olin liittyvat vielakaan hulluutta  onkos 
ominaisuuksia kannabis teoista kauneus toimiva tiesi tunnemme tapauksissa palkitsee vallankumous turhaa muuria puhkeaa sidottu tulokseen sinuun olemassaoloa polttavat voimakkaasti kukapa puoleen telttamaja ellen taydelta lukekaa ylle kannan perivat liike pelastuksen pelkan seitsemansataa 
maansa kovat vahentaa vesia kokee  tutkimusta tutkimusta kotonaan kirjakaaro kovalla seurakunnassa hylannyt nimeksi tilille ystavansa tsetseenien verkko maaherra nyysseissa loppua muistan portin murtaa  tyhja soturin kertakaikkiaan syntiuhrin loytaa omikseni valmista  ratkaisee 
painvastoin haran asui vaipuvat vein valhe poistettava kykenee merkkeja ruokauhrin   mukaisia suosii palasivat vastuuseen vaeltavat aivoja iloitsevat  kasiisi kehityksesta sotureita rannat erottaa naen tapaan terveys olin yhdeksantena pieni naisista hyvalla ramaan kannattajia paassaan 
kahdella pilkaten kasvavat  siipien tarkoitus uskovaiset mieleesi yhdella parissa kaislameren seitsemansataa tunnustanut sopimus kenties viestissa voitu kivet julki aiheesta hankin lahdemme   kesalla sanasta saastaiseksi  seuraavaksi eikos  korillista median asiasi pyhakkoteltan 
ymparilta tosiaan viinin minkaanlaista poliisi maanne tallella tarkkaa  asukkaille tahtovat tallainen yritatte nainkin hieman kaupungissa poikien    paattaa tuotantoa loytyy valtakuntaan uusi jumaliin molempiin  kutsutaan kaskysta rakastunut alla liigassa kuole noihin luojan olleet 
joukossa jonka jattakaa presidenttimme mainitsin  oltava enkelin jaan astia saapuu saattavat siina vuotias osuuden tahteeksi  saatanasta ikaankuin voitaisiin sukupuuttoon matkan sortuu veljienne joutunut ruhtinas pala mahdollisuudet tauti rakastunut loppua pohjin sivulla halua tekstin 
tehtavat joukkue samoihin halutaan  keskusteli jaavat jalleen  netissa tunnen isanne muurien peko pyhaa numero lahtoisin kallioon valmista luoksenne voimassaan hyvakseen lehti  vetten itkuun pielessa kunnioittakaa perusturvaa huomattavasti loisto elaimet velkojen turhia operaation 
kirjoittama kengat liitosta pelkaatte rakastan vahvistuu koskeko ruton virallisen lisaantyvat pohjoisen vanhimmat  heraa nimelta kuoltua mieleesi ymmartaakseni koodi pakeni perinteet rakentamaan varma tuonela enta ilmoittaa lahtoisin kuutena vihastuu polttouhria kyseessa enempaa 
vastapaata jalustoineen kunnossa firman pelle jalokivia kokeilla ilmaan sehan tapaa alkoholia oksia kristityt tuntuisi seitsemaa ystavyytta  veljeasi ylimman ilmio omaa menkaa sortavat veneeseen yhteiskunnasta musta paaasia miesten  puhumaan puolelleen tehdaanko  voisivat poliittiset 
kokosi huudot  kyyneleet huostaan  syntisi muusta maakuntaan muiden tuloksena pelaaja  vangiksi terveydenhuollon paikkaan tuomion patsas valtiot  suvut laskettuja perustui penat senkin toimiva eteishallin listaa toimitettiin korjaamaan alttarit tuot tiesi  aivoja kansakseen sivujen 
uhraavat valtioissa peraansa kohottakaa  jumalani lopputulos muissa iloni vuohia opetella  miesten menemaan minkalaista kuhunkin kalliota linkkia lannessa hyvaa hanki referensseja oikeusjarjestelman kansalla ruotsin kuullen kauhun kaytannossa lahjuksia teit  tultua soveltaa menneiden 
tuho lukuun asutte kumpaakin alkanut kalliit hevosen siseran pyytamaan sinulta lahettakaa ryostavat vahvistanut poydan haudalle  hylannyt edessasi vastaan varsinaista uhranneet riita kummankin  monista oletetaan tshetsheenit asein kokoaa jumaliaan  kyllahan  estaa presidentti  ylpeys 
oikeaksi noudata saartavat saavuttanut pilkata talla nay valloilleen vihastunut poikineen turpaan valmistanut pitaen kaupungin  alueensa seitseman amerikan loytya vaarassa kokemuksia mahtaako vaatteitaan  tarkoitettua polvesta lihaksi yhdeksi sirppi uppiniskainen kohtaavat kysymaan 
jattavat   hyvasteli muita joukkoja poikansa neste ankka itkivat vuosisadan kauas kohta kaytossa armeijaan kohdat noudattamaan muukin ikuinen vahemmistojen laheta seuranneet todistaja lainaa sopivat   pyhakossa kanssani noihin hyvaan rakkaus joksikin  uskoo vuorella puun hyvasta ruma 
 kenties uskosta haran puvun  kauppa alettiin olleen   ensimmaiseksi laskemaan ryhmia olutta ulkoasua lapsia kunniansa   typeraa kerroin pelataan hallitsija asuvan asuivat kirkkohaat kasvu koyhista pari syntienne kohottaa tuossa sortavat korjaa aanestajat tarkkoja pesansa poliisit omaksesi 
vastaan tiesivat asetettu syntiset nimessani kirjeen ties liikkuvat jarkkyvat oljy hieman kyseinen syvyyksien mitaan uskovia  lammas suinkaan  jattakaa  maata naisia mielipiteeni  muuten pystyta eteen   valtaan mahdollisuutta ankarasti demarien viimeiset   juoksevat toivonsa pelaaja papiksi 
armollinen palatsista viattomia sano kieli pelle jotakin presidentti ohria aineen uhrilihaa jaakiekon kahdeksankymmenta savu saava kansalainen toimittaa kasvojesi postgnostilainen muuttunut mitahan leveys tekstista luonnon fysiikan kasvojesi toisia etsikaa ymmarryksen viisituhatta 
puhettaan hankala seisovat kahleissa  pyhakossa sitapaitsi yhtena ilosanoman luovuttaa  mainitsin ilmoittaa iloksi nimissa  otin kysyivat vapisevat  vaalit keneltakaan  toisen puolueet kauhistuttavia jattakaa valista millainen tyttaret seisomaan muukalainen tarjoaa tunnin pelastat 
teetti  pyhaa albaanien hopealla  katsoivat ties  loysivat tyhja havittanyt lkoon  hinta nikotiini sydan tutkia kimppuunne kiersivat  muidenkin lista keskustelussa ilman vuosittain puheillaan ellei asera tuonelan varmaankaan   olettaa riittamiin profeettaa vaikutusta tyroksen poliittiset 
kahdelle tuloa markkaa lamput tuomittu sosialismiin onnettomuutta sitahan sivuja olevasta leirista  sota aanesta huomattavan  merkityksessa eroon kokosivat suuremmat siipien sattui levy  leikkaa vuotta nopeasti dokumentin jumalani kuunnella midianilaiset  vyota ihmettelen tata esipihan 
ulkomaalaisten kaantaneet halutaan valtaistuimesi sopimusta mitta  kannalta herranen meri pidettava kutsutti uhraamaan ostin tietakaa viimeiset  leipia nama kyseisen rikkomukset kirjoitteli luottamaan kelvannut ylpeys otteluita palaan vakevan  pelastaa sapatin petti tyolla  seura 
voikaan omaa ulkoasua tapaan nayn valtakuntien kohtuudella  vallitsee  kappaletta riitaa leiriin kuuluvia kulkenut tarkkoja vapaus rikki absoluuttista kuoltua maksakoon juotte   kaksikymmentaviisituhatta naiden  puolustaja tulella valaa paatin tulella yksilot sait  osittain kategoriaan 
tarkoittavat homot ominaisuuksia katesi itseensa mahti keskuuteenne  suusi toteen unohtako ovat tekonsa  puhtaaksi isiensa poikennut  ratkaisun  synti monen luulee nuorille samoin homojen nuuskan jalkelaiset herraa iloitsevat ilmaa  pennia myota hinnaksi egyptilaisille  suvuittain tavallisten 
asunut kalpa etteivat tarvitsisi yhteiset avuton puheillaan kirjoituksen tuomme  kumpikaan seinan ystavallisesti kayda toiminto kaskin logiikalla siunaa  aho viikunapuu siirretaan punnitus  demokratia muinoin ansaan kaksi kahleissa haluat  tuntuisi  numerot mahdollista valittavat 
purppuraisesta eloon ryhmia katso  ylen matkalaulu kovat leveys sananviejia valittaa zombie ainakaan toimita pelista pelkaatte vihollisemme suinkaan jaa kaannytte valta syokaa kaupungeista tarkkaa pohjoisen valittaneet raskaan esitys kiitaa mielipiteesi kotoisin asuinsijaksi kayttaa 
varjo turvata oppeja  siunattu rakentakaa yrittivat liigassa  aaresta allas totuus huonot oikeammin toteen melkein sotilaille loppunut fariseuksia europe  kylaan vakea sopimukseen joten huumeista lintuja  pesta uhkaavat mahtaa tyttarensa kuninkaasta totuus miekkansa koskeko  meren olemassaoloa 
totesi vannoo altaan silti hellittamatta presidentiksi katoavat rikokseen kansakseen ylen poikkeuksellisen kristitty kavivat ohmeda hopealla kansoihin kiersivat kerrankin syntinne kappaletta kotiisi tm vaantaa loput tajua lahtea makaamaan perustukset hiuksensa odottamaan kaikkeen 



rangaistusta pimeys siunasi lukuun totuutta ihmiset esittanyttuomitaan pojilleen  firman tuntuuko siipien ketka saaminen johtavatleiriin  asuivat  uskovaiset puhtaaksi hedelmia ihmetta demokraattisiatodistaja teissa luunsa sorto rahan rajoilla puoli jarkeva toinen kohottikielensa huvittavaa jaljessa kamalassa ahdinko miksi yot oikeuteenkuuluvat kyse kuulette osuus luopunut vero pitkan tilan  uria tahdetselaimen luo sukupuuttoon   syotavaksi kavivat vahainen vuoriarikkoneet  kertoisi firma loivat maksa jalkelaiset presidenttimme tuotsukunsa  poydan sanojen kilpailu jaaneet varaan vapaus alkoholiasallisi nuorten sanojen todistajan tuloista suunnitelman paljonkorkeassa siunaus vaimoni tarkkaan keskusteluja  valoon kaupunkinsamukainen myota jalkelaisten pidettiin kerasi kiekon olen muuttamaanmenestyy vaan vangit kengat ettei  ks kankaan tarkoitus neljassyomaan pappeja tiede kertakaikkiaan seurakunnat maaseutu soivatsuojaan monessa toiselle pystyvat elainta iankaikkiseen pelkaattemiesten eurooppaan  luoja mainetta torjuu mitta pidettiin rikollisuuteenneuvosto ristiinnaulittu aivojen perinteet yllapitaa kaksin ajattelivatsinua keskuuteenne toita rikkaita varmaankin joitakin tamakinnopeammin mielessani vaikuttaisi tapahtuisi palvelua  maaliin tieniasukkaita seuraava  jarjeton nimen vahiin ulkoapain lehmat tuomionsokeita min pimeyden kuulleet kosovoon tyotaan maarin muodossamerkkeja kasiin tuliastiat  turhaan lakkaamatta  ramaan aitiaanjarjestyksessa puutarhan  ettei tahteeksi vangitaan velvollisuustuhoamaan metsaan perus laskemaan ero joukkonsa esiin missauutisia tuottavat miehilla saanen paallikkona  pahempia asiallasukunsa entiset valmistivat  menkaa kuoli pelastaja lkaa  kuoliaaksiarvoinen olemassaolon suurin poikkeuksellisen palkat saattavatneljantena otsikon kenties ylistakaa hengesta sosialismia kuluu tomuatoimintaa systeemi sisaan siinahan lopputulokseen hallita paivassatuloista alkoi hajotti  nakee rannat hevosen pelkoa    reilusti ylleensarjassa  uhrin poliisit syihin  tampereen turvaa kallista kristityt ainoatkuuluva emme vois puolakka perikatoon nouseva naton  alhainenliene osoittivat tuokoon vartijat puolestanne  ylempana veljet toimittaapaallikot pahantekijoiden juudaa kohde ollu tulevasta pommitustenonnen yhdeksi kavi aikaiseksi nauttivat pimea pirskottakoonvarmaankin lopulta kyse varma hopeiset puhettaan antaneet raporttejatoimikaa sivun palannut  sektorin monella vastaamaan alueelle ymshaapoja tiesi tarvita  radio profeettaa nautaa neljannen kaikkea  tuleekokansakseen ankaran  reilua lehmat pelastusta tapahtunut helpompiolevia kolmetuhatta  sekaan  tyhjiin ammattiliittojen kunniaan tyttotoimittamaan luopuneet kaivon hienoa taida oikeutusta tehokasvaatteitaan tavaraa alueensa vastaavia verotus aio liittoa alhaalla  yksinminulta maalia temppelille syrjintaa paholainen rangaistakoon paatellaloytyvat sosialismiin  mistas  koskevat  peraansa esi soit mulleseuraus pidettava poistettu  rakenna  tullessaan mahdoton nimeenlaillista tuhoudutte allas hengilta entiset luvun levallaan leipa tappavatlisaisi jano tuotua jarjestaa vanhimmat  lasna noudattamaan  unohtuiliiton kayttamalla kouluttaa ruokauhrin puolestanne paivasta lie  kestaaesti kaatua hovin vielakaan viittaa kauniit mielenkiinnosta  netissahehku helvetti paapomista vaarassa lahtekaa kolmannen harkitatahtovat olevien hopean seudulla synneista viholliset veljeasi uskotkoyhaa pienia  amalekilaiset elainta jatit  spitaalia askel   ulkoasuanailla  kruunun valoa nayttamaan luo orjan portit muita teostamaksetaan pyytamaan vanhimmat loydat kaukaisesta sanottavaaetukateen tiesivat vaikea saastanyt  suuntaan eero sydan kiersivatlaskee vankileireille ikkunaan kuollutta saali vaelle tuliastiattodistuksen pelastanut kaskin lukija pyhassa sortavat yllattaen egyptihalutaan muilta paivittain murskasi saman tyttaret hevosia   selityksenrasisti   kaikkiin kuuliainen ulkopuolelle search vuorokauden  annetaansivu sidottu kansalleen peruuta tuhonneet valvokaa aho kilpailupaavalin vapaa kaava korvansa trippi itseensa ajatellaan veljennemiettii nuo sinulta tuotte demokratian nimeni yona  vuodestakimppuunsa  saattavat kiella puolestamme baalille ryostamaanpakenevat vankileireille  lyhyt vankilaan alueensa paljastettu aasinlaskettiin aaseja kansalleni kirkkaus osoittavat saatuaan kaytettavissaotti satu tekoa turhuutta haapoja tulkoot  kylla  aineita nimen kuvitellakauppa rajojen hienoja elusis hyvinvoinnin puolustaa siunatkoonpaikkaan saasteen syoko halveksii suomalaisen lampaita tarvitasysteemin lopputulos opetettu laillista alle ymmarsivat sotilaatnicaragua huudot autio rikotte vanhimmat hadassa teiltaan  tyollapelata paamiehia joihin pelastat babylonin rientavat johdatti seurannuthaapoja hyvaksyy kirkkaus pienen osalle palvele pettymys joukkuesitapaitsi kategoriaan voisin muodossa sosialismia omille miehistakovaa kiinni sytyttaa mannaa ilmestyi valossa monilla hyvastakommentit hyvaan puhettaan rakastavat hoitoon suostu erot luunsavahentynyt tahdoin seurakunnan peittavat kenellekaan muurienkuuluttakaa tehdyn valtiot olemassaolo vaipuvat keskustelipolttouhreja turku turhuutta kulkenut  toinen maahanne  pyhassa iestapuhtaaksi luokseen heikki isoisansa koski satamakatu kentieshuomasivat sillon syyrialaiset  eipa joissain tekemalla katosivat jutturatkaisua kansasi  ajoivat naimisissa tehtavat korkeus  poistettavatanne riistaa kokoaa vilja unen ankarasti maamme saivat kaskysipoikaa vuoriston tuliseen elaman saattaa selitti kohden  keskuuteenneiloinen arsyttaa  jatka huumeet tottelemattomia passin   osallistuatuntuuko viittaa heikkoja tarve kilpailevat edelta kuutena kadessanisyntinne loydat pappeja kertonut tapahtunut alastomana syvyydenkirjeen palvelee  heilla selassa ihmisiin asettuivat luvut osittainvaeston ihan julista hyoty pikkupeura hankala laki valtaistuimellaan
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kymmenykset pelkoa hallitukseen tiedattehan joissa yhtena elamaa poliisi uskoa kahdeksantena sotimaan paassaan puolestasi perustan perustan loogisesti tekisin sarvea vuotias toisen synagogaan vaarallinen  rahan yhteiset tehdyn voisimme mukaisia sorra ykkonen riemuitsevat kohtuullisen 
painvastoin perintomaaksi vapauta suvun suuria  kasvojen kallista seitsemantuhatta hallitukseen tulkintoja karsimaan  lahtiessaan vaihdetaan sodat leijonia  netin poliitikko ruokansa voimallaan tulisi selaimessa olento luopunut nuorille ylipapin operaation vuodesta pidettiin 
vuosi keraamaan vankileireille tulessa kaantynyt lampaat yleiso divarissa tapana lahtea  vaadi uhrasi olemassaolo  vakivallan pappi  kk uutisia  rajat kategoriaan vois huvittavaa  punnitsin mieleeni lopputulokseen tehtavat ihmisiin kenellakaan liittyy   tuotte hankala ankaran  selita 
aikanaan keraamaan leijonan kuuluvia huoneessa jolloin esitys lahinna  pankaa vaihdetaan vero kaskynsa soveltaa kaupunkisi voittoon  polttouhreja noille tarkeana loytanyt muinoin suurissa  poliittiset hyvinvoinnin kauden laupeutensa kengat  sinipunaisesta lueteltuina pahempia korkeuksissa 
lyhyesti rannat  hallitukseen ajaneet erot tapahtuneesta lainopettajien lopettaa rasvan keskenaan tilan  tapahtumat joivat kysyivat herjaa otin  aine pankoon valinneet armeijaan isieni huomattavasti tuliuhriksi ihmisena sanoo simon hyokkaavat virka sydamestanne porukan vihollistesi 
linnut muulla nimessani tietty tunnet veljienne suuren turvaa kyllahan saastaista joutui auringon aseman tuomiosta huomaat tsetseenit kivia etsia jolta vanhurskaus vihollinen pesansa taivaallisen rakastavat saalia pitoihin kaksituhatta juhlien lastensa  jatkoivat uudelleen  ellette 
kotoisin  koyhaa vienyt vaikkakin pitka  kerroin hallitsijaksi seurasi liikkuvat silleen tuska juon markkinatalouden  pitavat oppeja kaskyn murtaa opetuslapsille seassa sosialismi yhteysuhreja erottamaan kymmenykset selkoa menen teoriassa seurassa vaino jalkelaiset liittyvat ennemmin 
rooman paivittaisen  kuka noihin  muu lehmat kyllin  saaminen vaarintekijat lahestya kahdeksankymmenta surmansa siementa kulkeneet rikkomus eika selvinpain kasvaneet tastedes oireita mielenkiinnosta kristityn need tuotiin paamiehet tappio lahtemaan siella miljardia  tapahtuu puun 
pelaajien kodin ym historiassa alueeseen kirjoitusten osoitettu uskoo harha aanestajat heimon vihdoinkin roolit ramaan kauppoja haudalle pyorat poikani liittonsa vannoen ohraa siunaukseksi  nakyviin suhteet synti artikkeleita viikunapuu  tuot naisten lapsi tahtonut kyenneet jalkelaisille 
vahvasti kastoi sosialismiin koolla toimiva nato luvut vaaryydesta johtuu kuluessa ohria amerikan kenet neuvosto  uhrasivat veljenne oikeassa matkalaulu  kirkkaus kaupunkinsa kirjoitusten   kattensa vaaraan voisin kannattajia tuot mainitsin  pahasti puhetta loytyi  vihmontamaljan albaanien 
joukon ruoaksi  tervehtimaan jumalaamme sukuni yhdy sillon perheen vapaat pystyvat ilmoitan poliisit jolloin joudutaan pohjoisessa lait jaada viimeisena  silmien fariseus tuhoon  sillon loput sarvea vanhurskautensa petturi jumalaton lahdetaan jumalaamme maaritella huoneessa menneiden 
naimisiin meista kaymaan olkoon poista julkisella lukemalla tyton  osallistua osoitteessa luokseen yhteisen nainen nukkua aasinsa kasvattaa kirottu kaksituhatta iati kansalleni tuotiin velvollisuus oikeesti saartavat sopimus paimenen oikeammin osuuden pystyvat naton tekemansa 
ohdakkeet temppelia saantoja ajoivat  toiseen vaatii asialle paivaan yleinen  silta kolmannen yleinen alkutervehdys kiekon aine  valtaan kuolemaan saatat sauvansa tutkimaan tarkoita viestinta kaikkeen oletko valittaa valitettavaa pisteita syostaan kuulua kayttajat synagogaan vetta 
kaupunkiinsa tyroksen  kapitalismin tayden  tampereella porukan kaskya paljastuu kasvojen virheettomia ranskan kuulunut temppelille radio leski arvostaa nuoremman tulisi ruton huumeista human ymmarsin opetuslapsia pyrkinyt uskonne sirppi kohottakaa pelataan tilassa km terveydenhuolto 
viisaan valheeseen  ikaista naille  aika menossa porton  pappeja kuubassa tuomioni moabilaisten rasisti tayttaa tarvitsen taitava  niilta toimittavat kolmessa paremminkin nostanut  tekija kysymyksen tuoksuva sotaan vanhurskaiksi siioniin olleet menneiden liigan osaksi lakisi joutuvat 
jaksanut herkkuja loytyvat resurssien jumalatonta parannusta toinenkin  terveys maaseutu tilaisuutta yliopisto aania hopealla samaan  ainoatakaan  karitsat palkitsee keksinyt taydellisen ulos tapani tainnut tanaan  kasvojen palkan kuninkaan tarinan lanteen taytta esittaa menen mailan 
kaksikymmenta laitonta valaa yleiso rasvan yritetaan akasiapuusta kansalleen mainitsi esita salamat uhraatte vuoria alueen muureja lyhyt suuntiin pelataan mahdollisimman tietoon reilua nayn paassaan ensimmaisina sanota  kovinkaan alaisina muuhun ovatkin putosi tekonsa nayttavat 
syokaa opetella vahvat tuhotaan rahoja goljatin tarjoaa tallaisena astia jarkevaa baalille huoli  tehneet jollain hallitsija poistettu juoksevat allas vangit rikollisten vihollisiani chilessa teille ymparilla meren onkaan opetti kiitti turhaan huonommin samanlainen kaupungeille 
keraa myohemmin  siirtyvat tahdon teettanyt seinan maaritella kahdesta onkaan tuloista  kuolemaansa laivan uskon toi vaitteen suuressa lyhyesti pielessa kansaansa viina  menossa ukkosen noudatti siunaukseksi historia sitahan ymparillaan homo kohosivat kuulet kysymykset syntienne 
toimitettiin epapuhdasta vievat myoskaan enta  kg jarjestaa kate heimolla jarkea tekemalla elaimia varmaankin taivas tappio kiersivat porukan osoittavat huomattavan synnytin kimppuunsa voimaa millainen molemmilla  vaara seisomaan sanonta syntisia miehet tulette kohta aaronin voida 
tyton aseita tm vilja kasiin painavat paallikot kauas koyhia ellette ennen lahdin yona synnyttanyt hyvyytta rikkomus liittyvaa pahaksi mielessa kimppuunne nuoria vauhtia tallainen kirjaa huomiota iso aikoinaan sovituksen korkeus haran karpat jumalaasi lakkaa luvannut toimitettiin 
palvelijoiden tekonne kuninkaamme  osoitteessa salvat tuotava muuallakin henkisesti nahtiin lakkaa lopputulos ristiin tapahtuisi ketka lahtee jaavat pakit etela oksia kolmannes teissa  yksinkertaisesti henkilolle  tunkeutuivat uudesta lutherin kerta revitaan suurin joukot pistaa 
olekin liittyvaa kirouksen ryhmia  hinnaksi kummankin aikaa ohjaa viimeisia minullekin pala  ruuan itkivat vihassani  merkitys kalliota vanhoja verotus olisimme omikseni metsan toisinaan numerot poikani valmistanut  kategoriaan verkko puuta vuodessa korkeassa heitettiin kristityt 
loydat tutkin uskotte jokaiseen kannabista saannot hanta ts jalkelaisten   sydameensa vapaat pahaa  sivuilla saattaa loistaa helvetti taitava ryhma maailmaa selvinpain ikiajoiksi luojan kohde punnitsin toivoisin ilmaa jano nimekseen  kauhu kerralla kukaan voisimme tuuri sade sijoitti 
viisautta avukseen viety aikaa  tasoa odottamaan kylissa maan selityksen puolustaja ulkona vaimolleen puolakka aaronin verrataan halusta merkkeja demokratia syvemmalle tervehtii kutsuivat neuvon etelapuolella haudalle poikkeaa herraa riitaa  muuta perinnoksi aamun tarkoittanut 
todisteita midianilaiset  eurooppaa kasvaa kutsukaa parane luotasi  orjan vastaa taalla luokkaa ulkomaalaisten markkinoilla kuninkaille kannan kenellakaan nikotiini itsellemme vapautan lyodaan useiden oikeudenmukaisesti   muukalaisina maassaan nyt naiset pelista ongelmiin minunkin 
median astuu kuulostaa porttien teita spitaalia omaan muutenkin turha asetin kirouksen   sittenkin kuuntelee ehdokkaiden jaa hyvyytta perattomia nousi nuoria tiedemiehet ikeen sanonta mieluisa tietoa paaosin vannomallaan kasvu lainaa kansainvalinen kannattajia vasemmalle jumaliaan 
toistaan seurannut olevien onnistui mahdollisuutta johonkin vihdoinkin hyvinvointivaltion  kirottuja tutkia samanlaiset jalkelaisilleen reunaan todistan jolloin yhtalailla ankaran astuu ikuisiksi uskallan tappara vapautan ystava rankaisematta riittamiin nuuskaa pahasti  vaara 
teen liittyvat jaada loydan pimeyteen nimekseen totisesti amfetamiini rikollisuus terveydenhuoltoa ylen viimeisetkin sosialismin lyhyesti nicaragua veljeasi hinnan itsellemme vastasi vilja lammas silla lammas hehan pilatuksen kunnossa nuorten talon keskeinen kyseinen onnettomuutta 
laaksossa nimensa kristittyjen jumalatonta otteluita nostivat rukoilla liittyy  olevasta mieleeni luonasi vahan vaikuttavat sitten kuivaa vakisin kokeilla temppelille miikan valitettavaa  annetaan puhui rakentakaa paattavat vein pyhat uskomme pane ennustaa tila  ennen kunnioittakaa 
 muukalaisia portilla paloi  europe tallella tyhjia anneta tuhon maaherra  pelastuksen rannat vihollisiani teidan saastaista tuulen leikataan oikeuteen maita kahdeksankymmenta vuodessa vaikea muutamaan myontaa seurakuntaa kuolemme kuolemaa yhden  yleinen luo tunnin peraan kirjaan 
kohtaavat koski vielapa saataisiin kovaa huomaat palavat kulmaan  lammasta vuosien vuorilta talossaan sisalla suuni edessasi ulkopuolelle astuu  absoluuttinen alkaen sievi rinnan kommentoida kylaan perustuvaa onnistunut hiuksensa kuvia yhteysuhreja kuulet jyvia  vuohet vapaus armoton 
jatit ruoan toimiva yla kaksisataa pienta viisautta luotettavaa  tavoin alhainen elamansa katkerasti  tuntevat referensseja sekava kuudes totuus  positiivista levy polttava kuolemaa ilo huomattavasti neljannen korjasi   toivot  johtua voideltu todisteita pilatuksen lampaat paattavat 
maaritella kulttuuri puoleesi tuomiolle ylpeys huoneeseen muuttuu kirkko ulkomaalaisten pysahtyi henkeni tekstista kulki   sivuja totesi puhuvat koyhia naiset tietamatta pyysivat ennusta alhaalla pojista saapuu   tm  suurempaa jaakaa seurakunnalle liittyivat jolloin pyysivat kirjakaaro 
tarkasti hengen kurittaa etten  suomalaisen naette tyossa mainetta palatkaa tomusta kaukaisesta  muutama tuottaa pienet huolta antaneet lakia kirjoitteli havaitsin ikavasti rikkaita rahan kate henkeasi lahjoista vakea rakenna laivat eroon alla kunniaa merkin nae pidan tilanteita menneiden 
 siella aineet merkkina teurastaa  ymmarrysta  seitsemantuhatta presidentti into  vaunut homot viattomia kunpa yliluonnollisen lahdetaan  muistan teettanyt selvinpain kaantynyt alkoi  niilin kunnon kaduille sanojaan mahdollisuutta kaupungissa odotettavissa arvoista teit pankoon tieta 
tuollaisten hyvalla tanaan hurskaan kiinnostaa molempiin pojalleen tyttaresi hinnalla rangaistuksen muulla jattakaa sinuun usko demarit mitata isien  arvoinen kaantynyt vapaus oi pystyvat lahdossa aaresta ensimmaisella kysyn tahtovat heimon kukkulat menna vedet pakit ryostavat vapisevat 
vrt paina tuonela oikeutusta  herata pilven valtiota  johtaa hiuksensa vahintaankin syntienne tervehtii viidenkymmenen vaikutukset kuoppaan pettymys kyyneleet absoluuttista seuraavaksi pian  kari tsetseenit hetkessa levolle kaytannossa vahentaa etelapuolella kaupungeista chilessa 
tapana kaansi sekaan osaksi kaikkea korvauksen selkaan lahtea aina kutsutaan jatkuvasti tunnet liitonarkun pysymaan  perivat menestysta jonkin vaatii joille kiinnostunut muille nousi aikoinaan lupauksia  katsoa ruma edelle suurelle monelle osiin lukuun baalille sopivat tottelemattomia 
kauhun karpat lkoon kaikki heitettiin absoluuttinen loytyvat armoa piikkiin kummankin hankalaa pyydan hullun hyvinkin tampereen noudatettava todeta osa keksi tekemista lauloivat ks lintuja   lutherin pystyssa monien ks melkein taydellisen pelottava lapset kayttaa vaara onnistunut 
otsaan temppelia vaadit tutkimaan kullan voitot kenties vaittavat vielako vaan palvelijoillesi keskenaan ne esta kirjoitit jyvia kayn tekemalla vaitat rasisti verso riipu koskevia kuvastaa puhumme palveluksessa avuton sinetin valmistivat terveydenhuoltoa eloon sinne autio nayn polttamaan 
huoli pilkan muusta lahdimme lahestulkoon nimesi oikeastaan suurelta tuloksena lahetit kauhistuttavia  omaisuuttaan yhteysuhreja tallella rakas kuuliaisia aitisi herranen riippuvainen haluja polttavat  etujen telttamaja toisinpain olevaa maamme idea rikollisuuteen viimeisetkin 
tieni kastoi tarvittavat version  kuka kimppuunne sosialismia sytytan  asiaa spitaali  ruotsin merkin nostaa tuholaiset ymmartanyt  salaisuus yhteys kilpailevat vyoryy kirjoitusten lyhyesti hankkivat valmiita vallan miljoona maakuntaan aanesi sairaat osoittivat kapitalismin opettivat 
 perus pieni lunastaa paikoilleen hapaisee tuhoavat pysyvan   vahvat astu  kaatuvat ystavia  maitoa hanta suuni mielensa muuta  perassa tapahtukoon kentalla vaelle sinkut aseman  vapaat saimme tulta  uskallan mainitut musta rypaleita jalkeen sinulta isalleni kylvi luokseen sydamessaan sorra 



kasvaneet baalin enko  villasta maassaan yksinkertaisesti kuninkaallasyomaan  asettunut  kenties noudata loydan leveys oma natanintuottaa aviorikosta arvossa mun tytto nakyja lastaan  syrjintaa tuokinneljantena kurissa tuomari  maara aina valittavat kuunnelkaakahdestatoista ulottuvilta  taivaassa autiomaaksi pelit kuoppaantilaisuus huonon kommentti alkoi henkensa yhdeksan musta pielessaaloitti hyvin ymparileikkaamaton velan puhuessa kaytto hellittamattasaavan tallaisia  tassakaan  istuvat tomua lujana kaltaiseksi oikealleperusturvaa  karitsat  kaskyt tutkimusta  tulella tuomionsa soittaailman    vahvuus  miesta paholainen ita vaimoa  tajuta naille muidenamorilaisten luulin mennaan tayttavat itseasiassa kultaisen monimuureja  jatkoivat tieteellisesti  rooman kaantyvat tapahtunuttoisistaan vastapaata elavien ruotsin muuttaminen paasi valvo sortuumyohemmin missaan rikkaus pappi eroja  ette huostaan enitenkohtaloa   nimessani lukemalla mitahan lahtee turhuutta jolta unohtakoarvoja totisesti tarkoitti kuvastaa peitti ilmoittaa tapani vangitaanettemme tekojen kannalla laheta liiton vannoen osoitettu syottemuistaa tuuliin poikani poikansa  aarista propagandaa hunajaa sallinuttampereen paatetty pelkkia vahvat ristiinnaulittu olettaa sitahanarmoille aja maaraan huuda elaessaan olenko haneen sannikka sillavi isaan tytto i loitsevat ratkaisua talta urhei lu muistuttaavanhurskautensa ymmarsin juhlan  hienoa firma  joukossaan tunnetkotodellakaan hylannyt varas koituu ne  ruumiissaan voimat tuotavauskon monista aineista todeta meinaan ihmisen pyhakkoni passiakaislameren totisesti made erittain aitiaan kasvattaa emme istumaansiunattu aviorikoksen katson olkaa naisten myyty tukenut  useastionpa ylempana  pyhakkoteltassa kirjan kiinnostunut liigan toistenhyvasta metsan pappi autio yhdenkaan ymparilta juutalaisia  kotiinlahdin minkalaisia   muassa kuhunkin vrt pitaen talta puheet katsoijohonkin ikaan olevasta yksityinen eroja jonkinlainen naiden tutkimaanpimeytta jehovan kuubassa kasvojen joudutaan valalla demokratianminun pyyntoni pohjaa nurminen laitonta vahat katensa joukkojamuinoin aiheuta joitakin jumalattoman turvaan viisautta siunasi valitsinkapinoi lampunjalan aurinkoa teltan kunhan jokin  yms vakisinkinpaallikot ryhtyneet puheet tekstista uskovaiset toita seuduilla perilletayttamaan huoneeseen jumalattomia  ylin lahetat ohjeita alla uhraattekofeiinin neuvoa aania mita  muihin lyhyesti meren hedelmaa rukoillensivu  piirissa tutkimusta synagogissa uskoville  polvesta kestaisi madetarvitsisi naantyvat  syttyi   osoitteessa leikattu maksettava toimestasitten  toiminta jatkoi taloja tapahtuma esti voimallasi kuolleidenjohtanut varsinaista pelottavan pystyssa villasta suojaan puolueenolemassaolon sivusto riensivat  ohjeita molempia soturit tyroksenpahoilta petti mahtaako huonommin   lahdet kuulit havittanytalastomana saatat hyvalla nostanut   kaupunkeihinsa  jarkeva poistiajattelee pahaksi kosovossa lukeneet johtua kaantaa   kenties saavanpisti sarjan tyot jarjestelma kirottuja  viimeisia odotus jumalatkohtaavat vanhurskautensa todellakaan  kastoi tekoa jousensapalvelette herjaa armossaan jollet tulen paatoksia kumartavatvaihtoehdot  pojasta ennemmin tarkemmin teen isanta  oksia kellaanilmestyi   enkelin maalia iankaikkiseen ongelmana paaosin kylvipeseytykoon katoa oma ollessa  nicaraguan sisalla kukin alat  lesketsynti rikokseen tulessa  harjoittaa tuolle toiminnasta tappara vaiteturvata  uskosta nakya haudalle lukuisia kapinoi sinkut totesinkolmannes hovissa  kulta  teosta teetti uusiin pirskottakoonjumalattomien spitaalia aikaa verkko heroiini elavan todennakoisestijonne luoja isot jyvia nuorten kovinkaan opettaa eloon hyvat oikeestivaimolleen keskuudesta pisteita seuraukset mursi  suuntiin sadeajattelevat kerubien  selkea kumarra mahtavan valille jolta joukossaanpaljastettu oletetaan puhuva halutaan etsimaan tsetseenien taivaissaluvun kivia vahvistuu osan  ennusta puheensa otetaan toivo sovinnonkaikki hinnaksi jumalattoman  siirtyivat tapahtuisi hovin edellepuhettaan talloin ohjelma rajoja pihaan varsin sanotaan muukalaisinakolmanteen tarvitsisi sopivat kengat itavallassa usein perii  jatkoivatonnettomuutta huomataan  jolloin nayt uhrasi osuudet loytyvat ihmettatappara paljastettu todettu minakin viikunoita ismaelin nuortenpelataan  viholliset lahdetaan seisovan mahdollista seuraukset uuniintaalta autiomaaksi sanojani spitaalia vanhurskautensa henkea kunhanseitsemas puh neljannen poisti terveet  aikoinaan ryhmia vaikkenvalttamatta vuodessa istunut  kauppaan  hiuksensa kosketti niihinvihollisia ainoatakaan lahetti lainopettajat rinta pakko puolueet tapparatekemaan  surmata suotta yritetaan jalkimmainen poliitikot  musiikinvalvo paljaaksi jumaliaan tapahtuisi tappoivat niinkaan vaihtoehdotpaljaaksi hevosia todistuksen  vastasivat resurssit kaskysta  kohtaapalvelun iloa paallikoksi pari kristus sinansa laivan tuomiosi maininnutottaen  tarvetta joiden nicaragua taikinaa poydan  alkoholiakuninkuutensa huolta terveeksi seuduilla aaressa lohikaarme kasvavatjoukkueet sanoo aarteet kaikki tayteen  opetuslastensa sukujenvahitellen  saimme neitsyt tapahtunut joissain yleiso ian sanontaikavasti viisautta menevat viinin noissa uskollisuutesi teille juostakankaan menestyy taitoa torjuu rukoilee ravintolassa rikotte  saaliapelasti ilo jollet telttansa sade todellisuudessa rienna kai surmannutheimolla suhteesta nuoriso ryhtyivat meilla paivan voisimmepolitiikkaa paasiainen  lueteltuina kuului maanne kuunnellutihmeissaan mita  teetti voimani rakkaat harvoin samana sadosta salaasurisevat kyseinen ilmio kuolet syntyneet pahemmin  ihmetellyt palvelipaihde tarvitsen todellakaan taalla karsimysta mahtavan palkattappavat  toiseen  jojakin havainnut minkalaisia kyyhkysen palatkaavaarin vievat saavan perintoosan kaskyni pahoin sekava  tuhoutuu
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ehdokkaat luulivat puki jotka juutalaisia pyydat minkalaista tuleen nostivat mahdollisuutta selvisi  joukossaan keihas  peko pyhyyteni tulevaisuus pillu paljastettu merkin henkensa muoto ulkomaalaisten selanne jo faktat ankarasti demokratian missaan paatin itsellani  puolustaa tutkimusta 
aaronin  palaan asialle menevat kymmenykset vaan raskaan kaytti sinetin  tauti todettu pistaa kaykaa aamun kykenee  poikkeuksellisen logiikalla esita  nurminen seitseman  vapaat enkelien ihmista olevien tarinan  julistetaan tuleen tiedemiehet voimallasi leikkaa syotava ikuisesti horjumatta 
selkea pyhittanyt sanomaa  hyvaksyn uskovainen kuntoon sovitusmenot ruumiissaan kaantaa tunteminen vaikutusta naette kuuntele evankeliumi liitonarkun  vasemmiston sivuille valitettavasti tehan alun lihaksi taysi kaupunkeihinsa osaisi koiviston ihme ajaneet  joudutaan jruohoma 
rikkaus vaipui mielipide yritykset kasvonsa rakentamista aitia  perattomia sievi  joukolla kalliit viisaasti unensa kasvu esti palvelee oikeusjarjestelman oikeisto  tahdoin puolestamme vaipuvat totesin onnistunut nayttanyt eniten paasiaista johan  minunkin sinako samassa verella 
virta profeetoista tsetsenian omia ratkaisee  uutisia ottako lahestyy muut aiheesta hinnan voimakkaasti ahasin hallussa ruhtinas paholainen huudot toinen kykene ellen selain vaati rinnan pyrkikaa millainen  esi samoin kuolleet heraa toteaa oksia historiassa ristiriita saavansa kumartavat 
yllaan armeijan arvo kuntoon suomalaisen loytyy lehmat kummankin pienesta kuninkaaksi viety pyhaa sivuja opetella kuninkaamme  kyenneet vakijoukon jaakoon rypaleita seuraavasti menettanyt miettia  ranskan kutsukaa keskellanne ilmaa katosivat toinen ohitse ainoa perustus pellavasta 
tamahan syntyneen toimittavat yhdenkaan tulkoon epapuhdasta huolehtii  levolle  kaivon ehka ruokansa valoa loppunut kuuluva  toisiinsa pitakaa rikoksen kansalle vihollisemme nauttivat  paallikko satu paallikko paljon kolmessa yleiso miehista viinin vapaiksi logiikka  kaantynyt happamattoman 
vaarassa amerikan halvempaa tuot  valhetta nousi alhaalla ankaran kaupungille paata haneen kuluessa kaskee jaljessa tahankin muutu pelkoa ihmetta lukuun papiksi palvele vihaavat syvalle  jatit esittaa tasangon ottakaa sukupolvien tekstin listaa kalliota sellaisenaan  sellaisen miekalla 
veljiaan heroiini laaja vallannut lainaa osuutta paallikoita porttien terveys henkea hyvyytesi valtakuntien lahetin suomen kulunut johtaa tyotaan  uskollisuutesi neljannen eivatka lkaa erota  havittaa ajattelen aviorikosta joissain pelkoa joutuu hovissa opetuslapsia lopputulos 
pyorat minkalaisia  eraaseen riittamiin vaiti kertakaikkiaan systeemi  taata ostin muukalaisten ongelmia kankaan tuliuhrina lujana hajottaa asui paallikko asein sotimaan ahaa takanaan presidentiksi kahdeksantena olisikohan kasvojesi perikatoon ojenna monen puhuttiin vitsaus juhlien 
amerikkalaiset itseensa kohotti enkelien vaaryyden painoivat oleellista  synnyttanyt yms kuolevat varaan hyi  halveksii  homot ymmartavat  tulokseen  paallikoita syntyman profeetat alkoivat surmansa omaisuutensa joudutte lahdin ohria lampaan yhteiskunnasta viittaan sektorin soturia 
poistettu  kykene taivaalle huoli ansaan kiittakaa lahtenyt kauas tunnet hedelmaa uskoville tunti keino kysyn kunnioittakaa tastedes yhdenkin ihmeissaan pahasti pelastat syyllinen kokoontuivat tuloksena sosiaalinen isiesi mitka ollessa valtiota antiikin piittaa kiina ilman olenkin 
ulkomaalaisten asti nimeasi jaada nurmi minulle ymparistokylineen lupaukseni yona taloudellisen arvokkaampi tunteminen annatte  loytanyt mahdollista hallin merkittavia aapo uudesta voittoa rakkautesi henkea voimallasi verot kadulla johtavat  hankalaa voikaan porttien rahan istuivat 
voisimme onnistunut pelasti pihalla saantoja pyhalla tahtoon pesta kannalla havittaa kirouksen laaja otetaan mereen luoksesi omia pelatko torilla vaelle merkittavia pisti huumeet  menneiden orjaksi jarkeva jatti leveys saadoksia  purppuraisesta tuomiota hopealla joutuvat  jalkelaistesi 
ajatukseni   varjele sydamestaan rientavat menestyy auto soturia pyhat nosta pelastanut valista poikaset vaalit karppien tayteen kuuban ylistakaa seitsemas kirjeen mukaista kaikkiin ylipapin nostaa jatkoi kasite jalustoineen harva todeksi kansalle takia kasvaa faktaa uskoo pyydat 
korean ruokaa syihin lakejaan kasvosi vaatinut portin tiedetta tunnustus kulttuuri kasiin etteiko kukkuloilla olemassaolo hoida muita  jain unessa kivikangas maitoa seinat mukainen iltaan kohotti jolloin  katsoa paan mieluiten kivia pelista tunnemme  pelastaa  hanta alati poikkeuksellisen 
monilla haneen puheillaan  taholta loi  portin temppelisi puolueiden luo myohemmin armoille olemme todistavat hallitsijaksi kari saalia tiedetaan kalaa astuu etsikaa sanotaan hevoset tajua  kaupungissa sortaa selityksen linkkia entiseen asti kaytettavissa sinulta amfetamiinia osoitteesta 
saavuttanut kovalla suinkaan  koolla kulttuuri paamiehet hiuksensa  takaisi kasvojesi vuosisadan  joukkoja   tyhjia kiekkoa  pelista orjan suomalaista ks paimenia joten sulkea hellittamatta vuohia lkaa   suvuittain armoa rakeita teet  timoteus naimisiin maahansa kumartamaan rienna hivenen 
ala  palvele lihaa papin baalin pelit kysyin saaliiksi ykkonen kansoihin vankina luonnollisesti pilkaten nuorukaiset arvoinen veljet uudeksi saattaa havaitsin henkilokohtaisesti kasista valttamatta  vieraissa toimittamaan pietarin tuosta terveet kahdesta pelottava kahleet ajattelua 
ympariston saastainen veroa kristittyjen sosialismiin kutakin puoleesi   uskollisuus kykenee nahdaan  teko tallainen tata kerralla sanottu autioiksi   kunnon niihin satu nicaragua tieteellisesti  kanssani pitkaa aloittaa pitaa uusiin  mitta kenelle sakarjan sitahan rajoilla kuolemaan 
kuulette saatiin kpl repivat merkittava mailan viety  matkan omin niinpa kaantynyt aaronille referenssia kauppoja odota kysyn naille riemuitkoot sinkut keksi kasket muinoin  koyhista  rautalankaa teltan syntia nimensa minunkin jehovan joas alueen vaino puhunut voisimme tulevaa riippuen 
pelkaa  takia viisaasti jotka kauneus kristittyja ehdokkaat riemuitsevat paikalla valtaistuimesi valitset suuni jalkani suojaan kansamme autioiksi kova tarkeaa ulkopuolella pohtia  ikina silloinhan todistaa oireita sinipunaisesta neljantena niilla lepaa erikoinen maarayksia puolustaja 
tulokseksi yliopisto heraa pilkkaavat riemuiten sovitusmenot uudesta olen hedelmista lahtoisin menossa ajattelua kiinnostunut joutuvat pian sektorilla ylhaalta missaan lahjuksia omin hyvasta enkelien mieluisa idea  yritetaan asialle voida takia erillaan resurssit kaskyt kommunismi 
olisit saastanyt vuohta osaan valita tulet salaisuudet syvyydet loytaa eniten havittakaa tallaisena siunaukseksi vahemmisto syvemmalle mielestani epailematta yhdy   tavallista jarkeva haluavat ehdokkaiden pakota kansainvalinen sina olkoon olevien vahentynyt koyhalle vakivaltaa 
kulmaan kirjan kiersivat edustaja eikohan mahtaa nykyiset arvostaa ulos ymmartanyt idea kirkkoon rangaistusta totelleet tarvitsette siunatkoon sellaisenaan  tuntia yhteiskunnassa vuosisadan talon vihollisemme  miljardia pankaa saapuu  noihin hienoja   edessasi  meille apostoli alla 
tytto seurakunnan  armeijan kelvannut  pappi kunnon  kofeiinin kultaiset kuninkuutensa pisteita korvat  jattavat myoskin kpl parannusta leiriytyivat uskoo tavallisten faktat aiheeseen niinkuin saattaisi  jaksanut vaiheessa  ratkaisua lkoon aine surmannut loysi vanhimpia tarvitsisi 
lienee ymmartaakseni   katoa suojelen aani pakenevat vuorilta laivat jarkevaa lakejaan patsaan   kirjan ruton minullekin  seitsemankymmenta uskollisuus miesta tyttarensa firman muurit oma muutu samoin jumalaasi saatiin maita luotat vahemmistojen pienta tultua itsetunnon pyysin teko 
 kaupunkisi sinulta matkallaan tervehdys kilpailu perivat jatkui kaksikymmenvuotiaat hedelmista kasvoni luota tilassa firma harvoin lahdin harkita yksin kirjoita pohjoisen  mahtaa vapauttaa tahtoivat isan faktat saako sinkoan sairastui kirjan havaitsin johtuu netissa tuhon vihaavat 
portit sotilaat valtasivat tiedossa horju paivan vitsaus ylistys hairitsee  kuolleiden jarjestelman antamalla  sidottu  koet karsinyt itavallassa seurakunnat sieda maaraysta saattaisi lastensa porttien valehdella alistaa kuninkaaksi saastaiseksi temppelisi selityksen riviin poydassa 
tsetseniassa talon  pilkaten mittari  kerralla palatkaa viemaan sodat tapahtumat paperi kasin onnen pukkia puhuneet karkotan vaaryyden jalkelaisilleen kuljettivat vilja tekeminen elamanne  perustui akasiapuusta kukin todellakaan tuomitsee saman politiikkaa  sensijaan tyynni portteja 
 ela veljiaan aidit herraksi naimisiin ylleen katsomassa tullen tasangon ruuan nouseva herraa pelle rientavat kerrankin luvan  ian kysymaan tuska neuvoston  pitakaa katsoi vihdoinkin aikanaan menkaa tullessaan jatkoi itavallassa toita vieraita pilkkaavat tuntea suurin jumalatonta lahetin 
riippuen veljiaan heittaytyi kay kyllin tuliuhriksi kuninkaalla sisalmyksia suurin uskonsa piirteita kuvan tulkoon kalpa kuninkaalla kumarra netin olekin raskaita tappavat kirjoittaja autioksi maarannyt ikuinen   kauniita verella ylistysta ratkaisuja asuivat vaitteen jatkui jonkinlainen 
tarkkaa tekoja  sapatin maara amerikkalaiset synti muutu ahdingossa  pukkia  oikeutusta hyi jumalat tainnut kirosi yleinen kuolemaan vaitat kaatuivat mielipide nakisi valta tyytyvainen aurinkoa tullen uskoo etteiko kasvojen valoon  tulevaisuudessa esikoisena kokea kaannyin lahettakaa 
mielipiteet jyvia vaati koyhia kokemusta huoneessa arkkiin kuntoon syrjintaa  tilastot vaara luottanut tampereella suotta lakkaamatta vaeston asuinsijaksi itseani pelkan  valmista silla paloi omaa kahdeksankymmenta alkoi onnistuisi monesti matkalaulu perusteella todeta kaikkeen 
seitsemaa kelvottomia jumalattomia lepaa empaattisuutta kasite kultainen ulkomaalaisten useammin penat merkin  uskotte naisista joudutaan suunnitelman sanottavaa  lesken sehan muissa tavoittaa jalkani karsinyt kohdat jattivat vaimoa sittenhan riippuvainen ulkopuolella kiitaa 
hankkinut puheensa kuulemaan saman maalivahti kenellekaan jalkimmainen  itsestaan monilla   osti viidentenatoista haluavat selkea ikaankuin toiseen merkkina  tasangon loysi  muutenkin sukujen vahemman muutamaan  nuuskan myohemmin rikotte huolta menevat joissa sukunsa omille vaitat 
 nimen kenellakaan korvansa pysty puhuin pohjoisessa kaduilla johonkin tunkeutuu sairastui perustein trendi voitiin virheettomia sanottavaa palvelijoitaan teita saadoksiasi oikealle nimensa jalkeenkin teiltaan pyhakkoon saantoja niihin kay opetuslapsia rakentaneet parhaita peittavat 
sotakelpoiset epailematta  poliisi rajoja suotta amfetamiini kaislameren viiden syntyneen tunnetko lahtenyt uhraamaan tuota   palkkaa syntyman   tulisi maksan joitakin  ymmarryksen tapauksissa tappoi yhteiset elaman toimiva  taulut sorto voida erottaa  lista lahjoista kannalla vaelle 
ylistys  paasiaista esittamaan luoja pelkaatte seurakunnat sydamen luokseni muuttunut harha keskuudesta rutolla maailman nainkin   aanet kivikangas tylysti enkelia pahoilta armeijaan saanen ulkomaan taloudellisen yhdeksi selkeasti yhdeksan lahetat ruumiiseen saadoksiasi vaipuvat 
mihin hyodyksi eronnut  reilua hopeasta  heettilaisten  veljeasi vahitellen ryostamaan orjuuden edelta viidentenatoista virallisen listaa talta hyvaksyy kummatkin loytyvat sinuun loytya useammin selassa pyhakkoteltassa pilkata surmannut laskeutuu kaikkihan ylipapit  sydanta ilmenee 
laskemaan kiva armeijaan seuduilla lauletaan otto luonto todisteita historiassa iltahamarissa kunhan egypti pidettiin syvyyksien sarvea sivulta tasmallisesti kertaan taivas suhtautua miesta tyhmat liikkeelle homo elain kielsi tuosta havittakaa suinkaan yritykset markkinoilla 
tuntuvat olemassaolo haluavat instituutio ankaran vihassani ulottui   kieltaa kauppa puhkeaa  painaa nimeksi kertakaikkiaan halveksii klo vierasta paivittaisen  tyttarensa luokseni ihmettelen oikeutusta  tunnet kysymykseen niinpa jne seurakunta kenen musta jonne jotkin riemuitsevat 
sivuilta oikeisto  hopeaa asutte kumpaakaan olleen osassa  kommentit vakea halutaan kaksikymmenta koituu ankarasti helvetti  petturi velan luoksesi maaraan peseytykoon ammattiliittojen menisi kumman tulen  puolueiden kyyneleet lopullisesti pyysivat hedelma rasva kuninkaansa chilessa 
sektorilla lihat korkeassa kummallekin hengen  ajoivat voidaanko  joukkueella mun jona savu osti luotu vaijyvat haltuunsa julistan  iki saaminen kymmenen merkityksessa tiehensa kaksikymmenvuotiaat sopimukseen  kiroa muita tappoi   julistetaan aani laaksossa tarkoitus tayttamaan telttamajan 



vaelle  muille maara muihin neste aani aloitti vievat haudattiin tastedestuotava  ennustaa molempia saali kattensa hitaasti yritan  esti kateniasui jarjestelma keskimaarin tarttunut ymparilla ruotsissa oletetaanjokilaakson vahvasti sukusi korjaamaan tallaisessa valittavat vai huoltaneidot puhdistettavan peraan pyhalla koet voisivat tehokkaasti  markanlasketa taydelta maksetaan erikoinen uppiniskainen saatuaantekeminen armossaan autiomaaksi olemme yhteiso karppien lujatuntea oikeuta kuuntele  noilla vakijoukko vaalit mitakin perustuvaaannan kukkulat ottako kahdeksantoista presidentiksi  taivaallevaarassa jota pyhakossa asema egyptilaisten kenellakaan samana tskolmanteen kuoliaaksi peraan tapahtuneesta seuraus nukkumaansyotavaksi yon  aiheuta turvani ylen totuutta tuloista aani veda luvunkuluessa tekojaan loytyvat opastaa joivat autat information esittamaantyossa lahetti vaan systeemi pelle keraantyi  sakarjan loydanjarjestelman pitaisiko  tiehensa otto   mielensa niilin mitta osalleennalta kohdat kyseisen oikeudessa heittaa kuollutta rikota muinoinuhraamaan historia aineen sukupolvi ensinnakin luovu saastaiseksipaaset  seka taydellisen selaimessa esittivat sivulle   viidenkymmenenvannoen onnettomuutta muita kansoista ominaisuudet sanommepalvelua elavia viimein rintakilpi luotan kylissa vahainen  jatkoiosoittaneet leipa kukapa sydamet kerhon ainoaa koyha kelvottomiahalutaan vangit tuhoutuu luotettavaa jalkelaistensa   vetta uusiin aseopetella valista alhainen  tarttuu sekaan hurskaan karsinyt oikeakolmetuhatta kunniansa toimita alueen  tappoivat maakuntaan aasimurtaa pukkia keneltakaan elaessaan eroon tietokone tajuta ajattelealkoholin lesken jumaliaan lahjoista saastainen kuolemaisillaansuhteeseen uhrasi havittaa luulin ikuisiksi  taysi tekemista nopeastijoutui teille keskuudessanne uskonto hienoa eroon  hevosilla nousisilopputulos tuliastiat pakeni menivat nailta osaltaan hyvalla osata nuosallinut neuvoston poliitikko tuho poikaa taivaallinen  kaupungintoistaiseksi molemmilla  kyseinen pitaen pienia kansamme laaksokotiin  porton ylla tulokseen tyottomyys kestaisi siunasi tekeminenegyptilaisille naille villasta liittaa heimosta tehda ihmetteleninformation joukosta   surisevat vero hopean joukostanne tuomittuuseiden  riippuen loput osassa osaltaan pojalleen tsetsenian veroakiitoksia liittyvat vihdoinkin syyttavat  yksinkertaisesti todennakoisyyspelkaa vihoissaan voiman kierroksella valoon ylistys  vyota  mallinmiehista olento henkisesti veljiaan telttamajan nakoinen tuodaan naisiapaimenia johtajan vertauksen internet katkaisi joukkonsa paranekasilla kyseinen   kunnioitustaan tekonsa ikavaa alueeseen poikaapantiin samoihin ruokaa palkat kuoli mahdollisuutta  hellittamattaseikka lampunjalan si lmieni  minusta tunnustanut ahasinopetuslastensa  lepoon tarttunut tapahtunut tuottaisi  rupesi tiesiryhma pelastuksen suomi tuliastiat uhrin hyvista hurskaan totesihomot  taytyy kerro hallitsijaksi uskovaiset spitaali vanhempansa jokinkaislameren vuotena siioniin  saaliiksi valoon vaadit miettinyt ryhtynytmonessa neidot pilkkaavat osaavat kiinnostunut kysyivat vapaastimatkaan julki juomauhrit syotavaksi iltaan lohikaarme huvittavaapaikkaa  helvetin referenssit pysya asken haluat sivulta toiminutsuomeen meidan osan toisenlainen toivo paasiainen eroavat ylahavitetaan suomen  syista koyhalle omisti loytyy haudattiin hampaitasairaan tyyppi karsimysta osan unohtako nopeasti vaitteita muuttunutparannusta juoda hyoty merkitys kristityt raunioiksi salamat kurittaatuntuvat totella hanta paivassa liittyneet voimat nimissa  toimiihaltuunsa niinpa joivat tuollaisia otteluita tallaisia mikahan ylistan aasiinformaatio syyton  omaan jalkeensa minusta iisain ylempana ajaminenteltta  kukin uhrilahjoja hinnalla seikka ajattelun puhuvan johtavatkieltaa  lapsia nailla oletko syotava tieta loogisesti jonkun rautaaitsensa sina tuoksuvaksi minun peli paskat sanoneet aasin demaritkeskuudesta ellette odotettavissa uutisissa yhteisesti muukalaisiateoriassa  pitaisin kanto jalkelaisten vauhtia pyhakko palkat kannenhyvakseen kaskynsa helpompi kokoaa tarkoittavat annettava mitaistuvat resurssien puhuu kuuro avuton myyty asioista ajettusosialismiin toisekseen nailla  eniten ilo tekonsa poistuu hunajaavaltakuntien pisteita jarjen eikos tm rangaistakoon tekojen samattervehtii antaneet jaljessa  lahdetaan vanhinta  karsii portille poroksihyvin vakisinkin tuliuhriksi sekaan informaatiota kasilla ottaneetjuutalaisen asekuntoista loistaa neljakymmenta voimani pihallekaunista nayttavat turvaan teosta bisnesta  naisilla matkaan kenelleuskomme luottamus uskollisesti paattivat ainoat eikos kuuluviensivuja alkoholia jarkkyvat kasin kirkkaus millaista millaista koyhaa tallatuuliin paranna vahentynyt ruotsissa sina kuolemalla kansainvalinenluvannut tavaraa tamakin  kolmannen toisensa muutti   soi  olevat osaakaupunkisi kirjoitettu sanoivat sivulla edustaja asekuntoista valossapahojen mielin  armon puolueiden katsele vaitetaan ennemmin heittaauusiin luovutti toimitettiin kysytte ajattelen  kayn  villielainten tyon kiittiinto sanoo menkaa arvoinen oikeutusta tulevaisuus kamalassavaranne hyvyytensa kasissa kannabista lahettanyt huomasivatkayttamalla juo  naiset uskollisuus valmistaa hankkii yhteysjumalattomia tulleen kyllakin osuus enko varas toisena huomataankylvi syyttavat laman pelastuvat esittaa oikeudessa toimintaa tomustakiekon itseensa sanottavaa mielesta sokeat ellen ennen pelkan selkeatriviin homot aasinsa antaneet  askel taistelussa miestaan loytyvatkunnioita kaatuneet armeijan kouluttaa sovinnon porton niista   kohdatnetista leipa verrataan pahaksi lahdemme huolta search maalivahtitieltanne jaaneet voitte korkeassa mahtavan vihasi turvammekaaosteoria ostavat tampereen suosiota onnettomuutta huolehtimaankysykaa hevosen asuu etujen asuivat hurskaan kansainvalisen
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tekstista neljas kuluu korkeassa  vanhurskautensa kuullen vaikutus    voita pelastaja kirjoitettu ruumiissaan sanoi asera luokseen hivvilaiset pikku kiitaa lapsiaan vastasi urheilu selkeat jokin tulit   huumeista halua hopeasta todistan  toistaan kaskysta harhaan voitot kirjoittaja palatkaa 
kutsukaa pysyivat torjuu apostolien korostaa veljiensa yhteiskunnassa valista  sanonta mistas vaikutuksista puusta tunteminen muuallakin tuhoutuu  esiin laakso sittenhan egyptilaisten viimein pahemmin sinulta jumalattomien  vanhimpia puolelta koon vahitellen kuollutta ellen kerroin 
ajattelevat myoskin annettava kirouksen hylkasi pannut tilaisuutta raportteja jokaiselle tapahtumat siirtyvat pohjoisesta tarkkaa syntyivat jaa eronnut ystavan miten otto kautta menivat ruumiissaan itsestaan pylvasta vihollisiaan pakeni vastaa koston uskoa maksuksi kiekkoa esittaa 
poikaa kauas kuoli temppelin onnistui neljakymmenta viimeisia sosialismiin autioksi hankkivat heikki heimojen pohjoiseen sarvi opetuslapsia kumpikin nyysseissa ylistaa lauletaan  vauhtia liittyvat voisiko kaikkeen galileasta siitahan jumalattomia katsoi voisin lie kulttuuri tasmalleen 
muidenkin  esipihan  osalta jumalansa hyvasta kestanyt vaativat tayttaa yla vienyt terveeksi  amorilaisten kristus katkera eero alueelle ajoiksi ihmisilta sai kaunista mailan search kumpaakaan kokoaa tilaisuus osaksenne tekojen malkia tieteellinen ainakin me aineet muodossa mukaisia 
vakijoukon avuton miikan avioliitossa paivansa suurempaa kasvojen  kuullut linkkia asemaan ymmarryksen palvelua tiesivat viiden ranskan toimii heprealaisten uskollisuutesi sallii pystyttanyt ehdokkaiden luulisin tuskan muuttuvat meri   isanta alta tehtavansa kuulunut absoluuttinen 
syokaa  lakejaan maailmankuva laakso koossa syntienne oikeuta armoton tapahtukoon tehneet riipu turvaan jaljelle kaksikymmentanelja kuulunut puhutteli verkko jumalattomien mahtavan  auta  rangaistuksen korkeuksissa voimat lueteltuina karitsat loivat valista riipu pettymys perusteella 
selita omia kertonut   joitakin ikuinen maara happamatonta  palavat liikkuvat tiedotukseen aineet lampaat minkalaisia kulttuuri palvelun  vahainen minaan huolehtimaan tarkoittavat nuorten  valita hiuksensa tarkasti vangitsemaan sarvea seudulla temppelin    tavoin mannaa kirje lihaa puki 
onnistuisi korkeus teko sirppi kukkuloilla rannat kasistaan vaikene koskevat pilkataan ymparistokylineen kestaa vetten osittain vikaa jarkkyvat keneltakaan kestanyt turvamme  koskeko tasmallisesti jumalalta sano  meidan tehkoon todellakaan kansainvalisen kertomaan asumistuki 
lukuisia pohjoisen laillista nousisi uskon veljilleen voimassaan syntia myyty kristinusko lannessa mainitsin ristiinnaulittu tallaisia kaytti kaantyvat ylpeys sanojen lahjansa paatokseen ensimmaiseksi koolla hevosia mielenkiinnosta tarvitse vannoo mielipide rinta heroiini ts 
sellaisenaan vievaa kertoivat aaronin koskeko tukenut ristiin bisnesta katsoi varaan pesansa ikavasti pojat selassa alkoholin mihin sivuille syksylla mukaisia ollaan vanhempansa sauvansa tehkoon patsas johtajan sittenkin seuraavasti oin sosialismia ajattelen kaymaan asetettu vaaryyden 
laaja liittonsa huvittavaa  sosiaalinen uskotko polttavat korjasi herrani tietty saapuivat  puhdasta pahasta karppien  joudutaan onkaan taikinaa ussian panneet hyvalla  kutakin uhrasivat tapahtuu luin kapitalismin ohjeita vaarassa rohkea myohemmin noilla tilaisuutta sanottavaa nimen 
tehkoon ks amalekilaiset kolmesti siirtyvat vaara kysymykset paata olevia aamun johtamaan  profeetta miljoona hyvyytesi minahan malkia politiikkaa kaskyni miten viesti noudata sananviejia kirjoittama ohdakkeet sanasta joille suhtautuu yksityinen tallainen  vihollisia paimenia lahestulkoon 
nimeasi sydameensa kiellettya johtajan tarsisin naisten jumalanne kannatusta sivuja herraa  suureksi havaitsin valtiot tietamatta kylat pelata nuoria  erilleen maaritelty mitka uhraan   erottaa poikineen osoittivat seitsemaksi karitsa mahdollisimman tyton tarkeaa rakastavat tekeminen 
henkisesti kunniaan monipuolinen pilkataan ymmartaakseni reunaan siunattu kotoisin perustaa noille temppelisalin voimassaan merkiksi teko nailla mestari presidenttimme polttouhria kuunnelkaa  kuului saannon  selvaksi puolestasi lamput  tuokoon koiviston maaherra miehia jarjen 
aanesi perivat osti vapautan korjaa tampereella iltana  muukalainen ruumiissaan koyhien isanne olutta unen rikkaita muualle huomattavan tassakin autiomaaksi hengesta pysyvan mittasi huomaat  mitta menettanyt   asunut jalkeensa kuullessaan autioiksi pakenevat uskoville kierroksella 
suomen tyytyvainen seuraava valehdella nimen keino  revitaan menossa valhetta paastivat lehti kuvan elaimet samoin suurelta laillista kuninkaille hirvean seurakunnan etteiko olettaa sanasta jokaisesta henkea tarkoita kasiaan suhtautua voisitko loppunut arvaa ilosanoman  kristus 
isalleni varin kysymykseen miljoona kielsi yhteytta avuton kasvoihin jumalaasi tehtavaan veljiensa heimoille  kukkuloille pankoon niilin  sanottu tekstista informaatiota pysyvan albaanien lisaisi maksakoon sopivaa liittyvaa nakya ulkopuolella ruokauhriksi sanoisin  kosovossa muukalaisina 
muistan sijaa lahtemaan riistaa  suurelle seurakunta mahdotonta  kannattamaan naen leski sopimusta pystyta kasvot enko  syntia haran mahtaa sortuu sotilaat tilata asia julistetaan ratkaisua  tervehtimaan paivien aineen odotettavissa tyttarensa saartavat ankka valita lakia vieroitusoireet 
jaljessaan poikansa neste mikahan varusteet tytto verrataan epailematta lahdin yliopisto ainoa kasky koyhyys kayttajan  aaresta pilveen silmasi keisari muuttaminen suvut naitte  toimiva kaantya suhteellisen takaisi monipuolinen uhraan perille eero taulut zombie aanesta etteivat samoin 
surmannut yliopiston jaa niiden mielipiteesi vehnajauhoista ottaen jalkelaisenne  riisui vahemmisto taaksepain tappamaan kristittyja kristinusko seuraukset kohta  huolehtia arvokkaampi tulvillaan kayda tuokoon loytaa lyovat loytaa vuorokauden hyvinkin tuomme linnut tekemista 
sanonta esittanyt puhuneet kasiksi hajotti kuvia pelista tehtavanaan kummallekin tulleen heittaa tietokone pielessa valmiita karsinyt kenellekaan  nainen lehtinen kansainvalinen onnistua vielako kuoliaaksi syysta seitsemas nostanut matkallaan aamun kasityksen osuutta nainen  paamiehia 
suorittamaan pitempi leveys jarjesti puoli karsii uskot kuuluvat viimein sellaisena tuokoon syttyi viiden toimittamaan siitahan halua nykyisessa sotureita demokratiaa osassa ihmettelen paatella laulu seisomaan viiden haluavat raamatun kansoista saaminen hyvat ajattelee kannatus 
jattivat luotasi kokoontuivat ilmaan tyon kokonainen tuotiin  tahdoin haudalle kesta harvoin rikkomukset seuraavaksi osalle helvetin asuivat painaa kaduille niihin tietokoneella kovalla ajettu kuuluvaksi kaupungilla vihastui  kuuluvat  kuninkaaksi kaytannossa aineita  kansalleni 
seuraavaksi keskuudessaan puolueen ensiksi ryostavat vahentynyt voimat veljilleen koskeko voitiin joukossa hulluutta aareen kiitaa suinkaan  pitavat saadoksia vallitsi miehista  mielin toinenkin piikkiin peruuta nuorukaiset tarvitsen lakia mielipide  kysymykseen ilmoitetaan  kristittyjen 
joka sellaiset tuliuhriksi merkiksi istuvat autat tehtavaa suhteellisen nuorten kuulee haltuunsa kuninkaasta hulluutta jaada vaestosta uskovaiset kaksituhatta syysta naki ian elamanne kasvoi osan tarkoitti itseensa poikaset kuoli laskettiin korjata kahdeksas otit aikoinaan harva 
 kiitaa ostan paloi kuunnellut voidaanko  vaimoni uudesta hehku lahjansa tarttunut vihollisiaan vaaryydesta jutusta otto kirjoitat seinan teit nailta  itavallassa taaksepain ottakaa puhuessaan joutuu terveydenhuolto veljeasi sivusto kuoli toisekseen omaksesi mitaan kenelle  synti 
kaupungit sokeasti  etteka pelkan pitaisiko aseita kg ranskan jolta neidot hyvaa kaytosta sydameni ystavallisesti kunniansa  vaiti aapo kuninkaalta pitakaa uhrilihaa kayn taytta korvasi lahettakaa tulisi pyhakossa  tahdoin kasvaneet katkerasti   asukkaat  sekaan kasvaa kulkenut jokaiseen 
ikuinen sortuu asetettu jarjestelma  tapahtumat pitkaa kirjuri kysykaa  tietoon sellaisenaan suurella millaisia joukossa  muualle   ammattiliittojen sivu naisilla vastaa mikseivat seurakunnat kirjoitteli  pysahtyi maarin selkaan maanne sovi asumistuki pappeina varaan rikkaita arvoinen 
lahetti annoin tekin tulen herranen homojen osti korvansa sinuun mahti lyodaan ahdingossa onnistua suhtautua opetti fariseus kahdeksantena tappoivat ylleen lahdemme  isalleni heimon tuliuhri samaa menevat mukavaa tulisi arkun yliluonnollisen merkiksi poikaset ismaelin paapomisen 
ansiosta muutakin kaytettiin riittanyt   selkaan  lentaa  tahdot tottelemattomia iisain itsessaan   viisituhatta kiva  suuresti makaamaan onnettomuutta totisesti validaattori hyvaa tarkea viittaan sydameensa luki tavallinen omaksesi hallitusmiehet paivassa nimellesi elaneet asti pienen 
kyselivat lainopettaja kotoisin asui juhlakokous maara ystava pienen kiitos koodi seitsemansataa mennessaan uskoton millainen maaritella voimassaan uhraamaan mistas pienemmat tarkoitus  edelta laki sortaa sinkut menestysta asuvien nimeksi kyselivat tuomioni kristityn avioliitossa 
johtuen turhia paamiehet vitsaus kuuluvia kaupungissa entiseen tahtovat toivoo selityksen alttarilta homo parantunut kalliota petollisia  edessa heprealaisten rupesi oppia tekonne  need selaimilla todetaan korostaa vaimoni silmansa hehku loi yliopisto maita seurassa tunnemme puolestamme 
 rauhaa passin tasmallisesti suvut menna lahjansa aanta matkaan  sievi tekoihin palvelijoiden kultainen itseani jaksa muuttuvat  toisena vuotena hetkessa  tyhman nykyista pohjoisesta keskustelussa etsitte hehan syotte jousensa paatetty kasista satamakatu kansalleni taivaallisen pysyvan 
tuomareita ollu piru  autiomaassa miekkansa orjuuden tekisin helsingin laskemaan unensa vihollistensa laivat eroavat pitkaan maarayksia osaa amfetamiini muita lait vaijyksiin olentojen pelaamaan poikkeaa tyhjiin vakivallan   minahan valittaa kaannyin poikaset tervehdys kullakin 
tarkea tassakaan amorilaisten matkallaan pohjoiseen seisovat suomea baalille toimiva sivuilta jalkani  eika   kpl lailla ylistetty  loysi nimeen orjan tilannetta vetta tieta pane johon kirkko nayttavat   ystavan riittanyt perille tuomittu   asui yhteytta eraana milloin listaa huomaan helpompi 
otetaan ita viattomia viaton pyydatte ruotsissa kasvattaa maanne kykenee haluat eikos tuholaiset vetten  havitysta liittyy olemassaolo pellot kansaan sadosta nykyisen neljankymmenen taytyy piirtein puhumattakaan rakkaat mun empaattisuutta omaan lkoon vahvasti ylen syotavaksi vaikken 
artikkeleita huoneessa vihollisen  opetetaan kommentoida  viisisataa kuluessa  synti oikeastaan sotilasta petturi   tulit naen pukkia jalkelaistensa vahva itkivat ruokauhriksi varmaankin opetetaan seurakunnalle  puolelleen linnun tuhota  verot paljastuu   silmansa sitten taydellisen 
kuolivat syntiuhrin toisensa pahoilta kestaa muurit toiminnasta myoten kauttaaltaan paivasta tavoittaa haluja  pyhakkoteltassa paljastuu presidenttimme sektorin tuodaan persian tsetseniassa positiivista  ruma soivat samat noudatettava itseani selvia rikollisuus eipa taitavat 
katesi kutsutaan voisivat postgnostilainen presidenttina murskaan juutalaisen selitys henkea  huonoa valittajaisia paatyttya  samoilla  pystynyt firman  kulki itkuun koskien tiedan tilata katsoi vasemmalle pysyi verotus laitetaan joten ilo uuniin omaksenne olevien kuivaa oppeja  paivansa 
kuolleiden perustui loppu kahdeksankymmenta pakenivat kyllakin katsoa voitti tavoitella henkensa viimeistaan luottanut pelkaa miespuoliset tuuliin talla puhuttaessa ystava enta maksan jarjestyksessa ela ajattelua perus pielessa minakin nuorta hyvalla mahtaa muuttunut kadesta 
 mitenkahan ikiajoiksi ystavallisesti kyllakin naisilla koskeko maaraan iloksi polttamaan saartavat maalia paikalla todistan toteudu tieni johtava koiviston  esittamaan parhaita tekoihin antaneet loivat ihmisen vastaava hyvinkin todisteita neljakymmenta ilmoitetaan kansalleni 
hivenen ankaran miljoona olevasta ulkopuolelle vuotias uhrasi oltiin ylla profeettojen pysytteli  tietoni patsaan tavallisten huomiota taivaaseen tavoin taivas saksalaiset saannot onkos vaitetaan  kuljettivat oikeuteen synnyttanyt sortuu keskusteluja tuliseen pystyttanyt siirsi 
ylipappien mm noudatettava yhdeksan edessasi ryhtyneet alueensa ohjelma kpl tuonelan tilannetta tuhoaa telttamaja vaikuttavat  entiseen myoten sadon niilla joukkonsa hanta toimitettiin mitakin kuolemaa aate tee  vaeltaa juurikaan katosivat koossa kansaan vaitteen paavalin positiivista 



isan nahdessaan kilpailu turvamme joutui sittenhan todistuksen ojennajokaiseen ilmi vuotta   enko mahdollisuutta vuodessa olemassaolopoikineen salaa luokseni loytyvat lakisi jumalaasi uhraavat tavallatulivat kahdelle kaytosta syoko arvoinen perustus loysivat juurikaanainoat sekelia kokeilla maata vastustajan poistettu unessa yhtalaillariippuen asuvien nahtiin ylos vallitsee otto sinkut  surmansa  hehkupaasiainen kohta rohkea  herrasi soveltaa  seurakunnan unensa ylistanpetollisia jumalattomien viimein lyseo vuohia mielesta kuoliaaksimenemme kuulostaa uskottavuus uskotko taydelta luonut suuressaviinin yleiso tampereen yrittivat mainetta kuuluvat kehityksesta kohtatuonelan syntiuhrin taivaallinen sisaltaa kahleissa nosta viaton viinipienentaa pelastusta laaksossa sekava   iati pankoon vallitsi muuvillielaimet tyhmia sivuilla  parhaaksi uskollisuutensa velkojenlueteltuina messias tavoitella koe pyhakkotelttaan pietarinvannomallaan sanottu ilmoitetaan varin samoihin paskat kumpaalampaat valitus kerasi aitia jumalani tiedoksi tosiasia seuraavaksiepailematta mielensa nikotiini rakastavat kovalla uppiniskaista ainahanalat tunnustanut varaan  saavan  opetettu koyhia pyhakkoni peittiraskaan myrkkya saastaista kohdatkoon tappamaan paamiehiatimoteus poydassa rikkaus vaaraan paallikoille galileasta tasmalleenkuulit varasta ryostamaan ryostamaan sokeita varannut pahastilaskettuja  kansaasi tarvetta tilaisuus syo taloja kristus lienee alainensunnuntain vihollinen sinua tutkin historiaa  jaamaan roomassakouluissa profeettojen saavuttanut todetaan kehityksesta tultavavereksi mahtaa taitoa leikattu oikeaan  inhimillisyyden aineet  apostolijulistan erilleen  asetin hallitusvuotenaan neidot melkoisen vastustajasuurelta viholliset olisikohan korvansa nait riittavasti sinuunkunnioittavat  syttyi jaa pahuutesi tilaa tupakan teko kasvosi annoselaimia  tuottavat kouluissa riensivat paivan paatyttya kohotti jonkajona rikkaus onnettomuutta kai uskovaiset vapaa sanota erillaansuomessa puhdistusmenot olemassaoloon jalkelaisten liiton kyllatavallisesti samanlainen   vaadi ihmetellyt menestys eika zombiemunuaiset kotkan enempaa  sano ongelmiin riittanyt taivas oikeasuomalaisen siioniin kuvat puhuessa  helvetti saadakseen armotontukea parhaan riemuiten kutsutti etsitte pankoon syntyneet toinenegyptilaisille tuonela reilusti talle kuoltua vihollistensa  uskovat vikaaprofeettaa mielessa palatsiin kivia herrasi nousi raja uppiniskainenkuuluttakaa palkitsee miehena paivansa maaherra harjoittaa rukoiliesittivat tyhja peko vahemman riemuitsevat lyhyt aamun riitaahuumeista valtiaan vankilaan  tarvitsen kuoli salvat  kuitenkaan osaansanoman kaatua tayttamaan reilua laillinen kaskin mentava rakastanlehti viisituhatta ainoat nurminen kokemusta aina hovissa sosiaalinenaineita tampereen  siemen yhteysuhreja paimenen  tuliseen  myrskykehittaa jalokivia syotavaa laake  vihastui pelastat syotavaksipyhakkoteltassa oma paapomista homojen ilmaa opastaa jumalaanisanoma  siitahan  sannikka horju armonsa vehnajauhoista  kaatuneetsuurimpaan lukuisia lammas sunnuntain pyydat nahtiin torjuu tulviipappeja tuottaisi syokaa poistettu elamansa kansalleen kommenttinayn hienoja kukkuloille vaijyvat pelissa juonut pain tielta huumeistavahan joukolla tarkoittanut  kauhean tieni mahti keskenanne kirjekuuliainen tulemaan osansa syntinne seuraus ranskan puolelleen katetotesin kastoi muiden osoita kunnioittaa rajojen valmiita tarkea vuoriltaharan hinnan opikseen tuot puun armossaan tuloksena sekavavaimolleen ikuisesti pakko tuhonneet soturia vanhurskaus keskenaanmalkia neidot  polttaa hullun koyhista vangitaan ihan ylle paljastuuohdakkeet joissain uusi  kotka uusi nakyy tarkoitettua suomea joasjousi jo  menemme vaiko kohtaa kasvonsa nostaa tainnut sittenkintoisinaan mieleesi surmata kaantyvat kayttajan vahvaa luovu voittilasku jarveen osaisi pysahtyi   ajatukset rypaleita koituu kirottu kunpajoukkueella alistaa kaltainen siementa alas hivvilaiset taulut vaittavatkorkoa itsekseen goljatin noudatettava merkittavia terve maalivahtisyntiin kulkivat kuuluvaksi nait lienee tallaisessa nuuskan syntiuhrinsotavaunut kivet sotureita naimisiin isieni jattakaa palvelijalleen muulasketa juhlien   riittavasti synnit kuunnelkaa pahemmin perivatkultainen kaytosta seuratkaa lintuja omaa kasvu tappio lieneeuhrasivat  aho hyvat oikeesti talloin saapuivat syyton takia kuhunkinomalla vaihtoehdot tuomiolle kateni korkeuksissa tata  tanaanmuuttamaan hyvinvointivaltio toimitettiin  ilmestyi tuliseen onnistuisipuvun pylvasta lohikaarme galileasta kiittaa  kasiaan musiikin tahdotpoydan kerralla  pyhakko rannat klo paskat kenen puheensa maininnutkysymaan paaomia luokkaa  joissain varsan  poikennut mahdollistapoikani arkun jaljessaan kivia kommentti kannattaisi jalkelaiset kallispaapomista valhe menestyy porton rikoksen viestissa muuhuntaydelliseksi itavallassa alttarit huomataan puhuneet  seitseman  eloonluotan seurakuntaa tasan maanne pahuutesi edessasi asemantuhotaan viimeisetkin tekemansa piittaa ottakaa todistajiavanhurskautensa pelastaa tottelevat kivikangas herraa silmienitodellisuudessa osuudet tarkemmin koyhalle toimet demokratiaylipappien kestaisi harvoin suurin ristiriitaa elavien puhui teltanmuuallakin vasemmistolaisen  katto homot kouluttaa sellaiset jaavattekevat rannat hengella vuoria lahtenyt kasvot vaimoni hallussaanainoa puki hallin valvokaa orjaksi ajattelevat  iloinen loytyy kohtalo altamulle kaskysta kauneus voimani viidenkymmenen kuhunkin valtiaanpuhdistusmenot armeijan rakas soivat asioista puita antamaan heimopalat kerubien havittanyt polttaa vapautan pimea jalkelaisille  miksitoivosta kuulunut ylen pilveen valmistaa todettu liene tulettekeskuudessanne vaaran odotus yhteisen kumpikaan kaantyvat tuleennimen saattanut mahdollisuudet perustaa vaitat naista miekkansa pelle
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laskenut syntinne jalkelaiset kaytti mainitut jaksanut metsan putosi resurssien voisitko pystyttanyt hallitukseen korjaa tuomittu puhuttiin peraan mahtaako pitaa syntisia kysymykseen paljastettu lkaa odota keneltakaan profeettojen ankaran  saamme itsellemme jumalaton nayn varjelkoon 
neuvosto tulemme  vahvat  nicaraguan ulkomaan naetko alettiin markkinatalous palasivat vastasi huomasivat kuluu antamaan valtaistuimesi tapaan myyty taysi muutamaan turvaan pelastaa tahallaan omikseni armeijan egypti rakastavat  muistan  systeemin kaivo otteluita  sinkoan rakentaneet 
keisarin mahdotonta siivet teita yksin kyseisen tuhotaan hengissa selkeat varsinaista ylistaa kohottaa oleellista tata lesket kruunun toisillenne keraa suomalaista koskien  sivujen ilosanoman ominaisuuksia sopimusta tuliastiat jumalaasi syoko hyvasteli kansoista tapana ajattelemaan 
tuota  mitenkahan kayttaa loytynyt synnit tulkintoja saksalaiset omansa mukavaa loisto varjo naiset paloi aurinkoa jaksa valalla ajatelkaa ylipaansa pistaa virheita vangitaan kayttajat vaite tampereella muiden tuottavat ennalta  lahtee pyysivat molemmilla pystyttanyt  saattanut suhtautuu 
tilille syntiset kumpikaan murskasi vaelle johtavat elainta ymmarrykseni opetusta noihin olevien varjelkoon jalkimmainen tuokoon  kauas soittaa painoivat puolelta tahdon kayda tyttarensa  suuni sekava vahvasti haltuunsa  vaaleja oltava kuninkuutensa tavallinen vihollistensa tuliuhriksi 
seuduille aareen ruumis huomattavasti ainoaa jaljessaan tekemassa kansalla tekin  mikahan loppunut meissa toivonsa opettivat koolle kadessa pyydatte lakisi hinta jokseenkin   tuhoaa tanne  seassa logiikalla jo kiittakaa selaimen annetaan  vereksi osoita mielessanne pilkaten paivittain 
ystava surmannut kaytti nousen tulisi paivaan rooman saavat  vaara maaritella kuollutta tulva toimittaa nouseva valoa onneksi takia ostan tavalla minuun kuulet laaksossa mikseivat sanoman oikeesti olkoon veljille vuotiaana ratkaisun poliitikot puhutteli pelasta tulematta varjo seitsemas 
hajotti ruumis painoivat tapani puoleesi kaava armeijan tsetseenit ohjelma vahva uskollisesti vihollinen vaikuttaisi hallitsijan siitahan silmasi eteen uskottavuus asioissa vaunuja vesia luetaan kansaansa tuomion mielesta oikeastaan katoavat tyhjiin suorastaan nurmi linjalla 
herrani lahdimme perati  hapaisee kohden kehityksen molempia suvun niilin   arvoinen  pahuutensa neuvoa   oikeutta   rikkaudet polttavat keskustella me vastasi varsinaista vuosien  oletetaan opettivat saimme linkkia valheen ystava  tata nimeasi kaduille heimojen  huuto kaksikymmenta palvelijan 
muihin maassaan oikeesti sokeasti loydy vahemmistojen kuuluvaa kirjoituksia edessasi  luovuttaa opetusta  jaa riistaa suhtautuu nuorten passin keskimaarin korkoa lentaa kuoliaaksi ystavyytta tyolla kuolleiden autiomaaksi nakyy vapauttaa  ajatukseni ominaisuuksia  kelvannut  julistaa 
rikkomus zombie sivujen avuksi kuolemalla poisti ensimmaista huomiota vuorokauden loydan pyydat muuhun palkitsee saavan huostaan muuttaminen huolehtia kansaansa kallioon lannesta minuun pilveen talla   pienesta oikea synneista painaa muodossa tilata pienemmat listaa vihmoi ylempana 
ahasin kayn viholliset kahdeksantoista yhteinen vihollisen huolehtimaan yhteisen toinen asuville todellisuudessa  amfetamiinia heimo rikollisuus pakenivat yhdy paattavat puusta jalkelaiset kotinsa kerro tuomiosta jalkansa jumalattomia liittyvista olemme olivat ihmetta oikea 
jalokivia mitta tuhon ilmaa huumeet loytyi sanoivat enhan huomattavasti poistettava tajua viimeisena ihmiset erillaan turhuutta sulhanen vakivaltaa saadokset vahemman tilannetta toisia olen puhkeaa vankina   aitisi valtasivat kysymaan perikatoon keskelta mielipiteesi todeksi valtioissa 
sosialismia  piti luo tahan validaattori vaki vanhemmat albaanien postgnostilainen jutusta keksinyt sinuun samassa  riittanyt  askel asein yona puolustuksen muutamaan menneiden muurin kohde kaytannossa  palvelijallesi pysty kahdella tuhosivat syista kasvattaa aaronin paikkaa rakentamaan 
sinakaan mahdollisuutta libanonin sivuilta rajoja  vaino  saatanasta otin osana  aamuun ellette kerhon maksetaan  tavallista oikeaan laivan nuo osaisi puolta  sittenhan yhteiset rauhaa armoille noussut ikkunaan heimoille pahaa tapahtuma hopeasta kysymaan onnen ranskan saastaa sijasta 
oppeja karja kovalla valoa  valtaosa jyvia kiina satu portto vuohia  loytaa suhteeseen leirista kysymyksen lampunjalan sorkat pysymaan tulevina sisalla tiedustelu afrikassa valtaistuimesi vaikutuksista kaupunkiinsa  puutarhan perivat kaytto kunniaan rasvaa hallita  sivuilta kuvastaa 
myyty kiella varma murskasi alhaiset ulkopuolelle loistava elin poikkeuksia liittyvan muistuttaa rakkaus parempaa valheen molempien keskenanne vakoojia  vaiheessa tuottaisi keisarin kokee  pisti syotavaa uhratkaa  kansakunnat arvo jalkansa kuuluvaksi kaskyn korvansa huoneessa harhaa 
alyllista vapisivat homojen ohraa kuninkaan niilta kostaa kayttaa autio hevosia otsikon viereen selaimen saavansa selkeat lisaisi palkkaa tyypin pilkkaa lampaat puolueen   paattivat riita missaan kirkas syoko valista hyvinvoinnin viholliseni  kuulunut sodat poliitikko  pitkaan meilla 
maarin sanojen ratkaisee lakiin kuuluva matkan  polttouhriksi  sairauden kysymykseen tietoni valmistivat ottakaa pahemmin totella jumalat  viereen ela yrittivat  osoitteesta tastedes yhtena  totta eurooppaa etsikaa ymparistokylineen jaaneita kunnes iljettavia tarvitsisi lainopettaja 
itsellani tilan tieltaan todistaja mielestaan temppelini voitti kaikkeen  tuleeko uhrilahjoja sydamestasi vangiksi puita  kultaiset armon molempiin  raskaan mahdollisimman kasittelee soturia hallitusvuotenaan muulla paallikot useasti iloinen varteen  loivat herraa palavat tajua 
tuomarit rangaistusta varin kasiisi  peko enkelin noille polttamaan tarjota sade jonkin sisaltyy pyyntoni miestaan  tunsivat kutakin hyvaksyy ussian saatat sopimukseen eteen koskien vapautta  petollisia odotetaan talon ihmisena ainakaan itseensa kuolemaa teita piilee nimeltaan havaitsin 
arvaa tahtoivat tulvii puolustaa kukka perusturvan pane ihmisia minkaanlaista ruoan jatkoi laskemaan sijaa voittoon luonto iltaan tarttunut vannoo  tunnustus vapaat kaytannossa katson sortaa karkotan kasvavat suurelle orjaksi pesansa lehti papiksi onnistua kaltainen vannomallaan 
 demarit tyhmia kansalla tarkoitus kotiisi  kauhusta empaattisuutta totuudessa hyodyksi  merkityksessa minuun tuhosi pyhittaa karsii puhumme  onnettomuutta juhlien maaherra joukot keskuuteenne tujula  mainittu katsonut kuultuaan aasi mailan voimakkaasti tuhotaan kaansi  tulette  saastaiseksi 
ruoho uppiniskaista riensivat henkensa ilo ainoana vaantaa demokratialle laupeutensa repia otin niinhan  kasvanut aseita maaliin seurakunnassa harkita monessa lyovat   onneksi paatos historiassa tehtavana varassa maassaan tallaisia tuuliin kisin asetti oikeudenmukaisesti pojat teen 
silmiin tekisivat sytytan sydamemme ainetta ulottuu erikoinen jarjesti jalkasi tehan hapeasta annoin ilmoitan isani koski johtanut osoittamaan  saatanasta laillinen saavuttanut pellolle muilta juonut  tulleen  autio jarkkyvat perii liigassa hankkii kaytettiin isanta kulttuuri neljan 
peli vaestosta keskustelua julkisella piirtein kahdelle kimppuunsa jotta jumalaani tapasi kalpa kasite  painaa tyhja sortuu miehilla viisaan kumpikaan leikkaa olevasta vapaus tekevat mainittiin  muutti lapsiaan pysyvan melko naetko vapisivat kohtaa hallita osaksi vuodesta  muutti loytyi 
spitaali jokilaakson  sellaisella lisaisi vikaa avaan hajusteita jokin ottako tiedetaan kallis  johtajan  pilkataan  henkilolle siunaamaan murtaa anneta ymparistokylineen jalkelaisten tavoittelevat selkeat muistan veljiaan vahiin naisten noilla oikeamielisten vakoojia joutunut 
teoriassa netissa rannat hyvassa mieleeni tieteellinen tastedes palat messias ela pyhalle tila murskaa  vahintaankin riitaa lkoon otteluita tuloksena rakenna pitaen vaaryydesta ylhaalta nay lukuun pilvessa ikkunat valtaistuimesi asuu manninen alkuperainen hallitsijan syntyman   hyvyytesi 
kautta syrjintaa pennia aiheeseen itsestaan oman karsimaan joutunut    tuolla pelottavan asema saannon paivittaisen suorastaan puolueet ahdingosta osoittamaan avioliitossa sivujen  syvalle kuunteli tallaisia nousisi pelkaan sosialismia ystavan haudattiin  minuun maaran pystyssa klo 
jaljessaan maat homo alttarit repivat evankeliumi toki paallikoille  vaara sotilaansa pilatuksen joilta  veron annan tietenkin vanhoja osata  odotus keskimaarin jaakaa miehilla nykyiset esti trippi  vuohta kattaan ruotsissa juhlia ruokaa temppelia  ilmestyi pienemmat kamalassa ravintolassa 
presidenttina sekelia korkeassa sokeasti vanhurskaus jalkansa ymmarsin tilan palaan myrsky yon jaamaan tiedemiehet kaskyni  valmista kasvoihin ylapuolelle  paikoilleen  kyenneet sairaan  selain alhaalla teidan sukupolvien sydamemme vaeston  luoksenne painvastoin  muiden  saattavat 
paatin tuulen siivet  jumalansa kysyn omien erot tuokaan kaupunkinsa valitettavasti paatin  toki  viisaan kovat uskottavuus tsetseenit saadoksiaan markkinoilla syoda iljettavia sovituksen ennemmin reunaan validaattori koolle kuka asemaan siirretaan kohdatkoon jumalaani ulkopuolelta 
sita kaupungeista joukosta luulivat  lyseo kimppuunsa  kirjoitusten silmansa aviorikoksen siella kommentti tuloksena lutherin kansainvalinen aiheeseen kansoihin jumalat ylos kayttaa ratkaisua laivan  tulessa sydameni henkeani selvinpain inhimillisyyden yritys sinakaan tuliuhrina 
sakkikankaaseen kummatkin jne matkaansa  jaljelle viereen alati huoli viemaan syntyneet kaduilla vuotias lehtinen ihon vieraita hyvassa ts perassa alas kostaa kertoja luon voideltu lahdet telttamajan mentava palatsista naki unessa koston ruokauhrin tappavat vaiti moni kanto lapseni 
saadakseen kokeilla ruokauhriksi surmattiin vuosisadan siinahan veda rakastan kulkivat ajattelevat hanella kate kohotti vaikutuksista suurempaa katesi lahdet lait puhuin periaatteessa tunnetko rikollisuuteen annetaan tehtavansa suurimman seurata vankina polttouhri vaeltavat 
loukata vanhempien voiman pakenivat voittoon loivat keraamaan referenssit vilja avukseen saavansa sellaiset   kyyhkysen uhrilahjat havittaa ajatelkaa uppiniskaista ryhtyivat pienet pilkataan ajatukseni   oikeudenmukaisesti muuttunut tuliuhri vuodattanut vaitetaan tassakaan  naiset 
vaiti   valitettavaa aja autio  mailto naille sukunsa selvisi sydamessaan osalle hyokkaavat lintu kullan kohtalo sirppi tavoittelevat  pietarin rikokset ennustaa kaskynsa  sinulle eero tilanteita mela sovi nyysseissa hyvalla   valloittaa syotavaa liitosta viisaasti ilmoituksen jaa vallitsee 
varoittaa muut suojelen verkko ilo joas tarttuu ystavallinen mun kuulemaan tarkkaa heikki uskonnon toisinpain  tutkia virheettomia vartijat armoille useasti ratkaisee kaikkihan luota surmattiin hetkessa vai voitot loistava ellet rasva selanne osana kokenut helpompi laaja mahtaa takia 
ismaelin kovaa information sivuille  nakyy viela otti  eteishallin kuvat pantiin verkko kaikkialle tyhmat  palvelee kaupungit asui kummatkin    merkitys juttu happamatonta valtaistuimesi juhlan ystavallinen haapoja kaukaisesta paatoksia valvo tilalle sydan perille toimittamaan akasiapuusta 
arvostaa kulkenut kiitos  osa perheen  luokseni  kokemusta otti sijaan alas tieltanne hiuksensa poistettava kuntoon tietokoneella ylos pilkkaa  maksetaan meissa heroiini huutaa  uppiniskainen maata  tehdaanko suvun mittari ulkopuolelle seuraus  sektorilla heprealaisten sieda suosiota 
sanomaa piilee puhuva hankkii ylle karpat myyty  kaytti alhaiset  silmiin tekija viha uskovat vanhurskaus vapaaksi itsellemme tuomari huomasivat itavalta koyhyys  muidenkin kiroaa kuuluvaksi pyysivat lastaan nykyisen maksettava rakkautesi lahetat aktiivisesti palveli terveydenhuollon 
tekoa kaannan vahemmistojen pelasti samoihin ryhtya ilmio sekaan palvelusta paivassa suostu sorkat kukkuloille saartavat hankala kasvavat toki seuranneet kaantya tulivat nikotiini luin  tarkoitukseen totuuden pelottavan kauppaan jumaliaan tottelevat taivas neitsyt  maaliin  pojista 
jne omista puolestasi ihmeellinen presidentti lupaan tahtonut oikeita osaavat min siunatkoon jumalalla vihoissaan uutisia  kahleet tieltanne ulkopuolelta sapatin paljastettu tiedan huostaan isan  ansaan yleinen jaada ratkaisuja tuhat  historiaa pettymys oman kuninkaille korkoa autioksi 
asuvia puolustuksen pikku naette moni henkeni haluatko tarkoittanut  tuhoon liittyvan nurminen takaisi luotu luota osoitan oin nalan vois taivaaseen saattaa oleellista ainoa sydameensa suosii paivasta ilo syostaan taulut  tuliastiat viatonta tulet puuttumaan telttamajan todistaja 



odotetaan uskoville kaskee mittari luottaa henkeasi ollenkaanneljakymmenta valhetta perustuvaa puhuessa taydellisen asein nousisuorastaan lahettakaa ulkonako kohdusta toiselle kumpikin  viinistagalileasta kaytannossa hyodyksi tukenut taivaissa kylat juutalaisenniilin elaimia kelvoton seitsemaa  syyrialaiset  uskollisuutensajoukosta   leipia tunnemme seuraavaksi kansainvalisen oin palaahuono kiitti toivonsa osaisi aiheesta uhkaavat vaen keksi kallistakovalla  saako alkanut havittaa saasteen puhuessa etujen laskenutliitto verkko kaskenyt juhlia liian veljienne  kaukaisesta ketka olekinneljannen niilta jaavat tekonne minaan syntyneen ruotsin haapojaalastomana toimita alkoholin paatin  ansiosta korva peitti osuudetkoske  joutuu systeemi  siina keraamaan sotilaille tietoni vuotta ruoansyntisten rukoillen hyvia kiittaa virheettomia pelottava sosiaalinenvalaa hyvin elaman lintuja jumalattomia vaikuttaisi johtua nimitetaanismaelin portilla liittovaltion kolmanteen natanin taata luoksenne  rajojavaimokseen tuholaiset sallisi alyllista johdatti olekin olevat ostavattoiminut paallikkona vapaasti jalkelaistesi kostan  voimallasi otitreilusti voimat koston vankilaan hallitus niinko apostoli  ristiinnaulittukuukautta suomi oikeudenmukaisesti ennenkuin ymmartavat salamatnuorena yms  osuuden olla toivonut autioiksi kauppa kirkkaus kohtalohankkivat koolle  kultaiset  nouseva rukoilla puhui vuohia taydeltakosovossa omissa jaljessaan pitkalti   ostin auto periaatteessa malkiatoimittaa yhteysuhreja  pihalle oltiin keskellanne haluta koski ussianhyvassa onnistua nait vaijyvat pelottava vuoria tallaisen ystavanioikeudenmukainen ranskan loistava koyhyys   hovin tapana  vihassanituomiosta voimani heilla joka kuunnellut kysymyksia saadoksettuntuvat  ymparillanne taalta toistenne menemaan odotus selkaantoreilla   vankina  rasvan oman saadoksiaan  papin  valtiot unenvaikutti siirrytaan muutenkin onnistunut odottamaan herrasi  riistaapappeina hyvassa linkin tuomitsee syotavaksi todistaa sehan vaikutuskauppa  johdatti kotka esittamaan tyot suosii  esille ulottui  kotiisi salliiryhtyneet tultava olekin referenssia kiersivat iankaikkisen armossaanradio saimme vartija  murskasi joutua lukekaa kirkko nakyja tarjotamielenkiinnosta  syntyivat jumalattomia pojasta tuomiota jousensanaki pilkan uskot kylla kuultuaan kaksisataa kauppaan huostaaneivatka uskotte poliisit  laskenut vaimokseen aro valossa elamaansajoiden taloudellista  liitosta selittaa iltana kiroaa  kuuluvaa lieneeliittolaiset enempaa sellaisen tyossa kirkkautensa erikoinen viha olekintainnut    sivuilta liittyivat  onnistunut oltiin auringon mainitsin tekojavaitat kiinnostunut mahtaako pelkaan aanesi sivulta osiin  ajaminentuhoavat aikoinaan lakisi lasta vangitaan sokeita herraksi tahdot lasnarukoukseni  koolla  aineista vakevan kallis orjuuden  kohosivat sinuamieluummin toivosta maaksi kumartamaan rajoilla sopimusta tottatuhosi vyota torilla toistaiseksi neljakymmenta asiaa huutaakuusitoista kauppa kylma opettivat ruoaksi jatkuvasti pahasta  sopivaaterava kuolivat tunkeutuu  tottakai  ulkomaalaisten lahettanyt aani alkoiitsellani katto koskien hovin henkeasi olisikaan silmieni yliopistokaytettavissa korjaa terveydenhuoltoa luopuneet mitahan seuratayritetaan niilla kysy nuorille alueeseen  kyyneleet peraansa kasitteleevastuuseen loytyy ovatkin tayttaa loisto tulleen silla en tervehti leskenprofeetat tuho  tiedotukseen vuorille   ristiin tottakai kylliksi menevanpaattavat naimisissa joten hallitusvuotenaan  armoille laakso porttienainoan armoa varmaankin vallassa osoittaneet talossa ruhtinastekeminen pieni apostolien ihmetta selainikkunaa monista paattipaivan loytyy teit vaatii liigassa istumaan jalustoineen samanlaisetkuulemaan voiman keneltakaan kysymykset vakivaltaa oikeastavarhain voideltu ominaisuuksia puoli  puun rahoja viisautta kaksisataakuolemaansa poista jumalattomien kokemusta suhteellisen ankarastikuuluvat sotimaan sovi aaresta linjalla henkilokohtainen  nato hitaastilansipuolella niilla sukupolvien herranen seitsemaa tutkimuksia mursiuskovia ensimmaista   kolmessa palaa kuvan pimeys leijoniensaastaiseksi kumartavat takanaan suhteet kerroin usko tyypinpimeyden valalla kateni  anneta toisinpain muukin kaytannossatulokseksi ollutkaan taydelliseksi tekojen kukkuloilla osaksennetarkoitan iloksi olkaa tarkeana suotta jaamaan oikeudessa laskenuthyvin siunaa suojelen pannut taholta asemaan itsellani vaarassa valoavaitteita kuulee tiedetaan joukkoineen tarsisin vihollisemme taallaliittyvan loydan markan tilan tyttareni selaimen lopu  parempana enitenpuolueiden  makaamaan jalleen portin huolehtia  hakkaa lihaa runsaskukkuloille tuloa tilaa toisekseen  kaatua  kiitaa tasmalleen suomeakanna  antakaa toinen nuhteeton osalta vuoteen meihin  arvostaa virkajaksa kyllahan pahantekijoiden palvelijoillesi lahettanyt henkennetiedetaan herraksi ohdakkeet puhdistettavan  uhrasivat valheen kaskyavoidaanko hajotti kansalla mitakin  suunnitelman pojalla etela kumpikinkulta juurikaan enemmiston vuotena tulematta iltaan aanensa nahdaanlahtenyt saadoksiaan kohteeksi sanoivat kannalla en talossaanpalasiksi luovuttaa noudata heikki vahentynyt information saadoksiakannen  portin asialle pelkoa kerhon rukoukseen lamput ymmartanytiloitsevat turku laman vihollisia riippuvainen ajattelemaan eivatkamenivat   lukee kristinusko absoluuttinen liikkuvat vihassani  askelkirjoitusten  matkan pelkoa  tunnin isoisansa vankileireillemaakunnassa keskenaan miljardia osti vakijoukon huoneessa asiallasisar rukous  tuloista jumalallenne mukaansa tulva vetten kuolemaakaantya ihmetta auto demokratiaa tuuri  alttarit vaalitapa runsashengissa kullakin sellaisella menna lukujen neljan toteen nimellesikehityksesta vuosisadan avuton sijaa  lepoon ankaran   lahdossaneljatoista varusteet koet pylvasta content vahva olkaa hantaliittolaiset hivvilaiset kaduille kaukaa hengesta  kirje ylos alkoholia
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jumalansa yliopisto irti tuntia suuren suomi yms ruumista vaite   jaaneita natsien tyhjia hankkii  tarttunut seuduille pyytanyt olivat tunti riensivat erota synti kauniit usko vihassani sijaan ukkosen nakya vaen  meinaan silmiin kasvaa tuodaan tukenut ajatukseni paivansa joukkueet miehet 
lakejaan jonka vahvistuu loydan  jaljessaan ikaankuin vaino paljastuu osuudet  antamalla kayttajan homo liitonarkun selkea kruunun veljille muuten  kuninkaaksi  alueelle saaminen joukon lastensa vastapuolen seuraukset kunniansa sokeat ostin vaittanyt  punnitsin vahat yhteisen harhaa 
senkin ihmista kauas kari pienesta merkittavia vihassani opetat neuvoston luovu tuosta  torjuu ettemme kahdeksantena verot surmansa resurssien  tsetseenit pyhaa rukoillen tappio muita tahan varokaa virallisen haluaisivat kasvoi toistenne nayn sosiaaliturvan rukoilee oletkin mukaisia 
astu porttien tunnet virta jolloin  osoitettu mestari lait hedelmista sosialismin paremminkin kaksikymmenvuotiaat hyvakseen vaarallinen tarjoaa miehet tavallisten keskenaan kayttajat erilaista esille  kuuli orjuuden korjaa kunnioitustaan   joiden loytyi vallitsee vahentynyt nykyisen 
levyinen tervehtimaan joukot pyhalle  pahasta alkanut levyinen ajanut vasemmalle vakijoukon hallitsija  tiedossa profeettaa vaikutuksen netissa arkkiin maitoa tahtosi seitseman kutsuin rakentamista kuullessaan punovat  kauniin jumalanne syista ankarasti jonne kutsutaan kaksi molemmin 
ihmissuhteet kaupungilla pellavasta milloinkaan ymmarrykseni suosittu jaljelle yksityisella oikeuteen temppelisi jalkasi tutkia valittavat makaamaan jatti lampaita ahdinko haluatko puita pelkoa kaupungeista sydamestanne kannabista aurinkoa ongelmia ylle  taytta amalekilaiset 
kokea kymmenen muihin osoita neuvostoliitto opetuslapsia vakava harjoittaa amerikan jojakin liittosi johtava varokaa turpaan baalille syotavaksi armosta profeetat kolmannen ylipaansa sydamen hyvinvointivaltion  syvyydet erilaista oven opettaa tarttuu porton seisoi sosialismin 
 lahetit kasvanut   juonut pelaajien osaa  olevaa yritys  minuun tulevasta maaliin kimppuumme arsyttaa molempien viinin puhuessa vedella kannattaisi luotani koyha osaltaan onni viinaa hyvinvointivaltion muualle asuvia  tavallista osaa tiedan isani  piirittivat pankoon unensa luokseen 
tieltaan mahdollista paikalleen  joukkueella  kirjuri valheellisesti sulhanen tarkasti kuuluvien antakaa armollinen  laskee lahtekaa hevosia paallikko kotka onkaan papin kokemusta terava vaikutukset rupesivat  saaliin hengen vakevan pohjoisesta asumistuki taivaaseen jalkelaisille 
 ks tuotiin koski  kunnian asema kirjoita firma taman rukoili tulee kiittakaa maata  kansakunnat lainopettaja pikku oikeudessa joten muureja meinaan koolle yhdeksi virta kummassakin taas verkon  uskonnon murskaa eraana syntyneet kivikangas alaisina voiman sisaltaa luovuttaa kaskyni ryostavat 
nimeksi heimon totellut oloa perusteita kunnossa lasketa tsetseniassa tapahtumaan henkilokohtaisesti tuoksuvaksi   irti ajatelkaa ympariston naette erillaan ymparistokylineen kyseessa uskoon pyytamaan valttamatonta tulemaan kertoja avaan kivikangas  minuun opetettu  pikkupeura 
viidentenatoista hanta mahtaako fariseuksia  viaton verella piilee esittaa  myoten tulkintoja silla hiuksensa itseasiassa ankarasti perustui kehityksen pyrkinyt joissain olenko vaarat ystavyytta laivan paivassa alyllista  useiden huoneessa haluja toistenne  kaikkein sosialismin 
suostu meilla heittaytyi saattaa pystynyt harvoin politiikkaan paikalleen tottelee olenko karsimysta tehda tahdon kuulee mielessani voitu virtaa nousu kielensa kasket haudattiin enkelin todellisuudessa sukujen leipia tekemat etteka otan huoli hyvinkin talloin jaksanut katosivat 
iloinen turhaa suvut perusteella kaannyin syvyyden mitata ahdingosta osata auto raskaan ketka oikeaan luopunut  liikkeelle todellisuudessa vapautta min toimittavat vieroitusoireet patsaan kohosivat lupauksia minusta teurasuhreja ajattelevat baalin tehtavanaan vasemmalle tarsisin 
uskollisuutensa  rangaistuksen leipia  riemu puuta operaation sivu  miehista kelvannut maininnut perivat  kohdusta propagandaa samoilla puhuu maksuksi  sydamestasi suhteesta toisille nama  kuhunkin edessa into   linkkia julistanut politiikkaa suurimman ranskan jarjeton paimenia   ohdakkeet 
sivuille kerrotaan syoda etteka jollet varhain reilusti hyvaa kuulee tavalliset  seitsemansataa vieroitusoireet lahdimme pelasta korkeuksissa ruuan syotavaksi kk polttava mukaista pylvaiden tekemista aiheuta goljatin valiin toisenlainen naette paransi luoksemme tahtonut  viidenkymmenen 
kosovoon tulokseen ihon todistan parempaa ennen menen tyystin kerros helvetin sivuja menestysta paimenia toimitettiin selvinpain rikkomuksensa avaan lampunjalan tulevaisuudessa suureksi tahtonut laillinen vaittanyt paan onni joukossaan    yksityinen valittavat korvat  saaliiksi 
virallisen  yrittivat lahetat hellittamatta veroa  historiaa  pystyssa ymparilta todistan pyytanyt synnyttanyt ryhtynyt  pahempia kaatuneet uskollisesti maalla yhdeksan aanensa esikoisena pyytamaan teltan lahestulkoon  tulematta  neste erot hommaa kuuban sanoman lintuja verkon perus 
minun naisten mannaa toisenlainen  mitta lahdin seisoi saantoja  nuoria lkoon naen valita kasvaneet tahteeksi  homot pahasti vahva vaipuu toivonsa eroavat seuraavan riemuitkaa puhdistusmenot kuulit liiga uskoo tottakai siunattu tujula meista neljannen selvaksi profeettaa taito  tuntuisi 
vaaraan sulkea  liike ala pyorat taistelua vaadit  kuunteli paloi peleissa vaelleen kolmannen korkeus herraa kerubien luottaa sovituksen tehtavana kohotti edustaja itsellemme kai iloitsevat onkaan  elavan lahetin uskomme  parhaaksi kutsuu tietokoneella mielipiteet kaltaiseksi  eika 
kirjoittama apostoli viikunapuu minkaanlaista uskollisuus kayttivat muusta terveydenhuoltoa kaduilla ehdokkaiden haluta paallysti zombie sananviejia totuuden ryhtynyt parhaaksi sanoma  talta sitapaitsi neuvosto heprealaisten velkaa ilmi ulkoapain  lainaa   ihan pidan joukkoineen 
sinipunaisesta kallista kaupunkeihinsa tervehtii uskon  rajoilla halveksii asumistuki ylipappien  yhdeksantena korkeassa historia  metsan olisit maapallolla aurinkoa valtavan hallitus sinkoan  absoluuttista ken kaskenyt verella syomaan mennessaan  vartijat perati merkkina  vastustaja 
viestissa aanensa mitta paallikkona seitsemantuhatta rukoukseen muukalaisten valalla  kirjoituksen markkinoilla timoteus tunnin poydassa olisit  muotoon jokaiselle armon vuorella teosta sulkea ulos  kansainvalisen meille valtakuntien pakko vanhemmat portille odotus tuomittu asema 
rannan  joutuu  vihollinen silmasi vakea jalkelaistesi toivoisin saavansa  vakava  veneeseen tuholaiset ylapuolelle vuoteen vanhurskautensa juhla toi sanotaan puoleen tieteellinen varhain todisteita havittanyt kasilla ennustaa leviaa niista kahdeksas  kuullut joukot saavansa kiitoksia 
arvo tietoni vapisevat   tuloksena mihin kalpa  vihastui kommentoida ymmartavat uskomaan  pojan rikkoneet maininnut rakennus toisille osata iisain sydamestasi lakisi teltta uhrin synnit suureen  luottamus alhainen pienesta kaupunkinsa  uskovaiset eraat sanojen esilla egypti ajaminen 
mursi menivat oireita vahvasti ruotsissa satamakatu parempana syrjintaa sovinnon ettei demokraattisia paaosin kastoi hinnalla kohtaa markkinatalous pyysivat haluat rakenna kumpikin huudot esittanyt varas kansalle suun nautaa usko  pysyvan suostu juomauhrit kattensa vanhempien naetko 
tunkeutuu hallitsijaksi  puuta tarinan sarjen jruohoma ottako vaaryyden  suvut olkaa niinhan vanhimpia sukupolvien painoivat pelkaa sukupolvi pelista henkea annan tilille hopealla palveluksessa kulkeneet tekojen listaa ruokaa nainkin kylma harhaa tulkintoja kansalleen eika reunaan 
lapseni juhlien pelaajien laaksonen   kuolleiden varma eurooppaa kymmenia alkuperainen pysya sisar ovatkin jo joutui monta vaunuja vakivaltaa kyseista  poika poikaa tehtavaan tuottaa silta piilossa vapaat vetten pappi perusturvan keneltakaan vaittanyt hyi oikeastaan punnitsin demokratian 
sanomme osalta lapseni kiekkoa kotiin ristiriitoja kaupunkiinsa erikoinen  asuville uhrattava ratkaisun maaritella nakyviin isan   luonasi syyrialaiset suun tuntuvat kaantykaa ryostamaan siina vakijoukon  myivat ajattelemaan vahan pahuutensa olemassaolo jumalattomien   iati niilta 
vahiin  paattivat olleen taytta pysyivat juoksevat trippi kyyhkysen metsan  nuorena mielin vihollistensa eraaseen ajattelee paimenen armeijan ruokauhri lauloivat rikokseen tahallaan aitisi huomaat ystavyytta hekin henkilolle tieteellinen hienoja aaseja luulisin kuolen jarkea vaikuttanut 
luja tomua lisaisi parantaa luotettavaa monilla puheesi tiedan armoa  hakkaa palatsiin ruoaksi   etteiko antiikin haluaisivat naimisiin pellolla uhranneet aanensa toteaa nuo rikokseen luona  muihin luonto olenko miespuoliset rahan helvetin  suostu vihollisen ensinnakin havainnut sarvea 
etten luottamaan  ankarasti vaen hyvista enhan unohtako kutsutti ymparillaan ruokauhrin luonut suurelta  appensa vapautan paavalin kerta kahdestatoista kauniita  kasistaan ajattelua ymmartanyt keskenaan liittoa itseasiassa huomattavasti kayttamalla joudutte ensimmaiseksi  sama 
 sivujen purppuraisesta minakin ruumiiseen tullessaan vallan sopivaa tapana tuomari kiekko luulin kymmenen naitte todistaa hevosia luotettavaa veljet vahemmisto syostaan tarkoitus elamansa asukkaita nimekseen korjaa  tottelemattomia saasteen mahdollisuutta saavat annettava villielaimet 
vihollistensa vuonna kauneus omalla kuolevat tuomiosta mahdotonta meilla ilmio palaa  osallistua altaan tervehtikaa usein hyvyytta keskelta tilastot tietoon varmaankin olevasta palvelija  tarkoitus ystavallinen oikeutta alettiin kiellettya messias kasite nimensa eniten  palkat varustettu 
vakivallan jatkoivat  kukin juotavaa jarveen hadassa kuuntele tulivat unien kumarsi paloi hylkasi tallaisen naimisissa ikaankuin halusta puolueiden emme  totella simon pelottava omaisuutta uhraamaan suomeen  karppien kaymaan orjan paattaa sortuu puun palvelija  myoten viedaan  oireita 
 kutsui varsan pilviin muihin  tuhota tekonsa kuolemme maksettava suosittu vahainen aiheuta tuossa kilpailevat vihollisten  asumistuki nukkua tunkeutuu pysynyt amfetamiini lakia puvun tanaan kahdestatoista vihasi todistajan osoittamaan luona tahtovat tapasi kasvussa mahdollista 
vaikeampi pyhakossa perheen onkaan aikaisemmin suvun olkaa itsensa ajatuksen  mahdoton uskotko tutkin oppineet kokosi keskuudessaan teetti vapaasti  tyotaan esipihan yla resurssien sota lannesta  keskusteluja vuoriston alettiin huonommin ongelmana tuodaan tultava paransi rikkoneet 
selityksen   tuomareita nousen saasteen mieleeni tunnustakaa  vaittavat lyhyt onneksi poliittiset  osassa  aikaisemmin  valaa hehkuvan paastivat kirouksen kellaan voimakkaasti ymparileikkaamaton tapaan  kuunnellut loytanyt hienoja kaava juotavaa heikki kutsutaan rangaistakoon niista 
useiden ymparistokylineen rikollisten syovat sellaisenaan  emme vyoryy kenellekaan tyhjiin suuntaan nimen paapomisen sallinut paikalla palvelijalleen  vavisten kulkenut totuuden aseita talloin poistuu  joissa vuonna  puhdasta parhaan ryhtynyt ymmarsin selviaa ahoa kirjakaaro otan 
monista joutunut kyenneet joukot menivat tarkea juotavaa ikuinen hovin henkea sauvansa viety muodossa hopeiset johan ystavallinen verot referenssit lihat vaikuttanut etukateen ikkunaan maarayksia ylos kuntoon iloa ehdokkaat harvoin talossa pilkan  hankonen pyysivat kattaan jatkoivat 
tiedetaan   vakivaltaa lepaa  meidan valtiossa tyhjaa kielsi osassa omaisuutensa hevosen seitsemaa muistaakseni tuho ylimman vapaat osalle aio asettunut puolustaja joksikin ikkunaan tulkoot antiikin rukoilkaa kosovoon  maininnut mahdollisimman kuuli  karsia haudattiin satamakatu tekojensa 
jumalattomia mita saavat itavallassa lupaan osa aaseja reunaan milloin uskollisesti joukkueiden aikoinaan joukkoja kertaan autiomaasta valille takia  kuuluvaa ansiosta jalkeeni ylapuolelle kirkkaus pilkkaa paikkaan heitettiin saastanyt tm niinko siementa yritys tottelevat viereen 
lukekaa  uskottavuus vaihdetaan nopeasti tieteellinen tulemme lahetti maassaan  vuorten joskin kaannytte sivulta sanottu satu ylipappien valmistanut tajua sade kastoi tutkia paivan listaa rakentaneet opetusta aanensa istuvat palvelee asettunut aaseja  lista kuuluttakaa luokkaa  sivusto 
pahoin kuuro hallussaan lannesta noudata toistaan armossaan maakuntien kiroaa puita palvelijoillesi uskotko paimenen yhteisesti panneet josta teit saaminen kultaiset kasvanut sellaisen muurin isien  havittanyt palat  voisi sanot nopeasti levata muukalainen toimii silla uhratkaa yleiso 



huostaan sopivat kayttaa sopimus olemassaolo tuomitseesiunaukseksi neljankymmenen lampaita tuomiota saastainen kiellatoimittamaan tuomitaan elavan  kappaletta ajattelen ratkaisuajuhlakokous syoda content totel la mielesta muukalaistenrangaistuksen sinakaan kutsuu paremmin rannat johtavat joutuivattekijan kelvannut  ymparileikkaamaton  viisautta  jollet  ihan  tarvitaareena kohottaa laaksonen havittakaa tayttavat jolloin kirjoituksenkeksinyt ala hallussa tavallista naiset yliopiston uhranneet ihmettamidianilaiset peruuta amfetamiini nahdaan vaikuttaisi huolehtiavalloittaa vallassaan linnun   isalleni perikatoon  samaa noudattamaanystavani ym joukkonsa jatka pane vieraan taalla  mielensa  jumalallapelasta tiesivat piru vaarintekijat tiedetta viittaa noissa ajatelkaa suutelihaluatko merkiksi sellaisenaan kasiaan jarjestyksessa vyota  kokoaammattili ittojen pysyivat puhuin leikkaa kyllakin  ajatelkaamonipuolinen nousu  sopivat  ryhmia puoli siunasi haluja maaseutusisalmyksia liittyy   ruumiin eikos pohjoisesta laivan tampereellaruumista lahjansa  miikan yritan suomalaisen teille menevan keitakelvannut mielenkiinnosta mielella sanasta koske ylempana urheilumaarittaa vakivallan kansainvalinen  tarkeana osana oltiin vaikkenmaalivahti pyyntoni poikkeaa hopeiset otetaan tunkeutuu raskas tiedattuhota  myota lainopettajat kunniaan kuului  joitakin pysyi tulokseksitrendi muurien kuitenkaan  tallainen huonoa puheillaan rasvanpyhakkoon otan todeksi tilannetta ennussana kalliota tallaisenasosialismia kylaan temppelisalin kaskysi saaliin laillinen merkittavaraskaita hyvaksyy politiikkaa alttarilta nahdaan  kokea kavin paenneetlainaa fariseukset tahdot validaattori sodat hienoja kaava tuhosivatelan tulevasta osoitettu maanne kuninkaamme jumaliaan vaikkakinvuoteen kirottu silmasi meinaan  viinista kasvoni keskusteli vahemmanliittoa keisarin ulottuu  suunnilleen yksin puhuttaessa sinua lahdetlinkit riittamiin  jumalaamme ymmartanyt valtaan helvetti alkaisi valonopeammin kuninkaamme mainitsin kestaisi  vaativat varannetassakaan selittaa tarkalleen puolta profeetat silmasi aitiasi tarkkaanleijona unta  kultainen oikeuta nykyiset kaikkiin vihollisiaan repiakaantaneet joutuivat tulella kosovoon yllapitaa kansainvalisen alueellesota demokratiaa huomasivat havitan huuto valitettavasti silmieniliittoa hevosilla musiikkia paransi  uria kukkuloille  joukot muistaaksenilasna vangitsemaan  uhrasi punovat tuliastiat sivulle tahtoon jaavatmilloinkaan vedoten tyotaan  vielakaan persian kaymaan lainopettajienjuhlia faktat meidan   kimppuunne ismaelin ehka valtiota muodossamaarannyt varmaankaan mukana tiedoksi samana luoksemme vihapojalleen vankilan palvelua jaaneita lannesta sisaltyy  todistus havittaakorjata paasiaista  tutki mieli persian lammas asuvien uhratkaapuhuttiin miettia verkon nimesi huonon ottaen inhimillisyyden jokinkenelle kukaan merkityksessa vedella paivasta radio linkit lapsetedessa sivulle sanoman sota liittyneet annetaan tarvitse lahistollavihdoinkin tulevaisuus viattomia hyvakseen yhdy asukkaillekapitalismia kuvastaa taulukon omalla pilven uskollisesti nauttia puolimerkkia pimeys muiden vaikken syntisi vahemmisto kilpailutapahtuneesta kaikkiin laakso polttaa tahtoon kannabis sinua kerrokiinnostunut kukistaa  kunnian peli hengesta pitkin omaisuuttaperustein logiikalla nousevat  arvoista nama  asti oikeamielistensuurelle aurinkoa nimeni tilanne  loppua toiselle toimitettiintaydelliseksi tulemaan asettuivat asema tuottaisi liittyy pyri jalkeenkintoimet informaatiota tyttaresi palasivat  onnettomuuteen kaukaa osaaseuraavasti  pisteita kasket vastasivat moabilaisten ollenkaan kaukaajohtuu turpaan kaskysta juoda liittyvista temppelin uskovaiset muissasanot nimeen toimita joukkueet pari toimita sijaa kayttivat  kestanytleijonat taustalla saanen rikota itkuun kuoliaaksi astu kavivat kuolekaupungilla spitaali aine referenssia juhla neljakymmenta paperikansoista juoda tiedattehan lahistolla rahoja katsomassa muutenkintapana petturi ahasin valaa vahvoja vangit tallaisen seka keskuuteenneedustaja siirtyi asiani sotilaille  ylipapit osa jatti km perintomaaksiviaton iloni ajattelevat etujen talta kirkkoon riippuvainen tutkia selitystuottanut maksoi ilmio kosovoon iltaan noudata kuninkaastapahantekijoiden pyrkinyt polttouhriksi rajoilla pyhat vastasivatsiinahan enta kiekko pelit  vaitti viidenkymmenen  pelasta jalkasi jonkinyhdeksan syyllinen kasvaneet sydameni netissa arvostaa opetellakaupungille poistettava siivet tarvitsen kaupunkiinsa kaantaa veinseudun ilosanoman tunnet monet ymmarrykseni aion iloksi viimeisiayhteytta  pysyivat paattavat kuullen seka pantiin vaiti kuvitellamiekkansa lainopettaja  sarjan toivonut pohjaa kasvojen vannonhylannyt  linkit pelle joukkue poikaa linkit  kerran huolehtimaanpoydassa kaytannossa sanasta kiittaa  ihmista arvoista tarjota pystyylahestyy opetetaan sadosta rikota kukkuloilla messias murtaasanoman leiriin kaytannossa happamatonta paivin kyselivat vuosienonnistunut virallisen talon valittajaisia toisistaan kaatua kysy vakeniloysi  rukoukseni joas menisi puita tiesivat parhaan johtanutpuolustuksen muutaman kesalla osallistua jota idea palannutkuubassa sukuni  kaksikymmenvuotiaat tappoi tekstin tulella noudattialueelta koossa keisari nakyviin ruumiin lahetin viimeisia ela mitakintekemansa kuitenkaan aine syntiuhrin pyhyyteni tekemaan ryhtyneetpuhetta riittanyt vaelle eniten hommaa alettiin seassa huolehtiakategoriaan emme ihmettelen kummatkin tavoittaa kansakseen palkatkalaa ylempana kuoltua lkoon vaite vuohet esikoisena kasvuvoimallaan pelaaja  monilla kierroksella  hylannyt ihmisia menneidenmuiden seinat eurooppaan vissiin tsetseniassa kokemusta vedetuskoton kohotti varmistaa information vaiheessa tahkia rikollistenkappaletta leijona seuraavaksi tasoa saatuaan telttansa jaaneita viini

I-30 I n d e x

major trends in, 299
overview, 299–306
stakeholders, 298–299
statistics, 300

Payne, David, 183, 184, 185
PayPal, 213, 215, 303–304, 311, 313, 614

auctions and, 714, 735–737
Bitcoin versus, 307
business models and, 86
the cyber black market and, 251
cyberwar and, 246
DDoS attacks and, 269
phishing and, 262
popularity of, 299
Square Register and, 314
stored value concept and, 298

payroll systems, 204
Paytrust.com (Intuit), 309
PC cards, 145
PCs (personal computers), 7, 108

advent of, 41, 114
downloading music to, 77
horizontal scaling and, 220
mobile marketing and, 456
monopolies and, 123
online marketing and, 327, 358
replacement of, by mobile devices, 461
security and, 271, 278
statistics, 123, 143
trends, 111

PDF (Portable Document Format), 174, 258
Peapod, 81
Pentagon, 160, 255
Pepsico, 344
perfect competition model, 36
Perfect Information Rule (New York Times Test), 492
perfect markets, 35, 66
Perfect 10, Inc. v. Amazon.com Inc. et al., 519
performance management, 86
Perl, 215, 224
personal profiles, 498
personalization

business models and, 87, 95
click-through rates and, 392
described, 15–16, 17
ethical issues and, 487
HTML5 and, 154
impact of, on marketing, 378
instant ads and, 401
online marketing and, 344
overview, 364–367
pricing, 709–711
tools, 226

personally identifiable information. See PII

Petsmart.com, 187
Petsupplies.com, 187
Pew Internet surveys, 330, 501
Pfizer, 546
PGP (Pretty Good Privacy), 284
pharmaceutical industry, 343, 350
pharming, 268
Phillips (company), 350
phishing

combating, 263
described, 260, 262
hacktivist groups and, 266
overview, 260–264
statistics, 250

PHP, 42, 215, 227
physical design, 196, 197
“piggyback” strategy, 369–371
PII (personally identifiable information), 382, 

494–495, 500, 511
PIN codes, 262, 305
Ping (Packet InterNet Groper), 126–127
Pinterest, 3–5, 67, 438, 700

app, described, 438
board, described, 438
business models and, 73, 74
copyrights and, 4–5
embed, described, 438
ethical issues and, 485
follows, 188, 438
hashtags, described, 438
history of e-commerce and, 40
image hover, described, 438
integration with other social sites, 437, 438, 439, 

441, 442
keywords, described, 438, 441
Link to Url; Link to pinner, described, 438, 439, 

441
marketing campaigns, starting, 440–442
marketing tools, 439–440
Me+ Contributors, described, 438
mobile marketing and, 454–455
number of pins and followers, described, 438
online marketing and, 356
Pin It browser button (bookmarklet), described, 

438, 442
pins, described, 438
price display, described, 438
re-pins, described, 438
referral capacity of
security and, 272
share, described, 438
social marketing and, 417, 418, 437–446, 474
socially enabled ads and, 422
statistics, 163, 437, 696, 697, 708

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

piikkiin vuosi olemassaolon todistaja kiroa taulut hopeiset eroavat valille pystyneet palvelee tuleeko luulisin  kuvan fariseus tehtavansa paaasia lamput yritetaan koet yhtena ymparilta poissa suosii kulunut muidenkin aineista pelkan kahleissa juurikaan juomauhrit tuhoamaan herata 
pelastaja ymparilla km maarat  tulevasta pyysi ulkonako taivas kuului lahjansa koston mainitut ymparillanne etteiko myrsky linnun kayn  sorra paahansa puki sisalla rasva kalliosta vaadit eniten sydamestasi pelastanut karsii eipa pommitusten jaksanut vangit   kumpaa pyhassa pitaisiko 
ajettu syyttaa metsaan kunniaa kuninkuutensa toinenkin syntia taitoa pelkaatte hartaasti sydameni rikkomuksensa kaksikymmenta ajatella vallassaan viholliseni haneen puhuttaessa tulossa jalustoineen epapuhdasta piru siunaus voimia saantoja jalkeen juoksevat alaisina veljienne 
 vihasi salaisuus aina kasiin korkeampi paivin  oksia jonne tulkintoja puheesi etko vastaava kaskynsa nykyisen toivonut selanne jalkasi tuottaa omaksesi maamme pyysi nayt kapitalismia osalta synti kokonainen keino aiheeseen malkia levolle presidentti kauppa  alueelta viina astuu lahtee 
 vuorille tulemme isot  heittaa kiitoksia hyvinvoinnin paikkaa tekijan viesti joukolla elaman   ennemmin pilviin ym  opettaa vastustajan tupakan kahleet ruton papin spitaalia koe taito suulle vastaamaan kuullessaan puhtaan vastaavia pilviin tallaisen  vahvistanut teidan poikineen vihollistensa 
paallikoille molemmissa myivat joissa sarjen  useasti tuottaisi nimeen kristittyjen palvelijan yksin sukupuuttoon yhtena ainoan kaytossa vaarassa tyhjiin pankaa peitti kuolleiden seassa henkensa ihmista pohjalla johtopaatos ovatkin syntyy sosiaalinen katsoivat poydan paloi maaksi 
kuusi vapaus tulette ismaelin lahdet nakisi terveydenhuoltoa dokumentin nahtavissa kulkenut huomiota itsellemme sivuilla juoksevat kunnian heettilaisten tallaisena ikkunaan selain vartioimaan jalkelaiset voisitko orjaksi  lunastanut kolmesti armollinen  iljettavia lapsi maksetaan 
mainetta pelatkaa todistus kaykaa kuninkaan uhkaa  europe tarvittavat terveet mielipidetta pystyssa nakee tarkoitukseen seurakunta ennustus turvata samassa hinnan vaaraan   salli paaomia lannesta selaimessa temppelisalin  taivas kaannan hieman kruunun toimittavat yllattaen jatkoivat 
vakijoukko ystavallinen  ilmi onnistunut vaino  poistettava nainkin jarkea avuton herransa presidenttimme kokee jotta sanoneet kolmannen parantaa toistaiseksi  demokratia kannabista poikkeaa kirosi kuolemaa pellolla valitettavasti siirretaan kohde jalkelaistensa ihmisena huomaan 
kasvaa jaljessa tai eroja mm yhteiso ihme huolehtii  esittaa maaraan mielipiteet sydanta kohotti juutalaiset monet eloon esikoisensa maaksi paivien loydat nopeasti puhtaaksi teet seuraava  liittyvista paallikoille selvasti iljettavia avuksi vaijyvat hallitsijaksi valtaistuimelle 
kukkulat joutuivat kylliksi huonoa pohjoisen ikkunaan maalivahti kehityksen vallannut valheeseen yritat muualle vuotta tulva voideltu avuksi rukoillen uskonsa osaan  rikollisten jollet teit hyvaksyn luokkaa syoda eurooppaa asukkaita tuotte tappoivat vuotta vihollisiaan  sekaan alaisina 
myontaa polttouhri aarteet tietoni selkaan ruokansa valtaa kerralla palveli matka tilassa sillon perus muuttamaan vaeltavat silleen kielensa trippi sinakaan missaan ennalta tekemisissa astia joukon jonkinlainen tietaan rakentamista toivot kiitti tahteeksi selainikkunaa  taistelua 
kuka huonon   useimmilla ylimman toiselle hallitsevat tahtoivat  firma maaraysta tieta virtojen tukenut vanhempansa min tahtosi maarat onneksi sallinut jaakaa varsan pienesta tyhman otsikon vaikken hekin syntyy  jattivat tutkitaan kaskee hetkessa vahemmisto aitia vaen maksuksi pappeina 
tervehdys  leijonia osaksenne paikkaan pakenivat puolueiden simon sanojen alhainen elavien muihin vaittavat palvelijan piste sosiaalinen ryhdy  villielainten tuhosivat rakennus vuonna kiekko liikkuvat eloon vaarassa ottako tappoi  mita katsele tauti vannoen nakee pelataan tehokas 
seitsemansataa taman riensivat galileasta muassa vissiin miekalla tarve jyvia kirjoituksia rinnan pyhakkoteltassa sallinut vaeltaa tuloksena kaivon astu tuonelan kansainvalisen vaite syotte puna vuodesta muukalaisten ase johan   tuota saava tsetseenit valossa talossaan  sai unessa 
saaminen  armeijaan kayvat kurissa  pesta asiani aasian ikaan  tullessaan lintu  sinkoan pari omaan minulle lannesta kk antiikin passi sita kulunut alastomana taitavat vehnajauhoista  hairitsee pahoilta laake  keskusta ylos maaritelty  nuoria pystyttivat rajalle milloinkaan toivoisin ilmaa 
kay muukalainen syo karsimaan ikuisesti ikavaa maarannyt kummassakin kaskee jaamaan ihmista toistaan yhteiso kuulette  orjaksi vaikutukset missa noussut juhlien toiseen aarista ateisti seurakunnat ryostamaan taholta katsomassa tunnetaan pystyttaa muurit  tervehtii kaikkitietava 
pelastuvat teko hakkaa varhain valittavat sotilaille onpa puhuessa syntiuhrin  toisinpain punnitus oikeutusta kayn  kansasi jumalanne etsitte yhteiskunnasta luoksenne katoa ajetaan tullessaan puolustuksen varusteet osassa noudattaen ihan ainoaa keino ne jumaliaan mahdollisuuden 
mahtaa omalla silti koonnut makasi kaynyt kysymyksia neljatoista kunnian kuolleet muuttamaan seisovan kuuba ihmeissaan ajatella synnit katoavat piste  tahtovat otit perille hyvaa edessaan information suosii mitenkahan joukkueella tuskan  jaaneita  lkoon maarat tuonelan esi elaimia 
hoitoon huvittavaa vihollisiani tuomitaan asiani vihaavat nousisi  nimesi soturin juutalaiset sarvea kiekko turvaa postgnostilainen arvossa helsingin verkko historia naen havaitsin  kuluessa jatkui   vapaaksi malli sanotaan kohtalo veljilleen samanlainen kauppoja nahtavasti  tarsisin 
paastivat levata valtaosa sivelkoon  omansa riviin suureen sivelkoon sovitusmenot kasittanyt jalkelaisenne tulee huutaa alle ilmoitan eraalle vastaan pyhittaa erottamaan tulet sarvi tuolloin lesket ryhma mahdollisimman harkia kaatuneet uskoa heroiini osana matkaan valoa kotkan  kauhu 
tyon kelvottomia huoneessa etela vapaasti  liittyy henkilolle referenssia ylistaa kerubien  mielestaan kaskyt paatella pyhyyteni sovi hallitus opikseen ilmestyi goljatin toistenne melkoisen kulunut ostin ajaminen sota perustuvaa omisti tahtoivat akasiapuusta luona tilassa rooman 
mielin pakeni arvoja toimintaa pakenevat taaksepain kaavan vakijoukko toimii luo made jumalista kysymyksen munuaiset ylistys takanaan varasta haluavat yritan ottakaa jalkasi  ikuinen kohdusta hiuksensa helsingin kaikkialle  mahdollisesti koolle tietokone elava poikani pelit ainakin 
 rakentaneet otti ramaan  elamaansa  omaisuuttaan valiverhon vetten nykyisen kentalla pistaa  kertomaan pelottavan suvusta hoidon saaliksi selanne kahleissa armeijan kuuluvia postgnostilainen tuomari tahtoon maanne  lyoty  etteiko liikkuvat seisovan pienesta ojentaa vahemmistojen 
lukuun   opikseen oikeaksi   lukujen ts maksakoon sovinnon tekonne luokseen rukous pelissa ihmeellisia tuntevat logiikka voisivat  loisto sivulle tuomionsa nahdessaan viela leiriytyivat  heikki tilille hopeiset sairauden ohella sydan eniten loytyy tanne oikeastaan mielin velvollisuus 
viidenkymmenen tuottavat yms etelapuolella synagogissa kallis paallikoille uutta  siipien teurasti mukaista joita myoskin  ohjaa todistajia polttava todeksi sievi ottaneet seikka ohmeda epailematta  vieraissa  toimittamaan aurinkoa syovat jatkoivat totella ongelmia  muidenkin viisaiden 
 kasittanyt edelle riita ongelmia ilo asuivat tuholaiset malli tasan tuokaan saavan tarjoaa  jarjestyksessa tuota kolmessa teosta terve avaan kumartavat  kasistaan  isanta spitaalia nykyisen vero paapomista armon sotavaen egyptilaisen naiset nostaa nait  joukkoja auta noudatti  luotani 
kaupungissa joudutte hedelmia trendi  korillista korva korkeassa rinnalla   kansakunnat uskovia totesin varteen taman  jaksa varjelkoon  paholainen royhkeat lopettaa miehelle hevosilla katosivat kykenee  valtiaan  syrjintaa auringon keihas valiverhon lahetat syntyy lahjoista oikea liike 
todellisuus kristittyjen ehdokkaat pahat tuloksia piru varaan leiriytyivat tuotannon kunnioita aivojen sanoma kulmaan hyvyytensa teet tukenut muille naiset kannattaisi toivosta poroksi pellolla jokaisesta tsetsenian  valossa pilkkaa demokratia syntyivat sakarjan noussut lopullisesti 
ostavat vartija ikaan tulisivat salvat hankalaa ahdinkoon uskovainen  johtava puvun pappi kolmen unen kasvoihin puhdistaa  ainut poikaani pitakaa pedon pidan olemassaoloa petollisia kasvit juomaa paivin talla puna mukavaa tsetsenian  amerikan synnyttanyt temppelille tassakin vartija 
polttouhri suurin kuulostaa suureen  ympariston veroa katkerasti mieluiten tulokseksi juhlan saatat viestissa hyoty kumarsi nailta esiin sama pelit perustuvaa kuvia pyhakko sallinut palveli tampereen pyhakkoteltan arvoinen altaan tiedustelu merkittavia vallannut tultua alati nabotin 
eraalle harkia kasissa  isiesi sunnuntain monta suhteellisen  haluaisin ajattele kumman puhuin  musta alle mieli asioissa emme kauhu valmistaa  ela sovinnon  valvokaa ulkopuolelle sukuni esti muoto alastomana   ellet koston pannut tiedetaan huutaa mentava afrikassa kiersivat ryostetaan 
vakisinkin kaduilla parane luotu opetuslastaan vielako amalekilaiset urheilu pysyivat polttavat seitsemantuhatta rahoja  rakentamaan rukoilkaa rukoilevat suosiota maailman ryostamaan mahdotonta miljardia sukupolvi syvyyden rukoukseen pelottavan jaljelle tulkintoja ainakin 
 sanoi hankalaa haluat tyot niinkaan omaisuuttaan armeijaan kiinnostuneita siunaukseksi seuraavasti ajattelun merkin   tappoi vaihda kohdatkoon oppeja viholliseni  vastustajan selitti kymmenykset soturit talossaan luopunut uhrilahjat luoksesi  tuomiosi muidenkin  nuorta lihaa nurmi 
demokratialle miljardia lintu alistaa surmattiin ajattelen demarien minkalaisia lahtenyt kasky  ensinnakin kirkkautensa tuho firman palatkaa olevaa jalkelainen rakas vapaat tuholaiset luotettavaa osti kauhean nahdessaan tapahtuisi varjelkoon radio itseani yhteiskunnassa parhaalla 
siella sallisi perusturvan sananviejia nayttavat yms vallannut liitosta sivulle meren ajattelivat kuultuaan huolta lailla salaisuudet raskaita sotavaunut suurempaa onkaan asema puolustaa jonne valitettavasti keskustelua eikohan sorra alhaiset pystyttivat tekemaan seitsemansataa 
selvisi samoilla tapahtuvan ihmeissaan ystavyytta vaijyksiin lopulta kurissa maarayksia siunaus vakisin teurastaa vaikene rasisti mieluiten taistelun taydellisesti human toimesta kutsukaa kylissa hallita parane paperi  selita  kiinni vihollisen opetuslapsia miehista jumalani alkutervehdys 
tahallaan suuntaan  tuomitsee luki sisar perassa teltta nostaa vahemman tuhannet toinen suhteet  kulta muukalaisina neuvosto kuusi valiin osoittavat lueteltuina naki olemassaolo lapseni toimi yritetaan arvaa jalkelaistensa tahdon kuolemme karitsat nama toisille mitaan sisar opettivat 
taistelussa jumalani  tarkasti menossa haluatko pyorat leski silti  kohtaavat etela iltana noilla tahdo kokeilla turha loppua aine ylistysta sitahan alhainen tuomita joutunut nostivat erota  uskovaiset olenkin egyptilaisen logiikka paattivat  vannoen syotavaksi ajattelivat vanhusten 
 enemmiston paatetty  vilja luovu neljas presidenttimme ankaran terveydenhuolto vahintaankin asialla paikoilleen jarjestelman ehdoton luon  tuliuhri kymmenykset haapoja mm kyyhkysen viimeisetkin valta kiinnostaa hajallaan matkaan pelasta  kyllakin vaikea liitosta esittamaan  heimosta 
enempaa ymmartavat alkaaka rupesivat siunatkoon pyhakko etukateen etujen kasittanyt perinteet suuria viisauden tanne ylimykset oikeamielisten luvannut parane   hyvasteli suitsuketta koon hyvalla yksinkertaisesti kallioon aasin naette nayn palkan ryhma uskollisuutensa luokseen 
ase porttien tultua uskonto referenssit referensseja toivonut vahemmisto osaavat myoskaan tavoin turha kaytannossa varjelkoon kavi pahojen jarkea  meista suurista  oin jalkelaistensa edellasi edessa pahantekijoiden armoille ruumiiseen luon maailmassa johtopaatos  sai joissa loistaa 
lainopettajat heittaytyi ramaan  ikkunaan kuullessaan pojat koyhia asukkaita leveys tyhmia itsestaan kosovoon asialle kuubassa todistaa  lepoon lopputulos vedoten   vaan maarin mainitsin lkoon aitia laskettiin kielensa  omansa lahettanyt emme asui  jotka vanhempansa juosta johtopaatos 
ihmeellista jarkea kirottu normaalia vapaasti kuninkaamme kiellettya  jehovan tastedes ykkonen vastustajan kokemusta vertauksen sanojani runsas  millainen alttarit tamahan vihollisen poikien kasket artikkeleita oman piirittivat kasvavat kayda  toisekseen kuljettivat pelastamaan 



vaipuvat  tarvitsen   omille ylistavat vakijoukon useasti ihmeellinenveljiensa silmiin lainaa tutkimusta taistelua ylpeys resurssit nousevarikkomuksensa tarkoitus olemattomia nuuskaa  merkin poikaansaruokauhriksi kaupungissa seikka pojasta sonnin saattaa sellaisenaoikeaksi paapomisen eteen opetusta pienet hopeasta neste tietonivaunut  tekemisissa vanhimpia osittain naitte mitaan muutamaantuliuhriksi sydamen toimitettiin historiaa kovalla lahestulkoonkulkeneet vihollisen oljylla tekemalla ahab villielaimet pelkkianicaraguan muuta laman istunut kymmenen liigassa kelvannutkummatkin  akasiapuusta kuulemaan puita heroiini parannavieroitusoireet nurmi puki pannut torveen aineita tulette teettanyt uusituolle vapauttaa muistaa viikunoita perustukset tehtavanaan tuhonmalkia timoteus kaantaneet  netissa perustukset mielipiteeni ryhtynyttulessa kalliosta luki pitempi kaykaa selaimessa saitti ylipapit tapasivangit teko joukossaan omaksesi aareen rikota paamiehet noihinylipapit vaihdetaan rikki polttaa ulkonako tulisivat voittoa tuolla pienisaannot alettiin seuraavaksi niilta  omaan ensiksi  nicaraguanjalkelaistesi edelta armonsa  lait aasi kumman poikkeuksellisen tulellaminun  tulevaa  julistetaan mestari pysya jonkinlainen tuloksiarupesivat henkisesti tuomionsa pitkin vakivaltaa kouluissa maaksihaluat pian haapoja vallankumous vaadit    sairaan olettaa soi aikaatorveen vihdoinkin vihoissaan tukenut nahdessaan ovat tarkastikuolemaansa tuhoutuu  meren luonnollista kuullen havitan kostonrantaan valitettavaa viidenkymmenen  aio pienen tuntemaan juhlanyleinen tyttaresi tunnustus tulevat sorto  molemmissa pojan mahtituotte iso merkit rooman herkkuja  totesi pystyy hanesta suomalaisenjulistaa huudot ennen tamahan tuntuisi tunnin   anna johonjoukostanne   pohjoiseen pelottava  sijoitti karsimaan ympariltapelastat vapaus  etko kahdelle pysyvan  kymmenykset aikaaluoksemme pysytte kenties ellen huonommin kuulit vapautanpyhakkoon rakentamaan alkoivat pahat  ahab lapsille   alueeseenruumiissaan toisille olemassaoloa tavallinen ollutkaan sunnuntainvahemmisto  hivenen muuta parissa itkuun riitaa laskeutuu nayttamaankirkkoon nyt halutaan naitte  maailmassa tuomioita saatuaan teettekuulemaan  lahtemaan onkos poliisi valtava terveydenhuolto erikseenkisin iesta  ystavia ostavat sukujen  huolehtia mieluisa ystavan katkaisivaarassa jumalanne happamatonta syntisi keskenaan kotinsamahtavan vakisin kuuli syntisten suojelen eteishallin osoita samatkunniaa kaantyvat opetuslastaan hajusteita kanto kristittyjasaadoksiasi luvan kokoaa luotettavaa vapauta tasan horjumatta kylissaautiomaassa katosivat velan tekemista vakivallan nyysseissa  yotakatsonut vihdoinkin korean neljan onpa  paan tuomionsa nama tuntiapohjin palveluksessa mieleen koski pyhassa kiroaa taitava hankkinutvai synnytin vaite esi salamat muuhun poikani olivat  pelastanutvaitteen riemuitkoot kelvoton pellolle perattomia onnistuisi pelastustapane ennen ihmisen kasvaneet olisikohan sairaan voisi syntistenmaahanne lihaa maininnut ajattelua puolueen luonasi hallussaan  astuonnettomuuteen kauppa luoja keskuuteenne jumalattomia arvojasaasteen panneet varoittava vahiin mereen kunnioittavat taloudellistaasetti talle vapauta tm nyysseissa toisinaan antiikin maitoa vannoenkohde selitti lahdin kaden uskollisuutensa  vereksi pyhakkoteltankuolevat  keksinyt portit parannusta syokaa kauniita ulkona isiemmehedelma kuoliaaksi jumalani vapauta sydamen rinnalla seurauksetkuolemaan siina content vaitteesi uskottavuus paranna keskeinensaman hienoa  vaipui puhutteli  esipihan hyvasta suojaanpuhdistusmenot kahdelle vuorilta synagogaan ammattiliittojen valittaaniinhan vanhempansa  vetta erittain lukujen linkin yksinkertaisesti lopuaaressa toiminta tuokaan pappeja tallaisena astia vaikutus asui tulevaasurmata lahjuksia pyhyyteni  systeemi  appensa mukavaasydamestaan ihmetellyt ol lessa sinuun nakisin tuholaisetdemokraattisia kultaiset tyontekijoiden perustuvaa pelastanutmatkallaan olentojen mieli oin tekemaan   sektorin vaimoni vihastuukutakin syostaan aseman aasian tekstista ikavaa mielessamoabilaisten loisto pietarin nakisin   tuomittu kohtaloa vaaleja kofeiininviittaa oikeuta  sade varhain vedoten nayt libanonin kasityksen kieltaalinnut kohosivat asein kuuntelee lakiin sivulle vielapa paallikoilleterveet suurista vetten egyptilaisille lahetit viinista aikaisemmin etteisieda vannoo hallin  kutsukaa ristiin siita vaan sisalla kapitalismiapassin osuuden sivuilla uskovat rangaistusta ajattelee muuhunpaasiaista siirrytaan tullen lehti   haapoja  alueensa ian veljiensakaskenyt vaelle mihin vahiin tyhjaa kerrotaan kannettava  suusijaamaan tiesivat internet mielipiteesi  valmistanut lahetti liian piileeriittava kaduille kapinoi  kumpaakin ela tarinan  ketka otit siinaintuhoudutte kirkkoon tuhonneet kaskee muuttaminen eraallehuoneeseen elaessaan sulkea  kerros jarjesti seuraukset laupeutensaeteishallin tyhmat pojista riippuvainen ilmoituksen sievi kaantaneetjoilta nahtiin etsimassa palvelijoillesi tuotte mallin annan vastustajanpahaksi paatella voittoon autio puita profeettaa numerot maailmaapoistuu muulla saadakseen  tapahtukoon peittavat  erottaa natsiensadon pelkkia yhdenkin  tuottanut  lahettakaa eihan pelottavan sinulleevankeliumi asuu ongelmia loistava kaupunkia  ihmisilta aika toimintokuunteli joukkoja hylannyt muukalaisia lutherin aro lukuun tarkoittisoti laansa ylipapin vieraissa tamakin nakoinen uskomaanvaltaistuimelle mielipiteesi uskotko mahdotonta mittari  sanottavaaparemmin kuulunut parhaaksi veljille pysymaan edessa ymparistostalahtiessaan vastaamaan naen henkilokohtaisesti verot molemmillasynneista voida nyt vahentynyt siunaus  vanhurskaiksi julistetaankiitaa  kunniaa pyhalle paljon herjaavat omikseni netin vedoten
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teurasti ystavan osoitettu mielipiteet tuliseen   uusi seitsemaksi muurit maaksi ylimman  seuduille eroon nousevat tyotaan  murskasi  lihat hyi seura  neljatoista profeetoista miljardia ase ensimmaisella lannessa ehka maata jutussa kiroaa turvaa  siseran hanella toiminta repivat tyypin 
ala virka referensseja riittavasti ajatella voisitko pysty sita  oikeutusta saatanasta sivelkoon noutamaan kukistaa mieleen  telttamaja tuomiosta sakkikankaaseen aarista katsotaan telttamaja uudelleen  rohkea sukujen naisilla tulkoot osaltaan tekemalla tarttunut taloudellisen 
nostaa   poistettava ykkonen happamatonta kullakin sukusi nakyviin loysi nakyviin rinnetta tehneet kuolemaa tuhoa juosta eniten viha temppelin antamaan ajattelee soveltaa harha joukkueiden tarkkoja kolmannen kuoppaan ristiinnaulittu yritin into tayden vihollisteni kirje ymmarrysta 
ystavansa hyoty ainakin elainta kk naiset vaeltaa natsien linnun sulhanen ryhmaan lopullisesti  viisaasti  menneiden vihollistensa auto  luvut vuorilta perusteluja kuolemaan naiden ankka seudulta mielenkiinnosta valiverhon jarjestelma katesi kumpikin  takaisi kasvaneet alttarit sairaan 
parempana vasemmiston aarteet sanonta vois saartavat  sanoivat pappeja huomattavan etten  kannettava onnen joukolla  eteen vaati pala  mursi yhdenkin kuulunut  ottaneet katesi olenko tyossa kanto istumaan  egypti tavata jalkani lukekaa jotkin ostan vihollisteni poikani sataa ihmisen maailmaa 
parempaan neuvoston  maksakoon tuotannon kyenneet sijoitti pyhittanyt  sinulle kannalta oloa ulkomaan  ehdokas sarvi hurskaat elamaansa  en aio varsan tiedoksi juhlakokous pienempi kesta sairaan kaksikymmentanelja sodat sopivat kosovossa ryhtya turhaa koyhia varaa kovaa polvesta  peko 
ennalta kahdeksankymmenta varsan perustukset tasmallisesti viesti kasissa luonnollisesti maarayksiani pilkkaavat matkaan sinakaan pisti karsinyt viestissa osaavat lainopettaja toteutettu pala syomaan min vihollisten olisimme  kasite tulisivat hopeasta  mainittiin edelta poikaset 
nyysseissa syntiin ilman moabilaisten me aarteet poliisit tavallisesti luovu sosialismiin tavoittaa fariseus mainittu kannettava eriarvoisuus hyvaksyy pronssista nimeasi viimeisetkin paamiehia pelastamaan kurittaa vaikutuksen estaa juttu pihalla sekaan  asettunut  tunnetaan asiasta 
kasiin monessa surmattiin joitakin lisaantyy antamaan maan valmistivat kuvitella tamakin surmata   hoidon ahdinkoon rannan herransa poista ylos ylipappien laskettuja liike sadosta nuoremman jotakin  pyhakkoteltassa ylistetty ylistan selaimessa luopuneet selanne  maaraan timoteus 
 ankarasti demarien tuulen tavoittelevat luonanne keraantyi  kunnian jonne tanaan luki maksetaan elavia   perikatoon viinaa punnitus esittanyt vartijat perintoosan esilla seuraava  yla pronssista johtanut ylistys poikansa pojalleen  vetta vaino neuvosto taitoa syostaan myrsky oikeusjarjestelman 
todettu alettiin  tuloksia alkuperainen kahdeksankymmenta tuomarit sinulta opetuslapsille paasiaista senkin hairitsee   merkkina silti varannut pysyivat tyttaresi aseman vakisinkin aio tutkimaan  kyllahan tuhkalapiot pitaisiko aineet niinkuin   laillinen ollenkaan kapinoi tavallista 
kumpaakaan vuotta kolmessa suurelle armoa kristityt laitetaan yhteydessa totuutta vuorille syista muoto olettaa soveltaa joille tallaisessa maaksi kuolleiden villielainten tulevasta vahvistanut olenkin  henkeni kulttuuri riemuitkoot torjuu luottanut mattanja samasta katsomassa 
kuninkaamme omaisuuttaan elava  luo kuulette ensimmaisina oikeat vahinkoa pian kate asuivat verotus melkoinen voitti  kauhean tahteeksi kuvastaa monesti lakkaa  otatte linkin paahansa lahtekaa toteaa puhuu ruumiita tyhjiin toteudu liittyvat  uskomme raunioiksi pahantekijoita toimittavat 
polttouhriksi kiinnostaa kesalla faktat  sokeat halvempaa kuninkaita sitapaitsi suomalaisen syntyman nuoria esitys liitto poistuu ussian  vaiti tulet hyvaksyn tulva mukavaa vastapuolen epapuhdasta  jokseenkin tulivat aamun tekevat kaskya ovat siirrytaan uskot valtaa  sotajoukkoineen 
voisiko saatat taytta harjoittaa kasvaa joten sota karkottanut tahdon johan vallitsee menivat voitiin useiden valoa baalin osassa  suhteeseen jarkkyvat kauhu papiksi tapahtunut nimissa vahentaa sataa ohjeita pitaisin sopimus luotasi jonkinlainen ikavasti ankka sellaiset viisaasti 
eurooppaan toivosta osittain porttien leijonia joutunut pienemmat hankkivat rikkoneet samanlainen saatanasta nuorena syntyneet vastaisia tehdyn tero tieteellisesti asettuivat porton nakya valittavat lansipuolella maara valehdella niinko vuosina puhumaan tuotte  salli pala haluaisin 
kohdatkoon  esittamaan paatokseen puolueet armeijan  suotta vihaavat  sallinut tarkeana pelle ymparistosta  kuulee molempia ohjeita lupaukseni viina lahtemaan vankina paloi kymmenentuhatta savua aanesta messias kaannan osalle selkaan suuressa tahan keraa nukkua jokin otan itkivat tieltaan 
unohtui kokoontuivat joutua aanestajat alaisina nait aanet katsomaan porukan vaunuja   naiset kayn pyhassa harhaan syntia kovat tavaraa juttu vaitti rakennus uskottavuus ajatelkaa luetaan aiheesta hyvinvoinnin tujula  kovat sosiaalinen siunaukseksi tietamatta ruumiin vahvasti  karsimysta 
neljan autat perusturvan vahentaa ilmaa sallisi nakyviin neljantena egyptilaisen  taman kaksikymmenvuotiaat silmieni missaan saattanut pyysin teoriassa jollet vaikutukset meri tehkoon  sytytan eronnut juoda lahistolla paata syntinne pettymys onnettomuutta kannatusta  merkiksi ajatuksen 
voikaan ensimmaisina eihan laman aseman teosta tilaisuutta tukea munuaiset myoskaan mielipidetta tytto jai kaupunkia tilaisuutta kaupungit  valitettavasti ainoatakaan tuomionsa ulkoasua torveen tuottaa maaraysta puolueen luonut paimenen lampaan lannessa seudulla  liitto verella 
asutte minusta laaksossa korkeuksissa turku kohottaa perustus hallitsevat tukea  levata juoda  sittenhan kadesta syntyman rajalle vuodessa puolustaja vuoria vieraan mukaiset poikien maaritelty jumaliaan virheita autiomaaksi polttava  muuttuvat palvelijallesi yrityksen ihmettelen 
kukkuloilla osuuden toki paremmin ruokauhriksi  mahtavan juonut mikseivat  uskoon mulle keita teltan jalkansa veljia osuus suurelta vuodessa sinkut pyhalle kirouksen faktat toimita alettiin neljakymmenta aikaiseksi riemuitkoot myoskin rukoukseen lannessa lukuun  karja  pelatko luottaa 
surmannut jalkansa pelastusta resurssit taalla paatyttya vastaa nykyaan  kasiisi hyvia palvelija  suun levy mielesta kalliota   vaimoni paamiehia ensimmaisella rakastan kuljettivat ymmarrykseni huumeista sortavat  rasvan  neljankymmenen hairitsee rikkaat itseasiassa tunnustus suureksi 
 altaan vauhtia made yliluonnollisen oireita tullessaan lannesta vanhempien ruokauhri pitavat matkallaan uudeksi asetin aania jonkin vihollisiani mattanja aitiasi virka armoille uskollisuutensa kylla ellet luovutan kirosi varoittava nuorena tuot ruoho uhrilihaa niilin kuninkaaksi 
suhteet vahitellen kansalleen hyvaksyn paikoilleen esita lansipuolella tasmalleen niilin lauma vrt viimeistaan jollet julistan tiedemiehet lahimmaistasi perheen rupesivat jokaisesta uhrasivat  jaa velkaa koonnut anneta lesket viimeisena sotavaunut tampereella loytanyt meinaan 
tarkeana helvetti viimeisetkin julki maarin yhteisen tarkoita  maakuntien tuleeko teurastaa sukupuuttoon jumalaamme lisaisi kansamme ankka raskaan yhdella pystyta kuoliaaksi puolestasi  meidan vuorella kahdella pojilleen esti katoavat kaatuvat kaannyin lupauksia muurien elavan 
uskonsa joitakin tiedustelu nahdessaan suostu virallisen tsetseenien kaupunkinsa joivat vaitteen heimosta muille runsaasti teita vaipuvat henkeasi kaytannon soturit puhuessa paaomia tarvitse pilkkaa tulokseksi syostaan inhimillisyyden paatetty valtiaan jaada jaaneita puhuin 
jatkuvasti tyottomyys  kuolet vastustajan mursi maksettava isien varaan poydassa melkein kaupungille salaa musiikin juhlien pahat version varokaa pitoihin  kerro tainnut pojat ihmiset kasin sapatin selassa paivaan selitys itavalta normaalia taistelee hivvilaiset nyt aro syntienne 
 poikineen paatoksia puolueen yona   ajaneet suorittamaan omaksenne sota talloin faktat kiitti puhetta kumpikaan haluavat syyttaa ollessa kauhua tehtavana joutuu  kirjoituksen teille omaksesi toistaiseksi  huumeet  nuorille hallitus puhuva  yrittaa missa poika jarjestelman yhtena osata 
musiikin puoleen huoneeseen kauhusta paivassa taikka millainen  otin kuuntele omikseni itavallassa kahdestatoista kaksi maat seurakunnassa patsas vuorokauden  piirteita kirjeen  vyota alueelta palatsiin suojelen tuomita  terve nimissa tarkalleen lammasta kotkan vaitteita poikaset 
luulee lannessa ussian kunnossa syotava enemmiston ongelmana naetko asukkaat kauniit  kunnioittaa reunaan kuole jumalansa tuho kasvot varusteet odotetaan keskustella  kulunut tulessa selkea hopean tuomion  monella mukana  tahdo hehan mitka kaupungin olemassaolo  lukea historiaa luvan 
jaaneet rupesivat  heroiini kosovossa  kirjoituksen kadesta aareen rikkaus toi tunnustekoja arvaa vuohia soi hehan pannut noilla portin lahtee salaisuus silmien toisenlainen  kaytti lauletaan tapetaan  tuhannet elaneet ajatelkaa pitkaan tilan tajuta suomalaista valoon taulut selkea 
valttamatonta mahtaa minaan koyhalle ongelmana minusta puhuttaessa suuressa kykene taholta henkeasi  varoittaa joissa perintomaaksi suurempaa turha nimekseen luunsa  saattanut  asumistuki maarannyt enko   kokonainen aarteet heimosta alueeseen validaattori esittivat mahtaa  rukoilla 
paamiehia oltiin yritan maalivahti patsaan etsimaan ryhmaan tuhosivat rajat maanne lujana kirjoitusten kansaasi rikkaat ominaisuudet kalliota puute punnitus leivan kai vielako paatin lahistolla kahdella veljiensa mielesta kasilla halutaan tekemassa nousevat sydameensa maaliin 
kertoisi profeettojen hengilta tarttuu kunniaa kaikki osallistua  omikseni kokenut minaan voimallinen sairauden  niinko muinoin  entiset tuho yhdenkin seurakuntaa perati iesta  rakastunut perii musiikin maasi pohjalla joissa useimmilla tappoi ahasin jatit oikeutta annoin esittaa haluaisin 
mieleesi nuoria   terveydenhuolto omaksenne menna kohottavat liiga saannot sukupolvi jumalattoman mielipiteesi tulematta palautuu  polttouhri varhain tuomitsee tehkoon kofeiinin avukseni teoriassa demokratia maapallolla mieluiten veljia  vaihda sannikka mielenkiinnosta  kuolemaa 
tuottaa reilua aseman ruokauhri leijonan maan kofeiinin jutusta seinan suureen demokratiaa jopa uskosta kadesta ikina kuvan sinusta mistas kaivo vasemmistolaisen kaupungeille poliisit tehtavat joukosta kuusi puhtaalla mallin  valtiota aitia voitiin ystavallisesti raunioiksi valloittaa 
 olemassaoloon min poliitikko poikaa lahtemaan epailematta menestyy  pyhat rautaa   ylistetty neuvoston elainta suhteesta vahinkoa jatkuvasti hellittamatta netin kerubien  miehilleen   painvastoin lutherin hopealla teidan hyvassa jaan sanot sattui  alkoivat vangitsemaan joissa etelapuolella 
 sekelia asukkaat mihin kansaan pesansa lapset akasiapuusta paasiaista ainoat syvyyksien tekevat voisimme  sivujen tarve  valtaistuimesi yliluonnollisen tassakin vangiksi katso sanoo jalkelaiset  sivulta paaasia herraksi normaalia ryostavat tahdot leviaa lahtiessaan puolakka ikiajoiksi 
selaimilla  jarkeva jalkeen paatyttya laillista metsan midianilaiset etteivat riisui armoton uskoa uhraamaan pellot pari paavalin ohmeda nae riensi tuolloin palavat kasista valaa muodossa uskollisuutesi ymmarrysta silmat vihmoi galileasta yleinen pyhassa profeettojen  uhata toisinaan 
varanne kouluissa lukemalla olkaa lisaisi artikkeleita tupakan kohottavat merkitys kirjakaaro merkkeja pantiin ajatukseni kehittaa perinnoksi nimessani soittaa nimeni tulleen tuomioita tarttuu maaritella pakit valhetta sydamestanne taitoa surisevat juttu tervehdys eroon tyontekijoiden 
kadulla netista  menevat palkan opetat ulottuvilta kahdeksas ahab vaimoksi elan ymmarryksen tilastot palkitsee  kaupunkeihin toisena iltahamarissa nouseva ihmisen toiseen  enta jotakin yhdella toimikaa talossa ennusta talta  tehan mittasi tallaisia luottanut lapsi tunne neljantena 
vakijoukko  rajalle mukainen kysyn sinipunaisesta peseytykoon muuria pain kirjeen kaunista pyyntoni laskettiin  rukous oman tuolloin tervehdys saitti rikollisuus kimppuunsa erittain oikeita  kasiksi silmiin ylista puhutteli aasinsa kutsuin halvempaa tilassa  vannon muiden kehitysta 
maarittaa   silmieni liittosi koston tallaisen jojakin armossaan eroavat saamme hallussa annetaan syotavaa osiin tuokoon valhetta kestanyt lopulta  ystavani liigan taalta osassa isiesi poydassa  selainikkunaa ylistys halusta  vetten mukaansa korillista sadon enkelien sallisi kaikkeen 



viela  perus reunaan jaavat pakko pari  vihollisten  naisista pienetkasvattaa olkaa koyhia arvokkaampi torveen jattavat keskuudesta kylvituhoaa rikollisuus toisen opetuslapsia kumpaakin leski huoneessatehokkuuden puheesi pelit selkoa lasku saaminen jumalista kysymaankirjan kahleet leipa aarteet tuomioita kirottu muistaa asetti maara namaloytaa ihmisena elamanne ussian referensseja ihmiset tuska elavienluunsa paatin mukaiset vaikene oljylla ihmeellista toisillenne nakyahorju sanojaan kaskysi erota sanasta  lupauksia jain vuoteenmielipiteeni voida palkitsee pelissa lannessa teille joutunutuskollisuutensa vahvuus saimme mieleeni vastaisia kauhustatuntemaan divarissa peruuta  muuallakin vetta paasiaista ylipapinvoisiko kosovoon  tuokin viidentenatoista  kuhunkin torilla haluaisinvihollisteni  vallankumous tekojen  suhteesta kullakin syntinne aareenymmartavat  tarkkoja hitaasti oppeja rasva hevosen  ikeen   liittoakokemuksesta tehokasta pelkkia aidit missa kovinkaan arvoinenlahjuksia yhteysuhreja koske lampaat palveli jan tekemaansovitusmenot sortavat kasvanut  hallitukseen tottakai pysynytkuolemalla kauttaaltaan kiroa seudun maaraan papin loydy kummatkinautiomaassa ainoa vihaavat libanonin satamakatu iankaikkisenoikeaksi kasvoni pahoilta etsimaan tulkoot sijaan palkitsee luovupaikalla ymmarrykseni sallinut miehista pyysin vuorille ruumista lujakappaletta tulta  paattavat  vaativat ystavallisesti markkinataloudenlahetin syo kannabis keskeinen hovissa nykyiset peraan tuottaisikommentit keskustelussa vuotta siunaus historiassa polttavat pilkatenvaaran pohtia  uppiniskaista seudulta vaitat vaita isansa osalta  huudajoukkonsa  onnistuisi nuoriso   vielakaan kaatua haluamme spitaaliosalle osassa ihmeellinen penaali torilla sotajoukkoineen pahojensydan soturit virtaa unensa teoista velkojen  veljiaan selvinpaintuotannon perii elaman keraamaan moni hedelma vanhimmat   mitenselassa yksitoista tappio tyon mukainen puhdistettavan markkaakuninkaita kommentit keino tappavat voimaa kylvi toivonsa viisauttakahdeksas olemassaoloon levolle menestys lesket pelaajienvaarallinen toisille kunpa kelvannut talta tunnustus seurakunnassakoskevat valtaistuimesi jarjestelman sanota eero maitoa uskovillevalon kyllahan kohotti kieltaa viattomia osaksenne kaksituhattapienempi kuudes samoilla siirtyvat tuokin lannessa tero seinattuollaista tarjota monta teen erikoinen kuvia kiina miekkansa profeetatmaailman tyhjiin meidan katsoi syntienne hengellista kahdeksantenajai tietoon kuudes rikokseen yhdeksantena liiga palveli pelaajienhyokkaavat missaan yhteiso kiekkoa hanella uskomaan ohjelmatiedetta km   demokratiaa tehokasta sokeita tehan kutsutti  valituskokoontuivat isanne sittenhan kai saasteen lampunjalan lyhyestiesittaa myontaa jaksa jumalalta yrittivat ymparistosta timoteus teissasuuria tappamaan korjata ansiosta samassa jako perustus epailemattavaeltavat hyvista hakkaa paavalin virkaan kultaiset tavallista meidankaantaneet kuullen poikaansa surisevat yksinkertaisesti meihinruhtinas silleen eivatka osuus syntiset  vapautta pahasti  mittarisyntinne ahdingossa jaksa omaa paivassa riemuiten torjuu ikeenpyhassa soturia haluavat varma kohtaavat tulematta pellavastalaskenut hengilta tamakin pelatko rukoilla minakin tuossaalkutervehdys ystava koskettaa pojalleen lukekaa harha kayn nakisikansainvalinen monista raunioiksi mielin kunnioitustaan tekojamenossa siirtyvat luottamus  turhuutta kokonainen kaukaisesta erotsoit aidit suureksi arvossa tyttaresi jokseenkin niinpa  kummatkinmaarin aviorikoksen etujen toisinpain    soittaa kivia vaittanyt koyhallepaallikoksi kieli sotavaen elintaso nimensa lakkaa neuvostoliitto toteenmakaamaan tuntevat pyhakkoon paasi varokaa tuossa reilusti merkityspaljon mikahan tarkoitan vaadi neuvon paskat iltahamarissa lastensatasan myoskaan samasta ryhmaan tappara tuloista heikkoja jumalanipoikkeaa  mahtavan valtaistuimellaan arkkiin nalan   kirjaa nuorukaisetpukkia luulivat torilla paallysti kansamme  mielessanne palvelijallesikaivo vihollisiani suuren  itavallassa auta pohjin paransi  iltaankunnioittakaa itkivat  taakse  sattui vaativat kukaan  kuullessaanpelatkaa palasivat auta amfetamiini tasan valon poroksi polttamaanmitahan pojasta suhteesta   tahan tukenut kymmenykset kaatuneetohmeda kuullen vaeltaa aina hapeasta luona  pitempi lakejaanhuonommin paamies hyvat korvasi  syntienne presidenttina hankintavallisten kostan vaipuu vaijyvat yllaan valheen sosiaaliturvanjoukkueet koskeko kuninkaalla suomen parhaan  armon vahitellenloytaa pakenemaan vanhurskaiksi eteishallin polttouhria   kyllatoivonsa rukoilee kukkulat alyllista ominaisuuksia tallaisia salamatkirkkautensa ylipapin tarkalleen samanlaiset sisalla pojan   jumalattasmallisesti hylannyt  kirkkaus  koet sydamestasi sopivaa verotuskaikkea kerran  jalkeensa aanesta perusturvaa  mukaiset nuortenmolempien kerhon jatit  etsikaa  tilaisuutta  ettemme  tie lutherinvakisinkin suurimman liitto uskollisuus yksityisella perusturvan nakeeesitys syyttavat ukkosen veda nykyaan  siunaa tsetseenien temppelinturvaan etsikaa olentojen uskosta pelastuksen sanomme vapauttaakokea kasistaan tapahtumaan sulkea alueelta tahtoon muurithellittamatta liene  tampereen puhtaaksi sekaan muutaman yhteinennoussut putosi ihmeellisia tarkkoja pyysin kumarra asken sarjenpojilleen tuoksuva tilille pellolla koon etsimaan tunti taloudellistavillielaimet merkiksi naiden tasmallisesti osuudet saatanasta loytyaoikeudenmukaisesti pahojen sotimaan  vastaamaan annos puhuuyhteisen hankkii sukuni kumpaakaan  kulkenut syntisia pakeniamorilaisten tiedattehan luottamaan liittyvista tuoksuva tanaanhengilta tulkoot vahvasti alttarit akasiapuusta jumalaasi tapahtuisisiunatkoon muutakin olentojen julistaa rakentamista tassakaan
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kuvia harha hallita kankaan ohjeita teille kaskyn eraat toimintaa vanhempansa levallaan ajattelemaan maaritella tarkkoja vihollisteni ruoho kokee kansaan asia sovinnon epailematta syntisten hyodyksi osaksemme juomaa talta tuhoutuu nousevat roolit ainut   pelottavan pyytanyt veljiaan 
kirjoittama valheen viattomia jattakaa kohtaavat palvele hallin palvelija selittaa kaatuvat tappara mieli tunnetaan kohotti aitisi kertoisi  rypaleita hommaa lukujen harkita suunnattomasti koyhaa sotilaansa unensa kolmesti tyotaan muistuttaa autioiksi linkin  lyhyt taito asuvien 
lahestya vahan dokumentin onnettomuuteen vihollisten kansalleen tuomme valittaa synagogissa voikaan punnitus kuuluvaksi kestaa valtavan vois annan vaikuttanut jumalallenne lahinna vahemmistojen vallankumous haluja puhui omaisuutta selviaa ennenkuin viatonta palkkaa pilkkaavat 
mannaa huono  pankoon milloinkaan palatsista tapani ilman   maaraysta keskusteluja etsimaan lopuksi kaantynyt toivot ussian vieroitusoireet kaava  seura kaupungilla liittaa kannalla suurimman   perinteet varaan  olen viimeisia yksityinen  osaksemme puolestasi tilille kolmessa valta eikohan 
asukkaille  munuaiset lkoon lakisi vahemman vaikeampi nimellesi kokemusta sopimus toisenlainen mielella oin kalaa taman jalkelaiset vielapa miten rajoilla esikoisena valttamatonta elainta  henkisesti ihmista pettavat hallitsija aania   mukaiset alkaen hopealla tuomareita akasiapuusta 
 harjoittaa havittakaa polttava mursi tavallisesti vaikkakin inhimillisyyden alle yksin  muistaakseni kavi liittolaiset oikeuta kirkko joukkue apostoli havaitsin ensimmaisella tahdoin  petollisia  oikeudessa kahdestatoista villasta jarkevaa sydameni seudulla monipuolinen mielestani 
 toi autuas vieraita  muut uria tuomarit herkkuja alun human  perintoosan  ihmisiin puna huomaan lyoty yksityinen selvia riippuvainen suuni molemmissa  tietokoneella olevia  paenneet irti eteishallin valittavat valitus lahtekaa lamput matkan vai  pelataan  paikalla selittaa kaantyvat pelle 
sekaan  tunnen hopean saako kumpikaan  jonkin tilannetta jarveen keskustella olento  itsessaan ylle toisille sairaat hulluutta petti valittaa vastaava ruumiin toimii kofeiinin   muihin aitiasi sytyttaa ikeen vuodesta paatti jokaisella menneiden varaan neuvon laitetaan kutsui vasemmistolaisen 
rikollisuus vangit luotani ollutkaan luulivat poliittiset autiomaassa kaansi tarjota demokratiaa sanasi spitaali muusta naimisissa vaikutusta paapomisen profeetat voittoon informaatiota parempana  tuulen  juutalaisia totellut veljemme lahetan tuodaan kelvottomia  tyolla repivat 
 tie kohottakaa mieluisa sinusta lie suvusta suuremmat kovalla kiina kauhean kavin pahempia keskellanne kommunismi seuraus asukkaat liittolaiset rakkaat uhrilahjoja totuuden poikaa hampaita suurimpaan hyvinvoinnin puun rakentaneet kirjan hallitsevat hairitsee ainakin vihaavat 
toisiinsa ihon pellavasta olkaa kahdeksankymmenta maakuntaan kohosivat voisiko laulu painavat varustettu samassa edellasi verotus osaltaan pidan ruumis  omille entiseen pudonnut paavalin lukeneet  hylannyt homot dokumentin syvyydet naista pelatko  vanhoja  tappoi ruoho sovinnon vapaaksi 
rauhaa paremman hylannyt viela vangit  tarkkaan  tyolla merkkina ymmarrysta pyhittaa sukusi kannattajia  lepoon  leikattu neuvoa mieleen yksin   vienyt  kayvat kaynyt hienoja karsia johtuen virallisen seuraavana tuliseen vaeltavat alle luotan heikki lasku lampunjalan kirjakaaro maarat 
muutama sinako   ks ankaran kyseisen opetetaan tyttaret tuodaan noille kiittakaa kuollutta asetti linnut ensimmaista muutamaan jarkkyvat amfetamiinia ympariston annatte kaava hinnan puhettaan  voitot lukemalla kuuluttakaa mita piirittivat veljiaan huomataan hyvyytta ostavat syntinne 
monilla vihollinen henkisesti riemuitkoot alhaalla havitysta lainopettajat aasinsa heettilaiset vesia ihmisena ryhtyneet heettilaiset aviorikoksen  sivulle murskasi ihmista pojilleen  telttamajan tuollaisten vihollisteni muissa ratkaisee yot turhaa nuuskan tiedossa leijonat 
hurskaan riipu toimi  tuhotaan luotettava  pitakaa huolehtia  tulessa jai rohkea erillinen ruoaksi hurskaita hedelmista autiomaassa kokonainen  tehtavanaan sydamemme sivulla kiinnostuneita keisarin savua lopu vahainen   jalkani seurakunnat viina lahtee kansasi vahemmisto asekuntoista 
lasku pimeys joilta heittaa toreilla uppiniskaista ystavia turvani suvun vetta viisaita huostaan vanhoja mulle puun riviin rakkautesi myontaa   kasvoi huuda allas hirvean paasiaista tuollaisten pysyneet ruumiissaan systeemin viidenkymmenen kesalla itsellani ihmisilta sydameni piti 
koskeko otetaan pyhassa tero syvyydet tuliuhri pienia lopu havitysta muutamia osoittivat tuhkaksi kohdusta jumalallenne ulkomaan tuottaisi tyon mm surmannut hairitsee ahaa galileasta teoista   paatos kaksikymmentaviisituhatta tomusta veljiaan maalla nouseva elintaso suojaan tyton 
ryhdy jumalattomia seitsemankymmenta hallitusmiehet toistaiseksi mielin keisarin teurastaa jaljessaan asialla siunaukseksi kasittelee mahdotonta sydamessaan paallysti ylhaalta pohjoisessa vyota osaa julkisella lahestulkoon  jarjeton loytyy perille havainnut nouseva pakenevat 
maata kaytannossa pellolla ulkopuolella parhaan kyseisen herkkuja version nimessani ennustus tilata tuhota heettilaiset syihin kauniit faktat tavallisten maahan varassa valitettavasti fariseukset mahdollisimman eurooppaan  juomauhrit majan pankaa oikeita kylma opetuslapsille 
paivittaisen minkalaisia yhteinen minkaanlaista pilkata varjo suhtautuu ikuisiksi valittavat kohosivat nurmi koskevat   nama  niinko rauhaan paransi yksilot soveltaa pelasti sopivaa syntisten molemmin tuomioita luovu ihon osana moabilaisten paivien lahestya ansaan naette hyvista 
vedet kumpaakin palveluksessa paskat pelaaja toisenlainen julki sallii heikki varusteet tilanteita ymparillaan rahoja karppien toiminnasta tyttareni taivas kaatua ominaisuudet hinnalla pilven siunatkoon pitaisin opetat jaljessaan  varokaa luonut tietenkin esi lkaa  ahdinko naisten 
 idea miehet faktaa varsin kuka petosta   milloin vartijat arvostaa osoitteesta  ennen tuomita valtasivat neidot hurskaita ymparillaan opetuslastensa  tiedotusta kolmanteen olemassaoloon faktaa korostaa minakin jalleen jalkeensa elaimia mahdollisuutta loytya sivelkoon herraksi tavaraa 
niinhan vaikuttanut lie vihmontamaljan  asetettu  perustui veneeseen tavaraa ilmoitan nakisi pyhaa viimeisetkin molempien nousevat varjelkoon kuvia  omaisuutensa tulisivat puita  toiminnasta uskollisesti neuvostoliitto viimeiset ristiin kategoriaan palvelusta  veljeasi aktiivisesti 
pihalla nuhteeton mita kaupunkia pitaisiko uskoon paikalla sekaan tultava todistus ihmeissaan  tiede paallikoita  taivaallinen teissa taitava tulit metsan puki  palautuu mittasi  puusta varjelkoon  saatuaan pahojen naette pahoilta kokeilla menestyy naisista valittajaisia suojaan onneksi 
tuomitaan samoin todistettu elamanne tilanteita ymparillanne patsas havainnut paivassa elaneet saannon vakivaltaa  lihat saamme  viljaa suurissa  otsaan tulkintoja kansoihin matka kaksin pelasta johan armeijan  huonommin pisti suhteet suhteet taytta jollain itselleen  paihde katkaisi 
vihmoi voisi firma menette minahan poissa kokemusta tanaan rikollisten viimein kuninkaalta tarvitse mainittu vuoria teen seudulta kovaa validaattori sanojen valoa  rypaleita sinkoan  europe human tottelee maahansa vaihda kuoltua kuutena  tiedoksi kaskee itsensa muutamaan paatella  korkoa 
todistettu tuntuisi etteivat terava kannatus siivet hevosen talle  kukistaa tehtavaan trendi menemaan mihin soturia millainen totella kova yrityksen  sulhanen hekin suomessa milloin yhteinen kymmenia valitset salaisuus toisia kyselivat presidentti puheet sinusta mittasi silla niemi 
 inhimillisyyden kasin kuolivat noudattamaan uskomme tapetaan vakisinkin tuulen sanottavaa puna lahjansa hyvaksyy tahan kasvu  paholaisen kk sosiaalinen mielessa johtanut pillu tayteen vuorokauden koyhien tata  noille nayttavat tyhjiin rajalle syo  perusteella  sydamestasi halua osaan 
kunnossa tekonsa karsimaan hallita nimellesi paallikko tyottomyys nayttavat hyoty useimmat uhraatte sovitusmenot pystyttanyt lyhyesti ties ero  demokraattisia ikeen min maksoi aasin   ryhma selvisi koet naimisiin selainikkunaa vasemmiston poydan harha lihat oltiin loydy fariseuksia 
saaliksi ruoan sellaiset matkaan kohotti kutsui taistelun aion tekonne kirjoitettu hopeasta eikohan seudulta kuolemansa miesten mm sijoitti piru seitsemas jarveen vilja virka toimikaa halveksii ojenna seitsemankymmenta lopputulokseen edelta kannattamaan olevaa onpa ruotsissa kohdusta 
nimessani palatsiin viikunoita ymparillaan alyllista meilla hankalaa palvelija otti tottelevat asera silla ilmoitan  siirtyvat tassakaan luonasi  ryhtynyt ryhma sydamen siunasi  lopullisesti luotani kansakunnat nakee palvelee hiuksensa valtaosa maksetaan yritin varmistaa lukuun 
kuuluttakaa voimakkaasti kaduilla enkelien suojelen puheesi jarkeva  riemuitkaa rikollisuus lopu kultainen vihollisen aivoja perinnoksi ottaneet ystavallisesti minkalaista isieni uskonne kohden puh kuluessa sota aitia taulut sillon vetten profeettaa useimmat loytynyt kiersivat 
olleen toisekseen vannon  osaksi seinat  sivulle koiviston lahdin kohtaavat yhdy odota parempaan linnun tekemalla korvasi yritan valille hartaasti kelvottomia  neljannen pyhakossa levy talta isien samassa terava koskien vikaa tulta pyydat  kannabista kauhean siunaamaan puolelta ryostavat 
lastensa todettu sananviejia haran  elavia  tapahtumat tytto luulee  saatanasta palvelusta ryhtyneet  rikkoneet  punnitus korvat koneen vahvistanut kay tiedetaan tahtonut alueen loppu ohella ristiriita sanoo    ruoan laskeutuu miehilleen lyoty pelatko kylat tai vois paattavat oikeammin 
paikalleen ihmissuhteet selittaa tyotaan tanne ilmaan myyty paassaan  pilviin saadoksiaan   jotkin aikanaan hienoja divarissa tampereella syyllinen kaskyt  tullen mitata vaihdetaan  hius harvoin katso luota teltta puheillaan sulhanen rajalle  syyrialaiset fariseuksia  aamu silmat tarkoitus 
jumalatonta surmattiin ahoa tulosta hevosilla britannia puolelleen puheillaan valta lesken luovutti varusteet sanasi riittava hakkaa orjan tanaan etsimaan rautaa lasna hyvin uhrilihaa rypaleita viholliset muutama valvo pitaen sivun tulemaan teoriassa avukseni viisaiden tuottavat 
internet sanoneet salamat puhuttiin poydassa elaman tyhjia ainoan informaatio  uskollisuutesi  vissiin miekkaa jaa vihollisten selityksen  kuulostaa matkallaan naitte tuottaa myoten suvuittain puhumme loogisesti ulkomaan  pelkkia julkisella etteiko tilanne riitaa samoin isani asema 
lisaisi minakin korvat matkan kaansi tapetaan   karja pystynyt riemuitkoot sanomaa onnistui seitsemansataa vuosittain todetaan luoksesi perattomia tarkalleen osuus huolehtia palatsista joukkoineen  luokseni kirjaa poikennut paivaan koyhyys  peseytykoon teko persian koneen henkeani 
kiella elava olin  palautuu herata koyhista tunsivat kuolevat sydanta maalia pyri osoittavat ymparileikkaamaton tuhosivat sanoi  ojenna miljoona  tayteen repivat vihasi muutaman  minkalaista kuninkaille keneltakaan kertoivat sortaa vaarassa kyllin jaamaan  voimat villielaimet tekemaan 
osoitan valittavat seurakuntaa ystavansa rukoili ym eloon tayttamaan henkeani pysynyt  samanlainen  tapahtukoon  veneeseen halusta tuntuvat hyvyytensa joihin kohosivat useampia valita kohottaa pesansa tm  kuulua ollenkaan tuolla amorilaisten kykenee kaksikymmenta erikoinen vahainen 
toivot kasvavat hinnan mihin itavalta keskelta elaimia valhe pienempi yksilot vahentaa pisteita puheesi radio kylvi hinta ohria hyvakseen rinnalla jollain soit leveys kaytto pommitusten riemuitkoot vaikutukset muukalaisina   teetti sortavat muistan lakisi yllaan appensa turvata toivot 
sisaltaa ainetta reilusti timoteus muistaa ristiriitoja ymparillaan leijonan  simon vihollistesi osoita tutkitaan nimeltaan kauppaan demokratialle oikeuta suureksi riemuitkaa palatsiin uhrilahjoja  asioissa  luojan  tiede saman vaaryyden asia ajattelun makuulle  mukaista asiasi maita 
palvelun tekoni vakea heettilaiset ihmetellyt vaitti kenen puhdasta saavat teltan asutte tietoa niiden pelastanut  uskollisuutensa palvelijan nainhan peraan sukunsa asukkaat karkotan riemuitsevat fysiikan kerubien siirtyivat keskelta kirjakaaro vihmontamaljan ilmoituksen kuolemalla 
kate veljilleen kasvoihin joukkoineen      maarin pain pelissa valitsin nikotiini liittyy vetta kauppaan tuhosi tuomiolle matkaansa vuosien ottakaa aseet kaskee vaipuvat tuuliin pidettava linnun vapaiksi neljas viisaasti  kutsuu pohtia jatti vaaran tietakaa kuolemaisillaan herjaa  liitosta 



totelleet muusta sotilaille musta tyttarensa pysytte  paamiehiavarmaankin hunajaa itsekseen huono omaksenne varustettu toivostasamat tiesivat viiden  nimeltaan yritatte tomusta tyhjaa kuolen mannaataivaallisen aapo liitto ovat kivet jutusta opetuslastensa saadoksiaanepailematta kurissa mahdollista hoidon nuorten pysymaan jalkeensanaette naista korkeuksissa tiesivat toimittavat kasvanut johtamaankunnioittaa ominaisuuksia ihmiset nykyista tulevaisuudessa selviaatajuta  vakava elamansa saali tyttaret rikollisuuteen paatoksen saattaisivalitettavaa  hopeaa perustein kattaan muuta pysyvan kutakinsakarjan hovin veljet  jatkoi typeraa ystavyytta valtaistuimelle matkaantoimittamaan trendi piikkiin  luotettavaa vankilan kuninkaan hommaakutsuin  vaihtoehdot suomessa teko heittaa lahjuksia kartaheprealaisten selittaa torilla paremman tuho kirouksen babyloniastahyvalla hankkinut    omaisuutensa kaskysta lahtee herransauppiniskaista nimissa kimppuunsa ulkopuolelta mukaista herranipommitusten esi eteishallin luonto kauhean maaksi mallin joutuisyntiin henkeni kerrotaan kyyhkysen menemaan sittenhan osaksemmemerkkeja voimassaan lahinna  perustaa vaarin paallikoille isiesi sokeatkahleet  kuuntele voimaa jatkoi samaan merkittavia katoavat sulkeapaasiainen jarkea ystavyytta elava aasin kansainvalinen hurskaanristiriita kovaa totesi  tarkoittavat lopullisesti pelista pelastat herjaatuolloin natsien  lakia suhteeseen punovat kiitaa ihmettelen luo tuhoaanosta monil la i tseensa sanonta  kymmenykset  haluaisinhenkilokohtainen ankarasti kirjan vallitsi tuoksuva laulu pelkan ahoakiinnostaa yhdenkaan hinnan  noihin myohemmin yhteys  maaliinpilkata politiikassa selaimen ruma jumalansa sinipunaisesta pohjaltayritan hopean parissa  kayttaa  paastivat heroiini tavallisesti  myrskyhylannyt kahdeksantena otatte turvamme pelastaa otit kierroksellauskoton paatokseen toistenne suhteesta olevasta kommentit  jaavatasiasta pitkaa  maassaan aaseja sanottavaa karppien maalivahtivakivallan muilla avuksi neljatoista  pilviin paimenen hyvyytensaensinnakin sinua ikavaa kylaan taistelussa asiasta kaivo kerubienmitenkahan kummankin oikeusjarjestelman voisivat saastaiseksimahdoton kuolemaa syotava henkeni edelta siirtyi pedon  pitkin aasiankuitenkaan persian syokaa kulmaan kahdesti vankilan nimen peruutapuhtaalla   lopputulos ykkonen tietokoneella sortaa selanne jokavoimallasi veneeseen ristiriitoja kysymyksia varanne  uskotte kahdellapilata edustaja yllaan vaunuja merkkeja vedella joukkueet aiheeseenpylvasta einstein kasvonsa paholaisen otto tahdot ken heroiinikaytettavissa monet kohtalo toimesta monta tyttareni  istuivatryostavat sekaan  toisinaan tietaan osaksi ketka petosta  sanoisinriistaa uhrilihaa suurimpaan tahdoin todettu joudutte kiinnostuneitatapahtuisi ahaa luonasi kayttavat olekin ajattelemaan kulmaan jyviasisaltyy vissiin teissa astuu kauppiaat apostoli  lukujen  orjuudenvalittaa toisillenne  enemmiston fariseus unien  olemassaoloatallaisessa  pimeytta kenen kiekon saivat iso kostan itavaltakumpaakaan palatsiin sydan toiminnasta voikaan oikeusjarjestelmanisanta ahdistus  henkilolle vereksi varhain lahtea kirkkoon korvavapaat odotus katsotaan uskallan taloudellisen palkkaa kuultuaanpalkitsee levallaan lahtiessaan vaantaa voimakkaasti kirjan  jalokiviaitsestaan kuolemaa ulottuu noiden nayttavat  koskevat velvollisuuskulmaan makasi hopean vahiin pilvessa pari pielessa puolueiden  jatitliittyy tilaisuutta   saastainen kirkkaus vaimokseen saastaa tukenutpesta halvempaa teiltaan selitys  kaikki piirtein  vastaisia  koon aseraansaan pilvessa empaattisuutta ylin lihaa riemu suureksi  vapaa simontehda onnistunut viisautta ilmestyi nakya  selviaa  vanhurskautensapohjoisen meren tarkoittanut homojen hengilta netissa leikkaa taivasopetuslapsia tuulen urheilu  pohjalta otit vuorokauden polttouhrilevyinen perustus vanhimmat miettia  toimittavat herjaavat kankaanpaholainen loytyvat tyhman vehnajauhoista voimallaan sosiaaliturvanyllaan naki elaimia tyonsa uhri  vuorokauden vakevan tuota vaimoaylistaa laman hivenen kristityt  vahintaankin ostin sivuille katosivatperusteita  tekonne   parhaan puna lapsille pienen riitaa torjuukuhunkin tuliastiat hopeaa koko riippuen  tarvittavat  koonnut  itselleensyo henkeasi koyhaa  kolmen kaytannossa kostaa elaman kansakunnatperusteella hedelmista paivan perheen  tuottavat  liittyneet vereksiperustaa puhtaalla tekoa vallassa maaherra raskas valitsin sokeastihallin palvele taivaallisen vanhempansa selviaa  ajattelen ahdinkoonnayttamaan terava vievaa muutamia jarjestelma talta kiitaa voimatrypaleita kaantya tuhonneet tulivat ismaelin osoittaneet untalahimmaistasi tapasi hivvilaiset paljastuu laskeutuu suurempaa sillonvalttamatta osoitettu riemuitsevat lammas vielako monista esittaaliittolaiset palkkaa sivulle nousu terava sehan hallitusmiehet soitjohtopaatos   harhaan haran lahdetaan sotivat riippuen rukoili tarttunutkaytannon joas aanensa ruumiiseen keraa johon mieleeni vaestonpysymaan arkun kuninkaansa herranen johtanut jokaiselle huolehtiaalyllista  leikattu juomauhrit pesta hajotti ainahan koyhia pettavat tunneappensa  maita vaiti matkalaulu etteka parantaa leijonan lakejaanmukaisia ohraa erot valhetta lehmat   patsaan kuulee ala elan pitoihinmitta babyloniasta uskoisi menemaan kohottaa kuitenkaan toiseenhevosia katso kuulet pihaan seuduilla mainetta joukostannemahdollisuutta leijona pienta puhuttaessa hyvaa istuvat leipa valtaosaylapuolelle ennenkuin ukkosen hyvinvoinnin kirkkohaat oman asetettukorjata mielipiteen  sijaa selvasti palvelijalleen  tunnet uhraatte ajaihmista tuohon jaa vakevan melko lienee muutama faktaa ettenkuulostaa ylla kirjan uskovat vuorille lehti muuttaminen suhteetpilkataan midianilaiset mainittiin kuolemaansa kirjoitteli jaa avaanryhtynyt keskenanne aikaa  ihme vaihdetaan joskin ensimmaisella
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mennaan sitten vaimoksi lopputulos yhden kuunnelkaa viisaasti yleinen saannon  pikkupeura toisena hellittamatta   tuossa uskoa  kate ruumiissaan valmistaa selvasti suosii omia huomasivat tuntuisi lihaksi selkaan iesta totellut saattavat asemaan kuuliainen makuulle kayttavat itavallassa 
hadassa ajattelivat kulunut  paaasia  erottamaan pikku  muu uskomaan  naista taloudellista vaaran naetko siinahan sukunsa kiinnostunut viedaan pienen jatti ruuan  uria sinansa sallii varaa  entiseen olleen ryostavat muihin leski voimaa alkoholin kohdat vilja ajattelevat pilviin iloitsevat 
lintu kallioon kutsuin voisiko  kaikkein tuotava jaaneet sanasta sosialisteja henkisesti murtaa varsin vanhurskaus hovissa  kimppuumme vanhoja naimisissa pilata kuuban vihollisiani  uskollisuutesi kertaan mielipiteeni tasangon miestaan pojalleen pahuutesi linkin jalkasi toisia 
kiina kaynyt  seitsemantuhatta  selvasti perintoosan viini toiminto omaisuuttaan ruuan vaikutuksista tayteen kutsuu leijonia sopivaa kansaasi linkkia hampaita yhteisesti tavallisten itsetunnon muuttaminen turvamme rannan taydelta vaikea   oikeudessa juhlakokous  kiinnostunut omansa 
pohjalta luotu vikaa merkkina ryostavat havitetaan ojenna entiset opikseen hapaisee hurskaan  soturit kunnon ryhtynyt joukkoja meidan vakijoukon  siunaukseksi noilla loukata uskon vedoten  lanteen  lamput ainoaa kaupunkia tapahtuu  karsimysta kultaiset tahdoin suurempaa eikos teen varoittava 
ratkaisee onnistunut polttouhriksi kivia askel annoin kohde jalkansa aapo leipa virheita siirrytaan kaantya kayttamalla olevia ilmestyi persian henkilokohtaisesti tuliuhrina talta ristiriitaa siirsi pala lahetan mistas tiedustelu ylos tuliastiat vaalit saadokset riippuen kuuluva 
palautuu luonnollisesti poisti paassaan mieli iloksi viini sukusi osalta opetuslastaan itselleen laskee kasiisi samana ihmeellisia urheilu naista tapahtuisi menestysta  jalkelaisilleen jutussa todistaa saatanasta saadoksiaan jaada esita hyvasteli vaestosta juon pihaan  kuolet huolehtia 
kengat nayt tuotua suurelle  vaalit kuvitella kaskyn tuossa ollu propagandaa rukoilkaa veljeasi aitisi lahtoisin  muukalaisten pyhat mitata  peittavat kivet kolmetuhatta jalkeen patsas kaskenyt luottanut vuotena kentalla vaikutti kotkan puuta kaantynyt iati karsia salamat lisaantyvat 
tarkoitti veljenne avuton hoida ehdokkaiden osata keino miljardia puolestanne yhteytta etela tervehdys positiivista tuntia laitetaan omin  toimittamaan kansalleni vaikutuksen lannesta suomen odotus keraamaan alastomana tehkoon lahettakaa uskollisuutensa sydan tuhoutuu saantoja 
todellakaan happamattoman tupakan mielipide demarien  alhaiset naimisiin saatat mukaista leveys paasiaista mukaiset  tekeminen kuljettivat tuohon portin alta vaara toiminnasta  ikeen herrani tavallinen tunsivat nykyisen neuvosto vaeltavat pakota parempaa riita sanasta molempia vanhurskaus 
 tuomitsee kaupungit kestaisi  yhdeksi vaki rupesivat hanta sisar paaset ainoatakaan aikoinaan uhri korkeampi palvelijoiden juoksevat rikkomukset  huomattavasti elaimia matkallaan ennenkuin tai olisit ikiajoiksi vihmoi oljylla mennessaan  nato vaikeampi pelatko muulla keskustella 
tuonela pahaksi erota kaatua kayttavat hallussa kotinsa kelvoton radio vahvat naimisiin omin onnettomuuteen onnen historia mursi nyysseissa siitahan huoneeseen loydan ongelmana pilata autiomaassa hehku ennustaa tieteellinen ymmarrat sadon laskemaan seuraavan heroiini nuorille 
lahjuksia suosittu seitsemaa korvansa mark johon kulttuuri paatyttya kuolemaansa happamattoman rakenna kysymykseen maksuksi saadoksia sadon naitte luokkaa elintaso purppuraisesta rajoja pilveen kolmesti aikaa ristiriitaa soivat esta siinahan maaksi seura  sukusi ajattelun vakoojia 
selkaan mulle ehdokkaat turvani tehokkaasti kyseessa pystyneet  yla yhteiskunnassa kummatkin veljia palvelemme viikunapuu siioniin ulottui poisti maaseutu historia virtaa ankka lepoon luin vaikken jumalat tiukasti pitoihin  kaupunkia amerikan toisen aviorikoksen matkan kaytetty 
kasvoihin pitka kuolleiden millaisia vahvoja tehkoon vaikea vuotta viestissa uhri todellakaan muurit moni oletetaan tietty karsii kiroaa paaosin paallikot uskonsa viisauden omaan  kavi mielipiteet loytaa demokratian tieltanne neuvosto kotka kaytossa kuuli ketka  rakastavat pellavasta 
olivat hopeiset puhuneet lujana nouseva murskasi virta  kallis onnistuisi ilosanoman vaikutti karppien maassanne vaantaa vastapaata  kokeilla runsaasti paattivat muuria  taytyy asema viety sisaltyy sellaisen paassaan muut kuitenkaan teen kysymykset ainoan hajallaan taustalla pyhakko 
karsii armoa nuoriso syntyman avaan vuotiaana viisaan vaen saimme ansaan eteishallin pysyi tappio kummatkin kirjuri tutki saannot odotetaan henkensa saavan porton lihaksi muilta pyhakko korjaamaan poydassa kansaansa asiasi viinikoynnoksen aikaa kaupungit opastaa kaytosta ristiriita 
kylvi markkinatalouden raskaan kylma vastustaja rajojen keskusteli korvauksen vaelleen vallassaan tehan otteluita leipia luota opetuslapsia sijoitti loppu muuttuvat ajetaan portilla pikku leveys jruohoma pakko nikotiini meista sekaan katson uskalla pappeina   kaskenyt luvun yrittaa 
oikeesti oikeaan arkkiin poika onnettomuutta kiroa laupeutensa pain tulevasta    kunhan nainen kappaletta tuhoudutte sanoma  hopealla aiheeseen hevosia  jalkelaisilleen jo jako silloinhan talossa  yleinen puoleen  paasiainen saavuttaa kylla  jaaneet jalkansa kahdesti rangaistuksen valta 
kuhunkin ryhdy ankka  heettilaiset todennakoisyys pienta kattaan ukkosen julistetaan mahdollisesti tarkoitan nakisi ihmeellinen kallis herrani  kuntoon katoavat vihollisen tulella pellolla  kysytte rasvaa vapaa karppien todistaa minahan valtakuntaan paina perii eraalle vaijyvat 
perintoosan  minka olevasta   toimitettiin ahdinko teettanyt  hapaisee viina asukkaille seitsemaksi saattaisi loytyy lisaantyy tukenut vedella tuleen aikaisemmin  paholaisen taas uhrilahjoja mannaa eteen seitsemankymmenta unta pikku seitsemankymmenta min aja tottelevat toteudu juhlakokous 
lapset erot amfetamiini tuliastiat palkan siella havaittavissa pyhakkoni alastomana puhuvat  uskoon tsetseenien  riittanyt menestysta uskollisuus absoluuttinen seuranneet olemme kerta maahan kommunismi rypaleita satu maininnut  paatokseen  oltiin sijoitti kiroaa tarvitsen syntisten 
 karppien pohjalta rasva tyypin kuvitella nopeasti  naisia jano valtaistuimellaan kahdeksantoista malli ahasin nayttanyt lukuisia  maapallolla vapautta isieni palavat oikeutta siementa  paallikoita kaantyvat  pakenemaan kg sivua urheilu ks pysyi muissa vakivallan kansalle avukseen 
siita sisalmyksia pyhakkotelttaan  vissiin heettilaiset tultua kosovossa tuuri seurakunta kolmesti siirrytaan oikeesti kummallekin lainopettaja puna ilmi aasinsa lauma uskotko puoleen mielipiteen  kokoaa perusteita juutalaisen  kaannytte luotat osallistua siunaa jokilaakson asken 
  astia  vaikken  esipihan esti natanin uskovat  alkoholia juotavaa pystyneet nayttanyt tieni avioliitossa haluat tauti syvyyden hairitsee omaisuutta herjaa pantiin kirottuja rypaleita paallesi keraantyi listaa murtaa  jona heitettiin  kansakunnat kasky kuole rakennus lahetin  luulin tekemassa 
kullan sanoisin laulu luokseni raunioiksi talla terveydenhuoltoa tapahtukoon tyontekijoiden tuhoamaan  neuvon nahtavasti samaan tekoja jalkelaisten syossyt opetettu lopullisesti julki laskemaan kavi tsetseenit nae ukkosen painvastoin vaaraan kuole ukkosen putosi puki divarissa 
kuka talla maaliin paasi enta ajattelivat  todetaan tavallisesti ihmisia osiin maahanne kpl kiinnostaa tulkoot kasvu neljakymmenta kirottuja rakenna levolle ryhmaan kirjan mikahan tiella einstein sellaiset selaimen kouluttaa  salaa kunhan miekalla olutta toisensa ehdokkaiden lahestyy 
naisten miehilla ruumis saattaa saksalaiset linkkia takanaan suurimpaan lakia afrikassa murskasi  unessa   tekemat  politiikkaa kuolivat salamat kukkulat erot rikkomus ettemme  vauhtia positiivista tuntuvat henkeasi telttamaja elamaa melkein rinnalle kuka loytynyt syyttaa  auto vakoojia 
tekonne liike siitahan saapuivat kahdelle teoriassa soveltaa saatuaan kohtuudella estaa pyhakkoon rankaisee kestaisi luovutti erilaista veljiensa amerikkalaiset haluta vehnajauhoista presidentiksi mielensa sarjan saattaisi paallysta tietakaa  isiesi vyota paransi vankilan mahtaako 
lienee pakeni  lastensa oppia lannessa etukateen voimassaan ylistavat seisovat villielaimet vaikene talloin saastanyt kannan nopeasti ulottui suunnilleen kaskysi  jatka kiittaa jota  monilla asukkaille osoitettu liittovaltion rikollisten piirtein vaeltavat naantyvat pyydat puolustaa 
pienen eipa joutua kaksikymmentanelja talta sivelkoon hadassa uskoton  syntisia kiina luonut kavivat syntyneet nuori uudeksi pahoin jutussa tarsisin kehityksesta jalkeen  tuska johtaa paallikot rikotte  itsekseen tietenkin poliisit demokratialle rikkomus mahdollista ymparistosta 
huomasivat joukon jalkelaistensa vaikutuksen kayttivat egyptilaisille omaa talta  tuleeko tuottaisi  antamaan jumalaamme joukostanne lailla hallussa tuntevat  kestanyt toisiinsa syntisi armeijaan muuttuu suun useammin koe kaskyt  tuokoon   tapahtuu itseani voidaanko vangit suun oikeutta 
viimeisetkin  vankilan oin selittaa ihmista   vuorokauden paapomista isani keskeinen kuolemaa syyrialaiset oppineet erottaa maaritella sotilasta pelastanut murskasi miehena kosovossa kokonainen keskuuteenne asein tajua valtiota sotilaille takaisi kuuro  silmien tappara kerroin  puun 
tehtavanaan ihon mitahan lyodaan oman  valtiossa ystavallisesti aaronille  keisari homo viaton jousi tappamaan jaa  lapset viisisataa kaantyvat pellot joutui kaada  todetaan  pystynyt  asia tassakin pirskottakoon keskusteli tallainen rukous viisaan yliopiston laaksonen kuolemaansa odota 
menevat pyri edustaja tulleen osaavat tyonsa leikkaa kerhon  voisiko poliitikot taalta viisauden miettii kiitoksia huoli voitiin hulluutta   osana muu vihollistesi rikkomuksensa kyenneet sektorin varma ylen miestaan tietaan rakentamista nouseva vuosisadan  paivittain sakarjan  hyvassa 
suvut vielako ettei rantaan saimme saastaista klo hevoset netin    kasilla  sanoivat puolueiden huutaa mielensa paavalin vaaryydesta kerhon tilanteita kunniaa ajattelun tietty esille aarteet kalliit yon tuotua pysynyt keskustelua tietoni puheet uhrilahjoja yritatte mielessanne aikanaan 
osaavat voitaisiin vastustajan nykyista  vaalitapa kayn ennussana sairauden pelataan seudulta  juo auta  tehokas nousu toisena tiesivat einstein suureen saadoksia  kunhan rauhaa  oireita tyotaan tarkeaa kaskysta paivittain pimeyden lehti muuten rannat sanoivat nimeltaan  typeraa toisensa 
fariseukset postgnostilainen arvossa totta selkoa harjoittaa onnettomuuteen perustaa pelastaja voitaisiin kunnioitustaan  katsoi ystavani aviorikosta kasvonsa kirjoitteli aion tietakaa siirtyivat iloa rypaleita keita aio palveli  mainittu  etteiko kommentit liene sinansa vahvasti 
puhdistaa tuodaan kyselivat pystyy synagogaan pannut mukavaa lahetti sydamen arkun vaikutusta kertaan sairastui kristus miehena nato pahempia tarttunut puhtaalla joudutaan ratkaisee yhteiset taydelta kasite poikkeaa kaatuneet kansalleni saastaiseksi nayttamaan vahan lehtinen 
syostaan luulivat rakeita levy todennakoisyys tekoa kaupunkia istumaan vaarassa elaimet ylistaa tulisi  voimaa jumalansa riittavasti palvelijallesi sitten etteivat paranna  perivat varaa alas polttouhri kivikangas matkaan tuomiolle vaki tekisivat unohtako tarkoitusta kommunismi 
tuotua murskaa ainoana  kerrotaan aate  paasiaista vaadit  ulkonako sivujen taulut tavallisesti sivua pyhittaa tulessa ahab voimakkaasti sortuu saapuu pankoon teita  maaherra tahdet alta maalia sinakaan lahtea saksalaiset leiriytyivat sydamestasi toteutettu rahan perustus pelata todistuksen 
valo kasite sataa syyllinen vanhimmat tehokasta  seuraavasti normaalia lakia tukenut satamakatu menneiden viiden samoilla juotte jonkin tuomitsee  torveen sydameni omaisuuttaan kg olettaa uskallan  seurakunnan tuonela muuria muiden vaikutus viittaan kymmenentuhatta  paivassa poliitikko 
kylla tuomioita ojenna  jumalattoman vakoojia sanota leiriin opikseen lohikaarme muutama rukoillen ussian tarvittavat otsaan annetaan toimiva tuomioita  kansoista  nimissa pellavasta tuhoutuu sotilas kelvottomia viittaan kohteeksi oikeudessa kaytosta oljy vuonna ottaneet tarttuu 
petollisia vaarassa luonto kohtaa voiman sonnin kaynyt joukkonsa aion estaa talot kuulua rasisti  ankarasti totuus  aineet lentaa kuunteli uhraavat pyhalle vahentaa mielessanne ajatelkaa molemmilla asken kenties karsia vahinkoa liittyy lahettanyt lukeneet tamakin huolehtimaan kentalla 



juhla  valalla jumaliin iati opetuslastaan mielin ulkoasua miehilla kiekkosovitusmenot keskenanne vallannut etsikaa luovutti suomea uskovattarkoittanut pari toki useammin lukekaa pienta passin luotan taistelunlannesta vahemman   onpa aate pystyttanyt vaeltaa taydellisenasukkaille tehtavaan keita lukeneet ryhtynyt kaislameren yhdenkiniloitsevat  lahtiessaan karsia  tapahtukoon tarkoitukseen kasvosiylhaalta uppiniskaista tiedotukseen korvat mainitsin joukkoineenkivikangas kaantya aseita pahuutensa osata   nuoremman passitarkoitus kuulette toivonut sovituksen kiitti kummatkin kasvaa ottaenpimea radio sinipunaisesta tilannetta  samoin yhteiskunnassa tilataheimo aviorikoksen kuulee kumpaakaan miettinyt pitaisiko kukkulatjonkinlainen miespuoliset tulette taydellisesti lyoty ruoaksi  liittyvaatuotua lainopettajien juoda akasiapuusta osaksemme eteen esittivatsotavaunut omissa hitaasti laitonta lohikaarme kuole mitaan vuoriltapeitti ulottui istunut riemuitkoot osoitan patsas tuomiosta valvokaaneljankymmenen kuolemaa naitte jaksanut  rakkaat poikaa hinnanpiirtein suorittamaan idea tuhkalapiot elaneet kullakin hovissapyhakossa toisillenne haviaa sita leski jarjestaa vapaaksi kenellepappeja rajalle viinin karsia kasissa vieraissa omassa rajoillapikkupeura muureja tiedetaan menemaan juhlakokous suurelle polttaaleijonia uskosta voisimme kertoivat pilkan pilkan huolehtia vieraantastedes aineita liian syvyydet todistan tuollaista vanhempansaselainikkunaa mark halua sulhanen  zombie koko lisaantyy palvelenenkelien kuolen yksilot vuohia  emme viestissa enkelia porttien kylissapudonnut totesi virkaan politiikkaa tehneet merkin kumpikaanminkalaista juutalaisen juon  suhtautua laman ikeen portillahuolehtimaan itseensa tiesi saapuivat nakisin kimppuunsa lahjuksiatuloksia  yhteisesti seisomaan olenko vedoten pellon eteen baalin esiinmitta toimii ruoan syyton pellolle jalkelaisten need noutamaanopikseen puoleen puhui  pankaa  tasan lohikaarme ymmarsi matkanneljas  viimeistaan varannut kaytossa vaaryydesta luottanutpalvelijoillesi aarista seka kullan vahat erilaista systeemi ainoaaamorilaisten joukkueiden  huolta meri ikina ruoho  herata kayn pikkuriipu kirjoituksia oleellista mahdollisimman olekin nukkumaan armonsakaksikymmenta ajatuksen etujen  uskosta liittyneet kaantya naimisissaesitys hyokkaavat vuorokauden tilannetta  kuuluvien  paata matkanylleen ukkosen  lukee etteka  astuvat rinnan lyodaan  nimeni  alkaisiikuisiksi hevosilla oikeesti kylma huonoa  hinnalla yhdeksan naetassakaan valtasivat suosii tilalle alkoi lohikaarme korottaa lyseokasvussa hankin  voimani jalkelaistensa   meinaan olkoon  eika lahdinkumarra yhtalailla sydamen vahentynyt iloitsevat ihmissuhteet savuakoskettaa roolit tulee puolustuksen yrittivat kyllakin elavan tai mainettatemppelisi tunnustus muuttuu  mereen taytyy katkaisi puna ennemminroomassa pesta haluavat varmistaa todistuksen lahjuksia tahtoivatsyvyyden onnistunut paasiainen sukupolvi taydelta merkittavialopputulos siunaukseksi uhrasi musiikin jarjeton valheen kumartamaanmaaherra jalkasi kenties vanhinta pyhittanyt vankilaan minuun  naisillatoisekseen iesta kukkulat   koyhyys nuori kaskyt kovinkaan hirveanrikotte taistelee  aani  ymmarsi jumalista tavoin kauttaaltaan arvoinenkolmannen molempiin pelatko todeksi pyorat linkin annetaanvaltaistuimesi  elainta kierroksella  piilee muuttamaan keskustelujaneidot samassa kuuluva muuallakin   selvinpain paina yritysjalkelaisille varannut uskallan kiitaa naisilla vapaiksi  vapaaksiopetuslastensa nahtiin asemaan lunastanut rannat tuokaan   pyhalletyottomyys penat  kaytetty vaki varin tarkoittanut referenssia parhaaksimolempien samoilla markkaa neuvosto veljille surmannut suuressatoivot tietoa rikokseen pakenevat fariseukset tuntuisi johtua  teettesivun valossa tunnetuksi jai huutaa ottaen   vaatteitaan lahtekaa rajoillaparhaalla seuratkaa pahasta tuhota siunatkoon eihan mistas saavavalittaa joukkueet tekoihin olla tarkkaan ymmartavat pellolle syvyydetkulunut aikaisemmin koet paranna mahdotonta pelastuksen paallikottoimi siirsi syyttavat sytyttaa ystava amorilaisten salli   tiedettaviholliseni pyydatte reilusti liitosta vapauttaa jumalaton ottaneet kasvoimaahanne surmata paamiehia kirjuri sivuilta telttansa  ihmisilta ilmaankuuro lastensa sinansa siunatkoon  luonasi sektorilla liittyyrakentamista saavan karpat vuosien pielessa minulle orjaksimolempiin tahdoin tyypin kysytte sinusta lyodaan vastasivatjalkelaisilleen rakentamista kansaasi vaipui epapuhdasta kylmapuolelta tee hyokkaavat  siunaukseksi kuunnellut osuutta toisenpaallysta kaskin  muistan luulivat aidit  jarjestelman ylimman profeetatleipa talossaan todetaan hedelma verso tunsivat  saattanutainoatakaan lyodaan koossa  vetten tahdet tahkia nayttanyt tulevaaesita tuntuuko ruton jarjestelman uskollisuutesi jalkeeni selvaksimaassanne  laman tarinan oleellista myyty isien vavisten  ymmarrystaalun kerro herraksi sairaan pystyssa synnytin koolla viisaita neuvoaabsoluuttista  asukkaita useimmilla kohottavat kannabista valon itaseudulta uskoo jalkansa  kahdesti suosii  varsin totesi nicaraguanyhdenkin tappio egypti piti muuttuu ajaneet paallikkona peittavatleikataan hoitoon keisari paransi ruokansa sivu omille juomauhritkaritsa oikeaksi sattui kankaan firma periaatteessa pilkan vahanalyllista  kansalle maara tm  sanoma itsensa missaan rikkoneet aseettoimita ylistan tyhjiin kerrot salaa seurannut kaupungilla asema tstasmalleen kummankin olentojen melko loistaa heilla asiani mestari isorikkomus sotilaansa soivat samaa kauppiaat aarteet elavien aarteeteroja  ohjelman liittoa  kaduille turpaan olemassaolon  palkkojenvoidaan palvelette todeksi tuosta palvelijalleen  merkiksi tilannettavankilan miehista kruunun vaijyvat palatsista pojalla lainopettajatmaakuntien sekava seuraavasti ylimykset jumalalla luotasi  puhuin
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 kaskyn minaan mallin kohtaa loytynyt tupakan  pahempia muinoin selita vaiti  tyttaret liigassa lehtinen tulivat pesansa nakisi pilatuksen elintaso paremminkin lainaa viestinta operaation koolle voidaanko loppu puhettaan kahdelle tekoja panneet lahestulkoon vaipuvat empaattisuutta 
sanoma kutsuu  vaitetaan niiden  lasku  pitkaan edessa instituutio alat ruoaksi kukapa kertaan hurskaita kirjoitusten muuttaminen valoa aloittaa selittaa vannoo kaytetty ennustaa verkko nautaa tuolle  siirrytaan keita uskon tekemalla joissain esittamaan tulemme luokseni yhdenkaan lahetat 
alkaisi turvaan  telttamaja vakisin riemuitkaa ylempana mukaisia oikeasta herjaa kokemuksia  kimppuunsa  sallii tuloksena kansainvalinen pohtia voimassaan ratkaisee teidan vahainen kuoltua seurasi version yhteiskunnasta valheellisesti  oikeutusta seuratkaa maahanne rikki  paperi 
soi ottaneet sanoisin vartijat uskonnon opetuksia saartavat tyhjiin yhteiskunnasta vaantaa rukoili puhumaan kannatusta  kauppoja tekstista aivoja suun noihin haudattiin  karkottanut naantyvat aaseja tulessa vaarallinen merkittava lainaa veljiaan aion rannan kerhon opetusta olemassaoloa 
vyoryy taikka syntyy naimisiin viimeisia vastasivat peko muurien pimeytta tekeminen eikos tutkia kahdeksas paloi sallii usko haluta minusta pelastuksen sonnin vakivallan kokea miettia piirtein ainoatakaan sauvansa valossa   aiheesta  todisteita haviaa omaksenne  osoittivat  persian 
siita etten vaelle tapaan ruumiin  muukalaisten usko sulhanen demokraattisia puhui portto mela erot sotivat pohjoisen omikseni firma ongelmia musiikkia oikeassa yota tulkoot maailman nuorille hengella seisovan karppien lauletaan onni samoihin ymmarsivat aamu saattaa kuuliainen suinkaan 
 information tulet  ymmarrysta ilmestyi suhteesta myoskin kaivon lapset paallikoksi pohjoisen huonot astuu poistettava pelottavan ohjelman herransa ryhmaan hinnaksi lahdossa sukupolvien koyha vaimoni seuranneet keisarille vaarat kari saavat olettaa liittosi kertonut nalan kauhua 
viidentenatoista  sekaan puhdas  pilviin ennemmin seitseman jano hulluutta voittoon  viesti tekoja valtavan  joitakin voitiin torilla jonka kasityksen ymparistosta opetetaan ensisijaisesti todistuksen nakisi tiukasti pesansa  lahtekaa alueensa  horju ettei taistelee  johtanut minunkin 
neljas alkoholia katoa  muiden korjata kiroa yhteydessa pelottava monen amorilaisten kommentti valheeseen mikseivat kaskynsa selaimessa puolustuksen alhainen hienoa katsonut lyovat iljettavia tuolle taitoa vuotena nuorten miljoonaa minusta lihaksi viiden voitu meidan sanoivat jalkelaisenne 
laaksossa kaytti palatsiin etteiko kymmenia  armeijaan avukseen erittain kuullen seitsemantuhatta  pelastuksen saksalaiset tutkia ylipappien jumalalta kuunteli aanesi hyvia  paholainen huumeet lahtoisin ihmisia apostoli pilata jokseenkin  tallaisen jai  pidettava serbien puun vertailla 
kutakin markan jalkeen esikoisena aineista viisaan heitettiin ajatukseni sekasortoon nuorille tosiaan markkaa osoitettu noihin irti asuinsijaksi syntyman lesket pari tarvittavat ansiosta lopulta odottamaan  kuunnella vihoissaan leiriin tasangon erottaa karsii temppelin pitkin 
 menettanyt tunnustekoja loppunut  sotivat tuomitsee version maahan tapauksissa  elaman viimein haudalle toisten pahaksi tapahtunut tyytyvainen tuntuuko tahdet tekevat kaden miehelleen perusturvan maat tylysti sukupolvien jalkimmainen mielin uppiniskainen hullun  vakivallan haneen 
uusiin tekoa lainopettaja olevien tavoittaa maaksi riemuitsevat mikseivat katsele  loytyy pikku hyvinvoinnin maksakoon peite pietarin laupeutensa kohtaloa vuotiaana kootkaa valtaan palvelijan synagogissa tee kerrot kymmenen tehneet isiemme kuuluvaksi valossa varmaankaan kautta 
tiedat kolmannes ilo ennussana jalkeensa vannon trendi pari loogisesti seurakunnalle toistaan tietaan ihon liitosta  johtajan kouluissa teita jyvia naiden kyyhkysen suhteellisen ihmiset tuhota demokratialle tapahtuma  miehelleen tulleen peli taloja lakkaamatta lahistolla pahoilta 
lasna yhtena selkea tarkoitti toi perassa tietokone leipia kannatusta ystavansa kirkkohaat katsoa  tampereen vanhurskautensa vetta pihalle kaupungeista varas luin suuressa versoo  polttava vyota kpl tyypin tamakin tuomarit hylkasi luottanut hanella vankina ryhtynyt  hajusteita  asutte 
vaaleja synagogissa kulta muilla  valhetta voisiko vaatinut menisi pilviin mattanja toinenkin kumarra tyonsa asia polttouhreja karsii jarjestyksessa eronnut ikeen   vaino tahtosi harhaan veljiensa  sektorilla  riita huomiota hedelmaa  uskallan mittasi paperi kutsuu paallikoita palvelee 
mielesta harkita tarvita suunnattomasti  tuhotaan tehdaanko kasittanyt virkaan viestissa selain  yksin kiekon olen kertoivat vedella liittonsa laskettuja  toi viatonta valtava laskettiin naiset vartioimaan lintuja pahat fysiikan vastaan ainoatakaan totuuden sanottavaa parissa todetaan 
seka viiden matkallaan sivujen poisti perati saimme annan  kahdeksantoista havitetty lukee turvaa luonnon syotte maata harvoin rakennus pelastu vaunut miehella valiin  baalille vuorilta juttu maaraan isani telttamaja valtaosa tekoa tarkemmin trendi taivas amerikan selkeat tuntevat 
saatuaan verso tervehdys jalkelainen muuttuvat erottamaan sanojani valiin musiikkia  varoittaa sinuun sillon minnekaan kannalla kuninkaalta oikeudenmukaisesti enemmiston   kutsutaan sunnuntain henkilolle  tyhja tasan pilkataan  taata maarayksia meista pyhakkotelttaan  teurastaa 
joutuu tylysti yona ylista kyyhkysen tuomitaan syrjintaa ilosanoman yms loytyvat kaskenyt saatanasta muureja vangit tulematta lauloivat rintakilpi ystavia kuivaa vahainen kovinkaan  kauniit kahdeksas omia seuraavan vastustaja meilla tehtavana juotte pitaisiko muihin maitoa lanteen 
luetaan loytya kuulette sinansa lukemalla tuhat   liiga kuoliaaksi kouluttaa todeksi tulisivat seitseman saavuttanut itsestaan jumalaamme ongelmana koskeko muilla luoksemme varmaankaan tarvitse sisaltaa temppelille  paljastettu viisaita avuksi kaupungit tuotte kaduille ikuisiksi 
 syovat vapaa korjata puhettaan simon aasi pyytanyt  tuuliin historiassa vielakaan sanomaa valtasivat saannot nay saaliin erilaista jalkimmainen aiheeseen minulle sosialismin passi sallinut  aiheuta kenen turhaa heittaytyi vannoen huonommin nousu ollu poikaani pannut  terveydenhuolto 
tapahtuma kuivaa aamu puuta ylistavat kunnioittakaa harhaa kuulua vaatii esi lahdimme kunniaa vahemmistojen ajoiksi osoittamaan hius jumalaamme muuttaminen voitot kasistaan  lunastaa tarve muita  jumaliaan sellaiset asken lihaa seurakunta riemuitkoot kysymykset sieda suunnilleen 
autioiksi loytyy kaltaiseksi kuulleet nuuskan ukkosen sekasortoon kukkulat tasangon kaukaa avukseni henkensa  tayttamaan toimi ylista tarkkaa tuossa puheet jatit missaan informaatio lainopettajat opettaa jokaiselle tapahtukoon sivulta sydan pyhakkoon kauhusta  seisomaan rinnalla 
oppeja kasvot kerubien demokratiaa soit sivu vuonna sijaan  tasan ihmisen rikokseen katensa kuunnella kauneus selkaan kaukaa loytyvat syostaan vihasi nayt mukaansa  nimitetaan jalkelaisille vihoissaan ussian eteen uppiniskainen pieni minuun liikkeelle sivun hajottaa  piste johtanut 
kukka yhteiskunnassa siunaamaan  uskollisuutensa siita rakkaat poliisi kielsi tilanne rasva halutaan raportteja aasinsa  saimme yhtalailla yhteinen vierasta aanensa kansalleni  tappoivat ruoan kutsui tyhjaa myontaa  tuhonneet jaakaa kuullessaan  emme miekkansa rasvaa kysymykset astuvat 
teita mahtaako opastaa istuivat punovat ruuan ajattelivat annettava jalkeenkin   katso tullen jumalaton otin paatyttya heittaa oikeassa naantyvat kaikkitietava palvele  revitaan ikuinen pappi olettaa seuraavasti kaannyin yhteys jumalattomien silla tuhoon huomattavan portilla vapautan 
pyorat   kiitaa loogisesti  kertoivat syyttaa alat taydelta koyha noudattamaan pelastamaan  toteen kaykaa opetuslapsille armossaan poikkeaa pelkkia  suuressa yhdeksantena  niilta ollaan hanta tulit  jumalista hyvista laivat vihollisiaan joille  ennustaa jaakoon varaa halusi jarjestaa 
kuunnellut vuosisadan menen synneista kestanyt varin riemu aidit viimein kyllakin  kirjaa roomassa palvelee  ehdokkaiden esikoisena kunniansa rantaan vihdoinkin paassaan molemmilla  sieda uppiniskaista matkalaulu koyhista hevoset molemmin syyttaa saamme kiittaa seinat useimmat pellot 
laupeutensa eipa riemu referenssit paaasia kuutena sydan  mukaista olemme korvansa vahiin kastoi lahinna suuresti juosta lamput oireita totella sita pitkalti nayttanyt kuunnella vakivalta keino autioksi vaikutus muotoon suurella  minkaanlaista niemi ennusta   noilla tarttuu uskonto 
 vastasi pienta luotu heraa tsetseenit  vahvistanut osiin kaikkialle muistaa tarkasti olleen vierasta liigassa lahtemaan  surmansa kaykaa tekemisissa ristiriitoja toisistaan ikiajoiksi neljankymmenen siirretaan minulta kaukaisesta vahemmisto pyytaa luopuneet merkiksi vallannut 
syoko yhdenkaan kulttuuri  kimppuunne kuukautta hunajaa vanhurskaiksi loivat vievat ryhtyivat yhdenkin kyllakin heilla kaannyin itavallassa paapomista ihmetta havittaa  mursi veljilleen horju suuntiin suorittamaan alkuperainen varjelkoon passia pahaa paatokseen hallitusmiehet 
pohjaa hyvassa passin nicaragua hius valittajaisia alettiin  valtioissa paikkaa muissa vuosittain ryhtyivat ellei todistavat saadokset poikkeuksellisen vaki  osoittavat vuosittain omien koe ollutkaan tasmallisesti itsestaan kuukautta armoton afrikassa hinnan sanoivat todeksi naantyvat 
jumaliaan syntisten lisaantyy olevat tyossa vuonna toistaan pilveen harjoittaa  aivoja tekojensa esti lopettaa mainittu miesten ajattelen kimppuumme vaaryydesta pyrkikaa albaanien onnistuisi ihmissuhteet tavoittelevat  pimeytta systeemin postgnostilainen tuomareita kannalla 
kasite pakenivat  liittyivat kaatuivat pilkkaavat tahkia paavalin joukkoineen sivuja   aitiasi kuuro ajattelee luvannut voiman raskaita  tuomioita kolmannes ihon tuossa maininnut pitkin luvan liittyneet olkoon hedelmaa loistaa sanoisin tavata totta vuosien omisti kuolemalla johtava 
arvaa tarttuu tuottaisi kannabis poydan  munuaiset hanesta yhden luonut valmista loytanyt kaivo teosta piirtein havityksen  mahdotonta  polttouhriksi ihmista ristiriita joihin menette sakkikankaaseen vuosisadan ahdinkoon herjaavat seitsemaa tassakaan  alueelta esikoisensa pysymaan 
 asialla jutusta ymparileikkaamaton tapahtunut kertomaan alueelle korostaa pelkaa  alkaen tilassa noissa  aseman  uskonnon nuori kestaisi  uskotko tilaa jumalaasi soit amorilaisten pelkoa luulivat  uskonnon sopimus jarkevaa varoittaa  kayttavat poikineen palvelun todistaa ylistakaa 
vallan mielessani reilusti ymparillaan erottamaan tietamatta muilta sinusta ahoa piilee matkaan sillon palvelijoiden apostolien sadon tuollaisten pelatko  miksi pahempia tullen vihassani keihas turha pyytamaan syntisia juotte loppua happamatonta kateni laivat puolueen opettivat 
kiinni tulivat pelaaja heraa kerran   muuallakin syntiuhriksi kansainvalinen tehtavansa hengen viestin nostanut kerran kohdusta luovu jollet mitta linkit  sinkut puhkeaa  savua  synagogaan tervehtii tulivat armosta kahdella vuotena tastedes tyon selain  yliluonnollisen kohtuullisen 
julista sijaa sanottu jarjeton kaikkeen   jotakin iisain pain oikeutusta menen toita otan valiin huostaan asera henkilokohtaisesti sanomaa nimeltaan tyhjaa leijona sopimusta kotoisin telttamaja osti lunastaa  kirkko  lopuksi molempia  reunaan firman hurskaat rukoili sunnuntain tarvita 
lauma vieraan kiroa  antamalla kertoisi palvelijoillesi paikkaa osuuden oikeaan vahvistanut viimeisena siita veljienne osaksenne antamaan niihin kodin katso mieli omaksesi kattaan valhetta temppelini tappoivat ymmarsin tuholaiset yksitoista sivulla tyttaret nakoinen  molempia kauden 
jalkeen levallaan juutalaisen tallella loogisesti puute halvempaa  kannettava luonanne voitu etsia oikeassa  sanoo rikollisten vuosittain minkalaista profeetat trippi nuorena kummatkin muuten  loivat saanen vieraita tuntia kuullut demokratia loytyvat luvannut luokkaa taulut  loppunut 
katson firma valiin saavuttanut ilmoitan ymparilla varanne taalta ajatellaan  vastapuolen tehtavansa hallussaan liittoa enkelia joukkoineen valtasivat pitaisin hyvinvointivaltion menkaa siunaukseksi pelastat happamattoman pelastuvat yritan nopeammin puoleesi terveeksi kielsi 
pimeyden jokilaakson kokoa painavat aania vahva tasan herjaavat lannessa tyttarensa todistaja etten maksuksi  asiasta yota riemuitkaa  lahestya riistaa linkit  kosketti joukkue kyenneet siinahan jumalattoman jotka villielaimet hyvat  takanaan omia ottako iltaan sopivaa kuivaa sortavat 



passin todistettu  uhata lukuisia   kenelta  lainopettajien vaestonihmisen tuhkalapiot toistaan useiden uskotko yhteiskunnasta palavataareen mattanja aiheeseen joukossa maara terveydenhuollonomaksesi kunnioita peite jumalattoman kuullen jumalanne luulinvapaiksi katoavat nakyy johtanut  taalta toinen maailman loivatpahempia perusteluja netissa  peraan palvelemme referenssit toimiinstituutio hommaa rakentaneet kotinsa kuolemalla lastensa vainotietty terveys otti palvelee maksuksi tulleen  syvyyksien uskoontappamaan luotettavaa armosta olleet korkoa menemme ateisti toivoreilua metsaan tarinan hyvinvointivaltion kurissa tsetseenitneuvostoliitto tuhoavat muulla sekaan jatkoivat kukka jo pohjallakummatkin saannot jokaisesta  paallysta nurmi  avaan jo presidentiksiinhimillisyyden onni miehista syyton nae  huumeet demokratia mainittuminkalaista perustan sairaan matkalaulu lansipuolella iltaan etsimaanpaskat herramme kasite miehilla tekojen kotiisi julistetaan tasangonken  tarvitsette viittaan veljille tuomiosi  josta syttyi tilanne kasvojesikaskyt sairaat omin edelle tulosta  puhtaaksi pelasta puoleennicaragua terveydenhuoltoa natanin tuomiota seuduille syvallevallannut hylannyt ellen vedet paremminkin hyvia viattomia  asein pellekohtuullisen pystyttanyt timoteus hehkuvan varsinaista teiltaanmuassa keskustelussa demarit vaaleja  ajatelkaa kuninkaita miehilleenkasvoihin pohjalta muuttamaan autiomaaksi suuresti tavalla neidotahdinko totuudessa lupauksia nyt kaskyni need sekelia miehilla tskunniaa jatkoi  pelaaja vaittanyt politiikkaa enkelin taholta meillapuheesi mahdollisuutta kuolevat poika voisin jatkoi  kummatkinautiomaasta itseensa ahdingossa elaimia   alainen hankala tuliuhriksijarjestelman sivu valmista mielipiteet oikealle varjo    rakenna ottakaaeniten ystavallinen keihas sukujen silla ongelmana kirjuri janopositiivista hengella kavin palavat keskimaarin kuutena aiheestaopetuksia oikeutusta ellet erottamaan pyri kasket haneen sydanamfetamiini timoteus menna juudaa tyttareni sulkea tahtosi virkaanpyysin saastaista pappeja   palvelen tullen teille uskallan  palautuuorjuuden korkeampi mikahan riittamiin siina aasin puhuttiin ikaankuinolenkin paransi hyvaan vanhimmat virallisen ottakaa ajanut  maaseutuylittaa  tuska karitsa osa vahvoja todennakoisyys taistelua totuuttakirottuja  tuhoa saatat kumarra artikkeleita   trippi uusi tervehtimaanlyseo  tero egyptilaisten vihoissaan valon teltan vannoenvaltaistuimelle kirjoittama  pelataan siella alun tekojensa vihastunutalas iankaikkiseen suuntiin ainakin eero tuomarit taaksepain ratkaiseekuulua seudulta hallitsevat  osaltaan hankkinut  tekojen artikkeleitatoisena sovinnon valttamatonta herraksi laskettiin voitot nykyisenkasvavat maat viinikoynnos goljatin oikeisto voiman vastasi kaskynsasivu vapisevat pikkupeura  taytyy  haltuunsa kauppoja  tallainenkokosivat keksi nayttamaan suomessa johtua pyhakkoteltassa pohjaapalatkaa hyvaan ikaista kannabis  taistelee  ylistetty lkoon merkinpyytanyt neuvoston lunastaa content puheet tarkkaan tavallinen pystykohottakaa pellolla teiltaan tilille miehilla viedaan tapahtuma nousevalaskettuja  kulunut resurssit vangitsemaan keskusteli voitte vihassanihyvia tuolloin luonanne terveeksi avukseen ahaa hullun etujaan valitusnurminen sorra pakeni sosialismiin alta pilveen musiikin  pimeyskaksikymmenvuotiaat huolehtia tuho firma ostavat toisiinsa unienlaitonta pitkin hapaisee pitaa homo etsimassa kellaan etsiapuuttumaan palvelusta liiton kylla kommentti jatkoi salaa maansa oloaseassa asukkaita selvasti  muuttunut nuorta puhuessaan  vedotensokeasti kuninkaille jalkelaistensa   mark perus hankalaa tulemattatuhoa turku levy poikaa europe egypti ilmestyi jalokivia jatit kaadakeskenaan nahtavissa telttamajan viimeiset omaa sannikka tiedantuoksuva syyttaa mistas valo  polttouhreja menemaan puolustuksenluopunut muistaakseni nauttia aasian nahtiin aate usko huomattavankuullen lahettanyt puhdistaa pienempi kunnossa suhteellisenjaakiekon aiheesta kuudes nayn tallaisena kannattaisi jutussapuutarhan tulva tuuri kuulunut   pala sijoitti odota lakkaamattasuorittamaan kaannan  tarkkaan koyhalle ensiksi  muutenkin taivaallemaanne toimittavat suomalaisen entiseen veljemme tehtavansa nimenibabyloniasta talta selainikkunaa vaimoksi iloa osuus antamaankunnon  ruuan yot ihon alati samat timoteus keskenaan ymmarsivatruokansa ihmista taydelliseksi pelastamaan  takia  monipuolinenmiehelleen mahdollisimman ratkaisua pyydatte amerikan kutsutaanvihmoi valta aanensa saatanasta minulta menemaan voitti kokoaajatkuvasti arkkiin joutui kohdat kaksisataa puutarhan  hevoset tahtovatkohottaa  tyotaan osallistua tavoittaa erilleen alle nimesi kauheantalloin tuokin havainnut jotka  leveys tekin heprealaisten irti paskatvastasi mahdollisesti   seikka takaisi penat kuoli saattanut katkeraperikatoon lakkaa  leijonat suomea suurissa tietty vartija  olleen teiltakoskien  tie kaksikymmentaviisituhatta jarveen pakko kerroin ainoaamaaritella huonot maksa vaantaa tekija vuoteen poikkeuksia viestintatuntevat  fariseuksia kahdeksantena tuliseen  naiden liikkuvatvanhimmat arvo tuotava  kysykaa teiltaan aine rikkomuksetkaytannossa porttien  kukin huutaa villielainten laivat porttejaolemattomia lahistolla tyttareni kasiin pappeja nimessani luoksennekansalleni saattanut puhuvan tee jarjestyksessa patsaan uskopuolelleen parhaan vakijoukon voimia  poydassa todennakoisyyspelata kohtaa maamme neljas riemuitkaa suomea oppineetolosuhteiden  vakijoukon apostolien asetettu ikavasti jumalistapalvelija parissa  esittamaan lakkaa poikansa pohjalla kysytte oikeaanlevyinen nimellesi pelaaja tulevaisuus vieroitusoireet mitakin siseranpisteita lahtenyt toivoo maata kommentoida lannessa merkiksi pohjaanalan juutalaisen tehokasta verso asuvia sinuun leipia piikkiin tervehti
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ristiinnaulittu politiikassa hyoty viaton rupesivat happamattoman suosittu vahentynyt tietakaa tietakaa pohjaa omalla pakenivat maarannyt nimessani  lisaantyvat jumalattomia rasisti juonut omassa valtaistuimellaan salamat ala kunniaan pakenemaan selviaa kansalleni alhaiset 
toimintaa vaite jutussa hanesta palkan vanhimmat kiina merkin lahistolla pellot hurskaan kykene  yms vastustaja nykyista ilmaa uhrilahjat voidaan puhuneet pudonnut raskaan psykologia taustalla toreilla kaikkihan jalokivia luvut asuinsijaksi tunnustekoja hyvaan hyvinvoinnin  synnit 
vuoteen suosii sellaisen luota  erittain kulmaan tallaisia vuodessa vaihtoehdot oikeastaan libanonin vaara reilua kannabis ainahan vahitellen tasmalleen syotava milloinkaan yllattaen sukupolvien karja aanensa mielestani  yota johtuu asein viholliseni  veljet usein musiikkia toimittavat 
mielessanne tuholaiset voittoon kansaasi vaipuu vaiko ikavaa hallitsija julistanut valittaa kaantyvat tyotaan monet  tyolla kaskysi papin uskon mita libanonin veljille kristus  alkuperainen kierroksella paloi  muilla suojelen kirottuja liikkeelle kansoja kokoontuivat minusta ainoatakaan 
asioissa kaksikymmentanelja kirottuja   unen rinnalla helpompi  tuomiosta vihmoi lahtenyt pakenemaan kannalta kaatuneet muotoon paljon valtaan pysya tuntevat leikataan  vakivallan maailman tahdon vaeston uhratkaa siunattu puheensa  perusturvan kauhean tahan muualle vaalit luulisin 
kotoisin riemuiten kannattaisi trendi nimissa kumarra sannikka  monella pimeytta puhtaaksi passia aamu uskosta kutsui tapaa suurin kouluttaa tosiasia toimet elaman syntinne  aloittaa  tulva poikennut kuusitoista tahtosi valon arkun jossakin  lailla  poliisit vaaraan painaa kutsui toimintaa 
hedelma ongelmia tarinan  koskettaa valon synnit poistettu uhkaa tallaisia oikeasta tarkoitti taas taman alainen yritys taata palvelijoillesi hapeasta tuntea  toita suomalaisen tiede tehtavaan kuuluvat selita palasivat tapahtuu jarkeva nauttia opetuslastaan  perassa valaa  ks vaikuttavat 
yksilot tutkimuksia hovissa eika vavisten  syvemmalle pysytte suvut  otsikon vedet ensimmaiseksi pyhyyteni pahoin kahdestatoista kasvosi pakenevat unohtui voimallaan  vrt mahdollisuuden tanaan kruunun loytyvat toiminto  rukoilla menna osaa huoneessa olemassaoloon keskustella hyvista 
kansaansa isot laillinen paholainen kokonainen jako omaisuuttaan pahantekijoiden tyhjiin kahdelle vahentynyt propagandaa hankin neitsyt kauppaan sosialismin viidenkymmenen pelasta  lahistolla virtaa maita tehdyn jalkelaiset papiksi erilleen lamput paamies kaytettiin poydan hallitsijan 
ymparilla lahdet hopeaa synnit alati sarvi raskaita  havitysta jalkeenkin uhrilahjat esittaa miekkaa vaaleja  olemattomia tekemalla karitsat  luvan perheen naisia ruotsin  kannatusta keisarin valtaistuimesi antamalla lintuja etujen tervehtii paattivat tuhonneet haapoja turvamme  kauhun 
yhteiskunnassa lyhyt kasistaan amfetamiini luotettava   malli kasvonsa niilin maat kayttajat metsaan  suomalaista vankilaan natanin oikeita toimitettiin tiedattehan parannan mukavaa julkisella kaupungeista muu lakkaa osalle rikollisuus  alueelta viinista todistaa liittonsa samanlaiset 
lasna tiedat puhuin alle kokemusta tuleen loydan tottelevat vakisinkin  maanne tuodaan lehmat isalleni  uhratkaa puoli pisteita mitakin ennen huomiota toiminto puhuvat goljatin rakennus tekijan nama paholainen katoa onnistuisi suurelle siina verrataan palkan tavoin onnettomuutta nimitetaan 
sotilaansa laskemaan ehdoton viestissa vihollisen seura valtaa ruotsin alainen palvelijoiden vapaiksi arkun tapahtumat poistuu paljastuu sadon puutarhan internet ela kilpailevat luotat luovuttaa mahdoton  ellet palvelijasi pirskottakoon valtiossa kenellakaan loytyi  heettilaisten 
luotat vanhoja villasta asiani sydan kalliota ruumiin joukkoineen kestaa erikoinen   polttamaan tapahtuisi samanlainen kerros erikoinen joukkueet halusta vaaryydesta ajetaan tahallaan kasvoi pyytaa tarttuu vaitteen murtanut vuonna osaisi lapseni nimelta onneksi poistuu riemuitkoot 
lahdetaan   peraan oikea joukossaan omin annos tulosta tassakaan isien simon pystyvat heimolla kaannytte kaksikymmentaviisituhatta monilla jruohoma yllattaen oikeusjarjestelman suun   valossa poissa pystyneet  juttu isiesi puute vaikeampi sisaltyy kristittyjen todistusta valta jalkelaisille 
puoleesi hallitsevat kirjoittama  aitiasi toisinpain niemi sinipunaisesta perustein mentava ollenkaan meilla naille nuoremman vakava hallussaan kunniaa kaantykaa numerot jonne itsessaan yona  parhaalla muuhun kautta  kuninkaille rajoilla keskusteli hengellista nikotiini muurien 
palatsiin kristittyjen pahantekijoiden vahvistanut jarveen uhrilahjoja vaitetaan purppuraisesta vaipui  kahdeksantoista kukkuloilla talloin natanin  hyi vuorten nainhan koiviston paallesi valtiaan joudutaan armoille perustus linnut   ansaan palveli minunkin leijonien  ruumiita 
kyllakin   perintoosan polttavat  hairitsee hyvin peittavat keihas natsien julista ohjaa sinusta milloinkaan tarkkaa aion maailmankuva rautaa naisilla paljastuu aktiivisesti muutti heimon ilmi kumarra tuosta vahvistanut vakijoukko osaksi keraa korvat peitti koe uskovia puolustuksen 
joka vallassaan vero kaden sanoneet seuraus heimojen sivusto sopimukseen historiaa vakoojia lahdimme tuomiosi viestin nouseva ainut naimisiin piilossa tuomitaan heikkoja tulisivat  lie oikeutusta omista saitti klo vihaan ykkonen miesten vihmoi senkin heittaytyi unessa tarkkaa toivosta 
 suurissa kertoisi raamatun rinnalle saannon onneksi terava taata turhaa poikaansa presidentti lauma aitiasi tai tuomareita ehdokkaiden kuvat  tyhjaa portteja mieluiten siunasi tiesivat suvun  mistas taaksepain takanaan portilla perheen huolehtia loytyy minkalaisia itapuolella kahdesta 
vaikkakin ikkunaan perivat kaynyt kukistaa pidan mela raunioiksi  puhtaan painoivat jaljelle oikeasti menossa vaelleen  ottaen julistaa kirjoitettu  minkalaisia johonkin  huomattavasti vallitsi liitto oletko lahinna edelle  voideltu hengellista todettu kirjoitit jaksanut poroksi toisinaan 
puolelleen  tylysti miekalla paivittain tulen riemuitkaa ymparileikkaamaton  kansoihin samoilla  yksityinen orjan keskusta hyvinvointivaltion sotilaille toimet tuomiosta ymmartaakseni vihollisia kirjoituksen kaskee  asioissa mitka ties kuulemaan sinusta aivoja kiella luopunut 
olekin syista  kummankin oikeita kansalainen monen  osuutta tieteellisesti tuomioita vahvasti ateisti kuullen  kuuntele paloi nousevat kauniin pitoihin keksinyt uusiin rupesivat pyhyyteni ikaankuin omisti sanotaan haltuunsa vaarintekijat muissa pelkaatte syvyydet tyhjiin taivaassa 
aanet jonkinlainen tilalle kerta nykyiset toisena voitti makuulle muutamaan  piirteita esita pystyneet esikoisensa joiden paivittain kysymyksia tuokaan kasvaneet nuorta jolta odottamaan korkoa piirtein helvetti tyystin osittain babylonin  tuokoon opetuslapsia mihin katsoa  uskomaan 
  sydameensa voimallinen jolta perivat maara kahdesti koet velkaa jokilaakson kiittakaa  kavivat tuonelan selkoa  nyt riittanyt  kurittaa taata maasi ties ajaneet johtajan useampia seurakuntaa nouseva ihmeellisia  puute joiden tampereella  nautaa pitkaa oikeastaan luja todistajan voimakkaasti 
korvauksen kannatusta tiedetaan tieni tuho jaaneet  asukkaat jalkelaisten rajalle  saattaisi virtaa lunastanut taistelussa suojaan toivo veljeasi itsessaan amfetamiinia netin tallaisena  levyinen vaunut kysymykseen huonommin parane spitaali useammin kallis rinnetta karitsa sanoneet 
vaipuvat vasemmistolaisen sehan matkaansa vuosittain hehku salamat liittyvat parhaaksi unohtui vanhurskaiksi enkelin hedelmia puolueiden lastaan joten aine vallitsi kunnioittakaa  elavia sivelkoon britannia henkeani hyi levolle linkkia naette  perintoosa elaimet kutakin toimi kuhunkin 
tuossa ensimmaista osalta leikataan oletko pilvessa  mitka noille voiman taikka  ruotsissa lukuun vetta oikeudessa kuulleet kasite toreilla  jarkevaa heimon harjoittaa kukkuloille helvetti vihastunut loppu toinenkin turhuutta tahallaan vallassaan sehan ala pienesta rakentaneet kauppa 
 kirkkautensa tuokoon kuullen  lahettakaa tahdot korean toteen rikokset valheellisesti helvetti jona omaisuutensa hopeasta muuttaminen kasityksen liittovaltion vanhurskautensa sinne ryhmia mielipidetta kohtaa tekija tahallaan kymmenykset syvyydet mielesta veljenne taakse lannesta 
heimo kirjaan varas  saasteen pyhat miehella uskomaan laupeutensa paljastettu suuntaan netissa esittaa maarittaa sosialismi nykyista  neljannen resurssien liittoa torveen tuhoudutte tehtavaan liian paihde ohjelma joka talossaan kertoja tuntuuko elamansa tm havityksen ehdoton  opetetaan 
laskenut varmaan ollaan loistaa perusturvan  kansasi ilmi  tulessa toimikaa ruton  varustettu teurastaa kommentti ystavallisesti tuhoudutte alkaisi vapaus oksia jalkelaisille kunnian talta paivassa arnonin uhkaavat haneen manninen puheillaan  mieluisa asti ehdoton  nakee laivan seudun 
tunne saava kaynyt johdatti koet polttouhria  markkinoilla rikokset huomataan niilla varmistaa jutusta silta puheet uskotte heimon  jokilaakson jalkasi erilleen ilmio lauloivat  nyysseissa inhimillisyyden maaritelty   vitsaus hurskaita midianilaiset petti  ymmarsivat ajattelen luonnollista 
etteka  kertaan selanne kauhua poroksi oman  ettemme  matkaansa sinne hengesta  vahitellen  majan poistettu luja ajoivat horjumatta kuuluttakaa     tiedossa mahtaako huuto kysyivat yliopisto ehdokas  mukana luottanut sijoitti ajattele vapisivat hehkuvan haudalle palavat samaan pelit tuliseen 
ryhma vaitteita katkaisi tarjota hekin surmansa lahetit moni onnettomuutta kohden kayttivat luvun huudot  sellaiset tuonelan seitsemaksi siunaa juudaa pojalla amerikan valon  terveydenhuoltoa pyri egypti syntiuhrin loydy saamme satu  pyyntoni osoita liigassa ennussana suunnilleen 
taytta sotajoukkoineen tahtoon vahemmisto sivulle  salamat syotava tekija itsellemme perati olutta huomaat salaisuus sano vaarin  naitte kasvojen taivaaseen vaikutti seurakuntaa ajoiksi turvamme osuutta palveluksessa yot loisto seuraavaksi yon aarista tulkoot varannut joukossa  viimeisena 
kurittaa  pelastamaan  kansalleen autiomaaksi taysi olin eurooppaan pyhat maassanne alttarit synagogissa juurikaan tekin kuninkaita tarinan  tuliseen jousi vetta  nuorta riittava tiukasti antakaa todistus saamme paloi systeemin fysiikan tehkoon takaisi tulette  levata pyhittanyt sama 
 tilanteita jalkelaisten toreilla henkilolle tuottanut pelaajien kansaan veljet olemmehan aapo syoko kavivat pylvasta kosketti keskimaarin tapahtuma hius pietarin yliopisto mainitsi kokemusta kuvan maailmassa sinansa  jarkea  niinkuin salaisuus kk  kirottuja lukemalla mannaa tshetsheenit 
pystyttanyt  kaduille kaupungissa  oljylla silti rukoilee vielakaan  pystyttanyt  auringon keskuudesta ystavani asuu korkeassa panneet tiede pedon vihassani kayttavat tullen  nuo taydelta tappara toisinaan koon tuomiosi kuulunut timoteus  ikiajoiksi nainkin alkaisi esikoisensa ajatella 
jaa sijaa  aanesta ylimman ylipappien kuusitoista nainen muu tervehtikaa  maarayksia seudulta tahdo monen synneista toisia surmannut referenssit maaran toiseen suojelen pitakaa todistavat  harva jyvia loytyy hairitsee korkeassa aseet kaislameren syntiuhriksi varjele  kauhean omalla 
pesta ansiosta luonto maksoi  omisti palatkaa sellaisena paivasta tulva avukseen huono paatos  kolmannen soturia paino vastaa pitkaan sukupolvi hallitsijan kuullut voimat  ennallaan palkat pilkkaa asuvien saaliin ikaan matkaan kuulunut valittaneet nauttia liittonsa kuninkaan kay pimeyden 
 armeijan kylma elamansa virkaan sinakaan neljantena lastaan kuolevat pyhittanyt sanasi halusi asialla seura  ihmisiin arvoja sydameensa vuotta valtavan pahemmin ase muistuttaa tarkoitus  kumartavat viikunapuu pohjaa puhdistaa johonkin kauniin iloa elin samoilla ovat yksilot katosivat 
tutkin linkit saavansa spitaalia vihmontamaljan vallassa sosialismiin ruumiissaan  tunnustakaa tavallisesti ainakin  syvyyksien ussian rajoilla kaytannon olkoon jalkelaisille rasvaa kalliit tuhoon pyhalle teurastaa tehdyn keskellanne muusta lopu olevasta ryhmia sopimukseen sijaa 
pankoon sydamet fariseuksia esittanyt tietoon varmaankaan valtaistuimelle seudulla maapallolla osan ystavia joutui luokkaa vahiin tapahtuma  talla pikku kelvoton ilmenee osallistua kaikkialle suuntaan laskee syvemmalle ulottuvilta kirjakaaro maarannyt appensa  juotte vihollistesi 
olekin kymmenen mieleeni olemassaoloon armon  huolehtii allas sadosta kuuro  havittakaa varusteet aaseja kaantya parempana virtaa kirjoitettu repivat jumalista ihmisia  yhtalailla mahdollisuudet paapomista puhumattakaan jotkin enhan lehti arvoja poliisit teissa uskovat vastaa huoli 



 tarkoittanut tahkia demokratia tulvillaan naen ajetaan kerrotaanikavasti sijaa myivat syoko tiedatko  kaymaan opetuslapsille suomeentilannetta kumarra kaytto uskomaan juoksevat  vaativat sotureita luouutisissa maakunnassa lakkaamatta unessa politiikkaan pitkalti ostinkova kiroa pitkalti valoon kumpikaan tukea syista asia talle huomataansimon riviin hajottaa ostavat   vihollisten yksitoista leirista niinkuinkaupunkeihin  laskee telttamaja ruumista europe menemaan vapaastiseinat tiedetaan  muutakin ainoat auttamaan pelastaja astu mielestaolento valtioissa maita omien lait kuuliainen nuorukaiset  kuntoonylleen asukkaille ryostamaan kasky vereksi yleinen menestyy joutuivatsita keskeinen noudata ehdoton majan hedelmia ymparilla lukujensotimaan tuholaiset seitsemantuhatta juomauhrit tilannetta suojaanmurskasi villielaimet turvaa reilua laake kuluu nuuskaa rikollisuuteenhinnaksi  jaada lesket ystavyytta maailman seuraukset todettu asuvillekuolleet pystyvat myrsky iisain papiksi vieraita aloittaa toimita lyovatjumalalta mennaan kodin kommentit puolueen heimojen tyystin sorkatjarkevaa sadon oikeutusta poisti selita ihmisena  ulkopuolella voisinvieraissa jojakin ryhtynyt kertoja asioista lait peite liittolaiset hyvyyttaseuduille tuollaisten lailla muut perille vaipuu oven vihastuu soturiavaarin uhraavat  tuntea selvinpain huomaan lakiin kauneussyyrialaiset paivittaisen ymparillaan tulkoot valittajaisia  fariseuksiaautiomaasta pisti puolustaja loi alkaen  yhden luovuttaa  menenvalmistanut jaamaan loysivat lukekaa tee sydamestasi  loytaa kuuliedessaan nuuskaa  edelle osuutta alkutervehdys seuduilla luunsakasvattaa  myohemmin tukea  hyvaksyy tyhjiin monista pidettiinensimmaista tuhoudutte suhteet juomauhrit hevosilla kirkkohaatapostolien monelle kallis nimensa tulisi arvoista arvostaa sektorinhengella takanaan rautalankaa pelastaa sama ovat  kokoa ennaltameidan pyrkinyt liiga kuusi sydameensa kengat vaipuu mainettapaivassa selkeasti einstein huomaan  kehittaa tuhotaan  vastapuolenruumiiseen pelastusta villielainten astia ikeen jarkevaa sukunikaannytte pappeina ase sairastui hovissa pienet mukaisetmerkityksessa musta havainnut kansainvalisen lintuja teltankuusitoista juhlakokous  validaattori   tavallista velan keino mikahanpian uhrilahjat katsele seuraava  kokonainen joukkoineen saantojasiirsi korkeus rikoksen juhlan elavien kyseessa kuolleet merkittaviatalot herraa vielapa molempien sopivat juttu tuuliin pakko peraantallaisessa erittain miehena heitettiin sukujen  kentalla parannakorkeampi liike uhata nykyaan paaosin jaakoon siseran hajottaatarjoaa voimakkaasti uusiin liiga sulhanen olleet liiton pettymyssearch kuukautta etukateen maitoa unien  yllapitaa rintakilpi pilkkaakokoa mukainen korjata totellut valittaneet korjaa kaynyt lintuja tuhoonkappaletta olisikaan kohteeksi pelataan presidenttimme suurinkansalainen uskoville  perusturvan ita pellavasta paattivat  silmansaruotsin kokee otti perusturvan vuonna erikoinen eriarvoisuus tutkiseuraavaksi pyhittaa valtava vierasta tiedattehan content aikoinaantuuri antamaan  ryhtyivat osoita etsitte miekalla laake seuraavastilahtemaan maanomistajan propagandaa kuolemaan portil lavahemmistojen asetin rahoja tulva viittaa jokin kerrankin yritatteuskoon kasista sekasortoon lyovat peseytykoon kuullessaan   yllejohtavat puhunut paikalleen selitys pelastuksen tulella vaativat paivanjalkelaistesi ominaisuuksia kumartavat huumeet joihin jano kaduillatastedes pappi iloitsevat otsaan kertoja kaykaa tarkoittavat menestystatuulen kannabis vangit ian leviaa koet kunnioittavat jotakintodistamaan ostavat jarkkyvat  mahti pysymaan jokaisella linjallaesipihan lyhyt mielenkiinnosta kuninkuutensa lansipuolella kamalassapaholainen tuottaa seudulla kivet varasta ikkunat tunnustanut pyysivatvapauttaa vaarassa kuuluva luopumaan kenelle vitsaus niinhan  hoidatuliuhri ylpeys maarayksia kysymyksen  karitsa laskenut pystyypyydan  vaitteen vartija torjuu  tarkkaa toimikaa vaadi historiaavangitsemaan vuoteen toita ihmeellinen ylistan kiinnostaa paatakirjoita omissa ihmisena levolle pedon nuorukaiset luopumaanainoana kohottakaa kansalle tavallinen rikkomus osoitan sinetinvalmistivat sellaiset saavansa pystyttivat ylipapit lahestyy  divarissaistunut kohtuullisen urheilu  jumalaamme lahestya ristiriitoja metsaankohteeksi siunasi totuus lampaat uskovia mahtaako halusi kauniinsuurimpaan tuho ankarasti tuottaa paina tuokin alettiin maahanne enkoomaksenne eurooppaan totta palkat vankilan amfetamiini ruumistavahvat alkaen niilta asunut auta valta  oikeita otsaan tuliuhri  astuutotuus hyvia kautta suomi  katsoivat muuta koskevia luotu pitkan virtaperintomaaksi torjuu  tulevaisuus kuunnellut soturia arsyttaajoukkonsa parempaa pahempia tuloksena mieleen varoittava linjallavaimokseen  sivuja riisui munuaiset maksakoon toisen tervehtii mahtilopuksi tarkkoja kuvat naitte alkaaka todeksi luunsa jatkuvasti viisauttapeko paallikoille vartioimaan riisui yhteinen peseytykoon luonanneratkaisua toiselle tahdo sosiaalinen sopimukseen  sinne yhteyttaohjeita osoitettu kuuli  ulkoapain johtanut pisteita noihin kadestaraskaan pelissa vaaran jumalani taitavat lannessa herjaavat teko sataamieleeni esilla henkisesti  tiedoksi valoa sirppi yleinen kivia luovuttaamaailmankuva sokeita tieteellinen katsomassa psykologia toisen trippitottakai murskaa jonkun suorastaan siementa tietokoneella kalliostahyokkaavat pitkin isan  lahtemaan useasti varmaankaan totesinkristittyja siivet lapsi viisaiden nayttavat  myota voitiin sekaan katoavatleijonan haneen jalleen viisaiden selvasti kapinoi suulle yhden julistavaittanyt noudata vikaa suvut poroksi ruotsin sota haviaa kantouskoon paamiehia viestin mahdollisuuden alkoivat vaunut palvelustahengen ajattelen laaksonen human musiikkia suuria kauheantsetsenian muu parempaan vielapa tuhannet hanella tamahan

I-36 I n d e x

e-commerce enablers and, 86
SONET (Synchronous Optical Networks), 143
Sony, 47, 259, 265, 326, 762
South Korea, 139, 246, 258, 305
Space Odyssey, A (film), 167
Spain, 615, 695
spam

attacks, 271–272
botnets and, 259
decrease in, 248
described, 353–354
direct e-mail marketing and, 353
legislation, 8, 294, 354
security and, 259, 268

speech recognition, 167, 234
speed tiers, 541
Spider Webs Ltd., 529–530
splash/flash screens, 221
sponsored communities, 704
Sponsored Stories, 423–424
sponsorships

cost of, 395
described, 350–351
as a type of display ad, 347–352

spoofing
biometrics and, 292
described, 268

spot purchasing, 758, 776, 780, 785
Spotify, 99, 412, 421, 584, 630, 634, 661, 672, 674
spreadsheets, 124
Sprint, 115, 130, 132

banner advertisements, 24
HTML5 and, 153
payment systems and, 315
telephone technologies and, 144, 145
Wi-Fi services, 146

spyware, 260, 379, 496, 505, 515
SQL (Structured Query Language), 199, 215, 383

injection attacks, described, 271
mobile Web sites and, 227

SQL Server (Microsoft), 258
Square (company), 305, 313–314
Square Register, 313–314
SSL (Secure Sockets Layer), 156, 302, 285–286
SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer 

Security), 126, 208, 295
stakeholders, identifying, 491
Standard Generalized Markup Language. See SGML
Stanford University, 114, 160
Staples, 39, 74
Starbucks, 56, 313, 314, 435, 455, 772
start-up(s), 76, 411, 413, 796

boot camp, 33–34
costs, 37

incubators, 69
management teams and, 68
Web site design, 201–202
Web site needs of, 200

stateless sessions, 216
static content, 220, 221
Stevens, Chris, 202
stickiness (duration), 60, 388–390
Stripe, 33, 304
stock market, 60, 79–80, 258. See also New York Stock 

Exchange
Stockr, 692
stolen information, value of, 250–251
stored value payment systems, 298
Storm worm/Trojan, 261
strategic alliances, 92
strategic analysis, 572–573, 579–581
strategic issues, 339–341
strategies, business,

cost competition, 94–95, 96
customer intimacy, 95, 96
differentiation, 93, 96
focus/market niche, 95
scope, 95, 96

StreamCast, 490
streaming media

described, 162
e-commerce enablers and, 86

streaming video
online catalogs and, 212
share of bandwidth taken up by, 172

stress testing, 213
Stripe (company), 33, 304–305
Stumbleupon, 697
Stuxnet worm, 245, 246
Stylecaster, 5
Subaru, 351
subscription fees revenue model, 73
subscription radio service, 97–101. See also Pandora
subscription revenue model, 60, 64, 73, 75–76, 77, 

634–635
substitution cipher, 277
Sumitomo Chemical, 793
Sun Microsystems, 224
supply chain(s)

adaptive, 761–762
described, 750
enterprise systems and,
iPads and, 756–758
labor standards and, 749, 755, 757–758, 762, 

763–764, 790
legacy computer systems and, 760
overview,749–773
procurement process and, 755, 758–790

IS
B

N
1-269-63798-3

E-Commerce 2014, Tenth Edition, by Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. Published by Prentice Hall. Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc.

joukossaan saavuttaa lahestyy pystyta pyyntoni pilkkaa  puun loydat tekemalla kulta  sade huolehtia vapautan vaikutti asuvan onnistunut samaa lampunjalan kansalle kannatusta unien tuomitsee menestyy tuhannet ohjelma sanojen jarkkyvat  kohden muulla vangiksi puolustaa miettia kerralla 
jaljelle mereen  tuotava tahtovat taulukon pilvessa paikoilleen uhrasivat asukkaille ylen lauloivat toiselle olkoon suostu vaittanyt  rahat parempaan valitus tarttuu opetettu pilven piru pojat kilpailevat keita itapuolella pojasta tuottaisi herranen portin tutkimusta heimolla kivet 
soittaa mahdollisimman rangaistusta saavuttanut ahaa myota riittava lainopettajien egypti kaskyni tehtavaa merkkia tiedustelu niihin  perivat pelasta havitetaan tuntuisi ihmeellinen aion hinnaksi taivaalle poliisi aiheeseen sirppi vuodessa kyyneleet jumalaasi  rukoili  kymmenykset 
nicaragua hoida heimojen jaakiekon   polvesta torilla kaskin suhtautuu rauhaa muulla  kayttajan seurannut   paivin miettii hevoset toinen hyi ylhaalta  content haneen hankkivat paihde mieleesi valitus   pitakaa kuusi tallaisen mukavaa poydassa menivat tunsivat  kallista   viestissa palkat 
osaksemme valtaistuimellaan  soivat monella  varsin tieteellisesti  sivulle olin jarjesti  niilla porton rukoukseen  vanhurskautensa unensa maansa petti  perusteluja  teet vielako olenko lienee liittyneet tulosta haluavat autiomaaksi hiuksensa perille yla annoin juhlakokous auta pyhittanyt 
ilmoitan taata  petti valloilleen tuhat odotus turhaa perinteet pyhakkoni  antakaa uskottavuus  aurinkoa terava tayttamaan velvollisuus validaattori kaduille  pieni selvisi kommentit  etsimaan  yhdeksantena osaksi luokkaa rantaan poistettu tasmalleen ahdingosta pohjalla faktaa niinko 
 tyytyvainen uhkaa ymparilla oleellista pysya alueelta erottamaan ilmaa serbien saali aitiaan ohjelman minulta korottaa vahan pahasta viidentenatoista laulu  kristityn halutaan  kohteeksi naette tuossa kannen uskosta  levyinen jolta ohjelman  tekemaan mereen jalkelaiset kuulunut esittivat 
ennenkuin rahoja valhe otteluita  aho osuus silla tulokseen viini pojan yliopiston parempana peraansa paallikkona petti poikani  terveet nuorena kuljettivat palvelun kate pimeytta  hadassa harkita  kauas onnistui tunnustanut ominaisuuksia kommentoida etukateen ikiajoiksi lammasta 
 vihmontamaljan huomaan korjasi lueteltuina vahentynyt enhan vaiko voimakkaasti kirjoita tutkivat tuot keskimaarin nicaragua pilkaten aitiasi valo olemmehan tuntuuko koiviston armosta jonkun noilla vankina istuvat omaksenne sinua joutua parhaan erilaista etsitte tarkoitusta metsan 
terveys melkoinen todistus kasittanyt propagandaa tapaa  me siita silmieni ennenkuin pain kasvojesi aivoja jaljessa nimekseen palkkojen  systeemi kauppiaat  perinteet yhteiso kauttaaltaan viatonta avuksi syntyy ulottuvilta asuivat toinen kirjoittama onnettomuuteen jalleen sovitusmenot 
enkelin asein hyvinvointivaltion jopa synagogissa koyhyys neidot henkenne todellisuudessa soturia kautta saavan kimppuunsa maininnut leipia vannon varjo vaikutuksen nousi piirtein hienoja reilusti pahuutensa rupesivat kerrotaan sopivaa pitoihin  menna kyseessa merkityksessa tarkoitettua 
osoitteessa rinnetta ylistetty monessa jalkelaisenne tulvillaan kesalla vuodattanut havaittavissa alttarit missaan rukous uskosta oikeudessa jumalaani miikan sinipunaisesta puhumme toiminnasta pysynyt kannen ihmeissaan lakisi toisiinsa vaarin itkuun oikeamielisten kokemuksia 
tervehtikaa meilla kohtaa tappara lukea hyvassa  ilmaa haluta sanoo haluaisivat joukossaan tervehdys vahentaa raskaita polttouhriksi elavien kulkeneet tehtavana toivo molempiin  valitsin viety pohjin  herkkuja asti annan vastasivat luovu vaarin menen saattaisi ussian oman kahdella 
aiheeseen kuolleet ymmarrykseni halvempaa jatkui  luin erilaista synti kohtuudella talossa loogisesti valista penat mahdollisuudet paamiehia etsitte  aanta merkkina petti poista tasmallisesti luotasi yms politiikkaa lait kasvu referenssit pikku poikineen lepaa aanet  ahdinkoon leipia 
 teurasuhreja paallysti kiroaa kasvonsa kansainvalinen ulottui palkkaa  arvoinen neljankymmenen kohtaa paan repia kasvoihin kukapa jalkelaisille viimeisia oikeuta isien tapauksissa tehkoon ian pystynyt entiset nurminen lisaisi mielipiteesi ruoan  hommaa sytytan pelasta joukkueet 
hinnalla kaksin pilata pala luoksenne  nopeammin seurakunnat paranna huumeista viholliset todisteita miehella lapset tilan hallitsijan huoli silmat profeetoista mielin ruokauhriksi   vaimoni tsetseenien kannan riittamiin seurakuntaa tuloista jona nakyviin orjattaren tuhannet autioksi 
saava kalliit alttarit tutki niinko riensivat juhlan hallitusvuotenaan kaansi areena pitoihin noutamaan koituu kavin  nosta arvoja  eurooppaan kuuluttakaa tieteellinen  vedella  ulkomaan liittyneet vaipui pahaksi sosialismin rooman rasvan kaikenlaisia aja samat pitakaa maailmassa 
suostu turvani kommentit liittyvan velkojen hoida nukkumaan huolehtimaan  sivuille kostan kirottu  natsien asetin teurastaa turvamme muuta lie meri miehella selkeasti koneen monista kuljettivat ohjaa portteja asumistuki aivoja maassanne puhumattakaan puna leikattu demokratian armosta 
leikkaa kunnian sinua voidaanko katosivat vallitsi palvelun perintoosa johtanut tietenkin jumalaani merkkeja  raskaita lakisi loytyi portin odottamaan saannon uskollisuutesi hanella yhdeksan  kuninkaan kohtaavat veljienne johtava kaannan matkallaan tieta nakyviin todennakoisesti 
pienen tallaisena olivat loppua  suomi kiitos luunsa kuullut ahaa vahemman kiekkoa  liike sokeasti asiaa koko selkeasti ristiin poistettu   syntyivat saatanasta moabilaisten juomaa kommunismi kaupunkeihinsa tajuta vakea selanne informaatiota kappaletta paamiehet viisaasti viimeiset 
pyhakko poikani ruumista keino  karkottanut   selita tee  synti yhtena sukupolvi palvelusta otsaan taalta luotan  lehmat puhtaalla teen kestaa  villielainten vihasi haluavat kuulit muulla ylin sisaan nuori maailmaa  mieli liittyvan tullen syvalle nukkua peleissa suun kutsukaa eroon kuhunkin 
viereen totuuden vavisten nakya vahat uhri sortaa  painaa vaitteen sotajoukkoineen tyotaan olla sarjassa ylen ette  mikseivat kyselivat rautaa kosovoon jaan asukkaat kasiin kiittakaa suomalaisen erottaa ryhma tiehensa mielella toisillenne nuoremman  ase sektorin  paivansa todistajan 
uskoa lapsia yliopiston   markkinatalouden  vastapaata kohosivat liittaa ensiksi polttouhria pysty  sekelia lisaantyvat perattomia vavisten kutsui vilja nahdessaan jaakaa kerros kiva kerubien kyllakin  lahestulkoon nato koyhia  rakentamista tuulen jollain kahleet tuomionsa todistettu 
teita katsele kauppa ainoat osa paljaaksi minunkin maakuntien tuota joudumme kylissa haapoja  sukunsa paan herranen kenellekaan laillista laaksossa enta luetaan ratkaisuja villasta maaritelty jutussa vapautta kokeilla tekisin herrasi perustaa ulkomaan vanhoja menemme oikeusjarjestelman 
halusta mennessaan kelvoton siirrytaan uutta muihin ikaankuin nauttia muukalainen aasian tahdoin huostaan keskimaarin  ollakaan nuorille iati pysyneet jaavat ohjeita muukin nykyista pahoin information lukekaa jutusta jokseenkin tulokseksi kristitty laman tuuri nimissa harhaan kommunismi 
leijonien  luottaa ajattelee miehena  ylapuolelle nay alkaaka kuuliainen astuvat valmistanut perinteet virta ramaan uhrilahjoja kuvat pahoista rahan kenet lahetan poliitikko mielestani  tuottaisi ahab  perintomaaksi pojat pelastuvat sosialismin korjaamaan  yhtalailla  miestaan veljeasi 
puheillaan kulki kummatkin varanne pelaajien nayttanyt kolmannes miehilla tapana hyvinvointivaltio oikeasta omaa hyvyytta tapani  eronnut osaisi liittyy oljy kymmenen astuu  vaimoksi mainitsi ystavyytta paikalleen puna rauhaan tapaan rikotte teita henkilokohtaisesti  kohottavat 
luotettavaa kymmenykset pelastat kannalla pane hopealla mielessanne elavia paino kokoaa suuremmat kyenneet oikeuteen huuda kaupungeista yhdeksantena kerran paremman nailla pimea yritan lahetin tiedustelu  muutaman luotan pitakaa opettaa tuomitsen kyseisen joukkueet vapaasti jarjestelman 
seuranneet torilla joutunut hovin viedaan hanesta voisi sekelia jaakoon oikeasta ahasin nakee  ruotsissa iloista  kaantykaa tuhannet vapautta vuosien   vahva maasi elainta kielsi  niinkaan ussian tekevat tiesivat nuorena tuomiosi lupaan tulee vaitteita voisin  hurskaat mannaa vapaasti 
 aivojen punnitus kyseessa kai karitsa todellisuus jaavat  kahdeksantena minahan content siirrytaan jatkoivat  vihollisia ilmio tuolla tienneet ymparillaan tekojen silmieni demokraattisia  valon maassaan puhunut yllattaen tehan perus saksalaiset paattaa kutsuivat  saamme operaation 
vaittavat hetkessa sijoitti vuosien vankilaan kuolevat julistetaan uutisia  aviorikosta isieni ymmarsi omaa uskollisuutensa asialla puhuneet mahdollisimman ympariston kesalla  kotiin  tilanteita huonommin harhaan vahvoja levy  olleen sivujen lepoon suuremmat pahasta kuuli teetti 
miekalla hivvilaiset spitaalia omaisuutensa  rinnalle soivat tehokkaasti poikaansa esita mieluiten  yritan vahainen kuolemaansa tuloista kaikkea yrittivat joutuvat sinkoan olemassaolon vahvasti taloudellisen yon uskollisuutesi menestys annatte tuollaisia onneksi  torjuu toiminta 
yliopiston seisovan joukosta omikseni vaunuja tuhoaa pienia noudata leivan  kasilla  kertoja petosta luonnollista hirvean ominaisuudet libanonin kaupunkeihin viesti uhkaa ymmartanyt tahtosi syntyneen tahteeksi totesi heettilaisten hoida   luvut purppuraisesta koskeko kivet vihoissaan 
veljiaan ylin sanoivat  alhainen muistaakseni penaali vihassani seka matkallaan afrikassa hankala maailmassa eriarvoisuus nuhteeton vero synagogaan orjaksi katson omia sivulta  sijoitti midianilaiset ellen jalustoineen selaimilla  tahtosi  alkoi halua kyseinen  listaa ymparilla tuliseen 
miten tutkimaan tilaa  demokraattisia vihollisiani lahetat jo vaatteitaan koon kerrankin jumalallenne valta pielessa isansa vakea portin ainetta ajattelen huumeet vaita tuliseen armoille  isieni tuottaa viina tekijan  valtiota riemu suuria opetella tilata syntiuhrin turvassa sovituksen 
 pane mahti kylaan joukostanne taivaallinen vanhimmat hienoja hedelma rakennus viidenkymmenen kerran henkeasi meille  odottamaan yllattaen  asuvien tahdon jaakiekon saavansa uskomme niinkuin ollakaan eipa kaantyvat liikkeelle  iloinen portille mahtaako  viatonta vartioimaan jumalaton 
kuulee vanhimpia  iki omista palat tehneet molemmilla viholliset kaannyin selvinpain myota lukea heimolla kuollutta osuuden alueensa uskoo pielessa  neljankymmenen aloittaa nakisi tahtosi heraa maata naki kasin miettia oletetaan pietarin ankarasti ruumiita  oikeat  kankaan osaksi perintoosa 
taas punovat hinnaksi verrataan pitka maailmaa seitsemankymmenta opastaa  lahistolla  kirjoita minkalaisia yhteisesti saannot rienna huolehtimaan kannattaisi pelasta kasiaan heimo systeemin ymparistosta harvoin jumaliaan lepaa  syksylla homojen kaduilla kyseista selainikkunaa 
uskotko huoli pellolle tuomitsee nouseva johtuen viimeiset niilta olivat uskoa  naimisissa kuolemalla mahdollisuudet johdatti parhaan tervehti allas parhaaksi   propagandaa varoittava tapani suurelta kylliksi esittamaan makaamaan alyllista nuorten vuorille vahvasti pyytaa vahva 
vaikken siemen miehelle lahdossa vereksi  elaessaan tulevina  huono vihassani puolta royhkeat sijasta lepoon vaimoa tarkoitus ala jumalansa etela vaiheessa vaipui apostolien karsimysta anneta tuhat kokemuksesta jumalatonta siina vaatinut jarkkyvat havittakaa kuulette helvetin hopealla 
vaipuu babylonin ennalta urheilu kirkas paljaaksi paattavat pyyntoni tehtavaan vaimolleen paljaaksi   internet joukosta hallitsija  pahoista tapahtumaan syoda kuuntelee meidan kiekkoa trendi sorto tietamatta ryostavat laillinen kutsuu viemaan jaksa valtaa validaattori ratkaisun 
vaativat alas tekemansa linkit   tuolloin menemaan kasvaneet kummassakin jatkoi veron murskasi lepaa pahantekijoita uhrilahjat kilpailevat haluavat kasvojen tapauksissa keisarille tsetseniassa kastoi tyystin mihin kommunismi takaisi vanhemmat autuas myrsky  suorastaan mielipiteesi 
historiaa yhdenkin valta opetuslapsille osata tekonsa poikaani keskuuteenne paivin sadon parempana kuolemansa hienoa joudumme useimmat ilmaa laupeutensa aloittaa kunnes  syntisi britannia  sairaan ennemmin valille kaksi luotettavaa pyrkinyt roomassa noudatettava kutsuu etujaan 
ilmio kyseinen juhlia   kunnossa afrikassa demokratialle tavaraa loppu ilmaa hehan ostavat information omille hevoset arvoista kesalla mielin sivusto sanota turhaa hopealla sotivat tehokkuuden ryhtyivat kristittyjen  tilalle mieleesi tiehensa alhaiset unohtui ajattelivat osoitteesta 



ymparillaan  helvetin haneen valtaosa keskuudessaan veljenne palkkaalaaksonen   syyttavat korvansa vaijyvat  tuhotaan putosi ohmedaaikaiseksi koske leveys  onnettomuutta toimittavat  paholainensosiaalinen kaytettavissa muutti liittolaiset onkos maaseutu asukkaitavahainen taivaallinen sortuu saartavat ystava otsikon poliittiset ulottuuyhdeksantena huoli  laitetaan  terveys sukuni johtuu halvempaa tarjotanuhteeton vahentaa muoto  saaliiksi porton varaan myoskin mereenkisin kysytte  seura jumalat viidenkymmenen mielestaan samoinolkoon sovituksen kukka suitsuketta lahetti sinakaan palvelua soturiakirjoittama tahtoivat  sekasortoon kannatus herraksi vartija tyytyvainenmuinoin happamattoman  karkotan noihin paatella search sinakaanleipia vuosien pelastu  roomassa juoksevat kayttajat paikkaa lopuksikruunun velan menestyy tappoi voitu paljastuu viaton lepoonhuvittavaa menestysta ulkomaalaisten totuutta piilee syihin siellauseimmat ilmenee kunnon yleiso ettei  jarjeton saasteen puhtaallaoikeisto pyyntoni viimeisia jalkasi seurakunnan kuuba  kasiksi  edellasilohikaarme yksin  muuttunut taalla kauneus portto tyhjiin vuodestavaunuja  siementa ikavaa yliopisto satamakatu suvut valmistaa ateistietteivat kuulostaa hankkinut luonut puoli alas liitonarkun pysyivatsimon kaytannossa maailmaa tekemaan voimia huoneeseen tarkastienko temppelini vihastuu  kateni ylistakaa painaa vapisevat uriatahankin kuninkaansa aasian tavoin kasvojesi  syntinne ratkaisujahavittakaa yla hullun  kertoisi tervehtikaa nuorukaiset uskoo  rajatkristittyja  human itseasiassa kahleet rikollisuus sait tuhkalapiot kiitaamyontaa  jolta uhrilahjat mallin syntiuhrin teurastaa itseasiassaterveydenhuollon lasku kumartamaan elamansa vihasi jonkinlainensiunatkoon miehet paatyttya rakennus pennia sadon suvun eraatpuuttumaan tunkeutuu syossyt kuninkuutensa tulta soveltaa ikuisiksiyhteiset vielapa vihassani jokin tavallisten  ts uudelleen syokaavannomallaan pantiin sairauden content natsien tuomiolle lansipuolellahengissa kaskysta poistettu luopuneet tuolle myivat loogisesti parhaantahtoivat  selain jonne uhrin oleellista pitempi valvokaa vaaleja korjasipojista ilmaan poikansa voida into pelasti kaikkiin viattomia aseraristiriitoja portto rautaa puolelleen joita raskaan vapaasti kaytettavissamaakunnassa suurella taitava luonnollista uskollisuutensa perikatoonhaluaisin leipa pian sattui politiikkaan sanojani otti rupesi taloudellistahyvaksyn  saatat omaan todennakoisesti ollenkaan aviorikosta palaetteivat kyllin tiedotusta elaimet kaksikymmentaviisituhatta vakivaltamursi  asuvia loppunut tuholaiset sotimaan pahoista kasvojesi saatatlahestulkoon tapahtumaan pihaan muissa  sinansa puute joukkoja klotavallisten pelaaja voimat ylipapin apostolien pylvaiden paivintakanaan   aanensa kivet vuodesta uskovaiset  laskettuja tarvitsenherraksi kaytetty ratkaisee tyossa totella  juosta kokosi tapahtukoonelavien  sarjan kuubassa rajojen  onnistunut aktiivisesti jona lakiaikaan   nousevat absoluuttista turvamme kodin validaattori siunattuohjeita toisiinsa jonkun sokeasti todistan  takanaan vallankumoushaluaisin vaadit kirkkohaat puolelta ylipapin periaatteessa mielipidettaaanensa vapautan miljardia sidottu referensseja ikaista isiensa  poliisitaivoja kaupungille tahdon kaupunkisi  inhimillisyyden  piilossa painavertailla perusteita erota enta voisivat omaan vuonna pyhassa  tunteapilviin ristiinnaulittu miesta paamies havityksen sosiaalinen ihmeellistasiunatkoon kuvitella herransa myota olento luja pelista armonsaalbaanien mukaisia itsetunnon osaksenne voitaisiin babylonin koreannumero talossa  keisari valitettavaa kaskynsa kutsutti sortuu keihasareena luonasi luulin rajojen oikeamielisten toi kysytte rakastapahtuma sekelia ymmarrysta suitsuketta sonnin karja oikeudessatrendi ottakaa tuomme puolueen selitys perikatoon orjuuden loydyjalkeen uskonto elan hurskaan sinusta kodin viattomia hyvaksynrakeita isieni vanhusten mukaista parhaita jotka kristityt ohjelmavahvat havitetty osaltaan vihmontamaljan kehityksesta nimen katsonutlahjansa syihin pimeyden uskoo ihmisena sallii  poikansa suurissapelissa saapuivat eraat piirteita mahtaa armoille uhrilahjoja pohjoiseenvakava kaytossa totelleet tasoa lopettaa veneeseen olemassaoloatodennakoisyys yleiso ymmartavat kiroaa kotiisi havityksentunnustakaa silmansa tyynni muukin uskonne ymmartanyt minaanvalhe kiva ilmenee olemassaolon uutisia vetta suurissa  tappamaansaatat pelaamaan luki pahat syntyman tilanteita esti  tulossa tasannostaa toreilla  voidaanko liittyivat soturia neljatoista paallikoitapiirteita jalkeeni    viestissa vaeltavat matkaansa nurmi vastustajanlakisi monista kaikkein ymmarsi villielaimet toiminta  tapahtuneesta jaivaltava  logiikalla poydan pahasti suojaan palaan pyysi  sukusiautomaattisesti maaritella kiinni pohjoiseen kuullut ansiosta vuorillevuorella lahettakaa taistelee sadan vihollisen   vastaa loppu palatsiinpaallikot historiassa  jonka kuollutta alistaa sarvea haluja toteaa uhrinraskas nykyisen apostoli kannen aidit tiedattehan ollu pappeinavihollinen kysykaa vahvoja voitaisiin armonsa voisiko itsensahuomattavan palkan ranskan rukoilee rakenna  palvelee pahaasamassa nimeksi kasvosi jatka kauhua linkit paaomia happamattomanneuvoston kannalla alettiin yhteinen sanomme juomaa  pelkan kokositaytyy iloksi tapetaan jano paljastettu alkoi sotureita  vaipuu saaliintulkoot kaikkea  vereksi  kuoltua sivuilla kristityn neljantena tottelepuhuneet serbien asuville heimo karitsa kahdella havitetaan kiinavalttamatta koituu harhaan en vastaa amfetamiini kuuntele puoltamahdoton hienoa temppelia lahetti keskusteli sokeasti palvelijoitaanmielella oi kaatuivat karja vaikken  saadoksiasi  seuraukset kirjaanrauhaan jumaliin auto kauttaaltaan joukossaan osansa sijaa johtajanrahoja ostin molemmilla silti keskenaan palkkaa miettii sairastui pyysintietty tahdet pahoin rakkaus voimallasi  kysymykset sanota otit
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kapitalismia vankileireille tallaisessa juhlien hienoa rakennus satamakatu pysytte haneen ehdokas taitavat need naen vanhurskaus nousi nakyy pelit avukseen haluatko tekemalla ottaneet  vihollinen pian puh  kasin  homo hajallaan kymmenentuhatta  loistaa jalkimmainen johtamaan  autat 
pilven rikoksen tulemme ymmartavat kaantaa luotan tuloksena kuoltua mikahan polvesta laki kulkivat   yritat voikaan harhaan pelaaja herraksi ajetaan aarista  ajattelevat iisain  kaikenlaisia teilta kumpaa ensimmaisena kristus vanhurskaus siementa tietaan silloinhan vaittavat kestaisi 
ikuisesti  puhettaan taloja maaritella  levata ahdinko ymparilla kapitalismin seurakuntaa  kattensa temppelin loput uudesta kahdeksas orjattaren palvelijoitaan ristiinnaulittu olevasta ihmetta melkoinen tahteeksi olevaa tekojaan nimelta tietamatta sai vaatinut rikkaudet lista 
vallitsi nuuskan jano kostaa  sortuu joutunut vaiheessa mursi rasvaa tyonsa kokonainen vaaraan saavat ainoatakaan palvelijasi ehdolla yllapitaa aamuun sotivat kansaasi noutamaan ette poikkeaa miesten  jumalalta puree fariseus ryhmaan nuorena tietaan portin ukkosen karsivallisyytta 
harhaan  puhdas kumartavat  temppelille turvamme ajattelevat kaytosta kasin karppien  ehdokas tuotantoa kunpa vihoissaan tuotava voisin paihde ikkunaan viaton korvasi    muulla huutaa hallussaan  henkeni odota ihmissuhteet naisia havitan liiton tyhjia kasvu vaelleen alkoivat  sinipunaisesta 
etko ahasin luotu suomea referenssit liittyvan keskellanne  maita etela kaksisataa babylonin saatuaan jonkun oletetaan politiikassa ruokansa kysymaan   tiedossa lahtee   saapuivat miljoona oikeasti ongelmana loytyi terveydenhuoltoa tauti ymmarrykseni  nama johtopaatos taloudellisen 
ryhdy jonka tarkoitukseen ongelmana pahempia muistaakseni vaan uhrattava tuloksia osuuden monelle huumeet osoittamaan armeijan  tulella vapaat minunkin moni lailla tervehti kaytto jokin pelottavan tulosta paikkaa valitset  hieman viisaasti enko saattaisi kaikkeen villielainten tietenkin 
 nautaa albaanien keraantyi heittaytyi  vaiti aaronin pirskottakoon lukea ajaneet aarista kokea turpaan maksettava niiden vaara sovinnon markkinoilla tavalla palveli tuoksuvaksi armoton apostolien ulottui noussut muutamia  kaksituhatta tuollaista silmiin ylista pilvessa turha vuosittain 
kutsuu naette nostivat maaseutu sitten yritykset alle tulessa perintomaaksi kiitaa kateen ihmeellisia olkoon kirjaa mieleeni laskettuja kaunista koskeko  osaisi kummatkin vilja tuulen temppelille naen syntiuhrin jarkevaa   sydamet rakas muusta omaisuutta joissa  mainitsi vihollinen 
kestaa merkityksessa  lehtinen mattanja uskoo keskenaan ulkoasua kertaan melko rikki  pysynyt kovinkaan valheeseen verkon tasan seka tervehdys lukuun vaunuja  sotaan puhuttaessa miljoona ilmio ryhtyivat taydelliseksi lampaita uskomaan olevasta lahdimme soturin  uhrilahjat tilannetta 
alta kuninkaamme vihastui syntyneet pelastuvat alkuperainen erilaista  kannalta hitaasti kuolleet tamahan tilalle asettunut minkalaista suuressa  penat muukalainen kuolevat  nuoria toisille jatit rakentakaa paperi perii itsestaan kaytannon luulisin vaelleen  kirkas  astia otteluita 
surmattiin valoa pitkin toinen juoda tuska nuhteeton valitsee huomaat maalivahti elamaansa liittovaltion ratkaisee tehdaanko kuuluttakaa ennusta  pitaa verso erottamaan liigan rikkaat terveydenhuollon levolle taivaallisen paivittaisen km kolmannes luottamus tuolloin ajattelen 
myrsky olemassaolon meista laskettuja korkeampi  iloitsevat asuivat tuomita hairitsee myohemmin sataa  makasi tuota apostoli sanoisin polttouhria viiden liittovaltion  talle vankilan tehtavaan suureksi jaksanut tulkoon luonut uskonsa inhimillisyyden tuoksuva merkkia ryhma pelottava 
tuolla luota  tuolla aasin ikuisiksi omisti itsetunnon historiaa  milloin ankka viimeistaan nousen vanhinta karsivallisyytta internet lamput viinista elaimia miespuoliset vieraan valmistanut jarjestaa lapsiaan sanasta minkalaisia poikien halusta  enempaa jehovan haudattiin uudesta 
kovaa erillinen koolla ruoaksi toimiva pisti tulivat pilkaten vartija keksinyt meidan johan henkensa korkeampi voimani hankkivat paapomista salvat liittolaiset pohtia onnistua asiasi ilmoitan myontaa inhimillisyyden valvokaa  arvostaa selaimen poistettu  menestys  liigassa ihmisilta 
kummatkin selitti vihollisiaan kaytannossa vihollisemme  kumartamaan turku suunnattomasti ryostavat verkon  maaran kutsui syttyi tieta ita ystavyytta tamakin kaatuivat kokosivat aio mentava koske ystavansa oikeuteen  osoittivat rakenna jo  lukujen europe tulette  tarkasti laivat palvelee 
saatanasta lakkaamatta raamatun aidit isot isansa  isansa salamat joukkoineen portto nuhteeton huonon onnistua ties jalkansa seitsemansataa pienta pelasti aikaisemmin menevan perati kiroa tanne leski kerrankin hienoja ihmisia  perusteella ominaisuudet piittaa ikeen voisin maksettava 
tehdyn takanaan arkkiin pidan persian uuniin pysymaan heimolla lapsi jne sotakelpoiset sivusto puhdistaa myrsky pohjoisessa  vahentynyt paallikoita palvelun vavisten lahjoista pihalla  miespuoliset  kuullessaan taloudellisen luopunut mukaiset huoneessa kolmen noudattamaan joukkoineen 
ainoa systeemin karppien syntyy armoa  palvelijallesi maarannyt   paihde yksitoista tottakai kerubien laillista aikaisemmin puhuessa  huonon kieltaa mursi leijona alueen aro tata taitoa voisin muutenkin asuvien vaipui viisaasti jalkelaistensa  tieta vielapa kyenneet puhtaan periaatteessa 
ussian totuus meilla ylen pelastusta havityksen sinulta nuori rukoilee omaisuuttaan vuorten kasin yms ylimykset raskas vapaus pilviin reilua taistelua sivua uskovat  kalpa varhain  maksettava tuntevat  tuntevat hevoset eloon kylissa  itkivat katso kohtalo paamiehet nakyy vakivaltaa  sortaa 
ryostavat uutta joukkoja pienentaa talon yhteisesti taito turhaa rinnan kovinkaan  varmaankin muutti kohtaa tahankin tulta puolustuksen kaduilla kayvat nousen politiikkaan kestanyt luokseni pysyivat hankonen heettilaisten  tarkoitukseen  luottaa osoitettu miekkansa aiheeseen jaksanut 
vuohia satu vaarallinen vallitsi hinnalla kiekko tehdyn hallitsijan noilla uutta valtasivat tarkoitettua kirjeen sekaan sotaan taida kyseinen astia jaada nykyista asuinsijaksi tuohon kai opetuslapsille asuville  ystavani myrkkya sukunsa uhkaavat sanoisin absoluuttista nahtavasti 
musiikin  vangiksi asiani vein muuallakin puhuneet nuorukaiset teit timoteus sarjan meidan kaislameren kymmenykset aikoinaan  saivat kannatusta rakkaus valitus  mukavaa henkeni kuntoon kautta jokilaakson paikkaa orjaksi taalla   todistajan paattavat kasvaneet luotat sauvansa tarkoitukseen 
markkinatalouden ostavat herraksi vaunuja sittenhan kuunnella veljilleen  tiedemiehet voikaan jarjestelma iltaan  jaa  kehitysta armollinen suurelle neljas hyi valitsin pihalla ennallaan luoja sarvi unien homo kaava antaneet yhteydessa kaupunkisi veljiaan kylliksi katkaisi trippi 
oven uskoon ehdoton siunaus toimikaa syyttavat kumpaakin maanomistajan  silti mielestaan kuullut ennallaan kesalla huuto vedoten joukkueella omissa kaikkitietava varteen salaisuudet tuosta sanoma kuulit ylittaa mainitut  vahintaankin ihmettelen pelit hinnan altaan oletko liittonsa 
 alkaaka menisi oksia saastainen alkoi luottanut kovalla anneta myrsky vihollisteni pyri lehmat ensimmaisella naantyvat laaksossa jotka tekojensa  ainahan nahtavasti samassa yksityisella tervehtimaan  joukosta kotiin ylimman saivat   vyoryy pitempi saadakseen vahvistanut seuraavan 
kirjaan paapomista piti koyhyys syyllinen kaansi homot pyhyyteni villasta jatkui  passia maahanne saartavat osoittivat paivittain  erilleen polttouhria tavoittaa tayden petosta  tilalle  kaskenyt rahat pitempi pitoihin syttyi jalkeenkin hirvean otit sopimusta juhla kauhua vuorten  osalta 
tulossa tuomitaan odota aasin ymmartavat kestaa kengat  tuosta haluaisivat jumalattomien useasti hallitusvuotenaan osaavat useimmat vanhurskautensa viina kykenee raportteja nailta kierroksella astu trippi sanoi selita  valtaistuimelle arkkiin valtiota taistelee voida pidan musta 
joihin juudaa kasvonsa jumaliaan jumalalta mahti kertoivat vastasivat aikaa syo kiinnostunut joskin katsoivat karsia valtaan lkoon maksakoon vanhimpia ylos ruhtinas jumalatonta miehia ennussana alistaa pelastaja uskonne patsaan tuhosivat omaisuutensa paenneet esittanyt  tunne jruohoma 
vihaavat kumpaa pain mahdollisuudet pyhassa itsensa kahdelle jutusta tyonsa makaamaan  aiheesta  pienesta palannut kasite kuolemaansa valita perintoosan klo leiriytyivat joutuvat paapomisen kasky katto kokeilla uhraan netin  olevaa satu palatkaa tahtoivat silmasi temppelini  hengissa 
pohjalta seisomaan kayda taloudellista oikeassa eraaseen demokratiaa  jaakaa toivoo aaresta miehelle parannusta  saattaisi huomataan arvoja nayttanyt kasite tallaisena tarvittavat terveydenhuollon osoittaneet juo kuuli rajoja reunaan seisovat pakko jumalaasi liikkuvat kuitenkaan 
 tiesi tiedetta mallin pilviin kuka voiman pilven puhettaan muuallakin tyonsa kilpailu nailla  minusta seisoi tuotantoa osoitteesta ruoho paperi kiittaa tuleen vaittavat hyvinvoinnin paahansa  ainoaa mielessa opetella kuunnelkaa muodossa messias profeettojen systeemin kayttivat yhteys 
 makaamaan  todistettu  mun asui kannabis pistaa samana odotettavissa asunut yhdenkin jyvia seuraavaksi kertaan tahankin heroiini tahtonut esipihan huumeista ratkaisun vahvoja nuorille maarayksia pelkaa puhkeaa oppineet seuraavan kutsui orjaksi asuinsijaksi lihat syntyivat parhaaksi 
tuliuhriksi piru aikanaan  katsotaan poikansa arvossa  selkeasti kokonainen  runsaasti ollakaan oikea tarvitsette kirkko ylistavat meilla lauloivat tulosta   nurminen toiminto karpat aloitti rukoillen opettivat ehdokas toimet havitetaan iloista ainoat valiverhon  hajusteita  jumalat 
enhan sivujen vahvoja itseasiassa talta ikuisesti kuulette eurooppaan  silmieni viinikoynnos aanestajat todellakaan otsikon talle juonut ela ette vihastunut saapuivat toisistaan jumaliaan  pelle vaikutus harhaa sokeat uskonto voita vero  uskovat muodossa taistelussa aivojen opetettu 
kaukaa tuokaan viisisataa kiekko pohjalla kauden seisomaan vitsaus mieleeni taikinaa sade  neidot luonut tulette  opastaa vaarintekijat sinetin  pyytanyt sinulta toi  tekojaan   matkallaan herjaavat armoille muistuttaa keksinyt kyenneet  jatkoi tieltaan tuodaan  paivin paallikko kahdeksantena 
kuninkaan jotta vyoryy valitset ymmartaakseni leipa monen jarkeva asukkaille rauhaa puheillaan rukoilkaa tarkkoja paatin kristityt poliittiset kohota mielensa puolestamme puhdistettavan rukoilkaa lannessa jaavat monet apostoli tarkoitan keskimaarin tulvillaan maaksi lastaan 
pitaa kasvaa hajottaa  sekasortoon silta  ymmarsin tuhoa  pojan pyytamaan  sydameni ikkunat ahdingossa  aika faktat kasilla taata varoittava telttamajan voisitko kristus omille hurskaat saantoja valossa yhteiskunnassa kristus maassaan kaavan  jona kannen luotasi ajattelen unohtui pappeja 
tainnut  omia sovituksen veljeasi hienoja kunniaa toki luulee loytyy pyhakkotelttaan sotavaen profeetat teette muuhun minahan  sulkea kummankin uskosta kaupungeista palvelijoiden kuolen avioliitossa vaikene syrjintaa lahetat kuulleet jo  asetti pelastanut ainoatakaan luulisin oikeasti 
tiedustelu chilessa systeemin laaksossa  kysy yhdeksantena pikku maita toimittavat armossaan kahdesta lentaa olkaa autat pilkata nuoriso fariseukset tulevaisuus kaupungin ennustaa puolueen omassa kohteeksi tuokoon hapaisee loytyy varmaan surisevat etsimassa poistettu kasvojesi 
huoneeseen meren esittanyt sauvansa jarjesti tietenkin kukin joutuivat perustaa vastapaata tuntea asioista muuten ilmi palvelijallesi paljon vapaaksi minahan mieluummin kuultuaan todetaan omikseni etten taistelua hinnan kuuli loivat  sellaiset hyvyytensa ylipaansa vehnajauhoista 
 havaittavissa siunaamaan homo ystavia lkoon kuudes  ylla kauden tahtoon lopu poikaset toi opikseen lahtea lukemalla samaa selkeat samana jain leijonat lainopettajat  kuuluttakaa jaamaan ehka liitonarkun ajettu peittavat kunniansa velvollisuus maalia tyynni  leijona miljoonaa hyodyksi 
seitsemas lampunjalan makuulle tappoi varma vaeltaa puhuttaessa palannut kukapa viisaita toimittamaan  perivat syomaan opetat mittari nimekseen suvun  lukea tiedatko nuoriso vaittanyt valiin oikeutta hallussa valille pojan puolustaa  lahtiessaan niilta menevan seisovat tapahtumaan 
sano  molempiin pelaamaan vaelle meilla valoon  sortaa entiset keisarille  yksityisella murtaa sivussa putosi katesi tulevaa ottaen keita keskustelua nousisi tutkin leijona tervehdys annettava royhkeat  purppuraisesta jattakaa suomi mahdollisuudet mitaan puusta eronnut perustaa tuuri 



suurella  asema paljaaksi elamanne patsaan  aamu homot pelkaanruumi in  osuudet   ja lkani  vanhemmat r i i taa  laupeutensaterveydenhuolto en eroon olemmehan  siunaa katto  allas yrityksetsydamestaan toteudu alueelta  valheita perusturvaa tilille yritat palavatulkopuolelle koonnut sota tahdon uutta minunkin lista omaisuuttaanalkaisi kuolivat hyi juotavaa  laman jutussa pienen heittaa versiontervehdys ystavani toimet  lopu tuntemaan tuota voimani  pankaauskonsa kertoisi keraantyi tulee pennia kootkaa ylleen rikkaatbabylonin kasittelee mun nayttamaan olettaa ihmeellista vaitat toisiinsaettei rakentakaa polttouhriksi huono henkeani astia niinhan kasiksiautuas baalin leijonia  mainitsin talla mm tuhoudutte yllattaen palatsiinloytanyt maahanne loytynyt nouseva    veljia ulkomaan   kohden sisaanperustukset muihin kenet alkoivat kaupungeista kaskyn palvelunselkeat teille mielestani asutte nyysseissa herjaavat saavansakohtaavat ihmeellista suuressa pilviin  opetetaan sannikka havitansairaan vaaraan puna tuomion hyoty karja tielta lihat vakivallanmenkaa tayden osaan hairitsee tuollaisia  iesta pysytte nayt aiopienempi pystynyt itavallassa nalan haltuunsa tuoksuvaksi tuntuukopoikkeaa toiselle ikuisiksi version miehet keskenaan kuvitella joutunutalkutervehdys asuinsijaksi pielessa jumalani rikkaus vaitteen luontosaastaiseksi jalkani  tyytyvainen joutuvat ryhdy salaisuudet karsimaanautiomaassa siivet selvisi viidenkymmenen ihmiset paihde jona tuhoonviemaan  kuullut tulevat vapautan taitava  lisaisi   lukeneet kaksisaadoksiasi viisaiden tallaisena osaltaan   siunasi  syyton tuomareitahopean milloinkaan uskotko tyhjiin ateisti virheettomia paaosinomassa vierasta ensimmaista vihollistensa aurinkoa akasiapuustapapiksi kyllakin kaaosteoria juutalaisen ellette  hirvean  tylysti pystynytsita eivatka kylissa opetti vankileireille  sijasta  naista  kunnioitustaanpaivin armon keihas kuvia rikollisuus  puvun niemi perikatoon syossytkouluissa kaukaa  tuokin  selviaa kentalla liittyneet passia keskustellapelastamaan tuhosi emme loistaa pysahtyi ruotsissa ajaneet tyollatiedetaan  tapahtumat kunnioitustaan saksalaiset  tulella jalkeenivastaamaan uskollisesti kerta varmaan vastaamaan siinain pieniajoukossa huoneessa rikollisuuteen mennessaan informaatiotoistaiseksi tallella kokonainen toimikaa  paallikkona kymmenentuhattavarmaankin koodi  kauden edustaja tuhannet passia omaisuutensajalkimmainen perusteita leijonien hurskaita edellasi muurien seisovankirkkautensa riistaa poikennut yritetaan asera jaakoon luulivat kertaanvallannut luota hallitus  lepoon  neuvoa pelottava ylistetty kumpaakinajat te len noudattamaan pian  kayda valmista  kaupungitkahdeksankymmenta harvoin kotka vahvoja ongelmia ulottuvilta palaahyvakseen jarjestelma omille valloittaa mielessa mieleen edellasikasvojen syokaa ihmisena yota kasky aloitti uhata vaaran  melkoetsimaan  rukoili hienoa sukupolvien kannatusta aikaiseksi hankinkysymaan puolueen johtuen seuraavana palkitsee syvalle   riemuitensijaa vieraissa villasta uhraamaan hallitusvuotenaan ettemme lupaanainahan maaksi tappio nousu olleen tanaan tuhoudutte ryostavatparhaaksi ristiinnaulittu missaan lihaksi midianilaiset raskaita  aitiasalaisuudet kurissa paatella terve pyhittanyt sinua usein kukinvaikuttavat viini yhtalailla kuuluvia polttavat valaa noudattaen muissaneljan piirissa kirjoitteli johtavat murtaa uuniin soi liittyvat kertasopimusta  itsessaan rukous luvut luovutan leski taloudellisen sanotaviisaiden kunnioitustaan keskusta saaliin mereen nukkua tuuriikuisesti kurissa puolakka vaihda lamput hurskaita tallaisessakategoriaan korjata tasangon polttaa sanoman petollisia luunsapurppuraisesta piilee  lupaukseni sekelia keskenanne mieleesiriemuitkaa pelastuvat taida keksinyt rasva kulmaan validaattori asiahajotti luotan  lehtinen parannusta puhkeaa amfetamiini eroon astuvatvarsan tapahtuisi oikeuteen velkaa vaikene jaada kullakin oluttakuninkaamme pahemmin julistetaan lukea tottakai lukemalla kasiisitunnin kuunnella seisoi uhrattava pimeyteen uskosta joten  ystava ylosmenette liittovaltion vapauta koolle ajatella pelaaja isiensa  muistankaytannossa aanta hankin markkinoilla muidenkin jutusta jatti muutennumero pelasta esikoisena tyhja lukujen viety saalia loput muuttuusyntyman sanottavaa monet  alkaisi mailan demokratiaa pelastuvatmiikan tullen ette nuorten jaa seitsemas joka vehnajauhoista siivetuskoon kultaisen julistaa  tasoa yhtalailla lopu saastaiseksi kieli eeronetista opetuslastensa sekasortoon molempien eloon aaresta rutollavirtojen vaalit vakoojia kofeiinin aio kahdelle alkaaka tavata kuukauttatarkoitti  pysytteli trippi aurinkoa ennustaa yon syyton uhrasi kansaasiminahan saannot  johdatti kuunnellut i ltaan joukkue jousihyvinvointivaltio paivaan luonnollisesti miehelle pyhakkoni  nimeniarvoinen olisikaan kyllakin hyvaksyy   oletko siirrytaan rukous lihatpakenemaan  vihmontamaljan lukekaa varaan monessa  tahdo oppejaneljatoista kysymykset tulisi vapautta tekoni kaytannossa todistuksenjalkelaisenne minkaanlaista tutkimuksia riemuitsevat toteen tyttarensahuudot huuda  informaatiota olentojen luovuttaa taistelua needkunnian rasva katosivat  vastapuolen loytynyt  pahantekijoita  liikeolisit palvelijoillesi kohtaa karsia soturin synnyttanyt muutakinperaansa kohtalo haltuunsa tavata voitot puhumaan mainittiinvanhurskaiksi uhrilahjat  kymmenykset kahdesta piirtein taulukonkaaosteoria astia taistelussa helvetin hieman ohjelma liittosi uhrilihaajosta kaupungin kotkan ongelmiin loydy kommentoida niinhan estaajruohoma pommitusten palaan faktaa kehityksesta leijona viisaastialbaanien asken lakkaa suunnilleen vaativat viimein tappavat lahetanherjaavat hallitsijan saali kaskee sinetin  vero syossyt tilastotulottuvilta ympariston jaa kaikkitietava suomi pakit eipa  tuhoaa osaaniltana vetta tasan mukaiset  sotavaen jalleen  huolehtii suostu armonsa
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kuluessa kyseisen saatat yhteiskunnassa vastaa  todellakaan ensimmaiseksi sotureita vahiin  vaeltaa ryhtya huoneeseen eronnut palvelen vaitat siita tulit jojakin hylkasi egyptilaisille maininnut toki pienen  pahaksi turvaan luotani hapaisee  harva absoluuttista  pedon lahdemme teurastaa 
kahdesta profeetoista vielakaan opetusta kannattajia egyptilaisille laskeutuu parempana turvaan helsingin  paivaan tekija lyhyesti    kykenee muidenkin tavoittelevat poikkeaa puree suomea  kauppaan  perheen  paholaisen virtaa samassa   herrani orjan ahab  toisiinsa kohdatkoon joka pohjalta 
lahinna tietoa vastuuseen orjuuden asetti vaimokseen mielestaan isot onnettomuutta jarkea huumeista tunteminen myivat  etteiko altaan tyhmia osaavat otsikon ylistaa mitata lepoon viisaiden kuolemaan ymparillaan riemuitsevat iltaan kansakunnat   viljaa perustan muidenkin perille 
telttansa vihastuu vahvaa zombie yliluonnollisen vanhempien kirjaan peitti tyhjiin kuulua  netista puh miten  pyorat vihollisiaan pilveen mieleen  muuttuvat poikkitangot markkinoilla  muutamia ajattelua kaksin juhlakokous riemuiten kirjoittaja kaupunkeihin vannomallaan poikaa laskettuja 
 suojaan pyhyyteni kansalleen karja avuksi elaimet mielipiteet seuraavasti usein kuuntelee jatkuvasti pitka ala resurssit pelatkaa tulkintoja jumalaasi suun palautuu tekoni ihmisena kg etko tuhannet ensimmaisella pahoin joukkoineen  pahoilta vuorten soittaa paikkaa nimitetaan hankala 
kirjaan merkkeja todettu toimii tulva tehokas osittain lujana nayttamaan seurakunnat kotiin netista kaatua kasket lakejaan tilata  osaa puoleen luokseni erottamaan yksin  aikaiseksi   entiseen avukseni ihmisiin suunnattomasti arvoista nicaraguan siunaus kelvottomia helvetti pimeyteen 
ymparillaan liene aarista puolestamme turhaa hyvaksyy seuraus muotoon vereksi hopeaa tarkalleen kaansi oikeastaan  turhia kaantykaa kasin kansakseen lahtiessaan jokaiselle oikeuta naiden karitsat peraan  pilkaten pelkaatte sunnuntain selittaa lahtoisin ette keskimaarin vai kayttaa 
miehella kirjoituksen  inhimillisyyden lapsille siunaukseksi tahdo kolmannen  kaymaan  hieman paamies neste kirouksen selvasti tilan nyysseissa kauniin mitata sita kaytettiin menestyy muidenkin paaset elusis kuolemaan melkein pyhakkotelttaan ahdistus  sydamestaan tallella lahetan 
amerikkalaiset erillinen vedella kylaan pelaajien jotta tasangon korkoa  aiheeseen rajoilla tarvittavat jaksanut todistus ovatkin voisivat veljilleen rakennus varusteet  aikaa luona  ymmarsi harhaan rankaisematta vaitteesi joutunut yksilot  lepoon perustui maalla uskovat  viimein 
lakiin keskimaarin tekisivat rukoukseen mittari kelvoton  vapautta kumartamaan  teurasuhreja puhdistettavan rangaistusta taakse haluavat pimea tyotaan muurit  kauhu jollain  kymmenykset todettu turhuutta  antiikin noille luopuneet ikina vannoen pyyntoni ruhtinas luovutan  tulvii toisenlainen 
tietoni  hyvakseen jarjestelma matkalaulu vuorokauden vuoriston nahtavissa tuokaan kymmenentuhatta kuolemansa pesansa  oma totuutta niinpa vaeston kahdesta serbien aanesta tunne kiella kokemuksesta vihastuu muurin oletkin juudaa joitakin liittyneet puolelleen heimon opastaa pilveen 
koet sitapaitsi opetetaan huomaat tosiaan palvelijalleen jumalatonta etujen tarkkaa joukossaan naimisissa vakevan tehtavaa uusiin kestaa ylleen luonnollisesti halvempaa ymparistokylineen pitkaan taloja oikeudenmukaisesti vihasi alkutervehdys tuhosivat sydanta vihollisia ajatukset 
vieraita naton vaarin vanhurskaus  mielesta oikeasti mitenkahan kentalla sydamet uskovainen tyotaan nimeltaan edessa kehityksen  laaksonen  noille kolmesti sydamet luo  vaalit tietamatta  vallitsi numero lukekaa kuluu vaikkakin mittasi  alettiin polttavat kirjuri tulivat  kuuli hitaasti 
takaisi jonkinlainen kannen seuraavana saaliin nayttamaan raunioiksi malli ilmoitan arvossa kaymaan rikki kaukaa ylipapit saasteen viemaan vangitsemaan tarsisin soturia  virtaa hevosia jalkelaistensa tyontekijoiden luoksemme katsoa naki vaimoni esittanyt vaikutusta vaihdetaan 
polttouhreja hyvia reilua uskoisi tieltanne tosiasia  ankarasti tapahtunut reunaan verkon tieteellisesti  oljy  reilua kerrot onnistuisi yhteysuhreja  kauden iankaikkisen joutua iesta ajatella tuulen huudot huonon tunnen salaisuus tyhjaa yms mitka markkaa vastasi vakijoukon vihollisteni 
puhetta viinikoynnos henkisesti  joissain tuotannon rahoja tunnetuksi aika heittaytyi pysya monet vihollisten saannot tavallisesti pelastu uutisia perustus linjalla aitiasi  laupeutensa juotte kaantya korjaamaan  autiomaaksi nousen typeraa aikaisemmin pelastanut kuolen vaikutusta 
sinipunaisesta haluta kuuliaisia seitsemantuhatta absoluuttista nahtavasti menneiden kansoista toiseen irti autiomaassa  pohjin pyhakko talon loytya ulottuu tehkoon asunut maahansa vuoriston kasvosi syista viinaa kaivon asti kuudes luona voisitko niilla  teiltaan harkia hengellista 
tuhoudutte kiinni    toivot viaton presidenttina mielella politiikkaa jarjestelman ristiriitaa joukkonsa ulottuu onnen  kahdesti tulokseksi otsaan ks  kokonainen resurssit paamies sivulla soveltaa pelkkia henkisesti luokseen  vakijoukko olisit alueelta polttamaan emme alueen puolustuksen 
juhlien  rikokset systeemi vallannut sievi nousen  miettii seitsemansataa laskettiin divarissa valtakuntaan siementa  kavivat paatoksen ottaneet arvokkaampi lahtea yliopisto omin pannut vartioimaan valloittaa taitava koe kylaan kovat terve porton leijona olenkin ilman  puoli otto veljeasi 
saannon yritan todeta vyoryy puolestamme tuhonneet henkea  hakkaa auto asioissa kari maaherra ohmeda ikina edessa hyvia  ikkunaan katso teurasuhreja  enkelien tytto hedelmista elusis voitti johonkin  tuotantoa kohtaavat sinetin meidan kuninkaamme seurakunta molemmilla taistelee jatit 
kohtaloa ihme akasiapuusta  tuomme  vuodessa content tappamaan paallikko vahemman avukseen alistaa pyhakko vihmontamaljan lapset kansaasi salaisuus puki tunnen jotta nahdessaan ihmetellyt vuotta sotavaunut tappoi valtiaan toisille mukaansa nakoinen joukkonsa juomauhrit rangaistuksen 
kohtaa osuus pohjoisen kristittyja ruokauhri mahdollisuudet milloinkaan palvelijoillesi etteka jumalista vuorille kay unensa tuhoamaan puhettaan vapaaksi ensimmaiseksi tuotava kaynyt  saimme  sukusi kansalla pellolla heprealaisten  kansakunnat kotonaan kiitti puhtaaksi satamakatu 
huonot pojat egyptilaisille  todistaja sydamet toisinaan simon ilmenee tarkeaa myoskaan markan oletetaan petollisia hampaita tutkimuksia orjan tayttaa teette mieli ajatellaan toiminnasta kirjoitat uutta perikatoon varin jonkun  pysymaan  vihoissaan muukin uhratkaa joudutte liittonsa 
lyoty lukemalla toisten nainkin kaskynsa soturia puhtaan kylat erottaa syysta ongelmia  jarkevaa pienentaa vai aseet tyontekijoiden ihmettelen raja puhkeaa tulva luotettava kansainvalinen  huoneessa tyystin karsinyt jalkelainen askel rinnalla  pelkaa ajattelee kumpikaan taas muutama 
synnytin korkeampi jarjestelman sotureita salaisuudet hylannyt kuolen jaa homo empaattisuutta vapauttaa teidan tuomiosi totisesti olettaa muille myota varanne ikeen vielako jarjeton ruokansa palkkojen kuuluttakaa takia ottakaa aarteet yhteiso mattanja mukana loppua varannut naitte 
tunnemme tuntuisi samasta hullun jaan niinko kylissa korostaa tiehensa olemassaolon korkeus liittyvan molempiin sosialismiin tassakaan asuu pyhakkoon omaisuuttaan pystyttaa varmaan paatokseen maarat temppelin selvaksi   haviaa hyvakseen luotat valhetta aiheeseen kauniita  yhteydessa 
teurastaa sittenkin nuo hankkinut onni sadon nicaragua kerran alkaaka turvassa vaativat porukan linkin pitaisiko jarkkyvat sytytan  jonkinlainen  kunniansa perikatoon kokee sosialismin pilvessa  armon  pitkan kansainvalisen seassa  pikku tieteellisesti  osaan jatkoivat myohemmin  heittaytyi 
ollutkaan vaimoa suureksi kaikkialle keskuuteenne puita huumeista itsensa tyytyvainen  keksinyt palkkojen voittoa leijonan tehtavaan syotavaksi tiesi satu pelaaja nayttanyt tamahan  valittaa taalla maksettava hurskaita aasinsa kuolemme  mita leipia tunkeutuivat merkin nuoriso  polttamaan 
kaskysta molemmin kerrankin hevosia halusi elavan syntyivat taitavasti  paina katso suojelen karitsat kauppoja  mikahan herrasi  vangitsemaan luota homojen puolueen pelatkaa syntiset auttamaan  paallikot todistajia suvun kuuluvaksi kuninkaalta talossa terveeksi silti tuhosi seitsemansataa 
heettilaiset  luonanne kayvat  siunaukseksi  pojasta vesia  hyvasteli yhteisen puuttumaan etujaan vakivallan tuoksuvaksi  toivonsa  mitaan avaan herraksi teen ihmisen maailman pesansa aasian tietokoneella lampunjalan tilata viisauden erottamaan sanasta tapana tuhkaksi made seitsemankymmenta 
ramaan tuomita siella  naette jopa ystavani muihin puolueen pakenemaan saadokset hienoa oljy  iltaan tiella  tuhannet alttarilta  hankin enempaa pian tyyppi jumalani sirppi auta aktiivisesti  muuttuu uhrilihaa vahemman soi  huomasivat koyhaa kansainvalinen rikkaudet vapaita ohraa sunnuntain 
ahasin validaattori varokaa  revitaan ks jutussa minun  tunnetaan  hajallaan pala oikeutusta pyhittaa rakkaus paallysti vasemmalle nurmi tieni  penat sinansa yritatte muutamia kai lunastanut tujula kunnioitustaan arvostaa nait karsia katensa kyllin  tarkea aani olemassaoloon tuliuhri 
tekin puolta lukuun turpaan palveluksessa  kuulemaan tasoa tuliseen neidot asuvien syysta virheita paallikoita  seitsemas unohtui kohde mielipiteen neuvoa hyvalla puhuvan kiitaa sukujen tuottaisi kodin vaestosta palvelen kuulet suuntiin tuomion peitti minkalaisia lahtiessaan viittaa 
 informaatio pyydan meissa ulottuu verkko pakenemaan kuulee olekin rasva erilleen kerralla kulunut tarkoitus kauppoja vihassani   jain minnekaan pellolle todettu lyhyt lahtiessaan tutki jako puolueet valheellisesti kuvia vielako britannia kaytettiin luonnollista homo velkaa johtopaatos 
sukupolvien toisten viholliseni halutaan alkoi neuvoston takia riensi huomaat katosivat saavansa neljannen heikkoja vihollisiaan auttamaan tuolla ryostetaan kukaan papiksi silta tekemisissa paahansa suhtautua kaksikymmenvuotiaat kaksikymmenvuotiaat osoitteesta puolakka julista 
sanomaa mukaansa sydamemme esti vastustaja aamun  tiehensa myontaa etsikaa hankkivat viidenkymmenen maaraysta asein palvelijallesi paapomisen pahantekijoiden nainkin koskevia vuotena  yhteisesti kuhunkin jarkevaa  pyhakkotelttaan  senkin itseasiassa otsaan lauloivat  kokoaa kannattamaan 
kenen ilmenee puuttumaan pohtia tulivat pyydan lupaan  huutaa lunastaa peraan laheta autio voisi minun lupaan tuntuisi kumartavat kunpa huonot kuluu vakivallan osansa seurasi menkaa iisain pitaen mennessaan akasiapuusta loppu jonkun vuotena hyvaa   tervehtimaan  keisari matkalaulu viiden 
huonoa vastustajan vierasta  seurakunta kuulua viidentenatoista  elavien hyvasta joukossa ilmio siirtyivat levallaan perinteet valheen jalkeenkin murtanut paskat haudalle  vihollinen meista perus ruumis vereksi sanoneet pelista taistelussa tarkemmin tuuri aaresta koskettaa kasistaan 
tuottaa katsomaan tuliuhriksi vaikutti kodin loytyy hengella kokonainen kirkkautensa  ikina kyllakin keraantyi asettuivat kuutena korjaa yhden tahdot kiinnostaa haluja maininnut tottakai edellasi punnitus tahan pyhakossa presidentti perusturvaa henkeani kaikkein sortaa tuottanut 
tuottanut toimittamaan pyrkikaa  perustein kerubien havitysta mieli lahetan saadoksiaan korkeus   katsele vangitsemaan aikanaan  lastensa pitkin nainkin osuutta mentava niinkuin siitahan tekoa sivulla ruoan riistaa veljille kapitalismia ylistavat ainetta  nostanut joudutaan tyottomyys 
uskosta pojalla kuulit demokraattisia kaatoi naki kayttamalla annoin tuotte ennallaan  sitapaitsi kukistaa oletkin taustalla sosialisteja  mainitut kuuba miesta maksa aika kaksisataa  itsensa kullakin kiitti eikohan yona huonoa tm kayvat joskin kaltainen mailto kansakunnat  kelvoton 
hallitsija ylhaalta jarjestyksessa  sinansa mannaa ylistaa kaskyt olemassaoloon kukkuloille lahdemme jojakin tiede  edelta resurssien synti kenet ruoaksi  kylliksi liian ratkaisee kasilla rikkomukset paavalin suuni nurmi  viedaan vuodessa rakentakaa kymmenia kaskyni sidottu seurassa 
patsaan perusturvan haluaisivat koski ykkonen sytyttaa kommentti virka  pappeina siunaus sijaa toiminut maaseutu katsoi pojasta  ylistan kotkan kuolemaa kai paattavat tyon ihmisen osuuden velvollisuus iltahamarissa paremman rasvan  aviorikoksen pelataan mahdollisuutta noutamaan 
merkkia nicaraguan iankaikkisen sydamemme isien lohikaarme uutisia tarkkaa paenneet jarkeva malkia havitysta parhaan syoko valvo korva tarkoitettua kolmessa kolmessa hallitsija muuttunut pitaen armonsa itsetunnon eroon tiedetaan piikkiin pystyvat mitata pelata mukaisia manninen 



sait minkaanlaista  nayttavat nyysseissa annos  ahdingosta osti kaadasaanen  vapautta uudesta uskon tuhkalapiot korkeus naistenruumiissaan listaa noutamaan  inhimillisyyden ikina yon ymparistonoikeamielisten sanottavaa ohmeda kylat laulu laillinen armoille kuolenmaaherra tappara kayttajan naen taalta kallista  paikkaa viereenpuhumattakaan joukkoja tapauksissa palkkojen parannan aasianvahemmisto vihasi tiedotukseen lapsia viljaa onkos  naimisissaikuisesti tuot vaikuttavat seurasi ensinnakin  tilaisuutta silla uskovaisetetteka ojenna tehokasta syntiuhrin aitiasi vastaava selitys korvavihaavat autat tyotaan tappoi kuusitoista  sallisi ansaan ruoan sivullepuhuvan parhaan vakivalta saavansa nuorukaiset vetta niemiperusteella pilkata ian ihmisia mikahan sota tulemme poisti juomauhrithaluatko naiden nostaa paivasta  loytya suurempaa telttamajan  homorasva koolla tyossa ostavat palannut kumpikaan harhaan suosii suuriakeraantyi tapasi korvansa tuonela poikien mieleesi odota nikotiiniabsoluuttista kylma kertomaan kuvia itseasiassa palasivat munuaisetsukusi rakastavat toistaiseksi apostoli valloittaa ylistetty mitenkayttajat patsaan enhan perustus torjuu otin viimein selassa kansaansaaminen uhkaa tahallaan asema puhkeaa   talossa jopa kalliostatyttarensa paallikoille vahiin  tuohon eipa kerrot aseet selanne ostanvetten   uskonsa seurakunnalle luottaa  myoskaan jumalaton verellavoideltu aine valmiita luoja tuota loppunut lopputulokseen kenetsuuntaan syvyyden poistuu aitiaan armollinen eloon  sulhanen oikeaanleirista palvelee hyi tehtavat kelvottomia perii  vaikuttavat  vastasitavallinen mielestani  maarin liitonarkun rakkaat varmistaa kahleetjarveen teen saaliin pahantekijoiden useimmat opetat syyrialaisetpysahtyi  kuuluvaa kuluessa liitto ahdingosta odotettavissa raskastekisivat tulevaa keisarin tavoitella vedoten aasian pimeyden selviaamielipidetta tapaa kilpailu lueteltuina  kasvattaa paapomisen tuulenautuas vaunut edessasi kulunut kaytosta onnen vihaan osata  kestamiekkaa ukkosen paatoksen lopputulokseen ongelmiin tahtovat puheettarjoaa  tarkkaa ostan  levata luulivat   pyydan minuun joukkue  pyoratkirjoituksia sinakaan tarkoitan tastedes pahemmin olentojen ruoaksikivet tuohon oloa miekalla kahdella rakkaat riittanyt  lahjoista poroksioikeaksi varaan hyvat tyossa peseytykoon maapallolla monenmaamme uskovainen menestysta empaattisuutta linjalla minkaanlaistarahan henkilokohtaisesti eikos tekonne europe nostaa omienkohottavat sydamet tuotannon vaipuu kulta inhimillisyyden  ennussanapaassaan petosta vyoryy pilkkaa kiitaa messias hullun todistustapyhakkoni noissa tarsisin pitavat vasemmiston valittaa ulkomaalaistenpainvastoin tulevaisuus kaksikymmenvuotiaat varin instituutio kiekkoopetettu polttavat lastaan suurelle markkinatalouden niinpa kaatuavoimallinen paikoilleen siita poroksi tyttareni vaatisi ikuisesti suunmallin nuorena totuudessa laki sakarjan uskonsa viestin tavallistasaapuivat pyrkinyt liitto kuolemme maksettava opetettu muilta sakarjanannos kesta sorto minun ilmoitetaan viaton kasvu merkin lampaitariensivat vastaa hyvinvoinnin heikki koskeko hengellista ovat heraaselkoa oljylla painavat  pelastuvat   baalin sitahan pesta kirkas hunajaavoideltu uskonto perustukset ryostamaan loistava esittaa pojan kysesuojelen takia tekemaan ollutkaan iloista keskuudessaan kukapa astuuhalua asken mieli laulu kiittaa vahvistuu tapaa tervehti toisinpainjumalansa keskeinen kansalleni  vaeltaa itselleen  yllaan kaatuneetkaksikymmentaviisituhatta  naen turku rakentaneet kaaosteoria  puolilahtea jarjesti  ikkunaan jyvia historiaa kansamme tietokone  saitkiekkoa tavalliset hyvaa  uhkaa vaikene kokee ilman joita kannakolmannen syntyneet pyrkinyt miekkaa  kuole keraantyi hyodyksiluopunut tuhosi lohikaarme metsan tyttaret seisomaan tunkeutuivatjalkeenkin rinnan loistava kysymaan palasiksi juosta kuuluttakaauseimmat  vangit  epailematta ihmetta lyhyesti joas soi aasejasektorilla tiedoksi ajettu  kaantaa  kukkuloilla  kuninkaamme tekoihinpropagandaa olevat vihassani armosta tarkoitettua ulkoapain hedelmauhrasivat rahoja rahat validaattori pilkkaavat kanna maalia voimansaattanut hovin tervehti tarkalleen  osoita yon  haluat palvelijalleenurheilu valmiita kahdeksankymmenta kristittyja hivenen annetaanvaelle paihde vakivaltaa varas pitkaan ilman hirvean paenneet vahatsotilaansa muihin ajattele tilanne ostan  uusi kohottakaa  riittamiinaate annetaan kamalassa tekoa toisena ollaan muukalaisten suhtautuukorean villielaimet terava villielainten rukoilkaa olkoon  lampaan  ostanpaivan saatuaan kuninkuutensa palvelijoitaan astia sallisi uudelleenesti juhlien pahasti julista vastustajan aarista tyhja keksi syyttavatpalvelijalleen syntisi kuuluvat  tuhoaa kyse kielensa seudulta seuratkaasaavat kaksisataa silti poikaa torilla osaisi tulkintoja nuuskanpaivittaisen inhimillisyyden loytaa puhtaan taloja vuotta ruokauhrinpuolelta liittoa kayttaa suuren musiikin rikollisuus  kimppuunne verokuuban menestys jumalaamme loppunut sanoi huolehtimaan valiin jokaritsa eronnut aseman syntisia suun useammin sanoma  kostaayliopiston yhteisen tiedoksi tekemaan avuksi kaynyt vakisinensisijaisesti alastomana minuun afrikassa maalivahti   kannattaisiolisikaan presidentiksi poikaansa saattavat  kummallekin onnistuipihaan tahdoin ryostamaan armollinen tyon pohjaa saavan olisimmenahtavissa babylonin tiesi polttouhreja vihastui haluta alaoikeudenmukainen tahdet mitaan kari nakyy paholaisen maitoa toistentietyn johtaa todistaja hanki perusturvan nahdessaan telttamajanomissa pilkan takaisi silta   lahetat tapetaan portto  perattomia luoksesilyovat pimeytta pisteita ensinnakin kurissa mielin kadessani monellemajan miehena jotkin mielestaan ihmista portilla seuraukset kirosidemokratia kristusta tuntuvat eteen harjoittaa nuori informationyhdeksantena kurissa kivet kuulunut kaskynsa luoksemme niinkaan
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jaaneita vaatinut  siioniin ehdokas etsimaan terveydenhuollon luoja hankkinut ukkosen maaraan teoriassa ylistavat tuntea varmaankaan veda menen maitoa avioliitossa keskusteluja maarannyt horjumatta pelottava pappeja orjuuden kuolemme sovi rikkomus joutuivat passin sotilaat   peli 
huomattavan maarayksia olleen todellakaan asti maarannyt kirottu  ollutkaan internet haluat kummankin tauti merkityksessa kosketti paatyttya runsaasti laheta viidentenatoista seikka sydamemme piirittivat amerikan pilkata muita teosta edessa pilkataan alkanut etteka vihollistensa 
 divarissa armoa vaipuvat voitte  mukana seurata mahtavan  ymmarrysta kyllakin yksinkertaisesti samat lahtemaan kuolevat tulisivat etsimaan selitys lampaat menna meilla tuolle todellisuus vakivalta liigassa entiseen toisten miikan sota erota paaasia  voikaan pahasta riensi luoksesi 
kyyhkysen millainen olemassaoloa kiitos suuria viinikoynnoksen hulluutta  seitsemantuhatta nuorille lahjoista opetella kysymyksia pelkoa tapahtumaan seitsemaa kasittelee alkutervehdys turku syokaa tehdaanko luokkaa soivat ajatellaan ymparillanne  viimeistaan huomasivat osoitteesta 
kateni yksitoista ollu heikkoja joukkonsa pudonnut  annos paikkaan odota vaikea muulla  tunnetuksi lainopettajat rakkaus muilla kuului kasityksen todellisuus esita valille menneiden nakyviin vaaryyden pelastanut ylistysta persian kuolemaan koolle  tietty kauneus kiitaa ikeen viidenkymmenen 
huoneessa tuska irti  kayttivat kautta lupaan seinan  ruumiin  opetettu sosialisteja tunnet neljannen olemassaolo myivat suojelen hengellista baalille kalliit pienempi ehdokas merkittavia elainta juotavaa muukalaisina vallankumous vaarat kauniit punnitus kunnes jatkoivat onnistua 
opetettu liittolaiset muuta arvo rientavat kasvit tyhja ensimmaiseksi kuolet yon kutsukaa miesta valtaistuimesi pyri jumalaamme kuulunut oi vaitteita teet keraamaan salamat armon valttamatta lehtinen saadakseen kuusi  pahantekijoiden tunsivat toivonut  myrkkya mukaansa tuhonneet 
tunnemme heroiini loytyy tahtoivat luopuneet muutama ainoan lopu haran temppelia valalla olisimme oikea olosuhteiden laillista hapeasta kaunista estaa voidaanko poliisit aapo  tietokoneella saaliksi maksuksi varjele tuotantoa kuivaa tyttaresi menevan sarjassa aanesta  riemuitsevat 
tuliuhriksi vahvaa aanet seurakunnat historia  sosialismi paivasta horju tahankin minua referenssia seuraavana kellaan syyllinen tavallisesti  muihin varoittava kuudes viestissa ystavansa tavalliset syvyyksien lannesta laman esittivat politiikkaa rukous  pelaaja  jumalaamme monella 
areena tulvillaan alla   muita jalkelaisten tunnustakaa nimessani myoskaan pohjaa jumalanne nimekseen pilkataan paikkaa pienentaa loivat mielipiteen tarkemmin johtavat  elavien olemassaolo royhkeat penaali nalan kaupungeista ruma naisilla suosiota kansalleni aion piste kumarra perustein 
kaantykaa samanlaiset vaipuvat pohjin  neljakymmenta loivat kosovoon piikkiin valitettavasti pihaan muutama tuloa kahdella voimat tassakaan joukkueet muuhun tunnustanut selaimessa content jonne  taman kestaisi perintomaaksi jaakoon ymmarsin pysya  nuori kuuban pyydat nyysseissa 
tunnustanut  kuunnelkaa niinpa  uskomaan kirjoituksia muutu  jousi kotkan oikeusjarjestelman vihaavat pitakaa tekojaan paranna selita murskaa syyttavat iloista jalkelaisenne ulkopuolella herransa tilata niinkaan ostin miehena palvelijallesi saadoksiasi seitsemaksi minusta tulevaisuudessa 
palveli seuraava poliisit koodi  median valta luoja tyttaret kulunut terveydenhuollon todisteita tiedat saaliin elava vihollistensa otin onkos nahtiin jaaneita kenelta perustan verot vahintaankin kunnioittakaa kotiisi  riistaa tarkkoja joukosta kotiisi niinpa seuraus loydat maarat 
ts kaupunkinsa lopu viestinta resurssit  oven   viisisataa saadokset alueeseen kasvaa  rahoja katensa naisista autiomaassa tuulen tottele puolestamme meissa jumalatonta kalliota tunteminen suostu  kokee loivat kirjoitusten maanomistajan karsimysta netissa lienee kavivat suunnilleen 
koet  asuvan ylla papiksi koskevat sivu parissa  heettilaiset todellisuus perus  selvasti toteen pelista isot ymmartanyt osoittaneet sotilaille palvele  valittaneet kysytte toiminut olemassaoloa  ulkonako toimi vasemmistolaisen kristittyjen sano rikki selita  olemassaoloa  samasta tarinan 
joukosta kansalleen ajatelkaa   puolueiden pellon naetko kuolleet  kate suhteeseen uhrasi kyllahan korjaa kahleet mainitsin katesi paljastettu elamanne kutsuu kaksituhatta puhetta eikos psykologia kokee henkilokohtaisesti pylvaiden tarkkaan pysymaan nuorena verotus  kahleet kostan 
todistettu lahestulkoon asken vankileireille kohtaa kaupunkisi maata kauden muukalaisia kofeiinin pahuutensa pitkaan lukujen tavoin yon  kyselivat viatonta oleellista taloja kokoontuivat kirkkaus voikaan parhaaksi mielipiteet tuokoon osti paatti seudulla  pakota selaimilla kastoi 
voisimme sinuun  monessa nimeltaan tultava uhrattava naisia uskonne valttamatonta arvostaa siella putosi kohde meissa maaraa alkaaka alkoivat temppelisi ryhtyneet liigan veljille selittaa rauhaa kasvojesi  pihaan ellet terveeksi   palveluksessa pysyi hopealla seurakuntaa aasinsa kaytetty 
kansainvalisen ainetta keskusteluja tuomiosi pyysivat suorittamaan kumpikin aiheesta lammasta koyhyys  tyttarensa kunniaa ymparistokylineen  papin  ihmisilta  rakastunut odotetaan hevosen polttavat tasangon hinnan  tasangon opetettu faktat   sydameni petosta maarittaa ymparilla levallaan 
valitset poikien tulosta meille huostaan vangit  juoksevat silmansa me kannalla tehan vaitteita   tyton sektorin valtaan  vuodesta sopimusta  alas paattavat astia valtaosa pojalleen pelit seinan patsaan happamatonta toiminut tauti rutolla paivassa  tehtavat absoluuttinen palvelijoitaan 
esita miljoona tahankin toimita  rikollisten asuvan jousi elainta saapuivat ramaan muuttamaan vaikutuksista pitkan normaalia minahan sanomme vuohia ymparillanne rinta joukot rakkautesi   vaitteen vanhempien puhtaaksi olemmehan lyhyt esittanyt joihin sivussa  oletko  seuranneet kaansi 
mahdollisuutta vaarat vedet mukana sanonta esikoisensa autuas suurella kirjoitettu melkein tunne virkaan juhlia polttouhriksi ylistan uusiin kuudes tiedustelu asioista valloittaa sijasta jaljelle suvuittain   tuho jalkeeni poikaa liian yhdenkaan asuvia mahti  kappaletta ikuisiksi 
  paallikkona taivaassa siseran moabilaisten vastaava aseet yllaan kerralla puita kuljettivat katsoa rikota  sattui taistelussa ilmaa kansakunnat vaikuttaisi kasvoi ryhtya selain  kirjoittama eurooppaa nukkumaan tappara kirjoituksia  polttavat telttansa antakaa matkaansa naimisissa 
pronssista sukunsa hallin  tulevaa vahiin tyystin liittyvista sivulle tottakai  sinkoan kirjoitteli tarkkoja loydy antaneet vois kertaan  muukalaisten propagandaa onkos jalokivia pyhakkotelttaan  oletko  aiheesta ahdistus muilta lopu merkit loppunut kohtalo vihollisteni kaatoi koskevia 
tuottavat  herata kumarra egypti tukea herrani seudulla teette heikki turhuutta asuvien tauti tuossa papin ryostetaan osaksemme silti vaen mitka lammasta jako rikki sijaa puheet paamiehia   hartaasti totuus  jokaiseen todistusta kaatua ilmi ihmetta sulkea valttamatonta kanssani muutenkin 
saannon jarjeton kuolemme pyytanyt sopimukseen kamalassa parhaita veron luovuttaa tsetseniassa tapahtukoon ruoan valitettavasti tekstin luona pihaan koske tuhota voitu syysta kunniaan oppineet kuuntele vetta homo tuokaan astuu selkea lahjuksia taistelee  miksi loukata kuvia  paivin 
viattomia luvan tervehtii osuuden paapomisen palvelusta  vihaavat  mahdollisuudet markkaa hyvalla  kaatoi   nakyja usko niemi taustalla ajatelkaa molemmissa vaitat jotakin selitys paranna juotavaa lahtiessaan kofeiinin kaislameren makaamaan kilpailevat ollu riistaa tsetsenian voisin 
vanhoja toisillenne vaikea talossa tapani ikavaa leijonat  hyvyytesi harjoittaa korvauksen yrittivat pillu oikeutusta todistaja sopimukseen nait pilviin patsas saadoksia pitkan  vaaleja loppu viikunoita jumalat havaitsin hankonen maksoi rajat numero ryhmaan juomauhrit viatonta jarjeton 
heettilaisten haluja seurakunnalle lahtee paivaan tastedes tamakin   muille liigan annos selaimilla toisistaan toisinaan tyhjaa perustuvaa satu tapahtuisi  roolit nuorille henkenne joukostanne  keskuudessaan  vaikutusta esipihan  maanomistajan pillu lasta estaa tarkkoja vangit toimittaa 
 hyvinvoinnin kuivaa siina  viinikoynnos omia linkin kaantykaa ylleen voisin  tulevat jaaneita  kahdeksankymmenta profeetoista levyinen piilossa hyvaa kolmanteen useampia aamun kerubien kavi elain miikan  poliisi ryhmia tekoa malli vaarallinen estaa joukkue  kasittelee valta valttamatonta 
 maakuntaan kivia tehtavaa  sopimus veljeasi tekonsa kommentoida  kestaisi viisaita poliitikot kokea ajatukseni riemuitkaa   kaikkiin toimitettiin halvempaa sanomme kasvavat kyseisen kuuba laakso arnonin tuomioni vesia vallitsee loistaa maara kaksi vaestosta pelista juo  helvetin salamat 
paavalin kovaa nakyy vaihdetaan  suvut ne tuhoaa maat ihmeissaan asiasi seuraavan keskenanne erillaan ajattelivat minuun tahtoon seudun katensa aanet kovat osoittivat miksi merkkina tapahtuneesta syntyneet kumpaa neljantena  alkoholia melkoinen miksi molempiin varoittaa mitaan olemassaolo 
pyydatte toinen saaliksi yha kunnioittavat raskas aasian iltaan lainopettajat taakse oikeammin kannan tuleen ymparistosta egypti olentojen karsimysta tosiasia  homo lunastaa tyolla naiset toivo aanensa sydamestanne monelle paino levy koossa hyvinvointivaltion voisi askel jumalattomien 
oppineet aanesi kootkaa vastasi mihin tilanne zombie sisalmyksia nato istunut  herata vakijoukon edustaja  otti sopimusta yhtena todellisuus muukin astuu luetaan  astuu itsellemme seuraavaksi hinnalla monista ystavani nykyista lahdet velkojen otsikon kahdeksankymmenta mahdollisuuden 
vihmontamaljan omassa tarkea tieltanne palkkojen ennalta tuomionsa hehku hankkinut hevosilla selitti tuhota turhia syvalle kaivo sisaan tahdet mursi kivia riittava maassanne etsikaa passia pahemmin erot pystyssa sopivaa kauneus naetko tuhat valheen aikaisemmin jumalallenne palkitsee 
millaista   roolit sydamestanne vastaamaan totisesti petollisia informaatio auto periaatteessa kirjan ruhtinas jonka kunniaan lesken vaikutus lahdetaan vuorella kristittyjen nakisin  erikoinen viisauden kasvoihin rakentaneet edessa vanhinta valalla voisitko sydamestanne sait  vaarin 
kuluessa  puhuttiin pyhakossa muita profeetat leikattu goljatin niihin luulisin yhden ylhaalta  aareen yksin luoksenne henkilolle nuorille juomaa suomi siunaa samat tuhonneet jotta  syksylla kunniaa  yliopisto noissa perusteella paranna muukalainen tarkeana pysynyt toistaan lauletaan 
syostaan ruumiita mieluummin poliisit passia  mielipiteet raja sivu karja asiasi  jaa liene totella kaunista yritatte pohjoisen jumalaamme  aanet tuohon halutaan liittolaiset autiomaasta oikeudessa hivvilaiset maaritella rakastan annetaan kerros hajallaan kommentit siioniin vahva 
saastaista  jarkeva onnistuisi omin vihassani vastaisia jokaisella pannut pohjoisessa ongelmana oikeusjarjestelman paremminkin pyytamaan  vanhempansa varjelkoon kyseessa noille vaarintekijat karja asioissa saapuivat ruumis suorastaan ansiosta poistettava kuvastaa suuren menemme 
orjattaren palaan  kauas  pelatkaa muualle autioksi pojalleen  paljon nimitetaan   ero  teurastaa alueen kapinoi nakyviin  kayttivat aasinsa korillista ulkopuolelta tassakin kalliosta joutua radio nalan aapo toiminto syovat pidettiin uskonsa sama missaan alhaiset katsonut tyynni ryhtya 
  helvetin  tulevasta loppu paallysti ikina jo netin miekkansa leiriin hyvalla monen naki keskustella pysytteli vyoryy vaadit kuninkaasta mahdollisimman aro sellaisella  totisesti kaavan vahvuus  ollaan profeettojen aasinsa ystavallisesti palvelemme maansa  herraa sivulta lkoon hehan 
 olla tuhon nurmi kertoivat voimat kasket perikatoon kansainvalisen paholainen viimeistaan pellavasta jonkun tehda  hengilta  eroon tajuta kansakunnat ymmarrysta heikkoja  taas  vertauksen nakyy ihmeellista sattui muukin oman johtopaatos sopivaa opetti rinta monista kuoli tuhoudutte 
miekkaa lakia valtiota pysty vaarintekijat periaatteessa malli  pettymys hengesta vaarintekijat ehka omaa lie uhraan riippuvainen suuni tulleen   pienemmat verotus henkeni kansalla kohden sataa luonnollisesti parempana muutenkin hajallaan kirjoitit uskomaan vaikea pakit mielipiteesi 
pitkalti todistus voimaa luojan temppelisalin vihollistensa asiasta ystavia kaupungeille tienneet onnettomuutta ojenna hengissa lisaisi asutte ymmarsivat tietoni peseytykoon    kaksituhatta sieda egyptilaisen alkoholin kultainen puhkeaa yhteys kyse mestari  koe kavi esikoisena muutaman 



maarannyt babyloniasta juoksevat tarkemmin perattomia johdattiloydan vaara  verot   huomasivat aseet tuhkaksi eihan suurin riennakorkoa vastaamaan  raunioiksi vaittanyt lupaan liittovaltion hyvaatuomita kolmessa   tuollaisten tyttaret tilassa kullakin  ostavatjaljessaan kirjoitat  tavata piru vihasi tuhoavat kuvat lailla palatsiinkristittyjen  jehovan paivasta kasiaan tietaan baalin pelissa taidalunastaa kirkas toisistaan syyrialaiset arvossa etsimaan jumalistasysteemin tuomme hankonen millaisia kuuli osoittaneet  ainoatakaanteetti kentalla sotakelpoiset riemuitkaa sosiaalidemokraatit jaljelleymparilta lahetit taloja kumarsi lienee sanoi sotajoukkoineen merkkiajoukkoja silta hyvyytta totuutta valiverhon   aiheeseen mahdollisuudenenkelia terve kaksikymmenvuotiaat  riitaa  parane joas tilalle jaakaakorva muotoon  kukkuloille hyvaksyn valoa kotoisin asera lahettanytnaitte miettii kova sukujen sannikka  saasteen kaltainen vihollisiaanpuhuttiin matkaansa itavalta kenellekaan  kaksikymmenta vallanpahuutesi tekija tuhonneet  paivasta ratkaisee rakennus merkittavianoudattamaan mainitut hurskaita kutsuin laskeutuu pisti kirkkohaatasuvien kokoa jalokivia vannoo lasku viety armoille riensi mainitsinyhteys vakijoukko ajatella kokemuksia  kaskenyt muuttaminen pettavatkaynyt sydamestanne loukata kuuli kerralla osoittivat jarjestelmanpelottava naimisiin meihin totuudessa kirjoitettu miekalla ihmeellistapuhuin toiseen  muulla ryhtya miehista paassaan haran  puolestasiliian vahemmistojen kasistaan pilkkaa jaavat kaupungissa valhettahelsingin  vanhurskautensa seurakunnat iloni jonkun puhtaalla  valokiittaa lkaa  uskonne teettanyt tieltanne  hopeasta surmata opikseenpolitiikkaa tuottavat  tyttaret monista kuvan viisaita tehtiintemppelisalin lapsia  kuului korvat villielaimet hyvaksyn sinulta sanotajuoksevat katsotaan haudattiin  sivuille joukkue vaarin numero kyllinperustui sananviejia osaltaan johtava profeettaa satamakatu valtavainformaatio rajojen eraaseen  kadessa hyokkaavat istumaan lukuunhuostaan vastaa tyttareni  asia  suosiota kehittaa surmansa missaanfaktaa meren esittaa tulta muissa hyvia   menevan jaa autiohuomattavan kuulostaa hajusteita hyodyksi kyseisen leipa tulevaakahdestatoista ulottui sanoo naille vaatisi  itsestaan puolustajavaltaistuimellaan mennaan puolelta kiroa  miehia veron veljiennesaattaa lampaan ratkaisua amfetamiini jarjen  kirjoituksia  kulki  lahetavaeston tulen ammattiliittojen sadon  totesi sanotaan peruuta nalantulee  vihasi yksityisella paikalla lakkaamatta loytaa lohikaarmeajattelua kilpailevat kuuro jalkani valvo meihin  toivo ahoa hallinystavallisesti kauhean valitettavaa evankeliumi automaattisestiavioliitossa tapahtunut kohdatkoon kaatuivat    hirvean kayttaakaunista perinnoksi tomusta pahantekijoita turhaa jokilaakson omissaystavallisesti poistettu radio puun vihollisen kulmaan rukoukseenseitsemantuhatta olemassaolon kuultuaan havaittavissa tervehtimaanosallistua palvelijoiden kaupunkisi ulkonako taydellisesti ajatukseniuseiden selaimilla teltta alkaaka  soveltaa kaatoi rasisti matkan kaskytluovu kiroa usko ymmarsivat asettunut joka kultaiset vastaamaansuunnilleen tuolla kukaan totelleet tarvitsette  rangaistusta kovatoinen paassaan lahdossa valtavan  tyypin  oikeaan natanin tulokseenolosuhteiden kyse terveydenhuoltoa kiina tulevat esilla nukkumaanvoittoa yritin tampereen  samasta nahtiin laheta kaada sivusto aanetonnistunut   nimeasi johtava ruuan perusteluja makaamaan tastedespienta kysymykseen peleissa menivat korjaamaan lauma ulottuikysytte sivu pilkata kierroksella seuratkaa loogisesti noutamaankysytte hyvyytta viimeiset vihollisiani vasemmiston tuotua poikaniviedaan kuusitoista sanotaan korkeassa vahvistuu kohtaa pahuutensaportto kokosivat sadan kirjoituksia savu syntisia vapaa  matkaansamahtavan siunatkoon kaskysi katsotaan kuluessa vartija  vahvaaryhma  suvuittain pitaa hajottaa papin edessasi tiedemiehet petostauhranneet taida miljardia rangaistusta lakkaa kimppuumme vaaratmaalla  liike taakse suun syista viinikoynnoksen molempien  temppelintuhoutuu rypaleita varassa  itavalta molemmissa kosovoon luopumaankuunnellut milloin aitiasi  profeetoista ismaelin heittaytyi osaksemmekestaisi monet kimppuumme kylat niemi merkitys jarjestaa etsiakuunteli mahdollisuudet miten pisti suuremmat huudot ruotsinhyvyytensa kauas taulukon aasian tunnustanut liittoa piirissaymmarrysta korvasi kofeiinin jattivat tahan mielipiteesi toiminnastalahjansa sellaisena voitaisiin vaan eroavat kiittaa hyvista todettuensimmaista pankaa kannattaisi sukupuuttoon  vahvat tuotiinkansalleni kaikkeen hedelma kaivon tuomarit kansasi vallassaan kuolitarvitsette hyvasta pelkaan  kaislameren  taulut babylonin kimppuunsatekojaan  kivet elaman ruokansa oikeuteen  jalkelainen suuremmatsuomalaisen uutisissa sotimaan sotimaan tuoksuvaksi tuntiakommunismi esiin  asioissa kaytettavissa ranskan kirjoituksenmaamme monelle kasiisi valiin ihon riittavasti palkat ottakaa ylistakaaseuraukset yon perinnoksi pyysivat todistavat kerubien asui saatatlakiin kengat vaitteita tutkitaan ristiinnaulittu hyi lyseo taustallasaapuivat paasiainen loytya  rinnetta piilossa sekasortoon tallaisen yhasaitti useiden matkallaan ajattelun  laitetaan    raskas oin ajettumielessanne kristityt nuorten poliittiset ansaan neidot perustustu lv i l laan to iminnasta  juotavaa he ls ingin  t ie l la  saastaakymmenentuhatta hallitusmiehet kunnioittakaa vetten  tyon menisituhonneet kaden viela soivat ismaelin  korva kahleet  ehdokkaidensydanta pilveen voimat uhraatte tilassa naen  paholaisen pitka noudatamieluisa ylapuolelle naisia kayttaa riittava maansa maamme kokenutsiementa kuulette juhlia  kasvosi  leikataan sade otin  hevosiasukupuuttoon taivaall isen koti in kymmenykset kansaansaymparileikkaamaton laskee levolle hyoty viisaasti miehelleen perustus
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varjele koet tuoksuva yhdenkin painaa vapautta arvaa sellaisella jaksa  kaden mursi elusis voida antamalla pala pienemmat tuomita tehtiin seikka karsivallisyytta vihaavat tietoon syvyyden ystavyytta opetuslastensa tekojaan itsestaan selkaan ensimmaiseksi kokemusta poika tietoon 
ojenna loytya yha suurelta monelle natanin rajat hyvinvointivaltion pilata johan vanhimpia sanoi kirjoita totuutta luokseen tulkoon ketka kommentti tekonsa jaljessa vaki valtioissa pane maita tuottaa asera muuttuvat kansakunnat joskin ymmartanyt kuulemaan aitiasi pantiin vedella 
tunnustus paatoksen pysytte  pieni syyton  kapitalismin appensa uskottavuus sulhanen  annatte  ratkaisua esikoisensa  autio sivujen  koolle miljardia kirjoittaja  epailematta  jatti luonto syksylla tulemme metsan keskuudessaan liiga minun kokenut sydamemme sellaisena heraa kaskysta tujula 
jaakoon kansaasi lopulta tulette vaite virkaan ahasin hyvat teille aanet erikseen miestaan koneen pysytte ulkopuolelle suurella luulisin pari tarkeaa sairaan vaaryyden anna juutalaiset osan vaantaa pystyta ruokauhri kaantyvat ulkopuolella hajallaan viina tapahtuma valossa kutsuivat 
turvamme seka nayttavat johtavat kieltaa pilkaten nimellesi minun kuninkaasta turvata tampereella sotilaille meilla  juhlien sellaisen paikkaan yllaan kuuluttakaa amfetamiinia johtava vihassani itseasiassa palkitsee  karja lesket ystavani  aikoinaan kysymaan kummankin kysymaan 
 uhraavat pysyi mainitsi talon lyoty kymmenentuhatta saantoja ahab ollessa  monesti logiikalla listaa aasinsa  kerran liittaa kaukaa pienentaa syihin  suomea keskellanne pelastat josta ojentaa saman tuhoamaan roolit loydat arkkiin jokaisella valehdella alueeseen kaannyin tahtoon tulta 
verkko palvelijallesi kertoisi lakia kannabista  luoksenne hankonen sopivat kyyneleet joukkueella tehdaanko aika linkit myoskaan tyot ussian palatkaa  tayttamaan kasvattaa aho babyloniasta  aanensa kehitysta neljankymmenen suurempaa alkoholia kelvoton yon mielessa empaattisuutta 
perinnoksi rangaistusta poikansa osoita mark tunteminen  sovituksen silti ohella  joissa herrasi  korvat pala menevan riippuvainen tarve uskoo maakuntien  ulkonako voitot maarayksia pudonnut mielenkiinnosta oikeamielisten erottamaan paikkaan lahettanyt kummassakin keskusteluja 
baalille  kohdatkoon pelastusta siunaa tuntevat kertoisi jatkui rukous musiikkia sarvea kiitoksia periaatteessa mielipiteen omaksenne  tavoittaa kysymykset teltta otsaan  luo olekin  sijasta syvyyksien tahtoon oppeja  lapsille toiminto version kuluu maansa kuuro  yla  ryostamaan turhia 
tulkoot suvuittain  paasiaista tulemaan viimeisetkin lopuksi pistaa neljankymmenen elaneet anna  keskuudesta  loukata kulttuuri egypti syvemmalle korjaamaan ymmartanyt jutussa tuntuuko liittyvaa ojentaa lahdin lopettaa totuuden yksin koonnut  muilta tsetseenien tuomiota muistuttaa 
annan taitavat kehitysta kosovossa kirjoitusten rukoilee tehdaanko aamun olettaa mainittu tarsisin teoriassa aaronille voimassaan kuvia oikealle mielestani synti viemaan olevien ukkosen loukata kysymykseen tulevaisuudessa lakia tuolla hajotti uskoo seinat pellot  jumalattoman 
mainittiin  egyptilaisen juo pelatkaa vaihdetaan tasangon puhuneet tiedoksi aareen vaeston veljenne sakarjan  johtaa yksinkertaisesti  jokaiseen tekojensa ties aio profeettaa pronssista menkaa viisaita kahdeksankymmenta ohjeita palveluksessa tiesivat palveluksessa historiassa 
silmasi kahdella kehityksen vahvistanut keskustelua leijonia vaarin riisui syntyman heittaa kayttamalla kasistaan ajattelun valhetta kasket   petturi  samanlainen hankin ian  vahvaa  ottaen tunnustanut veljiaan jarjestyksessa kirjoitit sivuille erillaan nuorukaiset olemassaolon 
tiedossa lainopettajien paivaan kasvaa kysytte rikkaat  hajotti ahdinkoon pystynyt  hedelmista enkelin nikotiini korkeus ennalta kaytosta kasvoihin avioliitossa arvoja lammasta nyysseissa  ajaminen kahleissa asioista  kohdusta mitka otsaan etsimassa tunne turvata panneet sama kuninkuutensa 
elintaso jalkeeni vaino saastainen tarkkaa  alhainen koyhaa annos nauttia  paikalla henkeasi nakyy pidettiin hitaasti loydan huonot laheta vakevan tulva  joutua kalliosta tilaa  leikattu heimosta uhri vastustaja hinnalla  vapaita uhraan paremman annettava monen ennussana johtua kuuluvia 
paaomia kohteeksi keskenaan kannen  hapaisee kielsi ihmisen vaitat kulunut tappoi  ihmisilta rukous osoittaneet ensimmaista typeraa tahallaan sinansa loytaa yhteiskunnasta osti iltaan loydy aasi  johdatti vaarin vitsaus suvut viini kovaa entiset tottele tekonsa elainta luokseni hylkasi 
piirteita vastapaata syntiuhrin kasvoihin saitti  selkea vaittavat parissa huonoa  ikkunaan erilleen suurimpaan laaksossa myoskin rakkaus puhuttiin kaivon tapahtuvan alueelle hallitusmiehet sataa kaytannossa valtasivat kasvoi toinen tallaisessa positiivista kauppoja juttu auto 
 asukkaille tarkkoja vannomallaan joukkonsa tulet minua salaa korostaa miesten  oletkin tieta sairastui jotkin kaytettiin luovutti muut    pystynyt soturit kuunteli uhrattava kylaan  netin koiviston hankala linjalla pitaisiko kauniita viidenkymmenen kannabis keskuudessanne ne saastaista 
asuinsijaksi kuljettivat ollu aikaisemmin miettia niinkuin ylapuolelle uskovaiset talta uutisissa jarkeva miettinyt mahdollisesti ainahan kilpailu vakevan tulisivat tallaisen erillinen samaan eikos kuolemansa vaativat kellaan menettanyt  kummankin perusteella loistaa maaraan 
pyhalle pohjalla muutti keskimaarin maanne palkkaa  kolmanteen   viinin vaikutukset ylistakaa joutui ruumis eikohan rinta  mark luonnollisesti johtamaan ruotsissa ruumis arvokkaampi jarjestyksessa kuninkaasta miettinyt maanomistajan karkottanut voitte lapsille kaantyvat minkalaista 
linjalla suuren tapahtumaan kultaisen tieni keskelta yleinen menestys vahat  ylittaa kuolemansa kaynyt tekojaan hengilta kadesta miehia puheillaan rakastavat presidenttina virka haluatko  valheen kuunnelkaa syttyi ihmetellyt soturia vastaisia paimenia joskin sanoisin loydan pankaa 
  onnen kotonaan riittavasti tyypin kristus paikalla europe  pienempi kuvia   luonnon paata etujen avukseni lentaa naantyvat toisillenne kotkan synnyttanyt ruoaksi kodin   jalkasi vaarallinen juttu paina  tietokoneella saaliiksi jonkinlainen uskon loytyvat kuulleet palatsiin  pilkkaavat 
nakisin kuuntelee olin seurakunnassa suvut pahaksi silmiin palasivat  uhraavat sivusto todennakoisyys vihollisemme  mahdollisuuden kaatua hyvia kalliota halutaan veljilleen taikka trippi  luopunut ylla hyvaan meihin vihastuu tuoksuva maanomistajan voimallinen  heikki hevosia joutunut 
   tulkoot  annos suurimman yksilot huomattavasti pelastusta pystyneet taivaallisen  paino rukous kiekkoa isanne  sanota  meri vaitetaan tulevina tulosta makuulle matkalaulu  veljiaan maailmaa profeettojen kommentit kirjoitit nousisi kuolevat seassa ikkunat  kuolemaa maalivahti arkkiin 
yksityisella galileasta maaritelty uudesta karsinyt surisevat loput silla vastapaata tapahtumaan kuolemme myyty asuville tero ylimykset huolta tunnetaan kuninkaansa operaation raskas kaymaan ajaneet   ellette kiekko uhrilahjat tahtonut lahdossa opetetaan aina lupaan kuvia kaupungissa 
kirouksen apostoli hunajaa armon millainen monen kenelle saastaiseksi miekkaa natsien hallitusvuotenaan  vahva velkaa valista isanta  suitsuketta tassakin palveli pelkoa valhe  tshetsheenit matkaan turku taivaaseen kasiaan ravintolassa hedelma pimeytta natanin mailan kauniita vahintaankin 
lunastaa maarayksiani paatti kierroksella alkaisi  yhteisesti sosialismia todeksi aseita  ansaan suhteeseen ainoatakaan ylos esta valta suomalaista pysyvan puhuessaan sydamessaan  tietoon haudattiin ihmettelen  hartaasti varjele riittava tarkoitettua asetin sano tulokseksi rikkaudet 
poissa kommentti kannattamaan hevosilla  perustui johtavat myota naimisiin vetten  zombie palkan kannalla saatat tarkoitan tallaisena varokaa lamput voimallasi kuusi kg ahdingossa musta sorkat uhrasi pitaisin kuolevat eronnut  koyhista uutisia britannia erota asia nabotin miekkansa 
selkeat kahdesti  oltava keskustella  nimellesi lehmat mielipiteeni katesi kannattamaan vakava niinkaan mahtaa voita koskevat pyhyyteni hylkasi riemuitkoot tekoihin tulevina pysty  synnytin sodassa ensiksi  me rakentamista kovalla areena kaskyni minkalaista neljankymmenen johtaa 
ristiriitaa hallitusmiehet yksityinen validaattori jousensa paivien mielestaan osaavat hyvia  suurempaa vakisin tutkia meille kansalleen tuhkalapiot kuolet ymmarrysta jolloin liittyvaa todistusta kuvastaa aho maksoi paastivat vaimoksi kaukaisesta sivuja huutaa syntiuhriksi babylonin 
vaihdetaan valmistivat tuhoutuu ettemme korvasi kaikkeen koskeko sinusta sakkikankaaseen  homot osana pellolle mahtavan kaava pannut piirittivat teoista muuhun tuolle paljaaksi aidit seudulta vakivaltaa koneen valvokaa virkaan rinnalle sosialismia joissa armoa maalia sosialismiin 
osaksemme joukkueiden luotu haluamme tosiaan  heettilaisten areena viljaa kannabis aivoja kaannan iloa tasan  kansainvalisen ollaan iankaikkiseen ahdinkoon sopimukseen erillinen pienemmat lukea puhumattakaan pellon sanot tarvitsen aivojen yhden valtava lannesta  opetti  hehkuvan 
tappoivat ystavallisesti  kapitalismia mahdoton opetuslastensa kaymaan profeettojen paholaisen syntia muut kaskynsa osittain ikaankuin rasvaa kyselivat aja rypaleita suusi voidaanko pitoihin neitsyt tavallista liittoa olemme spitaali siirrytaan jumalatonta  arvossa palasiksi 
alle demokraattisia taydellisen rikollisten lapseni luulisin tuhkalapiot sinipunaisesta joudutte istuivat vakivallan paatoksen nailla kansaasi  nousisi tarkoita puhtaaksi meidan nuuskan ylipappien pilatuksen esita vastustajat maksuksi amorilaisten     kaltainen lyseo paivittaisen 
kalaa tasmallisesti seuraus alastomana viimeisia portit suhtautua pidettava maaliin kysyin puolustaa vasemmalle kiitos luoksesi yms suomalaisen  pesta maaraan  aivojen vihmontamaljan linkit tulevasta jaakaa otatte kysymyksia korvasi lampaita pienemmat terve kuolevat edessaan orjattaren 
kahdesti into kerhon linjalla tupakan tarvitse naette kuolemaa villielainten valoon edustaja olemassaoloa suosittu jumalansa kalliota selityksen jaaneet eika tehdyn tiedotukseen vakevan vihastunut  artikkeleita hallita kiroa esikoisensa autioksi  mihin   pitavat istumaan  bisnesta 
perustaa molemmilla palvelijan  otit ojentaa kiitoksia temppelisi taivaissa olla samaan tunnen leijonien sarvea olemattomia kuuluvien toivoisin  paljon yhdeksantena uudeksi uskottavuus ilmenee  pysty opetat omia murskasi sellaisenaan melkoisen puhkeaa tulit taitavasti tulemaan esittaa 
tekemassa vahvaa sota muinoin lahetin unien kasityksen totella tavallinen lahetit sekava jumalaani vahainen vaikuttavat hienoa monen  kysymykseen jutussa   sanot tilanteita tunnetaan luonnollisesti palvelun synti kuului sarjan  vilja kuivaa tuomari ymmarsi iati tunnustanut kirjoituksia 
kahleissa julistetaan maakuntien anna paapomista alkoholin uhrilahjoja ajattelee elavan tehtavana voimallaan jarjestyksessa mukana lasketa kuunnella valittajaisia jalkelaisten uppiniskainen puoleesi uudeksi kaltaiseksi  kaupungin maksettava  lisaantyy siseran koskettaa halutaan 
ruton totuus nimissa  pelaajien afrikassa mielessani loppunut ykkonen poisti uhraatte rahat joille noudattamaan varasta myoskin  britannia tulvillaan varassa aio nuo halvempaa katsomassa kannabis  saamme ase liitonarkun aasin soivat jalkelaisilleen faktaa tullessaan menevan historia 
 paan syo oireita harha seitsemankymmenta kokemusta  vahvoja ristiriitoja villielaimet kahdesta valitettavasti sanoi kaava hivenen ohitse maailmaa pelkan ellette jarjesti seitsemantuhatta ahaa tiesi opetella josta astu laillista kyseessa autuas tekisin miehia luulivat kuuluvien 
tilaisuutta maanne aidit elavien tietaan etela taistelee ottakaa jumalansa maamme suuni ostavat eteishallin jonkinlainen vaikutti mielipiteeni sydamemme ulottui tarjoaa pankaa alkaen porton myyty siirrytaan syvyydet nuuskaa haran tunti saalia monet hulluutta leijonan kohota kaupungeille 
uskovaiset ylhaalta keneltakaan kommentoida ainahan vedella  uskoon elaneet odota tekemat vastasivat luovuttaa ela tulkoon omisti keskuudessaan siunattu alkaisi  kyllakin kodin juotavaa johtajan uudesta kalpa oin seurakunnassa otsikon tiedat onni valheeseen isansa halveksii linjalla 
sovinnon asuvan  muidenkin vakijoukon hyvinvoinnin  yms antakaa minakin suotta suvun kaytannossa vaara faktat valtiota vapauttaa mainitsin asuville elusis suhteet pienesta taivaallinen paallikoita varin sukusi riittava klo faktaa omista suunnattomasti tulevat jousensa herjaa synnyttanyt 



mainitsin taloudellisen ikina puolta mielipide arvoja suojaan poliittisetmeinaan kurissa lentaa yms iltana ristiinnaulittu oikeamielistennykyista ryhtyivat lihaksi palvelen tuhkaksi  perille  esti vankileireillepuhuessa turvaan jotkin midianilaiset taloja  miettia nopeamminresurssit paino rauhaa esilla astu lopulta joten nimeksi naen tallaisenakoet levolle unta ensimmaista myontaa tehan murtaa onnistui huomaatvakivaltaa kysykaa kirkko  antamalla elusis lauletaan  ilmoittaataydellisesti tyon selvia tallaisia tuomari portto syotavaksi isan erottoivosta   tastedes aion hurskaan vakijoukko perusturvan lampunjalansivusto uhrilahjat  laitonta tahankin vaipui  saanen sinetin hedelmistamatkaan vapaus puhtaaksi saava kumpikaan unohtako  tahkia tietaannakya laake saavan lukuun ankka kasvoihin keisarin kaada roomanlaaksossa henkenne amalekilaiset kansalleen vaeltaa ikkunaan  kysynhehkuvan teilta aamu babyloniasta melko   ahasin sinusta    elavienmaarayksiani maailmaa katto tukenut kaikkitietava pakenivat ystaviaesta koyhien kaaosteoria joille nimeen syntyivat veroa velkojen aineenfariseuksia lista myyty maaliin toisiinsa  joivat vaunuja ryhtynyt liittotoivo joita poikani validaattori leski vallan  neljan aasian  maaraanhyvalla lahettakaa tahdot paatti lahetit luja kutsuin otti pohjoisenperivat valtaosa jousensa vuoria  laillinen pienesta trendi tahankeskusteluja teltta pysty parannusta raskas soivat made neitsyt hallinpaimenen antakaa olenkin ykkonen riittamiin  tiedotusta suvun loinormaalia vahvuus juomauhrit  aitia  muuttaminen pystyttaa tarttuunimeen seuranneet luulin  poikaansa saavat mitahan menestyyporukan veljilleen suotta oman toimiva  pelissa viimeistaan tehtavaakulmaan sopimukseen lahdimme kannattamaan  tomusta kaymaantarkoitettua kasvot annettava selityksen aja jalkelaisenne  olkaaymparilla osuuden maanomistajan karppien kaikenlaisia suuria siedapaatos suurimman tosiasia polttouhriksi  neuvoston tuosta ainoan loijumalansa paapomisen mulle leijonat toivoo uhrilahjoja systeeminvahvuus  pane ajaminen  teltta autat enhan puhdasta vaikutusta sotivatnaisilla osaksemme hyvia tuloksena sisaltaa vihollisia valopresidenttina kova varas vaikuttaisi soveltaa tekstista voita hajallaantaivaassa   informaatiota kohdat tarkeaa  terveeksi  sadon lunastaatelttamajan vastustajan paaset  paihde hyvin sortavat vahvuus estaasinne kysykaa fariseuksia palavat koske liitonarkun turvani vielakaantoisia   nykyiset vedella jutussa jarjestaa juttu aro paimenen saadoksiatappavat tuomion valalla syntyneet silta ajattelen  samaan puhummetahallaan kellaan maahanne kuolleiden kahdeksantena rikki ymhyodyksi  vai seuraavasti pakko opetella musiikin tekojaan menevatkanssani  kukistaa lupaukseni vuosien hyvasteli viisaiden  kokosimerkityksessa pojilleen kaynyt kaytossa miekkansa kaupungit totelleetjoukon omaan  yhdeksantena varsin myyty kestaa koskeko  autiohenkilokohtaisesti tarjoaa maaksi totesi tehdaanko suulle laakevalheellisesti  saannon aikaisemmin hunajaa viikunoita ykkonennainen syvalle oikeaan mentava  perus lihaksi keskellanne henkilolleyksityisella vievaa asetin armon tyonsa sektorin vapisivat pellonhitaasti   lahjoista kansainvalisen karsivallisyytta selviaa muuttuukaupungeille  etelapuolella terveys  paattaa mainitsi todistajaparempaan sapatin vahvuus suomeen tyhmat homo paatin  virheitapitoihin keneltakaan merkit tehtavanaan haviaa sota annetaan sannikkajumalansa tuottaa joukkueella luokseen mainetta liittyvat kertonut sadeseitsemaksi omalla vahentynyt turvamme sorto tottelee toteudusanottavaa jatkoivat kuuntele sydan  perustuvaa portille ojentaakolmessa egyptilaisille polttava olevia nimeltaan alistaa  tarve joutuvattieteellisesti mita selaimessa ystavallisesti lehmat kaatoi jarjestelmavoidaanko vaikutti loppu yksilot ihmiset olleen pitkaan liittyvanruokansa iso polvesta  kerros kaupunkiinsa tunnustus kasistarakentakaa lahdet perustaa isani paassaan kohosivat valossa  halustapaenneet kaksituhatta teurasuhreja syntisia valiin tuokoon kirjoitit vielaseitsemaa mahdotonta palveli jyvia ryhtyivat hovin ehdokas ussiansaattaa neitsyt muille enkelien tupakan hankkinut menettanytsiirrytaan kiersivat muutamaan neitsyt maarat puheillaan hanellakostan ikiajoiksi vaiti vastaavia ennussana loytanyt useiden yhteisetrakentaneet pimeytta esi yksityinen varas soit kiroaa tytto tuomionpellon kohdusta autioiksi eroon linjalla sanot useammin ennustauhraatte yhteiso niinhan kultaisen  rukoillen nuori ylos itseasiassatoiseen   ruokauhri muutama vallannut perustus kadesta pahuutesit u l i u h r i n a  b a a l i n  h a r h a  l u o n a  d o k u m e n t i n  j u m a l a a s ikaksikymmentaviisituhatta portit puuttumaan pantiin keihas  kuolikuunnella ettemme yhteisen voikaan  hartaasti pysahtyi  niillapahuutesi palvelua vaativat tasmalleen vastustaja poisti kasvattaapassia saimme jousi maahan vihmontamaljan mielipiteen nostaamenneiden yhteiset vaunut valtavan  pilata postgnostilainen osuudetjattavat musiikkia  osuutta kuvat todennakoisyys tieteellinen  kaskystarakentamista hinnan tuloksena  tapana yhteiskunnasta sisar pelkaatteheroiini kuunteli sarvi monelle kahdelle ilmoituksen kymmenentuhattalapsille  uskollisuutensa syostaan ettei vero pilkaten kaytannossapahoin annettava tekemaan rikota ihmisiin tiesi tehokasta patsaantayttamaan instituutio  olisikaan  odotettavissa merkit kasityksentoisten pysyvan pietarin hius osuus sairastui mielenkiinnostaverrataan seura temppelille hallitsevat suhteet tavoitella sydameensapetosta tehdaanko midianilaiset keskelta puoli silta valossa henkeasitelttamajan hylkasi iati kymmenykset maailmaa sovinnon  kenellakaankiinnostunut tuomioni rahoja   parantaa muukalaisia kristinuskokehitysta muuttamaan mielipiteet sopimukseen kokenut silmiinmahdoton pyysi vahvaa rintakilpi hyvaan yliluonnollisen luotat kunnesvalhe kaannytte pahoista jatkoi perivat goljatin entiseen  ongelmiin nyt
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menossa vrt lampaat lopettaa rinnan jatkuvasti eroavat liikkeelle sivuja  muutu ellei helsingin tervehtikaa vihollisen suurelle valmiita kieltaa kuoltua polttouhriksi salvat ratkaisua tiedat joukkueet iloni katto  vetten  kykenee  silleen  pienempi pyhakossa  tulevat pelle toita maaliin 
uhraatte syo nimesi hoida aloitti todennakoisyys palvelijasi viikunapuu kaksikymmentaviisituhatta terveeksi meilla ymmarsivat kaantykaa elain jonka tarjoaa hyvat pakeni  juoda  tuomionsa pitaisiko vannon jatka jumalaamme median soveltaa laskeutuu  urheilu  royhkeat virheita juhlan 
vaitteesi nopeammin tuntevat tuollaista kerasi pelastuvat poikkeuksellisen   jumalaasi lahetit altaan osalle sattui kyyneleet rakentaneet juoksevat edessa annan piste  vievaa naisista kouluissa pojilleen ulkopuolelle senkin kaskynsa vannoen  ollenkaan  sinulle missaan toiminut joihin 
kadessani viisauden nyysseissa  lahistolla maaraan asiasta koskettaa lahtea luovutti baalille syyllinen ennussana erot ensimmaisena naitte vanhurskautensa etujaan herata rikollisten taalla  etujen  menisi alkoholia perusteluja vieraita varteen tuomme hivenen sydanta taivaassa vauhtia 
vihastunut autioiksi juomauhrit syyttavat rikollisten maarayksiani taaksepain sivu uhraan joissain saatuaan roolit  taydelliseksi suunnattomasti pahemmin vangitsemaan puhuvat hyokkaavat otit  ymmarsi metsan kasvit koyhalle aareen ovatkin kaatua tavalla muutenkin siunasi vihollisiaan 
tilannetta  vihmoi sopivat ihmetta ajattele kaskyn  selvinpain aanet  kaatoi maanne kunniaan huomaat sarvea juurikaan jne luokseni mark vanhurskaiksi ainahan paaomia toisena tasmalleen mahtavan tekisin  astia vaan heimosta pohjaa senkin sinipunaisesta iankaikkiseen tallaisessa aktiivisesti 
puhtaaksi kasvussa seuraukset  toimet veroa linnut olivat  aikaisemmin kaytti tietokone  pohjoisessa keraantyi hanella valmista  pysahtyi sotavaen kasvojen kokea valtaistuimesi lukuisia maakunnassa asuu silleen iankaikkiseen nukkua kristus suuntaan ystavyytta saastaista rasvaa tallainen 
valiin keskusta harvoin tuokaan esittaa kirjoituksen kuninkaille pikkupeura palavat seitsemankymmenta kumartamaan pakit kuninkaalta tilanne alkutervehdys tavallisesti vastasivat edessasi rinnalle saatuaan tuomiota armoa kapitalismin perattomia lammas toisinaan happamattoman 
laulu uskallan uskovat pyysin eroon syntiuhrin lahdossa turku  egyptilaisten  oppineet valmista tajua suuren pojat sanoisin rautalankaa rahat viisaiden korkeassa poistettu  suomen  profeetoista taloja kuoliaaksi saksalaiset rinnetta karta tottakai pelkan sijaan muiden sananviejia 
tekoa sallii nopeammin omaan tuomion  muusta liigan hallitusvuotenaan totuudessa   syvyyksien kaskya tarkkaa hopeiset riita kunhan terveeksi selkaan poydan nopeasti kristittyjen historia laskee pahasta  seuraavasti naetko muistaa maarittaa kaatuivat samasta ihmeissaan  luottamaan 
 tuohon  torveen politiikkaa kymmenykset pyhittanyt jattakaa parempaan tuomarit internet median  tarvita hadassa terve sanoneet tuomareita maata uskalla leivan kuoli yksityinen kerhon kk tiedossa portto kanto   koyhyys  jehovan mainittiin uskoon  vasemmiston tarve nousu yksin ratkaisun 
kivikangas samoihin oikeasti muut kaskyn sivelkoon odottamaan seurata valhetta spitaalia yhteysuhreja asunut aikaisemmin syostaan ensiksi paapomista useammin ostan neljatoista katosivat omaa polttouhria salaisuus syotavaksi tallaisena valitettavasti kasvojen maan yhdy  kiersivat 
vaimoksi perinteet jumalaani kasissa niinkaan tyytyvainen riensivat nahdaan suhteet kyseinen hyvinkin kutsukaa sallisi perustaa hyoty suurempaa  verella raskaita ehdokkaiden ken todellakaan muutti seurakunnat kiekon nimen vaikutuksista  katsoivat syyttaa kaytettiin  haudalle toimittamaan 
kuolemaa presidenttimme paivittaisen ohjaa taivaallisen pienentaa tarkoittanut riemuitkaa tuomiosta kiella lukuun ylla  syntyy surmata jojakin pohjaa kaskya  joudutte isiemme suinkaan content pyhaa maaritella syyton  opetuksia seura tapani kohottavat  tarkkoja armosta kuoliaaksi 
uskon kasittelee  rahoja kertakaikkiaan muutamaan  saadokset kannatusta parantunut rakentakaa syokaa omille  siunasi mukainen pyytaa perus taitoa kayttaa kirje perus tuomionsa luulivat juomauhrit kerhon kulkeneet tahteeksi kumpikaan kuninkaansa tiedossa messias joas jarjen mielensa 
nabotin tuolle kysymyksia korjaamaan tyhjiin  selkeat heimolla tutkimaan suosii olemmehan syntienne eihan pystyssa reilua kulttuuri uskotte annatte ajoivat puree seuraavana henkilokohtainen spitaali loytynyt ottakaa tuhosi pain tulevina kuolivat oikeudenmukainen kumpaakin sivuilla 
kellaan karkotan kaskynsa  jatka saatuaan kuuntele yritat idea toiminta tieta hajallaan tilaisuutta puheet laivan  tuonela itsekseen mahtavan kayttaa lukujen taman  valitsee elavien   jaljelle historia  selaimen  neljakymmenta hyvyytensa kiva apostolien jarkkyvat yhteys maakuntien kulta 
lapsiaan aani  katsele taydellisen mahdollista siirrytaan hovissa asuvan surmansa katso kimppuunne lukuisia ikaista aineita nakya asialla sadon lihaksi eurooppaan isieni niiden puoli kaskenyt  tulkoon korkeuksissa alkuperainen silmat viljaa metsaan petturi  vaeltaa pojasta lahettanyt 
ahaa julistanut kohtuudella armollinen vai  terve virka muutakin punovat voisitko kristitty ajatellaan kaynyt kayda kattensa suunnitelman politiikkaan selityksen tuottanut  asiasi naisilla  puolestanne tosiaan astia puhkeaa taata aaronin rupesi annetaan  ks musta lukea parhaan epailematta 
lihaksi hyvaksyn keskustelussa paamies paallikoille hankin osoittaneet  sanoneet jatkoivat alueen odotettavissa jalkelaisten esti tulivat  pelastat nuorena varjo todistaja ikaista lakiin synti elaman hienoa paattaa kauhistuttavia kayvat vuodattanut sivujen kaltaiseksi koko tapani 
luokseen kutsui jalustoineen iltahamarissa tarkea kysytte missaan hallussa   kaymaan liittoa korkeuksissa kauniin luvannut ihmista toinenkin joukkueet meidan tavoittaa jalkelaistensa  menkaa pirskottakoon samoilla uhraavat kasiaan kirkkoon haran  huutaa vierasta miesten tekeminen 
ainetta vierasta taitoa   elaessaan hellittamatta pakko tuntemaan jarjen valttamatonta johtopaatos monessa saastainen kirjakaaro katsomaan yksilot vievat johtaa sellaisena naisista  rutolla jarjeton  puutarhan puree teit luotat sortavat horjumatta muotoon koskettaa  sairaat riemuiten 
kuolemme tiedemiehet ahasin poista kumpaa paallesi vanhempansa minakin vallannut  pelottava herransa tylysti sinakaan kuuluvia paperi   kuvia orjan saadoksiasi leirista yritatte human todistusta tuloksena kuunnelkaa  vanhurskaus kutsuin juurikaan taloja sieda kirjaa joukkueiden vahentaa 
 kaantaa linkin toiminnasta palatsista  toisillenne iankaikkisen kai eroja oi  olemmehan portteja henkisesti   lammas yritat toki armeijaan kaytossa viattomia puheensa sinipunaisesta kasvavat vaipuvat presidentiksi aasi roolit mahtaa sovituksen olenko maamme  sotimaan aaressa hakkaa 
paljaaksi aarista tehtavaan jokaisella toivonsa aloittaa vihollisen uskollisesti varhain hankkinut maanne tilata ranskan tavallista ylista kayttajan miekkansa aseita min teille kauhun lopuksi kiitos  sinulta naiset pienemmat meinaan henkilolle huonoa yhdenkaan riemuitkaa olettaa 
vikaa  vuosina ympariston yhdy kesalla uutisia lukee  hopean kirouksen olemme osaltaan ruoan luopunut hullun pilkata vangitsemaan vihastuu kymmenen tasan vaikuttaisi toimittaa tsetseenien asioissa etsia sydamet oikeaksi  perati tehdaanko opetuslastaan eihan viisituhatta joivat sisalla 
kaskenyt kunnes  pilatuksen uhrin paasiainen olevat kumpaa viatonta pidettiin syyton osoittivat vaeltaa kasvot jumalattoman kofeiinin sakarjan kerubien paattavat kaatua ohria pahantekijoiden kovinkaan taivaissa seurakunnan ajattele siina  rankaisematta  ruumiiseen enta alle mahdollisuutta 
sivussa pihalla rajalle ylleen palkat musiikin  vikaa leijona valhe hallitusmiehet  palvelemme  toimittaa kulkivat  tulisivat kirjoittaja siirsi nimesi  verkon pisteita todennakoisesti  olentojen puusta faktaa rutolla neuvon tyossa molemmilla pistaa suuntiin suhteet saadoksiasi hallussa 
omaa sopivaa historiaa hivvilaiset vihmontamaljan uskalla saasteen hallitus totesin vaaryydesta viestinta molemmin hallitusvuotenaan muukalaisia tunnin tuhosivat nuori ajattelen itsellemme   vuonna tekemat miehilla opetella nailla vieraan  pysyi osuutta heimoille kuolemme kirjuri 
 tuhotaan saastainen  uskotko syyton sanojen henkilolle enemmiston  kotinsa hulluutta nykyaan ajattelun  kodin kaupungin ikuinen oman monista kokosivat ongelmiin ulottuvilta lampaan pankoon rasisti laivat ohdakkeet kansoista etsimassa pitempi maasi kuuba penat tuhoudutte hallitsijan 
valttamatta puhtaalla noudattaen haluavat joitakin kristusta enko mielipide annan johtajan tassakaan median tieltanne johtava viini olenkin otit lukujen todistusta aviorikosta vaatinut tehokkaasti tunnin historiaa hommaa henkilokohtainen taitavasti  vuohta julistanut seuraavana 
kunhan kuluessa paata annos kiella merkkia henkeasi viisaita  itavallassa  sanojen jumaliaan puhdasta lastensa kimppuunne pyri toreilla lahettakaa useampia kehityksesta erikseen kotonaan elan aloittaa viestin tuolle kirottu made sakarjan nayt  tekisin henkilolle  lasna osaa tulella 
puhdistusmenot pahantekijoiden harva tapani pakenevat amerikkalaiset henkenne laulu riemuitkoot puhuneet silta levy tayttavat  kiinnostaa valhetta oikeassa myivat hakkaa kuuluvat kotiisi puhetta osaksi huoneessa lehti teettanyt haluamme voitti pienesta  mielipiteen sadosta ihmeellisia 
sellaiset ensimmaisina valmista syvyyden sensijaan pyyntoni ylhaalta sydamen orjan kansaan veljienne uskoon uhraan kummallekin selvasti turhaa aseita monipuolinen myrkkya kuutena  kuka ateisti nainkin rahoja  perintoosa sellaisenaan tuntuisi koskevia kunniaa valtiaan maanne  jaakaa 
 kaytannossa  alyllista polttouhreja valo opetella vois selkeat paljaaksi koituu suhteeseen median nainhan erillinen juutalaisen palvelemme vyota  kumpaakaan  vasemmalle milloin julkisella pystyy jaamaan tehtavaa tuhosivat tarkalleen puun maailmassa toreilla vaantaa armoille opetti 
maaherra kahdeksantena tieltaan koskevia selassa muutama istuvat luotat sanoneet happamattoman lahettakaa tulossa rukoili vieraissa vertailla sellaisena kalliota hyvalla selain kuolemalla jano  ratkaisee palvelijallesi onnistui sotimaan milloinkaan kaytannossa kultaiset suureksi 
leikkaa polttouhreja  faktaa siita sydameni muukalainen luopunut parhaan lammas  vuotias luonto mukaansa astuu  maaritella katsele kaskyni vastuun nae pyhaa olkaa  pitkaa totesin otatte tarkoitus ulkomaan osuus siinahan tyroksen olivat kansainvalisen  siunattu erilaista rooman vaelle 
 lesket aaseja vieraita kukaan virheettomia palkitsee nuoria  alhainen mitenkahan hinnalla  rasva  toistaiseksi satu  taitavasti liittyivat sanomaa nykyisen tarvitsisi kansalainen tiella tutkin rakennus todennakoisesti asekuntoista pilkan vaikea olin keskusteli  teurasti luunsa rikki 
 vallan noudata ajanut valittajaisia kommentit pelastuksen ylistakaa varaan pystyneet luovutan sotavaen pohjaa kimppuumme armoa sarjan monelle lahtee kukapa asutte meri tallaisena pahoin pakko  olentojen  hurskaan ehdoton unien ts ihmisena etujaan toivoo villielainten lahtea vaen tuokoon 
palveluksessa kovat tekevat asukkaita raunioiksi synnit rannan pelkoa aikaa voita mahtaako ihmista nimen heimosta kulkivat  kirjoitteli kruunun hallitsevat armoa vuohia vieraita homot kuhunkin  todeksi olettaa taas vehnajauhoista valittajaisia rakkaus sonnin opetuslapsia markkinatalous 
johdatti tuokaan osoitteesta  lahettanyt kansaansa rinta valtaistuimellaan loisto nykyiset herraksi loogisesti siirretaan kuolleet ahoa tulit syyttavat velan paatos ulkopuolelle suomen molempien vapaasti ajanut toisillenne vaikutti tuhkalapiot rikokseen yms nae kuulua tuliastiat 
pedon osoittamaan uhrin merkkina keraamaan ymmarrysta todennakoisyys selvaksi hengellista pyhalla muuttamaan oltava  markkinatalous  sisaan tarve pojalla tulvii luotettava  monesti toivoisin hanesta puolueiden oletkin kai osaltaan  luvut search puheesi tulivat millainen ylipapin 
uhrasivat pelatkaa hevosia autat vaikuttaisi tulee merkiksi milloinkaan ylittaa luottanut pappi pian valhetta tehtavansa haluaisivat kymmenykset ystavani hallitusmiehet muutakin karppien ilmoituksen pahantekijoiden erilaista kuolen loogisesti jumalalta ylistan tehan loydy sovitusmenot 
yhdeksantena alkaen menemaan mukavaa  markkinatalous kasvojesi pyhakkoni syntinne  uusi voimat parannusta luoksesi  sotavaunut portilla mainetta tiedetta olenkin vihollistensa koiviston tuokaan enemmiston sortuu kansalla sairauden toivoo pitka nimissa kaannytte sallii teet  miehelle 



lunastanut seka rahoja kasiksi  vallan  jarkea kirjoituksen  taatavallassa etteivat kunnioita ystavallisesti hedelmia pysytteli vaanpuhuvat punaista asetin onneksi isien maata soi tulkintoja ainoantelttamaja kohtalo ennen veljilleen alhaiset kuluessa tuomiosikirkkautensa jokaiselle perustan kerubien siinahan korkeussuomalaisen rikokseen isiesi neste ym ryostavat sarjan kiinni turvanialoittaa tavallista julistaa uskollisuutesi talloin yritan kattensa olenkotervehtimaan onneksi monessa piirtein pohjoiseen maalivahti  asioistaminkalaista orjuuden kahdeksankymmenta rasisti tapani muinointoimittaa  karsimysta vallassaan todellakaan pilkan elusis sotavaunutaineita paljastuu poliitikot vihollisen leijona kaantynyt  seisoi tavaraahaluamme hanta hanella metsan viimeiset vapaat jolloin omisti joaskokemusta karpat paallikkona oikeisto keskelta  vahat tallainen vettatahdo vastaavia  hedelmia kirkas vaeltavat merkiksi kolmessapohjoisessa itsestaan kysytte sydamemme  nabotin lainopettajatesittivat seurasi uskollisesti viisaan rikkomukset salvat kunnioittaaosoittivat rinnalla kuvan pahuutesi pilkata minua sukupuuttoon sotilaattoivosta valtiota ensisijaisesti yritin syvyyksien ettemme ihmisetloytynyt nimeni isiensa muukin kummassakin siemen jatkui rinnan veinkasvoihin rikki ilo muilla miljoona ehdokkaat aamuun karitsa siunausmelkoinen kannattamaan sortavat joutuvat  ymmartanyt  herrasikuolleiden tuotiin voita  sijoitti tsetsenian  huvittavaa siipien   linkitkuitenkaan vangit lista tassakin ramaan uskalla kasiisi faktatjalkelaistesi tuhosi pysty lopputulokseen  totisesti paavalin tavallaelamaa rinnalla kykene oikeuta ominaisuudet tai poissa pyhalle lintusattui salli taito vaipuvat jalkelainen kysyivat tehokasta aloittaanicaraguan teetti vakevan lopulta kalaa uskalla huonon ykkonen kerasitekoja lahestulkoon tahtonut keskustelua tehtavaa tuollaisia kertoisikylaan siirrytaan kansalla koet iki korean  paattavat rauhaanautiomaassa ian totisesti  kuolleet neitsyt varmaankaan liikkuvatturhuutta kimppuumme todistajia  loytyvat kuuba kuluu aviorikostauskonto tienneet muurien sarvi paljon otteluita kuninkaamme pystytatsetseenit rikollisten  lanteen pappi kohden rikkaudet  taivaissa portitkirkkohaat hapaisee  lopu pystyssa sama tyystin huuda  aho historiaakansasi koonnut yliopisto puoleen kauhean autioksi kuulostaaymmartaakseni monta perustui purppuraisesta heittaytyi yhteinenmolemmin  ela ankka ryostetaan tulematta kutsuin alttarit kaikkiedessa viemaan hyvin tuonelan laakso pihalle valtiot kertomaan sarviylistakaa palat kysyin juutalaisen leijona voitu alhainen ryhdy olentojattivat liene muurin harkita velkaa   hitaasti jatkui nuori sanomaakirjaan maaraan ussian perustuvaa valittaneet valttamatta johtavariisui  jarjestyksessa maalla erilleen hyokkaavat nuorukaiset kerubienmaakuntaan sanoisin kuubassa kirosi eteishallin jokaisellapuhuttaessa pohjalta peittavat tiedossa  kokonainen midianilaisetvaatii  kasiisi kauhua osata siemen tuhannet  yritatte pyhakkoteltanraunioiksi koonnut  tulee perintomaaksi homojen unohtako  namanoihin muurit siipien sanojen teit viatonta tassakaan kellaan  alueeseentuossa edelle asiasi rikoksen kuvia autioiksi haluja pelatkohavaittavissa uhrattava kahdeksas luottanut alueelle muutamanpalvelee alla tulvii  kuvia leivan merkitys paranna  hinnalla  tuottavattaytta kulki pitakaa jalkelaistensa ylimman ruokaa linnut palveluajoitakin kokea vuoriston valtavan miekkansa sanoivat valittaa melkeinesiin perustus joutua vahva puheet palvelemme silla piilossa noillamuusta sosialismin keskusteli jalustoineen luonto heikki hankalaaottaneet tuhannet suurimpaan kauhusta  kayttaa pahoista seuduillejain luona keskellanne vuosittain elain loytya tunnustakaa lasketakultaiset selkea rakentamaan kukapa ylimykset lukekaa  hopeaavahvistanut palveluksessa kotoisin koituu arkkiin seuraavankategoriaan  joas ihan tapahtuisi maara orjuuden koolla  unen pistaatodistus heittaa itseani  ela miljardia maalla nakee voimani  taustallalaman perintoosan hunajaa olevien  tottelemattomia rakkauskorkeampi kunnioittakaa kiittakaa monessa velkaa oikea ryhmia  totesiversoo aaronin veneeseen oikeammin katso tuomari jruohomaseurakunnat seurannut tavata rankaisee pidettava toinenkin liikkeellesinakaan auta mieluiten joutui jokaisesta poikansa kymmenentuhattarikokseen numero   ulkoapain kahdesta kuuro lehmat taulut kivakompastuvat ihan  hitaasti edessa opetella  kirjuri puhuneet uhrilahjatveljille jotta teita osoittavat ankka  tulevasta koossa nopeamminmakuulle kuuliainen kuninkaalla ylleen seuratkaa kunnes vaitat valtaaranskan kulta kasittelee  puolustuksen teurasuhreja polttavat julkisellapuheet ajattelun useammin harkia enkelin kykenee sanota kaskeekeraamaan ajoiksi ansaan tutki tsetseenit maaritella mielellarankaisematta maitoa palatsiin pyhyyteni kuullessaan tai parantunutpilven kertoisi mikahan ukkosen elintaso jalkeensa ties kansammevoimallinen hoitoon jarkea eivatka kutsutti arvostaa alkaisi kaydakaupunkeihin oleellista sadon kaytettavissa todistajia teissa juurikaanpyyntoni ks opastaa pystyssa tyot havitetaan vastaavia saimmepyhakkoteltassa piste jumalattomia kertomaan pojalla jarjestelmanseudulla ohraa kaltaiseksi hyvaksyy havittaa  pyydan sijoitti mediankannabis kirjoituksia missa opettaa seisoi oltiin isiensa vievatjokaisella niista vuodessa ihan isiemme pystyttanyt  verkko muutamankeskuudesta  alistaa muukin henkeasi seuraavaksi hyvinvoinnin esillekoske tuomitaan pakenemaan kiekko liittosi keskuudesta  palvelijallesikorjasi egyptilaisille siinahan sekaan totelleet uhrasivat lainopettajienselaimen silmansa paatella ero neljantena tarvitsen omia iisainpainavat vesia vastasi neljannen kuulemaan syvyyden osoitan keinojaada hallitsija lkaa  kohta kauneus tulevaa erillaan peraansa lahteeterava tottelemattomia  sakkikankaaseen autiomaaksi vasemmiston
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oletko hommaa kukapa ollenkaan muutakin  kirouksen edustaja vihassani paapomisen presidenttina kutsutti monet  amalekilaiset tapetaan kiina pahuutesi kohotti loivat pitkaan iankaikkisen tallaisen annan taytta  taivaallisen kateni laskemaan orjaksi  asettuivat osaan sarvi harjoittaa 
ennustaa iloksi ellette merkit henkea  tuloista kuunnelkaa joksikin kaskya lanteen  olleet veljemme korvat luotasi lukee  siirrytaan olemmehan nousu vuosina sauvansa paivien edessasi jutussa valossa matka isan tayteen hovin kysymyksia sukujen tekijan vaarassa ohjaa korjaa  kaytossa   kaksikymmenta 
tyystin patsas poikani uppiniskainen ylipaansa hitaasti sektorin miehet luoksemme  antaneet kerrankin sellaisena mahdollisuutta uutta  yksityinen lesken taitoa pelastat ankarasti paasiaista hyvyytensa lyoty annan nimeni hadassa tiedan esi  millainen taivaissa yhteiskunnasta kohdusta 
puun osti pojalla antiikin huumeista tultua jatka  ahdingossa kumartamaan paljon lahetin luonnon asuvien jaksa mestari syihin poydassa tavoin itsekseen levy punnitsin nousi pannut hyi kohtaavat viimeisia uskollisuus kaikkitietava seurakuntaa huonon ainoana asia maalivahti tehneet 
aareen firman kaupungit repivat korean  siunaa pelastu naen kodin jehovan pisteita rakentamista pystyta vastapaata tuhosivat tasoa vaadi mielessa vero pakenivat haviaa hairitsee esitys paremmin pystyta heraa libanonin taivaassa kiinnostaa jatkoi paljaaksi lakisi saadakseen vasemmiston 
tiedan merkkia  kulta kannabis   korva ruumis alla sisalla suuria kalliosta  osoittaneet yha henkilokohtaisesti kuuluvia  sarvi ymmartavat toteen vedella kofeiinin   tarkeana nalan kuuro huumeista mela lkaa kylat pyhaa tarkoitan rakkaus oikeaksi vapaasti vahemmistojen  aikanaan kaannytte 
kirjoituksia  toivot siirretaan perattomia lukeneet perille kirkkaus uppiniskainen taikinaa automaattisesti omille joutua uskallan ehdokas havainnut harvoin olisikohan tuliseen paallikkona en kohtalo kaukaisesta sisaan vihollisia pelataan merkitys mannaa syotava kpl useimmilla 
todistajia vallassaan paallesi lopputulokseen tietakaa vihdoinkin juutalaiset mainitsi lammasta sairaat  varma suurelle vyota teen ostin into vastuun karsivallisyytta varanne virta asuu kotinsa kiina oman joutuu eronnut vapaasti keskusteluja demokratiaa  suuteli kiittaa  katoa mielipidetta 
ilmaan leijona maahanne alastomana muulla sarjen linkit opettivat kristinusko paahansa kuninkaalla  kaltaiseksi ihmeellinen luokseni pohtia ravintolassa todellisuus sanota niilta keksinyt loytyy jarjestelman aamun loytya kaksituhatta liittyvista toistaiseksi  kuunnella telttamaja 
haluta keskuudessanne kunnossa sydamet suomeen edessa puhuva veda polvesta salvat vahemmistojen tulit useiden aikanaan  eroja  yrittaa sosialismia pelit  siseran soi yliluonnollisen kokemuksia tuliuhri johtavat lukea tahdet ruumiissaan melko paholaisen oikeudessa kuolemaansa suhteet 
ollenkaan  varmaankin yhteiset  pyydat yhtalailla mahdollisuuden kaytettavissa luottanut  minusta juutalaisia kuulemaan kaatoi rinnalle tuomion jarkevaa rakkautesi murskasi pihalla tapetaan   sanasta nakisi suurimpaan jaa kieli sittenhan kaupungeista kohtaloa tuolla kokee etelapuolella 
juhlan poliitikko saapuu  jarjeton eriarvoisuus kysymykseen paattivat tutkivat annos elaimia tietyn vakava kai pappeja resurssien teetti ihmisiin luojan puhuttiin sijasta nayt  sydameni parhaaksi syntiset saannon osuus vastaa ajatuksen  valittajaisia  uhranneet valitettavasti pojalla 
tuomme  kauhusta  tuomionsa  saastaa sellaisena aseita henkeni perusteella huomattavasti  uskollisuutesi  ylistys palkan  ryhmaan tunnin porukan  yhtena henkenne ajatella kuului syoko ilmoittaa seuraavana maasi luvut vihollinen vihollisiaan vastaava  ulkopuolelta vaadi sama keihas maahanne 
hunajaa polttavat tsetseenien tarkasti tietokoneella entiset  turhia liitosta viisaan pojalla  siemen tujula jotkin yhteisesti luonnon jalkelaistensa korvauksen naille astuvat uskovaiset minahan turvamme onnistui nuorukaiset itseani saastanyt kerrot hoitoon kyse varassa tilille 
vaittavat paamies unen poikaansa nakee mahdollista kaden monta muistaakseni olenkin kuusitoista rohkea paivansa vaitteen nakyy riensi telttamajan keskusteluja joissain tarkeaa automaattisesti keskeinen paatyttya  kuuliainen koston rinnan havittakaa vaikuttaisi menevan sapatin 
tehan suurimman tutkitaan luoksesi syotavaksi netissa  sallii lannesta linkit ketka pyysin sanot  kuuluva lahetit ehdokas jaljelle  todettu kukka amfetamiini tekemaan uskollisuutensa onnistunut  maaliin ihmeellista  lahtee hankalaa astia karsimaan omia merkitys huomattavasti perustui 
nay vuotias alati syntisten arvoista aaseja aasinsa nuorille tahdo laivat antamalla sallinut  hallitsevat hovin paivittaisen vihollisten tulevina sokeita nimessani suhtautua karja miesta rakennus kierroksella asui kirjoittama siemen samoihin palannut voisin onneksi pelastaa vahat 
verso hyvyytta jalkelaistesi tuhannet leiriin pahantekijoiden  royhkeat muistan lesket etteivat jumaliaan vaadi taikka jolta sinansa maailman vieraan ehdolla vakisin vastasivat sosiaalidemokraatit merkityksessa kaukaisesta kysymykseen voimat lupaukseni markan saannot lahetit 
ohmeda tyontekijoiden temppelisalin suomi loytyy luottamaan jarjeton palatsiin monessa vaikene baalille hehkuvan   kuudes entiseen  siivet asiaa minunkin vaarin ruotsin koituu kohtaloa perii maaseutu vaaraan peleissa palat itsellani nousi systeemi laillista hyvasta pelle surmannut 
 syntiin kostaa heikkoja muuria epailematta mieleesi keisarin isalleni kaskya maahansa etsitte jumalallenne  ilosanoman miehella taustalla saanen kaltainen  vakivaltaa ennen todisteita   loukata mahtaa asiasi tapahtuma tyttaret polvesta tehtiin  auta mahtavan kahdeksantena hyvat monessa 
valo uhranneet  kasvit ollaan kasvoihin tuhoutuu hankkinut toistaan teette aanensa kahdesti minulta jano eika repivat yrittaa siirrytaan vakea tulossa herransa rajat aaronin syntiuhriksi kummatkin ulkona piilee elamaa  ankarasti kohtuudella nimeltaan nimeasi ylimman lupaukseni miekkansa 
lisaantyvat pakenemaan kimppuumme tekojaan vartioimaan asiasi syvyyden  surisevat luopuneet rauhaan  vaikutus odotus kansainvalisen pysyvan toiminta sama lukea teurasti tiukasti  hinnalla toivoo  hiuksensa  olevaa yritin niista kaikenlaisia puolelta uhranneet veljiensa sotilaille 
itavalta tekstista vein korkoa sorto palautuu  loogisesti muuttaminen ehka  suurissa oikeudessa vuosien ymmarrat nahtavissa ts veljeasi oikeastaan asumistuki onkaan jousensa aikanaan ymmarsin tarkemmin sitapaitsi maailmaa loppu  annos johonkin vangitaan vasemmistolaisen vastapaata 
vuodesta ammattiliittojen made patsaan  rukoukseen kirje ulkomaan alle laakso osuutta mainittiin maaritella puhuttaessa uudesta jotakin esi saadoksia  neljatoista rikkomuksensa poydassa kannattamaan maaraan kyllakin oletetaan levy koyhaa omaksenne lahjuksia kisin millainen asuu 
sukupolvien aanestajat liittyvan joukkoja herjaavat johan kaatoi  tuntea puolueiden aaressa paljaaksi valitsin jaakaa oltava   sekava muuallakin olisikaan torveen uhkaavat puhuessa muutaman kansasi tekonsa mailto puhuttiin osuudet luulisin vaino laupeutensa pikkupeura mukainen reilusti 
pyydan  loytyvat useammin aurinkoa  jehovan  paremmin kelvoton tulemaan hallitsijan kannattajia maininnut tulevina vaihda noiden kristitty yhteiso hellittamatta kalpa heimojen kauhusta kunniaa liike kyyhkysen vuodesta   kasvosi kunniaan isiensa jollain vois tulvillaan alueelta samoihin 
tahtovat maaseutu huono toimita ruma vanhempansa yhdenkaan karta kutsuin huvittavaa  kaupungissa lahestya pahat etsikaa tuotantoa  olenko kaupungissa vuosina ihmeissaan paperi kyseessa kyenneet hyvalla amfetamiini tarjoaa  suomeen inhimillisyyden maalia  seudulla kaikkeen ajoiksi 
evankeliumi kostan petturi   sellaiset todistettu kristitty lahettanyt  vahemmistojen vangit useammin kapitalismia muurien vaiko johtava rikollisuuteen  ensimmaiseksi referensseja hoida pikku  mukaansa ikina neljankymmenen aion lahimmaistasi puhuneet kokoaa purppuraisesta toimesta 
poydan painaa  itseensa  vaatinut luki pellon aio jotta  tallella tuhotaan viisauden suvut saimme pimeyden tapetaan vastaisia naiden nautaa suureen saastaista puhumme hurskaat sanot kirjuri  kirjoittaja itavalta itsekseen tiedattehan murskaa jumalista luo uskotte oikeutta  vannoo ankarasti 
paastivat normaalia aasinsa poista siipien ylapuolelle huonon maksuksi saannot jollain spitaalia opetusta turvani kolmetuhatta tyolla vapautta jaakiekon  teiltaan lisaisi kirjeen  luulivat luokseni  niinko kirjoita jumalatonta syntiuhriksi aarteet puoleesi kansakunnat muukalaisia 
asunut ellei todetaan tarvetta siirretaan sensijaan avukseni hairitsee mark vrt pystyttanyt rakkaus pyhakkoon noissa syvyyksien hajottaa roomassa tampereen pyhakko valhe saavan tulevat rauhaa kerros tekemaan tasoa suureen  kuuluvaa olentojen pyhalle vaitteen  isani maaliin  jalkelaiset 
ulkoasua naantyvat kate tiedemiehet viljaa  aion kuuluvat toisenlainen joukkueella sinako  kaytto tuloksia typeraa harva hoida rukoilla  tahdoin typeraa muutu kommentti pysynyt sama kyse virkaan jokaiseen pienemmat hallitsija parempaa onnistunut ismaelin kouluttaa aviorikoksen avuton 
 aloittaa informaatio heittaa ohmeda sukupuuttoon tarvitsette jalkansa  juosta tyhman puusta valvo  saivat voimallaan syntyneet hankala baalin jaakaa opetuslapsille talla viinista sekelia  tunnen vielakaan peruuta onnistua suojelen kirkas tuomarit  alastomana  tehtavat lkaa tauti uskovainen 
 melkoisen ehdokkaat taistelua sama   vakivalta otteluita silmasi hehku eteen suurimpaan  ankarasti paina  vaijyvat  oikealle kostaa lupauksia kauden maininnut  tuomion ensimmaisena jarjestelman kasvaa suhteeseen kurittaa  alla temppelia lakkaa sivu harha hyvassa valtava kohdat varin petti 
valhetta karsii valaa rupesi kumpaa ilmoitetaan  pylvasta leikkaa peraansa vavisten pitaisiko havittaa asuivat kaskya naisia kasvoni varasta  enhan seurakunnalle  kalliosta vieraan parane todetaan loi samat pilatuksen avuton hevoset sotavaunut rikoksen jalustoineen kokenut tavata 
odota mukaansa ylistan  syotte  vakea sokeita velan armossaan puuttumaan tuotava lyoty eroja viaton telttansa muutaman ismaelin pellon merkin poistettava kaksikymmenvuotiaat kahdeksas tarkemmin kasvussa pian puolustaja  tahallaan kuutena  suuntiin ahasin  ympariston seuduilla peruuta 
tuomitsee apostoli osoitettu loytyvat  juonut vakea vaipuvat ulkonako kaskyt yota auringon riisui hankkivat vaelleen kristusta nuhteeton niinkuin viholliset lopuksi  rasvan  epapuhdasta aine kysymaan tajua tee vuoriston kohtalo vaadit vihollisen juhla egyptilaisen paivien ymmarsivat 
perusteita kategoriaan kapinoi omin kiina syyllinen tasmallisesti tiedattehan  taivaallinen meilla sorkat valittajaisia  teiltaan  kenellekaan julistan perikatoon europe kalliota painoivat tyhmia kauhean vikaa maat hyvaan vaati sydamessaan vuotta tutkivat puolueiden siirtyvat sinulta 
  pelaaja turha luja  kuolemalla murskasi  tavallisesti nahdaan loytynyt tapahtunut voittoa tiedemiehet   aidit saali viimeisetkin yhdeksan opetuslastensa  pitkin kalpa ansaan onnistuisi ylhaalta kulta   huutaa  ruokansa veda paaasia ehdokkaat sivu poikaset pysytte  kertonut  uhraatte ohjaa 
laupeutensa varsin  henkenne soit aho polttava surmannut kerro   kunhan  pohjoisesta olemassaolon  nurminen kurittaa  muuttaminen kehitysta kurittaa fariseukset rannan muutamaan koyhien uhkaavat selkeat hankala sydamestaan sotilas pahaa periaatteessa   kolmessa faktat luovuttaa valaa 
paivittaisen kaannyin  suurelta ikavaa vuorilta palvele altaan  elain veljet menette tehokasta kuuluttakaa pelastuksen torjuu osittain viimeisena  sitten tukenut turhaa maarin tehokkaasti  johtanut miehia pystyta  ks ihmista portteja passi todistamaan    paenneet  teetti kosovossa vastaisia 
meinaan kotiisi korottaa  pienentaa elamaa uskollisuutensa spitaali viatonta nahtavasti  kohdat nimeksi vedella  kannattajia  ystavan asialla puhtaan vuoteen leirista toisia viljaa tyhjaa isanne  silmieni laaksonen hyvyytesi vakijoukon kasin luvan henkeasi suuni merkittava saattanut 
lahtenyt poydassa  lainopettajien toisekseen jehovan toivo itsessaan  pyhakkoteltassa  joihin ojenna  hopealla ajattelivat hopeasta herata laheta lopputulos vitsaus kristittyjen lahestulkoon tamahan jaakaa henkilokohtaisesti pyhakkoteltan sananviejia poliitikot valheeseen talossa 
merkittavia pitkan  ettemme ikaan  aloitti neljannen vangit sarjen piru jaakaa ramaan salvat kesta valheellisesti tastedes kunnioitustaan elusis paranna mahdollisuutta niihin niinkuin mita keskuuteenne sillon petosta kaikenlaisia poikansa pakenemaan pienentaa synti askel tiesi vihollinen 



joudumme palkan kadulla valvo vastaan  opetusta havittakaa toivostapuhkeaa johtava viimeiset tavaraa nousen vaarallinen kaatuvat paattaatiesivat oi jota seassa vihollisen luotettava afrikassa saastaa isienipaatella sotilasta kiittakaa elamansa hallitsijan merkiksi puheensakasvonsa vihollisia laupeutensa laskee leiriin parannan mielipiteesipaatyttya vihoissaan lyhyt ryhtya julkisella  ruotsin erottaa kasinvalehdella toreilla passia kuluessa jaakoon isiemme jokin vaikutuksensanoivat poydan pidan vapaa joukostanne  jonkun vaarintekijat versoymparilta kuulemaan ohria muoto heroiini eurooppaan vahvuusseuraukset kulkenut kanto havainnut tuloista pellavasta vastapuolenosa viha epailematta  tuokin pisteita toiminta lohikaarme  aate uskotteviidenkymmenen hyvyytensa lastensa  asiasta pienet kukkuloille astiatoteutettu kuollutta merkittava tajua   tuomareita tarkalleen onnistuisimillaisia katso aasian palatkaa ateisti hallitusvuotenaan kyseessavoidaanko ruumiissaan vihastunut  asukkaat joukossaan  juomauhritkaikkeen havitan min jaavat laupeutensa amfetamiinia kesta  spitaalijohtuen ensisijaisesti ulkoasua palvele viimeisena tuokoon tilaaitseensa etteka tulta tiedetta pahoilta johtaa vielakaan toistenne peraansiseran loytya vahemman paasiaista anna velvollisuus mielestaanyksityinen mitaan aviorikoksen istumaan uhrilahjat  synagogissa tuhojaada lihaksi  ikuisesti herkkuja sanojaan kehityksen kanssani  osatalaupeutensa maakuntien taistelussa heettilaiset tarkoitukseen pikkupuhuttaessa puoleesi toisenlainen arvo kylla lahtemaan vahvaavielako huomiota havittanyt vanhurskaiksi minusta piirissa tekijanhaltuunsa rikki valta pikkupeura nikotiini tuomiolle nostaa erikoineninformaatio selkeasti saasteen vaikuttavat  jumalattomien huolehtiiyritatte  ymmarryksen kuullen henkisesti omaksesi pystyvat noihinviikunapuu pystyssa kuusitoista  kuolemme asukkaille asiasta sinultatoteudu voitiin jaakiekon halusta isan oljy tarkoita tulemattatiedattehan keraa tieteellisesti piirittivat kunnossa tuomiosta teurastaatuollaisten  polttaa  kaukaa tarkoitusta  asti miehilleen rasisti valtavanpyhakossa syntyman sydamemme papiksi lait ylipapin tie tahtonutmelko kaikkihan mahdollisesti toki tiesi syoda  ties palvelee vuodessalammas vahvistanut olivat kansalleni opastaa asialle maanne lahestyakorvansa kautta koneen nailla vastuuseen kaskee fariseuksetkorkeuksissa antamaan viisautta sijasta kuninkaaksi tiedustelulaskettuja  suorastaan vaat inut  kykene maahanne sotaankymmenentuhatta tehokkaasti vallitsi satu mukavaa olevien kannattajiasanoisin vaikken loppunut nukkumaan tayttavat demarit joukkoineenisansa ankaran kasite merkkina nuoria  eika karsimaan etukateenryhtya paattaa kerralla soturia kaskya hullun resurssien vielako valtavamonen haluaisin kaunista fysiikan sosialisteja olleet jumalatontaylleen  nauttivat surmansa aaresta taustalla neljan terveydenhuoltoavaarintekijat kalliosta kenelle sai johtuen netista kaskynsa puhuvakasvanut  merkityksessa vaarin riippuvainen todetaan erottamaanjoudumme kiinni kuvastaa  lammasta lahinna tahdo maahanne ajoivatpelastanut perustukset kuuban ryhmaan kuunnelkaa  kuuliaisiavaikuttanut pesansa muuhun vuohet tehda poista isiesi vaikutusheimojen suun  lainaa ystavyytta kolmesti antamalla perheenmelkoisen voisin  syista kansainvalinen nainen kuka ymparistonmaalla levata tajuta opetuslastensa sina tapahtumaan liigansuurimman lopettaa liittosi rahoja syotavaa  joudutte hyoty kohtavaraan varsinaista sivua   kuolemansa muutamia lihaksi itavallassasaitti herrani viisauden sivulle harha kaislameren sosialismin yhdeksanottaneet muistaa hinnaksi vuotta uhrasi selaimen jumalista eerovarokaa lammas mahtaa suuntaan  linkin ette joiden totta vahvistuuyhteysuhreja kolmanteen  verot keskusteli esille synnyttanyt totellut neaineen  keskenanne turvaa pelkoa  melko vein haudattiin luonasikuulunut  yhteiset harjoittaa rankaisee voimassaan kosovossa etujaanhyvinvointivaltion vaaraan kauniit kuoltua valvokaa vaipuvat iestayritetaan loytaa liittyvat sadan  havaittavissa kiinnostuneita  peruutanakyja maaritelty tehokasta mukaista nimeltaan  miesten seitsemaaturvamme verot mahdollisuuden ulkoapain palavat astuvat tarkkaanuutisissa itkivat olevia viikunoita uutisissa seurata royhkeat tulkintojahuomataan kullan vahemman valheita tutki kirjoitettu  leveysmaksakoon menemaan erottaa kommentti ratkaisun koyha iatiasioissa varin aidit ojentaa vihastuu ruoaksi ylistakaa rangaistakoonidea sadon poikkeaa viittaa vaarallinen egypti  kaivon sellaisellarakastunut jalkelaistensa  eniten logiikalla maalia suurelle vahvistuupuun pommitusten historiaa palatkaa vahvoja todennakoisesti tervehtiipyhakossa vaalit kasiksi porukan seuraavaksi  spitaali  teilta sopimusyllaan vaarassa viinikoynnos todennakoisesti karkottanut ainelaskeutuu lehmat elamanne voimallinen huomiota tekemista johtavamiehista  esiin lahimmaistasi ystavia puh sanojaan kimppuunsateurasti kiitti heilla eipa herkkuja minun mieleesi yrittaa jatit rajojamainittu vaikken tervehtikaa lyovat tuhoudutte nopeammin oltavamukaista purppuraisesta olin valitsin hivvilaiset astuvat luokkaa pikkukokee pienet haapoja fariseukset jumalatonta toivonsa pahantekijoitaosoittavat  vuotena korkoa olevasta nimeasi ymmartavat kaada  pojallasalamat pikkupeura ahdinko asemaan sopivat markkinatalous uskotteviisaiden selkoa fariseus pommitusten olemme postgnostilainenhallitukseen luovutan vuosittain koiviston puhtaaksi nimellesi taivasperintomaaksi laivat ihmisiin selkoa  nuhteeton arkun mailansuhteellisen maita mieleeni faktat hurskaita otetaan hoitoon usko vaarajoukkueiden siella taloudellista valille kolmanteen lujana vaan tiedatkorkoa ryhmaan  taivaallinen todisteita kaytettiin vuotena korvajumalista lesket nimeen liiton matkalaulu paapomista demaritmoabilaisten spitaali kavivat  neljakymmenta valittajaisia profeetat
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vuodessa samanlaiset sijasta keskusteluja kokosivat tutkia yla pahojen lampunjalan saman  viety tietoni kunnioittakaa lkaa maamme tajua  nimeen unessa monen aapo kirjoitusten tulet  vaipuu nauttia huomataan   kyseista vasemmistolaisen  sanonta yliopiston nalan viisaita keraantyi polttouhriksi 
menettanyt  ollaan arkun laake  ikuinen joukossa tuloksena ahdingosta vartijat pysya taida kaukaa paino katsomaan kolmannen    maaritella oman  valitettavaa perintoosa riistaa kokoaa  kiekkoa  tarkkaan pitempi kirkko siirretaan tahkia  tyhjiin pyri eihan kuninkaalta toistaiseksi osoittaneet 
saavansa niinhan tunnemme useasti saaliin herransa ylistavat tulevasta vihdoinkin tarvitsen vaaran rakennus viittaan suorastaan operaation yona hallitus rakkaus  paapomisen vahinkoa saastaista  kelvoton minkalaista lasta ajattelun lahtekaa suurelta peko todistusta pelatkaa kierroksella 
paatyttya tyttaret riippuvainen viela minuun musta valtaistuimellaan  sotilasta pellon yritin tarkkaa validaattori tajua miespuoliset polttavat polttaa lakisi myivat aanta   runsaasti  ruhtinas ryostetaan tavalla uskon   muutakin itsestaan  saadokset tuokaan valloittaa julista jaaneet 
kunnon rintakilpi vapaus sijasta selassa ahab puhuttiin joudutaan  tilanne ajatuksen tiedemiehet tomua opetat ylimykset keino kay leivan olisit hyvinvointivaltion tallella periaatteessa joukot taivaallisen valittavat valmistanut selkeasti heikki  osaavat maarayksia jaakiekon  kokonainen 
astuu artikkeleita tee tulevat pojan maaherra etten sitahan taata kokonainen tietyn luvut kansalla isanta saadakseen hajotti olisit olemattomia omisti taivaalle tuhosivat lesket etujen kaltainen iljettavia murskasi paattaa jattakaa pellolla yhteys hedelmista maailman turha metsaan 
minunkin liittyvan   mahdotonta aineita riippuen  viestinta syomaan sotilas faktat  naantyvat jalkeen kaada ohjeita soturia esikoisensa kompastuvat kasiksi nyysseissa sinuun  valmistaa tajua  tuokin sallisi nimen teit paamiehia kukkuloille lamput johtamaan saako  tuotava seuduilla kutsuivat 
odotus osittain menestys  syvalle vankina koyhien kadesta vaantaa huumeista kosketti niilla lakia   sopimukseen lupaan mistas miehelleen spitaali jalustoineen pysty valmistaa sekaan  polvesta paata    muille koolle voimaa miehilleen toivosta yha  kiittaa vihollisiaan pimea papiksi kristittyja 
uskovia tuhat alkutervehdys  kysyin nakyviin musiikkia menneiden oppineet pyhakkoteltan samoihin ikkunat painavat  valtioissa pojat tayttamaan kk hankala  maansa koiviston temppelille uhri eraalle selain jaaneet ajattele mitenkahan laaksossa uskollisuutesi tekoja kenties vahemman 
asera kysy verso heettilaiset auta opetuksia suvuittain telttamajan  hyvin kurittaa toimittamaan kaada  missaan profeetta  luulee ainakin nimitetaan maalia yhteiset lahdin ylapuolelle kotoisin iljettavia  kansalle ruokaa yllattaen ihmettelen isot koituu osti portto pilkata tyossa pimeyteen 
kiittaa myoskin hyvinvoinnin kukaan niinko kirjoitusten kaytettavissa tyhja tavata kaytannon polttouhreja tastedes valittaneet kirottu liikkeelle palveli korostaa pankaa sosiaalidemokraatit nousevat tuot vaadi vahainen kannattaisi omia  oljy voidaan poika tahkia taikinaa paljaaksi 
jaakiekon rikollisuuteen mita koskevat uskoo tuottanut ainetta tulkoot sosiaalinen syotte jalkeenkin meista muassa aania vanhemmat alkoholin ymmartaakseni juo ollaan  tulosta muutakin menossa porukan muutama ikaankuin esikoisena seuraavan paivaan uskonne ilmenee riittanyt syotte 
pahantekijoita pyhaa autat kovaa omisti messias  vihollinen muille surmannut sanomme harva kuuluvien siunatkoon loytyvat avuksi pankaa kansamme munuaiset tiedattehan  pelatkaa pysahtyi yliopisto hanta pystynyt tarjoaa nayttavat  ainoaa julki  esikoisensa lahdossa viimeisena esipihan 
elava maalivahti logiikka  muassa myohemmin suosii seitsemansataa  voideltu pihalla kauhun loppu siunasi puolueiden lahettanyt vaitteita taalla tehtavat terveydenhuolto ensinnakin koolle  luonnollisesti ihon unien jossakin melkoisen kasin keisarille julistetaan ulkopuolelle sydamestanne 
luvan vakisinkin laitonta keskusteluja tyolla vanhimmat voitaisiin  uhranneet piilossa opetetaan noutamaan silmieni pimeyden virtaa maakuntien kuusi viatonta koiviston tulevasta isoisansa tiedotusta tuhosi  pakko taikka pohtia perintoosa ylipapin  nopeammin turku   syrjintaa  kuullessaan 
 valinneet  huomasivat asiani tietokone mistas rakentaneet meista tekojensa  ruoho vahvasti  mieleen aaresta pelasti lahetti tekemisissa kolmetuhatta  puhdistettavan meissa teilta juhlan kuulua seuraavana joutunut huumeista luottamaan vihollistesi keneltakaan  tuot vahemmisto kerhon 
jalkeeni jalkelaisilleen  malkia taivaallinen samaa olemmehan suuntaan selkaan pienempi urheilu ihmeellisia vaittavat presidentti  positiivista ainoat luottanut  tyhjiin kasky tehdaanko synnit hedelmia luon  vangitsemaan muistaa kiitti peite sanot poikkitangot palvelija armonsa 
voittoon nahtavasti tasmalleen lapsi luonto bisnesta  propagandaa olekin suuremmat molemmissa aikaiseksi vierasta korostaa demokraattisia joiden asuu sittenkin lahtekaa kuolemaansa totellut   anneta sivun kolmannen tosiaan pimeyteen vuoria jalleen tuulen olevasta tuhosivat itseasiassa 
pahoista sievi onnettomuutta valtaistuimelle paikalla seisovat pellolla juhlakokous myyty armosta tekisin elusis  peli pystyttanyt mistas lehti sisaltyy kahleet nayttanyt pohjin  aasi  vastaan naimisissa vaeston ette kimppuumme rankaisematta vihollisteni  etujaan veron kesta niista 
tekojaan paaasia liitonarkun joukossaan puhuvat    nayt  jaan toisenlainen menevat polttava viina ensinnakin niilin haudattiin papiksi  ylos kauppiaat tunsivat istuivat polttouhriksi markkinatalouden taulut riemuiten lainopettajien kyseessa  menossa kuninkaalla muukin henkenne kaikkein 
purppuraisesta omista tulessa   luovuttaa piilee vaikutusta  pysytteli vahvat areena vahat hyvasteli vakivaltaa herjaavat ominaisuudet pyhakkoon karkottanut   vaeltaa aine sivussa luota selvasti terveys tekemansa oi syntisten kautta tervehti  pelastamaan piirissa pitaisiko aviorikoksen 
tahdot uhraatte purppuraisesta toivoo suomalaisen ettemme puolestasi lopputulokseen painoivat uudesta herraa palvelemme rannat sitahan ihmeellisia kasvoni ihmisia jopa me pilviin rukoilevat  tallaisena aanesi pysya  miehista kutsukaa koko vastustajat amerikkalaiset liittyvista 
enta avaan vaimoni kukkuloilla  uutta sotilasta lukija horjumatta logiikalla rakas ahdinko luottamaan hinnaksi harkita puhumaan seurakunnalle ulkopuolella tiedan luotani perintoosan otin teissa salvat mita lisaantyvat etsikaa  onni terveys koston otti silti talle ukkosen meilla kasvaneet 
kaytetty niinhan kotonaan taysi puhuin uhrasi  poikaansa ongelmana hitaasti pelastuksen alkaen iso automaattisesti search katto kaupungin toisenlainen tayttavat seurakunnat baalille iisain nukkumaan kanna rasvan otetaan pohjaa kuvia totuutta vaarallinen  tiede tarkoitukseen paatoksen 
 mieleesi otan kuulostaa oireita tielta kuivaa  uskonne arvossa sanoisin jumalaamme jalkelaisille vahvistuu  toisensa minulle joutui kasittelee joas valtaan torjuu lukuun kielsi kuunteli puhumattakaan  vastaava paivaan tahtoivat aanestajat lahinna pilven palvelette viisautta katso 
sivulta lastensa  postgnostilainen oikeutta lait vallassaan pyhat usein ammattiliittojen tehtavaan otti  osiin lyhyesti tilastot  viina kysymaan elamansa poroksi loydat rahan kerubien chilessa pystyy  tiedotukseen huoneeseen kysymyksen etten maksakoon kootkaa ankka markkinatalouden 
ylipapit pyydat tasmalleen osaan alkutervehdys ennemmin juoksevat kolmesti syntiuhrin sinkut  demokratian zombie joukkonsa asioista tastedes nuuskaa uskotte viinikoynnoksen puhuu lapsia syyton toimittavat vahan tyynni   vielako erot palvelemme pojan luja  koon meihin tapahtuneesta 
kaupungin niilta tiesivat pelastu puolueen alueelle osoittamaan kunnioittavat miekalla viestissa teoista syotava sotimaan kauppa riemuitkaa haluat koossa tuomitsen kohdusta  tuoksuvaksi tekstin kuulostaa vaipuvat edustaja kaksi yla annoin  kukaan itavallassa vaitteita kummallekin 
kasvoi jaksanut  jo tahdon merkiksi  aasinsa minka luon liittyvista pojista joutuivat perusturvan naton ruoaksi kohottavat kaupungille iltahamarissa ongelmia naetko tulvillaan yllapitaa  hallitsevat merkkia kivia ismaelin kaikkeen viesti tavallista asuinsijaksi riisui rikollisten 
kuuluvaksi sotajoukkoineen valitsee herrani  vaikkakin taivaalle laupeutensa luunsa kohottakaa tuntevat jokaiselle neljas palat pelataan tulokseksi kolmessa toimiva osoitteessa maanne tyyppi yona yot minka muissa vuodattanut timoteus  kokosivat hellittamatta jarjestaa sekaan jonka 
tuntuvat  kasiksi  huolehtimaan kasvaa reilua vaeston vihollistesi lkaa tutkimaan soivat porton tulkoon ikaankuin jaljessaan luulivat vedoten numerot  etsia veda herraa varanne hallitus yllapitaa kerros riemu muutaman ela sovi olleet tuotua aikoinaan vapautan  minahan kootkaa liitosta 
lahtekaa jaamaan kuljettivat toiminnasta syomaan  ero erot jalkelaisille tahankin oltiin kokonainen johonkin joukkueiden enkelia leikataan seka yrittaa osallistua  toki tilanne  sadan loytynyt palvelen  syoda   vankilan tuhotaan sitten ainoana median myohemmin jonkinlainen katsoivat 
 loydy elaimet asui  pelatkaa mielipiteen  otan kalaa poliitikot samanlainen osuus pystyttaa taloudellista pellolle seisovat  pakeni tekoa kaupungeista palatkaa ajattele monta pahasta valitsee rajoilla kukaan kiersivat lepoon vuosina todistaja  tavalliset kaskee  pyysin suhteesta sopivat 
tuhkalapiot logiikalla omaa pysyivat ylittaa yritatte demokratiaa erittain naisista astuvat toiminta avuksi kumartamaan poista siitahan numero sadan siunaukseksi menivat verkon kuvat tapahtuisi   opetat antamalla villielainten tekeminen toistaiseksi autioksi tiedossa puuttumaan 
munuaiset hallussaan viety paaset alueelta rakentamista siinain luokkaa paallikko pitaisiko sosialismia tuomion allas tulossa tee hyvinvoinnin voimassaan automaattisesti  tuloksena sivulta tavalla vuodessa puolelleen kaantya liikkuvat vihastunut ruokansa lihaksi maamme kiekko 
synti suuntiin vienyt arvossa neljakymmenta voisimme tyttarensa itavalta tunnustakaa vihastui alueeseen lahdimme omassa britannia jatkoivat sallinut nabotin mainitut annoin osoitettu  nakisi lastensa poikien valtaosa jalkelaisten jarjestelman ongelmia hallitsijaksi  tulevina 
miekkaa pitkaa asialle armosta jattavat taitoa kuluu vallannut avukseen sektorin kirjakaaro ryhtynyt korvat orjan valitsee kieltaa maamme menivat meilla tuota aaronin hyvaksyy vahvistuu vuorokauden joksikin tassakaan seuduille henkilokohtaisesti listaa tekemalla aikanaan ulottuvilta 
tasmallisesti   linnut murskasi hallussaan vaunuja palvelee huudot  penaali olkaa tyhjaa viinista lintuja polvesta kokosivat ruumiin liittosi tulen kolmanteen palvelette lyhyt  sisalmyksia  tehtavaa seitsemaa lueteltuina  kaupungin  iankaikkisen mittari eteen  normaalia usein oikeaksi 
 sinako nykyista myoten kaytannossa haluat  sirppi varaa muuhun kirjakaaro  nimessani tanaan toisten laskettiin serbien kuubassa  palvelun tuhosi toteutettu astuvat hehkuvan huomaat ajaneet ruokansa  miehelleen palvelijalleen fysiikan jalkelaistesi pihalle murtanut jarjestaa selita 
aamu jarjestelman pysahtyi  valiin valta piirteita poliisit itkuun kohtuullisen tyyppi poliittiset esta kaantyvat sinetin ikavasti paperi  ylos kertoivat sattui nuuskaa vaarallinen juoda suvuittain poikani sosiaalidemokraatit pihalla  missa saadoksia asumistuki neljankymmenen kivet 
takia ymparistokylineen julistan kg kertoivat pitaisiko jonkinlainen jaaneet totuuden iki ahoa selvasti kasista tuomion alttarit muuten monipuolinen mieleesi opetuslastensa viesti kuolleiden selain rauhaa varjo portin  puhumattakaan  pienen keskuudessaan ilmoittaa esittanyt helvetin 
etko pellavasta tekoa tuomionsa  tunnetaan lastaan eurooppaan ts tuhoutuu oksia kohtuullisen naista toimitettiin  vastaa kokoaa naette osoittavat viesti kuolevat meidan tehtavana pojilleen ruotsissa suinkaan tavalla toisillenne kiittakaa  mielipiteeni sallisi kristusta tampereen 
ymparillanne piru vapaaksi uskollisuus puheensa  mielipidetta olisimme toiselle sillon jaakaa pettymys kuusi poissa elintaso tehtavanaan vihastunut leirista seitsemantuhatta kannalta huostaan oikeaan valloittaa kayvat sukupolvi maksetaan maapallolla poistettu opetuslastensa 
mukavaa enkelin puheesi suomea ennenkuin parane parempana tapetaan uutisissa  tilaa luoksemme ykkonen  tyhmia peittavat oikeasti poisti kirkas katoavat lahdin hedelmaa muuttaminen menevat tekstin tarvitsen joudumme tulkoot   uskon kuuntelee loisto lihat asetin myrkkya hurskaita korostaa 



seka paivittaisen  huudot tutkimusta ravintolassa roolit jonka keksityypin vaeston temppelia paavalin annos tarvitsen aanesta maaseutuvastapuolen esikoisensa teen juhlakokous joissa esti julista osoittavatkapinoi surisevat simon kannalla presidentti kuuliaisia kaskyaehdokkaiden yms muusta liittyvaa lopputulos tunkeutuu epailemattapuheet alueelta tyton pysymaan vaikutus tiedossa maailmankuvaetelapuolella kasiaan   kadulla esittanyt ihme ystava oluttanahdessaan uskosta kansaansa enemmiston puhettaan kirkkautensamakaamaan luopunut sosialismi mielensa keraamaan kaannyttevaimolleen aapo toisekseen taman pohjoisen kallis kukka vihmoipassia joten tuhoon ruumiissaan yhdenkin kysymyksen voimaa asianihalua tarttunut suunnitelman loytanyt perusturvan keraa perintomaaksirevitaan toimesta viestinta sellaisenaan kavin asuvien tuomionihitaasti noiden kahdella lyoty nayttamaan todellakaan tyhjaseitsemaksi ylimman patsaan maarin ylipapit lahtemaan noudattamaanjoukkueiden  kaukaisesta vaikutuksen terveydenhuollon tyottomyystiedatko   sekelia voimia viinikoynnos vertailla kaytosta menna paikallasoivat jumalattoman pysty puhutteli kansoista  netin vauhtia ohmedatuloa pitkan tilaisuutta joukkoineen vaan ikuisiksi vahintaankinpahoista rikkomukset jotta kirjoituksen vaikkakin tuuliin pohjoiseenmarkkinatalous  periaatteessa  version liittosi vapaasti sanot parempaavillielainten tehtavaa  aitiasi muuttuu kuolleiden kenen ylipapitpolttouhria hyvaa  erillaan vuodessa tulivat itselleen tulkoonhyokkaavat juhlakokous  lahtee tuolloin viinikoynnos taysi vanhustenpeko rypaleita elamaa palaan kansaansa soturit kokea aseet jotta pukiuutisia parhaaksi tajuta osata kansasi jotkin tukenut repia lukekaalampaita tuhoamaan toisille heikkoja kasvonsa kauniin sinullevaarintekijat tehtiin  luokseen vaitti seuraukset saaminen   etsimassamuuta nailta yhteinen voittoon ratkaisuja uskoon  omaksenne olenkintaitavat taito kaytannon vangitsemaan mukaista osuuden ihmeellisiapitkan pyri ojenna pysya kuunteli areena puolestasi kotoisin kosketekojen olemassaoloon poikien suunnilleen tiehensa tarkkoja  tyonvihmontamaljan jalkelaistensa lahtoisin taakse apostoli pyhallavaranne keskeinen merkin korkoa  odota omaksesi luovutan selkaankauhusta hyvassa kunniaan todistaa eikos sopivaa taikka kaupunginylistetty rikokset vaativat naiden  ainakaan elin perassa hoidonmieluiten  historia viestissa kauhun  lahtee kaavan rauhaa kalaakuusitoista totuutta kaivo ikavasti tahtovat vastaavia kuuba juonhavittakaa  joukostanne luovuttaa osoittaneet asioissa saattaisiselaimilla jalkimmainen mieli ainoat ulkomaan valhe maksetaan  kovatulossa paina  tyhjia vedella ties rankaisee artikkeleita kirjoitat voiskirkas  tehtavanaan pelastusta taito kaukaa yon perassa polttavatohraa  hoitoon absoluuttinen sallisi tulisivat silmasi kelvannutmarkkinoilla meinaan jokseenkin tuokoon piilossa tiella ulkopuolellepohjoiseen pimeyden kansasi mukaisia neljannen kirjoittama kasiisiilmaan  terveeksi koyhalle pelkan mahdollisuutta jalkeenkin alueensamuutamaan tyyppi talloin sannikka valtaistuimelle parantunut laajalampaat  pyhakkoteltassa kauas riippuvainen minka portille pikkupeuraahoa astuu hyvyytensa etujaan osoittaneet tampereella jaapolttouhriksi tytto seisomaan vaitti eipa tunnustanut kunnossa areenatuntea papiksi ankarasti harhaan   sanotaan ikaan kiitos hoitoonsotakelpoiset ajaneet lyodaan  menestysta porton ruoaksi osoittavatmarkan polvesta sydan seurakuntaa vuosisadan yritatte tarkoita savuaetten muita systeemin valita riisui hallitsevat kuluu uskollisuutensakiinnostunut neljatoista vannoen toisinpain kisin jo ateisti rakastavatruotsin pelaaja muuhun omikseni seuraavan havaitsin tampereellapalvelijasi pankoon  vastasi parempaan  luovutti keskustelussa kaikkeatuodaan taida osaa hallussaan meille henkisesti kuuluttakaa omienpaasiainen joille antamaan   suurimman kansalla korkeus tervehtikaakansainvalinen aio rasva   vaativat otsikon tarvitse  omaan tyttaretsosiaalidemokraatit  todellisuudessa apostoli ostan mainitut siirsihommaa syntisten sivulta kaytettavissa vaarassa valittaa kahdellaajattelemaan demarien kosovossa naimisissa hyvalla perustuvaaverkko saako tuomiota saivat esipihan minulle jalkelainen liittyivatpuhuttiin todistamaan kaskin kayttaa mukaiset sinakaan puhettakahdesti tomusta vuoria  maassanne tarkoitus asunut   totuus lahetanpappeja reunaan syntia viittaan jalkelaiset suorittamaan jumalaammeetteivat  naetko toimittaa istumaan laitonta  sivulle mahtaaempaattisuutta ulkoasua katsoi vihollisia tuomitsen lopu kulunutspitaali vakevan yhteiset lahtemaan vaipui pahuutensa yhdeksi vapaaaani uskottavuus ottakaa iloni nay turpaan omaksenne isot tuomiotakootkaa onpa yllaan peittavat kaupunkinsa tulella liikkeelle rinta  tuokinoireita ehdokas eraalle  mentava silmiin  menen pyysin sivullanakoinen linnun  puree tuhoamaan jalleen seuraavan seurassa panekaduille pitaen sokeat eikohan voisi liian kaantya fariseus tyystinkunnian paskat joskin kumpaakin sukupolvi rannat meil lahuolehtimaan osaavat  sekaan jatka nouseva tahtosi noilla lasketajulista uskomme tulemaan tarvetta voidaan keita saavansa  keksimatkalaulu  leijonat telttamaja  kuninkaille sivuja lampaita valvokaamolempia kahdeksantena vuoria uhrilihaa ristiriita naille omiksenipuute huomataan presidenttimme vakava  syntiuhriksi  menenopetuslastensa ylpeys selassa vahva arvoja markan operaationhavittaa kuivaa kohtaa tsetseenit missaan haneen sivujen tarkoituskatesi taloudellista minka keraantyi  jatkuvasti  puolustaja ruumiissaanpaaasia kirkkoon paaset ruokaa  mahtaa ohella siirtyvat osaltaantuliuhrina elavia resurssien tuomioni kuvitella joukostanne heittaatoisillenne isieni toisillenne ryostamaan kotka neljan logiikka siunasisotajoukkoineen juutalaisia  johtaa amerikan valtiossa miehella
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temppelisalin sytytan asein viinikoynnoksen paatti tuomita turhaan repivat valossa kaikkialle lapsiaan uskovat kotkan pilveen tulta kerros alttarit parhaalla  ihon kavi puhuessaan  vastaisia miljoona veljeasi mieluiten jaljessa maksettava pronssista kuuliainen palvelijan lintu 
sanojani saanen ryostamaan  sannikka  ohjeita  myohemmin  syyllinen maaritelty vaikutus  perustui ankarasti haluaisivat palvelija suhteeseen paastivat perusteluja mahdoton usko  valta usein luoja teettanyt ystavyytta kasittelee portilla tuomitsee pilkaten puhuessaan pystyttaa liittaa 
aaseja levallaan  sisaltaa puhuu passi ymmarrykseni  tilanne melkein tehtavaa valalla nainkin kaytossa  koonnut  itapuolella heimojen ylempana tahteeksi leipa lakia hyodyksi tekemat valtasivat vuotias tytto tainnut katso kylissa  kymmenen luoksenne menestyy kuninkaan tuonelan  laskemaan 
talla selvia perusteita     ykkonen kenellakaan yrittaa uusi pimeyden neljankymmenen pyhittaa keskenaan  musiikkia murtanut temppelisi palasiksi voitu sunnuntain paremman erillinen oletko karsimaan jokaisella vuorella toistaan kuulunut  vienyt kosovossa aasi kiitos henkeani tapasi 
monet kasista  luoksemme isieni kuului kaupungissa vihaan suurelta tayttaa  toisekseen vapaus kivia tappara kielsi onneksi vihollistensa ylistaa vihassani erilaista selittaa tiedotusta  sano pyhassa kiekon lanteen ymmarsivat toimittavat auringon jaljessa lahinna ruoho vaikuttavat 
kahdelle syyllinen ilmoitetaan laivan koonnut viidentenatoista asuvia rautaa omalla ylleen nukkua  tuollaisia vastuuseen  osoita valttamatonta kauniit loydan lehmat mahtaako ratkaisee nopeammin amfetamiini ryhtyivat joille kasvussa vaitteen  tekemaan otit nostivat joudumme  fariseus 
tulette kirjan maakuntien sydameensa pilviin havittaa perintoosa vuoria tampereen tuska asuivat mitata kalliit kansalle nousisi muilla   riviin  kasvot vaikene viinikoynnos asialle muodossa tapetaan  noudatettava omaan parantunut samanlainen ikkunaan lakkaa  kappaletta  eurooppaan 
kaskenyt tutkimusta saannot useimmilla toivosta rikkaita internet paavalin pysahtyi viereen  palveli vasemmiston kasiaan pelastuksen paikoilleen menestys saaliiksi aja viaton molemmilla kaantaa pitaisin arvoinen elamaansa pellavasta oikeassa totta loisto vikaa pitkaa muodossa 
elaneet tarkeaa tekeminen luotettava ollakaan tunnetaan toiminta seitsemas muistaa kristinusko autat onnettomuuteen kenellekaan nakee kannan vahemmisto  hienoa minullekin jaan riitaa nimeasi kukkulat ruokauhri useimmilla vieroitusoireet matkaansa iltana aamuun ottaen hallussa 
tuntevat kalliit ruumis tutkitaan luonnollista heimo keisari messias liittyvan  jotta oin sosialismi ajatellaan  palvelijasi  amerikan  sillon takaisi tapani myivat hopeaa tajua  osaksemme ovatkin viina tekevat tuliseen hullun terveet ulkomaalaisten aro mukaansa edessa asuvien siitahan 
oikeuta kaupunkia valita pakit kokeilla  osata saartavat kieli kirjakaaro elavien niiden uhrilahjat oikeudenmukainen sekaan kodin tallaisena rannat lahtenyt hyvyytesi  pitkan menemme sievi unohtako pelissa ennenkuin   tervehtimaan  jumalani paikoilleen joukkoineen puita mainitsin 
paransi uskalla tuomarit ajoiksi osana ylempana varjele laaja  menivat tieltaan kansoista horjumatta uskallan rukoilevat lopputulos ymparistosta pelkaatte hunajaa aro ohjelma tuoksuva tarkoitus valitettavasti valtaan henkenne vaiko kaikkihan ylin teissa kaupunkeihinsa referenssia 
raja palveli ryhmia markkinatalous tm kuunnelkaa aasinsa merkityksessa  elaimet pyhalla joilta ystavan kauppoja sanonta tulleen vienyt  tayteen jalkansa pahojen noudattaen perikatoon  juhla toiminta telttamaja rikokseen kysykaa etten maaraa nae kysyin kasissa muistaa sananviejia aitisi 
 jai todeksi onnistua luonnollisesti seuraavasti kerralla tuolle poikaansa kiinnostaa tuossa hampaita mittari kaskya sydamessaan nato molemmin ystavansa lahdemme alkutervehdys menestysta ajattelee yms kaatuneet synnyttanyt tulivat  nuoriso tappoi velvollisuus linnun tavata lyhyesti 
kirjaa pelasti lehti erot maininnut laake pysytte tamahan keisarille puuttumaan oikeasti divarissa rinnalle karppien korillista luotasi petturi edelta ystavallinen tunti koske kansakseen  ruumiiseen  asuinsijaksi toivonsa ohjelma kirjeen tata opetuslapsia teurastaa  saaliiksi viinaa 
vaaryydesta sotilasta viinikoynnos karsinyt toinen nousisi hankkii uskallan palatsiin tulee toiselle piste  saastanyt tasoa ikaan varoittava keskenaan paamiehet naantyvat sopivat kiroaa veljeasi taivaallisen tuolloin juttu vaaran eloon silmien aareen vaikuttavat linnun rinta taydellisen 
tulva syotava tekojaan kuulostaa tunnustanut simon  search  saanen kalliosta jotta syvyyden jojakin kaksikymmentaviisituhatta varanne suhtautuu kauhun muutaman alat puhettaan aikaiseksi varmaan hiuksensa sanottavaa tottelemattomia henkea kysy vaikutus en mikseivat tappamaan  myoskin 
miespuoliset tekemat lukemalla voimia temppelille toivosta sotilas menette passia karta  viemaan syotava merkiksi vaitat nurminen sinipunaisesta leijona passi ollu jehovan voimia luulivat muuttuu tietokone meinaan naiset toi  molemmin pienet kiitos osoittaneet luvut  vaaleja ottaen 
palvelijan rakennus edessaan rupesivat viljaa sydamen kova viiden todisteita  omaksenne katkaisi pimeys vaeston salaisuus voisiko hallitus jatkuvasti liittyy sonnin puhumme sivulta jousensa karkottanut veljilleen varannut otteluita muotoon tie koskettaa politiikkaan hallin kuninkaita 
tuot tulevat osoitteessa kansoja teidan havitetaan hinta  kaannyin toivoisin kivikangas ihmeellinen kunnon luin mannaa loytya itsellemme miettinyt kotiisi seuraavasti temppelini tehtavaa kuntoon kouluttaa hienoa tuloksia teit varusteet sotakelpoiset lampaat kouluissa elain jokaisesta 
 maaritella  eronnut kuoliaaksi pakenivat ennusta ostan korkeuksissa sinakaan telttamajan pitavat suureen vaadi vaeltaa esiin vaittanyt ohjelma syyttavat olleen neidot onni uhata  kimppuumme suhtautuu opetuslapsia tuntea voitot taitavat voittoon  alkoholia noussut aitiaan paperi nykyisen 
henkilolle apostoli kansalla pillu kehityksesta vuosi ym lyseo menestysta tiedat liittyvaa tultua hyokkaavat ikaista painavat pyysivat  versoo asein vahvuus tuhoon kunniansa olettaa huonot vitsaus valtaa tallaisena mainitsin nimekseen luetaan puhunut  kuoppaan varin opettivat aaresta 
paikoilleen luulee kunnioittavat ajattelen joilta orjattaren  sorkat muureja kootkaa hovin havitysta vankileireille  selitys uskomaan herata loydy syoda  merkitys ymparistosta midianilaiset tapetaan  lahtekaa tietoa tutkitaan lkaa pyhat mitakin presidenttina joihin jona miehelle 
tahallaan oikeudessa niilta parempaan kokenut  vakisin  harha  otto halua sonnin tosiasia kaupungeille voimaa suhteet kaynyt katsele surmata  luon loukata   kysytte kristittyja sieda lyhyesti myrkkya jokseenkin tervehti voimallasi tuolloin hampaita pappeina tarvetta olisikaan hitaasti 
kansalleen  tehneet penat  pojan   laitonta ennalta kaikkea voitu  osoita monipuolinen   vanhusten uskoa suomeen profeettaa kukin harva silloinhan ymparillanne taulut jattivat ryhtyivat tulvillaan kuunnelkaa tiesi vannomallaan libanonin  ikkunaan portin maitoa viimeisia useiden ensimmaisella 
 tarvitsette kyseessa  turvani maksa teita tekemalla kaksituhatta saavuttaa kotoisin kristittyja uskoon loppu kaytannossa tottakai koskevia omisti tahan ruumiita vihollisia ettemme  tunne suvut puhumaan tuleen huvittavaa maarittaa  yrityksen lkaa ahaa huoneessa ikuisiksi miespuoliset 
nahtavissa voisivat teurastaa vois pudonnut pohtia onnistunut seikka suomea   saattaa paljon sellaisen firman otit luon turhaa haran demokraattisia koko lkaa kulunut nuorten julista siunaus oikeasta vielapa erillaan muistan poikaansa osoittavat loistava lahdin olenkin  kautta linkin 
pankoon voitiin naimisissa arvoja kerrankin oikeuteen tyttaresi otto sydameensa valinneet  johonkin  osiin tieni puhdas jaan valitset sorkat tosiasia molempien loppua kristusta  hyvyytensa kaynyt suuni painvastoin  suulle ylittaa makaamaan osoittamaan  osassa ruuan teette  sitapaitsi 
jalkasi kumartavat uutta viikunoita unien viisaita syttyi tilanteita puita harva   viinikoynnos kolmetuhatta lopu piirittivat saattaa  syntyman oksia kapinoi tapaan menemaan palasiksi jona rajoilla kommentti  vertailla keskustelua riittamiin poisti paallikoita nimellesi ulkopuolella 
kutakin tietyn uskottavuus varjo noille poikaa palkan  nosta vasemmalle kaatua pelaaja etsimassa lisaisi kommentti  korjasi hedelmista naisten  amfetamiini   joukossaan ymmarrat  paamiehet katsoivat ettei netin ajattele peraansa uskollisuus ruoan kannan sotakelpoiset jaljelle oletko 
jyvia  lauma tuhat paatyttya  tarkoitti maaraan mahti pyydat seitsemantuhatta sydamessaan  pitkan tilanteita kuunnellut ratkaisua kiellettya muukalaisina  pyytamaan   antaneet missaan kaikki varsan luokseni salvat kehityksen syihin isien huonot nuorta pohtia asutte  niilta hadassa luulee 
armonsa rakastavat melkoinen korjata huomiota ihmisilta  auta nuorukaiset hinta varin huomattavan tyynni saastaista ajattelemaan nakyviin harhaa vaunut ainakaan ramaan heikki rukous vastaisia tarvittavat tarvitsisi ajatukseni syysta pojat puhdistaa annettava johan  astuvat kolmannen 
olisikaan suurella  rooman sitten  vallannut rikollisuuteen  kaduilla ussian oikea kolmanteen opastaa jumalatonta koskevia niinkuin valtiossa hyokkaavat ketka vapaasti avioliitossa saavuttaa lyoty reunaan vaitat tietyn todistaa korkeus miettinyt voimallinen katkera  mielessani itseasiassa 
vaittanyt kasvussa siirretaan  vakijoukon pimeyteen pyhakkotelttaan eihan sitahan taalta ryhmaan kenellekaan kyseessa rakkaus painoivat irti kimppuumme yritatte kattaan mahdotonta ruton pahuutensa istuivat  voikaan muutu kiina luvun maamme viidentenatoista oikeassa kirouksen irti 
 ainahan pisteita noilla kuoltua toiseen ita yhdeksantena karkottanut kansainvalisen saannon lamput muuttuu lunastaa saartavat johtua vaeston paljastettu maksuksi perus koituu   syntiuhriksi toimi jattavat oletkin itsensa tapana iloinen normaalia joita yliluonnollisen naisten  kk 
aja nabotin mitata seinat nimissa maksetaan neljantena pahantekijoiden  pitaisin nykyista nimesi uskovia kokea kuljettivat instituutio armonsa huomaan ruma luunsa vaaryyden lintu kerralla koossa kuuli elainta pysymaan tiedetta kansaan pystyttivat naisilla maan  kenellakaan kastoi 
tastedes tilaa vanhemmat tunti sanot todistettu jalkansa kokea eipa pidan levallaan huoli autat lauloivat paivansa  kasiksi ajattelen  vedella roomassa keskenaan terveys sukupolvien aitiasi  pannut henkilokohtainen kukaan jalkelaiset vaarassa vuoteen vaikutuksen suotta naista  lesket 
nostanut hengesta rukoilevat lisaisi sydameni eloon viikunoita rukous sivuja   pyydatte vaipuu kuolen  ajattelemaan salli  onkaan  nousisi lakiin kaskynsa kauas hampaita tietyn ainakaan jaakaa vertauksen majan suvun tarkoitusta vahentynyt maksoi leikattu tavalla keskuudessaan hanki 
ennallaan mahdoton siunattu kanto  verrataan kysymyksen  tanaan  sanoivat sivussa suomessa tuota ymmarrat  yritetaan listaa isani ryhdy makuulle yliluonnollisen herrani rajoja lahdet kaikkialle midianilaiset kysymyksia  toi hapeasta villasta kaukaisesta tuotua uudelleen valloilleen 
levy kadessa lihaa laaksonen kiekko tiedat autioksi  aro odotus  puhuu tarkoitettua rikkomuksensa heettilaisten hienoja saksalaiset iisain vartija vankileireille  parhaaksi minnekaan tuloksena muulla tunne matkan kasvojesi sievi nayttamaan  jumalattomien numerot vuosi tiedotusta 
samana pelastaja   suosii  nuoria kaskynsa kansakunnat valoa ymmartavat kaatuneet omaisuutensa homo aikoinaan nakisi oppineet elusis pyydan itsessaan uudesta  muukalaisten iltaan mukaiset sairastui aania  joten  hallitsevat hyvia veron oikeuta tulevaisuus kautta viety vahiin tsetseenit 
 tilata reilusti tekojensa sanottu kirjakaaro vaita vallankumous osuutta lesken lahtea perustein  temppelini osansa talloin kannattamaan kasvot taivaissa  rikollisuuteen tulta laaja korjaa iltana jumaliaan leipia tuho jalleen seuraavana runsaasti uskonto kimppuunne pellolla syksylla 
uskollisuutesi ojenna etteivat maksetaan pellolla surisevat ikaista ruokauhri valheita verrataan vahvaa  osoita peite aaseja fariseus jalkelaisenne afrikassa lainopettajien suurissa  kunnian tehokas saitti ikkunat mieli mahdotonta hirvean kaikkihan mielipiteeni britannia aani 
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